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﴿ وَل تلبِسوا اْلق بِاْلا ِط ِل وتكتموا اْلق وأنتم تعلمون﴾ .
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حق اْلق ويب ِطل اْلا ِطل ولو ك ِره المج ِرمون﴾ .
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﴿ بَل نق ِذف بِاْل ِق لَع اْلا ِط ِل فيدمغه فإِذا هو زاهِق﴾ .
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﴿ وقل جاء اْلق وزهق اْلا ِطل إِن اْلا ِطل َكن زهوقا﴾ .
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﴿ قل جاء اْلق وما يب ِدئ اْلا ِطل وما يعِيد﴾ .
()1

( )1البقرة.42 :
( )2األنفال.8 :
( )3األنبياء.18 :
( )4اإلسراء.81 :
( )5سبأ.44 :


الـ ّ
مقدمة
الناظر  -يف أحوال الناس  -جيد التخالف بينهم فاشيًا ،وجيد التوافق بينهم
اندرا ،فيشيع بينهم التباغض والتشامت والتالعن والتدابر والتعادي والتضارب
ً
والتقاتل؛ ويندر بينهم التعاطف والتالطف والرتاحم والتعاون والتآخي والتعايش
والتسامل.
احلق ،وهلذه املخالفة صوراتن:
وللتخالف سبب رئيس ،هو خمالفة ّ
للحق ،كرجلني يتضارابن على مال
 -1أن يكون املتخالفان كالمها خمالفني ّ
للحق ،ومتخالفان.
غريمها؛ ليسرقاه ،فهما خمالفان ّ

للحق ،ويكون اآلخر مواف ًقا للح ّق ،كرجلني
 -2أن يكون أحد املتخالفني خمال ًفا ّ
لص يريد سرقته ،فصاحب
يتضارابن على مال ،أحدمها صاحب املال ،والثاين ّ
للحق.
اللص املعتدي خمالف ّ
املال موافق ّ
للحق ،و ّ
كل
فمخالفة ّ
كل صور التخالف ،ولو أ ّن ّ
احلق هي السبب األكرب ،يف ّ
أبدا.
كل خطوة من خطواهتم  -ملا ختالفوا ً
الناس عملوا مبقتضى ّ
احلق  -يف ّ
للحق  -يف كثري من أحواهلم وأحياهنم  -أمر
لكن خمالفة أكثر الناس ّ
و ّ
واقع ،ال يكن نككاره ،ونّا تكون املخالفة؛ لثالةة أسباب رئيسة ،هي:
 -1اجلهل :هو اخللل يف صفة العلم ،والناس ليسوا سواء يف العلم ،فمنهم العامل،
ومنهم املتعلّم ،ومنهم اجلاهل.
والعلم واجلهل أمران كسبيّان ،فقد تعلم ما جيهله غريك ،وقد جتهل ما يعلمه
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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
يوما ،أصيب هبا ،أو ببعضها ،يف يوم آخر،
اجلهل العارض؛ فإن خال منها أحدان ً
ونن خال منها ساعة ،أصيب هبا ،أو ببعضها ،يف ساعة أخرى ،ونن خال منها
نكسان ،أصيب هبا غريه.
واجلهل على درجات ،كما أ ّن العلم على درجات ،والناس متفاوتون يف
عموما يف االتّصاف ببعض
درجات العلم ،ودرجات اجلهل ،ولكنّهم مشرتكون ً
اجلهل ،وببعض العلم.
احلق،
احلق؛ فإ ّن من جيهل ّ
واجلهل سبب رئيس ،من أسباب خمالفة ّ
سيخالفه ،غالبًا ،كرجل أخذ مال غريه ،وهو حيسبه ماله ،وكامرأة أخذت طفل
غريها ،وهي حتسبه طفلها ،وكقاض جيهل براءة الربيء ،فيحكم عليه ابإلداكة ،أو
جيهل نجرام اجملرم ،فيحكم عليه ابلرباءة.
تتصور ما يكن أن يفعله جهل اجملنون ،وجهل األمحق ،وجهل
ولك أن ّ
الطفل ،وجهل السكران ،وجهل النعسان ،وجهل الناسي ،وجهل الساهي ،وجهل
الغافل ،وجهل غري املتعلّم ،وجهل العامل واملتعلّم ،حني جيهالن بعض ما يعلمه
احلق.
غريمها من ّ
 -2اهلوى :هو اخللل يف صفة الرغبة ،والناس ليسوا سواء يف الرغبة ،فمنهم من
احلق،
الشر ،ومنهم من ييل نىل ّ
يرغب يف فعل اخلري ،ومنهم من يرغب يف فعل ّ
ومنهم من ييل نىل الباطل ،ومنهم املذبذب بينهما.
والرغبة احلسنة ،والرغبة السيّئة أمران كسبيّان ،فقد ترغب اليوم يف فعل
غدا حنو
احلق ،وييل ً
اخلري ،وترغب ً
الشر .وقد ييل قلبك اليوم حنو ّ
غدا يف فعل ّ
احلق ،واخلري،
الباطل؛ وقد تكون  -يف غالب أحوالك وأحياكك  -راغبًا يف ّ
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الشر والباطل واملنكر.
واملعروف؛ وقد تكون  -يف الغالب  -راغبًا يف ّ
احلق؛ فإ ّن من ييل قلبه عن العمل
واهلوى سبب رئيس ،من أسباب خمالفة ّ
ابحلق ،نىل العمل ابلباطل ،سيخالف احل ّق ،يف عمله ،غالبًا.
ّ
وللهوى ع ّدة درجات ،أبرزها:

لكن صاحبه ال يلبث
أ -اهلوى العارض :وهو هوى ال يكاد خيلو منه نكسان ،و ّ
احلق.
أن يعود برغبته نىل ّ
ب -اهلوى الغالب :وهو هوى تغلّب على صاحبه ،فخضع له يف معظم أحواله
احلق ،فيندم على اتّباعه
وأحياكه ،ولكنّه  -يف أحيان قليلة  -يعود برغبته نىل ّ
هواه ،مثّ ال يلبث أن يعود برغبته نىل الباطل.

ج -اهلوى الدائم :وهو هوى استفحل ،واستحكم ،فاستحوذ على صاحبه،

الشر والباطل،
ّ
حت ص ّده عن املوعظة والنصيحة ،وهذه حال من أدمن على ّ
كل انصح.
فاستحبّهما على اخلري و ّ
احلق ،فأعرض عن ّ

د -اهلوى الطاغي :وهو هوى الطغاة والبغاة ،الذين ال يكتفون مبا هم عليه من
اتّباع اهلوى ،بل يسعون نىل نفساد من سواهم من الناس ،وص ّدهم عن كصح
احلق واخلري ،وحياربوهنم؛ للقضاء
الناصحني ،ووعظ الواعظني ،ويعادون أهل ّ
عليهم؛ ليكون هلم السلطان يف األرض.

 -3الضعف :هو اخللل يف صفة القدرة ،والناس ليسوا سواء يف القدرة ،فمنهم
القوي ،ومنهم الضعيف ،ومنهم املريض ،ومنهم العاجز.
ّ
والقدرة والضعف أمران كسبيّان ،فقد تقدر على ما يضعف عنه غريك،
عما يقدر عليه غريك ،وقد تقدر اليوم على ما كنت تضعف عنه
وقد تضعف ّ
عما كنت تقدر عليه أمس.
أمس ،وقد تضعف اليوم ّ
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واملرض والتعب واجلوع والعطش أمور ال يكاد خيلو منها نكسان ،وهي أبرز
يوما ،أصيب هبا ،أو ببعضها ،يف
صور الضعف العارض؛ فإن خال منها أحدان ً
يوم آخر ،ونن خال منها ساعة ،أصيب هبا ،أو ببعضها ،يف ساعة أخرى ،ونن
خال منها نكسان ،أصيب هبا غريه.
والضعف على درجات ،كما أ ّن القدرة على درجات ،والناس متفاوتون يف
عموما  -يف االتّصاف
درجات القدرة ،ودرجات الضعف ،ولكنّهم مشرتكون ً -
ببعض القدرة ،وببعض الضعف.
احلق؛ فإ ّن من يضعف عن
والضعف سبب رئيس ،من أسباب خمالفة ّ
ابحلق ،سيخالفه ،غالبًا.
العمل ّ
وللضعف ع ّدة صور ،أبرزها:

أ -الضعف البدينّ ،كضعف الطفل ،واهلرم ،واملريض ،والتعبان.
املايل ،كضعف الفقري ،واملسكني ،واملدين.
ب -الضعف ّ

اآليل ،كضعف األعزل ،يف مواجهة املسلح.
ج -الضعف ّ

العددي ،كضعف الواحد ،يف مواجهة اجلمع.
د -الضعف
ّ

القسري ،كضعف السجني ،واألسري ،والكسري ،واجلريح.
ه -الضعف
ّ

النوعي ،كضعف املرأة ،يف مواجهة الرجل.
و -الضعف
ّ

االجتماعي ،كضعف العبد ،واللقيط ،والطريد.
ز -الضعف
ّ

النفسي (اخلوف) :وينشأ بسبب صورة ،أو أكثر ،من صور
ح -الضعف
ّ
الضعف املذكورة آك ًفا ،كخوف الرجل األعزل ،من مواجهة الرجال املسلحني،
كارها.
فرّمبا محله خوفه على مطاوعتهم ،يف الباطل ،ونن كان ً
احلق كثرية جدًّا .فمنها :اجلهل
قال ابن القيّم« :واألسباب املاكعة من قبول ّ
8

به ،وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس ،فإ ّن من جهل شيئًا عاداه،
ابحلق ،ومعاداته له،
وعادى أهله .فإن اكضاف نىل هذا السبب بغض من أمره ّ
وحسده ،كان املاكع من القبول أقوى .فإن اكضاف نىل ذلك نلفه ،وعادته ،ومرابه
على ما كان عليه آابؤه ،ومن حيبّه ويعظّمه ،قوي املاكع .فإن اكضاف نىل ذلك
وعزه ،وشهواته ،وأغراضه،
ّ
تومهه أ ّن ّ
احلق الذي دعي نليه حيول بينه وبني جاههّ ،
قوي املاكع من القبول ًّ
جدا .فإن اكضاف نىل ذلك خوفه من أصحابه ،وعشريته،
وقومه ،على كفسه ،وماله ،وجاهه ،كما وقع هلرقل ،ملك النصارى ابلشام ،على
احلق ،وهم
احلق ّقوة ،فإ ّن هرقل عرف ّ
عهد رسول هللا  ،ازداد املاكع من قبول ّ
ابلدخول يف اإلسالم ،فلم يطاوعه قومه ،وخافهم على كفسه ،فاختار الكفر على
تبني له اهلدى ...ومن أعظم هذه األسباب :احلسد؛ فإكّه داء
اإلسالم ،بعد ما ّ
ضل عليه ،وأويت ما مل يتت كظريه،
كامن يف النفس ،ويرى احلاسد احملسود قد ف ّ
فال يدعه احلسد أن ينقاد له ،ويكون من أتباعه .وهل منع نبليس من السجود
ضل عليه ،ورفع فوقه ،غص بريقه ،واختار
آلدمّ ،نال احلسد؟! فإكّه لـ ّما رآه قد ف ّ
الكفر على اإليان ،بعد أن كان بني املالئكة .وهذا الداء هو الذي منع اليهود،
شك فيه  -أكّه رسول هللا،
علما ال ّ
من اإليان بعيسى ابن مرمي ،وقد علموا ً -
جاء ابلبيّنات واهلدى؛ فحملهم احلسد على أن اختاروا الكفر على اإليان،
الزهاد والقضاة وامللوك واألمراء.
وأطبقوا عليه ،وهم ّأمة فيهم األحبار والعلماء و ّ
هذا؛ وقد جاء املسيح حبكم التوراة ،ومل أيت بشريعة ختالفها ،ومل يقاتلهم ،ونّا
مكم ًال لشريعة
أتى بتحليل بعض ما حّرم عليهم؛ ختفي ًفا ورمحة
ً
ونحساان ،وجاء ّ
التوراة ،ومع هذا ،فاختاروا كلّهم الكفر على اإليان .فكيف يكون حاهلم مع
ومنادًي
كيب ،جاء بشريعة مستقلّة انسخة جلميع الشرائع ،مب ّكتًا هلم بقبائحهم،
ً
ّ
رجا هلم من دًيرهم ،وقد قاتلوه وحاربوه ،وهو يف ذلك كلّه
على فضائحهم ،وخم ً
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دائما يف سفال .فكيف
ينصر عليهم ،ويظفر هبم ،ويعلو هو وأصحابه ،وهم معه ً
ال يلك احلسد والبغي قلوهبم؟! وأين يقع حاهلم معه من حاهلم مع املسيح ،وقد
تبني هلم اهلدى! وهذا السبب  -وحده  -كاف
أطبقوا على الكفر به ،من بعد ما ّ
احلق؛ فكيف نذا اكضاف نليه زوال الرًيسات واملآكل كما تق ّدم؟!»(.)1
يف ّ
رد ّ
كل من آةر الدكيا من أهل العلم واستحبّها؛ فال ب ّد
وقال ابن القيّم ً
أيضاّ « :
الرب
أن يقول على هللا غري ّ
احلق؛ يف فتواه وحكمه ،يف خربه ونلزامه؛ أل ّن أحكام ّ
كثريا ما أتيت على خالف أغراض الناس ،وال سيّما أهل الرائسة والذين
سبحاكه ً
كثريا؛ فإذا
يتّبعون الشهوات؛ ّ
تتم هلم أغراضهم ّنال مبخالفة ّ
احلق ،ودفعه ً
فإهنم ال ّ
يضاده
يتم له ذلك ّنال بدفع ما ّ
كان العامل واحلاكم حمبًّا للرائسة ،متّ ًبعا للشهوات مل ّ
احلق ،وال سيّما نذا قامت له شبهة ،فتتّفق الشبهة والشهوة ،ويثور اهلوى،
من ّ
ظاهرا ال خفاء به ،وال
احلق! ونن كان ّ
فيخفى الصواب ،وينطمس وجه ّ
احلق ً
شبهة فيه ،أقدم على خمالفته ،وقال :يل خمرج ابلتوبة .ويف هتالء وأشباههم قال
ف أضاعوا الصالة واتـبـعوا الشهوات﴾( ،)2وقال:
تعاىل﴿ :فخلف م ْن بـ ْعده ْم خ ْل ٌ
ف ورةوا الْكتاب أيْخذون عرض هذا ْاأل ْدَ ويـقولون
﴿فخلف م ْن بـ ْعده ْم خ ْل ٌ
ض مثْـله أيْخذوه ألـ ْم يـ ْتخ ْذ علْيه ْم ميثاق الْكتاب أ ْن ال
سيـ ْغفر لنا ون ْن أيْهت ْم عر ٌ
يـقولوا على اَّلل نال ا ْحلق ودرسوا ما فيه والدار ْاآلخرة خْيـٌر للذين يـتـقون أفال
تـ ْعقلون﴾( ،)3فأخرب سبحاكه ّأهنم أخذوا العرض األدَ مع علمهم بتحريه عليهم،
مصرون على ذلك،
وقالوا :سيغفر لنا! ونن عرض هلم عرض آخر أخذوه؛ فهم ّ
احلق ،فيقولون :هذا حكمه
وذلك هو احلامل هلم على أن يقولوا على هللا غري ّ
( )1هداية احليارى.11-33 :
( )2مرمي.93 :
( )3األعراف.163 :
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وشرعه ودينه! وهم يعلمون أ ّن دينه وشرعه وحكمه خالف ذلك ،أو ال يعلمون
أ ّن ذلك دينه وشرعه وحكمه! فتارة يقولون على هللا ما ال يعلمون ،واترة يقولون
عليه ما يعلمون بطالكه»(.)1
فاجلهل واهلوى واخلوف هي األمراض الكربى اليت تدعو أصحاهبا نىل
لكل مرض من هذه األمراض دواء مناسب؛ فمرض اجلهل دواؤه
معاداة ّ
احلق .و ّ
التعليم ،ومرض اهلوى دواؤه التهذيب ،ومرض اخلوف دواؤه التشجيع.
معا؛
وللقضاء ّ
التام ،على الباطل ،وأهله ،ال ب ّد من هذه األدوية الثالةةً ،
فال يكفي دواء التعليم ،نن لـم يصاحبه دواء التهذيب ،ودواء التشجيع؛ وال يكفي
دواء التهذيب ،نن لـم يصاحبه دواء التعليم ،ودواء التشجيع؛ وال يكفي دواء
التشجيع ،نن ل ـ ـم يصاحبه دواء التعليم ،ودواء التهذيب.
ولذلك تتسلّح الدعوة نىل اإلسالم ،بثالةة أسلحة ،هي :سالح (العلم)،
القوة)؛ أل ّن فاقد الشيء ال يعطيه .فسالح (العلم)
وسالح (التقوى) ،وسالح ( ّ
يعطي املصاب ابجلهل (دواء التعليم) ،وسالح (التقوى) يعطي املصاب ابهلوى
القوة) يعطي املصاب ابخلوف (دواء التشجيع).
(دواء التهذيب) ،وسالح ( ّ
اإلهلي الذي يثّله اإلسالم ،كما جاء به
قال سيّد قطب« :هذا املنهج ّ
تنزله من عند هللا.
مبجرد ّ
ّ
حممد  ،ال يتح ّقق يف األرض ،يف دكيا الناسّ ،
مبجرد نبالغه للناس وبياكه .وال يتح ّقق ابلقهر اإلهل ّي ،على حنو ما
وال يتح ّقق ّ
يضي هللا انموسه يف دورة الفلك ،وسري الكواكب ،وترتّب النتائج على أسباهبا
كامال ،وتستقيم
ياان ً
الطبيعيّة ..نّا يتح ّقق أبن حتمله جمموعة من البشر ،تتمن به ن ً
عليه  -بقدر طاقتها  -وجتعله وظيفة حياهتا ،وغاية آماهلا ،وجتهد لتحقيقه يف
( )1الفوائد.116-119 :
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قلوب اآلخرين ،ويف حياهتم العمليّة كذلك ،وجتاهد هلذه الغاية ،حبيث ال تستبقي
بشري ،يف
البشري ،واهلوى
جهدا وال طاقة ..جتاهد الضعف
ً
البشري ،واجلهل ال ّ
ّ
ّ
أكفسها ،وأكفس اآلخرين .وجتاهد الذين يدفعهم الضعف واهلوى واجلهل؛ للوقوف
يف وجه هذا املنهج.)1(»...
كبريا يف التخلّص من هذه
ودواء التعليم ،ونن مل يكن كافيًاّ ،
أةرا ً
لكن له ً
احلق ،نّا يعادون
األمراض الثالةة ،أو التقليل من ضررها؛ أل ّن الكثري من أعداء ّ
احلق؛ بسبب مرض اجلهل .ودواء التعليم هو الدواء الشايف من مرض اجلهل.
ّ
احلق ،وق ّل أتباع
فإذا شفي املصابون مبرض اجلهل ،من جهلهم ،كثر أتباع ّ
احلق ،وقلّة أتباع الباطل :سببان كبريان ،من أسباب تشجيع
الباطل .وكثرة أتباع ّ
سيتشجعون،
احلق ،وقلّة أتباع الباطل،
اخلائفني؛ فحني يرى اخلائفون كثرة أتباع ّ
ّ
احلق ،ويوالون أهله ،ويتجنّبون الباطل ،ويعادون أهله.
فيتّبعون ّ
فإذا شفي املصابون مبرض (اجلهل) ،من جهلهم ،وشفي املصابون مبرض
احلق كثرة ،يغلبون هبا أهل األهواء؛ فكاكت
(اخلوف) ،من خوفهم ،كثر أتباع ّ
تلك الكثرة سببًا يف شفاء بعض أهل األهواء ،من أهوائهم ،من الذين مل تستحوذ
عليهم أهواؤهم.
ّأما أولئك الذين استحوذت عليهم أهواؤهم ،فلن ينفع  -يف شفائهم من
أهوائهم  -أي هتذيب.
املادة الصحيحة السليمة الطيّبة ،اليت يتألّف منها (دواء التعليم) هي:
و ّ
مادة (احلقائق)؛ فإ ّن التعليم الشايف ،الذي يشفي اجلاهل من مرض اجلهل هو
ّ
(تعليم احلقائق)؛ خبالف التعليم القائم على األابطيل واألوهام؛ فإكّه يزيد اجلاهل
( )1يف ظالل القرآن.925/1 :
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جاهال،
جهال ،وال سيّما حني يصاب اجلاهل مبرض (اجلهل املركب) ،فيكون ً
ً
جيهل احلقيقة ،وجيهل  -يف الوقت كفسه  -أكّه جيهل احلقيقة.
عمدا ،ويعاديها ،ويعادي
ومن الناس من يعلم بعض احلقائق ،لكنّه خيالفها ً
أهلها؛ ّنما بسبب اهلوى ،أو بسبب اخلوف.
ومن هنا كاكت األمراض الثالةة (اجلهل واهلوى واخلوف) هي األسباب
تتدي نىل وجود (حقائق مهجورة) ،يهجرها كثري من الناس.
الرئيسة ،اليت ّ
ويكون هجر احلقائق على ةالث درجات ابرزة:
 -1هجر االطّالع ،أبن يهجر اهلاجر االطّالع على حقيقة معيّنة ،فال يعلم
تقصريا.
قصورا ،أو
عنها شيئًا؛ ّنما ً
ً
 -2هجر التدبُّر ،أبن يهجر اهلاجر تدبر حقيقة معيّنة ،كان قد اطّلع عليها،
من قبل ،فال ينتفع ابطّالعه عليها؛ ألكّه لـم يتدبّـرها.
 -3هجر العمل ،أبن يهجر اهلاجر العمل مبقتضى حقيقة معيّنة ،كان قد اطّلع

عليها ،من قبل ،وتدبــرها ،لكنّه ال يعمل مبقتضاها.
وقد عمدت  -يف هذا الكتاب  -نىل بيان بعض (احلقائق املهجورة) ،اليت
العامة ،يف كثري
هجرها كثري من املنتسبني نىل (اإلسالم) ،من املتلّفني واملتعلّمني و ّ
تعليما شافيًا من مرض اجلهل ،الذي منع
من أحواهلم وأحياهنم؛ ليكون هذا البيان ً
الكثري منهم ،من العمل مبقتضى هذه (احلقائق املهجورة).
وهللا يهدي من يشاء نىل صراط مستقيم.
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حقيقة اإلسالم
املرضي عند هللا  ،وهو عبارة
األول واألخري والوحيد
اإلسالم هو الدين ّ
ّ
الغن الكبري .وهذا
عن خضوع املخلوق الضعيف الفقري الصغري ،خلالقه ّ
القوي ّ
أقل املخلوقات
اخلضوع ليس من ّ
خمتصات اإلكسان ،بل ن ّن اإلكسان يف احلقيقة هو ّ
خضوعا للخالق .
ً
فكل خملوقات هللا  :مسلمة له ،خاضعة له ،منقادة ألمره.
ّ
قال تعاىل﴿ :أفـغْيـر دين اَّلل يـْبـغون وله أ ْسلم م ْن يف السماوات و ْاأل ْرض
ط ْو ًعا وك ْرًها ونلْيه يـ ْرجعون﴾(.)1
فالشمس والقمر والنجوم والكواكب واجلبال واألودية والبحار واألهنار
اب والطيور واحلشرات ،كلّها
والرًيح واألشجار والثمار والزروع واملالئكة والدو ّ
هلل  :مسلمة خاضعة ،منقادة طائعة ،مسبّحة حامدة ،مصلّية ساجدة.
قال تعاىل﴿ :وَّلل ي ْسجد م ْن يف السماوات و ْاأل ْرض ط ْو ًعا وك ْرًها وظالهل ْم
ابلْغد ّو و ْاآلصال﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :تسبّح له السماوات السْبع و ْاأل ْرض وم ْن فيهن ون ْن م ْن
يما غف ًورا﴾(.)3
ش ْيء نال يسبّح حب ْمده ولك ْن ال تـ ْفقهون ت ْسبيحه ْم نكه كان حل ً
وقال تعاىل﴿ :ألـ ْم تـر أن اَّلل يسبّح له م ْن يف السماوات و ْاأل ْرض والطْيـر
صافات كلٌّ ق ْد علم صالته وت ْسبيحه واَّلل عل ٌيم مبا يـ ْفعلون﴾(.)1
( )1آل عمران.53 :
( )2الرعد.19 :
( )3اإلسراء.11 :
( )1النور.11 :
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ّأما الناس ،فمنهم املسلم ،ومنهم غري املسلم ،قال تعاىل﴿ :ألـ ْم تـر أن اَّلل
اجلبال
ي ْسجد له م ْن يف السماوات وم ْن يف ْاأل ْرض والش ْمس والْقمر والنجوم و ْ
والشجر والدواب وكثريٌ من الناس وكثريٌ حق علْيه الْعذاب وم ْن يهن اَّلل فما له
م ْن م ْكرم نن اَّلل يـ ْفعل ما يشاء﴾(.)1
فإهنم اكقسموا على مسلمني وقاسطني .قال
اجلن كاإلكس يف هذا األمر؛ ّ
و ّ
تعاىل﴿ :وأان منا الْم ْسلمون ومنا الْقاسطون فم ْن أ ْسلم فأولئك حترْوا رش ًدا .وأما
الْقاسطون فكاكوا جلهنم حطبًا﴾(.)2
فإذا كظران يف نسالم اإلكسان رأينا أ ّن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي
ارتضاه هللا  لعباده؛ ولذلك كان الرسل كلّهم يدعون  -يف احلقيقة  -نىل دين
واحد ،هو اإلسالم.
فنوح ،ونبراهيم ،ولوط ،ونمساعيل ،ونسحاق ،ويعقوب ،ويوسف ،وموسى،
وهارون ،وسليمان ،وعيسى  ،وأتباعهم  -كالسحرة بعد أن آمنوا ،وملكة
سبإ بعد أن آمنت ،واحلواريّني  -كلّهم كاكوا مسلمني.
قال تعاىل﴿ :واتْل علْيه ْم كـبأ كوح ن ْذ قال لق ْومه ًي قـ ْوم ن ْن كان كبـر علْيك ْم
مقامي وت ْذكريي ِبًيت اَّلل فـعلى اَّلل تـوك ْلت فأ ْْجعوا أ ْمرك ْم وشركاءك ْم مث ال يك ْن
أ ْمرك ْم علْيك ْم غمةً مث اقْضوا نيل وال تـْنظرون .فإ ْن تـولْيـت ْم فما سألْتك ْم م ْن أ ْجر ن ْن
أ ْجري نال على اَّلل وأم ْرت أ ْن أكون من الْم ْسلمني﴾(.)3
وقال تعاىل﴿ :ون ْذ يـ ْرفع نبْـراهيم الْقواعد من الْبـْيت ون ْمساعيل ربـنا تـقب ْل منا
اجع ْلنا م ْسلم ْني لك وم ْن ذ ّريتنا أمةً م ْسلمةً لك
نكك أكْت السميع الْعليم .ربـنا و ْ
احلج.15 :
(ّ )1
اجلن.19-11 :
(ّ )2
( )3يوكس.12-11 :
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ث فيه ْم رس ًوال مْنـه ْم
ب علْيـنا نكك أكْت التـواب الرحيم .ربـنا وابْـع ْ
وأران مناسكنا وت ْ
احلكيم.
احل ْكمة ويـزّكيه ْم نكك أكْت الْعزيز ْ
يـْتـلو علْيه ْم آًيتك ويـعلّمهم الْكتاب و ْ
اصطفْيـناه يف الدكْـيا ونكه يف
وم ْن يـ ْرغب ع ْن ملة نبْـراهيم نال م ْن سفه كـ ْفسه ولقد ْ
ب الْعالمني .ووصى
ْاآلخرة لمن الصاحلني .ن ْذ قال له ربه أ ْسل ْم قال أ ْسل ْمت لر ّ
اصطفى لكم ال ّدين فال َوتن نال وأكْـت ْم
هبا نبْـراهيم بنيه ويـ ْعقوب ًي بن نن اَّلل ْ
م ْسلمون .أ ْم كْنـت ْم شهداء ن ْذ حضر يـ ْعقوب الْم ْوت ن ْذ قال لبنيه ما تـ ْعبدون م ْن
بـ ْعدي قالوا كـ ْعبد نهلك ونله آابئك نبْـراهيم ون ْمساعيل ون ْسحاق نهلًا واح ًدا و ْحنن له
ت ولك ْم ما كسْبـت ْم وال ت ْسألون عما
ت هلا ما كسب ْ
م ْسلمون .ت ْلك أمةٌ ق ْد خل ْ
ودا أ ْو كصارى تـ ْهتدوا ق ْل ب ْل ملة نبْـراهيم حني ًفا وما
كاكوا يـ ْعملون .وقالوا كوكوا ه ً
كان من الْم ْشركني .قولوا آمنا ابَّلل وما أكْزل نلْيـنا وما أكْزل نىل نبْـراهيم ون ْمساعيل
ون ْسحاق ويـ ْعقوب و ْاأل ْسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون م ْن رّهب ْم
ال كـفّرق بـ ْني أحد مْنـه ْم و ْحنن له م ْسلمون .فإ ْن آمنوا مبثْل ما آمْنـت ْم به فـقد ْاهتد ْوا
ون ْن تـول ْوا فإّا ه ْم يف شقاق فسي ْكفيكهم اَّلل وهو السميع الْعليم .صْبـغة اَّلل وم ْن
أ ْحسن من اَّلل صْبـغةً و ْحنن له عابدون .ق ْل أحتاجوكـنا يف اَّلل وهو ربـنا وربك ْم ولنا
أ ْعمالنا ولك ْم أ ْعمالك ْم و ْحنن له خمْلصون .أ ْم تـقولون نن نبْـراهيم ون ْمساعيل ون ْسحاق
ودا أ ْو كصارى ق ْل أأكْـت ْم أ ْعلم أم اَّلل وم ْن أظْلم ِ ْن كتم
ويـ ْعقوب و ْاأل ْسباط كاكوا ه ً
شهاد ًة عْنده من اَّلل وما اَّلل بغافل عما تـ ْعملون﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :فأ ْخر ْجنا م ْن كان فيها من الْم ْتمنني .فما وج ْدان فيها غْيـر
بـْيت من الْم ْسلمني﴾(.)2
( )1البقرة.111-121 :
( )2الذارًيت.36-39 :
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ب ق ْد آتـْيـتن من الْم ْلك وعل ْمتن م ْن أتْويل ْاألحاديث
وقال تعاىل﴿ :ر ّ
فاطر السماوات و ْاأل ْرض أكْت وليّي يف الدكْـيا و ْاآلخرة تـوفن م ْسل ًما وأ ْحل ْقن
ابلصاحلني﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :وقال موسى ًي قـ ْوم ن ْن كْنـت ْم آمْنـت ْم ابَّلل فـعلْيه تـوكلوا ن ْن كْنـت ْم
م ْسلمني﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :قال ف ْرع ْون آمْنـت ْم به قـْبل أ ْن آذن لك ْم نن هذا لم ْكٌر مك ْرَوه
يف الْمدينة لت ْخرجوا مْنـها أ ْهلها فس ْوف تـ ْعلمون .ألقطّعن أيْديك ْم وأ ْرجلك ْم م ْن
خالف مث ألصلّبـنك ْم أ ْْجعني .قالوا نان نىل ربّنا مْنـقلبون .وما تـْنقم منا نال أ ْن آمنا
ِبًيت ربّنا لما جاءتْـنا ربـنا أفْر ْغ علْيـنا صْبـًرا وتـوفـنا م ْسلمني﴾(.)3
وقال تعاىل﴿ :وجاوْزان ببن ن ْسرائيل الْب ْحر فأتْـبـعه ْم ف ْرع ْون وجنوده بـ ْغيًا
ت به بـنو ن ْسرائيل
وع ْد ًوا حت نذا أ ْدركه الْغرق قال آمْنت أكه ال نله نال الذي آمن ْ
وأان من الْم ْسلمني﴾(.)1
ور ْحيكم هبا النبيون الذين
وقال تعاىل﴿ :نان أكْـزلْنا التـ ْوراة فيها ه ًدى وك ٌ
است ْحفظوا م ْن كتاب اَّلل وكاكوا علْيه
أ ْسلموا للذين هادوا والرابكيون و ْاأل ْحبار مبا ْ
اخش ْون وال ت ْشتـروا ِبًييت َثنًا قل ًيال وم ْن لـ ْم ْحيك ْم مبا
شهداء فال ختْشوا الناس و ْ
أكْـزل اَّلل فأولئك هم الْكافرون﴾(.)9
ت ع ْن
وقال تعاىل﴿ :قيل هلا ْادخلي الص ْرح فـلما رأتْه حسبـْته جلةً وكشف ْ
( )1يوسف.111 :
( )2يوكس.51 :
( )3األعراف.126-123 :
( )1يوكس.31 :
( )9املائدة.11 :
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ب ن ّين ظل ْمت كـ ْفسي وأ ْسل ْمت مع
ساقـْيـها قال نكه ص ْر ٌح ِرٌد م ْن قـوارير قال ْ
ترّ
ب الْعالمني﴾(.)1
سلْيمان َّلل ر ّ
وقال تعاىل﴿ :فـلما أحس عيسى مْنـهم الْك ْفر قال م ْن أكْصاري نىل اَّلل
احلواريون ْحنن أكْصار اَّلل آمنا ابَّلل وا ْشه ْد أبان م ْسلمون﴾(.)2
قال ْ
احلواريّني أ ْن آمنوا ِب وبرسويل قالوا آمنا
وقال تعاىل﴿ :ون ْذ أ ْوحْيت نىل ْ
وا ْشه ْد أبكـنا م ْسلمون﴾(.)3
فلم يدع موسى  فرعون واملصريّني وبن نسرائيل نىل اليهوديّة؛ وال دعا
عيسى  بن نسرائيل نىل املسيحيّة؛ بل األصل هو الدعوة نىل اإلسالم؛ وما
اليهوديّة واملسيحيّة ّنال صوراتن حمرفتان ،عن اإلسالم ،الذي دعا نليه موسى
.
وعيسى
اختـلف الذين أوتوا الْكتاب
قال تعاىل﴿ :نن ال ّدين عْند اَّلل ْاإل ْسالم وما ْ
نال م ْن بـ ْعد ما جاءهم الْعلْم بـ ْغيًا بـْيـنـه ْم وم ْن ي ْكف ْر ِبًيت اَّلل فإن اَّلل سريع
احلساب .فإ ْن حاجوك فـق ْل أ ْسل ْمت و ْجهي َّلل ومن اتـبـعن وق ْل للذين أوتوا
ْ
الْكتاب و ْاأل ّميّني أأ ْسل ْمت ْم فإ ْن أ ْسلموا فـقد ْاهتد ْوا ون ْن تـول ْوا فإّا علْيك الْبالغ
واَّلل بصريٌ ابلْعباد﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :ق ْل ًي أ ْهل الْكتاب تـعال ْوا نىل كلمة سواء بـْيـنـنا وبـْيـنك ْم أال
ضا أ ْراب ًاب م ْن دون اَّلل فإ ْن
كـ ْعبد نال اَّلل وال ك ْشرك به شْيـئًا وال يـتخذ بـ ْعضنا بـ ْع ً
تـول ْوا فـقولوا ا ْشهدوا أبان م ْسلمون .يـا أ ْهـل الْكتاب لـ ـم حتاجون يف نبْـراهيم وما
( )1النمل.11 :
( )2آل عمران.92 :
( )3املائدة.111 :
( )1آل عمران.21-13 :
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أكْزلت التـ ْوراة و ْاإل ْْنيل نال م ْن بـ ْعده أفال تـ ْعقلون .ها أكْـت ْم هتالء حاج ْجت ْم فيما
لك ْم به ع ْل ٌم فلم حتاجون فيما لْيس لك ْم به ع ْل ٌم واَّلل يـ ْعلم وأكْـت ْم ال تـ ْعلمون .ما
صراكيًّا ولك ْن كان حني ًفا م ْسل ًما وما كان من الْم ْشركني.
كان نبْـراهيم يـهود ًًّي وال ك ْ
نن أ ْولـى الناس ِببْـراهي ـم للذيـن اتـبـعـ ـوه وهـذا النبـي والذيـن آمن ـوا واَّلل ولـي
الْم ْتمنني﴾(.)1
واإلسالم هو الدين الوحيد ،الذي يكن أن ينقذ الناس ،من جنون اإلحلاد،
ووالية الشيطان ،وجرائم اإلكسان؛ أل ّن كتابه احملفوظ من التحريف قد اشتمل
على ما يقمع اإلحلاد ،ويهزم الشيطان ،وينقذ اإلكسان.
كل الناس ،على اإلسالم؛ لينتفعوا حبقائقه االكتفاع األمثل،
فلو أقبل الناسّ ،
احلق واخلري والسالم واألمن والربكة والتعاون
المتألت قلوهبم ابإليان ،واكتشر بينهم ّ
التحاب والتسامح والصدق
والتآخي والتسامل والرتاحم والتعاطف والتالطف و
ّ
والعدل واألماكة والربّ والتقوى والورع واإلخالص واإلحسان واإليثار والتواضع
والكرم والع ّفة ،وسائر الفضائل.
كل الناس ،أبحكام اإلسالم ،خللت األرض من جرائم
ولو عمل الناسّ ،
الغش ،ومن املخ ّدرات واخلمور،
القتل والزَ وسائر الفواحش ،ومن الراب والسرقة و ّ
ومن االستعباد واالضطهاد واحلروب واجملاعات ،والعدوان والتباغض والتناحر
الشر واإلرهاب والقحط والتعادي والتدابر والقسوة والكذب والظلم
والباطل و ّ
واخلياكة والفجور واجلشع واحلسد والغيبة والنميمة واإلساءة واألانكيّة واالستكبار
والبخل ،وسائر الرذائل.
ن ّن هذا الكالم ليس ّادعاء ،ال مصداق له ،فالقرآن الكرمي موجود ،وهو
( )1آل عمران.65-61 :
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شاهد صادق على عظمة اإلسالم ،ويكفي أن تقرأه قراءة ابحث عن احلقيقة،
بكل صوره.
بكل صوره ،وينهى عن املنكرّ ،
لتجد أ ّن اإلسالم أيمر ابملعروفّ ،
اخل ْري وأيْمرون ابلْم ْعروف ويـْنـه ْون
قال تعاىل﴿ :ولْتك ْن مْنك ْم أمةٌ ي ْدعون نىل ْ
عن الْمْنكر وأولئك هم الْم ْفلحون﴾(.)1
وق ـال تعاىل﴿ :والْم ْتمن ـون والْم ْتمـن ـات بـ ْعضـ ـهـ ْم أ ْولـي ـــ ـ ـاء ب ـ ْعـض أيْمـ ـ ـرون
ابلْم ْعروف ويـْنـه ْون عن الْمْنكر ويقيمون الصالة ويـ ْتتون الزكاة ويطيعون اَّلل ورسوله
أولئك سيـ ْرمحهم اَّلل نن اَّلل عز ٌيز حك ٌيم﴾(.)2

( )1آل عمران.111 :
( )2التوبة.11 :
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ثالث صور منسوبة إلى (اإلسالم)
لكن الكثري من املنسوبني نىل (اإلسالم) يقتلون ،ويزكون،
فإن قيلّ :
ويغشون ،ويتعاطون املخ ّدرات ،ويشربون اخلمور،
وأيكلون الراب ،ويسرقونّ ،
ويستعبدون املستضعفني ،ويعتدون ،ويكذبون ،ويظلمون ،وخيوكون ...نخل!
قلت :الكالم خمصوص أبحكام (اإلسالم) ،وال عالقة له ابملنسوبني نىل
(اإلسالم)؛ أل ّن املنسوبني نىل (اإلسالم) قد يعملون أبحكامه ،وقد خيالفوهنا.

كل
وقد قلت آك ًفا يف موضوع (حقيقة اإلسالم)« :فلو أقبل الناسّ ،
الناس ،على اإلسالم؛ لينتفعوا حبقائقه االنتفاع األمثل ،المتألت قلوهبم
احلق واخلري والسالم ...وسائر الفضائل».
ابإليان ،واكتشر بينهم ّ
كل الناس ،أبحكام اإلسالم ،خللت
وقلت ً
أيضا« :ولو عمل الناسّ ،
الغش ،ومن
األرض من جرائم القتل والزَ وسائر الفواحش ،ومن الراب والسرقة و ّ
املخ ّدرات واخلمور ،ومن االستعباد واالضطهاد ...وسائر الرذائل».
فالتطبيقات السيّئة للمنسوبني ال َثّل (اإلسالم)؛ فإ ّن 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:

 -1الصورة التنزيليّة.
 -2الصورة التأليفيّة.

 -3الصورة التطبيقيّة.
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ّ
التنزيلية
الصورة
املنزل ،على
اإلهلي ّ
وهي منسوبة نىل التنزيل ،وهو لفظ يشري نىل الوحي ّ
النيب املرسل ،حم ّمد  ،ويشمل :القرآن الكرمي ،والسنّة النبويّة.
ّ
األول للهداية اإلهليّة .قال تعاىل﴿ :نن
ّ
فأما القرآن الكرمي ،فإكّه األصل ّ
هذا الْق ْرآن يـ ْهدي لليت هي أقْـوم ويـب ّشـر الْم ْتمنني الذين يـ ْعملون الصاحلات أن
هل ْم أ ْجًرا كب ًريا﴾(.)1
وقد اشتمل القرآن على بيان األحكام الشرعيّة العقديّة ،كما يف قوله تعاىل:
﴿ًي أيـها الذين آمنوا آمنوا ابَّلل ورسوله والْكتاب الذي كـزل على رسوله والْكتاب
الذي أكْـزل م ْن قـْبل وم ْن ي ْكف ْر ابَّلل ومالئكته وكتبه ورسله والْيـ ْوم ْاآلخر فـق ْد ضل
يدا﴾(.)2
ضالًال بع ً
واشتمل على بيان األحكام الشرعيّة العمليّة ،كما يف قوله تعاىل﴿ :حافظوا
على الصلوات والصالة الْو ْسطى وقوموا َّلل قاكتني﴾(.)3
واشتمل على بيان األحكام الشرعيّة اخللقيّة ،كما يف قوله تعاىلً﴿ :ي أيـها
ب
الذين آمنوا ْ
اجتنبوا كث ًريا من الظ ّن نن بـ ْعض الظ ّن ن ْمثٌ وال جتسسوا وال يـ ْغت ْ
ضا أحيب أحدك ْم أ ْن أيْكل حلْم أخيه مْيـتًا فكرْهتموه واتـقوا اَّلل نن اَّلل
بـ ْعضك ْم بـ ْع ً
اب رح ٌيم﴾(.)1
تـو ٌ
واشتمل على بيان بعض أكباء الغيب ،كما يف قوله تعاىل﴿ :ون ْذ قالت
( )1اإلسراء.3 :
( )2النساء.136 :
( )3البقرة.235 :
( )1احلجرات.12 :
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اصطفاك على كساء الْعالمنيً .ي م ْرمي
اصطفاك وطهرك و ْ
الْمالئكة ًي م ْرمي نن اَّلل ْ
اسجدي و ْاركعي مع الراكعني .ذلك م ْن أكْـباء الْغْيب كوحيه نلْيك وما
اقْـنيت لربّك و ْ
كْنت لديْه ْم ن ْذ يـ ْلقون أقْالمه ْم أيـه ْم ي ْكفل م ْرمي وما كْنت لديْه ْم ن ْذ
خيْتصمون﴾(.)1
واشتمل على أمثال مضروبة ،كما يف قوله تعاىل﴿ :ل ْو أكْـزلْنا هذا الْق ْرآن
ضربـها للناس
على جبل لرأيْـته خاش ًعا متص ّد ًعا م ْن خ ْشية اَّلل وت ْلك ْاأل ْمثال ك ْ
لعله ْم يـتـفكرون﴾(.)2
واشتمل على بيان بعض آًيت اخلالق  ،كما يف قوله تعاىل﴿ :وم ْن
آًيته أ ْن خلقك ْم م ْن تـراب مث نذا أكْـت ْم بشٌر تـْنـتشرون .وم ْن آًيته أ ْن خلق لك ْم م ْن
اجا لت ْسكنوا نلْيـها وجعل بـْيـنك ْم مود ًة ور ْمحةً نن يف ذلك آلًيت لق ْوم
أكْـفسك ْم أ ْزو ً
اختالف ألْسنتك ْم وألْواكك ْم نن يف
يـتـفكرون .وم ْن آًيته خ ْلق السماوات و ْاأل ْرض و ْ
ضله نن
ذلك آلًيت ل ْلعالمني .وم ْن آًيته منامك ْم ابللْيل والنـهار وابْتغاؤك ْم م ْن ف ْ
يف ذلك آلًيت لق ْوم ي ْسمعون .وم ْن آًيته يريكم الْبـ ْرق خ ْوفًا وطم ًعا ويـنـّزل من
السماء ماءً فـي ْحيي به ْاأل ْرض بـ ْعد م ْوهتا نن يف ذلك آلًيت لق ْوم يـ ْعقلون﴾(.)3
واشتمل على بيان بعض آالء اخلالق  ،وهي كعمه ،كما يف قوله تعاىل:
﴿اَّلل الذي خلق السماوات و ْاأل ْرض وأكْـزل من السماء ماءً فأ ْخرج به من الثمرات
رْزقًا لك ْم وسخر لكم الْف ْلك لت ْجري يف الْب ْحر أب ْمره وسخر لكم ا ْألكْـهار .وسخر
لكم الش ْمس والْقمر دائبـ ْني وسخر لكم اللْيل والنـهار .وآاتك ْم م ْن ك ّل ما سألْتموه
( )1آل عمران.11-12 :
( )2احلشر.21 :
( )3الروم.21-21 :
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وم كف ٌار﴾(.)1
ون ْن تـعدوا ك ْعمت اَّلل ال ْحتصوها نن ْاإلكْسان لظل ٌ
صحاب
واشتمل على الرتغيب يف فعل اخلريات ،كما يف قوله تعاىل﴿ :نن أ ْ
اجلنة الْيـ ْوم يف شغل فاكهون .ه ْم وأ ْزواجه ْم يف ظالل على ْاألرائك متكئون .هل ْم
ْ
ب رحيم﴾(.)2
فيها فاكهةٌ وهل ْم ما يدعون .سال ٌم قـ ْوًال م ْن ر ّ
واشتمل على الرتهيب من فعل املنكرات ،كما يف قوله تعاىل﴿ :وأما م ْن
أويت كتابه بشماله فـيـقول ًي لْيـتن لـ ْم أوت كتابي ْه .ولـ ْم أ ْدر ما حسابي ْهً .ي لْيـتـها
اجلحيم
كاكت الْقاضية .ما أ ْغَن ع ّن مالي ْه .هلك ع ّن س ْلطاكي ْه .خذوه فـغلوه .مث ْ
اسلكوه .نكه كان ال يـ ْتمن ابَّلل الْعظيم.
صلوه .مث يف س ْلسلة ذ ْرعها سْبـعون ذر ً
اعا ف ْ
وال حيض على طعام الْم ْسكني .فـلْيس له الْيـ ْوم ههنا محي ٌم .وال طع ٌام نال م ْن
اخلاطئون﴾(.)3
غ ْسلني .ال أيْكله نال ْ
فإهنا األصل الثاين للهداية اإلهليّة؛ أل ّن هللا  قد فرض
و ّأما السنّة النبويّةّ ،
كل ما أمر به الرسول  ،وما
على املتمنني طاعة الرسول  ،فيكون مصدر ّ
املنزل ،فلم يكن بالغ
هنى عنه ،وما أحلّه ،وما حّرمه :هو الوحي
اإلهلي ّ
ّ
الرسول  ،بتالوة القرآن فقط ،بل كان بال ًغا مبينًا.
والبالغ املبني يكون ابلتعليم ،والتبيني ،والتفصيل ،والتزكية ،واهلداية؛
إلخراج الناس من الظلمات نىل النور.
قال تعاىل﴿ :م ْن يطع الرسول فـق ْد أطاع اَّلل وم ْن تـوىل فما أ ْرس ْلناك علْيه ْم
حفيظًا﴾(.)1
( )1نبراهيم.31-32 :
( )2يس.95-99 :
( )3احلاقّة.31-29 :
( )1النساء.51 :
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وقال تعاىل﴿ :وم ْن يشاقق الرسول م ْن بـ ْعد ما تـبـني له ا ْهلدى ويـتب ْع غْيـر
ت مص ًريا﴾(.)1
صله جهنم وساء ْ
سبيل الْم ْتمنني كـولّه ما تـوىل وك ْ
وقال تعاىل﴿ :لق ْد من اَّلل على الْم ْتمنني ن ْذ بـعث فيه ْم رس ًوال م ْن أكْـفسه ْم
احل ْكمة ون ْن كاكوا م ْن قـْبل لفي ضالل
يـْتـلو علْيه ْم آًيته ويـزّكيه ْم ويـعلّمهم الْكتاب و ْ
مبني﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :وأكْـزلْنا نلْيك ال ّذ ْكر لتـبـ ّني للناس ما كـّزل نلْيه ْم ولعله ْم
يـتـفكرون﴾(.)3
واب
وقال تعاىل﴿ :الذين يـتبعون الرسول النيب ْاأل ّمي الذي جيدوكه م ْكت ً
عْنده ْم يف التـ ْوراة و ْاإل ْْنيل أيْمره ْم ابلْم ْعروف ويـْنـهاه ْم عن الْمْنكر وحيل هلم
ت علْيه ْم
الطيّبات وحيّرم علْيهم ْ
صره ْم و ْاأل ْغالل اليت كاك ْ
اخلبائث ويضع عْنـه ْم ن ْ
فالذين آمنوا به وعزروه وكصروه واتـبـعوا النور الذي أكْزل معه أولئك هم
الْم ْفلحون﴾(.)1
ومن الدالئل القاطعة على ذلك :أكّنا ال ْند يف القرآن الكرمي بعض
األحكام التفصيليّة ،كأعداد الركعات يف الصلوات ،وهيآت الصلوات ،فمجيئها
املنزل.
هلي ّ
ّ
مفصلة يف السنّة النبويّة :دليل قاطع على أ ّن مصدرها هو الوحي اإل ّ
أي قرآن وجد أ ّن
قال ابن حزم« :وكسأل قائل هذا القول الفاسد :يف ّ
الظهر أربع ركعات ،وأ ّن املغرب ةالث ركعات ،وأ ّن الركوع على صفة كذا،
( )1النساء.119 :
( )2آل عمران.161 :
( )3النحل.11 :
( )1األعراف.191 :
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والسجود على صفة كذا ،وصفة القراءة فيها ،والسالم؟.)1(»...
املطهرة ،واستقالهلا
حجيّة السنّة ّ
وقال الشوكاينّ« :احلاصل أ ّن ةبوت ّ
ظ له يف دين
بتشريع األحكام ضرورة دينيّة ،ال خيالف يف ذلك ّنال من ال ح ّ
اإلسالم»(.)2
ومن الدالئل القاطعة على ذلك :أ ّن النداء نىل الصالة  -وهو األذان -
قد ةبت ابلسنّة النبويّة ،ال ابلقرآن الكرمي.
فليس يف القرآن الكرمي ذكر للنداء نىل الصالةّ ،نال يف آيتني ،وليس يف
شرعي ،واقع
هاتني اآليتني تشريع للنداء ،ونّا يستنبط منهما أ ّن النداء حكم
ّ
لكن تشريع النداء
اثبت ،قبل كزوهلما؛ فالقرآن الكرمي ّ
دل على شرعيّة النداءّ ،
اثبت ابلسنّة النبويّة.
قال تعاىل﴿ :ونذا انديْـت ْم نىل الصالة اختذوها هزًوا ولعبًا ذلك أبكـه ْم قـ ْوٌم
ال يـ ْعقلون﴾(.)3
اسع ْوا
وقال تعاىلً﴿ :ي أيـها الذين آمنوا نذا كودي للصالة م ْن يـ ْوم ْ
اجلمعة ف ْ
نىل ذ ْكر اَّلل وذروا الْبـْيع ذلك ْم خْيـٌر لك ْم ن ْن كْنـت ْم تـ ْعلمون﴾(.)1
قـال أبـو عبـد هللا القـرطبـ ّي« :قـلـت :وفريضة اتس ـعة عش ـ ـرة ،وهـي قولـ ـه
جـ ّل وعـّز﴿ :ونذا كـاديْـتـ ْم نلـى الص ـالة﴾( ،)9ليـس لألذان ذكـ ـر فـي القرآنّ ،نال
فـي هذه السـ ـ ـورة؛ ّأم ـا مـ ـا جـ ـ ـاء ،فـي سـ ـورة الـجمعة ،فمخصوص ابلـجمعـة ،وه ـو
( )1اإلحكام يف أصول األحكام.13/2 :
( )2نرشاد الفحول.153/1 :
( )3املائدة.95 :
( )1اجلمعة.3 :
( )9املائدة.95 :
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فـي هـ ـذه السـ ـورة عـ ـ ـ ّام لـجميع الصلوات.)1(»...
والقرآن الكرمي شاهد على أ ّن ةـ ّمـة وحيًا آخر  -غري (الوحي القرآينّ) -
النيب  يتل ّقاه من هللا .
كان ّ
ت به وأظْهره
قال تعاىل﴿ :ون ْذ أسر النيب نىل بـ ْعض أ ْزواجه حديثًا فـلما كـبأ ْ
ت م ْن أكْـبأك هذا قال
اَّلل علْيه عرف بـ ْعضه وأ ْعرض ع ْن بـ ْعض فـلما كـبأها به قال ْ
اخلبري﴾(.)2
كـبأين الْعليم ْ
يدالن بوضوح،
فقوله﴿ :وأظْهره اَّلل علْيه﴾ ،وقوله﴿ :كـبأين الْعليم ْ
اخلبري﴾ ّ
السر ،من طريق الوحي.
النيب  قد علم ِبفشاء ّ
على أ ّن ّ
تضمنت ما أظهره هللا  ،على
وليس ةـ ّمـة آية يف القرآن الكرمي ،كلّهّ ،
ـهي) ،آخر
النيب  ،من هذا األمر ،فكان هذا ً
دليال ً
قاطعا ،على وجود (وحي نل ّ
ّ
()3
كان
النيب  يتل ّقاه ،من هللا ؛ ومن هذا الوحي
 غري (الوحي القرآينّ)ّ
النبوي) ،أعن( :السنّة النبويّة).
 بال ريب ( -الوحي ّولذلك ،فاملسلمون هم (أهل القرآن والسنّة) ،وليسوا (أهل القرآن) ،دون
(السنّة) ،وال (أهل السنّة) ،دون (القرآن).
قال أبو حيّان
األكدلسي« :وأطلق أهل الكتاب ،على املدح اترة ،وعلى
ّ
الذم أخرى ،وأهل القرآن والسنّة ،ال ينطلق ّنال على املدح»(.)1
ّ
وقال ابن عثيمني« :فيجب على طالب العلم أن يلتزم ابلقرآن والسنّة
الصحيحة ،ومها له  -أي :طالب العلم  -كاجلناحني للطائر ،نذا اككسرا ،لـم
( )1اجلامع ألحكام القرآن.211/1 :
( )2التحرمي.3 :
( )3اكظر :تفسري التحرير والتنوير.393/25 :
( )1تفسري البحر احمليط.16/3 :
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يطـ ْر؛ لذلك ال تراعي السنّة ،وتغفل عن القرآن ،أو تراعي القرآن( ،)1وتغفل عن
السنّة ،فكثري من طلبة العلم يعتن ابلسنّة وشروحها ورجاهلا ،ومصطلحاهتا اعتناء
جاهال هبا ،وهذا غلط كبري،
كامال ،لكن لو سألته عن آية من كتاب هللا ،لرأيته ً
ً
فال ب ّد أن يكون الكتاب والسنّة جناحني لكً ،ي طالب العلم»(.)2
وقوله( :السنّة الصحيحة)؛ لالحرتاز من الرواًيت السقيمة ،املنسوبة نىل
كثريا من املنتسبني نىل
(السنّة النبويّة)؛ ّ
فإهنا من أكرب الصوارف اليت صرفت ً
العامة  -عن (هداية القرآن).
(اإلسالم)  -من املتلّفني ،واملتعلّمني ،و ّ
وعا عجيبًا،
كثريا من املتلّفني خيضعون للرواًيت السقيمة ،خص ً
ولذلك جتد ً
يفسر آية من القرآن الكرمي،
كخضوع املسحور لساحره؛ فإذا أراد أحدهم أن ّ
لـجأ نىل بعض (الرواًيت السقيمة) ،ونذا أراد التأليف يف (العقائد) ،اغرتف من
توجه نىل بعض
بعض (الرواًيت السقيمة) ،ونذا أراد أن يفيت من يستفتيهّ ،
كل اإلعراض.
(الرواًيت السقيمة)؛ ّ
حت أعرض كثري منهم عن (هداية القرآن)ّ ،
قال تعاىل﴿ :نن هذا الْق ْرآن يـ ْهدي لليت هي أقْـوم ويـب ّشـر الْم ْتمنني الذين
يـ ْعملون الصاحلات أن هل ْم أ ْجًرا كب ًريا﴾(.)3

( )1يف املطبوع( :تراعي) يف املوضعني ،والصواب( :تراع).
حممد بن صاحل العثيمني.65-61/26 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
( )3اإلسراء.3 :
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ّ
التأليفية
الصورة
وهي منسوبة نىل التأليف ،وهو لفظ يشري نىل املتلّفات املتعلّقة ابإلسالم،
وابملنسوبني نليه ،من األفراد ،واجلماعات؛ وهي أربع صور فرعيّة :الصورة التأليفيّة
االتّفاقيّة ،والصورة التأليفيّة االختالفيّة ،والصورة التأليفيّة التضليليّة ،والصورة
التأليفيّة التعطيليّة.

 -1الصورة التأليفيّة االتّفاقيّة :هي صورة أتليفيّة قدية ،اتّفق فيها املتلّفون
القدامى كلّهم ،فلم خيتلفوا فيها ،أدَ اختالف ،مع ّأهنم قد اختلفوا يف آالف
بعضا ،وطعن بعضهم يف بعض؛ ومع ذلك ،فقد
حت لقد خطّأ بعضهم ً
املسائل؛ ّ
اتّفقوا يف مسائل كثرية ،ومل خيتلفوا فيها أدَ اختالف.
ومن أمثلتها :اتّفاق املتلّفني القدامى ،كلّهم ،املنسوبني نىل املذاهب الفقهيّة
املختلفة ،كلّها ،الفرديّة ،واجلماعيّة ،على أعداد ركعات الصلوات اخلمس ،فلم
خيتلفوا يف أعدادها ،أدَ اختالف.
قال ابن حزم« :اتّفقوا على أ ّن الصلوات اخلمس فرائض .واتّفقوا على أ ّن
صالة الصبح للخائف واآلمن ركعتان يف السفر واحلضر .وعلى أ ّن صالة املغرب
للخائف واآلمن يف السفر واحلضر ةالث ركعات .واتّفقوا على أ ّن صالة الظهر
والعصر والعشاء اآلخرة ،للمقيم اآلمن أربع ركعات»(.)1
 -2الصورة التأليفيّة االختالفيّة :هي صورة أتليفيّة قدية ،اختلف فيها املتلّفون
القدامى ،فلم يتّفقوا فيها ،كما اتّفقوا يف الصورة السابقة ،فاختلفوا يف آالف
بعضا فيها.
املسائل ،وخطّأ بعضهم ً
( )1مراتب اإلْجاع.11 :
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الفقهي :االختالف يف حكم الرجلني ،عند
ومن أمثلتها يف التأليف
ّ
الوضوء ،بني الغسل ،واملسح.
بنص الكتاب والسنّة.
قال
املاوردي« :غسل الرجلني يف الوضوء جممع عليه ّ
ّ
وفرضهما عند كافّة الفقهاء الغسل ،دون املسح ،وذهبت الشيعة نىل أ ّن الفرض
الطربي بني األمرين ،فأوجب غسلهما
فيهما املسح ،دون الغسل ،وْجع ابن جرير
ّ
ومسحهما»(.)1
وقال ابن حزم« :و ّأما قولنا يف الرجلني ،فإ ّن القرآن كزل ابملسح ،قال هللا
تعاىل﴿ :و ْامسحوا برءوسك ْم وأ ْرجلك ْم﴾( .)2وسواء قرئ خبفض الالم ،أو بفتحها،
ونما على املوضع ،ال
كل حال :عطف على الرؤوسّ :نما على اللفظّ ،
هي على ّ
جيوز غري ذلك؛ ألكّه ال جيوز أن حيال بني املعطوف واملعطوف عليه ،بقضيّة
مبتدأة .وهكذا جاء عن ابن عبّاس :كزل القرآن ابملسح ،يعن يف الرجلني يف
علي بن
الوضوء ،وقد قال ابملسح على الرجلني ْجاعة من السلف ،منهمّ :
الشعيب ،وْجاعة غريهم ،وهو قول
أِب طالب ،وابن عبّاس ،واحلسن ،وعكرمة ،و ّ
الطربي ،ورويت يف ذلك آاثر.)3(»...
ّ
 -3الصورة التأليفيّة التضليليّة :هي صورة أتليفيّة حديثة ،اختلقها بعض
املستشرقني ،ومن وافقهم من املستغربني؛ لتضليل الناس عن اإلسالم.
لقد رّكب أولئك املختلقون صورة قبيحة ،من أخطاء بعض املتلّفني ،ومن
أخطاء بعض املطبّقني ،ابالعتماد على الرواًيت السقيمة ،والتفسريات السقيمة،
واآلراء السقيمة ،والتطبيقات السقيمة ،وزادوا عليها تفسريات سقيمة جديدة،
( )1احلاوي الكبري.123/1 :
( )2املائدة.6 :
( )3احمللّى ابآلاثر.311/1 :
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وآراء سقيمة جديدة ،مثّ كسبوا تلك الصورة القبيحة ،نىل اإلسالم؛ لتقبيح صورته،
يف أكظار الناس ،من املنسوبني نليه ،وغريهم.
ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل :الطعن يف رسول هللا  ،بوجوه كثرية ،منها:
ّادعاء أكّه كان أسطورة خرافيّة ،وليس شخصيّة حقيقيّة؛ ومنهاّ :ادعاء أكّه كان
جمهول النسب ،وأ ّن موته كان يف كوبة سكر ،وأ ّن اخلنازير أكلت من جسمه؛
ومنها :اتّـهامه ابلـجنون ،والص ـرع ،والتهـ ّور ،والس ـحـر ،والشهواكيّة ،والوحشيّة،
واالكتهازيّة ،والسوداويّة ،والكذب ،واخلداع ،والغدر ،واحملاابة ،والفظاظة ،والكرب،
واجلنب ،والنفاق ،والنهم(.)1
قال سيّد قطب« :وما أجدران حنن اليوم أن كستمع نىل هذا التحذير؛ وحنن
 يف بالهة منقطعة النظري  -كروح كستفيت املستشرقني  -من اليهود والنصارىوالشيوعيّني الك ّفار  -يف أمر ديننا ،وكتل ّقى عنهم اترخينا ،وأنمنهم على القول يف
يدسوكه من شكوك يف دراساهتم لقرآكنا ،وحديث كبيّنا ،وسرية
تراةنا ،وكسمع ملا ّ
ويتخرجون
أوائلنا؛ وكرسل نليهم بعثات من ّ
طالبنا يتل ّقون عنهم علوم اإلسالمّ ،
يف جامعاهتم ،مثّ يعودون نلينا مدخويل العقل والضمري .ن ّن هذا القرآن قرآكنا .قرآن
األمة املسلمة .وهو كتاهبا اخلالد الذي خياطبها فيه رّهبا ،مبا تعمله وما حتذره.
ّ
وأهل الكتاب هم أهل الكتاب ،والك ّفار هم الك ّفار .والدين هو الدين»(.)2
أيضا« :وهذا الذي ك ّدد هللا به سبحاكه  -من أعمال
وقال سيّد قطب ً
حت اللحظة
أهل الكتاب ،حينذاك  -هو األمر الذي درجوا عليه من وقتهاّ ،
احلاضرة ..فهذا طريقهم على مدار التاريخ ..اليهود بدأوا منذ اللحظة األوىل ،مثّ
( )1اكظر :موسوعة بيان اإلسالم ،القسم الثاين ،الرسول.
( )2يف ظالل القرآن.136/1 :
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دسوا  -مع األسف  -يف الرتاث
اتبعهم الصليبيّون! ويف خالل القرون املتطاولة ّ
احلق ابلباطل ،يف هذا
اإلسالمي ما ال سبيل نىل كشفه ّنال هجهد القرون! ولبسوا ّ
ّ
اللهمّ ،نال هذا الكتاب الـمحفوظ ،الذي تك ّفل هللا حبفظه ،أبد
الرتاث كلّه ّ -
اإلسالمي
دسوا ولبسوا يف التاريخ
اآلبدين  -واحلمد هلل على فضله العظيمّ .
ّ
حت قيّض هللا له رجاله الذين
النبويّ ،
وأحداةه ورجالهّ ،
ودسوا ولبسوا يف احلديث ّ
ودسوا ولبسوا يف التفسري
وحرروهّ ،نال ما ك ّد عن اجلهد اإلكساينّ احملدودّ ،
ح ّققوه ّ
دسوا
القرآينّّ ،
تيها ،ال يكاد الباحث يفيء فيه نىل معامل الطريق .و ّ
حت تركوه ً
اإلسالمي،
أيضا .فاملئات واأللوف كاكوا دسيسة على الرتاث
ولبسوا يف الرجال ً
ّ
وما يزالون يف صورة املستشرقني ،وتالميذ املستشرقني ،الذين يشغلون مناصب
القيادة الفكريّة اليوم ،يف البالد اليت يقول أهلهاّ :نهنم مسلمون .والعشرات من
األمة املسلمة ،يف صورة أبطال مصنوعني على عني
الشخصيّات املدسوسة على ّ
ليتدوا ألعداء اإلسالم  -من اخلدمات  -ما ال يلك هتالء
الصهيوكيّة والصليبيّةّ ،
قائما ومطّ ًردا .وما تزال مثابة
األعداء أن ّ
يتدوه ظاهرين! وما يزال هذا الكيد ً
األمان والنجاة منه هي اللياذ هبذا الكتاب احملفوظ ،والعودة نليه؛ الستشارته يف
املعركة الناشبة طوال هذه القرون»(.)1
 -1الصورة التأليفيّة التعطيليّة :هي صورة أتليفيّة حديثة ،جيتمع أصحاهبا على
أمر واحد ،هو تعطيل بعض (احلقائق اإلسالميّة) ،وله جاكبان ابرزان:

أ -تعطيل بعض (األحكام الشرعيّة) ،كتعطيل بعض أحكام الصالة ،وتعطيل
بعض التحريـمات ،وتعطيل بعض العقوابت ،فأبـاح بعضهم الرب ـا ،والبغ ـاء ،وش ـرب
التعري.
الـخمر ،و ّ
( )1يف ظالل القرآن.119-111/1 :
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وغيـر بعضهم يف أعداد الصلوات ،ويف أوقاهتا ،ويف ركعاهتا ،ويف كيفيّاهتا(.)1

ب -تعطيل بعض التفسريات الصحيحة للنصوص القرآكيّة ،واختالق تفسريات
جديدة بديلة ،وال سيّما يف اجلواكب الغيبيّة ،من القصص القرآكيّة(.)2
متفرقون ،جيتمعون يف أمر واحد ،هو التعطيل،
وأهل التعطيل أشتات ّ
مثال  -ليست ِّا أْجعوا عليه،
وخيتلفون يف مصاديق التعطيل؛ فإابحة البغاء ً -
يصرح ِبابحته.
صرح ِبابحته ،ومنهم من مل ّ
تصرحيًا؛ فمنهم من ّ
ومن أبرز املنسوبني ،الذين يتّبعون منهج (التعطيل) :أولئك املنحرفون،
الذين يسمون( :القرآكيّني)؛ والقرآن الكرمي  -فـي احلقيقة  -بريء منهم ،ومن
كل الرباءة!!!
آرائهم ،ومن تفسرياهتم ،ومن منهجهمّ ،
حجيّة السنّة النبويّة ،وزعموا ّأهنم يكتفون
فإ ّن هتالء املنحرفني أككروا ّ
ابلقرآن الكرمي؛ مثّ عمدوا نىل نكتاج أتويالت حتريفيّة ،لآلًيت القرآكيّة؛ لتعطيل
كثري من األحكام الشرعيّة.
حجيّة السنّة النبويّة ،وبني نككار كسبة بعض
والفرق كبري بني نككار ّ
حبجيّة السنّة النبويّة ،الثابتة ةبو ًات قطعيًّا.
األحاديث نىل السنّة النبويّة ،مع اإلقرار ّ
باعا
والفرق كبري بني (القرآكيّني احلقيقيّني) ،الذين يتّبعون القرآن الكرمي ،اتّ ً
العرِب
القطعي السليم ،وبني من ي ّدعون االكتساب
ً
صحيحاّ ،
ويفسروكه ابلتفسري ّ
ّ
باعا ألهوائهم!!!
نىل (القرآن) ،مثّ يعمدون نىل حتريفه؛ اتّ ً

( )1اكظر :العصراكيّون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب.211-291 ،31-56 :
( )2اكظر :القرآكيّون العرب وموقفهم من التفسري دراسة كقديّة،939-933 ،221-221 :
.111-611 ،611-631
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ّ
ّ
التنزيلية والصور
التأليفية
املوازنة بين الصورة
يتبني أ ّن الصورة
ابملوازكة بني الصورة التنزيليّة ،والصور التأليفيّة األربعّ :
عموما  -على قسمني ،مها:
التأليفيّة ً -

 -1الصورة التأليفيّة املوافقة للصورة التنزيليّة :ومصدرها الوحيد الفريد هو
املنزل ،أي :الفهم السليم للوحي القرآينّ ،والفهم
الفهم السليم للوحي
اإلهلي ّ
ّ
النبوي.
السليم للوحي ّ

 -2الصورة التأليفيّة املاخالفة للصورة التنزيليّة :وهلا ع ّدة مصادر سقيمة،
أبرزها :القراءات السقيمة ،واألحاديث السقيمة ،والتفسريات السقيمة ،والشروح
السقيمة ،والرواًيت السقيمة ،واألخبار السقيمة ،واآلراء السقيمة.
قطعا؛ أل ّن
فأما الصورة التأليفيّة االتّفاقيّةّ ،
فإهنا موافقة للصورة التنزيليّة ً
ّ
املتّفقني فيها قد اختلفوا يف آالف املسائل غريها ،ومنها مسائل يسرية؛ فلم يكن
يصا على
املتلّفون القدامى يسكتون عن ّ
الرد ،على خمالفيهم ،فكان بعضهم حر ً
ورد الباطل؛ وكان بعضهم يرتبّص مبخالفيه ،ينتظر منهم الزلّة واخلطأ؛
احلقّ ،
كصرة ّ
لريد عليهم.
ّ
ومن يطّلع على املسائل املختلف فيها ،ودرجات االختالف ،وصور
يظن أ ّن املسائل اليت اتّفق
التخطئة والتفسيق والتكفري والطعن يف املخالفني ،فس ّ
عليها املتلّفون القدامى :معدومة ،أو اندرة.
وهذا دليل على أ ّن اتّفاق هتالء املختلفني ما كان ليكون ،لوال وجود األدلّة
الشرعيّة القطعيّة ،اليت ال يكن أن يراتبوا فيها ،أدَ ارتياب؛ فلم يكن اتّفاقهم من
ونال ،فما الذي يدعو نىل أن يتّفق املتلّفون كلّهم،
قبيل التواطت على الباطل؛ ّ
املنتسبون نىل فرق متخالفة متنازعة؟!!!
31

فإذا اتّفق املتلّفون ،كلّهم ،من املذاهب الفقهيّة املختلفة ،كلّها ،الفرديّة،
ليال على
واجلماعيّة ،يف مسألة فقهيّة ،بال أدَ اختالف ،كان اتّفاقهم هذا د ً
موافقة الصورة التأليفيّة االتّفاقيّة ،للصورة التنزيليّة.
ونذا اتّفق املتلّفون ،كلّهم ،من املذاهب العقديّة املختلفة ،كلّها ،يف مسألة
دليال على موافقة الصورة التأليفيّة
عقديّة ،بال أدَ اختالف ،كان اتّفاقهم هذا ً
االتّفاقيّة ،للصورة التنزيليّة.
كل الوجوب  -التفريق الدقيق بني الصورة التنزيليّة،
ومع ذلك جيب ّ -
والصورة التأليفيّة االتّفاقيّة؛ فإ ّن الصورة التنزيليّة هي الصورة األصيلة؛ وما مثل
الصورة التأليفيّة االتّفاقيّةّ ،نال كمثل املرآة الصافية النقيّة ،اليت تعكس الصورة
احلسنة.
أصيال ،نّا هو حسن الوجه ،املعكوسة صورته،
واحلسن يف املرآة ليس ً
فخرا ّأهنا استطاعت أن تعكس ذلك احلسن ،وأن تسلم من
ويكفي املرآة الصافية ً
تشوه الصورة املعكوسة!
الشوائب ،اليت ّ
فإهنما خمالفتان
و ّأما الصوراتن :التأليفيّة التضليليّة ،والتأليفيّة التعطيليّةّ ،
شك؛ فإ ّن الغرض منهما تضليل الناس
للصورة التنزيليّة ،خمالفة قطعيّة ،بال أدَ ّ
خطرا من األوىل.
عن اإلسالم ،وتعطيل حقائقه ،والثاكية أش ّد ً
والفرق بينهما كالفرق بني كيد الكافر ،وكيد املنافق ،فكيد املنافق أش ّد
خطرا من كيد الكافر؛ أل ّن املنافق منسوب نىل اإلسالم ،وحقيقته خافية على
ً
عدو ،صريح العداوة.
الكثريين ،خبالف الكافر ،فإكّه ّ
قال ابن ابز« :كاملنافقني؛ فإ ّهنم لـ ّما أظهروا اإلسالم ،و ّادعوا اإليان،
وحجوا مع الناس ،وجاهدوا مع الناس ،نىل غري ذلك  -ولكنّهم
وصلّوا مع الناسّ ،
ألهنم
يف الباطن ليسوا مع املسلمني ،بل هم يف جاكب ،واملسلمون يف جاكب؛ ّ
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مك ّذبون هلل ورسوله ،منكرون ملا جاءت به الرسل يف الباطن ،متظاهرون ابإلسالم؛
حلظوظهم العاجلة ،وملقاصد معروفة  -أكذهبم هللا يف ذلك ،وصاروا ك ّف ًارا ض ّالًال،
أشر ِّن أعلن كفره ،وهلذا صاروا يف الدرك األسفل من النار،
بل صاروا أكفر و ّ
يظن ّأهنم نخوته ،و ّأهنم على دينه،
وما ذاك ّنال أل ّن خطرهم أعظم؛ أل ّن املسلم ّ
فضروا املسلمني وخاكوهم ،فصار كفرهم أش ّد،
ورّمبا أفشى نليهم بعض األسرارّ ،
وضررهم أعظم»(.)1
ومثل هذين الصنفني من أعداء اإلسالم ،كمثل رجلني خبيثني ،عمدا نىل
األول ،فقد هجم عليها؛ ليغتصبها كفسها .و ّأما اخلبيث
فتاة عفيفةّ .أما اخلبيث ّ
فلما اطمأكّت نليه ،راودها عن
الثاين ،فقد دافع عنهاّ ،أول األمر ،وطرد املهاجمّ ،
كفسها؛ ليزين هبا.
فغاية اخلبيثني واحدة ،ولكنّهما اختلفا يف الوسائل ،ووسيلة الثاين أخطر
األول ،بال ريب.
من وسيلة ّ
و ّأما الصورة التأليفيّة االختالفيّة ،فهي قسمان:
أ -صورة أتليفيّة اختالفيّة موافقة للصورة التنزيليّة.
ب -صورة أتليفيّة اختالفيّة خمالفة للصورة التنزيليّة.
أي صورة من الصور التأليفيّة االختالفيّة،
وال يكن (القطع املطلق) ،مبوافقة ّ
سيب)،
للصورة التنزيليّة؛ ومن يقطع بذلك ،فإكّه نّا يقطع بطريقة (القطع النّ ّ
ال بطريقة (القطع املطلق).
سيب؛ أل ّن االعتماد
واملعترب يف القطع :هو القطع املطلق ،دون القطع النّ ّ
سيب :يفضي نىل القطع ابملتعارضات ،وهو ابطل ،بال ريب.
على القطع النّ ّ
متنوعة.21-13/3 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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كل واحد منهم ،مبوافقة صورته
وبيان ذلك أ ّن املتلّفني املختلفني قد يقطع ّ
التأليفيّة للصورة التنزيليّة ،والكثري من مسائلهم اليت اختلفوا فيها مسائل متعارضة،
متد ًًي نىل أن حنكم على اآلراء املتعارضة
سيب ّ
فيكون قبولنا حلكم القطع النّ ّ
ابلصحة ،وهو حكم ابطل ،بال خالف.
ّ
مثال على القول ِبابحة الشيء ،وعلى القول بتحرمي الشيء
فكيف حنكم ً
كفسه ،حبكم واحد ،وهو موافقة الصورة التنزيليّة ،موافقة قطعيّة؟!!!
أي صورة،
فليس ألحد من املختلفني ّادعاء حصول القطع املطلق ،مبوافقة ّ
من هاتني الصورتني ،أو خمالفتها ،للصورة التنزيليّة ،ولكنّه يكن أن يقطع بذلك،
سيب.
بطريقة القطع النّ ّ
معتمدا على أدلّة ،ارتضاها هو ،ولكن خالفه فيها غريه،
مبعَن أكّه يقطع
ً
سيب ،على حديث ،يرى أكّه كاف للقطع ابملوافقة،
كأن يعتمد املتلّف يف قطعه النّ ّ
أو القطع ابملخالفة؛ ويرى من خيالفه من املتلّفني أ ّن ما اعتمد عليه القاطع ال يكن
االعتماد عليه يف القطع.
وق ـد تكـون أدلّـة مـن يقط ـع ابلقط ـع النّسبـ ّي سليمة ،فـي الواق ـ ـ ـ ـع؛ فتك ـون
آراؤه  -اليت قطع هبا  -سليمة ،موافقة للصورة التنزيليّة.
وق ـد تك ـون أدلّـ ـة من يقطع ابلقطع النّسـبـ ّي سقيمة ،فـي الواق ـــ ع؛ فتك ـون
آراؤه  -اليت قطع هبا  -سقيمة ،خمالفة للصورة التنزيليّة.
ومن هنا كان إللزام املخالف طريق وحيد فريد ،هو االعتماد على أدلّة
سيب السليمة ترجع  -يف احلقيقة  -نىل أدلّة
القطع املطلق؛ فإ ّن أدلّة القطع النّ ّ
األملعي،
لكن بيان رجوعها نليها حيتاج نىل جهد العالـم اجملتهد
القطع املطلق ،و ّ
ّ
الذي يستطيع الكشف عن هذه العالقة اخلفيّة املفيدة.
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ّ
ّ
التأليفية
اإلسالمية واملباحث
الفروق بين الحقائق
جيب التنبيه على وجود فروق كثرية وكبرية ،بني احلقائق اإلسالميّة،
واملباحث التأليفيّة ،املنسوبة نىل (اإلسالم).
كل
كل ّ
كل السالمة ،بريئة ّ
الصحة ،سليمة ّ
فاحلقائق اإلسالميّة :صحيحة ّ
الرباءة ،من األخطاء ،واألوهام ،واألابطيل.
فإهنا
خبالف (املباحث التأليفيّة) ،اليت تتعلّق ببيان (احلقائق اإلسالميّة)؛ ّ
بشر ،يصيبون ،وخيطئون.
من أتليف املتلّفني ،وهم ٌ
املهمة الدقيقة ،بني (احلقائق اإلسالميّة)،
ومن هنا ،وجبت مراعاة الفروق ّ
و(املباحث التأليفيّة) .وأبرز تلك الفروق:

ّأوًال -الفروق بني القرآن الكرمي ،واملباحث التأليفيّة املتعلّقة به ،وتشمل:
القراء.
 -1الفروق بني القرآن الكرمي ،وقراءات ّ

املفسرين.
 -2الفروق بني القرآن الكرمي ،وتفسريات ّ

 -3الفروق بني القرآن الكرمي ،ورواًيت أسباب النزول.

 -1الفروق بني القرآن الكرمي ،وأقوال الناسخ واملنسوخ.

 -5الفروق بني القرآن الكرمي ،ورواًيت امل ّك ّي واملدينّ.
 -6الفروق بني القرآن الكرمي ،وآراء بعض املتلّفني يف اإلعجاز.

اثنيًا -الفروق بني السنّة النبويّة ،واملباحث التأليفيّة املتعلّقة هبا ،وتشمل:

 -1الفروق بني السنّة النبويّة ،واألحاديث.

 -2الفروق بني السنّة النبويّة ،وشروح احلديث.

 -3الفروق بني السنّة النبويّة ،ومباحث علوم احلديث.
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اثلثًا -الفروق بني الشريعة اإلسالميّة ،واملباحث التأليفيّة املتعلّقة هبا ،وتشمل:

 -1الفروق بني األحكام الشرعيّة العقديّة ،واآلراء العقديّة.

 -2الفروق بني األحكام الشرعيّة العمليّة ،واآلراء األصوليّة.
 -3الفروق بني األحكام الشرعيّة العمليّة ،واآلراء الفقهيّة.
 -1الفروق بني األحكام الشرعيّة اخللقيّة ،واآلراء اخللقيّة.

اإلسالمي ،واألخبار التارخييّة.
ابعا -الفروق بني الواقع
رً
ّ
النص.
النص األصيل ،وترْجة ّ
خامسا -الفروق بني ّ
ً
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الفروق بين القرآن الكريم ،وقراءات ّ
القراء
كل
كل القراءات صحيحة ،وال سيّما القراءات الشاذّة؛ وليست ّ
فليست ّ
مباحث علم القراءات صحيحة قطعيّة ،وال سيّما املباحث اخلالفيّة.
ازي« :املسألة الثاكية عشرة :اتّفقوا على أكّه ال جيوز يف الصالة
قال الفخر الر ّ
قراءة القرآن ابلوجوه الشاذّة مثل قوهلم" :احلمد هلل" ،بكسر الدال من "احلمد"،
ألهنا لو كاكت
بضم الالم من "هلل"؛ أل ّن الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطل ًقا؛ ّ
أو ّ
من القرآن ،لوجب بلوغها يف الشهرة نىل ح ّد التواتر ،ولـ ّما مل يكن كذلك ،علمنا
ّأهنا ليست من القرآنّ ،نال أكـّا عدلنا عن هذا الدليل ،يف جواز القراءة ،خارج
الصالة ،فوجب أن تبقى قراءهتا يف الصالة ،على أصل املنع»(.)1
أيضا« :املسألة الثالثة عشرة :اتّفق األكثرون على أ ّن
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
القراءات املشهورة منقولة ابلنقل املتواتر ،وفيه نشكال :وذلك ألكـّا كقول :هذه
القراءات املشهورةّ ،نما أن تكون منقولة ابلنقل املتواتر ،أو ال تكون؛ فإن كان
خري املكلّفني بني هذه
األول ،فحينئذ قد ةبت ابلنقل املتواتر أ ّن هللا تعاىل قد ّ
ّ
وسوى بينها يف اجلواز ،ونذا كان كذلك ،كان ترجيح بعضها على
القراءاتّ ،
اقعا على خالف احلكم الثابت ابلتواتر ،فوجب أن يكون الذاهبون نىل
البعض و ً
ترجيح البعض على البعض مستوجبني للتفسيق ،نن مل يلزمهم التكفري ،لكنّا كرى
معني من القراءة ،وحيمل الناس عليها،
خيتص بنوع ّ
القراء ّ
كل واحد من هتالء ّ
أ ّن ّ
وينعهم من غريها ،فوجب أن يلزم يف ح ّقهم ما ذكرانه .و ّأما نن قلنا :ن ّن هذه
مفيدا
القراءات ما ةبتت ابلتواتر ،بل بطريق اآلحاد ،فحينئذ خيرج القرآن عن كوكه ً
( )1التفسري الكبري.11/1 :
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للجزم والقطع واليقني ،وذلك ابطل ابإلْجاع .ولقائل أن جييب عنه ،فيقول:
بكل واحد منها ،وبعضها
بعضها متواتر ،وال خالف بني ّ
األمة فيه ،وجتويز القراءة ّ
من ابب اآلحاد ،وكون بعض القراءات من ابب اآلحاد ،ال يقتضي خروج القرآن
بكلّيّته عن كوكه قطعيًّا»(.)1
أيضا« :واجلواب الصحيح أ ّن القراءة الشاذّة مردودة؛
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
قرآان وجب أن يثبت ابلتواتر ،فحيث مل يثبت ابلتواتر ،قطعنا أكّه
كل ما كان ً
أل ّن ّ
ليس بقرآن»(.)2
أيضا« :القراءة الشاذّة ال تبطل القراءة املتواترة ،فنحن
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
أيضا القراءة الشاذّة ليست حب ّجة
كتمسك ابلقراءة املتواترة ،يف نةبات مذهبنا .و ً
ّ
عندان؛ ألكـّا كقطع ّأهنا ليست قرآ ًان ،نذ لو كاكت قرآ ًان ،لكاكت متواترة.)3(»...
أيضا« :فهذه هي القراءات الشاذّة املذكورة يف هذه
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
ألهنا منقولة
اآلية .واعلم أ ّن احمل ّققني قالوا :هذه القراءات ال جيوز تصحيحها؛ ّ
جوزان نةبات زًيدة
بطريق اآلحاد ،والقرآن جيب أن يكون ً
منقوال ابلتواتر؛ نذ لو ّ
كل القرآن؛
يف القرآن بطريق اآلحاد ،ملا أمكننا القطع أب ّن هذا الذي هو عندان ّ
ألكّه ل ّـما جاز يف هذه القراءاتّ ،أهنا  -مع كوهنا من القرآن  -ما كقلت ابلتواتر،
يطرق جواز
جاز يف غريها ذلك؛ فثبت أ ّن جتويز كون هذه القراءات من القرآن ّ
حجـة؛ ولـ ّمـا
الزًيدة والنقصان والتغيري نىل القرآن ،وذلك يـخـرج القرآن عن كوكه ّ
ابطال ،فكذلك ما ّأدى نليه»(.)1
كان ذلك ً
( )1التفسري الكبري.11-11/1 :
( )2التفسري الكبري.31/6 :
( )3التفسري الكبري.233/11 :
( )1التفسري الكبري.19/22 :
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وقال أبو شامة« :واعلم أ ّن القراءات الصحيحة املعتربة اجملمع عليها قد
القراء املق ّدم ذكرهم ،واشتهر كقلها عنهم لتص ّديهم لذلك،
اكتهت نىل السبعة ّ
كل علم من احلديث والفقه
ونْجاع الناس عليهم ،فاشتهروا هبا ،كما اشتهر يف ّ
أئمة ،اقتدي هبم ،وع ّول فيها عليهم .وحنن فإن قلنا( :)1ن ّن القراءات
والعربيّة ّ
الصحيحة نليهم كسبت وعنهم كقلت ،فلسنا ِّن يقول :ن ّن ْجيع ما روي عنهم
يكون هبذه الصفة ،بل قد روي عنهم ما يطلق عليه أكّه ضعيف وشاذّ ،خبروجه
عن الضابط املذكور ،ابختالل بعض األركان الثالةة ،وهلذا ترى كتب املصنّفني
يف القراءات السبع خمتلفة يف ذلك ،ففي بعضها ذكر ما سقط يف غريها ،والصحيح
يغرت
ابالعتبار الذي ذكرانه موجود يف ْجيعها ،نن شاء هللا تعاىل .فال ينبغي أن ّ
الصحة،
األئمة السبعة ،ويطلق عليها لفظ ّ
بكل قراءة تعزى نىل واحد من هتالء ّ
ّ
ونن هكذا أكزلت(ّ ،)2نال نذا دخلت يف ذلك الضابط ،وحينئذ ال ينفرد بنقلها
خيتص ذلك بنقلها عنهم ،بل نن كقلت عن غريهم من
مصنّف عن غريه ،وال ّ
الصحة .فإ ّن االعتماد على استجماع تلك
القراء ،فذلك ال خيرجها عن
ّ
ّ
كل قارئ من السبعة
األوصاف ،ال ّ
عمن تنسب نليه .فإ ّن القراءات املنسوبة نىل ّ
وغريهم منقسمة نىل اجملمع عليه والشاذّ ،غري أ ّن هتالء السبعة  -لشهرهتم وكثرة
الصحيح اجملتمع عليه يف قراءهتم  -تركن النفس نىل ما كقل عنهم ،فوق ما ينقل
عن غريهم»(.)3
املتأخرين
وقال أبو شامة ً
أيضا« :وقد شاع على ألسنة ْجاعة من املقرئني ّ
كل فرد ،فردِّ ،ا روي
وغريهم من املقلّدين أ ّن القراءات السبع كلّها متواترة ،أيّ :
( )1يف املطبوع( :فإن قلنا) ،والصواب( :ونن قلنا).
( )2يف املطبوع( :ونن هكذا أكزلت) ،والصواب( :و ّأهنا هكذا أكزلت).
( )3املرشد الوجيز.139-131 :
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منزلة  -من عند هللا  -واجب.
األئمة السبعة ،قالوا :والقطع ّ
أبهنا ّ
عن هتالء ّ
وحنن هبذا كقول ،ولكن فيما اجتمعت على كقله عنهم الطرق ،واتّفقت عليه
أقل من اشرتاط
الفرق ،من غري ككري له ،مع أكّه شاع واشتهر واستفاض ،فال ّ
ذلك ،نذا مل يتّفق التواتر يف بعضها .فإ ّن القراءات السبع املراد هبا ما روي عن
املروي عنهم منقسم نىل ما أْجع عليه
القراء املشهورين ،وذلك
ّ
ّ
األئمة السبعة ّ
عنهم ،مل خيتلف فيه الطرق ،ونىل ما اختلف فيه ،مبعَن أكّه كفيت كسبته نليهم يف
كثريا ،ومن
بعض الطرق .فاملصنّفون لكتب القراءات خيتلفون يف ذلك ،اختالفًا ً
صحة ما ذكرانه .و ّأما من
تص ّفح كتبهم يف ذلك ،ووقف على كالمهم فيه ،عرف ّ
قائال :ن ّن القراءات السبع متواترة ،أل ّن القرآن أكزل على سبعة
يهول يف عبارته ً
ّ
أحرف ،فخطته ظاهر؛ أل ّن األحرف السبعة املراد هبا غري القراءات السبع ،على
ما سبق تقريره يف األبواب املتق ّدمة .ولو سئل هذا القائل عن القراءات السبع اليت
ذكرها ،مل يعرفها ،ومل يهتد نىل حصرها ،ونّا هي شيء طرق مسعه ،فقاله غري
صحته ،وغايته  -نن كان من أهل هذا العلم  -أن جييب مبا يف الكتاب
مف ّكر يف ّ
الذي حفظه .والكتب يف ذلك كما ذكران خمتلفة ،وال سيّما كتب املغاربة
واملشارقة ،فبني كتب الفريقني تباين يف مواضع كثرية ،فكم يف كتابه من قراءة قد
أككرت ،وكم فات كتابه من قراءة صحيحة فيه ما سطرت ،على أكّه لو عرف
كل حرف من حروف القراءة.
شروط التواتر ،مل جيسر على نطالق هذه العبارة يف ّ
فاحلاصل :نكـّا لسنا ِّن يلتزم التواتر يف ْجيع األلفاظ املختلف فيها بني القّراء ،بل
القراءات كلّها منقسمة نىل متواتر وغري متواتر ،وذلك ّبني ملن أكصف وعرف
وتص ّفح القراءات وطرقها .وغاية ما يبديه م ّدعي تواتر املشهور منها  -كإدغام
أِب عمرو ،وكقل احلركة لورش ،وصلة ميم اجلمع ،وهاء الكناية البن كثري  -أكّه
متواتر عن ذلك اإلمام ،الذي كسبت تلك القراءة نليه ،بعد أن جيهد كفسه يف
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النيب ،
استواء الطرفني والواسطةّ ،نال أكّه بقي عليه التواتر من ذلك اإلمام نىل ّ
فإهنا من مثّ مل تنقل ّنال
كل فرد ،فرد ،من ذلك ،وهنالك تسكب العرباتّ ،
يف ّ
أيضا يف "كتاب البسملة الكبري"،
آحاداّ ،نال اليسري منها .وقد ح ّققنا هذا الفصل ً
ً
األئمة املتقنني ما تالشى عنده شبه املشنّعني،
وكقلنا فيه من كالم احل ّذاق من ّ
وابهلل التوفيق»(.)1
كشي« :واعلم أ ّن القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن ،فالقرآن
وقال الزر ّ
حممد  ،للبيان واإلعجاز؛ والقراءات هي اختالف ألفاظ
هو الوحي ّ
املنزل على ّ
الوحي املذكور يف كتبة احلروف أو كيفيّتها؛ من ختفيف وتثقيل وغريمها ،مثّ ههنا
أمور :أحدها أ ّن القراءات السبع متواترة عند اجلمهور ،وقيل :بل مشهورة ،وال
و"مصرخي" ،وال ِبككار مغاربة النحاة
املربد قراءة محزة" :واألرحام"
عربة ِبككار ّ
ّ
كابن عصفور قراءة ابن عامر" :قتل أوالدهم شركائهم" .والتحقيقّ :أهنا متواترة،
األئمة السبعة
النيب  ،ففيه كظر؛ فإ ّن نسناد ّ
عن ّ
األئمة السبعة؛ ّأما تواترها عن ّ
هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات ،وهي كقل الواحد عن الواحد،
مل تكمل شروط التواتر ،يف استواء الطرفني والواسطة ،وهذا شيء موجود يف
كتبهم ،وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابه "املرشد الوجيز" نىل
شيء من ذلك»(.)2
النووي يف شرح
أيضا« :قلت :وما أفت به الشيخان كقله
كشي ً
ّ
وقال الزر ّ
الشافعي ،فقال :قال أصحابنا وغريهم :ال جتوز القراءة يف
امله ّذب عن أصحاب
ّ
قرآان ،أل ّن القرآن ال يثبت
الصالة وال غريها ابلقراءة الشاذّة؛ ّ
ألهنا ليست ً
( )1املرشد الوجيز.136-139 :
( )2الربهان يف علوم القرآن.313-315/1 :
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ط أو جاه ٌل ،فلو
ّنال ابلتواتر ،والقراءة الشاذّة ليست متواترة؛ ومن قال غريه ،فغال ٌ
خالف وقرأ ابلشاذّ ،أككر عليه قراءهتا يف الصالة وغريها ،وقد اتّفق فقهاء بغداد
الرب نْجاع املسلمني على أكّه ال جتوز
على استتابة من قرأ ابلشواذّ .وكقل ابن عبد ّ
القراءة ابلشواذّ ،وال يصلّى خلف من يقرأ هبا»(.)1
أيضا« :الثالث :أ ّن القراءات توقيفيّة ،وليست اختياريّة،
كشي ً
وقال الزر ّ
الزخمشري ،حيث ظنّوا ّأهنا اختياريّة ،تدور مع اختيار
خالفًا جلماعة منهم
ّ
ورد على محزة قراءة" :واألرحام" ابخلفض؛ ومثل
الفصحاء واجتهاد البلغاءّ .
احلضرمي أن خطّأوا محزة يف قراءته:
األصمعي ويعقوب
ما حكي عن أِب زيد و
ّ
ّ
"وما أكتم
مبصرخي" بكسر الياء املش ّددة ،وكذا أككروا على أِب عمرو ندغامه الراء
ّ
الزجاج :نكّه خطأ فاحش؛ وال تدغم الراء يف الالم
عند الالم يف" :يغفلكم" .وقال ّ
مكرر ،وال يدغم الزائد يف الناقص
نذا قلت" :م ْر يل" بكذا؛ أل ّن الراء حرف ّ
فأما الالم فيجوز ندغامه يف الراء ،ولو أدغمت الالم يف الراء ،لزم
لإلخالل به؛ ّ
التكرير من الراء .وهذا نْجاع النحويّني .اكتهى .وهذا حتام ٌل.)2(»...
أيضا« :وعن اإلمام أمحد بن حنبل أكّه كره قراءة محزة؛ لما
كشي ً
وقال الزر ّ
فيها من طول امل ّد وغريه ،فقال :ال تعجبن ،ولو كاكت متواترة ،لما كرهها»(.)3

( )1الربهان يف علوم القرآن.333/1 :
( )2الربهان يف علوم القرآن.322-321/1 :
( )3الربهان يف علوم القرآن.321/1 :
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الفروق بين القرآن الكريم ،وتفسيرات ّ
املفسرين
كل
كل تفسرياهتم صحيحة ،وال سيّما تفسريات الغالة؛ وليست ّ
فليست ّ
مباحث علم التفسري صحيحة قطعيّة ،وال سيّما املباحث اخلالفيّة.
قال ابن تيميّة« :واملقصود هنا التنبيه على مثار االختالف يف التفسري،
حرفوا الكلم عن
وأ ّن من أعظم أسبابه البدع الباطلة ،اليت دعت أهلها نىل أن ّ
وأتولوه على غري أتويله،
وفسروا كالم هللا ورسوله  ،بغري ما أريد بهّ ،
مواضعهّ ،
احلق ،وأن
فمن أصول العلم بذلك أن يعلم اإلكسان القول الذي خالفوه ،وأكّه ّ
يعرف أ ّن تفسري السلف خيالف تفسريهم ،وأن يعرف أ ّن تفسريهم حمدث مبتدع،
املفصلة فساد تفسريهم ،مبا كصبه هللا من األدلّة على بيان
مثّ أن يعرف ابلطرق ّ
احلق»(.)1
ّ
أيضا« :وال ب ّد يف تفسري القرآن واحلديث من أن يعرف ما
وقال ابن تيميّة ً
يدل على مراد هللا ورسوله من األلفاظ ،وكيف يفهم كالمه ،فمعرفة العربيّة اليت
ّ
خوطبنا هبا ِّا يعني على أن كفقه مراد هللا ورسوله بكالمه ،وكذلك معرفة داللة
فإهنم صاروا
عامة ضالل أهل البدع كان هبذا السبب؛ ّ
األلفاظ على املعاين؛ فإ ّن ّ
دال عليه ،وال يكون األمر كذلك،
حيملون كالم هللا ورسوله على ما ي ّدعون أكّه ّ
جمازا»(.)2
وجيعلون هذه الداللة حقيقة ،وهذه ً
أيضا« :نحدامها :قوم اعتقدوا معاين ،مثّ أرادوا محل ألفاظ
وقال ابن تيميّة ً
مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه من
فسروا القرآن ّ
القرآن عليها .والثاكية :قوم ّ
( )1جمموعة الفتاوى.131/13 :
( )2جمموعة الفتاوى.15/1 :
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كان من الناطقني بلغة العرب ،من غري كظر نىل املتكلّم ابلقرآن ،واملنزل عليه،
فاألولون راعوا املعَن الذي رأوه ،من غري كظر نىل ما تستح ّقه
واملخاطب بهّ .
جمرد اللفظ ،وما جيوز عندهم
ألفاظ القرآن ،من الداللة والبيان .واآلخرون راعوا ّ
العرِب ،من غري كظر نىل ما يصلح للمتكلّم به ولسياق الكالم .مثّ
أن يريد به ّ
كثريا ما يغلطون يف احتمال اللفظ لذلك املعَن يف اللغة ،كما يغلط يف
هتالء ً
فسروا
كثريا ما يغلطون يف ّ
ذلك الذين قبلهم ،كما أ ّن ّ
األولني ً
صحة املعَن الذي ّ
األولني نىل املعَن أسبق،
به القرآن ،كما يغلط يف ذلك اآلخرون ،ونن كان كظر ّ
دل
األولون صنفان :اترة يسلبون لفظ القرآن ما ّ
وكظر اآلخرين نىل اللفظ أسبق .و ّ
يدل عليه ،ومل يـرد به ،ويف كال األمرين
عليه ،وأريد به ،واترة حيملوكه على ما مل ّ
ابطال ،فيكون خطتهم يف الدليل
قد يكون ما قصدوا كفيه أو نةباته من املعَن ً
واملدلول ،وقد يكون ًّ
حقا ،فيكون خطتهم يف الدليل ،ال يف املدلول»(.)1
أيضا« :فما قاله الناس من األقوال املختلفة يف تفسري
وقال ابن تيميّة ً
القرآن وأتويله ليس ألحد أن يص ّدق بقول ،دون قول ،بال علم ،وال يك ّذب
احلق الذي أريد
بشيء منهاّ ،نال أن حييط بعلمه ،وهذا ال يكن ّنال نذا عرف ّ
ابآلية ،فيعلم أ ّن ما سواه ابطل ،فيك ّذب ابلباطل الذي أحاط بعلمه ،و ّأما نذا مل
علما ،فال جيوز له التكذيب بشيء منها ،مع
يعرف معناها ،ومل حيط بشيء منها ً
قطعا ،ويكون حينئذ املك ّذب ابلقرآن كاملك ّذب
أ ّن األقوال املتناقضة بعضها ابطل ً
يدل على
ابحلق كاملك ّذب ابلباطل ،وفساد الالزم ّ
ابألقوال املتناقضة ،واملك ّذب ّ
فساد امللزوم»(.)2
( )1جمموعة الفتاوى.131-131/13 :
( )2جمموعة الفتاوى.215/11 :
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أيضا« :وكثري منهم نّا ينظر من تفسري القرآن واحلديث
وقال ابن تيميّة ً
فيتأول أتويالهتم ،فالنصوص اليت توافقهم
فيما يقوله موافقوه على املذهبّ ،
يتأولوهنا ،وكثري منهم مل يكن عمدهتم يف كفس األمر
ّ
حيتجون هبا ،واليت ختالفهم ّ
أصال»(.)1
كص ً
اتّباع ّ
أيضا« :ويف التفسري من هذه املوضوعات قطعة كبرية ،مثل
وقال ابن تيميّة ً
الزخمشري ،يف فضائل سور القرآن ،سورة،
احدي و
احلديث الذي يرويه
ّ
الثعليب والو ّ
ّ
الثعليب هو يف كفسه كان فيه خري ودين،
سورة؛ فإكّه موضوع ابتّفاق أهل العلم .و ّ
وكان حاطب ليل ،ينقل ما وجد يف كتب التفسري من صحيح وضعيف وموضوع؛
احدي صاحبه كان أبصر منه ابلعربيّة؛ لكن هو أبعد عن السالمة واتّباع
والو ّ
الثعليب ،لكنّه صان تفسريه عن األحاديث
البغوي تفسريه خمتصر من
السلف ،و ّ
ّ
املوضوعة ،واآلراء املبتدعة .واملوضوعات يف كتب التفسري كثرية.)2(»...
املفسرون تفاسريهم من ذلك
وقال أبو حيّان
األكدلسي« :و ً
كثريا ما يشحن ّ
ّ
مقرر
كل هذا ّ
اإلعراب ،بعلل النحو ،ودالئل أصول الفقه ،ودالئل أصول الدين ،و ّ
يف آتليف هذه العلوم ،ونّا يتخذ ذلك مسل ًما يف علم التفسري ،دون استدالل
يصح من أسباب كزول ،وأحاديث يف الفضائل،
عليه ،وكذلك ً
أيضا ذكروا ما ال ّ
وحكاًيت ال تناسب ،وتواريخ نسرائيليّة ،وال ينبغي ذكر هذا يف علم التفسري.
ومن أحاط مبعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل الرتكيب ،وعلم كيفيّة تركيبها يف
تلك اللغة ،وارتقى نىل َييز حسن تركيبها وقبحه ،فلن حيتاج يف فهم ما ترّكب
مفهم وال معلّم ،ونّا تفاوت الناس يف ندراك هذا الذي
من تلك األلفاظ نىل ّ
( )1جمموعة الفتاوى.211/11 :
( )2جمموعة الفتاوى.131/13 :
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يوما مع
جرينا الكالم ً
ذكرانه ،فلذلك اختلفت أفهامهم ،وتباينت أقواهلم .وقد ّ
مضطر نىل النقل يف فهم معاين
بعض من عاصران ،فكان يزعم أ ّن علم التفسري
ّ
تراكيبه ،ابإلسناد نىل جماهد وطاوس وعكرمة وأضراهبم ،وأ ّن فهم اآلًيت متوقّف
على ذلك ،والعجب له أكّه يرى أقوال هتالء كثرية االختالف ،متباينة األوصاف،
مثال
بعضا .وكظري ما ذكره هذا املعاصر أكّه لو تعلّم أحدان ً
متعارضة ينقض بعضها ً
وكظما،
حت صار يتكلّم بتلك اللغة،
لغة الرتك ،نفر ًادا وتركيبًاّ ،
كثرا ً
ّ
ويتصرف فيها ً
ويعرض ما تعلّمه على كالمهم ،فيجده مطاب ًقا للغتهم ،قد شارك فيها فصحاءهم،
تضمنه من املعاين،
مثّ جاءه كتاب بلسان الرتك ،فيحجم عن تدبّره ،وعن فهم ما ّ
سنجرا ،ترى مثل هذا يع ّد من العقالء؟
كي ،أو
ّ
ً
حت يسأل عن ذلك ً
سنقرا الرت ّ
خلف ،عن سلف ،ابلسند،
كل آية كقل فيها التفسري ٌ
وكان هذا املعاصر يزعم أ ّن ّ
نىل أن وصل ذلك ،نىل الصحابة.)1(»...
األول :النقل
كشي« :لطالب التفسري مآخذ كثريةّ ،أمهاهتا أربعةّ :
وقال الزر ّ
األول؛ لكن جيب احلذر من الضعيف فيه،
عن رسول هللا  ،وهذا هو الطراز ّ
واملوضوع؛ فإكّه كثري .ون ّن سواد األوراق سواد يف القلب .قال امليموينّ :مسعت
أمحد بن حنبل يقول :ةالث كتب ليس هلا أصول :املغازي واملالحم والتفسري.
قال احمل ّققون من أصحابه :ومراده أ ّن الغالب ّأهنا ليس هلا أساكيد صحاح متّصلة،
صح من ذلك كثري.)2(»...
ّ
ونال فقد ّ
صح من ذلك
وقال
كشي« :قلت :الذي ّ
السيوطي مع ّقبًا على كالم الزر ّ
ّ
قليل جدًّا ،بل أصل املرفوع منه يف غاية القلّة ،وسأسردها كلّها ،آخر
( )1تفسري البحر احمليط.111/1 :
( )2الربهان يف علوم القرآن.196/2 :
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الكتاب»(.)1
األةري أخضع اآلًيت
ايل« :وأكاد أقول :ن ّن التفسري
وقال ّ
ّ
حممد الغز ّ
لألحاديث .وهذا قد يكون طبيعيًّا يف األساكيد الصحيحة؛ أل ّن الرسول  هو
لكن املشكلة :أ ّن بعض األحاديث اليت جاءت يف التفسري ابملأةور،
ّ
املبني عن ربّه؛ ّ
بعضا من
أيضا يف تفسري ابن كثري الذي ْند فيه ً
تكون ضعيفة السند ..وهذا ً
املتضادات»(.)2
ّ
الثعليب" :عرائس اجملالس يف قصص
اخلالدي« :ن ّن كتاب
وقال صالح
ّ
ّ
مرجعا يف كتب التفسري،
األكبياء" مرفوض عند العلماء ،وال يصلح أن يكون ً
وقصص األكبياء ،ومعظم احلكاًيت واألخبار والرواًيت اليت فيه موضوعة ومردودة،
وهي خرافات وأساطري ،مأخوذة عن اإلسرائيليّات املردودة الباطلة»(.)3
أيضا« :فالواجب علينا أن كبقى مع القرآن يف حديثه
وقال صالح
اخلالدي ً
ّ
كبني بعض املبهمات اليت أهبمها
عما سكت عنه ،وال ّ
عن ّ
القصة ،وكسكت ّ
املفسرين مل يفعلوا ذلك ،وذهبوا نىل األخبار
القرآن ً
عمدا! و ّ
لكن ً
كثريا من ّ
فسروا هبا كالم هللا،
والرواًيت اليت مل تثبت ،واإلسرائيليّات اليت ّ
تفصل الكالم ،و ّ
وبيّنوا هبا املبهمات اليت أهبمها القرآن»(.)1

( )1اإلتقان يف علوم القرآن.2259/6 :
( )2كيف كتعامل مع القرآن.135 :
( )3القرآن وكقض مطاعن الرهبان.99/1 :
( )1القرآن وكقض مطاعن الرهبان.195/1 :
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الفروق بين القرآن الكريم ،وروايات أسباب النزول
ةبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآن الكرمي ،والكثري
فليست تلك الرواًيت بثابتةً ،
من تلك الرواًيت  -عند بعض املتلّفني  -رواًيت مكذوبة موضوعة مفرتاة،
ال قيمة هلا.
وتصحيح بعض املتلّفني  -لبعض رواًيت أسباب النزول  -ليس أكثر من
تصحيحا اتّفاقيًّا قطعيًّا.
الظن عند من يركن نليه ،وليس
ً
اجتهاد ،قد يفيد ّ
حيل القول يف أسباب كزول الكتابّ ،نال ابلرواية
قال الو ّ
احدي« :وال ّ
والسماعِّ ،ن شاهد التنزيل ،ووقف على األسباب ،وحبث عن العلم وج ّد يف
الطالب .وقد ورد الشرع ابلوعيد للجاهل ذي العثار ،يف هذا العلم ابلنار»(.)1
كذاب ،ملقيًا
فكل أحد خيرتع لآلية سببًا ،وخيتلق نف ًكا و ً
مثّ قال« :و ّأما اليوم ّ
زمامه نىل اجلهالة ،غري مف ّكر يف الوعيد للجاهل بسبب اآلية»(.)2
حممد رشيد رضا« :ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول ّأهنم يّزقون
وقال ّ
متفرقة ،مبا يف ّككون
اإلهلي ،وجيعلون القرآن عضني ّ
الطائفة امللتئمة من الكالم ّ
اآلًيت ،ويفصلون بعضها من بعض ،ومبا يفصلون بني اجلمل املوةقة يف اآلية
ًّ
لكل آية من اآلًيت
لكل ْجلة سببًا
مستقال ،كما جيعلون ّ
الواحدة ،فيجعلون ّ
ًّ
مستقال .اكظر هذه اآلًيت جتد نعجازها يف بالغة
الواردة يف مسألة واحدة سببًا
مهدت لألمر بتحويل القبلة ،ما يشعر به يف ضمن حكاية شبهة
األسلوب ،أن ّ
املعرتضني ،اليت ستقع منهم ،وبتوهني هذه الشبهة ِبسنادها نىل السفهاء من
( )1أسباب كزول القرآن.36 :
( )2أسباب كزول القرآن.35 :
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الناس ،ونيرادها جمملة ،وبوصلها ابلدليل على فسادها ،وبذكر هداية الصراط
املستقيم ،الذي ال التواء فيه ،وال اعوجاج ،وال تفريط عند سالكيه ،وال نفراط،
األمة بدينها ،واعتداهلا يف ْجيع أمرها ،وببيان احلكمة ،يف
وبذكر مكاكة هذه ّ
عما سيكون،
جعل القبلة األوىل قبلة ،مثّ التحويل عنها ،وابلتلطّف يف اإلخبارّ ،
وجهال ابألمر،
افتتاان ابلتحويلً ،
من ارتداد بعض من ي ّدعون اإليان ،عن دينهم؛ ً
النيب ،واملتمنني،
نذ أورد اخلرب ،يف سياق بيان احلكمة؛ ّ
حت ال يعظم وقعه ،على ّ
وببيان أ ّن املسألة كبرية ،على غري املنعم عليهم ،ابهلداية اإلهليّة ،اليت سبق ذكرها،
وهي اإليان الكامل ،مبعرفة دالئل املسائل ،وحكم األحكام ،مثّ بتبشري املتمنني
املهتدين ،الثابتني على اتّباع الرسول ِ ،باثبة هللا ّنًيهم ،برأفته ورمحته ،وفضله
أمرا صرحيًا ،كما سيأيت يف تفسري بقيّة
ونحساكه .وبعد هذا كلّه أمره
ّ
ابلتحول ً
أفيصح يف مثل هذا السياق  -املوةق بعض ْجله وآًيته ببعض  -أن
اآلًيت.
ّ
كل ْجلة منه كزلت حلادةة حدةت ،أو
ّ
كفك وةـقه ،وجيعل كـتـ ًفا ،كـتـ ًفا ،ويقال :ن ّن ّ
آخرا ،واآلخر ّأوًال،
كلمة قيلت ،ونن ّأدى ذلك نىل قلب الوضع ،وجعل ّ
األول ً
متأخرة يف النزول عن آًيت املقصد؟ أتسمح لنا اللغة والدين،
وجعل آًيت التمهيد ّ
ي،
أبن ْنعل القرآن عضني؛ ألجل رواًيت رويت ،ونن قيل :ن ّن نسناد بعضها قو ّ
حبسب ما عرف من اتريخ الراوين؟!»(.)1
املفسرين بتطلّب أسباب كزول آي
وقال ابن عاشور« :أولع كثري من ّ
القرآن ،وهي حوادث يروى أ ّن آًيت من القرآن كزلت ألجلها؛ لبيان حكمها أو
حت كاد بعضهم،
حلكايتها ،أو نككارها ،أو حنو ذلك ،وأغربوا يف ذلك ،وأكثرواّ ،
وحت رفعوا الثقة مبا
كل آية من القرآن كزلت على سببّ ،
أن يوهم الناس أ ّن ّ
( )1تفسري القرآن احلكيم.11/2 :

52

ذكروا .بيد أكـّا ْند يف بعض آي القرآن نشارة نىل األسباب اليت دعت نىل كزوهلا،
أسبااب ةبتت ابلنقل ،دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل،
وْند لبعض اآلي ً
غض النظر
دائرا بني القصد واإلسراف ،وكان يف ّ
فكان أمر أسباب كزول القرآن ً
عنه  -ونرسال حبله على غاربه  -خطر عظيم ،يف فهم القرآن .فذلك الذي
دعاين نىل خوض هذا الغرض يف مق ّدمات التفسري؛ لظهور ش ّدة احلاجة نىل
َحيصه يف أةناء التفسري ،ولالستغناء عن نعادة الكالم عليه عند عروض تلك
املسائل ،غري م ّدخر ما أراه يف ذلك ر ًأًي جيمع شتاهتا .وأان عاذر املتق ّدمني الذين
كل من يتص ّدى لتأليف كتاب
ألّفوا يف أسباب النزول  -فاستكثروا منها  -أب ّن ّ
ينفك يستزيد من ملتقطاته؛
التوسع فيه ،فال ّ
يف موضوع غري مشبعَ ،تلكه حمبّة ّ
الصب ابلوعد ،ويقول :زدين
ليذكي قـبسه ،وي ّد كـفسه ،فريضى مبا جيد ،رضى
ّ
من حديثكً ،ي سعد .غري هيّاب لعاذل ،وال متطلّب معذرة عاذر ،وكذلك شأن
املفسرين ،الذين تل ّقفوا الرواًيت
الولع نذا امتلك القلب؛ و ّ
لكن ال أعذر أساطني ّ
كثريا
الضعيفة ،فأةبتوها يف كتبهم ،ومل ينبّهوا على مراتبهاّ ،قوة وضع ًفاّ ،
حت أومهوا ً
من الناس أ ّن القرآن ال تنزل آًيتهّ ،نال ألجل حوادث تدعو نليها ،وبئس هذا
األمة ،يف أصناف الصالح ،فال
هادًي نىل ما به صالح ّ
الوهم؛ فإ ّن القرآن جاء ً
يتوقّف كزوله على حدوث احلوادث الداعية نىل تشريع األحكام .كعم ن ّن العلماء
خيصصّ ،نال طائفة شاذّةّ ،ادعت
توجسوا منها ،فقالوا :ن ّن سبب النزول ال ّ
ّ
عامة ،ملا دخل
التخصيص هبا ،ولو أ ّن أسباب النزول كاكت كلّها متعلّقة ِبًيت ّ
أئمة األصول ،حيـن قالوا" :العبـرة
ضر على عمومها؛ نذ قـد أراحنا ّ
من ذلك ّ
بااب كثرية ،رام رواتـها تعييـن م ـراد،
لكن أس ـ ً
بعموم اللفظ ال بـخصوص السبب" ،و ّ
عام ،أو تقييد مطلق ،أو نلـجاء نىل مـحمل ،فتلك هي اليت قد
من تـخصيص ّ
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تقف عرضة أمام معاين التفسري ،قبل التنبيه على ضعفها ،أو أتويلها»(.)1
صبحي الصاحل« :ولو استعرضنا كظائر هذه األخطاء التارخييّة ،اليت
وقال
ّ
محال ،على أسباب النزول ،وأكطقت القرآن مبا مل ينطق ،لطال بنا
محلت ً
السر
االستعراض ،وامت ّد بنا التجوال ،ونّا كنتهزها فرصة؛ لنضع أيدينا على ّ
لكل
الكامن ،وراء هذه األخطاء ،فهو  -يف كظران  -ظن أكثر العلماء أن ال ب ّد ّ
حت يف وقائع األمم املاضية ،اليت دفنت معها أسباهبا
آية من سبب كزولّ ،
وكتائجها ،وطويت يف رموسها مق ّدماهتا وعواقبها؛ فإن كان لز ًاما التماس سبب
كزول هلا ،فليكن متعلّ ًقا ابألحياء ،على عهد الرسول الكرمي ،سواء أكاكوا من
املتمنني ،أم من املشركني ،أم من أهل الكتاب»(.)2
أيضا« :ونذا غضضنا النظر عن بعض هذا اخللط،
وقال
صبحي الصاحل ً
ّ
املفسرينِ ،بدراج الوقائع املاضية ،يف أسباب
غري املقصود ،الناشئ من مبالغة ّ
النزول ،واجهنا عقبات أخرى ،يف صيغ الرواًيت ،املتعلّقة هبذه األسباب ،فليست
كصا ،يف بيان سبب النزول ،يف ْجيع األحوال ،بل فيها
عبارة الراوي الصحيحة ًّ
النص الواضح ،وفيها ما حيتمل السبب ،وسواه»(.)3
ّ

( )1تفسري التحرير والتنوير.16/1 :
( )2مباحث يف علوم القرآن.133 :
( )3مباحث يف علوم القرآن.112-111 :
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الفروق بين القرآن الكريم ،وأقوال الناسخ واملنسوخ
ةبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآن الكرمي؛ بل ن ّن أكثر
فليست تلك األقوال بثابتة ً
تلك األقوال عند بعض املتلّفني :متعارضة ،أو ضعيفة ،فال قيمة هلا.
وتصحيح بعض املتلّفني لبعض األقوال  -يف النسخ  -قد يكون من قبيل
تصحيحا اتّفاقيًّا قطعيًّا ،فإ ّن اختالف املتلّفني القدامى -
االجتهاد ،فهو ليس
ً
كل الوضوح.
يف مسألة النسخ ،ومواضعه ،ورواًيته  -واضح ّ
اجلوزي« :قيل :اخلطاب لليهود ،فالتقدير :من ساءلكم عن بيان
قال ابن
ّ
حممد  ،فاصدقوه ،وقيل :أي :كلّموهم مبا حتبّون أن يقال لكم ،فعلى هذا:
ّ
اآلية حمكمة .وقيل :املراد بذلك مساهلة املشركني يف دعائهم نىل اإلسالم ،فاآلية
عام ،فتخصيصه
عند هتالء منسوخة ِبية السيف .وفيه بع ٌد؛ أل ّن لفظ (الناس) ّ
ابلك ّفار حيتاج نىل دليل»(.)1
أيضا« :زعم قوم ّأهنا منسوخة ِبية السيف ،وليس
وقال ابن
اجلوزي ً
ّ
بصحيح؛ ألكّه مل أيمر ابلعفو ،مطل ًقا ،بل نىل غاية ،ومثل هذا ال يدخل يف
املنسوخ»(.)2
أيضا« :قال بعضهم :هذا يقتضي كوع مساهلة الك ّفار،
وقال ابن
اجلوزي ً
ّ
أيضا فإكّه
مثّ كسخ ِبية السيف .وهو بعيد؛ أل ّن من شرطها التنايف ،وال تنايف ،و ً
خرب»(.)3
أيضا« :قيل :املراد ابآلية اتّقاء املشركني أن يوقعوا فتنة،
وقال ابن
اجلوزي ً
ّ
أبكف أهل الرسوخ.19 :
( )1املص ّفى
ّ
أبكف أهل الرسوخ.16-19 :
( )2املص ّفى
ّ
أبكف أهل الرسوخ.16 :
( )3املص ّفى
ّ
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أو ما يوجب القتل ،فالفرقة ،مثّ كسخ ذلك ِبية السيف .وليس هذا بشيء ،ونّا
املراد جواز تقواهم ،نذا أكرهوا املتمنني على الكفر ابلقول ،الذي ال يعتقد ،وهذا
احلكم ابق غري منسوخ»(.)1
ازي« :املسألة الثاكية :قال بعضهم :هذه اآلية منسوخة ِبية
وقال الفخر الر ّ
السيف ،وهذا بعيد؛ أل ّن قوله﴿ :مث ذ ْره ْم يف خ ْوضه ْم يـ ْلعبون﴾( )2مذكور ألجل
التهديد ،وذلك ال ينايف حصول املقاتلة ،فلم يكن ورود اآلية الدالّة على وجوب
افعا لشيء من مدلوالت هذه اآلية ،فلم حيصل النسخ فيه»(.)3
املقاتلة ر ً
الكليب :هذه اآلية منسوخة ِبية
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
أيضا« :قال مقاتل و ّ
افعا حلكم املنسوخ ،ومدلول
السيف ،وهذا بعيد؛ أل ّن شرط الناسخ أن يكون ر ً
كل واحد أبفعاله ،وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب،
هذه اآلية اختصاص ّ
وذلك ال يقتضي حرمة القتال ،فآية القتال ما رفعت شيئًا من مدلوالت هذه
ابطال»(.)1
اآلية ،فكان القول ابلنسخ ً
جرد
وقال ابن تيميّة« :ولو كان من أخبار اآلحاد ،لـم يـجـز أن جيعل مـ ّ
انسخا للقرآن .وابلـجملة ،فلم يثبت أ ّن شيئًا من القرآن
الصحة ً
خرب غري معلوم ّ
كسخ بسنّة ،بال قرآن»(.)9
املفسرين يقول :هذه اآلية منسوخة ِبية
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وبعض ّ
يتوجه نن كان يف اآلية النهي عن القتال ،فيكون هذا النهي
السيف ،وهذا ّ
أبكف أهل الرسوخ.22 :
( )1املص ّفى
ّ
( )2األكعام.31 :
( )3التفسري الكبري.51/13 :
( )1التفسري الكبري.111/11 :
( )9جمموعة الفتاوى.215/21 :
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تتعرض لذلك هنا ،ال
ً
منسوخا ،ليس ْجيع أكواع الصرب منسوخة؛ كيف ،واآلية مل ّ
بنفي ،وال نةبات؟! بل الصرب واجب حلكم هللا ،ما زال واجبًا ،ونذا أمر ابجلهاد،
أيضا أن يصرب حلكم هللا ،فإكّه يبتلى من قتاهلم مبا هو أعظم من كالمهم،
فعليه ً
كما ابتلي به يوم أحد واخلندق ،وعليه حينئذ أن يصرب ويفعل ما أمر به من
اجلهاد»(.)1
أيضا« :وهذا ضعيف جدًّا؛ أل ّن النسخ ال يصار نليه،
وقال ابن تيميّة ً
ابلظن ،فال يثبت النسخ»(.)2
ّنال بيقني؛ و ّأما ّ
وقال ابن القيّم« :وقد غلط يف السورة خالئق ،وظنّوا ّأهنا منسوخة ِبية
وظن آخرون
السيف؛ العتقادهم أ ّن هذه اآلية اقتضت التقرير هلم على دينهمّ ،
ّأهنا خمصوصة مبن يـقّرون ،على دينهم ،وهم أهل الكتاب ،وكال القولني غلط
كص حمفوظ،
حمض ،فال كسخ يف السورة ،وال ختصيص ،بل هي حمكمة ،عمومها ّ
وهي من السور اليت يستحيل دخول النسخ يف مضموهنا ،فإ ّن أحكام التوحيد -
اليت اتّفقت عليه دعوة الرسل  -يستحيل دخول النسخ فيه»(.)3
وقال الزركش ّي« :وبـهذا التحقي ـق تبيـّن ضع ـف م ـ ـا لـهـ ـ ـج ب ـ ـه كثي ـ ـر ،م ـ ـن
مفسرين  -يف اآلًيت اآلمرة ابلتخفيف ّ -أهنا منسوخة ِبية السيف ،وليست
الـ ّ
كل أمر ورد جيب امتثاله ،يف وقت ما،
كذلك ،بل هي من الـمْنســإ ،مبعَن أ ّن ّ
لعلّة توجب ذلك احلكم ،مثّ ينتقل ابكتقال تلك العلّة ،نىل حكم آخر ،وليس
أبدا»(.)1
حت ال جيوز امتثاله ً
بنسخ ،نّا النسخ اإلزالةّ ،
( )1جمموعة الفتاوى.139/5 :
( )2جمموعة الفتاوى.326/21 :
( )3بدائع الفوائد.215-211/1 :
( )1الربهان يف علوم القرآن.12/2 :
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كل الكتب ،وليس
كشي ً
أيضا« :أل ّن القرآن انسخ مهيمن على ّ
وقال الزر ّ
أييت بعده انسخ له ،وما فيه من انسخ ومنسوخ ،فمعلوم ،وهو قليلّ ،بني هللا
انسخه عند منسوخه ،كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول ،والع ّدة والفرار يف
علما ابلنسخ ،علم أ ّن غالب ذلك من
اجلهاد وحنوه ،و ّأما غري ذلك ،فمن حت ّقق ً
حق اآلتية ابلفاحشة،
الـمْنسإ ،ومنه ما يرجع لبيان احلكم اجململ ،كالسبيل يف ّ
كل ما يف القرآن ِّا ي ّدعى كسخه ابلسنّة عند من يراه ،فهو بيان
فبيّنته السنّة ،و ّ
حلكم القرآن ،وقال سبحاكه﴿ :وأكْـزلْنا نلْيك ال ّذ ْكر لتـبـ ّني للناس﴾( ،)1و ّأما ابلقرآن
املفسرين ،فليس بنسخ؛ ونّا هو كسأ( ،)2وأتخري ،أو جممل
على ما ظنّه كثري من ّ
أ ّخر بياكه لوقت احلاجة ،أو خطاب قد حال بينه وبني ّأوله خطاب غريه ،أو
خلاص ،أو ملداخلة معَن يف معَن .وأكواع
عام
خمصوص من عموم ،أو حكم ّ
ّ
كسخا ،وليس به ،وأكّه الكتاب املهيمن على غريه،
اخلطاب كثرية ،فظنّوا ذلك ً
توىل هللا حفظه»(.)3
وهو يف كفسه متعاضد ،وقد ّ
لكن نساءة األدب ًّ
جتسدت يف
وقال
صبحي الصاحلّ « :
حقا  -مع هللا ّ -
ّ
تساهل أصحاب النسخ ،يف اإلكثار من القول ابلناسخ واملنسوخ ،رغم علمهم
اليقين أب ّن ما يواجهوكه ابلبحث والتأويل هو نىل اإلكساء أقرب ،وبه ألصق .فقد
ّ
سلكوا يف املنسوخ ما أمر به؛ لسبب ،مثّ زال سببه ،كاألمر حني الضعف والقلّة،
ابلصرب وابملغفرة ،للذين يرجون لقاء هللا( ،)1مثّ كسخه ِبية السيف ،وليس هذا من
( )1النحل.11 :
سء) ،هبمزة على السطر ،بال ألف؛ لسكون ما قبلها.
( )2كذا يف املطبوع ،والصواب( :ك ْ
( )3الربهان يف علوم القرآن.11-13/2 :
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :ال يرجون) .قال تعاىل﴿ :ق ْل للذين آمنوا يـ ْغفروا للذين ال
يـ ْرجون أًيم اَّلل لي ْجزي قـ ْوًما مبا كاكوا يكْسبون﴾[ .اجلاةية.]11 :
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سء ،وأتخري البيان نىل وقت احلاجة»(.)1
النسخ يف شيء؛ ونّا هو ضرب من الن ْ
ايل« :والزعم أب ّن ( )121آية من آًيت الدعوة كسخت
وقال ّ
حممد الغز ّ
ِبية السيف هو محاقة غريبة ،دلّت على أ ّن اجلماهري املسلمة  -يف أ ًّيم التخلّف
العلمي يف حضارتنا  -جهلوا القرآن ،وكسوا هبذا اجلهل كيف يدعون
العقلي أو
ّ
ّ
حيركون الدعوة ،وكيف يضعون ّاذج حسنة للعرض احلسن..
نىل هللا ،وكيف ّ
لعل هذا من أسباب فشل الدعوة اإلسالميّة ،ووقوف هذه الدعوة يف ّأًيم كثرية
و ّ
يتدي واجب التبليغ! وهذا ابطل
عن أداء رسالتها ،ظن أ ّن السيف هو الذي ّ
فقصة النسخ  -أو احلكم بتحنيط بعض اآلًيت ،فهي موجودة،
ابتّفاق العقالءّ .
أبدا آية ،يكن أن يقال :ن ّهنا
ولكن ال تعمل  -هذا ابطل ،وليس يف القرآن ً
كل آية يكن أن تعمل،
عطّلت عن العمل ،وحكم عليها ابملوت ..هذا ابطلّ ..
لكن احلكيم هو الذي يعرف الظروف اليت يكن أن تعمل فيها اآلية ،وبذلك
ّ
توزع آًيت القرآن على أحوال البشر ابحلكمة واملوعظة احلسنة»(.)2
ملي« :بعد مراجعة مئات املراجع املعتمدة ،من تفاسري
وقال مصطفى الز ّ
القرآن ،واحلديث الشريف ،وشروحه ،وكتب أصول الفقه ،واملتلّفات القدية
دليال قطعيًّا  -من آية قرآكيّة ،أو سنّة
واحلديثة ،بشأن النسخ يف القرآن :مل أجد ً
كبويّة متواترة ،أو نْجاع الصحابة ،أو أقوال كتّاب الوحي ،البالغ عددهم أكثر من
فكل
أربعني صحابيًّا ّ -
يدل على كسخ آية معيّنة ِبية أخرى ،أو بسنّة متواترةّ .
مستنتجا من أخبار اآلحاد،
دليال ظنّـيًّا خمتل ًفا فيه،
ما كتب  -وقيل  -ليس ّنال ً
ً
أو االجتهادات الشخصيّة ،أو الدالالت الظنّـيّة للنصوص .فقد أْجع علماء
( )1مباحث يف علوم القرآن.263 :
( )2كيف كتعامل مع القرآن.51 :
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اإلسالم  -قديًا وحديثًا  -على أ ّن ما ةبت ابليقني ال يزول ّنال ابليقني»(.)1
أيضا« :وعدد اآلًيت املنسوخة يف احلكم دون
ملي ً
وقال مصطفى الز ّ
اجلوزي ،و( )213آية عند
التالوة ،وهي تقرأ يف املصاحف )211( :آية عند ابن
ّ
النحاس ،و( )66آية عند عبد القاهر
ابن سالمة ،و( )131آية عند أِب جعفر ّ
حممد
ورد عليه العامل
البغدادي .وحصرها
السيوطي يف ( )21آيةّ ،
األصويل الشيخ ّ
ّ
ّ
ّ
اخلضري ،وأةبت عدم كسخ آية واحدة منها ،وحصرها مصطفى زيد يف مخس
ّ
صحة كسخ تلك اآلًيت اخلمس.
آًيت ،وأةبت األستاذ موسى جواد عفاكة عدم ّ
وقد أةبتنا  -ابألدلّة العقليّة والنقليّة يف كتابنا" :التبيان لرفع غموض النسخ يف
القرآن"  -عدم وجود آية قرآكيّة واحدة منسوخة يف القرآن الكرمي»(.)2

( )1التبيان لرفع غموض النسخ يف القرآن.19 :
( )2أصول الفقه يف كسيجه اجلديد.131-123 :
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ّ
ّ
واملدني
الفروق بين القرآن الكريم ،وروايات املك ّي
ةبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآن الكرمي؛ وليست
فليست تلك الرواًيت بثابتة ً
كل آراء املتلّفني يف هذه املسألة صحيحة قطعيّة ،بل هي اجتهادات ،قد يصيب
ّ
أصحاهبا ،وقد خيطئون ،ونن كاكت يف عمومها صحيحة.
كشي« :وهذا القول نن أخذ على نطالقه ،ففيه كظر ،فإ ّن سورة
قال الزر ّ
البقرة مدكيّة ،وفيهاً﴿ :ي أيـها الناس ْاعبدوا ربكم﴾( ،)1وفيهاً﴿ :ي أيـها الناس
كلوا ِا يف ْاأل ْرض حالًال طيّبًا﴾( .)2وسورة النساء مدكيّة ،وفيهاً﴿ :ي أيـها الناس
()1
()3
احلج م ّكيّة،
اتـقوا ربكم﴾  ،وفيها﴿ :ن ْن يشأْ ي ْذهْبك ْم أيـها الناس﴾  .وسورة ّ
()9
املفسرون أ ّن الغالب
اد
ر
أ
فإن
.
اسجدوا﴾
وفيهاً﴿ :ي أيـها الذين آمنوا ْاركعوا و ْ
ّ
بعام ،ويف
ذلك ،فهو صحيح ،ولذا قال م ّك ّي :هذا نّا هو يف األكثر ،وليس ّ
كثري من السور امل ّكيّةً﴿ :ي أيـها الذين آمنوا﴾ .اكتهى»(.)6
النيب  ،على بيان
كشي ً
أيضا« :ويقع الستال :أكّه هل ّ
كص ّ
وقال الزر ّ
ذلك؟ قال القاضي أبو بكر ،يف االكتصار :نّا هذا يرجع حلفظ الصحابة
واتبعيهم ،كما أكّه ال ب ّد يف العادة من معرفة معظّمي العالـم واخلطيب ،وأهل
احلرص على حفظ كالمه ،ومعرفة كتبه ومصنّفاته من أن يعرفوا ما صنّفه ّأوًال
( )1البقرة.21 :
( )2البقرة.165 :
( )3النساء.1 :
( )1النساء.133 :
احلج.11 :
(ّ )9
( )6الربهان يف علوم القرآن.131-131/1 :
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وآخرا ،وحال القرآن يف ذلك أمثل ،واحلرص عليه أش ّد ،غري أكّه مل يكن من
ً
النيب  ،يف ذلك قول ،وال ورد عنه أكّه قال :اعلموا أ ّن قدر ما كزل مب ّكة كذا،
ّ
وفصله هلم .ولو كان ذلك منه ،لظهر واكتشر ،ونّا مل يفعله؛ ألكّه
وابملدينة كذاّ ،
األمة ،ونن وجب يف بعضه على
مل يتمر به ،ومل جيعل هللا علم ذلك من فرائض ّ
تضمنهما ،فقد
أهل العلم معرفة اتريخ الناسخ واملنسوخ؛ ليعرف احلكم الذي ّ
األول امل ّك ّي ،وهذا هو اآلخر
يعرف ذلك بغري ّ
كص الرسول بعينه ،وقوله هذا هو ّ
املدينّ .وكذلك الصحابة ،والتابعون من بعدهم ،لـ ّما مل يعتربوا أ ّن من فرائض الدين
تفصيل ْجيع امل ّك ّي واملدينِّّ ،ا ال يسوغ اجلهل به ،مل تتوفّر الدواعي على نخبارهم
به ،ومواصلة ذكره على أمساعهم ،وأخذهم مبعرفته .ونذا كان كذلك ،ساغ أن
خيتلف يف بعض القرآن :هل هو م ّك ّي ،أو مدينّ ،وأن يعملوا يف القول بذلك
ضرًاب من الرأي ،واالجتهاد ،وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر امل ّك ّي واملدينّ ،ومل
كل آية ،أكزلت قبل نسالمه:
جيب على من دخل يف اإلسالم بعد اهلجرة أن يعرف ّ
م ّكيّة ،أو مدكيّة .فيجوز أن يقف يف ذلك ،أو يغلب على ظنّه أحد األمرين؛
تومهوه من وجوب كقل هذا ،أو شهرته يف الناس؛ ولزوم
ونذا كان كذلك ،بطل ما ّ
العلم به هلم ،ووجوب ارتفاع اخلالف فيه»(.)1

( )1الربهان يف علوم القرآن.132-131/1 :
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ّ
الفروق بين القرآن الكريم ،وآراء بعض املؤلفين في اإلعجاز
ألهنا عبارة
ةبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآن الكرمي؛ ّ
فليست تلك اآلراء بثابتة ً
عن اجتهادات ،قد يصيب أصحاهبا ،وقد خيطئون ،وال سيّما عند التكلّف
التمحل ،واالتّكاء على الظنون.
و ّ
لكن آراء
وأصل اإلعجاز ال خيتلف فيه اةنان من املنسوبني نىل اإلسالم؛ و ّ
حمل اتّفاق.
املتلّفني يف اإلعجاز ليست كلّها ّ
العلمي يف احلقيقة ال كنكره ،ال كنكر أ ّن يف
قال ابن عثيمني« :فاإلعجاز
ّ
املتأخرة؛ لكن غاىل بعض الناس يف اإلعجاز
القرآن أشياء ظهر بياهنا يف األزمنة ّ
حت رأينا من جعل القرآن كأكّه كتاب رًيضة ،وهذا خطأ .فنقول :ن ّن
العلميّ ،
ّ
املغاالة يف نةبات اإلعجاز
العلمي ال تنبغي؛ أل ّن هذه قد تكون مبنيّة على
ّ
كظرًّيت ،والنظرًّيت ختتلف ،فإذا جعلنا القرآن ًّ
تبني
داال على هذه النظريّة ،مثّ ّ
بعد أ ّن هذه النظريّة خطأ ،معَن ذلك أ ّن داللة القرآن صارت خاطئة ،وهذه
مسألة خطرية جدًّا»(.)1

حممد بن صاحل العثيمني.25/26 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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ّ
ّ
النبوية ،واألحاديث
الفروق بين السنة
كل األحاديث صحيحة ،وال سيّما األحاديث املوضوعة.
فليست ّ
وليس تصحيح بعض املتلّفني لبعض األحاديث من قبيل التصحيح
فثمة أحاديث كثرية ،اختلفوا يف تصحيحها ،وَثّة أحاديث
فاقي
القطعي؛ ّ
ّ
االتّ ّ
وصححها آخرون برواية مغايرة ،بزًيدة أو بنقيصة،
صححها بعضهم برواية،
ّ
ّ
دليال على أكّه مقطوع به ،يف كفس األمر.
أو بتبديل .وليس تصحيح احلديث ً
ونًيي  -أ ّن احلديث عند أهله
قال ابن الصالح« :اعلم  -علّمك هللا ّ
ينقسم نىل صحيح ،وحسن ،وضعيفّ .أما احلديث الصحيح :فهو احلديث املسند
الذي يتّصل نسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط نىل منتهاه ،وال يكون
شاذًّا ،وال معل ًال .ويف هذه األوصاف احرتاز عن املرسل ،واملنقطع ،واملعضل،
والشاذّ ،وما فيه علّة قادحة ،وما يف راويه كوع جرح .وهذه أكواع أييت ذكرها ،نن
ابلصحة ،بال خالف بني
شاء هللا تبارك وتعاىل .فهذا هو احلديث الذي حيكم له
ّ
صحة بعض األحاديث؛ الختالفهم يف وجود هذه
أهل احلديث .وقد خيتلفون يف ّ
األوصاف فيه ،أو الختالفهم يف اشرتاط بعض هذه األوصاف ،كما يف املرسل.
ومت قالوا :هذا حديث صحيح ،فمعناه :أكّه اتّصل سنده مع سائر األوصاف
مقطوعا به يف كفس األمر ،نذ منه ما ينفرد
املذكورة ،وليس من شرطه أن يكون
ً
األمة على تل ّقيها ابلقبول»(.)1
بروايته عدل واحد ،وليس من األخبار اليت أْجعت ّ
كل واد ،وغفل
كل اند ،ويف ّ
وقد اكتشرت األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف ّ
عن بطالهنا  -أو تغافل  -الكثريون ،فكاكت هذه الغفلة ،وذاك التغافل سببني
( )1معرفة أكواع علوم احلديث.51-13 :

61

احلق ،واإلعراض عن هداية القرآن الكرمي.
من أسباب االحنراف عن ّ
أئمة السلف يعرفون صحيح املنقول
ي« :وقد كان ْجاهري ّ
قال ابن اجلوز ّ
من سقيمه ،ومعلوله من سليمه ،مثّ يستخرجون حكمه ،ويستنبطون علمه ،مثّ
طالت طريق البحث على من بعدهم ،فقلّدوهم فيما كقلوا ،وأخذوا عنهم
يفرقون بني
ما ه ّذبوا ،فكان األمر
ً
متحامال ،نىل أن آلت احلال نىل خلف ،ال ّ
كسرا من ظليم ،وال أيخذون الشيء من معدكه،
صحيح وسقيم ،وال يعرفون ً
فالفقيه منهم يقلّد التعليق يف خرب ما غرب خربه ،واملتعبّد ينصب ألجل حديث ال
شم
يدري من سطّره ،و ّ
القاص يروي للعو ّام األحاديث املنكرة ،ويذكر هلم ما لو ّ
ريح العلم ما ذكره ،فخرج العو ّام من عنده يتدارسون الباطل ،فإذا أككر عليهم
القصاص من
عامل ،قالوا :قد مسعنا هذا بـ(أخربان) ،و(ح ّدةنا) ،فكم قد أفسد ّ
اصفر ابجلوع ،وكم هائم على وجهه
اخللق ابألحاديث املوضوعة ،كم من لون قد ّ
زعما منه خمالفة
ابلسياحة ،وكم ماكع كفسه ما قد أبيح ،وكم اترك رواية العلم ً
حي ،وكم معرض عن
النفس ،يف هواها ،يف ذلك ،وكم مومت أوالده ّ
ابلتزهد ،وهو ّ
زوجته ال يوفّيها ح ّقها ،فهي ال ّأمي ،وال ذات بعل»(.)1
وقال ابـن الصـالح« :فقـد تع ـ ّذر  -فـي هـذه األعصـار  -االسـتقـالل
مجرد اعتبار األسـاكيد؛ ألكّه ما من نس ـناد ،من ذلك ،نّال
ِبدراك الصحيح ،بـ ّ
عما يشتـرط فـي
وتـجد فـي رجاله من اعتمد ،فـي روايته ،على ما فـي كتابه ،عرًًّي ّ
الصحيح ،من احلفظ ،والضبط ،واإلتقان .فآل األمر نذن  -فـي معرفة الصحيح
أئمة الـحـديث ،فـي تصاكيفهم
والـحسن  -نلـى االعتم ـاد على م ـا كص عليه ّ

( )1املوضوعات.5/1 :
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الـمعتمدة الـمشهورة ،التـي يتم ـن فيه ـا  -لشـهرتـها  -م ـن التغييـر والتحـريف»(.)1
وقال ابن تيميّة« :فإ ّن املوضوع  -يف اصطالح أِب الفرج  -هو الذي قام
يتعمد الكذب ،بل غلط فيه؛ وهلذا
دليل على أكّه ابطل ،ونن كان احمل ّدث به مل ّ
روى يف كتابه يف املوضوعات أحاديث كثرية من هذا النوع ،وقد انزعه طائفة من
العلماء يف كثري ِّا ذكره ،وقالوا :نكّه ليس ِّا يقوم دليل على أكّه ابطل ،بل بيّنوا
لكن الغالب على ما ذكره يف املوضوعات أكّه ابطل ،ابتّفاق
ةبوت بعض ذلكّ ،
العلماء»(.)2
األئمة على التشديد يف أحاديث
وقال
الذهيب« :قلت :هلذا أكثر ّ
ّ
الرتخص  -يف الفضائل والرقائق ،فيقبلون يف
األحكام ،والرتخيص ً
كل ّ
قليال  -ال ّ
ذلك ما ضعف نسناده ،ال ما اهتم رواته ،فإ ّن األحاديث املوضوعة  -واألحاديث
الشديدة الوهن  -ال يلتفتون نليها ،بل يرووهنا للتحذير منها ،واهلتك حلاهلا ،فمن
دلّسها ،أو غطّى تبياهنا ،فهو جان على السنّة ،خائن هلل ورسوله .فإن كان جيهل
ذلك ،فقد يعذر ابجلهل ،ولكن سلوا أهل الذكر ،نن كنتم ال تعلمون»(.)3
الفن،
وقال
الذهيب ً
أيضا« :وما أبو كعيم مبتّهم ،بل هو صدوق عامل هبذا ّ
ّ
ما أعلم له ذكبًا  -وهللا يعفو عنه  -أعظم من روايته لألحاديث املوضوعة يف
تواليفه ،مثّ يسكت عن توهيتها»(.)1

( )1معرفة أكواع علوم احلديث.53 :
( )2جمموعة الفتاوى.115/1 :
( )3سري أعالم النبالء.921/5 :
( )1سري أعالم النبالء.161/11 :
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ّ
ّ
النبوية ،وشروح الحديث
الفروق بين السنة
كل الشروح صحيحة ،وال سيّما شروح الغالة؛ فإ ّهنم قصدوا نىل
فليست ّ
شرح األحاديث الصحيحة ،وغري الصحيحة ،بطريقة حتريفيّة؛ لتكون على وفق
أهوائهم.
حت عند غري الغالة؛ أل ّن الشرح
كثرياّ ،
واالختالف يف الشروح حاصل ً
ليس أكثر من اجتهاد الشارح لفهم احلديث ،وبيان املراد منه.
قال ابن تيميّة« :وكذلك وقع من الذين صنّفوا يف شرح احلديث وتفسريه
املتأخرين ،من جنس ما وقع فيما صنّفوه من شرح القرآن وتفسريه»(.)1
من ّ
أيضا« :وكثري منهم نّا ينظر من تفسري القرآن واحلديث
وقال ابن تيميّة ً
فيتأول أتويالهتم ،فالنصوص اليت توافقهم
فيما يقوله موافقوه على املذهبّ ،
يتأولوهنا ،وكثري منهم مل يكن عمدهتم يف كفس األمر
ّ
حيتجون هبا ،واليت ختالفهم ّ
أصال»(.)2
كص ً
اتّباع ّ

( )1جمموعة الفتاوى.131/13 :
( )2جمموعة الفتاوى.211/11 :
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ّ
ّ
النبوية ،ومباحث علوم الحديث
الفروق بين السنة
كل مباحث علوم احلديث صحيحة قطعيّة ،وال سيّما يف املباحث
فليست ّ
اخلالفيّة.
صحة
فقد اختلف املتلّفون يف مباحث كثرية من علوم احلديث ،أبرزهاّ :
()3
()2
()1
صحة
و
،
ن
املتك
احلديث
ة
صح
و
،
ن
املعنع
احلديث
ة
صح
و
،
احلديث املعلق
ّ
ّ
ّ
احلديث املرسل(.)1
واختلفوا يف اجلرح والتعديل ،ويف تقدمي أحدمها على اآلخر ،عند
اجتماعهما يف راو واحد(.)9
واختلفوا يف قبول رواية املدلّس( ،)6ويف قبول رواية جمهول احلال( ،)1ويف
قبول رواية املبتدع( .)5واختلفوا يف بعض طرق التحمل ،كالوجادة ،واملناولة(.)3
أةرا ،يف اختالف املتلّفني ،يف تصحيح
وال ريب يف أ ّن هلذه االختالفات ً
األحاديث ،ويف تضعيفها.
( )1اكظر :كزهة النظر.111-33 :
( )2اكظر :كزهة النظر ،193-195 :وقواعد التحديث.113 :
( )3اكظر :قواعد التحديث ،151 :وشرح املنظومة البيقوكيّة.12 :
( )1اكظر :كزهة النظر.112-111 :
( )9اكظر :قواعد التحديث ،151 :وشرح املنظومة البيقوكيّة.12 :
( )6اكظر :كزهة النظر.119-111 :
( )1اكظر :كزهة النظر.126 :
( )5اكظر :كزهة النظر.125-121 :
( )3كزهة النظر.161-193 :
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دية ،واآلراء َ
الشرعية َ
الع َق ّ
الع َق ّ
ّ
دية
الفروق بين األحكام
كل اآلراء العقديّة صحيحة ،وال سيّما آراء الغالة.
فليست ّ
قال ابن تيميّة« :فكثري من أتباع املتكلّمة واملتفلسفة  -بل وبعض املتف ّقهة
املتصوفة ،بل وبعض أتباع امللوك والقضاة  -يقبل قول متبوعه فيما خيرب به من
و ّ
االعتقادات اخلربيّة ،ومن تصحيح بعض املقاالت ،ونفساد بعضها ،ومدح
وذم بعض ،بال سلطان من هللا»(.)1
بعضها ،وبعض القائلنيّ ،
يسمي
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وهذا كما أ ّن طائفة من أهل الكالم ّ
املسمى به فيه من فساد الدين ما هللا
ما وضعه" :أصول الدين" وهذا اسم عظيم ،و ّ
احلق والسنّة ذلك ،قال املبطل :قد أككروا أصول الدين.
به عليم .فإذا أككر أهل ّ
يسمى أصول الدين ،ونّا أككروا ما مسّاه هذا:
وهم مل ينكروا ما
ّ
يستحق أن ّ
"أصول الدين" ،وهي أمساء مسّوها هم وآابؤهم أبمساء( ،)2ما أكزل هللا هبا من
سلطان ،فالدين ما شرعه هللا ورسوله ،وقد ّبني أصوله وفروعه ،ومن احملال أن
يكون الرسول قد ّبني فروع الدين ،دون أصوله»(.)3

( )1جمموعة الفتاوى.16/1 :
( )2الراجح أ ّن عبارة (أبمساء) زائدة ،ال داعي هلا هنا.
( )3جمموعة الفتاوى.35/1 :
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ّ
ّ
ّ
األصولية
العملية ،واآلراء
الشرعية
الفروق بين األحكام
كل اآلراء األصوليّة صحيحة ،وال سيّما آراء الغالة.
فليست ّ
املتأخرينّ ،نال وقع  -يف كالمها  -كوع
قال ابن تيميّة« :وقل طائفة من ّ
غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ وهلذا يوجد يف كثري من املصنّفات  -يف
أصول الفقه ،وأصول الدين ،والفقه ،والزهد ،والتفسري ،واحلديث  -من يذكر يف
األصل العظيم ع ّدة أقوال ،وحيكي من مقاالت الناس ألو ًاان ،والقول الذي بعث
هللا به رسوله ال يذكره؛ لعدم علمه به؛ ال لكراهته ملا عليه الرسول»(.)1
أيضا« :ومثل هذا الغلط وقع فيه كثري من اخلائضني يف
وقال ابن تيميّة ً
أصول الفقه ،حيث أككروا تفاضل العقل ،أو اإلجياب ،أو التحرمي .ونككار
لكن اجلمهور
التفاضل يف ذلك قول القاضي أِب بكر ،وابن عقيل ،وأمثاهلماّ ،
الربهباري ،والقاضي
حممد
على خالف ذلك ،وهو قول أِب احلسن
التميمي ،وأِب ّ
ّ
ّ
أِب يعلى ،وأِب اخلطّاب ،وغريهم»(.)2
النص واإلْجاع .وهو
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :الطريق اخلامس :القياس على ّ
حت
حجة ً
كثريا من أهل الرأي أسرف فيهّ ،
ّ
أيضا ،عند ْجاهري الفقهاءّ ،
لكن ً
وحت استعمل منه
وحت رد به النصوصّ ،
النصّ ،
استعمله قبل البحث عن ّ
أسا ،وهي
الفاسد؛ ومن أهل الكالم وأهل احلديث وأهل القياس من ينكره ر ً
متوسط بني اإلسراف والنقص»(.)3
مسألة كبرية ،و ّ
احلق فيها ّ
ثريا من
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :ونّا املقصود هنا التنبيه على اجلمل ،فإ ّن ك ً
( )1جمموعة الفتاوى.255/9 :
( )2جمموعة الفتاوى.319-311/1 :
( )3جمموعة الفتاوى.151/11 :
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الناس يقرأ كتبًا مصنّفة يف أصول الدين وأصول الفقه ،بل يف تفسري القرآن
األمة
واحلديث ،وال جيد فيها القول املوافق للكتاب والسنّة ،الذي عليه سلف ّ
كل منها
وّ
أئمتها ،وهو املوافق لصحيح املنقول وصريح املعقول ،بل جيد أقو ًاالّ ،
فيه كوع من الفساد والتناقض ،فيحار :ما الذي يتمن به يف هذا الباب؟ وما الذي
صل به
جاء به الرسول؟ وما هو ّ
احلق والصدق؟ نذ مل جيد يف تلك األقوال ما حي ّ
ذلك .ونّا اهلدى فيما جاء به الرسول.)1(»...

( )1جمموعة الفتاوى.93/11 :
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ّ
ّ
ّ
الفقهية
العملية ،واآلراء
الشرعية
الفروق بين األحكام
كل اآلراء الفقهيّة صحيحة ،وال سيّما آراء الغالة.
فليست ّ
يفرق بني ةالةة استعماالت  -يف عرف أهل زماكه  -للفظ
فهذا ابن تيميّة ّ
(الشرع) ،هي :الشرع املنزل ،والشرع املتول (املتأول) ،والشرع املبدل.
فأما (الشرع املنزل) ،فيعن به الشريعة اإلسالميّة املنزلة ،من لدن احلكيم
ّ
العليم اخلبري ،على الرسول الكرمي ،الصادق األمني  .وهي شريعة معصومة من
كل مكلّف مستطيع.
األخطاء ،والعمل مبقتضاها واجب على ّ
و ّأما الشرع املتول ،فيعن به اجتهادات العلماء ،اليت قد يصيبون فيها ،وقد
خيطئون .وليس ألحد أن يلزم الناس ابجتهاد أحد العلماء ،بل العمل به جائز،
حجته هي القويّة ،أو ملن ساغ له تقليده؛ واإلككار على املخالف
ملن اعتقد أ ّن ّ
فيها غري جائز.
و ّأما الشرع املبدل ،فيعن به حتريفات املبطلني ،الذين جاءوا بنصوص وأقوال
وتفسريات وآراء ،خمالفة للصورة التنزيليّة.
أيضا فلفظ (الشرع)  -يف هذا الزمان  -يطلق على
قال ابن تيميّة« :و ً
ةالةة معان :شرع منزل ،وشرع متأول ،وشرع مبدل .فاملنزل :الكتاب والسنّة،
كل واحد ،ومن اعتقد أكّه ال جيب اتّباعه ،على
فهذا الذي جيب اتّباعه ،على ّ
بعض الناس ،فهو كافر .واملتأول موارد االجتهاد ،اليت تنازع فيها العلماء ،فاتّباع
حجته هي القويّة ،أو لـمن ساغ له تقليده،
أحد اجملتهدين جائز ،ملن اعتقد أ ّن ّ
وال يـجب  -على عموم املسلمني  -اتّباع أحد بعينهّ ،نال رسول هللا  .فكثري
من املتف ّقهة نذا رأى بعض الناس من املشائخ الصاحلني ،يرى أكّه يكون الصواب
مع ذلك ،وغريه قد خالف الشرع ،ونّا خالف ما يظنّه هو الشرع ،وقد يكون
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جمتهدا
ظنّه خطأ ،فيثاب على اجتهاده ،وخطته مغفور له ،وقد يكون اآلخر ً
خمطئًا .و ّأما الشرع املبدل ،فمثل األحاديث املوضوعة ،والتأويالت الفاسدة،
كثريا
واألقيسة الباطلة ،والتقليد احملرم ،فهذا حيرم ً
أيضا .وهذا من مثار النزاع ،فإ ّن ً
املتصوفة واملتف ّقرة اتّباع مذهبه
من املتف ّقهة واملتكلّمة ،قد يوجب على كثري من
ّ
وظاهرا ،ويرى خروجه عن
املعني ،وتقليد متبوعه ،والتزام حكم حاكمه ،ابطنًا
ّ
ً
احملمديّة ،وهذا جهل منه وظلم ،بل دعوى ذلك على
ذلك ً
خروجا عن الشريعة ّ
املتصوفة واملتف ّقرة يرى مثل ذلك يف شيخه
كثريا من ّ
اإلطالق كفر وكفاق .كما أ ّن ً
يسوغ اخلروج ،ع ّما جاء به
كل من هتالء قد ّ
ومتبوعه ،وهو يف هذا كظري ذلك .و ّ
ووجدا ،ومكاشفات
الكتاب والسنّة ،ملا يظنّه
يسميه هذا ذوقًا ً
ً
معارضا هلماّ ،نما ملا ّ
كل ذلك من
وخماطباتّ ،
يسميه هذا ً
ونما ملا ّ
قياسا ور ًأًي وعقليّات وقواطع ،و ّ
كل أحد تصديق الرسول  ،يف ْجيع ما أخرب به،
شعب النفاق ،بل جيب على ّ
وطاعته يف ْجيع ما أمر به ،وليس ألحد أن يعارضه بضرب األمثال ،وال ِبراء
كل ما عارضه ،فهو خطأ وضالل»(.)1
الرجال ،و ّ
أيضا« :ولفظ (الشرع) يقال يف عرف الناس على ةالةة
وقال ابن تيميّة ً
معان :الشرع املنزل :وهو ما جاء به الرسول  ،وهذا جيب اتّباعه ،ومن خالفه
وجبت عقوبته .والثاين :الشرع املتول :وهو آراء العلماء اجملتهدين فيها ،كمذهب
مالك وحنوه .فهذا يسوغ اتّباعه ،وال جيب ،وال حيرم ،وليس ألحد أن يلزم عموم
الناس به ،وال ينع عموم الناس منه .والثالث :الشرع املبدل :وهو الكذب على
البني»(.)2
هللا ورسوله ،أو على الناس بشهادات الزور ،وحنوها ،والظلم ّ
( )1جمموعة الفتاوى.236-239/11 :
( )2جمموعة الفتاوى.165/3 :
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وبني ابن تيميّة أ ّن أقوال اجملتهدين ليست مبنزلة األحكام الشرعيّة؛ ولذلك
ّ
كان العلماء ينهون عن تقليدهم ،فقال« :وأمحد بن حنبل هنى عن تقليده ،وتقليد
غريه من العلماء يف الفروع ،وقال :ال تقلّد دينك الرجال ،فإ ّهنم لن يسلموا أن
الشافعي .وقد جرى يف
الثوري ،وال
يغلطوا .وقال :ال تقلّدين ،وال مال ًكا ،وال
ّ
ّ
الشافعي عن
األئمة ،فكلّهم هنوا عن تقليدهم ،كما هنى
ذلك على سنن غريه من ّ
ّ
تقليده ،وتقليد غريه من العلماء؛ فكيف يقلد أمحد وغريه يف أصول الدين؟
احلرِب ،وعثمان بن سعيد
وأصحاب أمحد  -مثل أِب داود السجستاينّ ،ونبراهيم ّ
وبقي بن خملد ،وأِب بكر
الدارمي ،وأِب زرعة ،وأِب حامت ،و
ّ
البخاري ،ومسلمّ ،
ّ
األةرم ،وابنيه :صالـح وعبد هللا ،وعبد هللا بن عبد الرمحن
وحممد بن
الدارميّ ،
ّ
مسلم بن وارة ،وغري هتالء ،الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين  -ال
حبجة يبيّنها هلم ،وقد مسعوا العلم كما مسعه هو،
يقبلون كالم أمحد وال غريه ّنال ّ
وشاركوه يف كثري من شيوخه ،ومن مل يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم كظراؤه،
وهذه األمور يعرفها من يعرف أحوال اإلسالم وعلمائه»(.)1
األئمة األربعة  قد هنوا الناس عن
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وهتالء ّ
كل ما يقولوكه ،وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال أبو حنيفة :هذا رأيي
تقليدهم يف ّ
وهذا أحسن ما رأيت ،فمن جاء برأي خري منه قبلناه؛ وهلذا لـ ّما اجتمع أفضل
أصحابه  -أبو يوسف  -مبالك ،فسأله عن مسألة الصاع ،وصدقة اخلضراوات،
تدل عليه السنّة يف ذلك ،فقال( :)2رجعت
ومسألة األجناس ،فأخربه مالك مبا ّ
نىل قولكً ،ي أاب عبد هللا ،ولو رأى صاحيب ما رأيت ،لرجع نىل قولك كما
( )1جمموعة الفتاوى.131-123/6 :
( )2نذا كان قول أِب يوسف هو جواب (ل ّـما) ،فيجب حذف الفاء من عبارة( :فقال).
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رجعت .ومالك كان يقول :نّا أان بشر ،أصيب وأخطئ ،فاعرضوا قويل على
صح احلديث،
كالما هذا معناه .و
الكتاب والسنّة ،أو ً
الشافعي كان يقول :نذا ّ
ّ
احلجة موضوعة على الطريق ،فهي قويل .ويف
فاضربوا بقويل احلائط ،ونذا رأيت ّ
الشافعي ملن أراد معرفة مذهبه
خمتصر املزينّ  -لـ ّما ذكر أكّه اختصره من مذهب
ّ
 قال :مع نعالمه هنيه عن تقليده ،وتقليد غريه من العلماء .واإلمام أمحد كانالثوري ،وتعلّموا كما تعلّمنا.
الشافعي وال
يقول :ال تقلّدوين وال تقلّدوا مال ًكا وال
ّ
ّ
وكان يقول :من قلّة علم الرجل أن يقلّد دينه الرجال ،وقال :ال تقلّد دينك
الرجال ،فإ ّهنم لن يسلموا من أن يغلطوا ...لكن من الناس من قد يعجز عن
كل
معرفة األدلّة التفصيليّة ،يف ْجيع أموره ،فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ،ال ّ
ما يعجز عنه من التف ّقه ،ويلزمه ما يقدر عليه.)1(»...
وقال ابن القيّم« :والفرق بني الـحكم الـمنزل الواجب االتّباع ،واحلكم
الـمتول  -الذي غايته أن يكون جائز االتّباع  -أ ّن احلكم املنزل :الذي أكزله هللا
على رسوله ،وحكم به بني عباده ،وهو حكمه الذي ال حكم له سواه .و ّأما
احلكم املتول ،فهو أقوال اجملتهدين املختلفة ،اليت ال جيب اتّباعها ،وال يكفر وال
يفسق من خالفها ،فإ ّن أصحاهبا مل يقولوا :هذا حكم هللا ورسوله ،بل قالوا:
اجتهدان برأينا ،فمن شاء قبله ،ومن شاء مل يقبله؛ ومل يلزموا به األ ّمة .بل قال
أبو حنيفة :هذا رأيي ،فمن جاءان خبري منه قبلناه .ولو كان هو عني حكم هللا،
وحممد وغريمها خمالفته فيه .وكذلك مالك ،استشاره الرشيد
ملا ساغ ألِب يوسف ّ
تفرق أصحاب
أن حيمل الناس ،على ما يف املوطّإ ،فمنعه من ذلك ،وقال :قد ّ
كل قوم علم غري ما عند اآلخرين .وهذا
رسول هللا  ،يف البالد ،وصار عند ّ
( )1جمموعة الفتاوى.115-111/21 :
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الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ،ويوصيهم برتك قوله ،نذا جاء احلديث خبالفه.
ّ
ودوهنا ،ويقول :ال تقلّدين ،وال
وهذا اإلمام أمحد ،ينكر على من كتب فتاويهّ ،
فالان ،وخذ من حيث أخذوا .ولو علموا  أ ّن أقواهلم وحي،
فالان ،وال ً
تقلّد ً
حلرموا على أصحاهبم خمالفتهم ،وملا ساغ ألصحاهبم أن يفتوا خبالفهم
جيب اتّباعهّ ،
يف شيء ،وملا كان أحدهم يقول القول ،مثّ يفيت خبالفه ،فريوى عنه يف املسألة
القوالن والثالةة ،وأكثر من ذلك .فالرأي واالجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ
حل لـمسلم أن يـخالفه ،وال يـخرج عنه .و ّأما الـحكم
اتّباعه .والـحكم الـمنزل ال يـ ّ
حيل تنفيذه ،وال العمل به ،وال يسوغ
الـمبدل  -وهو احلكم بغري ما أكزل هللا  -فال ّ
اتّباعه ،وصاحبه بني الكفر والفسوق والظلم»(.)1

( )1الروح.112-111 :
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ُ
ّ ُ
الخ ُل ّ
الخ ُل ّ
قية
قية ،واآلراء
الفروق بين األحكام الشرعية
كل اآلراء اخللقيّة صحيحة ،وال سيّما آراء الغالة.
فليست ّ
قال ابن تيميّة« :وهكذا هو الواقع يف أهل ملّتنا ،مثلما ْنده بني الطوائف
املتنازعة يف أصول دينها ،وكثري من فروعه ،من أهل األصول والفروع؛ ومثلما ْنده
حت يبقى فيهم
بني العلماء وبني العبّاد؛ ِّن يغلب عليه املوسويّة ،أو العيسويّةّ ،
كل واحدة :ليست األخرى على شيء ،كما ْند
شبه من ّ
األمتني ،اللتني قالت ّ
املتمسك منه أبعمال
املتصوف
املتف ّقه
املتمسك من الدين ابألعمال الظاهرة ،و ّ
ّ
ّ
كل منهما ينفي طريقة اآلخر ،وي ّدعي أكّه ليس من أهل الدين ،أو يعرض
ابطنةّ ،
عنه نعراض من ال يع ّده من الدين؛ فتقع بينهما العداوة والبغضاء .وذلك :أ ّن هللا
أمر بطهارة القلب ،وأمر بطهارة البدن ،وكال الطهارتني من الدين الذي أمر هللا
به وأوجبه ،قال تعاىل﴿ :ما يريد اَّلل لي ْجعل علْيك ْم م ْن حرج ولك ْن يريد ليط ّهرك ْم
ال يـحبون أ ْن يـتطهـروا واَّلل يـحـ ـب
وليتم ك ْعمته علْيك ْم﴾( ،)1وقال﴿ :فيه رجـ ـ ٌ
الْمط ّهرين﴾( ،)2وقال﴿ :نن اَّلل حيب التـوابني وحيب الْمتط ّهرين﴾( ،)3وقال:
﴿خ ْذ م ْن أ ْمواهل ْم صدقةً تط ّهره ْم وتـزّكيه ْم هبا﴾( ،)1وقال﴿ :أولئك الذين لـ ْم يرد
()9
س﴾( ،)6وقال﴿ :نّا يريد
ْن
ون
ك
ر
ش
م
ل
ا
ا
ّ
﴿ن
وقال:
،
اَّلل أ ْن يط ّهر قـلوبـه ْم﴾
ْ
ْ
ٌ
( )1املائدة.6 :
( )2التوبة.115 :
( )3البقرة.222 :
( )1التوبة.113 :
( )9املائدة.11 :
( )6التوبة.25 :
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()1
كثريا من
فنجد
.
الر ْجس أ ْهل الْبـْيت ويط ّهرك ْم تطْه ًريا﴾
ً
اَّلل لي ْذهب عْنكم ّ
اهتماما
املتف ّقهة واملتعبّدة ،نّا مهّته طهارة البدن فقط ،ويزيد فيها على املشروع؛
ً
استحبااب ،وال يفهم من
نجيااب ،أو
ً
ً
وعمال .ويرتك من طهارة القلب ما أمر به ً
املتصوفة واملتف ّقرة ،نّا مهّته طهارة القلب فقط؛
كثريا من ّ
الطهارة ّنال ذلك .وْند ً
وعمال .ويرتك من طهارة البدن ما أمر به
حت يزيد فيها على املشروع،
اهتماما ً
ّ
ً
ب املاء،
نجيااب ،أو
ً
ً
استحباابّ .
فاألولون خيرجون نىل الوسوسة املذمومة يف كثرة ص ّ
وتنجيس ما ليس بنجس ،واجتناب ما ال يشرع اجتنابه ،مع اشتمال قلوهبم على
الغل إلخواهنم ،ويف ذلك مشاهبة بيّنة لليهود .واآلخرون
أكواع من احلسد والكرب و ّ
حت جيعلوا اجلهل مبا
خيرجون نىل الغفلة املذمومة ،فيبالغون يف سالمة الباطنّ ،
يفرقون بني
الشر  -الذي جيب اتّقاؤه  -من سالمة الباطن ،وال ّ
جتب معرفته من ّ
الشر،
املنهي عنه ،وبني سالمة القلب من معرفة ّ
سالمة الباطن من نرادة ّ
الشر ّ
املعرفة املأمور هبا ،مثّ مع هذا اجلهل والغفلة ،قد ال جيتنبون النجاسات ،ويقيمون
الطهارة الواجبة ،مضاهاة للنصارى»(.)2

( )1األحزاب.33 :
( )2جمموعة الفتاوى.16-19/1 :
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اإلسالمي ،واألخبارالتار ّ
ّ
يخية
الفروق بين الواقع
كل األخبار التارخييّة صحيحة ،وال سيّما أخبار الغالة.
فليست ّ
الطربي متح ّد ًاث عن براءته من األخبار التارخييّة املستنكرة« :وليعلم
قال
ّ
كل ما أحضرت ذكره فيه ِّا شرطت أكـّي
الناظر يف كتابنا هذا أ ّن اعتمادي يف ّ
رامسه فيه؛ نّا هو على ما رويت من األخبار اليت أان ذاكرها فيه ،واآلاثر اليت أان
مسندها نىل رواهتا فيه ،دون ما أدرك حبجج العقول ،واستنبط بفكر النفوسّ ،نال
اليسري القليل منه ،نذ كان العلم مبا كان من أخبار املاضني  -وما هو كائن من
أكباء احلادةني  -غري واصل نىل من مل يشاهدهم ،ومل يدرك زماهنمّ ،نال ِبخبار
املخربين ،وكقل الناقلني ،دون االستخراج ابلعقول ،واالستنباط بفكر النفوس.
فما يكن يف كتاِب هذا من خرب ذكرانه ،عن بعض املاضنيِّ ،ا يستنكره قارئه،
الصحة ،وال معَن يف
وجها يف
ّ
أو يستشنعه سامعه ،من أجل أكّه مل يعرف له ً
احلقيقة ،فليعلم أكّه مل يتت يف ذلك من قبلنا ،ونّا أيت من قبل بعض انقليه نلينا؛
وأكـّا نّا ّأدينا ذلك على حنو ما أ ّدي نلينا»(.)1
وقال ابن تيميّة« :ومن املعلوم أ ّن الزبري بن ب ّكار  -صاحب كتاب
ي ،وصاحب الطبقات ،وحنومها من
"األكساب"ّ ،
وحممد بن سعد ،كاتب الواقد ّ
املعروفني ابلعلم والثقة واالطّالع  -أعلم هبذا الباب ،وأصدق فيما ينقلوكه من
اجلاهلني والك ّذابني ،ومن بعض أهل التواريخ ،الذين ال يوةق بعلمهم ،وال
حت ييّز بني
صدقهم ،بل قد يكون الرجل صادقًا ،ولكن ال خربة له ابألساكيدّ ،
هما ابلكذب ،أو ابلتزيّد يف الرواية،
املقبول واملردود ،أو يكون سيّئ احلفظ ،أو متّ ً
( )1اتريخ الرسل وامللوك.5-1/1 :
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املترخني ،ال سيّما نذا كان مثل أِب خمنف لوط بن
كحال كثري من اإلخباريّني ،و ّ
الكليب،
اقدي كفسه خري عند الناس من مثل هشام بن
حيىي ،وأمثاله .ومعلوم أ ّن الو ّ
ّ
اقدي ،فإ ّن ما يذكره
وأبيه ّ
حممد بن السائب ،وأمثاهلما ،وقد علم كالم الناس يف الو ّ
مبجرده يف العلم ،فهذا
هو وأمثاله نّا يعتضد به ويستأكس به ،و ّأما االعتماد عليه ّ
ال يصلح»(.)1
أيضا« :ونّا عمدهتم يف املنقوالت على تواريخ منقطعة
وقال ابن تيميّة ً
اإلسناد ،وكثري منها من وضع املعروفني ابلكذب ،بل وابإلحلاد ،وعلماؤهم
حممد بن السائب،
يعتمدون على كقل مثل أِب خمنف لوط بن حيىي ،وهشام بن ّ
جل
وأمثاهلما من املعروفني ابلكذب ،عند أهل العلم ،مع أ ّن أمثال هتالء هم من أ ّ
من يعتمدون عليه يف النقل؛ نذ كاكوا يعتمدون على من هو يف غاية اجلهل
واالفرتاءِّ ،ن ال يذكر يف الكتب ،وال يعرفه أهل العلم ابلرجال»(.)2
عما
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :واجلواب :أن يقال  -قبل األجوبة ّ
املفصلةّ ،
يذكر من املطاعن  -ن ّن ما ينقل عن الصحابة من املثالب ،فهو كوعان :أحدمها
حمرف قد دخله من الزًيدة والنقصان ما خيرجه
ما هو كذبّ ،نما كذب كلّهّ ،
ونما ّ
الذم والطعن .وأكثر املنقول من املطاعن الصرحية هو من هذا الباب ،يرويها
نىل ّ
الك ّذابون ،املعروفون ابلكذب ،مثل أِب خمنف ،لوط بن حيىي ،ومثل هشام بن
الكليب ،وأمثاهلما من الك ّذابني.)3(»...
حممد بن السائب
ّ
ّ

( )1جمموعة الفتاوى.211/21 :
( )2منهاج السنّة النبويّة.93-95/1 :
( )3منهاج السنّة النبويّة.51/9 :
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ّ
ّ
النص
النص األصيل ،وترجمة
الفروق بين
كل الرتْجات صحيحة ،وال سيّما ترْجات األعداء للنصوص
فليست ّ
القرآكيّة.
حممد رشيد رضا« :وقد ترجم القرآن يف هذه القرون األخرية أبشهر
قال ّ
مثارا للشبهات ،وسببًا
لغات الشعوب الكبرية ،من غربيّة وشرقيّة ،فكاكت ترْجته ً
للمطاعن ،أكثر ِّا كاكت سببًا لالهتداء نىل اإلسالم .فإن قيل :ن ّن مثار الشبهات
مل يكن من الرتْجة ،بل من اخلطإ فيها ،وذلك يتالىف ابلرتْجة الصحيحة اليت كدعو
نليها ،ون ّن سبب الطعن مل يكن ّنال سوء قصد من أعداء اإلسالم ،من دعاة
نين
العرِب املنزل أي ً
ضا .قلتّ :
النصراكيّة ،أو املالحدة ،وهتالء يطعنون يف القرآن ّ
على علمي هبذا ،أقول :ن ّن الرتْجة أكرب عون على األمرين ،فإ ّن الذي يطعن يف
اسخا فيها،
القرآن املنزلّ ،نما أن يكون ضعي ًفا يف اللغة العربيّة ،أو حاذقًا هلا ر ً
فاألول شبيه مبن حياول فهم القرآن من الرتْجة ،أكثر ما يتتى من جهله ابللغة،
ّ
و ّأما الثاين فهو يتكلّف الطعن تكلّ ًفا ،يكابر به وجداكه ،ويغالب ذوقه وبياكه،
الرد عليه سهل املسلك ،واضح املنهج،
فيجيء طعنه ضعي ًفا سخي ًفا ،ويكون ّ
وقلّما يكون الدفاع عن الرتْجة كذلك ،ونن كاكت صحيحة ،ولن تكون صحيحة،
ّنال يف بعض اجلمل ،أو اآلًيت القصرية ،دون السور واآلًيت الطويلة .بل بعض
تتدي املراد منها ،ونكّه
املفردات تتع ّذر ترْجتها مبفردات من اللغات األخرىّ ،
كل لغة ،من هذه الـمفردات ،اليت ال يوجد لـها مرادف فـي لغة أخرى.
ليوجد يف ّ
يدل على
وفـي كالم بعض العارفني ابللغة العربيّة ،وغريها من اللغات املشهورة ما ّ
دع ما لـها من اخلصائص فـي فنون الـمجاز،
غناهن بـهذه الـمفرداتْ ،
أ ّن العربيّة أ ّ
تكرر يف كالمنا اجلزم بتع ّذر ترْجة القرآن ،واملسلم الصحيح
والكناًيت ...قد ّ
81

اإلسالم ال حيتاج نىل دليل على هذا؛ ألكّه يتمن أب ّن القرآن معجز للبشر ،أبسلوبه،
النيب 
العرِب ّ
وكظمه ّ
املنزل ،كما أكّه معجز هبدايته ونصالحه للبشر ،وقد حت ّدى ّ
العرب هبذا اإلعجاز ،وحت ّدى املسلمون به من بعدهم ،فثبت عجز اجلميع عن
اجلن على أ ْن أيْتوا
اجتمعت ْاإلكْس و ْ
اإلتيان مبثله ،وصدق قوله ﴿ :ق ْل لئن ْ
مبثْل هذا الْق ْرآن ال أيْتون مبثْله ول ْو كان بـ ْعضه ْم لبـ ْعض ظه ًريا﴾( .)1والرتْجة
قطعي على عجز
ال تكون صحيحةّ ،نال نذا كاكت مثل األصل ،فاآلية ّ
كص ّ
ومساعدا لبعض ،فكيف
عوان
اجلن عن اإلتيان مبثله ،ولو كان بعضهم ً
ً
اإلكس و ّ
يكن أن أييت مبثله فرد ،أو ْجاعة؟!.)2(»...

( )1اإلسراء.55 :
( )2تفسري القرآن احلكيم.311-316/3 :
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ّ
العملي على تلك الفروق
الدليل
عملي  -على تنبّه املتلّفني القدامى على تلك الفروق  -هو
وأكرب دليل ّ
اختالفهم ،يف كثري من املباحث التأليفيّة .ومن أمثلة ذلك:

 -1االختالف يف بعض القراءات:
عامة القرأة:
قال
الطربي« :واختلف القرأة يف قراءة ذلك ،فقرأته ّ
ّ
()1
خربا من هللا  عن كفسه أكّه العامل مبا وضعت من غري قيلها:
﴿وضع ْ
ت﴾ ً ،
ب ن ّين وض ْعتـها أكْـثى﴾( .)2وقرأ ذلك بعض املتق ّدمني" :وهللا أعلم مبا وضعت"
﴿ر ّ
من.
على وجه اخلرب بذلك عن ّأم مرمي ّأهنا هي القائلة :وهللا أعلم مبا ولدتّ ،
احلجة مستفيضة فيها قراءته بينها ،ال يتدافعون
وأوىل القراءتني ابلصواب ما كقلته ّ
ت﴾( .)3وال يعرتض ابلشاذّ
صحتها ،وذلك قراءة من قرأ﴿ :واَّلل أ ْعلم مبا وضع ْ
ّ
عنها عليها»(.)1
عامة قـرأة
وقال
الطربي ً
أيضا« :اختلفت القرأة يف قراءة ذلك ،فقرأته ّ
ّ
()9
ردا على صفة القوم
ْجيعاًّ ،
الكوفة﴿ :وما يـ ْفعلوا م ْن خ ْري فـل ْن ي ْكفروه﴾ ابلياء ً
جل ةناؤه  -أب ّهنم أيمرون ابملعروف ،وينهون عن املنكر .وقرأته
الذين وصفهم ّ -
عامة قـرأة املدينة واحلجاز وبعض قـرأة الكوفة ابلتاء ،يف احلرفني ْج ًيعا" :وما تفعلوا
ّ
من خري فلن تكفروه" .مبعَن :وما تفعلوا أكتم أيّها املتمنون من خري ،فلن يكفركموه
( )1آل عمران.36 :
( )2آل عمران.36 :
( )3آل عمران.36 :
( )1جامع البيان.336/9 :
( )9آل عمران.119 :
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جائزا ابلياء والتاء يف احلرفني.
ربّكم .وكان بعض قـرأة البصرة يرى القراءتني يف ذلك ً
والصواب من القراءة يف ذلك عندان﴿ :وما يـ ْفعلوا م ْن خ ْري فـل ْن ي ْكفروه﴾( )1ابلياء
األمة القائمة ،التالية آًيت هللا .ونّا
يف احلرفني كليهما ،يعن بذلك اخلرب عن ّ
اخرتان ذلك؛ أل ّن ما قبل هذه اآلية من اآلًيت خرب عنهم ،فإحلاق هذه اآلية -
تدل على االكصراف عن صفتهم  -مبعاين اآلًيت قبلها:
نذ كان ال داللة فيها ّ
أوىل من صرفها عن معاين ما قبلها»(.)2
أيضا« :و ّأما قراءة من قرأ ذلك" :وعلى الذين يطوقوكه"،
وقال
الطربي ً
ّ
فقراءة ملصاحف أهل اإلسالم خالف ،وغري جائز ألحد من أهل اإلسالم
قاطعا
االعرتاض ابلرأي على ما كقله املسلمون ،وراةة عن كبيّهم ً ،
ظاهرا ً
كقال ً
شك فيه أكّه من
احلق الذي ال ّ
احلجة من الدين هو ّ
للعذر؛ أل ّن ما جاءت به ّ
حجة أكّه من عند هللا ،ابآلراء
عند هللا ،وال يعرتض على ما قد ةبت ،وقامت به ّ
والظنون واألقوال الشاذّة»(.)3
أيضا« :وق ـد ق ـرأ جـماعة م ـن الـمتق ّدميـن" :ال يف ـّرق بيـن
ري ً
وقـال الطبـ ّ
أحد من رس ـله" ابلياء ... ،والقراءة التـي ال كس ـتجي ـز غيـره ـا ،فـي ذلك عندان
ابلنـ ـون﴿ :ال ك ـف ـّرق بـْي ـن أح ـ ـد م ـ ْن رسـ ـلـه﴾()1؛ ألكـّهـا القـ ـراءة ،التـي ق ـام ـت
حجتـها ،ابلنقل الـمستفيض ،الذي يـمتنع معه التشاعر ،والتواطت ،والسهو،
ّ
والغل ـط ،بـمعنـى م ـ ـا وصفن ـا ،م ـ ـن" :يقول ـون ال كف ـّرق بيـن أحـ ـد م ـن رس ـــ له".
( )1آل عمران.119 :
( )2جامع البيان.111-111/9 :
( )3جامع البيان.151/3 :
( )1البقرة.259 :
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كقال ،ووراةة»(.)1
احلجةً ،
وال يعرتض بشاذّ من القراءة ،على ما جاءت به ّ
أيضا« :و ّأما القراءة اليت حكيت عن احلسن ،فقراءة  -عن
وقال
الطربي ً
ّ
دليال على بعدها من
احلجة من القرأة  -شاذّة ،وكفى بشذوذها عن قراءهتم ً
قراءة ّ
الصواب»(.)2
وقال ابن عطيّة« :وقرأ ْجهور الناس﴿ :تـتبعون﴾( )3على املخاطبة ،وقرأ
النخعي ،ونبراهيم ،وابن و ّاثب" :نن يتّبعوا" ،ابلياء ،حكاية عنهم .قال القاضي
ّ
()9
()1
يضعفها قوله﴿ :ون ْن أكْـت ْم﴾ . »...
حممد  :وهذه قراءة شاذّةّ ،
أبو ّ
بعي:
وقال أبو عبد هللا
القرطيب« :وقرأ أبو اجلوزاء أوس بن عبد هللا الر ّ
ّ
النحاس :قراءة أِب اجلوزاء شاذّة .قال غريه :حيتمل
"ولكم يف القصص حياة" .قال ّ
اَّلل
أن يكون
مصدرا كالقصاص .وقيل :أراد ابلقصص القرآن ،أي :لكم يف كتاب ّ
ً
 الذي شرع فيه القصاص  -حياة ،أيْ :ناة»(.)6أيضا« :قوله تعاىل﴿ :ولـ ْم جتدوا كاتبًا﴾( ،)1قرأ
وقال أبو عبد هللا
القرطيب ً
ّ
الضحاك
ِب وجماهد و ّ
اجلمهور﴿ :كاتبًا﴾ مبعَن :رجل يكتب .وقرأ ابن عبّاس وأ ّ
فسره جماهد،
كتااب" .قال أبو بكر
وعكرمة وأبو العالية" :ولـم جتدوا ً
ّ
األكباريّ :
مدادا ،يعن يف األسفار .وروي عن ابن عبّاس" :كتّ ًااب".
فقال :معناه :فإن مل جتدوا ً
( )1جامع البيان.191-191/9 :
( )2جامع البيان.33/3 :
( )3األكعام.115 :
( )1األكعام.115 :
احملرر الوجيز.361/2 :
(ّ )9
( )6اجلامع ألحكام القرآن.31/3 :
( )1البقرة.253 :
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العامة على خالفها ،وقلّما خيرج شيء عن
قال ّ
النحاس :هذه القراءة شاذّة ،و ّ
العامةّ ،نال وفيه مطعن ،وكسق الكالم على "كاتب"؛ قال هللا  قبل هذا:
قراءة ّ
ب ابلْع ْدل﴾( ،)1و"كتّاب" يقتضي ْجاعة»(.)2
﴿ولْي ْكت ْ
ب بـْيـنك ْم كات ٌ
أيضا« :وقرأ عروة بن الزبري" :واندى كوح ابنها"،
وقال أبو عبد هللا
القرطيب ً
ّ
حجة
علي  ،وهي ّ
يريد :ابن امرأته ،وهي تفسري القراءة املتق ّدمة عنه ،وعن ّ
للحسن وجماهد؛ ّنال أ ّهنا قراءة شاذّة ،فال كرتك املتّفق عليها هلا»(.)3
أيضا« :وروى عصمة عن األعمش" :وق ْمًرا"
وقال أبو عبد هللا
القرطيب ً
ّ
بضم القاف ،ونسكان الـميم؛ وهذه قراءة شـ ـاذّة ،ولو ل ـم يكن فيهاّ ،نال أ ّن
ّ
أحـمد بن حنبل  -وهو نمام الـمسلمني ،فـي وقته  -قال :ال تكتبوا م ـا يـحكيه
عصمة ،الذي يروي القراءات .وقد أولـ ـع أبو حات ـــ م السجستاكـ ّي ،بذكر ما يرويه
عصمة هذا»(.)1
 -2االختالف يف بعض التفسارات:
اجلوزي« :اختلف العلماء يف املراد ابستهزاء هللا هبم على تسعة
قال ابن
ّ
أقوال :أحدها أكّه يفتح هلم ابب من اجلنّة ،وهم يف النار ،فيسرعون نليه ،فيغلق،
مثّ يفتح هلم ابب آخر ،فيسرعون ،فيغلق ،فيضحك منهم املتمنون ،روي عن
ابن عبّاس .والثاين أكّه نذا كان يوم القيامةْ ،جدت النار هلم ،كما جتمد اإلهالة،
البصري .والثالث أ ّن
يف القدر ،فيمشون ،فتنخسف هبم ،روي عن احلسن
ّ
االستهزاء هبم ،نذا ضرب بينهم وبني املتمنني بسور له ابب ،ابطنه فيه الرمحة،
( )1البقرة.253 :
( )2اجلامع ألحكام القرآن.169/1 :
( )3اجلامع ألحكام القرآن.131/11 :
( )1اجلامع ألحكام القرآن.161/19 :
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﴿ارجعوا وراءك ْم فالْتمسوا
وظاهره من قبله العذاب ،فيبقون يف الظلمة ،فيقال هلمْ :
ك ًورا﴾( ،)1قاله مقاتل .والرابع أ ّن املراد به :جيازيهم على استهزائهم ،فقوبل اللفظ
مبثله لفظًا ،ونن خالفه معَن ،فهو كقوله تعاىل﴿ :وجزاء سيّئة سيّئةٌ مثْـلها﴾(،)2
اعتدوا علْيه مبثْل ما ْاعتدى علْيك ْم﴾( ،)3وقال
وقوله﴿ :فمن ْاعتدى علْيك ْم ف ْ
عمرو بن كلثوم:
أال ال يـج ـ ـهـل ـ ْن أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد عـلـيـنـ ـا فـنجـه ـ ـل ف ـ ـوق جهـ ـ ـل الـجاهلين ـا
أراد :فنعاقبه أبغلظ من عقوبته .واخلامس أ ّن االستهزاء من هللا التخطئة
جهلهم فـي اإلقامة على كفرهم.
هلم ،والتجهيل ،فمعناه :هللا خيطّئ فعلهم ،ويـ ّ
ورد
والسادس أ ّن استهزاءه :استدراجه ّنًيهم .والسابع :أكّه نيقاع استهزائهم هبمّ ،
األكباري .والثامن:
حمد بن القاسم
خداعهم ومكرهم عليهم .ذك ـ ـر هذه األقوال مـ ّ
ّ
الذل﴿ :ذ ْق نكك أكْت
أ ّن االستهزاء هبم أن يقال ألحدهم يف النار ،وهو يف غاية ّ
الْعزيز الْكرمي﴾( ،)1ذكره شـ ـيخنا فـي كتابه .والتاسع :أكّه لـ ّما أظهروا من أحكام
نسالمهم  -فـي الدكيا  -خالف ما أبطن لـهـم ،فـي اآلخرة ،كان كاالسـ ـتهزاء
هبم»(.)9
 -3االختالف يف بعض األحاديث:
ويضعفه آخرون؛ فإ ّن اختالفهم
يصحح بعض املتلّفني حديثًا معيّـنًاّ ،
حني ّ
عملي على تنبّههم على الفرق بني السنّة النبويّة ،واحلديث املنسوب
هذا دليل ّ
( )1احلديد.13 :
( )2الشورى.11 :
( )3البقرة.131 :
( )1الدخان.13 :
( )9زاد املسري.36-39/1 :
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تصور أ ّن بعض قدامى املتلّفني يرفض السنّة النبويّة ،ونّا هو
النيب  ،فال ي ّ
نىل ّ
صحة كسبة ذلك احلديث نىل السنّة النبويّة.
بتضعيفه للحديث ينكر ّ
قال ابن تيميّة« :و ّأما تصحيح احلاكم ملثل هذا احلديث وأمثاله ،فهذا ِّا
يصحح أحاديث ،وهي
أئمة العلم ابحلديث ،وقالوا :ن ّن احلاكم ّ
أككره عليه ّ
صحح حديث زريب بن
موضوعة مكذوبة ،عند أهل املعرفة ابحلديث ،كما ّ
وصي املسيح ،وهو كذب ابتّفاق أهل املعرفة ،كما ّبني
برَثلي ،الذي فيه ذكر ّ
يصححها،
البيهقي وابن
ذلك
اجلوزي وغريمها ،وكذا أحاديث كثرية يف مستدركهّ ،
ّ
ّ
أئمة أهل العلم ابحلديث  -موضوعة ،ومنها ما يكون موقوفًا يرفعه.
وهي  -عند ّ
جمرد تصحيح احلاكم ،ونن كان
وهلذا كان أهل العلم ابحلديث ال يعتمدون على ّ
املصححني مبنزلة الثقة الذي يكثر
يصححه ،فهو صحيح ،لكن هو يف
ّ
غالب ما ّ
يصحح احلديث أضعف من
غلطه ،ونن كان الصواب أغلب عليه .وليس فيمن ّ
تصحيحه»(.)1
 -1االختالف يف بعض اآلراء العقديّة:
قال ابن تيميّة« :وقول من يقول :ن ّن الروح مبفردها ال تنعم وال تعذب،
ونّا الروح هي احلياة ،وهذا يقوله طوائف من أهل الكالم ،من املعتزلة ،وأصحاب
األشعري ،كالقاضي أِب بكر ،وغريهم؛ وينكرون أ ّن الروح تبقى بعد
أِب احلسن
ّ
اجلوين وغريه.)2(»...
فراق البدن ،وهذا قول ابطل ،خالفه األستاذ أبو املعايل
ّ
أيضا« :وقد ذكر ْجاعة من املنتسبني نىل السنّة :أ ّن األكبياء
وقال ابن تيميّة ً
وصاحل البشر أفضل من املالئكة .وذهبت املعتزلة نىل تفضيل املالئكة على البشر،
( )1جمموعة الفتاوى.153-152/1 :
( )2جمموعة الفتاوى.111/1 :
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يفضل األكبياء واألولياء ،ومنهم من يقف،
وأتباع
األشعري على قولني :منهم من ّ
ّ
متأخريهم أكّه مال نىل قول املعتزلة،
وال يقطع فيهما بشيء .وحكي عن بعض ّ
ورّمبا حكي ذلك عن بعض من ي ّدعي السنّة ويواليها»(.)1
 -5االختالف يف بعض اآلراء األصوليّة:
كشي« :مسألة :يف جواز تعليل الشيء  -هجميع أوصافه -
قال الزر ّ
مبن على أ ّن شرط
خالف ،حكاه ابن فورك ،والقاضي عبد الوهاب يف ّ
امللخصّ ،
جوزه اختلفوا على قولني :أحدمها
العلّة التع ّدي ،فمن شرطه منعها هنا ،ومن ّ
حق العلّة التأةري ،وال ب ّد أن يكون املتةّر بعض األوصاف ،دون
يصح؛ أل ّن ّ
ال ّ
يصح؛
يصح ،فلو اتّفق أ ّن ْجيعها متةّرة ،جاز .والثاين ّ
بعض؛ فتعليله هجميعها ال ّ
صحتها»(.)2
أل ّن أكثر ما فيه ّأال يتع ّدى ،وذلك ال ينع ّ

 -6االختالف يف بعض اآلراء الفقهيّة:
قال ابن املنذر« :اختلف أهل العلم فيمن ب ّدل ماشية له قبل احلول ،مباشية
الشافعي ،وأبو ةور ،وأصحاب الرأي يقولون :ال
آلخر؛ فر ًارا من الصدقة .فكان
ّ
حت حيول على ما اشرتى
كل واحد منهما ،فيما قبض من صاحبهّ ،
زكاة على ّ
الثوري كذلك ،غري أكّه مل يذكر الفرار من الصدقة.
حول ،من يوم اشرتاه .وقال
ّ
اعي ،وعبد امللك ،وأمحد ،ونسحاق ،وأبو عبيد يرون يف ذلك
وكان مالك ،واألوز ّ
الزكاة ،نذا كان فر ًارا من الصدقة»(.)3

( )1جمموعة الفتاوى.215/1 :
( )2البحر احمليط يف أصول الفقه.111/9 :
( )3اإلشراف على مذاهب العلماء.21/3 :
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 -7االختالف يف بعض اآلراء اخلخلخقيّة:
ايل« :اعلم أ ّن الناس اختلفوا يف ذلك ،فقال قائلون:
قال أبو حامد الغز ّ
الصمت( )1أفضل من الشكر ،وقال آخرون :الشكر أفضل ،وقال آخرون :مها
كل فريق بكالم
سيّان ،وقال آخرون :خيتلف ذلك ابختالف األحوال؛ و ّ
استدل ّ
شديد االضطراب ،بعيد عن التحصيل؛ فال معَن للتطويل ابلنقل ،بل املبادرة نىل
احلق أوىل ،فنقول.)2(»...
نظهار ّ
تدل داللة
فهذه األمثلة املختارة ،وغريها أكثر منها ،أبضعاف مضاعفةّ ،
واضحة ،ال ريب فيها ،على أ ّن املتلّفني القدامى ،كاكوا متّفقني على وجود فروق
كبرية ،بني احلقائق اإلسالميّة ،واملباحث التأليفيّة ،ولكنّهم كاكوا خيتلفون يف
التعيني والتحديد.
وليس يعنينا من سرد هذه النصوص تصويب بعضها ،وال ختطئة ما خالفها،
وال ترجيح بعضها على بعض؛ أل ّن الغرض  -من سردها  -ليس بيان وجه
الصواب فيها ،بل االستدالل هبا على وجود االختالف ،الذي يعن بوضوح أ ّن
املختلفني ،كاكوا متنبّهني ،على الفروق بني احلقائق اإلسالميّة ،واملباحث التأليفيّة.

( )1يف املطبوع( :الصمت) ،والصواب( :الصرب).
( )2نحياء علوم الدين.1151 :
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ّ
أسباب أخطاء املؤلفين
ألخطاء املتلّفني ةالةة أسباب ،هي :اجلهل ،واهلوى ،واخلوف.
فاجلهل حيمل صاحبه على نكتاج أتليف سقيم ،وهو جيهل أ ّن التأليف
الذي أكتجه سقيم؛ كما حيمله اجلهل على االعتماد على املصدر السقيم ،وهو
جيهل أ ّن املصدر الذي اعتمد عليه سقيم.
سيب ،ال يكاد خيلو منه بشر ،واملتلّفون مهما بلغوا من
واجلهل وصف ك ّ
العلم ،فإ ّن اتّصافهم ابجلهل  -يف بعض أحواهلم وأحياهنم  -أمر ال ريب فيه.
واهلوى حيمل صاحبه على نكتاج أتليف سقيم ،وهو يعلم أ ّن التأليف الذي
أكتجه سقيم؛ أل ّن هواه يوافق ما أكتجه من أتليف؛ كما حيمله اهلوى على االعتماد
على املصدر السقيم ،وهو يعلم أ ّن املصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ أل ّن هواه
يوافق ما اعتمد عليه من أتليف.
واهلوى وصف موجود  -بال ريب  -يف بعض املتلّفني املنسوبني نىل
لكن احلكم القاطع  -بتعيني ذلك يف آحادهم  -أمر غري ِكن.
اإلسالم؛ ّ
واخلوف حيمل صاحبه على نكتاج أتليف سقيم ،وهو يعلم أ ّن التأليف الذي
أكتجه سقيم؛ ألكّه خياف بطش أهل األهواء ،وأهل اجلهاالت ،فيوافقهم فيما
يرضوكه من التأليف السقيم؛ كما حيمله اخلوف على االعتماد على املصدر
السقيم ،وهو يعلم أ ّن املصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ ألكّه خياف بطش أهل
عما اعتمدوا عليه.
األهواء ،وأهل اجلهاالت ،نن أعرض ّ
واخلوف وصف موجود  -بال ريب  -يف بعض املتلّفني ،املنسوبني نىل
لكن احلكم القاطع  -بتعيني ذلك يف آحادهم  -أمر غري ِكن.
اإلسالم؛ ّ
ويشمل التأليف السقيم:
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 -1نكتاج قراءات سقيمة ،خمالفة للقرآن الكرمي.

 -2نكتاج تفسريات سقيمة ،خمالفة للقرآن الكرمي.

 -3نكتاج أحاديث سقيمة ،خمالفة للسنّة النبويّة.
 -1نكتاج شروح سقيمة ،خمالفة للسنّة النبويّة.
 -5نكتاج رواًيت سقيمة ،خمالفة للحقائق اإلسالميّة.
 -6نكتاج آراء سقيمة ،خمالفة للحقائق اإلسالميّة.
اإلسالمي.
 -7نكتاج أخبار سقيمة ،خمالفة للواقع
ّ
خمثلَّث األخطاء:

واألخطاء اليت ينتجها املتلّفون املخطئون ذات ةالةة أضالع ،هي:

أ -اخلطأ يف التفكار :هو أن ينتج املتلّف املخطئ فكرة سقيمة.

ب -اخلطأ يف التعبار :هو أن ينتج املتلّف املخطئ عبارة سقيمة ،للتعبري عن
فكرة معيّنة ،سواء أكاكت تلك الفكرة سليمة ،أم سقيمة.

سقيما ،بعد أن يطّلع
تفسريا ً
ج -اخلطأ يف التفسار :هو أن ينتج املتلّف املخطئ ً
على تعبري متلّف آخر ،فيخطئ يف تفسري ذلك التعبري ،وي ّدعي أ ّن التفسري الذي
أكتجه هو التفسري السليم املناسب لذلك التعبري.
وابجتماع هذه األضالع الثالةة يرتّكب (مثلث األخطاء) ،الذي امتألت
أبضالعه الثالةة كتب املتلّفني من القدامى واحملدةني ،وال سيّما الكتب العقديّة.
ولذلك كان واجبًا على من أراد القضاء على االختالف بني املتلّفني
املنتسبني نىل (اإلسالم) أن يعَن عناية كبرية ،ابلكشف عن (مثلث األخطاء)،
عالجا
لكل ضلع منها ً
يف (كتب املختلفني) ،والتمييز بني أضالعه الثالةة؛ أل ّن ّ
خاصا به ،يناسبه ،وال يناسب غريه من األضالع.
شافيًا ًّ
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عبيد التقليد
يقوم التقليد األعمى على ةالةة أصناف رئيسة من الناس:
ألول -الـ خمنتـج :الذي أكتج الرأي السقيم .وهو ةالةة أصناف:
ا ّ
أسس الرأي السقيم بصورته البدائيّة.
 -1الـ خم ّ
ؤسس :الذي ّ
طور الرأي السقيم نىل صورته النهائيّة.
 -2الـ خم ّ
طور :الذي ّ

قرر :الذي ّقرر الرأي السقيم ،ابالستدالل عليه ،واملنافحة عنه.
 -3الـ خم ّ

الثاين -الـ خمتقبّل :الذي تقبّل الرأي السقيم .وهو ةالةة أصناف:

 -1الـجاهل :الذي تقبّل الرأي السقيم؛ ألكّه جهل بطالكه ،فوافق املنتجني.
 -2الفاسق :الذي تقبّل الرأي السقيم؛ ألكّه وافق هواه ،فوافق املنتجني.

 -3الـاخائف :الذي تقبّل الرأي السقيم؛ ألكّه ضعف وخاف ،فوافق املنتجني.

الثالث -الـ خمقلّد :الذي قلّد أسالفه ،فيما ورةه عنهم ،من آراء املنتجني.
وللمقلّد ةالث درجات رئيسة ابرزة:

 -1الـ خمقلّد اجلاهل.
 -2الـ خمقلّد املتعلّم.

 -3الـ خمقلّد العالـم.
وقد يستغرب كثريون من وصف (العالـم) ابلتقليد؛ فكيف يكون عال ًـما،
ويكون مقلّ ًدا يف الوقت كفسه؟!!!
واجلواب :ن ّن أكثر علماء األدًين واملذاهب ،قديًا وحديثًا ،سواء أكاكوا
من املنسوبني نىل (اإلسالم) ،أم من املنسوبني نىل غريه :هم يف احلقيقة مقلّدون،
كشأوا مقلّدين ،وكربوا مقلّدين ،وظلّوا مقلّدين ،وماتوا مقلّدين.
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كبريا  -كان يف زمن من األزمان طف ًال
فالعالـم  -الذي تراه اليوم ً
شيخا ً
صغريا ،ال يعلم شيئًا عن األدًين واملذاهب.
ً
قال تعاىل﴿ :واَّلل أ ْخرجك ْم م ْن بطون أمهاتك ْم ال تـ ْعلمون شْيـئًا وجعل
لكم الس ْمع و ْاألبْصار و ْاألفْئدة لعلك ْم ت ْشكرون﴾(.)1
يتهله لتل ّقي االعتقادات ،بدأ بتقليد أبويه،
عمراّ ،
وحني بلغ ذلك الطفل ً
أو من يقوم مقامهما؛ مثّ أرسله أهله؛ ليتعلّم يف املدارس الدينيّة ،أو املدارس
املذهبيّة؛ فكان مقلّ ًدا ملعلّميه ،الذين هم  -يف احلقيقة  -مقلّدون ألسالفهم ،من
فتحول ذلك الطفل ،من درجة (الـجاهل الـمقلّد) نىل درجة
األهل واملعلّمني؛ ّ
(الـمتعلّم الـمقلّد).
حتول  -بعد سنوات من التعلّم  -نىل درجة (العالـم املقلّد)؛ أل ّن نيقاكه
مثّ ّ
قائما على (اإللف)؛ وليس نيقا ًان علميًّا،
مبورواثته :كان نيقا ًان عاطفيًّا ،وجداكيًّاً ،
أسريا من
عقالكيًّاً ،
قائما على (الربهان)؛ ولذلك جعله هذا (اإللف الطاغي) ً
(أسرى التقليد) ،ال يستطيع اخلروج من (سجن التقليد) ،نىل (ساحة األحرار)،
ّنال نذا ختلّص من ذلك (اإللف الطاغي).
وأبرز الفروق  -بني اجلاهل املقلّد واملتعلّم املقلّد والعالـم املقلّد  -ةالةة:

األول( -اجلاهل املقلّد) :يقلّد أسالفه يف (اآلراء) فقط؛ ألكّه ال يستطيع أن
ّ
عموما  -ما وراء ذلك ،من (أدلّة اآلراء) ،و(أصول األدلّة).
يعرف ً -

الثاين( -املتعلّم املقلّد) :يقلّد أسالفه يف (اآلراء) ،ويف (أدلّة اآلراء) فقط؛ ألكّه
لكن
يستطيع بتعلّمه أن يعرف األدلّة ،اليت
ّ
يستدل هبا أسالفه على آرائهم؛ و ّ
عموما  -ملعرفة (أصول األدلّة).
تعلّمه ال يكفيه ً -
( )1النحل.15 :
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الثالث( -العالـم املقلّد) :يقلّد أسالفه يف (اآلراء) ،ويف (أدلّة اآلراء) ،ويقلّدهم
أيضا يف (أصول األدلّة)؛ ألكّه بلغ من العلم مبلغًا ،م ّكنه من اإلحاطة ابألصول
ً
اليت اعتمد عليها أسالفه ،يف تصحيح األدلّة وتضعيفها.
و(العالـم املقلّد) صنفان:
 -1عالـم مقلّد مل يكفه علمه؛ ملعرفة بطالن آراء أسالفه ،وبطالن أدلّتها ،وبطالن
وظل مقلّ ًدا ،ومات مقلّ ًدا؛ وهو  -يف احلقيقة -
أصول أدلّتها؛ فنشأ مقلّ ًداّ ،
يستحق وصف (العالـم) ،ونن مسّاه الناس عال ًـما؛ فال خري يف علم ال يكفي
ال
ّ
احلق والباطل.
صاحبه؛ للتمييز بني ّ

 -2عالـم مقلّد ،بلغ من العلم مبلغًا ،م ّكنه من اإليقان ببطالن آراء أسالفه،
وبطالن أدلّتها ،وبطالن أصول أدلّتها.
وهلذا الصنف من العلماء خياران رئيسان:
أ -أن يعمل مبقتضى علمه ،فيعلن براءته من أابطيل أسالفه.

ب -أن يبقى  -يف الظاهر  -مستمس ًكا ،أبابطيل أسالفه؛ ّنما بسبب اهلوى،

حني يكون االستمساك  -بتلك األابطيل  -مواف ًقا هلواه؛ أو بسبب اخلوف،
حني خياف بطش املبطلني؛ فيوافقهم  -يف الظاهر  -على أابطيلهم.
فمن تغلّب على اإللف الطاغي ،وخالف اهلوى الباغي ،واحتكم نىل الدليل
وتنزه عن
وتربأ من أابطيل األسالفّ ،
العقالينّ ،واعتمد على اإليقان الربهاينّّ ،
السفاهة واإلسفاف؛ فإكّه واحد من (أحرار العلم).
لذل (األسر) ،يف (سجن التقليد) ،واستسهله ،واستساغه،
ومن استسلم ّ
واستعذبه ،واستحاله؛ فإكّه واحد من (عبيد التقليد)!!!
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ّ
ّ
التنزيلية من أخطاء املؤلفين
براءة الصورة
القراء ،والرواة ،واحمل ّدةني،
كل الرباءة ،من أخطاء ّ
الصورة التنزيليّة بريئةّ ،
املترخني،
الشراح ،واملتكلّمني ،والفقهاء ،واألصوليّني ،واألخالقيّني ،و ّ
املفسرين ،و ّ
و ّ
واللغويّني ،واملرتْجني.
احلق اعتماد الطاعنني يف (اإلسالم) ،على رأي ،ذهب نليه
وليس من ّ
بعض املختلفني ،ومل جيمعوا عليه ،فإ ّن اختالفهم دليل على كفي بعضهم كسبة
ذلك الرأي نىل (اإلسالم).
فاملطاعن املستم ّدة من اآلراء اخلالفيّة ليست هجديدة؛ فقد سبقهم  -نىل
يوجهوهنا نىل اآلراء العلميّة،
الطعن فيها  -بعض املتلّفني الرافضني هلا ،ولكنّهم نّا ّ
ويبـّرئون (اإلسالم) منها.
فكل قراءة ،أو حديث ،أو خرب ،أو رواية ،أو تفسري ،أو شرح ،أو رأي،
ّ
مادة للطعن يف (اإلسالم)؛ ألكّه
خمتلف فيه ،ال يكن للطاعنً ،
أصال ،أن يتّخذه ّ
صحة كسبته نىل (اإلسالم).
ال يلك ً
دليال قطعيًّا و ً
احدا ،على ّ
ولذلك ال يعدو طعن الطاعن  -يف رأي من اآلراء  -أن يكون تكر ًارا،
وجهه بعض املتلّفني ،من قبل ،نىل ذلك الرأي كفسه ،فهو طعن يف
للطعن الذي ّ
الرأي ،وليس طعنًا يف الدين.
وأخطاء املتلّفني  -اليت اكتسبت صفة القبول عند مقلّديهم  -ال يكن
ألهنا يف احلقيقة :أخطاء نكساكيّة؛ فالفرق
أن تع ّد جزءًا من (احلقائق اإلسالميّة)؛ ّ
الذهن) ،أو
اإلسالمي
كبري جدًّا بني (الواقع
احلقيقي) ،وبني (االعتقاد اإلكساينّ
ّ
ّ
ّ
املذهيب).
(االستمساك اإلكساينّ
ّ
حت لو آمن به الناس كلّهم.
والباطل  -يف الواقع  -يبقى ً
ابطالّ ،
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معيارالقبول والرفض
فإن قيل :ن ّن كسبة األخطاء  -نىل العلماء  -توجب اإلعراض عن
متلّفاهتم ،وابإلعراض عنها تنعدم معرفة احلقائق اإلسالميّة!

قلت :ليست تربئة اإلسالم  -من أخطاء العلماء  -طعنًا فيهم ،وليست
اكتقاصا ،من قدرهم؛ فاملتلّفون الصادقون املخلصون اجملتهدون هم الباب الوحيد
ً
املنزل.
اإلهلي ّ
الصحيح ،لإلفادة من الوحي ّ
والصحابة ،والتابعون ،واتبعوهم وسائر العلماء اجملتهدين :بشر ،يكن أن
صوصا
لكن وقوعهم يف بعض األخطاء ال يبطل حسناهتم الغالبة ،وخ ً
خيطئوا ،و ّ
محل رسالة اإلسالم.
حجة؛ لرتك االعتماد عليهم ،يف حتصيل احلقائق
ومن ّاختذ بعض األخطاء ّ
بديال
ط ،أو مغال ٌ
اإلسالميّة؛ فإكّه غال ٌ
ط ،فمن ذا الذي يسلم من األخطاء ،ليكون ً
عنهم؟!!!
كل رأي من آرائهم؛ فتلك حماكمة
وحماكمة العلماء ال تعن نداكتهم ،يف ّ
احلق ،والباطل ،ابالستناد
لكن املراد من حماكمتهم :الفصل بني ّ
ظالمةً ،
قطعا؛ و ّ
نىل معيار عادل ،دقيق؛ لإلفادة من صواب من أصاب منهم ،وجتنب خطإ من
أخطأ منهم.
واملعيار يف ذلك أ ّن من غلب صوابه خطأه ،فهو من أهل العلم ،ومن
غلب خطته صوابه ،أعرضنا عنه ،وأغناان عنه من سواه ،من أهل العلم؛ أل ّن
االعتماد ليس على قول العالـم ،بل على الدليل الذي يستند نليه العالـم.
وأدلّـة (القرآن الكريـم) ،وأدلّة (السنّة النبويّة) ليست بـخافية ،وليس ألحـد
لكن الناس ،على درجات ،فـي نتقـان
أن يس ـتأة ـر بـهـا ،أو يـخفيها ،عن الناس؛ ّ
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اللغة العربيّة ،وفـي القراءة ،وفـي القدرة على التدبر ،والتفقه ،والفهم.
يروى عن سعيد بن املسيّب أكّه قال« :ليس من عالـم وال شريف وال ذي
فضلّ ،نال وفيه عيب ،ولكن من كان فضله أكثر من كقصه ،ذهب كقصه لفضله،
كما أ ّن من غلب عليه كقصاكه ،ذهب فضله»(.)1
قليال وأصاب
ويروى عن غريه« :ال يسلم العالـم من اخلطإ ،فمن أخطأ ً
كثريا ،فهو جاهل»(.)2
كثريا ،فهو عالـم ،ومن أصاب ً
قليال وأخطأ ً
ً
ويروى عن عبد هللا بن املبارك أكّه قال« :نذا غلبت حماسن الرجل على
مساوئه ،مل تذكر املساوئ ،ونذا غلبت املساوئ عن احملاسن( ،)3مل تذكر
احملاسن»(.)1
ويروى عن أمحد بن حنبل أكّه قال« :لـم يعرب اجلسر نىل خراسان مثل
ضا»(.)9
نسحاق ،ونن كان خيالفنا ،يف أشياء ،فإ ّن الناس لـم يزل خيالف بعضهم بع ً
أيضا أن يعرف :أ ّن الطوائف املنتسبة نىل
وقال ابن تيميّة« :وِّا ينبغي ً
متبوعني  -يف أصول الدين والكالم  -على درجات ،منهم من يكون قد خالف
السنّة يف أصول عظيمة ،ومنهم من يكون نّا خالف السنّة يف أمور دقيقة .ومن
حممودا
يكون قد ّ
رد على غريه من الطوائف الذين هم أبعد عن السنّة منه ،فيكون ً
رده ،حبيث
احلق ،لكن يكون قد جاوز العدل يف ّ
فيما ّ
رده من الباطل ،وقاله من ّ
أخف
رد بدعة كبرية ،ببدعة ّ
احلق ،وقال بعض الباطل ،فيكون قد ّ
جحد بعض ّ
( )1جامع بيان العلم وفضله.521/2 :
( )2جامع بيان العلم وفضله.521/2 :
( )3كذا يف املطبوع( :عن احملاسن) ،والصواب( :على احملاسن).
( )1سري أعالم النبالء.335/5 :
( )9سري أعالم النبالء.311/11 :
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أخف منه ،وهذه حال أكثر أهل الكالم
ورد ابلباطل(ً )1
ابطال بباطل ّ
منهاّ ،
قوال يفارقون به
املنتسبني نىل السنّة واجلماعة .ومثل هتالء نذا مل جيعلوا ما ابتدعوه ً
ْجاعة املسلمني ،يوالون عليه ويعادون ،كان من كوع اخلطإ؛ وهللا  يغفر
األمة
للمتمنني خطأهم يف مثل ذلك .وهلذا وقع يف مثل هذا كثري من سلف ّ
أئمتها ،هلم مقاالت قالوها ابجتهاد ،وهي ختالف ما ةبت يف الكتاب والسنّة،
وّ
وفسق
خبالف من واىل موافقه وعادى خمالفهّ ،
وفرق بني ْجاعة املسلمني ،وك ّفر ّ
استحل قتال خمالفه ،دون
خمالفه ،دون موافقه ،يف مسائل اآلراء ،واالجتهادات ،و ّ
التفرق واالختالفات»(.)2
موافقه ،فهتالء من أهل ّ
أيضا« :وكثري من جمتهدي السلف واخللف قد قالوا وفعلوا
وقال ابن تيميّة ً
ونما
ما هو بدعة ،ومل يعلموا أكّه بدعة؛ ّنما ألحاديث ضعيفة ،ظنّوها صحيحةّ ،
ونما لرأي رأوه ،ويف املسألة كصوص مل
آلًيت فهموا منها ما لـم يـرد منهاّ ،
تبلغهم»(.)3
حتريه
وقال
الذهيب« :مثّ ن ّن الكبري من ّ
أئمة العلم نذا كثر صوابه ،وعلم ّ
ّ
للحق ،واتّسع علمه ،وظهر ذكاؤه ،وعرف صالحه وورعه واتّباعه ،يغفر له زللـه،
ّ
وال كضلّله وكطّرحه ،وكنسى حماسنه .كعم ،وال كقتدي به يف بدعته وخطئه ،وكرجو
له التوبة من ذلك»(.)1
أيضا« :ولو أ ّان كلّما أخطأ نمام ،يف اجتهاده ،فـي آحاد
وقال
الذهيب ً
ّ
مغفورا له ،قمن ـا عليه ،وب ّدعن ـاه ،وهجرانه ،لما س ـلم معنا،
الـمسـ ـائل ،خط ـأ
ً
( )1الراجح أ ّن عبارة (ابلباطل) زائدة ،ال داعي هلا هنا.
( )2جمموعة الفتاوى.211/3 :
( )3جمموعة الفتاوى.111/13 :
( )1سري أعالم النبالء.211/9 :
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ال ابن كصر ،وال ابن مندة ،وال من هو أكرب منهما ،وهللا هو هادي اخللق نىل
احلق ،وهو أرحم الرامحني ،فنعوذ ابهلل من اهلوى والفظاظة»(.)1
ّ
صحة نياكه،
وقال
الذهيب ً
كل من أخطأ يف اجتهاده  -مع ّ
أيضا« :ولو أ ّن ّ
ّ
األئمة معنا .رحم هللا
ّ
وتوخيه التّباع ّ
احلق  -أهدرانه ،وب ّدعناه ،لقل من يسلم من ّ
اجلميع مبنّه وكرمه»(.)2
يضا« :غالة املعتزلة ،وغالة الشيعة ،وغالة احلنابلة ،وغالة
وقال
الذهيب أ ً
ّ
الكراميّة ،قد ماجت هبم الدكيا،
األشاعرة ،وغالة املرجئة ،وغالة اجلهميّة ،وغالة ّ
وكثروا ،وفيهم أذكياء وعبّاد وعلماء ،كسأل هللا العفو واملغفرة ألهل التوحيد ،وكربأ
ب العالـم على ما فيه من
ب السنّة وأهلها ،وحن ّ
نىل هللا من اهلوى والبدع ،وحن ّ
ب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ ،ونّا العربة بكثرة
االتّباع والصفات احلميدة ،وال حن ّ
احملاسن»(.)3
أئمة اإلسالم ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم،
وقال ابن القيّم« :معرفة فضل ّ
وأ ّن فضلهم وعلمهم وكصحهم هلل ورسوله ال يوجب قبول ك ّل ما قالوه ،وما وقع
يف فتاويهم  -من املسائل اليت خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول ،فقالوا مببلغ
احلق يف خالفها  -ال يوجب اطّراح أقواهلم ْجلة ،وتن ّقصهم ،والوقيعة
علمهم ،و ّ
فيهم .فهذان طرفان جائران عن القصد ،وقصد السبيل بينهما ،فال كتةـّم،
()1
علي ،وال مسلكهم ،فـي
ي
ـ
ف
،
افضة
ر
ال
مسلك
هم
ـ
ب
لك
كس
وال
؛
وال كعصم
ّ
( )1سري أعالم النبالء.11/11 :
( )2سري أعالم النبالء.316/11 :
( )3سري أعالم النبالء.16-19/21 :
صم) .فمعَن( :ال كـتةّـم):
( )1ضبطت الكلمة يف املطبوع هكذا( :كـ ْعصم) ،والصواب( :كـع ّ
صم) :ال كنسبهم نىل (العصمة).
ال كنسبهم نىل (اإلةـم) ،ومعَن (ال كـع ّ
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فإهنم ال
الشيخني ،بل كسلك هبم مسلكهم أكفسهم ،فيمن قبلهم ،من الصحابةّ ،
كل أقواهلم ،وال يهدروهنا»(.)1
يتَثّوهنم وال يعصموهنم ،وال يقبلون ّ
قطعا أ ّن الرجل
وقال ابن القيّم ً
أيضا« :ومن له علم ابلشرع والواقع يعلم ً
اجلليل  -الذي له يف اإلسالم قدم صاحل وآاثر حسنة ،وهو من اإلسالم وأهله
مبكان  -قد تكون منه اهلفوة والزلّة ،هو فيها معذور ،بل ومأجور الجتهاده؛
فال جيوز أن يـتّبع فيها ،وال جيوز أن هتدر مكاكته ونمامته ومنزلته من قلوب
املسلمني»(.)2

( )1نعالم املوقّعني.239/9 :
( )2نعالم املوقّعني.239/9 :
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تبرئة العلماء
ن ّن صدور بعض األخطاء من العلماء  -يف بعض أتليفاهتم  -ال يدعو نىل
ّاهتامهم مبا مل يصدر منهم ،من أفكار ،أو مشاعر ،أو أقوال ،أو أفعال.
صحة قطعيّة ،ونن
تصح كسبته نليهمّ ،
ولذلك وجبت تربئة العلماءِّ ،ا مل ّ
كاكوا خيالفوككم يف املذاهب.
قال تعاىل﴿ :يـ ـا أيـهـ ـا الذين آمنـ ـوا كوك ـوا قـوامي ـن َّلل شـ ـ ـهداء ابلْق ْس ـ ـط وال
ْجيرمنك ْم شنآن قـ ْوم على أال تـ ْعدلوا ْاعدلوا هو أقْـرب للتـ ْقوى واتـقوا اَّلل نن اَّلل
خبريٌ مبا تـ ْعملون﴾(.)1
كل ما من شأكه أن يتسبّب يف كسبة
ومن ابب أوىل ،وجب احلذر من ّ
اخلطإ ،نىل من هو بريء منه ،يف الواقع؛ سواء أكاكت تلك النسبة الباطلة راجعة
التعصب ،أم كاكت راجعة نىل غريمها.
التسرع ،أم كاكت راجعة نىل ّ
نىل ّ
كل
ومن هنا كاكت تربئة العلماء  -حني يستح ّقون التربئة  -واجبةّ ،
الوجوب ،على املستطيع من الناس.
وهلذه التربئة ع ّدة صور ،أبرزها:

 -1التربئة اللفظيّة :هي تربئة العامل من ألفاظ سقيمة ،كسبها نليه بعض أصحابه،
أو بعض خصومه؛ لكنّها يف احلقيقة ليست موجودة ،يف متلّفاته.
أيضا تربئته من املعاين
وتربئة العامل من تلك األلفاظ املنسوبة نليه تعن ً
املفهومة من تلك األلفاظ.
ومن أمثلة ذلك :أ ّن أحد املتلّفني املعاصرين كسب نىل ابن تيميّة ما مل
( )1املائدة.5 :
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النيب .
يصح صدوره منه؛ ّ
ّ
فادعى أكّه ّاهتم ابن عبّاس ،ابالفرتاء على ّ
جاء يف كتاب (ابن تيميّة ومنهجه يف احلديث):
«عن ابن عباس ،عن النيب صلى هللا عليه وآله أكه قالً" :ي أهل مكة
ال تقصروا يف أقل من أربعة برد من مكة نىل عسفان" وهذا نىل ما يعلم أهل
الـمعرفة ابحلديث أكّه كذب على النيب صلى هللا عليه وآله لكن هو من كالم
ابن عباس افرتى على رسول هللا صلى هللا عليه وآله .وليس بغريب من ابن تيمية
أكّه يرمي ابن عباس ابالفرتاء على رسول هللا صلى هللا عليه وآله ،واملعَن نن مل
يكن صحيحاً على حنو القطع ،فإكّه يكن أن يكون موضوعاً على ابن عباس ،أو
أكّه وقع التصحيف يف احلديث عن طريق اخلطأ ،على أ ّن يف سند احلديث
عبد الوهاب بن جماهد يرويه عن أِب جماهد( )1املفسر املعروف ويرويه أيضاً عن
عطاء ،وعبد الوهاب بن جماهد مل يوةق ،فكان من املناسب تضعيف احلديث
لذلك ،كما فعل ابن حجر العسقالين ،ال أن يتهم ابن عباس ابالفرتاء على
الرسول صلى هللا عليه وآله»(.)2
احلريف ،لقول املتلّف امل ّدعي ،كما جاء يف كتابه ،كقلته كما
هذا هو ّ
النص ّ
تصرف.
أتصرف فيه أدَ ّ
هو ،ومل ّ
ابهتام
النص أ ّن صاحبه ينسب نىل ابن تيميّة القول ّ
وواضح من هذا ّ
النيب ؛ وهي  -بال ريب  -كسبة تكفي قراءتـها
ابن عبّاس ،ابالفرتاء على ّ
لتكذيبها؛ وال سيّما من ق ـ ـرأ (كتب ابن تيميّة) ،وعرف الـمذهب ،الذي ينتمي
ري) ،الذي ال يضاهيه مذهب ،فـي القول بفضل
نليه الرجل ،وهو (الـمذهب األةـ ّ
( )1الصواب( :عن أبيه جماهد).
( )2ابن تيميّة ومنهجه يف احلديث.111-116 :
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الصحابة ،وتربئتهم من االفتـراء ،ومنهم (عبد هللا بن عبّاس) ،بال ريب.
وقد كسب املتلّف امل ّدعي هذه العبارة ،يف اهلامش ذي الرقم ( ،)1من
الصفحة ذات الرقم ( ،)111نىل كتاب (جمموع الفتاوى ،ج ،21ص.)121
وابلرجوع نىل الصفحة ذات الرقم ( ،)121من اجلزء ذي الرقم ( ،)21من
كص ابن تيميّة هكذا:
كتاب (جمموع الفتاوى)ْ ،ند ّ
اَّلل عليه وسلم أكه قالً" :ي أهل مكة
«عن ابن عباس عن النيب صلى ّ
ال تقصروا يف أقل من أربعة برد من مكة نىل عسفان" وهذا ما يعلم أهل املعرفة
اَّلل عليه وسلم ،ولكن هو من كالم
ابحلديث أكه كذب على النيب صلى ّ
اَّلل عليه وسلم نّا حد مسافة القصر ألهل
ابن عباس .أفرتى رسول هللا صلى ّ
مكة دون أهل املدينة اليت هي دار السنة واهلجرة والنصرة ودون سائر املسلمني؟
وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه بعرفة ومزدلفة ومَن ،ومل
اَّلل عليه وسلم قط السفر مبسافة ال بريد وال غري بريد وال حدها
حيد النيب صلى ّ
بزمان»(.)1
احلريف ،لقول ابن تيميّة ،كما جاء يف الكتاب ،كقلته كما
هذا هو ّ
النص ّ
تصرف.
أتصرف فيه أدَ ّ
هو ،ومل ّ
كل الرباءة ،من ّاهتام ابن عبّاس،
وواضح من قراءة هذا ّ
النص أكّه بريءّ ،
النص هكذا« :لكن هو من
النيب ؛ أل ّن املتلّف امل ّدعي كتب ّ
ابالفرتاء على ّ
كالم ابن عباس افرتى على رسول هللا صلى هللا عليه وآله».
النص يف كتاب (جمموع الفتاوى) هكذا« :ولكن هو من كالم
و ّ
( )1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيميّة ،طبعة جممع امللك فهد ،121/21 :وجمموعة
الفتاوى ،طبعة دار الوفاء.12/21 :

111

اَّلل عليه وسلم نّا حد مسافة القصر ألهل
ابن عباس .أفرتى رسول هللا صلى ّ
مكة دون أهل املدينة...؟».
والفرق كبري بني الفعل (افْـتـرى) من (االفرتاء) ،وبني عبارة (أفـتـرى) املرّكبة
من مهزة االستفهام ،والفاء العاطفة ،والفعل املضارع (تـرى).
كص املتلّف امل ّدعي قد اشتمل على زًيدة كلمة (على)
وواضح ً
أيضا أ ّن ّ
بني كلمة (افرتى) وكلمة (رسول) ،فمن أين جاء هبذه الكلمة الزائدة؟!!!
أيضا ،على زًيدة كلمة (نىل) ،يف عبارة:
واشتملت عبارة املتلّف امل ّدعي ً
«وهذا نىل ما يعلم أهل املعرفة ابحلديث أكّه كذب.»...
الظن ابملتلّف امل ّدعي ،فإكّه سيقول :ن ّن املتلّف
فإن أراد أحد أن حيسن ّ
النص ،ووةق به؛ ولذلك مل يرجع
حرف هذا ّ
امل ّدعي قد اعتمد على حتريف من ّ
االهتاميّة.
صحة هذه النسبة ّ
نىل الكتاب بنفسه؛ ليتح ّقق من ّ
لعل املتلّف امل ّدعي من بالد غري عربيّة؛
وقد يقول من حيسن ّ
الظن بهّ :
لذلك يكون ضعي ًفا يف العربيّة ،نىل درجة ،ال يستطيع فيها التفريق بني الفعل
أيضا التفريق بني زًيدة كلمة (على) ،وبني
(افْـتـرى) ،وعبارة (أفـتـرى)؛ وال يستطيع ً
النص!!!
حذفها من ّ
الظن ابملتلّف امل ّدعي ،فإ ّن املتلّف امل ّدعي سيكون
ّأما يف حالة نساءة ّ
النص من جهتني:
متّـه ًما ابالفرتاء على ابن تيميّة ،يف هذه املسألة؛ بتحريف ّ

أ -جهة اللفظ ،بزًيدة كلمة (على) ،وحذف رأس مهزة القطع من (أفرتى)؛
َهيدا لتحريف املعَن.
لتكتب هكذا( :افرتى)؛ ً
تتمته ،اليت
ب -جهة املعىن ،بتفسري ّ
سقيما ،بعد قطعه عن ّ
تفسريا ً
النص احملرف ً

كل التوضيح.
ّ
توضح املراد منهّ ،
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 -2التربئة املعنويّة :هي تربئة العامل من نرادة معان سقيمة ،كسبها نليه بعض
أصحابه ،أو بعض خصومه؛ لكنّها يف احلقيقة ليست مرادة ،يف متلّفاته.
والتربئة املعنويّة كفيلة ابلقضاء على كثري من صور (التخطئة العلميّة) ،اليت
تتفاوت يف درجاهتا ،أعن :التكفري ،والتفسيق ،والتضليل ،والتبديع ...نخل.
فكثريون هم املتلّفون املتّـهمون ابالبتداع والضالل؛ بسبب أ ّن خصومهم
فسروا أقواهلم تفسريات سقيمة ،غري موافقة للمعاين اليت قصدوها.
ّ
تدل
وقد تكون تفسريات خصومهم سليمة ،تكشف عن الدالالت اليت ّ
أصال،
لكن تلك الدالالت غري مقصودة ً
عليها أقوال أولئك املتلّفني املتّـهمني؛ و ّ
واخلطأ نّا حصل يف تعبري أولئك املتلّفني املتّـهمني ،عن مرادهم ،فجاء خصومهم،
وفهموا أقواهلم على النحو السليم ،الذي تقتضيه قواعد العربيّة.
ولذلك وجب على من أراد تربئة املتلّفني املتّـهمني  -من نرادة تلك املعاين
السقيمة  -أن ينظر يف سياق الكالم ،وينظر يف سائر متلّفاهتم؛ لتكون املعاين
الشائعة  -املطّردة فيها  -هي القرائن الدالّة على مقاصدهم احلقيقيّة.
ومن قبيل التربئة املعنويّة :أ ّن العامل قد يذكر يف كتابه بعض الرواًيت
املكذوبة؛ لتبيني حاهلا ،وحتذير الناس من االعتماد عليها.
املتعصبني يفرتون عليه ،فينسبون نليه تصحيح تلك
لكن بعض املتلّفني
ّ
ّ
يصححها ،وأكّه ما أوردها
الرواًيت املكذوبة ،أو يومهون أتباعهم من ّ
اجلهال ،أبكّه ّ
يف كتابه ّنال لالحتجاج هبا.
فالواجب تربئة العامل تربئة معنويّة ،من هذه النسبة الباطلة؛ ببيان أ ّن
تصحيح تلك الرواًيت املكذوبة مل يكن من مراده ،ونّا كان مراده من نيرادها هو
التحذير من االعتماد عليها.
فالفرق كبري بني اإليراد واالعتماد؛ كأن يورد العامل يف كتابه :رواية من
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الرواًيت احلديثيّة ،أو رواية من الرواًيت التارخييّة ،أو ر ًأًي من اآلراء العلميّة؛
معتمدا،
ويكون مفنّ ًدا ملا أورده ،أو متوقّـ ًفا فيه؛ وليس شرطًا أن يكون متيّ ًدا ،أو
ً
حمتجا ،مبا أورده.
أو ًّ
كثريا من متلّفي (الغالة) يومهون
ومن (املضحكات املذهبيّة) أكّك جتد ً
اخلاصة  -هي رواًيت
حيتجون هبا؛ إلةبات عقائدهم ّ
أتباعهم أب ّن الرواًيت  -اليت ّ
كثريا من تلك
متّفق على تصحيحها؛ بداللة أ ّن بعض كتب املخالفني قد أوردت ً
الرواًيت!!!
حيتجون مبا فيها من رواًيت  -جتد أ ّن
وحني تنظر يف تلك الكتب  -اليت ّ
املخصصة؛ لبيان األحاديث الضعيفة واملوضوعة!!!
أبرزها تلك الكتب
ّ
عدي يف كتابه (الكامل) ،أو ذكره
فيقولون ً
مثال :احلديث الفالينّ ذكره ابن ّ
اجلوزي يف كتابه
املقدسي يف كتابه (تذكرة املوضوعات) ،أو ذكره ابن
ابن طاهر
ّ
ّ
اجلوزي يف كتابه (العلل املتناهية) ،أو ذكره ضياء
(املوضوعات) ،أو ذكره ابن
ّ
املوصلي يف كتابه (املغن عن احلفظ والكتاب) ،أو ذكره ابن القيّم يف كتابه
الدين
ّ
(املنار املنيف) ،أو ذكره
السيوطي يف كتابه (الآللئ املصنوعة) ،أو ذكره ابن عراق
ّ
الكناكـ ّي فـي كتابه (تنزيـه الش ـريعة الـمرفـوعة) ،أو ذكره الش ـوكاكـ ّي فـي كتابه
(الفوائد الـمجموعة).
جهال ،ال يعرفون شيئًا ،عن الفرق بني اإليراد واالعتماد؛
العامة غالبًا ّ
و ّ
عما يرون أكّه من
وال يعرفون أ ّن هذه الكتب قد ألّفها أصحاهبا؛ للكشف ّ
األحاديث الضعيفة واملوضوعة!!!
فإما أن يكون (متلّفو الغالة) كاذبني ،خمادعني ،مغالطني ،يدلّسون على
ّ
العامة ،ويومهوهنم أب ّن تلك الرواًيت :صحيحة ،معتربة ،متواترة؛ أل ّن خمالفيهم قد
ّ
أوردوها يف كتبهم!!!
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ونما أن يكوكوا جاهلني ،غافلني ،مقلّدين ،ال يعرفون بطالن ما يكتبون،
ّ
تقليدا!!!
العامة ،يف اجلهل والغفلة ،ومع ذلك تص ّدوا للتأليف ً
فهم مبنزلة ّ
حيتج به خمالفوه؛
ومن قبيل التربئة املعنويّة :أن ّ
يصحح العامل حديثًا معيّـنًاّ ،
يفسر
لكن تصحيحه ال يعن أكّه ّ
و ّ
يصحح التفسري ،الذي اختاره خمالفوه؛ ونّا ّ
احلديث ،على حنو آخر ،مغاير لتفسريهم؛ فلذلك ال جيوز أن ينسب نىل العامل
يصحح تفسري املخالفني.
صحح املنت ،ومل ّ
املصحح ما مل يقصده؛ فإكّه ّ
ّ

 -3التربئة التطبيقيّة :هي تربئة العامل من تطبيقات سقيمة ،يلتزم هبا بعض
أحدا ،يف متلّفاته.
مقلّديه ،أو بعض مـحبّيه؛ لكنّه يف احلقيقة مل يدع نليها ً
واألمثلة على هذه احلالة أكثر من أن حتصى ،فكثرية هي التطبيقات اليت
حت بلغوا درجة
التعصبّ ،
كل ّ
اخرتعها الناس ،واستمسكوا هباّ ،
وتعصبوا هلاّ ،
ال يبالون فيها أن خيالفوا علماء املذهب ،الذين يعظّموهنم ،وي ّدعون تقليدهم.
ويكفي أن تعرف أن بعض املصريّني املعاصرين  -من الرجال والنساء -
يرسلون نىل ضريح
املتوىف يف مصر ،قبل اةن عشر قرًان  -رسائل
(الشافعي) ّ -
ّ
احلي القيّوم؛ ويشتكون
يطلبون منه فيها ما ال جيوز أن يطلب ّنال من مالك امللكّ ،
نليه من أهليهم ،وجرياهنم ،وظامليهم ،واملعتدين عليهم(.)1
وال أحد يستطيع أن ي ّدعي أ ّن هذا التطبيق السقيم يستند نىل فتوى منسوبة
الشافعي.
(الشافعي) ،أو نىل بعض علماء املذهب
نىل
ّ
ّ
كل الوجوب تربئة العلماء من التطبيقات السقيمة ،اليت أحدةها
فيجب ّ
العامة ،واستمسكوا هبا ،كما يستمسكون ابلعبادات املفروضة،
بعض ّ
اجلهال ،من ّ
أو أش ّد من ذلك!!!
الشافعي.351-311 :
( )1اكظر :رسائل نىل اإلمام
ّ
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 -1التربئة املذهبيّة :هي تربئة املذهب الذي ينتسب نليه العامل ،من القول
السقيم ،الذي مل جيمع عليه علماء املذهب.
معنيّ ،نال نذا أْجع
يصح أن ينسب القول السليم نىل مذهب ّ
فكما ال ّ
معني،
يصح أن ينسب القول السقيم نىل مذهب ّ
عليه علماء املذهب؛ فكذلك ال ّ
ّنال نذا أْجع عليه علماء املذهب.
احلنبلي)؛ فإ ّن بعض
ومثال على ذلك ،يف املذاهب الفقهيّة( :املذهب
ّ
املتلّفني  -قديًا وحديثًا  -ينسبون نىل هذا املذهب أقو ًاال سقيمة ،مل جيمع عليها
(احلنابلة) ،بل هي أقوال لبعضهم.
فقد يكون القول السقيم قول ْجهور احلنابلة ،أي :أكثرهم ،أو أغلبهم ،أو
معظمهم .وقد يكون القول السقيم قول كثري من احلنابلة ،ال قول أكثرهم .وقد
يكون القول السقيم قول آحاد من احلنابلة ،ال قول كثري منهم .وقد يكون القول
السقيم قول واحد من احلنابلة ،اكفرد به عن سائرهم.
فاملتلّفون  -الذين اعتمدوا على أسلوب (التعميم) ،يف غري حملّه  -قد
ألهنم  -بذلك التعميم  -كسبوا القول السقيم نىل علماء ،مل يقولوا به.
أخطأوا؛ ّ
حمصورا يف مزاعم املخالفني ،بل يكن أن يزعم أحد
وليس (التعميم الباطل)
ً
معني :أ ّن علماء مذهبه قد أْجعوا كلّهم على القول
العلماء املنتسبني نىل مذهب ّ
الذي اختاره وارتضاه؛ ويكون اإلْجاع املزعوم غري واقع يف احلقيقة!!!
ولذلك جتب التربئة املذهبيّة من مزاعم املوافقني ،كما جتب التربئة املذهبيّة
من مزاعم املخالفني؛ من أجل تربئة العلماء ،الذين مل يقولوا ابلقول السقيم.
وليست التربئة املذهبيّة حمصورة ،يف املذاهب الفقهيّة ،واملذاهب العقديّة،
أيضا؛ فال يقال :أْجع علماء القراءات ،وال أْجع
بل تشمل (املذاهب العلميّة) ً
علماء التفسري ،وال أْجع علماء احلديث ،وال أْجع علماء األصول ،وال أْجع
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حاصال يف الواقع،
علماء األخالق ،وال أْجع علماء التاريخّ ،نال نذا كان اإلْجاع
ً
احدا.
حبيث ينتفي املخالف ،ولو كان ف ًردا و ً
األمة؛ ّنال عند
األمة ،أو أْجع علماء ّ
وكذلك ال جيوز أن يقال :أْجعت ّ
احدا .وقبيح مب ّدعي اإلْجاع أن يقصي املخالفني؛
اكتفاء املخالف ،ولو كان و ً
تكفريا؛ فإ ّن من أقصى غريه ،أقصاه غريه.
تعصبًا ،أو
ّ
ً
احتقارا ،أو ً
ومثل املذاهب املنسوبة نىل (اإلسالم)  -يف هذا املقام  -كمثل املذاهب
املنسوبة نىل (علم النحو).
فثمة فرق كبري بني أن يقال :هذا قول النحويّني البصريّني؛ وبني أن يقال:
ّ
هذا قول ْجهور النحويّني البصريّني؛ أو يقال :هذا قول كثري من النحويّني
البصريّني؛ أو يقال :هذا قول آحاد من النحويّني البصريّني؛ أو يقال :هذا قول
أحد النحويّني البصريّني.
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ّ
التطبيقية
الصورة
وهي منسوبة نىل التطبيق ،وهو لفظ يشري نىل تطبيقات املنسوبني نىل
اإلسالم ،من األفراد ،واجلماعات ،يف االعتقادات ،واألعمال ،واألخالق.
واملنسوبون نىل اإلسالم ليسوا مبعصومني ،فقد يصيبون نذا كاكت تطبيقاهتم
موافقة للصورة التنزيليّة ،وقد خيطئون نذا كاكت تطبيقاهتم خمالفة للصورة التنزيليّة.
ختصه هو ،وال يكن أن تتع ّدى نىل غريه ،من
ومن أجرم منهم ،فجريته ّ
فضال عن أن تنسب نىل الدين،
األهل واألقارب واجلريان واألصدقاء واملعارفً ،
الذي ينسب نليه اجملرم.
فال أحد ينكر أ ّن بعض املنسوبني نىل اإلسالم  -قديًا وحديثًا  -جمرمون،
فمنهم القاتل والزاين والسارق؛ ولكن ليس من العدل أن تنسب جرائم اجملرمني
نىل الدين ،الذي ينسبون نليه ،وال سيّما حني ْند يف أحكام الدين ما ينهى عن
هذه اجلرائم ،صراحة.
الزَ نكه كان فاحشةً وساء سبي ًال .وال تـ ْقتـلوا
قال تعاىل﴿ :وال تـ ْقربوا ّ
وما فـق ْد جع ْلنا لوليّه س ْلطا ًان فال
النـ ْفس اليت حرم اَّلل نال اب ْحل ّق وم ْن قتل مظْل ً
ف يف الْقْتل نكه كان مْنص ًورا﴾(.)1
ي ْسر ْ
ن ّن (املنسوبني) نىل (اإلسالم) اليوم أكثر من (مليار نكسان) ،وال جيمع
هتالء (املنسوبني)ّ ،نال أمر واحد ،هو تلك التسمية االصطالحيّة( :املسلم)،
كل اإليهام ،احنرف هبا الناس عن األصل
أو (املسلمون)؛ وهي تسمية مومهةّ ،
الشرعي).
الصحيح الذي وضعت للداللة عليه ،أعن( :األصل
ّ
( )1اإلسراء.33-32 :
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وما زال أعداء اإلسالم  -من الطاعنني فيه  -يتّخذون من هذه التسمية
االصطالحيّة ذريعة للطعن يف اإلسالم؛ أل ّهنم يزعمون أ ّن املنسوبني نىل اإلسالم
اقعي لإلسالم ،فإذا أجرم بعض املنسوبني ،فمصدر نجرامهم هو
هم التطبيق الو ّ
دينهم ،الذي نليه ينسبون!!!
كل الوضوح  -بطالن هذه الذريعة؛ فإ ّن العمل مبقتضاها يعن
وواضح ّ -
أ ّن جرائم املنسوبني نىل اليهوديّة جيب أن تنسب نىل اليهوديّة ،وجرائم املنسوبني
نىل املسيحيّة جيب أن تنسب نىل املسيحيّة؛ وهبذا ال ينجو دين من املطاعن؛
يوجهوكه نىل أدًيهنم ،اليت نليها
فكيف يطعن الطاعنون يف اإلسالم ،بسالح ّ
ينسبون؟!!!
ن ّن كلمة (املسلم) تطلق على ع ّدة أقسام من املنسوبني نىل (اإلسالم)،
أبرزها:
 -1املنسوب نىل اإلسالم ،كسبة مثاليّة ،وهذه حال الرسل واألكبياء ،ومنهم:
نبراهيم .
صراكيًّا ولك ْن كان حني ًفا م ْسل ًما
قال تعاىل﴿ :ما كان نبْـراهيم يـهود ًًّي وال ك ْ
وما كان من الْم ْشركني﴾(.)1
 -2املنسوب نىل اإلسالم ،كسبة واقعيّة ،وهذه حال الصاحلني ،من الذين يكثر
ويقل خطتهم؛ ونذا أخطأوا ،سارعوا نىل التوبة ،وأبرزهم :السابقون
صواهبمّ ،
األولون ،من املهاجرين واألكصار ،والذين اتّبعوهم ِبحسان.
ّ
اجتـباك ْم وما جعل علْيك ْم
قال تعاىل﴿ :وجاهدوا يف اَّلل حق جهاده هو ْ
يف ال ّدين م ْن حرج ملة أبيك ْم نبْـراهيم هو مساكم الْم ْسلمني م ْن قـْبل ويف هذا ليكون
( )1آل عمران.61 :
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يدا علْيك ْم وتكوكوا شهداء على الناس فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة
الرسول شه ً
و ْاعتصموا ابَّلل هو م ْوالك ْم فن ْعم الْم ْوىل وك ْعم النصري﴾(.)1

 -3املنسوب نىل اإلسالم ،كسبة ظاهريّة ،وهذه حال املنافقني ،الذين هم يف
الباطن أعداء للدين ،فإسالمهم يف الظاهر ،وقلوهبم خاوية ،ال نيان فيها.
قال تعاىل﴿ :قالت ْاأل ْعراب آمنا ق ْل لـ ْم تـ ْتمنوا ولك ْن قولوا أ ْسل ْمنا ولما
ي ْدخل ْاإليان يف قـلوبك ْم ون ْن تطيعوا اَّلل ورسوله ال يلْتك ْم م ْن أ ْعمالك ْم شْيـئًا نن
ور رح ٌيم﴾(.)2
اَّلل غف ٌ
خاصة لبعض األعراب؛ أل ّن
قال أبو عبد هللا
القرطيب« :وابجلملة؛ فاآلية ّ
ّ
منهم من يتمن ابهلل ،واليوم اآلخر ،كما وصف هللا تعاىل .ومعَن ﴿ولك ْن قولوا
أ ْسل ْمنا﴾( ،)3أي :استسلمنا؛ خوف القتل والسيب ،وهذه صفة املنافقني؛ أل ّهنم
أسلموا يف ظاهر نياهنم ،ومل تتمن قلوهبم ،وحقيقة اإليان التصديق ابلقلب .و ّأما
النيب  ،يف الظاهر ،وذلك حيقن الدم»(.)1
اإلسالم ،فقبول ما أتى به ّ
وقال ابن عاشور« :فهتالء األعراب ،لـ ّما جاءوا مظهرين اإلسالم  -وكاكت
قلوهبم غري مطمئنّة لعقائد اإليان؛ أل ّهنم حديثو عهد به  -ك ّذهبم هللا يف قوهلم:
آمنّا؛ ليعلموا ّأهنم مل خيف ابطنهم على هللا ،وأكّه ال يعت ّد ابإلسالمّ ،نال نذا قاركه
اإليان ،فال يغن أحدمها ،بدون اآلخر ،فاإليان بدون نسالم :عناد ،واإلسالم
بدون نيان :كفاق ،وجيمعهما طاعة هللا ورسوله .)9(»
( )1احل ّج.15 :
( )2احلجرات.11 :
( )3احلجرات.11 :
( )1اجلامع ألحكام القرآن.121/13 :
( )9تفسري التحرير والتنوير.261/26 :
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الشنقيطي« :ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرمها عندي:
وقال
ّ
الشرعي الصحيح ،واإلسالم
مسماه
املنفي عنهم يف هذه اآلية هو ّ
ّ
أ ّن اإليان ّ
اللغوي ،الذي هو االستسالم واالكقياد ابجلوارح ،دون
املثبت هلم فيها هو اإلسالم
ّ
القلب .ونّا ساغ نطالق احلقيقة اللغويّة هنا على اإلسالم ،مع أ ّن احلقيقة الشرعيّة
مق ّدمة على اللغويّة ،على الصحيح؛ أل ّن الشرع الكرمي جاء ابعتبار الظاهر ،وأن
توكل السرائر نىل هللا .فاكقياد اجلوارح يف الظاهر ابلعمل ،واللسان ابإلقرار يكتفى
منطوًي على الكفر .وهلذا ساغ نرادة احلقيقة اللغويّة يف
شرعا ،ونن كان القلب
به ً
ً
قوله﴿ :ولك ْن قولوا أ ْسل ْمنا﴾()1؛ أل ّن اكقياد اللسان واجلوارح يف الظاهر نسالم
كل اكقياد واستسالم ونذعان
لغوي ،مكتفى به ً
ّ
شرعا ،عن التنقيب عن القلب .و ّ
نسالما) ،لغةً.)2(»...
يسمىً ( :
ّ
ألهنم
نقيطي« :وعلى هذا القول ،فاألعراب املذكورون منافقون؛ ّ
مثّ قال الش ّ
مسلمون يف الظاهر ،وهم ك ّفار يف الباطن.)3(»...

 -1املنسوب نىل اإلسالم ،كسبة وراةيّة ،وهذه حال أكثر الناس ،وال سيّما يف
العصر احلديث ،فليس هلم من اإلسالم يف غالب أحواهلمّ ،نال النسبة نليه ،وهو
بريء منهم ،وهم برآء منه.
فتجـد الواح ـد ،مـن هـتالء الـمنسوبني الوراةيّني :يزكـي ،ويشرب الـخمر،
ويغش ،وأيكل الراب ،ويـخون األماكة ،وربـّما قتل؛ وقد ترك
ويسرق ،ويكذبّ ،
سب هللا  ،أبقذع األلفاظ،
الصالة والزكاة والصيام ،وسائر العبادات ،وربـّما ّ
مسلما)،
ومل يف ّكر ً
مسلما)ّ ،
يوما ،يف التوبة؛ ةـ ّم ّ
ويسميه الناسً ( :
يسمي كفسهً ( :
( )1احلجرات.11 :
( )2أضواء البيان.619-611/1 :
( )3أضواء البيان.619/1 :
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وأيتـي (األعداء الطاعنون)؛ لينسبوا جرائمه ،ورذائله ،نلـى (اإلسالم)؟!!!
ن ّن بعض الـمتفاخرين قد س ـّرهم عدد الـمنسوبني ،نىل (اإلسالم) ،وكسوا،
أو تناسوا قوله تعاىل﴿ :فأما الزبد فـي ْذهب جفاءً وأما ما يـْنـفع الناس فـي ْمكث يف
ضرب اَّلل ْاأل ْمثال﴾(.)1
ْاأل ْرض كذلك ي ْ
الشرعي لكلمة (املسلم) ...نكّه من أسلم وجهه
وكسوا  -أو تناسوا  -املعَن
ّ
هلل  ،وآمن وعمل الصاحلات.
قال تعاىل﴿ :بـلى م ْن أ ْسلم و ْجهه َّلل وهو ْحمس ٌن فـله أ ْجره عْند ربّه وال
ف علْيه ْم وال ه ْم ْحيزكون﴾(.)2
خ ْو ٌ
وقال تعاىل﴿ :وم ْن أ ْحسن دينًا ِ ْن أ ْسلم و ْجهه َّلل وهو ْحمس ٌن واتـبع ملة
نبْـراهيم حني ًفا واختذ اَّلل نبْـراهيم خل ًيال﴾(.)3
است ْمسك ابلْع ْروة
وقال تعاىل﴿ :وم ْن ي ْسل ْم و ْجهه نىل اَّلل وهو ْحمس ٌن فـقد ْ
الْوةْـقى ونىل اَّلل عاقبة ْاألمور﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :وم ْن أ ْحسن قـ ْوًال ِ ْن دعا نىل اَّلل وعمل صاحلًا وقال نكن
من الْم ْسلمني﴾(.)9
علي
الطنطاوي« :مسلمون يشربون اخلمر ،وهم يعلمون ّأهنا حمّرمة يف
ّ
قال ّ
دينهم! مسلمون ال يعرفون من اإلسالم ّنال امسه ،وال يتّون نليه بصلة أوةق من
المي
صلة اللقب واألسرة والبلد! وماذا ينفع لقب
نسالمي وأسرة نسالميّة وبلد نس ّ
ّ
( )1الرعد.11 :
( )2البقرة.112 :
( )3النساء.129 :
( )1لقمان.22 :
فصلت.33 :
(ّ )9
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حرم ،وأيمر ابملنكر ،وينهى
ً
أحل ،وحي ّل ما ّ
رجال يتجاوز حدود هللاّ ،
فيحرم ما ّ
عن املعروف؟! وأين هو اإلسالم يف رجل يستحيي أن يقوم نىل الصالة نذا كان
رجعي؟ وأين هو اإلسالم يف رجل يتقاعس
يف القوم امله ّذبني؛ خشية أن يقولوا :نكّه ّ
تعصب؟
عن الغضب لدينه ،نذا شتمه وانل منه اجلاهلون؛ خوفًا من أن يرمى ابل ّ
ن ّن اإلسالم سلسلة متماسكة األجزاء ،ال سبيل لكم ّنال نىل قبوهلا ْجلة ،أو
رفضها ْجلةّ ،أما أكّكم تتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض﴿ ،فما جزاء م ْن
احلياة الدكْـيا ويـ ْوم الْقيامة يـردون نىل أش ّد الْعذاب
ي يف ْ
يـ ْفعل ذلك مْنك ْم نال خ ْز ٌ
وما اَّلل بغافل عما تـ ْعملون﴾( .)1وليس اإلسالم كالنصراكيّة ،وليس يكفي صاحبه
ما يكفي صاحبها ،من أن حيضر صلواهتا ،ويعرتف لقسسها وبطارقها ،مثّ يعيش
ضرها وكفعها ،وأفادها
يف احلياة كالسائمة ،يلقى حبلها على غارهبا ،فرتعى ما ّ
كل خطوة من خطى احلياة ،ويد ّهلم
وآذاها! بل اإلسالم دين كامل ينري ملتّبعيه ّ
كل شيء.
كل غاية فيها هلم صالح وهدى؛ فهو دين ،وهو قاكون ،وهو ّ
على ّ
سركم وجهركم،
فهما ةنتان أيّها القوم ،وال اثلثة هلماّ ،نما أن تكوكوا مسلمني يف ّ
كل أمر من أموركم ،ووقت من أوقاتكم،
وج ّدكم وهزلكم ،وبيوتكم وجمامعكم ،ويف ّ
ونما أن خترجوا من اإلسالم ،وختلعوا ربْـقته من أعناقكم ،وتنفضوا منه أًيديكم ،مثّ
ّ
كل شيء ،نذ ختسرون
تقولوا للناس :نكّكم كافرون مرت ّدون؛ ونذن ختسرون ّ
تعهد هللا
حممد  -نذ خيسركم شيئًا .ون ّن دينًا ّ
اإلسالم ،وال خيسر اإلسالم ّ -
ورب ّ
حبفظه ،ال يضريه أن خيرج منه أقوام ،علم هللا ّأهنم مل يدخلوا فيه أب ًدا»(.)2
األمة،
علي
أيضا« :عرفنا هتالء الناهضني ،فعرفنا ًّ
الطنطاوي ً
شرا على ّ
ّ
وقال ّ
( )1البقرة.59 :
( )2البواكري.32-31 :
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شر وراء قوم ،مسلمني أبمسائهم ،وألقاهبم ،كافرين أبفعاهلم،
شر وراءه! و ّ
أي ّ
ال ّ
حيجون
وأعماهلم؛ ال يقيمون الصالة ،وال يتتون الزكاة ،وال يصومون رمضان ،وال ّ
سبيال! يقولونّ :نهنم مسلمون ،وأكت ترى بيوهتم،
البيت ،ونن استطاعوا نليه ً
وسفورا ،وتراهم أبعد عن اإلسالم،
وكساءهم ،وأوالدهم ،وأقرابءهم ،فرتى تفركـجـًا،
ً
احلق عن الباطل ،واألرض عن السماء! مسلم امرأته سافرة ،تبدي للناس
من ّ
حنرها ،وسحرها ،وذراعيها ،وساقيها! مسلم أوالده ابدية عوراهتم ،نفرْنيّة
حممد ،عليه صالة هللا وسالمه!
مدارسهم ،يعرفون عن املسيح ،أكثر ِّا يعرفون عن ّ
مرة يف العام ،وال يلبث يوًما ،ال يدخل فيه مقهى ،أو
مسلم يدخل املسجد ّ
فصل ،فيقول لك :أهي ابلصالة؟ تقول له :صم،
ً
مسرحا! مسلم تقول له :قم ّ
حممد ،فيقول :أهي ابلذكر،
وصل على ّ
فيقول لك :أهو ابلصوم؟ تقول :اذكر هللاّ ،
حممد؟ فيا ابن اللخناءً ،ي أمحق! نذا مل يكن الدين ابلصالة ،ونذا
والصالة على ّ
مل يكن ابلصوم ،ونذا مل يكن ابلسنن ،واألذكار ،فهل يكون الدين ،حبضور
حفالت الرقص ،واجللوس نىل موائد اخلمر؟ ال ،حنن ال كريد أن حنمل الناس
كبني للناس أ ّن املسلم ال يستطيع أن يشرب
كلّهم ،على اإلسالم ،ولكنّنا كريد أن ّ
اخلمر ،وهو مسلم ،وال يستطيع أن يسمح لنسائه ابلسفور ،وهو مسلم! كريد أن
كعلن براءة اإلسالم ،من هتالء املسلمني اجلغرافيّني ،الذين هم مسلمون ،يف تذاكر
النفوس ،وأمساء اآلابء ،وكافرون فيما وراء ذلك .كريد أن كعود نىل الدين»(.)1
حممد قطب« :كيف احنسر مفهوم اإلسالم يف كفوسنا نىل هذا
وقال ّ
احل ّد؟؟ كيف احنسر من مفهوم شامل للحياة البشريّة ،يف ْجيع ّاجتاهاهتا ،بل
مفهوم شامل  -يف احلقيقة  -للكون واحلياة واإلكسان ،لكي يصبح جمّرد عبادات
( )1البواكري.36-39 :
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أحياان
تدى ً
تتدى ً
أحياان ّنال ابلنيّة ..بل ال ت ّ
تتدى على حنو من األحناء ،بل ال ّ
ّ
يظل يدور يف أخالدان  -مع ذلك -
على اإلطالق ،ال ابلنيّة ،وال بغري النيّة ..مثّ ّ
أكّنا مسلمون ،صادقو اإلسالم؟ كيف احنسر من دستور شامل حيكم احلياة
وماد ًّيهتا ،وروحاكيّاهتا،
البشريّة كلّها ،وينظّمها :حيكم
اقتصادًيهتا ،واجتماعيّاهتاّ ،
ّ
العملي ،يف واقع احلياة ،لكي يصبح
وسياستها ،وأفكارها ،ومشاعرها ،وسلوكها
ّ
جمرد مشاعر هائمة ،ال رصيد هلا من الواقع ..مشاعر تدور يف كفس صاحبها -
ّ
نن دارت  -وهو يعيش يف جمتمع غري مسلم ،وال يستنكر احلياة فيه ،وال حياول
تغيريه .وتدور يف كفسه  -نن دارت  -وهو ذاته ال يسلك سلوك املسلمني ،يف
وتصوراته
حياته ّ
اخلاصة ،وال ّ
العامة .فتقاليده غري نسالميّة ،وأفكاره غري نسالميّةّ ،
يت بصلة نىل اإلسالم ،سواء يف عالقة الفرد
غري نسالميّة ،وسلوكه
اليومي ال ّ
ّ
ابلفرد ،أو الفرد ابجلماعة ،أو الفرد ابلدولة ،أو عالقة الرئيس ابملرؤوس ...كيف
اقعي،
احنسر من حياة كاملة قائمة على مبادئ اإلسالم وأفكاره ومثله وسلوكه الو ّ
تشمل الدكيا واآلخرة واألرض والسماء واحلاكم واحملكوم والرجل واملرأة واألسرة
واجملتمع ،لكي يصبح جزئيّات مبعثرة ،ال رابط بينها ،وال داللة فيها ،كالرقعة
الشائهة ،يف كسيج غري متناسق األجزاء؟ كيف كبتت تلك األفكار العجيبة اليت
تقسم اإلسالم :مشاعر من انحية ،وسلوًكا عمليًّا ،من انحية أخرى ،مثّ تفصل
ّ
نسالما ،مبعزل عن
بني هذه وتلك،
وتتصور أ ّن املشاعر وحدها يكن أن تكون ً
ّ
ادًيهتم،
السلوك؟! كيف دار يف أخالد املسلمني أ ّهنم يستطيعون أن يستوردوا اقتص ّ
نسالمي ،ويستوردوا أصول جمتمعهم وقواعده،
أي كظام على وجه األرض ،غري
من ّ
ّ
أي جمتمع
من أيّة فكرة على وجه األرض ،غري نسالميّة ،ويستوردوا تقاليدهم ،من ّ
على وجه األرض ،غري مسلم ،مثّ يظلّوا مع ذلك مسلمني؟! كيف أمكن أن
كل شيء ،وخيون أماانته
ّ
يتصور املسلم أكّه يستطيع أن خيالف تعاليم ربّه ،يف ّ
118

احملرمة،
كلّهاّ ،
فيغش ويكذب وخيون وخيدع ،ويتجاوز املتاع املباح ،نىل املتعة ّ
حرصا على هذا املتاع ،وخيلي كفسه من تبعة نقامة اجملتمع
ويقبل ّ
الذل واملهاكة؛ ً
املسلم ،سواء بسلوكه الذايتّ ،أو ابلدعوة نىل ذلك اجملتمع ،ويشارك بذلك كلّه،
يف نقامة جمتمع غري مسلم ،قائم على الظلم واالحنراف واملعصية ..مثّ يتص ّور بعد
ذلك أ ّن بضع ركعات يف النهار  -خملصة ،أو غري خملصة  -يكن أن تسقط عنه
تتصور املسلمة ّأهنا
تبعاته أمام هللا ،وتسلكه يف عداد املسلمني؟! كيف أمكن أن ّ
فتغش وتكذب وحتقد وتغتاب..
تستطيع أن ختالف تعاليم رّهبا ،وختون أماانتهّ :
لكل عني هنمة ،وجسد شهوان ،وختلي
وخترج عارية ،تعرض فتنتها يف الطريقّ ،
كفسها من تبعة نقامة اجملتمع املسلم ،سواء ابلسلوك املستقيم ،يف ذات كفسها،
أو برتبية أبنائها عليه ،أو ابلدعوة نىل ذلك اجملتمع ..وتشارك بذلك كلّه يف نقامة
جمتمع غري مسلم ،قائم على الظلم واالحنراف واملعصية ..مثّ يدور يف خلدها بعد
ذلك أ ّن النيّة الطيّبة يف داخل قلبها يكن أن تسقط عنها تبعاهتا أمام هللا،
وتسلكها يف عداد املسلمات؟! من أين أتت تلك األفكار الغريبة اليت تقول :ما
للدين وكظام اجملتمع؟ ما للدين واالقتصاد؟ ما للدين وعالقات الفرد ابجملتمع
وابلدولة؟ ما للدين والسلوك
العملي يف واقع احلياة؟ ما للدين والتقاليد؟ ما للدين
ّ
الفن؟ ما للدين والصحافة واإلذاعة
وامللبس،
ّ
وخاصة مالبس املرأة؟ ما للدين و ّ
والسينما والتلفزيون؟ وابختصار ..ما للدين واحلياة؟ ما للدين والواقع الذي يعيشه
أسبااب كثرية هلذا االحنسار الذي يعاكيه
البشر على األرض؟! ال ّ
شك أ ّن هناك ً
اإلسالم ،يف كفوس املسلمني .فلم يكن كذلك اجملتمع املسلم حني كان يارس
حقيقة اإلسالم.)1(»...
( )1هل حنن مسلمون.5-9 :
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 -5املنسوب نىل اإلسالم ،كسبة مذهبيّة ،وهذه حال كثري من الناس ،قديًا
وحديثًاِّ ،ن يلتزمون يف غالب أحواهلم أبحكام اإلسالم ،ويتوبون نذا أخطأوا.
املذهيب ،ولكنّهم خيطئون حني يرون أ ّن املذهب
وليس اخلطأ يف اكتساهبم
ّ
الذي ينتمون نليه هو اإلسالم ،دون ما سواه من املذاهب ،فيدافعون عن آرائهم
املذهبيّة ،أكثر من دفاعهم عن أصول اإلسالم.
كثريا منهم يبغضون من خيالفوهنم يف املذهب ،ويطعنون فيهم ،وقد
وجتد ً
فكأهنم كسوا ،أو تناسوا األمر
يك ّفرون بعض خمالفيهم ،ورّمبا تدابروا ،وتقاتلواّ ،
التفرق!!!
ابالعتصام ،والنهي عن ّ
قال تعاىلً﴿ :ي أيـها الذين آمنوا اتـقوا اَّلل حق تـقاته وال َوتن نال وأكْـت ْم
م ْسلمون .و ْاعتصموا حبْبل اَّلل ْج ًيعا وال تـفرقوا واذْكروا ك ْعمت اَّلل علْيك ْم ن ْذ كْنـت ْم
صب ْحت ْم بن ْعمته ن ْخوا ًان وكْنـت ْم على شفا ح ْفرة من النار
أ ْعداءً فألف بـ ْني قـلوبك ْم فأ ْ
فأكْـقذك ْم مْنـها كذلك يـبـ ّني اَّلل لك ْم آًيته لعلك ْم تـ ْهتدون .ولْتك ْن مْنك ْم أمةٌ ي ْدعون
اخل ْري وأيْمرون ابلْم ْعروف ويـْنـه ْون عن الْمْنكر وأولئك هم الْم ْفلحون .وال
نىل ْ
اب
تكوكوا كالذين تـفرقوا و ْ
اختـلفوا م ْن بـ ْعد ما جاءهم الْبـيّنات وأولئك هل ْم عذ ٌ
عظ ٌيم﴾(.)1
عموما  -أربعة مواقف خمتلفة ،يف هذا املقام:
وللمنتسبني نىل (اإلسالم) ً -
أخريا ،وال شيء غري اإلسالم.
أ -اإلسالم ّأوًال ،و ً

ب -اإلسالم ّأوًال ،واملذهب اثكيًا.
ج -املذهب ّأوًال ،واإلسالم اثكيًا.
أخريا ،وال شيء غري املذهب.
د -املذهب ّأوًال ،و ً
( )1آل عمران.119 -112 :
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 -6املنسوب نىل اإلسالم ،كسبة عصريّة ،وهذه حال بعض املعاصرين املتأةّرين
ابلغربيّني ،وابلتنويريّني العصراكيّني (املعطّلني).
فتجد أحدهم يلتزم ببعض األحكام ،ورّمبا حافظ على الصلوات ،يف
وتشوق نىل صيام رمضان ،وانفس غريه للحصول على فرصة ألداء
املساجدّ ،
لكن هذا كلّه ال ينعه من تعطيل بعض األحكام ،أو تناسيها،
ّ
احلج ،أو العمرة؛ و ّ
أو التساهل فيها!!!
فتخرج ابنته  -وهو يرى  -كاشفة عن شعرها وحنرها ،وأعلى صدرها،
وذراعيها ،وقد تزيّنت ابألصباغ ،وتعطّرت ابلعطور ،ولبست القميص الضيّق،
والبنطال الضيّق ،ورّمبا كشفت عن ساقيها ،أو عن ركبتيها ،ورّمبا ظهر شيء من
بطنها ،أو ظهرها؟!!!
ضن م ْن أبْصارهن و ْحيفظْن فـروجهن وال
قال تعاىل﴿ :وق ْل ل ْلم ْتمنات يـ ْغض ْ
ضربْن خبمرهن على جيوهبن وال يـْبدين زينـتـهن
يـْبدين زينـتـهن نال ما ظهر مْنـها ولْي ْ
نال لبـعولتهن أ ْو آابئهن أ ْو آابء بـعولتهن أ ْو أبْـنائهن أ ْو أبْـناء بـعولتهن أ ْو ن ْخواهنن
ت أ ْياكـهن أو التابعني غ ْري
أ ْو بن ن ْخواهنن أ ْو بن أخواهتن أ ْو كسائهن أ ْو ما ملك ْ
ضربْن
الرجال أو الطّْفل الذين لـ ْم يظْهروا على ع ْورات النّساء وال ي ْ
أويل ْاإل ْربة من ّ
أب ْرجلهن ليـ ْعلم ما خيْفني م ْن زينتهن وتوبوا نىل اَّلل ْج ًيعا أيه الْم ْتمنون لعلك ْم
تـ ْفلحون﴾(.)1

( )1النور.31 :
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نجوم الشيطان
لقد استحوذ الشيطان على كثري من املنسوبني نىل (اإلسالم)؛ فصاروا
بعضا من خدمه ،وجنوده ،وعمالئه ،وأوليائه ،وأدواته .ومنهم من تص ّدروا يف
ً
ْنوما من ْنومه.
(خدمة الشيطان)ّ ،
حت صاروا ً
فمنهم (ْنوم السياسة السقيمة) ،من الرؤساء ،والوزراء ،وأذانهبم ،الذين
خدما خملصني لألعداء.
أفسدوا يف البالد ،وظلموا الرعيّة ،وكاكوا ً
الفن السقيم) ،وال سيّما ْنوم (الغناء والرقص والتمثيل)،
ومنهم (ْنوم ّ
الذين شغلوا الناس ابلغناء الفاسق ،والرقص املثري ،والتمثيل املفسد.
ومنهم (ْنوم الرًيضة السقيمة) ،وال سيّما ْنوم (كرة القدم) ،اليت استلبت
كل خري وبركة.
عقول الناس ،وقلوهبم ،وأمواهلم ،وأوقاهتم ،وشغلتهم عن ّ
ومنهم (ْنوم الصحافة السقيمة) ،الذين هم أقالم ،أبيدي األعداء ،يكتبون
يلوةون به عقول الناس ،وقلوهبم؛ من حتريض وتثبيط ،وترغيب وترهيب،
هبا ما ّ
اب نىل
وتزيني وتنفري ،وهتويل وهتوين؛ ليقودوهم نىل املهالك ،كما تقاد الدو ّ
مذاحبها.
ومنهم (ْنوم اإلعالم السقيم) ،الذين هم أبواق ،أبيدي األعداء ،ينفخون
وحب احلقيقة،
فيها؛ فينفثون مسومهم يف الناس؛ ليقتلوا فيهم معرفة احلقيقةّ ،
برباجمهم اخلبيثة اهل ّدامة.
ومنهم (ْنوم الفكر السقيم) ،الذين احنرفوا بعقول الناس ،وقلوهبم ،عن
الصراط القومي ،بكتبهم الداعية نىل خمالفة الشريعة اإلسالميّة ،كلّـيًّا ،أو جزئيًّا.
لقد كان (ْنوم الشيطان) أخطر األدوات ،اليت ّاختذها الشيطان وسيلة؛
لص ّد الناس عن فهم الشريعة ،والعمل مبقتضاها.
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قال سيّد قطب« :ولقد يئس أعداء املسلمني أن تنطلي اليوم هذه اخلدعة؛
شت ،كلّها تقوم على تلك
فلجأت القوى املناهضة لإلسالم يف العالـم نىل طرق ّ
جر ًارا من
اخلدعة القدية .ن ّن هلذه القوى اليوم يف أحناء العامل
اإلسالمي ً
جيشا ّ
ّ
أحياان كتّاب وشعراء
العمالء ،يف صورة أساتذة وفالسفة ودكاترة وابحثني  -و ً
وفنّاكني وصحفيّني  -حيملون أمساء املسلمني؛ أل ّهنم احندروا من ساللة مسلمة!
وبعضهم من علماء املسلمني! هذا اجليش من العمالء موجه خللخلة العقيدة يف
وفن وصحافة؛ وتوهني
النفوسّ ،
بشت األساليب ،يف صورة حبث وعلم وأدب ّ
قواعدها من األساس؛ والتهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء؛ وأتويلها
الدق املتّصل على رجعيّتها؛ والدعوة للتلفت( )1منها؛
وحتميلها ما ال تطيق؛ و ّ
ونبعادها عن جمال احلياة ،نشفاقًا عليها من احلياة ،أو نشفاقًا على احلياة منها؛
صورات العقيدة
تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك ،تناقض وحتطّم ت ّ
وابتداع ّ
التصورات والـمثل اإلياكيّة؛
التصورات املبتدعة ،بقدر تشويه ّ
ومثلها؛ وتزيني تلك ّ
ونطالق الشهوات من عقاهلا؛ وسحق القاعدة اخللقيّة اليت تستوي عليها العقيدة
ويشوهون التاريخ كلّه،
كثرا! ّ
النظيفة؛ ّ
لتخر يف الوحل ،الذي ينثروكه يف األرض ً
حيرفون النصوص! وهم بعد مسلمون! أليسوا حيملون أمساء
وحيرفوكه ،كما ّ
ّ
املسلمني؟ وهم هبذه األمساء املسلمة يعلنون اإلسالم وجه النهار ،وهبذه احملاوالت
يتغري ّنال
اجملرمة يكفرون آخرهّ ..
ويتدون هبذه وتلك دور أهل الكتاب القدمي .ال ّ
الشكل واإلطار ،يف ذلك الدور القدمي»(.)2
ولذلك كـجد أ ّن حال أكثر الـمنسوبني نىل (اإلسالم)  -يف هذا العصر -
( )1كذا يف املطبوع ،واملراد( :للتفلت).
( )2يف ظالل القرآن.119/1 :
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تضاهي حال (الـمدمنني) ،على (الـمخ ّدرات) ،ولكنّهم ال يشعرون!!!
فقد أدمنوا على األغاينّ الفاسقة ،والرقصات املثرية ،والتمثيليّات املفسدة،
حت ماتت  -عند
واملبارًيت امللهية ،والربامج اخلبيثة؛ ومواقع الشبكات املريبة؛ ّ
أكثرهم  -الغرية على أحكام (الشريعة) ،والغرية على كسائهم ،وأخواهتم ،وبناهتم؛
وال سيّما بعد أن فعلت فيهم ما تفعله املخ ّدرات يف مدمنيها!!!
فهي خم ّدرات مسعيّة ،وخم ّدرات بصريّة ،تدخل من طريقي السمع والبصر،
حت تدمن النفس عليها ،وَيت الوعي ابلتدريج،
نىل النفس ،فتخ ّدرها ابلتدريجّ ،
كل اإلبعاد ،فتعيش يف
وتزيـّـن للنفس ما كان
ً
مستقبحا ،وتبعد النفس عن الواقعّ ،
خيايل ،ال عالقة له ابلواقع.
عالـم ّ
فتج ـد أحـ ـدهم يتأةـّر ابألغ ـاكـ ّي الفاسـ ـقة ،والرقـصـات الـمثيـرة ،والتمثيليّات
الـمفسدة ،واإلابحيّات الشيطاكيّة ،واملبارًيت امللهية ،والربامج اخلبيثة ،والشبكيّات
ب ويبغض ،ويرضى ويغضب،
املريبة؛ فيضحك ويبكي ،ويفرح وحيزن ،وحي ّ
ويتحمس ويتكاسل ،وخيشع يف االستماع واملشاهدة؛ فينسى
ويشمئز،
ويشتهي
ّ
ّ
كل من حوله؛ ولكنّه ال يتأةّر ابملآسي الواقعيّة ،واجملازر البوذيّة،
كل ما حوله ،و ّ
ّ
واالكتهاكات الصهيوكيّة ،واحلمالت الصليبيّة؛ ألكّه ال يعرف عنها شيئًا ذا قيمة،
أو ال يبايل مبا عرفه منها؟!!!
وجتد الرجل منهم :ال يبالـي أن تشاهد ابنته  -فـي التلفاز والـحاسوب
التعري؛ أل ّن كفسه قد
والـهاتف  -مشاهد الغزل والعشق والفحش والرقص و ّ
حت صارت عنده مستساغة ،غري مستقبحة؟!!!
أدمنت على مشاهدهتاّ ،
ولذلك ال يبايل أن تقلّد ابنته بعض (ْنمات الشيطان) ،من املغنّيات ،أو
زي الفاسقات ،وتغطّي وجهها مبساحيق
الراقصات ،أو املمثّالت؛ فتلبس ّ
منهن ،مثّ خترج نىل املقهى؛
التجميل ،كما تفعل الفاسقاتّ ،
حت تبدو كواحدة ّ
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لتدخن النرجيلة ،أو نىل السوق ،حيث االختالط واملواعدة والرذائل؛ بل رّمبا
ّ
مطمئن؟!!!
أوصلها أبوها بنفسه نىل مواضع الفتنة ،وقلبه
ّ
وكذلك ال يبايل أن تعمل ابنته ،يف املقاهي احلديثة؛ خلدمة الرجال
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.
فيمكن أن تشتمل على سائر املخ ّدرات السمعيّة ،واملخ ّدرات البصريّة؛
من األغاينّ الفاسقة ،والرقصات املثرية ،والغزليّات البذيئة ،والعشقيّات الصرحية،
والفحشيّات الفاضحة ،واإلابحيّات اخلليعة ،واألزًيء الفاتنة ،والتجميليّات املغرية؛
كما تشتمل على خالصة ما تدعو نليه الربامج الشيطاكيّة اهل ّدامة ،وال سيّما
التحرر من أحكام الشريعة اإلسالميّة!!!
ّ
صحيح أ ّن املتلّفني احملدةني قد اختلفوا يف (التمثيل) ،فمنهم من قال
ابلتحرمي املطلق ،ومنهم من قال ابلتحرمي املقيد ،واإلابحة املشروطة()1؛ ولكنّهم مل
خيتلفوا أدَ اختالف يف القول بتحرمي (التمثيل الـمفسد).
وال خيتلف اةنان يف أ ّن التمثيل الشائع الغالب هو (التمثيل الـمفسد)؛ فإكّه
قائم على خمالفات صرحية للشريعة اإلسالميّة ،وال سيّما املشتمل على اهلزليّات،
أو الغزليّات ،أو العشقيّات ،أو الفحشيّات ،أو اإلابحيّات.
ن ّن اآلة ـار السـيّئة ،لثم ـار (التمثيل الـمفس ـد) أكث ـ ـر م ـن أن تـحصى ِبالف
متنوعة:
( )1اكظر :نقامة الدليل على حرمة التمثيل ،31-9 :وجممـوع فتاوى ومقاالت ّ
 ،212-211/9وفتاوى كور على الدرب ،931-931/12 :والتمثيل،93-91 :
واحلالل واحلرام يف اإلسالم.265-261 ،121 :
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الصفحات؛ ولكنّنا كستطيع أن كوج ـزها ،بعبارة واحدة ،فنقول:
أصبحت (شريعة التمثيل) هي البديل الشيطاينّ عن (شريعة التنزيل)؛
ولذلك أصبحت عقائد أكثر املنسوبني ،وأعماهلم ،وأخالقهم :موافقة لشريعة
التمثيل ،وخمالفة لشريعة التنزيل!!!
فلو دخلت أسواق املنسوبني ،لرأيت العجب العجاب؛ فتجد يف السوق
من يبيعون أزًيء الفاسقات ،وأشباه الفاسقات ،وال يبالون بعرض صور العارًيت،
احملالت ،مبرأى من الرجال والنساء واألطفال؛
وأشباه العارًيت ،وتعليقها يف ّ
لرتغيب الناس يف بضائعهم؟!!!
وقد اكتشرت صور العارًيت ،وأشباه العارًيت ،يف أكثر البضائع ،فتجدها
مطبوعة على صناديق األدوية ،واألعشاب ،واألطعمة ،واألشربة ،واألجهزة،
واأللعاب ،وعلى أغلفة الدفاتر ،وعلى احلقائب ،والثياب ،انهيك عن الكتب
اجملالت!!!
والصحف و ّ
ولألطفال كصيب يف تلويث العقول والقلوب ،وتعكريها ،وختريبها ،وصرفها
األمهات
عن النبع الصايف؛ ً
فبدال من تربية األطفال تربية نسالميّة ،يعمد اآلابء و ّ
نىل تسليم أطفاهلم نىل (برامج التلفاز) ،اليت أع ّدها عمالء الشيطان؛ لتهيئة
فاسدا ،ال يعرف
بذورا فاسدة ،تنتج ً
جيال ً
األطفال هتيئة شيطاكيّة خبيثة؛ ليكوكوا ً
قشورا فارغة ،ليس يف ابطنها َثرة طيّبة.
عن اإلسالمّ ،نال ً
ولذلك ليس بعيـ ـ ًدا أن يرتكـ ـ ـب ه ـتالء الـمنس ـوبـون ج ـرائـ ـم القت ـل والزكـى
الغش واالحتكار وشرب اخلمور
واالغتصاب واللواط والسحاق والسرقة والراب و ّ
فإهنم قد أعرضوا عن حقائق الشريعة؛ بعد
وتعاطي املخ ّدرات ،وغريها من اجلرائم؛ ّ
أن صار (كـجوم الشيطان)  -وال سيّما من الـممثّلني الفاسقني ،والـممثّالث
الفاسقات  -قدوة ألكثر الرجال الطائشني ،والنساء الطائشات!!!
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بوي  -احملرم يف شريعة (التنزيل) أش ّد التحرمي  -أصبح عند
فالتعامل الر ّ
عذاب مستسا ًغا ،كاملاء الزالل؛ فأين املنسوبون املستحلّون
أتباع (شريعة التمثيل) ً
احملرمة ،ومن تدبّرها ،ومن العمل مبقتضاها؟!!!
من قراءة اآلًيت ّ
الراب ال يـقومون نال كما يـقوم الذي يـتخبطه
قال تعاىل﴿ :الذين أيْكلون ّ
الراب
س ذلك أبكـه ْم قالوا نّا الْبـْيع مثْل ا ّلراب وأحل اَّلل الْبـْيع وحرم ّ
الشْيطان من الْم ّ
فم ْن جاءه م ْوعظةٌ م ْن ربّه فاكْـتـهى فـله ما سلف وأ ْمره نىل اَّلل وم ْن عاد فأولئك
الراب ويـ ْرِب الصدقات واَّلل ال حيب
أْ
صحاب النار ه ْم فيها خالدون .يْحق اَّلل ّ
كل كفار أةيم .نن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة وآتـوا الزكاة هل ْم
ف علْيه ْم وال ه ْم ْحيزكونً .ي أيـها الذين آمنوا اتـقوا اَّلل
أ ْجره ْم عْند رّهب ْم وال خ ْو ٌ
الراب ن ْن كْنـت ْم م ْتمنني .فإ ْن ملْ تـ ْفعلوا فأْذكوا حب ْرب من اَّلل ورسوله
وذروا ما بقي من ّ
ون ْن تـْبـت ْم فـلك ْم رءوس أ ْموالك ْم ال تظْلمون وال تظْلمون﴾(.)1
بوي ال يكن ّنال أن
قال سيّد قطب« :واحلقيقة الرابعة :أ ّن التعامل الر ّ
ونال أن يفسد حياة
يفسد ضمري الفرد وخلقه ،وشعوره جتاه أخيه يف اجلماعةّ ،
اجلماعة البشريّة وتضامنها ،مبا يبثّه من روح الشره والطمع واألةرة واملخاتلة
عامةّ .أما يف العصر احلديث ،فإكّه يع ّد الدافع األ ّول لتوجيه رأس
واملقامرة ،بصفة ّ
ط وجوه االستثمار؛ كي يستطيع رأس املال املستدان ابلراب أن يربح
املال نىل أح ّ
فيتدي الفائدة الربويّة ،ويفضل منه شيء للمستدين .ومن مثّ فهو
رحبًا
ً
مضموانّ ،
الدافع املباشر؛ الستثمار املال يف األفالم القذرة ،والصحافة القذرة ،واملراقص،
االجتاهات ،اليت حتطّم أخالق البشريّة
واملالهي ،والرقيق األبيض ،وسائر احلرف ،و ّ
حتطيما ..واملال املستدان ابلراب ليس مهّه أن ينشئ أكفع املشروعات للبشريّة؛ بل
ً
( )1البقرة.213-219 :
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ط الغرائز،
مهّه أن ينشئ أكثرها رحبًا .ولو كان الربح نّا جييء من استثارة أح ّ
األول هو التعامل
وأقذر امليول ..وهذا هو املشاهد اليوم يف أحناء األرض .وسببه ّ
بوي»(.)1
الر ّ
لقد احنرفت (شريعة التمثيل) ابملنسوبني من أتباعها عن (شريعة التنزيل)،
نىل (اجلاهليّة احلديثة)؛ اليت هي  -يف كثري من جواكبها  -أش ّد خطًرا ،من تلك
ضررا منها.
(اجلاهليّة القدية) ،وأعظم ً
لكل جاهليّة أرجاسها
قال سيّد قطب« :ن ّن اجلاهليّة هي اجلاهليّة .و ّ
هم موقعها من الزمان واملكان .فحيثما خلت قلوب الناس من
وأدانسها .ال ي ّ
تصوراهتم ،ومن شريعة  -منبثقة من هذه العقيدة  -حتكم
عقيدة نهليّة ،حتكم ّ
حياهتم ،فلن تكون ّنال اجلاهليّة يف صورة من صورها الكثرية ..واجلاهليّة  -اليت
تتمرغ البشريّة اليوم يف وحلها  -ال ختتلف يف طبيعتها عن تلك اجلاهليّة العربيّة،
ّ
حت أكقذها منها اإلسالم
أو غريها من اجلاهليّات ،اليت عاصرهتا يف أحناء األرض؛ ّ
وطهرها وزّكاها .ن ّن البشريّة اليوم تعيش يف ماخور كبري! وكظرة نىل صحافتها،
ّ
وأفالمها ،ومعارض أزًيئها ،ومسابقات ْجاهلا ،ومراقصها ،وحاانهتا ،ونذاعاهتا؛
وكظرة نىل سعارها اجملنون للحم العاري ،واألوضاع املثرية ،واإلحياءات املريضة ،يف
بوي ،وما يكمن وراءه
األدب و ّ
الفن وأجهزة اإلعالم كلّها ..نىل جاكب كظامها الر ّ
من سعار للمال ،ووسائل خسيسة جلمعه وتثمريه ،وعمليّات كصب واحتيال
االجتماعي،
قي ،واالحنالل
وابتزاز تلبس ةوب القاكون ..ونىل جاكب ّ
ّ
التدهور اخلل ّ
جتمع نكساينّ ..كظرة
كل ّ
كل كظام ،و ّ
كل بيت ،و ّ
كل كفس ،و ّ
الذي أصبح يه ّدد ّ
ظل
نىل هذا كلّه تكفي للحكم على املصري البائس الذي تدلف نليه البشريّة ،يف ّ
( )1يف ظالل القرآن.322/1 :
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هذه اجلاهليّة .ن ّن البشريّة تتآكل نكساكيّتها ،وتتحلّل آدميّتها ،وهي تلهث وراء
احليوان ،ومثريات احليوان ،لتلحق بعامله اهلابط! واحليوان أكظف وأشرف وأطهر؛
ألكّه حمكوم بفطرة حازمة ال تتميّع ،وال أتسن كما أتسن شهوات اإلكسان ،حني
ينفلت من رابط العقيدة ،ومن كظام العقيدة ،ويرت ّد نىل اجلاهليّة اليت أكقذه هللا
منها»(.)1
ومصمميها ،وأساتذة التجميل
أيضا« :ن ّن بيوت األزًيء
وقال سيّد قطب ً
ّ
ودكاكينها ،هلي األرابب اليت تكمن وراء هذا اخلبل الذي ال تفيق منه كساء
اجلاهليّة احلاضرة ،وال رجاهلا كذلك! ن ّن هذه األرابب تصدر أوامرها ،فتطيعها
الزي اجلديد
القطعان والبهائم العارية يف أرجاء األرض ،طاعة مزرية! وسواء كان ّ
هلذا العام يناسب قوام أيّة امرأة ،أو ال يناسبه ،وسواء كاكت مراسم التجميل
ونال ع ّريت
تصلح هلا ،أو ال تصلح ،فهي تطيع صاغرة ..تطيع تلك األراببّ ،
من بقيّة البهائم املغلوبة على أمرها! ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت األزًيء؟ ووراء
التكشف؟ ووراء األفالم والصور والرواًيت
دكاكني التجميل؟ ووراء سعار العري و ّ
اجملالت والصحف ،اليت تقود هذه احلملة املسعورة ..وبعضها يبلغ
والقصص ،و ّ
ماخورا متن ّق ًال للدعارة؟! من الذي يقبع
القصة
يف هذا نىل ح ّد أن تصبح اجمللّة أو ّ
ً
وراء هذا كلّه؟ الذي يقبع وراء هذه األجهزة كلّها ،يف العامل كلّه( :يهود) ..يهود
يقومون خبصائص الربوبيّة ،على البهائم املغلوبة ،على أمرها! ويبلغون أهدافهم
كل مكان ..أهدافهم من تلهية
كلّها ،من نطالق هذه املوجات املسعورة ،يف ّ
قي من ورائه ،ونفساد
العامل كلّه هبذا السعار ،ونشاعة االحنالل
النفسي واخلل ّ
ّ
مصممي األزًيء ،والتجميل! مثّ حتقيق
الفطرة البشريّة ،وجعلها ألعوبة ،يف أيدي ّ
( )1يف ظالل القرآن.911-911/1 :
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األهداف االقتصاديّة ،من وراء اإلسراف يف استهالك األقمشة وأدوات الزينة
والتجميل ،وسائر الصناعات الكثرية ،اليت تقوم على هذا السعار وتغ ّذيه! ن ّن
قضيّة اللباس واألزًيء ليست منفصلة عن شرع هللا ومنهجه للحياة ..ومن مثّ ذلك
الربط بينها وبني قضيّة اإليان والشرك يف السياقّ .نهنا ترتبط ابلعقيدة والشريعة
كل شيء ابلربوبيّة ،وحتديد اجلهة اليت تشرع للناس
أبسباب ّ
شتّ :نهنا تتعلّق قبل ّ
وشت جواكب احلياة.
يف هذه األمور ،ذات التأةري العميق يف األخالق واالقتصاد ّ
البشري ،وتغليب الطابع
كذلك تتعلّق ِببراز خصائص اإلكسان ،يف اجلنس
ّ
لتصورات،
اإلكساينّ يف هذا اجلنس ،على الطابع احليواينّ .واجلاهليّة تـمسخ ا ّ
واألذواق ،والقيـم ،واألخالق .وجتعل العري احليواينّ تق ّد ًما ورقيًّا ،والسرت اإلكساينّ
أتخًرا ورجعيّة! وليس بعد ذلك مسخ لفطرة اإلكسان ،وخصائص اإلكسان .وبعد
ّ
زي؟ م ـ ـا للدي ـن ومالبـس النس ـ ـ ـاء؟
ذلك عندان جاهليّون يقول ـ ـون :م ـ ـا للدي ـن وال ـ ّ
كل
م ـ ـا للديـ ـن والتجميل؟ ..نكّه الـمسخ الذي يصيب الناس ،فـي اجلاهليّة ،فـي ّ
كل مكان»(.)1
زمان ،وفـي ّ
أيضا« :هكذا تنقلب املوازين ،وتبطل الضوابط ،وحيكم
وقال سيّد قطب ً
اهلوى ما دام أ ّن امليزان ليس هو ميزان هللا ،الذي ال ينحرف وال ييل .وماذا تقول
تسميهم :الضالّني ،وتعد من يهتدي
اجلاهليّة اليوم عن املهتدين هبدى هللا؟ ن ّهنا ّ
منهم ويرجع ،ابلرضى والقبول! ..أجل من يهتدي نىل املستنقع الكريه ،ونىل
تتمرغ اجلاهليّة فيه! وماذا تقول اجلاهليّة اليوم للفتاة اليت ال تكشف
الوحل الذي ّ
عن حلمها؟ وماذا تقول للفت الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ ّنهنا تس ّمي ترفّعهما
بكل ما
وتطهرمها رجعيّة وختلًّفا ً
هذا وكظافتهما ّ
وْجودا وريفيّة! وحتاول اجلاهليّة ّ
( )1يف ظالل القرآن.1251/3 :
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تطهرمها يف الوحل
َلكه من وسائل التوجيه واإلعالم أن تغرق ترفّعهما وكظافتهما و ّ
تتمرغ فيه ،يف املستنقع الكريه! وماذا تقول اجلاهليّة ملن ترتفع اهتماماته عن
الذي ّ
جنون مبارًيت الكرة ،وجنون األفالم ،والسينما ،والتليفزيون ،وما نليه ،وجنون
الرقص ،واحلفالت الفارغة ،واملالهي؟ ّنهنا تقول عنه :نكّه جامد ،ومغلق على
جتره نىل تفاهة من هذه ،ينفق فيها
كفسه ،وتنقصه املروكة والثقافة! وحتاول أن ّ
تتغري ّنال األشكال والظروف»(.)1
حياته ..ن ّن اجلاهليّة هي اجلاهليّة ..فال ّ
أيضا« :ن ّن اخلمر كامليسر ،كبقيّة املالهي ،كاجلنون مبا
وقال سيّد قطب ً
يسموكه :األلعاب الرًيضيّة ،واإلسراف يف االهتمام مبشاهدها ،كاجلنون ابلسرعة،
ّ
كاجلنون ابلسينما ،كاجلنون ابملودات ،والتقاليع ،كاجلنون مبصارعة الثريان،
كاجلنون ببقيّة التفاهات ،اليت تغشى حياة القطعان البشريّة ،يف اجلاهليّة احلديثة
الروحي
تعبريا عن اخلواء
اليوم ،جاهليّة احلضارة الصناعيّة! ن ّن هذه كلّها ليست ّنال ً
ّ
من اإليان ّأوًال ،ومن االهتمامات الكبرية اليت تستنفد الطاقة اثكيًا؛ وليست ّنال
نعال ًان عن نفالس هذه احلضارة ،يف نشباع الطاقات الفطريّة بطريقة سويّة .ذلك
اخلواء وهذا اإلفالس مها اللذان يقودان نىل اخلمر وامليسر؛ مللء الفراغ ،كما
كل أكواع اجلنون اليت ذكران .ومها بذاهتما اللذان يقودان نىل اجلنون
يقودان نىل ّ
العصيب ،ونىل الشذوذ»(.)2
املعروف ،ونىل املرض
النفسي و ّ
ّ
فإن عمد بعض الطاعنني نىل كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة
نىل كثري من املنسوبني نىل اإلسالم؛ فإ ّن ذلك لن يتةّر يف (براءة اإلسالم) من
صحت كسبة تلك اجلرائم نىل املنسوبني ،فاجلرية تتعلّق
تلك اجلرائم؛ فإن ّ
( )1يف ظالل القرآن.1313/3 :
( )2يف ظالل القرآن.661/2 :
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تصح كسبتها نىل من كسبت نليه ،كاكت
بصاحبها ،الذي صدرت منه؛ ونن مل ّ
ابلرد واإلبطال.
أوىل ّ
فهل من العدل نداكة اإلسالم هجرائم ارتكبها بعض املنسوبني نليهِّ ،ن
خالفوا أحكامه الصرحية الواضحة ،اآلمرة ابملعروف ،والناهية عن املنكر؟!!!
قال سيّد قطبّ « :أما ما وقع يف بعض العصور من االستكثار من اإلماء
هن وسيلة
 عن طريق الشراء واخلطف والنخاسةوجتميعهن يف القصور ،و ّاختاذ ّ
ّ
البهيمي ،وَضية الليايل احلمراء بني قطعان اإلماء ،وعربدة
اجلنسي
لاللتذاذ
ّ
ّ
السكر والرقص والغناء ..نىل آخر ما كقلته نلينا األخبار الصادقة ،واملبالغ فيها
على السواءّ ..أما هذا كلّه ،فليس هو اإلسالم .وليس من فعل اإلسالم ،وال
اإلسالمي ،وال أن يضاف نىل
نحياء اإلسالم .وال جيوز أن حيسب على النظام
ّ
التارخيي
اإلسالمي هو الذي ينشأ وفق أصول اإلسالم
التارخيي ..ن ّن الواقع
واقعه
ّ
ّ
ّ
اإلسالميّ ..أما ما يقع
التارخيي
وتصوراته وشرعته وموازينه .هذا وحده هو الواقع
ّ
ّ
ّ
خارجا على أصوله وموازينه ،فال جيوز أن
يف اجملتمع الذي ينتسب نىل اإلسالمً ،
املستقل خارج واقع املسلمني،
حيسب منه ،ألكّه احنراف عنه .ن ّن لإلسالم وجوده
ّ
أي جيل .فاملسلمون مل ينشئوا اإلسالم ،نّا اإلسالم هو الذي أكشأ املسلمني.
يف ّ
اإلسالم هو األصل ،واملسلمون فرع عنه ،وكتاج من كتاجه .ومن مثّ ،فإ ّن ما يصنعه
اإلسالمي ،أو مفهوم
الناس أو ما يفهموكه ليس هو الذي حي ّدد أصل النظام
ّ
قل عن
األساسي؛ ّنال أن يكون مطاب ًقا لألصل
اإلسالم
اإلسالمي الثابت املست ّ
ّ
ّ
كل جيل ،ومفهومهم؛
واقع الناس ،ومفهومهم ،والذي يقاس نليه واقع الناس يف ّ
ليعلم كم هو مطابق ،أو منحرف عن اإلسالم .ن ّن األمر ليس كذلك يف النظم
تصورات البشر ،ومن املذاهب اليت يضعوهنا
األرضيّة ،اليت تنشأ ابتداء ،من ّ
ألكفسهم  -وذلك حني يرت ّدون نىل اجلاهليّة ،ويكفرون ابهلل ،مهما ا ّدعوا أ ّهنم
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األول ابهلل هو استمداد األكظمة من منهجه وشريعته،
يتمنون به ،فمظهر اإليان ّ
املتغرية للناس حينئذ،
وال نيان بغري هذه القاعدة الكبرية  -ذلك أ ّن املفهومات ّ
املتطورة يف أكظمتهم ،هي اليت حت ّدد مفهوم املذاهب اليت وضعوها
واألوضاع ّ
اإلسالمي الذي مل يصنعه الناس
فأما يف النظام
ألكفسهم ،وطبّقوها على أكفسهمّ .
ّ
فأما يف هذا
ألكفسهم ،نّا صنعه للناس ّ
رب الناس وخالقهم ورازقهم ومالكهمّ ..
النظام ،فالناس ّنما أن يتّبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه؛ فواقعهم نذن هو الواقع
اقعا اترخييًّا
التارخيي
ونما أن ينحرفوا عنه ،أو جياكبوه كلّيّة ،فليس هذا و ً
اإلسالمي؛ ّ
ّ
ّ
لإلسالم .نّا هو احنراف عن اإلسالم! وال ب ّد من االكتباه نىل هذا االعتبار عند
اإلسالمي .فعلى هذا االعتبار تقوم النظريّة التارخييّة اإلسالميّة،
النظر يف التاريخ
ّ
َاما مع سائر النظرًّيت التارخييّة األخرى ،اليت تعترب واقع اجلماعة
وهي ختتلف ً
العملي للنظريّة أو املذهب ،وتبحث عن تط ّور النظريّة أو
الفعلي هو التفسري
ّ
ّ
املتغرية هلذه
املذهب يف هذا الواقع
الفعلي للجماعة اليت تعتنقه ،ويف املفهومات ّ
ّ
املتفردة،
النظريّة يف فكر اجلماعة! وتطبيق هذه النظرة على اإلسالم ينايف طبيعته ّ
قيقي»(.)1
ويتدي نىل أخطار كثرية ،يف حتديد املفهوم
ّ
اإلسالمي احل ّ
ّ
أي من املنسوبني
أي جرية ،ارتكبها ّ
كل الرباءة ،من ّ
ن ّن اإلسالم بريءّ ،
احلجاب والقضاة والسادة
نليه ،من اخللفاء واألمراء وامللوك والسالطني والوزراء و ّ
والقادة واجلنود والشرط واحلرس والكتّاب والشعراء واملغنّني واملدمنني والقتلة
العامة.
الفجار و ّ
واللصوص و ّ
التجار واملرابني واملتلّفني واملعلّمني واملتعلّمني و ّ
قال ابن تيميّة« :فهذه املفاسد اخلمس اليت هي االحتيال على كقض
األيان ونخراجها من مفهومها ومقصودها ،مثّ االحتيال ابخللع ونعادة النكاح،
( )1يف ظالل القرآن.951-953/1 :
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مثّ االحتيال ابلبحث عن فساد النكاح ،مثّ االحتيال مبنع وقوع الطالق ،مثّ
االحتيال بنكاح احمللّل :يف هذه األمور من املكر واخلداع ،واالستهزاء ِبًيت هللا،
واللعب الذي ين ّفر العقالء عن دين اإلسالم ،ويوجب طعن الك ّفار فيه ،كما رأيته
لكل متمن صحيح الفطرة أ ّن دين اإلسالم
يف بعض كتب النصارى وغريهاّ ،
وتبني ّ
بريء ،منزه عن هذه اخلزعبالت ،اليت تشبه حيل اليهود ،وخماريق الرهبان»(.)1
كل مبتدع ،خالف سنّة رسول هللا ،
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وكذلك ّ
احلق ،وابتدع من الباطل ما مل تشرعه الرسل؛ فالرسول
وك ّذب ببعض ما جاء به من ّ
بريء ِّا ابتدعه وخالفه فيه ،قال تعاىل﴿ :فإ ْن عص ْوك فـق ْل ن ّين بريءٌ ِا
تـ ْعملون﴾( ،)2وقال تعاىل﴿ :نن الذين فـرقوا دينـه ْم وكاكوا شيـ ًعا ل ْست مْنـه ْم يف
()3
حرمه هللا ورسوله ،والدين ما
ما
ام
ر
احل
و
،
له
و
ورس
هللا
له
ل
ح
ما
فاحلالل
،
ش ْيء﴾
ّ
ّ
وحرموا ،وشرعوا دينًا مل
شرعه هللا ورسوله .وقد ّ
ذم هللا املشركني على ّأهنم حلّلوا ّ
أيذن به هللا»(.)1
أيضا« :وليس هذا من خصائص أمحد؛ بل ما من نمام ّنال
وقال ابن تيميّة ً
وقد اكتسب نليه أقوام ،هو منهم بريء ،قد اكتسب نىل مالك أانس ،مالك بريء
منهم ،واكتسب نىل
الشافعي أانس ،هو بريء منهم ،واكتسب نىل أِب حنيفة أانس،
ّ
هو بريء منهم ،وقد اكتسب نىل موسى  أانس ،هو منهم بريء ،واكتسب
علي بن أِب طالب
نىل عيسى  أانس ،هو منهم بريء ،وقد اكتسب نىل ّ
أكـاس ،هو بريء منهم ،وكبيّنا قـد اكتسب نليه  -من القرامطـة ،والباطنيّة ،وغيـرهم،
( )1جمموعة الفتاوى.116/39 :
( )2الشعراء.216 :
( )3األكعام.193 :
( )1جمموعة الفتاوى.131/21 :
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من أصناف الـمالح ـدة ،والـمنـافقيـن  -م ـ ـن هو ب ـ ـريء منه ـ ـم»(.)1
حممد رشيد رضا« :شبهة وجواهبا :ورد علينا رقيم من بعض قارئي
وقال ّ
جريدتنا ،اكتقد فيه صاحبه ما كتبناه يف شتون اخللفاء ،وسيّئاهتم ،وتقصريهم يف
أبال كعود نىل اخلوض ،يف مثل هذه املواضيع؛ أل ّن
وظيفتهم الدينيّة ،وكصحنا ّ
كتابتها يف جريدة سيّارة يطلع عليها األجاكب وأعداءان وأعداء ديننا ،فيشمتون
حجة علينا .واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني :أ ّوهلما -أ ّن
فينا ،ويتّخذوهنا ّ
ما كتبناه يف ذلك هو قطرة من حبار التاريخ الزاخرة ،عند أولئك األجاكب ،أو
األعداء الذين يعنيهم املنتقد .فإذا سكتنا عنه ،فسكوتنا كتمان له عن أبناء ملّتنا،
الذين جيهله أكثرهم؛ إلمهاهلم علم التاريخ ،وظنّهم أكّه ال فائدة فيه ّنال التسلية؛
بل مسعت بعض الشيوخ الذين ي ّدعون الفقه يقول :ن ّن قراءة التاريخ مكروهة؛ أل ّن
كذاب .وتعليله هذا يقتضي أ ّن قراءة أكثر كتب احلديث والتفسري مكروهة؛
فيه ً
وقصصا كاذبة ابطلة ،بل ال يبعد
أل ّن فيها أحاديث موضوعة وضعيفة ومنكرة،
ً
أن يقال على ذلك :ن ّن قراءهتا حمرمة؛ أل ّن الكذب يف تفسري كتاب هللا تعاىل،
واالختالق على كبيّه من أعظم الكبائر ،ال يقاس هبا الكذب يف سرية ملك أو
حاكم أو خليفة أو عامل .ويف كتب الفقه اليت يشغل هبا املتف ّقه املذكور كثري من
احلق
يصح العمل ،وال اإلفتاء هبا .والصواب أ ّن شوب ّ
األقوال الباطلة اليت ال ّ
احلق ،ونّا يقتضي النظر الدقيق والتمحيص؛
بشيء من الباطل ال يقتضي ترك ّ
صا للشاربني.
ليخرج ّ
احلق من بني األابطيل ،كما خيرج اللنب من فرث ودم ،خال ً
لنبني حلضرة املنتقد قول شيوخنا يف التاريخ ،الذي هو من أش ّد
ونّا ذكران هذا ّ
املن ّفرات عنه؛ ليعلم مقدار حاجتنا نىل استخراج فوائده ،وعرضها على ّأمتنا،
( )1جمموعة الفتاوى.113/3 :
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األمة ّنال منها؛ ومن مل
ونشعارهم ّأهنم ال يكن هلم الوقوف على حقيقة مرض ّ
وضالال ،بل
يعرف مرضه ال يسعى لعالجه؛ ونذا سعى ،فإ ّن سعيه يكون عبثًا
ً
وككاال .وما مثلنا مع األجاكب  -الذين يرتئي أصحاب األفكار الضعيفة
خيبة ً
أن كسرت ضعفنا عنهم أبسبابه وكتائجه ّ -نال مثل النعامة اليت ترى الصيّاد يريد
تومهـًا أ ّن عماها عنه ،يوجب عماه
اقتناصها ،فتخبّئ رأسها وتسرته؛ لكيال تراهّ ،
عنها ،وأ ّن ذلك عني النجاة .وحرام على من جيهل اتريخ الغابر ،وحالة العصر
األمة ،وهذا شيء ينفعها .وقد منينا  -والصرب
يضر ّ
احلاضر أن يقول :هذا شيء ّ
كل
ويغررون هبا؛ ّ
ابهلل  -بقوم جهالء يف ةياب علماءّ ،
يغشون ّ
األمةّ ،
تومهـًا أ ّن ّ
كل من يعرف أحوال تقدمي
من يقرأ تنازع العوامل يف النحو :يعلم تنازع األمم؛ و ّ
كل من تص ّدر
األمة ّ
املسند واملسند نليه وأتخريمها :يعرف أسباب تق ّدم ّ
وأتخرها؛ و ّ
صحة
وصحة اإلجارة والسلم :له أن يفيت يف ّ
للفتوى يف مسائل الرضاع والطالق ّ
الشعوب من أمراضها ،ونطالقها من واثقها؛ بل وقعنا يف فوضويّة األفكار والعلم،
كل فرد منّا معنًّا مفنًّا ،وال برهان يتوّكأ عليه ،وال رئيس يرجع نليه .سياسة
فصار ّ
السواد األعظم منّا اليوم هي كتمان األمراض والسيّئات ،ونن اكتهى ذلك ابملمات؛
ذرة ج ًبال؛ بل اختالق
وتكبري ما عساه يوجد من حسنةّ ،
حت تكون احلبّة قبّة ،وال ّ
األمة يف حبر الغرور ،نىل
احلسنات ،والكذب فيها على األحياء واألموات؛ لتسبح ّ
أن هتلك وتبور .وقد رأينا من سري األمم احليّة أ ّن كتّاهبا وخطباءها يلتون الدكيا
ويهولون أمر تلك السيّئة مبا يزعجون
اخا ً
صر ً
وعويال ،نذا صدر من ّأمتهم سيّئةّ ،
احلرِب ،ملا ال خيفى من
به نىل نزالتها؛ ورّمبا خيفون احلسنات ،وال سيّما االستعداد ّ
كل ما ككتبه يف االكتقاد على خلفاء املسلمني وأمرائهم
األسباب .الوجه الثاين :أ ّن ّ
األول به بيان براءة الدين
وعلمائهم وأهل الطرق وْجيع رجال الدين ،غرضنا ّ
اإلسالمي كفسه ِّا يرميه به أعداء املسلمني من األوربيّني ،الذين يزعمون أ ّن ْجيع
ّ
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حل هبم ،من الضعف ،والضعة ،والظلم ،واالستبداد ،وفساد األخالق،
ما ّ
أذل
واختالل األعمال  -الذي يكاد يحو سلطتهم من لوح البسيطة ،وجيعلهم ّ
حل هبم؛ ّنال بسبب دينهم ،فهو الذي جر نليهم
كل ذلك ما ّ
الشعوب وأفقرها ّ -
احلق أ ّن هذا البالء والشقاء ما جاءهم ّنال
وطوحهم يف مهاوي الشقاء .و ّ
البالءّ ،
من االحنراف عن الدين ،وما كاكت ّأمة؛ لتنحرف عن دينها دفعة واحدة ،ونّا
فتتول هلم العلماء  -علماء السوء
يكون ذلك ابلتدريج ،ينحرف الرؤساء واألمراءّ ،
شربا
 فتتّبعهم الدمهاء؛ وهكذا كان شأن الذين جاءوا من قبلنا ،واتّبعنا سننهم ًيتم ذلك ّنال بع ّدة قرون .ال ريب أ ّن نظهار براءة الدين
بشرب ،وذر ً
اعا بذراع ،وال ّ
برمي أهله ،رؤسائهم ومرؤوسيهم ،ابلتقصري فيه ،وامليل عن هديه :هو أعظم خدمة
معا ،وما يعقلها ّنال
له وألهلهّ ،
ونال كان النقد بل النقض موج ًها لألصل والفرع ً
العالمون .ويدخل يف تربئة الدين ِّا ذكر بيان أكّه أساس للسعادة متني ،ال يكن
أن يقوم صرح جمد أهله ّنال عليه ،خالفًا ملن أعشى أبصارهم شعاع مدكيّة أورّاب،
ابألمة .وهل زادان هذا التقليد األعمى
فرأوا أ ّن التقليد األعمى هلا هو الذي ينهض ّ
ّنال شقاء وتعاسة؟»(.)1
وقال سيّد قطب« :وهناك حقيقة أخرية كتعلّمها من التعقيب القرآينّ ،على
مواقف اجلماعة املسلمة ،اليت صاحبت رسول هللا  ،واليت َثّل أكرم رجال هذه
األمة على هللا ..وهي حقيقة انفعة لنا ،يف طريقنا نىل استئناف حياة نسالميّة
ّ
بعون هللا ..ن ّن منهج هللا اثبت ،وقيمه وموازينه اثبتة ،والبشر يبعدون أو يقربون
التصور وقواعد السلوك .ولكن
من هذا املنهج ،وخيطئون ويصيبون ،يف قواعد ّ
حمسواب على املنهج ،وال مغيّـًرا لقيمه وموازينه الثابتة.
ليس شيء من أخطائهم
ً
( )1جملّة املنار.131-131/1 :
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التصور أو السلوك ،فإكّه يصفهم ابخلطإ .وحني ينحرفون
وحني خيطئ البشر يف ّ
عنه ،فإكّه يصفهم ابالحنراف .وال يتغاضى عن خطئهم واحنرافهم  -مهما تكن
منازهلم وأقدارهم  -وال ينحرف هو؛ ليجاري احنرافهم! وكتعلّم حنن من هذا أ ّن
لألمة املسلمة أن تبقى
تربئة األشخاص ال تساوي تشويه املنهج! وأكّه من اخلري ّ
مبادئ منهجها سليمة انصعة قاطعة ،وأن يوصف املخطئون واملنحرفون عنها،
أبدا،
ابلوصف الذي يستح ّقوكه ًّ -أًي كاكوا  -و ّأال تربر أخطاؤهم واحنرافاهتم ً
بتحريف املنهج ،وتبديل قيمه وموازينه .فهذا التحريف والتبديل أخطر على
اإلسالم ،من وصف كبار الشخصيّات املسلمة ،ابخلطإ ،أو االحنراف ..فاملنهج
أكرب وأبقى من األشخاص .والواقع
كل
كل فعل و ّ
التارخيي لإلسالم ليس هو ّ
ّ
كل وضع صنعوه ،مواف ًقا
كل فعل و ّ
وضع ،صنعه املسلمون يف اترخيهم .ونّا هو ّ
ونال فهو خطأ أو احنراف ،ال حيسب
َام املوافقة ،للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتةّ ..
على اإلسالم ،وعلى اتريخ اإلسالم؛ نّا حيسب على أصحابه وحدهم ،ويوصف
أصحابه ابلوصف الذي يستح ّقوكه :من خطإ ،أو احنراف ،أو خروج على
اإلسالم ..ن ّن اتريخ اإلسالم ليس هو اتريخ املسلمني ،ولو كاكوا مسلمني،
قيقي لإلسالم ،يف
ابالسم ،أو ابللسان! ن ّن اتريخ اإلسالم هو اتريخ التطبيق احل ّ
تصورات الناس ،وسلوكهم ،ويف أوضاع حياهتم ،وكظام جمتمعاهتم ..فاإلسالم حمور
ّ
اثبت ،تدور حوله حياة الناس يف نطار اثبت .فإذا هم خرجوا عن هذا اإلطار،
لتصرفاهتم
أو نذا هم تركوا ذلك احملور بتا ًات ،فما لإلسالم ،وما هلم يومئذ؟ وما ّ
وأعماهلم هذه حتسب على اإلسالم ،أو يفسر هبا اإلسالم؟ بل ما هلم هم يوصفون
أبهنم مسلمون ،نذا خرجوا على منهج اإلسالم ،وأبوا تطبيقه يف حياهتم ،وهم نّا
ّ
ألهنم يطبّقون هذا املنهج يف حياهتم ،ال أل ّن أمساءهم أمساء
كاكوا مسلمني؛ ّ
ألهنم يقولون أبفواههمّ :نهنم مسلمون؟! وهذا ما أراد هللا سبحاكه
مسلمني ،وال ّ
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ويسجل عليها
لألمة املسلمة ،وهو يكشف أخطاء اجلماعة املسلمة،
ّ
أن يعلّمه ّ
النقص والضعف ،مثّ يرمحها بعد ذلك ويعفو عنها ،ويعفيها من جرائر النقص
والضعف يف حسابه.)1(»...
وقال ابن ابزّ « :أما ما ألصقه اجلهلة أو األعداء ابإلسالم ،فيجب التنبيه
سالمي ما ليس
يتبني براءة اإلسالم منهّ ،
حت ّ
عليهّ ،
وحت ال يلصق ابلرتاث اإل ّ
منه ،كما فعل اجلهلة واملشركون من نحداث األبنية على القبور ،و ّاختاذ املساجد
على القبور ،فهذا ليس من شأن اإلسالم ،واإلسالم حيارب هذا؛ حيارب البناء
ألهنا من وسائل الشرك ،كما فعلت اليهود
على القبور ،و ّاختاذ املساجد عليها؛ ّ
حت بنوا على
األمة ،من اجلهلة واملبتدعةّ ،
والنصارى ،واتبعهم كثري من هذه ّ
القبور ،و ّاختذوا عليها املساجد والقباب ،وحصل الشرك بسبب ذلك ،فيجب أن
ينبه على ّأهنا ليست من اإلسالم ،وليست من الرتاث
اإلسالمي ،وجيب نككار
ّ
وحتري القراءة
ذلك والقضاء عليه ،وهكذا الصالة عند القبور ،والدعاء عندهاّ ،
عندها ،من وسائل الشرك ،جيب أن ينبه على هذا ،ويبني ّأهنا ليست من الرتاث
اإلسالمي ،بل هي ِّا أحدةه اجلهلة ،وأككره اإلسالم ،وهكذا ما أحدةه بعض
ّ
الناس من االحتفال ابملوالد ،ويزعمون أكّه من الرتاث ،وهذا غلط ،ليس من الرتاث
قليدا.
اإلسالمي ،ونن فعله كثري من املسلمني ،يف أمصار كثريةً ،
جهال وت ً
ّ
فاالحتفال ابملوالد من البدع احملدةة يف الدين ،بعد القرون املفضلة ،وليس من
اإلسالمي ،وهو من الرتاث املبتدع .وهكذا االحتفال هجميع اآلاثر اليت
الرتاث
ّ
يدعو نليها دعاة الشرك ،سواء كاكت صخرة ،أو شجرة ،أو غري ذلك ِّا يعظّمه

( )1يف ظالل القرآن.933/1 :
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كل هذا ِّا ينايف اإلسالم ،وهو ض ّد اإلسالم»(.)1
ّ
اجلهال ،أو ّ
يتربكون بهّ ،
كل احنراف ،ينحرف به
فهذه كصوص صرحية ،تتّكد (براءة اإلسالم) ،من ّ
العامة ،وغريهم.
املنسوبون املنحرفون ،عن (اإلسالم) ،من الرؤساء ،والعلماء ،و ّ
وتربئة اإلسالم من احنرافاهتم :أوىل من حماولة تربئة األشخاص ،والدفاع عنهم.

متنوعة.213/6 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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شبهة االختالف
فإن قيل :ن ّن االختالفات الكثرية بني املتلّفني املنسوبني نىل اإلسالم،
تدل على أمرين:
واالختالفات الكثرية بني املطبّقني املنسوبني نىل اإلسالمّ ،

اتمة؛ أل ّن الكثري من املنسوبني نىل اإلسالم:
 -1أ ّن هداية اخلالق مل تكن ّ
ال يعلمون احلقيقة ،يف كثري ِّا اختلف فيه ،فكيف تزعمون أ ّن اإلسالم جاء
بعضا
هلداية الناس ،ونخراجهم من الظلمات نىل النور ،واحلال أ ّن بعضهم يرمي ً
ابلضاللة ،واالحنراف عن الصراط القومي؟!
كل واحد من املتلّفني
 -2أ ّن احلقائق اإلسالميّة ليست حمفوظة من الضياع؛ أل ّن ّ
املختلفني يزعم  -يف غالب أحواله وأحياكه  -أ ّن احلقائق اإلسالميّة تطابق ما
اختاره وارتضاه من آراء ،دون آراء من خالفه فيها؟!
حت
قلت :تستند هذه الشبهة نىل واقع قطع ّي ،ال خيتلف فيه اةنانّ ،
املتلّفون املختلفون يف الكثري من املسائل ،ال خيتلفون يف حقيقة واقعيّة قطعيّة،
وهي أ ّن االختالف بينهم واقع موجود.
لكن اجلواب عنها سهل؛ فإ ّن االختالف ليس من هللا  ،بل هو من
و ّ
عرِب مبني ،وجاءت السنّة النبويّة؛
الناس أكفسهم؛ فلقد أكزل هللا القرآن ،بلسان ّ
سليما مواف ًقا ملراد هللا .
ملزيد من التفصيل والتبيني ،ليكون التطبيق
ً
صحيحا ً
ّأما االختالف ،فإكّه مل يكن يف األصل عن جهل ،بل كان بعد العلم
عام
لكن األهواء هي اليت احنرفت أبصحاهبا عن ّ
احلق املبني ،وهذا أمر ّ
ابلبيّنات ،و ّ
كل رساالت الرسل.
يف ّ
قال تعاىل﴿ :كان الناس أمةً واحد ًة فـبـعث اَّلل النبيّني مب ّشرين ومْنذرين
اختـلف فيه
اختـلفوا فيه وما ْ
وأكْـزل معهم الْكتاب اب ْحل ّق لي ْحكم بـ ْني الناس فيما ْ
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نال الذين أوتوه م ْن بـ ْعد ما جاءتْـهم الْبـيّنات بـ ْغيًا بـْيـنـه ْم فـهدى اَّلل الذين آمنوا
احل ّق ِب ْذكه واَّلل يـ ْهدي م ْن يشاء نىل صراط م ْستقيم﴾(.)1
اختـلفوا فيه من ْ
لم ا ْ
والبغي أخطر صور اهلوى ،فإكّه حيمل أصحابه على الطغيان ،واإلفساد،
والسعي نىل استعباد اآلخرين ،ونخضاعهم ألهوائهم.
كل زمان ومكان  -وسيلة من أخبث وسائل
وهكذا كان التحريف  -يف ّ
احلق ،فأخضعوا ببغيهم ةالةة
أهل البغي؛ إلفساد الناس ،وص ّدهم عن الدين ّ
أصناف من الناس:
 -1أهل اهلوىِّ ،ن مل يبلغوا مبلغهم يف البغي والطغيان ،فاكقادوا هلم؛ أل ّن
الدس
أهواءهم يف الغالب واحدة؛ فعمل هتالء على التبديل والتحريف والتزوير و ّ
واالفرتاء واالختالق والكذب والتدليس ،وسائر وسائل اخلداع.
 -2أهل اجلهل ،الذين ليس هلم القدرة العلميّة الكافية ،لفهم الكثري من احلقائق
اإلسالميّةّ ،نال ابالعتماد على من هم أقدر منهم؛ فإذا وقع هتالء حتت توجيه
احلق.
أهل األهواء؛ فإ ّهنم  -بال ريب  -سينحرفون عن الدين ّ

 -3أهل اخلوف ،من الضعفاء واملستضعفني ،الذين خيشون بطش الطغاة،
احلق املبني؛ وخبضوعهم يعملون على
وبطش أذانهبم ،فيخضعون هلم ،وهم يعلمون ّ
التبديل والتحريف والتدليس ،ونن كاكوا كارهني ومكرهني.
ّأم ـا م ـن لـ ـم يك ـن م ـن (أهـل الـهوى) ،وال م ـن (أهـل الـجهل) ،وال م ـن
(أهل الـخوف)؛ فإكّه سيسلم  -يف غالب أحواله وأحياكه  -من خمالفة احل ّق؛
اتمـ ـة؛ أل ّن (الـجهل) أمـ ـر كسـبـ ّي ،ال يك ـاد
ولكنّه لن يسلم من ذلك ،سـالمة ّ
يـخل ـو من ـه نكـس ـان ،حتّـى (العلم ـ ـاء) يـجهلـون بعض (الـحقـائـق) ،التـي يعلمها
( )1البقرة.213 :
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علما!!!
غيـرهم ،ب ـل ربـّما جهل ـوا حقائ ـق ،يعلمها مـ ـن هـ ـو أقـ ـ ّل منهم ً
والتحريفات اليت أدخلها املبطلون ليست مبنأى عن أولئك الصادقني
كل املتلّفات اإلكساكيّة ،فدخلت يف
املخلصني ،فإ ّن التحريفات قد دخلت يف ّ
كتب القراءات ،والتفسري ،واحلديث ،والشروح ،والعقيدة ،والفقه ،وأصوله،
والتاريخ ،واللغة ،واألدب.
احلق ،بعض االحنراف،
فال ريب يف أ ّن الصادقني املخلصني سينحرفون عن ّ
حني يطّلعون على هذه التحريفات ،ويغفلون عن بطالهنا ،وهو أمر واقع ،ال ريب
يف وقوعه ،مل يسلم منه أحد من املتلّفني واملطبّقني.

ثـمـار االختالف الطيّبة:
ومع ذلك كلّه ،كان لالختالف ع ّدة َثار طيّبة ،أبرزها ةالث:

 -1إثبات قطعيّة االتّفاقيّات اإلسالميّة:
ن ّن وجود االختالف بني املتلّفني املنسوبني نىل (اإلسالم) ،يف مسائل كثرية
فإهنم كاكوا بني حريص على
قطعي على اكعدام تواطئهم ،على الباطل؛ ّ
جدًّا :دليل ّ
تفنيد الباطل ،وحريص على نفحام اخلصم.
احلق يف أتليفه ،فإكّه  -بال ريب  -سيالقي معارضة
فحني خيالف املتلّف ّ
من حيرص على تفنيد الباطل ،ومن حيرص على نفحام اخلصم؛ وبذلك ينتفي
قطعا تواطت املتلّفني املنسوبني كلّهم ،على القول الباطل.
ً
فلوال وجود األدلّة القطعيّة على شرعيّة االتّفاقيّات اإلسالميّة ،ملا اتّفق
املتلّفون على القول بشرعيّتها وقطعيّتها.
والفرق كبري ،بيـن تواطت الـمتلّفيـن ،الـمنسوبيـن ،نلـى مذهب معيـّن ،وبيـن
قطعا،
مذهيب أم ـــ ر واق ـعً ،
تواطت الـمتلّفيـن ،الـمنسوبيـن ،نلـى (اإلسالم)؛ فالتواطت الـ ّ
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قطعا.
وال خالف فـي وقوعه؛ بـخالف التواطت الكلّ ّي؛ فإكّه مسـتحيل الوقوعً ،
حي قاطع ،يفحم (أعداء اإلسالم)،
ومن هنا كدرك أ ّن االختالف شاهد ّ
الذين حياولون التشكيك يف (القطعيّات اإلسالميّة).
 -2إنكار األقوال التأليفيّة الباطلة:
اضا أ ّن االختالف بني املتلّفني املنسوبني نىل (اإلسالم) كان
لو افرتضنا افرت ً
معدوما؛ فإ ّن هذا االفرتاض يستلزم أحد افرتاضني ابطلني:
ً

أبدا
أ -أن يكون املتلّفون املنسوبون نىل (اإلسالم) معصومني ،حبيث ال خيطئون ً
يف أتليفاهتم.
قطعا ،ال ريب يف بطالكه.
وهو افرتاض ابطل ً
ب -أن خيطئ بعض املتلّفني املنسوبني نىل (اإلسالم) ،فيسكت اآلخرون عن
الرد عليها؛ لكيال حيصل االختالف بينهم.
بيان أخطائهم ،و ّ
قطعا ،ال ريب يف بطالكه.
وهو افرتاض ابطل ً
احلق؛ للكشف
ولذلك كان االختالف ذا َثرة طيّبة ،حني يتص ّدى أهل ّ
عن أابطيل املبطلني ،وأخطاء املخطئني.
والفريق الذي ّأدى نىل االختالف هو فريق املبطلني ،وليس فريق احمل ّقني؛
لكن
فلو أ ّن املبطلني وافقوا ّ
احلق يف أتليفاهتم ،الكتفى االختالف بني الناس؛ و ّ
املبطلني ال يكن أن يوافقوا احل ّق؛ أل ّهنم يتّبعون أهواءهم ،وأهواء سادهتم.
احلق؛ فإكّه
وكذلك من أخطأ ،وهو جمتهد ،بنيّة حسنة ،ال بقصد خمالفة ّ
معذورا فيه؛ ولذلك ال ب ّد من
لن يعدم من يكشف عن خطئه ،ونن كان
ً
االختالف ما دام املتلّفون غري معصومني ،وما دام يف الناس حم ّقون ومبطلون ،وما
احلق ،ومن جيهله.
دام يف الناس من يعلم ّ
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احلق ابلباطل؛ أل ّن املبطلني
فلوال اختالف احمل ّقني واملبطلني ،اللتبس ّ
الرد عليهم.
قطعا؛ فوجب على احمل ّقني خمالفة املبطلني ،و ّ
سيخالفون ّ
احلق ً

 -3ابتالء املؤلّفني واملطبّقني املنسوبني:
يذ ّكران االختالف بصفة راسخة يف اإلكسان ،هي صفة النقص ،فهو ليس
كل الناس أكبياء؛ ليسلموا من أكثر صور
نهلًا؛ ليكون بريئًا من النقص ،وليس ّ
النقص ،وليسوا كلّهم بدرجة واحدة يف العلم ،وال بدرجة واحدة يف القدرة،
وال بدرجة واحدة يف الرغبة؛ ولذلك ال ب ّد من اختالفهم؛ لتختلف درجاهتم،
عند هللا  ،وليختلفوا يف استحقاق الثواب والعقاب.
قال سيّد قطب« :لو شاء هللا خللق الناس كلّهم على كسق واحد،
كسخا مكرورة ،ال تفاوت بينها ،وال تنويع فيها .وهذه ليست
وابستعداد واحدً ..
البشري
طبيعة هذه احلياة املق ّدرة على هذه األرض .وليست طبيعة هذا املخلوق
ّ
تتنوع استعدادات هذا املخلوق
الذي استخلفه هللا يف األرض .ولقد شاء هللا أن ّ
االجتاه ،وأن خيتار هو طريقه ،وحيمل تبعة
حريّة ّ
و ّاجتاهاته .وأن يوهب القدرة على ّ
االختيار ،وجيازى على اختياره للهدى أو للضالل ..هكذا اقتضت سنّة هللا،
تصرف
وجرت مشيئته .فالذي خيتار اهلدى كالذي خيتار الضالل سواء ،يف أكّه ّ
حسب سنّة هللا ،يف خلقه ،ووفق مشيئته يف أن يكون هلذا املخلوق أن خيتار،
وأن يلقى جزاء منهجه الذي اختار .شاء هللا ّأال يكون الناس ّأمة واحدة ،فكان
من مقتضى هذا أن يكوكوا خمتلفني ،وأن يبلغ هذا االختالف أن يكون يف أصول
احلق ال يتع ّدد،
احلق ،و ّ
العقيدةّ ،نال الذين أدركتهم رمحة هللا ،الذين اهتدوا نىل ّ
فاتّفقوا عليه .وهذا ال ينفي ّأهنم خمتلفون مع أهل الضالل»(.)1
( )1يف ظالل القرآن.1333/1 :
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فاالختالف ركن من أركان االبتالء؛ ألكّه يعن التفاوت بني الناس ،وهذا
احلق ،واالجتهاد يف اتّباعه،
التفاوت يدعو الصادقني منهم ،نىل البحث عن ّ
قصروا يف
فيتبني فضلهم على من أعرضوا عن ّ
وموافقتهّ ،
احلق ،وهم يعلمون ،ومن ّ
البحث عنه ،ومن تقاعسوا يف ذلك.
كل صفاهتم ،ملا كان لالبتالء
ولو أ ّن الناس كلّهم كاكوا بدرجة واحدة ،يف ّ
من معَن؛ فاملعلّم ال خيترب التالميذ ،فيما يتساوون يف معرفته ،ابتداء ،بل خيتربهم،
فيما يتفاوتون ،يف معرفته ،ابلتحصيل واالجتهاد؛ لتظهر جهود من اجتهد منهم،
واضحة.
فإذا جئنا نىل اجلاكب
كل الوضوح ،فكم
التأليفي ،وجدان االبتالء و ً
اضحا ّ
ّ
من متلّف التزم برأي ابطل ،وهو ال يعلم أكّه ابطل ،مثّ جاءته األدلّة القاطعة الدالّة
على بطالن ذلك الرأي.
وظل يدافع عن ذلك الرأي الباطل،
فمنهم من ّ
تعصب لرأيه ،واتّبع هواهّ ،
وهو يعلم أكّه ابطل؛ أل ّن هواه موافق لذلك الرأي ،أو ألكّه أيكف من االعرتاف
ابخلطإ.
ومنهم من محلته التقوى على اتّباع اهلدى ،وقتل اهلوى ،فعدل عن رأيه
وصرح ابلرأي اجلديد ،واعرتف خبطئه.
القدميّ ،
أيضا ،فكم من
ونذا جئنا نىل اجلاكب
اضحا ً
التطبيقي ،وجدان االبتالء و ً
ّ
مطبّق كان خيالف الشريعة اإلسالميّة ،وهو ال يعلم ،مثّ جاءته البيّنات القاطعة،
احلق يف تطبيقه.
فعلم أكّه كان خيالف ّ
ظل على خمالفته؛ أل ّن هواه قد تغلّب عليه ،فص ّده عن
فمنهم من ّ
كف عن الـمحـارم ،بعد أن هداه هللا،
طاعة هللا  ،ومنهم من اتب ،وأانب ،و ّ
احلق الـمبني.
نىل ّ
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قال سيّد قطب« :والسبيل القاصد :هو الطريق الـمستقيم ،الذي ال يلتوي،
قصدا ،نلـى غايته ،فال يـحيد عنها .والسبيل الـجائر هو السبيل
كأكّه يقصد ً
الـمنحرف ،الـمجاوز للغـاية ،ال يوصل نليها ،أو ال يق ـف عن ـدها! ﴿ول ْو شاء
هلداك ْم أ ْْجعني﴾( ..)1ولكنّه شاء أن خيلق اإلكسان مستعدًّا للهدى والضالل،
وأن يدع إلرادته اختيار طريق اهلدى ،أو طريق الضالل؛ فكان منهم من يسلك
السبيل القاصد ،ومنهم من يسلك السبيل اجلائر .وكالمها ال خيرج على مشيئة
حريّة االختيار»(.)2
هللا ،اليت قضت أبن تدع لإلكسان ّ

( )1النحل.3 :
( )2يف ظالل القرآن.2162/1 :
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مصيراملختلفين
فإن قيل :نذا مل يكن املنسوبون نىل اإلسالم ،على الوجه األكمل ،يف
قليال،
احلقً ،
العقائد واألعمال واألخالق ،حبيث ال ينجو أحد منهم من خمالفة ّ
كثريا ،فكيف سيدخلون اجلنّة ،وهم على هذه احلال؟!
أو ً

قلت :دخول اجلنّة ودخول النار ،ليسا حبكم اإلكسان ،كائنًا من كان ،بل
حبكم هللا  ،فإ ّن الناس لو تركوا ،ليحكم بعضهم على بعض ،ملا دخل اجلنّة
أحد ،وملا سلم من النار أحد.
ونّا األمر كلّه هلل  ،هو أعلم ابلذين يستح ّقون الثواب ،وهو أعلم
أحدا.
ابلذين يستح ّقون العقاب ،وال يظلم ربّك ً
س شْيـئًا ون ْن
قال تعاىل﴿ :وكضع الْموازين الْق ْسط ليـ ْوم الْقيامة فال تظْلم كـ ْف ٌ
كان مثْـقال حبة م ْن خ ْردل أتـْيـنا هبا وكفى بنا حاسبني﴾(.)1
عتمدا على فهمه لبعض
ّأما نذا أراد أحد أن جيتهد برأي يف هذا الباب ،م ً
للحق،
األدلّة القرآكيّة ،فإكّه سيقول مبا قاله كثري من املتلّفني ،وهو أ ّن املخالف ّ
احلق
احلق؛ بسبب اجلهل ،أو بسبب الضعفّ .أما نذا خالف ّ
يعذر ،نذا خالف ّ
بسبب اهلوى ،فإكّه ال يعذر؛ لكنّه نذا اتب وأانب ،فإ ّن هللا غفور رحيم.
فمن أفطر يف هنار رمضان؛ بسبب اجلهلِ ،بحدى صوره ،كالنسيان؛
أو بسبب الضعفِ ،بحدى صوره ،كاملرض؛ فإكّه معذور يف نفطارهّ .أما من
كل صور الضعف ،ولكنّه أفطر؛
كل صور اجلهل ،ومن ّ
أفطر ،وهو سليم ،من ّ
اضا عن أمر هللا  ،فليس مبعذور.
باعا هلواه ،أو نعر ً
اتّ ً
( )1األكبياء.11 :
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يستدل هبا املتلّفون الذين يعذرون الناس؛ بسبب
وأقوى األدلّة القرآكيّة اليت
ّ
اجلهل ،وبسبب الضعف:
ت وعلْيـها ما
 -1قوله تعاىل﴿ :ال يكلّف اَّلل كـ ْف ًسا نال و ْسعها هلا ما كسب ْ
صًرا كما مح ْلته
ا ْكتسب ْ
ت ربـنا ال تـتاخ ْذان ن ْن كسينا أ ْو أ ْخطأْان ربـنا وال ْحتم ْل علْيـنا ن ْ
على الذين م ْن قـْبلنا ربـنا وال حت ّم ْلنا ما ال طاقة لنا به و ْاعف عنا وا ْغف ْر لنا و ْارمحْنا
أكْت م ْوالان فاكْص ْران على الْق ْوم الْكافرين﴾(.)1
اخلْنزير وما أهل به لغ ْري اَّلل
 -2قوله تعاىل﴿ :نّا حرم علْيكم الْمْيـتة والدم وحلْم ْ
ور رح ٌيم﴾(.)2
فم ن ْ
اضطر غْيـر ابغ وال عاد فال ن ْمث علْيه نن اَّلل غف ٌ
 -3قوله تعاىل﴿ :م ْن كفر ابَّلل م ْن بـ ْعد نياكه نال م ْن أ ْكره وقـ ْلبه مطْمئ ٌّن اب ْإليان
اب عظي ٌم﴾(.)3
ب من اَّلل وهل ْم عذ ٌ
ولك ْن م ْن شرح ابلْك ْفر ص ْد ًرا فـعلْيه ْم غض ٌ

 -1قوله تعاىل﴿ :وال ت ْكرهوا فـتـياتك ْم على الْبغاء ن ْن أرْدن حتصنًا لتـْبـتـغوا عرض
ور رح ٌيم﴾(.)1
ْ
احلياة الدكْـيا وم ْن ي ْكرْههن فإن اَّلل م ْن بـ ْعد ن ْكراههن غف ٌ
األمة ،فإ ّن أقو ًاما يقولون
قال ابن تيميّة« :وهذا من أسباب فنت تقع بني ّ
تعمدوا
أمورا هم جمتهدون فيها ،وقد أخطأوا؛ فتبلغ أقو ًاما ،يظنّون أ ّهنم ّ
ويفعلون ً
أيضا جمتهدون خمطئون،
فيها الذكب ،أو يظنّون ّأهنم ال يعذرون ابخلطإ ،وهم ً
الكل مغفور
جمتهدا خمطئًا يف فعله ،وهذا ً
فيكون هذا ً
جمتهدا خمطئًا يف نككاره ،و ّ
ْجيعا مذكبني»(.)9
هلم .وقد يكون أحدمها مذكبًا ،كما قد يكوانن ً
( )1البقرة.256 :
( )2البقرة.113 :
( )3النحل.116 :
( )1النور.33 :
( )9جمموعة الفتاوى.315/11 :
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أيضا« :وهكذا األقوال اليت يكفر قائلها ،قد يكون الرجل
وقال ابن تيميّة ً
احلق ،وقد تكون عنده ،ومل تثبت عنده ،أو مل
مل تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة ّ
يتم ّكن من فهمها ،وقد يكون قد عرضت له شبهات ،يعذره هللا هبا ،فمن كان
احلق ،وأخطأ ،فإ ّن هللا يغفر له خطأه ،كائنًا ما كان،
من املتمنني ً
جمتهدا يف طلب ّ
سـ ـ ـواء ك ـ ـان ،فـي الـمس ـائ ـل النظ ـريّة ،أو العمليّة .هذا الذي عليه أصح ـ ـ ـاب
قسموا املسائل نىل مسائل أصول ،يكفر
النيب  ،وْجاهري ّ
أئمة اإلسالم؛ وما ّ
ّ
()1
ِبككارها؛ ومسائل فروع ،ال يكفر ِبككارها» .
وقال ابن عثيمني« :من أصول أهل السنّة واجلماعة أ ّن اإلكسان قد جيتمع
فيه سنّة وبدعة ،نذا مل تكن البدعة مك ّفرة ،ومن املعلوم أ ّن بدعة األشعريّة ليست
من البدع املخرجة عن اإلسالم ،وال ماكع من الثناء على من قام مبا ينفع املسلمني،
يستحق من الثناء؛ فهو حممود على ما قام به من ذلك.
من هذه الطائفة ،مبا
ّ
و ّأما ما حصل منه من بدعة ،كعلم أو يغلب على ظنّنا أكّه فيها جمتهد ،فهو دائر
األمة يف حكم يسوغ فيه االجتهاد،
كل جمتهد من هذه ّ
بني األجر واألجرين؛ أل ّن ّ
فلن يعدم األجر ،أو األجرين»(.)2
صح أ ّن املتلّفني  -وهم يف الغالب من أهل العلم  -معذورون يف تلك
فإذا ّ
العامة  -يف
املخالفات؛ أل ّهنم بذلوا جهدهم ،لكنّهم مل يصلوا نىل ّ
احلق ،فإ ّن ّ
احلق ،وكاكوا صادقني
للحق  -أوىل ابلعذر ،نن كاكوا جيهلون ّ
تطبيقاهتم املخالفة ّ
يف قلوهبم ،وال يتّبعون أهواءهم.
قال ابن القيّم« :ومن املعلوم أ ّن املخوف يف زلّة العامل تقليده فيها؛ نذ لوال
( )1جمموعة الفتاوى.136-139/23 :
حممد بن صاحل العثيمني.135/29 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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التقليد مل خيف من زلّة العامل على غريه .فإذا عرف ّأهنا زلّة ،مل جيز له أن يتّبعه
فيها ،ابتّفاق املسلمني ،فإكّه اتّباع للخطإ على عمد ،ومن مل يعرف أ ّهنا زلّة ،فهو
مفرط فيما أمر به»(.)1
أعذر منه ،وكالمها ّ
احلنبلي« :ولـ ّما كثر اختالف الناس يف مسائل الدين،
وقال ابن رجب
ّ
كل منهم يظهر أكّه يبغض
وكثر ّ
تفرقهم ،كثر بسبب ذلك تباغضهم وتالعنهم ،و ّ
معذورا ،بل يكون متّ ًبعا
معذورا ،وقد ال يكون
هلل ،وقد يكون يف كفس األمر
ً
ً
كثريا من البغض كذلك
هلواهّ ،
مقصًرا يف البحث عن معرفة ما يبغض عليه ،فإ ّن ً
قطعا ،ونن
يظن أكّه ال يقول ّنال ّ
الظن خطأ ً
احلق ،وهذا ّ
نّا يقع ملخالفة متبوع ّ
الظن قد خيطئ ويصيب .وقد
أريد أكّه ال يقول ّنال ّ
احلق فيما خولف فيه ،فهذا ّ
كل هذا يقدح يف أن
يكون احلامل على امليل ّ
جمرد اهلوى ،أو اإللف ،أو العادة ،و ّ
ويتحرز يف هذا
يكون هذا البغض هلل ،فالواجب على املتمن أن ينصح كفسه،
ّ
التحرز ،وما أشكل منه ،فال يدخل كفسه فيه؛ خشية أن يقع فيما هني عنه
غاية ّ
أئمة الدين
خفي ينبغي التفطّن له ،وهو أ ّن كث ًريا من ّ
من البغض احملرم .وههنا أمر ّ
وضوعا
جمتهدا فيه،
قوال
قد يقول ً
مرجوحا ،ويكون ً
مأجورا على اجتهاده فيه ،م ً
ً
ً
عنه خطته فيه ،وال يكون املنتصر ملقالته تلك مبنزلته يف هذه الدرجة ،ألكّه قد ال
أئمة
ينتصر هلذا القولّ ،نال لكون متبوعه قد قاله ،حبيث نكّه لو قاله غريه من ّ
الدين ،ملا قبله ،وال اكتصر له ،وال واىل من وافقه ،وال عادى من خالفه ،وهو مع
لحق مبنزلة متبوعه ،وليس كذلك ،فإ ّن متبوعه نّا كان
يظن أكّه نّا اكتصر ل ّ
هذا ّ
للحق ،ونن أخطأ يف اجتهاده ،و ّأما هذا التابع ،فقد شاب
قصده االكتصار ّ
علو متبوعه ،وظهور كلمته ،و ّأال ينسب نىل اخلطإ،
اكتصاره ملا يظنّه ّ
احلق نرادة ّ
( )1نعالم املوقّعني.191/3 :
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للحق ،فافهم هذا ،فإكّه فهم عظيم ،وهللا
وهذه دسيسة تقدح يف قصد االكتصار ّ
يهدي من يشاء نىل صراط مستقيم»(.)1
فسق،
وقال ابن عثيمني« :اجلهل ابحلكم فيما يك ّفر ،كاجلهل ابحلكم فيما ي ّ
فسق يعذر هجهله ،فكذلك اجلاهل مبا يك ّفر يعذر هجهله،
فكما أ ّن اجلاهل مبا ي ّ
مفرطًا يف التعلّم ،ومل يسأل ،ومل يبحث،
وال فرق ...لكن نذا كان هذا اجلاهل ّ
فسق ّنما ّأال يكون منهم تفريط ،وليس
حمل كظرّ .
فاجلهال مبا يك ّفر ومبا ي ّ
فهذا ّ
حق ،فإن
على ابهلمّ ،نال أ ّن هذا العمل مباح ،فهتالء يعذرون ،ولكن يدعون لل ّ
أصروا ،حكم عليهم مبا يقتضيه هذا اإلصرار ،و ّأما نذا كان اإلكسان يسمع أ ّن
ّ
تد للشرك ،ولكنّه هتاون ،أو استكرب ،فهذا ال يعذر
هذا حمرم ،أو أ ّن هذا م ّ
هجهله»(.)2
أي
أيضا« :فمن كان ً
وقال ابن عثيمني ً
جاهال ،فإكّه ال يتاخذ هجهله ،يف ّ
شيء كان من أمور الدين ،ولكن جيب أن كعلم أ ّن من اجلهلة من يكون عنده
احلق ،ولكنّه ال يبحث عنه ،وال يتّبعه ،بل يكون
كوع من العناد ،أي :أكّه يذكر له ّ
على ما كان عليه أشياخه ،ومن يعظّمهم ويتّبعهم ،وهذا يف احلقيقة ليس
مبعذور»(.)3
مهم أ ّن الـجهل ،الذي يعذر به اإلكسان -
وقال ابن عثيمني ً
أيضا« :فالـ ّ
حق ،وال يذكـ ـر لـ ـه  -هو رافع لإلة ـ ـم ،والـحكم على صاحبه،
بـحيث ال يعلم عن الـ ّ
بـما يقتضيه عمله ،ة ـ ّم نن كان ينتسب نىل الـمسلمني ،ويشهد أن ال نله نّال هللا،
حم ًدا رسول هللا ،فإكّه يعتبـر منهم ،ونن كـ ـان ال ينتسب نلـى الـمسلمني،
وأ ّن مـ ّ
( )1جامع العلوم واحلكم.113-115 :
حممد بن صاحل العثيمني.121-126/2 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
حممد بن صاحل العثيمني.125/2 :
( )3جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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فإ ّن حكم ـه حكـ ـم أه ـل الديـن ،الذي ينتسب نلي ـه ،فـي الدكيا»(.)1
والعذر الذي يقول به كثري من املتلّفني ،نّا هو يف ابب التعايش؛ أل ّن
بعضا  -فيما أمكن فيه العذر  -ارتفع التعايش عنهم،
الناس ،نذا مل يعذر بعضهم ً
وحل حملّه التعادي والتقاتل.
ّ
يستحق العذر ،وبني أن تقّره
والفرق كبري بني أن تعذر اإلكسان ،الذي
ّ
على أخطائه؛ فليس املقصود من العذر التساهل يف الباطل ،وترك النصيحة ،بل
املقصود اإلبقاء على التعايش ،ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندك أمران :عذر من
يستحق العذر ،والنصيحة له ،بتنبيهه على أخطائه.
ّ
والفرق كبري جدًّا ،بني (االحرتام) ،و(االلتزام)؛ فإ ّن احرتام املخالفني،
اختصوا به من
وجتنب تكفريهم ،والتماس األعذار هلم :ال يعن وجوب االلتزام مبا ّ
آراء؛ فإن أوجبوا على خمالفيهم ذلك االلتزام؛ فقد أوجبوا على أكفسهم االلتزام مبا
خيتص به خمالفوهم من آراء!!!
ّ
بعضا ،وبني حكم هللا  عليهم؛
والفرق كبري بني أن يعذر الناس ،بعضهم ً
فإ ّن هللا  يعلم ما يف قلوب عباده ،ويعلم الصادق من الكاذب ،فهو العليم
العفو الغفور الرحيم.
بذات الصدور ،وهو ّ
معاكدا ،وأكت تـجهل أكّه معاكد  -يف احلقيقة -
فقد تعذر أكت ً
نكساان ً
للحق هو جهله؛ فليس لك أن تطّلع على ما يف قلبه؛
تظن أ ّن سبب خمالفته ّ
ف ّ
لكن هللا  -وحده  -يعلم أ ّن هذا الـمعاكد  -الذي عذرته أكت  -سيخالف
و ّ
احلق؛ ألكّه يتّبع
كل األدلّة القاطعة ،الدالّة على ّ
الـ ّ
حق ،حتّـى لـ ـو اجتمعت عنده ّ
الـهوى ،ويتةره على اهلدى.
حممد بن صاحل العثيمني.123-125/2 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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قال تعاىل﴿ :يـ ْعلم ما يف السماوات و ْاأل ْرض ويـ ْعلم ما تسرون وما تـ ْعلنون
واَّلل عل ٌيم بذات الصدور﴾(.)1
يستحق العذر لن ينفعه أن جيمع الناس كلّهم ،على التماس
فالذي ال
ّ
العذر له؛ فإ ّن األمر هلل .
س لنـ ْفس شْيـئًا و ْاأل ْمر يـ ْومئذ َّلل﴾(.)2
قال تعاىل﴿ :يـ ْوم ال َْلك كـ ْف ٌ
س ع ْن كـ ْفس شْيـئًا وال يـ ْقبل مْنـها
وقال تعاىل﴿ :واتـقوا يـ ْوًما ال ْجتزي كـ ْف ٌ
ع ْد ٌل وال تـْنـفعها شفاعةٌ وال ه ْم يـْنصرون﴾(.)3
وقال تعاىل﴿ :ف ـي ـ ْوم ـئـ ـذ ال ي ـْن ـفـ ـع الـذيـ ـن ظـلـمـ ـوا مـ ْعـ ـذرتـ ـهـ ـ ْم وال هـ ـ ـ ْم
ي ْستـ ْعتـبون﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :ي ـ ـ ْوم ال يـْنـفـ ـع الظالمني م ْعذرتـه ْم ولـهم الل ْعنة ولـه ْم س ـ ـ ـوء
الدار﴾(.)9

( )1التغابن.1 :
( )2االكفطار.13 :
( )3البقرة.123 :
( )1الروم.91 :
( )9غافر.92 :
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ّ
مخارج الـمتقين
فإن قيل :كيف ينهى اإلسالم أتباعه عن االختالف ،وأسباب االختالف
مستحوذة عليهم؟!
احلق ،وأهل
قلت :قد يكون االختالف ً
حممودا ،وهو االختالف بني أهل ّ
احلق،
الباطل؛ ّ
فإهنما ال جيتمعانّ ،نال بعد أن يرتك أهل الباطل ابطلهم ،ويتّبعوا ّ
احلق.
فيصبحوا من أهل ّ
قال تعاىل﴿ :ذلك أبن الذين كفروا اتـبـعوا الْباطل وأن الذين آمنوا اتـبـعوا
ضرب اَّلل للناس أ ْمثاهل ْم﴾(.)1
ْ
احلق م ْن رّهب ْم كذلك ي ْ

األمم السبع املنسوبة إىل (اإلسالم):
واملنسوبون نىل اإلسالم يف الظاهر ّأمة واحدة ،ولكنّهم يف احلقيقة أمم
املتعصبون،
خمتلفة ،أبرزها سبع أمم :املك ّذبون ،واملنافقون ،واملعطّلون ،واملغالون ،و ّ
واملفسدون ،واملتّقون.
فأما املك ّذبون ،فإ ّهنم يكفرون بوجود اخلالق  ،أو يكفرون برسالة
ّ
حممد  ،ويك ّذبون أبصول اإلسالم الكربى.
ّ
يصرحون بكفرهم ،وبرفضهم حلقائق اإلسالم ،فال يتظاهرون
وهم ّ
لكن بعض الناس جيهلون حقيقة حاهلم؛ فينسبوهنم نىل
ابإلسالم ،كاملنافقني؛ و ّ
اإلسالم ،كسبة وراةيّة.
احلق؛ أل ّن اإليان أبصول
األمة من أهل ّ
فال يكن أن يكون أفراد هذه ّ
احلق.
اإلسالم الكربى من أوجب صفات أهل ّ
حممد.3 :
(ّ )1
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قال تعاىل﴿ :فـويْ ٌل يـ ْومئذ ل ْلمك ّذبني .الذين ه ْم يف خ ْوض يـ ْلعبون .يـ ْوم
يدعون نىل انر جهنم دعًّا .هذه النار اليت كْنـت ْم هبا تك ّذبون﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :ويْ ٌل يـ ْومئذ ل ْلمك ّذبني .الذين يك ّذبون بيـ ْوم ال ّدين .وما
يك ّذب به نال كل م ْعتد أةيم .نذا تـْتـلى علْيه آًيتـنا قال أساطري ْاألولني .كال ب ْل
ران على قـلوهب ْم ما كاكوا ي ْكسبون .كال نكـه ْم ع ْن رّهب ْم يـ ْومئذ لم ْحجوبون .مث نكـه ْم
اجلحيم .مث يـقال هذا الذي كْنـت ْم به تك ّذبون﴾(.)2
لصالو ْ
فإهنم ينتسبون نىل اإلسالم ،وقلوهبم خالية من اإليان؛
و ّأما املنافقونّ ،
كيدا.
طمعا ،أو ً
فيتظاهرون ابإلسالم؛ خوفًا ،أو ً
عالم الغيوب؛
والنفاق من أمراض القلوب ،وال يعلم ما يف القلوبّ ،نال ّ
اعتمادا على الظنون والشكوك واألوهام؛ فعلينا أن
يصح ّاهتام أحد ابلنفاق،
ً
وال ّ
يتوىل السرائر.
حنكم ابلظاهر ،وهللا ّ
قال تعاىل﴿ :وِ ْن ح ْولك ْم من ْاأل ْعراب منافقون وم ْن أ ْهل الْمدينة مردوا
على النّفاق ال تـ ْعلمه ْم ْحنن كـ ْعلمه ْم سنـع ّذبـه ْم مرتـ ْني مث يـردون نىل عذاب
عظيم﴾(.)3
ازي« :املسألة األوىل :قال تعاىل﴿ :وال تـقولوا لم ْن ألْقى
قال الفخر الر ّ
نلْيكم السالم ل ْست م ْتمنًا﴾( ،)1وقال ههنا﴿ :ق ْل لـ ْم تـ ْتمنوا﴾( ،)9مع ّأهنم ألقوا
الظن
نليهم السالم ،كقول :نشارة نىل أ ّن عمل القلب غري معلوم ،واجتناب ّ
( )1الطور.11-11 :
( )2املط ّففني.11-11 :
( )3التوبة.111 :
( )1النساء.31 :
( )9احلجرات.11 :
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واجب ،ونّا حيكم ابلظاهر؛ فال يقال ملن يفعل فع ًال :هو مرائي( ،)1وال ملن
لكن هللا خبري مبا يف الصدور ،نذا قال :فالن ليس مبتمن،
أسلم :هو منافق ،و ّ
()2
جوز لنا ذلك القول،
الذي
فهو
،
حصل اجلزم ،وقوله تعاىل﴿ :ق ْل لـ ْم تـ ْتمنوا﴾
ّ
للنيب  ،حيث أطلعه هللا على الغيب ،وضمري قلوهبم ،فقال لنا:
وكان معجزة ّ
أكتم ال تقولوا ،ملن ألقى نليكم السالم :لست متمنًا؛ لعدم علمكم مبا يف قلبه»(.)3
احلق؛ أل ّن
لكن عدم ّ
االهتام ابلنفاق ال يعن أ ّن املنافقني من ْجلة أهل ّ
و ّ
احلق؛ فال يكن أن
املنافقني ليسوا من املتمنني ،واإليان من أوجب صفات أهل ّ
احلقّ ،نال بعد أن يرتكوا النفاق ،ويتمنوا ،ويتوبوا،
األمة من أهل ّ
يكون أفراد هذه ّ
ويصلحوا ،ويعتصموا ابهلل.
قال تعاىل﴿ :نن الْمنافقني يف الد ْرك ْاأل ْسفل من النار ول ْن جتد هل ْم كص ًريا.
صلحوا و ْاعتصموا ابَّلل وأ ْخلصوا دينـه ْم َّلل فأولئك مع الْم ْتمنني
نال الذين اتبوا وأ ْ
يما﴾(.)1
وس ْوف يـ ْتت اَّلل الْم ْتمنني أ ْجًرا عظ ً
كثريا من احلقائق اإلسالميّة ،أتلي ًفا ،فتطبي ًقا،
و ّأما املعطّلون ،فإ ّهنم يعطّلون ً
التربج ،ويعطّلون
فيعطّلون بعض األحكام الشرعيّة ،كتحرمي البغاء واخلمر والراب و ّ
بعض أحكام العبادات ،واملواريث ،والعقوابت ،كما يعطّلون بعض املعاين القرآكيّة،
ويبتدعون أتويالت حتريفيّة خمالفة للقرآن الكرمي.
مضاد للحقائق اإلسالميّة ،وهو
واملنهج
التعطيلي  -يف احلقيقة  -منهج ّ
ّ
من صنيعة (أعداء اإلسالم)؛ فال قيمة الكتساب أفراده نىل (اإلسالم) ،ما داموا
( )1يف املطبوع( :مرائي) ،والصواب( :مراء).
( )2احلجرات.11 :
( )3التفسري الكبري.111/25 :
( )1النساء.116-119 :
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القطعي ،متّبعني أهواءهم ،وأهواء أسيادهم.
الشرعي
ينكرون ما ةبت ابلدليل
ّ
ّ
فإهنم يستمسكون بعقائد ابطلة ،قائمة على
و ّأما املغالون ،وهم الغالةّ ،
يتدي هبم
حت ّ
الغلو فيمن يزعمون ّأهنم من الصاحلنيّ ،
الغلو يف الصاحلني ،أو ّ
ّ
الغلو نىل االستمساك بعقائد كفريّة ،وعقائد شركيّة ،تضاهي بعض العقائد ،اليت
ّ
مثال.
يستمسك هبا املنتسبون نىل األدًين الباطلة ،كاملسيحيّة ً
مضادة للعقائد اإلسالميّة؛ ونن
وعقائد املغالني  -يف احلقيقة  -عقائد ّ
اكتسب أصحاهبا نىل (اإلسالم)؛ فإ ّن اكتساهبم أشبه ابكتساب املسيحيّني نىل
كل الرباءة.
عيسى  ،وهو بريء منهم ،ومن أابطيلهمّ ،
قال تعاىل﴿ :ون ْذ قال اَّلل ًي عيسى ابْن م ْرمي أأكْت قـ ْلت للناس اختذوين
وأ ّمي نهل ْني م ْن دون اَّلل قال سْبحاكك ما يكون يل أ ْن أقول ما لْيس يل حب ّق ن ْن
كْنت قـ ْلته فـق ْد عل ْمته تـ ْعلم ما يف كـ ْفسي وال أ ْعلم ما يف كـ ْفسك نكك أكْت عالم
الْغيوب .ما قـ ْلت هل ْم نال ما أم ْرتن به أن ْاعبدوا اَّلل رِّب وربك ْم وكْنت علْيه ْم
يدا ما د ْمت فيه ْم فـلما تـوفـْيـتن كْنت أكْت الرقيب علْيه ْم وأكْت على ك ّل ش ْيء
شه ً
شهي ٌد﴾(.)1
كل الرباءة ،من عقائد املغالني ،ونن اكتسبوا نىل اإلسالم؛
والرسول  بريء ّ
احلق؛ ّنال بعد أن يرتكوا تلك العقائد
األمة من أهل ّ
فال يكن أن يكون أفراد هذه ّ
الباطلة.
احل ّق وال تـتبعوا
قال تعاىل﴿ :ق ْل ًي أ ْهل الْكتاب ال تـ ْغلوا يف دينك ْم غْيـر ْ
أ ْهواء قـ ْوم ق ْد ضلوا م ْن قـْبل وأضلوا كث ًريا وضلوا ع ْن سواء السبيل﴾(.)2
( )1املائدة.111-116 :
( )2املائدة.11 :
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التأليفي ،فيستمسكون
فإهنم يتّبعون أهواءهم ،يف اجلاكب
املتعصبونّ ،
و ّأما ّ
ّ
ابحلق فيها؛
ببعض اآلراء التأليفيّة الباطلة ،وهم يعلمون أ ّهنا ابطلة ،وال يعرتفون ّ
أل ّن يف اعرتافهم ما خيالف أهواءهم.
احلق؛ أل ّن غايتهم هي نرضاء أهوائهم ،ولو ّأدت
وهتالء ليسوا من أهل ّ
احلق ابلباطل ،وكتم احل ّق ،وهم يعلمون.
نىل لبس ّ
احلق وأكْـت ْم تـ ْعلمون﴾(.)1
احلق ابلْباطل وت ْكتموا ْ
قال تعاىل﴿ :وال تـ ْلبسوا ْ
التطبيقي ،فريتكبون
فإهنم يتّبعون أهواءهم ،يف اجلاكب
و ّأما املفسدونّ ،
ّ
املعاصي ،كالقتل والزَ والسرقة وشرب اخلمر وأكل الراب ،وهم يعلمون بتحريها،
لكن قلوهبم امتألت ابلفجور والفسوق والعصيان؛
وال ينكرون ذلك ،وال جيهلون؛ ّ
فص ّدهتم عن طاعة هللا .
احلق  -يف غالب
احلق؛ أل ّن أهل ّ
وهتالء ال يكن أن يكوكوا من أهل ّ
وعمال ،ونن أذكب
اعتقاداً ،
ابحلق الذي يعلمونً ،
أحواهلم وأحياهنم  -يستمسكون ّ
أحدهم ،فإكّه يسارع نىل االستغفار والتوبة.

ّأم ـة الـمتّقني:
فيتحرون الطاعات،
و ّأما املتّقون ،فهم الذين يتّقون هللا  ،ما استطاعواّ ،
ويتجنّبون املنكرات ،ويسارعون يف اخلريات.
امسعوا وأطيعوا وأكْفقوا خْيـًرا ألكْـفسك ْم
استط ْعت ْم و ْ
قال تعاىل﴿ :فاتـقوا اَّلل ما ْ
وم ْن يوق شح كـ ْفسه فأولئك هم الْم ْفلحون﴾(.)2
األمـ ـة الوحيدة) ،التـي تسـتحـ ّق وصـف (أهـل الـح ـ ّق)؛ فمن ل ـم يك ـن
وهم ( ّ
( )1البقرة.12 :
( )2التغابن.16 :
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(أمــة الـمتّقني) ،فليس م ـن (أهل الـحـ ّق) ،ونن اكتسـب نليهم.
م ـن ّ
والتقوى من صفات القلوب العمليّة ،أي :اليت تستلزم العمل ،وتوجبه،
نسالما بدكيًّا فقط ،بل هي اإليان
نياان قلبيًّا فقط ،وليست
فليست التقوى ً
ً
القليب ،مع اإلسالم البدينّ؛ فاملتّقون هم الذين آمنوا ،وعملوا الصاحلات.
ّ
فليس اإليان وحده مبنج صاحبه ،نن مل يصحبه العمل الصاحل ،وليس
صادرا عن نيان.
العمل الصاحل كافيًا ،نن مل يكن ً
اجلنة ه ْم
صحاب ْ
قال تعاىل﴿ :والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أ ْ
فيها خالدون﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :وم ْن يـ ْعم ْل من الصاحلات م ْن ذكر أ ْو أكْـثى وهو م ْتم ٌن
اجلنة وال يظْلمون كق ًريا﴾(.)2
فأولئك ي ْدخلون ْ
ألمة املتّقني ،حني تقرأ هذه اآلًيت:
ولك أن تدرك املنزلة العظيمة ّ
 ﴿وتـزودوا فإن خْيـر الزاد التـ ْقوى واتـقون ًي أويل ْاأللْباب﴾(.)3 ﴿وتـعاوكوا على الْربّ والتـ ْقوى وال تـعاوكوا على ْاإل ْمث والْع ْدوان واتـقوا اَّلل نن اَّللشديد الْعقاب﴾(.)1
يشا ولباس التـ ْقوى ذلك
اسا يـواري س ْوآتك ْم ور ً
 ﴿ًي بن آدم ق ْد أكْـزلْنا علْيك ْم لب ًخْيـٌر ذلك م ْن آًيت اَّلل لعله ْم يذكرون﴾(.)9
ت
 ﴿وسارعوا نىل م ْغفرة م ْن ربّك ْم وجنة ع ْرضها السماوات و ْاأل ْرض أعد ْ( )1البقرة.52 :
( )2النساء.121 :
( )3البقرة.131 :
( )1املائدة.2 :
( )9األعراف.26 :
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ل ْلمتقني .الذين يـْنفقون يف السراء والضراء والْكاظمني الْغْيظ والْعافني عن الناس
واَّلل حيب الْم ْحسنني .والذين نذا فـعلوا فاحشةً أ ْو ظلموا أكْـفسه ْم ذكروا اَّلل
استـ ْغفروا لذكوهب ْم وم ْن يـ ْغفر الذكوب نال اَّلل ولـ ْم يصروا على ما فـعلوا وه ْم
ف ْ
ات ْجتري م ْن ْحتتها ْاألكْـهار خالدين
يـ ْعلمون .أولئك جزاؤه ْم م ْغفرةٌ م ْن رّهب ْم وجن ٌ
فيها وك ْعم أ ْجر الْعاملني﴾(.)1
 ﴿ت ْلك م ْن أكْـباء الْغْيب كوحيها نلْيك ما كْنت تـ ْعلمها أكْت وال قـ ْومك م ْن قـْبلاص ْرب نن الْعاقبة ل ْلمتقني﴾(.)2
هذ ا ف ْ
 ﴿نن الْمتقني يف جنات وعيونْ .ادخلوها بسالم آمنني .وكـز ْعنا ما يف صدوره ْمب وما ه ْم مْنـها
م ْن غ ّل ن ْخوا ًان على سرر متـقابلني .ال يسه ْم فيها كص ٌ
مب ْخرجني﴾(.)3
 ﴿وقيل للذين اتـق ْوا ماذا أكْـزل ربك ْم قالوا خْيـًرا للذين أ ْحسنوا يف هذه الدكْـياحسنةٌ ولدار ْاآلخرة خْيـٌر ولن ْعم دار الْمتقني .جنات ع ْدن ي ْدخلوكـها ْجتري م ْن
ْحتتها ْاألكْـهار هل ْم فيها ما يشاءون كذلك ْجيزي اَّلل الْمتقني .الذين تـتـوفاهم
اجلنة مبا كْنـت ْم تـ ْعملون﴾(.)1
الْمالئكة طيّبني يـقولون سال ٌم علْيكم ْادخلوا ْ
 ﴿بـلى م ْن أ ْوىف بع ْهده واتـقى فإن اَّلل حيب الْمتقني﴾(.)9ف علْيكم
 ْ﴿األخالء يـ ْومئذ بـ ْعضه ْم لبـ ْعض عد ٌّو نال الْمتقنيً .ي عباد ال خ ْو ٌ
اجلنة أكْـت ْم
الْيـ ْوم وال أكْـت ْم ْحتزكون .الذين آمنوا ِبًيتنا وكاكوا م ْسلمنيْ .ادخلوا ْ
( )1آل عمران.136-133 :
( )2هود.13 :
( )3احلجر.15-19 :
( )1النحل.32-31 :
( )9آل عمران.16 :
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وأ ْزواجك ْم ْحتبـرون .يطاف علْيه ْم بصحاف م ْن ذهب وأ ْكواب وفيها ما ت ْشتهيه
اجلنة اليت أورةْـتموها مبا كْنـت ْم
ْاألكْـفس وتـلذ ْاأل ْعني وأكْـت ْم فيها خالدون .وتلْك ْ
تـ ْعملون .لك ْم فيها فاكهةٌ كثريةٌ مْنـها أتْكلون﴾(.)1
 ﴿نن الْمتقني يف مقام أمني .يف جنات وعيون .يـ ْلبسون م ْن سْندس ون ْستـْبـرقمتـقابلني .كذلك وزو ْجناه ْم حبور عني .ي ْدعون فيها بك ّل فاكهة آمنني .ال يذوقون
ض ًال م ْن ربّك ذلك هو
فيها الْم ْوت نال الْم ْوتة ْاألوىل ووقاه ْم عذاب ْ
اجلحيم .ف ْ
الْف ْوز الْعظيم﴾(.)2
 ﴿نكـه ْم ل ْن يـ ْغنوا عْنك من اَّلل شْيـئًا ونن الظالمني بـ ْعضه ْم أ ْولياء بـ ْعض واَّللويل الْمتقني﴾(.)3
 ﴿نن الْمتقني يف جنات وعيون .آخذين ما آاته ْم ربـه ْم نكـه ْم كاكوا قـْبل ذلكْحمسنني .كاكوا قل ًيال من اللْيل ما يـ ْهجعون .واب ْأل ْسحار ه ْم ي ْستـ ْغفرون .ويف أ ْمواهل ْم
ح ٌّق للسائل والْم ْحروم﴾(.)1
 ﴿لْيس الْرب أ ْن تـولوا وجوهك ْم قبل الْم ْشرق والْم ْغرب ولكن الْرب م ْن آمن ابَّللوالْيـ ْوم ْاآلخر والْمالئكة والْكتاب والنبيّني وآتى الْمال على حبّه ذوي الْق ْرَ
الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة
والْيـتامى والْمساكني وابْن السبيل والسائلني ويف ّ
والْموفون بع ْهده ْم نذا عاهدوا والصابرين يف الْبأْساء والضراء وحني الْبأْس أولئك
الذين صدقوا وأولئك هم الْمتـقون﴾(.)9
( )1الزخرف.13-61 :
( )2الدخان.91-91 :
( )3اجلاةية.13 :
( )1الذارًيت.13-19 :
( )9البقرة.111 :
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احلرام وما كاكوا أ ْولياءه
 ﴿وما هل ْم أال يـع ّذبـهم اَّلل وه ْم يصدون عن الْم ْسجد ْن ْن أ ْولياؤه نال الْمتـقون ولكن أ ْكثـره ْم ال يـ ْعلمون﴾(.)1
اجلنة اليت وعد الْمتـقون ْجتري م ْن ْحتتها ْاألكْـهار أكلها دائ ٌم وظلها ت ْلك
 ﴿مثل ْع ْقَب الذين اتـق ْوا وع ْقَب الْكافرين النار﴾(.)2
ت هل ْم جزاءً ومص ًريا .هل ْم
 ﴿ق ْل أذلك خْيـٌر أ ْم جنة ْاخل ْلد اليت وعد الْمتـقون كاك ْ
فيها ما يشاءون خالدين كان على ربّك و ْع ًدا م ْسئ ًوال﴾(.)3
أحياان؛ بسبب اجلهل ،أو بسبب الضعف ،فيكوكون
وقد خيطئ املتّقون ً
معذورين ،يف هذين املقامني؛ وقد يعرض هلم اهلوى ،فيذكبون ،فال يكوكون
معذورين؛ ولكنّهم يسارعون نىل االستغفار والتوبة.
ف من الشْيطان تذكروا فإذا
قال تعاىل﴿ :نن الذين اتـق ْوا نذا مسه ْم طائ ٌ
ه ْم مْبصرون﴾(.)1
أغليب ،يستح ّقه من كاكت التقوى أغلب عليه ،من اتّباع
فالتقوى وصف ّ
اهلوى ،وهي سبب من أسباب مغفرة الذكوب ،وقبول التوبة؛ فإ ّن املتمن نن أذكب،
فاستغفر ربّه ،واتب نليه ،واتّقى ،وأصلح ،وأحسن ،فإ ّن هللا يتوب عليه ،ويغفر
له ذكوبه.
صل ْح لك ْم
قال تعاىلً﴿ :ي أيـها الذين آمنوا اتـقوا اَّلل وقولوا قـ ْوًال سد ً
يدا .ي ْ
يما﴾(.)9
أ ْعمالك ْم ويـ ْغف ْر لك ْم ذكوبك ْم وم ْن يطع اَّلل ورسوله فـق ْد فاز فـ ْوًزا عظ ً
( )1األكفال.31 :
( )2الرعد.39 :
( )3الفرقان.16-19 :
( )1األعراف.211 :
( )9األحزاب.11-11 :
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اح فيما طعموا
وقال تعاىل﴿ :لْيس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جن ٌ
نذا ما اتـق ْوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتـق ْوا وآمنوا مث اتـق ْوا وأ ْحسنوا واَّلل حيب
الْم ْحسنني﴾(.)1
الست
ومن هنا يكون االختالف احلاصل  -بني ّأمة املتّقني ،وبني األمم ّ
احلق ،وأهل الباطل.
املنسوبة نىل اإلسالم  -اختالفًا ً
حممودا؛ للفصل بني أهل ّ
احلق ابلباطل ،ويف ذلك االلتباس ما فيه
ولوال ذلك االختالف ،اللتبس ّ
احلق ،واكداثره.
من ضياع ّ
احلق أكفسهم  -وهم ّأمة املتّقني  -فهو اختالف
ّأما االختالف بني أهل ّ
التفرق والتعادي والتنافر.
مذموم ،نذا ّأدى نىل ّ
يسريا ،يف مسائل فرعيّة ،يعذر أصحابه فيها ،مع بقاء
ّأما نذا كان اختالفًا ً
التعاون والرتاحم والتآخي بني املتّقني ،فال نشكال فيه.
فليس ةـ ّمة ّأمة  -قديـ ًما ،وال حديثًا  -يتّفق أفرادها ،يف املسائل كلّها،
حت ّأمة (الصحابة)  -وهي خري أ ّمة أخرجت
بـحيث ال خيتلفون ،أدَ اختالف؛ ّ
للناس  -مل تسلم من االختالف ،يف بعض املسائل الفرعيّة.
قال تعاىلً﴿ :ي أيـها الذين آمنوا أطيعوا اَّلل وأطيعوا الرسول وأويل ْاأل ْمر
مْنك ْم فإ ْن تـناز ْعت ْم يف ش ْيء فـردوه نىل اَّلل والرسول ن ْن كْنـت ْم تـ ْتمنون ابَّلل والْيـ ْوم
ْاآلخر ذلك خْيـٌر وأ ْحسن أتْو ًيال﴾(.)2
احلق يكون ًّ
حمقا
كل فرد من أهل ّ
فوصف أهل ّ
أغليب ،فليس ّ
احلق وصف ّ
بعضا ،يف بعض
كل رأي يستمسك به؛ فإ ّن أفراد هذه اجلماعة خيالف بعضهم ً
يف ّ
( )1املائدة.33 :
( )2النساء.93 :
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الفروع؛ الختالفهم يف درجات العلم والفهم واالطّالع والتدبّر.
وهذا االختالف ليس مبذموم ،ما دام أصحابه معذورين؛ ّنال نذا ّأدى نىل
التفرق والتعادي والتنافر؛ فإكّه يف هذه احلال ،سيكون بسبب البغي (اهلوى) ،وهو
ّ
الذي ّفرق الذين من قبلنا.
قال تعاىل﴿ :شرع لك ْم من ال ّدين ما وصى به كو ًحا والذي أ ْوحْيـنا نلْيك
وما وصْيـنا به نبْـراهيم وموسى وعيسى أ ْن أقيموا ال ّدين وال تـتـفرقوا فيه كبـر على
الْم ْشركني ما ت ْدعوه ْم نلْيه اَّلل ْجيتيب نلْيه م ْن يشاء ويـ ْهدي نلْيه م ْن ينيب .وما
ت م ْن ربّك نىل
تـفرقوا نال م ْن بـ ْعد ما جاءهم الْع ْلم بـ ْغيًا بـْيـنـه ْم ول ْوال كلمةٌ سبـق ْ
ك مْنه
أجل مس ًّمى لقضي بـْيـنـه ْم ونن الذين أورةوا الْكتاب م ْن بـ ْعده ْم لفي ش ّ
مريب﴾(.)1
احلق؛ ونن
واتّباع اهلوى خيرج أصحابه  -يف احلقيقة  -من ْجاعة أهل ّ
لكن احلكم عليهم ابتّباع اهلوى ليس ِكنًا؛ أل ّن اهلوى
اكتسبوا نليها يف الظاهر؛ ّ
عالم الغيوب.
مرض من أمراض القلوب ،وال يعلم ما يف القلوبّ ،نال ّ
تفرق؛ أل ّن االتّصاف
ولذلك أمر هللا  ابلتقوى ،قبل أن ينهى عن ال ّ
التفرق ،فمن جتّرد
ابلتقوى ينايف االتّصاف ابلبغي ،والبغي هو السبب األكرب يف ّ
التفرق.
وتزود من التقوى ،كان ً
من البغيّ ،
كل البعد عن ّ
بعيدا ّ
قال تعاىلً﴿ :ي أيـها الذين آمنوا اتـقوا اَّلل حق تـقاته وال َوتن نال وأكْـت ْم
م ْسلمون .و ْاعتصموا حبْبل اَّلل ْج ًيعا وال تـفرقوا واذْكروا ك ْعمت اَّلل علْيك ْم ن ْذ كْنـت ْم
صب ْحت ْم بن ْعمته ن ْخو ًاان وكْنـت ْم على شفا ح ْفرة من النار
أ ْعداءً فألف بـ ْني قـلوبك ْم فأ ْ
فأكْـقذك ْم مْنـها كذلك يـبـ ّني اَّلل لك ْم آًيته لعلك ْم تـ ْهتدون .ولْتك ْن مْنك ْم أمةٌ ي ْدعون
( )1الشورى.11-13 :
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اخل ْري وأيْمرون ابلْم ْعروف ويـْنـه ْون عن الْمْنكر وأولئك هم الْم ْفلحون .وال
نىل ْ
اب
تكوكوا كالذين تـفرقوا و ْ
اختـلفوا م ْن بـ ْعد ما جاءهم الْبـيّنات وأولئك هل ْم عذ ٌ
عظ ٌيم﴾(.)1
كل الناس أصبحوا من املتّقني ،خلرجوا من ضيق االختالف نىل
ولو أ ّن ّ
سعة االئتالف .قال تعاىل﴿ :وم ْن يـتق اَّلل ْجيع ْل له خمْر ًجا﴾(.)2
وهذه مخسة خمارج ،لن يرضى بسلوكها كلّهاّ ،نال املتّقون .فإذا سلكوها،
خرجوا من ضيق االختالف ،نىل سعة االئتالف ،فأصبحوا بنعمة هللا نخو ًاان:

( )1آل عمران.119-112 :
( )2الطالق.2 :
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املخرج ّ
األول
االعتصام
هو االعتصام حببل هللا  ،وهو حبل احلقائق اإلسالميّة.
فإذا وجد املتّقون اختالفًا يف كسبة بعض األمور نىل اإلسالم ،فعليهم
فإهنا أكرب مصداق للحقائق اإلسالميّة ،وهي
االعتصام ابلصورة التأليفيّة االتّفاقيّةّ ،
ةبوات قطعيًّا ،وموافقة للصورة التنزيليّة ،موافقة قطعيّة.
صورة أتليفيّة اثبتةً ،
اإلسالمي املطلق) ،وهو قطع ملزم
واملراد ابلقطع يف هذا املقام( :القطع
ّ
لكل منتسب نىل (اإلسالم) ،ونن كان مناف ًقا يف الباطن؛ فمن تظاهر ابإلسالم؛
ّ
فإكّه ملزم بقبول كتائج (القطع
اإلسالمي املطلق).
ّ
ومن أعرض عن االستمساك بنتائجه ،وطعن يف وجوب قبوهلا؛ فقد كشف
عن خمالفة صرحية ألصول (اإلسالم) ،خيرج هبا كفسه ،بنفسه ،من استحقاق
اكتسااب ظاهرًًّي فقط.
حت لو كان
(االكتساب) نىل (اإلسالم)ّ ،
ً
ّأما من مل يكن من املنتسبني نىل (اإلسالم)؛ فإكّه ليس مبلزم بقبول كتائج
اإلسالمي املطلق)ّ ،نال بعد اطّالعه على (األدلّة القطعيّة) ،الدالّة على
(القطع
ّ
اخلاص من القطع ،وهي أدلّة كثرية ،وكبرية ،ال يستطيع العاقل
صحة هذا النوع
ّ
ّ
املنصف أن ينكرها ،أو يطعن يف قطعيّتها.
األمـ ـة
قال ابن تيميّة« :فإ ّن كـ ّل م ـا فـي الكتاب ،فالرسول موافق لـه ،و ّ
مـجمعة عليه ،من حيث الـجملة ،فليس فـي الـمتمننيّ ،نال من يوجب اتّباع
كل ما س ـــ نـه الرسول  ،فالقرآن أيمـ ـر ابتّباع ـه فيـه ،والـمتمنون
الكتاب ،وكذلك ّ
كل ما أجـمع عليه الـمسلمون ،فإكّه ال يك ـون ّنال
مـجمعون على ذلك .وكذلك ّ
ًّ
حقا ،مواف ًقا لما فـي الكتاب ،والسنّة؛ لكن الـمسلمون يتل ّقون دينهم ،كلّه ،عن
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الرسول ،و ّأما الرسول ،فينزل عليه وحي القرآن ،ووحي آخر ،هو احلكمة.)1(»...
أيضا« :أمر سبحاكه بطاعته وطاعة رسوله وأويل األمر منّا،
وقال ابن تيميّة ً
كل ما
كرده نىل هللا والرسولّ ،
وأمر  -نن تنازعنا يف شيء  -أن ّ
فدل هذا على أ ّن ّ
يردوه نىل هللا والرسول ،واملعلق ابلشرط،
تنازع املتمنون فيه من شيء ،فعليهم أن ّ
فدل ذلك على أ ّهنم نذا مل يتنازعوا مل يكن هذا األمر
يعدم عند عدم الشرطّ ،
اثبتًا؛ وكذلك نّا يكون أل ّهنم نذا مل يتنازعوا كاكوا على هدى وطاعة هلل ورسوله،
ودل ذلك
فال حيتاجوا حينئذ أن يتمروا مبا هم فاعلون ،من طاعة هللا والرسولّ .
على أ ّهنم نذا مل يتنازعوا ،بل اجتمعوا ،فإ ّهنم ال جيتمعون على ضاللة ،ولو كاكوا
الرد نىل هللا والرسول ،منهم
قد جيتمعون على ضاللة ،لكاكوا حينئذ أوىل بوجوب ّ
مطيعا هلل والرسول .فإذا كاكوا مأمورين يف
نذا تنازعوا ،فقد يكون أحد الفريقني ً
ابلرد نىل هللا والرسول ،لريجع نىل ذلك فريق منهم ،خرج عن ذلك،
هذا احلال ّ
أيضا،
فألن يتمروا بذلك نذا ق ّدر خروجهم كلّهم عنه بطريق األوىل ،واألحرى ً
فقد قال هلم﴿ :و ْاعتصموا حبْبل اَّلل ْج ًيعا وال تـفرقوا واذْكروا ك ْعمت اَّلل علْيك ْم ن ْذ
صب ْحت ْم بن ْعمته ن ْخوا ًان وكْنـت ْم على شفا ح ْفرة من
كْنـت ْم أ ْعداءً فألف بـ ْني قـلوبك ْم فأ ْ
()2
دل ذلك على ّأهنم ال
عن
هناهم
ا
فلم
.
النار فأكْـقذك ْم مْنـها﴾
التفرق مطل ًقاّ ،
ّ
ّ
ملتضمن
جيتمعون على ابطل؛ نذ لو اجتمعوا على ابطل ،لوجب اتّباع ّ
احلق ا ّ
لتفرقهم؛ و ّبني أكّه ألّف بني قلوهبم ،فأصبحوا بنعمته نخو ًاان ،كما قال﴿ :هو الذي
ّ
صره وابلْم ْتمنني .وألف بـ ْني قـلوهب ْم ل ْو أكْـف ْقت ما يف ْاأل ْرض ْج ًيعا ما
أيدك بن ْ
أل ْفت بـ ْني قـلوهب ْم ولكن اَّلل ألف بـْيـنـه ْم﴾( ،)3فإذا كاكت قلوهبم متألّفة ،غري
( )1جمموعة الفتاوى.31/1 :
( )2آل عمران.113 :
( )3األكفال.63-62 :
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خمتلفة ،على أمر من األمور ،كان ذلك من َام كعمة هللا عليهم؛ وِّا من به
اجتماعا على ابطل؛ أل ّن هللا تعاىل أعلم هجميع األمور»(.)1
عليهم ،فلم يكن ذلك
ً
الشاطيب« :من العلم ما هو من صلب العلم ،ومنه ما هو ملح العلم،
وقال
ّ
األول:
ال من صلبه ،ومنه ما ليس من صلبه وال ملحه؛ فهذه ةالةة أقسام .القسم ّ
هو األصل واملعتمد ،والذي عليه مدار الطلب ،ونليه تنتهي مقاصد الراسخني،
احملمديّة منزلة
وذلك ما كان قطعيًّا ،أو ر ً
قطعي ،والشريعة املباركة ّ
اجعا نىل أصل ّ
على هذا الوجه ،ولذلك كاكت حمفوظة يف أصوهلا وفروعها؛ كما قال تعاىل﴿ :نان
ألهنا ترجع نىل حفظ املقاصد اليت هبا يكون
ْحنن كـزلْنا ال ّذ ْكر ونان له حلافظون﴾()2؛ ّ
مكمل
صالح الدارين ،وهي :الضرورًّيت ،واحلاجيّات ،والتحسينات ،وما هو ّ
القطعي على اعتبارها،
ومتمم ألطرافها ،وهي أصول الشريعة ،وقد قام الربهان
هلاّ ،
ّ
وسائر الفروع مستندة نليها؛ فال نشكال يف ّأهنا علم أصيل ،راسخ األساس ،اثبت
األركان»(.)3
واالعتصام هبذه احلقائق اإلسالميّة القطعيّة حي ّقق ةالث منافع:
املنفعة األوىل -التأصيل :احلقائق اإلسالميّة املتّفق على ةبوهتا ،ةبو ًات قطعيًّا،
ابلقطع املطلق ،هي األصول اليت جيب أن حيتكم نليها احمل ّققون ،عند التحقيق،
فكل رأي
أصال من األصول اإلسالميّة القطعيّة ،خمالفة قطعيّة،
أتليفي خيالف ً
ّ
ّ
َسك به بعض املتلّفني املنسوبني نىل اإلسالم.
يع ّد ر ًأًي ً
ابطال ،ونن ّ

( )1جمموعة الفتاوى.91/13 :
( )2احلجر.3 :
( )3املوافقات.115-111/1 :
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طرائق التحقيق:
كبريا ،على التأصيل ،هي:
وللتحقيق ةالث طرائق ،تعتمد
ً
اعتمادا ً

صعودا ،فننظر
 -1الطريقة الصاعدة :يف هذه الطريقة كنطلق من الرأي
التأليفي ً
ّ
يف كتائجه ،فإذا ّأدى هذا الرأي نىل كتيجة ،ختالف أحد األصول القطعيّة ،حكمنا
طعا.
كل ما ّ
يتدي نىل الباطل :ابطل ق ً
عليه ابلبطالن؛ أل ّن ّ
كزوال ،فننظر يف
 -2الطريقة النازلة :يف هذه الطريقة كنطلق من الرأي
التأليفي ً
ّ
مق ّدماته ،فإذا استند هذا الرأي نىل مق ّدمة ،ختالف أحد األصول القطعيّة ،حكمنا
قطعا.
كل ما يستند نىل الباطل :ابطل ً
عليه ابلبطالن؛ أل ّن ّ

 -3الطريقة املوازنة :يف هذه الطريقة كوازن بني الرأي
التأليفي ،واألصول
ّ
اإلسالميّة القطعيّة؛ فإذا كان هذا الرأي ،خيالف أحد تلك األصول القطعيّة،
قطعا.
كل ما خيالف ّ
احلق :ابطل ً
حكمنا عليه ابلبطالن؛ أل ّن ّ
وابلتحقيق القائم على األصول االتّفاقيّة القطعيّة ،يستطيع احمل ّققون من ّأمة
املتعصبنيِّ ،ن ينتسبون نىل
املتّقني أن يكشفوا عن أابطيل املعطّلني ،واملغالني ،و ّ
اإلسالم ،وهم خيالفون بعض أصوله القطعيّة ،صراحة.
متعصبون ،مـا هـ ـو
فبعض م ـا يس ـتمسك به الـمعطّلون ،والـمغالون ،والـ ّ
احلق أدَ كصيب؛ فإن زعم أصحاهبا ّأهنا حقائق ،فهي
ّنال أابطيل ،ليس هلا من ّ
من قبيل احلقائق الباطلة ،وليست من قبيل احلقائق الصادقة.
والفرق بني احلقيقة الباطلة ،واحلقيقة الصادقة :أ ّن احلقيقة الباطلة هي
الفكرة اليت يزعم أصحاهبا ّأهنا حقيقة ،ولكنّها يف الواقع فكرة ابطلة؛ خبالف
كل املطابقة ،فهي حقيقة صادقة ،ونن
احلقيقة الصادقةّ ،
فإهنا مطابقة للواقعّ ،
احلق.
غفل عنها الغافلون ،أو تغافل عنها املتغافلون؛ فزعموا ّأهنا خالف ّ
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واجلمع بني املتناقضني يف تسمية (احلقيقة الباطلة) مراد به الته ّكم ،وذلك
لكل واحد
حاصل يف مقام ّ
الرد على امل ّدعي الكاذب ،أو امل ّدعي الواهم؛ فيقال ّ
منهما :ن ّن فكرتك اليت تزعم ّأهنا حقيقة ،ما هي ّنال فكرة ابطلة.
تغري احلقيقة الواقعيّة،
ّ
فادعاؤك ليس أكثر من تسمية لفظيّة ،ال يكن أن ّ
ابطال ،ونن استمسك به الناس كلّهم أْجعون.
فالباطل يبقى ً
والتحقيق  -بطرائقه الثالث ،القائمة على التأصيل  -هو السبيل القومي؛
للفصل بني احلقيقة الصادقة ،واحلقيقة الباطلة.
ةبوات قطعيًّا ،ابلقطع املطلق:
املنفعة الثانية -التطبيق :احلقائق اإلسالميّة الثابتة ً
هي املصدر األصفى للتطبيقات اإلسالميّة :العقديّة ،والعمليّة ،واخللقيّة.
وعناية املتّقني ابلتطبيقات االتّفاقيّة كبرية جدًّا ،خبالف سائر املنسوبني نىل
للتزود من التقوى ،والتقوى
األولّ ،
اإلسالم؛ أل ّن التطبيقات االتّفاقيّة هي املصدر ّ
تقوم على ركنني كبريين:
 -1اإلميان ابألصول الكربى :وهي اإليان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
حممد  ،واإليان مبا جاء به من عند هللا ،
اآلخر ،وال سيّما اإليان برسالة ّ
ةبوات قطعيًّا ،ابلقرآن ،والسنّة.
واإليان بوجوب العمل ابألحكام الثابتة ً

العملي الصحيح املوافق لألحكام الشرعيّة
 -2العمل الصاحل :وهو التطبيق
ّ
ةبوات قطعيًّا ،ابلقرآن ،والسنّة.
الثابتةً ،
بكل حكم من األحكام اإلسالميّة القطعيّة؛ ليزدادوا نيا ًان
فاملتّقون ينتفعون ّ
نسالما مع نسالمهم؛ فيزدادوا تقوى مع تقواهم.
مع نياهنم ،ويزدادوا ً
املتعصبني،
ّأما غري املتّقني ،من املك ّذبني ،واملنافقني ،واملعطّلني ،واملغالني ،و ّ
واملفسدين ،فليسوا كذلك.
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كل البعد ،عن أصول اإليان الكربى ،وعن األعمال
فاملك ّذبون بعيدون ّ
الصاحلات؛ فيقتلون ،ويزكون ،ويسرقون ،وأيكلون الراب ،ويشربون اخلمر ،وأيتون
سائر احملرمات ،وال يفعلون شيئًا من الطاعات.
كل البعد ،عن أصول اإليان الكربى ،ولكنّهم
واملنافقون ً
أيضا بعيدون ّ
كيدا؛ فإن أمنوا من مراقبة
طمعا ،أو ً
يتظاهرون ابلعمل الصاحل؛ ّنما خوفًا ،أو ً
الناس ،وخلوا نىل شياطينهم ،ارتكبوا احملرمات ،وأطلقوا العنان ألهوائهم.
ةبوات قطعيًّا ،فأابحوا
واملعطّلون قد عطّلوا بعض األحكام الشرعيّة الثابتةً ،
التعري
البغاء ،مع أ ّن حترمي الزَ من أوضح الواضحات اإلسالميّة؛ وأابحوا ّ
التربج و ّ
مع أ ّن وجوب سرت املرأة اثبت ابألدلّة القرآكيّة القطعيّة؛ وأابحوا أكل الراب مع أ ّن
كل الوضوح.
كصوص حتريه يف القرآن الكرمي واضحةّ ،
الغلو واملغاالة -
واملغالون يعنون عناية كبرية ،بتطبيقاهتم القائمة على ّ
العقديّة منها ،والعمليّة  -أكثر من عنايتهم ابلتطبيقات االتّفاقيّة.
املتعصبون يعنونِ ،برائهم التأليفيّة االختالفيّة ،أكثر من عنايتهم
و ّ
ابلتطبيقات االتّفاقيّة ،فكأ ّن الواجب على املنتسب نىل اإلسالم هو الدفاع عن
مهما بعد ذلك أن يطبّق ما ةبت من األحكام
آرائه ،ودعوة الناس نليها ،وليس ًّ
القطعي!!!
الشرعيّة ،ابلدليل
ّ
كل اإلهـمال ،فارتكبوا
والـمفسدون ق ـد أهـملوا (التطبيقات اإلسالميّة)ّ ،
احملظورات ،وهم يعلمونّ ،أهنا حمظورة حمرمة ،متّبعني أهواءهم القذرة.
املنفعة الثالثة -التقريب :ن ّن احلقائق اإلسالميّة االتّفاقيّة ،الثابتة ةبو ًات قطعيًّا،
هي أكرب وسيلة من وسائل التقريب بني املتّقني ،وهي كالبيت الذي جيمع أفراد
األسرة الواحدة .فمهما اختلف األفراد يف األمور الفرعيّة ،فإ ّن اجتماعهم يف هذا
البيت ،سيكون أكرب وسيلة للتقريب بينهم.
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ةبوات قطعيًّا؛ واالجتماع يف
فاالجتماع يف أصول اإليان الكربى ،الثابتة ً
ةبوات قطعيًّا ،كإقامة الصالة ،وصيام رمضان،
الكثري من الفروع العمليّة ،الثابتة ً
احلج والعمرة ،واجلهاد يف سبيل هللا ،وأحكام البيع واملواريث
ونيتاء الزكاة ،وأداء ّ
والنكاح والطالق ،وجتنب احملرمات من اجلرائم والفواحش واملعاصي؛ واالجتماع
ةبوات قطعيًّا ،كالتحلّي ابلصدق والعدل
يف الكثري من الفروع اخللقيّة ،الثابتة ً
واإلحسان واألماكة والتواضع ،والتخلّي عن الكذب والظلم واإلساءة واخلياكة
فتقرب بينهم.
و ّ
كل هذه األمور حبال قويّة ،يستمسك هبا املتّقونّ ،
التكرب؛ ّ
خوة نذن تنبثق من التقوى واإلسالم ..من الركيزة
قال سيّد قطب« :فهي أ ّ
جتمع
جمرد ّ
األوىل ..أساسها االعتصام حببل هللا ،أي :عهده وهنجه ودينه ،وليست ّ
أي هدف آخر ،وال بواسطة حبل آخر من حبال
تصور آخر ،وال على ّ
على ّ
أي ّ
اجلاهليّة الكثرية»(.)1

( )1يف ظالل القرآن.112/1 :
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املخرج الثاني
االقتصار
هو أن يقتصر املتّقون ،يف مقام املباحث التأليفيّة االختالفيّة ،على ما يكون
ذا َثار عمليّة؛ فإذا وجدوا اختالفًا ،يف بعض املباحث التأليفيّة ،وجب التح ّقق
من الثمار اجملنيّة منها ،قبل الدخول فيها.
فإذا كاكت الثمار اجملنيّة  -من املباحث االختالفيّة  -كظريّة خالصة ،ليس
أي َثرة عمليّة؛ فإ ّن الواجب عليهم اإلعراض عن اخلوض فيها؛ أل ّن
من ورائها ّ
االختاليف هي الوصول نىل احلقيقة املثمرة ،اليت من شأهنا أن
الغاية من البحث
ّ
تدعو اإلكسان نىل العمل الصاحل.
مثال ،من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!!
فما الفائدة العمليّة اجملنيّةً ،
املفسرين ،وغريهم ،يف االفرتاضات ،واالحتماالت،
وما الداعي نىل خوض ّ
أي َثرة عمليّة؟! فلو كاكت تلك
واالستدالالت؛ واحلال أ ّن معرفة العدد لن تثمر ّ
لنص القرآن الكرمي على عددهم ،صراحة.
املعرفة مثمرةّ ،
قال سيّد قطب« :فهذا الـجدل  -حول عدد الفتية  -ال طائل وراءه.
ونكّه ليستوي أن يكوكوا ةالةة ،أو مخسة ،أو سبعة ،أو أكثر .وأمرهم موكول نلـى
هللا ،وعلمهم عند هللا ،وعند القليليـن ،الذين تثبّتوا ،من الـحادث ،عند وقوعـه،
أو من روايته الصحيحة .فال ضرورة ،نذن ،للجـدل الطوي ـل ،حول عددهم .والعب ـرة
يوج ـ ـه الق ـ ـرآن الرسـ ـول  ،نلـى
فـي أم ـرهم حـاصلة ابلقليـل ،وابلكثيـر .لـذلـك ّ
تـرك الـجدل ،فـي هذه القضيّة ،ونلـى عدم استفتاء أحد من الـمتجادلني ،فـي
مشيًا مع منهج اإلسالم ،فـي صياكة الطاقة العقليّة ،أن تبدد فـي غيـر
شأكـهم؛ تـ ّ
ما يفيد ،وفـي ّأال يقفو الـمسلم ما ليس له به علم وةيق .وهذا الـحادث  -الذي
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طواه الزمـن  -هو من الغيب الـموكول ،نىل علم هللا ،فليرتك نىل علم هللا»(.)1
اخلالدي« :حديث القرآن الكرمي عن السابقني ونيراده
وقال صالح
ّ
يتوسع يف
التفصيلي
لقصصهم وأخبارهم ،مل يكن يتبع املنهج
التحليلي ،فلم ّ
ّ
ّ
كل
احلديث عن زمان أو مكان أو أبطال أو تفصيالت ّ
القصة ،ومل يتح ّدث عن ّ
حادةة ،أو جزئيّة ،أو فرعيّة فيها ،ومل يستطرد نىل تكميالت ،وحتليالت،
وتفصيالت ،يف أحداةها ،وحركات أبطاهلا ،وخلفيّات مشاهدها ..مل يفعل القرآن
شيئًا من هذا؛ ألكّه مل يستهدف  -من قصصه هذه  -التفصيالت ،والتحليالت،
التصورات ،واستخالص العرب
نّا هدف نىل عرض احلقائق ،وتقرير القيم و ّ
والدروس ،والتوجيه نىل الدالالت ،واالكتفاع مبا فيها من توجيهات ..وهذا متح ّقق
يف املقدار الذي عرضه القرآن ،ابلكيفيّة اليت عرضه هبا ..وكان األوىل ابلناظرين
يف القرآن والدارسني له  -الذين ّاجتهوا نىل اإلسرائيليّات واألساطري  -أن يقفوا
عند العرض القرآينّ لقصص السابقني ،وأن يستفيدوا من منهجه وطريقته ،يف
النظر فيها ،وحتليلها ،وأن يقبلوا على استخالص التوجيهات ،والدروس فيها ،و ّأال
جياوزوا القرآن نىل مصادر بشريّة ،عاجزة جاهلة ،يطلبون منها تفصيل ما أْجل
عما أغفل«(.)2
القرآن ،أو تبيني ما أهبم فيه ،أو احلديث ّ
أيضا« :وعلى هدي هذا املفتاح يف التعامل مع
وقال صالح
اخلالدي ً
ّ
وخباصة حديثه عن قصص السابقني ،فإكّنا كدعو قارئ القرآن أن يتجاوز
القرآن،
ّ
مفسرون
كل اإلسرائيليّات ،واخلرافات ،واألساطري ،اليت وردت عنها ،واليت مأل هبا ّ
ّ
كثريا من أكوار القرآن ،يف أكوام من ذلك
ودارسون كتاابهتم ،فحجبوا بذلك ً
( )1يف ظالل القرآن.2269/1 :
( )2مفاتيح للتعامل مع القرآن.33 :
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ينزه القرآن عن اإلسرائيليّات كلّها ،و ّأال جياوز كصوص
الركام .ال ب ّد للقارئ أن ّ
أي قول
القرآن ،وما ّ
صح من حديث رسول هللا  ،يف ذلك ،و ّأال يقبل ّ
استدل به ،ومصدره
يبني دليله الذي
ّ
آخر ،بعد ذلك ،مهما كان قائله ،نذا مل ّ
الذي أخذ عنه ..نذا فعل القارئ ذلك ،فكم سيسقط ،ويلغي صفحات ،من
تفاسري سابقة؟ ويلغي كتبًا ،وحكاًيت أسطوريّة؟ ويكون يف منأى ومأمن عن أن
خيبط يف تيه اخلرافات ،ألكّه مهتد أبكوار القرآن ..ال أجد ما يدعوين نىل التمثيل
أي قارئ
بنماذج لإلسرائيليّات ،يف قصص القرآنّ ،
ألهنا ما تركت منها واحدة ،و ّ
يف التفاسري السابقة سيقف على ركام ةقيل منها .سيجد هذا نذا قرأ عن بقرة بن
نسرائيل ،يف البقرة ،وعن والدة عيسى  ،يف آل عمران ،وعن رفعه ،يف سورة
النساء ،وعن مائدة النصارى ،يف املائدة ،وعن نبراهيم  ،مع قومه ،يف األكعام،
وعن موسى  ،مع فرعون ومع بن نسرائيل ،يف األعراف ..وغري ذلك .وِّا
هو مرتبط هبذه القاعدة موقف القارئ من مبهمات القرآن ،وهي ما أهبمه القرآن
من أمساء األشخاص ،واألماكن ،يف قصص السابقني .وهي اليت يستحيل علينا
أن كبيّنها ،وأن حن ّدد تلك األمساء؛ ألكّنا مل كشهدها ،وأل ّن الرواًيت عن أهل
لتطرق التحريف والكذب نليها،
الكتاب فيها مطعون فيها ،ومردودة علميًّاّ ،
وغلبته عليها .موقف القارئ منها أن ينظر يف القرآن ،فإذا وجد ما أهبم يف موضع،
صح من
مبيـنًا يف موطن آخر ،أخذه ،فإن مل جيده مبيـنًا ،يف القرآنّ ،
توجه نىل ما ّ
حديث رسول هللا  ،فإذا بـ ّني هناك ،أخذه ..وال جيوز أن يبحث يف غري
هذين املصدرين اليقينيّني ،فليرتكه بعد ذلك ،على نهبامه ،وليسعه ما وسع
رسول هللا  ،وأصحابه ،يف موقفهم منه ..فإن مل يفعل ذلك ،قال على هللا،
بدون علم ،واتّبع من ليس عنده علم .وأشغل كفسه ،فيما ال خري فيه ،وخرج عن
النص القرآينّ ،وأقبل على مواكع وحجب ،حتجب عنه كور القرآن ..وخالف
جو ّ
ّ
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يف ذلك كلّه هدي رسول هللا  ،وأصحابه الكرام ،يف الصلة ابلقرآن ،واستبعد
هذه املفاتيح الضروريّة للتعامل مع القرآن ..من املبهمات اليت ال جيوز أن يبحث
عن بياهنا :الشجرة اليت أكل منها آدم  ،وخشب سفينة كوح  ،وأمساء
وأصناف طيور نبراهيم  ،وكوع عصا موسى  ،وأمساء أهل الكهف
حاج نبراهيم يف
وكلبهم ،والثمن الذي بيع به يوسف  ،واسم احلاكم الذي ّ
مر على قرية ،وهي خاوية على عروشها ،واسم الذي عنده علم
ربّه ،واسم الذي ّ
من الكتاب ،عند سليمان  ..وغري ذلك»(.)1
واالقتصار على املباحث ذات الثمار العمليّة حي ّقق ةالث منافع:

فبدال من اكشغال
املنفعة األوىل -التوفار :مبعَن توفري الوقت واجلهد ،ملا هو أوىل؛ ً

خيصصوا جهودهم
املتّقني ،ابالختالفات النظريّة ،غري املثمرة ،جيب عليهم أن ّ
املبذولة ،ويستثمروا أوقاهتم؛ لطاعة هللا .
ن ّن ساعة يقضيها العبد  -يف طاعة هللا  - خري من ألف ساعة ،يقضيها
أي عمل صاحل.
اإلكسان ،يف اختالفات كظريّة خالصة ،ال تثمر ّ

تحق البحث،
املنفعة الثانية -التقليل :مبعَن تقليل املسائل االختالفيّة ،اليت تس ّ
كل
فإذا كاكت املسائل االختالفيّة ،ابآلالف ،فإ ّن املتّقني سيصرفون أكظارهم عن ّ
تقل املسائل االختالفيّة ،فتكون ابلعشرات.
مسألة كظريّة خالصة ،وبذلك ّ

املنفعة الثالثة -التقريب :ابالقتصار على املسائل ذات الثمار العمليّة ،سيتخلّص
تفرق بينهم ،وبتخلّصهم منها ،سيكون بعضهم
املتّقون من آالف املسائل ،اليت ّ
سهال ،بعد أن كان صعبًا.
أقرب نىل بعض ،من ذي قبل ،فيكون التقريب بينهم ً
كل مسألة ال ينبن عليها عمل؛ فاخلوض فيها خوض
قال
الشاطيبّ « :
ّ
( )1مفاتيح للتعامل مع القرآن.36-39 :
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شرعي ،وأعن ابلعمل :عمل القلب ،وعمل
يدل على استحساكه دليل
فيما مل ّ
ّ
شرعا»(.)1
اجلوارح ،من حيث هو مطلوب ً
أيضا« :وبيان عدم االستحسان فيه من أوجه متع ّددة،
وقال
الشاطيب ً
ّ
عما يعن من أمر التكليف الذي ط ّوقه املكلف مبا ال يعن ،نذ
منها :نكّه شغل ّ
ال ينبن على ذلك فائدة؛ ال يف الدكيا ،وال يف اآلخرةّ ،أما يف اآلخرة؛ فإكّه يسأل
عما أمر به أو هني عنه ،و ّأما يف الدكيا؛ فإ ّن علمه مبا علم من ذلك ال يزيده يف
ّ
تدبري رزقه ،وال ينقصه ،و ّأما الل ّذة احلاصلة منه يف احلال؛ فال تفي مش ّقة اكتساهبا،
وتعب طلبها ،بل ّذة حصوهلا ،ونن فرض أ ّن فيه فائدة يف الدكيا؛ فمن شرط كوهنا
فائدة شهادة الشرع هلا بذلك ،وكم من ل ّذة وفائدة يع ّدها اإلكسان كذلك،
وليست يف أحكام الشرعّ ،نال على الض ّد؛ كالزَ ،وشرب اخلمر ،وسائر وجوه
الفسق ،واملعاصي اليت يتعلّق هبا غرض عاجل ،فإذن قطع الزمان  -فيما ال جين
َثرة ،يف الدارين ،مع تعطيل ما جين الثمرة  -من فعل ما ال ينبغي»(.)2
أيضا« :ومنها أ ّن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال
وقال
الشاطيب ً
ّ
العبد يف الدكيا واآلخرة على أمتّ الوجوه وأكملها ،فما خرج عن ذلك قد يظ ّن أكّه
عامة املشتغلني ابلعلوم
على خالف ذلك ،وهو مشاهد يف التجربة العاديّة؛ فإ ّن ّ
اليت ال تتعلّق هبا َثرة تكليفيّة تدخل عليهم فيها الفتنة واخلروج عن الصراط
حت
املستقيم ،ويثور بينهم اخلالف والنزاع ّ
التعصبّ ،
املتدي نىل التقاطع والتدابر و ّ
التفرقّ ،نال هبذا
تفرقوا ً
شيعا ،ونذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنّة ،ومل يكن أصل ّ
ّ
السبب ،حيث تركوا االقتصار من العلم على ما يعن ،وخرجوا نىل ما ال يعن؛
( )1املوافقات.13/1 :
( )2املوافقات.93/1 :
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فذلك فتنة على املتعلّم والعامل ،ونعراض الشارع  -مع حصول الستال  -عن
اجلواب من أوضح األدلّة ،على أ ّن اتّباع مثله من العلم فتنة ،أو تعطيل للزمان،
يف غري حتصيل»(.)1
يوضحه أمران :أحدمها -أب ّن السلف الصاحل
وقال
أيضا« :والذي ّ
الشاطيب ً
ّ
من الصحابة والتابعني مل خيوضوا يف هذه األشياء ،اليت ليس حتتها عمل ،مع ّأهنم
كاكوا أعلم مبعَن العلم املطلوب.)2(»...
أيضا« :فإذا ةبت هذا؛ فالصواب أ ّن ما ال ينبن عليه عمل:
وقال
الشاطيب ً
ّ
غري مطلوب يف الشرع»(.)3
وقال
أيضا« :وقد كان مالك بن أكس يكره الكالم فيما ليس
الشاطيب ً
ّ
عمن تق ّدم»(.)1
حتته عمل ،وحيكي كراهيته ّ
كل علم
وقال
شرعي ،فطلب الشارع له نّا يكون من
الشاطيب ً
أيضاّ « :
ّ
ّ
حيث هو وسيلة نىل التعبّد به ،هلل تعاىل ،ال من جهة أخرى ،فإن ظهر فيه اعتبار
األول ،والدليل على ذلك أمور:
جهة أخرى؛ فبالتبع والقصد الثاين ،ال ابلقصد ّ
عمال؛ فليس يف الشرع
كل علم ،ال يفيد ً
أحدها -ما تق ّدم يف املسألة قبل ،أ ّن ّ
شرعا،
ما يد ّل على استحساكه ،ولو كان له غاية أخرى شرعيّة؛ لكان مستحسنًا ً
األولون من الصحابة والتابعني ،وذلك غري
ولو كان مستحسنًا ً
شرعا؛ لبحث عنه ّ
موجود ،فما يلزم عنه كذلك .والثاين -ن ّن الشرع نّا جاء ابلتعبّد ،وهو املقصود
من بعثة األكبياء  ...،والثالث -ما جاء من األدلّة الدالّة على أ ّن روح العلم
( )1املوافقات.91-93/1 :
( )2املوافقات.99/1 :
( )3املوافقات.66/1 :
( )1املوافقات.93/1 :
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ونال؛ فالعلم عاريّة ،وغري منتفع به ...واألدلّة على هذا املعَن أكثر
هو العملّ ،
مقصودا
كل ذلك حي ّقق أ ّن العلم وسيلة من الوسائل ،ليس
ً
من أن حتصى ،و ّ
كل ما ورد يف فضل
لنفسه ،من حيث النظر
الشرعي ،ونّا هو وسيلة نىل العمل ،و ّ
ّ
العلم؛ فإّا هو اثبت للعلم من جهة ما هو مكلف ابلعمل به.)1(»...
شرعي ،ليس مبطلوبّ ،نال من
وقال
الشاطيب ً
أيضا« :فاحلاصل أ ّن ّ
كل علم ّ
ّ
توسل به نليه ،وهو العمل»(.)2
جهة ما ي ّ
شرعا هو ما ينبن عليه
وقال
الشاطيب ً
أيضا« :لـ ّما ةبت أ ّن العلم املعترب ً
ّ
منحصرا فيما دلّت عليه األدلّة الشرعيّة ،فما اقتضته؛ فهو العلم
عمل؛ صار ذلك
ً
الذي طلب من املكلف أن يعلمه يف اجلملة ،وهذا ظاهر؛ غري أ ّن الشأن نّا هو
الشرعي»(.)3
يف حصر األدلّة الشرعيّة ،فإذا احنصرت؛ احنصرت مدارك العلم
ّ

( )1املوافقات.53-13/1 :
( )2املوافقات.59/1 :
( )3املوافقات.131/1 :

181

مسألتان ّ
نظريتان خالصتان
ومن أبرز املسائل النظريّة اخلالصة ،اليت اختلفوا فيها:

 -1مسألة (زايدة الصفات):
أي َثرة عمليّة ،وهي من
هي مسألة عقديّة كظريّة خالصة ،ليس من ورائها ّ
العامة هم ْجهور
العامة حقيقة املراد منها؛ و ّ
املسائل الدقيقة ،اليت ال يكن أن يفقه ّ
كل زمان ومكان.
املنسوبني نىل اإلسالم ،يف ّ
العامة اخلوض ،يف
ومن أوجب الواجبات  -على املتلّفني  -أن جينّبوا ّ
املسائل االختالفيّة ،قدر املستطاع ،وال سيّما املسائل الدقيقة ،اليت حتار فيها
فإهنا
العامة نىل العناية ابالتّفاقيّات القطعيّة؛ ّ
عقول املتلّفني أكفسهم؛ مع توجيه ّ
أصول اإلسالم.
تنفك عن الصفات
قال ابن تيميّة« :والتحقيق أ ّن الذات املوصوفة ال ّ
أصال ،وال يكن وجود ذات خالية عن الصفات .فدعوى امل ّدعي وجود ح ّي عليم
ً
قدير بصري ،بال حياة وال علم وال قدرة؛ كدعوى قدرة وعلم وحياة ،ال يكون
قديرا ،بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قدمي أو حمدث
املوصوف هبا حيًّا ً
عليما ً
لكن اجلهميّة املعتزلة وغيـرهم؛
عري عن ْجيع الصفاتِ :تنع يف صريح العقل .و ّ
ّ
ذاات مـج ّـردة عن الصفات ،صار مناظرهم يقول :أان أةبت الصفات
ل ّـمـا أةبتوا ً
جمرد نةبات ذات بال
زائدة على ما أةبتموه من الذات؛ أي :ال أقتصر على ّ
صفات .ومل يعن بذلك أكّه يف اخلارج ذات اثبتة بنفسها؛ وال مع ذلك صفات،
هي زائدة على هذه الذات ،متميّزة عن الذات؛ وهلذا كان من الناس من يقول:
الكراميّة
الكراميّة؛ مثّ املعتزلة تنفيها ،و ّ
الصفات غري الذات ،كما يقوله املعتزلة ،و ّ
تثبتها .ومنهم من يقول :الصفة ال هي املوصوف ،وال هي غريه؛ كما يقوله
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األشعري وغريه .ومنهم من يقول كما قالت
طوائف من الصفاتيّة ،كأِب احلسن
ّ
األئمة :ال كقول الصفة هي املوصوف؛ وال كقول :هي غريه؛ أل ّان ال كقول :ال هي
ّ
هو؛ وال هي غريه؛ فإ ّن لفظ الغري فيه نْجال ،قد يراد به املباين للشيء ،أو ما
قارن أحدمها اآلخر؛ وما قاربه بوجود أو زمان أو مكان؛ ويراد ابلغريان( :)1ما
األول ،فليست الصفة غري
جاز العلم أبحدمها مع عدم العلم ابآلخر .وعلى ّ
املوصوف ،وال بعض اجلملة غريها .وعلى الثاين ،فالصفة غري املوصوف ،وبعض
األئمة من نطالق لفظ (الغري) على الصفة كفيًا أو
اجلملة غريها .فامتنع السلف و ّ
اجلهمي يقول :القرآن هو
نةباات؛ ملا يف ذلك من اإلْجال والتلبيس؛ حيث صار
ً
ّ
هللا ،أو غري هللا ،فتارة يعارضوكه بعلمه ،فيقولون :علم هللا هو هللا ،أو غريه؛ نن
كان ِّن يثبت العلم؛ أو ال يكنه كفيه .واترة حيلّون الشبهة ،ويثبتون خطأ
اإلطالقني :النفي واإلةبات؛ ملا فيه من التلبيس ،بل يستفصل السائل ،فيقال له:
نن أردت ابلغري ما يباين املوصوف ،فالصفة ال تباينه؛ فليست غريه .ونن أردت
ابلغري ما يكن فهم املوصوف على سبيل اإلْجال؛ ونن مل يكن هو ،فهو غري،
هبذا االعتبار»(.)2
أيضا« :ونذا قيل :هل صفاته زائدة على الذات ،أم ال؟
وقال ابن تيميّة ً
قر هبا كفاة الصفات ،فالصفات زائدة عليها،
اجملردة ،اليت ي ّ
قيل :نن أريد ابلذات ّ
ونن أريد ابلذات الذات املوجودة يف اخلارج ،فتلك ال تكون موجودةّ ،نال بصفاهتا
الالزمة .والصفات ليست زائدة على الذات املتّصفة ابلصفات ،ونن كاكت زائدة
جتردها عن الصفات»(.)3
على الذات اليت يقدر ّ
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :ابلغريين) ،اكظر :منهاج السنّة النبويّة.912/2 :
( )2جمموعة الفتاوى.211-213/3 :
( )3جمموعة الفتاوى.93/6 :
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أئمة السنّة  -كأمحد وغريه  -على أ ّن
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وقد ّ
كص ّ
مسمى أمسائه ،فال يقال :ن ّن علم هللا وقدرته زائدة عليه؛ لكن
صفاته داخلة يف ّ
من أهل اإلةبات من قالّ :نهنا زائدة على الذات .وهذا نذا أريد به ّأهنا زائدة على
قصروا يف اإلةبات،
اجملردة ،فهو صحيح؛ فإ ّن أولئك ّ
ما أةبته أهل النفي من الذات ّ
"الرب له صفات زائدة ،على ما علمتموه" .ونن أراد ّأهنا
فزاد هذا عليهم ،وقالّ :
زائدة على الذات املوجودة ،يف كفس األمر ،فهو كالم متناقض؛ ألكّه ليس يف
حت يقال :ن ّن الصفات زائدة عليها؛ بل ال يكن وجود
جمردةّ ،
كفس األمر ذات ّ
ذاات من الصفات ،وال يكن وجود الصفات ،نّال مبا به
الذاتّ ،نال مبا به تصري ً
تصري صفات من الذات ،فتخيل وجود أحدمها ،دون اآلخر ،مثّ زًيدة اآلخر
عليه :ختيل ابطل»(.)1
فإذا كان املتلّفون ،واملتعلّمون  -من غري املتلّفني  -قادرين ،على فهم هذه
ابلصحة ،أو ابلبطالن؛ فال ريب يف أ ّن
النصوص ،وأمثاهلا ،مع احلكم عليها
ّ
العامة  -ال يكن أن يفهموا هذه النصوص ،كما جيب أن تفهم،
املقلّدين  -من ّ
تقليدا ملن يثقون هبم من املتلّفني.
وال يكن أن حيكموا عليهاّ ،نال ً
عمال صاحلًا ،هو اإليان
ففي مسألة (زًيدة الصفات)ْ :ند أ ّن الذي يثمر ً
أب ّن هللا  مسيع بصري عليم؛ أل ّن املتمن سيوقن أ ّن هللا يسمع كالمه ،ويبصر
ودافعا نىل فعل اخلريات.
فعاله ،ويعلم حاله؛ فيكون نياكه ر ً
ادعا عن فعل املنكراتً ،
فال يتوقّف العمل الصاحل ،على اعتقاد املتمن أب ّن هللا مسيع بذاته ،أو مسيع
مسعا؛ وال على اعتقاده أب ّن هللا بصري بذاته ،أو
تسمى ً
بصفة زائدة على ذاتهّ ،
بصرا؛ وال على اعتقاده أب ّن هللا عليم بذاته،
بصري بصفة زائدة على ذاتهّ ،
تسمى ً
( )1جمموعة الفتاوى.123/6 :
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علما!!!
أو عليم بصفة زائدة على ذاتهّ ،
تسمى ً
وليس الغرض من كالمي  -على هذه املسألة  -هو بيان وجه الصواب
اخلاص فيها؛ فما قيمة رأيي،
فيها ،أو ترجيح رأي على رأي آخر ،أو بيان رأيي
ّ
وقد اختلف فيها القدامى واحملدةون؟!!!
ونّا الغرض من كالمي  -عليها  -هو التنبيه على كوهنا من املسائل
النظريّة اخلالصة ،اليت ال تثمر عم ًال ،مع كوهنا من املسائل العويصة ،اليت حارت
فيها عقول املتلّفني.
فإذا كان املتلّفون أكفسهم قد حاروا ،يف كثري من املسائل الدقيقة ،واختلفوا
العامة على معرفة األدلّة ،واستنباط اآلراء
فيها أش ّد االختالف  -وهم أقدر من ّ
العامة ،على ما يعجز أكثرهم عن فهمه ،واالطّالع على
منها  -فكيف حنمل ّ
أدلّته ،واالستنباط منها؟!!!
قال ابن تيميّة« :وال ريب أ ّن اخلطأ يف دقيق العلم مغفور لأل ّمة ،ونن كان
األمة .ونذا كان هللا
ذلك يف املسائل العلميّة؛ ولوال ذلك ،هللك أكثر فضالء ّ
يغفر ملن جهل حترمي اخلمر؛ لكوكه كشأ أبرض جهل؛ مع كوكه مل يطلب العلم؛
فالفاضل اجملتهد يف طلب العلم ،حبسب ما أدركه يف زماكه ومكاكه ،نذا كان
أحق أبن يتقبّل هللا حسناته،
مقصوده متابعة الرسول  -حبسب نمكاكه  -هو ّ
ويثيبه على اجتهاداته ،وال يتاخذه مبا أخطأ.)1(»...
أيضا« :فإ ّن مسائل ال ّد ّق يف األصول ال يكاد يتّفق عليها
وقال ابن تيميّة ً
طائفة؛ نذ لو كان كذلك ،ملا تنازع يف بعضها السلف ،من الصحابة،

( )1جمموعة الفتاوى.32/21 :
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والتابعني.)1(»...
فلعل هناك ضرًاب من اإلدراك غري
وقال ابن خلدون« :فإذا علمت هذاّ ،
مدركاتنا؛ أل ّن ندراكاتنا خملوقة حمدةة ،وخلق هللا أكرب من خلق الناس ،واحلصر
فاهت ْم ندراكك
جمهول ،والوجود أوسع كطاقًا من ذلك ،وهللا من ورائهم حميطّ .
اتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك ،فهو أحرص
ومدركاتك يف احلصر ،و ْ
على سعادتك ،وأعلم مبا ينفعك؛ ألكّه من طور فوق ندراكك ،ومن كطاق أوسع
من كطاق عقلك .وليس ذلك بقادح يف العقل ومداركه ،بل العقل ميزان صحيح،
فأحكامه يقينيّة ،ال كذب فيها .غري أكّك ال تطمع أن تزن به أمور التوحيد
كل ما وراء طوره؛ فإ ّن ذلك طمع
واآلخرة وحقيقة ّ
النبوة وحقائق الصفات اإلهليّة و ّ
يف حمال .ومثال ذلك مثال رجل رأى امليزان الذي يوزن به الذهب ،فطمع أن
()2
لكن
؛
صادق
غري
أحكامه
يف
ان
ز
املي
ن
أ
لى
ع
يزن به اجلبال ،وهذا ال يدرك
ّ
ّ
حت يكون له أن حييط اب َّّلل وبصفاته؛
العقل قد يقف عنده ،وال يتع ّدى طورهّ ،
ذرات الوجود احلاصل منه .وتفطّن يف هذا الغلط ومن يق ّدم العقل
ذرة من ّ
فإكّه ّ
تبني لك
على السمع يف أمثال هذه القضاًي وقصور فهمه واضمحالل رأيه ،فقد ّ
فلعل األسباب نذا جتاوزت يف االرتقاء كطاق
احلق من ذلك ،ونذ ّ
ّ
تبني ذلكّ ،
فيضل العقل يف بيداء األوهام،
ندراكنا ووجودان ،خرجت عن أن تكون مدركة؛
ّ
وحيار وينقطع»(.)3
الدواينّ« :واعلم أ ّن مسألة زًيدة الصفات ،وعدم
وقال جالل الدين ّ
( )1جمموعة الفتاوى.36/6 :
يدل).
( )2يف املطبوع( :ال يدرك) ،والصواب( :ال يدلّك) ،أو (ال ّ
( )3اتريخ ابن خلدون.952/1 :
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زًيدهتا ،ليست من األصول ،اليت يتعلّق هبا تكفري أحد الطرفني.)1(»...
حممد عبده« :فالذي يوجبه علينا اإليان هو أن كعلم أكّه موجود ،ال
وقال ّ
ي ،ح ّي ،عامل ،مريد ،قادر ،منفرد يف وجوده ،ويف
أزيل ،أبد ّ
يشبه الكائناتّ ،
صفاته ،ويف صنع خلقه ،وأكّه متكلّم ،مسيع ،بصري ،وما يتبع ذلك من الصفات
اليت جاء الشرع ِبطالق أمسائها عليهّ .أما كون الصفات زائدة على الذات ،وكون
الكالم صفة ،غري ما اشتمل عليه العلم ،من معاين الكتب السماويّة ،وكون السمع
والبصر ،غري العلم ابملسموعات واملبصرات ،وحنو ذلك من الشتون اليت اختلف
فمما ال جيوز اخلوض فيه ،نذ ال يكن
وتفرقت فيها املذاهبّ ،
عليها النظّارّ ،
لعقول البشر أن تصل نليه ،واالستدالل على شيء منه  -ابأللفاظ الواردة -
ضعف يف العقل ،وتغرير ابلشرع؛ أل ّن استعمال اللغة ،ال ينحصر يف احلقيقة،
ولئن احنصر فيها ،فوضع اللغة ال تراعى فيه الوجودات بكنهها احلقيق ّي ،ونّا
تلك مذاهب فلسفة ،نن مل يض ّل فيها أمثلهم ،فلم يهتد فيها فريق نىل مقنع .فما
علينا ّنال الوقوف عند ما تبلغه عقولنا ،وأن كسأل هللا أن يغفر ملن آمن به ،ومبا
جاء به رسلهِّ ،ن تق ّدمنا»(.)2
حممد رشيد رضا« :وما أغَن املسلمني عن املذهبني ،واالكتفاء
وقال ّ
ابلوقوف عند ما ورد به الشرع ،وقطع به العقل ،من غري فلسفة فيه .مثال هذا
أ ّن العقل والشرع علّماان أ ّن هللا تعاىل خالق العاملني ،عالـم مبا خلق ،ال يعزب عنه
فأي حاجة بنا مع هذا ،نىل أن كبحث
مثقال ّ
ذرة يف األرض ،وال يف السماءّ ،
اإلهلي :هل هو عني الذات اإلهليّة ،أم غريها ،أم ال عينها،
عن هذا العلم
ّ
الدواينّ على العقائد العضديّة.311 :
( )1شرح ّ
( )2رسالة التوحيد.93-92 :

186

وال غريها ،هل عرفنا حقيقة ذات هللا ،وحقيقة علم هللا؛ فننسب هذا نىل تلك،
كالّ ،نهنا فتنة ابتلي هبا علماء املسلمنيّ ،نال من
وحنكم أب ّن النسبة بينهما كذا؟ ّ
األئمة األربعة»(.)1
لزم طريقة السلف الصاحل ،من الصحابة والتابعني ،نىل عهد ّ
ليقرر عقيدة فحسب،
وقال سيّد قطب« :لقد جاء هذا القرآن ،ال ّ
ليكون
وال ليشرع شريعة فحسب .ولكن كذلك لري ِّب ّأمة ،وينشئ ً
جمتمعا ،و ّ
قي من صنعه ..وهو هنا يعلّمهم أدب
عقلي وخل ّ
األفراد ،وينشئهم على منهج ّ
الستال ،وحدود البحث ،ومنهج املعرفة ..وما دام هللا سبحاكه هو الذي ي ّنزل
هذه الشريعة ،وخيرب ابلغيب ،فمن األدب أن يرتك العبيد حلكمته تفصيل تلك
الشريعة ،أو نْجاهلا ،وأن يرتكوا له كذلك كشف هذا الغيب ،أو سرته ،وأن يقفوا
هم يف هذه األمور عند احلدود اليت أرادها العليم اخلبري؛ ال ليش ّددوا على أكفسهم،
بتنصيص النصوص ،واجلري وراء االحتماالت والفروض .كذلك ال جيرون وراء
عما مل يكشف هللا منه ،وما هم ببالغيه .وهللا أعلم بطاقة
الغيب حياولون الكشف ّ
البشر واحتماهلم ،فهو يشرع هلم يف حدود طاقتهم ،ويكشف هلم من الغيب ما
تدركه طبيعتهم .وهناك أمور تركها هللا جمملة ،أو جمهلة ،وال ضري على الناس يف
تركها هكذا ،كما أرادها هللا.)2(»...
 -2مسألة (تفويض السلف):

اختلف املتلّفون ،قديًا وحديثًا ،يف (مسألة التفويض) ،يف كصوص
الصفات ،واختلفوا يف حقيقة مذهب السلف ،يف هذه املسألة.
يفوضون
فمن املتلّفني من كسب  -نىل السلف ّ -أهنم يثبتون علم املعَن ،و ّ

( )1جملّة املنار.615/1 :
( )2يف ظالل القرآن.356/2 :
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علم الكيفيّة ،فقط.
عالم
قال ابن ابز« :مثّ يقال :ليس األسلم تفويض األمر يف الصفات نىل ّ
الغيوب؛ ألكّه سبحاكه بيّنها لعباده ،وأوضحها يف كتابه الكرمي ،وعلى لسان رسوله
يبني كيفيّتها ،فالواجب تفويض علم الكيفيّة ،ال علم املعاين.
األمني  ،ومل ّ
وليس التفويض مذهب السلف ،بل هو مذهب مبتدع خمالف ،ملا عليه السلف
أئمة السلف ،على أهل التفويض،
الصاحل .وقد أككر اإلمام أمحد  ،وغريه من ّ
وب ّدعوهم؛ أل ّن مقتضى مذهبهم أ ّن هللا سبحاكه خاطب عباده مبا ال يفهمون
معناه ،وال يعقلون مراده منه ،وهللا  يتق ّدس عن ذلك ،وأهل السنّة واجلماعة
وينزهوكه عن
يعرفون مراده سبحاكه بكالمه ،ويصفوكه مبقتضى أمسائه وصفاتهّ ،
كل ما ال يليق به  .وقد علموا من كالمه سبحاكه ،ومن كالم رسوله  أكّه
ّ
سبحاكه موصوف ابلكمال املطلق ،يف ْجيع ما أخرب به عن كفسه ،أو أخرب به
عنه رسوله .)1(»...
وقال ابن عثيمني« :وهبذا كعرف ضالل أو كذب من قالوا :ن ّن طريقة
السلف هي التفويض؛ هتالء ضلّوا نن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف،
وكذبوا نن قالوا ذلك عن عمد؛ أو كقول :كذبوا على الوجهني ،على لغة احلجاز؛
شك أ ّن الذين
كل حال؛ ال ّ
أل ّن الكذب عند احلجازيّني مبعَن اخلطإ .وعلى ّ
يقولون :ن ّن مذهب أهل السنّة هو التفويض؛ ّأهنم أخطأوا؛ أل ّن مذهب أهل
السنّة هو نةبات املعَن ،وتفويض الكيفيّة»(.)2
يفوضون علم الـمعَن ،كما
ومن الـمتلّفني من كسب  -نىل السلف  -أكـّهم ّ
متنوعة.99/3 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
حممد بن صاحل العثيمني.13/5 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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أيضا.
يفوضون علم الكيفيّةً ،
ّ
النووي« :اعلم أ ّن ألهل العلم يف أحاديث الصفات وآًيت الصفات
قال
ّ
قولني :أحدمها -وهو مذهب معظم السلف ،أو كلّهم :أكّه ال يتكلّم يف معناها،
بل يقولون :جيب علينا أن كتمن هبا ،وكعتقد هلا معَن ،يليق هجالل هللا تعاىل،
وعظمته ،مع اعتقادان اجلازم أ ّن هللا تعاىل ليس كمثله شيء ،وأكّه منزه عن التجسم
واالكتقال والتحيز يف جهة ،وعن سائر صفات املخلوق .وهذا القول هو مذهب
ْجاعة من املتكلّمني ،واختاره ْجاعة من حم ّققيهم ،وهو أسلم .والقول الثاين -وهو
تأول على ما يليق هبا ،على حسب مواقعها ،ونّا
مذهب معظم املتكلّمنيّ :أهنا ت ّ
يسوغ أتويلها ملن كان من أهله ،أبن يكون عارفًا بلسان العرب ،وقواعد األصول
والفروع ،ذا رًيضة يف العلم.)1(»...
الرد على ما ابتدعوه ،ونقامة
احلق نىل ّ
وقال ابن ْجاعة« :فاحتاج أهل ّ
تقولوه ،واكقسموا نىل قسمني :أحدمها -أهل التأويل ،وهم الذين
احلجج على ما ّ
اجملسمة واملعطّلة ،وحنوهم من املعتزلة واملشبّهة
جتردوا ّ
ّ
للرد على املبتدعة من ّ
احلق بنصرته ودفع
كل منهم بدعته ،ودعا نليها ،فقام أهل ّ
واخلوارج ،ل ّـما أظهر ّ
وردوا تلك اآلًيت احملتملة واألحاديث نىل ما يليق
عنه الدافع ِببطال بدعتهّ ،
احلق بكلماته،
حق هللا ّ
هجالل هللا من املعاين ،بلسان العرب ،وأدلّة العقل والنقل؛ لي ّ
ويبطل الباطل حبججه ودالالته .والقسم الثاين -القائلون ابلقول املعروف بقول
السلف ،وهو القطع أب ّن ما ال يليق هجالل هللا تعاىل غري مراد ،والسكوت عن
تمال ملعاين(،)2
تعيني املراد من املعاين الالئقة هجالل هللا تعاىل ،نذا كان اللفظ حم ً
النووي.13/3 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
( )2كذا يف املطبوع ،والصواب( :ملعان).
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تليق هجالل هللا تعاىل .فالصنفان قاطعان أب ّن ما ال يليق هجالل هللا تعاىل  -من
رجح قوم من األكابر
كل منهما على ّ
احلق .وقد ّ
صفات احملدةني  -غري مراد ،و ّ
األعالم قول السلف؛ ألكّه أسلم ،وقوم منهم قول أهل التأويل؛ للحاجة نليه ،وهللا
أعلم .ومن اكتحل قول السلف ،وقال بتشبيه ،أو تكييف ،أو محل اللفظ على
ظاهرهِّ ،ا يتعاىل هللا عنه ،من صفات احملدةني ،فهو كاذب يف اكتحاله ،بريء
من قول السلف واعتداله»(.)1
كل فريق منهما ،يف
وبسبب اختالف الفريقني  -يف هذه املسألة  -طعن ّ
الفريق املخالف؛ ولذلك ا ّهتم أهل اإلةبات خمالفيهم  -من أهل التفويض -
ابلتعطيل()2؛ و ّاهتم أهل التفويض خمالفيهم  -من أهل اإلةبات  -ابلتمثيل(.)3
وليس الغرض من كالمي  -على هذه املسألة  -بيان وجه الصواب فيها،
اخلاص فيها؛ فما قيمة
أو ترجيح رأي فريق ،على رأي فريق آخر ،أو بيان رأيي
ّ
رأيي ،وقد اختلف فيها القدامى واحملدةون؟!!!
ونّا الغرض من كالمي هو التنبيه ،على كون هذه املسألة من املسائل
احلق فيها.
كثريا من املتلّفني قد خالفوا ّ
الدقيقة العويصة ،حبيث ن ّن ً
فإذا كان بعض كبار املتلّفني ،قد غفلوا عن الصواب ،يف هذه املسألة ،ومل
العامة ،الذين مل يطّلع
تكفهم قدراهتم العلميّة؛ ملعرفة الصواب؛ فكيف تكون حال ّ
حق.
احلق ،اليت اهتدى هبا الفريق الـم ّ
أكثرهم على أدلّة ّ
العامة متّ ًبعا للفريق الـمح ّـق ،يف هذه الـمسـألة؛ فإّا كان
ومن كان مـن ّ
اتّباعه بسبب التقليد ،ال بسبب البحث والتدبّر واالستنباط.
( )1نيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل.121-115 :
( )2اكظر :مذهب أهل التفويض يف كصوص الصفات.916-919 :
( )3اكظر :مذهب أهل التفويض يف كصوص الصفات.53-51 :
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ومن هنا كان واجبًا  -على الـمتلّفني الـمتّقني  -أن يـجنّبوا أكفسهم،
ويـجنّبوا مقلّديهم الـخوض ،فـي الـمسائل االختالفيّة العويصة ،وال سيّما تلك التـي
عمال مواف ًقا للشريعة ،ونكـّما تثمر التفرق والتالعن والتدابر والتقاتل.
ال تثمر ً
األمة على أكّه ال جيوز أتخري البيان عن وقت
قال ابن الوزير« :وقد أْجعت ّ
النبوة ،فال حاجة نىل اعتقاده ،وال
فكل ما مل يبني من العقائد ،يف عصر ّ
احلاجةّ ،
اخلوض فيه ،واجلدال واملراد( ،)1سواء كان نىل معرفته سبيل ،أو ال؛ وسواء كان
ًّ
املنهي عنه ،فيكون يف
حقا ،أو ال؛
ً
وخصوصا مت ّأدى اخلوض فيه ،نىل ّ
التفرق ّ
ص على وجوبه ،ونن أ ّدى نىل املنصوص على حتريه ،وهذا
نجيابه نجياب ما مل يـن ّ
عني الفساد .قالت اخلصوم :العقل يكفي بيا ًان يف العقليّات ،فال جيب البيان فيها
من الشرع .قلت :نن أردمت اجلليّات اليت ال يقع يف مثلها التنازع ،أو ال حيتاج يف
الذكي ،أو الظنّـيّة اليت ال نمث
الدين نىل معرفتها ،أو ال حيتاج البليد فيها نىل تفهيم ّ
األول من هذا علم
يضر تسليمه .ومن القسم ّ
فيها على املخطئ ،فمسلم ،وال ّ
الصحة عند اجلميع؛ ولذلك مل َنع
احلساب ،ونن ّ
دق بعضه ،فإ ّن طرقه معلومة ّ
دقّته من الوفاق فيه ،وكذلك كثري من علم الغربيّة( ،)2واملعاين والبيان والبالغة.
مفروضا على ْجيع
ونن أردمت القسم اآلخر ،وهو ما حيتاج اليه يف الدين ،ويكون
ً
العامة أْجعني ،ويقع يف مثله اخلفاء والنزاع واالختالف
املسلمني من
ّ
اخلاصة و ّ
الكثري ،وأيمث املخطئ فيه ،وال يسامح؛ فغري مسلم لكم أ ّن مثل هذا يوكل نىل
عقول العقالء ،وترتك الرسل بياكه لقوله تعاىل﴿ :وما كنا مع ّذبني حت كـْبـعث
()3
حجة الرسالة؛ مع
حبجة العقلّ ،
ضم نليها ّ
رس ًوال﴾  .فلم يكتف سبحاكه ّ
حت ّ
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :املراء).
( )2كذا يف املطبوع ،والصواب( :العربيّة).
( )3اإلسراء.19 :
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أ ّن معرفته سبحاكه ،وكفي الشركاء عنه :من أوضح املعارف العقليّة؛ ولذلك قالت
ك فاطر السماوات و ْاأل ْرض﴾( .)1وقد
الرسل ،فيما حكى هللا عنهم﴿ :أيف اَّلل ش ٌّ
مر بيان ذلك يف مق ّدمات هذا املختصر .ويف هذه اآلية وما يف معناها من السمع
ّ
مسعا مل يعذب املخطئ فيه ،نن شاء هللا تعاىل،
ّ
حجة على أ ّن ما مل يبيّنه هللا تعاىل ً
لكن خيشى على من خاض فيما مل يبيّنه هللا أن يعذب على االبتداع ،وقد ّبني
هللا حتريه .وبيان حترمي ذلك يف قوله﴿ :وال تـ ْقف ما لْيس لك به ع ْل ٌم نن الس ْمع
والْبصر والْفتاد كل أولئك كان عْنه م ْسئ ًوال﴾( ،)2وبقوله تعاىل ﴿ها أكْـت ْم هتالء
حاج ْجت ْم فيما لك ْم به ع ْل ٌم فلم حتاجون فيما لْيس لك ْم به ع ْل ٌم واَّلل يـ ْعلم وأكْـت ْم ال
تـ ْعلمون﴾( .)3فنسأل هللا السالمة»(.)1
حممد رشيد رضا« :و ّأما يف األمور االعتقاديّة والتعبديّة ،فبإرجاعهم
وقال ّ
نىل ما كان عليه السلف الصاحل ،بال زًيدة ،وال كقص ،واعتبار ما أْجع عليه
األول  -هو الدين الذي يدعى نليه ،وحيمل ك ّل مسلم
املسلمون  -يف العصر ّ
عليه .وما عداه :من املسائل االجتهاديّة(ِّ ،)9ا يعمل فيه صاحب الدليل ،مبا
احلق ،من غري أن يعادي ،أو ياري فيه من مل يظهر له دليله ،من
يظهر له أكّه ّ
العام ّي الذي ال قدرة له
نخواكه املسلمني املوافقني له ،يف مسائل اإلْجاع .و ّأما ّ
على االستدالل ،فال يذكر له شيء من أمر اخلالف ،فإن عرض له أمر ،استفت
يبني له حكم هللا فيه،
فيه من يثق بورعه وعلمه ،من علماء عصره ،وذلك العامل ّ
( )1نبراهيم.11 :
( )2اإلسراء.36 :
( )3آل عمران.66 :
احلق على اخللق.116-119 :
( )1نيثار ّ
( )9أي :وما عداه هو من املسائل االجتهاديّة.
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ويبني له املعَن ابالختصار.
أبن يذكر له ما عنده فيه من آية كرية ،أو سنّة قويةّ ،
أَ للمسلمني اليوم أن يستقيموا
وعامتهم ،و ّ
هكذا كان علماء الصحابة والسلف ّ
العامة،
األمة نليهم أمورها ّ
تفوض ّ
على طريقتهم ،وهم فاقدو أويل األمر ،الذين ّ
وجتعلهم مسيطرين على ح ّكامها ،وأحكامها؟»(.)1

( )1تفسري القرآن احلكيم.12/3 :
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املخرج الثالث
االحتياط
هو أن حيتاط املتّقون يف العمل؛ ابتغاء مرضاة هللا ،واتّقاء غضبه ،فال يتّكلوا
على بعض اآلراء االختالفيّة ،بل عليهم أن خيتاروا العمل مبا هو أسلم ،وأبعد عن
احتماال.
خمالفة الشرع ،ولو كاكت املخالفة حمتملة
ً
واملتّقون هم وحدهم من يكن أن يسلكوا خمرج االحتياط؛ أل ّن املك ّذبني
املتعصبني واملفسدين يستمسكون مبناهجهم،
واملنافقني واملعطّلني واملغالني و ّ
وآرائهم ،وأفعاهلم ،وال يرضون التخلّي عنها.
ّأما املتّقون ،فليس هلم غايةّ ،نال ابتغاء مرضاة هللا  ،واتّقاء غضبه؛
كل ما يكن أن يكون وسيلة؛ لتحقيق هاتني الغايتني،
ولذلك يسعون نىل ّ
كل ما يكن أن يكون خمال ًفا للشريعة.
فيحتاطون
ّ
ابلكف عن ّ
مثال ،فقال فريق بتحريه ،وقال فريق
فإذا اختلف املتلّفون يف (التدخني) ً
بكراهته ،وقال فريق اثلث ِبابحته()1؛ فإ ّن املتّقني ال يتّكلون على التقليد ،بل
حيتاطون ،ما استطاعوا االحتياط ،فيتجنّبون التدخني ،كتجنّبهم ما ةبت حتريه
الشرعي ،يف احلقيقة ،ويكون من
ابالتّفاق؛ خشية أن يكون التحرمي هو احلكم
ّ
عمدا.
قال بغري التحرمي من املتلّفني خمطئًا؛ ً
جهال ،أو ً
واالحتياط حي ّقق ةالث منافع:
مثال ،فقد ْنا من ارتكاب
املنفعة األوىل -النجاة :فمن جتنّب (التدخني)ً ،
(احملظور) ،سواء أكان (التدخني) حمرًما ،أم كان غري حمرم ،فإكّه  -يف احلالتني -
( )1اكظر :املوسوعة الفقهيّة.111-111/11 :
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املدخن ،فإكّه نذا كان التدخني حمرًما ،فقد ارتكب
قد ْنا من فعل احملرم .خبالف ّ
مقبوال؛ ولكنّه عذر ال
عذرا ً
حمظورا بتدخينه .وجهله بتحرمي التدخني قد يكون ً
ً
حمظورا.
ّ
يغري احلقيقة الواقعة ،وهي أكّه قد ارتكب ً

مطمئن نىل سالمته ،من ارتكاب
املنفعة الثانية -االطمئنان :قلب احملتاط
ّ
احملظور ،سواء أكان الفعل حمرًما ،أم غري حمرم ،خبالف املقلّد غري احملتاط؛ فإكّه
شك من أمره ،حني يطّلع على االختالفات
بتقليده قد يرتكب احملظور ،فيبقى يف ّ
احلاصلة يف املسألة.
فمثال ،قد اختلف املتلّفون قديًا وحديثًا ،يف (استماع املوسيقى)()1؛ فمن
ً
كل االطمئنان ،نىل أكّه قد سلم من خمالفة
جتنّب االستماع ،كان قلبه مطمئنًّاّ ،
الشريعة ،سواء أكان االستماع حمرًما ،أم غري حمرم؛ فإكّه بتجنّب االستماع مل
شرعا!
حمظورا؛ فال أحد يقول :ن ّن استماع املوسيقى واجب ً
يرتكب ً
أبدا ،مهما
ّأما غري احملتاط ،فإ ّن قلبه مرتع للشكوك ،ال يكن أن
يطمئن ً
ّ
يستدل هبا املبيحون على نابحة االستماع.
كاكت األدلّة اليت
ّ
عسال ،قد اختلف الناس فيه ،فمنهم من
ومثل ذلك كمثل من أعطي ً
يقول :نكّه مسموم ،ومنهم من يقول :نكّه خال من السموم.
فاحملتاط سيتجنّب شرب العسل ،فيضمن بتجنّبه النجاة ،من اهلالك
مسموما.
مسموما ،ويضمن اطمئنان قلبه ،بسالمته من اهلالك
ً
ً
مسموما ،يف الواقع ،فيهلك
خبالف غري احملتاط ،فإ ّن العسل قد يكون
ً
وحت نن كان خاليًا من السموم ،فإ ّن شاربه جمازف ،وقلبه غري مطمئ ّن،
شاربه؛ ّ
نىل سالمته من اهلالك.
( )1اكظر :احمللّى ابآلاثر ،911-993/1 :واملوسوعة الفقهيّة.113-165/35 :
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ضطر نىل
فإن قيلّ :
ضطر نىل ذلك اضطر ًارا ،كمن ي ّ
لكن اإلكسان قد ي ّ
أكل حلم اخليل ،مع علمه ابختالف املتلّفني فيه ،بني قائل ابلتحرمي ،وقائل
ابلكراهة ،وقائل ابإلابحة(!)1
حت يف
قلت :ن ّن الضرورات ،نذا كاكت معتربةّ ،
فإهنا تبيح احملظوراتّ ،
للمضطر ذلك ،يف ابب االختالفيّات.
مقام االتّفاقيّات؛ فمن ابب أوىل ،يباح
ّ
عي،
فإ ّن
ّ
املضطر يباح له أكل حلم اخلنزير ،الثابت حتريه ابلدليل القرآينّ القط ّ
للمضطر أكل حلم اخليل ،الذي
الذي ال خيتلف فيه اةنان؛ فمن ابب أوىل يباح
ّ
اختلف يف حتريه.
اخلْنزير وما أهل به لغ ْري
قال تعاىل﴿ :نّا حرم علْيكم الْمْيـتة والدم وحلْم ْ
ور رح ٌيم﴾(.)2
اَّلل فمن ْ
اضطر غْيـر ابغ وال عاد فال ن ْمث علْيه نن اَّلل غف ٌ

فإهنم سيتخلّصون من
املنفعة الثالثة -التقريب :بسلوك املتّقني خمرج االحتياطّ ،
تفرق بينهم ،ويف تقليل املسائل ما فيه من التقريب ،والتأليف
مسائل كثرية ،كاكت ّ
بني قلوهبم ،وال سيّما ّأهنم حيتاطون؛ ابتغاء مرضاة هللا ،واتّقاء غضبه.
طالب العلم ةالةة :واحد
قال أبو طالب امل ّك ّي« :وقد كان يقول(ّ :)3
فيتورع ،وأيخذ ابالحتياط،
يطلبه؛ للعمل به ،وآخر يطلبه؛ ليعرف االختالفّ ،
حالال ،فهذا يكون هالك
وآخر يطلبه؛ ليعرف التأويل ،فيتناول احلرام ،فيجعله ً
احلق على يديه»(.)1
ّ
أيضا« :وألجل ذلك كان الفقهاء يكرهون التقليد،
وقال أبو طالب امل ّك ّي ً
( )1اكظر :املوسوعة الفقهيّة.133-135/9 :
( )2البقرة.113 :
التسرتي.
( )3القائل هو سهل
ّ
( )1قوت القلوب.333/1 :
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حت يعرف اختالف الفقهاء ،أي :فيختار
ويقولون :ال ينبغي للرجل أن يفيت؛ ّ
منها  -على علمه  -األحوط للدين ،واألقوى ابليقني»(.)1
القشريي« :ونن اختلف عليه فتاوى الفقهاء ،أيخذ
وقال أبو القاسم
ّ
ابألحوط ،ويقصد اخلروج من اخلالف ،فإ ّن الرخص فـي الشريعة للمستضعفني،
وأصحاب احلوائج ،واألشغال»(.)2
يقرب يف
ايل« :و ّ
لكن الفقيه جيتهد فيها برأيه ،و ّ
وقال أبو حامد الغز ّ
املتورع أيخذ فيه ابألحوط،
التحديدات مبا يراه ،ويقتحم فيه خطر الشبهات .و ّ
املتوسطة املشكلة  -بني األطراف املتقابلة
ويدع ما يريبه نىل ما ال يريبه .والدرجات ّ
اجلليّة  -كثرية ،وال ينجي منها ّنال االحتياط ،وهللا أعلم»(.)3
يسهلون يف أساكيد أحاديث الرتغيب
وقال ابن تيميّة« :وهلذا كاكوا ّ
يسهلون يف أساكيد أحاديث األحكام؛ أل ّن اعتقاد الوعيد حيمل
والرتهيب ،ما ال ّ
النفوس على الرتك ،فإن كان ذلك الوعيد ًّ
حقا كان اإلكسان قد ْنا ،ونن مل يكن
الوعيد ًّ
يضر اإلكسان  -نذا
حقا ،بل عقوبة الفعل ّ
أخف ،من ذلك الوعيد ،مل ّ
ترك ذلك الفعل  -خطته يف اعتقاده زًيدة العقوبة؛ ألكّه نن اعتقد كقص العقوبة،
أيضا ،وكذلك نن مل يعتقد يف تلك الزًيدة كفيًا ،وال نةبا ًات ،فقد خيطئ،
فقد خيطئ ً
فيستحق العقوبة الزائدة ،نن كاكت
هون الفعل عنده ،فيقع فيه،
ّ
فهذا اخلطأ قد ي ّ
اثبتة ،أو يقوم به سبب استحقاق ذلك ،فإذن ،اخلطأ يف االعتقاد على التقديرين
 تقدير اعتقاد الوعيد ،وتقدير عدمه  -سواء ،والنجاة من العذاب على تقديررجح ع ّامة العلماء
اعتقاد الوعيد :أقرب ،فيكون هذا التقدير أوىل .وهبذا الدليل ّ
( )1قوت القلوب.112/1 :
( )2الرسالة القشرييّة.621/2 :
( )3نحياء علوم الدين.263 :
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الدليل احلاظر على الدليل املبيح ،وسلك كثري من الفقهاء دليل االحتياط يف كثري
من األحكام ،بناء على هذا»(.)1
أيضا« :فإ ّن االحتياط ،نّا يشرع ،نذا مل تتب ّني سنّة
وقال ابن تيميّة ً
رسول هللا  ،فإذا تبيّنت السنّة ،فاتّباعها أوىل»(.)2
لكن االحتياط حسن ،ما مل خيالف السنّة املعلومة،
وقال ابن تيميّة ً
أيضاّ « :
فإذا أفضى نىل ذلك ،كان خطأ»(.)3
الشاطيب« :والشريعة مبنيّة على االحتياط واألخذ ابحلزم ،والتحّرز ِّا
وقال
ّ
عسى أن يكون طري ًقا نىل مفسدة»(.)1

( )1جمموعة الفتاوى.119-111/21 :
( )2جمموعة الفتاوى.33/26 :
( )3جمموعة الفتاوى.63/26 :
( )1املوافقات.59/3 :
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املخرج الرابع
االعتبار
التفرق ،قديًا ،وحديثًا،
هو أن يعترب املتّقون مبا وقع لغريهم ،من آاثر ّ
التفرق نىل االقتتال.
وال سيّما حني ّ
يتدي ّ
واالعتبار بتلك اآلاثر حي ّقق ةالث منافع:

املنفعة األوىل -التجنّب :من اعترب بتلك اآلاثرّ ،أدى به االعتبار ،نىل جتنّب
التفرق ،ومن مل يعترب ،فإكّه  -بال ريب  -سيقع فيما وقع فيه غريه.
أسباب ّ
فحني يرى (الـمتّقون)  -من املتلّفني واملطبّقني  -أ ّن (التفرق) قد يصل
تفرقت،
املتفرقني ،نىل حالة االقتتال ،كما حصل يف األمم السابقة ،اليت ّ
ابملختلفني ّ
من قبل؛ وكما حصل يف األمم الـمنسوبة ،نىل (اإلسالم) ،قديًا ،وحديثًا؛ فإ ّن
(مـرارة االقتتال) س ـتدعوهم ،نلـى تـجنب (أس ـباب التفرق) ،ونلـى البحث عـن
(أسباب التقريب) ،والعمل مبقتضاها.

ابحلض على التعاون.
املنفعة الثانية -التعاون :ن ّن االعتبار بتلك اآلاثر كفيل
ّ
متفرقني ،قد حتطّمت
فاملتّقون  -وهم يف سفينة النجاة  -حني يرون غريهم ّ
تفرقهم ،فغرقوا يف حبار االقتتال؛ فإ ّهنم  -أعن املتّقني -
سفنهم؛ بسبب ّ
الرب والتقوى؛ لينجوا بتعاوهنم من
سيسارعون نىل التصاحل والتعاذر ،والتعاون على ّ
تلك املهالك.
املنفعة الثالثة -التقريب :ن ّن االعتبار  -بتلك اآلاثر السيّئة للتفّرق  -كفيل
ابلتقريب بني املتّقني ،والتأليف بني قلوهبم؛ فإ ّهنم  -بتجنّبهم أسباب االختالف،
وبتعاوهنم على البحث ،عن وسائل االئتالف  -سيكوكون أقرب ،من ذي قبل.
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أمثلة للفنت املذهبيّة:
ويف كتب التاريخ ذكر لكثري من الفنت املذهبيّة ،اليت وقعت بني أبناء
فإهنا من
نْجاال؛ ّ
صحت ً
صحت تف ً
صيال ،أو ّ
املذاهب املنسوبة نىل اإلسالم؛ فإن ّ
أكرب الدواعي نىل االئتالف ،ومن أكرب النواهي عن االختالف.
ومن أبرز النصوص التارخييّة املشتملة على ذكر تلك الفنت:
 -1يف حوادث سنة (323ه) ،قال ابن األةري« :وفيها عظم أمر احلنابلة ،وقويت

العامة ،ونن وجدوا كبي ًذا أراقوه ،ونن
شوكتهم ،وصاروا يكبسون من دور الق ّواد و ّ
وجدوا مغنّية ضربوها ،وكسروا آلة الغناء ،واعرتضوا يف البيع والشراء ،ومشى الرجال
مع النساء والصبيان ،فإذا رأوا ذلك ،سألوه عن الذي معه :من هو؟ فإن أخربهم،
ونال ضربوه ،ومحلوه نىل صاحب الشرطة ،وشهدوا عليه ابلفاحشة؛ فأرهجوا
ّ
اخلرشن  -وهو صاحب الشرطة  -عاشر ْجادى اآلخرة،
بغداد؛ فركب بدر
ّ
الربهباري (احلنابلة) :ال جيتمع
حممد
واندى يف جاكيب بغداد ،يف أصحاب أِب ّ
ّ
منهم اةنان ،وال يناظرون يف مذهبهم ،وال يصلّي منهم نمامّ ،نال نذا جهر ببسم هللا
شرهم وفتنتهم،
الرمحن الرحيم ،يف صالة الصبح ،والعشاءين؛ فلم يفد فيهم ،وزاد ّ
شافعي
مر هبم
واستظهروا ابلعميان ،الذين كان أيوون املساجد ،وكاكوا نذا ّ
ّ
حت يكاد يوت ،فخرج توقيع
املذهب ،أغروا به العميان ،فيضربوكه بعصيّهمّ ،
ويوخبهم ابعتقاد التشبيه
الراضي ،بـما يقرأ على الـحنابلة ،ينكر عليهم فعلهمّ ،
وغريه.)1(»...
األول،
جوزي« :فـي آخر ربيع ّ
 -2فـي حوادث س ـنة (335ه) ،قال ابن الـ ّ

( )1الكامل يف التاريخ.111-113/1 :
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وق ـع ـ ـت ف ـت ـنـ ـة ،بـيـ ـن أهـ ـل السـ ـنّـة ،والش ـيعـة ،وكـهبـت الك ـ ـرخ»(.)1

اجلوزي« :يف رمضان ،وقعت فتنة
 -3يف حوادث سنة (311ه) ،قال ابن
ّ
عظيمة ابلكرخ؛ بسبب املذهب»(.)2
اجلوزي« :يف ْجادى األوىل ،اتّصلت
 -1يف حوادث سنة (315ه) ،قال ابن
ّ
الفنت بني الشيعة والسنّة ،وقتل بينهم خلق»(.)3

اجلوزي« :يوم اخلميس لثالث خلون
 -5يف حوادث سنة (313ه) ،قال ابن
ّ
من شعبان ،وقعت فتنة بني السنّة والشيعة ،يف القنطرة اجلديدة ،وتعطّلت اجلمعة
من الغد ،يف ْجيع املساجد اجلامعة يف اجلاكبني ،سوى مسجد برااث ،فإ ّن الصالة
َّت فيه»(.)1

اجلوزي« :عمل يف عاشوراء مثل ما
 -6يف حوادث سنة (393ه) ،قال ابن
ّ
فلما أضحى النهار
عمل يف السنة املاضية ،من تعطيل األسواق ،ونقامة النوحّ ،
يومئذ ،وقعت فتنة عظيمة ،يف قطيعة ّأم جعفر ،وطريق مقابر قريش ،بني السنّة
بعضا ،ووقعت بينهم جراحات»(.)9
والشيعة ،وهنب الناس بعضهم ً

اجلوزي« :ويف يوم األحد عاشر رجب،
 -7يف حوادث سنة (335ه) ،قال ابن
ّ
جرت فتنة بني أهل الكرخ والفقهاء ،بقطيعة الربيع ،وكان السبب أ ّن بعض
حممد بن النعمان ،املعروف
اهلامشيّني ،من أهل ابب البصرة ،قصدوا أاب عبد هللاّ ،
ضا،
عر ً
وتعرض به ت ّ
اببن املعلّم  -وكان فقيه الشيعة  -يف مسجده ،بدرب رًيحّ ،
( )1املنتظم.19/11 :
( )2املنتظم.51/11 :
( )3املنتظم.115/11 :
( )1املنتظم.126/11 :
( )9املنتظم.199/11 :

211

امتعض منه أصحابه ،فثاروا ،واستنفروا أهل الكرخ ،وصاروا نىل دار القاضي
اين( ،)1فسبّومها ،وطلبوا الفقهاء؛
أِب ّ
حممد بن األكفاينّ ،وأِب حامد األسفر ّ
ليواقعوا هبم()2؛ وكشأت من ذلك فتنة عظيمة ،واتّفق أكّه أحضر مصح ًفا( ،)3ذكر
أكّه مصحف ابن مسعود ،وهو خيالف املصاحف ،فجمع األشراف والقضاة
والفقهاء ،يف يوم اجلمعة ،لليلة بقيت من رجب ،وعرض املصحف عليهم ،فأشار
فلما كان يف
اين ،والفقهاء ،بتحريقه ،ففعل ذلك حبضرهتمّ ،
أبو حامد األسفر ّ
رجال من أهل جسر النهروان ،حضر املشهد ابحلائر،
شعبان ،كتب نىل اخلليفة أب ّن ً
ليلة النصف ،ودعا على من أحرق املصحف ،وسبّه ،فتق ّدم بطلبه ،فأخذ ،فرسم
قتله ،فتكلّم أهل الكرخ يف هذا املقتول؛ ألكّه من الشيعة ،ووقع القتال بينهم ،وبني
القالئني ،وقصد أحداث الكرخ ابب دار
أهل ابب البصرة ،وابب الشعري و ّ
أِب حامد؛ فاكتقل عنها ،وقصد دار القطن ،وصاحوا :حاكمً ،ي منصور .فبلغ
ذلك اخلليفة ،فأحفظه ،وأكفذ اخلول ،الذين على اببه؛ ملعاوكة أهل السنّة،
وساعدهم الغلمان ،وضعف أهل الكرخ ،وأحرق ما يلي بنهر الدجاج(ّ ،)1مث
عما فعل السفهاء ،فعفا
اجتمع األشراف و ّ
التجار نىل دار اخلليفة ،فسألوه العفو ّ
عنهم .فبلغ اخلرب نىل عميد اجليوش ،فسار ،ودخل بغداد ،فراسل أاب عبد هللا ابن
املعلّم ،فقيه الشيعة ،أبن خيرج عن البلد ،وال يساكنه ،ووّكل به ،فخرج يف ليلة
األحد ،لسبع بقني من رمضان ،وتق ّدم ابلقبض على من كاكت له يد يف الفتنة،
صاص من اجللوس،
فضرب قوم ،وحبس قوم ،ورجع أبو حامد نىل داره ،ومنع الق ّ
ايين) بياءين.
( )1كذا يف املطبوع( :األسفراين) بياء واحدة ،والصواب( :األسفر ّ
( )2كذا يف املطبوع( :ليواقعوا) ،واملناسب للسياق( :ليوقعوا).
مصحف).
( )3كذا يف املطبوع( :أحضر مصح ًفا) ،واملناسب للسياق( :أحضر
ٌ
( )1كذا يف املطبوع( :بنهر الدجاج) ،والصواب( :هنر الدجاج) بال ابء.
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()1
صاص عودهم نىل عادهتم
للق
سم
ور
،
د
فر
م،
ل
املع
ابن
يف
،
علي بن مزيد
ّ
ّ
ّ
فسأل ّ
التعرض للفنت»(.)2
من الكالم ،بعد أن شرط عليهم ترك ّ

احملرم ،قتلت
 -8يف حوادث سنة (111ه) ،قال ابن األةري« :يف هذه السنة ،يف ّ
()3
املعز بن ابديس ركب ومشى،
الشيعة ،هجميع بالد أفريقيّة  .وكان سبب ذلك أ ّن ّ
يف القريوان ،والناس يسلّمون عليه ،ويدعون له .فاجتاز هجماعة ،فسأل عنهم،
فقيل :هتالء رافضة ،يسبّون أاب بكر وعمر ،فقال :رضي هللا عن أِب بكر وعمر.
العامة من فورها ،نىل درب املقلي ،من القريوان  -وهو جتتمع به الشيعة
فاكصرفت ّ
طمعا يف النهب ،واكبسطت
 فقتلوا منهم ،وكان ذلك شهوة العسكر ،وأتباعهم؛ ًوحرضهم ،وسبب ذلك أكّه كان
أيدي ّ
العامة يف الشيعة ،وأغراهم عامل القريوانّ ،
املعز بن ابديس ،يريد عزله ،فأراد فساده؛ فقتل
قد أصلح أمور البلد ،فبلغه أ ّن ّ
من الشيعة خلق كثري ،وأحرقوا ابلنار ،وهنبت دًيرهم ،وقتلوا يف ْجيع أفريقيّة.
فتحصنوا به ،فحصرهم
واجتمع ْجاعة منهم نىل قصر املنصور ،قريب القريوان،
ّ
العامة ،وضيّقوا عليهم .فاشت ّد عليهم اجلوع ،فأقبلوا خيرجون ،والناس يقتلوهنم،
ّ
حت قتلوا عن آخرهم .وجلأ من كان منهم ابملهديّة ،نىل اجلامع ،فقتلوا كلّهم»(.)1
ّ
اجلوزي« :ويف هذا الشهر :اتّصلت
 -9يف حوادث سنة (111ه) ،قال ابن
ّ
حمال الشيعة والزيديّة بواسط ،واحرتقت،
الفتنة ،بني الشيعة والسنّة بواسط ،وهنبت ّ
علي بن مزيد ،واستنصروه»(.)9
وهرب وجوه الشيعة ،والعلويّني ،فقصدوا ّ
( )1كذا يف املطبوع( :فسأل) ،واملناسب للسياق( :فسئل).
( )2املنتظم.93-95/19 :
( )3كذا يف املطبوع( :أفريقية) هبمزة فوقيّة ،والصواب( :نفريقيّة) هبمزة حتتيّة.
( )1الكامل يف التاريخ.111/5 :
( )9املنتظم.121/19 :
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اجلوزي« :الفتنة بني الشيعة والسنّة
 -11يف حوادث سنة (115ه) ،قال ابن
ّ
اباب
تفاقمت ،وعمل أهل هنر ّ
اباب ،على موضعهم ،وعمل أهل الكرخ ً
القالئني ً
على الدقّاقنيِّ ،ا يليهم ،وقتل الناس على هذين البابني ،وركب املقدام أبو مقاتل،
وكان على الشرطة؛ ليدخل الكرخ ،فمنعه أهلها والعيّارون الذين فيها ،وقاتلوه،
فأحرق الدكاكني وأطراف هنر الدجاج ،ومل يتهيّأ له الدخول»(.)1
عذاري« :خرجت طائفة من الشيعة،
 -11يف حوادث سنة (113ه) ،قال ابن
ّ

حنو مئيت فارس ،بعياهلم ،وأطفاهلم ،يريدون املهديّة؛ للركوب منها ،نىل صقلّيّة،
فلما وصلوا نىل قرية كامل ،وابتوا هبا ،تنافر أهل
وبعثت معهم خيل ،تشيّعهمّ .
منهن ْجال،
املنازل عليهم ،فقتلوهم ،وفضحوا بعض شو ّ
اب النساء ،ومن كان هلا ّ
قتلوهن.)2(»...
مثّ
ّ

اجلوزي« :يف ليلة عاشوراء ،أغلق
 -12يف حوادث سنة (121ه) ،قال ابن
ّ
رجوعا نىل عادهتم األوىل يف
أهل الكرخ أسواقهم ،وعلّقوا املسوح على دكاكينهمً ،
ذلك ،وسكو ًان نىل بعد األتراك ،وكان السلطان قد احندر عنهم ،فحدةت الفتنة،
ط التعاليق،
القالئني ،وروسل املرتضى يف نكفاذ من حي ّ
ووقع القتال بينهم وبني أهل ّ
استمرت بعد ذلك ،وقتل من الفريقني ،وخّربت
فح ّ
ط ،والفتنة قائمة بني العو ّام ،و ّ
القالئني من ينع القتال»(.)3
ع ّدة دكاكني ،ورتّب بني الدقّاقني و ّ

اجلوزي« :تق ّدم يف ليلة عاشوراء ،نىل
 -13يف حوادث سنة (111ه) ،قال ابن
ّ
أهل الكرخ ّأال ينوحوا ،وال يعلّقوا املسوح ،على ما جرت به عادهتم؛ خوفًا من
( )1املنتظم.129/19 :
( )2البيان املغرب.233/1 :
( )3املنتظم.211/19 :
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الفتنة ،فوعدوا ،وأخلفوا ،وجرى بني أهل السنّة والشيعة ما يزيد عن احل ّد من
حت عرب األتراك ،وضربوا اخليم»(.)1
اجلرح والقتلّ ،

اجلوزي« :وفـي ّأول صفـر :تـج ّددت
 -11يف حوادث سنة (113ه) ،قال ابن
ّ
الفتنة ،بني السنّة ،والشيعة ،وكان االتّفاق الذي حكيناه ،بيـن السنّة والشيعة غري
مأمون االكتقاض؛ لما فـي الصدور ،فمضت عليه مديدة ،وشرع أهل الكرخ ،فـي
القالئني فـي عمل ما بقي من بنائهم ،وفرغ أهل الكرخ
السماكني ،وأهل ّ
بن ـاء ابب ّ
()2
وعلي
د
حم
ـ
"م
وه:
ـ
ك
تر
اجا ،وكتبوا ابلذهب على آخر
من بنياكـهم ،وعملوا أبر ً
ّ
ّ
خيـر البشر"؛ فأككر أهل السنّة ذلك ،وأاثروا الشـ ـّر ،و ّادعوا أ ّن الـمكتوب:
وعلي خري البشر ،فمن رضي ،فقد شكر ،ومن أبـى ،فقد كفر"؛ فأككر
"مـ ّ
حمد ّ
أهل الكرخ هذه الزًيدة ،واثرت الفتنة ،وآلت نلـى أخذ ةياب الناس ،فـي الطرقات،
ومنع أهل ابب الشعري ،من حـمل الـماء من دجلة ،نلـى الكرخ ،ورواضعه،
واكضاف نىل هذا اكقطاع الـماء ،عن هنر عيسى ،فبيعت الراوية بقرياط ،نذا
خفرت؛ فلحق الضعفاء  -بذلك  -مش ّقة عظيمة ،وغلّقت األسواق ،ووقفت
الـمعايش ،ومضى بعض سفهاء أهل الكرخ ابلليل ،فأخذوا من دجلة الصراة ع ّدة
رواًي ،وصبّوها فـي حباب ،كصبوها فـي األسواق ،وخلطوا بـها ماء الورد ،وصاحوا:
"السبيل" ،وعمدوا نىل سـماريّة ،فـي مشرعة ابب الشعري ،فأخذوها ،ومحلوها نلـى
".
السماكني .مـحا أهل الكرخ ما كتبوه من "خري البشر" ،وجعلوا عوضه" :
ّ
وعلي"؛ وتـجاوزوا
اآلجر ،الذي عليهّ " :
وقال أهل السنّة :ما كقنع ّنال بقلع ّ
حممد ّ
فلما كان يوم األربعاء
"حي على خري العمل"ّ .
هذا الـحال نىل الـمطالبة ِبسقاط ّ
( )1املنتظم.313/19 :
( )2كذا يف املطبوع ،والصواب( :آج ـ ّـر) ابجليم.

215

لسبع بقيـن ،من صفر ،اجتمع من أهل السنّة عدد ،يفوت اإلحصاء ،وعبـروا نلـى
دار الـخالفة ،ومألوا الشوارع ،والرحاب ،واخرتقوا الدهاليز ،واألبواب ،وزاد اللغط،
السماكني ،فأحرقوا
وقيل هلم :سنبحث عن هذا ،وهجم أهل ّ
القالئني على ابب ّ
اسود
بواري كاكت مسبلة فـي وجهه ،فبادر أهل الكرخ ،وطفئت النار ،وبيّضوا ما ّ
من الباب ،وقويت احلرب ،وكثر القتل ،واكقطعت الـجمعة ،فـي مسجد برااث؛ أل ّن
الشيعة كقلوا الـمنرب ،والقبلة منه ،وأشفقوا من األصحار .وظهر عيّار يعرف
ابلطقطقي ،من أهل درزجيان ،وحضر الديوان ،واستتيب ،وجرى منه  -فـي معاملة
ّ
محال ،وقتلهم على االتّصال  -ما عظمت فيه البلوى،
أهل الكرخ ،وتتبّعهم فـي الـ ّ
القالئيـن ،ورموا العذرة،
واجتمع أهل الكرخ ،وقت الظهرية ،فه ّدمت حائـط ابب ّ
الطقطقي رجليـن ،وصلبهما ،على هذا الباب ،بعد أن قتل
على حائطه ،وقطع
ّ
ةالةة ،من قبل ،وقطع رؤوسهم ،ورمى بـها ،نلـى أهل الكرخ ،وقـال :تغ ّدوا برؤوس،
وتوعدهم نن لـم
ومضى نلـى درب الزعفراكـ ّي ،فطالب أهله ،بـمئة ألف دينارّ ،
يفعلوا ابإلحراق ،فالطفوه ،فاكصرف ،ووافاهم من الغد ،فقاتلوه ،فقتل منهم رجل
مي ،فحمل نلـى مقابر قريش .واستنفر البلد ،وكقب مشهد ابب التنب،
هاشـ ّ
وكـهب ما فيه ،وأخرج جـماعة ،م ـن القبـ ـور ،فأحرقوا ،مث ـل العوفـ ّي ،والناشئ،
جذوعي ،وكقل من املكان ْجاعة موتى ،فدفنوا فـي مقابر شـتّـى ،وطرح النار
والـ
ّ
فـي الرتب القدية ،والـحديثة ،واحرتق الضريـحان ،والقبّتان الساج ،وحفروا أحد
الضريـحيـن؛ ليخرجوا م ـن فيه ،ويدفنوه بقبـر أمحد ،فبادر النقيب والناس ،فمنعوهم،
فلما عرف أهل الكرخ ما جرى ،صاروا نلـى خان الفقهاء الـحنفيّني ،بقطيعة
ّ
الربيع ،فأخذوا ما وجدوا ،وأحرقوا الـخان ،وكبسوا دور الفقهاء ،فاستدعي
حممد ،وأمر ابلعبور ،فقال :قد جرى ما لـم يـجر مثله ،فإن عرب معي الوزير،
أبو ّ
عبـرت ،فقويت يده ،وأظه ـر أهل الكرخ الـح ـزن ،وقعدوا فـي األسـواق؛ للعـ ـزاء،
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الكل ،خرب البلد،
وعلّقوا الـمسوح ،على الدكاكني ،فقال الوزير :نن واخذان ّ
فاألصلح التغاضي»(.)1
اجلوزي« :عود الفنت بني السنّة
 -15يف حوادث سنة (119ه) ،قال ابن
ّ
وعلي خري البشر"،
والشيعة ،وخرق السياسة ...وكقض ما كتب عليهّ " :
حممد ّ
وطرحت النار يف الكرخ ابلليل والنهار ...ويف هذه السنة :أعلن بنيسابور لعن
األشعري.)2(»...
أِب احلسن
ّ
اجلوزي« :وقعت بني احلنابلة
 -16يف حوادث سنة (111ه) ،قال ابن
ّ
أتخر األشاعرة عن اجلمعات؛ خوفًا من احلنابلة»(.)3
حت ّ
واألشاعرة فتنة عظيمة؛ ّ

 -17يف حوادث سنة (111ه) ،قال ابن األةري« :يف هذه السنة ،وقعت الفتنة
الفراء،
لي بن ّ
بني الفقهاء الشافعيّة ،والـحنابلة ،ببغداد؛ ومق ّدم احلنابلة :أبو ع ّ
العامة الـجـم الغفيـر ،وأككروا الـجهـر ببسم هللا الرمحن
وابن
التميمي .وتبعهم من ّ
ّ
الرحيم ،ومنعوا من الرتجيع يف األذان ،والقنوت يف الفجر ،ووصلوا نىل ديوان
اخلليفة ،ومل ينفصل حال .وأتى احلنابلة نىل مسجد ،بباب الشعري ،فنهوا نمامه
حت ال
عن اجلهر ابلبسملة؛ فأخرج مصح ًفا ،وقال :أزيلوها من املصحفّ ،
أتلوها»(.)1
شوال ،وقعت الفتنة
 -18يف حوادث سنة (163ه) ،قال ابن
ّ
اجلوزي« :يف ّ

القشريي،
بني احلنابلة واألشعريّة ،وكان السبب أكّه ورد نىل بغداد أبو كصر ابن
ّ
املتعصب
يذم احلنابلة ،وينسبهم نىل التجسيم ،وكان
ّ
وجلس يف النظاميّة ،وأخذ ّ
( )1املنتظم.331-323/19 :
( )2املنتظم.311/19 :
( )3املنتظم.311/19 :
( )1الكامل يف التاريخ.329/5 :
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القشريي،
ازي نىل كصرة
له أبو سعد
ّ
الصويف ،ومال الشيخ أبو نسحاق الشري ّ
ّ
وكتب نىل النظام يشكو احلنابلة ،ويسأله املعوكة ،ويسأل الشريف أاب جعفر ،وكان
القشريي على كيّة الصالة ،يف جامع الرصافة ،يوم
مقيما ابلرصافة ،فبلغه أ ّن
ّ
ً
اجلمعة ،فمضى نىل ابب املراتب ،فأقام ّأًي ًما ... ،واتّفقوا على اهلجوم على
لرد
الشريف أِب جعفر يف مسجده ،واإليقاع به ،فرتّب الشريف ْجاعة أع ّدهم؛ ّ
ابآلجر،
فلما وصل أولئك نىل ابب املسجد ،رماهم هتالء
خصومة ،نن وقعتّ ،
ّ
اآلجر نىل حاجب الباب ،وقتل من أولئك خيّاط ،من
فوقعت الفتنة ،ووصل ّ
ابَّللً ،ي منصور؛
النوِب :املستنصر ّ
سوق الثالاثء ،وصاح أصحاهبا ،على ابب ّ
ازي ،ومضى
هتمة للديوان مبعرفة احلنابلة،
ً
وتشنيعا عليه ،وغضب أبو نسحاق الشري ّ
رده عن رأيه،
نىل ابب الطاق ،وأخذ يف نعداد أهبة السفر ،فأكفذ نليه اخلليفة من ّ
فبعث الفقهاء أاب بكر
الشاشي وغريه من النظام ،يشرح له احلال ،فجاء كتاب
ّ
النظام نىل الوزير فخر الدولة ،ابالمتعاض ِّا جرى ،والغضب لتسلّط احلنابلة على
ونين أرى حسم القول فيما يتعلّق ابملدرسة اليت بنيتها ،يف أشياء
الطائفة األخرىّ ،
من هذا اجلنس»(.)1
 -19يف حوادث سنة (119ه) ،قال ابن األةري« :ورد نىل بغداد  -هذه السنة
أشعري املذهب ،وكان قد
املغرِب الواعظ ،وكان
البكري
 الشريف أبو القاسمّ
ّ
ّ
وسريه نىل بغداد ،وأجرى عليه اجلراية الوافرة،
قصد كظام امللك ،فأحبّه ،ومال نليهّ ،
فوعظ ابملدرسة النظاميّة ،وكان يذكر احلنابلة ،ويعيبهم ،ويقول﴿ :وما كفر
()2
لكن أصحابه كفروا"،
و
أمحد،
كفر
ما
"وهللا
،
سلْيمان ولكن الشياطني كفروا﴾
ّ
( )1املنتظم.152-151/16 :
( )2البقرة.112 :
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القالئني ،فجرى
يوما دار قاضي القضاة ،أِب عبد هللا الدامغاينّ ،بنهر ّ
مثّ نكّه قصد ً
بني بعض أصحابه ،وبني احلنابلة مشاجرةّ ،أدت نىل الفتنة ،وكثر ْجعه ،فكبس
الفراء ،وأخذ كتبهم ،وأخذ منها كتاب الصفات ،ألِب يعلى ،فكان يقرأ،
دور بن ّ
الكرسي؛ للوعظ ،فيشنّع به عليهم ،وجرى له معهم
بني يديه ،وهو جالس على
ّ
خصومات وفنت»(.)1
اجلوزي« :يف شعبان بدأت الفنت بني
 -21يف حوادث سنة (115ه) ،قال ابن
ّ
حت
أهل الكرخ ّ
وحمال السنّة ،وهنبت قطعة من هنر الدجاج ،وقلعت األخشابّ ،
الشر»(.)2
حت ّ
خيما هناكّ ،
من املساجد ،وضرب الشحنة ً
اككف ّ

شوال ،وقعت الفتنة
 -21يف حوادث سنة (113ه) ،قال ابن
ّ
اجلوزي« :يف ّ
بني السنّة والشيعة ،وتفاقم األمر ،نىل أن هنبت قطعة من هنر الدجاج ،وطرحت
الشرقي :هذا مال
النار ،وكان ينادى على هنوب الشيعة ،نذا بيعت يف اجلاكب
ّ
الروافض ،وشراؤه وَلّكه حالل»(.)3
ط أَ الوفاء
 -22يف حوادث سنة (152ه) ،قال ابن
اجلوزي« :وكقلت من خ ّ
ّ
ابن عقيل ،قال :عظمت الفتنة اجلارية بني السنّة ،وأهل الكرخ ،فقتل فيها حنو
شهورا ،من سنة اةنتني وَثاكني وأربع مئة ،واكقهر الشحنة،
مئيت قتيل ،ودامت ً
بعضا ،يف الطرقات ،والسفن ،فيقتل
و ّاحتش السلطان ،وصار العو ّام يتبع بعضهم ً
القوي الضعيف ،وأيخذ ماله ،وكان الشباب قد أحدةوا الشعور واجلمم ،ومحلوا
ّ
وسب أهل الكرخ
السالح ،وعملوا الدروع ،ورموا عن
القسي ّ
ابلنشاب والنبلّ ،
ّ
( )1الكامل يف التاريخ.125/5 :
( )2املنتظم.211/16 :
( )3املنتظم.293/16 :
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النيب  .ومل
الصحابة ،وأزواج رسول هللا  ،على السطوح ،وارتفعوا نىل ّ
سب ّ
أجد من س ّكان الكرخ  -من الفقهاء ،والصلحاء  -من غضب ،وال اكزعج عن
مساكنتهم»(.)1
اجلوزي« :وزادت الفنت يف بغداد،
 -23يف حوادث سنة (921ه) ،قال ابن
ّ
وتعرض أصحاب أِب الفتوح ،مبسجد ابن جردة ،فرْجوا ،ورجم معهم أبو الفتوح،
ّ
وكان نذا ركب يلبس احلديد ،ومعه السيوف اجمل ّذبة ،حتفظه ،مثّ اجتاز بسوق
الثالاثء ،فرجم ،ورميت عليه امليتات .ومع هذا يقول" :ليس هذا الذي كتلوه كالم
احلقيقي قائم ابلنفس" .فينفر أهل السنّة ،كلّما
هللا ،نّا هو عبارة وجماز ،والكالم
ّ
فلما كان اليوم الذي دفن فيه أبو احلسن ابن الفاعوس ،اكقلبت بغداد
مسعوا هذاّ ،
سن،
ملوته ،وغلّقت األسواق ،وكان احلنابلة يصيحون ،على عادهتم" :هذا يوم ّّ
أشعري" ،ويصرخون؛ بسبب أِب الفتوح ،فمنعه املسرتشد
قشريي ،وال
حنبلي ،ال
ّ
ّ
ّ
من اجللوس ،وأمر ّأال يقيم ببغداد ،وكان ابن صدقة ييل نىل مذهب أهل السنّة،
فنصرهم»(.)2
 -21يف حوادث سنة (939ه) ،قال ابن كثري« :ويف هذه السنة ،وقعت فتنة،
املقدسي؛ وذلك أكّه كان يتكلّم ،يف مقصورة
الغن
ّ
بدمشق؛ بسبب احلافظ عبد ّ
يوما شيئًا من العقائد ،فاجتمع القاضي حميي
احلنابلة ،ابجلامع
األموي ،فذكر ً
ّ
لعي ،ابلسلطان املعظّم ،واألمري صارم
كي ،وضياء الدين اخلطيب الدو ّ
الدين بن الز ّ
الدين بزغش ،فعقد له جملس ،فيما يتعلّق مبسألة االستواء على العرش ،والنزول،
استمر احلافظ على ما
واحلرف ،والصوت ،فوافق النجم
احلنبلي بقيّة الفقهاء ،و ّ
ّ
( )1املنتظم.253/16 :
( )2املنتظم.219/11 :
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يقوله ،مل يرجع عنه ،واجتمع بقيّة الفقهاء عليه ،وألزموه ِبلزامات شنيعة ،مل
كل هتالء على الضاللة ،وأكت وحدك على
يلتزمهاّ ،
حت قال له األمري بزغشّ :
احلق؟! قال :كعم .فغضب األمري عند ذلك ،وأمر بنفيه من البلد ،فاستنظره ةالةة
ّ
ّأًيم ،فأكظره ،وأرسل بزغش األسارى من القلعة ،فكسروا منرب احلافظ ،وتعطّلت
صالة الظهر ،يومئذ ،يف حمراب احلنابلة ،وأخرجت اخلزائن ،والصناديق ،اليت كاكت
هناك ،وجرت خبطة شديدة ،كعوذ ابهلل ،من الفنت ،ما ظهر منها ،وما بطن»(.)1
ن ّن جرائم التكفري والقتل واالغتصاب والنهب والتخريب واإلحراق ،اليت
ارتكبها بعض القادة واجلنود ،واملتلّفني واملقلّدين :ال يكن أن تصدر من أانس
حق تقاته ،ونن كاكوا ينتسبون نىل (اإلسالم).
يتّقون هللاّ ،
يسوغون ألكفسهم ارتكاهبا؛
وأعجب ما يف تلك اجلرائم أ ّن مرتكبيها ّ
بدعوى كصرة (الطائفة الـمح ّقـة)؛ فهل كان اغتصاب كساء الطوائف املخالفة،
قتلهن من أصول (الطائفة الـمح ّقـة)؟!!!
قبل ّ
حيل ألحد من هذه الطوائف أن تك ّفر األخرى،
قال ابن تيميّة« :فال ّ
تستحل دمها وماهلا ،ونن كاكت فيها بدعة حمققة؛ فكيف نذا كاكت املك ّفرة
وال
ّ
أيضا؟ وقد تكون بدعة هتالء أغلظ ،وقد تكون بدعة هتالء أغلظ،
هلا مبتدعة ً
ْجيعا ج ّهال حبقائق ما خيتلفون فيه .واألصل أ ّن دماء املسلمني،
والغالب ّأهنم ً
حتل ّنال ِبذن هللا،
وأمواهلم ،وأعراضهم :حمرمة ،من بعضهم على بعض ،ال ّ
ورسوله»(.)2

( )1البداية والنهاية.631-653/16 :
( )2جمموعة الفتاوى.111-116/3 :
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املذهيب:
من آاثر االقتتال
ّ
التفرق واالقتتال ،بني املنتسبني نىل اإلسالم ،قديًا وحديثًا ،نىل
لقد ّأدى ّ
نضعافهم؛ فاستقوى أعداؤهم ،واحتلّوا بالدهم ،وقتلوا رجاهلم ،وهنبوا أمواهلم،
وسبوا كساءهم ،ودكّسوا مساجدهم ،وأذلّوهم غاية اإلذالل ،وأذاقوهم الويالت.
اجلوزي« :وفيها يف شعبان ،أخذ الفركج دمياط ،وكان املعظّم
قال سبط ابن
ّ
اجلرخي يف مخس مئة راجل ،فهجموا على اخلنادق،
جهز نليها الناهض ابن
قد ّ
ّ
اجلرخي ومن كان معه ،وص ّفوا رؤوس القتلى على اخلنادق ،وكان قد
فقتل ابن
ّ
طموها ،وضعف أهل دمياط ،وأكلوا امليتات ،وعجز الكامل عن كصرهتم ،ووقع
ّ
فيهم الوابء والفناء ،فراسلوا الفركج على أن يسلّموا نليهم البلد ،وخيرجوا منه
األقساء ،وحلّفوهم على ذلك ،فركبوا يف املراكب،
أبهليهم وأمواهلم ،واجتمع ّ
الرب ،وفتح هلم أهل دمياط األبواب ،فدخلوا ،ورفعوا أعالمهم
وزحفوا يف البحر و ّ
أسرا ،وابتوا تلك
على السور ،وغدروا أبهل دمياط ،ووضعوا فيهم السيف ً
قتال و ً
الليلة ،يف اجلامع ،يفجرون ابلنساء ،ويفضحون البنات( ،)1وأخذوا املنرب،
واملصاحف ورؤوس القتلى ،وبعثوا هبا نىل اجلزائر ،وجعلوا اجلامع كنيسة»(.)2
وقال ابن كثري« :وفيها جاءت الفركج يف حنو من ةالث مئة مركب،
قاصدين دًير مصر من انحية دمياط ،فدخلوها فجأة ،فقتلوا من أهلها خل ًقا
ست مئة امرأة،
حنوا من ّ
كثرياّ ،
ً
وحرقوا املسجد اجلامع ،واملنرب ،وأسروا من النساء ً
من املسلمات مئة ومخسة وعشرون ،والباقيات من كساء القبط ،وأخذوا من
( )1كذا يف املطبوع( :ويفضحون البنات) ،واملراد( :اغتصاب البنات العذارى) ،اكظر :تكملة
النص ،وعزاه
املعاجم العربيّة .53/5 :وكقل ابن تغري بردي  -عن سبط ابن
اجلوزي  -هذا ّ
ّ
(ويفتضون البنات) ،اكظر :النجوم الزاهرة.235/6 :
نليه ،مع فروق يسرية ،وفيه:
ّ
( )2مرآة الزمان.235/22 :
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كثريا ًّ
كل جهة ،فكان
جداّ ،
األسلحة واألمتعة واملغامن شيئًا ً
وفر الناس منهم يف ّ
من غرق يف حبرية تنّيس أكثر ِّن أسروه ،مثّ رجعوا على محيّة ،ومل يعرض هلم أحد،
حت رجعوا بالدهم ،لعنهم هللا وقبّحهم»(.)1
ّ
أيضا« :فيه وردت األخبار مبا وقع من األمر الفظيع مبدينة
وقال ابن كثري ً
اإلسكندريّة من الفركج  -لعنهم هللا  -وذلك ّأهنم وصلوا نليها يف يوم األربعاء
جيشا ،وال حافظًا
احملرم ،فلم جيدوا هبا انئبًا ،وال ً
الثاين والعشرين من شهر هللا ّ
حرقوا أبو ًااب كثرية
انصرا ،فدخلوها يوم اجلمعة ،بكرة النهار ،بعد ما ّ
للبحر ،وال ً
فسادا ،يقتلون الرجال ،وأيخذون األموال ،وأيسرون النساء
منها ،وعاةوا يف أهلها ً
العلي الكبري املتعال ،وأقاموا هبا يوم اجلمعة ،والسبت،
واألطفال ،فاحلكم هلل ّ
ري،
واألحد ،واالةنني ،والثالاثءّ ،
فلما كان صبيحة يوم األربعاء قدم الشاليش املص ّ
كثريا يقاربون األربعة آالف،
فأقلعت الفركج  -لعنهم هللا  -عنها ،وقد أسروا خل ًقا ً
وهبارا ،وغري ذلك ما ال حي ّد وال يوصف ،وقدم
وأخذوا من األموال ذهبًا ،وحر ًيراً ،
وحتولت الغنائم
السلطان واألمري الكبري يلبغا ،ظهر يومئذ ،وقد تفارط احلالّ ،
كلّها نىل الشواين ابلبحر ،فسمع لألسارى  -من العويل والبكاء والشكوى واجلأر
أصم
نىل هللا واالستغاةة به وابملسلمني  -ما قطّع األكباد ،وذرفت له العيون ،و ّ
األمساع ،فإ ّان هلل ون ّان نليه راجعون»(.)2
وقال ابن تغري بردي« :فاهنزم املسلمون ،فنزلوا نىل البلد ،وهرب الناس نىل
الصخرة واألقصى ،واجتمعوا هبا ،فهجموا عليهم ،وقتلوا يف احلرم مئة ألف ،وسبوا
مثلهم ،وقتلوا الشيوخ والعجائز ،وسبوا النساء ،وأخذوا من الصخرة واألقصى
( )1البداية والنهاية.391-393/11 :
( )2البداية والنهاية.116-119/15 :
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كل قنديل ألف مثقال ،ومنها مخسون
سبعني ً
قنديال ،منها عشرون ذهبًا ،يف ّ
وست مئة درهم ابلشام ّي ،وأخذوا تنّ ًورا من
ّ
كل قنديل ةالةة آالف ّ
فضة ،يف ّ
رطال ابلشام ّي ،وأخذوا من األموال ما ال حيصى .وكان بيت
فضة ،زكته أربعون ً
ّ
ست عشرة من اهلجرة -
املقدس  -منذ افتتحه عمر بن اخلطّاب  ،يف سنة ّ
مل يزل أبيدي املسلمني ،نىل هذه السنة»(.)1
أيضا« :مثّ ن ّن الفركج لـ ّما علموا حبال أهل طرابلس،
وقال ابن تغري بردي ً
احلجة،
وحت ّققوا أمرهم ،محلوا محلة رجل واحد ،يف يوم االةنني حادي عشر ذي ّ
وهجموا على طرابلس ،فأخذوها ،وهنبوها ،وأسروا رجاهلا ،وسبوا كساءهم ،وأخذوا
أمواهلا ،وذخائرها؛ وكان فيها ما ال حيصى ،وال حيصر ،واقتسموها بينهم»(.)2
أيضا« :فيها جاءت الفركج محاة ،بغتة ،وأخذوا
وقال ابن تغري بردي ً
الغساالت ،من ابب البلد ،على العاصي ،وخرج نليهم امللك املنصور بن
النساء ّ
تق ّي الدين ،وقاتلهم وةبت ،وأبلى بالء حسنًا .وكسر الفركج عسكره ،فوقف على
أحدا»(.)3
الساقة ،ولوال وقوفه ما أبقوا من املسلمني ً
ّ
تخيلوا:
حيل
لألجنيب املسلم
حيل لغري املسلم أن ّ
يتزوجها ،وال ّ
املرأة املسلمة ،اليت ال ّ
ّ
عمتها ،أو ابن خالتها  -أن ينظر
عمها ،أو ابن خاهلا ،أو ابن ّ
 ولو كان ابن ّحيل
حيل
لألجنيب املسلم أن يلمسها ،وال ّ
نىل ما جيب سرته من جسدها؛ وال ّ
ّ
لألجنيب املسلم  -ولو كان أتقى األتقياء  -أن خيلو هبا.
ّ
الـمرأة الـمسلمة ،التـي اختلف الفقهاء ،فـي جواز الكشف ،عن وجهها،
( )1النجوم الزاهرة.113/9 :
( )2النجوم الزاهرة.151/9 :
( )3النجوم الزاهرة.151-156/6 :
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األجنيب الـمسلم لصوهتا(.)1
األجنيب الـمسلم؛ واختلفوا فـي جواز سـماع
بـحضور
ّ
ّ
تلك اجلوهرة األةرية املصوكة ،تبيت ألعوبة مسبيّة ،أبيدي ف ّساق الفرْنة -
لعنهم هللا  -يتناوبون على الفجور هبا ،يف املسجد اجلامع!!!!!!!
التفرق واالقتتال  -أن كتذ ّكر تلك
فما أحراان  -كلّما دعاان الشيطان نىل ّ
العبارة الفاجعة املوجعة ،الباكية املبكية:
(وباتوا تلك الليلة ،في الجامع ،يفجرون بالنساء ،ويفضحون البنات).

العلي العظيم.
فال حول وال ّقوة ّنال ابهلل ّ
غريوا وب ّدلوا واعتنقوا البدع وأحدةوا الطرق
قال ابن ابز« :فإ ّن الناس لـ ّما ّ
كل حزب مبا لديهم
املختلفةّ ،
تفرقوا يف دينهم ،والتبس عليهم أمرهم ،وصار ّ
فرحون ،وطمع فيهم األعداء ،واستغلّوا فرصة االختالف ،وضعف الدين،
كل طائفة ملا أحدةته من الطرق املضلّة ،والبدع
واختالف املقاصدّ ،
وتعصب ّ
حت آلت حال املسلمني ،نىل ما هو معلوم اآلن ،من الضعف
املنكرةّ ،
ْجيعا هو الرجوع
واالختالف ،وتداعي األمم عليهم ،فالواجب على أهل اإلسالم ً
التمسك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة ،وأخذها من منبعها
نىل دينهم و ّ
املطهرة ،والتواصي بذلك ،والتكاتف
الصايف :الكتاب العزيز ،والسنّة الصحيحة ّ
على حتقيقه يف ْجيع اجملاالت التشريعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة واالجتماعيّة وغري
كل ما خيالف ذلك أو يفضي نىل التباسه أو
كل احلذر من ّ
ذلك ،واحلذر ّ
عزهتم املسلوبة ،ويرجع نليهم جمدهم
التشكيك فيه ،وبذلك ترجع نىل املسلمني ّ
األةيل ،وينصرهم هللا على أعدائهم ،وي ّكن هلم يف األرض»(.)2
( )1اكظر :املوسوعة الفقهيّة.99-91/2 :
متنوعة.115/1 :
( )2جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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املخرج الخامس
االعتـراف
عمال؛ وأن
هو أن يعرتف املتّقون أبخطائهم ،حني خيطئون،
اعتقادا ،أو ً
ً
عمال؛ وأن يعرتف اجلاهل منهم
ابحلق الذي عليه خمالفوهم،
اعتقادا ،أو ً
ً
يعرتفوا ّ
العزة ابإلمث ،فيأكف من االعرتاف؛ وأن
هجهله ،حني جيهل حقيقة ما ،وال أتخذه ّ
يعرتف أب ّن خمالفيه معذورون ،حني يستح ّقون العذر ،فال يسارع نىل التكفري
والتفسيق والتبديع.
واالعرتاف حي ّقق ةالث منافع:

التعصب سببًا من
التعصب ،فإذا كان ّ
املنفعة األوىل -اهلداية :االعرتاف خالف ّ
بكل
أسباب التضليل؛ فإ ّن االعرتاف سبب من أسباب اهلداية؛ أل ّن من يعرتف ّ
ما جيب االعرتاف به ،سيكون ابعرتافه معينًا على بيان احلقيقة ،اليت خيتلف فيها
املختلفون.
فإذا اعرتف املتلّفون أبخطائهم ،كاكت اعرتافاهتم سببًا ،يف هداية من كان
يقلّدهم ،يف أخطائهم؛ فال يلك املقلّد  -بعد هذه االعرتافات  -أن يستمسك
ابآلراء الباطلة ،اليت كان يقلّد فيها املتلّفني املعرتفني؛ ألكّه نن فعل ذلك ،فقد
تعصب ،خيرجه من ْجلة املتّقني.
كشف عن ّ
املنفعة الثانية -االنتصاح :هو مبعَن قبول النصيحة ،وهو قبول ال يكن أن
أبدا،
املتعصب ال يرضى ً
متعصب ،أيكف من االعرتاف أبخطائه؛ أل ّن ّ
يصدر من ّ
أبن يظهر يف منزلة ،دون منزلة من خيالفه.
أهال لذلك؛ أل ّن
ّأما نذا كان من املعرتفني ،فإكّه سيقبل كصيحة من يراه ً
قطعا.
االكتصاح أهون عليه من االعرتاف ً
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فقد تقبل كصيحة أحدهم ،م ّدعيًا أكّك قد سبقته نىل معرفة تلك احلقيقة؛
سيب ،وأ ّن
ولكنّك حني تعرتف له أبخطائك ،فأكت تشهد على كفسك ابجلهل النّ ّ
خمالفك  -الذي خالفك يف أخطائك  -كان أعلم منك ابحلقيقة.
املنفعة الثالثة -التقريب :االعرتاف بصوره كلّها وسيلة ،من أكرب وسائل
التقريب ،بني املتّقني؛ ألكّه وسيلة للهداية والبيان واإلرشاد ،نىل احلقائق اليت
اختلف فيها ،وهو وسيلة لالكتصاح ،ويف ذلك ما فيه من التقارب والتعاون
والتآلف والتآخي.
تقرب بني املتّقني ،وتتلّف بني قلوهبم ،فيصبحوا،
ومن شأن هذه األمور أن ّ
بعضا ،حني يستح ّقون العذر،
بنعمة هللا ،نخوا ًان متحابّني متعاوكني ،يعذر بعضهم ً
ويعرتف بعضهم لبعض ،مبا يستح ّقه ،من الثناء واملوافقة والتأييد ،ويقبل بعضهم
كصيحة بعض ،ونرشاده.
حت
اِب« :وقال بعضهم :ن ّن من الناس من يولع ابخلالف أ ً
بداّ ،
قال اخلطّ ّ
أحدا ،وال جيامعه على رأي ،وال يواتيه على
نكّه يرى أ ّن أفضل األمور ّأال يوافق ً
احلق ،وال ينصره ،وال يعتقده دينًا
حمبّة ،ومن كان هذا عادته ،فإكّه ال يبصر ّ
حت نكّك لو رمت
يتعصب لرأيه ،وينتقم لنفسه ،ويسعى يف مرضاهتا؛ ّ
ومذهبًا؛ نّا ّ
تعمد خلالفك فيه،
أن ّ
ترتضاه ّ
وتوخيت أن توافقه على الرأي الذي يدعوك نليهّ ،
األول؛ فإن عدت يف ذلك نىل وفاقه،
ومل يرض بهّ ،
حت ينتقل نىل كقيض قوله ّ
عاد فيه نىل خالفك»(.)1
احلق ،بنوع جدل،
العام ّي ،نذا صرف عن ّ
ايل« :وأ ّما ّ
وقال أبو حامد الغز ّ
تعصبهم ،وقع
التعصب لألهواء؛ فإذا اشت ّد ّ
يكن أن يـرّد نليه مبثله ،قبل أن يشت ّد ّ
( )1العزلة.166 :
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يرسخ العقائد يف النفوس ،وهو من آفات علماء
اليأس منهم؛ نذ ّ
التعصب سبب ّ
للحق ،وينظرون نىل املخالفني ،بعني االزدراء
السوءّ ،
التعصب ّ
فإهنم يبالغون يف ّ
واالستحقار؛ فتنبعث منهم الدعوى ابملكافأة واملقابلة واملعاملة ،وتتوفّر بواعثهم
التمسك ،مبا كسبوا نليه ،ولو جاءوا
على طلب كصرة الباطل ،ويقوى غرضهم يف ّ
التعصب والتحقري
من جاكب اللطف والرمحة والنصح يف اخللوة  -ال يف معرض ّ
 لنجحوا فيه ،ولكن لـ ّما كان اجلاه ال يقوم ّنال ابالستتباع ،وال يستميل األتباعذاب
التعصب عادهتم وآلتهم ،ومسّوه ًّ
التعصب واللعن والشتم للخصومّ ،اختذوا ّ
مثل ّ
وكضاال عن املسلمني ،وفيه  -على التحقيق  -هالك اخللق ،ورسوخ
عن الدين،
ً
البدعة يف النفوس»(.)1
أيضا« :اعلم وحت ّقق أ ّن املناظرة  -املوضوعة لقصد
ايل ً
وقال أبو حامد الغز ّ
الغلبة واإلفحام ،ونظهار الفضل والشرف ،والتش ّدق عند الناس ،وقصد املباهاة
واملماراة ،واستمالة وجوه الناس  -هي منبع ْجيع األخالق املذمومة ،عند هللا،
عدو هللا ،نبليس .وكسبتها نىل الفواحش الباطنة ،من الكرب والعجب
احملمودة عند ّ
وحب اجلاه وغريها ،كنسبة شرب اخلمر نىل
واحلسد واملنافسة وتزكية النفس ّ
الفواحش الظاهرة ،من الزَ والقذف والقتل والسرقة .وكما أ ّن الذي خ ّري بني
الشرب وسائر الفواحش ،استصغر الشرب ،فأقدم عليه ،فدعاه ذلك نىل ارتكاب
حب اإلفحام ،والغلبة يف
بقيّة الفواحش يف سكره؛ فكذلك من غلب عليه ّ
املناظرة ،وطلب اجلاه واملباهاة ،دعاه ذلك نىل نضمار اخلبائث كلّها ،يف النفس،
وهيّج فيه ْجيع األخالق املذمومة»(.)2
( )1نحياء علوم الدين.91 :
( )2نحياء علوم الدين.96 :
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أيضا« :ونّا يرتفع حجاب التقليد ،أبن يرتك
ايل ً
وقال أبو حامد الغز ّ
حممد رسول هللا"،
ّ
التعصب للمذاهب ،وأن يص ّدق مبعَن قوله" :ال نله ّنال هللاّ ،
كل معبود له ،سوى هللا تعاىل
تصديق نيان ،وحيرص يف حتقيق صدقه ،أبن يرفع ّ
حت نذا فعل ذلك ،اككشف له حقيقة األمر ،يف
 وأعظم معبود له اهلوى ّ -تقليدا؛ فينبغي أن يطلب كشف ذلك ،من اجملاهدة،
معَن اعتقاده ،الذي تل ّقفه ً
التعصب ملعتقده ،ومل يبق يف كفسه متّسع لغريه،
ال من اجملادلة؛ فإن غلب عليه ّ
وحجااب»(.)1
قيدا له،
صار ذلك ً
ً
التعصب ألمر من األمور ،بال هدى ،من هللا ،فهو
وقال ابن تيميّة« :و ّأما ّ
من عمل اجلاهليّة»(.)2
أيضا« :فإن كاكوا جمتمعني على ما أمر هللا به ،ورسوله،
وقال ابن تيميّة ً
من غري زًيدة ،وال كقصان ،فهم متمنون ،هلم ما هلم ،وعليهم ما عليهم .ونن كاكوا
ابحلق والباطل،
التعصب ملن دخل يف حزهبمّ ،
قد زادوا يف ذلك ،وكقصوا ،مثل ّ
احلق والباطل؛ فهذا من
عمن مل يدخل يف حزهبم ،سواء كان على ّ
واإلعراض ّ
ذمه هللا تعاىل ،ورسوله؛ فإ ّن هللا ورسوله أمرا ابجلماعة واالئتالف،
التفرق ،الذي ّ
ّ
وهنيا عن التفرقة واالختالف ،وأمرا ابلتعاون على الربّ والتقوى ،وهنيا عن التعاون
على اإلمث والعدوان»(.)3
أيضا« :ونذا كان الرجل متّ ًبعا ألِب حنيفة ،أو مالك،
وقال ابن تيميّة ً
الشافعي ،أو أمحد ،ورأى يف بعض املسائل أ ّن مذهب غريه أقوى ،فاتّبعه ،كان
أو
ّ
قد أحسن يف ذلك ،ومل يقدح ذلك يف دينه وال عدالته ،بال كزاع؛ بل هذا أوىل
( )1نحياء علوم الدين.393-395 :
( )2جمموعة الفتاوى.13/11 :
( )3جمموعة الفتاوى.99/11 :
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النيب  ،كمن
يتعصب لواحد ّ
ّ
أحب نىل هللا ورسوله ِّ ،ن ّ
ابحلق و ّ
معني ،غري ّ
املعني
يتعصب ملالك ،أو
الشافعي ،أو أمحد ،أو أِب حنيفة ،ويرى أ ّن قول هذا ّ
ّ
ّ
هو الصواب ،الذي ينبغي اتّباعه ،دون قول اإلمام الذي خالفه»(.)1
أيضا« :بل غاية ما يقال :نكّه يسوغ ،أو ينبغي ،أو جيب
وقال ابن تيميّة ً
احدا ،ال بعينه ،من غري تعيني زيد ،وال عمرو .و ّأما أن
العام ّي أن يقلّد و ً
على ّ
العامة تقليد فالن ،أو فالن ،فهذا ال يقوله مسلم.
يقول قائل :نكّه جيب على ّ
كل واحد منهم ،فيما يظهر له أكّه موافق
ومن كان مواليًا ّ
لألئمة ،حمبًّا هلم ،يقلّد ّ
حاال من غريه ،وال يقال ملثل هذا:
للسنّة ،فهو حمسن يف ذلك؛ بل هذا أحسن ً
الذم .ونّا املذبذب املذموم الذي ال يكون مع املتمنني ،وال
مذبذب ،على وجه ّ
مع الك ّفار ،بل أييت املتمنني بوجه ،وأييت الكافرين بوجه»(.)2
أيضا« :وبالد الشرق من أسباب تسليط هللا التـت ـر عليها:
وقال ابن تيميّة ً
الشافعي
حت جتد املنتسب نىل
التفرق والفنت بينهم ،يف املذاهب وغريهاّ ،
كثرة ّ
ّ
حت خيرج عن الدين ،واملنتسب نىل
يتعصب ملذهبه على مذهب أِب حنيفةّ ،
ّ
يتعصب ملذهبه على مذهب
حت خيرج عن الدين،
الشافعي وغريهّ ،
أِب حنيفة ّ
ّ
يتعصب ملذهبه على مذهب هذا ،أو هذا .ويف املغرب جتد
واملنتسب نىل أمحد ّ
كل هذا من التفّرق
املنتسب نىل مالك ّ
يتعصب ملذهبه على هذا ،أو هذا .و ّ
املتعصبني ابلباطل  -املتّبعني
كل هتالء
ّ
واالختالف الذي هنى هللا ورسوله عنه .و ّ
الظن ،وما هتوى األكفس ،املتّبعني ألهوائهم ،بغري هدى من هللا  -مستح ّقون
ّ
للذم والعقاب .وهذا ابب واسع ،ال حتتمل هذه الفتيا لبسطه؛ فإ ّن االعتصام
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.191/22 :
( )2جمموعة الفتاوى.191/22 :
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ابجلماعة واالئتالف ،من أصول الدين ،والفرع املتنازع فيه من الفروع اخلفيّة؛
املتعصبني ال يعرفون من الكتاب
فكيف يقدح يف األصل ،حبفظ الفرع .وْجهور
ّ
يتمسكون أبحاديث ضعيفة ،أو آراء فاسدة ،أو
والسنّةّ ،نال ما شاء هللا ،بل ّ
كذاب ،ونن
حكاًيت عن بعض العلماء والشيوخ ،قد تكون صدقًا ،وقد تكون ً
يتمسكون بنقل غري مص ّدق ،عن قائل
كاكت صدقًا ،فليس صاحبها
ً
معصوما؛ ّ
غري معصوم ،ويدعون النقل املص ّدق ،عن القائل املعصوم.)1(»...
وقال ابن القيّم« :على عادتنا يف مسائل الدين كلّها  -دقّها ،وجلّها -
كتعصب لطائفة ،على طائفة؛
أن كقول مبوجبها ،وال كضرب بعضها ببعض ،وال ّ
كل طائفة على ما معها من احل ّق ،وخنالفها فيما معها ،من خالف
بل كوافق ّ
احلق ،ال كستثن من ذلك طائفة ،وال مقالة»(.)2
ّ
وقال الشوكاينّ« :أقول :ههنا تسكب العربات ،ويناح على اإلسالم،
التعصب يف الدين ،على غالب املسلمني ،من الرتامي ابلكفر ،ال
وأهله ،مبا جناه ّ
لسنّة ،وال لقرآن ،وال لبيان من هللا ،وال لربهان؛ بل ل ّـما غلت مراجل العصبيّة يف
الدين ،وَ ّكن الشيطان الرجيم ،من تفريق كلمة املسلمني ،ل ّقنهم نلزامات بعضهم
لبعض ،مبا هو شبيه اهلباء يف اهلواء ،والسراب البقيعة ،فيا هلل ،وللمسلمني ،من
هذه الفاقرة ،اليت هي من أعظم فواقر الدين ،والرزيّة اليت ما رزئ مبثلها سبيل
املتمنني»(.)3
فهذه (الـمخارج الـخمسة) :ال يسلكهاّ ،نال (الـمتّقون)؛ ولذلك لن ينتفع
ألم ـة (الـمتّقني)ّ ،نال نذا ت ـرك
أي ف ـرد ،من أفراد (األم ـم ّ
الست) ،الـمخالفة ّ
بـها ّ
( )1جمموعة الفتاوى.191/22 :
( )2طريق اهلجرتني.595/2 :
اجلرار.351 :
( )3السيل ّ
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حق ،وأصبح من جـملة (الـمتّقني).
م ـا ه ـو عليه ،مـن االكـحراف ،عن الـ ّ
فعلى املك ّذب أن يرتك تكذيبه ،وعلى املنافق أن يرتك كفاقه ،وعلى املعطّل
تعصبه،
املتعصب أن يرتك ّ
أن يرتك تعطيله ،وعلى املغايل أن يرتك مغاالته ،وعلى ّ
ونال ،فال معَن للبحث عن املخارج!!!
وعلى املفسد أن يرتك نفساده؛ ّ
فالتقوى هي املفتاح الوحيد ،ألبواب املخارج اخلمسة ،فمن مل يكن من
املتّقني ،فإكّه ال يتلك مفتاح اخلروج.
مقتحما؛ فإكّه لن يستطيع اخلروج من سائر
فإن خرج من بعض األبواب
ً
األبواب؛ ولذلك سيبقى يف ضيق االختالف ،ولن خيرج نىل سعة االئتالفّ ،نال
نذا امتلك مفتاح التقوى.
ومن أراد مشاهدة (سرية اإلسالم) ،ابلصورة البشريّة احليّة؛ ليدرك عظيم
أتةري (اإلسالم) ،يف النفوسِ ،بخراجها من ظلمات اجلهل واهلوى ،نىل كور العلم
واهلدى؛ فليقابل بني (سرية املتّقني) ،وسري من خالفهم ،من املك ّذبني ،واملنافقني،
املتعصبني ،واملفسدين؛ فإ ّن تلك املقابلة أصدق دليل على
واملعطّلني ،واملغالني ،و ّ
حاجة الناس أْجعني نىل (اإلسالم).
فسرية املتّقني هي (املفتاح الوحيد)؛ لفهم (الصورة التنزيليّة) ،وهي الدليل
األقوى على عظمة أتةري (اإلسالم) ،يف النفوس ،وهي السرية الوحيدة املرضيّة،
عند هللا  ،وهي احلبل األوةق للنجاة من سوء املصري.
ونصالح املنسوبني نىل (اإلسالم) ال يكون ّنال على أيدي (املصلحني)،
ِبرجاع (الناس) نىل (الشريعة اإلسالميّة) .وليس َثّة (مصلحون) منسوبون نىل
(اإلسالم) غري املتّقني.
فالصالح قبل اإلصالح؛ أل ّن فاقد الشيء ال يعطيه؛ ولن يكون أحدان
مصلحا ّنال بعد أن يكون صاحلًا.
ً
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والتقوى :هي ميزان الصالح ،وهي ميزان اإلصالح ،يف اإلسالم؛ فمن مل
يكن من املتّقني؛ فليس من الصاحلني ،وليس من املصلحني.
قال سيّد قطب« :ونذا حدث أن فسد الناس ،يف جيل من األجيال ،فإ ّن
نصالحهم ال يتأتّى من طريق التش ّدد ،يف األحكام؛ ولكن يتأتّى من طريق نصالح
تربيتهم ،وقلوهبم ،واستحياء شعور التقوى ،يف أرواحهم»(.)1

( )1يف ظالل القرآن.163/1 :
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ّ
اإلسرائيليات
شبهة
إن قيل :كيف تطعنون يف أكثر قصص (الكتاب املق ّدس) ،وتستنكرون
كسبتها نىل (الوحي) ،وقد اشتملت كتب املتلّفني املنتسبني نىل (اإلسالم) ،على
أمثاهلا ،وال سيّما كتب التفسري ،وكتب احلديث ،وكتب التاريخ؟!
يسميه
قلت :اشتملت كتب بعض املنتسبني نىل (اإلسالم) ،على ما ّ

العلماء( :اإلسرائيليّات).
وهي رواًيت ال يكن كسبتها نىل( اإلسالم) ،ونن رواها بعض املنسوبني
نىل (اإلسالم)؛ فإ ّن مصدرها :كعب األحبار ،ووهب بن منبّه ،وأمثاهلما ،وليست
تلك الرواًيت ،من آًيت القرآن الكرمي ،وال من أقوال الرسول ؛ لكي تنسب
نىل (اإلسالم)؟!!!
العرِب القاضي أبو بكر  ... :ونذ
قال أبو عبد هللا
القرطيب« :قال ابن ّ
ّ
يصح عنه فيه قرآن وال سنّةّ ،نال ما ذكرانه ،فمن الذي يوصل السامع نىل أيّوب
مل ّ
أي لسان مسعه؟ واإلسرائيليّات مرفوضة عند العلماء على البتات؛
خربه ،أم على ّ
اصمم عن مساعها أذكيك ،فإ ّهنا ال تعطي فكرك
ْ
فأعرض عن سطورها بصرك ،و ْ
خباال»(.)1
خياال ،وال تزيد فتادك ّنال ً
ّنال ً
وقال ابن تيميّة« :وهذا ذكره ابن قتيبة يف املعارف ،وهو ومثله يوجد يف
عمن ينقل
التواريخ ،كتاريخ ابن جرير
الطربي ،وحنوه .وهذا وحنوه منقول ّ
ّ
األحاديث اإلسرائيليّة ،وحنوها من أحاديث األكبياء املتق ّدمني ،مثل وهب بن منبّه،
وحممد بن نسحاق ،وغريهم .وقد أجـمع
وكعب األحبار ،ومالك بن دينارّ ،
( )1اجلامع ألحكام القرآن.219/15 :
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املسلمون على أ ّن ما ينقله هتالء  -عن األكبياء املتق ّدمني  -ال جيوز أن جيعل
منقوال عن
عمدة يف دين املسلمنيّ ،نال نذا ةبت ذلك بنقل متواتر ،أو أن يكون ً
خامت املرسلني»(.)1
وقال ابن كثري« :ولسنا كذكر من اإلسرائيليّاتّ ،نال ما أذن الشارع يف كقله،
ِّا ال خيالف كتاب هللا ،وسنّة رسوله  ،وهو القسم الذي ال يصدق ،وال
يكذبِّ ،ا فيه بسط ملختصر عندان ،أو تسمية ملبهم ،ورد به شرعناِّ ،ا ال فائدة
يف تعيينه لنا؛ فنذكره على سبيل التحلّي به ،ال على سبيل االحتياج نليه ،واالعتماد
صح
عليه .ونّا االعتماد ،واالستناد ،على كتاب هللا ،وسنّة رسول هللا  ،ما ّ
كقله ،أو حسن ،وما كان فيه ضعف كبيّنه»(.)2
يضا« :وقد وردت يف هذا آاثر كثرية نسرائيليّة ،مل أر تطويل
وقال ابن كثري أ ً
الكتاب بذكرها؛ أل ّن منها ما هو موضوع من وضع زاندقتهم ،ومنها ما قد حيتمل
قص هللا تعاىل علينا
أن يكون
صحيحا ،وحنن يف غنية عنها ،وهلل احلمد .وفيما ّ
ً
عما سواه من بقيّة الكتب قبله ،ومل حيوجنا هللا ،وال رسوله نليهم»(.)3
يف كتابه غنية ّ
أيضا« :وقد روي يف هذا آاثر كثرية ،عن السلف ،وغالبها
وقال ابن كثري ً
من اإلسرائيليّات ،اليت تنقل؛ لينظر فيها ،وهللا أعلم حبال كثري منها ،ومنها ما قد
كل ما عداه من
يقطع بكذبه؛ ملخالفته ّ
احلق الذي أبيدينا ،ويف القرآن غنية عن ّ
ألهنا ال تكاد ختلو من تبديل وزًيدة وكقصان ،وقد وضع فيها
األخبار املتق ّدمة؛ ّ
أشياء كثرية»(.)1
( )1جمموعة الفتاوى.39/12 :
( )2البداية والنهاية.1/1 :
( )3تفسري القرآن العظيم.135/5 :
( )1تفسري القرآن العظيم.199/3 :

225

أيضا« :والذي كسلكه يف هذا التفسري اإلعراض عن كثري
وقال ابن كثري ً
من األحاديث اإلسرائيليّة؛ ملا فيها من تضييع الزمان ،وملا اشتمل عليه كثري منها،
فإهنم ال تفرقة عندهم بني صحيحها وسقيمها ،كما
من الكذب املروج عليهمّ ،
األمة»(.)1
األئمة احل ّفاظ املتقنون من هذه ّ
حرره ّ
ّ
الذهيب« :والتفسري واحلديث ،كالمها أتةّر نىل ح ّد كبري،
حممد حسني
وقال ّ
ّ
بثقافات أهل الكتاب ،على ما فيها من أابطيل وأكاذيب ،وكان لإلسرائيليّات
اخلاصة يف
العامة بشغف ظاهر ،وتناقلها بعض
ّ
سيء ،حيث تقبّلها ّ
فيها أةر ّ
أحياان نىل ح ّد التسليم هبا ،على ما فيها من سخف ّبني ،وكذب
تساهل يصل ً
صريح ،األمر الذي كاد يفسد على كثري من املسلمني عقائدهم ،وجيعل اإلسالم
وترهات»(.)2
يف كظر أعدائه دين خرافة ّ
اخلالدي« :املصدر الثاين الذي أشران له من قبل :هو الرواًيت
وقال صالح
ّ
واألقوال واألخبار املتعلّقة ابلسابقني ،واليت مل ترد يف القرآن واحلديث الصحيح،
املسماة  -عند
ونّا أخذت من كتب السابقني ،وأقوال أهل الكتاب ،وهي ّ
العلماء  -ابإلسرائيليّات .ن ّن املذكور يف اإلسرائيليّات عن قصص القرآن ،هو
ألهنا مستم ّدة من بن نسرائيل ،وبنو نسرائيل
معلومات غري موةوقة ،وال يقينيّة؛ ّ
غري متَنني على توراهتم ،وال على دينهم ،فكيف يتَنون على أخبار ورواًيت
السماوي (التوراة) يهون عليه حتريف
يتجرأ على حتريف الكتاب
ّ
التاريخ؟ ن ّن الذي ّ
أخبار التاريخ!! ومبا أ ّن هذه هي صفة األخبار املذكورة يف اإلسرائيليّات ،فال جيوز
موردا من موارده ،وال أن
أن ْنعلها
مصدرا من مصادر القصص القرآينّ ،وال ً
ً
( )1تفسري القرآن العظيم.111/3 :
( )2اإلسرائيليّات يف التفسري واحلديث.15 :
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كفسر
كستم ّد منها معلومات ،أو تفاصيل أحداث ذلك القصص ،وال جيوز أن ّ
كالم هللا ،الصادق الصحيح ،يف القرآن ،املتعلّق بذلك القصص ،هبذه املعلومات،
احملرفة!!»(.)1
والرواًيت اإلسرائيليّة ،املكذوبة ّ
توجيها اترخييًّا،
وقال صالح
اخلالدي ً
أيضا« :لكن كرى أ ّن اجلملة تق ّدم لنا ً
ّ
وهو أكّنا مل ككن مع السابقني ،وهم يعيشون أحداث قصصهم ،فمن أين كعرف
احملرفون مل يكوكوا لدى من سبقهم من األقوام،
هذه التفاصيل ،واليهود الكاتبون ّ
لكل من أورد تفاصيل ألحداث
فكيف يفرتضون أحداةهم ووقائعهم؟ كقول ّ
القصص القرآينّ ،غري مذكورة يف اآلًيت ،واألحاديث الصحيحة :من أدراك هبذا؟
وكيف عرفتها؟ وأكت مل تكن لديهم ،وهم يعيشوهنا؟ فمن أين أخذهتا؟ نن أخذهتا
من اإلسرائيليّات ،فمن أين أخذها كتبة اإلسرائيليّات؟ هل كاكوا لديهم ،وهم
()2
لكل ابحث ،ودارس
دعوة
:
يعيشوهنا؟ ن ّن قوله تعاىل﴿ :وما كْنت لديْه ْم﴾
ّ
للقصص القرآينّ ،أن يقف عند املصادر اليقينيّة الصحيحة ،يف ذلك ،وهي
اآلًيت ،واألحاديث الصحيحة«(.)3
يضا« :نذا كاكت اآلية تطالبنا ابلتثبّت من أكباء
وقال صالح
اخلالدي أ ً
ّ
وأخبار الفاسقني ،من املسلمني ،أل ّهنم متّهمون وغري متَنني ،فكيف ابألكباء
وخباصة اليهود ،وهم كافرون جمروحون،
واألخبار اليت يق ّدمها لنا أهل الكتاب،
ّ
وليسوا علميّني وال موضوعيّني؟ جيب أن ككون أمام أكبائهم أكثر حذ ًرا وتثبّـتًا
وَحيصا»(.)1
ً
( )1القصص القرآينّ.13 :
( )2آل عمران.11 :
( )3القصص القرآينّ.16-19 :
( )1القصص القرآينّ.91 :
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نسالمي ،أطلقه
أيضا« :واإلسرائيليّات مصطلح
وقال صالح
اخلالدي ً
ّ
ّ
املفسرين واحمل ّدةني ،على تلك املعلومات
العلماء املسلمون ،من ّ
املترخني و ّ
والرواًيت واألخبار واألقوال ،اليت أخذت عن السابقني ،من غري املصادر
أخص عن
اإلسالميّة املوةوقة ،وابلذات تلك املأخوذة عن أهل الكتاب ،وبشكل ّ
كل تلك األقوال والرواًيت مأخوذة عن
بنـي نسـرائيل ،أو اليهـود! وليس ّ
املهم ّأهنا غري
بن نسرائيل ،فقد يكون مصدرها كصراكيًّا ،أو روماكيًّا ،أو فارسيًّاّ ،
كل ذلك الركام الكبري ،من األخبار واألقوال:
موةوقة ،وال معتمدة .وقد أطلق على ّ
نسرائيليّات .ومسّيت هبذا االسم من ابب تغليب املصادر اإلسرائيليّة ،على غريها
من املصادر ،وأل ّن الرواًيت اإلسرائيليّة أكثر من غريها من الرواًيت ،وأل ّن اليهود
هم أحرص أصناف الك ّفار على حرب املسلمني ونغوائهم ،وعلى ص ّدهم عن
كل هذه اإلسرائيليّات غري الثابتة
دينهم ،وعلى حتريف معلوماهتم ّ
وتصوراهتم!! و ّ
تتح ّدث عن أخبار وأحداث ووقائع ،جرت للسابقني من األقوام واألمم ،وحدةت
مع السابقني من األكبياء واملرسلني ،وتضيف هذه اإلسرائيليّات نضافات تفصيليّة
وتفصل يف مشاهد سكت عنها القرآن واحلديث
ألحداث القصص القرآينّّ ،
الصحيح ،وت ّبني بعض املبهمات املتعلّقة أبمساء ،أو أماكن القصص القرآينّ .وهذه
اإلسرائيليّات موجودة يف العهد القدمي ،الذي يتمن به اليهود ،ويف العهد اجلديد،
الذي يتمن به النصارى ،ويف بعض الكتب اليت يتداوهلا اليهود والنصارى ،فيما
املترخون واإلخباريّون ،فيما بعد»(.)1
بينهم ،واليت كقلها عنهم ّ
أيضا« :وقد اطّلع بعض أهل العلم من املسلمني،
وقال صالح
اخلالدي ً
ّ
بعد عهد الصحابة ،على تلك اإلسرائيليّات ،وأعجبوا مبا تق ّدمه من تفصيالت،
( )1القصص القرآينّ.92-91 :
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فسجلوها يف تفاسريهم،
ومعلومات ،عن وقائع اتريخ املاضني ،وقصص السابقنيّ ،
وتوارخيهم ،ومتلّفاهتم ،وكتاابهتم ،ووضعوها هجاكب اآلًيت القرآكيّة ،واألحاديث
ودوكوا كتبهم
النبويّة ،واعتربوا ذلك كلّه أترخيًا للماضيً ،
وبياان لقصص األكبياءّ .
احلق ابلباطل ،ومزجوا الثابت بغري الثابت ،وأقبل
على هذا األساس ،وخلطوا ّ
كل ما فيها من رواًيت
املسلمون على كتاابت هتالء ّ
املترخني و ّ
املفسرين ،وأخذوا ّ
وأخبار ومعلومات ،تتعلّق بقصص األكبياء ،أو غريهم ،ومل ييّزوا صحيحها من
سقيمها ،وح ّقها من ابطلها! نكّنا مع احمل ّققني من العلماء الذين توقّفوا يف
اإلسرائيليّات ،ومل أيخذوا هبا ،واكتفوا يف نةبات أحداث ووقائع القصص القرآينّ،
أي مصدر
مبا ورد يف القرآن الصريح ،واحلديث
النبوي الصحيح ،ومل يذهبوا نىل ّ
ّ
آخر»(.)1
فالصورة التنزيليّة هي وحدها (الصورة اإلسالميّة األصيلة) ،اليت َثّل
املنزل).
اإلهلي ّ
(اإلسالم) ،ومصدرها الوحيد الفريد هو (الوحي ّ
ّأما ما خالفها من (الصور التأليفيّة) ،فال قيمة هلا ،كائنًا من كان الذي
أكتجها ،أو كقلها ،أو اعتمد عليها .ولذلك ال قيمة هلذه اإلسرائيليّات السقيمة،
كل الوجوب.
يف تفسري (القرآن الكرمي)؛ واإلعراض عنها واجب ّ
قصة يوسف:
ّ

﴿حنن كـقص علْيك أ ْحسن
ً
قصة يوسف  تبدأ بقوله تعاىلْ :
فمثال ّ
الْقصص مبا أ ْوحْيـنا نلْيك هذا الْق ْرآن ون ْن كْنت م ْن قـْبله لمن الْغافلني﴾(.)2
وختتم سورة يوسف بقوله تعاىل﴿ :لق ْد كان يف قصصه ْم عْبـرةٌ ألويل ْاأللْباب
( )1القصص القرآينّ.93-92 :
( )2يوسف.3 :
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صديق الذي بـ ْني يديْه وتـ ْفصيل ك ّل ش ْيء وه ًدى
ما كان حديثًا يـ ْفتـرى ولك ْن ت ْ
ور ْمحةً لق ْوم يـ ْتمنون﴾(.)1
كل العجب ،من املتلّفني القدامى ،الذين يعرضون ،عن أحسن
فالعجبّ ،
كل الرباءة ،من االفرتاء ،مثّ يعكفون على رواًيت مكذوبة
القصص ،الربيءّ ،
أئمة الكذب ،أو عن بعض
مفرتاةِ ،لوءة ابلفظائع واملنكرات ،ينقلوهنا عن بعض ّ
أئمة الكذب!!!
املخدوعني ،الذين ينقلون عن ّ
قطعا  -براءة يوسف  ،من
ولو رجعنا نىل القرآن ،لوجدان ما يثبت ً -
مقاربة الفاحشة ،وما يثبت استعصامه ،واستعفافه.
ت
قال تعاىل﴿ :وراودتْه اليت هو يف بـْيتها ع ْن كـ ْفسه وغلقت ْاألبْـواب وقال ْ
ت
هْيت لك قال معاذ اَّلل نكه رِّب أ ْحسن مثْـواي نكه ال يـ ْفلح الظالمون .ولق ْد مه ْ
صرف عْنه السوء والْف ْحشاء نكه م ْن
به وهم هبا ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه كذلك لن ْ
ت قميصه م ْن دبر وألْفيا سيّدها لدى
استـبـقا الْباب وقد ْ
عبادان الْم ْخلصني .و ْ
اب أل ٌيم .قال
الْباب قال ْ
ت ما جزاء م ْن أراد أب ْهلك سوءًا نال أ ْن ي ْسجن أ ْو عذ ٌ
هي راودتْن ع ْن كـ ْفسي وشهد شاه ٌد م ْن أ ْهلها ن ْن كان قميصه قد م ْن قـبل
ت وهو من
ت وهو من الْكاذبني .ون ْن كان قميصه قد م ْن دبر فكذب ْ
فصدق ْ
الصادقني .فـلما رأى قميصه قد م ْن دبر قال نكه م ْن كْيدكن نن كْيدكن عظ ٌيم.
استـ ْغفري لذكْبك نكك كْنت من ْ
اخلاطئني .وقال ك ْسوةٌ
يوسف أ ْعر ْ
ض ع ْن هذا و ْ
يف الْمدينة ْامرأت الْعزيز تـراود فـتاها ع ْن كـ ْفسه ق ْد شغفها حبًّا نان لنـراها يف ضالل
ت كل واحدة
ت نلْيهن وأ ْعتد ْ
ت هلن متكأً وآت ْ
ت مب ْكرهن أ ْرسل ْ
مبني .فـلما مسع ْ
اخر ْج علْيهن فـلما رأيْـنه أ ْكبـ ْركه وقط ْعن أيْديـهن وقـ ْلن حاش
مْنـهن س ّكينًا وقالت ْ
( )1يوسف.111 :
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ت فذلكن الذي ل ْمتـنن فيه ولق ْد راو ْدته
َّلل ما هذا بشًرا ن ْن هذا نال مل ٌ
ك كرميٌ .قال ْ
وان من الصاغرين .قال
استـ ْعصم ولئ ْن لـ ْم يـ ْفع ْل ما آمره لي ْسجنن وليك ً
ع ْن كـ ْفسه ف ْ
صب نلْيهن
صر ْ
الس ْجن أحب نيل ِا ي ْدعوكن نلْيه ونال ت ْ
ف ع ّن كْيدهن أ ْ
رّ
ب ّ
استجاب له ربه فصرف عْنه كْيدهن نكه هو السميع الْعليم.
وأك ْن من ْ
اجلاهلني .ف ْ
مث بدا هل ْم م ْن بـ ْعد ما رأوا ْاآلًيت لي ْسجنـنه حت حني﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :وقال الْملك ائْـتوين به فـلما جاءه الرسول قال ْارج ْع نىل
اسألْه ما ابل النّ ْسوة الاليت قط ْعن أيْديـهن نن رِّب بكْيدهن عل ٌيم .قال ما
ربّك ف ْ
خطْبكن ن ْذ راو ْدتن يوسف ع ْن كـ ْفسه قـلْن حاش َّلل ما عل ْمنا علْيه م ْن سوء قالت
احلق أان راو ْدته ع ْن كـ ْفسه ونكه لمن الصادقني﴾(.)2
صحص ْ
ْامرأت الْعزيز ْاآلن ح ْ
لقد شهد هللا  على براءة يوسف  ،وشهد على براءته شاهد من
أهلها ،وشهد على براءته العزيز ،وشهدت على براءته النسوة ،وشهدت امرأة
العزيز ،كفسها ،على براءته.
ب مبا أ ْغويْـتن ألزيّنن هل ْم يف
وشهد نبليس على براءته ،حني﴿ :قال ر ّ
ْاأل ْرض وأل ْغويـنـه ْم أ ْْجعني .نال عبادك مْنـهم الْم ْخلصني﴾()3؛ فاستثَن نبليس عباد
هللا املخلصني ،من اإلغواء ،ويوسف  واحد منهم ،قال تعاىل﴿ :كذلك
صرف عْنه السوء والْف ْحشاء نكه م ْن عبادان الْم ْخلصني﴾(.)1
لن ْ
ولو كظران فـي (الكتاب الـمق ّدس) ،لوجدان أ ّن يوسف  واحد ،من
محرفني ،فقد جاء فيه« :وحدث بـ ْعد هذه
األكبياء ،الذي سلموا من مطاعن الـ ّ
( )1يوسف.39-23 :
( )2يوسف.91-91 :
( )3احلجر.11-33 :
( )1يوسف.21 :
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اضطج ْع معي .فأَ
ت عْيـنـْيـها نىل يوسف وقالتْ :
ْاألمور أن ْامرأة سيّده رفـع ْ
وقال ال ْمرأة سيّده :هو ذا سيّدي ال يـ ْعرف معي ما يف الْبـْيت ،وكل ما له ق ْد
ك ع ّن شْيـئًا غْيـرك،
دفـعه نىل يدي .لْيس هو يف هذا الْبـْيت أ ْعظم م ّن .وملْ يْس ْ
ت
صنع هذا الشر الْعظيم وأ ْخطئ نىل هللا؟ وكان ن ْذ كلم ْ
ألكك ْامرأته .فكْيف أ ْ
ضطجع هجاكبها ليكون معها .مث حدث
يوسف يـ ْوًما فـيـ ْوًما أكه ملْ ي ْسم ْع هلا أ ْن ي ْ
ْحنو هذا الْوقْت أكه دخل الْبـْيت ليـ ْعمل عمله ،وملْ يك ْن نكْسا ٌن م ْن أ ْهل الْبـْيت
اضطج ْع معي! فـتـرك ةـ ْوبه يف يدها وهرب
هناك يف الْبـْيت .فأ ْمسكْته بثـ ْوبه قائلةًْ :
ت أكه تـرك ةـ ْوبه يف يدها وهرب نىل خارج ،أكـها
وخرج نىل خارج .وكان لما رأ ْ
ت أ ْهل بـْيتها ،وكلمته ْم قائلةً :اكْظروا! ق ْد جاء نلْيـنا برجل عْبـراينّ ليداعبـنا!
اند ْ
ضطجع معي ،فصر ْخت بص ْوت عظيم .وكان لما مسع أ ّين رفـ ْعت
دخل نيل لي ْ
ت ةـ ْوبه
ص ْويت وصر ْخت ،أكه تـرك ةـ ْوبه هجاكيب وهرب وخرج نىل خارج .فـوضع ْ
هجاكبها حت جاء سيّده نىل بـْيته .فكلمْته مبثْل هذا الْكالم قائلةً :دخل نيل الْعْبد
الْعْبـراين الذي جْئت به نلْيـنا ليداعبن .وكان لما رفـ ْعت ص ْويت وصر ْخت ،أكه تـرك
ةـ ْوبه هجاكيب وهرب نىل خارج .فكان لما مسع سيّده كالم ْامرأته الذي كلمْته به
قائلةً :حبسب هذا الْكالم صنع ِب عْبدك ،أن غضبه محي .فأخذ يوسف سيّده
الس ْجن ،الْمكان الذي كان أ ْسرى الْملك ْحمبوسني فيه .وكان
ووضعه يف بـْيت ّ
الس ْجن»(.)1
هناك يف بـْيت ّ
كل الوضوح  -براءة يوسف  ،يف (القرآن الكرمي) ،ويف
فواضحة ّ -
القصة.
(الكتاب املق ّدس) ،مع ما بني الكتابني ،من اختالفات قليلة ،يف هذه ّ
مفسرين القدامى  -أن يعتمدوا على
فال أدري كيف ساغ  -لبعض الـ ّ
( )1سفر التكوين ،الفصل  ،33اآلًيت .21 - 1
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حت فـي (الكتاب الـمق ّدس)،
(رواًيت مكذوبة مفتـراة) ،ليس لـها ما يص ّدقهاّ ،
الـمملوء ابلتحريفات؟!!!
املفسرين القدامى يدافعون عن تلك
واألدهى من ذلك :أ ّن بعض أولئك ّ
الرواًيت ،أكثر من دفاعهم عن آًيت القرآن الكرمي ،بل ّنهنم قد أعرضوا عن داللة
حجة على ما
كل اإلعراض ،وعمدوا نىل تلك الرواًيتّ ،
فاختذوها ّ
اآلًيتّ ،
ي ّدعون ،فال أدري ماذا أقول فيهم ،ويف عقوهلم؟!!!
احدي أبرز أولئك املخدوعني املستمسكني بتلك
الثعليب والو ّ
و ّ
الطربي و ّ
الرواًيت ،وقد رووا الكثري من تلك الرواًيت السقيمة األةيمة ،اليت كسبت نىل
يوسف  - من مقاربة الفاحشة  -ما يناقض كالم هللا ؛ فأعرضوا عن
(دين اآلًيت) الكرية ،واتّبعوا (دين الرواًيت) السقيمة!!!
ازي على من كسب تلك التهمة نىل يوسف  ،فأجاد،
وقد ّ
رد الفخر الر ّ
اجلهال الذين كسبوا نىل يوسف 
كل اإلجادة ،وال سيّما حني قال« :هتالء ّ
ّ
هذه الفضيحة ،نن كاكوا من أتباع دين هللا تعاىل ،فليقبلوا شهادة هللا تعاىل على
طهارته ،ونن كاكوا من أتباع نبليس وجنوده ،فليقبلوا شهادة نبليس على طهارته؛
خترجنا عليه ،فزدان عليه
ولعلّهم يقولون :كنّا يف ّأول األمر تالمذة نبليس ،نىل أن ّ
ارزمي:
يف السفاهة ،كما قال اخلو ّ
حت صار نبليس من جندي
وكنت امرأً من جند نبليس ،فارتقى ِب الدهرّ ،
فلو مات قبلي ،كنت أحسن بعده طـ ـرائ ـ ـ ـق فـسـ ـ ـق ،لـيـس يـحس ـنـهـا بعـ ـ ـدي
اجلهال»(.)1
عما يقوله هتالء ّ
فثبت هبذه الدالئل أ ّن يوسف  بريء ّ

( )1التفسري الكبري.121-113/15 :
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كل هذه الشهادات الناصعة الصادقة،
وقال ّ
حممد أبو شهبة« :فكيف تتّفق ّ
الطربي،
وتلك الرواًيت املزورة؟!! وقد ذكر الكثري من هذه الرواًيت ابن جرير
ّ
مر هبا ابن كثري بعد أن كقلها
البغوي ،وابن كثري ،و
الثعليب ،و ّ
السيوطي ،وقد ّ
ّ
و ّ
حاكيًا ،من غري أن ينبّه نىل زيفها ،وهو الناقد البصري!! ومن العجيب ًّ
حقا أ ّن
يضعف يف تفسريه مذهب اخللف،
اإلمام ابن جرير على جاللة قدره حياول أن ّ
ويفسرون اآلًيت على حسب ما تقتضيه اللغة،
الذين ينفون هذا الزور والبهتانّ ،
املروًيت
وقواعد الشرع ،وما جاء يف القرآن ،والسنّة الصحيحة الثابتة ،ويعترب هذه ّ
زروا منها آك ًفا  -هي قول ْجيع أهل العلم بتأويل القرآن ،الذين
 اليت سقت لك ًيتخذ عنهم!!! وكذلك اتبعه على مقالته تلك
البغوي يف تفسرييهما!!
الثعليب و ّ
ّ
روًيت الغثّة املكذوبة اليت أيابها النظم الكرمي ،وجيزم العقل والنقل
وهذا امل ّ
الطربي ومن تبعه أقوال السلف!!
ابستحالتها على األكبياء  ،هي اليت اعتربها
ّ
املروًيت ،فيورد على كفسه ست ًاال ،فيقول :فإن قال
بل يسري يف خ ّ
ط اعتبار هذا ّ
كيب؟! مثّ أجاب مبا ال
قائل :وكيف جيوز أن يوصف يوسف مبثل هذا ،وهو هلل ّ
احدي
طائل حتته ،وال يليق مبقام األكبياء ...وأعجب من ذلك ما ذهب نليه الو ّ
املفسرون املوةوق بعلمهم ،املرجوع نىل روايتهم ،اآلخذون
يف" :البسيط" قال" :قال ّ
صحيحا ،وجلس
عمن شاهدوا التنزيل :هم يوسف  ،هبذه املرأة مهًّا
ً
للتأويلّ ،
كل شهوة منه" .وهي
منها جملس الرجل من املرأةّ ،
فلما رأى الربهان من ربّه زالت ّ
أكزه لساين وقلمي عن اهل ْجر
األئمة ال كرضاها ،ولوال ّ
أين ّ
غفلة شديدة من هتالء ّ
عمال صاحلًا وآخر سيّـئًا ،لقسوت عليهم،
من القول ،و ّأهنم خلطوا يف متلّفاهتم ً
لكن أسأل هللا يل وهلم العفو واملغفرة .وهذه األقوال اليت أسرف
وح ّق يل هذاّ ،
املفسرونّ :نما نسرائيليّات وخرافات وضعها زاندقة أهل الكتاب
يف ذكرها هتالء ّ
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القدماء ،الذي( )1أرادوا هبا النيل من األكبياء واملرسلني ،مثّ محلها معهم أهل
الكتاب الذين أسلموا وتل ّقاها عنهم بعض الصحابة ،والتابعني ،حبسن كيّة ،أو
األئمة،
ً
اعتمادا على ظهور كذهبا وزيفهاّ .
ونما أن تكون مدسوسة على هتالء ّ
دسها عليهم أعداء األدًين ،كي تروج حتت هذا الستار ،وبذلك يصلون نىل ما
ّ
يريدون من نفساد العقائد ،وتعكري صفو الثقافة اإلسالميّة األصيلة الصحيحة،
وهذا ما أميل نليه»(.)2
فألف رواية ورواية ،من أمثال هذه الرواًيت األةيمة ،ال يكن أن تغ ّري
احلقيقة الثابتة القاطعة ،وهي أ ّن الصورة التنزيليّة دون ما سواها ،هي الصورة
كل ما خالفها ابطل ،ال ريب يف بطالكه ،واإلسالم بريء
اإلسالميّة األصيلة؛ و ّ
كل الرباءة.
منهّ ،
املفسرون :أخطاء وخطاًي! القرآن الكرمي أصدق
قال ّ
ايلّ « :
حممد الغز ّ
حيف كلماته حرفًا،
ما بقي على ظهر األرض من مواريث السماء! ن ّن اليقني ّ
حرفًا ،ومتّ الوعد اإلهل ّي حبفظه ،فهو منذ كزل نىل اليوم مصون﴿ :نان ْحنن كـزلْنا
()3
مفسري القرآن ابألةر أن يتجاوبوا
لى
ع
جيب
كان
و
.
ال ّذ ْكر ونان له حلافظون﴾
ّ
كل ما فيه ريبة ،وأن يلتزموا مبا وضعه
مع هذه احلقيقة ،وأن جينّبوا تفاسريهم ّ
الصحة والقبول ،فإ ّن هذه الشروط جديرة ابالحرتام كلّه .نذا
األولون من شروط ّ
ّ
خالف الثقة من هو أوةق منه عددان حديثه شاذًّا ،ورفضناه ،فإذا كان املخالف
ضعي ًفا ،وروى ما ال يعرفه الثقات ،فحديثه منكر أو مرتوك! فلماذا يكثر يف
ي الشاذّ واملرتوك واملنكر؟ بل كيف تروى حكاًيت هي السخف
التفسري األةر ّ
( )1يف املطبوع( :الذي) ،والصواب( :الذين).
( )2اإلسرائيليّات واملوضوعات يف كتب التفسري.229-223 :
( )3احلجر.3 :

235

بعينه ،يطبق املسلمون على نككارها واستبعادها ،ومع ذلك تبقى مكتوبة يقرأها
ضعاف العقول ،فيضطربون هلا؟»(.)1
ن ّن مثل اإلسرائيليّات املبثوةة ،يف متلّفات املتلّفني املنسوبني نىل (اإلسالم)،
كمثل كتب مأروضة (مصابة ابألرضة) ،حيشرها بعض احلاسدين ،بني كتب
حت تستفحل؛ فإن مل يسارع أصحاب
كفيسة ،يف مكتبة قيّمة ،فتتكاةر األرضةّ ،
رفاات.
الكتب النفيسة ،نىل تنقية كتبهم من تلك اآلفة ،فإ ّن األرضة ستجعلها ً
احلق والعدل أن ي ّدعي أولئك احلاسدون أ ّن الكتب النفيسة،
فهل من ّ
كاكت مأروضة من ّأول تدوينها ،وأ ّن األرضة أصيلة فيها ،مل تنتقل نليها من كتب
أخرى؟!!!

الفكري.126 :
( )1تراةنا
ّ
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شبهة الصحيحين
البخاري ،وصحيح مسلم -
فإن قيل :ن ّن أحاديث الصحيحني :صحيح
ّ
عند املنتسبني نىل اإلسالم  -صحيحة ،كلّها؛ وقد اشتمل الصحيحان على بعض
اإلسرائيليّات؛ فتكون تلك اإلسرائيليّات صحيحة عندهم.
تتضمن مق ّدمتني ،وكتيجة:
قلت :ن ّن هذه الشبهة ّ

(الصحة الكلّيّة ألحاديث الصحيحني عند املنتسبني كلّهم).
الـمق ّدمة األوىل-
ّ
الـمق ّدمة الثانية( -اشتمال الصحيحني على بعض اإلسرائيليّات).

(صحة تلك اإلسرائيليّات).
النتيجةّ -
صحة هاتني
صحت مق ّدماهتا ،فال ب ّد من نةبات ّ
تصحّ ،نال نذا ّ
والنتائج ال ّ
تصح
تصح النتيجة امل ّدعاةّ .أما نذا ّ
املق ّدمتني ً
صحت األوىل ،ومل ّ
معا؛ لكي ّ
تصح األوىل؛ فالنتيجة ابطلة ،بال ريب.
الثاكية ،أو ّ
صحت الثاكية ،ومل ّ
قال ابن تيميّة« :وهكذا األمر يف قياس الشمول ،نن كاكت املق ّدمتان
ونال فالنتيجة تتبع أضعف املق ّدمات»(.)1
معلومتني ،كاكت النتيجة معلومةّ ،
الـمق ّدمة األوىل:
مهمة:
إلةبات بطالن املق ّدمة األوىل ،ال ب ّد من بيان ستّة أمور ّ

التصنيفي ال يستلزم التصحيح الكلّ ّي:
ّأوًال -التصحيح
ّ
البخاري ،ومسلم  -من تصنيفهما هذين الكتابني،
فليس مراد الشيخني:
ّ
كل واحد منهما ابلصحيح  -الداللة على التصحيح الكلّ ّي ،أي:
ومن وصف ّ
ابلصحة.
كل حديث ،يف الصحيحني،
ّ
ليس املقصود من ذلك وصف ّ
( )1جمموعة الفتاوى.11/3 :
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كل واحد  -من هذين الكتابني  -بعض املتون
ويدلّنا على ذلك أ ّن يف ّ
معا  -يف الكتاب الواحد  -دليل
املتخالفة ،اليت ال يكن اجلمع بينها ،فإيرادها ً
الصحة الكلّيّة.
على أ ّن املصنّف مل يقصد الداللة على ّ
ليبني غلط
قال ابن تيميّة« :و
البخاري رواه يف سائر املواضع على الصواب؛ ّ
ّ
هذا الراوي ،كما جرت عادته مبثل ذلك ،نذا وقع من بعض الرواة غلط يف لفظ،
ذكر ألفاظ سائر الرواة ،اليت يعلم هبا الصواب ،وما علمت وقع فيه غلطّ ،نال وقد
ّبني فيه الصواب»(.)1
ابلصحة الكلّيّة ،على
اضا أ ّن الشيخني قد قصدا احلكم
ونن افرتضنا افرت ً
ّ
أحاديث الصحيحني ،فإ ّن الـمتلّفني القدامى  -الذين ذهبوا نلـى القول بتصحيح
هذين الكتابيـن  -لـم يكوكوا يقصدون ،بتصحيحهم لـهما :القول ابلص ّحة الكلّيّة
ألحاديثهما.
البخاري ،أبو عبد هللا،
قال ابن الصالحّ « :أول من صنّف الصحيح:
ّ
احلجاج،
حممد بن نمساعيل،
اجلعفي ،موالهم ،وتاله أبو احلسني ،مسلم بن ّ
ّ
ّ
البخاري ،واستفاد
القشريي ،من أكفسهم .ومسلم مع أكّه أخذ عن
النيسابوري،
ّ
ّ
ّ
أصح الكتب بعد كتاب هللا العزيز»(.)2
منه ،يشاركه يف أكثر شيوخه .وكتاابمها ّ
ابألصحيّة،
تدل على أ ّن صاحبها يقول
فهذه العبارة ال تفيد الكلّيّة ،بل ّ
ّ
أصح من
مبعَن أ ّن الصحيحني أكثر ّ
صحة ،من سائر الكتب احلديثيّة؛ أيّ :
النسائي،
الرتمذي ،وسنن
مسند أمحد ،وسنن ابن ماجه ،وسنن أِب داود ،وسنن
ّ
ّ
طن،
وصحيح ابن خزية ،وصحيح ابن حبّان ،ومعاجم الطرباينّ ،وسنن الدارق ّ
( )1منهاج السنّة النبويّة.112-111/9 :
( )2معرفة أكواع علوم احلديث.51 :
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األصحيّة
لكن هذه
ومستدرك احلاكم ،وسنن
ّ
البيهقي ،وغريها من كتب احلديث؛ ّ
ّ
ال َنع من اشتماهلما ،على أحاديث غري صحيحة.
البخاري
العين« :ودعوى احلكم بتصحيح ْجيع ما أورده
ّ
قال بدر الدين ّ
فيه غري موجهة ،أل ّن دعوى الكلّيّة حتتاج نىل دليل قاطع»(.)1
ويتّكد هذه احلقيقة أ ّن ابن الصالح كفسه قال يف موضع الحق ،من كتابه
البخاري ومسلم  ،يف كتابيهما ابإلسناد املتّصل ،فذلك
كفسه« :ما أسنده
ّ
بصحته ،بال نشكال .و ّأما املعلق ،وهو الذي حذف من مبتدن
الذي حكما ّ
البخاري ،وهو يف كتاب
نسناده واحد ،أو أكثر  -وأغلب ما وقع ذلك يف كتاب
ّ
مسلم قليل ًّ
جدا  -ففي بعضه كظر»(.)2
أيضا« :سوى أحرف يسرية ،تكلّم عليها بعض أهل
وقال يف موضع الحق ً
كالدارقطن ،وغريه ،وهي معروفة ،عند أهل هذا الشأن»(.)3
النقد ،من احل ّفاظ،
ّ
وقال يف كتاب آخر« :نذا عرفت هذا ،فما أخذ عليهما من ذلك ،وقدح
فيه معتمد من احل ّفاظ ،فهو مستثَن ِّا ذكرانه؛ لعدم اإلْجاع على تل ّقيه ابلقبول،
وما ذلك ّنال يف مواضع قليلة ،سننبّه على ما وقع منها ،يف هذا الكتاب ،نن شاء
هللا العظيم ،وهو أعلم»(.)1
أصح من سائر كتب احلديث؛ لكون
فابن الصالح يرى أ ّن هذين الكتابني ّ
صحيحا ،م ـع االعتـراف ابس ـتثناء صنفيـن ،من أحاديث
أغلب ما فيهما
ً
الصحيحني ،ومها :األحاديث غري املسندة ،واألحاديث املنتقدة.
( )1عمدة القاري.112/16 :
( )2معرفة أكواع علوم احلديث.33-32 :
( )3معرفة أكواع علوم احلديث.31 :
( )1صياكة صحيح مسلم.56 :
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فأما األحاديث غري املسندة ،فهي األحاديث املعلقة ،مع وجود اختالف
ّ
بني املتلّفني يف تصحيح بعضها(.)1
حممد بن
اقيّ « :أول من صنّف يف ْجع الصحيحّ :
قال زين الدين العر ّ
أصح من كتاب مسلم ،عند اجلمهور ،وهو الصحيح.
نمساعيل
البخاري ،وكتابه ّ
ّ
ووي :نكّه الصواب .واملراد ما أسنده ،دون التعليق والرتاجم»(.)2
وقال الن ّ
عما يتعلّق ابملعلق سهل؛ أل ّن
وقال ابن حجر العسقالينّّ « :نال أ ّن اجلواب ّ
يتعرض
موضوع الكتابني نّا هو للمسندات ،واملعلق ليس مبسند؛ وهلذا مل ّ
الدارقطن فيما تتبّعه على الصحيحني ،نىل األحاديث املعلقة ،اليت مل توصل يف
ّ
()3
اسا
موضع آخر؛ للعمه ّ
أبهنا ليست من موضوع الكتاب ،ونّا ذكرت استئن ً
استشهادا ،وهللا أعلم»(.)1
و
ً
و ّأما األحاديث املنتقدة ،فهي أحاديث اكتقدها بعض املتلّفني القدامى،
سندا ومتنًا .وقد أشار كثري من املتلّفني نىل هذه االكتقادات.
سندا ،أو متنًا ،أو ً
ً
قال ابن تيميّة« :وهلذا كان فيما صنّف يف الصحيح أحاديث يعلم ّأهنا
حق»(.)9
غلط ،ونن كان ْجهور متون الصحيحني ِّا يعلم أكّه ّ
البخاري :ذكر الدابغ ،ولـم
أيضا« :وليس يف صحيح
وقال ابن تيميّة ً
ّ
الزهري ،عنـه ،ولكن ذك ـره ابن عيينة ،ورواه مسـلم ،فـي
عامة أصحاب
يذكره ّ
ّ
( )1اكظر :معرفة أكواع علوم احلديث ،31-33 :والتقريب والتيسري.25-21 :
( )2شرح التبصرة.113/1 :
( )3كذا يف املطبوع ،والصواب( :لعلمه).
( )1هدي الساري.361 :
( )9جمموعة الفتاوى.113/1 :
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صحيحه ،وقد طعن اإلمام أمحد ،فـي ذلك ،وأشار نىل غلط ابن عيينة فيه»(.)1
يصححه بعض علماء
يسمى
وقال ابن تيميّة ً
صحيحا ما ّ
ً
أيضا« :وِّا قد ّ
احلديث ،وآخرون خيالفوهنم يف تصحيحه ،فيقولون :هو ضعيف ،ليس بصحيح،
صحتها غريه من أهل العلمّ ،نما
مثل ألفاظ رواها مسلم يف صحيحه ،وانزعه يف ّ
مثله ،أو دوكه ،أو فوقه ،فهذا ال جيزم بصدقهّ ،نال بدليل.)2(»...
أئمة احلديث فيه
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وكذلك التصحيح مل يقلّد ّ
حيحا
البخاري
ومسلما ،بل ْجهور ما ّ
أئمة احلديث ص ً
صححاه كان قبلهما عند ّ
ّ
ً
الفن يف
متل ّقى ابلقبول ،وكذلك يف عصرمها ،وكذلك بعدمها ،قد كظر ّ
أئمة هذا ّ
صححاهّ ،نال مواضع يسرية ،حنو عشرين
كتابيهما ،ووافقومها على تصحيح ما ّ
حديثًا ،غالبها يف مسلم ،اكتقدها عليهما طائفة من احل ّفاظ ،وهذه املواضع املنتقدة
غالبها يف مسلم ،وقد اكتصر طائفة هلما فيها ،وطائفة ّقررت قول املنتقدة.
والصحيح التفصيل؛ فإ ّن فيها مواضع منتقدة ،بال ريب ،مثل حديث ّأم حبيبة،
وحديث "خلق هللا الربيّة يوم السبت"( ،)3وحديث صالة الكسوف بثالث
البخاري ،فإكّه أبعد الكتابني
ركوعات ،وأكثر .وفيها مواضع ال اكتقاد فيها ،يف
ّ
يبني
عن االكتقاد ،وال يكاد يروي لفظًا فيه اكتقادّ ،نال ويروي اللفظ اآلخر الذي ّ
يبني أكّه منتقد .ويف اجلملة
أكّه منتقد ،فما يف كتابه لفظ منتقدّ ،نال ويف كتابه ما ّ
من كقد سبعة آالف درهم ،فلم يـر ْج عليه فيها ّنال دراهم يسرية ،ومع هذا فهي
مغرية ،ليست مغشوشة حمضة ،فهذا نمام يف صنعته .والكتاابن سبعة آالف
األئمة اجلهابذة ،قبلهم وبعدهم،
حديث وكسر .واملقصود أ ّن أحاديثهما اكتقدها ّ
( )1جمموعة الفتاوى.93/21 :
( )2جمموعة الفتاوى.13/15 :
( )3كذا يف املطبوع( :الربيّة) ،ويف مطبوع صحيح مسلم( :الرتبة).
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ورواها خالئق ،ال حيصي عددهم ّنال هللا ،فلم ينفردا ،ال برواية ،وال بتصحيح»(.)1
وقال ابن الوزير« :اعلم أ ّن املختلف فيه من حديثهما هو اليسري ،وليس
يف ذلك اليسري ما هو مردود بطريق قطعيّة ،وال نْجاعيّة ،بل غاية ما فيه أكّه مل
ينعقد عليه اإلْجاع ،وأكّه ال يعرتض على من عمل به ،وال على من توقّف يف
يدل على الضعف وال يستلزمه ،فقد اختلف يف اخللفاء
صحته ،وليس االختالف ّ
ّ
الراشدين  -الذين هم أفضل الصحابة  -وك ّفرهتم طوائف من الروافض والنواصب
واخلوارج ،وسلم من التكفري واالختالف من هو دون اخللفاء  ،من صغار
جمرد ذكر االختالف بضائر للثقات من رجال الصحيحني،
الصحابة ،فليس ّ
احلجة يف اإلْجاع ،ال يف اخلالف ،واإلْجاع مل
وال مشعر بضعف حديثهم ،ونّا ّ
صحتهماّ ،نال ما ال كسبة له نىل
ينعقد على ضعف شيء فيهما ،ونّا اكعقد على ّ
حبجة على
ما فيهما من الصحيح ،فإكّه وقع فيه االختالف ،الذي هو ليس ّ
يدل على الضعف
دل على شيء ،مل يكن أبن ّ
الصحة ،نذ لو ّ
الضعف ،وال على ّ
كل منهما قد قال به قائل ،بل يكون القائل
أوىل من أن ّ
يدل على ّ
الصحة؛ نذ ّ
يبني سبب التضعيف -
املضعف للحديث  -نذا مل ّ
ابلصحة أوىل؛ ألكّه مثبت ،و ّ
ّ
انف ،واملثبت أوىل من النايف»(.)2
وقال ابن حجر العسقالينّ« :و ّأما رجحاكه من حيث عدم الشذوذ
عدداِّ ،ا اكتقد
واإلعالل ،فأل ّن ما اكتقد على
أقل ً
ّ
البخاري  -من األحاديث ّ -
على مسلم»(.)3
أيضا« :فإ ّن األحاديث اليت اكتقدت عليهما
وقال ابن حجر العسقالينّ ً
( )1منهاج السنّة النبويّة.216-219/1 :
( )2الروض الباسم.193-195/1 :
( )3كزهة النظر.19 :
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مفص ًال ،يف فصل
بلغت مئيت حديث وعشرة أحاديث ،كما سيأيت ذكر ذلك ّ
شك
اختص
مفرد،
خيتص مبسلم؛ وال ّ
أبقل من َثاكني ،وابقي ذلك ّ
ّ
ّ
البخاري منها ّ
قل االكتقاد فيه أرجح ِّا كثر»(.)1
أ ّن ما ّ
أتملتم هذا وذاك ،علمتم أكّه ليست من
حممد رشيد رضا« :فإذا ّ
وقال ّ
بكل حديث رواه
أصول اإليان  -وال من أركان اإلسالم  -أن يتمن املسلم ّ
صحة اإلسالم ،وال يف
البخاري ،مهما يكن موضوعه ،بل مل يشرتط أحد يف ّ
ّ
كل ما فيه .وعلمتم
معرفته التفصيليّة االطّالع على صحيح
ّ
البخاري ،واإلقرار ب ّ
أيضا أ ّن املسلم ال يكن أن ينكر حديثًا من هذه األحاديث بعد العلم بهّ ،نال
ً
صحة
صحته ،متنًا ،أو ً
سندا؛ فالعلماء الذين أككروا ّ
بدليل يقوم عنده ،على عدم ّ
بعض تلك األحاديث ،مل ينكروها ّنال أبدلّة قامت عندهم ،قد يكون بعضها
صو ًااب ،وبعضها خطأ ،وال يع ّد أحدهم طاعنًا يف دين اإلسالم»(.)2
حبق :ن ّن صحيح
حممد رشيد رضا ً
أيضا« :مع هذا كلّه ،كقول ّ
وقال ّ
معصوما ،هو ورواته من اخلطإ،
أصح كتاب ،بعد كتاب هللا؛ ولكنّه ليس
ً
البخاري ّ
ّ
كافرا! ما أسهل التكفري على مقلّدة ظواهر
كل مراتب يف شيء من روايته ً
وليس ّ
املتأخرين ،وحسبنا هللا وكعم الوكيل»(.)3
أقوال ّ
صححه احل ّفاظ ،وهو ابطل ،ابلنظر
وقال أمحد
الغماري« :فكم حديث ّ
ّ
نىل معناه ،ومعارضته للقرآن ،أو السنّة الصحيحة ،أو خمالفة الواقع والتاريخ؛
يتعمد الكذب،
وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على املعروف ابلعدالة ،بل قد ّ
فإ ّن الشهرة ابلعدالة ال تفيد القطع يف الواقع ،ومنها أحاديث الصحيحني .فإ ّن
( )1هدي الساري.11 :
( )2جملّة املنار.119-111/23 :
( )3جملّة املنار.91/23 :
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تغرت بذلك ،وال تتهيّب احلكم عليه ابلوضع ،ملا
فيها ما هو مقطوع ببطالكه ،فال ّ
فإهنا دعوى فارغة ،ال تثبت عند
صحة ما فيهماّ ،
يذكروكه من اإلْجاع على ّ
صحة ْجيع أحاديث الصحيحني غري
البحث والتمحيص ،فإ ّن اإلْجاع على ّ
معقول ،وال واقع .ولتقرير ذلك موضع آخر ،وليس معَن هذا أ ّن أحاديثهما
ضعيفة أو ابطلة أو يوجد فيها ذلك بكثرة ،كغريمها من املصنّفات يف احلديث،
بل املراد أكّه يوجد فيهما أحاديث غري صحيحة؛ ملخالفتها للواقع ،ونن كان
صحيحا على شرطهما .وقد يوجد من بينها ما هو على خالف شرطهما
سندها
ً
أيضا ،كما هو مبسوط يف حملّه»(.)1
ً
وقال األلباينّ« :هذا الشذوذ يف هذا احلديث مثال ،من عشرات األمثلة،
لبخاري ،وكذا
يتعصبون لصحيح ا
اليت ّ
تدل على جهل بعض الناشئني ،الذين ّ
ّ
تعصبًا أعمى ،ويقطعون أب ّن ك ّل ما فيهما صحيح! ويقابل هتالء
لصحيح مسلمّ ،
فريدون من أحاديثهما ما ال
بعض الكتّاب ،الذين ال يقيمون للصحيحني وزًانّ ،
يوافق عقوهلم وأهواءهم»(.)2
أيضا« :فليس من العلم  -وليس من احلكمة يف شيء  -أن
وقال األلباينّ ً
أتوجه أان ،نىل كقد الصحيحني ،وأدع األحاديث املوجودة يف السنن األربعة،
ّ
َر
وغريها ،غري معروف صحيحها ،من ضعيفها .لكن يف أةناء البحث
العلمي ّ
ّ
معي بعض األحاديث يف الصحيحني ،أو يف أحدمها ،فينكشف يل أ ّن هناك
بعض األحاديث الضعيفة .لكن من كان يف ريب ِّا أحكم أان على بعض
األحاديث( ،)3فليعد نىل فتح الباري ،فسيجد هناك أشياء كثرية ،وكثرية جدًّا،
( )1املغري على األحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري.135-131 :
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة.33/6 :
( )3العبارة ركيكة ،ومراده( :من كان يف ريب من حكمي على بعض األحاديث).
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حبق :أمري املتمنني يف
يسمى ّ
ينتقدها احلافظ أمحد بن حجر العسقالينّ ،الذي ّ
كل من كان مشارًكا يف هذا العلم يوافقن
احلديث ،والذي أعتقد أان و ّ
أظن أ ّن ّ
يبني يف
على أكّه مل تلد النساء بعده مثله .هذا اإلمام أمحد بن حجر العسقالينّ ّ
البخاري ،بوجه ما كان ليس يف أحاديث
أةناء شرحه أخطاء كثرية ،يف أحاديث
ّ
مسلم فقط( ،)1بل وما جاء يف بعض السنن ،ويف بعض املساكيد .مثّ كقدي املوجود
البخاري ،اترة تكون( )2للحديث كلّه ..أي :يقال :هذا
يف أحاديث صحيح
ّ
كقدا جلزء من حديث ..أصل احلديث صحيح،
حديث ضعيف ،واترة يكون ً
لكن يكون جزء منه غري صحيح»(.)3
أيضا« :قلت :وهذا القول وحده منه يكفي القارئ اللبيب
وقال األلباينّ ً
املتأخرين ،يف
أن يقنع هجهل هذا املتعالـم ،وافرتائه على العلماء املتق ّدمني منهم ،و ّ
فإهنم ما زالوا نىل اليوم ينتقد أحدهم بعض أحاديث
ّادعائه اإلْجاع املذكورّ ،
بغض النظر عن كوكه أخطأ يف
الصحيحنيِّ ،ا يبدو له أكّه موضع لالكتقادّ ،
ذلك ،أم أصاب»(.)1
متين:
اثنيًا -التصحيح
ّ
السندي ال يستلزم التصحيح الـ ّ

صحة الـحديث  -عند أهل احلديث  -على اتّصال الس ـند ،بنق ـل
تقوم ّ
العدل ،الضابط ،عن مثله ،نلـى منتهاه ،مـع السالمة من الشذوذ ،والسالمة مـن
العلّة(.)9
لعل سبب ذلك أخطاء طباعيّة.
( )1العبارة ركيكة ،ومراده غري واضح منها؛ و ّ
( )2يف املطبوع( :تكون) ،والصواب( :يكون).
( )3فتاوى الشيخ األلباينّ.926 :
( )1آداب الزفاف.91 :
( )9اكظر :معرفة أكواع علوم احلديث.13 :
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وهذان األخريان :الشذوذ ،والعلّة ،يكن أن يكوان يف السند ،ويكن أن
أيضا.
يكوان يف املنتً ،
صال بنقل العدل
بصحة السند؛ ألكّه يراه متّ ً
ولذلك يكن أن حيكم احمل ّدث ّ
الضابط ،عن مثله ،نىل منتهاه ،مع سالمة السند من الشذوذ ،والعلّة؛ ولكنّه ال
ابلصحةّ ،نال بعد أن يتأ ّكد من سالمة املنت ،منهما ،أي:
حيكم على احلديث
ّ
من الشذوذ ،والعلّة.
صحة املنت ،وهذه قاعدة معروفة
صحة السند ال تستلزم ّ
ولذلك قالواّ :
أيضا ْجع بعض
مشهورة عند أهل احلديث ،ال تكاد جتد من ينكرها؛ ولذلك ً
ابلصحة ،ووصف املنت ابلنكارة(.)1
املتلّفني بني وصف السند
ّ
قال ابن الصالح« :قوهلم" :هذا حديث صحيح اإلسناد ،أو حسن
اإلسناد" ،دون قوهلم" :هذا حديث صحيح ،أو حديث حسن"؛ ألكّه قد يقال:
يصح؛ لكوكه شاذًّا أو معل ًال»(.)2
"هذا حديث صحيح اإلسناد" ،وال ّ
النووي« :وقوهلم" :حديث حسن اإلسناد ،أو صحيحه" ،دون قوهلم:
وقال ّ
يصح ،أو حيسن اإلسناد ،دون املنت؛
"حديث صحيح ،أو حسن"؛ ألكّه قد ّ
لشذوذ ،أو علّة»(.)3
ابلصحة ،أو الـحسن ،على اإلسـ ـناد،
وقال ابن كثري« :ق ـ ـال :والـحكـ ـم
ّ
( )1اكظر :اتريخ بغداد ،296/9 :وشرح سنن ابن ماجه ،1333/9 :ولسان امليزان:
 ،132/9و.156/3
( )2معرفة أكواع علوم احلديث.113 :
الروي ،31 :والنكت على مق ّدمة ابن الصالح:
( )3التقريب والتيسري ،23 :واكظر :املنهل ّ
.363/1
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ال يلزم منه الـحكم بذلك ،على الـمتـن ،نذ قـ ـد يكون شـ ـاذًّا ،أو معل ًال»(.)1
عامة يف أحاديث الصحيحني ،ويف غريمها ،فتصحيح متون
وهذه القاعدة ّ
الصحيحني متوقّف على نةبات سالمتها ،من الشذوذ ،ومن العلّة.
صحيحا ،مع احلكم على املنت
كشي« :الثاين أ ّن السند قد يكون
ً
قال الزر ّ
ابلضعف ،ومثاله ما أخرجه مسلم يف صحيحه عن أكس ،قال" :صلّيت خلف
ب
النيب  ،وأِب بكر ،وعمر ،فكاكوا يستفتحون الصالة بـ ْ
﴿احل ْمد َّلل ر ّ
ّ
()2
الْعالمني﴾  ،ال يذكرون ﴿ب ْسم اَّلل الر ْمحن الرحيم﴾ ،يف ّأول قراءة ،وال يف
آخرها" .فهذا احلديث سنده صحيح ،ومتنه ضعيف؛ لوجود العلّة فيه.)3(»...
صحة كثري من أساكيد
فإذا اكضاف نىل ذلك كلّه اختالف املتلّفني ،يف ّ
اجتهادي،
بصحة تلك األساكيد ليس أكثر من قول
الصحيحني ،أدركنا أ ّن القول ّ
ّ
كل حديث ،من أحاديثهما.
اختاليف ،وليس ً
ّ
حكما قطعيًّا ،يف ّ
كثريا من أحاديث
و
الدارقطن واحد من أبرز أهل احلديث الذين اكتقدوا ً
ّ
الصحيحني ،وال سيّما من جهة السند.
خاري
قطن« :ابتداء ذكر أحاديث معلولة ،اشتمل عليها كتاب الب ّ
قال الدار ّ
ومسلم ،أو أحدمها ،بيّنت عللها ،والصواب منها»(.)1
الدارقطن ،مع أكثر استدراكاته
وقال ابن الصالح« :وهذا االستدراك من
ّ
الصحة»(.)9
على الشيخني :قدح يف أساكيدمها ،غري خمرج ملتون احلديث من حيّز ّ
( )1اختصار علوم احلديث.121-113 :
( )2الفاحتة.2 :
( )3النكت على مق ّدمة ابن الصالح.115-111/1 :
( )1اإللزامات والتتبّع.121 :
( )9صياكة صحيح مسلم.111 :
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أئمة النقد مل
قطن وغريه من ّ
وقال ابن حجر العسقالينّ« :على أ ّن الدار ّ
تعرضوا لذلك يف اإلسناد»(.)1
يتعرضوا الستيفاء ذلك من الكتابني ،كما ّ
ّ
أئمة اجلرح والتعديل ،يف كثري من رواة الصحيحني ،من
وقد تكلّم بعض ّ
حيث العدالة ،ومن حيث الضبط(.)2
البخاري ابإلخراج هلم ،دون مسلم:
السيوطي« :أحدها أ ّن الذين اكفرد
قال
ّ
ّ
رجال ،والذين
رجال ،املتكلم فيهم ابلضعف منهمَ :ثاكون ً
أربع مئة وبضعة وةالةون ً
ست مئة وعشرون ،املتكلم فيهم
اكفرد مسلم ابإلخراج هلم ،دون
البخاريّ :
ّ
ابلضعف منهم :مئة وستّون»(.)3
فمع التسليم بتصحيح أساكيد الصحيحني كلّها ،فإ ّن هذا التصحيح،
ال يستلزم تصحيح متون الصحيحني كلّها؛ فكيف ،وقد علمنا اختالف
أهل احلديث أكفسهم ،يف تصحيح أساكيد كثري من أحاديث الصحيحني.
اللفظي:
معنوي ال يستلزم التصحيح
اثلثًا -التصحيح الـ
ّ
ّ
يتألّف املنت من عنصرين رئيسني:

اللفظي :وهو العنصر املنطوق ،واملسموع ،واملكتوب ،واملقروء ،وهو
أ -العنصر
ّ
اللغوي.
عبارة عن ألفاظ قليلة ،أو كثرية ،منظومة بصورة من صور النظم
ّ
ويكون التخالف بني املتون  -لفظيًّا  -ابلتخالف يف األدوات اللغويّة ،ويف
جذور األلفاظ ،ويف أبنية األلفاظ ،ويف نعراب األلفاظ ،ويف ترتيب األلفاظ ،ويف
زًيدة األلفاظ ،أو يف كقصاهنا.
( )1هدي الساري.366 :
( )2اكظر :هدي الساري.155-113 :
( )3تدريب الراوي.12/1 :
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املعنوي :وهو العنصر املقصود من املنت ،أي :هو مراد املتكلّم،
ب -العنصر
ّ
جمهوال عنده.
وقد يدركه املخاطب ،فيكون
مفهوما عنده ،وقد ال يدركه ،فيكون ً
ً
فأما املعَن
اإلْجايل ،واملعَن
وللمعَن صور كثرية ،منها :املعَن
التفصيليّ .
ّ
ّ
التفصيلي ،فهو املعَن الدقيق الزائد،
العام للمنت ،و ّأما املعَن
اإلْجايل ،فهو املعَن ّ
ّ
ّ
اإلْجايل.
على املعَن
ّ
قطعا ،يف اجلاكب
واملتون املتخالفة  -يف اجلاكب
اللفظي  -تتخالف ً
ّ
لكن التخالف بينها يكون على صورتني:
املعنوي؛ ّ
ّ
لكل منت خمال ًفا لغريه.
التام ،حني يكون املعَن
 -1التاخالف ّ
اإلْجايل ّ
ّ

احدا.
 -2التاخالف الناقص ،حني يكون املعَن
اإلْجايل للمتون املتخالفة و ً
ّ
املعنوي ال يستلزم التصحيح
فالتصحيح
يصحح املتلّف منت
اللفظي ،فقد ّ
ّ
ّ
كل الصيغ اللفظيّة ،اليت روي هبا هذا املنت،
احلديث ،لكنّه ال يستطيع أن يص ّحح ّ
املعنوي ،أي :يكتفي
أل ّن هذه الصيغ اللفظيّة متخالفة؛ ولذلك يكتفي ابلتصحيح
ّ
اإلْجايل للمتون املتخالفة.
بتصحيح املعَن
ّ
فإذا اجتهد للتصحيح
اللفظي ،فإكّه لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة
ّ
لفظيّة واحدة ،أل ّن التخالف ينع من ذلك.
والكثري من أحاديث الصحيحني ،قد رويت فيهما ،أبكثر من صيغة
قطعا تضعيف ما خالفها من الصيغ
لفظيّة ،فتصحيح صيغة معيّنة منها يلزم منه ً
احدا.
اللفظيّة ،ونن كان املعَن
اإلْجايل و ً
ّ
األصح جواز ذلك ،يف اجلميع ،نذا كان عالـ ًما مبا
قال ابن الصالح« :و ّ
قاطعا أبكّه ّأدى معَن اللفظ ،الذي بلغه؛ أل ّن ذلك هو الذي تشهد به
وصفناهً ،
احدا ،يف أمر
كثريا ما كاكوا ينقلون معَن و ً
أحوال الصحابة ،والسلف ّ
األولني ،و ً
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واحد ،أبلفاظ خمتلفة ،وما ذلكّ ،نال أل ّن معوهلم كان على املعَن ،دون اللفظ»(.)1
وقال ابن كثري« :و ّأما روايته احلديث ابملعَن ،فإن كان الراوي غري عامل ،وال
عارف مبا حييل املعَن ،فال خالف أكّه ال جتوز له رواية احلديث هبذه الصفة .و ّأما
بصريا ابأللفاظ ،ومدلوالهتا ،وابملرتادف من األلفاظ وحنو
نن كان عالـ ًما بذلكً ،
جوز ذلك ْجهور الناس سل ًفا وخل ًفا ،وعليه العمل ،كما هو املشاهد
ذلك؛ فقد ّ
يف األحاديث الصحاح ،وغريها ،فإ ّن الواقعة تكون واحدة ،وجتيء أبلفاظ
متع ّددة ،من وجوه خمتلفة متباينة .ولـ ّما كان هذا قد يوقع يف تغيري بعض
األحاديث ،منع من الرواية ابملعَن طائفة من احمل ّدةني والفقهاء واألصوليّني،
وش ّددوا يف ذلك ،آكد التشديد .وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ،ولكن مل
يتّفق ذلك»(.)2
شك يف أ ّن أكثر األحاديث قد روي ابملعَن
حممد رشيد رضا« :ال ّ
وقال ّ
ويدل عليه اختالف رواة الصحاح ،يف ألفاظ
كما هو معلوم ،واتّفق عليه العلماءّ ،
حت املختصر منها»(.)3
احلديث الواحدّ ،
البخاري بع ّدة
ومن أمثلة ذلك حديث« :نّا األعمال ابلنيّات» ،رواه
ّ
صيغ لفظيّة متقاربة ،مع وجود فروق لفظيّة يسرية:
ت ه ْجرته نىل دكْـيا
أ« -نّا ْاأل ْعمال ابلنّيات ،ونّا لك ّل ْامرئ ما كـوى ،فم ْن كاك ْ
يصيبـها ،أ ْو نىل ْامرأة يـْنكحها ،فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)1

ت ه ْجرته نىل اَّلل ورسوله،
بْ « -األ ْعمال ابلنّية ،ولك ّل ْامرئ ما كـوى ،فم ْن كاك ْ
( )1معرفة أكواع علوم احلديث.323 :
( )2اختصار علوم احلديث.231 :
( )3تفسري القرآن احلكيم.916/3 :
البخاري ،3/1 :رقم .1
( )1صحيح
ّ
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ت ه ْجرته لدكْـيا يصيبـها ،أو ْامرأة يـتـزوجها،
فه ْجرته نىل اَّلل ورسوله ،وم ْن كاك ْ
فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)1

ت ه ْجرته نىل اَّلل ورسوله،
جْ « -األ ْعمال ابلنّية ،وال ْمرئ ما كـوى ،فم ْن كاك ْ
ت ه ْجرته لدكْـيا يصيبـها ،أو ْامرأة يـتـزوجها،
فه ْجرته نىل اَّلل ورسوله ،وم ْن كاك ْ
فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)2

ت ه ْجرته نىل دكْـيا يصيبـها ،أو ْامرأة يـتـزوجها،
دْ « -األ ْعمال ابلنّية ،فم ْن كاك ْ
ت ه ْجرته نىل اَّلل ورسوله ،فه ْجرته نىل اَّلل
فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه ،وم ْن كاك ْ
ورسوله»(.)3
ت ه ْجرته نىل اَّلل ورسوله،
ه« -الْعمل ابلنّية ،ونّا ال ْمرئ ما كـوى ،فم ْن كاك ْ
ت ه ْجرته نىل دكْـيا يصيبـها ،أو ْامرأة
فه ْجرته نىل اَّلل ورسوله  ،وم ْن كاك ْ
يـْنكحها ،فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)1
ت ه ْجرته نىل اَّلل ورسوله،
و« -نّا ْاأل ْعمال ابلنّية ،ونّا ال ْمرئ ما كـوى ،فم ْن كاك ْ
ت ه ْجرته نىل دكْـيا يصيبـها ،أو ْامرأة يـتـزوجها،
فه ْجرته نىل اَّلل ورسوله ،وم ْن كاك ْ
فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)9

ت ه ْجرته
زً« -ي أيـها الناس ،نّا ْاأل ْعمال ابلنّية ،ونّا ال ْمرئ ما كـوى ،فم ْن كاك ْ
نىل اَّلل ورسوله ،فه ْجرته نىل اَّلل ورسوله ،وم ْن هاجر نىل دكْـيا يصيبـها ،أو ْامرأة
البخاري ،31/1 :رقم .91
( )1صحيح
ّ
البخاري ،531/2 :رقم .2332
( )2صحيح
ّ
البخاري ،1116/3 :رقم .3659
( )3صحيح
ّ
البخاري ،1391/9 :رقم .1153
( )1صحيح
ّ
البخاري ،2162-2161/6 :رقم .6311
( )9صحيح
ّ
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يـتـزوجها ،فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)1
صحة
والغرض من سرد هذه الرواًيت اللفظيّة التنبيه على أ ّن من حيكم ب ّ
اإلْجايل للمنت ،وال يكن أن حيكم
بصحة املعَن
هذا احلديث ،فإكّه نّا حيكم ّ
ّ
لكل رواية من رواًيته.
ّ
ابلصحة اللفظيّة ّ
التامة ّ
اتمة ،فهذا
ً
صح صدور الرواية األوىل ،أبلفاظها ،وكظمهاّ ،
صحة ّ
فمثال ،نذا ّ
دليل على أ ّن الرواًيت األخرى  -املخالفة هلا لفظيًّا ،خمالفة جزئيّة  -ال يكن أن
التامة؛ فهي ليست حمفوظة بصيغها اللفظيّة ،كما يف
حيكم هلا
ّ
ابلصحة اللفظيّة ّ
حفظ اآلًيت القرآكيّة.
كل حرف  -أو لفظة ،أو كلمة ،يف
قال األلباينّ« :وليس معَن ذلك أ ّن ّ
الصحيحني  -هو مبنزلة ما يف القرآن ،ال يكن أن يكون فيه وهم ،أو خطأ ،يف
كال فلسنا كعتقد العصمة لكتاب ،بعد كتاب
شيء من ذلك ،من بعض الرواةّ ،
يتم ّنال كتابه" ،وال
أصال ،فقد قال اإلمام
هللا تعاىلً ،
الشافعي وغريه" :أَ هللا أن ّ
ّ
تفهم
يكن أن ي ّدعي ذلك أحد من أهل العلمِّ ،ن درسوا الكتابني ،دراسة ّ
التعصب ،ويف حدود القواعد العلميّة احلديثة ،ال األهواء
وتدبّر ،مع كبذ
ّ
الشخصيّة ،أو الثقافة األجنبيّة عن اإلسالم ،وقواعد علمائه.)2(»...
قي:
ابعا -التصحيح
رً
ّ
الصدوري ال يستلزم التصحيح الـمطاب ّ

صح صـدور الـمتـن منه،
النيب  ،فإن ّ
بعض الـمتون ينسب صدورها ،نلـى ّ
الصحة الصدوريّة) دليل قاطع ،على
بصفته النبويّة ،ال بصفته البشريّة؛ فإ ّن هذه ( ّ
الصحة الـمطابقيّة) ،أي( :مطابقة الواقع)؛ أل ّن مصدر املنت  -يف هذه احلال -
( ّ
البخاري ،2991/6 :رقم .6993
( )1صحيح
ّ
( )2شرح العقيدة الطحاويّة ،مق ّدمة احمل ّدث األلباينّ.23 :
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ـهي الـمنزل) ،وهو  -بال ريب  -معصوم من اخلطإ.
هو (الوحي اإلل ّ
الصحة املطابقيّة ،نذا كاكت منتفية ،عن املنت
ولذلك يكن القول :ن ّن
ّ
املنسوب نىل النيب  ،فكان املنت ًّ
القطعي ،داللة
داال على ما خيالف الواقع
ّ
ّ
الصحة الصدوريّة؛ أل ّن
صرحية ،قطعيّة ،فإ ّن هذه املخالفة دليل قاطع ،على اكتفاء ّ
حق ،بال ريب ،فال يكن أن يكون خمال ًفا للواقع
النيب  ،بصفته النبويّةّ :
كالم ّ
القطعي.
ّ
األمة :أ ّن ْجاعة من
ازي« :الثالث :وهو أكّه اشتهر فيما بني ّ
قال الفخر الر ّ
أخبارا منكرة ،واحتالوا يف تروجيها على احمل ّدةني ،واحمل ّدةون لسالمة
املالحدة وضعوا ً
أي منكر فوق وصف هللا تعاىل مبا يقدح يف اإلهليّة،
قلوهبم ما عرفوها ،بل قبلوها .و ّ
البخاري
أبهنا موضوعة .و ّأما
ويبطل الربوبيّة؟ فوجب القطع يف أمثال هذه األخبار ّ
ّ
القشريي ،فهما ما كاان عالمني ابلغيوب ،بل اجتهدا واحتاطا ،مبقدار طاقتهما،
و
ّ
و ّأما اعتقاد أ ّهنما علما ْجيع األحوال الواقعة ،يف زمان الرسول  نىل زماكنا،
الظن بـهما ،وابلذيـن روي ـا
فذلك ال يقوله عاقل .وغاية ما فـي البـ ـاب :أ ّان كـحسن ّ
مشتمال ،على منكـر ،ال يـمك ـن نس ـناده نلـى
خربا
ً
عنهمّ ،نال أكـّا نذا شـ ـاهدان ً
الرسول  ،قطعنا أبكّه من أوضاع املالحدة ،ومن ترويـجاهتم على أولئك
الـمح ّدةني»(.)1
اجعا نىل الوحي املنّزل.
النيب  ،بصفته البشريّة ،فليس ر ً
ّأما كالم ّ
فأما اخلطأ ،فال ريب أ ّن األكبياء قد خيطئ ظنّهم
ميّ « :
قال عبد الرمحن املعلّ ّ

( )1أساس التقديس.215-211 :
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يف أمور الدكيا ،و ّأهنم حيتاجون نىل األخبار( ،)1حبسب ظنّهم ،لكنّهم نذا احتاجوا
يظن ،وذلك  -كما تق ّدم  -صدق ،ح ّت على
نىل ذلك ،فإّا خيرب أحدهم أبكّه ّ
قصة أتبري النخل.)2(»...
الظن ،فمن ذلك ما جاء يف ّ
فرض خطإ ّ
وقال ابن ابزّ « :أما من أمور الدكيا ،فقد يقع اخلطأ ،مثّ ينبه على ذلك؛
ضره
مر على ْجاعة يل ّقحون النخل ،فقال" :ما أظنّه ي ّ
النيب  ،ل ّـما ّ
كما وقع من ّ
شيصا ،فأخربوه  ،فقال " :نّا قلت
فلما تركوه ،صار ً
لو تركتموه"ّ ،
فإين مل
من ،وأكتم أعلم أبمر دكياكمّ ،أما ما أخربكم به عن هللا ّ ،
ذلك؛ ظنًّا ّ
فبني  أ ّن الناس أعلم أبمور
أكذب على هللا" .رواه مسلم يف الصحيحّ .
دكياهم ،كيف يل ّقحون النخل ،وكيف يغرسون ،وكيف يبذرون ،وحيصدونّ .أما
فإهنم معصومون من ذلك .فقول من قال :ن ّن
ما خيرب به األكبياء عن هللا ّ ،
النيب  خيطئ ،فهذا قول ابطل ،وال ب ّد من التفصيل ،كما ذكران»(.)3
ّ
صحة صدورها
ّأما املتون املنسوبة نىل الصحابة ،والتابعني ،وغريهم؛ فإ ّن ّ
ألهنم
صحة مطابقتها للواقع ،فقد تطابق الواقع ،وقد ختالفه؛ ّ
منهم ال تستلزم ّ
صحت كسبته نليهم  -أن يصيبوا،
بشر ،يصيبون ،وخيطئون ،فجائز  -فيما ّ
القطعي ،وجائز أن خيطئوا ،فيخالفوا الواقع
فيطابقوا الواقع
القطعي.
ّ
ّ
كل واحد من الصحابة
قال ابن تيميّة« :وهم مع ذلك ،ال يعتقدون أ ّن ّ
( )1كذا يف املطبوع( :األخبار) ،هبمزة فوقيّة ،وهي ْجع (اخلرب) ،واألكسب يف هذا السياق:
ابعي (أخرب)؛ بداللة قوله بعدها« :فإّا خيرب
(اإلخبار) ،هبمزة حتتيّة ،وهو مصدر الفعل الر ّ
يظن».
أحدهم أبكّه ّ
( )2القائد نىل تصحيح العقائد.33 :
متنوعة.231-231/6 :
( )3جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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معصوم عن كبائر اإلمث ،وصغائره؛ بل جتوز عليهم الذكوب يف اجلملة.)1(»...
أيضا« :و ّأما الغلط ،فال يسلم منه أكثر الناس ،بل يف
وقال ابن تيميّة ً
أحياان ،وفيمن بعدهم»(.)2
الصحابة من قد يغلط ً
أيضا ،فإ ّن السلف أخطأ كثري منهم ،يف كثري
أيضا« :و ً
وقال ابن تيميّة ً
من هذه املسائل ،واتّفقوا على عدم التكفري بذلك.)3(»...
وقال ابن ابز« :فيتّضح من هذا أ ّن نمضاءها كان ابجتهاد عمر ،
ابألمة،
واألخذ ابلسنّة الصحيحة أوىل من االجتهاد ،من عمر ،وغريه ،وأرفق ّ
وأكفع هلا»(.)1
ومن أمثلة ذلك :ما رواه مسلم ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،أكّه
قال« :نن يف الْب ْحر شياطني م ْسجوكةً ،أ ْوةـقها سلْيمان ،يوشك أ ْن ختْرج ،فـتـ ْقرأ
على الناس قـ ْرآ ًان»(.)9
يصح؛
أصح صدور هذا املنت من عبد هللا بن عمرو بن العاص ،أم مل ّ
فسواء ّ
كصا شرعيًّا ،فليس
تصح؛ فإكّه ليس ًّ
وسواء ّ
أصحت مطابقة هذا املنت للواقع ،أم مل ّ
من كالم هللا تعاىل ،وال من كالم رسوله .
الصحة املطابقيّة هلذا املنت ليس طعنًا يف السنّة النبويّة ،وليس
فالطعن يف ّ
طعنًا فيما ينسب نىل السنّة النبويّة؛ أل ّن عبد هللا بن عمرو واحد من الصحابة،
سهوا ،أو ومهًا.
فهو غري معصوم ،لذلك يكن أن خيطئً ،
( )1جمموعة الفتاوى.112/3 :
( )2جمموعة الفتاوى.113/1 :
( )3جمموعة الفتاوى.263/12 :
متنوعة.211/21 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
( )9صحيح مسلم ،12/1 :بعد احلديث ذي الرقم .1
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يصح صدور هذا املنت من عبد هللا بن عمرو ،ويكون أخذه من
فجائز أن ّ
كعب األحبار؛ فقد ذكر بعض املتلّفني أ ّن عبد هللا بن عمرو  -وهو أحد العبادلة
األربعة  -قد أخذ عن كعب األحبار.
اقي« :ومن هذا النوع  -وهو رواية األكابر عن األصاغر
قال زين الدين العر ّ
 رواية الصحابة عن التابعني ،كرواية العبادلة األربعة ،وأِب هريرة ،ومعاوية بنأِب سفيان ،وأكس بن مالك ،عن كعب األحبار»(.)1
كذاب
وجائز أن تكون كسبة هذا املنت نىل عبد هللا بن عمرو ابطلةّ ،نما ً
وسهوا.
وافرتاء ،أو ومهًا ً
البخاري ،عن نبراهيم
أيضا ما رواه
النخعي ،قال« :قدم
ومن أمثلة ذلك ً
ّ
ّ
صحاب عْبد اَّلل على أِب الد ْرداء ،فطلبـه ْم ،فـوجده ْم ،فـقال :أيك ْم يـ ْقرأ على
أْ
قراءة عْبد اَّلل؟ قال :كلنا ،قال :فأيك ْم أ ْحفظ؟ فأشاروا نىل علْقمة .قال :كْيف
مس ْعته يـ ْقرأ﴿ :واللْيل نذا يـ ْغشى﴾( .)2قال ع ْلقمة" :والذكر و ْاألكْـثى" .قال :أ ْشهد
أ ّين مس ْعت النيب  يـ ْقرأ هكذا ،وهتالء يريدوكن على أ ْن أقْـرأ﴿ :وما خلق الذكـر
و ْاألكْـثى﴾( .)3واَّلل ،ال أاتبعه ْم»(.)1
أصح صدور هذا املنت من نبراهيم
تضمنه من أقوال
فسواء ّ
النخعي ،وما ّ
ّ
أصحت مطابقة
يصح؛ وسواء ّ
منسوبة نىل أِب الدرداء ،وعلقمة بن قيس ،أم مل ّ
كصا شرعيًّا ،فليس من كالم هللا تعاىل،
تصح؛ فإكّه ليس ًّ
هذا املنت للواقع ،أم مل ّ
وال من كالم رسوله .
( )1شرح التبصرة.112/2 :
( )2الليل.1 :
( )3الليل.3 :
البخاري ،1553/1 :رقم .1661
( )1صحيح
ّ
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الصحة املطابقيّة هلذا املنت ليس طعنًا يف السنّة النبويّة ،وليس
فالطعن يف ّ
طعنًا فيما ينسب نىل السنّة النبويّة؛ أل ّن أاب الدرداء وعلقمة بن قيس ونبراهيم
عامة الناس ،من الصحابة ،ومن جاء بعدهم ،فهم غري
النخعي رجال من ّ
ّ
سهوا ،أو ومهًا.
معصومني ،لذلك يكن أن خيطئواً ،
العامة وصورة املصحف:
العرِب« :املسألة الثاكية -قراءة ّ
قال أبو بكر بن ّ
﴿وما خلق الذكر و ْاألكْـثى﴾( .)1وقد ةبت يف الصحيح أ ّن أاب الدرداء وابن مسعود
كاان يقرآن" :والذكر واألكثى" .قال نبراهيم :قدم أصحاب عبد هللا ،على
أِب الدرداء ،فطلبهم ،فوجدهم ،فقال :أيّكم يقرأ على قراءة عبد هللا؟ قالوا :كلّنا.
قال :كيف تقرؤون﴿ :واللْيل نذا يـ ْغشى﴾()2؟ قال علقمة" :والذكر واألكثى".
أين مسعت رسول هللا  ،يقرأ هكذا ،وهتالء يريدون أن أقرأ﴿ :وما
قال :أشهد ّ
خلق الذكر و ْاألكْـثى﴾ ،وهللا ،ال أاتبعهم .قال القاضي :هذا ِّا ال يلتفت نليه
بشر ،نّا املعول عليه ما يف الصحف()3؛ فال جتوز خمالفته ألحد ،مثّ بعد ذلك
يقع النظر فيما يوافق خطّهِّ ،ا مل يثبت ضبطه ،حسبما بيّناه يف موضعه؛ فإ ّن
عدال؛ ونّا يثبت ابلتواتر ،الذي يقع به
القرآن ال يثبت بنقل الواحد ،ونن كان ً
احلجة على اخللق»(.)1
العلم ،وينقطع معه العذر ،وتقوم به ّ
منسواب
أيضا حديث (القردة املرجومة) ،فهو ليس حديثًا
ومن أمثلة ذلك ً
ً
النيب  ،بل هو منسوب نىل عمرو بن ميمون ،وهو ليس من الصحابة ،ونن
نىل ّ
أدرك اجلاهليّة.
( )1الليل.3 :
( )2الليل.1 :
( )3كذا يف املطبوع ،واملراد( :املصحف).
( )1أحكام القرآن.119-111/1 :

257

البخاري« :حدةـنا كـعْيم بْن محاد ،حدةـنا هشْي ٌم ،ع ْن حص ْني ،ع ْن
قال
ّ
ت،
ع ْمرو بْن مْيمون ،قال :رأيْت يف ْ
اجتمع علْيـها قردةٌ ،ق ْد زك ْ
اجلاهلية ق ْرد ًةْ ،
فـرْجوها ،فـرْجْتـها معه ْم»(.)1
وقد اكتقد بعض املتلّفني هذا احلديث ،فمنهم من اكتقد السند ،وكفى
صحة صدور املنت من عمرو بن ميمون؛ ومنهم من اكتقد املنت ،ووصفه ابلنكارة؛
ّ
لغرابته عن الواقع.
ت ق ْردة يف زَ" .فإن
قرودا رْج ْ
قال ابن قتيبة« :قالوا :رويتم" :أ ّن ً
كاكت القرود نّا رْجتها يف اإلحصان ،فذلك أطرف احلديث .وعلى هذا القياس،
لعل دينها
لعل القرود تقيم من أحكام التوراة ً
أمورا كثرية ،و ّ
فإكّكم ال تدرونّ ،
حممد:
اليهوديّة بعد .ونن كاكت القرود ً
فلعل اخلنازير كصارى .قال أبو ّ
يهوداّ ،
وحنن كقول ،يف جواب هذا االستهزاء :ن ّن حديث القرود ليس عن رسول هللا ،
وال عن أصحابه ،ونّا هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون»(.)2
ابلبخاري ،ال يف كلّها ،وليس
اجلوزي« :وهذا يف بعض النسخ
وقال ابن
ّ
ّ
يف رواية
لعل هذا من املقحمات اليت
بري .قال
ّ
النعيمي عن الفر ّ
احلميدي :و ّ
ّ
البخاري .وقد أوهم أبو مسعود برتْجة عمرو بن ميمون أكّه من
أقحمت يف كتاب
ّ
البخاري ،وليس كذلك ،فإكّه ليس من
الصحابة الذين اكفرد ابإلخراج عنهم
ّ
الصحابة ،وال له يف الصحيح مسند»(.)3
احلميدي
قصة عمرو ،فذكر
وقال أبو عبد هللا
القرطيب« :و ّأما ما ذكره من ّ
ّ
ّ
األودي
الدمشقي أ ّن لعمرو بن ميمون
يف ْجع الصحيحني :حكى أبو مسعود
ّ
ّ
البخاري ،1335-1331/3 :رقم .3636
( )1صحيح
ّ
( )2أتويل خمتلف احلديث.312 :
( )3كشف املشكل.119/1 :
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يف الصحيحني حكاية من رواية حصني عنه ،قال" :رأيت يف اجلاهليّة ق ْردة،
اجتمع عليها قردة ،فرْجوها ،فرْجتها معهم" .كذا حكى أبو مسعود ،ومل يذكر يف
البخاري من كتابه ،فبحثنا عن ذلك ،فوجدانه يف بعض النسخ،
أي موضع أخرجه
ّ
ّ
بري -
ال يف كلّها ،فذكر يف كتاب ّأًيم اجلاهليّة ،وليس يف رواية
النعيمي عن الفر ّ
ّ
أصال  -شيء من هذا اخلرب ،يف القردة ،ولعلّها من املقحمات ،يف كتاب
ً
البخاري»(.)1
ّ
وقال األلباينّ« :قلت :هذا أةر منكر؛ نذ كيف يكن إلكسان أن يعلم أن
تتزوج ،وأ ّن من خلقهم احملافظة على العرض ،فمن خان قتلوه؟ مثّ هب أ ّن
القردة ّ
ألهنا
ذلك أمر واقع بينها ،فمن أين علم عمرو بن ميمون أ ّن رجم القردة نّا كان ّ
أظن أ ّن اآلفة من شيخ املصنّف كعيم بن محّاد؛ فإكّه ضعيف متّهم،
زكت؟! وأان ّ
الرب يف "االستيعاب"..
أو من عنعنة هشيم؛ فإكّه كان مدلّ ًسا ،لكن ذكر ابن عبد ّ
خمتصرا .قلت :وعبّاد
العوام ً
أكّه رواه عبّاد بن ّ
أيضا ،عن حصني ،كما رواه هشيمً ،
هذا ةقة ،من رجال الشيخني ،واتبعه عيسى بن حطّان ،عن عمرو بن ميمون
اإلمساعيلي .وعيسى هذا وةّقه
مطوًال .أخرجه
العجلي ،وابن حبّان ،وروايته
بهّ ،
ّ
ّ
مفصلة ،تبعد النكارة الظاهرة ،من رواية كعيم املختصرة ،وقد مال احلافظ نىل
الرب»(.)2
تقويتها؛ خالفًا البن عبد ّ
يصح؛ وسواء
أصح صدور هذا املنت من عمرو بن ميمون ،أم مل ّ
فسواء ّ
كصا شرعيًّا ،فليس من
تصح؛ فإكّه ليس ًّ
ّ
أصحت مطابقة هذا املنت للواقع ،أم مل ّ
كالم هللا تعاىل ،وال من كالم رسوله .
( )1اجلامع ألحكام القرآن.112/2 :
البخاري.936-939/2 :
( )2خمتصر صحيح اإلمام
ّ
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الصحة املطابقيّة هلذا املنت ليس طعنًا يف السنّة النبويّة ،وليس
فالطعن يف ّ
عامة الناس،
طعنًا فيما ينسب نىل السنّة النبويّة؛ أل ّن عمرو بن ميمون واحد من ّ
القصة
سهوا ،أو ومهًا .ويكن أن تكون ّ
فهو غري معصوم ،لذلك يكن أن خيطئً ،
كذاب.
مفرتاة عليه ،ومنسوبة نليه ً
القصة منكًرا لشيء من السنّة النبويّة.
ولذلك ال يع ّد منكـر هذه ّ

عي:
الواقع
القطعي الشر ّ
ّ
القطعي قد يكون شرعيًّا ،وهو القرآن الكرمي ،والسنّة النبويّة ،الثابتة
الواقع
ّ
القطعي خمالفته
قطعي الثبوت ،نذا ةبت ابلدليل
ةبوات قطعيًّا؛ ّ
ّ
فكل حديث غري ّ
الشرعي
للدليل
القطعي ،فإكّه حديث غري
القطعي ،وال سيّما الدليل القرآينّ
ّ
ّ
ّ
صحيحا ،من جهة الصناعة احلديثيّة.
صحيح واقعيًّا ،ونن ع ّده بعض املتلّفني
ً
ومن أمثلة االعتماد على الدليل القرآينّ :قول ابن القيّم« :و ّأما اللفظ الذي
البخاري يف حديث أِب هريرة" :ونكّه ينشئ للنار من يشاء ،فيلقى
وقع يف صحيح
ّ
فيها ،فتقول :هل من مزيد" ،فغلط من بعض الرواة ،اكقلب عليه لفظه ،والرواًيت
يرده ،فإ ّن هللا سبحاكه ،أخرب أكّه يأل جهنّم من نبليس،
وكص القرآن ّ
الصحيحةّ ،
حجته ،وك ّذب رسله.)1(»...
وأتباعه ،وأكّه ال يع ّذبّ ،نال من قامت عليه ّ
وقال ابن عثيمني« :ومن الشذوذ :أن خيالف ما علم ابلضرورة من الدين.
عمن دخلها من أهل
مثاله :يف صحيح
البخاري رواية" :أكّه يبقى يف النار فضل ّ
ّ
الدكيا ،فينشئ هللا هلا أقو ًاما ،فيدخلهم النار" .فهذا احلديث ونن كان متّصل
السند ،فهو شاذّ؛ ألكّه خمالف ملا علم ابلضرورة من الدين ،وهو أ ّن هللا تعاىل ال
أحدا ،وهذه الرواية يف احلقيقة قد اكقلبت على الراوي ،والصواب أكّه يبقى
يظلم ً
( )1حادي األرواح.511/2 :
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عمن دخلها ،من أهل الدكيا ،فينشئ هللا أقو ًاما ،فيدخلهم اجلنّة،
يف اجلنّة فضل ّ
األول ،ففيه ظلم»(.)1
وهذا فضل ليس فيه ظلمّ ،أما ّ
اجلصاص« :وقد أجازوا
ومن أمثلة االعتماد على الدليل القرآينّ ً
أيضا :قول ّ
النيب 
من فعل الساحر ،ما هو ّ
أطم من هذا ،وأفظع ،وذلك أ ّهنم زعموا أ ّن ّ
أين أقول الشيء وأفعله،
حت قال فيه :نكّه يتخيّل يل ّ
سحر ،وأ ّن السحر عمل فيهّ ،
ف طلعة ،ومشط ،ومشاقة،
ومل أقله ،ومل أفعله ،وأ ّن امرأة يهوديّة سحرته ،يف ج ّ
ف طلعة ،وهو حتت راعوفة البئر،
حت أاته جربيل  ،فأخربه ّأهنا سحرته يف ج ّ
ّ
النيب  ،ذلك العارض؛ وقد قال هللا تعاىل ،مك ّذ ًاب
فاستخرج ،وزال عن ّ
جل من قائل﴿ :وقال الظالمون
لنيب  ،فقال ّ
للك ّفار ،فيما ّادعوه من ذلك ،ل ّ
ن ْن تـتبعون نال رج ًال م ْسح ًورا﴾( .)2ومثل هذه األخبار من وضع امللحدين؛ تعلبًا
ابحلشوا( )3الطغام ،واستجر ًارا هلم ،نىل القولِ ،ببطال معجزات األكبياء ،
والقدح فيها ،وأكّه ال فرق بني معجزات األكبياء ،وفعل السحرة ،وأ ّن ْجيعه من
كوع واحد .والعجب ِّن جيمع بني تصديق األكبياء  ،ونةبات معجزاهتم،
وبني التصديق مبثل هذا من فعل السحرة ،مع قوله تعاىل﴿ :وال يـ ْفلح الساحر
حْيث أتى﴾( .)1فص ّدق هتالء من ك ّذبه هللا ،وأخرب ببطالن دعواه ،واكتحاله.
وجائز أن تكون املرأة اليهوديّة هجهلها فعلت ذلك؛ ظنًّا منها أب ّن ذلك يعمل يف
سرها ،وأظهر
النيب  ،فأطلع هللا كبيّه على موضع ّ
األجساد ،وقصدت به ّ
ضره،
جهلها ،فيما ارتكبت ،وظنّت؛ ليكون ذلك من دالئل ّ
كبوته ،ال أن ذلك ّ
( )1شرح املنظومة البيقوكيّة.31 :
( )2الفرقان.5 :
(تلعبًا ابحلشو).
( )3يف املطبوع( :تعلبًا ابحلشوا) ،والصوابّ :
( )1طه.63 :
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كل الرواة :نكّه اختلط عليه أمره ،ونّا هذا اللفظ زيد
وخلط عليه أمره ،ومل يقل ّ
يف احلديث ،وال أصل له»(.)1
وقال سيّد قطب« :وقد وردت رواًيت  -بعضها صحيح ،ولكنّه غري
النيب  يف املدينة ..قيلّ :أًي ًما،
متواتر  -أ ّن لبيد بن األعصم
ّ
اليهودي سحر ّ
حت كان خييل نليه أكّه أييت النساء ،وهو ال أيتيه ّن ،يف رواية،
أشهراّ ..
وقيلً :
وحت كان خييل نليه أكّه فعل الشيء ،ومل يفعله ،يف رواية ،وأ ّن السورتني كزلتا رقية
ّ
فلما استحضر السحر املقصود  -كما أخرب يف رؤًيه  -وقرأ
لرسول هللا ؛ ّ
لكن هذه الرواًيت ختالف أصل
السورتني احنلّت العقد ،وذهب عنه السوء .و ّ
العصمة النبويّة ،يف الفعل والتبليغ ،وال تستقيم مع االعتقاد أب ّن ك ّل فعل من
كل قول من أقواله :سنّة وشريعة ،كما ّأهنا تصطدم بنفي القرآن عن
أفعاله  ،و ّ
الرسول  أكّه مسحور ،وتكذيب املشركني فيما كاكوا ي ّدعوكه من هذا اإلفك.
ومن مثّ تستبعد هذه الرواًيت ..وأحاديث اآلحاد ال يتخذ هبا يف أمر العقيدة.
واملرجع هو القرآن .والتواتر شرط لألخذ ابألحاديث يف أصول االعتقاد .وهذه
الرواًيت ليست من املتواتر»(.)2
التارخيي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
وقد يكون الواقع القطعي اترخييًّا ،فيأيت منت احلديث ًّ
داال داللة قطعيّة،
ّ
على ما خيالف نحدى القطعيّات التارخييّة.
ومن أمثلة ذلك :ما رواه مسلم عن ابن عبّاس ،قال« :كان الْم ْسلمون ال
ث
يب ً :ي كيب اَّلل ،ةال ٌ
يـْنظرون نىل أِب س ْفيان ،وال يـقاعدوكه ،فـقال للن ّ
( )1أحكام القرآن.61/1 :
( )2يف ظالل القرآن.1115/6 :
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أ ْعطنيهن ،قال :كـع ْم ،قال :عْندي أ ْحسن الْعرب ،وأ ْْجله ،أم حبيبة بْنت
أِب س ْفيان ،أزّوجكها ،قال :كـع ْم ،قال :ومعاوية ْجتعله كاتبًا ،بـ ْني يديْك ،قال:
كـع ْم ،قال :وتـتّمرين ،حت أقاتل الْكفار ،كما كْنت أقاتل الْم ْسلمني ،قال :كـع ْم.
يب  ،ما أ ْعطاه ذلك؛ ألكه ملْ يك ْن
قال أبو زمْيل :ول ْوال أكه طلب ذلك من الن ّ
ي ْسأل شْيـئًا ،نال قال :كـع ْم»(.)1
دليال على تصحيحه له؛ فإ ّن
فإذا كاكت روايته هلذا احلديث يف صحيحه ً
وضعفوا احلديث،
كثريا من املتلّفني ،قديًا وحديثًا ،رفضوا هذا التصحيحّ ،
ً
التارخيي.
مستندين نىل الدليل
ّ
قال ابن حزم« :وهذا احلديث ،الذي فيه :أ ّن أاب سفيان بن حرب ،بعد
يتزوج ابنتهّ ،أم حبيبة،
النيب  أن ّ
نسالمه ،كان املسلمون جيتنبوكه ،وأكّه سأل ّ
حممد :وهذا
وأن يستكتب ابنه معاوية ،وأن يستعمله ،يعن كفسه ،ويولّيه .قال أبو ّ
هو الكذب البحت؛ أل ّن ككاح رسول هللا ّ أم حبيبة ،كان وهي أبرض احلبشة،
مهاجرة ،وأبو سفيان كان مب ّكة ،قبل الفتح ،مب ّدة طويلة ،ومل يسلم أبو سفيان،
ّنال ليلة يوم الفتح»(.)2
موضوعا يف
أيضا« :وعكرمة ساقط؛ وقد وجدان عنه حديثًا
وقال ابن حزم ً
ً
ككاح رسول هللا ّ أم حبيبة ،بعد فتح م ّكة»(.)3
شك فيه،
وقال ابن
وهم من بعض الرواة ،ال ّ
ّ
اجلوزي« :ويف هذا احلديث ٌ
عمار ،راوي احلديث ،وقد ضعّف أحاديثه
وال ّ
تردد ،وقد ا ّهتموا به عكرمة بن ّ
حيىي بن سعيد ،وقال :ليست بصحاح ،وكذلك قال أمحد بن حنبل :هي أحاديث
( )1صحيح مسلم ،1319/1 :رقم .165/2911
( )2اإلحكام يف أصول األحكام.23/6 :
( )3احمللّى ابآلاثر.215/1 :
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البخاري ،ونكـّما أخرج عنه مسلم ،ألكّه قـ ـد قال
ضعاف ،ولذلك مل خيرج عنه
ّ
وهم؛ أل ّن أهل التاريخ أْجعوا على
يـحىي بن معني :هو ةقة .ونّا قلنا :ن ّن هذا ٌ
أ ّن ّأم حبيبة كـاكت ،عند عبد هللا بن جحش ،وولـدت لـه ،وهاج ـر بـها،
تنصر ،وةبتت هي ،على دينها ،فبعث
ومها مسلمان ،نىل أرض احلبشة ،مثّ ّ
فزوجـ ـه ّنًيها ،وأصدقها عـ ـن
رسول هللا  ،نلـى
النجاشي؛ ليخطبها عليهاّ ،
ّ
رسول هللا  ،وذلك سنة سبع من اهلجرة ،وجاء أبو سفيان ،يف زمن اهلدكة،
حت ال جيلس عليه .وال خالف أ ّن
فدخل عليها ،فتلّت بساط رسول هللا ؛ ّ
أاب سفيان ومعاوية أسلما يف فتح م ّكة ،سنة َثان ،وال كعرف أ ّن رسول هللا 
احلميدي ،قال :ح ّدةنا
ّأمر أاب سفيان .وقد أكبأان ابن انصر ،عن أِب عبد هللا
ّ
شك،
علي بن أمحد بن سعيد احلافظ ،قال :هذا حديث موضوع ،ال ّ
أبو ّ
حممد ّ
تزوجها،
عمار ،ومل خيتلف أ ّن رسول هللا ّ 
يف وضعه ،واآلفة فيه ،من عكرمة بن ّ
قبل الفتح بدهر ،وأبوها كافر»(.)1
تزوج ّأم حبيبة ،وهي أبرض احلبشة ،قد
وقال ابن القيّم« :الثاين أ ّن ّ
قصة ّ
جرت جمرى التواتر ،كتزوجيه  خدجية مب ّكة ،وعائشة مب ّكة ،وبنائه بعائشة 
ابملدينة ،وتزوجيه حفصة  ابملدينة ،وصفيّة  عام خيرب ،وميموكة  يف
عمرة القضيّة؛ ومثل هذه الوقائع شهرهتا عند أهل العلم موجبة لقطعهم هبا ،فلو
الصحة ،خيالفها ،ع ّدوه غلطًا ،ومل يلتفتوا نليه ،وال يكنهم مكابرة
جاء سند ظاهر ّ
كفوسهم يف ذلك»(.)2
أيضا :قول ابن تيميّة« :وكما ّأهنم
ومن أمثلة االعتماد على الواقع
التارخيي ً
ّ
( )1كشف املشكل.161-163/2 :
( )2جالء األفهام ،219 :واكظر :زاد املعاد.112-113/1 :
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يضعفون من
يستشهدون ويعتربون حبديث الذي فيه سوء حفظ ،فإ ّهنم ً
أيضا ّ
تبني هلم أكّه غلط فيها ،أبمور يستدلّون هبا،
حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء ّ
ويسمون هذا "علم علل احلديث" .وهو من أشرف علومهم ،حبيث يكون احلديث
ّ
قد رواه ةقة ضابط ،وغلط فيه ،وغلطه فيه عرف؛ ّنما بسبب ظاهر ،كما عرفوا
تزوج ميموكة ،وهو حالل ،وأكّه صلّى يف البيت ركعتني ،وجعلوا رواية
النيب ّ 
أ ّن ّ
يصلِّ ،ا وقع فيه الغلط ،وكذلك أكّه اعتمر
ابن عبّاسّ ،
لتزوجها حر ًاما؛ ولكوكه مل ّ
أربع عمر ،وعلموا أ ّن قول ابن عمر :نكّه اعتمر يف رجبِّ ،ا وقع فيه الغلط،
لعلي :كنّا يومئذ
وعلموا أكّه َتّع ،وهو آمن يف ّ
حجة الوداع ،وأ ّن قول عثمان ّ
خائفنيِّ ،ا وقع فيه الغلط»(.)1
العقلي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
وقد يكون الواقع القطعي عقليًّا ،فيأيت منت احلديث ًّ
داال داللة قطعيّة على
ّ
ما خيالف نحدى القطعيّات العقليّة (صريح العقل).
املروي ،كأن يكون
قال ابن حجر العسقالينّ« :ومنها ما يتخذ من حال ّ
القطعي ،أو صريح العقل،
لنص القرآن ،أو السنّة املتواترة ،أو اإلْجاع
ً
مناقضا ّ
ّ
حيث ال يقبل شيء من ذلك التأويل»(.)2
القطعي ع ّدة صور ،منها :التخالف
العقلي
وملخالفة الدليل
القطعي ،مبعَن
ّ
ّ
ّ
أ ّن العقل الصريح ينع تصحيح املتنني املتخالفني ،ختال ًفا قطعيًّا ،حبيث ال يكن
اجلمع بينهما ،فإن كان أحدمها مطاب ًقا للواقع ،فإ ّن الثاين خمالف للواقع ،بال ريب.
قال ابن تيميّة« :ومثل هذا يوجد يف غالب كتب اإلسالم ،فال يسلم كتاب
( )1جمموعة الفتاوى.153/13 :
( )2كزهة النظر.111 :
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البخاري" ،وما فيه منت
الصحة "كتاب
أجل ما يوجد يف ّ
ّ
من الغلط ّنال القرآن .و ّ
يعرف أكّه غلط على الصاحب ،لكن يف بعض ألفاظ احلديث ،ما هو غلط ،وقد
البخاري يف كفس صحيحه ما ّبني غلط ذلك الراوي ،كما ّبني اختالف الرواة
ّبني
ّ
يف َثن بعري جابر .وفيه عن بعض الصحابة ما يقال :نكّه غلط ،كما فيه عن
تزوج ميموكة ،وهو حمرم .واملشهور عند أكثر الناس
ابن عبّاس :أ ّن رسول هللا ّ 
يصل يف البيت .وفيه عن
تزوجها ً
أكّه ّ
النيب  مل ّ
حالال .وفيه عن أسامة :أ ّن ّ
أصح عند العلماء .و ّأما مسلم ،ففيه ألفاظ عرف ّأهنا
بالل :أكّه صلّى فيه ،وهذا ّ
البخاري أ ّن هذا غلط،
غلط ،كما فيه" :خلق هللا الرتبة يوم السبت" .وقد ّبني
ّ
النيب  صلّى الكسوف بثالث ركعات ،يف
وأ ّن هذا من كالم كعب ،وفيه أ ّن ّ
مرة واحدة ،وفيه أ ّن أاب سفيان
يصل الكسوف ّنال ّ
كل ركعة ،والصواب :أكّه مل ّ
ّ
يسمى:
التزوج ّ
أجل فنون العلم ابحلديثّ ،
سأله ّ
أبم حبيبة ،وهذا غلط .وهذا من ّ
علم "علل احلديث"»(.)1
البخاري غلط ،قال فيه" :و ّأما
أيضا« :ووقع يف بعض طرق
وقال ابن تيميّة ً
ّ
ليبني
النار فيبقى فيها فضل" ،و
البخاري رواه يف سائر املواضع على الصواب؛ ّ
ّ
غلط هذا الراوي ،كما جرت عادته مبثل ذلك ،نذا وقع من بعض الرواة غلط يف
لفظ ،ذكر ألفاظ سائر الرواة اليت يعلم هبا الصواب ،وما علمت وقع فيه غلط،
ّنال وقد ّبني فيه الصواب ،خبالف مسلم ،فإكّه وقع يف صحيحه ع ّدة أحاديث
غلط ،أككرها ْجاعة من احل ّفاظ على مسلم»(.)2
احملتف ابلقرائن أكواع ،منها :ما أخرجه
وقال ابن حجر العسقالينّ« :واخلرب ّ
( )1جمموعة الفتاوى.11-13/15 :
( )2منهاج السنّة النبويّة.112-111/9 :
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الشيخان يف صحيحيهماِّ ،ا مل يبلغ التواتر ،فإكّه احت ّفت به قرائن ،منها جاللتهما
يف هذا الشأن ،وتق ّدمهما يف َييز الصحيح على غريمها ،وتل ّقي العلماء لكتابيهما
جمرد كثرة الطرق القاصرة عن
ابلقبول ،وهذا التل ّقي وحده أقوى يف نفادة العلم من ّ
خيتص مبا مل ينتقده أحد من احل ّفاظ ِّا يف الكتابني ،ومبا مل
التواتر؛ ّنال أ ّن هذا ّ
يقع التخالف بني مدلوليهِّ ،ا وقع يف الكتابني ،حيث ال ترجيح؛ الستحالة أن
يفيد املتناقضان العلم بصدقهما ،من غري ترجيح ،ألحدمها على اآلخر ،وما عدا
صحته»(.)1
ذلك ،فاإلْجاع حاصل على تسليم ّ
السيوطي« :قال شيخ اإلسالم :وهو مشكل؛ أل ّن اإلسناد نذا كان
وقال
ّ
عدوال ضابطني ،فقد اكتفت عنه العلل الظاهرة .مثّ نذا اكتفى
صال ورواته كلّهم ً
متّ ً
فمجرد خمالفة أحد رواته  -ملن هو
كوكه معل ًوال فما املاكع من احلكم ّ
بصحته؟ ّ
عددا  -ال يستلزم الضعف ،بل يكون من ابب صحيح
أوةق منه ،أو أكثر ً
أئمة احلديث اشرتاط كفي الشذوذ
و ّ
أصح .قال :ومل يرو مع ذلك عن أحد من ّ
تصرفاهتم تقدمي بعض ذلك على بعض يف
املعرب عنه ابملخالفة .ونّا املوجود من ّ
الصحة .وأمثلة ذلك موجودة يف الصحيحني وغريمها ،فمن ذلك أ ّهنما أخرجا
ّ
قصة ْجل جابر من طرق ،وفيها اختالف كثري يف مقدار الثمن ،ويف اشرتاط
ّ
البخاري الطرق اليت فيها االشرتاط على غريها ،مع ختريج
رجح
ركوبه ،وقد ّ
ّ
أيضا كون الثمن أوقيّة مع خترجيه ما خيالف ذلك ،ومن ذلك أ ّن
ورجح ً
األمرينّ ،
الزهري عن عروة عن عائشة ،يف االضطجاع
مسلما أخرج فيه حديث مالك عن
ّ
ً
الزهري كمعمر ويوكس وعمرو بن
عامة أصحاب
قبل ركعيت الفجر ،وقد خالفه ّ
ّ
الزهري ،فذكروا االضطجاع
اعي وابن أِب ذئب وشعيب ،وغريهم عن
ّ
احلارث واألوز ّ
( )1كزهة النظر.61-93 :
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ْجع من احل ّفاظ روايتهم على رواية
ورجح ٌ
بعد ركعيت الفجر قبل صالة الصبحّ ،
يتأخر أصحاب الصحيح عن نخراج حديث مالك يف
مالك ،ومع ذلك فلم ّ
صحيحا،
يسمى احلديث
ً
كتبهم .وأمثلة ذلك كثرية .مثّ قال :فإن قيل :يلزم أن ّ
كل صحيح يعمل به ،بدليل املنسوخ.
وال يعمل به ،قلت :ال ماكع من ذلك ،ليس ّ
صحيحا؛ ففي جعل
يسمى
ً
قال :وعلى تقدير التسليم أ ّن املخالف املرجوح ال ّ
ابلصحة  -كظر ،بل نذا وجدت الشروط
اكتفائه شرطًا  -يف احلكم للحديث
ّ
ابلصحة ما مل يظهر بعد ذلك أ ّن فيه شذو ًذا؛ أل ّن
املذكورة ّأوًال حكم للحديث
ّ
أصال مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه ،فإذا
األصل عدم الشذوذ ،وكون ذلك ً
يتبني خالفه»(.)1
حت ّ
ةبت عدالته وضبطه كان األصل أكّه حفظ ما روى ّ
وأمثلة املتون املتخالفة  -اليت ال يكن اجلمع بينها  -كثرية ،يف الصحيحني،
عموما على ضربني:
وهي ً

صححنا متنًا منها ،كان ذلك تضعي ًفا
النيب  ،فإن ّ
أ -ما ينسب صدوره نىل ّ
بعضا.
النيب  ،بصفته النبويّة ،ال يناقض بعضه ً
ملا خالفه من املتون ،أل ّن كالم ّ
قال ابن القيّم« :وحنن كقول :ال تعارض  -حبمد هللا  -بني أحاديثه
فإما أن يكون أحد احلديثني ليس من كالمه ،
الصحيحة .فإذا وقع التعارضّ ،
وقد غلط فيه بعض الرواة ،مع كوكه ةقة ةبتًا ،فالثقة يغلط؛ أو يكون أحد احلديثني
انسخا لآلخر ،نذا كان ِّا يقبل النسخ ،أو يكون التعارض يف فهم السامع ،ال
ً
يف كفس كالمه  ،فال ب ّد من وجه من هذه الوجوه الثالةة .و ّأما حديثان
انسخا لآلخر ،فهذا
كل وجه ،ليس أحدمها ً
صحيحان صرحيان متناقضان من ّ
أصال ،ومعاذ هللا أن يوجد يف كالم الصادق املصدوق ،الذي ال خيرج
ال يوجد ً
( )1تدريب الراوي.23-25/1 :
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احلق .واآلفة من التقصري يف معرفة املنقول ،والتمييز بني صحيحه
من بني شفتيه ّنال ّ
ومعلوله ،أو من القصور يف فهم مراده  ،ومحل كالمه على غري ما عناه به ،أو
معا ،ومن ههنا وقع من االختالف والفساد ما وقع ،وابهلل التوفيق»(.)1
منهما ً
ظن
وقال التاج
السبكي« :اعلم أ ّن تعارض األخبار نّا يقع ابلنسبة نىل ّ
ّ
اجملتهد ،أو مبا حيصل من خلل؛ بسبب الرواة .و ّأما التعارض يف كفس األمر بني
النيب  ،فهو أمر معاذ هللا أن يقع؛ وألجل ذلك قال
حديثني ّ
صح صدورمها عن ّ
اإلمام أبو بكر بن خزية  :ال أعرف أكّه روي عن رسول هللا  حديثان،
حت أؤلّف
ِبسنادين صحيحني
ّ
متضادين؛ فمن كان عنده ،فليأت به؛ ّ
بينهما»(.)2
وقال ابن ابز« :وال جيوز أن يرد يف سنّة رسول هللا  ما خيالف القرآن
أبدا ،فإ ّن كالم هللا ال يتناقض ،وكالم
الكرمي ،واألحاديث الصحيحةً ،
رسول هللا  ،كذلك ،والسنّة ال ختالف القرآن ،بل تص ّدقه وتوافقه ،وتد ّل على
وتوضح ما أْجل فيه»(.)3
معناه ّ
أبدا ،فليس
وقال ابن عثيمني« :ن ّن الكتاب والسنّة ليس بينهما تعارض ً
بعضا ،وليس يف السنّة الصحيحة عن رسول هللا ،
يف القرآن ما يناقض بعضه ً
أبدا؛ أل ّن
بعضا ،وليس يف القرآن وال يف السنّة ما يناقض الواقع ً
ما يناقض بعضه ً
احلق ،ونذا فهمت
حق ،وال يكن التناقض يف ّ
حق ،والكتاب والسنّة ّ
الواقع واقع ّ
هذه القاعدة ،احنلّت عنك نشكاالت كثرية»(.)1
( )1زاد املعاد.191-113/1 :
( )2اإلهباج يف شرح املنهاج.2191/1 :
متنوعة.239/1 :
( )3جمموع فتاوى ومقاالت ّ
حممد بن صاحل العثيمني.93-92/1 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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النيب  ،من الصحابة والتابعني ،وهذا ال يتنع
ب -ما ينسب صدوره نىل غري ّ
لكن التخالف بينها يعن أ ّن احلكم
فيه ّ
كل منتِّ ،ن كسب نليهّ ،
صحة صدور ّ
صحة املطابقة عن
بصحة مطابقته للواقع  -يوجب اكتفاء وصف ّ
على أحدها ّ -
بصحة الصدور.
املتون املخالفة ،ونن وصفت ّ
ومن أبرز أمثلة هذا الضرب :رواًيت الصحيحني املتخالفة ،يف بيان عمر
النيب  ،عند وفاته:
ّ

البخاري عن عائشة« :أن النيب  تـو ّيف وهو ابْن ةالث وستّني»(.)1
أ -روى
ّ

البخاري عن ابن عبّاس« :بعث رسول اَّلل  أل ْربعني سنةً ،فمكث
ب -روى
ّ
مبكة ةالث ع ْشرة سنةً ،يوحى نلْيه ،مث أمر اب ْهل ْجرة ،فـهاجر ع ْشر سنني ،ومات
وهو ابْن ةالث وستّني»(.)2

البخاري عن أكس بن مالك« :كان رسول اَّلل  لْيس ابلطويل الْبائن،
ج -روى
ّ
وال ابلْقصري ،ولْيس اب ْألبْـيض ْاأل ْمهق ،ولْيس اب ْآلدم ،ولْيس اب ْجل ْعد الْقطط ،وال
ابلسْبط ،بـعثه اَّلل على رأْس أ ْربعني سنةً ،فأقام مبكة ع ْشر سنني ،وابلْمدينة ع ْشر
سنني ،وتـوفاه اَّلل على رأْس ستّني سنةً ،ولْيس يف رأْسه وحلْيته ع ْشرون شعرةً
بـْيضاء»(.)3
د -روى مسلم عن أكس بن مالك« :كان رسول اَّلل  لْيس ابلطويل الْبائن،
وال ابلْقصري ،ولْيس اب ْألبْـيض ْاأل ْمهق ،وال اب ْآلدم ،وال اب ْجل ْعد الْقطط ،وال ابلسبط،
بـعثه اَّلل على رأْس أ ْربعني سنةً ،فأقام مبكة ع ْشر سنني ،وابلْمدينة ع ْشر سنني،
البخاري ،1311/3 :رقم .3313
( )1صحيح
ّ
البخاري ،1111-1116/3 :رقم .3653
( )2صحيح
ّ
البخاري ،2211-2211/9 :رقم .9961
( )3صحيح
ّ
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وتـوفاه اَّلل على رأْس ستّني سنةً ،ولْيس يف رأْسه وحلْيته ع ْشرون ش ْعرًة بـْيضاء»(.)1

ه -روى مسلم عن أكس بن مالك« :قبض رسول اَّلل  وهو ابْن ةالث وستّني،
وأبو ب ْكر وهو ابْن ةالث وستّني ،وعمر وهو ابْن ةالث وستّني»(.)2
و -روى مسلم عن عائشة« :أن رسول اَّلل  تـو ّيف ،وهو ابْن ةالث وستّني
سنةً»(.)3
ز -روى مسلم عن ابن عبّاس« :أن رسول اَّلل  مكث مبكة ةالث ع ْشرة،
وتـو ّيف وهو ابْن ةالث وستّني»(.)1

ح -روى مسلم عن ابن عبّاس« :أن رسول اَّلل  تـو ّيف ،وهو ابْن مخْس
وستّني»(.)9
النيب  ،عند وفاته.
هذه أبرز الرواًيت املتخالفة ،يف حتديد عمر ّ
والتخالف فيها ال يكن رفعه ابجلمع بني الرواًيت؛ فإ ّن العقل الصريح يستلزم
عمرا
احلكم على بعضها ،مبخالفة الواقع
التارخيي؛ أل ّن اإلكسان نذا ّ
تويف ،فإ ّن له ً
ّ
احدا ،ال أكثر ،وهذه حقيقة عقليّة ،ال خيتلف فيها اةنان.
و ً
(تويف وهو ابن ستّني) ،فقد حكمنا
فإن حكمنا
ابلصحة املطابقيّة لرواية ّ
ّ
(تويف وهو ابن ةالث وستّني) ،وكذلك اكتفاء
الصحة املطابقيّة عن رواية ّ
ابكتفاء ّ
(تويف وهو ابن مخس وستّني).
الصحة املطابقيّة عن رواية ّ
ّ
(تويف وهو ابن ةالث وستّني) ،فقد
ونذا حكمنا
ابلصحة املطابقيّة لرواية ّ
ّ
( )1صحيح مسلم ،1521/1 :رقم .113/2311
( )2صحيح مسلم ،1529/1 :رقم .111/2315
( )3صحيح مسلم ،1529/1 :رقم .119/2313
( )1صحيح مسلم ،1526/1 :رقم .111/2391
( )9صحيح مسلم ،1521/1 :رقم .122/2393

271

(تويف وهو ابن ستّني) ،وكذلك اكتفاء
الصحة املطابقيّة عن رواية ّ
حكمنا ابكتفاء ّ
(تويف وهو ابن مخس وستّني).
الصحة املطابقيّة عن رواية ّ
ّ
(تويف وهو ابن مخس وستّني) ،فقد
ونن حكمنا
ابلصحة املطابقيّة لرواية ّ
ّ
(تويف وهو ابن ستّني) ،وكذلك اكتفاء
الصحة املطابقيّة عن رواية ّ
حكمنا ابكتفاء ّ
(تويف وهو ابن ةالث وستّني).
الصحة املطابقيّة عن رواية ّ
ّ
تويف وهو ابن
قال
النووي« :ذكر يف الباب ةالث رواًيت :نحداها أكّه ّ 
ّ
صحها وأشهرها،
ستّني سنة ،والثاكية مخس وستّون ،والثالثة ةالث وستّون؛ وهي أ ّ
رواه مسلم هنا ،من رواية عائشة وأكس وابن عبّاس  .واتّفق العلماء على أ ّن
وأتولوا الباقي عليه .فرواية ستّني اقتصر فيها على العقود،
ّ
أصحها :ةالث وستّونّ ،
أيضا ،وحصل فيها اشتباه .وقد أككر عروة
متأولة ً
وترك الكسر؛ ورواية اخلمس ّ
النبوة،
على ابن عبّاس قوله" :مخس وستّون" ،وكسبه نىل الغلط ،وأكّه مل يدرك ّأول ّ
وال كثرت صحبته ،خبالف الباقني»(.)1
فاقي:
خامسا -التصحيح
ّ
ً
االجتهادي ال يستلزم التصحيح االتّ ّ
عموما  -وسيلتان اةنتان :االجتهاد ،والتقليد.
أي حديث ً -
لتصحيح ّ
فيصحح احلديث؛ وقد جيتهد بعده
املصححني يعتمد على وسيلة االجتهادّ ،
فأول ّ
ّ
فيصححون احلديث كفسه ،ابجتهادهم ،مثّ أييت من يعتمد على تصحيح
آخرونّ ،
جمتهدا.
اجملتهدين،
فيصحح احلديث كفسه ،فيكون مقلّ ًدا ،ال ً
ّ
نين يف تصحيحي هذا
قال ابن طاهر
لعل ً
قائال يقولّ :
املقدسي« :و ّ
ّ
للبخاري ومسلم؛ أل ّهنما أخرجاه ،وليس كذلك،
احلديث ،من هذا الطريق :مقلّد
ّ

النووي.33/19 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
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صححاه.)1(»...
على ّأهنما مبنزلة من كقلّد ،و ّ
صححته من الوجه الذي ّ
لكن ّ
واالجتهاد يكون ابلنظر يف سند احلديث ،أو أساكيده ،والنظر يف متنه؛
ليتح ّقق اجملتهد ،من اجتماع شروط احلديث ،أي :التح ّقق من سبعة شروط:
اتّصال السند ،وعدالة الرواة ،وضبط الرواة ،وسالمة السند من الشذوذ ،وسالمة
السند من العلّة ،وسالمة املنت من الشذوذ ،وسالمة املنت من العلّة.
كبريا،
وهذا التح ّقق عمل صعب جدًّا ،يقتضي أن يبذل
املصحح ً
ّ
جهدا ً
أئمة اجلرح والتعديل،
قبل نصدار حكمه ،على احلديث؛ فعليه مراجعة أقوال ّ
واملقابلة بينها ،عند االختالف؛ وعليه مراجعة اتريخ الرواة ،ملعرفة أمسائهم،
وكناهم ،وألقاهبم ،ومواليدهم ،وبلداهنم ،وشيوخهم ،وتالميذهم ،وغري ذلك من
املهمة.
التفصيالت ّ
أيضا مراجعة أساكيد احلديث ،وتتبّعها ،واملقابلة بينها؛ ملعرفة
وعليه ً
االتّصال واالكقطاع فيها ،والوقف والرفع ،وحنو ذلك من األمور.
ليطمئن نىل سالمته من الشذوذ ،ونىل
وعليه أن يبحث يف منت احلديث؛
ّ
ابلتأين
سالمته من العلّة؛ وال يكون ذلك البحث ابلنظرة العجلى ،ونّا يكون ّ
والتف ّكر والتدبّر واالستذكار واالستحضار واملقابلة واملوازكة.
ولذلك ليس غريبًا أن خيتلف املتلّفون يف تصحيح األحاديث ،ونن سلكوا
طريق االجتهاد؛ أل ّن أدوات االجتهاد وعناصره كثرية جدًّا ،واالختالف فيها واقع
كثريا ،ولذلك لن يعدم اجملتهد من خيالفه يف التصحيح.
ً
األول
والفرق كبري بني التصحيح
فاقي ،ففي ّ
ّ
االجتهادي ،والتصحيح االتّ ّ
فيصحح احلديث،
يكون مصدر التصحيح ً
املصححني ،بعضهم جيتهدّ ،
آحادا من ّ
( )1مسألة التسمية.26 :
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اجتهادا ،أو
تقليدا؛ فإن وافقهم بعد ذلك سائر املتلّفني،
يصححهً ،
ً
وبعضهم ّ
صححوه ،كان ذلك هو
ً
تقليدا؛ فلم خيالفوهم يف التصحيح ،ومل ينكروا ما ّ
فاقي.
التصحيح االتّ ّ
فاقي ،فقد
وليست ّ
كل أحاديث الصحيحني مصححة ،ابلتصحيح االتّ ّ
صحة
أككر بعض املتلّفني  -قديًا ،وحديثًا ،من أهل احلديث ،ومن غريهم ّ -
بعض أحاديث الصحيحني؛ ولذلك يكون تصحيح ما اختلف فيه من قبيل
فاقي.
التصحيح
ّ
االجتهادي ،ال من قبيل التصحيح االتّ ّ
لئال يعتقد من
قال أبو الوليد
الباجي« :ونّا أدخلت هذه احلكاية؛ ّ
ّ
تصح
ال حيسن هذا الباب أ ّن ما ليس يف الصحيحني ليس بصحيح .بل قد ّ
خرج الشيخ أبو احلسن
أحاديث ليست يف صحيحي
ّ
البخاري ومسلم؛ ولذلك قد ّ
اهلروي ،يف كتاب اإللزامات ،من الصحيح ما ألزمامها
ذر
الدارقطن ،والشيخ أبو ّ
ّ
ّ
نخراجه .وكما أكّه قد وجد يف الكتابني ما فيه الوهم ،وأخرج ذلك الشيخ
أبو احلسن ،وْجعه يف جزء .ونّا ذلك حبسب االجتهاد ،فمن كان من أهل
صحة احلديث ،وح ّققه ،مبثل ما
االجتهاد والعلم هبذا الشأن ،لزمه أن ينظر يف ّ
صحته ،والتوقّف فيما مل
كظرا .ومن مل يكن تلك حاله ،لزمه تقليدمها فيما ّادعيا ّ
صحتها ،تركها مسلم؛
خيرجاه يف الصحيح .وقد أخرج
البخاري أحاديث اعتقد ّ
ّ
البخاري،
صحتها ،تركها
ل ّـما اعتقد فيها غري ذلك .وأخرج مسلم أحاديث اعتقد ّ
ّ
يدل على أ ّن األمر طريقه االجتهادِّ ،ن كان
ل ّـما اعتقد فيها غري معتقده ،وهو ّ
من أهل العلم هبذا الشأن ،وقليل ما هم»(.)1
وقال ابن تيميّة« :واملقصود هنا التمثيل ابحلديث ،الذي يروى يف
( )1التعديل والتجريح.311/1 :
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الصحيح ،وينازع فيه بعض العلماء ،وأكّه قد يكون الراجح اترة ،واترة املرجوح،
ومثل هذا من موارد االجتهاد ،يف تصحيح احلديث ،كموارد االجتهاد ،يف
صحته ،فهو مثل ما اتّفق عليه العلماء ،يف
األحكام .و ّأما ما اتّفق العلماء على ّ
األحكام ،وهذا ال يكون ّنال صدقًا ،وْجهور متون الصحيح ،من هذا
الضرب»(.)1
البخاري ال يستلزم تقديه،
احلنفي« :وكون معارضه يف
وقال ابن اهلمام
ّ
ّ
أصح
بعد اشرتاكهما يف ّ
الصحة ،بل يطلب الرتجيح من خارج ،وقول من قالّ :
األحاديث ما يف الصحيحني  -مثّ ما اكفرد به ا
لبخاري ،مثّ ما اكفرد به مسلم ،مثّ
ّ
ما اشتمل على شرطهما ،من غريمها ،مثّ ما اشتمل على شرط أحدمها  -حتكم
األصحيّة ليس ّنال الشتمال رواهتما على الشروط اليت
ال جيوز التقليد فيه ،نذ
ّ
اعترباها ،فإذا فرض وجود تلك الشروط يف رواة حديث ،يف غري الكتابني ،أفال
أبصحيّة ما يف الكتابني عني التح ّكم؛ مثّ حكمهما أو أحدمها أب ّن
يكون احلكم
ّ
املعني جمتمع تلك الشروط ليس ِّا يقطع فيه مبطابقة الواقع ،فيجوز كون
الراوي ّ
الواقع خالفه .وقد أخرج مسلم عن كثري يف كتابه ِّن مل يسلم من غوائل اجلرح،
البخاري ْجاعة تكلّم فيهم ،فدار األمر يف الرواة على اجتهاد العلماء
وكذا يف
ّ
حت أ ّن من اعترب شرطًا ،أو ألغاه آخر ،يكون ما رواه
فيهم ،وكذا يف الشروط ّ
اآلخر ِّ -ا ليس فيه ذلك الشرط عنده  -مكافئًا ملعارضة املشتمل على ذلك
اوًي ووةّقه اآلخر .كعم تسكن كفس غري اجملتهد ومن
الشرط ،وكذا فيمن ضعّف ر ً
مل خيرب أمر الراوي بنفسه ،نىل ما اجتمع عليه األكثرّ ،أما اجملتهد يف اعتبار الشرط
( )1جمموعة الفتاوى ،16/15 :واكظر :نرشاد الن ّقاد ،51-51 ،16-19 :وتوضيح األفكار:
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وعدمه والذي خرب الراوي ،فال يرجع ّنال نىل رأي كفسه.)1(»...

القطعي:
حديثي ال يستلزم التصحيح
سادسا -التصحيح الـ
ً
ّ
ّ
اختلف املتلّفون القدامى ،يف تصحيح أحاديث اآلحاد ،الواردة يف
ابلصحة الظنّـيّة.
ابلصحة القطعيّة ،وقائل
الصحيحني ،أو يف أحدمها ،بني قائل
ّ
ّ
يفرقون بني أحاديث الصحيحني ،وسائر
فالقائلون
ّ
ابلصحة الظنّـيّة ال ّ
مقطوعا
ابلصحة يكون
كل حديث موصوف
األحاديث املوصوفة
ً
ّ
ّ
ابلصحة؛ فليس ّ
اترا(.)2
به يف كفس األمرّ ،نال نذا كان متو ً
قال ابن الصالح« :ومت قالوا :هذا حديث صحيح ،فمعناه :أكّه اتّصل
مقطوعا به يف
سنده مع سائر األوصاف املذكورة ،وليس من شرطه أن يكون
ً
كفس األمر ،نذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ،وليس من األخبار اليت أْجعت
األمة على تل ّقيها ابلقبول»(.)3
ّ
النووي« :وهو ما اتّصل سنده ابلعدول الضابطني من غري شذوذ وال
وقال
ّ
علّة .ونذا قيل :صحيح ،فهذا معناه ،ال أكّه مقطوع به»(.)1
الصحة ،أو غريمها،
وقال العجلوينّ« :هذا ،واحلكم على احلديث ابلوضع ،و ّ
نّا هو حبسب الظاهر للمح ّدةني ،ابعتبار اإلسناد ،أو غريه ،ال ابعتبار كفس
موضوعا
مثال  -ابعتبار كظر احمل ّدث -
األمر والقطع؛ جلواز أن يكون الصحيح ً
ً
أو ضعي ًفا ،يف كفس األمر ،وابلعكس ،ولو ملا يف الصحيحني على الصحيح،
اقي ،يف ألفيّته بقوله:
خالفًا البن الصالح ،كما أشار نىل ذلك احلافظ العر ّ
( )1شرح فتح القدير.162/1 :
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ك ـ ـ ـذا ل ـ ـ ـ ـ ـه ،وقي ـ ـ ـل :ظـنًّ ـا ،ول ـ ـ ـ ـدى
بصحة لما قد أسندا
واقط ْع ّ
ويف الصحيح بعض شيء قد روي
مـح ّققيهم قـد عـ ـ ـزاه الن ـووي
قطعي النسبة لرسول هللا  اتّفاقًا .ومع كون احلديث
كعم املتواتر مطل ًقا ّ
الشرعي
حيتمل ذلك ،فيعمل مبقتضى ما يثبت عند احمل ّدةني ،ويرتتّب عليه احلكم
ّ
املستفاد منه للمستنبطني»(.)1
وابن الصالح واحد من أشهر املتلّفني القدامى ،الذين يرون أ ّن أغلب
األول وهو الذي
أحاديث الصحيحني مقطوع ّ
بصحتها ،وذلك واضح يف قولهّ « :
كثريا" :صحيح متّفق عليه" ،يطلقون ذلك ،ويعنون به
يقول فيه أهل احلديث ً
األمة عليه الزم من
اتّفاق
كن اتّفاق ّ
البخاري ومسلم ،ال اتّفاق ّ
األمة عليه ،ل ّ
ّ
األمة على تل ّقي ما اتّفقا عليه ابلقبول .وهذا القسم
ذلك ،وحاصل معه؛ التّفاق ّ
اليقين
النظري واقع به ،خالفًا لقول من كفى ذلك،
ْجيعه مقطوع ّ
ّ
بصحته ،والعلم ّ
األمة ابلقبول؛ ألكّه جيب عليهم
ًّ
الظن ،ونّا تل ّقته ّ
حمتجا أبكّه ال يفيد يف أصله ّنال ّ
قوًي ،مثّ ابن
الظن قد خيطئ .وقد كنت أميل نىل هذا ،وأحسبه ًّ
ابلظن ،و ّ
العمل ّ
ظن من هو معصوم من
يل أ ّن املذهب الذي اخرتانه ّأوًال هو الصحيح؛ أل ّن ّ
األمة يف نْجاعها معصومة من اخلطإ ،وهلذا كان اإلْجاع املبتَن
اخلطإ ال خيطئ ،و ّ
مقطوعا هبا ،وأكثر نْجاعات العلماء كذلك .وهذه ككتة
حجة
ً
على االجتهاد ّ
البخاري أو مسلم مندرج يف
كفيسة انفعة ،ومن فوائدها :القول أب ّن ما اكفرد به
ّ
كل واحد من كتابيهما ابلقبول ،على الوجه
قبيل ما يقطع ّ
بصحته؛ لتل ّقي ّ
األمة ّ
فصلناه من حاهلما ،فيما سبق ،سوى أحرف يسرية تكلّم عليها بعض أهل
الذي ّ

( )1كشف اخلفاء.11-3/1 :
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كالدارقطن وغريه ،وهي معروفة عند أهل هذا الشأن»(.)1
النقد من احل ّفاظ
ّ
وما ذهب نليه ابن الصالح قد وافقه عليه كثري من املتلّفني القدامى ،ومع
ذلك ،فقد خالفه يف رأيه هذا كثريون.
قال ابن برهان« :خرب الواحد ال يفيد العلم ،خالفًا لبعض أصحاب
بصحته .وعمدتنا :ن ّن
فإهنم زعموا أ ّن ما رواه مسلم و
احلديث؛ ّ
البخاري مقطوع ّ
ّ
العلم لو حصل بذلك ،حلصل لكافّة الناس ،كالعلم ابألخبار املتواترة؛ وأل ّن
معصوما عن اخلطإ ،فال كقطع بقوله؛ أل ّن أهل احلديث وأهل العلم
البخاري ليس
ً
ّ
مقطوعا به ،الستحال
البخاري ،وةبّتوا أوهامهما ،ولو كان قوهلما
مسلما و
ً
ّ
غلّطوا ً
البخاري ومسلم
عليهما ذلك؛ وأل ّن الرواية كالشهادة ،وال خالف أ ّن شهادة
ّ
فدل
احلق بهّ ،
بصحتهما ،ولو اكفرد الواحد منهم ابلشهادة ،مل يثبت ّ
ال يقطع ّ
منعا ،كان خالف نْجاع
على أ ّن قوله ليس
ً
مقطوعا به ،ونن أبدوا يف ذلك ً
الصحابة؛ فإ ّن أصحاب رسول هللا  ما كاكوا يقضون ِبةبات احلقوق ّنال بشهادة
األمة أْجعت على تل ّقي هذين الكتابني
شاهدين .وال عمدة للخصم ّنال أ ّن ّ
بصحتهما.
ابلقبول ،واتّفقوا على العمل هبما .وهذا ال ّ
يدل على ّأهنما مقطوع ّ
كل ما
فإ ّن ّ
األمة نّا عملت هبما؛ العتقادها األماكة والثقة يف الرواية ،وليس ّ
بصحته»(.)2
يوجب العمل به ،كان
ً
مقطوعا ّ
النووي« :الصحيح أقسام :أعالها ما اتّفق عليه
وقال
البخاري ومسلم ،مثّ
ّ
ّ
ما اكفرد به
ي ،مثّ
البخاري ،مثّ مسلم ،مثّ على شرطهما ،مثّ على شرط البخار ّ
ّ
صحته،
مسلم ،مثّ صحيح عند غريمها .ونذا قالوا صحيح متّفق عليه ،أو على ّ
( )1معرفة أكواع علوم احلديث.31 :
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فمرادهم اتّفاق الشيخني .وذكر الشيخ أ ّن ما روًيه أو أحدمها ،فهو مقطوع
القطعي حاصل فيه؛ وخالفه احمل ّققون واألكثرون؛ فقالوا :يفيد
بصحته ،والعلم
ّ
ّ
الظن ما مل يتواتر»(.)1
ّ
أيضا« :وهذا الذي ذكره الشيخ ،يف هذه املواضع ،خالف
وقال
النووي ً
ّ
فاهنم قالوا :أحاديث الصحيحني ،اليت ليست مبتواترة،
ما قاله احمل ّققون واألكثرونّ ،
تقرر ،وال فرق بني
الظن؛ فإ ّهنا آحاد ،واآلحاد نّا تفيد ّ
نّا تفيد ّ
الظن على ما ّ
األمة ابلقبول نّا أفادان وجوب العمل
البخاري ومسلم ،وغريمها يف ذلك ،وتل ّقي ّ
ّ
مبا فيهما ،وهذا متّفق عليه؛ فإ ّن أخبار اآلحاد اليت يف غريمها جيب العمل هبا نذا
الظن ،فكذا الصحيحان؛ ونّا يفرتق الصحيحان
ّ
صحت أساكيدها ،وال تفيد نّال ّ
صحيحا ،ال حيتاج نىل النظر فيه ،بل جيب
وغريمها من الكتب يف كون ما فيهما
ً
حت ينظر ،وتوجد فيه شروط
العمل به مطل ًقا ،وما كان يف غريمها ال يعمل بهّ ،
األمة على العمل مبا فيهما نْجاعهم على أكّه مقطوع
الصحيح ،وال يلزم من نْجاع ّ
النيب  .وقد اشت ّد نككار ابن برهان اإلمام على من قال مبا قاله
أبكّه كالم ّ
الشيخ ،وابلغ يف تغليطه»(.)2
خاري ومسلم
كشي« :وقال ابن الصالح :ن ّن ْجيع ما اتّفق عليه الب ّ
وقال الزر ّ
احلق أكّه ليس
صحة هذين الكتابني .و ّ
بصحته؛ أل ّن العلماء اتّفقوا على ّ
مقطوع ّ
كذلك ،نذ االتّفاق نّا وقع على جواز العمل مبا فيهما ،وذلك ال ينايف أن يكون
الصحة ،فإ ّن هللا تعاىل مل يكلّفنا القطع؛ ولذلك جيب احلكم
ما فيهما مظنون ّ
الظن»(.)3
مبوجب البيّنة ،ونن مل تفد ّنال ّ
( )1التقريب والتيسري.25 :
النووي.21/1 :
( )2صحيح مسلم بشرح
ّ
( )3البحر احمليط يف أصول الفقه.216 /1 :
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أجل كتب احلديث ،وأحاديثهما الساملة عن التكلّم
وقال الصنعاينّ« :فهما ّ
سكوان نىل
للظن ،وكفس العامل نىل ما فيهما أكثر
فيها أقرب األحاديث
ً
ً
حتصيال ّ
ما يف غريمها .هذا شيء جيده الناظر من كفسه ،نن أكصف ،وكان من أهل العلم؛
نّا ال ي ّدعى هلما زًيدة على ما يستح ّقاكه ،وال يهضم منهما ما مها أهل له .و ّأما
صحيحا ،وما تركت من الصحيح
البخاري" :مل أخرج يف هذا الكتاب ّنال
قول
ً
ّ
صح"؛ فهو كالم صحيح،
أكثر" ،وقوله" :ما أدخلت يف كتاِب اجلامع ّنال ما ّ
حترى الصحيح يف كظره .وقد قال زين الدين :ن ّن قول احمل ّدةني:
نخبار عن كفسه أكّه ّ
عمال بظاهر اإلسناد ،ال أكّه مقطوع
هذا حديث صحيح ،مرادهم :فيما ظهر لناً ،
بصحته ،يف كفس األمر؛ جلواز اخلطإ والنسيان على الثقة ،اكتهى .قلت :فيجوز
ّ
بصحته ،ونن كان جتو ًيزا
اخلطأ والنسيان على
البخاري كفسه ،فيما حكم ّ
ّ
مرجوحا؛ ّنال أكّه بعد تتبّع احل ّفاظ ملا يف كتابه ،ونظهار ما خالفه من الشرائط يف
ً
كتابه ،ينتهض التجويز ،ويقود العامل الفطن النظّار ،نىل زًيدة االختبار.)1(»...
أيضا« :العاشرة :وجود احلديث يف الصحيحني  -أو
وقال الصنعاينّ ً
بصحته ،ابملعَن الذي سبق؛ لوجود الرواية فيهما ع ّمن عرفت
أحدمها  -ال يقضي ّ
أكّه غري عدل ،فقول احلافظ ابن حجر  -أ ّن رواهتما قد حصل االتّفاق ،على
األمة تل ّقت الصحيحني ابلقبول"،
حمل كظر ،وقوله" :ن ّن ّ
تعديلهم ،بطريق اللزوم ّ -
املقدسي( ،)2وأبو عبد الرحيم بن
وهو قول ،سبقه نليه ابن الصالح ،وأبو طاهر
ّ
()3
الظن .وبسط
عبد اخلالق  ،ونن اختلف هتالء يف نفادة هذا التل ّقي :العلم ،أو ّ
حممد بن نبراهيم سبب اخلالف يف كتبه ،وأكّه جواز اخلطإ على املعصوم يف
السيّد ّ
(َ )1ثرات النظر.199-191 :
املقدسي.
( )2الصواب :ابن طاهر
ّ
( )3الصواب :أبو كصر عبد الرحيم بن عبد اخلالق.
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حل العقال) .وأقول:
ظنّهّ ،
وطول الكالم يف ذلك ،ولنا عليه أكظار أودعناهاّ ( :
خاصة
األمة من ّ
كل ّ
ال ب ّد من ستال االستفسار يف الطرفنيّ :
األول -هل املراد أ ّن ّ
األمة اجملتهدين(ّ ،)1نال أكّه
وعامة تل ّقتهما ابلقبول ،هذا غري مراد ،بل املراد علماء ّ
ّ
األمة أكّه تل ّقى الكتابني
كل فرد من أفراد جمتهدي ّ
ال خيفى أ ّن هذه دعوى على ّ
ابلقبول ،ال ب ّد من الربهان عليها ،ونقامته على هذه الدعوى من املتع ّذرات،
عادة ،كإقامة البيّنة ،على دعوى اإلْجاع ،الذي جزم أمحد بن حنبل وغريه أ ّن من
ّادعاه ،فهو كاذب .ونن كان هذا يف عصره ،قبل عصر أتليف الصحيحني،
منتشرا ،وتباعد أطراف أقطاره .والذي يغلب
فكيف من بعده ،واإلسالم ال يزال ً
الظن أ ّن من العلماء اجملتهدين من ال يعرف الصحيحني ،نذ معرفتهما
به ّ
خبصوصهما ليست شرطًا يف االجتهاد ،وابجلملة َنع الدعوى ،ويطالب يف
دليلها .الستال الثاين -على تقدير تسليم الدعوى األوىل :ما املراد من التل ّقي
ابلقبول ،هل تل ّقي أصل الكتابني وْجلتهما ،و ّأهنما هلذين اإلمامني احلافظني؟
بصحة كسبتهما ،نىل متلّفيهما ،وال يفيد املطلوب؛ أو
فهذا ال يفيد ّنال احلكم ّ
لكل فرد من أفراد أحاديثهما ،وهذا هو املفيد للمطلوب؛
املراد ابلتل ّقي ابلقبولّ ،
نذ هي اليت رتّب عليها االتّفاق على تعديل روايتهما؛ فإ ّن املتل ّقى ابلقبول هو ما
حممد بن نبراهيم ،وهو الذي
حكم املعصوم ّ
بصحته ظنًّا ،كما رمسه بذلك السيّد ّ
ومتأول له؛ نذ ال يكون
يالقي قول األصوليّني :نكّه ما تكون ّ
األمة بني عامل بهّ ،
صح هلم»(.)2
ذلك ّنال ملا ّ
مبن على
وقال الصنعاينّ ً
أيضا« :وأقول يف هذا الكالم حبثانّ :
األول :أكّه ّ
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :اجملتهدون).
(َ )2ثرات النظر.192-191 :
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األمة
األمة للكتابني ابلقبول .وقد ق ّدمنا أ ّن هذه دعوى على ّ
كل ّ
دعوى تل ّقي ّ
أقر
كلّها ،وهي غري صحيحة ،كما أوضحناه يف (َثرات النظر) ،وغريها .وقد ّ
األمة تل ّقت ذلك ابلقبول ،سوى من
ابن الصالح بعدم َامها؛ فإكّه قال :ن ّن ّ
لكل
مسمى ّ
ال يعت ّد خبالفه ووفاقه ،وال خيفى أ ّن ّ
األمة ودليل العصمة شامل ّ
األمة ال يقبله ذو حتقيق،
مسمى ّ
جمتهد ،والقول أبكّه ال يعت ّد مبجتهد ،ونخراجه عن ّ
الدعى من شاء ما شاء ،بغري دليل .وقد ق ّدمنا ستال االستفسار عن هذا
ّ
ونال ّ
لكل فرد ،فرد ،من
التل ّقي :هل هو ألصل الكتابني ،من حيث اجلملة ،أو ّ
يتم فيه
أحاديثهماّ .
األول غري مراد ،وال يفيد املطلوب ،والثاين هو املراد ،وال ّ
وقررانه يف (َثرات النظر) ،ويف غريها .البحث
الدعوى ،كما أشران نليه ساب ًقاّ ،
األمة معصومة عن الضاللة،
الثاين بعد تسليم الدعوى األوىل :أ ّن التحقيق أ ّن ّ
املسماة ابلدراية.
وعليها دلّت األدلّة كما ح ّققناه يف حواشينا ،على شرح الغايةّ ،
وقد أشران نليه ساب ًقا ،واخلطأ ليس بضاللة ،وأتيت زًيدة يف هذا.)1(»...
اللكنوي« :فرع :ابن الصالح وطائفة ،من املل ّقبني أبهل احلديث،
وقال
ّ
احلجاج ،صاحيب
حممد بن نمساعيل
البخاري ،ومسلم بن ّ
زعموا أ ّن رواية الشيخنيّ ،
ّ
النظري؛ لإلْجاع على أ ّن للصحيحني مزيّة ،على غريمها،
الصحيحني ،تفيد العلم
ّ
هبت ،فإ ّن من رجع نىل وجداكه
قطعي ،وهذا ٌ
وتل ّقت ّ
األمة بقبوهلما ،واإلْجاع ّ
جمرد روايتهما ال يوجب اليقني البتّة ،وقد روي فيهما أخبار
يعلم ابلضرورة أ ّن ّ
علما ،لزم حت ّقق النقيضني يف الواقع .وهذا  -أي:
متناقضة ،فلو أفادت روايتهما ً
ما ذهب نليه ابن الصالح وأتباعه  -خبالف ما قاله اجلمهور ،من الفقهاء
مروًيت ةقات
واحمل ّدةني؛ أل ّن اكعقاد اإلْجاع  -على الـمزيّة على غريمها ،من ّ
( )1توضيح األفكار.123-122/1 :
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آخرين ِ -نوع ،واإلْجاع على مزيّتهما على أكفسهما ما ال يفيد؛ وأل ّن جاللة
األمة لكتابيهما ،واإلْجاع على املزيّة  -ولو سلّم  -ال يستلزم ذلك
شأهنما وتل ّقي ّ
مروًيهتما
األمة ليس ّنال أ ّن رجال ّ
القطع والعلم ،فإ ّن القدر املسلم املتل ّقى بني ّ
الظن،
جامعة للشروط ،اليت اشرتطها اجلمهور لقبول روايتهم ،وهذا ال يفيد ّنال ّ
مروًيهتما اثبتة عن رسول هللا  -صلّى هللا عليه وآله وأصحابه وسلّم -
و ّأما أ ّن ّ
صحة ْجيع ما يف كتابيهما؛ أل ّن
فال نْجاع عليه ً
أصال ،كيف ،وال نْجاع على ّ
رواهتما منهم قدريّون ،وغريهم من أهل البدع ،وقبول رواية أهل البدع خمتلف فيه،
صح
فأين اإلْجاع على ّ
صحة ّ
مروًيت القدريّة؟ غاية ما يلزم أ ّن أحاديثهما أ ّ
الصحيح ،يعنّ :أهنا مشتملة على الشروط عند اجلمهور على الكمال ،وهذا ال
احلق املتّـبع؛ ولنعم ما قال الشيخ ابن اهلمام :ن ّن
القوي .هذا هو ّ
يفيد ّنال ّ
الظن ّ
األئمة اآلخرين  -قول ال يعت ّد به ،وال
مروًيهتما على ّ
قوهلم  -بتقدمي ّ
مروًيت ّ
األصحيّة من تلقاء عدالة
يقتدى به ،بل هو من حتكماهتم الصرفة ،كيف ال ،وأ ّن
ّ
وقوة ضبطهم ،ونذا كان رواة غريهم عادلني ضابطني ،فهما وغريمها على
الرواةّ ،
السواء ،وال سبيل للحكم مبيزهتما( )1على غريمهاّ ،نال حتك ًما ،والتحكم ال يلتفت
اليه ،فافهم»(.)2
فالذين قالوا ِبفادة حديث اآلحاد للقطع ال يكن أن يقطعوا بطريقة القطع
سيب.
املطلق؛ أل ّن املسألة خالفيّة ،ونّا يقطعون بطريقة القطع النّ ّ
قـ ـال اب ـن عثيميـن« :القـ ـ ـول أب ّن حديـ ـث اآلحـ ـ ـاد ال يـ ـفيـ ـدّ ،نال الظ ـ ـ ّن،
لي ـس على نطالقه ،بل فـي أخبـ ـ ـار اآلحاد مـ ـ ـا يـفيـ ـد اليقيـن ،نذا دلّت الق ـرائ ـن،
لعل مراده( :مبزيّتهما) ،كما يف سائر املواضع املتق ّدمة.
( )1كذا يف املطبوع ،و ّ
( )2فواتح الرمحوت بشرح مسلّم الثبوت.191/2 :
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األمـ ـ ـة ابلقبول.)1(»....
على صدق ـ ـه ،كم ـا نذا تل ّقته ّ
الصحة :اتّصال
الظن ال يقطعون ،بتح ّقق شروط
ّ
والذين قالوا ِبفادة ّ
السند ،وعدالة الرواة ،وضبط الرواة ،والسالمة من الشذوذ ،والسالمة من العلّة.
ظن ،يف ع ّدة مواضع ،أبرزها:
فريون أ ّن احلكم ابتّصال السند ،حكم ّّ

صال ،وقد يكون
 -1وجود العنعنة ،أو األأنكة ،يف السند ،فقد يكون السند متّ ً
فالان قال)،
منقطعا ،بسقوط بعض الرواة؛ فعبارة (عن فالن قال) ،أو عبارة (أ ّن ً
ً
ال تفيدان القطع ،حبصول السماع؛ فليستا كعبارة (ح ّدةنا فالن قال) ،أو عبارة
فالان يقول)(.)2
(ح ّدةن فالن قال) ،أو عبارة (مسعت ً
قال
الذهيب« :ويف صحيح مسلم ع ّدة أحاديث ِّا مل يوضح فيها أبو الزبري
ّ
السماع عن جابر ،وهي من غري طريق الليث عنه ،ففي القلب منها شيء ،من
حيل ألحد محل السالح مب ّكة" .وحديث" :رأى 
ذلك حديث" :ال ّ
امرأة ،فأعجبته ،فأتى أهله زينب" .وحديث" :النهي عن جتصيص القبور" .وغري
ذلك»(.)3
تجوه علينا ،مبجيئه يف مسلم ،فقد
وقال حميي الدين
احلنفي« :قلت :وال ي ّ
ّ
وقع يف مسلم أشياء ،والتجوه ال يقوى عند االصطدام ،فقد وضع احلافظ الرشيد
كتااب على األحاديث املقطوعة املخرجة يف مسلم ،مسّاه بـ(غرر الفوائد
العطّار ً
اجملموعة يف بيان ما وقع يف مسلم من األحاديث املقطوعة) ،مسعته على شيخنا،
الظاهري ،سنة اةنيت عشرة وسبع مئة،
حممد بن عبد هللا
أِب نسحاق نبراهيم بن ّ
ّ
بسماعه من مصنّفه احلافظ رشيد الدين ،بقراءة الشيخ فخر الدين أِب عمرو
حممد بن صاحل العثيمني.31/1 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
( )2اكظر :كزهة النظر ،193-195 :وقواعد التحديث.151-113 :
( )3ميزان االعتدال.33/1 :
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املقاتلي ،وبيّنها الشيخ حميي الدين ،يف ّأول شرح صحيح مسلم .وما يقوله
عثمان
ّ
()1
أيضا من التجوه،
الناس  -ن ّن من روى له الشيخان ،فقد فاز القنطرة  -هذا ً
وال يقوى؛ فقد روى مسلم يف كتابه عن ليث بن أِب سليم ،وغريه من الضعفاء،
فيقولون :نّا روى عنهم يف كتابه لالعتبار والشواهد واملتابعات .وهذا ال يقوى؛
يتعرفون هبا حال احلديث،
أل ّن احل ّفاظ قالوا :االعتبار والشواهد واملتابعات أمور ّ
يتعرف حال احلديث الذي فيه بطرق
وكتاب مسلم التزم فيه
ّ
الصحة .فكيف ّ
ضعيفة!! واعلم أ ّن (ن ّن)( ،)2و(عن) مقتضيتان لالكقطاع عند أهل احلديث ،ووقع
البخاري من هذا النوع شيء كثري ،فيقولون على سبيل التجوه :ما كان
يف مسلم و
ّ
من هذا النوع يف غري الصحيحني ،فمنقطع ،وما كان يف الصحيحني ،فمحمول
على االتّصال»(.)3

منقطعا،
صال ،وقد يكون
 -2وجود راو مدلّس ،يف السند ،فقد يكون السند متّ ً
ً
عمدا؛ خشية رفض احلديث(.)1
ِبسقاط املدلّس لبعض الرواة ،من السند ً
املتأخرين الشيخ صدر الدين بن
كشي« :وتوقّف يف ذلك من ّ
قال الزر ّ
لغصة من استثناء
الوكيل ،وقال يف كتابه (اإلكصاف) :لعمر هللا ،ن ّن يف النفس ّ
املتأخرين عنعنة املدلّسني يف الصحيحني ،من
أِب عمرو بن الصالح ،وغريه من ّ
النووي ،وقال :هي دعوى ال تقبل ّنال
ورد مقالة
بني سائر معنعنات املدلّسنيّ ،
ّ
كثريا من احل ّفاظ يعلّلون أحاديث وقعت يف الصحيحني،
بدليل ،ال سيّما مع أ ّن ً
( )1املعروف( :جاز القنطرة) ،أو (جاوز القنطرة).
( )2الصواب( :أ ّن) هبمزة فوقيّة مفتوحة ،أل ّن املراد اإلشارة نىل (األأنكة) ،كقوهلم" :ح ّدةنا فالن
فالان قال" ...نخل.
فالان قال" ،أو "أخربان فالن أ ّن ً
أ ّن ً
( )3اجلواهر املضيّة.966-969/1 :
( )1اكظر :كزهة النظر.119-111 :
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أو أحدمها ،بتدليس رواهتا ،كما فعلوا يف حديث الوليد بن مسلم ،يف كفي قراءة
تقي الدين بن
البسملة يف الصالة ،وغريه .قلت :قد أزال ّ
الغصة الشيخ اإلمام ّ
دقيق العيد ،فأشار يف كالم له ،نىل استشكال حول رواية املدلّس يف الصحيحني،
ورد روايته يف غريمها .قال :وال ب ّد من الثبات على طريقة واحدة ،ن ّما القبول ،أو
ّ
الرد .املمكن هنا من األحوال الثالةةّ :نما أن تـرّد األحاديث من املدلّس مطل ًقا،
ّ
ونما أن تقبل مطل ًقا ،تسوية بني الصحيحني وغريمها،
يف الصحيحني وغريمهاّ ،
األول ،فال سبيل
ونما أن يفرق بني ما يف الصحيح من ذلك ،وما خرج عنهّ .
ّ
فأما ّ
التعرض ملا يف الصحيحني ،ونن خالف يف ذلك الظاهريّة
نليه ،لالستقرار على ترك ّ
فإين رأيتهم جيسرون على أشياء ،من أحاديث الصحيحني؛ بسبب
من املغاربةّ ،
كالم ،قيل يف بعض الرواة ،وال جيعلون راويها يف محى من ختريج صاحب الصحيح
هلم .و ّأما الثاين ،ففيه خروج عن املذهب املشهور ،يف أ ّن رواية املدلّس حمكوم
يتبني السماع .و ّأما الثالث  -وهو التفصيل بني ما يف
حت ّ
عليها ابالكقطاع ّ
الصحيحني من ذلك ،وبني غريه  -فال يظهر فيه وجه صحيح يف الفرق ،وغاية
ما يوجه به :أحد أمرين ،أحدمها أن ي ّدعى أ ّن تلك األحاديث عرف صاحبا
مبجرد
الصحيح ّ
صحة السماع فيها ،وهذا نحالة على جهالة ،ونةبات لألمر ّ
االحتمال ،وحكم على صاحب الصحيح أبكّه يرى هذا املذهب ،أعن أ ّن رواية
ونال ،فيجوز أن يرى ّأهنا حممولة على السماع،
املدلّس حممولة على االكقطاعّ ،
حت يظهر االكقطاع؛ ونذا جاز وجاز ،فليس لنا احلكم عليه أبحد اجلائزين مع
ّ
صحة ما يف الكتابني دليل على
االحتمال .والثاين أن ي ّدعى أ ّن اإلْجاع على ّ
األمة جممعة على اخلطإ ،وهو
وقوع السماع يف هذه األحاديثّ ،
ونال لكاكت ّ
ِتنع ،وهذا حيتاج نىل نةبات اإلْجاع الذي يتنع أن يقع يف كفس األمر خالف
الظن الثابت  -سبب
مقتضاه ،وهذا فيه عسر ،وحنن ما ّادعيناه ،ونّا ّادعينا أ ّن ّ
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الظن املقابل له .ويلزم من
اإلطباق على التصحيح ملا يف الكتابني  -أقوى من ّ
يستدل مبا جاء يف رواية املدلّس من غري الصحيح ،وال
سلك هذه الطريق ّأال
ّ
ودا فيما
يقول :هذا شرط مسلم،
فلنحتج به؛ أل ّن اإلْجاع الذي ي ّدعى ليس موج ً
ّ
خيرج يف غري الصحيح ،قال :واألقرب يف هذا أن كطلب اجلواب من غري هذا
مل ّ
الطريق؛ أعن طريق القدح بسبب التدليس»(.)1
أيضا،
 -3وجود اخلطإ يف اتريخ الرواة ،فإ ّن أخبار الرواة منقولة بطريق اآلحاد ً
زماان
زماان
ومكاان ،وبيان ِاته ً
ً
تتضمنه ،من بيان مولد الراويً ،
فال تفيد القطع مبا ّ
ومكاان ،وبيان لقائه برواة آخرين ،ومساعه منهم ،أو مساعهم منه ،وال سيّما عند
ً
االختالف يف ذلك.
مهمة ،ال يكن االستغناء عنها؛ لكثرة الكذب ،والوهم،
ومعرفة اتريخ الرواة ّ
والتدليس ،وكثرة الرواة ،والتشابه يف األمساء واأللقاب والكَن.
اجلوزي« :وقد يكون اإلسناد كلّه ةقات ،ويكون احلديث
قال ابن
ّ
مقلواب أو قد جرى فيه تدليس ،وهذا أصعب األحوال ،وال يعرف
ً
موضوعا ،أو ً
ذلك ّنال الن ّقاد ،وذلك ينقسم نىل قسمني :أحدمها أن يكون بعض الزاندقة،
دس ذلك احلديث ،يف حديث بعض الثقات ،فح ّدث به
أو بعض الك ّذابني قد ّ
لسالمة صدر ،وظنًّا منه أكّه من حديثه»(.)2
شرها ،فيسمع
وقال ابن
اجلوزي ً
أيضا« :والقسم الثاين أن يكون الراوي ً
ّ
احلديث من بعض الضعفاء ،والك ّذابني ،عن شيخ قد عاصره ،أو مسع منه،
فيسقط اسم الذي مسعه منه ،ويدلّس بذكر الشيخ»(.)3
( )1النكت على مق ّدمة ابن الصالح.31-33/2 :
( )2املوضوعات.111/1 :
( )3املوضوعات.113/1 :
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أيضا« :ومن هذا اجلنس أكّه أييت يف احلديث :معمر،
وقال ابن
اجلوزي ً
ّ
لكن اآلفة من
عن ّ
حممد بن واسع ،عن أِب صاحل ،عن أِب هريرة ،وكلّهم ةقات ،و ّ
معمرا مل يسمع من ابن واسع ،وابن واسع مل يسمع من أِب صاحل»(.)1
أ ّن ً
أيضا معرفة مواليدهم ،ووفياهتم؛
املهم ً
وقال ابن حجر العسقالينّ« :ومن ّ
أل ّن مبعرفتها حيصل األمن من دعوى امل ّدعي للقاء بعضهم ،وهو يف كفس األمر
أيضا معرفة بلداهنم وأوطاهنم ،وفائدته األمن من تداخل
املهم ً
ليس كذلك .ومن ّ
االمسني نذا اتّفقا ،لكن افرتقا ابلنسب»(.)2
ظن ،قائم على الظاهر ،وهللا  وحده يعلم
واحلكم بعدالة الرواة حكم ّّ
غيب الباطن .فإذا كان الرسول  - وهو الرسول الذي يوحى نليه  -ال يعلم
حقيقة املنافقني ،الذين مردوا على النفاقّ ،نال نذا أظهره هللا ،على ذلك الغيب؛
علما
كل راو من الرواةً ،
فكيف ي ّ
تصور أن يعلم املتلّفون املع ّدلون حقيقة ابطن ّ
قطعيًّا يقينيًّا؟!!!
قال تعاىل﴿ :وِ ْن ح ْولك ْم من ْاأل ْعراب منافقون وم ْن أ ْهل الْمدينة مردوا
على النّفاق ال تـ ْعلمه ْم ْحنن كـ ْعلمه ْم سنـع ّذبـه ْم مرتـ ْني مث يـردون نىل عذاب
عظيم﴾(.)3
قال الصنعاينّ« :ونذ كان ال يعلمهم  ،وال يعرف كفاقهم ،فكيف يتميّز
العدل عن غريه؟»(.)1
فـإ ّن الـمتلّـف ،نذا ع ـايـش ال ـراوي الـمع ـدل ،مـ ـ ّدة كـافيـ ـة؛ فإ ّن ح ـكم ـه
( )1املوضوعات.111/1 :
( )2كزهة النظر.111 :
( )3التوبة.111 :
(َ )1ثرات النظر.123 :
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ابل ـعدالة ،س ـيكون ابالعتماد ،على الظاه ـر ،وهو حكـ ـم ظـنّـ ّي.
زماان
مكاان ،أو ً
زماان ،أو ً
بعيدا عن الراوي املعدلً ،
ّأما نذا كان املتلّف ً
ومكاان؛ فإكّه حيتاج نىل االعتماد على متلّف آخر ،معايش للراوي املعدل.
ً
فإذا ةبت االعتماد املباشر ،بقي احلكم ابلعدالة ظنّـيًّا ،ونذا كان بني املتلّفني
معا ،احتاج
 املعايش ،وغري املعايش  -بع ٌد يف الزمان ،أو يف املكان ،أو فيهما ًاملتلّف غري املعايش ،نىل االعتماد على راو ،أو أكثر؛ ليبلغه تعديل املتلّف
املعايش.
أيضا؛
واحلكم ابتّصال هذا السند ،الناقل للتعديل :يكن أن يكون ظنّـيًّا ً
فيزداد احلكم ظنّـيّة ،ويبتعد عن القطع واليقني.
قال ابن الصالح« :أحدها اجملهول العدالة من حيث الظاهر والباطن
ْجيعا ،وروايته غري مقبولة عند اجلماهري على ما كبّهنا عليه ّأوًال .الثاين اجملهول
ً
الذي جهلت عدالته الباطنة ،وهو عدل يف الظاهر ،وهو املستور ،فقد قال بعض
عدال يف الظاهر ،وال تعرف عدالة ابطنه .فهذا اجملهول
أئمتنا :املستور من يكون ً
ّ
األول ،وهو قول بعض الشافعيّني ،وبه قطع منهم
حيتج بروايته بعض من ّ
ّ
رد رواية ّ
الظن
مبن على حسن ّ
اإلمام سليم بن أيّوب الر ّ
ازي ،قال :أل ّن أمر األخبار ّ
ابلراوي؛ وأل ّن رواية األخبار تكون عند من يتع ّذر عليه معرفة العدالة يف الباطن،
فإهنا تكون عند
فاقتصر فيها على معرفة ذلك يف الظاهر ،وتفارق الشهادةّ ،
احل ّكام ،وال يتع ّذر عليهم ذلك ،فاعترب فيها العدالة يف الظاهر والباطن .قلت:
ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي ،يف كثري من كتب احلديث املشهورة ،يف
غري واحد من الرواة الذين تقادم العهد هبم ،وتع ّذرت اخلربة الباطنة هبم»(.)1
( )1معرفة أكواع علوم احلديث.221-223 :
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وقال ابن حجر العسقالكـ ّي« :تقبـل التزكيـة ،م ـن ع ـارف أبسبابـها ،ال م ـن
غيـر عارف؛ ل ّئال يزّكي بـمج ـّرد م ـا ظهر ل ـه ،ابتداءً ،من غيـر مـمارسـ ـة ،واختبار،
األصح ،خالفًا لمن ش ـــ رط أكـّها
زك واحـ ـد ،على
ول ـو كاكـت التزكية صادرًة ،من م ّ
ّ
أيضا ...ولو قيل :يفصل
ال تقبل ّنال من اةنني؛ نلـحاقًا هلا ابلشهادة ،يف
األصحً ،
ّ
بني ما نذا كاكت التزكية يف الراوي مستندة ،من املزّكي ،نىل اجتهاده ،أو نىل النقل
أصال؛ ألكّه حينئذ
األول ،فال يشرتط العدد ً
عن غريه ،لكان متّ ً
جها؛ فإكّه نن كان ّ
أيضا ال
وتبني أكّه ً
يكون مبنزلة احلاكم ،ونن كان الثاين ،فيجري فيه اخلالف؛ ّ
تفرع عنه .وهللا 
يشرتط العدد؛ أل ّن أصل النقل ال يشرتط فيه العدد؛ فكذا ما ّ
أعلم .وينبغي ّأال يقبل اجلرح والتعديل ّنال من عدل متي ّقظ؛ فال يقبل جرح من
رد حديث احمل ّدث ،كما ال تقبل تزكية من أخذ
أفرط فيه؛ فجرح مبا ال يقتضي ّ
الفن من التساهل ،يف
مبجرد الظاهر؛ فأطلق التزكية ...وليحذر املتكلّم يف هذا ّ
ّ
حكما ليس بثابت،
اجلرح والتعديل؛ فإكّه نن ع ّدل بغري تثبّت كان كاملثبت ً
يظن أكّه كذب ،ونن جرح
فيخشى عليه أن يدخل يف زمرة من روى حديثًا ،وهو ّ
حترز ،أقدم على الطعن يف مسلم ،بريء من ذلك ،وومسه مبيسم سوء ،يبقى
بغري ّ
أبدا .واآلفة تدخل يف هذا اترة من اهلوى والغرض الفاسد ،وكالم
عليه عاره ً
ثريا،
املتق ّدمني سامل من هذا ،غالبًا ،واترة من املخالفة يف العقائد ،وهو موجود ك ً
قديًا وحديثًا .وال ينبغي نطالق اجلرح بذلك ،فقد ق ّدمنا حتقيق احلال يف العمل
برواية املبتدعة .واجلرح مقدم على التعديل ،وأطلق ذلك ْجاعة ،ولكن حملّه نن
صدر مبيـنًا من عارف أبسبابه؛ ألكّه نن كان غري مفسر مل يقدح ،فيمن ةبتت
أيضا .فإن خال
عدالته ،ونن صدر من غري عارف ابألسباب ،لـم يعترب بهً ،
جممال ،غري مبني السبب ،نذا صدر من
الـمجروح عن تعديل ،قبل اجلرح فيه ً
عارف على املختار ،ألكّه نذا مل يكن فيه تعديل ،فهو فـي حيّز الـمجهول ،ونعمـال
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مجرح أوىل ،من نمهاله .وم ـال ابن الصالح يف مثل هذا نىل التوقّف فيه»(.)1
قـول الـ ّ
عدال ،مثّ رمسوا العدالة
وقال الصنعاينّ« :اعلم ّأهنم شرطوا يف الراوي كوكه ً
ابلتقوى ،وهي اإلتيان ابلواجبات ،واجتناب املقبّحات ،مع عدم مالبسة بدعة،
مثال ،ومعناه نخباره أكّه
مثّ قالوا :يكفي تعديل الثقة لغريه بقوله :عدل ،أو ةقةً ،
علم منه نتياكه ابلواجبات ،واجتنابه املقبّحات ،وعدم مالبسته لبدعة ،وهذا اخلرب
مستند نىل مشاهدته لفعله وتركه ،وهذه املشاهدة أمر ظاهر .و ّأما معرفة ابطنه،
فال يعلمها ّنال هللا؛ فاملزّكي غايته كاملع ّدل ،بال زًيدة ،فشرط العدالة الباطنة شرط
أيضا،
ال دليل عليه ،ونن أريد أ ّن اخلربة ّ
تدل عليها ،فاخلربة ال ب ّد منها يف املع ّدل ً
آخرا ،وهلل احلمد ،ولعلّهم لـ ّما مسّوا العدالة عن غري
مثّ رأيت املصنّف قد تنبّه هلذا ً
تزكية عدالة ظاهرة ،مسّوا ما كان عن تزكية عدالة ابطنة ،تساحمًا ،وللتفرقة بني
األمرين»(.)2
ظن ،بصرف النظر عن احلكم القائم على الظاهر؛ أل ّن
والتعديل أمر ّّ
املتلّف كفسه ،حيتاج نىل التعديل؛ فليس كبيًّا من األكبياء ،ليكون احلكم بعدالته
عامة الناس ،يصيب وخيطئ،
أمرا قطعيًّا ،ال حيتاج نىل نةبات ،بل هو بشر من ّ
ً
عدال يف الباطن.
وليس َثّة ما يقطع بكوكه ً
ونذا اطّلعنا على تعديل هلذا املتلّف ،من شيخ ،أو من تلميذ؛ فإ ّن من
أيضا ،نىل تعديل ،فليس أحدمها أوىل من اآلخر ،هبذا احلكم ،وهكذا
ع ّدله حيتاج ً
نىل آخر املع ّدلني السابقني ،أو الالحقني.
وللغفلة عن (التسلسل) ،و(الدور)  -وهـما من األم ـور الباطلة اتّفاقًا -
( )1كزهة النظر.151-116 :
( )2توضيح األفكار.132/2 :
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أة ـر كبري ،فـي ذهاب بعض الـمتلّفني ،نىل القولِ ،بفادة التعديل للقطع.
األول حيتاج نىل مع ّدل اثن ،واملع ّدل الثاين حيتاج نىل مع ّدل اثلث،
فاملع ّدل ّ
قائما على
واملع ّدل الثالث حيتاج نىل مع ّدل رابع ،وهكذا؛ فيكون القطع ابلتعديل ً
أيضا.
التسلسل ،وهو أمر ابطل ،فيكون القطع ابلتعديل ً
ابطالً ،
األول،
األول املع ّدل الثاين ،ويع ّدل املع ّدل الثاين املع ّدل ّ
وقد يع ّدل املع ّدل ّ
كل واحد منهما مع ّدًال لصاحبه ،ومعدًال بتعديل صاحبه ،وهذا هو الدور،
فيكون ّ
أيضا.
الذي ال خالف يف بطالكه ،فيكون القطع ابلتعديل ً
ابطالً ،
فلم يبق ّنال االعتماد على االشتهار والتسليم ،ومها طريقان يفيدان احلكم
الظن الغالب ،ال على وجه القطع واليقني؛ أل ّن عدالة
ابلعدالة ،لكن على وجه ّ
الباطن غيب ،ال يعلمه ّنال هللا تعاىل.
البغدادي« :ابب يف أ ّن احمل ّدث املشهور ابلعدالة ،والثقة،
قال اخلطيب
ّ
واألماكة ،ال حيتاج نىل تزكية املع ّدل ،مثال ذلك :أ ّن مالك بن أكس ،وسفيان
اعي ،والليث بن
الثوري ،وسفيان بن عيينة ،وشعبة بن ّ
ّ
احلجاج ،وأاب عمرو األوز ّ
سعد ،ومحّاد بن زيد ،وعبد هللا بن املبارك ،وحيىي بن سعيد القطّان ،وعبد الرمحن
اجلراح ،ويزيد بن هارون ،وع ّفان بن مسلم ،وأمحد بن
ابن
ّ
مهدي ،ووكيع بن ّ
املدين ،وحيىي بن معني ،ومن جرى جمراهم ،يف كباهة الذكر،
وعلي بن
ّ
حنبلّ ،
واستقامة األمر ،واالشتهار ابلصدق والبصرية والفهم ،ال يسأل عن عدالتهم ،ونّا
يسأل عن عدالة من كان يف عداد اجملهولني ،أو أشكل أمره على الطالبني»(.)1
وقال ابن الصالح« :عدالة الراوي اترة تثبت بتنصيص مع ّدلني على
عدالته ،واترة تثبت ابالستفاضة ،فمن اشتهرت عدالته بني أهل النقل أو حنوهم
( )1الكفاية يف علم الرواية.51-56 :
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من أهل العلم ،وشاع الثناء عليه ابلثقة واألماكة ،استغن فيه بذلك عن بيّنة شاهدة
فن
تنصيصا .وهذا هو الصحيح يف مذهب
بعدالته
ً
الشافعي ،وعليه االعتماد يف ّ
ّ
أصول الفقه .وِّن ذكر ذلك من أهل احلديث أبو بكر اخلطيب احلافظ ،ومثّل
اعي ،والليث ،وابن املبارك ،ووكيع ،وأمحد
ذلك مبالك ،وشعبة ،والسفياكني ،واألوز ّ
املدين ،ومن جرى جمراهم يف كباهة الذكر
وعلي بن
ّ
ابن حنبل ،وحيىي بن معنيّ ،
واستقامة األمر ،فال يسأل عن عدالة هتالء وأمثاهلم ،ونّا يسأل عن عدالة من
خفي أمره على الطالبني»(.)1
وقال ابن كثري« :وتثبت عدالة الراوي ،ابشتهاره ابخلري ،والثناء اجلميل
األئمة ،أو اةنني منهم له ،أو واحد على الصحيح ،ولو بروايته
عليه ،أو بتعديل ّ
عنه يف قول»(.)2
فإذا اكضاف نىل ذلك كلّه اختالف املتلّفني ،يف عدالة كثري من الرواة،
ازدادت األحكام ظنّـيّة ،وابتعدت عن القطع واليقني.
أيضا يف ضبط الرواة ،مع فروق يسرية؛
وما قيل يف عدالة الرواة ،يقال ً
أيضا يف
لكن اجلامع بينهما أ ّن احلكم على الرواة  -يف شرط الضبط  -حيتاج ً
و ّ
الغالب ،نىل املعايشة ،أو االعتماد على النقل ،من املتلّف املعايش ،كما حيتاج
الظن ،غالبًا.
املتلّف نىل ما يثبت كوكه ضابطًا ،وهي أمور قائمة على ّ
فإذا اكضاف نىل ذلك كلّه اختالف املتلّفني ،يف ضبط كثري من الرواة،
ازدادت األحكام ظنّـيّة ،وابتعدت عن القطع واليقني.
حت عند من يقول بتح ّققهما يف بعض
والعدالة والضبط أمران أغلبيّانّ ،
( )1معرفة أكواع علوم احلديث.213 :
( )2اختصار علوم احلديث.131 :

293

الرواة؛ فإ ّن الراوي املوصوف ابلعدالة ليس موصوفًا ابلعصمة ،فاحنرافه عن العدالة
أحياان  -أمر وارد ،ال خالف فيه.
 ًولذلك يكون املع ّدل ،قد اعتمد على الغالب ،من أحوال الراوي ،وأحياكه،
مع صرفه النظر عن احلاالت القليلة ،اليت احنرف فيها الراوي ،عن العدالة ،نن
كان املع ّدل على علم هبا.
أغليب ،فإ ّن الراوي املوصوف ابلضبط ليس
والوصف ابلضبط ً
أيضا أمر ّ
وما ،من السهو والنسيان والغفلة واخلطإ والوهم والتصحيف والتحريف
معص ً
واالختالط؛ ونّا املراد من وصفه ابلضبط أ ّن الغالب عليه هو الضبط ،مع جتويز
خالف ذلك أحيا ًان.
حت احلديث الذي يكون الرواة يف سنده موصوفني ابلعدالة والضبط،
ّ
يكن أن يكون بعض هتالء الرواة قد احنرفوا عن العدالة ،أو عن الضبط ،عند
رواية ذلك احلديث.
الزهري ،أو عن غريه ،من
اخلليلي« :ونذا أسند لك احلديث ،عن
قال
ّ
ّ
مبجرد اإلسناد ،فقد خيطئ الثقة»(.)1
األئمة ،فال حتكم ّ
ّ
بصحتهّ ،
اجلوزي« :وقد يهم الثقة ،وال يعرف ذلكّ ،نال كبار احل ّفاظ»(.)2
وقال ابن
ّ
وقد اشتملت كتب اجلرح والتعديل ،على أمساء كثري من الرواة املوصوفني
أبهنم ةقات ،لكنّهم اختلطوا ،يف آخر العمر.
ّ
ولذلك زادوا شرطيـن آخرين :السالمة من الشذوذ ،والسالمة من العلّة.
أيضا ،فـي كثيـ ـر من
الظنً ،
والـحكـم  -فـي حتقق هـذين الشرطيـ ـن  -قائ ـم على ّ
( )1اإلرشاد.212/1 :
( )2املوضوعات.111/1 :
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الـمواضع ،وال سيّما حني يكون الـمتلّفون مـختلفني فـي حتققهما.
الظن ،يف أحسن أحواله؛ وال يكن
وهكذا ،يرون أ ّن حديث اآلحاد يفيد ّ
سيب.
أن يفيد القطعّ ،نال نذا دلّت عليه أدلّة قطعيّة ،ابلقطع املطلق ،ال ابلقطع النّ ّ
وقد اختلفوا يف قطعيّة بعض األدلّة ،فبعضهم يصفها ابلقطعيّة ،وبعضهم يصفها
ابلظنّـيّة ،وينفي عنها القطعيّة.
مهمة:
كل ما تق ّدم ستّة أمور ّ
فاحلاصل من ّ
كل حديث
 -1وصف الصحيحني ّ
أصح الكتب احلديثيّة ال يعن ّ
أبهنما ّ
صحة ّ

وارد فيهما ،بل يعن ّأهنما أفضل من سائر الكتب احلديثيّة ،يف االشتمال على
احلديث الصحيح.
بصحة األساكيد ال يعن أ ّن متون تلك األساكيد
 -2وصف أحاديث الصحيحني ّ
منكرا.
صحيحة؛ ّ
لصحة أساكيدها ،فقد ّ
يصح اإلسناد ،ويكون املنت ً
 -3كثري من أحاديث الصحيحني أتيت مرويّة بع ّدة صيغ لفظيّة متقاربة ،مع
اختالفات يسرية ،أو كبرية ،بزًيدة ،أو كقيصة ،أو تقدمي وأتخري ،أو تبديل.
صح
فاحلكم ّ
كل صيغة لفظيّة مرويّة ،تكون مطابقة ملا ّ
بصحة احلديث ال يعن أ ّن ّ
صدوره من صاحب املنت .وتصحيح صيغة لفظيّة  -دون ما سواها من الصيغ -
الظن.
اجتهاد من
ّ
املصحح ،ال يفيد أكثر من ّ
لصحة
بصحة صدور بعض أحاديث الصحيحني ال يستلزم احلكم اب ّ
 -1احلكم ّ
القطعي.
املطابقيّة؛ فكثرية هي األحاديث املخالفة للواقع
ّ

 -5تصحيح كثري من أحاديث الصحيحني  -ابالجتهاد ،مثّ التقليد  -ال يعن
صحة تلك
أ ّن الـمتلّفني كلّهم  -من الـمجتهدين ،والـمقلّدين  -قد اتّفقوا على ّ
األحاديث.
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ابلصحة من أحاديث الصحيحني ،ليس اثبتًا على وجه القطع
 -6ما حكم عليه
ّ
قطعي،
واليقني ،ما دام من أحاديث اآلحادّ ،نال نذا جاء ّ
مصحح احلديث بدليل ّ
صحته يقينًا.
من أدلّة القطع املطلق ،يثبت ّ
الست ،أمكن نبطال املق ّدمة األوىل،
فإذا اعتمدان ،على هذه احلقائق
ّ
القائلة( :أحاديث الصحيحني  -عند املنتسبني نىل اإلسالم  -صحيحة كلّها).
احدا من
فاحلديث الذي يستند نليه صاحب الشبهةّ ،نما أن يكون و ً
األحاديث املستثناة من التصحيح ،أو ال يكون كذلك.
احدا من األحاديث املستثناة ،سقطت الشبهة القائمة عليه ،بال
فإن كان و ً
فإما أن يكون ملتنه ع ّدة صيغ لفظيّة ،أو يكون له
ريب؛ ونن كان من غريها؛ ّ
صيغة لفظيّة واحدة.
فإن كاكت له ع ّدة صيغ لفظيّة ،وكاكت الشبهة مستندة نىل صيغة لفظيّة
معيّنة ،دون ما سواها ،سقطت الشبهة ،بال ريب؛ أل ّن ةبوت تلك الصيغة املعيّنة
الظن.
ال يفيد أكثر من ّ
ونن كاكت الشبهة غري مستندة نىل صيغة معيّنة ،ونّا هي مستندة نىل
فإما أن يكون ذلك املنت
املعَن
اإلْجايل ،أو كان للمنت صيغة لفظيّة واحدة؛ ّ
ّ
منسواب صدوره نىل غريه.
النيب  ،أو
ً
ً
منسواب صدوره نىل ّ
النيب  ،وكاكت داللته خمالفة للواقع
فإن كان املنت
ً
منسواب صدوره نىل ّ
نيب 
القطعي ،سقطت الشبهة ،بال ريب؛ أل ّن هذه النسبة ابطلة؛ فإ ّن كالم ال ّ
ّ
القطعي.
حق ،ال ابطل فيه ،فال خيالف الواقع
ّ
ّ
منسواب صدوره ،نىل بعض الصحابة ،أو من جاء بعدهم،
ونن كان املنت
ً
حت لو
وكاكت داللته خمالفة للواقع
القطعي ،سقطت الشبهةً ،
أيضا ،بال ريبّ ،
ّ
ألهنم بشر ،غري معصومني ،يصيبون ،وخيطئون،
صح صدور املنت من أحدهم؛ ّ
ّ
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احلجة يف كالم هللا تعاىل ،وكالم رسوله  ،دون ما سوامها من الكالم.
ونّا ّ
كل شبهة ،تستند
ويف األحوال كلّها ،نذا اشرتطنا (قطعيّة األدلّة) ،سقطت ّ
قطعي الداللة.
ظن الثبوت ،ونن كان ّ
نىل منت ّّ

الـمق ّدمة الثانية:
ّأما املق ّدمة الثاكية( :اشتمال الصحيحني على بعض اإلسرائيليّات) ،فقد
اختلف فيها املتلّفون املنتسبون نىل اإلسالم ،قديًا وحديثًا ،فكان هلم مخسة
مواقف خمتلفة:
 -1القطع بوجود بعض اإلسرائيليّات ،يف الصحيحني ،فمنهم من قطع بوجود
متون نسرائيليّة قليلة ،ومنهم من قطع بوجود متون نسرائيليّة كثرية.
رجح وجود
 -2ترجيح وجود بعض اإلسرائيليّات ،يف الصحيحني ،فمنهم من ّ
رجح وجود متون نسرائيليّة كثرية.
متون نسرائيليّة قليلة ،ومنهم من ّ

أي منت من املتون
 -3القطع خب ّلو الصحيحني من اإلسرائيليّات ،فليس فيهما ّ
اإلسرائيليّة ،ابلقول القاطع.
أي منت من املتون
خلو الصحيحني من اإلسرائيليّات ،فليس فيهما ّ
 -1ترجيح ّ
اإلسرائيليّة ،ابلقول الراجح.

سيب ،مبعَن أ ّن املتلّف ال يعلم
 -5التوقّف يف هذه املسألة؛ ّنما بسبب اجلهل النّ ّ
حت
ظن؛ ولذلك يتوقّف فيهاّ ،
قطعي ،أو ّ
يف هذه املسألة ّ
أي دليل ّّ
أي دليل ّ
ال يقول ما ليس له به علم.
ونما بسبب اهلوى  -ومن أمثلته التعصب  -كأن يكون له تصريح قديـم،
ّ
حت ال يرتاجع
ابلنفي ،ةـ ّم استبان له االشتمال ،أو ابلعكس؛ فأعرض عن األم ـرّ ،
عن قوله السابق.
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ونما بسبب اخلوف ،فيسكت عن التصريح برأي يف هذه املسألة؛ خشية
ّ
صرحوا ِبراء خمالفة.
أن يلحقه األذى ِّن ّ
ولذلك كان القطع ابالشتمال ،أو القطع ابالكتفاء  -يف هذه املسألة -
سيب ،ال من قبيل القطع املطلق؛ أل ّن املسألة خالفيّة؛ فليست
من قبيل القطع النّ ّ
عموما نىل مذاهب
من املسائل اليت اتّفق عليها املتلّفون كلّهمّ ،
فإهنم منتسبون ً
خمتلفة ،يف األصول والفروع والعلوم.
وكذلك ترجيح االشتمال ،أو ترجيح االكتفاء ،يف هذه املسألة ،فهو من
سيب ،ال من قبيل الرتجيح املطلق؛ أل ّن املتلّفني املختلفني مل يتّفقوا
قبيل الرتجيح النّ ّ
على ترجيح االشتمال ،كما مل يتّفقوا على ترجيح االكتفاء.
احلق الواقع معدوم ،يف هذه املسألة ،أو أ ّن
وليس معَن القول ابلنّسبيّة أ ّن ّ
احلق يف هذه املسألةّ ،نما أن يكون( :االشتمال)،
احلق الواقع غري معلوم فيها؛ فإ ّن ّ
ّ
ونما أن يكون( :االكتفاء).
ّ
احلق ،يف هذه املسألة؛ فإ ّن القائلني
فإذا افرتضنا أ ّن (االشتمال) هو ّ
احلق ،وال سيّما من قال ابلقطع منهم.
ابالشتمال قد علموا ّ
احلق ،يف هذه املسألة؛ فإ ّن القائلني ابالكتفاء
ونذا افرتضنا أ ّن (االكتفاء) هو ّ
احلق ،وال سيّما من قال ابلقطع منهم.
قد علموا ّ
لكن االختالف بني املتلّفني  -يف هذه املسألة  -يعن أ ّهنم مل جيمعوا على
و ّ
موقف واحد؛ وعدم نْجاعهم يعن أ ّن القاطع منهم ابالشتمال ،أو القاطع
يرجح؛
مرجح االكتفاء ،نّا يقطع ،أو ّ
مرجح االشتمال ،أو ّ
ابالكتفاء ،وكذلك ّ
العتماده على أدلّة كسبيّة ،يراها هو أدلّة ،وقد تكون أدلّة صحيحة ،يف الواقع؛
لكنّها  -ابلنسبة نىل من خالفه ابلرأي  -ليست أدلّة كافية؛ ومن هنا جاء وصف
(النّسبيّة).
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املصحح  -أن ينسبا تصحيح تلك
حق
حق الطاعن  -وال من ّ
فليس من ّ
ّ
املتون املختلف فيها ،نىل املتلّفني كلّهم ،ابالعتماد على تصحيح بعض املتلّفني
فقط ،ونن كثروا.
صححها املتلّفون ،من أهل احلديث ،وأككرها
فكثرية هي األحاديث ،اليت ّ
املتلّفون من أهل الكالم ،أو أهل الرأي.
وليس املتلّفون من أهل الكالم خبارجني عن اإلسالم؛ فال يلتفت نىل
وفقها ودراية وتدبـًّرا ،من أهل احلديث؛ فمن ك ّفرهم،
علما ً
أبقل ً
أقواهلم ،وليسوا ّ
جهلهم؛ فقد أخطأ.
فسقهم ،أو ضلّلهم ،أو ب ّدعهم ،أو ّ
أو ّ
ولذلك قد يصيب أهل احلديث ،وقد خيطئون ،كما أ ّن أهل الكالم قد
يصيبون ،وقد خيطئون؛ فليس أحد الفريقني مبعصوم ،من اخلطإ ،وليس َثّة متلّف
التعصب ألحد الفريقني
من أهل احلديث ،أو من أهل الكالم مبعصوم من اخلطإ .و ّ
يغري احلقيقة الواقعة ،ولن يزيد املختلفني ّنال اختالفًا.
لن ّ
قال ابن تيميّة« :ونذا قابلنا بني الطائفتني :أهل احلديث ،وأهل الكالم،
فالذي يعيب بعض أهل احلديث وأهل اجلماعة حبشو القول ،نّا يعيبهم بقلّة
حيتجوا أبحاديث ضعيفة أو موضوعة ،أو
األول ،فبأن ّ
املعرفة ،أو بقلّة الفهمّ .أما ّ
فبأال يفهموا معَن األحاديث الصحيحة،
ِباثر ال تصلح لالحتجاج .و ّأما الثاينّ ،
بل قد يقولون القولني املتناقضني ،وال يهتدون للخروج من ذلك .واألمر راجع نىل
ونما
شيئنيّ :نما زًيدة أقوال غري مفيدة ،يظ ّن أ ّهنا مفيدة كاألحاديث املوضوعةّ ،
صحة
أقوال مفيدة ،لكنّهم ال يفهموهنا ،نذ كان اتّباع احلديث حيتاج أ ّوًال نىل ّ
احلديث ،واثكيًا نىل فهم معناه ،كاتّباع القرآن؛ فاخللل يدخل عليهم من ترك نحدى
املق ّدمتني؛ ومن عاهبم من الناس ،فإّا يعيبهم هبذا .وال ريب أ ّن هذا موجود يف
حيتجون أبحاديث موضوعة يف مسائل األصول ،والفروع ،وِباثر مفتعلة،
بعضهمّ ،
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وحكاًيت غري صحيحة ،ويذكرون من القرآن واحلديث ما ال يفهمون معناه،
أتولوه على غري أتويله ،ووضعوه على غري موضعه .مثّ ّنهنم  -هبذا املنقول
ورّمبا ّ
الضعيف ،واملعقول السخيف  -قد يك ّفرون ويضلّلون ويب ّدعون أقو ًاما من أعيان
احلق ،والتع ّدي على اخللق ،ما قد
وجيهلوهنم؛ ففي بعضهم من التفريط يف ّ
األمةّ ،
ّ
وزورا ،وقد يكون من البدع
منكرا من القول ً
يكون بعضه خطأ مغفوًرا ،وقد يكون ً
والضالالت ،اليت توجب غليظ العقوابت؛ فهذا ال ينكرهّ ،نال جاهل ،أو ظامل.
وقد رأيت من هذا عجائب .لكن هم  -ابلنسبة نىل غريهم يف ذلك  -كاملسلمني
ابلنسبة نىل بقيّة امللل ،وال ريب أ ّن يف كثري من املسلمني  -من الظلم واجلهل
كل شّر
بكل شيء ً
علما؛ لكن ّ
والبدع والفجور  -ما ال يعلمه ّنال من أحاط ّ
كل خري يكون يف غريهم ،فهو
يكون يف بعض املسلمني ،فهو يف غريهم أكثر ،و ّ
فيهم أعلى وأعظم ،وهكذا أهل احلديث ابلنسبة نىل غريهم .وبيان ذلك :أ ّن ما
التصور والتصديق
ذكر من فضول الكالم  -الذي ال يفيد مع اعتقاد أكّه طريق نىل ّ
 هو يف أهل الكالم واملنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو يف أهل احلديث؛فبإزاء احتجاج أولئك ابحلديث الضعيف احتجاج هتالء ابحلدود واألقيسة الكثرية
وضالال ،وِبزاء تكلّم أولئك أبحاديث
جهال
ً
العقيمة؛ اليت ال تفيد معرفة؛ بل تفيد ً
ال يفهمون معناها ،تكلّف هتالء  -من القول بغري علم  -ما هو أعظم من ذلك
وأكثر .وما أحسن قول اإلمام أمحد" :ضعيف احلديث خري من رأي فالن"(.)1
مثّ ألهل احلديث من املزيّة :أ ّن ما يقولوكه من الكالم  -الذي ال يفهمه بعضهم
حق ،وقد آمنوا بذلك ،و ّأما املتكلّمة ،فيتكلّفون من القول
 هو كالم يف كفسه ّحق .وأهل احلديث ال يستدلّون حبديث ضعيف،
ما ال يفهموكه ،وال يعلمون أكّه ّ
األةري ،على املنهج العقل ّي!!!
الغلو ،يف تفضيل املنهج
ّ
( )1هذا القول كتيجة من كتائج ّ

311

ونما يف فرع من
يف كقض أصل عظيم ،من أصول الشريعة ،بل ّنما يف أتييده؛ ّ
حيتجون ابحلدود واملقاييس الفاسدة يف كقض األصول احل ّقة
الفروع ،وأولئك ّ
الثابتة»(.)1
كل
فتصحيح أهل احلديث  -حلديث ّ
معني  -ال يعن أكّه صحيح ،عند ّ
متلّف ينتسب نىل اإلسالم؛ أل ّن أهل احلديث ليسوا ّنال طائفة من طوائف
صرح كثري من متلّفي الطوائف األخرى ،قديًا وحديثًا،
املنتسبني نىل اإلسالم؛ وقد ّ
بتضعيف كثري من متون الصحيحني.
وليست تسميتهم( :أهل احلديث) توجب كوهنم أعلم ابحلديث ،من
فإهنم نن كاكوا أعلم من أهل الكالم بنقد األساكيد ،وبنقد كثري من املتون؛
غريهم؛ ّ
يدل على كوهنم أعلم منهم بنقد املتون كلّها.
قطعيّ ،
فليس َثّة دليل ّ
وأبرز الرواًيت اليت اختلفوا ،يف كسبتها نىل اإلسرائيليّاتِّ ،ا ورد يف
الصحيحني ،أو يف أحدمها ،هي تلك اليت يكون يف نسنادها (أبو هريرة) ،وهو
واحد من الصحابة ،املشهورين ،املكثرين؛ وقد ذكر بعض املتلّفني أكّه كان ِّن
أخذ عن (كعب األحبار).
اقي« :ومـن هذا الن ـوع  -وهـو رواية األكـابـ ـر ،ع ـن
قال زين الدين العر ّ
األصاغر  -رواية الصحابة ،عن التابعني ،كرواية العبادلة األربعة ،وأِب هريرة،
ومعاوية بن أِب سفيان ،وأكس بن مالك ،عن كعب األحبار»(.)2
لعل أاب ه ـريـ ـرة ت ـلـ ّق ـاه ،مـ ـن كـعـ ـب،
وقـال مقبـ ـل بن هادي الوادع ـ ّي« :و ّ
وهـ ـم
فإكـّه كـ ـان كثيـًرا ،م ـا ك ـان يـجالسـ ـه ،ويـح ّدةـ ـه ،فح ـ ّدث بـ ـه أب ـو ه ـري ـرة ،فت ـ ّ
( )1جمموعة الفتاوى.21-21/1 :
( )2شرح التبصرة.112/2 :
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بعـض ال ـرواة  -عنـ ـه  -أكّه مـرفـ ـ ـوع ،فـرفـع ـه ،وهللا أعلـ ـ ـم.)1(»...
و(كعب األحبار) واحد من أبرز الذين أخذت عنهم (اإلسرائيليّات)،
وهو معدود من ْجلة التابعني.
العالمة احلرب ،الذي كان
قال
مريي اليماينّّ ،
الذهيب« :كعب بن ماتع احل ّ
ّ
النيب  ،وقدم املدينة من اليمن ،يف ّأًيم عمر ،
ًّ
يهودًي ،فأسلم بعد وفاة ّ
حممد  ،فكان حي ّدةهم عن الكتب اإلسرائيليّة ،وحيفظ
فجالس أصحاب ّ
عجائب ،وأيخذ السنن عن الصحابة .وكان حسن اإلسالم ،متني الدًيكة ،من
كبالء العلماء .ح ّدث عن عمر ،وصهيب ،وغري واحد .ح ّدث عنه :أبو هريرة،
الصحاِب عن
التابعي ،وهو اندر
ومعاوية ،وابن عبّاس ،وذلك من قبيل رواية
ّ
ّ
عزيز»(.)2
وقال ابن كثري« :واألقرب يف مثل هذه السياقات ّأهنا متل ّقاة عن أهل
الكتابِّ ،ا يوجد يف صحفهم ،كرواًيت كعب ووهب  -ساحمهما هللا تعاىل -
األمة ،من أخبار بن نسرائيل ،من األوابد ،والغرائب،
فيما كقاله نىل هذه ّ
والعجائبِّ ،ا كان ،وما مل يكن ،وِّا حّرف وب ّدل وكسخ .وقد أغَن هللا سبحاكه،
أصح منه وأكفع وأوضح وأبلغ»(.)3
عن ذلك مبا هو ّ
عموما ،اليت يف
ولذلك افرتض بعض املتلّفني أ ّن رواًيت أِب هريرةً ،
متوان غريبة منكرة ،تضاهي املتون
تتضمن ً
الصحيحني ،واليت يف غريمها ،نذا كاكت ّ
فإهنا مأخوذة عن كعب األحبار ،وال سيّما مع العنعنة.
اإلسرائيليّة؛ ّ
حممد رشيد رضا« :وقد هداان هللا من قبل نىل محل بعض مشكالت
قال ّ
الصحة.121 :
( )1أحاديث معلّة ظاهرها ّ
( )2سري أعالم النبالء.131-153/3 :
( )3تفسري القرآن العظيم.113 /11 :
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أحاديث أِب هريرة املعنعنة ،على الرواية عن كعب األحبار ،الذي أدخل على
كثريا ،من اإلسرائيليّات ،وخفي على كثري من احمل ّدةني كذبه ودجله؛
املسلمني شيئًا ً
حجتنا على ذلك بطعن أكرب احل ّفاظ يف حديث مرفوع عزي
لتعبّده ،وقد قويت ّ
نليه فيه التصريح ابلسماع»(.)1
أمثلة لألحاديث املطعون فيها:
وهذه بعض أحاديث الصحيحني ،اليت طعن فيها بعض املتلّفني ،املنتسبني
وصرح بعضهم بنسبة تلك األحاديث
نىل املذاهب العقديّة املختلفة ،قديًا وحديثًا؛ ّ
نىل اإلسرائيليّات ،أو أشباه اإلسرائيليّات:

اجلبال يـ ْوم ْاألحد،
 -1روى مسلم« :خلق اَّلل  التـ ْربة يـ ْوم السْبت ،وخلق فيها ْ
وخلق الشجر يـ ْوم االةْـنـ ْني ،وخلق الْم ْكروه يـ ْوم الثالاثء ،وخلق النور يـ ْوم ْاأل ْربعاء،
اجلمعة،
صر م ْن يـ ْوم ْ
وبث فيها الدواب يـ ْوم ْ
اخلميس ،وخلق آدم  ،بـ ْعد الْع ْ
صر نىل اللْيل»(.)2
اخل ْلق ،يف آخر ساعة م ْن ساعات ْ
يف آخر ْ
اجلمعة ،فيما بـ ْني الْع ْ
للبخاري« :خلق اَّلل آدم على صورته ،طوله ستون
 -2روى الشيخان ،واللفظ
ّ
وس،
ذر ً
اعا .فـلما خلقه ،قال :ا ْذه ْ
ب ،فسلّ ْم على أولئك ،كـفر من الْمالئكة ،جل ٌ
استم ْع ما حييوكك ،فإكـها حتيـتك وحتية ذ ّريتك ،فـقال :السالم علْيك ْم ،فـقالوا:
ف ْ
اجلنة على صورة
السالم علْيك ور ْمحة اَّلل ،فـزادوه" :ور ْمحة اَّلل" ،فكل م ْن ي ْدخل ْ
اخل ْلق يـْنـقص بـ ْعد ،حت ْاآلن»(.)3
آدم .فـل ْم يـزل ْ
ك م ْن نبْـراهيم ،ن ْذ قال:
 -3روى الشيخان ،واللفظ
للبخاريْ « :حنن أحق ابلش ّ
ّ

( )1تفسري القرآن احلكيم.113/5 :
( )2صحيح مسلم ،2191-2113/1 :رقم .21/2153
البخاري ،2233/9 :رقم  ،9513واكظر :صحيح مسلم ،2153/1 :رقم
( )3صحيح
ّ
.25/2511
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ب أرين كْيف ْحتي الْم ْوتى قال أوملْ تـ ْتم ْن قال بـلى ولك ْن ليطْمئن قـ ْليب﴾(.)1
﴿ر ّ
الس ْجن طول ما
ويـ ْرحم اَّلل لوطًا ،لق ْد كان أيْوي نىل رْكن شديد ،ول ْو لبثْت يف ّ
لبث يوسف ،ألجْبت الداعي»(.)2

ب نبْـراهيم  نال ةالث
 -1روى الشيخان ،واللفظ
للبخاري« :ملْ ي ْكذ ْ
ّ
كذابت ،ةْنـتـ ْني مْنـهن يف ذات اَّلل  .قـ ْوله﴿ :ن ّين سق ٌيم﴾( ،)3وقـ ْوله﴿ :ب ْل
فـعله كبريه ْم هذا﴾( .)1وقال :بـْيـنا هو ذات يـ ْوم وسارة ،ن ْذ أتى على جبار من
اجلبابرة ،فقيل له :نن ههنا رج ًال ،معه ْامرأةٌ م ْن أ ْحسن الناس ،فأ ْرسل نلْيه ،فسأله
ْ
عْنـها ،فـقال :م ْن هذه؟ قال :أ ْخيت ،فأتى سارة ،فـقالً :ي سارة ،لْيس على و ْجه
ْاأل ْرض م ْتم ٌن غ ْريي وغْيـرك ،ونن هذا سألن ،فأ ْخبـ ْرته أكك أ ْخيت ،فال تك ّذبين،
ت علْيه ،ذهب يـتـناوهلا بيده ،فأخذ ،فـقالْ :ادعي اَّلل،
فأ ْرسل نلْيـها ،فـلما دخل ْ
وال أضرك ،فدعت اَّلل ،فأطْلق ،مث تـناوهلا الثاكية ،فأخذ مثْـلها أ ْو أشد ،فـقال:
ْادعي اَّلل يل ،وال أضرك ،فدع ْ
ت ،فأطْلق ،فدعا بـ ْعض حجبته ،فـقال :نكك ْم ملْ
أتْتوين ِبكْسان ،نّا أتـْيـتموين بشْيطان ،فأ ْخدمها هاجر ،فأتـْته ،وهو يصلّي ،فأ ْومأ
ت :رد اَّلل كْيد الْكافر ،أو الْفاجر ،يف ْحنره ،وأ ْخدم هاجر»(.)9
بيده :م ْهيا ،قال ْ
 -5روى
البخاري« :يـ ْلقى نبْـراهيم أابه آزر يـ ْوم الْقيامة ،وعلى و ْجه آزر قـتـرةٌ
ّ
( )1البقرة.261 :
البخاري ،1231-1233/3 :رقم  ،3132واكظر :صحيح مسلم،133/1 :
( )2صحيح
ّ
رقم .235/191
( )3الصافّات.53 :
( )1األكبياء.63 :
البخاري ،1229/3 :رقم  ،3113واكظر :صحيح مسلم،1511-1511/1 :
( )9صحيح
ّ
رقم .191/2311
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وغبـرةٌ ،فـيـقول له نبْـراهيم :أملْ أق ْل لك :ال تـ ْعصن ،فـيـقول أبوه :فالْيـ ْوم ال أ ْعصيك،
ب ،نكك وع ْدتن أال ختْزين يـ ْوم يـْبـعثون ،فأي خ ْزي أ ْخزى
فـيـقول نبْـراهيمً :ي ر ّ
اجلنة على الْكافرين ،مث يـقالً :ي
م ْن أِب ْاألبْـعد؟ فـيـقول اَّلل تـعاىل :ن ّين حرْمت ْ
نبْـراهيم ،ما ْحتت ر ْجلْيك؟ فـيـْنظر ،فإذا هو بذيخ م ْلتطخ ،فـيـ ْتخذ بقوائمه ،فـيـ ْلقى
يف النار»(.)1
البخاري« :بـْيـنما أيوب يـ ْغتسل ع ْرًي ًان ،خر علْيه ر ْجل جراد ،م ْن ذهب،
 -6روى
ّ
فجعل ْحيثي يف ةـ ْوبه ،فـناداه ربهً :ي أيوب ،أملْ أك ْن أ ْغنـْيـتك ،عما تـرى؟ قال:
ب ،ولك ْن ال غَن يل ،ع ْن بـركتك»(.)2
بـلىً ،ي ر ّ

للبخاري« :قيل لبن ن ْسرائيلْ ﴿ :ادخلوا الْباب سج ًدا
 -7روى الشيخان ،واللفظ
ّ
وقولوا حطةٌ﴾( .)3فـبدلوا ،فدخلوا يـ ْزحفون على أ ْستاهه ْم ،وقالوا :حبةٌ ،يف
ش ْعرة»(.)1
ت بـنو ن ْسرائيل يـ ْغتسلون عرا ًة ،يـْنظر
ي« :كاك ْ
 -8روى الشيخان ،واللفظ للبخار ّ

بـ ْعضه ْم نىل بـ ْعض ،وكان موسى يـ ْغتسل و ْحده ،فـقالوا :واَّلل ،ما يْنع موسى أ ْن
يـ ْغتسل معنا ،نال أكه آدر ،فذهب مرًة يـ ْغتسل ،فـوضع ةـ ْوبه على حجر ،فـفر
ت بـنو
ْ
احلجر بثـ ْوبه ،فخرج موسى يف نةْره ،يـقول :ةـ ْوِبً ،ي حجر ،حت كظر ْ
ن ْسرائيل نىل موسى ،فـقالوا :واَّلل ،ما مبوسى م ْن أبْس ،وأخذ ةـ ْوبه ،فطفق اب ْحلجر
البخاري ،1223/3 :رقم .3112
( )1صحيح
ّ
البخاري ،1211/3 :رقم .3211
( )2صحيح
ّ
( )3البقرة .95 :ويف اآلية﴿ :و ْادخلوا﴾ ،ابلواو.
البخاري ،1213-1215/3 :رقم  ،3222واكظر :صحيح مسلم،2312/1 :
( )1صحيح
ّ
رقم .1/3119
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ب اب ْحلجر ،ستةٌ أ ْو سْبـعةٌ ،ض ْرًاب اب ْحلجر»(.)1
ض ْرًاب .فـقال أبو هريْـرة :واَّلل ،نكه لند ٌ

،
للبخاري« :أ ْرسل ملك الْم ْوت نىل موسى
 -9روى الشيخان ،واللفظ
ّ
فـلما جاءه ،صكه ،فـرجع نىل ربّه ،فـقال :أ ْرس ْلتن نىل عْبد ،ال يريد الْم ْوت ،فـرد
ت
اَّلل علْيه عْيـنه ،وقالْ :ارج ْع ،فـق ْل له :يضع يده على م ْنت ةـ ْور ،فـله بك ّل ما غط ْ
ب ،مث ماذا؟ قال :مث الْم ْوت ،قال :ف ْاآلن،
به يده ،بك ّل ش ْعرة سنةٌ ،قال :أ ْي ر ّ
فسأل اَّلل أ ْن ي ْدكيه ،من ْاأل ْرض الْمقدسة ،رْميةً حبجر ،قال :قال رسول اَّلل :
فـل ْو كْنت مث ،ألريْـتك ْم قـْبـره ،نىل جاكب الطريق ،عْند الْكثيب ْاأل ْمحر»(.)2

 ،عْند رّهبما،
احتج آدم وموسى
 -11روى الشيخان ،واللفظ ملسلمْ « :
فحج آدم موسى ،قال موسى :أكْت آدم الذي خلقك اَّلل بيده ،وكـفخ فيك م ْن
روحه ،وأ ْسجد لك مالئكته ،وأ ْسكنك يف جنته ،مث أ ْهبطْت الناس ،خبطيئتك نىل
اصطفاك اَّلل برسالته وبكالمه ،وأ ْعطاك
ْاأل ْرض؟ فـقال آدم :أكْت موسى الذي ْ
ْاأللْواح ،فيها تْبـيان ك ّل ش ْيء ،وقـربك ْنيًّا ،فبك ْم وج ْدت اَّلل كتب التـ ْوراة ،قـْبل
أ ْن أ ْخلق؟ قال موسى :أب ْربعني ع ًاما ،قال آدم :فـه ْل وج ْدت فيها﴿ :وعصى آدم
ربه فـغوى﴾()3؟ قال :كـع ْم ،قال :أفـتـلومن على أ ْن عم ْلت عم ًال ،كتـبه اَّلل علي
أ ْن أ ْعمله ،قـْبل أ ْن خيْلقن أب ْربعني سنةً؟ قال رسول اَّلل  :فحج آدم موسى»(.)1
استب رجالن :رج ٌل من الْم ْسلمني،
 -11روى الشيخان ،واللفظ
للبخاريْ « :
ّ

البخاري ،111/1 :رقم  ،211واكظر :صحيح مسلم ،261/1 :رقم .19/333
( )1صحيح
ّ
البخاري ،113/1 :رقم  ،1211واكظر :صحيح مسلم،1513-1512/1 :
( )2صحيح
ّ
رقم .191/2312
( )3طه.121 :
البخاري ،1291/3 :رقم
( )1صحيح مسلم ،2113/1 :رقم  ،19/2692واكظر :صحيح
ّ
.3225
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اصطفى حمم ًدا على الْعالمني ،فـقال
ورج ٌل من الْيـهود ،قال الْم ْسلم :والذي ْ
اصطفى موسى على الْعالمني ،فـرفع الْم ْسلم يده عْند ذلك،
الْيـهودي :والذي ْ
يب  ،فأ ْخبـره مبا كان م ْن أ ْمره وأ ْمر
فـلطم و ْجه الْيـهود ّ
ي ،فذهب الْيـهودي نىل الن ّ
الْم ْسلم ،فدعا النيب  الْم ْسلم ،فسأله ع ْن ذلك ،فأ ْخبـره ،فـقال النيب  :ال
صعق معه ْم ،فأكون أول
صعقون يـ ْوم الْقيامة ،فأ ْ
خت ّريوين على موسى ،فإن الناس ي ْ
ش جاكب الْع ْرش ،فال أ ْدري :أكان فيم ْن صعق ،فأفاق
م ْن يفيق ،فإذا موسى ابط ٌ
استـثْـَن اَّلل»(.)1
قـْبلي ،أ ْو كان ِن ْ
يب من ْاألكْبياء ،فـقال لق ْومه:
 -12روى الشيخان ،واللفظ
للبخاري« :غزا ك ٌّ
ّ
ضع ْامرأة ،وهو يريد أ ْن يـْبن هبا ،ولما يـ ْنب هبا ،وال أح ٌد
ال يـْتـبـ ْعن رج ٌل ،ملك ب ْ
بـَن بـيو ًات ،وملْ يـ ْرف ْع سقوفـها ،وال أح ٌد ا ْشتـرى غن ًما ،أ ْو خلفات ،وهو يـْنـتظر
صر ،أ ْو قريبًا م ْن ذلك ،فـقال للش ْمس:
والدها ،فـغزا ،فدان من الْق ْرية صالة الْع ْ
ت ،حت فـتح اَّلل علْيه،
احب ْسها علْيـنا ،فحبس ْ
ور ،اللهمْ ،
نكك مأْمورةٌ ،وأان مأْم ٌ
ت  -يـ ْعن النار  -لتأْكلها ،فـل ْم تطْع ْمها ،فـقال :نن فيك ْم
فجمع الْغنائم ،فجاء ْ
ت يد رجل بيده ،فـقال :فيكم الْغلول،
غل ًوال ،فـ ْليـباي ْعن م ْن ك ّل قبيلة رج ٌل ،فـلزق ْ
ت يد رجل ْني أ ْو ةالةة بيده ،فـقال :فيكم الْغلول ،فجاءوا
فـ ْلتـباي ْعن قبيلتك ،فـلزق ْ
برأْس مثْل رأْس بـقرة من الذهب ،فـوضعوها ،فجاءت النار ،فأكلْتـها ،مث أحل اَّلل
لنا الْغنائم ،رأى ض ْعفنا وع ْجزان ،فأحلها لنا»(.)2
للبخاري« :قال سلْيمان بْن داود
 -13روى الشيخان ،واللفظ
ّ

 :ألطوفن

لبخاري ،591-513/2 :رقم  ،2251واكظر :صحيح مسلم-1513/1 :
( )1صحيح ا
ّ
 ،1511رقم .193/2313
البخاري ،1136/3 :رقم  ،2396واكظر :صحيح مسلم،1361-1366/3 :
( )2صحيح
ّ
رقم .32/1111
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اللْيـلة مبئة ْامرأة ،تلد كل ْامرأة غال ًما ،يـقاتل يف سبيل اَّلل ،فـقال له الْملك :ق ْل:
صف
ن ْن شاء اَّلل ،فـل ْم يـق ْل ،وكسي ،فأطاف هبن ،وملْ تل ْد مْنـهن ،نال ْامرأةٌ ك ْ
ث ،وكان أ ْرجى حلاجته»(.)1
نكْسان .قال النيب  :ل ْو قال :ن ْن شاء اَّلل ،ملْ ْحين ْ
ت ّْلةٌ كبيًّا من ْاألكْبياء ،فأمر
 -11روى الشيخان ،واللفظ
للبخاري« :قـرص ْ
ّ
ت ،فأ ْوحى اَّلل نلْيه :أ ْن قـرصْتك ّْلةٌ ،أ ْحرقْت أمةً من ْاألمم،
بق ْرية الن ْمل ،فأ ْحرق ْ
تسبّح»(.)2

ت أمةٌ م ْن بن ن ْسرائيل ،ال ي ْدرى
 -15روى الشيخان ،واللفظ
للبخاري« :فقد ْ
ّ
ب ،ونذا وضع
ما فـعل ْ
ت ،ون ّين ال أراها نال الْفأْر ،نذا وضع هلا ألْبان ا ْإلبل ،ملْ ت ْشر ْ
ت»(.)3
هلا ألْبان الشاء ،شرب ْ

 -16روى الشيخان ،واللفظ ملسلم« :ل ْوال بـنو ن ْسرائيل ،ملْ خيْبث الطعام ،وملْ
خيْنز الل ْحم ،ول ْوال حواء ،ملْ خت ْن أكْـثى زْوجها ،الد ْهر»(.)1
 -17روى الشيخان ،واللفظ ملسلم« :ملْ يـتكل ْم يف الْم ْهد نال ةالةةٌ :عيسى ابْن
م ْرمي ،وصاحب جريْج  -وكان جريْ ٌج رج ًال عاب ًدا ،فاختذ ص ْومعةً ،فكان فيها،
ب ،أ ّمي وصاليت ،فأقْـبل
فأتـْته أمه ،وهو يصلّي ،فـقال ْ
تً :ي جريْج ،فـقالً :ي ر ّ

البخاري ،2115-2111/9 :رقم  ،1311واكظر :صحيح مسلم،1219/3 :
( )1صحيح
ّ
رقم .22/1691
البخاري ،1133/3 :رقم  ،2596واكظر :صحيح مسلم ،1193/1 :رقم
( )2صحيح
ّ
.115/2211
البخاري ،1213/3 :رقم  ،3123واكظر :صحيح مسلم ،2231/1 :رقم
( )3صحيح
ّ
.61/2331
البخاري ،1212/3 :رقم
( )1صحيح مسلم ،1132/2 :رقم  ،63/1111واكظر :صحيح
ّ
.3192
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تً :ي جريْج،
ت ،فـلما كان من الْغد ،أتـْته ،وهو يصلّي ،فـقال ْ
على صالته ،فاكْصرف ْ
ت ،فـلما كان من الْغد،
ب ،أ ّمي وصاليت ،فأقْـبل على صالته ،فاكْصرف ْ
فـقالً :ي ر ّ
ب ،أ ّمي وصاليت ،فأقْـبل على
أتـْته ،وهو يصلّي ،فـقال ْ
تً :ي جريْج ،فـقال :أ ْي ر ّ
صالته ،فـقالت :اللهم ،ال َْته ،حت يـْنظر نىل وجوه الْمومسات .فـتذاكر بـنو
ت :ن ْن شْئـت ْم
ن ْسرائيل جرْجيًا وعبادته ،وكاكت ْامرأةٌ بغ ٌّي ،يـتمثل حب ْسنها ،فـقال ْ
ت راعيًا ،كان أيْوي نىل
ت نلْيـها ،فأت ْ
ت له ،فـل ْم يـ ْلتف ْ
ألفْتنـنه لك ْم ،قال :فـتـعرض ْ
ت :هو
ت ،فـلما ولد ْ
ت ،قال ْ
ص ْومعته ،فأ ْمكنـْته م ْن كـ ْفسها ،فـوقع علْيـها ،فحمل ْ
ضربوكه ،فـقال :ما
استـْنـزلوه ،وهدموا ص ْومعته ،وجعلوا ي ْ
م ْن جريْج ،فأتـ ْوه ،ف ْ
ت مْنك ،فـقال :أيْن الصيب؟ فجاءوا به،
شأْكك ْم؟ قالوا :زكـْيت هبذه الْبغ ّي ،فـولد ْ
فـقال :دعوين ،حت أصلّي ،فصلى ،فـلما اكْصرف ،أتى الصيب ،فطعن يف بطْنه،
وقالً :ي غالم ،م ْن أبوك؟ قال :فال ٌن الراعي ،قال :فأقْـبـلوا على جريْج ،يـقبّلوكه،
ويـتمسحون به ،وقالوا :كـْبن لك ص ْومعتك م ْن ذهب ،قال :ال ،أعيدوها م ْن
ب على
طني ،كما كاك ْ
ت ،فـفعلوا  -وبـْيـنا ص ٌّ
يب يـ ْرضع م ْن أ ّمه ،فمر رج ٌل راك ٌ
اجعل ابْن مثْل هذا ،فـتـرك الث ْدي،
دابة فارهة ،وشارة حسنة ،فـقال ْ
ت أمه :اللهمْ ،
وأقْـبل نلْيه ،فـنظر نلْيه ،فـقال :اللهم ،ال ْجتع ْلن مثْـله ،مث أقْـبل على ة ْديه ،فجعل
صبعه
يـ ْرتضع ،قال :فكأ ّين أكْظر نىل رسول اَّلل  ،وهو ْحيكي ْارتضاعهِ ،ب ْ
ضربوكـها ،ويـقولون:
السبابة ،يف فمه ،فجعل يصها .قال :ومروا هجارية ،وه ْم ي ْ
ت أمه :اللهم ،ال ْجتعل
زكـْيت ،سرقْت ،وهي تـقول :ح ْسيب اَّلل ،وك ْعم الْوكيل ،فـقال ْ
اجع ْلن مثْـلها .فـهناك تـراجعا
ابْن مثْـلها ،فـتـرك الرضاع ،وكظر نلْيـها ،فـقال :اللهمْ ،
اجعل ابْن مثْـله،
ْ
احلديث ،فـقال ْ
ت :ح ْلقى ،مر رج ٌل حسن ا ْهلْيـئة ،فـق ْلت :اللهمْ ،
ضربوكـها ،ويـقولون :زكـْيت،
فـق ْلت :اللهم ،ال ْجتع ْلن مثْـله ،ومروا هبذه ْاألمة ،وه ْم ي ْ
اجع ْلن مثْـلها .قال:
سرقْت ،فـق ْلت :اللهم ،ال ْجتعل ابْن مثْـلها ،فـق ْلت :اللهمْ ،
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نن ذاك الرجل كان جب ًارا ،فـق ْلت :اللهم ،ال ْجتع ْلن مثْـله ،ونن هذه يـقولون هلا:
زكـْيت ،وملْ تـ ْزن ،وسرقْت ،وملْ ت ْسر ْق ،فـق ْلت :اللهم ،ا ْجع ْلن مثْـلها»(.)1

للبخاري« :نن ةالةةً يف بن ن ْسرائيل :أبْـرص،
 -18روى الشيخان ،واللفظ
ّ
وأقْـرع ،وأ ْعمى ،بدا َّلل أ ْن يـْبـتليـه ْم ،فـبـعث نلْيه ْم مل ًكا ،فأتى ْاألبْـرص ،فـقال :أي
ش ْيء أحب نلْيك؟ قال :ل ْو ٌن حس ٌن ،وج ْل ٌد حس ٌن ،ق ْد قذرين الناس ،قال:
فمسحه ،فذهب عْنه ،فأ ْعطي ل ْو ًان حسنًا ،وجلْ ًدا حسنًا ،فـقال :أي الْمال أحب
نلْيك؟ قالْ :اإلبل ،أ ْو قال :الْبـقر  -هو شك يف ذلك :أن ْاألبْـرص و ْاألقْـرع قال
أحدمهاْ :اإلبل ،وقال ْاآلخر :الْبـقر  -فأ ْعطي انقةً عشراء ،فـقال :يـبارك لك فيها.
وأتى ْاألقْـرع ،فـقال :أي ش ْيء أحب نلْيك؟ قال :شعٌر حس ٌن ،وي ْذهب ع ّن هذا،
ق ْد قذرين الناس ،قال :فمسحه ،فذهب ،وأ ْعطي شعًرا حسنًا ،قال :فأي الْمال
أحب نلْيك؟ قال :الْبـقر ،قال :فأ ْعطاه بـقرًة حام ًال ،وقال :يـبارك لك فيها .وأتى
ْاأل ْعمى ،فـقال :أي ش ْيء أحب نلْيك؟ قال :يـرد اَّلل نيل بصري ،فأبْصر به الناس،
قال :فمسحه ،فـرد اَّلل نلْيه بصره ،قال :فأي الْمال أحب نلْيك؟ قال :الْغنم،
فأ ْعطاه شا ًة وال ًدا؛ فأكْتج هذان ،وولد هذا؛ فكان هلذا واد م ْن نبل ،وهلذا واد م ْن
بـقر ،وهلذا واد من الغنم .مث نكه أتى ْاألبْـرص يف صورته وهْيـئته ،فـقال :رج ٌل
احلبال يف سفري ،فال بالغ الْيـ ْوم نال ابَّلل ،مث بك ،أ ْسألك
ت ِب ْ
م ْسك ٌ
ني ،تـقطع ْ
احلسن ،والْمال  -بع ًريا أتـبـلغ علْيه يف
اجل ْلد ْ
احلسن ،و ْ
 ابلذي أ ْعطاك الل ْون ْاحلقوق كثريةٌ ،فـقال له :كأ ّين أ ْعرفك ،أملْ تك ْن أبْـرص
سفري ،فـقال له :نن ْ
يـ ْقذرك الناس ،فق ًريا ،فأ ْعطاك اَّلل؟ فـقال :لق ْد ورةْت لكابر ع ْن كابر ،فـقال :ن ْن
البخاري،111/1 :
( )1صحيح مسلم ،1315-1316/1 :رقم  ،5/2991واكظر :صحيح
ّ
رقم .1115
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كْنت كاذ ًاب ،فصيـرك اَّلل ،نىل ما كْنت .وأتى ْاألقْـرع يف صورته وهْيـئته ،فـقال له
مثْل ما قال هلذا ،فـرد علْيه مثْل ما رد علْيه هذا ،فـقال :ن ْن كْنت كاذ ًاب ،فصيـرك
ني ،وابْن سبيل،
اَّلل ،نىل ما كْنت .وأتى ْاأل ْعمى يف صورته ،فـقال :رج ٌل م ْسك ٌ
احلبال يف سفري ،فال بالغ الْيـ ْوم نال ابَّلل ،مث بك ،أ ْسألك  -ابلذي
ت ِب ْ
وتـقطع ْ
رد علْيك بصرك  -شاةً أتـبـلغ هبا يف سفري ،فـقال :ق ْد كْنت أ ْعمى ،فـرد اَّلل
بصري ،وفق ًريا ،فـق ْد أ ْغناين ،فخ ْذ ما شْئت ،فـواَّلل ،ال أ ْجهدك الْيـ ْوم بش ْيء،
ك مالك ،فإّا ابْـتليت ْم ،فـق ْد رضي اَّلل عْنك ،وسخط على
أخ ْذته َّلل ،فـقال :أ ْمس ْ
صاحبـْيك»(.)1
للبخاري« :بـْيـنا رج ٌل يسوق بـقرًة ،ن ْذ ركبـها،
 -19روى الشيخان ،واللفظ
ّ
ـخل ْـق لـهـذا ،نكـمـا خل ْقنا ل ْلح ْرث ،فـقال الناس:
فضربـها ،فـقال ْ
ت :نان ل ْـم ك ْ
سْبحان اَّلل ،بـقرةٌ تكلم ،فـقال :فإ ّين أومن هبذا أان وأبو ب ْكر وعمر ،وما مها مث.
وبـْيـنما رج ٌل يف غنمه ،ن ْذ عدا ال ّذئْب ،فذهب مْنـها بشاة ،فطلب ،حت كأكه
استـْنـق ْذتـها م ّن ،فم ْن هلا يـ ْوم السبع ،يـ ْوم
استـْنـقذها مْنه ،فـقال له ال ّذئْب هذاْ :
ْ
ب يـتكلم ،قال :فإ ّين أومن هبذا
ال راعي هلا غ ْريي ،فـقال الناس :سْبحان اَّلل ،ذئْ ٌ
أان وأبو ب ْكر وعمر ،وما مها مث»(.)2
للبخاري« :يـقول اَّلل تـعاىل :أان عْند ظ ّن عْبدي
 -21روى الشيخان ،واللفظ
ّ
ِب ،وأان معه ،نذا ذكرين ،فإ ْن ذكرين يف كـ ْفسه ،ذك ْرته يف كـ ْفسي ،ون ْن ذكرين يف
اعا ،ون ْن تـقرب
مإل ،ذك ْرته يف مإل خ ْري مْنـه ْم ،ون ْن تـقرب نيل شْبـًرا ،تـقربْت نلْيه ذر ً

البخاري ،1211-1216/3 :رقم  ،3211واكظر :صحيح مسلم-2219/1 :
( )1صحيح
ّ
 ،2211رقم .11/2361
البخاري ،1251/3 :رقم  ،3251واكظر :صحيح مسلم،1595-1591/1 :
( )2صحيح
ّ
رقم .13/2355
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اعا ،تـقربْت نلْيه اب ًعا ،ون ْن أاتين يْشي ،أتـْيـته ه ْرولةً»(.)1
نيل ذر ً

البخاري« :نن اَّلل قال :م ْن عادى يل وليًّا ،فـق ْد آذكْـته اب ْحل ْرب ،وما
 -21روى
ّ
ضت علْيه ،وما يـزال عْبدي يـتـقرب
تـقرب نيل عْبدي بش ْيء ،أحب نيل ِا افْـتـر ْ
نيل ابلنـوافل ،حت أحبه ،فإذا أ ْحبـْبـته ،كْنت مسْعه الذي ي ْسمع به ،وبصره الذي
يـْبصر به ،ويده اليت يـْبطش هبا ،ور ْجله اليت يْشي هبا ،ون ْن سألن ،أل ْعطيـنه ،ولئن
استـعاذين ،ألعيذكه ،وما تـرد ْدت ع ْن ش ْيء  -أان فاعله  -تـرددي ع ْن كـ ْفس
ْ
الْم ْتمن ،ي ْكره الْم ْوت ،وأان أ ْكره مساءته»(.)2
للبخاري« :يـْنزل ربـنا  -تـبارك وتـعاىل  -كل لْيـلة،
 -22روى الشيخان ،واللفظ
ّ
نىل السماء الدكْـيا ،حني يـْبـقى ةـلث اللْيل ْاآلخر ،يـقول :م ْن ي ْدعوين ،فأ ْستجيب
له؟ م ْن ي ْسألن ،فأ ْعطيه؟ م ْن ي ْستـ ْغفرين ،فأ ْغفر له؟»(.)3
سً :ي رسول اَّلل ،ه ْل كـرى ربـنا
 -23روى الشيخان ،واللفظ
للبخاري« :قال أان ٌ
ّ
اب؟ قالوا :الً ،ي
يـ ْوم الْقيامة؟ فـقال :ه ْل تضارون يف الش ْمس ،لْيس دوكـها سح ٌ
اب؟ قالوا:
رسول اَّلل ،قال :ه ْل تضارون يف الْقمر ،لْيـلة الْب ْدر ،لْيس دوكه سح ٌ
الً ،ي رسول اَّلل ،قال :فإكك ْم تـرْوكه يـ ْوم الْقيامة كذلكْ .جيمع اَّلل الناس ،فـيـقول:
م ْن كان يـ ْعبد شْيـئًا ،فـ ْليـتب ْعه ،فـيـْتـبع م ْن كان يـ ْعبد الش ْمس ،ويـْتـبع م ْن كان يـ ْعبد
الْقمر ،ويـتبع م ْن كان يـ ْعبد الطواغيت ،وتـْبـقى هذه ْاألمة فيها منافقوها ،فـيأْتيهم
اَّلل يف غ ْري الصورة ،اليت يـ ْعرفون ،فـيـقول :أان ربك ْم ،فـيـقولون :كـعوذ ابَّلل مْنك،
البخاري ،2631/6 :رقم  ،6311واكظر :صحيح مسلم ،2161/1 :رقم
( )1صحيح
ّ
.2/2619
البخاري ،2359-2351/9 :رقم .6131
( )2صحيح
ّ
البخاري ،359-351/1 :رقم  ،1131واكظر :صحيح مسلم ،921/1 :رقم
( )3صحيح
ّ
.165/195

312

هذا مكاكـنا ،حت أيْتيـنا ربـنا ،فإذا أاتان ربـنا ،عرفْـناه ،فـيأْتيهم اَّلل يف الصورة ،اليت
ضرب ج ْسر جهنم،
يـ ْعرفون ،فـيـقول :أان ربك ْم ،فـيـقولون :أكْت ربـنا ،فـيـْتـبـعوكه ،وي ْ
قال رسول اَّلل  :فأكون أول م ْن جييز  -ودعاء الرسل يـ ْومئذ :اللهم ،سلّ ْم،
سلّ ْم  -وبه كالليب مثْل ش ْوك الس ْعدان .أما رأيْـت ْم ش ْوك الس ْعدان؟ قالوا :بـلى،
ًي رسول اَّلل .قال :فإكـها مثْل ش ْوك الس ْعدان ،غْيـر أكـها ال يـ ْعلم ق ْدر عظمها نال
اَّلل ،فـت ْخطف الناس أب ْعماهل ْم ،مْنـهم الْموبق بعمله ،ومْنـهم الْمخ ْردل ،مث يـْنجو،
حت نذا فـرغ اَّلل من الْقضاء بـ ْني عباده ،وأراد أ ْن خيْرج من النار م ْن أراد أ ْن خيْرج،
ِ ْن كان ي ْشهد أ ْن ال نله نال اَّلل ،أمر الْمالئكة أ ْن خيْرجوه ْم ،فـيـ ْعرفوكـه ْم بعالمة
آاثر السجود  -وحرم اَّلل على النار أ ْن أتْكل من ابْن آدم أةـر السجود -
احلياة؛ فـيـْنـبـتون كـبات
فـي ْخرجوكـه ْم قد ْامتحشوا ،فـيصب علْيه ْم ماءٌ ،يـقال له :ماء ْ
ب ،ق ْد
ْ
احلبة يف محيل السْيل ،ويـْبـقى رج ٌل م ْقب ٌل بو ْجهه على النار ،فـيـقولً :ي ر ّ
ف و ْجهي ،عن النار ،فال يـزال ي ْدعو اَّلل،
اصر ْ
قشبن رحيها ،وأ ْحرقن ذكاؤها ،ف ْ
فـيـقول :لعلك  -ن ْن أ ْعطْيـتك  -أ ْن ت ْسألن غْيـره ،فـيـقول :ال ،وعزتك ،ال أ ْسألك
اجلنة،
ب قـّربْن نىل ابب ْ
غْيـره ،فـي ْ
صرف و ْجهه ،عن النار ،مث يـقول بـ ْعد ذلكً :ي ر ّ
فـيـقول :ألْيس ق ْد زع ْمت أال ت ْسألن غْيـره ،ويْـلك ،ابْن آدم ،ما أ ْغدرك! فال يـزال
ي ْدعو ،فـيـقول :لعلّي  -ن ْن أ ْعطْيـتك ذلك  -ت ْسألن غْيـره ،فـيـقول :ال ،وعزتك،
ال أ ْسألك غْيـره ،فـيـ ْعطي اَّلل  -م ْن عهود ومواةيق  -أال ي ْسأله غْيـره ،فـيـقّربه نىل
ب
ابب ْ
اجلنة ،فإذا رأى ما فيها ،سكت ما شاء اَّلل أ ْن ي ْسكت ،مث يـقول :ر ّ
اجلنة ،مث يـقول :أولْيس ق ْد زع ْمت أال ت ْسألن غْيـره ،ويْـلكً ،ي ابْن آدم،
أ ْدخ ْلن ْ
ب ،ال ْجتع ْلن أ ْشقى خ ْلقك ،فال يـزال ي ْدعو ،حت
ما أ ْغدرك! فـيـقولً :ي ر ّ
ضحك ،فإذا ضحك مْنه ،أذن له ابلدخول فيها ،فإذا دخل فيها ،قيلَ :ن م ْن
يْ
كذا ،فـيـتمَن ،مث يـقال لهَ :ن م ْن كذا ،فـيـتمَن ،حت تـْنـقطع به ْاألماين ،فـيـقول
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اجلنة دخ ًوال.
له :هذا لك ،ومثْـله معه .قال أبو هريْـرة :وذلك الرجل آخر أ ْهل ْ
س مع أِب هريْـرة ،ال يـغ ّري علْيه شْيـئًا ،م ْن حديثه،
قال :وأبو سعيد ْ
اخل ْدري جال ٌ
حت اكْـتـهى نىل قـ ْوله :هذا لك ومثْـله معه ،قال أبو سعيد :مس ْعت رسول اَّلل ،
يـقول :هذا لك وعشرة أ ْمثاله .قال أبو هريْـرة :حفظْت :مثْـله معه»(.)1
للبخاري« :قال اَّلل :يسب بـنو آدم الد ْهر ،وأان
 -21روى الشيخان ،واللفظ
ّ
الد ْهر ،بيدي اللْيل والنـهار»(.)2

اجلنة والنار نىل رّهبما،
 -25روى الشيخان ،واللفظ
اختصمت ْ
للبخاريْ « :
ّ
ب ،ما هلا ال ي ْدخلها نال ضعفاء الناس وسقطه ْم ،وقالت النار
فـقالت ْ
اجلنةً :ي ر ّ
 يـ ْعن  -أوة ْرت ابلْمتك ّربين ،فـقال اَّلل تـعاىل ل ْلجنة :أكْت ر ْمحيت ،وقال للنار:اجلنة،
أكْت عذاِب ،أصيب بك م ْن أشاء ،ولك ّل واحدة مْنكما م ْلتها ،قال :فأما ْ
فإن اَّلل ال يظْلم م ْن خ ْلقه أح ًدا ،ونكه يـْنشئ للنار م ْن يشاء ،فـيـ ْلق ْون فيها،
فـتـقول :ه ْل م ْن مزيد ،ةال ًاث ،حت يضع فيها قدمه ،فـت ْمتلئ ،ويـرد بـ ْعضها نىل
بـ ْعض ،وتـقول :ق ْط ق ْط ق ْط»(.)3
 -26روى مسلم« :ض ْرس الْكافر  -أ ْو انب الْكافر  -مثْل أحد ،وغلظ ج ْلده
مسرية ةالث»(.)1

البخاري ،2111-2113/9 :رقم  ،6211واكظر :صحيح مسلم-163/1 :
( )1صحيح
ّ
 ،161رقم .233/152
البخاري ،2256/9 :رقم  ،9521واكظر :صحيح مسلم ،1162/1 :رقم
( )2صحيح
ّ
.3/2216
البخاري ،2111/6 :رقم  ،1111واكظر :صحيح مسلم ،2156/1 :رقم
( )3صحيح
ّ
.39/2516
( )1صحيح مسلم ،2153/1 :رقم .11/2591
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 -27روى الشيخان ،واللفظ ملسلم« :ما بـ ْني مْنكيب الْكافر  -يف النار  -مسرية
ةالةة أًيم ،للراكب الْم ْسرع»(.)1
أمثلة لعبارات الطاعنني:
ومن عبارات الطاعنني يف بعض هذه األحاديث:

* يف حديث الرتبة:
النيب  قال" :خلق هللا الرتبة يوم السبت"،
 قالّ
البخاري« :عن أِب هريرة عن ّ
أصح»(.)2
وقال بعضهم :عن أِب هريرة عن كعب ،وهو ّ
البيهقي« :هذا حديث ،قد أخرجه مسلم ،يف كتابه ،عن سريج بن يوكس،
 قالّ
حممد .وزعم بعض أهل العلم ابحلديث أكّه غري حمفوظ؛
وغريه ،عن ّ
حجاج بن ّ
ملخالفته ما عليه أهل التفسري ،وأهل التواريخ .وزعم بعضهم أ ّن نمساعيل بن أميّة،
حمتج به»(.)3
نّا أخذه عن نبراهيم بن أِب حيىي ،عن أيّوب بن خالد ،ونبراهيم غري ّ
 قال أبو العبّاسكصا على
القرطيب« :وحتقيق هذا أكّه مل يذكر يف هذا احلديث ًّ
ّ
خلق السماوات ،مع أكّه ذكر فيه ّأًيم األسبوع كلّها ،وذكر ما خلق هللا تعاىل
فيها ،فلو خلق السماوات يف يوم زائد على ّأًيم األسبوع ،لكان خلق السماوات
واألرض يف َثاكية ّأًيم ،وذلك خالف املنصوص عليه يف القرآن ،وال صائر نليه.
وقد روي هذا احلديث ،فـي غري كتاب مسلم ،برواًيت مـختلفة مضطربة ،وفـي
بعضها أكّه خلق األرض يوم األحد واالةنني ،والـجبال يوم الثالاثء ،والشجر
واألكـهار والعمران يوم األربعاء ،والسماوات والشمس والقمر والنجوم واملالئكة
البخاري:
( )1صحيح مسلم 2131-2153/1 :رقم  ،19/2592واكظر :صحيح
ّ
 ،2335/9رقم .6159
( )2التاريخ الكبري.111-113/1 :
( )3األمساء والصفات.291/2 :
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يوم اخلميس ،وآدم يوم اجلمعة .فهذه أخبار آحاد مضطربة ،فيما ال يقتضي
األًيم ،والذي
ً
تضمنته من ترتيب املخلوقات ،يف تلك ّ
عمال ،فال يعتمد على ما ّ
يعتمد عليه يف ذلك قوله تعاىل﴿ :ق ْل أئنك ْم لت ْكفرون ابلذي خلق ْاأل ْرض يف
يـ ْوم ْني﴾( ...)1اآلًيت ،فلينظر فيها من أراد حتقيق ذلك ،وفيها أحباث طويلة،
ليس هذا موضع ذكرها»(.)2
 قال ابن تيميّة« :و ّأما احلديث الذي رواه مسلم ،يف قوله" :خلق هللا الرتبة يومكالبخاري ،وغريه .قال
أئمة احلديث،
السبت" ،فهو حديث معلول ،قدح فيه ّ
ّ
أيضا ،وبيّنوا
البخاري :الصحيح أكّه موقوف على كعب ،وقد ذكر تعليله
البيهقي ً
ّ
ّ
النيب  ،وهو ِّا أككر احل ّذاق على مسلم
أكّه غلط ،ليس ِّا رواه أبو هريرة ،عن ّ
نخراجه ّنًيه ،كما أككروا عليه نخراج أشياء يسرية»(.)3
 قال ابن القيّم« :و ّأما حديث أِب هريرة الذي رواه مسلم ،يف صحيحه" :خلقالبخاري يف اترخيه :أكّه حديث معلول ،وأ ّن
هللا الرتبة يوم السبت"؛ فقد ذكر
ّ
يتضمن أ ّن ّأًيم التخليق سبعة،
الصحيح أكّه قول كعب ،وهو كما ذكر؛ ألكّه ّ
يرده»(.)1
والقرآن ّ
أيضا« :ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط ،يف حديث أِب هريرة:
 قال ابن القيّم ً"خلق هللا الرتبة يوم السبت "...احلديث .وهو يف صحيح مسلم ،ولكن وقع فيه
الغلط يف رفعه ،ونّا هو من قول كعب األحبار ،كذلك قال نمام أهل احلديث،
بخاري ،يف اترخيه الكبري .وقاله غريه من علماء املسلمني،
ّ
حممد بن نمساعيل ال ّ
فصلت.3 :
(ّ )1
( )2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.311-313/1 :
( )3جمموعة الفتاوى.131/11 :
( )1بدائع الفوائد.113/1 :
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أيضا ،وهو كما قالوا ،أل ّن هللا أخرب أكّه خلق السماوات ،واألرض ،وما بينهما،
ً
يف ستّة ّأًيم .وهذا احلديث يقتضي أ ّن م ّدة التخليق سبعة ّأًيم»(.)1
 قال ابن كثري« :وهذا احلديث من غرائب صحيح مسلم ،وقد تكلّم عليهالبخاري ،وغري واحد من احل ّفاظ ،وجعلوه من كالم كعب ،وأ ّن
املدين ،و
علي بن
ّ
ّ
ّ
أاب هريرة نّا مسعه من كالم كعب األحبار ،ونّا اشتبه على بعض الرواة ،فجعلوه
البيهقي»(.)2
حرر ذلك
ً
مرفوعا ،وقد ّ
ّ
كصه ،فهو ابطل من
أي حديث خيالف روح القرآن أو ّ
 قال ّايل« :ن ّن ّ
حممد الغز ّ
القطعي ،سقط اعتباره على اإلطالق،
الظن مت خالف
ّ
تلقاء كفسه .والدليل ّّ
البخاري وغريه من احل ّفاظ حديث أَ هريرة قال :أخذ رسول هللا 
كما أورد
ّ
بيدي ،فقال" :خلق هللا الرتبة يوم السبت ،وخلق اجلبال فيها يوم األحد ،وخلق
الشجر فيها يوم االةنني ،وخلق املكروه يوم الثالاثء ،وخلق النور يوم األربعاء،
اب يوم اخلميس ،وخلق آدم بعد العصر يوم اجلمعة ،آخر اخللق،
ّ
وبث فيها الدو ّ
ويف آخر ساعة من ساعات اجلمعة ،فيما بني العصر نىل الليل" .ومع أ ّن احلديث
يف صحيح مسلم قد أغفله احل ّفاظ لكوكه خمال ًفا ملا جاء يف القرآن من أ ّن هللا
خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستّة ّأًيم ،ال سبعة! فقالوا :هو من رواية
أَ هريرة ،عن كعب األحبار ،وال يكن أن يكون من قول الرسول ،أل ّن قوله 
ومفسًرا آلًيته»(.)3
ال يتعارض مع القرآن ،بل يكون ً
شارحا لهّ ،
 قال ابن ابز« :وِّا أخذ على مسلم  رواية حديث أِب هريرة" :أ ّن هللاللنيب ،
خلق الرتبة يوم السبت" ...احلديث .والصواب أ ّن بعض رواته وهم برفعه ّ
( )1املنار املنيف.62 :
( )2تفسري القرآن العظيم.336/1 :
( )3هذا ديننا.213-212 :
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ونّا هو من رواية أِب هريرة  ،عن كعب األحبار ...وبذلك علم أهل العلم
النيب " :أ ّن هللا خلق الرتبة يوم السبت" ،وغلّط كعب
غلط من روى عن ّ
األحبار ،ومن قال بقوله يف ذلك ،ونّا ذلك من اإلسرائيليّات الباطلة»(.)1
 قال ابن عثيمنيّ « :أما احلديث الثالث" :خلق هللا الرتبة يوم السبت" ،نىل آخراحلديث .فهذا احلديث رواه اإلمام مسلم  ،وقد أككره العلماء عليه ،فهو
كل
حديث ليس بصحيح ،وال ّ
النيب ؛ ألكّه خيالف القرآن الكرمي ،و ّ
يصح عن ّ
ما خالف القرآن الكرمي ،فهو ابطل ،أل ّن الذين رووا :كـقلة بشر ،خيطئون
أي
ويصيبون ،والقرآن ليس فيه خطأ ،كلّه صواب منقول ابلتواتر ،فما خالفه من ّ
حديث كان ،فإكّه حيكم أبكّه غري صحيح ،ونن رواه من رواه؛ أل ّن الرواة هتالء ال
يتل ّقون عن رسول هللا  ،مباشرة ،لكن بواسطة اإلسناد ...فهذا احلديثِّ ،ا
أككره أهل العلم  ،على اإلمام مسلم  ،وال غرابة يف ذلك ،أل ّن اإلكسان
بشر" ،مسلم ،وغري مسلم" كلّهم بشر ،خيطئون ويصيبون ،فعلى هذا ال حاجة
أن كتكلّم عليه ،ما دام ضعي ًفا ،فقد كفينا ّنًيه»(.)2
* يف حديث الصورة:

النيب " :ن ّن هللا 
 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم عن ّجيل عن أن يكون له صورة ،أو
خلق آدم على صورته" .وهللا  -تبارك وتعاىل ّ -
حممد :وحنن كقول كما قالوا :ن ّن هللا تعاىل ،وله احلمد ،جي ّل عن
مثال .قال أبو ّ
أن يكون له صورة أو مثال ،غري أ ّن الناس رّمبا ألفوا الشيء ،وأكسوا به ،فسكتوا
عنده ،وأككروا مثله.)3(»...
متنوعة.11/29 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
( )2شرح رًيض الصاحلني.619-611/6 :
( )3أتويل خمتلف احلديث.311 :
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الشك:
* يف حديث
ّ

الزهري ،عن أِب سلمة
 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم عنّ
ابلشك من أِب ،نبراهيم ،ورحم
أحق
ّ
النيب  أكّه قال" :أان ّ
عن أِب هريرة ،عن ّ
هللا لوطًا ،نن كان ليأوي نىل ركن شديد ،ولو دعيت نىل ما دعي نليه يوسف
ألجبت" .قالوا :وهذا طعن على نبراهيم ،وطعن على لوط ،وطعن على
حممد :وحنن كقول :نكّه ليس فيه شيء ِّا ذكروا ،حبمد هللا
كفسه  .قال أبو ّ
تعاىل وكعمته.)1(»....
* يف حديث الكذابت:

النيب  أكّه قال:
 قال الفخر الر ّازي« :واعلم أ ّن بعض احل ْشويّة روى عن ّ
"ما كذب نبراهيم ّ نال ةالث كذابت" .فقلت :األوىل ّأال كقبل مثل هذه
األخبار ،فقال على طريق االستنكار :فإن مل كقبله ،لزمنا تكذيب الرواة؟! فقلت
لهً :ي مسكني ،نن قبلناه ،لزمنا احلكم بتكذيب نبراهيم  ،ونن رددانه ،لزمنا
شك أ ّن صون نبراهيم  عن الكذب أوىل من
احلكم بتكذيب الرواة؛ وال ّ
صون طائفة من اجملاهيل عن الكذب»(.)2

* يف حديث الذيخ:
اإلمساعيلي هذا احلديث من أصله،
 قال ابن حجر العسقالينّ« :وقد استشكلّ
صحته كظر؛ من جهة أ ّن
صحته ،فقال بعد أن أخرجه :هذا خرب يف ّ
وطعن يف ّ
نبراهيم علم أ ّن هللا ال خيلف امليعاد ،فكيف جيعل ما صار ألبيه خزًًي ،مع علمه
است ْغفار
بذلك؟ وقال غريه :هذا احلديث خمالف لظاهر قوله تعاىل﴿ :وما كان ْ
( )1أتويل خمتلف احلديث.193 :
( )2التفسري الكبري.122/15 :
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نبْـراهيم ألبيه نال ع ْن م ْوعدة وعدها نًيه فـلما تـبـني له أكه عد ٌّو َّلل تـبـرأ مْنه﴾(،)1
اكتهى .واجلواب عن ذلك.)2(»...
* يف حديث احلطّة:
حممد رشيد رضا« :وال ةقة لنا بشيءِّ ،ا روي يف هذا التبديل ،من ألفاظ
 قال ّعرباكيّة ،وال عربيّة ،فكلّه من اإلسرائيليّات الوضعيّة ،كما قاله األستاذ اإلمام
ومرفوعا ،كحديث
هنالك .ونن خّرج بعضه يف الصحيح والسنن ،موقوفًا،
ً
أِب هريرة املرفوع يف الصحيحني ،وغريمها" :قيل لبن نسرائيلْ ﴿ :ادخلوا الْباب
سج ًدا وقولوا حطةٌ﴾( ،)3فدخلوا يزحفون على أستاههم ،وقالوا :حطّة ،حبّة يف
اري يف تفسري السورتني ،من طريق مهّام بن
شعرة" ،ويف رواية" :شعرية" .رواه البخ ّ
يصرح أبو هريرة
منبّه ،أخي وهب ،ومها صاحبا الغرائب يف اإلسرائيليّات .ومل ّ
النيب  ،فيحتمل أكّه مسعه ،من كعب األحبار؛ نذ ةبت أكّه روى
بسماع هذا من ّ
عنه ،وهذا مدرك عدم اعتماد األستاذ ،رمحه هللا تعاىل ،على مثل هذا من
صح سنده»(.)1
اإلسرائيليّات ،ونن ّ
* يف حديث اللطمة:

 قال أبو منصورمثال ملا يسوء أةره.
الثعاليب ،األديب« :لطمة موسى :تضرب ً
ّ
األولني :أ ّن موسى سأل ربّه أن يتذكه بوقت موته؛ ليستع ّد لذلك،
ويف أساطري ّ
فلما كتب هللا تعاىل له سعادة احملتضر ،أرسل نليه ملك املوت ،وأمره بقبض
ّ
حياجه
آدمي ،وأخربه ابألمر ،فما زال ّ
روحه ،بعد أن خيربه بذلك؛ فأاته يف صورة ّ
( )1التوبة.111 :
( )2فتح الباري.911/5 :
( )3البقرة.95 :
( )1تفسري القرآن احلكيم.313/3 :
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ويالجه؛ وحني رآه انفذ العزية يف ذلك ،لطمه لطمة؛ فذهبت منها نحدى عينيه،
ّ
فهو نىل اآلن أعور .وفيه قيل:
لطمة موسى تركتك أعورا
نكرا
ًي ملك املوت لقيت م ً
وأان بريء من عهدة هذه احلكاية»(.)1
ايل« :ومن وصم منكر احلديث ابإلحلاد ،فهو يستطيل يف أعراض
 قال ّحممد الغز ّ
احلق :أ ّن يف متنه علّة قادحة ،تنزل به عن مرتبة الص ّحة .ورفضه أو
املسلمني .و ّ
عقائدًي .والعلّة يف املنت يبصرها احمل ّققون،
فكري ،وليس خالفًا
قبوله خالف
ًّ
ّ
السطحي»(.)2
وختفى على أصحاب الفكر
ّ

* يف حديث االحتجاج:

 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم أ ّن موسى  كان قدرًًّي،فحجه عمر .قال
وحاج عمرّ ،
وحاج آدم ّ 
فحجه ،وأ ّن أاب بكر كان قدرًًّيّ ،
ّ
خترص ،وكذب على اخلرب ،وال كعلم أكّه جاء يف
أبو ّ
حممد :وحنن كقول :ن ّن هذا ّ
شيء من احلديث :أ ّن موسى  كان قدرًًّي ،وال أ ّن أاب بكر كان
قدرًًّي.)3(»...
قطن« :اختلف عنه يف رفعه؛ فرواه محّاد بن زيد ،عن أيّوب ،وهشام،
 قال الدار ّحممد ،عن أِب هريرة ،رفعه ،قال ذلك نسحاق بن أِب نسرائيل ،عنه ،ووقفه
عن ّ
سليمان بن حرب ،عن محّاد بن زيد ،عن أيّوب وحده .واختلف عن ابن عون؛
حممد ،عن أِب هريرة
فرواه عبد الرحيم بن هارون ،عن ابن عون ،وهشام ،عن ّ
مهدي بن ميمون ،عن ابن سريين ،عن أِب هريرة،
مرفوعا ،وغريه ال يرفعه ،ورفعه
ً
ّ
(َ )1ثار القلوب.113-115/1 :
( )2السنّة النبويّة بني أهل الفقه وأهل احلديث.23 :
( )3أتويل خمتلف احلديث.313 :
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مهدي ،قاله ابن منيع ،عنه .ورواه
قاله آدم بن أِب نًيس ،عنه ،ووقفه هدبة ،عن
ّ
اسيب ،عن ابن سريين ،عن
سعيد بن عبد الرمحن أخو أِب ّ
حرة ،وأبو هالل الر ّ
كثريا ما يتوقّى رفع احلديث»(.)1
أِب هريرة موقوفًا ،وكان أبو هالل ً
النيب .
فمن ّ
صحح وقف هذا املنت ،فقد كفى كسبته نىل ّ
احتج ابلقدر السابق على
ظن كثري من الناس أ ّن آدم ّ
 قال ابن تيميّة« :وقد ّالظن ةالةة أحزاب :فريق ك ّذبوا هبذا
كفي املالم على الذكب ،مثّ صاروا ألجل هذا ّ
ائي وغريه؛ ألكّه من املعلوم ابالضطرار أ ّن هذا خالف
علي اجلبّ ّ
احلديث ،كأِب ّ
ما جاءت به الرسل ،وال ريب أكّه يتنع أن يكون هذا مراد احلديث ،وجيب تنزيه
حجة ملن عصى هللا
النيب  ،بل وْجيع األكبياء وأتباع األكبياء أن جيعلوا القدر ّ
ّ
ورسوله.)2(»....
فرده قوم من
 قال ابن كثري« :وقد اختلفت مسالك الناس يف هذا احلديثّ ،احتج به قوم من اجلربيّة ،وهو ظاهر
تضمن من نةبات القدر السابق .و ّ
القدريّة؛ ملا ّ
احتج عليه بتقدمي كتابه،
هلم ابدي الرأي؛ حيث قال:
"فحج آدم موسى" ،ل ّـما ّ
ّ
وسيأيت اجلواب عن هذا.)3(»...
* يف حديث الفأر:
ونهنا
 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :وكروايتهم يف الفأرةّ :نهنا يهوديّةّ ،ال تشرب ألبان اإلبل ،كما أ ّن اليهود ال تشربه.)1(»...
حسان،
قطن« :اختلف يف رفعه ،فرفعه خالد احل ّذاء ،وهشام بن ّ
 قال الدار ّ( )1العلل الواردة يف األحاديث النبويّة.116-119/5 :
( )2جمموعة الفتاوى.151-153/5 :
( )3البداية والنهاية.131/1 :
( )1أتويل خمتلف احلديث.91 :
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وأشعث ،عن ابن سريين ،عن أِب هريرة .واختلف عن أيّوب ،فروي عن
عبد األعلى بن محّاد ،عن محّاد بن سلمة ،عن أيّوب وحبيب وهشام ،عن
مرفوعا .ورواه احلسن بن موسى ،عن محّاد بن سلمة،
ابن سريين ،عن أِب هريرة ً
عن حبيب بن الشهيد وهشام ،عن ابن سريين ،عن أِب هريرة موقوفًا»(.)1
النيب .
فمن ّ
صحح وقف هذا املنت ،فقد كفى كسبته نىل ّ
 قال ابن عطيّة« :ووقع يف كتاب مسلم عنه  :أ ّن ّأمة من األمم فقدت،ظن
وأراها الفأر ،وظاهر هذا أ ّن املمسوخ ينسل ،فإن كان أراد هذا ،فهو ٌّ
منه  ،يف أمر ال مدخل له يف التبليغ ،مثّ أوحي نليه بعد ذلك أ ّن املمسوخ
ال ينسل ،وكظري ما قلناه كزوله  ،على مياه بدر ،وأمره ابطّراح تذكري
النخل»(.)2
اجلوزي« :أي :ال أظنّها ،والظاهر أكّه قال هذا بظنّه ،مثّ أعلم بعد
 قال ابنّ
ذلك»(.)3
ب والفأر
يب« :فإّا كان ظنًّا وخوفًا ألن يكون الض ّ
 قال أبو عبد هللا القرط ّحدسا منه  ،قبل أن يوحى نليه أ ّن هللا مل جيعل
وغريمها ِّا مسخ  ،فكان هذا ً
الضب
التخوف ،وعلم أ ّن
ملسخ ً
كسالّ ،
ّ
فلما أوحي نليه بذلك ،زال عنه ذلك ّ
والفأر ليسا ِّا مسخ»(.)1
فالـمتلّفون الذين قال ـوا" :ن ّن متـن الفـ ـأر مبنـ ّي ،على الظ ـ ّن ،والـح ـدس"
النيب  ،بصفته البشـريّة؛ ونكـّمـا ينفون صدوره منه ،
ال ينفون صدوره ،من ّ
( )1العلل الواردة يف األحاديث النبويّة.31-36/11 :
احملرر الوجيز.161-161/1 :
(ّ )2
( )3كشف املشكل.156/3 :
( )1اجلامع ألحكام القرآن.113/2 :
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بصفته النبويّة (التبليغيّة)؛ مبعَن أكـّهم ينفون كسبته نلـى (الوحي الـمنزل).

* يف حديث األبرص:
احلميدي ،ح ّدةنا سفيان،
حممد بن ندريس ،قال :ح ّدةنا
 قالالعقيلي« :ح ّدةنا ّ
ّ
ّ
ح ّدةنا عمرو بن دينار أكّه مسع عبيد بن عمري ،يقول :كان ةالةة :أعمى ،ومقعد،
وآخر به زماكة  -قد ذكر لنا عمرو ،فنسيتها  -وكاكوا حمتاجني ،فأعطى هذا
العقيلي  :وهذا أصل
بقرة ،وهذا شاة ،وذكر احلديث .قال أبو جعفر
ّ
يقص به»(.)1
احلديث ،من كالم عبيد بن عمري ،وقصصه ،كان ّ
اِب« :قوله" :بدا هللا أن يبتليهم" ،معناه :قضى هللا أن يبتليهم ،وهو
 قال اخلطّ ّمعَن البدء؛ أل ّن القضاء سابق ،وليس ذلك من البداء يف شيء ،والبداء على هللا
غري جائز .وقد رواه بعضهم" :بدا هلل" ،وهو غلط»(.)2
ميدي:
 قال ابناجلوزي« :وقد جاء يف بعض ألفاظ الصحيح ،ومل يذكره احل ّ
ّ
اِب ،وقال :معناه :قضى هللا ،وهو
"أ ّن ةالةة بدأ هللا أن يبتليهم" ،كذلك رواه اخلطّ ّ
معَن البدء ،أل ّن القضاء سابق .قال :وقد رواه بعضهم" :بدا هلل أن يبتليهم" ،وهو
غلط؛ أل ّن البداء على هللا غري جائز»(.)3
 قال األلباينّ« :أعود نىل أحاديث هذا (الصحيح) ،فأقول :ال ب ّد يل من كلمةللذمة ،وهي أ ّن الباحث الفقيه ال يسعه
ّ
حق ،أبديها أداء لألماكة العلميّة ،وتربئة ّ
الشافعي  ،فيما روي عنه من
عرب عنها اإلمام
ّنال أن يعرتف حبقيقة علميّةّ ،
ّ
يتم ّنال كتابه" .ولذلك أككر العلماء بعض الكلمات ،وقعت
قوله" :أَ هللا أن ّ
خطأ من أحد الرواة ،يف بعض األحاديث الصحيحة ،فال أبس من التذكري ببعضها
( )1الضعفاء الكبري.311/1 :
( )2أعالم احلديث.1963/3 :
( )3كشف املشكل.111/3 :
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على سبيل املثال -1 :قوله يف حديث األبرص واألقرع واألعمى اآليت برقم
(" :)1111بدا هلل" مكان الرواية الصحيحة" :أراد هللا"؛ فإ ّن كسبة البداء هلل
تعاىل ال جيوز؛ كما سيأيت يف التعليق على احلديث هناك ،كيف ال ،وهي من
عقائد اليهود ،عليهم لعائن هللا.)1(»...
* يف حديث اهلرولة:
ذر وأِب هريرة عن
 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم عن أِب ّاعا ،ومن
تقربت منه ذر ً
شرباّ ،
نيل ً
النيب  أكّه قال :يقول هللا " :من ّ
تقرب ّ
ّ
حممد:
تقربت منه ً
من ذر ً
تقرب ّ
ابعا ،ومن أاتين يشي ،أتيته هرولة" .قال أبو ّ
اعاّ ،
ّ
وحنن كقول :ن ّن هذا َثيل وتشبيه.)2(»...
* يف حديث الرت ّدد:

 قالالذهيب« :فهذا حديث غريب جدًّا ،لوال هيبة اجلامع الصحيح ،لع ّدوه يف
ّ
منكرات خالد بن خملد؛ وذلك لغرابة لفظه ،وألكّه ِّا ينفرد به شريك ،وليس
اري ،وال أظنّه
خرجه من عدا البخ ّ
ابحلافظ ،ومل يرو هذا املنتّ ،نال هبذا اإلسناد ،وال ّ
يف مسند أمحد.)3(»...
 قال ابن رجبالبخاري ،من دون بقيّة
تفرد ِبخراجه
ّ
احلنبلي« :هذا احلديث ّ
ّ
خرجه عن حم ّمد بن عثمان بن كرامة ،ح ّدةنا خالد بن خملد،
أصحاب الكتبّ ،
ح ّدةنا سليمان بن بالل ،ح ّدةن شريك بن عبد هللا بن أِب ّر ،عن عطاء ،عن
ترددت عن
النيب  ،فذكر احلديث بطوله ،وزاد يف آخره" :وما ّ
أِب هريرة ،عن ّ

البخاري.6-9/2 :
( )1خمتصر صحيح اإلمام
ّ
( )2أتويل خمتلف احلديث.321 :
( )3ميزان االعتدال ،612-611/1 :واكظر :فتح الباري ،311/11 :ونرشاد الساري:
.231/3
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ترددي عن كفس املتمن ،يكره املوت ،وأان أكره مساءته" .وهو
شيء ،أان فاعلهّ ،
تفرد به ابن كرامة عن خالد ،وليس هو يف مسند أمحد ،مع
من غرائب الصحيحّ ،
أ ّن خالد بن خملد القطواينّ تكلّم فيه أمحد وغريه ،وقالوا :له مناكري ،وعطاء الذي
يف نسناده قيل :نكّه ابن أِب رابح ،وقيل :نكّه ابن يسار ،ونكّه وقع يف بعض كسخ
منسواب كذلك .وقد روي هذا احلديث من وجوه أخر ،ال ختلو كلّها
الصحيح
ً
عن مقال.)1(»...
* يف حديث النزول:

 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم أ ّن هللا  -تبارك وتعاىل -ينزل نىل السماء الدكيا ،يف الثلث األخري ،من الليل ،فيقول" :هل من داع
فأستجيب له؟ أو مستغفر فأغفر له"؟ وينزل عشيّة عرفة ،نىل أهل عرفة ،وينزل
يف ليلة النصف من شعبان .وهذا خالف لقوله تعاىل﴿ :ما يكون م ْن ْْنوى ةالةة
نال هو رابعه ْم وال مخْسة نال هو سادسه ْم وال أ ْدَ م ْن ذلك وال أ ْكثـر نال هو
()2
وعز ﴿ :وهو الذي يف السماء نلهٌ ويف ْاأل ْرض
له
و
وق
،
معه ْم أيْن ما كاكوا﴾
جل ّ
ّ
()3
بكل مكان ،وال يشغله شأن عن شأن .قال
ه
ك
أ
على
الناس
أْجع
وقد
.
نلهٌ﴾
ّ
ّ
حممد :وحنن كقول.)1(»... :
أبو ّ
* يف حديث الرؤية:
النيب  قال" :ترون
 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم أ ّن ّتضامون يف رؤيته" .وهللا تعاىل
ربّكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ،ال ّ
( )1جامع العلوم واحلكم.111 :
( )2اجملادلة.1 :
( )3الزخرف.51 :
( )1أتويل خمتلف احلديث.333 :
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يقول﴿ :ال ت ْدركه ْاألبْصار وهو ي ْدرك ْاألبْصار﴾( ،)1ويقول﴿ :لْيس كمثْله
()2
حجة العقل أن يكون اخلالق يشبه املخلوق ،يف
يف
جيوز
ليس
و
:
ا
و
قال
.
ش ْيءٌ﴾
ّ
ب أرين أكْظ ْر نلْيك قال ل ْن
شيء من الصفات ،وقد قال موسى ﴿ :ر ّ
صحيحا ،فالرؤية فيه مبعَن العلم ،كما
تـراين﴾( .)3قالوا :فإن كان هذا احلديث
ً
قال تعاىل﴿ :أملْ تـر نىل ربّك كْيف مد الظّل﴾( ،)1وقال﴿ :أملْ تـ ْعل ْم أن اَّلل على
()9
حممد :وحنن كقول :ن ّن هذا احلديث صحيح ،ال
ك ّل ش ْيء قد ٌير﴾  .قال أبو ّ
جيوز على مثله الكذب؛ لتتابع الرواًيت عن الثقات به ،من وجوه كثرية.)6(»...
* يف حديث الدهر:

النيب  قال" :ال تسبّوا
 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم أ ّن ّالدهر ،فإ ّن هللا تعاىل هو الدهر" ،فوافقتم  -يف هذه الرواية  -الدهريّة .قال
حممد :وحنن كقول :ن ّن العرب يف اجلاهليّة.)1(»...
أبو ّ
* يف حديث القدم:

حت
 قال ابن تيميّة« :وأ ّن ما وقع يف بعض طرقالبخاري "أ ّن النار ال َتلئّ ،
ّ
ينشئ هللا هلا خل ًقا آخر" ِّا وقع فيه الغلط ،وهذا كثري .والناس يف هذا الباب
طرفان :طرف من أهل الكالم وحنوهمِّ ،ن هو بعيد عن معرفة احلديث وأهله،
( )1األكعام.113 :
( )2الشورى.11 :
( )3األعراف.113 :
( )1الفرقان.19 :
( )9البقرة.116 :
( )6أتويل خمتلف احلديث.235-231 :
( )1أتويل خمتلف احلديث.321 :
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صحة أحاديث ،أو يف القطع هبا ،مع
ال ييّز بني الصحيح والضعيف،
ّ
فيشك يف ّ
مقطوعا هبا ،عند أهل العلم به .وطرف ِّن ي ّدعي اتّباع احلديث
كوهنا معلومة،
ً
والعمل به ،كلّما وجد لفظًا يف حديث ،قد رواه ةقة ،أو رأى حديثًا ِبسناد،
حت
بصحتهّ ،
الصحة ،يريد أن جيعل ذلك ،من جنس ما جزم أهل العلمّ ،
ظاهره ّ
دليال
نذا عارض الصحيح املعروف ،أخذ يتكلّف له التأويالت الباردة ،أو جيعله ً
له يف مسائل العلم ،مع أ ّن أهل العلم ابحلديث يعرفون أ ّن مثل هذا غلط»(.)1
البخاري يف حديث أِب هريرة:
 قال ابن القيّم« :و ّأما اللفظ الذي وقع يف صحيحّ
"ونكّه ينشئ للنار من يشاء ،فيلقى فيها ،فتقول :هل من مزيد" ،فغلط ،من بعض
يرده ،فإ ّن هللا
وكص القـرآن ّ
الرواة ،اكقلب عليه لفظه ،والرواًيت الصحيحةّ ،
سبحاكه ،أخرب أكّه يأل جهنّم من نبليس ،وأتباعه ،وأكّه ال يع ّذبّ ،نال من قامت
حجته ،وك ّذب رسله.)2(»...
عليه ّ
 قال ابن عثيمني« :ومن الشذوذ :أن خيالف ما علم ابلضرورة ،من الدين.عمن دخلها من أهل
مثاله :يف صحيح
البخاري رواية" :أكّه يبقى يف النار فضل ّ
ّ
الدكيا ،فينشئ هللا هلا أقو ًاما ،فيدخلهم النار" .فهذا احلديث ونن كان متّصل
السند ،فهو شاذّ؛ ألكّه خمالف ملا علم ابلضرورة من الدين ،وهو أ ّن هللا تعاىل ال
أحدا ،وهذه الرواية يف احلقيقة قد اكقلبت على الراوي ،والصواب أكّه يبقى
يظلم ً
عمن دخلها ،من أهل الدكيا ،فينشئ هللا أقو ًاما ،فيدخلهم اجلنّة،
يف اجلنّة فضل ّ
األول ،ففيه ظلم»(.)3
وهذا فضل ليس فيه ظلمّ ،أما ّ
( )1جمموعة الفتاوى.131-153/13 :
( )2حادي األرواح.511/2 :
( )3شرح املنظومة البيقوكيّة.31 :
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* يف حديث الضرس:

النيب  قال" :ضرس
 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم أ ّن ّاعا بذراع اجلبّار" .قال
الكافر يف النار ،مثل أحد ،وكثافة جلده أربعون ذر ً
النيب 
حممد :وحنن كقول :ن ّن هلذا احلديث ً
أبو ّ
خمرجا حسنًا ،نن كان ّ
أراده.)1(»...
وذهب (أهل احلديث) قديًا وحديثًا ،نىل تصحيح أكثر هذه األحاديث،
وال سيّما من كان من (غالة الصحيحني)؛ وذكروا الكثري من التأويالت املختلفة
برد السنّة.
هلا؛ ووصفوا من أككروها ابالبتداع ،والضالل ،و ّاهتموهم ّ
ومن أمثلة ذلك ردودهم على من أككر (حديث اللطمة):
عمار،
عمار بن أِب ّ
قال ابن قتيبة« :قالوا :رويتم عن محّاد بن سلمة ،عن ّ
النيب " :أ ّن موسى  لطم عني ملك املوت ،فأعوره"،
عن أِب هريرة ،عن ّ
لعل عيسى ابن
فإن كان يـجـوز على ملك الـموت العور ،جـاز عليه العمى .و ّ
مرمي  قد لطم األخرى ،فأعماه؛ أل ّن عيسى  كان أش ّد للموت كراهية
"اللهم نن كنت صارفًا هذه الكأس ،عن أحد من
من موسى  ،وكان يقولّ :
حممد :وحنن كقول :ن ّن هذا احلديث حسن الطريق،
الناس ،فاصرفها ّ
عن" .قال أبو ّ
أصال يف األخبار القدية ،وله أتويل صحيح،
عند أصحاب احلديث ،وأحسب له ً
ال يدفعه النظر.)2(»...
اِب« :هذا حديث يطعن فيه امللحدون وأهل الزيغ والبدع،
وقال اخلطّ ّ
كيب هللا ،موسى ،هذا
ويغمزون به يف رواته وكـقلته ،ويقولون :كيف جيوز أن يفعل ّ
( )1أتويل خمتلف احلديث.312 :
( )2أتويل خمتلف احلديث.111 :
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الصنيع مبلك من مالئكة هللا ،جاءه أبمر ،من أمره ،فيستعصي عليه ،وال أيَر
له؟ وكيف تصل يده نىل امللك ،وخيلص نليه ص ّكه ولطمه؟ وكيف ينهنهه امللك
املأمور بقبض روحه ،فال يضي أمر هللا فيه؟ هذه أمور خارجة عن املعقول ،سالكة
كل وجه»(.)1
طريق االستحالة من ّ
املقدسي« :وكتمن أب ّن ملك املوت أرسل نىل موسى ،
الغن
ّ
وقال عبد ّ
ضال ،مبتدع ،ر ّاد،
صح عن رسول هللا  ،ال ينكره ّنال ّ
فص ّكه ،ففقأ عينه ،كما ّ
على هللا ورسوله»(.)2
وقال ابن حجر العسقالينّ« :قال ابن خزية :أككر بعض املبتدعة هذا
استخف به ،ونن كان مل يعرفه ،فكيف
احلديث ،وقالوا :نن كان موسى عرفه ،فقد
ّ
يقتص له من فقء عينه.)3(»...
مل ّ
بعيدا أن يكون الداعي ،الذي دعا بعض املنكرين  -نىل نككار هذه
وليس ً
املصححني ،نىل تصحيح هذه
األحاديث  -هو الداعي كفسه ،الذي دعا بعض
ّ
األحاديث أكفسها.
فقد يكون سبب اإلككار  -عند بعض املنكرين  -هو الرغبة يف خدمة
يرجحون أكّه دخيل عليها؛ ويكون سبب
السنّة النبويّة ،برفض ما يقطعون ،أو ّ
املصححني  -هو الرغبة يف خدمة السنّة النبويّة ،بقبول
التصحيح  -عند بعض
ّ
يرجحون أكّه جزء منها.
ما يقطعون ،أو ّ
فالرغبة الصادقة  -يف الدفاع عن السنّة النبويّة  -هي الداعي الذي اشرتك
املصححني؛ ولكنّهم اختلفوا يف املنهج.
فيه بعض املنكرين ،وبعض
ّ
( )1أعالم احلديث.631-636/1 :
( )2االقتصاد يف االعتقاد.131-133 :
( )3فتح الباري.112/6 :
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فبعض املنكرين خيشون  -نن قبلوها  -أن تكون تلك األحاديث دخيلة
على السنّة النبويّة؛ فريفضوهنا لذلك ،كما يرفض احلارس دخول من يقطع ،أو
يرجح كوكه غريبًا عن أهل الدار ،فيجاهبه ابلطرد واملنع واإلقصاء.
ّ
ردوها  -أن تكون تلك األحاديث جزءًا
وبعض
املصححني خيشون  -نن ّ
ّ
يرجح
من السنّة النبويّة ،فيقبلوهنا لذلك ،كما يقبل احلارس دخول من يقطع ،أو ّ
احدا من أهل الدار ،فيستقبله ابلرتحيب واحلفاوة.
كوكه و ً
وهذه األحاديث ،نن مل تكن خمالفة ،لألدلّة القطعيّة ،خمالفة قطعيّة ،حبيث
أقل من كوهنا خمالفة هلا ،خمالفة
يدخلها املتلّفون يف شعبة احلديث املردود؛ فال ّ
ظنّـيّة ،ولو عند بعضهم.
الظن
وهذه املخالفة الظنّـيّة النّسبيّة كفيلة ابكتفاء القطع املطلق ،واكتفاء ّ
املصححون أن يدخلوا هذه األحاديث املختلف فيها ،يف
املطلق ،فال يستطيع
ّ
الظن املطلق؛ ونّا يفعلون
شعبة احلديث املقبول ،بطريقة القطع املطلق ،أو بطريقة ّ
سيب؛ بسبب االختالف.
سيب ،أو بطريقة ّ
الظن النّ ّ
ذلك بطريقة القطع النّ ّ
ولذلك عمد بعض املتلّفني ،نىل نخراج هذه األحاديث االختالفيّة ،من
شعبة احلديث املقبول ،وأدخلوها يف شعبة احلديث املتجل ،وهو احلديث الذي
نككارا؛ فاختاروا
الظن املطلقً ،
يتع ّذر فيه القطع املطلق ،ويتع ّذر فيه ّ
نةباات ،أو ً
التوقّف ،والتأجيل فيه.
ورده،
قال ابن حجر العسقالينّ ،متح ّد ًاث عن حاالت قبول احلديثّ ،
والتوقّف فيه« :نّا وجب العمل ابملقبول منها؛ أل ّهنا ّنما أن يوجد فيها أصل صفة
الرد ،وهو ةبوت كذب الناقل،
القبول ،وهو ةبوت صدق الناقل ،أو أصل صفة ّ
الظن صدق اخلرب؛ لثبوت صدق انقله؛ فيتخذ به.
أو الّ .
فاألول :يغلب على ّ
الظن كذب اخلرب؛ لثبوت كذب انقله؛ فيطرح .والثالث :نن
والثاين :يغلب على ّ
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ونال فيتوقّف فيه ،فإذا توقّف عن
وجدت قرينة تلحقه أبحد القسمني التحقّ ،
الرد ،بل لكوكه مل توجد فيه صفة توجب
العمل به ،صار كاملردود ،ال لثبوت صفة ّ
القبول»(.)1
اخلاص فيها ،فما
وليس الغرض  -من سرد هذه األحاديث  -بيان رأيي
ّ
قيمة رأيي ،وقد اختلف  -فيها ،ويف أمثاهلا  -القدامى واحملدةون؟!!!
الرد على الشبهة الرئيسة .فهذه الشبهة ابطلة؛
ونّا الغرض من ذلك :هو ّ
ألهنا قائمة على مق ّدمتني:
ّ

الست ،املذكورة آك ًفا.
األوىل -ابطلة ،بال ريب ،ابالعتماد على احلقائق ّ

الثانية -خمتلف فيها ،وما اختلف فيه ال يكن فيه القطع املطلق ،أل ّن القطع
املطلق ال يكون يف مواطن االختالف ،ونّا يقطع القاطع  -عند االختالف -
سيب؛ العتماده على أدلّة يراها كافية للقطع ،وخيالفه فيها آخرون.
ابلقطع النّ ّ
تصح؛ فإ ّن بطالن املق ّدمة األوىل كفيل
وسواء ّ
أصحت املق ّدمة الثاكية ،أم مل ّ
ِببطال النتيجة املزعومة.
يتبني بوضوح أ ّن كلتا املق ّدمتني ال تصلح أن
وابشرتاط (قطعيّة األدلّة) ّ
صحة النتيجة املزعومة.
تكون ً
دليال قطعيًّا على ّ
كل الرباءة من (اإلسرائيليّات) ،وأ ّن
فاحلاصل ِّا تق ّدم أ ّن (اإلسالم) بريء ّ
كل
كل الرباءة من (اإلسرائيليّات) ،وأ ّن (السنّة النبويّة) بريئة ّ
(القرآن الكرمي) بريء ّ
الرباءة من (اإلسرائيليّات) ،وأ ّن اشتمال بعض متلّفات املنتسبني نىل (اإلسالم)
يغري احلقيقة؛ فإ ّن (الصورة التنزيليّة) هي وحدها
على الكثري من (اإلسرائيليّات) لن ّ
الصورة اإلسالميّة األصيلة الصحيحة السليمة ،الربيئة من األابطيل واألوهام.
( )1كزهة النظر.211 :
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ّ
العملية
االحتجاج بحديث اآلحاد في الفروع
بصحة
فإن قيل :نذا كاكت أحاديث اآلحاد ظنّـيّة الثبوت ،ال يكن القطع ّ
النيب  ،يف الواقع ،وكفس األمر ،فكيف يعمل مبقتضاها أكثر
صدورها ،من ّ
املنتسبني نىل اإلسالم ،قديًا وحديثًا؟!
قلت :نذا كان أحدان يسافر يف طريق مستقيم ،م ّدة طويلة ،آمنًا مطمئنًّا،

مثّ وجد كفسه خميـًرا ،بني طريقني فرعيّني:
عام ،يسلكه املسافرون كلّهم ،وقد علموا علم اليقني
أ -طريق اليقني :وهو طريق ّ
وتنعموا فيه ابألمان والراحة.
استقامته ،وسهولتهّ ،

خاص ،ال يسلكه ّنال القليل من املسافرين ،ومن
ب -طريق ّ
الظن :وهو طريق ّ
توخى احلذر ،ومل يفارق
يسلكه منهم ،فإكّه ينجو يف الغالب ،من املهالك ،نن ّ
لكن فيه  -مع ذلك  -بعض املتاعب ،واملخاوف.
ْجاعة املسافرينّ ،
ال ريب يف أ ّن املسافر العاقل سيسلك طريق اليقني ،ما دام يغنيه عن طريق
ليتنعم ابلراحة واألمان ،وينجو من املتاعب واملخاوف.
الظن؛ ّ
ّ
لكن هذا املسافر العاقل كفسه ،حني حيتاج نىل أشياء ،ال يكن أن جيدها،
و ّ
الظن ،ألكّه يتوقّع النجاة
يف طريق اليقني؛ فإكّه  -يف هذه احلال  -سيسلك طريق ّ
غالبًا ،فيحتمل املتاعب واملخاوف؛ من أجل أن ينال مبتغاه.
الظن؛ ألكّه
وليس من احلكمة أن حيمله اخلوف على جتنّب سلوك طريق ّ
نذا جتنّب سلوكه ،فقد خسر ما حيتاج نليهِّ ،ا ال يكنه االستغناء عنه ،وال يكنه
أن جيده يف طريق اليقني.
الظن ،نّا يكون يف حالة اكعدام البديل
فسلوك املسافر العاقل لطريق ّ
األفضل ،وهو طريق اليقني؛ فإكّه  -لكي يصل نىل غايته من سفره  -ال ب ّد أن
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يسلك طري ًقا يوصله ،فإن مل جيد طري ًقا يقينيًّا ،وجب عليه أن يبحث عن أفضل
الظن ،وخبالفه لن يصل نىل غايته.
طريق ِكن ،وهو الطريق ّّ
اضحا يف حياتنا ،بصورها املختلفة ،ومنها احلياة العمليّة؛
وهذا ما ْنده و ً
لكن هذا مل ينع
فكثريون هم أصحاب احلرف ،الذين هلكوا بسبب حرفهم؛ ّ
األعم األغلب منهم ،من االستمرار يف تلك احلرف ،بعد أن علموا هبالك أقراهنم؛
ّ
يرجحون النجاة على اهلالك ،حني جيدون أ ّن كسبة اهلالكني  -بسبب تلك
ّ
ألهنم ّ
أقل بكثري من كسبة الناجني؛ واحلاجة تدعوهم نىل العمل؛ من أجل
احلرف ّ -
بديال عن حرفهم.
املعاش؛ وال سيّما حني ال جيدون ً
وكذلك يف احلياة االجتماعيّة ،جتد الرجل يرغب يف الزواج ،ويسعى نليه،
زوجا له ،فيبذل األموال من أجلها ،ويرجو أن
ورّمبا رغب يف امرأة معيّنة ،لتكون ً
تلد له األبناء الذكور.
يرجح كيل السعادة ،يف حياته االجتماعيّة ،ويستبعد
كل ذلكّ ،
وهو يف ّ
الشقاء واألذى؛ ولكنّه مع ذلك ،ال يكن أن يقطع بنيل السعادة ،نن كان من
العاقلني ،وال سيّما نن كان قد مسع مبا جرى للكثري من الرجال ،من املهالك،
واملصائب ،واملتاعب؛ بسبب أزواجهم ،أو أبنائهم الذكور.
وهكذا يف احلياة الدينيّة ،خيتار اإلكسان العاقل طريق اليقني ،فيتّخذه ز ًادا،
لكل ما يكن أن ينتفع به ،فإن مل جيد بعض ما حيتاج نليه ،يف طريق اليقني؛ فإكّه
ّ
يتدي سلوك طريق
الظن ،لكن بشرط واجب أكيد ،هو ّأال ّ
ملزم بسلوك طريق ّ
الظن نىل معارضة بعض ما وجده يف طريق اليقني.
ّ
فإن وقع التعارض بني الطريقني ،كان على اإلكسان العاقل أن خيتار طريق
الظن؛ للوصول نىل
ضطر ً
أحياان ،نىل سلوك طريق ّ
اليقني؛ كاملسافر الذي قد ي ّ
الظن ما يعارض بعض ما وجده ،من قبل،
بعض حاجاته ،فإن وجد يف طريق ّ
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الظن ،نىل طريق اليقني؛ ليسلم
يف طريق اليقني ،وجب عليه أن حييد عن طريق ّ
من املهالك.
ولذلك كان واجبًا على املسلم أن جيعل (القطعيّات اإلسالميّة) هي الطريق
األول واألفضل؛ فإن احتاج نىل بعض ما ال يستطيع أن جيده يف طريق
ّ
يتدي اعتماده
(القطعيّات) ،وجب عليه االعتماد على (الظنّـيّات) ،بشرط ّأال ّ
عليها نىل خمالفة (القطعيّات اإلسالميّة).
وملعرفة (القطعيّات اإلسالميّة) جيب االعتماد على (مثلث اليقني) ،وهو
كل ضلع منها عبارة عن صفة واجبة أكيدة ،من
مثلث مركب من ةالةة أضالعّ ،
احدا ،أو أكثر ،من هذه األضالع ،فإكّه
صفات الدليل الكايف ،فإن فقد الدليل و ً
ال يكن أن يكون كافيًا.
وأضالع (مثلث اليقني) هي:
القطعي:
 -1التقدير
ّ
كل
التقدير مبعَن بيان قدر الدليل ،أي :بيان قيمته االحتجاجيّة؛ فليس ّ
كل مسألة.
دليل -
ّ
يستدل به املستدلّون  -يكون صاحلًا لالحتجاج به ،يف ّ
أي دليل ،ما عدا دليلني اةنني،
ففي نكشاء احلكم
الشرعي ال يكن قبول ّ
ّ
املنزل ،مها :القرآن الكرمي ،والسنّة النبويّة؛ فهما دليالن شرعيّان
راجعني نىل الوحي ّ
الشرعي ،بال ريب.
قطعيّان منشئان للحكم
ّ
ّأما سائر األدلّة ،اليت يعتمد عليها املتلّفون ،قديًا وحديثًا ،فهي ليست
دليال
منشئة للحكم
الشرعي ،ونّا يكن أن يكون بعضها  -بشروط معيّنة ً -
ّ
القطعي ،دون ما سواه
فاقي
قطعيًّا كاش ًفا عن احلكم
ّ
الشرعي ،وهو اإلْجاع االتّ ّ
ّ
من اإلْجاعات املزعومة.
فإْجاع السلف على أعداد ركعات الصلوات اخلمس ليس هو الذي أكشأ
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املنزل هي اليت أكشأت
احلكم
الشرعي ،بل ن ّن السنّة النبويّة الراجعة نىل الوحي ّ
ّ
هذا احلكم (أعداد الركعات).
قطعي ،كاشف عن احلكم
وما نْجاع السلف على هذه األعدادّ ،نال دليل ّ
فإهنم ما كاكوا ليجمعوا على أعداد الركعات ،لو مل تكن حقيقة شرعيّة
الشرعي؛ ّ
ّ
ةبوات قطعيًّا ،ينع اختالفهم فيها.
اثبتة  -عندهم ً -
كشي« :وال ب ّد له من مستند؛ أل ّن أهل اإلْجاع ليست هلم رتبة
قال الزر ّ
كظرا نىل أدلّتها ومأخذها ،فوجب أن
االستقاللِ ،بةبات األحكام ،ونّا يثبتوهنا ً
يكون عن مستند؛ ألكّه لو اكعقد من غري مستند ،القتضى نةبات الشرع ،بعد
النيب  ،وهو ابطل»(.)1
ّ
ملي« :ومن اجلدير ابإلشارة يف هذا املقام :أ ّن فائدة
وقال مصطفى الز ّ
دليال
اإلْجاع  -يف حالة كون السند ًّ
النص يصبح بوساطة اإلْجاع ً
كصا  -هي أ ّن ّ
ظن الثبوت ،يف أصله»(.)2
ظن الداللة ،أو ّّ
قطعيًّا على حكمه ،ونن كان ّّ
دليال
دليال منشئًا للحكم
ورأي
الشرعي ،وليس ً
الصحاِب الواحد ليس ً
ّ
ّ
قطعيًّا ،كاش ًفا عن احلكم
الشرعي؛ وال سيّما عند اختالف الصحابة .ونّا يع ّده
ّ
دليال كاش ًفا.
دليال ظنّـيًّا كاش ًفا ،وال يع ّده آخرون ً
بعض املتلّفني ً
حجة؟ روايتان،
قال أبو الوفاء ابن عقيل« :ولنا يف قول
الصحاِب ،هل هو ّ
ّ
حبجة؛ ألكّه جمتهد ،وليس مبعصوم ،وال ِنوع من خالفه ،فهو
أصحهما :أكّه ليس ّ
ّ
كسائر اجملتهدين»(.)3
حجة" ،فإّا
وقال ابن تيميّة« :ومن قال من العلماء" :ن ّن قول
الصحاِب ّ
ّ
( )1البحر احمليط يف أصول الفقه.191/1 :
( )2أصول الفقه يف كسيجه اجلديد.123 :
( )3الواضح يف أصول الفقه.35/9 :
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كص خيالفه؛ مثّ نذا اشتهر ،ومل
قاله ،نذا مل خيالفه غريه من الصحابة ،وال عرف ّ
اري" ،نذا عرف ّأهنم
ينكروه ،كان نقر ًارا على القول .فقد يقال" :هذا نْجاع نقر ّ
قرون على ابطل .و ّأما نذا مل يشتهر ،فهذا
أقروه ،ومل ينكره أحد منهم ،وهم ال ي ّ
ّ
"حجة" .و ّأما نذا عرف أكّه خالفه ،فليس
نن عرف أ ّن غريه مل خيالفه ،فقد يقالّ :
حبجة ،ابالتّفاق .و ّأما نذا مل يعرف هل وافقه غريه ،أو خالفه ،مل جيزم أبحدمها.
ّ
احلجة يف سنّة رسول هللا  ،ال فيما
ومت كاكت السنّة ّ
تدل على خالفه ،كاكت ّ
خيالفها ،بال ريب ،عند أهل العلم»(.)1
ملي« :اآلراء اخلالفيّة املذكورة وأمثاهلا ،اليت ذهب نليها
وقال مصطفى الز ّ
األول
بعض األصوليّني والفقهاء ،منها شكليّة (لفظيّة) ،كاخلالف بني الرأيني ّ
()2
احلجة امللزمة لغريه ،واملنشأة
حبجة مطل ًقا" أراد ّ
والثاين؛ أل ّن من قال" :نكّه ليس ّ
للحكم
احلجيّة هبذا املعَن ،ال
دليال شرعيًّا،
الشرعي ،ابعتباره ً
ومصدرا للحكم ،و ّ
ً
ّ
()3
حجة مطل ًقا" ،قصد
ْندها ّنال يف الكتاب ،والسنّة الثابتةّ .أما الذي قال" :نكّه ّ
النصّ َ ،س ًكا
ّ
التمسك به ،يف حالة عدم وجود ّ
ابحلجيّة شرعيّة االستناد نليه ،و ّ
حجة ملزمة ،كالقرآن والسنّة ،واإلْجاع ،نّا هو مصدر كاشف
اختيارًًّي ،فهو ليس ّ
حلكم مصدره
احلقيقي ،غريه ،شأكه شأن بقيّة املصادر الكاشفة املختلف فيها.
ّ
جمرد أتريخ ،ال يوجب املناقشة،
ومنها ما مضى عليه الزمن ،واكتهى وقته ،وأصبح ّ
الصحاِب ذاته ،بل
احلجيّة ليست يف قول
كالرأي األخري .ومنها ما ّ
يدل على أ ّن ّ
ّ
الصحاِب ،كما يف الرأي الثالث»(.)1
النص الذي اطّلع عليه
يف ّ
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.211/1 :
( )2كذا يف املطبوع ،والصواب( :املنشئة).
مثال( :فقصد).
(أما) ابلفاء ،فيقال ً
( )3كذا يف املطبوع ،والصواب أن يبدأ جواب ّ
( )1أصول الفقه يف كسيجه اجلديد.123 :
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فإهنم ليسوا مبعصومني من اخلطإ،
وكذلك نذا كان الرأي لعدد من الصحابةّ ،
نْجاعا اتّفاقيًّا قطعيًّا؛ فتكون العصمة إلْجاعهم ،ال ألفرادهم،
ّنال نذا أْجعوا كلّهم ً
دليال منشئًا
دليال قطعيًّا كاش ًفا عن احلكم
الشرعي ،وليس ً
ويكون نْجاعهم هذا ً
ّ
الشرعي.
للحكم
ّ
قال ابن تيميّة« :و ّأما الغلط ،فال يسلم منه أكثر الناس ،بل يف الصحابة
أحياان ،وفيمن بعدهم»(.)1
من قد يغلط ً
كل واحد من
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وهم مع ذلك ،ال يعتقدون أ ّن ّ
الصحابة معصوم ،عن كبائر اإلةـم ،وصغائره؛ بل تـجوز عليهم الذكوب ،فـي
اجلملة.)2(»...
أي متلّف  -كائنًا من كان  -أدَ قيمة
ومن ابب أوىل ،ليس لرأي ّ
احتجاجيّة ،يف نكشاء احلكم
الشرعي ،وال يف الكشف عنه.
ّ
ونّا تكون قيمة املتلّف ،يف تعليم الناس األدلّة الشرعيّة القطعيّة ،من القرآن
الكرمي ،والسنّة النبويّة ،فمن وفّقه هللا  ،نىل ذلك ،فهو ابب من أبواب املعرفة
اإلسالميّة ،ومدخل من مداخل الكنوز اإلسالميّة.
األئمة ،كالفقهاء األربعـة ،وغيـرهم؛
قـال ابن تيميّة« :و ّأما أقوال بعض ّ
حج ـة الزمـ ـة ،وال نجـماعـًا ،ابتّـفـاق الـمسلميـن؛ بـل قـ ـد ةـبـت عنهـم ،
فليـس ّ
أكـّهم كـهـ ـوا الناس ،ع ـن تقليدهـم؛ وأم ـروا  -نذا رأوا ق ـ ًوال ،فـي الكتاب ،والسـ ـنّـة،
دل عليـه الكتـاب ،والسنّة ،ويدعـوا أقوالـهم.
أقـوى م ـن قولـهم  -أن أيخـذوا ،بـمـا ّ
األئمـ ـة األربع ـة ،ال ي ـزال ـون ،نذا ظه ـر لـهم داللـة
ولـهذا كان األكـاب ـر ،م ـن أتب ـاع ّ
( )1جمموعة الفتاوى.113/1 :
( )2جمموعة الفتاوى.112/3 :
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الكتاب ،أو السـنّة ،على م ـا يـخالف ق ـول متبوعهم ،اتّبعوا ذلك»(.)1

القطعي:
 -2التصدير
ّ
وما على
التصدير مبعَن كسبة صدور الدليل ،نىل من كسب نليه .وهو عم ً
قطعي.
قطعي ،وتصدير غري ّ
قسمني :تصدير ّ
ويعنينا من األدلّة يف هذا املقام:
 -1الدليل القرآينّ.
النبوي.
 -2الدليل ّ
قطعي الثبوت) ،بال خالف.
ّ
قطعي التصدير ( ّ
فأما الدليل القرآينّ ،فهو ّ
وجيب االحرتاز من القراءات املنسوبة ،نىل ّقراء القرآن الكرمي؛ فليست كلّها
قطعيّة التصدير ،وال سيّما القراءات الشاذّة.
النبوي ،فاملنسوب نليه قسمان:
و ّأما الدليل ّ

قطعا.
قطعي التصدير ،وهو الذي
ّ
يستحق اسم (السنّة النبويّة)ً ،
أ -منسوب ّ

يسمى :حديث اآلحاد ،أو حديث
قطعي التصدير ،وهو ما ّ
ب -منسوب غري ّ

الواحد ،أو أخبار اآلحاد ،أو خرب الواحد.
وجيب الـحذر  -فـي هذا القسم  -من القطع بنسبته ،نىل السنّة النبويّة،
وال سيّما عند معارضة املتون اآلحاديّة ،للقطعيّات اإلسالميّة ،أو عند حصول
التعارض ،بني املتون اآلحاديّة ،أكفسها.
القطعي:
 -3التفسار
ّ
طعي،
التفسري هو بيان داللة الدليل ،وهو ً
عموما على قسمني :تفسري ق ّ
قطعي.
وتفسري غري ّ
( )1جمموعة الفتاوى.11/21 :
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املفسرين للنصوص القرآكيّة صحيحة قطعيّة ،بل َثّة
كل تفسريات ّ
وليست ّ
تستحق اسم التفسري؛ فما هي ّنال حتريفات شيطاكيّة.
تفسريات ال
ّ
تسمى (شروح احلديث)؛ فليست
وكذلك تفسريات املتون احلديثيّة ،اليت ّ
شروحا صحيحة قطعيّة.
كلّها ً
املفسر شرطني رئيسني:
وال يكون التفسري قطعيًّاّ ،نال نذا ح ّقق ّ

احلسيّة،
املفسر،
اعتمادا ًّ
ً
اتما ،على القطعيّات :الشرعيّة ،والعقليّة ،و ّ
أ -أن يعتمد ّ
والتارخييّة ،والعلميّة ،واللغويّة.
اتما ،عن الظنّـيّات ،وما دون الظنّـيّات ،اليت تنسب
ابتعادا ًّ
املفسرً ،
ب -أن يبتعد ّ
احلس ،والتاريخ ،والعلم ،واللغة.
نىل الشرع ،والعقل ،و ّ
احلق؛ ألكّه قد
املفسر قد سلم من خمالفة ّ
وبتحقيق هذين الشرطني يكون ّ
أكتج تفسريين سليمني ،ال اثلث هلما:
أ -التفسار الواجب :هو التفسري الذي جيب على العلماء بياكه؛ أل ّن الناس
املنزل.
حيتاجون نليه؛ من أجل الفهم السليم للوحي ّ

ب -التفسار املمكن :هو التفسري الذي يستطيع العلماء نكتاجه ،ابالعتماد على
األدلّة القطعيّة املتاحة (املمكنة)؛ ولذلك يكتفون به ،ويتجنّبون اخلوض فيما ال
يكنهم الوصول نليه.
فإن خاض بعض املتلّفني ،فيما وراء هذين التفسريين؛ فال ريب يف ّأهنم
سيخطئون ،يف معظم تفسرياهتم؛ وال سيّما حني خيوضون ،فيما ال طاقة هلم،
مبعرفته ،وحني يعتمدون ،على األدلّة الواهية ،وحني يتّبعون أهواءهم؛ لنصرة
مذاهبهم ،وحني يشغلون الناس بتفسرياهتم السقيمة ،وحتريفاهتم العقيمة.
يفسر الوحي املنّزل،
كل االحتياط ،وهو حياول أن ّ
فعلى ّ
املفسر أن حيتاط ّ
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وال سيّما القرآن الكرمي؛ وذلك أبن يتجنّب املشكوك فيه ،واملطعون فيه ،واملظنون،
واملوهوم ،واجملهول.
وعليه أن يتجنّب التقحم ،فال خيوض يف حماولة تفسري ما ال طاقة له به،
التعصب هو الذي دعاه
فليس كالم اخلالق ككالم املخلوق؛ وال سيّما نذا كان ّ
نىل التقحم؛ كصرة ملذهبه.
يتدي
فإن اضطّر اضطر ًارا ً
ابلظن ،فليكن ذلك مبا ال ّ
شديدا ،نىل التفسري ّ
ظن منه ،حيتمل اخلطأ ،وليس
ليصرح يف تفسريه ،أب ّن ذلك ٌّ
نىل خمالفة القطعيّات ،و ّ
تبني له
ابلتفسري
القطعي ،الذي ال ريب فيه ،وأكّه مستع ّد لالعرتاف خبطئه ،نذا ّ
ّ
الصواب ،ولو كان الصواب خبالف مذهبه.
ومن هنا ،كان العمل حبديث اآلحاد  -يف الفروع العمليّة  -واجبًا ،لكن
كل الوجوب ،هي:
بعد حت ّقق ستّة شروط واجبةّ ،
ماسة مشروعة ،حبيث
 -1أن تكون احلاجة  -نىل العمل حبديث اآلحاد ّ -
تتعطّل بعض املصاحل املشروعة ،يف حالة عدم حتقيق تلك احلاجة.
حمصورا ،يف العمل حبديث اآلحاد؛
املاسة املشروعة
 -2أن يكون حتقيق احلاجة ّ
ً
بديال ،عن ذلك احلديث ،يف القطعيّات اإلسالميّة.
حبيث ال جيد املسلم ً
 -3أن يسلم احلديث من معارضة القطعيّات الثابتة ابألدلّة القطعيّة ،وهي:

أ -القطعيّات الشرعيّة ،وتشمل النصوص القرآكيّة ،املفسرة تفس ًريا قطعيًّا ،والسنّة
تفسريا قطعيًّا.
النبويّة املتواترة ،الثابتة ً
ةبوات قطعيًّا ،واملفسرة ً
اترا،
كشيّ « :
فأما التعارض بني الكتاب والسنّة ،فإن كان اخلرب متو ً
قال الزر ّ
اترا ،فالكتاب مقدم.)1(»...
فالقول فيه كتعارض اآليتني ،ونن مل يكن متو ً
( )1البحر احمليط يف أصول الفقه.111/6 :
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أيضا« :و ّأما تعارض السنّتني ،فإن كاكتا متواترين،
كشي ً
وقال الزر ّ
آحادا ،طلب ترجيح نحدامها ،على األخرى،
فكالكتاب ،بعضه ببعض ،ونن كاكتا ً
اترا،
بطريقة؛ فإن تع ّذر ،فاخلالف يف التخيري ،أو التساقط ،ونن كان نحدامها متو ً
آحادا ،فاملتواتر»(.)1
واألخرى ً

كل زمان ومكان؛ خبالف
ب -القطعيّات العقليّة ،اليت اتّفقت عليها العقول ،يف ّ
ألهنا تتأةّر ابختالف عقول األفراد،
العقليّات النّسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ ّ
واختالف أهوائهم ،واختالف الزمان ،واختالف املكان.
فكل حديث رأيته خيالف املعقول ،أو يناقض األصول،
قال ابن
ّ
اجلوزيّ « :
فاعلم أكّه موضوع ،فال تتكلّف اعتباره»(.)2
وقال ابن تيميّة« :فيأخذ املسلمون ْجيع دينهم ،من االعتقادات،
األمة،
والعبادات ،وغري ذلك ،من كتاب هللا ،وسنّة رسوله ،وما اتّفق عليه سلف ّ
أئمتها ،وليس ذلك خمال ًفا للعقل الصريح؛ فإ ّن ما خالف العقل الصريح ،فهو
وّ
ابطل ،وليس يف الكتاب والسنّة واإلْجاع ابطل ،ولكن فيه ألفاظ قد ال يفهمها
ابطال؛ فاآلفة منهم ،ال من الكتاب،
بعض الناس ،أو يفهمون منها معَن ً
والسنّة»(.)3
وقال ابن القيّم« :والتقسيم الصحيح أن يقال :نذا تعارض دليالن :مسعيّان،
ونما
مسعي
ونما أن يكوان ظنّـيّنيّ ،
فإما أن يكوان قطعيّنيّ ،
وعقلي؛ ّ
ّ
أو عقليّان ،أو ّ
فأما القطعيّان ،فال يكن تعارضهما يف
أن يكون أحدمها قطعيًّا ،واآلخر ظنّـيًّاّ .
قطعا؛ فلو تعارضا،
األقسام الثالةة؛ أل ّن الدليل
القطعي :هو الذي يستلزم مدلولهً ،
ّ
( )1البحر احمليط يف أصول الفقه.111/6 :
( )2املوضوعات.191/1 :
( )3جمموعة الفتاوى.261/11 :
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يشك فيه أحد من العقالء .ونن كان أحدمها
لزم اجلمع بني النقيضني ،وهذا ال ّ
القطعي ،سواء كان عقليًّا ،أو مسعيًّا .ونن كاان
تعني تقدمي
قطعيًّا ،واآلخر ظنّـيًّاّ ،
ّ
ْجيعا ظنّـيّني ،صران نىل الرتجيح ،ووجب تقدمي الراجح منهما ،مسعيًّا كان ،أو
ً
عقليًّا .فهذا تقسيم واضح ،متّفق على مضموكه ،بني العقالء»(.)1
معقوال
أيضا« :فال يعارض السمع الصحيح الصريح ّنال ً
وقال ابن القيّم ً
فاسدا ،تنتهي مق ّدماته نىل املكابرة ،أو التقليد ،أو التلبيس ،واإلْجال .وقد تدبّر
ً
أكصار هللا ورسوله وسنّته هذا؛ فما وجدوا  -حبمد هللا  -العقل الصريح يفارق
النقل الصحيح ،أص ًال؛ بل هو خادمه ،وصاحبه ،والشاهد له؛ وما وجدوا العقل
املعارض له ّنال من أفسد العقول ،وأسخفها ،وأش ّدها منافاة ،لصريح العقل،
وصحيحه»(.)2
كل زمان ومكان؛ خبالف
ج -القطعيّات ّ
احلسيّة ،اليت اتّفقت عليها احلو ّ
اس ،يف ّ
اس األفراد،
احلسيّات النّسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ أل ّهنا تتأةّر ابختالف حو ّ
ّ
واختالف أهوائهم ،واختالف الزمان ،واختالف املكان.
كل طبقة من الطبقات،
د -القطعيّات التارخييّة ،اليت كقلت بطريق التواتر ،يف ّ
خبالف التارخييّات النّسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي أخبار اختالفيّة ،يغلب
ويقل فيها الصدق والفهم.
عليها الكذب والوهمّ ،

ه -القطعيّات العلميّة ،الثابتة ابألدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة ،خبالف
النظرًّيت العلميّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي ختمينات ظنّـيّة ،والكثري منها
يتّضح بطالكه ،مبرور الزمان ،وتق ّدم اإلكسان يف العلوم التجريبيّة.
( )1الصواعق املرسلة.131/3 :
( )2الصواعق املرسلة.613/2 :
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ةبوات قطعيًّا؛ خبالف
و -القطعيّات اللغويّة ،وهي أصول اللغة العربيّة ،الثابتة ً
فإهنا ليست من القطعيّات اللغويّة.
اآلراء اللغويّة االختالفيّة؛ ّ

 -1أن يسلم احلديث من معارضة حديث آخر ،أقوى منه ،أو بدرجة ّقوته .ويف
هذه احلالة يلجأ املتلّفون نىل الرتجيح .وال ريب يف أ ّن ترجيح أحد احلديثني على
اآلخر ،يلزم منه الدعوة نىل ترك العمل ابحلديث املرجوح منهما.
املرجح أ ّن أحد احلديثني منسوخ ابآلخر،
ومن وجوه الرتجيح أن ي ّدعي ّ
ولذلك ال يعمل مبقتضاه.
قال ابن تيميّة« :واخلرب الواحد ،نذا خالف املشهور املستفيض ،كان شاذًّا،
منسوخا»(.)1
وقد يكون
ً
كصان ،فإن كاان من أخبار اآلحاد،
كشي« :قال سليم :نن تعارض ّ
وقال الزر ّ
ونال ق ّدم أحدمها على اآلخر ،بضرب من
املتأخرّ ،
وعلم تق ّدم أحدمها ،كسخه ّ
الرتجيح.)2(»...
النيب  ،بصفته النبويّة التبليغيّة،
 -5أن يكون حديث اآلحاد
ً
منسواب نىل ّ
حصرا ،ال بصفته البشريّةّ .أما نذا كان
النيب  ،بصفته البشريّة ،أو
ً
ً
منسواب نىل ّ
منسواب نىل غريه ،من الصحابة ،أو التابعني ،فال جيب العمل به.
كان
ً
قال ابن ابزّ « :أما من أمور الدكيا ،فقد يقع اخلطأ ،مثّ ينبه على ذلك؛
ضره
مر على ْجاعة يل ّقحون النخل ،فقال" :ما أظنّه ي ّ
النيب  ،ل ّـما ّ
كما وقع من ّ
شيصا ،فأخربوه  ،فقال " :نّا قلت
فلما تركوه ،صار ً
لو تركتموه"ّ ،
فإين مل
من ،وأكتم أعلم أبمر دكياكمّ ،أما ما أخربكم به عن هللا ّ ،
ذلك ظنًّا ّ
( )1جمموعة الفتاوى.61/22 :
( )2البحر احمليط يف أصول الفقه.112/6 :
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فبني  أ ّن الناس أعلم أبمور
أكذب على هللا" .رواه مسلم يف الصحيحّ .
دكياهم ،كيف يل ّقحون النخل ،وكيف يغرسون ،وكيف يبذرون ،وحيصدونّ .أما
فإهنم معصومون من ذلك .فقول من قال :ن ّن
ما خيرب به األكبياء عن هللا ّ ،
النيب  خيطئ ،فهذا قول ابطل ،وال ب ّد من التفصيل ،كما ذكران»(.)1
ّ

 -6أن يتّفق املتلّفون ،كلّهم ،أو معظمهم ،على تصحيح منت احلديث ،والدعوة
سليما من األوهام واألهواء ،وال سيّما
شرحا
ً
نىل العمل به ،بعد شرحه ً
صحيحاً ،
أيضا.
نذا اتّفقوا كلّهم ،أو معظمهم ،على تصحيح نسناده ً
ّأما أحاديث اآلحاد ،اليت اتّفق املتلّفون ،كلّهم أو معظمهم ،على
ونما أن
ألهنا ّنما أن تكون
تضعيفها ،فال يكن العمل هبا؛ ّ
ً
مقطوعا بضعفهاّ ،
يكون الراجح ضعفها؛ فيكون العمل هبا خمال ًفا للمنهج السليم.
ّأما جتويز بعض املتلّفني االستشهاد ببعض األحاديث الضعيفة ،فليس على
نطالقه؛ فال يكون ذلك ،يف العقائد ،واألعمال ،ونّا يكون ذلك  -عندهم -
مقطوعا ،بوضعه،
حصرا ،وبشروط ،منهاّ :أال يكون
يف فضائل األعمال،
ً
ً
شرعي،
وال مظنو ًان به الوضع ،و ّأال يكون شديد الضعف ،و ّأال يعتقد فيه أكّه دليل ّ
مندرجا حتت أصل معروف يف الشرع.
وأن يكون
ً
قال ابن تيميّة« :وكذلك ما عليه العلماء من العمل ابحلديث الضعيف،
تج به؛
يف فضائل األعمال :ليس معناه نةبات االستحباب ابحلديث الذي ال حي ّ
شرعي .ومن أخرب عن هللا أكّه
شرعي ،فال يثبت ّنال بدليل ّ
فإ ّن االستحباب حكم ّ
شرعي ،فقد شرع من الدين ما مل أيذن
عمال من األعمال ،من غري دليل
ب ً
حي ّ
ّ
به هللا ،كما لو أةبت اإلجياب ،أو التحرمي؛ وهلذا خيتلف العلماء يف االستحباب،
متنوعة.231-231/6 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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كما خيتلفون يف غريه ،بل هو أصل الدين املشروع .ونّا مرادهم بذلك :أن يكون
بنص ،أو نْجاع ،كتالوة
العمل ِّا قد ةبت أكّه ِّا حيبّه هللا ،أو ِّا يكرهه هللاّ ،
القرآن ،والتسبيح ،والدعاء ،والصدقة والعتق ،واإلحسان نىل الناس ،وكراهة
الكذب واخلياكة ،وحنو ذلك .فإذا روي حديث يف فضل بعض األعمال املستحبّة،
وةواهبا ،وكراهة بعض األعمال ،وعقاهبا ،فمقادير الثواب والعقاب وأكواعه ،نذا
روي فيها حديث ال كعلم أكّه موضوع ،جازت روايته ،والعمل به ،مبعَن :أ ّن النفس
ترجو ذلك الثواب ،أو ختاف ذلك العقاب ،كرجل يعلم أ ّن التجارة تربــح ،لكن
ضره»(.)1
كثريا ،فهذا نن صدق ،كفعه ،ونن كذب ،مل ي ّ
بلغه ّأهنا تربــح رحبًا ً
أيضا« :وال جيوز أن يعتمد يف الشريعة على األحاديث
وقال ابن تيميّة ً
لكن أمحد بن حنبل وغريه  -من
الضعيفة ،اليت ليست صحيحة ،وال حسنة؛ ّ
جوزوا أن يروى يف فضائل األعمال ما مل يعلم أكّه اثبت ،نذا مل يعلم أكّه
العلماء ّ -
شرعي ،وروي يف فضله
كذب؛ وذلك أ ّن العمل نذا علم أكّه مشروع ،بدليل
ّ
حديث ،ال يعلم أكّه كذب ،جاز أن يكون الثواب ًّ
األئمة:
حقا ،ومل يقل أحد من ّ
نكّه جيوز أن جيعل الشيء واجبًا ،أو مستحبًّا ،حبديث ضعيف ،ومن قال هذا،
رعي،
فقد خالف اإلْجاع .وهذا كما أكّه ال جيوز أن حيرم شيءّ ،نال بدليل ش ّ
لكن نذا علم حتريه ،وروي حديث يف وعيد الفاعل له ،ومل يعلم أكّه كذب ،جاز
أن يرويه؛ فيجوز أن يروى يف الرتغيب والرتهيب ما مل يعلم أكّه كذب ،لكن فيما
رهب منه ،بدليل آخر ،غري هذا احلديث اجملهول
علم أ ّن هللا رغّب فيه ،أو ّ
حاله»(.)2
( )1جمموعة الفتاوى.11/15 :
( )2جمموعة الفتاوى.151/1 :
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ومنع متلّفون آخـرون ،من العمـل ابلـحديث الضعيف ،حتّـى فـي بـاب
صحة تلك األحاديث الضعيفة.
(الرتغيب والرتهيب)؛ لكيال ّ
العامة ّ
يتوهم ّ
لكن الذي يظهر يل :أ ّن احلديث الضعيف ال جتوز
قال ابن عثيمني« :و ّ
العامة مت ما قلت هلم
العامة ،أل ّن ّ
روايتهّ ،نال مبيـنًا ضعفه مطل ًقا ،السيّما بني ّ
النيب  قاله .وهلذا من
حديثًاّ ،
فإهنم سوف يعتقدون أكّه حديث صحيح ،وأ ّن ّ
القواعد املقررة عندهم هو :أ ّن ما قيل يف احملراب ،فهو صواب .وهذه القاعدة
العامة ،فلو أتيت هلم أبكذب حديث ،على وجه األرض ،لص ّدقوك،
مقررة عند ّ
حت لو بيّنت هلم ضعفه ،السيّما يف الرتغيب
وهلذا،
فالعامة سيص ّدقوككّ ،
ّ
وصحته.
أي حديث ،حلفظه ،دون االكتباه لدرجتهّ ،
والرتهيب ،فإ ّن ّ
العام ّي لو مسع ّ
املطهرة الصحيحة ،ما يغن عن
واحلمد هلل ،فإ ّن يف القرآن الكرمي ،والسنّة النبويّة ّ
هذه األحاديث»(.)1
وليس تصحيح آحاد من املتلّفني  -حلديث من أحاديث اآلحاد  -كافيًا
صححوه ،وال سيّما عند اختالف املتلّفني ،يف هذا
للعمل ابحلديث ،الذي ّ
ومضعف ،ومتوقّف.
مصحح،
ّ
احلديث ،بني ّ
النيسابوري) تع ّد أضعف التصحيحات،
فمثال :تصحيحات (احلاكم
ً
ّ
وال سيّما حني ينفرد بتصحيح احلديث.
قال ابن تيميّة« :و ّأما تصحيح احلاكم ملثل هذا احلديث وأمثاله ،فهذا ِّا
يصحح أحاديث ،وهي
أئمة العلم ابحلديث ،وقالوا :ن ّن احلاكم ّ
أككره عليه ّ
صحح حديث زريب بن
موضوعة مكذوبة ،عند أهل املعرفة ابحلديث ،كما ّ
وصي املسيح ،وهو كذب ابتّفاق أهل املعرفة ،كما ّبني
برَثلي :الذي فيه ذكر ّ
( )1شرح املنظومة البيقوكيّة.11 :
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يصححها،
البيهقي وابن
ذلك
اجلوزي وغريمها ،وكذا أحاديث كثرية يف مستدركهّ ،
ّ
ّ
أئمة أهل العلم ابحلديث  -موضوعة ،ومنها ما يكون موقوفًا يرفعه.
وهي  -عند ّ
جمرد تصحيح احلاكم ،ونن كان
وهلذا كان أهل العلم ابحلديث ال يعتمدون على ّ
املصححني مبنزلة الثقة الذي يكثر
يصححه ،فهو صحيح ،لكن هو يف
ّ
غالب ما ّ
يصحح احلديث أضعف من
غلطه ،ونن كان الصواب أغلب عليه .وليس فيمن ّ
تصحيحه»(.)1
ت ،فإ ّن العمل به  -يف
فإذا اتّصف حديث اآلحاد ،هبذه الصفات الس ّ
يتدى الواجبّ ،نال به ،يكون
الفروع العمليّة  -يكون واجبًا ،بال ريب؛ أل ّن ما ال ّ
قطعا.
واجبًاً ،
ومع وجوب العمل حبديث اآلحاد ،الذي اجتمعت فيه الشروط الستّة؛
صادرا من الرسول  ،كما يقطع بصدور
فإ ّن العامل به ال يكن أن يقطع بكوكه ً
يرجح ذلك ،ويعمل مبا يستطيع ،فال يرتك العمل؛ ألكّه
السنّة النبويّة املتواترة؛ ونّا ّ
مل يصل نىل درجة اليقني.
ايل« :وافهم ّأوًال أ ّان لسنا كعن ابلقبول :التصديق،
قال أبو حامد الغز ّ
ابلرد :التكذيب؛ بل جيب علينا قبول قول العدل ،ورّمبا كان كاذ ًاب ،أو غالطًا؛
وال ّ
وال جيوز قبول قول الفاسق ،ورّمبا كان صادقًا؛ بل كعن ابملقبول :ما جيب العمل
به ،وابملردود :ما ال تكليف علينا يف العمل به»(.)2

( )1جمموعة الفتاوى.153-152/1 :
( )2املستصفى.231/1 :
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ّ
االحتجاج بحديث اآلحاد في األصول
االعتقادية
ّأما االحتجاج ،حبديث اآلحاد ،يف ابب األصول؛ فإ ّن أكثر املتلّفني -
ويفرقون بني مقامني :مقام األصول
قديًا ،وحديثًا  -يرفضون هذا االحتجاجّ ،
االعتقاديّة ،ومقام الفروع العمليّة.
فالعناية ابألصول مقدمة على العناية ابلفروع؛ أل ّن الفرع نذا اهندم ،فإ ّن
اهندامه لن يتةّر يف ةبوت األصل؛ خبالف األصل ،فإكّه نذا اهندم ،اهندمت -
كل الفروع ،اليت تقوم عليه.
ابهندامه ّ -
فمثال( :حترمي الزَ) هو فرع من الفروع ،وهذا الفرع قائم على ْجلة من
ً
األصول ،أبرزها:
حرم الزَ ،وهو هللا تعاىل.
 -1اإليان مبن ّ

 -2اإليان ابلكتاب املنزل ،املشتمل على حترمي الزَ ،وهو القرآن الكرمي.

النيب .
 -3اإليان ابلرسول ،الذي بلّغ الناس حترمي الزَ ،ابلقرآن ،وهو ّ

 -1اإليان ابليوم اآلخر ،الذي سيثاب فيه من جتنّب الزَ؛ طاعة هلل ،وسيعاقب
باعا هلواه.
فيه من ارتكب الزَ؛ اتّ ً
ومع أ ّن حترمي الزَ من أكرب األحكام اإلسالميّة الشرعيّة ،لكنّه مع ذلك
فرعا من الفروع الشرعيّة ،نذا وازّانه هبذه األصول األربعة؛ وال سيّما اإليان
يبقى ً
كل الفروع.
كل األصول ،و ّ
ابهلل تعاىل ،فهو أصل ّ
كل دليل من األدلّة :الشرعيّة،
ولذلك وجب اشرتاط (القطعيّة) ،يف ّ
ةباات،
احلسيّة ،والتارخييّة ،والعلميّة ،واللغويّة ،اليت تتعلّق هبذه األصول ،ن ً
والعقليّة ،و ّ
كل الوجوب.
أو كفيًا؛ وال سيّما الغيبيّات ،اليت جيب احلذر فيهاّ ،
ومن هنا اشرتطوا أن تكون األحاديث املرويّة قطعيّة الثبوت؛ لتفيد العلم،
319

الظن؛ وال سيّما نذا
آحاداّ ،
أي :القطع واليقني .فإذا كاكت ً
فإهنا ال تفيد ّنال ّ
كاكت املتون مرويّة ابملعاين اإلْجاليّة ،ال ابأللفاظ القطعيّة ،مع كون اخلالف -
قائما على اللفظ ،ال على املعَن.
يف أكثر املسائل االعتقاديّة ً -
اِب« :قلت :األصل يف هذا  -وما أشبهه من أحداث الصفات
قال اخلطّ ّ
صحته،
واألمساء  -أكّه ال جيوز ذلكّ ،نال أن يكون بكتاب انطق ،أو خرب مقطوع ب ّ
فإن مل يكوان ،فبما يثبت من أخبار اآلحاد ،املستندة نىل أصل يف الكتاب ،أو يف
بصحتها ،أو مبوافقة معاكيها ،وما كان خبالف ذلك ،فالتوقّف عن
السنّة املقطوع ّ
تأول حينئذ ،على ما يليق مبعاين األصول املتّفق
نطالق االسم به هو الواجب ،وي ّ
عليها ،من أقاويل أهل الدين والعلم ،مع كفي التشبيه فيه .هذا هو األصل الذي
كبن عليه الكالم ،وكعتمده يف هذا الباب .وذكر األصابع مل يوجد يف شيء من
الكتاب ،وال من السنّة ،اليت شرطها يف الثبوت ما وصفناه .وليس معَن اليد يف
توهم  -بثبوهتا  -ةبوت األصابع؛ بل هو توقيف
حت ي ّ
الصفات مبعَن اجلارحةّ ،
شرعي ،أطلقنا االسم فيه على ما جاء به الكتاب ،من غري تكييف ،وال تشبيه؛
ّ
فخرج بذلك عن أن يكون له أصل يف الكتاب ،أو يف السنّة ،أو أن يكون على
شيء من معاكيها»(.)1
صح نسنادها ،وكاكت
وقال أبو منصور
البغدادي« :وأخبار اآلحاد مت ّ
ّ
متوهنا غري مستحيلة ،يف العقل ،كاكت موجبة للعمل هبا ،دون العلم؛ وكاكت مبنزلة
شهادة العدول عند احلاكم ،يلزمه احلكم هبا يف الظاهر ،ونن مل يعلم صدقهم ،يف
الشهادة»(.)2
( )1أعالم احلديث.1533-1535/3 :
( )2أصول الدين.12 :
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البيهقي« :ولـهذا الوجـ ـه ،مـ ـن االحتمال ،ت ـرك أهـل النظـ ـ ـر  -م ـن
وقال
ّ
أصحابنا  -االحتجاج أبخبار اآلحاد ،يف صفات هللا تعاىل ،نذا مل يكن ملا اكفرد
منها أصل يف الكتاب ،أو اإلْجاع ،واشتغلوا بتأويله»(.)1
الرب« :واختلف أصحابنا وغريهم يف خرب الواحد العدل :هل
وقال ابن عبد ّ
ْجيعا ،أم يوجب العمل ،دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل
يوجب العلم والعمل ً
الشافعي ،وْجهور أهل الفقه
العلم منهم :أكّه يوجب العمل ،دون العلم ،وهو قول
ّ
والنظر ،وال يوجب العلم عندهم ّنال ما شهد به على هللا ،وقطع العذر مبجيئه
قطعا ،وال خالف فيه .وقال قوم كثري من أهل األةر ،وبعض أهل النظر :نكّه
ً
ابيسي ،وغريه وذكر
يوجب العلم الظاهر والعمل ً
ْجيعا ،منهم احلسني الكر ّ
ابن خوازبنداذ أ ّن هذا القول خيرج على مذهب مالك.)2(»...
البغدادي« :خرب الواحد ال يقبل يف شيء من أبواب الدين،
وقال اخلطيب
ّ
املأخوذ على املكلفني العلم هبا ،والقطع عليها ،والعلّة يف ذلك أكّه نذا مل يعلم أ ّن
اخلرب قول رسول هللا  -صلّى هللا عليه وآله وسلّم  -كان أبعد من العلم مبضموكه،
النيب  -صلّى هللا
ّ
فأما ما عدا ذلك من األحكام ،اليت مل يوجب علينا العلم ،أب ّن ّ
عليه وآله وسلّم ّ -قررها ،وأخرب عن هللا  هبا ،فإ ّن خرب الواحد فيها مقبول،
شرعا لسائر املكلفني أن يعمل به ،وذلك
والعمل به واجب ،ويكون ما ورد فيه ً
وشوال وأحكام الطالق والعتاق
حنو :ما ورد يف احلدود والك ّفارات وهالل رمضان ّ
احلج والزكاة واملواريث والبياعات والطهارة والصالة وحترمي احملظورات»(.)3
و ّ
أيضا« :وال يقبل خرب الواحد يف منافاة حكم
وقال اخلطيب
البغدادي ً
ّ
( )1األمساء والصفات.211/2 :
( )2التمهيد.5-1/1 :
( )3الكفاية يف علم الرواية.132 :
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العقل ،وحكم القرآن ،الثابت احملكم ،والسنّة املعلومة ،والفعل اجلاري جمرى السنّة،
كل دليل مقطوع به ،ونّا يقبل به فيما ال يقطع بهِّ ،ا جيوز ورود التعبّد به،
و ّ
كاألحكام اليت تق ّدم ذكران هلا ،وما أشبهها ِّا مل كذكره»(.)1
الباجي« :و ّأما خرب اآلحاد :فما قصر عن التواتر ،وذلك
وقال أبو الوليد
ّ
صحته؛ لثقة املخرب به ،أل ّن
ظن السامع له ّ
ال يقع به العلم ،ونّا يغلب على ّ
املخرب  -ونن كان ةقة  -جيوز عليه الغلط والسهو ،كالشاهد .وقال حم ّمد بن
األول عليه ْجيع الفقهاء»(.)2
خويز منداد" :يقع العلم خبرب الواحد" .و ّ
اجلوين« :ذهبت احل ْشويّة من احلنابلة ،وكتبة احلديث ،نىل
وقال أبو املعايل
ّ
ب.
أ ّن خرب الواحد العدل يوجب العلم .وهذا خزي ال خيفى مدركه على ذي ل ّ
يزل العدل الذي وصفتموه ،وخيطئ؛ فإن قالوا" :ال"،
أجتوزون أن ّ
فنقول هلتالءّ :
كان ذلك هبتًا وهت ًكا ،وخرقًا حلجاب اهليبة ،وال حاجة نىل مزيد البيان فيه.
ْجع ال يع ّدون كثرة ،ولو مل يكن
والقول القريب فيه أن قد ّ
زل من الرواة واألةبات ٌ
تبني نمكان
الغلط متصوًرا ،ملا رجع راو عن روايته .واألمر خبالف ما ختيّلوه .فإذا ّ
اخلطإ ،فالقطع ابلصدق  -مع ذلك  -حمال .مثّ هذا يف العدل يف علم هللا تعاىل،
وحنن ال كقطع بعدالة واحد ،بل جيوز أن يضمر خالف ما يظهر .وال متعلّق هلم
ّنال ظنّهم أ ّن خرب الواحد يوجب العمل .وقد تكلّمنا عليه مبا فيه مقنع»(.)3
أيضا« :و ّأما األخبار ،فاخلرب ما يدخله الصدق
وقال أبو املعايل
اجلوين ً
ّ
والكذب .واخلرب ينقسم نىل قسمني :آحاد ومتواتر .فاملتواتر ما يوجب العلم ،وهو
أن يروي ْجاعة ال يقع التواطت على الكذب من مثلهم ،نىل أن ينتهي نىل املخرب
( )1الكفاية يف علم الرواية.132 :
( )2اإلشارة يف معرفة األصول.231 :
( )3الربهان يف أصول الفقه.611-616/1 :
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عنه ،ويكون يف األصل عن مشاهدة ،أو مساع ،ال عن اجتهاد .واآلحاد هو الذي
يوجب العمل ،وال يوجب العلم»(.)1
ايل« :ونذا عرفت هذا ،فنقول :خرب الواحد ال يفيد
وقال أبو حامد الغز ّ
بكل ما كسمع .ولو ص ّدقنا وق ّدران
العلم ،وهو معلوم ابلضرورة ،فإ ّان ال كص ّدق ّ
تعارض خربين ،فكيف كص ّدق ابلض ّدين؟ وما حكي عن احمل ّدةني ،من أ ّن ذلك
علما؛
يوجب العلم ،فلعلّهم أرادوا أكّه يفيد العلم ،بوجوب العمل ،أو مسّوا ا ّ
لظن ً
وهلذا قال بعضهم" :يورث العلم الظاهر" ،والعلم ليس له ظاهر وابطن ،ونّا هو
الظن.)2(»...
ّ
اجلوزي« :ورأيت من أصحابنا من تكلّم يف األصول ،مبا ال
وقال ابن
ّ
يصلح ،واكتدب للتصنيف ةالةة :أبو عبد هللا بن حامد ،وصاحبه القاضي،
وابن الزاغوينّ؛ فصنّفوا كتبًا شاكوا هبا املذهب .ورأيتهم قد كزلوا نىل مرتبة العو ّام؛
احلس ،فسمعوا أ ّن هللا تعاىل خلق آدم على صورته؛
فحملوا الصفات على مقتضى ّ
اسا،
ووجها ز ً
فأةبتوا له صورةً ،
وفما ،وهلوات ،وأضر ً
ائدا على الذات ،وعيننيً ،
وأضواء لوجهه ،هي السبحات ،ويدين ،وأصابع ،و ًّ
وصدرا،
كفا،
وخنصرا ،ونهب ًاماً ،
ً
س،
وفخ ًذا ،وساقني ،ورجلني .وقالوا :ما مسعنا بذكر الرأس .وقالوا :جيوز أن ي ّ
س ،ويدين العبد ،من ذاته .وقال بعضهم :ويتن ّفس .مثّ يرضون العو ّام ،بقوهلم:
وي ّ
ال كما يعقل»(.)3
أيضا« :الثالثّ :أهنم أةبتوا هلل تعاىل صفات ،وصفات
وقال ابن
اجلوزي ً
ّ
اجملسم:
ّ
احلق ال تثبت ّنال مبا يثبت به الذات من األدلّة القطعيّة .وقال ابن حامد ّ
( )1منت الورقات.19 :
( )2املستصفى.212/1 :
( )3دفع شبه التشبيه.111-31 :
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رد ما يتعلّق به ابألخبار الثابتة ،فهل يكفر؟ على وجهني ،وقال :غالب
من ّ
الكف،
أصحابنا على تكفري من خالف األخبار ،يف الساق ،والقدم ،واألصابع ،و ّ
ألهنا عندان توجب العلم .قلت :هذا قول
وكظائر ذلك؛ ونن كاكت أخبار آحاد؛ ّ
من ال يفهم الفقه ،وال العقل.)1(»...
يفرقوا ،بني حديث مرفوع ،نىل
وقال ابن
اجلوزي ً
ّ
أيضا« :اخلامسّ :أهنم مل ّ
اتبعي؛ فأةبتوا هبذا ما أةبتوا
النيب  ،وبني حديث موقوف ،على
ّ
صحاِب ،أو ّ
ّ
()2
هبذا» .
ازي« :والعجب من احل ْشويّة أ ّهنم يقولون :االشتغال بتأويل
وقال الفخر الر ّ
ابلظن يف
اآلًيت املتشاهبة غري جائز؛ أل ّن تعيني ذلك التأويل مظنون ،والقول ّ
القرآن ال جيوز ،مثّ ن ّهنم يتكلّمون يف ذات هللا تعاىل وصفاته ،أبخبار اآلحاد ،مع
جيوزوا تفسري ألفاظ القرآن ،ابلطريق
ّأهنا يف غاية البعد عن القطع واليقني ،ونذا مل ّ
احلق تعاىل ،ويف صفاته ،مبجّرد
املظنون ،فألن يتنعوا عن الكالم  -يف ذات ّ
الرواًيت الضعيفة  -أوىل»(.)3
التمسك خبرب الواحد ،يف معرفة هللا تعاىل،
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
أيضاّ « :أما ّ
التمسك
فغري جائزّ .
ويدل عليه وجوهّ :
األول :ن ّن أخبار اآلحاد مظنوكة ،فال جيوز ّ
هبا ،يف معرفة هللا تعاىل ،وصفاته .ونّا قلناّ :نهنا مظنوكة؛ وذلك أل ّان أْجعنا على
جائزا،
أ ّن الرواة ليسوا معصومني ...ونذا مل يكوكوا معصومني ،كان اخلطأ عليهم ً
معلوما ،بل مظنو ًان .فثبت أ ّن
والكذب عليهم ً
جائزا ،وحينئذ ال يكون صدقهم ً
خب ـر الواحد مظنون ،فوج ـب ّأال يـج ـوز التمسك به ...ترك العم ـل ،فـي ف ـروع
( )1دفع شبه التشبيه.111 :
( )2دفع شبه التشبيه.116 :
( )3أساس التقديس.216 :
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الظن  -فوجب أن يبقى يف مسائل األصول على
الش ـريعة  -أل ّن املطلوب فيها ّ
هذا األصل»(.)1
النووي« :و ّأما خرب الواحد ،فهو ما مل يوجد فيه شروط املتواتر ،سواء
وقال
ّ
احدا ،أو أكثر؛ واختلف يف حكمه ،فالذي عليه ْجاهري املسلمني
كان الراوي له و ً
من الصحابة والتابعني ،فمن بعدهم من احمل ّدةني والفقهاء وأصحاب األصول :أ ّن
الظن ،وال يفيد
خرب الواحد الثقة ّ
حجة من حجج الشرع ،يلزم العمل هبا ،ويفيد ّ
العلم.)2(»...
أيضا« :وذهبت طائفة من أهل احلديث نىل أكّه يوجب العلم،
وقال
النووي ً
ّ
وقال بعضهم :يوجب العلم الظاهر ،دون الباطن .وذهب بعض احمل ّدةني نىل أ ّن
لبخاري ،أو صحيح مسلم تفيد العلم ،دون غريها من
اآلحاد اليت يف صحيح ا
ّ
اآلحاد .وقد ق ّدمنا هذا القول ،ونبطاله يف الفصول .وهذه األقاويل كلّها سوى
للحس؛ وكيف
قول اجلمهور ابطلة ...و ّأما من قال يوجب العلم ،فهو مكابر
ّ
متطرق نليه،
حيصل العلم ،واحتمال الغلط والوهم والكذب  -وغري ذلك ّ -
وهللا أعلم»(.)3
الظن ،والشارع نّا
وقال
اإلسنوي« :أل ّن اآلحاد نن أفادت ،فإّا تفيد ّ
ّ
الظن ،يف املسائل العمليّة ،وهي الفروع ،دون العلميّة ،كقواعد أصول الدين،
أجاز ّ
األكباري ،شارح الربهان ،عن العلماء قاطبة؛
وكذلك قواعد أصول الفقه ،كما كقله
ّ
وذلك لفرط االهتمام ابلقواعد.)1(»...
( )1أساس التقديس.219 :
النووي.131/1 :
( )2صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.132-131/1 :
( )3صحيح مسلم بشرح
ّ
( )1هناية السول.163 :
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وقال مشس الدين الكرماينّ"« :ابب ما جاء يف نجازة خرب الواحد".
حبجيّته .واخلرب على كوعني :متواتر وهو
واإلجازة هو اإلكفاذ والعمل به ،والقول ّ
ما بلغت روايته يف الكثرة مبلغًا ،أحالت العادة تواطتهم على الكذب ،وضابطه
احدا ،أو
نفادة العلم؛ وواحد وهو ما ليس كذلك ،سواء كان املخرب به
شخصا و ً
ً
أشخاصا كثرية ،حبيث رّمبا أخرب بقضيّة مئة كفس ،وال يفيد العلم ،فال خيرج عن
ً
كوكه خرب واحد .وقيل ةالةة أكواع :متواتر ،ومستفيض  -وهو ما زاد كقلته على
ةالةة  -وآحاد .فغري املتواتر عند هذا القائل ينقسم نىل قسمني .و"الصدوق":
عدال ،وهو من
هو بناء املبالغة ،وغرضه أن يكون له ملكة الصدق ،يعن يكون ً
ابب نطالق الالزم ،ونرادة امللزوم ،ونّا ذكر األذان والصالة وحنومها؛ ليعلم أ ّن
االعتقادًيت»(.)1
نكفاذه نّا هو يف العمليّات ،ال يف
ّ

البخاري بشرح الكرماينّ.11/29 :
( )1صحيح
ّ
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ّ
الغلو
آفة
إن قيل :كيف تستنكرون غ ّلو املسيحيّني يف (املسيح) ،وبعض املنسوبني
بكل ما يوصف
نىل (اإلسالم) يغلون يف بعض الرجال ،وبعض النساء؛ فيصفوهنم ّ
يصرح بتفضيلهم على األكبياء ،ومنهم من جيعلهم يف منزلة
به األكبياء ،ومنهم من ّ
فوق املنزلة البشريّة ،فينسب نليهم علم الغيب ،والوالية التكوينيّة؟!
منسواب نىل
كل الذم ،سواء أكان صاحبه
ً
قلتّ :
الغلو يف الدين مذمومّ ،
الغلو.
(اإلسالم) ،أم كان
ً
منسواب نىل غريه؛ وال سيّما هذا النوع من ّ
الغلو ،وليست
وليست كسبة بعض الغالة نىل (اإلسالم) ً
دليال على ّ
صحة ّ
الغلو جرية تتعلّق أبصحاهبا،
الغلو
ً
مرضي يف (اإلسالم)؛ فإ ّن ّ
دليال على أ ّن ّ
ّ
الغلو ،ومن الغالة.
و(اإلسالم) بريء من ّ
وسائر املتلّفني املنسوبني نىل (اإلسالم) خيالفون الغالة ،ويطعنون فيهم؛
غلوهم ،ويذكرون األدلّة الكثرية على بطالن ما هم عليه.
بسبب ّ
البغدادي« :وْجيع فرق الغالة منهم خارجون عن فرق
قال أبو منصور
ّ
اإلسالم»(.)1
االئمة ،وأابحوا
وقال أبو منصور ً
أيضاّ « :
فأما غالهتم الذين قالوا ِبهليّة ّ
حمرمات الشريعة ،وأسقطوا وجوب فرائض الشريعة ،كالبياكيّة ،واملغرييّة ،واجلناحيّة،
واملنصوريّة ،واخلطّابيّة ،واحللوليّة ،ومن جرى جمراهم؛ فما هم من فرق اإلسالم،
ونن كاكوا منتسبني نليه»(.)2
( )1الفرق بني الفرق.21 :
( )2الفرق بني الفرق.21-23 :
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توهم يف كبيّنا أو غريه من األكبياء شيئًا من األلوهيّة
وقال ابن تيميّة« :فمن ّ
والربوبيّة ،فهو من جنس النصارى ،ونّا حقوق األكبياء ما جاء به الكتاب والسنّة
عنهم»(.)1
أيضا« :فيعلم أ ّن املنتسب نىل اإلسالم ،أو السنّة  -يف
وقال ابن تيميّة ً
حت ي ّدعي السنّة من ليس
هذه األزمان  -قد يرق ً
أيضا من اإلسالم ،والسنّةّ ،
ذمه هللا تعاىل يف
الغلو الذي ّ
من أهلها ،بل قد مرق منها ،وذلك أبسباب ،منهاّ :
كتابه.)2(»...
أيضا« :وكان السلف يرون أ ّن من احنرف من العلماء عن
وقال ابن تيميّة ً
الصراط املستقيم ،ففيه شبه من اليهود ،ومن احنرف من العبّاد ،ففيه شبه من
النصارى ،كما يرى يف أحوال منحرفة أهل العلم ،من حتريف الكلم عن مواضعه،
ابلرب وكسيان أكفسهم ،وغري
وقسوة القلوب ،والبخل ابلعلم ،والكرب ،وأمر الناس ّ
الغلو يف األكبياء
ذلك؛ وكما يرى يف منحرفة أهل العبادة واألحوال ،من ّ
والصاحلني ،واالبتداع يف العبادات ،من الرهباكيّة والصور واألصوات»(.)3
أيضا« :و ّأما من ابتدع دينًا مل يشرعوه ،فرتك ما أمروا به،
وقال ابن تيميّة ً
الغلو يف
من عبادة هللا وحده ،ال شريك له ،واتّباع كبيّه ،فيما شرعه ّ
ألمته ،وابتدع ّ
األكبياء والصاحلني ،والشرك هبم؛ فإ ّن هذا تتلعّب به الشياطني»(.)1
الغلو ابلطائفتني نىل أن جيعلوا بعض من
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وقد بلغ ّ
كل
النيب ،وأفضل منه ،ونن زاد األمر جعلوا له ً
كوعا من اإلهليّة ،و ّ
غلوا فيه ،مبنزلة ّ
( )1جمموعة الفتاوى.92/1 :
( )2جمموعة الفتاوى.231/3 :
( )3جمموعة الفتاوى.91/1 :
( )1جمموعة الفتاوى.125/1 :
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هذا من الضالالت اجلاهليّة ،املضاهية للضالالت النصراكيّة؛ فإ ّن يف النصارى من
ذمهم هللا عليه يف القرآن؛ وجعل ذلك عربة
الغلو يف املسيح واألحبار والرهبان ما ّ
ّ
لئال كسلك سبيلهم»(.)1
لنا؛ ّ
عقائد الغالة:
اعتمادا؛
الغلو هو هجر القرآن الكرمي ،قراءة وتدبـًّرا و ً
السبب األكرب يف ّ
فقد أعرض الغالة عن (دين اآلًيت) ،واعتمدوا على (دين الرواًيت)؛ فاختلقوا
عقائد شركيّة ،وكفريّة ،تضاهي عقائد املنسوبني نىل (املسيحيّة).
صرح أحد غالة (الطائفة اإلماميّة االةن عشريّة) أب ّن قوله يف
بل لقد ّ
(االةن عشر) يفوق قول (غالة املسيحيّة) يف (املسيح) ،فقال(:)2
ما لـم تقله  -يف املســيح  -غالهتا
أان يف الورى قال لكم ،نن مل أقل
كل املخالفة ،لصريح القرآن الكرمي:
ومن أخطر عقائد الغالة املخالفةّ ،

أ -عقيدة نمامة االةن عشر.

ب -عقيدة عصمة االةن عشر.

ج -عقيدة علم االةن عشر.
د -عقيدة غيبة الثاين عشر.

هـ -عقيدة رجعة االةن عشر.
حممد رضا املظ ّفر« :كعتقد أ ّن االمامة أصل من أصول الدين ال ي ّتم
قال ّ
اإليان ّنال ابالعتقاد هبا ،وال يـجوز فيها تقليد اآلابء واألهل والـمربّني ،مهما

( )1جمموعة الفتاوى.11/11 :
( )2اكظر :مقتل احلسني (حديث كربالء).351 :
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النبوة»(.)1
عظموا وكربوا ،بل جيب النظر فيها ،كما جيب النظر يف التوحيد و ّ
كالنبوة لطف من هللا
أيضا« :كما كعتقد ّأهنا
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
ّ
النيب يف وظائفه ،من هداية
تعاىل؛ فال ب ّد أن يكون يف ّ
كل عصر نمام هاد ،خيلف ّ
للنيب من
البشر ،ونرشادهم نىل ما فيه الصالح والسعادة ،يف النشأتني ،وله ما ّ
العامة على الناس؛ لتدبري شتوهنم ومصاحلهم ،ونقامة العدل بينهم ،ورفع
الوالية ّ
للنبوة ،والدليل الذي
الظلم والعدوان من بينهم .وعلى هذا ،فاإلمامة استمرار ّ
أيضا كصب اإلمام بعد
يوجب نرسال الرسل وبعث األكبياء هو كفسه يوجب ً
ابلنص من هللا تعاىل على لسان
الرسول .فلذلك كقول :ن ّن اإلمامة ال تكون ّنال
ّ
النيب أو لسان اإلمام الذي قبله ،وليست هي ابالختيار ،واالكتخاب من الناس،
ّ
كصبوه ،ونذا شاءوا أن يعيّنوا نم ًاما هلم عيّنوه،
ينصبوا ً
أحدا ّ
فليس هلم نذا شاءوا أن ّ
ليصح هلم البقاء بال نمام ،بل "من مات ومل
ومت شاءوا أن يرتكوا تعيينه تركوهّ ،
يعرف نمام زماكه مات ميتة جاهليّة" ،على ما ةبت ذلك عن الرسول األعظم،
ابحلديث املستفيض»(.)2
أيضا« :وعليه ال جيوز أن خيلو عصر من العصور
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
من نمام مفروض الطاعة ،منصوب من هللا تعاىل؛ سواء أَ البشر أم مل أيبوا،
حاضرا أم غائبًا
وسواء انصروه أم مل ينصروه ،أطاعوه أم مل يطيعوه ،وسواء كان
ً
صح
النيب ،كغيبته يف الغار ،وال ّشعبّ ،
عن أعني الناس؛ نذ كما ّ
يصح أن يغيب ّ
أن يغيب اإلمام ،وال فرق يف حكم العقل بني طول الغيبة وقصرها»(.)3
كالنيب جيب أن يكون
أيضا« :وكعتقد أ ّن اإلمام
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
ّ
( )1عقائد اإلماميّة.91 :
( )2عقائد اإلماميّة.99-91 :
( )3عقائد اإلماميّة.99 :
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سن الطفولة
ً
معصوما من ْجيع الرذائل والفواحش ،ما ظهر منها وما بطن ،من ّ
معصوما من السهو واخلطإ
وسهوا .كما جيب أن يكون
عمدا
نىل املوتً ،
ً
ً
النيب،
والنسيان؛ أل ّن ّ
األئمة حفظة الشرع ،و ّ
القوامون عليه ،حاهلم يف ذلك حال ّ
والدليل الذي اقتضاان أن كعتقد بعصمة األكبياء هو كفسه يقتضينا أن كعتقد
األئمة ،بال فرق»(.)1
بعصمة ّ
كالنيب جيب أن يكون
أيضا« :وكعتقد أ ّن اإلمام
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
ّ
أفضل الناس يف صفات الكمال ،من شجاعة ،وكرم ،وع ّفة ،وصدق ،وعدل،
النيب هو كفسه الدليل يف اإلمام.
ومن تدبري ،وعقل وحكمة وخلق .والدليل يف ّ
ّأما علمه؛ فهو يتل ّقى املعارف ،واألحكام اإلهليّة ،وْجيع املعلومات ،من طريق
النيب ،أو اإلمام ،من قبله .ونذا استج ّد شيء ال ب ّد أن يعلمه ،من طريق اإلهلام،
ّ
توجه نىل شيء ،وشاء أن يعلمه،
ابلقوة القدسيّة ،اليت أودعها هللا تعاىل فيه ،فإن ّ
ّ
()2
كل ذلك نىل
يف
حيتاج
وال
يشتبه،
وال
،
احلقيقي ،ال خيطأ فيه
علمه على وجهه
ّ
ّ
قابال للزًيدة
الرباهني العقليّة ،وال نىل تلقينات املعلّمني ،ونن كان علمه ً
واالشتداد»(.)3
أيضا« :فلذلك كقول  -وهو ِكن يف ح ّد ذاته -
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
ابلقوة القدسيّة  -تبلغ الكمال يف أعلى
ن ّن ّقوة اإلهلام عند اإلمام  -اليت ّ
تسمى ّ
كل
درجاته ،فيكون يف صفاء كفسه القدسيّة ،على استعداد لتل ّقي املعلومات ،يف ّ
( )1عقائد اإلماميّة.96 :
الثالةي (خطئ)؛ فإذا
( )2الفعل (خيْطأ)  -هبمزة فوق األلف القائمة  -هو مضارع للفعل
ّ
ابعي (أ ْخطأ) ،فالصواب أن تكتب اهلمزة فوق
كان مراد املتلّف ،يف هذا ّ
النص :مضارع الر ّ
ًيء مهملة ،هكذا( :خيْطئ).
( )3عقائد اإلماميّة.96 :
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توجه نىل شيء من األشياء ،وأراد معرفته ،استطاع
كل حالة ،فمت ّ
وقت ،ويف ّ
القوة القدسيّة اإلهلاميّة ،بال توقّف ،وال ترتيب مق ّدمات ،وال تلقني
علمه ،بتلك ّ
معلّم ،وتنجلي يف كفسه املعلومات ،كما تنجلي املرئيّات يف املرآة الصافية ،ال
غطش فيها ،وال نهبام»(.)1
األئمة هم أولو األمر الذين أمر
حممد رضا املظ ّفر ً
أيضا« :وكعتقد أ ّن ّ
وقال ّ
هللا تعاىل بطاعتهم ،و ّأهنم الشهداء على الناس ،و ّأهنم أبواب هللا ،والسبل نليه،
األدالء عليه ،و ّأهنم عيبة علمه ،وتراْجة وحيه ،وأركان توحيده ،وخّزان معرفته،
و ّ
أماان ،ألهل األرض ،كما أ ّن النجوم أمان ،ألهل السماء.)2(»...
ولذا كاكوا ً
أيضا« :بل كعتقد أ ّن أمرهم أمر هللا تعاىل ،وهنيهم
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
عدوه .وال جيوز
وعدوهم ّ
هنيه ،وطاعتهم طاعته ،ومعصيتهم معصيته ،ووليّهم وليّهّ ،
الرد عليهم ،والر ّاد عليهم كالر ّاد على الرسول ،والر ّاد على الرسول كالر ّاد على هللا
ّ
تعاىل .فيجب التسليم هلم ،واالكقياد ألمرهم ،واألخذ بقوهلم .وهلذا كعتقد أ ّن
يصح أخذها ّنال منهم،
األحكام الشرعيّة اإلهليّة ال تستقى ّنال من ّري مائهم ،وال ّ
يطمئن بينه وبني هللا ،نىل أكّه قد
ذمة املكلف ابلرجوع نىل غريهم ،وال
وال تفرغ ّ
ّ
ّأدى ما عليه من التكاليف املفروضةّ ،نال من طريقهمّ .نهنم كسفينة كوح ،من
ركبها ْنا ،ومن ختلّف عنها غرق ،يف هذا البحر املائج الزاخر ،أبمواج الشبه
االدعاءات واملنازعات»(.)3
والضالالت ،و ّ
األئمة الذين هلم صفة اإلمامة
حممد رضا املظ ّفر ً
أيضا« :وكعتقد أ ّن ّ
وقال ّ
احل ّقة ،هم مرجعنا يف األحكام الشرعيّة ،املنصوص عليهم ابإلمامة :اةنا عشر
( )1عقائد اإلماميّة.91 :
( )2عقائد اإلماميّة.95 :
( )3عقائد اإلماميّة.93-95 :

362

كص املتق ّدم
النيب  -صلّى هللا عليه وآله ً -
ْجيعا أبمسائهم ،مثّ ّ
نماماّ ،
ً
كص عليهم ّ
منهم على من بعده.)1(»...
أيضا« :غري أ ّن الفرق بني اإلماميّة ،وغريها :هو
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
معني معروف ،ولد سنة
أ ّن اإلماميّة تعتقد أ ّن هذا املصلح
املهدي هو شخص ّ
ّ
حممد»(.)2
 296هجريّة وال يزال حيًّا؛ هو ابن احلسن
العسكري ،وامسهّ :
ّ
أيضا« :ن ّن الذي تذهب نليه اإلماميّة أخ ًذا مبا جاء
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
قوما من األموات نىل الدكيا ،يف صورهم
عن آل البيت  أ ّن هللا تعاىل يعيد ً
ذل فري ًقا آخر ،ويديل احمل ّقني من املبطلني،
عز فري ًقا ،وي ّ
اليت كاكوا عليها ،في ّ
حممد  -عليه وعليهم
واملظلومني منهم من الظاملني ،وذلك عند قيام
مهدي آل ّ
ّ
أفضل الصالة والسالم  -وال يرجع ّنال من علت درجته يف اإليان ،أو من بلغ
الغاية من الفساد ،مثّ يصريون بعد ذلك نىل املوت ،ومن بعده نىل النشور ،وما
يستح ّقوكه من الثواب أو العقاب»(.)3
أيضا« :و ّأما املناقشة الثاكية ،وهي دعوى أ ّن
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
احلديث فيها موضوع ،فإكّه ال وجه هلا؛ أل ّن الرجعة من األمور الضروريّة ،فيما
جاء عن آل البيت ،من األخبار املتواترة»(.)1
كل حال ،فالرجعة ليست من
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
أيضا« :وعلى ّ
األصول ،اليت يـجب االعتقاد بـها ،والنظر فيها ،ونكـّما اعتقادان بـها ،كان تبـ ًعا
لآلة ـار الصحيحة ،ال ـواردة عـن آل البيـت  ،الذي ـن كديـ ـن بعصمتهم ،مـ ـن
( )1عقائد اإلماميّة.69 :
( )2عقائد اإلماميّة.63 :
( )3عقائد اإلماميّة.11-11 :
( )1عقائد اإلماميّة.11 :
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الكذب ،وهي م ـن األمور الغيبيّة ،التـي أخب ـروا عنها ،وال يـمتنع وقوعها»(.)1
النيب واإلمامّ ،نال يف التسمية فقط.
فال فرق  -عند هتالء الغالة  -بني ّ
يسمى كبيًّا؛
النيب ،ولكنّه ال ّ
فاإلمام  -عندهم  -يوصف ّ
بكل ما يوصف به ّ
(النبوة) ،مع تغيري التسمية نىل (اإلمامة)؛ كما قالوا ِبابحة (الزَ)،
فقالوا ابستمرار ّ
مع تغيري التسمية نىل (املتعة)!!!
بل ذهب كثري من الغالة نىل تفضيل (االةن عشر) ،على (األكبياء) كلّهم،
حممد .)2(
النيب ّ
ابستثناء ّ
أيضا بثبوت (الوالية التكوينيّة) ،فزعموا أ ّن (االةن عشر) واسطة يف
وقالوا ً
اإلجياد ،وهبم الوجود ،وهم السبب يف اخللق ،ولوالهم ملا خلق الناس كلّهم ،ونّا
خلقوا ألجلهم ،وهم الواسطة يف اإلفاضة؛ وهلم الوالية التكوينيّة ملا دون اخلالق،
وقوته؛ لكوهنم مظاهر
املكوانت حتت نرادهتم ،ومشيئتهم ،حبول هللاّ ،
بتسخري ّ
أمسائه وصفاته ،فيكون فعلهم فعله ،وقوهلم قوله(.)3
جترده عن
قال
اخلمين« :وةبوت الوالية واحلاكميّة لإلمام (ع) ال تعن ّ
ّ
منزلته ،اليت هي له عند هللا ،وال جتعله مثل من عداه ،من احل ّكام .فإ ّن لإلمام
حممودا ،ودرجة سامية ،وخالفة تكوينيّة ،ختضع لواليتها وسيطرهتا ْجيع
مقاما
ً
ً
مقاما ،ال يبلغه ملك
ألئمتنا ً
ذرات هذا الكون .ون ّن من ضرورًّيت مذهبنا أ ّن ّ
ّ
مقرب ،وال كبـ ّي مرس ـ ـل .وبـموجب مـا لدينا ،م ـن الرواي ـات ،واألحاديث ،فإ ّن
األئمة (ع) ،كاكوا قبل هذا العامل أكو ًارا ،فجعلهم هللا
الرسول األعظم (ص) ،و ّ
( )1عقائد اإلماميّة.19-11 :
( )2اكظر :أوائل املقاالت.11 :
( )3اكظر :املكاسب والبيع ،332/2 :ومصباح الفقاهة.251-213/3 :
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بعرشه مـحدقني ،وجعل لـهم من الـمنزلة والزلفى م ـا ال يعلمه ّنال هللا»(.)1
كل الرباءة ،من هذه العقائد الباطلة؛ وبريء
وال ريب أ ّن اإلسالم بريء ّ
العامة.
كل الرباءة ،من أولياء الشيطان ،الذين اختلقوها ،وكشروها بني ّ
ّ
صحة اكتساهبم ،وال على
فاكتساب الغالة نىل (اإلسالم) ليس ً
دليال على ّ
صحة عقائدهم الباطلة؛ فإ ّن االكتساب ليس أكثر من ّادعاء وتسمية؛ والعربة
ّ
ابالدعاءات والتسميات.
ابحلقائق ،وموافقة الشريعة ،ال ّ
يستحق العذر ،من أولئك الغالة ،ومـن
وهللا  هو وحده الذي يعلم من
ّ
ال يسـ ـتح ّقه منهم؛ وهو وح ـده الذي يـحاسب الناس ،على أعماهلم ،فيثيب
الـمحسنني ،ويع ّذب الـمسيئني.
املتصوفة أمثال هذه األابطيل ،والضالالت ،يف أوليائهم.
ولغالة ّ
صوفة من
قال ابن ابز« :ومن العقائد
ّ
املضادة ّ
للحق ما يعتقده بعض املت ّ
ويتصرفون يف شتون
يسموهنم ابألولياء يشاركون هللا يف التدبري،
أ ّن بعض من ّ
ّ
ويسموهنم ابألقطاب واألواتد واألغواث ،وغري ذلك من األمساء اليت
العالـمّ ،
اخرتعوها آلهلتهم.)2(»...
الغلو ،واالحنراف عن الصراط
والفرق كبري بني (تصوف الغالة) القائم على ّ
القومي ،وخمالفة الكتاب والسنّة ،وبني (تصوف الزّهاد) القائم على الورع والتزكية
واإلحسان ،واالستقامة على الكتاب والسنّة.
خريا
ونذا أردان أن ّ
كعرب عن (التصوف الصحيح) بكلمة واحدة ،فلن ْند ً
فاملتصوفون احلقيقيّون هم (املتّقون).
من كلمة (التقوى)؛
ّ
( )1احلكومة اإلسالميّة.92 :
متنوعة.26/1 :
( )2جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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والتقوى نّا تكون ابتّباع الكتاب والسنّة ،واالبتعاد عن أحابيل الشيطان،
الغلو ،الذي ما كان له
من الشبهات والشهوات ،والبدع والضالالت؛ وال سيّما ّ
أن يقوم ،لوال األكاذيب ،اليت خيتلقها املختلقون ،ويص ّدقها املغفلون.
تويف أحد خ ّدام الغوث األعظم( ،)1وجاءت
حممد صادق
القادريّ « :
قال ّ
ّ
توجه الغوث
فتضرعت ،والتجأت نليه ،وطلبت حياة زوجها؛ ف ّ
زوجته نىل الغوثّ ،
نىل املراقبة ،فرأى يف عالـم الباطن أ ّن ملك املوت  يصعد نىل السماء ،ومعه
األرواح املقبوضة ،يف ذلك اليوم ،فقالً :ي ملك املوت ،قف ،وأعطن روح
نين أقبض األرواح ،أبمر نهلي،
خادمي ،فالن ،ومسّاه ابمسه ،فقال ملك املوتّ :
رِب؟
و ّ
أؤديها نىل ابب عظمته ،كيف يكنن أن أعطيك روح الذي قبضته أبمر ّ
فكرر الغوث عليه نعطاء روح خادمه نليه ،فامتنع من نعطائه ،ويف يده ظرف
ّ
بقوة الـمحبوبيّة،
ّ
معنوي ،كهيئة الزكبيل ،فيه األرواح املقبوضة ،فـي ذلك اليوم؛ ف ّ
فتفرقت األرواح ،ورجـعت نلـى أبداكـها ،فناجى
جـر الـزكبي ـل ،وأخ ـذه مـن ي ـده؛ ّ
رب ،أكت أعلم مبا جرى بين ،وبني حمبوبك،
ملك املوت  ربه ،وقالً :ي ّ
من ما قبضته من األرواح ،يف
فبقوة السلطنة والصولة ،أخذ ّ
ووليّك عبد القادر؛ ّ
هذا اليوم؛ فخاطبه احلق ،جل جاللهً :ي ملك املوت ،ن ّن الغوث األعظم حمبوِب،
ومطلوِب ،لـم ال أعطيته روح خادمه ،وقد راحت األرواح الكثرية من قبضتك؛
بسبب روح واحد ،فتندم هذا الوقت»(.)2
ما هذه ّنال أكذوبة واحدة ،من آالف األكاذيب الكفريّة ،والشركيّة ،اليت
املتصوفة ،وكشروها بني املغفلني منهم ،فص ّدقوها!!!
اختلقها غالة ّ
املتصوفة على (عبد القادر اجليالينّ).
( )1لقب (الغوث األعظم) يطلقه غالة ّ
( )2تفريج اخلاطر.22-21 :
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تكفيـرالصحابة
كل العقائد
لقد كان (فضل الصحابة) هو العقبة الكربى ،اليت تبطل ّ
السقيمة العقيمة اخلبيثة الفاسدة ،اليت استمسك هبا (غالة االةن عشريّة)؛ ولذلك
كاكت اخلطوة األوىل اليت قام هبا هتالء الغالة هي (تكفري الصحابة)ّ ،نال أفر ًادا
كل املخالفة.
معدودين منهم؛ فخالفوا بذلك صريح القرآن الكرميّ ،
النبوي ،الذين يعيشون يف جزيرة العرب ،على
وقد كان الناس يف العهد
ّ
ع ّدة أقسام ،أبرزها أربعة أقسام:

ابلنيب  ،وعملوا الصاحلات .وهم ةالةة فروع:
 -1املؤمنون :وهم الذين آمنوا ّ

النيب  ،ونن تفاوتوا يف ّقوة الصحبة،
أ -الصحابة :وهم املتمنون الذين صحبوا ّ
ودرجة القرب ،وطول امل ّدة ،واملالزمة ،والتقوى ،والعلم ،واالتّباع ،واإلكفاق،
واجلهاد ،والسبق ،واملسارعة يف اخلريات.
النيب ؛ بسبب صعوبة اهلجرة.
ب -املستضعفون :وهم الذين مل يصحبوا ّ
الرجال والنّساء والْولْدان ال ي ْستطيعون
قال تعاىل﴿ :نال الْم ْست ْ
ضعفني من ّ
حيلةً وال يـ ْهتدون سب ًيال﴾(.)1
النيب .
ج -املتأ ّخرون :وهم الذين آمنوا ّ
متأخرين ،ومل ّ
تتيسر هلم صحبة ّ

 -2املشركون :وهم الذين عبدوا األصنام واألواثن ،من قريش ،وسائر العرب.
 -3الكتابيّون :وهم اليهود والنصارى ،الذين كاكوا يف جزيرة العرب.

 -1املنافقون :وهم الذين تظاهروا ابإليـمان ،وأبطنوا الكف ـر ،من أهل الـمدينة،
ومن األعراب الـمحيطني ابلـمدينة ،ومن سائر العرب ،الذين تظاهروا ابإليـمان،
( )1النساء.35 :
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بعد فتح م ّكة ،واكـهزام املشركني ،يف الطائف ،وغريها من أرض العرب.
النبوي مل يكوكوا متمنني ابتداء؛ فإ ّن أكثر املتمنني كاكوا
واملتمنون يف العهد ّ
يف األصل من املشركني؛ فأخرجهم هللا  ،من الظلمات نىل النور.
وال خالف يف أ ّن بعض املشركني ،وبعض الكتابيّني ،وبعض املنافقني ،قد
اهتدوا بنور اإليان ،وصاروا من ْجلة املتمنني؛ فالعربة ابخلاَة.
قال تعاىل﴿ :أوم ْن كان مْيـتًا فأ ْحيـْيـناه وجع ْلنا له ك ًورا يْشي به يف الناس
كم ْن مثـله يف الظلمات لْيس خبارج مْنـها كذلك زيّن ل ْلكافرين ما كاكوا
يـ ْعملون﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :نن الْمنافقني يف الد ْرك ْاأل ْسفل من النار ول ْن جتد هل ْم كص ًريا.
صلحوا و ْاعتصموا ابَّلل وأ ْخلصوا دينـه ْم َّلل فأولئك مع الْم ْتمنني
نال الذين اتبوا وأ ْ
يما﴾(.)2
وس ْوف يـ ْتت اَّلل الْم ْتمنني أ ْجًرا عظ ً
وقال تعاىل﴿ :ونن م ْن أ ْهل الْكتاب لم ْن يـ ْتمن ابَّلل وما أكْزل نلْيك ْم وما
أكْزل نلْيه ْم خاشعني َّلل ال ي ْشتـرون ِبًيت اَّلل َثنًا قل ًيال أولئك هل ْم أ ْجره ْم عْند رّهب ْم
احلساب﴾(.)3
نن اَّلل سريع ْ
ابلنيب  ،وماتوا على كفرهم ،من املشركني ،والكتابيّني،
ّأما الذين كفروا ّ
أبدا؛ وال يكن أن يكون
واملنافقني؛ فال يكن أن يكوكوا من (الصحابة) ً
أبدا.
(الصحابة) منهم ً
والقرآن الكرمي شاهد على التفريق بني الذين آمنوا ،وبني الذين كفروا ،من
املشركني والكتابيّني واملنافقني.
( )1األكعام.122 :
( )2النساء.116-119 :
( )3آل عمران.133 :
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قال تعاىل﴿ :ما يـود الذين كفروا م ْن أ ْهل الْكتاب وال الْم ْشركني أ ْن يـنـزل
ضل الْعظيم﴾(.)1
علْيك ْم م ْن خ ْري م ْن ربّك ْم واَّلل خيْتص بر ْمحته م ْن يشاء واَّلل ذو الْف ْ
احلياة الدكْـيا وي ْسخرون من الذين آمنوا
وقال تعاىل﴿ :زيّن للذين كفروا ْ
والذين اتـق ْوا فـ ْوقـه ْم يـ ْوم الْقيامة واَّلل يـ ْرزق م ْن يشاء بغ ْري حساب﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :اَّلل ويل الذين آمنوا خيْرجه ْم من الظلمات نىل النور والذين
صحاب النار
كفروا أ ْولياؤهم الطاغوت خيْرجوكـه ْم من النور نىل الظلمات أولئك أ ْ
ه ْم فيها خالدون﴾(.)3
ومن أقوى األدلّة القرآكيّة ،الدالّة داللة قطعيّة ،على فضل (الصحابة):
تسع ومخسون آية ،متّصلة ،متتابعة ،من سورة التوبة ،ذكرت الك ّفار ،واملنافقني،
عظيما.
وبيّنت أ ّن هلم ً
عظيما؛ وذكرت املتمنني ،وبيّنت أ ّن هلم ةو ًااب ً
عذااب ً
قال تعاىل﴿ :والْم ْتمنون والْم ْتمنات بـ ْعضه ْم أ ْولياء بـ ْعض أيْمرون ابلْم ْعروف
ويـْنـه ْون عن الْمْنكر ويقيمون الصالة ويـ ْتتون الزكاة ويطيعون اَّلل ورسوله أولئك
سيـ ْرمحهم اَّلل نن اَّلل عز ٌيز حك ٌيم .وعد اَّلل الْم ْتمنني والْم ْتمنات جنات ْجتري م ْن
ضوا ٌن من اَّلل أ ْكبـر
ْحتتها ْاألكْـهار خالدين فيها ومساكن طيّبةً يف جنات ع ْدن ور ْ
ذلك هو الْف ْوز الْعظيمً .ي أيـها النيب جاهد الْكفار والْمنافقني وا ْغل ْظ علْيه ْم
ومأْواه ْم جهنم وبْئس الْمصريْ .حيلفون ابَّلل ما قالوا ولق ْد قالوا كلمة الْك ْفر وكفروا
ضله فإ ْن
بـ ْعد ن ْسالمه ْم ومهوا مبا ملْ يـنالوا وما كـقموا نال أ ْن أ ْغناهم اَّلل ورسوله م ْن ف ْ
يما يف الدكْـيا و ْاآلخرة وما هل ْم
يـتوبوا يك خْيـًرا هل ْم ون ْن يـتـول ْوا يـع ّذبْـهم اَّلل عذا ًاب أل ً
ضله لنصدقن
يل وال كصري .ومْنـه ْم م ْن عاهد اَّلل لئ ْن آاتان م ْن ف ْ
يف ْاأل ْرض م ْن و ّ
( )1البقرة.119 :
( )2البقرة.212 :
( )3البقرة.291 :
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ضله خبلوا به وتـول ْوا وه ْم م ْعرضون.
ولنكوكن من الصاحلني .فـلما آاته ْم م ْن ف ْ
فأ ْعقبـه ْم كفاقًا يف قـلوهب ْم نىل يـ ْوم يـ ْلق ْوكه مبا أ ْخلفوا اَّلل ما وعدوه ومبا كاكوا
ي ْكذبون .أملْ يـ ْعلموا أن اَّلل يـ ْعلم سره ْم و ْْنواه ْم وأن اَّلل عالم الْغيوب .الذين
يـ ْلمزون الْمط ّوعني من الْم ْتمنني يف الصدقات والذين ال جيدون نال ج ْهده ْم
استـ ْغف ْر هل ْم أ ْو ال ت ْستـ ْغف ْر هل ْم
فـي ْسخرون مْنـه ْم سخر اَّلل مْنـه ْم وهل ْم عذ ٌ
اب أل ٌيمْ .
ن ْن ت ْستـ ْغف ْر هل ْم سْبعني مرًة فـل ْن يـ ْغفر اَّلل هل ْم ذلك أبكـه ْم كفروا ابَّلل ورسوله واَّلل
ال يـ ْهدي الْق ْوم الْفاسقني .فرح الْمخلفون مب ْقعده ْم خالف رسول اَّلل وكرهوا أ ْن
احلّر ق ْل انر جهنم أشد
جياهدوا أب ْمواهل ْم وأكْـفسه ْم يف سبيل اَّلل وقالوا ال تـْنفروا يف ْ
ضحكوا قل ًيال ولْيـْبكوا كث ًريا جزاءً مبا كاكوا ي ْكسبون.
حًّرا ل ْو كاكوا يـ ْفقهون .فـ ْلي ْ
استأْذكوك للْخروج فـق ْل ل ْن ختْرجوا معي أب ًدا ول ْن
فإ ْن رجعك اَّلل نىل طائفة مْنـه ْم ف ْ
اخلالفني .وال تص ّل
تـقاتلوا معي عد ًّوا نكك ْم رضيت ْم ابلْقعود أول مرة فاقْـعدوا مع ْ
على أحد مْنـه ْم مات أب ًدا وال تـق ْم على قـ ْربه نكـه ْم كفروا ابَّلل ورسوله وماتوا وه ْم
فاسقون .وال تـ ْعجْبك أ ْمواهل ْم وأ ْوالده ْم نّا يريد اَّلل أ ْن يـع ّذبـه ْم هبا يف الدكْـيا وتـ ْزهق
استأْذكك
أكْـفسه ْم وه ْم كافرون .ونذا أكْزل ْ
ت سورةٌ أ ْن آمنوا ابَّلل وجاهدوا مع رسوله ْ
اخلوالف
أولو الط ْول مْنـه ْم وقالوا ذ ْران كك ْن مع الْقاعدين .رضوا أب ْن يكوكوا مع ْ
وطبع على قـلوهب ْم فـه ْم ال يـ ْفقهون .لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا أب ْمواهل ْم
اخلْيـرات وأولئك هم الْم ْفلحون .أعد اَّلل هل ْم جنات ْجتري
وأكْـفسه ْم وأولئك هلم ْ
م ْن ْحتتها ْاألكْـهار خالدين فيها ذلك الْف ْوز الْعظيم .وجاء الْمع ّذرون من ْاأل ْعراب
اب أل ٌيم.
ليـ ْتذن هل ْم وقـعد الذين كذبوا اَّلل ورسوله سيصيب الذين كفروا مْنـه ْم عذ ٌ
لْيس على الضعفاء وال على الْم ْرضى وال على الذين ال جيدون ما يـْنفقون حر ٌج
ور رح ٌيم .وال على
نذا كصحوا َّلل ورسوله ما على الْم ْحسنني م ْن سبيل واَّلل غف ٌ
الذين نذا ما أتـ ْوك لت ْحمله ْم قـ ْلت ال أجد ما أ ْمحلك ْم علْيه تـول ْوا وأ ْعيـنـه ْم تفيض
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من الد ْمع حزًان أال جيدوا ما يـْنفقون .نّا السبيل على الذين ي ْستأْذكوكك وه ْم
اخلوالف وطبع اَّلل على قـلوهب ْم فـه ْم ال يـ ْعلمون.
أ ْغنياء رضوا أب ْن يكوكوا مع ْ
يـ ْعتذرون نلْيك ْم نذا رج ْعت ْم نلْيه ْم ق ْل ال تـ ْعتذروا ل ْن كـ ْتمن لك ْم ق ْد كـبأان اَّلل م ْن
أ ْخبارك ْم وسيـرى اَّلل عملك ْم ورسوله مث تـردون نىل عامل الْغْيب والشهادة فـيـنـبّئك ْم
مبا كْنـت ْم تـ ْعملون .سي ْحلفون ابَّلل لك ْم نذا اكْـقلْبـت ْم نلْيه ْم لتـ ْعرضوا عْنـه ْم فأ ْعرضوا
س ومأْواه ْم جهنم جزاءً مبا كاكوا ي ْكسبونْ .حيلفون لك ْم لتـ ْرض ْوا
عْنـه ْم نكـه ْم ر ْج ٌ
عْنـه ْم فإ ْن تـ ْرض ْوا عْنـه ْم فإن اَّلل ال يـ ْرضى عن الْق ْوم الْفاسقنيْ .األ ْعراب أشد ك ْفًرا
وكفاقًا وأ ْجدر أال يـ ْعلموا حدود ما أكْـزل اَّلل على رسوله واَّلل عل ٌيم حك ٌيم .ومن
ْاأل ْعراب م ْن يـتخذ ما يـْنفق م ْغرًما ويـتـربص بكم الدوائر علْيه ْم دائرة الس ْوء واَّلل
يع عل ٌيم .ومن ْاأل ْعراب م ْن يـ ْتمن ابَّلل والْيـ ْوم ْاآلخر ويـتخذ ما يـْنفق قـرابت عْند
مس ٌ
ور رح ٌيم.
اَّلل وصلوات الرسول أال نكـها قـ ْربةٌ هل ْم سي ْدخلهم اَّلل يف ر ْمحته نن اَّلل غف ٌ
والسابقون ْاألولون من الْمهاجرين و ْاألكْصار والذين اتـبـعوه ْم ِب ْحسان رضي اَّلل
عْنـه ْم ورضوا عْنه وأعد هل ْم جنات ْجتري ْحتتـها ْاألكْـهار خالدين فيها أب ًدا ذلك
الْف ْوز الْعظيم .وِ ْن ح ْولك ْم من ْاأل ْعراب منافقون وم ْن أ ْهل الْمدينة مردوا على
النّفاق ال تـ ْعلمه ْم ْحنن كـ ْعلمه ْم سنـع ّذبـه ْم مرتـ ْني مث يـردون نىل عذاب عظيم.
وآخرون ْاعتـرفوا بذكوهب ْم خلطوا عم ًال صاحلًا وآخر سيّئًا عسى اَّلل أ ْن يـتوب علْيه ْم
ور رح ٌيم .خ ْذ م ْن أ ْمواهل ْم صدقةً تط ّهره ْم وتـزّكيه ْم هبا وص ّل علْيه ْم نن
نن اَّلل غف ٌ
يع عل ٌيم .أملْ يـ ْعلموا أن اَّلل هو يـ ْقبل التـ ْوبة ع ْن عباده
صالتك سك ٌن هل ْم واَّلل مس ٌ
وأيْخذ الصدقات وأن اَّلل هو التـواب الرحيم .وقل ْاعملوا فسيـرى اَّلل عملك ْم
ورسوله والْم ْتمنون وستـردون نىل عامل الْغْيب والشهادة فـيـنـبّئك ْم مبا كْنـت ْم تـ ْعملون.
وآخرون م ْرج ْون أل ْمر اَّلل نما يـع ّذبـه ْم ونما يـتوب علْيه ْم واَّلل عل ٌيم حك ٌيم .والذين
اختذوا م ْسج ًدا ضر ًارا وك ْفًرا وتـ ْفري ًقا بـ ْني الْم ْتمنني ون ْرص ًادا لم ْن حارب اَّلل ورسوله
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احل ْسَن واَّلل ي ْشهد نكـه ْم لكاذبون .ال تـق ْم فيه أب ًدا
م ْن قـْبل ولي ْحلفن ن ْن أرْدان نال ْ
ال حيبون أ ْن
لم ْسج ٌد أ ّسس على التـ ْقوى م ْن أول يـ ْوم أحق أ ْن تـقوم فيه فيه رج ٌ
ضوان خْيـٌر
يـتطهروا واَّلل حيب الْمط ّهرين .أفم ْن أسس بـْنـياكه على تـ ْقوى من اَّلل ور ْ
أ ْم م ْن أسس بـْنـياكه على شفا جرف هار فاكْـهار به يف انر جهنم واَّلل ال يـ ْهدي
الْق ْوم الظالمني .ال يـزال بـْنـياكـهم الذي بـنـ ْوا ريبةً يف قـلوهب ْم نال أ ْن تـقطع قـلوبـه ْم
اجلنة
واَّلل عل ٌيم حك ٌيم .نن اَّلل ا ْشتـرى من الْم ْتمنني أكْـفسه ْم وأ ْمواهل ْم أبن هلم ْ
يـقاتلون يف سبيل اَّلل فـيـ ْقتـلون ويـ ْقتـلون و ْع ًدا علْيه ح ًّقا يف التـ ْوراة و ْاإل ْْنيل والْق ْرآن
استـْبشروا ببـْيعكم الذي ابيـ ْعت ْم به وذلك هو الْف ْوز
وم ْن أ ْوىف بع ْهده من اَّلل ف ْ
احلامدون السائحون الراكعون الساجدون ْاآلمرون
الْعظيم .التائبون الْعابدون ْ
احلافظون حلدود اَّلل وب ّشر الْم ْتمنني .ما كان
ابلْم ْعروف والناهون عن الْمْنكر و ْ
يب والذين آمنوا أ ْن ي ْستـ ْغفروا ل ْلم ْشركني ول ْو كاكوا أويل قـ ْرَ م ْن بـ ْعد ما تـبـني
للن ّ
است ْغفار نبْـراهيم ألبيه نال ع ْن م ْوعدة وعدها
صحاب ْ
هل ْم أكـه ْم أ ْ
اجلحيم .وما كان ْ
نًيه فـلما تـبـني له أكه عد ٌّو َّلل تـبـرأ مْنه نن نبْـراهيم ألواهٌ حل ٌيم .وما كان اَّلل ليضل
قـ ْوًما بـ ْعد ن ْذ هداه ْم حت يـبـ ّني هل ْم ما يـتـقون نن اَّلل بك ّل ش ْيء عل ٌيم .نن اَّلل له
يل وال كصري.
م ْلك السماوات و ْاأل ْرض ْحييي وييت وما لك ْم م ْن دون اَّلل م ْن و ّ
يب والْمهاجرين و ْاألكْصار الذين اتـبـعوه يف ساعة الْع ْسرة م ْن
لق ْد اتب اَّلل على الن ّ
وف رح ٌيم .وعلى
بـ ْعد ما كاد يزيغ قـلوب فريق مْنـه ْم مث اتب علْيه ْم نكه هب ْم رء ٌ
ت علْيه ْم
ت وضاق ْ
ت علْيهم ْاأل ْرض مبا رحب ْ
الثالةة الذين خلّفوا حت نذا ضاق ْ
أكْـفسه ْم وظنوا أ ْن ال م ْلجأ من اَّلل نال نلْيه مث اتب علْيه ْم ليـتوبوا نن اَّلل هو التـواب
الرحيمً .ي أيـها الذين آمنوا اتـقوا اَّلل وكوكوا مع الصادقني .ما كان أل ْهل الْمدينة
وم ْن ح ْوهل ْم من ْاأل ْعراب أ ْن يـتخلفوا ع ْن رسول اَّلل وال يـ ْرغبوا أبكْـفسه ْم ع ْن كـ ْفسه
ب وال خمْمصةٌ يف سبيل اَّلل وال يطئون م ْوطئًا
ذلك أبكـه ْم ال يصيبـه ْم ظمأٌ وال كص ٌ
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يغيظ الْكفار وال يـنالون م ْن عد ّو كـْي ًال نال كتب هل ْم به عم ٌل صال ٌح نن اَّلل ال
يضيع أ ْجر الْم ْحسنني .وال يـْنفقون كـفقةً صغريًة وال كبريًة وال يـ ْقطعون واد ًًي نال
كتب هل ْم لي ْجزيـهم اَّلل أ ْحسن ما كاكوا يـ ْعملون .وما كان الْم ْتمنون ليـْنفروا كافةً
فـل ْوال كـفر م ْن ك ّل ف ْرقة مْنـه ْم طائفةٌ ليـتـفقهوا يف ال ّدين وليـْنذروا قـ ْومه ْم نذا رجعوا
نلْيه ْم لعله ْم ْحيذرونً .ي أيـها الذين آمنوا قاتلوا الذين يـلوكك ْم من الْكفار ولْيجدوا
ت سورةٌ فمْنـه ْم م ْن يـقول
فيك ْم غ ْلظةً و ْاعلموا أن اَّلل مع الْمتقني .ونذا ما أكْزل ْ
اان فأما الذين آمنوا فـزادتْـه ْم نيا ًان وه ْم ي ْستـْبشرون .وأما الذين
أيك ْم زادتْه هذه ني ً
ض فـزادتْـه ْم ر ْج ًسا نىل ر ْجسه ْم وماتوا وه ْم كافرون .أوال يـرْون أكـه ْم
يف قـلوهب ْم مر ٌ
ت
يـ ْفتـنون يف ك ّل عام مرًة أ ْو مرتـ ْني مث ال يـتوبون وال ه ْم يذكرون .ونذا ما أكْزل ْ
سورةٌ كظر بـ ْعضه ْم نىل بـ ْعض ه ْل يـراك ْم م ْن أحد مث اكْصرفوا صرف اَّلل قـلوبـه ْم
يص
أبكـه ْم قـ ْوٌم ال يـ ْفقهون .لق ْد جاءك ْم رس ٌ
ول م ْن أكْـفسك ْم عز ٌيز علْيه ماعنت ْم حر ٌ
وف رح ٌيم .فإ ْن تـول ْوا فـق ْل ح ْسيب اَّلل ال نله نال هو علْيه
علْيك ْم ابلْم ْتمنني رء ٌ
تـوك ْلت وهو رب الْع ْرش الْعظيم﴾(.)1
العرِب السليم ،أدرك
فمن تدبّر هذه اآلًيت املتتابعاتً ،
معتمدا على الفهم ّ
األولني ،من املهاجرين ،واألكصار ،والذين اتّبعوهم ِبحسان؛
يقينًا فضل السابقني ّ
وهتالء هم ْجهور (الصحابة).
فمن ا ّهتم الصحابة كلّهم ،أو معظمهم ،أو بعضهم ،ابلكفر ،أو ابلنفاق،
فقد خالف القرآن الكرمي ،خمالفة صرحية ،وبتلك املخالفة يكون قد فضح كفسه،
وكشف بنفسه عن بطالن مذهبه.
و(األدلّة القرآكيّة)  -الدالّة على فضل (الصحابة)  -ليست مـحصورة ،فـي
( )1التوبة.123-11 :
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اآلًيت الـمذكورة ،آك ًفا ،بل هي كثيـرة جدًّا ،سأكتفي بذك ـر أظهرها:
قال تعاىل﴿ :حمم ٌد رسول اَّلل والذين معه أشداء على الْكفار رمحاء بـْيـنـه ْم
ضو ًاان سيماه ْم يف وجوهه ْم م ْن أةر
تـراه ْم رك ًعا سج ًدا يـْبـتـغون ف ْ
ض ًال من اَّلل ور ْ
السجود ذلك مثـله ْم يف التـ ْوراة ومثـله ْم يف ْاإل ْْنيل كزْرع أ ْخرج شطْأه فآزره
استـوى على سوقه يـ ْعجب الزراع ليغيظ هبم الْكفار وعد اَّلل الذين
استـ ْغلظ ف ْ
ف ْ
يما﴾(.)1
آمنوا وعملوا الصاحلات مْنـه ْم م ْغفرًة وأ ْجًرا عظ ً
وقال تعاىل﴿ :لق ْد رضي اَّلل عن الْم ْتمنني ن ْذ يـبايعوكك ْحتت الشجرة فـعلم
ما يف قـلوهب ْم فأكْـزل السكينة علْيه ْم وأاثبـه ْم فـْت ًحا قريبًا .ومغامن كثريًة أيْخذوكـها
يما .وعدكم اَّلل مغامن كثريةً أتْخذوكـها فـعجل لك ْم هذه وكف
وكان اَّلل عز ًيزا حك ً
يما .وأ ْخرى ملْ
أيْدي الناس عْنك ْم ولتكون آيةً ل ْلم ْتمنني ويـ ْهديك ْم صراطًا م ْستق ً
تـ ْقدروا علْيـها ق ْد أحاط اَّلل هبا وكان اَّلل على ك ّل ش ْيء قد ًيرا﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :وما لك ْم أال تـْنفقوا يف سبيل اَّلل وَّلل مرياث السماوات
و ْاأل ْرض ال ي ْستوي مْنك ْم م ْن أكْـفق م ْن قـْبل الْفْتح وقاتل أولئك أ ْعظم درجةً من
احل ْسَن واَّلل مبا تـ ْعملون خبريٌ﴾(.)3
الذين أكْـفقوا م ْن بـ ْعد وقاتـلوا وك ًّال وعد اَّلل ْ
وقال تعاىل﴿ :و ْاعلموا أن فيك ْم رسول اَّلل ل ْو يطيعك ْم يف كثري من ْاأل ْمر
لعنت ْم ولكن اَّلل حبب نلْيكم ْاإليان وزيـنه يف قـلوبك ْم وكره نلْيكم الْك ْفر والْفسوق
ض ًال من اَّلل وك ْعمةً واَّلل عل ٌيم حك ٌيم﴾(.)1
صيان أولئك هم الراشدون .ف ْ
والْع ْ
اص ْرب كـ ْفسك مع الذين ي ْدعون ربـه ْم ابلْغداة والْعش ّي
وقال تعاىل﴿ :و ْ
( )1الفتح.23 :
( )2الفتح.21-15 :
( )3احلديد.11 :
( )1احلجرات.5-1 :
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احلياة الدكْـيا وال تط ْع م ْن أ ْغف ْلنا قـ ْلبه
يريدون و ْجهه وال تـ ْعد عْيـناك عْنـه ْم تريد زينة ْ
ع ْن ذ ْكران واتـبع هواه وكان أ ْمره فـرطًا﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :ون ْن يريدوا أ ْن خيْدعوك فإن ح ْسبك اَّلل هو الذي أيدك
صره وابلْم ْتمنني .وألف بـ ْني قـلوهب ْم ل ْو أكْـف ْقت ما يف ْاأل ْرض ْج ًيعا ما أل ْفت بـ ْني
بن ْ
قـلوهب ْم ولكن اَّلل ألف بـْيـنـه ْم نكه عز ٌيز حك ٌيمً .ي أيـها النيب ح ْسبك اَّلل ومن
اتـبـعك من الْم ْتمننيً .ي أيـها النيب حّرض الْم ْتمنني على الْقتال ن ْن يك ْن مْنك ْم
ع ْشرون صابرون يـ ْغلبوا مائـتـ ْني ون ْن يك ْن مْنك ْم مائةٌ يـ ْغلبوا ألْ ًفا من الذين كفروا
أبكـه ْم قـ ْوٌم ال يـ ْفقهونْ .اآلن خفف اَّلل عْنك ْم وعلم أن فيك ْم ض ْع ًفا فإ ْن يك ْن
ف يـ ْغلبوا ألْف ْني ِب ْذن اَّلل واَّلل
مْنك ْم مائةٌ صابرةٌ يـ ْغلبوا مائـتـ ْني ون ْن يك ْن مْنك ْم ألْ ٌ
مع الصابرين﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اَّلل والذين آوْوا
وكصروا أولئك هم الْم ْتمنون ح ًّقا هل ْم م ْغفرةٌ ورْز ٌق كرميٌ .والذين آمنوا م ْن بـ ْعد
وهاجروا وجاهدوا معك ْم فأولئك مْنك ْم وأولو ْاأل ْرحام بـ ْعضه ْم أ ْوىل ببـ ْعض يف
كتاب اَّلل نن اَّلل بك ّل ش ْيء عل ٌيم﴾(.)3
امسه يسبّح له فيها
وقال تعاىل﴿ :يف بـيوت أذن اَّلل أ ْن تـ ْرفع وي ْذكر فيها ْ
ال ال تـ ْلهيه ْم جتارةٌ وال بـْي ٌع ع ْن ذ ْكر اَّلل ونقام الصالة ونيتاء
ابلْغد ّو و ْاآلصال .رج ٌ
الزكاة خيافون يـ ْوًما تـتـقلب فيه الْقلوب و ْاألبْصار .لي ْجزيـهم اَّلل أ ْحسن ما عملوا
ضله واَّلل يـ ْرزق م ْن يشاء بغ ْري حساب﴾(.)1
ويزيده ْم م ْن ف ْ
( )1الكهف.25 :
( )2األكفال.66-62 :
( )3األكفال.19-11 :
( )1النور.35-36 :
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وقال تعاىلً﴿ :ي أيـها الذين آمنوا اتـقوا اَّلل حق تـقاته وال َوتن نال وأكْـت ْم
م ْسلمون .و ْاعتصموا حبْبل اَّلل ْج ًيعا وال تـفرقوا واذْكروا ك ْعمت اَّلل علْيك ْم ن ْذ كْنـت ْم
صب ْحت ْم بن ْعمته ن ْخو ًاان وكْنـت ْم على شفا ح ْفرة من النار
أ ْعداءً فألف بـ ْني قـلوبك ْم فأ ْ
فأكْـقذك ْم مْنـها كذلك يـبـ ّني اَّلل لك ْم آًيته لعلك ْم تـ ْهتدون .ولْتك ْن مْنك ْم أمةٌ ي ْدعون
اخل ْري وأيْمرون ابلْم ْعروف ويـْنـه ْون عن الْمْنكر وأولئك هم الْم ْفلحون﴾(.)1
نىل ْ
ت للناس أتْمرون ابلْم ْعروف وتـْنـه ْون
وقال تعاىل﴿ :كْنـت ْم خْيـر أمة أ ْخرج ْ
عن الْمْنكر وتـ ْتمنون ابَّلل ول ْو آمن أ ْهل الْكتاب لكان خْيـًرا هل ْم مْنـهم الْم ْتمنون
وأ ْكثـرهم الْفاسقون﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :لق ْد من اَّلل على الْم ْتمنني ن ْذ بـعث فيه ْم رس ًوال م ْن أكْـفسه ْم
احل ْكمة ون ْن كاكوا م ْن قـْبل لفي
يـْتـلو علْيه ْم آًيته ويـزّكيه ْم ويـعلّمهم الْكتاب و ْ
ضالل مبني﴾(.)3
استجابوا َّلل والرسول م ْن بـ ْعد ما أصابـهم الْق ْرح للذين
وقال تعاىل﴿ :الذين ْ
أ ْحسنوا مْنـه ْم واتـق ْوا أ ْجٌر عظ ٌيم .الذين قال هلم الناس نن الناس ق ْد ْجعوا لك ْم
اخش ْوه ْم فـزاده ْم نيا ًان وقالوا ح ْسبـنا اَّلل وك ْعم الْوكيل .فاكْـقلبوا بن ْعمة من اَّلل
ف ْ
ضل عظيم﴾(.)1
ضوان اَّلل واَّلل ذو ف ْ
وف ْ
ضل ملْ يْس ْسه ْم سوءٌ واتـبـعوا ر ْ
اس ـتجاب لـه ـ ْم ربـه ـ ْم أكـّي ال أضي ـع عم ـل عام ـل مْنك ـ ْم
وقال تعاىل﴿ :ف ْ
م ـ ْن ذكـ ـر أ ْو أكْـثى بـ ْعضك ْم م ـ ْن بـ ْع ـض فالذين هاجـ ـروا وأ ْخرج ـوا مـ ْن دي ـارهـ ـ ْم
وأوذوا فـي س ـبي ـلي وق ـاتـل ـوا وق ـتل ـوا ألك ـ ّف ـ ـرن ع ـْنـه ـ ْم س ـ ـيّئاتـهـ ْم وأل ْدخلنـه ْم جـ ـنـات
( )1آل عمران.111-112 :
( )2آل عمران.111 :
( )3آل عمران.161 :
( )1آل عمران.111-112 :
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تـ ْج ـري م ْن تـ ْحتها ْاألكْـهـ ـار ةـو ًااب م ـ ْن عْن ـد اَّلل واَّلل عْن ـده ح ْس ـن الثـواب﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :ال ي ْسـ ـت ـوي الْق ـاع ـدون م ـن الْم ْتمن ـي ـن غـْي ـر أول ـي الض ـ ـرر
والْمجاهدون فـي س ـبيل اَّلل أب ْموالـه ْم وأكْـفسه ْم فضل اَّلل الْمجاهدين أب ْموالـه ْم
احل ْسَن وفضل اَّلل الْمجاهدين على
وأكْـفسه ْم على الْقاعدين درجةً وك ًّال وعد اَّلل ْ
يما﴾(.)2
يما .درجات مْنه وم ْغفرةً ور ْمحةً وكان اَّلل غف ًورا رح ً
الْقاعدين أ ْجًرا عظ ً
وقال تعاىل﴿ :نّا وليكم اَّلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة
ويـ ْتتون الزكاة وه ْم راكعون .وم ْن يـتـول اَّلل ورسوله والذين آمنوا فإن ح ْزب اَّلل هم
الْغالبون﴾(.)3
اسجدوا و ْاعبدوا ربك ْم وافْـعلوا
وقال تعاىلً﴿ :ي أيـها الذين آمنوا ْاركعوا و ْ
اجتـباك ْم وما جعل علْيك ْم
ْ
اخلْيـر لعلك ْم تـ ْفلحون .وجاهدوا يف اَّلل حق جهاده هو ْ
يف ال ّدين م ْن حرج ملة أبيك ْم نبْـراهيم هو مساكم الْم ْسلمني م ْن قـْبل ويف هذا ليكون
يدا علْيك ْم وتكوكوا شهداء على الناس فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة
الرسول شه ً
و ْاعتصموا ابَّلل هو م ْوالك ْم فن ْعم الْم ْوىل وك ْعم النصري﴾(.)1
استجاب لك ْم أ ّين ِدك ْم أبلْف من
وقال تعاىل﴿ :ن ْذ ت ْستغيثون ربك ْم ف ْ
صر نال م ْن
الْمالئكة م ْردفني .وما جعله اَّلل نال ب ْشرى ولتطْمئن به قـلوبك ْم وما الن ْ
عْند اَّلل نن اَّلل عز ٌيز حك ٌيم .ن ْذ يـغ ّشيكم النـعاس أمنةً مْنه ويـنـّزل علْيك ْم من
السماء ماءً ليط ّهرك ْم به وي ْذهب عْنك ْم ر ْجز الشْيطان وليـ ْربط على قـلوبك ْم ويـثـبّت
به ْاألقْدام .ن ْذ يوحي ربك نىل الْمالئكة أ ّين معك ْم فـثـبّتوا الذين آمنوا سألْقي يف
( )1آل عمران.139 :
( )2النساء.36-39 :
( )3املائدة.96-99 :
احلج.15-11 :
(ّ )1
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اضربوا مْنـه ْم كل بـنان﴾(.)1
اضربوا فـ ْوق ْاأل ْعناق و ْ
قـلوب الذين كفروا الر ْعب ف ْ
وقال تعاىل﴿ :ما كان ل ْلم ْشركني أ ْن يـ ْعمروا مساجد اَّلل شاهدين على
ت أ ْعماهل ْم ويف النار ه ْم خالدون .نّا يـ ْعمر مساجد
أكْـفسه ْم ابلْك ْفر أولئك حبط ْ
اَّلل م ْن آمن ابَّلل والْيـ ْوم ْاآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة وملْ خيْش نال اَّلل فـعسى
احلرام
اج وعمارة الْم ْسجد ْ
أولئك أ ْن يكوكوا من الْم ْهتدين .أجع ْلت ْم سقاية ْ
احل ّ
كم ْن آمن ابَّلل والْيـ ْوم ْاآلخر وجاهد يف سبيل اَّلل ال ي ْستـوون عْند اَّلل واَّلل ال
يـ ْهدي الْق ْوم الظالمني .الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اَّلل أب ْمواهل ْم
وأكْـفسه ْم أ ْعظم درجةً عْند اَّلل وأولئك هم الْفائزون .يـب ّشره ْم ربـه ْم بر ْمحة مْنه
ضوان وجنات هل ْم فيها كع ٌيم مق ٌيم .خالدين فيها أب ًدا نن اَّلل عْنده أ ْجٌر
ور ْ
عظ ٌيم﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :والذين هاجروا يف اَّلل م ْن بـ ْعد ما ظلموا لنـبـ ّوئـنـه ْم يف الدكْـيا
حسنةً وأل ْجر ْاآلخرة أ ْكبـر ل ْو كاكوا يـ ْعلمون .الذين صبـروا وعلى رّهب ْم
يـتـوكلون﴾(.)3
صره ْم لقد ٌير.
وقال تعاىل﴿ :أذن للذين يـقاتـلون أبكـه ْم ظلموا ونن اَّلل على ك ْ
الذين أ ْخرجوا م ْن دًيره ْم بغ ْري ح ّق نال أ ْن يـقولوا ربـنا اَّلل ول ْوال دفْع اَّلل الناس
اسم اَّلل كث ًريا
ت صوامع وبي ٌع وصلو ٌ
بـ ْعضه ْم ببـ ْعض هل ّدم ْ
ات ومساجد ي ْذكر فيها ْ
ي عز ٌيز .الذين ن ْن مكناه ْم يف ْاأل ْرض أقاموا
وليـْنصرن اَّلل م ْن يـْنصره نن اَّلل لقو ٌّ
الصالة وآتـوا الزكاة وأمروا ابلْم ْعروف وكـه ْوا عن الْمْنكر وَّلل عاقبة ْاألمور﴾(.)1
( )1األكفال.12-3 :
( )2التوبة.22-11 :
( )3النحل.12-11 :
احلج.11-33 :
(ّ )1
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وقال تعاىل﴿ :والذين هاجروا يف سبيل اَّلل مث قتلوا أ ْو ماتوا ليـ ْرزقـنـهم اَّلل
رْزقًا حسنًا ونن اَّلل هلو خْيـر الرازقني .لي ْدخلنـه ْم م ْدخ ًال يـ ْرض ْوكه ونن اَّلل لعل ٌيم
حل ٌيم﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :وعد اَّلل الذين آمنوا مْنك ْم وعملوا الصاحلات لي ْست ْخلفنـه ْم
است ْخلف الذين م ْن قـْبله ْم وليم ّكنن هل ْم دينـهم الذي ْارتضى هل ْم
يف ْاأل ْرض كما ْ
وليـب ّدلنـه ْم م ْن بـ ْعد خ ْوفه ْم أ ْمنًا يـ ْعبدوكن ال ي ْشركون ِب شْيـئًا وم ْن كفر بـ ْعد ذلك
فأولئك هم الْفاسقون﴾(.)2
اان
وقال تعاىل﴿ :هو الذي أكْـزل السكينة يف قـلوب الْم ْتمنني ليـ ْزدادوا ني ً
يما .لي ْدخل الْم ْتمنني
يما حك ً
مع نياهن ْم وَّلل جنود السماوات و ْاأل ْرض وكان اَّلل عل ً
والْم ْتمنات جنات ْجتري م ْن ْحتتها ْاألكْـهار خالدين فيها ويك ّفر عْنـه ْم سيّئاهت ْم
يما﴾(.)3
وكان ذلك عْند اَّلل فـ ْوًزا عظ ً
اجلاهلية فأكْـزل
احلمية محية ْ
وقال تعاىل﴿ :ن ْذ جعل الذين كفروا يف قـلوهبم ْ
اَّلل سكينـته على رسوله وعلى الْم ْتمنني وألْزمه ْم كلمة التـ ْقوى وكاكوا أحق هبا
يما﴾(.)1
وأ ْهلها وكان اَّلل بك ّل ش ْيء عل ً
وقال تعاىل﴿ :لـ ْلـفـقـ ـراء الْمـهـاجـريـن الـذي ـن أ ْخـرج ـ ـوا م ـ ـ ْن ديـارهـ ـ ْم وأ ْموالـهـ ْم
ض ـواكـًا ويـْنصـ ـ ـرون اَّلل ورس ـ ـول ـه أولـ ـئ ـك ه ـ ـم الصـ ـادقـ ـون.
يـْبـت ـغـ ـون ف ْ
ض ًال مـ ـن اَّلل ور ْ
والذي ـن تـب ـوءوا الدار و ْاإليـم ـان م ـ ْن قـْبله ـ ْم يـحبـ ـون مـ ـ ْن ه ـاجـ ـر نلْيه ْم وال يـجـدون
فـي صـ ـدوره ـ ـ ْم حـ ـاجـةً مـم ـ ـا أوتـ ـ ـوا وي ـ ْتةـ ـ ـرون علـى أكْـفسـ ـ ـه ْم ولـ ـ ـ ْو كـ ـ ـ ـان بـ ـهـ ـ ْم
احلج.93-95 :
(ّ )1
( )2النور.99 :
( )3الفتح.9-1 :
( )1الفتح.26 :
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خص ـاصـ ـةٌ وم ـ ـ ْن ي ـ ـوق ش ـ ـ ـح كـ ْفسه فأولئـ ـ ـك ه ـ ـم الْم ـ ْفـل ـحـ ـ ـون﴾(.)1
العرِب السليم،
فمن يتدبّر هذه اآلًيت الكريات ،ابالعتماد على التفسري ّ
فإكّه سيدرك الفرق الكبري ،بني الصحابة املتمنني ،وبني أعداء الدين ،من الكافرين
واملشركني واملنافقني.
يسولوا ألكفسهم
نن الغرض من تكفيـر الغالة لـمعظم الصحابة ه ـو أن ّ
اإلعراض عن تل ّقي (الشريعة اإلسالميّة) ،من طريق (الصحابة) ،واختالق طريق
كل السقامة:
شيطاينّ بديل ،يقوم على ةالةة أركان سقيمةّ ،

األول -االعتماد على أتويالت حتريفيّة ،لكثري من آًيت (القرآن الكرمي) ،مع
ّ
ذهاب بعض الغالة صراحة ،نىل القول بوقوع التحريف يف (القرآن الكرمي).
الثاين -االعتماد على الرواًيت السقيمة ،اليت توافق أهواءهم؛ وهي قسمان:
النيب .
 -1الرواًيت السقيمة املكذوبة ،املنسوبة نىل ّ
 -2الرواًيت السقيمة ،املنسوبة نىل االةن عشر.

الثالث -االعتماد على أتويالت حتريفيّة للرواًيت ،اليت ختالف أهواءهم.

القطعي
كل الوضوح أ ّن ةبوت (فضل الصحابة) ابلدليل القرآينّ
وواضح ّ
ّ
كل أركاهنم البالية.
كل عقائدهم الباطلة ،وكفيل هبدم ّ
كفيل ِببطال ّ
قال سيّد قطب« :لقد كان هذا الكتاب هو مصدر املعرفة والرتبية والتوجيه
يتكرر بعد يف اتريخ البشريّة -
والتكوين الوحيد جليل من البشر ،فريد ..جيل مل ّ
ال من قبل ،وال من بعد  -جيل الصحابة الكرام ،الذين أحدةوا يف اتريخ البشريّة
حق دراسته نىل اآلن ..لقد
ذلك احلدث اهلائل العميق املمت ّد ،الذي مل يدرس ّ
كان هذا املصدر هو الذي أكشأ  -مبشيئة هللا وقدره  -هذه املعجزة اجملسمة يف
( )1احلشر.3-5 :
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عالـم البشر .وهي املعجزة اليت ال تطاوهلا ْجيع املعجزات واخلوارق ،اليت صحبت
ْجيعا ..وهي معجزة واقعة مشهودة ..أن كان ذلك اجليل الفريد ظاهرة
الرساالت ً
اترخييّة فريدة»(.)1
تطرقت  -يف هذا الكتاب  -نىل مسألة (فضل الصحابة)؛ خلمسة
ونّا ّ
مهمة ،هي:
أسباب رئيسة ّ
تدل داللة
يتدي نىل تكذيب النصوص القرآكيّة ،اليت ّ
 -1ن ّن (تكفري الصحابة) ّ
قطعيّة ،على فضلهم ،وخلودهم يف جنّات النعيم.

يتدي نىل الطعن يف اهلداية النبويّة ،والتزكية النبويّة،
 -2ن ّن (تكفري الصحابة) ّ
النبوي.
لنبوي ،واإلصالح ّ
والرتبية النبويّة ،والتعليم ا ّ
يتدي نىل الطعن يف الطريق الوحيد ،املوصل نىل معرفة
 -3ن ّن (تكفري الصحابة) ّ
(الشريعة اإلسالميّة) ،وهو (طريق الصحابة).

يتدي نىل اختالق (العقائد الباطلة) ،واختالق
 -1ن ّن (تكفري الصحابة) ّ
(النصوص الباطلة) ،واختالق (التأويالت الباطلة).
ابدعاء ّأهنا
يتدي نىل الطعن يف (الشريعة اإلسالميّة)؛ ّ
 -5ن ّن (تكفري الصحابة) ّ
اقعي.
شريعة مثاليّة (خياليّة) ،غري صاحلة للتطبيق الو ّ
فعلى الذين يك ّفرون الصحابة أن جييبوا عن ةالةة أسئلة كبرية:
 -1من هم املدلول عليهم بقوله تعاىل﴿ :والسابقون ْاألولون من الْمهاجرين

و ْاألكْصار والذين اتـبـعوه ْم ِب ْحسان رضي اَّلل عْنـه ْم ورضوا عْنه وأعد هل ْم جنات
ْجتري ْحتتـها ْاألكْـهار خالدين فيها أب ًدا ذلك الْف ْوز الْعظيم﴾()2؟
( )1يف ظالل القرآن.1123/3 :
( )2التوبة.111 :
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وقوله تعاىل﴿ :حمم ٌد رسول اَّلل والذين معه أشداء على الْكفار رمحاء بـْيـنـه ْم
ضو ًاان سيماه ْم يف وجوهه ْم م ْن أةر
تـراه ْم رك ًعا سج ًدا يـْبـتـغون ف ْ
ض ًال من اَّلل ور ْ
السجود ذلك مثـله ْم يف التـ ْوراة ومثـله ْم يف ْاإل ْْنيل كزْرع أ ْخرج شطْأه فآزره
استـوى على سوقه يـ ْعجب الزراع ليغيظ هبم الْكفار وعد اَّلل الذين
استـ ْغلظ ف ْ
ف ْ
يما﴾()1؟
آمنوا وعملوا الصاحلات مْنـه ْم م ْغفرةً وأ ْجًرا عظ ً
وقوله تعاىل﴿ :وما لك ْم أال تـْنفقوا يف سبيل اَّلل وَّلل مرياث السماوات
و ْاأل ْرض ال ي ْستوي مْنك ْم م ْن أكْـفق م ْن قـْبل الْفْتح وقاتل أولئك أ ْعظم درجةً من
احل ْسَن واَّلل مبا تـ ْعملون خبريٌ﴾()2؟
الذين أكْـفقوا م ْن بـ ْعد وقاتـلوا وك ًّال وعد اَّلل ْ
وقوله تعاىل﴿ :ل ْلفقراء الْمهاجرين الذين أ ْخرجوا م ْن دًيره ْم وأ ْمواهل ْم يـْبـتـغون
ضوا ًان ويـْنصرون اَّلل ورسوله أولئك هم الصادقون .والذين تـبـوءوا
فْ
ض ًال من اَّلل ور ْ
الدار و ْاإليان م ْن قـْبله ْم حيبون م ْن هاجر نلْيه ْم وال جيدون يف صدوره ْم حاجةً ِا
أوتوا ويـ ْتةرون على أكْـفسه ْم ول ْو كان هب ْم خصاصةٌ وم ْن يوق شح كـ ْفسه فأولئك
هم الْم ْفلحون﴾()3؟
 -2من هم املصاديق الواقعيّة لقوله تعاىل﴿ :لق ْد من اَّلل على الْم ْتمنني ن ْذ بـعث

احل ْكمة ون ْن
فيه ْم رس ًوال م ْن أكْـفسه ْم يـْتـلو علْيه ْم آًيته ويـزّكيه ْم ويـعلّمهم الْكتاب و ْ
كاكوا م ْن قـْبل لفي ضالل مبني﴾()1؟
 -3من هم الذين محلوا أماكة كقل (القرآن الكرمي) ،وأماكة كقل (السنّة النبويّة)،
النيب  ،نىل سائر الناس؟
عن ّ
( )1الفتح.23 :
( )2احلديد.11 :
( )3احلشر.3-5 :
( )1آل عمران.161 :
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ن ّن اجلواب الوحيد الفريد األكيد عن هذه األسئلة الثالةة يكون بكلمة
واحدة فقط ،هي :كلمة (الصحابة) ،الدالّة على املتمنني املسلمني الذين صحبوا
النيب  ،وال سيّما ْجاعة املهاجرين ،وْجاعة األكصار.
ّ

نفي العصمة عن الصحابة:
وليس القول بفضل الصحابة يعن القول بعصمتهم من األخطاء والذكوب؛
فإ ّن العصمة نّا تكون إلْجاعهم ،حني جيمعون.
كل ما يروى يف كتب
لكن كفي العصمة عن
و ّ
الصحاِب ال ّ
يسوغ قبول ّ
ّ
التاريخ واحلديث والتفسري واألدب؛ وال سيّما نذا علمنا أ ّن معظم الرواًيت اليت
اشتملت على كسبة بعض األخطاء نىل بعضهم هي  -يف احلقيقة  -رواًيت
تج هبا.
سقيمة ،غري صاحلة ألن حي ّ
الطربي) هو أكرب املصادر التارخييّة القدية املشتملة على
ومعلوم أ ّن (اتريخ
ّ
لكل
اخلاصة ّ
معظم الرواًيت ّ
بذم الصحابة ،أبساكيدها .وقد كان املصدر الرئيس ّ
كتب التاريخ اليت ألّفت ،بعد أتليفه ،واشتملت على هذه الرواًيت.
الطربي) ،من جهة السند؛ فإكّنا سنجد
اخلربي لتاريخ
ّ
فإذا عمدان نىل (النقد ّ
أ ّن أساكيد معظم تلك الرواًيت أساكيد واهية؛ لثالةة أسباب رئيسة:
اقدي،
الكليب ،وابن
الكليب ،والو ّ
ّ
 -1وجود رواة متّـهمني ابلكذب ،كأِب خمنف ،و ّ
وسيف بن عمر .ورواًيت هتالء  -وأمثاهلم من املتّـهمني  -هي األكثر وروًدا يف
لطربي) من رواًيت هتالء ،ملا بقي
(اتريخ
جردان (اتريخ ا ّ
ّ
الطربي) ،حبيث نكّنا لو ّ
(ذم الصحابة) ّنال القليل القليل.
خيص ّ
فيه ِّا ّ
 -2وجود رواة مطعون يف ضبطهم ،مبعَن أ ّن علماء اجلرح والتعديل وةّقوهم من
جهة العدالة ،ولكنّهم بيّنوا ضعفهم من جهة الضبط.
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 -3أ ّن الراوي الذي ينتهي نليه السند  -يف كثري من الرواًيت  -بعيد عن
ومكاان ،وهذا يعن أ ّن راوي األحداث
زماان
ً
مكاان ،أو ً
زماان ،أو ً
األحداث املرويّة ً
نن مل يكن قد اختلقها اختالقًا ،فإكّه قد أخذها من رواة آخرينْ ،نهل أعياهنم
وأحواهلم؛ فال تكون لتلك الرواًيت أدَ قيمة.
الطربي) ،من جهة املنت؛ فإكّنا سنجد
اخلربي لتاريخ
ونذا عمدان نىل (النقد
ّ
ّ
أ ّن متون معظم تلك الرواًيت متون مريبة؛ لثالةة أسباب رئيسة:
يتورع عنه
كثريا من تلك الرواًيت املريبة تنسب نىل بعض الصحابة ما ّ
 -1أ ّن ً
كثري من مشركي قريش ،من الغدر واخلياكة واحلقد واملكر واللتم والقسوة!!!
كثريا من تلك الرواًيت املريبة تشتمل على تفصيالت كثرية ،تتع ّذر
 -2أ ّن ً
ئي ،وآالت التوةيق
اإلحاطة هبا؛ فهل كان الرواة يستعملون آالت التوةيق املر ّ
الصويتّ ،يف ذلك الزمان؛ لينقلوا التفصيالت اجلزئيّة ،لتلك األحداث؟!!!

بعضا.
 -3أ ّن بعض تلك املتون متعارضة ،يك ّذب بعضها ً
الطربي كفسه قد ّبني يف مق ّدمة اترخيه أكّه بريء من تلك الرواًيت التارخييّة
و ّ
املستنكرة .وقد كان األوىل أن ينقد تلك الرواًيت ،ويكشف عن بطالهنا،
كثريا من
وككارهتا؛ فإن مل يستطع ،فاألوىل أن يعرض عن روايتها ،يف اترخيه؛ فإ ّن ً
الناس ال يستطيعون التمييز بني السليم والسقيم.
كل ما أحضرت
قال
ّ
الطربي« :وليعلم الناظر يف كتابنا هذا أ ّن اعتمادي يف ّ
ذكره فيه ِّا شرطت أكـّي رامسه فيه؛ نّا هو على ما رويت من األخبار اليت أان
ذاكرها فيه ،واآلاثر اليت أان مسندها نىل رواهتا فيه ،دون ما أدرك حبجج العقول،
واستنبط بفكر النفوسّ ،نال اليسري القليل منه ،نذ كان العلم مبا كان من أخبار
املاضني  -وما هو كائن من أكباء احلادةني  -غري واصل نىل من مل يشاهدهم ،ومل
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يدرك زماهنمّ ،نال ِبخبار املخربين ،وكقل الناقلني ،دون االستخراج ابلعقول،
واالستنباط بفكر النفوس .فما يكن يف كتاِب هذا من خرب ذكرانه ،عن بعض
وجها
املاضنيِّ ،ا يستنكره قارئه ،أو يستشنعه سامعه ،من أجل أكّه مل يعرف له ً
الصحة ،وال معَن يف احلقيقة ،فليعلم أكّه مل يتت يف ذلك من قبلنا ،ونّا أيت
يف ّ
من قبل بعض انقليه نلينا؛ وأكـّا نّا ّأدينا ذلك على حنو ما أ ّدي نلينا»(.)1
وقال ابن تيميّة« :ومن املعلوم أ ّن الزبري بن ب ّكار  -صاحب كتاب
اقدي ،وصاحب الطبقات ،وحنومها من
"األكساب"ّ ،
وحممد بن سعد ،كاتب الو ّ
املعروفني ابلعلم والثقة واالطّالع  -أعلم هبذا الباب ،وأصدق فيما ينقلوكه من
اجلاهلني والك ّذابني ،ومن بعض أهل التواريخ ،الذين ال يوةق بعلمهم ،وال
حت ييّز بني
صدقهم ،بل قد يكون الرجل صادقًا ،ولكن ال خربة له ابألساكيدّ ،
هما ابلكذب ،أو ابلتزيّد يف الرواية،
املقبول واملردود ،أو يكون سيّئ احلفظ ،أو متّ ً
املترخني ،ال سيّما نذا كان مثل أِب خمنف لوط بن
كحال كثري من اإلخباريّني ،و ّ
الكليب،
اقدي كفسه خري عند الناس من مثل هشام بن
حيىي ،وأمثاله .ومعلوم أ ّن الو ّ
ّ
اقدي ،فإ ّن ما يذكره
وأبيه ّ
حممد بن السائب ،وأمثاهلما ،وقد علم كالم الناس يف الو ّ
مبجرده يف العلم ،فهذا
هو وأمثاله نّا يعتضد به ويستأكس به ،و ّأما االعتماد عليه ّ
ال يصلح»(.)2
أيضا« :ونّا عمدهتم يف املنقوالت على تواريخ منقطعة
وقال ابن تيميّة ً
اإلسناد ،وكثري منها من وضع املعروفني ابلكذب ،بل وابإلحلاد ،وعلماؤهم
حممد بن السائب،
يعتمدون على كقل مثل أِب خمنف لوط بن حيىي ،وهشام بن ّ
( )1اتريخ الرسل وامللوك.5-1/1 :
( )2جمموعة الفتاوى.211/21 :
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جل
وأمثاهلما من املعروفني ابلكذب ،عند أهل العلم ،مع أ ّن أمثال هتالء هم من أ ّ
من يعتمدون عليه يف النقل؛ نذ كاكوا يعتمدون على من هو يف غاية اجلهل
واالفرتاءِّ ،ن ال يذكر يف الكتب ،وال يعرفه أهل العلم ابلرجال»(.)1
عما
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :واجلواب :أن يقال  -قبل األجوبة ّ
املفصلةّ ،
يذكر من املطاعن  -ن ّن ما ينقل عن الصحابة من املثالب ،فهو كوعان :أحدمها
حمرف قد دخله من الزًيدة والنقصان ما خيرجه
ما هو كذبّ ،نما كذب كلّهّ ،
ونما ّ
الذم والطعن .وأكثر املنقول من املطاعن الصرحية هو من هذا الباب ،يرويها
نىل ّ
الك ّذابون ،املعروفون ابلكذب ،مثل أِب خمنف ،لوط بن حيىي ،ومثل هشام بن
حممد بن السائب
الكليب ،وأمثاهلما من الك ّذابني.)2(»...
ّ
ّ
املعنوي ،وبني
العامة) ،الثابتة ابلتواتر
والفرق كبري بني (التارخييّات اإلْجاليّة ّ
ّ
اخلاصة) ،اليت ال يكن القطع بثبوهتا ،وال سيّما تلك اليت
(التارخييّات التفصيليّة ّ
يكن القطع ببطالهنا.
واخلطأ الكبري الذي يقع فيه أكثر الناس  -عند قراءة كتب التاريخ ّ -أهنم
بكل كلمة من كلمات الرواًيت التارخييّة!!!
يثقون ّ
املترخون ،عن معركيت (اجلمل) و(ص ّفني)،
فحني يقرأ أكثر الناس ما كتبه ّ
كأهنم
بكل ما قرأوه ،من تفصيالت جزئيّة ،و ّ
نيقاان ًّ
ً
مثال؛ جتدهم موقنني ً
اتماّ ،
مثال!!!
أفالما واثئقيّة واقعيّة عن (الـحرب العالـميّة الثاكية)ً ،
يشاهدون ً
ئي وآالت التوةيق الصويتّ ْ -نهل
نكّنا اليوم  -مع وجود آالت التوةيق املر ّ
احلقيقة ،يف أكثر األخبار احلديثة ،وال أنمن على عقولنا من االخنداع ابألكاذيب
( )1منهاج السنّة النبويّة.93-95/1 :
( )2منهاج السنّة النبويّة.51/9 :
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اإلعالميّة؛ فكيف كركن نىل رواًيت اترخييّة قدية ابلية واهية ،تطعن يف الكثري من
(الصحابة) ،وتنسب نليهم أقبح األفعال واألقوال؟!!!
ن ّن املنهج السليم يدعوان  -يف مقام الدفاع عن الصحابة  -نىل اإلعراض
ألهنا ال تفيد أكثر
صحح أساكيدها بعض العلماء؛ ّ
عن رواًيت اآلحادّ ،
حت لو ّ
الظن يسقط عند معارضة (فضل الصحابة)،
الظن ،يف أحسن أحواهلا؛ و ّ
من ّ
ةبوات قطعيًّا ،ابألدلّة القرآكيّة.
الثابت ً
فكيف كعرض عن األدلّة القطعيّة القرآكيّة ،وكعتمد على تلك الرواًيت
احلديثي) ،من
اإلكساكيّة الواهية البالية املريبة ،اليت ال قيمة هلا ،يف ميزان (النقد
ّ
جهيت السند واملنت؟!!!
استمروا على
النيب  ،و ّ
فإن قيل :ن ّن بعض املنافقني قد عاشوا بعد وفاة ّ
مستمر ،فكيف ال خيفى
النبوة ،والوحي
كفاقهم ،وقد خفي كفاقهم ،يف عهد ّ
ّ
كظن أ ّن الصحابة ،والتابعني،
النيب ؛ وكيف ّ
كفاقهم ،بعد اكقطاع الوحي ،بوفاة ّ
واتبعيهم ،وعلماء احلديث والرتاجم :قد علموا حبقيقة كفاقهم ،فلم يع ّدوهم من
ْجلة الصحابة؟!
النبوة  -مع خفاء كفاقهم ،على
قلت :ن ّن بقاء بعض املنافقني ،بعد عهد ّ
يسوغ الطعن يف املهاجرين واألكصار ،الذين
الصحابة ،ومن جاء بعدهم  -ال ّ
ةبت فضلهم ابألدلّة القرآكيّة القطعيّة.
مسوغ للطعن يف املتمنني الصادقني ،الذين هم ْجهور أهل املدينة ،يف
فال ّ
استمروا على
ذلك العهد ،ابالعتماد على ذريعة وجود بعض املنافقني ،الذين
ّ
كفاقهم ،وخفي كفاقهم على سائر املتمنني!!!
والطاعنون يف (الصحابة) يتّخذون هذه املسألة ذريعة ،نىل الطعن يف كبار
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الصحابة ،من املهاجرين واألكصار ،ومنهم  -بال ريب ( -أبو بكر) ،الذي
النيب  ،يف الغار ،عند
ال يستطيع أحد من الطاعنني أن ينكر أكّه كان صاحب ّ
اهلجرة من م ّكة نىل املدينة.
قال تعاىل﴿ :نال تـْنصروه فـق ْد كصره اَّلل ن ْذ أ ْخرجه الذين كفروا اثين اةْـنـ ْني
ن ْذ مها يف الْغار ن ْذ يـقول لصاحبه ال ْحتز ْن نن اَّلل معنا فأكْـزل اَّلل سكينـته علْيه
وأيده هجنود ملْ تـرْوها وجعل كلمة الذين كفروا الس ْفلى وكلمة اَّلل هي الْع ْليا واَّلل
عز ٌيز حك ٌيم﴾(.)1
ومن حاول أن ينكر هذه احلقيقة التارخييّة القطعيّة ،فقد فضح كفسه
بنفسه ،وكشف عن سقامة تفكريه ،وسوء كيّته ،وخبث مقصده؛ فقد اعرتف هبذه
مفسري (االةن عشريّة) أكفسهم(.)2
احلقيقة التارخييّة بعض ّ
قال
الطباطبائي« :واملراد بصاحبه :هو أبو بكر؛ للنقل القطع ّي»(.)3
ّ
حق التدبر؛ ألدركت فضل هذا الرجل،
ولو قرأت هذه اآلية ،وتدبرهتا ّ
النيب .
وعظيم منزلته عند ّ
ويكفي أن تقرأ قول أِب جعفر
الطوسي ،يف تفسريه هلذه اآلية؛ لتدرك أ ّن
ّ
أقضت مضاجعهم؛ ولذلك حاول  -بتكلف ابرد مفضوح -
هذه اآلية قد ّ
التقليل من قيمة االستدالل هبا على فضل أِب بكر.
يدل على تفضيل أِب بكر؛
قال أبو جعفر
الطوسي« :وليس يف اآلية ما ّ
ّ
النيب  -صلّى هللا عليه وآله  -خرج
أل ّن قوله﴿ :اثين اةْـنـ ْني﴾ ّ
جمرد اإلخبار أ ّن ّ
ومعه غريه ،وكذلك قوله﴿ :ن ْذ مها يف الْغار﴾ خرب عن كوهنما فيه ،وقوله﴿ :ن ْذ
( )1التوبة.11 :
( )2اكظر :التبيان يف تفسري القرآن ،221/9 :وجممع البيان يف تفسري القرآن.19/9 :
( )3امليزان يف تفسري القرآن.213/3 :
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أيضا؛ أل ّن تسمية الصاحب ال تفيد فضيلة ،أال ترى
يـقول لصاحبه﴾ ال مدح فيهً ،
أ ّن هللا تعاىل قال يف صفة املتمن والكافر﴿ :قال له صاحبه وهو حياوره أكف ْرت
()1
أبهنا صاحب اإلكسان ،كقول الشاعر:
وقد
.
ابلذي خلقك﴾
يسمون البهيمة ّ
ّ
(وصاحيب ابزل مشول) .وقد يقول الرجل املسلم لغريه :أرسل نليك صاحيب
ذما ،فليس
اليهودي ،وال ّ
يدل ذلك على الفضل ،وقوله﴿ :ال ْحتز ْن﴾ نن مل يكن ًّ
ّ
مبدح ،بل هو هني حمض عن اخلوف ،وقوله﴿ :نن اَّلل معنا﴾ قيل :ن ّن املراد به
النيب  -صلّى هللا عليه وآله  -ولو أريد به أبوبكر معه ،مل يكن فيه فضيلة؛ ألكّه
ّ
حيتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد ،كما يقول القائل لغريه ،نذا رآه يفعل
القبيح :ال تفعل ،ن ّن هللا معنا ،يريد أكّه متطلّع علينا ،عامل حبالنا .والسكينة قد بيّنا
النيب  -صلّى هللا عليه وآله  -مبا بيّناه من أ ّن التأييد هجنود املالئكة
ّأهنا كزلت على ّ
ابلنيب  -صلّى هللا عليه وآله  -فأين موضع الفضلية للرجل ،لوال
كان ّ
خيتص ّ
العناد؟ ومل كذكر هذا للطعن على أِب بكر ،بل بيّنا أ ّن االستدالل ابآلية على
الفضل غري صحيح»(.)2
وهبذا األسلوب
حيرف دالالت
حمرف أن ّ
التفكيكي السقيم يستطيع أي ّ
ّ
آًيت القرآن الكرمي ،على وفق أهوائه ،وأهواء أسياده؛ ولكنّه سيكون حتري ًفا
مفضوحا ،ال خيفى على العاقل املنصف اللبيب!!!
ً
ازي« :دلّت هذه اآلية على فضيلة أِب بكر  ،من وجوه:
قال الفخر الر ّ
األول أكّه  ل ّـما ذهب نىل الغار؛ ألجل أكّه كان خياف الك ّفار من أن يقدموا
ّ
قاطعا على ابطن أِب بكر أبكّه من املتمنني احمل ّققني
على قتله ،فلوال أكّه  كان ً
( )1الكهف.31 :
( )2التبيان يف تفسري القرآن.223-222/9 :
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ونال ملا أصحبه كفسه ،يف ذلك املوضع؛ ألكّه لو ج ّوز أن
الصادقني الص ّديقنيّ ،
أيضا خلافه من أن
يكون ابطنه خبالف ظاهره ،خلافه من أن ّ
يدل أعداءه عليه ،و ً
دل على أكّه  كان
فلما استخلصه لنفسه ،يف تلك احلالةّ ،
يقدم على قتلهّ .
قاطعا أب ّن ابطنه على وفق ظاهره .الثاين وهو أ ّن اهلجرة كاكت ِبذن هللا تعاىل،
ً
وكان يف خدمة رسول هللا ْ جاعة من املخلصني ،وكاكوا يف النسب نىل شجرة
رسول هللا أقرب من أِب بكر؛ فلوال أ ّن هللا تعاىل أمره أبن يستصحب أاب بكر،
خيصه هبذه الصحبة.
يف تلك الواقعة الصعبة اهلائلةّ ،
ونال لكان الظاهر ّأال ّ
دل على منصب عال له ،يف الدين .الثالث أ ّن
وختصيص هللا ّنًيه هبذا التشريف ّ
كل من سوى أِب بكر فارقوا رسول هللا ّ .أما هو ،فما سبق رسول هللا ،كغريه،
ّ
بل صرب على متاكسته ومالزمته وخدمته ،عند هذا اخلوف الشديد ،الذي مل يبق
معه أحد؛ وذلك يوجب الفضل العظيم.)1(»...
صحة
ونةبات فضل (أِب بكر) ،وتربئته من (تكفري الغالة) كفيالن ِبةبات ّ
كل األصول العقديّة ،اليت تقوم عليها
للنيب ؛ وبثبوت خالفته ،تبطل ّ
خالفته ّ
(الفرقة اإلماميّة االةنا عشريّة)(.)2
وصحة (خالفة أِب بكر) تقوم على (فضل الصحابة) ،من جهتني:
ّ
 -1فضل أِب بكر كفسه.
 -2فضل ْجهور الصحابة الذين ابيعوه.
وإلبطال (خالفة أبـي بكر) كان على الغالة أن يطعنوا فـي فضله ،وفـي
األم ـة) ،ي ـوم
فضل الذين ابيع ـوه ،مـ ـن (الـمهاجرين) ،و(األكصار) ،وه ـم (جـمهور ّ
( )1التفسري الكبري.66-69/16 :
( )2اكظر :فلسفات نسالميّة.119 :
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(ذم الصحابة) ،قديـ ًما ،وحديثًا.
البيعة؛ ولذلك يس ـتقتل (الغالة) ،فـي ّ
احلق يف مسألة (الصحابة) هو املذهب الوسط،
ومن هنا كان املذهب ّ
الذي يثبت ما أةبته القرآن الكرمي ،من فضلهم ،ومنزلتهم عند هللا  ،وعظيم
ةواهبم ،يوم القيامة؛ مع كفي العصمة عنهم ،وجتويز وقوع األخطاء منهم.
قال ابن تيميّة« :و ّأما الغلط ،فال يسلم منه أكثر الناس ،بل يف الصحابة
أحياان ،وفيمن بعدهم»(.)1
من قد يغلط ً
أيضا« :ويقولون :ن ّن هذه اآلاثر املرويّة يف مساويهم ،منها
وقال ابن تيميّة ً
ما هو كذب ،ومنها ما قد زيد فيه ،وكقص ،وغ ّري عن وجهه ،والصحيح منه:
ونما جمتهدون خمطئون ،وهم مع ذلك
هم فيه معذورونّ ،نما جمتهدون مصيبونّ ،
ال يعتقدون أ ّن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر اإلمث ،وصغائره؛ بل
جتوز عليهم الذكوب ،يف اجلملة ،وهلم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما
يصدر منهم نن صدر.)2(»...
النيب  - وهلل احلمد  -من أصدق
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وأصحاب ّ
كذاب ،مع أكّه كان يقع من
الناس حديثًا عنه ،ال يعرف فيهم من تعمد عليه ً
أحدهم من اهلنات ما يقع ،وهلم ذكوب ،وليسوا معصومني.)3(»...

( )1جمموعة الفتاوى.113/1 :
( )2جمموعة الفتاوى.112/3 :
( )3منهاج السنّة النبويّة.196/2 :
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أحبارالـمتعة
كل
ابملوازكة بني فتاوى (أحبار املتعة) ،وبني (القطعيّات اإلسالميّة) تتّضح ّ
الوضوح براءة (الشريعة اإلسالميّة) من نابحة املتعة املتقتة.
يتبني لنا بوضوح أ ّن هذه (املتعة)
وابالطّالع على فتاوى (أحبار املتعة) ّ
صورة من صور (الزَ) .و(الزَ) من احملرمات القطعيّة ،يف الشريعة اإلسالميّة؛
فما معَن ذلك التناقض الشيطاينّ العجيب ،بني نقرار (أحبار املتعة) ،بتحرمي
(الزَ) ،من جهة ،مع نابحتهم لصورة من صور (الزَ) ،من جهة أخرى؟!!!
بل ن ّن هذه (املتعة املتقتة)  -يف بعض احلاالت  -تكون أبشع صور الزَ؛
لسببني رئيسني:
 -1أ ّن (أحبار املتعة) قد اتّفقوا على استحباب التمتّع ابلعفيفة(.)1

تتورع عن املتعة؛ فكاكت
تتورع عن الزَ ،لن ّ
وهذا يعن أ ّن العفيفة اليت ّ
املتعة أكثر بشاعة من الزَ ،من هذا الوجه؛ ألكّنا ال يكن أن ْند يف الزاكيات
عفيفة واحدة ،ولكنّنا يكن أن ْند الكثري من العفيفات ،قد اخندعن هبذه
(الفتاوى األةيمة) ،ومارسن املتعة.

 -2أ ّن (أحبار املتعة) ينسبون هذه املتعة نىل (الشريعة اإلسالميّة) ،ويبالغ كثري
حت يع ّدها ضرورة من ضرورًّيت مذهبهم(.)2
منهم فيهاّ ،
وهذا يعن أ ّن الدعوة نىل (الـمتعة) ستكون منسوبة ،نلـى (اإلس ـالم) ،فـي
ّادعاء الـمبيحني ،وفـي ّادعاء أتباعهم ،وفـي ّادعاء (أعداء اإلسالم) ،الذين ال غاية
( )1اكظر :النهاية ،131 :وشرائع اإلسالم.911/2 :
( )2اكظر :مسائل وردود.63-62/1 :
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هلم أعظم من الطعن فـي (اإلسالم) ،وتقبيح صورته؛ لتنفري الناس عنه.
ولذلك تكون املتعة أبشع صور الزَ؛ أل ّن اإلسالم هو أعظم دين،
اشتملت أحكامه على النهي الصريح عن الزَ ،والنهي الصريح عن القرب من
الزَ؛ ففرض غض البصر ،واالحتشام يف امللبس ،وهنى عن االختالط ،واإلغراء،
وغري ذلك.
لكن (أحبار املتعة) كسبوا نىل اإلسالم فاحشة شنعاء ،ال يكاد الباحث
و ّ
احدا ،ال قيمة له ،وهو االسم،
العاقل جيد بينها وبني سائر صور الزَّ ،نال فرقًا و ً
يسميها ،بغري امسها ،ويدعو
فكاكوا كمن ينهى عن (شرب اخلمر) ،بلساكه ،مثّ ّ
الناس نىل شرهبا.
الفتاوى األثيمة:
صحة هذا القول ،فتدبّر هذه (الفتاوى األةيمة):
ونذا أردت التأ ّكد من ّ

الفتوى :1-جيوز االستمتاع ابلطفلة الرضيعة ،مبا عدا الوطء ،من النظر ،واللمس
الضم ،والتفخيذ(.)1
بشهوة ،و ّ

تعليق :ال ريب يف أ ّن الرضيعة ال يكن أن تكون طرفًا يف عقد املتعة ،وهذا يعن
أ ّن وليّها هو الذي أجاز هذا العقد ،وأابح للمتمتّع أن يستمتع اببنته الرضيعة،
ولو تفخي ًذا.
حت ف ّساق أمريكا ،الذين
ويل ذلك الذي يرضى هبذه اجلرية القذرة؟! ّ
ّ
فأي ّ
أظن ّأهنم يكن أن يهبطوا نىل قاع السفالة
ال يبالون بزَ بناهتم البالغات ،ال ّ
اخلسة؛ ليسلّموا بناهتم الرضيعات نىل ذائب الشهوة القذرة؟!!!
و ّ
( )1اكظر :العروة الوةقى ،912/9 :وحترير الوسيلة ،221/2 :ومستمسك العروة-15/11 :
 ،51وهداية العباد.336/2 :
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ن ّن رمي الرضيعة فريسة ،بني ذائب حيواكيّة ،أتكل حلمها :هو أهون بكثري
من رميها فريسة ،بني ذائب بشريّة ،أتكل براءهتا.
اجلاهلي ،الذي كان يدفن ابنته الوليدة ،يف تراب األرض؛ خشية
واألب
ّ
العدو هلا ،واغتصاهبا ،نذا كربت :هو أرحم بكثري من ذلك األب الذي يدفن
سيب ّ
ابنته الرضيعة ،يف تراب املتعة؛ من أجل حفنة من املال ،أو الطعام!!!
ن ّن الكثري من الزانة يتجنّبون الرضيعةّ ،نال من ش ّذ منهم؛ فإن استمتع
مشروعا ،بل يدركون أ ّن
أمرا
ابلرضيعة بعض الزانةّ ،
ً
فإهنم ال يع ّدون ذلك ً
استمتاعهم هبا فعل شنيع مستنكر ،عند أكثر الناس.
أبسا؛ وكأ ّن الرضيعة دمية ،يهبها أبوها
لكن (أحبار املتعة) ال يرون بذلك ً
و ّ
ملن يشاء ،وال يبايل مبا يفعله هبا املتمتّعون؟!!!
أبدا ،بتسليم ابنته الرضيعة،
فإن كنت  -أيّها األب ِّ -ن ال يرضى ً
للمتمتّعني ،فاعلم أ ّن (أحبار املتعة)  -الذين تقلّدهم وتعظّمهم  -قد أفتوا ِبابحة
املتعصبني ،وال من املخدوعني!!!
هذا االستمتاع القذر؛ فال
تكوكن من ّ
ّ

الفتوى :2-جيوز التمتّع ببنت التاسعة ،من دون نذن أبيها ،مبا عدا الوطء(.)1

تعليق :هذا ما يتجنّب كثري من الزانة فعله ،مع فتاة ،يف التاسعة من عمرها.
ولكم أن تتخيّلوا ما يكن أن يفعله املتمتّع ببنت التاسعة ،من صور االستمتاع
قطعا!!!
القذر ،ابستثناء الوطء ،ومنها التفخيذ ً
نن اخنداع بنت التاسعة أمر وارد  -بال ريب  -فليست كبنت العشرين،
فإهنا ستبقى طفلة
يف الفهم واحلذر واالحرتاز ،فإذا كاكت ابلغة يف جسدهاّ ،
انقصة الفهم ،ال تدرك خطورة األمر ،وال تبايل مبا يفعله املتمتّع هبا؛ فتنخدع ابملال
( )1اكظر :النهاية.131 :
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القليل ،أو ابهلداًي التافهة؛ وأيخذها نىل وكره؛ ليمسخ براءهتا ،ويوصيها بكتمان
األمر؛ ويعدها ،وينّيها!!!
فإذا وجد املتمتّع أ ّن بنت التاسعة قد استجابت لذلك ،ومل تفعل ما يك ّدر
اللقاء الثاين ،فإكّه سيطمع يف التكرار ،فيدعوها ويغريها ابملال واهلداًي ،كلّما
اشتهاها!!!
يهد املتمتّع الطريق ،لبعض أصحابه؛ ليتمتّعوا هبا ،مبا عدا
وليس ً
بعيدا أن ّ
الوطء؛ فتكون بنت التاسعة عندهم ،يتناوبون عليها ،كما تتناوب الزانة على
حت لو كاكت ِّن حتيض ،ما دام الوطء غري
العواهر؛ نذ ال ع ّدة تلتزم هباّ ،
بعيدا أن يعاشرها عشرات
حاصل ،عند التمتّع؛ فإذا استسهلت ذلك ،فليس ً
الرجال ،يف شهر ،أو يف سنة ،أو يف بضع سنوات!!!
ولك أن تتخيّل اآلاثر الشيطاكيّة هلذا التمتّع ،وال سيّما اإلدمان على املتعة
فأي زوجة ستكون هذه
تنوع الرجال املتمتّعني؛ ّ
الشهواكيّة القذرة ،واإلدمان على ّ
البنت ،نذا كربت ،وقد عاشرها عشرات الرجال على هذا النحو القذر البشع،
أي مسعة ستصاحب تلك البنت املخدوعة؟!!!
وّ

الفتوى :3-جيوز التمتّع ابلبكر ،اليت ليس هلا أب ،وجيوز وطتها(.)1

جيوزون للرجل أن يتمتّع
تعليقً :
بدال من محاية الفتاة اليتيمة ،من أيدي العابثنيّ ،
أعز ما
هبا ،وجيامعها؛ فمن الذي يرغب يف ككاحها ،بعد ذلك ،وقد خسرت ّ
يكن أن ختسره املرأة؟!!!
ألهنم
ن ّن بعض الزانة قد يتجنّبون الزَ مع اليتيمة ،واملسكينة ،واملستضعفة؛ ّ
هبن ،ويقتصرون على الوقحة املستهرتة.
يرأفون ّ
( )1اكظر :النهاية ،131 :وشرائع اإلسالم.911/2 :
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لكن (أحبار املتعة) جييزون استغالل ضعف البكر اليتيمة ،وحاجتها،
و ّ
أعز
وحاجة أهلها ،وال سيّما بعد موت أبيها ،فيسرع نليها املتمتّع؛ ليسلب منها ّ
ما َلكه ،وهو بكارهتا ،وبراءهتا ،وشرفها؛ من أجل حفنة من املال!!!
الفتوى :1-جيوز التمتّع ابلبكر ،من دون نذن وليّها ،نذا خافت على كفسها
الوقوع يف احلرام ،ومنعها وليها من التمتّع ابلكفت ،مع رغبتها نليه ،وكان املنع على
خالف مصلحتها ،فيسقط اعتبار نذكه(.)1
تعليق :ختاف على كفسها من الوقوع يف الزَ ،فتخون أابها ،وتعصيه؛ ألكّه
ال يعرف مصلحتها ،حني ينعها من التمتّع ابلكفت ،الذي ترغب نليه؛ فتكون
ألعوبة بيدي الرجل املتمتّع هبا ،ليحميها من الزَ ابملتعة!!!
تفر
تفر من الزَ ،فتلجأ نىل التمتّع ،كمثل الشاة ،اليت ّ
ن ّن مثل الفتاة اليت ّ
األول؛ أو كما قيل
من ذئب شرس ،فتلجأ نىل ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب ّ
يف األمثال« :كاملستجري من الرمضاء ابلنار»!!!
هل تعرف البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ وهل تكون مصلحة البكر يف
أعز ما َلكه؛ وهل التمتّع
التمتّع ،الذي ال كفقة فيه ،وال توارث ،مع خسارهتا ّ
هو الطريق الصحيح لتجنّب الزَ؛ وهل الرجل الكفت هو القادر على التمتّع
وَتيعهن؟!!!
ابلفتيات،
ّ
يشجع الفتيات
ويل البكر  -يف عالقة املتعة ّ -
ن ّن نسقاط اعتبار نذن ّ
الراغبات يف التمتّع ،على االستهتار والعقوق والعصيان واخلياكة.
سرا ،فكذلك
ليائهن ،فيزكني ًّ
فكما أ ّن الزاكيات ال ينتظرن اإلذن من أو ّ
ليائهن.
املتمتّعات ال ينتظرن اإلذن من أو ّ
( )1اكظر :مسائل وردود.33/1 :
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والفرق بينهما أ ّن الزاكية ال ت ّدعي أ ّن خياكتها ألبيها مشروعة ،خبالف
لتسوغ لنفسها خياكتها ألبيها،
املتمتّعة اليت يكن أن تعتمد على هذه الفتوى؛ ّ
حني أعرضت عن استئذاكه يف املتعة.
الفتوى :5-جيوز التمتّع ابلبكر البالغة الرشيدة ،وليس لوليّها أن يعرتض(.)1

حق
تعليقّ :نهنا الدعوة نىل اإلابحيّة الغربيّة املعروفة ،يف هذا العصر؛ فليس من ّ
بكرا!!!
الويل أن يعرتض ،ما دامت املرأة ابلغة رشيدةّ ،
حت نذا كاكت ً
ّ
يصح أن توصف ابلرشد امرأة ،ترغب يف املتعة ،وَارسها؟!!!
وهل ّ

الفتوى :6-جيوز التمتّع ابلفتاة األوربيّة ،من دون نذن وليّها ،نذا كان وليّها قد
أرخى عنان البنت ،وأوكلها نىل كفسها ،يف شتوهنا ،فال حتتاج نىل االستئذان،
أيضا(.)2
حت يف املسلمةً ،
ّ

حث الفتيات املنتسبات نىل اإلسالم  -الاليت يعشن يف الدول
تعليقً :
بدال من ّ
هلن،
الغربيّة  -على جتنّب الفواحش ،أييت (أحبار املتعة) بفتوى نابحة املتعة ّ
احلريّة الشخصيّة!!!
ما دمن يعشن يف بالد ّ
وكذلك سيجد الرجال يف هذه الفتوى ضالّتهم؛ فيسافرون نىل أورّاب؛ للتمتّع
أبي اسم كاكت.
يتحرجن من الفواحشّ ،
ابلفتيات األوربـّيّات ،الاليت ال ّ
كل الـحرص ،على تلبية رغبات الـمتمتّعني،
و(أحبار الـمتعة) حريصونّ ،
يتيسر لـهم التمتع ابملنتسبات نلـى (اإلسالم) ،فـي البالد
من الرجال؛ فإذا لـم ّ
العربيّة؛ بسبب القيود العرفيّة ،أو غيـرها؛ فما عليهم ّنال اإلفادة ،من هذه الفتوى،
حت الـمنتسبة نىل (اإلسالم) ،مـ ّمن تعيش هناك،
ابلتوجه نلـى البالد الغربيّةّ ،
( )1اكظر :شرائع اإلسالم.916/2 :
( )2اكظر :مسائل وردود.111/1 :
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يـمكن أن يكون وليّها قد أرخى عناكـها ،فال حاجة هبا ،نلـى استئذاكه!!!

الفتوى :7-جيوز التمتّع ابلكتابيّة ،نذا كاكت ال تعتقد حلّيّة املتعة ،ولكنّها
طمعا يف املال(.)1
استجابت ً
تعليق :نذا مل تكن زاكية ،تلك اليت ال تقبل التمتّع؛ العتقادها حلّيّته ،لكنّها نّا

طمعا يف املال؛ فماذا تكون؟!!!
تقبله؛ ً
وما الفرق بني دفع املال؛ للتمتّع ابلزاكية ،اليت ال تعتقد حلّيّة الزَ ،وبني
دفعه هلذه الكتابيّة ،اليت ال تعتقد حلّيّة املتعة ،لكنّها تقبلها من أجل املال؟!!!

الفتوى :8-جيوز التمتّع ابلفاجرة ،وال جيب عليه منعها من الفجور(.)2

أيضا صورة من صور اإلابحيّة الغربيّة ،والدًيةة األمريكيّة املشهورة،
تعليق :وهذه ً

فاملتمتّع ال ينظر نىل املرأة ،اليت يتمتّع هباّ ،نال كما ينظر الرجل نىل املرحاض ،الذي
يدخله؛ لقضاء حاجته ،مثّ ال ينع غريه من الدخول بعده ،كما مل ينعه غريهِّ ،ن
سبقه نليه!!!
وال يبايل (أحبار املتعة) ابألمراض اجلنسيّة الفتّاكة اليت تكون الفاجرة أداة
حت يصل املرض ،نىل امرأة بريئة عفيفة ،ال ذكب
ملوةة؛ لنقلها من رجل نىل رجلّ ،
هلا ّنال أ ّن زوجها يارس الرذيلة مع العواهر!!!

الفتوى :9-ال جيب على املتمتّع أن يتح ّقق ،من كون املرأة خليّة ،ليست يف
حي ،عند طلبه التمتّع هبا(.)3
ّ
ذمة زوج ّ
جير نليه
تعليق :ن ّن بعض الزانة يتجنّبون مقاربة ّ
املتزوجات؛ خشية احلمل ،وما ّ
( )1اكظر :مسائل وردود.12-11/2 :
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من مشكالت؛ أو خشية معرفة الزوج ،واكتقامه؛ أو خشية معاقبة القاكون ،وغري
يتوجهون نىل من تستجيب هلم ،من املطلّقات ،واألرامل،
ذلك من املواكع؛ ولذلك ّ
يتزوجن ،من قبل.
ومن الاليت مل ّ
تعرف بعض الزانة امرأة ،تستجيب للزَ؛ فإكّه قد يوجب على كفسه
فإذا ّ
التح ّقق من كوهنا بال زوج؛ ليأمن من التبعات ،وجيهد كفسه يف التح ّقق.
لكن (أحبار املتعة) يعلمون أ ّن نجياب التح ّقق على الرجال الراغبني يف
و ّ
التمتّع يعن ضياع الكثري من الفرص؛ ولذلك تساهلوا يف هذا األمر.
مهما
فيكفي أن يسأهلا عن حاهلا ،فإن كفت وجود الزوج ،ص ّدقها ،وليس ًّ
بعد ذلك أن تكون املرأة ذات زوج ،يف الواقع ،فتكون راغبة يف الزَ ،وهي يف
ذمة زوجها ،فرّمبا حصل احلمل ،من الزوج ،فنسبته نىل املتمتّع هبا ،ورّمبا حصل
ّ
احلمل ،من املتمتّع هبا ،فنسبته نىل الزوج.

الفتوى :11-ال جيب على أحد من الناس أن خيرب الرجل  -الذي يريد أن
يتمتّع ابمرأة  -أ ّن هذه املرأة مل تعت ّد من رجلَ ،تّع هبا ،ساب ًقا(.)1
أيضا ،من ابب التساهل ،فليس عليك أن تنصح أخاك
تعليق :وهذه الفتوى ً
املتمتّع ،وختربه احلقيقة؛ بل يكفي أن يسأل املتمتّع املرأة عن اكقضاء ع ّدهتا ،فإن
كوكن
قالت ابكقضائها ،ص ّدقها الرجل ،وليس عليه أن يتح ّقق من ذلك؛ فال ت ّ
أيّها الناصح سببًا يف التفريق بينهما!!!
مهما بعد ذلك أن تكون املرأة غري معت ّدة ،وتكون قد محلت من
وليس ًّ
متمتّع سابق ،فتنسب محلها نىل املتمتّع اجلديد!!!
تتحول هذه املرأة نىل ألعوبة شهواكيّة؛ تتن ّقل
وليس ًّ
مهما بعد ذلك أن ّ
( )1اكظر :مسائل وردود.111/1 :
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برغبتها ،بني الرجال ،وت ّدعي أ ّن ع ّدهتا قد اكقضت ،فيص ّدقها الراغب يف التمتّع
هبا ،من دون حت ّقق!!!
الفتوى :11-ال جيب على املتمتّع أن خيرب املتمتع هبا ،عن الع ّدة ،وأ ّن عليها
جتنّب الرجال ،م ّدة الع ّدة(.)1

تعليق :وهذه الفتوى تتّكد الدعوة نىل اإلابحيّة ،كما تتّكد النظرة الدوكيّة اليت ينظر
هبا الرجل املتمتّع نىل املرأة ،اليت َتّع هبا ،وال سيّما بعد أن يقضي منها وطره؛
فتكون يف كظره كبقاًي الطعام الذي يرمى للبهائم!!!
فيكفي أن يشبع شهوته منها ،وال جيب عليه أن يرشدها نىل تلك الع ّدة،
حت يربأ رمحها من احلمل!!!
اليت تفرض عليها جتنّب الرجال ،م ّدة معلومة؛ ّ

كف من طعام(.)2
الفتوى :12-جيوز أن يكون املهر مبقدار ّ

اجا شرعيًّا ،يعطيها أشياء كثرية،
يتزوج املرأة ،زو ً
املتزوج الذي ّ
تعليق :ن ّن الرجل ّ
احدا ،فال يكن اكتقاصه؛ أل ّن
حت نذا كان املهر درمهًا و ً
أغلى من املهر؛ ولذلك ّ
الذريّة واملأكل واملشرب وامللبس
الرجل سيعطي زوجته اإلحصان و ّ
املودة والرعاية و ّ
واملسكن ،وسائر ما حتتاج نليه.
ّأما الرجل املتمتّع ،فماذا يعطي املرأة اليت يتمتّع هبا؟
ن ّن املرأة نذا كاكت تقبل ابملتعة؛ من أجل املال ،فإ ّن ًّ
كفا من طعام ،ال يكن
أعز ما َلكه.
أن يكون كافيًا؛ إلشباع رغبتها ،وال سيّما ّأهنا ستخسر ّ
ضطر؛ بسبب جوع شديد ،أو عطش
وال يستثَن من ذلكّ ،نال اليت ت ّ
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فبدال من نطعام هذه املرأة؛ ابتغاء
شديد؛ فتطاوع الرجل على املتعة مكرهةً .
مرضاة هللا ،يعمد الذئب الدينء نىل مساومتها على ع ّفتها!!!

احدا ،أو بعض يوم ،ولو ساعة واحدة
يوما و ً
الفتوى :13-جيوز أن يكون األجل ً
حم ّددة(.)1

تعليق :قد يقال :ن ّن الرجل املتمتّع يعطي املرأة ما حتتاج نليه؛ إلشباع رغبتها
الفطريّة ،كما يعطي الزوج زوجته ما حتتاج نليه؛ ون ّن املهر القليل كما جيوز يف
الزواج الدائم ،جيوز يف املتعة.
ميسورا ،وراغبًا
أصرت املرأة املتمتع هبا على مهر غال ،وكان الرجل
ً
فإن ّ
أصرت املرأة يف الزواج الدائم على مهر
فيها ،دفعه نليها ،بال نشكال؛ كما لو ّ
ميسورا ،وراغبًا فيها.
غال ،مع كون الرجل
ً
االدعاء الفارغ يكمن يف هذه الفتوى األةيمة ،اليت هي
واجلواب عن هذا ّ
يف احلقيقة أقذر فتوى يف موضوع املتعة!!!
سوغ
فإذا كاكت م ّدة العالقة بني الرجل واملرأة يف املتعة متقتة ،فكيف ي ّ
املبيحون ألكفسهم أن يع ّدوا املتعة صورة من صور الزواج؟!!!
أي زواج ذاك ،الذي يكن أن ينتهي بفراق ،بعد ساعة ،من وقوعه؛
ّ
مبن على اتّفاق ،بني الرجل
ال خلالف طارئّ ،أدى نىل الطالق؛ بل هو فراق ّ
املتمتّع ،واملرأة املتمتع هبا؟!!!
املبن على االتّفاق  -بني املتمتّع واملتمتّعة  -أشبه ابلفراق،
أليس الفراقّ ،
املبن على االتّفاق ،بني الزاين والزاكية؟!!!
ّ
كف من طعام ،بل كان
ونذا مل يكن غرض املتمتّعة من التمتّع هو كيل ّ
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غرضها نشباع رغبتها الفطريّة؛ فهل ستنطفئ تلك الرغبة ،بعالقة م ّدهتا ساعة
واحدة؛ وال سيّما أ ّهنا  -بعد هذه املتعة املتقتة  -ستعت ّد ،متجنّبة الرجال ،م ّدة
من الزمن؟!!!
وقد اختلفوا يف ع ّدة املتمتع هبا ،نذا كاكت من ذوات األقراء ،مع الدخول
هبا ،وعدم احلمل ،وعدم اليأس ،فقيل :حيضتان ،وقيل :حيضة واحدة ،وقيل:
حيضة وكصف ،وقيل :طهرانّ .أما نذا كاكت حبلى ،فع ّدهتا وضع احلمل؛ ونذا
يوما(.)1
كاكت ِّن ال حتيض ،فع ّدهتا مخسة وأربعون ً
فإما أن تصرب نىل اكقضاء
مرة أخرى؛ ّ
فإذا احتاجت نىل نشباع رغبتها ّ
تتوجه نىل التمتّع قبل اكقضاء الع ّدة ،مومهة شريكها اجلديد أ ّن ع ّدهتا
ع ّدهتا ،أو ّ
فعال.
تتوجه نىل الزَ ،الذي ّفرت منه امسًا ،ووقعت فيه ً
قد اكقضت ،أو ّ
يدا أن حيصل
فإن صربت املتمتّعة م ّدة الع ّدة ،وجاءها متمتّع اثن ،فليس بع ً
األول ،فال يلبث معها أكثر من ساعة؛ لتلتزم بعد ذلك،
ما حصل ،مع املتمتّع ّ
بع ّدة اثكية.
يوما ،وتعت ّد م ّدة من الزمن؛ فتكون قد عاشرت
مرة ،تتمتّع ً
كل ّ
وهكذا يف ّ
كل رجل منهم ساعة واحدة ،وصربت بعد
يف سنة واحدة بضعة رجال ،لبثت مع ّ
كل متعة م ّدة من الزمن.
ّ
مرت مخس سنوات ،وهي على هذه احلال ،فإ ّهنا تكون قد عاشرت
فإذا ّ
رجال؛ فال يكون بينها وبني الزاكية غري فرق واحد فقط ،هو االلتزام
حنو ةالةني ً
أَ هلا ذلك؟!!!
ابلع ّدة؛ نن التزمت هبا ،و ّ
أين هذا (اإلشـباع الـمتقطّع) ،الـمملوء ابلـحسرة ،واخلياكة ،واالحتقار ،مـن
( )1اكظر :العروة الوةقى.133-139/6 :
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مودة ،واأللفة ،واإلخالص ،واالحرتام؟!!!
نشـ ـباع (الزواج الدائ ـم) ،الـمملوء ابلـ ّ
رجال ،يف مخس سنوات؛
وماذا عن هذه املرأة ،اليت تن ّقلت بني ةالةني ً
فصارت كالزاكية ،اليت ال تعرف الشريك الواحد الدائم ،فهي تتن ّقل بني الزانة
الغرابء ،الذين ينظرون نليها كما ينظرون نىل اآللة؟!!!
كبريا ،يف تشويه الفطرة النقيّة ،وحتويل
ألن تكون تلك املتعة األةيمة سببًا ً
املرأة نىل دمية شهواكيّة ،يتناوب عليها املتناوبون؟!!!
َاما ،بال مشاعر ،وال رغبات ،وال حسرات؛
وليتها كاكت كالدميةً ،
التنوع ،ال جتد الل ّذة ّنال يف تغيري
ولكنّها ستكون  -بال ريب  -مدمنة على ّ
فإهنا لن هتنأ برجل واحد ،وسرتغب يف
دائما؛ ّ
يوما ،زو ً
تزوجت ً
الرجال؛ فإذا ّ
اجا ً
تغيريهّ ،نما ابلطالق ،أو ابخلياكة!!!
وفوق هذا كلّه ،يكن أن تتخلّص املتمتّعة  -عندهم  -من الع ّدة ،أبن
تشرتط على املتمتّع عدم الوطء ،وجيوز له ما سوى ذلك من االستمتاعات(،)1
يتدي نىل الوطء.
ومنها التفخيذ ،وما ضارعهِّ ،ا ال ّ
فإذا اكتفى الوطء ،اكتفت الع ّدة؛ وابكتفائها تكون املتمتّعة  -عندهم -
حرة ،يف االستكثار من املتعة ،واالستمرار فيها؛ فال يستبعد أن يتمتّع هبا يف اليوم
ّ
كل رجل يبقى
الواحد عشرة رجال ،يتناوبون على االستمتاع هبا ،من دون وطءّ ،
معها ساعة واحدة!!!
وتستطيع املتمتّعة  -عندهم  -أن توازن بني جترع مرارة االعتداد ،وبني
تفر من االعتداد ،وجتيز الوطء حني
فوات ل ّذة الوطء ،فتشرتط عدم الوطء ،حني ّ
صرب كفسها على جترع مرارة االعتداد!!!
تكون راغبة فيه ،وت ّ
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أبهنا قد مارست املتعة،
ونذا استطاعت املتمتّعة أن خترب املتمتّع اجلديدّ ،
من قبل ،مع متمتّع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه احلقيقة ،للرجل
الشرعي الدائم؟!!!
الذي سيطلبها زوجة ،يف املستقبل ،بطريقة الزواج
ّ
ماذا سيكون جواب ذلك الرجل الربيء املسكني ،وهو يستمع نىل هذا
االعرتاف الـمـ ّـر؟!!!
أليس االحتمال الراجح أ ّن الزوجة ستخفي هذه احلقيقة ،وحترص على
نخفائها؛ لتعيش مع زوج بريء خمدوع ،لو علم مبعشار ما ارتكبته زوجته من
أخف عليه من ذلك؟!!!
قذارات ،يف مزبلة املتعة ،لكان ةقل اجلبال ّ
وما هو رأي (أحبار املتعة) ،يف نخبار املرأة ،لزوجها ،عن ماضيها األسود،
يف املتعة ،أتراهم ينصحوهنا ِبخباره ،لكن مع عدم وجوب ذلك ،أم تراهم
ينصحوهنا بكتمان األمر ،لكن مع عدم وجوب ذلك؟!!!
ن ّن الرجل الشريف ال يتنع عن االرتباط ابمرأة مطلقة ،أو ابمرأة أرملة ،مع
رجال قد سبقه نىل وطئها؛ أل ّن املطلقة واألرملة ارتبطتا بزوجيهما،
علمه يقينًا أ ّن ً
عن طريق الزواج
الشرعي الدائم.
ّ
لكن الرجل الشريف ال يكن أن يقبل االرتباط ابمرأة ،سبق أن ارتبطت
ّ
بعقد املتعة؛ ألكّه يتمن أ ّن التمتّع صورة من صور الزَ ،فقد َتّع ذائب املتعة هبذه
املرأة ،كما َتّع الزانة ابلزاكية!!!
يضا تلك
فإذا استقذر الرجل الشريف تلك املرأة املتمتع هبا؛ فليستقذر أ ً
سولت هلا وألمثاهلا االكغماس يف مستنقع املتعة القذر!!!
الفتاوى األةيمة ،اليت ّ

الفتوى :11-ال كفقة للمرأة املتمتع هبا ،ونن محلت من الرجل املتمتّع هبا(.)1
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قل،
تعليق :ال كفقة هلا ،أل ّهنا يف كظرهم كالزاكية ،اليت ّنما أن تزين من أجل املالّ ،
حق .والعجيب
ونما أن تزين؛ إلشباع شهوهتا؛ فليس هلا وراء ذلك أدَ ّ
أو كثرّ ،
أ ّن بعض الزانة ال يبخلون عن بعض الزواين ابلنفقات!!!

الفتوى :15-ال توارث بني الرجل واملرأة املتمتّعني(.)1

صر
تعليق :ال يتوارث املتمتّع واملتمتّعة ،كما ال يتوارث الزاين والزاكية؛ مثّ ي ّ
(أحبار املتعة) على تسمية متعتهم( :زواج املتعة)!!!

الفتوى :16-جيوز َتّع الرجل أبكثر من أربع كسوة ،من غري حصر(.)2

كل الصراحة ،يف بيان التشابه الكبري بني
تعليق :وهذه الفتوى اخلبيثة صرحيةّ ،
املتعة والزَ؛ فكما يتمتّع الزاين ،مبا ال حصر له من الزواين ،يتمتّع املتمتّع مبا
ال حصر له من املتمتّعات.
واملتمتّع يستطيع  -عندهم  -أن يتمتّع مبا ال حصر له من املتمتّعات،
حت لو مل توجد هذه الفتوى؛ ألكّه يستطيع أن يتمتّع يف السنة الواحدة أبكثر من
ّ
كل متعة منها يوًما ،أو بعض يوم.
ةالث مئة متمتّعة ،نذا جعل م ّدة ّ
مثّ أتيت هذه الفتوى ،فتبالغ يف اإلابحيّة؛ ليتم ّكن الرجل املتمتّع من التمتع،
سهل عليه التمتّع أبكثر من أربع
يف اليوم الواحد ،أبكثر من أربع كسوة؛ أو لت ّ
أسبوعا.
كسوة ،يف حالة كون امل ّدة املتّفق عليها أكثر من يوم ،كأن تكون
ً

مرات كثرية،
الفتوى :17-جيوز أن يعقد الرجل ،على امرأة واحدة ،بعقد املتعةّ ،
واحدة ،بعد أخرى(.)3

( )1اكظر :النهاية ،132 :وشرائع اإلسالم ،911/2 :واملسائل املنتخبة.325 :
( )2اكظر :النهاية.132 :
( )3اكظر :النهاية.132 :
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قادرا على قطع عالقته ابملرأة اليت
تعليق :يكون الرجل املتمتّع  -هبذه الفتوى ً -
وقادرا على ندامة عالقته هبا ،مت ما شاء؛ فإن شاء أن
َتّع هبا ،مت ما شاءً ،
جي ّدد العالقة ،بعد اكتهاء امل ّدة ،حني يشتهي ذلك ،فله اخليار؛ ونن شاء أن يقطع
العالقة ،كان له ذلك.
ومثله يف ذلك ،كمثل الزاين ،الذي تعجبه نحدى الزواين ،فيدمي العالقة
بينهما ،ولكن بال زواج؛ لكي يستطيع التملّص مت ما شاء؛ فإن أعجبه البقاء
استمر يف وصاهلا ،ونن ساءه منها شيء ،قطع العالقة بينهما.
معهاّ ،
وهذا يعن أ ّن املرأة املتمتع هبا ال حتتاج نىل أن تعت ّد ،يف حالة جتديد عقد
األول ،فيمكنه جتديد العقد ،بعد
املتعة ،نذا كان املتمتّع الثاين هو كفسه املتمتّع ّ
اكتهاء األجل ،بال فصل ،أو بعد أن يهبها ابقي امل ّدة ،بال فصل(.)1
وقد اعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة ابطلة ،ذات
َثار فاسدة ،وكسبوها نىل بعض (أحبار املتعة)؛ فأجازوا تناوب ْجاعة من الرجال،
على التمتّع ابمرأة واحدة ،مع وطئهم هلا ،من دون ع ّدة.
فاألجل يكن أن يكون ساعة ،مع نمكان تقصريه أبن يهب املتمتّع
األول نىل وطئها ،قبل اكقضاء األجل ،أو
للمتمتع هبا ابقي امل ّدة؛ فيعمد املتمتّع ّ
قبل أن يهبها الباقي؛ مثّ يعقد عليها متعة ،بعد اكتهاء األجل ،أو بعد اهلبة ،لكن
من دون وطء.
العملي للحيلة ،ابكقضاء م ّدة العقد الثاين ،أو ابهلبة كذلك؛
مثّ يبدأ التطبيق
ّ
األول ،مثّ
فتسقط الع ّدة  -ابفرتائهم  -فيأيت املتمتّع الثاين ،ليفعل ما فعله املتمتّع ّ
أييت الثالث ،مثّ الرابع ،وهكذا نىل آخرهم!!!
( )1اكظر :العروة الوةقى.135/6 :
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العاملي  -وهو واحد من (أحبار املتعة)  -هذه احليلة؛
احلر
وقد حكى ّ
ّ
صحة كسبتها ،نىل شيخه ،فقال:
وأجاد يف بيان فسادها ،وبطالهنا ،وأككر ّ
«اشتهر بني ْجاعة من الطلبة اآلن حيلة يف نسقاط الع ّدة ،وبعضهم ينسبها نىل
تزوج رجل امرأة ابلعقد الدائم ،ودخل
علي .وصورهتا أكّه لو ّ
شيخنا احمل ّقق الشيخ ّ
هبا ،مثّ طلّقها بعد الدخول ،وجبت عليها الع ّدة .فلو عقد عليها بعد الطالق ،مثّ
املتضمن لعدم لزوم
النص
طلّقها قبل الدخول ،فال ع ّدة عليها ،فتدخل حتت ّ
ّ
الع ّدة ،مع الطالق ،قبل الدخول ،والع ّدة السابقة سقطت ابلعقد الثاين؛ نذ ال
ع ّدة عليها منه .وكذلك لو َتّع رجل ابمرأة ،ودخل هبا ،مثّ وهبها امل ّدة ،واكقضت
أيضا متعة ،مثّ وهبها امل ّدة ،قبل الدخول ،أو اكقضت قبله؛
م ّدهتا ،مثّ عقد عليها ً
فإ ّن املرأة ال ع ّدة عليها اثكيًا ،والع ّدة األوىل بطلت ابلعقد الثاين .وأقول :كسبة
علي مل تثبت ،وعلى تقدير الثبوت هو مطالب ابلدليل
هذه احليلة نىل الشيخ ّ
اتم ،بل هو مشتمل على تسامح وتساهل ،وغفلة
التام؛ فإ ّن ما أورده هنا غري ّ
ّ
عجيبة عن ككتة ،وهي أ ّن الع ّدة األوىل مل تسقط ابلعقد الثاينّ ،نال ابلنسبة نىل
صاحب الع ّدة .و ّأما ابلنسبة نىل غريه ،فهي ابقية ،وال دليل عندان على
نسقاطها.)1(»...
جرهم ،أو
وليس ً
بعيدا أن يكون اشتهار هذه احليلة بني أولئك الطلبة قد ّ
العملي ،لتلك احليلة ،ابلتناوب على وطء املتمتع هبا ،بال
جر غريهم ،نىل التطبيق
ّ
ّ
ع ّدة ،تفصل بني وطء رجل ،ووطء رجل آخر!!!

الفتوى :18-عدم وجوب اإلشهاد واإلعالن يف املتعة(.)2
( )1الفوائد الطوسيّة ،212 :واكظر :مفاتيح الشرائع.339/3 :
( )2اكظر :النهاية.153 :
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التعليق :ن ّن اإلشهاد واإلعالن حي ّققان  -يف الزواج الدائم  -رعاية كبرية ،حلقوق
والدعت
أي امرأة ،على حسب هواهّ ،
األزواج؛ ولوالمها ّ
كل رجل زوجيّة ّ
الدعى ّ
ابدعائهما ما ال
أي رجل ،على حسب هواها؛ فيناالن ّ
كل امرأة زوجيّة ّ
ّ
يستح ّقان ،من حقوق األزواج.
كل شيء ذي قيمة؛
ولذلك ْند أ ّن املرأة  -يف عالقة املتعة  -ستخسر ّ
يدل عليه ،نّال نذا اعرتف
حت نةبات الزوجيّة املتقتة املزعومة ،ليس هلا أدَ دليل ّ
ّ
أَ له ذلك؟!!!
شريكها  -يف املتعة  -بعالقتهما املتقتة ،و ّ
فإهنا لن تستطيع أن تثبت للناس أ ّن
فإذا أككر املتمتّع عالقته ابملتمتّعةّ ،
هذا احلمل ،الذي يف بطنها ،هو كتيجة عالقة املتعة ،ال كتيجة عالقة الزَ!!!
وال يستطيع املتمتّعون واملتمتّعات أن يعلنوا للناس ،عن ارتباطهم بعالقة
املتعة املتقتة؛ أل ّهنم يوقنون كما يوقن سائر الناس أ ّن عالقة املتعة صورة من صور
فكأهنم يشهدون على أكفسهم ابلزَ ،حني يعلنون ذلك للناس.
الزَ؛ ّ
ونيقان الناس  -ومنهم املتمتّعون واملتمتّعات  -بكون املتعة صورة من صور
كفسي ،مكتوم ،يكتمه معظم الـمقلّدين ،الذين يقلّدون
الزَ ،نكـّما هو نيقان
ّ
صرحوا بذلك ،فقد طعنوا
(أحبار املتعة) ،وال يستطيعون التصريح به؛ ّ
ألهنم نن ّ
يف أحبارهم ،الذين يع ّدون هذه املتعة ضرورة من ضرورًّيت مذهبهم.
ولذلك يتظاهر هتالء املقلّدون ،ابلدفاع عن املتعة ،واعتقاد حلّيّتها؛
حت الذين يارسوهنا منهم.
كل اإلككارّ ،
ولكنّهم يف الباطن ينكرون حلّيّتهاّ ،
ويكفي إلةبات ذلك :أن جتد أ ّن الرجال املتمتّعني يرفضون أش ّد الرفض
عماهتم ،أو خاالهتم ،أو بنات
أن تكون ّأمهاهتم ،أو أخواهتم ،أو بناهتم ،أو ّ
نخواهنم ،أو بنات أخواهتم ،أو بنات أعمامهم ،أو بنات أخواهلم ،أو بنات
هبن من النساء؛ ولكنّهم ال يرفضون
ّ
عماهتم ،أو بنات خاالهتم ،من ْجلة املتمتع ّ
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الشرعي الدائم!!!
املتزوجات ،ابلزواج
ً
أبدا أن يك ّن من ّ
ّ
فاإلشهاد ال قيمة له ،يف املتعة؛ أل ّن احلاجة نليه منتفية؛ فإّا حيتاج
املتمتّعون نىل اإلشهاد ،حني يستطيعون اإلعالن ،وهتالء ال يستطيعون ذلك.
وليس صعبًا على بعض املتمتّعني أن يستعينوا أبصحاهبم ،وأقراهنم ،وكظرائهم
سريّة،
يف التمتّع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ و ّ
لكن هذه الشهادة ستكون شهادة ّ
كل االستنكار ،فال تكون
ال يستطيعون نعالهنا للناس ،الذين يستنكرون املتعةّ ،
هلا أدَ قيمة.
مثّ ن ّن نجياب اإلشهاد من شأكه أن ينع الكثريين من التمتّع ،وال سيّما حني
ابلسر؛ فيعرف
ال جيدون من يشهد هلم ،أو حني خيشون أن يبوح بعض الشهود ّ
األولياء واألقرابء واألصدقاء واجلريان ،وسائر الناس.
ولذلك مل يبخل (أحبار املتعة) عن أتباعهم ،من املتمتّعني واملتمتّعات؛ فنفوا
نجياب اإلشهاد ،يف املتعة؛ ليزيلوا هذه العقبة الكتود؛ فال جيد املتمتّعون،
أي حرج ،يف كتمان عالقة املتعة بينهم ،كما يكتم الزانة والزواين
وال املتمتّعات ّ
عالقة الزَ!!!
الفتوى :19-ليس يف املتعة طالق ،وتبني املرأة ابكقضاء امل ّدة(.)1

فكل
التعليق :ن ّن الفراق يف املتعة حمتوم موقوت؛ ولذلك ال مكان للطالق فيها؛ ّ
مبن على اتّفاق؛ كالفراق الذي يكون بني الزاين
متعة خمتومة بفراق ،وهو فراق ّ
والزاكية ،بعد اكتهاء املمارسة الشهواكيّة.
حمصورا يف التسمية ،ونّا هو
وليس الفرق بني طالق الزواج وفراق املتعة
ً
فيما وراء الطالق والفراق.
( )1اكظر :شرائع اإلسالم.916/2 :
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تستحق بعد
فللمطلقة حقوق على الزوج تستح ّقها؛ خبالف املتمتّعة ،فال
ّ
حق منها.
أي ّ
الفراق ّ
ضطر نليه األزواج اضطر ًارا ،وليس مبنيًّا على اتّفاق
والطالق أمر عارض ي ّ
ابملودة والرمحة والعالقة الطيّبة؛
سابق؛ فإ ّن األصل يف الزواج
الشرعي أن يدوم ّ
ّ
أمورا طارئة قد توجب الطالق ،مع كراهته.
و ّ
لكن ً
الشرعي ،وأين املتمتع هبا من املطلقة؟!!!
فأين فراق املتعة من الطالق
ّ

الفتوى :21-ليس يف املتعة لعان(.)1

تبني للمتمتّع
التعليق :ال لعان يف املتعة؛ أل ّن املتعة صورة من صور الزَ ،فحني ي ّ
أ ّن شريكته  -يف املتعة  -قد مارست الزَ ،مع غريه ،يف وقت املتعة؛ فإ ّن
االعرتاض على ذلك ليس من شأكه؛ فالعالقة بينهما عابرة متقتة ،فلماذا ينشغالن
ابللعان ،وال سيّما أ ّن الغرض من اللعان منتف يف املتعة؟!!!
فهل املتمتّع مستع ّد ،ألن يقذف شريكته عند القاضي ،والناس؛ فريميها
ابلزَ؛ ليقام عليها احل ّد؟!!!
أبي صفة ،سيتق ّدم املتمتّع نىل القاضي ،هبذا القذف :بصفة الزوج ،أم
ّ
بصفة املتمتّع؟!!!
نكّه لن جيرؤ على التصريح حبقيقة عالقته ابملقذوفة؛ ولذلك ال داعي ألن
يشغل كفسه هبذا األمر ،فيفتضح أمره بني الناس!!!
الفتوى :21-نذا محلت املرأة املتمتع هبا ،من رجل َتّع هبا ،فنفى الرجل الطفل
ظاهرا ،وال يفتقر نىل اللعان(.)2
عن كفسه ،فإ ّن الطفل ينتفي عنه ً
( )1اكظر :شرائع اإلسالم.916/2 :
( )2اكظر :شرائع اإلسالم.916/2 :
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متممة لفتوى اكتفاء اللعان يف املتعة؛ فإ ّن الرجل نن أراد
التعليق :وهذه الفتوى ّ
أَ له ذلك؟!!!
أن يعرتف أبن احلمل منه ،اعرتف؛ ولكن ّ
هل سيعلن للناس أكّه كان على عالقة متقتة هبذه املرأة ،وأ ّن احلمل الذي
يكن الناس مولوده
يف بطنها منه ،وأكّه مستع ّد إلحلاق املولود به ،ولن يبايل أن ّ
بكنية( :ابن املتعة) ،أو (بنت املتعة)؟!!!
نكّه لن جيرؤ على ذلك ،وسيسارع نىل كفيه ،متّه ًما املتمتّعة ابلزَ ،أو م ّدعيًا
أ ّن احلمل من رجل سبقه ،نىل التمتّع هبا؛ لتبقى املرأة بعد ذلك بني أمرين ،أحالمها
م ـٌّر كالعلقم.
فإما أن جتهضه ،نن أمكنها ،أو ترميه يف املزابل ،أو يف النهر ،أو قرب
ّ
تتحمل العار ،وكالم الناس ،وتربّيه
املستشفيات ،أو قرب أحد البيوت؛ ّ
ونما أن ّ
ترِب الزاكية ابن الزَ ،أو بنت الزَ؛ هذا نن ْنت من اكتقام أوليائها.
كما ّ
ولذلك كفى (أحبار املتعة) اللعان؛ لتسهيل األمر على املتمتّعني من
الرجال؛ فلن تستطيع املرأة أن تلزم الرجل ِبحلاق املولود به ،نن هو كفاه عنه ،ولن
تلجأ نىل اللعان؛ لتدرأ عن كفسها هتمة الزَ ،ولن تستطيع نةبات عالقة املتعة؛
نذ ال نشهاد ،وال نعالن ،وال اعرتاف من الرجل!!!
وهذا كلّه يتّكد النظرة الدوكيّة للمرأة ،عند (أحبار املتعة)؛ فليست عندهم
أكثر من سلعة رخيصة ،ينال الرجال منها مبتغاهم ،مثّ يلقون ما تب ّقى منها يف
املزابل ،وال يبالون مبا يصيبها.
املدخن
ومثلها يف  -عالقة املتعة  -كمثل (لفافة التدخني) ،اليت يضعها ّ
حت نذا استنفدها ،واكتهى منها ،ألقى هبا يف
 عند التدخني  -بني شفتيهّ ،الطريق ،وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها األقدام ،من بعده!!!
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الفتوى :22-ال يثبت وصف اإلحصان ،بعقد املتعة؛ فال يرجم الزاينّ ،نال نذا
الشرعي الدائم ،أو عقد ملك اليمني ،قبل ارتكابه
كان قد ارتبط بعقد الزواج
ّ
جرية الزَ(.)1
قر (أحبار املتعة) برجم الزاين احملصن ،وال خيالفون اجلمهور يف ذلك؛
التعليق :ي ّ

ولكنّهم ينفون أن يكون االرتباط بعقد املتعة سببًا يف ةبوت اإلحصان.
الشرعي الدائم ،ولكنّه ارتبط
رجال لـم يرتبط ،بعقد الزواج
فإذا افرتضنا :أ ّن ً
ّ
حت يف حالة كون األجل سنة ،أو أكثر  -فإ ّن (أحبار املتعة)
بعقد املتعة فقط ّ -
يسمون هذا املتمتّع حمصنًا.
ال ّ
الشرعي الدائم ،ولكنّها
وكذلك نذا افرتضنا :أ ّن امرأة مل ترتبط ،بعقد الزواج
ّ
حت يف حالة كون األجل سنة ،أو أكثر  -فإ ّن
ارتبطت بعقد املتعة فقط ّ -
يسمون هذه املتمتّعة حمصنة.
(أحبار املتعة) ال ّ
ولذلك ال يرجم هذا املتمتّع ،نذا مارس جرية الزَ؛ وال ترجم هذه املتمتّعة،
ألهنما غري حمصنني ،عند (أحبار املتعة)؛ واإلحصان
نذا مارست جرية الزَ؛ ّ
شرط واجب من شروط ةبوت عقوبة الرجم ،عند اجلمهور.
وواضح ما يف هذه الفتوى األةيمة ،من التساهل ،الذي يغري أتباعهم
ابملزاوجة بني (زَ املتعة) ،و(متعة الزَ)؛ فليس على املتمتّع الزاين ،وال على
املتمتّعة الزاكية أكثر من ح ّد اجللد ،عندهم؟!!!
غلو اإلابحيّة ،اليت يدعون أتباعهم
وقد حاول (أحبار املتعة) أن خي ّففوا من ّ
نليها ،بفتاواهم األةيمة؛ فتظاهروا بدعوة املتمتّعني واملتمتّعات ،من ابب النصيحة،
نىل ترك بعض تلك اإلابحيّات املنكرة؛ لكنّهم يستدركون ،فيختمون دعوهتم تلك،
( )1اكظر :النهاية ،633 :وشرائع اإلسالم.339/1 :
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ببيان أ ّن االمتثال لنصائحهم ليس واجبًا ،وأ ّن احلرج منتف عن املتمتّعني
واملتمتّعات ،يف حالة خمالفتهم لنصائح أحبارهم.
ستحب :أن تكون متمنة
ومن أمثلة ذلك :قول ْنم الدين احللّ ّي« :وي
ّ
الصحة .ويكره :أن
عفيفة .وأن يسأهلا عن حاهلا مع التهمة ،وليس شرطًا يف
ّ
الصحة .ويكره :أن
تكون زاكية ،فإن فعل ،فليمنعها من الفجور ،وليس شرطًا يف ّ
يفتضها ،وليس مبحرم»(.)1
يتمتّع ببكر ،ليس هلا أب ،فإن فعل ،فال ّ
ب ،وليس واجبًا ،وليس شرطًا
فستاله عن حاهلا  -عند التهمة  -مستح ّ
صحة عقد املتعة؛ ولذلك ينصح احللّ ّي أتباعه مبا يستحبّه ،ولكنّه يستدرك؛
يف ّ
صحة العقد!!!
ّ
ليبني أ ّن املتمتّع لو خالف كصيحته ،فال نشكال يف ّ
لكن هذه النصيحة ليست من
وكذلك ينصحه بتجنّب التمتّع ابلزاكية ،و ّ
ابب التحرمي ،بل هي من ابب الكراهة ،واملكروه جائز فعله ،وليس حمرمـًا؛ ولذلك
يقول« :فإن فعل ،فليمنعها من الفجور» ،أي :أ ّن التمتّع ابلزاكية جائز ،وليس
لكن احللّ ّي ينصح املتمتّع حني يتمتّع ابلزاكية أن ينعها من الفجور؛ مثّ
حمرمـًا؛ و ّ
صحة العقد؛ فإذا
يستدرك احللّ ّيّ ،
ويبني أ ّن منعها من الفجور ال يع ّد شرطًا يف ّ
صحة العقد!!!
أمهل املتمتّع منعها من الفجور ،فال نشكال يف ّ
ةـ ـ ّم ينصح الـحلّـ ّي أتباع ـه ،بت ـ ـرك التمتع ابلبـك ـ ـ ـر ،التـي لي ـس ل ـها أب؛
لك ـ ّـن كصيحته ،من (ابب الكراهة) ،ال من (ابب التحريـم)؛ فليس الـمتمتّع -
الذي خيالف كصيحته – بـمرتكب لفعل مـح ـرم؛ بداللة قوله« :فإن فعـ ـل،
يفتضها ،وليس بـمحـرم» ،أي :نن تـمتع بتلك البك ـ ـر ،اليت ليس لـها أب،
فال ّ
قائال« :وليس بـمحرم»،
فإ ّن احللّ ّي ينصحه ،بتـرك وطئها ،ةـ ّم يسـ ـتدرك احللّ ّي ً
( )1شرائع اإلسالم.911/2 :
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بـمعَن :أ ّن الـمتمتّع نذا وطئ تلك البك ـر؛ فإ ّن وطأه هلا ليس بـمحرم!!!
فكان مثل احللّ ّي ،يف عبارته هذه  -ويف أمثاهلا  -كمثل رجل كاذب،
مخرا ،ولكنّك لو شربتها،
يتظاهر بنصح صاحبه ،فيقول له« :أكصحك ّأال تشرب ً
فالان ،ولكنّك لو قتلته ملا كان عليك نمث»!!!
فال نمث عليك؛ وأكصحك ّأال تقتل ً
أقولً :ي (أحبار املتعة) ،هل تسمعون ِبذاككم ما تقولوكه أبفواهكم؛ وهل
تقرؤون أبعينكم ما تكتبوكه أبيديكم؛ وهل تنكرون بقلوبكم ما ختتلقوكه
بعقولكم؟!!!
وب ال يـ ْفقهون
قال تعاىل﴿ :ولق ْد ذرأْان جلهنم كث ًريا من ْ
اجل ّن و ْاإلكْس هل ْم قـل ٌ
ني ال يـْبصرون هبا وهل ْم آذا ٌن ال ي ْسمعون هبا أولئك ك ْاألكْـعام ب ْل ه ْم
هبا وهل ْم أ ْع ٌ
أضل أولئك هم الْغافلون﴾(.)1

بني الـمتعة واالستمناء:
كل
والعجيب الغريب أن يتش ّدد (أحبار املتعة) ،يف موضوع (االستمناء)ّ ،
كل التساهل!!!
التش ّدد ،بعد أن تساهلوا يف موضوع (املتعة)ّ ،
اخلاص فيه؛
وليس غرضي هنا القول ِبابحة االستمناء ،وال بيان رأيي
ّ
لكن غرضي التنبيه ،على ذلك (التناقض الشيطاينّ العجيب) ،بني تساهل
و ّ
(أحبار املتعة) ،يف (نابحة املتعة) ،وبني تش ّددهم يف (حترمي االستمناء)!!!
قـال أب ـو جـع ـف ـر الطـوسـ ّي« :واالس ـ ـتـمـن ـاء ابلـي ـ ـد :مـح ـ ـرم نجـماعــًا؛ لـقـول ـــ ـه:
ت أيْـماكـه ـ ْم فإكـهـ ْم غْي ـر مل ـوميـن .فم ـن ابْـتـغـى
﴿نال على أ ْزواجـه ـ ْم أ ْو م ـ ـا مـل ـكـ ْ
وراء ذلـك فأولئـك ه ـم الْعـ ـادون﴾( ،)2وه ـ ـذا مـ ـن وراء ذل ـك .وروي عن ـ ـه ،
( )1األعراف.113 :
( )2املتمنون ،1-6 :واملعارج.31-31 :
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أكـّ ـه قـ ـال :م ـلع ـ ـون س ـب ـع ـة ،فـذكـ ـ ـر في ـه ـا :النـ ـاكـ ـح ك ـ ـ ّفـ ـه»(.)1
حت أكزل ،كان عليه
وقال أبو جعفر
الطوسي ً
أيضا« :ومن استمَن بيدهّ ،
ّ
التعزير والتأديب»(.)2
النجفي« :من استمَن بيده ،أو بغريها ،من أعضائه:
حممد حسن
وقال ّ
ّ
عّزر؛ ألكّه فعل حمرًما ،بل كبرية»(.)3
واملوازكة بني املتعة واالستمناء ت ّبني للعاقل أ ّن اآلاثر املعروفة لعالقة املتعة
أخطر بكثري من اآلاثر اليت يذكروهنا ،لفعل االستمناء ،نن ةبت حتريه ابلدليل
سر ذلك التش ّدد يف القول بتحرمي االستمناء؟!!!
الشرعي
القطعي .فما ّ
ّ
ّ
()1
ن ّن القول ِبابحة االستمناء  -عند خشية الوقوع يف الزَ  -قد ينع
التوجه نىل ابب املتعة ،الذي فتحه (أحبار املتعة).
الكثريين من ّ
ولذلك عمد (أحبار املتعة) ،نىل نغالق ابب (االستمناء) ،وتش ّددوا يف
بديال ألتباعهم ،يستغنون به عن املتعة!!!
حت ال يكون ً
القول بتحريه؛ ّ
ولكي تدرك الفرق بني املتعة ،واالستمناء ،جيب أن تتذ ّكر أبرز الثمار
الفاسدة ،اليت جينيها املتمتّعون واملتمتّعات ،من شجرة املتعة اخلبيثة:
 -1االستمتاع تفخي ًذا ،ابلطفلة الرضيعة.

 -2االستمتاع تفخي ًذا ،ببنت التاسعة ،من دون نذن أبيها.
 -3االستمتاع وطئًا ،ابلبكر ،اليت ليس هلا أب.

 -1االستمتاع وطئًا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من دون نذن وليّها.
( )1املبسوط.212/1 :
( )2النهاية ،113 :واكظر :شرائع اإلسالم.131/1 :
( )3جواهر الكالم.1111/12 :
( )1اكظر :املوسوعة الفقهيّة.35/1 :
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 -5االسـ ـتمتاع وطئًا ،ابلبكر ،من دون نذن وليّها ،نذا منعها وليها من التمتّع
ابلكفت ،الذي ترغب نليه.
 -6االستمتاع وطئًا ،ابلفتاة األوربيّة ،من دون نذن وليّها.

طمعا يف املال.
 -7االستمتاع وطئًا ،ابلكتابيّة ،اليت استجابت ً
 -8االستمتاع وطئًا ،ابلفاجرة ،مع عدم منعها من الفجور.

 -9االستمتاع وطئًا ،مع عدم التح ّقق من ارتباط املوطوءة برجل آخر.
 -11االستمتاع وطئًا ،مع عدم اإلكفاق على املوطوءة ،ونن محلت.
 -11االستمتاع وطئًا ،بعدد غري حمصور ،من النساء.

 -12االستمتاع وطئًا ،مع جتديد االستمتاع ابملوطوءة ،مر ًارا ،بل فصل.
 -13االستمتاع وطئًا ،بال نشهاد ،وال نعالن.

 -11االستمتاع وطئًا ،مع جواز كفي الرجل كون احلمل منه ،بال لعان.

 -15االستمتاع وطئًا ،ولكن ال يثبت به نحصان.
وال ريب يف أ ّن هذه االستمتاعات تضاهي استمتاعات الزانة والزواين ،وقد
تزيد عليها يف ّقوة اإلابحيّة؛ فأين منها فعل االستمناء؟!!!
ويذ ّكرين هذا (التناقض العجيب) ،من (أحبار املتعة) ،مبا رواه بعض
املتلّفني من (تناقض الزاين) ،الذي جتنّب (الع ْزل).
التوحيدي« :أيت كوفل بن مساحق ،اببن أخيه ،وقد أحبل جارية ،من
قال
ّ
عم،
عدو هللا ،ل ّـما ابتليت ابلفاحشةّ ،
جرياكه ،فقالً :ي ّ
هال عزلت؟ فقالً :ي ّ
بلغن أ ّن العزل مكروه ،فقال :أفما بلغك أ ّن الزَ حرام؟!»(.)1
وليس غرضي من ذكر هذه الرواية :تصحيحها ،واالعتماد عليها،
( )1البصائر والذخائر.153/1 :
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واالحتجاج هبا ،ونّا غرضي هو تقريب فكرة (التناقض العجيب) نىل األذهان؛
فإ ّن االحرتاز من (العزل) ياةل االحرتاز من (االستمناء)؛ والوقوع يف (الزَ) ياةل
الوقوع يف (املتعة).
ومن (النصائح الـمضحكة) :أن ينصح بعض (أحبار املتعة) أتباعهم،
ليحصنوا أكفسهم من ِارسة (جرية االستمناء)()1؟!!!
مبمارسة (املتعة)؛ ّ
فيكون مثلهم  -يف كصيحتهم هذه  -كمثل الطبيب املتحامق ،الذي
ليحصن كفسه من شرب الشاي؟!!!
ينصح املريض ،بشرب اخلمر؛ ّ
فيا أيّها الناصح املضحك :نذا أراد أحد مقلّديك حتصني كفسه ابملتعة؛
لكي يتجنّب (االستمناء):

أ -هل جيوز أن يتمتّع ،تفخي ًذا ،اببنتك الرضيعة؟!!!

ب -هل جيوز أن يتمتّع ،تفخي ًذا ،اببنتك الصغرية ،اليت بلغت التاسعة ،من دون
نذكك؟!!!
ج -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر ،بعد أن َوت أكت؟!!!

د -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر ،من دون نذكك ،نذا منعتها من
التمتّع ابلكفت ،الذي ترغب نليه؟!!!

ه -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر البالغة الرشيدة ،من دون نذكك؟!!!

و -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،مع عدم اإلكفاق عليها ،ونن محلت
منه؟!!!
ظاهرا،
ز -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك؛ وينفي كون احلمل منه ،فينتفي ً
بال لعان؟!!!
( )1اكظر :مواقف الشيعة.121/3 :
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ح -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،بال نشهاد ،وال نعالن؟!!!

كف من
ط -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،م ّدة ساعة ،مبهر مقداره ّ
طعام؟!!!
ي -هل جيوز أن يتمتّع ،تفخي ًذا ،اببنتك ،م ّدة ساعة؛ مثّ أييت مقلّد اثن من
فيحصن
أيضا؛ مثّ أييت مقلّد اثلث ،وهكذا؛
مقلّديك؛ ليتمتّع هبا ،تفخي ًذا ،ساعة ً
ّ
مقلّدوك أكفسهم ،من الوقوع يف (جرية االستمناء) ،أبن يتمتّعوا متناوبني ،هجسد
ابنتك ،تفخي ًذا؟!!!

معارضة الفتاوى للقطعيّات اإلسالميّة:
ن ّن تلك (الفتاوى اإلابحيّة األةيمة) ،اليت اختلقها (أحبار املتعة) تعارض
كل املعارضة؛ واالعتماد على هذه الفتاوى كفيل بتعطيل
(القطعيّات اإلسالميّة)ّ ،
بعض األحكام الشرعيّة؛ وتعطيل األحكام الشرعيّة ابطل ،بال ريب؛ فكان ما
قطعا ،وهو هذه (الفتاوى األةيمة).
ّأدى نليه ً
ابطالً ،
وأحكام الزَ من أبرز األحكام الشرعيّة ،اليت تعطّلها هذه الفتاوى؛ ويكون
كل الوضوح:
التعطيل يف جمالني واضحنيّ ،

األول -حترمي الزىن:
اجملال ّ
حيرم االسم
حرم الفعل واالسم ً
معا ،ومل ّ
حرم الزَ؛ فإكّه ّ
ن ّن اإلسالم حني ّ
يغريوا االسم الذي يطلق على هذه الرذيلة ،مثّ
فقط؛ فليس للزانة والزواين أن ّ
عسال؛
السم ً
يستمروا على فعلها ،وكأ ّن شيئًا مل يكن؛ فهل يكفي أن ّ
يسمى ّ
ّ
لينجو متناوله من اهلالك؟!!!
بديال كقيًّا ،عن (عالقة الزَ)؛
و(اإلسالم) قد شرع (عالقة الزواج)؛ لتكون ً
فهـل تـكـفـي تسـمية ص ـورة ،مـ ـن صـ ـور (الزكـى) ،ابسـ ـم (الزواج الـمتقت)؛ لـجعـل
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الشرعي املعروف؟!!!
مشروعا ،كالزواج الدائم
اجا
ً
تلك (الصورة الزكويّة) زو ً
ّ
يسمى احلديث
أساسا ابحلقائق ،ال ابألمساء ،فال يكفي ً
ن ّن العربة ً
مثال أن ّ
املوضوع سنّة كبويّة؛ ليكون  -يف احلقيقة  -جزءًا من السنّة النبويّة.
يسمى املتلّف عالـ ًما ،ليكون  -يف الواقع  -عالـ ًما،
وال يكفي ً
أيضا أن ّ
من الذين قال هللا تعاىل فيهم﴿ :نّا خيْشى اَّلل م ْن عباده الْعلماء﴾(.)1
الشرعي،
وابملوازكة الدقيقة ،بني حقائق العالقات الثالث :عالقة الزواج
ّ
يتبني بوضوح أ ّن املتعة املتقتة صورة من صور
وعالقة املتعة املتقتة ،وعالقة الزَّ ،
الشرعي ،ال من قريب ،وال من بعيدّ ،نال من حيث
الزَ ،وال عالقة هلا ابلزواج
ّ
يسموهنا( :الزواج املتقت) ،أو (زواج املتعة).
ن ّن (أحبار املتعة) ّ
فلماذا يزين الزانة والزواين ،نن كاكت املتعة مباحة؟!!! وملاذا ال يرتبطون
برابط املتعة ،ما دامت حقيقة املتعة قريبة جدًّا ،من حقيقة الزَ ،بل ّنهنا يف بعض
نشباعا لرغباهتم القذرة؟!!!
احلاالت أكثر ً
فما على الزاين والزاكيةّ ،نال ترديد بعض الكلمات ،واالتّفاق على األجرة
وامل ّدة ،مثّ ِارسة ما يشتهيان من الرذيلة ،وليس َثّة قيود ،وال تبعات.
حت
فقد أجاز (أحبار املتعة) للرجل أن يتمتّع ابلرضيعة ،مبا عدا الوطءّ ،
حت من دون نذن أبيها؛ وأجازوا له
ابلتفخيذ؛ وأجازوا له ذلك يف بنت التاسعةّ ،
التمتّع ابلبكر اليت ليس هلا أب ،مع وطئها؛ وأجازوا له التمتّع ابلبكر ،من دون
نذن وليّها ،نذا منع وليها من التزويج ابلكفت ،مع رغبتها نليه؛ وأجازوا له التمتّع
ابلبكر البالغة الرشيدة ،وليس لوليّها أن يعرتض؛ وأجازوا له التمتّع ابلفتاة األوربـّيّة،
من دون نذن وليّها ،ولو كاكت مسلمة؛ وأجازوا له التمتّع ابلكتابيّة ،اليت
( )1فاطر.25 :
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طمعا يف املال؛ وأجازوا له التمتّع ابلفاجرة ،ومل يوجبوا عليه منعها من
استجابت ً
ذمة
الفجور؛ ومل يوجبوا على الرجل أن يتح ّقق من كون املرأة خليّة ،ليست يف ّ
حي ،عند طلبه التمتّع هبا؛ ومل يوجبوا عليه نخبار املرأة عن الع ّدة؛ وأجازوا
زوج ّ
احدا ،أو بعض يوم،
يوما و ً
كون املهر مبقدار ّ
كف من طعام؛ وأجازوا كون األجل ً
ومل يوجبوا عليه كفقة للمرأة املتمتع هبا؛ وأجازوا له التمتّع أبكثر من أربع كسوة،
مرات كثرية ،واحدة بعد
من غري حصر؛ وأجازوا له العقد على امرأة واحدةّ ،
مبجرد
ظاهراّ ،
أخرى ،ومل يوجبوا اإلشهاد واإلعالن ،وأجازوا اكتفاء كون احلمل منه ً
كفيه عنه.
حرمه اإلسالم؟!!!
كل هذا ً
مباحا ،فما هو ذلك الزَ الذي ّ
فإذا كان ّ
اللفظي ،الذي
هل يكون الفرق الرئيس بني الزَ واملتعة هو ذلك العقد
ّ
ال حقوق فيه ،وال نشهاد ،وال نعالن؟!!!
اللفظي ،يف املتعة؛ لعدم اعتقادهم
وهل يتنع الزانة ،والزواين ،من العقد
ّ
حبلّيّتها؟!!!
ال أحد يكن أن يقول هبذا القول الفارغ؛ فهل كان الزَ الذي يارسوكه
حالال يف اعتقادهم؟!!!
ً
هل يعتقدون ّأهنم سيعاقبون على ِارسة املتعة ،فقط ،لكنّهم سيغفر هلم
ِارسة الزَ؟!!!!
كل
ومن هنا كدرك أ ّن (أحبار املتعة)  -حني وجدوا (اإلسالم) قد غلّق ّ
(أبواب الزَ)  -عمدوا نىل أحد األبواب ،وفتحوه ألتباعهم ،وأجازوا فيه أكثر
ما يطمع فيه (أهل الزَ) ،وال سيّما (الرجال) منهم ،بل زادوا عليه ،يف بعض
احلاالت؛ وذلك هو ابب (املتعة املتقتة).
يسوغوا  -ألكفسهم ،وألتباعهم  -فتح هذا الباب ،عمدوا نلـى
ولكي ّ
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قسما من
(حيلة التسمية)؛ ّ
فغريوا االسم فقط ،وجعلوا (املتعة)  -يف التسمية ً -
الشرعي!!!
مقومات الزواج
كل ّ
أقسام (الزواج)؛ ولكن بعد أن سلبوا منه ّ
ّ
فما املتعة يف احلقيقةّ ،نال صورة زكويّة مقيدة ،بعض التقييد؛ وما كان هلا
أن تقيدّ ،نال من أجل خداع األتباع ،والتملّص من استنكار اخلصوم؛ فلو رفعت
تلك القيود اليسرية؛ لكان الزَ واملتعة امسني جلرية واحدة ،بال فرق.
اجملال الثاين -عقوبة الزىن:
يتدي نىل تعطيل عقوبة الزَ ،ال أل ّن الزانة والزواين
ن ّن القول ِبابحة املتعة ّ
كتودا ،يف نقامة
قد تركوا الزَ ،واختاروا املتعة ً
بديال عنه؛ ونّا ألكّنا سنواجه عقبة ً
احل ّد على الزاين والزاكية؛ وهي العجز عن التمييز بني من يارسان اجلماع بعالقة
املتعة ،ومن يارسان اجلماع بعالقة الزَ.
صرحوا  -عند القاضي  -أب ّهنم شاهدوا
فلنفرتض أ ّن أربعة رجال عدول ّ
رجال وامرأة ،يف حالة اجلماع الكامل .فأككر الرجل واملرأة ّأهنما كاان يزكيان ،و ّادعيا
ً
متزوجان ابملتعة.
ّ
أبهنما ّ
متزوجني ابملتعة؟
فإن قال القاضي :أين العقد الذي يثبت كوككما ّ
لفظي ،غري مكتوب.
قاال :العقد ّ
فإن قال القاضي :أين الشهود على عقدكما؟
قاال :ال جيب اإلشهاد على عقد املتعة.
فإن قال القاضي :أين أعلنتما ارتباطكما ابملتعة؟
قاال :ال جيب اإلعالن يف عقد املتعة.
ويل املرأة؟
فإن قال القاضي :هل استأذكتما ّ
ألهنا ابلغة رشيدة.
قاال :ال جيب استئذان وليّها؛ ّ
عاجزا ،عن نةبات
ففي حالة كون (الـمتعـة) عالقة مباحة؛ سيكون القاضي ً
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الـحقيقة ،ولـو شـ ـهد  -على جـماعهما الكام ـل  -ألف شـ ـاهد!!!
وسيكون القاضي بني أمرين:
 -1أن يك ّذهبما يف ّادعائهما االرتباط ابملتعة ،ويقيم عليهما احل ّد؛ فإن كاكت
املتعة مباحة ،وكاان صادقني يف ارتباطهما ابملتعة ،فإ ّن حكم القاضي عليهما
سيكون ظالـ ًما.

طعي،
 -2أن حيجم القاضي عن نقامة احل ّد عليهما؛ ألكّه مل يهتد نىل دليل ق ّ
سيتدي نىل تعطيل احل ّد
يثبت كذهبما ،فإن كاان كاذبني ،فإ ّن حكم القاضي ّ
الشرعي ،مع وجود (اجلماع الكامل) ،والشهود العدول األربعة.
ّ
وهكذا سيجد الزانة والزواين أ ّن ّادعاء االرتباط ابملتعة :هو احلبل الذي
جيب أن يستمسكوا به؛ ليدرأوا عن أكفسهم عقوبة الزَ.
شرعا ،فال يكن تعطيلها؛ ولذلك يكون
وعقوبة الزَ من العقوابت الثابتة ً
قطعا؛ فتكون
كل ما ّأدى نىل تعطيلها ً
ابطال؛ أل ّن ما ّ
يتدي نىل الباطل :ابطل ً
ّ
تتدي نىل تعطيل العقوبة الشرعيّة.
نابحة املتعة ابطلة؛ أل ّهنا ّ
وحت نذا أحجم القاضي ،عن نداكة املتمتّعني ،فإ ّن أمرمها قد اككشف،
ّ
ألهنم ال يستطيعون
سرا بينهما؛ والناس لن يتوقّفوا عن رميهما ابلزَ؛ ّ
بعد أن كان ًّ
التفريق بني احلالتني؛ لوجود هذا التشابه الكبري احلاصل بينهما.
فال يكن أن حتفظ حقوق الرجل واملرأةّ ،نال ابإلشهاد واإلعالن ،ومنها:
وحق احلماية من العقوبة الباطلة.
حق احلماية من القذف الباطلّ ،
ّ
وليست أحكام الزَ وحدها هي اليت ستتعطّل يف حالة نابحة املتعة؛ بل
الشرعي الدائم.
أكثر أحكام الزواج
ّ
ميسورا؛ إلشباع شهواهتم،
سهال
بديال ً
فإ ّن الكثري من الرجال نذا وجدوا ً
ً
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الويل ،ودفع
فإهنم سيعرضون به ،عن الزواج
ّ
الشرعي الدائم ،الذي يوجب استئذان ّ
ّ
بكل القيود
النفقاتّ ،
وحتمل األعباء ،ورعاية الزوجة ،واألبناء ،والبنات ،والتقيّد ّ
يفر املتمتّعون من القيود.
يفر الزانة من القيودّ ،
الشرعيّة املعروفة؛ فكما ّ
الشرعي الدائم ،بقيت أكثر النساء بال
ونذا أعرض أكثر الرجال عن الزواج
ّ
ببعضهنّ ،نما نىل قبول االرتباط ابملتعة ،ولو مكرهات ،أو
يتدي
زواج ،وهذا ّ
ّ
االكغماس يف الزَ؛ إلشباع الشهوات!!!
املهم بني الزَ واملتعة هو النيّة؛ فمن وطئ امرأة ،وهو
فإن قيل :ن ّن الفارق ّ

حيسبها زوجته؛ فإكّه ال يع ّد زاكيًا؛ فكذلك املتمتّع نّا يطأ املتمتّعة ،وهو حيسبها
زوجته يف الشرع.
التأليفي ،واخلطإ
قلت :الفرق كبري بني اخلطإ
التطبيقي؛ ولسنا يف مقام
ّ
ّ
اكتقاد املطبّقني ،الذين مارسوا املتعة؛ فهتالء حساهبم عند رّهبم ،وهو أعلم
بنواًيهم ،ومبا ختفي صدورهم؛ ولكنّنا يف مقام اكتقاد املتلّفني ،الذي أجازوا عقد
املتعة ،بفتاواهم األةيمة.
قطعا  -يكن أن يصدر يف الظاهر من
فإ ّن القتل  -وهو من أعظم اجلرائم ً
عدوه
نكسان غري قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديق صديقه الربيء ،وهو حيسبه ّ
حبجة أ ّن صالح النيّة
قطعا اإلفتاء ِبابحة قتل الربيء؛ ّ
لكن هذا ال يعن ً
اجملرم؛ و ّ
ينجي املخطئ من استحقاق اإلمث.
فإن كاكت كيّة املتمتّع املخطئ كنيّة القاتل املخطئ؛ فإ ّن فتوى املتلّف،
يصح نابحة اجلرائم
الذي أابح التمتّع كفتوى املتلّف الذي أابح قتل الربيء؛ فال ّ
حبجة سالمة النواًي؟!!!
ّ
فإن قيل :ن ّن بعض فتاوى املبيحني ليست أكثر من افرتاضات ،قد
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يستحيل تطبيقها واقعيًّا ،كما يف فتوى نابحة االستمتاع ابلرضيعة تفخي ًذا.

اضا أ ّن بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيق؛
حت لو افرتضنا افرت ً
قلتّ :
غري احلكم على الفتوى؛ أل ّن العربة بسالمة الفتوى ،من
فإ ّن هذا االفرتاض لن ي ّ
خمالفة الشرع؛ وليست يف التح ّقق ،أو عدمه.
فقتل اإلكسان الربيء جرية كبرية ،واإلفتاء بقتله جرية كبرية ،بال ريب؛
حبجة أ ّن قتله هبذه
يصح أن يفيت أحدهم ِبابحة قتله ،بصورة افرتاضيّة؛ ّ
فهل ّ
اجلاهلي ،ونرساله
الصورة مستحيل التطبيق ،كأن يكون قتله ِبرجاعه نىل العصر
ّ
نىل النعمان بن املنذر ،يف يوم من ّأًيم بتسه؟!!!
تزوجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد
هل ّ
يصح أن يفيت أحدهم ِبابحة ّ
حبجة أ ّن هذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!!
حفيدكّ ،
ونذا كاكت هذه املسائل مستحيلة التطبيق ،فما الداعي الذي يدعو املتلّفني
نىل نصدار تلك الفتاوى الفارغة؟!!!
لكن افرتاض االستحالة التطبيقيّة ليس مسل ًما هلم؛ فإ ّن التسهيالت
ّ
الكثرية ،اليت ق ّدمتها فتاواهم األةيمة  -وال سيّما عدم نجياب اإلشهاد ،وعدم
نجياب اإلعالن ،وعدم نجياب االستئذان ،يف حاالت كثرية  -جعلت تطبيقات
املتعة ِكنة؛ ّنما تلبية للحاجة املاليّة ،أو تلبية للحاجة الشهواكيّة.
مستحيال ،ونن كان
وحت يف فتوى (تفخيذ الرضيعة) ،فإ ّن التطبيق ليس
ً
ّ
مستبع ًدا ،أو مستصعبًا؛ فإ ّن االستمتاع ابلرضيعة يكون ِبذن وليّها؛ فإذا كان
احدا من ةالةة رجال؛ فإكّه يكن أن يسلّم ابنته الرضيعة للتفخيذ:
وليها و ً

كل اإليان ،وال يبايل أن يلقي بنفسه
أ -نذا كان مقلّ ًدا ،يتمن مبا يفيت به أحبارهّ ،
نىل التهلكة؛ من أجل نرضاء أسياده.
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ب -نذا كان شديد الفقر معد ًما ،ال يستطيع نعالة عائلته ،فيلجأ نىل بيع ابنته
الرضيعة للتفخيذ ،حتت غطاء املتعة الفاضح.
طمعا
كل زانة األرض ،اببنته الرضيعة؛ ً
ج -نذا كان شاذًّا ديو ًاث ،ال يبايل أن يزين ّ
يف حفنة من املال.

إبطال أدلّة أحبار الـمتعة:

فإن قيل :ن ّن املبيحني قد استندوا نىل أدلّة دلّت على أ ّن ِارسة املتعة
يتدي نىل
كاكت مباحة يف العهد
النبوي؛ فالقول بكوهنا صورة من صور الزَّ ،
ّ
القول ِبابحة الزَ يف ذلك العهد؟!
قلت :ن ّن األدلّة اليت اعتمد عليها (أحبار املتعة) ليست كافية؛ إلةبات
صحة رأيهم ،يف نابحة املتعة املزعومة؛ أل ّن تلك األدلّة انقصة من ع ّدة جهات:
ّ

الشرعي
يدل على النكاح
النص القرآينّ الذي استدلّوا به ،نّا ّ
اجلهة األوىلّ -
ّ
الدائم ،وليس فيه أدَ نشارة نىل املتعة املزعومة.
ت علْيك ـ ْم أمهاتك ـ ْم وبـن ـاتكـ ـ ْم وأخـ ـواتكـ ـ ْم وعماتك ـ ـ ْم
قال تعاىل﴿ :ح ـّرم ـ ْ
وخ ـ ـاالتـ ـك ـ ْم وب ـن ـ ـات ْاألخ وبـنـ ـ ـات ْاأل ْخ ـ ـ ـت وأمـ ـه ـ ـات ـك ـ ـم الالت ـ ـي أ ْرض ـ ْعـ ـن ـكـ ـ ـ ْم
وأخواتك ـ ـ ْم مـ ـن الرضـ ـاعـ ـة وأمهـ ـات كس ـ ـائكـ ـ ْم ورب ـائبك ـم الالت ـــ ي ف ـــ ي حج ـ ـوركـ ـ ْم
مـ ـ ـ ْن كس ـ ـائكم الالت ـي دخ ْلتـ ـ ْم بـهـ ـن فإ ْن ل ـ ـ ْم تكوك ـوا دخ ْلتـ ـ ْم بـه ـ ـن فال جن ـ ـاح
صالبكـ ـ ْم وأ ْن تـ ْجمعوا بـْيـن ْاأل ْخ ـتـْيـن نال
علْيك ْم وحالئ ـل أبْـنائكـ ـم الذين م ـ ـ ْن أ ْ
ت
يما .والْم ْحصنات م ـن النّساء نال ما ملك ـ ْ
م ـا ق ْد سلف نن اَّلل كان غف ًورا رح ً
أيْـماكك ْم كتاب اَّلل علْيك ْم وأحل لك ْم ما وراء ذلك ْم أ ْن تـْبـتـغوا أب ْموالك ـ ْم مـ ْحصنيـن
اسـ ـت ْمتـ ْع ـت ـ ْم بـ ـه مْنـه ـن فآتوه ـن أج ـ ـوره ـن فريضةً وال جنـ ـاح
غْي ـر مسـ ـافحي ـن فمـ ـا ْ
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يما حكي ًما﴾(.)1
علْيك ْم فيما تـراضْيـت ْم به م ْن بـ ْعد الْفريضة نن اَّلل كان عل ً
العرِب السليم،
النص تدبـًّرا
فالذي يتدبّر هذا ّ
ً
صحيحاً ،
قائما على الفهم ّ
والنظر يف السياق القرآينّ الكامل؛ سيجد أكّه يبدأ ببيان أصناف النساء ،الاليت
األم الرضاعيّة،
حرم هللا تعاىل ،على الرجال
األم النسبيّة ،و ّ
وهنّ :
ككاحهنّ ،
ّ
ّ
العمة ،واخلالة ،وبنت األخ،
واألخت النسبيّة ،واألخت الرضاعيّة ،والبنت ،و ّ
وبنت األخت ،و ّأم الزوجة ،والربيبة بنت الزوجة ،اليت دخل هبا الرجل،
وحليلة االبن ،الذي من صلب الرجل ،وأخت الزوجة ،يف حالة اجلمع بينهما،
املتزوجة ،غري املطلقة ،وغري األرملة.
واملرأة ّ
أحل للرجال ككاح ما عدا األصناف
مثّ ّ
يبني ّ
النص القرآينّ أ ّن هللا تعاىل قد ّ
املذكورة من النساء ،ككاح نحصان ،ال مسافحة فيه.
استدل به (أحبار املتعة) ،بعد أن قطعوه ع ّما سبقه،
مثّ أييت املوضع الذي
ّ
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن فآتوهن أجورهن فريضةً﴾.
من السياق ،وهو قوله تعاىل﴿ :فما ْ
تدل على هذه املتعة
فأوهم (أحبار املتعة) أتباعهم أ ّن عبارة (استمتعتم) ّ
املزعومة؛ مستدلّني ابلتوافق احلاصل بني الفعل (استمتع) ،ولفظة (املتعة) ،يف
اجلذر
االشتقاقي (م ت ع).
ّ
أيضا أ ّن لفظة (أجور) ،نّا تطلق على
وأوهم (أحبار املتعة) أتباعهم ً
األجرة ،اليت تعطى للمرأة املتمتع هبا ،خبالف الزوجة ،فإ ّهنا تعطى املهر.
النص قائم على ةالةة حتريفات ،هي:
فاحلاصل أ ّن تفسري املبيحني هلذا ّ
يدل بوضوح على أ ّن املراد
النص عن السياق السابق .والسياق السابق ّ
أ -قطع ّ

( )1النساء.21-23 :

126

الشرعي الدائم)()1؛ بداللة ذكر األصناف احملرمة .وال أحد من (أحبار
هو (النكاح
ّ
املتعة)  -وال من غريهم  -يكن أن ي ّدعي أ ّن حترمي هذه األصناف خمصوص هبذه
املتعة املزعومة.
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن
فضمري اإلانث املتّصل (ه ّن) يف قوله تعاىل﴿ :فما ْ
أحل هللا تعاىل للرجال
فآتوهن أجورهن فريضةً﴾ ،يعود على النساء ،الاليت ّ
ككاحهن ،بقوله تعاىل﴿ :وأحل لك ْم ما وراء ذلك ْم أ ْن تـْبـتـغوا أب ْموالك ْم ْحمصنني
ّ
الشرعي الدائم.
غْيـر مسافحني﴾؛ وهذا  -بال ريب  -يف النكاح
ّ
ككاحهن ،واإليتاء يكون
أحل هللا تعاىل
ّ
فاالستمتاع يكون ابلنساء ،الاليت ّ
ككاحهن ،واألجور هي أجور النساء ،الاليت
أحل هللا تعاىل
ّ
للنساء الاليتّ ،
ككاحهن(.)2
أحل هللا تعاىل
ّ
ّ
ابدعاء داللته على املتعة املزعومة.
ب -اخلطأ يف تفسري الفعل (استمتع) ّ
عموما ،فهي متعة ع ّامة،
والصواب أ ّن الفعل (استمتع) ّ
يدل على كيل املتعة ً
ال يقصد هبا الصورة املزعومة(.)3
است ْكثـ ْر ْمت من ْاإلكْس
قال تعاىل﴿ :ويـ ْوم ْحيشره ْم ْج ًيعا ًي م ْعشر ْ
اجل ّن قد ْ
است ْمتع بـ ْعضنا ببـ ْعض وبـل ْغنا أجلنا الذي أج ْلت لنا
وقال أ ْولياؤه ْم من ْاإلكْس ربـنا ْ
قال النار مثْـواك ْم خالدين فيها نال ما شاء اَّلل نن ربك حك ٌيم عل ٌيم﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :كالذين م ْن قـْبلك ْم كاكوا أشد مْنك ْم قـوًة وأ ْكثـر أ ْمو ًاال وأ ْوال ًدا

( )1اكظر :زاد املسري ،91-93/2 :ويف ظالل القرآن.629/2 :
( )2اكظر :أحكام القرآن.31/3 :
( )3اكظر :التفسري البسيط ،112/6 :والتفسري الكبري ،91/11 :وتفسري القرآن احلكيم:
 ،11-11/9وتفسري التحرير والتنوير.3/9 :
( )1األكعام.125 :
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است ْمتع الذين م ْن قـْبلك ْم خبالقه ْم
ف ْ
است ْمتـعوا خبالقه ْم ف ْ
است ْمتـ ْعت ْم خبالقك ْم كما ْ
ت أ ْعماهل ْم يف الدكْـيا و ْاآلخرة وأولئك هم
وخ ْ
ضت ْم كالذي خاضوا أولئك حبط ْ
اخلاسرون﴾(.)1
ْ
وقال تعاىل﴿ :ويـ ْوم يـ ْعرض الذين كفروا على النار أ ْذهْبـت ْم طيّباتك ْم يف
است ْمتـ ْعت ْم هبا فالْيـ ْوم ْجتزْون عذاب ا ْهلون مبا كْنـت ْم ت ْست ْكربون يف
حياتكم الدكْـيا و ْ
احل ّق ومبا كْنـت ْم تـ ْفسقون﴾(.)2
ْاأل ْرض بغ ْري ْ
يدل على كيل
وواضح من هذه النصوص القرآكيّة أ ّن الفعل (استمتع) ال ّ
عامة ،ختتلف ابختالف املقامات.
املتعة املزعومة ،ونّا هي متعة ّ
إهنا
وكذلك سائر األلفاظ ،اليت اشتـ ّقت من اجلذر كفسه( :م ت ع) ،ف ّ
عموما على االكتفاع ،والسياقات
ال ّ
تدل على كيل املتعة املزعومة ،بل هي دالّة ً
هي اليت حت ّدد كوع ذلك االكتفاع.
استـْيسر من ا ْهل ْدي
قال تعاىل﴿ :وأَوا ْ
احلج والْع ْمرة َّلل فإ ْن أ ْحص ْر ْمت فما ْ
يضا أ ْو به أ ًذى م ْن
وال ْحتلقوا رءوسك ْم حت يـْبـلغ ا ْهل ْدي حمله فم ْن كان مْنك ْم مر ً
احل ّج
رأْسه فف ْديةٌ م ْن صيام أ ْو صدقة أ ْو كسك فإذا أمْنـت ْم فم ْن َتع ابلْع ْمرة نىل ْ
احل ّج وسْبـعة نذا رج ْعت ْم
استـْيسر من ا ْهل ْدي فم ْن ملْ جي ْد فصيام ةالةة أًيم يف ْ
فم ا ْ
احلرام واتـقوا اَّلل
ت ْلك عشرةٌ كاملةٌ ذلك لم ْن ملْ يك ْن أ ْهله حاضري الْم ْسجد ْ
و ْاعلموا أن اَّلل شديد الْعقاب﴾(.)3
حج ،وهي
فقوله تعاىل﴿ :فم ْن َتع ابلْع ْمرة نىل ْ
احل ّج﴾ يتعلّق بـمتعة الـ ّ
( )1التوبة.63 :
( )2األحقاف.21 :
( )3البقرة.136 :
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صورة من صور الـمتعة ،ال عالقة هلا ابلـمتعة الـمزعومة ،بال خالف(.)1
وقال تعاىل﴿ :ال جناح علْيك ْم ن ْن طل ْقتم النّساء ما ملْ َسوهن أ ْو تـ ْفرضوا
اعا ابلْم ْعروف ح ًّقا
هلن فريضةً ومتّعوهن على الْموسع قدره وعلى الْم ْقرت قدره مت ً
على الْم ْحسنني﴾(.)2
فقوله تعاىل﴿ :ومتّعوهن على الْموسع قدره وعلى الْم ْقرت قدره﴾ يتعلّق
مبتعة الطالق ،وال عالقة هلا ابملتعة املزعومة ،بال خالف(.)3
ت فـنـفعها نياكـها نال قـ ْوم يوكس لما
ت قـ ْريةٌ آمن ْ
وقال تعاىل﴿ :فـل ْوال كاك ْ
احلياة الدكْـيا ومتـ ْعناه ْم نىل حني﴾(.)1
اخل ْزي يف ْ
آمنوا كش ْفنا عْنـه ْم عذاب ْ
يدل على متعة متقتة؛ لكنّها متعة
فقوله تعاىل﴿ :ومتـ ْعناه ْم نىل حني﴾ ّ
احلياة الدكيا ،ابحلياة والطعام والشراب واملسكن والراحة واألمان .والنكاح صورة
من صور متع احلياة الدكيا.
وقال تعاىل﴿ :فـعقروها فـقال َتـعوا يف دارك ْم ةالةة أًيم ذلك و ْع ٌد غْيـر
م ْكذوب﴾(.)9
أيضا متعة متقتة ،بثالةة ّأًيم ،يتخر عنهم فيها العذاب ،فتكون
فهذه ً
بكل مل ّذاهتا  -صورة من صور املتعة.
حياهتم املتقتة قبل العذاب ّ -
ختصص دالالت األلفاظ الع ّامة ،ومنها
فالقرائن املقاليّة واملقاميّة هي اليت ّ
تدل على (كيل الـمتعة) ،من النساء الالتـي
لفظة (استمتع) ،فـي آية النساء ،اليت ّ
( )1اكظر :املوسوعة الفقهيّة.19-6/11 :
( )2البقرة.236 :
( )3اكظر :املوسوعة الفقهيّة.31-39/36 :
( )1يوكس.35 :
( )9هود.69 :

129

الشرعي الدائم) ،بال ريب.
ككاحهن ،وهذا هو (النكاح
أحل هللا تعاىل
ّ
ّ
ّ

ابدعاء داللتها على األجرة ،اليت تعطى للمرأة
ج -اخلطأ يف تفسري لفظة (أجور)ّ ،
يف املتعة املزعومة؛ ونيهام أتباعهم ّأهنا ال تطلق على املهر ،الذي يعطى للزوجة،
الشرعي الدائم.
يف النكاح
ّ
وتكفي مراجعة اآلًيت اليت وردت فيها لفظة (أجور) ،ومفردها (أجر)؛
عامتان ،تطلقان على األجور الدينيّة ،يف
االدعاء؛ ّ
إلبطال هذا ّ
فإهنما لفظتان ّ
بعض السياقات ،وتطلقان على األجور الدكيويّة ،يف سياقات أخرى ،سواء أكاكت
األجور متعلّقة ابلنكاح ،أم كاكت غري متعلّقة به.
قال تعاىل﴿ :كل كـ ْفس ذائقة الْم ْوت ونّا تـوفـ ْون أجورك ْم يـ ْوم الْقيامة فم ْن
احلياة الدكْـيا نال متاع الْغرور﴾(.)1
اجلنة فـق ْد فاز وما ْ
ز ْحزح عن النار وأ ْدخل ْ
تدل يف هذه اآلية على ةواب اآلخرة.
وواضح أ ّن لفظة (أجور) ّ
وقال تعاىل﴿ :أ ْسكنوهن م ْن حْيث سكْنـت ْم م ْن و ْجدك ْم وال تضاروهن
لتضيّقوا علْيهن ون ْن كن أوالت محْل فأكْفقوا علْيهن حت يض ْعن محْلهن فإ ْن أ ْرض ْعن
لك ْم فآتوهن أجورهن وأَْروا بـْيـنك ْم مب ْعروف ون ْن تـعاس ْر ْمت فستـ ْرضع له أ ْخرى﴾(.)2
وواضح أ ّن لفظة (أجور) يف هذه اآلية تطلق على أجور اإلرضاع(.)3
وقال تعاىل﴿ :وجاء السحرة ف ْرع ْون قالوا نن لنا أل ْجًرا ن ْن كنا ْحنن
الْغالبني﴾(.)1
واألجر الذي أراده السحرة من فرعون هو املال ،وحنوه من متاع الدكيا.
( )1آل عمران.159 :
( )2الطالق.6 :
( )3اكظر :املوسوعة الفقهيّة.211-211/22 :
( )1األعراف.113 :
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استطْعما أ ْهلها فأبـ ْوا أ ْن
وقال تعاىل﴿ :فاكْطلقا حت نذا أتـيا أ ْهل قـ ْرية ْ
يضيّفومها فـوجدا فيها جد ًارا يريد أ ْن يـْنـقض فأقامه قال ل ْو شْئت الخت ْذت علْيه
أ ْجًرا﴾(.)1
دكيوي ،من مال ،أو طعام ،أو حنومها.
واألجر هنا أجر ّ
ت نن أِب ي ْدعوك
است ْحياء قال ْ
وقال تعاىل﴿ :فجاءتْه ن ْحدامها َْشي على ْ
ف ْن ْوت
لي ْجزيك أ ْجر ما سقْيت لنا فـلما جاءه وقص علْيه الْقصص قال ال خت ْ
من الْق ْوم الظالمني﴾(.)2
دكيوي ،من مال ،أو طعام ،أو حنومها.
واألجر هنا ً
أيضا أجر ّ
ووردت لفظة (أجور) بصيغة اجلمع ،يف ع ّدة آًيت؛ للداللة على املهر،
الشرعي الدائم ،بال أدَ خالف(.)3
الذي يعطى للزوجة ،يف النكاح
ّ
قال تعاىلً﴿ :ي أيـها النيب نان أ ْحل ْلنا لك أ ْزواجك الاليت آتـْيت أجورهن
ت يينك ِا أفاء اَّلل علْيك وبـنات ع ّمك وبـنات عماتك وبـنات خالك
وما ملك ْ
يب ن ْن أراد
وبـنات خاالتك الاليت هاج ْرن معك و ْامرأ ًة م ْتمنةً ن ْن وهب ْ
ت كـ ْفسها للن ّ
ضنا علْيه ْم يف
النيب أ ْن ي ْستـْنكحها خالصةً لك م ْن دون الْم ْتمنني ق ْد عل ْمنا ما فـر ْ
يما﴾(.)1
أ ْزواجه ْم وما ملك ْ
ت أ ْياكـه ْم لكْيال يكون علْيك حر ٌج وكان اَّلل غف ًورا رح ً
وقال تعاىلً﴿ :ي أيـها الذين آمنوا نذا جاءكم الْم ْتمنات مهاجرات
ف ْامتحنوهن اَّلل أ ْعلم ِبياهنن فإ ْن عل ْمتموهن م ْتمنات فال تـ ْرجعوهن نىل الْكفار
( )1الكهف.11 :
( )2القصص.29 :
( )3اكظر :جامع البيان ،133/5 :والنكت والعيون ،922/9 :والتفسري البسيط،191/6 :
الكشاف ،51/9 :وتفسري البحر احمليط.115/3 :
و ّ
( )1األحزاب.91 :
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ال هن حلٌّ هل ْم وال ه ْم حيلون هلن وآتوه ْم ما أكْـفقوا وال جناح علْيك ْم أ ْن تـْنكحوهن
اسألوا ما أكْـف ْقت ْم ولْي ْسألوا ما
نذا آتـْيـتموهن أجورهن وال َْسكوا بعصم الْكوافر و ْ
أكْـفقوا ذلك ْم ح ْكم اَّلل ْحيكم بـْيـنك ْم واَّلل عل ٌيم حك ٌيم﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :وم ْن ملْ ي ْستط ْع مْنك ْم ط ْوًال أ ْن يـْنكح الْم ْحصنات الْم ْتمنات
ت أ ْياكك ْم م ْن فـتـياتكم الْم ْتمنات واَّلل أ ْعلم ِبياكك ْم بـ ْعضك ْم م ْن
فم ْن ما ملك ْ
بـ ْعض فاكْكحوهن ِب ْذن أ ْهلهن وآتوهن أجورهن ابلْم ْعروف ْحمصنات غْيـر
صف
مسافحات وال متخذات أ ْخدان فإذا أ ْحصن فإ ْن أتـ ْني بفاحشة فـعلْيهن ك ْ
صربوا خْيـٌر
ما على الْم ْحصنات من الْعذاب ذلك لم ْن خشي الْعنت مْنك ْم وأ ْن ت ْ
ور رح ٌيم﴾(.)2
لك ْم واَّلل غف ٌ
وقال تعاىل﴿ :الْيـ ْوم أحل لكم الطيّبات وطعام الذين أوتوا الْكتاب حلٌّ
لك ْم وطعامك ْم حلٌّ هل ْم والْم ْحصنات من الْم ْتمنات والْم ْحصنات من الذين أوتوا
الْكتاب م ْن قـْبلك ْم نذا آتـْيـتموهن أجورهن ْحمصنني غْيـر مسافحني وال متخذي
اخلاسرين﴾(.)3
أ ْخدان وم ْن ي ْكف ْر اب ْإليان فـق ْد حبط عمله وهو يف ْاآلخرة من ْ
وهبذا تبطل االستدالالت السقيمة الثالةة ،اليت اعتمد عليها املبيحون؛
النص القرآينّ.
لتحريف داللة ّ
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن فآتوهن أجورهن فريضةً﴾.
الزجاج« :وقوله﴿ :فما ْ
قال ّ
عظيما جدًّا؛ جلهلهم ابللغة .وذلك ّأهنم ذهبوا
هذه آية قد غلط فيها قوم غلطًا ً
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن﴾ من املتعة ،اليت قد أْجع أهل الفقه ّأهنا
نىل أ ّن قوله﴿ :فما ْ
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن﴾ أي :فما ككحتموه ،على
حرام .ونّا معَن قوله﴿ :فما ْ
( )1املمتحنة.11 :
( )2النساء.29 :
( )3املائدة.9 :
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الشريطة اليت جرت يف اآلية ،آية اإلحصان﴿ :أ ْن تـْبـتـغوا أب ْموالك ْم ْحمصنني﴾،
أي :عاقدين التزويج الذي جرى ذكره﴿ .فآتوهن أجورهن فريضةً﴾ .أي:
اتما ،ونن استمتع بعقد النكاح،
مهورهن؛ فإن استمتع ابلدخول هبا ،أعطى املهر ًّ
ّ
كل ما اكتفع به ،فهو متاع .وقوله  ،فـي
آتى كصف املهر .واملتاع يف اللغةّ :
جوهن الـمتـ ـع،
غري هذا الـموضع﴿ :ومتّعوهن على الْموسع قدره﴾ ليـس بـمعَنّ :زو ّ
نكـّما الـمعَن :أعط ـوه ـ ـ ّن مـ ـ ـ ـا يس ـ ـ ـ ـتمتـعـن ب ـه .وكذل ـك قول ـ ـه﴿ :ول ْلمطلقات متـ ـاعٌ
()1
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن﴾ الـمتعة ،التـي هي
ا
م
﴿ف
له:
و
ق
ن
أ
م
ـ
ـ
زع
ومن
.
ابلْم ْعروف﴾
ّ
ْ
عظيما؛ أل ّن اآلية
الشرط فـي التمتع ،الذي تعمله الرافضة؛ فقد أخطأ خطأ ً
واضحة بيّنة»(.)2

استدل هبا (أحبار املتعة) قراءة شاذّة مردودة ،خمالفة
اجلهة الثانية -القراءة اليت
ّ
حجة شرعيّة،
للقرآن الكرمي .والقراءة الشاذّة ليست من القرآن الكرمي ،وليست ّ
بال خالف.
لطربي« :وقد دلّلنا على أ ّن املتعة  -على غري النكاح الصحيح -
قال ا ّ
حرام ،يف غري هذا املوضع من كتبنا ،مبا أغَن عن نعادته ،يف هذا املوضع .و ّأما
منهن نىل
ِب بن كعب ،وابن عبّاس ،من قراءهتما" :فما استمتعتم به ّ
ما روي عن أ ّ
سمى" ،فقراءة خبالف ما جاءت به مصاحف املسلمني ،وغري جائز ألحد
أجل م ّ
أن يلحق يف كتاب هللا تعاىل شيئًا مل أيت به اخلرب القاطع العذر ،ع ّمن ال جيوز
خالفه»(.)3
( )1البقرة .211 :وسقطت الواو من املطبوع.
( )2معاين القرآن ونعرابه.35/2 :
( )3جامع البيان.953/6 :
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ةبوات قطعيًّا،
اجلهة الثالثة -الرواًيت اليت
ّ
استدل هبا (أحبار املتعة) ليست بثابتة ً
فكلّها من رواًيت اآلحاد ،وهي على ع ّدة أقسام ،أبرزها:
النيب .
 -1رواًيت موضوعة مكذوبة منسوبة نىل ّ
ومن أمثلتها« :لـمـا أ ْسري ِب نىل السماء ،حلقن جْبـرئيل ،فـقالً :ي حممد،
نن اَّلل  يـقول :ن ّين ق ْد غف ْرت ل ْلمتمتّعني من النّساء»(.)1

()2
حرفوا دالالهتا نىل املتعة
)
املتعة
أحبار
(
لكن
؛
احلج
 -2رواًيت تتعلّق مبتعة ّ
ّ
ّ
املزعومة.
ت آية الْمْتـعة ،يف
ومن أمثلة ذلك :عن عمران بن حصني ،قال« :أكْزل ْ
كتاب اَّلل ،فـفع ْلناها مع رسول اَّلل  ،وملْ يـْنـزْل قـ ْرآ ٌن حيّرمه ،وملْ يـْنه عْنـها ،حت
مات ،قال رج ٌل برأْيه ما شاء»(.)3
لكن
فهذه الرواية  -وأمثاهلا من الرواًيت  -نّا تتعلّق مبوضوع متعة احل ّج؛ و ّ
(أحبار املتعة) خيدعون أتباعهم ،وي ّدعون أ ّن لفظة (املتعة) يف هذه الرواًيت يراد
تدل
هبا املتعة املزعومة .وقد بيّنا ابلتفسري
رِب الصحيح عدم وجود آية ّ
القطعي الع ّ
ّ
على تلك املتعة املزعومة.
ّأما املقصود بعبارة (آية املتعة) ،الواردة يف هذه الرواية ،فهو قوله تعاىل:
استـْيسر من ا ْهل ْدي وال ْحتلقوا رءوسك ْم
﴿وأَوا ْ
احلج والْع ْمرة َّلل فإ ْن أ ْحص ْر ْمت فما ْ
يضا أ ْو به أ ًذى م ْن رأْسه فف ْديةٌ م ْن
حت يـْبـلغ ا ْهل ْدي حمله فم ْن كان مْنك ْم مر ً
استـْيسر من
صيام أ ْو صدقة أ ْو كسك فإذا أمْنـت ْم فم ْن َتع ابلْع ْمرة نىل ْ
احل ّج فما ْ

( )1حبار األكوار ،316/111 :رقم .21
( )2اكظر :كشف املشكل ،111/1 :وفتح الباري ،133-132/3 :و ،156/5وككاح
املتعة دراسة وحتقيق.315-316 :
البخاري ،1612/1 :رقم .1216
( )3صحيح
ّ
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ا ْهل ْدي فم ْن ملْ جي ْد فصيام ةالةة أًيم يف ْ
احل ّج وسْبـعة نذا رج ْعت ْم ت ْلك عشرةٌ كاملةٌ
احلرام واتـقوا اَّلل و ْاعلموا أن اَّلل شديد
ذلك لم ْن ملْ يك ْن أ ْهله حاضري الْم ْسجد ْ
الْعقاب﴾(.)1
ومثل (أحبار املتعة)  -يف استدالهلم هبذه اللفظة من هذه الرواية ،ابالعتماد
يستدل على حترمي (التمتّع)
اللفظي)  -كمثل مغالط حياول أن
على (االشرتاك
ّ
ّ
بقوله تعاىل﴿ :ق ْل َتـعوا فإن مصريك ْم نىل النار﴾(.)2
اللفظي للفعل (َتّع)،
أيضا أن يعتمد على االشرتاك
فاملغالط يستطيع ً
ّ
النص عن سياقه الكامل؛ في ّدعي حترمي (التمتّع) ،ابالستناد نىل هذا التفسري
ويقطع ّ
كل املخالفة!!!
السقيم ،املخالف للداللة القرآكيّةّ ،

 -3رواًيت دلّت على الرتخيص املتقت ،مع الداللة على التحرمي املتبد؛ فكيف
احملرم(.)3
يصح االعتماد على اجلزء ّ
ّ
املرخص ،واإلعراض عن اجلزء ّ
هن «أكه كان مع رسول اَّلل  ،فـقال:
ومن أمثلة ذلك :عن سربة اجل ّ
ًي أيـها الناس ،ن ّين ق ْد كْنت أذكْت لك ْم ،يف اال ْست ْمتاع ،من النّساء ،ونن اَّلل ق ْد
حرم ذلك ،نىل يـ ْوم الْقيامة ،فم ْن كان عْنده مْنـهن ش ْيءٌ ،فـ ْليخ ّل سبيله،
وال أتْخذوا ِا آتـْيـتموهن شْيـئًا»(.)1
فإما أن يعتمد (أحبار املتعة) على املنت كلّه ،فيقولوا بوجود الرتخيص
ّ
دليال على
ونما أن يعرضوا عن املنت كلّه؛ فال يكون ً
املتقت ،فالتحرمي املتبد؛ ّ
مرادهم ،يف احلالتني.
( )1البقرة.136 :
( )2نبراهيم.31 :
( )3اكظر :حترمي ككاح املتعة.123 ،111 :
( )1صحيح مسلم ،1129/2 :رقم .21/1116
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املرخص ،فاعتمدوا عليه؛ وأعرضوا
لكن (أحبار املتعة) عمدوا نىل اجلزء ّ
و ّ
احملرم؛ وهي مغالطة كبرية مفضوحة ،بال ريب!!!
كل اإلعراض ،عن اجلزء ّ
ّ
قال تعاىل﴿ :أفـتـ ْتمنون ببـ ْعض الْكتاب وت ْكفرون ببـ ْعض﴾(.)1
ودعوى الرتخيص املتقت ليست قطعيّة التصدير ،وال قطعيّة التفسري؛ فإ ّن
تضمنت ذلك الرتخيص ليست ّنال رواًيت آحاد؛ ولذلك ال يكن
الرواًيت اليت ّ
النيب .
القطع ّ
بصحة كسبة ما فيها من ترخيص متقت نىل ّ
بصحة الفهم الذي اختاره بعض الرواة ،وبعض
وكذلك ال يكن القطع ّ
صحة ذلك الفهم؛ ألكّه مستند
قطعي على ّ
املتلّفني ،من بعدهم؛ فليس َثّة دليل ّ
بصحة صدوره.
نىل ما ال يكن القطع ّ
القطعيّ ،نال بعد التح ّقق من قطعيّة التصدير؛ أل ّن
وال يكن حتقيق التفسري
ّ
التفسري عبارة عن بيان داللة الدليل ،والدالالت ختتلف ابختالف العناصر املقاليّة
صحة
كل تغيري يف عناصر الداللة ّ
متد ًًي نىل تغيري يف ّ
واملقاميّة ّ
للنص؛ فيكون ّ
التفسري ،وقطعيّته.
النيب  ،وبني كسبة التمتّع
وَثّة فرق كبري بني كسبة الرتخيص املتقت نىل ّ
النبوي.
نىل بعض الصحابة ،يف العهد ّ
فجائز أن يكون بعض الصحابة قد مارسوا املتعة ،كما مارسوا غريها ،من
النبوي
العادات اجلاهليّة ،اليت حّرمت ابلتدريج؛ مثّ جاء التحرمي
القطعي ،ابلبيان ّ
ّ
الصريح ،فاكتهوا عنها؛ طاعة هلل تعاىل.
النبوي ،قبل حتريها؛ وليس
وقد شرب بعض الصحابة اخلمر ،يف العهد
ّ
دليال على نابحتها ،أو على وجود الرتخيص فيها؛ ونّا شربوها لعدم
ذلك الشرب ً
( )1البقرة.59 :
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فلما حّرمت ،اكتهوا عنها؛ طاعة هلل تعاىل.
وجود التحرمي
القطعي؛ ّ
ّ
النيب  ،ابالعتماد
ولذلك ال جيوز القطع بنسبة الرتخيص املتقت نىل ّ
القطعي ،بني
على رواًيت ظنّـيّة الثبوت ،وظنّـيّة الداللة؛ وال سيّما مع التعارض
ّ
ذلك الرتخيص املزعوم ،وبني القطعيّات اإلسالميّة.
تدل على
جدال وجود ذلك الرتخيص؛ فإ ّن رواًيت الرتخيص ّ
ولو سلّمنا ً
أ ّن الرتخيص كان متقـتًا ،وليس متب ًدا ،وأكّه كان لغزاة الصحابة ،يف بعض الغزوات،
هبن متقــتًا ك ّن من الكافرات،
وأكّه كان ألسباب ّ
خاصة ،وأ ّن النساء الاليت ارتبطوا ّ
توهم بعض املتلّفني.
ال من املتمنات ،كما ّ
فمن أين جاء (أحبار املتعة)  -يف فتاواهم األةيمة  -ابستحباب التمتّع
ابملتمنة العفيفة؛ وجواز التمتّع ابلرضيعة تفخي ًذا؛ وجواز التمتّع ببنت التاسعة
تفخي ًذا ،من دون نذن وليّها؛ وجواز التمتّع وطئًا ،ابلبكر ،اليت ليس هلا أب؛
وجواز التمتّع وطئًا ،ابلبكر ،من دون نذن وليّها ،نذا منعها وليها من التمتّع
ابلكفت ،الذي ترغب نليه؛ وجواز التمتّع وطئًا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من دون
نذن وليّها؛ وجواز التمتّع وطئًا ،مع عدم التح ّقق من ارتباط املوطوءة برجل آخر؛
وجواز التمتّع وطئًا ،بعدد غري حمصور ،من النساء ...نخل؟!!!
 -1رواًيت تنسب القول ِبابحة املتعة املزعومة ،نىل بعض الصحابة.

ومن أمثلة ذلك :عن أِب ْجرة قال« :مس ْعت ابْن عباس ،ي ْسأل ع ْن مْتـعة
احلال الشديد ،ويف النّساء قلةٌ،
النّساء ،فـرخص ،فـقال له م ْوًىل له :نّا ذلك يف ْ
أ ْو ْحنوه ،فـقال ابْن عباس :كـع ْم»(.)1
صح صدوره منهم  -ليس
والرأي الذي يذهب نليه بعض الصحابة  -نن ّ
البخاري ،1361/9 :رقم .1526
( )1صحيح
ّ
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حجة شرعيّة ،وال سيّما حني يـخالفون  -يف رأيهم ْ -جهور الصحابة(.)1
ّ

 -1رواًيت تنسب القول ِبابحة املتعة املزعومة ،نىل بعض التابعني ،واتبعيهم.
علي بن احلسني بن
ومن أمثلة ذلك :ما ينسب نىل جعفر بن ّ
حممد بن ّ
علي بن أِب طالب ،املل ّقب ابلصادق ،أكّه قال« :ما م ْن رجل َتع ،مث ا ْغتسل،
ّ
نال خلق اَّلل م ْن ك ّل قطْرة ،تـ ْقطر مْنه سْبعني مل ًكا ،ي ْستـ ْغفرون له ،نىل يـ ْوم الْقيامة،
ويـ ْلعنون متجنّبـها ،نىل أ ْن تـقوم الساعة»(.)2
صحت
حجة شرعيّة ،بال ريبّ ،
حت لو ّ
وأقوال التابعني واتبعيهم ليست ّ
كسبة تلك األقوال نليهم.
حممد)؛ فإ ّن هذا القول
بل يف حالة ّ
صحة هذا القول املنكر عن (جعفر بن ّ
سيكون سببًا يف اكتقاد هذا الرجل ،والطعن يف علمه وصدقه ودينه!!!
ولذلك جتد العلماء  -الذين يقولون بفضل هذا الرجل  -ينفون ص ّحة
صدور أمثال هذه العبارات منه ،ويتّهمون الرواة عنه ابلكذب ،واالفرتاء عليه.
قال ابن تيميّة« :وكذلك جعفر الصادق :قد كذب عليه من األكاذيب،
ما ال يعلمه ّنال هللا.)3(»...
كل السقامة ،ال يـمكن
فاحلاصل أ ّن استدالالت (أحبار الـمتعة) سقيمةّ ،
أن تكون كافية ،للقول ِبابحة (الـمتعة املزعومة)؛ وسقامتها كافية ،إلبطال هذا
(القول األةيم).
وكزداد يقينًا ببطالن هذا القول ،نذا تذ ّكران تلك (الفتاوى األةيمة) ،اليت
كل املعارضة.
تعارض (القطعيّات اإلسالميّة)ّ ،
( )1اكظر :أحكام القرآن.112-111/3 :
( )2حبار األكوار ،311/111 :رقم .22
( )3منهاج السنّة النبويّة.11/5 :
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أيضا يف الصور املشاهبة ،أو املقاربة هلا ،وأبرزها:
وما قيل يف (املتعة) يقال ً

يسمى( :الزواج بنيّة الطالق).
أ -ما ّ
يسمى( :زواج التحليل).
ب -ما ّ

العريف).
ج -ما ّ
يسمى( :الزواج ّ
يسمى( :زواج املسيار).
د -ما ّ

يسمى( :زواج املسفار).
هـ -ما ّ

يسمى( :زواج الكاسيت).
و -ما ّ

يسمى( :زواج الطابع).
ز -ما ّ

يسمى( :زواج البصمة).
ح -ما ّ

يسمى( :زواج الوشم).
ط -ما ّ
يسمى( :زواج الدم).
ي -ما ّ

يسمى( :زواج اهلبة).
ك -ما ّ

يسمى( :زواج الشفاه).
ل -ما ّ
يسمى( :زواج الوردة).
م -ما ّ

يسمى( :زواج احملمول).
ن -ما ّ

يسمى( :زواج الرمل).
س -ما ّ
فالثمار الناجتة من هذه الصور َثار شيطاكيّة فاسدة ،واإلسالم بريء منها،
كل الرباءة؛ ومن أفت هجوازها من املتلّفني ،وأشباه املتلّفني ،فقد أخطأ ،كما أخطأ
ّ
من أفت ِبابحة املتعة.
وكذلك من أفت ِبابحة (املمارسات الشاذّة) ،مع (الزوجة) ،وال سيّما
املمارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة ،واملمارسة الفمويّة الشاذّة القذرة؛ فإ ّن هذه
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منهن ،الاليت ال يبالني
املمارسات نّا يارسها الزانة مع الزواين ،وال سيّما (العواهر) ّ
ابرتكاب أقبح القذارات؛ من أجل حفنة من الدوالرات؟!!!
فهل يرضى من أفتوا ِبابحة (املمارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة) أن يفعل
أصهارهم ذلك يف بناهتم وأخواهتم؟!!!
وهل يرضى من أفتوا ِبابحة (املمارسة الفمويّة الشاذّة القذرة) أن يفعل
أصهارهم ذلك يف بناهتم وأخواهتم؟!!!
وهل يرضى من أفتوا ِبابحة هاتني (املمارستني الشاذّتني القذرتني) أن
تعامل بناهتم وأخواهتم ،كما تعامل العواهر؟!!!
نذا كان هتالء يرضون هباتني القذارتني ،لبناهتم وأخواهتم؛ فإ ّن (اإلسالم)
كل فتوى من الفتاوى الشيطاكيّة
ال يرضى بذلك ً
كل الرباءة ،من ّ
أبدا ،وهو بريء ّ
األةيمة الشاذّة القذرة!!!
قال سيّد قطب« :ويف اجملتمعات اجلاهليّة احلديثة ينحسر املفهوم
كل ما له عالقة ابلتميّز اإلكساينّ عن احليوان .ففي
األخالقي ،حبيث يتخلّى عن ّ
ّ
هذه اجملتمعات ال تعترب العالقات اجلنسيّة غري الشرعيّة  -وال ح ّت العالقات
األخالقي ينحصر يف املعامالت
اجلنسيّة الشاذّة  -رذيلة أخالقيّة! ن ّن املفهوم
ّ
أحياان يف حدود مصلحة الدولة  -والكتّاب
الشخصيّة واالقتصاديّة والسياسيّة ً -
كل أجهزة التوجيه واإلعالم يف هذه اجملتمعات اجلاهليّة
والصحفيّون والروائيّون و ّ
احلرة
تقوهلا صرحية للفتيات والزوجات والفتيان والشبّان :ن ّن االتّصاالت اجلنسيّة ّ
تحضرة ،من
ليست رذائل أخالقيّة! مثل هذه اجملتمعات جمتمعات متخلّفة غري م ّ
ط التق ّدم اإلكساينّ ..وهي كذلك غري
وجهة النظر اإلكساكيّة ،ومبقياس خ ّ
ط حترير اإلكسان من شهواته ،وتنمية خصائصه
ط اإلسالم هو خ ّ
نسالميّة؛ أل ّن خ ّ
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اإلكساكيّة ،وتغليبها على كزعاته احليواكيّة»(.)1
لقد احندرت البشريّة اليوم نىل (أسفل السفليات) ،و(أهلك املهلكات)،
وال سيّما يف الـممارسات اجلنسيّة ،الشاذّة ،القذرة .ويكفي أن تقرأ شيئًا عن
(الدمى اجلنسيّة)؛ لتدرك هذا االحندار السريع الفظيع الـمريع!!!
تتحول هجهود شيطاكيّة ،ونحلاديّة ،وصهيوكيّة،
لقد بدأت (املرأة اآلدميّة) ّ
املقومات
كل ّ
كل اخلواء ،من ّ
وصليبيّة ،وبوذيّة ،نىل (دمية جنسيّة) ،خاوية ّ
اإلكساكيّة ،فال مشاعر ،وال قيم ،وال كرامة ،وال ع ّفة ،وال حياء ،وال ِاكعة،
كل اخلضوع للزانة ،كما ختضع سائر
وال نابء؛ بل أصبحت آلة جنسيّة ،خاضعة ّ
اآلالت ،اليت يصنعها اإلكسان!!!
تتحول نىل
وقد بدأت (الدمية اجلنسيّة)  -املصنوعة من املو ّاد الصناعيّة ّ -
(بديل
صناعي) ،عن (املرأة اآلدميّة)؛ ليدمن الرجال على (املمارسة اآلليّة) ،اخلالية
ّ
اخللو ،من املشاعر؛ فيقتل ما تب ّقى من (قيم نكساكيّة) ،عند الرجال؛ ليصبحوا
كل ّ
ّ
كل اخلضوع ،ألولياء الشيطان!!!
(آالت بشريّة) ،خاضعة ّ
لقد احندرت (البشريّة)  -قديًا وحديثًا  -من (اإلكساكيّة) نىل (احليواكيّة)؛
مثّ احندرت اليوم من (احليواكيّة) نىل (اآلليّة)؛ فأصبحت ألعوبة بيد الشيطان.
فإهنم قد استمسكوا
ومل يسلم من هذين االحندارينّ ،نال (أولياء الرمحن)؛ ّ
حببل هللا ،واعتصموا به؛ فنجوا من السقوط يف (الوادي السحيق) ،الذي سقط
فيه غريهم ،من (أحبار املتعة) ،و(أحبار الشذوذ) ،و(أحبار الفضائيّات)!!!

( )1يف ظالل القرآن.1293-1295/3 :
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ّ
السلفية الواجبة
األول) ،من حـملة
األصل يف اتّفاق املتلّفني القدامى هو (اتّفاق اجليل ّ
(الشريعة اإلسالميّة) ،وهو جيل (الصحابة) .فلوال اتّفاق الصحابة ،ملا اتّفق الذين
من بعدهم ،من التابعني ،واتبعيهم ،وسائر العلماء اجملتهدين ،وتالميذهم.
وما اتّفق عليه السلف الصاحل  -اتّفاقًا قطعيًّا  -هو األساس ،الذي قام
كل من جاء بعدهم من املتلّفني ،الذين مل خيتلفوا أدَ اختالف ،يف
عليه اتّفاق ّ
(القطعيّات اإلسالميّة)؛ ولذلك كاكت الطريقة (السلفيّة القطعيّة) هي الطريقة
(السلفيّة الواجبة) ،دون ما سواها من الطرائق االختالفيّة ،املنسوبة نىل السلف.
كل ما كسب نىل السلف يع ّد جزءًا من (السلفيّة الواجبة)؛ بل َثّة
فليس ّ
منسوابت كثرية سقيمة ،ال عالقة للسلف هبا ،ال من قريب ،وال من بعيد ،وما
هي ّنال أكاذيب وأوهام.
صحت كسبته نىل (بعض السلف) يع ّد جزءًا من
كل ما ّ
وكذلك ليس ّ
(السلفيّة الواجبة)؛ أل ّن العصمة ليست اثبتة ،ألحد من السلف؛ ونّا هي اثبتة
الشرعي ،روايةً ودرايةً.
إلْجاعهم ،حني جيمعون على الدليل
ّ
ومن ابب أوىل ،ليست أقوال بعض املتلّفني املنسوبني نىل (السلفيّة) جزءًا
من (السلفيّة الواجبة)؛ فإ ّن املتلّفني بشر ،يصيبون وخيطئون.
اتما ،على صفة (القطعيّة)؛ فإذا
ن ّن (وجوب السلفيّة) يعتمد
اعتمادا ًّ
ً
كل
حت ّققت (السلفيّة القطعيّة) ،حت ّققت (السلفيّة الواجبة) ،اليت جيب على ّ
منهجا لفهم (احلقائق اإلسالميّة)،
صادق ،ينتسب نىل (اإلسالم) ،أن يتّخذها ً
وتطبيقها ،وتعليمها ،والدعوة نليها.
فإهنا كلّها جتتمع يف أصول
ّأما سائر الطرائق املنسوبة نىل (السلفيّة)ّ ،
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(السلفيّة القطعيّة)؛ لكنّها تفرتق يف آراء اختالفيّة ،وأدلّة اختالفيّة ،وشخصيّات
اختالفيّة؛ فتستمسك بتلك العناصر االختالفيّة نىل درجة ،ينسى فيها أصحاهبا
املختلفون تلك األصول القطعيّة ،اليت جيتمعون فيها.
صح عن السلف ّأهنم اختلفوا فيه اختالف
قال ابن تيميّة« :و ّأما ما ّ
تناقض ،فهذا قليل ابلنسبة نىل ما مل خيتلفوا فيه ،كما أ ّن تنازعهم يف بعض مسائل
احلج والفرائض والطالق وحنو
السنّة  -كبعض مسائل الصالة والزكاة والصيام و ّ
النيب ؛ وْجلها منقولة
ذلك  -ال ينع أن يكون أصل هذه السنن مأخو ًذا عن ّ
عنه ابلتواتر ...فما ةبت عنه من السنّة ،فعلينا اتّباعه ،سواء قيل :نكّه يف القرآن،
ألولون،
ومل كفهمه حنن ،أو قيل :ليس يف القرآن؛ كما أ ّن ما اتّفق عليه السابقون ا ّ
منصوصا يف
والذين اتّبعوهم ِبحسان ،فعلينا أن كتّبعهم فيه ،سواء قيل :نكّه كان
ً
السنّة ،ومل يبلغنا ذلك ،أو قيل :نكّه ِّا استنبطوه واستخرجوه ،ابجتهادهم ،من
الكتاب والسنّة»(.)1
األولون ،والذين اتّبعوهم
فمن قوله« :كما أ ّن ما اتّفق عليه السابقون ّ
ختتص هبا
ِبحسان ،فعلينا أن كتّبعهم فيه ،»...كستنبط اخلصائص الثالث ،اليت ّ
(السلفيّة الواجبة) ،وهي :الكلّيّة ،والقطعيّة ،واإللزاميّة.
فمن لفـظ الفعـل (اتّفـق) ،كسـتنبط خصيصة (الكلّـيّة) ،أي :كـون االتّفاق
حاصال من (السلف) ،كلّهم ،حبيث ال يوجد خمالفون منهم.
ً
األولني ،»...أو حنوها من
فهو لـم يقل« :ما اتّفق عليه بعض السابقني ّ
األولون.»...
العبارات ،بل قال« :ما اتّفق عليه السابقون ّ
مثال:
والفرق بينهما كبري ،كالفرق بني قولكً ،
( )1جمموعة الفتاوى.111-113/9 :
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الزخمشري».
أ« -قرأت كتب
ّ

الزخمشري».
ب« -قرأت بعض كتب
ّ
ري،
فمن اجلملة األوىل يفهم معَن (الكلّيّة) ،أي :أكّك قرأت كتب الزخمش ّ
تدل على (الكلّيّة).
كلّها؛ خبالف اجلملة الثاكية ،فال ّ
ووجود (املخالف الضعيف) ال يقدح يف (الكلّيّة) ،من جهتني:

آحادا معدودين ،ال يكن
أ -الضعف
العددي ،أبن يكون املخالف و ً
احدا ،أو ً
ّ
السلفي).
أن يكون ملخالفتهم ّقوة ،تتةّر يف هدم (االتّفاق
ّ

ب -الضعف الثبوت ّـي ،أبن تكون الرواية ،اليت كسبت الـمخالفة  -نىل بعضهم -
السلفي).
غري اثبتة ،ةبو ًات قطعيًّا؛ فال يكون هلا ّقوة ،تتةّر يف هدم (االتّفاق
ّ
أيضا ،كسـتنبط خصيصة (القطعيّة) ،أي :ك ـون
ومـن لفــظ الفعـل (اتّفـق) ً
صح وقوعه منهم؛ فهو مل يقل« :ما روي ّأهنم اتّفقوا عليه» ،أو حنوها
االتّفاق قد ّ
من العبارات ،بل قال« :ما اتّفق عليه».
مثال:
والفرق كبري بني قولكً ،

الزخمشري».
أ« -سأشرتي الكتاب الذي ألّفه
ّ

الزخمشري ألّفه».
ب« -سأشرتي الكتاب الذي يروى أ ّن
ّ
الزخمشري قطعيّة؛ ولكنّها
ففي اجلملة األوىل تكون كسبة أتليف الكتاب نىل
ّ
يف اجلملة الثاكية تكون غري قطعيّة.
ّأما خصيصة (اإللزاميّة) ،فتفهم من قوله« :فعلينا أن كتّبعهم فيه».
األولني ،والذين اتّبعوهم ِبحسان،
فاحلاصل ِّا تق ّدم أ ّن اتّفاق السابقني ّ
الثابت وقوعه ،منهم ،من دون خالف ،من بعضهم :هو اتّفاق ملزم ،جيب علينا
كبوي ،لـم يبلغنا،
اتّباعه ،سواء أكان هذا االتّفاق ر ً
اجعا نىل اطّالعهم ،على ّ
كص ّ
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اجعا ،نىل اجتهادهم ،فـي االستنباط ،من الكتاب ،والسنّة.
أم كان ر ً
ومعظم الصحابة من العرب؛ ولذلك كاكوا خري واسطة ،لنقل الوحي املنزل،
نىل من جاء بعدهم ،روايةً ،ودرايةً.
منصوصا يف السنّة ،ومل يبلغنا
وهذا ما عناه بقوله« :سواء قيل :نكّه كان
ً
ذلك ،أو قيل :نكّه ِّا استنبطوه واستخرجوه ،ابجتهادهم ،من الكتاب والسنّة».
وواض ـح أ ّن خصيصة (الكلّـيّة) ،وخصيصة (القطعـيّة) شـ ـ ـرطـان أكي ـدان،
معا ،أو اكتفى أحدمها ،اكتفت  -بذلك
لـخصيصة (اإللزاميّة)؛ فإذا اكتفى الشرطان ً
االكتفاء  -خصيصة (اإللزاميّة).
ومن هنا ،كان واجبًا على العلماء النظر الدقيق يف (املنسوابت السلفيّة)؛
للتمييز بني ما هو جزء من (السلفيّة الواجبة) ،وما ليس هجزء منها.
ويكون هذان الشرطان ( -الكلّيّة) ،و(القطعيّة)  -مها املسبارين الدقيقني،
هلذا النظر الدقيق الواجب األكيد.
أبي حال من األحوال  -التساهل ،يف هذا املقام؛ أل ّن القيمة
وال جيوز ّ -
ختتص هبا (السلفيّة الواجبة) توجب علينا العناية األكيدة ،ابلتمييز
الكربى اليت ّ
بني ما هو جزء منها ،وبني ما ليس هجزء منها.
معي الـحريص ،ابلتمييز بني
ومثـل هذه العناية ،كمثـل عنـاية الصائغ األلـ ّ
(اجلوهرة القيّمة النادرة) ،وبني (املصوغات املزيفة) ،أو (املصوغات الرديئة) ،أو
(املصوغات الرخيصة).
فالقيمة الكربى للجوهرة النادرة تدعوه نىل احلرص الشديد األكيد ،على
جتنب التساهل ،يف فحص املصوغات؛ لكيال يلتبس النادر ابلتافه.
أي اتّفاق آخر خمالف؛
وهكذا كان التّفاق السلف قيمة ،ال تضاهيها قيمة ّ
ولذلك يكون الـمتساهل يف هذا األمر غالطًا ،أو مغالطًا.
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وأبرز الـمجاالت اليت تنتمي نليها (املنسوابت السلفيّة):
القراء:
 -1مـجال قراءات ّ
َثّة قراءات تنسب نىل بعض السلف ،من الصحابة ،والتابعني ،ومن جاء
سمى (القراءات الشاذّة) ،منها:
بعدهم ،وهي خمالفة للقرآن الكرمي ،وت ّ

ِب بن كعب.
أ -قراءة منسوبة نىل أ ّ

ب -قراءة منسوبة نىل عبد هللا بن مسعود.

ج -قراءة منسوبة نىل أِب الدرداء.

علي بن أِب طالب.
د -قراءة منسوبة نىل ّ

ه -قراءة منسوبة نىل سعد بن أِب وقّاص.
و -قراءة منسوبة نىل عبد هللا بن عبّاس.

ري.
ز -قراءة منسوبة نىل احلسن البص ّ
ح -قراءة منسوبة نىل ابن حميصن.

ط -قراءة منسوبة نىل األعمش.

يدي.
ي -قراءة منسوبة نىل اليز ّ
فإذا كاكت كسبة هذه القراءات الشاذّة نىل من كسبت نليهم قطعيّة الثبوت؛
فإكـّها مـخالفة للقرآن الكريـم ،فـي بعض األلفاظ؛ ولذلك تكون  -هبذه املخالفات
اجلزئيّة  -شاذّة مردودة؛ فال تع ّد جزءًا من (القرآن الكرمي).
ّأما ما اتّفق السلف ،على القراءة به ،اتّفاقًا كلّـيًّا قطعيًّا؛ فال ريب يف كوكه
من (القرآن الكرمي).
لسلفي)؛
ووجود هذه (الـمخالفات الـجزئيّة) ال يقدح يف كلّيّة (االتّفاق ا ّ
العددي ،والضعف الثبوتـ ّي.
من جهتني :الضعف
ّ
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مفسرين:
 -2مـجال تفسارات الـ ّ
اشـتملت (كتـب التفسيـر) ،على (منسوابت سـلفيّة) ،كثرية ،ال تنتمي نلـى
(السلفيّة الواجبة) ،وأبرزها:

أ -املنسوابت اليت يفهم منها وجود اختالف ،بني السلف أكفسهم ،يف التفسري؛
فتنتفي بذلك خصيصة (الكلّيّة).
ب -املنسوابت اليت تنسب بعض التفسريات ،نىل بعض السلف ،وليس ة ّـمة
قطعي ،على كون هذه التفسريات جزءًا من (االتّفاقات التفسرييّة السلفيّة)؛
دليل ّ
فتنتفي بذلك خصيصة (الكلّيّة).

ج -املنسوابت التـي لـم تثبت ،ةبو ًات قطعيًّا ،وال سـيّما مـا روي أبسـاكيـد ضعيفة؛

فتنتفي بذلك خصيصة (القطعيّة).
 -3مـجال رواايت أسباب النزول:
خترج من (السلفيّة الواجبة) كل رواًيت (أسباب النزول) ،اليت فقدت شرط
معا.
(الكلّيّة) ،أو فقدت شرط (القطعيّة) ،أو فقدت الشرطني ً
فالرواًيت اليت يفهم منها وجود اختالف ،يف تعيني (سبب النزول) ال يكن
أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
والرواًيت اليت مل تثبت ،ةبو ًات قطعيًّا  -وال سيّما ذات األساكيد الضعيفة -
ال يكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
أيضا تلك الرواًيت ،اليت كسبت نىل بعض
وخترج من (السلفيّة الواجبة) ً
يدل داللة قطعيّة ،على أ ّن املراد بيان سبب النزول؛ فقد يكون
قوال ،ال ّ
السلف ً
الشرعي.
املراد املنسوب :هو بيان احلكم
ّ
املفسرون من أسباب متع ّددة لنزول اآلية ،قد
كشي« :وما يذكره ّ
قال الزر ّ
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يكون من هذا الباب ،ال سيّما وقد عرف من عادة الصحابة والتابعني أ ّن أحدهم
نذا قال :كزلت هذه اآلية يف كذا؛ فإكّه يريد بذلك أ ّن هذه اآلية تتض ّمن هذا
احلكم ،ال أ ّن هذا كان السبب يف كزوهلا»(.)1

 -1مـجال أقوال الناسخ واملنسوخ:
وكذلك خترج من (السلفيّة الواجبة) كل األقوال املنسوبة نىل السلف ،اليت
هلا عالقة مبوضوع (الناسخ واملنسوخ) ،نذا فقدت شرط الكلّيّة ،أو شرط القطعيّة،
معا.
أو الشرطني ً
فالرواًيت اليت يفهم منها وجود اختالف ،يف تعيني (الناسخ واملنسوخ)
ال يكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
والرواًيت اليت مل تثبت ،ةبو ًات قطعيًّا  -وال سيّما ذات األساكيد الضعيفة -
ال يكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
أيضا ،تلك الرواًيت اليت كسبت نىل بعض
وخترج من (السلفيّة الواجبة) ً
يدل داللة قطعيّة ،على أ ّن املراد بيان الناسخ واملنسوخ؛ فقد
قوال ،ال ّ
السلف ً
يكون املراد املنسوب :هو التخصيص ،أو حنو ذلك.
عامة السلف ابلناسخ واملنسوخ :رفع
قال ابن القيّم« :قلت :ومراده ،ومراد ّ
العام واملطلق والظاهر
احلكم هجملته اترة  -وهو اصطالح ّ
املتأخرين -ورفع داللة ّ
وغريها اترةّ ،نما بتخصيص ،أو تقييد ،أو محل مطلق على مقيّد ،وتفسريه وتبيينه،
كسخا؛ لتضمن ذلك رفع داللة
ّ
ليسمون االستثناء ،والشرط والصفة ً
حت ّنهنم ّ
الظاهر ،وبيان املراد ،فالنسخ عندهم ،ويف لساهنم :هو بيان املراد بغري ذلك اللفظ،
أتمل كالمهم ،رأى من ذلك فيه ما ال حيصى ،وزال
بل أبمر خارج عنه ،ومن ّ
( )1الربهان يف علوم القرآن.32-31/1 :
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املتأخر»(.)1
عنه به نشكاالت أوجبها محل كالمهم على االصطالح احلادث ّ

 -5مـجال رواايت امل ّك ّي واملدينّ:
وكذلك خترج من (السلفيّة الواجبة) كل األقوال املنسوبة نىل السلف ،اليت
هلا عالقة مبوضوع (امل ّك ّي واملدينّ) ،نذا فقدت شرط الكلّيّة ،أو شرط القطعيّة،
معا.
أو الشرطني ً
كشي« :وكذلك الصحابة ،والتابعون من بعدهم ،لـ ّما مل يعتربوا أ ّن
قال الزر ّ
من فرائض الدين تفصيل ْجيع امل ّك ّي واملدينِّّ ،ا ال يسوغ اجلهل به ،مل تتوفّر
الدواعي على نخبارهم به ،ومواصلة ذكره على أمساعهم ،وأخذهم مبعرفته .ونذا
كان كذلك ،ساغ أن خيتلف يف بعض القرآن :هل هو م ّك ّي ،أو مدينّ ،وأن
يعملوا يف القول بذلك ضرًاب من الرأي ،واالجتهاد ،وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم
كل
ذكر امل ّك ّي واملدينّ ،ومل جيب على من دخل يف اإلسالم بعد اهلجرة أن يعرف ّ
آية ،أكزلت قبل نسالمه :م ّكيّة ،أو مدكيّة .فيجوز أن يقف يف ذلك ،أو يغلب
تومهوه من وجوب كقل هذا،
على ظنّه أحد األمرين؛ ونذا كان كذلك ،بطل ما ّ
أو شهرته يف الناس؛ ولزوم العلم به هلم ،ووجوب ارتفاع اخلالف فيه»(.)2
 -6مـجال رواية األحاديث:
خترج من (السلفيّة الواجبة) الكثري من الرواًيت احلديثيّة ،وأبرزها:

أ -الرواًيت ذات األساكيد الضعيفة ،وال سيّما رواًيت الضعفاء واملتّـهمني.
ب -الرواًيت اليت اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،ويف تضعيفها.

النيب  ،بصفته البشريّة ،غري التبليغيّة.
ج -الرواًيت اليت تنسب فيها أقو ٌال ،نىل ّ
( )1نعالم املوقّعني.66/2 :
( )2الربهان يف علوم القرآن.132/1 :
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د -الرواًيت اليت تنسب فيها  -نىل بعض (السلف)  -أقو ٌال غري كبويّة.

تدل متوهنا ،داللة قطعيّة ،على خمالفة األدلّة القطعيّة املعتربة.
و -الرواًيت اليت ّ

بعضا ،وال يكن اجلمع بينها.
ز -الرواًيت اآلحاديّة ،اليت يعارض بعضها ً

 -7مـجال األحكام العقديّة:
ال ريب فـي أ ّن (السلف الصالـح)  -وال سيّما جيل الصحابة  -هم أعلـم
الناس بعد األكبياء  ،أبصول اإليان ،وفروعه؛ فإ ّن مصدر عقائدهم اإلياكيّة
النبوي).
هو الوحي املنزل( :الوحي القرآينّ) ،و(الوحي ّ
وقد سلموا من أتةري (الفلسفات القدية السقيمة) .وكان اإليان ابلغيب،
عمال
والتسليم للوحي ،واالقتصار على ما يكن العلم به ،واالقتصار على ما يـثمر ً
صاحلًا :أبرز الصفات اليت اتّصفوا هبا ،أو اتّصف هبا معظمهم؛ ولذلك كاكت
عقائدهم  -غالبًا  -كقيّة صافية.
فما اتّفق عليه (السلف الصالـح) ،اتّفاقًا كلّـيًّا قطعيًّا :هو املصدر األصفى
لـمعرفة (األحكام العقديّة اإلسالميّة).
دي) ،بصفة (الكلّيّة) ،وصفة
وهذا يعن وجوب اتّصاف (الـمنسوب العق ّ
(القطعيّة)؛ ليكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة) .فإذا فقدت (العقيدة املنسوبة)
معا ،فال تع ّد جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
نحدى هاتني الصفتني ،أو فقدهتما ً
ولذلك خترج من (السلفيّة الواجبة) منسوابت عقديّة كثرية ،أبرزها:

أ -أن تكون العقيدة منسوبة ،نىل بعض الصحابة ،أو بعض التابعني؛ وليست
ةبوات قطعيًّا.
اثبتة عن السلف ،كلّهمً ،
ب -أن يفهم من (الرواًيت العقديّة) وجود (اختالف متةّر) ،بني (السلف) ،يف
بعض العقائد ،املنسوبة نليهم ،أو املنسوبة نىل بعضهم.
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ج -أن تكون العقيدة املنسوبة نليهم  -أو املنسوبة نىل بعضهم  -قائمة على
ضعفها العلماء ،اتّفاقًا.
أحاديث ّ
د -أن تكون العقيدة املنسوبة نليهم  -أو املنسوبة نىل بعضهم  -قائمة على
أحاديث ،اختلف العلماء يف تصحيحها ،أو يف تضعيفها.

ه -أن تكون العقيدة املنسوبة نليهم  -أو املنسوبة نىل بعضهم  -قائمة على
صححها العلماء ،اتّفاقًا ،لكنّها غري قطعيّة الثبوت.
أحاديث ّ
و -أن تكون العقيدة املنسوبة نليهم  -أو املنسوبة نىل بعضهم  -قائمة على

أقوال غري كبويّة.
ز -أن تكون العقيدة املنسوبة نليهم  -أو املنسوبة نىل بعضهم  -دالّة داللة
قطعيّة ،على خمالفة األدلّة القطعيّة املعتربة.
 -8مـجال األحكام العمليّة:
خترج من (السلفيّة الواجبة) الكثري من (املنسوابت العمليّة) ،وأبرزها:

احدا من الصحابة،
سواب نىل بعض السلف ،كأن يكون و ً
أ -أن يكون الرأي من ً
آحادا من التابعني؛ وليس ر ًأًي
أو و ً
آحادا من الصحابة ،أو ً
احدا من التابعني ،أو ً
ةبوات قطعيًّا.
اثبتًا ،عن السلف ،كلّهمً ،

ب -أن يفهم من (الرواًيت) وجود (اختالف متةّر) ،بني (السلف) ،يف بعض
اآلراء العمليّة ،املنسوبة نليهم ،أو املنسوبة نىل بعضهم.

قائما
ج -أن يكون الرأي
العملي املنسوب نليهم  -أو املنسوب نىل بعضهم ً -
ّ
ضعفها العلماء ،اتّفاقًا.
على أحاديث ّ
قائما
د -أن يكون الرأي
العملي املنسوب نليهم  -أو املنسوب نىل بعضهم ً -
ّ
على أحاديث ،اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،أو يف تضعيفها.
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ه -أن يكون الرأي العملي املنسوب نليهم  -أو املنسوب نىل بعضهم ًّ -
داال
ّ
داللة قطعيّة ،على خمالفة األدلّة القطعيّة املعتربة.
مهمني ،جدًّا:
أخريا ،نىل أمرين ّ
وال ب ّد من اإلشارة ً

كل مـا هو جـزء من (السـلفيّة الواجبة) :ه ـو حـ ـ ّق واق ـع ،ال ريب فيه،
ّ
األولّ -
كل املوافقة للصورة التنزيليّة.
موافق ّ
ّأما ما لـيس هجزء من (السلفيّة الواجبة) ،فهو قسمان:

ةبوات
حق ،موافق للصورة التنزيليّة ،لكن مل يثبت اتّفاق السلف عليهً ،
 -1ما هو ّ
قطعيًّا .فمن اطّلع على أدلّة يراها كافية للقطع ،فالواجب عليه بياهنا للناس.
ألهنم
لكن بعض السلف ذهبوا نليه؛ ّ
 -2ما هو ابطل ،خمالف للصورة التنزيليّةّ ،

احلق.
ظنّوا أكّه من قبيل ّ
قال ابن تيميّة« :وكثري من جمتهدي السلف واخللف قد قالوا وفعلوا ما هو
ونما آلًيت
بدعة ،ومل يعلموا أكّه بدعة؛ ّنما ألحاديث ضعيفة ،ظنّوها صحيحةّ ،
ونما لرأي رأوه ،ويف املسألة كصوص مل تبلغهم»(.)1
فهموا منها ما لـم يـرد منهاّ ،
أيضا« :فإ ّن مس ـائـل الـ ّد ّق ،فـي األص ـول ال يك ـاد يتّف ـق
وقال ابن تيميّة ً
عليها طائفة؛ نذ لو كـان كذلك ،لما تنازع فـي بعضها الس ـلف ،مـن الصحـابة،
والتابعني.)2(»...
أيضا ،فإ ّن السلف أخطأ كثري منهم ،يف كثري
أيضا« :و ً
وقال ابن تيميّة ً
من هذه املسائل ،واتّفقوا على عدم التكفري بذلك.)3(»...
( )1جمموعة الفتاوى.111/13 :
( )2جمموعة الفتاوى.36/6 :
( )3جمموعة الفتاوى.263/12 :
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وقال ابن كثري« :وقد روي يف هذا آاثر كثرية ،عن السلف ،وغالبها من
اإلسرائيليّات ،اليت تنقل؛ لينظر فيها ،وهللا أعلم حبال كثري منها ،ومنها ما قد
كل ما عداه من
يقطع بكذبه؛ ملخالفته ّ
احلق الذي أبيدينا ،ويف القرآن غنية عن ّ
ألهنا ال تكاد ختلو من تبديل وزًيدة وكقصان ،وقد وضع فيها
األخبار املتق ّدمة؛ ّ
أشياء كثرية»(.)1
يتدي نىل (خمالفات مذهبيّة) ،غالبًا،
الثاين -خمالفة (السلفيّات غري الواجبة) ّ
يتدي نىل خمالفة (احلقائق اإلسالميّة).
خبالف خمالفة (السلفيّة الواجبة)؛ فإكّه ّ
ولذلك جتب الدعوة ،نىل االستمساك حبقائق (السلفيّة الواجبة)؛ ملواجهة
محرفني ،من العلماكيّني ،والعصراكيّني ،والقرآكيّني،
تعطيالت املعطّلني ،وحتريفات الـ ّ
وأمثاهلم من الذين ينكرون (احلقائق اإلسالميّة) الكربى.
ّأما فـي مقام (السلفيّات غري الواجبة) ،فالواجب على العلماء الـمتّقني
الـمجتهدين  -قبل التوجه نىل حماولة (االجتهاد) يف مسائلها  -أن يعتمدوا على
(مـخارج الـمتّقني)؛ لتهيئة الوضع املناسب لالجتهاد الصحيح.
يعتصمون ّأوًال ،حببل احلقائق اإلسالميّة .ويقتصرون اثكيًا ،على املسائل
العامة الدخول ،يف املسائل الدقيقة ،واملسائل النظريّة
ذات الثمار العمليّة ،وجينّبون ّ
اخلالصة .وحيتاطون اثلثًا؛ ابتغاء مرضاة هللا ،واتّقاء غضبه؛ للخروج من اخلالف،
ابعا ،مبا جرى لغريهم ،من املختلفني ،قديًا وحديثًا.
ما أمكنهم ذلك .ويعتربون ر ً
خامسا ،أبخطائهم ،حني خيطئون ،وبصواب خمالفيهم ،حني يصيبون.
ويعرتفون
ً
فإذا فعلوا ذلك ،فعسى هللا أن يوفّقهم نىل االجتهاد الصحيح السليم،
الربيء من خمالفة (احلقائق اإلسالميّة).
( )1تفسري القرآن العظيم.199/3 :
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بيان
كنت قد ألّفت كتاب (براءة اإلسالم)؛ إلةبات حقيقة كبرية ،يهجرها كثري
جهال ،أو بغيًا ،أو خوفًا ،وهي (براءة اإلسالم) من األابطيل:
من الناس؛ ً

يصرحون بـمعـاداة (اإلسالم)،
 -1اليت أكتجها بعض (أعداء اإلسالم) ،م ّـمن ّ
ـمسيحي).
اليهودي ،وال
وال سيّما من أتباع الـمناهج الثالةة( :الالدين ّـي ،و
ّ
ّ

يصرحون بـمـواالة (اإلسالم) ،قديًا
 -2اليت أكتجها بعض (أبناء اإلسالم) ،م ّـمن ّ
وحديثًا ،وال سيّما من أتباع الـمناهج الروائيّة( :القائمة على الرواًيت).
وفـي سبيل تبـرئة (اإلسالم) ،من أابطيل أعدائه ،اعتمدت على عشرة ،من
مبـادئ (الـمحاكمة العـادلة) ،هي :حـ ّق الدفاع ،وأهليّة القاضي ،وافرتاض البـراءة،
افقي ،وشخصيّة اجلرية ،وتراتب التهم ،وتساقط التهم،
وقطعيّة األدلّة ،والتجرمي التو ّ
املقامي ،واملوازكة العادلة.
والتسويغ
ّ
ويف سبيل تربئة (اإلسالم) ،من أابطيل املنسوبني نليه ،كتبت مباحث كثرية،
كان بعضها جزءًا من الكالم على مبدن (شخصيّة الـجريـمة) ،وكان بعضها اآلخر
جزءًا من الكالم على مبدن (املوازكة العادلة).
وقـد كاكت صفحـات هذه الـمباحث ابلـمئـات؛ ولذلك رأيت نخراجـها،
مستقل ،مع بعض التعديالت ،والتصحيحات ،والزًيدات.
هبيأة كتاب
ّ
وقد آةرت يف عنوان هذا الكتاب صيغة التنكري( :حقائق مهجورة) ،على
مهمني:
صيغة التعريف( :الـحقائق الـمهجورة)؛ للداللة على أمرين ّ
 -1أ ّن احلقائق املذكورة ،يف هذا الكتاب :هي بعض احلقائق املهجورة ،ال كلّها.
 -2أ ّن الذين هجروا احلقائق املذكورة ،يف الكتاب :هم بعض الناس ،ال كلّهم.
وهللا يهدي من يشاء نىل صراط مستقيم.
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الـمصادروالـمراجع
املطهرة ،األلباينّ ،ت1333م ،املكتبة اإلسالميّة،
 .1آداب الزفاف يف السنّة ّ
عمان ،الطبعة األوىل للطبعة اجلديدة1113 ،ه.
ّ
النعيمي ،جامعة املصطفى العامليّة،
حممد
 .2ابن تيميّة ومنهجه يف احلديث ،أبو ّ
ّ
الطبعة األوىل1123 ،ه.
بكي ،ت196ه ،واتج الدين
قي الدين السـ ـ ّ
 .3اإلبـهاج فـي شرح الـمنهاج ،ت ّ
السبكي ،ت111ه ،دار البحوث للدراسات اإلسالميّة ونحياء الرتاث ،دِب،
ّ
اإلمارات ،الطبعة األوىل1121 ،ه2111/م.
السيوطي ،ت311ه ،جممع امللك فهد ،الـمدينة
 .1اإلتقان فـي علوم القرآن،
ّ
املنورة ،الطبعة األوىل1126 ،ه.
ّ
ادعي ،ت2111م،
 .9أح ـ ـاديث مع ـلّـ ـة ظاهـرهـ ـا
ّ
الصحـ ـة ،مقبل بن هادي الو ّ
دار اآلاثر ،صنعاء ،الطبعة الثاكية1121 ،ه2111/م.
 .6اإلحكام يف أصول األحكام ،ابن حزم
األكدلسي ،ت196ه ،دار اآلفاق
ّ
اجلديدة ،بريوت1113 ،ه1353/م.
رِب ،بريوت،
 .1أحكام القرآنّ ،
اجلصاص ،ت311ه ،دار نحياء الرتاث الع ّ
1112ه1332/م.
العرِب ،ت913ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت،
 .5أحكام القرآن ،أبو بكر بن ّ
الطبعة الثالثة1121 ،ه2113/م.
ايل ،ت919ه ،دار ابن حزم ،بريوت،
 .3نحياء علوم الدين ،أبو حامد الغز ّ
الطبعة األوىل1126 ،ه2119/م.
155

.11اختصار علوم احلديث ،ابن كثري ،ت111ه ،دار امليمان ،الرًيض ،الطبعة
األوىل1131 ،ه2113/م.
البخاري ،القسطالينّ ،ت323ه ،مطبعة
.11نرشاد الساري لشرح صحيح
ّ
بوالق ،مصر ،الطبعة السابعة1323 ،ه.
.12نرشاد الفحول ،الشوكاينّ ،ت1291ه ،دار الفضيلة ،الرًيض ،الطبعة
األوىل1121 ،ه2111/م.
خلليلي ،ت116ه ،مكتبة الرشد،
.13اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث ،ا ّ
الرًيض ،الطبعة األوىل1113 ،ه1353/م.
.11نرشاد الن ّقاد نىل تيسري االجتهاد ،األمري الصنعاينّ ،ت1152ه ،الدار
السلفيّة ،الكويت ،الطبعة األوىل1119 ،ه1359/م.
ازي ،ت616ه ،مكتبة الكلّيّات األزهريّة،
.19أساس التقديس ،الفخر الر ّ
القاهرة1116 ،ه1356/م.
احدي ،ت165ه ،دار امليمان ،الرًيض ،الطبعة
.16أسباب كزول القرآن ،الو ّ
األوىل1126 ،ه2119/م.
حممد حسني
الذهيب ،ت1311م ،مكتبة
.11اإلسرائيليّات يف التفسري واحلديثّ ،
ّ
وهبة ،القاهرة.
حممد أبو شهبة ،ت1353م،
.15اإلسرائيليّات واملوضوعات يف كتب التفسريّ ،
مكتبة السنّة ،القاهرة ،الطبعة الرابعة1115 ،ه.
ادي ،ج ّدة ،الطبعة
.13األمساء والصفات،
البيهقي ،ت195ه ،مكتبة السو ّ
ّ
األوىل1113 ،ه1333/م.
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الباجي ،ت111ه ،الـمكتبة
.21اإلش ـ ـارة فـي معرفة األصـ ـول ،أبو الوليد
ّ
مكرم ـ ـ ـة ،دار البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائ ـ ـر اإلس ـ ـ ـ ـالمـيّة ،ب ـيـ ـ ـ ـروت ،الطـبـع ـة
الـم ّكـيّ ـة ،م ّكـ ـ ـة الـ ّ
األولـى1116 ،ه1336/م.
.21اإلشراف على مذاهب العلماء ،ابن املنذر ،ت313ه ،مكتبة م ّكة الثقافيّة،
رأس اخليمة ،اإلمارات ،الطبعة األوىل1129 ،ه2111/م.
البغدادي ،ت123ه ،مطبعة الدولة ،نسطنبول،
.22أصول الدين ،أبو منصور
ّ
الطبعة األوىل1316 ،ه1325/م.
مي ،ت2116م ،دار كشر
.23أصول الفقه فـي كسيجه اجلديد ،مصطفى الزلـ ّ
نحسان ،الطبعة األوىل1139 ،ه2111/م.
املكرمة ،الطبعة
.21أضواء البيان،
الشنقيطي ،ت1313م ،دار عامل الفوائد ،م ّكة ّ
ّ
األوىل1126 ،ه.
املكرمة ،الطبعة
اِب ،ت355ه ،جامعة ّأم القرى ،م ّكة ّ
.29أعالم احلديث ،اخلطّ ّ
األوىل1113 ،ه1355/م.
الدمام ،الطبعة
.26نعالم املوقّعني ،ابن القيّم ،ت191ه ،دار ابن
اجلوزيّ ،
ّ
األوىل1123 ،ه2112/م.
الغماري ،ت1361م ،مكتبة القاهرة،
.21نقامة الدليل على حرمة التمثيل ،أمحد
ّ
القاهرة ،الطبعة الثالثة1129 ،هـ2111/م.
املقدسي ،ت611ه ،مكتبة العلوم
الغن
ّ
.25االقتصاد يف االعتقاد ،عبد ّ
املنورة ،الطبعة الثاكية1122 ،ه2111/م.
واحلكم ،املدينة ّ
الدارقطن ،ت359ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت،
.23اإللزامات والتتبّع،
ّ
الطبعة الثاكية1119 ،ه1359/م.
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.31أوائل الـمقاالت ،الـمفيد ،ت113ه ،دار الـمفيد ،بريوت ،الطبعة الثاكية،
1111ه1333/م.
احلق على اخللق ،ابن الوزير ،ت511ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت،
.31نيثار ّ
الطبعة الثاكية1111 ،ه1351/م.
.32نيضاح الدليل فـي قطع حجج أهل التعطيل ،ابن ْجاعة ،ت133ه ،دار
اقرأ ،دمشق ،الطبعة األوىل1129 ،ه2119/م.
العرِب ،بريوت ،الطبعة
.33حبار األكوار،
اجمللسي ،ت1111ه ،دار نحياء الرتاث ّ
ّ
املصححة1113 ،ه1353/م.
الثالثة
ّ
كشي ،ت131ه ،وزارة األوقاف والشتون
.31البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزر ّ
اإلسالميّة ،الكويت ،الطبعة الثاكية1113 ،ه1332/م.
املكرمة.
.39بدائع الفوائد ،ابن القيّم ،ت191ه ،دار عامل الفوائد ،م ّكة ّ
.36البداية والنهاية ،ابن كثري ،ت111ه ،دار هجر ،اجليزة  -مصر ،الطبعة
األوىل1111 ،ه1331/م.
.31الربهان يف أصول الفقه ،أبو املعايل
اجلوين ،ت115ه ،دولة قطر ،الطبعة
ّ
األوىل1333 ،ه.
كشي ،ت131ه ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة،
.35الربهان يف علوم القرآن ،الزر ّ
الطبعة الثالثة1111 ،ه1351/م.
التوحيدي ،ت حنو 111ه ،دار صادر،
.33البصائر والذخائر ،أبو حيّان
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1115 ،ه1355/م.
الطنطاوي ،ت1333م ،دار املنارة ،ج ّدة ،الطبعة األوىل،
علي
ّ
.11البواكريّ ،
1131ه2113/م.
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ري ،ت بعد
.11البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوك األكدلس واملغرب ،ابن عذا ّ
اإلسالمي ،توكس ،الطبعة األوىل1131 ،ه2113/م.
112ه ،دار الغرب
ّ
.12اتري ـ ـخ ابن خل ـ ـ ـ ـدون ،ت515ه ،دار الفكـ ـ ـ ـ ـر ،بيـ ـ ـروت ،الطبع ـ ـة الثاكي ـــ ة،
1121ه2111/م.
اإلسالمي ،بريوت،
البغدادي ،ت163ه ،دار الغرب
.13اتريخ بغداد ،اخلطيب
ّ
ّ
الطبعة األوىل1122 ،ه2111/م.
الطربي ،ت311ه ،دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة
.11اتريخ الرسل وامللوك،
ّ
الثاكية1351 ،ه1361/م.
البخاري ،ت296ه ،دائرة املعارف العثماكيّة ،حيدر آابد،
.19التاريخ الكبري،
ّ
الدكن ،اهلند.
.16أتويل خمتلف احلديث ،ابن قتيبة ،ت216ه ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت،
ّ
متسسة اإلشراق ،الدوحة ،الطبعة الثاكية1113 ،ه1333/م.
ّ
الطوسي ،ت161ه ،دار نحياء الرتاث
.11التبيان يف تفسري القرآن ،أبو جعفر
ّ
العرِب.
ّ
مي ،ت2116م ،دار
.15التبيان لرفع غموض النسخ يف القرآن ،مصطفى الزلـ ّ
كشر نحسان ،الطبعة األوىل1139 ،ه2111/م.
.13تـحريـ ـ ـ ـر الوس ـ ـيلة ،الـخمينـ ّي ،ت1353م ،س ـ ـ ـ ـفارة الـجمهـ ـ ـوريّة ،دمشـ ـ ـ ـق،
1115ه1335/م.
.91حترمي ككاح املتعة ،ابن أِب حافظ ،ت131ه ،دار طيبة ،الرًيض ،الطبعة
الثاكية.
السيوطي ،ت311ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،الطبعة
.91تدريب الراوي،
ّ
األوىل1111 ،ه1336/م.
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ايل ،ت1336م ،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة
.92تراةنا
الفكريّ ،
ّ
حممد الغز ّ
اخلامسة1121 ،ه2113/م.
الباجي ،ت111ه ،وزارة األوقاف والشتون
.93التعديل والتجريح ،أبو الوليد
ّ
اإلسالميّة ،املغرب1111 ،ه1331/م.
.91تفريج اخلاطر يف مناقب الشيخ عبد القادر ،ألّفه ابلفارسيّة :حم ّمد صادق
لسعدي ،ترْجه نىل العربيّة :عبد القادر بن حميي الدين
الشهاِب ا
القادري
ّ
ّ
ّ
بلي ،مطبعة مريس ،مصر1311 ،ه1553/م.
اإلر ّ
األكدلسي ،ت119ه ،دار الكتب العلميّة،
.99تفسري البحر احمليط ،أبو حيّان
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1113 ،ه1333/م.
حممد بن سعود ،الرًيض،
احدي ،ت165ه ،جامعة ّ
.96التفسري البسيط ،الو ّ
الطبعة األوىل1131 ،ه.
.91تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،ت1313م ،الدار التوكسيّة ،توكس،
1351م.
حممد رشيد رضا ،ت1339م ،دار املنار ،القاهرة،
.95تفسري القرآن احلكيمّ ،
الطبعة الثاكية.
متسسة قرطبة ،اجليزة  -مصر،
.93تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،ت111هّ ،
الطبعة األوىل1121 ،ه2111/م.
ازي ،ت616ه ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة
.61التفسري الكبري ،الفخر الر ّ
األوىل1111 ،ه1351/م.
العرِب ،بريوت ،الطبعة
.61التقريب والتيسري،
ّ
النووي ،ت616ه ،دار الكتاب ّ
األوىل1119 ،ه1359/م.
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.62تكملة املعاجم العربيّة ،دوزي ،ت1553م ،وزارة الثقافة واإلعالم ،العراق،
الطبعة األوىل2111 - 1313 ،م.
.63التمثيل ،بكر أبو زيد ،ت 2115م ،دار الراية ،الرًيض ،الطبعة األوىل،
1111هـ.
الرب ،ت163ه ،وزارة عموم األوقاف والشتون اإلسالميّة،
.61التمهيد ،ابن عبد ّ
املغرب1351 ،ه1361/م.
.69توضيح األفكار ملعاين تنقيح األكظار ،األمري الصنعاينّ ،ت1152ه ،املكتبة
املنورة.
السلفيّة ،املدينة ّ
َ.66ثار القلوب يف املضاف واملنسوب ،أبو منصور
الثعاليب ،ت123ه ،دار
ّ
البشائر ،دمشق ،الطبعة األوىل1111 ،ه1331/م.
َ.61ثرات النظر يف علم األةر ،األمري الصنعاينّ ،ت1152ه ،مطبوع ضمن
جمموعة خنبة الفكر ،البن حجر العسقالينّ ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة
األوىل1121 ،ه2116/م.
الطربي ،ت311ه ،دار هجر ،اجليزة  -مصر ،الطبعة األوىل،
.65جامع البيان،
ّ
1122ه2111/م.
الدمام،
الرب ،ت163ه ،دار ابن
اجلوزيّ ،
ّ
.63جامع بيان العلم وفضله ،ابن عبد ّ
الطبعة األوىل1111 ،ه1331/م.
نبلي ،ت139ه ،دار ابن كثري ،دمشق
.11جامع العلوم واحلكم ،ابن رجب احل ّ
 بريوت ،الطبعة األوىل1123 ،ه2115/م.متسسة الرسالة،
.11اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا
القرطيب ،ت611هّ ،
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1121 ،ه2116/م.
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املكرمة ،الطبعة
.12جالء األفهام ،ابن القيّم ،ت191ه ،دار عامل الفوائد ،م ّكة ّ
األوىل1129 ،ه.
متسسة النشر
حممد حسن
النجفي ،ت1266هّ ،
.13جواهر الكالمّ ،
ّ
اإلسالمي ،الطبعة األوىل1131 ،ه.
ّ
احلنفي ،ت119ه ،دار
.11اجلواهر املضيّة يف طبقات احلنفيّة ،حميي الدين
ّ
هجر ،اجليزة  -مصر ،الطبعة الثاكية1113 ،ه1333/م.
املكرمة ،الطبعة
.19حادي األرواح ،ابن القيّم ،ت191ه ،دار عامل الفوائد ،م ّكة ّ
األوىل1125 ،ه.
املاوردي ،ت191ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،الطبعة
.16احلاوي الكبري،
ّ
األوىل1111 ،ه1331/م.
.11احلكومة اإلسالميّة،
اخلمين ،ت1353م ،الطبعة الثالثة.
ّ
القرضاوي ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة الثاكية
.15احلالل واحلرام يف اإلسالم،
ّ
والعشرون1115 ،ه1331/م.
الرواس ،بريوت،
.13دفع شبه التشبيه ،ابن
اجلوزي ،ت931ه ،دار اإلمام ّ
ّ
الطبعة الرابعة1125 ،ه2111/م.
الشافعي ،سيّد عويس ،ت1355م ،دار الشايع ،القاهرة،
.51رسائل نىل اإلمام
ّ
الكويت ،الطبعة الثاكية1315 ،م.
حممد عبده ،ت1319م ،دار الشروق ،بريوت ،الطبعة
.51رسالة التوحيدّ ،
األوىل1111 ،ه1331/م.
القشريي ،ت169ه ،دار الشعب ،القاهرة،
.52الرسالة القشرييّة ،أبو القاسم
ّ
1113ه1353/م.
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املكرمة ،الطبعة األوىل،
.53الروح ،ابن القيّم ،ت191ه ،دار عامل الفوائد ،م ّكة ّ
1132ه.
املكرمة ،الطبعة
.51الروض الباسم ،ابن الوزير ،ت511ه ،دار عامل الفوائد ،م ّكة ّ
األوىل1113 ،ه.
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة
اجلوزي ،ت931ه ،املكتب
.59زاد املسري ،ابن
ّ
ّ
الثالثة1111 ،ه1351/م.
متسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة السابعة
.56زاد املعاد ،ابن القيّم ،ت191هّ ،
والعشرون1119 ،ه1331/م.
.51سلسلة األحاديث الصحيحة ،األلباينّ ،ت1333م ،مكتبة املعارف،
الرًيض ،الطبعة األوىل1116 ،ه1336/م.
ايل ،ت1336م ،دار
.55السنّة النبويّة بني أهل الفقه وأهل احلديثّ ،
حممد الغز ّ
الشروق ،القاهرة  -بريوت ،الطبعة الثالثة1353 ،م.
متسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
.53سري أعالم النبالء،
الذهيب ،ت115هّ ،
ّ
األوىل.
اجلرار ،الشوكاينّ ،ت1291ه ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل،
.31السيل ّ
1129ه2111/م.
.31شرائع اإلسالمْ ،نم الدين احللّ ّي ،ت616ه ،دار القارئ ،بريوت ،الطبعة
احلادية عشرة1129 ،ه2111/م.
اقي ،ت516ه ،دار الكتب العلميّة،
.32شرح التبصرة والتذكرة ،زين الدين العر ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1123 ،ه2112/م.
الدواينّ ،ت315ه ،دار
الدواينّ على العقائد العضديّة ،جالل الدين ّ
.33شرح ّ
الطباعة العامرة1311 ،ه.
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.31شرح رًيض الصاحلني ،ابن عثيمني ،ت2111م ،دار الوطن ،الرًيض،
الطبعة األوىل1121 - 1126 ،ه.
املكرمة،
.39شرح سنن ابن ماجه ،مغلطاي ،ت162ه ،مكتبة الباز ،م ّكة ّ
الطبعة األوىل1113 ،ه1333/م.
اإلسالمي ،بريوت ،دمشق ،الطبعة الثامنة،
.36شرح العقيدة الطحاويّة ،املكتب
ّ
1111ه1351/م.
احلنفي ،ت561ه ،دار الكتب العلميّة،
.31شرح فتح القدير ،ابن اهلمام
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1121 ،ه2113/م.
.35شرح املنظومة البيقوكيّة ،ابن عثيمني ،ت2111م ،دار الثرًّي ،الرًيض ،الطبعة
الثاكية1123 ،ه2113/م.
البخاري ،ت296ه ،دار ابن كثري ،دمشق  -بريوت ،الطبعة
.33صحيح
ّ
اخلامسة1111 ،ه1333/م.
العرِب،
 .111صحيح
ّ
البخاري بشرح الكرماينّ ،ت156ه ،دار نحياء الرتاث ّ
بريوت ،الطبعة الثاكية1111 ،ه1351/م.
 .111صحيح مسلم ،ت261ه ،دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
1112ه1331/م.
النووي ،ت616ه ،املطبعة املصريّة ابألزهر ،الطبعة
 .112صحيح مسلم بشرح
ّ
األوىل1311 ،ه1323/م.
 .113الصواعق املرسلة ،ابن القيّم ،ت191ه ،دار العاصمة ،الرًيض ،الطبعة
األوىل1115 ،ه.
المي،
 .111صياكة صحيح مسلم ،ابن الصالح ،ت613ه ،دار الغرب اإلس ّ
بريوت1111 ،ه1351/م.
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العقيلي ،ت322ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،الطبعة
 .119الضعفاء الكبري،
ّ
األوىل1111 ،ه1351/م.
املكرمة،
 .116طريق اهلجرتني ،ابن القيّم ،ت191ه ،دار عامل الفوائد ،م ّكة ّ
الطبعة األوىل1123 ،ه.
مي ،الطبعة
 .111العروة الوةقى،
اليزدي ،ت1313مّ ،
ّ
متسسة النشر اإلسال ّ
األوىل1121 ،ه.
اِب ،ت355ه ،دار ابن كثري ،دمشق  -بريوت ،الطبعة
 .115العزلة ،الـخطّ ّ
الثاكية1111 ،ه1331/م.
حممد حامد الناصر،
 .113العصراكيّون بني مزاعم التجديد وميادين التغريبّ ،
مكتبة الكوةر ،الرًيض ،الطبعة الثاكية1122 ،ه2111/م.
حممد رضا املظ ّفر ،ت1361م ،الطبعة الثاكية1351 ،ه.
 .111عقائد اإلماميّةّ ،
الدارقطن ،ت359ه ،دار طيبة،
 .111العلل الواردة يف األحاديث النبويّة،
ّ
الرًيض ،الطبعة األوىل1119 ،ه1331/م.
العين ،ت599ه ،بريوت ،دار الكتب العلميّة،
 .112عمدة القاري ،بدر الدين ّ
الطبعة األوىل1121 ،ه2111/م.
اإلسالمي ،الطبعة
 .113فتاوى الشيخ األلباينّ ،ت1333م ،مكتبة الرتاث
ّ
األوىل1111 ،ه1331/م.
متسسة الشيخ
 .111فتاوى كور على الدرب ،ابن عثيمني ،ت2111مّ ،
حممد بن صاحل العثيمني اخلرييّة ،الرًيض ،الطبعة األوىل1131 ،ه.
ّ
 .119فتح الباري ،ابن حجر العسقالينّ ،ت592ه ،دار املعرفة ،بريوت.
دادي ،ت123ه ،الـمكتبة العص ـريّة،
 .116الف ـرق بيـن الفـ ـرق ،أبو منص ـ ـور البغـ ـ ّ
صيدا  -بريوت1116 ،ه1339/م.
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حممد جواد مغنيّة ،ت1313م ،دار ومكتبة اهلالل،
 .111فلسفات نسالميّةّ ،
بريوت ،دار اجلواد ،بريوت ،الطبعة السادسة1333 ،م.
املكرمة ،الطبعة
 .115الفوائد ،ابن القيّم ،ت191ه ،دار عامل الفوائد ،م ّكة ّ
األوىل 1123ه.
احملاليتّ ،الطبعة
احلر
العاملي ،ت1111ه ،مكتبة ّ
 .113الفوائد الطوسيّةّ ،
ّ
الثالثة1132 ،ه.
اللكنوي ،ت1229ه ،دار الكتب
 .121فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت،
ّ
العلميّة ،بريوت ،الطبعة األوىل1123 ،ه2112/م.
 .121يف ظالل القرآن ،سيّد قطب ،ت1366م ،دار الشروق ،بريوت ،الطبعة
الثاكية والثالةون1123 ،ه2113/م.
مي ،ت1366م ،املكتب
 .122القائد نىل تصحيح العقائد ،عبد الرمحن املعلّ ّ
اإلسالمي ،بريوت ،دمشق ،الطبعة الثالثة1111 ،ه1351/م.
ّ
اخلالدي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
 .123القرآن وكقض مطاعن الرهبان ،صالح
ّ
األوىل1125 ،ه2111/م.
حممد بن
 .121القرآكيّون العرب وموقفهم من التفسري دراسة كقديّةْ ،جال بن ّ
أمحد هاجر ،دار التفسري ،ج ّدة ،الطبعة األوىل1136 ،ه2119/م.
اخلالدي ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشاميّة،
 .129القصص القرآينّ ،صالح
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1113 ،ه1335/م.
متسسة الرسالة
لقامسي ،ت1311مّ ،
 .126قواعد التحديثْ ،جال الدين ا ّ
انشرون ،بريوت ،الطبعة األوىل1129 ،ه2111/م.
 .121قوت القلوب يف معاملة احملبوب ،أبو طالب امل ّك ّي ،ت356ه ،مكتبة
دار الرتاث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1122 ،ه2111/م.
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عز الدين ابن األةري ،ت631ه ،دار الكتب العلميّة،
 .125الكامل يف التاريخّ ،
بريوت ،الطبعة األوىل1111 ،ه1351/م.
 .123الكتاب املق ّدس ،ترْجة فان دايك.
الزخمشري ،ت935ه ،مكتبة العبيكان ،الرًيض ،الطبعة
الكشاف،
ّ .131
ّ
األوىل1115 ،ه1335/م.
القدسي،
 .131كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ،العجلوينّ ،ت1162ه ،مكتبة
ّ
القاهرة1391 ،ه.
وزي ،ت931ه ،دار
 .132كشف املشكل من حديث الصحيحني ،ابن اجل ّ
الوطن ،الرًيض.
البغدادي ،ت163ه ،دائرة املعارف
 .133الكفاية يف علم الرواية ،اخلطيب
ّ
العثماكيّة1391 ،ه.
ايل ،ت1336م ،دار هنضة مصر،
 .131كيف كتعامل مع القرآنّ ،
حممد الغز ّ
القاهرة ،الطبعة السابعة2119 ،م.
 .139لسان الـميزان ،ابن حجر العسقالكـ ّي ،ت592ه ،مكتب الـمطبوعات
اإلسالميّة ،حلب ،الطبعة األوىل1123 ،ه2112/م.
صبحي الصاحل ،ت1356م ،دار العلم للماليني،
 .136مباحث يف علوم القرآن،
ّ
بريوت ،الطبعة العاشرة1311 ،م.
الطوسي ،ت161ه ،دار الكتاب
 .131املبسوط فـي فقه اإلماميّة ،أبو جعفر
ّ
اإلسالمي ،بريوت1112 ،ه1332/م.
ّ
الصميعي ،الرًيض،
اجلوين ،ت115ه ،دار
 .135متـن الورقات ،أبو املعايل
ّ
ّ
الطبعة األوىل1116 ،ه1336/م.
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األول ،واجمللّد
حممد رشيد رضا ،ت1339م ،وآخرون ،اجمللّد ّ
 .133جملّة املنارّ ،
السابع ،واجمللّد التاسع والعشرون.
الطربسي ،ت915ه ،دار املرتضى ،بريوت،
 .111جممع البيان يف تفسري القرآن،
ّ
الطبعة األوىل1121 ،ه2116/م.
 .111جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيميّة ،ت125ه ،جممع امللك فهد،
املنورة1129 ،ه2111/م.
املدينة ّ
حممد بن صاحل العثيمني ،ت2111م،
 .112جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
دار الوطن ،الرًيض ،الطبعة األخرية1113 ،ه.
متنوعة ،ابن ابز ،ت1333م ،دار القاسم،
 .113جمموع فتاوى ومقاالت ّ
الرًيض ،الطبعة األوىل.
 .111مـجموعة الفتاوى ،ابن تيميّة ،ت125ه ،دار الوف ـ ـاء ،الـمنصورة ،الطبعة
الثالثة1126 ،ه2119/م.
األكدلسي ،ت912ه ،دار الكتب العلميّة،
محرر الوجيز ،ابن عطيّة
 .119الـ ّ
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1122 ،ه2111/م.
 .116احمللّى ابآلاثر ،ابن حزم
األكدلسي ،ت196ه ،دار الكتب العلميّة،
ّ
بريوت ،الطبعة الثالثة1121 ،ه2113/م.
البخاري ،األلباينّ ،ت1333م ،مكتبة الـمعارف،
 .111خمتصر صحيح اإلمام
ّ
الرًيض ،الطبعة الشرعيّة اجلديدة األوىل1122 ،ه2112/م.
 .115مذهب أهل التفويض يف كصوص الصفات ،أمحد بن عبد الرمحن القاضي،
دار العاصمة ،الرًيض ،الطبعة األوىل1116 ،ه1336/م.
اجلوزي ،ت691ه ،دار الرسالة
 .113مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ،سبط ابن
ّ
العامليّة ،دمشق ،الطبعة األوىل1131 ،ه2113/م.
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األكدلسي ،ت196ه ،دار ابن حزم ،بريوت،
 .191مراتب اإلْجاع ،ابن حزم
ّ
الطبعة األوىل1113 ،ه1335/م.
املقدسي ،ت669ه ،دار الكتب العلميّة،
 .191املرشد الوجيز ،أبو شامة
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1121 ،ه2113/م.
حممد الروحاينّ ،ت1331م ،مكتبة األلفني،
 .192املسائل املنتخبة ،فتاوى ّ
الكويت ،الطبعة األوىل1111 ،ه1336/م.
حممد الصدر ،ت1333م ،دار ومكتبة البصائر،
 .193مسائل وردود ،فتاوى ّ
بريوت1131 ،ه2111/م.
 .191مسألة التسمية ،ابن طاهر
املقدسي ،ت911ه ،مكتبة الصحابة ،ج ّدة.
ّ
متسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
ايل ،ت919هّ ،
 .199املستصفى ،أبو حامد الغز ّ
األوىل1111 ،ه1331/م.
مرعشي
الطباطبائي ،ت1311م ،مكتبة الـ
 .196مس ـتمس ـك العـ ـ ـروة ،مـحسن
ّ
ّ
النجفي1111 ،ه.
ّ
الداوري ،الطبعة األوىل
اخلوئي ،ت1332م ،مكتبة
 .191مصباح الفقاهة،
ّ
ّ
احمل ّققة.
متسسة الرسالة،
أبكف أهل الرسوخ ،ابن
 .195املص ّفى
ّ
اجلوزي ،ت931هّ ،
ّ
بريوت ،الطبعة الثاكية1116 ،ه1356/م.
الزجاج ،ت311ه ،عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة
 .193معاين القرآن ونعرابهّ ،
األوىل1115 ،ه1355/م.
 .161معرفة أكواع علوم احلديث ،ابن الصالح ،ت613ه ،دار الكتب العلميّة،
بريوت ،الطبعة األوىل1123 ،ه2112/م.
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الغماري،
 .161الـمغري على األحاديث الـموضوعة فـي الـجامع الصغري ،أمحد
ّ
العرِب ،بريوت1112 ،ه1352/م.
ت1361م ،دار الرائد ّ
 .162مفاتيـ ـح الش ـ ـرائ ـع ،الفيض الكاشاكـ ّي ،ت1131ه ،مـجمع الذخائ ـر
اإلسالميّة1111 ،ه.
اخلالدي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
 .163مفاتيح للتعامل مع القرآن ،صالح
ّ
الثاكية1119 ،ه1331/م.
 .161الـمفهم لـما أش ـ ـكل من تلخيص كتاب مسـ ـ ـلم ،أبو العبّاس القرطبـ ّي،
ت696ه ،دار ابن كثري ،دمشق  -بريوت ،دار الكلم الطيّب ،دمشق -
بريوت ،الطبعة األوىل1111 ،ه1336/م.
املقرم ،ت1311م ،منشورات
 .169مقتل احلسني (حديث كربالء) ،عبد الرزاق ّ
الشريف
الرضي.
ّ
متسسة النش ـر
تقي
اآلملي ،ت1311مّ ،
 .166الـمكاسب والبي ـ ـع ،مـ ّ
ّ
حمد ّ
اإلسالمي.
ّ
 .161املنار املنيف ،ابن القيّم ،ت191ه ،دار العاصمة ،الرًيض ،الطبعة األوىل،
1116ه1336/م.
اجلوزي ،ت931ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،الطبعة
 .165املنتظم ،ابن
ّ
األوىل1112 ،ه1332/م.
حممد بن سعود،
 .163منهاج السنّة النبويّة ،ابن تيميّة ،ت125ه ،جامعة ّ
الرًيض ،الطبعة األوىل1116 ،ه1356/م.
الروي ،ابن ْجاعة ،ت133ه ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثاكية،
 .111املنهل ّ
1116ه1356/م.
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الشاطيب ،ت131ه ،دار ابن ع ّفان ،اخلرب ،الطبعة األوىل،
 .111املوافقات،
ّ
1111ه1331/م.
اإلسالمي ،الطبعة
متسسة النشر
األمحدي
علي
املياْنيّ ،
ّ
ّ
ّ
 .112مواقف الشيعةّ ،
الثالثة1131 ،ه.
 .113موسوعة بيان اإلسالم ،جلنة ،دار هنضة مصر.
 .111املوسوعة الفقهيّة ،وزارة األوقاف ،الكويت.
اجلوزي ،ت931ه ،مكتبة أضواء السلف ،الرًيض،
 .119املوضوعات ،ابن
ّ
الطبعة األوىل1115 ،ه1331/م.
الذهيب ،ت115ه ،دار املعرفة ،بريوت،
 .116ميزان االعتدال يف كقد الرجال،
ّ
الطبعة األوىل1352 ،ه1363/م.
 .111امليزان يف تفسري القرآن،
الطباطبائي ،ت1351م ،منشورات ْجاعة
ّ
املدرسني ،يف احلوزة العلميّة.
ّ
 .115النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،ابن تغري بردي ،ت511ه ،كسخة
مصورة عن طبعة دار الكتب ،مصر.
ّ
 .113كزهة النظر ،ابن حجر العسقالينّ ،ت592ه ،مطبعة سفري ،الرًيض،
الطبعة األوىل1122 ،ه2111/م.
متسسة
حممد عبد الرمحن مشيلة األهدلّ ،
 .151ككاح املتعة دراسة وحتقيقّ ،
اخلافقني ،دمشق ،الطبعة األوىل1113 ،ه1353/م.
كشي ،ت131ه ،مكتبة أضواء
 .151النكت على مق ّدمة ابن الصالح ،الزر ّ
السلف ،الرًيض ،الطبعة األوىل1113 ،ه1335/م.
متسسة
 .152النكت والعيون ،الـ
ماوردي ،ت191ه ،دار الكتب العلميّةّ ،
ّ
الكتب الثقافيّة ،بريوت.
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اإلسنوي ،ت112ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،الطبعة
 .153هناية السول،
ّ
األوىل1121 ،ه1333/م.
الطوسي ،ت161ه ،دار
جمرد الفقه والفتاوى ،أبو جعفر
 .151النهاية يف ّ
ّ
العرِب ،بريوت ،الطبعة الثاكية1111 ،ه1351/م.
الكتاب ّ
املكرمة،
 .159هداية احليارى ،ابن القيّم ،ت191ه ،دار عامل الفوائد ،م ّكة ّ
الطبعة األوىل1123 ،ه.
متسسة السيدة املعصومة ،الطبعة األوىل،
 .156هداية العباد ،لطف هللا الصايفّ ،
1121ه.
 .151هدي الساري ،ابن حجر العسقالينّ ،ت592ه ،الطبعة األوىل ،الرًيض،
1121ه2111/م.
ايل ،ت1336م ،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة
 .155هذا دينناّ ،
حممد الغز ّ
اخلامسة1121 ،ه2111/م.
حممد قطب ،ت2111م ،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة
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