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 قال تعاىل:
 

 ﴿ َنُْتْم َتْعلَُمون
َ
  .(1)﴾َوََل تَلْبُِسوا اْْلَقَّ بِاْْلَاِطِل َوتَْكُتُموا اْْلَقَّ َوأ

 ﴿ َ(2)﴾ِِلُِحقَّ اْْلَقَّ َوُيبِْطَل اْْلَاِطَل َولَْو َكرِهَ الُْمْجرُِمون. 
 ﴿ َلََعَ اْْلَاِطِل َفَيْدَمُغُه فَإَِذا ُهو ِ  .(3)﴾َزاهِق   بَْل َنْقِذُف بِاْْلَق 
 ﴿(4)﴾َوقُْل َجاَء اْْلَقُّ َوزََهَق اْْلَاِطُل إِنَّ اْْلَاِطَل ََكَن زَُهوقًا. 
 ﴿ ُ(5)﴾قُْل َجاَء اْْلَقُّ َوَما ُيبِْدُئ اْْلَاِطُل َوَما يُعِيد. 
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 مقّدمةـال

 
ينهم جيد التخالف بينهم فاشًيا، وجيد التوافق ب - يف أحوال الناس -الناظر  

اندرًا، فيشيع بينهم التباغض والتشامت والتالعن والتدابر والتعادي والتضارب 
ويندر بينهم التعاطف والتالطف والرتاحم والتعاون والتآخي والتعايش  ؛والتقاتل
 والتسامل.
 هو خمالفة احلّق، وهلذه املخالفة صوراتن: ،رئيس وللتخالف سبب 

خمالفني للحّق، كرجلني يتضارابن على مال  ان كالمهاأن يكون املتخالف -1
 غريمها؛ ليسرقاه، فهما خمالفان للحّق، ومتخالفان.

ّق، كرجلني ا للحا للحّق، ويكون اآلخر موافقً أن يكون أحد املتخالفني خمالفً  -2
صاحب ريد سرقته، فأحدمها صاحب املال، والثاين لّص ي   ،يتضارابن على مال  

 املال موافق للحّق، واللّص املعتدي خمالف للحّق.
يف كّل صور التخالف، ولو أّن كّل  ،فمخالفة احلّق هي السبب األكرب 

 ا أبًدا.ملا ختالفو  - يف كّل خطوة من خطواهتم - الناس عملوا مبقتضى احلقّ 
أمر  - يف كثري من أحواهلم وأحياهنم - س للحقّ ولكّن خمالفة أكثر النا 

ا تكون املخالفة؛ لثالةة أسباب رئيسةواقع، ال ي    :ي، هكن نككاره، ونّّ
هو اخللل يف صفة العلم، والناس ليسوا سواء يف العلم، فمنهم العامل،  اجلهل: -1

 ومنهم املتعّلم، ومنهم اجلاهل.
يعلمه  ما ما جيهله غريك، وقد جتهل سبّيان، فقد تعلموالعلم واجلهل أمران ك  
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  .غريك، وقد تعلم اليوم ما كنت جتهله أمس، وقد جتهل اليوم ما كنت تعلمه أمس
والنسيان والسهو والغفلة أمور ال يكاد خيلو منها نكسان، وهي أبرز صور 

ر، صيب هبا، أو ببعضها، يف يوم آخا، أ  اجلهل العارض؛ فإن خال منها أحدان يومً 
صيب هبا، أو ببعضها، يف ساعة أخرى، ونن خال منها منها ساعة، أ  ونن خال 
 صيب هبا غريه.نكسان، أ  

واجلهل على درجات، كما أّن العلم على درجات، والناس متفاوتون يف  
ض ا يف االّتصاف ببعدرجات العلم، ودرجات اجلهل، ولكّنهم مشرتكون عمومً 

 اجلهل، وببعض العلم.
، ّن من جيهل احلقّ فإباب خمالفة احلّق؛ من أس ،واجلهل سبب رئيس 

، كرجل أخذ مال غريه، وهو حيسبه ماله، وكامرأة أخذت طفل ، غالًباسيخالفه
داكة، أو جيهل براءة الربيء، فيحكم عليه ابإل غريها، وهي حتسبه طفلها، وكقاض  

 جيهل نجرام اجملرم، فيحكم عليه ابلرباءة.
ل اجملنون، وجهل األمحق، وجهل كن أن يفعله جهولك أن تتصّور ما ي   

الطفل، وجهل السكران، وجهل النعسان، وجهل الناسي، وجهل الساهي، وجهل 
يعلمه  الغافل، وجهل غري املتعّلم، وجهل العامل واملتعّلم، حني جيهالن بعض ما

 غريمها من احلّق.  
ن م هو اخللل يف صفة الرغبة، والناس ليسوا سواء يف الرغبة، فمنهم اهلوى: -2

يرغب يف فعل اخلري، ومنهم من يرغب يف فعل الشّر، ومنهم من ييل نىل احلّق، 
 ومنهم من ييل نىل الباطل، ومنهم املذبذب بينهما.

 فعل سبّيان، فقد ترغب اليوم يفوالرغبة السّيئة أمران ك   ،والرغبة احلسنة
ييل غًدا حنو و  وقد ييل قلبك اليوم حنو احلّق، .اخلري، وترغب غًدا يف فعل الشرّ 

، خلريوا ،ا يف احلقّ راغبً  - يف غالب أحوالك وأحياكك -وقد تكون  ؛الباطل
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 .رواملنك ا يف الشّر والباطلراغبً  - يف الغالب -وقد تكون  واملعروف؛
ه عن العمل ييل قلب منّن فإمن أسباب خمالفة احلّق؛  ،واهلوى سبب رئيس 

 . ، غالًبايف عمله ،قّ سيخالف احل ،ابحلّق، نىل العمل ابلباطل
 وللهوى عّدة درجات، أبرزها:

يلبث  وهو هوى ال يكاد خيلو منه نكسان، ولكّن صاحبه ال اهلوى العارض: -أ
 أن يعود برغبته نىل احلّق.

وهو هوى تغّلب على صاحبه، فخضع له يف معظم أحواله  اهلوى الغالب: -ب
م على اتّباعه نىل احلّق، فينديعود برغبته  - يف أحيان قليلة -وأحياكه، ولكّنه 

 هواه، مثّ ال يلبث أن يعود برغبته نىل الباطل.
وهو هوى استفحل، واستحكم، فاستحوذ على صاحبه،  اهلوى الدائم: -ج

حال من أدمن على الشّر والباطل،  ذه صّده عن املوعظة والنصيحة، وهحّت 
 فاستحّبهما على اخلري واحلّق، فأعرض عن كّل انصح.

وهو هوى الطغاة والبغاة، الذين ال يكتفون مبا هم عليه من  وى الطاغي:اهل -د
اتّباع اهلوى، بل يسعون نىل نفساد من سواهم من الناس، وصّدهم عن كصح 
الناصحني، ووعظ الواعظني، ويعادون أهل احلّق واخلري، وحياربوهنم؛ للقضاء 

 عليهم؛ ليكون هلم السلطان يف األرض.
يف صفة القدرة، والناس ليسوا سواء يف القدرة، فمنهم هو اخللل  الضعف: -3

 القوّي، ومنهم الضعيف، ومنهم املريض، ومنهم العاجز. 
سبّيان، فقد تقدر على ما يضعف عنه غريك، والقدرة والضعف أمران ك  

وقد تضعف عّما يقدر عليه غريك، وقد تقدر اليوم على ما كنت تضعف عنه 
  .تقدر عليه أمس أمس، وقد تضعف اليوم عّما كنت
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واملرض والتعب واجلوع والعطش أمور ال يكاد خيلو منها نكسان، وهي أبرز 
 صيب هبا، أو ببعضها، يفا، أ  صور الضعف العارض؛ فإن خال منها أحدان يومً 

صيب هبا، أو ببعضها، يف ساعة أخرى، ونن يوم آخر، ونن خال منها ساعة، أ  
 صيب هبا غريه.خال منها نكسان، أ  

لضعف على درجات، كما أّن القدرة على درجات، والناس متفاوتون يف وا 
اف يف االّتص - اعمومً  - درجات القدرة، ودرجات الضعف، ولكّنهم مشرتكون

 ببعض القدرة، وببعض الضعف.
ن ّن من يضعف عفإمن أسباب خمالفة احلّق؛  ،والضعف سبب رئيس 

 . ، غالًباالعمل ابحلّق، سيخالفه
 ور، أبرزها:وللضعف عّدة ص

 م، واملريض، والتعبان.كضعف الطفل، واهلر    الضعف البديّن، -أ
 كضعف الفقري، واملسكني، واملدين.  الضعف املايّل، -ب
 ح.يف مواجهة املسل   ،، كضعف األعزلالضعف اآليلّ  -ج
 يف مواجهة اجلمع. ،كضعف الواحد  الضعف العددّي، -د
 ، والكسري، واجلريح.كضعف السجني، واألسري  الضعف القسرّي، -ه
 يف مواجهة الرجل. ،كضعف املرأة  الضعف النوعّي، -و
 كضعف العبد، واللقيط، والطريد.   الضعف االجتماعّي، -ز

وينشأ بسبب صورة، أو أكثر، من صور  )اخلوف(: الضعف النفسيّ  -ح
، نيحمن مواجهة الرجال املسل   ،خوف الرجل األعزلك  الضعف املذكورة آكًفا،

  .محله خوفه على مطاوعتهم، يف الباطل، ونن كان كارًهافرمّبا 
ا. فمنها: اجلهل»قال ابن القّيم:    واألسباب املاكعة من قبول احلّق كثرية جدًّ



9 

به، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإّن من جهل شيًئا عاداه، 
ه له، توعادى أهله. فإن اكضاف نىل هذا السبب بغض من أمره ابحلّق، ومعادا

وحسده، كان املاكع من القبول أقوى. فإن اكضاف نىل ذلك نلفه، وعادته، ومرابه 
ذلك  قوي املاكع. فإن اكضاف نىل ،ّبه ويعّظمهعلى ما كان عليه آابؤه، ومن حي  

 ،هعي نليه حيول بينه وبني جاهه، وعزّه، وشهواته، وأغراضتومّهه أّن احلّق الذي د  
ا. فإن اكضاف نىل ذلك خوفه من أصحابه، وعشريته، املاكع من القبول جدًّ  يقو 

لى ملك النصارى ابلشام، ع ،وقومه، على كفسه، وماله، وجاهه، كما وقع هلرقل
 ازداد املاكع من قبول احلّق قّوة، فإّن هرقل عرف احلّق، وهم   ،عهد رسول هللا 

فر على كابلدخول يف اإلسالم، فلم يطاوعه قومه، وخافهم على كفسه، فاختار ال
 له اهلدى... ومن أعظم هذه األسباب: احلسد؛ فإكّه داء  اإلسالم، بعد ما تبنّي 

كظريه،   يتت  مل ّضل عليه، وأويت ماقد ف   احملسود   كامن يف النفس، ويرى احلاسد  
فال يدعه احلسد أن ينقاد له، ويكون من أتباعه. وهل منع نبليس من السجود 

ريقه، واختار ب   فع فوقه، غص  ّضل عليه، ور  رآه قد ف   ّماـناّل احلسد؟! فإكّه ل ،آلدم
الكفر على اإليان، بعد أن كان بني املالئكة. وهذا الداء هو الذي منع اليهود، 

ل هللا، أكّه رسو  - علًما ال شّك فيه - من اإليان بعيسى ابن مرمي، وقد علموا
ان، على اإلي جاء ابلبّينات واهلدى؛ فحملهم احلسد على أن اختاروا الكفر

وأطبقوا عليه، وهم أّمة فيهم األحبار والعلماء والزّهاد والقضاة وامللوك واألمراء. 
ا بشريعة ختالفها، ومل يقاتل هذا؛ وقد جاء املسيح حبكم التوراة، ومل أيت   هم، ونّّ

ريعة ختفيًفا ورمحة ونحسااًن، وجاء مكّماًل لش ؛م عليهمرّ ح   أتى بتحليل بعض ما
ومع هذا، فاختاروا كّلهم الكفر على اإليان. فكيف يكون حاهلم مع  التوراة،

كيّب، جاء بشريعة مستقّلة انسخة جلميع الشرائع، مبّكًتا هلم بقبائحهم، ومنادًًي 
رًجا هلم من دًيرهم، وقد قاتلوه وحاربوه، وهو يف ذلك كّله على فضائحهم، وخم
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ال. فكيف هم معه دائًما يف سفويظفر هبم، ويعلو هو وأصحابه، و  ،ر عليهمنص  ي  
ال يلك احلسد والبغي قلوهبم؟! وأين يقع حاهلم معه من حاهلم مع املسيح، وقد 

 كاف    -وحده  - هلم اهلدى! وهذا السبب أطبقوا على الكفر به، من بعد ما تبنّي 
 .(1)«يف رّد احلّق؛ فكيف نذا اكضاف نليه زوال الرًيسات واملآكل كما تقّدم؟!

 بدّ  فال ؛اهمن آةر الدكيا من أهل العلم واستحبّ  كلّ »القّيم أيًضا: وقال ابن 
 أحكام الربّ  ألنّ  ؛يف خربه ونلزامه ،يف فتواه وحكمه ؛يقول على هللا غري احلقّ  أن

سة والذين ائما أهل الر وال سيّ  ،ا ما أتيت على خالف أغراض الناسسبحاكه كثريً 
فإذا   ؛اودفعه كثريً  ، مبخالفة احلقّ ضهم ناّل هلم أغرا م ال تتمّ فإهنّ  ؛اتو بعون الشهيتّ 

ه  بدفع ما يضادّ ناّل  ذلك له للشهوات مل يتمّ  ابعً متّ  ،سةائللر  احمبًّ  كان العامل واحلاكم
 ،ثور اهلوىوي ،فق الشبهة والشهوةفتتّ  ،ما نذا قامت له شبهةوال سيّ  ،من احلقّ 

وال  ،ال خفاء بها ظاهرً  ونن كان احلقّ  !وينطمس وجه احلقّ  ،فيخفى الصواب
وأشباههم قال  ويف هتالء .يل خمرج ابلتوبة :وقال ،أقدم على خمالفته ،ة فيههشب

ة  و اتـ بـ ع وا الش ه و ات  ﴿: تعاىل  :وقال، (2)﴾ف خ ل ف  م ْن بـ ْعد ه ْم خ ْلٌف أ ض اع وا الص ال 
َ  و يـ ق ول ون  ض  ه  ف خ ل ف  م ْن بـ ْعد ه ْم خ ْلٌف و ر ة وا اْلك ت اب  أي ْخ ذ ون  ع ر  ﴿ ا اأْل ْد ذ 

ثْـل ه  أي ْخ ذ وه  أ ل   ع ل ْيه ْم م يث اق  اْلك ت اب  أ ْن ال   ْم يـ ْتخ ذْ ـس يـ ْغف ر  ل ن ا و ن ْن أي ْهت  ْم ع ر ٌض م 
ٌر ل ل ذ ين  يـ   يـْ ر ة  خ  تـ ق ون  أ ف ال  يـ ق ول وا ع ل ى اَّلل   ن ال  احلْ ق  و د ر س وا م ا ف يه  و الد ار  اآْلخ 

 ،م أخذوا العرض األدَ مع علمهم بتحريه عليهمفأخرب سبحاكه أهنّ  ،(3)﴾تـ ْعق ل ون  
 ،لكون على ذفهم مصرّ  ؛ونن عرض هلم عرض آخر أخذوه !ر لناغف  سي   :وقالوا

ذا حكمه ه :فيقولون ،وذلك هو احلامل هلم على أن يقولوا على هللا غري احلقّ 
                                                           

 .11-33احليارى: ( هداية 1)

 .93( مرمي: 2)
 .163( األعراف: 3)
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لمون ال يع أو ،دينه وشرعه وحكمه خالف ذلك مون أنّ يعل وهم !وشرعه ودينه
اترة يقولون و  ،ال يعلمون فتارة يقولون على هللا ما !ذلك دينه وشرعه وحكمه أنّ 

 .(1)«عليه ما يعلمون بطالكه
فاجلهل واهلوى واخلوف هي األمراض الكربى اليت تدعو أصحاهبا نىل 

فمرض اجلهل دواؤه  ؛ناسبولكّل مرض من هذه األمراض دواء مة احلّق. امعاد
 التعليم، ومرض اهلوى دواؤه التهذيب، ومرض اخلوف دواؤه التشجيع.

مًعا؛  ،ال بّد من هذه األدوية الثالةة ، وأهله،على الباطلالتاّم،  وللقضاء
يكفي  ع؛ والالتشجيدواء التهذيب، و دواء م يصاحبه لـالتعليم، نن دواء فال يكفي 

دواء ي يكف التشجيع؛ والدواء التعليم، و دواء به م يصاحـالتهذيب، نن لدواء 
 التهذيب. دواء التعليم، و دواء م يصاحبه ــــالتشجيع، نن ل

، (العلم): سالح ، هيبثالةة أسلحة ،ولذلك تتسّلح الدعوة نىل اإلسالم
 (العلم) فسالح .عطيهفاقد الشيء ال ي   ؛ ألنّ (القّوة)، وسالح (التقوى)وسالح 

 اب ابهلوىاملص عطيي   (التقوى)، وسالح (دواء التعليم) هلاملصاب ابجل عطيي  
 .(دواء التشجيع) ي املصاب ابخلوفعطي   (القّوة)، وسالح (دواء التهذيب)

 به ءجا اإلسالم، كما يثّله الذي اإلهليّ  املنهج هذا»قال سّيد قطب: 
. هللا دعن من تنزّله مبجّرد الناس، دكيا يف األرض، يف يتحّقق ، الحمّمد 

 ما حنو على ّي،اإلهل ابلقهر يتحّقق وال. وبياكه للناس نبالغه مبجّرد يتحّقق وال
 أسباهبا على النتائج وترّتب الكواكب، وسري الفلك، دورة يف انموسه هللا ي ضي

ا.. الطبيعّية  كاماًل، وتستقيم ياانً ن به تتمن البشر، من جمموعة حتمله أبن يتحّقق نّّ
 يف لتحقيقه دوجته آماهلا، وغاية حياهتا، وظيفة وجتعله - طاقتها بقدر -عليه 

                                                           
 .116-119( الفوائد: 1)
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 تستبقي ال يثحب الغاية، هلذه وجتاهد كذلك، العملّية حياهتم ويف اآلخرين، قلوب
 يف بشرّي،ال واجلهل البشرّي، واهلوى البشرّي، الضعف جتاهد.. طاقة وال جهًدا

 للوقوف هل؛واجل وىواهل الضعف يدفعهم الذين وجتاهد .اآلخرين وأكفس أكفسها،
 .(1)«...املنهج هذا وجه يف

ودواء التعليم، ونن مل يكن كافًيا، لكّن له أةرًا كبريًا يف التخّلص من هذه  
ّّ أعداء احلقّ األمراض الثالةة، أو التقليل من ضررها؛ ألّن الكثري من   يعادونا ، ن

 هل.ض اجل؛ بسبب مرض اجلهل. ودواء التعليم هو الدواء الشايف من مر احلقّ 
ّل أتباع ، كثر أتباع احلّق، وقجهلهم من ،رض اجلهلمبفي املصابون فإذا ش   
باب تشجيع سببان كبريان، من أس :وقّلة أتباع الباطل ،وكثرة أتباع احلقّ  .الباطل

ل، سيتشّجعون، وقّلة أتباع الباط ،فحني يرى اخلائفون كثرة أتباع احلقّ  ؛اخلائفني
 أهله، ويتجّنبون الباطل، ويعادون أهله.فيّتبعون احلّق، ويوالون 

رض ش في املصابون مبو من جهلهم،  ،(اجلهل)في املصابون مبرض فإذا ش   
فكاكت  ؛كثر أتباع احلّق كثرة، يغلبون هبا أهل األهواء  من خوفهم، ،(اخلوف)

ستحوذ من أهوائهم، من الذين مل ت ،تلك الكثرة سبًبا يف شفاء بعض أهل األهواء
 ؤهم. عليهم أهوا

من  ائهميف شف -أّما أولئك الذين استحوذت عليهم أهواؤهم، فلن ينفع 
 هتذيب. أي   -أهوائهم 
واملاّدة الصحيحة السليمة الطّيبة، اليت يتأّلف منها )دواء التعليم( هي:  

ماّدة )احلقائق(؛ فإّن التعليم الشايف، الذي يشفي اجلاهل من مرض اجلهل هو 
جلاهل التعليم القائم على األابطيل واألوهام؛ فإكّه يزيد ا )تعليم احلقائق(؛ خبالف

                                                           
 .1/925( يف ظالل القرآن: 1)
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جهاًل، وال سّيما حني ي صاب اجلاهل مبرض )اجلهل املرك ب(، فيكون جاهاًل، 
 أكّه جيهل احلقيقة. -يف الوقت كفسه  -جيهل احلقيقة، وجيهل 

ومن الناس من يعلم بعض احلقائق، لكّنه خيالفها عمًدا، ويعاديها، ويعادي  
 هلها؛ نّما بسبب اهلوى، أو بسبب اخلوف.أ

ومن هنا كاكت األمراض الثالةة )اجلهل واهلوى واخلوف( هي األسباب  
 الرئيسة، اليت تتّدي نىل وجود )حقائق مهجورة(، يهجرها كثري من الناس. 

 ويكون هجر احلقائق على ةالث درجات ابرزة: 
م حقيقة معّينة، فال يعل، أبن يهجر اهلاجر االّطالع على هجر االّطالع -1

 عنها شيًئا؛ نّما قصورًا، أو تقصريًا.
، أبن يهجر اهلاجر تدب ر حقيقة معّينة، كان قد اطّلع عليها، هجر التدبُّر -2

 من قبل، فال ينتفع ابّطالعه عليها؛ ألكّه لـم يتدبّـرها.
ع ل، أبن يهجر اهلاجر العمل مبقتضى حقيقة معّينة، كان قد اطّ هجر العمل -3

 عليها، من قبل، وتدبـ ـر ها، لكّنه ال يعمل مبقتضاها.
 نىل بيان بعض )احلقائق املهجورة(، اليت -يف هذا الكتاب  -وقد عمدت   

 هجرها كثري من املنتسبني نىل )اإلسالم(، من املتّلفني واملتعّلمني والعاّمة، يف كثري
ذي منع ا من مرض اجلهل، المن أحواهلم وأحياهنم؛ ليكون هذا البيان تعليًما شافيً 

 الكثري منهم، من العمل مبقتضى هذه )احلقائق املهجورة(.
 وهللا يهدي من يشاء نىل صراط مستقيم.
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 حقيقة اإلسالم

 
، وهو عبارة اإلسالم هو الدين األّول واألخري والوحيد املرضّي عند هللا  

 الكبري. وهذا الضعيف الفقري الصغري، خلالقه القوّي الغنّ عن خضوع املخلوق 
اخلضوع ليس من خمتّصات اإلكسان، بل نّن اإلكسان يف احلقيقة هو أقلّ املخلوقات 

  . خضوًعا للخالق
 .مسلمة له، خاضعة له، منقادة ألمره :فكّل خملوقات هللا 

ْرض  اأْل  قال تعاىل: ﴿أ فـ غ يـْر  د ين  اَّلل   يـ بـْغ ون  و ل ه  أ ْسل م  م ْن يف  الس م او ات  و  
ْرًها و ن ل ْيه  يـ ْرج ع ون ﴾  . (1)ط ْوًعا و ك 

فالشمس والقمر والنجوم والكواكب واجلبال واألودية والبحار واألهنار  
والرًيح واألشجار والثمار والزروع واملالئكة والدواّب والطيور واحلشرات، كّلها 

 مسلمة خاضعة، منقادة طائعة، مسّبحة حامدة، مصّلية ساجدة. : هلل
َّلل    ي ْسج د  م ْن يف  الس م او ات  و اأْل ْرض  ط ْوًعا و ك ْرًها و ظ ال    هل  ْم قال تعاىل: ﴿و 

﴾ ْلغ د وّ  و اآْلص ال   . (2)اب 
ْن وقال تعاىل: ﴿ت س بّ ح  ل ه  الس م او ات  الس ْبع  و اأْل ْرض  و م ْن ف يه ن  و ن ْن م   

 . (3)ن  ح ل يًما غ ف ورًا﴾ه  و ل ك ْن ال  تـ ْفق ه ون  ت ْسب يح ه ْم ن ك ه  ك اش ْيء  ن ال  ي س بّ ح  حب  ْمد  
ْرض  و الط يـْر  ْم تـ ر  أ ن  اَّلل   ي س بّ ح  ل ه  م ْن يف  الس م او ات  و اأْل  ـ﴿أ ل  وقال تعاىل:  

ت ه  و ت ْسب يح ه  و اَّلل   ع ل يٌم مب     . (1)يـ ْفع ل ون ﴾ اص اف ات  ك لٌّ ق ْد ع ل م  ص ال 
                                                           

 .53( آل عمران: 1)
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ر  أ ن  اَّلل   ْم تـ  ـأّما الناس، فمنهم املسلم، ومنهم غري املسلم، قال تعاىل: ﴿أ ل   
ب ال  ي ْسج د  ل ه  م ْن يف  الس م او ات  و م ْن يف  اأْل ْرض  و الش ْمس  و اْلق م ر  و الن ج وم  و اجلْ  

م ْن ي ه ن  اَّلل   ف م ا ل ه  ن اس  و ك ث رٌي ح ق  ع ل ْيه  اْلع ذ اب  و  و الش ج ر  و الد و اب  و ك ث رٌي م ن  ال
 . (1)م ْن م ْكر م  ن ن  اَّلل   يـ ْفع ل  م ا ي ش اء ﴾

واجلّن كاإلكس يف هذا األمر؛ فإهّنم اكقسموا على مسلمني وقاسطني. قال  
ط   ئ ك  حت  ر ْوا ر ش ًدا. و أ م ا ون  ف م ْن أ ْسل م  ف أ ول  تعاىل: ﴿و أ ان  م ن ا اْلم ْسل م ون  و م ن ا اْلق اس 

ط ون  ف ك اك وا جل  ه ن م  ح ط ًبا﴾  . (2)اْلق اس 
فإذا كظران يف نسالم اإلكسان رأينا أّن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي  

نىل دين  - يف احلقيقة - لعباده؛ ولذلك كان الرسل كّلهم يدعون ارتضاه هللا 
 د، هو اإلسالم.واح

فنوح، ونبراهيم، ولوط، ونمساعيل، ونسحاق، ويعقوب، ويوسف، وموسى،  
، وملكة بعد أن آمنوا كالسحرة  - وأتباعهم،  وهارون، وسليمان، وعيسى

 كّلهم كاكوا مسلمني.   - ، واحلوارّينيإ بعد أن آمنتسب
ْوم  ن ْن ك ان  ك بـ ر  ع ل ْيك ْم م ه  ًي  قـ  قال تعاىل: ﴿و اْتل  ع ل ْيه ْم كـ ب أ  ك وح  ن ْذ ق ال  ل ق وْ  

ت  اَّلل   فـ ع ل ى اَّلل   تـ و ك ْلت  ف أ ْجْ ع وا أ ْمر ك ْم و ش ر   ًي  ك اء ك ْم مث   ال  ي ك ْن م ق ام ي و ت ْذك ري ي ِب 
. ف إ ْن تـ و ل يْـ  ْم ف م ا س أ ْلت ك ْم م ْن أ ْجر  ن ْن ت  أ ْمر ك ْم ع ل ْيك ْم غ م ًة مث   اْقض وا ن يل   و ال  تـ ْنظ ر ون 
 . (3)أ ْجر ي  ن ال  ع ل ى اَّلل   و أ م ْرت  أ ْن أ ك ون  م ن  اْلم ْسل م ني ﴾

ن ا تـ ق ب ْل م ن ا وقال تعاىل: ﴿و ن ْذ يـ ْرف ع  ن بـْر اه يم  اْلق و اع د  م ن  اْلبـ ْيت  و ن مْس اع يل  ر بـ   
ا أ م ًة م ْسل م ًة ل ك  يع  اْلع ل يم . ر بـ ن ا و اْجع ْلن ا م ْسل م نْي  ل ك  و م ْن ذ رّ ي ت ن  ن ك ك  أ ْكت  الس م  

                                                           
 .15( احلّج: 1)
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يم . ر بـ ن ا و ابـْع ْث ف ي ن ا ن ك ك  أ ْكت  التـ و اب  الر ح  ك ن ا و ت ْب ع ل يـْ نـْه ْم و أ ر ان  م ن اس  ه ْم ر س واًل م 
ت ك  و يـ   ل و ع ل ْيه ْم آًي  ْم ن ك  يـ تـْ ك  أ ْكت  اْلع ز يز  احلْ ك يم . ع لّ م ه م  اْلك ت اب  و احلْ ْكم ة  و يـ ز كّ يه 

ن اه  يف   الد كـْي ا و ن ك ه  يف   و م ْن يـ ْرغ ب  ع ْن م ل ة  ن بـْر اه يم  ن ال  م ْن س ف ه  كـ ْفس ه  و ل ق د  اْصط ف يـْ
ر ة  ل م ن  الص احل  ني . ن ْذ ق ال    اْلع ال م ني . و و ص ى ل ه  ر ب ه  أ ْسل ْم ق ال  أ ْسل ْمت  ل ر بّ   اآْلخ 

 َ  وت ن  ن ال  و أ كـْت ْم هب  ا ن بـْر اه يم  ب ن يه  و يـ ْعق وب  ًي  ب ن   ن ن  اَّلل   اْصط ف ى ل ك م  الدّ ين  ف ال  
اء  ن ْذ ح ض ر  يـ ْعق وب   ت ْم ش ه د  ن يه  م ا تـ ْعب د ون  م ْن اْلم ْوت  ن ْذ ق ال  ل ب   م ْسل م ون . أ ْم ك نـْ

ًا و   ئ ك  ن بـْر اه يم  و ن مْس اع يل  و ن ْسح اق  ن هل  ًدا و حن ْن  ل ه  بـ ْعد ي ق ال وا كـ ْعب د  ن هل  ك  و ن ل ه  آاب  اح 
ت    و ال  ت ْسأ ل ون  ع م ا  مْ م ْسل م ون . ت ْلك  أ م ٌة ق ْد خ ل ْت هل  ا م ا ك س ب ْت و ل ك ْم م ا ك س بـْ

ن يًفا و م ا  ك اك وا يـ ْعم ل ون . و ق ال وا ك وك وا ه وًدا أ ْو ك ص ار ى تـ ْهت د وا ق ْل ب ْل م ل ة  ن بـْر اه يم  ح  
ن ا و م ا أ ْكز ل  ن ىل  ن بـْر اه ي َّلل   و م ا أ ْكز ل  ن ل يـْ و ن مْس اع يل   م  ك ان  م ن  اْلم ْشر ك ني . ق ول وا آم ن ا اب 

م ْن ر هبّ  ْم  و ن ْسح اق  و يـ ْعق وب  و اأْل ْسب اط  و م ا أ ويت   م وس ى و ع يس ى و م ا أ ويت   الن ب ي ون  
ت ْم ب   نـْه ْم و حن ْن  ل ه  م ْسل م ون . ف إ ْن آم ن وا مب  ْثل  م ا آم نـْ ْوا ال  كـ ف رّ ق  بـ نْي  أ ح د  م  ه  فـ ق د  اْهت د 

ق اق  ف س ي ْكف يك ه م  اَّلل   و ه و  الس م يع  اْلع ل  و ن   بـْغ ة  اَّلل   و م ْن ْن تـ و ل ْوا ف إ ّ  ا ه ْم يف  ش  يم . ص 
بـْغ ًة و حن ْن  ل ه  ع اب د ون . ق ْل أ حت  اج وكـ ن ا يف  اَّلل   و ه و  ر   بـ ن ا و ر ب ك ْم و ل ن ا أ ْحس ن  م ن  اَّلل   ص 

اع يل  و ن ْسح اق  ال ن ا و ل ك ْم أ ْعم ال ك ْم و حن ْن  ل ه  خم ْل ص ون . أ ْم تـ ق ول ون  ن ن  ن بـْر اه يم  و ن مْس  أ ْعم  
م  ِ  ْن ك ت م  و يـ ْعق وب  و اأْل ْسب اط  ك اك وا ه وًدا أ ْو ك ص ار ى ق ْل أ أ كـْت ْم أ ْعل م  أ م  اَّلل   و م ْن أ ْظل  

ه  م ن  اَّلل   و م ا اَّلل   ب غ اف ل  ع م ا تـ ْعم ل ون ﴾ش ه اد ًة ع    . (1)ْند 
يـْر  وقال تعاىل: ﴿ف أ ْخر ْجن ا م ْن ك ان  ف يه ا م ن  اْلم ْتم ن ني . ف م ا و ج ْدان  ف يه ا غ   

 . (2)بـ ْيت  م ن  اْلم ْسل م ني ﴾
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 أت ْو يل  اأْل ح اد يث  ْمت ن  م نْ وقال تعاىل: ﴿ر بّ  ق ْد آتـ يـْت ن  م ن  اْلم ْلك  و ع ل   
ر ة  تـ و ف ن  م ْسل ًما و   أ حلْ ْقن  ف اط ر  الس م او ات  و اأْل ْرض  أ ْكت  و ل يّ ي يف  الد كـْي ا و اآْلخ 

لص احل  ني ﴾  . (1)اب 
َّلل   فـ ع ل ْيه    ت ْم اب  ت ْم آم نـْ ت ْم تـ   وقال تعاىل: ﴿و ق ال  م وس ى ًي  قـ ْوم  ن ْن ك نـْ و ك ل وا ن ْن ك نـْ

 . (2)م ْسل م ني ﴾
ا ل م ْكٌر م    ت ْم ب ه  قـ ْبل  أ ْن آذ ن  ل ك ْم ن ن  ه ذ  ْرَ  وه  وقال تعاىل: ﴿ق ال  ف ْرع ْون  آم نـْ ك 

نـْه ا أ ْهل ه ا ف س ْوف  تـ ْعل م ون . أل  ق طّ ع ن  أ ْيد ي ك ْم و   ج ل ك ْم م ْن أ رْ يف  اْلم د ين ة  ل ت ْخر ج وا م 
ف  مث   أل  ص لّ بـ ن ك ْم أ ْْج ع ني . ق ال وا ن ان  ن ىل  ر بّ ن ا م نـْق ل ب ون . و م ا تـ ْنق   ال  م  م ن ا ن ال  أ ْن آم ن ا خ 

ت  ر بّ ن ا ل م ا ج اء تْـن ا ر بـ ن ا أ ْفر ْغ ع ل يـْن ا ص بـْرًا و تـ و فـ ن ا م ْسل م ني ﴾ ًي   . (3)ِب 
ج ن ود ه  بـ ْغًيا تعاىل: ﴿و ج او ْزان  ب ب ن  ن ْسر ائ يل  اْلب ْحر  ف أ تْـبـ ع ه ْم ف ْرع ْون  و  وقال  

ن و ن ْسر ائ يل  و ع ْدًوا ح ت  ن ذ ا أ ْدر ك ه  اْلغ ر ق  ق ال  آم ْنت  أ ك ه  ال  ن ل ه  ن ال  ال ذ ي آم ن ْت ب ه  بـ  
 . (1)و أ ان  م ن  اْلم ْسل م ني ﴾

ون  ال ذ ين  وقال تعاىل: ﴿ن ان  أ كـْز ْلن ا التـ ْور اة  ف يه ا ه ًدى و ك وٌر حي ْك م  هب  ا الن ب ي   
ك ي ون  و اأْل ْحب ار  مب  ا اْست ْحف ظ وا م ْن ك ت اب  اَّلل     و ك اك وا ع ل ْيه  أ ْسل م وا ل ل ذ ين  ه اد وا و الر اب 

اء  ف ال  خت ْش و ا يت  َث  ًنا ق ل ياًل  ش ه د  ًي  ْم حي ْك ْم مب  ا ـ و م ْن ل  الن اس  و اْخش ْون  و ال  ت ْشتـ ر وا ِب 
 . (9)أ كـْز ل  اَّلل   ف أ ول ئ ك  ه م  اْلك اف ر ون ﴾

بـ ْته  جل  ًة و ك ش    ف ْت ع ْن وقال تعاىل: ﴿ق يل  هل  ا اْدخ ل ي الص رْح  فـ ل م ا ر أ ْته  ح س 
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 .51( يوكس: 2)
 .126-123( األعراف: 3)
 .31( يوكس: 1)

 .11( املائدة: 9)
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ي و   س اقـ يـْه ا أ ْسل ْمت  م ع  ق ال  ن ك ه  ص رٌْح ِ  ر ٌد م ْن قـ و ار ير  ق ال ْت ر بّ  ن يّن  ظ ل ْمت  كـ ْفس 
 . (1)س ل ْيم ان  َّلل    ر بّ  اْلع ال م ني ﴾

نـْه م  اْلك ْفر  ق ال  م ْن أ ْكص ار ي ن ىل  اَّلل      وقال تعاىل: ﴿فـ ل م ا أ ح س  ع يس ى م 
َّلل   و اْشه ْد أب  ان  م ْسل م ون ﴾ق ال  احلْ و    . (2)ار ي ون  حن ْن  أ ْكص ار  اَّلل   آم ن ا اب 
وا آم ن ا وقال تعاىل: ﴿و ن ْذ أ ْوح ْيت  ن ىل  احلْ و ار يّ ني  أ ْن آم ن وا ِب  و ب ر س ويل  ق ال   

 . (3)و اْشه ْد أب  كـ ن ا م ْسل م ون ﴾
دعا  وال ؛صرّيني وبن نسرائيل نىل اليهوديّةفرعون وامل  موسى فلم يدع  

بل األصل هو الدعوة نىل اإلسالم؛ وما  ؛بن نسرائيل نىل املسيحّية  عيسى
 فتان، عن اإلسالم، الذي دعا نليه موسىاليهوديّة واملسيحّية ناّل صوراتن حمر  

 . عيسىو 
م  و م   ذ ين  أ وت وا اْلك ت اب  ا اْختـ ل ف  ال  قال تعاىل: ﴿ن ن  الدّ ين  ع ْند  اَّلل   اإْل ْسال 

ت  اَّلل   ف إ ن   ًي  نـ ه ْم و م ْن ي ْكف ْر ِب  اَّلل   س ر يع   ن ال  م ْن بـ ْعد  م ا ج اء ه م  اْلع ْلم  بـ ْغًيا بـ يـْ
. ف إ ْن ح اج وك  فـ ق ْل أ ْسل ْمت  و ْجه ي  َّلل    و م ن  اتـ بـ ع ن  و ق ْل ل ل ذ   ن  أ وت وا ياحلْ س اب 

ْوا و ن ْن تـ و ل ْوا ف إ ّ    يّ ني  أ أ ْسل ْمت ْم ف إ ْن أ ْسل م وا فـ ق د  اْهت د  غ  اْلك ت اب  و اأْل مّ  ا ع ل ْيك  اْلب ال 
ْلع ب اد ﴾ رٌي اب   . (1)و اَّلل   ب ص 

ل م ة   ن ىل   تـ ع ال ْوا اْلك ت اب   أ ْهل   ًي   ق لْ وقال تعاىل: ﴿ نـ   و اء  س   ك  ن ك مْ  ن ابـ يـْ  أ ال   و بـ يـْ
ًئا ب ه   ك ْشر ك   و ال   اَّلل    ن ال   كـ ْعب د   ذ   و ال   ش يـْ ابً  بـ ْعًضا بـ ْعض ن ا يـ ت خ   ف إ نْ  اَّلل    د ون   م نْ  أ ْراب 
 و م ا ه يم  ن بـْر ا يف   حت  اج ون   م  ـــل   اْلك ت اب   ل  ـأ هْ  اـي   .م ْسل م ون   أب  ان   اْشه د وا فـ ق ول وا تـ و ل ْوا

                                                           
 .11( النمل: 1)
 .92( آل عمران: 2)
 .111( املائدة: 3)
 .21-13( آل عمران: 1)
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يل   التـ ْور اة   أ ْكز ل ت   ء   أ كـْت مْ  ه ا .تـ ْعق ل ون   أ ف ال   بـ ْعد ه   م نْ  ن ال   و اإْل ْنْ   ف يم ا ح اج ْجت مْ  ه ت ال 
 م ا .تـ ْعل م ون   ال   و أ كـْت مْ  يـ ْعل م   اَّلل   و   ع ْلمٌ  ب ه   ل ك مْ  ل ْيس   ف يم ا حت  اج ون   ف ل م   ع ْلمٌ  ب ه   ل ك مْ 
 .اْلم ْشر ك ني   م ن   ك ان   و م ا ل ًمام سْ  ح ن يًفا ك ان   و ل ك نْ  ك ْصر اك يًّا و ال   يـ ه ود ًيًّ  ن بـْر اه يم   ك ان  

ي الن اس   ىـأ ْول   ن ن   اـو ه   وه  ـــاتـ بـ ع   ن  ـل ل ذ ي م  ــِب  بـْر اه   ي  ـو ل   و اَّلل    واــآم ن   ن  ـو ال ذ ي ي  ـالن ب   ذ 
 . (1)﴾م ن ني  اْلم تْ 

 نقذ الناس، من جنون اإلحلاد،كن أن ي  الذي ي  واإلسالم هو الدين الوحيد،  
ووالية الشيطان، وجرائم اإلكسان؛ ألّن كتابه احملفوظ من التحريف قد اشتمل 

 نقذ اإلكسان.على ما يقمع اإلحلاد، ويهزم الشيطان، وي  
كتفاع األمثل، وا حبقائقه االفلو أقبل الناس، كلّ الناس، على اإلسالم؛ لينتفع 

المتألت قلوهبم ابإليان، واكتشر بينهم احلّق واخلري والسالم واألمن والربكة والتعاون 
والتآخي والتسامل والرتاحم والتعاطف والتالطف والتحاّب والتسامح والصدق 

 واإلحسان واإليثار والتواضعوالعدل واألماكة والرّب والتقوى والورع واإلخالص 
 لكرم والعّفة، وسائر الفضائل. وا

ولو عمل الناس، كّل الناس، أبحكام اإلسالم، خللت األرض من جرائم 
القتل والَز وسائر الفواحش، ومن الراب والسرقة والغّش، ومن املخّدرات واخلمور، 
ومن االستعباد واالضطهاد واحلروب واجملاعات، والعدوان والتباغض والتناحر 

إلرهاب والقحط والتعادي والتدابر والقسوة والكذب والظلم والباطل والشّر وا
واخلياكة والفجور واجلشع واحلسد والغيبة والنميمة واإلساءة واألانكّية واالستكبار 

 والبخل، وسائر الرذائل. 
نّن هذا الكالم ليس اّدعاء، ال مصداق له، فالقرآن الكرمي موجود، وهو  

                                                           
 .65-61( آل عمران: 1)
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ي أن تقرأه قراءة ابحث عن احلقيقة، شاهد صادق على عظمة اإلسالم، ويكف
 لتجد أّن اإلسالم أيمر ابملعروف، بكّل صوره، وينهى عن املنكر، بكّل صوره. 

ْلم ْعر وف    أي ْم ر ون  اب   و يـ نـْه ْون  قال تعاىل: ﴿و ْلت ك ْن م ْنك ْم أ م ةٌ ي ْدع ون  ن ىل  اخلْ رْي  و 
 . (1)ل ح ون ﴾ع ن  اْلم ْنك ر  و أ ول ئ ك  ه م  اْلم فْ 

ر ون  ـــــض  أي ْم  ـعْ ــاء  ب  ــــــ  يـْم أ ْول  ـه  ـــات  بـ ْعض  ــن ـ ون  و اْلم ْتم  ــال تعاىل: ﴿و اْلم ْتم ن  ــوق 
ة  و يـ ْتت ون  الز ك اة  و ي ط ي ْلم ْعر وف  و يـ نـْه ْون  ع ن  اْلم ْنك ر  و ي ق يم ون  الص ال  ع ون  اَّلل   و ر س ول ه  اب 

 .(2)ول ئ ك  س يـ ْرمح  ه م  اَّلل   ن ن  اَّلل   ع ز يٌز ح ك يٌم﴾أ  

                                                           
 .111( آل عمران: 1)
 .11( التوبة: 2)
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 ثالث صور منسوبة إلى )اإلسالم(

  

 يزكون،و  لكّن الكثري من املنسوبني نىل )اإلسالم( يقتلون،: فإن قيل
خلمور، ايشربون و  ،املخّدرات ، ويسرقون، ويغّشون، ويتعاطونالراب أيكلونو

  نخل! ..ويظلمون، وخيوكون. ويكذبون، يعتدون،و  ويستعبدون املستضع فني،
: الكالم خمصوص أبحكام )اإلسالم(، وال عالقة له ابملنسوبني نىل قلت 

 )اإلسالم(؛ ألّن املنسوبني نىل )اإلسالم( قد يعملون أبحكامه، وقد خيالفوهنا.
 فلو أقبل الناس، كلّ »وقد قلت آكًفا يف موضوع )حقيقة اإلسالم(:  

ت قلوهبم ، المتألإلسالم؛ لينتفعوا حبقائقه االنتفاع األمثلالناس، على ا
  .«وسائر الفضائل ...ابإليان، واكتشر بينهم احلّق واخلري والسالم

 ، خللتولو عمل الناس، كّل الناس، أبحكام اإلسالم»وقلت أيًضا: 
األرض من جرائم القتل والَز وسائر الفواحش، ومن الراب والسرقة والغّش، ومن 

 .«وسائر الرذائل ...خّدرات واخلمور، ومن االستعباد واالضطهادامل
فالتطبيقات السّيئة للمنسوبني ال َّثل )اإلسالم(؛ فإّن الفرق كبري بني  

)أحكام اإلسالم(، وبني )أخطاء املنسوبني( نىل )اإلسالم(. واخلطأ ليس يف 
 .)أحكام اإلسالم(، بل هو يف )خمالفة املنسوبني( لتلك األحكام

ولذلك وجب التفريق الدقيق األكيد، بني ةالث صور خمتلفة، منسوبة نىل  
 )اإلسالم(، هي: 

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

 

وهي منسوبة نىل التنزيل، وهو لفظ يشري نىل الوحي اإلهلّي املنّزل، على 
 . النبويّة ويشمل: القرآن الكرمي، والسّنة ، ّمدالنيّب املرسل، حم

فأّما القرآن الكرمي، فإكّه األصل األّول للهداية اإلهلّية. قال تعاىل: ﴿ن ن   
ي  أ قْـو م  و يـ ب ّشـ ر  اْلم ْتم ن ني  ال ذ ين  يـ ْعم ل ون  الص  

ا اْلق ْرآن  يـ ْهد ي ل ل يت  ه  احل  ات  أ ن  ه ذ 
 .  (1)ا ك ب ريًا﴾هل  ْم أ ْجرً 

وله تعاىل: ديّة، كما يف قق  وقد اشتمل القرآن على بيان األحكام الشرعّية الع  
َّلل   و ر س ول ه  و اْلك ت اب  ال ذ ي كـ ز ل  ع ل ى ر س   ول ه  و اْلك ت اب  ﴿ًي  أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن وا آم ن وا اب 

ئ ك ت ه  و ك ت ب ه  و ر   ال ذ ي أ كـْز ل  م ْن قـ ْبل  و م ْن ي ْكف رْ  َّلل   و م ال  ر  فـ ق ْد ض ل  اب  س ل ه  و اْليـ ْوم  اآْلخ 
اًل ب ع يًدا﴾  . (2)ض ال 

ح اف ظ وا ة، كما يف قوله تعاىل: ﴿واشتمل على بيان األحكام الشرعّية العمليّ 
ة  اْلو ْسط ى و ق وم وا َّلل    ق اك ت ني ﴾   .(3)ع ل ى الص ل و ات  و الص ال 

أ يـ ه ا  : ﴿ًي  ة، كما يف قوله تعاىلقيّ ل  واشتمل على بيان األحكام الشرعّية اخل  
ث ريًا م ن  الظ نّ  ن ن  بـ ْعض  الظ نّ  ن مْثٌ و ال  جت  س س وا و   ال  يـ ْغت ْب ال ذ ين  آم ن وا اْجت ن ب وا ك 

م   ًتا ف  بـ ْعض ك ْم بـ ْعًضا أ حي  ب  أ ح د ك ْم أ ْن أي ْك ل  حلْ  يه  م يـْ ك ر ْهت م وه  و اتـ ق وا اَّلل   ن ن  اَّلل   أ خ 
يٌم﴾  . (1)تـ و اٌب ر ح 

واشتمل على بيان بعض أكباء الغيب، كما يف قوله تعاىل: ﴿و ن ْذ ق ال ت  
                                                           

 .3( اإلسراء: 1)

 .136( النساء: 2)

 .235( البقرة: 3)

 .12( احلجرات: 1)
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ئ ك ة  ًي  م ْرمي   ن ن  اَّلل   اْصط ف اك  و ط ه ر ك  و اْصط ف اك  ع ل ى ك س اء  اْلع ال   م ْرمي    ني . ًي  م  اْلم ال 
ي ه  ن ل ْيك  و م ا  اقْـن يت  ل ر بّ ك  و اْسج د ي و ارْك ع ي م ع  الر اك ع ني . ذ ل ك  م ْن أ كـْب اء  اْلغ ْيب  ك وح 

ْم ن ْذ  ْيه  م ه ْم أ يـ ه ْم ي ْكف ل  م ْرمي   و م ا ك ْنت  ل د  ْم ن ْذ يـ ْلق ون  أ ْقال  ْيه  ك ْنت  ل د 
م ون ﴾  . (1)خي ْت ص 

ا اْلق ْرآن   واشتمل على أمثال مضروبة، كما يف قوله تعاىل: ﴿ل ْو أ كـْز ْلن ا ه ذ 
ًعا م ت ص دّ ًعا م ْن خ ْشي ة  اَّلل   و ت ْلك  اأْل ْمث ال  ك ْضر   بـ ه ا ل لن اس  ع ل ى ج ب ل  ل ر أ يـْت ه  خ اش 

 . (2)ل ع ل ه ْم يـ تـ ف ك ر ون ﴾
، كما يف قوله تعاىل: ﴿و م ْن اخلالق واشتمل على بيان بعض آًيت 

ت ه  أ نْ  ر ون . و م ْن آًي  ت ش  ت ه  أ ْن خ ل ق ك ْم م ْن تـ ر اب  مث   ن ذ ا أ كـْت ْم ب ش ٌر تـ نـْ ل ق  ل ك ْم م ْن آًي   خ 
ن ك ْم م و د ًة و ر مْح ًة ن ن  يف   ك ْم أ ْزو اًجا ل ت ْسك ن وا ن ل يـْه ا و ج ع ل  بـ يـْ ت  ل ق ْوم  ذ  أ كـْف س  ًي  ل ك  آل 

ن ت ك ْم و أ لْ  ف  أ ْلس  ت ه  خ ْلق  الس م او ات  و اأْل ْرض  و اْخت ال  و اك ك ْم ن ن  يف  يـ تـ ف ك ر ون . و م ْن آًي 
لل ْيل  و النـ ه ار  و ابْت غ اؤ ك ْم م   ت ه  م ن ام ك ْم اب  ت  ل ْلع ال م ني . و م ْن آًي  ًي  ه  ن ن  ْن ف ْضل  ذ ل ك  آل 

ت ه  ي ر يك م  اْلبـ ْرق  خ ْوفًا و ط م ًعا و   ت  ل ق ْوم  ي ْسم ع ون . و م ْن آًي  ًي  يـ نـ زّ ل  م ن  يف  ذ ل ك  آل 
ت  ل ق ْوم  يـ عْ  ًي   . (3)ق ل ون ﴾الس م اء  م اًء فـ ي ْحي ي ب ه  اأْل ْرض  بـ ْعد  م ْوهت  ا ن ن  يف  ذ ل ك  آل 

، وهي كعمه، كما يف قوله تعاىل: الء اخلالق واشتمل على بيان بعض آ
لث م ر ات  ﴿اَّلل   ال ذ ي خ ل ق  الس م او ات  و اأْل ْرض  و أ كـْز ل  م ن  الس م اء  م اءً ف أ ْخر ج  ب ه  م ن  ا

. و س خ ر  أْل  ر ْزقًا ل ك ْم و س خ ر  ل ك م  اْلف ْلك  ل ت ْجر ي  يف  اْلب ْحر  أب  ْمر ه  و س خ ر  ل ك م  ا كـْه ار 
ك ْم م ْن ك لّ  م   . و آات  ا س أ ْلت م وه  ل ك م  الش ْمس  و اْلق م ر  د ائ بـ نْي  و س خ ر  ل ك م  الل ْيل  و النـ ه ار 
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ْكس ان  ل ظ ل وٌم ك ف اٌر﴾  . (1)و ن ْن تـ ع د وا ك ْعم ت  اَّلل   ال  حت ْص وه ا ن ن  اإْل 
ح اب  يف فعل اخلريات، كما يف قوله تعاىل: ﴿ن ن  أ صْ  واشتمل على الرتغيب

ل  ع ل ى اأْل ر ائ ك  م ت   ك ئ ون . هل  ْم اجلْ ن ة  اْليـ ْوم  يف  ش غ ل  ف اك ه ون . ه ْم و أ ْزو اج ه ْم يف  ظ ال 
يم ﴾ ٌم قـ ْواًل م ْن ر بّ  ر ح   . (2)ف يه ا ف اك ه ٌة و هل  ْم م ا ي د ع ون . س ال 

شتمل على الرتهيب من فعل املنكرات، كما يف قوله تعاىل: ﴿و أ م ا م ْن وا 
م ال ه  فـ يـ ق ول  ًي  ل يـْت ن  ل   ا  ـْه. و ل  ْم أ وت  ك ت اب ي  ـأ ويت   ك ت اب ه  ب ش  تـ ه  س اب ي ْه. ًي  ل يـْ ْم أ ْدر  م ا ح 

ي ة . م ا أ ْغَن  ع نّ  م ال ي ْه. ه ل ك  ع نّ   يم   س ْلط اك ي هْ ك اك ت  اْلق اض  . خ ذ وه  فـ غ ل وه . مث   اجلْ ح 
ل ة  ذ ْرع ه ا س بـْع ون  ذ ر اًعا ف اْسل ك وه . ن ك ه  ك ان  ال  يـ ْتم   ْلس  . ص ل وه . مث   يف  س  َّلل   اْلع ظ يم  ن  اب 

ٌم. و ال  ط ع اٌم ن ال  م ْن يو ال  حي  ض  ع ل ى ط ع ام  اْلم ْسك ني . فـ ل ْيس  ل ه  اْليـ ْوم  ه ه ن ا مح   
 . (3)غ ْسل ني . ال  أي ْك ل ه  ن ال  اخلْ اط ئ ون ﴾

قد فرض  وأّما السّنة النبويّة، فإهّنا األصل الثاين للهداية اإلهلّية؛ ألّن هللا 
وما  ، أمر به الرسول ، فيكون مصدر كّل ما على املتمنني طاعة الرسول

هو الوحي اإلهلّي املنّزل، فلم يكن بالغ  :ّرمههنى عنه، وما أحّله، وما ح
 بتالوة القرآن فقط، بل كان بالًغا مبيًنا. ، الرسول

والبالغ املبني يكون ابلتعليم، والتبيني، والتفصيل، والتزكية، واهلداية؛ 
 إلخراج الناس من الظلمات نىل النور.

ْلن اك  ع ل ْيه ْم  و م ْن تـ و ىل  قال تعاىل: ﴿م ْن ي ط ع  الر س ول  فـ ق ْد أ ط اع  اَّلل     ف م ا أ ْرس 
 . (1)ح ف يظًا﴾

                                                           
 .31-32( نبراهيم: 1)

 .95-99( يس: 2)

 .31-29( احلاّقة: 3)

 .51( النساء: 1)
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ب ْع غ يـْر  وقال تعاىل: ﴿و م ْن ي ش اق ق  الر س ول  م ْن بـ ْعد  م ا تـ بـ ني   ل ه  اهْل د ى و يـ ت  
ريًا﴾  . (1)س ب يل  اْلم ْتم ن ني  كـ و لّ ه  م ا تـ و ىل  و ك ْصل ه  ج ه ن م  و س اء ْت م ص 

ه ْم وقال تعاىل: ﴿ل ق ْد م ن  اَّلل   ع ل ى اْلم ْتم ن ني  ن ْذ بـ ع ث  ف يه ْم ر س واًل م ْن أ   كـْف س 
ْم و يـ ع لّ م ه م  اْلك ت اب  و احلْ ْكم ة  و ن ْن ك اك وا م   ت ه  و يـ ز كّ يه  ل و ع ل ْيه ْم آًي  ل  يـ تـْ ْن قـ ْبل  ل ف ي ض ال 

 .(2)م ب ني ﴾
ه ْم و ل ع ل ه ْم أ كـْز ْلن ا ن ل ْيك  الذّ ْكر  ل تـ بـ نيّ   ل لن اس  م ا كـ زّ ل  ن ل يْ وقال تعاىل: ﴿و  

 . (3)يـ تـ ف ك ر ون ﴾
 م ْكت واًب وقال تعاىل: ﴿ال ذ ين  يـ ت ب ع ون  الر س ول  الن يب   اأْل مّ ي  ال ذ ي جي  د وك ه  

يل  أي ْ  ْلم ْعر وف  و يـ نـْه اه ْم ع ن  ع ْند ه ْم يف  التـ ْور اة  و اإْل ْنْ   اْلم ْنك ر  و حي  ل  هل  م  م ر ه ْم اب 
ل  ال يت   ْم الط يّ ب ات  و حي  رّ م  ع ل ْيه م  اخلْ ب ائ ث  و ي ض ع  ع نـْه ْم ن ْصر ه ْم و اأْل ْغال   ك اك ْت ع ل ْيه 

ْكز ل  م ع ه  أ ول ئ ك  ه م  وا الن ور  ال ذ ي أ  ف ال ذ ين  آم ن وا ب ه  و ع ز ر وه  و ك ص ر وه  و اتـ بـ ع  
 . (1)اْلم ْفل ح ون ﴾

ض بع الكرمي أكّنا ال ْند يف القرآن :ومن الدالئل القاطعة على ذلك
األحكام التفصيلّية، كأعداد الركعات يف الصلوات، وهيآت الصلوات، فمجيئها 

 هلّي املنّزل.الوحي اإلهو  دليل قاطع على أّن مصدرها :مفّصلة يف السّنة النبويّة
وكسأل قائل هذا القول الفاسد: يف أّي قرآن وجد أّن »قال ابن حزم: 

الركوع على صفة كذا،  الظهر أربع ركعات، وأّن املغرب ةالث ركعات، وأنّ 

                                                           
 .119( النساء: 1)

 .161( آل عمران: 2)

 .11( النحل: 3)

 .191( األعراف: 1)
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 .(1)..«؟.والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها، والسالم
قالهلا واست ،رةة املطهّ سنّ ة اليّ ةبوت حجّ  احلاصل أنّ »وقال الشوكايّن: 

 دين له يف  من ال حظّ ال خيالف يف ذلك ناّل  ،ةبتشريع األحكام ضرورة دينيّ 
 .(2)«اإلسالم
 - وهو األذان - أّن النداء نىل الصالة :ومن الدالئل القاطعة على ذلك 

 قد ةبت ابلسّنة النبويّة، ال ابلقرآن الكرمي.
س يف الصالة، ناّل يف آيتني، ولي فليس يف القرآن الكرمي ذكر للنداء نىل

ا ي   واقع  ستنبط منهما أّن النداء حكم شرعّي،هاتني اآليتني تشريع للنداء، ونّّ
اثبت، قبل كزوهلما؛ فالقرآن الكرمي دّل على شرعّية النداء، لكّن تشريع النداء 

 اثبت ابلسّنة النبويّة.
ة  ا د يـْت ْم ن ىل  الص ال  ا ذ ل ك  أب  كـ ه ْم قـ ْوٌم خت  ذ وه ا ه ز ًوا و ل ع بً قال تعاىل: ﴿و ن ذ ا ان 

 . (3)ال  يـ ْعق ل ون ﴾
ة  م ْن يـ ْوم  اجلْ م   وقال تعاىل: ﴿ًي   ع ة  ف اْسع ْوا أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن وا ن ذ ا ك ود ي  ل لص ال 

ت   ٌر ل ك ْم ن ْن ك نـْ يـْ  . (1)ل م ون ﴾ْم تـ عْ ن ىل  ذ ْكر  اَّلل   و ذ ر وا اْلبـ ْيع  ذ ل ك ْم خ 
ه ـــي قولـهرة، و ــــعة عشــت: وفريضة اتسـلـق»ّي: ـرطبـالقد هللا ـو عبـأبال ـق

ة ﴾ــى الص  ـْم ن ل  ـت ـ اد يْ ـ: ﴿و ن ذ ا ك  زّ ـوع لّ ـج  ناّل  ،ي القرآنـر فـــس لألذان ذكـ، لي(9)ال 
و ــهة، و ـجمعـجمعة، فمخصوص ابلـورة الـــي سـف ،اءـــــج اـــا مــورة؛ أمّ ـــــي هذه السـف

                                                           
 .2/13( اإلحكام يف أصول األحكام: 1)

 .1/153د الفحول: ( نرشا2)

 .95( املائدة: 3)

 .3( اجلمعة: 1)

 .95( املائدة: 9)
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 . (1)«...جميع الصلواتـاّم لـــــورة عـــذه الســـي هـف
 -( الوحي القرآينّ )غري  - ة وحًيا آخرـمّ ـوالقرآن الكرمي شاهد على أّن ة

 . يتلّقاه من هللا النيّب كان 
ه  ح د يثً  فـ ل م ا كـ ب أ ْت ب ه  و أ ْظه ر ه   اقال تعاىل: ﴿و ن ْذ أ س ر  الن يب   ن ىل  بـ ْعض  أ ْزو اج 

ا ق ال  اَّلل   ع ل ْيه  ع ر ف  بـ ْعض ه  و أ ْعر ض  ع ْن بـ ْعض  فـ ل م ا كـ ب أ ه ا ب ه  ق ال ْت م ْن أ   كـْب أ ك  ه ذ 
 .(2)كـ ب أ ين   اْلع ل يم  اخلْ ب ري ﴾

 ،ل يم  اخلْ ب ري ﴾ يداّلن بوضوحاْلع   فقوله: ﴿و أ ْظه ر ه  اَّلل   ع ل ْيه ﴾، وقوله: ﴿كـ ب أ ين   
  .قد علم ِبفشاء السّر، من طريق الوحي النيّب على أّن 

على  ، كّله، تضّمنت ما أظهره هللاالكرمي،   ة آية يف القرآنـمّ ـوليس ة
 رآخ نلـهّي(، وحي)، من هذا األمر، فكان هذا دلياًل قاطًعا، على وجود النيّب 

هذا الوحي  ومن ؛، من هللا يتلّقاه كان النيّب   - (3)(الوحي القرآينّ )غري  -
 .(السّنة النبويّةأعن: )، (الوحي النبويّ ) -بال ريب  -

ولذلك، فاملسلمون هم )أهل القرآن والسّنة(، وليسوا )أهل القرآن(، دون 
 )السّنة(، وال )أهل السّنة(، دون )القرآن(.

 على املدح اترة، وعلى ،كتابطلق أهل الوأ  »قال أبو حّيان األكدلسّي: 
 .(1)« على املدحال ينطلق ناّل  ،ةوأهل القرآن والسنّ  ،أخرى الذمّ 

 ةفيجب على طالب العلم أن يلتزم ابلقرآن والسنّ »وقال ابن عثيمني: 
م ـل ،نذا اككسرا ،كاجلناحني للطائر  - طالب العلم :أي - الصحيحة، ومها له

                                                           
 .1/211( اجلامع ألحكام القرآن: 1)

 .3( التحرمي: 2)

 .25/393( اكظر: تفسري التحرير والتنوير: 3)

 .3/16( تفسري البحر احمليط: 1)
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 وتغفل عن ،(1)القرآن يفل عن القرآن، أو تراعوتغ ،ةالسنّ  يتراع لذلك ال؛ رْ ـط  ي  
حاهتا اعتناء  ة وشروحها ورجاهلا، ومصطلة، فكثري من طلبة العلم يعتن ابلسنّ السنّ 

ط كبري،  هبا، وهذا غللرأيته جاهاًل  ،كتاب هللا ، لكن لو سألته عن آية منكاماًل 
 .(2)«ًي طالب العلم ،ة جناحني لكأن يكون الكتاب والسنّ  بدّ  فال

وقوله: )السّنة الصحيحة(؛ لالحرتاز من الرواًيت السقيمة، املنسوبة نىل 
)السّنة النبويّة(؛ فإهّنا من أكرب الصوارف اليت صرفت كثريًا من املنتسبني نىل 

 عن )هداية القرآن(. -من املتلّفني، واملتعّلمني، والعاّمة  -)اإلسالم( 
وًعا عجيًبا،  ًيت السقيمة، خصولذلك جتد كثريًا من املتّلفني خيضعون للروا

، الكرمي كخضوع املسحور لساحره؛ فإذا أراد أحدهم أن يفّسر آية من القرآن
جأ نىل بعض )الرواًيت السقيمة(، ونذا أراد التأليف يف )العقائد(، اغرتف من ـل

بعض )الرواًيت السقيمة(، ونذا أراد أن ي فيت من يستفتيه، توّجه نىل بعض 
 ة(؛ حّت أعرض كثري منهم عن )هداية القرآن(، كّل اإلعراض.)الرواًيت السقيم

ي  أ قْـو م  و يـ ب ّشـ ر  اْلم ْتم ن ني  
ا اْلق ْرآن  يـ ْهد ي ل ل يت  ه   ال ذ ين  قال تعاىل: ﴿ن ن  ه ذ 

 .  (3)يـ ْعم ل ون  الص احل  ات  أ ن  هل  ْم أ ْجرًا ك ب ريًا﴾
 

                                                           
(1.)  ( يف املطبوع: )تراعي( يف املوضعني، والصواب: )تراع 

 .65-26/61ى ورسائل فضيلة الشيخ حمّمد بن صاحل العثيمني: ( جمموع فتاو 2)

 .3( اإلسراء: 3)
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 الصورة التأليفّية

 
م،  التأليف، وهو لفظ يشري نىل املتّلفات املتعّلقة ابإلسالوهي منسوبة نىل

 ةوابملنسوبني نليه، من األفراد، واجلماعات؛ وهي أربع صور فرعّية: الصورة التأليفيّ 
الصورة و تضليلّية، التأليفّية ال الصورةو ة االختالفّية، الصورة التأليفيّ و االتّفاقّية، 

 ة.التأليفّية التعطيليّ 
ها املتّلفون هي صورة أتليفّية قدية، اتّفق في لتأليفّية االتّفاقّية:الصورة ا -1

 الفآالقدامى كّلهم، فلم خيتلفوا فيها، أدَ اختالف، مع أهّنم قد اختلفوا يف 
حّت لقد خطّأ بعضهم بعًضا، وطعن بعضهم يف بعض؛ ومع ذلك، فقد  ؛املسائل

 اختالف.اتّفقوا يف مسائل كثرية، ومل خيتلفوا فيها أدَ 
 ومن أمثلتها: اتّفاق املتلّفني القدامى، كّلهم، املنسوبني نىل املذاهب الفقهّية

لم على أعداد ركعات الصلوات اخلمس، ف الفرديّة، واجلماعّية،املختلفة، كّلها، 
 أدَ اختالف.  ،خيتلفوا يف أعدادها

 أنّ  وا علىفقواتّ . الصلوات اخلمس فرائض فقوا على أنّ اتّ »قال ابن حزم: 
الة املغرب ص وعلى أنّ . صالة الصبح للخائف واآلمن ركعتان يف السفر واحلضر

الة الظهر ص فقوا على أنّ واتّ . للخائف واآلمن يف السفر واحلضر ةالث ركعات
 .(1)«للمقيم اآلمن أربع ركعات اآلخرة، والعصر والعشاء

تلف فيها املتّلفون خهي صورة أتليفّية قدية، ا الصورة التأليفّية االختالفّية: -2
 الفآالقدامى، فلم يّتفقوا فيها، كما اتّفقوا يف الصورة السابقة، فاختلفوا يف 

 املسائل، وخطّأ بعضهم بعًضا فيها.

                                                           
 .11( مراتب اإلْجاع: 1)
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ومن أمثلتها يف التأليف الفقهّي: االختالف يف حكم الرجلني، عند  
 الوضوء، بني الغسل، واملسح. 

ة. تاب والسنّ الك جممع عليه بنصّ غسل الرجلني يف الوضوء »قال املاوردّي: 
لفرض ا الشيعة نىل أنّ  دون املسح، وذهبت ،ة الفقهاء الغسلوفرضهما عند كافّ 

جب غسلهما فأو  ،بني األمرين دون الغسل، وْجع ابن جرير الطربيّ  ،فيهما املسح
 .(1)«ومسحهما

 قال هللا ،القرآن كزل ابملسح فإنّ  ،ا قولنا يف الرجلنيوأمّ »وقال ابن حزم: 
ك ْم و أ ْرج ل ك مْ ﴿تعاىل:   ،ابفتحه أو ،رئ خبفض الالموسواء ق   .(2)﴾و اْمس ح وا ب ر ء وس 

 ا على املوضع، الونمّ  ،ا على اللفظ: نمّ الرؤوسعطف على  :حال هي على كلّ 
ة بقضيّ  ،ال بني املعطوف واملعطوف عليهه ال جيوز أن حي  ألكّ  ؛جيوز غري ذلك

 يف يعن يف الرجلني ،اس: كزل القرآن ابملسحعبّ وهكذا جاء عن ابن  مبتدأة.
ن ب عليّ  :وقد قال ابملسح على الرجلني ْجاعة من السلف، منهم ،الوضوء

ول وْجاعة غريهم، وهو ق ،والشعيبّ  ،وعكرمة ،واحلسن ،اسعبّ  وابن ،طالب أِب
 .(3)..«ويت يف ذلك آاثر.، ور  الطربيّ 

لقها بعض أتليفّية حديثة، اخت هي صورة ة التضليلّية:الصورة التأليفيّ  -3
 املستشرقني، ومن وافقهم من املستغربني؛ لتضليل الناس عن اإلسالم. 

لقد رّكب أولئك املختلقون صورة قبيحة، من أخطاء بعض املتّلفني، ومن 
أخطاء بعض املطّبقني، ابالعتماد على الرواًيت السقيمة، والتفسريات السقيمة، 

ات السقيمة، وزادوا عليها تفسريات سقيمة جديدة، واآلراء السقيمة، والتطبيق
                                                           

 .1/123( احلاوي الكبري: 1)
 .6( املائدة: 2)
 .1/311( احملّلى ابآلاثر: 3)
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وآراء سقيمة جديدة، مثّ كسبوا تلك الصورة القبيحة، نىل اإلسالم؛ لتقبيح صورته، 
 يف أكظار الناس، من املنسوبني نليه، وغريهم.

بوجوه كثرية، منها:  ، ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل: الطعن يف رسول هللا
كان   ة؛ ومنها: اّدعاء أكّهة، وليس شخصّية حقيقيّ خرافيّ اّدعاء أكّه كان أسطورة 

جمهول النسب، وأّن موته كان يف كوبة سكر، وأّن اخلنازير أكلت من جسمه؛ 
ّية، ر، والشهواكّية، والوحشـحــّور، والسـرع، والتهــجنون، والصـهامه ابلـومنها: اتّ 

الكرب، احملاابة، والفظاظة، و واالكتهازيّة، والسوداويّة، والكذب، واخلداع، والغدر، و 
 . (1)واجلنب، والنفاق، والنهم
وما أجدران حنن اليوم أن كستمع نىل هذا التحذير؛ وحنن »قال سّيد قطب: 

يهود والنصارى من ال -كروح كستفيت املستشرقني  -يف بالهة منقطعة النظري  -
نهم على القول يف مى عنهم اترخينا، وأنيف أمر ديننا، وكتلقّ  -والشيوعّيني الكّفار 

ا، وسرية نوكه من شكوك يف دراساهتم لقرآكنا، وحديث كبيّ تراةنا، وكسمع ملا يدسّ 
جون بنا يتلّقون عنهم علوم اإلسالم، ويتخرّ رسل نليهم بعثات من طاّل أوائلنا؛ وك  

آن لينا مدخويل العقل والضمري. نّن هذا القرآن قرآكنا. قر نيف جامعاهتم، مثّ يعودون 
ه وما حتذره. مبا تعمل ،املسلمة. وهو كتاهبا اخلالد الذي خياطبها فيه رهّبااألّمة 

 . (2)«وأهل الكتاب هم أهل الكتاب، والكّفار هم الكّفار. والدين هو الدين
مال من أع - وهذا الذي كّدد هللا به سبحاكه»وقال سّيد قطب أيًضا: 

ة حّت اللحظ ،تهاهو األمر الذي درجوا عليه من وق - أهل الكتاب، حينذاك
مثّ  ،احلاضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة األوىل

                                                           
 ( اكظر: موسوعة بيان اإلسالم، القسم الثاين، الرسول.1)
 .1/136( يف ظالل القرآن: 2)
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يف الرتاث  -مع األسف  -اتبعهم الصليبّيون! ويف خالل القرون املتطاولة دّسوا 
يف هذا  ،باطلابل  هجهد القرون! ولبسوا احلقّ اإلسالمّي ما ال سبيل نىل كشفه ناّل 

أبد  ،الذي تكّفل هللا حبفظه ،محفوظـ هذا الكتاب الناّل  ،اللهمّ  - الرتاث كّله
واحلمد هلل على فضله العظيم. دّسوا ولبسوا يف التاريخ اإلسالمّي  -اآلبدين 

ذين ودّسوا ولبسوا يف احلديث النبوّي، حّت قّيض هللا له رجاله ال ،وأحداةه ورجاله
 التفسري وا ولبسوا يفودسّ  ،سايّن احملدودحّققوه وحّرروه، ناّل ما كّد عن اجلهد اإلك

دّسوا ال يكاد الباحث يفيء فيه نىل معامل الطريق. و  ،حّت تركوه تيًها ،القرآينّ 
 ،ولبسوا يف الرجال أيًضا. فاملئات واأللوف كاكوا دسيسة على الرتاث اإلسالميّ 

اصب نوتالميذ املستشرقني، الذين يشغلون م ،يزالون يف صورة املستشرقني وما
عشرات من م مسلمون. والة اليوم، يف البالد اليت يقول أهلها: نهنّ القيادة الفكريّ 

ات املدسوسة على األّمة املسلمة، يف صورة أبطال مصنوعني على عني الشخصيّ 
لك هتالء ما ال ي - من اخلدمات - الصهيوكّية والصليبّية، ليتّدوا ألعداء اإلسالم

ما يزال هذا الكيد قائًما ومطّرًدا. وما تزال مثابة األعداء أن يتّدوه ظاهرين! و 
تشارته يف الس ؛والعودة نليه ،األمان والنجاة منه هي اللياذ هبذا الكتاب احملفوظ

 . (1)«املعركة الناشبة طوال هذه القرون
أصحاهبا على  هي صورة أتليفّية حديثة، جيتمع الصورة التأليفّية التعطيلّية: -1

 ، وله جاكبان ابرزان:(احلقائق اإلسالمّية)يل بعض أمر واحد، هو تعط
، كتعطيل بعض أحكام الصالة، وتعطيل (األحكام الشرعّية)تعطيل بعض  -أ

رب ــوش ،اءــوالبغ ،اــاح بعضهم الربـمات، وتعطيل بعض العقوابت، فأبـبعض التحري
  .والتعّري ،خمرـال

                                                           
 .119-1/111القرآن: ( يف ظالل 1)
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 . (1)يف كيفّياهتا ركعاهتا، و بعضهم يف أعداد الصلوات، ويف أوقاهتا، ويف ر  وغيـ  
تفسريات  القرآكّية، واختالق نصوصتعطيل بعض التفسريات الصحيحة لل -ب

 . (2)القرآكّية من القصص الغيبّية،جديدة بديلة، وال سّيما يف اجلواكب 
وأهل التعطيل أشتات متفرّقون، جيتمعون يف أمر واحد، هو التعطيل،  

ِّ  -مثاًل  -ابحة البغاء وخيتلفون يف مصاديق التعطيل؛ فإ ا أْجعوا عليه، ليست 
 تصرحًيا؛ فمنهم من صرّح ِبابحته، ومنهم من مل يصرّح ِبابحته. 

ومن أبرز املنسوبني، الذين يّتبعون منهج )التعطيل(: أولئك املنحرفون،  
منهم، ومن  بريء -ي احلقيقة ـف -الذين ي سم ون: )القرآكّيني(؛ والقرآن الكرمي 

 ومن تفسرياهتم، ومن منهجهم، كّل الرباءة!!! آرائهم،
فإّن هتالء املنحرفني أككروا حّجّية السّنة النبويّة، وزعموا أهّنم يكتفون  

ابلقرآن الكرمي؛ مّث عمدوا نىل نكتاج أتويالت حتريفّية، لآلًيت القرآكّية؛ لتعطيل  
 كثري من األحكام الشرعّية.

عض ة النبويّة، وبني نككار كسبة بوالفرق كبري بني نككار حّجّية السنّ  
 عيًّا.األحاديث نىل السّنة النبويّة، مع اإلقرار حبّجّية السّنة النبويّة، الثابتة ةبواًت قط

باًعا والفرق كبري بني )القرآكّيني احلقيقّيني(، الذين يّتبعون القرآن الكرمي، اتّ  
من يّدعون االكتساب  صحيًحا، ويفّسروكه ابلتفسري العرِّب القطعّي السليم، وبني
 نىل )القرآن(، مثّ يعمدون نىل حتريفه؛ اتّباًعا ألهوائهم!!! 

                                                           
 .211-291، 31-56( اكظر: العصراكّيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب: 1)
، 939-933، 221-221( اكظر: القرآكّيون العرب وموقفهم من التفسري دراسة كقديّة: 2)

631-611 ،611-111. 
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 املوازنة بين الصورة التنزيلّية والصور التأليفّية

 
 أّن الصورة يتبنّي  :ة األربعابملوازكة بني الصورة التنزيلّية، والصور التأليفيّ  
 :، مهاعلى قسمني - عموًما - التأليفّية

د الفريد هو : ومصدرها الوحيوافقة للصورة التنزيلّيةاملتأليفّية الصورة ال -1
الفهم السليم للوحي اإلهلّي املنّزل، أي: الفهم السليم للوحي القرآيّن، والفهم 

 السليم للوحي النبوّي. 
ر سقيمة، وهلا عّدة مصاداخالفة للصورة التنزيلّية: املة تأليفيّ الصورة ال -2

يمة، واألحاديث السقيمة، والتفسريات السقيمة، والشروح أبرزها: القراءات السق
 السقيمة، والرواًيت السقيمة، واألخبار السقيمة، واآلراء السقيمة.

ّن فأّما الصورة التأليفّية االتّفاقّية، فإهّنا موافقة للصورة التنزيلّية قطًعا؛ أل 
يسرية؛ فلم يكن  لاملسائل غريها، ومنها مسائ آالفاملّتفقني فيها قد اختلفوا يف 

لى على خمالفيهم، فكان بعضهم حريًصا ع ،املتّلفون القدامى يسكتون عن الردّ 
 ؛كصرة احلّق، ورّد الباطل؛ وكان بعضهم يرتّبص مبخالفيه، ينتظر منهم الزّلة واخلطأ

 لريّد عليهم.
ومن يطّلع على املسائل املختلف فيها، ودرجات االختالف، وصور  

 املسائل اليت اتّفق يظّن أنّ فسوالتكفري والطعن يف املخالفني، التخطئة والتفسيق 
 معدومة، أو اندرة. :عليها املتّلفون القدامى

وهذا دليل على أّن اتّفاق هتالء املختلفني ما كان ليكون، لوال وجود األدّلة  
من  فاقهمكن أن يراتبوا فيها، أدَ ارتياب؛ فلم يكن اتّ الشرعّية القطعّية، اليت ال ي  
م، وناّل، فما الذي يدعو نىل أن يّتفق املتّلفون كّله ؛قبيل التواطت على الباطل

  !!املنتسبون نىل فرق متخالفة متنازعة؟!
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لفرديّة، ا فإذا اتّفق املتّلفون، كّلهم، من املذاهب الفقهّية املختلفة، كّلها، 
لياًل على ذا دأدَ اختالف، كان اتّفاقهم ه يف مسألة فقهّية، بال واجلماعّية،

 موافقة الصورة التأليفّية االتّفاقّية، للصورة التنزيلّية.
ا، يف مسألة ة املختلفة، كّلهديّ ق  ونذا اتّفق املتّلفون، كّلهم، من املذاهب الع   

 أدَ اختالف، كان اتّفاقهم هذا دلياًل على موافقة الصورة التأليفّية ديّة، بالق  ع  
 ّية.االتّفاقّية، للصورة التنزيل

زيلّية، بني الصورة التن الدقيق التفريق - كّل الوجوب -ومع ذلك جيب  
ألصيلة؛ وما مثل ة هي الصورة اة؛ فإّن الصورة التنزيليّ ة االتّفاقيّ والصورة التأليفيّ 
يت تعكس الصورة ة، الة االتّفاقّية، ناّل كمثل املرآة الصافية النقيّ الصورة التأليفيّ 

 احلسنة. 
ّّ سن يف اواحل   ه، سن الوجه، املعكوسة صورتا هو ح  ملرآة ليس أصياًل، ن

أن تسلم من سن، و ويكفي املرآة الصافية فخرًا أهّنا استطاعت أن تعكس ذلك احل  
 اليت تشّوه الصورة املعكوسة! ،الشوائب
لفتان وأّما الصوراتن: التأليفّية التضليلّية، والتأليفّية التعطيلّية، فإهّنما خما 

 نزيلّية، خمالفة قطعّية، بال أدَ شّك؛ فإّن الغرض منهما تضليل الناسللصورة الت
 عن اإلسالم، وتعطيل حقائقه، والثاكية أشّد خطرًا من األوىل. 

والفرق بينهما كالفرق بني كيد الكافر، وكيد املنافق، فكيد املنافق أشّد 
ية على خافخطرًا من كيد الكافر؛ ألّن املنافق منسوب نىل اإلسالم، وحقيقته 

 الكثريين، خبالف الكافر، فإكّه عدّو، صريح العداوة.
 ،انعوا اإليوادّ  ،ا أظهروا اإلسالممّ ـم لفإهنّ  ؛كاملنافقني»قال ابن ابز: 

هم كنّ ول - نىل غري ذلك ،الناس وجاهدوا مع ،وا مع الناسوحجّ  ،وا مع الناسوصلّ 
م ؛ ألهنّ مون يف جاكبواملسل ،بل هم يف جاكب ،يف الباطن ليسوا مع املسلمني
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 ؛بون هلل ورسوله، منكرون ملا جاءت به الرسل يف الباطن، متظاهرون ابإلسالممكذّ 
، اًل اّل ا ض  ارً فّ أكذهبم هللا يف ذلك، وصاروا ك   - وملقاصد معروفة ،حلظوظهم العاجلة

لنار، األسفل من ا ن أعلن كفره، وهلذا صاروا يف الدركِّ  بل صاروا أكفر وأشرّ 
 ،ينهم على دوأهنّ  ،م نخوتهأهنّ  املسلم يظنّ  ألنّ  ؛خطرهم أعظم  ألنّ ناّل  وما ذاك

 ،دّ وا املسلمني وخاكوهم، فصار كفرهم أشا أفشى نليهم بعض األسرار، فضرّ ورمبّ 
 . (1)«وضررهم أعظم

ومثل هذين الصنفني من أعداء اإلسالم، كمثل رجلني خبيثني، عمدا نىل  
اخلبيث  وأّما .، فقد هجم عليها؛ ليغتصبها كفسهااألّولاخلبيث فتاة عفيفة. أّما 

فقد دافع عنها، أّول األمر، وطرد املهاجم، فلّما اطمأّكت نليه، راودها عن  ،الثاين
 ليزين هبا. ؛كفسها
فغاية اخلبيثني واحدة، ولكّنهما اختلفا يف الوسائل، ووسيلة الثاين أخطر  

 من وسيلة األّول، بال ريب.
 أليفّية االختالفّية، فهي قسمان:وأّما الصورة الت 

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

تالفّية، قة أّي صورة من الصور التأليفّية االخافو مب (،طلقالقطع امل)كن ي   وال
انه كّ للصورة التنزيلّية؛ ومن يقطع بذلك، فإ ، (سيبّ النّ   لقطعا)ة قريطيقطع ب ّّ

 . (طلقملالقطع ا)بطريقة  ال
ألّن االعتماد  ؛سيبّ هو القطع املطلق، دون القطع النّ   :واملعترب يف القطع

 ريب. الضات، وهو ابطل، بفضي نىل القطع ابملتعار  ي   :سيبّ على القطع النّ  

                                                           
 .21-3/13( جمموع فتاوى ومقاالت متنّوعة: 1)
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وافقة صورته منهم، مبوبيان ذلك أّن املتّلفني املختلفني قد يقطع كّل واحد 
مسائل متعارضة،  كثري من مسائلهم اليت اختلفوا فيهاالالتأليفّية للصورة التنزيلّية، و 

ة سيّب متّدًًي نىل أن حنكم على اآلراء املتعارضفيكون قبولنا حلكم القطع النّ  
 ابلصّحة، وهو حكم ابطل، بال خالف. 

 الشيء القول بتحرميفكيف حنكم مثاًل على القول ِبابحة الشيء، وعلى 
  !!كفسه، حبكم واحد، وهو موافقة الصورة التنزيلّية، موافقة قطعّية؟!

فليس ألحد من املختلفني اّدعاء حصول القطع املطلق، مبوافقة أّي صورة،  
 ،كن أن يقطع بذلكمن هاتني الصورتني، أو خمالفتها، للصورة التنزيلّية، ولكّنه ي  

  .سيبّ بطريقة القطع النّ  
مبعَن أكّه يقطع معتمًدا على أدّلة، ارتضاها هو، ولكن خالفه فيها غريه،  

لقطع ابملوافقة، ل سيّب، على حديث، يرى أكّه كاف  كأن يعتمد املتّلف يف قطعه النّ  
كن ي   القاطع ال اعتمد عليه ويرى من خيالفه من املتلّفني أّن ما ؛ملخالفةالقطع ابأو 

 االعتماد عليه يف القطع.
ون ــع؛ فتكــــــــي الواقـّي سليمة، فـع النّ سبــع ابلقطــن يقطـة مــون أدلّ ـد تكــوق 
 سليمة، موافقة للصورة التنزيلّية. -اليت قطع هبا  -آراؤه 

ون ــع؛ فتكـــي الواقـّي سقيمة، فـة من يقطع ابلقطع النّ سـبـــون أدلّ ــد تكــوق 
 للصورة التنزيلّية. سقيمة، خمالفة -اليت قطع هبا  -آراؤه 

ومن هنا كان إللزام املخالف طريق وحيد فريد، هو االعتماد على أدّلة  
نىل أدّلة  -يقة يف احلق -القطع املطلق؛ فإّن أدلّة القطع النّ سيّب السليمة ترجع 

القطع املطلق، ولكّن بيان رجوعها نليها حيتاج نىل جهد العالـ م اجملتهد األملعّي، 
 الكشف عن هذه العالقة اخلفّية املفيدة. الذي يستطيع 
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 الفروق بين الحقائق اإلسالمّية واملباحث التأليفّية

 

جيب التنبيه على وجود فروق كثرية وكبرية، بني احلقائق اإلسالمّية،  
 (.اإلسالم)واملباحث التأليفّية، املنسوبة نىل 

ريئة كّل ، بة، سليمة كّل السالمةصحيحة كّل الصحّ  :فاحلقائق اإلسالمّية
 من األخطاء، واألوهام، واألابطيل. الرباءة،

؛ فإهّنا ّية((، اليت تتعّلق ببيان )احلقائق اإلسالماملباحث التأليفّية)خبالف 
 طئون. صيبون، وخي  ، ي  من أتليف املتّلفني، وهم بشرٌ 

ومن هنا، وجبت مراعاة الفروق املهّمة الدقيقة، بني )احلقائق اإلسالمّية(، 
  الفروق:تلك وأبرز احث التأليفّية(. و)املب
 مل:واملباحث التأليفّية املتعّلقة به، وتش ،الفروق بني القرآن الكرمي -أّواًل 

  .الفروق بني القرآن الكرمي، وقراءات القرّاء -1
 . الفروق بني القرآن الكرمي، وتفسريات املفّسرين -2
 . لالفروق بني القرآن الكرمي، ورواًيت أسباب النزو  -3
 . الفروق بني القرآن الكرمي، وأقوال الناسخ واملنسوخ -1
 .الفروق بني القرآن الكرمي، ورواًيت املّكّي واملدينّ  -5
 .الفروق بني القرآن الكرمي، وآراء بعض املتّلفني يف اإلعجاز -6

 وتشمل: ،اواملباحث التأليفّية املتعّلقة هب ،الفروق بني السّنة النبويّة -اثنًيا
 . لفروق بني السّنة النبويّة، واألحاديثا -1
 . الفروق بني السّنة النبويّة، وشروح احلديث -2
 .الفروق بني السّنة النبويّة، ومباحث علوم احلديث -3
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 وتشمل: ،ة هباواملباحث التأليفّية املتعّلق ،الفروق بني الشريعة اإلسالمّية -اثلثًا
 .ديّةق  ة، واآلراء الع  ديّ ق  الفروق بني األحكام الشرعّية الع   -1
 .الفروق بني األحكام الشرعّية العملّية، واآلراء األصولّية -2
 .الفروق بني األحكام الشرعّية العملّية، واآلراء الفقهّية -3
 .قّيةل  ة، واآلراء اخل  قيّ ل  الفروق بني األحكام الشرعّية اخل   -1
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 الفروق بين القرآن الكريم، وقراءات القّراء

 
فليست كّل القراءات صحيحة، وال سّيما القراءات الشاّذة؛ وليست كّل 

 مباحث علم القراءات صحيحة قطعّية، وال سّيما املباحث اخلالفّية.
الة املسألة الثاكية عشرة: اتّفقوا على أكّه ال جيوز يف الص: »قال الفخر الرازيّ 

قراءة القرآن ابلوجوه الشاّذة مثل قوهلم: "احلمد هلل"، بكسر الدال من "احلمد"، 
أو بضّم الالم من "هلل"؛ ألّن الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطلًقا؛ ألهّنا لو كاكت 

ك، علمنا ّما مل يكن كذلـالتواتر، ول لوجب بلوغها يف الشهرة نىل حدّ  ،من القرآن
ارج خ ،يف جواز القراءة ،ا عدلنا عن هذا الدليلـأهّنا ليست من القرآن، ناّل أكّ 

 . (1)«على أصل املنع ،الصالة، فوجب أن تبقى قراءهتا يف الصالة
 املسألة الثالثة عشرة: اتّفق األكثرون على أنّ »وقال الفخر الرازّي أيًضا: 

قول: هذه ا كـشهورة منقولة ابلنقل املتواتر، وفيه نشكال: وذلك ألكّ القراءات امل
إن كان ف ؛أو ال تكون ،القراءات املشهورة، نّما أن تكون منقولة ابلنقل املتواتر

ني بني هذه فاألّول، فحينئذ قد ةبت ابلنقل املتواتر أّن هللا تعاىل قد خرّي املكلّ 
 كان ترجيح بعضها على  ،ا كان كذلكالقراءات، وسّوى بينها يف اجلواز، ونذ

البعض واقًعا على خالف احلكم الثابت ابلتواتر، فوجب أن يكون الذاهبون نىل 
 ترجيح البعض على البعض مستوجبني للتفسيق، نن مل يلزمهم التكفري، لكّنا كرى

يها،  من القراءة، وحيمل الناس علأّن كّل واحد من هتالء القرّاء خيتّص بنوع معنّي 
ذه وأّما نن قلنا: نّن ه .نعهم من غريها، فوجب أن يلزم يف حّقهم ما ذكرانهوي

ن كوكه مفيًدا فحينئذ خيرج القرآن ع ،القراءات ما ةبتت ابلتواتر، بل بطريق اآلحاد

                                                           
 .1/11( التفسري الكبري: 1)
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فيقول:  ،يب عنهولقائل أن جي   .للجزم والقطع واليقني، وذلك ابطل ابإلْجاع
بعضها ، وجتويز القراءة بكّل واحد منها، و بعضها متواتر، وال خالف بني األّمة فيه

ن يقتضي خروج القرآ من ابب اآلحاد، وكون بعض القراءات من ابب اآلحاد، ال
 . (1)«بكّلّيته عن كوكه قطعيًّا

واجلواب الصحيح أّن القراءة الشاّذة مردودة؛ »وقال الفخر الرازّي أيًضا: 
اتر، قطعنا أكّه حيث مل يثبت ابلتو ألّن كّل ما كان قرآاًن وجب أن يثبت ابلتواتر، ف

 .  (2)«ليس بقرآن
ة، فنحن بطل القراءة املتواتر القراءة الشاّذة ال ت  »وقال الفخر الرازّي أيًضا: 

ّجة يف نةبات مذهبنا. وأيًضا القراءة الشاّذة ليست حب ،كتمّسك ابلقراءة املتواترة
 . (3)«اًن، لكاكت متواترة...ا كقطع أهّنا ليست قرآاًن، نذ لو كاكت قرآـعندان؛ ألكّ 

فهذه هي القراءات الشاّذة املذكورة يف هذه »وقال الفخر الرازّي أيًضا: 
اآلية. واعلم أّن احملّققني قالوا: هذه القراءات ال جيوز تصحيحها؛ ألهّنا منقولة 
بطريق اآلحاد، والقرآن جيب أن يكون منقواًل ابلتواتر؛ نذ لو جّوزان نةبات زًيدة 

قرآن بطريق اآلحاد، ملا أمكننا القطع أبّن هذا الذي هو عندان كّل القرآن؛ يف ال
لتواتر، قلت ابما ك   - مع كوهنا من القرآن -ا جاز يف هذه القراءات، أهّنا ـمّ ألكّه ل

جواز  قجاز يف غريها ذلك؛ فثبت أّن جتويز كون هذه القراءات من القرآن يطرّ 
ا  ـمّ ـول ؛ةـرج القرآن عن كوكه حجّ ـخـرآن، وذلك ي  الزًيدة والنقصان والتغيري نىل الق

 .(1)«كان ذلك ابطاًل، فكذلك ما أّدى نليه
                                                           

 .11-1/11( التفسري الكبري: 1)

 .6/31( التفسري الكبري: 2)

 .11/233( التفسري الكبري: 3)

 .22/19( التفسري الكبري: 1)
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واعلم أّن القراءات الصحيحة املعتربة اجملمع عليها قد »وقال أبو شامة: 
 ،اكتهت نىل السبعة القرّاء املقّدم ذكرهم، واشتهر كقلها عنهم لتصّديهم لذلك

 ا هبا، كما اشتهر يف كّل علم من احلديث والفقهونْجاع الناس عليهم، فاشتهرو 
: نّن القراءات (1)إن قلنافّول فيها عليهم. وحنن دي هبم، وع  والعربّية أئّمة، اقت  
ِّن يقول: نّن ْجيع ما ر  سبت وعنهم ك  الصحيحة نليهم ك   ي عنهم و قلت، فلسنا 

ّذ، خبروجه اق عليه أكّه ضعيف وشطل  وي عنهم ما ي  يكون هبذه الصفة، بل قد ر  
عن الضابط املذكور، ابختالل بعض األركان الثالةة، وهلذا ترى كتب املصّنفني 
يف القراءات السبع خمتلفة يف ذلك، ففي بعضها ذكر ما سقط يف غريها، والصحيح 

نبغي أن يغرّت ي نن شاء هللا تعاىل. فال ،ابالعتبار الذي ذكرانه موجود يف ْجيعها
ظ الصّحة، ق عليها لفطل  حد من هتالء األئّمة السبعة، وي  عزى نىل وابكّل قراءة ت  

ناّل نذا دخلت يف ذلك الضابط، وحينئذ ال ينفرد بنقلها  ،(2)ونن هكذا أكزلت
هم من قلت عن غري مصّنف عن غريه، وال خيتّص ذلك بنقلها عنهم، بل نن ك  

 رجها عن الصّحة. فإّن االعتماد على استجماع تلكالقرّاء، فذلك ال خي  
ب نليه. فإّن القراءات املنسوبة نىل كّل قارئ من السبعة نس  األوصاف، ال عّمن ت  

هرهتم وكثرة لش -وغريهم منقسمة نىل اجملمع عليه والشاّذ، غري أّن هتالء السبعة 
ل نق  م، فوق ما ي  قل عنهتركن النفس نىل ما ك   - الصحيح اجملتمع عليه يف قراءهتم

 . (3)«عن غريهم
وقد شاع على ألسنة ْجاعة من املقرئني املتأّخرين »ة أيًضا: وقال أبو شام

وي رد، ِّا ر  كّل فرد، ف  :وغريهم من املقّلدين أّن القراءات السبع كّلها متواترة، أي
                                                           

 ( يف املطبوع: )فإن قلنا(، والصواب: )ونن قلنا(.1)

 ( يف املطبوع: )ونن هكذا أكزلت(، والصواب: )وأهّنا هكذا أ كز لت(.2)

 .139-131( املرشد الوجيز: 3)



13 

واجب.  - من عند هللا -لة ة السبعة، قالوا: والقطع أبهّنا منزّ عن هتالء األئمّ 
ليه عنهم الطرق، واتّفقت عوحنن هبذا كقول، ولكن فيما اجتمعت على كقله 

الفرق، من غري ككري له، مع أكّه شاع واشتهر واستفاض، فال أقّل من اشرتاط 
وي عن ر   ذلك، نذا مل يّتفق التواتر يف بعضها. فإّن القراءات السبع املراد هبا ما
ع عليه ْجأ   األئّمة السبعة القرّاء املشهورين، وذلك املروّي عنهم منقسم نىل ما

يت كسبته نليهم يف فلف فيه، مبعَن أكّه ك   خيتلف فيه الطرق، ونىل ما اخت  عنهم، مل
الفًا كثريًا، ومن اخت ،بعض الطرق. فاملصّنفون لكتب القراءات خيتلفون يف ذلك

تصّفح كتبهم يف ذلك، ووقف على كالمهم فيه، عرف صّحة ما ذكرانه. وأّما من 
زل على سبعة كمتواترة، ألّن القرآن أ   يهّول يف عبارته قائاًل: نّن القراءات السبع

أحرف، فخطته ظاهر؛ ألّن األحرف السبعة املراد هبا غري القراءات السبع، على 
ما سبق تقريره يف األبواب املتقّدمة. ولو سئل هذا القائل عن القراءات السبع اليت 

ا هي شيء طرق مسعه، فقاله  ومل يهتد   ،ذكرها، مل يعرفها ري غنىل حصرها، ونّّ
 الكتاب يب مبا يفأن جي   -نن كان من أهل هذا العلم  -مفّكر يف صّحته، وغايته 

ة سّيما كتب املغارب الذي حفظه. والكتب يف ذلك كما ذكران خمتلفة، وال
د واملشارقة، فبني كتب الفريقني تباين يف مواضع كثرية، فكم يف كتابه من قراءة ق

ف طرت، على أكّه لو عر س   فيه ما ككرت، وكم فات كتابه من قراءة صحيحةأ  
قراءة. يف كّل حرف من حروف ال مل جيسر على نطالق هذه العبارة ،شروط التواتر

ِّن يلتزم التواتر يف ْجيع األلفاظ املختلف فيها بني القـنكّ  :فاحلاصل رّاء، بل ا لسنا 
ف وعر   ملن أكصفالقراءات كّلها منقسمة نىل متواتر وغري متواتر، وذلك بنيّ  

كإدغام   - بديه مّدعي تواتر املشهور منهاي   وتصّفح القراءات وطرقها. وغاية ما
أكّه  - أِب عمرو، وكقل احلركة لورش، وصلة ميم اجلمع، وهاء الكناية البن كثري

فسه يف هد كسبت تلك القراءة نليه، بعد أن جي  متواتر عن ذلك اإلمام، الذي ك  
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 ، بقي عليه التواتر من ذلك اإلمام نىل النيبّ  أكّه استواء الطرفني والواسطة، ناّل 
ل ناّل ق  نب العربات، فإهّنا من مّث مل ت  سك  يف كّل فرد، فرد، من ذلك، وهنالك ت  

آحاًدا، ناّل اليسري منها. وقد حّققنا هذا الفصل أيًضا يف "كتاب البسملة الكبري"، 
ه املشّنعني، ب  ى عنده ش  وكقلنا فيه من كالم احلّذاق من األئّمة املتقنني ما تالش

 . (1)«وابهلل التوفيق
واعلم أّن القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن، فالقرآن »وقال الزركشّي: 

والقراءات هي اختالف ألفاظ  ؛للبيان واإلعجاز ، هو الوحي املنّزل على حمّمد
ههنا  الوحي املذكور يف كتبة احلروف أو كيفّيتها؛ من ختفيف وتثقيل وغريمها، مثّ 

أمور: أحدها أّن القراءات السبع متواترة عند اجلمهور، وقيل: بل مشهورة، وال 
نحاة  "، وال ِبككار مغاربة ال" و"مصرخيّ  عربة ِبككار املربّد قراءة محزة: "واألرحام  

 ،ا متواترةأهنّ  :هم شركائهم". والتحقيقأوالد   كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قتل  
ففيه كظر؛ فإّن نسناد األئّمة السبعة  ، ا تواترها عن النيبّ أمّ  ؛عن األئّمة السبعة

 ،هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات، وهي كقل الواحد عن الواحد
يف استواء الطرفني والواسطة، وهذا شيء موجود يف   ،مل تكمل شروط التواتر

يز" نىل رشد الوجكتبهم، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابه "امل
 .(2)«شيء من ذلك

 قلت: وما أفت به الشيخان كقله النووّي يف شرح»وقال الزركشّي أيًضا: 
املهّذب عن أصحاب الشافعّي، فقال: قال أصحابنا وغريهم: ال جتوز القراءة يف 
الصالة وال غريها ابلقراءة الشاّذة؛ ألهّنا ليست قرآاًن، ألّن القرآن ال يثبت 

                                                           
 .136-139املرشد الوجيز:  (1)

 .313-1/315( الربهان يف علوم القرآن: 2)



15 

، فلو لٌ أو جاه   طٌ واتر، والقراءة الشاّذة ليست متواترة؛ ومن قال غريه، فغال  ابلت ناّل 
اد ككر عليه قراءهتا يف الصالة وغريها، وقد اتّفق فقهاء بغدخالف وقرأ ابلشاّذ، أ  

على استتابة من قرأ ابلشواّذ. وكقل ابن عبد الرّب نْجاع املسلمني على أكّه ال جتوز 
 .(1)«صّلى خلف من يقرأ هباالقراءة ابلشواّذ، وال ي  

ختياريّة، وليست ا ،ةالثالث: أّن القراءات توقيفيّ »وقال الزركشّي أيًضا: 
خالفًا جلماعة منهم الزخمشرّي، حيث ظّنوا أهّنا اختياريّة، تدور مع اختيار 

ل " ابخلفض؛ ومثالفصحاء واجتهاد البلغاء. ورّد على محزة قراءة: "واألرحام  
اءته: أوا محزة يف قر د واألصمعّي ويعقوب احلضرمّي أن خطّ كي عن أِب زيح   ما

" بكسر الياء املشّددة، وكذا أككروا على أِب عمرو ندغامه الراء "وما أكتم مبصرخيّ  
لراء يف الالم م ادغ  كم". وقال الزّجاج: نكّه خطأ فاحش؛ وال ت  عند الالم يف: "يغفل  

مكّرر، وال يدغم الزائد يف الناقص ألّن الراء حرف  ؛" بكذايل   رْ : "م  نذا قلت  
لزم  ،دغمت الالم يف الراءلإلخالل به؛ فأّما الالم فيجوز ندغامه يف الراء، ولو أ  

 . (2)«. وهذا حتام ٌل...التكرير من الراء. وهذا نْجاع النحوّيني. اكتهى
ما ل   ؛وعن اإلمام أمحد بن حنبل أكّه كره قراءة محزة»وقال الزركشّي أيًضا: 

 .(3)«ما كرههال   ،من طول املّد وغريه، فقال: ال تعجبن، ولو كاكت متواترة فيها
 

                                                           
 .1/333( الربهان يف علوم القرآن: 1)
 .322-1/321( الربهان يف علوم القرآن: 2)
 .1/321( الربهان يف علوم القرآن: 3)
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 الفروق بين القرآن الكريم، وتفسيرات املفّسرين

 
فليست كّل تفسرياهتم صحيحة، وال سّيما تفسريات الغالة؛ وليست كّل 

 مباحث علم التفسري صحيحة قطعّية، وال سّيما املباحث اخلالفّية.
، واملقصود هنا التنبيه على مثار االختالف يف التفسري»ة: قال ابن تيميّ 

اليت دعت أهلها نىل أن حرّفوا الكلم عن  ،وأّن من أعظم أسبابه البدع الباطلة
ريد به، وأتّولوه على غري أتويله، بغري ما أ   ، مواضعه، وفّسروا كالم هللا ورسوله

، وأن وأكّه احلقّ  ،لفوهفمن أصول العلم بذلك أن يعلم اإلكسان القول الذي خا
ع، مبتد   ثيعرف أّن تفسري السلف خيالف تفسريهم، وأن يعرف أّن تفسريهم حمد  

مّث أن يعرف ابلطرق املفّصلة فساد تفسريهم، مبا كصبه هللا من األدلّة على بيان 
 .(1)«احلقّ 

ف ما ر  عوال بّد يف تفسري القرآن واحلديث من أن ي  »وقال ابن تيمّية أيًضا: 
ربّية اليت م كالمه، فمعرفة العفه  على مراد هللا ورسوله من األلفاظ، وكيف ي   يدلّ 

عني على أن كفقه مراد هللا ورسوله بكالمه، وكذلك معرفة داللة خوطبنا هبا ِّا ي  
األلفاظ على املعاين؛ فإّن عاّمة ضالل أهل البدع كان هبذا السبب؛ فإهّنم صاروا 

ما يّدعون أكّه داّل عليه، وال يكون األمر كذلك، حيملون كالم هللا ورسوله على 
 . (2)«وجيعلون هذه الداللة حقيقة، وهذه جمازًا

نحدامها: قوم اعتقدوا معاين، مثّ أرادوا محل ألفاظ »وقال ابن تيمّية أيًضا: 
بكالمه من   ريدهالقرآن عليها. والثاكية: قوم فّسروا القرآن مبجّرد ما يسوغ أن ي  
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عليه،  ل بلغة العرب، من غري كظر نىل املتكّلم ابلقرآن، واملنز  كان من الناطقني
ستحّقه ت ب به. فاألّولون راعوا املعَن الذي رأوه، من غري كظر نىل ماواملخاط  

ز عندهم جيو  وما ،من الداللة والبيان. واآلخرون راعوا جمّرد اللفظ ،ألفاظ القرآن
الم. مثّ ح للمتكّلم به ولسياق الكريد به العرِّب، من غري كظر نىل ما يصلأن ي  

هتالء كثريًا ما يغلطون يف احتمال اللفظ لذلك املعَن يف اللغة، كما يغلط يف 
ذلك الذين قبلهم، كما أّن األّولني كثريًا ما يغلطون يف صّحة املعَن الذي فّسروا 

 ،به القرآن، كما يغلط يف ذلك اآلخرون، ونن كان كظر األّولني نىل املعَن أسبق
وكظر اآلخرين نىل اللفظ أسبق. واألّولون صنفان: اترة يسلبون لفظ القرآن ما دّل 

، ويف كال األمرين د بهر  ومل يـ   ،ريد به، واترة حيملوكه على ما مل يدّل عليهوأ   ،عليه
قد يكون ما قصدوا كفيه أو نةباته من املعَن ابطاًل، فيكون خطتهم يف الدليل 

 . (1)«، فيكون خطتهم يف الدليل، ال يف املدلولواملدلول، وقد يكون حقًّا
 فما قاله الناس من األقوال املختلفة يف تفسري»ة أيًضا: وقال ابن تيميّ 

دون قول، بال علم، وال يكّذب  ،القرآن وأتويله ليس ألحد أن يصّدق بقول
يد ر  نذا عرف احلّق الذي أ  كن ناّل يط بعلمه، وهذا ال ي  بشيء منها، ناّل أن حي  

ابآلية، فيعلم أّن ما سواه ابطل، فيكّذب ابلباطل الذي أحاط بعلمه، وأّما نذا مل 
ط بشيء منها علًما، فال جيوز له التكذيب بشيء منها، مع يعرف معناها، ومل حي  

أّن األقوال املتناقضة بعضها ابطل قطًعا، ويكون حينئذ املكّذب ابلقرآن كاملكّذب 
ى ابحلّق كاملكّذب ابلباطل، وفساد الالزم يدّل علابألقوال املتناقضة، واملكّذب 

 . (2)«فساد امللزوم
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ا ينظر من تفسري القرآن واحلدي»وقال ابن تيمّية أيًضا:  ث وكثري منهم نّّ
وافقهم فيتأّول أتويالهتم، فالنصوص اليت ت ،فيما يقوله موافقوه على املذهب

م يف كفس األمر مل يكن عمدهت حيتّجون هبا، واليت ختالفهم يتأّولوهنا، وكثري منهم
 . (1)«اتّباع كّص أصاًل 

مثل  ويف التفسري من هذه املوضوعات قطعة كبرية،»وقال ابن تيمّية أيًضا: 
سورة،  ،لقرآنيف فضائل سور ا ،احلديث الذي يرويه الثعليّب والواحدّي والزخمشريّ 

فيه خري ودين،  نسورة؛ فإكّه موضوع ابتّفاق أهل العلم. والثعليّب هو يف كفسه كا
 ؛وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد يف كتب التفسري من صحيح وضعيف وموضوع

صاحبه كان أبصر منه ابلعربّية؛ لكن هو أبعد عن السالمة واتّباع  والواحديّ 
يث تفسريه خمتصر من الثعليّب، لكّنه صان تفسريه عن األحاد السلف، والبغويّ 

 . (2)«وعات يف كتب التفسري كثرية...املوضوعة، واآلراء املبتدعة. واملوض
ك وكثريًا ما يشحن املفّسرون تفاسريهم من ذل»وقال أبو حّيان األكدلسّي: 

اإلعراب، بعلل النحو، ودالئل أصول الفقه، ودالئل أصول الدين، وكّل هذا مقّرر 
ا يتخ   تدالل ًما يف علم التفسري، دون اسذ ذلك مسل  يف آتليف هذه العلوم، ونّّ

ه، وكذلك أيًضا ذكروا ما ال يصّح من أسباب كزول، وأحاديث يف الفضائل، علي
 .وحكاًيت ال تناسب، وتواريخ نسرائيلّية، وال ينبغي ذكر هذا يف علم التفسري

ومن أحاط مبعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل الرتكيب، وعلم كيفّية تركيبها يف 
 فهم ما ترّكب حه، فلن حيتاج يفتلك اللغة، وارتقى نىل َييز حسن تركيبها وقب

ا تفاوت الناس يف ندراك هذا الذي  من تلك األلفاظ نىل مفّهم وال معّلم، ونّّ
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م يوًما مع ينا الكالوقد جرّ  .ذكرانه، فلذلك اختلفت أفهامهم، وتباينت أقواهلم
بعض من عاصران، فكان يزعم أّن علم التفسري مضطّر نىل النقل يف فهم معاين 

ابإلسناد نىل جماهد وطاوس وعكرمة وأضراهبم، وأّن فهم اآلًيت متوّقف تراكيبه، 
على ذلك، والعجب له أكّه يرى أقوال هتالء كثرية االختالف، متباينة األوصاف، 

 مثاًل وكظري ما ذكره هذا املعاصر أكّه لو تعّلم أحدان .متعارضة ينقض بعضها بعًضا
يها كثرًا وكظًما، كّلم بتلك اللغة، ويتصّرف ف صار يتنفراًدا وتركيًبا، حّت  ،لغة الرتك

ويعرض ما تعّلمه على كالمهم، فيجده مطابًقا للغتهم، قد شارك فيها فصحاءهم، 
من املعاين،  وعن فهم ما تضّمنه ،حجم عن تدبّرهمثّ جاءه كتاب بلسان الرتك، في  

العقالء؟  عّد من، ترى مثل هذا ي  اسنجرً  الرتكّي، أو احّت يسأل عن ذلك سنقرً 
 ،ف، ابلسندعن سل ،خلفٌ  كّل آية كقل فيها التفسري    وكان هذا املعاصر يزعم أنّ 

 .(1)«نىل الصحابة... ،نىل أن وصل ذلك
 األّول: النقل :أربعة أّمهاهتا كثرية، مآخذ التفسري لطالب»وقال الزركشّي: 

 ،هفي الضعيف من احلذر جيب لكن األّول؛ الطراز هو ، وهذا هللا رسول عن
 مسعت :امليموينّ  قال القلب. يف سواد األوراق سواد وننّ  كثري. فإكّه واملوضوع؛

 لتفسري.وا واملالحم املغازي أصول: هلا ليس كتب ةالث: يقول حنبل بن أمحد
 مّتصلة، احصح أساكيد هلا ليس أهّنا الغالب أنّ  ومراده: أصحابه من احملّققون قال
 .(2)«كثري... ذلك من صحّ  فقد وناّل 

 ذلك نم صحّ  الذي: قلت»وقال السيوطّي معّقًبا على كالم الزركشّي: 
 رآخ كّلها، وسأسردها القّلة، غاية يف منه املرفوع أصل بل جدًّا، قليل
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 .(1)«الكتاب
 ًيتاآل أخضع األةريّ  التفسري ننّ : أقول وأكاد»وقال حمّمد الغزايّل: 

 هو  ولالرس ألنّ  صحيحة؛ال يف األساكيد طبيعيًّا يكون قد وهذا. لألحاديث
 ابملأةور، لتفسريا يف جاءت اليت األحاديث بعض أنّ : املشكلة لكنّ  ربّه؛ عن املبنّي 
ا من يه بعضً ْند ف الذيتفسري ابن كثري  ا يف.. وهذا أيضً السند ضعيفة تكون

 .(2)«اتاملتضادّ 
 قصص يف اجملالس عرائس" الثعليّب: كتاب ننّ »وقال صالح اخلالدّي: 

 تفسري،ال كتب يف مرجًعا يكون أن يصلح وال عند العلماء، مرفوض" ياءاألكب
 ومردودة، وعةموض فيه اليت والرواًيت واألخبار احلكاًيت ومعظم األكبياء، وقصص

 .(3)«الباطلة املردودة اإلسرائيلّيات عن مأخوذة وأساطري، خرافات وهي
 حديثه يف القرآن مع كبقى أن علينا فالواجب»وقال صالح اخلالدّي أيًضا: 

 هبمهاأ اليت املبهمات بعض كبنّي  وال عنه، سكت عّما وكسكت القّصة، عن
 األخبار نىل وذهبوا ذلك، يفعلوا مل املفّسرين من كثريًا ولكنّ  !عمًدا القرآن

 هللا، كالم هبا فّسرواو  الكالم، تفّصل اليت واإلسرائيلّيات تثبت، مل والرواًيت اليت
 .(1)«القرآن أهبمها اليت تاملبهما هبا وبّينوا
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 الفروق بين القرآن الكريم، وروايات أسباب النزول

 
رمي، والكثري ةبواًت قطعيًّا، كثبوت القرآن الك ،فليست تلك الرواًيت بثابتة

رواًيت مكذوبة موضوعة مفرتاة،  - عند بعض املتلّفني -من تلك الرواًيت 
 قيمة هلا.  ال

يس أكثر من ل - واًيت أسباب النزوللبعض ر  - وتصحيح بعض املتّلفني
 فيد الظّن عند من يركن نليه، وليس تصحيًحا اتّفاقيًّا قطعيًّا.اجتهاد، قد ي  

واية  ابلر وال حيّل القول يف أسباب كزول الكتاب، ناّل »قال الواحدّي: 
ِّن شاهد التنزيل، ووقف على األسباب، وحبث عن العلم وجّد يف  والسماع، 

 . (1)«الشرع ابلوعيد للجاهل ذي العثار، يف هذا العلم ابلنار الطالب. وقد ورد
ًيا وأّما اليوم فكّل أحد خيرتع لآلية سبًبا، وخيتلق نفًكا وكذاًب، ملق»مثّ قال: 

 . (2)«زمامه نىل اجلهالة، غري مفّكر يف الوعيد للجاهل بسبب اآلية
زّقون م يومن عجيب شأن رواة أسباب النزول أهنّ »د رشيد رضا: وقال حممّ 

الطائفة امللتئمة من الكالم اإلهلّي، وجيعلون القرآن عضني متفرّقة، مبا يفّككون 
ة يف اآلية قاآلًيت، ويفصلون بعضها من بعض، ومبا يفصلون بني اجلمل املوة  

، كما جيعلون لكّل آية من اآلًيت  الواحدة، فيجعلون لكّل ْجلة سبًبا مستقالًّ
غة اكظر هذه اآلًيت جتد نعجازها يف بال .ًبا مستقالًّ الواردة يف مسألة واحدة سب

بهة شعر به يف ضمن حكاية شأن مّهدت لألمر بتحويل القبلة، ما ي   ،األسلوب
املعرتضني، اليت ستقع منهم، وبتوهني هذه الشبهة ِبسنادها نىل السفهاء من 
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اط ر الناس، ونيرادها جمملة، وبوصلها ابلدليل على فسادها، وبذكر هداية الص
املستقيم، الذي ال التواء فيه، وال اعوجاج، وال تفريط عند سالكيه، وال نفراط، 

يف  ،وبذكر مكاكة هذه األّمة بدينها، واعتداهلا يف ْجيع أمرها، وببيان احلكمة
 ،عّما سيكون ،جعل القبلة األوىل قبلة، مّث التحويل عنها، وابلتلّطف يف اإلخبار

، يان، عن دينهم؛ افتتااًن ابلتحويل، وجهاًل ابألمرمن ارتداد بعض من يّدعون اإل
واملتمنني،  ،على النيبّ  ،حّت ال يعظم وقعه ؛يف سياق بيان احلكمة ،نذ أورد اخلرب

ليت سبق ذكرها، ابهلداية اإلهلّية، ا ،م عليهمعلى غري املنع   ،وببيان أّن املسألة كبرية
تمنني كم األحكام، مّث بتبشري املمبعرفة دالئل املسائل، وح ،وهي اإليان الكامل

، ِباثبة هللا نًّيهم، برأفته ورمحته، وفضله  الثابتني على اتّباع الرسول ،املهتدين
ونحساكه. وبعد هذا كّله أمره ابلتحّول أمرًا صرحًيا، كما سيأيت يف تفسري بقّية 

ن أ - ق بعض ْجله وآًيته ببعضاملوة   -اآلًيت. أفيصّح يف مثل هذا السياق 
حلادةة حدةت، أو   ْجلة منه كزلت قال: نّن كلّ ًفا، وي  تـ  ًفا، كـ  تـ  ل كـ  ع  ه، وجي  ق  ةـ  كفّك و  

كلمة قيلت، ونن أّدى ذلك نىل قلب الوضع، وجعل األّول آخرًا، واآلخر أّواًل، 
 ،وجعل آًيت التمهيد متأّخرة يف النزول عن آًيت املقصد؟ أتسمح لنا اللغة والدين

ّي، ونن قيل: نّن نسناد بعضها قو  ،ويت؛ ألجل رواًيت ر  أبن ْنعل القرآن عضني
 . (1)«؟!رف من اتريخ الراوينع   حبسب ما

ولع كثري من املفّسرين بتطّلب أسباب كزول آي أ  »وقال ابن عاشور: 
روى أّن آًيت من القرآن كزلت ألجلها؛ لبيان حكمها أو القرآن، وهي حوادث ي  

عضهم، حّت كاد ب ،، وأغربوا يف ذلك، وأكثرواحلكايتها، أو نككارها، أو حنو ذلك
وهم الناس أّن كّل آية من القرآن كزلت على سبب، وحّت رفعوا الثقة مبا أن ي  
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ا ْند يف بعض آي القرآن نشارة نىل األسباب اليت دعت نىل كزوهلا، ـذكروا. بيد أكّ 
لناقل، اوْند لبعض اآلي أسبااًب ةبتت ابلنقل، دون احتمال أن يكون ذلك رأي 

فكان أمر أسباب كزول القرآن دائرًا بني القصد واإلسراف، وكان يف غّض النظر 
خطر عظيم، يف فهم القرآن. فذلك الذي  - ونرسال حبله على غاربه - عنه

دعاين نىل خوض هذا الغرض يف مقّدمات التفسري؛ لظهور شّدة احلاجة نىل 
وض تلك الكالم عليه عند عر َحيصه يف أةناء التفسري، ولالستغناء عن نعادة 

ذين  جيمع شتاهتا. وأان عاذر املتقّدمني الاملسائل، غري مّدخر ما أراه يف ذلك رأًيً 
ليف كتاب كّل من يتصّدى لتأ  أبنّ  - فاستكثروا منها - أّلفوا يف أسباب النزول

 ؛ملتقطاته َتلكه حمّبة التوّسع فيه، فال ينفّك يستزيد من ،عيف موضوع غري مشب  
ل: زدين سه، فريضى مبا جيد، رضى الصّب ابلوعد، ويقو ف  ّد كـ  سه، وي   ب  ذكي قـ  لي  

من حديثك، ًي سعد. غري هّياب لعاذل، وال متطّلب معذرة عاذر، وكذلك شأن 
ت  ال أعذر أساطني املفّسرين، الذين تلّقفوا الرواًيالولع نذا امتلك القلب؛ ولكّن 

ًفا، حّت أومهوا كثريًا هوا على مراتبها، قّوة وضعالضعيفة، فأةبتوها يف كتبهم، ومل ينبّ 
من الناس أّن القرآن ال تنزل آًيته، ناّل ألجل حوادث تدعو نليها، وبئس هذا 

به صالح األّمة، يف أصناف الصالح، فال  الوهم؛ فإّن القرآن جاء هادًًي نىل ما
ّن العلماء ن يتوّقف كزوله على حدوث احلوادث الداعية نىل تشريع األحكام. كعم

ت طائفة شاّذة، اّدع توّجسوا منها، فقالوا: نّن سبب النزول ال خيّصص، ناّل 
التخصيص هبا، ولو أّن أسباب النزول كاكت كّلها متعّلقة ِبًيت عاّمة، ملا دخل 

 رةـن قالوا: "العبـحي ،د أراحنا أئّمة األصولـمن ذلك ضّر على عمومها؛ نذ ق
راد، ــن مـا تعييهـرام روات ،بااًب كثريةــب"، ولكّن أسخصوص السبـبعموم اللفظ ال ب

 حمل، فتلك هي اليت قدـجاء نىل مـخصيص عاّم، أو تقييد مطلق، أو نلـمن ت
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 . (1)«تقف عرضة أمام معاين التفسري، قبل التنبيه على ضعفها، أو أتويلها
 يتال ،ةيّ التارخي األخطاء هذه كظائر استعرضنا ولو» وقال صبحّي الصاحل:

 ناب لطال ينطق، مل مبا القرآن   وأكطقت النزول، أسباب على ،محاًل  لتمح  
ّّ  التجوال، بنا وامتدّ  االستعراض،  السرّ  لىع أيدينا لنضع ؛فرصة كنتهزها اون

 لكلّ  دّ ب ال أن العلماء أكثر ن  ظ   - كظران يف - فهو األخطاء، هذه وراء ،الكامن
 أسباهبا معها فنتد   اليت ،املاضية مماأل وقائع يف حّت  ،كزول سبب من آية

 سبب ماسالت الزامً  كان فإن ؛وعواقبها ماهتامقدّ  رموسها يف ويتوط   وكتائجها،
 من كاكواأ سواء الكرمي، الرسول عهد على ،ابألحياء اقً متعلّ  فليكن ،هلا كزول

 . (2)«الكتاب أهل من أم ،املشركني من أم ،املتمنني
 ،لطاخل هذا بعض عن النظر غضضنا ونذا» وقال صبحّي الصاحل أيًضا: 

 أسباب يف ،املاضية الوقائع ِبدراج ،ريناملفسّ  مبالغة من الناشئ ،املقصود غري
 فليست سباب،األ هبذه قةاملتعلّ  ،الرواًيت صيغ يف ،أخرى عقبات واجهنا ،النزول
 افيه بل وال،األح ْجيع يف ،النزول سبب بيان يف ،اكصًّ  الصحيحة الراوي عبارة
 .(3)«وسواه ،السبب حيتمل ما وفيها ،الواضح النصّ 

 
 

 
 
 

                                                           
 .1/16( تفسري التحرير والتنوير: 1)

 .133: القرآن علوم يف مباحث (2)

 .112-111: القرآن علوم يف مباحث (3)
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 الفروق بين القرآن الكريم، وأقوال الناسخ واملنسوخ

 
ثر فليست تلك األقوال بثابتة ةبواًت قطعيًّا، كثبوت القرآن الكرمي؛ بل نّن أك

 تلك األقوال عند بعض املتّلفني: متعارضة، أو ضعيفة، فال قيمة هلا.
كون من قبيل قد ي - يف النسخ -تّلفني لبعض األقوال وتصحيح بعض امل

 -االجتهاد، فهو ليس تصحيًحا اتّفاقيًّا قطعيًّا، فإّن اختالف املتّلفني القدامى 
 واضح كّل الوضوح. - يف مسألة النسخ، ومواضعه، ورواًيته

ن بيان من ساءلكم ع :فالتقدير ،قيل: اخلطاب لليهود»قال ابن اجلوزّي: 
 :هذا قال لكم، فعلىكّلموهم مبا حتّبون أن ي    :اصدقوه، وقيل: أيف ، حمّمد

اآلية حمكمة. وقيل: املراد بذلك مساهلة املشركني يف دعائهم نىل اإلسالم، فاآلية 
تخصيصه عاّم، ف (الناس)؛ ألّن لفظ عدٌ عند هتالء منسوخة ِبية السيف. وفيه ب  

 . (1)«ابلكّفار حيتاج نىل دليل
زعم قوم أهّنا منسوخة ِبية السيف، وليس »أيًضا:  وقال ابن اجلوزيّ 

ه مل أيمر ابلعفو، مطلًقا، بل نىل غاية، ومثل هذا ال يدخل يف بصحيح؛ ألكّ 
 . (2)«املنسوخ

ر، اقال بعضهم: هذا يقتضي كوع مساهلة الكفّ »وقال ابن اجلوزّي أيًضا: 
يف، وأيًضا فإكّه ناألّن من شرطها التنايف، وال ت ؛سخ ِبية السيف. وهو بعيدمّث ك  
 . (3)«خرب

قعوا فتنة، و قيل: املراد ابآلية اتّقاء املشركني أن ي  »وقال ابن اجلوزّي أيًضا: 
                                                           

 .19( املصّفى أبكّف أهل الرسوخ: 1)

 .16-19( املصّفى أبكّف أهل الرسوخ: 2)

 .16( املصّفى أبكّف أهل الرسوخ: 3)
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ا سخ ذلك ِبية السيف. وليس هذا بشيء، و رقة، مثّ ك  وجب القتل، فالف  أو ما ي   نّّ
وهذا تقد، عنذا أكرهوا املتمنني على الكفر ابلقول، الذي ال ي   ،املراد جواز تقواهم

 . (1)«غري منسوخ احلكم ابق  
املسألة الثاكية: قال بعضهم: هذه اآلية منسوخة ِبية »وقال الفخر الرازّي: 

ْم يـ ْلع ب ون ﴾ ه  مذكور ألجل  (2)السيف، وهذا بعيد؛ ألّن قوله: ﴿مث   ذ ْره ْم يف  خ ْوض 
ى وجوب لالتهديد، وذلك ال ينايف حصول املقاتلة، فلم يكن ورود اآلية الداّلة ع

 . (3)«املقاتلة رافًعا لشيء من مدلوالت هذه اآلية، فلم حيصل النسخ فيه
قال مقاتل والكليّب: هذه اآلية منسوخة ِبية »وقال الفخر الرازّي أيًضا: 

السيف، وهذا بعيد؛ ألّن شرط الناسخ أن يكون رافًعا حلكم املنسوخ، ومدلول 
، ت أفعاله من الثواب والعقابهذه اآلية اختصاص كّل واحد أبفعاله، وبثمرا

وذلك ال يقتضي حرمة القتال، فآية القتال ما رفعت شيًئا من مدلوالت هذه 
 . (1)«اآلية، فكان القول ابلنسخ ابطاًل 

جّرد ـل مع  ز أن جي  ـج  ـم يـل ،ولو كان من أخبار اآلحاد»وقال ابن تيمّية: 
ا من القرآن يثبت أّن شيئً فلم  ،جملةـخرب غري معلوم الصّحة انسًخا للقرآن. وابل

 .(9)«سخ بسّنة، بال قرآنك  
ة وبعض املفّسرين يقول: هذه اآلية منسوخة ِبي»وقال ابن تيمّية أيًضا: 

السيف، وهذا يتوّجه نن كان يف اآلية النهي عن القتال، فيكون هذا النهي 
                                                           

 .22( املصّفى أبكّف أهل الرسوخ: 1)

 .31( األكعام: 2)

 .13/51( التفسري الكبري: 3)

 .11/111( التفسري الكبري: 1)

 .21/215( جمموعة الفتاوى: 9)
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ال نا، كيف، واآلية مل تتعّرض لذلك ه  ؛منسوًخا، ليس ْجيع أكواع الصرب منسوخة
بنفي، وال نةبات؟! بل الصرب واجب حلكم هللا، ما زال واجًبا، ونذا أمر ابجلهاد، 

م من كالمهم،  بتلى من قتاهلم مبا هو أعظفعليه أيًضا أن يصرب حلكم هللا، فإكّه ي  
ر به من ملي به يوم أحد واخلندق، وعليه حينئذ أن يصرب ويفعل ما أ  كما ابت  
 . (1)«اجلهاد

ا؛ ألّن النسخ ال ي  »أيًضا: وقال ابن تيمّية   ،نليه صاروهذا ضعيف جدًّ
 . (2)«بيقني؛ وأّما ابلظّن، فال يثبت النسخ ناّل 

وقد غلط يف السورة خالئق، وظّنوا أهّنا منسوخة ِبية »وقال ابن القّيم: 
السيف؛ العتقادهم أّن هذه اآلية اقتضت التقرير هلم على دينهم، وظّن آخرون 

ّرون، على دينهم، وهم أهل الكتاب، وكال القولني غلط ق  أهّنا خمصوصة مبن يـ  
حمض، فال كسخ يف السورة، وال ختصيص، بل هي حمكمة، عمومها كّص حمفوظ، 

 - وهي من السور اليت يستحيل دخول النسخ يف مضموهنا، فإّن أحكام التوحيد
 . (3)«يستحيل دخول النسخ فيه - اليت اتّفقت عليه دعوة الرسل

ن ــــم ،رــــثيه كــــج بـــــهـا لــــف مــن ضعّـ ق تبيــهذا التحقيـوب»ّي: وقال الزركش
ليست  أهّنا منسوخة ِبية السيف، و  - يف اآلًيت اآلمرة ابلتخفيف -مفّسرين ـال

، مبعَن أّن كّل أمر ورد جيب امتثاله، يف وقت ما، ــإس  نْ م  ـكذلك، بل هي من ال
ر، وليس نىل حكم آخ ،وجب ذلك احلكم، مّث ينتقل ابكتقال تلك العّلةلعّلة ت  

ا النسخ اإلزالة، حّت ال جيوز امتثاله أبًدا  . (1)«بنسخ، نّّ
                                                           

 .5/139( جمموعة الفتاوى: 1)

 .21/326( جمموعة الفتاوى: 2)

 .215-1/211( بدائع الفوائد: 3)

 .2/12( الربهان يف علوم القرآن: 1)
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ألّن القرآن انسخ مهيمن على كّل الكتب، وليس »وقال الزركشّي أيًضا: 
هللا  أييت بعده انسخ له، وما فيه من انسخ ومنسوخ، فمعلوم، وهو قليل، بنّي 

 عّدة والفرار يفانسخه عند منسوخه، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول، وال
اجلهاد وحنوه، وأّما غري ذلك، فمن حتّقق علًما ابلنسخ، علم أّن غالب ذلك من 

، ومنه ما يرجع لبيان احلكم اجململ، كالسبيل يف حّق اآلتية ابلفاحشة، إس  نْ م  ـال
، فهو بيان ّدعى كسخه ابلسّنة عند من يراهفبّينته السّنة، وكّل ما يف القرآن ِّا ي  

﴾حلكم القر  ، وأّما ابلقرآن (1)آن، وقال سبحاكه: ﴿و أ كـْز ْلن ا ن ل ْيك  الذّ ْكر  ل تـ بـ نيّ   ل لن اس 
ا هو كسأ ،على ما ظّنه كثري من املفّسرين جممل  وأتخري، أو ،(2)فليس بنسخ؛ ونّّ

ّخر بياكه لوقت احلاجة، أو خطاب قد حال بينه وبني أّوله خطاب غريه، أو أ  
خلاّص، أو ملداخلة معَن يف معَن. وأكواع  حكم عامّ خمصوص من عموم، أو 

اخلطاب كثرية، فظّنوا ذلك كسًخا، وليس به، وأكّه الكتاب املهيمن على غريه، 
 . (3)«وهو يف كفسه متعاضد، وقد توىّل هللا حفظه

 يف تدجتسّ  - هللا مع - احقًّ  األدب نساءة لكنّ »وقال صبحّي الصاحل: 
 لمهمع رغم ،واملنسوخ ابلناسخ القول من كثاراإل  يف ،النسخ أصحاب لتساه  

 . فقدألصق بهو  أقرب، اإلكساء نىل هو والتأويل ابلبحث يواجهوكه ما أبنّ  اليقينّ 
 ،والقّلة ضعفال حني كاألمر سببه، زال مثّ  لسبب، به؛ أ مر ما املنسوخ يف سلكوا
 نم هذا وليس يف،الس ِبية كسخه مثّ  ،(1)هللا لقاء للذين يرجون ،وابملغفرة ابلصرب

                                                           
 .11( النحل: 1)

 ذا يف املطبوع، والصواب: )ك ْسء(، هبمزة على السطر، بال ألف؛ لسكون ما قبلها.ك( 2)

 .11-2/13( الربهان يف علوم القرآن: 3)

 ال   ل ل ذ ين   ْغف ر وايـ   آم ن وا ل ل ذ ين   لْ ق  ﴿كذا يف املطبوع، والصواب: )ال يرجون(. قال تعاىل: ( 1)
م   يـ ْرج ون   اك وا مب  ا قـ ْوًما ل ي ْجز ي   اَّلل    أ ًي  ب ون   ك   .[11: اجلاةية] .﴾ي ْكس 
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ا شيء؛ يف النسخ  .(1)«حلاجةا وقت نىل البيان وأتخري الن ْسء، من ضرب هو ونّّ
 ك سخت الدعوة آًيت من ( آية121) أبنّ  والزعم»وقال حمّمد الغزايّل: 

 التخّلف ًّيمأ يف - املسلمة اجلماهري أنّ  على دّلت غريبة، محاقة هو السيف ِبية
 يدعون يفك اجلهل هبذا وكسوا القرآن، جهلوا -ارتنا حض يف العلميّ  أو العقليّ 

.. حلسنا للعرض حسنة ّاذج يضعون وكيف الدعوة، حيرّكون وكيف هللا، نىل
 كثرية مأًيّ  يف الدعوة هذه ووقوف اإلسالمّية، الدعوة فشل أسباب من هذا ولعلّ 
 ابطل وهذا! التبليغ واجب يتّدي الذي هو السيف أنّ  ظ ن   رسالتها، أداء عن

 موجودة، هيف اآلًيت، بعض بتحنيط احلكم أو -النسخ  فقّصة. العقالء ابتّفاق
 نهّنا ي قال: أن ي كن آية، أبًدا القرآن يف وليس ابطل، هذا -تعمل  ال ولكن

 تعمل، أن ي كن آية كلّ .. ابطل هذا.. ابملوت عليها وح كم العمل، عن ع طّلت
 وبذلك اآلية، فيها تعمل أن ي كن اليت الظروف الذي يعرف هو احلكيم لكنّ 
 .(2)«احلسنة واملوعظة ابحلكمة البشر أحوال على القرآن آًيت ت وز ع

فاسري ت بعد مراجعة مئات املراجع املعتمدة، من»وقال مصطفى الزملّي: 
القرآن، واحلديث الشريف، وشروحه، وكتب أصول الفقه، واملتّلفات القدية 

كّية، أو سّنة من آية قرآ -القرآن: مل أجد دلياًل قطعيًّا واحلديثة، بشأن النسخ يف 
كبويّة متواترة، أو نْجاع الصحابة، أو أقوال كّتاب الوحي، البالغ عددهم أكثر من 

 يدّل على كسخ آية معّينة ِبية أخرى، أو بسّنة متواترة. فكلّ  -أربعني صحابيًّا 
بار اآلحاد، ا فيه، مستنتًجا من أخليس ناّل دلياًل ظنّـيًّا خمتلفً  -وقيل  -ما ك تب 

أو االجتهادات الشخصّية، أو الدالالت الظنّـّية للنصوص. فقد أْجع علماء 

                                                           
 .263: القرآن علوم يف مباحث (1)

 .51( كيف كتعامل مع القرآن: 2)
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 .(1)«على أّن ما ةبت ابليقني ال يزول ناّل ابليقني -قديًا وحديثًا  -اإلسالم 
وعدد اآلًيت املنسوخة يف احلكم دون »وقال مصطفى الزملّي أيًضا: 

( آية عند 213( آية عند ابن اجلوزّي، و)211أ يف املصاحف: )التالوة، وهي ت قر  
القاهر  ( آية عند عبد66( آية عند أِب جعفر النّحاس، و)131ابن سالمة، و)

( آية، ورّد عليه العامل األصويّل الشيخ حمّمد 21البغدادّي. وحصرها السيوطّي يف )
س يد يف مخاخلضرّي، وأةبت عدم كسخ آية واحدة منها، وحصرها مصطفى ز 

آًيت، وأةبت األستاذ موسى جواد عفاكة عدم صّحة كسخ تلك اآلًيت اخلمس. 
رفع غموض النسخ يف ل التبيان"ابألدّلة العقلّية والنقلّية يف كتابنا:  -وقد أةبتنا 

 .(2)«عدم وجود آية قرآكّية واحدة منسوخة يف القرآن الكرمي - "القرآن

                                                           
 .19( التبيان لرفع غموض النسخ يف القرآن: 1)
 .131-123يف كسيجه اجلديد:  ( أصول الفقه2)
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ّي واملدنّي  الفروق بين القرآن الكريم، وروايات
ّ
 املك

 
  فليست تلك الرواًيت بثابتة ةبواًت قطعيًّا، كثبوت القرآن الكرمي؛ وليست

يب صكّل آراء املتّلفني يف هذه املسألة صحيحة قطعّية، بل هي اجتهادات، قد ي  
 طئون، ونن كاكت يف عمومها صحيحة.أصحاهبا، وقد خي  

رة ففيه كظر، فإّن سو خذ على نطالقه، وهذا القول نن أ  »قال الزركشّي:  
أ يـ ه ا الن اس    ، وفيها: ﴿ًي  (1)البقرة مدكّية، وفيها: ﴿ًي  أ يـ ه ا الن اس  اْعب د وا ر ب ك م ﴾

اًل ط يّ ًبا﴾ . وسورة النساء مدكّية، وفيها: ﴿ًي  أ يـ ه ا الن اس  (2)ك ل وا ِ  ا يف  اأْل ْرض  ح ال 
ا الن اس ﴾، وفيها: ﴿ن  (3)اتـ ق وا ر ب ك م ﴾ ْأ ي ْذه ْبك ْم أ يـ ه  . وسورة احلّج مّكّية، (1)ْن ي ش 

. فإن أراد املفّسرون أّن الغالب (9)وفيها: ﴿ًي  أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن وا ارْك ع وا و اْسج د وا﴾
ا هو يف األكثر، وليس بعاّم، ويف   ذلك، فهو صحيح، ولذا قال مّكّي: هذا نّّ

 . (6)«أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن وا﴾. اكتهى ﴿ًي   كثري من السور املّكّية:
على بيان  ، ويقع الستال: أكّه هل كّص النيبّ »وقال الزركشّي أيًضا: 

ا هذا يرجع حلفظ الصحابة  ،ذلك؟ قال القاضي أبو بكر يف االكتصار: نّّ
وأهل  ،م واخلطيبـمعّظمي العالفة واتبعيهم، كما أكّه ال بّد يف العادة من معر 

 ومعرفة كتبه ومصّنفاته من أن يعرفوا ما صّنفه أّواًل  ،رص على حفظ كالمهاحل
                                                           

 .21( البقرة: 1)

 .165( البقرة: 2)
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واحلرص عليه أشّد، غري أكّه مل يكن من  ،وآخرًا، وحال القرآن يف ذلك أمثل
 ،وال ورد عنه أكّه قال: اعلموا أّن قدر ما كزل مبّكة كذا ،يف ذلك قول ، النيبّ 

ا مل يفع ،نهوابملدينة كذا، وفّصله هلم. ولو كان ذلك م له؛ ألكّه لظهر واكتشر، ونّّ
ر به، ومل جيعل هللا علم ذلك من فرائض األّمة، ونن وجب يف بعضه على مل يتم  

فقد  ف احلكم الذي تضّمنهما،عر  أهل العلم معرفة اتريخ الناسخ واملنسوخ؛ لي  
خر آلف ذلك بغري كّص الرسول بعينه، وقوله هذا هو األّول املّكّي، وهذا هو اعر  ي  

ائض الدين ّما مل يعتربوا أّن من فر ـل ،والتابعون من بعدهم ،املديّن. وكذلك الصحابة
الدواعي على نخبارهم  رِّا ال يسوغ اجلهل به، مل تتوفّ  ،تفصيل ْجيع املّكّي واملدينّ 

أن  ساغ ،به، ومواصلة ذكره على أمساعهم، وأخذهم مبعرفته. ونذا كان كذلك
بذلك  عملوا يف القولأو مديّن، وأن ي   ،هل هو مّكيّ  تلف يف بعض القرآن:خي  

واالجتهاد، وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر املّكّي واملديّن، ومل  ،ضراًب من الرأي
ل نسالمه: كزلت قبأ   ،جيب على من دخل يف اإلسالم بعد اهلجرة أن يعرف كلّ آية

ين؛ ّنه أحد األمر مدكّية. فيجوز أن يقف يف ذلك، أو يغلب على ظ أو ،مّكّية
بطل ما تومّهوه من وجوب كقل هذا، أو شهرته يف الناس؛ ولزوم  ،ونذا كان كذلك

 . (1)«ووجوب ارتفاع اخلالف فيه ،العلم به هلم
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فين في اإلعجاز
ّ
 الفروق بين القرآن الكريم، وآراء بعض املؤل

 
ا عبارة فليست تلك اآلراء بثابتة ةبواًت قطعيًّا، كثبوت القرآن الكرمي؛ ألهنّ 

ف سّيما عند التكلّ  طئون، والصيب أصحاهبا، وقد خي  عن اجتهادات، قد ي  
 والتمّحل، واالّتكاء على الظنون.

وأصل اإلعجاز ال خيتلف فيه اةنان من املنسوبني نىل اإلسالم؛ ولكّن آراء  
 .كّلها حمّل اتّفاقاملتّلفني يف اإلعجاز ليست  

يف  نكر أنّ نكره، ال ك  يف احلقيقة ال ك   فاإلعجاز العلميّ »قال ابن عثيمني:  
إلعجاز لكن غاىل بعض الناس يف ا ؛رةالقرآن أشياء ظهر بياهنا يف األزمنة املتأخّ 

 قول: ننّ فن ه كتاب رًيضة، وهذا خطأ. رأينا من جعل القرآن كأكّ ، حّت العلميّ 
على  ةهذه قد تكون مبنيّ  ال تنبغي؛ ألنّ  املغاالة يف نةبات اإلعجاز العلميّ 

 تبنّي  ة، مثّ  على هذه النظريّ ت ختتلف، فإذا جعلنا القرآن داالًّ ت، والنظرًيّ كظرًيّ 
داللة القرآن صارت خاطئة، وهذه  ة خطأ، معَن ذلك أنّ هذه النظريّ  أنّ  بعد  

  .(1)«مسألة خطرية جدًّا
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ة النبوّية، واألحاديث
ّ
 الفروق بين السن

 
 حاديث املوضوعة. فليست كّل األحاديث صحيحة، وال سّيما األ

وليس تصحيح بعض املتّلفني لبعض األحاديث من قبيل التصحيح 
يث أحاديث كثرية، اختلفوا يف تصحيحها، وَثّة أحادفثّمة االتّفاقّي القطعّي؛ 

صّححها بعضهم برواية، وصّححها آخرون برواية مغايرة، بزًيدة أو بنقيصة، 
 . كفس األمريف ،به مقطوعه . وليس تصحيح احلديث دلياًل على أكّ بتبديل أو

أّن احلديث عند أهله  -عّلمك هللا ونًّيي  -اعلم »قال ابن الصالح: 
ينقسم نىل صحيح، وحسن، وضعيف. أّما احلديث الصحيح: فهو احلديث املسند 
الذي يّتصل نسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط نىل منتهاه، وال يكون 

هذه األوصاف احرتاز عن املرسل، واملنقطع، واملعضل، اًل. ويف شاذًّا، وال معل  
نن  ،والشاّذ، وما فيه عّلة قادحة، وما يف راويه كوع جرح. وهذه أكواع أييت ذكرها

خالف بني  م له ابلصّحة، بالك  . فهذا هو احلديث الذي حي  تبارك وتعاىلشاء هللا 
 وجود هذه يف أهل احلديث. وقد خيتلفون يف صّحة بعض األحاديث؛ الختالفهم

األوصاف فيه، أو الختالفهم يف اشرتاط بعض هذه األوصاف، كما يف املرسل. 
ومت قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أكّه اّتصل سنده مع سائر األوصاف 
املذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوًعا به يف كفس األمر، نذ منه ما ينفرد 

 .(1)«وليت أْجعت األّمة على تلّقيها ابلقببروايته عدل واحد، وليس من األخبار ال
وقد اكتشرت األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف كلّ اند ، ويف كلّ واد ، وغفل 

 الكثريون، فكاكت هذه الغفلة، وذاك التغافل سببني -أو تغافل  -عن بطالهنا 
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 ، واإلعراض عن هداية القرآن الكرمي.من أسباب االحنراف عن احلقّ 
وقد كان ْجاهري أئّمة السلف يعرفون صحيح املنقول »ّي: قال ابن اجلوز 

مه، مثّ ويستنبطون عل ،من سقيمه، ومعلوله من سليمه، مّث يستخرجون حكمه
فقّلدوهم فيما كقلوا، وأخذوا عنهم  ،طالت طريق البحث على من بعدهم

ني ال يفرّقون ب ،نىل أن آلت احلال نىل خلف ،هّذبوا، فكان األمر متحاماًل  ما
حيح وسقيم، وال يعرفون كسرًا من ظليم، وال أيخذون الشيء من معدكه، ص

 فالفقيه منهم يقّلد التعليق يف خرب ما غرب خربه، واملتعّبد ينصب ألجل حديث ال
يدري من سطّره، والقاّص يروي للعواّم األحاديث املنكرة، ويذكر هلم ما لو شّم 

هم ارسون الباطل، فإذا أككر عليريح العلم ما ذكره، فخرج العواّم من عنده يتد
، فكم قد أفسد القّصاص من (حّدةنا)و (،أخربانـ)قالوا: قد مسعنا هذا ب ،عامل

اخللق ابألحاديث املوضوعة، كم من لون قد اصفّر ابجلوع، وكم هائم على وجهه 
بيح، وكم اترك رواية العلم زعًما منه خمالفة ابلسياحة، وكم ماكع كفسه ما قد أ  

يف ذلك، وكم مومت أوالده ابلتزّهد، وهو حّي، وكم معرض عن  ، هواهاالنفس، يف
 .(1)«زوجته ال يوفّيها حّقها، فهي ال أمّي، وال ذات بعل

ل الـتقـاالس - ارـذه األعصـي هـف - ّذرــد تعـفق»الح: ـن الصـوقال اب 
اّل نمن ذلك،  ،نادــاكيد؛ ألكّه ما من نسـمجّرد اعتبار األسـب ،ِبدراك الصحيح

ي ـرط فـشتي كتابه، عرًيًّ عّما ي  ـي روايته، على ما فـف ،ي رجاله من اعتمدـجد فـوت
حيح ي معرفة الصـف - واإلتقان. فآل األمر نذن ،والضبط ،الصحيح، من احلفظ

هم ي تصاكيفـف ،ديثـحـعليه أئّمة ال ا كص  ــاد على مــى االعتمـنل - حسنـوال

                                                           
 .1/5( املوضوعات: 1)



66 

 . (1)«ريفـتحر والـن التغييــم - هاـهرتـلش - اــن فيهــتم  ي يـمشهورة، التـمعتمدة الـال
و الذي قام ه - يف اصطالح أِب الفرج -فإّن املوضوع »وقال ابن تيمّية: 

يه؛ وهلذا بل غلط ف ،ث به مل يتعّمد الكذبدليل على أكّه ابطل، ونن كان احملدّ  
ه طائفة من انزع روى يف كتابه يف املوضوعات أحاديث كثرية من هذا النوع، وقد

بّينوا  وقالوا: نكّه ليس ِّا يقوم دليل على أكّه ابطل، بل ،العلماء يف كثري ِّا ذكره
ابتّفاق  ،ةبوت بعض ذلك، لكّن الغالب على ما ذكره يف املوضوعات أكّه ابطل

 .(2)«العلماء
قلت: هلذا أكثر األئّمة على التشديد يف أحاديث »وقال الذهيّب: 

يقبلون يف يف الفضائل والرقائق، ف - ال كّل الرتّخص - خيص قلياًل األحكام، والرت 
حاديث واأل -م رواته، فإّن األحاديث املوضوعة ذلك ما ضعف نسناده، ال ما اهت  

من ال يلتفتون نليها، بل يرووهنا للتحذير منها، واهلتك حلاهلا، ف - الشديدة الوهن
ان جيهل ّنة، خائن هلل ورسوله. فإن كعلى الس دّلسها، أو غّطى تبياهنا، فهو جان  

 .(3)«تعلمون نن كنتم ال ،ر ابجلهل، ولكن سلوا أهل الذكرعذ  ذلك، فقد ي  
 ،وما أبو كعيم مبّتهم، بل هو صدوق عامل هبذا الفنّ »الذهيّب أيًضا:  وقال

 أعظم من روايته لألحاديث املوضوعة يف -وهللا يعفو عنه  -ما أعلم له ذكًبا 
 .(1)«يسكت عن توهيتها تواليفه، مثّ 
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ة النبوّية، وشروح الحديث
ّ
 الفروق بين السن

 
فليست كّل الشروح صحيحة، وال سّيما شروح الغالة؛ فإهّنم قصدوا نىل 
شرح األحاديث الصحيحة، وغري الصحيحة، بطريقة حتريفّية؛ لتكون على وفق 

 أهوائهم.
 الشرح ة؛ ألنّ واالختالف يف الشروح حاصل كثريًا، حّت عند غري الغال 

 ليس أكثر من اجتهاد الشارح لفهم احلديث، وبيان املراد منه.
 وكذلك وقع من الذين صّنفوا يف شرح احلديث وتفسريه»قال ابن تيمّية: 

 .(1)«من املتأّخرين، من جنس ما وقع فيما صّنفوه من شرح القرآن وتفسريه
ا ينظر من تف»وقال ابن تيمّية أيًضا:  آن واحلديث سري القر وكثري منهم نّّ

فيما يقوله موافقوه على املذهب، فيتأّول أتويالهتم، فالنصوص اليت توافقهم 
 حيتّجون هبا، واليت ختالفهم يتأّولوهنا، وكثري منهم مل يكن عمدهتم يف كفس األمر

 . (2)«اتّباع كّص أصاًل 
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ة النبوّية، ومباحث علوم الحديث
ّ
 الفروق بين السن

 
علوم احلديث صحيحة قطعّية، وال سّيما يف املباحث  فليست كّل مباحث

 اخلالفّية.
فقد اختلف املتّلفون يف مباحث كثرية من علوم احلديث، أبرزها: صّحة  

صّحة ، و (3)ناحلديث املتك  صّحة ، و (2)ناحلديث املعنع  صّحة ، و (1)قاحلديث املعل  
  .(1)لاحلديث املرس  

عند  ،دمي أحدمها على اآلخرواختلفوا يف اجلرح والتعديل، ويف تق
  .(9)واحد اجتماعهما يف راو  

، ويف (1)احلالرواية جمهول  يف قبول، و (6)سواختلفوا يف قبول رواية املدلّ  
 .(3)ةواملناول ،ل، كالوجادةواختلفوا يف بعض طرق التحم   .(5)عقبول رواية املبتد  

، يف تصحيح ّلفنيوال ريب يف أّن هلذه االختالفات أةرًا، يف اختالف املت  
 األحاديث، ويف تضعيفها. 
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دّية
َ

دّية، واآلراء الَعق
َ

 الفروق بين األحكام الشرعّية الَعق

 
 ديّة صحيحة، وال سّيما آراء الغالة.ق  فليست كّل اآلراء الع  

بل وبعض املتفّقهة  - فكثري من أتباع املتكّلمة واملتفلسفة»قال ابن تيمّية: 
رب به من يما خي  يقبل قول متبوعه ف - امللوك والقضاة واملتصّوفة، بل وبعض أتباع

 ونفساد بعضها، ومدح ،االعتقادات اخلربيّة، ومن تصحيح بعض املقاالت
 . (1)«بعض، بال سلطان من هللا وذمّ  ،وبعض القائلني ،بعضها

وهذا كما أّن طائفة من أهل الكالم يسّمي »وقال ابن تيمّية أيًضا: 
هللا  واملسّمى به فيه من فساد الدين ما ،وهذا اسم عظيم"أصول الدين"  :وضعه ما

ن. قال املبطل: قد أككروا أصول الدي ،به عليم. فإذا أككر أهل احلّق والسّنة ذلك
ا أككروا ما مسّاه هذا: وهم مل ي   نكروا ما يستحّق أن يسّمى أصول الدين، ونّّ

ما أكزل هللا هبا من  ،(2)، وهي أمساء مّسوها هم وآابؤهم أبمساء"أصول الدين"
ل أن  أصوله وفروعه، ومن احملاوقد بنّي  ،سلطان، فالدين ما شرعه هللا ورسوله

 . (3)«دون أصوله ، فروع الدينيكون الرسول قد بنّي 
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 الفروق بين األحكام الشرعّية العملّية، واآلراء األصولّية

 
 الغالة. فليست كّل اآلراء األصولّية صحيحة، وال سّيما آراء

كوع  - مهايف كال - ناّل وقع ،طائفة من املتأّخرين وقل  »ة: قال ابن تيميّ  
يف  - فاتد يف كثري من املصنّ وج  غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ وهلذا ي  

من يذكر يف  - واحلديث ،والتفسري ،والزهد ،والفقه ،وأصول الدين ،أصول الفقه
ت الناس ألوااًن، والقول الذي بعث وحيكي من مقاال ،األصل العظيم عّدة أقوال

 . (1)«هللا به رسوله ال يذكره؛ لعدم علمه به؛ ال لكراهته ملا عليه الرسول
 ومثل هذا الغلط وقع فيه كثري من اخلائضني يف»وقال ابن تيمّية أيًضا:  

ككار ون .أو التحرمي ،أو اإلجياب ،أصول الفقه، حيث أككروا تفاضل العقل
جلمهور وأمثاهلما، لكّن ا ،وابن عقيل ،ول القاضي أِب بكرالتفاضل يف ذلك ق

على خالف ذلك، وهو قول أِب احلسن التميمّي، وأِب حمّمد الربهبارّي، والقاضي 
 .(2)«أِب يعلى، وأِب اخلطّاب، وغريهم

الطريق اخلامس: القياس على النّص واإلْجاع. وهو »وقال ابن تيمّية أيًضا:  
حّت  ،الفقهاء، لكّن كثريًا من أهل الرأي أسرف فيه عند ْجاهري ،حّجة أيًضا

منه  به النصوص، وحّت استعمل استعمله قبل البحث عن النّص، وحّت رد  
نكره رأًسا، وهي ومن أهل الكالم وأهل احلديث وأهل القياس من ي   ؛الفاسد

 . (3)«مسألة كبرية، واحلّق فيها متوّسط بني اإلسراف والنقص
ا املقصود هنا التنبيه على اجلمل، فإنّ »ة أيًضا: وقال ابن تيميّ   ثريًا من ك  ونّّ
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الناس يقرأ كتًبا مصّنفة يف أصول الدين وأصول الفقه، بل يف تفسري القرآن 
ف األّمة الذي عليه سل ،واحلديث، وال جيد فيها القول املوافق للكتاب والسّنة
، كّل منها ، بل جيد أقوااًل وأئّمتها، وهو املوافق لصحيح املنقول وصريح املعقول

الذي  فيه كوع من الفساد والتناقض، فيحار: ما الذي يتمن به يف هذا الباب؟ وما
ل به صّ حي جاء به الرسول؟ وما هو احلّق والصدق؟ نذ مل جيد يف تلك األقوال ما

ا اهلدى فيما جاء به الرسول...  . (1)«ذلك. ونّّ

                                                           
 .11/93( جمموعة الفتاوى: 1)
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 ، واآلراء الفقهّيةالفروق بين األحكام الشرعّية العملّية

 
 فليست كّل اآلراء الفقهّية صحيحة، وال سّيما آراء الغالة.

للفظ  - ماكهيف عرف أهل ز  - فهذا ابن تيمّية يفّرق بني ةالةة استعماالت
  .ل، والشرع املبد  )املتأو ل( لل، والشرع املتو  ، هي: الشرع املنز  (الشرع)

من لدن احلكيم  لة،ريعة اإلسالمّية املنز  ، فيعن به الش(لالشرع املنز  )فأّما 
. وهي شريعة معصومة من  الصادق األمني ،العليم اخلبري، على الرسول الكرمي

 األخطاء، والعمل مبقتضاها واجب على كّل مكّلف مستطيع. 
يبون فيها، وقد صل، فيعن به اجتهادات العلماء، اليت قد ي  وأّما الشرع املتو  

 ،لزم الناس ابجتهاد أحد العلماء، بل العمل به جائزحد أن ي  طئون. وليس ألخي  
املخالف  ؛ واإلككار علىملن اعتقد أّن حّجته هي القويّة، أو ملن ساغ له تقليده

 فيها غري جائز. 
وا بنصوص وأقوال ءل، فيعن به حتريفات املبطلني، الذين جاوأّما الشرع املبد  

 زيلّية.وتفسريات وآراء، خمالفة للصورة التن
ق على ل  طي   - يف هذا الزمان -( الشرع)ا فلفظ وأيضً : »قال ابن تيمّية

ب والسّنة، ل: الكتال. فاملنز  ل، وشرع مبد  ل، وشرع متأو  : شرع منز  ةالةة معان  
على  ،على كّل واحد، ومن اعتقد أكّه ال جيب اتّباعه ،فهذا الذي جيب اتّباعه

ماء، فاتّباع اليت تنازع فيها العل ،موارد االجتهاد لفهو كافر. واملتأو   ،بعض الناس
قليده، من ساغ له تـأو ل ،ملن اعتقد أّن حّجته هي القويّة ،أحد اجملتهدين جائز

فكثري  . هللا ناّل رسول ،اتّباع أحد بعينه - على عموم املسلمني -جب ـوال ي
ون الصواب ه يكمن املتفّقهة نذا رأى بعض الناس من املشائخ الصاحلني، يرى أكّ 

ا خالف ما يظّنه هو الشرع، وقد يكون  مع ذلك، وغريه قد خالف الشرع، ونّّ
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ثاب على اجتهاده، وخطته مغفور له، وقد يكون اآلخر جمتهًدا ظّنه خطأ، في  
 ،فمثل األحاديث املوضوعة، والتأويالت الفاسدة ،لخمطًئا. وأّما الشرع املبد  

زاع، فإّن كثريًا م أيًضا. وهذا من مثار النر  م، فهذا حي  ر  والتقليد احمل ،واألقيسة الباطلة
باع مذهبه وجب على كثري من املتصّوفة واملتفّقرة اتّ قد ي   ،من املتفّقهة واملتكّلمة

عن  ابطًنا وظاهرًا، ويرى خروجه ،، وتقليد متبوعه، والتزام حكم حاكمهاملعنّي 
منه وظلم، بل دعوى ذلك على  ديّة، وهذا جهلذلك خروًجا عن الشريعة احملمّ 

اإلطالق كفر وكفاق. كما أّن كثريًا من املتصّوفة واملتفّقرة يرى مثل ذلك يف شيخه 
ّما جاء به ع ،ومتبوعه، وهو يف هذا كظري ذلك. وكّل من هتالء قد يسوّغ اخلروج

فات شالكتاب والسّنة، ملا يظّنه معارًضا هلما، نّما ملا يسّميه هذا ذوقًا ووجًدا، ومكا
وخماطبات، ونّما ملا يسّميه هذا قياًسا ورأًًي وعقلّيات وقواطع، وكّل ذلك من 

يف ْجيع ما أخرب به،  ، شعب النفاق، بل جيب على كّل أحد تصديق الرسول
ِبراء  وطاعته يف ْجيع ما أمر به، وليس ألحد أن يعارضه بضرب األمثال، وال

 .(1)«فهو خطأ وضالل ،الرجال، وكّل ما عارضه
الةة قال يف عرف الناس على ةي   (الشرع)ولفظ »: أيًضا قال ابن تيمّيةو 

وهذا جيب اتّباعه، ومن خالفه  ، ل: وهو ما جاء به الرسول: الشرع املنز  معان  
كمذهب   ،ل: وهو آراء العلماء اجملتهدين فيهاوجبت عقوبته. والثاين: الشرع املتو  

لزم عموم م، وليس ألحد أن ي  ر  ب، وال حي  مالك وحنوه. فهذا يسوغ اتّباعه، وال جي
ب على ل: وهو الكذالناس به، وال ينع عموم الناس منه. والثالث: الشرع املبد  

 .(2)«هللا ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، وحنوها، والظلم البنّي 
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 ابن تيمّية أّن أقوال اجملتهدين ليست مبنزلة األحكام الشرعّية؛ ولذلك  وبنّي 
وتقليد  ،وأمحد بن حنبل هنى عن تقليده» كان العلماء ينهون عن تقليدهم، فقال:

غريه من العلماء يف الفروع، وقال: ال تقّلد دينك الرجال، فإهّنم لن يسلموا أن 
يغلطوا. وقال: ال تقّلدين، وال مالًكا، وال الثورّي، وال الشافعّي. وقد جرى يف 

ن هم هنوا عن تقليدهم، كما هنى الشافعّي عذلك على سنن غريه من األئّمة، فكلّ 
الدين؟  د أمحد وغريه يف أصولقل  فكيف ي   ؛وتقليد غريه من العلماء ،تقليده

مثل أِب داود السجستايّن، ونبراهيم احلرِّب، وعثمان بن سعيد  - وأصحاب أمحد
ر بك الدارمّي، وأِب زرعة، وأِب حامت، والبخارّي، ومسلم، وبقّي بن خملد، وأِب

ح وعبد هللا، وعبد هللا بن عبد الرمحن الدارمّي، وحمّمد بن ـصال :األةرم، وابنيه
ال  - الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين ،مسلم بن وارة، وغري هتالء

يقبلون كالم أمحد وال غريه ناّل حبّجة يبّينها هلم، وقد مسعوا العلم كما مسعه هو، 
ه، ومن مل يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم كظراؤ  وشاركوه يف كثري من شيوخه،

 .(1)«وهذه األمور يعرفها من يعرف أحوال اإلسالم وعلمائه
قد هنوا الناس عن   وهتالء األئّمة األربعة»وقال ابن تيمّية أيًضا: 

يفة: هذا رأيي حن أبو تقليدهم يف كّل ما يقولوكه، وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال
ضل ّما اجتمع أفـأيت، فمن جاء برأي خري منه قبلناه؛ وهلذا لوهذا أحسن ما ر 

فسأله عن مسألة الصاع، وصدقة اخلضراوات،  ،مبالك - أبو يوسف -أصحابه 
: رجعت (2)ومسألة األجناس، فأخربه مالك مبا تدّل عليه السّنة يف ذلك، فقال

كما   كلرجع نىل قول ،رأيت ًي أاب عبد هللا، ولو رأى صاحيب ما ،نىل قولك
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ا أان بشر، أ   خطئ، فاعرضوا قويل على صيب وأ  رجعت. ومالك كان يقول: نّّ
 ،الكتاب والسّنة، أو كالًما هذا معناه. والشافعّي كان يقول: نذا صّح احلديث

ي قويل. ويف فه ،فاضربوا بقويل احلائط، ونذا رأيت احلّجة موضوعة على الطريق
به من مذهب الشافعّي ملن أراد معرفة مذه ّما ذكر أكّه اختصرهـل -خمتصر املزيّن 

وتقليد غريه من العلماء. واإلمام أمحد كان  ،قال: مع نعالمه هنيه عن تقليده -
يقول: ال تقّلدوين وال تقّلدوا مالًكا وال الشافعّي وال الثورّي، وتعّلموا كما تعّلمنا. 

ك  تقّلد دينوكان يقول: من قّلة علم الرجل أن يقّلد دينه الرجال، وقال: ال
الرجال، فإهّنم لن يسلموا من أن يغلطوا... لكن من الناس من قد يعجز عن 

، ال كّل يف ْجيع أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ،معرفة األدلّة التفصيلّية
 . (1)«ه، ويلزمه ما يقدر عليه...ما يعجز عنه من التفقّ 

كم الواجب االتّباع، واحلل منز  ـحكم الـوالفرق بني ال»ابن القّيم: وقال  
أكزله هللا  ل: الذيأّن احلكم املنز   - الذي غايته أن يكون جائز االتّباع -ل متو  ـال

وحكم به بني عباده، وهو حكمه الذي ال حكم له سواه. وأّما  ،على رسوله
ر وال كف  ال ي  اليت ال جيب اتّباعها، و  ،ل، فهو أقوال اجملتهدين املختلفةاحلكم املتو  

ق من خالفها، فإّن أصحاهبا مل يقولوا: هذا حكم هللا ورسوله، بل قالوا: فس  ي  
ّمة. بل قال لزموا به األاجتهدان برأينا، فمن شاء قبله، ومن شاء مل يقبله؛ ومل ي  

 ،حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءان خبري منه قبلناه. ولو كان هو عني حكم هللا أبو
شاره الرشيد است ،ا خمالفته فيه. وكذلك مالكيوسف وحمّمد وغريمه ملا ساغ ألِب

، فمنعه من ذلك، وقال: قد تفّرق أصحاب إعلى ما يف املوطّ  ،أن حيمل الناس
يف البالد، وصار عند كّل قوم علم غري ما عند اآلخرين. وهذا  ، هللا رسول
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اء احلديث خبالفه. نذا ج ،وصيهم برتك قولهينهى أصحابه عن تقليده، وي   الشافعيّ 
وال  ،دينتقلّ  ودّوهنا، ويقول: ال ،نكر على من كتب فتاويهي   ،وهذا اإلمام أمحد

 ،أّن أقواهلم وحي  وال فالاًن، وخذ من حيث أخذوا. ولو علموا ،تقّلد فالانً 
توا خبالفهم فحلّرموا على أصحاهبم خمالفتهم، وملا ساغ ألصحاهبم أن ي   ،جيب اتّباعه

عنه يف املسألة  وىفيت خبالفه، فري  مّث ي   ،لقوليف شيء، وملا كان أحدهم يقول ا
وأكثر من ذلك. فالرأي واالجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ  ،القوالن والثالةة

حكم ـا الخرج عنه. وأمّ ـوال ي ،خالفهـمسلم أن يـحّل لـل ال يمنز  ـحكم الـاتّباعه. وال
يسوغ  مل به، والعال حيّل تنفيذه، وال فال - وهو احلكم بغري ما أكزل هللا - لمبد  ـال

 . (1)«اتّباعه، وصاحبه بني الكفر والفسوق والظلم
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قّية
ُ
ل

ُ
قّية، واآلراء الخ

ُ
ل

ُ
 الفروق بين األحكام الشرعّية الخ

 
 قّية صحيحة، وال سّيما آراء الغالة.ل  فليست كّل اآلراء اخل  

 وهكذا هو الواقع يف أهل مّلتنا، مثلما ْنده بني الطوائف»قال ابن تيمّية:  
تنازعة يف أصول دينها، وكثري من فروعه، من أهل األصول والفروع؛ ومثلما ْنده امل

ِّن يغلب عليه املوسويّة، أو العيسويّ  ، حّت يبقى فيهم ةبني العلماء وبني العّباد؛ 
اللتني قالت كّل واحدة: ليست األخرى على شيء، كما ْند  ،شبه من األّمتني

مال ال الظاهرة، واملتصّوف املتمّسك منه أبعاملتفّقه املتمّسك من الدين ابألعم
عرض ه ليس من أهل الدين، أو ي  ابطنة، كّل منهما ينفي طريقة اآلخر، ويّدعي أكّ 

 هللا عنه نعراض من ال يعّده من الدين؛ فتقع بينهما العداوة والبغضاء. وذلك: أنّ 
مر هللا ذي أأمر بطهارة القلب، وأمر بطهارة البدن، وكال الطهارتني من الدين ال

 ل ي ط هّ ر ك ْم به وأوجبه، قال تعاىل: ﴿م ا ي ر يد  اَّلل   ل ي ْجع ل  ع ل ْيك ْم م ْن ح ر ج  و ل ك ْن ي ر يد  
ب ون  أ ْن يـ ت ط ه  ـاٌل ي  ـــ، وقال: ﴿ف يه  ر ج  (1)و ل ي ت م  ك ْعم ت ه  ع ل ْيك ْم﴾ ب  ـــح  ـ  اَّلل   ير وا و  ـح 

ر ين ﴾ ر ين ﴾، وقال(2)اْلم ط هّ  ، وقال: (3): ﴿ن ن  اَّلل   حي  ب  التـ و اب ني  و حي  ب  اْلم ت ط هّ 
ر ه ْم و تـ ز كّ يه ْم هب  ا﴾ ق ًة ت ط هّ  ر د  ْم ي  ـ، وقال: ﴿أ ول ئ ك  ال ذ ين  ل  (1)﴿خ ْذ م ْن أ ْمو اهل  ْم ص د 

ر  قـ ل وبـ ه ْم﴾ ، وقال: ﴿ن ّ  ا ي ر يد  (6)ر ك ون  ْن  ٌس﴾، وقال: ﴿ن ّ  ا اْلم شْ (9)اَّلل   أ ْن ي ط هّ 
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. فنجد كثريًا من (1)اَّلل   ل ي ْذه ب  ع ْنك م  الرّ ْجس  أ ْهل  اْلبـ ْيت  و ي ط هّ ر ك ْم ت ْطه ريًا﴾
ا مهّته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على املشروع؛ اهتمامً  ا املتفّقهة واملتعّبدة، نّّ

مر به نجيااًب، أو استحبااًب، وال يفهم من لب ما أ  وعماًل. ويرتك من طهارة الق
ا مهّته طهارة القلب فقط؛  الطهارة ناّل ذلك. وْند كثريًا من املتصّوفة واملتفّقرة، نّّ

ر به ماهتماًما وعماًل. ويرتك من طهارة البدن ما أ   ،حّت يزيد فيها على املشروع
ّب املاء، وسوسة املذمومة يف كثرة صنجيااًب، أو استحبااًب. فاألّولون خيرجون نىل ال
م على ع اجتنابه، مع اشتمال قلوهبشر  وتنجيس ما ليس بنجس، واجتناب ما ال ي  

أكواع من احلسد والكرب والغّل إلخواهنم، ويف ذلك مشاهبة بّينة لليهود. واآلخرون 
ا علوا اجلهل مبحّت جي ،خيرجون نىل الغفلة املذمومة، فيبالغون يف سالمة الباطن

ون بني من سالمة الباطن، وال يفرّق -الذي جيب اتّقاؤه  - جتب معرفته من الشرّ 
 ،املنهّي عنه، وبني سالمة القلب من معرفة الشرّ  سالمة الباطن من نرادة الشرّ 

قيمون ، وي  قد ال جيتنبون النجاسات ،املعرفة املأمور هبا، مثّ مع هذا اجلهل والغفلة
 . (2)«نصارىمضاهاة لل ،الطهارة الواجبة
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 الفروق بين الواقع اإلسالمّي، واألخبار التاريخّية

 
 فليست كّل األخبار التارخيّية صحيحة، وال سّيما أخبار الغالة.

وليعلم »قال الطربّي متحّداًث عن براءته من األخبار التارخيّية املستنكرة: 
ي ـرطت أكّ ش الناظر يف كتابنا هذا أّن اعتمادي يف كّل ما أحضرت ذكره فيه ِّا

ا هو على ما رويت من األخبار اليت أان ذاكرها فيه، واآلاثر اليت أان  رامسه فيه؛ نّّ
لنفوس، ناّل نبط بفكر ادرك حبجج العقول، واست  مسندها نىل رواهتا فيه، دون ما أ  

ن من وما هو كائ - اليسري القليل منه، نذ كان العلم مبا كان من أخبار املاضني
ِبخبار  درك زماهنم، ناّل ومل ي   ،غري واصل نىل من مل يشاهدهم - أكباء احلادةني

املخربين، وكقل الناقلني، دون االستخراج ابلعقول، واالستنباط بفكر النفوس. 
كره قارئه، ِّا يستن ،عن بعض املاضني ،فما يكن يف كتاِب هذا من خرب ذكرانه

 يف الصّحة، وال معَنأو يستشنعه سامعه، من أجل أكّه مل يعرف له وجًها يف 
ا أ  يف ذلك من ق   احلقيقة، فليعلم أكّه مل يتت   ل بعض انقليه نلينا؛ بيت من ق  بلنا، ونّّ

ا أّدينا ذلك على حنو ما أ  ـوأكّ   .(1)«ّدي نليناا نّّ
ب صاحب كتا -ومن املعلوم أّن الزبري بن بّكار »وقال ابن تيمّية: 

وصاحب الطبقات، وحنومها من  ،يّ كاتب الواقد  ،وحمّمد بن سعد ،"األكساب"
ه من أعلم هبذا الباب، وأصدق فيما ينقلوك - املعروفني ابلعلم والثقة واالّطالع

وال  ،مق بعلمهالذين ال يوة   ،ومن بعض أهل التواريخ ،اجلاهلني والكّذابني
صدقهم، بل قد يكون الرجل صادقًا، ولكن ال خربة له ابألساكيد، حّت يّيز بني 

واية،  ئ احلفظ، أو مّتهًما ابلكذب، أو ابلتزّيد يف الر واملردود، أو يكون سيّ  املقبول

                                                           
 .5-1/1( اتريخ الرسل وامللوك: 1)
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بن  ف لوطخمن كحال كثري من اإلخبارّيني، واملتّرخني، ال سّيما نذا كان مثل أِب
 ،بن الكليبّ  وأمثاله. ومعلوم أّن الواقدّي كفسه خري عند الناس من مثل هشام ،حيىي

ا يذكره لم كالم الناس يف الواقدّي، فإّن مما، وقد ع  وأمثاهل ،وأبيه حمّمد بن السائب
ا ي   لعلم، فهذا ستأكس به، وأّما االعتماد عليه مبجّرده يف اعتضد به وي  هو وأمثاله نّّ

 .(1)«ال يصلح
ّّ »وقال ابن تيمّية أيًضا:  عة ا عمدهتم يف املنقوالت على تواريخ منقطون

لكذب، بل وابإلحلاد، وعلماؤهم اإلسناد، وكثري منها من وضع املعروفني اب
ن السائب، د بلوط بن حيىي، وهشام بن حممّ  يعتمدون على كقل مثل أِب خمنف

 جلّ أمثال هتالء هم من أ مع أنّ  ،عند أهل العلم ،وأمثاهلما من املعروفني ابلكذب
نذ كاكوا يعتمدون على من هو يف غاية اجلهل  ؛من يعتمدون عليه يف النقل

 .(2)«ر يف الكتب، وال يعرفه أهل العلم ابلرجالذك  ال ي  ن ِّ  ،واالفرتاء
ا عمّ  ،ةلقبل األجوبة املفصّ  - قالأن ي   :واجلواب»وقال ابن تيمّية أيًضا: 

أحدمها  :فهو كوعان ،ل عن الصحابة من املثالبنق  ما ي   نّ ن - ر من املطاعنذك  ي  
رجه والنقصان ما خي  ف قد دخله من الزًيدة ا حمرّ ونمّ  ،ها كذب كلّ نمّ  ،ما هو كذب

يرويها  ،وأكثر املنقول من املطاعن الصرحية هو من هذا الباب .والطعن الذمّ  نىل
ل هشام بن ومث ،لوط بن حيىي ،مثل أِب خمنف ،املعروفون ابلكذب ،ابونالكذّ 
 .(3)«...ابنيوأمثاهلما من الكذّ  ،د بن السائب الكليبّ حممّ 

                                                           
 .21/211( جمموعة الفتاوى: 1)

 .93-1/95( منهاج السّنة النبويّة: 2)
 .9/51 ( منهاج السّنة النبويّة:3)
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 الفروق بين النّص األصيل، وترجمة النّص 

 
فليست كّل الرتْجات صحيحة، وال سّيما ترْجات األعداء للنصوص 

 القرآكّية.
رجم القرآن يف هذه القرون األخرية أبشهر وقد ت  »قال حمّمد رشيد رضا:  

وسبًبا  ،من غربّية وشرقّية، فكاكت ترْجته مثارًا للشبهات ،لغات الشعوب الكبرية
بهات اإلسالم. فإن قيل: نّن مثار الش للمطاعن، أكثر ِّا كاكت سبًبا لالهتداء نىل

ة اليت كدعو تالىف ابلرتْجة الصحيحفيها، وذلك ي   إمل يكن من الرتْجة، بل من اخلط
من دعاة  ،نليها، ونّن سبب الطعن مل يكن ناّل سوء قصد من أعداء اإلسالم

ت: نيّن ًضا. قلل أياملنز   أو املالحدة، وهتالء يطعنون يف القرآن العرِبّ  ،النصراكّية
أقول: نّن الرتْجة أكرب عون على األمرين، فإّن الذي يطعن يف  ،على علمي هبذا

اسًخا فيها، حاذقًا هلا ر  نّما أن يكون ضعيًفا يف اللغة العربّية، أو ،لالقرآن املنز  
فاألّول شبيه مبن حياول فهم القرآن من الرتْجة، أكثر ما يتتى من جهله ابللغة، 

وبياكه،  يكابر به وجداكه، ويغالب ذوقه ،يتكّلف الطعن تكّلًفاوأّما الثاين فهو 
ح املنهج، واض ،فيجيء طعنه ضعيًفا سخيًفا، ويكون الرّد عليه سهل املسلك

 ،وقّلما يكون الدفاع عن الرتْجة كذلك، ونن كاكت صحيحة، ولن تكون صحيحة
بل بعض  لة.أو اآلًيت القصرية، دون السور واآلًيت الطوي ،ناّل يف بعض اجلمل

ا، ونكّه تتّدي املراد منه ،املفردات تتعّذر ترْجتها مبفردات من اللغات األخرى
لغة أخرى.  يـها مرادف فـد لوج  اليت ال ي   ،مفرداتـمن هذه ال ،د يف كّل لغةوج  لي  
يدّل على  وغريها من اللغات املشهورة ما ،ي كالم بعض العارفني ابللغة العربّيةـوف

 ،مجازـن الي فنو ـها من اخلصائص فـما ل مفردات، دعْ ـهذه الـغناهّن بة أأّن العربيّ 
قد تكّرر يف كالمنا اجلزم بتعّذر ترْجة القرآن، واملسلم الصحيح ... والكناًيت
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 ،أبسلوبه ،اإلسالم ال حيتاج نىل دليل على هذا؛ ألكّه يتمن أبّن القرآن معجز للبشر
  النيبّ  دايته ونصالحه للبشر، وقد حتّدىوكظمه العرِّب املنّزل، كما أكّه معجز هب

ع عن فثبت عجز اجلمي ،العرب هبذا اإلعجاز، وحتّدى املسلمون به من بعدهم
ْت و  اإلتيان مبثله، وصدق قوله ا : ﴿ق ْل ل ئ ن  اْجت م ع ت  اإْل ْكس  و اجلْ ن  ع ل ى أ ْن أي 

ْت ون  مب  ْثل ه  و   ا اْلق ْرآن  ال  أي  . والرتْجة (1)ض  ظ ه ريًا﴾ل ْو ك ان  بـ ْعض ه ْم ل بـ عْ مب  ْثل  ه ذ 
ناّل نذا كاكت مثل األصل، فاآلية كّص قطعّي على عجز  ،تكون صحيحة ال

عن اإلتيان مبثله، ولو كان بعضهم عواًن ومساعًدا لبعض، فكيف  اإلكس واجلنّ 
 .(2)«أو ْجاعة؟!... ،كن أن أييت مبثله فردي  

                                                           
 .  55( اإلسراء: 1)

 .311-3/316( تفسري القرآن احلكيم: 2)
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 الفروق الدليل العملّي على تلك

 

هو  - على تنّبه املتّلفني القدامى على تلك الفروق - وأكرب دليل عمليّ 
 ومن أمثلة ذلك: .يف كثري من املباحث التأليفّية ،اختالفهم

 االختالف يف بعض القراءات: -1
أة: ر  ة الق  أة يف قراءة ذلك، فقرأته عامّ ر  واختلف الق  »قال الطربّي: 

 مبا وضعت من غري قيلها: ملعن كفسه أكّه العا  ، خربًا من هللا(1)﴿و ض ع ْت﴾
" ضعت  ا و مب. وقرأ ذلك بعض املتقّدمني: "وهللا أعلم (2)﴿ر بّ  ن يّن  و ض ْعتـ ه ا أ كـْث ى﴾

مّن.  ،على وجه اخلرب بذلك عن أّم مرمي أهّنا هي القائلة: وهللا أعلم مبا ولدت  
ينها، ال يتدافعون ة فيها قراءته بوأوىل القراءتني ابلصواب ما كقلته احلّجة مستفيض

عرتض ابلشاّذ . وال ي  (3)صّحتها، وذلك قراءة من قرأ: ﴿واَّلل   أ ْعل م  مب  ا و ض ع ْت﴾
 . (1)«عنها عليها

أة ر  أة يف قراءة ذلك، فقرأته عاّمة قـ  ر  اختلفت الق  »وقال الطربّي أيًضا: 
ر وه ﴾الكوفة: ﴿و م ا يـ ْفع ل وا م ْن خ رْي  فـ ل ْن ي ْكف  

ابلياء ْجيًعا، ردًّا على صفة القوم  (9)
ر. وقرأته وينهون عن املنك ،أبهّنم أيمرون ابملعروف - جّل ةناؤه -الذين وصفهم 

يًعا: "وما تفعلوا يف احلرفني ْج ،أة الكوفة ابلتاءر  أة املدينة واحلجاز وبعض قـ  ر  عاّمة قـ  
فلن يكفركموه  ،املتمنون من خري ". مبعَن: وما تفعلوا أكتم أيّهاهمن خري فلن تكفرو 

                                                           
 .36( آل عمران: 1)

 .36( آل عمران: 2)

 .36( آل عمران: 3)

 .9/336( جامع البيان: 1)

 .119( آل عمران: 9)
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حلرفني. أة البصرة يرى القراءتني يف ذلك جائزًا ابلياء والتاء يف ار  رّبكم. وكان بعض قـ  
ابلياء  (1)والصواب من القراءة يف ذلك عندان: ﴿و م ا يـ ْفع ل وا م ْن خ رْي  فـ ل ْن ي ْكف ر وه ﴾

ا  ائمة، التالية آًيتيف احلرفني كليهما، يعن بذلك اخلرب عن األّمة الق هللا. ونّّ
 -اخرتان ذلك؛ ألّن ما قبل هذه اآلية من اآلًيت خرب عنهم، فإحلاق هذه اآلية 

 :بلهامبعاين اآلًيت ق -نذ كان ال داللة فيها تدّل على االكصراف عن صفتهم 
 . (2)«أوىل من صرفها عن معاين ما قبلها

وكه"، قطو  ك: "وعلى الذين ي  وأّما قراءة من قرأ ذل»وقال الطربّي أيًضا: 
فقراءة ملصاحف أهل اإلسالم خالف، وغري جائز ألحد من أهل اإلسالم 

كقاًل ظاهرًا قاطًعا  ، وراةة عن كبّيهم ،االعرتاض ابلرأي على ما كقله املسلمون
ن شّك فيه أكّه م للعذر؛ ألّن ما جاءت به احلّجة من الدين هو احلّق الذي ال

هللا، ابآلراء  رتض على ما قد ةبت، وقامت به حّجة أكّه من عندععند هللا، وال ي  
 .  (3)«والظنون واألقوال الشاّذة

ن ـبي قرّ  ــن: "ال يفـمتقّدميـن الــماعة مـرأ جــد قــوق»رّي أيًضا: ـال الطبـوق
ندان ي ذلك عـف ،اــرهـز غيــتجيــي ال كسـله" ابلياء، ... والقراءة التــأحد من رس

ت ــامــي قـالت ،راءةـــا القـهـ؛ ألكّ (1)ه ﴾ـل  ـــْن ر س  ــد  م  ــــن  أ ح  ــرّ ق  بـ يْ ــف  ــون: ﴿ال  ك  ـــابلن
 ،والسهو ،والتواطت ،رمتنع معه التشاع  ـالذي ي ،مستفيضـابلنقل ال ،هاـحّجت
. "لهـــرسن ــد مـــن أحـّرق بيــون ال كفــيقول"ن: ــــم ،اــا وصفنــــى مـمعنـط، بــوالغل

                                                           
 .119( آل عمران: 1)

 .111-9/111( جامع البيان: 2)

 .3/151( جامع البيان: 3)

 .259( البقرة: 1)
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 . (1)«ووراةة ،كقاًل  ،جاءت به احلّجة على ما ،عرتض بشاّذ من القراءةي   وال
عن  -كيت عن احلسن، فقراءة وأّما القراءة اليت ح  »وقال الطربّي أيًضا: 

شاّذة، وكفى بشذوذها عن قراءهتم دلياًل على بعدها من  - أةر  قراءة احلّجة من الق  
 . (2)«الصواب

على املخاطبة، وقرأ  (3)وقرأ ْجهور الناس: ﴿تـ ت ب ع ون ﴾» وقال ابن عطّية:
النخعّي، ونبراهيم، وابن واّثب: "نن يّتبعوا"، ابلياء، حكاية عنهم. قال القاضي 

 .(9)...«(1): وهذه قراءة شاّذة، يضّعفها قوله: ﴿و ن ْن أ كـْت ْم﴾ أبو حمّمد
الربعّي:  بن عبد هللا وقرأ أبو اجلوزاء أوس»القرطيّب: أبو عبد هللا وقال 
ص حياة". قال النّحاس: قراءة أِب اجلوزاء شاّذة. قال غريه: حيتمل ص  "ولكم يف الق  

 اَّللّ  أن يكون مصدرًا كالقصاص. وقيل: أراد ابلقصص القرآن، أي: لكم يف كتاب
 . (6)«حياة، أي: ْناة - الذي شرع فيه القصاص -

، قرأ (1)د وا ك ات ًبا﴾ْم جت   ـتعاىل: ﴿و ل   قوله»القرطيّب أيًضا: أبو عبد هللا وقال 
د والضّحاك ِّب وجماهاس وأ  رجل يكتب. وقرأ ابن عبّ  :اجلمهور: ﴿ك ات ًبا﴾ مبعَن
 ،م جتدوا كتااًب". قال أبو بكر األكبارّي: فّسره جماهدـوعكرمة وأبو العالية: "ول

ّتااًب". ّباس: "ك  ابن ع وي عنيعن يف األسفار. ور   ،فإن مل جتدوا مداًدا :فقال: معناه

                                                           
 .191-9/191البيان: ( جامع 1)

 .3/33( جامع البيان: 2)

 .115( األكعام: 3)

 .115( األكعام: 1)

 .2/361( احملّرر الوجيز: 9)

 .3/31( اجلامع ألحكام القرآن: 6)

 .253( البقرة: 1)
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قال النّحاس: هذه القراءة شاّذة، والعاّمة على خالفها، وقّلما خيرج شيء عن 
قبل هذا:   هللا ؛ قال"بكات  "ناّل وفيه مطعن، وكسق الكالم على  ،قراءة العاّمة

﴾ ْلع ْدل  ن ك ْم ك ات ٌب اب   . (2)«يقتضي ْجاعة "ّتابك  "، و(1)﴿و ْلي ْكت ْب بـ يـْ
 ،دى كوح ابنها"ان"و  :وقرأ عروة بن الزبري»القرطيّب أيًضا: بو عبد هللا أوقال 

وهي حّجة  ، ابن امرأته، وهي تفسري القراءة املتقّدمة عنه، وعن عليّ  :ريدي  
 . (3)«للحسن وجماهد؛ ناّل أهّنا قراءة شاّذة، فال كرتك املّتفق عليها هلا

رًا" مْ ة عن األعمش: "وق  وروى عصم»القرطيّب أيًضا: أبو عبد هللا وقال 
 ناّل أنّ  ،م يكن فيهاــاّذة، ولو لـــميم؛ وهذه قراءة شـونسكان ال ،بضّم القاف

حكيه ـا يــقال: ال تكتبوا م -ي وقته ـف ،مسلمنيـوهو نمام ال -بن حنبل  مدـأح
يرويه  بذكر ما ،يّ ـم السجستاكـــع أبو حاتـــولوقد أ   .الذي يروي القراءات ،عصمة

 .(1)«عصمة هذا
  بعض التفسارات:االختالف يف -2

اختلف العلماء يف املراد ابستهزاء هللا هبم على تسعة »قال ابن اجلوزّي:  
 ،قغل  في   ،نليه سرعونفي   ،وهم يف النار ،ح هلم ابب من اجلّنةفت  أقوال: أحدها أكّه ي  

وي عن ، ر  فيضحك منهم املتمنون ،قغل  في   ،سرعونفي   ،ح هلم ابب آخرفت  مّث ي  
 ،إلهالةكما جتمد ا  ،ْجدت النار هلم ،اين أكّه نذا كان يوم القيامةعّباس. والث ابن

 وي عن احلسن البصرّي. والثالث أنّ فتنخسف هبم، ر   ،فيمشون ،يف القدر
 ،نه فيه الرمحةابط ،رب بينهم وبني املتمنني بسور له اببنذا ض   ،االستهزاء هبم

                                                           
 .253( البقرة: 1)

 .1/169( اجلامع ألحكام القرآن: 2)

 .11/131( اجلامع ألحكام القرآن: 3)

 .19/161القرآن: ( اجلامع ألحكام 1)
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ع و قال هلمفي   ،فيبقون يف الظلمة ،بله العذابوظاهره من ق   ا و ر اء ك ْم ف اْلت م س وا : ﴿اْرج 
فقوبل اللفظ  ،جيازيهم على استهزائهم :، قاله مقاتل. والرابع أّن املراد به(1)ك ورًا﴾

، (2)ئ ٌة م ثْـل ه ا﴾فهو كقوله تعاىل: ﴿و ج ز اء  س يّ ئ ة  س يّ   ،ونن خالفه معَن ،مبثله لفظًا
، وقال (3)ل ْيك ْم﴾وا ع ل ْيه  مب  ْثل  م ا اْعت د ى ع  وقوله: ﴿ف م ن  اْعت د ى ع ل ْيك ْم ف اْعت د  

 عمرو بن كلثوم: 
 اــينلجاه  ـال ل  ـــــجه وق  ــــف ل  ــــهـجن ـ ف     اـــنـيـلـع دٌ ــــــــــــأح نْ ــل ـ هــــجـأال ال ي          

ئة ه. واخلامس أّن االستهزاء من هللا التخطمن عقوبت ظأراد: فنعاقبه أبغل
لى كفرهم. ي اإلقامة عـم فهجّهلـوالتجهيل، فمعناه: هللا خيّطئ فعلهم، وي ،هلم

والسادس أّن استهزاءه: استدراجه نًّيهم. والسابع: أكّه نيقاع استهزائهم هبم، ورّد 
ثامن: والحّمد بن القاسم األكبارّي. ـاألقوال م هر هذــــخداعهم ومكرهم عليهم. ذك

أ ْكت   وهو يف غاية الذّل: ﴿ذ ْق ن ك ك   ،قال ألحدهم يف النارأّن االستهزاء هبم أن ي  
ام ّما أظهروا من أحكـي كتابه. والتاسع: أكّه لـيخنا فـــ، ذكره ش(1)اْلع ز يز  اْلك ر مي ﴾

اء تهز ـــي اآلخرة، كان كاالسـف ،مـهـبطن لخالف ما أ   - ي الدكياـف -نسالمهم 
 .(9)«هبم
 االختالف يف بعض األحاديث: -3

إّن اختالفهم ا، ويضّعفه آخرون؛ فحني يصّحح بعض املتّلفني حديثًا معيّـنً 
ديث املنسوب واحل ،هذا دليل عملّي على تنّبههم على الفرق بني السّنة النبويّة

                                                           
 .13( احلديد: 1)

 .11( الشورى: 2)

 .131( البقرة: 3)

 .13( الدخان: 1)

 .36-1/39( زاد املسري: 9)
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ّّ  تصّور أنّ ، فال ي   نىل النيبّ  ا هو بعض قدامى املتّلفني يرفض السّنة النبويّة، ون
 نكر صّحة كسبة ذلك احلديث نىل السّنة النبويّة.فه للحديث ي  بتضعي

فهذا ِّا  ،وأّما تصحيح احلاكم ملثل هذا احلديث وأمثاله»قال ابن تيمّية: 
وهي  ،وقالوا: نّن احلاكم يصّحح أحاديث ،أككره عليه أئّمة العلم ابحلديث

بن  عند أهل املعرفة ابحلديث، كما صّحح حديث زريب ،موضوعة مكذوبة
 الذي فيه ذكر وصّي املسيح، وهو كذب ابتّفاق أهل املعرفة، كما بنّي  ،برَثلي

 ،يصّححها ،ذلك البيهقّي وابن اجلوزّي وغريمها، وكذا أحاديث كثرية يف مستدركه
. موضوعة، ومنها ما يكون موقوفًا يرفعه - عند أئّمة أهل العلم ابحلديث -وهي 

تمدون على جمّرد تصحيح احلاكم، ونن كان وهلذا كان أهل العلم ابحلديث ال يع
فهو صحيح، لكن هو يف املصّححني مبنزلة الثقة الذي يكثر  ،غالب ما يصّححه

غلطه، ونن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصّحح احلديث أضعف من 
 . (1)«تصحيحه

 ديّة:ق  االختالف يف بعض اآلراء الع   -1
ب، عذ  ال ت  م و نع  الروح مبفردها ال ت  وقول من يقول: نّن »قال ابن تيمّية: 

ا الروح هي احلياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكالم، من املعتزلة، وأصحاب  ونّّ
بقى بعد نكرون أّن الروح ت، كالقاضي أِب بكر، وغريهم؛ وي  أِب احلسن األشعريّ 

 . (2).«غريه..و  فراق البدن، وهذا قول ابطل، خالفه األستاذ أبو املعايل اجلوينّ 
ياء وقد ذكر ْجاعة من املنتسبني نىل السّنة: أّن األكب»وقال ابن تيمّية أيًضا: 

وصاحل البشر أفضل من املالئكة. وذهبت املعتزلة نىل تفضيل املالئكة على البشر، 

                                                           
 .153-1/152( جمموعة الفتاوى: 1)

 .1/111( جمموعة الفتاوى: 2)
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 ،وأتباع األشعرّي على قولني: منهم من يفّضل األكبياء واألولياء، ومنهم من يقف
كي عن بعض متأّخريهم أكّه مال نىل قول املعتزلة، ح  وال يقطع فيهما بشيء. و 

 . (1)«كي ذلك عن بعض من يّدعي السّنة ويواليهاورمّبا ح  
 االختالف يف بعض اآلراء األصولّية: -5

 - هجميع أوصافه -مسألة: يف جواز تعليل الشيء »قال الزركشّي:  
لى أّن شرط ع خالف، حكاه ابن فورك، والقاضي عبد الوهاب يف امللّخص، مبنّ 

العّلة التعّدي، فمن شرطه منعها هنا، ومن جّوزه اختلفوا على قولني: أحدمها 
حّق العّلة التأةري، وال بّد أن يكون املتةّر بعض األوصاف، دون  يصّح؛ ألنّ  ال

يصّح؛  جاز. والثاين ،بعض؛ فتعليله هجميعها ال يصّح، فلو اتّفق أّن ْجيعها متةّرة
 . (2)« يتعّدى، وذلك ال ينع صّحتهاأاّل أكثر ما فيه  ألنّ 
 االختالف يف بعض اآلراء الفقهّية: -6

اختلف أهل العلم فيمن بّدل ماشية له قبل احلول، مباشية »قال ابن املنذر: 
آلخر؛ فرارًا من الصدقة. فكان الشافعّي، وأبو ةور، وأصحاب الرأي يقولون: ال 

احبه، حّت حيول على ما اشرتى فيما قبض من ص ،زكاة على كّل واحد منهما
من يوم اشرتاه. وقال الثورّي كذلك، غري أكّه مل يذكر الفرار من الصدقة.  ،حول

وكان مالك، واألوزاعّي، وعبد امللك، وأمحد، ونسحاق، وأبو عبيد يرون يف ذلك 
 . (3)«الزكاة، نذا كان فرارًا من الصدقة

                                                           
 .1/215( جمموعة الفتاوى: 1)

 .9/111( البحر احمليط يف أصول الفقه: 2)

 .3/21ماء: ( اإلشراف على مذاهب العل3)
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 قّية:لخ االختالف يف بعض اآلراء اخلخ  -7
اعلم أّن الناس اختلفوا يف ذلك، فقال قائلون: »الغزايّل: أبو حامد قال 

أفضل من الشكر، وقال آخرون: الشكر أفضل، وقال آخرون: مها  (1)متالص
سّيان، وقال آخرون: خيتلف ذلك ابختالف األحوال؛ واستدّل كّل فريق بكالم 

ملبادرة نىل ا شديد االضطراب، بعيد عن التحصيل؛ فال معَن للتطويل ابلنقل، بل
 . (2)«أوىل، فنقول... نظهار احلقّ 

لة أبضعاف مضاعفة، تدّل دال ،، وغريها أكثر منهااملختارة فهذه األمثلة 
واضحة، ال ريب فيها، على أّن املتّلفني القدامى، كاكوا مّتفقني على وجود فروق  

تلفون يف خيكبرية، بني احلقائق اإلسالمّية، واملباحث التأليفّية، ولكّنهم كاكوا 
 التعيني والتحديد. 

، اخالفه ة ماختطئال و  ،بعضهاوليس يعنينا من سرد هذه النصوص تصويب  
ه ليس بيان وج - من سردها -وال ترجيح بعضها على بعض؛ ألّن الغرض 

الصواب فيها، بل االستدالل هبا على وجود االختالف، الذي يعن بوضوح أّن 
 ث التأليفّية.الفروق بني احلقائق اإلسالمّية، واملباح على ،كاكوا متنّبهني  ،املختلفني

                                                           
 ( يف املطبوع: )الصمت(، والصواب: )الصرب(.1)

 .1151( نحياء علوم الدين: 2)
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فين أسباب
ّ
 أخطاء املؤل

 

 ألخطاء املتّلفني ةالةة أسباب، هي: اجلهل، واهلوى، واخلوف. 
فاجلهل حيمل صاحبه على نكتاج أتليف سقيم، وهو جيهل أّن التأليف  

يم، وهو قالذي أكتجه سقيم؛ كما حيمله اجلهل على االعتماد على املصدر الس
 جيهل أّن املصدر الذي اعتمد عليه سقيم.

سيّب، ال يكاد خيلو منه بشر، واملتّلفون مهما بلغوا من واجلهل وصف ك   
 يب فيه.أمر ال ر  - يف بعض أحواهلم وأحياهنم -العلم، فإّن اّتصافهم ابجلهل 

واهلوى حيمل صاحبه على نكتاج أتليف سقيم، وهو يعلم أّن التأليف الذي  
جه سقيم؛ ألّن هواه يوافق ما أكتجه من أتليف؛ كما حيمله اهلوى على االعتماد أكت

على املصدر السقيم، وهو يعلم أّن املصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ ألّن هواه 
 يوافق ما اعتمد عليه من أتليف.

 يف بعض املتّلفني املنسوبني نىل - بال ريب - واهلوى وصف موجود 
 أمر غري ِكن. - بتعيني ذلك يف آحادهم - لقاطعاإلسالم؛ لكّن احلكم ا

واخلوف حيمل صاحبه على نكتاج أتليف سقيم، وهو يعلم أّن التأليف الذي 
أكتجه سقيم؛ ألكّه خياف بطش أهل األهواء، وأهل اجلهاالت، فيوافقهم فيما 
يرضوكه من التأليف السقيم؛ كما حيمله اخلوف على االعتماد على املصدر 

و يعلم أّن املصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ ألكّه خياف بطش أهل السقيم، وه
 األهواء، وأهل اجلهاالت، نن أعرض عّما اعتمدوا عليه.

 يف بعض املتّلفني، املنسوبني نىل - بال ريب - واخلوف وصف موجود 
 أمر غري ِكن. - بتعيني ذلك يف آحادهم - اإلسالم؛ لكّن احلكم القاطع

 قيم: ويشمل التأليف الس 
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 نكتاج قراءات سقيمة، خمالفة للقرآن الكرمي. -1
 نكتاج تفسريات سقيمة، خمالفة للقرآن الكرمي.  -2
 نكتاج أحاديث سقيمة، خمالفة للسّنة النبويّة. -3
 نكتاج شروح سقيمة، خمالفة للسّنة النبويّة. -1
 نكتاج رواًيت سقيمة، خمالفة للحقائق اإلسالمّية. -5
 يمة، خمالفة للحقائق اإلسالمّية.نكتاج آراء سق -6
 نكتاج أخبار سقيمة، خمالفة للواقع اإلسالمّي. -7

 مخثلَّث األخطاء:
 واألخطاء اليت ي نتجها املتّلفون املخطئون ذات ةالةة أضالع، هي:

 هو أن ي نتج املتّلف املخطئ فكرة سقيمة.  اخلطأ يف التفكار: -أ
عبري عن ّلف املخطئ عبارة سقيمة، للتهو أن ي نتج املت  اخلطأ يف التعبار: -ب

 فكرة معّينة، سواء أكاكت تلك الفكرة سليمة، أم سقيمة.  
ن يطّلع هو أن ي نتج املتّلف املخطئ تفسريًا سقيًما، بعد أاخلطأ يف التفسار:  -ج

 على تعبري متّلف آخر، فيخطئ يف تفسري ذلك التعبري، ويّدعي أّن التفسري الذي
 السليم املناسب لذلك التعبري.أكتجه هو التفسري 

وابجتماع هذه األضالع الثالةة يرتّكب )م ثل ث األخطاء(، الذي امتألت  
 أبضالعه الثالةة كتب املتّلفني من القدامى واحملدةني، وال سّيما الكتب الع ق ديّة.

ولذلك كان واجًبا على من أراد القضاء على االختالف بني املتّلفني  
اإلسالم( أن ي عَن عناية كبرية، ابلكشف عن )م ثل ث األخطاء(، املنتسبني نىل )

يف )كتب املختلفني(، والتمييز بني أضالعه الثالةة؛ ألّن لكّل ضلع منها عالًجا 
 شافًيا خاصًّا به، يناسبه، وال يناسب غريه من األضالع.
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 عبيد التقليد
 

 على ةالةة أصناف رئيسة من الناس: األعمى يقوم التقليد 
 الذي أكتج الرأي السقيم. وهو ةالةة أصناف: ج:ـنت  مخ ـال -ألّولا

 . البدائّيةالذي أّسس الرأي السقيم بصورته  س:ؤسّ  مخ ـال -1
 .النهائّيةالذي طّور الرأي السقيم نىل صورته  ر:طوّ  مخ ـال -2
 الذي قّرر الرأي السقيم، ابالستدالل عليه، واملنافحة عنه. ر:قرّ  مخ ـال -3

 الذي تقّبل الرأي السقيم. وهو ةالةة أصناف: ل:تقبّ  مخ ـلا -الثاين
 .ملنتجنيا، فوافق بطالكهالذي تقّبل الرأي السقيم؛ ألكّه جهل  جاهل:ـال -1
 .نتجنياملالذي تقّبل الرأي السقيم؛ ألكّه وافق هواه، فوافق  الفاسق: -2
 .نتجنيملاالذي تقّبل الرأي السقيم؛ ألكّه ضعف وخاف، فوافق  اخائف:ـال -3

 .جنياملنتمن آراء  ،فيما ورةه عنهم ،الذي قّلد أسالفه د:قلّ  مخ ـال -الثالث
 د ةالث درجات رئيسة ابرزة:وللمقلّ  

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

ـًما، ل  م( ابلتقليد؛ فكيف يكون عاـوقد يستغرب كثريون من وصف )العال   
 ًدا يف الوقت كفسه؟!!!مقلّ   ويكون
قديًا وحديثًا، سواء أكاكوا  األدًين واملذاهب، واجلواب: نّن أكثر علماء 

ون، دمن املنسوبني نىل )اإلسالم(، أم من املنسوبني نىل غريه: هم يف احلقيقة مقلّ  
 دين.دين، وماتوا مقلّ  دين، وظّلوا مقلّ  دين، وكربوا مقلّ  كشأوا مقلّ  
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اًل كان يف زمن من األزمان طف  - الذي تراه اليوم شيًخا كبريًا -م ـفالعال   
 .عن األدًين واملذاهب صغريًا، ال يعلم شيًئا

ا و ج ع ل  و اَّلل   أ ْخر ج ك ْم م ْن ب ط ون  أ م ه ات ك ْم ال  تـ ْعل م ون  ش يـْئً ﴿قال تعاىل:  
ة  ل ع ل ك     .(1)﴾ْم ت ْشك ر ون  ل ك م  الس ْمع  و اأْل ْبص ار  و اأْل ْفئ د 

بويه، يتّهله لتلّقي االعتقادات، بدأ بتقليد أ ،بلغ ذلك الطفل عمرًا وحني 
ليتعّلم يف املدارس الدينّية، أو املدارس  ؛أو من يقوم مقامهما؛ مّث أرسله أهله

من  ،ون ألسالفهمدمقلّ   -يف احلقيقة  -ًدا ملعّلميه، الذين هم املذهبّية؛ فكان مقلّ  
رجة د( نىل دمقلّ  ـال جاهلـالمن درجة ) ،فتحّول ذلك الطفل؛ واملعّلمنياألهل 

  .د(مقلّ  ـال متعّلمـ)ال
 (؛ ألّن نيقاكهدم املقلّ  ـنىل درجة )العال - بعد سنوات من التعّلم -حتّول مثّ 

مبورواثته: كان نيقااًن عاطفيًّا، وجداكيًّا، قائًما على )اإللف(؛ وليس نيقااًن علميًّا، 
ا من أسريً  هذا )اإللف الطاغي( جعله كيًّا، قائًما على )الربهان(؛ ولذلكعقال

(، ال يستطيع اخلروج من )سجن التقليد(، نىل )ساحة األحرار(، )أسرى التقليد
 ناّل نذا ختّلص من ذلك )اإللف الطاغي(.

 ةة: ةال -بني اجلاهل املقلّ د واملتعّلم املقلّ د والعالـم املقلّ د  -وأبرز الفروق 
 يقّلد أسالفه يف )اآلراء( فقط؛ ألكّه ال يستطيع أن )اجلاهل املقلّ د(: -األّول

 ما وراء ذلك، من )أدّلة اآلراء(، و)أصول األدّلة(. -عموًما  -يعرف 
؛ ألكّه يقّلد أسالفه يف )اآلراء(، ويف )أدلّة اآلراء( فقط )املتعّلم املقلّ د(: -الثاين

لكّن دّلة، اليت يستدّل هبا أسالفه على آرائهم؛ و يستطيع بتعّلمه أن يعرف األ
 ملعرفة )أصول األدّلة(. -عموًما  -تعّلمه ال يكفيه 

                                                           
 .15( النحل: 1)
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هم يقّلد أسالفه يف )اآلراء(، ويف )أدلّة اآلراء(، ويقّلد )العالـم املقلّ د(: -الثالث
 لاألدلّة(؛ ألكّه بلغ من العلم مبلًغا، مّكنه من اإلحاطة ابألصو  أيًضا يف )أصول

 اليت اعتمد عليها أسالفه، يف تصحيح األدّلة وتضعيفها. 
 و)العالـم املقلّ د( صنفان: 

عالـ م مقلّ د مل يكفه علمه؛ ملعرفة بطالن آراء أسالفه، وبطالن أدلّتها، وبطالن  -1
 -قيقة يف احل -أصول أدلّتها؛ فنشأ مقلّ ًدا، وظّل مقلّ ًدا، ومات مقلّ ًدا؛ وهو 

العالـ م(، ونن مسّاه الناس عالـًما؛ فال خري يف علم ال يكفي يستحّق وصف ) ال
 صاحبه؛ للتمييز بني احلّق والباطل.

عالـ م مقلّ د، بلغ من العلم مبلًغا، مّكنه من اإليقان ببطالن آراء أسالفه،  -2
 وبطالن أدلّتها، وبطالن أصول أدلّتها.

 وهلذا الصنف من العلماء خياران رئيسان: 
 مبقتضى علمه، في علن براءته من أابطيل أسالفه.أن يعمل  -أ

مستمسًكا، أبابطيل أسالفه؛ نّما بسبب اهلوى،  -يف الظاهر  -أن يبقى  -ب
، موافًقا هلواه؛ أو بسبب اخلوف -بتلك األابطيل  -حني يكون االستمساك 

 .  على أابطيلهم -يف الظاهر  -حني خياف بطش املبطلني؛ فيوافقهم 
اإللف الطاغي، وخالف اهلوى الباغي، واحتكم نىل الدليل  فمن تغّلب على 

العقاليّن، واعتمد على اإليقان الربهايّن، وتربّأ من أابطيل األسالف، وتنزّه عن 
 السفاهة واإلسفاف؛ فإكّه واحد من )أحرار العلم(. 

ومن استسلم لذّل )األسر(، يف )سجن التقليد(، واستسهله، واستساغه، 
 اله؛ فإكّه واحد من )عبيد التقليد(!!!واستعذبه، واستح
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فين
ّ
 براءة الصورة التنزيلّية من أخطاء املؤل

  
الصورة التنزيلّية بريئة، كّل الرباءة، من أخطاء القرّاء، والرواة، واحملّدةني، 
واملفّسرين، والشرّاح، واملتكّلمني، والفقهاء، واألصولّيني، واألخالقّيني، واملتّرخني، 

 املرتْجني. واللغوّيني، و 
على رأي، ذهب نليه  (،اإلسالم)وليس من احلّق اعتماد الطاعنني يف 

كسبة  معوا عليه، فإّن اختالفهم دليل على كفي بعضهمبعض املختلفني، ومل جي  
 .(اإلسالم)ذلك الرأي نىل 

نىل  -فاملطاعن املستمّدة من اآلراء اخلالفّية ليست هجديدة؛ فقد سبقهم 
ّّ بعض ا - فيها الطعن هنا نىل اآلراء العلمّية، هو ا يوجّ ملتّلفني الرافضني هلا، ولكّنهم ن

 منها. (اإلسالم)رّئون ـويب
حديث، أو خرب، أو رواية، أو تفسري، أو شرح، أو رأي، قراءة، أو فكّل 

؛ ألكّه (اإلسالم)كن للطاعن، أصاًل، أن يّتخذه ماّدة للطعن يف ي   خمتلف فيه، ال
 . (اإلسالم)ا واحًدا، على صّحة كسبته نىل يلك دلياًل قطعيًّ  ال

أن يكون تكرارًا،  - يف رأي من اآلراء - ولذلك ال يعدو طعن الطاعن
للطعن الذي وّجهه بعض املتّلفني، من قبل، نىل ذلك الرأي كفسه، فهو طعن يف 

 الرأي، وليس طعًنا يف الدين.
ال يكن  -م هاليت اكتسبت صفة القبول عند مقّلدي -وأخطاء املتّلفني 

أن ت عّد جزًءا من )احلقائق اإلسالمّية(؛ ألهّنا يف احلقيقة: أخطاء نكساكّية؛ فالفرق  
ا بني )الواقع اإلسالمّي احلقيقّي(، وبني )االعتقاد اإلكسايّن الذهّن(، أو  كبري جدًّ

 )االستمساك اإلكسايّن املذهيّب(. 
 هم. به الناس كلّ  يبقى ابطاًل، حّت لو آمن -يف الواقع  -والباطل 
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 معيار القبول والرفض
 

وجب اإلعراض عن ت   - نىل العلماء - : نّن كسبة األخطاءفإن قيل
    متّلفاهتم، وابإلعراض عنها تنعدم معرفة احلقائق اإلسالمّية!

ست طعًنا فيهم، ولي - من أخطاء العلماء - ليست تربئة اإلسالم: قلت
حيد ادقون املخلصون اجملتهدون هم الباب الو الص فاملتّلفون ؛اكتقاًصا، من قدرهم

 الوحي اإلهلّي املنّزل. لإلفادة منالصحيح، 
كن أن شر، ي  ب :وسائر العلماء اجملتهدين والصحابة، والتابعون، واتبعوهم

صوًصا بطل حسناهتم الغالبة، وخطئوا، ولكّن وقوعهم يف بعض األخطاء ال ي  خي  
 محل رسالة اإلسالم.

احلقائق  يف حتصيل ،األخطاء حّجة؛ لرتك االعتماد عليهمومن اخّتذ بعض 
 ، فمن ذا الذي يسلم من األخطاء، ليكون بدياًل طٌ غال  ، أو م  طٌ اإلسالمّية؛ فإكّه غال  

 !!عنهم؟!
وحماكمة العلماء ال تعن نداكتهم، يف كّل رأي من آرائهم؛ فتلك حماكمة 

ستناد بني احلّق، والباطل، ابالظال مة، قطًعا؛ ولكّن املراد من حماكمتهم: الفصل 
نىل معيار عادل، دقيق؛ لإلفادة م ن صواب م ن أصاب منهم، وجتن ب خطإ من 

 أخطأ منهم. 
ه، فهو من أهل العلم، ومن ه خطأ  واملعيار يف ذلك أّن من غلب صواب  

ه، أعرضنا عنه، وأغناان عنه من سواه، من أهل العلم؛ ألّن ه صواب  غلب خطت  
 م.ـم، بل على الدليل الذي يستند نليه العالـعلى قول العال االعتماد ليس

د ـليس ألحخافية، و ـليست ب النبويّة( السّنةأدّلة )و  )القرآن الكريـم(،ة ـوأدلّ 
ان ـي نتقـعلى درجات، ف ،عن الناس؛ لكّن الناس ،خفيهاـ  ي ا، أوـهـر بــتأةــأن يس
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 والفهم.   ،هوالتفق   ،رالتدب   ي القدرة علىـي القراءة، وفـ، وفالعربّية اللغة
ذي  م وال شريف والـليس من عال»ب أكّه قال: روى عن سعيد بن املسيّ ي  

ناّل وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من كقصه، ذهب كقصه لفضله،   ،فضل
 .(1)«كما أّن من غلب عليه كقصاكه، ذهب فضله

اب  أ قلياًل وأص، فمن أخطإم من اخلطـال يسلم العال»روى عن غريه: وي  
 .(2)«فهو جاهل ،م، ومن أصاب قلياًل وأخطأ كثريًاـفهو عال ،كثريًا

ى نذا غلبت حماسن الرجل عل»روى عن عبد هللا بن املبارك أكّه قال: وي  
ر ذك  مل ت   ،(3)ر املساوئ، ونذا غلبت املساوئ عن احملاسنذك  مل ت   ،مساوئه
 .(1)«احملاسن

م يعرب اجلسر نىل خراسان مثل ـل»ال: روى عن أمحد بن حنبل أكّه قوي  
 .(9)«ًضام يزل خيالف بعضهم بعـيف أشياء، فإّن الناس ل ،نسحاق، ونن كان خيالفنا
ّا ينبغي أيًضا أن ي  »وقال ابن تيمّية:  سبة نىل ف: أّن الطوائف املنتعر  ِو

على درجات، منهم من يكون قد خالف  - يف أصول الدين والكالم -متبوعني 
ا خالف السّنة يف أمور دقيقة. ومن السّنة  يف أصول عظيمة، ومنهم من يكون نّّ

يكون قد رّد على غريه من الطوائف الذين هم أبعد عن السّنة منه، فيكون حمموًدا 
حبيث  ،وقاله من احلّق، لكن يكون قد جاوز العدل يف رّده ،فيما رّده من الباطل

بدعة أخّف ب ،رّد بدعة كبريةوقال بعض الباطل، فيكون قد  ،جحد بعض احلقّ 
                                                           

 .2/521( جامع بيان العلم وفضله: 1)
 .2/521( جامع بيان العلم وفضله: 2)

 ( كذا يف املطبوع: )عن احملاسن(، والصواب: )على احملاسن(.3)
 .5/335( سري أعالم النبالء: 1)
 .11/311سري أعالم النبالء:  (9)
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ابطاًل بباطل أخّف منه، وهذه حال أكثر أهل الكالم  (1)منها، ورّد ابلباطل
 املنتسبني نىل السّنة واجلماعة. ومثل هتالء نذا مل جيعلوا ما ابتدعوه قواًل يفارقون به

يغفر  وهللا  إ؛ْجاعة املسلمني، يوالون عليه ويعادون، كان من كوع اخلط
 خطأهم يف مثل ذلك. وهلذا وقع يف مثل هذا كثري من سلف األّمة للمتمنني

وأئّمتها، هلم مقاالت قالوها ابجتهاد، وهي ختالف ما ةبت يف الكتاب والسّنة، 
ر وفّسق وفّرق بني ْجاعة املسلمني، وكفّ  ،فهال  قه وعادى خم  واف  خبالف من واىل م  

دون  ،فهال  تهادات، واستحّل قتال خم  واالج ،يف مسائل اآلراء ،قهواف  دون م   ،فهال  خم  
 . (2)«قه، فهتالء من أهل التفّرق واالختالفاتواف  م  

لوا وكثري من جمتهدي السلف واخللف قد قالوا وفع»وقال ابن تيمّية أيًضا: 
ونّما  ظّنوها صحيحة، ،ما هو بدعة، ومل يعلموا أكّه بدعة؛ نّما ألحاديث ضعيفة

د منها، ونّما لرأي رأوه، ويف املسألة كصوص مل ر  م يـ  ـآلًيت فهموا منها ما ل
 . (3)«تبلغهم

م حترّيه لمّث نّن الكبري من أئّمة العلم نذا كثر صوابه، وع  »وقال الذهيّب: 
ه، ـر له زلل  ف  غرف صالحه وورعه واتّباعه، ي  للحّق، واّتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وع  

خطئه، وكرجو ي به يف بدعته و وال كضّلله وكطّرحه، وكنسى حماسنه. كعم، وال كقتد
 . (1)«له التوبة من ذلك

حاد ي آـف ،يف اجتهاده ،ولو أاّن كّلما أخطأ نمام»وقال الذهيّب أيًضا: 
 ،عنالم مــما سوهجرانه، ل   ،اهــوبّدعن ،ا عليهــأ مغفورًا له، قمنــخط ،ائلـــمسـال

                                                           
 ( الراجح أّن عبارة )ابلباطل( زائدة، ال داعي هلا هنا.1)

 . 3/211( جمموعة الفتاوى: 2)
 .13/111( جمموعة الفتاوى: 3)

 .9/211( سري أعالم النبالء: 1)
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 كصر، وال ابن مندة، وال من هو أكرب منهما، وهللا هو هادي اخللق نىل ابن ال
 . (1)«احلّق، وهو أرحم الرامحني، فنعوذ ابهلل من اهلوى والفظاظة

ياكه، مع صّحة ن -ولو أّن كّل من أخطأ يف اجتهاده »وقال الذهيّب أيًضا: 
نا. رحم هللا من يسلم من األئّمة مع أهدرانه، وبّدعناه، لقل   -وتوّخيه التّباع احلّق 

 . (2)«اجلميع مبّنه وكرمه
غالة املعتزلة، وغالة الشيعة، وغالة احلنابلة، وغالة »يًضا: وقال الذهيّب أ

يا، ة، قد ماجت هبم الدكاألشاعرة، وغالة املرجئة، وغالة اجلهمّية، وغالة الكرّاميّ 
وكثروا، وفيهم أذكياء وعّباد وعلماء، كسأل هللا العفو واملغفرة ألهل التوحيد، وكربأ 

ا فيه من م على مـّب العالة وأهلها، وحن  ّب السنّ نىل هللا من اهلوى والبدع، وحن  
ا العاالتّباع والصفات احلميدة، وال حن   ربة بكثرة ّب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، ونّّ

 . (3)«احملاسن
معرفة فضل أئّمة اإلسالم ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، »: ابن القّيموقال 

ه، وما وقع قالو  ّل ماوجب قبول كوكصحهم هلل ورسوله ال ي   وأّن فضلهم وعلمهم
لغ من املسائل اليت خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول، فقالوا مبب -يف فتاويهم 

ة وجب اطّراح أقواهلم ْجلة، وتنّقصهم، والوقيعال ي   - علمهم، واحلّق يف خالفها
 ،مـفيهم. فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فال كتةّ 

 يـف ،مسلكهم وال ،عليّ  يـف ،الرافضة مسلك همـب لككس وال؛ (1)كعصم وال
                                                           

 .11/11( سري أعالم النبالء: 1)

 .11/316( سري أعالم النبالء: 2)

 .16-21/19( سري أعالم النبالء: 3)

م(. فمعَن: )ال كـ ت ةـّ م(: 1) ( ض بطت الكلمة يف املطبوع هكذا: )كـ ْعصم(، والصواب: )كـ ع صّ 
م(: ال كنسبهم نىل )العصمة(. ال  كنسبهم نىل )اإلةـم(، ومعَن )ال كـ ع صّ 
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 ال مفإهنّ  ة،الصحاب من ،قبلهم فيمن ،أكفسهم مسلكهم هبم كسلك بل الشيخني،
 .(1)«يهدروهنا وال ،أقواهلم كلّ  يقبلون وال يعصموهنم، وال يتَّثوهنم

ومن له علم ابلشرع والواقع يعلم قطًعا أّن الرجل »أيًضا:  ابن القّيموقال 
 وهو من اإلسالم وأهله ،الذي له يف اإلسالم قدم صاحل وآاثر حسنة -يل اجلل

قد تكون منه اهلفوة والزّلة، هو فيها معذور، بل ومأجور الجتهاده؛  - مبكان
قلوب  ر مكاكته ونمامته ومنزلته مند  ّتبع فيها، وال جيوز أن هت  جيوز أن يـ   فال

 .(2)«املسلمني

                                                           
 .9/239( نعالم املوّقعني: 1)
 .9/239( نعالم املوّقعني: 2)
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 تبرئة العلماء

 
دعو نىل ال ي -يف بعض أتليفاهتم  -ألخطاء من العلماء نّن صدور بعض ا 

 اهّتامهم مبا مل يصدر منهم، من أفكار، أو مشاعر، أو أقوال، أو أفعال. 
ولذلك وجبت تربئة العلماء، ِّا مل تصّح كسبته نليهم، صّحة قطعّية، ونن   

 كاكوا خيالفوككم يف املذاهب.
اء  ـــــش   َّلل     ن  ــقـ و ام ي واــك وك   واـــآم ن   ال ذ ين   اـــا أ يـ ه  ـــي  ﴿قال تعاىل:  ْلق سْ  ه د   و ال   ط  ــــاب 

 اَّلل    ن ن   اَّلل    و اتـ ق وا لتـ ْقو ىل   أ قْـر ب   ه و   اْعد ل وا تـ ْعد ل وا أ ال   ع ل ى قـ ْوم   ش ن آن   جي ْر م ن ك مْ 
 . (1)﴾تـ ْعم ل ون   مب  ا خ ب ريٌ 

كه أن يتسّبب يف كسبة ومن ابب أوىل، وجب احلذر من كّل ما من شأ 
اخلطإ، نىل من هو بريء منه، يف الواقع؛ سواء أكاكت تلك النسبة الباطلة راجعة 

 نىل التسرّع، أم كاكت راجعة نىل التعّصب، أم كاكت راجعة نىل غريمها.  
ة، كّل واجب -حني يستحّقون التربئة  -ومن هنا كاكت تربئة العلماء 

  الوجوب، على املستطيع من الناس.
 وهلذه التربئة عّدة صور، أبرزها:

صحابه، هي تربئة العامل من ألفاظ سقيمة، كسبها نليه بعض أ التربئة اللفظّية: -1
 أو بعض خصومه؛ لكّنها يف احلقيقة ليست موجودة، يف متّلفاته.

وتربئة العامل من تلك األلفاظ املنسوبة نليه تعن أيًضا تربئته من املعاين  
 األلفاظ. املفهومة من تلك

ومن أمثلة ذلك: أّن أحد املتّلفني املعاصرين كسب نىل ابن تيمّية ما مل  

                                                           
 .5( املائدة: 1)
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 .يصّح صدوره منه؛ فاّدعى أكّه اهّتم ابن عّباس، ابالفرتاء على النيّب 
 : جاء يف كتاب )ابن تيمّية ومنهجه يف احلديث(

عن ابن عباس، عن النيب صلى هللا عليه وآله أكه قال: "ًي أهل مكة »
تقصروا يف أقل من أربعة برد من مكة نىل عسفان" وهذا نىل ما يعلم أهل  ال
معرفة ابحلديث أكّه كذب على النيب صلى هللا عليه وآله لكن هو من كالم ـال

 عباس افرتى على رسول هللا صلى هللا عليه وآله. وليس بغريب من ابن تيمية ابن
املعَن نن مل ى هللا عليه وآله، و أكّه يرمي ابن عباس ابالفرتاء على رسول هللا صل

يكن صحيحاً على حنو القطع، فإكّه يكن أن يكون موضوعاً على ابن عباس، أو 
أكّه وقع التصحيف يف احلديث عن طريق اخلطأ، على أّن يف سند احلديث 

املفسر املعروف ويرويه أيضًا عن  (1)الوهاب بن جماهد يرويه عن أِب جماهد عبد
بن جماهد مل يوةق، فكان من املناسب تضعيف احلديث  الوهاب عطاء، وعبد

 ابن عباس ابالفرتاء على لذلك، كما فعل ابن حجر العسقالين، ال أن يتهم
 . (2)«الرسول صلى هللا عليه وآله

هذا هو النّص احلريّف، لقول املتّلف املّدعي، كما جاء يف كتابه، كقلته كما 
 هو، ومل أتصّرف فيه أدَ تصّرف. 

من هذا النّص أّن صاحبه ينسب نىل ابن تيمّية القول ابهّتام  وواضح
ها ـكسبة تكفي قراءت -بال ريب  -؛ وهي عّباس، ابالفرتاء على النيّب  ابن

ينتمي  الذي ،مذهبـ، وعرف ال(كتب ابن تيمّية)رأ ــــلتكذيبها؛ وال سّيما من ق
فضل ي القول بـب، ف، الذي ال يضاهيه مذه(ريّ ـمذهب األةـال)نليه الرجل، وهو 

                                                           
 جماهد(. ( الصواب: )عن أبيه1)
 .111-116( ابن تيمّية ومنهجه يف احلديث: 2)
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 ريب. ، بال(بن عّباس)عبد هللا راء، ومنهم ـالصحابة، وتربئتهم من االفت
(، من 1وقد كسب املتّلف املّدعي هذه العبارة، يف اهلامش ذي الرقم )

 (. 121، ص21الفتاوى، ج (، نىل كتاب )جمموع111الصفحة ذات الرقم )
(، من  21زء ذي الرقم )(، من اجل121وابلرجوع نىل الصفحة ذات الرقم ) 

 الفتاوى(، ْند كّص ابن تيمّية هكذا:  كتاب )جمموع
 مكة هلأ "ًي: قال اَّلّل عليه وسلم أكه صلى النيب عن عباس ابن عن»

 املعرفة أهل يعلم ما وهذا" عسفان نىل مكة من برد أربعة من أقل يف تقصروا ال
 المك من هو اَّلّل عليه وسلم، ولكن صلى النيب على كذب أكه ابحلديث

 ألهل لقصرا مسافة حد اَّلّل عليه وسلم نّا صلى هللا رسول أفرتى. عباس ابن
 لمني؟املس سائر ودون والنصرة واهلجرة السنة دار هي اليت املدينة أهل دون مكة

 ومل ومَن، ةومزدلف بعرفة خلفه صلوا مكة أهل أن عنه تواتر وقد هذا يقول وكيف
 حدها وال بريد ريغ وال بريد ال مبسافة السفر سلم قطصلى اَّلّل عليه و  النيب حيد

 .(1)«بزمان
هذا هو النّص احلريّف، لقول ابن تيمّية، كما جاء يف الكتاب، كقلته كما 

 هو، ومل أتصّرف فيه أدَ تصّرف. 
وواضح من قراءة هذا النّص أكّه بريء، كّل الرباءة، من اهّتام ابن عّباس، 

لكن هو من  »ّن املتّلف املّدعي كتب النّص هكذا: ؛ ألابالفرتاء على النيّب 
 . «عباس افرتى على رسول هللا صلى هللا عليه وآله كالم ابن

 كالم من هو ولكن»الفتاوى( هكذا:  والنّص يف كتاب )جمموع

                                                           
، وجمموعة 21/121( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمّية، طبعة جممع امللك فهد: 1)

 .21/12الفتاوى، طبعة دار الوفاء: 
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 ألهل لقصرا مسافة حد اَّلّل عليه وسلم نّا صلى هللا رسول أفرتى. عباس ابن
 .«املدينة...؟ أهل دون مكة

تـ ر ى( املرّكبة من )االفرتاء(، وبني عبارة )أ فـ  لفرق كبري بني الفعل )افْـتـ ر ى( وا
 من مهزة االستفهام، والفاء العاطفة، والفعل املضارع )تـ ر ى(.

وواضح أيًضا أّن كّص املتّلف املّدعي قد اشتمل على زًيدة كلمة )على( 
 ة الزائدة؟!!!بني كلمة )افرتى( وكلمة )رسول(، فمن أين جاء هبذه الكلم

واشتملت عبارة املتّلف املّدعي أيًضا، على زًيدة كلمة )نىل(، يف عبارة: 
 .«وهذا نىل ما يعلم أهل املعرفة ابحلديث أكّه كذب...»

سن الظّن ابملتّلف املّدعي، فإكّه سيقول: نّن املتّلف  فإن أراد أحد أن حي 
يرجع  به؛ ولذلك مل املّدعي قد اعتمد على حتريف من حّرف هذا النّص، ووةق

 نىل الكتاب بنفسه؛ ليتحّقق من صّحة هذه النسبة االهّتامّية.
سن الظّن به: لعّل املتّلف املّدعي من بالد غري عربّية؛  وقد يقول من حي 
لذلك يكون ضعيًفا يف العربّية، نىل درجة، ال يستطيع فيها التفريق بني الفعل 

ة )على(، وبني ستطيع أيًضا التفريق بني زًيدة كلم)افْـتـ ر ى(، وعبارة )أ فـ تـ ر ى(؛ وال ي
 حذفها من النّص!!!

أّما يف حالة نساءة الظّن ابملتّلف املّدعي، فإّن املتّلف املّدعي سيكون 
 متّـه ًما ابالفرتاء على ابن تيمّية، يف هذه املسألة؛ بتحريف النّص من جهتني:

القطع من )أفرتى(؛ بزًيدة كلمة )على(، وحذف رأس مهزة  جهة اللفظ، -أ
 لتكتب هكذا: )افرتى(؛ َهيًدا لتحريف املعَن.

ته، اليت بتفسري النّص احملر ف تفسريًا سقيًما، بعد قطعه عن تتمّ  جهة املعىن، -ب
 توّضح املراد منه، كّل التوضيح.
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 هي تربئة العامل من نرادة معان  سقيمة، كسبها نليه بعض التربئة املعنويّة: -2
 بعض خصومه؛ لكّنها يف احلقيقة ليست مرادة، يف متّلفاته. أصحابه، أو

 والتربئة املعنويّة كفيلة ابلقضاء على كثري من صور )التخطئة العلمّية(، اليت
 تتفاوت يف درجاهتا، أعن: التكفري، والتفسيق، والتضليل، والتبديع... نخل.

ّن خصومهم أفكثريون هم املتّلفون املتّـه مون ابالبتداع والضالل؛ بسبب 
 فّسروا أقواهلم تفسريات سقيمة، غري موافقة للمعاين اليت قصدوها.

وقد تكون تفسريات خصومهم سليمة، تكشف عن الدالالت اليت تدّل 
عليها أقوال أولئك املتّلفني املتّـه مني؛ ولكّن تلك الدالالت غري مقصودة أصاًل، 

ا حصل يف تعبري أولئك املتّلفني املتّـه   جاء خصومهم، مني، عن مرادهم، فواخلطأ نّّ
 وفهموا أقواهلم على النحو السليم، الذي تقتضيه قواعد العربّية. 

لك املعاين من نرادة ت -ولذلك وجب على من أراد تربئة املتّلفني املتّـه مني 
أن ينظر يف سياق الكالم، وينظر يف سائر متّلفاهتم؛ لتكون املعاين  -السقيمة 
 هي القرائن الداّلة على مقاصدهم احلقيقّية. -فيها  املطّر دة -الشائعة 
ومن قبيل التربئة املعنويّة: أّن العامل قد يذكر يف كتابه بعض الرواًيت  

 املكذوبة؛ لتبيني حاهلا، وحتذير الناس من االعتماد عليها.
لك لكّن بعض املتّلفني املتعّصبني يفرتون عليه، فينسبون نليه تصحيح ت

وبة، أو ي ومهون أتباعهم من اجلّهال، أبكّه يصّححها، وأكّه ما أوردها الرواًيت املكذ
 يف كتابه ناّل لالحتجاج هبا.

فالواجب تربئة العامل تربئة معنويّة، من هذه النسبة الباطلة؛ ببيان أّن 
ا كان مراده من نيرادها هو  تصحيح تلك الرواًيت املكذوبة مل يكن من مراده، ونّّ

 ماد عليها. التحذير من االعت
فالفرق كبري بني اإليراد واالعتماد؛ كأن ي ورد العامل يف كتابه: رواية من 
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الرواًيت احلديثّية، أو رواية من الرواًيت التارخيّية، أو رأًًي من اآلراء العلمّية؛ 
ويكون مفّنًدا ملا أورده، أو متوقـًّفا فيه؛ وليس شرطًا أن يكون متيًّدا، أو معتمًدا، 

 ا، مبا أورده.أو حمتجًّ 
ومن )املضحكات املذهبّية( أّكك جتد كثريًا من متّلفي )الغالة( ي ومهون 

هي رواًيت  -اليت حيتّجون هبا؛ إلةبات عقائدهم اخلاّصة  -أتباعهم أبّن الرواًيت 
مّتفق على تصحيحها؛ بداللة أّن بعض كتب املخالفني قد أوردت كثريًا من تلك 

 الرواًيت!!!
جتد أّن  -اليت حيتّجون مبا فيها من رواًيت  -لك الكتب وحني تنظر يف ت

 أبرزها تلك الكتب املخّصصة؛ لبيان األحاديث الضعيفة واملوضوعة!!!
فيقولون مثاًل: احلديث الفالينّ ذكره ابن عدّي يف كتابه )الكامل(، أو ذكره 

تابه ك  املوضوعات(، أو ذكره ابن اجلوزّي يف )تذكرة املقدسّي يف كتابه طاهر ابن
)املوضوعات(، أو ذكره ابن اجلوزّي يف كتابه )العلل املتناهية(، أو ذكره ضياء 

ّيم يف كتابه والكتاب(، أو ذكره ابن الق احلفظ عن )املغن الدين املوصلّي يف كتابه
عراق  ره ابناملصنوعة(، أو ذك املنيف(، أو ذكره السيوطّي يف كتابه )الآللئ )املنار
ي كتابه ـ فيّ ـوكاكــوعة(، أو ذكره الشـمرفـال ريعةــالش هـبه )تنزيي كتاـّي فـالكناك

 مجموعة(.ـال )الفوائد
والعاّمة غالًبا جّهال، ال يعرفون شيًئا، عن الفرق بني اإليراد واالعتماد؛ 

يعرفون أّن هذه الكتب قد أّلفها أصحاهبا؛ للكشف عّما يرون أكّه من  وال
 األحاديث الضعيفة واملوضوعة!!!

فإّما أن يكون )متّلفو الغالة( كاذبني، خمادعني، مغالطني، يدّلسون على 
العاّمة، وي ومهوهنم أبّن تلك الرواًيت: صحيحة، معتربة، متواترة؛ ألّن خمالفيهم قد 

 أوردوها يف كتبهم!!! 



118 

ونّما أن يكوكوا جاهلني، غافلني، مقّلدين، ال يعرفون بطالن ما يكتبون، 
 يف اجلهل والغفلة، ومع ذلك تصّدوا للتأليف تقليًدا!!! فهم مبنزلة العاّمة،

وه؛ ومن قبيل التربئة املعنويّة: أن يصّحح العامل حديثًا معيّـًنا، حيتّج به خمالف
ا يفّسر  ولكّن تصحيحه ال يعن أكّه يصّحح التفسري، الذي اختاره خمالفوه؛ ونّّ

ىل العامل أن ي نس ب ن احلديث، على حنو آخر، مغاير لتفسريهم؛ فلذلك ال جيوز
 املصّحح ما مل يقصده؛ فإكّه صّحح املنت، ومل يصّحح تفسري املخالفني. 

ا بعض هي تربئة العامل من تطبيقات سقيمة، يلتزم هبالتربئة التطبيقّية:  -3
 مقّلديه، أو بعض مـحّبيه؛ لكّنه يف احلقيقة مل يدع  نليها أحًدا، يف متّلفاته.

صى، فكثرية هي التطبيقات اليتواألمثلة على هذه احل   الة أكثر من أن حت 
اخرتعها الناس، واستمسكوا هبا، وتعّصبوا هلا، كّل التعّصب، حّت بلغوا درجة 

 يبالون فيها أن خيالفوا علماء املذهب، الذين يعّظموهنم، ويّدعون تقليدهم. ال
 - ساءمن الرجال والن -ويكفي أن تعرف أن بعض املصرّيني املعاصرين  

 رسائل - املتوىّف يف مصر، قبل اةن عشر قرانً  -ي رسلون نىل ضريح )الشافعّي( 
ن ما ال جيوز أن ي طل ب ناّل من مالك امللك، احلّي القّيوم؛ ويشتكو يطلبون منه فيها 

  .(1)نليه من أهليهم، وجرياهنم، وظامليهم، واملعتدين عليهم
توى منسوبة سقيم يستند نىل فوال أحد يستطيع أن يّدعي أّن هذا التطبيق ال

 نىل )الشافعّي(، أو نىل بعض علماء املذهب الشافعّي.  
فيجب كّل الوجوب تربئة العلماء من التطبيقات السقيمة، اليت أحدةها 
بعض اجلّهال، من العاّمة، واستمسكوا هبا، كما يستمسكون ابلعبادات املفروضة، 

 أو أشّد من ذلك!!!

                                                           
 .351-311( اكظر: رسائل نىل اإلمام الشافعّي: 1)
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 هي تربئة املذهب الذي ينتسب نليه العامل، من القول التربئة املذهبّية: -1
م ع عليه علماء املذهب.  السقيم، الذي مل جي 

فكما ال يصّح أن ي نس ب القول السليم نىل مذهب معنّي، ناّل نذا أْجع  
عليه علماء املذهب؛ فكذلك ال يصّح أن ي نس ب القول السقيم نىل مذهب معنّي، 

 ملذهب.ناّل نذا أْجع عليه علماء ا
ومثال على ذلك، يف املذاهب الفقهّية: )املذهب احلنبلّي(؛ فإّن بعض  

م ع -قديًا وحديثًا  -املتّلفني  عليها  ينسبون نىل هذا املذهب أقوااًل سقيمة، مل جي 
 )احلنابلة(، بل هي أقوال لبعضهم.  

 فقد يكون القول السقيم قول ْجهور احلنابلة، أي: أكثرهم، أو أغلبهم، أو 
وقد يكون القول السقيم قول كثري من احلنابلة، ال قول أكثرهم. وقد  معظمهم.

يكون القول السقيم قول آحاد من احلنابلة، ال قول كثري منهم. وقد يكون القول 
 السقيم قول واحد من احلنابلة، اكفرد به عن سائرهم. 

قد  -الذين اعتمدوا على أسلوب )التعميم(، يف غري حمّله  -فاملتّلفون 
 . كسبوا القول السقيم نىل علماء، مل يقولوا به -بذلك التعميم  -أخطأوا؛ ألهّنم 

وليس )التعميم الباطل( حمصورًا يف مزاعم املخالفني، بل ي كن أن يزعم أحد 
العلماء املنتسبني نىل مذهب معنّي: أّن علماء مذهبه قد أْجعوا كّلهم على القول 

 اإلْجاع املزعوم غري واقع يف احلقيقة!!!الذي اختاره وارتضاه؛ ويكون 
 ولذلك جتب التربئة املذهبّية من مزاعم املوافقني، كما جتب التربئة املذهبّية

 من مزاعم املخالفني؛ من أجل تربئة العلماء، الذين مل يقولوا ابلقول السقيم.
، ةوليست التربئة املذهبّية حمصورة، يف املذاهب الفقهّية، واملذاهب الع ق ديّ 

ع علماء القراءات، وال أْجبل تشمل )املذاهب العلمّية( أيًضا؛ فال ي قال: أْجع 
علماء التفسري، وال أْجع علماء احلديث، وال أْجع علماء األصول، وال أْجع 



111 

علماء األخالق، وال أْجع علماء التاريخ، ناّل نذا كان اإلْجاع حاصاًل يف الواقع، 
 رًدا واحًدا.حبيث ينتفي املخالف، ولو كان ف

وكذلك ال جيوز أن ي قال: أْجعت األّمة، أو أْجع علماء األّمة؛ ناّل عند 
اكتفاء املخالف، ولو كان واحًدا. وقبيح مبّدعي اإلْجاع أن ي قصي املخالفني؛ 

 تعّصًبا، أو احتقارًا، أو تكفريًا؛ فإّن من أقصى غري ه، أقصاه غري ه.  
اهب كمثل املذ  -يف هذا املقام  -م( ومثل املذاهب املنسوبة نىل )اإلسال

 املنسوبة نىل )علم النحو(.
 فثّمة فرق كبري بني أن ي قال: هذا قول النحوّيني البصرّيني؛ وبني أن ي قال: 

هذا قول ْجهور النحوّيني البصرّيني؛ أو ي قال: هذا قول كثري من النحوّيني 
ذا قول صرّيني؛ أو ي قال: هالبصرّيني؛ أو ي قال: هذا قول آحاد من النحوّيني الب

 أحد النحوّيني البصرّيني.
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 الصورة التطبيقّية
 

وهي منسوبة نىل التطبيق، وهو لفظ يشري نىل تطبيقات املنسوبني نىل 
 اإلسالم، من األفراد، واجلماعات، يف االعتقادات، واألعمال، واألخالق.

اكت تطبيقاهتم كصيبون نذا  واملنسوبون نىل اإلسالم ليسوا مبعصومني، فقد ي   
 ورة التنزيلّية.طئون نذا كاكت تطبيقاهتم خمالفة للصموافقة للصورة التنزيلّية، وقد خي  

، من كن أن تتعّدى نىل غريهومن أجرم منهم، فجريته ختّصه هو، وال ي   
الدين،  ب نىلنس  األهل واألقارب واجلريان واألصدقاء واملعارف، فضاًل عن أن ت  

 اجملرم.ب نليه نس  الذي ي  
 ،جمرمون - قديًا وحديثًا - نكر أّن بعض املنسوبني نىل اإلسالمفال أحد ي   

رمني ب جرائم اجملنس  ولكن ليس من العدل أن ت   ؛فمنهم القاتل والزاين والسارق
بون نليه، وال سّيما حني ْند يف أحكام الدين ما ينهى عن نس  نىل الدين، الذي ي  

 هذه اجلرائم، صراحة.
َ  قال تعا  ش ًة و س اء  س ب ي ىل: ﴿و ال  تـ ْقر ب وا الزّ  اًل. و ال  تـ ْقتـ ل وا ن ك ه  ك ان  ف اح 

حلْ قّ  و م ْن ق ت ل  م ْظل وًما فـ ق ْد ج ع ْلن ا ل و ل يّ   ه  س ْلط ااًن ف ال  النـ ْفس  ال يت  ح ر م  اَّلل   ن ال  اب 
 . (1)ورًا﴾ي ْسر ْف يف  اْلق ْتل  ن ك ه  ك ان  م ْنص  

مع ، وال جي(مليار نكسان)اليوم أكثر من  (اإلسالم)نىل  (املنسوبني)نّن  
، (لماملس)التسمية االصطالحّية: تلك ، ناّل أمر واحد، هو (املنسوبني)هتالء 

وهي تسمية مومهة، كّل اإليهام، احنرف هبا الناس عن األصل  (؛املسلمون) أو
 . ن: )األصل الشرعّي(، أعضعت للداللة عليهالصحيح الذي و  

                                                           
 .33-32( اإلسراء: 1)
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يّتخذون من هذه التسمية  - من الطاعنني فيه -وما زال أعداء اإلسالم 
سالم م يزعمون أّن املنسوبني نىل اإلاالصطالحّية ذريعة للطعن يف اإلسالم؛ ألهنّ 

هم التطبيق الواقعّي لإلسالم، فإذا أجرم بعض املنسوبني، فمصدر نجرامهم هو 
 !!بون!نس  دينهم، الذي نليه ي  

بطالن هذه الذريعة؛ فإّن العمل مبقتضاها يعن  - كّل الوضوح  - وواضح
م املنسوبني ب نىل اليهوديّة، وجرائنس  جرائم املنسوبني نىل اليهوديّة جيب أن ت   أنّ 

 ب نىل املسيحّية؛ وهبذا ال ينجو دين من املطاعن؛نس  نىل املسيحّية جيب أن ت  
ليت نليها ا ،بسالح يوّجهوكه نىل أدًيهنمفكيف يطعن الطاعنون يف اإلسالم، 

 !!بون؟!نس  ي  
، (الماإلس)ق على عّدة أقسام من املنسوبني نىل طل  ت   (املسلم)نّن كلمة 

 أبرزها:
 :ة، وهذه حال الرسل واألكبياء، ومنهمكسبة مثاليّ  ،املنسوب نىل اإلسالم -1

  . نبراهيم
ان  ح ن يًفا م ْسل ًما  و ال  ك ْصر اك يًّا و ل ك ْن ك  قال تعاىل: ﴿م ا ك ان  ن بـْر اه يم  يـ ه ود ًيًّ 

 . (1)و م ا ك ان  م ن  اْلم ْشر ك ني ﴾
كسبة واقعّية، وهذه حال الصاحلني، من الذين يكثر  ،املنسوب نىل اإلسالم -2

ن وأبرزهم: السابقو  ،سارعوا نىل التوبة ،ونذا أخطأوا ؛صواهبم، ويقّل خطتهم
  ، والذين اتّبعوهم ِبحسان.ن واألكصارياملهاجر  األّولون، من

ه اد ه  ه و  اْجتـ ب اك ْم و م ا ج ع ل  ع ل يْ  ك ْم قال تعاىل: ﴿و ج اه د وا يف  اَّلل   ح ق  ج 
ا ل ي ك ون  يف  الدّ ين  م ْن ح ر ج  م ل ة  أ ب يك ْم ن بـْر اه يم  ه و  مس  اك م  اْلم ْسل م ني  م ْن قـ ْبل  و   يف  ه ذ 

                                                           
 .61( آل عمران: 1)
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ة  و آت  الر   اء  ع ل ى الن اس  ف أ ق يم وا الص ال  وا الز ك اة  س ول  ش ه يًدا ع ل ْيك ْم و ت ك وك وا ش ه د 
ك ْم ف ن ْعم  اْلم ْوىل  و ك ْعم  الن ص ري ﴾ َّلل   ه و  م ْوال  م وا اب   . (1)و اْعت ص 

هم يف  نكسبة ظاهريّة، وهذه حال املنافقني، الذي ،املنسوب نىل اإلسالم -3
  .الباطن أعداء للدين، فإسالمهم يف الظاهر، وقلوهبم خاوية، ال نيان فيها

وا أ ْسل ْمن ا و ل م ا ْم تـ ْتم ن وا و ل ك ْن ق ول  ـقال تعاىل: ﴿ق ال ت  اأْل ْعر اب  آم ن ا ق ْل ل  
ي ان  يف  قـ ل وب ك ْم و ن ْن ت ط يع وا اَّلل   و ر س ول ه  ال   ًئا ن ن   ي ْدخ ل  اإْل  ي ل ْتك ْم م ْن أ ْعم ال ك ْم ش يـْ

يٌم﴾  . (2)اَّلل   غ ف وٌر ر ح 
 ألنّ  ؛عرابة لبعض األفاآلية خاصّ  ؛وابجلملة: »القرطيبّ أبو عبد هللا قال 

ك ْن ق ول وا ﴿و ل  ومعَن  كما وصف هللا تعاىل.  ،واليوم اآلخر ،منهم من يتمن ابهلل
م ألهنّ  ؛وف القتل والسيب، وهذه صفة املنافقنيخ؛ استسلمنا :أي ،(3)أ ْسل ْمن ا﴾

ا وأمّ  تمن قلوهبم، وحقيقة اإليان التصديق ابلقلب.تومل  ،أسلموا يف ظاهر نياهنم
 . (1)«يف الظاهر، وذلك حيقن الدم ، فقبول ما أتى به النيبّ  ،اإلسالم

 اكتوك - وا مظهرين اإلسالمءا جامّ ـل ،فهتالء األعراب»وقال ابن عاشور: 
 :م هللا يف قوهلمهبكذّ   - م حديثو عهد بهألهنّ  ؛ة لعقائد اإليانقلوهبم غري مطمئنّ 

 نذا قاركه ناّل  ،المابإلس عتدّ ه ال ي  على هللا، وأكّ  ابطنهم م مل خيف  ليعلموا أهنّ  ؛اآمنّ 
الم عناد، واإلس :بدون اآلخر، فاإليان بدون نسالم ،غن أحدمهااإليان، فال ي  

 .»(9)اق، وجيمعهما طاعة هللا ورسوله كف :بدون نيان
                                                           

 .15ّج: ( احل1)
 .11( احلجرات: 2)
 .11( احلجرات: 3)
 .13/121( اجلامع ألحكام القرآن: 1)

 .26/261( تفسري التحرير والتنوير: 9)
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 :ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرمها عندي»وقال الشنقيطّي: 
سالم الصحيح، واإل اه الشرعيّ عنهم يف هذه اآلية هو مسمّ  اإليان املنفيّ  أنّ 

دون  ،الذي هو االستسالم واالكقياد ابجلوارح ،املثبت هلم فيها هو اإلسالم اللغويّ 
ّّ  .القلب ة قيقة الشرعيّ احل مع أنّ  ،ة هنا على اإلسالماحلقيقة اللغويّ  ا ساغ نطالقون

وأن  ،الشرع الكرمي جاء ابعتبار الظاهر ألنّ  ؛على الصحيح ،ةمة على اللغويّ مقدّ 
كتفى ابإلقرار ي   واللسان ،فاكقياد اجلوارح يف الظاهر ابلعمل ل السرائر نىل هللا.توك  

ة يف ويّ وهلذا ساغ نرادة احلقيقة اللغ  على الكفر.ب منطوًيً ا، ونن كان القلبه شرعً 
اكقياد اللسان واجلوارح يف الظاهر نسالم  ألنّ ؛ (1)﴿و ل ك ْن ق ول وا أ ْسل ْمن ا﴾ قوله:
الم ونذعان اكقياد واستس وكلّ  عن التنقيب عن القلب. ،امكتفى به شرعً  ،لغويّ 
 .(2)...«لغةً  (،انسالمً ) :ىيسمّ 

م ألهنّ  ؛فاألعراب املذكورون منافقون ،وعلى هذا القول»نقيطّي: مثّ قال الش
 .(3)«...ار يف الباطنمسلمون يف الظاهر، وهم كفّ 

ة، وهذه حال أكثر الناس، وال سّيما يف كسبة وراةيّ  ،املنسوب نىل اإلسالم -1
العصر احلديث، فليس هلم من اإلسالم يف غالب أحواهلم، ناّل النسبة نليه، وهو 

 منهم، وهم برآء منه. بريء 
خمر، ـي، ويشرب الـيزك تالء الـمنسوبني الوراةّيني:ـن هـد، مــالواحد ـفتج

ترك  وقد ل؛ما قتـوربّ  ،خون األماكةـالراب، وي ويسرق، ويكذب، ويغّش، وأيكل
أبقذع األلفاظ،  ،ما سّب هللا ـالصالة والزكاة والصيام، وسائر العبادات، وربّ 

، (مسلًما)ناس: ، ويسّميه ال(مسلًما)ّم يسّمي كفسه: ـالتوبة؛ ة يف ،ومل يفّكر يوًما
                                                           

 .11( احلجرات: 1)
 .619-1/611( أضواء البيان: 2)

 .1/619( أضواء البيان: 3)
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 !!؟!(اإلسالم)ى ـنل ،ورذائله ،؛ لينسبوا جرائمه(الطاعنوناألعداء )ي ـوأيت
وكسوا،  ،(اإلسالم)نىل  ،منسوبنيـّرهم عدد الــمتفاخرين قد سـنّن بعض ال 

ف ع  الن اس  فـ ي ْمك ث  يف  ج ف اًء و أ م ا م ا يـ نْـ تناسوا قوله تعاىل: ﴿ف أ م ا الز ب د  فـ ي ْذه ب   أو
﴾ ل ك  ي ْضر ب  اَّلل   اأْل ْمث ال   . (1)اأْل ْرض  ك ذ 

م وجهه نكّه من أسل (...املسلم)لكلمة الشرعّي املعَن  - أو تناسوا - وكسوا 
 .، وآمن وعمل الصاحلات هلل

نٌ  و ه و   َّلل     و ْجه ه   أ ْسل م   م نْ  بـ ل ىقال تعاىل: ﴿  و ال   ر بّ ه   ع ْند   أ ْجر ه   ل ه  فـ   حم ْس 
 .(2)﴾حي ْز ك ون   ه مْ  و ال   ع ل ْيه مْ  خ ْوفٌ 

نٌ  ه و  و   َّلل     و ْجه ه   أ ْسل م   ِ  نْ  د يًنا أ ْحس ن   و م نْ قال تعاىل: ﴿و   م ل ة   و اتـ ب ع   حم ْس 
 .(3)﴾خ ل ياًل  م  ن بـْر اه ي اَّلل    و اخت  ذ   ح ن يًفا ن بـْر اه يم  

ٌن فـ ق د  اْست ْمس  عقال تو  ْلع ْرو ة  اىل: ﴿و م ْن ي ْسل ْم و ْجه ه  ن ىل  اَّلل   و ه و  حم ْس  ك  اب 
 .(1)اْلو ةـْق ى و ن ىل  اَّلل   ع اق ب ة  اأْل م ور ﴾

ًا و ع م ل   اَّلل    ن ىل   د ع ا ِ  نْ  قـ ْواًل  أ ْحس ن   و م نْ قال تعاىل: ﴿و   ن ك ن   ق ال  و   ص احل 
 .(9)﴾اْلم ْسل م ني   م ن  

مة يف رّ ا حممسلمون يشربون اخلمر، وهم يعلمون أهنّ »قال علّي الطنطاوّي:  
ن  امسه، وال يّتون نليه بصلة أوةق مدينهم! مسلمون ال يعرفون من اإلسالم ناّل 

 الميّ بلد نسة و وأسرة نسالميّ  صلة اللقب واألسرة والبلد! وماذا ينفع لقب نسالميّ 
                                                           

 .11( الرعد: 1)
 .112( البقرة: 2)

 .129( النساء: 3)

 .22( لقمان: 1)

 .33: ( فّصلت9)
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وينهى  ،ّل ما حّرم، وأيمر ابملنكروحي   ، يتجاوز حدود هللا، فيحّرم ما أحلّ رجاًل 
عن املعروف؟! وأين هو اإلسالم يف رجل يستحيي أن يقوم نىل الصالة نذا كان 

ل يتقاعس ؟ وأين هو اإلسالم يف رجه رجعيّ نكّ  :خشية أن يقولوا ؛يف القوم املهّذبني
 ب؟تعصّ رمى ابلا من أن ي  خوفً  ؛وانل منه اجلاهلوننذا شتمه  ،عن الغضب لدينه

أو  ،قبوهلا ْجلة  نىلاإلسالم سلسلة متماسكة األجزاء، ال سبيل لكم ناّل  ننّ 
ف م ا ج ز اء  م ْن ﴿كم تتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، رفضها ْجلة، أّما أكّ 

كْـ  ْزٌي يف  احلْ ي اة  الد  ة  يـ ر د ون  ن ىل  أ ش دّ  اْلع ذ اب  ي ا و يـ ْوم  اْلق ي ام  يـ ْفع ل  ذ ل ك  م ْنك ْم ن ال  خ 
احبه ص ة، وليس يكفيوليس اإلسالم كالنصراكيّ . (1)﴾و م ا اَّلل   ب غ اف ل  ع م ا تـ ْعم ل ون  

يعيش  ا، مثّ سها وبطارقهس  ويعرتف لق   ،من أن حيضر صلواهتا ،ما يكفي صاحبها
وأفادها  ،افرتعى ما ضّرها وكفعه ،لى غارهبالقى حبلها عي   ،يف احلياة كالسائمة

دهّلم خطوة من خطى احلياة، وي نري ملّتبعيه كلّ وآذاها! بل اإلسالم دين كامل ي  
 يء.ش غاية فيها هلم صالح وهدى؛ فهو دين، وهو قاكون، وهو كلّ  على كلّ 

هركم، ا أن تكوكوا مسلمني يف سرّكم وجوال اثلثة هلما، نمّ  ،ها القومفهما ةنتان أيّ 
اتكم، ووقت من أوق ،أمر من أموركم وهزلكم، وبيوتكم وجمامعكم، ويف كلّ  كموجدّ 
 أًيديكم، مثّ  وتنفضوا منه ،ته من أعناقكمق  بْـ وختلعوا ر   ،ا أن خترجوا من اإلسالمونمّ 

ون نذ ختسر  ،شيء ونذن ختسرون كلّ  ؛كم كافرون مرتّدوننكّ  :تقولوا للناس
تعّهد هللا  ادينً  ا. وننّ نذ خيسركم شيئً  - دحممّ  وربّ   -وال خيسر اإلسالم  ،اإلسالم

 . (2)«ادً م مل يدخلوا فيه أبعلم هللا أهنّ  ،ال يضريه أن خيرج منه أقوام ،حبفظه
 ،ةا على األمّ فعرفنا شرًّ  ،عرفنا هتالء الناهضني»وقال علّي الطنطاوّي أيًضا: 

                                                           
 .59( البقرة: 1)

 .32-31( البواكري: 2)
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 ،فعاهلمكافرين أب  ،لقاهبموأ ،مسلمني أبمسائهم ،وراء قوم ال شّر وراءه! وأّي شرّ 
حيّجون  قيمون الصالة، وال يتتون الزكاة، وال يصومون رمضان، والوأعماهلم؛ ال ي  

، وهتمم مسلمون، وأكت ترى بينهنّ  :! يقولونونن استطاعوا نليه سبياًل  ،البيت
 ،ن اإلسالما، وتراهم أبعد عوسفورً  ،اًـ جـفرتى تفرك   ،وأقرابءهم ،وأوالدهم ،وكساءهم

اس بدي للنمسلم امرأته سافرة، ت   واألرض عن السماء! ،عن الباطل احلقّ  من
ة يّ نفرْن ،مسلم أوالده ابدية عوراهتم وساقيها!، وذراعيها ،وسحرها ،حنرها

ِّ  ،مدارسهم، يعرفون عن املسيح !  وسالمهعليه صالة هللا ،دا يعرفون عن حممّ أكثر 
أو  ،يدخل فيه مقهى ال ،امً يلبث يو  ة يف العام، والمسلم يدخل املسجد مرّ 

، فيقول لك: أهي ابلصالة؟ تقول له: صم، مسلم تقول له: قم فصلّ   ا!مسرحً 
 ،ي ابلذكرد، فيقول: أهوصلّ على حممّ  ،ابلصوم؟ تقول: اذكر هللا فيقول لك: أهو

ونذا  ،اللخناء، ًي أمحق! نذا مل يكن الدين ابلصالة ابن د؟ فياوالصالة على حممّ 
ضور حب ،واألذكار، فهل يكون الدين ،ونذا مل يكن ابلسنن ،ممل يكن ابلصو 

ريد أن حنمل الناس  ال، حنن ال ك   واجللوس نىل موائد اخلمر؟ ،حفالت الرقص
ع أن يشرب املسلم ال يستطي  للناس أنّ ريد أن كبنّي نا ك  على اإلسالم، ولكنّ  ،همكلّ 

ريد أن ! ك  و مسلموه ،لنسائه ابلسفور وهو مسلم، وال يستطيع أن يسمح ،اخلمر
يف تذاكر  ،ني، الذين هم مسلمونمن هتالء املسلمني اجلغرافيّ  ،علن براءة اإلسالمك  

 .(1)«ريد أن كعود نىل الدينوأمساء اآلابء، وكافرون فيما وراء ذلك. ك   ،النفوس
كيف احنسر مفهوم اإلسالم يف كفوسنا نىل هذا »وقال حمّمد قطب: 

اهاهتا، بل يف ْجيع اجتّ  ،ةشامل للحياة البشريّ كيف احنسر من مفهوم  ؟؟احلدّ 
د عبادات رّ صبح جمللكون واحلياة واإلكسان، لكي ي   -يف احلقيقة  -مفهوم شامل 

                                                           
 .36-39( البواكري: 1)
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 ى أحياانً تدّ ت ة.. بل ال ابلنيّ  ناّل ى أحياانً ى على حنو من األحناء، بل ال تتدّ تتدّ 
 -مع ذلك  -يف أخالدان يدور  يظلّ  ة.. مثّ وال بغري النيّ  ،ةعلى اإلطالق، ال ابلنيّ 

كيف احنسر من دستور شامل حيكم احلياة  صادقو اإلسالم؟ ،نا مسلمونأكّ 
اهتا، وروحاكيّ  ،هتاًيّ اهتا، ومادّ واجتماعيّ  ،هتامها: حيكم اقتصادًيّ وينظّ  ،هاة كلّ البشريّ 

صبح يف واقع احلياة، لكي ي   ،ومشاعرها، وسلوكها العمليّ  ،وأفكارها ،وسياستها
 -من الواقع.. مشاعر تدور يف كفس صاحبها  ال رصيد هلا ،عر هائمةد مشاجمرّ 

وال حياول  ،وال يستنكر احلياة فيه ،غري مسلم وهو يعيش يف جمتمع -نن دارت 
يف  ،وهو ذاته ال يسلك سلوك املسلمني -نن دارت  -تغيريه. وتدور يف كفسه 

راته ة، وتصوّ ميّ اره غري نسالة، وأفكة. فتقاليده غري نسالميّ وال العامّ  ،ةحياته اخلاصّ 
رد بصلة نىل اإلسالم، سواء يف عالقة الف ال يتّ  ة، وسلوكه اليوميّ غري نسالميّ 

كيف  ...وسابملرؤ أو الفرد ابلدولة، أو عالقة الرئيس  ،أو الفرد ابجلماعة ،ابلفرد
 ،لواقعيّ له وسلوكه اث  احنسر من حياة كاملة قائمة على مبادئ اإلسالم وأفكاره وم  

تشمل الدكيا واآلخرة واألرض والسماء واحلاكم واحملكوم والرجل واملرأة واألسرة 
يها، كالرقعة داللة ف وال ،ال رابط بينها ،ات مبعثرةصبح جزئيّ واجملتمع، لكي ي  

ة اليت كيف كبتت تلك األفكار العجيب يف كسيج غري متناسق األجزاء؟ ،الشائهة
فصل ت من انحية أخرى، مثّ  ،اا عمليًّ وكً وسل ،مشاعر من انحية :م اإلسالمتقسّ 

عزل عن مب ،اكن أن تكون نسالمً املشاعر وحدها ي   ر أنّ بني هذه وتلك، وتتصوّ 
 ،هتمادًيّ م يستطيعون أن يستوردوا اقتصكيف دار يف أخالد املسلمني أهنّ  السلوك؟!

 ،، ويستوردوا أصول جمتمعهم وقواعدهغري نسالميّ  ،كظام على وجه األرض من أيّ 
جمتمع  ن أيّ م ،ة، ويستوردوا تقاليدهمغري نسالميّ  ،ة فكرة على وجه األرضمن أيّ 

كيف أمكن أن  وا مع ذلك مسلمني؟!يظلّ  غري مسلم، مثّ  ،على وجه األرض
ء، وخيون أماانته  شي يف كلّ  ،هه يستطيع أن خيالف تعاليم ربّ ر املسلم أكّ يتصوّ 



119 

مة، تعة احملرّ نىل امل ،ملتاع املباحويكذب وخيون وخيدع، ويتجاوز ا ها، فيغشّ كلّ 
ة اجملتمع لي كفسه من تبعة نقاما على هذا املتاع، وخي  حرصً  ؛واملهاكة ويقبل الذلّ 

 ،هذلك كلّ ويشارك ب أو ابلدعوة نىل ذلك اجملتمع، ،سواء بسلوكه الذايتّ  ،املسلم
ر بعد وّ تصي يف نقامة جمتمع غري مسلم، قائم على الظلم واالحنراف واملعصية.. مثّ 

سقط عنه كن أن ت  ي   -أو غري خملصة  ،خملصة -بضع ركعات يف النهار  ذلك أنّ 
ا املسلمة أهنّ  ركيف أمكن أن تتصوّ  وتسلكه يف عداد املسلمني؟! ،تبعاته أمام هللا

حتقد وتغتاب.. وتكذب و  وختون أماانته: فتغشّ  ،اتستطيع أن ختالف تعاليم رهبّ 
لي وان، وخت  وجسد شه ،عني هنمة لكلّ  ،الطريقتعرض فتنتها يف  ،وخترج عارية

 ذات كفسها، يف ،كفسها من تبعة نقامة اجملتمع املسلم، سواء ابلسلوك املستقيم
ه يف نقامة اجملتمع.. وتشارك بذلك كلّ  أو برتبية أبنائها عليه، أو ابلدعوة نىل ذلك

خلدها بعد  يدور يف قائم على الظلم واالحنراف واملعصية.. مثّ  ،جمتمع غري مسلم
 ،مام هللاسقط عنها تبعاهتا أكن أن ت  بة يف داخل قلبها ي  ة الطيّ النيّ  ذلك أنّ 

 من أين أتت تلك األفكار الغريبة اليت تقول: ما وتسلكها يف عداد املسلمات؟!
للدين وكظام اجملتمع؟ ما للدين واالقتصاد؟ ما للدين وعالقات الفرد ابجملتمع 

لدين يف واقع احلياة؟ ما للدين والتقاليد؟ ما ل لوك العمليّ للدين والس وابلدولة؟ ما
ة ؟ ما للدين والصحافة واإلذاعة مالبس املرأة؟ ما للدين والفنّ وخاصّ  ،وامللبس

شه وابختصار.. ما للدين واحلياة؟ ما للدين والواقع الذي يعي والسينما والتلفزيون؟
اكيه هلذا االحنسار الذي يع  كثريةهناك أسباابً  أنّ  ال شكّ  البشر على األرض؟!

فلم يكن كذلك اجملتمع املسلم حني كان يارس  يف كفوس املسلمني. ،اإلسالم
 .(1)...«حقيقة اإلسالم

                                                           
 .5-9( هل حنن مسلمون: 1)
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ديًا ق ،كسبة مذهبّية، وهذه حال كثري من الناس ،املنسوب نىل اإلسالم -5
ِّن يلتزمون يف غالب أحواهلم أبحكام اإلسالم، ويتوبون نذا أخط  .واأوحديثًا، 

أّن املذهب  طئون حني يرونوليس اخلطأ يف اكتساهبم املذهيّب، ولكّنهم خي  
الذي ينتمون نليه هو اإلسالم، دون ما سواه من املذاهب، فيدافعون عن آرائهم 

  .املذهبّية، أكثر من دفاعهم عن أصول اإلسالم
 قدبغضون من خيالفوهنم يف املذهب، ويطعنون فيهم، و وجتد كثريًا منهم ي  

رون بعض خمالفيهم، ورمّبا تدابروا، وتقاتلوا، فكأهّنم كسوا، أو تناسوا األمر يكفّ 
  !!ابالعتصام، والنهي عن التفّرق!

 ن ال  و أ كـْت ْم قال تعاىل: ﴿ًي  أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن وا اتـ ق وا اَّلل   ح ق  تـ ق ات ه  و ال  َ  وت ن   
م وا حب  بْ  ت ْم ل  اَّلل   ْج  يًعا و ال  تـ ف ر ق وا و اذْك ر وا ك ْعم  م ْسل م ون . و اْعت ص  ت  اَّلل   ع ل ْيك ْم ن ْذ ك نـْ

ت ْم ع ل ى ش   اًء ف أ ل ف  بـ نْي  قـ ل وب ك ْم ف أ ْصب ْحت ْم ب ن ْعم ت ه  ن ْخو ااًن و ك نـْ ف ا ح ْفر ة  م ن  الن ار  أ ْعد 
ل ك  يـ بـ نيّ    نـْه ا ك ذ  ت ه  ل ع ل ك ْم تـ ْهت د و ف أ كـْق ذ ك ْم م  ن . و ْلت ك ْن م ْنك ْم أ م ةٌ ي ْدع ون   اَّلل   ل ك ْم آًي 

ْلم ْعر وف  و يـ نـْه ْون  ع ن  اْلم ْنك ر  و أ ول ئ ك  ه م  اْلم ْفل ح   أي ْم ر ون  اب  ون . و ال  ن ىل  اخلْ رْي  و 
اٌب بـ ْعد  م ا ج اء ه م  اْلبـ يّ   ت ك وك وا ك ال ذ ين  تـ ف ر ق وا و اْختـ ل ف وا م نْ  ن ات  و أ ول ئ ك  هل  ْم ع ذ 

 . (1)ع ظ يٌم﴾
 هذا املقام: يف ،أربعة مواقف خمتلفة -عموًما  -للمنتسبني نىل )اإلسالم( و  

 اإلسالم أّواًل، وأخريًا، وال شيء غري اإلسالم. -أ
 اإلسالم أّواًل، واملذهب اثكًيا. -ب
 الم اثكًيا.املذهب أّواًل، واإلس -ج
 املذهب أّواًل، وأخريًا، وال شيء غري املذهب. -د

                                                           
 .119 -112( آل عمران: 1)
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كسبة عصريّة، وهذه حال بعض املعاصرين املتأةّرين  ،املنسوب نىل اإلسالم -6
  العصراكّيني )املعطّ لني(. ابلغربّيني، وابلتنويرّيني

يف  ،فتجد أحدهم يلتزم ببعض األحكام، ورمّبا حافظ على الصلوات
 للحصول على فرصة ألداء غريه ق نىل صيام رمضان، وانفساملساجد، وتشوّ 
ولكّن هذا كّله ال ينعه من تعطيل بعض األحكام، أو تناسيها،  ؛احلّج، أو العمرة
  !!!أو التساهل فيها

كاشفة عن شعرها وحنرها، وأعلى صدرها،   -وهو يرى  -فتخرج ابنته 
الضّيق،  لبست القميصوذراعيها، وقد تزيّنت ابألصباغ، وتعطّرت ابلعطور، و 

والبنطال الضّيق، ورمّبا كشفت عن ساقيها، أو عن ركبتيها، ورمّبا ظهر شيء من 
   !!بطنها، أو ظهرها؟!

ه ن  و ال  قال تعاىل: ﴿و ق ْل ل ْلم ْتم ن ات  يـ ْغض ْضن  م ْن أ ْبص ار ه ن  و حي ْف ْظن  فـ ر وج   
ي وهب  ن  و ال  يـ ْبد ين  ز ينـ تـ ه ن  نـْه ا و ْلي ْضر ْبن  خب  م ر ه ن  ع ل ى ج  يـ ْبد ين  ز ينـ تـ ه ن  ن ال  م ا ظ ه ر  م  

ء  بـ ع ول ت ه ن  أ ْو أ بـْن ائ ه ن  أ ْو أ بـْن اء  بـ   ئ ه ن  أ ْو آاب  ع ول ت ه ن  أ ْو ن ْخو اهن  ن  ن ال  ل بـ ع ول ت ه ن  أ ْو آاب 
ه ن  أ و  الت اب ع ني  غ رْي   أ خ و اهت  ن  أ ْو ك س ائ ه ن  أ ْو م ا م ل ك ْت أ ْي اكـ  أ ْو ب ن  ن ْخو اهن  ن  أ ْو ب ن  

ْرب ة  م ن  الرّ ج ال  أ و  الطّ ْفل  ال ذ ين  ل   ْور ات  النّ س اء  و ال  ي ْضر ْبن  ْم ي ْظه ر وا ع ل ى ع  ـأ ويل  اإْل 
يًعا أ ي ه  اْلم ْتم ن ون  ل ع ل ك ْم م ْن ز ين ت ه ن  و ت وب وا ن ىل  اَّلل   ْج    أب  ْرج ل ه ن  ل يـ ْعل م  م ا خي ْف ني  

 .(1)تـ ْفل ح ون ﴾

                                                           
 .31( النور: 1)
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 نجوم الشيطان
 

لقد استحوذ الشيطان على كثري من املنسوبني نىل )اإلسالم(؛ فصاروا 
بعًضا من خدمه، وجنوده، وعمالئه، وأوليائه، وأدواته. ومنهم من تصّدروا يف 

 ة الشيطان(، حّت صاروا ْنوًما من ْنومه.)خدم
فمنهم )ْنوم السياسة السقيمة(، من الرؤساء، والوزراء، وأذانهبم، الذين  

 أفسدوا يف البالد، وظلموا الرعّية، وكاكوا خدًما خملصني لألعداء. 
ومنهم )ْنوم الفّن السقيم(، وال سّيما ْنوم )الغناء والرقص والتمثيل(، 

 اس ابلغناء الفاسق، والرقص املثري، والتمثيل املفسد.  الذين شغلوا الن
ومنهم )ْنوم الرًيضة السقيمة(، وال سّيما ْنوم )كرة القدم(، اليت استلبت 

 عقول الناس، وقلوهبم، وأمواهلم، وأوقاهتم، وشغلتهم عن كّل خري وبركة.
 نومنهم )ْنوم الصحافة السقيمة(، الذين هم أقالم، أبيدي األعداء، يكتبو 

هبا ما يلّوةون به عقول الناس، وقلوهبم؛ من حتريض وتثبيط، وترغيب وترهيب، 
اد الدواّب نىل قوتزيني وتنفري، وهتويل وهتوين؛ ليقودوهم نىل املهالك، كما ت  

 مذاحبها.
ومنهم )ْنوم اإلعالم السقيم(، الذين هم أبواق، أبيدي األعداء، ينفخون 

 احلقيقة، قتلوا فيهم معرفة احلقيقة، وحبّ فيها؛ فينفثون مسومهم يف الناس؛ لي
 برباجمهم اخلبيثة اهلّدامة.

ومنهم )ْنوم الفكر السقيم(، الذين احنرفوا بعقول الناس، وقلوهبم، عن 
 الصراط القومي، بكتبهم الداعية نىل خمالفة الشريعة اإلسالمّية، كلّـيًّا، أو جزئيًّا.

 اخّتذها الشيطان وسيلة؛ لقد كان )ْنوم الشيطان( أخطر األدوات، اليت
 لصّد الناس عن فهم الشريعة، والعمل مبقتضاها. 



123 

 اخلدعة؛ ههذ اليوم تنطلي أن املسلمني أعداء يئس ولقد»قال سّيد قطب:  
 تلك على ومتق كّلها شّت، طرق نىل العالـم يف لإلسالم املناهضة القوى فلجأت
 من جرّارًا جيًشا اإلسالميّ  العامل أحناء يف اليوم القوى هلذه ننّ  .القدية اخلدعة

 وشعراء وأحيااًن كّتاب -وابحثني  ودكاترة وفالسفة أساتذة صورة يف العمالء،
! مسلمة اللةس من احندروا ألهّنم املسلمني؛ أمساء حيملون -وصحفّيني  وفّناكني

 يف قيدةالع خللخلة موج ه العمالء من اجليش هذا! املسلمني علماء من وبعضهم
 وتوهني ؛وصحافة وفنّ  وأدب وعلم حبث صورة يف األساليب، بشّت  وس،النف

 اوأتويله سواء؛ والشريعة العقيدة شأن من والتهوين األساس؛ من قواعدها
 منها؛ (1)لفتللت رجعّيتها؛ والدعوة على املّتصل والدقّ  ت طيق؛ ال ما وحتميلها
 منها؛ ياةاحل على نشفاقًا أو احلياة، من عليها نشفاقًا احلياة، جمال عن ونبعادها
 العقيدة صّوراتت وحتّطم تناقض والسلوك، للشعور وقواعد وم ث ل تصّورات وابتداع
 اإلياكّية؛ والـم ث ل راتالتصوّ  تشويه بقدر املبتد عة، التصّورات تلك وتزيني وم ث لها؛
 قيدةالع ليهاع تستوي اليت اخل ل قّية القاعدة وسحق عقاهلا؛ من الشهوات ونطالق
 كّله، التاريخ نويشّوهو ! كثرًا األرض يف ينثروكه الذي الوحل، يف لتخرّ  النظيفة؛
 مساءأ حيملون أليسوا! مسلمون بعد وهم! النصوص حيرّفون كما وحيرّفوكه،

 احملاوالت النهار، وهبذه وجه اإلسالم ي علنون املسلمة األمساء هبذه وهم املسلمني؟
 ناّل  يتغرّي  ال. القدمي الكتاب أهل دور وتلك هبذه نويتّدو .. آخره يكفرون اجملرمة

 .(2)«القدمي الدور ذلك يف واإلطار، الشكل
 -يف هذا العصر  -منسوبني نىل )اإلسالم( ـجد أّن حال أكثر الـولذلك ك

                                                           
 ( كذا يف املطبوع، واملراد: )للتفل ت(.1)

 .1/119( يف ظالل القرآن: 2)
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  !!!، ولكّنهم ال يشعرون(راتمخدّ  ـال)على  (،مدمننيـال)تضاهي حال 
ملفسدة، رقصات املثرية، والتمثيلّيات افقد أدمنوا على األغايّن الفاسقة، وال

عند  -واملبارًيت امللهية، والربامج اخلبيثة؛ ومواقع الشبكات املريبة؛ حّت ماتت 
الغرية على أحكام )الشريعة(، والغرية على كسائهم، وأخواهتم، وبناهتم؛  -أكثرهم 

 وال سّيما بعد أن فعلت فيهم ما تفعله املخّدرات يف مدمنيها!!! 
خمّدرات مسعّية، وخمّدرات بصريّة، تدخل من طريقي السمع والبصر، فهي 

يت الوعي ابلتدريج ، نىل النفس، فتخّدرها ابلتدريج، حّت ت دمن النفس عليها، وَ 
وتزيّــن للنفس ما كان مستقبًحا، وت بعد النفس عن الواقع، كّل اإلبعاد، فتعيش يف 

 عالـم خيايّل، ال عالقة له ابلواقع. 
والتمثيلّيات  رة،ـمثيـات الـصـقة، والرقـــّي الفاسـاكــر ابألغـدهم يتأةّ ـــأح دــفتج

ت فسدة، واإلابحّيات الشيطاكّية، واملبارًيت امللهية، والربامج اخلبيثة، والشبكّيام  ـال
ّب وي بغض، ويرضى ويغضب،  املريبة؛ فيضحك ويبكي، ويفرح وحيزن، وحي 

هدة؛ فينسى  ماع واملشاويشتهي ويشمئّز، ويتحّمس ويتكاسل، وخيشع يف االست
وذيّة، يتأةّر ابملآسي الواقعّية، واجملازر الب كّل ما حوله، وكّل من حوله؛ ولكّنه ال

واالكتهاكات الصهيوكّية، واحلمالت الصليبّية؛ ألكّه ال يعرف عنها شيًئا ذا قيمة، 
 يبايل مبا عرفه منها؟!!! أو ال

حاسوب ـالتلفاز والي ـف -ي أن تشاهد ابنته ـيبال ال :وجتد الرجل منهم
مشاهد الغزل والعشق والفحش والرقص والتعّري؛ ألّن كفسه قد  -هاتف ـوال

 أدمنت على مشاهدهتا، حّت صارت عنده مستساغة، غري مستقبحة؟!!!
ولذلك ال يبايل أن تقّلد ابنته بعض )ْنمات الشيطان(، من املغّنيات، أو 

ق تغّطي وجهها مبساحيالراقصات، أو املمّثالت؛ فتلبس زّي الفاسقات، و 
التجميل، كما تفعل الفاسقات، حّت تبدو كواحدة منهّن، مّث خترج نىل املقهى؛ 
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لتدّخن النرجيلة، أو نىل السوق، حيث االختالط واملواعدة والرذائل؛ بل رمّبا 
 أوصلها أبوها بنفسه نىل مواضع الفتنة، وقلبه مطمئّن؟!!!

قاهي احلديثة؛ خلدمة الرجال وكذلك ال يبايل أن تعمل ابنته، يف امل
الفاسقني؛ أو تعمل يف صاالت املساج؛ لتدليك الرجال الفاسقني، وما وراء ذلك 

 من ِارسة البغاء؟!!!
وَثار )التمثيل املفسد( هي أخبث ما أكتجه )ْنوم الشيطان(؛ وهي أخطر 

 وسائل اإلفساد، وأكربها، وأشيعها، وأمشلها. 
 خّدرات السمعّية، واملخّدرات البصريّة؛في مكن أن تشتمل على سائر امل

لصرحية، والغزلّيات البذيئة، والعشقّيات ا، والرقصات املثرية، من األغايّن الفاسقة
والفحشّيات الفاضحة، واإلابحّيات اخلليعة، واألزًيء الفاتنة، والتجميلّيات املغرية؛  

سّيما  مة، والكما تشتمل على خالصة ما تدعو نليه الربامج الشيطاكّية اهلّدا
 التحّرر من أحكام الشريعة اإلسالمّية!!!

صحيح أّن املتّلفني احملد ةني قد اختلفوا يف )التمثيل(، فمنهم من قال  
؛ ولكّنهم مل (1)ابلتحرمي املطل ق، ومنهم من قال ابلتحرمي املقي د، واإلابحة املشروطة

 د(. فسم  ـخيتلفوا أدَ اختالف يف القول بتحرمي )التمثيل ال
فإكّه فسد(؛ م  ـوال خيتلف اةنان يف أّن التمثيل الشائع الغالب هو )التمثيل ال 

قائم على خمالفات صرحية للشريعة اإلسالمّية، وال سّيما املشتمل على اهلزلّيات، 
 أو اإلابحّيات. أو الغزلّيات، أو العشقّيات، أو الفحشّيات،

ِبالف  صىحـن أن ت  ــر مــــد( أكثــفسم  ـار )التمثيل الــلثم ،ّيئةـار الســنّن اآلة
                                                           

ومقاالت متنّوعة: وجممـوع فتاوى  ،31-9( اكظر: نقامة الدليل على حرمة التمثيل: 1)
، 93-91، والتمثيل: 931-12/931، وفتاوى كور على الدرب: 9/211-212

 . 265-261، 121واحلرام يف اإلسالم:  واحلالل
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 بعبارة واحدة، فنقول:  ،زهاــوج  ؛ ولكّننا كستطيع أن ك  الصفحات
أصبحت )شريعة التمثيل( هي البديل الشيطايّن عن )شريعة التنزيل(؛ 
ولذلك أصبحت عقائد أكثر املنسوبني، وأعماهلم، وأخالقهم: موافقة لشريعة 

 تنزيل!!!  التمثيل، وخمالفة لشريعة ال
فلو دخلت  أسواق املنسوبني، لرأيت  العجب العجاب؛ فتجد يف السوق 
من يبيعون أزًيء الفاسقات، وأشباه الفاسقات، وال يبالون بعرض صور العارًيت، 
وأشباه العارًيت، وتعليقها يف احملاّلت، مبرأى من الرجال والنساء واألطفال؛ 

 لرتغيب الناس يف بضائعهم؟!!! 
رت صور العارًيت، وأشباه العارًيت، يف أكثر البضائع، فتجدها وقد اكتش

مطبوعة على صناديق األدوية، واألعشاب، واألطعمة، واألشربة، واألجهزة، 
واأللعاب، وعلى أغلفة الدفاتر، وعلى احلقائب، والثياب، انهيك عن الكتب 

 والصحف واجملاّلت!!!  
يبها، وصرفها عكريها، وختر ولألطفال كصيب يف تلويث العقول والقلوب، وت

عن النبع الصايف؛ فبداًل من تربية األطفال تربية نسالمّية، يعمد اآلابء واألّمهات 
نىل تسليم أطفاهلم نىل )برامج التلفاز(، اليت أعّدها عمالء الشيطان؛ لتهيئة 

 يعرف األطفال هتيئة شيطاكّية خبيثة؛ ليكوكوا بذورًا فاسدة، ت نتج جياًل فاسًدا، ال
 عن اإلسالم، ناّل قشورًا فارغة، ليس يف ابطنها َثرة طّيبة. 

ى ـل والزكــم القتـــرائــون جـوبــمنسـتالء الــب هـــــًدا أن يرتكـــولذلك ليس بعي
واالغتصاب واللواط والسحاق والسرقة والراب والغّش واالحتكار وشرب اخلمور 

يعة؛ بعد ر وتعاطي املخّدرات، وغريها من اجلرائم؛ فإهّنم قد أعرضوا عن حقائق الش
ث ممّثالـممثّلني الفاسقني، والـسّيما من ال وال -جوم الشيطان( ـأن صار )ك
 قدوة ألكثر الرجال الطائشني، والنساء الطائشات!!! -الفاسقات 
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أصبح عند  -احملر م يف شريعة )التنزيل( أشّد التحرمي  -فالتعامل الربوّي 
املستحّلون  الل؛ فأين املنسوبونأتباع )شريعة التمثيل( عذاًب مستساًغا، كاملاء الز 

 من قراءة اآلًيت احملرّ مة، ومن تدبّرها، ومن العمل مبقتضاها؟!!!
 يـ ت خ ب ط ه   ال ذ ي ق وم  يـ   ك م ا ن ال   يـ ق وم ون   ال   الرّ اب   أي ْك ل ون   ال ذ ين  ﴿قال تعاىل: 

 الرّ اب   و ح ر م   اْلبـ ْيع   اَّلل    و أ ح ل   لرّ اب  ا م ْثل   اْلبـ ْيع   ان ّ    ق ال وا أب  كـ ه مْ  ذ ل ك   اْلم سّ   م ن   الش ْيط ان  
 ف أ ول ئ ك   ع اد   و م نْ  اَّلل    ن ىل   و أ ْمر ه   س ل ف   م ا فـ ل ه   ف اكـْتـ ه ى ر بّ ه   م نْ  م ْوع ظ ةٌ  ج اء ه   ف م نْ 

ق ات   و يـ ْرِب   اب  الرّ   اَّلل    ي ْح ق   خ ال د ون . ف يه ا ه مْ  الن ار   أ ْصح اب    حي  ب   ال   و اَّلل    الص د 
. ك ف ار   ك ل   ة   واو أ ق ام   الص احل  ات   و ع م ل وا آم ن وا ال ذ ين   ن ن   أ ة يم   هل  مْ  الز ك اة   و آتـ و ا الص ال 

 اَّلل    اتـ ق وا آم ن وا ال ذ ين   يـ ه اأ   ًي   حي ْز ك ون . ه مْ  و ال   ع ل ْيه مْ  خ ْوفٌ  و ال   ر هبّ  مْ  ع ْند   أ ْجر ه مْ 
ي   م ا و ذ ر وا

 ول ه  و ر س   اَّلل    م ن   حب  ْرب   ف ْأذ ك وا واتـ ْفع ل   مل ْ  ف إ نْ  م ْتم ن ني . ك نـْت مْ  ن نْ  الرّ اب   م ن   ب ق 
ت مْ  و ن نْ     .(1)﴾ت ْظل م ون   و ال   ت ْظل م ون   ال   أ ْمو ال ك مْ  ر ء وس   فـ ل ك مْ  تـ بـْ

 أن ناّل  ني ك ال الربويّ  التعامل أنّ : الرابعة واحلقيقة»قال سّيد قطب: 
 حياة ي فسد نأ وناّل  اجلماعة، يف أخيه جتاه وشعوره وخ ل قه، الفرد ضمري ي فسد

 املخاتلةو  واألةرة والطمع الشره روح من يبثّه مبا وتضامنها، البشريّة اجلماعة
 رأس لتوجيه ّولاأل الدافع ي عدّ  فإكّه احلديث، عصرال يف أّما. عاّمة بصفة واملقامرة،

 يربح أن رابابل املستدان املال رأس يستطيع كي االستثمار؛ وجوه أحطّ  نىل املال
 فهو مثّ  ومن. نللمستدي شيء منه ويفضل الربويّة، الفائدة فيتّدي مضمواًن، رحًبا

 املراقص،و  القذرة، فةوالصحا القذرة، األفالم يف املال الستثمار املباشر؛ الدافع
 البشريّة خالقأ حتطّم اليت واالجّتاهات، احلرف، وسائر األبيض، والرقيق واملالهي،

 بل للبشريّة؛ املشروعات أكفع ي نشئ أن مهّه ليس ابلراب املستدان واملال.. حتطيًما

                                                           
 .213-219( البقرة: 1)
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ا الربح كان ولو. رحًبا أكثرها ي نشئ أن مهّه  الغرائز، طّ أح استثارة من جييء نّّ
 التعامل وه األّول وسببه. األرض أحناء يف اليوم املشاهد هو وهذا.. امليول وأقذر
 .(1)«الربويّ 

لقد احنرفت )شريعة التمثيل( ابملنسوبني من أتباعها عن )شريعة التنزيل(، 
رًا، من تلك أشّد خط -يف كثري من جواكبها  -احلديثة(؛ اليت هي  نىل )اجلاهلّية

 أعظم ضررًا منها.)اجلاهلّية القدية(، و 
 هاأرجاس جاهلّية ولكلّ . اجلاهلّية هي اجلاهلّية ننّ »قال سّيد قطب: 

 نم الناس قلوب خلت فحيثما. واملكان الزمان من موقعها ي همّ  ال. وأدانسها
 حتكم -دة العقي هذه من منبثقة -شريعة  ومن تصّوراهتم، حتكم نهلّية، عقيدة

 اليت -اهلّية واجل ..الكثرية صورها من صورة يف اجلاهلّية ناّل  تكون فلن حياهتم،
 العربّية، اجلاهلّية لكت عن طبيعتها يف ختتلف ال -وحلها  يف اليوم البشريّة تتمرّغ

 اإلسالم منها أكقذها حّت  األرض؛ أحناء يف عاصرهتا اليت اجلاهلّيات، من غريها أو
 صحافتها، نىل وكظرة! كبري ماخور يف تعيش اليوم البشريّة ننّ  .وزّكاها وطّهرها

 اهتا؛ونذاع وحاانهتا، ومراقصها، ْجاهلا، ومسابقات أزًيئها، ومعارض وأفالمها،
 يف ملريضة،ا واإلحياءات املثرية، واألوضاع العاري، للحم اجملنون سعارها نىل وكظرة

 راءهو  يكمن وما الربوّي، كظامها جاكب نىل.. كّلها اإلعالم وأجهزة والفنّ  األدب
 تيالواح كصب وعملّيات وتثمريه، جلمعه خسيسة ووسائل للمال، رسعا من

 االجتماعّي، لواالحنال اخل ل قّي، التدّهور جاكب ونىل ..القاكون ةوب تلبس وابتزاز
 كظرة.. نكساينّ  جتّمع وكلّ  كظام، وكلّ  بيت، وكلّ  كفس، كلّ  يهّدد أصبح الذي

 ظلّ  يف بشريّة،ال نليه تدلف الذي البائس املصري على للحكم تكفي كّله هذا نىل

                                                           
 .1/322( يف ظالل القرآن: 1)
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 وراء تلهث هيو  آدمّيتها، وتتحّلل نكساكّيتها، تتآكل البشريّة ننّ  .اجلاهلّية هذه
 وأطهر؛ أشرفو  أكظف واحليوان! اهلابط بعامله لتلحق احليوان، ومثريات احليوان،

 حني ان،اإلكس شهوات أتسن كما أتسن وال تتمّيع، ال حازمة بفطرة حمكوم ألكّه
 هللا أكقذه يتال اجلاهلّية نىل ويرتدّ  العقيدة، كظام ومن العقيدة، رابط من ينفلت

 .(1)«منها
 تجميلال وأساتذة ومصّمميها، األزًيء بيوت ننّ »وقال سّيد قطب أيًضا:  

 كساء نهم ت فيق ال الذي اخلبل هذا وراء تكمن اليت األرابب هلي ودكاكينها،
 ت طيعهاف أوامرها، ت صدر األرابب هذه ننّ  !كذلك رجاهلا وال احلاضرة، اجلاهلّية
 اجلديد الزيّ  كان وسواء! مزرية طاعة األرض، أرجاء يف العارية والبهائم القطعان

 يلالتجم مراسم كاكت وسواء يناسبه، ال أو امرأة، أيّة قوام يناسب العام هلذا
 رّيتع   وناّل  األرابب، تلك ت طيع ..صاغرة ت طيع فهي تصلح، ال أو هلا، تصلح

 ووراء ألزًيء؟ا بيوت وراء يقبع الذي ذا ومن! أمرها على املغلوبة البهائم بقّية من
 الرواًيتو  والصور األفالم ووراء والتكّشف؟ العري سعار ووراء التجميل؟ دكاكني

 يبلغ ضهاوبع.. املسعورة احلملة هذه تقود اليت والصحف، واجملاّلت والقصص،
 يقبع الذي من !للدعارة؟ متنّقاًل  ماخورًا القّصة أو ّلةاجمل ت صبح أن حدّ  نىل هذا يف

 ود(.. يهود)يه كّله: العامل يف كّلها، األجهزة هذه وراء يقبع كّله؟ الذي هذا وراء
 أهدافهم بلغونوي! أمرها على املغلوبة، البهائم على الربوبّية، خبصائص يقومون
 ةتلهي من أهدافهم.. نمكا كلّ  يف املسعورة، املوجات هذه نطالق من كّلها،
 ونفساد ،ورائه من واخل ل قيّ  النفسيّ  االحنالل ونشاعة السعار، هبذا كّله العامل

 حتقيق مثّ ! والتجميل األزًيء، مصّممي أيدي يف ألعوبة، وجعلها البشريّة، الفطرة
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 نةالزي وأدوات األقمشة استهالك يف اإلسراف وراء من االقتصاديّة، األهداف
 ننّ ! غّذيهوت السعار هذا على تقوم اليت الكثرية، الصناعات ائروس والتجميل،

 ذلك مثّ  ومن. .للحياة ومنهجه هللا شرع عن منفصلة ليست واألزًيء اللباس قضّية
 والشريعة ابلعقيدة ترتبط نهّنا .السياق يف والشرك اإليان قضّية وبني بينها الربط

 للناس تشرع اليت جلهةا وحتديد وبّية،ابلرب شيء كلّ  قبل تتعّلق نهّنا :شّت  أبسباب
  .احلياة واكبج وشّت  واالقتصاد األخالق يف العميق التأةري ذات األمور، هذه يف

 الطابع بوتغلي البشرّي، اجلنس يف ،اإلكسان خصائص ِببراز تتعّلق كذلك
 ،لتصّوراتا مسخـت واجلاهلّية .احليواينّ  الطابع على اجلنس، هذا يف اإلكساينّ 

 اإلكساينّ  السرتو  ورقيًّا، العري احليوايّن تقّدًما وجتعل. واألخالق ،مـوالقي ،واقواألذ
 وبعد .اناإلكس وخصائص اإلكسان، لفطرة مسخ ذلك بعد وليس! ورجعّية أتّخرًا
 اء؟ــــــسالن سـومالب نــللدي اــــم زّي؟ــوال نــللدي اــــم: ونــــيقول جاهلّيون عندان ذلك

 كلّ  يـف اجلاهلّية، يـف ،الناس صيبي   الذي مسخـال نكّه والتجميل؟.. نـــللدي اــــم
 .(1)«مكان كلّ  يـوف زمان،

 وحيكم ،الضوابط وتبطل املوازين، تنقلب هكذا»وقال سّيد قطب أيًضا:  
 تقول ماذاو  .ييل وال ينحرف ال الذي هللا، ميزان هو ليس امليزان أنّ  دام ما اهلوى

 يهتدي من تعدو  ضاّلني،ال تسّميهم: نهّنا هللا؟ هبدى املهتدين عن اليوم اجلاهلّية
 ونىل يه،الكر  املستنقع نىل يهتدي من أجل!.. والقبول ابلرضى ويرجع، منهم

 تكشف ال اليت اةللفت اليوم اجلاهلّية تقول وماذا! فيه اجلاهلّية تتمرّغ الذي الوحل
 ترّفعهما ّميتس الرخيص؟ نهّنا اللحم يستقذر الذي للفت تقول وماذا حلمها؟ عن
 ما بكلّ  جلاهلّيةا وحتاول! وريفّية وْجوًدا وختّلًفا رجعّية وتطّهرمها ماوكظافته هذا

                                                           
 .3/1251( يف ظالل القرآن: 1)



131 

 الوحل يف تطّهرمهاو  وكظافتهما ترفّعهما ت غرق أن واإلعالم التوجيه وسائل من َلكه
 عن اهتماماته ترتفع ملن اجلاهلّية تقول وماذا! الكريه املستنقع يف فيه، تتمرّغ الذي
 وجنون ه،نلي وما والتليفزيون، والسينما، األفالم، وجنون الكرة، مبارًيت جنون

 على قومغل جامد، نكّه: عنه تقول نهّنا واملالهي؟ الفارغة، واحلفالت الرقص،
 فيها ي نفق ذه،ه من تفاهة نىل جترّه أن وحتاول! والثقافة املروكة وتنقصه كفسه،
 .(1)«فوالظرو  لاألشكا ناّل  تتغرّي  فال.. اجلاهلّية هي اجلاهلّية ننّ  ..حياته

 مبا نونكاجل املالهي، كبقّية اخلمر كامليسر، ننّ »وقال سّيد قطب أيًضا: 
 ابلسرعة، نكاجلنو  مبشاهدها، االهتمام يف واإلسراف الرًيضّية، األلعاب يسّموكه:
 لثريان،ا مبصارعة كاجلنون ابملودات، والتقاليع، كاجلنون ابلسينما، كاجلنون
 احلديثة اجلاهلّية يف البشريّة، القطعان حياة تغشى اليت التفاهات، ببقّية كاجلنون

 الروحيّ  اخلواء نع تعبريًا ناّل  ليست كّلها هذه ننّ ! الصناعّية احلضارة جاهلّية اليوم،
 ناّل  وليست ؛اثكًيا الطاقة تستنفد اليت الكبرية االهتمامات ومن أّواًل، اإليان من

 ذلك .ويّةس بطريقة الفطريّة الطاقات عنشبا  يف احلضارة، هذه نفالس عن نعالانً 
 ماك الفراغ، مللء وامليسر؛ اخلمر نىل يقودان اللذان مها اإلفالس وهذا اخلواء

 اجلنون ىلن يقودان اللذان بذاهتما ومها. ذكران اليت اجلنون أكواع كلّ  نىل يقودان
 .(2)«الشذوذ والعصيّب، ونىل النفسيّ  املرض ونىل املعروف،

الطاعنني نىل كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة  فإن عمد بعض 
نىل كثري من املنسوبني نىل اإلسالم؛ فإّن ذلك لن يتةّر يف )براءة اإلسالم( من 
تلك اجلرائم؛ فإن صّحت كسبة تلك اجلرائم نىل املنسوبني، فاجلرية تتعّلق 
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ه، كاكت يبصاحبها، الذي صدرت منه؛ ونن مل تصّح كسبتها نىل من ك سبت نل
 أوىل ابلرّد واإلبطال.

ِّن   فهل من العدل نداكة اإلسالم هجرائم ارتكبها بعض املنسوبني نليه، 
 !!خالفوا أحكامه الصرحية الواضحة، اآلمرة ابملعروف، والناهية عن املنكر؟!

إلماء ا من االستكثار من العصور بعض يف وقع ما أّما»قال سّيد قطب: 
 وسيلة هنّ واخّتاذ القصور، يف وجتميعهنّ  والنخاسة فواخلط الشراء طريق عن -

ضية البهيمّي، اجلنسيّ  لاللتذاذ  وعربدة إلماء،ا قطعان بني احلمراء الليايل َو
 فيها ال غواملب الصادقة، األخبار نلينا كقلته ما آخر نىل.. والغناء والرقص السكر

 الو  اإلسالم، علف من وليس. اإلسالم هو فليس كّله، هذا أّما.. السواء على
س ب أن جيوز وال. اإلسالم نحياء  نىل ي ضاف أن وال اإلسالمّي، النظام على حي 
 اإلسالم أصول وفق ينشأ الذي هو اإلسالميّ  التارخييّ  الواقع ننّ  ..التارخييّ  واقعه

 يقع ما أّما.. اإلسالميّ  التارخييّ  الواقع هو وحده هذا. وموازينه وشرعته وتصّوراته
 أن جيوز الف وموازينه، أصوله على خارًجا اإلسالم، نىل ينتسب الذي معاجملت يف

س ب  املسلمني، عواق خارج املستقلّ  وجوده لإلسالم ننّ  .عنه احنراف ألكّه منه، حي 
ا اإلسالم، ي نشئوا مل فاملسلمون. جيل أيّ  يف . املسلمني أأكش الذي هو اإلسالم نّّ

 يصنعه ما نّ فإ مثّ، ومن. كتاجه من وكتاج ه،عن فرع واملسلمون األصل، هو اإلسالم
 وممفه أو اإلسالمّي، النظام أصل حيّدد الذي هو ليس يفهموكه ما أو الناس

 عن قلّ املست الثابت اإلسالميّ  لألصل مطابًقا يكون أن ناّل  األساسّي؛ اإلسالم
 فهومهم؛وم جيل، كلّ  يف الناس واقع نليه ي قاس والذي ومفهومهم، الناس، واقع
 نظمال يف كذلك ليس األمر ننّ  .اإلسالم عن منحرف أو مطابق، هو كم لي عل م

 ضعوهناي اليت املذاهب ومن البشر، تصّورات من ابتداء، تنشأ اليت األرضّية،
 أهّنم ّدعواا مهما ابهلل، ويكفرون اجلاهلّية، نىل يرتّدون حني وذلك -ألكفسهم 
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 شريعته،و  منهجه من األكظمة استمداد وه ابهلل األّول اإليان فمظهر به، يتمنون
 حينئذ، لناسل املتغرّية املفهومات أنّ  ذلك -الكبرية  القاعدة هذه بغري نيان وال

 وضعوها اليت املذاهب مفهوم حتّدد اليت هي أكظمتهم، يف املتطّورة واألوضاع
 لناسا يصنعه مل الذي اإلسالميّ  النظام يف فأّما .أكفسهم على وطّبقوها ألكفسهم،
ا ألكفسهم،  هذا يف افأمّ .. ومالكهم ورازقهم وخالقهم الناس ربّ  للناس صنعه نّّ

 الواقع هو ننذ فواقعهم وفقه؛ أوضاعهم وي قيموا يّتبعوه أن نّما فالناس النظام،
 اترخييًّا واقًعا هذا فليس كّلّية، جياكبوه أو عنه، ينحرفوا أن ونّما اإلسالمّي؛ التارخييّ 
ّّ . لإلسالم  عند اراالعتب هذا نىل االكتباه من بدّ  وال! اإلسالم عن احنراف هو ان

 اإلسالمّية، ارخيّيةالت النظريّة تقوم االعتبار هذا فعلى. اإلسالميّ  التاريخ يف النظر
 اجلماعة واقع تربتع اليت األخرى، التارخيّية النظرًّيت سائر مع َاًما ختتلف وهي

 أو النظريّة ّورتط عن وتبحث املذهب، أو نظريّةلل العمليّ  التفسري هو الفعليّ 
 هلذه املتغرّية وماتاملفه ويف تعتنقه، اليت للجماعة الفعليّ  الواقع هذا يف املذهب
 املتفّردة، بيعتهط ينايف اإلسالم على النظرة هذه وتطبيق! اجلماعة فكر يف النظريّة
 .(1)«قيقيّ احل اإلسالميّ  املفهوم حتديد يف كثرية، أخطار نىل ويتّدي
 ارتكبها أّي من املنسوبني ،من أّي جرية ،كّل الرباءة  ،نّن اإلسالم بريء 

نليه، من اخللفاء واألمراء وامللوك والسالطني والوزراء واحلّجاب والقضاة والسادة 
 والقتلة واملدمنني ط واحلرس والكّتاب والشعراء واملغّننير  والقادة واجلنود والش  

 . والتّجار واملرابني واملتّلفني واملعّلمني واملتعّلمني والعاّمة واللصوص والفّجار
فهذه املفاسد اخلمس اليت هي االحتيال على كقض »قال ابن تيمّية:  

 ،احلع ونعادة النكاالحتيال ابخل   مثّ  ،األيان ونخراجها من مفهومها ومقصودها
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 مثّ  ،الققوع الطاالحتيال مبنع و  مثّ  ،االحتيال ابلبحث عن فساد النكاح مثّ 
 ،ًيت هللاواالستهزاء ِب ،األمور من املكر واخلداع ل: يف هذهاالحتيال بنكاح احمللّ  

كما رأيته   ،هار فيوجب طعن الكفّ وي   ،ر العقالء عن دين اإلسالمواللعب الذي ينفّ 
ين اإلسالم د متمن صحيح الفطرة أنّ   لكلّ وتبنّي  ،يف بعض كتب النصارى وغريها

  .(1)«الرهبان وخماريق ،شبه حيل اليهوداليت ت   ،عن هذه اخلزعبالت همنز   ،بريء
 ، ة رسول هللاخالف سنّ  ،مبتدع وكذلك كلّ »وقال ابن تيمّية أيًضا: 

فالرسول  ؛مل تشرعه الرسل وابتدع من الباطل ما ،ب ببعض ما جاء به من احلقّ وكذّ 
 ِّ يّن  ب ر يٌء ِ  ا ك  فـ ق ْل ن  ف إ ْن ع ص وْ ﴿قال تعاىل: ، ا ابتدعه وخالفه فيهبريء 
يـ ًعا ل ْست  م  ﴿وقال تعاىل:  ،(2)﴾تـ ْعم ل ون   نـْه ْم يف  ن ن  ال ذ ين  فـ ر ق وا د ينـ ه ْم و ك اك وا ش 

والدين ما  ،مه هللا ورسولهحرّ  واحلرام ما ،له هللا ورسولهفاحلالل ما حلّ  ،(3)﴾ش ْيء  
ا مل شرعوا دينً و  ،موالوا وحرّ م حلّ ني على أهنّ هللا املشرك شرعه هللا ورسوله. وقد ذمّ 

  .(1)«أيذن به هللا
 بل ما من نمام ناّل  ؛أمحد خصائص من هذا وليس»وقال ابن تيمّية أيًضا: 

ريء مالك ب ،قد اكتسب نىل مالك أانس ،هو منهم بريء ،وقد اكتسب نليه أقوام
 ،نيفة أانس أِب حواكتسب نىل ،هو بريء منهم ،أانس واكتسب نىل الشافعيّ  ،منهم

هو منهم بريء، واكتسب  ،أانس  هو بريء منهم، وقد اكتسب نىل موسى
بن أِب طالب  هو منهم بريء، وقد اكتسب نىل عليّ  ،أانس  نىل عيسى

 ،رهمـوغي ،ةوالباطنيّ  ،ةـمن القرامط -د اكتسب نليه ـنا قهو بريء منهم، وكبيّ  ،اسـأك
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  .(1)«مــــريء منهــــن هو بــــم - نـافقيـمنـوال ،دةــمالحـمن أصناف ال
 ورد علينا رقيم من بعض قارئي: شبهة وجواهبا»وقال حمّمد رشيد رضا: 

وتقصريهم يف  ،اهتمئوسيّ  ،شتون اخللفاء جريدتنا، اكتقد فيه صاحبه ما كتبناه يف
 يع؛ ألنّ يف مثل هذه املواض ،اخلوض  كعود نىلة، وكصحنا أباّل وظيفتهم الدينيّ 

فيشمتون  ،ان وأعداء دينناءوأعدا طلع عليها األجاكبارة ي  ها يف جريدة سيّ كتابت
 أنّ  -هلماوّ أ واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني: ة علينا.خذوهنا حجّ ويتّ  ،فينا

أو  ،اكباألج عند أولئك ،ما كتبناه يف ذلك هو قطرة من حبار التاريخ الزاخرة
 ،تناملّ  بناءفسكوتنا كتمان له عن أ ،عنه فإذا سكتنا .األعداء الذين يعنيهم املنتقد

 ؛ التسليةناّل  ه ال فائدة فيههم أكّ وظنّ  ،إلمهاهلم علم التاريخ ؛الذين جيهله أكثرهم
 كروهة؛ ألنّ قراءة التاريخ م عون الفقه يقول: ننّ مسعت بعض الشيوخ الذين يدّ  بل
ري مكروهة؛ سقراءة أكثر كتب احلديث والتف كذاًب. وتعليله هذا يقتضي أنّ  فيه
أحاديث موضوعة وضعيفة ومنكرة، وقصًصا كاذبة ابطلة، بل ال يبعد  فيها ألنّ 
 عاىل،الكذب يف تفسري كتاب هللا ت مة؛ ألنّ قراءهتا حمر   ذلك: ننّ  قال علىأن ي  

أو  قاس هبا الكذب يف سرية ملكي   ه من أعظم الكبائر، الكبيّ  واالختالق على
املذكور كثري من  هل هبا املتفقّ شغ  كتب الفقه اليت ي  ويف   حاكم أو خليفة أو عامل.

 وب احلقّ ش والصواب أنّ  .اإلفتاء هبا وال ،العمل يصحّ  األقوال الباطلة اليت ال
ّّ ترك احلقّ  بشيء من الباطل ال يقتضي  ؛محيصا يقتضي النظر الدقيق والت، ون

ا للشاربني. صً خال ،كما خيرج اللنب من فرث ودم من بني األابطيل، ليخرج احلقّ 
 ّّ  ذي هو من أشدّ ال ،املنتقد قول شيوخنا يف التاريخ حلضرة ا ذكران هذا لنبنّي ون
 ،تناى أمّ وعرضها عل ،نىل استخراج فوائده ليعلم مقدار حاجتنا ؛رات عنهاملنفّ 
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من مل و  ؛ منهاناّل  ةحقيقة مرض األمّ  كن هلم الوقوف علىم ال ي  ونشعارهم أهنّ 
، بل سعيه يكون عبثًا وضالاًل  فإنّ  ،ونذا سعى ؛لعالجهيعرف مرضه ال يسعى 

يفة أصحاب األفكار الضع يئالذين يرت - وما مثلنا مع األجاكب .خيبة وككااًل 
 ريداد ي  رى الصيّ ت  مثل النعامة اليتناّل  - أن كسرت ضعفنا عنهم أبسبابه وكتائجه

وجب عماه ي  ، نهماها عع ا أنّ ًـ لكيال تراه، تومهّ  ؛ئ رأسها وتسرتهفتخبّ  ،اقتناصها
لعصر ا وحالة ،وحرام على من جيهل اتريخ الغابر .ذلك عني النجاة عنها، وأنّ 

والصرب  - نيناوقد م   .ة، وهذا شيء ينفعهااألمّ  احلاضر أن يقول: هذا شيء يضرّ 
 كلّ   أنّ  اًـ تومهّ  ؛رون هباة، ويغرّ ون األمّ يغشّ  ،بقوم جهالء يف ةياب علماء -ابهلل 

تقدمي  من يعرف أحوال وكلّ  ؛يعلم تنازع األمم :ازع العوامل يف النحومن يقرأ تن
ر تصدّ  من وكلّ  ؛رهاة وأتخّ م األمّ يعرف أسباب تقدّ  :املسند واملسند نليه وأتخريمها

ة صحّ  يت يففله أن ي   :مة اإلجارة والسل  للفتوى يف مسائل الرضاع والطالق وصحّ 
والعلم،  كارة األفبل وقعنا يف فوضويّ  ؛الشعوب من أمراضها، ونطالقها من واثقها

سياسة  جع نليه.أ عليه، وال رئيس ير نًّا، وال برهان يتوكّ ف  نًّا م  ع  ا م  فرد منّ  فصار كلّ 
 ؛ملماتذلك اب ئات، ونن اكتهىا اليوم هي كتمان األمراض والسيّ السواد األعظم منّ 
اختالق  بل ؛باًل ة جذرّ وال ،ةة قبّ  تكون احلبّ حّت  ،د من حسنةوج  وتكبري ما عساه ي  

نىل  ،لغرورا ة يف حبرلتسبح األمّ  ؛احلسنات، والكذب فيها على األحياء واألموات
الدكيا  لتوني اهبا وخطباءهاتّ ك    ة أنّ وقد رأينا من سري األمم احليّ  .أن هتلك وتبور
زعجون ي   ائة مبلون أمر تلك السيّ ويهوّ  ئة،تهم سيّ نذا صدر من أمّ  ،صراًخا وعوياًل 

خيفى من  ملا ال ،ما االستعداد احلرِبّ فون احلسنات، وال سيّ ا خي  ورمبّ  ؛به نىل نزالتها
 أمرائهمما ككتبه يف االكتقاد على خلفاء املسلمني و  كلّ   الوجه الثاين: أنّ  األسباب.

 نل به بيان براءة الديوعلمائهم وأهل الطرق وْجيع رجال الدين، غرضنا األوّ 
ِّ  اإلسالميّ   ْجيع زعمون أنّ الذين ي ،نيميه به أعداء املسلمني من األوربيّ ا ير كفسه 
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 ،وفساد األخالق ،واالستبداد ،والظلم، والضعة ،من الضعف ،هبم ما حلّ 
 م أذلّ وجيعله ،الذي يكاد يحو سلطتهم من لوح البسيطة - واختالل األعمال
نليهم  ر  ج بسبب دينهم، فهو الذي ناّل  ؛هبم ما حلّ  ذلك كلّ   -الشعوب وأفقرها 

 هذا البالء والشقاء ما جاءهم ناّل  أنّ  واحلقّ . حهم يف مهاوي الشقاءالبالء، وطوّ 
ّّ ؛ ةمن االحنراف عن الدين، وما كاكت أمّ  ا لتنحرف عن دينها دفعة واحدة، ون
لماء السوء ع -فتتّول هلم العلماء  ،واألمراء يكون ذلك ابلتدريج، ينحرف الرؤساء

ننهم شربًا بعنا سواتّ  ،وا من قبلناءجا الذين وهكذا كان شأن ؛بعهم الدمهاءفتتّ  -
راءة الدين نظهار ب ال ريب أنّ  قرون. ة بعدّ ذلك ناّل  بشرب، وذراًعا بذراع، وال يتمّ 

هو أعظم خدمة  :وامليل عن هديه ،فيه ابلتقصري ومرؤوسيهم،رؤسائهم  ،برمي أهله
 يعقلها ناّل  ألصل والفرع مًعا، ومال ًها كان النقد بل النقض موج  له وألهله، وناّل 

ِّ العال   كن ، ال ي  ه أساس للسعادة متنيأكّ  ر بيانك  ذ   امون. ويدخل يف تربئة الدين 
 ،أورابّ  ةأبصارهم شعاع مدكيّ  خالفًا ملن أعشى ، عليهأن يقوم صرح جمد أهله ناّل 

قليد األعمى التوهل زادان هذا  ة.التقليد األعمى هلا هو الذي ينهض ابألمّ  فرأوا أنّ 
  .(1)« شقاء وتعاسة؟ناّل 

على  ،مها من التعقيب القرآينّ وهناك حقيقة أخرية كتعلّ »وقال سّيد قطب: 
ل أكرم رجال هذه واليت َثّ ،  اليت صاحبت رسول هللا ،مواقف اجلماعة املسلمة

ة اة نسالميّ استئناف حي يف طريقنا نىل ،ة على هللا.. وهي حقيقة انفعة لنااألمّ 
عدون أو يقربون والبشر يب منهج هللا اثبت، وقيمه وموازينه اثبتة، ننّ  عون هللا..ب

ك. ولكن ر وقواعد السلو يف قواعد التصوّ  ،صيبونطئون وي  من هذا املنهج، وخي  
 لثابتة.ا لقيمه وموازينه ارً يّـ على املنهج، وال مغليس شيء من أخطائهم حمسوابً 
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. وحني ينحرفون إه يصفهم ابخلطلسلوك، فإكّ ر أو اطئ البشر يف التصوّ وحني خي  
مهما تكن  - وال يتغاضى عن خطئهم واحنرافهم ه يصفهم ابالحنراف.فإكّ  ،عنه

 ذا أنّ م حنن من هليجاري احنرافهم! وكتعلّ  ؛وال ينحرف هو - منازهلم وأقدارهم
 لمة أن تبقىة املسه من اخلري لألمّ تربئة األشخاص ال تساوي تشويه املنهج! وأكّ 

 ،ف املخطئون واملنحرفون عنهامبادئ منهجها سليمة انصعة قاطعة، وأن يوص  
ا، م أبدً ر أخطاؤهم واحنرافاهترب   ت  وأاّل  -  كاكواأًيًّ  - وكهابلوصف الذي يستحقّ 

خطر على أ بتحريف املنهج، وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل
ج أو االحنراف.. فاملنه إ،ابخلط ،ات املسلمةمن وصف كبار الشخصيّ  ،اإلسالم

 ل وكلّ فع لإلسالم ليس هو كلّ  أكرب وأبقى من األشخاص. والواقع التارخييّ 
ّّ  ،وضع ا موافقً  ،عوهوضع صن فعل وكلّ  ا هو كلّ صنعه املسلمون يف اترخيهم. ون

ب س  حي   ال ،فهو خطأ أو احنراف للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة.. وناّل  ،َام املوافقة
ّّ  ؛اإلسالم، وعلى اتريخ اإلسالم على ف ب على أصحابه وحدهم، ويوص  س  ا حي  ن

أو خروج على  ،أو احنراف إ،وكه: من خطأصحابه ابلوصف الذي يستحقّ 
 ،ولو كاكوا مسلمني ،اتريخ اإلسالم ليس هو اتريخ املسلمني اإلسالم.. ننّ 

لإلسالم، يف  قيقيّ احل اتريخ اإلسالم هو اتريخ التطبيق أو ابللسان! ننّ  ،ابالسم
وسلوكهم، ويف أوضاع حياهتم، وكظام جمتمعاهتم.. فاإلسالم حمور  ،رات الناستصوّ 

فإذا هم خرجوا عن هذا اإلطار،  اثبت، تدور حوله حياة الناس يف نطار اثبت.
اهتم فوما هلم يومئذ؟ وما لتصرّ  ،، فما لإلسالمأو نذا هم تركوا ذلك احملور بتااتً 

فون ص  ر هبا اإلسالم؟ بل ما هلم هم يو فس  ب على اإلسالم، أو ي  س  وأعماهلم هذه حت  
ّّ  ،م مسلمونأبهنّ  ا  نذا خرجوا على منهج اإلسالم، وأبوا تطبيقه يف حياهتم، وهم ن

أمساء  أمساءهم قون هذا املنهج يف حياهتم، ال ألنّ م يطبّ ألهنّ  ؛كاكوا مسلمني
كه لمون؟! وهذا ما أراد هللا سبحامس مم يقولون أبفواههم: نهنّ مسلمني، وال ألهنّ 
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ليها ل عة املسلمة، وهو يكشف أخطاء اجلماعة املسلمة، ويسجّ مه لألمّ أن يعلّ 
ر النقص عفيها من جرائيرمحها بعد ذلك ويعفو عنها، وي   النقص والضعف، مثّ 
 .(1)..«والضعف يف حسابه.

تنبيه ب الفيج ،ا ما ألصقه اجلهلة أو األعداء ابإلسالمأمّ »قال ابن ابز: و 
ما ليس  سالميّ ق ابلرتاث اإللص   ال ي  وحّت  ، براءة اإلسالم منه يتبنّي عليه، حّت 

اذ املساجد واختّ  ،منه، كما فعل اجلهلة واملشركون من نحداث األبنية على القبور
ناء حيارب الب ؛على القبور، فهذا ليس من شأن اإلسالم، واإلسالم حيارب هذا

اليهود  كما فعلت  ،ا من وسائل الشركألهنّ  ؛ساجد عليهاامل اذواختّ  ،على القبور
بنوا على  حّت  ،عةة، من اجلهلة واملبتد  واتبعهم كثري من هذه األمّ  ،والنصارى

ذوا عليها املساجد والقباب، وحصل الشرك بسبب ذلك، فيجب أن القبور، واختّ 
ب نككار وجي، وليست من الرتاث اإلسالميّ  ،ا ليست من اإلسالمه على أهنّ نب  ي  

القراءة  يوحترّ  ،والدعاء عندها ،ذلك والقضاء عليه، وهكذا الصالة عند القبور
ت من الرتاث ا ليس أهنّ بني  وي   ،ه على هذانب  من وسائل الشرك، جيب أن ي   ،عندها

ِّ اإلسالميّ  وأككره اإلسالم، وهكذا ما أحدةه بعض  ،ا أحدةه اجلهلة، بل هي 
اث ه من الرتاث، وهذا غلط، ليس من الرت ويزعمون أكّ  ،لدابملوا الناس من االحتفال

 .اقليدً  وتيف أمصار كثرية، جهاًل  ،، ونن فعله كثري من املسلمنياإلسالميّ 
ة، وليس من لبعد القرون املفض   ،ةة يف الدينفاالحتفال ابملوالد من البدع احملد  

اثر اليت هجميع اآلوهكذا االحتفال  ع.من الرتاث املبتد   ، وهوالرتاث اإلسالميّ 
ِّ  ،يدعو نليها دعاة الشرك، سواء كاكت صخرة مه ا يعظّ أو شجرة، أو غري ذلك 
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ِّ  ن به، كلّ كو أو يترّب  ،الاجلهّ   .(1)«اإلسالم وهو ضدّ  ،ا ينايف اإلسالمهذا 
فهذه كصوص صرحية، تتّكد )براءة اإلسالم(، من كّل احنراف، ينحرف به 

الم(، من الرؤساء، والعلماء، والعاّمة، وغريهم. املنسوبون املنحرفون، عن )اإلس
 وتربئة اإلسالم من احنرافاهتم: أوىل من حماولة تربئة األشخاص، والدفاع عنهم.
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 شبهة االختالف

 
: نّن االختالفات الكثرية بني املتّلفني املنسوبني نىل اإلسالم، فإن قيل 

 لى أمرين:سالم، تدّل عواالختالفات الكثرية بني املطّبقني املنسوبني نىل اإل
 :أّن هداية اخلالق مل تكن اتّمة؛ ألّن الكثري من املنسوبني نىل اإلسالم -1
جاء  لف فيه، فكيف تزعمون أّن اإلسالميف كثري ِّا اخت   ،يعلمون احلقيقة ال

هلداية الناس، ونخراجهم من الظلمات نىل النور، واحلال أّن بعضهم يرمي بعًضا 
 اف عن الصراط القومي؟!ابلضاللة، واالحنر 

أّن احلقائق اإلسالمّية ليست حمفوظة من الضياع؛ ألّن كّل واحد من املتلّفني  -2
ابق ما أّن احلقائق اإلسالمّية تط - يف غالب أحواله وأحياكه -املختلفني يزعم 

 فيها؟! من خالفه آراء اختاره وارتضاه من آراء، دون
حّت  ،ّي، ال خيتلف فيه اةنان: تستند هذه الشبهة نىل واقع قطعقلت 

واقعّية قطعّية،  خيتلفون يف حقيقة املتّلفون املختلفون يف الكثري من املسائل، ال
 وهي أّن االختالف بينهم واقع موجود.

، بل هو من ولكّن اجلواب عنها سهل؛ فإّن االختالف ليس من هللا  
ّنة النبويّة؛ ، وجاءت السالناس أكفسهم؛ فلقد أكزل هللا القرآن، بلسان عرِّب مبني

 . ملزيد من التفصيل والتبيني، ليكون التطبيق صحيًحا سليًما موافًقا ملراد هللا
أّما االختالف، فإكّه مل يكن يف األصل عن جهل، بل كان بعد العلم  

ابلبّينات، ولكّن األهواء هي اليت احنرفت أبصحاهبا عن احلّق املبني، وهذا أمر عاّم 
 الت الرسل.يف كّل رسا

ر ين    ًة فـ بـ ع ث  اَّلل   الن ب يّ ني  م ب شّ  د   و م ْنذ ر ين  قال تعاىل: ﴿ك ان  الن اس  أ م ًة و اح 
حلْ قّ  ل ي ْحك م  بـ نْي  الن اس  ف يم ا اْختـ ل ف وا ف يه  و   م ا اْختـ ل ف  ف يه  و أ كـْز ل  م ع ه م  اْلك ت اب  اب 
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نـ ه ْم فـ ه د   ن ال  ال ذ ين  أ وت وه   ى اَّلل   ال ذ ين  آم ن وا م ْن بـ ْعد  م ا ج اء تْـه م  اْلبـ يّ ن ات  بـ ْغًيا بـ يـْ
ر اط  م ْست    . (1)ق يم ﴾ل م ا اْختـ ل ف وا ف يه  م ن  احلْ قّ  ِب  ْذك ه  و اَّلل   يـ ْهد ي م ْن ي ش اء  ن ىل  ص 

فساد، طغيان، واإلوالبغي أخطر صور اهلوى، فإكّه حيمل أصحابه على ال 
 والسعي نىل استعباد اآلخرين، ونخضاعهم ألهوائهم.

وسيلة من أخبث وسائل  - يف كّل زمان ومكان -وهكذا كان التحريف  
أهل البغي؛ إلفساد الناس، وصّدهم عن الدين احلّق، فأخضعوا ببغيهم ةالةة 

 أصناف من الناس:
ِّن مل يبلغوا مبلغهم يف البغي و أهل اهلوى -1 م؛ ألّن الطغيان، فاكقادوا هل، 

أهواءهم يف الغالب واحدة؛ فعمل هتالء على التبديل والتحريف والتزوير والدّس 
 واالفرتاء واالختالق والكذب والتدليس، وسائر وسائل اخلداع.

، الذين ليس هلم القدرة العلمّية الكافية، لفهم الكثري من احلقائق أهل اجلهل -2
تماد على من هم أقدر منهم؛ فإذا وقع هتالء حتت توجيه اإلسالمّية، ناّل ابالع
 سينحرفون عن الدين احلّق. - بال ريب -أهل األهواء؛ فإهّنم 

فني، الذين خيشون بطش الطغاة، ، من الضعفاء واملستضع  أهل اخلوف -3
وبطش أذانهبم، فيخضعون هلم، وهم يعلمون احلّق املبني؛ وخبضوعهم يعملون على 

 هني.ريف والتدليس، ونن كاكوا كارهني ومكر  التبديل والتح
ن ــ، وال م(جهلـل الـأه)ن ــ، وال م(هوىـل الـأه)ن ــن مــم يكـــن لــا مــأمّ  

ّق؛ من خمالفة احل - يف غالب أحواله وأحياكه -؛ فإكّه سيسلم (خوفـأهل ال)
اد ــّي، ال يكـبـسر ك  ـــأم (جهلـال)ة؛ ألّن ـــالمة اتمّ ـولكّنه لن يسلم من ذلك، س

علمها ي يـ، الت(قـائـحقـال)ون بعض ـجهلـي (اءــــالعلم)ى ـان، حتّ ــسـه نكــو منــخلـي
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 !!!ّل منهم علًماـــو أقـــن هـــيعلمها م ،قــوا حقائــما جهلـل ربّ ــرهم، بـغي
والتحريفات اليت أدخلها املبطلون ليست مبنأى عن أولئك الصادقني  

  حريفات قد دخلت يف كّل املتّلفات اإلكساكّية، فدخلت يفاملخلصني، فإّن الت
 ،هكتب القراءات، والتفسري، واحلديث، والشروح، والعقيدة، والفقه، وأصول

 والتاريخ، واللغة، واألدب. 
عض االحنراف، ب ،فال ريب يف أّن الصادقني املخلصني سينحرفون عن احلقّ 

، ال ريب بطالهنا، وهو أمر واقعحني يطّلعون على هذه التحريفات، ويغفلون عن 
 يف وقوعه، مل يسلم منه أحد من املتّلفني واملطّبقني.

 ثـمـار االختالف الطّيبة:
 ومع ذلك كّله، كان لالختالف عّدة َثار طّيبة، أبرزها ةالث:

 إثبات قطعّية االتّفاقّيات اإلسالمّية: -1
مسائل كثرية  م(، يفنّن وجود االختالف بني املتّلفني املنسوبني نىل )اإلسال

ا: دليل قطعّي على اكعدام تواطئهم، على الباطل؛ فإهّنم كاكوا بني حريص على  جدًّ
 تفنيد الباطل، وحريص على نفحام اخلصم.

سيالقي معارضة  -بال ريب  -فحني خيالف املتّلف احلّق يف أتليفه، فإكّه 
ينتفي  لكمن حيرص على تفنيد الباطل، ومن حيرص على نفحام اخلصم؛ وبذ

 قطًعا تواطت املتّلفني املنسوبني كّلهم، على القول الباطل.
فلوال وجود األدّلة القطعّية على شرعّية االتّفاقّيات اإلسالمّية، ملا اتّفق 

 املتّلفون على القول بشرعّيتها وقطعّيتها.
ن ـن، وبيّـ عيى مذهب مـنل، نـمنسوبيـال ،نـمتّلفيـن تواطت الـبي ،والفرق كبري

قطًعا،  ،عــر واقـــمذهيّب أمـى )اإلسالم(؛ فالتواطت الـنل ،نـمنسوبيـال ،نـمتّلفيـواطت الت
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 قطًعا. ،تحيل الوقوعـخالف التواطت الكّلّي؛ فإكّه مسـي وقوعه؛ بـوال خالف ف
ومن هنا ك درك أّن االختالف شاهد حّي قاطع، ي فحم )أعداء اإلسالم(، 

 عّيات اإلسالمّية(.   الذين حياولون التشكيك يف )القط
 إنكار األقوال التأليفّية الباطلة: -2

لو افرتضنا افرتاًضا أّن االختالف بني املتّلفني املنسوبني نىل )اإلسالم( كان  
 معدوًما؛ فإّن هذا االفرتاض يستلزم أحد افرتاضني ابطلني:

ط -أ ون أبًدا ئأن يكون املتّلفون املنسوبون نىل )اإلسالم( معصومني، حبيث ال خي 
 يف أتليفاهتم. 

 وهو افرتاض ابطل قطًعا، ال ريب يف بطالكه. 
طئ بعض املتّلفني املنسوبني نىل )اإلسالم(، فيسكت اآلخرون عن  -ب أن خي 

 بيان أخطائهم، والرّد عليها؛ لكيال حيصل االختالف بينهم. 
 وهو افرتاض ابطل قطًعا، ال ريب يف بطالكه. 

َثرة طّيبة، حني يتصّدى أهل احلّق؛ للكشف ولذلك كان االختالف ذا  
 عن أابطيل املبطلني، وأخطاء املخطئني. 

والفريق الذي أّدى نىل االختالف هو فريق املبطلني، وليس فريق احملّقني؛ 
فلو أّن املبطلني وافقوا احلّق يف أتليفاهتم، الكتفى االختالف بني الناس؛ ولكّن 

 ّق؛ ألهّنم يّتبعون أهواءهم، وأهواء سادهتم.املبطلني ال ي كن أن يوافقوا احل
وكذلك من أخطأ، وهو جمتهد، بنّية حسنة، ال بقصد خمالفة احلّق؛ فإكّه 
لن يعدم من يكشف عن خطئه، ونن كان معذورًا فيه؛ ولذلك ال بّد من 
االختالف ما دام املتلّفون غري معصومني، وما دام يف الناس حمّقون ومبطلون، وما 

 ناس من يعلم احلّق، ومن جيهله.دام يف ال
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فلوال اختالف احملّقني واملبطلني، اللتبس احلّق ابلباطل؛ ألّن املبطلني 
 سيخالفون احلّق قطًعا؛ فوجب على احملّقني خمالفة املبطلني، والرّد عليهم. 

 ابتالء املؤّلفني واملطّبقني املنسوبني: -3
و ليس صفة النقص، فهبصفة راسخة يف اإلكسان، هي  االختالفيذّكران 

نهلًا؛ ليكون بريًئا من النقص، وليس كّل الناس أكبياء؛ ليسلموا من أكثر صور 
النقص، وليسوا كّلهم بدرجة واحدة يف العلم، وال بدرجة واحدة يف القدرة، 

 ،بدرجة واحدة يف الرغبة؛ ولذلك ال بّد من اختالفهم؛ لتختلف درجاهتم وال
 ستحقاق الثواب والعقاب.، وليختلفوا يف ا هللا عند

لو شاء هللا خللق الناس كّلهم على كسق واحد، »قال سّيد قطب: 
ليست  وال تنويع فيها. وهذه ،ال تفاوت بينها ،وابستعداد واحد.. كسًخا مكرورة

طبيعة هذه احلياة املقّدرة على هذه األرض. وليست طبيعة هذا املخلوق البشرّي 
وق لقد شاء هللا أن تتنوّع استعدادات هذا املخلالذي استخلفه هللا يف األرض. و 

وحيمل تبعة  وأن خيتار هو طريقه، ،ب القدرة على حرّيّة االجّتاهواجّتاهاته. وأن يوه  
وجيازى على اختياره للهدى أو للضالل.. هكذا اقتضت سّنة هللا،  ،االختيار

ف ه تصرّ أكّ  يف ،وجرت مشيئته. فالذي خيتار اهلدى كالذي خيتار الضالل سواء
يف خلقه، ووفق مشيئته يف أن يكون هلذا املخلوق أن خيتار،  ،حسب سّنة هللا

كان ف ،وأن يلقى جزاء منهجه الذي اختار. شاء هللا أاّل يكون الناس أّمة واحدة
ول وأن يبلغ هذا االختالف أن يكون يف أص ،من مقتضى هذا أن يكوكوا خمتلفني
د، هللا، الذين اهتدوا نىل احلّق، واحلّق ال يتعدّ العقيدة، ناّل الذين أدركتهم رمحة 

 . (1)«فاتّفقوا عليه. وهذا ال ينفي أهّنم خمتلفون مع أهل الضالل

                                                           
 .1/1333( يف ظالل القرآن: 1)
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فاالختالف ركن من أركان االبتالء؛ ألكّه يعن التفاوت بني الناس، وهذا 
التفاوت يدعو الصادقني منهم، نىل البحث عن احلّق، واالجتهاد يف اتّباعه، 

 ، فيتبنّي فضلهم على من أعرضوا عن احلّق، وهم يعلمون، ومن قّصروا يفوموافقته
 البحث عنه، ومن تقاعسوا يف ذلك. 

الء يف كّل صفاهتم، ملا كان لالبت ،ولو أّن الناس كّلهم كاكوا بدرجة واحدة
 خيتربهم، ، بلابتداء ،فيما يتساوون يف معرفته ،من معَن؛ فاملعّلم ال خيترب التالميذ

ن اجتهد منهم، لتظهر جهود م ، ابلتحصيل واالجتهاد؛يف معرفته ،تفاوتونفيما ي
 واضحة.

فإذا جئنا نىل اجلاكب التأليفّي، وجدان االبتالء واضًحا كّل الوضوح، فكم 
من متّلف التزم برأي ابطل، وهو ال يعلم أكّه ابطل، مثّ جاءته األدلّة القاطعة الدالّة 

 على بطالن ذلك الرأي. 
تعّصب لرأيه، واتّبع هواه، وظّل يدافع عن ذلك الرأي الباطل،  فمنهم من

وهو يعلم أكّه ابطل؛ ألّن هواه موافق لذلك الرأي، أو ألكّه أيكف من االعرتاف 
 .إابخلط

ومنهم من محلته التقوى على اتّباع اهلدى، وقتل اهلوى، فعدل عن رأيه 
 القدمي، وصرّح ابلرأي اجلديد، واعرتف خبطئه. 

 وجدان االبتالء واضًحا أيًضا، فكم من ،ئنا نىل اجلاكب التطبيقيّ ونذا ج
مطّبق كان خيالف الشريعة اإلسالمّية، وهو ال يعلم، مّث جاءته البّينات القاطعة، 

 فعلم أكّه كان خيالف احلّق يف تطبيقه.
فمنهم من ظّل على خمالفته؛ ألّن هواه قد تغّلب عليه، فصّده عن 

 ،بعد أن هداه هللا ،ارمـمحـن اتب، وأانب، وكّف عن ال، ومنهم م هللا طاعة
 مبني.ـنىل احلّق ال
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يلتوي،   مستقيم، الذي الـوالسبيل القاصد: هو الطريق ال»قال سّيد قطب: 
السبيل  جائر هوـحيد عنها. والسبيل الـى غايته، فال يـه يقصد قصًدا، نلكأكّ 

ش اء   دها! ﴿و ل وْ ــف عنــال يقل نليها، أو اية، ال يوص  ـمجاوز للغـمنحرف، الـال
اك ْم أ ْْج ع ني ﴾ ا للهدى والضالل، (1)هل  د  .. ولكّنه شاء أن خيلق اإلكسان مستعدًّ

لك فكان منهم من يس ؛وأن يدع إلرادته اختيار طريق اهلدى، أو طريق الضالل
السبيل القاصد، ومنهم من يسلك السبيل اجلائر. وكالمها ال خيرج على مشيئة 

 .(2)«، اليت قضت أبن تدع لإلكسان حرّيّة االختيارهللا

                                                           
 .3( النحل: 1)
 .1/2162( يف ظالل القرآن: 2)
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 مصير املختلفين

 

: نذا مل يكن املنسوبون نىل اإلسالم، على الوجه األكمل، يف قيل فإن
العقائد واألعمال واألخالق، حبيث ال ينجو أحد منهم من خمالفة احلّق، قلياًل، 

 ة، وهم على هذه احلال؟!أو كثريًا، فكيف سيدخلون اجلنّ 
ة ودخول النار، ليسا حبكم اإلكسان، كائًنا من كان، بل : دخول اجلنّ تقل

ركوا، ليحكم بعضهم على بعض، ملا دخل اجلّنة ، فإّن الناس لو ت  حبكم هللا 
 أحد، وملا سلم من النار أحد.

ا األمر كّله هلل  ، هو أعلم ابلذين يستحّقون الثواب، وهو أعلم ونّّ
  يظلم رّبك أحًدا. ابلذين يستحّقون العقاب، وال

ًئا و ن ْن  قال تعاىل: ﴿و ك ض ع  اْلم و از ين  اْلق ْسط  ل يـ ْوم  اْلق ي ام ة  ف ال  ت ْظل م  كـ ْفسٌ   ش يـْ
ب ني ﴾ ن ا هب  ا و ك ف ى ب ن ا ح اس  ثْـق ال  ح ب ة  م ْن خ ْرد ل  أ تـ يـْ  . (1)ك ان  م 
ض عتمًدا على فهمه لبعأّما نذا أراد أحد أن جيتهد برأي يف هذا الباب، م

األدّلة القرآكّية، فإكّه سيقول مبا قاله كثري من املتّلفني، وهو أّن املخالف للحّق، 
نذا خالف احلّق؛ بسبب اجلهل، أو بسبب الضعف. أّما نذا خالف احلّق  ،رعذ  ي  

 .وأانب، فإّن هللا غفور رحيم نذا اتب لكّنه ؛رعذ  بسبب اهلوى، فإكّه ال ي  
هنار رمضان؛ بسبب اجلهل، ِبحدى صوره، كالنسيان؛  فمن أفطر يف

بسبب الضعف، ِبحدى صوره، كاملرض؛ فإكّه معذور يف نفطاره. أّما من  أو
 ؛أفطر، وهو سليم، من كّل صور اجلهل، ومن كّل صور الضعف، ولكّنه أفطر

 ، فليس مبعذور.اتّباًعا هلواه، أو نعراًضا عن أمر هللا 

                                                           
 .11( األكبياء: 1)
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سبب ة اليت يستدّل هبا املتّلفون الذين يعذرون الناس؛ بوأقوى األدّلة القرآكيّ 
 اجلهل، وبسبب الضعف:

ا م ا قوله تعاىل: ﴿ال  ي ك لّ ف  اَّلل   كـ ْفًسا ن ال  و ْسع ه ا هل  ا م ا ك س ب ْت و ع ل يـْه   -1
ين ا أ ْو أ ْخط ْأان  ر بـ ن ا و ال  حت ْ  ْذان  ن ْن ك س  ن ا ن ْصرًا ك م ا مح  ْلت ه  اْكت س ب ْت ر بـ ن ا ال  تـ ت اخ  م ْل ع ل يـْ

ْلن ا م ا ال  ط اق ة  ل ن ا ب ه  و اْعف  ع ن ا و ا ْغف ْر ل ن ا و اْرمح ْن ا ع ل ى ال ذ ين  م ْن قـ ْبل ن ا ر بـ ن ا و ال  حت  مّ 
ان  ف اْكص ْران  ع ل ى اْلق ْوم  اْلك اف ر ين ﴾  . (1)أ ْكت  م ْوال 

م  اخلْ ْنز ير  و م اقوله تعاىل: ﴿ -2 يـْت ة  و الد م  و حلْ  أ ه ل  ب ه  ل غ رْي  اَّلل    ن ّ  ا ح ر م  ع ل ْيك م  اْلم 
يٌم﴾ غ  و ال  ع اد  ف ال  ن مْث  ع ل ْيه  ن ن  اَّلل   غ ف وٌر ر ح   . (2)ف م ن  اْضط ر  غ يـْر  اب 

َّلل   م ْن بـ ْعد   -3 ي ان  ن ي اك ه  ن ال  م ْن أ ْكر ه   قوله تعاىل: ﴿م ْن ك ف ر  اب  إْل   و قـ ْلب ه  م ْطم ئ نٌّ اب 
اٌب ع ظ ي ْلك ْفر  ص ْدرًا فـ ع ل ْيه ْم غ ض ٌب م ن  اَّلل   و هل  ْم ع ذ   . (3)ٌم﴾و ل ك ْن م ْن ش ر ح  اب 

تـ غ وا ع ر ض  ص  قوله تعاىل: ﴿و ال  ت ْكر ه وا فـ تـ ي ات ك ْم ع ل ى اْلب غ اء  ن ْن أ ر ْدن  حت    -1 ًنا ل تـ بـْ
يٌم﴾ كـْي ا و م ْن ي ْكر ْهه ن  ف إ ن  اَّلل   م ْن بـ ْعد  ن ْكر اه ه ن  غ ف وٌر ر ح   . (1)احلْ ي اة  الد 

وهذا من أسباب فنت تقع بني األّمة، فإّن أقواًما يقولون »قال ابن تيمّية: 
هّنم تعّمدوا أقواًما، يظّنون أ فتبلغ ؛وقد أخطأوا ،ويفعلون أمورًا هم جمتهدون فيها

ون، ، وهم أيًضا جمتهدون خمطئإرون ابخلطعذ  فيها الذكب، أو يظّنون أهّنم ال ي  
فيكون هذا جمتهًدا خمطًئا يف فعله، وهذا جمتهًدا خمطًئا يف نككاره، والكّل مغفور 

 .(9)«هلم. وقد يكون أحدمها مذكًبا، كما قد يكوانن ْجيًعا مذكبني
                                                           

 .256( البقرة: 1)

 .113( البقرة: 2)
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كون الرجل ر قائلها، قد يكف  وهكذا األقوال اليت ي  »مّية أيًضا: وقال ابن تي
أو مل  بة ملعرفة احلّق، وقد تكون عنده، ومل تثبت عنده،مل تبلغه النصوص املوج  

يتمّكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات، يعذره هللا هبا، فمن كان 
ائًنا ما كان، يغفر له خطأه، كمن املتمنني جمتهًدا يف طلب احلّق، وأخطأ، فإّن هللا 

ب اــــــريّة، أو العملّية. هذا الذي عليه أصحــل النظــائــمسـي الـف ،انــــواء كـــــس
ر ف  كي   ،وما قّسموا املسائل نىل مسائل أصول ؛وْجاهري أئّمة اإلسالم ، النيبّ 

 .(1)«ر ِبككارهاكف  ال ي   ،ومسائل فروع ؛ِبككارها
مع اإلكسان قد جيت ماعة أنّ ة واجلمن أصول أهل السنّ »وقال ابن عثيمني: 

ة ليست عريّ بدعة األش رة، ومن املعلوم أنّ نذا مل تكن البدعة مكفّ   ،فيه سّنة وبدعة
 ،املسلمني ينفع جة عن اإلسالم، وال ماكع من الثناء على من قام مبامن البدع املخر  

 .لكقام به من ذ من الثناء؛ فهو حممود على ما مبا يستحقّ  ،من هذه الطائفة
هو دائر ه فيها جمتهد، فنا أكّ أّما ما حصل منه من بدعة، كعلم أو يغلب على ظنّ و 

 ،تهادة يف حكم يسوغ فيه االججمتهد من هذه األمّ  كلّ   جرين؛ ألنّ بني األجر واأل
   .(2)«أو األجرين ،فلن يعدم األجر

يف تلك  معذورون -وهم يف الغالب من أهل العلم  -فإذا صّح أّن املتّلفني  
يف  -خالفات؛ ألهّنم بذلوا جهدهم، لكّنهم مل يصلوا نىل احلّق، فإّن العاّمة امل

صادقني  اكواجيهلون احلّق، وك أوىل ابلعذر، نن كاكوا - تطبيقاهتم املخالفة للحقّ 
 .، وال يّتبعون أهواءهميف قلوهبم

 ومن املعلوم أّن املخوف يف زلّة العامل تقليده فيها؛ نذ لوال»قال ابن القّيم: 

                                                           
 . 136-23/139( جمموعة الفتاوى: 1)

 .29/135وع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حمّمد بن صاحل العثيمني: ( جمم2)
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عه ف من زّلة العامل على غريه. فإذا عرف أهّنا زلّة، مل جيز له أن يّتبالتقليد مل خي   
ا زّلة، فهو على عمد، ومن مل يعرف أهنّ  إفيها، ابتّفاق املسلمني، فإكّه اتّباع للخط

 .(1)«مر بهأعذر منه، وكالمها مفّرط فيما أ  
ين،  مسائل الدا كثر اختالف الناس يفمّ ـول»قال ابن رجب احلنبلّي: و 
بغض ه ي  ظهر أكّ منهم ي   قهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتالعنهم، وكلّ وكثر تفرّ 

ا بعً ا، بل يكون متّ ا، وقد ال يكون معذورً هلل، وقد يكون يف كفس األمر معذورً 
من البغض كذلك  اكثريً   بغض عليه، فإنّ ا يف البحث عن معرفة ما ي  رً مقصّ  هلواه،

 ّّ ا، ونن أ قطعً خط ، وهذا الظنّ  احلقّ ه ال يقول ناّل أكّ  ع يظنّ ا يقع ملخالفة متبو ن
وقد  .صيبي  طئ و قد خي   فيما خولف فيه، فهذا الظنّ   احلقّ ه ال يقول ناّل ريد أكّ أ  

 أن هذا يقدح يف اإللف، أو العادة، وكلّ  وأد اهلوى، يكون احلامل على امليل جمرّ 
يف هذا  زح كفسه، ويتحرّ هذا البغض هلل، فالواجب على املتمن أن ينص يكون

ي عنه ا هن  خشية أن يقع فيم ؛دخل كفسه فيهز، وما أشكل منه، فال ي  غاية التحرّ 
ة الدين ا من أئمّ ريً كث  ن له، وهو أنّ ينبغي التفطّ  وههنا أمر خفيّ  م.من البغض احملر  

ا وضوعً ا على اجتهاده فيه، ما فيه، مأجورً ا، ويكون جمتهدً  مرجوحً قواًل  قد يقول
قد ال  هه خطته فيه، وال يكون املنتصر ملقالته تلك مبنزلته يف هذه الدرجة، ألكّ عن

ة ه من أئمّ ري  ه لو قاله غ لكون متبوعه قد قاله، حبيث نكّ ناّل  ،ينتصر هلذا القول
الدين، ملا قبله، وال اكتصر له، وال واىل من وافقه، وال عادى من خالفه، وهو مع 

ّّ أكّ  هذا يظنّ  ّّ م مبنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإنّ  لحقّ ا اكتصر له ن ا كان تبوعه ن
 ابفقد ش ،ا هذا التابع، ونن أخطأ يف اجتهاده، وأمّ قصده االكتصار للحقّ 

، إب نىل اخلطنس  ي   متبوعه، وظهور كلمته، وأاّل  علوّ  نرادة   ه احلقّ ه ملا يظنّ اكتصار  
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م عظيم، وهللا ه فه، فافهم هذا، فإكّ وهذه دسيسة تقدح يف قصد االكتصار للحقّ 
 .(1)«يهدي من يشاء نىل صراط مستقيم

ق، فسّ  يما ي  ر، كاجلهل ابحلكم فكفّ  اجلهل ابحلكم فيما ي  »وقال ابن عثيمني: 
ر هجهله، عذ  ر ي  كفّ  فكذلك اجلاهل مبا ي   ،ر هجهلهعذ  ق ي  فسّ  فكما أّن اجلاهل مبا ي  

بحث، ومل ي ،ومل يسأل ،ّلموال فرق... لكن نذا كان هذا اجلاهل مفّرطًا يف التع
فريط، وليس  يكون منهم تق نّما أاّل فسّ  ر ومبا ي  كفّ  فهذا حمّل كظر. فاجلّهال مبا ي  

حّق، فإن ون للدع  رون، ولكن ي  عذ  على ابهلم، ناّل أّن هذا العمل مباح، فهتالء ي  
 كم عليهم مبا يقتضيه هذا اإلصرار، وأّما نذا كان اإلكسان يسمع أنّ ح   ،أصّروا

ر ذ  عللشرك، ولكّنه هتاون، أو استكرب، فهذا ال ي   تدّ  م، أو أّن هذا م  هذا حمر  
 . (2)«هجهله

ه، يف أّي ذ هجهلفمن كان جاهاًل، فإكّه ال يتاخ  »وقال ابن عثيمني أيًضا: 
شيء كان من أمور الدين، ولكن جيب أن كعلم أّن من اجلهلة من يكون عنده 

يكون  ر له احلّق، ولكّنه ال يبحث عنه، وال يّتبعه، بلذك  أكّه ي   :كوع من العناد، أي
على ما كان عليه أشياخه، ومن يعّظمهم ويّتبعهم، وهذا يف احلقيقة ليس 

 .  (3)«مبعذور
 -سان ر به اإلكعذ  الذي ي   ،جهلـال أنّ  مهمّ ـفال»وقال ابن عثيمني أيًضا: 

 ،لى صاحبهحكم عـم، والــــلإلة هو رافع - هـــر لـــذك  ، وال ي  حقّ ـيعلم عن ال حيث الـب
 ، هللااّل مسلمني، ويشهد أن ال نله نـنن كان ينتسب نىل ال مّ ــما يقتضيه عمله، ةـب

 ،مسلمنيـلى اـان ال ينتسب نلـــر منهم، ونن كـ  عتبه ي  هللا، فإكّ  ًدا رسولحمّ ـم وأنّ 
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 . (1)«ي الدكياـف ،هــالذي ينتسب نلي، نـل الديــم أهـــه حكــحكم فإنّ 
ا هو يف ابب التعايش؛ ألّن  والعذر الذي يقول به كثري من املتّلفني، نّّ

عايش عنهم، ارتفع الت - فيما أمكن فيه العذر - نذا مل يعذر بعضهم بعًضا ،الناس
 وحّل حمّله التعادي والتقاتل. 

رّه قوالفرق كبري بني أن تعذر اإلكسان، الذي يستحّق العذر، وبني أن ت  
؛ فليس املقصود من العذر التساهل يف الباطل، وترك النصيحة، بل على أخطائه

من  املقصود اإلبقاء على التعايش، ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندك أمران: عذر
 يستحّق العذر، والنصيحة له، بتنبيهه على أخطائه. 

ا، بني )االحرتام(، و)االلتزام(؛ فإّن احرتام املخالفني،  والفرق كبري جدًّ
وا به من يعن وجوب االلتزام مبا اختصّ  كفريهم، والتماس األعذار هلم: الوجتن ب ت

آراء؛ فإن أوجبوا على خمالفيهم ذلك االلتزام؛ فقد أوجبوا على أكفسهم االلتزام مبا 
 خيتّص به خمالفوهم من آراء!!!

عليهم؛  والفرق كبري بني أن يعذر الناس، بعضهم بعًضا، وبني حكم هللا 
يعلم ما يف قلوب عباده، ويعلم الصادق من الكاذب، فهو العليم  فإّن هللا 

 بذات الصدور، وهو العفّو الغفور الرحيم. 
 -قة يف احلقي -وأكت تـجهل أكّه معاكد  ،معاكًدا فقد تعذر أكت نكساانً 

أّن سبب خمالفته للحّق هو جهله؛ فليس لك أن تطّلع على ما يف قلبه؛  تظنّ ف
 سيخالف -أكت  الذي عذرته - معاكدـالعلم أّن هذا ي -وحده  - ولكّن هللا

و اجتمعت عنده كّل األدّلة القاطعة، الدالّة على احلّق؛ ألكّه يّتبع ـــى لـحّق، حتّ ـال
 هوى، ويتةره على اهلدى.ـال
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ر ون  و م ا تـ عْ  ل ن ون  قال تعاىل: ﴿يـ ْعل م  م ا يف  الس م او ات  و اأْل ْرض  و يـ ْعل م  م ا ت س 
 . (1)و اَّلل   ع ل يٌم ب ذ ات  الص د ور ﴾

م   ماس ع الناس كّلهم، على التفالذي ال يستحّق العذر لن ينفعه أن جي 
 .العذر له؛ فإّن األمر هلل 

ْل ك   ال   يـ ْوم  ﴿قال تعاىل:  ًئا ل نـ ْفس   كـ ْفسٌ  َ  يـْ  .(2)﴾َّلل     ْوم ئ ذ  يـ   و اأْل ْمر   ش 
ًئاش   كـ ْفس   ع نْ  كـ ْفسٌ  جت ْز ي ال   ًمايـ وْ  و اتـ ق وا﴿وقال تعاىل:  نـْه ا يـ ْقب ل   و ال   يـْ  م 

 .(3)﴾يـ ْنص ر ون   ه مْ  و ال   ش ف اع ةٌ  تـ نـْف ع ه ا و ال   ع ْدلٌ 
 مْ ـــــه   و ال   مْ ـــه  ـــذ ر ت  ـــعْ ـم   واـــم  ـل ـ ظ   ن  ـــذ يـال   ع  ـــف  ــنْ ــي   ال   ذ  ـــئ  ــْوم  ــي  ــف  ﴿وقال تعاىل: 

 .(1)﴾ي ْستـ ْعتـ ب ون  
 وء  ــــــس   ه مْ ـو ل   الل ْعن ة   ه م  ـو ل   م ْعذ ر تـ ه مْ  الظ ال م ني   ع  ـــيـ نـْف   ال   ْوم  ــــي  ﴿وقال تعاىل: 

ار    .(9)﴾الد 
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قينـمخارج ال
ّ
 مت

 
كيف ينهى اإلسالم أتباعه عن االختالف، وأسباب االختالف   فإن قيل: 

 مستحوذة عليهم؟!
: قد يكون االختالف حمموًدا، وهو االختالف بني أهل احلّق، وأهل قلت 

ل؛ فإهّنما ال جيتمعان، ناّل بعد أن يرتك أهل الباطل ابطلهم، ويّتبعوا احلّق، الباط
 في صبحوا من أهل احلّق.

م ن وا اتـ بـ ع وا ﴿ذ ل ك  أب  ن  ال ذ ين  ك ف ر وا اتـ بـ ع وا اْلب اط ل  و أ ن  ال ذ ين  آقال تعاىل: 
 .(1)ن اس  أ ْمث اهل  ْم﴾احلْ ق  م ْن ر هبّ  ْم ك ذ ل ك  ي ْضر ب  اَّلل   ل ل

 األمم السبع املنسوبة إىل )اإلسالم(:
واملنسوبون نىل اإلسالم يف الظاهر أّمة واحدة، ولكّنهم يف احلقيقة أمم  

بون ، خمتلفة، أبرزها سبع أمم: املكذّ بون، واملنافقون، واملعطّ لون، واملغالون، واملتعصّ 
دون، واملّتقون.  واملفس 

، أو يكفرون برسالة ، فإهّنم يكفرون بوجود اخلالق فأّما املكّذبون 
 ، ويكّذبون أبصول اإلسالم الكربى.  حمّمد

ون يتظاهر  وهم يصّرحون بكفرهم، وبرفضهم حلقائق اإلسالم، فال
ابإلسالم، كاملنافقني؛ ولكّن بعض الناس جيهلون حقيقة حاهلم؛ فينسبوهنم نىل 

 اإلسالم، كسبة وراةّية. 
يكون أفراد هذه األّمة من أهل احلّق؛ ألّن اإليان أبصول ي كن أن  فال

 اإلسالم الكربى من أوجب صفات أهل احلّق. 
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. يـ ْوم  ﴿فـ و ْيٌل يـ ْوم ئ ذ  ل ْلم ك ذّ ب ني . ال ذ ين  ه ْم يف  خ ْوض  يـ لْ قال تعاىل:  ع ب ون 
ر  ج ه ن م  د عًّا. ه ذ ه  الن ار  ال يت    ت ْم هب  ا ت  ي د ع ون  ن ىل  ان   .(1)ك ذّ ب ون ﴾ك نـْ

دّ ين . و م ا ﴿و ْيٌل يـ ْوم ئ ذ  ل ْلم ك ذّ ب ني . ال ذ ين  ي ك ذّ ب ون  ب يـ ْوم  الوقال تعاىل: 
تـ ن ا ق ال  أ س اط ري  اأْل   . ن ذ ا تـ تـْل ى ع ل ْيه  آًي  و ل ني . ك ال  ب ْل ي ك ذّ ب  ب ه  ن ال  ك ل  م ْعت د  أ ة يم 

ب ون . ك ال  ن كـ ه ْم ع ْن ر هبّ  ْم يـ ْوم ئ ذ  ل م ْحج و ر ا ب ون . مث   ن كـ ه ْم ن  ع ل ى قـ ل وهب  ْم م ا ك اك وا ي ْكس 
ت ْم ب ه  ت ك ذّ ب ون ﴾ ا ال ذ ي ك نـْ . مث   يـ ق ال  ه ذ  يم    .(2)ل ص ال و اجلْ ح 

اإليان؛  خالية منوأّما املنافقون، فإهّنم ينتسبون نىل اإلسالم، وقلوهبم 
 فيتظاهرون ابإلسالم؛ خوفًا، أو طمًعا، أو كيًدا.

والنفاق من أمراض القلوب، وال يعلم ما يف القلوب، ناّل عاّلم الغيوب؛ 
وال يصّح اهّتام أحد ابلنفاق، اعتماًدا على الظنون والشكوك واألوهام؛ فعلينا أن 

 حنكم ابلظاهر، وهللا يتوىّل السرائر.
م ر د وا  ﴿و ِ  ْن ح ْول ك ْم م ن  اأْل ْعر اب  م ن اف ق ون  و م ْن أ ْهل  اْلم د ين ة  قال تعاىل: 

ىل  ع ذ اب  ع ل ى النّ ف اق  ال  تـ ْعل م ه ْم حن ْن  كـ ْعل م ه ْم س نـ ع ذّ بـ ه ْم م ر تـ نْي  مث   يـ ر د ون  ن  
  .(3)ع ظ يم ﴾

 أ ْلق ى ﴿و ال  تـ ق ول وا ل م نْ تعاىل: املسألة األوىل: قال »قال الفخر الرازّي: 
م  ل ْست  م ْتم ًنا﴾ م ألقوا مع أهنّ  ،(9)ْم تـ ْتم ن وا﴾ـ﴿ق ْل ل   :وقال ههنا ،(1)ن ل ْيك م  الس ال 

 واجتناب الظنّ  ،عمل القلب غري معلوم نشارة نىل أنّ  :نليهم السالم، كقول
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 ّّ ، وال ملن (1)يهو مرائ :اًل قال ملن يفعل فعي   فال ؛م ابلظاهرك  ا حي  واجب، ون
 ،تمنفالن ليس مب :هللا خبري مبا يف الصدور، نذا قال هو منافق، ولكنّ  :أسلم

ز لنا ذلك القول، فهو الذي جوّ  ،(2)ْم تـ ْتم ن وا﴾ـ﴿ق ْل ل  حصل اجلزم، وقوله تعاىل: 
نا: وضمري قلوهبم، فقال ل ،حيث أطلعه هللا على الغيب ، وكان معجزة للنيبّ 

 .(3)«لبهلعدم علمكم مبا يف ق ؛الست متمنً  :ملن ألقى نليكم السالم ، تقولواأكتم ال
ولكّن عدم االهّتام ابلنفاق ال يعن أّن املنافقني من ْجلة أهل احلّق؛ ألّن 

ي كن أن  املنافقني ليسوا من املتمنني، واإليان من أوجب صفات أهل احلّق؛ فال
وا، ناّل بعد أن يرتكوا النفاق، ويتمنوا، ويتوب يكون أفراد هذه األّمة من أهل احلّق،

 وي صلحوا، ويعتصموا ابهلل.
ريًا. ﴿ن ن  اْلم ن اف ق ني  يف  الد ْرك  اأْل ْسف ل  م ن  الن ار  و ل ْن جت   قال تعاىل:  د  هل  ْم ك ص 

َّلل   و أ ْخل ص وا د ينـ   ب وا و أ ْصل ح وا و اْعت ص م وا اب  ْم َّلل    ف أ ول ئ ك  م ع  اْلم ْتم ن ني  ه  ن ال  ال ذ ين  ات 
  .(1)و س ْوف  يـ ْتت  اَّلل   اْلم ْتم ن ني  أ ْجرًا ع ظ يًما﴾

ًقا، وأّما املعطّلون، فإهّنم يعطّلون كثريًا من احلقائق اإلسالمّية، أتليًفا، فتطبي
ويعطّلون  ،فيعطّلون بعض األحكام الشرعّية، كتحرمي البغاء واخلمر والراب والتربّج

بعض أحكام العبادات، واملواريث، والعقوابت، كما يعطّلون بعض املعاين القرآكّية، 
 ويبتدعون أتويالت حتريفّية خمالفة للقرآن الكرمي.

، وهو منهج مضاّد للحقائق اإلسالمّية -يف احلقيقة  -واملنهج التعطيلّي 
داموا  ، ما(اإلسالم) ؛ فال قيمة الكتساب أفراده نىل(أعداء اإلسالم)من صنيعة 
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 .دهم، مّتبعني أهواءهم، وأهواء أسياي نكرون ما ةبت ابلدليل الشرعّي القطعيّ 
وأّما املغالون، وهم الغالة، فإهّنم يستمسكون بعقائد ابطلة، قائمة على 
الغلّو يف الصاحلني، أو الغلّو فيمن يزعمون أهّنم من الصاحلني، حّت يتّدي هبم 

 ساك بعقائد كفريّة، وعقائد شركّية، تضاهي بعض العقائد، اليتالغلّو نىل االستم
 يستمسك هبا املنتسبون نىل األدًين الباطلة، كاملسيحّية مثاًل.  

 عقائد مضاّدة للعقائد اإلسالمّية؛ ونن -يف احلقيقة  -وعقائد املغالني 
 ىلاكتسب أصحاهبا نىل )اإلسالم(؛ فإّن اكتساهبم أشبه ابكتساب املسيحّيني ن

 ، وهو بريء منهم، ومن أابطيلهم، كّل الرباءة.عيسى 
خت  ذ وين  ﴿و ن ْذ ق ال  اَّلل   ًي  ع يس ى اْبن  م ْرمي   أ أ ْكت  قـ ْلت  ل لن اس  اقال تعاىل: 

ي  ن هل  نْي  م ْن د ون  اَّلل   ق ال  س ْبح اك ك  م ا ي ك ون  يل  أ ْن أ ق ول  م ا ل ْيس  يل  حب   
قّ  ن ْن  و أ مّ 

ك  ن   ي و ال  أ ْعل م  م ا يف  كـ ْفس  م  ك ْنت  قـ ْلت ه  فـ ق ْد ع ل ْمت ه  تـ ْعل م  م ا يف  كـ ْفس  ك ك  أ ْكت  ع ال 
. م ا قـ ْلت  هل  ْم ن ال  م ا أ م ْرت ن  ب ه  أ ن  اْعب د وا اَّلل   ر ِبّ  و ر ب ك ْم و ك   ْنت  ع ل ْيه ْم اْلغ ي وب 

ت ن  ك ْنت  أ ْكت  الر ق يب  ع ل ْيه ْم و أ  ش ه يًدا م   ْم فـ ل م ا تـ و فـ يـْ ْكت  ع ل ى ك لّ  ش ْيء  ا د ْمت  ف يه 
 .  (1)ش ه يٌد﴾

بريء كّل الرباءة، من عقائد املغالني، ونن اكتسبوا نىل اإلسالم؛  والرسول 
لك العقائد كوا تي كن أن يكون أفراد هذه األّمة من أهل احلّق؛ ناّل بعد أن يرت  فال

 الباطلة.
ال  تـ ت ب ع وا ﴿ق ْل ًي  أ ْهل  اْلك ت اب  ال  تـ ْغل وا يف  د ين ك ْم غ يـْر  احلْ قّ  و  قال تعاىل: 

﴾  .(2)أ ْهو اء  قـ ْوم  ق ْد ض ل وا م ْن قـ ْبل  و أ ض ل وا ك ث ريًا و ض ل وا ع ْن س و اء  الس ب يل 
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يستمسكون عون أهواءهم، يف اجلاكب التأليفّي، فوأّما املتعّصبون، فإهّنم يّتب
؛ ببعض اآلراء التأليفّية الباطلة، وهم يعلمون أهّنا ابطلة، وال يعرتفون ابحلّق فيها

 ألّن يف اعرتافهم ما خيالف أهواءهم.
وهتالء ليسوا من أهل احلّق؛ ألّن غايتهم هي نرضاء أهوائهم، ولو أّدت 

 ّق، وهم يعلمون. نىل لبس احلّق ابلباطل، وكتم احل
ْلب اط ل  و ت ْكت م وا احلْ ق  و أ كـْت مْ قال تعاىل:   .(1)تـ ْعل م ون ﴾ ﴿و ال  تـ ْلب س وا احلْ ق  اب 

وأّما املفسدون، فإهّنم يّتبعون أهواءهم، يف اجلاكب التطبيقّي، فريتكبون 
ريها، حاملعاصي، كالقتل والَز والسرقة وشرب اخلمر وأكل الراب، وهم يعلمون بت

وال ي نكرون ذلك، وال جيهلون؛ لكّن قلوهبم امتألت ابلفجور والفسوق والعصيان؛ 
  .فصّدهتم عن طاعة هللا 

 يف غالب -وهتالء ال ي كن أن يكوكوا من أهل احلّق؛ ألّن أهل احلّق 
يستمسكون ابحلّق الذي يعلمون، اعتقاًدا، وعماًل، ونن أذكب  -أحواهلم وأحياهنم 

 كّه يسارع نىل االستغفار والتوبة.أحدهم، فإ
 مّتقني:ـة الــأمّ 

استطاعوا، فيتحّرون الطاعات،  ، ماوأّما املّتقون، فهم الذين يّتقون هللا 
 ويتجّنبون املنكرات، ويسارعون يف اخلريات.

يـْرً ﴿ف اتـ ق وا اَّلل   م ا اْست ط ْعت ْم و امْس ع وا و أ ط يع وا و أ ْكف ق و قال تعاىل:  ك ْم ا خ  ا أل  كـْف س 
ه  ف أ ول ئ ك  ه م  اْلم ْفل ح ون ﴾  . (2)و م ْن ي وق  ش ح  كـ ْفس 

ن ــم يكــ؛ فمن ل(قّ ــحـل الـأه)ف ـّق وصـتحـي تسـالت (،ة الوحيدةـــاألمّ )وهم 
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 ب نليهم.ـ، ونن اكتس(قّ ـحـأهل ال)ن ــ، فليس م(مّتقنيـال)أّمــة ن ــم
ه، ّية، أي: اليت تستلزم العمل، وت وجبوالتقوى من صفات القلوب العمل

فليست التقوى نيااًن قلبيًّا فقط، وليست نسالًما بدكيًّا فقط، بل هي اإليان 
 القليّب، مع اإلسالم البديّن؛ فاملّتقون هم الذين آمنوا، وعملوا الصاحلات.

فليس اإليان وحده مبنج  صاحبه، نن مل يصحبه العمل الصاحل، وليس 
 حل كافًيا، نن مل يكن صادرًا عن نيان.العمل الصا

 ه ْم ﴿و ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص احل  ات  أ ول ئ ك  أ ْصح اب  اجلْ ن ة  قال تعاىل: 
 . (1)ف يه ا خ ال د ون ﴾

 ﴿و م ْن يـ ْعم ْل م ن  الص احل  ات  م ْن ذ ك ر  أ ْو أ كـْث ى و ه و  م ْتم نٌ وقال تعاىل: 
  .(2)ي ْدخ ل ون  اجلْ ن ة  و ال  ي ْظل م ون  ك ق ريًا﴾ف أ ول ئ ك  

 ولك أن ت درك املنزلة العظيمة ألّمة املّتقني، حني تقرأ هذه اآلًيت:
- ﴾ يـْر  الز اد  التـ ْقو ى و اتـ ق ون  ًي  أ ويل  اأْل ْلب اب    .(3)﴿و تـ ز و د وا ف إ ن  خ 
ْدو ان  و اتـ ق وا اَّلل   ن ن  اَّلل   و ى و ال  تـ ع او ك وا ع ل ى اإْل مثْ  و اْلع  ﴿و تـ ع او ك وا ع ل ى اْلرب ّ  و التـ قْ  -

﴾   .(1)ش د يد  اْلع ق اب 
تـ ْقو ى ذ ل ك  ﴿ًي  ب ن  آد م  ق ْد أ كـْز ْلن ا ع ل ْيك ْم ل ب اًسا يـ و ار ي س ْوآت ك ْم و ر يًشا و ل ب اس  ال -

ت  اَّلل    ٌر ذ ل ك  م ْن آًي  يـْ   .(9) ل ع ل ه ْم ي ذ ك ر ون ﴾خ 
 ﴿و س ار ع وا ن ىل  م ْغف ر ة  م ْن ر بّ ك ْم و ج ن ة  ع ْرض ه ا الس م او ات  و اأْل ْرض  أ ع د تْ  -
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اس  ع اف ني  ع ن  الن  ل ْلم ت ق ني . ال ذ ين  يـ ْنف ق ون  يف  الس ر اء  و الض ر اء  و اْلك اظ م ني  اْلغ ْيظ  و الْ 
ش ًة أ ْو ظ ل م وا أ كـْف س ه ْم ذ ك   ن ني . و ال ذ ين  ن ذ ا فـ ع ل وا ف اح  ر وا اَّلل   و اَّلل   حي  ب  اْلم ْحس 

ر وا ع ل ى م ا فـ ع ل وا و ه ْم ـف اْستـ ْغف ر وا ل ذ ك وهب  ْم و م ْن يـ ْغف ر  الذ ك وب  ن ال  اَّلل   و ل   ْم ي ص 
ا اأْل كـْه ار  خ ال د ين  ك  ج ز اؤ ه ْم م ْغف ر ٌة م ْن ر هبّ  ْم و ج ن اٌت جت ْر ي م ْن حت ْت ه  يـ ْعل م ون . أ ول ئ  

 . (1)ف يه ا و ك ْعم  أ ْجر  اْلع ام ل ني ﴾
يه ا ن ل ْيك  م ا ك ْنت  تـ ْعل م ه ا أ ْكت  و ال  قـ ْوم ك  م   - ْن قـ ْبل  ﴿ت ْلك  م ْن أ كـْب اء  اْلغ ْيب  ك وح 

ْ ن ن  اْلع اق ب ة  ل ْلم ت ق ني ﴾ه ذ    . (2)ا ف اْصرب 
م  آم ن ني . و كـ ز ْعن ا م ا يف   - . اْدخ ل وه ا ب س ال  ص د ور ه ْم  ﴿ن ن  اْلم ت ق ني  يف  ج ن ات  و ع ي ون 

نـْه ا م  م ْن غ لّ  ن ْخو ااًن ع ل ى س ر ر  م تـ ق اب ل ني . ال  ي  س ه ْم ف يه ا ك ص ٌب و م ا ه ْم 
ني ﴾   .(3)مب  ْخر ج 

يـْرًا ل ل ذ ين  أ ْحس ن وا يف  ه   - كـْي ا ﴿و ق يل  ل ل ذ ين  اتـ ق ْوا م اذ ا أ كـْز ل  ر ب ك ْم ق ال وا خ  ذ ه  الد 
ٌر و ل ن ْعم  د ار  اْلم ت ق ني . ج ن ات  ع ْدن  ي ْدخ ل وكـ ه ا جت ْ  ر ة  خ يـْ ار  اآْلخ  ْن ر ي م  ح س ن ٌة و ل د 

ل ك  جي ْز ي اَّلل   اْلم ت ق ني . ال ذ ين    تـ تـ و ف اه م  حت ْت ه ا اأْل كـْه ار  هل  ْم ف يه ا م ا ي ش اء ون  ك ذ 
ت ْم تـ ْعم ل   ٌم ع ل ْيك م  اْدخ ل وا اجلْ ن ة  مب  ا ك نـْ ئ ك ة  ط يّ ب ني  يـ ق ول ون  س ال   .(1)ون ﴾اْلم ال 

  .(9)د ه  و اتـ ق ى ف إ ن  اَّلل   حي  ب  اْلم ت ق ني ﴾﴿بـ ل ى م ْن أ ْوىف  ب ع هْ  -
ء  يـ ْوم ئ ذ  بـ ْعض ه ْم ل بـ ْعض  ع د وٌّ ن ال  اْلم ت ق ني . ًي  ع ب اد  ال  خ ْوفٌ  - ال   ع ل ْيك م  ﴿اأْل خ 

ت ن ا و ك اك وا م ْسل   ًي  . ال ذ ين  آم ن وا ِب  ني . اْدخ ل وا اجلْ ن ة  أ كـْت ْم م  اْليـ ْوم  و ال  أ كـْت ْم حت ْز ك ون 
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ْشت ه يه  و أ ْزو اج ك ْم حت ْبـ ر ون . ي ط اف  ع ل ْيه ْم ب ص ح اف  م ْن ذ ه ب  و أ ْكو اب  و ف يه ا م ا ت  
ت ْم م وه ا مب   اأْل كـْف س  و تـ ل ذ  اأْل ْعني   و أ كـْت ْم ف يه ا خ ال د ون . و ت ْلك  اجلْ ن ة  ال يت  أ ور ةـْت   ا ك نـْ

نـْه ا أت ْك ل ون ﴾  . (1)تـ ْعم ل ون . ل ك ْم ف يه ا ف اك ه ٌة ك ث ري ٌة م 
. يـ ْلب س ون  م ْن س ْند س  و   - ن ْستـ بـْر ق  ﴿ن ن  اْلم ت ق ني  يف  م ق ام  أ م ني . يف  ج ن ات  و ع ي ون 

ل ك  و ز و ْجن اه ْم حب  ور  ع ني . ي ْدع   ي ذ وق ون   ك لّ  ف اك ه ة  آم ن ني . ال  ون  ف يه ا ب  م تـ ق اب ل ني . ك ذ 
. ف ْضاًل م ْن ر بّ ك  ذ ل   يم  ك  ه و  ف يه ا اْلم ْوت  ن ال  اْلم ْوت ة  اأْل وىل  و و ق اه ْم ع ذ اب  اجلْ ح 

 . (2)اْلف ْوز  اْلع ظ يم ﴾
ًئا و ن ن  ا - ه ْم أ ْول ي اء  بـ ْعض  و اَّلل   لظ ال م ني  بـ ْعض  ﴿ن كـ ه ْم ل ْن يـ ْغن وا ع ْنك  م ن  اَّلل   ش يـْ

 . (3)و يل   اْلم ت ق ني ﴾
ه ْم ر بـ ه ْم ن كـ ه ْم ك اك وا قـ بْ  - ذ ين  م ا آات  . آخ  ل  ذ ل ك  ﴿ن ن  اْلم ت ق ني  يف  ج ن ات  و ع ي ون 

ن ني . ك اك وا ق ل ياًل م ن  الل ْيل  م ا يـ ْهج ع ون . و   أْل ْسح ار  ه  حم ْس  ْم ي ْستـ ْغف ر ون . و يف  أ ْمو اهل  ْم اب 
﴾  . (1)ح قٌّ ل لس ائ ل  و اْلم ْحر وم 

َّلل   ﴿ل ْيس  اْلرب   أ ْن تـ و ل وا و ج وه ك ْم ق ب ل  اْلم ْشر ق  و اْلم ْغر ب  و ل ك ن  اْلرب   م   - ْن آم ن  اب 
ئ ك ة  و ا ر  و اْلم ال  بّ ه  ذ و ي اْلق ْرَ  ْلك ت اب  و الن ب يّ ني  و آت ى اْلم ال  ع ل ى ح  و اْليـ ْوم  اآْلخ 

ة  و آت ى الز ك اة  و اْليـ ت ام ى و اْلم س اك ني  و اْبن  الس ب يل  و الس ائ ل ني  و يف  الرّ ق اب  و أ ق ام  الص   ال 
ْم ن ذ ا ع اه د وا و الص اب ر ين  يف   ني  اْلب ْأس  أ ول ئ ك  اْلب ْأس اء  و الض   و اْلم وف ون  ب ع ْهد ه  ر اء  و ح 

ق وا و أ ول ئ ك  ه م  اْلم تـ ق ون ﴾  . (9)ال ذ ين  ص د 
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د  احلْ ر ام  و م ا ك اك وا أ   - ْول ي اء ه  ﴿و م ا هل  ْم أ ال  يـ ع ذّ بـ ه م  اَّلل   و ه ْم ي ص د ون  ع ن  اْلم ْسج 
 . (1)اْلم تـ ق ون  و ل ك ن  أ ْكثـ ر ه ْم ال  يـ ْعل م ون ﴾ ن ْن أ ْول ي اؤ ه  ن ال  

ٌم و ظ ل ه ا ت ْلك  ﴿م ث ل  اجلْ ن ة  ال يت  و ع د  اْلم تـ ق ون  جت ْر ي م ْن حت ْت ه ا اأْل كـْه ار  أ ك ل ه ا د ائ   -
 . (2)ع ْقَب  ال ذ ين  اتـ ق ْوا و ع ْقَب  اْلك اف ر ين  الن ار ﴾

ٌر أ ْم ج ن ة  اخلْ ْلد  ال يت  و ع د  اْلم تـ ق ون  ك اك ْت هل  ْم ج ز اًء و   ﴿ق لْ  - يـْ ريًا. هل  ْم أ ذ ل ك  خ  م ص 
 . (3)ف يه ا م ا ي ش اء ون  خ ال د ين  ك ان  ع ل ى ر بّ ك  و ْعًدا م ْسئ واًل﴾

طئ املّتقون أحيااًن؛ بسبب اجلهل، أو بسبب الضعف، فيكوكون   وقد خي 
ورين، يف هذين املقامني؛ وقد يعرض هلم اهلوى، في ذكبون، فال يكوكون معذ

 معذورين؛ ولكّنهم يسارعون نىل االستغفار والتوبة.
وا ف إ ذ ا ﴿ن ن  ال ذ ين  اتـ ق ْوا ن ذ ا م س ه ْم ط ائ ٌف م ن  الش ْيط ان  ت ذ ك ر  قال تعاىل: 

ر ون ﴾  . (1)ه ْم م ْبص 
اع يستحّقه من كاكت التقوى أغلب عليه، من اتّبفالتقوى وصف أغليّب، 

اهلوى، وهي سبب من أسباب مغفرة الذكوب، وقبول التوبة؛ فإّن املتمن نن أذكب، 
فاستغفر ربّه، واتب نليه، واتّقى، وأصلح، وأحسن، فإّن هللا يتوب عليه، ويغفر 

 له ذكوبه.
 س د يًدا. ي ْصل ْح ل ك ْم  و ق ول وا قـ ْواًل ﴿ًي  أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن وا اتـ ق وا اَّلل   قال تعاىل: 

  .(9)ظ يًما﴾أ ْعم ال ك ْم و يـ ْغف ْر ل ك ْم ذ ك وب ك ْم و م ْن ي ط ع  اَّلل   و ر س ول ه  فـ ق ْد ف از  فـ ْوزًا ع  
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ا ط ع م وا ﴿ل ْيس  ع ل ى ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص احل  ات  ج ن اٌح ف يم  وقال تعاىل: 
ل وا الص احل  ات  مث   اتـ ق ْوا و آم ن وا مث   اتـ ق ْوا و أ ْحس ن و  ا و اَّلل   حي  ب  ن ذ ا م ا اتـ ق ْوا و آم ن وا و ع م 

ن ني ﴾  . (1)اْلم ْحس 
بني أّمة املّتقني، وبني األمم السّت  -ومن هنا يكون االختالف احلاصل 

 ل.للفصل بني أهل احلّق، وأهل الباط اختالفًا حمموًدا؛ -املنسوبة نىل اإلسالم 
ولوال ذلك االختالف، اللتبس احلّق ابلباطل، ويف ذلك االلتباس ما فيه 

 من ضياع احلّق، واكداثره.
اختالف  فهو -وهم أّمة املّتقني  -أّما االختالف بني أهل احلّق أكفسهم 

 مذموم، نذا أّدى نىل التفّرق والتعادي والتنافر. 
ختالفًا يسريًا، يف مسائل فرعّية، ي عذ ر أصحابه فيها، مع بقاء أّما نذا كان ا

 التعاون والرتاحم والتآخي بني املّتقني، فال نشكال فيه.
ّلها، يّتفق أفرادها، يف املسائل ك -ًما، وال حديثًا ـقدي -ّمة أّمة ـفليس ة

َ اختالف؛ حّت أّمة )الصحابة(  ،خيتلفون حيث الـب خرجت ّمة أ  وهي خري أ -أد
 مل تسلم من االختالف، يف بعض املسائل الفرعّية.  -للناس 

ويل  اأْل ْمر  ﴿ًي  أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط يع وا اَّلل   و أ ط يع وا الر س ول  و أ  قال تعاىل: 
ت ْم  َّلل   و اْليـ ْوم  تـ  م ْنك ْم ف إ ْن تـ ن از ْعت ْم يف  ش ْيء  فـ ر د وه  ن ىل  اَّلل   و الر س ول  ن ْن ك نـْ ْتم ن ون  اب 

ٌر و أ ْحس ن  أت ْو ياًل﴾ يـْ ر  ذ ل ك  خ    .(2)اآْلخ 
فوصف أهل احلّق وصف أغليّب، فليس كّل فرد من أهل احلّق يكون حمقًّا 
يف كّل رأي يستمسك به؛ فإّن أفراد هذه اجلماعة خيالف بعضهم بعًضا، يف بعض 
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 لفهم واالّطالع والتدبّر.الفروع؛ الختالفهم يف درجات العلم وا
وهذا االختالف ليس مبذموم، ما دام أصحابه معذورين؛ ناّل نذا أّدى نىل  

التفّرق والتعادي والتنافر؛ فإكّه يف هذه احلال، سيكون بسبب البغي )اهلوى(، وهو 
 الذي فّرق الذين من قبلنا.

ن ا ن ل ْيك  ًحا و ال  ﴿ش ر ع  ل ك ْم م ن  الدّ ين  م ا و ص ى ب ه  ك و قال تعاىل:   يـْ ذ ي أ ْوح 
ن ا ب ه  ن بـْر اه يم  و م وس ى و ع يس ى أ ْن أ ق يم وا الدّ ين  و ال  تـ تـ ف ر ق وا ف   يه  ك بـ ر  ع ل ى و م ا و ص يـْ

. و م ا م ْن ي   اْلم ْشر ك ني  م ا ت ْدع وه ْم ن ل ْيه  اَّلل   جي ْت يب  ن ل ْيه  م ْن ي ش اء  و يـ ْهد ي ن ل ْيه   ن يب 
نـ ه ْم و ل ْوال  ك ل م ٌة س بـ ق تْ  م ْن ر بّ ك  ن ىل   تـ ف ر ق وا ن ال  م ْن بـ ْعد  م ا ج اء ه م  اْلع ْلم  بـ ْغًيا بـ يـْ

نـ ه ْم و ن ن  ال ذ ين  أ ور ة وا اْلك ت اب  م ْن بـ ْعد ه ْم ل ف ي ش   ي  بـ يـْ كّ  م ْنه  أ ج ل  م س مًّى ل ق ض 
﴾  . (1)م ر يب 
رج أصحابه   ؛ ونن من ْجاعة أهل احلقّ  -يف احلقيقة  -واتّباع اهلوى خي 

اكتسبوا نليها يف الظاهر؛ لكّن احلكم عليهم ابتّباع اهلوى ليس ِكًنا؛ ألّن اهلوى 
 مرض من أمراض القلوب، وال يعلم ما يف القلوب، ناّل عاّلم الغيوب.

 تفّرق؛ ألّن االّتصافابلتقوى، قبل أن ينهى عن ال ولذلك أمر هللا  
ّرد ابلتقوى ينايف االّتصاف ابلبغي، والبغي هو السبب األكرب يف التفّرق، فمن جت

 من البغي، وتزّود من التقوى، كان بعيًدا كّل البعد عن التفّرق.
 و أ كـْت ْم ت ن  ن ال  ﴿ًي  أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن وا اتـ ق وا اَّلل   ح ق  تـ ق ات ه  و ال  َ  و قال تعاىل:  

م وا حب  ْبل  اَّلل   ْج  يًعا و ال  تـ ف ر ق وا و اذْك ر وا ك ْعم ت  اَّلل    ت ْم م ْسل م ون . و اْعت ص   ع ل ْيك ْم ن ْذ ك نـْ
ت ْم ع ل ى ش   اًء ف أ ل ف  بـ نْي  قـ ل وب ك ْم ف أ ْصب ْحت ْم ب ن ْعم ت ه  ن ْخو ااًن و ك نـْ ن ار  ف ا ح ْفر ة  م ن  الأ ْعد 

ت ه  ل ع ل ك ْم تـ ْهت د ون . و ْلت ك   ل ك  يـ بـ نيّ   اَّلل   ل ك ْم آًي  نـْه ا ك ذ  ْن م ْنك ْم أ م ةٌ ي ْدع ون  ف أ كـْق ذ ك ْم م 
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ْلم ْعر وف  و يـ نـْه ْون  ع ن  اْلم ْنك ر  و أ ول ئ ك  ه م  اْلم ْفل ح   أي ْم ر ون  اب  ون . و ال  ن ىل  اخلْ رْي  و 
اٌب وا ك ال ذ ين  تـ ف ر ق وا و اْختـ ل ف وا م ْن بـ ْعد  م ا ج اء ه م  اْلبـ يّ ن ات  و أ ول ئ  ت ك وك   ك  هل  ْم ع ذ 

 . (1)ع ظ يٌم﴾
ولو أّن كّل الناس أصبحوا من املّتقني، خلرجوا من ضيق االختالف نىل  

 . (2)ًجا﴾ر  ﴿و م ْن يـ ت ق  اَّلل   جي ْع ْل ل ه  خم ْ سعة االئتالف. قال تعاىل: 
وهذه مخسة خمارج، لن يرضى بسلوكها كّلها، ناّل املّتقون. فإذا سلكوها،  

 خرجوا من ضيق االختالف، نىل سعة االئتالف، فأصبحوا بنعمة هللا نخوااًن:

                                                           
 .119-112( آل عمران: 1)
 .2( الطالق: 2)
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 املخرج األّول 

 االعتصام
 

 اإلسالمّية.   ، وهو حبل احلقائقهو االعتصام حببل هللا 
يف كسبة بعض األمور نىل اإلسالم، فعليهم فإذا وجد املّتقون اختالفًا 

 االعتصام ابلصورة التأليفّية االتّفاقّية، فإهّنا أكرب مصداق للحقائق اإلسالمّية، وهي
 .صورة أتليفّية اثبتة، ةبواًت قطعيًّا، وموافقة للصورة التنزيلّية، موافقة قطعّية

م لز م  ، وهو قطعواملراد ابلقطع يف هذا املقام: )القطع اإلسالمّي املطلق( 
لكّل منتسب نىل )اإلسالم(، ونن كان منافًقا يف الباطن؛ فمن تظاهر ابإلسالم؛ 

 فإكّه م لز م بقبول كتائج )القطع اإلسالمّي املطلق(. 
ومن أعرض عن االستمساك بنتائجه، وطعن يف وجوب قبوهلا؛ فقد كشف 

رج هبا كفسه، بنفسه ستحقاق ، من اعن خمالفة صرحية ألصول )اإلسالم(، خي 
 )االكتساب( نىل )اإلسالم(، حّت لو كان اكتسااًب ظاهرًيًّ فقط. 

أّما من مل يكن من املنتسبني نىل )اإلسالم(؛ فإكّه ليس مب لز م بقبول كتائج 
)القطع اإلسالمّي املطلق(، ناّل بعد اّطالعه على )األدّلة القطعّية(، الداّلة على 

 ع، وهي أدّلة كثرية، وكبرية، ال يستطيع العاقلصّحة هذا النوع اخلاّص من القط
 املنصف أن ي نكرها، أو يطعن يف قطعّيتها. 

ة ـــواألمّ  ،هـفالرسول موافق ل ،ي الكتابـا فــم لّ ـك  فإنّ »قال ابن تيمّية: 
باع تّ ب اوج   من ي  ناّل  ،متمننيـي الـفليس ف ،جملةـمن حيث ال ،عة عليهجم  ـم  

 متمنونـوال ،هـه فيــباعر ابتّ ـــفالقرآن أيم ، الرسول ه  ـن  ـــما س وكذلك كلّ  ،الكتاب
 ناّل  ونــيك ه الفإكّ  ،مسلمونـمع عليه الـما أج عون على ذلك. وكذلك كلّ جم  ـم  

عن  ،هكلّ   ،مون دينهمسلمون يتلقّ ـال ة؛ لكن  والسنّ  ،ي الكتابـما فا ل  موافقً  ،احقًّ 
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 .(1)..«.هو احلكمة ،ووحي آخر ،لقرآنفينزل عليه وحي ا ،ا الرسولوأمّ  ،الرسول
 ،اأمر سبحاكه بطاعته وطاعة رسوله وأويل األمر منّ »وقال ابن تيمّية أيًضا: 

ما  كلّ   نّ هذا على أ فدلّ  ،ه نىل هللا والرسولأن كردّ  - نن تنازعنا يف شيء - وأمر
 ،ابلشرط قاملعل  و  ،وه نىل هللا والرسولفعليهم أن يردّ  ،تنازع املتمنون فيه من شيء

م نذا مل يتنازعوا مل يكن هذا األمر ذلك على أهنّ  فدلّ  ،م عند عدم الشرطعد  ي  
ّّ  ؛ااثبتً   ،هم نذا مل يتنازعوا كاكوا على هدى وطاعة هلل ورسولا يكون ألهنّ وكذلك ن

لك ذ من طاعة هللا والرسول. ودلّ  ،روا مبا هم فاعلونم  ت فال حيتاجوا حينئذ أن ي
ولو كاكوا  ،م ال جيتمعون على ضاللةفإهنّ  ،بل اجتمعوا ،تنازعوام نذا مل يعلى أهنّ 

منهم  ،رسولنىل هللا وال لكاكوا حينئذ أوىل بوجوب الردّ  ،قد جيتمعون على ضاللة
ن يف ا هلل والرسول. فإذا كاكوا مأموريفقد يكون أحد الفريقني مطيعً  ،نذا تنازعوا

 ،ن ذلكخرج ع ،ذلك فريق منهم لريجع نىل ،نىل هللا والرسول هذا احلال ابلردّ 
 ،اأيضً  واألحرى ،هم عنه بطريق األوىلخروجهم كلّ  ردّ نذا ق   روا بذلكفألن يتم  

م وا حب  ْبل  اَّلل   ْج  يًعا و ال  تـ ف ر ق وا و اذْك ر وا ك ْعم   :فقد قال هلم ت  اَّلل   ع ل ْيك ْم ن ْذ  ﴿و اْعت ص 
اًء ف أ ل ف  بـ نْي  قـ   ت ْم أ ْعد  ت ه  ن ْخو اانً ك نـْ ت ْم ع ل ى ش ف ا ح ْفر ة  م ن  ل وب ك ْم ف أ ْصب ْحت ْم ب ن ْعم   و ك نـْ

نـْه ا﴾ م ال ذلك على أهنّ  دلّ  ،اق مطلقً ا هناهم عن التفرّ فلمّ  .(2)الن ار  ف أ كـْق ذ ك ْم م 
ن ملتضمّ ا باع احلقّ لوجب اتّ  ،جيتمعون على ابطل؛ نذ لو اجتمعوا على ابطل

﴿ه و  ال ذ ي كما قال:   ،فأصبحوا بنعمته نخواانً  ،ف بني قلوهبمه ألّ  أكّ بنّي و  ؛قهملتفرّ 
ْلم ْتم ن ني . و أ ل ف  بـ نْي  قـ ل وهب  ْم ل ْو أ كـْف ْقت  م ا يف  اأْل   ْرض  ْج  يًعا م ا أ ي د ك  ب ن ْصر ه  و اب 

نـ ه مْ  غري  ،فةفإذا كاكت قلوهبم متألّ ، (3)﴾أ ل ْفت  بـ نْي  قـ ل وهب  ْم و ل ك ن  اَّلل   أ ل ف  بـ يـْ
                                                           

 .1/31( جمموعة الفتاوى: 1)

 .113( آل عمران: 2)
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به  ا من  َام كعمة هللا عليهم؛ وِّ  كان ذلك من  ،على أمر من األمور ،خمتلفة
 . (1)«مورهللا تعاىل أعلم هجميع األ ا على ابطل؛ ألنّ فلم يكن ذلك اجتماعً  ،عليهم

 ،العلم حل  ومنه ما هو م   العلم، لبمن العلم ما هو من ص  »وقال الشاطيّب: 
 ل:لقسم األوّ ا حه؛ فهذه ةالةة أقسام.ل  لبه وال م  لبه، ومنه ما ليس من ص  من ص   ال

هو األصل واملعتمد، والذي عليه مدار الطلب، ونليه تنتهي مقاصد الراسخني، 
لة ة منز  يّ د، والشريعة املباركة احملمّ ا نىل أصل قطعيّ ا، أو راجعً وذلك ما كان قطعيًّ 

ن ان  ﴿كت حمفوظة يف أصوهلا وفروعها؛ كما قال تعاىل: على هذا الوجه، ولذلك كا
ا ترجع نىل حفظ املقاصد اليت هبا يكون ألهنّ  ؛(2)حن ْن  كـ ز ْلن ا الذّ ْكر  و ن ان  ل ه  حل  اف ظ ون ﴾

 لات، والتحسينات، وما هو مكمّ ت، واحلاجيّ وهي: الضرورًيّ  صالح الدارين،
لى اعتبارها، ع ريعة، وقد قام الربهان القطعيّ م ألطرافها، وهي أصول الشومتمّ  ،هلا

اثبت  ا علم أصيل، راسخ األساس،الفروع مستندة نليها؛ فال نشكال يف أهنّ  وسائر
 .(3)«األركان
 واالعتصام هبذه احلقائق اإلسالمّية القطعّية حيّقق ةالث منافع: 

بواًت قطعيًّا، ة احلقائق اإلسالمّية املّتفق على ةبوهتا، التأصيل: -املنفعة األوىل
ابلقطع املطلق، هي األصول اليت جيب أن حيتكم نليها احملّققون، عند التحقيق، 
فكّل رأي أتليفّي خيالف أصاًل من األصول اإلسالمّية القطعّية، خمالفة قطعّية، 

 ي عّد رأًًي ابطاًل، ونن َّسك به بعض املتّلفني املنسوبني نىل اإلسالم.
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 طرائق التحقيق:
 قيق ةالث طرائق، تعتمد اعتماًدا كبريًا، على التأصيل، هي:وللتح 

ر يف هذه الطريقة كنطلق من الرأي التأليفّي صعوًدا، فننظ الطريقة الصاعدة: -1
يف كتائجه، فإذا أّدى هذا الرأي نىل كتيجة، ختالف أحد األصول القطعّية، حكمنا 

 طًعا.عليه ابلبطالن؛ ألّن كّل ما يتّدي نىل الباطل: ابطل ق
 يف هذه الطريقة كنطلق من الرأي التأليفّي كزواًل، فننظر يفالطريقة النازلة:  -2

مقّدماته، فإذا استند هذا الرأي نىل مقّدمة، ختالف أحد األصول القطعّية، حكمنا 
 عليه ابلبطالن؛ ألّن كّل ما يستند نىل الباطل: ابطل قطًعا.  

ول وازن بني الرأي التأليفّي، واألصيف هذه الطريقة ك الطريقة املواز نة: -3
اإلسالمّية القطعّية؛ فإذا كان هذا الرأي، خيالف أحد تلك األصول القطعّية، 

 خيالف احلّق: ابطل قطًعا.   حكمنا عليه ابلبطالن؛ ألّن كّل ما
ة وابلتحقيق القائم على األصول االتّفاقّية القطعّية، يستطيع احملّققون من أمّ  

ِّن ينتساملّتقني أن يك بون نىل شفوا عن أابطيل املعطّلني، واملغالني، واملتعّصبني، 
 اإلسالم، وهم خيالفون بعض أصوله القطعّية، صراحة.

و ـــا هـمتعّصبون، مـمغالون، والـمعطّلون، والـتمسك به الــا يســفبعض م 
هي فأابطيل، ليس هلا من احلّق أدَ كصيب؛ فإن زعم أصحاهبا أهّنا حقائق،  ناّل 

 من قبيل احلقائق الباطلة، وليست من قبيل احلقائق الصادقة.
والفرق بني احلقيقة الباطلة، واحلقيقة الصادقة: أّن احلقيقة الباطلة هي  

الفكرة اليت يزعم أصحاهبا أهّنا حقيقة، ولكّنها يف الواقع فكرة ابطلة؛ خبالف 
ادقة، ونن فهي حقيقة ص احلقيقة الصادقة، فإهّنا مطابقة للواقع، كّل املطابقة،

 غفل عنها الغافلون، أو تغافل عنها املتغافلون؛ فزعموا أهّنا خالف احلّق.
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واجلمع بني املتناقضني يف تسمية )احلقيقة الباطلة( مراد به التهّكم، وذلك  
حاصل يف مقام الرّد على املّدعي الكاذب، أو املّدعي الواهم؛ في قال لكّل واحد 

 اليت تزعم أهّنا حقيقة، ما هي ناّل فكرة ابطلة. منهما: نّن فكرتك 
فاّدعاؤك ليس أكثر من تسمية لفظّية، ال ي كن أن تغرّي احلقيقة الواقعّية، 

 فالباطل يبقى ابطاًل، ونن استمسك به الناس كّلهم أْجعون.
بيل القومي؛ هو الس -بطرائقه الثالث، القائمة على التأصيل  -والتحقيق  

 يقة الصادقة، واحلقيقة الباطلة.للفصل بني احلق
لقطع املطلق: احلقائق اإلسالمّية الثابتة ةبواًت قطعيًّا، اب التطبيق: -املنفعة الثانية

 هي املصدر األصفى للتطبيقات اإلسالمّية: الع ق ديّة، والعملّية، واخل ل قّية.
نسوبني نىل وعناية املّتقني ابلتطبيقات االتّفاقّية كبرية جدًّا، خبالف سائر امل 

اإلسالم؛ ألّن التطبيقات االتّفاقّية هي املصدر األّول، للتزّود من التقوى، والتقوى 
 تقوم على ركنني كبريين:

وم وهي اإليان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله والي اإلميان ابألصول الكربى: -1
، هللا  ، واإليان مبا جاء به من عنداآلخر، وال سّيما اإليان برسالة حمّمد 

 واإليان بوجوب العمل ابألحكام الثابتة ةبواًت قطعيًّا، ابلقرآن، والسّنة.
وهو التطبيق العملّي الصحيح املوافق لألحكام الشرعّية العمل الصاحل:  -2

 الثابتة، ةبواًت قطعيًّا، ابلقرآن، والسّنة.
ادوا نيااًن دفاملّتقون ينتفعون بكّل حكم من األحكام اإلسالمّية القطعّية؛ ليز  

 مع نياهنم، ويزدادوا نسالًما مع نسالمهم؛ فيزدادوا تقوى مع تقواهم.
ني، أّما غري املّتقني، من املكّذبني، واملنافقني، واملعطّلني، واملغالني، واملتعّصب 

 واملفسدين، فليسوا كذلك. 
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فاملكّذبون بعيدون كّل البعد، عن أصول اإليان الكربى، وعن األعمال 
حلات؛ فيقتلون، ويزكون، ويسرقون، وأيكلون الراب، ويشربون اخلمر، وأيتون الصا

 سائر احملر مات، وال يفعلون شيًئا من الطاعات.
واملنافقون أيًضا بعيدون كّل البعد، عن أصول اإليان الكربى، ولكّنهم 

 ةيتظاهرون ابلعمل الصاحل؛ نّما خوفًا، أو طمًعا، أو كيًدا؛ فإن أمنوا من مراقب
 الناس، وخلوا نىل شياطينهم، ارتكبوا احملر مات، وأطلقوا العنان ألهوائهم.

واملعطّلون قد عطّلوا بعض األحكام الشرعّية الثابتة، ةبواًت قطعيًّا، فأابحوا 
البغاء، مع أّن حترمي الَز من أوضح الواضحات اإلسالمّية؛ وأابحوا التربّج والتعّري 

ّن ت ابألدّلة القرآكّية القطعّية؛ وأابحوا أكل الراب مع أمع أّن وجوب سرت املرأة اثب
 كصوص حتريه يف القرآن الكرمي واضحة، كّل الوضوح.

 -واملغالون ي عن ون عناية كبرية، بتطبيقاهتم القائمة على الغلّو واملغاالة 
 أكثر من عنايتهم ابلتطبيقات االتّفاقّية. -الع ق ديّة منها، والعملّية 

ن ي عن ون، ِبرائهم التأليفّية االختالفّية، أكثر من عنايتهم واملتعّصبو 
ابلتطبيقات االتّفاقّية، فكأّن الواجب على املنتسب نىل اإلسالم هو الدفاع عن 
آرائه، ودعوة الناس نليها، وليس مهمًّا بعد ذلك أن يطّبق ما ةبت من األحكام 

  الشرعّية، ابلدليل القطعّي!!! 
كبوا مال، فارتـ، كّل اإله(التطبيقات اإلسالمّية)ملوا ـد أهــمفسدون قـوال

 احملظورات، وهم يعلمون، أهّنا حمظورة حمر مة، مّتبعني أهواءهم القذرة.
بواًت قطعيًّا، نّن احلقائق اإلسالمّية االتّفاقّية، الثابتة ة التقريب: -املنفعة الثالثة

جيمع أفراد  كالبيت الذيهي أكرب وسيلة من وسائل التقريب بني املّتقني، وهي  
األسرة الواحدة. فمهما اختلف األفراد يف األمور الفرعّية، فإّن اجتماعهم يف هذا 

 البيت، سيكون أكرب وسيلة للتقريب بينهم.
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فاالجتماع يف أصول اإليان الكربى، الثابتة ةبواًت قطعيًّا؛ واالجتماع يف  
يام رمضان، يًّا، كإقامة الصالة، وصالكثري من الفروع العملّية، الثابتة ةبواًت قطع

ونيتاء الزكاة، وأداء احلّج والعمرة، واجلهاد يف سبيل هللا، وأحكام البيع واملواريث 
والنكاح والطالق، وجتن ب احملر مات من اجلرائم والفواحش واملعاصي؛ واالجتماع 

لصدق والعدل ابيف الكثري من الفروع اخل ل قّية، الثابتة ةبواًت قطعيًّا، كالتحّلي 
واإلحسان واألماكة والتواضع، والتخّلي عن الكذب والظلم واإلساءة واخلياكة 

 والتكرّب؛ كّل هذه األمور حبال قويّة، يستمسك هبا املّتقون، فتقّرب بينهم.
 ة نذن تنبثق من التقوى واإلسالم.. من الركيزةخوّ فهي أ  »قال سّيد قطب: 

ع د جتمّ ت جمرّ وليس ،عهده وهنجه ودينه :أي ،األوىل.. أساسها االعتصام حببل هللا
هدف آخر، وال بواسطة حبل آخر من حبال  ر آخر، وال على أيّ تصوّ  على أيّ 

 .(1)«ة الكثريةاجلاهليّ 

                                                           
 .1/112ل القرآن: ( يف ظال1)
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 املخرج الثاني

 االقتصار
 

يكون  هو أن يقتصر املّتقون، يف مقام املباحث التأليفّية االختالفّية، على ما
ق دوا اختالفًا، يف بعض املباحث التأليفّية، وجب التحقّ ذا َثار عملّية؛ فإذا وج

 من الثمار اجملنّية منها، قبل الدخول فيها. 
لصة، ليس كظريّة خا -من املباحث االختالفّية  -فإذا كاكت الثمار اجملنّية  

من ورائها أّي َثرة عملّية؛ فإّن الواجب عليهم اإلعراض عن اخلوض فيها؛ ألّن 
االختاليّف هي الوصول نىل احلقيقة املثمرة، اليت من شأهنا أن  الغاية من البحث

 تدعو اإلكسان نىل العمل الصاحل.
فما الفائدة العملّية اجملنّية، مثاًل، من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!! 
وما الداعي نىل خوض املفّسرين، وغريهم، يف االفرتاضات، واالحتماالت، 

ك لعدد لن ت ثمر أّي َثرة عملّية؟! فلو كاكت تلواالستدالالت؛ واحلال أّن معرفة ا
 املعرفة مثمرة، لنّص القرآن الكرمي على عددهم، صراحة.

ال طائل وراءه.  - حول عدد الفتية -جدل ـفهذا ال»قال سّيد قطب: 
ى ـنل ولوأمرهم موك أو سبعة، أو أكثر. ،أو مخسة ،ليستوي أن يكوكوا ةالةة هونكّ 

 ،هـوقوع عند ،حادثـمن ال ،تواالذين تثبّ  ،نـوعند القليلي ،هللا، وعلمهم عند هللا
رة ــعبحول عددهم. وال ،لــدل الطويـللج ،نذن ،أو من روايته الصحيحة. فال ضرورة

ى ـنل ، ولـــرآن الرســــه القــــك يوجّ ـذلـل ر.ـوابلكثي ،لـاصلة ابلقليـرهم حــي أمـف
ي ـف ،متجادلنيـاستفتاء أحد من ال ى عدمـة، ونلي هذه القضيّ ـف ،جدلـرك الـت

ر ـي غيـد فد  بأن ت   ،ةي صياكة الطاقة العقليّ ـف ،ا مع منهج اإلسالميً مشّ ـت ؛همـشأك
الذي  -ادث حـمسلم ما ليس له به علم وةيق. وهذا الـ يقفو الي أاّل ـوف، فيدما ي  
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  .(1)«هللا ك نىل علمرت  نىل علم هللا، فلي   ،موكولـهو من الغيب ال - نـطواه الزم
 ونيراده السابقني عن الكرمي القرآن حديث»وقال صالح اخلالدّي: 

 يف يتوّسع لمف التحليلّي، التفصيليّ  املنهج يتبع يكن مل وأخبارهم، لقصصهم
 كلّ  نع يتحّدث ومل القّصة، تفصيالت أو أبطال أو مكان أو زمان عن احلديث
 ليالت،وحت تكميالت، نىل يستطرد ومل فيها، فرعّية أو جزئّية، أو حادةة،

 القرآن فعلي مل.. مشاهدها وخلفّيات أبطاهلا، وحركات أحداةها، يف وتفصيالت،
 التحليالت،و  التفصيالت، -هذه  قصصه من - يستهدف مل ألكّه هذا؛ من شيًئا
ا  لعربا واستخالص والتصّورات، القيم وتقرير احلقائق، عرض نىل هدف نّّ

 متحّقق وهذا. .توجيهات من فيها مبا واالكتفاع دالالت،ال نىل والتوجيه والدروس،
 ابلناظرين ألوىلا وكان ..هبا عرضه اليت ابلكيفّية القرآن، عرضه الذي املقدار يف
 يقفوا أن - واألساطري اإلسرائيلّيات نىل اجّتهوا الذين -له  والدارسني القرآن يف

 يف ريقته،وط منهجه من يستفيدوا وأن السابقني، لقصص القرآينّ  العرض عند
 وأاّل  فيها، الدروسو  التوجيهات، استخالص على ي قبلوا وأن وحتليلها، فيها، النظر

 أْجل ما تفصيل منها يطلبون جاهلة، عاجزة بشريّة، مصادر نىل القرآن جياوزوا
  .(2)»أغفل عّما احلديث أو فيه، أ هبم ما تبيني أو القرآن،

 عم التعامل يف املفتاح هذا هدي وعلى»وقال صالح اخلالدّي أيًضا: 
 يتجاوز أن آنالقر  قارئ كدعو فإكّنا السابقني، قصص عن حديثه وخباّصة القرآن،

 مفّسرون هبا ألم واليت عنها، وردت اليت واألساطري، واخلرافات، اإلسرائيلّيات، كلّ 
 ذلك نم أكوام يف القرآن، أكوار من كثريًا بذلك فحجبوا كتاابهتم، ودارسون

                                                           
 .1/2269( يف ظالل القرآن: 1)

 .33( مفاتيح للتعامل مع القرآن: 2)
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 كصوص اوزجي وأاّل  كّلها، اإلسرائيلّيات عن القرآن ينزّه أن للقارئ بدّ  ال .كامالر 
 قول أيّ  يقبل وأاّل  ذلك، ، يف هللا رسول حديث من صحّ  وما القرآن،

 مصدرهو  به، استدلّ  الذي دليله يبنّي  مل نذا قائله، كان مهما ذلك، بعد آخر،
 نم صفحات، وي لغي ط،سي سق فكم ذلك، القارئ فعل نذا ..عنه أخذ الذي

 أن عن ومأمن منأى يف ويكون أسطوريّة؟ وحكاًيت كتًبا، وي لغي سابقة؟ تفاسري
 التمثيل نىل ينيدعو  ما أجد ال ..القرآن أبكوار مهتد   ألكّه اخلرافات، تيه يف خيبط

 قارئ أيّ و  واحدة، منها تركت ما ألهّنا القرآن، قصص يف لإلسرائيلّيات، بنماذج
 بن بقرة عن رأق نذا هذا سيجد. منها ةقيل ركام على سيقف السابقة التفاسري يف

 سورة يف رفعه، وعن عمران، آل ، يف عيسى والدة وعن البقرة، يف نسرائيل،
 األكعام، يف قومه، ، مع نبراهيم وعن يف املائدة، النصارى، مائدة وعن النساء،

ّا .ذلك وغري. .األعراف يف نسرائيل، بن ومع فرعون ، مع موسى وعن  ِو
 القرآن أهبمه ما وهي القرآن، مبهمات من القارئ موقف القاعدة هبذه مرتبط هو
 علينا يستحيل اليت وهي .السابقني قصص يف واألماكن، األشخاص، أمساء من
 أهل نع الرواًيت وألنّ  كشهدها، مل ألكّنا األمساء؛ تلك حنّدد وأن كبّينها، أن

 ليها،ن التحريف والكذب لتطّرق علميًّا، ومردودة فيها، مطعون فيها الكتاب
 موضع، يف هبمأ   ما وجد فإذا القرآن، يف ينظر أن منها القارئ موقف .عليها وغلبته
 من صحّ  ما نىل هتوجّ  القرآن، يف مبيـ ًنا، جيده مل فإن أخذه، آخر، موطن يف مبيـ ًنا

 ريغ يف يبحث نأ جيوز وال.. أخذه هناك، بـ نّي  فإذا ، هللا رسول حديث
 وسع ما سعهولي نهبامه، على ذلك، بعد فليرتكه اليقينّيني، املصدرين هذين
 هللا، لىع قال ذلك، يفعل مل فإن ..منه موقفهم يف ، وأصحابه، هللا رسول
 عن وخرج يه،ف خري ال فيما كفسه، وأشغل .علم عنده ليس من واتّبع علم، بدون

 وخالف.. القرآن كور عنه حتجب وح ج ب، كعموا على وأقبل القرآيّن، النصّ  جوّ 
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 تبعدواس ابلقرآن، الصلة يف الكرام، ، وأصحابه هللا رسول هدي كّله ذلك يف
 يبحث أن وزجي ال اليت املبهمات من ..القرآن مع للتعامل الضروريّة املفاتيح هذه
 وأمساء ، كوح سفينة وخشب ، آدم منها أكل اليت الشجرة: بياهنا عن

 الكهف أهل وأمساء ، موسى عصا وكوع ،نبراهيم  طيور وأصناف
 يف نبراهيم حاجّ  الذي احلاكم واسم ، يوسف به بيع الذي والثمن وكلبهم،

 علم هعند الذي واسم عروشها، على خاوية وهي قرية، على مرّ  الذي واسم ربّه،
 .(1)«ذلك وغري .. سليمان عند الكتاب، من

 الثمار العملّية حيّقق ةالث منافع: واالقتصار على املباحث ذات 
 من اكشغال مبعَن توفري الوقت واجلهد، ملا هو أوىل؛ فبداًل  التوفار: -املنفعة األوىل

املّتقني، ابالختالفات النظريّة، غري املثمرة، جيب عليهم أن خيّصصوا جهودهم 
 . املبذولة، ويستثمروا أوقاهتم؛ لطاعة هللا 

خري من ألف ساعة، يقضيها  - يف طاعة هللا  -نّن ساعة يقضيها العبد 
 اإلكسان، يف اختالفات كظريّة خالصة، ال ت ثمر أّي عمل صاحل. 

تحّق البحث، مبعَن تقليل املسائل االختالفّية، اليت تس التقليل: -املنفعة الثانية
فإذا كاكت املسائل االختالفّية، ابآلالف، فإّن املّتقني سيصرفون أكظارهم عن كّل 

 مسألة كظريّة خالصة، وبذلك تقّل املسائل االختالفّية، فتكون ابلعشرات.  
يتخّلص ابالقتصار على املسائل ذات الثمار العملّية، س التقريب: -املنفعة الثالثة

املّتقون من آالف املسائل، اليت تفّرق بينهم، وبتخّلصهم منها، سيكون بعضهم 
 عًبا. ب بينهم سهاًل، بعد أن كان صأقرب نىل بعض، من ذي قبل، فيكون التقري

مسألة ال ينبن عليها عمل؛ فاخلوض فيها خوض  كلّ »قال الشاطيّب: 

                                                           
 .36-39( مفاتيح للتعامل مع القرآن: 1)



178 

وعمل  ،، وأعن ابلعمل: عمل القلبعلى استحساكه دليل شرعيّ  فيما مل يدلّ 
 . (1)«ااجلوارح، من حيث هو مطلوب شرعً 

، دةدّ عوبيان عدم االستحسان فيه من أوجه مت»وقال الشاطيّب أيًضا: 
 يعن، نذ ف مبا القه املكل  وّ ا يعن من أمر التكليف الذي ط  ه شغل عمّ كّ ن :نهام
سأل ه ي  ؛ فإكّ ا يف اآلخرةينبن على ذلك فائدة؛ ال يف الدكيا، وال يف اآلخرة، أمّ  ال

يزيده يف  علمه مبا علم من ذلك ال ا يف الدكيا؛ فإنّ ي عنه، وأمّ مر به أو هن  ا أ  عمّ 
 ،اكتساهبا ةة احلاصلة منه يف احلال؛ فال تفي مشقّ ا اللذّ وال ينقصه، وأمّ  ،تدبري رزقه

من شرط كوهنا ف فيه فائدة يف الدكيا؛ رض أنّ ة حصوهلا، ونن ف  بلذّ  ،وتعب طلبها
 ،ها اإلكسان كذلكة وفائدة يعدّ فائدة شهادة الشرع هلا بذلك، وكم من لذّ 

 ، وشرب اخلمر، وسائر وجوه؛ كالَز على الضدّ ناّل  ،أحكام الشرع وليست يف
ن فيما ال جي   - الزمان قطع   نق هبا غرض عاجل، فإذالفسق، واملعاصي اليت يتعلّ 

  .(2)«ينبغي ال من فعل ما - ن الثمرةيف الدارين، مع تعطيل ما جي   ،َثرة
 الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال ومنها أنّ »وقال الشاطيّب أيًضا: 

ه أكّ  نّ ظ  الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد ي   اآلخرة على أمتّ العبد يف الدكيا و 
 ابلعلوم ة املشتغلنيعامّ  ة؛ فإنّ على خالف ذلك، وهو مشاهد يف التجربة العاديّ 

ن الصراط ة تدخل عليهم فيها الفتنة واخلروج عق هبا َثرة تكليفيّ اليت ال تتعلّ 
 ب، حّت التعصّ ىل التقاطع والتدابر و ي نويثور بينهم اخلالف والنزاع املتدّ  املستقيم،

  هبذاناّل  ،قة، ومل يكن أصل التفرّ ا، ونذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنّ قوا شيعً تفرّ 
حيث تركوا االقتصار من العلم على ما يعن، وخرجوا نىل ما ال يعن؛  السبب،

                                                           
 .1/13( املوافقات: 1)

 .1/93( املوافقات: 2)
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عن  - مع حصول الستال -، ونعراض الشارع ملم والعافتنة على املتعلّ  فذلك
 ،يل للزمانتعط أو ،باع مثله من العلم فتنةاتّ  على أنّ  ،ةاب من أوضح األدلّ اجلو 

  .(1)«يف غري حتصيل
الصاحل  السلف أبنّ  -أحدمهاوالذي يوّضحه أمران: »وقال الشاطيّب أيًضا: 

م  عمل، مع أهنّ  اليت ليس حتتها ،من الصحابة والتابعني مل خيوضوا يف هذه األشياء
 . (2)...«م املطلوبكاكوا أعلم مبعَن العل

 :ليه عملما ال ينبن ع فإذا ةبت هذا؛ فالصواب أنّ »وقال الشاطيّب أيًضا: 
 . (3)«غري مطلوب يف الشرع

وقد كان مالك بن أكس يكره الكالم فيما ليس »وقال الشاطيّب أيًضا: 
 . (1)«من تقدّ حتته عمل، وحيكي كراهيته عمّ 
ّّ ف ،علم شرعيّ  كلّ »وقال الشاطيّب أيًضا:  كون من ا يطلب الشارع له ن

هر فيه اعتبار فإن ظ ،هلل تعاىل، ال من جهة أخرى ،د بهحيث هو وسيلة نىل التعبّ 
 لك أمور:ل، والدليل على ذجهة أخرى؛ فبالتبع والقصد الثاين، ال ابلقصد األوّ 

 الشرع ؛ فليس يففيد عماًل ال ي   ،علم كلّ   أنّ  ،م يف املسألة قبلما تقدّ  -أحدها
ا، شرعً  اة؛ لكان مستحسنً على استحساكه، ولو كان له غاية أخرى شرعيّ  لّ يد ما

غري  ذلكو  لون من الصحابة والتابعني،ا؛ لبحث عنه األوّ ا شرعً ولو كان مستحسنً 
ّّ  نّ ن -والثاين موجود، فما يلزم عنه كذلك. هو املقصود د، و ا جاء ابلتعبّ الشرع ن

روح العلم  ة على أنّ ة الدالّ من األدلّ ما جاء  -والثالث،...  من بعثة األكبياء
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عَن أكثر ة على هذا املواألدلّ ... ع بهوغري منتف   ،ة؛ فالعلم عاريّ هو العمل، وناّل 
 االعلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودً  ق أنّ حيقّ  ذلك صى، وكلّ من أن حت  

ّّ من حيث النظر الشرعيّ  ،لنفسه ضل رد يف فما و  ا هو وسيلة نىل العمل، وكلّ ، ون
 . (1)..«ف ابلعمل به.هو مكل   ا هو اثبت للعلم من جهة ماالعلم؛ فإّّ 

من  ناّل  ،بليس مبطلو  ،علم شرعيّ  كلّ   فاحلاصل أنّ »وقال الشاطيّب أيًضا: 
 . (2)«ل به نليه، وهو العملتوسّ ي   جهة ما

نبن عليه ا هو ما يالعلم املعترب شرعً  ا ةبت أنّ مّ ـل»وقال الشاطيّب أيًضا: 
فهو العلم  ة، فما اقتضته؛ة الشرعيّ ت عليه األدلّ ا فيما دلّ صار ذلك منحصرً  عمل؛

ا هو ّّ الشأن ن أن يعلمه يف اجلملة، وهذا ظاهر؛ غري أنّ  فلب من املكل  الذي ط  
 . (3)«ة، فإذا احنصرت؛ احنصرت مدارك العلم الشرعيّ ة الشرعيّ يف حصر األدلّ 
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 مسألتان نظرّيتان خالصتان

 
 سائل النظريّة اخلالصة، اليت اختلفوا فيها: ومن أبرز امل

 مسألة )زايدة الصفات(:  -1
هي مسألة عقديّة كظريّة خالصة، ليس من ورائها أّي َثرة عملّية، وهي من 
املسائل الدقيقة، اليت ال ي كن أن يفقه العاّمة حقيقة املراد منها؛ والعاّمة هم ْجهور 

 ومكان.  املنسوبني نىل اإلسالم، يف كّل زمان
 أن جيّنبوا العاّمة اخلوض، يف -على املتلّفني  -ومن أوجب الواجبات 

املسائل االختالفّية، قدر املستطاع، وال سّيما املسائل الدقيقة، اليت حتار فيها 
ا عقول املتّلفني أكفسهم؛ مع توجيه العاّمة نىل العناية ابالتّفاقّيات القطعّية؛ فإهنّ 

 أصول اإلسالم.
 لصفاتا عن تنفكّ  ال املوصوفة الذات أنّ  والتحقيق»تيمّية: قال ابن 

 عليم يّ ح وجود املّدعي فدعوى. الصفات عن خالية ذات وجود ي كن وال أصاًل،
 كوني ال وحياة، وعلم قدرة كدعوى قدرة؛ وال علم وال حياة بال بصري، قدير

 حمد ث أو قدمي هبنفس قائم موجود شيء دعوى بل قديرًا، عليًما حيًّا هبا املوصوف
 وغيـرهم؛ عتزلةامل اجلهمّية ولكنّ . العقل صريح يف ِتنع ْجيع الصفات: عن عريّ 
 لصفاتا أ ةبت أان: يقول م ناظ رهم صار الصفات، عن مـجـّردة ذااتً  أةبتوا لـّمـا

 الب ذات نةبات جمّرد على أقتصر ال أي: الذات؛ من أةبتموه ما على زائدة
 صفات، ذلك مع وال بنفسها؛ اثبتة ذات اخلارج يف أكّه بذلك يعن   ومل. صفات

: ليقو  من الناس من كان وهلذا الذات؛ عن متمّيزة الذات، هذه على زائدة هي
 والكرّامّية نفيها،ت املعتزلة مثّ  والكرّامّية؛ املعتزلة، يقوله كما الذات، غري الصفات

 يقوله اكم غريه؛ هي وال املوصوف، هي ال الصفة: يقول من ومنهم. ت ثبتها
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 قالت ماك يقول من ومنهم. وغريه األشعريّ  احلسن كأِب من الصفاتّية، طوائف
 هي ال: ولكق ال ألانّ  غريه؛ هي: كقول وال املوصوف؛ هي الصفة كقول ال: األئّمة

 ما أو لشيء،ل املباين به ي راد قد نْجال، فيه الغري لفظ فإنّ  غريه؛ هي وال هو؛
 ما :(1)ابلغريان ويراد مكان؛ أو زمان أو بوجود قاربه وما اآلخر؛ أحدمها قارن
 ريغ الصفة فليست األّول، وعلى .ابآلخر العلم عدم مع أبحدمها العلم جاز

 وبعض وف،املوص غري فالصفة الثاين، وعلى. غريها اجلملة بعض وال املوصوف،
 أو كفًيا فةصال على )الغري( لفظ نطالق من واألئّمة السلف فامتنع. غريها اجلملة
 هو القرآن :يقول اجلهميّ  حيث صار والتلبيس؛ اإلْجال من ذلك يف ملا نةبااًت؛

 نن غريه؛ أو هللا، هو هللا علم: فيقولون بعلمه، يعارضوكه فتارة هللا، غري أو هللا،
كنه ال أو العلم؛ ي ثبت ِّن كان  خطأ ي ثبتونو  الشبهة، حيّلون واترة. كفيه ي 

: له في قال لسائل،ا ي ستفصل بل التلبيس، من فيه ملا واإلةبات؛ النفي: اإلطالقني
 أردت ونن. ريهغ فليست تباينه؛ ال فالصفة املوصوف، يباين ما ابلغري أردت نن

 غري، هوف هو، يكن مل ونن اإلْجال؛ سبيل على املوصوف فهم ي كن ما ابلغري
 .(2)«االعتبار هبذا

 ال؟ أم الذات، على زائدة صفاته هل: قيل ونذا»وقال ابن تيمّية أيًضا: 
 عليها، زائدة اتفالصف الصفات، كفاة هبا ي قرّ  اليت اجملّردة، ابلذات أ ريد نن: قيل
 بصفاهتا ناّل  موجودة، تكون ال فتلك اخلارج، املوجودة يف الذات ابلذات أ ريد ونن

 ائدةز  اكتك ونن ابلصفات، املّتصفة الذات على زائدة ليست والصفات. الالزمة
 .(3)«الصفات عن جتّردها ي قد ر اليت الذات على
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 أنّ  على - وغريه كأمحد - السّنة أئّمة كصّ  وقد»وقال ابن تيمّية أيًضا: 
 لكن عليه؛ دةزائ وقدرته هللا علم ننّ : ي قال فال أمسائه، مسّمى يف داخلة صفاته

 ئدة علىزا أهّنا به أ ريد نذا وهذا. الذات على زائدة نهّنا: قال من اإلةبات أهل من
 اإلةبات، يف رواقصّ  أولئك فإنّ  صحيح؛ فهو اجملّردة، الذات من النفي أهل أةبته ما

 أهّنا رادأ ونن. علمتموه" ما على زائدة، صفات له "الربّ  وقال: عليهم، هذا فزاد
 يف يسل ألكّه متناقض؛ كالم فهو األمر، كفس يف املوجودة، الذات على زائدة
 وجود كني   ال بل عليها؛ زائدة الصفات ننّ  ي قال: حّت  جمّردة، تذا األمر كفس

 به مبا اّل ن الصفات، وجود ي كن وال الصفات، من ذااتً  تصري به مبا ناّل  الذات،
 خراآل زًيدة مثّ  اآلخر، دون أحدمها، وجود فتخي ل الذات، من صفات تصري
 .(1)«ابطل ختي ل عليه:

لى فهم هذه قادرين، ع -من غري املتلّفني  -ّلمون فإذا كان املتّلفون، واملتع
يف أّن  ريب النصوص، وأمثاهلا، مع احلكم عليها ابلصّحة، أو ابلبطالن؛ فال

ال ي كن أن يفهموا هذه النصوص، كما جيب أن ت فه م،  -من العاّمة  -املقّلدين 
 .نيي كن أن حيكموا عليها، ناّل تقليًدا ملن يثقون هبم من املتلّف وال

ففي مسألة )زًيدة الصفات(: ْند أّن الذي ي ثمر عماًل صاحلًا، هو اإليان 
مسيع بصري عليم؛ ألّن املتمن سي وقن أّن هللا يسمع كالمه، وي بصر  أبّن هللا 

 فعاله، ويعلم حاله؛ فيكون نياكه رادًعا عن فعل املنكرات، ودافًعا نىل فعل اخلريات. 
مسيع  وعلى اعتقاد املتمن أبّن هللا مسيع بذاته، أفال يتوّقف العمل الصاحل، 

بصفة زائدة على ذاته، تسّمى مسًعا؛ وال على اعتقاده أبّن هللا بصري بذاته، أو 
 بصري بصفة زائدة على ذاته، تسّمى بصرًا؛ وال على اعتقاده أبّن هللا عليم بذاته،
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 أو عليم بصفة زائدة على ذاته، تسّمى علًما!!! 
هو بيان وجه الصواب  -على هذه املسألة  -من كالمي وليس الغرض 

، بيان رأيي اخلاّص فيها؛ فما قيمة رأيي فيها، أو ترجيح رأي على رأي آخر، أو
 وقد اختلف فيها القدامى واحملدةون؟!!!

ا الغرض من كالمي  هو التنبيه على كوهنا من املسائل  -عليها  -ونّّ
ارت اًل، مع كوهنا من املسائل العويصة، اليت حالنظريّة اخلالصة، اليت ال ت ثمر عم

 فيها عقول املتلّفني.
فإذا كان املتّلفون أكفسهم قد حاروا، يف كثري من املسائل الدقيقة، واختلفوا 

وهم أقدر من العاّمة على معرفة األدّلة، واستنباط اآلراء  -فيها أشّد االختالف 
هم عن فهمه، واالّطالع على فكيف حنمل العاّمة، على ما يعجز أكثر  -منها 

 أدلّته، واالستنباط منها؟!!!  
 كان ونن ّمة،لأل مغفور العلم دقيق يف اخلطأ أنّ  ريب وال»قال ابن تيمّية: 

هللا  انك ونذا. األّمة فضالء أكثر هللك ذلك، ولوال العلمّية؛ املسائل يف ذلك
 العلم؛ لبيط مل كوكه مع جهل؛ أبرض كشأ لكوكه اخلمر؛ حترمي جهل ملن يغفر

 كان نذا ومكاكه، زماكه يف أدركه ما حبسب العلم، طلب يف اجملتهد فالفاضل
 حسناته، هللا يتقّبل أبن أحقّ  هو -نمكاكه  حبسب -الرسول  متابعة مقصوده

 .(1)«أخطأ... مبا يتاخذه وال اجتهاداته، على وي ثيبه
 عليها ّتفقي يكاد ال األصول يف الدّ قّ  مسائل فإنّ »قال ابن تيمّية أيًضا: و 
 الصحابة، من السلف، بعضها يف تنازع ملا كذلك، كان لو نذ طائفة؛
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 .(1)«والتابعني...
  من اإلدراك غريفلعّل هناك ضرابً  ،فإذا علمت هذا: »ابن خلدونوقال 

واحلصر  ،وخلق هللا أكرب من خلق الناس ،ةةألّن ندراكاتنا خملوقة حمد   ؛مدركاتنا
راكك ند مْ وهللا من ورائهم حميط. فاهتّ  ،ا من ذلكسع كطاقً والوجود أو  ،جمهول

هو أحرص ف ،ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك واتبعْ  ،ومدركاتك يف احلصر
ع ومن كطاق أوس ،ألكّه من طور فوق ندراكك ؛وأعلم مبا ينفعك ،على سعادتك

 ،حيحصبل العقل ميزان  ،وليس ذلك بقادح يف العقل ومداركه .كطاق عقلك من
غري أّكك ال تطمع أن تزن به أمور التوحيد  ال كذب فيها. ،ةفأحكامه يقينيّ 

إّن ذلك طمع ف ؛ة وحقائق الصفات اإلهلّية وكّل ما وراء طورهواآلخرة وحقيقة النبوّ 
مع أن فط ،ن به الذهبوز  يف حمال. ومثال ذلك مثال رجل رأى امليزان الذي ي  

لكّن  ؛لى أّن امليزان يف أحكامه غري صادقع (2)وهذا ال يدرك ،يزن به اجلبال
 ؛َّلّل وبصفاتهيط ابحّت يكون له أن حي   ،وال يتعّدى طوره ،العقل قد يقف عنده

فإكّه ذرّة من ذرّات الوجود احلاصل منه. وتفّطن يف هذا الغلط ومن يقّدم العقل 
لك  د تبنّي فق ،السمع يف أمثال هذه القضاًي وقصور فهمه واضمحالل رأيه على

فلعّل األسباب نذا جتاوزت يف االرتقاء كطاق  ، ذلكونذ تبنّي  ،احلّق من ذلك
 ،فيضّل العقل يف بيداء األوهام ؛خرجت عن أن تكون مدركة ،ندراكنا ووجودان

 . (3)«وحيار وينقطع
وعدم  ،مسألة زًيدة الصفات اعلم أنّ و »وقال جالل الدين الدّوايّن: 
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 .(1)..«.ق هبا تكفري أحد الطرفنييتعلّ اليت  ،ليست من األصول ،زًيدهتا
ال  ،موجود هن كعلم أكّ أبه علينا اإليان هو وج  ي   يفالذ»وقال حمّمد عبده: 

 ويف ،دهوجو  فرد يفنم ،قادر ،مريد ،عامل ّي،ح ّي،أبد ،أزيلّ  ،شبه الكائناتي  
ك من الصفات وما يتبع ذل ،بصري ،مسيع ،مه متكلّ وأكّ  ،صنع خلقه ويف ،صفاته

وكون  ،ا كون الصفات زائدة على الذاتأمّ  .جاء الشرع ِبطالق أمسائها عليه اليت
كون السمع و  ،ةالكتب السماويّ  من معاين ،غري ما اشتمل عليه العلم ،الكالم صفة

اختلف  ون اليتت وحنو ذلك من الش ،راتغري العلم ابملسموعات واملبص   ،والبصر
كن ي   نذ ال ،ا ال جيوز اخلوض فيهفممّ  ،قت فيها املذاهبوتفرّ  ،ارعليها النظّ 

 - ردةابأللفاظ الوا -ء منه يواالستدالل على ش ،لعقول البشر أن تصل نليه
 ،احلقيقة ينحصر يف ال ،استعمال اللغة ألنّ  ؛وتغرير ابلشرع ،العقل ضعف يف

ّّ  ،يّ راعى فيه الوجودات بكنهها احلقيقاللغة ال ت   فوضع ،ولئن احنصر فيها ا ون
فما  .ق نىل مقنعفيها فري فلم يهتد   ،فيها أمثلهم لّ ضنن مل ي ،فلسفة تلك مذاهب

ومبا  ،وأن كسأل هللا أن يغفر ملن آمن به ،ما تبلغه عقولنا الوقوف عند علينا ناّل 
 . (2)«منان تقدّ ِّ  ،جاء به رسله

 املذهبني، واالكتفاء عن املسلمني أغَن وما»وقال حمّمد رشيد رضا: 
 هذا مثال .يهف فلسفة غري من العقل، به وقطع الشرع، به دور  ما عند ابلوقوف

عنه  ال يعزب ،خلق مبا عالـم العاملني، خالق تعاىل هللا أنّ  عّلماان والشرع العقل أنّ 
 حثأن كب نىل هذا، مع بنا حاجة فأيّ  السماء، يف وال األرض، يف ذرّة مثقال

 عينها، ال أم غريها، أم اإلهلّية، الذات عني هو هل اإلهلّي: العلم هذا عن

                                                           
 .311ايّن على العقائد العضديّة: ( شرح الدوّ 1)

 .93-92( رسالة التوحيد: 2)
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 تلك، نىل ذاه فننسب هللا؛ علم وحقيقة هللا، ذات حقيقة عرفنا هل، غريها وال
 من ناّل  ملسلمني،ا علماء هبا ابت لي فتنة نهّنا كذا؟ كاّل، بينهما أبّن النسبة وحنكم

 .(1)«ألربعةا األئّمة عهد نىل والتابعني، من الصحابة الصاحل، السلف طريقة لزم
ر عقيدة فحسب، ال ليقرّ  ،لقد جاء هذا القرآن»ّيد قطب: وقال س

، وليكّون انشئ جمتمعً ة، وي  أمّ  ِّب ليشرع شريعة فحسب. ولكن كذلك لري  وال
هم أدب ممن صنعه.. وهو هنا يعلّ  قيّ ل  وخ   نشئهم على منهج عقليّ وي   ،األفراد

ل نزّ ي يهو الذ وحدود البحث، ومنهج املعرفة.. وما دام هللا سبحاكه الستال،
ك رب ابلغيب، فمن األدب أن يرتك العبيد حلكمته تفصيل تلهذه الشريعة، وخي  

وأن يقفوا  ،أو سرته ،وأن يرتكوا له كذلك كشف هذا الغيب ،أو نْجاهلا ،الشريعة
 ،على أكفسهم دواال ليشدّ  ؛هم يف هذه األمور عند احلدود اليت أرادها العليم اخلبري

ن وراء جيرو  ء االحتماالت والفروض. كذلك البتنصيص النصوص، واجلري ورا
لم بطاقة وما هم ببالغيه. وهللا أع ،ا مل يكشف هللا منهالغيب حياولون الكشف عمّ 

البشر واحتماهلم، فهو يشرع هلم يف حدود طاقتهم، ويكشف هلم من الغيب ما 
س يف لى الناضري ع وال ،أو جمهلة ،دركه طبيعتهم. وهناك أمور تركها هللا جمملةت  

 .(2)...«كما أرادها هللا  ،تركها هكذا
 مسألة )تفويض السلف(:  -2

اختلف املتّلفون، قديًا وحديثًا، يف )مسألة التفويض(، يف كصوص 
 الصفات، واختلفوا يف حقيقة مذهب السلف، يف هذه املسألة. 

يفّوضون أهّنم ي ثبتون علم املعَن، و  -نىل السلف  -فمن املتلّفني من كسب 

                                                           
 .1/615( جمّلة املنار: 1)
 .2/356( يف ظالل القرآن: 2)
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 الكيفّية، فقط.علم 
 عاّلم نىل الصفات يف األمر تفويض األسلم ليس: ي قال مثّ »ابز:  قال ابن

 رسوله لسان وعلى الكرمي، كتابه يف وأوضحها لعباده، بّينها سبحاكه ألكّه الغيوب؛
 املعاين. علم ال الكيفّية، علم تفويض فالواجب كيفّيتها، يبنّي  ، ومل األمني
 السلف هعلي ملا خمالف، مبتد ع مذهب هو بل ف،السل مذهب التفويض وليس

 ض،التفوي أهل على السلف، أئّمة من ، وغريه أمحد اإلمام أككر وقد .الصاحل
 يفهمون ال مبا عباده خاطب سبحاكه هللا أنّ  مذهبهم مقتضى ألنّ  وبّدعوهم؛

 واجلماعة السّنة وأهل ذلك، عن يتقّدس  وهللا منه، مراده يعقلون وال معناه،
 عن وينّزهوكه ه،وصفات مبقتضى أمسائه ويصفوكه بكالمه، سبحاكه مراده يعرفون

 أكّه  رسوله كالم ومن سبحاكه، كالمه من علموا وقد.  به يليق ال ما كلّ 
 به أخرب وأ كفسه، عن به أخرب ما ْجيع يف املطلق، ابلكمال موصوف سبحاكه

 ....»(1) رسوله عنه
 ةطريق ننّ : قالوا من كذب أو ضالل فكعر  وهبذا»وقال ابن عثيمني: 

 لف،الس بطريقة جهل عن ذلك قالوا نن ضّلوا هتالء التفويض؛ هي السلف
 حلجاز؛ا لغة على الوجهني، على كذبوا: كقول أو عمد؛ عن ذلك قالوا نن وكذبوا

 ذينال أنّ  شكّ  ال حال؛ كلّ  وعلى .اخلطإ مبعَن احلجازّيني عند الكذب ألنّ 
 لأه مذهب ألنّ  أخطأوا؛ أهّنم التفويض؛ هو السّنة أهل مذهب ننّ : يقولون
 .(2)«الكيفّية وتفويض املعَن، نةبات هو السّنة

عَن، كما مـهم يفّوضون علم الـأكّ  -نىل السلف  -متّلفني من كسب ـومن ال

                                                           
 .3/99عة: ( جمموع فتاوى ومقاالت متنوّ 1)
 .5/13( جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حمّمد بن صاحل العثيمني: 2)
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 يفّوضون علم الكيفّية، أيًضا. 
 فاتالص وآًيت الصفات أحاديث يف العلم ألهل أنّ  اعلم»قال النووّي: 

 معناها، يف ي تكّلم ال أكّه كّلهم: أو السلف، معظم مذهب وهو -أحدمها قولني:
 تعاىل، هللا اللهج يليق معَن، هلا وكعتقد هبا، كتمن أن علينا جيب يقولون: بل

 التجس م عن نز هم وأكّه شيء، كمثله ليس تعاىل هللا أنّ  اجلازم اعتقادان وعظمته، مع
 مذهب وه القول وهذا املخلوق. صفات سائر وعن جهة، يف والتحي ز واالكتقال

 وهو -لثاينا والقول أسلم. وهو حمّققيهم، من ْجاعة واختاره املتكّلمني، من ْجاعة
ا واقعها،م حسب على هبا، ما يليق على ت تأّول أهّنا املتكّلمني: معظم مذهب  ونّّ
 األصول عدوقوا العرب، بلسان عارفًا يكون أبن أهله، من كان ملن أتويلها يسوغ

 .(1)«العلم... يف رًيضة ذا والفروع،
 نقامةو  ابتدعوه، ما على الردّ  نىل احلقّ  أهل فاحتاج»وقال ابن ْجاعة: 

 الذين همو  التأويل، أهل -قسمني: أحدمها نىل واكقسموا تقّولوه، ما على احلجج
مة من املبتد عة على للردّ  جتّردوا واملشبّ هة  زلةتاملع من وحنوهم واملعطّ لة، اجملسّ 

 ودفع رتهبنص احلقّ  أهل نليها، فقام ودعا بدعته، منهم كلّ  أظهر لـّما واخلوارج،
 يليق ما ىلن واألحاديث احملتملة اآلًيت تلك ورّدوا بدعته، ِببطال الدافع عنه

 بكلماته، احلقّ  هللا لي حقّ  والنقل؛ العقل وأدّلة العرب، بلسان املعاين، من هللا هجالل
 بقول ملعروفا ابلقول القائلون -الثاين ودالالته. والقسم حبججه الباطل وي بطل

 عن كوتوالس مراد، غري تعاىل هللا هجالل يليق ال ما أبنّ  القطع وهو السلف،
 ،(2)ملعاين تماًل اللفظ حم كان نذا تعاىل، هللا هجالل الالئقة املعاين من املراد تعيني

                                                           
 .3/13( صحيح مسلم بشرح النووّي: 1)

(2.)  ( كذا يف املطبوع، والصواب: )ملعان 
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 من - تعاىل هللا هجالل يليق ال ما أبنّ  طعانقا تعاىل. فالصنفان هللا هجالل تليق
 األكابر من قوم رّجح احلّق. وقد على منهما وكلّ  مراد، غري -احملد ةني  صفات
 وهللا ليه،ن للحاجة أهل التأويل؛ قول منهم وقوم أسلم، ألكّه السلف؛ قول األعالم

 على فظالل محل أو تكييف، أو بتشبيه، وقال السلف، قول اكتحل أعلم. ومن
 بريء كتحاله،ا يف كاذب فهو احملد ةني، صفات من عنه، هللا يتعاىل ِّا ظاهره،

 .(1)«واعتداله السلف قول من
نهما، يف طعن كّل فريق م -يف هذه املسألة  -وبسبب اختالف الفريقني  

 -يض من أهل التفو  -الفريق املخالف؛ ولذلك اهّتم أهل  اإلةبات خمالفيهم 
 . (3)مثيلابلت -من أهل اإلةبات  -م أهل  التفويض خمالفيهم ؛ واهتّ (2)ابلتعطيل
ا، بيان وجه الصواب فيه -على هذه املسألة  -وليس الغرض من كالمي  

يمة بيان رأيي اخلاّص فيها؛ فما ق أو ترجيح رأي فريق، على رأي فريق آخر، أو
 رأيي، وقد اختلف فيها القدامى واحملدةون؟!!!

ا الغرض من كالم ي هو التنبيه، على كون هذه املسألة من املسائل ونّّ
 الدقيقة العويصة، حبيث نّن كثريًا من املتلّفني قد خالفوا احلّق فيها.

فإذا كان بعض كبار املتّلفني، قد غفلوا عن الصواب، يف هذه املسألة، ومل 
ع لتكفهم قدراهتم العلمّية؛ ملعرفة الصواب؛ فكيف تكون حال العاّمة، الذين مل يطّ 

 أكثرهم على أدّلة احلّق، اليت اهتدى هبا الفريق الـم حّق. 
ا كان  ومن كان مـن العاّمة مّتبًعا للفريق الـم حـّق، يف هذه الـمسـألة؛ فإّّ

 اتّباعه بسبب التقليد، ال بسبب البحث والتدبّر واالستنباط.
                                                           

 .121-115( نيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل: 1)
 .916-919( اكظر: مذهب أهل التفويض يف كصوص الصفات: 2)
 .53-51ظر: مذهب أهل التفويض يف كصوص الصفات: ( اك3)
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هم، جّنبوا أكفسـأن ي -مّتقني ـمتّلفني الـعلى ال -ومن هنا كان واجًبا 
ي ـك التمسائل االختالفّية العويصة، وال سّيما تلـي الـف ،خوضـجّنبوا مقّلديهم الـوي

 بر والتقاتل.ق والتالعن والتداما ت ثمر التفر  ـال ت ثمر عماًل موافًقا للشريعة، ونكّ 
 وقت عن انالبي أتخري جيوز ال أكّه على األّمة أْجعت وقد»قال ابن الوزير: 

 وال اعتقاده، ىلن حاجة فال النبّوة، عصر يف العقائد، من ي بني   مل ما فكلّ  احلاجة،
 كان وسواء ال؛ أو سبيل، معرفته نىل كان سواء ،(1)واجلدال واملراد فيه، اخلوض

 يف فيكون نه،ع املنهيّ  التفّرق نىل فيه، اخلوض أّدى مت وخصوًصا ال؛ أو حقًّا،
 وهذا ريه،حت على املنصوص نىل ّدىأ ونن وجوبه، على يـ ن صّ  مل ما نجياب نجيابه
 فيها البيان جيب الف العقلّيات، يف بياانً  يكفي العقل اخلصوم: الفساد. قالت عني
تاج ال وأ التنازع، مثلها يف يقع ال اليت اجللّيات أردمت نن الشرع. قلت: من  يف حي 

 نمث ال اليت نّـّيةالظ وأ الذكّي، تفهيم نىل فيها البليد حيتاج ال أو معرفتها، نىل الدين
 علم هذا نم األّول القسم ومن تسليمه. يضرّ  وال فم سل م، املخطئ، على فيها

 َنع مل ولذلك اجلميع؛ عند الصّحة معلومة طرقه فإنّ  بعضه، ونن دقّ  احلساب،
 والبالغة. والبيان واملعاين ،(2)الغربّية علم من كثري وكذلك فيه، الوفاق من دقّته
تاج ما وهو اآلخر، القسم أردمت ونن  ْجيع لىع مفروًضا ويكون الدين، يف اليه حي 

 االختالفو  والنزاع اخلفاء مثله يف ويقع أْجعني، والعاّمة اخلاّصة من املسلمني
 نىل يوك ل ذاه مثل أنّ  لكم م سل م فغري يسام ح؛ وال فيه، املخطئ وأيمث الكثري،
 كـ بـْع ث   ح ت   ب ني  م ع ذّ   ك ن ا و م ا﴿ تعاىل: لقوله الرسل بياكه وترتك العقالء، عقول
 مع لرسالة؛ا حّجة نليها ضمّ  حّت  العقل، حبّجة سبحاكه يكتف   فلم .(3)﴾ر س واًل 

                                                           
 ( كذا يف املطبوع، والصواب: )املراء(.1)

 ( كذا يف املطبوع، والصواب: )العربّية(.2)
 .19( اإلسراء: 3)
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 قالت لذلكو  العقلّية؛ املعارف أوضح من عنه: الشركاء وكفي سبحاكه، معرفته أنّ 
 وقد .(1)﴾و اأْل ْرض   او ات  الس م   ف اط ر   ش كٌّ  اَّلل    أ يف  ﴿ عنهم: هللا حكى فيما الرسل،

 السمع نم معناها يف وما اآلية هذه ويف املختصر. هذا مقّدمات يف ذلك بيان مرّ 
 تعاىل، هللا شاء نن ه،في املخطئ ي عذ ب مل مسًعا تعاىل هللا يبّينه مل ما أنّ  على حّجة
شى لكن  بنّي  دوق تداع،االب على ي عذ ب أن هللا يبّينه مل فيما خاض من على خي 

 الس ْمع   ن ن   ع ْلمٌ  ب ه   ك  ل   ل ْيس   م ا تـ ْقف   و ال  ﴿ قوله: يف ذلك حترمي وبيان حتريه. هللا
ء  ه   ه ا أ كـْت مْ ﴿ تعاىل وبقوله ،(2)﴾م ْسئ واًل  ع ْنه   ك ان   أ ول ئ ك   ك ل   و اْلف ت اد   و اْلب ص ر    ت ال 

 ال   مْ و أ كـْت   يـ ْعل م   و اَّلل    ع ْلمٌ  ب ه   ك مْ ل   ل ْيس   ف يم ا اج ون  حت    ف ل م   ع ْلمٌ  ب ه   ل ك مْ  ف يم ا ح اج ْجت مْ 
 .(1)«السالمة هللا . فنسأل(3)﴾تـ ْعل م ون  

 بإرجاعهمف والتعب ديّة، االعتقاديّة األمور يف وأّما»وقال حمّمد رشيد رضا: 
 عليه عأْج ما واعتبار كقص، وال زًيدة، بال الصاحل، السلف عليه كان ما نىل

م ل نليه، ي دعى الذي الدين هو - األّول العصر يف - املسلمون  مسلم لّ ك وحي 
 مبا الدليل، صاحب فيه يعمل ِّا ،(9)االجتهاديّة املسائل من عداه: وما. عليه

 من ليله،د له يظهر مل من فيه ياري أو يعادي، أن غري من احلّق، أكّه له يظهر
 له قدرة ال الذي العاّميّ  وأّما اإلْجاع. مسائل يف ،له املسلمني املوافقني نخواكه

 ستفتا أمر، له عرض فإن اخلالف، أمر من شيء له ي ذك ر فال االستدالل، على
 فيه، هللا كمح له يبنّي  العامل وذلك عصره، علماء من وعلمه، بورعه يثق من فيه

                                                           
 . 11( نبراهيم: 1)
 .36( اإلسراء: 2)

 .66( آل عمران: 3)

 .116-119( نيثار احلّق على اخللق: 1)
 سائل االجتهاديّة.( أي: وما عداه هو من امل9)
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 ابالختصار. ملعَنا له ويبنّي  قوية، سّنة أو كرية، آية من فيه عنده ما له يذكر أبن
َّ  وعاّمتهم، والسلف الصحابة علماء كان هكذا  ستقيمواي أن اليوم للمسلمني وأ
 العاّمة، اأموره نليهم األّمة تفّوض الذين األمر، أويل فاقدو وهم طريقتهم، على

 .(1)«وأحكامها؟ حّكامها، على مسيطرين وجتعلهم

                                                           
 .3/12( تفسري القرآن احلكيم: 1)
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 املخرج الثالث

 االحتياط
 

يّتكلوا  ه، فالهللا، واتّقاء غضب ون يف العمل؛ ابتغاء مرضاةهو أن حيتاط املّتق
على بعض اآلراء االختالفّية، بل عليهم أن خيتاروا العمل مبا هو أسلم، وأبعد عن 

 خمالفة الشرع، ولو كاكت املخالفة حمتملة احتمااًل.
واملّتقون هم وحدهم من ي كن أن يسلكوا خمرج االحتياط؛ ألّن املكّذبني  

نافقني واملعطّلني واملغالني واملتعّصبني واملفسدين يستمسكون مبناهجهم، وامل
 وآرائهم، وأفعاهلم، وال يرضون التخّلي عنها.  

، واتّقاء غضبه؛ أّما املّتقون، فليس هلم غاية، ناّل ابتغاء مرضاة هللا  
ولذلك يسعون نىل كّل ما ي كن أن يكون وسيلة؛ لتحقيق هاتني الغايتني، 

 اطون ابلكّف عن كّل ما ي كن أن يكون خمالًفا للشريعة.فيحت
 فإذا اختلف املتّلفون يف )التدخني( مثاًل، فقال فريق بتحريه، وقال فريق 

؛ فإّن املّتقني ال يّتكلون على التقليد، بل (1)بكراهته، وقال فريق اثلث ِبابحته
م ما ةبت حتريه بهحيتاطون، ما استطاعوا االحتياط، فيتجّنبون التدخني، كتجنّ 

ابالتّفاق؛ خشية أن يكون التحرمي هو احلكم الشرعّي، يف احلقيقة، ويكون من 
 قال بغري التحرمي من املتّلفني خمطًئا؛ جهاًل، أو عمًدا.  

 واالحتياط حيّقق ةالث منافع: 
كاب مثاًل، فقد ْنا من ارت (،التدخني)فمن جتّنب  النجاة: -املنفعة األوىل

 - احلالتني يف -حمر ًما، أم كان غري حمر م، فإكّه  (التدخني)سواء أكان ، (احملظور)

                                                           
 .111-11/111( اكظر: املوسوعة الفقهّية: 1)
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ن، فإكّه نذا كان التدخني حمر ًما، فقد ارتكب  قد ْنا من فعل احملر م. خبالف املدخّ 
حمظورًا بتدخينه. وجهله بتحرمي التدخني قد يكون عذرًا مقبواًل؛ ولكّنه عذر ال 

 كّه قد ارتكب حمظورًا. يغرّي احلقيقة الواقعة، وهي أ
قلب احملتاط مطمئّن نىل سالمته، من ارتكاب  االطمئنان: -املنفعة الثانية

احملظور، سواء أكان الفعل حمر ًما، أم غري حمر م، خبالف املقلّ د غري احملتاط؛ فإكّه 
 بتقليده قد يرتكب احملظور، فيبقى يف شّك من أمره، حني يطّلع على االختالفات

 يف املسألة. احلاصلة
؛ فمن (1)فمثاًل، قد اختلف املتلّفون قديًا وحديثًا، يف )استماع املوسيقى( 

جتّنب االستماع، كان قلبه مطمئنًّا، كّل االطمئنان، نىل أكّه قد سلم من خمالفة 
الشريعة، سواء أكان االستماع حمر ًما، أم غري حمر م؛ فإكّه بتجّنب االستماع مل 

 ال أحد يقول: نّن استماع املوسيقى واجب شرًعا!يرتكب حمظورًا؛ ف
أّما غري احملتاط، فإّن قلبه مرتع للشكوك، ال ي كن أن يطمئّن أبًدا، مهما   

 كاكت األدّلة اليت يستدّل هبا املبيحون على نابحة االستماع. 
ومثل ذلك كمثل من أ عطي عساًل، قد اختلف الناس فيه، فمنهم من  

 منهم من يقول: نكّه خال  من السموم.يقول: نكّه مسموم، و 
فاحملتاط سيتجّنب شرب العسل، فيضمن بتجّنبه النجاة، من اهلالك  

 مسموًما، ويضمن اطمئنان قلبه، بسالمته من اهلالك مسموًما.
خبالف غري احملتاط، فإّن العسل قد يكون مسموًما، يف الواقع، فيهلك  

ّن، إّن شاربه جمازف، وقلبه غري مطمئشاربه؛ وحّت نن كان خالًيا من السموم، ف
 نىل سالمته من اهلالك.

                                                           
 .113-35/165، واملوسوعة الفقهّية: 911-1/993( اكظر: احملّلى ابآلاثر: 1)
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: لكّن اإلكسان قد ي ضطّر نىل ذلك اضطرارًا، كمن ي ضطّر نىل فإن قيل 
أكل حلم اخليل، مع علمه ابختالف املتلّفني فيه، بني قائل ابلتحرمي، وقائل 

 !(1)ابلكراهة، وقائل ابإلابحة
يف  ة، فإهّنا ت بيح احملظورات، حّت : نّن الضرورات، نذا كاكت معترب  قلت 

 مقام االتّفاقّيات؛ فمن ابب أوىل، ي باح للمضطّر ذلك، يف ابب االختالفّيات.
عّي، فإّن املضطّر ي باح له أكل حلم اخلنزير، الثابت حتريه ابلدليل القرآينّ القط 

لذي ا الذي ال خيتلف فيه اةنان؛ فمن ابب أوىل ي باح للمضطّر أكل حلم اخليل،
 اخت لف يف حتريه.

م  اخلْ ْنز ير  و م ا أ  قال تعاىل:   يـْت ة  و الد م  و حلْ  ه ل  ب ه  ل غ رْي  ﴿ن ّ  ا ح ر م  ع ل ْيك م  اْلم 
يمٌ  غ  و ال  ع اد  ف ال  ن مْث  ع ل ْيه  ن ن  اَّلل   غ ف وٌر ر ح    .(2)﴾اَّلل   ف م ن  اْضط ر  غ يـْر  اب 

خّلصون من بسلوك املّتقني خمرج االحتياط، فإهّنم سيت التقريب: -لثةاملنفعة الثا
ف مسائل كثرية، كاكت تفّرق بينهم، ويف تقليل املسائل ما فيه من التقريب، والتألي

 سّيما أهّنم حيتاطون؛ ابتغاء مرضاة هللا، واتّقاء غضبه. بني قلوهبم، وال
 واحد ةالةة: العلم طاّلب: (3)يقول كان وقد»قال أبو طالب املّكّي: 

 ابالحتياط، خذوأي فيتورّع، االختالف، ليعرف يطلبه؛ وآخر به، للعمل يطلبه؛
 هالك يكون هذاف حالاًل، فيجعله احلرام، فيتناول التأويل، ليعرف يطلبه؛ وآخر
 .(1)«يديه على احلقّ 

 لتقليد،ا يكرهون الفقهاء كان ذلك وألجل»وقال أبو طالب املّكّي أيًضا: 
                                                           

 .133-9/135( اكظر: املوسوعة الفقهّية: 1)
 .113( البقرة: 2)
 ( القائل هو سهل التسرتّي.3)

 .1/333لوب: ( قوت الق1)
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 فيختار أي: ء،الفقها اختالف يعرف حّت  ي فيت؛ أن للرجل ينبغي ال: ونويقول
 .(1)«ابليقني واألقوى للدين، األحوط -علمه  على - منها

 خذأي الفقهاء، فتاوى عليه اختلف ونن» :القشرييّ أبو القاسم وقال 
 تضع فني،للمس الشريعة يـالر خ ص ف فإنّ  اخلالف، من اخلروج ويقصد ابألحوط،

  .(2)«واألشغال احلوائج، حابوأص
 يف يقّربو  برأيه، فيها جيتهد الفقيه ولكنّ »وقال أبو حامد الغزايّل: 

 ابألحوط، يهف أيخذ الشبهات. واملتورّع خطر فيه ويقتحم يراه، مبا التحديدات
 املتقابلة األطراف بني - املشكلة املتوّسطة والدرجات ي ريبه. ال ما نىل ي ريبه ما ويدع
 . (3)«أعلم وهللا االحتياط، ناّل  منها ي نجي وال كثرية، -ة اجلليّ 

لون يف أساكيد أحاديث الرتغيب وهلذا كاكوا يسهّ »وقال ابن تيمّية: 
د حيمل اعتقاد الوعي لون يف أساكيد أحاديث األحكام؛ ألنّ ال يسهّ  ما ،والرتهيب

مل يكن  ونن ،ا كان اإلكسان قد ْنافإن كان ذلك الوعيد حقًّ  ،النفوس على الرتك
نذا  - ناإلكسا مل يضرّ  ،من ذلك الوعيد ،أخفّ  بل عقوبة الفعل ،االوعيد حقًّ 

 ،ص العقوبةه نن اعتقد كقألكّ  ؛خطته يف اعتقاده زًيدة العقوبة - ترك ذلك الفعل
 ،طئفقد خي   ،نةبااتً  وال ،اوكذلك نن مل يعتقد يف تلك الزًيدة كفيً  ،اطئ أيضً فقد خي  

نن كاكت  ،الزائدة العقوبة فيستحقّ  ،فيقع فيه ،ن الفعل عندههوّ فهذا اخلطأ قد ي
 لتقديريناخلطأ يف االعتقاد على ا ن،فإذ ،أو يقوم به سبب استحقاق ذلك ،اثبتة

ير والنجاة من العذاب على تقد ،سواء - وتقدير عدمه ،تقدير اعتقاد الوعيد -
ة العلماء امّ ح علدليل رجّ فيكون هذا التقدير أوىل. وهبذا ا ،أقرب :الوعيد اعتقاد

                                                           
 .1/112( قوت القلوب: 1)

 .2/621( الرسالة القشرييّة: 2)
 .263( نحياء علوم الدين: 3)
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 كثري وسلك كثري من الفقهاء دليل االحتياط يف ،املبيح الدليل احلاظر على الدليل
  .(1)«بناء على هذا ،من األحكام

ّّ  ،االحتياط فإنّ »وقال ابن تيمّية أيًضا:  ة  سنّ نّي نذا مل تتب ع،شر  ا ي  ن
  .(2)«باعها أوىلفاتّ  ،ةنت السنّ فإذا تبيّ  ، هللا رسول

 ،املعلومة ةما مل خيالف السنّ  ،االحتياط حسن لكنّ »وقال ابن تيمّية أيًضا: 
 .(3)«كان خطأ  ،فإذا أفضى نىل ذلك

ِّ رّ ة على االحتياط واألخذ ابحلزم، والتحوالشريعة مبنيّ »وقال الشاطيّب:  ا ز 
 . (1)«ا نىل مفسدةعسى أن يكون طريقً 

                                                           
 .119-21/111( جمموعة الفتاوى: 1)
 .26/33( جمموعة الفتاوى: 2)
 .26/63( جمموعة الفتاوى: 3)
 .3/59( املوافقات: 1)
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 املخرج الرابع

 االعتبار
 

 قون مبا وقع لغريهم، من آاثر التفّرق، قديًا، وحديثًا،هو أن يعترب املتّ 
 سّيما حني يتّدي التفّرق نىل االقتتال.  وال

 واالعتبار بتلك اآلاثر حيّقق ةالث منافع:
ّنب من اعترب بتلك اآلاثر، أّدى به االعتبار، نىل جت التجّنب: -املنفعة األوىل

 يه غريه.سيقع فيما وقع ف - بال ريب -أسباب التفّرق، ومن مل يعترب، فإكّه 
قد يصل  (قر  التف)أّن  -من املتلّفني واملطّبقني  - (مّتقونـال)فحني يرى 

قت، ابملختلفني املتفرّقني، نىل حالة االقتتال، كما حصل يف األمم السابقة، اليت تفرّ 
إّن ، قديًا، وحديثًا؛ ف(اإلسالم)نىل  ،منسوبةـمن قبل؛ وكما حصل يف األمم ال

ن ـحث عى البـ، ونل(قباب التفر  ــأس)ب جن  ـى تـنل ،تدعوهمــاالقتتال( س رارةـ)م
 التقريب(، والعمل مبقتضاها. )أسباب

 عاون.نّن االعتبار بتلك اآلاثر كفيل ابحلّض على الت التعاون: -املنفعة الثانية
د حتطّمت حني يرون غريهم متفرّقني، ق -وهم يف سفينة النجاة  -فاملّتقون 

 -ن املّتقني أع -نهم؛ بسبب تفرّقهم، فغرقوا يف حبار االقتتال؛ فإهّنم سف
سيسارعون نىل التصاحل والتعاذر، والتعاون على الرّب والتقوى؛ لينجوا بتعاوهنم من 

 تلك املهالك.  
كفيل   -ّرق بتلك اآلاثر السّيئة للتف -نّن االعتبار  التقريب: -املنفعة الثالثة

جّنبهم أسباب االختالف، بت -قني، والتأليف بني قلوهبم؛ فإهّنم ابلتقريب بني املتّ 
 ل.سيكوكون أقرب، من ذي قب -وبتعاوهنم على البحث، عن وسائل االئتالف 
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 أمثلة للفنت املذهبّية:
ويف كتب التاريخ ذكر لكثري من الفنت املذهبّية، اليت وقعت بني أبناء 

ا من صياًل، أو صّحت نْجااًل؛ فإهنّ ؛ فإن صّحت تفاملذاهب املنسوبة نىل اإلسالم
 أكرب الدواعي نىل االئتالف، ومن أكرب النواهي عن االختالف. 

 ومن أبرز النصوص التارخيّية املشتملة على ذكر تلك الفنت:
 وفيها عظم أمر احلنابلة، وقويت» (، قال ابن األةري:ه323) سنةيف حوادث  -1

والعاّمة، ونن وجدوا كبيًذا أراقوه، ونن ّواد شوكتهم، وصاروا يكبسون من دور الق  
وجدوا مغّنية ضربوها، وكسروا آلة الغناء، واعرتضوا يف البيع والشراء، ومشى الرجال 
مع النساء والصبيان، فإذا رأوا ذلك، سألوه عن الذي معه: من هو؟ فإن أخربهم، 
 اوناّل ضربوه، ومحلوه نىل صاحب الشرطة، وشهدوا عليه ابلفاحشة؛ فأرهجو 

عاشر ْجادى اآلخرة،  -وهو صاحب الشرطة  -فركب بدر اخلرشّن  ؛بغداد
جيتمع  واندى يف جاكيب بغداد، يف أصحاب أِب حمّمد الربهبارّي )احلنابلة(: ال

هللا  سممام، ناّل نذا جهر ببنمنهم اةنان، وال يناظرون يف مذهبهم، وال يصّلي منهم 
هم وفتنتهم، فد فيهم، وزاد شرّ ن؛ فلم ي  الرمحن الرحيم، يف صالة الصبح، والعشاءي

واستظهروا ابلعميان، الذين كان أيوون املساجد، وكاكوا نذا مّر هبم شافعّي 
املذهب، أغروا به العميان، فيضربوكه بعصّيهم، حّت يكاد يوت، فخرج توقيع 

 التشبيه نكر عليهم فعلهم، ويوخّبهم ابعتقادحنابلة، ي  ـأ على القر  ما ي  ـالراضي، ب
 .(1)«...وغريه

 ،ي آخر ربيع األّولـف: »جوزيّ ـ(، قال ابن اله335) نةــسي حوادث ـف -2

                                                           
 .111-1/113( الكامل يف التاريخ: 1)
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 .(1)«رخــــت الكـهبـة، وك  ـيعــوالش ،ةـنّ ـــل الســـن أهـــيـب ،ةـــنــتــت فــــعــوق
وقعت فتنة  ،يف رمضان: »(، قال ابن اجلوزيّ ه311) سنةيف حوادث  -3

 .(2)«عظيمة ابلكرخ؛ بسبب املذهب
 اّتصلت ،يف ْجادى األوىل: »(، قال ابن اجلوزيّ ه315) سنةيف حوادث  -1

 .(3)«تل بينهم خلقالفنت بني الشيعة والسّنة، وق  
يوم اخلميس لثالث خلون : »(، قال ابن اجلوزيّ ه313) سنةيف حوادث  -5

 ةمن شعبان، وقعت فتنة بني السّنة والشيعة، يف القنطرة اجلديدة، وتعطّلت اجلمع
من الغد، يف ْجيع املساجد اجلامعة يف اجلاكبني، سوى مسجد برااث، فإّن الصالة 

 .(1)«َّت فيه
مل يف عاشوراء مثل ما ع  : »(، قال ابن اجلوزيّ ه393) سنةيف حوادث  -6
مل يف السنة املاضية، من تعطيل األسواق، ونقامة النوح، فلّما أضحى النهار ع  

السّنة  طيعة أّم جعفر، وطريق مقابر قريش، بنييف ق ،يومئذ، وقعت فتنة عظيمة
 .(9)«والشيعة، وهنب الناس بعضهم بعًضا، ووقعت بينهم جراحات

 ،ويف يوم األحد عاشر رجب: »(، قال ابن اجلوزيّ ه335) سنةيف حوادث  -7
جرت فتنة بني أهل الكرخ والفقهاء، بقطيعة الربيع، وكان السبب أّن بعض 

ملعروف هللا، حمّمد بن النعمان، ا عبد البصرة، قصدوا أاب اهلامشّيني، من أهل ابب
عّرًضا، يف مسجده، بدرب رًيح، وتعّرض به ت -وكان فقيه الشيعة  -اببن املعّلم 

                                                           
 .11/19( املنتظم: 1)

 .11/51املنتظم:  (2)
 .11/115( املنتظم: 3)
 .11/126( املنتظم: 1)

 .11/199( املنتظم: 9)
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 لكرخ، وصاروا نىل دار القاضيامتعض منه أصحابه، فثاروا، واستنفروا أهل ا
، وطلبوا الفقهاء؛ ، فسّبومها(1)د بن األكفايّن، وأِب حامد األسفراينّ حممّ  أِب

كر ، ذ  (3)؛ وكشأت من ذلك فتنة عظيمة، واتّفق أكّه أحضر مصحًفا(2)ليواقعوا هبم
مع األشراف والقضاة أكّه مصحف ابن مسعود، وهو خيالف املصاحف، فج  

م، فأشار رض املصحف عليهوالفقهاء، يف يوم اجلمعة، لليلة بقيت من رجب، وع  
ن يف بتحريقه، ففعل ذلك حبضرهتم، فلّما كاأبو حامد األسفرايّن، والفقهاء، 

تب نىل اخلليفة أبّن رجاًل من أهل جسر النهروان، حضر املشهد ابحلائر، شعبان، ك  
سم خذ، فر  أ  قّدم بطلبه، فليلة النصف، ودعا على من أحرق املصحف، وسّبه، فت  

ينهم، وبني بقتله، فتكّلم أهل الكرخ يف هذا املقتول؛ ألكّه من الشيعة، ووقع القتال 
، وقصد أحداث الكرخ ابب دار أهل ابب البصرة، وابب الشعري والقاّلئني

حامد؛ فاكتقل عنها، وقصد دار القطن، وصاحوا: حاكم، ًي منصور. فبلغ  أِب
ذلك اخلليفة، فأحفظه، وأكفذ اخلول، الذين على اببه؛ ملعاوكة أهل السّنة، 

، مثّ (1)ا يلي بنهر الدجاجحرق موساعدهم الغلمان، وضعف أهل الكرخ، وأ  
اجتمع األشراف والتّجار نىل دار اخلليفة، فسألوه العفو عّما فعل السفهاء، فعفا 
عنهم. فبلغ اخلرب نىل عميد اجليوش، فسار، ودخل بغداد، فراسل أاب عبد هللا ابن 
املعّلم، فقيه الشيعة، أبن خيرج عن البلد، وال يساكنه، ووّكل به، فخرج يف ليلة 

حد، لسبع بقني من رمضان، وتقّدم ابلقبض على من كاكت له يد يف الفتنة، األ
لوس، ّصاص من اجلنع الق  حامد نىل داره، وم   بس قوم، ورجع أبورب قوم، وح  فض  

                                                           
 ( كذا يف املطبوع: )األسفراين( بياء واحدة، والصواب: )األسفراييّن( بياءين.1)
 وقعوا(.( كذا يف املطبوع: )ليواقعوا(، واملناسب للسياق: )لي  2)
ر  مصحٌف(.( كذا يف املطبوع: )أحضر مصحًفا(، وامل3)  ناسب للسياق: )أ حض 
 ( كذا يف املطبوع: )بنهر الدجاج(، والصواب: )هنر الدجاج( بال ابء.1)
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هتم ّصاص عودهم نىل عادسم للق  ّد، ور  املعّلم، فر   ، يف ابن(1)فسأل علّي بن مزيد
 .(2)«للفنت رط عليهم ترك التعّرضمن الكالم، بعد أن ش  

لت تيف هذه السنة، يف احملّرم، ق  » (، قال ابن األةري:ه111) سنةيف حوادث  -8
. وكان سبب ذلك أّن املعّز بن ابديس ركب ومشى، (3)الشيعة، هجميع بالد أفريقّية

يف القريوان، والناس يسّلمون عليه، ويدعون له. فاجتاز هجماعة، فسأل عنهم، 
بكر وعمر.  أاب بكر وعمر، فقال: رضي هللا عن أِب فقيل: هتالء رافضة، يسّبون

ع به الشيعة وهو جتتم -فاكصرفت العاّمة من فورها، نىل درب املقلي، من القريوان 
فقتلوا منهم، وكان ذلك شهوة العسكر، وأتباعهم؛ طمًعا يف النهب، واكبسطت  -

أكّه كان  لكأيدي العاّمة يف الشيعة، وأغراهم عامل القريوان، وحّرضهم، وسبب ذ
تل ساده؛ فق  ريد عزله، فأراد فقد أصلح أمور البلد، فبلغه أّن املعّز بن ابديس، ي  

يع أفريقّية. تلوا يف ْجبت دًيرهم، وق  حرقوا ابلنار، وهن  من الشيعة خلق كثري، وأ  
واجتمع ْجاعة منهم نىل قصر املنصور، قريب القريوان، فتحّصنوا به، فحصرهم 

م، ليهم. فاشتّد عليهم اجلوع، فأقبلوا خيرجون، والناس يقتلوهنالعاّمة، وضّيقوا ع
 .(1)«لوا كّلهمتتلوا عن آخرهم. وجلأ من كان منهم ابملهديّة، نىل اجلامع، فق  حّت ق  

 اّتصلت هذا الشهر: ويف: »(، قال ابن اجلوزيّ ه111) سنةيف حوادث  -9
ة بواسط، واحرتقت، ة والزيديّ بت حماّل الشيعالفتنة، بني الشيعة والسّنة بواسط، وهن  

 .(9)«والعلوّيني، فقصدوا علّي بن مزيد، واستنصروه ،وهرب وجوه الشيعة
                                                           

 ( كذا يف املطبوع: )فسأل(، واملناسب للسياق: )فس ئ ل(.1)
 .93-19/95( املنتظم: 2)
 ( كذا يف املطبوع: )أفريقية( هبمزة فوقّية، والصواب: )نفريقّية( هبمزة حتتّية.3)
 .5/111الكامل يف التاريخ:  (1)

 .19/121( املنتظم: 9)
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الفتنة بني الشيعة والسّنة : »(، قال ابن اجلوزيّ ه115) سنةيف حوادث  -11
تفاقمت، وعمل أهل هنر القاّلئني اباًب، على موضعهم، وعمل أهل الكرخ اباًب 

مقاتل،  تل الناس على هذين البابني، وركب املقدام أبويهم، وق  على الدقّاقني، ِّا يل
وقاتلوه،  ،ليدخل الكرخ، فمنعه أهلها والعّيارون الذين فيها ؛وكان على الشرطة

 .(1)«فأحرق الدكاكني وأطراف هنر الدجاج، ومل يتهّيأ له الدخول
 خرجت طائفة من الشيعة،» (، قال ابن عذارّي:ه113) سنةيف حوادث  -11

قّلّية، ريدون املهديّة؛ للركوب منها، نىل صحنو مئيت فارس، بعياهلم، وأطفاهلم، ي  
عثت معهم خيل، تشّيعهم. فلّما وصلوا نىل قرية كامل، وابتوا هبا، تنافر أهل وب  

املنازل عليهم، فقتلوهم، وفضحوا بعض شواّب النساء، ومن كان هلا منهّن ْجال، 
 .(2)«مثّ قتلوهّن...

يف ليلة عاشوراء، أغلق : »(، قال ابن اجلوزيّ ه121) سنةادث يف حو  -12
أهل الكرخ أسواقهم، وعّلقوا املسوح على دكاكينهم، رجوًعا نىل عادهتم األوىل يف 

عد األتراك، وكان السلطان قد احندر عنهم، فحدةت الفتنة، ذلك، وسكواًن نىل ب  
من حيّط التعاليق،  ى يف نكفاذوسل املرتضووقع القتال بينهم وبني أهل القاّلئني، ور  

رّبت ريقني، وخ  تل من الفّط، والفتنة قائمة بني العواّم، واستمّرت بعد ذلك، وق  فح  
 .(3)«ّتب بني الدقّاقني والقاّلئني من ينع القتالعّدة دكاكني، ور  

 قّدم يف ليلة عاشوراء، نىلت  : »(، قال ابن اجلوزيّ ه111) سنةيف حوادث  -13
يعّلقوا املسوح، على ما جرت به عادهتم؛ خوفًا من   ينوحوا، والأهل الكرخ أاّل 

                                                           
 .19/129( املنتظم: 1)

 .1/233( البيان املغرب: 2)
 .19/211( املنتظم: 3)
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الفتنة، فوعدوا، وأخلفوا، وجرى بني أهل السّنة والشيعة ما يزيد عن احلّد من 
 .(1)«اجلرح والقتل، حّت عرب األتراك، وضربوا اخليم

 جّددتـر: تـي أّول صفـوف: »(، قال ابن اجلوزيّ ه113) سنةيف حوادث  -11
ّنة والشيعة غري ن السـبي ،والشيعة، وكان االتّفاق الذي حكيناه ،بني السّنة ،نةالفت

ي ـف ،ديدة، وشرع أهل الكرخي الصدور، فمضت عليه م  ـما فمأمون االكتقاض؛ ل  
الكرخ  ي عمل ما بقي من بنائهم، وفرغ أهلـاء ابب السّماكني، وأهل القاّلئني فــبن

د وعلّي حمّ ـوه: "مــترك (2)تبوا ابلذهب على آخرهم، وعملوا أبراًجا، وكـمن بنياك
: مكتوبـّر، واّدعوا أّن الـــر البشر"؛ فأككر أهل السّنة ذلك، وأاثروا الشـخي
أككر ى، فقد كفر"؛ فـد وعلّي خري البشر، فمن رضي، فقد شكر، ومن أبحمّ ـ"م

الطرقات،  يـف ،ى أخذ ةياب الناسـأهل الكرخ هذه الزًيدة، واثرت الفتنة، وآلت نل
ورواضعه،  ،ى الكرخـنل ،ماء من دجلةـمل الـمن ح ،ومنع أهل ابب الشعري

نذا  ،عن هنر عيسى، فبيعت الراوية بقرياط ،ماءـواكضاف نىل هذا اكقطاع ال
ت ّلقت األسواق، ووقفمشّقة عظيمة، وغ   - بذلك -خفرت؛ فلحق الضعفاء 

ّدة ا من دجلة الصراة عمعايش، ومضى بعض سفهاء أهل الكرخ ابلليل، فأخذو ـال
 :وصاحوا ها ماء الورد،ـي األسواق، وخلطوا بـكصبوها ف ،ي حبابـوها فرواًي، وصبّ 

ى ـي مشرعة ابب الشعري، فأخذوها، ومحلوها نلـماريّة، فـ، وعمدوا نىل س"السبيل"
". " :حا أهل الكرخ ما كتبوه من "خري البشر"، وجعلوا عوضهـالسّماكني. م

جاوزوا ـوت "؛وعليّ  دحممّ " :الذي عليه ،ة: ما كقنع ناّل بقلع اآلجرّ وقال أهل السنّ 
مطالبة ِبسقاط "حّي على خري العمل". فلّما كان يوم األربعاء ـحال نىل الـهذا ال

                                                           
 .19/313( املنتظم: 1)

ـــّر( ابجليم.2)  ( كذا يف املطبوع، والصواب: )آج 
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ى ـروا نلـمن صفر، اجتمع من أهل السّنة عدد، يفوت اإلحصاء، وعب ،نـلسبع بقي
لغط، واألبواب، وزاد ال ،قوا الدهاليزوالرحاب، واخرت  ،خالفة، ومألوا الشوارعـدار ال

وقيل هلم: سنبحث عن هذا، وهجم أهل القاّلئني على ابب السّماكني، فأحرقوا 
 ي وجهه، فبادر أهل الكرخ، وطفئت النار، وبّيضوا ما اسودّ ـبواري كاكت مسبلة ف

رااث؛ ألّن ي مسجد بـجمعة، فـمن الباب، وقويت احلرب، وكثر القتل، واكقطعت ال
رف عوالقبلة منه، وأشفقوا من األصحار. وظهر عّيار ي   ،منربـشيعة كقلوا الال

ي معاملة ـف -تيب، وجرى منه من أهل درزجيان، وحضر الديوان، واست   ،ابلطقطقيّ 
يه البلوى، ما عظمت ف - محاّل، وقتلهم على االّتصالـي الـأهل الكرخ، وتتّبعهم ف

ا العذرة، ن، ورمو ـط ابب القاّلئيـحائ وقت الظهرية، فهّدمت ،واجتمع أهل الكرخ
تل على هذا الباب، بعد أن ق ،ن، وصلبهماـعلى حائطه، وقطع الطقطقّي رجلي

ا برؤوس، ال: تغّدو ـى أهل الكرخ، وقـنل ،هاـمن قبل، وقطع رؤوسهم، ورمى ب ،ةالةة
م ـمئة ألف دينار، وتوّعدهم نن لـب ،ّي، فطالب أهلهـى درب الزعفراكـومضى نل

ل منهم رجل تلوا ابإلحراق، فالطفوه، فاكصرف، ووافاهم من الغد، فقاتلوه، فق  يفع
نب، قب مشهد ابب التى مقابر قريش. واستنفر البلد، وك  ـمل نلمّي، فح  ـهاش

ناشئ، ّي، والـل العوفــحرقوا، مثور، فأ  ـــن القبــم ،ماعةـخرج جهب ما فيه، وأ  ـوك  
رح النار ط  ى، و ـتـّ ي مقابر شـفنوا فموتى، فد  قل من املكان ْجاعة جذوعّي، وك  ـوال
فروا أحد والقّبتان الساج، وح ،حانـحديثة، واحرتق الضريـوال ،ي الرتب القديةـف

ناس، فمنعوهم، ر أمحد، فبادر النقيب والـن فيه، ويدفنوه بقبــخرجوا من؛ لي  ـحيـالضري
عة نفّيني، بقطيحـى خان الفقهاء الـفلّما عرف أهل الكرخ ما جرى، صاروا نل

عي دخان، وكبسوا دور الفقهاء، فاست  ـالربيع، فأخذوا ما وجدوا، وأحرقوا ال
لوزير، مثله، فإن عرب معي ا جر  ـم يـمر ابلعبور، فقال: قد جرى ما لد، وأ  حممّ  أبو
زاء، ـــلعل ؛واقـي األسـزن، وقعدوا فــحـر أهل الكرخ الــرت، فقويت يده، وأظهـعب



217 

على الدكاكني، فقال الوزير: نن واخذان الكّل، خرب البلد،  ،مسوحـوعّلقوا ال
 .(1)«فاألصلح التغاضي

عود الفنت بني السّنة : »(، قال ابن اجلوزيّ ه119) سنةيف حوادث  -15
، "حمّمد وعلّي خري البشر"كتب عليه:  والشيعة، وخرق السياسة... وكقض ما

سابور لعن علن بنيه السنة: أ  رحت النار يف الكرخ ابلليل والنهار... ويف هذوط  
 . (2)«احلسن األشعرّي... أِب

وقعت بني احلنابلة : »(، قال ابن اجلوزيّ ه111) سنةيف حوادث  -16
 .(3)«واألشاعرة فتنة عظيمة؛ حّت أتّخر األشاعرة عن اجلمعات؛ خوفًا من احلنابلة

فتنة لوقعت ا ،يف هذه السنة» (، قال ابن األةري:ه111) سنةيف حوادث  -17
لّي بن الفرّاء، أبو ع :ومقّدم احلنابلة ؛ببغداد ،حنابلةـوال ،بني الفقهاء الشافعّية

الرمحن  هللا سمر ببـجهـ، وأككروا الر  ـالغفي م  ـجـال وتبعهم من العاّمة .التميميّ  وابن
الرحيم، ومنعوا من الرتجيع يف األذان، والقنوت يف الفجر، ووصلوا نىل ديوان 

ينفصل حال. وأتى احلنابلة نىل مسجد، بباب الشعري، فنهوا نمامه  اخلليفة، ومل
عن اجلهر ابلبسملة؛ فأخرج مصحًفا، وقال: أزيلوها من املصحف، حّت ال 

 .(1)«أتلوها
يف شّوال، وقعت الفتنة : »(، قال ابن اجلوزيّ ه163) سنةيف حوادث  -18

القشريّي،  اد أبو كصر ابنبني احلنابلة واألشعريّة، وكان السبب أكّه ورد نىل بغد
وجلس يف النظامّية، وأخذ يذّم احلنابلة، وينسبهم نىل التجسيم، وكان املتعّصب 

                                                           
 .331-19/323( املنتظم: 1)

 .19/311( املنتظم: 2)
 .19/311( املنتظم: 3)
 .5/329الكامل يف التاريخ: ( 1)
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له أبو سعد الصويّف، ومال الشيخ أبو نسحاق الشريازّي نىل كصرة القشريّي، 
جعفر، وكان  وكتب نىل النظام يشكو احلنابلة، ويسأله املعوكة، ويسأل الشريف أاب

افة، فبلغه أّن القشريّي على كّية الصالة، يف جامع الرصافة، يوم مقيًما ابلرص
اجلمعة، فمضى نىل ابب املراتب، فأقام أًّيًما، ... واتّفقوا على اهلجوم على 
الشريف أِب جعفر يف مسجده، واإليقاع به، فرّتب الشريف ْجاعة أعّدهم؛ لرّد 

، اهم هتالء ابآلجرّ خصومة، نن وقعت، فلّما وصل أولئك نىل ابب املسجد، رم
ن تل من أولئك خّياط، مفوقعت الفتنة، ووصل اآلجّر نىل حاجب الباب، وق  

ًي منصور؛  ،ابَّللّ  راملستنص :على ابب النوِبّ  ،سوق الثالاثء، وصاح أصحاهبا
هتمة للديوان مبعرفة احلنابلة، وتشنيًعا عليه، وغضب أبو نسحاق الشريازّي، ومضى 

، نعداد أهبة السفر، فأكفذ نليه اخلليفة من رّده عن رأيه نىل ابب الطاق، وأخذ يف
فبعث الفقهاء أاب بكر الشاشّي وغريه من النظام، يشرح له احلال، فجاء كتاب 
النظام نىل الوزير فخر الدولة، ابالمتعاض ِّا جرى، والغضب لتسّلط احلنابلة على 

يتها، يف أشياء رسة اليت بنالطائفة األخرى، ونيّن أرى حسم القول فيما يتعّلق ابملد
 .(1)«من هذا اجلنس

ة هذه السن -ورد نىل بغداد » (، قال ابن األةري:ه119) سنةيف حوادث  -19
الشريف أبو القاسم البكرّي املغرِّب الواعظ، وكان أشعرّي املذهب، وكان قد  -

لوافرة، ا قصد كظام امللك، فأحّبه، ومال نليه، وسرّيه نىل بغداد، وأجرى عليه اجلراية
فوعظ ابملدرسة النظامّية، وكان يذكر احلنابلة، ويعيبهم، ويقول: ﴿و م ا ك ف ر  

، "وهللا ما كفر أمحد، ولكّن أصحابه كفروا"، (2)س ل ْيم ان  و ل ك ن  الش ي اط ني  ك ف ر وا﴾

                                                           
 .152-16/151( املنتظم: 1)

 .112( البقرة: 2)
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 ىمثّ نكّه قصد يوًما دار قاضي القضاة، أِب عبد هللا الدامغايّن، بنهر القاّلئني، فجر 
بني بعض أصحابه، وبني احلنابلة مشاجرة، أّدت نىل الفتنة، وكثر ْجعه، فكبس 

أ، ر  قالفرّاء، وأخذ كتبهم، وأخذ منها كتاب الصفات، ألِب يعلى، فكان ي   دور بن
بني يديه، وهو جالس على الكرسّي؛ للوعظ، فيشّنع به عليهم، وجرى له معهم 

 . (1)«خصومات وفنت
 يف شعبان بدأت الفنت بني: »(، قال ابن اجلوزيّ ه115) سنةيف حوادث  -21

حّت  لعت األخشاب،بت قطعة من هنر الدجاج، وق  هن  أهل الكرخ وحماّل السّنة، و 
 .(2)«من املساجد، وضرب الشحنة خيًما هناك، حّت اككّف الشرّ 

وقعت الفتنة  ،يف شّوال: »(، قال ابن اجلوزيّ ه113) سنةيف حوادث  -21
رحت بت قطعة من هنر الدجاج، وط  لشيعة، وتفاقم األمر، نىل أن هن  بني السّنة وا

نادى على هنوب الشيعة، نذا بيعت يف اجلاكب الشرقّي: هذا مال النار، وكان ي  
ّلكه حالل  .(3)«الروافض، وشراؤه َو

اء الوف وكقلت من خّط أَ: »(، قال ابن اجلوزيّ ه152) سنةيف حوادث  -22
ل فيها حنو توأهل الكرخ، فق   ،فتنة اجلارية بني السّنةبن عقيل، قال: عظمت الا

هر الشحنة، مئة، واكق مئيت قتيل، ودامت شهورًا، من سنة اةنتني وَثاكني وأربع
واحّتش السلطان، وصار العواّم يتبع بعضهم بعًضا، يف الطرقات، والسفن، فيقتل 

م، ومحلوا م  واجل  عور القوّي الضعيف، وأيخذ ماله، وكان الشباب قد أحدةوا الش  
السالح، وعملوا الدروع، ورموا عن القسّي ابلنّشاب والنبل، وسّب أهل الكرخ 

                                                           
 .5/125( الكامل يف التاريخ: 1)
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. ومل ، على السطوح، وارتفعوا نىل سّب النيّب الصحابة، وأزواج رسول هللا 
من غضب، وال اكزعج عن  - والصلحاء ،من الفقهاء -أجد من سّكان الكرخ 

 .(1)«مساكنتهم
وزادت الفنت يف بغداد، : »(، قال ابن اجلوزيّ ه921) سنةيف حوادث  -23

الفتوح،  بوجم معهم أْجوا، ور  وتعّرض أصحاب أِب الفتوح، مبسجد ابن جردة، فر  
وكان نذا ركب يلبس احلديد، ومعه السيوف اجملّذبة، حتفظه، مّث اجتاز بسوق 

تلوه كالم ك ميت عليه امليتات. ومع هذا يقول: "ليس هذا الذيجم، ور  الثالاثء، فر  
ا هو عبارة وجماز، والكالم احلقيقّي قائم ابلنفس". فينفر أهل السّنة، كّلما  هللا، نّّ

غداد فن فيه أبو احلسن ابن الفاعوس، اكقلبت بمسعوا هذا، فلّما كان اليوم الذي د  
ّلقت األسواق، وكان احلنابلة يصيحون، على عادهتم: "هذا يوم سّنّ، ملوته، وغ  

د قشريّي، وال أشعرّي"، ويصرخون؛ بسبب أِب الفتوح، فمنعه املسرتش حنبلّي، ال
قيم ببغداد، وكان ابن صدقة ييل نىل مذهب أهل السّنة، ي   أاّل من اجللوس، وأمر 

 .(2)«فنصرهم
نة، وقعت فت ،ويف هذه السنة» (، قال ابن كثري:ه939) سنةيف حوادث  -21

مقصورة  وذلك أكّه كان يتكّلم، يف ؛الغّن املقدسيّ  بدمشق؛ بسبب احلافظ عبد
احلنابلة، ابجلامع األموّي، فذكر يوًما شيًئا من العقائد، فاجتمع القاضي حميي 
الدين بن الزكّي، وضياء الدين اخلطيب الدولعّي، ابلسلطان املعظّم، واألمري صارم 

، لقد له جملس، فيما يتعّلق مبسألة االستواء على العرش، والنزو الدين بزغش، فع  
ظ على ما ة الفقهاء، واستمّر احلافواحلرف، والصوت، فوافق النجم احلنبلّي بقيّ 
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يقوله، مل يرجع عنه، واجتمع بقّية الفقهاء عليه، وألزموه ِبلزامات شنيعة، مل 
يلتزمها، حّت قال له األمري بزغش: كّل هتالء على الضاللة، وأكت وحدك على 

الةة ذلك، وأمر بنفيه من البلد، فاستنظره ةاحلّق؟! قال: كعم. فغضب األمري عند 
أًّيم، فأكظره، وأرسل بزغش األسارى من القلعة، فكسروا منرب احلافظ، وتعطّلت 

 كاكت خرجت اخلزائن، والصناديق، اليتصالة الظهر، يومئذ، يف حمراب احلنابلة، وأ  
 .(1)«نبط هناك، وجرت خبطة شديدة، كعوذ ابهلل، من الفنت، ما ظهر منها، وما

نّن جرائم التكفري والقتل واالغتصاب والنهب والتخريب واإلحراق، اليت  
ارتكبها بعض القادة واجلنود، واملتّلفني واملقّلدين: ال ي كن أن تصدر من أانس 

 يّتقون هللا، حّق تقاته، ونن كاكوا ينتسبون نىل )اإلسالم(.
كاهبا؛ هم ارتوأعجب ما يف تلك اجلرائم أّن مرتكبيها يسّوغون ألكفس 

بدعوى كصرة )الطائفة الـم حّقـة(؛ فهل كان اغتصاب كساء الطوائف املخالفة، 
 قبل قتلهّن من أصول )الطائفة الـم حّقـة(؟!!! 

 رى،األخ تكّفر أن هذه الطوائف من ألحد حيلّ  فال»قال ابن تيمّية:  
 املكفّ رة تككا نذا فكيف حمق قة؛ بدعة فيها كاكت ونن وماهلا، دمها تستحلّ  وال

 أغلظ، ءهتال بدعة تكون أغلظ، وقد هتالء بدعة تكون وقد أيًضا؟ هلا مبتد عة
 املسلمني، ماءد أنّ  واألصل. فيه خيتلفون ما حبقائق ج ّهال ْجيًعا أهّنم والغالب
 ،هللا ِبذن ناّل  حتلّ  ال بعض، على بعضهم من حمر مة، وأعراضهم: وأمواهلم،
 .(2)«ورسوله
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 قتتال املذهيّب:من آاثر اال
لقد أّدى التفّرق واالقتتال، بني املنتسبني نىل اإلسالم، قديًا وحديثًا، نىل  

نضعافهم؛ فاستقوى أعداؤهم، واحتّلوا بالدهم، وقتلوا رجاهلم، وهنبوا أمواهلم، 
 وسبوا كساءهم، ودّكسوا مساجدهم، وأذّلوهم غاية اإلذالل، وأذاقوهم الويالت.

م املعظّ  أخذ الفركج دمياط، وكان ،وفيها يف شعبان»: قال سبط ابن اجلوزيّ 
يف مخس مئة راجل، فهجموا على اخلنادق،  بن اجلرخيّ اقد جّهز نليها الناهض 

ومن كان معه، وصّفوا رؤوس القتلى على اخلنادق، وكان قد  تل ابن اجلرخيّ فق  
قع و كصرهتم، و  طّموها، وضعف أهل دمياط، وأكلوا امليتات، وعجز الكامل عن

فيهم الوابء والفناء، فراسلوا الفركج على أن يسّلموا نليهم البلد، وخيرجوا منه 
اء، وحّلفوهم على ذلك، فركبوا يف املراكب، أبهليهم وأمواهلم، واجتمع األقسّ 

 ، وفتح هلم أهل دمياط األبواب، فدخلوا، ورفعوا أعالمهموزحفوا يف البحر والربّ 
 ووضعوا فيهم السيف قتاًل وأسرًا، وابتوا تلك على السور، وغدروا أبهل دمياط،

، وأخذوا املنرب، (1)يفجرون ابلنساء، ويفضحون البنات ،يف اجلامع ،الليلة
 .(2)«واملصاحف ورؤوس القتلى، وبعثوا هبا نىل اجلزائر، وجعلوا اجلامع كنيسة

ب، مئة مرك وفيها جاءت الفركج يف حنو من ةالث»وقال ابن كثري: 
  افقتلوا من أهلها خلقً  ،فدخلوها فجأة ،مصر من انحية دمياطقاصدين دًير 

 ،مئة امرأة ستّ  ا منواملنرب، وأسروا من النساء حنوً  ،قوا املسجد اجلامعا، وحرّ كثريً 
من املسلمات مئة ومخسة وعشرون، والباقيات من كساء القبط، وأخذوا من 

                                                           
 املطبوع: )ويفضحون البنات(، واملراد: )اغتصاب البنات العذارى(، اكظر: تكملة ( كذا يف1)

ه هذا النّص، وعزا -عن سبط ابن اجلوزّي  -. وكقل ابن تغري بردي 5/53املعاجم العربّية: 
 .6/235نليه، مع فروق يسرية، وفيه: )ويفتّضون البنات(، اكظر: النجوم الزاهرة: 

 .22/235( مرآة الزمان: 2)



213 

فكان  ،هةج اس منهم يف كلّ الن ا، وفرّ ا جدًّ ا كثريً واملغامن شيئً  األسلحة واألمتعة
ِّ من غرق يف حبرية تنّ   ، يعرض هلم أحدة، وملرجعوا على محيّ  ن أسروه، مثّ يس أكثر 

 .(1)«حهم رجعوا بالدهم، لعنهم هللا وقبّ حّت 
ينة وردت األخبار مبا وقع من األمر الفظيع مبدفيه »وقال ابن كثري أيًضا: 

بعاء م وصلوا نليها يف يوم األر ك أهنّ وذل - لعنهم هللا - ة من الفركجاإلسكندريّ 
ا ا، وال حافظً ا، وال جيشً م، فلم جيدوا هبا انئبً الثاين والعشرين من شهر هللا احملرّ 

 كثرية  واابً قوا أببعد ما حرّ  ،بكرة النهار ،ا، فدخلوها يوم اجلمعةللبحر، وال انصرً 
ن النساء ل، وأيسرو وأيخذون األموا يقتلون الرجال، ،امنها، وعاةوا يف أهلها فسادً 

، الكبري املتعال، وأقاموا هبا يوم اجلمعة، والسبت واألطفال، فاحلكم هلل العليّ 
، ريّ ا كان صبيحة يوم األربعاء قدم الشاليش املصواألحد، واالةنني، والثالاثء، فلمّ 

ون األربعة آالف، ا يقاربا كثريً وقد أسروا خلقً  ،عنها - لعنهم هللا -فأقلعت الفركج 
، وقدم فوال يوص   دّ ا، وغري ذلك ما ال حي   ا، وهبارً ا، وحريرً ذوا من األموال ذهبً وأخ

ت الغنائم  لظهر يومئذ، وقد تفارط احلال، وحتوّ ، السلطان واألمري الكبري يلبغا
اجلأر من العويل والبكاء والشكوى و  -مع لألسارى ها نىل الشواين ابلبحر، فس  كلّ 

 وأصمّ  ،ع األكباد، وذرفت له العيونما قطّ  - لمنينىل هللا واالستغاةة به وابملس
 .(2)« نليه راجعون هلل ونانّ األمساع، فإانّ 

ناس نىل فنزلوا نىل البلد، وهرب ال ،فاهنزم املسلمون»قال ابن تغري بردي: و 
وسبوا  ،ة ألفاحلرم مئ يفوقتلوا  ،واجتمعوا هبا، فهجموا عليهم ،الصخرة واألقصى

وسبوا النساء، وأخذوا من الصخرة واألقصى  ،والعجائزمثلهم، وقتلوا الشيوخ 
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سون مخ كّل قنديل ألف مثقال، ومنها  يف ،ا، منها عشرون ذهبً سبعني قندياًل 
ا من ورً ، وأخذوا تنّ يّ مئة درهم ابلشام كّل قنديل ةالةة آالف وستّ   يف ،فّضة
ان بيت كصى. و ، وأخذوا من األموال ما ال حي  يّ  ابلشامزكته أربعون رطاًل  ،فّضة

 - سنة سّت عشرة من اهلجرة ، يفاب منذ افتتحه عمر بن اخلطّ  -املقدس 
 . (1)«نىل هذه السنة ،املسلمني يمل يزل أبيد

 ،رابلسا علموا حبال أهل طمّ ـمثّ نّن الفركج ل»وقال ابن تغري بردي أيًضا: 
 ،ةاحلجّ  يعشر ذ ييوم االةنني حاد يف ،محلوا محلة رجل واحد ،وحتّققوا أمرهم

وأخذوا  ،وسبوا كساءهم ،وأسروا رجاهلا ،وهنبوها ،وهجموا على طرابلس، فأخذوها
  .(2)«مواقتسموها بينه ،رص  وال حي   ،صىوذخائرها؛ وكان فيها ما ال حي   ،أمواهلا

وأخذوا  ،بغتة ،فيها جاءت الفركج محاة»وقال ابن تغري بردي أيًضا: 
ن ، وخرج نليهم امللك املنصور بيصعلى العا ،من ابب البلد ،النساء الغّساالت

وقف على . وكسر الفركج عسكره، فاوأبلى بالء حسنً  ،وقاتلهم وةبت ،الدين يّ تق
 . (3)«الساقة، ولوال وقوفه ما أبقوا من املسلمني أحًدا

 : تخّيلوا 
 املرأة املسلمة، اليت ال حيّل لغري املسلم أن يتزّوجها، وال حيّل لألجنيّب املسلم

نظر أن ي -ابن عّمها، أو ابن خاهلا، أو ابن عّمتها، أو ابن خالتها  ولو كان -
حيّل  نىل ما جيب سرته من جسدها؛ وال حيّل لألجنيّب املسلم أن يلمسها، وال

 أن خيلو هبا.  -ولو كان أتقى األتقياء  -لألجنيّب املسلم 
 ا،عن وجهه ،ي جواز الكشفـي اختلف الفقهاء، فـمسلمة، التـمرأة الـال
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 . (1)لصوهتا مسلمـماع األجنيّب الـي جواز سـمسلم؛ واختلفوا فـحضور األجنيّب الـب
 -تلك اجلوهرة األةرية املصوكة، تبيت ألعوبة مسبّية، أبيدي ف ّساق الفرْنة 

 يتناوبون على الفجور هبا، يف املسجد اجلامع!!!!!!! -لعنهم هللا 
ذّكر تلك أن كت -ق واالقتتال كّلما دعاان الشيطان نىل التفرّ   -فما أحراان  

 العبارة الفاجعة املوجعة، الباكية املبكية: 
 .(تويفضحون البنا ،يفجرون بالنساء ،في الجامع ،وباتوا تلك الليلة)

 فال حول وال قّوة ناّل ابهلل العلّي العظيم.
لطرق لوا واعتنقوا البدع وأحدةوا اوا وبدّ ا غريّ مّ ـالناس ل فإنّ »قال ابن ابز: 

مبا لديهم  حزب وصار كلّ  ،قوا يف دينهم، والتبس عليهم أمرهمتفرّ  ،ختلفةامل
 وضعف الدين، ،وا فرصة االختالفوطمع فيهم األعداء، واستغلّ  ،فرحون

 ، والبدعةطائفة ملا أحدةته من الطرق املضلّ  ب كلّ واختالف املقاصد، وتعصّ 
من الضعف  ،نىل ما هو معلوم اآلن ، آلت حال املسلمنيحّت  ،املنكرة

الرجوع  ا هووتداعي األمم عليهم، فالواجب على أهل اإلسالم ْجيعً  ،واالختالف
ك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة، وأخذها من منبعها نىل دينهم والتمسّ 

لتكاتف رة، والتواصي بذلك، واة الصحيحة املطهّ والسنّ  ،الصايف: الكتاب العزيز
ة وغري ة واالجتماعيّ يّ ة والسياسة واالقتصاديّ يعيّ على حتقيقه يف ْجيع اجملاالت التشر 

فضي نىل التباسه أو ما خيالف ذلك أو ي   احلذر من كلّ  ذلك، واحلذر كلّ 
يهم جمدهم هتم املسلوبة، ويرجع نلالتشكيك فيه، وبذلك ترجع نىل املسلمني عزّ 

 .(2)«ن هلم يف األرضويكّ  ،وينصرهم هللا على أعدائهم ،األةيل
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 مساملخرج الخا

 رافـاالعت
 

طئون، اعتقاًدا، أو عماًل؛ وأن  هو أن يعرتف املّتقون أبخطائهم، حني خي 
يعرتفوا ابحلّق الذي عليه خمالفوهم، اعتقاًدا، أو عماًل؛ وأن يعرتف اجلاهل منهم 
هجهله، حني جيهل حقيقة ما، وال أتخذه العزّة ابإلمث، فيأكف من االعرتاف؛ وأن 

 رون، حني يستحّقون العذر، فال يسارع نىل التكفرييعرتف أبّن خمالفيه معذو 
 والتفسيق والتبديع.

 واالعرتاف حيّقق ةالث منافع:
ا من االعرتاف خالف التعّصب، فإذا كان التعّصب سببً  اهلداية: -املنفعة األوىل

أسباب التضليل؛ فإّن االعرتاف سبب من أسباب اهلداية؛ ألّن من يعرتف بكّل 
ف فيها ، سيكون ابعرتافه معيًنا على بيان احلقيقة، اليت خيتلجيب االعرتاف به ما

 املختلفون.
فإذا اعرتف املتّلفون أبخطائهم، كاكت اعرتافاهتم سبًبا، يف هداية من كان  

ن يستمسك أ -بعد هذه االعرتافات  -يقّلدهم، يف أخطائهم؛ فال يلك املقلّ د 
عل ذلك، فقد  ني املعرتفني؛ ألكّه نن فابآلراء الباطلة، اليت كان يقّلد فيها املتّلف

رجه من ْجلة املّتقني.   كشف عن تعّصب، خي 
ن هو مبعَن قبول النصيحة، وهو قبول ال ي كن أ االنتصاح: -املنفعة الثانية

يصدر من متعّصب، أيكف من االعرتاف أبخطائه؛ ألّن املتعّصب ال يرضى أبًدا، 
 . أبن يظهر يف منزلة، دون منزلة من خيالفه

أّما نذا كان من املعرتفني، فإكّه سيقبل كصيحة من يراه أهاًل لذلك؛ ألّن 
  .االكتصاح أهون عليه من االعرتاف قطًعا
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 ؛فقد تقبل كصيحة أحدهم، مّدعًيا أّكك قد سبقته نىل معرفة تلك احلقيقة
ولكّنك حني تعرتف له أبخطائك، فأكت تشهد على كفسك ابجلهل النّ سيّب، وأّن 

 كان أعلم منك ابحلقيقة.   -الذي خالفك يف أخطائك  - خمالفك
االعرتاف بصوره كّلها وسيلة، من أكرب وسائل  التقريب: -املنفعة الثالثة

التقريب، بني املّتقني؛ ألكّه وسيلة للهداية والبيان واإلرشاد، نىل احلقائق اليت 
لتعاون ااخت لف فيها، وهو وسيلة لالكتصاح، ويف ذلك ما فيه من التقارب و 

 والتآلف والتآخي.
ومن شأن هذه األمور أن تقّرب بني املّتقني، وتتّلف بني قلوهبم، في صبحوا،  

بنعمة هللا، نخوااًن متحاّبني متعاوكني، يعذر بعضهم بعًضا، حني يستحّقون العذر، 
م ويعرتف بعضهم لبعض، مبا يستحّقه، من الثناء واملوافقة والتأييد، ويقبل بعضه

 ض، ونرشاده.كصيحة بع
 حّت  بًدا،أ ابخلالف يول ع من الناس من ننّ : بعضهم وقال»قال اخلطّاِّب: 

 على اتيهيو  وال رأي، على جيامعه وال أحًدا، يوافق أاّل  األمور أفضل أنّ  يرى نكّه
 ديًنا تقدهيع وال ينصره، وال احلّق، ي بصر ال فإكّه عادته، هذا كان ومن حمّبة،

ا ومذهًبا؛  ر مت لو نّكك حّت  ا؛مرضاهت يف ويسعى لنفسه، وينتقم لرأيه، بيتعصّ  نّّ
 فيه، خلالفك دتعمّ  نليه، يدعوك الذي الرأي على أن توافقه وتوّخيت ترتّضاه أن
 وفاقه، نىل لكذ يف عدت فإن األّول؛ قوله كقيض نىل ينتقل حّت  به، يرض   ومل

  .(1)«خالفك فيه نىل عاد
 دل،ج بنوع احلّق، عن ص رف نذا العاّمّي، ّماوأ»وقال أبو حامد الغزايّل: 

 وقع تعّصبهم، شتدّ ا فإذا لألهواء؛ التعّصب يشتدّ  أن قبل مبثله، نليه يـ ر دّ  أن ي كن

                                                           
 .166( العزلة: 1)
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 علماء فاتآ من وهو النفوس، يف العقائد يرّسخ سبب التعّصب نذ منهم؛ اليأس
 االزدراء بعني ،املخالفني نىل وينظرون للحّق، التعّصب يف يبالغون فإهّنم السوء،

بواعثهم  تتوّفرو  واملعاملة، واملقابلة ابملكافأة الدعوى منهم فتنبعث واالستحقار؛
 جاءوا ولو يه،نل ك سبوا مبا التمّسك، يف غرضهم ويقوى الباطل، كصرة طلب على
التحقري و  التعّصب معرض يف ال - اخللوة يف والنصح والرمحة اللطف جاكب من
 األتباع تميليس وال ابالستتباع، ناّل  يقوم ال اجلاه كان ّمالـ ولكن فيه، لنجحوا -

 ذابًّ  ومّسوه آلتهم،و  عادهتم التعّصب اخّتذوا للخصوم، والشتم واللعن التعّصب مثل
 ورسوخ ق،اخلل هالك -التحقيق  على - وفيه املسلمني، عن وكضااًل  الدين، عن

 .(1)«البدعة يف النفوس
 لقصد عةاملوضو  -املناظرة  أنّ  وحتّقق اعلم»: وقال أبو حامد الغزايّل أيًضا

 ملباهاةا وقصد الناس، عند والتشّدق والشرف، الفضل ونظهار واإلفحام، الغلبة
 ،هللا عند املذمومة، األخالق منبع ْجيع هي -الناس  وجوه واستمالة واملماراة،
 والعجب ربلك  ا من الباطنة، الفواحش نىل نبليس. وكسبتها هللا، عدوّ  عند احملمودة
 نىل خلمرا شرب كنسبة وغريها، اجلاه وحبّ  النفس وتزكية واملنافسة واحلسد

 بني خ رّي  الذي أنّ  والسرقة. وكما والقتل والقذف الَز من الظاهرة، الفواحش
 ارتكاب نىل ذلك فدعاه عليه، فأقدم الشرب، استصغر الفواحش، وسائر الشرب

 يف لبةوالغ اإلفحام، حبّ  عليه غلب من فكذلك سكره؛ يف الفواحش بقّية
 النفس، يف كّلها، اخلبائث نضمار نىل ذلك دعاه واملباهاة، اجلاه وطلب املناظرة،

 .(2)«املذمومة األخالق ْجيع فيه وهّيج

                                                           
 .91ياء علوم الدين: ( نح1)
 .96( نحياء علوم الدين: 2)
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ا»وقال أبو حامد الغزايّل أيًضا:   يرتك نأب التقليد، حجاب يرتفع ونّّ
 هللا"، سولر  حمّمد هللا، ناّل  نله "ال قوله: مبعَن يصّدق وأن للمذاهب، التعّصب
 تعاىل هللا سوى ه،ل معبود كلّ  يرفع أبن صدقه، حتقيق يف وحيرص نيان، تصديق

 يف ر،األم له حقيقة اككشف ذلك، فعل نذا حّت  -اهلوى  له معبود وأعظم -
 اجملاهدة، من ك،ذل كشف يطلب أن فينبغي تقليًدا؛ تلّقفه الذي اعتقاده، معَن

 لغريه، مّتسع فسهك يف يبق   ومل ملعتقده، التعّصب عليه غلب فإن ؛اجملادلة من ال
 .(1)«وحجاابً  له، قيًدا ذلك صار

فهو  ،من هللا ،بال هدى ،ب ألمر من األمورا التعصّ وأمّ »وقال ابن تيمّية: 
 .(2)«ةمن عمل اجلاهليّ 

 ،ورسوله ،فإن كاكوا جمتمعني على ما أمر هللا به»وقال ابن تيمّية أيًضا: 
كوا وعليهم ما عليهم. ونن كا ،هلم ما هلم ،فهم متمنون ،وال كقصان ،ن غري زًيدةم

 ،والباطل ابحلقّ  ،ب ملن دخل يف حزهبممثل التعصّ  ،وكقصوا ،قد زادوا يف ذلك
ذا من فه ؛والباطل سواء كان على احلقّ  ،ن مل يدخل يف حزهبمعمّ  واإلعراض

 ،االئتالفهللا ورسوله أمرا ابجلماعة و  فإنّ  ؛ورسوله ،ه هللا تعاىلالذي ذمّ  ،قالتفرّ 
هنيا عن التعاون و  ،والتقوى وأمرا ابلتعاون على الربّ  ،وهنيا عن التفرقة واالختالف

 .(3)«على اإلمث والعدوان
 ،و مالكأ ،ا ألِب حنيفةبعً ونذا كان الرجل متّ »وقال ابن تيمّية أيًضا: 

كان   ،بعهاتّ ف ،مذهب غريه أقوى ورأى يف بعض املسائل أنّ  ،أو أمحد ،الشافعيّ  أو
ذا أوىل بال كزاع؛ بل ه ،ومل يقدح ذلك يف دينه وال عدالته ،قد أحسن يف ذلك

                                                           
 .393-395( نحياء علوم الدين: 1)
 .11/13( جمموعة الفتاوى: 2)
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كمن   ، غري النيبّ  ،ب لواحد معنّي ن يتعصّ ِّ  ، نىل هللا ورسوله وأحبّ  ابحلقّ 
 ذا املعنّي قول ه ويرى أنّ  ،أو أِب حنيفة ،أمحد أو ،أو الشافعيّ  ،ب ملالكيتعصّ 

 .(1)«دون قول اإلمام الذي خالفه ،باعهالذي ينبغي اتّ  ،وابهو الص
أو جيب  ،أو ينبغي ،ه يسوغقال: نكّ بل غاية ما ي  »وقال ابن تيمّية أيًضا: 

ا أن . وأمّ وال عمرو ،من غري تعيني زيد ،ال بعينه ،اد واحدً أن يقلّ  يّ على العامّ 
ه مسلم. فهذا ال يقول ،أو فالن ،ة تقليد فالنه جيب على العامّ يقول قائل: نكّ 

ه موافق كّ فيما يظهر له أ ،واحد منهم د كلّ يقلّ  ،ا هلمبًّ حم ،ةا لألئمّ مواليً  ومن كان
 :ثل هذاقال ملوال ي   ، من غريهبل هذا أحسن حااًل  ؛فهو حمسن يف ذلك ،ةللسنّ 
ّّ على وجه الذمّ  ،بمذبذ   وال  ،ب املذموم الذي ال يكون مع املتمننيا املذبذ  . ون
 .(2)«وأييت الكافرين بوجه ،بل أييت املتمنني بوجه ،اركفّ مع ال

  :عليها ر  ــت ـ لت  ا من أسباب تسليط هللا وبالد الشرق»وقال ابن تيمّية أيًضا: 
 سب نىل الشافعيّ  جتد املنتحّت  ،يف املذاهب وغريها ،ق والفنت بينهمكثرة التفرّ 

املنتسب نىل و  ،دين خيرج عن الحّت  ،ب ملذهبه على مذهب أِب حنيفةيتعصّ 
 ،رج عن الدين خيحّت  ،وغريه ب ملذهبه على مذهب الشافعيّ حنيفة يتعصّ  أِب

ب جتد هذا. ويف املغر  أو ،ب ملذهبه على مذهب هذاواملنتسب نىل أمحد يتعصّ 
ق رّ هذا من التف هذا. وكلّ  أو ،ب ملذهبه على هذااملنتسب نىل مالك يتعصّ 

بعني املتّ  - اطلبني ابلبهتالء املتعصّ  نه. وكلّ واالختالف الذي هنى هللا ورسوله ع
ون مستحقّ  - بغري هدى من هللا ،بعني ألهوائهماملتّ  ،وما هتوى األكفس ،الظنّ 
العتصام ا ال حتتمل هذه الفتيا لبسطه؛ فإنّ  ،والعقاب. وهذا ابب واسع للذمّ 
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 ؛ةفيّ والفرع املتنازع فيه من الفروع اخل ،من أصول الدين ،ابجلماعة واالئتالف
 فون من الكتاببني ال يعر وْجهور املتعصّ  .حبفظ الفرع ،فكيف يقدح يف األصل

أو  ،أو آراء فاسدة ،كون أبحاديث ضعيفةبل يتمسّ  ،هللا  ما شاءناّل  ،ةوالسنّ 
ونن   ،وقد تكون كذابً  ،اقد تكون صدقً  ،حكاًيت عن بعض العلماء والشيوخ

عن قائل  ،قبنقل غري مصدّ  كونيتمسّ  ؛افليس صاحبها معصومً  ،اكاكت صدقً 
 .(1)...«عن القائل املعصوم ،قويدعون النقل املصدّ  ،غري معصوم

 -جّلها و  دّقها، -الدين كّلها  مسائل عادتنا يف على»وقال ابن القّيم: 
 طائفة؛ لىع لطائفة، كتعّصب وال ببعض، بعضها كضرب وال مبوجبها، كقول أن
 الفخ من معها، فيما وخنالفها ّق،احل من معها ما على طائفة كلّ  كوافق بل

 .(2)«مقالة وال طائفة، ذلك من كستثن ال احلّق،
 الم،اإلس على وي ناح العربات، ت سك ب ههنا: أقول»وقال الشوكايّن:  
 ال ابلكفر، يالرتام من املسلمني، غالب على الدين، يف التعّصب جناه مبا وأهله،
 لعصبّية يفا مراجل غلت لـّما بل لربهان؛ وال هللا، من لبيان وال لقرآن، وال لسّنة،
ّكن الدين،  بعضهم لزاماتن لّقنهم املسلمني، كلمة تفريق من الرجيم، الشيطان َو
 من وللمسلمني، ،هلل فيا البقيعة، والسراب اهلواء، يف اهلباء شبيه هو مبا لبعض،

 سبيل ثلهامب ئر ز  ما اليت والرزيّة الدين، فواقر أعظم من هي اليت الفاقرة، هذه
 .(3)«املتمنني
فع ؛ ولذلك لن ينت(مّتقونـال)ناّل  ،ال يسلكها (:خمسةـمخارج الـال)فهذه  

رك ــت ، ناّل نذا(مّتقنيـال)ة ــمخالفة ألمّ ـ، ال(م الستّ ــاألم)من أفراد  ،ردــها أّي فـب
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 . (مّتقنيـال)ملة ـحّق، وأصبح من جـعن ال ،حرافـن االكـم ،و عليهــا هــم
فعلى املكّذب أن يرتك تكذيبه، وعلى املنافق أن يرتك كفاقه، وعلى املعّطل 

، أن يرتك تعطيله، وعلى املغايل أن يرتك مغاالته، وعلى املتعّصب أن يرتك تعّصبه
 وعلى املفسد أن يرتك نفساده؛ وناّل، فال معَن للبحث عن املخارج!!!

ن من مسة، فمن مل يكفالتقوى هي املفتاح الوحيد، ألبواب املخارج اخل
 املّتقني، فإكّه ال يتلك مفتاح اخلروج. 

فإن خرج من بعض األبواب مقتحًما؛ فإكّه لن يستطيع اخلروج من سائر 
األبواب؛ ولذلك سيبقى يف ضيق االختالف، ولن خيرج نىل سعة االئتالف، ناّل 

 نذا امتلك مفتاح التقوى.
 البشريّة احلّية؛ لي درك عظيمومن أراد مشاهدة )سرية اإلسالم(، ابلصورة 

أتةري )اإلسالم(، يف النفوس، ِبخراجها من ظلمات اجلهل واهلوى، نىل كور العلم 
 واهلدى؛ فليقابل بني )سرية املّتقني(، وسري من خالفهم، من املكّذبني، واملنافقني،

لى ع واملعطّلني، واملغالني، واملتعّصبني، واملفسدين؛ فإّن تلك املقابلة أصدق دليل
 حاجة الناس أْجعني نىل )اإلسالم(.

وهي الدليل  ،(ةالصورة التنزيليّ )لفهم  (؛الوحيد فتاحامل)هي  فسرية املّتقني
ة، يف النفوس، وهي السرية الوحيدة املرضيّ  ،األقوى على عظمة أتةري )اإلسالم(

  ، وهي احلبل األوةق للنجاة من سوء املصري.  هللا عند
 )اإلسالم( ال يكون ناّل على أيدي )املصلحني(، ونصالح املنسوبني نىل

ِبرجاع )الناس( نىل )الشريعة اإلسالمّية(. وليس َثّة )مصلحون( منسوبون نىل 
 )اإلسالم( غري املّتقني. 

فالصالح قبل اإلصالح؛ ألّن فاقد الشيء ال ي عطيه؛ ولن يكون أحدان 
 مصلًحا ناّل بعد أن يكون صاحلًا. 
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الصالح، وهي ميزان اإلصالح، يف اإلسالم؛ فمن مل  والتقوى: هي ميزان
 يكن من املّتقني؛ فليس من الصاحلني، وليس من املصلحني. 

 إنّ ف األجيال، من جيل يف الناس، فسد أن حدث ونذا» قال سّيد قطب:
 نصالح طريق من يتأّتى ولكن األحكام؛ يف التشّدد، طريق من يتأّتى ال نصالحهم

 .(1)«أرواحهم يف التقوى، شعور ستحياءوا وقلوهبم، تربيتهم،
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  اإلسرائيلّياتشبهة 

 
: كيف تطعنون يف أكثر قصص )الكتاب املقّدس(، وتستنكرون إن قيل

كسبتها نىل )الوحي(، وقد اشتملت كتب املتلّفني املنتسبني نىل )اإلسالم(، على 
 !؟تب التفسري، وكتب احلديث، وكتب التاريخأمثاهلا، وال سّيما ك

بعض املنتسبني نىل )اإلسالم(، على ما يسّميه تب شتملت ك: اقلت
 (. اإلسرائيلّيات) العلماء:

 ، ونن رواها بعض املنسوبني(اإلسالم )كن كسبتها نىلي   واًيت الر  وهي
كعب األحبار، ووهب بن منّبه، وأمثاهلما، وليست   :؛ فإّن مصدرها(اإلسالم)نىل 

ب نس  لكي ت   ؛ وال من أقوال الرسولتلك الرواًيت، من آًيت القرآن الكرمي، 
  !!؟!(اإلسالم)نىل 

ونذ  ... : القاضي أبو بكر قال ابن العرِبّ »القرطيّب: أبو عبد هللا قال 
وب ناّل ما ذكرانه، فمن الذي يوصل السامع نىل أيّ  ،مل يصّح عنه فيه قرآن وال سّنة

ى البتات؛ لعلماء علخربه، أم على أّي لسان مسعه؟ واإلسرائيلّيات مرفوضة عند ا
فكرك  عطيعن مساعها أذكيك، فإهّنا ال ت   عن سطورها بصرك، واصممْ  فأعرضْ 

  .(1)«ناّل خيااًل، وال تزيد فتادك ناّل خبااًل 
د يف ج  و وهذا ذكره ابن قتيبة يف املعارف، وهو ومثله ي  »وقال ابن تيمّية: 

نقل منقول عّمن يوهذا وحنوه  .وحنوه ،كتاريخ ابن جرير الطربيّ   ،التواريخ
 ،هوحنوها من أحاديث األكبياء املتقّدمني، مثل وهب بن منبّ  ،األحاديث اإلسرائيلّية

مع ـوكعب األحبار، ومالك بن دينار، وحمّمد بن نسحاق، وغريهم. وقد أج
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ل ع  ن جي  ال جيوز أ - عن األكبياء املتقّدمني - ما ينقله هتالء املسلمون على أنّ 
، ناّل نذا ةبت ذلك بنقل متواتر، أو أن يكون منقواًل عن عمدة يف دين املسلمني

 . (1)«خامت املرسلني
كقله،  ناّل ما أذن الشارع يف ،ولسنا كذكر من اإلسرائيلّيات»وقال ابن كثري: 

وال  ،قصد  ي   ، وهو القسم الذي ال وسّنة رسوله ،ِّا ال خيالف كتاب هللا
فائدة  ال نا، ِّاورد به شرع ،و تسمية ملبهمب، ِّا فيه بسط ملختصر عندان، أكذ  ي  

واالعتماد  ،هفنذكره على سبيل التحّلي به، ال على سبيل االحتياج نلي ؛يف تعيينه لنا
 ّّ ما صّح  ، هللا ة رسولوسنّ  ،على كتاب هللا ،واالستناد ،ا االعتمادعليه. ون

 . (2)«أو حسن، وما كان فيه ضعف كبّينه ،كقله
تطويل  ، مل أر  ةوقد وردت يف هذا آاثر كثرية نسرائيليّ »يًضا: وقال ابن كثري أ
تمل قد حي منها ما هو موضوع من وضع زاندقتهم، ومنها ما الكتاب بذكرها؛ ألنّ 

ا، وحنن يف غنية عنها، وهلل احلمد. وفيما قّص هللا تعاىل علينا أن يكون صحيحً 
 . (3)«رسوله نليهم وال ،وجنا هللايف كتابه غنية عّما سواه من بقّية الكتب قبله، ومل حي  

وغالبها  عن السلف، ،وي يف هذا آاثر كثريةوقد ر  »وقال ابن كثري أيًضا: 
قد  ا، ومنها مار فيها، وهللا أعلم حبال كثري منهنظ  لي   ؛لنق  اليت ت   ،من اإلسرائيلّيات

داه من الذي أبيدينا، ويف القرآن غنية عن كّل ما ع ع بكذبه؛ ملخالفته احلقّ قط  ي  
ع فيها ضا ال تكاد ختلو من تبديل وزًيدة وكقصان، وقد و  األخبار املتقّدمة؛ ألهنّ 

 . (1)«أشياء كثرية
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 والذي كسلكه يف هذا التفسري اإلعراض عن كثري»وقال ابن كثري أيًضا: 
 ،من األحاديث اإلسرائيلّية؛ ملا فيها من تضييع الزمان، وملا اشتمل عليه كثري منها

م ال تفرقة عندهم بني صحيحها وسقيمها، كما ج عليهم، فإهنّ ملرو  من الكذب ا
 . (1)«ره األئّمة احلّفاظ املتقنون من هذه األّمةحرّ 

بري، والتفسري واحلديث، كالمها أتةّر نىل حّد ك»وقال حمّمد حسني الذهيّب: 
بثقافات أهل الكتاب، على ما فيها من أابطيل وأكاذيب، وكان لإلسرائيلّيات 

سّيء، حيث تقّبلها العاّمة بشغف ظاهر، وتناقلها بعض اخلاّصة يف  ا أةرفيه
، وكذب تساهل يصل أحيااًن نىل حّد التسليم هبا، على ما فيها من سخف بنيّ  

فسد على كثري من املسلمني عقائدهم، وجيعل اإلسالم صريح، األمر الذي كاد ي  
 . (2)«يف كظر أعدائه دين خرافة وتّرهات

املصدر الثاين الذي أشران له من قبل: هو الرواًيت »اخلالدّي:  وقال صالح 
واألقوال واألخبار املتعّلقة ابلسابقني، واليت مل ترد يف القرآن واحلديث الصحيح، 

ا أ خذت من كتب السابقني، وأقوال أهل الكتاب، وهي املسّماة  د عن -ونّّ
آن، هو ّيات عن قصص القر ابإلسرائيلّيات. نّن املذكور يف اإلسرائيل -العلماء 

معلومات غري موةوقة، وال يقينّية؛ ألهّنا مستمّدة من بن نسرائيل، وبنو نسرائيل 
نون على أخبار ورواًيت  نني على توراهتم، وال على دينهم، فكيف يَت غري مَت
التاريخ؟ نّن الذي يتجّرأ على حتريف الكتاب السماوّي )التوراة( يهون عليه حتريف 

تاريخ!! ومبا أّن هذه هي صفة األخبار املذكورة يف اإلسرائيلّيات، فال جيوز أخبار ال
مورًدا من موارده، وال أن  أن ْنعلها مصدرًا من مصادر القصص القرآيّن، وال
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كستمّد منها معلومات، أو تفاصيل أحداث ذلك القصص، وال جيوز أن كفّسر  
ملعلومات، ذلك القصص، هبذه اكالم هللا، الصادق الصحيح، يف القرآن، املتعّلق ب

 .(1)«والرواًيت اإلسرائيلّية، املكذوبة احملرّفة!!
يًّا، لكن كرى أّن اجلملة تقّدم لنا توجيًها اترخي»وقال صالح اخلالدّي أيًضا: 

وهو أكّنا مل ككن مع السابقني، وهم يعيشون أحداث قصصهم، فمن أين كعرف 
األقوام،  ون مل يكوكوا لدى من سبقهم منهذه التفاصيل، واليهود الكاتبون احملرّف

فكيف يفرتضون أحداةهم ووقائعهم؟ كقول لكّل من أورد تفاصيل ألحداث 
القصص القرآيّن، غري مذكورة يف اآلًيت، واألحاديث الصحيحة: من أدراك هبذا؟ 
وكيف عرفتها؟ وأكت مل تكن لديهم، وهم يعيشوهنا؟ فمن أين أخذهتا؟ نن أخذهتا 

لّيات، فمن أين أخذها كتبة اإلسرائيلّيات؟ هل كاكوا لديهم، وهم من اإلسرائي
ْيه مْ  ك ْنت   و م ا﴿يعيشوهنا؟ نّن قوله تعاىل:  : دعوة لكّل ابحث، ودارس (2)﴾ل د 

للقصص القرآيّن، أن يقف عند املصادر اليقينّية الصحيحة، يف ذلك، وهي 
 .(3)»اآلًيت، واألحاديث الصحيحة
نذا كاكت اآلية تطالبنا ابلتثّبت من أكباء »يًضا: وقال صالح اخلالدّي أ

نني، فكيف ابألكباء  وأخبار الفاسقني، من املسلمني، ألهّنم مّتهمون وغري مَت
واألخبار اليت يقّدمها لنا أهل الكتاب، وخباّصة اليهود، وهم كافرون جمروحون، 

رًا وتثبّـًتا ذوليسوا علمّيني وال موضوعّيني؟ جيب أن ككون أمام أكبائهم أكثر ح
حيًصا  .(1)«َو
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واإلسرائيلّيات مصطلح نسالمّي، أطلقه »وقال صالح اخلالدّي أيًضا: 
العلماء املسلمون، من املتّرخني واملفّسرين واحملّدةني، على تلك املعلومات 
والرواًيت واألخبار واألقوال، اليت أ خذت عن السابقني، من غري املصادر 

ذات تلك املأخوذة عن أهل الكتاب، وبشكل أخّص عن اإلسالمّية املوةوقة، وابل
ود! وليس كّل تلك األقوال والرواًيت مأخوذة عن ـرائيل، أو اليهـي نسـبن

نسرائيل، فقد يكون مصدرها كصراكيًّا، أو روماكيًّا، أو فارسيًّا، املهّم أهّنا غري  بن
األقوال: ن األخبار و موةوقة، وال معتمدة. وقد أ طلق على كلّ ذلك الركام الكبري، م

نسرائيلّيات. ومسّيت هبذا االسم من ابب تغليب املصادر اإلسرائيلّية، على غريها 
من املصادر، وألّن الرواًيت اإلسرائيلّية أكثر من غريها من الرواًيت، وألّن اليهود 
هم أحرص أصناف الكّفار على حرب املسلمني ونغوائهم، وعلى صّدهم عن 

ابتة معلوماهتم وتصّوراهتم!! وكّل هذه اإلسرائيلّيات غري الث دينهم، وعلى حتريف
تتحّدث عن أخبار وأحداث ووقائع، جرت للسابقني من األقوام واألمم، وحدةت 
 مع السابقني من األكبياء واملرسلني، وت ضيف هذه اإلسرائيلّيات نضافات تفصيلّية

يث آن واحلدألحداث القصص القرآيّن، وتفّصل يف مشاهد سكت عنها القر 
الصحيح، وت بنّي بعض املبهمات املتعّلقة أبمساء، أو أماكن القصص القرآيّن. وهذه 
اإلسرائيلّيات موجودة يف العهد القدمي، الذي يتمن به اليهود، ويف العهد اجلديد، 
الذي يتمن به النصارى، ويف بعض الكتب اليت يتداوهلا اليهود والنصارى، فيما 

 . (1)«عنهم املتّرخون واإلخباريّون، فيما بعدبينهم، واليت كقلها 
وقد اطّلع بعض أهل العلم من املسلمني، »وقال صالح اخلالدّي أيًضا: 

بعد عهد الصحابة، على تلك اإلسرائيلّيات، وأ عجبوا مبا تقّدمه من تفصيالت، 
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ومعلومات، عن وقائع اتريخ املاضني، وقصص السابقني، فسّجلوها يف تفاسريهم، 
خيهم، ومتّلفاهتم، وكتاابهتم، ووضعوها هجاكب اآلًيت القرآكّية، واألحاديث وتوار 

النبويّة، واعتربوا ذلك كّله أترخيًا للماضي، وبيااًن لقصص األكبياء. ودّوكوا كتبهم 
على هذا األساس، وخلطوا احلّق ابلباطل، ومزجوا الثابت بغري الثابت، وأقبل 

ت ني واملفّسرين، وأخذوا كّل ما فيها من رواًياملسلمون على كتاابت هتالء املتّرخ
وأخبار ومعلومات، تتعّلق بقصص األكبياء، أو غريهم، ومل يّيزوا صحيحها من 
سقيمها، وحّقها من ابطلها! نكّنا مع احملّققني من العلماء الذين توّقفوا يف 

قرآيّن، لاإلسرائيلّيات، ومل أيخذوا هبا، واكتفوا يف نةبات أحداث ووقائع القصص ا
مبا ورد يف القرآن الصريح، واحلديث النبوّي الصحيح، ومل يذهبوا نىل أّي مصدر 

 .(1)«آخر
 َّثل اليت (،الصورة اإلسالمّية األصيلة)فالصورة التنزيلّية هي وحدها 

  (، ومصدرها الوحيد الفريد هو )الوحي اإلهلّي املنّزل(.اإلسالم)
 لذيا، فال قيمة هلا، كائًنا من كان (ةالصور التأليفيّ )أّما ما خالفها من 

، ولذلك ال قيمة هلذه اإلسرائيلّيات السقيمة. اأكتجها، أو كقلها، أو اعتمد عليه
 يف تفسري )القرآن الكرمي(؛ واإلعراض عنها واجب كّل الوجوب.

 :قّصة يوسف
تبدأ بقوله تعاىل: ﴿حن ْن  كـ ق ص  ع ل ْيك  أ ْحس ن    قّصة يوسف فمثاًل 

ا اْلق ْرآن  و ن ْن ك ْنت  م ْن قـ ْبل ه  ل م ن  اْلغ اف ل ني  اْلق   ن ا ن ل ْيك  ه ذ  يـْ  . (2)﴾ص ص  مب  ا أ ْوح 
ه ْم ع بـْر ةٌ أل  و ت  وخت    يل  اأْل ْلب اب  م سورة يوسف بقوله تعاىل: ﴿ل ق ْد ك ان  يف  ق ص ص 
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ْيه  و  م ا ك ان  ح د يثًا يـ ْفتـ ر ى و ل ك ْن ت ْصد يق  ال ذ ي بـ نْي   يل  ك لّ  ش ْيء  و ه ًدى  ي د  تـ ْفص 
 . (1)و ر مْح ًة ل ق ْوم  يـ ْتم ن ون ﴾

حسن عرضون، عن أفالعجب، كّل العجب، من املتّلفني القدامى، الذين ي   
القصص، الربيء، كّل الرباءة، من االفرتاء، مّث يعكفون على رواًيت مكذوبة 

عن بعض  قلوهنا عن بعض أئّمة الكذب، أومفرتاة، ِلوءة ابلفظائع واملنكرات، ين
 !!!املخدوعني، الذين ينقلون عن أئّمة الكذب

، من  براءة يوسف - قطًعا - ثبتالقرآن، لوجدان ما ي  رجعنا نىل ولو  
 ثبت استعصامه، واستعفافه. مقاربة الفاحشة، وما ي  

ه  و غ ل ق ت  اأْل بـْو اب  و ق ال ْت س  قال تعاىل: ﴿و ر او د ْته  ال يت  ه و  يف  بـ ْيت ه ا ع ْن كـ فْ  
. و ل ق ْد مه  ْت ه ْيت  ل ك  ق ال  م ع اذ  اَّلل   ن ك ه  ر ِبّ  أ ْحس ن  م ثْـو اي  ن ك ه  ال  يـ ْفل ح  الظ ال م ون  

ل ك  ل ن ْصر ف  ع ْنه  الس وء  و ا ف ْحش اء  ن ك ه  م ْن لْ ب ه  و ه م  هب  ا ل ْوال  أ ْن ر أ ى بـ ْره ان  ر بّ ه  ك ذ 
يّ د ه ا ل د ى ع ب اد ان  اْلم ْخل ص ني . و اْستـ بـ ق ا اْلب اب  و ق د ْت ق م يص ه  م ْن د ب ر  و أ ْلف ي ا س  

اٌب أ ل يٌم. ق ال    اْلب اب  ق ال ْت م ا ج ز اء  م ْن أ ر اد  أب  ْهل ك  س وًءا ن ال  أ ْن ي ْسج ن  أ ْو ع ذ 
ي  ر او د  

ي و ش ه د  ش اه ٌد م ْن أ ْهل ه ا ن ْن ك ان  ق م يص ه  ق د  م ْن قـ  ه  ب ل  ْتن  ع ْن كـ ْفس 
ب ْت و ه و  م   ق ْت و ه و  م ن  اْلك اذ ب ني . و ن ْن ك ان  ق م يص ه  ق د  م ْن د ب ر  ف ك ذ  ن  ف ص د 

د ك ن  ن ن  ك ْيد ك ن  ع ظ يٌم. ن ك ه  م ْن ك يْ الص اد ق ني . فـ ل م ا ر أ ى ق م يص ه  ق د  م ْن د ب ر  ق ال  
كْب ك  ن ك ك  ك ْنت  م ن  اخلْ اط ئ ني . و ق ال   ا و اْستـ ْغف ر ي ل ذ  ك ْسو ٌة  ي وس ف  أ ْعر ْض ع ْن ه ذ 

ه  ق ْد ش غ ف ه ا ح بًّا ن ان   ل   يف  اْلم د ين ة  اْمر أ ت  اْلع ز يز  تـ ر او د  فـ ت اه ا ع ْن كـ ْفس  ل نـ ر اه ا يف  ض ال 
د ة  م ب ني . فـ ل م ا مس  ع ْت مب  ْكر ه ن  أ ْرس ل ْت ن ل ْيه ن  و أ ْعت د ْت هل  ن  م ت ك ًأ و آت   ْت ك ل  و اح 

كّ يًنا و ق ال ت  اْخر ْج ع ل ْيه ن  فـ ل م ا ر أ يـْن ه  أ ْكبـ ْرك ه  و ق ط ْعن  أ ْيد   نـْه ن  س  ْلن  ح اش  يـ ه ن  و قـ  م 
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ا ن ال  م ل ٌك ك ر مٌي. ق ال ْت ف ذ ل ك ن  ال ذ ي ل ْمتـ ن ن  ف   ا ب ش رًا ن ْن ه ذ  يه  و ل ق ْد ر او ْدت ه  َّلل    م ا ه ذ 
ه  ف اْستـ ْعص م  و ل ئ ْن ل    ك واًن م ن  الص اغ ر ين . ق ال  ْم يـ ْفع ْل م ا آم ر ه  ل ي ْسج ن ن  و ل ي  ـع ْن كـ ْفس 

ْجن  أ ح ب  ن يل   ِ  ا ي ْدع وك ن  ن ل ْيه  و ن ال  ت ْصر ْف ع نّ  ك ْيد ه ن  أ صْ  ب  ن ل ْيه ن  ر بّ  السّ 
لس م يع  اْلع ل يم . و أ ك ْن م ن  اجلْ اه ل ني . ف اْست ج اب  ل ه  ر ب ه  ف ص ر ف  ع ْنه  ك ْيد ه ن  ن ك ه  ه و  ا

ا هل  ْم  ني ﴾مث   ب د  ت  ل ي ْسج نـ ن ه  ح ت  ح   . (1)م ْن بـ ْعد  م ا ر أ و ا اآْلًي 
ْع ن    ىل  وقال تعاىل: ﴿و ق ال  اْلم ل ك  ائْـت وين  ب ه  فـ ل م ا ج اء ه  الر س ول  ق ال  اْرج 

يت  ق ط ْعن  أ ْيد يـ ه ن  ن ن  ر ِبّ  ب ك   ل  النّ ْسو ة  الال  د ه ن  ع ل يٌم. ق ال  م ا يْ ر بّ ك  ف اْسأ ْله  م ا اب 
ه  قـ ْلن  ح اش  َّلل    م ا ع ل ْمن ا ع ل ْيه  م   ْن س وء  ق ال ت  خ ْطب ك ن  ن ْذ ر او ْدت ن  ي وس ف  ع ْن كـ ْفس 

ه  و ن ك ه  ل م ن  الص اد    . (2)ق ني ﴾اْمر أ ت  اْلع ز يز  اآْلن  ح ْصح ص  احلْ ق  أ ان  ر او ْدت ه  ع ْن كـ ْفس 
، وشهد على براءته شاهد من  على براءة يوسف لقد شهد هللا  

أهلها، وشهد على براءته العزيز، وشهدت على براءته النسوة، وشهدت امرأة 
  .كفسها، على براءته ،العزيز

يف   وشهد نبليس على براءته، حني: ﴿ق ال  ر بّ  مب  ا أ ْغو يـْت ن  أل  ز يّ ن ن  هل  مْ 
نـْه م  اْلم ْخل ص ني ﴾اأْل ْرض  و    عباد   ؛ فاستثَن نبليس  (3)أل  ْغو يـ نـ ه ْم أ ْْج ع ني . ن ال  ع ب اد ك  م 
ل ك    من اإلغواء، ويوسف ،صنيهللا املخل   واحد منهم، قال تعاىل: ﴿ك ذ 

 .(1)ل ن ْصر ف  ع ْنه  الس وء  و اْلف ْحش اء  ن ك ه  م ْن ع ب اد ان  اْلم ْخل ص ني ﴾
من  ،واحد  ، لوجدان أّن يوسف(مقّدسـالكتاب ال)ي ـو كظران فول 

ْعد  ه ذ ه  و ح د ث  بـ  »فني، فقد جاء فيه: محرّ  ـاألكبياء، الذي سلموا من مطاعن ال
                                                           

 .39-23( يوسف: 1)

 .91-91( يوسف: 2)
 .11-33( احلجر: 3)

 .21( يوسف: 1)
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ْع م ع ي. : اْضط ج  نـ يـْه ا ن ىل  ي وس ف  و ق ال ت  َ   اأْل م ور  أ ن  اْمر أ ة  س يّ د ه  ر فـ ع ْت ع يـْ ف أ 
، و ك ل  م او ق ال  ال   ل ه  ق ْد  ْمر أ ة  س يّ د ه : ه و  ذ ا س يّ د ي ال  يـ ْعر ف  م ع ي م ا يف  اْلبـ ْيت 

ْك ع نّ  ش   . و ملْ  ي ْس  ا اْلبـ ْيت  أ ْعظ م  م نّ  ، د فـ ع ه  ن ىل  ي د ي. ل ْيس  ه و  يف  ه ذ  ًئا غ يـْر ك  يـْ
؟ و ك ان  ن ْذ ك ل م ْت ا الش ر  اْلع ظ يم  و أ ْخط ئ  ن ىل  هللا  أل  ك ك  اْمر أ ت ه . ف ك ْيف  أ ْصن ع  ه ذ  

ع  هج  اك ب ه ا ل ي ك ون  م ع   ه ا. مث   ح د ث  ي وس ف  يـ ْوًما فـ يـ ْوًما أ ك ه  ملْ  ي ْسم ْع هل  ا أ ْن ي ْضط ج 
ا اْلو ْقت  أ ك ه  د خ ل  اْلبـ ْيت  ل يـ ْعم ل  ع م ل ه ، و مل ْ  م ْن أ ْهل  اْلبـ ْيت   ك ْن ن ْكس انٌ  ي  حن ْو  ه ذ 

ْع م ع ي! فـ تـ ر ك  ةـ وْ  . ف أ ْمس ك ْته  ب ثـ ْوب ه  ق ائ ل ًة: اْضط ج  ب ه  يف  ي د ه ا و ه ر ب  ه ن اك  يف  اْلبـ ْيت 
. و ك ان  ل م ا ر أ ْت أ ك ه  تـ ر ك  ةـ ْوب ه  يف  ي د ه ا و ه ر ب  ن ىل   ، أ كـ ه ا خ  و خ ر ج  ن ىل  خ ار ج  ار ج 

ن ا ب ر ج ل  ع بـْر اين  ّ  د ْت أ ْهل  بـ ْيت ه ا، و ك ل م ته ْم ق ائ لًة: اْكظ ر وا! ق ْد ج اء  ن ل يـْ اع بـ ن ا! ان   ل ي د 
. و ك ان  ل م ا مس  ع  أ يّن  ر   ع  م ع ي، ف ص ر ْخت  ب ص ْوت  ع ظ يم  فـ ْعت  د خ ل  ن يل   ل ي ْضط ج 

، أ ك ه  تـ ر ك  ةـ ْوب ه  هج  اك يب  و ه ر ب  و خ ر ج  ن ىل  خ ار ج  ص ْويت  و ص ر خْ  . فـ و ض ع ْت ةـ ْوب ه  ت 
م  ق ا ا اْلك ال  ئ ل ًة: د خ ل  ن يل   اْلع ْبد  هج  اك ب ه ا ح ت  ج اء  س يّ د ه  ن ىل  بـ ْيت ه . ف ك ل م ْته  مب  ْثل  ه ذ 

ْئت  ب ه   . و ك ان  ل م ا ر فـ ْعت  ص   اْلع بـْر اين   ال ذ ي ج  اع ب ن  ن ا ل ي د  ، أ ك ه  تـ ر ك  ن ل يـْ ْويت  و ص ر ْخت 
م  اْمر أ ت ه  ال   . ف ك ان  ل م ا مس  ع  س يّ د ه  ك ال  ذ ي ك ل م ْته  ب ه  ةـ ْوب ه  هج  اك يب  و ه ر ب  ن ىل  خ ار ج 

م  ص ن ع  ِب  ع   ا اْلك ال  ، أ ن  غ ض ب ه  مح  ي  ق ائ ل ًة: حب  س ب  ه ذ  . ف أ خ ذ  ي وس ف  س يّ د ه  ْبد ك 
ني  ف يه   ْجن ، اْلم ك ان  ال ذ ي ك ان  أ ْسر ى اْلم ل ك  حم ْب وس  . و ك ان  و و ض ع ه  يف  بـ ْيت  السّ 

ْجن    .(1)«ه ن اك  يف  بـ ْيت  السّ 
 ، ويف(القرآن الكرمي)، يف  براءة يوسف - كّل الوضوح  - فواضحة 

 .ةمن اختالفات قليلة، يف هذه القصّ  ،، مع ما بني الكتابني(الكتاب املقّدس)
 أن يعتمدوا على - مفّسرين القدامىـلبعض ال - فال أدري كيف ساغ

                                                           
 .21 - 1، اآلًيت 33لتكوين، الفصل ( سفر ا1)
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(، مقّدسـالكتاب ال)ي ـها ما يصّدقها، حّت فـ، ليس ل(راةـرواًيت مكذوبة مفت)
 !!؟!مملوء ابلتحريفاتـال

أولئك املفّسرين القدامى يدافعون عن تلك  أّن بعض :واألدهى من ذلك 
الرواًيت، أكثر من دفاعهم عن آًيت القرآن الكرمي، بل نهّنم قد أعرضوا عن داللة 
اآلًيت، كّل اإلعراض، وعمدوا نىل تلك الرواًيت، فاخّتذوها حّجة على ما 

 !!يّدعون، فال أدري ماذا أقول فيهم، ويف عقوهلم؟!
ك احدّي أبرز أولئك املخدوعني املستمسكني بتلوالطربّي والثعليّب والو  

الرواًيت، وقد رووا الكثري من تلك الرواًيت السقيمة األةيمة، اليت كسبت نىل 
؛ فأعرضوا عن ما يناقض كالم هللا  - من مقاربة الفاحشة -  يوسف

 )دين اآلًيت( الكرية، واتّبعوا )دين الرواًيت( السقيمة!!!
، فأجاد،   على من كسب تلك التهمة نىل يوسف رّد الفخر الرازيّ قد و  

  هتالء اجلّهال الذين كسبوا نىل يوسف»كّل اإلجادة، وال سّيما حني قال: 
هذه الفضيحة، نن كاكوا من أتباع دين هللا تعاىل، فليقبلوا شهادة هللا تعاىل على 

 ؛هارتهططهارته، ونن كاكوا من أتباع نبليس وجنوده، فليقبلوا شهادة نبليس على 
ولعّلهم يقولون: كّنا يف أّول األمر تالمذة نبليس، نىل أن ختّرجنا عليه، فزدان عليه 

 يف السفاهة، كما قال اخلوارزمّي: 
 ن جنديم حّت صار نبليس   ،ِب الدهر       فارتقى ،من جند نبليس امرأً  وكنت  

 ديـــــا بعـهـ  نــحس  ـس ي  ـيـل ،ق  ـــــسـف ق  ــــــرائـــط     بعده ن  حس  أ   كنت    ،فلو مات قبلي
 .(1)«بريء عّما يقوله هتالء اجلّهال  فثبت هبذه الدالئل أّن يوسف

  

                                                           
 .121-15/113( التفسري الكبري: 1)
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 فكيف تّتفق كلّ هذه الشهادات الناصعة الصادقة،»وقال حمّمد أبو شهبة: 
رة؟!! وقد ذكر الكثري من هذه الرواًيت ابن جرير الطربّي، وتلك الرواًيت املزو  

لها ، وابن كثري، والسيوطّي، وقد مّر هبا ابن كثري بعد أن كقوالثعليّب، والبغويّ 
حاكًيا، من غري أن ينّبه نىل زيفها، وهو الناقد البصري!! ومن العجيب حقًّا أّن 

 ،اإلمام ابن جرير على جاللة قدره حياول أن يضّعف يف تفسريه مذهب اخللف
تضيه اللغة، تق ب ماالذين ينفون هذا الزور والبهتان، ويفّسرون اآلًيت على حس

املروًّيت  هوالسّنة الصحيحة الثابتة، ويعترب هذ ،وقواعد الشرع، وما جاء يف القرآن
الذين  ،هي قول ْجيع أهل العلم بتأويل القرآن - اليت سقت لك زرًوا منها آكًفا -

! ذ عنهم!!! وكذلك اتبعه على مقالته تلك الثعليّب والبغوّي يف تفسرييهما!يتخ  
روًّيت الغثّة املكذوبة اليت أيابها النظم الكرمي، وجيزم العقل والنقل وهذا امل

هي اليت اعتربها الطربّي ومن تبعه أقوال السلف!!  ، ابستحالتها على األكبياء
فيقول: فإن قال  ،ورد على كفسه ستااًل بل يسري يف خّط اعتبار هذا املروًّيت، في  

مبا ال  وهو هلل كيّب؟! مّث أجاب ،ف يوسف مبثل هذاقائل: وكيف جيوز أن يوص  
 . وأعجب من ذلك ما ذهب نليه الواحديّ ..طائل حتته، وال يليق مبقام األكبياء

ون قال املفّسرون املوةوق بعلمهم، املرجوع نىل روايتهم، اآلخذ"يف: "البسيط" قال: 
 سهبذه املرأة مهًّا صحيًحا، وجل ، يوسف   للتأويل، عّمن شاهدوا التنزيل: هم  

. وهي "منها جملس الرجل من املرأة، فلّما رأى الربهان من ربّه زالت كّل شهوة منه
ر جْ غفلة شديدة من هتالء األئّمة ال كرضاها، ولوال أيّن أكزّه لساين وقلمي عن اهل  

من القول، وأهّنم خلطوا يف متّلفاهتم عماًل صاحلًا وآخر سيّـًئا، لقسوت عليهم، 
ل هللا يل وهلم العفو واملغفرة. وهذه األقوال اليت أسرف ّق يل هذا، لكّن أسأوح  

يف ذكرها هتالء املفّسرون: نّما نسرائيلّيات وخرافات وضعها زاندقة أهل الكتاب 
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أرادوا هبا النيل من األكبياء واملرسلني، مّث محلها معهم أهل  (1)القدماء، الذي
ن كّية، أو ابعني، حبسالكتاب الذين أسلموا وتلّقاها عنهم بعض الصحابة، والت

اعتماًدا على ظهور كذهبا وزيفها. ونّما أن تكون مدسوسة على هتالء األئّمة، 
دّسها عليهم أعداء األدًين، كي تروج حتت هذا الستار، وبذلك يصلون نىل ما 

ريدون من نفساد العقائد، وتعكري صفو الثقافة اإلسالمّية األصيلة الصحيحة، ي  
 . (2)«وهذا ما أميل نليه

رّي كن أن تغفألف رواية ورواية، من أمثال هذه الرواًيت األةيمة، ال ي   
احلقيقة الثابتة القاطعة، وهي أّن الصورة التنزيلّية دون ما سواها، هي الصورة 

ابطل، ال ريب يف بطالكه، واإلسالم بريء  وكّل ما خالفها ؛اإلسالمّية األصيلة
 منه، كّل الرباءة.

رون: أخطاء وخطاًي! القرآن الكرمي أصدق املفسّ : »قال حمّمد الغزايلّ 
 ،افً كلماته حر   اليقني حيفّ  على ظهر األرض من مواريث السماء! ننّ  يبق ما

ان  حن ْن  كـ ز ْلن ا ن  ﴿ :حبفظه، فهو منذ كزل نىل اليوم مصون يّ الوعد اإلهل ا، ومتّ حرفً 
القرآن ابألةر أن يتجاوبوا  ير لى مفسّ وكان جيب ع. (3)﴾الذّ ْكر  و ن ان  ل ه  حل  اف ظ ون  

ا وضعه ما فيه ريبة، وأن يلتزموا مب بوا تفاسريهم كلّ احلقيقة، وأن جينّ  مع هذه
. نذا ههذه الشروط جديرة ابالحرتام كلّ  ة والقبول، فإنّ لون من شروط الصحّ األوّ 

ف ورفضناه، فإذا كان املخال ،اخالف الثقة من هو أوةق منه عددان حديثه شاذًّ 
 يف ا يكثرفلماذ !ر أو مرتوكنك  فحديثه م   ،وروى ما ال يعرفه الثقات ،اضعيفً 

السخف  يروى حكاًيت هر؟ بل كيف ت  واملرتوك واملنك   الشاذّ  يّ التفسري األةر 
                                                           

 ( يف املطبوع: )الذي(، والصواب: )الذين(.1)
 .229-223( اإلسرائيلّيات واملوضوعات يف كتب التفسري: 2)

 .3( احلجر: 3)
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ها أطبق املسلمون على نككارها واستبعادها، ومع ذلك تبقى مكتوبة يقر بعينه، ي  
 .(1)«فيضطربون هلا؟ ،ضعاف العقول

،  (اإلسالم)نىل  يف متّلفات املتلّفني املنسوبني ،ثل اإلسرائيلّيات املبثوةةنّن م 
، حيشرها بعض احلاسدين، بني كتب (مصابة ابألرضة)كمثل كتب مأروضة 

كفيسة، يف مكتبة قّيمة، فتتكاةر األرضة، حّت تستفحل؛ فإن مل يسارع أصحاب 
 علها رفااًت.األرضة ستجالكتب النفيسة، نىل تنقية كتبهم من تلك اآلفة، فإّن 

فهل من احلّق والعدل أن يّدعي أولئك احلاسدون أّن الكتب النفيسة،   
كاكت مأروضة من أّول تدوينها، وأّن األرضة أصيلة فيها، مل تنتقل نليها من كتب 

 !!أخرى؟!

                                                           
 .126( تراةنا الفكرّي: 1)
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 شبهة الصحيحين

 
 -: نّن أحاديث الصحيحني: صحيح البخارّي، وصحيح مسلم فإن قيل 

 صحيحة، كّلها؛ وقد اشتمل الصحيحان على بعض -ني نىل اإلسالم عند املنتسب
 اإلسرائيلّيات؛ فتكون تلك اإلسرائيلّيات صحيحة عندهم. 

 : نّن هذه الشبهة تتضّمن مقّدمتني، وكتيجة:قلت
 )الصّحة الكّلّية ألحاديث الصحيحني عند املنتسبني كّلهم(.  -الـمقّدمة األوىل
 ل الصحيحني على بعض اإلسرائيلّيات(.)اشتما -الـمقّدمة الثانية

 )صّحة تلك اإلسرائيلّيات(. -النتيجة
تصّح، ناّل نذا صّحت مقّدماهتا، فال بّد من نةبات صّحة هاتني  والنتائج ال

املقّدمتني مًعا؛ لكي تصّح النتيجة املّدعاة. أّما نذا صّحت األوىل، ومل تصّح 
 ؛ فالنتيجة ابطلة، بال ريب.الثاكية، أو صّحت الثاكية، ومل تصّح األوىل

ان متنن كاكت املقدّ  ،وهكذا األمر يف قياس الشمول»قال ابن تيمّية: 
 .(1)«اتم فالنتيجة تتبع أضعف املقدّ وناّل  ،كاكت النتيجة معلومة  ،معلومتني

 الـمقّدمة األوىل:
 إلةبات بطالن املقّدمة األوىل، ال بّد من بيان سّتة أمور مهّمة:

 يح التصنيفّي ال يستلزم التصحيح الكّلّي:التصح -أّواًل 
ني، من تصنيفهما هذين الكتاب -فليس مراد الشيخني: البخارّي، ومسلم 

الداللة على التصحيح الكّلّي، أي:  -ومن وصف كّل واحد منهما ابلصحيح 
 ليس املقصود من ذلك وصف كّل حديث، يف الصحيحني، ابلصّحة.

                                                           
 .3/11( جمموعة الفتاوى: 1)
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ملتون بعض ا -من هذين الكتابني  - ويدلّنا على ذلك أّن يف كّل واحد
دليل  -واحد يف الكتاب ال -املتخالفة، اليت ال ي كن اجلمع بينها، فإيرادها مًعا 

 على أّن املصّنف مل يقصد الداللة على الصّحة الكّلّية. 
ليبنّي غلط  ؛والبخارّي رواه يف سائر املواضع على الصواب»قال ابن تيمّية: 

نذا وقع من بعض الرواة غلط يف لفظ،  ،عادته مبثل ذلكهذا الراوي، كما جرت 
ناّل وقد  ،م هبا الصواب، وما علمت وقع فيه غلطعل  اليت ي   ،ذكر ألفاظ سائر الرواة

 . (1)« فيه الصواببنّي 
ونن افرتضنا افرتاًضا أّن الشيخني قد قصدا احلكم ابلصّحة الكّلّية، على 

بتصحيح  ى القولـالذين ذهبوا نل -امى متّلفني القدـالأحاديث الصحيحني، فإّن 
ّحة الكّلّية هما: القول ابلصـبتصحيحهم ل ،م يكوكوا يقصدونـل -ن ـهذين الكتابي
 ألحاديثهما. 

 ،أبو عبد هللا ،البخاريّ  :ف الصحيحل من صنّ أوّ »قال ابن الصالح:  
 ،اجمسلم بن احلجّ  ،موالهم، وتاله أبو احلسني ،اجلعفيّ  ،بن نمساعيل دحممّ 

واستفاد  ،ه أخذ عن البخاريّ ومسلم مع أكّ  من أكفسهم. ،القشرييّ  ،النيسابوريّ 
 .(2)«عزيزالكتب بعد كتاب هللا ال يشاركه يف أكثر شيوخه. وكتاابمها أصحّ  ،منه

ول ابألصّحّية، يق فهذه العبارة ال ت فيد الكّلّية، بل تدّل على أّن صاحبها
 ر الكتب احلديثّية؛ أي: أصّح منمبعَن أّن الصحيحني أكثر صّحة، من سائ

أِب داود، وسنن الرتمذّي، وسنن النسائّي،  مسند أمحد، وسنن ابن ماجه، وسنن
طّن، وسنن الدارقوصحيح ابن خزية، وصحيح ابن حّبان، ومعاجم الطربايّن، 
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ومستدرك احلاكم، وسنن البيهقّي، وغريها من كتب احلديث؛ لكّن هذه األصّحّية 
 تماهلما، على أحاديث غري صحيحة.ال َنع من اش

 ودعوى احلكم بتصحيح ْجيع ما أورده البخاريّ »قال بدر الدين العيّن: 
 .(1)«ة حتتاج نىل دليل قاطعيّ دعوى الكلّ  هة، ألنّ فيه غري موج  

ويتّكد هذه احلقيقة أّن ابن الصالح كفسه قال يف موضع الحق، من كتابه 
ذلك ف ،صليف كتابيهما ابإلسناد املتّ  ، ومسلم ما أسنده البخاريّ »كفسه: 

 نذف من مبتدوهو الذي ح   ،قا املعل  بال نشكال. وأمّ  ،تهالذي حكما بصحّ 
 كتاب  وهو يف ،وأغلب ما وقع ذلك يف كتاب البخاريّ  - أو أكثر ،نسناده واحد

 .(2)«ففي بعضه كظر -ا مسلم قليل جدًّ 
ض أهل م عليها بعتكلّ  ،سوى أحرف يسرية»وقال يف موضع الحق أيًضا: 

 .(3)«عند أهل هذا الشأن ،وغريه، وهي معروفة ،كالدارقطنّ   ،اظمن احلفّ  ،النقد
 حوقد  ذلك، من عليهما أ خذ فما هذا، عرفت نذا»وقال يف كتاب آخر: 

 تلّقيه ابلقبول، على اإلْجاع لعدم ذكرانه؛ ِّا مستثَن فهو احلّفاظ، من معتم د فيه
 شاء نن اب،الكت هذا يف منها، وقع ما على سننّبه ليلة،ق مواضع يف ناّل  ذلك وما
 .(1)«أعلم وهو العظيم، هللا

فابن الصالح يرى أّن هذين الكتابني أصّح من سائر كتب احلديث؛ لكون  
 من أحاديث ،نـتثناء صنفيــراف ابسـع االعتــأغلب ما فيهما صحيًحا، م

 يث املنتق دة. الصحيحني، ومها: األحاديث غري املسن دة، واألحاد
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فأّما األحاديث غري املسن دة، فهي األحاديث املعل قة، مع وجود اختالف 
 . (1)بني املتّلفني يف تصحيح بعضها

بن  دف يف ْجع الصحيح: حممّ ل من صنّ أوّ »قال زين الدين العراقّي: 
ح. عند اجلمهور، وهو الصحي ،من كتاب مسلم وكتابه أصحّ  ،نمساعيل البخاريّ 

 .(2)«دون التعليق والرتاجم ،ه الصواب. واملراد ما أسنده: نكّ وويّ وقال الن
 ألنّ  سهل؛ ابملعل ق يتعّلق عّما اجلواب أنّ  ناّل »وقال ابن حجر العسقاليّن: 

ا الكتابني موضوع  يتعّرض مل وهلذا مبسن د؛ ليس واملعل ق للمسن دات، هو نّّ
يف  توص ل مل ليتا املعل قة، ديثاألحا نىل الصحيحني، على تتّبعه فيما الدارقطنّ 

ا الكتاب، موضوع من ليست أبهّنا (3)للعمه آخر؛ موضع  اًسااستئن ذ كرت ونّّ
 .(1)«أعلم وهللا واستشهاًدا،

وأّما األحاديث املنتق دة، فهي أحاديث اكتقدها بعض املتّلفني القدامى، 
 تقادات.فني نىل هذه االكسنًدا، أو متًنا، أو سنًدا ومتًنا. وقد أشار كثري من املتلّ 

ا م أهنّ ل  عف يف الصحيح أحاديث ي  نّ وهلذا كان فيما ص  »قال ابن تيمّية: 
ِّ  ،غلط  .(9)«ه حقّ م أكّ عل  ا ي  ونن كان ْجهور متون الصحيحني 

م ـغ، ولالداب كر  ذ   :وليس يف صحيح البخاريّ »قال ابن تيمّية أيًضا: و 
ي ـف ،لمـره ابن عيينة، ورواه مســكه، ولكن ذ ـعن ،يذكره عاّمة أصحاب الزهريّ 
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 . (1)«وأشار نىل غلط ابن عيينة فيه ،ي ذلكـف ،صحيحه، وقد طعن اإلمام أمحد
ّا قد يسّمى صحيًحا ما يصّححه بعض علماء »قال ابن تيمّية أيًضا: و  ِو

احلديث، وآخرون خيالفوهنم يف تصحيحه، فيقولون: هو ضعيف، ليس بصحيح، 
يف صحيحه، وانزعه يف صّحتها غريه من أهل العلم، نّما  مثل ألفاظ رواها مسلم

 .(2)«بدليل... م بصدقه، ناّل ز  مثله، أو دوكه، أو فوقه، فهذا ال جي  
 فيه ثاحلدي أئّمة يقّلد مل التصحيح وكذلك»وقال ابن تيمّية أيًضا: 

 حيًحاص احلديث أئّمة عند قبلهما كان صّححاه ما ْجهور بل ومسلًما، البخاريّ 
يف   الفنّ  ذاه أئّمة كظر قد بعدمها، وكذلك عصرمها، يف وكذلك ابلقبول، ّقىمتل

 عشرين وحن يسرية، مواضع ناّل  صّححاه، ما تصحيح على ووافقومها كتابيهما،
 ملواضع املنتق دةوهذه ا احلّفاظ، من طائفة عليهما اكتقدها مسلم، يف غالبها حديثًا،
 .ملنتق دةا قول قّررت وطائفة فيها، هلما طائفة اكتصر وقد مسلم، يف غالبها

 حبيبة، أمّ  يثحد مثل ريب، بال منتق دة، مواضع فيها فإنّ  التفصيل؛ والصحيح
 بثالث الكسوف صالة وحديث ،(3)السبت" يوم الربيّة هللا "خلق وحديث

 الكتابني بعدأ فإكّه البخارّي، يف فيها، اكتقاد ال مواضع وفيها .وأكثر ركوعات،
 يبنّي  الذي خراآل اللفظ ويروي ناّل  اكتقاد، فيه لفظًا يروي يكاد وال االكتقاد، عن
 اجلملة ويف .منتق د أكّه يبنّي  ما كتابه ويف ناّل  منتق د، لفظ كتابه يف فما منتق د، أكّه
 هذا فهي عوم يسرية، دراهم ناّل  فيها عليه يـ ر جْ  فلم درهم، آالف سبعة كقد من

ة،  آالف عةسب والكتاابن. صنعته يف نمام ذافه حمضة، مغشوشة ليست مغري 
 وبعدهم، قبلهم اجلهابذة، األئّمة اكتقدها أحاديثهما أنّ  واملقصود .وكسر حديث
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صي ال خالئق، ورواها  .(1)«تصحيحب وال برواية، ال ينفردا، فلم هللا، ناّل  عددهم حي 
 سولي، اليسري هو حديثهما من فيه املختل ف أنّ  اعلم»وقال ابن الوزير: 

 مل أكّه فيه ام غاية بل، نْجاعّية وال قطعّية، بطريق مردود هو ما ذلك اليسري يف
 يف وّقفت من على وال، به عمل من على ي عرتض ال وأكّه، اإلْجاع عليه ينعقد

اخللفاء  يف لفاخت   فقد، يستلزمه وال الضعف على يدلّ  االختالف وليس، صّحته
 النواصبو  الروافض طوائف من وكّفرهتم -الصحابة  أفضل هم الذين -الراشدين 

 صغار ، مناخللفاء  دون هو من واالختالف التكفري من وسلم، واخلوارج
، حنيالصحي رجال من للثقات بضائر االختالف ذكر جمّرد فليس، الصحابة

ا، حديثهم بضعف م شع ر وال  مل واإلْجاع ،اخلالف يف ال اإلْجاع، يف احلّجة ونّّ
ا، فيهما ءشي ضعف على ينعقد  نىل له سبةك ال ما ناّل  صّحتهما، على اكعقد ونّّ

 على ةحبجّ  ليس هو الذي االختالف، فيه وقع فإكّه، الصحيح من فيهما ما
 لضعفا على يدلّ  أبن يكن مل شيء، على دلّ  لو نذ، الصّحة على وال الضعف،

 لقائلا يكون بل، قائل به قال قد منهما كلّ  نذ الصّحة؛ على يدلّ  أن من أوىل
 -التضعيف  ببس يبنّي  مل نذا - للحديث واملضعّ ف، م ثب ت ألكّه أوىل؛ ابلصّحة

،  .(2)«النايف من أوىل واملثب ت انف 
ا رجحاكه من حيث عدم الشذوذ وأمّ »قال ابن حجر العسقاليّن: و 
قد ا اكت  ِّ  ،اعددً  أقلّ  - من األحاديث - قد على البخاريّ ما اكت   فألنّ  ،واإلعالل

 .(3)«مسلم على
عليهما  قدتاألحاديث اليت اكت   فإنّ »قال ابن حجر العسقاليّن أيًضا: و 

                                                           
 .216-1/219( منهاج السّنة النبويّة: 1)

 .193-1/195( الروض الباسم: 2)
 .19( كزهة النظر: 3)



213 

 فصل يف ،اًل كما سيأيت ذكر ذلك مفصّ   ،بلغت مئيت حديث وعشرة أحاديث
 شكّ  وال ؛سلممب وابقي ذلك خيتصّ  ،من َثاكني منها أبقلّ  البخاريّ  اختصّ  ،مفرد

ِّ  ما قلّ  أنّ   .(1)«ا كثراالكتقاد فيه أرجح 
ن ه ليست ملتم هذا وذاك، علمتم أكّ فإذا أتمّ »وقال حمّمد رشيد رضا: 

حديث رواه  أن يتمن املسلم بكلّ  - اإلسالم وال من أركان - أصول اإليان
ال يف و  ،ة اإلسالميشرتط أحد يف صحّ  مهما يكن موضوعه، بل مل ،البخاريّ 

وعلمتم  .ما فيه كلّ واإلقرار ب ،البخاريّ  الع على صحيحة االطّ التفصيليّ  معرفته
 ناّل  ،هذه األحاديث بعد العلم به نكر حديثًا منكن أن ي  املسلم ال ي   أيًضا أنّ 

ة روا صحّ فالعلماء الذين أكك؛ أو سنًدا ،متًنا ،تهعلى عدم صحّ  ،بدليل يقوم عنده
ها قد يكون بعض، ة قامت عندهم أبدلّ نكروها ناّل بعض تلك األحاديث، مل ي  

 .(2)«أحدهم طاعًنا يف دين اإلسالم عدّ طأ، وال ي  وبعضها خ ،صواابً 
 صحيح : ننّ كقول حبقّ  ،همع هذا كلّ »وقال حمّمد رشيد رضا أيًضا: 

، إه من اخلطهو وروات ،ليس معصوًما هولكنّ  ؛بعد كتاب هللا ،كتاب  أصحّ  البخاريّ 
ة ظواهر دما أسهل التكفري على مقلّ  مراتب يف شيء من روايته كافرًا! وليس كلّ 

 .(3)«رين، وحسبنا هللا وكعم الوكيلأقوال املتأخّ 
فكم حديث صّححه احلّفاظ، وهو ابطل، ابلنظر »وقال أمحد الغمارّي: 

نىل معناه، ومعارضته للقرآن، أو السّنة الصحيحة، أو خمالفة الواقع والتاريخ؛ 
وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على املعروف ابلعدالة، بل قد يتعّمد الكذب، 

الشهرة ابلعدالة ال ت فيد القطع يف الواقع، ومنها أحاديث الصحيحني. فإّن  فإنّ 
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فيها ما هو مقطوع ببطالكه، فال تغرّت بذلك، وال تتهّيب احلكم عليه ابلوضع، ملا 
يذكروكه من اإلْجاع على صّحة ما فيهما، فإهّنا دعوى فارغة، ال تثبت عند 

 يع أحاديث الصحيحني غريالبحث والتمحيص، فإّن اإلْجاع على صّحة ْج
معقول، وال واقع. ولتقرير ذلك موضع آخر، وليس معَن هذا أّن أحاديثهما 
ضعيفة أو ابطلة أو ي وج د فيها ذلك بكثرة، كغريمها من املصّنفات يف احلديث، 
بل املراد أكّه ي وج د فيهما أحاديث غري صحيحة؛ ملخالفتها للواقع، ونن كان 

هما. وقد ي وج د من بينها ما هو على خالف شرطهما سندها صحيًحا على شرط
 . (1)«أيًضا، كما هو مبسوط يف حمّله

 ،ةمن عشرات األمثل ،مثال هذا الشذوذ يف هذا احلديث»وقال األلبايّن: 
، وكذا لبخاريّ ا حيحصبون ليتعصّ  نالذي ،على جهل بعض الناشئني اليت تدلّ 

قابل هتالء صحيح! وي ما فيهما لّ ك  ا أعمى، ويقطعون أبنّ بً تعصّ  ،حيح مسلملص
هما ما ال ون من أحاديثفريدّ  ،قيمون للصحيحني وزانً الذين ال ي   ،اببعض الكتّ 

 .(2)«يوافق عقوهلم وأهواءهم
أن  -وليس من احلكمة يف شيء  -فليس من العلم »وقال األلباينّ أيًضا: 

ربعة، نن األأتوّجه أان، نىل كقد الصحيحني، وأدع األحاديث املوجودة يف الس
وغريها، غري معروف صحيحها، من ضعيفها. لكن يف أةناء البحث العلمّي َّر 
معي بعض األحاديث يف الصحيحني، أو يف أحدمها، فينكشف يل أّن هناك 
بعض األحاديث الضعيفة. لكن من كان يف ريب ِّا أحكم أان على بعض 

ا، ء كثرية، وكثري ، فليعد نىل فتح الباري، فسيجد هناك أشيا(3)األحاديث ة جدًّ
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ينتقدها احلافظ أمحد بن حجر العسقاليّن، الذي يسّمى حبّق: أمري املتمنني يف 
احلديث، والذي أعتقد أان وأظّن أّن كّل من كان مشارًكا يف هذا العلم يوافقن 
على أكّه مل تلد النساء بعده مثله. هذا اإلمام أمحد بن حجر العسقاليّن يبنّي يف 

ه أخطاء كثرية، يف أحاديث البخارّي، بوجه ما كان ليس يف أحاديث أةناء شرح
، بل وما جاء يف بعض السنن، ويف بعض املساكيد. مثّ كقدي املوجود (1)مسلم فقط

للحديث كّله.. أي: ي قال: هذا  (2)يف أحاديث صحيح البخارّي، اترة تكون
ح، حيحديث ضعيف، واترة يكون كقًدا جلزء من حديث.. أصل احلديث ص

 .(3)«لكن يكون جزء منه غري صحيح
قلت: وهذا القول وحده منه يكفي القارئ اللبيب »وقال األلبايّن أيًضا: 

أن يقنع هجهل هذا املتعالـم، وافرتائه على العلماء املتقّدمني منهم، واملتأّخرين، يف 
ث ياّدعائه اإلْجاع املذكور، فإهّنم ما زالوا نىل اليوم ينتقد أحدهم بعض أحاد

الصحيحني، ِّا يبدو له أكّه موضع لالكتقاد، بغّض النظر عن كوكه أخطأ يف 
 .(1)«ذلك، أم أصاب

 متيّن:ـالتصحيح السندّي ال يستلزم التصحيح ال -اثنًيا
ل ــنقب ،ندــعلى اّتصال الس - عند أهل احلديث -حديث ـصّحة التقوم  
ن ـم السالمةمن الشذوذ، و  ع السالمةـى منتهاه، مـالضابط، عن مثله، نل ،العدل
  . (9)العّلة

                                                           
 ( العبارة ركيكة، ومراده غري واضح منها؛ ولعّل سبب ذلك أخطاء طباعّية.1)
 ( يف املطبوع: )تكون(، والصواب: )يكون(.2)
 .926( فتاوى الشيخ األلبايّن: 3)
 .91( آداب الزفاف: 1)

 .13( اكظر: معرفة أكواع علوم احلديث: 9)
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وهذان األخريان: الشذوذ، والعّلة، ي كن أن يكوان يف السند، وي كن أن 
 يكوان يف املنت، أيًضا.

ولذلك ي كن أن حيكم احملّدث بصّحة السند؛ ألكّه يراه مّتصاًل بنقل العدل  
ّنه ال والعّلة؛ ولكالضابط، عن مثله، نىل منتهاه، مع سالمة السند من الشذوذ، 

حيكم على احلديث ابلصّحة، ناّل بعد أن يتأّكد من سالمة املنت، منهما، أي: 
 من الشذوذ، والعّلة.

صّحة السند ال تستلزم صّحة املنت، وهذه قاعدة معروفة ولذلك قالوا: 
مشهورة عند أهل احلديث، ال تكاد جتد من ي نكرها؛ ولذلك أيًضا ْجع بعض 

 . (1)صف السند ابلصّحة، ووصف املنت ابلنكارةاملتّلفني بني و 
أو حسن  ،هذا حديث صحيح اإلسناد"قوهلم: »قال ابن الصالح: 

ال: قه قد ي  ؛ ألكّ "أو حديث حسن ،هذا حديث صحيح"دون قوهلم:  "،اإلسناد
  .(2)«اًل ا أو معل  ؛ لكوكه شاذًّ وال يصحّ  "،هذا حديث صحيح اإلسناد"

 :م، دون قوهل"أو صحيحه ،حديث حسن اإلسناد"وقوهلم: »وقال النووّي:  
 ؛دون املنت ،أو حيسن اإلسناد ،ه قد يصحّ ؛ ألكّ "أو حسن ،حديث صحيح"

  .(3)«ةأو علّ  ،لشذوذ
 ،ادنـــعلى اإلس ،سنح  ـأو ال ،ةم ابلصحّ ـــحكـال: والــــق»وقال ابن كثري:  

                                                           
، ولسان امليزان: 9/1333بن ماجه: ، وشرح سنن ا9/296( اكظر: اتريخ بغداد: 1)
 .3/156، و9/132

 .113( معرفة أكواع علوم احلديث: 2)

الصالح:  ، والنكت على مقّدمة ابن31، واكظر: املنهل الروّي: 23( التقريب والتيسري: 3)
1/363 . 
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  .(1)«اًل أو معل   ،اذًّ اـــد يكون شـــن، نذ قـمتـعلى ال ،حكم بذلكـيلزم منه ال ال
وهذه القاعدة عاّمة يف أحاديث الصحيحني، ويف غريمها، فتصحيح متون  

 الصحيحني متوّقف على نةبات سالمتها، من الشذوذ، ومن العّلة.
ملنت مع احلكم على ا ،االسند قد يكون صحيحً  الثاين أنّ »قال الزركشّي:  

 خلف   يت  صلّ " :قال ،كسأخرجه مسلم يف صحيحه عن أ ومثاله ما ،ابلضعف
ر بّ   ﴿احلْ ْمد  َّلل    ـفكاكوا يستفتحون الصالة ب ،وعمر ،وأِب بكر،  النيبّ 

يم ﴾ال يذكرون  ،(2)اْلع ال م ني ﴾ وال يف  ،راءةل قيف أوّ  ،﴿ب ْسم  اَّلل   الر مْح ن  الر ح 
 .(3)...«هة فيلوجود العلّ  ؛ومتنه ضعيف ،فهذا احلديث سنده صحيح ".آخرها

فإذا اكضاف نىل ذلك كّله اختالف املتّلفني، يف صّحة كثري من أساكيد  
الصحيحني، أدركنا أّن القول بصّحة تلك األساكيد ليس أكثر من قول اجتهادّي، 

 اختاليّف، وليس حكًما قطعيًّا، يف كّل حديث، من أحاديثهما.
اديث ن أحوالدارقطّن واحد من أبرز أهل احلديث الذين اكتقدوا كثريًا م 

 الصحيحني، وال سّيما من جهة السند.
 خاريّ اشتمل عليها كتاب الب ،ابتداء ذكر أحاديث معلولة» قال الدارقطّن: 
 .(1)«والصواب منها ،نت عللهابيّ  ،أو أحدمها ،ومسلم

 كاتهاستدرا  أكثر مع ،الدارقطنّ  من االستدراك وهذا»وقال ابن الصالح: 
ر ج غري ا،أساكيدمه يف قدح :الشيخني على  .(9)«الصّحة زحيّ  من احلديث ملتون خم 

                                                           
 .121-113( اختصار علوم احلديث: 1)

 .2( الفاحتة: 2)

 .115-1/111( النكت على مقّدمة ابن الصالح: 3)

 .121( اإللزامات والتتّبع: 1)

 .111( صياكة صحيح مسلم: 9)
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مل  لنقدا أئّمةوغريه من  الدارقطنّ  على أنّ »وقال ابن حجر العسقاليّن:  
 .(1)«ضوا لذلك يف اإلسنادكما تعرّ   ،من الكتابني ذلك ضوا الستيفاءيتعرّ 

وقد تكّلم بعض أئّمة اجلرح والتعديل، يف كثري من رواة الصحيحني، من  
 .(2)العدالة، ومن حيث الضبطحيث 

 :ون مسلمد ،ابإلخراج هلم الذين اكفرد البخاريّ  أحدها أنّ »قال السيوطّي: 
والذين  ،اكون رجاًل َث :م فيهم ابلضعف منهماملتكل   ،مئة وبضعة وةالةون رجاًل  أربع

فيهم  ماملتكل   ،مئة وعشرون ستّ  :دون البخاريّ  ،اكفرد مسلم ابإلخراج هلم
 . (3)«ونمئة وستّ  :مابلضعف منه

فمع التسليم بتصحيح أساكيد الصحيحني كّلها، فإّن هذا التصحيح، 
يستلزم تصحيح متون الصحيحني كّلها؛ فكيف، وقد علمنا اختالف  ال

 احلديث أكفسهم، يف تصحيح أساكيد كثري من أحاديث الصحيحني. أهل
 معنوّي ال يستلزم التصحيح اللفظّي:ـالتصحيح ال -اثلثًا

 أّلف املنت من عنصرين رئيسني: يت 
وهو العنصر املنطوق، واملسموع، واملكتوب، واملقروء، وهو  العنصر اللفظّي: -أ

 عبارة عن ألفاظ قليلة، أو كثرية، منظومة بصورة من صور النظم اللغوّي.
غويّة، ويف ابلتخالف يف األدوات الل -لفظيًّا  -ويكون التخالف بني املتون 

 يف أبنية األلفاظ، ويف نعراب األلفاظ، ويف ترتيب األلفاظ، ويفجذور األلفاظ، و 
 زًيدة األلفاظ، أو يف كقصاهنا. 

                                                           
 .366( هدي الساري: 1)

 .155-113( اكظر: هدي الساري: 2)

 .1/12( تدريب الراوي: 3)
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وهو العنصر املقصود من املنت، أي: هو مراد املتكّلم،  العنصر املعنوّي: -ب
 وقد ي دركه املخاطب، فيكون مفهوًما عنده، وقد ال ي دركه، فيكون جمهواًل عنده.

ملعَن منها: املعَن اإلْجايّل، واملعَن التفصيلّي. فأّما ا وللمعَن صور كثرية، 
د، اإلْجايّل، فهو املعَن العاّم للمنت، وأّما املعَن التفصيلّي، فهو املعَن الدقيق الزائ

 على املعَن اإلْجايّل.
جلاكب تتخالف قطًعا، يف ا -يف اجلاكب اللفظّي  -واملتون املتخالفة  

 ها يكون على صورتني:املعنوّي؛ لكّن التخالف بين
 حني يكون املعَن اإلْجايّل لكّل منت خمالًفا لغريه. التاخالف التاّم، -1
 حني يكون املعَن اإلْجايّل للمتون املتخالفة واحًدا. التاخالف الناقص، -2

 فالتصحيح املعنوّي ال يستلزم التصحيح اللفظّي، فقد يصّحح املتّلف منت 
ا هذا املنت، ّحح كّل الصيغ اللفظّية، اليت ر وي هباحلديث، لكّنه ال يستطيع أن يص

 ألّن هذه الصيغ اللفظّية متخالفة؛ ولذلك يكتفي ابلتصحيح املعنوّي، أي: يكتفي
 بتصحيح املعَن اإلْجايّل للمتون املتخالفة.

فإذا اجتهد للتصحيح اللفظّي، فإكّه لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة  
 ينع من ذلك. لفظّية واحدة، ألّن التخالف 

والكثري من أحاديث الصحيحني، قد ر ويت فيهما، أبكثر من صيغة  
خالفها من الصيغ  لفظّية، فتصحيح صيغة معّينة منها يلزم منه قطًعا تضعيف ما

 اللفظّية، ونن كان املعَن اإلْجايّل واحًدا.
ا ا مبمً ـنذا كان عال ،يف اجلميع ،جواز ذلك واألصحّ »قال ابن الصالح: 

شهد به ذلك هو الذي ت غه؛ ألنّ لالذي ب ،ى معَن اللفظه أدّ ا أبكّ فناه، قاطعً وص
يف أمر  ،اا ما كاكوا ينقلون معَن واحدً وكثريً  ،لنيوالسلف األوّ  ،أحوال الصحابة
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 .(1)«ن اللفظدو  ،هلم كان على املعَنعو  م    ألنّ ناّل  ،أبلفاظ خمتلفة، وما ذلك ،واحد
وال  ، عاملفإن كان الراوي غري ،ه احلديث ابملعَنا روايتوأمّ »وقال ابن كثري: 

ا وأمّ  ه الصفة.احلديث هبذ ةه ال جتوز له روايفال خالف أكّ  ،يل املعَنعارف مبا حي  
و ومدلوالهتا، وابملرتادف من األلفاظ وحن ،ا ابأللفاظا بذلك، بصريً مً ـكان عال  نن

شاهد كما هو امل مل،وعليه الع ،اا وخلفً ز ذلك ْجهور الناس سلفً فقد جوّ  ؛ذلك
الواقعة تكون واحدة، وجتيء أبلفاظ  وغريها، فإنّ  ،يف األحاديث الصحاح

 بعض وقع يف تغيريا كان هذا قد ي  مّ ـول دة، من وجوه خمتلفة متباينة.متعدّ 
ني، صوليّ األو ةني والفقهاء من الرواية ابملعَن طائفة من احملدّ  األحاديث، منع  

د. وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن مل آكد التشدي ،دوا يف ذلكوشدّ 
 . (2)«فق ذلكيتّ 

عَن  وي ابملأكثر األحاديث قد ر   يف أنّ  ال شكّ »قال حمّمد رشيد رضا: و 
يف ألفاظ  ،عليه اختالف رواة الصحاح فق عليه العلماء، ويدلّ واتّ  ،كما هو معلوم

 .(3)«ر منها املختص  حّت  ،احلديث الواحد
ا األعمال ابلنّيات»ديث: ومن أمثلة ذلك ح ، رواه البخارّي بعّدة «نّّ

 صيغ لفظّية متقاربة، مع وجود فروق لفظّية يسرية: 
، اأْل ْعم ال   ن ّ  ا» -أ لنّ ي ات   د كـْي ا ن ىل   ه ْجر ت ه   ك اك تْ  ف م نْ  كـ و ى، م ا اْمر ئ   ل ك لّ   و ن ّ  ا اب 

يبـ ه ا،  .(1)«ل ْيه  ن   ه اج ر   م ا ن ىل   ف ه ْجر ت ه   ح ه ا،يـ ْنك   اْمر أ ة   ن ىل   أ وْ  ي ص 
لنّ ي ة ، اأْل ْعم ال  » -ب  و ر س ول ه ، اَّلل    ن ىل   ر ت ه  ه جْ  ك اك تْ  ف م نْ  كـ و ى، م ا اْمر ئ   و ل ك لّ   اب 

                                                           
 .323( معرفة أكواع علوم احلديث: 1)
 .231( اختصار علوم احلديث: 2)
 .3/916( تفسري القرآن احلكيم: 3)
 .1، رقم 1/3( صحيح البخارّي: 1)
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كـْي ا ه ْجر ت ه   ك اك تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اَّلل    ن ىل   ف ه ْجر ت ه   يبـ ه ا،ي   ل د   يـ تـ ز و ج ه ا، اْمر أ ة   و  أ   ص 
 .(1)«ن ل ْيه   ه اج ر   م ا ن ىل   ف ه ْجر ت ه  

لنّ ي ة ، اأْل ْعم ال  » -ج ْمر ئ   اب   و ر س ول ه ، اَّلل    ىل  ن   ه ْجر ت ه   ك اك تْ  ف م نْ  كـ و ى، م ا و ال 
كـْي ا ه ْجر ت ه   ك اك تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اَّلل    ن ىل   ف ه ْجر ت ه   يبـ ه ا،ي   ل د   يـ تـ ز و ج ه ا، اْمر أ ة   أ و   ص 
 .(2)«ن ل ْيه   ه اج ر   م ا ن ىل   ف ه ْجر ت ه  

لنّ ي ة ، اأْل ْعم ال  » -د ي د كـْي ا ن ىل   ه ْجر ت ه   ك اك تْ  ف م نْ  اب   يـ تـ ز و ج ه ا، اْمر أ ة   أ و   بـ ه ا،ي ص 
 اَّلل    ن ىل   ف ه ْجر ت ه   و ر س ول ه ، اَّلل    ن ىل   ه ْجر ت ه   تْ ك اك   و م نْ  ن ل ْيه ، ه اج ر   م ا ن ىل   ف ه ْجر ت ه  
 .(3)«و ر س ول ه  

لنّ ي ة ، اْلع م ل  » -ه ْمر ئ   و ن ّ  ا اب   و ر س ول ه ، اَّلل    ن ىل   ت ه  ه ْجر   ك اك تْ  ف م نْ  كـ و ى، م ا ال 
يبـ ه ا، د كـْي ا ن ىل   ْجر ت ه  ه   ك اك تْ  ، و م نْ  و ر س ول ه   اَّلل    ن ىل   ف ه ْجر ت ه    اْمر أ ة   و  أ   ي ص 

 .(1)«ن ل ْيه   ه اج ر   م ا ن ىل   ف ه ْجر ت ه   يـ ْنك ح ه ا،
لنّ ي ة ، اأْل ْعم ال   ن ّ  ا» -و ْمر ئ   و ن ّ  ا اب   ،و ر س ول ه   اَّلل    ن ىل   ه ْجر ت ه   ك اك تْ  ف م نْ  كـ و ى، م ا ال 

يبـ ه ا، ي اد كْـ  ن ىل   ه ْجر ت ه   ك اك تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اَّلل    ن ىل   ف ه ْجر ت ه    ،يـ تـ ز و ج ه ا اْمر أ ة   أ و   ي ص 
 .(9)«ن ل ْيه   ه اج ر   م ا ن ىل   ف ه ْجر ت ه  

، أ يـ ه ا ًي  » -ز لنّ ي ة ، اأْل ْعم ال   ن ّ  ا الن اس  ْمر ئ   و ن ّ  ا اب   ه ْجر ت ه   ك اك تْ  ف م نْ  كـ و ى، ام   ال 
يبـ ه ا، د كـْي ا ن ىل   اج ر  ه   و م نْ  و ر س ول ه ، اَّلل    ن ىل   ف ه ْجر ت ه   و ر س ول ه ، اَّلل    ن ىل    اْمر أ ة   أ و   ي ص 

                                                           
 .91، رقم 1/31( صحيح البخارّي: 1)
 .2332، رقم 2/531( صحيح البخارّي: 2)
 .3659، رقم 3/1116( صحيح البخارّي: 3)
 .1153، رقم 9/1391( صحيح البخارّي: 1)
 .6311، رقم 2162-6/2161( صحيح البخارّي: 9)
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 .(1)«ن ل ْيه   ه اج ر   م ا ن ىل   ف ه ْجر ت ه   يـ تـ ز و ج ه ا،
صّحة بوالغرض من سرد هذه الرواًيت اللفظّية التنبيه على أّن من حيكم  

ا حيكم بصّحة املعَن اإلْجايّل للمنت، وال ي كن أن حيكم  هذا احلديث، فإكّه نّّ
 ابلصّحة اللفظّية التاّمة لكّل رواية من رواًيته. 

فمثاًل، نذا صّح صدور الرواية األوىل، أبلفاظها، وكظمها، صّحة اتّمة، فهذا 
ي كن أن  ال -خمالفة جزئّية  املخالفة هلا لفظيًّا، -دليل على أّن الرواًيت األخرى 

حيكم هلا ابلصّحة اللفظّية التاّمة؛ فهي ليست حمفوظة بصيغها اللفظّية، كما يف 
 حفظ اآلًيت القرآكّية.
 أو لفظة، أو كلمة، يف -وليس معَن ذلك أّن كّل حرف »قال األلبايّن: 

أ، يف طهو مبنزلة ما يف القرآن، ال ي كن أن يكون فيه وهم، أو خ -الصحيحني 
شيء من ذلك، من بعض الرواة، كاّل فلسنا كعتقد العصمة لكتاب، بعد كتاب 
هللا تعاىل، أصاًل، فقد قال اإلمام الشافعّي وغريه: "أَ هللا أن يتّم ناّل كتابه"، وال 
ِّن درسوا الكتابني، دراسة تفّهم  ي كن أن يّدعي ذلك أحد من أهل العلم، 

حدود القواعد العلمّية احلديثة، ال األهواء  وتدبّر، مع كبذ التعّصب، ويف
 .(2)«الشخصّية، أو الثقافة األجنبّية عن اإلسالم، وقواعد علمائه...

 مطاب قّي:ـالتصحيح الصدورّي ال يستلزم التصحيح ال -رابًعا
ن منه، ـمتـدور الـ، فإن صّح صى النيّب ـنل ،متون ي نس ب صدورهاـبعض ال

على  ،دليل قاطع (ةالصّحة الصدوريّ )ه البشريّة؛ فإّن هذه بصفته النبويّة، ال بصفت
 -ه احلال يف هذ -؛ ألّن مصدر املنت (مطاب قة الواقع)، أي: (مطاب قّيةـالصّحة ال)

                                                           
 .6993، رقم 6/2991( صحيح البخارّي: 1)
 .23، مقّدمة احملّدث األلبايّن: ( شرح العقيدة الطحاويّة2)
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 معصوم من اخلطإ. -بال ريب  -، وهو (لمنز  ـالاإللـهّي الوحي )هو 
ن املنت عولذلك ي كن القول: نّن الصّحة املطاب قّية، نذا كاكت منتفية، 

، فكان املنت داالًّ على ما خيالف الواقع القطعّي، داللة املنسوب نىل النيّب 
ألّن  الصدوريّة؛  صرحية، قطعّية، فإّن هذه املخالفة دليل قاطع، على اكتفاء الصّحة

ًفا للواقع ي كن أن يكون خمال ، بصفته النبويّة: حّق، بال ريب، فالكالم النيّب 
 القطعّي.

ْجاعة من  ة: أنّ ه اشتهر فيما بني األمّ الثالث: وهو أكّ »خر الرازّي: قال الف
سالمة ا منكرة، واحتالوا يف تروجيها على احملّدةني، واحملّدةون لاملالحدة وضعوا أخبارً 

ة،  اإلهليّ منكر فوق وصف هللا تعاىل مبا يقدح يف قلوهبم ما عرفوها، بل قبلوها. وأيّ 
 ا البخاريّ وأمّ . عةا موضو ع يف أمثال هذه األخبار أبهنّ جب القطو ة؟ فبطل الربوبيّ وي  

ار طاقتهما، مبقد ،مني ابلغيوب، بل اجتهدا واحتاطافهما ما كاان عال   ،والقشرييّ 
نىل زماكنا،   يف زمان الرسول ،ما علما ْجيع األحوال الواقعةهنّ أا اعتقاد وأمّ 

ا ــروي ن  ـلذيهما، وابـب حسن الظنّ ـ ك  اب: أانّ ـــي البـفذلك ال يقوله عاقل. وغاية ما ف
ى ـناده نلــن نســمكـ  ي ر، الـعلى منك   ،ا مشتماًل اهدان خربً ـــا نذا شـ أكّ ناّل  ،عنهم

جاهتم على أولئك ـه من أوضاع املالحدة، ومن ترويقطعنا أبكّ  ، الرسول
 .(1)«محّدةنيـال

 ّزل. ي املن، بصفته البشريّة، فليس راجًعا نىل الوحأّما كالم النيّب 
طئ دق األكبياء أنّ  ريب فال اخلطأ، فأّما»املعّلمّي:  الرمحن عبدقال   ظّنهم خي 

                                                           
 .215-211( أساس التقديس: 1)
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 احتاجوا نذا لكّنهم ظّنهم، حبسب ،(1)األخبار حيتاجون نىل وأهّنم الدكيا، أمور يف
ا ذلك، نىل رب فإّّ  على ّت ح صدق، - تقّدم كما - وذلك يظّن، أبكّه أحدهم خي 

 .(2)«النخل... أتبري قّصة يف جاء ما ذلك نفم الظّن، خطإ فرض
 ذلك؛ لىع ي نب ه مثّ  اخلطأ، يقع فقد الدكيا، أمور من أّما»ابز:  وقال ابن

 ضرّهي أظّنه "ما النخل، فقال: يلّقحون ْجاعة على مرّ  ، لـّما النيبّ  من وقع كما
ا:  فقال ، فأخربوه شيًصا، صار تركوه، فلّما تركتموه"، لو  تقل "نّّ

 مل ، فإينّ  هللا عن به أخربكم ما أّما دكياكم، أبمر أعلم وأكتم مّن، ظنًّا ذلك؛
 أبمور أعلم الناس أنّ   فبنّي  الصحيح. يف رواه مسلم هللا". على أكذب
 أّما .دونوحيص يبذرون، وكيف يغرسون، وكيف النخل، يلّقحون كيف دكياهم،

رب ما  ننّ : قال من فقول .ذلك من ومونمعص ، فإهّنم هللا عن األكبياء به خي 
طئ،  النيبّ   .(3)«ذكران كما التفصيل، من بدّ  وال ابطل، قول فهذا خي 

أّما املتون املنسوبة نىل الصحابة، والتابعني، وغريهم؛ فإّن صّحة صدورها 
منهم ال تستلزم صّحة مطاب قتها للواقع، فقد تطابق الواقع، وقد ختالفه؛ ألهّنم 

طئون، فجائز بشر، ي صيبون، و  أن ي صيبوا،  -فيما صّحت كسبته نليهم  -خي 
طئوا، فيخالفوا الواقع القطعّي.  فيطابقوا الواقع القطعّي، وجائز أن خي 

 بةالصحا من واحد كلّ  أنّ  يعتقدون ال ذلك، مع وهم»قال ابن تيمّية: 

                                                           
( كذا يف املطبوع: )األخبار(، هبمزة فوقّية، وهي ْجع )اخلرب(، واألكسب يف هذا السياق: 1)

رب  »)اإلخبار(، هبمزة حتتّية، وهو مصدر الفعل الرابعّي )أخرب(؛ بداللة قوله بعدها:  ا خي   فإّّ
 «.أحدهم أبكّه يظنّ 

 . 33( القائد نىل تصحيح العقائد: 2)
 .231-6/231( جمموع فتاوى ومقاالت متنّوعة: 3)
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 .(1)«...لةاجلم يف الذكوب عليهم جتوز بل وصغائره؛ اإلمث، كبائر عن معصوم
بل يف  ،فال يسلم منه أكثر الناس ،ا الغلطوأمّ »: أيًضا قال ابن تيمّيةو 

  .(2)«وفيمن بعدهم ،الصحابة من قد يغلط أحياانً 
 كثري يف ،منهم كثري أخطأ السلف فإنّ  وأيًضا،»وقال ابن تيمّية أيًضا: 

 .(3)«.بذلك.. التكفري عدم على واتّفقوا املسائل، هذه من
،  نمضاءها كان ابجتهاد عمر من هذا أنّ ضح فيتّ »قال ابن ابز: و 

 ،ةوأرفق ابألمّ  ،وغريه ،من عمر ،ة الصحيحة أوىل من االجتهادواألخذ ابلسنّ 
 .(1)«وأكفع هلا
ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، أكّه  
ك  ي   م ان ،س ل يْ  أ ْوةـ ق ه ا م ْسج وك ًة، ش ي اط ني   اْلب ْحر   يف   ن ن  »قال:   فـ تـ ْقر أ   خت ْر ج ، أ نْ  وش 
  .(9)«قـ ْرآانً  الن اس   ع ل ى

مل يصّح؛  ، أمعبد هللا بن عمرو بن العاصفسواء أصّح صدور هذا املنت من 
وسواء أصّحت مطابقة هذا املنت للواقع، أم مل تصّح؛ فإكّه ليس كصًّا شرعيًّا، فليس 

 . من كالم هللا تعاىل، وال من كالم رسوله
س فالطعن يف الصّحة املطاب قّية هلذا املنت ليس طعًنا يف السّنة النبويّة، ولي 

د من الصحابة، واحعبد هللا بن عمرو طعًنا فيما ي نس ب نىل السّنة النبويّة؛ ألّن 
طئ، سهًوا، أو ومهًا.  فهو غري معصوم، لذلك ي كن أن خي 

                                                           
 . 3/112( جمموعة الفتاوى: 1)
 .1/113( جمموعة الفتاوى: 2)

 .12/263( جمموعة الفتاوى: 3)

 .21/211( جمموع فتاوى ومقاالت متنّوعة: 1)
 .1، بعد احلديث ذي الرقم 1/12( صحيح مسلم: 9)



256 

من   عمرو، ويكون أخذهفجائز أن يصّح صدور هذا املنت من عبد هللا بن  
أحد العبادلة  وهو -كعب األحبار؛ فقد ذكر بعض املتّلفني أّن عبد هللا بن عمرو 

 قد أخذ عن كعب األحبار. -األربعة 
 وهو رواية األكابر عن األصاغر - ومن هذا النوع»قال زين الدين العراقّي:  

ة، ومعاوية بن ر  هريرواية الصحابة عن التابعني، كرواية العبادلة األربعة، وأِب -
 . (1)«وأكس بن مالك، عن كعب األحبار ،سفيان أِب

وجائز أن تكون كسبة هذا املنت نىل عبد هللا بن عمرو ابطلة، نّما كذاًب  
 وافرتاء، أو ومهًا وسهًوا.

 ق د م  »ومن أمثلة ذلك أيًضا ما رواه البخارّي، عن نبراهيم النخعّي، قال: 
: ،فـ و ج د ه مْ  ف ط ل بـ ه ْم، الد ْرد اء ، أ ِب   ع ل ى اَّلل    ع ْبد   أ ْصح اب    ع ل ى يـ ْقر أ   أ ي ك مْ  فـ ق ال 

: اَّلل  ؟ ع ْبد   ق ر اء ة   : ك ل ن ا، ق ال  : ع ْلق م ة . ن ىل   واف أ ش ار   أ ْحف ظ ؟ ف أ ي ك مْ  ق ال   ك ْيف   ق ال 
:ق   و اأْل كـْث ى". "و الذ ك ر   ع ْلق م ة : ق ال   .(2)﴿و الل ْيل  ن ذ ا يـ ْغش ى﴾ يـ ْقر أ : مس  ْعت ه    أ ْشه د   ال 

ا، يـ ْقر أ    الن يب    مس  ْعت   أ يّن   ء   ه ك ذ  ـر   أ قْـر أ : أ نْ  ع ل ى ي ر يد وك ن   و ه ت ال  ﴿و م ا خ ل ق  الذ ك 
ب ع ه مْ  ال   و اَّلل  ،. (3)و اأْل كـْث ى﴾  .(1)«أ ات 

ال ، وما تضّمنه من أقو نبراهيم النخعيّ ملنت من فسواء أصّح صدور هذا ا
منسوبة نىل أِب الدرداء، وعلقمة بن قيس، أم مل يصّح؛ وسواء أصّحت مطابقة 
هذا املنت للواقع، أم مل تصّح؛ فإكّه ليس كصًّا شرعيًّا، فليس من كالم هللا تعاىل، 

 . وال من كالم رسوله
                                                           

 .2/112بصرة: ( شرح الت1)
 .1( الليل: 2)
 .3( الليل: 3)
 .1661، رقم 1/1553( صحيح البخارّي: 1)



257 

نبويّة، وليس ليس طعًنا يف السّنة ال فالطعن يف الصّحة املطاب قّية هلذا املنت 
طعًنا فيما ي نس ب نىل السّنة النبويّة؛ ألّن أاب الدرداء وعلقمة بن قيس ونبراهيم 
النخعّي رجال من عاّمة الناس، من الصحابة، ومن جاء بعدهم، فهم غري 

طئوا، سهًوا، أو ومهًا.  معصومني، لذلك ي كن أن خي 
 ملصحف:ا وصورة العاّمة قراءة -الثاكية سألةامل»قال أبو بكر بن العرِّب: 

 سعودم وابن الدرداء أاب أنّ  الصحيح يف ةبت وقد .(1)﴾و اأْل كـْث ى الذ ك ر   خ ل ق   و م ا﴿
 ىعل هللا، عبد أصحاب قدم: نبراهيم قال. واألكثى" "والذكر  : يقرآن كاان
. كّلنا: قالوا ؟هللا عبد قراءة على يقرأ أّيكم: فقال فوجدهم، فطلبهم، الدرداء، أِب

. واألكثى" "والذكر  : علقمة قال ؟(2)﴾يـ ْغش ى ن ذ ا و الل ْيل  ﴿: تقرؤون قال: كيف
 و م ا﴿: أقرأ أن ي ريدون وهتالء هكذا، ، يقرأ هللا رسول مسعت أينّ  أشهد: قال

 نليه يلتفت ال ِّا هذا: القاضي قال .أاتبعهم ال وهللا، ،﴾و اأْل كـْث ى الذ ك ر   خ ل ق  
ا بشر،  لكذ بعد مثّ  ألحد، خمالفته فال جتوز ؛(3)الصحف يف ما عليه املعو ل نّّ

 فإنّ  موضعه؛ يف بّيناه حسبما ضبطه، يثبت مل ِّا خطّه، يوافق فيما النظر يقع
ا عداًل؛ كان ونن الواحد، بنقل يثبت ال القرآن  به يقع لذيا ابلتواتر، يثبت ونّّ
 .(1)«اخللق على احلّجة به وتقوم العذر، معه وينقطع العلم،

ومن أمثلة ذلك أيًضا حديث )القردة املرجومة(، فهو ليس حديثًا منسواًب 
، بل هو منسوب نىل عمرو بن ميمون، وهو ليس من الصحابة، ونن نىل النيّب 

 أدرك اجلاهلّية.
                                                           

 .3( الليل: 1)
 .1( الليل: 2)
 ( كذا يف املطبوع، واملراد: )املصحف(.3)
 .119-1/111( أحكام القرآن: 1)
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ةـ ن ا»قال البخارّي:   ةـ ن ا مح  اد ، ْبن   كـ ع ْيم   ح د   ع نْ  ح ص نْي ، ع نْ  ه ش ْيٌم، ح د 
، ْبن   ع ْمر و : م ْيم ون   ز ك ْت، ق دْ  ق ر د ٌة، ع ل يـْه ا اْجت م ع   ق ْرد ًة، اجلْ اه ل ي ة   يف   ر أ ْيت   ق ال 

 . (1)«م ع ه مْ  فـ ر ْج ْتـ ه ا فـ ر ْج  وه ا،
وقد اكتقد بعض املتّلفني هذا احلديث، فمنهم من اكتقد السند، وكفى  

من عمرو بن ميمون؛ ومنهم من اكتقد املنت، ووصفه ابلنكارة؛ صّحة صدور املنت 
 لغرابته عن الواقع.

فإن   ."دة يف َزرْ ق   تْ ا رْج  قرودً  أنّ " :قالوا: رويتم»قال ابن قتيبة: 
ّّ  كاكت لقياس، وعلى هذا ا حلديث.ارف طا رْجتها يف اإلحصان، فذلك أالقرود ن

دينها  ا كثرية، ولعلّ كام التوراة أمورً من أح قيمالقرود ت   كم ال تدرون، لعلّ فإكّ 
 د:حممّ  بوقال أ اخلنازير كصارى. ا، فلعلّ ونن كاكت القرود يهودً  ة بعد.اليهوديّ 

 ، حديث القرود ليس عن رسول هللا ننّ  :يف جواب هذا االستهزاء ،وحنن كقول
 ّّ  .(2)«كر عن عمرو بن ميمونا هو شيء ذ  وال عن أصحابه، ون

ا، وليس هال يف كلّ  ،وهذا يف بعض النسخ ابلبخاريّ : »وقال ابن اجلوزيّ  
 ات اليتمهذا من املقح   : ولعلّ . قال احلميديّ عن الفربريّ  يف رواية النعيميّ 

من  ه. وقد أوهم أبو مسعود برتْجة عمرو بن ميمون أكّ قحمت يف كتاب البخاريّ أ  
س من ه لي، وليس كذلك، فإكّ الصحابة الذين اكفرد ابإلخراج عنهم البخاريّ 

 .(3)«وال له يف الصحيح مسند ،الصحابة
 وأّما ما ذكره من قّصة عمرو، فذكر احلميديّ »القرطيّب: أبو عبد هللا قال و 

يف ْجع الصحيحني: حكى أبو مسعود الدمشقّي أّن لعمرو بن ميمون األودّي 
                                                           

 . 3636، رقم 1335-3/1331( صحيح البخارّي: 1)

 .312( أتويل خمتلف احلديث: 2)

 .1/119شكل: ( كشف امل3)
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دة، رْ رأيت يف اجلاهلّية ق  "يف الصحيحني حكاية من رواية حصني عنه، قال: 
كر يف . كذا حكى أبو مسعود، ومل يذ "دة، فرْجوها، فرْجتها معهمر  ع عليها ق  اجتم

أّي موضع أخرجه البخارّي من كتابه، فبحثنا عن ذلك، فوجدانه يف بعض النسخ، 
 - ن الفربريّ ع كر يف كتاب أًّيم اجلاهلّية، وليس يف رواية النعيميّ ال يف كّلها، فذ  

 يف كتاب ،ماتدة، ولعّلها من املقح  يف القر  ،شيء من هذا اخلرب - أصاًل 
 . (1)«البخاريّ 
ن كن إلكسان أن يعلم أقلت: هذا أةر منكر؛ نذ كيف ي  »وقال األلبايّن:  

 ب أنّ ه من خلقهم احملافظة على العرض، فمن خان قتلوه؟ مثّ  ج، وأنّ القردة تتزوّ 
ّّ  ذلك أمر واقع بينها، فمن أين علم عمرو بن ميمون أنّ  ا ان ألهنّ ا كرجم القردة ن

هم، ف متّ ه ضعياد؛ فإكّ ف كعيم بن محّ اآلفة من شيخ املصنّ  وأان أظّن أنّ  زكت؟!
 "..ستيعاب"اال يف ًسا، لكن ذكر ابن عبد الربّ ه كان مدلّ  أو من عنعنة هشيم؛ فإكّ 

اد قلت: وعبّ  .اخمتصرً  ،كما رواه هشيم،  عن حصني، اام أيضً اد بن العوّ ه رواه عبّ أكّ 
ن عن عمرو بن ميمو  ،انرجال الشيخني، واتبعه عيسى بن حطّ من  ،هذا ةقة

ان، وروايته ، وابن حبّ قه العجليّ . وعيسى هذا وةّ . أخرجه اإلمساعيليّ اًل مطوّ  ،به
من رواية كعيم املختصرة، وقد مال احلافظ نىل  ،بعد النكارة الظاهرةت   ،لةمفص  

 .(2)«ا البن عبد الربّ تقويتها؛ خالفً 
هذا املنت من عمرو بن ميمون، أم مل يصّح؛ وسواء  فسواء أصّح صدور

أصّحت مطابقة هذا املنت للواقع، أم مل تصّح؛ فإكّه ليس كصًّا شرعيًّا، فليس من  
 .كالم هللا تعاىل، وال من كالم رسوله 
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س فالطعن يف الصّحة املطاب قّية هلذا املنت ليس طعًنا يف السّنة النبويّة، ولي 
ىل السّنة النبويّة؛ ألّن عمرو بن ميمون واحد من عاّمة الناس، طعًنا فيما ي نس ب ن

طئ، سهًوا، أو ومهًا. وي كن أن تكون القّصة  فهو غري معصوم، لذلك ي كن أن خي 
  .مفرتاة عليه، ومنسوبة نليه كذابً 

 ولذلك ال ي عّد منك ـر  هذه القّصة منك رًا لشيء من السّنة النبويّة. 
 عّي:الواقع القطعّي الشر 

الواقع القطعّي قد يكون شرعيًّا، وهو القرآن الكرمي، والسّنة النبويّة، الثابتة 
ه ةبوات قطعيًّا؛ فكّل حديث غري قطعّي الثبوت، نذا ةبت ابلدليل القطعّي خمالفت

للدليل الشرعّي القطعّي، وال سّيما الدليل القرآيّن القطعّي، فإكّه حديث غري 
 عض املتّلفني صحيًحا، من جهة الصناعة احلديثّية.صحيح واقعيًّا، ونن عّده ب

لفظ الذي وأّما ال»ابن القّيم: قول ومن أمثلة االعتماد على الدليل القرآيّن: 
لقى ن يشاء، في  نشئ للنار مكّه ي  نوقع يف صحيح البخارّي يف حديث أِب هريرة: "و 

، والرواًيت هفتقول: هل من مزيد"، فغلط من بعض الرواة، اكقلب عليه لفظ ،فيها
 ،ن نبليسأخرب أكّه يأل جهّنم م ،وكّص القرآن يرّده، فإّن هللا سبحاكه ،الصحيحة

 . (1)«وكّذب رسله... ،ناّل من قامت عليه حّجته ،يعّذب وأتباعه، وأكّه ال
ن. لم ابلضرورة من الديومن الشذوذ: أن خيالف ما ع  »قال ابن عثيمني: و 

أهل  "أكّه يبقى يف النار فضل عّمن دخلها من مثاله: يف صحيح البخارّي رواية:
ل دخلهم النار". فهذا احلديث ونن كان مّتصفي   ،نشئ هللا هلا أقواًماالدكيا، في  

ال  لم ابلضرورة من الدين، وهو أّن هللا تعاىلفهو شاّذ؛ ألكّه خمالف ملا ع   ،السند
ب أكّه يبقى والصوايظلم أحًدا، وهذه الرواية يف احلقيقة قد اكقلبت على الراوي، 
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ة، دخلهم اجلنّ في   ،نشئ هللا أقواًمامن أهل الدكيا، في   ،ة فضل عّمن دخلهايف اجلنّ 
 . (1)«ففيه ظلم ،وهذا فضل ليس فيه ظلم، أّما األّول

وقد أجازوا » ومن أمثلة االعتماد على الدليل القرآينّ أيًضا: قول اجلّصاص:
  النيبّ  م زعموا أنّ وذلك أهنّ  ،عوأفظ ،من هذا هو أطمّ  ما ،من فعل الساحر

 ،ول الشيء وأفعله أقل يل أينّ ه يتخيّ كّ ن : قال فيهحّت  ،السحر عمل فيه وأنّ  ،حرس  
 ،شاقةوم   ،طشوم   ،طلعة فّ يف ج   ،ة سحرتهامرأة يهوديّ  وأنّ  ،ومل أفعله ،ومل أقله

 ،البئرفة وهو حتت راعو  ،طلعة فّ سحرته يف ج   افأخربه أهنّ  ،  أاته جربيلحّت 
 ابً مكذّ  ،وقد قال هللا تعاىل ؛ذلك العارض ، وزال عن النيبّ  ،خرجفاست  
﴿و ق ال  الظ ال م ون   :من قائل فقال جلّ  ، لنيبّ ل ،عوه من ذلكفيما ادّ  ،ارللكفّ 

 اتعلبً  ؛ومثل هذه األخبار من وضع امللحدين .(2)ن ْن تـ ت ب ع ون  ن ال  ر ج اًل م ْسح ورًا﴾
 ، ِببطال معجزات األكبياء ،نىل القول ،ا هلمستجرارً او  ،الطغام (3)ابحلشوا

من  ْجيعه وأنّ  ،وفعل السحرة ،ه ال فرق بني معجزات األكبياءوأكّ  ،والقدح فيها
ِّ  .كوع واحد  ،ونةبات معجزاهتم ، ن جيمع بني تصديق األكبياءوالعجب 

ر  ال  يـ  ﴿و   :مع قوله تعاىل ،وبني التصديق مبثل هذا من فعل السحرة ْفل ح  الس اح 
 .حالهواكت ،وأخرب ببطالن دعواه ،به هللاق هتالء من كذّ فصدّ  .(1)ح ْيث  أ ت ى﴾

لك يعمل يف ذ ا منها أبنّ ظنًّ  ؛ة هجهلها فعلت ذلكوجائز أن تكون املرأة اليهوديّ 
هر وأظ ،هاه على موضع سرّ فأطلع هللا كبيّ  ، وقصدت به النيبّ  ،األجساد

 ،هضرّ  ال أن ذلك ،تهليكون ذلك من دالئل كبوّ  ؛توظنّ  ،رتكبتفيما ا ،جهلها
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ّّ  ،ه اختلط عليه أمرهكّ ن :الرواة ومل يقل كلّ  ،وخلط عليه أمره اللفظ زيد  ا هذاون
  .(1)«وال أصل له ،يف احلديث

ري ه غولكنّ  ،بعضها صحيح - وقد وردت رواًيت»وقال سّيد قطب: 
ا، مً أًيّ  :يف املدينة.. قيل  سحر النيبّ  لبيد بن األعصم اليهوديّ  أنّ  - متواتر
 يف رواية، ،نّ وهو ال أيتيه ،ه أييت النساءل نليه أكّ ي   كان خي  ا.. حّت أشهرً  :وقيل
لسورتني كزلتا رقية ا يف رواية، وأنّ  ،ومل يفعله ،ه فعل الشيءل نليه أكّ ي   كان خي  وحّت 

قرأ و  - خرب يف رؤًيهكما أ  - ا استحضر السحر املقصودفلمّ ؛  لرسول هللا
ل هذه الرواًيت ختالف أص ولكنّ  ت العقد، وذهب عنه السوء.السورتني احنلّ 
فعل من  لّ ك  يف الفعل والتبليغ، وال تستقيم مع االعتقاد أبنّ  ،ةالعصمة النبويّ 

ن ا تصطدم بنفي القرآن عة وشريعة، كما أهنّ سنّ  :قول من أقواله وكلّ  ، أفعاله
فك. اإل عوكه من هذا، وتكذيب املشركني فيما كاكوا يدّ ه مسحورأكّ   الرسول
عقيدة. ذ هبا يف أمر الستبعد هذه الرواًيت.. وأحاديث اآلحاد ال يتخ  ت   ومن مثّ 

واملرجع هو القرآن. والتواتر شرط لألخذ ابألحاديث يف أصول االعتقاد. وهذه 
 .(2)«الرواًيت ليست من املتواتر
 الواقع القطعّي التارخيّي:

د يكون الواقع القطعّي اترخييًّا، فيأيت منت احلديث داالًّ داللة قطعّية، وق
 على ما خيالف نحدى القطعّيات التارخيّية.
 ال   اْلم ْسل م ون   ك ان  » اس، قال:ابن عبّ ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم عن 

ّ   فـ ق ال   يـ ق اع د وك ه ، و ال   س ْفي ان ، أ ِب   ن ىل   يـ ْنظ ر ون   ثٌ  اَّلل  ، ك يب    : ًي   ل لن يب   ة ال 
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: أ ْعط ن يه ن ، : كـ ع ْم، ق ال  ، أ ْحس ن   ع ْند ي ق ال   ب ْنت   ح ب يب ة   م  أ   و أ ْْج ل ه ، اْلع ر ب 
: أ ز وّ ج ك ه ا، س ْفي ان ، أ ِب   : كـ ع ْم، ق ال  ، بـ نْي   ك ات ًبا، جت ْع ل ه   و م ع او ي ة   ق ال  : ي د ْيك   ق ال 

: ع ْم،كـ   ، ق ال  ، أ ق ات ل   ح ت   و تـ ت مّ ر ين  : اْلم ْسل م ني ، ات ل  أ ق   ك ْنت   ك م ا اْلك ف ار  كـ ع ْم.  ق ال 
: أ ب و ق ال   ّ   م ن   ذ ل ك   ط ل ب   أ ك ه   و ل ْوال   ز م ْيل  ؛ أ ْعط اه   م ا،  الن يب   ك نْ ي   مل ْ  أل  ك ه   ذ ل ك 

ًئا، ي ْسأ ل   :ق   ن ال   ش يـْ  .(1)«كـ ع مْ  ال 
فإذا كاكت روايته هلذا احلديث يف صحيحه دلياًل على تصحيحه له؛ فإّن  
كثريًا من املتلّفني، قديًا وحديثًا، رفضوا هذا التصحيح، وضّعفوا احلديث، 

 مستندين نىل الدليل التارخيّي.
بعد  ،أاب سفيان بن حرب أنّ  :الذي فيه ،وهذا احلديث: »ابن حزم لقا

 ،حبيبة أمّ  ،ج ابنتهأن يتزوّ   ه سأل النيبّ وأكّ  ،كان املسلمون جيتنبوكه ه،نسالم
وهذا  :دحممّ  أبو قال .يهويولّ  ،يعن كفسه ،وأن يستعمله ،وأن يستكتب ابنه معاوية

 ،كان وهي أبرض احلبشة  ،حبيبة أمّ   ككاح رسول هللا ألنّ  ؛الكذب البحت هو
 ،سفيان م أبوسلومل ي   ،ة طويلةمبدّ  ،قبل الفتح ،ةوأبو سفيان كان مبكّ  ،مهاجرة

 .(2)« ليلة يوم الفتحناّل 
ا يف ا موضوعً وقد وجدان عنه حديثً  ؛وعكرمة ساقط»وقال ابن حزم أيًضا: 

  .(3)«ةبعد فتح مكّ  ،حبيبة أمّ   ككاح رسول هللا
 ،يهف ال شكّ  ،من بعض الرواة ويف هذا احلديث وهمٌ »وقال ابن اجلوزّي: 

اديثه ف أحراوي احلديث، وقد ضعّ  ،ارموا به عكرمة بن عمّ هتّ د، وقد اوال تردّ 
وقال: ليست بصحاح، وكذلك قال أمحد بن حنبل: هي أحاديث  ،حيىي بن سعيد
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د قال ـــه قما أخرج عنه مسلم، ألكّ ـ، ونكّ رج عنه البخاريّ ضعاف، ولذلك مل خي  
ّّ . حىي بن معني: هو ةقةـي وا على لتاريخ أْجعأهل ا ألنّ  ؛هذا وهمٌ  ا قلنا: ننّ ون

 ،هاـر بــه، وهاجـدت لـعند عبد هللا بن جحش، وول ،اكتـك حبيبة أمّ  أنّ 
بعث على دينها، ف ،وةبتت هي ،رتنصّ  نىل أرض احلبشة، مثّ ، مسلمان ومها

ن ـــصدقها عأها، و ه نًيّ ـــجليخطبها عليها، فزوّ  ؛ى النجاشيّ ـنل ، هللا رسول
 ،يف زمن اهلدكة ،سفيان اهلجرة، وجاء أبووذلك سنة سبع من ،  هللا رسول

 خالف أنّ   ال جيلس عليه. والحّت  ؛ ت بساط رسول هللافدخل عليها، فتلّ 
  ل هللارسو  ، وال كعرف أنّ سنة َثان   ،ةأاب سفيان ومعاوية أسلما يف فتح مكّ 

ةنا ل: حدّ قا ،عن أِب عبد هللا احلميديّ ، ر أاب سفيان. وقد أكبأان ابن انصرأمّ 
 ،شكّ  ال ،قال: هذا حديث موضوع ،بن أمحد بن سعيد احلافظ د عليّ حممّ  بوأ

 ،جهاتزوّ   رسول هللا تلف أنّ ار، ومل خي  من عكرمة بن عمّ  ،يف وضعه، واآلفة فيه
 . (1)«وأبوها كافر ،قبل الفتح بدهر

قد  ،حلبشةوهي أبرض ا ،حبيبة ج أمّ ة تزوّ قصّ  الثاين أنّ »قال ابن القّيم: و 
  وبنائه بعائشة ،ةوعائشة مبكّ  ،ةخدجية مبكّ   كتزوجيه  ،التواتر جرت جمرى

يف   وميموكة ،عام خيرب  ةوصفيّ  ،ابملدينة  وتزوجيه حفصة ،ابملدينة
فلو  ،هم هبابة لقطعومثل هذه الوقائع شهرهتا عند أهل العلم موج   ؛ةالقضيّ  عمرة

كنهم مكابرة  ي  وال ،توا نليهومل يلتف ،اوه غلطً عدّ  ،خيالفها ،ةجاء سند ظاهر الصحّ 
 . (2)«كفوسهم يف ذلك

وكما أهّنم » ومن أمثلة االعتماد على الواقع التارخيّي أيًضا: قول ابن تيمّية:
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يستشهدون ويعتربون حبديث الذي فيه سوء حفظ، فإهّنم أيًضا يضّعفون من 
 ،ّلون هباد هلم أكّه غلط فيها، أبمور يستحديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبنّي 

يث حبيث يكون احلد ،ويسّمون هذا "علم علل احلديث". وهو من أشرف علومهم
كما عرفوا   ،رف؛ نّما بسبب ظاهروغلط فيه، وغلطه فيه ع   ،قد رواه ةقة ضابط

وجعلوا رواية  ،وأكّه صّلى يف البيت ركعتني ،وهو حالل ،تزّوج ميموكة أّن النيّب 
أكّه اعتمر  ِّا وقع فيه الغلط، وكذلك ،وكه مل يصلّ  لتزّوجها حراًما؛ ولك ،ابن عّباس
وعلموا أّن قول ابن عمر: نكّه اعتمر يف رجب، ِّا وقع فيه الغلط،  ،أربع عمر

ا يومئذ نّ ك وهو آمن يف حّجة الوداع، وأّن قول عثمان لعلّي: ،وعلموا أكّه َّتع
 . (1)«خائفني، ِّا وقع فيه الغلط

 الواقع القطعّي العقلّي:
وقد يكون الواقع القطعّي عقليًّا، فيأيت منت احلديث داالًّ داللة قطعّية على 

 ما خيالف نحدى القطعّيات العقلّية )صريح العقل(.
ن ، كأن يكو ذ من حال املرويّ ومنها ما يتخ  »قال ابن حجر العسقاليّن:  

العقل،  ح، أو صرية املتواترة، أو اإلْجاع القطعيّ القرآن، أو السنّ  ا لنصّ مناقضً 
 .(2)«حيث ال يقبل شيء من ذلك التأويل

وملخالفة الدليل العقلّي القطعّي عّدة صور، منها: التخالف القطعّي، مبعَن 
ي كن  الأّن العقل الصريح ينع تصحيح املتنني املتخالفني، ختالًفا قطعيًّا، حبيث 

 واقع، بال ريب.ف للاجلمع بينهما، فإن كان أحدمها مطابًقا للواقع، فإّن الثاين خمال
يسلم كتاب  د يف غالب كتب اإلسالم، فالوج  ومثل هذا ي  »قال ابن تيمّية: 
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فيه منت  وما "،كتاب البخاريّ "ة د يف الصحّ وج  ما ي   وأجلّ . من الغلط ناّل القرآن
وقد  ،غلط هو ما ،لكن يف بعض ألفاظ احلديث ،ه غلط على الصاحبف أكّ عر  ي  

اختالف الرواة  كما بنّي   ، غلط ذلك الراويحه ما بنّي يف كفس صحي  البخاريّ بنّي 
ما فيه عن ك،  ه غلطقال: نكّ وفيه عن بعض الصحابة ما ي   .يف َثن بعري جابر

واملشهور عند أكثر الناس  .مر  وهو حم   ،ج ميموكةتزوّ   رسول هللا اس: أنّ عبّ  ابن
البيت. وفيه عن  يف مل يصلّ    النيبّ  . وفيه عن أسامة: أنّ جها حالاًل ه تزوّ أكّ 

ا رف أهنّ ع   ففيه ألفاظ ،ا مسلمعند العلماء. وأمّ  وهذا أصحّ  ،ى فيهه صلّ بالل: أكّ 
 ،هذا غلط نّ أ  البخاريّ وقد بنّي  ".خلق هللا الرتبة يوم السبت"فيه:  كما  ،غلط
يف   ،ى الكسوف بثالث ركعاتصلّ   النيبّ  وفيه أنّ  ،هذا من كالم كعب وأنّ 
 سفيان أاب وفيه أنّ  ،ة واحدة مرّ الكسوف ناّل  ه مل يصلّ  كّ والصواب: أ ،ركعة كلّ 

ى: يسمّ  ،فنون العلم ابحلديث وهذا غلط. وهذا من أجلّ  ،حبيبة ج أبمّ سأله التزوّ 
 . (1)«علم "علل احلديث"

ال فيه: "وأّما ق ،ووقع يف بعض طرق البخارّي غلط»قال ابن تيمّية أيًضا: و 
 ليبنّي  ؛رواه يف سائر املواضع على الصواب النار فيبقى فيها فضل"، والبخاريّ 

نذا وقع من بعض الرواة غلط يف  ،غلط هذا الراوي، كما جرت عادته مبثل ذلك
 ،لطم هبا الصواب، وما علمت وقع فيه غعل  لفظ، ذكر ألفاظ سائر الرواة اليت ي  

يث فإكّه وقع يف صحيحه عّدة أحاد ، فيه الصواب، خبالف مسلمناّل وقد بنّي 
 . (2)«أككرها ْجاعة من احلّفاظ على مسلم غلط،

أخرجه  ما :نهام، ابلقرائن أكواع واخلرب احملتفّ »وقال ابن حجر العسقاليّن: 
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 ِّ جاللتهما  رائن، منهات به قه احتفّ ا مل يبلغ التواتر، فإكّ الشيخان يف صحيحيهما، 
اء لكتابيهما العلم يوتلقّ ، مهما يف َييز الصحيح على غريمهاوتقدّ ، يف هذا الشأن

رق القاصرة عن الط د كثرةي وحده أقوى يف نفادة العلم من جمرّ ابلقبول، وهذا التلقّ 
ِّ مبا مل ينتقده أحد من احلفّ  هذا خيتصّ   أنّ ناّل ؛ التواتر ومبا مل ، كتابنيا يف الاظ 
ح؛ الستحالة أن ترجي ا وقع يف الكتابني، حيث الِّ  ،بني مدلوليه التخالفيقع 

وما عدا  ألحدمها على اآلخر، ،من غري ترجيح ،تناقضان العلم بصدقهمافيد املي  
  .(1)«تهفاإلْجاع حاصل على تسليم صحّ  ،ذلك

اإلسناد نذا كان  قال شيخ اإلسالم: وهو مشكل؛ ألنّ »وقال السيوطّي: 
ذا اكتفى  ن  ضابطني، فقد اكتفت عنه العلل الظاهرة. مثّ هم عدواًل  ورواته كلّ صاًل متّ 

ملن هو  - د خمالفة أحد رواتهته؟ فمجرّ  فما املاكع من احلكم بصحّ واًل كوكه معل
ال يستلزم الضعف، بل يكون من ابب صحيح  - اأو أكثر عددً ، أوةق منه

ة احلديث اشرتاط كفي الشذوذ مع ذلك عن أحد من أئمّ  رو  قال: ومل ي   .وأصحّ 
ّّ   عنهاملعرب   لك على بعض يف بعض ذ فاهتم تقدميا املوجود من تصرّ ابملخالفة. ون

رجا ما أخة. وأمثلة ذلك موجودة يف الصحيحني وغريمها، فمن ذلك أهنّ الصحّ 
ة ْجل جابر من طرق، وفيها اختالف كثري يف مقدار الثمن، ويف اشرتاط قصّ 

الطرق اليت فيها االشرتاط على غريها، مع ختريج  ح البخاريّ ركوبه، وقد رجّ 
 ة مع خترجيه ما خيالف ذلك، ومن ذلك أنّ أوقيّ ا كون الثمن ح أيضً األمرين، ورجّ 

جاع يف االضط ،عن عروة عن عائشة ا أخرج فيه حديث مالك عن الزهريّ مسلمً 
بن  كمعمر ويوكس وعمرو  ة أصحاب الزهريّ قبل ركعيت الفجر، وقد خالفه عامّ 

الضطجاع ، فذكروا اوابن أِب ذئب وشعيب، وغريهم عن الزهريّ  احلارث واألوزاعيّ 

                                                           
 .61-93( كزهة النظر: 1)



268 

 م على روايةاظ روايتهمن احلفّ  ح ْجعٌ كعيت الفجر قبل صالة الصبح، ورجّ بعد ر 
الصحيح عن نخراج حديث مالك يف   ر أصحابمالك، ومع ذلك فلم يتأخّ 
 ،اصحيحً  ى احلديثقال: فإن قيل: يلزم أن يسمّ  مثّ  كتبهم. وأمثلة ذلك كثرية.

 .ليل املنسوخه، بدل بعم  صحيح ي   قلت: ال ماكع من ذلك، ليس كلّ  ،ل بهعم  وال ي  
في جعل ا؛ فى صحيحً يسمّ  املخالف املرجوح ال نّ أقال: وعلى تقدير التسليم 

شروط جدت الكظر، بل نذا و   - ةيف احلكم للحديث ابلصحّ  -ا اكتفائه شرطً 
 ا؛ ألنّ وذً فيه شذ ة ما مل يظهر بعد ذلك أنّ كم للحديث ابلصحّ  ح  اًل املذكورة أوّ 

 مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه، فإذا أصاًل  األصل عدم الشذوذ، وكون ذلك
  .(1)«الفه خ يتبنّي ه حفظ ما روى حّت ةبت عدالته وضبطه كان األصل أكّ 

ة، يف الصحيحني، كثري   -اليت ال ي كن اجلمع بينها  -وأمثلة املتون املتخالفة 
 وهي عموًما على ضربني:

ها، كان ذلك تضعيًفا ، فإن صّححنا متًنا منما ي نس ب صدوره نىل النيّب  -أ
 ، بصفته النبويّة، ال يناقض بعضه بعًضا.ملا خالفه من املتون، ألّن كالم النيّب 

 ديثهأحا بني -هللا  حبمد - تعارض ال: كقول وحنن»قال ابن القّيم: 
 ، المهك من ليس احلديثني أحد يكون أن فإّما التعارض، وقع فإذا. الصحيحة

 احلديثني أحد يكون أو يغلط؛ فالثقة ةبًتا، ةقة كوكه عم الرواة، بعض فيه غلط وقد
 ال امع،الس فهم يف يكون التعارض أو النسخ، يقبل ِّا كان نذا لآلخر، انسًخا

 حديثان وأّما .الثالةة الوجوه هذه من وجه من بدّ  فال ، كالمه كفس يف
 هذاف لآلخر، انسًخا أحدمها ليس وجه، كلّ  من متناقضان صرحيان صحيحان

 خيرج ال الذي املصدوق، الصادق كالم يف ي وج د أن هللا ومعاذ أصاًل، ي وج د ال
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 صحيحه بني التمييزو  املنقول، معرفة التقصري يف من واآلفة احلّق. ناّل  شفتيه بني من
 أو به، عناه ما غري على كالمه ، ومحل مراده فهم يف القصور من أو ومعلوله،

 .(1)«قالتوفي وابهلل وقع، ما والفساد االختالف من وقع ههنا ومن مًعا، منهما
ا األخبار تعارض أنّ  اعلم»وقال التاج السبكّي:   ظنّ  نىل ةابلنسب يقع نّّ

 بني األمر سكف يف التعارض وأّما الرواة. بسبب خلل؛ من حيصل مبا أو اجملتهد،
 قال وألجل ذلك يقع؛ أن هللا معاذ أمر ، فهو النيبّ  عن صدورمها صحّ  حديثني

 حديثان،  هللا رسول عن ر وي أكّه أعرف : ال خزية بن بكر أبو اإلمام
 ؤّلفأ حّت  به؛ فليأت   عنده، كان فمن متضاّدين؛ صحيحني ِبسنادين

 .(2)«بينهما
ما خيالف القرآن   ة رسول هللاوال جيوز أن يرد يف سنّ »قال ابن ابز: و 

هللا ال يتناقض، وكالم  كالم  ا، فإنّ أبدً  ،واألحاديث الصحيحة ،الكرمي
على  لّ قه وتوافقه، وتدبل تصدّ  ،ة ال ختالف القرآنكذلك، والسنّ ،   هللا رسول

 .(3)«ْجل فيهح ما أ  معناه وتوضّ 
، فليس اة ليس بينهما تعارض أبدً الكتاب والسنّ  ننّ »قال ابن عثيمني: و 

،  ل هللاة الصحيحة عن رسو ا، وليس يف السنّ يف القرآن ما يناقض بعضه بعضً 
 ا؛ ألنّ واقع أبدً يناقض ال ة ماا، وليس يف القرآن وال يف السنّ ما يناقض بعضه بعضً 

ونذا فهمت  ،كن التناقض يف احلقّ ، وال ي  ة حقّ ، والكتاب والسنّ الواقع واقع حقّ 
 .(1)«ت عنك نشكاالت كثريةاحنلّ  ،هذه القاعدة
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عني، وهذا ال يتنع ، من الصحابة والتابما ينسب صدوره نىل غري النيّب  -ب
ِّن ك سب نليه، لكّن التخالف بينها يعن أّن احلكم  فيه صّحة صدور كّل منت، 

ة عن ي وجب اكتفاء وصف صّحة املطابق -بصّحة مطابقته للواقع  -على أحدها 
 املتون املخالفة، ونن و صفت بصّحة الصدور.

يان عمر يف بومن أبرز أمثلة هذا الضرب: رواًيت الصحيحني املتخالفة،  
 ، عند وفاته:النيّب 

ث   اْبن   و ه و   تـ و يّف     الن يب    أ ن  » :عن عائشةروى البخارّي  -أ تّ   ة ال    .(1)«ني  و س 
 ث  ف م ك   س ن ًة، أل  ْرب ع ني    اَّلل    ر س ول   ب ع ث  »اس: عن ابن عبّ روى البخارّي  -ب

ث   مب  ك ة   هلْ ْجر ة ، أ م ر   مث    ن ل ْيه ، ي وح ى س ن ًة، ع ْشر ة   ة ال  ن ني ، ع ْشر   ه اج ر  فـ   اب   و م ات   س 
ث   اْبن   و ه و   تّ ني   ة ال   . (2)«و س 

لط و يل   ل ْيس    اَّلل    ر س ول   ك ان  : »عن أكس بن مالكروى البخارّي  -ج  ب ائ ن ،الْ  اب 
ري ، و ال   ْلق ص  أْل بـْي ض   و ل ْيس   اب  ، اب  ، ل ْيس  و   اأْل ْمه ق  آْلد م  جلْ ْعد   و ل ْيس   اب  ، اب   و ال   اْلق ط ط 

، لس ْبط  ن ني ، ع ْشر   ك ة  مب    ف أ ق ام   س ن ًة، أ ْرب ع ني   ر ْأس   ع ل ى اَّلل    بـ ع ث ه   اب  ْلم د ين ة   س   ْشر  ع   و اب 
ن ني ، تّ ني   ر ْأس   ع ل ى اَّلل    و تـ و ف اه   س  ه  ر   يف   و ل ْيس   س ن ًة، س  ْي ت ه   ْأس   ش ع ر ةً  ع ْشر ون   و حل 
 . (3)«بـ ْيض اء  

لط و يل   ل ْيس    اَّلل    ر س ول   ك ان  : »عن أكس بن مالكروى مسلم  -د  ئ ن ،اْلب ا اب 
ري ، و ال   ْلق ص  أْل بـْي ض   و ل ْيس   اب  ، اب  ، و ال   اأْل ْمه ق  آْلد م  جلْ ْعد   ال  و   اب  ، اب  لس   و ال   اْلق ط ط  ،ب  اب   ط 

ن ني ، ع ْشر   مب  ك ة   ف أ ق ام   س ن ًة، أ ْرب ع ني   ر ْأس   ع ل ى اَّلل    بـ ع ث ه   ْلم د ين ة   س  ن ني ، ع ْشر   و اب   س 
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تّ ني   ر ْأس   ع ل ى اَّلل    و تـ و ف اه   ه   يف   و ل ْيس   س ن ًة، س  ْي ت ه  و   ر ْأس    .(1)«بـ ْيض اء   ش ْعر ةً  ع ْشر ون   حل 
ث   اْبن   و ه و    اَّلل    ر س ول   ق ب ض  »عن أكس بن مالك: م روى مسل -ه تّ   ة ال   ني ،و س 

ث   اْبن   و ه و   ب ْكر   و أ ب و تّ ني ، ة ال  ث   اْبن   و ه و   و ع م ر   و س  تّ ني   ة ال   .(2)«و س 
ث   اْبن   و ه و   تـ و يّف  ،  اَّلل    ر س ول   أ ن  » :عن عائشةروى مسلم  -و تّ  و   ة ال   ني  س 

 . (3)«س ن ةً 
ث   مب  ك ة   م ك ث    اَّلل    ر س ول   أ ن  : »اسعن ابن عبّ روى مسلم  -ز  ،ع ْشر ة   ة ال 

ث   اْبن   و ه و   و تـ و يّف    تّ ني   ة ال    .(1)«و س 
 مخ ْس   اْبن   و ه و   تـ و يّف  ،  اَّلل    ر س ول   أ ن  : »اسعن ابن عبّ روى مسلم  -ح

تّ ني     .(9)«و س 
، عند وفاته. ه أبرز الرواًيت املتخالفة، يف حتديد عمر النيّب هذ 

والتخالف فيها ال ي كن رفعه ابجلمع بني الرواًيت؛ فإّن العقل الصريح يستلزم 
احلكم على بعضها، مبخالفة الواقع التارخيّي؛ ألّن اإلكسان نذا تويّف، فإّن له عمرًا 

 تلف فيها اةنان.واحًدا، ال أكثر، وهذه حقيقة عقلّية، ال خي
فإن حكمنا ابلصّحة املطابقّية لرواية )تويّف وهو ابن سّتني(، فقد حكمنا  

ابكتفاء الصّحة املطابقّية عن رواية )تويّف وهو ابن ةالث وسّتني(، وكذلك اكتفاء 
 الصّحة املطابقّية عن رواية )تويّف وهو ابن مخس وسّتني(.

، فقد )تويّف وهو ابن ةالث وسّتني( ونذا حكمنا ابلصّحة املطابقّية لرواية 
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حكمنا ابكتفاء الصّحة املطابقّية عن رواية )تويّف وهو ابن سّتني(، وكذلك اكتفاء 
 الصّحة املطابقّية عن رواية )تويّف وهو ابن مخس وسّتني(.

ونن حكمنا ابلصّحة املطابقّية لرواية )تويّف وهو ابن مخس وسّتني(، فقد  
فاء املطابقّية عن رواية )تويّف وهو ابن سّتني(، وكذلك اكتحكمنا ابكتفاء الصّحة 

 الصّحة املطابقّية عن رواية )تويّف وهو ابن ةالث وسّتني(.
 ابن وهو تويفّ   أكّه نحداها رواًيت: ةالث الباب يف ذكر»قال النووّي: 

 وأشهرها، صّحهاأ وهي وسّتون؛ ةالث والثالثة وسّتون، مخس والثاكية سنة، سّتني
 أنّ  العلماء على . واتّفق عّباس وابن وأكس عائشة رواية من هنا، مسلم اهرو 

 العقود، على فيها راقت ص سّتني فرواية عليه. الباقي وأتّولوا وسّتون، ةالث أصّحها:
 عروة ككرأ وقد اشتباه. فيها وحصل أيًضا، متأّولة اخلمس ورواية الكسر؛ وت رك
 النبّوة، أّول دركي   مل وأكّه الغلط، نىل وكسبه وسّتون"، "مخس قوله: عّباس ابن على
 .(1)«الباقني خبالف صحبته، كثرت وال

 التصحيح االجتهادّي ال يستلزم التصحيح االتّفاقّي: -خامًسا
وسيلتان اةنتان: االجتهاد، والتقليد.  -عموًما  -لتصحيح أّي حديث  

قد جيتهد بعده يث؛ و فأّول املصّححني يعتمد على وسيلة االجتهاد، فيصّحح احلد
آخرون، فيصّححون احلديث كفسه، ابجتهادهم، مثّ أييت من يعتمد على تصحيح 

 اجملتهدين، فيصّحح احلديث كفسه، فيكون مقلّ ًدا، ال جمتهًدا.
ذا يف تصحيحي ه  يقول: نينّ قائاًل  ولعلّ »: بن طاهر املقدسيّ قال ا

 ،كذلك  وليس ،ما أخرجاههنّ أل ؛ومسلم د للبخاريّ مقلّ   :من هذا الطريق ،احلديث
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 .(1)«...حاهحته من الوجه الذي صحّ  صحّ ولكّن  ،دما مبنزلة من كقلّ على أهنّ 
واالجتهاد يكون ابلنظر يف سند احلديث، أو أساكيده، والنظر يف متنه؛ 
ليتحّقق اجملتهد، من اجتماع شروط احلديث، أي: التحّقق من سبعة شروط: 

وضبط الرواة، وسالمة السند من الشذوذ، وسالمة اّتصال السند، وعدالة الرواة، 
 السند من العّلة، وسالمة املنت من الشذوذ، وسالمة املنت من العّلة.

ا، يقتضي أن يبذل املصّحح جهًدا كبريًا،  وهذا التحّقق عمل صعب جدًّ
قبل نصدار حكمه، على احلديث؛ فعليه مراجعة أقوال أئّمة اجلرح والتعديل، 

ا، عند االختالف؛ وعليه مراجعة اتريخ الرواة، ملعرفة أمسائهم، واملقابلة بينه
وكناهم، وألقاهبم، ومواليدهم، وبلداهنم، وشيوخهم، وتالميذهم، وغري ذلك من 

 التفصيالت املهّمة.
وعليه أيًضا مراجعة أساكيد احلديث، وتتّبعها، واملقابلة بينها؛ ملعرفة 

 ، وحنو ذلك من األمور.االّتصال واالكقطاع فيها، والوقف والرفع
وعليه أن يبحث يف منت احلديث؛ ليطمئّن نىل سالمته من الشذوذ، ونىل 
ا يكون ابلتأيّن  سالمته من العّلة؛ وال يكون ذلك البحث ابلنظرة العجلى، ونّّ

 والتفّكر والتدبّر واالستذكار واالستحضار واملقابلة واملوازكة. 
سلكوا  ن يف تصحيح األحاديث، وننولذلك ليس غريًبا أن خيتلف املتّلفو 

ا، واالختالف فيها واقع   طريق االجتهاد؛ ألّن أدوات االجتهاد وعناصره كثرية جدًّ
 .من خيالفه يف التصحيح كثريًا، ولذلك لن يعدم اجملتهد

والفرق كبري بني التصحيح االجتهادّي، والتصحيح االتّفاقّي، ففي األّول  
، املصّححني، بعضهم جيتهد، فيصّحح احلديثيكون مصدر التصحيح آحاًدا من 
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وبعضهم يصّححه، تقليًدا؛ فإن وافقهم بعد ذلك سائر املتّلفني، اجتهاًدا، أو 
تقليًدا؛ فلم خيالفوهم يف التصحيح، ومل ي نكروا ما صّححوه، كان ذلك هو 

 التصحيح االتّفاقّي.
قد فوليست كّل أحاديث الصحيحني مصح حة، ابلتصحيح االتّفاقّي،  

صّحة  -قديًا، وحديثًا، من أهل احلديث، ومن غريهم  -أككر بعض املتّلفني 
بعض أحاديث الصحيحني؛ ولذلك يكون تصحيح ما اخت لف فيه من قبيل 

 التصحيح االجتهادّي، ال من قبيل التصحيح االتّفاقّي.
ّّ »قال أبو الوليد الباجّي:  د من  يعتقلئاّل  ؛ا أدخلت هذه احلكايةون

 تصحّ  بل قد .ما ليس يف الصحيحني ليس بصحيح سن هذا الباب أنّ حي ال
احلسن  وج الشيخ أبولذلك قد خرّ  ؛ومسلم أحاديث ليست يف صحيحي البخاريّ 

ألزمامها  من الصحيح ما ،يف كتاب اإللزامات ،اهلرويّ  والشيخ أبو ذرّ  ،الدارقطنّ 
 خرج ذلك الشيخوأ ،جد يف الكتابني ما فيه الوهمه قد و  وكما أكّ  .نخراجه

ّّ  .وْجعه يف جزء ،احلسن أبو  هلأ من كان ، فمنا ذلك حبسب االجتهادون
 ما مبثل ،وحّققه احلديث، صّحة يف ينظر أن لزمه الشأن، هبذا والعلم االجتهاد

 مل فيما توّقفوال صّحته، اّدعيا فيما تقليدمها لزمه حاله، تلك يكن مل ومن كظرا.
رجاه  مسلم؛ ركهات صّحتها، اعتقد أحاديث البخاريّ  جوقد أخر  الصحيح. يف خي 

 البخارّي، اتركه صّحتها، اعتقد أحاديث مسلم وأخرج ذلك. غري فيها اعتقد لـّما
 كان ِّن ،االجتهاد طريقه األمر أنّ  على يدلّ  وهو معتقده، غري فيها اعتقد لـّما
 .(1)«هم ما وقليل الشأن، هبذا العلم أهل من

وى يف ر الذي ي   ،املقصود هنا التمثيل ابحلديثو »وقال ابن تيمّية: 
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 ،رة املرجوحوات ،ه قد يكون الراجح اترةوأكّ  ،وينازع فيه بعض العلماء ،الصحيح
 يف ،كموارد االجتهاد  ،يف تصحيح احلديث ،ومثل هذا من موارد االجتهاد

يف  ،علماءفق عليه الفهو مثل ما اتّ  ،تهفق العلماء على صحّ ا ما اتّ وأمّ  .األحكام
من هذا  ،وْجهور متون الصحيح ،ا صدقً وهذا ال يكون ناّل  ،األحكام
 .(1)«الضرب

 تقديه، ميستلز  ال البخاريّ  يف معارضه وكون»احلنفّي:  ابن اهلماموقال 
 أصحّ  ال:ق من وقول خارج، من الرتجيح ي طل ب بل الصّحة، يف اشرتاكهما بعد

 مثّ  مسلم، به اكفرد ما مثّ  لبخارّي،ا به اكفرد مثّ ما -الصحيحني  يف ما األحاديث
 ك محت -أحدمها  شرط على اشتمل ما مثّ  غريمها، من شرطهما، على اشتمل ما
 اليت لشروطا على رواهتما الشتمال ناّل  ليس األصّحّية نذ فيه، التقليد جيوز ال

 أفال تابني،الك غري يف حديث، رواة يف الشروط تلك وجود ف رض فإذا اعترباها،
 أبنّ  أحدمها أو حكمهما مثّ  التحّكم؛ عني الكتابني يف ما أبصّحّية احلكم يكون
 كون فيجوز لواقع،ا مبطابقة فيه ي قط ع ِّا ليس الشروط تلك جمتمع املعنّي  الراوي
ِّ  .خالفه الواقع  ،ئل اجلرحن مل يسلم من غواوقد أخرج مسلم عن كثري يف كتابه 

اء فدار األمر يف الرواة على اجتهاد العلم ،م فيهمكلّ ْجاعة ت   وكذا يف البخاريّ 
ما رواه  يكون ،أو ألغاه آخر ،امن اعترب شرطً   أنّ فيهم، وكذا يف الشروط حّت 

لك ا ملعارضة املشتمل على ذمكافئً  -عنده  ا ليس فيه ذلك الشرطِّ  -اآلخر 
هد ومن كعم تسكن كفس غري اجملت قه اآلخر. ووةّ ف راوًيً الشرط، وكذا فيمن ضعّ 
 اعتبار الشرط ا اجملتهد يفنىل ما اجتمع عليه األكثر، أمّ  ،مل خيرب أمر الراوي بنفسه
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  .(1)«... نىل رأي كفسهفال يرجع ناّل  ،وعدمه والذي خرب الراوي
 حديثّي ال يستلزم التصحيح القطعّي:ـالتصحيح ال -سادًسا

اختلف املتّلفون القدامى، يف تصحيح أحاديث اآلحاد، الواردة يف 
 صحيحني، أو يف أحدمها، بني قائل ابلصّحة القطعّية، وقائل ابلصّحة الظنّـّية.ال

فالقائلون ابلصّحة الظنّـّية ال يفرّقون بني أحاديث الصحيحني، وسائر  
األحاديث املوصوفة ابلصّحة؛ فليس كلّ حديث موصوف ابلصّحة يكون مقطوًعا 

 .(2)، ناّل نذا كان متواترًابه يف كفس األمر
ومت قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أكّه اّتصل »ن الصالح: قال اب

سنده مع سائر األوصاف املذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوًعا به يف 
كفس األمر، نذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من األخبار اليت أْجعت 

 .(3)«األّمة على تلّقيها ابلقبول
نده ابلعدول الضابطني من غري شذوذ وال صل ساتّ  وهو ما»وقال النووّي: 

  .(1)«ه مقطوع بهال أكّ  ،فهذا معناه ،صحيح :ونذا قيل .ةعلّ 
و غريمها، أ ،ةالصحّ و  ،واحلكم على احلديث ابلوضع ،هذا»وقال العجلويّن: 

 ّّ كفس  ارأو غريه، ال ابعتب ،ابعتبار اإلسناد ،ةنيا هو حبسب الظاهر للمحدّ ن
ا موضوعً  - ثابعتبار كظر احملدّ  - الصحيح مثاًل  ن يكونجلواز أ ؛األمر والقطع

، ولو ملا يف الصحيحني على الصحيح ،يف كفس األمر، وابلعكس ،اأو ضعيفً 
 ه بقوله:تيف ألفيّ  ،كما أشار نىل ذلك احلافظ العراقيّ   ،خالفًا البن الصالح
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 ىدــــــــول ،اــنًّـ ظ :لــــــوقي ،هــــــــــذا لكــــــ  داسن  ما قد أ  ل   ة  بصحّ  عْ واقط  
 ويويف الصحيح بعض شيء قد ر    وويــزاه النـــــد عـقيهم قحقّ  ـ  م

ومع كون احلديث  .فاقًااتّ  النسبة لرسول هللا  كعم املتواتر مطلًقا قطعيّ 
 عليه احلكم الشرعيّ  بويرتتّ  ،ةنيل مبقتضى ما يثبت عند احملدّ عم  في   ،حيتمل ذلك

 .(1)«نياملستفاد منه للمستنبط
وابن الصالح واحد من أشهر املتّلفني القدامى، الذين يرون أّن أغلب 

هو الذي ل و األوّ »أحاديث الصحيحني مقطوع بصّحتها، وذلك واضح يف قوله: 
ويعنون به  ،طلقون ذلكي   ه"،فق عليصحيح متّ "ا: يقول فيه أهل احلديث كثريً 

ه الزم من ة عليفاق األمّ اتّ  كنّ ة عليه، لفاق األمّ ومسلم، ال اتّ  فاق البخاريّ اتّ 
هذا القسم و  فقا عليه ابلقبول.ي ما اتّ ة على تلقّ فاق األمّ ذلك، وحاصل معه؛ التّ 

لقول من كفى ذلك،  اواقع به، خالفً  النظريّ  ته، والعلم اليقينّ ْجيعه مقطوع بصحّ 
ّّ  الظنّ فيد يف أصله ناّل ه ال ي  ا أبكّ حمتجًّ  ه جيب عليهم ألكّ  قبول؛ة ابلته األمّ ا تلقّ ، ون

ابن  مثّ  ،طئ. وقد كنت أميل نىل هذا، وأحسبه قوًيًّ قد خي   ، والظنّ العمل ابلظنّ 
هو معصوم من  من ظنّ   هو الصحيح؛ ألنّ اًل املذهب الذي اخرتانه أوّ  يل أنّ 
تَن ، وهلذا كان اإلْجاع املبإة يف نْجاعها معصومة من اخلططئ، واألمّ ال خي   إاخلط

ة وهذه ككت ا هبا، وأكثر نْجاعات العلماء كذلك.ة مقطوعً على االجتهاد حجّ 
مندرج يف  أو مسلم ما اكفرد به البخاريّ  كفيسة انفعة، ومن فوائدها: القول أبنّ 

على الوجه  ،واحد من كتابيهما ابلقبول ة كلّ ي األمّ ته؛ لتلقّ ع بصحّ قط  قبيل ما ي  
بعض أهل  م عليهالّ تك فيما سبق، سوى أحرف يسرية ،لناه من حاهلماالذي فصّ 
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 .(1)«وغريه، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن اظ كالدارقطنّ النقد من احلفّ 
وما ذهب نليه ابن الصالح قد وافقه عليه كثري من املتلّفني القدامى، ومع 

 ذلك، فقد خالفه يف رأيه هذا كثريون.
خرب الواحد ال ي فيد العلم، خالفًا لبعض أصحاب »قال ابن برهان: 

ديث؛ فإهّنم زعموا أّن ما رواه مسلم والبخارّي مقطوع بصّحته. وعمدتنا: نّن احل
العلم لو حصل بذلك، حلصل لكافّة الناس، كالعلم ابألخبار املتواترة؛ وألّن 
البخارّي ليس معصوًما عن اخلطإ، فال كقطع بقوله؛ ألّن أهل احلديث وأهل العلم 

حال ما، ولو كان قوهلما مقطوًعا به، الستغّلطوا مسلًما والبخارّي، وةّبتوا أوهامه
عليهما ذلك؛ وألّن الرواية كالشهادة، وال خالف أّن شهادة البخارّي ومسلم 

يقطع بصّحتهما، ولو اكفرد الواحد منهم ابلشهادة، مل يثبت احلّق به، فدّل  ال
على أّن قوله ليس مقطوًعا به، ونن أبدوا يف ذلك منًعا، كان خالف نْجاع 

ما كاكوا يقضون ِبةبات احلقوق ناّل بشهادة  ة؛ فإّن أصحاب رسول هللا الصحاب
شاهدين. وال عمدة للخصم ناّل أّن األّمة أْجعت على تلّقي هذين الكتابني 
ابلقبول، واتّفقوا على العمل هبما. وهذا ال يدّل على أهّنما مقطوع بصّحتهما. 

ا عملت هبما؛ العتقادها األماكة ا والثقة يف الرواية، وليس كّل م فإّن األّمة نّّ
 .(2)«ي وجب العمل به، كان مقطوًعا بصّحته

 مسلم، مثّ و  فق عليه البخاريّ الصحيح أقسام: أعالها ما اتّ »وقال النووّي: 
 ، مثّ يّ على شرط البخار  على شرطهما، مثّ  مسلم، مثّ  ، مثّ ما اكفرد به البخاريّ 

، تهصحّ  أو على ،فق عليهيح متّ ونذا قالوا صح .صحيح عند غريمها مسلم، مثّ 

                                                           
 .31( معرفة أكواع علوم احلديث: 1)

 .111-2/112( الوصول نىل األصول: 2)



279 

ع فهو مقطو  ،ما روًيه أو أحدمها وذكر الشيخ أنّ  .فاق الشيخنيفمرادهم اتّ 
فيد فقالوا: ي   ؛قون واألكثرونوخالفه احملقّ  ؛حاصل فيه والعلم القطعيّ  ،تهبصحّ 
  .(1)«ما مل يتواتر الظنّ 

الف خ ،يف هذه املواضع ،وهذا الذي ذكره الشيخ»وقال النووّي أيًضا: 
 ،ليست مبتواترة اليت ،أحاديث الصحيحني :م قالوافاهنّ  ،كثرونقون واألقاله احملقّ  ما
فرق بني  وال ،رعلى ما تقرّ  فيد الظنّ ا ت  ّّ نواآلحاد  ،ا آحادفإهنّ  ؛فيد الظنّ ا ت  ّّ ن

جوب العمل ا أفادان و ّّ نة ابلقبول األمّ  يوتلقّ  ،وغريمها يف ذلك، ومسلم البخاريّ 
ذا نهبا  أخبار اآلحاد اليت يف غريمها جيب العمل نّ إف ؛فق عليهوهذا متّ  ،امبا فيهم

لصحيحان ا يفرتق اّّ نو  ؛فكذا الصحيحان ، الظنّ اّل نفيد وال ت   ،ت أساكيدهاصحّ 
بل جيب  ،تاج نىل النظر فيهال حي   ،اوغريمها من الكتب يف كون ما فيهما صحيحً 

د فيه شروط وج  وت   ،رنظ   ي  حّت  ،ل بهعم  ي  ال  اوما كان يف غريمه ،االعمل به مطلقً 
مقطوع  هْجاعهم على أكّ نة على العمل مبا فيهما ْجاع األمّ نوال يلزم من  ،الصحيح

مام على من قال مبا قاله بن برهان اإلاككار ن وقد اشتدّ  . ه كالم النيبّ أبكّ 
 . (2)«وابلغ يف تغليطه ،الشيخ

 ومسلم خاريّ الب عليه اتّفق ما ْجيع ننّ : الصالح ابن وقال»وقال الزركشّي: 
 ليس أكّه احلقّ و  الكتابني. هذين صّحة على اتّفقوا العلماء ألنّ  بصّحته؛ مقطوع

ا وقع االتّفاق نذ كذلك،  يكون أن ينايف ال وذلك فيهما، مبا العمل جواز على نّّ
 كماحل بجي ولذلك القطع؛ يكّلفنا مل تعاىل هللا فإنّ  الصّحة، مظنون فيهما ما

 .(3)«الظنّ  ناّل  ت فد مل ونن البّينة، مبوجب
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 التكّلم نع الساملة وأحاديثهما احلديث، كتب أجلّ  فهما»وقال الصنعايّن: 
 ر سكواًن نىلأكث فيهما ما نىل العامل وكفس للظّن، حتصياًل  األحاديث أقرب فيها

 علم؛لا أهل أكصف، وكان من نن كفسه، من الناظر جيده شيء هذا غريمها. يف ما
ا  له. وأّما هلأ مها ما منهما ي هض م وال يستحّقاكه، ما على زًيدة هلما ي ّدعى ال نّّ

 صحيحال من تركت وما صحيًحا، ناّل  الكتاب هذا يف أ خرج "مل البخارّي: قول
 حيح،ص كالم صّح"؛ فهو ما ناّل  اجلامع كتاِب يف أدخلت "ما أكثر"، وقوله:

 احملّدةني: قول نّ ن الدين: زين قال كظره. وقد يف يحالصح حتّرى أكّه كفسه عن نخبار
 قطوعم ال أكّه اإلسناد، بظاهر عماًل  لنا، ظهر فيما صحيح، مرادهم: حديث هذا

 فيجوز لت:اكتهى. ق الثقة، على اخلطإ والنسيان جلواز األمر؛ كفس يف بصّحته،
 يزًاو جت كان ونن بصّحته، حكم فيما كفسه، البخاريّ  على والنسيان اخلطأ

ه من الشرائط يف  خالف ما كتابه، ونظهار يف ملا احلّفاظ تتّبع بعد ناّل أكّه مرجوًحا؛
 .(1)«ختبار...اال زًيدة نىل النظّار، الفطن العامل ويقود التجويز، ينتهض كتابه،

أو  - وجود احلديث يف الصحيحني :العاشرة»وقال الصنعايّن أيًضا: 
ن عرفت مّ لوجود الرواية فيهما ع ؛الذي سبق ابملعَن ،تهيقضي بصحّ  ال - أحدمها

على  ،فاقرواهتما قد حصل االتّ  أنّ  -فقول احلافظ ابن حجر  ،ه غري عدلأكّ 
 "، ابلقبولنيحت الصحية تلقّ األمّ  ننّ " :قولهو  ،كظر حملّ  - ق اللزوميبطر ، تعديلهم

بن م الرحي عبد وأبو ،(2)وأبو طاهر املقدسيّ  ،سبقه نليه ابن الصالح ،هو قولو 
بسط و . أو الظنّ  ،العلم :يونن اختلف هتالء يف نفادة هذا التلقّ  ،(3)اخلالق عبد
على املعصوم يف  إه جواز اخلطوأكّ  ،د بن نبراهيم سبب اخلالف يف كتبهد حممّ السيّ 

                                                           
 .199-191( َثرات النظر: 1)
 ( الصواب: ابن طاهر املقدسّي.2)
 ( الصواب: أبو كصر عبد الرحيم بن عبد اخلالق.3)
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أقول: و  (.العقال حلّ ) :ولنا عليه أكظار أودعناها، ل الكالم يف ذلكوطوّ  ،هظنّ 
ة ة من خاصّ األمّ  كلّ   هل املراد أنّ  -لاألوّ  :طرفنيال يفستال االستفسار  بّد من ال

ناّل أكّه  ،(1)نية اجملتهداملراد علماء األمّ  بل ، هذا غري مراد،ا ابلقبولمتهة تلقّ وعامّ 
ى الكتابني ه تلقّ أكّ  األّمة فرد من أفراد جمتهدي على كلّ ال خيفى أّن هذه دعوى 

 ،اتر على هذه الدعوى من املتعذّ  ونقامته ،من الربهان عليها ال بدّ  ،ابلقبول
من  بن حنبل وغريه أنّ  الذي جزم أمحد ،على دعوى اإلْجاع ،نةكإقامة البيّ   ،عادة

 ،قبل عصر أتليف الصحيحني ،ونن كان هذا يف عصره. فهو كاذب ،عاهادّ 
ذي يغلب وال .وتباعد أطراف أقطاره ،اواإلسالم ال يزال منتشرً ، فكيف من بعده

هما نذ معرفت ،العلماء اجملتهدين من ال يعرف الصحيحني من أنّ  به الظنّ 
ن ع وابجلملة  ،ا يف االجتهادشرطً  خبصوصهما ليست يف ب طال  يو  ،الدعوىَ 

ي التلقّ ن ماملراد  ما :على تقدير تسليم الدعوى األوىل -الستال الثاين. دليلها
 ؟ احلافظنينيما هلذين اإلماموأهنّ  ،ي أصل الكتابني وْجلتهماتلقّ ، هل ابلقبول

أو  ؛يد املطلوبفوال ي  ، فيهمانىل متلّ  ،ة كسبتهما احلكم بصحّ فيد ناّل فهذا ال ي  
 ؛لمطلوبلد وهذا هو املفي ،فرد من أفراد أحاديثهما لكلّ  ،ي ابلقبولاملراد ابلتلقّ 

ابلقبول هو ما  ىقّ املتل فإنّ  ؛تهمايفاق على تعديل روااالتّ  اب عليه رتّ يتال يه نذ
الذي وهو  ،بن نبراهيم دد حممّ كما رمسه بذلك السيّ   ،اته ظنًّ وم بصحّ حكم املعص

نذ ال يكون  ؛ل لهومتأوّ   ،ة بني عامل بهكون األمّ ت ماه نكّ  :نييالقي قول األصوليّ 
 .(2)«هلم ا صحّ مل ذلك ناّل 

على  مبنّ  هأكّ  :لاألوّ  :وأقول يف هذا الكالم حبثان»وقال الصنعايّن أيًضا: 

                                                           
 ( كذا يف املطبوع، والصواب: )اجملتهدون(.1)

 .192-191َثرات النظر:  (2)
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ة  لى األمّ هذه دعوى ع منا أنّ وقد قدّ  .ة للكتابني ابلقبولاألمّ  ي كلّ دعوى تلقّ 
 د أقرّ وق .وغريها (،َثرات النظر)كما أوضحناه يف   ،وهي غري صحيحة ،هاكلّ 
من  وىس ،ت ذلك ابلقبولة تلقّ األمّ  ننّ  :ه قالفإكّ  ؛الصالح بعدم َامها ابن
 امل لكلّ ليل العصمة شة ودى األمّ مسمّ  وال خيفى أنّ  ،خبالفه ووفاقه عتدّ ي   ال

 ،حتقيق قبله ذوة ال يى األمّ ونخراجه عن مسمّ ، مبجتهد عتدّ ه ال ي  والقول أبكّ  ،جمتهد
ا االستفسار عن هذ منا ستالوقد قدّ  .بغري دليل ،عى من شاء ما شاء الدّ وناّل 
من  ،فرد ،فرد أو لكلّ  ،من حيث اجلملة ،هل هو ألصل الكتابني :يالتلقّ 

فيه  يتمّ  وال ،الثاين هو املرادو  ،فيد املطلوبال ي  و  ،مرادغري ل األوّ . أحاديثهما
البحث  .اويف غريه (،َثرات النظر)رانه يف وقرّ  ،اكما أشران نليه سابقً   ،الدعوى

 ،الضاللة عن ة معصومةاألمّ  التحقيق أنّ  أنّ  :الثاين بعد تسليم الدعوى األوىل
 .اة ابلدرايةاملسمّ  ،على شرح الغاية ،قناه يف حواشيناة كما حقّ ت األدلّ وعليها دلّ 

 .(1)«...وأتيت زًيدة يف هذا ،واخلطأ ليس بضاللة ،اوقد أشران نليه سابقً 
فرع: ابن الصالح وطائفة، من امللّقبني أبهل احلديث، »وقال اللكنوّي: 

زعموا أّن رواية الشيخني، حمّمد بن نمساعيل البخارّي، ومسلم بن احلّجاج، صاحيب 
 ت فيد العلم النظرّي؛ لإلْجاع على أّن للصحيحني مزيّة، على غريمها،الصحيحني، 

وتلّقت األّمة بقبوهلما، واإلْجاع قطعّي، وهذا هبٌت، فإّن من رجع نىل وجداكه 
يعلم ابلضرورة أّن جمّرد روايتهما ال ي وجب اليقني البّتة، وقد ر وي فيهما أخبار 

أي:  -ذا حتّقق النقيضني يف الواقع. وهمتناقضة، فلو أفادت روايتهما علًما، لزم 
خبالف ما قاله اجلمهور، من الفقهاء  -ما ذهب نليه ابن الصالح وأتباعه 

 ةقات مروًّيت مزيّة على غريمها، منـعلى ال -واحملّدةني؛ ألّن اكعقاد اإلْجاع 

                                                           
 .123-1/122( توضيح األفكار: 1)
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 جاللة نّ وأل ي فيد؛ ال أكفسهما ما على مزيّتهما على واإلْجاع ِنوع، -آخرين 
ذلك  يستلزم ال -س لّ م  ولو - املزيّة على واإلْجاع لكتابيهما، األّمة وتلّقي ماشأهن

 مروًّيهتما جالر  أنّ  ناّل  ليس األّمة بني املتلّقى املسل م القدر فإنّ  القطع والعلم،
 الظّن، ناّل  دي في ال وهذا روايتهم، لقبول اجلمهور اشرتطها اليت للشروط، جامعة

 -وسّلم  حابهوأص وآله عليه هللا صّلى - هللا رسول عن اثبتة مامروًّيهت أنّ  وأّما
 ألنّ  هما؛كتابي يف ما ْجيع صّحة على نْجاع وال كيف، أصاًل، عليه نْجاع فال

 تل ف فيه،خم البدع أهل رواية وقبول البدع، أهل من وغريهم قدريّون، منهم رواهتما
 صحّ أ أحاديثهما أنّ  يلزم ما غاية القدريّة؟ مروًّيت صّحة على اإلْجاع فأين

 ال هذاو  الكمال، على اجلمهور عند الشروط على مشتملة أهّنا يعن: الصحيح،
 ننّ  اهلمام: بنا الشيخ قال ما ولنعم املتّـب ع؛ احلقّ  هو هذا القوّي. الظنّ  ناّل  ي فيد
وال  ،به تدّ عقول ال ي   - اآلخريناألئّمة  مروًّيت على مروًّيهتما بتقدمي - قوهلم

من تلقاء عدالة  ةيّ األصحّ  نّ أو  ،كيف ال  ،ماهتم الصرفةبل هو من حتك   ،به ىتدقي  
ا على فهما وغريمه ،ونذا كان رواة غريهم عادلني ضابطني ،ة ضبطهموقوّ  ،الرواة

تفت لم ال ي  والتحك   ،امً  حتك  ناّل  ،على غريمها (1)زهتمايلحكم مبلوال سبيل  ،السواء
 .(2)«فافهم ،اليه

طريقة القطع ب واكن أن يقطعي   لقطع الل حديث اآلحاد ِبفادة واقال الذينف
ا يقطع   .سيبّ بطريقة القطع النّ   وناملطلق؛ ألّن املسألة خالفّية، ونّّ

 ،نّ ــــظ الناّل  ،دـــفيـــاد ال ي  ـــــث اآلحـــحدي ول أبنّ ـــــالق»ن: ـن عثيميــال ابـــق
 ،نــرائــالق تنذا دلّ  ،نـد اليقيـــفيـا ي  ـــــار اآلحاد مـــــي أخبـس على نطالقه، بل فــلي

                                                           
 ( كذا يف املطبوع، ولعّل مراده: )مبزيّتهما(، كما يف سائر املواضع املتقّدمة.1)

 . 2/191( فواتح الرمحوت بشرح مسّلم الثبوت: 2)
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 .(1)«....ة ابلقبولـــــته األمّ ا نذا تلقّ ــه، كمــــعلى صدق
والذين قالوا ِبفادة الظّن ال يقطعون، بتحّقق شروط الصّحة: اّتصال 

 .السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، والسالمة من الشذوذ، والسالمة من العّلة
 فريون أّن احلكم ابّتصال السند، حكم ظّنّ، يف عّدة مواضع، أبرزها:

وجود العنعنة، أو األأنكة، يف السند، فقد يكون السند مّتصاًل، وقد يكون  -1
(، عن فالن قال(، أو عبارة )أّن فالاًن قال)منقطًعا، بسقوط بعض الرواة؛ فعبارة 

و عبارة بارة )حّدةنا فالن قال(، أال ت فيدان القطع، حبصول السماع؛ فليستا كع
  .(2)عبارة )مسعت فالاًن يقول( )حّدةن فالن قال(، أو

ِّ ويف صحيح مسلم عدّ »قال الذهيّب:  الزبري  ا أبووضح فيها مل ي  ة أحاديث 
، من يءش القلب منها يمن غري طريق الليث عنه، فف يالسماع عن جابر، وه

  رأى"وحديث:  ."ةمبكّ حد محل السالح أل ال حيلّ "ذلك حديث: 
وغري  ."ورعن جتصيص القب يالنه"وحديث:  ."فأعجبته، فأتى أهله زينب ،امرأة
 .(3)«ذلك

فقد  ،مسلم يف جيئهمب ،ه عليناتجوّ وال ي   :قلت»وقال حميي الدين احلنفّي: 
ظ الرشيد فقد وضع احلاف ،مصطداه ال يقوى عند االجو  توال ،مسلم أشياء وقع يف

الفوائد  رربـ)غ اهمسّ  ،مسلم جة يف على األحاديث املقطوعة املخر  ار كتاابً العطّ 
 ،ى شيخنامسعته عل (،املقطوعة مسلم من األحاديث ما وقع يف بيان اجملموعة يف

 ،مئة رة وسبععش سنة اةنيت ،د بن عبد هللا الظاهريّ أِب نسحاق نبراهيم بن حممّ 
 عمرو فخر الدين أِب شيخال بقراءة ،فه احلافظ رشيد الدينبسماعه من مصنّ 

                                                           
 .1/31( جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حمّمد بن صاحل العثيمني: 1)

 .151-113، وقواعد التحديث: 193-195لنظر: ( اكظر: كزهة ا2)
 .1/33( ميزان االعتدال: 3)
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وما يقوله  .سلمصحيح م ل شرحأوّ  يف ،ي الدينينها الشيخ حموبيّ  ،عثمان املقاتليّ 
 ،ها من التجو  هذا أيضً  - (1)القنطرة فاز فقد ،من روى له الشيخان نّ ن -الناس 

 ،من الضعفاء وغريه ،سليم كتابه عن ليث بن أِب  فقد روى مسلم يف ؛وال يقوى
ّّ  :فيقولون  ؛وهذا ال يقوى .كتابه لالعتبار والشواهد واملتابعات  ا روى عنهم يفن

 ،ا حال احلديثفون هباالعتبار والشواهد واملتابعات أمور يتعرّ  وا:ظ قالااحلفّ  ألنّ 
يه بطرق ف يف حال احلديث الذفكيف يتعرّ  الصّحة.وكتاب مسلم التزم فيه 

كقطاع عند أهل احلديث، ووقع ، و)عن( مقتضيتان لال(2))نّن( واعلم أنّ  !!ضعيفة
يف مسلم والبخارّي من هذا النوع شيء كثري، فيقولون على سبيل التجو ه: ما كان 
من هذا النوع يف غري الصحيحني، فمنقطع، وما كان يف الصحيحني، فمحمول 

 .(3)«على االّتصال
، اوجود راو  مدلّ س، يف السند، فقد يكون السند مّتصاًل، وقد يكون منقطعً  -2

 .(1)ِبسقاط املدلّ س لبعض الرواة، من السند عمًدا؛ خشية رفض احلديث
ن رين الشيخ صدر الدين بف يف ذلك من املتأخّ وتوقّ »قال الزركشّي: 

من استثناء  ةيف النفس لغصّ  ننّ  ،لعمر هللا (:اإلكصاف)وقال يف كتابه  ،الوكيل
من  ،حيحنيسني يف الصرين عنعنة املدلّ  وغريه من املتأخّ ، عمرو بن الصالح أِب

 ل ناّل قب  هي دعوى ال ت   :وقال ،مقالة النوويّ  وردّ  ،سنيبني سائر معنعنات املدلّ  
 ،حيحنيلون أحاديث وقعت يف الصاظ يعلّ ا من احلفّ كثريً   ما مع أنّ ال سيّ  ،بدليل

                                                           
 ( املعروف: )جاز القنطرة(، أو )جاوز القنطرة(.1)

( الصواب: )أّن( هبمزة فوقّية مفتوحة، ألّن املراد اإلشارة نىل )األأنكة(، كقوهلم: "حّدةنا فالن 2)
 ... نخل.أّن فالاًن قال"، أو "أخربان فالن أّن فالاًن قال"

 .966-1/969( اجلواهر املضّية: 3)
 .119-111( اكظر: كزهة النظر: 1)
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 كفي قراءة يف ،كما فعلوا يف حديث الوليد بن مسلم  ،بتدليس رواهتا، أو أحدمها
لدين بن ا ة الشيخ اإلمام تقيّ قد أزال الغصّ  :قلت .وغريه ،الصالة البسملة يف
 ،الصحيحني س يفنىل استشكال حول رواية املدلّ   ،شار يف كالم لهأف ،دقيق العيد

أو  ،ا القبولمّ ن ،من الثبات على طريقة واحدة وال بدّ  :قال .روايته يف غريمها وردّ 
 ،اطلقً س ماألحاديث من املدلّ   دّ ر  ا أن تـ  نمّ  :املمكن هنا من األحوال الثالةة .الردّ 

 ،وغريمها تسوية بني الصحيحني ،ال مطلقً قب  ا أن ت  ونمّ  ،يف الصحيحني وغريمها
فال سبيل  ،لا األوّ فأمّ  .وما خرج عنه ،ق بني ما يف الصحيح من ذلكفر  أن ي   اونمّ 
ة ك الظاهريّ  ذلونن خالف يف ،ض ملا يف الصحيحنيلالستقرار على ترك التعرّ  ،نليه

بسبب   ؛من أحاديث الصحيحني ،جيسرون على أشياء  رأيتهمفإينّ  ،من املغاربة
يح جيعلون راويها يف محى من ختريج صاحب الصح وال ،قيل يف بعض الرواة ،كالم

حمكوم  سرواية املدلّ   يف أنّ  ،املشهور ففيه خروج عن املذهب ،ا الثاينوأمّ . هلم
بني ما يف  وهو التفصيل - ا الثالثوأمّ . السماع  يتبنّي عليها ابالكقطاع حّت 
 وغاية   ،فال يظهر فيه وجه صحيح يف الفرق - وبني غريه ،الصحيحني من ذلك

تلك األحاديث عرف صاحبا  عى أنّ دّ أحدمها أن ي  ، أمرين أحد   :ه بهما يوج  
 دونةبات لألمر مبجرّ  ،وهذا نحالة على جهالة ،ة السماع فيهاالصحيح صحّ 

واية ر  أعن أنّ  ،ه يرى هذا املذهبصاحب الصحيح أبكّ  وحكم على ،الاالحتم
 ،ماعا حممولة على السفيجوز أن يرى أهنّ  ،وناّل  االكقطاع،س حممولة على املدلّ  
ئزين مع اجلا فليس لنا احلكم عليه أبحد ،ونذا جاز وجاز ؛ يظهر االكقطاعحّت 

لى ة ما يف الكتابني دليل عاإلْجاع على صحّ  عى أنّ دّ والثاين أن ي  . االحتمال
هو و  إ،معة على اخلطة جم   لكاكت األمّ وناّل  ،وقوع السماع يف هذه األحاديث

حيتاج نىل نةبات اإلْجاع الذي يتنع أن يقع يف كفس األمر خالف  وهذا ،ِتنع
ّّ  ،عيناهوحنن ما ادّ  ،وهذا فيه عسر ،مقتضاه سبب  -ابت الث الظنّ  عينا أنّ ا ادّ ون
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ويلزم من  .املقابل له أقوى من الظنّ  - ى التصحيح ملا يف الكتابنياإلطباق عل
وال  ،يحالصح س من غريمبا جاء يف رواية املدلّ    يستدلّ سلك هذه الطريق أاّل 

ا فيما ودً عى ليس موجدّ اإلْجاع الذي ي   ألنّ  ؛به فلنحتجّ  ،هذا شرط مسلم :يقول
 هذا كطلب اجلواب من غريواألقرب يف هذا أن  :قال ،ج يف غري الصحيحمل خيرّ 

 .(1)«أعن طريق القدح بسبب التدليس ؛الطريق
وجود اخلطإ يف اتريخ الرواة، فإّن أخبار الرواة منقولة بطريق اآلحاد أيًضا،  -3

فال ت فيد القطع مبا تتضّمنه، من بيان مولد الراوي، زمااًن ومكااًن، وبيان ِاته زمااًن 
ين، ومساعه منهم، أو مساعهم منه، وال سّيما عند ومكااًن، وبيان لقائه برواة آخر 

 االختالف يف ذلك. 
ومعرفة اتريخ الرواة مهّمة، ال ي كن االستغناء عنها؛ لكثرة الكذب، والوهم، 

 والتدليس، وكثرة الرواة، والتشابه يف األمساء واأللقاب والكَن.
 ويكون احلديث ،ه ةقاتوقد يكون اإلسناد كلّ »قال ابن اجلوزّي: 

عرف وال ي ،وهذا أصعب األحوال ،جرى فيه تدليس  أو قدأو مقلوابً  ،اموضوعً 
 ،اد، وذلك ينقسم نىل قسمني: أحدمها أن يكون بعض الزاندقة النقّ ذلك ناّل 

به  ثيف حديث بعض الثقات، فحدّ  ،ذلك احلديث ابني قد دسّ بعض الكذّ  أو
  .(2)«ه من حديثها منه أكّ ظنًّ و  ،سالمة صدرل

يسمع ف ،االقسم الثاين أن يكون الراوي شرهً و »اجلوزّي أيًضا: وقال ابن 
 ،هأو مسع من ،عن شيخ قد عاصره ،ابنيوالكذّ  ،احلديث من بعض الضعفاء

  .(3)«س بذكر الشيخويدلّ  ،سقط اسم الذي مسعه منهفي  
                                                           

 .31-2/33( النكت على مقّدمة ابن الصالح: 1)

 .1/111( املوضوعات: 2)
 .1/113( املوضوعات: 3)
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 ،معمر :ه أييت يف احلديثمن هذا اجلنس أكّ و »وقال ابن اجلوزّي أيًضا: 
آلفة من ا هم ةقات، ولكنّ وكلّ  ،عن أِب هريرة ،عن أِب صاحل ،د بن واسععن حممّ 

 .(1)«وابن واسع مل يسمع من أِب صاحل ،ا مل يسمع من ابن واسعمعمرً  أنّ 
؛ ما معرفة مواليدهم، ووفياهتأيضً  ومن املهمّ »وقال ابن حجر العسقاليّن: 

ألمر اعي للقاء بعضهم، وهو يف كفس مبعرفتها حيصل األمن من دعوى املدّ  ألنّ 
ا معرفة بلداهنم وأوطاهنم، وفائدته األمن من تداخل أيضً  ومن املهمّ  كذلك. ليس

 .(2)«فقا، لكن افرتقا ابلنسباالمسني نذا اتّ 
وحده يعلم  واحلكم بعدالة الرواة حكم ظّنّ، قائم على الظاهر، وهللا  

علم ال ي -وهو الرسول الذي ي وحى نليه  - غيب الباطن. فإذا كان الرسول 
حقيقة املنافقني، الذين مردوا على النفاق، ناّل نذا أظهره هللا، على ذلك الغيب؛ 
فكيف ي تصّور أن يعلم املتّلفون املعدّ لون حقيقة ابطن كّل راو  من الرواة، علًما 

 قطعيًّا يقينيًّا؟!!! 
 اْلم د ين ة  م ر د وا ل  ﴿و ِ  ْن ح ْول ك ْم م ن  اأْل ْعر اب  م ن اف ق ون  و م ْن أ هْ قال تعاىل: 

ىل  ع ذ اب  ع ل ى النّ ف اق  ال  تـ ْعل م ه ْم حن ْن  كـ ْعل م ه ْم س نـ ع ذّ بـ ه ْم م ر تـ نْي  مث   يـ ر د ون  ن  
  .(3)ع ظ يم ﴾

ز يّ متفكيف ي ،وال يعرف كفاقهم ، ونذ كان ال يعلمهم»قال الصنعايّن: 
 .(1)«؟العدل عن غريه

ه ــكمــة؛ فإّن حـــافيـّدة كـــم ،د لــمعـراوي الــش الـايــنذا ع ،فـمتلّ ـإّن الـف 
                                                           

 .1/111( املوضوعات: 1)
 .111( كزهة النظر: 2)

 .111( التوبة: 3)
 .123( َثرات النظر: 1)



289 

 ّي.ـنـّ م ظـــر، وهو حكــعلى الظاه ،يكون ابالعتمادــعدالة، ســابل
أّما نذا كان املتّلف بعيًدا عن الراوي املعد ل، زمااًن، أو مكااًن، أو زمااًن  

 خر، معايش للراوي املعد ل.ومكااًن؛ فإكّه حيتاج نىل االعتماد على متّلف آ
 فإذا ةبت االعتماد املباشر، بقي احلكم ابلعدالة ظنّـيًّا، ونذا كان بني املتّلفني

ب عٌد يف الزمان، أو يف املكان، أو فيهما مًعا، احتاج  -املعايش، وغري املعايش  -
 املتّلف غري املعايش، نىل االعتماد على راو ، أو أكثر؛ ليبلغه تعديل املتّلف

 املعايش. 
واحلكم ابّتصال هذا السند، الناقل للتعديل: ي كن أن يكون ظنّـيًّا أيًضا؛ 

 فيزداد احلكم ظنّـّية، ويبتعد عن القطع واليقني.
أحدها اجملهول العدالة من حيث الظاهر والباطن »قال ابن الصالح: 

الثاين اجملهول  .اًل هنا عليه أوّ ا، وروايته غري مقبولة عند اجلماهري على ما كبّ ْجيعً 
عض وهو املستور، فقد قال ب ،الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل يف الظاهر

ذا اجملهول عدالة ابطنه. فه  يف الظاهر، وال تعرفتنا: املستور من يكون عداًل أئمّ 
، وبه قطع منهم نيل، وهو قول بعض الشافعيّ رواية األوّ  بروايته بعض من ردّ  حيتجّ 

 على حسن الظنّ  أمر األخبار مبنّ  ، قال: ألنّ وب الرازيّ اإلمام سليم بن أيّ 
الباطن،  ر عليه معرفة العدالة يفرواية األخبار تكون عند من يتعذّ  ابلراوي؛ وألنّ 

ا تكون عند فارق الشهادة، فإهنّ فيها على معرفة ذلك يف الظاهر، وت   صرفاقت  
قلت:  اطن. الظاهر والبرب فيها العدالة يفعليهم ذلك، فاعت   رام، وال يتعذّ احلكّ 

شهورة، يف امل يف كثري من كتب احلديث ،شبه أن يكون العمل على هذا الرأيوي  
 .(1)«رت اخلربة الباطنة هبموتعذّ  ،غري واحد من الرواة الذين تقادم العهد هبم

                                                           
 .221-223علوم احلديث: ( معرفة أكواع 1)
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ن ــها، ال مـارف أبسبابــن عــم ،ةـل التزكيـقب  ت  »ّي: ـوقال ابن حجر العسقالك
اختبار، و  ،ةـــمارسـر مـ، من غيابتداءً  ،هــا ظهر لــد مرّ ــمجـي ب يزكّ ئاّل ر عارف؛ لـغي
ها ـرط أكّ ـــمن شا ل  ، خالفً د، على األصحّ ـــواح زكّ  من م   ،صادرةً  ت التزكيةـو كاكــول
ل فص  لو قيل: ي  و  ..ا.، أيضً ا هلا ابلشهادة، يف األصحّ حاقً ـ من اةنني؛ نلل ناّل قب  ت   ال

نىل النقل  نىل اجتهاده، أو ،يمن املزكّ  ،اكت التزكية يف الراوي مستندةك بني ما نذا
ه حينئذ ؛ ألكّ شرتط العدد أصاًل ل، فال ي  ه نن كان األوّ ا؛ فإكّ جهً لكان متّ  ،عن غريه

ا ال ه أيضً أكّ  وتبنّي  ؛مبنزلة احلاكم، ونن كان الثاين، فيجري فيه اخلالف يكون
  عنه. وهللا عشرتط فيه العدد؛ فكذا ما تفرّ ال ي   أصل النقل شرتط العدد؛ ألنّ ي  

ل جرح من قب  ظ؛ فال ي   من عدل متيقّ ل اجلرح والتعديل ناّل قب   ي  وينبغي أاّل  أعلم.
تزكية من أخذ  لقب  ت   ث، كما الحديث احملدّ  أفرط فيه؛ فجرح مبا ال يقتضي ردّ 

يف  ،التساهل من م يف هذا الفنّ وليحذر املتكلّ .. د الظاهر؛ فأطلق التزكية.مبجرّ 
يس بثابت، ا لت كان كاملثبت حكمً ل بغري تثبّ ه نن عدّ اجلرح والتعديل؛ فإكّ 

نن جرح ه كذب، و أكّ  وهو يظنّ  ،اخشى عليه أن يدخل يف زمرة من روى حديثً في  
يبقى  ،وءس بريء من ذلك، وومسه مبيسم ،أقدم على الطعن يف مسلم ،زبغري حترّ 

وكالم  ، هذا اترة من اهلوى والغرض الفاسدواآلفة تدخل يف ا.عليه عاره أبدً 
ا، ثريً ك واترة من املخالفة يف العقائد، وهو موجود ،امني سامل من هذا، غالبً املتقدّ 
ال يف العمل منا حتقيق احلوال ينبغي نطالق اجلرح بذلك، فقد قدّ  ا.ا وحديثً قديً 

ه نن ن حملّ ة، ولكم على التعديل، وأطلق ذلك ْجاعواجلرح مقد   عة.برواية املبتد  
يمن ةبتت ف ،ر مل يقدحه نن كان غري مفس  ا من عارف أبسبابه؛ ألكّ نً صدر مبيـ  

إن خال ف ا.عترب به، أيضً م ي  ـل ،عدالته، ونن صدر من غري عارف ابألسباب
در من  السبب، نذا صغري مبني   ،بل اجلرح فيه جمماًل ق   ،مجروح عن تعديلـال

ال ـمجهول، ونعمـز الي حيّ ـفهو ف ،مل يكن فيه تعديل ه نذاعارف على املختار، ألكّ 
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 .(1)«فيه فالصالح يف مثل هذا نىل التوقّ  ال ابنــوم من نمهاله. ،أوىل مجرّ حـالل ـو ق
مسوا العدالة ر  مثّ  ،م شرطوا يف الراوي كوكه عداًل اعلم أهنّ »وقال الصنعايّن: 

 ،ة بدعةمع عدم مالبس ،حاتواجتناب املقبّ  ،وهي اإلتيان ابلواجبات ،ابلتقوى
ه ومعناه نخباره أكّ  ،مثاًل  ،أو ةقة ،عدل :يكفي تعديل الثقة لغريه بقوله :قالوا مثّ 
وهذا اخلرب  ،ةوعدم مالبسته لبدع ،حاتواجتنابه املقبّ  ،لم منه نتياكه ابلواجباتع  

 ه،ة ابطنا معرفوأمّ  .وهذه املشاهدة أمر ظاهر ،وتركه مستند نىل مشاهدته لفعله
دالة الباطنة شرط فشرط الع ،بال زًيدة ،لي غايته كاملعدّ  فاملزكّ  ؛ هللايعلمها ناّل  فال

 ،ال أيضً يف املعدّ   منها فاخلربة ال بدّ  ،عليها اخلربة تدلّ  ريد أنّ ونن أ   ،ال دليل عليه
وا العدالة عن غري ا مسّ مّ ـهم لولعلّ  ،وهلل احلمد ،اه هلذا آخرً بّ نف قد ترأيت املصنّ  مثّ 

فرقة بني وللت ،اتساحمً  ،وا ما كان عن تزكية عدالة ابطنةمسّ  ،ة عدالة ظاهرةتزكي
 .(2)«األمرين

والتعديل أمر ظّنّ، بصرف النظر عن احلكم القائم على الظاهر؛ ألّن 
 املتّلف كفسه، حيتاج نىل التعديل؛ فليس كبيًّا من األكبياء، ليكون احلكم بعدالته

طئأمرًا قطعيًّا، ال حيتاج نىل ن ، ةبات، بل هو بشر من عاّمة الناس، ي صيب وخي 
 وليس َثّة ما يقطع بكوكه عداًل يف الباطن.

ونذا اطّلعنا على تعديل هلذا املتّلف، من شيخ، أو من تلميذ؛ فإّن من 
عّدله حيتاج أيًضا، نىل تعديل، فليس أحدمها أوىل من اآلخر، هبذا احلكم، وهكذا 

 أو الالحقني. نىل آخر املعدّ لني السابقني،
 -ا ور الباطلة اتّفاقً ــما من األمـوه - (ورالد  )و (،التسلسل)وللغفلة عن 

                                                           
 .151-116( كزهة النظر: 1)
 .2/132( توضيح األفكار: 2)
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 متّلفني، نىل القول، ِبفادة التعديل للقطع.ـي ذهاب بعض الـر كبري، فــأة
، واملعدّ ل الثاين حيتاج نىل معدّ ل اثلث،  فاملعدّ ل األّول حيتاج نىل معدّ ل اثن 

لى اج نىل معدّ ل رابع، وهكذا؛ فيكون القطع ابلتعديل قائًما عواملعدّ ل الثالث حيت
 التسلسل، وهو أمر ابطل، فيكون القطع ابلتعديل ابطاًل، أيًضا.

، وقد يعّدل املعدّ ل  األّول  املعدّ ل  الثاين ، ويعدّ ل املعدّ ل  الثاين املعدّ ل  األّول  
و الدور، بتعديل صاحبه، وهذا ه فيكون كّل واحد منهما معدّ اًل لصاحبه، ومعد اًل 

 الذي ال خالف يف بطالكه، فيكون القطع ابلتعديل ابطاًل، أيًضا.
فلم يبق  ناّل االعتماد على االشتهار والتسليم، ومها طريقان ي فيدان احلكم 

ّن عدالة ؛ أل، ال على وجه القطع واليقنيالغالب ابلعدالة، لكن على وجه الظنّ 
 .ناّل هللا تعاىلالباطن غيب، ال يعلمه 

 ،والثقة ،ث املشهور ابلعدالةاحملدّ  ابب يف أنّ »قال اخلطيب البغدادّي: 
فيان وس ،مالك بن أكس أنّ  :مثال ذلك ،لال حيتاج نىل تزكية املعدّ   ،واألماكة
 والليث بن ،وأاب عمرو األوزاعيّ  ،اجوشعبة بن احلجّ  ،وسفيان بن عيينة ،الثوريّ 
الرمحن  وعبد ،ناوحيىي بن سعيد القطّ  ،د هللا بن املباركوعب ،اد بن زيدومحّ  ،سعد

د بن وأمح ،ان بن مسلموعفّ  ،ويزيد بن هارون ،احووكيع بن اجلرّ  ،بن مهديّ ا
 ،باهة الذكريف ك ،ومن جرى جمراهم ،وحيىي بن معني ،بن املدينّ  وعليّ  ،حنبل

ّّ  ،دالتهمعن عل سأ  ال ي   ،واالشتهار ابلصدق والبصرية والفهم ،واستقامة األمر ا ون
 . (1)«أو أشكل أمره على الطالبني ،ل عن عدالة من كان يف عداد اجملهولنيسأ  ي  

على  ني  ل  عدالة الراوي اترة تثبت بتنصيص معدّ  : »ابن الصالحوقال 
عدالته، واترة تثبت ابالستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بني أهل النقل أو حنوهم 

                                                           
 .51-56( الكفاية يف علم الرواية: 1)
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 نة شاهدةن بيّ غن فيه بذلك عاست   ،يه ابلثقة واألماكةوشاع الثناء عل ،من أهل العلم
 عتماد يف فنّ ، وعليه االوهذا هو الصحيح يف مذهب الشافعيّ  ا.بعدالته تنصيصً 

 لن ذكر ذلك من أهل احلديث أبو بكر اخلطيب احلافظ، ومثّ أصول الفقه. وِّ 
وأمحد  وكيع،و  املبارك، ، والليث، وابنوشعبة، والسفياكني، واألوزاعيّ  ذلك مبالك،

اهة الذكر ، ومن جرى جمراهم يف كببن املدينّ  بن حنبل، وحيىي بن معني، وعليّ ا
ّّ سأ  واستقامة األمر، فال ي   الة من ل عن عدسأ  ا ي  ل عن عدالة هتالء وأمثاهلم، ون

  .(1)«خفي أمره على الطالبني
جلميل ثناء اوال ،ابشتهاره ابخلري ،وتثبت عدالة الراوي» وقال ابن كثري:
 ة، أو اةنني منهم له، أو واحد على الصحيح، ولو بروايتهعليه، أو بتعديل األئمّ 

 .(2)«عنه يف قول
فإذا اكضاف نىل ذلك كّله اختالف املتّلفني، يف عدالة كثري من الرواة، 

 ازدادت األحكام ظنّـّية، وابتعدت عن القطع واليقني.
رية؛ الرواة، مع فروق يس وما قيل يف عدالة الرواة، ي قال أيًضا يف ضبط

أيًضا يف  حيتاج -يف شرط الضبط  -ولكّن اجلامع بينهما أّن احلكم على الرواة 
الغالب، نىل املعايشة، أو االعتماد على النقل، من املتّلف املعايش، كما حيتاج 

 املتّلف نىل ما ي ثبت كوكه ضابطًا، وهي أمور قائمة على الظّن، غالًبا.
لك كّله اختالف املتّلفني، يف ضبط كثري من الرواة، فإذا اكضاف نىل ذ

 ازدادت األحكام ظنّـّية، وابتعدت عن القطع واليقني.
والعدالة والضبط أمران أغلبّيان، حّت عند من يقول بتحّققهما يف بعض 

                                                           
 .213( معرفة أكواع علوم احلديث: 1)
 .131( اختصار علوم احلديث: 2)
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الرواة؛ فإّن الراوي املوصوف ابلعدالة ليس موصوفًا ابلعصمة، فاحنرافه عن العدالة 
 ر وارد، ال خالف فيه. أم -أحيااًن  -

ولذلك يكون املعدّ ل، قد اعتمد على الغالب، من أحوال الراوي، وأحياكه، 
مع صرفه النظر عن احلاالت القليلة، اليت احنرف فيها الراوي، عن العدالة، نن  

 كان املعدّ ل على علم هبا.
والوصف ابلضبط أيًضا أمر أغليّب، فإّن الراوي املوصوف ابلضبط ليس  

وًما، من السهو والنسيان والغفلة واخلطإ والوهم والتصحيف والتحريف معص
ا املراد من وصفه ابلضبط أّن الغالب عليه هو الضبط، مع جتويز  واالختالط؛ ونّّ

 خالف ذلك أحيااًن.
حّت احلديث الذي يكون الرواة يف سنده موصوفني ابلعدالة والضبط، 

رفوا عن العدالة، أو عن الضبط، عند ي كن أن يكون بعض هتالء الرواة قد احن
 رواية ذلك احلديث. 
من  ،أو عن غريه ،عن الزهريّ  ،سند لك احلديثونذا أ  »قال اخلليلّي: 

  .(1)«طئ الثقةفقد خي   ،د اإلسنادمبجرّ  ،تهفال حتكم بصحّ  ،ةاألئمّ 
 .  (2)«اظفّ احل  كبارناّل  ،وال يعرف ذلك ،وقد يهم الثقة»وقال ابن اجلوزّي: 

د اشتملت كتب اجلرح والتعديل، على أمساء كثري من الرواة املوصوفني وق
 أبهّنم ةقات، لكّنهم اختلطوا، يف آخر العمر.

ن آخرين: السالمة من الشذوذ، والسالمة من العّلة. ـولذلك زادوا شرطي
ر من ـــكثي  يـأيًضا، ف ،م على الظنّ ــقائ -ن ـــذين الشرطيـهحتق ق ي ـف -م ـحكـوال

                                                           
 .1/212( اإلرشاد: 1)
 .1/111( املوضوعات: 2)
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 قهما.ي حتق  ـختلفني فـمتّلفون مـسّيما حني يكون ال مواضع، والـال
ي كن  وهكذا، يرون أّن حديث اآلحاد ي فيد الظّن، يف أحسن أحواله؛ وال

ابلقطع النّ سيّب.  أن ي فيد القطع، ناّل نذا دّلت عليه أدّلة قطعّية، ابلقطع املطلق، ال
بعضهم يصفها صفها ابلقطعّية، و وقد اختلفوا يف قطعّية بعض األدّلة، فبعضهم ي

 ابلظنّـّية، وينفي عنها القطعّية.
 فاحلاصل من كّل ما تقّدم سّتة أمور مهّمة:  

وصف الصحيحني أبهّنما أصّح الكتب احلديثّية ال يعن صّحة كّل حديث  -1
وارد فيهما، بل يعن أهّنما أفضل من سائر الكتب احلديثّية، يف االشتمال على 

 ح.احلديث الصحي
وصف أحاديث الصحيحني بصّحة األساكيد ال يعن أّن متون تلك األساكيد  -2

 صحيحة؛ لصّحة أساكيدها، فقد يصّح اإلسناد، ويكون املنت منكرًا. 
كثري من أحاديث الصحيحني أتيت مرويّة بعّدة صيغ لفظّية متقاربة، مع  -3

 تبديل. خري، أواختالفات يسرية، أو كبرية، بزًيدة، أو كقيصة، أو تقدمي وأت
فاحلكم بصّحة احلديث ال يعن أّن كّل صيغة لفظّية مرويّة، تكون مطابقة ملا صّح 

 -غ دون ما سواها من الصي -صدوره من صاحب املنت. وتصحيح صيغة لفظّية 
 اجتهاد من املصّحح، ال ي فيد أكثر من الظّن.

لصّحة اب احلكم بصّحة صدور بعض أحاديث الصحيحني ال يستلزم احلكم -1
 املطاب قّية؛ فكثرية هي األحاديث املخالفة للواقع القطعّي. 

يعن  ال -ابالجتهاد، مّث التقليد  -تصحيح كثري من أحاديث الصحيحني  -5
ة تلك قد اتّفقوا على صحّ  -مقّلدين ـمجتهدين، والـمن ال -متّلفني كّلهم ـأّن ال

 األحاديث.
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طع لصحيحني، ليس اثبًتا على وجه القما ح كم عليه ابلصّحة من أحاديث ا -6
واليقني، ما دام من أحاديث اآلحاد، ناّل نذا جاء مصّحح احلديث بدليل قطعّي، 

 من أدّلة القطع املطلق، ي ثبت صّحته يقيًنا.
فإذا اعتمدان، على هذه احلقائق السّت، أمكن نبطال املقّدمة األوىل،  

 ة كّلها(.صحيح - نىل اإلسالم عند املنتسبني -القائلة: )أحاديث الصحيحني 
فاحلديث الذي يستند نليه صاحب الشبهة، نّما أن يكون واحًدا من 

 األحاديث املستثناة من التصحيح، أو ال يكون كذلك.
فإن كان واحًدا من األحاديث املستثناة، سقطت الشبهة القائمة عليه، بال 

له  غ لفظّية، أو يكونريب؛ ونن كان من غريها؛ فإّما أن يكون ملتنه عّدة صي
 صيغة لفظّية واحدة.

يغة لفظّية صفإن كاكت له عّدة صيغ لفظّية، وكاكت الشبهة مستندة نىل 
معّينة، دون ما سواها، سقطت الشبهة، بال ريب؛ ألّن ةبوت تلك الصيغة املعّينة 

 ال ي فيد أكثر من الظّن.
ا هي ندة نىل مست ونن كاكت الشبهة غري مستندة نىل صيغة معّينة، ونّّ

املعَن اإلْجايّل، أو كان للمنت صيغة لفظّية واحدة؛ فإّما أن يكون ذلك املنت 
 ، أو منسواًب صدوره نىل غريه. منسواًب صدوره نىل النيّب 

، وكاكت داللته خمالفة للواقع فإن كان املنت منسواًب صدوره نىل النيّب 
  نيبّ ة ابطلة؛ فإّن كالم الالقطعّي، سقطت الشبهة، بال ريب؛ ألّن هذه النسب

 ابطل فيه، فال خيالف الواقع القطعّي. حّق، ال
ونن كان املنت منسواًب صدوره، نىل بعض الصحابة، أو من جاء بعدهم،  

وكاكت داللته خمالفة للواقع القطعّي، سقطت الشبهة، أيًضا، بال ريب، حّت لو 
طئون، ، ي صيبون، وخي  صّح صدور املنت من أحدهم؛ ألهّنم بشر، غري معصومني
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ا احلّجة يف كالم هللا تعاىل، وكالم  سوامها من الكالم. ، دون مارسوله  ونّّ
نذا اشرتطنا )قطعّية األدّلة(، سقطت كّل شبهة، تستند ويف األحوال كّلها،  

 نىل منت ظّنّ الثبوت، ونن كان قطعّي الداللة.
 الـمقّدمة الثانية:

، فقد (اشتمال الصحيحني على بعض اإلسرائيلّياتأّما املقّدمة الثاكية: ) 
اختلف فيها املتّلفون املنتسبون نىل اإلسالم، قديًا وحديثًا، فكان هلم مخسة 

 مواقف خمتلفة:
وجود بعض اإلسرائيلّيات، يف الصحيحني، فمنهم من قطع بوجود القطع ب -1

 ة.كثري متون نسرائيلّية قليلة، ومنهم من قطع بوجود متون نسرائيلّية  
وجود بعض اإلسرائيلّيات، يف الصحيحني، فمنهم من رّجح وجود ترجيح  -2

 متون نسرائيلّية قليلة، ومنهم من رّجح وجود متون نسرائيلّية كثرية.
لّو الصحيحني من اإلسرائيلّيات، فليس فيهما أّي منت من املتون القطع خب -3

 اإلسرائيلّية، ابلقول القاطع.
 حني من اإلسرائيلّيات، فليس فيهما أّي منت من املتونخلّو الصحي ترجيح -1

 اإلسرائيلّية، ابلقول الراجح.
يعلم  ال بسبب اجلهل النّ سيّب، مبعَن أّن املتّلفالتوّقف يف هذه املسألة؛ نّما  -5

يف هذه املسألة أّي دليل قطعّي، أو أّي دليل ظّنّ؛ ولذلك يتوّقف فيها، حّت 
 لم. يقول ما ليس له به ع ال

 قديـم، ريحتص كأن يكون له  - بالتعص  ومن أمثلته  -ونّما بسبب اهلوى 
 ال يرتاجع ر، حّت ــفأعرض عن األم ؛ّم استبان له االشتمال، أو ابلعكسـابلنفي، ة

 عن قوله السابق.
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ونّما بسبب اخلوف، فيسكت عن التصريح برأي يف هذه املسألة؛ خشية 
ِّن صّرحوا ِبرا  ء خمالفة.أن يلحقه األذى 

 -لة يف هذه املسأ -ولذلك كان القطع ابالشتمال، أو القطع ابالكتفاء  
من قبيل القطع النّ سيّب، ال من قبيل القطع املطلق؛ ألّن املسألة خالفّية؛ فليست 
من املسائل اليت اتّفق عليها املتّلفون كّلهم، فإهّنم منتسبون عموًما نىل مذاهب 

 والعلوم. خمتلفة، يف األصول والفروع
وكذلك ترجيح االشتمال، أو ترجيح االكتفاء، يف هذه املسألة، فهو من  

 يّتفقوا قبيل الرتجيح النّ سيّب، ال من قبيل الرتجيح املطلق؛ ألّن املتّلفني املختلفني مل
 على ترجيح االشتمال، كما مل يّتفقوا على ترجيح االكتفاء.

أّن  ة، أوالواقع معدوم، يف هذه املسألوليس معَن القول ابلنّ سبّية أّن احلّق  
احلّق الواقع غري معلوم فيها؛ فإّن احلّق يف هذه املسألة، نّما أن يكون: )االشتمال(، 

 ونّما أن يكون: )االكتفاء(. 
فإذا افرتضنا أّن )االشتمال( هو احلّق، يف هذه املسألة؛ فإّن القائلني 

 ل ابلقطع منهم. ابالشتمال قد علموا احلّق، وال سّيما من قا
ونذا افرتضنا أّن )االكتفاء( هو احلّق، يف هذه املسألة؛ فإّن القائلني ابالكتفاء 

 قد علموا احلّق، وال سّيما من قال ابلقطع منهم.
معوا على  يعن أهّنم -يف هذه املسألة  -ولكّن االختالف بني املتّلفني  مل جي 

هم ابالشتمال، أو القاطع موقف واحد؛ وعدم نْجاعهم يعن أّن القاطع من
ا يقطع، أو يرّجح؛  ابالكتفاء، وكذلك مرّجح االشتمال، أو مرّجح االكتفاء، نّّ
العتماده على أدّلة ك سبّية، يراها هو أدّلة، وقد تكون أدّلة صحيحة، يف الواقع؛ 

صف ليست أدّلة كافية؛ ومن هنا جاء و  -ابلنسبة نىل من خالفه ابلرأي  -لكّنها 
 ّية(.)النّ سب



299 

لك أن ينسبا تصحيح ت -وال من حّق املصّحح  -فليس من حّق الطاعن  
 املتون املختل ف فيها، نىل املتّلفني كّلهم، ابالعتماد على تصحيح بعض املتّلفني

 فقط، ونن كثروا.
فكثرية هي األحاديث، اليت صّححها املتّلفون، من أهل احلديث، وأككرها 

 هل الرأي. املتّلفون من أهل الكالم، أو أ
نىل  ي لتفت وليس املتّلفون من أهل الكالم خبارجني عن اإلسالم؛ فال

أقواهلم، وليسوا أبقّل علًما وفقًها ودراية وتدبـّرًا، من أهل احلديث؛ فمن كّفرهم، 
 أو فّسقهم، أو ضّللهم، أو بّدعهم، أو جّهلهم؛ فقد أخطأ.

طئون، كما أّن   أهل الكالم قدولذلك قد ي صيب أهل احلديث، وقد خي 
طئون؛ فليس أحد الفريقني مبعصوم، من اخلطإ، وليس َثّة متّلف  ي صيبون، وقد خي 
من أهل احلديث، أو من أهل الكالم مبعصوم من اخلطإ. والتعّصب ألحد الفريقني 

 لن يغرّي احلقيقة الواقعة، ولن يزيد املختلفني ناّل اختالفًا. 
 ،أهل الكالمو  ،أهل احلديث :طائفتنيونذا قابلنا بني ال»قال ابن تيمّية: 

ّّ  ،فالذي يعيب بعض أهل احلديث وأهل اجلماعة حبشو القول ة هم بقلّ ا يعيبن
أو ، وضوعةوا أبحاديث ضعيفة أو مفبأن حيتجّ ، لا األوّ ة الفهم. أمّ أو بقلّ  ،املعرفة

 ،صحيحة يفهموا معَن األحاديث الفبأاّل  ،ا الثاينِباثر ال تصلح لالحتجاج. وأمّ 
األمر راجع نىل و  وال يهتدون للخروج من ذلك. ،بل قد يقولون القولني املتناقضني

ا ونمّ وضوعة، املا مفيدة كاألحاديث أهنّ  نّ ظ  ي   ،ا زًيدة أقوال غري مفيدةشيئني: نمّ 
ة  نىل صحّ اًل وّ أ باع احلديث حيتاجنذ كان اتّ  ،هم ال يفهموهنالكنّ  ،أقوال مفيدة

ن ترك نحدى فاخللل يدخل عليهم م ؛باع القرآناتّ ، كمعناه ا نىل فهمواثكيً  ،احلديث
ّّ  ،ومن عاهبم من الناس ؛متنياملقدّ  ذا موجود يف ه ريب أنّ  ا يعيبهم هبذا. والفإ

 ،ِباثر مفتعلةو ،والفروع ،األصول ون أبحاديث موضوعة يف مسائلحيتجّ  ،بعضهم
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 ،مون معناهويذكرون من القرآن واحلديث ما ال يفه ،وحكاًيت غري صحيحة
هبذا املنقول  -م نهنّ  ووضعوه على غري موضعه. مثّ  ،لوه على غري أتويلها أتوّ ورمبّ 

ا من أعيان امً عون أقو لون ويبدّ رون ويضلّ قد يكفّ  - واملعقول السخيف ،الضعيف
ما قد  ،على اخللق يوالتعدّ  ،ففي بعضهم من التفريط يف احلقّ  ؛لوهنموجيهّ  ،ةاألمّ 

البدع  وقد يكون من ،اا من القول وزورً وقد يكون منكرً  ،ارً يكون بعضه خطأ مغفو 
 .أو ظامل ، جاهلناّل  ،نكرهفهذا ال ي   ؛وجب غليظ العقوابتاليت ت   ،والضالالت

املسلمني ك  - ابلنسبة نىل غريهم يف ذلك -وقد رأيت من هذا عجائب. لكن هم 
الظلم واجلهل  من - يف كثري من املسلمني وال ريب أنّ  ،ة املللابلنسبة نىل بقيّ 
 رّ ش لكن كلّ  ؛اشيء علمً   من أحاط بكلّ ال يعلمه ناّل  ما - والبدع والفجور

فهو  ،ريهمخري يكون يف غ وكلّ  ،أكثر فهو يف غريهم ،يكون يف بعض املسلمني
ا م وهكذا أهل احلديث ابلنسبة نىل غريهم. وبيان ذلك: أنّ  ،فيهم أعلى وأعظم

 والتصديق ره طريق نىل التصوّ فيد مع اعتقاد أكّ  ي  الذي ال - ر من فضول الكالمك  ذ  
هو يف أهل الكالم واملنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو يف أهل احلديث؛  -

فبإزاء احتجاج أولئك ابحلديث الضعيف احتجاج هتالء ابحلدود واألقيسة الكثرية 
ولئك أبحاديث م ألّ وِبزاء تك ، وضالاًل فيد جهاًل فيد معرفة؛ بل ت  العقيمة؛ اليت ال ت  

ك ما هو أعظم من ذل - من القول بغري علم -ف هتالء تكلّ  ،ال يفهمون معناها
. (1)وما أحسن قول اإلمام أمحد: "ضعيف احلديث خري من رأي فالن". وأكثر

 بعضهم يفهمه الذي ال - يقولوكه من الكالم ما ة: أنّ ألهل احلديث من املزيّ  مثّ 
ون من القول ففيتكلّ  ،مةا املتكلّ وأمّ  ،ا بذلكوقد آمنو  ،هو كالم يف كفسه حقّ  -

 ،ث ضعيفون حبدييستدلّ  وأهل احلديث ال .ه حقّ وال يعلمون أكّ  ،ما ال يفهموكه

                                                           
 ّي!!!يل املنهج األةرّي، على املنهج العقلهذا القول كتيجة من كتائج الغلّو، يف تفض( 1)
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فرع من  ا يفا يف أتييده؛ ونمّ بل نمّ  ،من أصول الشريعة ،يف كقض أصل عظيم
 ةون ابحلدود واملقاييس الفاسدة يف كقض األصول احلقّ وأولئك حيتجّ  ،الفروع

  .(1)«لثابتةا
كّل   ال يعن أكّه صحيح، عند -حلديث معنّي  -فتصحيح أهل احلديث  

متّلف ينتسب نىل اإلسالم؛ ألّن أهل احلديث ليسوا ناّل طائفة من طوائف 
املنتسبني نىل اإلسالم؛ وقد صرّح كثري من متلّفي الطوائف األخرى، قديًا وحديثًا، 

 بتضعيف كثري من متون الصحيحني. 
ت تسميتهم: )أهل احلديث( ت وجب كوهنم أعلم ابحلديث، من وليس

غريهم؛ فإهّنم نن كاكوا أعلم من أهل الكالم بنقد األساكيد، وبنقد كثري من املتون؛ 
 فليس َثّة دليل قطعّي، يدّل على كوهنم أعلم منهم بنقد املتون كّلها. 

ِّا ورد يف  ،وأبرز الرواًيت اليت اختلفوا، يف كسبتها نىل اإلسرائيلّيات 
الصحيحني، أو يف أحدمها، هي تلك اليت يكون يف نسنادها )أبو هريرة(، وهو 
ِّن  واحد من الصحابة، املشهورين، املكثرين؛ وقد ذكر بعض املتّلفني أكّه كان 

 أخذ عن )كعب األحبار(.
 نــع ،رـــابـو رواية األكـوه - وعــن هذا النـوم»قال زين الدين العراقّي:  

 هريرة، بعة، وأِبعن التابعني، كرواية العبادلة األر  ،رواية الصحابة - صاغراأل
 . (2)«وأكس بن مالك، عن كعب األحبار ،سفيان ومعاوية بن أِب

ب، ـــعـن كـــم ،اهــقّ ـلــرة تـــريــأاب ه ولعلّ »ّي: ــالوادع بن هادي لـــال مقبـوق
م ـــوهّ ــفت ،رةــريــو هــه أبـــث بدّ ــه، فحـــةحدّ ـوي ،هـــجالسـان يــك اــم ،ارـً ان كثيـــه كـكّ إف

                                                           
 .21-1/21( جمموعة الفتاوى: 1)
 .2/112( شرح التبصرة: 2)
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 . (1)«...مـــــعلأوهللا ، هــعـرفـف ،وعـــــرفـه مكّ أ - هـــعن -رواة ــض الـبع
و)كعب األحبار( واحد من أبرز الذين أ خذت عنهم )اإلسرائيلّيات(، 

 وهو معدود من ْجلة التابعني.
لذي كان مة احلرب، االعاّل  ،اليماينّ  مرييّ كعب بن ماتع احل»قال الذهيّب: 

،  م عمريف أًيّ  ،وقدم املدينة من اليمن،  ، فأسلم بعد وفاة النيبّ يهودًيًّ 
 ة، وحيفظةهم عن الكتب اإلسرائيليّ فكان حيدّ ،  دفجالس أصحاب حممّ 

متني الدًيكة، من  عجائب، وأيخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن اإلسالم،
رة، هري ث عنه: أبوحدّ  ث عن عمر، وصهيب، وغري واحد.حدّ  اء.كبالء العلم

وهو اندر  ،عن التابعيّ  اس، وذلك من قبيل رواية الصحاِبّ ومعاوية، وابن عبّ 
 .(2)«عزيز

ن أهل اة عا متلقّ واألقرب يف مثل هذه السياقات أهنّ »وقال ابن كثري: 
 - عاىلما هللا تساحمه -كرواًيت كعب ووهب   ،د يف صحفهموج  ي  ا ِّ  ،الكتاب

 ،والغرائب ،من األوابد ،من أخبار بن نسرائيل ،ةقاله نىل هذه األمّ كفيما 
 ، سبحاكههللا وقد أغَن .سخل وك  دّ ف وب  رّ ا ح  وِّ  ،وما مل يكن ،ا كانِّ  ،والعجائب

 . (3)«منه وأكفع وأوضح وأبلغ عن ذلك مبا هو أصحّ 
يف  ريرة، عموًما، اليتولذلك افرتض بعض املتّلفني أّن رواًيت أِب ه

الصحيحني، واليت يف غريمها، نذا كاكت تتضّمن متواًن غريبة منكرة، تضاهي املتون 
 اإلسرائيلّية؛ فإهّنا مأخوذة عن كعب األحبار، وال سّيما مع العنعنة.

وقد هداان هللا من قبل نىل محل بعض مشكالت »قال حمّمد رشيد رضا: 
                                                           

 .121ّلة ظاهرها الصّحة: ع  ( أحاديث م  1)
 .131-3/153( سري أعالم النبالء: 2)
 .113/ 11( تفسري القرآن العظيم: 3)
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لى الذي أدخل ع ،الرواية عن كعب األحبار على ،أحاديث أِب هريرة املعنعنة
 ؛ودجله ني كذبهةوخفي على كثري من احملدّ  ،اتمن اإلسرائيليّ  ،اا كثريً املسلمني شيئً 

 يز مرفوع ع   اظ يف حديثتنا على ذلك بطعن أكرب احلفّ ده، وقد قويت حجّ لتعبّ 
 .(1)«نليه فيه التصريح ابلسماع

 لألحاديث املطعون فيها:  أمثلة
 ض أحاديث الصحيحني، اليت طعن فيها بعض املتّلفني، املنتسبنيوهذه بع

 نىل املذاهب الع ق ديّة املختلفة، قديًا وحديثًا؛ وصرّح بعضهم بنسبة تلك األحاديث
 نىل اإلسرائيلّيات، أو أشباه اإلسرائيلّيات:

، يـ ْوم   التـ ْرب ة    اَّلل    خ ل ق  »روى مسلم:  -1  اأْل ح د ، يـ ْوم   اجلْ ب ال   اف يه   و خ ل ق   الس ْبت 
ةـْنـ نْي ، يـ ْوم   الش ج ر   و خ ل ق   اث   يـ ْوم   اْلم ْكر وه   و خ ل ق   اال   اأْل ْرب ع اء ، يـ ْوم   الن ور   و خ ل ق   ء ،الث ال 
، يـ ْوم   الد و اب   ف يه ا و ب ث    ع ة ،اجلْ م   يـ ْوم   م نْ  اْلع ْصر   ، بـ ْعد   آد م   و خ ل ق   اخلْ م يس 

ر   يف   ، آخ  ر   يف   اخلْ ْلق   . (2)«الل ْيل   ن ىل   اْلع ْصر   نْي  بـ   ف يم ا اجلْ م ع ة ، س اع ات   م نْ  س اع ة   آخ 
ت ون   ط ول ه   ه ،ص ور ت   ع ل ى آد م   اَّلل    خ ل ق  »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -2  س 

: خ ل ق ه ، فـ ل م ا ذ ر اًعا. ، ع ل ى لّ مْ ف س   اْذه ْب، ق ال  ئ ك ة ، م ن   كـ ف ر   أ ول ئ ك   ج ل وٌس، اْلم ال 
، م ا ف اْست م عْ  ،ذ رّ ي ت   و حت  ي ة   حت  يـ ت ك   ف إ كـ ه ا حي  ي وك ك  : ك  م   فـ ق ال   فـ ق ال وا: ع ل ْيك ْم، الس ال 
م    ص ور ة   ع ل ى اجلْ ن ة   ي ْدخ ل   م نْ  ف ك ل   اَّلل  "، "و ر مْح ة   فـ ز اد وه : اَّلل  ، و ر مْح ة   ع ل ْيك   الس ال 

 .(3)«اآْلن   ح ت   بـ ْعد ، يـ نـْق ص   اخلْ ْلق   يـ ز ل   فـ ل مْ  آد م .
لش كّ   أ ح ق   حن ْن  »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -3 :  ن ذْ  ر اه يم ،ن بْـ  م نْ  اب  ق ال 

                                                           
 .5/113( تفسري القرآن احلكيم: 1)

 .2153/21، رقم 2191-1/2113( صحيح مسلم: 2)
، رقم 1/2153، واكظر: صحيح مسلم: 9513، رقم 9/2233( صحيح البخارّي: 3)

2511/25 . 
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 .(1)﴾قـ ْليب   ل ي ْطم ئ ن   و ل ك نْ  بـ ل ى ق ال   تـ ْتم نْ  أ و مل ْ  ق ال   اْلم ْوت ى حت ْي   ك ْيف   أ ر ين   ر بّ  ﴿
ْجن   يف   ب ْثت  ل   و ل وْ  ش د يد ، ر ْكن   ن ىل   أي ْو ي ك ان   ل ق دْ  ل وطًا، اَّلل    و يـ ْرح م    م ا ط ول   السّ 

، ل ب ث   ي   أل  ج ْبت   ي وس ف 
 .(2)«الد اع 

ث   ن ال    ن بـْر اه يم   ذ بْ ي كْ  مل ْ »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -1  ة ال 
، ت  تـ نْي   ك ذ اب  نـْه ن   ة نـْ ﴿ب ْل  و قـ ْول ه : ،(3)﴿ن يّن  س ق يٌم﴾ . قـ ْول ه : اَّلل    ذ ات   يف   م 

: .(1)فـ ع ل ه  ك ب ري ه ْم ه ذ ا﴾ ن ا و ق ال   م ن   ج ب ار   ىع ل   أ ت ى ن ذْ  و س ار ة ، يـ ْوم   ذ ات   ه و   بـ يـْ
، ن  أ ْحس   م نْ  اْمر أ ةٌ  م ع ه   ر ج اًل، ه ه ن ا ن ن   ل ه : ف ق يل   ر ة ،اجلْ ب اب    ه  ف س أ ل   ن ل ْيه ، ف أ ْرس ل   الن اس 

: ع نـْه ا، : ه ذ ه ؟ م نْ  فـ ق ال  ، ق ال  : س ار ة ، ف أ ت ى أ ْخيت   و ْجه   ع ل ى ل ْيس   س ار ة ، ًي   فـ ق ال 
،و غ يْـ  غ رْي ي م ْتم نٌ  اأْل ْرض   ا و ن ن   ر ك  ، ه ذ  ، ك ك  أ   ف أ ْخبـ ْرت ه   س أ ل ن  ، ف ال   أ ْخيت   ت ك ذّ ب ين 
ذ ، د ه ،ب ي   يـ تـ ن او هل  ا ذ ه ب   ع ل ْيه ، د خ ل تْ  فـ ل م ا ن ل يـْه ا، ف أ ْرس ل   : ف أ خ   اَّلل  ، اْدع ي فـ ق ال 

، و ال   ، اَّلل  ، ف د ع ت   أ ض ر ك  ذ   الث اك ي ة ، ن او هل  اتـ   مث    ف أ ْطل ق  ثْـل ه ا ف أ خ  : أ ش د ، أ وْ  م   فـ ق ال 
، اَّلل    اْدع ي ، و ال   يل  ، ف د ع ْت، أ ض ر ك  : ج ب ت ه ،ح   بـ ْعض   ف د ع ا ف أ ْطل ق   مل ْ  ن ك ك مْ  فـ ق ال 
ْت وين   ، أت  ت م وين   ن ّ  ا ِب  ْكس ان  ، أ تـ يـْ ،اج  ه   ف أ ْخد م ه ا ب ش ْيط ان   ْوم أ  ف أ   ي ص لّ ي، و ه و   ف أ تـ ْته ، ر 
ر ، أ و   اْلك اف ر ، ك ْيد   اَّلل    ر د   ق ال ْت: م ْهي ا، ب ي د ه :  . (9)«ه اج ر   حن ْر ه ، و أ ْخد م   يف   اْلف اج 

ه   ن بـْر اه يم   يـ ْلق ى»روى البخارّي:  -5  قـ تـ ر ةٌ  آز ر   و ْجه   ع ل ىو   اْلق ي ام ة ، يـ ْوم   آز ر   أ اب 
                                                           

 .261( البقرة: 1)

، 1/133، واكظر: صحيح مسلم: 3132، رقم 1231-3/1233( صحيح البخارّي: 2)
 .191/235رقم 

 .53( الصافّات: 3)
 .63( األكبياء: 1)

، 1511-1/1511، واكظر: صحيح مسلم: 3113قم ، ر 3/1229( صحيح البخارّي: 9)
 . 2311/191رقم 
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: أ ق لْ  أ مل ْ  ن بـْر اه يم : ل ه   فـ يـ ق ول   و غ بـ ر ٌة، ، ال   ل ك  ن  ،أ ْعص   ال   ف اْليـ ْوم   أ ب وه : يـ ق ول  فـ   تـ ْعص   يك 
، ًي   ن بـْر اه يم : فـ يـ ق ول   ْزي   ف أ ي   يـ بـْع ث ون ، ْوم  يـ   خت ْز ي ن   أ ال   و ع ْدت ن   ن ك ك   ر بّ   أ ْخز ى خ 

: اَّلل    فـ يـ ق ول   اأْل بـْع د ؟ ِب  أ   م نْ  : مث    اْلك اف ر ين ، ع ل ى ة  اجلْ ن   ح ر ْمت   ن يّن   تـ ع اىل   ًي   يـ ق ال 
؟ حت ْت   م ا ن بـْر اه يم ، ، ر ْجل ْيك  ،م ْلت   ب ذ يخ   ه و   ف إ ذ ا فـ يـ ْنظ ر   ْلق ىفـ يـ   ب ق و ائ م ه ، فـ يـ ْتخ ذ   ط خ 

 .(1)«الن ار   يف  
ل   أ ي وب   بـ يـْن م ا»البخارّي: روى  -6 اًن، يـ ْغت س  ، م نْ  ج ر اد ، ر ْجل   ه  ع ل يْ  خ ر   ع ْرًي   ذ ه ب 

، ًي   ر ب ه : فـ ن اد اه   ةـ ْوب ه ، يف   حي ْث ي ف ج ع ل   ، ك نْ أ   أ مل ْ  أ ي وب  : تـ ر ى؟ ع م ا أ ْغنـ يـْت ك   ق ال 
، ًي   بـ ل ى، ، غ َن   ال   و ل ك نْ  ر بّ   .(2)«بـ ر ك ت ك   ع نْ  يل 

 س ج ًدا اْلب اب   اْدخ ل وا﴿ ن ْسر ائ يل : ل ب ن   ق يل  »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -7
ط ةٌ  و ق ول وا ل وا، .(3)﴾ح   يف   ح ب ٌة، ق ال وا:و   أ ْست اه ه ْم، ع ل ى يـ ْزح ف ون   ف د خ ل وا فـ ب د 
 .(1)«ش ْعر ة  

ل ون  يـ ْغت   ن ْسر ائ يل   بـ ن و ك اك تْ »ّي: روى الشيخان، واللفظ للبخار  -8  يـ ْنظ ر   ع ر اًة، س 
، ن ىل   بـ ْعض ه مْ  ل   م وس ى و ك ان   بـ ْعض  ه ، يـ ْغت س  ْن ع   م ا اَّلل  ،و   فـ ق ال وا: و ْحد   أ نْ  م وس ى ي 
ل   ، أ ك ه   ن ال   م ع ن ا، يـ ْغت س  ل ، م ر ةً  ف ذ ه ب   آد ر   فـ ف ر   ح ج ر ، ع ل ى ب ه  ةـ وْ  ع  فـ و ض   يـ ْغت س 
: ن ْةر ه ، يف   م وس ى ف خ ر ج   ب ثـ ْوب ه ، احلْ ج ر   ، يـ ق ول  ، ًي   ةـ ْوِب   بـ ن و ك ظ ر تْ  ح ت   ح ج ر 

، م نْ  مب  وس ى م ا و اَّلل  ، فـ ق ال وا: م وس ى، ن ىل   ن ْسر ائ يل   حلْ ج   ف ط ف ق   ةـ ْوب ه ، أ خ ذ  و   أب ْس   ر  اب 

                                                           
 .3112، رقم 3/1223( صحيح البخارّي: 1)
 .3211، رقم 3/1211( صحيح البخارّي: 2)
 ، ابلواو.﴾و اْدخ ل وا﴿ويف اآلية:  .95( البقرة: 3)

، 1/2312، واكظر: صحيح مسلم: 3222، رقم 1213-3/1215( صحيح البخارّي: 1)
 .3119/1رقم 
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حلْ ج ر ، ل ن د بٌ  ن ك ه   و اَّلل  ، ه ر يـْر ة : أ ب و ق ال  فـ   ض ْراًب. حلْ ج ر   ض ْرابً  س بـْع ٌة، أ وْ  ت ةٌ س   اب   .(1)«اب 
ل  »: للبخاريّ واللفظ  الشيخان،روى  -9 ،  س ىم و  ن ىل   اْلم ْوت   م ل ك   أ ْرس 

: ر بّ ه ، ن ىل   فـ ر ج ع   ص ك ه ، ج اء ه ، فـ ل م ا ، ي ر يد   ال   ع ْبد ، ىل  ن   ْلت ن  أ ْرس   فـ ق ال   فـ ر د   اْلم ْوت 
: ع يـْن ه ، ع ل ْيه   اَّلل    ْع، و ق ال   ط تْ غ   م ا ب ك لّ   فـ ل ه   ةـ ْور ، م نْت   ل ىع   ي د ه   ي ض ع   ل ه : فـ ق لْ  اْرج 
: س ن ٌة، ش ْعر ة   ب ك لّ   ي د ه ، ب ه   ، أ يْ  ق ال  : م اذ ا؟ مث    ر بّ  ، مث    ق ال  : اْلم ْوت   ف اآْلن ، ق ال 

: ر ،حب  ج   ر ْمي ةً  اْلم ق د س ة ، اأْل ْرض   م ن   ي ْدك ي ه ، أ نْ  اَّلل    ف س أ ل   :  اَّلل    ر س ول   ق ال   ق ال 
، ج اك ب   ن ىل   قـ بـْر ه ، أل  ر يـْت ك مْ  مث  ، ك ْنت   فـ ل وْ   .(2)«اأْل مْح ر   اْلك ث يب   ْند  ع   الط ر يق 

 ر هبّ  م ا، ، ع ْند   و م وس ى آد م   اْحت ج  »روى الشيخان، واللفظ ملسلم:  -11
 م نْ  ف يك   و كـ ف خ   ي د ه ،ب   اَّلل    خ ل ق ك   ال ذ ي آد م   أ ْكت   م وس ى: ق ال   م وس ى، آد م   ف ح ج  

ه ، ئ ك ت ه ، ل ك   و أ ْسج د   ر وح  ، ب ْطت  هْ أ   مث    ج ن ت ه ، يف   و أ ْسك ن ك   م ال   ىل  ن   خب  ط يئ ت ك   الن اس 
؟ م ه ، ه  ب ر س ال ت   اَّلل    اْصط ف اك   ال ذ ي م وس ى أ ْكت   آد م : فـ ق ال   اأْل ْرض   و أ ْعط اك   و ب ك ال 
يًّا، و قـ ر ب ك   ش ْيء ، ك لّ   ت بـْي ان   ف يه ا اأْل ْلو اح ،  ل  قـ بْ  ،التـ ْور اة   ك ت ب   اَّلل    ج ْدت  و   ف ب ك مْ  ْن  

؟ أ نْ   آد م   و ع ص ى﴿ ف يه ا: و ج ْدت   فـ ه لْ  آد م : ق ال   ع اًما، أب  ْرب ع ني   م وس ى: ق ال   أ ْخل ق 
: ؟(3)﴾فـ غ و ى ر ب ه   : كـ ع ْم، ق ال  تـ ب ه   ،ع م اًل  ع م ْلت   أ نْ  ع ل ى أ فـ تـ ل وم ن   ق ال   ع ل ي   اَّلل    ك 
 .(1)«م وس ى آد م   : ف ح ج   اَّلل    ر س ول   ق ال   س ن ًة؟ أب  ْرب ع ني   ل ق ن  خي ْ  أ نْ  قـ ْبل   أ ْعم ل ه ، أ نْ 

: اْست ب  »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -11 ن   اْلم ْسل م ني ، م ن   ر ج لٌ  ر ج ال 
                                                           

 .333/19، رقم 1/261، واكظر: صحيح مسلم: 211، رقم 1/111( صحيح البخارّي: 1)
، 1513-1/1512، واكظر: صحيح مسلم: 1211، رقم 1/113( صحيح البخارّي: 2)

 .2312/191رقم 

 .121( طه: 3)

، رقم 3/1291، واكظر: صحيح البخارّي: 2692/19، رقم 1/2113( صحيح مسلم: 1)
3225 . 
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،اْلع ال م   ىع ل   حم  م ًدا اْصط ف ى و ال ذ ي اْلم ْسل م : ق ال   اْليـ ه ود ، م ن   و ر ج لٌ   فـ ق ال   ني 
ه   ْلم ْسل م  ا فـ ر ف ع   اْلع ال م ني ، ع ل ى م وس ى اْصط ف ى و ال ذ ي اْليـ ه ود ي : ، ع ْند   ي د   ذ ل ك 

، و ْجه   فـ ل ط م   ّ   ن ىل   اْليـ ه ود ي   ف ذ ه ب   اْليـ ه ود يّ   و أ ْمر   ر ه  أ مْ  م نْ  ك ان   مب  ا ، ف أ ْخبـ ر ه   الن يب 
، ، ع نْ  ف س أ ل ه   اْلم ْسل م ،  الن يب    د ع اف   اْلم ْسل م   : ال   الن يب    ال  فـ ق   ف أ ْخبـ ر ه ، ذ ل ك 
 أ و ل   ف أ ك ون   م ع ه ْم، ف أ ْصع ق   ة ،اْلق ي ام   يـ ْوم   ي ْصع ق ون   الن اس   ف إ ن   م وس ى، ع ل ى خت  ريّ  وين  

ط شٌ  م وس ى ف إ ذ ا ي ف يق ، م نْ  ، ج اك ب   اب  ، ف يم نْ  ان  أ ك   أ ْدر ي: ف ال   اْلع ْرش   ف أ ف اق   ص ع ق 
 .(1)«اَّلل    اْستـ ثْـَن   ِ  ن   ك ان   أ وْ  قـ ْبل ي،
ٌّ  غ ز ا»روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -12  ل ق ْوم ه : ق ال  فـ   اأْل كْب ي اء ، م ن   ك يب 

بـ ْعن   ال    أ ح دٌ  و ال   هب  ا، يـ نْب   و ل م ا هب  ا، يـ ْبن    أ نْ  ي ر يد   و  و ه   اْمر أ ة ، ب ْضع   م ل ك   ر ج ٌل، يـ تـْ
، أ وْ  غ ن ًما، اْشتـ ر ى أ ح دٌ  و ال   س ق وفـ ه ا، يـ ْرف عْ  و مل ْ  بـ ي واًت، بـ َن    يـ نـْت ظ ر   و ه و   خ ل ف ات 

د ه ا، ة   اْلق ْري ة   م ن   ف د ان   فـ غ ز ا، و ال  ، نْ م   ق ر يًبا أ وْ  اْلع ْصر ، ص ال  : فـ ق ال   ذ ل ك   ل لش ْمس 
ن ا، اْحب ْسه ا الل ه م ، م ْأم وٌر، و أ ان   م ْأم ور ٌة، ن ك ك    ع ل ْيه ، اَّلل    فـ ت ح   ح ت   ،ف ح ب س تْ  ع ل يـْ

: ْطع ْمه ا،ت   فـ ل مْ  ل ت ْأك ل ه ا، -الن ار   يـ ْعن   - ف ج اء تْ  اْلغ ن ائ م ، ف ج م ع    ف يك مْ  ن ن   فـ ق ال 
: ب ي د ه ، ج ل  ر   ي د   فـ ل ز ق تْ  ر ج ٌل، ق ب يل ة   ك لّ   م نْ  فـ ْليـ ب اي ْعن   غ ل واًل،  ،اْلغ ل ول   ف يك م   فـ ق ال 

، فـ ْلتـ ب اي ْعن   ة ة   أ وْ  ر ج ل نْي   ي د   فـ ل ز ق تْ  ق ب يل ت ك  : ب ي د ه ، ة ال  ، ف يك م   فـ ق ال   اء واف ج   اْلغ ل ول 
، م ن   بـ ق ر ة   ر ْأس   م ْثل   ب ر ْأس   ،ال ف ج اء ت   فـ و ض ع وه ا، الذ ه ب  ل تـْه ا، ن ار   اَّلل    أ ح ل   مث    ف أ ك 

، ض ْعف ن ا ر أ ى اْلغ ن ائ م ، ل ن ا  .(2)«ل ن ا ف أ ح ل ه ا و ع ْجز ان 
 ط وف ن  : أل    د او د   ْبن   س ل ْيم ان   ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -13

                                                           
-1/1513، واكظر: صحيح مسلم: 2251، رقم 591-2/513لبخارّي: ( صحيح ا1)

 .2313/193، رقم 1511
، 1361-3/1366، واكظر: صحيح مسلم: 2396، رقم 3/1136( صحيح البخارّي: 2)

 .1111/32رقم 
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ل ة   ًما، اْمر أ ة   ك ل   ت ل د   اْمر أ ة ، مب  ئ ة   الل يـْ : ل ه   فـ ق ال   اَّلل  ، ب يل  س   يف   يـ ق ات ل   غ ال   ْل:ق   اْلم ل ك 
، يـ ق ْل، فـ ل مْ  اَّلل  ، ش اء   ن نْ  ي 

نـْه ن ، ت ل دْ  و مل ْ  هب  ن ، ف أ ط اف   و ك س   ك ْصف   اْمر أ ةٌ  ن ال   م 
: : ل وْ  الن يب    ق ال   .ن ْكس ان    .(1)«حل  اج ت ه   أ ْرج ى و ك ان   حي ْن ْث، مل ْ  اَّلل  ، ش اء   ن نْ  ق ال 

ْل ةٌ  قـ ر ص تْ »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -11  ف أ م ر   اأْل كْب ي اء ، م ن   ك ب يًّا ّ 
، ب ق ْري ة   ْل ٌة، ك  قـ ر ص تْ  أ نْ  :ن ل ْيه   اَّلل    ف أ ْوح ى ف أ ْحر ق ْت، الن ْمل  ، م ن   أ م ةً  أ ْحر ْقت   ّ   اأْل م م 

 .(2)«ت س بّ ح  
 ي ْدر ى ال   ر ائ يل ،ن سْ  ب ن   م نْ  أ م ةٌ  ف ق د تْ » روى الشيخان، واللفظ للبخارّي: -15

، ن ال   أ ر اه ا ال   و ن يّن   فـ ع ل ْت، م ا ع   ن ذ ا اْلف ْأر  ،إْل  ا أ ْلب ان   هل  ا و ض  ع   و ن ذ ا ت ْشر ْب، مل ْ  ب ل   و ض 
  .(3)«ش ر ب تْ  الش اء ، أ ْلب ان   هل  ا

 و مل ْ  الط ع ام ، ب ث  خي ْ  مل ْ  ن ْسر ائ يل ، بـ ن و ل ْوال  »روى الشيخان، واللفظ ملسلم:  -16
ْهر   ز ْوج ه ا، أ كـْث ى خت  نْ  مل ْ  ح و اء ، و ل ْوال   الل ْحم ، خي ْن ز    .(1)«الد 
ة ٌة: ن ال   اْلم ْهد   يف   يـ ت ك ل مْ  مل ْ »روى الشيخان، واللفظ ملسلم:  -17  اْبن   ع يس ى ة ال 
ب   م ْرمي  ،  ف يه ا، ف ك ان   ْوم ع ًة،ص   ف اخت  ذ   ع اب ًدا، ر ج اًل  ج ر ْيجٌ  و ك ان   -ج ر ْيج   و ص اح 
: ج ،ج ر يْ  ًي   فـ ق ال ْت: ي ص لّ ي، و ه و   أ م ه ، ف أ تـ ْته   ، ًي   فـ ق ال  ، أ مّ ي ر بّ  يت   ف أ قْـب ل   و ص ال 

                                                           
، 3/1219، واكظر: صحيح مسلم: 1311، رقم 2115-9/2111( صحيح البخارّي: 1)

 .1691/22رقم 
، رقم 1/1193، واكظر: صحيح مسلم: 2596، رقم 3/1133( صحيح البخارّي: 2)

2211/115. 
، رقم 1/2231، واكظر: صحيح مسلم: 3123، رقم 3/1213( صحيح البخارّي: 3)

2331/61. 

، رقم 3/1212، واكظر: صحيح البخارّي: 1111/63، رقم 2/1132( صحيح مسلم: 1)
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ت ه ، ع ل ى  ،ج ر ْيج   ًي   فـ ق ال ْت: ي ص لّ ي، ه و  و   أ تـ ْته ، اْلغ د ، م ن   ك ان   فـ ل م ا ف اْكص ر ف ْت، ص ال 
: ، ًي   فـ ق ال  ، أ مّ ي ر بّ  يت  ت ه ، ع ل ى ف أ قْـب ل   و ص ال   اْلغ د ، م ن   ك ان   افـ ل م   ص ر ف ْت،ف اكْ  ص ال 
: ج ر ْيج ، ًي   فـ ق ال ْت: ي ص لّ ي، و ه و   أ تـ ْته ، ، أ يْ  فـ ق ال  ، مّ يأ   ر بّ  يت   ع ل ى ف أ قْـب ل   و ص ال 

ت ه ، : ص ال  . وه  و ج   ن ىل   يـ ْنظ ر   ح ت   َ  ْته ، ال   الل ه م ، فـ ق ال ت  اك ر   اْلم وم س ات   بـ ن و فـ ت ذ 
ئـْت مْ  ن نْ  فـ ق ال ْت: حب  ْسن ه ا، يـ ت م ث ل   ب غ يٌّ، اْمر أ ةٌ  و ك اك ت   و ع ب اد ت ه ، ج ر جْيًا ن ْسر ائ يل    ش 
: ل ك ْم، أل  ْفت نـ ن ه    ن ىل   أي ْو ي ك ان   ر اع ًيا، ف أ ت تْ  ل يـْه ا،ن   يـ ْلت ف تْ  فـ ل مْ  ل ه ، فـ تـ ع ر ض تْ  ق ال 

نـ ْته   ص ْوم ع ت ه ، ه ا، م نْ  ف أ ْمك   ه و   ق ال ْت: و ل د ْت، فـ ل م ا ْت،ف ح م ل   ع ل يـْه ا، فـ و ق ع   كـ ْفس 
، م نْ  ز ل وه ، ف أ تـ ْوه ، ج ر ْيج  : ي ْضر ب وك ه ، ع ل واو ج   ص ْوم ع ت ه ، و ه د م وا ف اْستـ نـْ  م ا فـ ق ال 

، هب  ذ ه   ز كـ ْيت   ق ال وا: ش ْأك ك ْم؟ ، فـ و ل د تْ  اْلب غ يّ   ب ه ، ف ج اء وا الص يب  ؟ أ ْين   :فـ ق ال   م ْنك 
: ، فـ ق ال  ، ح ت   د ع وين  ي 

، فـ ل م ا ف ص ل ى، أ ص لّ   ه ،ب ْطن   يف   ف ط ع ن   الص يب  ، ىأ ت   اْكص ر ف 
: م ، ًي   و ق ال  ؟ م نْ  غ ال  : أ ب وك  نٌ  ق ال  : الر اع ي، ف ال  ، ع ل ى اف أ قْـبـ ل و  ق ال   ل وك ه ،يـ ق بّ   ج ر ْيج 

، م نْ  ص ْوم ع ت ك   ل ك   كـ ْبن   و ق ال وا: ب ه ، و يـ ت م س ح ون   :ق   ذ ه ب  ، ال   م نْ  أ ع يد وه ا ال 
ن ا -فـ ف ع ل وا  ك اك ْت، ك م ا ط ني ، ٌّ  و بـ يـْ ه   م نْ  يـ ْرض ع   ص يب   ع ل ى ر اك بٌ  ر ج لٌ  ف م ر   ،أ مّ 
ا، م ْثل   ْبن  ا اْجع ل   الل ه م ، أ م ه : فـ ق ال تْ  ح س ن ة ، و ش ار ة   ف ار ه ة ، د اب ة    الث ْدي ، فـ تـ ر ك   ه ذ 

: ن ل ْيه ، فـ ن ظ ر   ن ل ْيه ، و أ قْـب ل    ج ع ل  ف   ة ْدي ه ، ع ل ى أ قْـب ل   مث    ثْـل ه ،م   جت ْع ْلن   ال   الل ه م ، فـ ق ال 
ع ، : يـ ْرت ض   ع ه  ِب  ْصب   اْرت ض اع ه ، حي ْك ي ، و ه و   اَّلل    ول  ر س   ن ىل   أ ْكظ ر   ف ك أ يّن   ق ال 
: ي  ص ه ا. ف ج ع ل   ف م ه ، يف   الس ب اب ة ، : ي ْضر ب وكـ ه ا، و ه مْ  ،هج  ار ي ة   و م ر وا ق ال   و يـ ق ول ون 
، ، ز كـ ْيت  ي   س ر ْقت 

: و ه   ل  جت ْع   ال   الل ه م ، أ م ه : فـ ق ال تْ  اْلو ك يل ، و ك ْعم   اَّلل  ، ح ْسيب    تـ ق ول 
ثْـل ه ا، اْبن   : ن ل يـْه ا، و ك ظ ر   الر ض اع ، فـ تـ ر ك   م  ثْـل ه ا. اْجع ْلن   ،الل ه م   فـ ق ال   ع اتـ ر اج   فـ ه ن اك   م 

، ْلق ى، فـ ق ال ْت: احلْ د يث  ئ ة ، ح س ن   ر ج لٌ  م ر   ح  ثْـل ه ، ن  ابْ  اْجع ل   الل ه م ، :فـ ق ْلت   اهْل يـْ  م 
: ثْـل ه ، جت ْع ْلن   ال   الل ه م ، فـ ق ْلت  ،ز كـ يْ  و يـ ق ول ون : ي ْضر ب وكـ ه ا، ه مْ و   اأْل م ة ، هب  ذ ه   و م ر وا م   ت 
، : س ر ْقت  ثْـل ه ا، اْبن   جت ْع ل   ال   الل ه م ، فـ ق ْلت  : م  : م ثْـل ه ا. اْجع ْلن   لل ه م ،ا فـ ق ْلت   ق ال 
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: ج ب ارًا، ك ان   الر ج ل   ذ اك   ن  ن    هل  ا: يـ ق ول ون   ه ذ ه   و ن ن   ثْـل ه ،م   جت ْع ْلن   ال   الل ه م ، فـ ق ْلت 
، ، و مل ْ  ز كـ ْيت  ، تـ ْزن  : ت ْسر ْق، و مل ْ  و س ر ْقت  ثْـل ه ا ْجع ْلن  ا الل ه م ، فـ ق ْلت   .(1)«م 

ة ةً  ن  ن  »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -18 ، ر ائ يل :ن سْ  ب ن   يف   ة ال   أ بـْر ص 
ا و أ ْعم ى، و أ قْـر ع ، ت ل يـ ه ْم، أ نْ  َّلل     ب د  ، ف أ ت ى م ل ًكا، ن ل ْيه مْ  فـ بـ ع ث   يـ بـْ : اأْل بـْر ص   أ ي   فـ ق ال 
؟ أ ح ب   ش ْيء   : ن ل ْيك  ْلدٌ  ح س ٌن، ل ْونٌ  ق ال  ،الن   ق ذ ر ين   ق دْ  ح س ٌن، و ج  : اس   ق ال 

ْلًدا ح س ًنا، ل ْوانً  ف أ ْعط ي   ع ْنه ، ف ذ ه ب   ف م س ح ه ، : ،ح س ًنا و ج   أ ح ب   اْلم ال   أ ي   فـ ق ال 
؟ : ن ل ْيك  ب ل ، ق ال  : أ وْ  اإْل  : يف   ش ك   ه و   - اْلبـ ق ر   ق ال   ق ال   و اأْل قْـر ع   اأْل بـْر ص   أ ن   ذ ل ك 

ب ل ، أ ح د مه  ا: : و ق ال   اإْل  ق ةً  ف أ ْعط ي   -اْلبـ ق ر   اآْلخ ر  : ،ع ش ر اء   ان   ف يه ا. ل ك   يـ ب ار ك   فـ ق ال 
: اأْل قْـر ع ، و أ ت ى ؟ أ ح ب   ش ْيء   أ ي   فـ ق ال  : ن ل ْيك  ا، ع نّ   و ي ْذه ب   س ٌن،ح   ش ع رٌ  ق ال   ه ذ 

، ق ذ ر ين   ق دْ  : الن اس  ، ف م س ح ه ، ق ال  : س ًنا،ح   ش ع رًا أ ْعط ي  و   ف ذ ه ب   اْلم ال   ف أ ي   ق ال 
؟ أ ح ب   : ن ل ْيك  ، ق ال  : اْلبـ ق ر   و أ ت ى ف يه ا. ل ك   يـ ب ار ك   :و ق ال   ح ام اًل، بـ ق ر ةً  ف أ ْعط اه   ق ال 

: اأْل ْعم ى، ؟ أ ح ب   ش ْيء   أ ي   فـ ق ال  : ن ل ْيك  ر   ب ص ر ي، ن يل    اَّلل    يـ ر د   ق ال   ،الن اس   ب ه   ف أ ْبص 
: : ب ص ر ه ، ن ل ْيه   اَّلل    فـ ر د   ف م س ح ه ، ق ال  ؟ أ ح ب   اْلم ال   ف أ ي   ق ال  : ن ل ْيك   اْلغ ن م ، ق ال 

، ف أ كْت ج   و ال ًدا؛ ش اةً  ف أ ْعط اه   ان  ا؛ و و ل د   ه ذ  ا ف ك ان   ه ذ  ، م نْ  اد  و   هل  ذ  ا ن ب ل   م نْ  و اد   و هل  ذ 
ا بـ ق ر ، . م ن   و اد   و هل  ذ  ئ ت ه ، ور ت ه  ص   يف   اأْل بـْر ص   أ ت ى ن ك ه   مث    الغ ن م  يـْ : و ه   ر ج لٌ  فـ ق ال 

غ   ف ال   س ف ر ي، يف   احلْ ب ال   ِب    تـ ق ط ع تْ  م ْسك نٌي، َّلل  ، ن ال   يـ ْوم  الْ  ب ال  ، مث    اب   ل ك  أ ْسأ   ب ك 
ل ذ ي -  يف   ع ل ْيه   أ تـ بـ ل غ   ع ريًاب   -و اْلم ال   احلْ س ن ، و اجلْ ْلد   احلْ س ن ، الل ْون   اك  أ ْعط   اب 

،أ   ك أ يّن   ل ه : فـ ق ال   ك ث ري ٌة، احلْ ق وق   ن ن   ل ه : فـ ق ال   س ف ر ي،  أ بـْر ص   ت ك نْ  أ مل ْ  ْعر ف ك 
، يـ ْقذ ر ك   : اَّلل  ؟ ف أ ْعط اك   ف ق ريًا، الن اس  : ك اب ر ، ع نْ  ل ك اب ر   و ر ْةت   ل ق دْ  فـ ق ال   ن نْ  فـ ق ال 

                                                           
، 1/111صحيح البخارّي:  ، واكظر:2991/5، رقم 1315-1/1316( صحيح مسلم: 1)

 .1115رقم 



311 

. م ا ن ىل   اَّلل  ، ف ص يـ ر ك   ك اذ اًب، ك ْنت   ئ ت ه ، ص ور ت ه   يف   اأْل قْـر ع   و أ ت ى ك ْنت  يـْ  ل ه   فـ ق ال   و ه 
ا، ق ال   م ا م ْثل   ا، ع ل ْيه   ر د   م ا م ْثل   ع ل ْيه   فـ ر د   هل  ذ  :فـ ق   ه ذ   ف ص يـ ر ك   ك اذ اًب، ك ْنت   ن نْ  ال 
. م ا ن ىل   اَّلل  ، : ص ور ت ه ، يف   اأْل ْعم ى و أ ت ى ك ْنت  ، و اْبن   م ْسك نٌي، لٌ ر ج   فـ ق ال   س ب يل 

غ   ف ال   س ف ر ي، يف   احلْ ب ال   ِب    و تـ ق ط ع تْ  َّلل  ، ن ال   اْليـ ْوم   ب ال  ، مث    اب  ل   - أ ْسأ ل ك   ب ك   ذ ياب 
: س ف ر ي، يف   هب  ا أ تـ بـ ل غ   ش اةً  -ب ص ر ك   ع ل ْيك   ر د    اَّلل    فـ ر د   أ ْعم ى، ك ْنت   ق دْ  فـ ق ال 

، فـ ق دْ  و ف ق ريًا، ب ص ر ي، ، م ا ف خ ذْ  أ ْغن اين  ْئت   ب ش ْيء ، اْليـ ْوم   أ ْجه د ك   ال   فـ و اَّلل  ، ش 
: َّلل   ، أ خ ْذت ه   كْ  فـ ق ال  ، أ ْمس  ي   فـ ق دْ  ابـْت ل يت ْم، ف إ ّ  ا م ال ك  ، اَّلل    ر ض  ط   ع ْنك   ع ل ى و س خ 

بـ ْيك    .(1)«ص اح 
 ر ك بـ ه ا، ن ذْ  ًة،بـ ق ر   ي س وق   ر ج لٌ  بـ يـْن ا»روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -19

ا، كـ ْخل ـقْ  لـ مْ  ن ان   فـ ق ال ْت: ف ض ر بـ ه ا، ،ل لْ  خ ل ْقن ا ـان كـ م   لـ ه ـذ  : فـ ق ال   ح ْرث   الن اس 
: ت ك ل م ، بـ ق ر ةٌ  اَّلل  ، س ْبح ان   ا أ وم ن   ف إ يّن   فـ ق ال  ، ب ْكر   و أ ب و أ ان   هب  ذ   مث  . مه  ا و م ا و ع م ر 
ا ن ذْ  غ ن م ه ، يف   ر ج لٌ  و بـ يـْن م ا ، ع د  نـْه ا ف ذ ه ب   الذّ ْئب   ك أ ك ه   ح ت   ،ف ط ل ب   اة ،ب ش   م 

ا: الذّ ْئب   ل ه   فـ ق ال   م ْنه ، اْستـ نـْق ذ ه ا ، اْستـ نـْق ْذتـ ه ا ه ذ  ، يـ ْوم   هل  ا ف م نْ  م نّ   يـ ْوم   الس ب ع 
ي   ال  

: فـ ق ال   غ رْي ي، هل  ا ر اع  : ك ل م ،يـ ت   ذ ْئبٌ  اَّلل  ، س ْبح ان   الن اس  ا أ وم ن   ف إ يّن   ق ال   هب  ذ 
، ب ْكر   و أ ب و أ ان    .(2)«مث    مه  ا و م ا و ع م ر 

: اَّلل    يـ ق ول  »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -21  ع ْبد ي ظ نّ   ع ْند   أ ان   تـ ع اىل 
، ، ن ذ ا م ع ه ، و أ ان   ِب  ه ، يف   ذ ك ر ين   ف إ نْ  ذ ك ر ين  ْرت   كـ ْفس  ي، يف   ه  ذ ك   يف   ذ ك ر ين   و ن نْ  كـ ْفس 
ْرت ه   ،م إل    نـْه ْم، خ رْي   م إل    يف   ذ ك  بـْرًا، ن يل    تـ ق ر ب   و ن نْ  م   ر ب  تـ ق   و ن نْ  ذ ر اًعا، ن ل ْيه   تـ ق ر ْبت   ش 

                                                           
-1/2219، واكظر: صحيح مسلم: 3211، رقم 1211-3/1216( صحيح البخارّي: 1)

 .  2361/11، رقم 2211
، 1595-1/1591، واكظر: صحيح مسلم: 3251، رقم 3/1251( صحيح البخارّي: 2)

 .2355/13رقم 
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ًعا، ن ل ْيه   تـ ق ر ْبت   ذ ر اًعا، ن يل    ي، أ ات ين   و ن نْ  اب   .(1)«ه ْرو ل ةً  ت ه  أ تـ يْـ  ي ْش 
: اَّلل    ن ن  »روى البخارّي:  -21 ، ذ كـْت ه  آ فـ ق دْ  و ل يًّا، يل   ع اد ى م نْ  ق ال  حلْ ْرب   و م ا اب 

 يـ تـ ق ر ب   ع ْبد ي يـ ز ال   و م ا ل ْيه ،ع   افْـتـ ر ْضت   ِ  ا ن يل    أ ح ب   ب ش ْيء ، ع ْبد ي ن يل    تـ ق ر ب  
، ن يل    لنـ و اف ل  ب ه ، ح ت   اب   ل ذ يا و ب ص ر ه   ب ه ، ي ْسم ع   ال ذ ي ع ه  مس ْ  ك ْنت   أ ْحبـ بـْت ه ، ف إ ذ ا أ ح 

ر   ه   ب ه ، يـ ْبص  يي ْ  ال يت   و ر ْجل ه   هب  ا، يـ ْبط ش   ال يت   و ي د  ، و ن نْ  هب  ا، ش   ل ئ ن  و   أل  ْعط يـ ن ه ، س أ ل ن 
، ك ه ، اْستـ ع اذ ين   كـ ْفس   ع نْ  تـ ر د د ي -ف اع ل ه   أ ان   - ش ْيء   ع نْ  تـ ر د ْدت   و م ا أل  ع يذ 

، ي ْكر ه   اْلم ْتم ن ،  .(2)«م س اء ت ه   أ ْكر ه   و أ ان   اْلم ْوت 
ل ة ، ك ل   -تـ ع اىل  و   تـ ب ار ك   - ر بـ ن ا يـ ْنز ل  »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -22  ل يـْ
كـْي ا، الس م اء   ن ىل   ني   الد  ، الل ْيل   ةـ ل ث   يـ بـْق ى ح  ر  :ق  يـ   اآْلخ  ، م نْ  ول  يب   ي ْدع وين   ف أ ْست ج 
، م نْ  ل ه ؟ ، م نْ  ف أ ْعط ي ه ؟ ي ْسأ ل ن   . (3)«ه ؟ل   ف أ ْغف ر   ي ْستـ ْغف ر ين 

ٌس: ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -23  ر بـ ن ا كـ ر ى ه لْ  ،اَّلل    ر س ول   ًي   أ ان 
: اْلق ي ام ة ؟ يـ ْوم   ، يف   ون  ت ض ار   ه لْ  فـ ق ال  ، ق ال وا: س ح اٌب؟ اد وكـ ه   ل ْيس   الش ْمس   ًي   ال 

: اَّلل  ، ر س ول   ل ة   اْلق م ر ، يف   ت ض ار ون   ه لْ  ق ال   ق ال وا: س ح اٌب؟ د وك ه   ْيس  ل   اْلب ْدر ، ل يـْ
، : اَّلل  ، ر س ول   ًي   ال  ل   اْلق ي ام ة   يـ ْوم   تـ ر ْوك ه   ف إ ك ك مْ  ق ال  .ك ذ  : اَّلل    جي ْم ع   ك  ، فـ يـ ق ول   الن اس 
ًئا، يـ ْعب د   ك ان   م نْ  ب ع   فـ ْليـ ت ب ْعه ، ش يـْ ، ب د  يـ عْ  ك ان   م نْ  فـ يـ تـْ  ب د  يـ عْ  ك ان   م نْ  و يـ تـْب ع   الش ْمس 

، ، يـ ْعب د   ك ان   م نْ  و يـ ت ب ع   اْلق م ر   ه م  فـ ي ْأت ي ف ق وه ا،م ن ا ف يه ا اأْل م ة   ه ذ ه   و تـ بـْق ى الط و اغ يت 
: يـ ْعر ف ون ، ال يت   الص ور ة ، غ رْي   يف   اَّلل    َّلل    كـ ع وذ   فـ يـ ق ول ون : ك ْم،ر ب   أ ان   فـ يـ ق ول  ،م نْ  اب   ك 

                                                           
، رقم 1/2161 ، واكظر: صحيح مسلم:6311، رقم 6/2631( صحيح البخارّي: 1)

2619/2. 

 .6131، رقم 2359-9/2351( صحيح البخارّي: 2)
، رقم 1/921، واكظر: صحيح مسلم: 1131، رقم 359-1/351( صحيح البخارّي: 3)

195/165. 
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ا اكـ ن ا، ه ذ  ْت يـ ن ا ح ت   م ك  ان   ف إ ذ ا ر بـ ن ا، أي   ال يت   ة ،الص ور   يف   اَّلل    فـ ي ْأت يه م   ن اه ،ع ر فْـ  ر بـ ن ا، أ ات 
: يـ ْعر ف ون ، بـ ع وك ه ،فـ   ر بـ ن ا، أ ْكت   فـ يـ ق ول ون : ر ب ك ْم، أ ان   فـ يـ ق ول  ْسر   و ي ْضر ب   يـ تـْ  ن م ،ج ه   ج 

يز   م نْ  أ و ل   : ف أ ك ون   اَّلل    ر س ول   ق ال    س لّ ْم، الل ه م ، :يـ ْوم ئ ذ   الر س ل   و د ع اء   -جي  
ل يب   و ب ه   - س لّ مْ  . ش ْوك   م ْثل   ك ال  ان  ؟ ك  ش وْ  ر أ يـْت مْ  أ م ا الس ْعد  ان   بـ ل ى، ق ال وا: الس ْعد 

: اَّلل  . ر س ول   ًي   ، ش ْوك   م ْثل   ف إ كـ ه ا ق ال   ن ال   ع ظ م ه ا ق ْدر   يـ ْعل م   ال   ه اأ كـ   غ يـْر   الس ْعد ان 
نـْه م   ْعم اهل  ْم،أب    الن اس   فـ ت ْخط ف   اَّلل  ، نـْه م   ب ع م ل ه ، اْلم وب ق   م  ، و م   يـ ْنج و، مث    اْلم خ ْرد ل 
 ،خي ْر ج   أ نْ  أ ر اد   م نْ  الن ار   م ن   ر ج  خي ْ  أ نْ  و أ ر اد   ع ب اد ه ، بـ نْي   اْلق ض اء   م ن   اَّلل    فـ ر غ   ن ذ ا ح ت  
ئ ك ة   أ م ر   اَّلل  ، ال  ن   ن ل ه   ال   أ نْ  ي ْشه د   ك ان   ِ  نْ  م ة   فـ يـ ْعر ف وكـ ه مْ  ج وه ْم،خي ْر   أ نْ  اْلم ال   ب ع ال 
ر    -الس ج ود   أ ةـ ر   م  آد   اْبن   م ن   أت ْك ل   أ نْ  الن ار   ع ل ى اَّلل    و ح ر م   -الس ج ود   آاث 

ش وا، ق د   فـ ي ْخر ج وكـ ه مْ  بـ ت ون   احلْ ي اة ؛ م اء   ه :ل   ق ال  يـ   م اٌء، ع ل ْيه مْ  فـ ي ص ب   اْمت ح   ب ات  كـ   فـ يـ نـْ
، مح  يل   يف   احلْ ب ة   : الن ار ، ل ىع   ب و ْجه ه   م ْقب لٌ  ر ج لٌ  و يـ بـْق ى الس ْيل  ، ًي   فـ يـ ق ول   ق دْ  ر بّ 

 اَّلل  ، ي ْدع و ال  يـ ز   ف ال   ن ار ،ال ع ن   و ْجه ي، ف اْصر فْ  ذ ك اؤ ه ا، و أ ْحر ق ن   ر حي ه ا، ق ش ب ن  
: :فـ يـ   غ يـْر ه ، ت ْسأ ل ن   أ نْ  -أ ْعط يـْت ك   ن نْ  -ل ع ل ك   فـ يـ ق ول  ، ق ول  ، ال   أ ْسأ ل ك   ال   و ع ز ت ك 

: بـ ْعد   يـ ق ول   مث    الن ار ، ع ن   و ْجه ه ، فـ ي ْصر ف   غ يـْر ه ، ب   ن ىل   قـ رّ ْبن   ر بّ   ًي   ذ ل ك   ة ،اجلْ ن   اب 
:فـ   ، غ يـْر ه ، ت ْسأ ل ن   أ ال   ز ع ْمت   ق دْ  أ ل ْيس   يـ ق ول  ! م ا آد م ، ن  ابْ  و يـْل ك   يـ ز ال   ف ال   أ ْغد ر ك 

: ي ْدع و، : يـْر ه ،غ   ت ْسأ ل ن   -ذ ل ك   أ ْعط يـْت ك   ن نْ  - ل ع لّ ي فـ يـ ق ول  ، فـ يـ ق ول  ، ال   و ع ز ت ك 
 ىل  ن   فـ يـ ق رّ ب ه   غ يـْر ه ، ي ْسأ ل ه   ال  أ   -و م و اة يق   ع ه ود   م نْ  -اَّلل    يفـ يـ ْعط   غ يـْر ه ، أ ْسأ ل ك   ال  

ب   ،ي ْسك   أ نْ  اَّلل    ش اء   م ا س ك ت   ف يه ا، م ا ر أ ى ف إ ذ ا اجلْ ن ة ، اب  : مث    ت   ر بّ   يـ ق ول 
ْلن   : مث    اجلْ ن ة ، أ ْدخ  ، غ يـْر ه ، ت ْسأ ل ن   أ ال   ز ع ْمت   ق دْ  أ و ل ْيس   يـ ق ول   آد م ، اْبن   ًي   و يـْل ك 

! م ا : أ ْغد ر ك  ، ًي   فـ يـ ق ول  ، أ ْشق ى جت ْع ْلن   ال   ر بّ   ح ت   ي ْدع و، يـ ز ال   ال  ف   خ ْلق ك 
، ك   ف إ ذ ا ي ْضح ك  لد خ ول   ل ه   أ ذ ن   م ْنه ، ض ح   م نْ  َ  ن   ق يل : ف يه ا، خ ل  د   ف إ ذ ا ف يه ا، اب 

ا، ، ك ذ  ا، م نْ  َ  ن   ل ه : يـ ق ال   مث    فـ يـ ت م َن  ، ك ذ   يـ ق ول  فـ   اأْل م اين  ، ب ه   تـ نـْق ط ع   ت  ح   فـ يـ ت م َن 
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ا ل ه : ، ه ذ  ثْـل ه   ل ك  ر  آ الر ج ل   و ذ ل ك   ه ر يـْر ة : أ ب و ق ال   م ع ه . و م   د خ واًل. اجلْ ن ة   أ ْهل   خ 
: ًئا، ع ل ْيه   يـ غ ريّ    ال   ه ر يـْر ة ، أ ِب   م ع   ج ال سٌ  اخلْ ْدر ي   س ع يد   و أ ب و ق ال   ح د يث ه ، م نْ  ش يـْ
ا قـ ْول ه : ن ىل   اكـْتـ ه ى ح ت   ثْـل ه   ل ك   ه ذ  ،  اَّلل    ر س ول   مس  ْعت   ع يد :س   أ ب و ق ال   م ع ه ، و م 

: ا يـ ق ول  : ه ر يـْر ة : أ ب و ق ال   ال ه .أ ْمث   و ع ش ر ة   ل ك   ه ذ   .(1)«م ع ه   ثْـل ه  م   ح ف ْظت 
، د م  آ بـ ن و ي س ب   اَّلل  : ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -21 ْهر   و أ ان   الد 

، ْهر   .(2)«و النـ ه ار   الل ْيل   ب ي د ي الد 
 ر هبّ  م ا، ن ىل   و الن ار   اجلْ ن ة   اْخت ص م ت  »روى الشيخان، واللفظ للبخارّي:  -25

، ًي   اجلْ ن ة : فـ ق ال ت   الن ار   و ق ال ت   و س ق ط ه ْم، اس  الن   ض ع ف اء   ن ال   ي ْدخ ل ه ا ال   هل  ا م ا ر بّ 
ْلم ت ك ربّ  ين ، أ وة ْرت   -يـ ْعن   - ، أ ْكت   ج ن ة :ل لْ  تـ ع اىل   اَّلل    فـ ق ال   اب   لن ار :ل   و ق ال   ر مْح يت 

، أ ْكت   اِب  يب   ع ذ  ة   و ل ك لّ   أ ش اء ، م نْ  ب ك   أ ص  د  ْلت   م ْنك م ا و اح  : ه ا،م  اجلْ ن ة ،  ف أ م ا ق ال 
ْلق ه   م نْ  ي ْظل م   ال   اَّلل    ف إ ن   ئ   و ن ك ه   أ ح ًدا، خ   ف يه ا، فـ يـ ْلق ْون   ي ش اء ، نْ م   ل لن ار   يـ ْنش 

: اًث، م ز يد ، نْ م   ه لْ  فـ تـ ق ول  م ه ، ف يه ا ي ض ع   ح ت   ة ال   ن ىل   بـ ْعض ه ا و يـ ر د   ت ْمت ل ئ ،فـ   ق د 
، : بـ ْعض   .(3)«ق طْ  ق طْ  ق طْ  و تـ ق ول 

ْرس  » روى مسلم: -26 ْلد ه   غ ل ظ  و   أ ح د ، م ْثل   -اْلك اف ر   ان ب   أ وْ  - اْلك اف ر   ض   ج 
ري ة   ث   م س   .(1)«ة ال 

                                                           
-1/163، واكظر: صحيح مسلم: 6211، رقم 2111-9/2113( صحيح البخارّي: 1)

 .152/233، رقم 161
، رقم 1/1162، واكظر: صحيح مسلم: 9521، رقم 9/2256( صحيح البخارّي: 2)

2216/3. 
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ري ة   -الن ار   يف   - اْلك اف ر   م ْنك يب    بـ نْي   م ا»الشيخان، واللفظ ملسلم: روى  -27  م س 
ة ة   ، ة ال  م   .(1)«اْلم ْسر ع   ل لر اك ب   أ ًي 

 أمثلة لعبارات الطاعنني:
 ومن عبارات الطاعنني يف بعض هذه األحاديث:

 يف حديث الرتبة: *
قال: "خلق هللا الرتبة يوم السبت"،   عن أِب هريرة عن النيبّ »قال البخارّي:  -

 .(2)«وقال بعضهم: عن أِب هريرة عن كعب، وهو أصحّ 
 ،ن يوكسعن سريج ب ،يف كتابه ،قد أخرجه مسلم ،هذا حديث»قال البيهقّي:  -

 ؛د. وزعم بعض أهل العلم ابحلديث أكّه غري حمفوظوغريه، عن حّجاج بن حممّ 
 ،بن أمّية التواريخ. وزعم بعضهم أّن نمساعيلوأهل  ،ملخالفته ما عليه أهل التفسري

ا أخذه عن نبراهيم بن أِب حيىي  .(3)« بهعن أيّوب بن خالد، ونبراهيم غري حمتجّ  ،نّّ
ا على يث كصًّ ر يف هذا احلدذك  ه مل ي  وحتقيق هذا أكّ »قال أبو العّباس القرطيّب:  -

عاىل كر ما خلق هللا تها، وذ  م األسبوع كلّ كر فيه أًيّ ه ذ  خلق السماوات، مع أكّ 
لسماوات ا لكان خلق ،م األسبوعفيها، فلو خلق السماوات يف يوم زائد على أًيّ 

صائر نليه.  م، وذلك خالف املنصوص عليه يف القرآن، والواألرض يف َثاكية أًيّ 
ي ـوف ختلفة مضطربة،ـبرواًيت م ،ي غري كتاب مسلمـف ،وي هذا احلديثوقد ر  

 جبال يوم الثالاثء، والشجرـاألحد واالةنني، وال ه خلق األرض يومبعضها أكّ 
كة واملالئ هار والعمران يوم األربعاء، والسماوات والشمس والقمر والنجومـواألك

                                                           
، واكظر: صحيح البخارّي: 2592/19رقم  2131-1/2153( صحيح مسلم: 1)
 .6159، رقم 9/2335
 .111-1/113( التاريخ الكبري: 2)

 .2/291( األمساء والصفات: 3)



316 

ضي يقت فيما ال ،يوم اخلميس، وآدم يوم اجلمعة. فهذه أخبار آحاد مضطربة
والذي م، األًيّ  يف تلك ،نته من ترتيب املخلوقاتعتمد على ما تضمّ ، فال ي  عماًل 

 يف   اأْل ْرض   خ ل ق   ل ذ ياب   ل ت ْكف ر ون   أ ئ ن ك مْ  ق لْ عتمد عليه يف ذلك قوله تعاىل: ﴿ي  
 ،اآلًيت، فلينظر فيها من أراد حتقيق ذلك، وفيها أحباث طويلة ...(1)﴾يـ ْوم نْي  

 .(2)«ليس هذا موضع ذكرها
الرتبة يوم  "خلق هللا يف قوله: ،وأّما احلديث الذي رواه مسلم»قال ابن تيمّية:  -

ريه. قال وغ ،كالبخاريّ   ،قدح فيه أئّمة احلديث ،فهو حديث معلول ،السبت"
البخارّي: الصحيح أكّه موقوف على كعب، وقد ذكر تعليله البيهقّي أيًضا، وبّينوا 

وهو ِّا أككر احلّذاق على مسلم  ، عن النيبّ  ،ليس ِّا رواه أبو هريرة ،أكّه غلط
 . (3)«ه، كما أككروا عليه نخراج أشياء يسريةنخراجه نًيّ 

"خلق  يف صحيحه: ،وأّما حديث أِب هريرة الذي رواه مسلم»قال ابن القّيم:  -
هللا الرتبة يوم السبت"؛ فقد ذكر البخارّي يف اترخيه: أكّه حديث معلول، وأّن 

ة، بعم التخليق سالصحيح أكّه قول كعب، وهو كما ذكر؛ ألكّه يتضّمن أّن أًيّ 
 . (1)«والقرآن يرّده

هريرة:  يف حديث أِب ،شبه هذا ما وقع فيه الغلطوي  : »أيًضا قال ابن القّيم -
"خلق هللا الرتبة يوم السبت..." احلديث. وهو يف صحيح مسلم، ولكن وقع فيه 

ا هو من قول كعب األحبار، كذلك قال نمام أهل احلديث  ،الغلط يف رفعه، ونّّ
 ،يف اترخيه الكبري. وقاله غريه من علماء املسلمني ،بخاريّ بن نمساعيل ال حمّمد

                                                           
 .3( فّصلت: 1)

 .311-1/313( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 2)
 .11/131( جمموعة الفتاوى: 3)

 .1/113( بدائع الفوائد: 1)
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 ،نهمابي وما ،واألرض ،أيًضا، وهو كما قالوا، ألّن هللا أخرب أكّه خلق السماوات
 .(1)«مم. وهذا احلديث يقتضي أّن مّدة التخليق سبعة أًيّ يف سّتة أًيّ 

ليه ع وهذا احلديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكّلم»قال ابن كثري:  -
ب، وأّن وجعلوه من كالم كع ،وغري واحد من احلّفاظ ،والبخاريّ  ،بن املدينّ  عليّ 

ا اشتبه على بعض الرواة، فجعلوه  أاب ا مسعه من كالم كعب األحبار، ونّّ هريرة نّّ
 .(2)«مرفوًعا، وقد حّرر ذلك البيهقيّ 

 من طلاب فهو ،كّصه أو القرآن روح خيالف حديث أيّ  ننّ »قال حمّمد الغزايّل:  -
 اإلطالق، لىع اعتباره سقط القطعّي، خالف مت الظّنّ  والدليل. كفسه تلقاء
  هللا رسول أخذ: قال هريرة أَ حديث احلّفاظ من وغريه البخاريّ  أورد كما

 وخلق األحد، ومي فيها اجلبال وخلق السبت، يوم الرتبة هللا خلق: "فقال بيدي،
 األربعاء، ومي النور وخلق الثالاثء، يوم املكروه قوخل االةنني، يوم فيها الشجر

 اخللق، رآخ اجلمعة، يوم العصر بعد آدم وخلق اخلميس، يوم الدوابّ  فيها وبثّ 
 احلديث نّ أ ومع". الليل نىل العصر بني فيما اجلمعة، ساعات من ساعة آخر ويف
 هللا أنّ  نم القرآن يف جاء ملا خمالًفا لكوكه احلّفاظ أغفله قد مسلم صحيح يف

 رواية من وه: فقالوا! سبعة ال أًّيم، سّتة يف بينهما وما واألرض السماوات خلق
  ولهق ألنّ  الرسول، قول من يكون أن ي كن وال األحبار، كعب عن هريرة، أَ
 . (3)«آلًيته ومفّسرًا له، شارًحا يكون بل القرآن، مع يتعارض ال
هللا  أنّ "هريرة:  رواية حديث أِب خذ على مسلم ا أ  وِّ »قال ابن ابز:  -

 ، رفعه للنيبّ ب بعض رواته وهم   ... احلديث. والصواب أنّ "خلق الرتبة يوم السبت
                                                           

 .62( املنار املنيف: 1)

 .1/336( تفسري القرآن العظيم: 2)

 .213-212( هذا ديننا: 3)
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 ّّ وبذلك علم أهل العلم ... عن كعب األحبار ، ا هو من رواية أِب هريرةون
 ط كعب، وغلّ "هللا خلق الرتبة يوم السبت أنّ " : غلط من روى عن النيبّ 

ّّ  ،األحبار  .(1)«ات الباطلةا ذلك من اإلسرائيليّ ومن قال بقوله يف ذلك، ون
ر أّما احلديث الثالث: "خلق هللا الرتبة يوم السبت"، نىل آخ»قال ابن عثيمني:  -

فهو  ،وقد أككره العلماء عليه ، احلديث. فهذا احلديث رواه اإلمام مسلم
القرآن الكرمي، وكّل  ألكّه خيالف؛  وال يصّح عن النيبّ  ،حديث ليس بصحيح

ئون طخي   ،لة بشرق  فهو ابطل، ألّن الذين رووا: كـ   ،ما خالف القرآن الكرمي
صيبون، والقرآن ليس فيه خطأ، كّله صواب منقول ابلتواتر، فما خالفه من أّي وي  

م أبكّه غري صحيح، ونن رواه من رواه؛ ألّن الرواة هتالء ال ك  حديث كان، فإكّه حي  
مباشرة، لكن بواسطة اإلسناد... فهذا احلديث، ِّا  ، ول هللايتلّقون عن رس
اإلكسان  وال غرابة يف ذلك، ألنّ  ، ، على اإلمام مسلم أككره أهل العلم

 حاجة صيبون، فعلى هذا الطئون وي  خي   ،وغري مسلم" كّلهم بشر ،مسلم" ،بشر
 .(2)«فينا نًّيهفقد ك   ،ما دام ضعيًفا ،أن كتكّلم عليه

 ديث الصورة:يف ح *
  هللا ننّ : " النيبّ  عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكًيا قول الطاعنني:  -

 أو صورة، هل يكون أن عن جيلّ  -وتعاىل  تبارك - . وهللا"صورته على آدم خلق
 عن لّ جي احلمد، وله تعاىل، هللا ننّ : قالوا كما كقول وحنن :حمّمد أبو قال .مثال

 فسكتوا ،به وأكسوا الشيء، ألفوا الناس رمّبا أنّ  غري مثال، أو صورة له يكون أن
 .(3).«مثله.. وأككروا عنده،

                                                           
 . 29/11االت متنّوعة: ( جمموع فتاوى ومق1)
 .619-6/611( شرح رًيض الصاحلني: 2)

 .311( أتويل خمتلف احلديث: 3)
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 يف حديث الشّك: *
 سلمة أِب نع الزهرّي، عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكًيا قول الطاعنني:  -

 ورحم نبراهيم، أِب، من ابلشكّ  أحقّ  أان: "قال أكّه  النيبّ  عن هريرة، أِب عن
 وسفي نليه د عي ما نىل د عيت ولو شديد، ركن نىل ليأوي كان نن لوطًا، هللا

 على وطعن لوط، على وطعن نبراهيم، على طعن وهذا: قالوا ".ألجبت
 هللا مدحب ذكروا، ِّا شيء فيه ليس نكّه: كقول وحنن: حمّمد أبو قال . كفسه
 .(1)«وكعمته.... تعاىل

 يف حديث الكذابت: *
أكّه قال:  ة روى عن النيّب ويّ شْ واعلم أّن بعض احل  »ازّي: الفخر الر قال  -

 كقبل مثل هذه أاّل  ةالث كذابت". فقلت: األوىل ناّل  كذب نبراهيم  "ما
اة؟! فقلت لزمنا تكذيب الرو  ،األخبار، فقال على طريق االستنكار: فإن مل كقبله

لزمنا  ،ن رددانه، ونلزمنا احلكم بتكذيب نبراهيم  ،نن قبلناه ،له: ًي مسكني
عن الكذب أوىل من  شّك أّن صون نبراهيم  احلكم بتكذيب الرواة؛ وال

 .(2)«صون طائفة من اجملاهيل عن الكذب
 يف حديث الذيخ: *
 أصله، نم احلديث هذا اإلمساعيليّ  استشكل وقد»قال ابن حجر العسقاليّن:  -

 أنّ  جهة نم ر؛كظ صّحته يف خرب هذا أخرجه: أن بعد فقال صّحته، يف وطعن
لف ال هللا أنّ  علم نبراهيم  علمه مع زًًي،خ ألبيه صار ما جيعل فكيف امليعاد، خي 
 اْست ْغف ار   ك ان   و م ا﴿ تعاىل: قوله لظاهر خمالف احلديث هذا غريه: وقال بذلك؟

                                                           
 .193( أتويل خمتلف احلديث: 1)

 .15/122( التفسري الكبري: 2)
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ة   ع نْ  ن ال   أل  ب يه   ن بـْر اه يم   ه   و ع د ه ا م ْوع د   ،(1)﴾م ْنه   تـ بـ ر أ   َّلل     ع د وٌّ  أ ك ه   ل ه   تـ بـ ني    فـ ل م ا ن ًي 
 .(2)«ذلك... عن واجلواب اكتهى.

 يف حديث احلطّة: *
من ألفاظ  ،وي يف هذا التبديلا ر  ِّ  ،وال ةقة لنا بشيء»قال حمّمد رشيد رضا:  -

تاذ اإلمام ة، كما قاله األسات الوضعيّ ه من اإلسرائيليّ ة، فكلّ وال عربيّ  ،ةعرباكيّ 
ديث كح  ،اومرفوعً  ،اموقوفً  ،ج بعضه يف الصحيح والسننرّ . ونن خ  هنالك

اْدخ ل وا اْلب اب  ﴿"قيل لبن نسرائيل:  :وغريمها ،هريرة املرفوع يف الصحيحني أِب
ط ٌة﴾ يف  ةة، حبّ وقالوا: حطّ  ،على أستاههم فدخلوا يزحفون ،(3)س ج ًدا و ق ول وا ح 

ام بن من طريق مهّ  ،يف تفسري السورتني اريّ رواه البخ ."شعرية" :ويف رواية ،شعرة"
هريرة  أبو حات. ومل يصرّ أخي وهب، ومها صاحبا الغرائب يف اإلسرائيليّ  ،همنبّ 

 ىرو  هنذ ةبت أكّ  ؛من كعب األحبار ،ه مسعهفيحتمل أكّ  ، بسماع هذا من النيبّ 
على مثل هذا من  رمحه هللا تعاىل، ،عنه، وهذا مدرك عدم اعتماد األستاذ

  .(1)«سنده ات، ونن صحّ سرائيليّ اإل
 يف حديث اللطمة: *
 أةره. يسوء امل مثاًل  ت ضر ب موسى: لطمة»قال أبو منصور الثعاليّب، األديب:  -

 لذلك، تعدّ ليس موته؛ بوقت يتذكه أن ربّه سأل موسى أنّ  األّولني: أساطري ويف
 بقبض أمرهو  ،املوت ملك أرسل نليه احملتضر، سعادة له هللا تعاىل كتب فلّما

ربه أن بعد روحه،  حياّجه زال ماف ابألمر، وأخربه آدمّي، صورة يف فأاته بذلك؛ خي 
                                                           

 .111( التوبة: 1)

 .5/911( فتح الباري: 2)
 .95( البقرة: 3)
 .3/313( تفسري القرآن احلكيم: 1)
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 عينيه، حدىن منها لطمة؛ فذهبت لطمه ذلك، يف العزية انفذ رآه وحني ويالّجه؛
 قيل: وفيه أعور. اآلن نىل فهو

 أعورا تركتك   موسى لطمة            م نكرًا لقيت   املوت ملك   ًي
 .(1)«احلكاية هذه عهدة من بريء وأان

 أعراض يف يستطيل فهو ابإلحلاد، احلديث منك ر وصم ومن»قال حمّمد الغزايّل:  -
 أو ورفضه. ّحةالص مرتبة عن به تنزل قادحة، عّلة متنه يف أنّ : واحلقّ . املسلمني

 ن،احملّققو  صرهاي ب املنت يف والعّلة. عقائدًيًّ  خالفًا وليس فكرّي، خالف قبوله
 . (2)«السطحيّ  الفكر على أصحاب وختفى

 يف حديث االحتجاج: *
، كان   موسى أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكًيا قول الطاعنني:  -  قدرًيًّ

، كان بكر أاب وأنّ  فحّجه،  آدم وحاجّ   قال .عمر فحّجه عمر، وحاجّ  قدرًيًّ
 يف جاء هأكّ  كعلم وال ،اخلرب على وكذب ختّرص، هذا ننّ : كقول وحنن :حمّمد أبو

، كان   موسى أنّ  احلديث: من شيء  كان بكر أاب أنّ  وال قدرًيًّ
 .(3)«...قدرًيًّ 

ب، وهشام، و اد بن زيد، عن أيّ فرواه محّ  لف عنه يف رفعه؛اخت  »: الدارقطنّ  قال -
رفعه، قال ذلك نسحاق بن أِب نسرائيل، عنه، ووقفه  ،د، عن أِب هريرةعن حممّ 

عون؛  ابن عن واخت لف وب وحده.اد بن زيد، عن أيّ حرب، عن محّ  سليمان بن
 ريرةه أِب عن حمّمد، عن وهشام، عون، ابن عن هارون، بن الرحيم عبد فرواه

 هريرة، أِب نع سريين، ابن عن ميمون، بن مهديّ  ورفعه يرفعه، مرفوًعا، وغريه ال
                                                           

 . 113-1/115( َثار القلوب: 1)
 .23( السّنة النبويّة بني أهل الفقه وأهل احلديث: 2)

 .313( أتويل خمتلف احلديث: 3)
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 ورواه .عنه منيع، ابن قاله مهدّي، عن هدبة، ووقفه عنه، نًيس، أِب بن آدم قاله
 عن ين،سري  ابن عن الراسيّب، هالل وأبو حرّة، أِب أخو الرمحن عبد بن سعيد

 .(1)«احلديث رفع يتوّقى ما كثريًا هالل أبو وكان موقوفًا، هريرة أِب
 .فمن صّحح وقف هذا املنت، فقد كفى كسبته نىل النيّب  

 على ابقالس ابلقدر احتجّ  دمآ أنّ  الناس من كثري ظنّ  وقد»قال ابن تيمّية:  -
 هبذا ّذبواك فريق :أحزاب ةالةة الظنّ  هذا ألجل صاروا مثّ  الذكب، على املالم كفي

 خالف ّن هذاأ ابالضطرار املعلوم من ألكّه وغريه؛ اجلّبائيّ  عليّ  كأِب احلديث،
 تنزيه بوجي احلديث، مراد هذا يكون أن يتنع أكّه ريب وال الرسل، به جاءت ما

 هللا عصى نمل حّجة القدر جيعلوا أن األكبياء وأتباع األكبياء وْجيع ، بل النيبّ 
 .(2)«....ورسوله

 من ومق فرّده احلديث، هذا يف الناس مسالك اختلفت وقد»قال ابن كثري:  -
 ظاهر وهو يّة،اجلرب  من قوم به واحتجّ . السابق القدر نةبات من تضّمن ملا القدريّة؛

 كتابه، بتقدمي عليه احتجّ  لـّما موسى"، آدم "فحجّ : قال الرأي؛ حيث ابدي هلم
 .(3)«اجلواب عن هذا... وسيأيت

 يف حديث الفأر: *
 ونهّنا يهوديّة، انهنّ  الفأرة: يف وكروايتهم»قال ابن قتيبة، حاكًيا قول الطاعنني:  -
 . (1)«تشربه... ال اليهود أنّ  كما اإلبل، ألبان تشرب ال
 حّسان، نب وهشام احلّذاء، خالد فرفعه رفعه، يف خت لفا»قال الدارقطّن:  -

                                                           
 .116-5/119( العلل الواردة يف األحاديث النبويّة: 1)

 .151-5/153( جمموعة الفتاوى: 2)
 .1/131( البداية والنهاية: 3)

 .91( أتويل خمتلف احلديث: 1)
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 نع فر وي أيّوب، عن واخت لف .هريرة أِب عن سريين، ابن عن وأشعث،
 نع وحبيب وهشام، أيّوب عن سلمة، بن محّاد عن محّاد، بن األعلى عبد
 سلمة، نب محّاد عن موسى، بن احلسن ورواه .مرفوًعا هريرة أِب عن سريين، ابن
 .(1)«موقوفًا هريرة أِب عن سريين، ابن عن وهشام، الشهيد بن حبيب عن

 .فمن صّحح وقف هذا املنت، فقد كفى كسبته نىل النيّب  
 ف قدت، األمم من أّمة : أنّ  عنه مسلم كتاب يف ووقع»عطّية:  ابن قال -

 ظنٌّ  فهو هذا، كان أراد فإن ي نسل، املمسوخ أنّ  وظاهر هذا الفأر، وأ راها
 املمسوخ نّ أ ذلك بعد نليه أ وحي مثّ  التبليغ، يف له مدخل ال أمر يف ، منه
 تذكري ابّطراح وأمره بدر، مياه ، على كزوله قلناه ما وكظري ي نسل، ال

 .(2)«النخل
 بعد لمأ ع مثّ  بظّنه، هذا قال أكّه والظاهر أظّنها، ال أي:»قال ابن اجلوزّي:  -

  .(3)«ذلك
ا»يّب: قال أبو عبد هللا القرط -  ّب والفأرالض يكون ألن وخوفًا ظنًّا كان فإّّ

 علجي مل هللا أنّ  نليه ي وحى أن ، قبل منه حدًسا هذا فكان ، م سخ ِّا وغريمها
 الضبّ  أنّ  وعلم التخّوف، ذلك عنه زال بذلك، نليه أ وحي فلّما كساًل، ملسخ
 .(1)«م سخ ِّا ليسا والفأر

دس" ــحـوال ،نّ ــعلى الظ ،يّ ـأر مبنـــن الفـنّن متوا: "ــمتّلفون الذين قالـفال 
، ا ينفون صدوره منه ـمـريّة؛ ونكّ ـ، بصفته البشمن النيّب  ،ينفون صدوره ال

                                                           
 .31-11/36ويّة: ( العلل الواردة يف األحاديث النب1)

 .161-1/161( احملّرر الوجيز: 2)
 .3/156( كشف املشكل: 3)
 .2/113( اجلامع ألحكام القرآن: 1)
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 . (لمنز  ـالوحي ال)ى ـهم ينفون كسبته نلـ؛ مبعَن أكّ (التبليغّية)بصفته النبويّة 
 يف حديث األبرص: *
 ،ةنا سفيانحدّ  ،ةنا احلميديّ حدّ  :قال ،ريسد بن ندةنا حممّ حدّ »قال العقيلّي:  -

 ،دقع  وم   ،عمىأ :كان ةالةة  :يقول ،ه مسع عبيد بن عمريةنا عمرو بن دينار أكّ حدّ 
هذا  فأعطى ،وكاكوا حمتاجني - فنسيتها ،قد ذكر لنا عمرو - وآخر به زماكة

وهذا أصل  : قال أبو جعفر العقيليّ  .وذكر احلديث ،وهذا شاة ،بقرة
 .(1)«به كان يقصّ   ،وقصصه ،من كالم عبيد بن عمري ،احلديث

 وهو يبتليهم، نأ هللا قضى معناه:"، يبتليهم أن هللا بدا" :قوله»قال اخلطّاِّب:  -
 هللا على والبداء، شيء يف البداء من ذلك وليس سابق، القضاء ألنّ  البدء؛ معَن
 .(2)«غلط وهو هلل"، "بدا بعضهم: رواه وقد .جائز غري
: ميديّ احل يذكره ومل الصحيح، ألفاظ بعض يف جاء وقد»ابن اجلوزّي: قال  -

 وهو هللا، قضى :معناه: وقال اخلطّاِّب، رواه كذلك يبتليهم"، أن هللا بدأ ةالةة "أنّ 
 وهو بتليهم"،ي أن هلل "بدا: بعضهم رواه وقد: قال. سابق القضاء ألنّ  البدء، معَن

 .(3)«جائز غري هللا على البداء ألنّ  غلط؛
ن كلمة يل م ال بدّ  ، فأقول:(الصحيح)أعود نىل أحاديث هذا »قال األلبايّن:  -

يه ال يسعه الباحث الفق ة، وهي أنّ ة، وتربئة للذمّ بديها أداء لألماكة العلميّ أ   ،حقّ 
وي عنه من فيما ر  ،   عنها اإلمام الشافعيّ ة، عرّب  أن يعرتف حبقيقة علميّ ناّل 

وقعت  ،اتالكلم ولذلك أككر العلماء بعض  كتابه".ناّل  "أَ هللا أن يتمّ  قوله:
يف بعض األحاديث الصحيحة، فال أبس من التذكري ببعضها  ،خطأ من أحد الرواة

                                                           
 .1/311( الضعفاء الكبري: 1)
 .3/1963( أعالم احلديث: 2)

 .3/111( كشف املشكل: 3)
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واألعمى اآليت برقم  قوله يف حديث األبرص واألقرع -1 على سبيل املثال:
ء هلل اكسبة البد مكان الرواية الصحيحة: "أراد هللا"؛ فإنّ  "(: "بدا هلل1111)

وهي من  ،تعاىل ال جيوز؛ كما سيأيت يف التعليق على احلديث هناك، كيف ال
 .(1)«...عليهم لعائن هللا ،عقائد اليهود

 يف حديث اهلرولة: *
 عن هريرة أِبو  ذرّ  أِب عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكًيا قول الطاعنني:  -

 منو  ذراًعا، منه تقرّبت شربًا، نيلّ  تقّرب من: " هللا يقول: قال أكّه  النيبّ 
 :حمّمد أبو قال ".لةهرو  أتيته يشي، أاتين ومن ابًعا، منه تقرّبت ذراًعا، مّن  تقّرب
 .(2).«وتشبيه.. َثيل هذا ننّ : كقول وحنن

 يف حديث الرتّدد: *
ا، غريب حديث فهذا»قال الذهيّب:  -  يف عّدوهل الصحيح، اجلامع هيبة لوال جدًّ

 وليس يك،شر  به ينفرد ِّا وألكّه لفظه، لغرابة وذلك خملد؛ بن دخال منك رات
 أظّنه وال ارّي،البخ عدا من خّرجه وال اإلسناد، هبذا ناّل  املنت، هذا ي رو   ابحلافظ، ومل

   .(3)«أمحد... مسند يف
ة دون بقيّ  من ،د ِبخراجه البخاريّ هذا احلديث تفرّ »قال ابن رجب احلنبلّي:  -

د، ةنا خالد بن خملد بن عثمان بن كرامة، حدّ مّ جه عن حمخرّ أصحاب الكتب، 
 ةن شريك بن عبد هللا بن أِب ّر، عن عطاء، عنحدّ  ةنا سليمان بن بالل،حدّ 

ن دت عوما تردّ "وزاد يف آخره:  ، فذكر احلديث بطوله، أِب هريرة، عن النيبّ 
                                                           

 .6-2/9( خمتصر صحيح اإلمام البخارّي: 1)
 .321( أتويل خمتلف احلديث: 2)
، ونرشاد الساري: 11/311، واكظر: فتح الباري: 612-1/611االعتدال:  ( ميزان3)
3/231. 
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وهو  ."ه مساءتهوأان أكر  ،يكره املوت ،دي عن كفس املتمنتردّ  ،أان فاعله ،شيء
أمحد، مع  مسند د به ابن كرامة عن خالد، وليس هو يفمن غرائب الصحيح، تفرّ 

، وعطاء الذي مناكري م فيه أمحد وغريه، وقالوا: لهتكلّ  خالد بن خملد القطواينّ  أنّ 
يف بعض كسخ  ه وقعه ابن يسار، ونكّ ه ابن أِب رابح، وقيل: نكّ يف نسناده قيل: نكّ 
ها لّ ال ختلو ك ،رخ  وي هذا احلديث من وجوه أ  وقد ر   ذلك. كالصحيح منسوابً 

 .(1)«عن مقال...
 يف حديث النزول: *
 -وتعاىل  باركت - هللا أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكًيا قول الطاعنني:  -

 داع   نم هل: "فيقول الليل، من األخري، الثلث يف الدكيا، السماء نىل ينزل
 وينزل عرفة، لأه نىل عرفة، عشّية ؟ وينزل"له فأغفر رمستغف أو له؟ فأستجيب

ة ة   ْن ْو ى نْ م   ي ك ون   م ا: ﴿تعاىل لقوله وهذا خالف .شعبان من النصف ليلة يف  ة ال 
َ   و ال   س اد س ه مْ  ه و   ن ال   مخ ْس ة   و ال   ر اب ع ه مْ  ه و   ن ال    ه و   ن ال   أ ْكثـ ر   و ال   ل ك  ذ   م نْ  أ ْد

 اأْل ْرض   و يف   ن ل هٌ  الس م اء   يف   ال ذ ي و ه و   : ﴿وعزّ  جلّ  وقوله ،(2)﴾ك اك وا م ا أ ْين   مْ م ع ه  
 الق .شأن عن شأن يشغله وال مكان، بكلّ  أكّه على الناس أْجع وقد .(3)﴾ن ل هٌ 
 .(1)«...: كقول وحنن :حمّمد أبو

 يف حديث الرؤية: *
 ترون: "قال  النيبّ  أنّ  رويتم: قالوا»: قال ابن قتيبة، حاكًيا قول الطاعنني -

 تعاىل وهللا ."رؤيته يف تضاّمون ال البدر، ليلة القمر ترون كما القيامة يوم رّبكم
                                                           

 .111( جامع العلوم واحلكم: 1)

 .1( اجملادلة: 2)
 .51( الزخرف: 3)
 .333( أتويل خمتلف احلديث: 1)
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ْثل ه   ل ْيس  : ﴿ويقول ،(1)﴾اأْل ْبص ار   ي ْدر ك   و ه و   اأْل ْبص ار   ت ْدر ك ه   ال  : ﴿يقول  ك م 
 يف ملخلوق،ا ي شبه اخلالق يكون أن العقل حّجة يف جيوز وليس: قالوا .(2)﴾ش ْيءٌ 
 نْ ل   ق ال   ن ل ْيك   أ ْكظ رْ  أ ر ين   ر بّ  : ﴿موسى  قال الصفات، وقد من شيء
 كما لعلم،ا مبعَن فيه فالرؤية صحيًحا، احلديث هذا كان فإن: . قالوا(3)﴾تـ ر اين  
 ع ل ى اَّلل    أ ن   تـ ْعل مْ  أ مل ْ ﴿ :وقال ،(1)﴾الظّ ل   م د   ك ْيف   ر بّ ك   ن ىل   تـ ر   أ مل ْ : ﴿تعاىل قال
 ال صحيح، احلديث هذا ننّ : كقول وحنن :حمّمد أبو قال .(9)﴾ق د يرٌ  ش ْيء   ك لّ  
 .(6).«ثرية..ك وجوه من به، الثقات عن الرواًيت لتتابع الكذب؛ مثله على جيوز

 يف حديث الدهر: *
 تسّبوا ال: "قال  النيبّ  أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكًيا قول الطاعنني:  -

 قال .هريّةالد -الرواية  هذه يف - فوافقتم ،"الدهر هو تعاىل هللا فإنّ  الدهر،
  .(1)«اجلاهلّية... يف العرب ننّ : كقول وحنن :حمّمد أبو

 يف حديث القدم: *
 حّت  تلئ،َ ال النار "أنّ  البخاريّ  طرق بعض يف وقع ما وأنّ »قال ابن تيمّية:  -

 الباب هذا يف والناس. كثري وهذا الغلط، فيه وقع ِّا آخر" خلًقا هلا هللا ئي نش
 أهله،و  احلديث معرفة عن بعيد هو ِّن وحنوهم، الكالم أهل من طرف: طرفان

                                                           
 .113( األكعام: 1)
 .11( الشورى: 2)
 .113( األعراف: 3)

 .19( الفرقان: 1)

 .116( البقرة: 9)

 .235-231ل خمتلف احلديث: ( أتوي6)

 .321( أتويل خمتلف احلديث: 1)
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 مع هبا، القطع يف أو أحاديث، صّحة يف فيشكّ  والضعيف، الصحيح بني يّيز ال
 احلديث اعاتّب يّدعي ِّن . وطرفبه العلم أهل عند هبا، مقطوًعا معلومة، كوهنا

 سناد،ِب حديثًا رأى أو ةقة، رواه قد حديث، يف لفظًا وجد كّلما به، والعمل
 حّت  ،بصّحته العلم، أهل جزم ما جنس من ذلك، جيعل أن ي ريد الصّحة، ظاهره

 دلياًل  علهجي أو الباردة، التأويالت له يتكّلف أخذ املعروف، الصحيح عارض نذا
 .(1)«لطغ هذا مثل أنّ  يعرفون ابحلديث العلم أهل أنّ  مع العلم، ائلمس يف له
هريرة:  وأّما اللفظ الذي وقع يف صحيح البخارّي يف حديث أِب»ابن القّيم: قال  -
من بعض  ،فتقول: هل من مزيد"، فغلط ،لقى فيهانشئ للنار من يشاء، في  كّه ي  ن"و 

إّن هللا رآن يرّده، فـوكّص الق ،الرواة، اكقلب عليه لفظه، والرواًيت الصحيحة
ناّل من قامت  ،يعّذب وأتباعه، وأكّه ال ،أخرب أكّه يأل جهّنم من نبليس ،سبحاكه

 . (2)«وكّذب رسله... ،عليه حّجته
. من الدين ،لم ابلضرورةومن الشذوذ: أن خيالف ما ع  »قال ابن عثيمني:  -

لها من أهل نار فضل عّمن دخمثاله: يف صحيح البخارّي رواية: "أكّه يبقى يف ال
ل دخلهم النار". فهذا احلديث ونن كان مّتصفي   ،نشئ هللا هلا أقواًماالدكيا، في  

ال  لم ابلضرورة من الدين، وهو أّن هللا تعاىلفهو شاّذ؛ ألكّه خمالف ملا ع   ،السند
 يظلم أحًدا، وهذه الرواية يف احلقيقة قد اكقلبت على الراوي، والصواب أكّه يبقى

ة، دخلهم اجلنّ في   ،نشئ هللا أقواًمامن أهل الدكيا، في   ،ة فضل عّمن دخلهايف اجلنّ 
 . (3)«ففيه ظلم ،وهذا فضل ليس فيه ظلم، أّما األّول

                                                           
 .131-13/153الفتاوى:  جمموعة (1)

 .2/511( حادي األرواح: 2)

 .31( شرح املنظومة البيقوكّية: 3)
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 يف حديث الضرس: *
 ضرس: "قال  النيبّ  أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكًيا قول الطاعنني:  -

 قال ."اجلّبار بذراع ذراًعا أربعون لدهج وكثافة أحد، مثل النار، يف الكافر
  النيبّ  كان نن حسًنا، خمرًجا احلديث هلذا ننّ : كقول وحنن :حمّمد أبو

  .(1)«أراده...
وذهب )أهل احلديث( قديًا وحديثًا، نىل تصحيح أكثر هذه األحاديث،  

 ةسّيما من كان من )غالة الصحيحني(؛ وذكروا الكثري من التأويالت املختلف وال
 هلا؛ ووصفوا من أككروها ابالبتداع، والضالل، واهّتموهم برّد السّنة.
 ومن أمثلة ذلك ردودهم على من أككر )حديث اللطمة(: 

عّمار،  اد بن سلمة، عن عّمار بن أِبمحّ قالوا: رويتم عن »قال ابن قتيبة: 
لطم عني ملك املوت، فأعوره"،   : "أّن موسى هريرة، عن النيبّ  عن أِب

بن ااز عليه العمى. ولعّل عيسى ـموت العور، جـوز على ملك الـجـن كان يفإ
كان أشّد للموت كراهية    قد لطم األخرى، فأعماه؛ ألّن عيسى  مرمي

عن أحد من  ،وكان يقول: "اللهّم نن كنت صارفًا هذه الكأس ، من موسى
 ،ن الطريقيث حسهذا احلد حنن كقول: ننّ و  د:حممّ  قال أبو ".الناس، فاصرفها عّن 

 ، يف األخبار القدية، وله أتويل صحيحعند أصحاب احلديث، وأحسب له أصاًل 
 . (2)«...يدفعه النظر ال

 ،هذا حديث يطعن فيه امللحدون وأهل الزيغ والبدع»وقال اخلطّاِّب: 
هذا  ،موسى، هللا ويقولون: كيف جيوز أن يفعل كيبّ  ،تهل  ق  ويغمزون به يف رواته وكـ  

                                                           
 .312( أتويل خمتلف احلديث: 1)
 .111( أتويل خمتلف احلديث: 2)
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أيَر  وال ،فيستعصي عليه ،من أمره ،جاءه أبمر ،مبلك من مالئكة هللاالصنيع 
لك وخيلص نليه صّكه ولطمه؟ وكيف ينهنهه امل ،وكيف تصل يده نىل امللك له؟

، سالكة هذه أمور خارجة عن املعقول ضي أمر هللا فيه؟فال ي   ،املأمور بقبض روحه
  .(1)«وجه طريق االستحالة من كلّ 

،  رسل نىل موسىوكتمن أبّن ملك املوت أ  »املقدسّي:  عبد الغنّ قال و 
ناّل ضاّل، مبتدع، راّد، نكره ي   ، ال فصّكه، ففقأ عينه، كما صّح عن رسول هللا

  .(2)«على هللا ورسوله
قال ابن خزية: أككر بعض املبتدعة هذا »وقال ابن حجر العسقاليّن: 

، فكيف به، ونن كان مل يعرفه احلديث، وقالوا: نن كان موسى عرفه، فقد استخفّ 
 .(3)«...مل يقتّص له من فقء عينه

ار هذه نىل نكك -وليس بعيًدا أن يكون الداعي، الذي دعا بعض املنكرين 
هو الداعي كفسه، الذي دعا بعض املصّححني، نىل تصحيح هذه  -األحاديث 

 األحاديث أكفسها.
دمة رغبة يف خهو ال -عند بعض املنكرين  -فقد يكون سبب اإلككار 

السّنة النبويّة، برفض ما يقطعون، أو يرّجحون أكّه دخيل عليها؛ ويكون سبب 
قبول هو الرغبة يف خدمة السّنة النبويّة، ب -عند بعض املصّححني  -التصحيح 

 ما يقطعون، أو يرّجحون أكّه جزء منها.
اشرتك لذي هي الداعي ا -يف الدفاع عن السّنة النبويّة  -فالرغبة الصادقة 

 فيه بعض املنكرين، وبعض املصّححني؛ ولكّنهم اختلفوا يف املنهج. 
                                                           

 .631-1/636( أعالم احلديث: 1)
 .131-133 ( االقتصاد يف االعتقاد:2)
 .6/112( فتح الباري: 3)
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ة أن تكون تلك األحاديث دخيل -نن قبلوها  -فبعض املنكرين خيشون 
على السّنة النبويّة؛ فريفضوهنا لذلك، كما يرفض احلارس دخول من يقطع، أو 

 قصاء.يرّجح كوكه غريًبا عن أهل الدار، فيجاهبه ابلطرد واملنع واإل
أن تكون تلك األحاديث جزًءا  -نن رّدوها  -وبعض املصّححني خيشون 

من السّنة النبويّة، فيقبلوهنا لذلك، كما يقبل احلارس دخول من يقطع، أو يرّجح  
 كوكه واحًدا من أهل الدار، فيستقبله ابلرتحيب واحلفاوة.

طعّية، حبيث ة قهذه األحاديث، نن مل تكن خمال فة، لألدّلة القطعّية، خمال فو 
ي دخلها املتّلفون يف شعبة احلديث املردود؛ فال أقّل من كوهنا خمال فة هلا، خمال فة 

 ظنّـّية، ولو عند بعضهم. 
 وهذه املخال فة الظنّـّية النّ سبّية كفيلة ابكتفاء القطع املطلق، واكتفاء الظنّ 

فيها، يف  فاملطلق، فال يستطيع املصّححون أن ي دخلوا هذه األحاديث املختل  
ا يفعلون  شعبة احلديث املقبول، بطريقة القطع املطلق، أو بطريقة الظّن املطلق؛ ونّّ

 ذلك بطريقة القطع النّ سيّب، أو بطريقة الظّن النّ سيّب؛ بسبب االختالف.
ولذلك عمد بعض املتّلفني، نىل نخراج هذه األحاديث االختالفّية، من 

ي يف شعبة احلديث املتج ل، وهو احلديث الذشعبة احلديث املقبول، وأدخلوها 
يتعّذر فيه القطع املطلق، ويتعّذر فيه الظّن املطلق، نةبااًت، أو نككارًا؛ فاختاروا 

 التوّقف، والتأجيل فيه. 
، متحّداًث عن حاالت قبول احلديث، ورّده، قال ابن حجر العسقالينّ 

ا وجب العمل ابملقبول منها: »والتوّقف فيه فيها أصل صفة  دوج  هّنا نّما أن ي  أل ؛نّّ
القبول، وهو ةبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرّد، وهو ةبوت كذب الناقل، 

به.  ذأو ال. فاألّول: يغلب على الظّن صدق اخلرب؛ لثبوت صدق انقله؛ فيتخ  
ح. والثالث: نن طر  والثاين: يغلب على الظّن كذب اخلرب؛ لثبوت كذب انقله؛ في  
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ف عن وقّ إذا ت  توّقف فيه، فلحقه أبحد القسمني التحق، وناّل في  ت  جدت قرينة و  
وجب فيه صفة ت   دوج  صار كاملردود، ال لثبوت صفة الرّد، بل لكوكه مل ت   ،العمل به

 .(1)«القبول
بيان رأيي اخلاّص فيها، فما  -من سرد هذه األحاديث  -وليس الغرض 

 القدامى واحملدةون؟!!!  -فيها، ويف أمثاهلا  -قيمة رأيي، وقد اختلف 
ا الغرض من ذلك: هو الرّد على الشبهة الرئيسة. فهذه الشبهة ابطلة؛  ونّّ

 ألهّنا قائمة على مقّدمتني:
 على احلقائق السّت، املذكورة آكًفا. ابطلة، بال ريب، ابالعتماد  -األوىل
لقطع ا خمتل ف فيها، وما اخت لف فيه ال ي كن فيه القطع املطلق، ألنّ  -الثانية

ا يقطع القاطع   -ف عند االختال -املطلق ال يكون يف مواطن االختالف، ونّّ
 ابلقطع النّ سيّب؛ العتماده على أدّلة يراها كافية للقطع، وخيالفه فيها آخرون.

وسواء أصّحت املقّدمة الثاكية، أم مل تصّح؛ فإّن بطالن املقّدمة األوىل كفيل  
 ِببطال النتيجة املزعومة. 

تصلح أن  ابشرتاط )قطعّية األدلّة( يتبنّي بوضوح أّن كلتا املقّدمتني الو 
 تكون دلياًل قطعيًّا على صّحة النتيجة املزعومة.

م أّن )اإلسالم( بريء كّل الرباءة من )اإلسرائيلّيات(، وأّن فاحلاصل ِّا تقدّ 
بويّة( بريئة كّل الن (، وأّن )السّنةاإلسرائيلّيات)القرآن الكرمي( بريء كّل الرباءة من )

م( اشتمال بعض متّلفات املنتسبني نىل )اإلسال (، وأنّ اإلسرائيلّياتالرباءة من )
ا على الكثري من )اإلسرائيلّيات( لن يغرّي احلقيقة؛ فإّن )الصورة التنزيلّية( هي وحده

 الصورة اإلسالمّية األصيلة الصحيحة السليمة، الربيئة من األابطيل واألوهام.

                                                           
 .211( كزهة النظر: 1)
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 تجاج بحديث اآلحاد في الفروع العملّيةاالح

 
بصّحة  كن القطع: نذا كاكت أحاديث اآلحاد ظنّـّية الثبوت، ال ي  قيل فإن

، يف الواقع، وكفس األمر، فكيف يعمل مبقتضاها أكثر صدورها، من النيّب 
 ا وحديثًا؟! املنتسبني نىل اإلسالم، قديً 

نًّا، مّدة طويلة، آمًنا مطمئ: نذا كان أحدان يسافر يف طريق مستقيم، قلت
 رًا، بني طريقني فرعّيني: مثّ وجد كفسه خميـ  

وهو طريق عاّم، يسلكه املسافرون كّلهم، وقد علموا علم اليقني  طريق اليقني: -أ
 استقامته، وسهولته، وتنّعموا فيه ابألمان والراحة.

ين، ومن ر وهو طريق خاّص، ال يسلكه ناّل القليل من املساف طريق الظّن: -ب
يسلكه منهم، فإكّه ينجو يف الغالب، من املهالك، نن توّخى احلذر، ومل يفارق 

 بعض املتاعب، واملخاوف. -مع ذلك  -ْجاعة املسافرين، لكّن فيه 
نيه عن طريق غال ريب يف أّن املسافر العاقل سيسلك طريق اليقني، ما دام ي   

 تاعب واملخاوف.الظّن؛ ليتنّعم ابلراحة واألمان، وينجو من امل
كن أن جيدها، ولكّن هذا املسافر العاقل كفسه، حني حيتاج نىل أشياء، ال ي   

توّقع النجاة سيسلك طريق الظّن، ألكّه ي -يف هذه احلال  -يف طريق اليقني؛ فإكّه 
 غالًبا، فيحتمل املتاعب واملخاوف؛ من أجل أن ينال مبتغاه.

ه ّنب سلوك طريق الظّن؛ ألكّ وليس من احلكمة أن حيمله اخلوف على جت 
كنه ي   ه، والكنه االستغناء عننذا جتّنب سلوكه، فقد خسر ما حيتاج نليه، ِّا ال ي  

 أن جيده يف طريق اليقني.
ا يكون يف حالة اكعدام البديل   فسلوك املسافر العاقل لطريق الظّن، نّّ

ال بّد أن  -ه فر لكي يصل نىل غايته من س -األفضل، وهو طريق اليقني؛ فإكّه 
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ل وصله، فإن مل جيد طريًقا يقينيًّا، وجب عليه أن يبحث عن أفضيسلك طريًقا ي  
 طريق ِكن، وهو الطريق الظّنّ، وخبالفه لن يصل نىل غايته.

وهذا ما ْنده واضًحا يف حياتنا، بصورها املختلفة، ومنها احلياة العملّية؛  
ينع  فهم؛ لكّن هذا ملر  بسبب ح  ف، الذين هلكوا ر  فكثريون هم أصحاب احل  

اهنم؛ ف، بعد أن علموا هبالك أقر ر  األعّم األغلب منهم، من االستمرار يف تلك احل  
بسبب تلك  -ألهّنم يرّجحون النجاة على اهلالك، حني جيدون أّن كسبة اهلالكني 

أقّل بكثري من كسبة الناجني؛ واحلاجة تدعوهم نىل العمل؛ من أجل  -ف ر  احل  
 فهم.  ر  اش؛ وال سّيما حني ال جيدون بدياًل عن ح  املع

وكذلك يف احلياة االجتماعّية، جتد الرجل يرغب يف الزواج، ويسعى نليه،  
ورمّبا رغب يف امرأة معّينة، لتكون زوًجا له، فيبذل األموال من أجلها، ويرجو أن 

 تلد له األبناء الذكور. 
بعد ياته االجتماعّية، ويستوهو يف كّل ذلك، يرّجح كيل السعادة، يف ح

كن أن يقطع بنيل السعادة، نن كان من الشقاء واألذى؛ ولكّنه مع ذلك، ال ي  
سّيما نن كان قد مسع مبا جرى للكثري من الرجال، من املهالك،  العاقلني، وال

 واملصائب، واملتاعب؛ بسبب أزواجهم، أو أبنائهم الذكور. 
خذه زاًدا، اإلكسان العاقل طريق اليقني، فيتّ وهكذا يف احلياة الدينّية، خيتار  

إكّه كن أن ينتفع به، فإن مل جيد بعض ما حيتاج نليه، يف طريق اليقني؛ فلكّل ما ي  
م بسلوك طريق الظّن، لكن بشرط واجب أكيد، هو أاّل يتّدي سلوك طريق لز  م  

 الظّن نىل معارضة بعض ما وجده يف طريق اليقني.
 الطريقني، كان على اإلكسان العاقل أن خيتار طريق فإن وقع التعارض بني 

نىل  نىل سلوك طريق الظّن؛ للوصولأحيااًن، ضطّر اليقني؛ كاملسافر الذي قد ي  
 ،بلمن ق ،ما وجدهبعض بعض حاجاته، فإن وجد يف طريق الظّن ما يعارض 
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طريق اليقني، وجب عليه أن حييد عن طريق الظّن، نىل طريق اليقني؛ ليسلم  يف
 من املهالك.

ي الطريق ه (القطعّيات اإلسالمّية)ولذلك كان واجًبا على املسلم أن جيعل  
األّول واألفضل؛ فإن احتاج نىل بعض ما ال يستطيع أن جيده يف طريق 

ماده ، بشرط أاّل يتّدي اعت(الظنّـّيات)، وجب عليه االعتماد على (القطعّيات)
 .(القطعّيات اإلسالمّية)عليها نىل خمالفة 

، وهو (يقنيث الثل  م  )جيب االعتماد على  (القطعّيات اإلسالمّية)وملعرفة  
ب من ةالةة أضالع، كّل ضلع منها عبارة عن صفة واجبة أكيدة، من ث مرك  ثل  م  

صفات الدليل الكايف، فإن فقد الدليل واحًدا، أو أكثر، من هذه األضالع، فإكّه 
 كن أن يكون كافًيا.ي   ال

 هي: (ث اليقنيثل  م  )وأضالع  
 التقدير القطعّي:  -1

التقدير مبعَن بيان قدر الدليل، أي: بيان قيمته االحتجاجّية؛ فليس كّل  
 .يكون صاحلًا لالحتجاج به، يف كّل مسألة -يستدّل به املستدّلون  -دليل 

، كن قبول أّي دليل، ما عدا دليلني اةننيففي نكشاء احلكم الشرعّي ال ي   
 الوحي املنّزل، مها: القرآن الكرمي، والسّنة النبويّة؛ فهما دليالن شرعّيان راجعني نىل
 ئان للحكم الشرعّي، بال ريب. نش  قطعّيان م  

أّما سائر األدلّة، اليت يعتمد عليها املتّلفون، قديًا وحديثًا، فهي ليست  
ا ي  نش  م   دلياًل  -بشروط معيّنة  -كن أن يكون بعضها ئة للحكم الشرعّي، ونّّ

سواه  قطعيًّا كاشًفا عن احلكم الشرعّي، وهو اإلْجاع االتّفاقّي القطعّي، دون ما
 من اإلْجاعات املزعومة.

فإْجاع السلف على أعداد ركعات الصلوات اخلمس ليس هو الذي أكشأ  
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احلكم الشرعّي، بل نّن السّنة النبويّة الراجعة نىل الوحي املنّزل هي اليت أكشأت 
 .(أعداد الركعات) هذا احلكم

وما نْجاع السلف على هذه األعداد، ناّل دليل قطعّي، كاشف عن احلكم  
جمعوا على أعداد الركعات، لو مل تكن حقيقة شرعّية الشرعّي؛ فإهّنم ما كاكوا لي  

 ةبواًت قطعيًّا، ينع اختالفهم فيها. -عندهم  -اثبتة 
بة اإلْجاع ليست هلم رتوال بّد له من مستند؛ ألّن أهل »قال الزركشّي: 

ا ي   ب أن ثبتوهنا كظرًا نىل أدلّتها ومأخذها، فوجاالستقالل، ِبةبات األحكام، ونّّ
بعد  ،يكون عن مستند؛ ألكّه لو اكعقد من غري مستند، القتضى نةبات الشرع

 . (1)«، وهو ابطل النيبّ 
ئدة اأّن ف :ومن اجلدير ابإلشارة يف هذا املقام»قال مصطفى الزملّي: و 
اع دلياًل صبح بوساطة اإلْجهي أّن النّص ي   - يف حالة كون السند كصًّا -اإلْجاع 

 . (2)«قطعيًّا على حكمه، ونن كان ظّنّ الداللة، أو ظّنّ الثبوت، يف أصله
 نشًئا للحكم الشرعّي، وليس دلياًل ورأي الصحاِّب الواحد ليس دلياًل م   

ا يعقطعيًّا، كاشًفا عن احلكم الشرعّي؛ و  ّده ال سّيما عند اختالف الصحابة. ونّّ
 يًّا كاشًفا، وال يعّده آخرون دلياًل كاشًفا. بعض املتّلفني دلياًل ظنّـ 

، ولنا يف قول الصحاِّب، هل هو حّجة؟ روايتان»قال أبو الوفاء ابن عقيل: 
أصّحهما: أكّه ليس حبّجة؛ ألكّه جمتهد، وليس مبعصوم، وال ِنوع من خالفه، فهو  

 .(3)«سائر اجملتهدينك
ا »وقال ابن تيمّية:  ومن قال من العلماء: "نّن قول الصحاِّب حّجة"، فإّّ

                                                           
 .1/191( البحر احمليط يف أصول الفقه: 1)

 .123( أصول الفقه يف كسيجه اجلديد: 2)
 .9/35( الواضح يف أصول الفقه: 3)
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هر، ومل رف كّص خيالفه؛ مّث نذا اشتقاله، نذا مل خيالفه غريه من الصحابة، وال ع  
ف أهّنم ر قال: "هذا نْجاع نقرارّي"، نذا ع  نكروه، كان نقرارًا على القول. فقد ي  ي  

ذا قّرون على ابطل. وأّما نذا مل يشتهر، فهنكره أحد منهم، وهم ال ي   ي  أقّروه، ومل
فه، فليس رف أكّه خالقال: "حّجة". وأّما نذا ع  رف أّن غريه مل خيالفه، فقد ي  نن ع  

م أبحدمها. ز  ف هل وافقه غريه، أو خالفه، مل جي  عر  حبّجة، ابالتّفاق. وأّما نذا مل ي  
، ال فيما  هللا خالفه، كاكت احلّجة يف سّنة رسولومت كاكت السّنة تدّل على 

 .(1)«خيالفها، بال ريب، عند أهل العلم
اآلراء اخلالفّية املذكورة وأمثاهلا، اليت ذهب نليها »وقال مصطفى الزملّي: 

بعض األصولّيني والفقهاء، منها شكلّية )لفظّية(، كاخلالف بني الرأيني األّول 
 (2)ه، واملنشأةمة لغري ه ليس حبّجة مطلًقا" أراد احلّجة امللز  والثاين؛ ألّن من قال: "نكّ 

للحكم الشرعّي، ابعتباره دلياًل شرعيًّا، ومصدرًا للحكم، واحلّجّية هبذا املعَن، ال 
 (3)ْندها ناّل يف الكتاب، والسّنة الثابتة. أّما الذي قال: "نكّه حّجة مطلًقا"، قصد

ّسًكا التمّسك به، يف حالة عدم وجود النّص، َابحلّجّية شرعّية االستناد نليه، و 
، فهو ليس حّجة م   ا هو مصدر كاشفلز  اختيارًيًّ  مة، كالقرآن والسّنة، واإلْجاع، نّّ

فيها.  فحلكم مصدره احلقيقّي، غريه، شأكه شأن بقّية املصادر الكاشفة املختل  
وجب املناقشة،  ي   ومنها ما مضى عليه الزمن، واكتهى وقته، وأصبح جمّرد أتريخ، ال

كالرأي األخري. ومنها ما يدّل على أّن احلّجّية ليست يف قول الصحاِّب ذاته، بل 
 . (1)«يف النّص الذي اطّلع عليه الصحاِّب، كما يف الرأي الثالث

                                                           
 .1/211( جمموعة الفتاوى: 1)
 ( كذا يف املطبوع، والصواب: )املنشئة(.2)
 قال مثاًل: )فقصد(.أن يبدأ جواب )أّما( ابلفاء، في   ( كذا يف املطبوع، والصواب3)
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338 

وكذلك نذا كان الرأي لعدد من الصحابة، فإهّنم ليسوا مبعصومني من اخلطإ، 
ألفرادهم،  فاقيًّا قطعيًّا؛ فتكون العصمة إلْجاعهم، الناّل نذا أْجعوا كّلهم نْجاًعا اتّ 

نشًئا م   ويكون نْجاعهم هذا دلياًل قطعيًّا كاشًفا عن احلكم الشرعّي، وليس دلياًل 
 للحكم الشرعّي.

الصحابة  بل يف ،فال يسلم منه أكثر الناس ،ا الغلطوأمّ »قال ابن تيمّية: 
 .(1)«وفيمن بعدهم ،من قد يغلط أحياانً 

 نم واحد كلّ  أنّ  يعتقدون ال ذلك، مع وهم»ابن تيمّية أيًضا:  وقال
 يـف ،الذكوب عليهم جوزـت بل وصغائره؛ م،ـاإلة كبائر عن ،معصوم الصحابة

 .(2)«...اجلملة
أدَ قيمة  -ا من كان كائنً   -ومن ابب أوىل، ليس لرأي أّي متّلف 

 احتجاجّية، يف نكشاء احلكم الشرعّي، وال يف الكشف عنه.
 ّّ  ا تكون قيمة املتّلف، يف تعليم الناس األدّلة الشرعّية القطعّية، من القرآنون

، نىل ذلك، فهو ابب من أبواب املعرفة الكرمي، والسّنة النبويّة، فمن وّفقه هللا 
 اإلسالمّية، ومدخل من مداخل الكنوز اإلسالمّية.

رهم؛ ـية، وغـوأّما أقوال بعض األئّمة، كالفقهاء األربع»ال ابن تيمّية: ـق
 ،م ـهت عنـبـد ةـــل قـن؛ بـمسلميـاق الـفـا، ابتّ ًـ ماعـة، وال نجـــة الزمــس حجّ ـفلي
ة، ـنّ ـــلسوا ،ي الكتابـف ،واًل ــنذا رأوا ق -روا ــم؛ وأمـن تقليدهــع ،وا الناســـهـهم كـأكّ 
هم. ـوالوا أقـيدعاب، والسّنة، و ـه الكتـا دّل عليـمـب ،ذواـأن أيخ -هم ـن قولــوى مـأق
ة ـاللهم دـر لــنذا ظه ،ونــزالــة، ال يــة األربعـــاع األئمّ ــن أتبــم ،رــابـهذا كان األكـول
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 .(1)«ول متبوعهم، اتّبعوا ذلكــخالف قـا يــّنة، على مـالس الكتاب، أو
 التصدير القطعّي: -2

وًما على مسب نليه. وهو عالتصدير مبعَن كسبة صدور الدليل، نىل من ك   
 قسمني: تصدير قطعّي، وتصدير غري قطعّي. 

 ويعنينا من األدّلة يف هذا املقام: 
 .الدليل القرآينّ  -1
 الدليل النبوّي.  -2

 ، بال خالف.(قطعّي الثبوت)فأّما الدليل القرآيّن، فهو قطعّي التصدير  
ست كّلها يوجيب االحرتاز من القراءات املنسوبة، نىل قرّاء القرآن الكرمي؛ فل 

 قطعّية التصدير، وال سّيما القراءات الشاّذة.
 وأّما الدليل النبوّي، فاملنسوب نليه قسمان: 

 ، قطًعا.(السّنة النبويّة)منسوب قطعّي التصدير، وهو الذي يستحّق اسم  -أ
منسوب غري قطعّي التصدير، وهو ما يسّمى: حديث اآلحاد، أو حديث  -ب

 أو خرب الواحد. الواحد، أو أخبار اآلحاد، 
نبويّة، نىل السّنة ال ،من القطع بنسبته -ي هذا القسم ـف -حذر ـوجيب ال

سّيما عند معارضة املتون اآلحاديّة، للقطعّيات اإلسالمّية، أو عند حصول  وال
 التعارض، بني املتون اآلحاديّة، أكفسها. 

 التفسار القطعّي: -3
طعّي، على قسمني: تفسري قالتفسري هو بيان داللة الدليل، وهو عموًما  

 وتفسري غري قطعّي. 
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وليست كّل تفسريات املفّسرين للنصوص القرآكّية صحيحة قطعّية، بل َثّة  
 تفسريات ال تستحّق اسم التفسري؛ فما هي ناّل حتريفات شيطاكّية.

؛ فليست  (شروح احلديث)اليت تسّمى  ،وكذلك تفسريات املتون احلديثّية 
 قطعّية.كّلها شروًحا صحيحة 

ر شرطني رئيسني:   وال يكون التفسري قطعيًّا، ناّل نذا حّقق املفسّ 
أن يعتمد املفّسر، اعتماًدا اتمًّا، على القطعّيات: الشرعّية، والعقلّية، واحلّسّية،  -أ

 والتارخيّية، والعلمّية، واللغويّة. 
ات، اليت ت نس ب نّـيّ أن يبتعد املفّسر، ابتعاًدا اتمًّا، عن الظنّـّيات، وما دون الظ -ب

 نىل الشرع، والعقل، واحلّس، والتاريخ، والعلم، واللغة.
ر قد سلم من خمالفة احلّق؛ ألكّه قد   وبتحقيق هذين الشرطني يكون املفسّ 

 أكتج تفسريين سليمني، ال اثلث هلما:
هو التفسري الذي جيب على العلماء بياكه؛ ألّن الناس  التفسار الواجب: -أ

 يه؛ من أجل الفهم السليم للوحي املنّزل. حيتاجون نل
لى هو التفسري الذي يستطيع العلماء نكتاجه، ابالعتماد ع التفسار املمكن: -ب

األدّلة القطعّية املتاحة )املمكنة(؛ ولذلك يكتفون به، ويتجّنبون اخلوض فيما ال 
كنهم الوصول نليه.  ي 

ريب يف أهّنم  ين؛ فالفإن خاض بعض املتّلفني، فيما وراء هذين التفسري  
سي خطئون، يف معظم تفسرياهتم؛ وال سّيما حني خيوضون، فيما ال طاقة هلم، 
مبعرفته، وحني يعتمدون، على األدلّة الواهية، وحني يّتبعون أهواءهم؛ لنصرة 

 مذاهبهم، وحني يشغلون الناس بتفسرياهتم السقيمة، وحتريفاهتم العقيمة. 
ّزل، االحتياط، وهو حياول أن يفّسر الوحي املن فعلى املفّسر أن حيتاط كلّ  
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سّيما القرآن الكرمي؛ وذلك أبن يتجّنب املشكوك فيه، واملطعون فيه، واملظنون،  وال
 واملوهوم، واجملهول. 

وعليه أن يتجّنب التقح م، فال خيوض يف حماولة تفسري ما ال طاقة له به، 
ذا كان التعّصب هو الذي دعاه فليس كالم اخلالق ككالم املخلوق؛ وال سّيما ن

 نىل التقح م؛ كصرة ملذهبه.
فإن اضط ّر اضطرارًا شديًدا، نىل التفسري ابلظّن، فليكن ذلك مبا ال يتّدي 
 نىل خمالفة القطعّيات، وليصرّح يف تفسريه، أبّن ذلك ظنٌّ منه، حيتمل اخلطأ، وليس

طئه، نذا تبنّي له رتاف خبابلتفسري القطعّي، الذي ال ريب فيه، وأكّه مستعّد لالع
 الصواب، ولو كان الصواب خبالف مذهبه.  

ا، لكن واجبً  -يف الفروع العملّية  - ومن هنا، كان العمل حبديث اآلحاد 
 شروط واجبة، كّل الوجوب، هي: سّتةبعد حتّقق 

ماّسة مشروعة، حبيث  -نىل العمل حبديث اآلحاد  -أن تكون احلاجة  -1
 املشروعة، يف حالة عدم حتقيق تلك احلاجة.  تتعّطل بعض املصاحل

أن يكون حتقيق احلاجة املاّسة املشروعة حمصورًا، يف العمل حبديث اآلحاد؛  -2
 حبيث ال جيد املسلم بدياًل، عن ذلك احلديث، يف القطعّيات اإلسالمّية. 

 أن يسلم احلديث من معارضة القطعّيات الثابتة ابألدّلة القطعّية، وهي: -3
ريًا قطعيًّا، والسّنة رة تفساملفس   ،وتشمل النصوص القرآكّية القطعّيات الشرعّية، -أ

 طعيًّا.رة تفسريًا قالنبويّة املتواترة، الثابتة ةبواًت قطعيًّا، واملفس  
 فأّما التعارض بني الكتاب والسّنة، فإن كان اخلرب متواترًا،»قال الزركشّي: 

 .(1)...«م يكن متواتًرا، فالكتاب مقد  فالقول فيه كتعارض اآليتني، ونن مل
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وأّما تعارض السّنتني، فإن كاكتا متواترين، : »أيًضا قال الزركشيّ و 
خرى، لب ترجيح نحدامها، على األفكالكتاب، بعضه ببعض، ونن كاكتا آحاًدا، ط  

بطريقة؛ فإن تعّذر، فاخلالف يف التخيري، أو التساقط، ونن كان نحدامها متواترًا، 
 .(1)«رى آحاًدا، فاملتواترواألخ

الف اليت اتّفقت عليها العقول، يف كّل زمان ومكان؛ خب القطعّيات العقلّية، -ب
اد، سبّية؛ فليست أدّلة قطعّية؛ ألهّنا تتأةّر ابختالف عقول األفر العقلّيات النّ  

 واختالف أهوائهم، واختالف الزمان، واختالف املكان.
 األصول، يناقض أو املعقول، خيالف أيتهر  حديث فكلّ »قال ابن اجلوزّي: 

 .(2)«اعتباره تتكّلف فال موضوع، أكّه فاعلم
 االعتقادات، من دينهم، ْجيع املسلمون فيأخذ»وقال ابن تيمّية: 

 األّمة، لفس عليه اتّفق وما رسوله، وسّنة هللا، كتاب من ذلك، وغري والعبادات،
 فهو ريح،الص العقل خالف ما إنّ ف الصريح؛ للعقل خمالًفا ذلك وليس وأئّمتها،

 يفهمها ال دق ألفاظ فيه ولكن ابطل، واإلْجاع والسّنة الكتاب يف وليس ابطل،
 ،الكتاب من ال منهم، فاآلفة ابطاًل؛ معَن منها يفهمون أو الناس، بعض

 .(3)«والسّنة
 ،انمسعيّ  :نذا تعارض دليالن :قالوالتقسيم الصحيح أن ي  »وقال ابن القّيم: 

ا ونمّ  ،نييّ ا أن يكوان ظنّـ ونمّ  ،نيا أن يكوان قطعيّ فإمّ  ؛وعقليّ  أو مسعيّ  ،انقليّ أو ع
ارضهما يف كن تعفال ي   ،انا القطعيّ فأمّ  ا.يًّ واآلخر ظنّـ  ،اأن يكون أحدمها قطعيًّ 

 ،فلو تعارضا ؛اقطعً  ،هو الذي يستلزم مدلوله :الدليل القطعيّ  ألنّ  ؛األقسام الثالةة
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أحدمها  ونن كان فيه أحد من العقالء. وهذا ال يشكّ  ،يضنيلزم اجلمع بني النق
ونن كاان  عيًّا.عقليًّا، أو مس سواء كان ، تقدمي القطعيّ تعنّي  ،ايًّ واآلخر ظنّـ  ،اقطعيًّ 
أو  ،ا كانيًّ مسع ،ووجب تقدمي الراجح منهما ،صران نىل الرتجيح ،نييّ ا ظنّـ ْجيعً 
 .(1)«بني العقالء ،فق على مضموكهمتّ  ،فهذا تقسيم واضح ا.عقليًّ 

 معقواًل  ناّل  الصريح الصحيح السمع يعارض فال»وقال ابن القّيم أيًضا: 
 تدبّر وقد إلْجال.وا التلبيس، أو التقليد، أو املكابرة، نىل مقّدماته تنتهي فاسًدا،
 يفارق يحالصر  العقل -هللا  حبمد - وجدوا هذا؛ فما وسّنته ورسوله هللا أكصار
 لعقلا وجدوا وما له؛ والشاهد وصاحبه، خادمه، هو بل اًل؛أص الصحيح، النقل

 عقل،ال لصريح منافاة، وأشّدها وأسخفها، العقول، أفسد من ناّل  له املعارض
 .(2)«وصحيحه

الف اليت اتّفقت عليها احلواّس، يف كّل زمان ومكان؛ خب القطعّيات احلّسّية، -ج
واّس األفراد، ا تتأةّر ابختالف حسبّية؛ فليست أدّلة قطعّية؛ ألهنّ احلّسّيات النّ  

 واختالف أهوائهم، واختالف الزمان، واختالف املكان.
الطبقات،  قلت بطريق التواتر، يف كّل طبقة مناليت ك   القطعّيات التارخيّية، -د

ة، يغلب سبّية؛ فليست أدّلة قطعّية؛ بل هي أخبار اختالفيّ خبالف التارخيّيات النّ  
 ويقّل فيها الصدق والفهم. عليها الكذب والوهم، 

الف الثابتة ابألدّلة العلمّية التجريبّية القطعّية، خب القطعّيات العلمّية، -ه
النظرًّيت العلمّية؛ فليست أدّلة قطعّية؛ بل هي ختمينات ظنّـّية، والكثري منها 

 يّتضح بطالكه، مبرور الزمان، وتقّدم اإلكسان يف العلوم التجريبّية.
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الف وهي أصول اللغة العربّية، الثابتة ةبواًت قطعيًّا؛ خب للغويّة،القطعّيات ا -و
 اآلراء اللغويّة االختالفّية؛ فإهّنا ليست من القطعّيات اللغويّة.

يف و  أن يسلم احلديث من معارضة حديث آخر، أقوى منه، أو بدرجة قّوته. -1
د احلديثني على أحهذه احلالة يلجأ املتّلفون نىل الرتجيح. وال ريب يف أّن ترجيح 

 اآلخر، يلزم منه الدعوة نىل ترك العمل ابحلديث املرجوح منهما.
ح أّن أحد احلديثني منسوخ ابآلخر،   ومن وجوه الرتجيح أن يّدعي املرجّ 

 ولذلك ال ي عم ل مبقتضاه.
واخلرب الواحد، نذا خالف املشهور املستفيض، كان شاذًّا، »قال ابن تيمّية: 

 .(1)«وقد يكون منسوًخا
 ،فإن كاان من أخبار اآلحاد ،انقال سليم: نن تعارض كصّ »وقال الزركشّي: 

ب من بضر  ،م أحدمها على اآلخردّ  ق  ر، وناّل كسخه املتأخّ   ،م أحدمهالم تقدّ وع  
 .(2)«...الرتجيح

، بصفته النبويّة التبليغّية، أن يكون حديث اآلحاد منسواًب نىل النيّب  -5
، بصفته البشريّة، أو  ريّة. أّما نذا كان منسواًب نىل النيّب بصفته البش حصرًا، ال

 كان منسواًب نىل غريه، من الصحابة، أو التابعني، فال جيب العمل به.
 ذلك؛ لىع ي نب ه مثّ  اخلطأ، يقع فقد الدكيا، أمور من أّما»ابز:  قال ابن

 ضرّهي أظّنه "ما :النخل، فقال يلّقحون ْجاعة على مرّ  ، لـّما النيبّ  من وقع كما
ا:  فقال ، فأخربوه شيًصا، صار تركوه، فلّما تركتموه"، لو  قلت "نّّ

 مل ، فإينّ  هللا عن به أخربكم ما أّما دكياكم، أبمر أعلم وأكتم مّن، ظنًّا ذلك
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 أبمور أعلم الناس أنّ   فبنّي  الصحيح. يف رواه مسلم هللا". على أكذب
 أّما .دونوحيص يبذرون، وكيف يغرسون، وكيف النخل، يلّقحون كيف دكياهم،

رب ما  ننّ : قال من فقول .ذلك من معصومون ، فإهّنم هللا عن األكبياء به خي 
طئ،  النيبّ   .(1)«ذكران كما التفصيل، من بدّ  وال ابطل، قول فهذا خي 

أن يّتفق املتّلفون، كّلهم، أو معظمهم، على تصحيح منت احلديث، والدعوة  -6
مل به، بعد شرحه شرًحا صحيًحا، سليًما من األوهام واألهواء، وال سّيما نىل الع

 نذا اتّفقوا كّلهم، أو معظمهم، على تصحيح نسناده أيًضا.
أّما أحاديث اآلحاد، اليت اتّفق املتّلفون، كّلهم أو معظمهم، على  

أن  اتضعيفها، فال ي كن العمل هبا؛ ألهّنا نّما أن تكون مقطوًعا بضعفها، ونمّ 
 يكون الراجح ضعفها؛ فيكون العمل هبا خمالًفا للمنهج السليم.

أّما جتويز بعض املتلّفني االستشهاد ببعض األحاديث الضعيفة، فليس على  
ا يكون ذلك   -م عنده -نطالقه؛ فال يكون ذلك، يف العقائد، واألعمال، ونّّ

، ا، بوضعهيف فضائل األعمال، حصرًا، وبشروط، منها: أاّل يكون مقطوعً 
مظنواًن به الوضع، وأاّل يكون شديد الضعف، وأاّل ي عتقد فيه أكّه دليل شرعّي،  وال

 وأن يكون مندرًجا حتت أصل معروف يف الشرع. 
 عيف،الض ابحلديث العمل من العلماء عليه ما وكذلك»قال ابن تيمّية: 

 به؛ تجّ حي   ال الذي ابحلديث االستحباب نةبات معناه ليس: األعمال فضائل يف
 أكّه هللا عن ربأخ ومن شرعّي. بدليل ناّل  يثبت فال شرعّي، حكم االستحباب فإنّ 

بّ   ذنأي مل ما الدين من شرع فقد شرعّي، دليل غري من األعمال، من عماًل  حي 
 االستحباب، يف العلماء خيتلف وهلذا التحرمي؛ أو اإلجياب، لو أةبت كما هللا، به
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ا. املشروع الدين أصل هو بل غريه، يف خيتلفون كما  يكون أن: لكبذ مرادهم ونّّ
ّبه ِّا أكّه ةبت قد ِّا العمل  كتالوة نْجاع، وأ بنّص، هللا، يكرهه ِّا أو هللا، حي 

 راهةوك الناس، نىل واإلحسان والعتق، والصدقة والدعاء، والتسبيح، القرآن،
 ستحّبة،األعمال امل بعض فضل يف حديث ر وي فإذا ذلك. وحنو واخلياكة، الكذب
 نذا واعه،وأك والعقاب الثواب فمقادير وعقاهبا، األعمال، بعض وكراهة وةواهبا،

 النفس أنّ : َنمبع به، والعمل روايته، جازت موضوع، أكّه كعلم ال حديث فيها ر وي
 لكن ــح،ت رب التجارة أنّ  يعلم كرجل العقاب، ذلك ختاف أو الثواب، ذلك ترجو
 .(1)«ضرّهي مل كذب، ونن كفعه، صدق، نن فهذا كثريًا، رحًبا ــحت رب أهّنا بلغه

 األحاديث على الشريعة يف ي عتمد أن جيوز وال»وقال ابن تيمّية أيًضا: 
 من -ه وغري  حنبل بن أمحد لكنّ  حسنة؛ وال صحيحة، ليست اليت الضعيفة،
 أكّه ي عل م مل نذا ت،اثب أكّه ي عل م مل ما األعمال فضائل يف ي روى أن جّوزوا -العلماء 

 ضلهف يف ور وي شرعّي، بدليل مشروع، أكّه ع لم نذا العمل أنّ  كذب؛ وذلك
 األئّمة: من أحد يقل ومل حقًّا، الثواب يكون أن جاز كذب، أكّه ي عل م ال حديث،

ع ل أن جيوز نكّه  هذا، قال نوم ضعيف، حبديث مستحبًّا، أو واجًبا، الشيء جي 
ر م أن جيوز ال أكّه كما وهذا. اإلْجاع خالف فقد  رعّي،ش بدليل ناّل  شيء، حي 
 جاز كذب، كّهأ ي عل م ومل له، الفاعل وعيد يف حديث ور وي حتريه، ع لم نذا لكن

 فيما لكن كذب، هأكّ  ي عل م مل ما والرتهيب الرتغيب يف ي روى أن فيجوز يرويه؛ أن
 جملهولا احلديث هذا غري آخر، بدليل منه، رّهب أو فيه، رّغب هللا أنّ  ع لم

 .(2)«حاله
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اب ـي بـى فـحديث الضعيف، حتّ ـل ابلـرون، من العمـومنع متّلفون آخ
 .(؛ لكيال يتوّهم العاّمة صّحة تلك األحاديث الضعيفةالرتغيب والرتهيب)

 جتوز ال الضعيف احلديث أنّ : يل يظهر الذي ولكنّ »قال ابن عثيمني: 
 هلم قلت ما تم العاّمة ألنّ  العاّمة، بني السّيما طلًقا،م ضعفه مبيـ ًنا ناّل  روايته،
 من وهلذا .قاله  النيبّ  وأنّ  صحيح، حديث أكّه يعتقدون سوف فإهّنم حديثًا،
 لقاعدةا وهذه صواب. فهو احملراب، يف قيل ما أنّ : هو عندهم املقر رة القواعد

 صّدقوك،ل األرض، وجه على حديث، أبكذب هلم أتيت فلو العاّمة، عند مقر رة
 الرتغيب يف السّيما ضعفه، هلم بّينت لو حّت  سيصّدقوكك، فالعاّمة وهلذا،

 .وصّحته درجته،ل االكتباه دون حلفظه، حديث، أيّ  مسع لو العاّميّ  فإنّ  والرتهيب،
 عن ي غن ما حة،الصحي املطّهرة النبويّة والسّنة الكرمي، القرآن يف فإنّ  هلل، واحلمد

 .(1)«ثاألحادي هذه
افًيا ك  -حلديث من أحاديث اآلحاد  -وليس تصحيح آحاد من املتّلفني  

للعمل ابحلديث، الذي صّححوه، وال سّيما عند اختالف املتّلفني، يف هذا 
 احلديث، بني مصّحح، ومضّعف، ومتوّقف.

فمثاًل: تصحيحات )احلاكم النيسابورّي( ت عّد أضعف التصحيحات،  
 صحيح احلديث.سّيما حني ينفرد بت وال

فهذا ِّا  ،وأّما تصحيح احلاكم ملثل هذا احلديث وأمثاله»قال ابن تيمّية: 
وهي  ،وقالوا: نّن احلاكم يصّحح أحاديث ،أككره عليه أئّمة العلم ابحلديث

بن  عند أهل املعرفة ابحلديث، كما صّحح حديث زريب ،موضوعة مكذوبة
ما بنّي ابتّفاق أهل املعرفة، ك برَثلي: الذي فيه ذكر وصّي املسيح، وهو كذب

                                                           
 .11( شرح املنظومة البيقوكّية: 1)



318 

 ،يصّححها ،ذلك البيهقّي وابن اجلوزّي وغريمها، وكذا أحاديث كثرية يف مستدركه
. موضوعة، ومنها ما يكون موقوفًا يرفعه - عند أئّمة أهل العلم ابحلديث -وهي 

وهلذا كان أهل العلم ابحلديث ال يعتمدون على جمّرد تصحيح احلاكم، ونن كان 
فهو صحيح، لكن هو يف املصّححني مبنزلة الثقة الذي يكثر  ،يصّححه غالب ما

غلطه، ونن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصّحح احلديث أضعف من 
 . (1)«تصحيحه

يف  - ، فإّن العمل بهتّ اّتصف حديث اآلحاد، هبذه الصفات الس ذافإ 
 يكون به، ناّل  ،ى الواجبا، بال ريب؛ ألّن ما ال يتدّ يكون واجبً  -الفروع العملّية 

 ، قطًعا.اواجبً 
ومع وجوب العمل حبديث اآلحاد، الذي اجتمعت فيه الشروط السّتة؛  

، كما يقطع بصدور فإّن العامل به ال ي كن أن يقطع بكوكه صادرًا من الرسول 
ا يرّجح ذلك، ويعمل مبا يستطيع، فال يرتك العمل؛ ألكّ  ه السّنة النبويّة املتواترة؛ ونّّ

 مل يصل نىل درجة اليقني.
 ،تصديقال : لسنا كعن ابلقبول أانّ اًل وافهم أوّ »: لغزايلّ قال أبو حامد ا

 ؛اأو غالطً  ،ابً ا كان كاذورمبّ  ،بل جيب علينا قبول قول العدل ؛التكذيب :ابلردّ  وال
ما جيب العمل  :بل كعن ابملقبول ؛اا كان صادقً ورمبّ  ،جيوز قبول قول الفاسق وال
 .(2)«ما ال تكليف علينا يف العمل به :وابملردود ،به
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 االحتجاج بحديث اآلحاد في األصول االعتقادّية

 
 -أّما االحتجاج، حبديث اآلحاد، يف ابب األصول؛ فإّن أكثر املتلّفني 

يرفضون هذا االحتجاج، ويفرّقون بني مقامني: مقام األصول  -قديًا، وحديثًا 
 لعملّية.االعتقاديّة، ومقام الفروع ا

فالعناية ابألصول مقد مة على العناية ابلفروع؛ ألّن الفرع نذا اهندم، فإّن 
 -اهندامه لن يتةّر يف ةبوت األصل؛ خبالف األصل، فإكّه نذا اهندم، اهندمت 

 الفروع، اليت تقوم عليه. كلّ   -ابهندامه 
( هو فرع من الفروع، وهذا الفرع قائم على ْجلة ن م فمثاًل: )حترمي الَز

 األصول، أبرزها: 
، وهو هللا تعاىل. -1  اإليان مبن حّرم الَز
، وهو القرآن الكرمي. -2  اإليان ابلكتاب املنز ل، املشتمل على حترمي الَز
، ابلقرآن، وهو النيّب  -3  .اإليان ابلرسول، الذي بّلغ الناس حترمي الَز
؛ طاعة هللاإليان ابليوم اآلخر، الذي سي ثاب فيه من جتنّ  -1 ، وسي عاق ب ب الَز

؛ اتّباًعا هلواه.  فيه من ارتكب الَز
ومع أّن حترمي الَز من أكرب األحكام اإلسالمّية الشرعّية، لكّنه مع ذلك  

يبقى فرًعا من الفروع الشرعّية، نذا وازاّنه هبذه األصول األربعة؛ وال سّيما اإليان 
 الفروع.  ابهلل تعاىل، فهو أصل كّل األصول، وكلّ 

ولذلك وجب اشرتاط )القطعّية(، يف كّل دليل من األدّلة: الشرعّية،  
ةبااًت، والعقلّية، واحلّسّية، والتارخيّية، والعلمّية، واللغويّة، اليت تتعّلق هبذه األصول، ن

 أو كفًيا؛ وال سّيما الغيبّيات، اليت جيب احلذر فيها، كّل الوجوب.
لم، حاديث املرويّة قطعّية الثبوت؛ لت فيد العومن هنا اشرتطوا أن تكون األ 
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أي: القطع واليقني. فإذا كاكت آحاًدا، فإهّنا ال ت فيد ناّل الظّن؛ وال سّيما نذا  
 -كاكت املتون مرويّة ابملعاين اإلْجالّية، ال ابأللفاظ القطعّية، مع كون اخلالف 

   املعَن. قائًما على اللفظ، ال على -يف أكثر املسائل االعتقاديّة 
 اتالصف أحداث من أشبهه وما - هذا يف األصل: قلت»قال اخلطّاِّب: 

 صّحته،ب مقطوع خرب أو انطق، بكتاب يكون أن ناّل  ذلك، جيوز ال أكّه -واألمساء 
 يف أو لكتاب،ا يف أصل املستندة نىل اآلحاد، أخبار من يثبت فبما يكوان، مل فإن

 عن التوّقفف ذلك، خبالف كان وما معاكيها، ةمبوافق أو بصّحتها، املقطوع السّنة
 املّتفق صولاأل مبعاين يليق ما على حينئذ، وي تأّول الواجب، هو به االسم نطالق
 الذي األصل هو هذا. فيه التشبيه كفي مع والعلم، الدين أهل أقاويل من عليها،

 من شيء يف ي وج د مل األصابع وذكر. الباب هذا يف وكعتمده الكالم، عليه كبن
 يف اليد عَنم وليس. وصفناه ما الثبوت يف شرطها اليت السّنة، من وال الكتاب،
 توقيف هو بل ابع؛األص ةبوت -بثبوهتا  - ي توّهم حّت  اجلارحة، مبعَن الصفات
 تشبيه؛ الو  تكييف، غري من الكتاب، به جاء ما على فيه االسم أطلقنا شرعّي،
 على ونيك أن أو السّنة، يف أو الكتاب، يف أصل له يكون أن عن بذلك فخرج
 .(1)«معاكيها من شيء

وأخبار اآلحاد مت صّح نسنادها، وكاكت »وقال أبو منصور البغدادّي: 
بة للعمل هبا، دون العلم؛ وكاكت مبنزلة  متوهنا غري مستحيلة، يف العقل، كاكت موج 

قهم، يف يعلم صد شهادة العدول عند احلاكم، يلزمه احلكم هبا يف الظاهر، ونن مل
 .(2)«الشهادة
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 نــم - رـــــالنظ ل  ـأه رك  ــت االحتمال، نـــم ،هـــالوج هذاـول»وقال البيهقّي: 
 اكفرد ملا كني مل نذا تعاىل، هللا صفات يف اآلحاد، أبخبار االحتجاج   -أصحابنا 

 .(1)«بتأويله واشتغلوا اإلْجاع، أو الكتاب، يف أصل منها
 هل العدل: الواحد خرب يف وغريهم أصحابنا واختلف»: وقال ابن عبد الربّ 

 أهل كثرأ عليه والذي العلم؟ دون العمل، ي وجب أم ْجيًعا، والعمل العلم ي وجب
 الفقه هلأ وْجهور الشافعّي، قول وهو العلم، دون العمل، ي وجب أكّه منهم: العلم

 مبجيئه رالعذ وق طع هللا، على به ش هد ما ناّل  عندهم العلم ي وجب وال والنظر،
 نكّه :النظر أهل وبعض األةر، أهل من كثري قوم فيه. وقال خالف وال قطًعا،
 وذكر وغريه الكرابيسّي، احلسني منهم ْجيًعا، والعمل الظاهر العلم ي وجب

 .(2)«مالك... مذهب على خيرج القول هذا أنّ  خوازبنداذ ابن
 الدين، وابأب من شيء يف لي قب   ال الواحد خرب» البغدادّي: وقال اخلطيب

 أنّ  يعلم مل نذا كّهأ ذلك يف والعّلة، عليها والقطع، هبا العلم املكل فني على املأخوذ
، مبضموكه لعلما من أبعد كان -وسّلم  وآله عليه هللا صّلى - رسول هللا قول اخلرب
 هللا صّلى -النيّب  أبنّ  العلم، علينا ي وج ب مل اليت األحكام، من ذلك عدا ما فأّما
 ،مقبول فيها الواحد خرب فإنّ ، هبا  هللا عن وأخرب، قّررها -وسّلم  وآله عليه

 وذلك، به يعمل أن املكل فني لسائر شرًعا فيه ورد ما ويكون، واجب به والعمل
 لعتاقوا الطالق وأحكام وشّوال رمضان وهالل والكّفارات احلدود يف ورد ما حنو:

 .(3)«احملظورات وحترمي والصالة والطهارة والبياعات ثواملواري والزكاة واحلجّ 
 حكم فاةمنا يف الواحد خرب ي قب ل وال» البغدادّي أيًضا: وقال اخلطيب

                                                           
 .2/211( األمساء والصفات: 1)
 .5-1/1( التمهيد: 2)

 .132( الكفاية يف علم الرواية: 3)



352 

، السّنة جمرى اجلاري والفعل، املعلومة والسّنة، احملك م الثابت القرآن، وحكم العقل،
ا، به دليل مقطوع وكلّ   به، التعّبد ورود وزجي اِّ ، به ي قط ع ال فيما به ي قب ل ونّّ

 .(1)«كذكره مل ِّا أشبهها وما، هلا ذكران تقّدم اليت كاألحكام
 وذلك التواتر، عن قصر فما: اآلحاد خرب وأّما»وقال أبو الوليد الباجّي: 

ا العلم، به يقع ال  ألنّ  به، خرب  امل لثقة صّحته؛ له السامع ظنّ  على يغلب ونّّ
 بن ّمدحم وقال .كالشاهد والسهو، الغلط عليه وزجي -ةقة  كان ونن - املخرب  
 .(2)«الفقهاء ْجيع عليه واألّول .الواحد" خبرب العلم "يقع: منداد خويز

 نىل احلديث، ت بةوك   احلنابلة، من احل ْشويّة ذهبت»وقال أبو املعايل اجلويّن: 
ّب. ل ذي على مدركه خيفى ال خزي وهذا العلم. ي وجب العدل الواحد خرب أنّ 

طئ؛ وصفتموه، الذي العدل يزلّ  أن أجتّوزون هلتالء: فنقول  قالوا: "ال"، نفإ وخي 
فيه.  انالبي مزيد نىل حاجة وال اهليبة، حلجاب وخرقًا وهتًكا، هبًتا ذلك كان

 يكن مل ولو رة،كث ي عّدون ال ْجعٌ  واألةبات الرواة من زلّ  قد أن فيه القريب والقول
 نمكان تبنّي  ذاختّيلوه. فإ ما خبالف واألمر روايته. عن راو   عرج ملا متصو رًا، الغلط
 تعاىل، هللا علم يف العدل يف هذا مثّ  حمال. -ذلك  مع - ابلصدق فالقطع اخلطإ،
 هلم عّلقمت وال ي ظهر. ما خالف ي ضمر أن جيوز بل واحد، بعدالة كقطع ال وحنن

 .(3)«قنعم فيه مبا عليه اتكّلمن وقد العمل. ي وجب الواحد خرب أنّ  ظّنهم ناّل 
 الصدق لهيدخ ما فاخلرب األخبار، وأّما»وقال أبو املعايل اجلويّن أيًضا:  

 وهو العلم، بي وج ما ومتواتر. فاملتواتر آحاد قسمني: نىل ينقسم واخلرب والكذب.
 املخرب ىلن ينتهي أن نىل مثلهم، من الكذب على التواطت يقع ال يروي ْجاعة أن

                                                           
 .132( الكفاية يف علم الرواية: 1)
 .231( اإلشارة يف معرفة األصول: 2)

 .611-1/616( الربهان يف أصول الفقه: 3)
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 لذيا هو اجتهاد. واآلحاد عن ال مساع، أو مشاهدة، عن األصل يف ويكون عنه،
 .(1)«العلم ي وجب وال العمل، ي وجب

 فيدي   ال الواحد خرب فنقول: هذا، عرفت ونذا»وقال أبو حامد الغزايّل: 
 وقّدران اصّدقن ولو كسمع. ما بكلّ  كصّدق ال ابلضرورة، فإانّ  معلوم وهو العلم،

 ذلك أنّ  نم احملّدةني، عن ح كي ابلضّدين؟ وما ّدقكص فكيف خربين، تعارض
علًما؛  لظنّ ا العمل، أو مّسوا بوجوب العلم، ي فيد أكّه أرادوا فلعّلهم العلم، ي وجب

ا وابطن، ظاهر له ليس والعلم الظاهر"، العلم "ي ورث بعضهم: قال وهلذا  هو ونّّ
  .(2)«الظّن...

 ال امب األصول، يف تكّلم نم أصحابنا من ورأيت»وقال ابن اجلوزّي: 
 لقاضي،ا وصاحبه حامد، بن هللا عبد أبو ةالةة: واكتدب للتصنيف يصلح،

 العواّم؛ مرتبة نىل اكزلو  قد ورأيتهم املذهب. هبا شاكوا كتًبا فصّنفوا الزاغويّن؛ وابن
 صورته؛ على دمآ خلق تعاىل هللا أنّ  فسمعوا احلّس، مقتضى على الصفات فحملوا
 أضراًسا،و  وهلوات، وفًما، وعينني، الذات، على زائًدا ووجًها صورة، هل فأةبتوا

 وصدرًا، اًما،ونهب وخنصرًا، وكفًّا، ويدين، وأصابع، السبحات، هي لوجهه، وأضواء
 ي  ّس، نأ جيوز وقالوا: الرأس. بذكر مسعنا ما وقالوا: ورجلني. وساقني، وفخًذا،
 بقوهلم: العواّم، وني رض ويتنّفس. مثّ  بعضهم: ذاته. وقال من العبد، وي دين وي  ّس،

 .(3)«ي عق ل كما ال
 وصفات فات،ص تعاىل هلل أةبتوا أهّنم الثالث:»وقال ابن اجلوزّي أيًضا: 

 اجملّسم: حامد بنا القطعّية. وقال األدلّة من الذات به يثبت مبا ناّل  تثبت ال احلقّ 
                                                           

 .19( منت الورقات: 1)
 .1/212( املستصفى: 2)
 .111-31( دفع شبه التشبيه: 3)
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 غالب قال:و  وجهني، على كف ر؟ي   فهل الثابتة، ابألخبار به يتعّلق ما ردّ  من
 الكّف،و  واألصابع، والقدم، الساق، يف األخبار، خالف من تكفري على أصحابنا

 قول اهذ قلت: العلم. ت وجب عندان ألهّنا آحاد؛ أخبار كاكت ونن ذلك؛ وكظائر
 .(1)«العقل... وال الفقه، يفهم ال من

 نىل رفوع،م حديث بني ا،يفرّقو  مل أهّنم اخلامس:»وقال ابن اجلوزّي أيًضا: 
 أةبتوا ما ذاهب فأةبتوا اتبعّي؛ أو صحاِّب، على موقوف، حديث وبني ، النيبّ 
 .(2)«هبذا

 والعجب من احل ْشويّة أهّنم يقولون: االشتغال بتأويل»وقال الفخر الرازّي: 
اآلًيت املتشاهبة غري جائز؛ ألّن تعيني ذلك التأويل مظنون، والقول ابلظّن يف 

آن ال جيوز، مّث نهّنم يتكّلمون يف ذات هللا تعاىل وصفاته، أبخبار اآلحاد، مع القر 
 أهّنا يف غاية البعد عن القطع واليقني، ونذا مل جيّوزوا تفسري ألفاظ القرآن، ابلطريق

ّرد يف ذات احلّق تعاىل، ويف صفاته، مبج -املظنون، فألن يتنعوا عن الكالم 
 .(3)«أوىل -الرواًيت الضعيفة 

اىل، أّما التمّسك خبرب الواحد، يف معرفة هللا تع»وقال الفخر الرازّي أيًضا:  
فغري جائز. ويدّل عليه وجوه: األّول: نّن أخبار اآلحاد مظنوكة، فال جيوز التمّسك 
ا قلنا: نهّنا مظنوكة؛ وذلك ألاّن أْجعنا على  هبا، يف معرفة هللا تعاىل، وصفاته. ونّّ

عصومني... ونذا مل يكوكوا معصومني، كان اخلطأ عليهم جائزًا، أّن الرواة ليسوا م
والكذب عليهم جائزًا، وحينئذ ال يكون صدقهم معلوًما، بل مظنواًن. فثبت أّن 

روع ــف يـف ،لــك به... ترك العموز التمس  ــجـب أاّل يــر الواحد مظنون، فوجــخب
                                                           

 .111( دفع شبه التشبيه: 1)

 .116( دفع شبه التشبيه: 2)

 .216( أساس التقديس: 3)
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ل على بقى يف مسائل األصو فوجب أن ي -ألّن املطلوب فيها الظّن  -ريعة ــالش
 .(1)«هذا األصل

 سواء تواتر،امل شروط فيه ي وج د مل ما فهو الواحد، خرب وأّما»وقال النووّي: 
 املسلمني ْجاهري عليه فالذي حكمه، يف واخت لف أكثر؛ أو واحًدا، له الراوي كان

 أنّ  ألصول:ا وأصحاب والفقهاء احملّدةني من بعدهم فمن والتابعني، من الصحابة
 ي فيد وال ،الظنّ  وي فيد هبا، العمل يلزم الشرع، حجج من حّجة الثقة الواحد خرب

 .(2)«العلم...
 العلم، جبي و  أكّه نىل احلديث أهل من طائفة وذهبت»وقال النووّي أيًضا: 

 أنّ  نىل احملّدةني بعض وذهب الباطن. دون الظاهر، العلم ي وجب بعضهم: وقال
 من ريهاغ دون العلم، مسلم ت فيد صحيح أو لبخارّي،ا صحيح يف اليت اآلحاد

 سوى هاكلّ  األقاويل وهذه الفصول. يف ونبطاله القول، هذا قّدمنا وقد اآلحاد.
 كيفو  للحّس؛ مكاب ر فهو العلم، ي وجب قال من ابطلة... وأّما اجلمهور قول

 ،يهنل متطرّ ق -ذلك  وغري -والكذب  والوهم الغلط واحتمال العلم، حيصل
 .(3)«أعلم وهللا

ا أفادت، نن اآلحاد ألنّ »وقال اإلسنوّي:   ا والشارع، الظنّ  ت فيد فإّّ  نّّ
 الدين، صولأ كقواعد العلمّية، دون الفروع، وهي العملّية، املسائل يف الظّن، أجاز

قاطبة؛  ماءالعل عن الربهان، شارح األكبارّي، كقله كما،  الفقه أصول قواعد وكذلك
 .(1)«الهتمام ابلقواعد...وذلك لفرط ا

                                                           
 .219( أساس التقديس: 1)
 .1/131شرح النووّي: ( صحيح مسلم ب2)
 .132-1/131( صحيح مسلم بشرح النووّي: 3)
 .163( هناية السول: 1)
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 الواحد". خرب نجازة يف جاء ما "ابب»وقال مشس الدين الكرمايّن: 
 وهو متواتر :كوعني على واخلرب حبّجّيته. والقول به، والعمل اإلكفاذ هو واإلجازة

 وضابطه ،الكذب على تواطتهم العادة أحالت مبلًغا، الكثرة يف روايته بلغت ما
 أو ا،واحدً  شخًصا به املخرب   كان سواء كذلك، ليس ما ووه وواحد العلم؛ نفادة

 عن خيرج فال علم،ال ي فيد وال كفس، مئة بقضّية أخرب رمّبا حبيث كثرية، أشخاًصا
 على قلتهك زاد ما وهو -ومستفيض  متواتر، أكواع: ةالةة واحد. وقيل خرب كوكه

"الصدوق": و مني.قس نىل ينقسم القائل هذا عند املتواتر فغري وآحاد. -ةالةة 
 من وهو عداًل، يكون يعن الصدق، ملكة له يكون أن املبالغة، وغرضه بناء هو

ا امللزوم، ونرادة الالزم، نطالق ابب  أنّ  ملي عل   وحنومها؛ والصالة األذان ذكر ونّّ
ا نكفاذه  .(1)«االعتقادًّيت يف ال العملّيات، يف هو نّّ

                                                           
 .29/11( صحيح البخارّي بشرح الكرمايّن: 1)
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 آفة الغلّو 

 
عض املنسوبني بلّو املسيحّيني يف )املسيح(، و : كيف تستنكرون غإن قيل

ف  ما يوص  فيصفوهنم بكلّ  ؛يغلون يف بعض الرجال، وبعض النساء (اإلسالم)نىل 
به األكبياء، ومنهم من يصرّح بتفضيلهم على األكبياء، ومنهم من جيعلهم يف منزلة 

 !؟فوق املنزلة البشريّة، فينسب نليهم علم الغيب، والوالية التكوينّية
الغلّو يف الدين مذموم، كّل الذم، سواء أكان صاحبه منسواًب نىل : قلت

 ؛ وال سّيما هذا النوع من الغلّو.، أم كان منسواًب نىل غريه(اإلسالم)
ست دلياًل على صّحة الغلّو، ولي (اإلسالم)وليست كسبة بعض الغالة نىل 

، صحاهباية تتعّلق أب؛ فإّن الغلّو جر (اإلسالم)دلياًل على أّن الغلّو مرضّي يف 
 . و)اإلسالم( بريء من الغلّو، ومن الغالة

عنون فيهم؛ ، ويطالغالة خيالفون (اإلسالم)املنسوبني نىل املتّلفني سائر و 
 بسبب غلّوهم، ويذكرون األدّلة الكثرية على بطالن ما هم عليه. 

وْجيع فرق الغالة منهم خارجون عن فرق »قال أبو منصور البغدادّي: 
 . (1)«سالماإل

فأّما غالهتم الذين قالوا ِبهلّية االئّمة، وأابحوا »وقال أبو منصور أيًضا: 
 مات الشريعة، وأسقطوا وجوب فرائض الشريعة، كالبياكّية، واملغرييّة، واجلناحّية،حمر  

واملنصوريّة، واخلطّابّية، واحللولّية، ومن جرى جمراهم؛ فما هم من فرق اإلسالم، 
 . (2)«سبني نليهونن كاكوا منت

                                                           
 .21( الفرق بني الفرق: 1)

 .21-23( الفرق بني الفرق: 2)
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وهّية فمن توّهم يف كبّينا أو غريه من األكبياء شيًئا من األل»وقال ابن تيمّية: 
ا حقوق األكبياء ما جاء به الكتاب والسّنة  والربوبّية، فهو من جنس النصارى، ونّّ

 . (1)«عنهم
يف  -لسّنة أو ا ،م أّن املنتسب نىل اإلسالمعل  في  »وقال ابن تيمّية أيًضا: 

والسّنة، حّت يّدعي السّنة من ليس  ،قد يرق أيًضا من اإلسالم - ه األزمانهذ
من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك أبسباب، منها: الغلّو الذي ذّمه هللا تعاىل يف  

 .(2)«كتابه...
وكان السلف يرون أّن من احنرف من العلماء عن »وقال ابن تيمّية أيًضا:  

فيه شبه من ّباد، فمن اليهود، ومن احنرف من الع  الصراط املستقيم، ففيه شبه 
رى يف أحوال منحرفة أهل العلم، من حتريف الكلم عن مواضعه، النصارى، كما ي  

وقسوة القلوب، والبخل ابلعلم، والكرب، وأمر الناس ابلرّب وكسيان أكفسهم، وغري 
ياء برى يف منحرفة أهل العبادة واألحوال، من الغلّو يف األكوكما ي   ؛ذلك

 .(3)«من الرهباكّية والصور واألصوات ،والصاحلني، واالبتداع يف العبادات
ه، وأّما من ابتدع ديًنا مل يشرعوه، فرتك ما أمروا ب»وقال ابن تيمّية أيًضا:  

 من عبادة هللا وحده، ال شريك له، واتّباع كبّيه، فيما شرعه ألّمته، وابتدع الغلّو يف
 .(1)«ك هبم؛ فإّن هذا تتلّعب به الشياطنياألكبياء والصاحلني، والشر 

عض من وقد بلغ الغلّو ابلطائفتني نىل أن جيعلوا ب»وقال ابن تيمّية أيًضا:  
غلوا فيه، مبنزلة النيّب، وأفضل منه، ونن زاد األمر جعلوا له كوًعا من اإلهلّية، وكّل 

                                                           
 .1/92( جمموعة الفتاوى: 1)

 .3/231( جمموعة الفتاوى: 2)

 .1/91( جمموعة الفتاوى: 3)

 .1/125( جمموعة الفتاوى: 1)



359 

النصارى من  يف املضاهية للضالالت النصراكّية؛ فإنّ  ،هذا من الضالالت اجلاهلّية
الغلّو يف املسيح واألحبار والرهبان ما ذّمهم هللا عليه يف القرآن؛ وجعل ذلك عربة 

 .(1)«لنا؛ لئاّل كسلك سبيلهم
  عقائد الغالة:

السبب األكرب يف الغلّو هو هجر القرآن الكرمي، قراءة وتدبـّرًا واعتماًدا؛  
وا دين الرواًيت(؛ فاختلقفقد أعرض الغالة عن )دين اآلًيت(، واعتمدوا على )

 عقائد شركّية، وكفريّة، تضاهي عقائد املنسوبني نىل )املسيحّية(.
بل لقد صرّح أحد غالة )الطائفة اإلمامّية االةن عشريّة( أبّن قوله يف  
 :(2)عشر( يفوق قول )غالة املسيحّية( يف )املسيح(، فقال )االةن

 هتاغال -يف املســيح  -ا لـم تقله أان يف الورى قال  لكم، نن مل أقل       م
 ومن أخطر عقائد الغالة املخالفة، كّل املخالفة، لصريح القرآن الكرمي: 

 عقيدة نمامة االةن عشر. -أ
 عقيدة عصمة االةن عشر. -ب
 عقيدة علم االةن عشر. -ج
 عقيدة غيبة الثاين عشر. -د
 عقيدة رجعة االةن عشر. -هـ

 تمّ ي ال الدين أصول من أصل االمامة أنّ  كعتقد» قال حمّمد رضا املظّفر: 
 مهما ّبني،مر ـوال واألهل اآلابء تقليد فيها جوزـي وال هبا، ابالعتقاد ناّل  اإليان

                                                           
 .11/11( جمموعة الفتاوى: 1)

 .351اكظر: مقتل احلسني )حديث كربالء(: ( 2)
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 .(1)«النبّوةو  التوحيد يف النظر جيب كما فيها، النظر جيب بل عظموا وكربوا،
 هللا نم طفل كالنبّوة أهّنا كعتقد كما»وقال حمّمد رضا املظّفر أيًضا:  
 هداية من ظائفه،و  يف النيبّ  خيلف هاد ، نمام عصر كلّ  يف يكون أن بدّ  فال تعاىل؛
 من للنيبّ  ما وله النشأتني، يف والسعادة، الصالح فيه ما نىل ونرشادهم البشر،
 ورفع ينهم،ب العدل ونقامة ومصاحلهم، شتوهنم لتدبري الناس؛ على العاّمة الوالية
 الذي والدليل للنبّوة، استمرار فاإلمامة هذا، وعلى .بينهم من والعدوان الظلم

 بعد ماماإل كصب أيًضا ي وجب كفسه هو األكبياء وبعث الرسل نرسال ي وجب
 لسان لىع تعاىل هللا من ابلنصّ  ناّل  تكون ال اإلمامة ننّ : كقول فلذلك .الرسول

 ن الناس،م تخابواالك ابالختيار، هي وليست قبله، الذي اإلمام لسان أو النيبّ 
 عّينوه، هلم اًمانم يعّينوا أن شاءوا ونذا كّصبوه، أحًدا ينّصبوا شاءوا أن نذا هلم فليس
 ومل مات "من لب نمام، بال البقاء هلم ليصحّ  تركوه، تعيينه يرتكوا أن شاءوا ومت

 ظم،األع الرسول عن ةبت ذلك ما جاهلّية"، على ميتة مات زماكه نمام يعرف
  .(2)«ستفيضامل ابحلديث

 العصور من عصر خيلو أن جيوز ال وعليه»وقال حمّمد رضا املظّفر أيًضا:  
 بوا،أي مل أم البشر أَ سواء تعاىل؛ هللا من منصوب الطاعة، مفروض نمام من

 غائًبا مأ حاضرًا كان وسواء ي طيعوه، مل أم أطاعوه ينصروه، مل أم انصروه وسواء
عب،الغار، وال يف النيّب، كغيبته يغيب أن يصحّ  كما نذ الناس؛ أعني عن  صحّ  شّ 
  .(3)«وقصرها الغيبة طول بني العقل حكم يف فرق وال اإلمام، يغيب أن

 يكون نأ جيب كالنيبّ  اإلمام أنّ  وكعتقد»وقال حمّمد رضا املظّفر أيًضا:  
                                                           

 .91( عقائد اإلمامّية: 1)
 .99-91( عقائد اإلمامّية: 2)

 .99( عقائد اإلمامّية: 3)
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 ولةالطف سنّ  من بطن، وما منها ظهر ما والفواحش، الرذائل ْجيع من معصوًما
 واخلطإ السهو من معصوًما يكون أن جيب وسهًوا. كما عمًدا وت،امل نىل

 النيّب، الح ذلك يف حاهلم عليه، والقّوامون الشرع، حف ظة األئّمة ألنّ  والنسيان؛
 كعتقد أن ايقتضين كفسه هو األكبياء بعصمة كعتقد أن اقتضاان الذي والدليل
 .(1)«فرق بال األئّمة، بعصمة
 يكون نأ جيب كالنيبّ  اإلمام أنّ  وكعتقد»ر أيًضا: وقال حمّمد رضا املظفّ  
 وعدل، وصدق، وعّفة، وكرم، شجاعة، من الكمال، صفات يف الناس أفضل
 .اإلمام يف لالدلي كفسه هو النيبّ  يف والدليل .وخ ل ق وحكمة وعقل تدبري، ومن
 ريقط نم املعلومات، وْجيع اإلهلّية، واألحكام املعارف، يتلّقى فهو علمه؛ أّما

 اإلهلام، طريق من يعلمه، أن بدّ  ال شيء استجدّ  ونذا .قبله من اإلمام، أو النيّب،
يعلمه،  أن وشاء يء،ش نىل توّجه فإن فيه، تعاىل هللا أودعها اليت القدسّية، ابلقّوة
 نىل كذل كلّ  يف حيتاج وال يشتبه، وال ،(2)فيه خيطأ ال احلقيقّي، وجهه على علمه

 للزًيدة قاباًل  علمه كان ونن املعّلمني، تلقينات نىل وال العقلّية، الرباهني
 .(3)«واالشتداد

 -ذاته  حدّ  يف ِكن وهو -كقول  فلذلك»وقال حمّمد رضا املظّفر أيًضا: 
 أعلى يف كمالال تبلغ -القدسّية  ابلقّوة تسّمى اليت - اإلمام عند اإلهلام قّوة ننّ 

 كلّ  يف ملعلومات،ا لتلّقي استعداد لىع القدسّية، كفسه صفاء يف فيكون درجاته،
                                                           

 .96( عقائد اإلمامّية: 1)
(؛ فإذا  لفعل الثالةّي )خ ط  هو مضارع ل -هبمزة فوق األلف القائمة  -( الفعل )خي ْط أ ( 2) ئ 

كان مراد املتّلف، يف هذا النّص: مضارع الرابعّي )أ ْخط أ (، فالصواب أن ت كت ب اهلمزة فوق 
 ًيء مهملة، هكذا: )خي ْط ئ(.

 .96( عقائد اإلمامّية: 3)
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 استطاع معرفته، وأراد األشياء، من شيء نىل توّجه فمت حالة، كلّ  ويف وقت،
 تلقني وال ّدمات،مق ترتيب وال توّقف، بال اإلهلامّية، القدسّية القّوة بتلك علمه،
ال  ،الصافية رآةامل يف املرئّيات تنجلي كما املعلومات، كفسه يف وتنجلي معّلم،
 .(1)«نهبام وال فيها، غطش

 أمر لذينا األمر أولو هم األئّمة أنّ  وكعتقد»وقال حمّمد رضا املظّفر أيًضا: 
 نليه، السبلو  هللا، أبواب وأهّنم الناس، على الشهداء وأهّنم بطاعتهم، تعاىل هللا

 فته،معر  زّانوخ   توحيده، وأركان وحيه، وتراْجة علمه، عيبة وأهّنم عليه، واألداّلء
 .(2)«السماء... ألهل أمان، النجوم أنّ  كما األرض، ألهل أمااًن، كاكوا ولذا

 وهنيهم اىل،تع هللا أمر أمرهم أنّ  كعتقد بل»وقال حمّمد رضا املظّفر أيًضا: 
 جيوز عدّوه. وال هموعدوّ  ولّيه، وولّيهم معصيته، ومعصيتهم طاعته، وطاعتهم هنيه،
 هللا على رادّ كال الرسول على والرادّ  الرسول، على لرادّ كا عليهم والرادّ  عليهم، الردّ 

 أنّ  كعتقد اوهلذ .بقوهلم واألخذ ألمرهم، واالكقياد هلم، التسليم تعاىل. فيجب
 منهم، ناّل  ذهاأخ يصحّ  وال مائهم، ّري من ناّل  ت ستقى ال اإلهلّية الشرعّية األحكام

 قد أكّه نىل هللا، وبني بينه يطمئنّ  وال غريهم، نىل ابلرجوع املكل ف ذّمة تفرغ وال
 من وح،ك كسفينة نهّنم. طريقهم من ناّل  املفروضة، التكاليف من عليه ما أّدى
 الشبه أبمواج الزاخر، املائج البحر هذا يف غرق، ختّلف عنها ومن ْنا، ركبها

 .(3)«واملنازعات واالّدعاءات والضالالت،
 اإلمامة فةص هلم الذين األئّمة أنّ  وكعتقد»وقال حمّمد رضا املظّفر أيًضا: 

 عشر نااة ابإلمامة: عليهم املنصوص الشرعّية، األحكام يف مرجعنا هم احلّقة،
                                                           

 .91( عقائد اإلمامّية: 1)

 .95( عقائد اإلمامّية: 2)
 .93-95( عقائد اإلمامّية: 3)
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 املتقّدم كصّ  مثّ  أبمسائهم، ْجيًعا -وآله  عليه هللا صّلى - النيبّ  عليهم كصّ  نماًما،
 .(1)«بعده... من على منهم

 هو ريها:وغ اإلمامّية، بني رقالف أنّ  غري»وقال حمّمد رضا املظّفر أيًضا: 
 سنة دول معروف، معنّي  شخص هو املهديّ  املصلح أّن هذا تعتقد اإلمامّية أنّ 

 .(2)«وامسه: حمّمد العسكرّي، احلسن ابن هو حيًّا؛ يزال وال هجريّة 296
 جاء مبا اأخذً  اإلمامّية نليه تذهب الذي ننّ »وقال حمّمد رضا املظّفر أيًضا: 

 ورهمص يف الدكيا، نىل األموات من قوًما ي عيد تعاىل هللا أنّ   البيت آل عن
 املبطلني، من نياحملقّ  وي ديل آخر، فريًقا وي ذلّ  فريًقا، في عزّ  عليها، كاكوا اليت

 عليهمو  عليه -حمّمد  آل مهديّ  قيام عند وذلك الظاملني، من منهم واملظلومني
 بلغ نم أو اإليان، يف رجتهد علت من ناّل  يرجع وال -والسالم  الصالة أفضل
 وما نشور،ال نىل بعده ومن املوت، نىل ذلك بعد يصريون مثّ  الفساد، من الغاية

 . (3)«العقاب أو الثواب من يستحّقوكه
 أنّ  دعوى وهي الثاكية، املناقشة وأّما»وقال حمّمد رضا املظّفر أيًضا: 

 فيما ة،الضروريّ  األمور من الرجعة ألنّ  هلا؛ وجه ال فإكّه موضوع، فيها احلديث
 .(1)«املتواترة األخبار من البيت، آل عن جاء

 نم ليست فالرجعة حال، كلّ  وعلى»وقال حمّمد رضا املظّفر أيًضا: 
 ًعاـتب كان ،هاـب اعتقادان ماـونكّ  فيها، والنظر ها،ـب االعتقاد جبـي اليت ،األصول

 نـــم ،بعصمتهم نـــكدي نــ، الذي تـالبي آل نـع واردةــال ،الصحيحة ارــلآلة
                                                           

 .69د اإلمامّية: ( عقائ1)
 .63( عقائد اإلمامّية: 2)
 .11-11( عقائد اإلمامّية: 3)
 .11( عقائد اإلمامّية: 1)
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 .(1)«اوقوعه متنعـي وال عنها، رواــأخب يـالت ،الغيبّية األمور نــم وهي الكذب،
. بني النيّب واإلمام، ناّل يف التسمية فقط -عند هتالء الغالة  -فال فرق 

يوص ف بكّل ما يوص ف به النيّب، ولكّنه ال يسّمى كبيًّا؛  -عندهم  -فاإلمام 
(،فقالوا اب  ستمرار )النبّوة(، مع تغيري التسمية نىل )اإلمامة(؛ كما قالوا ِبابحة )الَز

 مع تغيري التسمية نىل )املتعة(!!!
بل ذهب كثري من الغالة نىل تفضيل )االةن عشر(، على )األكبياء( كّلهم، 

ابستثناء النيّب حمّمد 
(2). 

 يف شر( واسطة)االةن ع وقالوا أيًضا بثبوت )الوالية التكوينّية(، فزعموا أنّ  
ا ّلهم،ك الناس خ لق ملا ولوالهم اخللق، يف السبب وهم الوجود، وهبم اإلجياد،  ونّّ

اخلالق،  دون امل التكوينّية الوالية وهلم اإلفاضة؛ يف الواسطة وهم خ لقوا ألجلهم،
 كوهنم مظاهرل وقّوته؛ هللا، حبول ومشيئتهم، نرادهتم، حتت املكّوانت بتسخري

 .(3)قوله وقوهلم فعله، فعلهم فيكون وصفاته، ائهأمس
وةبوت الوالية واحلاكمّية لإلمام )ع( ال تعن جتّرده عن »قال اخلميّن: 

منزلته، اليت هي له عند هللا، وال جتعله مثل من عداه، من احل ّكام. فإّن لإلمام 
رهتا ْجيع طمقاًما حمموًدا، ودرجة سامية، وخالفة تكوينّية، ختضع لواليتها وسي

ذرّات هذا الكون. ونّن من ضرورًّيت مذهبنا أّن ألئّمتنا مقاًما، ال يبلغه ملك 
ات، واألحاديث، فإّن ــن الروايــم ،ا لديناـموجب مـل. وبــــّي مرسـمقر ب، وال كب

األعظم )ص(، واألئّمة )ع(، كاكوا قبل هذا العامل أكوارًا، فجعلهم هللا  الرسول

                                                           
 .19-11( عقائد اإلمامّية: 1)

 . 11( اكظر: أوائل املقاالت: 2)

 .251-3/213، ومصباح الفقاهة: 2/332( اكظر: املكاسب والبيع: 3)
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 . (1)«ا ال يعلمه ناّل هللاــمنزلة والزلفى مـمن الهم ـحد قني، وجعل لـبعرشه م  

وال ريب أّن اإلسالم بريء كّل الرباءة، من هذه العقائد الباطلة؛ وبريء   
 كّل الرباءة، من أولياء الشيطان، الذين اختلقوها، وكشروها بني العاّمة.

فاكتساب الغالة نىل )اإلسالم( ليس دلياًل على صّحة اكتساهبم، وال على  
صّحة عقائدهم الباطلة؛ فإّن االكتساب ليس أكثر من اّدعاء وتسمية؛ والعربة 

 ابالّدعاءات والتسميات. ابحلقائق، وموافقة الشريعة، ال
ن ـهو وحده الذي يعلم من يستحّق العذر، من أولئك الغالة، وم وهللا  
يب ثحاسب الناس، على أعماهلم، في  ـده الذي يــتحّقه منهم؛ وهو وحـــال يس

 مسيئني.ـمحسنني، وي عّذب الـال
 ولغالة املتصّوفة أمثال هذه األابطيل، والضالالت، يف أوليائهم.  

 من صّوفةاملت بعض يعتقده ما للحقّ  املضاّدة العقائد ومن»قال ابن ابز: 
 شتون يف فونويتصرّ  التدبري، يف هللا يشاركون ابألولياء يسّموهنم من بعض أنّ 

 ليتا األمساء من ذلك وغري واألغواث، واألواتد ابألقطاب مويسّموهن العالـ م،
 . (2)«آلهلتهم... اخرتعوها

والفرق كبري بني )تصو ف الغالة( القائم على الغلّو، واالحنراف عن الصراط 
تزكية ة، وبني )تصو ف الز ّهاد( القائم على الورع والالقومي، وخمالفة الكتاب والسنّ 

 لى الكتاب والسّنة.واالستقامة ع ،واإلحسان
ونذا أردان أن كعرّب عن )التصو ف الصحيح( بكلمة واحدة، فلن ْند خريًا 

  .(املّتقون)من كلمة )التقوى(؛ فاملتصّوفون احلقيقّيون هم 

                                                           
 .92( احلكومة اإلسالمّية: 1)
 .1/26ى ومقاالت متنّوعة: ( جمموع فتاو 2)
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ا تكون ابتّباع الكتاب والسّنة، واالبتعاد عن  الشيطان،  بيلأحاوالتقوى نّّ
ال سّيما الغلّو، الذي ما كان له و  ؛من الشبهات والشهوات، والبدع والضالالت

 .لونقها املغف  لوال األكاذيب، اليت خيتلقها املختلقون، ويصدّ  يقوم،أن 

 وجاءت ،(1)األعظم الغوث خ ّدام أحد تويفّ » :د صادق القادريّ حممّ قال 
الغوث  توّجهف زوجها؛ حياة وطلبت نليه، والتجأت ،فتضّرعت الغوث، نىل زوجته

 ومعه السماء، نىل يصعد  املوت ملك أنّ  الباطن عالـ م يف فرأى املراقبة، نىل
 وحر  وأعطن قف، املوت، ملك ًي: فقال اليوم، ذلك يف املقبوضة، األرواح

 ،نهلي رأبم ،األرواح أقبض نينّ : املوت ملك   فقال ابمسه، ومسّاه فالن، خادمي،
 ؟رِّب  مرأب قبضته الذي روح أعطيك أن يكنن كيف عظمته، ابب نىل وأؤّديها

 ظرف دهي ويف نعطائه، من فامتنع نليه، خادمه روح نعطاء عليه الغوث فكّرر
 ،محبوبّيةـال بقّوةف ؛اليوم ذلك يـف املقبوضة،  األرواح فيه الزكبيل، كهيئة معنوّي،

ـر    فناجى ها،ـأبداك ىـنل عتـورج األرواح، فتفرّقت ده؛ــي نـم ذهــوأخ ل،ــزكبيـال ج 
 ،بوبكحم وبني ،بين جرى مبا أعلم أكت ،ربّ   ًي وقال: رب ه،  املوت ملك  

 يف ،األرواح نم قبضته ما مّن  أخذ ،والصولة السلطنة فبقّوة القادر؛ عبد وولّيك
 ،حمبوِب ماألعظ الغوث ننّ  املوت، ملك ًي: جالله جل   ،احلق   فخاطبه ؛اليوم هذا

 ضتك؛قب من الكثرية األرواح راحت وقد خادمه، روح أعطيته ال لـ م   ومطلوِب،
 . (2)«الوقت هذا فتندم واحد، روح بسبب

يت لا، من آالف األكاذيب الكفريّة، والشركّية، ةأكذوبة واحدما هذه ناّل 
  !!، فصّدقوها!منهم ، وكشروها بني املغف لنياملتصّوفة غالة  اختلقها 

                                                           
 قب )الغوث األعظم( ي طلقه غالة املتصّوفة على )عبد القادر اجلياليّن(.ل (1)
 .22-21تفريج اخلاطر:  (2)
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 ر الصحابةـتكفي

 

لعقائد بطل كّل االيت ت   لقد كان )فضل الصحابة( هو العقبة الكربى، 
السقيمة العقيمة اخلبيثة الفاسدة، اليت استمسك هبا )غالة االةن عشريّة(؛ ولذلك  
كاكت اخلطوة األوىل اليت قام هبا هتالء الغالة هي )تكفري الصحابة(، ناّل أفراًدا 

 معدودين منهم؛ فخالفوا بذلك صريح القرآن الكرمي، كّل املخالفة.
 العهد النبوّي، الذين يعيشون يف جزيرة العرب، على وقد كان الناس يف 

  عّدة أقسام، أبرزها أربعة أقسام: 
 ، وعملوا الصاحلات. وهم ةالةة فروع:ابلنيّب وهم الذين آمنوا املؤمنون:  -1
ونن تفاوتوا يف قّوة الصحبة،  ،وهم املتمنون الذين صحبوا النيّب  الصحابة: -أ

، واملالزمة، والتقوى، والعلم، واالتّباع، واإلكفاق، ودرجة القرب، وطول املّدة
 واجلهاد، والسبق، واملسارعة يف اخلريات.

 ؛ بسبب صعوبة اهلجرة.وهم الذين مل يصحبوا النيّب  املستضع فون: -ب
ان  و   و النّ س اء   الرّ ج ال   م ن   اْلم ْست ْضع ف ني   ن ال  ﴿قال تعاىل:    ي ْست ط يع ون   ال   اْلو ْلد 

يل ةً    .(1)﴾س ب ياًل  يـ ْهت د ون   و ال   ح 
 .وهم الذين آمنوا متأّخرين، ومل تتيّسر هلم صحبة النيّب  املتأّخرون: -ج
 وهم الذين عبدوا األصنام واألواثن، من قريش، وسائر العرب.املشركون:  -2
 وهم اليهود والنصارى، الذين كاكوا يف جزيرة العرب. الكتابّيون: -3
مدينة، ـر، من أهل الــمان، وأبطنوا الكفـوهم الذين تظاهروا ابإلي ون:املنافق -1

 ،مانـالذين تظاهروا ابإلي ،مدينة، ومن سائر العربـمحيطني ابلـومن األعراب ال

                                                           
 .35( النساء: 1)
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 يف الطائف، وغريها من أرض العرب.  ،هزام املشركنيـبعد فتح مّكة، واك
ملتمنني كاكوا اء؛ فإّن أكثر اواملتمنون يف العهد النبوّي مل يكوكوا متمنني ابتد 

 ، من الظلمات نىل النور. يف األصل من املشركني؛ فأخرجهم هللا 
وال خالف يف أّن بعض املشركني، وبعض الكتابّيني، وبعض املنافقني، قد 

 اهتدوا بنور اإليان، وصاروا من ْجلة املتمنني؛ فالعربة ابخلاَة.
ًتا ك ان   أ و م نْ ﴿قال تعاىل:  ن اه  ف   م يـْ ي ورًاك   ل ه   و ج ع ْلن ا أ ْحيـ يـْ  الن اس   يف   ب ه   ي ْش 

نـْه ا خب  ار ج   ل ْيس   الظ ل م ات   يف   م ثـ ل ه   ك م نْ  ل ك   م   ك اك وا م ا ْلك اف ر ين  ل   ز يّ ن   ك ذ 
  .(1)﴾يـ ْعم ل ون  
ريًا. ا﴿ن ن  اْلم ن اف ق ني  يف  الد ْرك  اأْل ْسف ل  م ن  الن  وقال تعاىل:   ر  و ل ْن جت  د  هل  ْم ك ص 

َّلل   و أ ْخل ص وا د ينـ ه ْم َّلل    ف أ ول   ب وا و أ ْصل ح وا و اْعت ص م وا اب  ئ ك  م ع  اْلم ْتم ن ني  ن ال  ال ذ ين  ات 
 .(2)و س ْوف  يـ ْتت  اَّلل   اْلم ْتم ن ني  أ ْجرًا ع ظ يًما﴾

َّلل    يـ ْتم ن   ل م نْ  اْلك ت اب   أ ْهل   م نْ  و ن ن  ﴿وقال تعاىل:    و م ا ن ل ْيك مْ  أ ْكز ل   م او   اب 
ع ني   ن ل ْيه مْ  أ ْكز ل   ت   ي ْشتـ ر ون   ال   َّلل     خ اش  ًي   هبّ  مْ ر   ع ْند   أ ْجر ه مْ  هل  مْ  أ ول ئ ك   ق ل ياًل  ًناَث    اَّلل    ِب 
  .(3)﴾احلْ س اب   س ر يع   اَّلل    ن ن  

، وماتوا على كفرهم، من املشركني، والكتابّيني، روا ابلنيّب أّما الذين كف 
واملنافقني؛ فال ي كن أن يكوكوا من )الصحابة( أبًدا؛ وال ي كن أن يكون 

 )الصحابة( منهم أبًدا. 
والقرآن الكرمي شاهد على التفريق بني الذين آمنوا، وبني الذين كفروا، من 

 املشركني والكتابّيني واملنافقني.
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 يـ نـ ز ل   أ نْ  اْلم ْشر ك ني   و ال   اْلك ت اب   أ ْهل   م نْ  ك ف ر وا ال ذ ين   يـ و د   م ا﴿قال تعاىل:  
  .(1)﴾اْلع ظ يم   اْلف ْضل   ذ و و اَّلل    ي ش اء   م نْ  ب ر مْح ت ه   خي ْت ص   و اَّلل    ر بّ ك مْ  م نْ  خ رْي   م نْ  ع ل ْيك مْ 
كـْي ا احلْ ي اة   ك ف ر وا ين  ل ل ذ   ز يّ ن  ﴿وقال تعاىل:    آم ن وا ال ذ ين   م ن   خ ر ون  و ي سْ  الد 
س اب   ب غ رْي   اء  ي ش   م نْ  يـ ْرز ق   و اَّلل    اْلق ي ام ة   يـ ْوم   فـ ْوقـ ه مْ  اتـ ق ْوا و ال ذ ين     .(2)﴾ح 
 و ال ذ ين   الن ور   ن ىل   ت  ل م االظ   م ن   خي ْر ج ه مْ  آم ن وا ال ذ ين   و يل    اَّلل   ﴿وقال تعاىل:  
 الن ار   أ ْصح اب   أ ول ئ ك   م ات  الظ ل   ن ىل   الن ور   م ن   خي ْر ج وكـ ه مْ  الط اغ وت   أ ْول ي اؤ ه م   ك ف ر وا

  .(3)﴾خ ال د ون   ف يه ا ه مْ 
الدالّة داللة قطعّية، على فضل )الصحابة(:  ومن أقوى األدلّة القرآكّية، 

ية، مّتصلة، متتابعة، من سورة التوبة، ذكرت الكّفار، واملنافقني، تسع ومخسون آ
 وبّينت أّن هلم عذااًب عظيًما؛ وذكرت املتمنني، وبّينت أّن هلم ةوااًب عظيًما.

ْلم ْعر وف   أي ْم ر ون   ْعض  بـ   أ ْول ي اء   بـ ْعض ه مْ  و اْلم ْتم ن ات   و اْلم ْتم ن ون  ﴿قال تعاىل:   اب 
ة   و ي ق يم ون   اْلم ْنك ر   ن  ع   و يـ نـْه ْون    أ ول ئ ك   و ر س ول ه   اَّلل    ي ط يع ون  و   الز ك اة   و يـ ْتت ون   الص ال 

 م نْ  جت ْر ي ج ن ات   و اْلم ْتم ن ات   اْلم ْتم ن ني   اَّلل    و ع د   ح ك يٌم. ع ز يزٌ  اَّلل    ن ن   اَّلل    س يـ ْرمح  ه م  
ال   اأْل كـْه ار   حت ْت ه ا  أ ْكبـ ر   اَّلل    م ن   و ر ْضو انٌ  ع ْدن   ج ن ات   يف   ط يّ ب ةً  و م س اك ن   ف يه ا د ين  خ 
 ع ل ْيه مْ  و اْغل ظْ  اْلم ن اف ق ني  و   اْلك ف ار   ج اه د   الن يب    ًي  أ يـ ه ا اْلع ظ يم . اْلف ْوز   ه و   ذ ل ك  

ري . و ب ْئس   ج ه ن م   و م ْأو اه مْ  َّلل    ل ف ون  حي ْ  اْلم ص   واو ك ف ر   اْلك ْفر   ك ل م ة   ق ال وا و ل ق دْ  اق ال و  م ا اب 
م ه مْ  بـ ْعد    إ نْ ف   ف ْضل ه   م نْ  و ر س ول ه   اَّلل    م  أ ْغن اه   أ نْ  ن ال   كـ ق م وا و م ا يـ ن ال وا مل ْ  مب  ا و مه  وا ن ْسال 

يـْرًا ي ك   يـ ت وب وا ا اَّلل    يـ ع ذّ بـْه م   ايـ تـ و ل وْ  و ن نْ  هل  مْ  خ  كـْي ا يف   أ ل يًما ابً ع ذ  ر ة   الد   مْ هل    و م ا و اآْلخ 
ري . و ال   و يل ّ   م نْ  اأْل ْرض   يف   نـْه مْ  ك ص  ان   ل ئ نْ  اَّلل    ع اه د   م نْ  و م   ل ن ص د ق ن   ف ْضل ه   م نْ  آات 
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ه مْ  فـ ل م ا الص احل  ني . م ن   و ل ن ك وك ن    م ْعر ض ون . و ه مْ  و تـ و ل ْوا ه  ب   خب  ل وا ف ْضل ه   م نْ  آات 
 ك اك وا و مب  ا و ع د وه   م ا اَّلل    ْخل ف واأ   مب  ا يـ ْلق ْوك ه   يـ ْوم   ن ىل   قـ ل وهب  مْ  يف   ك ف اقًا ف أ ْعق بـ ه مْ 
ر ه مْ  يـ ْعل م   اَّلل    أ ن   يـ ْعل م وا أ مل ْ  ي ْكذ ب ون . م   اَّلل    أ ن  و   مْ و ْن ْو اه   س  . ع ال   ال ذ ين   اْلغ ي وب 

ق ات   يف   اْلم ْتم ن ني   م ن   اْلم ط وّ ع ني   يـ ْلم ز ون    ج ْهد ه مْ  ن ال   جي  د ون   ال   و ال ذ ين   الص د 
نـْه مْ  فـ ي ْسخ ر ون   ر   م  نـْه مْ  اَّلل    س خ   مْ هل    ت ْستـ ْغف رْ  ال   أ وْ  هل  مْ  ْغف رْ اْستـ   أ ل يٌم. ع ذ ابٌ  و هل  مْ  م 

َّلل    ك ف ر وا أب  كـ ه مْ  ل ك  ذ   هل  مْ  اَّلل    يـ ْغف ر   فـ ل نْ  م ر ةً  س ْبع ني   هل  مْ  ت ْستـ ْغف رْ  ن نْ   و اَّلل    و ر س ول ه   اب 
ق ني . اْلق ْوم   يـ ْهد ي ال   ف  خ   مب  ْقع د ه مْ  اْلم خ ل ف ون   ف ر ح   اْلف اس   أ نْ  و ك ر ه وا اَّلل    ر س ول   ال 

ه مْ  أب  ْمو اهل  مْ  جي  اه د وا ر   ق لْ  احلْ رّ   يف   تـ ْنف ر وا ال   و ق ال وا اَّلل    س ب يل   يف   و أ كـْف س   ش د  أ   ج ه ن م   ان 
 ب ون .ي ْكس   ك اك وا مب  ا ج ز اءً  ريًاك ث   و ْليـ ْبك وا ق ل ياًل  فـ ْلي ْضح ك وا يـ ْفق ه ون . ك اك وا ل وْ  ح رًّا
نـْه مْ  ط ائ ف ة   ن ىل   اَّلل    ر ج ع ك   ف إ نْ  ي   خت ْر ج وا ل نْ  ق لْ فـ   ل ْلخ ر وج   ف اْست ْأذ ك وك   م 

 ل نْ و   أ ب ًدا م ع 
ي   تـ ق ات ل وا

يت مْ  ن ك ك مْ  ع د وًّا م ع  ْلق ع ود   ر ض   ت ص لّ   و ال   اخلْ ال ف ني . م ع   اقْـع د واف   م ر ة   أ و ل   اب 
نـْه مْ  أ ح د   ىع ل   َّلل    واك ف ر   ن كـ ه مْ  قـ رْب ه   ع ل ى تـ ق مْ  و ال   أ ب ًدا م ات   م   مْ و ه   و م ات وا و ر س ول ه   اب 

ق ون . ْبك   و ال   ف اس  د ه مْ  أ ْمو اهل  مْ  تـ ْعج  كـْي ا يف   هب  ا يـ ع ذّ بـ ه مْ  أ نْ  اَّلل    ي ر يد   ن ّ  ا و أ ْوال   تـ ْزه ق  و   الد 
َّلل    آم ن وا أ نْ  س ور ةٌ  أ ْكز ل تْ  و ن ذ ا ك اف ر ون . و ه مْ  كـْف س ه مْ أ    اْست ْأذ ك ك   ر س ول ه   م ع   ج اه د واو   اب 

نـْه مْ  الط ْول   أ ول و  اخلْ و ال ف   م ع   ي ك وك وا نْ أب    ر ض وا اْلق اع د ين . م ع   ك ك نْ  ذ ْران   و ق ال وا م 
 أب  ْمو اهل  مْ  ج اه د وا م ع ه   آم ن وا ل ذ ين  و ا الر س ول   ل ك ن   يـ ْفق ه ون . ال   فـ ه مْ  مْ قـ ل وهب    ع ل ى و ط ب ع  

ه مْ   جت ْر ي ج ن ات   هل  مْ  اَّلل    ع د  أ   اْلم ْفل ح ون . ه م   و أ ول ئ ك   اخلْ يـْر ات   هل  م   و أ ول ئ ك   و أ كـْف س 
 اأْل ْعر اب   م ن   اْلم ع ذّ ر ون   ج اء  و   اْلع ظ يم . اْلف ْوز   ذ ل ك   ف يه ا ن  خ ال د ي اأْل كـْه ار   حت ْت ه ا م نْ 

ب وا ال ذ ين   و قـ ع د   هل  مْ  ل يـ ْتذ ن   يب   و ر س ول ه   اَّلل    ك ذ  نـْه مْ  ك ف ر وا ل ذ ين  ا س ي ص   أ ل يٌم. ع ذ ابٌ  م 
 ح ر جٌ  يـ ْنف ق ون   م ا جي  د ون   ال   ال ذ ين   ع ل ى و ال   اْلم ْرض ى ع ل ى و ال   الض ع ف اء   ع ل ى ل ْيس  

ن ني   ع ل ى م ا و ر س ول ه   َّلل     ك ص ح وا ن ذ ا يٌم. غ ف ورٌ  اَّلل   و   س ب يل   م نْ  اْلم ْحس   ع ل ى و ال   ر ح 
د   ال   قـ ْلت   ل ت ْحم ل ه مْ  أ تـ ْوك   م ا ن ذ ا ال ذ ين   ل ك مْ  م ا أ ج   ت ف يض   و أ ْعيـ نـ ه مْ  و ل ْواتـ   ْيه  ع ل   أ محْ 
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 و ه مْ  ي ْست ْأذ ك وك ك   ال ذ ين   ع ل ى الس ب يل   ن ّ  ا يـ ْنف ق ون . م ا جي  د وا أ ال   ح ز انً  الد ْمع   م ن  
.يـ ْعل م   ال   فـ ه مْ  قـ ل وهب  مْ  ع ل ى اَّلل    و ط ب ع   اخلْ و ال ف   م ع   ي ك وك وا أب  نْ  ر ض وا أ ْغن ي اء    ون 

ْعت مْ  ن ذ ا ن ل ْيك مْ  يـ ْعت ذ ر ون    م نْ  اَّلل    كـ ب أ ان   ق دْ  ل ك مْ  كـ ْتم ن   ل نْ  تـ ْعت ذ ر وا ال   ق لْ  ن ل ْيه مْ  ر ج 
 مْ فـ يـ نـ بّ ئ ك   و الش ه اد ة   اْلغ ْيب   ع امل    ن ىل   تـ ر د ون   مث    و ر س ول ه   ع م ل ك مْ  اَّلل    و س يـ ر ى أ ْخب ار ك مْ 

َّلل    س ي ْحل ف ون   تـ ْعم ل ون . ك نـْت مْ  مب  ا ت   ن ذ ا ل ك مْ  اب   واف أ ْعر ض   ع نـْه مْ  ل تـ ْعر ض وا ن ل ْيه مْ  مْ اكـْق ل بـْ
ب ون . ك اك وا مب  ا ج ز اءً  ج ه ن م   و م ْأو اه مْ  ر ْجسٌ  ن كـ ه مْ  ع نـْه مْ   ل تـ ْرض ْوا ل ك مْ  حي ْل ف ون   ي ْكس 
ق ني .ا اْلق ْوم   ع ن   يـ ْرض ى ال   اَّلل    ف إ ن   ع نـْه مْ  تـ ْرض ْوا نْ ف إ   ع نـْه مْ   ك ْفرًا أ ش د   اأْل ْعر اب   ْلف اس 
 و م ن   ح ك يٌم. ع ل يمٌ  و اَّلل    ر س ول ه   ع ل ى اَّلل    أ كـْز ل   م ا ح د ود   يـ ْعل م وا أ ال   و أ ْجد ر   و ك ف اقًا

ذ   م نْ  اأْل ْعر اب    و اَّلل    الس ْوء   د ائ ر ة   ع ل ْيه مْ  و ائ ر  الد   ب ك م   و يـ تـ ر ب ص   م ْغر ًما يـ ْنف ق   م ا يـ ت خ 
َّلل    يـ ْتم ن   م نْ  اأْل ْعر اب   و م ن   ع ل يٌم. مس  يعٌ  ر   و اْليـ ْوم   اب  ذ   اآْلخ  ت   يـ ْنف ق   م ا و يـ ت خ   ْند  ع   قـ ر اب 

ل ه م   هل  مْ  قـ ْرب ةٌ  ن كـ ه ا أ ال   الر س ول   و ص ل و ات   اَّلل    يٌم. غ ف ورٌ  اَّلل    ن ن   ر مْح ت ه   يف   اَّلل    س ي ْدخ   ر ح 
ر ين   م ن   اأْل و ل ون   و الس اب ق ون   ي   ِب  ْحس ان   بـ ع وه مْ اتـ   و ال ذ ين   و اأْل ْكص ار   اْلم ه اج   اَّلل    ر ض 

 ذ ل ك   أ ب ًدا ف يه ا خ ال د ين   ار  اأْل كـْه   حت ْتـ ه ا جت ْر ي ج ن ات   هل  مْ  و أ ع د   ع ْنه   و ر ض وا ع نـْه مْ 
 ع ل ى م ر د وا اْلم د ين ة   ْهل  أ   و م نْ  م ن اف ق ون   اأْل ْعر اب   م ن   ح ْول ك مْ  و ِ  نْ  اْلع ظ يم . اْلف ْوز  

. ع ذ اب   ن ىل   يـ ر د ون   مث    ر تـ نْي  م   س نـ ع ذّ بـ ه مْ  كـ ْعل م ه مْ  حن ْن   تـ ْعل م ه مْ  ال   النّ ف اق    ع ظ يم 
ًا ع م اًل  خ ل ط وا ب ذ ك وهب  مْ  اْعتـ ر ف وا و آخ ر ون    ه مْ ع ل يْ  يـ ت وب   أ نْ  اَّلل    ع س ى ًئاس يّ   و آخ ر   ص احل 

يٌم. غ ف ورٌ  اَّلل    ن ن   ق ةً  أ ْمو اهل  مْ  م نْ  خ ذْ  ر ح   ن  ن   ع ل ْيه مْ  و ص لّ   هب  ا يه مْ تـ ز كّ  و   ت ط هّ ر ه مْ  ص د 
ت ك    اد ه  ع ب   ع نْ  التـ ْوب ة   يـ ْقب ل   ه و   َّلل   ا أ ن   يـ ْعل م وا أ مل ْ  ع ل يٌم. مس  يعٌ  و اَّلل    هل  مْ  س ك نٌ  ص ال 
أي ْخ ذ   ق ات   و  يم . التـ و اب   ه و   اَّلل    و أ ن   الص د   ع م ل ك مْ  اَّلل    ف س يـ ر ى م ل وااعْ  و ق ل   الر ح 
 ون .تـ ْعم ل   ك نـْت مْ  مب  ا فـ يـ نـ بّ ئ ك مْ  ة  و الش ه اد   اْلغ ْيب   ع امل    ن ىل   و س تـ ر د ون   و اْلم ْتم ن ون   و ر س ول ه  

 ن  و ال ذ ي يٌم.ح ك   ع ل يمٌ  و اَّلل    ه مْ ع ل يْ  يـ ت وب   و ن م ا يـ ع ذّ بـ ه مْ  ن م ا اَّلل    أل  ْمر   م ْرج ْون   و آخ ر ون  
ًدا اخت  ذ وا ر ارًا م ْسج   و ر س ول ه   اَّلل    ح ار ب   ل م نْ  ن ْرص اًداو   اْلم ْتم ن ني   بـ نْي   و تـ ْفر يًقا و ك ْفرًا ض 
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 ب ًداأ   ف يه   تـ ق مْ  ال   ل ك اذ ب ون . كـ ه مْ ن   ي ْشه د   و اَّلل    احلْ ْسَن   ن ال   أ ر ْدان   ن نْ  و ل ي ْحل ف ن   قـ ْبل   م نْ 
دٌ  س   ل م ْسج   أ نْ  حي  ب ون   ر ج الٌ  ف يه   يه  ف   تـ ق وم   أ نْ  أ ح ق   يـ ْوم   أ و ل   م نْ  التـ ْقو ى ع ل ى أ سّ 
ر ين . حي  ب   و اَّلل    يـ ت ط ه ر وا ي اك ه   أ س س   أ ف م نْ  اْلم ط هّ   يـْرٌ خ   و ر ْضو ان   اَّلل    م ن   تـ ْقو ى ع ل ى بـ نـْ

ي اك ه   أ س س   م نْ  أ مْ  ر   يف   ب ه   ف اكـْه ار   ه ار   ج ر ف   ش ف ا ع ل ى بـ نـْ  يـ ْهد ي ال   و اَّلل    ج ه ن م   ان 
ي اكـ ه م   يـ ز ال   ال   الظ ال م ني . اْلق ْوم    مْ قـ ل وبـ ه   تـ ق ط ع   أ نْ  ن ال   قـ ل وهب  مْ  يف   ر يب ةً  بـ نـ ْوا ال ذ ي بـ نـْ
 اجلْ ن ة   هل  م   أب  ن   و أ ْمو اهل  مْ  ه مْ أ كـْف س   اْلم ْتم ن ني   م ن   اْشتـ ر ى اَّلل    ن ن   يٌم.ح ك   ع ل يمٌ  و اَّلل   

يل   التـ ْور اة   يف   ح قًّا ل ْيه  ع   و ْعًدا و يـ ْقتـ ل ون   فـ يـ ْقتـ ل ون   اَّلل    س ب يل   يف   يـ ق ات ل ون    اْلق ْرآن  و   و اإْل ْنْ 
ر وا اَّلل    م ن   ه  ب ع ْهد   أ ْوىف   و م نْ  يـ ْعت مْ  يال ذ   ب بـ ْيع ك م   ف اْستـ ْبش   اْلف ْوز   ه و   و ذ ل ك   ب ه   اب 

د ون   ون  الر اك ع   الس ائ ح ون   احلْ ام د ون   اْلع اب د ون   الت ائ ب ون   اْلع ظ يم .  اآْلم ر ون   الس اج 
ْلم ْعر وف   ر   اَّلل    حل  د ود   ف ظ ون  و احلْ ا اْلم ْنك ر   ع ن   و الن اه ون   اب   ك ان   م ا اْلم ْتم ن ني . و ب شّ 

  ّ  تـ بـ ني    م ا بـ ْعد   م نْ  قـ ْرَ   أ ويل   اك واك   و ل وْ  ل ْلم ْشر ك ني   ي ْستـ ْغف ر وا أ نْ  آم ن وا و ال ذ ين   ل لن يب 
. أ ْصح اب   أ كـ ه مْ  هل  مْ  يم  ة   ع نْ  ن ال   ب يه  أل    اه يم  ن بـْر   اْست ْغف ار   ك ان   و م ا اجلْ ح   و ع د ه ا م ْوع د 
ه   ل  ل   اَّلل    ك ان   و م ا ح ل يٌم. أل  و اهٌ  بـْر اه يم  ن   ن ن   م ْنه   تـ بـ ر أ   َّلل     ع د وٌّ  أ ك ه   ل ه   تـ بـ ني    فـ ل م ا ن ًي   ي ض 

اه مْ  ن ذْ  بـ ْعد   قـ ْوًما  ه  ل   اَّلل    ن ن   ع ل يٌم. ش ْيء   ب ك لّ   اَّلل    ن ن   ق ون  يـ تـ   م ا هل  مْ  يـ بـ نيّ    ح ت   ه د 
ري . و ال   و يل ّ   م نْ  اَّلل    د ون   م نْ  ل ك مْ  و م ا و ي  يت   حي ْي ي و اأْل ْرض   الس م او ات   م ْلك    ك ص 
ّ   ع ل ى اَّلل    ات ب   ل ق دْ  ر ين   الن يب   نْ م   اْلع ْسر ة   س اع ة   يف   تـ بـ ع وه  ا ن  ال ذ ي و اأْل ْكص ار   و اْلم ه اج 
نـْه مْ  ف ر يق   قـ ل وب   ي ز يغ   ك اد   م ا بـ ْعد   يٌم. ر ء وفٌ  هب  مْ  ك ه  ن   ع ل ْيه مْ  ات ب   مث    م   و ع ل ى ر ح 

ة ة    ْيه مْ ع ل   و ض اق تْ  ر ح ب تْ  امب    اأْل ْرض   ع ل ْيه م   ض اق تْ  ن ذ ا ح ت   خ لّ ف وا ال ذ ين   الث ال 
 لتـ و اب  ا ه و   اَّلل    ن ن   ل يـ ت وب وا ل ْيه مْ ع   ات ب   مث    ن ل ْيه   ن ال   اَّلل    م ن   م ْلج أ   ال   أ نْ  و ظ ن وا أ كـْف س ه مْ 
يم .  م د ين ة  الْ  أل  ْهل   ك ان   م ا ق ني .الص اد   م ع   و ك وك وا اَّلل    اتـ ق وا آم ن وا ال ذ ين   ًي  أ يـ ه ا الر ح 

ه مْ  يـ ْرغ ب وا و ال   اَّلل    ر س ول   ع نْ  يـ ت خ ل ف وا أ نْ  اأْل ْعر اب   م ن   ح ْوهل  مْ  و م نْ  ه  كـ فْ  ع نْ  أب  كـْف س   س 
يبـ ه مْ  ال   أب  كـ ه مْ  ذ ل ك    ًئام ْوط   ي ط ئ ون   و ال   اَّلل    س ب يل   يف   خم ْم ص ةٌ  و ال   ك ص بٌ  و ال   ظ م أٌ  ي ص 
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 ال   اَّلل    ن ن   ص ال حٌ  ع م لٌ  ه  ب   هل  مْ  ك ت ب   ن ال   كـ ْياًل  ع د وّ   م نْ  يـ ن ال ون   و ال   اْلك ف ار   ي غ يظ  
يع   ن ني . أ ْجر   ي ض   ن ال   و اد ًيً  يـ ْقط ع ون   و ال   ك ب ري ةً  و ال   ص غ ري ةً  كـ ف ق ةً  يـ ْنف ق ون   و ال   اْلم ْحس 
 ك اف ةً  ل يـ ْنف ر وا اْلم ْتم ن ون   ان  ك   و م ا يـ ْعم ل ون . ك اك وا م ا أ ْحس ن   اَّلل    ل ي ْجز يـ ه م   هل  مْ  ك ت ب  
نـْه مْ  ف ْرق ة   ك لّ   م نْ  كـ ف ر   فـ ل ْوال    وار ج ع   ن ذ ا قـ ْوم ه مْ  و ل يـ ْنذ ر وا الدّ ين   يف   ل يـ تـ ف ق ه وا ط ائ ف ةٌ  م 
د وا اْلك ف ار   م ن   يـ ل وك ك مْ  ين  ال ذ   ق ات ل وا آم ن وا ال ذ ين    أ يـ ه اًي   حي ْذ ر ون . ل ع ل ه مْ  ن ل ْيه مْ   و ْلي ج 
نـْه مْ  س ور ةٌ  أ ْكز ل تْ  م ا و ن ذ ا اْلم ت ق ني . م ع   اَّلل    أ ن   و اْعل م وا غ ْلظ ةً  ف يك مْ   يـ ق ول   م نْ  ف م 
ر ون . و ه مْ  انً ن ي ا فـ ز اد تْـه مْ  آم ن وا ال ذ ين   ف أ م ا ن ي اانً  ه ذ ه   ز اد ْته   أ ي ك مْ   ال ذ ين   و أ م ا ي ْستـ ْبش 

ه مْ  ن ىل   ر ْجًسا فـ ز اد تْـه مْ  م ر ضٌ  قـ ل وهب  مْ  يف    أ كـ ه مْ  يـ ر ْون   أ و ال   ك اف ر ون . ه مْ و   و م ات وا ر ْجس 
 أ ْكز ل تْ  م ا و ن ذ ا ي ذ ك ر ون . ه مْ  ال  و   يـ ت وب ون   ال   مث    م ر تـ نْي   أ وْ  م ر ةً  ع ام   ك لّ   يف   يـ ْفتـ ن ون  

 قـ ل وبـ ه مْ  اَّلل    ص ر ف   ر ف وااْكص   مث    أ ح د   م نْ  يـ ر اك مْ  ه لْ  بـ ْعض   ن ىل   بـ ْعض ه مْ  ك ظ ر   س ور ةٌ 
ك   م نْ  ر س ولٌ  ج اء ك مْ  ل ق دْ  يـ ْفق ه ون . ال   قـ ْومٌ  أب  كـ ه مْ   ح ر يصٌ  م اع ن ت مْ  ع ل ْيه   ع ز يزٌ  مْ أ كـْف س 

ْلم ْتم ن ني   ع ل ْيك مْ  يٌم. ر ء وفٌ  اب   ع ل ْيه   ه و   ن ال   ن ل ه   ال   اَّلل    ح ْسيب    فـ ق لْ  تـ و ل ْوا ف إ نْ  ر ح 
 .(1)﴾اْلع ظ يم   اْلع ْرش   ر ب   و ه و   تـ و ك ْلت  

السليم، أدرك  الفهم العرِبّ  فمن تدبّر هذه اآلًيت املتتابعات، معتمًدا على
يقيًنا فضل السابقني األّولني، من املهاجرين، واألكصار، والذين اتّبعوهم ِبحسان؛ 

 وهتالء هم ْجهور )الصحابة(.
فمن اهّتم الصحابة كّلهم، أو معظمهم، أو بعضهم، ابلكفر، أو ابلنفاق، 

د فضح كفسه، ق فقد خالف القرآن الكرمي، خمالفة صرحية، وبتلك املخالفة يكون
 وكشف بنفسه عن بطالن مذهبه.

ي ـورة، فحصـليست م - الداّلة على فضل )الصحابة( -( األدّلة القرآكّية)و 
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ا، سأكتفي بذكـآكًفا، بل هي كثي ،مذكورةـاآلًيت ال  ر أظهرها:ــرة جدًّ
د اء   م ع ه   و ال ذ ين   اَّلل    ر س ول   حم  م دٌ ﴿قال تعاىل:  نـ ه مْ  ر مح  اء   ف ار  اْلك   ىع ل   أ ش   بـ يـْ

تـ غ ون   س ج ًدا ر ك ًعا تـ ر اه مْ   أ ة ر   م نْ  و ج وه ه مْ  يف   يم اه مْ س   و ر ْضو اانً  اَّلل    م ن   ف ْضاًل  يـ بـْ
يل   يف   و م ثـ ل ه مْ  التـ ْور اة   يف   م ثـ ل ه مْ  ذ ل ك   الس ج ود    ف آز ر ه   ش ْطأ ه   أ ْخر ج   ز رْع  ك   اإْل ْنْ 

ب   س وق ه   ع ل ى ف اْستـ و ى اْستـ ْغل ظ  ف    ال ذ ين   اَّلل    و ع د   اْلك ف ار   هب  م   ل ي غ يظ   الز ر اع   يـ ْعج 
نـْه مْ  الص احل  ات   و ع م ل وا آم ن وا  . (1)﴾ع ظ يًما و أ ْجرًا م ْغف ر ةً  م 

 فـ ع ل م   الش ج ر ة   حت ْت   ع وك ك  ي  يـ ب ا ن ذْ  اْلم ْتم ن ني   ع ن   اَّلل    ر ض ي   ل ق دْ ﴿وقال تعاىل: 
بـ ه مْ  ع ل ْيه مْ  الس ك ين ة   ف أ كـْز ل   قـ ل وهب  مْ  يف   م ا  أي ْخ ذ وكـ ه ا ك ث ري ةً  و م غ امن    ق ر يًبا. افـ ْتحً  و أ اث 

 و ك ف   ه ذ ه   ل ك مْ  ل  فـ ع ج   ذ وكـ ه اأت ْخ   ك ث ري ةً  م غ امن    اَّلل    و ع د ك م   ح ك يًما. ع ز يزًا اَّلل    و ك ان  
 مل ْ  و أ ْخر ى م ْست ق يًما. ر اطًاص   و يـ ْهد ي ك مْ  ل ْلم ْتم ن ني   آي ةً  و ل ت ك ون   ع ْنك مْ  الن اس   أ ْيد ي  

  .(2)﴾ق د يرًا ْيء  ش   ك لّ   ع ل ى اَّلل    و ك ان   هب  ا اَّلل    أ ح اط   ق دْ  ع ل يـْه ا تـ ْقد ر وا
 الس م او ات   م ري اث   َّلل    و   اَّلل    س ب يل   يف   تـ ْنف ق وا أ ال   ل ك مْ  او م  ﴿وقال تعاىل: 

 م ن   د ر ج ةً  أ ْعظ م   أ ول ئ ك   ل  و ق ات   اْلف ْتح   قـ ْبل   م نْ  أ كـْف ق   م نْ  م ْنك مْ  ي ْست و ي ال   و اأْل ْرض  
  .(3)﴾خ ب ريٌ  تـ ْعم ل ون   مب  ا اَّلل   و   احلْ ْسَن   َّلل   ا و ع د   و ك الًّ  و ق اتـ ل وا بـ ْعد   م نْ  أ كـْف ق وا ال ذ ين  

 اأْل ْمر   م ن   ك ث ري   يف   مْ ي ط يع ك   ل وْ  اَّلل    ر س ول   ف يك مْ  أ ن   و اْعل م وا﴿وقال تعاىل: 
ي ان   ن ل ْيك م   ح ب ب   اَّلل    و ل ك ن   ل ع ن ت مْ   س وق  و اْلف   اْلك ْفر   ن ل ْيك م   و ك ر ه   ل وب ك مْ قـ   يف   و ز يـ ن ه   اإْل 

د ون . ه م   أ ول ئ ك   و اْلع ْصي ان     .(1)﴾ح ك يمٌ  ع ل يمٌ  اَّلل   و   و ك ْعم ةً  اَّلل    م ن   ف ْضاًل  الر اش 
اة  اب   ر بـ ه مْ  ي ْدع ون   ال ذ ين   م ع   كـ ْفس ك   و اْصرب ْ ﴿وقال تعاىل:   يّ   ْلغ د   و اْلع ش 
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كـْي ا احلْ ي اة   ز ين ة   ت ر يد   ع نـْه مْ  ع يـْن اك   تـ ْعد   و ال   ه  و ْجه   ي ر يد ون    ْلب ه  قـ   أ ْغف ْلن ا م نْ  ت ط عْ  و ال   الد 
  .(1)﴾فـ ر طًا أ ْمر ه   و ك ان   ه و اه   و اتـ ب ع   ذ ْكر ان   ع نْ 

 أ ي د ك   ل ذ يا ه و   اَّلل    ح ْسب ك   ف إ ن   خي ْد ع وك   أ نْ  ي ر يد وا و ن نْ ﴿وقال تعاىل:  
ْلم ْتم ن ني . ب ن ْصر ه    بـ نْي   أ ل ْفت   م ا ْج  يًعا اأْل ْرض   يف   م ا أ كـْف ْقت   ل وْ  قـ ل وهب  مْ  بـ نْي   و أ ل ف   و اب 
نـ ه مْ  أ ل ف   اَّلل    و ل ك ن   قـ ل وهب  مْ   و م ن   اَّلل    ح ْسب ك   الن يب     أ يـ ه اًي   ح ك يٌم. ع ز يزٌ  ن ك ه   بـ يـْ
 م ْنك مْ  ي ك نْ  ن نْ  اْلق ت ال   ل ىع   اْلم ْتم ن ني   ح رّ ض   الن يب    ًي  أ يـ ه ا اْلم ْتم ن ني . م ن   اتـ بـ ع ك  

ائـ تـ نْي   يـ ْغل ب وا ص اب ر ون   ع ْشر ون    ك ف ر وا ال ذ ين   م ن   أ ْلًفا ْغل ب وايـ   م ائ ةٌ  م ْنك مْ  ي ك نْ  و ن نْ  م 
 ي ك نْ  ف إ نْ  ض ْعًفا ف يك مْ  ن  أ   و ع ل م   ع ْنك مْ  اَّلل    خ ف ف   اآْلن   يـ ْفق ه ون . ال   ْومٌ قـ   أب  كـ ه مْ 
ائـ تـ نْي   يـ ْغل ب وا ص اب ر ةٌ  م ائ ةٌ  م ْنك مْ   اَّلل   و   اَّلل    ِب  ْذن   أ ْلف نْي   يـ ْغل ب وا أ ْلفٌ  م ْنك مْ  ي ك نْ  و ن نْ  م 

 .(2)﴾الص اب ر ين   م ع  
 آو ْوا و ال ذ ين   َّلل   ا س ب يل   يف   و ج اه د وا و ه اج ر وا آم ن وا و ال ذ ين  ﴿ل تعاىل: وقا 
 بـ ْعد   م نْ  آم ن وا و ال ذ ين   .ك ر ميٌ  و ر ْزقٌ  م ْغف ر ةٌ  هل  مْ  ح قًّا اْلم ْتم ن ون   ه م   أ ول ئ ك   و ك ص ر وا

 يف   ب بـ ْعض   أ ْوىل   ه مْ بـ ْعض   اأْل ْرح ام   و أ ول و ْنك مْ م   ف أ ول ئ ك   م ع ك مْ  و ج اه د وا و ه اج ر وا
  .(3)﴾ع ل يمٌ  ش ْيء   ب ك لّ   اَّلل    ن ن   اَّلل    ك ت اب  
 اف يه   ل ه   ي س بّ ح   امْس ه   يه اف   و ي ْذك ر   تـ ْرف ع   أ نْ  اَّلل    أ ذ ن   بـ ي وت   يف  ﴿وقال تعاىل:  
ْلغ د وّ   . ر ج الٌ  اب  ة   و ن ق ام   اَّلل    ذ ْكر   ع نْ  بـ ْيعٌ  و ال   جت  ار ةٌ  تـ ْله يه مْ  ال   و اآْلص ال   و ن يت اء   الص ال 
. اْلق ل وب   ف يه   تـ تـ ق ل ب   يـ ْوًما خي  اف ون   الز ك اة    ع م ل وا م ا أ ْحس ن   اَّلل    ي ْجز يـ ه م  ل   و اأْل ْبص ار 

س اب   ب غ رْي   ي ش اء   م نْ  ق  يـ ْرز   و اَّلل    ف ْضل ه   م نْ  و ي ز يد ه مْ     .(1)﴾ح 
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 و أ كـْت مْ  ن ال   َ  وت ن   و ال   ات ه  تـ ق   ح ق   اَّلل    اتـ ق وا آم ن وا ال ذ ين   ًي  أ يـ ه ا﴿وقال تعاىل:  
م وا م ْسل م ون . ت   ن ذْ  ْيك مْ ع ل   اَّلل    ك ْعم ت   ك ر واو اذْ  تـ ف ر ق وا و ال   ْج  يًعا اَّلل    حب  ْبل   و اْعت ص   مْ ك نـْ

اءً   ار  الن   م ن   ح ْفر ة   ش ف ا ع ل ى و ك نـْت مْ  اانً ن ْخو   ب ن ْعم ت ه   ف أ ْصب ْحت مْ  قـ ل وب ك مْ  بـ نْي   ف أ ل ف   أ ْعد 
نـْه ا ف أ كـْق ذ ك مْ  ل ك   م  ت ه   ل ك مْ  اَّلل    يـ بـ نيّ    ك ذ  .تـ   ل ع ل ك مْ  آًي   ون  ي ْدع   أ م ةٌ  م ْنك مْ  و ْلت ك نْ  ْهت د ون 

أي ْم ر ون   اخلْ رْي   ن ىل   ْلم ْعر وف   و   . (1)﴾اْلم ْفل ح ون   ه م   ل ئ ك  و أ و  اْلم ْنك ر   ع ن   و يـ نـْه ْون   اب 
يـْر   ك نـْت مْ ﴿وقال تعاىل:    و تـ نـْه ْون   ْلم ْعر وف  اب   أت ْم ر ون   ل لن اس   أ ْخر ج تْ  أ م ة   خ 

َّلل    ن ون  و تـ ْتم   اْلم ْنك ر   ع ن   نـْه م   هل  مْ  يـْرًاخ   ل ك ان   اْلك ت اب   أ ْهل   آم ن   و ل وْ  اب   اْلم ْتم ن ون   م 
ق ون   و أ ْكثـ ر ه م    .(2)﴾اْلف اس 
ه مْ  م نْ  ر س واًل  يه مْ ف   بـ ع ث   ن ذْ  اْلم ْتم ن ني   ع ل ى اَّلل    م ن   ل ق دْ ﴿وقال تعاىل:    أ كـْف س 

ل و ت   ع ل ْيه مْ  يـ تـْ  ل ف ي قـ ْبل   م نْ  ك اك وا و ن نْ  ْكم ة  و احلْ   اْلك ت اب   و يـ ع لّ م ه م   و يـ ز كّ يه مْ  ه  آًي 
ل    . (3)﴾م ب ني   ض ال 

 ل ل ذ ين   اْلق رْح   أ ص ابـ ه م   م ا بـ ْعد   م نْ  و الر س ول   َّلل     اْست ج اب وا ال ذ ين  ﴿وقال تعاىل: 
نـْه مْ  أ ْحس ن وا  ل ك مْ  ْج  ع وا ق دْ  الن اس   ن  ن   الن اس   هل  م   ق ال   ال ذ ين   ع ظ يٌم. رٌ أ جْ  و اتـ ق ْوا م 

 اَّلل    م ن   ب ن ْعم ة   يل . ف اكـْق ل ب وااْلو ك   و ك ْعم   اَّلل    ح ْسبـ ن ا و ق ال وا ن ي اانً  فـ ز اد ه مْ  ف اْخش ْوه مْ 
  .(1)﴾ع ظ يم   ف ْضل   وذ   و اَّلل    اَّلل    ن  ر ْضو ا و اتـ بـ ع وا س وءٌ  ي ْس ْسه مْ  مل ْ  و ف ْضل  

ي ال   يـأ كّ   مْ ــر بـ ه   مْ ــه  ـل   ت ج اب  ــف اسْ ﴿وقال تعاىل:   مْ ــم ْنك   ل  ــع ام   ل  ــم  ع   ع  ــأ ض 
 مْ ـــار ه  ــد ي   نْ ـم   واــر ج  و أ خْ  ر واـــه اج   ف ال ذ ين   ض  ــبـ عْ  نْ ــم   بـ ْعض ك مْ  أ كـْث ى أ وْ  ر  ـــذ ك   نْ ــم  

ل نـ ه مْ  مْ ـه  ـيّ ئ ات  ــــس   مْ ــنـْه  ــع   ر ن  ــــفّ  ــأل  ك   واــت ل  ــو ق   واــاتـ ل  ــو ق   ل يــب يــس   يـف   و أ وذ وا  ت  اـن  ـــج   و أل  ْدخ 
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اـت   م نْ  ر يــجْ ـت   ه  ــنْ ع   و اَّلل    اَّلل    د  ــع نْ  نْ ــم   ةـ و اابً  ار  ـــاأْل كـْه   ْحت ه   . (1)﴾و اب  ـالث   ن  ــح سْ  د 
 ر ر  ــــالض   يــأ ول   ر  ــيـْ غ   ن  ــيــاْلم ْتم ن   ن  ــم   د ون  ــاع  ــاْلق   و يــت  ـــي سْ  ال  ﴿وقال تعاىل: 

ه مْ  ه مْ ـأب  ْمو ال   اَّلل    ب يل  ــس   يـف   و اْلم ج اه د ون    ه مْ ـأب  ْمو ال   اْلم ج اه د ين   اَّلل    ل  ف ض   و أ كـْف س 
ه مْ   ع ل ى اْلم ج اه د ين   اَّلل    ف ض ل  و   احلْ ْسَن   اَّلل    و ع د   و ك الًّ  د ر ج ةً  اْلق اع د ين   ع ل ى و أ كـْف س 
يًما غ ف ورًا َّلل   ا و ك ان   و ر مْح ةً  و م ْغف ر ةً  م ْنه   د ر ج ات   ع ظ يًما. أ ْجرًا اْلق اع د ين     .(2)﴾ر ح 

ة   ي ق يم ون   ال ذ ين   واآم ن   و ال ذ ين   و ر س ول ه   اَّلل    و ل ي ك م   ن ّ  ا﴿وقال تعاىل:    الص ال 
ْزب   ف إ ن   آم ن وا ال ذ ين  و   و ر س ول ه   اَّلل    يـ تـ و ل   و م نْ  ر اك ع ون . و ه مْ  الز ك اة   و يـ ْتت ون    م  ه   اَّلل    ح 
 . (3)﴾اْلغ ال ب ون  
 و افْـع ل وا ر ب ك مْ  د واو اْعب   و اْسج د وا ارْك ع وا آم ن وا ال ذ ين   اًي  أ يـ ه  ﴿وقال تعاىل:  

ه اد ه   ح ق   اَّلل    يف   و ج اه د وا تـ ْفل ح ون . ل ع ل ك مْ  اخلْ يـْر    ع ل ْيك مْ  ج ع ل   و م ا اْجتـ ب اك مْ  و  ه   ج 
ا و يف   قـ ْبل   م نْ  ل م ني  اْلم سْ  اك م  مس    ه و   ن بـْر اه يم   أ ب يك مْ  م ل ة   ح ر ج   م نْ  الدّ ين   يف    ن  ل ي ك و  ه ذ 

اء   و ت ك وك وا ع ل ْيك مْ  ش ه يًدا الر س ول   ة   م واف أ ق ي الن اس   ع ل ى ش ه د   الز ك اة   و آت وا الص ال 
م وا َّلل    و اْعت ص  ك مْ  ه و   اب  ري   و ك ْعم   اْلم ْوىل   ف ن ْعم   م ْوال   . (1)﴾الن ص 

 م ن   أب  ْلف   ِ  د ك مْ  يّن  أ   ل ك مْ  ف اْست ج اب   ر ب ك مْ  ت ْست غ يث ون   ن ذْ ﴿وقال تعاىل:  
ئ ك ة    نْ م   ن ال   الن ْصر   و م ا قـ ل وب ك مْ  ب ه   و ل ت ْطم ئ ن   ب ْشر ى ن ال   اَّلل    ج ع ل ه   و م ا م ْرد ف ني . اْلم ال 

يك م   ن ذْ  ح ك يٌم. يزٌ ع ز   اَّلل    ن ن   اَّلل    ع ْند    م ن   ع ل ْيك مْ  و يـ نـ زّ ل   م ْنه   ن ةً أ م   النـ ع اس   يـ غ شّ 
 بّ ت  و يـ ثـ   قـ ل وب ك مْ  ع ل ى ل يـ ْرب ط  و   الش ْيط ان   ر ْجز   ع ْنك مْ  و ي ْذه ب   ب ه   ل ي ط هّ ر ك مْ  م اءً  الس م اء  

ام . ب ه   ي ن ذْ  اأْل ْقد  ئ ك ة  الْ  ن ىل   ر ب ك   ي وح   يف   س أ ْلق ي آم ن وا ال ذ ين   بّ ت وافـ ثـ   م ع ك مْ  أ يّن   م ال 
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نـْه مْ  ب واو اْضر   اأْل ْعن اق   فـ ْوق   ف اْضر ب وا الر ْعب   ك ف ر وا ال ذ ين   قـ ل وب    . (1)﴾بـ ن ان   ك ل   م 
د   يـ ْعم ر وا أ نْ  ل ْلم ْشر ك ني   ك ان   م ا﴿وقال تعاىل:    ع ل ى ش اه د ين   اَّلل    م س اج 
ه مْ  ْلك ْفر   أ كـْف س  د   يـ ْعم ر   ن ّ  ا خ ال د ون . مْ ه   الن ار   و يف   أ ْعم اهل  مْ  ح ب ط تْ  أ ول ئ ك   اب   م س اج 

َّلل    آم ن   م نْ  اَّلل    ر   و اْليـ ْوم   اب  ة   و أ ق ام   اآْلخ   ىس  فـ ع   اَّلل    ن ال   خي ْش   و مل ْ  ك اة  الز   و آت ى الص ال 
ق اي ة   أ ج ع ْلت مْ  اْلم ْهت د ين . م ن   ي ك وك وا أ نْ  أ ول ئ ك   د   ع م ار ة  و   احلْ اجّ   س   احلْ ر ام   اْلم ْسج 
َّلل    آم ن   ك م نْ  ر   و اْليـ ْوم   اب   ال   و اَّلل    اَّلل    ع ْند   ي ْستـ و ون   ال   اَّلل    س ب يل   يف   و ج اه د   اآْلخ 

 أب  ْمو اهل  مْ  اَّلل    ب يل  س   يف   و ج اه د وا و ه اج ر وا آم ن وا ال ذ ين   الظ ال م ني . اْلق ْوم   يـ ْهد ي
ه مْ  ر ه مْ اْلف ائ ز ون . يـ ب   ه م   و أ ول ئ ك   اَّلل    ع ْند   د ر ج ةً  أ ْعظ م   و أ كـْف س   م ْنه   ب ر مْح ة   ر بـ ه مْ  شّ 
ه   اَّلل    ن ن   ب ًداأ   ف يه ا خ ال د ين   م ق يٌم. يمٌ ك ع   ف يه ا هل  مْ  و ج ن ات   و ر ْضو ان    أ ْجرٌ  ع ْند 

 . (2)﴾ع ظ يمٌ 
كـْي ا يف   ل نـ بـ وّ ئـ نـ ه مْ  واظ ل م   م ا بـ ْعد   م نْ  اَّلل    يف   ه اج ر وا و ال ذ ين  ﴿وقال تعاىل:    الد 
ر ة   و أل  ْجر   ح س ن ةً   ر هبّ  مْ  و ع ل ى ر واص بـ   ال ذ ين   يـ ْعل م ون . ك اك وا ل وْ  أ ْكبـ ر   اآْلخ 

  .(3)﴾يـ تـ و ك ل ون  
 .ل ق د يرٌ  ك ْصر ه مْ  ع ل ى اَّلل    ن  و ن   ظ ل م وا أب  كـ ه مْ  يـ ق اتـ ل ون   ل ل ذ ين   أ ذ ن  ﴿وقال تعاىل:  
ر ه مْ  م نْ  أ ْخر ج وا ال ذ ين    الن اس   اَّلل    د ْفع   و ل ْوال   اَّلل    ار بـ ن   يـ ق ول وا أ نْ  ن ال   ح قّ   ب غ رْي   د ًي 

 اك ث ريً  اَّلل    اْسم   ف يه ا ي ْذك ر   د  و م س اج   و ص ل و اتٌ  و ب ي عٌ  ص و ام ع   هل  دّ م تْ  ب بـ ْعض   بـ ْعض ه مْ 
 أ ق ام وا اأْل ْرض   يف   م ك ن اه مْ  ن نْ  ين  ال ذ   ع ز يٌز. ل ق و يٌّ  اَّلل    ن ن   يـ ْنص ر ه   م نْ  اَّلل    و ل يـ ْنص ر ن  
ة   ْلم ْعر وف   و أ م ر وا الز ك اة   و آتـ و ا الص ال   . (1)﴾اأْل م ور   ع اق ب ة   َّلل    و   اْلم ْنك ر   ع ن   و كـ ه ْوا اب 
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 اَّلل    ل يـ ْرز قـ نـ ه م   م ات وا أ وْ  ل واق ت   مث    اَّلل    س ب يل   يف   ه اج ر وا و ال ذ ين  ﴿وقال تعاىل:  
يـْر   هل  و   اَّلل    و ن ن   ح س ًنا قًار زْ  ل نـ ه مْ  الر از ق ني . خ   ل ع ل يمٌ  اَّلل    و ن ن   يـ ْرض ْوك ه   ْدخ اًل م   ل ي ْدخ 

 . (1)﴾ح ل يمٌ 
 ل ي ْست ْخل ف نـ ه مْ  احل  ات  الص   و ع م ل وا م ْنك مْ  آم ن وا ال ذ ين   اَّلل    و ع د  ﴿وقال تعاىل: 

 هل  مْ  اْرت ض ى ال ذ ي د ينـ ه م   مْ هل    و ل ي م كّ ن ن   قـ ْبل ه مْ  م نْ  ال ذ ين   اْست ْخل ف   م اك   اأْل ْرض   يف  
ًئا ِب   ك ون  ي ْشر   ال   يـ ْعب د وك ن   أ ْمًنا خ ْوف ه مْ  بـ ْعد   م نْ  و ل يـ ب دّ ل نـ ه مْ   ك  ذ ل   بـ ْعد   ك ف ر   و م نْ  ش يـْ

ق ون   ه م   ف أ ول ئ ك    . (2)﴾اْلف اس 
 ن ي اانً  ل يـ ْزد اد وا ن ني  اْلم ْتم   قـ ل وب   يف   الس ك ين ة   أ كـْز ل   ال ذ ي ه و  ﴿وقال تعاىل: 

َّلل     ن ي اهن  مْ  م ع   ل   ح ك يًما. يًماع ل   اَّلل    و ك ان   و اأْل ْرض   الس م او ات   ج ن ود   و   اْلم ْتم ن ني   ل ي ْدخ 
 س يّ ئ اهت  مْ  ع نـْه مْ  و ي ك فّ ر   اف يه   خ ال د ين   اأْل كـْه ار   حت ْت ه ا م نْ  ر يجت ْ  ج ن ات   و اْلم ْتم ن ات  

 .(3)﴾ع ظ يًما فـ ْوزًا اَّلل    ع ْند   ذ ل ك   و ك ان  
 ل  ف أ كـْز   اجلْ اه ل ي ة   مح  ي ة   ي ة  احلْ م   قـ ل وهب  م   يف   ك ف ر وا ال ذ ين   ج ع ل   ن ذْ ﴿وقال تعاىل: 

 هب  ا أ ح ق   و ك اك وا التـ ْقو ى ل م ة  ك   و أ ْلز م ه مْ  اْلم ْتم ن ني   و ع ل ى ر س ول ه   ع ل ى س ك ينـ ت ه   اَّلل   
 . (1)﴾ع ل يًما ش ْيء   ب ك لّ   اَّلل    و ك ان   و أ ْهل ه ا

 مْ ـه  ـو أ ْمو ال   مْ ـــار ه  ـد ي   نْ ــــم   واــــر ج  ـأ خْ  ن  ــذ يـال   ن  ـر يـاج  ـه  ـاْلم   ر اء  ـــق  ـف  ـلـْ ل  ﴿وقال تعاىل: 
ت   .ـــاد ق  ـــالص   م  ــــه   ك  ــئ  ـــأ ول   ه  ــول  ــــس  و ر   اَّلل    ر ون  ـــــو يـ ْنص   اـو اكً ــو ر ضْ  اَّلل    ن  ـــم   ف ْضاًل  ون  ـــغ  ــيـ بـْ  ون 

ار   و ء واــتـ ب   ن  ــو ال ذ ي ي الد  ب  ـي   مْ ــقـ ْبل ه   نْ ــم   ان  ــم  ـو اإْل   د ون  ـج  ـي   و ال   ن ل ْيه مْ  ر  ـــاج  ــه   نْ ـــم   ون  ـــح 
 مْ ـــه  ـــب   ان  ـــــــك   وْ ـــــو ل   مْ ه  ـــــأ كـْف س   ىـع ل   ر ون  ـــــْتة  ــو ي   واـــــأ وت   اــــم  ـم   ةً ـاج  ـــح   مْ ــــد ور ه  ـــص   يـف  
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ه   ح  ــــــش   وق  ــــي   نْ ــــو م   ةٌ ـــاص  ــخ ص    . (1)﴾ون  ـــــح  ــل ـ فْ ــاْلم   م  ــــه   ك  ـــــف أ ول ئ   كـ ْفس 
فمن يتدبّر هذه اآلًيت الكريات، ابالعتماد على التفسري العرِّب السليم،  

فإكّه سي درك الفرق الكبري، بني الصحابة املتمنني، وبني أعداء الدين، من الكافرين 
 واملشركني واملنافقني.

 و أن يسّولوا ألكفسهمــمعظم الصحابة هـر الغالة لـتكفينن الغرض من  
ق من طريق )الصحابة(، واختالق طري ،اإلعراض  عن تلّقي )الشريعة اإلسالمّية(

 شيطايّن بديل، يقوم على ةالةة أركان سقيمة، كّل السقامة:
االعتماد على أتويالت حتريفّية، لكثري من آًيت )القرآن الكرمي(، مع  -األّول

 الغالة صراحة، نىل القول بوقوع التحريف يف )القرآن الكرمي(.  ذهاب بعض
 االعتماد على الرواًيت السقيمة، اليت توافق أهواءهم؛ وهي قسمان:  -الثاين

 .الرواًيت السقيمة املكذوبة، املنسوبة نىل النيّب  -1
 الرواًيت السقيمة، املنسوبة نىل االةن عشر. -2

 ت حتريفّية للرواًيت، اليت ختالف أهواءهم.االعتماد على أتويال -الثالث
وواضح كّل الوضوح أّن ةبوت )فضل الصحابة( ابلدليل القرآيّن القطعّي   

 كفيل ِببطال كّل عقائدهم الباطلة، وكفيل هبدم كّل أركاهنم البالية.
 التوجيهو  والرتبية املعرفة مصدر هو الكتاب هذا كان لقد»قال سّيد قطب:  

 -البشريّة  اتريخ يف بعد   يتكّرر مل جيل.. فريد البشر، من جليل دالوحي والتكوين
 البشريّة خاتري يف أحدةوا الذين الكرام، الصحابة جيل -بعد  من وال قبل، من ال

 لقد ..ناآل نىل دراسته حقّ  ي در س مل الذي املمتّد، العميق اهلائل احلدث ذلك
 يف س مةاجمل املعجزة هذه -دره وق هللا مبشيئة -أكشأ  الذي هو املصدر هذا كان
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 صحبت ليتا واخلوارق، املعجزات ْجيع تطاوهلا ال اليت املعجزة وهي. البشر عالـم
 اهرةظ الفريد اجليل ذلك كان أن ..مشهودة واقعة معجزة وهي.. ْجيًعا الرساالت

  .(1)«فريدة اترخيّية
ا تطرّقت   خلمسة  ؛نىل مسألة )فضل الصحابة( -يف هذا الكتاب  -ونّّ

 أسباب رئيسة مهّمة، هي:
نّن )تكفري الصحابة( يتّدي نىل تكذيب النصوص القرآكّية، اليت تدّل داللة  -1

 قطعّية، على فضلهم، وخلودهم يف جّنات النعيم.
نّن )تكفري الصحابة( يتّدي نىل الطعن يف اهلداية النبويّة، والتزكية النبويّة،  -2

 لنبوّي، واإلصالح النبوّي. والرتبية النبويّة، والتعليم ا
نّن )تكفري الصحابة( يتّدي نىل الطعن يف الطريق الوحيد، املوص ل نىل معرفة  -3

 )الشريعة اإلسالمّية(، وهو )طريق الصحابة(.
نّن )تكفري الصحابة( يتّدي نىل اختالق )العقائد الباطلة(، واختالق  -1

 .)النصوص الباطلة(، واختالق )التأويالت الباطلة(
نّن )تكفري الصحابة( يتّدي نىل الطعن يف )الشريعة اإلسالمّية(؛ ابّدعاء أهّنا  -5

 شريعة مثالّية )خيالّية(، غري صاحلة للتطبيق الواقعّي.
يبوا عن ةالةة أسئلة كبرية:   فعلى الذين يكّفرون الصحابة أن جي 

ر ين   ن  م   ون  اأْل و ل   و الس اب ق ون  ﴿من هم املدلول عليهم بقوله تعاىل:  -1  اْلم ه اج 
ي   ِب  ْحس ان   اتـ بـ ع وه مْ  و ال ذ ين   و اأْل ْكص ار    ج ن ات   هل  مْ  و أ ع د   ع ْنه   ر ض واو   ع نـْه مْ  اَّلل    ر ض 

  ؟(2)﴾ع ظ يم  الْ  اْلف ْوز   ذ ل ك   أ ب ًدا ف يه ا خ ال د ين   اأْل كـْه ار   حت ْتـ ه ا جت ْر ي

                                                           
 .3/1123( يف ظالل القرآن: 1)
 .111: التوبة (2)
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د اء   م ع ه   و ال ذ ين   اَّلل    ر س ول   دٌ حم  م  ﴿وقوله تعاىل:  نـ ه مْ  ر مح  اء   اْلك ف ار   ل ىع   أ ش   بـ يـْ
تـ غ ون   س ج ًدا ر ك ًعا تـ ر اه مْ   أ ة ر   م نْ  و ج وه ه مْ  يف   يم اه مْ س   و ر ْضو اانً  اَّلل    م ن   ف ْضاًل  يـ بـْ

يل   يف   ه مْ و م ثـ ل   التـ ْور اة   يف   م ثـ ل ه مْ  ذ ل ك   الس ج ود    ف آز ر ه   ش ْطأ ه   أ ْخر ج   ز رْع  ك   اإْل ْنْ 
ب   س وق ه   ع ل ى ف اْستـ و ى ف اْستـ ْغل ظ    ال ذ ين   اَّلل    و ع د   اْلك ف ار   هب  م   ل ي غ يظ   الز ر اع   يـ ْعج 

نـْه مْ  الص احل  ات   و ع م ل وا آم ن وا  ؟ (1)﴾ع ظ يًما و أ ْجرًا م ْغف ر ةً  م 
 الس م او ات   م ري اث   َّلل    و   اَّلل    س ب يل   يف   تـ ْنف ق وا أ ال   ل ك مْ  و م ا﴿تعاىل:  وقوله

 م ن   د ر ج ةً  أ ْعظ م   أ ول ئ ك   ل  و ق ات   اْلف ْتح   قـ ْبل   م نْ  أ كـْف ق   م نْ  م ْنك مْ  ي ْست و ي ال   و اأْل ْرض  
  ؟(2)﴾خ ب ريٌ  تـ ْعم ل ون   مب  ا اَّلل   و   احلْ ْسَن   اَّلل    و ع د   الًّ و ك   و ق اتـ ل وا بـ ْعد   م نْ  أ كـْف ق وا ال ذ ين  

ر ين   ل ْلف ق ر اء  ﴿وقوله تعاىل:  ر ه مْ  م نْ  أ ْخر ج وا ال ذ ين   اْلم ه اج  تـ غ ون   و أ ْمو اهل  مْ  د ًي   يـ بـْ
 تـ بـ و ء وا و ال ذ ين   الص اد ق ون . ه م   ئ ك  أ ول   و ر س ول ه   اَّلل    و يـ ْنص ر ون   و ر ْضو اانً  اَّلل    م ن   ف ْضاًل 
ار   ي ان   الد   ِ  ا ح اج ةً  ص د ور ه مْ  يف   د ون  جي    و ال   ن ل ْيه مْ  ه اج ر   م نْ  حي  ب ون   قـ ْبل ه مْ  م نْ  و اإْل 
ه مْ  ع ل ى و يـ ْتة ر ون   أ وت وا ه   ح  ش   ي وق   نْ و م   خ ص اص ةٌ  هب  مْ  ك ان   و ل وْ  أ كـْف س   ف أ ول ئ ك   كـ ْفس 
  ؟(3)﴾اْلم ْفل ح ون   ه م  
 بـ ع ث   ن ذْ  اْلم ْتم ن ني   ع ل ى اَّلل    م ن   ل ق دْ ﴿من هم املصاديق الواقعّية لقوله تعاىل:  -2

ه مْ  م نْ  ر س واًل  ف يه مْ  ل و أ كـْف س  ت ه   ع ل ْيه مْ  يـ تـْ  نْ و ن   ْكم ة  و احلْ   اْلك ت اب   و يـ ع لّ م ه م   مْ و يـ ز كّ يه   آًي 
ل   ل ف ي قـ ْبل   م نْ  ك اك وا  ؟ (1)﴾م ب ني   ض ال 

من هم الذين محلوا أماكة كقل )القرآن الكرمي(، وأماكة كقل )السّنة النبويّة(،  -3
 ؟، نىل سائر الناسعن النيّب 

                                                           
 .23( الفتح: 1)
 .11( احلديد: 2)
 .3-5( احلشر: 3)
 .161( آل عمران: 1)



383 

نّن اجلواب الوحيد الفريد األكيد عن هذه األسئلة الثالةة يكون بكلمة  
مة )الصحابة(، الداّلة على املتمنني املسلمني الذين صحبوا واحدة فقط، هي: كل

 وال سّيما ْجاعة املهاجرين، وْجاعة األكصار.    ،النيّب 
 نفي العصمة عن الصحابة:

وليس القول بفضل الصحابة يعن القول بعصمتهم من األخطاء والذكوب؛ 
معون. ا تكون إلْجاعهم، حني جي   فإّن العصمة نّّ

عصمة عن الصحاِّب ال يسوّغ قبول كّل ما ي روى يف كتب ولكّن كفي ال
التاريخ واحلديث والتفسري واألدب؛ وال سّيما نذا علمنا أّن معظم الرواًيت اليت 

رواًيت  -يف احلقيقة  -اشتملت على كسبة بعض األخطاء نىل بعضهم هي 
تّج هبا.  سقيمة، غري صاحلة ألن حي 

ملة على  املصادر التارخيّية القدية املشتومعلوم أّن )اتريخ الطربّي( هو أكرب
معظم الرواًيت اخلاّصة بذّم الصحابة، أبساكيدها. وقد كان املصدر الرئيس لكّل  

 كتب التاريخ اليت أ لّ فت، بعد أتليفه، واشتملت على هذه الرواًيت.
فإذا عمدان نىل )النقد اخلربّي لتاريخ الطربّي(، من جهة السند؛ فإكّنا سنجد 

 أساكيد معظم تلك الرواًيت أساكيد واهية؛ لثالةة أسباب رئيسة: أنّ 
وجود رواة متّـه مني ابلكذب، كأِب خمنف، والكليّب، وابن الكليّب، والواقدّي،  -1

ًدا يف هي األكثر ورو  -وأمثاهلم من املتّـه مني  -وسيف بن عمر. ورواًيت هتالء 
، ملا بقي لطربّي( من رواًيت هتالء)اتريخ الطربّي(، حبيث نكّنا لو جّردان )اتريخ ا
 فيه ِّا خيّص )ذّم الصحابة( ناّل القليل القليل.

وجود رواة مطعون يف ضبطهم، مبعَن أّن علماء اجلرح والتعديل وةّقوهم من  -2
 جهة العدالة، ولكّنهم بّينوا ضعفهم من جهة الضبط. 
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يد عن بع -ت يف كثري من الرواًي -أّن الراوي الذي ينتهي نليه السند  -3
األحداث املرويّة زمااًن، أو مكااًن، أو زمااًن ومكااًن، وهذا يعن أّن راوي األحداث 
نن مل يكن قد اختلقها اختالقًا، فإكّه قد أخذها من رواة آخرين، ْنهل أعياهنم 

 وأحواهلم؛ فال تكون لتلك الرواًيت أدَ قيمة.
نا سنجد (، من جهة املنت؛ فإكّ ونذا عمدان نىل )النقد اخلربّي لتاريخ الطربيّ 

 أّن متون معظم تلك الرواًيت متون مريبة؛ لثالةة أسباب رئيسة:
أّن كثريًا من تلك الرواًيت املريبة تنسب نىل بعض الصحابة ما يتورّع عنه   -1

 كثري من مشركي قريش، من الغدر واخلياكة واحلقد واملكر واللتم والقسوة!!!
ر واًيت املريبة تشتمل على تفصيالت كثرية، تتعذّ أّن كثريًا من تلك الر  -2

لتوةيق ااملرئّي، وآالت التوةيق اإلحاطة هبا؛ فهل كان الرواة يستعملون آالت 
 الصويّت، يف ذلك الزمان؛ لينقلوا التفصيالت اجلزئّية، لتلك األحداث؟!!!

 أّن بعض تلك املتون متعارضة، يكّذب بعضها بعًضا. -3
التارخيّية  الرواًيت تلكمن  أكّه بريء بنّي يف مقّدمة اترخيهقد  كفسه الطربيّ و  
. وقد كان األ وىل أن ينقد تلك الرواًيت، ويكشف عن بطالهنا، رةاملستنك  

ن وككارهتا؛ فإن مل يستطع، فاأل وىل أن ي عر ض عن روايتها، يف اترخيه؛ فإّن كثريًا م
 يستطيعون التمييز بني السليم والسقيم.  الناس ال
وليعلم الناظر يف كتابنا هذا أّن اعتمادي يف كّل ما أحضرت » ال الطربّي:ق

ا هو على ما رويت من األخبار اليت أان ـذكره فيه ِّا شرطت أكّ  ي رامسه فيه؛ نّّ
ج العقول، درك حبجذاكرها فيه، واآلاثر اليت أان مسندها نىل رواهتا فيه، دون ما أ  

بار  القليل منه، نذ كان العلم مبا كان من أخنبط بفكر النفوس، ناّل اليسريواست  
ومل  ،غري واصل نىل من مل يشاهدهم - وما هو كائن من أكباء احلادةني - املاضني
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ِبخبار املخربين، وكقل الناقلني، دون االستخراج ابلعقول،  درك زماهنم، ناّل ي  
عض عن ب ،واالستنباط بفكر النفوس. فما يكن يف كتاِب هذا من خرب ذكرانه

ِّا يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أكّه مل يعرف له وجًها  ،املاضني
ا أ  ق   يف ذلك من يف الصّحة، وال معَن يف احلقيقة، فليعلم أكّه مل يتت   يت بلنا، ونّّ

ا أّدينا ذلك على حنو ما أ  ـبل بعض انقليه نلينا؛ وأكّ من ق    .(1)«ناّدي نليا نّّ
ب صاحب كتا -ومن املعلوم أّن الزبري بن بّكار »وقال ابن تيمّية: 

وصاحب الطبقات، وحنومها من  ،كاتب الواقديّ   ،وحمّمد بن سعد ،"األكساب"
ه من أعلم هبذا الباب، وأصدق فيما ينقلوك - املعروفني ابلعلم والثقة واالّطالع

 وال ،مق بعلمهالذين ال يوة   ،ومن بعض أهل التواريخ ،اجلاهلني والكّذابني
صدقهم، بل قد يكون الرجل صادقًا، ولكن ال خربة له ابألساكيد، حّت يّيز بني 

واية،  ئ احلفظ، أو مّتهًما ابلكذب، أو ابلتزّيد يف الر املقبول واملردود، أو يكون سيّ 
بن  ف لوطخمن كحال كثري من اإلخبارّيني، واملتّرخني، ال سّيما نذا كان مثل أِب

 ،بن الكليبّ  الواقدّي كفسه خري عند الناس من مثل هشام وأمثاله. ومعلوم أنّ  ،حيىي
ا يذكره لم كالم الناس يف الواقدّي، فإّن موأمثاهلما، وقد ع   ،وأبيه حمّمد بن السائب

ا ي   لعلم، فهذا ستأكس به، وأّما االعتماد عليه مبجّرده يف اعتضد به وي  هو وأمثاله نّّ
 .(2)«ال يصلح

عة ا عمدهتم يف املنقوالت على تواريخ منقطّّ ون»وقال ابن تيمّية أيًضا: 
اإلسناد، وكثري منها من وضع املعروفني ابلكذب، بل وابإلحلاد، وعلماؤهم 

ن السائب، د بلوط بن حيىي، وهشام بن حممّ  يعتمدون على كقل مثل أِب خمنف

                                                           
 .5-1/1( اتريخ الرسل وامللوك: 1)
 .21/211( جمموعة الفتاوى: 2)
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 جلّ أمثال هتالء هم من أ مع أنّ  ،عند أهل العلم ،وأمثاهلما من املعروفني ابلكذب
نذ كاكوا يعتمدون على من هو يف غاية اجلهل  ؛ن يعتمدون عليه يف النقلم

 .(1)«ر يف الكتب، وال يعرفه أهل العلم ابلرجالذك  ن ال ي  ِّ  ،واالفرتاء
ا عمّ  ،ةلقبل األجوبة املفصّ  - قالأن ي   :واجلواب»وقال ابن تيمّية أيًضا: 

أحدمها  :فهو كوعان ،ثالبل عن الصحابة من املنق  ما ي   نّ ن - ر من املطاعنذك  ي  
رجه ف قد دخله من الزًيدة والنقصان ما خي  ا حمرّ ونمّ  ،ها كذب كلّ نمّ  ،ما هو كذب

يرويها  ،وأكثر املنقول من املطاعن الصرحية هو من هذا الباب .والطعن الذمّ  نىل
ل هشام بن ومث ،لوط بن حيىي ،مثل أِب خمنف ،املعروفون ابلكذب ،ابونالكذّ 
 .(2)«...ابنيوأمثاهلما من الكذّ  ،سائب الكليبّ د بن الحممّ 

وبني  والفرق كبري بني )التارخيّيات اإلْجالّية العاّمة(، الثابتة ابلتواتر املعنوّي،
يت )التارخيّيات التفصيلّية اخلاّصة(، اليت ال يكن القطع بثبوهتا، وال سّيما تلك ال

 يكن القطع ببطالهنا.
أهّنم  - عند قراءة كتب التاريخ -أكثر الناس واخلطأ الكبري الذي يقع فيه 

 يثقون بكّل كلمة من كلمات الرواًيت التارخيّية!!! 
فحني يقرأ أكثر الناس ما كتبه املتّرخون، عن معركيت )اجلمل( و)صّفني(، 
مثاًل؛ جتدهم موقنني نيقااًن اتمًّا، بكّل ما قرأوه، من تفصيالت جزئّية، وكأهّنم 

 ئقّية واقعّية عن )الـحرب العالـمّية الثاكية(، مثاًل!!!يشاهدون أفالًما واث
ْنهل  -مع وجود آالت التوةيق املرئّي وآالت التوةيق الصويّت  -نكّنا اليوم 

احلقيقة، يف أكثر األخبار احلديثة، وال أنمن على عقولنا من االخنداع ابألكاذيب 

                                                           
 .93-1/95( منهاج السّنة النبويّة: 1)
 .9/51( منهاج السّنة النبويّة: 2)
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ن يف الكثري من ة واهية، تطعاإلعالمّية؛ فكيف كركن نىل رواًيت اترخيّية قدية ابلي
 )الصحابة(، وتنسب نليهم أقبح األفعال واألقوال؟!!!

إلعراض نىل ا -يف مقام الدفاع عن الصحابة  -نّن املنهج السليم يدعوان 
عن رواًيت اآلحاد، حّت لو صّحح أساكيد ها بعض  العلماء؛ ألهّنا ال ت فيد أكثر 

ط عند معارضة )فضل الصحابة(، من الظّن، يف أحسن أحواهلا؛ والظّن يسق
 الثابت ةبواًت قطعيًّا، ابألدّلة القرآكّية. 

فكيف ك عرض عن األدّلة القطعّية القرآكّية، وكعتمد على تلك الرواًيت 
اإلكساكّية الواهية البالية املريبة، اليت ال قيمة هلا، يف ميزان )النقد احلديثّي(، من 

 جهيت السند واملنت؟!!!
واستمّروا على ،  بعض املنافقني قد عاشوا بعد وفاة النيبّ  : ننّ قيل فإن

خيفى  كفاقهم، وقد خفي كفاقهم، يف عهد النبّوة، والوحي مستمّر، فكيف ال
؛ وكيف كظّن أّن الصحابة، والتابعني،  كفاقهم، بعد اكقطاع الوحي، بوفاة النيبّ 

يعّدوهم من  م، فلم: قد علموا حبقيقة كفاقهواتبعيهم، وعلماء احلديث والرتاجم
 ْجلة الصحابة؟!

اقهم، على مع خفاء كف -: نّن بقاء بعض املنافقني، بعد عهد النبّوة قلت
ال يسوّغ الطعن يف املهاجرين واألكصار، الذين  -الصحابة، ومن جاء بعدهم 

 ةبت فضلهم ابألدّلة القرآكّية القطعّية.
دينة، يف ْجهور أهل املفال مسوّ غ للطعن يف املتمنني الصادقني، الذين هم 

ذلك العهد، ابالعتماد على ذريعة وجود بعض املنافقني، الذين استمّروا على 
 كفاقهم، وخفي كفاقهم على سائر املتمنني!!! 

والطاعنون يف )الصحابة( يّتخذون هذه املسألة ذريعة، نىل الطعن يف كبار 
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بكر(، الذي  )أبو -بال ريب  -الصحابة، من املهاجرين واألكصار، ومنهم 
يف الغار، عند  ،يستطيع أحد من الطاعنني أن ي نكر أكّه كان صاحب النيّب  ال

 اهلجرة من مّكة نىل املدينة. 
ين    ك ف ر وا ال ذ ين   أ ْخر ج ه   ن ذْ  اَّلل    ك ص ر ه   فـ ق دْ  تـ ْنص ر وه   ن ال  ﴿قال تعاىل:   اةـْنـ نْي   اث 

ب ه   ل  يـ ق و  ن ذْ  اْلغ ار   يف   مه  ا ن ذْ   ه  ع ل يْ  س ك ينـ ت ه   اَّلل    ف أ كـْز ل   ن ام ع   اَّلل    ن ن   حت ْز نْ  ال   ل ص اح 
ه   ي   اَّلل    و ك ل م ة   ْفل ىالس   ك ف ر وا ال ذ ين   ك ل م ة   و ج ع ل   تـ ر ْوه ا مل ْ  هج  ن ود   و أ ي د 

 اَّلل   و   اْلع ْلي ا ه 
 . (1)﴾ح ك يمٌ  ع ز يزٌ 

نكر هذه احلقيقة التارخيّية القطعّية، فقد فضح كفسه ومن حاول أن ي  
بنفسه، وكشف عن سقامة تفكريه، وسوء كّيته، وخبث مقصده؛ فقد اعرتف هبذه 

 . (2)احلقيقة التارخيّية بعض مفّسري )االةن عشريّة( أكفسهم
 .(3)«يّ القطع للنقل بكر؛ أبو هو بصاحبه: واملراد»قال الطباطبائّي: 
ا حّق التدب ر؛ ألدركت فضل هذا الرجل، ولو قرأت  هذه ا آلية، وتدب رهت 
 .وعظيم منزلته عند النيّب 

ويكفي أن تقرأ قول أِب جعفر الطوسّي، يف تفسريه هلذه اآلية؛ لت درك أّن 
 -بتكل ف ابرد مفضوح  -هذه اآلية قد أقّضت مضاجعهم؛ ولذلك حاول 

 ر.التقليل من قيمة االستدالل هبا على فضل أِب بك
 بكر؛ ِبأ تفضيل على يدلّ  ما اآلية يف وليس»قال أبو جعفر الطوسّي:  

 خرج -وآله  ليهع هللا صّلى - النيبّ  أنّ  اإلخبار جمّرد﴾ اةـْنـ نْي   اث ين   ﴿ قوله: ألنّ 
 ن ذْ ﴿ وقوله: ،فيه كوهنما عن خرب ﴾اْلغ ار   يف   مه  ا ن ذْ ﴿ قوله: وكذلك غريه، ومعه

                                                           
 . 11: التوبة (1)
 . 9/19مع البيان يف تفسري القرآن: ، وجم9/221اكظر: التبيان يف تفسري القرآن:  (2)
 . 3/213امليزان يف تفسري القرآن:  (3)
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ب ه   يـ ق ول    ترى أال فضيلة، يدال ت ف الصاحب تسمية ألنّ  أيًضا؛ فيه، مدح ال﴾ ل ص اح 
ب ه   ل ه   ق ال  ﴿ والكافر: املتمن صفة يف قال تعاىل هللا أنّ   أ ك ف ْرت   حي  او ر ه   ه و  و   ص اح 

ل ذ ي  عر:الشا كقول اإلكسان، صاحب أبهّنا البهيمة يسّمون وقد .(1)﴾خ ل ق ك   اب 
 احيبص نليك أرسل: لغريه املسلم الرجل وليق مشول(. وقد ابزل )وصاحيب
 فليس ذمًّا، يكن مل نن﴾ حت ْز نْ  ال  ﴿ وقوله: الفضل، على ذلك وال يدلّ  اليهودّي،

 به املراد ننّ  قيل:﴾ م ع ن ا اَّلل    ن ن  ﴿ وقوله: اخلوف، عن حمض هني هو بل مبدح،
 ألكّه فضيلة؛ فيه يكن مل معه، أبوبكر به أ ريد ولو -وآله  عليه هللا صّلى -النيّب 
 يفعل آهر  نذا لغريه، القائل يقول كما التهديد، وجه على ذلك يكون أن حيتمل

 بّينا قد والسكينة .الناحب عامل علينا، متطّلع أكّه يريد معنا، هللا ننّ  ال تفعل، القبيح:
 املالئكة هجنود التأييد أنّ  من بّيناه مبا -وآله  عليه هللا صّلى -النيّب  على كزلت أهّنا

 لوال للرجل، يةالفضل موضع فأين -وآله  عليه هللا صّلى -ابلنيّب  خيتصّ  كان
 على آليةاب االستدالل أنّ  بّينا بل بكر، أِب على للطعن هذا كذكر ومل العناد؟
 .(2)«صحيح غري الفضل

وهبذا األسلوب التفكيكّي السقيم يستطيع أي  حمرّ ف أن حيّرف دالالت 
كرمي، على وفق أهوائه، وأهواء أسياده؛ ولكّنه سيكون حتريًفا آًيت القرآن ال

 مفضوًحا، ال خيفى على العاقل املنصف اللبيب!!!
 وجوه: من،  بكر أِب فضيلة على اآلية هذه دّلت: »الفخر الرازيّ  قال

 مواي قد أن من الكّفار خياف كان أكّه ألجل الغار؛ نىل ذهب لـّما  أكّه األّول
 حملّققنيا املتمنني من أبكّه بكر أِب ابطن على قاطًعا كان   أكّه والفل قتله، على

                                                           
 .31: الكهف (1)
  .223-9/222التبيان يف تفسري القرآن:  (2)
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 أن ج ّوز لو هألكّ  املوضع؛ ذلك يف كفس ه، أصحبه ملا وناّل  الصّديقني، الصادقني
 أن من افهخل وأيًضا عليه، أعداءه يدلّ  أن من خلافه ظاهره، خبالف ابطنه يكون
 كان   أكّه لىع دلّ  احلالة، تلك يف لنفسه، استخلصه فلّما على قتله. ي قدم
 تعاىل، هللا ِبذن كاكت اهلجرة أنّ  وهو الثاين ظاهره. وفق على ابطنه أبنّ  قاطًعا
 رةشج نىل النسب يف وكاكوا املخلصني، من ْجاعة  هللا رسول خدمة يف وكان

 بكر، أاب بيستصح أبن أمره تعاىل هللا أنّ  فلوال بكر؛ أِب من أقرب هللا رسول
 لصحبة.ا هبذه خيّصه أاّل  الظاهر لكان وناّل  اهلائلة، الصعبة الواقعة تلك يف

 أنّ  الثالث دين.ال يف له، عال   منصب على دلّ  التشريف هبذا نًّيه هللا وختصيص
 ،كغريه هللا، رسول   سبق فما هو، . أّما هللا رسول فارقوا بكر أِب سوى من كلّ 
 يبق   مل ذيال الشديد، اخلوف هذا عند وخدمته، ومالزمته متاكسته على صرب بل

 .(1)«العظيم... الفضل يوجب وذلك أحد؛ معه
 ونةبات فضل )أِب بكر(، وتربئته من )تكفري الغالة( كفيالن ِبةبات صّحة

 تقوم عليها اليت الع ق ديّة، تبطل كّل األصول ،؛ وبثبوت خالفتهخالفته للنيّب 
 .(2)اإلمامّية االةنا عشريّة( )الفرقة

 )خالفة أِب بكر( تقوم على )فضل الصحابة(، من جهتني: وصّحة
 فضل أِب بكر كفسه. -1
 فضل ْجهور الصحابة الذين ابيعوه. -2

ي ـ، وفي فضلهـي بكر( كان على الغالة أن يطعنوا فـوإلبطال )خالفة أب 
وم ــي ،(ةــمهور األمّ ـج)م ــ، وه(األكصار)و (،مهاجرينـال)ن ـــوه، مــفضل الذين ابيع

                                                           
 .66-16/69التفسري الكبري:  (1)

 .119اكظر: فلسفات نسالمّية:  (2)
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 ا.وحديثً  ،ًماـي )ذّم الصحابة(، قديـف ،تقتل )الغالة(ــالبيعة؛ ولذلك يس
ومن هنا كان املذهب احلّق يف مسألة )الصحابة( هو املذهب الوسط،  

، وعظيم الذي ي ثبت ما أةبته القرآن الكرمي، من فضلهم، ومنزلتهم عند هللا 
 م.األخطاء منه ةواهبم، يوم القيامة؛ مع كفي العصمة عنهم، وجتويز وقوع

الصحابة  بل يف ،فال يسلم منه أكثر الناس ،ا الغلطوأمّ »قال ابن تيمّية: 
 .(1)«وفيمن بعدهم ،من قد يغلط أحياانً 

 منها ساويهم،م يف املرويّة اآلاثر هذه ننّ : ويقولون»وقال ابن تيمّية أيًضا: 
: منه حيحوالص وجهه، عن وغ ريّ   وك ق ص، فيه، زيد قد ما ومنها كذب، هو ما
 ذلك عم وهم خمطئون، جمتهدون ونّما مصيبون، جمتهدون نّما معذورون، فيه هم
 بل ؛وصغائره اإلمث، كبائر عن معصوم الصحابة من واحد كل أنّ  يعتقدون ال

 ما مغفرة بي وج   ما والفضائل السوابق من وهلم اجلملة، يف الذكوب، عليهم جتوز
 .(2)«...صدر نن منهم يصدر

 أصدق من -احلمد  وهلل -  النيبّ  وأصحاب»يمّية أيًضا: وقال ابن ت
 من يقع انك أكّه مع كذاًب، عليه تعم د من فيهم ي عر ف ال عنه، حديثًا الناس

 .(3)«معصومني... وليسوا ذكوب، وهلم يقع، ما اهلنات من أحدهم

                                                           
 .1/113( جمموعة الفتاوى: 1)

 . 3/112( جمموعة الفتاوى: 2)
 .2/196النبويّة:  لسّنةا منهاج (3)
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 متعةـالأحبار 

 
تّتضح كّل  (مّيةالالقطعّيات اإلس)، وبني (أحبار املتعة)ابملوازكة بني فتاوى 

 تة.من نابحة املتعة املتق   (الشريعة اإلسالمّية)الوضوح براءة 
 (املتعة)ذه بوضوح أّن هلنا يتبنّي  (أحبار املتعة)وابالّطالع على فتاوى  

( من احملر مات القطعّية، يف الشريعة اإلسالمّية؛  (.الَز)صورة من صور  و)الَز
رمي العجيب، بني نقرار )أحبار املتعة(، بتح فما معَن ذلك التناقض الشيطاينّ 

(، من جهة أخرى؟!!! (، من جهة، مع نابحتهم لصورة من صور )الَز  )الَز
؛  تكون أبشع -يف بعض احلاالت  - هذه )املتعة املتق تة( بل ننّ  صور الَز

 لسببني رئيسني:
 . (1)قد اتّفقوا على استحباب التمّتع ابلعفيفة (أحبار املتعة)أّن  -1

، لن تتورّع عن املتعة؛ فكاكت  وهذا يعن أّن العفيفة اليت تتورّع عن الَز
، من هذا الوجه؛ ألكّنا ال ي   اكيات كن أن ْند يف الز املتعة أكثر بشاعة من الَز

كن أن ْند الكثري من العفيفات، قد اخندعن هبذه عفيفة واحدة، ولكّننا ي  
 ، ومارسن املتعة.(الفتاوى األةيمة)

، ويبالغ كثري (الشريعة اإلسالمّية)ينسبون هذه املتعة نىل  (أحبار املتعة)أّن  -2
 .(2)منهم فيها، حّت يعّدها ضرورة من ضرورًّيت مذهبهم

ي ـ، ف(المــاإلس)ى ـنل ،ستكون منسوبة (متعةـال)وهذا يعن أّن الدعوة نىل  
غاية  ن ال، الذي(داء اإلسالمأع)ي اّدعاء ـي اّدعاء أتباعهم، وفـمبيحني، وفـاّدعاء ال

                                                           
 .2/911، وشرائع اإلسالم: 131( اكظر: النهاية: 1)
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  .(، وتقبيح صورته؛ لتنفري الناس عنهاإلسالم)ي ـهلم أعظم من الطعن ف
؛ ألّن اإلسالم هو أعظم دين   ،ولذلك تكون املتعة أبشع صور الَز

، والنهي الصريح عن القرب من  اشتملت أحكامه على النهي الصريح عن الَز
؛ ففرض   اإلغراء، يف امللبس، وهنى عن االختالط، و  البصر، واالحتشام   غض   الَز
 وغري ذلك.

كسبوا نىل اإلسالم فاحشة شنعاء، ال يكاد الباحث  (أحبار املتعة)ولكّن  
، ناّل فرقًا واحًدا، ال قيمة له، وهو االسم،  العاقل جيد بينها وبني سائر صور الَز

ها، ويدعو امس بلساكه، مّث يسّميها، بغري (،شرب اخلمر)فكاكوا كمن ينهى عن 
 الناس نىل شرهبا.
 الفتاوى األثيمة:

 :(ةالفتاوى األةيم)ونذا أردت التأّكد من صّحة هذا القول، فتدبّر هذه 
االستمتاع ابلطفلة الرضيعة، مبا عدا الوطء، من النظر، واللمس  جيوز :1-الفتوى

 . (1)بشهوة، والضّم، والتفخيذ
وهذا يعن  أن تكون طرفًا يف عقد املتعة،ال ريب يف أّن الرضيعة ال ي كن  تعليق:

أّن ولّيها هو الذي أجاز هذا العقد، وأابح للمتمتّ ع أن يستمتع اببنته الرضيعة، 
 ولو تفخيًذا.

فأّي ويّل ذلك الذي يرضى هبذه اجلرية القذرة؟! حّت ف ّساق أمريكا، الذين 
اع السفالة يهبطوا نىل قال يبالون بَز بناهتم البالغات، ال أظّن أهّنم ي كن أن 

 واخلّسة؛ ليسّلموا بناهتم الرضيعات نىل ذائب الشهوة القذرة؟!!!

                                                           
-11/15، ومستمسك العروة: 2/221، وحترير الوسيلة: 9/912( اكظر: العروة الوةقى: 1)

 .2/336، وهداية العباد: 51
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نّن رمي الرضيعة فريسة، بني ذائب حيواكّية، أتكل حلمها: هو أهون بكثري 
 من رميها فريسة، بني ذائب بشريّة، أتكل براءهتا.

؛ خشية رضواألب اجلاهلّي، الذي كان يدفن ابنته الوليدة، يف تراب األ 
سيب العدّو هلا، واغتصاهبا، نذا كربت: هو أرحم بكثري من ذلك األب الذي يدفن 

 ابنته الرضيعة، يف تراب املتعة؛ من أجل حفنة من املال، أو الطعام!!!   
ستمتع ا فإن ناّل من شّذ منهم؛ ثري من الزانة يتجّنبون الرضيعة،نّن الك

أّن  وندركذلك أمرًا مشروًعا، بل ي   نو ال يعدّ فإهّنم ، بعض  الزانةلرضيعة اب
 ر، عند أكثر الناس.فعل شنيع مستنك   استمتاعهم هبا

ولكّن )أحبار املتعة( ال يرون بذلك أبًسا؛ وكأّن الرضيعة دمية، يهبها أبوها 
 ملن يشاء، وال يبايل مبا يفعله هبا املتمتّ عون؟!!! 

يعة، يم ابنته الرضِّن ال يرضى أبًدا، بتسل -أيّها األب  -فإن كنت  
قد أفتوا ِبابحة  -الذين تقّلدهم وتعّظمهم  -للمتمتّ عني، فاعلم أّن )أحبار املتعة( 

 هذا االستمتاع القذر؛ فال تكوكّن من املتعّصبني، وال من املخدوعني!!! 
 . (1)نذن أبيها، مبا عدا الوطء دونالتمّتع ببنت التاسعة، من  جيوز :2-الفتوى
 تجّنب كثري من الزانة فعله، مع فتاة، يف التاسعة من عمرها.هذا ما ي تعليق:

ولكم أن تتخّيلوا ما ي كن أن يفعله املتمتّ ع ببنت التاسعة، من صور االستمتاع 
 القذر، ابستثناء الوطء، ومنها التفخيذ قطًعا!!!

ن، فليست كبنت العشري -بال ريب  -نن اخنداع بنت التاسعة أمر وارد 
ر واالحرتاز، فإذا كاكت ابلغة يف جسدها، فإهّنا ستبقى طفلة يف الفهم واحلذ

ال انقصة الفهم، ال ت درك خطورة األمر، وال تبايل مبا يفعله املتمتّ ع هبا؛ فتنخدع ابمل

                                                           
 .131( اكظر: النهاية: 1)
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القليل، أو ابهلداًي التافهة؛ وأيخذها نىل وكره؛ ليمسخ براءهتا، وي وصيها بكتمان 
 األمر؛ ويعدها، ويّنيها!!!

ملتمتّ ع أّن بنت التاسعة قد استجابت لذلك، ومل تفعل ما يكّدر فإذا وجد ا
اللقاء الثاين، فإكّه سيطمع يف التكرار، فيدعوها وي غريها ابملال واهلداًي، كّلما 

 اشتهاها!!! 
دا وليس بعيًدا أن يّهد املتمتّ ع الطريق، لبعض أصحابه؛ ليتمّتعوا هبا، مبا ع

ى ، يتناوبون عليها، كما تتناوب الزانة علالوطء؛ فتكون بنت التاسعة عندهم
ِّن حتيض، ما دام الوطء غري  العواهر؛ نذ ال ع ّدة تلتزم هبا، حّت لو كاكت 
حاصل، عند التمّتع؛ فإذا استسهلت ذلك، فليس بعيًدا أن يعاشرها عشرات 

 الرجال، يف شهر، أو يف سنة، أو يف بضع سنوات!!!
ملتعة هلذا التمّتع، وال سّيما اإلدمان على ا ولك أن تتخّيل اآلاثر الشيطاكّية

الشهواكّية القذرة، واإلدمان على تنوّع الرجال املتمتّ عني؛ فأّي زوجة ستكون هذه 
البنت، نذا كربت، وقد عاشرها عشرات الرجال على هذا النحو القذر البشع، 

 وأّي مسعة ستصاحب تلك البنت املخدوعة؟!!!
 . (1)هات وط وجيوزبكر، اليت ليس هلا أب، التمّتع ابل جيوز :3-الفتوى
ع بداًل من محاية الفتاة اليتيمة، من أيدي العابثني، جيّوزون للرجل أن يتمتّ  تعليق:

فمن الذي يرغب يف ككاحها، بعد ذلك، وقد خسرت أعّز ما  ؛هبا، وجيامعها
  !!كن أن ختسره املرأة؟!ي  

َ مع اليتيمة  فة؛ ألهّنم تضع  ، واملسكينة، واملسنّن بعض الزانة قد يتجّنبون الز
 يرأفون هبّن، ويقتصرون على الوقحة املستهرتة. 

                                                           
 .2/911ائع اإلسالم: ، وشر 131( اكظر: النهاية: 1)



396 

يزون استغالل ضعف البكر اليتيمة، وحاجتها،   ولكّن )أحبار املتعة( جي 
وحاجة أهلها، وال سّيما بعد موت أبيها، في سرع نليها املتمتّ ع؛ ليسلب منها أعّز 

 شرفها؛ من أجل حفنة من املال!!! ما َلكه، وهو بكارهتا، وبراءهتا، و 
التمّتع ابلبكر، من دون نذن ولّيها، نذا خافت على كفسها  جيوز :1-الفتوى

كان املنع على ابلكفت، مع رغبتها نليه، و  التمّتعها من ولي   هاالوقوع يف احلرام، ومنع
 . (1)خالف مصلحتها، فيسقط اعتبار نذكه

، فتخون أابها، وتعصيهختاف على كفسها من الوقوع يف  تعليق: ؛ ألكّه الَز
يعرف مصلحتها، حني ينعها من التمّتع ابلكفت، الذي ترغب نليه؛ فتكون  ال

 ع هبا، ليحميها من الَز ابملتعة!!!ألعوبة بيدي الرجل املتمتّ  
، فتلجأ نىل التمّتع، مثلنّن  ل الشاة، اليت تفّر كمث  الفتاة اليت تفّر من الَز

ل ؛ أو كما قيأ نىل ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب األّولمن ذئب شرس، فتلج
 !   «!!كاملستجري من الرمضاء ابلنار»يف األمثال: 

هل تعرف البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ وهل تكون مصلحة البكر يف 
التمّتع، الذي ال كفقة فيه، وال توارث، مع خسارهتا أعّز ما َلكه؛ وهل التمّتع 

؛ وهل الرجل الكفت هو القادر على التمّتع هو الطريق الصحيح لتج ّنب الَز
تيعهّن؟!!!  ابلفتيات، َو

فتيات يشّجع ال -يف عالقة املتعة  -نّن نسقاط اعتبار نذن ويّل البكر 
 الراغبات يف التمّتع، على االستهتار والعقوق والعصيان واخلياكة. 
كذلك سرًّا، ف فكما أّن الزاكيات ال ينتظرن اإلذن من أوليائهّن، فيزكني

 املتمتّ عات ال ينتظرن اإلذن من أوليائهّن. 
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والفرق بينهما أّن الزاكية ال تّدعي أّن خياكتها ألبيها مشروعة، خبالف 
 املتمتّ عة اليت ي كن أن تعتمد على هذه الفتوى؛ لتسوّغ لنفسها خياكتها ألبيها،

 حني أعرضت عن استئذاكه يف املتعة.  
 . (1)ّتع ابلبكر البالغة الرشيدة، وليس لولّيها أن يعرتضالتم جيوز :5-الفتوى
نهّنا الدعوة نىل اإلابحّية الغربّية املعروفة، يف هذا العصر؛ فليس من حّق  تعليق:

 الويّل أن يعرتض، ما دامت املرأة ابلغة رشيدة، حّت نذا كاكت بكرًا!!! 
ا   ا؟!!!رسهوهل يصّح أن توص ف ابلرشد امرأة، ترغب يف املتعة، َو
التمّتع ابلفتاة األوربّية، من دون نذن ولّيها، نذا كان ولّيها قد  جيوز :6-الفتوى

أرخى عنان البنت، وأوكلها نىل كفسها، يف شتوهنا، فال حتتاج نىل االستئذان، 
 . (2)حّت يف املسلمة، أيًضا

لدول شن يف االاليت يع -بداًل من حّث الفتيات املنتسبات نىل اإلسالم  تعليق:
ة املتعة هلّن، بفتوى نابح (أحبار املتعة)على جتّنب الفواحش، أييت  -الغربّية 

  !!!دمن يعشن يف بالد احلرّيّة الشخصّية ما
وكذلك سيجد الرجال يف هذه الفتوى ضالّتهم؛ فيسافرون نىل أوراّب؛ للتمّتع  

 ت.كابلفتيات األوربـّّيات، الاليت ال يتحّرجن من الفواحش، أبّي اسم كا
تمتّ عني، مـحرص، على تلبية رغبات الـمتعة( حريصون، كّل الـو)أحبار ال 

ي البالد ـ، ف(اإلسالم)ى ـع ابملنتسبات نلهم التمت  ـم يتيّسر لـمن الرجال؛ فإذا ل
من هذه الفتوى،  ،رها؛ فما عليهم ناّل اإلفادةـرفّية، أو غيالعربّية؛ بسبب القيود الع  

تعيش هناك،  ّمنـ، م(اإلسالم)منتسبة نىل ـالغربّية، حّت الى البالد ـه نلابلتوج  
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   ى استئذاكه!!! ـنل هبا، ها، فال حاجةـمكن أن يكون ولّيها قد أرخى عناكـ  ي
التمّتع ابلكتابّية، نذا كاكت ال تعتقد حّلّية املتعة، ولكّنها  جيوز :7-الفتوى

 .(1)استجابت طمًعا يف املال
ا ، تلك اليت ال تقبل التمّتع؛ العتقادها حّلّيته، لنذا مل تكن زاكية تعليق: كّنها نّّ

 تقبله؛ طمًعا يف املال؛ فماذا تكون؟!!! 
، وبني   وما الفرق بني دفع املال؛ للتمّتع ابلزاكية، اليت ال تعتقد حّلّية الَز

 املال؟!!! تعتقد حّلّية املتعة، لكّنها تقبلها من أجل دفعه هلذه الكتابّية، اليت ال
 . (2)التمّتع ابلفاجرة، وال جيب عليه منعها من الفجور جيوز :8-الفتوى
وهذه أيًضا صورة من صور اإلابحّية الغربّية، والدًيةة األمريكّية املشهورة،  تعليق:
لذي ع ال ينظر نىل املرأة، اليت يتمّتع هبا، ناّل كما ينظر الرجل نىل املرحاض، افاملتمتّ  

ِّن ه من الدخول بعده، كما مل ينعه غري  ال ينع غري   يدخله؛ لقضاء حاجته، مثّ  ه، 
 !!!نليه هسبق

وال يبايل )أحبار املتعة( ابألمراض اجلنسّية الفّتاكة اليت تكون الفاجرة أداة  
ذكب  ملو ةة؛ لنقلها من رجل نىل رجل، حّت يصل املرض، نىل امرأة بريئة عفيفة، ال

    مع العواهر!!! هلا ناّل أّن زوجها يارس الرذيلة
 ، من كون املرأة خلّية، ليست يفعلى املتمتّ ع أن يتحّقق ال جيب :9-الفتوى

 . (3)هبا التمّتع هذّمة زوج حّي، عند طلب
 الزانة يتجّنبون مقاربة املتزّوجات؛ خشية احلمل، وما جيّر نليه بعضنّن  تعليق:
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ري عاقبة القاكون، وغمن مشكالت؛ أو خشية معرفة الزوج، واكتقامه؛ أو خشية م
ذلك من املواكع؛ ولذلك يتوّجهون نىل من تستجيب هلم، من املطّلقات، واألرامل، 

 ومن الاليت مل يتزّوجن، من قبل.
؛ فإكّه  بعض الزانةفإذا تعّرف   ب على كفسه وجي  قد امرأة، تستجيب للَز

 ّقق.هد كفسه يف التحالتحّقق من كوهنا بال زوج؛ ليأمن من التبعات، وجي  
يعلمون أّن نجياب التحّقق على الرجال الراغبني يف  (أحبار املتعة)ولكّن  

 التمّتع يعن ضياع الكثري من الفرص؛ ولذلك تساهلوا يف هذا األمر.
فيكفي أن يسأهلا عن حاهلا، فإن كفت وجود الزوج، صّدقها، وليس مهمًّا  

، و بعد ذلك أن تكون املرأة ذات زوج، يف الواقع، فتكون را هي يف غبة يف الَز
ا، ورمّبا حصل ع هبذّمة زوجها، فرمّبا حصل احلمل، من الزوج، فنسبته نىل املتمتّ  

 ع هبا، فنسبته نىل الزوج.  احلمل، من املتمتّ  
رب :11-الفتوى ريد أن الذي ي   -الرجل  ال جيب على أحد من الناس أن خي 

 .(1)َّتع هبا، سابًقا أّن هذه املرأة مل تعتّد من رجل، -يتمّتع ابمرأة 
وهذه الفتوى أيًضا، من ابب التساهل، فليس عليك أن تنصح أخاك  تعليق:

اكقضاء عّدهتا، فإن  ع املرأة عنع، وختربه احلقيقة؛ بل يكفي أن يسأل املتمتّ  املتمتّ  
كوكّن ق من ذلك؛ فال تقالت ابكقضائها، صّدقها الرجل، وليس عليه أن يتحقّ 

 ا يف التفريق بينهما!!! أيّها الناصح سببً 
وليس مهمًّا بعد ذلك أن تكون املرأة غري معتّدة، وتكون قد محلت من  

 ع اجلديد!!!ع سابق، فتنسب محلها نىل املتمتّ  متمتّ  
وليس مهمًّا بعد ذلك أن تتحّول هذه املرأة نىل ألعوبة شهواكّية؛ تتنّقل 
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ب يف التمّتع فيصّدقها الراغ برغبتها، بني الرجال، وتّدعي أّن عّدهتا قد اكقضت،
 هبا، من دون حتّقق!!!

رب ال جيب :11-الفتوى ة، وأّن عليها دّ ، عن الع  املتمت ع هبا على املتمتّ ع أن خي 
  .(1)الع ّدة جتّنب الرجال، مّدة

ظر وهذه الفتوى تتّكد الدعوة نىل اإلابحّية، كما تتّكد النظرة الدوكّية اليت ين تعليق:
ا وطره؛ اليت َّتع هبا، وال سّيما بعد أن يقضي منه ،ع نىل املرأةتمتّ  هبا الرجل امل

 رمى للبهائم!!!فتكون يف كظره كبقاًي الطعام الذي ي  
ّدة، لك الع  رشدها نىل تشبع شهوته منها، وال جيب عليه أن ي  فيكفي أن ي  

   !!!؛ حّت يربأ رمحها من احلملمعلومةاليت تفرض عليها جتّنب الرجال، مّدة 
 . (2)كون املهر مبقدار كّف من طعامجيوز أن ي :12-الفتوى
ها أشياء كثرية، عطية، زواًجا شرعيًّا، ي  أنّن الرجل املتزّوج الذي يتزّوج املر  تعليق:

ه؛ ألّن كن اكتقاصأغلى من املهر؛ ولذلك حّت نذا كان املهر درمهًا واحًدا، فال ي  
لبس الرعاية والذرّيّة واملأكل واملشرب واملعطي زوجته اإلحصان واملوّدة و الرجل سي  

 واملسكن، وسائر ما حتتاج نليه.
 عطي املرأة اليت يتمّتع هبا؟ ع، فماذا ي  أّما الرجل املتمتّ   

كن ي   نّن املرأة نذا كاكت تقبل ابملتعة؛ من أجل املال، فإّن كفًّا من طعام، ال
 ستخسر أعّز ما َلكه.أن يكون كافًيا؛ إلشباع رغبتها، وال سّيما أهّنا 

ضطّر؛ بسبب جوع شديد، أو عطش ستثَن من ذلك، ناّل اليت ت  وال ي   
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 هة. فبداًل من نطعام هذه املرأة؛ ابتغاءشديد؛ فتطاوع الرجل على املتعة مكر  
 مرضاة هللا، يعمد الذئب الدينء نىل مساومتها على عّفتها!!!

، ولو ساعة واحدة أو بعض يومكون األجل يوًما واحًدا، ي جيوز أن :13-الفتوى
 . (1)حمّددة

ع رغبتها عطي املرأة ما حتتاج نليه؛ إلشبا ع ي  قال: نّن الرجل املتمتّ  قد ي   تعليق:
عطي الزوج زوجته ما حتتاج نليه؛ ونّن املهر القليل كما جيوز يف الفطريّة، كما ي  

 الزواج الدائم، جيوز يف املتعة. 
، وكان الرجل ميسورًا، وراغبً ع هبفإن أصّرت املرأة املتمت   ا ا على مهر غال 

فيها، دفعه نليها، بال نشكال؛ كما لو أصّرت املرأة يف الزواج الدائم على مهر 
، مع كون الرجل ميسورًا، وراغًبا فيها.  غال 

واجلواب عن هذا االّدعاء الفارغ يكمن يف هذه الفتوى األةيمة، اليت هي 
 !!!املتعة يف احلقيقة أقذر فتوى يف موضوع

سوّغ يف ي  تة، فكفإذا كاكت مّدة العالقة بني الرجل واملرأة يف املتعة متق  
 املبيحون ألكفسهم أن يعّدوا املتعة صورة من صور الزواج؟!!!

من وقوعه؛  ة،كن أن ينتهي بفراق، بعد ساعأّي زواج ذاك، الذي ي  
الرجل  فاق، بنيخلالف طارئ، أّدى نىل الطالق؛ بل هو فراق مبّن على اتّ  ال

 ع هبا؟!!!  ع، واملرأة املتمت  املتمتّ  
 ،أشبه ابلفراق -عة ع واملتمتّ  بني املتمتّ   -املبّن على االتّفاق  ،أليس الفراق

 املبّن على االتّفاق، بني الزاين والزاكية؟!!! 
عة من التمّتع هو كيل كّف من طعام، بل كان ونذا مل يكن غرض املتمتّ  
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 اعةسرغبتها الفطريّة؛ فهل ستنطفئ تلك الرغبة، بعالقة مّدهتا  غرضها نشباع
مّدة  ة الرجال،، متجنّ بتعتدّ س -تة بعد هذه املتعة املتق   -ا هنّ ؛ وال سّيما أواحدة

  من الزمن؟!!!
ع الدخول م األقراء، ذوات من كاكت نذا هبا، املتمت ع ع ّدة يف وقد اختلفوا

قيل: و  واحدة، حيضتان، وقيل: حيضة فقيل: اليأس، وعدم احلمل، وعدم هبا،
 ل؛ ونذااحلم وضع فعّدهتا حبلى، كاكت نذا وكصف، وقيل: ط هران. أّما حيضة
  .(1)يوًما وأربعون مخسة فع ّدهتا حتيض، ال ِّن كاكت

فإذا احتاجت نىل نشباع رغبتها مرّة أخرى؛ فإّما أن تصرب نىل اكقضاء 
ّدهتا د أّن ع  ّدة، مومهة شريكها اجلديقبل اكقضاء الع  ّدهتا، أو تتوّجه نىل التمّتع ع  

، الذي فّرت منه امسًا، ووقعت فيه فعاًل.  قد اكقضت، أو تتوّجه نىل الَز
، فليس بع، وجاءها متمتّ  العّدةعة مّدة صربت املتمتّ   نفإ يًدا أن حيصل ع اثن 

م بعد ذلك، ز ؛ لتلتساعةع األّول، فال يلبث معها أكثر من ما حصل، مع املتمتّ  
 ّدة اثكية. بع  

د عاشرت ؛ فتكون قة من الزمنوهكذا يف كّل مرّة، تتمّتع يوًما، وتعتّد مدّ 
ت بعد  ، وصرب ةواحد ساعةرجال، لبثت مع كّل رجل منهم  بضعةيف سنة واحدة 
 . من الزمن كّل متعة مّدة

فإذا مّرت مخس سنوات، وهي على هذه احلال، فإهّنا تكون قد عاشرت 
، هو االلتزام قطف ةني رجاًل؛ فال يكون بينها وبني الزاكية غري فرق واحدحنو ةال

َّ هلا ذلك؟!!! ابلع    ّدة؛ نن التزمت هبا، وأ
ن ـقار، مواالحتواخلياكة،  ،حسرةـمملوء ابلـ، ال(عمتقطّ  ـباع الـاإلش)أين هذا 
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  !!واالحرتام؟! ، واأللفة، واإلخالص،موّدةـمملوء ابلـ، ال(مــالزواج الدائ)باع ـــنش
وماذا عن هذه املرأة، اليت تنّقلت بني ةالةني رجاًل، يف مخس سنوات؛ 
فصارت كالزاكية، اليت ال تعرف الشريك الواحد الدائم، فهي تتنّقل بني الزانة 

 الغرابء، الذين ينظرون نليها كما ينظرون نىل اآللة؟!!!
طرة النقّية، وحتويل الف يف تشويه ،ألن تكون تلك املتعة األةيمة سبًبا كبريًا

 شهواكّية، يتناوب عليها املتناوبون؟!!!دمية  املرأة نىل
َاًما، بال مشاعر، وال رغبات، وال حسرات؛  كالدمية،وليتها كاكت  

 نة على التنوّع، ال جتد اللّذة ناّل يف تغيريدم  م   -بال ريب  -ولكّنها ستكون 
 فإهّنا لن هتنأ برجل واحد، وسرتغب يف الرجال؛ فإذا تزّوجت يوًما، زواًجا دائًما؛

 تغيريه، نّما ابلطالق، أو ابخلياكة!!!  
ّدة، أبن من الع   -عندهم  -وفوق هذا كّله، ي كن أن تتخّلص املتمتّ عة 

، (1)اتاالستمتاع من ذلك سوى ما له وجيوزتشرتط على املتمتّ ع عدم الوطء، 
  الوطء.ومنها التفخيذ، وما ضارعه، ِّا ال يتّدي نىل

 -عندهم  -فإذا اكتفى الوطء، اكتفت الع ّدة؛ وابكتفائها تكون املتمتّ عة 
وم حرّة، يف االستكثار من املتعة، واالستمرار فيها؛ فال ي ستبعد أن يتمّتع هبا يف الي

الواحد عشرة رجال، يتناوبون على االستمتاع هبا، من دون وطء، كّل رجل يبقى 
 معها ساعة واحدة!!! 

وبني  أن ت واز ن بني جتر ع مرارة االعتداد، -عندهم  -طيع املتمتّ عة وتست
يز الوطء حني  فوات لّذة الوطء، فتشرتط عدم الوطء، حني تفّر من االعتداد، وجت 

 تكون راغبة فيه، وت صرّب كفسها على جتر ع مرارة االعتداد!!!

                                                           
 .321( اكظر: املسائل املنتخبة: 1)
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رب املتمتّ ع اجلديد، أبهنّ  مارست املتعة،  ا قدونذا استطاعت املتمتّ عة أن خت 
من قبل، مع متمتّ ع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه احلقيقة، للرجل 

 الذي سيطلبها زوجة، يف املستقبل، بطريقة الزواج الشرعّي الدائم؟!!!
ماذا سيكون جواب ذلك الرجل الربيء املسكني، وهو يستمع نىل هذا 

 االعرتاف الـم ــّر؟!!!
ّن الزوجة ست خفي هذه احلقيقة، وحترص على أليس االحتمال الراجح أ

نخفائها؛ لتعيش مع زوج بريء خمدوع، لو علم مبعشار ما ارتكبته زوجته من 
 قذارات، يف مزبلة املتعة، لكان ةقل اجلبال أخّف عليه من ذلك؟!!!

وما هو رأي )أحبار املتعة(، يف نخبار املرأة، لزوجها، عن ماضيها األسود، 
هم ينصحوهنا ِبخباره، لكن مع عدم وجوب ذلك، أم ت راهم يف املتعة، أت را

 ينصحوهنا بكتمان األمر، لكن مع عدم وجوب ذلك؟!!!
نّن الرجل الشريف ال يتنع عن االرتباط ابمرأة مطل قة، أو ابمرأة أرملة، مع 
علمه يقيًنا أّن رجاًل قد سبقه نىل وطئها؛ ألّن املطل قة واألرملة ارتبطتا بزوجيهما، 

 عن طريق الزواج الشرعّي الدائم.
لكّن الرجل الشريف ال ي كن أن يقبل االرتباط ابمرأة، سبق أن ارتبطت 

، فقد َّتع ذائب املتعة هبذ ه بعقد املتعة؛ ألكّه يتمن أّن التمّتع صورة من صور الَز
 املرأة، كما َّتع الزانة ابلزاكية!!!

يًضا تلك مت ع هبا؛ فليستقذر أفإذا استقذر الرجل الشريف تلك املرأة املت
 الفتاوى األةيمة، اليت سّولت هلا وألمثاهلا االكغماس يف مستنقع املتعة القذر!!! 

 . (1)هبا الرجل املتمتّ ع من محلت ونن ،ع هباال كفقة للمرأة املتمت   :11-الفتوى

                                                           
 .325، واملسائل املنتخبة: 153( اكظر: النهاية: 1)
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ملال، قّل، ا ال كفقة هلا، ألهّنا يف كظرهم كالزاكية، اليت نّما أن تزين من أجل تعليق:
أو كثر، ونّما أن تزين؛ إلشباع شهوهتا؛ فليس هلا وراء ذلك أدَ حّق. والعجيب 

 أّن بعض الزانة ال يبخلون عن بعض الزواين ابلنفقات!!!
 . (1)عنيث بني الرجل واملرأة املتمتّ  ال توار   :15-الفتوى
صّر زاكية؛ مّث ي  والعة، كما ال يتوارث الزاين ع واملتمتّ  ال يتوارث املتمتّ   تعليق:

 !!!(زواج املتعة)على تسمية متعتهم:  (املتعة أحبار)
 . (2)َّتع الرجل أبكثر من أربع كسوة، من غري حصر جيوز :16-الفتوى
ني وهذه الفتوى اخلبيثة صرحية، كّل الصراحة، يف بيان التشابه الكبري ب تعليق:

ع مبا ّتع املتمتّ  يتم ،من الزواين فكما يتمّتع الزاين، مبا ال حصر له ؛املتعة والَز
 عات.حصر له من املتمتّ   ال

عات، أن يتمّتع مبا ال حصر له من املتمتّ   -عندهم  -ع يستطيع واملتمتّ   
ثر من د هذه الفتوى؛ ألكّه يستطيع أن يتمّتع يف السنة الواحدة أبكوج  حّت لو مل ت  

 ًما، أو بعض يوم.عة، نذا جعل مّدة كّل متعة منها يو مئة متمتّ   ةالث
ع، من التمت   عمثّ أتيت هذه الفتوى، فتبالغ يف اإلابحّية؛ ليتمّكن الرجل املتمتّ   

من أربع  سّهل عليه التمّتع أبكثريف اليوم الواحد، أبكثر من أربع كسوة؛ أو لت  
 .اوم، كأن تكون أسبوعً ة املّتفق عليها أكثر من يكسوة، يف حالة كون املدّ 

ثرية، مرّات ك بعقد املتعة، على امرأة واحدة، ،الرجل أن يعقد زجيو  :17-الفتوى
 .(3)بعد أخرى ،واحدة

                                                           
 .325، واملسائل املنتخبة: 2/911، وشرائع اإلسالم: 132( اكظر: النهاية: 1)
 . 132( اكظر: النهاية: 2)
 .132( اكظر: النهاية: 3)
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ته ابملرأة اليت قادرًا على قطع عالق -هبذه الفتوى  -ع يكون الرجل املتمتّ   تعليق:
اء أن مت ما شاء؛ فإن ش ته هبا،، مت ما شاء، وقادرًا على ندامة عالقَّتع هبا

 تهاء املّدة، حني يشتهي ذلك، فله اخليار؛ ونن شاء أن يقطعبعد اك ،جيّدد العالقة
 العالقة، كان له ذلك.

مي العالقة دعجبه نحدى الزواين، في  ومثله يف ذلك، كمثل الزاين، الذي ت   
بينهما، ولكن بال زواج؛ لكي يستطيع التمّلص مت ما شاء؛ فإن أعجبه البقاء 

 يء، قطع العالقة بينهما.معها، استمّر يف وصاهلا، ونن ساءه منها ش
وهذا يعن أّن املرأة املتمت ع هبا ال حتتاج نىل أن تعتّد، يف حالة جتديد عقد  

د املتعة، نذا كان املتمتّ ع الثاين هو كفسه املتمتّ ع األّول، في مكنه جتديد العقد، بع
   .(1)اكتهاء األجل، بال فصل، أو بعد أن يهبها ابقي املّدة، بال فصل

اعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة ابطلة، ذات وقد  
َثار فاسدة، وكسبوها نىل بعض )أحبار املتعة(؛ فأجازوا تناوب ْجاعة من الرجال، 

 على التمّتع ابمرأة واحدة، مع وطئهم هلا، من دون ع ّدة.
فاألجل ي كن أن يكون ساعة، مع نمكان تقصريه أبن يهب املتمتّ ع 

 ع هبا ابقي املّدة؛ فيعمد املتمتّ ع األّول نىل وطئها، قبل اكقضاء األجل، أوللمتمت  
قبل أن يهبها الباقي؛ مثّ يعقد عليها متعة، بعد اكتهاء األجل، أو بعد اهلبة، لكن 

 من دون وطء. 
؛ مثّ يبدأ التطبيق العملّي للحيلة، ابكقضاء مّدة العقد الثاين، أو ابهلبة كذلك

تمتّ ع األّول، مثّ فيأيت املتمتّ ع الثاين، ليفعل ما فعله امل -ابفرتائهم  -فتسقط العّدة 
 أييت الثالث، مثّ الرابع، وهكذا نىل آخرهم!!!

                                                           
 .6/135( اكظر: العروة الوةقى: 1)
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ة؛ هذه احليل -وهو واحد من )أحبار املتعة(  -وقد حكى احلّر العاملّي  
وأجاد يف بيان فسادها، وبطالهنا، وأككر صّحة كسبتها، نىل شيخه، فقال: 

بني ْجاعة من الطلبة اآلن حيلة يف نسقاط الع ّدة، وبعضهم ينسبها نىل  اشتهر»
شيخنا احملّقق الشيخ علّي. وصورهتا أكّه لو تزّوج رجل امرأة ابلعقد الدائم، ودخل 
هبا، مثّ طّلقها بعد الدخول، وجبت عليها الع ّدة. فلو عقد عليها بعد الطالق، مّث 

وم ا، فتدخل حتت النّص املتضمّ ن لعدم لز طّلقها قبل الدخول، فال ع ّدة عليه
الع ّدة، مع الطالق، قبل الدخول، والع ّدة السابقة سقطت ابلعقد الثاين؛ نذ ال 
ع ّدة عليها منه. وكذلك لو َّتع رجل ابمرأة، ودخل هبا، مثّ وهبها املّدة، واكقضت 

اكقضت قبله؛  أو مّدهتا، مثّ عقد عليها أيًضا متعة، مثّ وهبها املّدة، قبل الدخول،
فإّن املرأة ال ع ّدة عليها اثكًيا، والع ّدة األوىل بطلت ابلعقد الثاين. وأقول: كسبة 
هذه احليلة نىل الشيخ علّي مل تثبت، وعلى تقدير الثبوت هو مطال ب ابلدليل 
التاّم؛ فإّن ما أورده هنا غري اتّم، بل هو مشتمل على تسامح وتساهل، وغفلة 

 وهي أّن الع ّدة األوىل مل تسقط ابلعقد الثاين، ناّل ابلنسبة نىل عجيبة عن ككتة،
صاحب الع ّدة. وأّما ابلنسبة نىل غريه، فهي ابقية، وال دليل عندان على 

 .(1)«نسقاطها...
وليس بعيًدا أن يكون اشتهار هذه احليلة بني أولئك الطلبة قد جّرهم، أو  

ع هبا، بال مت  يلة، ابلتناوب على وطء املتجّر غريهم، نىل التطبيق العملّي، لتلك احل
 ع ّدة، تفصل بني وطء رجل، ووطء رجل آخر!!!

 . (2)عدم وجوب اإلشهاد واإلعالن يف املتعة :18-الفتوى

                                                           
 .3/339، واكظر: مفاتيح الشرائع: 212( الفوائد الطوسّية: 1)
 .153( اكظر: النهاية: 2)
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رية، حلقوق رعاية كب -يف الزواج الدائم  -نّن اإلشهاد واإلعالن حيّققان  التعليق:
ت  ، والّدع، على حسب هواهامرأة األزواج؛ ولوالمها الّدعى كّل رجل زوجّية أيّ 

ال  ؛ فيناالن ابّدعائهما ما، على حسب هواهاكّل امرأة زوجّية أّي رجل
 من حقوق األزواج. ،يستحّقان

ستخسر كّل شيء ذي قيمة؛  - يف عالقة املتعة -ولذلك ْند أّن املرأة 
اّل نذا اعرتف نليس هلا أدَ دليل يدّل عليه،  ،تة املزعومةحّت نةبات الزوجّية املتق  

َّ له ذلك؟!!!بعالقتهما املتق   -يف املتعة  -شريكها   تة، وأ
ثبت للناس أّن عة، فإهّنا لن تستطيع أن ت  ع عالقته ابملتمتّ  فإذا أككر املتمتّ  

!!!  هذا احلمل، الذي يف بطنها، هو كتيجة عالقة املتعة، ال كتيجة عالقة الَز
اطهم بعالقة علنوا للناس، عن ارتبات أن ي  ععون واملتمتّ  وال يستطيع املتمتّ  

من صور  وقن سائر الناس أّن عالقة املتعة صورةوقنون كما ي  تة؛ ألهّنم ي  املتعة املتق  
، حني ي   ؛ فكأهّنم يشهدون على أكفسهم ابلَز  .علنون ذلك للناسالَز

ور ورة من صبكون املتعة ص -عات عون واملتمتّ  ومنهم املتمتّ   -ونيقان الناس 
، نكّ  قّلدون الذين ي ،مقّلدينـمكتوم، يكتمه معظم ال ،ما هو نيقان كفسيّ ـالَز

، وال يستطيعون التصريح به؛ ألهّنم نن صّرحوا بذلك، فقد طعنوا (املتعة أحبار)
 يف أحبارهم، الذين يعّدون هذه املتعة ضرورة من ضرورًّيت مذهبهم.

ها؛ تعة، واعتقاد حلّيّتولذلك يتظاهر هتالء املقّلدون، ابلدفاع عن امل
 نكرون حّلّيتها، كّل اإلككار، حّت الذين يارسوهنا منهم.ولكّنهم يف الباطن ي  

الرفض  عني يرفضون أشدّ ويكفي إلةبات ذلك: أن جتد أّن الرجال املتمتّ  
أن تكون أّمهاهتم، أو أخواهتم، أو بناهتم، أو عّماهتم، أو خاالهتم، أو بنات 

أخواهتم، أو بنات أعمامهم، أو بنات أخواهلم، أو بنات نخواهنم، أو بنات 
يرفضون  ع هبّن من النساء؛ ولكّنهم العّماهتم، أو بنات خاالهتم، من ْجلة املتمت  
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 جات، ابلزواج الشرعّي الدائم!!!ّن من املتزوّ  أبًدا أن يك  
ا حي فاإلشهاد ال قيمة له، يف املتعة؛ ألنّ    تاجاحلاجة نليه منتفية؛ فإّّ

 عون نىل اإلشهاد، حني يستطيعون اإلعالن، وهتالء ال يستطيعون ذلك. املتمتّ  
م، وكظرائهم عني أن يستعينوا أبصحاهبم، وأقراهنوليس صعًبا على بعض املتمتّ  

يف التمّتع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ولكّن هذه الشهادة ستكون شهادة سرّيّة، 
تكون  الملتعة، كّل االستنكار، فيستطيعون نعالهنا للناس، الذين يستنكرون ا ال

 هلا أدَ قيمة.  
مثّ نّن نجياب اإلشهاد من شأكه أن ينع الكثريين من التمّتع، وال سّيما حني 
ال جيدون من يشهد هلم، أو حني خيشون أن يبوح بعض الشهود ابلسّر؛ فيعرف 

 األولياء واألقرابء واألصدقاء واجلريان، وسائر الناس. 
عات؛ فنفوا تمتّ  عني واملعن أتباعهم، من املتمتّ   (أحبار املتعة)ولذلك مل يبخل 

ون، عزيلوا هذه العقبة الكتود؛ فال جيد املتمتّ  نجياب اإلشهاد، يف املتعة؛ لي  
عات أّي حرج، يف كتمان عالقة املتعة بينهم، كما يكتم الزانة والزواين املتمتّ   وال

!!!  عالقة الَز
 . (1)طالق، وتبني املرأة ابكقضاء املّدةليس يف املتعة  :19-الفتوى

نّن الفراق يف املتعة حمتوم موقوت؛ ولذلك ال مكان للطالق فيها؛ فكّل  التعليق:
متعة خمتومة بفراق، وهو فراق مبّن على اتّفاق؛ كالفراق الذي يكون بني الزاين 

 والزاكية، بعد اكتهاء املمارسة الشهواكّية.
اوليس الفرق بني طالق الزو   هو  اج وفراق املتعة حمصورًا يف التسمية، ونّّ

 وراء الطالق والفراق. فيما

                                                           
 .2/916( اكظر: شرائع اإلسالم: 1)
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ال تستحّق بعد عة، فقة حقوق على الزوج تستحّقها؛ خبالف املتمتّ  فللمطل   
 الفراق أّي حّق منها.

ضطّر نليه األزواج اضطرارًا، وليس مبنيًّا على اتّفاق والطالق أمر عارض ي   
لزواج الشرعّي أن يدوم ابملوّدة والرمحة والعالقة الطّيبة؛ سابق؛ فإّن األصل يف ا

 وجب الطالق، مع كراهته.ولكّن أمورًا طارئة قد ت  
 قة؟!!!ل  ع هبا من املطفأين فراق املتعة من الطالق الشرعّي، وأين املتمت   
 . (1)ليس يف املتعة لعان :21-الفتوى

، فحني ي ال لعان يف املتعة؛ ألّن املتعة صورة التعليق: ع تبنّي للمتمتّ  من صور الَز
، مع غريه، يف وقت املتعة؛ فإّن  -يف املتعة  -أّن شريكته  قد مارست الَز

شغالن نلماذا يتة، فاالعرتاض على ذلك ليس من شأكه؛ فالعالقة بينهما عابرة متق  
 ابللعان، وال سّيما أّن الغرض من اللعان منتف  يف املتعة؟!!!

فريميها  ؛قذف شريكته عند القاضي، والناسن يمستعّد، أل عفهل املتمتّ   
؛ لي    قام عليها احلّد؟!!!ابلَز

، أم ع نىل القاضي، هبذا القذف: بصفة الزوجأبّي صفة، سيتقّدم املتمتّ   
 ع؟!!!بصفة املتمتّ  

نكّه لن جيرؤ على التصريح حبقيقة عالقته ابملقذوفة؛ ولذلك ال داعي ألن  
 ألمر، فيفتضح أمره بني الناس!!!يشغل كفسه هبذا ا

طفل ع هبا، من رجل َّتع هبا، فنفى الرجل النذا محلت املرأة املتمت   :21-الفتوى
 .(2)عن كفسه، فإّن الطفل ينتفي عنه ظاهرًا، وال يفتقر نىل اللعان

                                                           
 .2/916( اكظر: شرائع اإلسالم: 1)

 .2/916( اكظر: شرائع اإلسالم: 2)
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 وهذه الفتوى متّممة لفتوى اكتفاء اللعان يف املتعة؛ فإّن الرجل نن أراد التعليق:
َّ له ذلك؟!!!أن يعرت   ف أبن احلمل منه، اعرتف؛ ولكن أ
الذي  تة هبذه املرأة، وأّن احلملعلن للناس أكّه كان على عالقة متق  هل سي   

يف بطنها منه، وأكّه مستعّد إلحلاق املولود به، ولن يبايل أن يكّن الناس مولوده 
 ؟!!!(بنت املتعة)، أو (ابن املتعة)بكنية: 
، أو مّدعًيا اب املتمتّ عةًما لك، وسيسارع نىل كفيه، مّته  نكّه لن جيرؤ على ذ  لَز

أّن احلمل من رجل سبقه، نىل التمّتع هبا؛ لتبقى املرأة بعد ذلك بني أمرين، أحالمها 
 كالعلقم.   رٌّ ــم

هضه، نن أمكنها، أو ترميه يف املزابل، أو يف النهر، أو قرب فإّما أن جت  
ه  ؛ ونّما أن تتحّمل العار، وكالم الناس، وتربّياملستشفيات، أو قرب أحد البيوت

، أو بنت   كما ترِّب الزاكية ابن   ؛ هذا نن ْنت من اكتقام أوليائها. الَز  الَز
ني من عاللعان؛ لتسهيل األمر على املتمتّ   (أحبار املتعة)ولذلك كفى 

عنه، ولن  هلزم الرجل ِبحلاق املولود به، نن هو كفاالرجال؛ فلن تستطيع املرأة أن ت  
، ولن تستطيع نةبات عالقة املتعة؛  تلجأ نىل اللعان؛ لتدرأ عن كفسها هتمة الَز

 نذ ال نشهاد، وال نعالن، وال اعرتاف من الرجل!!!
ست عندهم ؛ فلي(أحبار املتعة)وهذا كّله يتّكد النظرة الدوكّية للمرأة، عند 

منها يف  ىلقون ما تبقّ أكثر من سلعة رخيصة، ينال الرجال منها مبتغاهم، مّث ي  
 صيبها.املزابل، وال يبالون مبا ي  

ن عها املدخّ  ، اليت يض(فافة التدخنيل  )كمثل   -عالقة املتعة  -ومثلها يف 
بني شفتيه، حّت نذا استنفدها، واكتهى منها، ألقى هبا يف  -عند التدخني  -

 الطريق، وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها األقدام، من بعده!!!
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ال يثبت وصف اإلحصان، بعقد املتعة؛ فال ي رج م الزاين، ناّل نذا   :22-الفتوى
كان قد ارتبط بعقد الزواج الشرعّي الدائم، أو عقد ملك اليمني، قبل ارتكابه 

 .(1)جرية الَز
؛ ي قّر )أحبار املتعة( برجم الزاين احملص ن، وال خيالفون اجلمهور يف ذلك التعليق:

 ن يكون االرتباط بعقد املتعة سبًبا يف ةبوت اإلحصان.ولكّنهم ينفون أ
فإذا افرتضنا: أّن رجاًل لـم يرتبط، بعقد الزواج الشرعّي الدائم، ولكّنه ارتبط 

املتعة(  أحبارفإّن ) -حّت يف حالة كون األجل سنة، أو أكثر  -بعقد املتعة فقط 
ص ًنا.  ال  يسّمون هذا املتمتّ ع حم 

ا أّن امرأة مل ترتبط، بعقد الزواج الشرعّي الدائم، ولكّنه وكذلك نذا افرتضنا:
فإّن  -حّت يف حالة كون األجل سنة، أو أكثر  -ارتبطت بعقد املتعة فقط 

ص نة.   )أحبار املتعة( ال يسّمون هذه املتمتّ عة حم 
؛ وال ت رج م هذه املتمتّ عة،  ولذلك ال ي رج م هذا املتمتّ ع، نذا مارس جرية الَز

ص نني، عند )أحبار املتعة(؛ واإلحصان ن ؛ ألهّنما غري حم  ذا مارست جرية الَز
 شرط واجب من شروط ةبوت عقوبة الرجم، عند اجلمهور.

وواضح ما يف هذه الفتوى األةيمة، من التساهل، الذي ي غري أتباعهم 
(؛ فليس على املتمتّ ع الزاين، وال على  ابملزاوجة بني )َز املتعة(، و)متعة الَز

 املتمتّ عة الزاكية أكثر من حّد اجللد، عندهم؟!!!
هم ( أن خيّففوا من غلّو اإلابحّية، اليت يدعون أتباعأحبار املتعةوقد حاول )

ة، نليها، بفتاواهم األةيمة؛ فتظاهروا بدعوة املتمتّ عني واملتمتّ عات، من ابب النصيح
عوهتم تلك، ركون، فيختمون دنىل ترك بعض تلك اإلابحّيات املنكرة؛ لكّنهم يستد
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ببيان أّن االمتثال لنصائحهم ليس واجًبا، وأّن احلرج منتف  عن املتمتّ عني 
 واملتمتّ عات، يف حالة خمالفتهم لنصائح أحبارهم.

 منةمت  تكون أن وي ستحّب:»ّي: ومن أمثلة ذلك: قول ْنم الدين احللّ 
 أن: ي كر هو  .الصّحة يف شرطًا وليس التهمة، مع حاهلا عن يسأهلا وأن .عفيفة
 أن: وي كر ه .ةالصحّ  يف شرطًا وليس الفجور، من فليمنعها فعل، فإن زاكية، تكون
 .(1)«ر ممبح وليس يفتّضها، فال فعل، فإن أب، هلا ليس ببكر، يتمّتع

مستح ّب، وليس واجًبا، وليس شرطًا  -عند التهمة  -فستاله عن حاهلا 
ه يستدرك؛ ّي أتباعه مبا ي ستحّبه، ولكنّ صح احللّ يف صّحة عقد املتعة؛ ولذلك ين

 ليبنّي أّن املتمتّ ع لو خالف كصيحته، فال نشكال يف صّحة العقد!!!
وكذلك ينصحه بتجّنب التمّتع ابلزاكية، ولكّن هذه النصيحة ليست من 
ابب التحرمي، بل هي من ابب الكراهة، واملكروه جائز فعله، وليس حمر مـًا؛ ولذلك 

ليس ، أي: أّن التمّتع ابلزاكية جائز، و «الفجور من فليمنعها فعل، فإن» يقول:
ور؛ مثّ ّي ينصح املتمتّ ع حني يتمّتع ابلزاكية أن ينعها من الفجحمر مـًا؛ ولكّن احللّ 

ّي، ويبنّي أّن منعها من الفجور ال ي عّد شرطًا يف صّحة العقد؛ فإذا يستدرك احللّ 
 لفجور، فال نشكال يف صّحة العقد!!!أمهل املتمتّ ع منعها من ا

ها أب؛ ــس لــلي يـر، التــــــكـع ابلبرك التمت  ــــه، بتــّي أتباعـحلّ ـّم ينصح الـــة
 -متّ ع متـ؛ فليس ال(مـابب التحري)، ال من (ابب الكراهة)من  ،كصيحته ـــنّ لك

 ل،ـــفع فإن»ر م؛ بداللة قوله: ــحـمرتكب لفعل مـب –الذي خيالف كصيحته 
ها أب، ـيس لر، اليت لــــع بتلك البكمت  ـ، أي: نن ت«ر مـمحـب وليس يفتّضها، فال

، «محر مـب وليس»ّي قائاًل: تدرك احللّ ـــّم يسـرك وطئها، ةـبت ،ّي ينصحهفإّن احللّ 
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 م!!!محر  ـر؛ فإّن وطأه هلا ليس بــوطئ تلك البك نذامتمتّ ع ـأّن ال :معَنـب
اذب، كمثل رجل ك  -ويف أمثاهلا  -ّي، يف عبارته هذه فكان مثل احللّ 

بتها، أكصحك أاّل تشرب مخرًا، ولكّنك لو شر »يتظاهر بنصح صاحبه، فيقول له: 
 !!!«فال نمث عليك؛ وأكصحك أاّل تقتل فالاًن، ولكّنك لو قتلته ملا كان عليك نمث

كم؛ وهل هأقول: ًي )أحبار املتعة(، هل تسمعون ِبذاككم ما تقولوكه أبفوا
تقرؤون أبعينكم ما تكتبوكه أبيديكم؛ وهل ت نكرون بقلوبكم ما ختتلقوكه 

 بعقولكم؟!!!
 يـ ْفق ه ون   ال   قـ ل وبٌ  هل  مْ  ْكس  و اإْل   اجلْ نّ   م ن   ك ث ريًا جل  ه ن م   ذ ر ْأان   و ل ق دْ ﴿قال تعاىل: 

ٌ  و هل  مْ  هب  ا ر ون   ال   أ ْعني   ه مْ  ب لْ  ك اأْل كـْع ام   أ ول ئ ك   اهب    ي ْسم ع ون   ال   نٌ آذ ا و هل  مْ  هب  ا يـ ْبص 
   .(1)﴾اْلغ اف ل ون   ه م   أ ول ئ ك   أ ض ل  

 بني الـمتعة واالستمناء:
والعجيب الغريب أن يتشّدد )أحبار املتعة(، يف موضوع )االستمناء(، كّل 

 التشّدد، بعد أن تساهلوا يف موضوع )املتعة(، كّل التساهل!!!
س غرضي هنا القول ِبابحة االستمناء، وال بيان رأيي اخلاّص فيه؛ ولي

ولكّن غرضي التنبيه، على ذلك )التناقض الشيطايّن العجيب(، بني تساهل 
 )أحبار املتعة(، يف )نابحة املتعة(، وبني تشّددهم يف )حترمي االستمناء(!!!

ه: ــــولـقـل ا؛ـًـ ـماعـنج ر مــــحـم د:ــــيـابل اءــنـمـتــــواالس»ّي: ـوسـر الطــفــعـو جــال أبـق
يــل  م   ر  ــغ يْ  مْ ـف إ كـ ه   مْ ــم اكـ ه  ـأ يْ  تْ ـك  ــل ـ م   اــــم   أ وْ  مْ ــه  ـأ ْزو اج   ع ل ى ﴿ن ال   .ـوم   ىـتـ غ  ــابْ  ن  ــف م   ن 
 ، هــــعن ور وي ك.ــذل وراء نـــم ذاــــوه ،(2)﴾اد ون  ـــاْلع   م  ــه   ك  ـف أ ول ئ   ك  ـذ ل   و ر اء  
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 .(1)«هـــفّ ــــك حـــاكـــالن :اــهــفي رـــــذكـف ة،ــعــبــس ونــــلعــم ال:ـــق هـــأكّ 
 عليه كان ،أكزل حّت  بيده، استمَن ومن»وقال أبو جعفر الطوسّي أيًضا: 

 .(2)«والتأديب التعزير
 ائه:أعض من بغريها، أو بيده، استمَن من»وقال حمّمد حسن النجفّي:  

  .(3)«كبرية بل حمر ًما، فعل ألكّه ع ّزر؛
ة واملوازكة بني املتعة واالستمناء ت بنيّ  للعاقل أّن اآلاثر املعروفة لعالقة املتع

أخطر بكثري من اآلاثر اليت يذكروهنا، لفعل االستمناء، نن ةبت حتريه ابلدليل 
 !!!مي االستمناء؟الشرعّي القطعّي. فما سّر ذلك التشّدد يف القول بتحر 

قد ينع  - (1)عند خشية الوقوع يف الَز -نّن القول ِبابحة االستمناء 
 الكثريين من التوّجه نىل ابب املتعة، الذي فتحه )أحبار املتعة(.

ولذلك عمد )أحبار املتعة(، نىل نغالق ابب )االستمناء(، وتشّددوا يف 
 تعة!!!يستغنون به عن املالقول بتحريه؛ حّت ال يكون بدياًل ألتباعهم، 

ولكي ت درك الفرق بني املتعة، واالستمناء، جيب أن تتذّكر أبرز الثمار 
 الفاسدة، اليت جينيها املتمتّ عون واملتمتّ عات، من شجرة املتعة اخلبيثة:  

 . لرضيعةلطفلة اتفخيًذا، اب االستمتاع -1
 .نذن أبيها دونببنت التاسعة، من االستمتاع تفخيًذا،  -2
 . ابلبكر، اليت ليس هلا أباالستمتاع وطًئا،  -3
 . البالغة الرشيدة، من دون نذن ولّيها ،ابلبكراالستمتاع وطًئا،  -1
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 لتمّتعاها من ولي   هاابلبكر، من دون نذن ولّيها، نذا منعتمتاع وطًئا، ـــاالس -5
 ، الذي ترغب نليه. ابلكفت

 . من دون نذن ولّيهاابلفتاة األوربّية، االستمتاع وطًئا،  -6
 .استجابت طمًعا يف املال اليتابلكتابّية، االستمتاع وطًئا،  -7
 ر.منعها من الفجو  مع عدمابلفاجرة، االستمتاع وطًئا،  -8
 من ارتباط املوطوءة برجل آخر. االستمتاع وطًئا، مع عدم التحّقق -9

 ت.مع عدم اإلكفاق على املوطوءة، ونن محلوطًئا،  االستمتاع -11
 االستمتاع وطًئا، بعدد غري حمصور، من النساء. -11
 االستمتاع ابملوطوءة، مرارًا، بل فصل.االستمتاع وطًئا، مع جتديد  -12
 بال نشهاد، وال نعالن.وطًئا، االستمتاع  -13
 مع جواز كفي الرجل كون احلمل منه، بال لعان.االستمتاع وطًئا،  -11
 بت به نحصان.االستمتاع وطًئا، ولكن ال يث -15

وال ريب يف أّن هذه االستمتاعات تضاهي استمتاعات الزانة والزواين، وقد  
 تزيد عليها يف قّوة اإلابحّية؛ فأين منها فعل االستمناء؟!!!

ويذّكرين هذا )التناقض العجيب(، من )أحبار املتعة(، مبا رواه بعض  
 املتّلفني من )تناقض الزاين(، الذي جتّنب )الع ْزل(.

 من جارية، أحبل وقد أخيه، اببن م ساحق، بن كوفل أ يت»قال التوحيدّي:  
؟ هاّل  ابلفاحشة، ابت ليت   لـّما هللا، عدوّ  ًي: فقال جرياكه،  عّم، ًي: قالف عزلت 

 .(1)«!حرام؟ الَز أنّ  بلغك أفما: فقال مكروه، العزل أنّ  بلغن
عليها،  وليس غرضي من ذكر هذه الرواية: تصحيحها، واالعتماد 
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ا غرضي هو تقريب فكرة )التناقض العجيب( نىل األذهان؛  واالحتجاج هبا، ونّّ
( ياةل  فإّن االحرتاز من )العزل( ياةل االحرتاز من )االستمناء(؛ والوقوع يف )الَز

 الوقوع يف )املتعة(.
كة(: أن ينصح بعض )أحبار املتعة( أتباعهم، ـومن )النصائح ال  مضح 

 ؟!!! (1)ة(؛ ليحّصنوا أكفسهم من ِارسة )جرية االستمناء(مبمارسة )املتع
 كمثل الطبيب املتحامق، الذي  -يف كصيحتهم هذه  -فيكون مثلهم  

 ينصح املريض، بشرب اخلمر؛ ليحّصن كفسه من شرب الشاي؟!!! 
ك: نذا أراد أحد مقّلديك حتصني كفسه ابملتعة؛   فيا أيّها الناصح املضح 

 ناء(: لكي يتجّنب )االستم
 هل جيوز أن يتمّتع، تفخيًذا، اببنتك الرضيعة؟!!! -أ

 دونمن  ،هل جيوز أن يتمّتع، تفخيًذا، اببنتك الصغرية، اليت بلغت التاسعة -ب
 كك؟!!!نذ
 بعد أن َوت أكت؟!!!البكر، بنتك ابوطًئا، ، هل جيوز أن يتمّتع -ج
من  هات، نذا منعكالبكر، من دون نذكبنتك ابوطًئا،  ،هل جيوز أن يتمّتع -د

 ، الذي ترغب نليه؟!!! ابلكفت التمّتع
 ك؟!!! ذكالبالغة الرشيدة، من دون ن البكربنتك ابوطًئا،  ،هل جيوز أن يتمّتع -ه
مع عدم اإلكفاق عليها، ونن محلت بنتك، ابوطًئا،  ،هل جيوز أن يتمّتع -و

 منه؟!!!
نتفي ظاهرًا، منه، في وينفي كون احلملبنتك؛ ابهل جيوز أن يتمّتع، وطًئا،  -ز

 بال لعان؟!!!
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 بال نشهاد، وال نعالن؟!!!بنتك، ابوطًئا،  ،هل جيوز أن يتمّتع -ح
مّدة ساعة، مبهر مقداره كّف من بنتك، ابهل جيوز أن يتمّتع، وطًئا،  -ط

 طعام؟!!!
 من بنتك، مّدة ساعة؛ مّث أييت مقّلد اثن  ابتفخيًذا، ، هل جيوز أن يتمّتع -ي

ن تمّتع هبا، تفخيًذا، ساعة أيًضا؛ مثّ أييت مقّلد اثلث، وهكذا؛ فيحصّ مقّلديك؛ لي
مقّلدوك أكفسهم، من الوقوع يف )جرية االستمناء(، أبن يتمّتعوا متناوبني، هجسد 

 ابنتك، تفخيًذا؟!!!   
 معارضة الفتاوى للقطعّيات اإلسالمّية:

تعارض عة( بار املتاليت اختلقها )أح (،األةيمةاإلابحّية الفتاوى تلك )نّن  
ل ، كّل املعارضة؛ واالعتماد على هذه الفتاوى كفيل بتعطي(القطعّيات اإلسالمّية)

كان ما ريب؛ ف وتعطيل األحكام الشرعّية ابطل، بال ؛بعض األحكام الشرعّية
 .(الفتاوى األةيمة)قطًعا، وهو هذه  ،أّدى نليه ابطاًل 

َ من أبرز األحكام الشرعّية يكون يت تعطّلها هذه الفتاوى؛ و ال ،وأحكام الز
 التعطيل يف جمالني واضحني، كّل الوضوح:

 حترمي الزىن: -اجملال األّول
؛ فإكّه حّرم الفعل واالسم مًعا، ومل حيّرم االسم   نّن اإلسالم حني حّرم الَز

ذيلة، مثّ ق على هذه الر طل  فقط؛ فليس للزانة والزواين أن يغرّيوا االسم الذي ي  
على فعلها، وكأّن شيًئا مل يكن؛ فهل يكفي أن يسّمى السّم عساًل؛ وا يستمرّ 

 لينجو متناوله من اهلالك؟!!!
؛ (قة الَزعال)عن  ،؛ لتكون بدياًل كقيًّا(عالقة الزواج)شرع  ( قداإلسالم)و 

ل ـجعـ؛ ل(تمتق  ـالزواج ال)م ـــابس (،ىـالزك)ور ـــن صـــم ،ورةــمية صـي تسـفـكـل تـفه
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 !!!؟، كالزواج الدائم الشرعّي املعروفزواًجا مشروًعا الزكويّة( لصورةا)تلك 
نّن العربة أساًسا ابحلقائق، ال ابألمساء، فال يكفي مثاًل أن يسّمى احلديث  

 جزًءا من السّنة النبويّة.  -يف احلقيقة  -املوضوع سّنة كبويّة؛ ليكون 
ًما، ـعال -يف الواقع  -ًما، ليكون ـوال يكفي أيًضا أن يسّمى املتّلف عال

 .(1)من الذين قال هللا تعاىل فيهم: ﴿ن ّ  ا خي ْش ى اَّلل   م ْن ع ب اد ه  اْلع ل م اء ﴾
وابملوازكة الدقيقة، بني حقائق العالقات الثالث: عالقة الزواج الشرعّي، 

، يتبنّي بوضوح أّن املتعة املتق  وعالقة املتعة املتق   رة من صور ة صو تتة، وعالقة الَز
، وال عالقة هلا ابلزواج الشرعّي، ال من قريب، وال من بعيد، ناّل من حيث  الَز

 .(زواج املتعة)، أو (تالزواج املتق  )يسّموهنا:  (أحبار املتعة)نّن 
فلماذا يزين الزانة والزواين، نن كاكت املتعة مباحة؟!!! وملاذا ال يرتبطون 

، بل نهّنا يفبرابط املتعة، ما دامت حقيقة املتع  بعض ة قريبة جدًّا، من حقيقة الَز
 احلاالت أكثر نشباًعا لرغباهتم القذرة؟!!!

لى األجرة ع واالتّفاقبعض الكلمات،  ترديدفما على الزاين والزاكية، ناّل 
 ات.تبع ما يشتهيان من الرذيلة، وليس َثّة قيود، وال ِارسةواملّدة، مثّ 

 ل أن يتمّتع ابلرضيعة، مبا عدا الوطء، حّت للرج (أحبار املتعة)فقد أجاز 
ابلتفخيذ؛ وأجازوا له ذلك يف بنت التاسعة، حّت من دون نذن أبيها؛ وأجازوا له 
التمّتع ابلبكر اليت ليس هلا أب، مع وطئها؛ وأجازوا له التمّتع ابلبكر، من دون 

ازوا له التمّتع وأجها من التزويج ابلكفت، مع رغبتها نليه؛ نذن ولّيها، نذا منع ولي  
ّية، ابلبكر البالغة الرشيدة، وليس لولّيها أن يعرتض؛ وأجازوا له التمّتع ابلفتاة األوربّـ 

من دون نذن ولّيها، ولو كاكت مسلمة؛ وأجازوا له التمّتع ابلكتابّية، اليت 

                                                           
 .25فاطر:  (1)
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ا عليه منعها من وجبو استجابت طمًعا يف املال؛ وأجازوا له التمّتع ابلفاجرة، ومل ي  
وجبوا على الرجل أن يتحّقق من كون املرأة خلّية، ليست يف ذّمة لفجور؛ ومل ي  ا

ة؛ وأجازوا  دّ وجبوا عليه نخبار املرأة عن الع  هبا؛ ومل ي   زوج حّي، عند طلبه التمّتع
من طعام؛ وأجازوا كون األجل يوًما واحًدا، أو بعض يوم،  كون املهر مبقدار كفّ 

أربع كسوة،  ع هبا؛ وأجازوا له التمّتع أبكثر مناملتمت   وجبوا عليه كفقة للمرأةومل ي  
من غري حصر؛ وأجازوا له العقد على امرأة واحدة، مرّات كثرية، واحدة بعد 

وجبوا اإلشهاد واإلعالن، وأجازوا اكتفاء كون احلمل منه ظاهرًا، مبجّرد أخرى، ومل ي  
 كفيه عنه. 

 الذي حّرمه اإلسالم؟!!! فإذا كان كّل هذا مباًحا، فما هو ذلك الَز
هل يكون الفرق الرئيس بني الَز واملتعة هو ذلك العقد اللفظّي، الذي 

 حقوق فيه، وال نشهاد، وال نعالن؟!!! ال
وهل يتنع الزانة، والزواين، من العقد اللفظّي، يف املتعة؛ لعدم اعتقادهم 

 حبّلّيتها؟!!!
كه كان الَز الذي يارسو   كن أن يقول هبذا القول الفارغ؛ فهلال أحد ي  

 حالاًل يف اعتقادهم؟!!!  
ر هلم ف  غبون على ِارسة املتعة، فقط، لكّنهم سي  هل يعتقدون أهّنم سيعاق  

؟!!!!  ِارسة الَز
 قد غّلق كلّ  (اإلسالم)حني وجدوا  -( أحبار املتعة)درك أّن ومن هنا ك  

أكثر  عهم، وأجازوا فيهعمدوا نىل أحد األبواب، وفتحوه ألتبا -( أبواب الَز)
 منهم، بل زادوا عليه، يف بعض (الرجال)، وال سّيما (أهل الَز)ما يطمع فيه 

 .؛ وذلك هو ابب )املتعة املتق تة(احلاالت
ى ـفتح هذا الباب، عمدوا نل - وألتباعهم ،ألكفسهم -ولكي يسّوغوا 
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قسًما من  -ية سميف الت - (املتعة)؛ فغرّيوا االسم فقط، وجعلوا (التسمية حيلة)
 ؛ ولكن بعد أن سلبوا منه كّل مقّومات الزواج الشرعّي!!!(الزواج)أقسام 

فما املتعة يف احلقيقة، ناّل صورة زكويّة مقي دة، بعض التقييد؛ وما كان هلا 
أن ت قي د، ناّل من أجل خداع األتباع، والتمّلص من استنكار اخلصوم؛ فلو ر فعت 

 ان الَز واملتعة امسني جلرية واحدة، بال فرق.تلك القيود اليسرية؛ لك
 عقوبة الزىن:    -اجملال الثاين

، ال ألّن الزانة والزواين   نّن القول ِبابحة املتعة يتّدي نىل تعطيل عقوبة الَز
ا ألكّنا سنواجه عقبة كتوًدا، يف نقامة  ، واختاروا املتعة بدياًل عنه؛ ونّّ قد تركوا الَز

ين والزاكية؛ وهي العجز عن التمييز بني من يارسان اجلماع بعالقة احلّد على الزا
.  املتعة، ومن يارسان اجلماع بعالقة الَز

اهدوا أبهّنم ش -عند القاضي  -فلنفرتض أّن أربعة رجال عدول صّرحوا 
رجاًل وامرأة، يف حالة اجلماع الكامل. فأككر الرجل واملرأة أهّنما كاان يزكيان، واّدعيا 

  ما متزّوجان ابملتعة.أبهنّ 
 عة؟جني ابملتثبت كوككما متزوّ  فإن قال القاضي: أين العقد الذي ي   
 قاال: العقد لفظّي، غري مكتوب. 

 فإن قال القاضي: أين الشهود على عقدكما؟
 قاال: ال جيب اإلشهاد على عقد املتعة. 

 فإن قال القاضي: أين أعلنتما ارتباطكما ابملتعة؟
 اإلعالن يف عقد املتعة. قاال: ال جيب 

 فإن قال القاضي: هل استأذكتما ويّل املرأة؟
 قاال: ال جيب استئذان ولّيها؛ ألهّنا ابلغة رشيدة. 
ن نةبات ع ،مباحة؛ سيكون القاضي عاجزًا ( عالقةةـمتعـال)ففي حالة كون  
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 !!!اهدـــش ألف   -ل ــالكام ماعهماـعلى ج -هد ـــو شـحقيقة، ولـال
 القاضي بني أمرين:وسيكون  

إن كاكت قيم عليهما احلّد؛ فأن يكّذهبما يف اّدعائهما االرتباط ابملتعة، وي   -1
املتعة مباحة، وكاان صادقني يف ارتباطهما ابملتعة، فإّن حكم القاضي عليهما 

 ًما.ـسيكون ظال
طعّي، نىل دليل ق جم القاضي عن نقامة احلّد عليهما؛ ألكّه مل يهتد  أن حي   -2
ثبت كذهبما، فإن كاان كاذبني، فإّن حكم القاضي سيتّدي نىل تعطيل احلّد ي  

 ، والشهود العدول األربعة. (اجلماع الكامل)الشرعّي، مع وجود 
وهكذا سيجد الزانة والزواين أّن اّدعاء االرتباط ابملتعة: هو احلبل الذي  

.  جيب أن يستمسكوا به؛ ليدرأوا عن أكفسهم عقوبة الَز
ولذلك يكون   كن تعطيلها؛الَز من العقوابت الثابتة شرًعا، فال ي   وعقوبة 

كّل ما أّدى نىل تعطيلها ابطاًل؛ ألّن ما يتّدي نىل الباطل: ابطل قطًعا؛ فتكون 
 نابحة املتعة ابطلة؛ ألهّنا تتّدي نىل تعطيل العقوبة الشرعّية. 

ف، مها قد اككشعني، فإّن أمر وحّت نذا أحجم القاضي، عن نداكة املتمتّ   
؛ ألهّنم ال يستطيعون  بعد أن كان سرًّا بينهما؛ والناس لن يتوّقفوا عن رميهما ابلَز

 التفريق بني احلالتني؛ لوجود هذا التشابه الكبري احلاصل بينهما. 
ظ حقوق الرجل واملرأة، ناّل ابإلشهاد واإلعالن، ومنها: ف  كن أن حت  فال ي  

 ، وحّق احلماية من العقوبة الباطلة.حّق احلماية من القذف الباطل
وليست أحكام الَز وحدها هي اليت ستتعّطل يف حالة نابحة املتعة؛ بل  

 أكثر أحكام الزواج الشرعّي الدائم. 
فإّن الكثري من الرجال نذا وجدوا بدياًل سهاًل ميسورًا؛ إلشباع شهواهتم، 
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الويّل، ودفع  وجب استئذاني   عرضون به، عن الزواج الشرعّي الدائم، الذيفإهّنم سي  
النفقات، وحتّمل األعباء، ورعاية الزوجة، واألبناء، والبنات، والتقّيد بكّل القيود 

 القيود. عون منالشرعّية املعروفة؛ فكما يفّر الزانة من القيود، يفّر املتمتّ  
ونذا أعرض أكثر الرجال عن الزواج الشرعّي الدائم، بقيت أكثر النساء بال  

ات، أو هج، وهذا يتّدي ببعضهّن، نّما نىل قبول االرتباط ابملتعة، ولو مكر  زوا 
؛ إلشباع الشهوات!!!  االكغماس يف الَز

: نّن الفارق املهّم بني الَز واملتعة هو النّية؛ فمن وطئ امرأة، وهو قيل فإن 
ا يطأ املتمتّ ع ، وهو حيسبها ةحيسبها زوجته؛ فإكّه ال ي عّد زاكًيا؛ فكذلك املتمتّ ع نّّ

 زوجته يف الشرع.
 : الفرق كبري بني اخلطإ التأليفّي، واخلطإ التطبيقّي؛ ولسنا يف مقامقلت 

اكتقاد املطبّ قني، الذين مارسوا املتعة؛ فهتالء حساهبم عند رهّبم، وهو أعلم 
في صدورهم؛ ولكّننا يف مقام اكتقاد املتّلفني، الذي أجازوا عقد  بنواًيهم، ومبا خت 

 تعة، بفتاواهم األةيمة.امل
من  ي كن أن يصدر يف الظاهر -وهو من أعظم اجلرائم قطًعا  -فإّن القتل  

نكسان غري قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديق  صديق ه الربيء ، وهو حيسبه عدّوه 
اجملر م؛ ولكّن هذا ال يعن قطًعا اإلفتاء ِبابحة قتل الربيء؛ حبّجة أّن صالح النّية 

 ئ من استحقاق اإلمث.ي نجي املخط
فإن كاكت كّية املتمتّ ع املخطئ كنّية القاتل املخطئ؛ فإّن فتوى املتّلف،  

الذي أابح التمّتع كفتوى املتّلف الذي أابح قتل الربيء؛ فال يصّح نابحة اجلرائم 
 حبّجة سالمة النواًي؟!!!

: نّن بعض فتاوى املبيحني ليست أكثر من افرتاضات، قد قيل فإن 
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 يل تطبيقها واقعيًّا، كما يف فتوى نابحة االستمتاع ابلرضيعة تفخيًذا.يستح
ق؛ : حّت لو افرتضنا افرتاًضا أّن بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيقلت 

فإّن هذا االفرتاض لن ي غرّي احلكم على الفتوى؛ ألّن العربة بسالمة الفتوى، من 
 خمالفة الشرع؛ وليست يف التحّقق، أو عدمه.

 ل اإلكسان الربيء جرية كبرية، واإلفتاء بقتله جرية كبرية، بال ريب؛فقت 
فهل يصّح أن ي فيت أحدهم ِبابحة قتله، بصورة افرتاضّية؛ حبّجة أّن قتله هبذه 
الصورة مستحيل التطبيق، كأن يكون قتله ِبرجاعه نىل العصر اجلاهلّي، ونرساله 

 ه؟!!!نىل النعمان بن املنذر، يف يوم من أًّيم بتس
هل يصّح أن ي فيت أحدهم ِبابحة تزّوجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد  

 حفيدك، حبّجة أّن هذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!!
ونذا كاكت هذه املسائل مستحيلة التطبيق، فما الداعي الذي يدعو املتلّفني  

 نىل نصدار تلك الفتاوى الفارغة؟!!!
يالت س م سل ًما هلم؛ فإّن التسهلكّن افرتاض االستحالة التطبيقّية لي 

م وال سّيما عدم نجياب اإلشهاد، وعد -الكثرية، اليت قّدمتها فتاواهم األةيمة 
يقات جعلت تطب -نجياب اإلعالن، وعدم نجياب االستئذان، يف حاالت كثرية 

 املتعة ِكنة؛ نّما تلبية للحاجة املالّية، أو تلبية للحاجة الشهواكّية.
كان   ى )تفخيذ الرضيعة(، فإّن التطبيق ليس مستحياًل، وننوحّت يف فتو  

مستبع ًدا، أو مستصع ًبا؛ فإّن االستمتاع ابلرضيعة يكون ِبذن ولّيها؛ فإذا كان 
 ولي ها واحًدا من ةالةة رجال؛ فإكّه ي كن أن ي سّلم ابنته الرضيعة للتفخيذ:

أن ي لقي بنفسه  يبايل اإليان، والنذا كان مقلّ ًدا، يتمن مبا ي فيت به أحباره، كّل  -أ
 نىل التهلكة؛ من أجل نرضاء أسياده.
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نذا كان شديد الفقر م عد ًما، ال يستطيع نعالة عائلته، فيلجأ نىل بيع ابنته  -ب
 الرضيعة للتفخيذ، حتت غطاء املتعة الفاضح.

ة؛ طمًعا عنذا كان شاذًّا ديواًث، ال يبايل أن يزين كّل زانة األرض، اببنته الرضي -ج
 يف حفنة من املال.

 إبطال أدّلة أحبار الـمتعة:
: نّن املبيحني قد استندوا نىل أدّلة دّلت على أّن ِارسة املتعة  قيل فإن 

، يتّدي نىل  كاكت مباحة يف العهد النبوّي؛ فالقول بكوهنا صورة من صور الَز
 القول ِبابحة الَز يف ذلك العهد؟!

ةبات ليست كافية؛ إل( أحبار املتعة)عتمد عليها األدّلة اليت ا: نّن قلت 
 صّحة رأيهم، يف نابحة املتعة املزعومة؛ ألّن تلك األدلّة انقصة من عّدة جهات:

ا يدّل على النكاح الشرعّي  -اجلهة األوىل النّص القرآيّن الذي استدّلوا به، نّّ
 الدائم، وليس فيه أدَ نشارة نىل املتعة املزعومة. 

ْم ــــْم و ع م ات ك  ـــو ات ك  ـــْم و أ خ  ـــات ك  ــْم و بـ ن  ــْم أ م ه ات ك  ــْت ع ل ْيك  ــرّ م  ــ: ﴿ح  قال تعاىل 
ت  ــــو خ   تم  الــــك  ــات  ــــه  ـــت  و أ م  ــــــات  اأْل خْ ـــــات  اأْل خ  و بـ ن  ــــن  ــْم و ب  ــك  ـــاال   مْ ـــــك  ــن  ـــعْ ــي أ ْرض  ــــ  ال 

تم  ــائ ب ك  ــْم و ر ب  ـــائ ك  ــــات  ك س  ـــة  و أ م ه  ـــاع  ـــن  الر ض  ـــْم م  ــــو أ خ و ات ك   ْم ـــور ك  ــــي ح ج  ـــ  ي فـــ   الال 
ت  ــــْن ك س  ـــــم   ْلت  ــائ ك م  الال  اح  ــــن  ف ال  ج ن  ــــه  ـ  ْم بـــْلت  وا د خ  ــْم ت ك وك  ــــن  ف إ ْن ل  ـــه  ـْم ب  ـــي د خ 

ئ   ب ك  ــــم  ال ذ ين  م  ـــل  أ بـْن ائ ك  ــع ل ْيك ْم و ح ال  ن  ن ال  ـيـْ ت  ــن  اأْل خْ ـْجم ع وا بـ يْ ـْم و أ ْن ت  ـــْن أ ْصال 
يًما. و اْلم ْحص ن ات  م   اــم   ْت ــم ل ك   نّ س اء  ن ال  م ان  الــق ْد س ل ف  ن ن  اَّلل   ك ان  غ ف ورًا ر ح 
تـ غ وا أب  ْمو اـأ يْ  ل  ل ك ْم م ا و ر اء  ذ ل ك ْم أ ْن تـ بـْ اك ك ْم ك ت اب  اَّلل   ع ل ْيك ْم و أ ح  ن يـْم م  ــل ك  م  ن  ـْحص 

يـــر  م س  ــغ يْ  نـْه  ـــْم ب  ــت  ــت ْمتـ عْ ـــا اسْ ـــن  ف م  ــاف ح  اح  ـــيض ًة و ال  ج ن  ن  ف ر  ــور ه  ــــ أ ج  ن  ــن  ف آت وه  ــه  م 
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ت ْم ب ه  م ْن بـ ْعد  اْلف ر يض ة  ن ن  اَّلل   ك ان  ع ل يًما ح ك ي  . (1)ًما﴾ع ل ْيك ْم ف يم ا تـ ر اض يـْ
فالذي يتدبّر هذا النّص تدبـّرًا صحيًحا، قائًما على الفهم العرِّب السليم،  

ساء، الاليت أصناف الن والنظر يف السياق القرآيّن الكامل؛ سيجد أكّه يبدأ ببيان
اعّية، بّية، واألّم الرضس  حّرم هللا تعاىل، على الرجال ككاحهّن، وهّن: األّم الن  

األخ،  بّية، واألخت الرضاعّية، والبنت، والعّمة، واخلالة، وبنتس  الن   واألخت
، لالرجاألخت، وأّم الزوجة، والربيبة بنت الزوجة، اليت دخل هبا  وبنت

الذي من صلب الرجل، وأخت الزوجة، يف حالة اجلمع بينهما،  االبن، وحليلة
 قة، وغري األرملة. جة، غري املطل  واملرأة املتزوّ  

مثّ يبنّي النّص القرآينّ أّن هللا تعاىل قد أحّل للرجال ككاح ما عدا األصناف  
 املذكورة من النساء، ككاح نحصان، ال مسافحة فيه.

ّما سبقه، ، بعد أن قطعوه ع(أحبار املتعة)به  مثّ أييت املوضع الذي استدلّ  
نـْه ن  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف    ر يض ًة﴾.من السياق، وهو قوله تعاىل: ﴿ف م ا اْست ْمتـ ْعت ْم ب ه  م 

ذه املتعة تدّل على ه (استمتعتم)أتباعهم أّن عبارة  (أحبار املتعة)فأوهم  
، يف (املتعة)ة ، ولفظ(استمتع)الفعل املزعومة؛ مستدّلني ابلتوافق احلاصل بني 

 .ع( م ت)اجلذر االشتقاقّي 
ا ت  (أجور)أتباعهم أيًضا أّن لفظة  (أحبار املتعة)وأوهم   ق على طل  ، نّّ

 طى املهر.عع هبا، خبالف الزوجة، فإهّنا ت  عطى للمرأة املتمت  األجرة، اليت ت  
 ريفات، هي:ةة حتفاحلاصل أّن تفسري املبيحني هلذا النّص قائم على ةال 

قطع النّص عن السياق السابق. والسياق السابق يدّل بوضوح على أّن املراد  -أ

                                                           
 .21-23( النساء: 1)
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ار أحب)مة. وال أحد من ؛ بداللة ذكر األصناف احملر  (1)(النكاح الشرعّي الدائم)هو 
 كن أن يّدعي أّن حترمي هذه األصناف خمصوص هبذهي   - من غريهم وال -( املتعة

 .املتعة املزعومة
ه  م نـْه ن  يف قوله تعاىل: ﴿ف م ا اْست ْمتـ ْعت ْم ب   (نّ ه  )فضمري اإلانث املّتصل  

ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض ًة﴾، يعود على النساء، الاليت أحّل هللا تعاىل للرجال 
تـ غ وا أب  ْمو ال   ل  ل ك ْم م ا و ر اء  ذ ل ك ْم أ ْن تـ بـْ ن ني  ك  ككاحهّن، بقوله تعاىل: ﴿و أ ح  ْم حم ْص 

ني ﴾؛ وهذا   يف النكاح الشرعّي الدائم. -بال ريب  -غ يـْر  م س اف ح 
فاالستمتاع يكون ابلنساء، الاليت أحّل هللا تعاىل ككاحهّن، واإليتاء يكون  

للنساء الاليت، أحّل هللا تعاىل ككاحهّن، واألجور هي أجور النساء، الاليت 
 .(2)هللا تعاىل ككاحهنّ  أحلّ 

 ومة.ابّدعاء داللته على املتعة املزع (استمتع)اخلطأ يف تفسري الفعل  -ب
اّمة، يدّل على كيل املتعة عموًما، فهي متعة ع (استمتع)والصواب أّن الفعل 

 . (3)ال يقصد هبا الصورة املزعومة
ن  اإْل ْكس  م   قال تعاىل: ﴿و يـ ْوم  حي ْش ر ه ْم ْج  يًعا ًي  م ْعش ر  اجلْ نّ  ق د  اْست ْكثـ ْرمت ْ  

ا ال ذ ي أ ج ْلت  ل ن ا و ق ال  أ ْول ي اؤ ه ْم م ن  اإْل ْكس  ر بـ ن ا اْست ْمت ع  بـ ْعض ن ا ب بـ ْعض  و بـ ل ْغن ا أ ج ل ن  
 . (1)ق ال  الن ار  م ثْـو اك ْم خ ال د ين  ف يه ا ن ال  م ا ش اء  اَّلل   ن ن  ر ب ك  ح ك يٌم ع ل يٌم﴾

ًدا ىل: ﴿ك ال ذ ين  م ْن قـ ْبل ك ْم ك اك وا أ ش د  م ْنك ْم قـ و ةً و أ ْكثـ ر  أ ْمو  وقال تعا  ااًل و أ ْوال 
                                                           

 .2/629، ويف ظالل القرآن: 91-2/93زاد املسري:  ( اكظر:1)
 .3/31( اكظر: أحكام القرآن: 2)

، وتفسري القرآن احلكيم: 11/91: لتفسري الكبريا، و 6/112( اكظر: التفسري البسيط: 3)
 .9/3التحرير والتنوير: تفسري ، و 9/11-11
 .125( األكعام: 1)
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ق ك ْم ك م ا اْست ْمت ع  ال ذ ين  م نْ  ْم ف اْست ْمتـ ْعت ْم خب  ال  ق ه  ق ه ْم  ف اْست ْمتـ ع وا خب  ال  قـ ْبل ك ْم خب  ال 
ر  و خ ْضت ْم ك ال ذ ي خ اض وا أ ول ئ   كـْي ا و اآْلخ  ة  و أ ول ئ ك  ه م  ك  ح ب ط ْت أ ْعم اهل  ْم يف  الد 

ر ون ﴾  . (1)اخلْ اس 
ت ْم ط يّ ب ات    بـْ ك ْم يف  وقال تعاىل: ﴿و يـ ْوم  يـ ْعر ض  ال ذ ين  ك ف ر وا ع ل ى الن ار  أ ْذه 

كـْي ا و اْست ْمتـ ْعت ْم هب  ا ف اْليـ ْوم  جت ْز وْ  ت ْم ت ْست ْكرب  ون  يف  ن  ع ذ اب  ح ي ات ك م  الد   اهْل ون  مب  ا ك نـْ
ت ْم تـ ْفس ق ون ﴾  . (2)اأْل ْرض  ب غ رْي  احلْ قّ  و مب  ا ك نـْ

ى كيل ال يدّل عل (استمتع)وواضح من هذه النصوص القرآكّية أّن الفعل  
ا هي متعة عاّمة، ختتلف ابختالف املقامات.  املتعة املزعومة، ونّّ

إهّنا ، ف(م ت ع)ّقت من اجلذر كفسه: ائر األلفاظ، اليت اشتـ  وكذلك س 
تدّل على كيل املتعة املزعومة، بل هي دالّة عموًما على االكتفاع، والسياقات  ال

 هي اليت حتّدد كوع ذلك االكتفاع. 
ْرمت ْ ف م ا اْستـ ْيس    ر  م ن  اهْل ْدي  قال تعاىل: ﴿و أ َ  وا احلْ ج  و اْلع ْمر ة  َّلل    ف إ ْن أ ْحص 

ل غ  اهْل ْدي  حم  ل ه  ف م ْن ك ان  م ْنك ْم م ر يًضا أ وْ   ب ه  أ ًذى م ْن و ال  حت ْل ق وا ر ء وس ك ْم ح ت  يـ بـْ
ْلع   ت ْم ف م ْن َ  ت ع  اب  نـْ ق ة  أ ْو ك س ك  ف إ ذ ا أ م  ي ام  أ ْو ص د  ه  ف ف ْدي ٌة م ْن ص  جّ  ْمر ة  ن ىل  احلْ  ر ْأس 
م  يف  احلْ جّ  و س   ة ة  أ ًي  ي ام  ة ال  ْد ف ص  ْعت ْم ف م ا اْستـ ْيس ر  م ن  اهْل ْدي  ف م ْن ملْ  جي   بـْع ة  ن ذ ا ر ج 

د  احلْ ر ام  و اتـ ق و  ر ي اْلم ْسج  ا اَّلل   ت ْلك  ع ش ر ٌة ك ام ل ٌة ذ ل ك  ل م ْن ملْ  ي ك ْن أ ْهل ه  ح اض 
﴾و اْعل م وا أ ن    . (3)اَّلل   ش د يد  اْلع ق اب 

﴾ يتعّلق ب  ْلع ْمر ة  ن ىل  احلْ جّ  حّج، وهي ـمتعة الـفقوله تعاىل: ﴿ف م ْن َ  ت ع  اب 

                                                           
 .63( التوبة: 1)
 .21( األحقاف: 2)
 .136 ( البقرة:3)
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 .(1)مزعومة، بال خالفـمتعة الـمتعة، ال عالقة هلا ابلـصورة من صور ال
 َ  س وه ن  أ ْو تـ ْفر ض وا مل ْ  وقال تعاىل: ﴿ال  ج ن اح  ع ل ْيك ْم ن ْن ط ل ْقت م  النّ س اء  م ا 

ع  ق د ر ه  و ع ل ى اْلم ْقرت   ق د ر ه  م ت اعً  ْلم ْعر وف  ح قًّا هل  ن  ف ر يض ًة و م تّ ع وه ن  ع ل ى اْلم وس  ا اب 
ن ني ﴾  . (2)ع ل ى اْلم ْحس 

ع  ق د ر ه  و ع ل ى اْلم ْقرت      ق د ر ه ﴾ يتعّلق فقوله تعاىل: ﴿و م تّ ع وه ن  ع ل ى اْلم وس 
 .(3)مبتعة الطالق، وال عالقة هلا ابملتعة املزعومة، بال خالف

ا ن ي اكـ ه ا ن ال  قـ ْوم  ي وك    س  ل م ا وقال تعاىل: ﴿فـ ل ْوال  ك اك ْت قـ ْري ٌة آم ن ْت فـ نـ ف ع ه 
كـْي ا و م   ني ﴾تـ  آم ن وا ك ش ْفن ا ع نـْه ْم ع ذ اب  اخلْ ْزي  يف  احلْ ي اة  الد   . (1)ْعن اه ْم ن ىل  ح 

ني ﴾ يدّل على متعة متق    ة؛ لكّنها متعة تفقوله تعاىل: ﴿و م تـ ْعن اه ْم ن ىل  ح 
احلياة الدكيا، ابحلياة والطعام والشراب واملسكن والراحة واألمان. والنكاح صورة 

 من صور متع احلياة الدكيا.
ة ة  أ  وقال تعاىل: ﴿فـ ع ق ر وه ا فـ ق ال  َ  تـ    م  ذ ل ك  و ْعٌد غ يـْر  ع وا يف  د ار ك ْم ة ال  ًي 

﴾  . (9)م ْكذ وب 
، فتكون ر عنهم فيها العذابتة، بثالةة أًّيم، يتخ  فهذه أيًضا متعة متق   

 صورة من صور املتعة. -بكّل ملّذاهتا  -تة قبل العذاب حياهتم املتق  
اّمة، ومنها ص دالالت األلفاظ العفالقرائن املقالّية واملقامّية هي اليت ختصّ  
ي ـلنساء الالت، من ا(متعةـكيل ال)ي آية النساء، اليت تدّل على ـ، ف(استمتع)لفظة 

                                                           
 .19-11/6( اكظر: املوسوعة الفقهّية: 1)
 .236( البقرة: 2)
 .31-36/39( اكظر: املوسوعة الفقهّية: 3)

 .35( يوكس: 1)
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 ، بال ريب.(النكاح الشرعّي الدائم)أحّل هللا تعاىل ككاحهّن، وهذا هو 
طى للمرأة ع، ابّدعاء داللتها على األجرة، اليت ت  (أجور)اخلطأ يف تفسري لفظة  -ج
طى للزوجة، عق على املهر، الذي ي  طل  املتعة املزعومة؛ ونيهام أتباعهم أهّنا ال ت   يف

 يف النكاح الشرعّي الدائم.
؛ (أجر)، ومفردها (أجور)وتكفي مراجعة اآلًيت اليت وردت فيها لفظة  

ة، يف قان على األجور الدينيّ طل  إلبطال هذا االّدعاء؛ فإهّنما لفظتان عاّمتان، ت  
قان على األجور الدكيويّة، يف سياقات أخرى، سواء أكاكت طل  قات، وت  بعض السيا

 األجور متعّلقة ابلنكاح، أم كاكت غري متعّلقة به.
ي ام ة  ف م ْن قال تعاىل: ﴿ك ل  كـ ْفس  ذ ائ ق ة  اْلم ْوت  و ن ّ  ا تـ و فـ ْون  أ ج ور ك ْم يـ ْوم  اْلق   

ل  اجلْ   كـْي ا ن ال  م ت  ز ْحز ح  ع ن  الن ار  و أ ْدخ   .(1)اع  اْلغ ر ور ﴾ن ة  فـ ق ْد ف از  و م ا احلْ ي اة  الد 
 تدّل يف هذه اآلية على ةواب اآلخرة. (أجور)وواضح أّن لفظة  

ت ْم م ْن و ْجد ك ْم و ال  ت ض ار وه ن   نـْ وقال تعاىل: ﴿أ ْسك ن وه ن  م ْن ح ْيث  س ك 
ت  مح ْل  ف أ ْكف ق وا ع ل ْيه ن  ح ت  ل ت ض يّ ق وا ع ل ْيه ن  و ن   ي ض ْعن  مح ْل ه ن  ف إ ْن أ ْرض ْعن   ْن ك ن  أ وال 

ن ك ْم مب  ْعر وف  و ن ْن تـ ع اس ْرمت ْ ف س تـ رْ  ع  ل ه  أ ْخر ى﴾ل ك ْم ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  و ْأَ  ر وا بـ يـْ  . (2)ض 
 .(3)ق على أجور اإلرضاعل  طيف هذه اآلية ت   (أجور)وواضح أّن لفظة 

وقال تعاىل: ﴿و ج اء  الس ح ر ة  ف ْرع ْون  ق ال وا ن ن  ل ن ا أل  ْجرًا ن ْن ك ن ا حن ْن  
 . (1)اْلغ ال ب ني ﴾

 واألجر الذي أراده السحرة من فرعون هو املال، وحنوه من متاع الدكيا.
                                                           

 .159( آل عمران: 1)
 .6( الطالق: 2)
 .211-22/211( اكظر: املوسوعة الفقهّية: 3)
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ع م ا أ ْهل ه ا ف أ بـ ْوا أ ْن قـ ْري ة  اْست طْ  وقال تعاىل: ﴿ف اْكط ل ق ا ح ت  ن ذ ا أ تـ ي ا أ ْهل  
ْئت  ال   ارًا ي ر يد  أ ْن يـ نـْق ض  ف أ ق ام ه  ق ال  ل ْو ش  د  ا ف يه ا ج  خت  ْذت  ع ل ْيه  ي ض يّ ف ومه  ا فـ و ج د 

 . (1)أ ْجرًا﴾
 واألجر هنا أجر دكيوّي، من مال، أو طعام، أو حنومها.

ي ع ل ى اْست ْحي اء  ق ال ْت ن ن  وقال تعاىل: ﴿ف ج اء ْته   امه  ا َ ْش   أ ِب  ي ْدع وك  ن ْحد 
ْف ْن  ْوت  ل ي ْجز ي ك  أ ْجر  م ا س ق ْيت  ل ن ا فـ ل م ا ج اء ه  و ق ص  ع ل ْيه  اْلق ص ص  ق ال  ال  خت   

 . (2)م ن  اْلق ْوم  الظ ال م ني ﴾
 ام، أو حنومها.واألجر هنا أيًضا أجر دكيوّي، من مال، أو طع

بصيغة اجلمع، يف عّدة آًيت؛ للداللة على املهر،  (أجور)ووردت لفظة 
 .(3)عطى للزوجة، يف النكاح الشرعّي الدائم، بال أدَ خالفالذي ي  

يت  آتـ ْيت  أ ج   ور ه ن  قال تعاىل: ﴿ًي  أ يـ ه ا الن يب   ن ان  أ ْحل ْلن ا ل ك  أ ْزو اج ك  الال 
بـ ن ات  خ ال ك  ْت ي  ين ك  ِ  ا أ ف اء  اَّلل   ع ل ْيك  و بـ ن ات  ع مّ ك  و بـ ن ات  ع م ات ك  و  و م ا م ل ك  

  ّ يت  ه اج ْرن  م ع ك  و اْمر أ ًة م ْتم ن ًة ن ْن و ه ب ْت كـ ْفس ه ا ل لن يب  ت ك  الال   ن ْن أ ر اد  و بـ ن ات  خ اال 
ا فـ ر ْضن ا ع ل ْيه ْم يف  ال ص ًة ل ك  م ْن د ون  اْلم ْتم ن ني  ق ْد ع ل ْمن ا م  الن يب   أ ْن ي ْستـ ْنك ح ه ا خ  

ه ْم و م ا م ل ك ْت أ ْي اكـ ه ْم ل ك ْيال  ي ك ون  ع ل ْيك  ح ر ٌج و ك ان  اَّلل   غ ف ورًا ر   يًما﴾أ ْزو اج   . (1)ح 
ا ال ذ ين  آم ن وا ن ذ ا ج اء   ر ات  ك م  اْلم ْتم ن ات  م ه  وقال تعاىل: ﴿ًي  أ يـ ه  اج 

ع   ن وه ن  اَّلل   أ ْعل م  ِب  ي اهن  ن  ف إ ْن ع ل ْمت م وه ن  م ْتم ن ات  ف ال  تـ ْرج  وه ن  ن ىل  اْلك ف ار  ف اْمت ح 
                                                           

 .11( الكهف: 1)
 .29( القصص: 2)
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لٌّ هل  ْم و ال  ه ْم حي  ل ون  هل  ن  و آت وه ْم م ا أ كـْف ق وا و ال  ج ن اح  ع ل   ك ْم أ ْن تـ ْنك ح وه ن  يْ ال  ه ن  ح 
ك وا ب ع ص م  اْلك و اف ر  و اْسأ ل وا م ا أ كـْف ْقت مْ   و ْلي ْسأ ل وا م ا ن ذ ا آتـ يـْت م وه ن  أ ج ور ه ن  و ال  َ ْس 

 .(1)أ كـْف ق وا ذ ل ك ْم ح ْكم  اَّلل   حي ْك م  بـ يـْن ك ْم و اَّلل   ع ل يٌم ح ك يٌم﴾
 اْلم ْتم ن ات   ي ْست ط ْع م ْنك ْم ط ْواًل أ ْن يـ ْنك ح  اْلم ْحص ن ات  وقال تعاىل: ﴿و م ْن مل ْ 

ْعض ك ْم م ْن ف م ْن م ا م ل ك ْت أ ْي اك ك ْم م ْن فـ تـ ي ات ك م  اْلم ْتم ن ات  و اَّلل   أ ْعل م  ِب  ي اك ك ْم بـ  
ْلم ْعر  بـ ْعض  ف اْكك ح وه ن  ِب  ْذن  أ ْهل ه ن  و آت وه ن  أ ج ور   وف  حم ْص ن ات  غ يـْر  ه ن  اب 

ش ة  فـ ع ل ْيه   ن  ف إ ْن أ تـ نْي  ب ف اح  ان  ف إ ذ ا أ ْحص  ذ ات  أ ْخد  ن  ك ْصف  م س اف ح ات  و ال  م ت خ 
ي  اْلع ن ت  م ْنك ْم و أ ْن ت ْصرب  وا خ  

ٌر م ا ع ل ى اْلم ْحص ن ات  م ن  اْلع ذ اب  ذ ل ك  ل م ْن خ ش  يـْ
يٌم﴾  . (2)ل ك ْم و اَّلل   غ ف وٌر ر ح 

ل  ل ك م  الط يّ ب ات  و ط ع ام  ال ذ ين  أ وت وا اْلك ت اب   لٌّ  وقال تعاىل: ﴿اْليـ ْوم  أ ح  ح 
لٌّ هل  ْم و اْلم ْحص ن ات  م ن  اْلم ْتم ن ات  و اْلم ْحص ن ات  م ن  ال ذ ين  أ   وت وا ل ك ْم و ط ع ام ك ْم ح 

ني   اْلك ت اب   ن ني  غ يـْر  م س اف ح  ت م وه ن  أ ج ور ه ن  حم ْص  ذ ي م ْن قـ ْبل ك ْم ن ذ ا آتـ يـْ  و ال  م ت خ 
ر ي ر ة  م ن  اخلْ اس  إْل ي ان  فـ ق ْد ح ب ط  ع م ل ه  و ه و  يف  اآْلخ  ان  و م ْن ي ْكف ْر اب   . (3)ن ﴾أ ْخد 

بيحون؛ اعتمد عليها امل وهبذا تبطل االستدالالت السقيمة الثالةة، اليت
 لتحريف داللة النّص القرآيّن.

نـْه ن  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  »قال الزّجاج:   ف ر يض ًة﴾. وقوله: ﴿ف م ا اْست ْمتـ ْعت ْم ب ه  م 
هذه آية قد غلط فيها قوم غلطًا عظيًما جدًّا؛ جلهلهم ابللغة. وذلك أهّنم ذهبوا 

نـْه ن ﴾ من املتعة، اليت قد أْجع أهنىل أّن قوله: ﴿ف م ا اْست ْمتـ عْ  ل الفقه أهّنا ت ْم ب ه  م 
ا معَن قوله: ﴿ف م ا اْست ْمتـ ْعت ْم ب ه  م نـْه ن ﴾ أي: فما ككحتموه، على  حرام. ونّّ
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ن ني ﴾،  تـ غ وا أب  ْمو ال ك ْم حم ْص  الشريطة اليت جرت يف اآلية، آية اإلحصان: ﴿أ ْن تـ بـْ
جرى ذكره. ﴿ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض ًة﴾. أي: أي: عاقدين التزويج الذي 

مهورهّن؛ فإن استمتع ابلدخول هبا، أعطى املهر اتمًّا، ونن استمتع بعقد النكاح، 
ي ـ، ف فع به، فهو متاع. وقولهآتى كصف املهر. واملتاع يف اللغة: كّل ما اكت  

ع  ق د  ـغري هذا ال ع، ـــمتـزّوجوهّن ال :َنمعـس بـر ه ﴾ ليموضع: ﴿و م تّ ع وه ن  ع ل ى اْلم وس 
اٌع ـــق ات  م ت  ه: ﴿و ل ْلم ط ل  ــــك قولــه. وكذلــن بـعـتمتــــــــا يســـــــّن مــــوهــمعَن: أعطـما الـنكّ 

﴾ ْلم ْعر وف  نـْه ن ﴾ الـــ. ومن زع(1)اب  ي هي ـمتعة، التـم أّن قوله: ﴿ف م ا اْست ْمتـ ْعت ْم ب ه  م 
ع، الذي تعمله الرافضة؛ فقد أخطأ خطأ عظيًما؛ ألّن اآلية ي التمت  ـف الشرط

 .(2)«نةواضحة بيّ  
دة، خمالفة قراءة شاّذة مردو  (أحبار املتعة)القراءة اليت استدّل هبا  -اجلهة الثانية

للقرآن الكرمي. والقراءة الشاّذة ليست من القرآن الكرمي، وليست حّجة شرعّية، 
 بال خالف.

 - على غري النكاح الصحيح -وقد دلّلنا على أّن املتعة »لطربّي: قال ا 
حرام، يف غري هذا املوضع من كتبنا، مبا أغَن عن نعادته، يف هذا املوضع. وأّما 

ِّب بن كعب، وابن عّباس، من قراءهتما: "فما استمتعتم به منهّن نىل وي عن أ  ر   ما
 املسلمني، وغري جائز ألحدسّمى"، فقراءة خبالف ما جاءت به مصاحف أجل م  

جيوز  ّمن البه اخلرب القاطع العذر، ع لحق يف كتاب هللا تعاىل شيًئا مل أيت  أن ي  
 . (3)«خالفه

                                                           
 . وسقطت الواو من املطبوع.211( البقرة: 1)
 .2/35( معاين القرآن ونعرابه: 2)
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ابتة ةبواًت قطعيًّا، ليست بث (أحبار املتعة)الرواًيت اليت استدّل هبا  -اجلهة الثالثة
 فكّلها من رواًيت اآلحاد، وهي على عّدة أقسام، أبرزها:

 . اًيت موضوعة مكذوبة منسوبة نىل النيّب رو  -1
بـْر ئ يل ، فـ ق  ـلـ م  »ومن أمثلتها:  : ًي  ا أ ْسر ي  ِب  ن ىل  الس م اء ، حل  ق ن  ج  حم  م د ،  ال 

: ن يّن  ق ْد غ ف ْرت  ل ْلم ت م تّ ع ني  م ن  النّ س اء   ن ن  اَّلل     .(1)«يـ ق ول 
حرّفوا دالالهتا نىل املتعة  (أحبار املتعة)؛ لكّن (2)رواًيت تتعّلق مبتعة احلجّ  -2

 املزعومة.
 يف   ة ،اْلم تـْع   آي ة   أ ْكز ل تْ » قال: حصني، بن عمران عنومن أمثلة ذلك:  
 ح ت   ع نـْه ا، ْنه  يـ   و مل ْ  حي  رّ م ه ، قـ ْرآنٌ  يـ نـْز لْ  ، و مل ْ  اَّلل    ر س ول   م ع   فـ ف ع ْلن اه ا اَّلل  ، ك ت اب  
،  .(3)«ش اء   م ا ب ر أْي ه   ر ج لٌ  ق ال   م ات 

ا تتعّلق مبوضوع متعة احل -وأمثاهلا من الرواًيت  -فهذه الرواية   ّج؛ ولكّن نّّ
)أحبار املتعة( خيدعون أتباعهم، ويّدعون أّن لفظة )املتعة( يف هذه الرواًيت ي راد 

عدم وجود آية تدّل  رِّب الصحيحهبا املتعة املزعومة. وقد بّينا ابلتفسري القطعّي الع
 على تلك املتعة املزعومة.

أّما املقصود بعبارة )آية املتعة(، الواردة يف هذه الرواية، فهو قوله تعاىل: 
ْرمت ْ  ف إ نْ  َّلل     و اْلع ْمر ة   احلْ ج   و أ َ  وا﴿  ر ء وس ك مْ  حت ْل ق وا و ال   اهْل ْدي   م ن   اْستـ ْيس ر   ف م ا أ ْحص 
ل غ   ت  ح   ه   م نْ  أ ًذى ب ه   أ وْ  م ر يًضا م ْنك مْ  ك ان   ف م نْ  حم  ل ه   اهْل ْدي   يـ بـْ  م نْ  ف ف ْدي ةٌ  ر ْأس 

ي ام   ق ة   أ وْ  ص  نـْت مْ  ف إ ذ ا ك س ك   أ وْ  ص د  ْلع ْمر   َ  ت ع   ف م نْ  أ م   م ن   اْستـ ْيس ر   ف م ا احلْ جّ   ن ىل   ة  اب 
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ي ام   جي  دْ  مل ْ  ف م نْ  اهْل ْدي   ة ة   ف ص  م   ة ال  ْعت مْ  ن ذ ا بـْع ة  و س   احلْ جّ   يف   أ ًي   ةٌ ك ام ل   ع ش ر ةٌ  ت ْلك   ر ج 
ر ي أ ْهل ه   ي ك نْ  مل ْ  ل م نْ  ذ ل ك   د   ح اض   ش د يد   اَّلل    أ ن   و اْعل م وا اَّلل    و اتـ ق وا احلْ ر ام   اْلم ْسج 

 .(1)﴾اْلع ق اب  
ماد يف استدالهلم هبذه اللفظة من هذه الرواية، ابالعت -ة( ومثل )أحبار املتع

ع( كمثل م غال ط حياول أن يستدّل على حترمي )التمتّ   -على )االشرتاك اللفظّي( 
ري ك مْ  ف إ ن   َ  تـ ع وا ق لْ ﴿بقوله تعاىل:   .(2)﴾الن ار   ن ىل   م ص 

ل )َّتع(، عفاملغالط يستطيع أيًضا أن يعتمد على االشرتاك اللفظّي للف
 ويقطع النّص عن سياقه الكامل؛ فيّدعي حترمي )التمّتع(، ابالستناد نىل هذا التفسري

 السقيم، املخالف للداللة القرآكّية، كّل املخالفة!!! 
؛ فكيف دت، مع الداللة على التحرمي املتب  رواًيت دّلت على الرتخيص املتق   -3

 .(3)معراض عن اجلزء احملرّ  ص، واإليصّح االعتماد على اجلزء املرخّ  
: اَّلل    ر س ول   م ع   ك ان   أ ك ه  » سربة اجل هنّ ومن أمثلة ذلك: عن    ، فـ ق ال 

، أ يـ ه ا ًي   ، يف   ل ك ْم، أ ذ ْكت   ك ْنت   ق دْ  ن يّن   الن اس  ْست ْمت اع   ق دْ  اَّلل    و ن ن   النّ س اء ، ن  م   اال 
، ن ىل   ح ر م   ه   ك ان   ف م نْ  ْلق ي ام ة ،ا يـ ْوم   ذ ل ك  نـْه ن   ع ْند   س ب يل ه ، فـ ْلي خ لّ   ،ش ْيءٌ  م 
ت م وه ن   ِ  ا أت ْخ ذ وا و ال   ًئا آتـ يـْ  .(1)«ش يـْ

فإّما أن يعتمد )أحبار املتعة( على املنت كّله، فيقولوا بوجود الرتخيص  
ن دلياًل على ه؛ فال يكو املتق ت، فالتحرمي املتب د؛ ونّما أن ي عرضوا عن املنت كلّ 

 مرادهم، يف احلالتني.
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ص، فاعتمدوا عليه؛ وأعرضوا    ولكّن )أحبار املتعة( عمدوا نىل اجلزء املرخّ 
 كّل اإلعراض، عن اجلزء احملرّ م؛ وهي مغالطة كبرية مفضوحة، بال ريب!!! 

 .(1)﴾بـ ْعض  ب   و ت ْكف ر ون   اْلك ت اب   ب بـ ْعض   أ فـ تـ ْتم ن ون  ﴿قال تعاىل:  
ودعوى الرتخيص املتق ت ليست قطعّية التصدير، وال قطعّية التفسري؛ فإّن  

ي كن  الرواًيت اليت تضّمنت ذلك الرتخيص ليست ناّل رواًيت آحاد؛ ولذلك ال
 .القطع بصّحة كسبة ما فيها من ترخيص متق ت نىل النيّب 

بعض ة، و وكذلك ال ي كن القطع بصّحة الفهم الذي اختاره بعض الروا 
املتّلفني، من بعدهم؛ فليس َثّة دليل قطعّي على صّحة ذلك الفهم؛ ألكّه مستن د 

 نىل ما ال ي كن القطع بصّحة صدوره.
ّن وال ي كن حتقيق التفسري القطعّي، ناّل بعد التحّقق من قطعّية التصدير؛ أل 

اصر املقالّية نالتفسري عبارة عن بيان داللة الدليل، والدالالت ختتلف ابختالف الع
واملقامّية للنّص؛ فيكون كّل تغيري يف عناصر الداللة متّدًًي نىل تغيري يف صّحة 

 التفسري، وقطعّيته. 
، وبني كسبة التمّتع وَثّة فرق كبري بني كسبة الرتخيص املتق ت نىل النيّب  

 نىل بعض الصحابة، يف العهد النبوّي. 
ا املتعة، كما مارسوا غريها، من فجائز أن يكون بعض الصحابة قد مارسو 

 العادات اجلاهلّية، اليت ح ّرمت ابلتدريج؛ مّث جاء التحرمي القطعّي، ابلبيان النبويّ 
 الصريح، فاكتهوا عنها؛ طاعة هلل تعاىل.

وقد شرب بعض الصحابة اخلمر، يف العهد النبوّي، قبل حتريها؛ وليس 
ا شربو ذلك الشرب دلياًل على نابحتها، أو على وجود  ها لعدم الرتخيص فيها؛ ونّّ

                                                           
 .59( البقرة: 1)
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 وجود التحرمي القطعّي؛ فلّما ح ّرمت، اكتهوا عنها؛ طاعة هلل تعاىل.
، ابالعتماد ولذلك ال جيوز القطع بنسبة الرتخيص املتق ت نىل النيّب 

على رواًيت ظنّـّية الثبوت، وظنّـّية الداللة؛ وال سّيما مع التعارض القطعّي، بني 
 زعوم، وبني القطعّيات اإلسالمّية. ذلك الرتخيص امل

ولو سّلمنا جداًل وجود ذلك الرتخيص؛ فإّن رواًيت الرتخيص تدّل على 
أّن الرتخيص كان متقـ ًتا، وليس متب ًدا، وأكّه كان لغ زاة الصحابة، يف بعض الغزوات، 

لكافرات، ا وأكّه كان ألسباب خاّصة، وأّن النساء الاليت ارتبطوا هبّن متقـ ـًتا ك ّن من
 ال من املتمنات، كما توّهم بعض املتلّفني.

التمّتع  ابستحباب -يف فتاواهم األةيمة  -فمن أين جاء )أحبار املتعة( 
 ابملتمنة العفيفة؛ وجواز التمّتع ابلرضيعة تفخيًذا؛ وجواز التمّتع ببنت التاسعة

؛ س هلا أب ليابلبكر، اليتتفخيًذا، من دون نذن ولّيها؛ وجواز التمّتع وطًئا، 
 لتمّتعاها من ولي   هاابلبكر، من دون نذن ولّيها، نذا منعوجواز التمّتع وطًئا، 

شيدة، من دون البالغة الر  ،ابلبكر، الذي ترغب نليه؛ وجواز التمّتع وطًئا، ابلكفت
ل آخر؛ من ارتباط املوطوءة برج ؛ وجواز التمّتع وطًئا، مع عدم التحّققنذن ولّيها

 ع وطًئا، بعدد غري حمصور، من النساء... نخل؟!!!وجواز التمتّ 
 رواًيت تنسب القول ِبابحة املتعة املزعومة، نىل بعض الصحابة. -1

، اْبن   مس  ْعت  » قال: ْجرة أِب عنومن أمثلة ذلك:   م تـْع ة   ع نْ  ل  ي ْسأ   ع ب اس 
، النّ س اء ،  ق ل ٌة، النّ س اء   و يف   الش د يد ، احلْ ال   يف   ذ ل ك   ن ّ  ا ل ه : م ْوىًل  ل ه   فـ ق ال   فـ ر خ ص 

: اْبن   فـ ق ال   حن ْو ه ، أ وْ   .(1)«كـ ع مْ  ع ب اس 
ليس  -نن صّح صدوره منهم  -والرأي الذي يذهب نليه بعض الصحابة 

                                                           
 .1526، رقم 9/1361( صحيح البخارّي: 1)
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 . (1)ْجهور الصحابة - يف رأيهم -خالفون ـسّيما حني ي حّجة شرعّية، وال
 يهم.ة املتعة املزعومة، نىل بعض التابعني، واتبعرواًيت تنسب القول ِبابح -1

ن د بن علّي بن احلسني بب نىل جعفر بن حممّ نس  ومن أمثلة ذلك: ما ي  
مث   اْغت س ل ،  م ا م ْن ر ج ل  َ  ت ع ،»علّي بن أِب طالب، امللّقب ابلصادق، أكّه قال: 

ْغف ر ون  ل ه ، ن ىل  يـ ْوم  اْلق ي ام ة ، ه  س ْبع ني  م ل ًكا، ي ْستـ  ن ال  خ ل ق  اَّلل   م ْن ك لّ  ق ْطر ة ، تـ ْقط ر  م نْ 
نّ بـ ه ا  . (2)«ن ىل  أ ْن تـ ق وم  الس اع ة   ،و يـ ْلع ن ون  م ت ج 

وأقوال التابعني واتبعيهم ليست حّجة شرعّية، بال ريب، حّت لو صّحت 
 كسبة تلك األقوال نليهم.

 نك ر عن )جعفر بن حمّمد(؛ فإّن هذا القولبل يف حالة صّحة هذا القول امل
 سيكون سبًبا يف اكتقاد هذا الرجل، والطعن يف علمه وصدقه ودينه!!!

ّحة ينفون ص -الذين يقولون بفضل هذا الرجل  -ولذلك جتد العلماء 
 صدور أمثال هذه العبارات منه، ويّتهمون الرواة عنه ابلكذب، واالفرتاء عليه.

 ب،األكاذي من عليه ك ذب قد الصادق: جعفر ذلكوك»قال ابن تيمّية: 
 . (3)«هللا... ناّل  يعلمه ال ما

مكن ـ  سقيمة، كّل السقامة، ال ي (متعةـأحبار ال)فاحلاصل أّن استدالالت  
بطال هذا إل ،؛ وسقامتها كافية(متعة املزعومةـال)للقول ِبابحة  ،أن تكون كافية

 . (األةيم القول)
، اليت (ةالفتاوى األةيم)هذا القول، نذا تذّكران تلك وكزداد يقيًنا ببطالن 

 كّل املعارضة.  (،القطعّيات اإلسالمّية)تعارض 
                                                           

 .112-3/111( اكظر: أحكام القرآن: 1)
 .22، رقم 111/311( حبار األكوار: 2)

 .5/11( منهاج السّنة النبويّة: 3)
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 وما قيل يف )املتعة( ي قال أيًضا يف الصور املشاهبة، أو املقاربة هلا، وأبرزها: 
 ما يسّمى: )الزواج بنّية الطالق(.  -أ

 ما يسّمى: )زواج التحليل(. -ب
 واج العريّف(.ما يسّمى: )الز  -ج
 املسيار(. ما يسّمى: )زواج -د
 ما يسّمى: )زواج املسفار(. -هـ
 ما يسّمى: )زواج الكاسيت(.  -و
 ما يسّمى: )زواج الطابع(. -ز

 ما يسّمى: )زواج البصمة(. -ح
 ما يسّمى: )زواج الوشم(. -ط
 ما يسّمى: )زواج الدم(. -ي
 ما يسّمى: )زواج اهلبة(.  -ك
 اج الشفاه(. ما يسّمى: )زو  -ل
 ما يسّمى: )زواج الوردة(.  -م
 ما يسّمى: )زواج احملمول(.  -ن

 ما يسّمى: )زواج الرمل(.  -س
فالثمار الناجتة من هذه الصور َثار شيطاكّية فاسدة، واإلسالم بريء منها،  
كّل الرباءة؛ ومن أفت هجوازها من املتّلفني، وأشباه املتّلفني، فقد أخطأ، كما أخطأ 

 ت ِبابحة املتعة.  من أف
ا سّيم وكذلك من أفت ِبابحة )املمارسات الشاّذة(، مع )الزوجة(، وال

املمارسة الشرجّية الشاّذة القذرة، واملمارسة الفمويّة الشاّذة القذرة؛ فإّن هذه 
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ا يارسها الزانة مع الزواين، وال سّيما )العواهر( منهّن، الاليت ال يبالني  املمارسات نّّ
 ب أقبح القذارات؛ من أجل حفنة من الدوالرات؟!!!ابرتكا

فهل يرضى من أفتوا ِبابحة )املمارسة الشرجّية الشاّذة القذرة( أن يفعل 
 أصهارهم ذلك يف بناهتم وأخواهتم؟!!!

وهل يرضى من أفتوا ِبابحة )املمارسة الفمويّة الشاّذة القذرة( أن يفعل 
 أصهارهم ذلك يف بناهتم وأخواهتم؟!!!

يرضى من أفتوا ِبابحة هاتني )املمارستني الشاّذتني القذرتني( أن وهل 
 ت عام ل بناهتم وأخواهتم، كما ت عام ل العواهر؟!!! 

نذا كان هتالء يرضون هباتني القذارتني، لبناهتم وأخواهتم؛ فإّن )اإلسالم( 
 ةيرضى بذلك أبًدا، وهو بريء كّل الرباءة، من كّل فتوى من الفتاوى الشيطاكيّ  ال

 األةيمة الشاّذة القذرة!!!
 فهومامل ينحسر احلديثة اجلاهلّية اجملتمعات ويف»قال سّيد قطب: 

 ففي. احليوان نع اإلكساينّ  ابلتمّيز عالقة له ما كلّ  عن يتخّلى حبيث األخالقّي،
 العالقات ّت ح وال -الشرعّية  غري اجلنسّية العالقات ت عترب   ال اجملتمعات هذه

 املعامالت يف األخالقّي ينحصر املفهوم ننّ ! أخالقّية رذيلة -ّذة الشا اجلنسّية
 والك ّتاب - الدولة مصلحة حدود يف أحياانً  -والسياسّية  واالقتصاديّة الشخصّية

 اجلاهلّية معاتاجملت هذه يف واإلعالم التوجيه أجهزة وكلّ  والروائّيون والصحفّيون
 احلرّة اجلنسّية تاالّتصاال ننّ : والشّبان والفتيان والزوجات للفتيات صرحية تقوهلا

 من تحّضرة،م غري متخّلفة جمتمعات اجملتمعات هذه مثل! أخالقّية رذائل ليست
 ريغ كذلك وهي.. اإلكساينّ  التقّدم خطّ  ومبقياس اإلكساكّية، النظر وجهة

 صائصهوتنمية خ شهواته، من اإلكسان حترير خطّ  هو اإلسالم خطّ  ألنّ  نسالمّية؛



111 

 .(1)«احليواكّية كزعاته على وتغليبها كساكّية،اإل
لقد احندرت البشريّة اليوم نىل )أسفل الس فل يات(، و)أهلك املهل كات(، 

ممارسات اجلنسّية، الشاّذة، القذرة. ويكفي أن تقرأ شيًئا عن ـسّيما يف ال وال
 اجلنسّية(؛ لت درك هذا االحندار السريع الفظيع الـم ريع!!! )الد مى

د بدأت )املرأة اآلدمّية( تتحّول هجهود شيطاكّية، ونحلاديّة، وصهيوكّية، لق
وصليبّية، وبوذيّة، نىل )د مية جنسّية(، خاوية كّل اخلواء، من كّل املقّومات 
اإلكساكّية، فال مشاعر، وال قيم، وال كرامة، وال عّفة، وال حياء، وال ِاكعة، 

ر كّل اخلضوع للزانة، كما ختضع سائنابء؛ بل أصبحت آلة جنسّية، خاضعة   وال
 اآلالت، اليت يصنعها اإلكسان!!! 

تتحّول نىل  -املصنوعة من املواّد الصناعّية  -وقد بدأت )الد مية اجلنسّية( 
)بديل صناعّي(، عن )املرأة اآلدمّية(؛ لي دمن الرجال على )املمارسة اآللّية(، اخلالية  

صبحوا تبّقى من )قيم نكساكّية(، عند الرجال؛ لي   كّل اخللّو، من املشاعر؛ في قت ل ما
 )آالت بشريّة(، خاضعة كّل اخلضوع، ألولياء الشيطان!!! 

واكّية(؛ من )اإلكساكّية( نىل )احلي -قديًا وحديثًا  -لقد احندرت )البشريّة( 
 مثّ احندرت اليوم من )احليواكّية( نىل )اآللّية(؛ فأصبحت ألعوبة بيد الشيطان.

لم من هذين االحندارين، ناّل )أولياء الرمحن(؛ فإهّنم قد استمسكوا ومل يس
حببل هللا، واعتصموا به؛ فنجوا من السقوط يف )الوادي السحيق(، الذي سقط 

  فيه غري هم، من )أحبار املتعة(، و)أحبار الشذوذ(، و)أحبار الفضائّيات(!!!

                                                           
 .1293-3/1295( يف ظالل القرآن: 1)
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 السلفّية الواجبة

 

لة م  ـمن ح   (،اتّفاق اجليل األّول)هو  األصل يف اتّفاق املتلّفني القدامى
ا اتّفق الذين مل، لوال اتّفاق الصحابةف (.الصحابة)جيل  وهو، (الشريعة اإلسالمّية)

 .، من التابعني، واتبعيهم، وسائر العلماء اجملتهدين، وتالميذهممن بعدهم
لذي قام هو األساس، ا -اتّفاقًا قطعيًّا  -ما اتّفق عليه السلف الصاحل و  

عليه اتّفاق كّل من جاء بعدهم من املتّلفني، الذين مل خيتلفوا أدَ اختالف، يف 
)القطعّيات اإلسالمّية(؛ ولذلك كاكت الطريقة )السلفّية القطعّية( هي الطريقة 

 )السلفّية الواجبة(، دون ما سواها من الطرائق االختالفّية، املنسوبة نىل السلف.
ة عّد جزًءا من )السلفّية الواجبة(؛ بل َثّ فليس كّل ما ك سب نىل السلف ي  

منسوابت كثرية سقيمة، ال عالقة للسلف هبا، ال من قريب، وال من بعيد، وما 
 هي ناّل أكاذيب وأوهام. 

وكذلك ليس كّل ما صّحت كسبته نىل )بعض السلف( ي عّد جزًءا من 
 ّّ ا هي اثبتة )السلفّية الواجبة(؛ ألّن العصمة ليست اثبتة، ألحد من السلف؛ ون

معون على الدليل الشرعّي، روايةً   .ودرايةً  إلْجاعهم، حني جي 
ومن ابب أوىل، ليست أقوال بعض املتّلفني املنسوبني نىل )السلفّية( جزًءا 

طئون.  من )السلفّية الواجبة(؛ فإّن املتّلفني بشر، ي صيبون وخي 
(؛ فإذا قطعّيةنّن )وجوب السلفّية( يعتمد اعتماًدا اتمًّا، على صفة )ال

حتّققت )السلفّية القطعّية(، حتّققت )السلفّية الواجبة(، اليت جيب على كّل 
صادق، ينتسب نىل )اإلسالم(، أن يّتخذها منهًجا لفهم )احلقائق اإلسالمّية(، 

 وتطبيقها، وتعليمها، والدعوة نليها.
أصول  أّما سائر الطرائق املنسوبة نىل )السلفّية(، فإهّنا كّلها جتتمع يف
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 )السلفّية القطعّية(؛ لكّنها تفرتق يف آراء اختالفّية، وأدّلة اختالفّية، وشخصّيات
اختالفّية؛ فتستمسك بتلك العناصر االختالفّية نىل درجة، ينسى فيها أصحاهبا 

 املختلفون تلك األصول القطعّية، اليت جيتمعون فيها.
ف تلفوا فيه اختالا ما صّح عن السلف أهّنم اخوأمّ »قال ابن تيمّية: 

ل تناقض، فهذا قليل ابلنسبة نىل ما مل خيتلفوا فيه، كما أّن تنازعهم يف بعض مسائ
كبعض مسائل الصالة والزكاة والصيام واحلّج والفرائض والطالق وحنو   -السّنة 
؛ وْجلها منقولة  ال ينع أن يكون أصل هذه السنن مأخوًذا عن النيبّ  -ذلك 

القرآن،  ةبت عنه من السّنة، فعلينا اتّباعه، سواء قيل: نكّه يف عنه ابلتواتر... فما
ألّولون، كما أّن ما اتّفق عليه السابقون ا  ؛القرآنومل كفهمه حنن، أو قيل: ليس يف 

والذين اتّبعوهم ِبحسان، فعلينا أن كّتبعهم فيه، سواء قيل: نكّه كان منصوًصا يف 
ِّ  ،ةالسنّ  من  ،جتهادهماب ،استنبطوه واستخرجوه اومل يبلغنا ذلك، أو قيل: نكّه 

 .(1)«الكتاب والسّنة
كما أّن ما اتّفق عليه السابقون األّولون، والذين اتّبعوهم »فمن قوله: 

اليت ختتّص هبا  ،كستنبط اخلصائص الثالث، «...ِبحسان، فعلينا أن كّتبعهم فيه
 .)السلفّية الواجبة(، وهي: الكّلّية، والقطعّية، واإللزامّية

ون االتّفاق ـّية(، أي: كـخصيصة )الكلّ كسـتنبط  ،ق(ـل )اتّفـظ الفعـلفمن ف 
 . منهم ونكّلهم، حبيث ال يوجد خمالف  (،السلف)حاصاًل من 
حنوها من  ، أو«...ني األّولنيالسابق بعضما اتّفق عليه »م يقل: ـفهو ل

 .«...ما اتّفق عليه السابقون األّولون»العبارات، بل قال: 
 مثاًل:  ،ق بينهما كبري، كالفرق بني قولكوالفر 

                                                           
 .111-9/113( جمموعة الفتاوى: 1)
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  .«قرأت كتب الزخمشريّ » -أ
 .«كتب الزخمشريّ   بعضقرأت » -ب

  ،ريّ ، أي: أّكك قرأت كتب الزخمش(الكّلّية)اجلملة األوىل ي فه م معَن  منف
 .(الكّلّية)كّلها؛ خبالف اجلملة الثاكية، فال تدّل على 

 ة(، من جهتني:يّ لكلّ ال يقدح يف )ا (املخالف الضعيف)ووجود 
ن يكون املخالف واحًدا، أو آحاًدا معدودين، ال يكن الضعف العددّي، أب -أ

 يكون ملخالفتهم قّوة، تتةّر يف هدم )االتّفاق السلفّي(.أن 
 -نىل بعضهم  -الضعف الثبوتـّي، أبن تكون الرواية، اليت كسبت الـمخالفة  -ب

 السلفّي(. ا قّوة، تتةّر يف هدم )االتّفاقةبواًت قطعيًّا؛ فال يكون هل ،غري اثبتة
ون ــك :خصيصة )القطعّية(، أيكسـتنبط  أيًضا، (قـاتّف) لـالفع مـن لفــظو 
 ها، أو حنو «يهفقوا علم اتّ وي أهنّ ما ر  »؛ فهو مل يقل: منهم صّح وقوعهقد  االتّفاق

 . «ما اتّفق عليه»، بل قال: من العبارات
 : ، مثاًل والفرق كبري بني قولك

  .«سأشرتي الكتاب الذي أّلفه الزخمشريّ » -أ
 .«أّلفه سأشرتي الكتاب الذي ي روى أّن الزخمشريّ » -ب

ففي اجلملة األوىل تكون كسبة أتليف الكتاب نىل الزخمشرّي قطعّية؛ ولكّنها 
 غري قطعّية.تكون يف اجلملة الثاكية 

 .«م فيهكّتبعهفعلينا أن »أّما خصيصة )اإللزامّية(، فت فه م من قوله: 
، م ِبحسان، والذين اتّبعوهني األّولنيالسابقا تقّدم أّن اتّفاق ِّ فاحلاصل 

ب علينا م، جيلز  فاق م  هو اتّ  بعضهم:خالف، من الثابت وقوعه، منهم، من دون 
م يبلغنا، ـل ،كّص كبويّ على  ،اّطالعهما نىل فاق راجعً باعه، سواء أكان هذا االتّ اتّ 
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 والسّنة.  ،من الكتاب ،ي االستنباطـف ،اجتهادهم نىل ،أم كان راجًعا
، لومعظم الصحابة من العرب؛ ولذلك كاكوا خري واسطة، لنقل الوحي املنز  

 .، ودرايةً نىل من جاء بعدهم، روايةً 
مل يبلغنا و  ،ةسواء قيل: نكّه كان منصوًصا يف السنّ »وهذا ما عناه بقوله: 

 .«السّنةمن الكتاب و  ،ابجتهادهم ،خرجوهاستنبطوه واست ذلك، أو قيل: نكّه ِّا
 ،دانــان أكيـرطـــــّية( شـّية(، وخصيصة )القطعـح أّن خصيصة )الكلّ ــوواض

بذلك  - ، أو اكتفى أحدمها، اكتفتمًعا خصيصة )اإللزامّية(؛ فإذا اكتفى الشرطانـل
 خصيصة )اإللزامّية(. -االكتفاء 

ة(؛ الدقيق يف )املنسوابت السلفيّ كان واجًبا على العلماء النظر   ،ومن هنا
 للتمييز بني ما هو جزء من )السلفّية الواجبة(، وما ليس هجزء منها.

 ،نيلدقيقا نياملسبار مها  - القطعّية()و (،)الكّلّية - ويكون هذان الشرطان
 هلذا النظر الدقيق الواجب األكيد.

يمة ألّن الق يف هذا املقام؛ ،التساهل -أبّي حال من األحوال  -وال جيوز 
ابلتمييز  ،ألكيدةب علينا العناية اوج  الكربى اليت ختتّص هبا )السلفّية الواجبة( ت  

 منها. هجزء ها، وبني ما ليسما هو جزء من بني
مييز بني حريص، ابلتـمعّي الـاية الصائغ األلـل عنـل هذه العناية، كمث  ـومث  

ة(، أو فة(، أو )املصوغات الرديئ)اجلوهرة القّيمة النادرة(، وبني )املصوغات املزي  
 )املصوغات الرخيصة(. 

على  ،فالقيمة الكربى للجوهرة النادرة تدعوه نىل احلرص الشديد األكيد
 جتن ب التساهل، يف فحص املصوغات؛ لكيال يلتبس النادر ابلتافه.

؛ ال تضاهيها قيمة أّي اتّفاق آخر خمالف ،وهكذا كان التّفاق السلف قيمة
 متساهل يف هذا األمر غالطًا، أو مغالطًا.ـكون الولذلك ي
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 مجاالت اليت تنتمي نليها )املنسوابت السلفّية(:ـوأبرز ال
 :قراءات القّراءجال ـم -1

ومن جاء  ،والتابعني ،من الصحابة ،ب نىل بعض السلفنس  ة قراءات ت  َثّ  
 :هامن، بعدهم، وهي خمالفة للقرآن الكرمي، وت سّمى )القراءات الشاّذة(

 منسوبة نىل أ ِّب بن كعب. قراءة -أ
 قراءة منسوبة نىل عبد هللا بن مسعود. -ب
 منسوبة نىل أِب الدرداء. قراءة -ج
 قراءة منسوبة نىل علّي بن أِب طالب. -د
 قراءة منسوبة نىل سعد بن أِب وقّاص. -ه
 قراءة منسوبة نىل عبد هللا بن عّباس.  -و
 رّي.احلسن البص منسوبة نىل قراءة -ز

 ابن حميصن.منسوبة نىل قراءة  -ح
 األعمش.منسوبة نىل قراءة  -ط
 اليزيدّي.منسوبة نىل قراءة  -ي

فإذا كاكت كسبة هذه القراءات الشاّذة نىل من ك سبت نليهم قطعّية الثبوت؛  
ذه املخالفات هب -ي بعض األلفاظ؛ ولذلك تكون ـم، فـخالفة للقرآن الكريـها مـفإكّ 

 ة مردودة؛ فال ت عّد جزًءا من )القرآن الكرمي(.شاذّ  -اجلزئّية 
 أّما ما اتّفق السلف، على القراءة به، اتّفاقًا كلّـيًّا قطعيًّا؛ فال ريب يف كوكه 

 من )القرآن الكرمي(.
لسلفّي(؛ فاق اووجود هذه )الـمخالفات الـجزئّية( ال يقدح يف كّلّية )االتّ  

 ّي.ـوتمن جهتني: الضعف العددّي، والضعف الثب
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 :مفّسرينـتفسارات الجال ـم -2
ى ـ تنتمي نلكثرية، ال  ،لفّية(ـعلى )منسوابت س ،ر(ـب التفسيـتملت )كتـاش 

 )السلفّية الواجبة(، وأبرزها:
املنسوابت اليت ي فه م منها وجود اختالف، بني السلف أكفسهم، يف التفسري؛  -أ

 خصيصة )الكّلّية(. بذلك فتنتفي
ـّمة التفسريات، نىل بعض السلف، وليس ة تنسب بعض  املنسوابت اليت  -ب

دليل قطعّي، على كون هذه التفسريات جزًءا من )االتّفاقات التفسرييّة السلفّية(؛ 
 فتنتفي بذلك خصيصة )الكّلّية(.

د ضعيفة؛ ـاكيـسا ر وي أبـّيما مـم تثبت، ةبواًت قطعيًّا، وال سـي لـاملنسوابت الت -ج
 لقطعّية(.خصيصة )ابذلك فتنتفي 

 :أسباب النزولجال رواايت ـم -3
شرط  رواًيت )أسباب النزول(، اليت فقدت خترج من )السلفّية الواجبة( كل   

 )الكّلّية(، أو فقدت شرط )القطعّية(، أو فقدت الشرطني مًعا.
ال يكن  ول(يف تعيني )سبب النز  ،فالرواًيت اليت ي فه م منها وجود اختالف 

  )السلفّية الواجبة(.أن تكون جزًءا من 
 -د الضعيفة وال سّيما ذات األساكي -والرواًيت اليت مل تثبت، ةبواًت قطعيًّا  

 ال يكن أن تكون جزًءا من )السلفّية الواجبة(.
ىل بعض اليت كسبت ن ،وخترج من )السلفّية الواجبة( أيًضا تلك الرواًيت 

د يكون بيان سبب النزول؛ فق داملراعلى أّن  ،ال يدّل داللة قطعّية ،السلف قواًل 
 هو بيان احلكم الشرعّي. :املراد املنسوب

 قد ،يةاآل لنزول دةمتعدّ  أسباب من روناملفسّ  يذكره وما»قال الزركشّي:  
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 أحدهم أنّ  والتابعني الصحابة عادة من رفع   وقد ماسيّ  ال ،الباب هذا من يكون
 هذا نمّ تتض اآلية هذه أنّ  كبذل ريدي   هفإكّ  ؛كذا يف اآلية هذه كزلت :قال نذا

 .(1)«يف كزوهلا السبب كان هذا أنّ  ال ،احلكم
 :أقوال الناسخ واملنسوخجال ـم -1

، اليت األقوال املنسوبة نىل السلف خترج من )السلفّية الواجبة( كل   وكذلك 
هلا عالقة مبوضوع )الناسخ واملنسوخ(، نذا فقدت شرط الكّلّية، أو شرط القطعّية، 

 رطني مًعا.أو الش
خ واملنسوخ( سافالرواًيت اليت ي فه م منها وجود اختالف، يف تعيني )الن

 يكن أن تكون جزًءا من )السلفّية الواجبة(.  ال
 -د الضعيفة وال سّيما ذات األساكي -والرواًيت اليت مل تثبت، ةبواًت قطعيًّا  

 ال يكن أن تكون جزًءا من )السلفّية الواجبة(.
عض تلك الرواًيت اليت كسبت نىل ب ،لسلفّية الواجبة( أيًضاوخترج من )ا 

قد راد بيان الناسخ واملنسوخ؛ فاملعلى أّن  ،ال يدّل داللة قطعّية ،السلف قواًل 
 .، أو حنو ذلكهو التخصيص :يكون املراد املنسوب

 رفع :وخواملنس ابلناسخ السلف ةعامّ  ومراد ،ومرادهقلت: » قال ابن القّيم: 
 والظاهر طلقوامل العامّ  داللة ورفع -ريناملتأخّ  اصطالح وهو - اترة لتههجم احلكم
 وتبيينه، فسريهوت د،يّ مق على لقمط محل أو تقييد، أو بتخصيص، انمّ  اترة، وغريها

 داللة رفع كذل نلتضم   ؛كسًخا والصفة والشرط االستثناء، ونليسمّ  منهنّ  حّت 
 اللفظ، ذلك غريب املراد بيان هو :لساهنم ويف ،عندهم فالنسخ املراد، وبيان ،الظاهر

صى، ال ما فيه ذلك من رأى ،كالمهم لأتمّ  ومن عنه، خارج أبمر بل  زالو  حي 

                                                           
 .32-1/31( الربهان يف علوم القرآن: 1)
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 .(1)«راملتأخّ  احلادث االصطالح على كالمهم محل   أوجبها نشكاالت به عنه
 :رواايت املّكّي واملدينّ جال ـم -5

ف، اليت ل املنسوبة نىل السلاألقوا خترج من )السلفّية الواجبة( كل   وكذلك 
هلا عالقة مبوضوع )املّكّي واملديّن(، نذا فقدت شرط الكّلّية، أو شرط القطعّية، 

 أو الشرطني مًعا.
تربوا أّن ّما مل يعـل ،والتابعون من بعدهم ،وكذلك الصحابة»قال الزركشّي: 

ر ، مل تتوفّ هِّا ال يسوغ اجلهل ب ،من فرائض الدين تفصيل ْجيع املّكّي واملدينّ 
الدواعي على نخبارهم به، ومواصلة ذكره على أمساعهم، وأخذهم مبعرفته. ونذا  

 أو مديّن، وأن ،تلف يف بعض القرآن: هل هو مّكيّ ساغ أن خي   ،كان كذلك
عنهم  واالجتهاد، وحينئذ فلم يلزم النقل ،عملوا يف القول بذلك ضراًب من الرأيي  

 على من دخل يف اإلسالم بعد اهلجرة أن يعرف كلّ ذكر املّكّي واملديّن، ومل جيب 
مدكّية. فيجوز أن يقف يف ذلك، أو يغلب  أو ،كزلت قبل نسالمه: مّكّيةأ   ،آية

بطل ما تومّهوه من وجوب كقل هذا،  ،على ظّنه أحد األمرين؛ ونذا كان كذلك
 .(2)«ووجوب ارتفاع اخلالف فيه ،أو شهرته يف الناس؛ ولزوم العلم به هلم

 :األحاديثجال رواية ـم  -6
 خترج من )السلفّية الواجبة( الكثري من الرواًيت احلديثّية، وأبرزها: 

 الرواًيت ذات األساكيد الضعيفة، وال سّيما رواًيت الضعفاء واملتّـه مني. -أ
 تضعيفها.يف الرواًيت اليت اختلف العلماء، يف تصحيحها، و  -ب
 .ليغّيةغري التببصفته البشريّة،  ،نىل النيّب  ،الرواًيت اليت ت نس ب فيها أقوالٌ  -ج

                                                           
 .2/66( نعالم املوّقعني: 1)
 .1/132( الربهان يف علوم القرآن: 2)
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 .بويّةغري ك أقوالٌ  - (السلف)بعض  نىل - فيها نسباليت ت   الرواًيت -د
 ة املعتربة.طعيّ لقداللة قطعّية، على خمالفة األدّلة ا ،امتوهن اليت تدلّ الرواًيت  -و
 ينها.مع بها بعًضا، وال يكن اجلاليت يعارض بعض   ،الرواًيت اآلحاديّة -ز
 :الع ق ديّةجال األحكام ـم -7

م ـأعل هم -وال سّيما جيل الصحابة  -ح( ـي أّن )السلف الصالـال ريب ف 
أبصول اإليان، وفروعه؛ فإّن مصدر عقائدهم اإلياكّية  ،الناس بعد األكبياء 

 .ل: )الوحي القرآيّن(، و)الوحي النبوّي(هو الوحي املنز  
لغيب، ان اإليان ابة السقيمة(. وكالفلسفات القديوقد سلموا من أتةري ) 

ـثمر عماًل ، واالقتصار على ما ي  والتسليم للوحي، واالقتصار على ما يكن العلم به
ذلك كاكت ؛ ول، أو اّتصف هبا معظمهم: أبرز الصفات اليت اّتصفوا هباصاحلًا

 كقّية صافية.  - غالًبا - عقائدهم
صدر األصفى يًّا قطعيًّا: هو املـح(، اتّفاقًا كلّ ـلفما اتّفق عليه )السلف الصا 

 معرفة )األحكام الع ق ديّة اإلسالمّية(.ـل
 وصفة، )الكّلّية( صفة(، بالـمنسوب الع ق ديّ اّتصاف )وهذا يعن وجوب  

سوبة( فإذا فقدت )العقيدة املن .كون جزًءا من )السلفّية الواجبة(ي)القطعّية(؛ ل
 .لواجبة(جزًءا من )السلفّية اعّد ت  ال فقدهتما مًعا، ف نحدى هاتني الصفتني، أو

 :أبرزها ،كثرية  ديّةق  ولذلك خترج من )السلفّية الواجبة( منسوابت ع   
وليست  ؛بعض التابعنيالصحابة، أو  بعض نىل ،منسوبةأن تكون العقيدة  -أ

 .كّلهم، ةبواًت قطعيًّا  ،اثبتة عن السلف
يف  (،سلفال)بني  متةّر(، اختالف)وجود  (ةديّ ق  الرواًيت الع  )م من فه  أن ي   -ب

 نىل بعضهم.املنسوبة املنسوبة نليهم، أو  ،بعض العقائد
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ائمة على ق -أو املنسوبة نىل بعضهم  -أن تكون العقيدة املنسوبة نليهم  -ج
 .ضّعفها العلماء، اتّفاقًاأحاديث 

ائمة على ق -م أو املنسوبة نىل بعضه -أن تكون العقيدة املنسوبة نليهم  -د
 أحاديث، اختلف العلماء يف تصحيحها، أو يف تضعيفها.

ائمة على ق -أو املنسوبة نىل بعضهم  -أن تكون العقيدة املنسوبة نليهم  -ه
 ، لكّنها غري قطعّية الثبوت.، اتّفاقًاأحاديث صّححها العلماء

ة على ائمق -أو املنسوبة نىل بعضهم  -أن تكون العقيدة املنسوبة نليهم  -و
 أقوال غري كبويّة.

ة داللة دالّ  -أو املنسوبة نىل بعضهم  -أن تكون العقيدة املنسوبة نليهم  -ز
 على خمالفة األدّلة القطعّية املعتربة. ،قطعّية

 العملّية: جال األحكامـم -8
 خترج من )السلفّية الواجبة( الكثري من )املنسوابت العملّية(، وأبرزها:

سواًب نىل بعض السلف، كأن يكون واحًدا من الصحابة، أن يكون الرأي من -أ
أو واحًدا من التابعني، أو آحاًدا من الصحابة، أو آحاًدا من التابعني؛ وليس رأًًي 

 كّلهم، ةبواًت قطعيًّا.  ،عن السلف ،اثبًتا
بعض  يف (،السلف)بني  متةّر(، اختالف)وجود  (الرواًيت)م من فه  أن ي   -ب

 نىل بعضهم.املنسوبة نسوبة نليهم، أو اآلراء العملّية، امل
قائًما  -أو املنسوب نىل بعضهم  -أن يكون الرأي العملّي املنسوب نليهم  -ج

 على أحاديث ضّعفها العلماء، اتّفاقًا.
قائًما  -أو املنسوب نىل بعضهم  -أن يكون الرأي العملّي املنسوب نليهم  -د

 و يف تضعيفها.يف تصحيحها، أ ،على أحاديث، اختلف العلماء
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داالًّ  -أو املنسوب نىل بعضهم  -أن يكون الرأي العملّي املنسوب نليهم  -ه
 داللة قطعّية، على خمالفة األدّلة القطعّية املعتربة.

 جدًّا: ني،مهمّ  ينر أموال بّد من اإلشارة أخريًا، نىل 
ه، ال ريب في ع،ــّق واقـــو حــه :لفّية الواجبة(ـمن )الس جـزء هوا ـمكّل  -األّول

 للصورة التنزيلّية.املوافقة  موافق كلّ 
 من )السلفّية الواجبة(، فهو قسمان: هجزء يسـأّما ما ل 

 ما هو حّق، موافق للصورة التنزيلّية، لكن مل يثبت اتّفاق السلف عليه، ةبواتً  -1
 قطعيًّا. فمن اطّلع على أدّلة يراها كافية للقطع، فالواجب عليه بياهنا للناس.

 منليه؛ ألهنّ  او بعض السلف ذهب ما هو ابطل، خمالف للصورة التنزيلّية، لكنّ  -2
 أكّه من قبيل احلّق. واظنّ 

وكثري من جمتهدي السلف واخللف قد قالوا وفعلوا ما هو »قال ابن تيمّية: 
ًيت ظّنوها صحيحة، ونّما آل ،بدعة، ومل يعلموا أكّه بدعة؛ نّما ألحاديث ضعيفة

 . (1)«د منها، ونّما لرأي رأوه، ويف املسألة كصوص مل تبلغهمر  م يـ  ـلفهموا منها ما 
 قــيّتف ادــيك ال ولــاألص يـف ،دّ قّ ـال لـائــمس فإنّ »قال ابن تيمّية أيًضا: و 

 ابة،ـحالص نـم لف،ــالس بعضها يـف تنازع مال   كذلك، انـك لو نذ طائفة؛ عليها
 .(2)«والتابعني...

 كثري يف ،منهم كثري أخطأ السلف فإنّ  وأيًضا،»ا: وقال ابن تيمّية أيضً 
 .(3)«.بذلك.. التكفري عدم على واتّفقوا املسائل، هذه من

                                                           
 .13/111( جمموعة الفتاوى: 1)

 .6/36( جمموعة الفتاوى: 2)
 .12/263( جمموعة الفتاوى: 3)
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ا من عن السلف، وغالبه ،وي يف هذا آاثر كثريةوقد ر  »وقال ابن كثري: 
قد  نها مار فيها، وهللا أعلم حبال كثري منها، ومنظ  لي   ؛لنق  اليت ت   ،اإلسرائيلّيات

داه من الذي أبيدينا، ويف القرآن غنية عن كّل ما ع كذبه؛ ملخالفته احلقّ ع بقط  ي  
ع فيها ضا ال تكاد ختلو من تبديل وزًيدة وكقصان، وقد و  األخبار املتقّدمة؛ ألهنّ 

 . (1)«أشياء كثرية
، (، غالًباةخمالفات مذهبيّ )يتّدي نىل  خمالفة )السلفّيات غري الواجبة( -الثاين

 (.ّيةاإلسالمق احلقائسلفّية الواجبة(؛ فإكّه يتّدي نىل خمالفة )خبالف خمالفة )ال
ملواجهة  ؛نىل االستمساك حبقائق )السلفّية الواجبة( ،ولذلك جتب الدعوة 

، والقرآكّيني، عصراكّينيالالعلماكّيني، و محرّ فني، من ـتعطيالت املعطّ لني، وحتريفات ال
 . مّية( الكربىوأمثاهلم من الذين ي نكرون )احلقائق اإلسال

مّتقني ـي مقام )السلفّيات غري الواجبة(، فالواجب على العلماء الـأّما ف 
عتمدوا على أن ي -قبل التوج ه نىل حماولة )االجتهاد( يف مسائلها  -مجتهدين ـال

 مّتقني(؛ لتهيئة الوضع املناسب لالجتهاد الصحيح.ـخارج الـ)م
على املسائل  ،اثكًيا نويقتصرو  .ّيةحببل احلقائق اإلسالم ،أّواًل  نيعتصمو  

ة ائل النظريّ يف املسائل الدقيقة، واملس ،الدخول   العاّمة   ، وجيّنبونذات الثمار العملّية
ف، ابتغاء مرضاة هللا، واتّقاء غضبه؛ للخروج من اخلال ؛اثلثًا حيتاطونو  .اخلالصة
 .ديًا وحديثًا، قمن املختلفني ،مبا جرى لغريهم ،رابًعا نويعتربو  .ذلك همما أمكن

 .صيبونني ي  ح ،طئون، وبصواب خمالفيهمحني خي   ،أبخطائهم ،خامًسا نعرتفو يو 
فإذا فعلوا ذلك، فعسى هللا أن يوّفقهم نىل االجتهاد الصحيح السليم،  

  الربيء من خمالفة )احلقائق اإلسالمّية(.

                                                           
 .3/199( تفسري القرآن العظيم: 1)
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 بيان

 

يهجرها كثري  ،كبرية  حقيقةةبات إل؛ كتاب )براءة اإلسالم(  فت  ألّ قد  كنت  
 جهاًل، أو بغًيا، أو خوفًا، وهي )براءة اإلسالم( من األابطيل:      ؛من الناس

اليت أكتجها بعض )أعداء اإلسالم(، مـّمن يصّرحون بـمعـاداة )اإلسالم(،  -1
 سّيما من أتباع الـمناهج الثالةة: )الالدينـّي، واليهودّي، والـمسيحّي(. وال
ناء اإلسالم(، مـّمن يصّرحون بـمـواالة )اإلسالم(، قديًا اليت أكتجها بعض )أب -2

 وحديثًا، وال سّيما من أتباع الـمناهج الروائّية: )القائمة على الرواًيت(.
من  ،شرةعلى ع من أابطيل أعدائه، اعتمدت   ،رئة )اإلسالم(ـي سبيل تبـوف 

راءة، ـب، وافرتاض الّق الدفاع، وأهلّية القاضيـ، هي: ح(ادلةـمحاكمة العـال)ادئ ـمب
هم، وقطعّية األدّلة، والتجرمي التوافقّي، وشخصّية اجلرية، وترات ب التهم، وتساق ط الت

 والتسويغ املقامّي، واملوازكة العادلة.
ث كثرية،  من أابطيل املنسوبني نليه، كتبت  مباح ،ويف سبيل تربئة )اإلسالم( 

خر مة(، وكان بعضها اآلـجريـال كان بعضها جزًءا من الكالم على مبدن )شخصّية
 جزًءا من الكالم على مبدن )املوازكة العادلة(.

ا، هـنخراجرأيت  ؛ ولذلك ابلـمئـات مباحثـهذه ال اتـت صفحد كاكـوق 
 هبيأة كتاب مستقّل، مع بعض التعديالت، والتصحيحات، والزًيدات.

 على، (الكتاب صيغة التنكري: )حقائق مهجورةهذا يف عنوان  وقد آةرت  
 مهجورة(؛ للداللة على أمرين مهّمني:ـحقائق الـصيغة التعريف: )ال

 ها.هي بعض احلقائق املهجورة، ال كلّ  يف هذا الكتاب:املذكورة، أّن احلقائق  -1
 م.هم بعض الناس، ال كّله يف الكتاب: ،املذكورة أّن الذين هجروا احلقائق -2

 وهللا يهدي من يشاء نىل صراط مستقيم.
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 م.2115ه/1123بريوت، الطبعة األوىل،  -
ه، متّسسة الرسالة، 611ت ،القرطيبّ أبو عبد هللا اجلامع ألحكام القرآن،  .11

 م.2116ه/1121بريوت، الطبعة األوىل، 
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ه، دار عامل الفوائد، مّكة املكّرمة، الطبعة 191ت ،جالء األفهام، ابن القّيم .12
 ه.1129األوىل، 

ه، متّسسة النشر 1266جواهر الكالم، حمّمد حسن النجفّي، ت .13
 ه. 1131اإلسالمّي، الطبعة األوىل، 

دار ه، 119، حميي الدين احلنفّي، تاجلواهر املضّية يف طبقات احلنفّية .11
 م.1333ه/1113، الثاكيةمصر، الطبعة  -هجر، اجليزة 

، مّكة املكّرمة، الطبعة ه، دار عامل الفوائد191ت ،حادي األرواح، ابن القّيم .19
  ه. 1125األوىل، 

ه، دار الكتب العلمّية، بريوت، الطبعة 191ت ،احلاوي الكبري، املاورديّ  .16
  م.1331ه/1111األوىل، 

 م، الطبعة الثالثة.1353احلكومة اإلسالمّية، اخلميّن، ت .11
 ةاحلالل واحلرام يف اإلسالم، القرضاوّي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثاكي .15

 م.1331ه/1115والعشرون، 
ه، دار اإلمام الرّواس، بريوت، 931دفع شبه التشبيه، ابن اجلوزّي، ت .13

 م.2111ه/1125الطبعة الرابعة، 
م، دار الشايع، القاهرة، 1355رسائل نىل اإلمام الشافعّي، سّيد عويس، ت .51

 م.1315الكويت، الطبعة الثاكية، 
لشروق، بريوت، الطبعة م، دار ا1319ت ،رسالة التوحيد، حمّمد عبده .51

 م.1331ه/1111األوىل، 
، ، القاهرةالشعبدار ، ه169ت ،القشرييّ ، أبو القاسم ةالرسالة القشرييّ  .52

 م.1353ه/1113
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ه، دار عامل الفوائد، مّكة املكّرمة، الطبعة األوىل، 191ت ،الروح، ابن القّيم .53
 ه.1132

ة الطبع، ة املكّرمةدار عامل الفوائد، مكّ ه، 511الروض الباسم، ابن الوزير، ت .51
 . ه1113األوىل، 

ه، املكتب اإلسالمّي، بريوت، الطبعة 931ت ،زاد املسري، ابن اجلوزيّ  .59
 م.1351ه/1111الثالثة، 

ه، متّسسة الرسالة، بريوت، الطبعة السابعة 191ت ،زاد املعاد، ابن القّيم .56
 م.1331ه/1119والعشرون، 

مكتبة املعارف،  م،1333ت ،سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباينّ  .51
 م.1336ه/1116الرًيض، الطبعة األوىل، 

م، دار 1336ت ،حمّمد الغزايلّ السّنة النبويّة بني أهل الفقه وأهل احلديث،  .55
 م.1353الثالثة، ، الطبعة بريوت - الشروق، القاهرة

ه، متّسسة الرسالة، بريوت، الطبعة 115ت ،سري أعالم النبالء، الذهيبّ  .53
  األوىل.

 األوىل، حزم، بريوت، الطبعة ابن دار ه،1291ت ،الشوكاينّ ار، السيل اجلرّ  .31
 م.2111ه/1129

ه، دار القارئ، بريوت، الطبعة 616ّي، تاحللّ  اإلسالم، ْنم الدين شرائع .31
   م.2111ه/1129احلادية عشرة، 

ه، دار الكتب العلمّية، 516ت ،شرح التبصرة والتذكرة، زين الدين العراقيّ  .32
 م. 2112ه/1123، بريوت، الطبعة األوىل

ه، دار 315ت ،شرح الدّوايّن على العقائد العضديّة، جالل الدين الدّواينّ  .33
 ه.1311الطباعة العامرة، 
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م، دار الوطن، الرًيض، 2111ت ،شرح رًيض الصاحلني، ابن عثيمني .31
  ه.1121 - 1126الطبعة األوىل، 

، ه، مكتبة الباز، مّكة املكّرمة162ت ،رح سنن ابن ماجه، مغلطايش .39
 م.1333ه/1113الطبعة األوىل، 

شرح العقيدة الطحاويّة، املكتب اإلسالمّي، بريوت، دمشق، الطبعة الثامنة،  .36
 م.1351ه/1111

ه، دار الكتب العلمّية، 561شرح فتح القدير، ابن اهلمام احلنفّي، ت .31
 م.2113ه/1121بريوت، الطبعة األوىل، 

دار الثرًّي، الرًيض، الطبعة م، 2111ت ،شرح املنظومة البيقوكّية، ابن عثيمني .35
  م.2113ه/1123الثاكية، 

بريوت، الطبعة  -ه، دار ابن كثري، دمشق 296ت ،صحيح البخاريّ  .33
  م.1333ه/1111اخلامسة، 

، دار نحياء الرتاث العرِّب، ه156، تصحيح البخارّي بشرح الكرماينّ  .111
 م.1351ه/1111بريوت، الطبعة الثاكية، 

يث، القاهرة، الطبعة األوىل، ه، دار احلد261ت ،صحيح مسلم .111
 م.1331ه/1112

ه، املطبعة املصريّة ابألزهر، الطبعة 616ت ،شرح النوويّ بمسلم صحيح  .112
  م.1323ه/1311األوىل، 

دار العاصمة، الرًيض، الطبعة ، ه191ت ،مقيّ الابن ، الصواعق املرسلة .113
 .ه1115األوىل، 

المّي، دار الغرب اإلسه، 613ت ،ابن الصالحصياكة صحيح مسلم،  .111
 م. 1351ه/1111بريوت، 
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عة الطب، بريوت ،ةدار الكتب العلميّ ، ه322الضعفاء الكبري، العقيلّي، ت .119
 .م1351/ه1111األوىل، 

دار عامل الفوائد، مّكة املكّرمة، ه، 191اهلجرتني، ابن القّيم، ت طريق .116
  ه.1123الطبعة األوىل، 

مّي، الطبعة اإلسال النشر م، متّسسة1313الوةقى، اليزدّي، ت العروة .111
 ه.1121األوىل، 

بريوت، الطبعة  -ه، دار ابن كثري، دمشق 355خطّاِّب، تـالعزلة، ال .115
 م.1331ه/1111الثاكية، 

العصراكّيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب، حمّمد حامد الناصر،  .113
 م. 2111ه/1122مكتبة الكوةر، الرًيض، الطبعة الثاكية، 

 ه.1351م، الطبعة الثاكية، 1361املظّفر، ت عقائد اإلمامّية، حمّمد رضا .111
دار طيبة،  ه،359ت، الدارقطّن، العلل الواردة يف األحاديث النبويّة .111

 م.1331ه/1119الرًيض، الطبعة األوىل، 
ه، بريوت، دار الكتب العلمّية، 599ت ،عمدة القاري، بدر الدين العينّ  .112

  م.2111ه/1121الطبعة األوىل، 
م، مكتبة الرتاث اإلسالمّي، الطبعة 1333ت ،فتاوى الشيخ األلباينّ  .113

  م.1331ه/1111األوىل، 
متّسسة الشيخ  م،2111ت ،عثيمنيابن  فتاوى كور على الدرب، .111

 ه.1131بن صاحل العثيمني اخلرييّة، الرًيض، الطبعة األوىل،  حمّمد
 ه، دار املعرفة، بريوت.592ت ،فتح الباري، ابن حجر العسقالينّ  .119
ريّة، ــمكتبة العصـه، ال123ت ،داديّ ـــور البغــــرق، أبو منصـــفن الـرق بيــالف .116

 م.1339ه/1116بريوت،  -صيدا 
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م، دار ومكتبة اهلالل، 1313فلسفات نسالمّية، حمّمد جواد مغنّية، ت .111
 م.  1333بريوت، دار اجلواد، بريوت، الطبعة السادسة، 

املكّرمة، الطبعة ه، دار عامل الفوائد، مّكة 191ت ،الفوائد، ابن القّيم .115
 ه.1123األوىل 

ه، مكتبة احملاّليّت، الطبعة 1111الفوائد الطوسّية، احلّر العاملّي، ت .113
 ه.1132الثالثة، 

ه، دار الكتب 1229، اللكنوّي، تم الثبوتبشرح مسل  فواتح الرمحوت  .121
 م.2112ه/1123العلمّية، بريوت، الطبعة األوىل، 

ار الشروق، بريوت، الطبعة م، د1366ت ،يف ظالل القرآن، سّيد قطب .121
 م. 2113ه/1123الثاكية والثالةون، 

 م، املكتب1366ت املعّلمّي، الرمحن عبد العقائد، تصحيح نىل القائد .122
 .م1351/ه1111 الثالثة، اإلسالمّي، بريوت، دمشق، الطبعة

طبعة ال، دمشق، دار القلم، صالح اخلالديّ ، القرآن وكقض مطاعن الرهبان .123
 .م2111/ه1125 ،األوىل

القرآكّيون العرب وموقفهم من التفسري دراسة كقديّة، ْجال بن حمّمد بن  .121
 م.2119ه/1136أمحد هاجر، دار التفسري، جّدة، الطبعة األوىل، 

القصص القرآيّن، صالح اخلالدّي، دار القلم، دمشق، الدار الشامّية،  .129
 م.1335ه/1113بريوت، الطبعة األوىل، 

م، متّسسة الرسالة 1311ت، لقامسيّ قواعد التحديث، ْجال الدين ا .126
 م.2111ه/1129انشرون، بريوت، الطبعة األوىل، 

، مكتبة ه356ت ،يّ أبو طالب املكّ  ،قوت القلوب يف معاملة احملبوب .121
 م.2111ه/1122دار الرتاث، القاهرة، الطبعة األوىل، 
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، ةدار الكتب العلميّ ، ه631ت ،الدين ابن األةري عزّ ، الكامل يف التاريخ .125
 م. 1351/ه1111، األوىلالطبعة ، وتبري 
 الكتاب املقّدس، ترْجة فان دايك.  .123
ه، مكتبة العبيكان، الرًيض، الطبعة 935الكّشاف، الزخمشرّي، ت .131

 م.1335ه/1115األوىل، 
ه، مكتبة القدسّي، 1162كشف اخلفاء ومزيل اإللباس، العجلويّن، ت .131

 ه.1391القاهرة، 
ه، دار 931ت ،وزيّ كشف املشكل من حديث الصحيحني، ابن اجل .132

  الوطن، الرًيض.
ه، دائرة املعارف 163ت ،الكفاية يف علم الرواية، اخلطيب البغداديّ  .133

  ه.1391العثماكّية، 
، دار هنضة مصرم، 1336ت ،حمّمد الغزايلّ كيف كتعامل مع القرآن،  .131

 م.2119، السابعةالقاهرة، الطبعة 
مطبوعات ـال ه، مكتب592ت ،يّ ـميزان، ابن حجر العسقالكـلسان ال .139

 م.2112ه/ 1123، حلب، الطبعة األوىل،اإلسالمّية
، دار العلم للمالينيم، 1356، تالصاحل صبحيّ ، مباحث يف علوم القرآن .136

 .م1311 ،العاشرةالطبعة بريوت، 
ه، دار الكتاب 161ي فقه اإلمامّية، أبو جعفر الطوسّي، تـاملبسوط ف .131

 م.1332ه/1112اإلسالمّي، بريوت، 
، دار الصميعّي، الرًيض، ه115ت ،اجلوينّ  ت، أبو املعايلالورقان ـمت .135

 م.1336ه/1116الطبعة األوىل، 
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واجملّلد م، وآخرون، اجملّلد األّول، 1339ت ،جمّلة املنار، حمّمد رشيد رضا .133
 واجملّلد التاسع والعشرون.السابع، 

ه، دار املرتضى، بريوت، 915جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربسّي، ت .111
 م.2116ه/1121بعة األوىل، الط
، جممع امللك فهده، 125ت ،بن تيمّية شيخ اإلسالم أمحد جمموع فتاوى .111

 م.2111ه/1129، املدينة املنّورة
م، 2111ت ،جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حمّمد بن صاحل العثيمني .112

 ه.1113دار الوطن، الرًيض، الطبعة األخرية، 
م، دار القاسم، 1333ت ،ابز جمموع فتاوى ومقاالت متنّوعة، ابن .113

 الرًيض، الطبعة األوىل.
منصورة، الطبعة ـاء، الــــه، دار الوف125ت ،الفتاوى، ابن تيمّية ةجموعـم .111

 م.2119ه/1126الثالثة، 
ه، دار الكتب العلمّية، 912ت ،محّرر الوجيز، ابن عطّية األكدلسيّ ـال .119

  م.2111ه/1122بريوت، الطبعة األوىل، 
ه، دار الكتب العلمّية، 196ت ،ر، ابن حزم األكدلسيّ احملّلى ابآلاث .116

  م.2113ه/1121بريوت، الطبعة الثالثة، 
معارف، ـم، مكتبة ال1333ت ،خمتصر صحيح اإلمام البخارّي، األلباينّ  .111

 م.2112ه/1122الرًيض، الطبعة الشرعّية اجلديدة األوىل، 
اضي، ق، أمحد بن عبد الرمحن المذهب أهل التفويض يف كصوص الصفات .115

 م.1336ه/1116دار العاصمة، الرًيض، الطبعة األوىل، 
دار الرسالة ه، 691ت ،سبط ابن اجلوزيّ ، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان .113

 . م2113/ه1131الطبعة األوىل، ، ة، دمشقالعامليّ 



169 

ه، دار ابن حزم، بريوت، 196ت ،مراتب اإلْجاع، ابن حزم األكدلسيّ  .191
 م.1335ه/1113الطبعة األوىل، 

ه، دار الكتب العلمّية، 669ت ،املرشد الوجيز، أبو شامة املقدسيّ  .191
 م.2113ه/1121بريوت، الطبعة األوىل، 

م، مكتبة األلفني، 1331املسائل املنتخبة، فتاوى حمّمد الروحايّن، ت .192
 م. 1336ه/1111الكويت، الطبعة األوىل، 

، م، دار ومكتبة البصائر1333مسائل وردود، فتاوى حمّمد الصدر، ت .193
 م.2111ه/1131بريوت، 

 الصحابة، جّدة.  ه، مكتبة911، ابن طاهر املقدسّي، تمسألة التسمية .191
سة الرسالة، بريوت، الطبعة متسّ ه، 919، أبو حامد الغزايّل، تاملستصفى .199

 .م1331ه/1111األوىل، 
 مرعشيّ ـال م، مكتبة1311الطباطبائّي، ت حسنـم روة،ـــــالع كــتمســمس .196

 ه.1111 النجفّي،
 الطبعة األوىل الداورّي، م، مكتبة1332اخلوئّي، ت الفقاهة، صباحم .191

 احملّققة.
ه، متّسسة الرسالة، 931ت ،املصّفى أبكّف أهل الرسوخ، ابن اجلوزيّ  .195

 م.1356ه/1116بريوت، الطبعة الثاكية، 
الطبعة ، بريوت ،عامل الكتب، ه311ت ،اجالزجّ ، معاين القرآن ونعرابه .193

 .م1355/ه1115 ،األوىل
ه، دار الكتب العلمّية، 613ت ،رفة أكواع علوم احلديث، ابن الصالحمع .161

 م.2112ه/1123بريوت، الطبعة األوىل، 
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، ، أمحد الغماريّ جامع الصغريـي الـموضوعة فـمغري على األحاديث الـال .161
 م.1352ه/1112م، دار الرائد العرِّب، بريوت، 1361ت
ر ــجمع الذخائـه، م1131ّي، تـع، الفيض الكاشاكــرائــــح الشـــمفاتي .162

 ه.1111اإلسالمّية، 
طبعة ال، دمشق ،دار القلم، صالح اخلالديّ ، مفاتيح للتعامل مع القرآن .163

 م.1331/ه1119، الثاكية
 ،يّ ـاس القرطبأبو العبّ ، لمـــــكل من تلخيص كتاب مســــما أشـمفهم لـال .161
 -ب، دمشق بريوت، دار الكلم الطيّ  -دار ابن كثري، دمشق ، ه696ت

 .م1336/ه1111الطبعة األوىل، ، بريوت
م، منشورات 1311مقتل احلسني )حديث كربالء(، عبد الرزاق املقّرم، ت .169

 الشريف الرضّي. 
 رــالنش م، متّسسة1311حّمد تقّي اآلملّي، تـع، مــــوالبي مكاسبـال .166

 اإلسالمّي. 
ألوىل، ه، دار العاصمة، الرًيض، الطبعة ا191ت ،املنار املنيف، ابن القّيم .161

 م. 1336ه/1116
ه، دار الكتب العلمّية، بريوت، الطبعة 931ت ،املنتظم، ابن اجلوزيّ  .165

 م. 1332ه/1112األوىل، 
ه، جامعة حمّمد بن سعود، 125ت ،منهاج السّنة النبويّة، ابن تيمّية .163

 م.  1356ه/1116الرًيض، الطبعة األوىل، 
الطبعة الثاكية،  ه، دار الفكر، دمشق،133ت ،املنهل الروّي، ابن ْجاعة .111

 م.1356ه/1116
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ه، دار ابن عّفان، اخلرب، الطبعة األوىل، 131ت ،املوافقات، الشاطيبّ  .111
  م.1331ه/1111

مواقف الشيعة، علّي األمحدّي املياْنّي، متّسسة النشر اإلسالمّي، الطبعة  .112
 ه.1131الثالثة، 

 موسوعة بيان اإلسالم، جلنة، دار هنضة مصر.  .113
 وزارة األوقاف، الكويت. املوسوعة الفقهّية،  .111
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