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الـ ّ
مقدمة
الناظـ ـر  -فـي أح ـوال الن ـاس  -يـجد التخالف بينه ـم فاشـيًا ،ويـجد
ادرا ،فيشيع بينهـم التباغض ،والتشاتـم ،والتالعن ،والتدابـر،
التوافق بينه ـم نـ ً
والتعادي ،والتضارب ،والتقاتـل؛ ويـنـ ـدر بينهـم التعاطـف ،والتالطـف ،والرتاح ـ ـم،
والتعـاون ،والتآخي ،والتعايش ،والتسالـم.
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،
للحق ،ويكون اآلخر مواف ًقا
ّ
 -2أن يكون أحد املتخالفني خمال ًفا ّ
لص يريد سرقته،
كرجلني يتضارابن على مال ،أحدمها صاحب املال ،والثاين ّ
للحق.
اللص املعتدي خمالف ّ
فصاحب 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 ننكاره ،ونّا تكون املخالفة؛ لثالةة أسباب رئيسة ،هي:
 -1اجلهل :هو اخللل يف صفة العلم ،والناس ليسوا سواء يف العلم ،فمنهم
العامل ،ومنهم املتعلّم ،ومنهم ااجاهل.
والعلم وااجهل أمران نسبيّان ،فقد تعلم ما جيهله غريك ،وقد جتهل
5

ما يعلمه غريك ،وقد تعلم اليوم ما كنت جتهله أمس ،وقد جتهل اليوم ما كنت
تعلمه أمس.
والنسيان والسهو والغفلة أمور ال يكاد خيلو منها ننسان ،وهي أبرز صور
يوما ،أصيب هبا ،أو ببعضها ،يف يوم
ااجهل العارض؛ فإن خال منها أحدان ً
آخر ،ونن خال منها ساعة ،أصيب هبا ،أو ببعضها ،يف ساعة أخرى ،ونن خال
منها ننسان ،أصيب هبا غريه.
وااجهل على درجات ،كما أ ّن العلم على درجات ،والناس متفاوتون يف
عموما يف االتّصا ببعض
درجات العلم ،ودرجات ااجهل ،ولكنّهم مشرتكون ً
ااجهل ،وببعض العلم.
احلق،
احلق؛ فإ ّن من جيهل ّ
وااجهل 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 ابإلدانة،
أو جيهل نجرام اجملرم ،فيحكم عليه ابلرباءة.
تتصور ما يكن أن يفعله جهل اجملنون ،وجهل األقمق ،وجهل
ولك أن ّ
الطفل ،وجهل السكران ،وجهل النعسان ،وجهل الناسي ،وجهل الساهي،
وجهل الغافل ،وجهل غري املتعلّم ،وجهل العامل واملتعلّم ،حني جيهالن بعض
احلق.
ما يعلمه 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 نسبيّان ،فقد ترغب اليوم يف فعل
غدا حنو
احلق ،وييل ً
اخلري ،وترغب ً
الشر .وقد ييل قلبك اليوم حنو ّ
غدا يف فعل ّ
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احلق ،واخلري،
الباطل؛ وقد تكون  -يف غالب أحوالك وأحيانك  -راغبًا يف ّ
والـمعرو ؛ وقـ ـد تكـون  -فـي الغالب  -راغبًا فـي الشـ ـّر ،والباطل ،والـمنكـر.
احلق؛ فإ ّن من ييل قلبه عن
واهلوى سبب رئيس ،من أسباب خمالفة ّ
احلق ،يف عمله ،غالبًا.
ابحلق ،نىل العمل ابلباطل ،سيخالف ّ
العمل ّ
وللهوى ع ّدة درجات ،أبرزها:
لكن صاحبه ال يلبث
أ -اهلوى العارض :وهو هوى ال يكاد خيلو منه ننسان ،و ّ
احلق.
أن يعود برغبته نىل ّ
ب -اهلوى الغالب :وهو هوى تغلّب على صاحبه ،فخضع له يف معظم
احلق ،فيندم على
أحواله وأحيانه ،ولكنّه  -يف أحيان قليلة  -يعود برغبته نىل ّ
اتّباعه 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 نصح
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 نسبيّان ،فقد تقدر على ما يضعف عنه غريك،
عما يقدر عليه غريك ،وقد تقدر اليوم على ما كنت تضعف عنه
وقد تضعف ّ
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عما كنت تقدر عليه أمس.
أمس ،وقد تضعف اليوم ّ
واملرض والتعب وااجوع والعطش أمور ال يكاد خيلو منها ننسان ،وهي
يوما ،أصيب هبا ،أو
أبرز صور الضعف العارض؛ فإن خال منها أحدان ً
ببعضها ،يف يوم آخر ،ونن خال منها ساعة ،أصيب هبا ،أو ببعضها ،يف ساعة
أخرى ،ونن خال منها ننسان ،أصيب هبا غريه.
والضعف على درجات ،كما أ ّن القدرة على درجات ،والناس متفاوتون
عموما  -يف
يف درجات القدرة ،ودرجات الضعف ،ولكنّهم مشرتكون -
ً
االتّصا 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 ااجمع.
د -الضعف
ّ

القسري ،كضعف السجني ،واألسري ،والكسري ،وااجريح.
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 آن ًفا ،كخو الرجل األعزل ،من مواجهة الرجال املسلحني،
كارها.
فرّمبا قمله خوفه على مطاوعتهم ،يف الباطل ،ونن كان ً
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فـإذا كـانـت مـخالـفة الـحـ ـ ّق هـي السـبـب األكـبـر ،فـي التخالـف بيـن
النـاس؛ فإ ّن من الواجب  -لـحصول التوافق بينهم  -اجتماع ةالةة أسباب
رئيسة ،هي:
(العلم الصحيح ،والقدرة الكافية ،والرغبة احلسنة).
ولتحقيق العلم الصحيح جيب ّأوًال معرفة املعيار الذي يكن به حتديد
احلق،
كل واحد منهم أنّه صاحب ّ
ّ
احلق؛ فإ ّن املتخالفني  -يف املناهج  -يزعم ّ
دون من سواه ،ويرمي خمالفيه ابتّباع الباطل.
عموما منهجان:
ولتحديد ّ
احلق ً

احلق نّا يكون ابالعتماد على
ديين :يرى أصحابه أ ّن حتديد ّ
 -1منهج ّ
األحكام الدينيّة؛ أل ّن مصدر األحكام الدينيّة  -عندهم  -معصوم من أسباب
احلق الثالةة :ااجهل ،والضعف ،واهلوى.
خمالفة ّ

احلق نّا يكون ابالعتماد على
 -2منهج
عقلي :يرى أصحابه أ ّن حتديد ّ
ّ
بعيدا
احلقً ،
األحكام العقليّة؛ أل ّن عقل اإلنسان  -عندهم  -يستطيع حتديد ّ
عن ّادعاءات أهل األداين ،واختالفاهتم.
كل مكان -
كل زمان ،ويف ّ
ومن هنا وجدان أ ّن املتخالفني  -يف ّ
احلق ،فيتّبعه ،أو
احلق ،سواء أكان بعضهم يعلم ّ
يتخالفون يف الظاهر ،يف حتديد ّ
احلق ،فيخالفه.
احلق ،ولكنّه خيالفه؛ أم كان جيهل ّ
يعلم ّ
احلق .وقد
واإلسالم  -عند املسلمني  -هو املعيار الوحيد؛ لتحديد ّ
احلق.
الشر والباطل ،نىل نور اخلري و ّ
جاء؛ إلخراج الناس من ظلمات ّ
وكان من آاثر ظهور رسالة خامت النبيّني أن ظهرت مطاعن يف هذا
األول للدعوة العلنيّة ،وما زالت املطاعن قائمة ،نىل يومنا هذا،
الدين ،منذ اليوم ّ
9

يقودها بعض الدينيّني ،وبعض الالدينيّني ،نيابة ع ّمن سواهم.
ولذلك كانت الـحاجـ ـة كبـيـرة ،نلـى نةـبات (ب ـراءة اإلسالم) ،م ـن مـطاع ـن
الطاعنيـن؛ لـهدم الـحواجز ،التـي يص ّدون بـها الناس ،عـ ـن ذلك الـمعيار
الدقي ـ ـق.
ن ّن (ب ـ ـراءة اإلسالم)  -م ـ ـن األخـطـ ـ ـاء ،واأله ـ ـ ـواء ،واألوهـ ـ ـام ،والظن ـ ـون،
والريـوب ،والنقوص ،والعيوب ،والتناقض ،والتعارض ،واالختال  ،واالختالق،
واألكـاذيـب ،واألبـاطي ـل ،والـخ ـرافات ،واألسـاطيـ ـر ،والشبهات ،والـمطاعـ ـن -
(حقيقة كبرية) ،يهجرها كثيـر من الناس ،فال يعملون بـمقتضاها ،فيطعنون فـي
(اإلسـ ـ ـالم) ،بعقـولـهـم ،وقـلوبـهـم ،وأفـواههم ،وألس ـنـتهم ،وأقالمـهـم ،وكـتبـهـم،
وجمالتـهم ،ورسائلهم ،ومقاالتـهم ،وخطبهم ،ورواايتـهم ،وقصصهم،
وصحفهمّ ،
وأقاصيصهم ،وأشـ ـعـارهـم ،وأمث ـالـهـم ،وأفـالمهـم ،ومقاطعهـم ،ومسلسالتـهـم،
ومسرحيّاهتم ،وأغانيّهم ،ورس ـومهم ،وألعابـهم ،وأخبارهم ،وبرامـجهم ،وقنواتـهم،
ونذاعاتـهم ،ومواقعهـم ،وصفحاهتم ،ومنتدايهتم ،ونواديهم ،وحمافلهم ،ومؤمتراهتم.
ونّا يطعن الطاعن يف اإلسالم ،نذا أصيب مبرض من األمراض ،اليت متنع
احلق ،وهي:
صاحبها ،من قبول ّ
 -1مرض اجلهل :قد جيهل اإلنسان براءة اإلسالم من املطاعن ،فيحمله جهله
على الطعن يف اإلسالم.

 -2مرض اهلوى :قد يعلم اإلنسان براءة اإلسالم ،ولكنّه يتّبع هواه؛ أل ّن هواه
خيالف أحكام اإلسالم ،فيحمله هواه على الطعن يف اإلسالم.
 -3مرض الـخوف :قد يعلم اإلنسان براءة اإلسالم ،ولكنّه ضعيف ،يـخـا
بطش سادته ،من أعداء اإلسالم ،فيحمله خوفه ،على الطعن فـي اإلسالم؛
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ليسلم هو ،ويسلم أهله ،من بطشهم ،وأذاهم.
احلق كثرية جدًّا .فمنها:
قال ابن القيّم« :واألسباب املانعة من قبول ّ
ااجهل به ،وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس ،فإ ّن من جهل شيئًا
ابحلق،
عاداه ،وعادى أهله .فإن انضا نىل هذا السبب بغض من أمره ّ
ومعاداته له ،وحسده ،كان املانع من القبول أقوى .فإن انضا نىل ذلك نلفه،
وعادته ،ومرابه على ما كان عليه آابؤه ،ومن حيبّه ويعظّمه ،قوي املانع .فإن
وعزه،
انضا نىل ذلك ّ
تومهه أ ّن ّ
احلق الذي دعي نليه حيول بينه وبني جاههّ ،
وشهواته ،وأغراضه ،قوي املانع من القبول جدًّا .فإن انضا نىل ذلك خوفه
من أصحابه ،وعشريته ،وقومه ،على نفسه ،وماله ،وجاهه ،كما وقع هلرقل،
احلق ّقوة،
ملك النصارى ابلشام ،على عهد رسول هللا  ،ازداد املانع من قبول ّ
احلق ،وهم ابلدخول يف اإلسالم ،فلم يطاوعه قومه ،وخافهم
فإ ّن هرقل عر
ّ
تبني له اهلدى ...ومن أعظم
على نفسه ،فاختار الكفر على اإلسالم ،بعد ما ّ
هذه األسباب :احلسد؛ فإنّه داء كامن يف النفس ،ويرى احلاسد احملسود قد
ضل عليه ،وأويت ما مل يؤت نظريه ،فال يدعه احلسد أن ينقاد له ،ويكون من
فّ
ضل
أتباعه .وهل منع نبليس من السجود آلدمّ ،نال احلسد؟! فإنّه لـ ّما رآه قد ف ّ
عليه ،ورفع فوقه ،غص بريقه ،واختار الكفر على اإليان ،بعد أن كان بني
املالئكة .وهذا الداء هو الذي منع اليهود ،من اإليان بعيسى ابن مرمي ،وقد
شك فيه  -أنّه رسول هللا ،جاء ابلبيّنات واهلدى؛ فحملهم
علما ال ّ
علموا ً -
الـحسد على أن اختاروا الكفر على اإليان ،وأطبقوا عليه ،وهم ّأمة فيهم
الزهاد والقضاة وامللوك واألمراء .هذا؛ وقد جاء املسيح حبكم
األحبار والعلماء و ّ
التوراة ،ومل أيت بشريعة ختالفها ،ومل يقاتلهم ،ونّا أتى بتحليل بعض ما حّرم
مكم ًال لشريعة التوراة ،ومع هذا ،فاختاروا
عليهم؛ ختفي ًفا ورقمة
ً
ونحساان ،وجاء ّ
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نيب ،جاء بشريعة مستقلّة
كلّهم الكفر على اإليان .فكيف يكون حاهلم مع ّ
رجا
انسخة اجميع الشرائع ،مب ّكتًا هلم بقبائحهم،
ومناداي على فضائحهم ،وخم ً
ً
هلم من دايرهم ،وقد قاتلوه وحاربوه ،وهو يف ذلك كلّه ينصر عليهم ،ويظفر
دائما يف سفال .فكيف ال يلك احلسد
هبم ،ويعلو هو وأصحابه ،وهم معه ً
والبغي قلوهبم؟! وأين يقع حاهلم معه من حاهلم مع املسيح ،وقد أطبقوا على
رد
تبني هلم اهلدى! وهذا السبب  -وحده  -كا يف ّ
الكفر به ،من بعد ما ّ
احلق؛ فكيف نذا انضا نليه زوال الرايسات واملآكل كما تق ّدم؟!»(.)1
ّ
فذكر مرض ااجهل ،ومرض اخلو  ،صراحة ،ومل يذكر مرض اهلوى،
ابحلق ،ومعاداته له،
ابمسه الصريح ،بل ذكر أبرز صوره ،وهي :بغض من أمره ّ
وحسده ،ونلفه ،وعادته ،ومرابه على ما كان عليه آابؤه ،ومن حيبّه ،ويعظّمه،
وعزه ،وشهواته،
ّ
وتومهه أ ّن ّ
احلق الذي دعي نليه ،حيول بينه ،وبني جاههّ ،
وأغراضه ،وهذه أبرز صور اهلوى.
كل من آةر الدنيا من أهل العلم واستحبّها؛
وقال ابن القيّم ً
أيضاّ « :
احلق؛ يف فتواه وحكمه ،يف خربه ونلزامه؛ أل ّن
فال ب ّد أن يقول على هللا غري ّ
كثريا ما أتيت على خال أغراض الناس ،وال سيّما أهل
أحكام ّ
الرب سبحانه ً
احلق،
الرائسة والذين يتّبعون الشهوات؛ ّ
تتم هلم أغراضهم ّنال مبخالفة ّ
فإهنم ال ّ
يتم له ذلك
كثريا؛ فإذا كان العامل واحلاكم حمبًّا للرائسة ،متّ ًبعا للشهوات مل ّ
ودفعه ً
احلق ،وال سيّما نذا قامت له شبهة ،فتتّفق الشبهة
ّنال بدفع ما ّ
يضاده من ّ
احلق
احلق! ونن كان ّ
والشهوة ،ويثور اهلوى ،فيخفى الصواب ،وينطمس وجه ّ
ظاهرا ال خفاء به ،وال شبهة فيه ،أقدم على خمالفته ،وقال :يل خمرج ابلتوبة.
ً
( )1هداية احليارى.11-93 :
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ف أضاعوا الصالة
ويف هؤالء وأشباههم قال تعاىل﴿ :فخلف م ْن بـ ْعده ْم خ ْل ٌ
()1
ف ورةوا الْكتاب
ل
خ
م
ه
د
ع
ـ
ب
ن
م
ف
ل
خ
ف
﴿
:
وقال
،
واتـبـعوا الشهوات﴾
ْ
ٌ
ْ ْ ْ
ض مثْـله أيْخذوه ألـ ْم
أيْخذون عرض هذا ْاأل ْدَن ويـقولون سيـ ْغفر لنا ون ْن أيْهت ْم عر ٌ
احلق ودرسوا ما فيه والدار
يـ ْؤخ ْذ علْيه ْم ميثاق الْكتاب أ ْن ال يـقولوا على اَّلل نال ْ
ْاآلخرة خْيـٌر للذين يـتـقون أفال تـ ْعقلون﴾( ،)2فأخرب سبحانه ّأهنم أخذوا العرض
األدَن ،مع علمهم بتحريه عليهم ،وقالوا :سيغفر لنا! ونن عرض هلم عرض
صرون على ذلك ،وذلك هو احلامل هلم على أن يقولوا
آخر ،أخذوه؛ فهم م ّ
احلق ،فيقولون :هذا حكمه وشرعه ودينه! وهم يعلمون أ ّن دينه
على هللا غري ّ
وشرعه وحكمه خال ذلك ،أو ال يعلمون أ ّن ذلك دينه وشرعه وحكمه!
فتارة يقولون على هللا ما ال يعلمون ،واترة يقولون عليه ما يعلمون بطالنه»(.)9
مصااب مبرض ااجهل ،فيحمله جهله
وقد يكون الطاعن  -يف ّأول أمره ً -
على الطعن يف اإلسالم ،مثّ يشفى من مرض ااجهل ،ولكنّه يبقى على طعنه يف
اإلسالم؛ ألحد سببني:
 -1أن يصاب مبرض اهلوى ،فيحمله هواه على الطعن يف اإلسالم؛ أل ّن هواه
خيالف أحكام اإلسالم.

 -2أن يصاب مبرض اخلو  ،فيحمله خوفه على الطعن يف اإلسالم؛ ألنّه
خيا بطش أعداء اإلسالم.
والطاعن بسبب هواه قد يشفى من مرض اهلوى ،لكنّه يبقى على طعنه،
( )1مرمي.93 :
( )2األعرا .163 :
( )9الفوائد.116-119 :
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نذا أصيب بـمرض الـخو  ،فيحمله خوفه ،على الطعن فـي اإلسالم.
والطاعن بسبب خوفه قد يشفى من مرض اخلو  ،لكنّه يبقى على
طعنه ،نذا أصيب مبرض اهلوى ،فيحمله هواه على الطعن يف اإلسالم.
ومرض ااجهل قد يصاب به من كان يعلم براءة اإلسالم؛ فإ ّن العلم
درجات ،فقد يطّلع اإلنسان على شبهات ،ال جيد هلا جو ًااب شافيًا ،فيصاب
حت العلماء يكن
سيب ،ال يكاد ينجو منه ننسانّ ،
مبرض ااجهل ،وهو جهل ن ّ
أن جيهلوا بعض ما يعلمه غريهم من الناس.
لكل مرض من هذه األمراض الثالةة دواء مناسب ،فمرض ااجهل دواؤه
و ّ
التعليم ،ومرض اهلوى دواؤه التهذيب ،ومرض اخلو 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 يعطي
وسالح التقوى ،وسالح ّ
املصاب اباجهل دواء التعليم ،وسالح التقوى يعطي املصاب ابهلوى دواء
القوة يعطي املصاب ابخلو دواء التشجيع.
التهذيب ،وسالح ّ
ـهي ،الذي يـمثّله اإلسالم ،كما جاء
قال سيّد قطب« :هذا الـمنهج اإلل ّ
تنزله ،من عند هللا.
ـمجرد ّ
به ّ
حممد  ،ال يتح ّقق فـي األرض ،فـي دنيا الناس ،ب ّ
ـهي ،على نـحو
وال يتح ّقق ب ّ
ـمجرد نبالغه للناس ،وبيانه .وال يتح ّقق ابلقهر اإلل ّ
ما يـمضي هللا انموسـه ،فـي دورة الفلك ،وسيـر الكواكب ،وترتُّب النتائج على
أسبابـها الطبيعيّة ..ننّـما يتح ّقـق أبن تـحمـله مـجموعـة ،من البشـ ــر ،تؤمن بـه
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كامال ،وتستقيم عليه  -بقدر طاقتها  -وتـجعله وظيفة حياتـها ،وغاية
نيـمانـًا ً
آمالـها ،وتـجهد لتحقيقه ،يف قلوب اآلخرين ،وفـي حياتـهم العمليّة ،كذلك،
جهدا ،وال طاقة ..تـجاهد الضعف
وتـجاهد لـهذه الغاية ،بـحيث ال تستبقي ً
البشري ،يف أنفسها ،وأنفس اآلخرين.
البشري ،وااجهل
البشري ،واهلوى
ّ
ّ
ّ
وتـجاهد الذين يدفعهم الضعف ،والـهوى ،والـجهل؛ للوقو  ،فـي وجه هذا
الـمنهج»(.)1
كبريا يف التخلّص من هذه
ودواء التعليم ،ونن مل يكن كافيًاّ ،
أةرا ً
لكن له ً
األمراض الثالةة ،أو التقليل من ضررها؛ أل ّن الكثري من الطاعنني ،نّا يطعنون
يف اإلسالم؛ بسبب مرض ااجهل .ودواء التعليم هو الدواء الشايف من مرض
ااجهل.
وقل
فإذا شفي املصابون مبرض ااجهل ،من جهلهم ،كثر أتباع ّ
احلقّ ،
احلق ،وقلّة أتباع الباطل :سببان كبريان ،من أسباب
أتباع الباطل؛ وكثرة أتباع ّ
احلق ،وقلّة أتباع الباطل،
تشجيع اخلائفني ،فحني يرى اخلائفون كثرة أتباع ّ
احلق ،ويوالون أهله ،ويتجنّبون الباطل ،ويعادون أهله.
سيتشجعون ،فيتّبعون ّ
ّ
فإذا شفي الـمصابون بـمرض الـجهل ،من جهلهم ،وشفي الـمصابون
احلق كثرًة ،يغلبون هبا أهل األهواء؛
بـمرض الـخو  ،من خوفهم ،كثـر أتباع ّ
فكانت تلك الكثرة سببًا يف شفاء بعض أهل األهواء ،من أهوائهم ،من الذين
لـم تستحوذ عليهم أهواؤهم.
ّأما أولئك الذين استحوذت عليهم أهواؤهم ،فلن ينفع  -فـي شفائهم -
أي تـهذيب.
ُّ
( )1يف ظالل القرآن.925/1 :

15

ودواء العلم ،نّا هو عند العلماء الصادقني الناصحني املتقنني ،دون من
سواهم ،من م ّدعي العلم ،من عمالء الشيطان ،وجنود أعداء اإلسالم.
ولذلك كان هذا الكتاب موج ًها نىل أربعة أصنا من الناس ،هي:

( -1الطاعن) :الذي جيهل (براءة اإلسالم) ،فيحمله جهله ،على الطعن،
يف (اإلسالم).
( -2الباحث) :الذي يبحث ،عن األدلّة الكافية؛ إلةبات (براءة اإلسالم).

( -3الغافل) :الذي يغفل ،عن مطاعن الطاعنني يف (اإلسالم) ،فيخشى عليه
يوما.
التأةـُّر هبا ،نن اطّلع عليها ً

( -1العالـم) :الذي يعلم (براءة اإلسالم) ،وحياول الدفاع عن اإلسالم ،ولكنّه
ال يتّبع املنهج الصحيح ،يف الدفاع عنه.
ن ّن بعض الطاعنني يدعون نىل (حماكمة اإلسالم) ،واإلسالم دين ،وليس
بعضا.
ننسا ًان؛ فال يكن حماكمته ،كما حياكم الناس بعضهم ً
فالعبارة جمازيّة ،يراد منها نجراء حماكمة علميّة ،يسعى الطاعنون فيها ،نىل
ألهنم يتّهمونه ابختالق
حممد ؛ ّ
نبطال هذا الدين؛ ّ
فكأهنم يدعون نىل حماكمة ّ
اإلسالم ،وانتحال بعض حقائقه.
والـمتّـهم نذا توفّـي  -قبل تـحريك الدعوى  -فإ ّن الدعوى تـع ّد ابطلة()1؛
حممد  حيًّا ،يف عصران هذا ،لدعا الطاعنون نىل حماكمته،
ولذلك لو كان ّ
حماكمة جنائيّة ،كما حياكمون جمرم حرب!!!
حممد  هو اإلسالم ،دون ما
ولـ ّما كان السبب الوحيد ملطاعنهم ،يف ّ
سواه؛ فإ ّن الغاية الوحيدة هلم  -من احملاكمة  -هي نبطال هذا الدين؛ وليس
( )1انظر :مبادئ احملاكمات ااجزائيّة.85 :
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حممد  ،لوال أنّه جاء هبذا الدين ،ولوال أ ّن هذا
هلم أدَن اهتمام ،ابلطعن يف ّ
قواي ،مؤةـًّرا يف الناس؛ قد دخل يف عقر دايرهم ،فانتشر
الدين ما زال حيًّاًّ ،
يوما ،بعد يوم ،ومنهم رجال ،كانوا يف ّأول
فيها ،وما زال املقبلون عليه يزدادون ً
أمرهم ،من أل ّد أعدائه ،الطاعنني فيه.
والـمسلمون الصادقون ال يـخشون حماكمة اإلس ـالم ،مـحاكمة علميّة،
احدا؛ لقبول نتـائج هذه الـمحاكمة ،وهـو :أن تكون
ولكنّهم يشتـرطون شرطًا و ً
الـمحاكمة العلميّة مبنيّة ،على مبادئ الـمحاكمة العادلـة العليا ،الـمتّـفق عليها.
وفـي هذا الكتاب تفصيل دقي ـق ،لعشرة من تلك الـمبادئ العادلة العليا؛
جهال ،أو بغيًا ،أو خوفًا ،وهي
إلةبات حقيقة كبرية ،يهجرها كثري من الناس؛ ً
(براءة اإلسالم) من األابطيل:
يصرحون بـمعـاداة (اإلسالم)،
 -1اليت أنتجها بعض (أعداء اإلسالم) ،م ّـمن ّ
ـمسيحي).
اليهودي ،وال
وال سيّما من أتباع الـمناهج الثالةة( :الالدين ّـي ،و
ّ
ّ

يصرحون بـمـواالة (اإلسالم)،
 -2اليت أنتجها بعض (أبناء اإلسالم) ،م ّـمن ّ
قديًا وحديثًا ،وال سيّما من أتباع الـمناهج الروائيّة( :القائمة على الرواايت).
كل الرباءة ،من أابطيل األبناء ،قبل أابطيل األعداء؛ أل ّن
فاإلسالم بريء ّ
أابطيل األبناء أخطر من أابطيل األعداء؛ فاألبناء يكن أن يكونوا من لملة
األعداء ،كما يف قوله تعاىل﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا نن م ْن أ ْزواجك ْم وأ ْوالدك ْم
احذروه ْم﴾(.)1
عد ًّوا لك ْم ف ْ
فاألبناء فـي هذه الـحال :هم (أعداء الداخل) ،وهم  -بال ريب -
(عدو اخلارج) ،نن غلّقت
أخطر من (أعداء اخلارج)؛ ألنّك فـي منجاة من ّ
( )1التغابن.11 :
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(عدو الداخل)،
أبواب حصنك ،فال يستطيع أن يدخل عليك احلصن؛ خبال
ّ
جهال ،أو بغيًا ،أو خوفًا.
الذي يكن أن يفتح أبواب حصنك ،ألعداء اخلارج؛ ً
وهذا هو احلاصل ،قديًا وحديثًا؛ فكثرية هي الثغرات ،اليت فتحها بعض
(أبناء اإلسالم) ،وحاول بعض (أعداء اإلسالم) أن يتّخذوها مداخل؛ ليقتحموا
حصن (اإلسالم)؛ ولذلك وجب الكشف ابألدلّة القطعيّة عن (براءة اإلسالم)،
من أخطاء املنسوبني نليه ،حني خيطئون ،يف التأليفات ،والتطبيقات.
فالدفاع عن (اإلسالم) أولـى من الدفاع عن اآلراء ،واألشخاص؛ أل ّن
املرضي ،عند هللا تعاىل ،فهو معصوم من الباطل؛ خبال
(اإلسالم) هو الدين
ّ
حق يوافق (اإلسالم) ،وبعضها ابطل خيالف (اإلسالم)؛
(اآلراء) ،فبعضها ّ
فإهنم بشر ،يصيبون ،وخيطئون.
وخبال (األشخاص)ّ ،
كل من كانت
ولذلك لن يرضى  -بكثري من مباحث هذا الكتاب ّ -
كل من يرى أ ّن
عنايته ابآلراء واألشخاص أكرب من عنايته ابحلقائق اإلسالميّة ،و ّ
مذهبه هو وحده الذي يطابق (اإلسالم) ،دون ما سواه من املذاهب ،وأ ّن
مذهبه معصوم من األخطاء واألهواء واألابطيل.
املتعصبون هم أبرز الذين فتحوا أكرب الثغرات التأليفيّة والتطبيقيّة،
وهؤالء
ّ
فحاول بعض أعداء اإلسالم أن يتّخذوها مداخل؛ القتحام حصن (اإلسالم).
ولذلك وجب التنبيه على أ ّن (تربئة اإلسالم) من (أابطيل األعداء) لن
تكون هلا قيمة حقيقيّةّ ،نال بعد (تربئة اإلسالم) من (أابطيل األبناء).
وبـخالفه ،سيكون الطاعن فـي (أابطيل األعداء) ،دون (أابطيل األبناء):
حق ،ة ّـم
أشبه بـمن ينهى الناس عن الباطل ،ة ّـم أيتيه؛ وأشبه بـمن أيمر الناس ابلـ ّ
يعرض عنه.
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قال تعاىل﴿ :أأتْمرون الناس ابلْ ّرب وتـْنس ْون أنْـفسك ْم وأنْـت ْم تـْتـلون الْكتاب
أفال تـ ْعقلون﴾(.)1
الرد على (أابطيل األبناء)  -يف هذا الكتاب  -أكرب
ومن هنا ،كان ّ
األول مق ّدمة أكيدة واجبة؛
الرد على (أابطيل األعداء)؛ أل ّن ّ
وأكثر ،من ّ
الرد ّ
الرد الثاين.
األول ،أمكن حتقيق ّ
الرد الثانـي؛ فإذا حت ّقق ّ
لتحقيق ّ
الرد ّ
وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.

( )1البقرة.11 :
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الـمبدأ ّ
األول
ّ
حق الدفاع
حت أعت اجملرمني يف العالـم  -الذين
ألي متّـهمّ ،
ّ
حق الدفاع مضمون ّ
حيق هلم عند احملاكمة الدفاع عن
كل الوضوح ّ -
تكون جرائمهم واضحةّ ،
أنفسهم ،أو توكيل من يدافع عنهم(.)1
وحيق للمحامي املدافع عن املتّـهم :الطعن يف أهليّة القاضي ،وتفنيد أدلّة
ّ
()2
حق املتّـهم ،يف
لضمان
؛
االدعاء ،وتقدمي أدلّة الرباءة ،وغريها من احلقوق
ّ
ّ
نةبات براءته ،من التُّـهم املوجهة نليه.
واملدافعون عن اإلسالم ال حيصيهم ّنال هللا تعاىل ،وهلم طرائق منوعة،
وأدلّة كثرية ،ومسائل عديدة ،حياولون فيها نةبات (براءة اإلسالم) ،من تلك
الـمطاعن ،ونبطال الشبهات اليت يثريها (أعداء اإلسالم).
احدا من أولئك املدافعني،
وقد رغبت  -فـي هذا الكتاب  -أن أكون و ً
ولكن بطريقة ،غري الطرائق املعروفة.
ّنهنا طريقة تعىن ابألصول احلاسـمة ،اليت حتسم مسألة احملاكمة ،ابالعتماد
على الـمبادئ العادلة ،اليت ال يـخالفنا فيها أولئك الطاعنون فـي اإلسالم ،بل
ينفك يتش ّدق بتلك الـمبادئ ،فما أحراه أن حيتكم نليها ،وهو
كثريا منهم ال ّ
ن ّن ً
يدعو نىل حماكمة اإلسالم!!!
وتقوم هذه الطريقة على أصول كبرية ،أبرزها:
الدستوري.134-186 :
ااجنائي
( )1انظر :دليل احملاكمة العادلة ،191-118 :والقانون
ّ
ّ
( )2انظر :دليل احملاكمة العادلة.164 ،113 ،119 :
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 -1نيـجاب القطع فـي األدلّة.
ـاص.
 -2اسـتـبـعاد التج ـريـم الـخـ ّ

 -3التذكيـر بشخصيّة الـجريـمة.

 -1الب ــدء ابألصــول قبل الفروع.
 -5التحريش بني الطاعنني.

 -6تـحكيم الـمقام يف تسويغ األحكام.
 -7مـهاجـمة مناهج الطاعنني.

ت  -بتحقيق ع ّدة أمور ،أبرزها:
ن ّن هذه الطريقة كفيلة  -نذا روعي ْ

 -1استبعاد الشبهات القائمة على أدلّة غري قطعيّة.
واالستقراء الدقيق ،لواقع الشبهات  -اليت يثريها أعداء اإلسالم  -يشهد
أ ّن معظم تلك الشبهات هي من هذا الصنف ،الذي ال يستطيع مثريوها أن
قطعي عليها.
يق ّدموا ّ
أي دليل ّ
 -2استبعاد الشبهات القائمة على النظرة الشخصيّة.
فإ ّن حتكيم النظرة الشخصيّة  -فـي تقومي الـمخالفني  -كفيل ابلطعن يف
كل خمالف ،وبذلك ال تبقى أدَن قيمة للحقائق االتّفاقيّة ،اليت جيب االحتكام
ّ
ُّ
التحكمات الشخصيّة النّسبيّة االختالفيّة.
نليها ،دون

 -3استبعاد الشبهات القائمة على أسلوب تعدية التخطئة.
يصح الطعن يف دين من األداين ،بذريعة أ ّن بعض املنسوبني نليه
فال ّ
يرتكبون األخطاء؛ فيجب حصر التخطئة ،فيمن يستح ّقها ،وهو من ارتكبها،
وال سيّما نذا كان الدين  -الذي ينسب نليه الـمخطئ  -ينهى صراحةً ،عن
تلك األخطاء.
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 -1قطع الطريق على الطاعنني الـمشاغبني ،الذين يتّخذون من األمور الفرعيّة
مـج ـ ًاال ،لبـنـ ـاء شـبهاتـهم ،وال سـ ـيّمـا فـي (الفـرعـيّات االختـالفيّة) ،فيوهـمون
الـمخدوعني أ ّن ناثرة تلك الشبهات :كفيلة إببطال الـحقائق اإلسالميّة.
والواقع يشهد أ ّن اإلسالم قائم على األصول الكربى ،اليت ال يستطيع
ظهريا.
الطاعنون كلّهم أن ينقضوا ً
أصال و ً
احدا منها ،ولو كان بعضهم لبعض ً

 -5التحريش بني الطاعنني؛ لينشغل بعضهم ببعض ،ويك ّفوا عن نةـارة
شبهاتـهم؛ فإ ّن الطاعنني فـي (اإلسالم) ال جيمعهم ّنال الطعن فيه.
فلو عمد املدافعون عن اإلسالم ،نىل التحريش بني الطاعنني؛ لوجدوا أ ّن
هـؤالء الطاعنيـن سـيـتـفـّرقون ،ع ـن ذلك الغـرض الـخبيث ،وسيتقاذفـون التـُّهـم
والشبهات واملطاعن ،فيطعن بعضهم يف بعض؛ فيصر هللا  عن اإلسالم،
وعن املسلمني شرهم ،وشر شبهاهتم اخلبيثة.
 -6نبطال الشبهات القائمة على استبعاد الـمقام؛ ببيان القيمة الكربى لتحكيم

الـمقام ،يف تسويغ األحكام؛ فإ ّن الطاعنني قد قطعوا األحكام عن مقاماهتا،
فأوهـموا الـمخدوعني ،من الناس :أ ّن بعض األحكام اإلسالميّة العمليّة الكربى
للحق والعقل والفطرة ،فوصفوها ابلقسوة والظلم والوحشيّة.
خمالفة ّ

 -7الكشف عن فضائح الطاعنني ،وفظائعهم ،وشناعاتـهم ،وحقيقة مناهجهم
ليتبني أ ّن
السقيمة ،وآةـارها العقيمة ،فـي االعتقادات ،واألعمـال ،واألخـالق؛ ّ
الذم والطعن واالنتقاص.
مناهج الطاعنني هي اليت
ّ
تستحق ّ
ومن شأن مهاجـمة مناهج الطاعنيـن :أن تسقط شبهاتـهم السقيمة،
املوجهة نىل اإلسالم ،وأن تكشف للمخدوعني بتلك الـمناهج ،عن الصور
الـحقيقيّة القبيحة ،اليت خيفيها الطاعنون.
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الـمبدأ الثاني
ّ
أهلية القاض ي
القاضي ركن من أركان احملاكمة ،فال يكن أن تنعقد حماكمة ،من غري
قاض؛ ولكي تكون احملاكمة عادلة ،جيب أن يتّصف القاضي بثالث صفات،
ال يكن أن يتح ّقق العدل ،نذا فقد واحدة منها ،هي :احلياد( ،)1واملعرفة(،)2
والشجاعة(.)9
 -1صفة الـحياد :فال يقبل القاضي ،الذي له هوى ،نىل أحد الطرفني
الـمتخاصمني ،سواء أكان هواه ،مع أولياء اإلسالم ،أم كان هواه ،مع
أعداء اإلسالم.
ولذلك ال يكن أن يكون القاضي منتميًا نىل اإلسالم؛ أل ّن انتماءه
ورد التُّـهم املوجهة نليه.
سيدفعه نىل الدفاع عن اإلسالم ،واحلكم برباءتهّ ،
أي دين ،يعادي أتباعه
وكذلك ال يكن أن يكون القاضي منتميًا نىل ّ
اإلسالم ،ويطعنون فيه ،فال يكن أن يكون منتميًا نىل اليهوديّة ،وال املسيحيّة،
أي دين خمالف لإلسالم يعين نعالنه عن
أي دين آخر؛ أل ّن انتماءه نىل ّ
وال نىل ّ
موافقته لذلك الدين.
وقد أبطل (اإلسالم) األداين الـمخالفة كلها ،وحكم عليها ابلضالل؛
حياداي،
أي دين ،مـخالف لإلسالم :أن يكون
ًّ
ولذلك ال يستطيع الـمنتمي نلـى ّ
الدستوري.963 :
ااجنائي
( )1انظر :دليل احملاكمة العادلة ،119-111 ،145 :والقانون
ّ
ّ
( )2انظر :دليل احملاكمة العادلة.119 :
( )9انظر :دليل احملاكمة العادلة.111 :
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فـي (مـحاكمـة اإلسالم) ،والـحكم عليه؛ ألنّه سيكون متب ًعا لـه ـواه ،بال ريب.
قال تعاىل﴿ :ول ْن تـ ْرضى عْنك الْيـهود وال النصارى حت تـتبع ملتـه ْم ق ْل
نن هدى اَّلل هو ا ْهلدى ولئن اتـبـ ْعت أ ْهواءه ْم بـ ْعد الذي جاءك من الْع ْلم ما لك
يل وال نصري﴾(.)1
من اَّلل م ْن و ّ
وقال تعاىل﴿ :وم ْن يـْبـتغ غْيـر ْاإل ْسالم دينًا فـل ْن يـ ْقبل مْنه وهو يف ْاآلخرة
اخلاسرين﴾(.)2
من ْ
وكذلك أولئك الذين ال دين هلم ،الذين جتمعهم عبارة( :الالدينيّون)،
فإهنم من أكثر أعداء اإلسالم طعنًا فيه ،بل ن ّن مطاعنهم  -يف معظمها -
ّ
تكاد تكون مقصورة ،على الطعن يف اإلسالم ،دون ما سواه من سائر األداين.
احدا منهم؛ أل ّن
فال يكن أن يكون القاضي املطلوب حملاكمة اإلسالم و ً
اتّصافه ابحلياد أشبه ابتّصا النار ابلربودة.
لكن ذلك ليس يف
فاحلاصل أ ّن وجود قاض يتّصف ابحلياد أمر ممكن ،و ّ
حماكمة اإلسالم؛ ألنّه ّنما أن يكون منتميًا نىل اإلسالم ،فيميل نىل الدفاع عنه،
ونما أن يكون منتميًا نىل غري اإلسالم ،فيكون من لملة املنتمني نىل املناهج،
ّ
اليت يطعن أتباعها يف اإلسالم ،كاليهوديّة ،واملسيحيّة ،والالدينيّة.
فالقاضي ال يكن أن يكون منتميًا نىل اإلسالم ،مثّ يطلب منه أن حياكم
حياداي،
اإلسالم؛ أل ّن انتماءه نليه دليل على دفاعه عنه ،ولذلك لن يكون
ًّ
وحت لو استطاع ،فإ ّن الطاعنني يف اإلسالم لن يسلّموا حبياده،
مهما حاول؛ ّ
وال سيّما بعد أن يعلن براءة اإلسالم من املطاعن.
( )1البقرة.124 :
( )2آل عمران.59 :
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صحيح أ ّن هللا  أمر الذين آمنوا ،ابلعدل ،ولو على أنفسهم ،ولو
كانت مثرة العدل جتّر منفعة نىل أعدائهم ،فقال تعاىل﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا
كونوا قـوامني َّلل شهداء ابلْق ْسط وال ْجيرمنك ْم شنآن قـ ْوم على أال تـ ْعدلوا ْاعدلوا
هو أقْـرب للتـ ْقوى واتـقوا اَّلل نن اَّلل خبريٌ مبا تـ ْعملون﴾(.)1
كبريا بني اإلسالم ،وبني املنسوبني نليه ،فاملنسوب نىل
و ّ
لكن هناك فرقًا ً
ورعا تقيًّا ،فإنّه يكن أن حيكم ألعدائه ابلعدل،
اإلسالم ،نذا كان صادقًا ً
عادال ً
جر األذى نىل نفسه.
ولو ّ
قطعا ال يكن أن حيكم على دينه ،بغري الرباءة؛ ولذلك ال يكن
ولكنّه ً
أن يكون قاضيًا يف حماكمة اإلسالم.
وكذلك هو الشأن يف املخالفني ،الذين لن يسلّم املدافعون عن اإلسالم،
حبيادهم يف حماكمة اإلسالم.
حياداي ،فإ ّن حياده سيكون -
فإذا افرتضنا أ ّن أحدهم زعم أنّه سيكون
ًّ
يف نظر املدافعني  -أشبه حبياد اخلصم مع املتّـهم؛ أل ّن حكمه سيكون ندانة
قطعا؛ ألنّه ينتمي نىل ما خيالف اإلسالم.
اإلسالم ً
فتربئته لإلسالم تعين طعنه يف الدين الذي ينتمي نليه ،أو املنهج الذي
كل ما خيالفه ابلبطالن.
ينتسب نليه؛ أل ّن اإلسالم قد حكم على ّ
اضا أ ّن قاضيًا  -ينتمي نىل ما خيالف اإلسالم ،كأن
ولو افرتضنا افرت ً
منسواب نىل اليهوديّة ،أو املسيحيّة ،أو الالدينيّة  -أعلن بعد احملاكمة براءة
يكون
ً
اإلسالم من املطاعن ،فماذا سيقول عنه الطاعنون يف اإلسالم؟
منهم من سيقول :ننّه كان قد أسلم من قبل ،وكتم نسالمه؛ ولذلك لـم
( )1املائدة.5 :
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السر  -يوجب
يكن
ًّ
حياداي ،يف حماكمة اإلسالم؛ أل ّن انتماءه نليه  -ولو يف ّ
عليه تربئة الدين الذي ينتمي نليه ،يف احلقيقة.
ومنهم من سيقول :ننّه مرتش ،أغرقه املدافعون عن اإلسالم ،ابألموال،
فكان حكمه على وفق أهوائهم.
ومنهم من سيقول :ننّه خائف ،ه ّدده املدافعون عن اإلسالم بقتله،
وبقتل أهله ،نن هو حكم إبدانة اإلسالم.
وكذلك هو األمر ،لو افرتضنا أ ّن قاضيًا  -ينتمي نىل اإلسالم  -أعلن
بعد احملاكمة ندانة اإلسالم ،فماذا سيقول عنه املدافعون عن اإلسالم؟
منهم من سيقول :ننّه كان قد ارت ّد ،من قبل ،وكتم ارتداده؛ ولذلك لـم
حياداي يف حماكمة اإلسالم؛ أل ّن انتماءه ااجديد نىل ما خيالف اإلسالم -
يكن
ًّ
السر  -يوجب عليه ندانة الدين الذي خيالف ما ينتمي نليه.
ولو يف ّ
ومنهم من سيقول :ننّه مرتش ،أغرقه الطاعنون يف اإلسالم ،ابألموال،
فكان حكمه على وفق أهوائهم.
ومنهم من سيقول :ننّه خائف ،ه ّدده الطاعنون يف اإلسالم بقتله ،وبقتل
أهله ،نن هو حكم بتربئة اإلسالم.
 -2صفة املعرفة :تقتضي حماكمة اإلسالم أن يكون للقاضي معرفة صحيحة

ابإلسالم ،ومعرفة صحيحة بسائر األداين ،واملناهج ،املخالفة هلذا الدين،
ومعرفة صحيحة ابللغة العربيّة ،وابلعلوم الدينيّة ،املنسوبة نىل اإلسالم ،وأبرزها:
علوم القرآن ،وعلوم احلديث ،وعلم الكالم ،وعلم األصول ،وعلم الفقه ،ومعرفة
ابلتاريخ القدمي ،والتاريخ احلديث.
وهي معرفة يكن أن نقطع أب ّن أمثلتها حمصورة يف بعض العلماء املنتمني
نىل اإلسالم ،دون ما سواه من األداين ،واملناهج املخالفة.
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ّأما الطاعنون يف اإلسالم ،فإ ّن اجتماع هذه املعار عندهم أمر ال يكن
التسليم به ،ولو لبعضهم ،وال سيّما أ ّن املطلوب أن تكون املعرفة صحيحة؛ أل ّن
املعار املزورة املكتوبة ،أبيدي أعداء اإلسالم ،لن تق ّدم للقاضي  -الذي
صورا مشوهة ،مملوءة ابلتحريف ،والتزييف ،والتضليل.
يبحث عن املعرفة ّ -نال ً
قطعا  -فلن
ّ
فإهنا ،نن سلمت من آاثر اهلوى  -وهو افرتاض مستحيل ً
تسلم من آاثر ااجهل ،فإ ّن ااجهل ابلعربيّة مفض نىل ااجهل بسائر املعار
املكتوبة ابلعربيّة ،وال سيّما ااجهل ابلقرآن ،وبعلومه ،وتفسريه.

 -3صفة الشجاعة :نذا افرتضنا أ ّن قاضيًا  -من القضاة  -اتّصف ابلـحياد،
قطعا  -فهل يكن
معا ،يف حماكمة اإلسالم  -وهو افرتاض مستحيل ً
وابلـمعرفة ً
أن نفرتض وجود قاض ،يتّصف  -مع هاتني الصفتني  -بصفة الشجاعة؛
فال خيا بطش املدافعني عن اإلسالم ،نن هو حكم إبدانة اإلسالم ،وال خيا
بطش الطاعنني يف اإلسالم ،نن هو حكم بتربئة اإلسالم؟!!!
شك  -أ ّن حماكمة اإلسالم ،نن
ومن هنا نقطع بيقني  -ال يشوبه أدَن ّ
فإهنا ستقع على نحدى صورتني:
وقعتّ ،

قطعا ،ولن
األوىل -أن تكون حماكمة ظالمة؛ أل ّن القاضي لن يكون
ًّ
حياداي ً
تكون معرفته صحيحة ،ولن تكون له الشجاعة الكافية للحكم ابلعدل.

الثانية -أن تكون حماكمة افرتاضيّة ،نفرتض فيها وجود قاض عادل ،يتّصف
ابلصفات الثالث :الـحياد واملعرفة والشجاعة ،على أن تكون املبادئ األخرى
توجه احملاكمة حنو العدل.
للمحاكمة العادلة :هي اليت ّ
لذلك سنفرتض وجود قاض عادل ،يتّصف هبذه الصفات ،فيكون
سليما من آاثر اهلوى وااجهل واخلو  ،وهو افرتاض ال مصداق له يف الواقع.
ً
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ونال ،فإ ّن انتفاء
ولكنّنا سنقبل هذا االفتـراض؛ لـمناقشة سائر الـمبادئّ ،
القاضي العادل يعين انتفاء الـمحاكمة العادلة ،وبذلك تبطل مـحاكمة اإلسالم،
أصال.
ً
يتقمص الطاعن شخصيّة القاضي ،يف حماكمة اإلسالم ،فهو أشبه
ّأما أن ّ
عاق  -يف حلم من أحالم اليقظة  -شخصيّة القاضي؛ ليحاكم
ُّ
بتقمص مراهق ّ
السكر والعربدة.
والديه؛ بسبب حرمانه من التدخني و ُّ
قال الشاعر:
يوًما نذا كان خصمه القاضي
والـخصم ال يرتـجى النجاة له
ك (أع ـداء اإلسالم) ،من الطاعنيـن فيـ ـه  -قدي ًـما ،وحديثًا -
ومـ ـا انـفـ ّ
يتقمصون (شخصيّة القاضي) ،وحيكمون إبدانة اإلسالم ،مستندين نىل أهوائهم
ّ
السقيمة ،وأحقادهم العقيمة ،وأفكارهم األةيمة ،فال يستمعون نلـى دفاع
الـمدافعني؛ ونن تظاهر بعضهم ابالستماع؛ فإ ّن قلوبـهم قد امتألت ابلـحقد،
على اإلسالم ،نىل درجة تـمنع أصحابـها ،من االنتفاع ،آباثر االستماع.
قال تعاىل﴿ :ومْنـه ْم م ْن ي ْستمع نلْيك وجع ْلنا على قـلوهب ْم أكنةً أ ْن
يـ ْفقهوه ويف آذاهن ْم وقْـًرا ون ْن يـرْوا كل آية ال يـ ْؤمنوا هبا حت نذا جاءوك جيادلونك
يـقول الذين كفروا ن ْن هذا نال أساطري ْاألولني﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :ومْنـه ْم م ْن ي ْستمع نلْيك حت نذا خرجوا م ْن عْندك قالوا
للذين أوتوا الْع ْلم ماذا قال آن ًفا أولئك الذين طبع اَّلل على قـلوهب ْم واتـبـعوا
أ ْهواءه ْم﴾(.)2
( )1األنعام.29 :
حممد.16 :
(ّ )2
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الـمبدأ الثالث
افتراض البـراءة
هذا مبدأ من أعظم مبادئ احملاكمة العادلة؛ فالـمتّـهم  -كائنًا من كان،
ومهما كانت التُّـهم املوجهة نليه  -هو بريء ،حتّـى تثبت ندانته.
والـمعىن أ ّن الـمتّـهم يعامل معاملة الربيء ،حتّـى نذا كان يف الواقع
()1
ابالدعاء ،بل ابألدلّة.
يكون
ال
اإلدانة
ونةبات
.
جرما ،نىل أن تثبت ندانته
ّ
مـ ً
االدعاء
فاالدعاء ال يكفي إلدانة املتّـهم ،واحملاكمة ال تعين اإلدانة ،ونّا ّ
ّ
هو اخلطوة األوىل ،مثّ أتيت اخلطوة الثانية ،وهي احملاكمة ،مثّ أتيت اخلطوة الثالثة،
وهي احلكم؛ واحلكم قد يكون ابإلدانة ،وقد يكون ابلتربئة.
حت حني يكون
ولذلك يقتضي العدل أن يعامل املتّـهم معاملة الربيءّ ،
خاصا ،إبدانته(ّ ،)2نال نذا قامت األدلّة الكافية على
القاضي موقنًا ،نيقا ًان ًّ
ندانته ،فال جيوز أن يعامل حينئذ معاملة الربيء ،بل يعامل معاملة املدان.
فادعى
يب قريةً ،ويف يوم دخوله قتل أحد رجالـهاّ ،
رجل غر ٌ
فلو دخل ٌ
الدعائهم أدَن
أهل القرية كلُّهم أجـمعون أ ّن الغريب هو قاتل القتيل؛ لما كان ّ
عدوال ،شهدوا جريـمة
قيمة ،فـي نظر القاضي العادل؛ ّنال نذا كانوا
شهودا ً
ً
القتل ،أو كانت لـهم أدلّة كافية ،تثبت أ ّن الغريب هو قاتل القتيل.
وما لـم أيت الـمدعون ابألدلّة الكافية على ّادعائهم؛ فإ ّن الرجل الغريب
الـمتـهم ابلقتـل يعـامـل معاملة البـريء؛ نلـى أن تثبت ندانته ،يقينًا؛ فال يـحبس،
الدستوري.289-281 :
ااجنائي
( )1انظر :دليل احملاكمة العادلة ،129 :والقانون
ّ
ّ
( )2انظر :مبادئ احملاكمات ااجزائيّة.161 :
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ب ،وال يـمنع من رعاية مصالـحه ،والسعي ابتغاء الرزق.
وال يضرب ،وال يس ّ
خاصا ،ابالعتماد على كثرة
وال جيوز أن يبين القاضي يقينًا نفسيًّا ًّ
اخلاص؛
النفسي
يتسرع يف حكمه ،بناءً على هذا اليقني
ّ
املدعني ،وال جيوز أن ّ
ّ
ونّا العربة ابألدلّة؛ فإن انتفت أدلّة اإلدانة ،انتفت اإلدانة ابنتفائها ،فعومل
الـمتـهم ابألصل ،وهو (افرتاض الرباءة).
واألصل ال حيتاج نىل دليل؛ ولكن نن وجدت األدلّة الكافية الدالّة على
ونال ،فال ندانة.
(تغري األصل) ،أخذ بـها ،وأدين الـمتـهمّ ،
ُّ
ومن هنا نقول:
ن ّن مـحاكمة اإلسالم ال تعين ندانة اإلسالم؛ والـمحاكمة ،نن كانت
عادلة يلتزم فيها القاضي العادل ،الذي افرتضنا وجوده ،مببادئ احملاكمة العادلة
حت تقوم األدلّة الكافية ،على ندانته.
فإ ّن اإلسالم بريءّ ،
صحة مطاعنهم؛ فإ ّن
وما لـم أيت الطاعنون ،ابألدلّة الكافية ،اليت تثبت ّ
املرددون هلا،
تلك املطاعن ،مهما كثرت ،ومهما كثر أصحاهبا ،ومهما كثر ّ
ليست ّنال ّادعاءات ،ال قيمة هلا ،يف نظر القاضي العادل.
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الـمبدأ الرابع
ّ
ّ
قطعية األدلة
و ّأول مبدن عظيم نـحتكم نليه  -بعد الطعن ،فـي (أهليّة القاضي) ،وبعد
التذكري بـمبدن (افرتاض الرباءة)  -هو مبدأ (قطعيّة األدلّة).
حت تثبت ندانته ،وعبء
متمم للمبدن السابق ،فاملتّـهم بريءّ ،
وهو مبدأ ّ
اإلةبات يقع على امل ّدعي ،فعليه أن أييت ابألدلّة الكافية؛ إلةبات ندانة املتّـهم(.)1
ولكي تكون األدلّة كافية  -لإلدانة  -جيب أن تكون قطعيّة؛ فال يقبل
دليال ظنّـيًّا ،أو دون ذلك.
قطعي ،سواء أكان ً
ّ
أي دليل غري ّ
فاإلدانة ال تكون ابلظنون والشكوك واألوهام ،بل تكون ابألدلّة القطعيّة
اليقينيّة ،اليت ال خيتلف فيها اةنان من العقالء(.)2
فكما أ ّن اإلدانة أمر جسيم ،فكذلك جيب أن تكون األدلّة الداعية نىل
أي منهج:
اإلدانة؛ ّ
أي دين ،أو ّ
أي لماعة ،أو ّ
أي فرد ،أو ّ
ونال ،فإ ّن ندانة ّ
أي متّـهم.
أمرا
كل مكان ،ويف ّ
حق ّ
ً
ستكون ً
كل زمان ،ويف ّ
ميسورا ،يف ّ
أي
أي ننسان ،قديًا وحديثًا ،ولن يسلم من اإلدانة ُّ
فلن يسلم من اإلدانة ُّ
أي منهج ،قديًا وحديثًا؛ ولذلك كان
دين ،قديًا وحديثًا ،ولن يسلم من اإلدانة ُّ
االعتماد فـي (احملاكمة العادلة) ،على (األدلّة القطعيّة) ،فقط ،دون ما س ـواها.
( )1انظر :دليل احملاكمة العادلة ،129 :ومبادئ احملاكمات ااجزائيّة ،166 :والقانون
الدستوري.232 :
ااجنائي
ّ
ّ
( )2انظر :دليل احملاكمة العادلة ،128 :ومبادئ احملاكمات ااجزائيّة ،168 :والقانون
الدستوري.963 ،919-914 ،236 :
ااجنائي
ّ
ّ
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فإذا مل يتم ّكن امل ّدعي ،من تقديها ،فإ ّن املتّـهم يعامل معاملة الربيء،
حت نذا كان يف نفسه يعتقد أ ّن
ولن تنفع امل ّدعي ُّ
أي أدلّة غري قطعيّة يق ّدمهاّ ،
املتّـهم مدان؛ فلو أدين الناس ،ابعتقادات خصومهم ،لما جنا من اإلدانة أحد.
وابلنظر الدقيق ،يف أدلّة الطاعنني ،يـجد الناظرون الـمنصفون :أ ّن هذه
كل البعد ،عن االتّصا بصفة (القطعيّة).
األدلّة بعيدةّ ،
العامة
لكن الطاعنني يف (اإلسالم) خيادعون سائر الناس ،وال سيّما ّ
و ّ
شك.
منهم؛ فيومهوهنم ّأهنم يعتمدون على أدلّة قطعيّة ،ال يشوهبا أدَن ّ
كل دليل من
ولذلك كان واجبًا على املدافعني عن (اإلسالم) أن يزنوا ّ
للعامة ،عن سقامة تلك األدلّة،
أدلّة الطاعنني ،مبيزان (القطعيّة)؛ ويكشفوا ّ
وضعفها ،يف ذلك امليزان الدقيق؛ وبذلك تبطل دعاوى الطاعنني ،من أساسها.
واألدلّة القطعيّة على ع ّدة صور ،أبرزها:
تفسريا
( -1القطعيّات الشرعيّة) ،وتشمل (النصوص القرآنيّة) ،الـمفسرة
ً
تفسريا قطعيًّا.
قطعيًّا ،و(السنّة النبويّة الـمتواترة) ،الثابتة ةبو ًات قطعيًّا ،والـمفسرة ً
كل زمان ومكان.
( -2القطعيّات العقليّة) ،اليت اتّفقت عليها العقول ،يف ّ
كل زمان ومكان.
( -3القطعيّات ّ
احلسيّة) ،اليت اتّفقت عليها احلو ّ
اس ،يف ّ

كل طبقة من الطبقات.
( -1القطعيّات التارخييّة) ،املنقولة بطريق التواتر ،يف ّ

( -5القطعيّات العلميّة) ،الثابتة ابألدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة.
ةبوات قطعيًّا.
( -6القطعيّات اللغويّة) ،وهي أصول اللغة العربيّة ،الثابتة ً
احلس ،والتاريخ ،والعلم ،واللغة ،من
ّأما ما ينسب نىل الشرع ،والعقل ،و ّ
يصح أن يـعدها الطاعنون
أمور اختالفيّة نسبيّة ،غري قطعيّة ،ابلقطع املطلق؛ فال ّ
أدلّة كافية ،على مطاعنهم يف اإلسالم.
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ولك أن تدرك قيمة االحتكام نىل األدلّة القطعيّة ،حني جتد احملتكمني
كل االتّفاق؛ وجتد الـمعرضني عنها خمتلفني ،وال سيّما حني حيتكم
نليها متفقنيّ ،
كل البعد ،عن القطع املطلق.
الـمعرضون نىل أدلّة نسبيّة ،بعيدة ّ
ومثل الـمحتكمني نلـى (األدلّة النّسبيّة) ،كمثل ةالةة قضاة ،اجتمعوا
للحكم ،فـي (قضيّة قتل واحدة) ،وكان الـم ّدعون ةالةة رجال.
فادعى (أبو القتيل) أ ّن (أخا القتيل) هو (القاتل) ،و ّادعى (أخو القتيل)
ّ
أ ّن (ابن القتيل) هو (القاتل) ،و ّادعى (ابن القتيل) أ ّن (أاب القتيل) هو (القاتل).
كل واحد  -من هؤالء الـمدعني ،الـمتـهمني ،الثالةة  -أبدلّة نسبيّة
وجاء ُّ
اختالفيّة ،غيـر قطعيّة؛ لتأكيد صدق ّادعائه.
األول ،واحتكم القاضي الثاين
األول نىل أدلّة الـم ّدعي ّ
واحتكم القاضي ّ
نىل أدلّة الـم ّدعي الثاين ،واحتكم القاضي الثالث نىل أدلّة الـم ّدعي الثالث؛
ولذلك كانت أحكام القضاة الثالةة خمتلفة؛ أل ّن أصحاهبا قد احتكموا نىل أدلّة
اختالفيّة نسبيّة ،غري قطعيّة ،ابلقطع املطلق.
ابع ،أبدلّة قطعيّة ،ابلقطع الـمطلق ،تكشف عن حقيقة
فإذا جاء مدع ر ٌ
القاتل؛ فإ ّن االحتكام نلـى تلك األدلّة القطعيّة :مـن أوجب الواجبات ،وهـو
التام ،بني القضاة الثالةة ،فـي تعيني الـمجـرم،
احتكام كفيل بـحصول االتّفاق ّ
والـحكم عليه ابإلدانة.
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الـمبدأ الخامس
التجريم التو ا ّ
فقي
جيب أن يكون التجرمي توافقيًّا ،مبعىن أن يتوافق الناس كلّهم ،على وصف
الفعل ابلـجريـمة ،وهو من املبادئ ،التـي يقتضيها مبدأ (الـمشروعيّة) ،أو
()1
النص جيب أن يكون
و
،
بنص
ّ
(الشرعيّة ااجنائيّة) ،فال جرية ،وال عقوبةّ ،نال ّ
صادرا من جهة توافقيّة؛ ليكون ملزًما.
ملزًما ،مبعىن أن يكون ً
عامة الناس،
فذبح البقرة ً
مثال  -ألكل حلمها  -ال يـع ّد جرية ،عند ّ
()2
حيق
فهل
للهندوسي أن يدين غريه؛ ألنّه
؛
لكنّه قد يع ّد جرية عند اهلندوس
ّ
ّ
ذبح بقرة ،وأكل من حلمها؟!!!
حيق له أن يلزم غريه ،مبا ألزم به نفسه؛ فإذا تسالـم اهلندوس،
قطعا ،ال ّ
ً
بعضا بذلك،
وتوافقوا ،على جترمي هذا الفعلّ ،
فإهنم أحرار ،يف ندانة بعضهم ً
فضال عن ندانتهم.
حق ،يف حماكمة غريهمً ،
ولكن ليس هلم أدَن ّ
حق أحد ،يف حماكمة اإلسالم :أن جيّرم بعض أحكام
ولذلك ليس من ّ
اخلاصة ،بل جيب أن يكون التجرمي توافقيًّا.
اإلسالم ،ابالعتماد على نظرته ّ
فمثال :قتل اإلنسان الربيء جرية ،توافق  -على وصفها  -الناس كلّهم؛
ً
لكن احتشام املرأة ليس كذلك.
و ّ
فالذي يطعن يف اإلسالم  -ويتّهمه أبنّه يظلم املرأة ،بفرض االحتشام
اإلسالمي،112/1 :
ااجنائي
( )1انظر :دليل احملاكمة العادلة ،114-195 :والتشريع
ّ
ّ
الدستوري.96-91 :
ااجنائي
 ،169-196والقانون
ّ
ّ
امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة.826/2 :
( )2انظر :املوسوعة ّ
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عليها ،ويصف هذا احلكم اباجرية ،كما يفعل بعض الطاعنني  -ليس منص ًفا؛
أل ّن احتشام املرأة  -عند كثري من الناس ،قديًا وحديثًا ،من أهل األداين ،ومن
غريهم  -فضيلة ،وليس رذيلة.
التربج شاهدة على أنّه
وآاثر االحتشام شاهدة على أنّه فضيلة ،وآاثر ّ
رذيلة؛ والعجب من الطاعنني :كيف جعلوا الفضيلة جرية ،والرذيلة ًّ
حقا من
حقوق اإلنسان؟!!!
التربج يف ااجاهليّة اليت عااجها القرآن
قال سيّد قطب« :هذه هي صور ّ
اإلسالمي ،من آاثرها ،ويبعد عنه عوامل الفتنة ،ودواعي
ليطهر اجملتمع
الكرمي؛ ّ
ّ
وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك! ونقول :ذوقه ..فالذوق
الغواية ،ويرفع آدابه ّ
بدائي غليظ ،وهو  -من غري
اإلنساينّ الذي يعجب مبفاتن ااجسد العاري ذوق ّ
ط من الذوق الذي يعجب جبمال احلشمة اهلادئ ،وما يشي به من
شك  -أح ّ
ّ
لمال الروح ،ولمال الع ّفة ،ولمال املشاعر .وهذا املقياس ال خيطئ يف معرفة
لكن هذا
ارتفاع املستوي اإلنساينّ وتق ّدمه .فاحلشمة لميلة ً
لماال حقيقيًّا ً
رفيعا؛ و ّ
ااجمال الراقي ال يدركه أصحاب الذوق
ااجاهلي الغليظ ،الذي ال يرى ّنال لمال
ّ
اللحم العاري ،وال يسمع ّنال هتا اللحم ااجاهر»(.)1
جرم أحكام بعض األداين،
جرم أفعال اآلخرين ،أو ّ
كل ننسان ّ
ولو أ ّن ّ
اخلاصة ،لما جنا من التجرمي أحد من الناس ،ولما جنا من
ً
معتمدا على نظرته ّ
التجرمي حكم من األحكام الدينيّة.
يوجهه الطاعنون نىل (اإلسالم) :يكن
فسالح (التجرمي
اخلاص) الذي ّ
ّ
يوجهه الـمدافع عن (اإلسالم) ،نلـى (الطاعنني) أنفسهم ،ونلـى (مطاعنهم)
أن ّ
( )1يف ظالل القرآن.2561/9 :
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خاص) ،للطاعنني ،ولـمطاعنهم.
أنفسها؛ ابالعتماد على (التجريـم
اإلسالمي الـ ّ
ّ
اخلاص)؛
ومن هنا كان واجبًا استبعاد الشبهات القائمة ،على (التجرمي
ّ
كثريا،
ّ
ألهنا ال يكن أن تكون حمل اتّفاق ،بني الناس كلّهم؛ الختال الناس ً
فـي صور التجريـم.
كل
هندوسي
اخلاص ،يف
فماذا يقول أصحاب التجرمي
ويهودي ،جـرم ُّ
ّ
ّ
ّ
اهلندوسي اليهودي؛ ألنّه أكل من حلم
خاصا .فجرم
واحد منهما اآلخر ،تـجريًا ًّ
ُّ
اليهودي اهلندوسي؛ ألنّه أكل من حلم اخلنزير؟
البقر .وجرم
ُّ
كل
يهودي
اخلاص ،يف
وماذا يقول أصحاب التجرمي
ومسيحي ،جرم ُّ
ّ
ّ
ّ
اليهودي املسيحي؛ ألنّه قال بالهوت
خاصا .فجرم
واحد منهما اآلخر ،تـجريًا ًّ
ُّ
املسيحي اليهودي؛ ألنّه اتـهم املسيح ابلكذب؟
املسيح .وجرم
ُّ
خاص) ،الـموجه نلـى مبادئهم :يلزمهم
ن ّن فرار الطاعنني ،من (التجريـم الـ ّ
خاص) ،الـموجه
الكف ،عن الطعن فـي (اإلسالم) ،ابالعتماد على (التجريـم الـ ّ
نىل بعض (حقائق اإلسالم).
خاص) ،فـي مقام الـهجوم ،على (اإلسالم)،
أصروا على (التجريـم الـ ّ
فإن ّ
خاص) ،فـي مقام الدفاع ،عن مبادئهم؛ فإنـّهم بذلك
واستنكروا (التجريـم الـ ّ
احلقيقي ،الكامن وراء مطاعنهم ،وهو (اتّباع اهلوى).
يكشفون ،عن السبب
ّ
فيكون مثـلهم يف ذلك ،كمثل م ـن يـسـتـنـك ـر التطفيف ،نذا كان هو
الـمشرتي ،ويرضى ابلتطفيف ،كل الرضى ،نذا كان هو البائع.
قال تعالـى﴿ :ويْ ٌل ل ْلمط ّففيـن .الذين نذا ا ْكتالوا على النـاس ي ْستـ ْوفون.
ونذا كالوه ْم أ ْو وزنوه ْم خيْسرون﴾(.)1
( )1املط ّففني.9-1 :
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الـمبدأ السادس
ّ
شخصية الجريمة
يعتمد هذا املبدأ على املبدن السابق ،فإذا ةبت وصف فعل من األفعال
أبنّه جرية ،وص ًفا توافقيًّا ،مثل قتل اإلنسان الربيء؛ فإ ّن هذه ااجرية نّا تتعلّق
بفاعلها ،دون من سواه ،من أهله وأقاربه وجريانه ومعارفه وأصحابه ،ما داموا لـم
يشاركوا اجملرم يف ارتكاهبا.
أيضا( :شخصيّة املسؤوليّة)؛ أل ّن الشخص الذي
سمى هذ املبدأ ً
وي ّ
ارتكب ااجرية هو الوحيد املسؤول عنها(.)1
متمم ،هو مبدأ (شخصيّة العقوبة)؛ أل ّن
ويقوم على هذا املبدن مبدأٌ آخر ّ
()2
يستحق
الذي
الوحيد
الشخص
هو
فاجملرم
؛
العقوبة هي جزاء املسؤوليّة
ّ
العقوبة ،دون من سواه.
فليس من اإلنصا  :حماكمة ننسان ،جبرية ارتكبها أبوه؛ وال ندانة
ننسان ،جبرية ارتكبها صديقه؛ وال معاقبة ننسان ،جبرية ارتكبها قريبه؛ فإ ّن
العدل يقتضي ختصيص احملاكمة واإلدانة والعقوبة ،مبن يستح ّقها ،وهو اجملرم
الذي ارتكب ااجرية ،دون من سواه ،من األهل واألقارب واألصدقاء.
ولذلك يـجب ،فـي (حماكمة اإلسالم) :التفريق بني ةالث صور ،منسوبة
نىل اإلسالم ،هي :الصورة التنزيليّة ،والصورة التأليفيّة ،والصورة التطبيقيّة.
اإلسالمي ،938-931/1 :ومبادئ احملاكمات ااجزائيّة،85 :
ااجنائي
( )1انظر :التشريع
ّ
ّ
الدستوري.138 :
ااجنائي
والقانون
ّ
ّ
الدستوري.293 :
ااجنائي
( )2انظر :القانون
ّ
ّ
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الصورة التنـ ّ
زيلية
اإلهلي املنزل ،على
وهي منسوبة نىل التنزيل ،وهو لفظ يشري نىل الوحي ّ
حممد  ،ويشمل :القرآن الكرمي ،والسنّة النبويّة.
النيب املرسلّ ،
ّ
األول للهداية اإلهليّة .قال تعاىل﴿ :نن
ّ
فأما القرآن الكرمي ،فإنّه األصل ّ
هذا الْق ْرآن يـ ْهدي لليت هي أقْـوم ويـب ّشـر الْم ْؤمنني الذين يـ ْعملون الصاحلات أن
هل ْم أ ْجًرا كب ًريا﴾(.)1
وقد اشتمل القرآن على بيان األحكام الشرعيّة العقديّة ،كما يف قوله
تعاىل﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا آمنوا ابَّلل ورسوله والْكتاب الذي نـزل على رسوله
والْكتاب الذي أنْـزل م ْن قـْبل وم ْن ي ْكف ْر ابَّلل ومالئكته وكتبه ورسله والْيـ ْوم
يدا﴾(.)2
ْاآلخر فـق ْد ضل ضالًال بع ً
واشتمل على بيان األحكام الشرعيّة العمليّة ،كما يف قوله تعاىل:
﴿حافظوا على الصلوات والصالة الْو ْسطى وقوموا َّلل قانتني﴾(.)9
واشتمل على بيان األحكام الشرعيّة اخللقيّة ،كما يف قوله تعاىل:
اجتنبوا كث ًريا من الظ ّن نن بـ ْعض الظ ّن ن ْمثٌ وال جتسسوا وال
﴿اي أيـُّها الذين آمنوا ْ
ب أحدك ْم أ ْن أيْكل حلْم أخيه مْيـتًا فكرْهتموه واتـقوا اَّلل
ضا أحي ُّ
ب بـ ْعضك ْم بـ ْع ً
يـ ْغت ْ
اب رح ٌيم﴾(.)1
نن اَّلل تـو ٌ
( )1اإلسراء.3 :
( )2النساء.196 :
( )9البقرة.295 :
( )1احلجرات.12 :
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واشتمل على بيان بعض أنباء الغيب ،كما يف قوله تعاىل﴿ :ون ْذ قالت
اصطفاك على نساء الْعالمني.
اصطفاك وطهرك و ْ
الْمالئكة اي م ْرمي نن اَّلل ْ
اسجدي و ْاركعي مع الراكعني .ذلك م ْن أنْـباء الْغْيب نوحيه
اي م ْرمي اقْـنيت لربّك و ْ
نلْيك وما كْنت لديْه ْم ن ْذ يـ ْلقون أقْالمه ْم أيـُّه ْم ي ْكفل م ْرمي وما كْنت لديْه ْم ن ْذ
خيْتصمون﴾(.)1
واشتمل على أمثال مضروبة ،كما يف قوله تعاىل﴿ :ل ْو أنْـزلْنا هذا الْق ْرآن
ضربـها للناس
على جبل لرأيْـته خاش ًعا متص ّد ًعا م ْن خ ْشية اَّلل وت ْلك ْاأل ْمثال ن ْ
لعله ْم يـتـفكرون﴾(.)2
واشتمل على بيان بعض آايت اخلالق  ،كما يف قوله تعاىل﴿ :وم ْن
آايته أ ْن خلقك ْم م ْن تـراب مث نذا أنْـت ْم بشٌر تـْنـتشرون .وم ْن آايته أ ْن خلق لك ْم
اجا لت ْسكنوا نلْيـها وجعل بـْيـنك ْم مود ًة ور ْقمةً نن يف ذلك آلايت
م ْن أنْـفسك ْم أ ْزو ً
اختال ألْسنتك ْم وألْوانك ْم
لق ْوم يـتـفكرون .وم ْن آايته خ ْلق السماوات و ْاأل ْرض و ْ
نن يف ذلك آلايت للْعالمني .وم ْن آايته منامك ْم ابللْيل والنـهار وابْتغاؤك ْم م ْن
ضله نن يف ذلك آلايت لق ْوم ي ْسمعون .وم ْن آايته يريكم الْبـ ْرق خ ْوفًا وطم ًعا
فْ
ويـنـّزل من السماء ماءً فـي ْحيي به ْاأل ْرض بـ ْعد م ْوهتا نن يف ذلك آلايت لق ْوم
يـ ْعقلون﴾(.)9
واشتمل على بيان بعض آالء اخلالق  ،وهي نعمه ،كما يف قوله
تعاىل﴿ :اَّلل الـذي خ ـل ـق السماوات و ْاأل ْرض وأنْـزل م ـن السم ـاء مـ ـاءً فأ ْخ ـرج
( )1آل عمران.11-12 :
( )2احلشر.21 :
( )9الروم.21-24 :
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بـ ـه مـ ـن الثمرات رْزقًا لك ْم وسخر لكم الْفلْك لت ْجري يف الْب ْحر أب ْمره وسخر لكم
ْاألنْـهار .وسخ ـر لكـم الش ْمس والْقمـر دائبي ـْن وسخ ـر لكم اللْيل والنـهـار.
وآاتك ْم م ْن ك ّل ما س ـألْتم ـوه ون ْن تـع ُّدوا ن ْعمت اَّلل ال تـ ْحصوها نن ْاإلنْسان
وم كـف ـ ٌار﴾(.)1
لـظـل ـ ٌ
واشتمل على الرتغيب يف فعل اخلريات ،كما يف قوله تعاىل﴿ :نن
ااجنة الْيـ ْوم يف شغل فاكهون .ه ْم وأ ْزواجه ْم يف ظالل على ْاألرائك
صحاب ْ
أْ
ب رحيم﴾(.)2
متكئون .هل ْم 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 اي لْيـتين لـ ْم أوت كتابي ْه .ولـ ْم أ ْدر ما حسابي ْه .اي لْيـتـها
كانت الْقاضية .ما أ ْغىن ع ّين مالي ْه .هلك ع ّين س ْلطاني ْه .خذوه فـغلُّوه .مث
اسلكوه .ننه كان ال يـ ْؤمن
ْ
ااجحيم صلُّوه .مث يف س ْلسلة ذ ْرعها سْبـعون ذر ً
اعا ف ْ
ض على طعام الْم ْسكني .فـلْيس له الْيـ ْوم ههنا قم ٌيم .وال
ابَّلل الْعظيم .وال حي ُّ
اخلاطئون﴾(.)9
طع ٌام نال م ْن غ ْسلني .ال أيْكله نال ْ
فإهنا األصل الثاين للهداية اإلهليّة؛ أل ّن هللا  قد
و ّأما السنّة النبويّةّ ،
كل ما أمر به الرسول ،
فرض على املؤمنني طاعة الرسول  ،فيكون مصدر ّ
اإلهلي املنزل ،فلم يكن بالغ
وما هنى عنه ،وما أحله ،وما حرمه :هو الوحي ّ
الرسول  ،بتالوة القرآن فقط ،بل كان بال ًغا مبينًا.
والبالغ الـمبني يكون ابلتعليم ،والتبيني ،والتفصيل ،والتزكية ،والـهداية؛
( )1نبراهيم.91-92 :
( )2يس.95-99 :
( )9احلاقّة.98-29 :
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إلخراج الناس ،من ظلمات الـجاهليّة ،وضالالتـها ،نلـى نور اإلسالم ،وهدايته.
قال تعاىل﴿ :م ْن يطع الرسول فـق ْد أطاع اَّلل وم ْن تـوىل فما أ ْرس ْلناك
علْيه ْم حفيظًا﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :وم ْن يشاقق الرسول م ْن بـ ْعد ما تـبـني له ا ْهلدى ويـتب ْع غْيـر
ت مص ًريا﴾(.)2
صله جهنم وساء ْ
سبيل الْم ْؤمنني نـولّه ما تـوىل ون ْ
وقال تعاىل﴿ :لق ْد من اَّلل على الْم ْؤمنني ن ْذ بـعث فيه ْم رس ًوال م ْن
احل ْكمة ون ْن كانوا م ْن قـْبل
أنْـفسه ْم يـْتـلو علْيه ْم آايته ويـزّكيه ْم ويـعلّمهم الْكتاب و ْ
لفي ضالل مبني﴾(.)9
وقال تعاىل﴿ :وأنْـزلْنا نلْيك ال ّذ ْك ـر لتـبـ ّني للناس مـا نـّزل نلْيه ْم ولعله ْم
يـتـفكرون﴾(.)1
واب
وقال تعاىل﴿ :الذين يـتبعون الرسول النيب ْاأل ّمي الذي جيدونه م ْكت ً
عْنده ْم يف التـ ْوراة و ْاإل ْجنيل أيْمره ْم ابلْم ْعرو ويـْنـهاه ْم عن الْمْنكر وحي ُّل هلم
ت علْيه ْم
الطيّبات وحيّرم علْيهم ْ
صره ْم و ْاأل ْغالل اليت كان ْ
اخلبائث ويضع عْنـه ْم ن ْ
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتـبـعوا النُّور الذي أنْزل معه أولئك هم
الْم ْفلحون﴾(.)9
السنّة النبويّة) :أنّنا ال نـجـد  -فـي
ومن الدالئل القاطعة ،على (ح ّجيّة ُّ
( )1النساء.54 :
( )2النساء.119 :
( )9آل عمران.161 :
( )1النحل.11 :
( )9األعرا .198 :
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القرآن الكرمي  -بعض األحكام التفصيليّة ،كأعداد الركعات ،فـي الصلوات،
وهيآت الصلوات .فمجيئها مفصلةً  -يف السنّة النبويّة  -دليل قاطع على أ ّن
اإلهلي املنزل.
مصدرها هو الوحي ّ
أي
قـال ابن حزم
األندلسي« :ونسـأل قـائ ـل هـذا الق ـول الفاس ـد :فـي ّ
ّ
قرآن ،وجد أ ّن الظهر أربع ركعات ،وأ ّن املغرب ةالث ركعات ،وأ ّن الركوع على
صفة كذا ،والسجود على صفة كذا ،وصفة القراءة فيها ،والسالم ،وبيان
الفضة ،والغنـم ،واإلب ـل،
ما جيتنب فـي الصوم ،وبي ـان كيفيّة زك ـاة الذهـب ،و ّ
والبقر ،ومقدار األعداد املأخوذ منها الزكاة ،ومقدار الزكاة الـمأخوذة ،وبيان
حج ،من وقت الوقو بعرفة ،وصفة الصالة بـها ،وبـمزدلفة ،ورمي
أعمال الـ ّ
الـجمار ،وصفة اإلحرام ،وم ـا يـجتنب فيه ،وقطع السارق ،وصفة الرضـ ـاع
حرم ،وما يـحـرم من الـمآكل ،وصفتا الذابئح ،والضحااي ،وأحكام الـحدود،
الـم ّ
وصفـ ـة وق ـوع الطـالق ،وأحـك ـام البـيـ ـ ـوع ،وبـي ـ ـان الرب ـ ـا ،واألقـضـيـة ،والتـداع ـ ـي،
واأليـمان ،واألحباس ،والع ْمرى ،والصدقات ،وسائر أنواع الفقه .ونّا يف القرآن
كل
لم ٌل ،لو تـرْكـنا ّ
ونايها ،لـم ندر :كيف نعمل فيها .وننـّما الـمرجوع نليه  -فـي ّ
النيب  .وكذلك اإللماع ،نّا هو على مسائل يسرية ،قد
ذلك  -النقل عن ّ
لمعناها كلّها يف كتاب واحد ،وهو املوسوم بكتاب "املراتب" ،فمن أراد الوقو
عليها ،فليطلبها هنالك؛ فال ب ّد من الرجوع نىل احلديث ،ضرورًة .ولو أ ّن امرأً
األمة؛ ولكان
كافرا ،إبلماع ّ
قال" :ال أنخذ ّنال ما وجدان يف القرآن" ،لكان ً
ال يلزمه ّنال ركعة ،ما بني دلوك الشمس ،نىل غسق الليل ،وأخرى عند الفجر؛
أقل ما يقع عليه اسم (صالة) ،وال حد لألكثر يف ذلك.)1(»...
أل ّن ذلك هو ّ
( )1اإلحكام يف أصول األحكام.54-83/2 :
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حجيّة السنّة املطهرة ،واستقالهلا
وقال الشوكاينّ« :احلاصل أ ّن ةبوت ّ
ظ له يف دين
بتشريع األحكام ضرورة دينيّة ،ال خيالف يف ذلك ّنال من ال ح ّ
اإلسالم»(.)1
ومن الدالئل القاطعة على ذلك :أ ّن النداء نىل الصالة  -وهو األذان -
قد ةبت ابلسنّة النبويّة ،ال ابلقرآن الكرمي.
كر للنداء نىل الصالةّ ،نال يف آيتني ،وليس يف
فليس يف القرآن الكرمي ذ ٌ
شرعي ،واقع
هاتني اآليتني تشريع للنداء ،ونّا يستنبط منهما أ ّن النداء حكم
ّ
لكن تشريع النداء
اثبت ،قبل نزوهلما؛ فالقرآن الكرمي ّ
دل على شرعيّة النداءّ ،
اثبت ابلسنّة النبويّة.
قال تعاىل﴿ :ونذا انديْـت ْم نىل الصالة اختذوها هزًوا ولعبًا ذلك أبنـه ْم قـ ْوٌم
ال يـ ْعقلون﴾(.)2
ااجمعة
وقال تعاىل﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا نذا نودي للصالة م ْن يـ ْوم ْ
اسع ْوا نىل ذ ْكر اَّلل وذروا الْبـْيع ذلك ْم خْيـٌر لك ْم ن ْن كْنـت ْم تـ ْعلمون﴾(.)9
ف ْ
القرطيب« :قلت :وفريضة اتسعة عشرة ،وهي قوله جل
قال أبو عبد هللا
ّ
كر يف القرآنّ ،نال يف هذه
وعز﴿ :ونذا انديْـت ْم نىل الصالة﴾ ،ليس لألذان ذ ٌ
السورة؛ ّأما ما جاء يف سورة ااجمعة ،فمخصوص اباجمعة ،وهو  -يف هذه
عام لـجميع الصلوات»(.)1
السورة ّ -
( )1نرشاد الفحول.153/1 :
( )2املائدة.95 :
( )9ااجمعة.3 :
( )1ااجامع ألحكام القرآن.211/8 :
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والقرآن الكرمي شاهد على أ ّن ةـ ّمـة وحيًا آخر  -غري (الوحي القرآينّ) -
النيب  يتل ّقاه من هللا .
كان ّ
ت به
يب نىل بـ ْعض أ ْزواجه حديثًا فـلما نـبأ ْ
قال تعاىل﴿ :ون ْذ أسر الن ُّ
ت م ْن أنْـبأك
وأظْهره اَّلل علْيه عر بـ ْعضه وأ ْعرض ع ْن بـ ْعض فـلما نـبأها به قال ْ
اخلبري﴾(.)1
هذا قال نـبأين الْعليم ْ
يدالن
فقوله﴿ :وأظْهره اَّلل علْيه﴾ ،وقوله﴿ :نـبأين الْعليم ْ
اخلبري﴾ ّ
السر ،من طريق الوحي.
النيب  قد علم إبفشاء ّ
بوضوح ،على أ ّن ّ
النيب ،
وليس مثّة آية يف القرآن ،كلّهّ ،
تضمنت ما أظهره هللا  ،على ّ
نهلي) ،آخر  -غري
من هذا األمر ،فكان هذا ً
دليال ً
قاطعا ،على وجود (وحي ّ
()2
النيب  يتل ّقاه ،من هللا ؛ ومنه  -بال ريب -
كان
(الوحي القرآنـ ّي)
ّ
النبوي) ،أعين( :السنّة النبويّة).
(الوحي ّ
حممد ،
فال ّ
اإلهلي املنزل على ّ
يصح ّادعاء من ي ّدعي احنصار الوحي ّ
يف القرآن الكرمي فقط؛ فكما أوحى هللا  نىل أنبيائه ،من قبل ،فقد أوحى نىل
خامت النبيّني .
قال تعاىل﴿ :نان أ ْوحْيـنا نلْيك كما أ ْوحْيـنا نىل نوح والنبيّني م ْن بـ ْعده
وأ ْوحْيـنا نىل نبْـراهيم ون ْمساعيل ون ْسحاق ويـ ْعقوب و ْاأل ْسباط وعيسى وأيُّوب
ويونس وهارون وسلْيمان وآتـْيـنا داوود زب ًورا﴾(.)9
وقال تعاىل﴿ :وقط ْعناهم اةْـنـ ْيت ع ْشرة أ ْسباطًا أممًا وأ ْوحْيـنا نىل موسى نذ
( )1التحرمي.9 :
( )2انظر :تفسري التحرير والتنوير.999/25 :
( )9النساء.169 :
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ت مْنه اةْـنـتا ع ْشرة عْيـنًا ق ْد
ب بعصاك ْ
است ْسقاه قـ ْومه أن ْ
احلجر فانْـبجس ْ
اضر ْ
ْ
علم ك ُّل أانس م ْشربـه ْم وظل ْلنا علْيهم الْغمام وأنْـزلْنا علْيهم الْمن والس ْلوى كلوا
م ْن طيّبات ما رزقْـناك ْم وما ظلموان ولك ْن كانوا أنْـفسه ْم يظْلمون﴾(.)1
وات
صر بـي ً
وقال تعاىل﴿ :وأ ْوحْيـنا نىل موسى وأخيه أ ْن تـبـوآ لق ْومكما مب ْ
اجعلوا بـيوتك ْم قْبـلةً وأقيموا الصالة وب ّشر الْم ْؤمنني﴾(.)2
وْ
وقال تعاىل﴿ :وأوحي نىل نوح أنه ل ْن يـ ْؤمن م ْن قـ ْومك نال م ْن ق ْد آمن
اصنع الْفلْك أب ْعيننا وو ْحينا وال ختاطْبين يف الذين
س مبا كانوا يـ ْفعلون .و ْ
فال تـْبـتئ ْ
ظلموا ننـه ْم م ْغرقون﴾(.)9
ولذلك ،فاملسلمون هم (أهل القرآن والسنّة) ،وليسوا (أهل القرآن) ،دون
(السنّة) ،وال (أهل السنّة) ،دون (القرآن).
قال أبو حيّان
األندلسي« :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  -كااجناحني للطائر ،نذا انكسرا ،لـم
يطـ ْر؛ لذلك ال تراعي السنّة ،وتغفل عن القرآن ،أو تراعي القرآن( ،)9وتغفل عن
السنّة ،فكثري من طلبة العلم يعتين ابلسنّة وشروحها ورجاهلا ،ومصطلحاهتا
( )1األعرا .164 :
( )2يونس.58 :
( )9هود.98-96 :
( )1تفسري البحر احمليط.16/9 :
( )9يف املطبوع( :تراعي) يف املوضعني ،والصواب( :تراع).
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جاهال هبا ،وهذا
كامال ،لكن لو سألته عن آية من كتاب هللا ،لرأيته ً
اعتناء ً
غلط كبري ،فال ب ّد أن يكون الكتاب والسنّة جناحني لك ،اي طالب العلم»(.)1
وقوله( :السنّة الصحيحة)؛ لالحرتاز من الرواايت السقيمة ،املنسوبة نىل
كثريا من املنتسبني نىل
(السنّة النبويّة)؛ ّ
فإهنا من أكرب الصوار اليت صرفت ً
العامة  -عن (هداية القرآن).
(اإلسالم)  -من املؤلّفني ،واملتعلّمني ،و ّ
كثريا  -من الـمؤلّفني  -خيضعون للرواايت السقيمة،
ولذلك تـجد ً
خصوعا عجيبًا ،كخضوع الـمسحور لساحره!!!
ً
يفسر آية ،لـجأ نىل بعض (الرواايت السقيمة)؛ ونذا
فإذا أراد أحدهم أن ّ
أراد التأليف يف (العقائد) ،اغرت من بعض (الرواايت السقيمة)؛ ونذا أراد أن
حت أعرض كثري منهم
توجه نىل بعض (الرواايت السقيمة)؛ ّ
يفيت من يستفتيهّ ،
كل اإلعراض.
عن (هداية القرآن)ّ ،
األمة ،ومرشدها،
قال سيّد قطب« :ن ّن هذا القرآن هو معلّم هذه ّ
ورائدها ،وحادي طريقها ،على طول الطريق .وهو يكشف لـها عن حال
أعدائها ،معها ،وعن جبلّتهم ،وعن اترخيهم ،مع هدى هللا ،كلّه .ولو ظلّت
األمة تستشري قرآنـها ،وتسمع توجيهاته ،وتقيم قواعده ،وتشريعاته ،فـي
هذه ّ
األايم ..ولكنّها حني
حياتـها ،ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها ،يف يوم من ّ
مهجورا  -ونن كانت ما تزال
نقضت ميثاقها مع رّهبا ،وحني اتّـخذت القرآن
ً
تتّخذ منه ترانيم مطربة ،وتعاويذ ،ورقى ،وأدعية!  -أصابـها ما أصاهبا»(.)2

حممد بن صاحل العثيمني.65-68/26 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
( )2يف ظالل القرآن.593/2 :
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ّ
التأليفية
الصورة
وهي منسوبة نىل التأليف ،وهو لفظ يشري نىل املؤلّفات املتعلّقة
ابإلسالم ،وابملنسوبني نليه ،من األفراد ،وااجماعات؛ 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 املؤلّفون
القدامى كلّهم ،فلم خيتلفوا فيها ،أدَن اختال  ،مع ّأهنم قد اختلفوا يف آال
بعضا ،وطعن بعضهم يف بعض؛ ومع ذلك،
حت لقد خطّأ بعضهم ً
املسائل؛ ّ
فقد اتّفقوا يف مسائل كثرية ،ومل خيتلفوا فيها أدَن اختال .
ومن أمثلتها :اتّفاق املؤلّفني القدامى ،كلّهم ،املنسوبني نىل املذاهب
الفقهيّة املختلفة ،كلّها ،الفرديّة ،وااجماعيّة ،على أعداد ركعات الصلوات
اخلمس ،فلم خيتلفوا يف أعدادها ،أدَن اختال .
األندلسي« :اتّفقوا على أ ّن الصلوات اخلمس فرائض.
قال ابن حزم
ّ
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
املؤلّفون القدامى ،فلم يتّفقوا فيها ،كما اتّفقوا يف الصورة السابقة ،فاختلفوا يف
بعضا فيها.
آال املسائل ،وخطّأ بعضهم ً
( )1مراتب اإللماع.18 :
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الرجلني ،عند
ومن أمثلتها ،فـي التأليف
الفقهي :االختال  ،فـي حك ـم ّ
ّ
الوضوء ،بني الغسل ،والـمسح.
بنص الكتاب
قال
املاوردي« :غسل الرجلني يف الوضوء جممع عليه ّ
ّ
والسنّة .وفرضهما عند كافّة الفقهاء الغسل ،دون املسح .وذهبت الشيعة نىل أ ّن
الطربي بني األمرين ،فأوجب
الفرض فيهما املسح ،دون الغسل ،ولمع ابن جرير
ّ
غسلهما ومسحهما»(.)1
الرجلني ،فإ ّن القرآن نزل
وقال ابن حزم
األندلسي« :و ّأما قولنا يف ّ
ّ
ابملسح ،قال هللا تعاىل﴿ :و ْامسحوا برءوسك ْم وأ ْرجلك ْم﴾( .)2وسواء قرئ خبفض
كل حال :عطف على الرؤوسّ :نما على اللفظ،
الالم ،أو بفتحها ،هي على ّ
ونما على املوضع ،ال جيوز غري ذلك؛ ألنّه ال جيوز أن حيال بني املعطو
ّ
والـمعطو عليه ،بقضيّة مبتدأة .وهكذا جاء عن ابن عبّاس :نزل القرآن
الرجلني ،يف الوضوء ،وقد قال ابلـمسح على الرجلني لماعة
ابلـمسح ،يعين :يف ّ
علي بن أيب طالب ،وابن عبّاس ،والـحسن ،وعكرمة،
من السلف ،منهمّ :
الطربي ،ورويت يف ذلك آاثر.)9(»...
الشعيب ،ولماعة غريهم ،وهو قول
ّ
و ّ
 -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 املؤلّفني ،ومن
أخطاء بعض املطبّقني ،ابالعتماد على الرواايت السقيمة ،والتفسريات السقيمة،
( )1احلاوي الكبري.129/1 :
( )2املائدة.6 :
( )9احمللّى ابآلاثر.941/1 :
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واآلراء السقيمة ،والتطبيقات السقيمة ،وزادوا عليها تفسريات سقيمة جديدة،
وآراء سقيمة جديدة ،مثّ نسبوا تلك الصورة القبيحة ،نىل اإلسالم؛ لتقبيح
صورته ،يف أنظار الناس ،من املنسوبني نليه ،وغريهم.
ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل :الطعن يف رسول هللا  ،بوجوه كثرية،
منهاّ :ادعاء أنّه كان أسطورة خرافيّة ،وليس شخصيّة حقيقيّة؛ ومنهاّ :ادعاء أنّه
كان جمهول النسب ،وأ ّن موته كان يف نوبة سكر ،وأ ّن اخلنازير أكلت من
جسمه؛ ومنها :اتّـهامه ابلـجنون ،والص ـرع ،والتهـ ُّور ،والس ـحـر ،والشهوانيّة،
والوحشيّة ،واالنتهازيّة ،والسوداويّة ،والكذب ،واخلداع ،والغدر ،واحملاابة،
والفظاظة ،والكرب ،وااجنب ،والنفاق ،والنـهم(.)1
قال سيّد قطب« :وما أجدران حنن اليوم أن نستمع نىل هذا التحذير؛
وحنن  -يف بالهة منقطعة النظري  -نروح نستفيت املستشرقني  -من اليهود
والنصارى والشيوعيّني الك ّفار  -يف أمر ديننا ،ونتل ّقى عنهم اترخينا ،وأنمنهم
يدسونه من شكوك يف دراساهتم لقرآننا،
على القول يف تراةنا ،ونسمع ملا ّ
طالبنا يتل ّقون عنهم علوم
وحديث نبيّنا ،وسرية أوائلنا؛ ونرسل نليهم بعثات من ّ
ويتخرجون يف جامعاهتم ،مثّ يعودون نلينا مدخويل العقل والضمري .ن ّن
اإلسالمّ ،
األمة املسلمة .وهو كتاهبا اخلالد الذي خياطبها فيه رّهبا،
هذا القرآن قرآننا .قرآن ّ
مبا تعمله وما حتذره .وأهل الكتاب هم أهل الكتاب ،والك ّفار هم الك ّفار.
والدين هو الدين»(.)2
أيضا« :وهذا الذي ن ّدد هللا به سبحانه  -من أعمال
وقال سيّد قطب ً
( )1انظر :موسوعة بيان اإلسالم ،القسم الثاين ،الرسول.
( )2يف ظالل القرآن.196/1 :
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حت اللحظة
أهل الكتاب ،حينذاك  -هو األمر الذي درجوا عليه من وقتهاّ ،
احلاضرة ..فهذا طريقهم على مدار التاريخ ..اليهود بدأوا منذ اللحظة األوىل ،مثّ
دسوا  -مع األسف  -يف الرتاث
اتبعهم الصليبيّون! ويف خالل القرون املتطاولة ّ
احلق ابلباطل ،يف هذا
اإلسالمي ما ال سبيل نىل كشفه ّنال جبهد 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
ودسوا ولبسوا يف احلديث
النبويّ ،
وأحداةه ورجالهّ ،
ّ
ودسوا ولبسوا يف
وحرروهّ ،نال ما ن ّد عن ااجهد اإلنساينّ احملدودّ ،
الذين ح ّققوه ّ
تيها ،ال يكاد الباحث يفيء فيه نىل معامل الطريق.
التفسري القرآينّّ ،
حت تركوه ً
أيضا .فاملئات واأللو كانوا دسيسة على الرتاث
ودسوا ولبسوا يف الرجال ً
ّ
اإلسالمي ،وما يزالون يف صورة املستشرقني ،وتالميذ املستشرقني ،الذين
ّ
يشغلون مناصب القيادة الفكريّة اليوم ،يف البالد اليت يقول أهلها :ن ّهنم
األمة املسلمة ،يف صورة
مسلمون .والعشرات من الشخصيّات املدسوسة على ّ
ليؤدوا ألعداء اإلسالم  -من
أبطال مصنوعني على عني الصهيونيّة والصليبيّةّ ،
يؤدوه ظاهرين! وما يزال هذا الكيد
اخلدمات  -ما ال يلك هؤالء األعداء أن ّ
قائما ومطّ ًردا .وما تزال مثابة 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 جانبان ابرزان:

أ -تعطيل بعض (األحكام الشرعيّة) ،كتعطيل بعض أحكام الصالة ،وتعطيل
( )1يف ظالل القرآن.119-111/1 :
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الراب ،والبغاء ،وشرب
بعض التحريات ،وتعطيل بعض العقوابت .فأابح بعضهم ّ
التعري .وعطّلوا بعض (العقوابت الشرعيّة) ،وال سيّما عقوبة
اخلمر ،والتربُّج ،و ّ
(جلد الزاين) ،وعقوبة (قطع يد السارق) .وغيـر بعضهم يف (أعداد الصلوات)،
ويف أوقاهتا ،ويف أعداد ركعاهتا ،ويف كيفيّاهتا(.)1

ب -تعطيل بعض التفسريات الصحيحة للنصوص القرآنيّة ،واختالق تفسريات
جديدة بديلة ،وال سيّما يف ااجوانب الغيبيّة ،من القصص القرآنيّة(.)2
متفرقون ،جيتمعون ،يف أمر
و(أهل التعطيل)  -يف احلقيقة  -أشتات ّ
واحد ،هو (التعطيل) ،وخيتلفون يف مصاديق ذلك التعطيل.
صرح
فإابحة البغاء ً
مثال ليست ممّا ألمعوا عليه ،تصرحيًا؛ فمنهم من ّ
يصرح إبابحته؛ ولكنّه صرح إبابحة حمرمات أخرى،
إبابحته ،ومنهم من لـم ّ
التعري.
ُّ
كالتربج و ّ
ومن أبرز املنسوبني ،الذين يتّبعون منهج (التعطيل) :أولئك املنحرفون،
الذين يسمون( :القرآنيّني)؛ والقرآن الكرمي  -يف احلقيقة  -بريء منهم ،ومن
كل الرباءة!!!
آرائهم ،ومن تفسرياهتم ،ومن منهجهمّ ،
حجيّة السنّة النبويّة ،وزعموا ّأهنم يكتفون
فإ ّن هؤالء املنحرفني أنكروا ّ
ابلقرآن الكرمي؛ مثّ عمدوا نىل ننتاج أتويالت حتريفيّة ،لآلايت القرآنيّة؛ لتعطيل
كثري من األحكام الشرعيّة.
حجيّة السنّة النبويّة) ،وبني ننكار نسبة بعض
والفرق كبري بني ننكار ( ّ
( )1انظر :العصرانيّون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب.281-298 ،34-56 :
( )2انظر :القرآنيّون العرب وموقفهم من التفسري دراسة نقديّة،939-939 ،221-221 :
.811-688 ،611-698

51

ةبوات قطعيًّا.
حبجيّة السنّة النبويّة ،الثابتة ً
األحاديث نىل السنّة النبويّة ،مع اإلقرار ّ
ردوا آال األحاديث املوضوعة ،املنسوبة نىل
فكثريون هم العلماء الذين ّ
ردا للسنّة النبويّة ،بل هم  -يف احلقيقة -
ردهم هلا يعين ًّ
السنّة النبويّة؛ ولـم يكن ُّ
التام بني
خيدمون السنّة النبويّة  -هبذا ّ
الرد  -خدمة واجبة عليهم؛ للفصل ّ
النبوي ،والوحي الشيطانـ ّي ،الذي يوحي به الشياطني ،نىل أوليائهم ،من
الوحي
ّ
دجاجلة الرواايت املوضوعة.
رد
رد بعض األحاديث؛ فليس ُّ
وكذلك ،حني خيتلف العلماء أنفسهم ،يف ّ
بردهم
ردا للسنّة النبويّة،
من ردها منهم :يعين ًّ
وننكارا حل ّجيّتها؛ وننـّما هم ّ -
ً
لتلك األحاديث  -جمتهدون ،قد يصيبون ،وقد خيطئون.
باعا
والفرق كبري بني (القرآنيّني احلقيقيّني) ،الذين يتّبعون القرآن الكرمي ،اتّ ً
العريب
القطعي السليم ،وبني من ي ّدعون االنتساب
ً
صحيحاّ ،
ويفسرونه ابلتفسري ّ
ّ
باعا ألهوائهم!!!
نىل (القرآن) ،مثّ يعمدون نىل حتريفه؛ اتّ ً
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ّ
الـموازنة بيـن الصورة التنـ ّ
زيلية والصور
التأليفية
يتبني أ ّن الصورة
ابلـموازنة بني الصورة التنزيليّة ،والصور التأليفيّة األربعّ :
عموما  -على قسمني ،مها:
التأليفيّة ً -

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

 -2الصورة التأليفيّة املخالفة للصورة التنييليّة :وهلا ع ّدة مصادر سقيمة،
أبرزها :القراءات السقيمة ،واألحاديث السقيمة ،والتفسريات السقيمة ،والشروح
السقيمة ،والرواايت السقيمة ،واألخبار السقيمة ،واآلراء السقيمة.
طعا؛ أل ّن
فأما الصورة التأليفيّة االتّفاقيّةّ ،
فإهنا موافقة للصورة التنزيليّة ق ً
ّ
املتّفقني فيها قد اختلفوا يف آال املسائل غريها ،ومنها مسائل يسرية؛ فلم يكن
يصا على
املؤلّفون القدامى يسكتون عن ّ
الرد ،على خمالفيهم ،فكان بعضهم حر ً
ورد الباطل؛ وكان بعضهم يرتبّص مبخالفيه ،ينتظر منهم الزلّة
احلقّ ،
نصرة ّ
لريد عليهم.
واخلطأ؛ ّ
ومن يطّلع على املسائل املختلف فيها ،ودرجات االختال  ،وصور
يظن أ ّن املسائل اليت اتّفق
التخطئة والتفسيق والتكفري والطعن يف املخالفني ،فس ّ
عليها املؤلّفون القدامى :معدومة ،أو اندرة.
وهذا دليل على أ ّن اتّفاق هؤالء املختلفني ما كان ليكون ،لوال وجود
األدلّة الشرعيّة القطعيّة ،اليت ال يكن أن يراتبوا فيها ،أدَن ارتياب؛ فلم يكن
ونال ،فما الذي يدعو نىل أن يتّفق
اتّفاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل؛ ّ
املؤلّفون كلّهم ،املنتسبون نىل فرق متخالفة متنازعة؟!!!
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فإذا اتّفق املؤلّفون ،كلّهم ،من املذاهب الفقهيّة املختلفة ،كلّها ،الفرديّة،
دليال على
وااجماعيّة ،يف مسألة فقهيّة ،بال أدَن اختال  ،كان اتّفاقهم هذا ً
موافقة الصورة التأليفيّة االتّفاقيّة ،للصورة التنزيليّة.
ونذا اتّفق املؤلّفون ،كلّهم ،من املذاهب العقديّة املختلفة ،كلّها ،يف
دليال على موافقة الصورة
مسألة عقديّة ،بال أدَن اختال  ،كان اتّفاقهم هذا ً
التأليفيّة االتّفاقيّة ،للصورة التنزيليّة.
كل الوجوب  -التفريق الدقيق بني الصورة التنزيليّة،
ومع ذلك يـجب ّ -
والصورة التأليفيّة االتّفاقيّة؛ فإ ّن الصورة التنزيليّة هي الصورة األصيلة.
وما مثل الصورة التأليفيّة االتّفاقيّةّ ،نال كمثل الـمرآة الصافية النقيّة ،اليت
تعكس الصورة الـحسنة.
أصيال ،نّا هو حسن الوجه ،املعكوسة صورته،
واحلسن يف املرآة ليس ً
فخرا ّأهنا استطاعت أن تعكس ذلك احلسن ،وأن تسلم
ويكفي الـمرآة الصافية ً
تشوه الصورة املعكوسة!
من الشوائب ،اليت ّ
فإهنما خمالفتان
و ّأما الصوراتن :التأليفيّة التضليليّة ،والتأليفيّة التعطيليّةّ ،
شك؛ فإ ّن الغرض منهما تضليل الناس
للصورة التنزيليّة ،خمالفة قطعيّة ،بال أدَن ّ
خطرا من األوىل.
عن اإلسالم ،وتعطيل حقائقه ،والثانية 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 ،خبال الكافر ،فإنّه ّ
قال ابن ابز« :كاملنافقني؛ فإ ّهنم لـ ّما أظهروا اإلسالم ،و ّادعوا اإليان،
وحجوا مع الناس ،وجاهدوا مع الناس ،نىل غري ذلك -
وصلّوا مع الناسّ ،
ولكنّهم يف الباطن ليسوا مع املسلمني ،بل هم يف جانب ،واملسلمون يف جانب؛
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ألهنم مك ّذبون هلل ورسوله ،منكرون ملا جاءت به الرسل يف الباطن ،متظاهرون
ّ
ابإلسالم؛ حلظوظهم العاجلة ،وملقاصد معروفة  -أكذهبم هللا يف ذلك ،وصاروا
أشر ممّن أعلن كفره ،وهلذا صاروا يف الدرك
ك ّف ًارا ض ّالًال ،بل صاروا أكفر و ّ
يظن ّأهنم نخوته،
األسفل من النار ،وما ذاك ّنال أل ّن خطرهم أعظم؛ أل ّن املسلم ّ
فضروا املسلمني وخانوهم،
و ّأهنم على دينه ،ورّمبا أفشى نليهم بعض األسرارّ ،
فصار كفرهم أش ّد ،وضررهم أعظم»(.)1
ومثل هذين الصنفني من أعداء اإلسالم ،كمثل رجلني خبيثني ،عمدا نىل
األول ،فقد هجم عليها؛ ليغتصبها نفسها .و ّأما اخلبيث
فتاة عفيفةّ .أما اخلبيث ّ
فلما اطمأنّت نليه ،راودها
الثاين ،فقد دافع عنهاّ ،أول األمر ،وطرد املهاجمّ ،
عن نفسها؛ 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 التنييليّة.
ب -صورة أتليفيّة اختالفيّة خمالفة للصورة التنييليّة.
أي صـورة ،من الصور التأليفيّة
وال يـمكن (القطع الـمطلق) ،بـموافقة ّ
االختـالفيّة ،للص ـورة التنـزيليّة؛ ومـ ـن يقط ـع بذلك ،فإنـّه ننـّم ـا يقط ـع بطـريقة
سيب) ،ال بطريقة (القطع الـمطلق).
(القطع النّ ّ
سيب؛ أل ّن االعتماد
واملعترب يف القطع :هو القطع الـمطلق ،دون القطع النّ ّ
سيب :يفضي نىل القطع ابملتعارضات ،وهو ابطل ،بال ريب.
على القطع النّ ّ
متنوعة.24-13/9 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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كل واحد منهم ،مبوافقة
وبيان ذلك أ ّن الـمؤلّفني الـمختلفني قد يقطع ّ
صورته التأليفيّة للصورة التنزيليّة ،والكثري من مسائلهم  -اليت اختلفوا فيها -
مؤد ًاي نلـى أن نـحكم على
سيب ّ
مسائل متعارضة ،فيكون قبولنا حلكم القطع النّ ّ
ابلصحة ،وهو حكم ابطل ،بال خال .
اآلراء الـمتعارضة
ّ
مثال ،على القول إبابحة الشيء ،وعلى القول بتحرمي
فكيف حنكم ً
الشيء نفسه ،حبكم واحد ،وهو موافقة الصورة التنزيليّة ،موافقة قطعيّة؟!!!
أي
فليس ألحد من الـمختلفني ّادعاء حصول القطع الـمطلق ،مبوافقة ّ
صورة ،من هاتني الصورتني ،أو خمالفتها ،للصورة التنزيليّة ،ولكنّه يكن أن يقطع
سيب.
بذلك ،بطريقة القطع النّ ّ
مبعىن أنّه يقطع معتم ًدا على أدلّة ،ارتضاها هو ،ولكن خالفه فيها غريه،
سيب ،على حديث ،يرى أنّه كا للقطع
كأن يعتمد الـمؤلّف فـي قطعه النّ ّ
ابملوافقة ،أو القطع ابملخالفة؛ ويرى من خيالفه من املؤلّفني أ ّن ما اعتمد عليه
القاطع :ال يكن االعتماد عليه ،يف القطع.
قال ابن تيميّة« :كون املسألة قطعيّة ،أو ظنّـيّة :هو من األمور اإلضافيّة،
وقد تكون الـمسألة عند رجل قطعيّة؛ لظهور الدليل القاطع له ،كمن سـمع
فضال عن
النص ،من الرسول  ،وتي ّقن مراده منه؛ وعند رجل ال تكون ظنّـيّةً ،
ّ
أن تكون قطعيّة؛ لعدم بلوغ النص ّنايه ،أو لعدم ةبوته عنده ،أو لعدم تـ ُّ
مكنه
من العلم بداللته»(.)1
أيضا« :وذلك أ ّن املق ّدمة املذكورة يف القياس  -الذي هو
وقال ابن تيميّة ً
نضايف .فالوصف الذايتّ هلا أن تكون مطابقة،
مثل  -لـها وصف ذايتّ ،ووصف
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.136/29 :
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كذاب .ولميع املق ّدمات املذكورة يف
فتكون صدقًا ،أو ال تكون مطابقة ،فتكون ً
اإلضايف ،فكوهنا
رب العاملني .و ّأما الوصف
أمثال القرآن هي صدق ،واحلمد هلل ّ
ّ
معلومة عند زيد ،أو مظنونة ،أو مسلمة ،أو غري مسلمة ،فهذا أمر ال ينضبط.
فضال عن أن
فرب مق ّدمة هي يقينيّة عند شخص ،قد علمها ،وهي مـجهولةً ،
تكون مظنونة ،عند من لـم يعلمها؛ فكون الـمق ّدمة يقينيّة ،أو غري يقينيّة ،أو
مشهورة ،أو غري مشهورة ،أو مسلمة ،أو غري مسلمة :أمور نسبيّة ،ونضافيّة
هلا ،تعرض حبسب شعور اإلنسان هبا .وهلذا تنقلب املظنونة  -بل اجملهولة يف
ح ّقه  -يقينيّة معلومة ،واملمنوعة مسلمة؛ بل واملسلمة ممنوعة»(.)1
وقــد تكـون أدلّــة مـن يقطــع ابلقطــع النّسب ّـي سليمة ،فـي الواقـ ـ ـ ــع؛ فتكــون
آراؤه  -اليت قطع هبا  -سليمة ،موافقة للصورة التنزيليّة.
وقــد تكــون أدلّــة من يقطع ابلقطع النّسـب ّـي سقيمة ،فـي الواق ــع؛ فتكــون
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 الـمطلق؛ فإ ّن أدلّة القطع النّ ّ
لكن بيان رجوعها نليها حيتاج نىل جهد العالـم اجملتهد
األملعي،
القطع الـمطلق ،و ّ
ّ
الذي يستطيع الكشف عن هذه العالقة اخلفيّة املفيدة.
يصح  -يف حماكمة اإلسالم  -اعتماد الطاعنني ،على ما لـم
ومن هنا ال ّ
كل تـهمة موجهة نلـى
تثبت موافقته ،للصورة التنزيليّة ،ةبو ًات قطعيًّا؛ ولذلك تبطل ّ
(اإلسالم) ،يكون مصدرها الوحيد الفريد صورًة من الصور :التأليفيّة االختالفيّة،
والتأليفيّة التضليليّة ،والتأليفيّة التعطيليّة.
( )1جمموعة الفتاوى.99-91/2 :
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فباالعتماد على مبدن (قطعيّة األدلّة) ،ومبدن (شخصيّة ااجرية) تسقط -
أي
أي هتمة موجهة نىل اإلسالم ،وهي خمالفة للصورة التنزيليّة ،و ّ
من االعتبار ّ -
هتمة موجهة نىل اإلسالم ،وهي مستندة نىل صورة غري قطعيّة.
فمثال ،قد ي ّدعي بعض الطاعنني أ ّن اإلسالم يبيح بعض صور الزَن ،أو
ً
سمى :الزواج املؤقت ،أو
بعض الصور القريبة من الزَن؛ والطاعن نّا يقصد ما ي ّ
سمى :متعة النساء ،أو متعة النكاح؛ لتمييزه
الزواج املنقطع ،أو زواج املتعة ،وي ّ
اختصارا.
احلج .وهو مشهور ابسم (املتعة)،
من متعة الطالق ،ومن متعة ّ
ً
والـجواب :ن ّن جـمهور الـمؤلّفني الـمنسوبني نىل اإلسالم قد اتّفقوا على
عموما  -يف مؤلّفات
القول بتحرمي هذه الـمتعةّ .أما نابحتها ،فهي مـحصورة ً -
بعض الـمؤلّفني املنسوبني نىل اإلسالم.
فاملسألة ليست من مسائل الصور التأليفيّة االتّفاقيّة؛ ولذلك ال يكن أن
أبهنا موافقة للصورة التنزيليّة ،فتكون هذه التهمة
يقطع الـمبيح ،وال الطاعنّ ،
مستند ًة نىل صورة أتليفيّة اختالفيّة ،غري قطعيّة.
يغض النظر ،عن اتّفاق لمهور املؤلّفني،
والعجب من الطاعن :كيف ّ
على القول بتحرمي هذه املتعة ،فال ينسب حتريها نىل اإلسالم ،ويعمد نىل رأي
بعض املؤلّفني ،ممّن خالفوا قول ااجمهور ،يف هذه املسألة؛ ليوهم الناس أ ّن
نسالمي ،وليس ر ًأاي فقهيًّا ،لبعض املؤلّفني؟!!!
نابحة الـمتعة حكم
ّ
وجهها لمهور
والطاعن قد غفل ،أو تغافل ،عن الردود الكثرية ،اليت ّ
املؤلّفني ،نلـى القائلني إبابحتها ،كما غفل ،أو تغافل ،عن األدلّة الكثرية ،اليت
ساقها ااجمهور؛ إلةبات حتريها!!!
فإهنم يطعنون يف
فنظرة ااجمهور نىل املتعة ،ليست خبال نظرة الطاعن؛ ّ
يوجهون
لكن الفرق بينهما أ ّن ااجمهور نّا ّ
القول إبابحتها ،كما يطعن هو؛ و ّ
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يوجه مطاعنه نىل الشريعة اإلسالميّة؛ ألنّه
مطاعنهم نىل رأي فقه ّي ،والطاعن ّ
نسالمي.
شرعي
ّ
يوهم الناس أ ّن نابحة املتعة حكم ّ
الفقهي من
الشرعي؛ فالرأي
الفقهي ،واحلكم
والفرق كبري بني الرأي
ّ
ّ
ّ
بشر :يصيب نذا وافق الصورة التنزيليّة يف أتليفه
ننتاج املؤلّف
الفقهي ،وهو ٌ
ّ
الفقهي.
الفقهي ،وخيطئ نذا خالف الصورة التنزيليّة يف أتليفه
ّ
ّ
النيب  ،وهو حكم
ّأما احلكم
الشرعي؛ فهو احلكم املنزل ،على ّ
ّ
الفقهي؛ فإنّه قد يكون من لملة األخطاء،
معصوم من اخلطإ ،خبال الرأي
ّ
حني يعتمد املؤلّف على املصادر السقيمة ،املخالفة للمصدر الوحيد الصحيح:
اإلهلي املنزل.
الفهم السليم للوحي ّ
وابالعتماد على مبدن (قطعيّة األدلّة) ،ومبدن (شخصيّة ااجرية) تسقط -
من االعتبار  -هتمة (نابحة املتعة) ،املوجهة نىل اإلسالم؛ أل ّهنا هتمة مستندة نىل
صورة غري قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة االختالفيّة.
وأل ّن نابحة املتعة ،نذا ع ّدت جرية ،فالـجرية شخصيّة ،تتعلّق بصاحبها،
وهو من أفتـى إبابحتها ،من الـمنسوبني نلـى اإلسالم ،دون من سواهم ،من
لمهور املؤلّفني؛ فكيف تنسب بعد ذلك كلّه ،نلـى الشريعة اإلسالميّة()1؟!!!

( )1انظر :موضوع (تفنيد القول إبابحة املتعة) ،يف هذا الكتاب.686-629 :
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ّ
ّ
التأليفية
اإلسالمية والـمباحث
الفروق بيـن الحقائق
يـجب التنبيه على وجود فروق كثرية ،وكبرية ،بني الـحقائق اإلسالميّة،
واملباحث التأليفيّة ،املنسوبة نىل (اإلسالم).
كل
كل ّ
كل السالمة ،بريئة ّ
الصحة ،سليمة ّ
فاحلقائق اإلسالميّة :صحيحة ّ
الرباءة ،من األخطاء ،واألوهام ،واألابطيل.
فإهنا
خبال (املباحث التأليفيّة) ،اليت تتعلّق ببيان (احلقائق اإلسالميّة)؛ ّ
بشر ،يصيبون ،وخيطئون.
من أتليف املؤلّفني ،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 ،ورواايت أسباب النزول.

 -1الفروق بني القرآن الكرمي ،وأقوال الناسخ واملنسوخ.
 -5الفروق بني القرآن الكرمي ،ورواايت امل ّك ّي واملدنـ ّي.

 -6الفروق بني القرآن الكرمي ،وآراء بعض املؤلّفني 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 ،وترلمة ّ
خامسا -الفروق بني ّ
ً

حممد رشيد رضا« :واآلية ح ّجة على الـح ْشويّة الـمقلّدين ،من هذه
قال ّ
كل ذلك دينًا
األمة ،الذين خيلطون الـ ّ
ّ
حق الـمنزل ،آبراء الناس ،وجيعلون ّ
()1
وشرعا نلـهيًّا» .
سـ ًّ
ماوايً ،
ـحمد الغزال ّـي« :بيد أ ّن دراسة التكاليف الفرعيّة أخذت من
وقـال م ّ
تستحق هذا العناء
جهودا غريبة ،استنفدت أوقا ًات ضخمة ،وهي ال
املسلمني
ً
ّ
فكل يوم
كلّه .واألدهى من ذلك أ ّن هذه الدراسة سارت يف طريق ّ
معوجةّ ،
النص ،الذي يراد
ـمر يبعدها عن ّ
احلق خطوة .وذلك أ ّن املفروض كان ع ْرض ّ
ي ّ
لكن الذي حدث هو
أخذ ااجماهري به ،ةـ ّم تذكر وجهات النظر ،يف فهمهّ .
انفصال األفهام الـمختلفة ،عن أدلّتها األوىل ،من الكتاب والسنّة ،ة ّـم تسجيلها
على حدة .فد ّونت أقوال العلماء ،وشروحهم ،على ّأهنا الدين نفسه ،وتن ّقلت
املتأخرة ،مقطوعةً عن أصلها ،من الكتاب والسنّة؛ وعذرها الذي
بني األجيال ّ
تسري به بني الناس :أ ّهنا لـم خترج عن واحد منهما ،وأ ّن العلماء الذين كتبوا هذه
العامة تناول أحكام هللا ،دون عناء ،و ّأهنم  -ابلنسبة نىل
يسروا على ّ
الشروح ّ
( )1تفسري القرآن احلكيم.999/9 :
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صاحب الرسالة  - كما قيل:
ر ْش ًفا من البحر ،أو غ ْرفًا من ال ّديـم
س
وكلّهم من رسول هللا ملتم ٌ
ومع تقديران للنيّات ،والـجهود ،اليت بذلـها أبو حنيفة ،ومالك ،والشافع ّي،
وابن حنبل ،وغريهم من فقهاء األمصار ،يف عصور اإلسالم الزاهرة ،فنحن
نعتقد ّأهنم لو بعثوا اليوم أحياء ،ورأوا ما صنع األخال برتاةهم الفقه ّي ،لكانوا
ّأول الثائرين عليه .ننّين أعر أ ّن قول رجل من املسلمني" :أان حنف ّي" ،معناه
أنّه اتّبع فهم أيب حنيفة لقول رسول هللا  .ومع ذلك ،فإنّين أرفض أن يبقى
املذهيب الذي ينتشر يف أكثر بالد اإلسالم،
تدريس الفروع الفقهيّة ،على النحو
ّ
كل واحدة منها
ت ُّ
قسم املسلمني لماعات ،قد سجن ْ
وأرفض أ ّ
ي نشارة ت ّ
نفسها ،وراء رجل من كبار الفقهاء ،أو صغارهم .وأرى أن يدرس الدين نفسه،
أي :الكتاب الكرمي ،والسنّة الـمطهرة ،مثّ تساق لميع األفهام اليت عنت للعلماء
ي
املتق ّدمني ،أو ُّ
تعن للعلماء ّ
املتأخرين ،بعد هذه النصوص الشرعيّة .مع تبيني أ ّ
األمة
هذه األفهام ال ّ
يتعني اتّباع واحد منها على مسلم .ن ّن هجر األصول علق ّ
آبراء الرجال الكبار .ةـ ّم تعلّقت بعد ذلك آبراء الفقهاء الصغار .ةـ ّم جاءت ّأايم
أصبحت فيه السنن مستغربة ،والنصوص مبهمة ،ومنابع اإلسالم مهجورة .ةـ ّم
ألئمتهم
وقعت األضحوكة الكربى؛ نذ أصبح أتباع املذاهب الفقهيّة ّ
يتعصبون ّ
تعصبًا أعمى .وحيتبسون يف عبارات كتب مذهبيّة ،ال قيمة هلا .وعندما التحقنا
ُّ
ابألزهر ،أريد لبعضنا أن يكون حنفيًّا ،واآلخر أن يكون مالكيًّا ..نخل .كأ ّن
هذه النّسبة العلميّة بعض شعائر اإلسالم! ونىل عهد قريب ،كانت ااجماعة
تتع ّدد ،فـي الـمسجد الواحد ،على الـمذاهب األربعة؟ ةـ ّم انـحدرت اخلالفات
حتولت نىل عصبيّات طائفيّة،
الـمذهبيّة ،من سنني طويلة ،نلـى هاوية أعمق؛ نذ ّ
متحاقدة .يصحبها قدر كبري ،من جـمود الذهن ،وبالدة العاطفة ،وسوء
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العشرة .وال عجب! فهل ينتظر من الذهول ،عن قول هللا ،ورسولهّ ،نال هذا
ومرة
التقطُّع؟ وهل ينتظر من العكو  ،على آراء الرجالّ ،نال هذا االنقطاع؟ ّ
عدو؟ ولـم هذا النشاط يف غري ميدان؟ ولـم
أخرى نسأل :لـم هذا القتال يف غري ّ
خصوصا
اإلسالمي،
التقعر ،فـي الـمباحث الفرعيّة ،للفقـه
هذا اإلدم ـان ،و ُّ
ً
ّ
العامة،
العبادات؟ لو أ ّن نصف هذا ااجهد بذل يف دراسة األصول ،أو يف أخذ ّ
آبداب اإلسالم ،وفضائله ،لكانت حال املسلمني اليوم أنضر ،وأزهر!»(.)1
حممد قطب« :وحقائق اإلسالم اثبتة ،ال تتغيـّـر ،منذ أنزلت على
وقال ّ
رسول هللا  ،نىل قيام الساعة .املرجع فيها هو كتاب هللا املنزل ،وسنّة
كل جيل  -يتناولوهنا ابلشرح والتفسري،
لكن علماء ّ
رسوله ؛ و ّ
األمة  -يف ّ
كل جيل ،وما جد فيه من نوازل ،وما حدث
من خالل الواقع ،الذي يعيشه ّ
حس األجيال كلّها ،على
فيه من احنرا  ،يف الفهم ،أو السلوك؛ لكي ّ
تظل يف ّ
وضوحها ،واستقامتها ،ال يعرتيها غبش ،وال احنرا  .ون ّن جيلنا الذي نعيش فيه
التعر على حقائق دينه ،بسبب الغربة ،التـي
لـهو من أحوج األجيال ،نىل ُّ
ألـ ّمت ابإلسالم ،فـي قلوب أهله.)2(»...

( )1كيف نفهم اإلسالم.195-198 :
( )2ركائز اإليان.6-9 :
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الفروق بيـن القرآن الكريم ،وقراءات ّ
القراء
كل
كل القراءات صحيحة ،وال سيّما القراءات الشاذّة؛ وليست ّ
ليست ّ
مباحث علم القراءات صحيحة قطعيّة ،وال سيّما املباحث اخلالفيّة.
ازي« :املسألة الثانية عشرة :اتّفقوا على أنّه ال جيوز يف
قال الفخر الر ّ
الصالة قراءة القرآن ابلوجوه الشاذّة ،مثل قوهلم" :احلمد هلل" ،بكسر الدال من
بضم الالم من "هلل"؛ أل ّن الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطل ًقا؛
"احلمد" ،أو ّ
ألهنا لو كانت من القرآن ،لوجب بلوغها يف الشهرة نىل ح ّد التواتر ،ولـ ّما لـم
ّ
يكن كذلك ،علمنا أنـّها ليست من القرآنّ ،نال أنـّا عدلنا عن هذا الدليل ،فـي
جواز القراءة ،خارج الصالة ،فوجب أن تبقى قراءتـها  -فـي الصالة  -على
أصل الـمنع»(.)1
أيضا« :املسألة الثالثة عشرة :اتّفق األكثرون على أ ّن
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
القراءات املشهورة منقولة ابلنقل املتواتر ،وفيه نشكال :وذلك ألنـّا نقول :هذه
القراءات املشهورةّ ،نما أن تكون منقولة ابلنقل املتواتر ،أو ال تكون؛ فإن كان
خري املكلفني بني هذه
األول ،فحينئذ قد ةبت ابلنقل املتواتر أ ّن هللا تعاىل قد ّ
ّ
وسوى بينها يف ااجواز ،ونذا كان كذلك ،كان ترجيح بعضها على
القراءاتّ ،
اقعا على خال احلكم الثابت ابلتواتر ،فوجب أن يكون الذاهبون نىل
البعض و ً
ترجيح البعض على البعض مستوجبني للتفسيق ،نن مل يلزمهم التكفري؛ لكنّا نرى
معني من القراءة ،وحيمل الناس
القراء
خيتص بنوع ّ
ّ
كل واحد من هؤالء ّ
أ ّن ّ
عليها ،وينعهم من غريها ،فوجب أن يلزم يف ح ّقهم ما ذكرانه .و ّأما نن قلنا :ن ّن
( )1التفسري الكبري.84/1 :
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هذه القراءات ما ةبتت ابلتواتر ،بل بطريق اآلحاد ،فحينئذ خيرج القرآن عن
مفيدا للجزم والقطع واليقني ،وذلك ابطل ابإللماع .ولقائل أن جييب
كونه ً
بكل
عنه ،فيقول :بعضها متواتر ،وال خال بني ّ
األمة فيه ،وجتويز القراءة ّ
واحد منها ،وبعضها من ابب اآلحاد ،وكون بعض القراءات من ابب اآلحاد،
ال يقتضي خروج القرآن بكلّيّته عن كونه قطعيًّا»(.)1
أيضا« :وااجواب الصحيح أ ّن القراءة الشاذّة مردودة؛
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
قرآان وجب أن يثبت ابلتواتر ،فحيث مل يثبت ابلتواتر ،قطعنا
كل ما كان ً
أل ّن ّ
أنّه ليس بقرآن»(.)2
ضا« :القراءة الشاذّة ال تبطل القراءة املتواترة ،فنحن
ازي أي ً
وقال الفخر الر ّ
حبجة
نتمسك ابلقراءة املتواترة ،يف نةبات مذهبنا .و ً
أيضا القراءة الشاذّة ليست ّ
ّ
عندان؛ ألنـّا نقطع ّأهنا ليست قرآ ًان ،نذ لو كانت قرآ ًان ،لكانت متواترة.)9(»...
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 زايدة
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 ّ
ألنّه ل ّـما جاز يف هذه القراءاتّ ،أهنا  -مع كوهنا من القرآن  -ما نقلت
ابلتواتر ،ج ـاز فـي غيـرها ذلك؛ فثبت أ ّن تـجويـز ك ـون هذه القراءات  -من
طرق جواز الزايدة ،والنقصان ،والتغيري ،نلـى القـرآن ،وذلك يـخـرج
القرآن  -ي ّ
( )1التفسري الكبري.81-84/1 :
( )2التفسري الكبري.31/6 :
( )9التفسري الكبري.299/11 :
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ابطال ،فكذلك م ـا ّأدى نليه»(.)1
القرآن ،عن كونه ح ّجـة؛ ولـ ّمـا كان ذلك ً
وقال أبو شامة« :واعلم أ ّن القراءات الصحيحة الـمعتبـرة الـمجمع عليها:
قد انتهت ،نلـى السبعة القـّراء ،الـمقدم ذكرهم ،واشتهر نقلها عنهم؛ لتص ّديهم
كل علـم ،من
لذلك ،ونجـماع الناس عليهم ،فاشتهروا بـها ،كما اشتهر  -فـي ّ
أئمة ،اقتدي بـهم ،وع ّول فيها عليهم .ونـحن -
الـحديث ،والفقه ،والعربيّة ّ -
فإن قلنا( :)2ن ّن القراءات الصحيحة نليهم نسبت ،وعنهم نقلت  -فلسنا مـ ّمن
يقول :ن ّن جـميع ما روي عنهم يكون بـهذه الصفة ،بـل قد روي عنهم ما يطلق
عليه أنّه ضعيف ،وشاذّ ،بـخروجه ،عن الضابط الـمذكور ،ابختالل بعض
األركان الثالةة ،وهلذا ترى كتب الـمصنّفني  -فـي القراءات السبع  -مـختلفة يف
ذلك ،ففي بعضها ذكر ما سقط ،فـي غيـرها ،والصحيح ابالعتبار  -الذي
بكل
ذكرانه  -موجود فـي جـميعها ،نن شاء هللا تعالـى .فال ينبغي أن يغتـر ّ
الصحة،
األئمة السبعة ،ويطلق عليها لفظ ّ
قراءة ،تعزى نلـى واحد ،من هؤالء ّ
ونن هكذا أنزلت(ّ ،)9نال نذا دخلت ،فـي ذلك الضابط ،وحينئذ ،ال ينفرد
خيتص ذلك بنقلها عنهم ،بل نن نقلت عن
بنقلها مصنّف ،عن غيـره ،وال
ّ
الصحة .فإ ّن االعتم ـاد على
غريهم ،من القـ ـّراء ،فذلك ال يـخرجهـا ،عـ ـن
ّ
عمن تنسب نليه .فإ ّن القراءات الـمنسوبة ،نلـى
استجم ـاع تلك األوصا  ،ال ّ
كل قارئ  -من السبعة ،وغريهم  -منقسمة ،نلـى الـمجمع عليه ،والشاذّ ،غيـر
ّ
أ ّن هؤالء السبعة  -لشهرتـهم ،وكثرة الصحيح ،الـمجتمع عليه ،فـي قراءتـهم -
( )1التفسري الكبري.89/22 :
( )2يف املطبوع( :فإن قلنا) ،والصواب( :ونن قلنا).
( )9يف املطبوع( :ونن هكذا أنزلت) ،والصواب( :و ّأهنا هكذا أنزلت).
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ترك ـن النفس ،نلـى مـ ـا نقل عنهم ،فوق مـ ـا ينقل عـ ـن غي ـرهـم.)1(»...
املتأخرين
وقال أبو شامة ً
أيضا« :وقد شاع على ألسنة لماعة من املقرئني ّ
كل فرد ،فرد ،ممّا
وغريهم من املقلّدين أ ّن القراءات السبع كلّها متواترة ،أيّ :
أبهنا منزلة ،من عند هللا -
األئمة السبعة ،قالوا :والقطع ّ -
روي عن هؤالء ّ
واجب .وحنن هبذا نقول ،ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق ،واتّفقت
أقل من
عليه الفرق ،من غري نكري له ،مع أنّه شاع واشتهر واستفاض ،فال ّ
اشرتاط ذلك ،نذا مل يتّفق التواتر يف بعضها .فإ ّن القراءات السبع املراد هبا
املروي عنهم منقسم نىل
القراء املشهورين ،وذلك
ما روي عن ّ
ّ
األئمة السبعة ّ
ما ألمع عليه عنهم ،مل خيتلف فيه الطرق ،ونىل ما اختلف فيه ،مبعىن أنّه نفيت
نسبته نليهم يف بعض الطرق .فاملصنّفون لكتب القراءات خيتلفون يف ذلك،
كثريا ،ومن تص ّفح كتبهم يف ذلك ،ووقف على كالمهم فيه ،عر
اختالفًا ً
قائال :ن ّن القراءات السبع متواترة،
يهول يف عبارته ً
ّ
صحة ما ذكرانه .و ّأما من ّ
أل ّن القرآن أنزل على سبعة أحر  ،فخطؤه ظاهر؛ أل ّن األحر 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
صحته ،وغايته  -نن كان من أهل
هي شيء طرق مسعه ،فقاله غري مف ّكر يف ّ
هذا العلم  -أن جييب مبا يف الكتاب 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 أنكرت ،وكم فات كتابه من قراءة صحيحة
فيه ما سطرت ،على أنّه لو عر شروط التواتر ،لـم جيسر على نطالق هذه
( )1املرشد الوجيز.199-191 :

67

كل حر من حرو القراءة .فاحلاصل :ننـّا لسنا ممّن يلتزم التواتر يف
العبارة يف ّ
القراء ،بل القراءات كلّها منقسمة نىل متواتر
لميع األلفاظ املختلف فيها بني ّ
وغري متواتر ،وذلك ّبني ملن أنصف وعر وتص ّفح القراءات وطرقها .وغاية
ما يبديه م ّدعي تواتر املشهور منها  -كإدغام أيب عمرو ،ونقل احلركة لورش،
وصلة ميم ااجمع ،وهاء الكناية البن كثري  -أنّه متواتر عن ذلك اإلمام ،الذي
نسبت تلك القراءة نليه ،بعد أن جيهد نفسه يف استواء الطرفني والواسطة،
كل فرد ،فرد ،من
النيب  ،يف ّ
ّنال أنّه بقي عليه التواتر من ذلك اإلمام نىل ّ
آحاداّ ،نال اليسري
ذلك ،وهنالك تسكب العرباتّ ،
فإهنا من مثّ مل تنقل ّنال ً
أيضا ،فـي "كتاب البسملة الكبيـر" ،ونقلنا فيه،
منها .وقد ح ّققنا هذا الفصلً ،
األئمة الـمتقنني  -ما تالشى عنده شبه الـمشنّعني،
من كالم الـح ّذاق  -من ّ
وابهلل التوفيق»(.)1
كشي« :واعلم أ ّن القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن ،فالقرآن
وقال الزر ّ
حممد  ،للبيان واإلعجاز؛ والقراءات هي اختال
هو الوحي املنزل على ّ
ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة احلرو أو كيفيّتها؛ من ختفيف وتثقيل وغريمها.
مثّ ههنا أمور :أحدها أ ّن القراءات السبع متواترة عند ااجمهور ،وقيل :بل
و"مصرخي" ،وال إبنكار
املربد قراءة قمزة" :واألرحام"
مشهورة ،وال عربة إبنكار ّ
ّ
مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر" :قتل أوالدهم شركائهم".
األئمة السبعة؛ ّأما تواترها عن النبـ ّي  ،ففيه نظر؛
والتحقيقّ :أهنا متواترة ،عن ّ
األئمة السبعة هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات ،وهي
فإ ّن نسناد ّ
نقل الواحد عن الواحد ،لـم تكمل شروط التواتر ،يف استواء الطرفني والواسطة،
( )1املرشد الوجيز.196-199 :
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وهذا شيء موجود يف كتبهم ،وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابه
"املرشد الوجيز" نىل شيء من ذلك»(.)1
النووي يف شرح
أيضا« :قلت :وما أفت به الشيخان نقله
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 ً
ط أو جاه ٌل،
ّنال ابلتواتر ،والقراءة الشاذّة ليست متواترة؛ ومن قال غريه ،فغال ٌ
فلو خالف وقرأ ابلشاذّ ،أنكر عليه قراءهتا يف الصالة وغريها ،وقد اتّفق فقهاء
الرب نلماع املسلمني على أنّه
بغداد على استتابة من قرأ ابلشواذّ .ونقل ابن عبد ّ
ال جتوز القراءة ابلشواذّ ،وال يصلّى خلف من يقرأ هبا»(.)2
أيضا« :الثالث :أ ّن القراءات توقيفيّة ،وليست اختياريّة،
كشي ً
وقال الزر ّ
الزخمشري ،حيث ظنّوا ّأهنا اختياريّة ،تدور مع اختيار
خالفًا اجماعة منهم
ّ
ورد على قمزة قراءة" :واألرحام" ابخلفض؛ ومثل
الفصحاء ،واجتهاد البلغاءّ .
احلضرمي أن خطّأوا قمزة يف قراءته:
األصمعي ويعقوب
ما حكي عن أيب زيد و
ّ
ّ
"وما أنتم
مبصرخي" بكسر الياء املش ّددة ،وكذا أنكروا على أيب عمرو ندغامه
ّ
الزجاج :ننّه خطأ فاحش؛ وال تدغم الراء
الراء عند الالم يف" :يغفلكم" .وقال ّ
مكرر ،وال يدغم الزائد يف
يف الالم نذا قلت" :م ْر يل" بكذا؛ أل ّن الراء حر
ّ
فأما الالم فيجوز ندغامه يف الراء ،ولو أدغمت الالم يف
الناقص لإلخالل به؛ ّ
الراء ،لزم التكرير من الراء .وهذا نلماع النحويّني .انتهى .وهذا حتام ٌل.)9(»...
( )1الربهان يف علوم القرآن.913-915/1 :
( )2الربهان يف علوم القرآن.999/1 :
( )9الربهان يف علوم القرآن.922-921/1 :
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أيضا« :وعن اإلمام أقمد بن حنبل أنّه كره قراءة قمزة؛ لما
كشي ً
وقال الزر ّ
فيها من طول امل ّد وغريه ،فقال :ال تعجبين ،ولو كانت متواترة ،لما كرهها»(.)1
اختل ركن من هذه األركان الثالةة ،أطلق عليها
وقال ابن
ّ
ااجزري« :ومت ّ
عمن هو أكرب منهم؛
ضعيفة ،أو شاذّة ،أو ابطلة ،سواء كانت عن السبعة ،أم ّ
أئمة التحقيق ،من السلف واخللف.)2(»...
هذا هو الصحيح عند ّ

( )1الربهان يف علوم القرآن.924/1 :
( )2النشر يف القراءات العشر.3/1 :
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الفروق بيـن القرآن الكريم ،وتفسيرات الـ ّ
مفسرين
املفسرين صحيحة ،وال سيّما تفسريات الغالة؛
كل تفسريات ّ
ليست ّ
كل مباحث علم التفسري صحيحة قطعيّة ،وال سيّما املباحث اخلالفيّة.
وليست ّ
قال ابن تيميّة« :واملقصود هنا التنبيه على مثار االختال 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 اإلنسان القول الذي خالفوه ،وأنّه ّ
يعر أ ّن تفسري السلف خيالف تفسريهم ،وأن يعر أ ّن تفسريهم حمدث
املفصلة فساد تفسريهم ،مبا نصبه هللا من األدلّة
مبتدع ،مثّ أن يعر ابلطرق ّ
احلق»(.)1
على بيان ّ
أيضا« :وال ب ّد يف تفسري القرآن واحلديث من أن يعر
وقال ابن تيميّة ً
يدل على مراد هللا ورسوله من األلفاظ ،وكيف يفهم كالمه ،فمعرفة العربيّة
ما ّ
اليت خوطبنا هبا ممّا يعني على أن نفقه مراد هللا ورسوله بكالمه ،وكذلك معرفة
عامة ضالل أهل البدع كان هبذا السبب؛ فإ ّهنم
داللة األلفاظ على املعاين؛ فإ ّن ّ
دال عليه ،وال يكون األمر
صاروا حيملون كالم هللا ورسوله على ما ي ّدعون أنّه ّ
جمازا»(.)2
كذلك ،وجيعلون هذه الداللة حقيقة ،وهذه ً
أيضا« :نحدامها :قوم اعتقدوا معاين ،مثّ أرادوا قمل
وقال ابن تيميّة ً
مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه
فسروا القرآن ّ
ألفاظ القرآن عليها .والثانية :قوم ّ
( )1جمموعة الفتاوى.131/19 :
( )2جمموعة الفتاوى.85/8 :
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من كان من الناطقني بلغة العرب ،من غري نظر ،نىل الـمتكلّم ابلقرآن ،والـمنزل
فاألولون راعوا الـمعىن ،الذي رأوه ،من غري نظر ،نلـى
عليه ،والـمخاطب بهّ .
جرد اللفظ،
ما تستح ّقه ألفاظ القرآن ،من الداللة والبيان .واآلخرون راعوا مـ ّ
العريب ،من غري نظر نىل ما يصلح للمتكلّم به،
وما جيوز عندهم أن يريد به
ّ
كثريا ما يغلطون يف احتمال اللفظ لذلك املعىن يف
ولسياق الكالم .مثّ هؤالء ً
كثريا ما يغلطون يف
اللغة ،كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم ،كما أ ّن ّ
األولني ً
فسروا به القرآن ،كما يغلط يف ذلك اآلخرون ،ونن كان نظر
ّ
صحة املعىن الذي ّ
األولون صنفان :اترة
األولني نىل املعىن أسبق ،ونظر اآلخرين نىل اللفظ أسبق .و ّ
ّ
يدل عليه،
دل عليه ،وأريد به ،واترة حيملونه على ما مل ّ
يسلبون لفظ القرآن ما ّ
ابطال،
ومل يـرد به ،ويف كال األمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو نةباته من املعىن ً
فيكون خطؤهم يف الدليل واملدلول ،وقد يكون ًّ
حقا ،فيكون خطؤهم يف الدليل،
ال يف املدلول»(.)1
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 نفس األمر
ّ
حيتجون هبا ،واليت ختالفهم ّ
أصال»(.)2
نص ً
اتّباع ّ
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 عر
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.131-134/19 :
( )2جمموعة الفتاوى.214/18 :
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ابآلية ،فيعلم أ ّن ما سواه ابطل ،فيك ّذب ابلباطل ،الذي أحاط بعلمه ،و ّأما نذا
علما ،فال جيوز له التكذيب بشيء
لـم يعر معناها ،ومل يـحط بشيء منها ً
قطعا ،ويكون حينئذ املك ّذب
منها ،مع أ ّن األقوال املتناقضة بعضها ابطل ً
ابحلق كاملك ّذب ابلباطل ،وفساد
ابلقرآن كاملك ّذب ابألقوال املتناقضة ،واملك ّذب ّ
يدل على فساد امللزوم»(.)1
الالزم ّ
أيضا« :ويف التفسري من هذه املوضوعات قطعة كبرية،
وقال ابن تيميّة ً
الزخمشري ،يف فضائل سور القرآن،
احدي و
مثل احلديث الذي يرويه
ّ
الثعليب والو ّ
ّ
الثعليب هو يف نفسه كان فيه خري
سورة ،سورة؛ فإنّه موضوع ابتّفاق أهل العلم .و ّ
ودين ،وكان حاطب ليل ،ينقل ما وجد فـي كتب التفسري ،من صحيح،
احدي صاحبه كان أبصر منه ،ابلعربيّة؛ لكن هو أبعد
وضعيف ،وموضوع؛ والو ّ
البغوي تفسريه خمتصر من
الثعليب ،لكنّه صان
عن السالمة ،واتّباع السلف ،و ّ
ّ
تفسريه ،عن األحاديث املوضوعة ،واآلراء املبتدعة .والـموضوعات فـي كتب
التفسري كثرية.)2(»...
وقال أبو حيّان
املفسرون تفاسريهم من
األندلسي« :و ً
كثريا ما يشحن ّ
ّ
كل
ذلك اإلعراب ،بعلل النحو ،ودالئل أصول الفقه ،ودالئل أصول الدين ،و ّ
هذا مقرر يف آتليف هذه العلوم ،ونّا يؤخذ ذلك مسل ًما يف علم التفسري ،دون
يصح من أسباب نزول ،وأحاديث يف
استدالل عليه ،وكذلك ً
أيضا ذكروا ما ال ّ
الفضائل ،وحكاايت ال تناسب ،وتواريخ نسرائيليّة ،وال ينبغي ذكر هذا يف علم
التفسري .ومن أحاط مبعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل الرتكيب ،وعلم كيفيّة
( )1جمموعة الفتاوى.215/18 :
( )2جمموعة الفتاوى.134/19 :
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تركيبها يف تلك اللغة ،وارتقى نىل متييز حسن تركيبها وقبحه ،فلن حيتاج يف فهم
مفهم وال معلّم ،ونّا تفاوت الناس يف ندراك هذا
ما ترّكب من تلك األلفاظ نىل ّ
جرينا الكالم
الذي ذكرانه ،فلذلك اختلفت أفهامهم ،وتباينت أقواهلم .وقد ّ
مضطر نىل النقل يف
يوما مع بعض من عاصران ،فكان يزعم أ ّن علم التفسري
ً
ّ
فهم معاين تراكيبه ،ابإلسناد نىل جماهد وطاوس وعكرمة وأضراهبم ،وأ ّن فهم
اآلايت متوقّف على ذلك ،والعجب له أنّه يرى أقوال هؤالء كثرية االختال ،
بعضا .ونظري ما ذكره هذا املعاصر
متباينة األوصا  ،متعارضة ينقض بعضها ً
حت صار يتكلّم بتلك اللغة،
مثال لغة ُّ
أنّه لو تعلّم أحدان ً
الرتك ،نفر ًادا وتركيبًاّ ،
ونظما ،ويعرض ما تعلّمه على كالمهم ،فيجده مطاب ًقا
نثرا ً
ّ
ويتصر فيها ً
الرتك ،فيحجم عن
للغتهم ،قد شارك فيها فصحاءهم ،مثّ جاءه كتاب بلسان ُّ
كي،
تضمنه من املعاينّ ،
تدبُّره ،وعن فهم ما ّ
حت يسأل عن ذلك ً
سنقرا الرت ّ
كل آية
أو ً
سنجرا ،ترى مثل هذا يع ّد من العقالء؟ وكان هذا املعاصر يزعم أ ّن ّ
خلف ،عن سلف ،ابلسند ،نىل أن وصل ذلك ،نىل
نقل فيها التفسري
ٌ
الصحابة.)1(»...
األول:
كشي« :لطالب التفسري مآخذ كثريةّ ،أمهاهتا أربعةّ :
وقال الزر ّ
األول؛ لكن جيب احلذر من الضعيف
النقل عن رسول هللا  ،وهذا هو الطراز ّ
فيه ،واملوضوع؛ فإنّه كثري .ون ّن سواد األوراق سواد يف القلب .قال الـميموينّ:
سـمعت أحـمد بن حنبل ،يقول :ةالث كتب ،ليس هلا أصول :الـمغازي،
والـمالحم ،والتفسري .قال الـمح ّققون ،من أصحابه :ومراده أ ّن الغالب أنـّها

( )1تفسري البحر احمليط.141/1 :
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صح من ذلك كثيـر.)1(»...
ليس لـها أسانيد ،صحاح ،متّصلةّ ،
ونال ،فقد ّ
صح من ذلك
وقال
كشي« :قلت :الذي ّ
السيوطي مع ّقبًا على كالم الزر ّ
ّ
قليل جدًّا ،بل أصل الـمرفوع منه ،فـي غاية القلّة ،وسأسردها كلّها ،آخر
الكتاب»(.)2
حممد رشيد رضا« :وغرضنا من هذا كلّه أ ّن أكثر ما روي يف
وقال ّ
التفسري املأةور ،أو كثريه :حجاب على القرآن ،وشاغل لتاليه ،عن مقاصده
فاملفضلون للتفسري املأةور هلم شاغل عن
املنورة للعقول،
ّ
العالية الـمزّكية لألنفسّ ،
موضوعا ،كما أ ّن
ـندا ،وال
مقاصد القرآن ،بكثرة الرواايت ،التـي ال قيمة لـها س ـ ً
ً
املفضلني لسائر التفاسري هلم صوار أخرى عنه ،كما تق ّدم»(.)9
ّ
األةري أخضع اآلايت
ايل« :وأكاد أقول :ن ّن التفسري
وقال ّ
ّ
حممد الغز ّ
لألحاديث .وهذا قد يكون طبيعيًّا ،يف األسانيد الصحيحة؛ أل ّن الرسول 
لكن الـمشكلة :أ ّن بعض األحاديث  -اليت جاءت يف
هو الـم ّبني عن ربّه؛ ّ
التفسري ابلـمأةور  -تكون ضعيفة السند.)1(»...
الثعليب" :عرائس اجملالس يف قصص
اخلالدي« :ن ّن كتاب
وقال صالح
ّ
ّ
مرجعا يف كتب التفسري،
األنبياء" مرفوض عند العلماء ،وال يصلح أن يكون ً
وقصص األنبياء ،ومعظم احلكاايت ،واألخبار ،والرواايت ،اليت فيه :موضوعة،
ومردودة ،وهي خرافات ،وأساطيـر ،مأخوذة عن اإلسرائيليّات ،املردودة الباطلة.
( )1الربهان يف علوم القرآن.196/2 :
( )2اإلتقان يف علوم القرآن.2259/6 :
( )9تفسري القرآن احلكيم.14/1 :
( )1كيف نتعامل مع القرآن.135 :
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()1
ابطل ،ومردود؛ ألنّه ضمن اخلرافات ،واألساطري ،اليت
:
منه
وما أخذه الفادي
ٌ
ت كتابه! وال يتحمل القرآن ما فـي "عرائس الـمجالس" ،من أخطاء،
مأل ْ
وخرافات ،وأابطيل!»(.)2
أيضا« :فالواجب علينا أن نبقى مع القرآن يف
وقال صالح
اخلالدي ً
ّ
نبني بعض املبهمات اليت
عما سكت عنه ،وال ّ
حديثه عن ّ
القصة ،ونسكت ّ
املفسرين لـم يفعلوا ذلك ،وذهبوا نىل
أهبمها القرآن ً
عمدا! و ّ
لكن ً
كثريا من ّ
وفسروا هبا
األخبار والرواايت اليت لـم تثبت ،واإلسرائيليّات اليت ّ
تفصل الكالمّ ،
كالم هللا ،وبيّنوا هبا املبهمات اليت أهبمها القرآن»(.)9

اخلالدي ،على
رد صالح
( )1هو اسم مستعار لمن ألف كتاب (هل القرآن معصوم) .وقد ّ
ّ
هذا الكتاب ،بتأليفه كتابه( :القرآن ونقض مطاعن الرهبان).
( )2القرآن ونقض مطاعن الرهبان.96-99/1 :
( )9القرآن ونقض مطاعن الرهبان.195/1 :
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الفروق بيـن القرآن الكريم ،ورو ايات أسباب النـزول
ةبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآن الكرمي ،والكثري
ليست تلك الرواايت بثابتةً ،
من تلك الرواايت  -عند بعض املؤلّفني  -رواايت مكذوبة موضوعة مفرتاة،
ال قيمة هلا .وتصحيح بعض املؤلّفني لبعض رواايت أسباب النزول :ليس أكثر
تصحيحا اتّفاقيًّا قطعيًّا.
الظن عند من يركن نليه ،وليس
ً
من اجتهاد ،قد يفيد ّ
حيل القول يف أسباب نزول الكتابّ ،نال ابلرواية
قال الو ّ
احدي« :وال ّ
والسماع ،ممّن 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،
فكل أحد خيرتع لآلية سببًا ،وخيتلق نف ًكا و ً
مثّ قال« :و ّأما اليوم ّ
ملقيًا زمامه نىل ااجهالة ،غري مف ّكر يف الوعيد للجاهل بسبب اآلية»(.)2
حممد رشيد رضا« :ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول أ ّهنم
وقال ّ
يزقون الطائفة امللتئمة من الكالم
متفرقة ،مبا
ّ
اإلهلي ،وجيعلون القرآن عضني ّ
ّ
يف ّككون اآلايت ،ويفصلون بعضها من بعض ،ومبا يفصلون بني ااجمل املوةقة
ًّ
لكل آية من
لكل لملة سببًا
مستقال ،كما جيعلون ّ
يف اآلية الواحدة ،فيجعلون ّ
ًّ
مستقال .انظر هذه اآلايت جتد نعجازها
اآلايت الواردة يف مسألة واحدة سببًا
مهدت لألمر بتحويل القبلة ،ما يشعر به يف ضمن
يف بالغة األسلوب ،أن ّ
حكاية شبهة املعرتضني ،اليت ستقع منهم ،وبتوهني هذه الشبهة إبسنادها نىل
السفهاء من الناس ،ونيرادها جمملة ،وبوصلها ابلدليل على فسادها ،وبذكر
( )1أسباب نزول القرآن.36 :
( )2أسباب نزول القرآن.35 :
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هداية الصراط املستقيم ،الذي ال التواء فيه ،وال اعوجاج ،وال تفريط عند
األمة بدينها ،واعتداهلا يف لميع أمرها،
سالكيه ،وال نفراط ،وبذكر مكانة هذه ّ
وببيان احلكمة ،يف جعل القبلة األوىل قبلة ،مثّ التحويل عنها ،وابلتلطّف يف
افتتاان
عما سيكون ،من ارتداد بعض من ي ّدعون اإليان ،عن دينهم؛ ً
اإلخبارّ ،
حت ال يعظم
ابلتحويلً ،
وجهال ابألمر ،نذ أورد اخلرب ،يف سياق بيان احلكمة؛ ّ
النيب ،واملؤمنني ،وببيان أ ّن املسألة كبرية ،على غري املنعم عليهم،
وقعه ،على ّ
ابهلداية اإلهليّة ،اليت سبق ذكرها ،وهي اإليان الكامل ،مبعرفة دالئل املسائل،
وحكم األحكام ،مثّ بتبشري املؤمنني املهتدين ،الثابتني على اتّباع الرسول ،
ابلتحول
إباثبة هللا ّنايهم ،برأفته ورقمته ،وفضله ونحسانه .وبعد هذا كلّه أمره
ّ
أفيصح يف مثل هذا السياق -
أمرا صرحيًا ،كما سيأيت يف تفسري بقيّة اآلايت.
ّ
ً
نفك وةـقه ،وجيعل نـتـ ًفا ،نـتـ ًفا ،ويقال :ن ّن
املوةق بعض لمله وآايته ببعض  -أن ّ
كل لملة منه نزلت حلادةة حدةت ،أو كلمة قيلت ،ونن ّأدى ذلك نىل قلب
ّ
متأخرة يف النزول
آخرا ،واآلخر ّأوًال ،وجعل آايت التمهيد ّ
الوضع ،وجعل ّ
األول ً
عن آايت املقصد؟ أتسمح لنا اللغة والدين ،أبن جنعل القرآن عضني؛ ألجل
قوي ،حبسب ما عر من اتريخ
رواايت رويت ،ونن قيل :ن ّن نسناد بعضها ّ
الراوين؟!»(.)1
مفسرين ،بتطلّب أس ـباب ن ـزول
وقال ابن عاشور« :أول ـع كثيـ ـر مـن الـ ّ
آي القرآن ،وهي حوادث ،يروى أ ّن آايت  -من القرآن  -نزلت ألجلها؛ لبيان
حكمها ،أو حلكايتها ،أو ننكارها ،أو نـحو ذلك ،وأغربوا فـي ذلك ،وأكثروا،
كل آية  -من القرآن  -نزلت على
حتّـى كاد بعضهم ،أن يوهم الناس أ ّن ّ
( )1تفسري القرآن احلكيم.11/2 :
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سبب ،وحتّـى رفعوا الثقة ،بـما ذكروا .بيد أنـّا نـجد  -فـي بعض آي القرآن -
أسبااب،
نشارة نلـى األسباب ،اليت دعت نلـى نزولـها ،ونـجد  -لبعض اآلي ً -
ةبتت ابلنقل ،دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل ،فكان أمـ ـر أسباب نزول
غض النظر عنه  -ونرسال حبله
القرآن دائ ـًرا بني القصد ،واإلسرا  ،وكان يف ّ
على غاربه  -خطـ ـر عظيم ،فـي فه ـم القـ ـرآن .فذلك الذي دعان ـي ،نلـى خوض
هذا الغرض ،فـي مق ّدمات التفسيـ ـر؛ لظهـ ـور شـ ـ ـ ّدة الـحـاجة ،نلـى تـمحيصه،
فـي أة ـن ـ ـاء التفسي ـر ،ولالستغناء عن نعادة الكالم عليه ،عند عروض تلك
الـمسائل ،غيـر م ّدخر ما أراه  -فـي ذلك  -ر ًأاي ،يـجمع شتاتـها .وأان عاذر
الـمتق ّدمني ،الذين ألّف ـوا ،فـي أسـباب النزول  -فاستكثروا منها  -أب ّن كـ ـ ّل م ـن
التوسع فيه،
يتص ّدى لتأليف كتاب ،يف موضوع ،غيـر مشبع ،تـمتلكه مـحبّة ُّ
ينفك يس ـتزيد ،مـ ـن ملتقطاته؛ ليذكي قـبسـ ـه ،ويـم ّد نـفس ـ ـه ،فريضى بـمـ ـا
فال ّ
الصب ابلوعد ،ويقول" :زدنـي من حديثك ،اي سعد" .غيـر هيّاب
يـجـ ـد ،رضى
ّ
لعاذل ،وال متطلّب مع ـ ـذرة عـ ـاذر ،وكذلـك شـ ـ ـأن الول ـ ـع ،نذا امت ـلك القل ـب؛
مفسرين ،الذين تل ّقفوا الرواايت الضعيفة ،فأةبتوها،
ولكنـّي ال أعذر أساطني الـ ّ
كثريا من الناس أ ّن
فـي كتبهم ،ولـم ينبّهوا على مراتبهاّ ،قوة وضع ًفاّ ،
حت أومهوا ً
القرآن ال تنزل آايتهّ ،نال ألجل حوادث تدعو نليها ،وبئس هذا الوهم؛ فإ ّن
األمة ،يف أصنا الصالح ،فال يتوقّف
هاداي نىل ما به صالح ّ
القرآن جاء ً
نزوله على حدوث الـحوادث ،الداعية نلـى تشريع األحكام .نعم ن ّن العلماء
خيصص"ّ ،نال طائفة شاذّةّ ،ادعت
توجسوا منها ،فقالوا" :ن ّن سبب النزول ال ّ
ّ
عامة ،لما
التخصيص هبا ،ولو أ ّن أسباب النزول كانت كلّها متعلّقة آبايت ّ
أئمـة األصـ ـ ـ ـول ،حيـن قال ـ ـوا:
ضر على عمومها؛ نذ قـ ـ ـد أراحنا ّ
دخل من ذلك ّ
بااب كثرية ،رام رواتـها
لكن أس ـ ً
"العب ـــ رة بعموم اللفـ ـظ ،ال بـخصوص السبب" ،و ّ
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عام ،أو تقييد مطلق ،أو نلـجاء نىل مـحمل ،فتلك
تعييـن م ـراد ،من تـخصيص ّ
هي اليت قد تقف عرضة ،أمام معانـي التفسري ،قبل التنبيه على ضعفها ،أو
أتويلها»(.)1
صبحي الصاحل« :ولو استعرضنا نظائر هذه األخطاء التارخييّة ،اليت
وقال
ّ
قمال ،على أسباب النزول ،وأنطقت القرآن مبا مل ينطق ،لطال بنا
قملت ً
السر
االستعراض ،وامت ّد بنا التجوال ،ونّا ننتهزها فرصة؛ لنضع أيدينا على ّ
الكامن ،وراء هذه األخطاء ،فهو  -يف نظران  -ظ ُّن أكثر العلماء أن ال ب ّد
حت يف وقائع األمم املاضية ،اليت دفنت معها أسباهبا
لكل آية من سبب نزولّ ،
ّ
ونتائجها ،وطويت يف رموسها مق ّدماهتا وعواقبها؛ فإن كان لز ًاما التماس سبب
نزول هلا ،فليكن متعلّ ًقا ابألحياء ،على عهد الرسول الكرمي ،سواء أكانوا من
املؤمنني ،أم من املشركني ،أم من أهل الكتاب»(.)2
أيضا« :ونذا غضضنا النظر عن بعض هذا اخللط،
وقال
صبحي الصاحل ً
ّ
املفسرين ،إبدراج الوقائع املاضية ،يف أسباب
غري املقصود ،الناشئ من مبالغة ّ
النزول ،واجهنا عقبات أخرى ،يف صيغ الرواايت ،املتعلّقة هبذه األسباب،
نصا ،يف بيان سبب النزول ،يف لميع األحوال،
فليست عبارة الراوي الصحيحة ًّ
النص الواضح ،وفيها ما حيتمل السبب ،وسواه.)9(»...
بل فيها ّ

( )1تفسري التحرير والتنوير.16/1 :
( )2مباحث يف علوم القرآن.193 :
( )9مباحث يف علوم القرآن.112-111 :
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الفروق بيـن القرآن الكريم ،و أقوال الناسخ والـمنسوخ
ةبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآن الكرمي؛ بل ن ّن
ليست تلك األقوال بثابتة ً
أكثر تلك األقوال عند بعض املؤلّفني :متعارضة ،أو ضعيفة ،فال قيمة هلا.
وتصحيح بعض املؤلّفني لبعض األقوال  -يف النسخ  -قد يكون من
تصحيحا اتّفاقيًّا قطعيًّا ،فإ ّن اختال املؤلّفني
قبيل االجتهاد ،فهو ليس
ً
كل الوضوح.
القدامى  -يف مسألة النسخ ،ومواضعه ،ورواايته  -واضح ّ
ااجوزي« :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،
عام،
فاآلية عند هؤالء منسوخة آبية السيف .وفيه بع ٌد؛ أل ّن لفظ (الناس) ّ
فتخصيصه ابلك ّفار حيتاج نىل دليل»(.)1
أيضا« :زعم قوم ّأهنا منسوخة آبية السيف ،وليس
وقال ابن
ااجوزي ً
ّ
بصحيح؛ ألنّه مل أيمر ابلعفو ،مطل ًقا ،بل نىل غاية ،ومثل هذا ال يدخل يف
املنسوخ»(.)2
أيضا« :قال بعضهم :هذا يقتضي نوع مساهلة
وقال ابن
ااجوزي ً
ّ
الك ّفار ،مثّ نسخ آبية السيف .وهو بعيد؛ أل ّن من شرطها التنايف ،وال تنايف،
أيضا فإنّه خرب»(.)9
و ً
أبكف أهل الرسوخ.19 :
( )1املص ّفى
ّ
أبكف أهل الرسوخ.16-19 :
( )2املص ّفى
ّ
أبكف أهل الرسوخ.16 :
( )9املص ّفى
ّ
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أيضا« :قيل :املراد ابآلية اتّقاء املشركني أن يوقعوا فتنة،
وقال ابن
ااجوزي ً
ّ
أو ما يوجب القتل ،فالفرقة ،مثّ نسخ ذلك آبية السيف .وليس هذا بشيء،
ونّا املراد جواز تقواهم ،نذا أكرهوا املؤمنني على الكفر ابلقول ،الذي ال يعتقد،
وهذا احلكم ابق غري منسوخ»(.)1
ازي« :املسألة الثانية :قال بعضهم :هذه اآلية منسوخة
وقال الفخر الر ّ
آبية 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
افعا لشيء من مدلوالت هذه اآلية ،فلم حيصل النسخ فيه»(.)9
وجوب املقاتلة ر ً
الكليب :هذه اآلية منسوخة آبية
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 ّ
نسخ بسنّة ،بال قرآن»(.)9
أبكف أهل الرسوخ.22 :
( )1املص ّفى
ّ
( )2األنعام.31 :
( )9التفسري الكبري.51/19 :
( )1التفسري الكبري.141/18 :
( )9جمموعة الفتاوى.215/24 :
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املفسرين يقول :هذه اآلية منسوخة آبية
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وبعض ّ
يتوجه نن كان يف اآلية النهي عن القتال ،فيكون هذا النهي
السيف ،وهذا ّ
تتعرض لذلك هنا،
ً
منسوخا ،ليس لميع أنواع الصرب منسوخة؛ كيف ،واآلية لـم ّ
ال بنفي ،وال نةبات؟! بل الصرب واجب حلكم هللا ،ما زال واجبًا ،ونذا أمر
أيضا أن يصرب حلكم هللا ،فإنّه يبتلى من قتاهلم مبا هو أعظم من
اباجهاد ،فعليه ً
كالمهم ،كما ابتلي به يوم أحد واخلندق ،وعليه حينئذ أن يصرب ويفعل ما أمر
به من ااجهاد»(.)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 آبية
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
نص
حمض ،فال نسخ يف السورة ،وال ختصيص ،بل هي حمكمة ،عمومها ّ
حمفوظ ،وهي من السور اليت يستحيل دخول النسخ يف مضموهنا ،فإ ّن أحكام
التوحيد  -اليت اتّفقت عليه دعوة الرسل  -يستحيل دخول النسخ فيه»(.)9
الشاطيب« :ووجه آخر ،وهو أ ّن األحكام نذا ةبتت على املكلف؛
وقال
ّ
فادعاء النسخ فيها ال يكونّ ،نال أبمر حمقق؛ أل ّن ةبوهتا على املكلف ّأوًال
ّ
حمقق؛ فرفعها بعد العلم بثبوهتا ال يكونّ ،نال مبعلوم حمقق ،ولذلك ألمع احمل ّققون
( )1جمموعة الفتاوى.139/5 :
( )2جمموعة الفتاوى.926/21 :
( )9بدائع الفوائد.215-218/1 :
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رفع للمقطوع به
على أ ّن خرب الواحد ال ينسخ القرآن ،وال اخلرب املتواتر؛ ألنّه ٌ
ابملظنون؛ فاقتضى هذا أ ّن ما كان من األحكام امل ّكيّة يدعي( )1نسخه،
ال ينبغي قبول تلك الدعوى فيهّ ،نال مع قاطع ابلنسخ ،حبيث ال يكن ااجمع
بني الدليلني ،وال دعوى اإلحكام فيهما ...وهكذا يقال يف سائر األحكام
م ّكيّة كانت ،أو مدنيّة»(.)2
كشي« :وبـهذا التحقي ـق تبيـّن ضع ـف م ـ ـا لـهـ ـ ـج ب ـ ـه كثي ـ ـر ،م ـ ـن
وقال الزر ّ
مفسرين  -يف اآلايت اآلمرة ابلتخفيف ّ -أهنا منسوخة آبية السيف ،وليست
الـ ّ
كل أمر ورد جيب امتثاله ،يف وقت ما،
كذلك ،بل هي من الـمْنســإ ،مبعىن أ ّن ّ
لعلّة توجب ذلك احلكم ،مثّ ينتقل ابنتقال تلك العلّة ،نىل حكم آخر ،وليس
أبدا»(.)9
حت ال جيوز امتثاله ً
بنسخ ،نّا النسخ اإلزالةّ ،
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 ،فـي
علما ابلنسخ ،علم أ ّن غالب
الـجهاد ونـحوه ،و ّأما غي ـر ذلك ،فمن تـح ّقق ً
ذلك ،من الـمْنسإ ،ومنه مـ ـا يرجع لبيان الـحكم الـمجم ـل ،كالس ـبي ـل فـي حـ ـ ّق
كل ما يف القرآن ،مـ ّما ي ّدعى نسخه ابلسنّة -
اآلتية ابلفاحشة ،فبيّنته السنّة ،و ّ
عند من يراه  -فهو بيـ ـان لـحك ـم القرآن ،وقال سبحانه﴿ :وأنْـزلْنا نلْيك ال ّذ ْكر

( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :يدعى).
( )2املوافقات.914-993/9 :
( )9الربهان يف علوم القرآن.12/2 :
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()1
املفسرين ،فليس بنسخ؛
من
كثري
ه
ظن
ما
على
،
ابلقرآن
ا
أم
و
،
لتـبـ ّني للناس﴾
ّ
ّ
ّ
ونّا هو نسأ( ،)2وأتخري ،أو مـجمل أ ّخر بيانه ،لوقت احلاجة ،أو خطاب قد
عام
حال بينه ،وبني ّأوله خطاب غريه ،أو خمصوص من عموم ،أو حكم ّ
خاص ،أو لـمداخلة معىن ،فـي معىن .وأنواع اخلطاب كثرية ،فظنّوا ذلك
لـ ّ
نسخا ،وليس به ،وأنّه الكتاب املهيمن على غريه ،وهو يف نفسه متعاضد ،وقد
ً
توىل هللا حفظه»(.)9
ّ
لكن نساءة األدب ًّ
جسدت،
وقال
صبحي الصاحلّ « :
حقا  -مع هللا  -تـ ّ
ّ
فـي تساهل أصحاب النسخ ،فـي اإلكثار ،من القول ابلناسخ واملنسوخ ،رغـ ـم
علمهم اليقينـ ّي ،أب ّن ما يواجهونه ،ابلبحـ ـث ،والتأويل :ه ـو نلـى اإلنس ـ ـاء أق ـرب،
وبـه ألصق .فقد سلكوا فـي الـمنسوخ ما أمر به؛ لسبب ،ةـ ّم زال سـ ـببه،
كاألمـ ـ ـر حني الضعف ،والقلّة ،ابلصبـر ،وابلـمغفـرة ،للذين يرجـ ـون لقاء هللا(،)1
ةـ ّم نسخه آبية السيف ،وليس هذا من النسخ ،فـي شيء؛ وننـّما هو ضرب من
سء ،وأتخيـر البيان ،نلـى وقت الـحاجة»(.)9
الن ْ
ايل« :والزعـ ـم أب ّن ( )124آي ـة  -م ـ ـن آي ـ ـات الدعوة -
وقال ّ
حممد الغز ّ
نسخت ،آبية السيف :هو حـماقة غريبة ،دلّت على أ ّن الـجماهري الـمسلمة -
العلمي ،يف حضارتنا  -جهلوا القرآن ،ونسوا هبذا
العقلي ،أو
فـي ّأايم التخلّف
ّ
ّ

( )1النحل.11 :
سء) ،هبمزة على السطر ،بال ألف؛ لسكون ما قبلها.
( )2كذا يف املطبوع ،والصواب( :ن ْ
( )9الربهان يف علوم القرآن.11-19/2 :
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :ال يرجون) .قال تعاىل﴿ :ق ْل للذين آمنوا يـ ْغفروا للذين ال
يـ ْرجون أايم اَّلل لي ْجزي قـ ْوًما مبا كانوا يكْسبون﴾[ .ااجاةية.]11 :
( )9مباحث يف علوم القرآن.263 :
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حركون الدعوة ،وكيف يضعون نـماذج
الـجهل كيف يدعون نىل هللا ،وكيف يـ ّ
لعل هذا من أسباب فشل الدعوة اإلسالميّة،
حسنة ،للعرض الـحسن ..و ّ
ووقو هذه الدعوة  -يف ّأايم كثرية  -عن أداء رسالتها ،ظن أ ّن السيف هو
فقصة النسخ  -أو
الذي ّ
يؤدي واجب التبليغ! وهذا ابطل ،ابتّفاق العقالءّ .
احلكم بتحنيط بعض اآلايت ،فهي موجودة ،ولكن ال تعمل  -هذا ابطل،
أبدا آية ،يـمكن أن يقالّ :نهنا عطّلت ،عن العمل ،وحكم
وليس يف القرآن ً
لكن الـحكيم هو الذي
كل آية يـمكن أن تعملّ ،
عليها ابلـموت ..هذا ابطلّ ..
يعر الظرو  ،التـي يـمكن أن تعمل فيها اآلية ،وبذلك توزع آايت القرآن،
على أحوال البش ـر ،ابلـحكمة ،والـموعظة الـحسنة»(.)1
ملي« :بعد مراجعة مئات املراجع املعتمدة ،من تفاسري
وقال مصطفى الز ّ
القرآن ،واحلديث الشريف ،وشروحه ،وكتب أصول الفقه ،واملؤلّفات القدية
دليال قطعيًّا  -من آية قرآنيّة ،أو سنّة
واحلديثة ،بشأن النسخ يف القرآن :مل أجد ً
نبويّة متواترة ،أو نلماع الصحابة ،أو أقوال كتّاب الوحي ،البالغ عددهم أكثر
يدل على نسخ آية معيّنة آبية أخرى ،أو بسنّة متواترة.
من أربعني صحابيًّا ّ -
دليال ظنّـيًّا خمتل ًفا فيه ،مستنت ًجا من أخبار
فكل ما كتب  -وقيل  -ليس ّنال ً
ّ
اآلحاد ،أو االجتهادات الشخصيّة ،أو الدالالت الظنّـيّة للنصوص .فقد ألمع
علماء اإلسالم  -قديًا وحديثًا  -على أ ّن ما ةبت ابليقني ال يزول ّنال ابليقني.
وهناك أسباب أخرى كثرية ،أييت بيانـها ،وتفصيلها ،ودعمها ،أبدلّة نقليّة،
العلي العظيم.)2(»...
وعقليّة ،إبذن ّ
( )1كيف نتعامل مع القرآن.51 :
( )2التبيان لرفع غموض النسخ يف القرآن.16-19 :
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أيضا« :وعدد اآلايت الـمنسوخة ،فـي الـحكم،
ملي ً
وقال مصطفى الز ّ
ااجوزي،
دون التالوة ،وهي تقرأ فـي الـمصاحف )218( :آية ،عند ابن
ّ
النحاس،
و( )219آية ،عند ابن سالمة ،و( )191آية ،عند أبـي جعفر ّ
ورد
البغدادي .وحصرها
و( )66آية ،عند عبد القاهر
السيوطي ،يف ( )24آيةّ ،
ّ
ّ
اخلضري" ،وأةبت عدم نسخ آية واحدة،
حممد
عليه العالـم
األصويل" ،الشيخ ّ
ّ
ّ
منها ،وحصرها مصطفى زيد ،فـي خـمس آايت ،وأةبت األستاذ "موسى جواد
صحة نسخ تلك اآلايت الـخمس .وقـ ـد أةبتنا  -ابألدلّـة العقليّة،
عفانة" عدم ّ
والنقليّة ،فـي ك ـت ـابن ـا" :التبي ـ ـان لرف ـ ـع غموض النس ـ ـخ فـي الق ـ ـرآن"  -عدم
وج ـ ـود آيـ ـة قرآنيّة ،واح ـ ـدة ،منسوخة ،فـي القرآن الكرمي»(.)1

( )1أصول الفقه يف نسيجه ااجديد.194-123 :
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ّ
مك ّي والـ ّ
مدني
الفروق بيـن القرآن الكريم ،ورو ايات الـ
ةبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآن الكرمي؛ وليست
ليست تلك الرواايت بثابتةً ،
كل آراء املؤلّفني يف هذه املسألة صحيحة قطعيّة ،بل هي اجتهادات ،قد
ّ
يصيب أصحاهبا ،وقد خيطئون ،ونن كانت يف عمومها صحيحة.
قال أبو بكر الباقالينّ« :ونذا كان ذلك كذلك ،وكنّا ال نعتقد مع هذه
ااجملة أ ّن الرسول قد نص لصحابته على ما نزل عليه من القرآن ّأوًال ،وما نزل
ظاهرا
آخرا ،وعلى لميع م ّكيّه ،وسائر مدنيّه ،وال كان منه ٌ
قول يف ذلكً ،
منه ً
أيضا من
األمة حفظه ،والتديُّن به ،وال جعله ً
جليًّا ،ال حيتمل التأويل ،وال ألزم ّ
نوافل دينهم ،كما أنّه ألزمهم نظْم سور القرآن ،وترتيب كلماته وحروفه ،على
وجه خمصوص ،وح ّد مرسوم ،أخذ عليهم لزومه ،ومنعهم من تغيريه ،والعدول
عنه :لـم جيب أن يظهر وينتشر نقل ذلك عنه ،وكيف جيب نقل ما مل يكن ،وما
فضال عن وجوب ظهوره ،وانتشاره! ونذا كان ذلك
ال أصل له ،واإلخبار بهً ،
توهـمتموه .فإن قالوا :ما
كذلك ،فقد ابن سقوط ما سألتم عنه ،وزوال ما ّ
الدليل على أنّه لـم يكن من الرسول نص على ذكر ّأول ما أنزل عليه من
األمة ع ْلم ذلك ،وي ْدعهم
القرآن ،وعلى آخره ،وعلى م ّكيّه ومدنيّه ،وأنّه لـم يلزم ّ
نصه ،على ترتيب آايت السور ،وكلماهتا ،ونلزامهم العلم
نىل معرفته ،حسب ّ
هبا ،ولزوم املنهج الذي شرعه ،ونص عليه يف تالوهتا؟ قيل هلم :الدليل على
نصه على األمرين قد وقع سواءً ،وفرضه
ذلك أنّه لو كان كما ت ّدعون ،وكان ّ
مستقر العادة نقل
معتدال ،لوجب يف
حصوال
األمة قد حصل
متماةال ً
ً
ً
هلما على ّ
ّ
األمة له ،وعلمهم به ،وأتةيم من خالف املنصوص عليه،
ذلك ،وظهوره ،وحفظ ّ
يف ذلك ،وختطئة من عدل عن الواجب ،عن معرفة ما فرض العلم به ،وجيري
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أمرهم يف ذلك وختطئته على حسب ما جرى أمرهم عليه ،من حفظ للقرآن
نفسه ،ومعرفة نظمه ،وترتيب آايته وكلماته ،وعلى وجه ما أوجب حفظهم
ومتأخًرا ،وما يفعل منها يف
لرتتيب صلواهتم ،وما جيب أن يكون متق ّد ًما منها
ّ
النهار دون الليل ،ويف الليل دون النهار ،وغري ذلك من فرائض دينهم الواجبة
ذائعا .ول ّما لـم يكن ذلك
عليهم ،واليت وقع ُّ
النص هلم عليها ً
شائعا ً
وقوعا ً
كذلك ،ولـم ي ّدع أح ٌد من أهل العلم أ ّن رسول هللا  كان قد نص على ذكر
ظاهرا فـ ْرض علمه ،ولـم يكن
ّأول ما أنزل عليه من القرآن وآخرهًّ ،
نصا جليًّاً ،
األمة وخلفها اختال يف أ ّن العلم بذلك ليس من فرائض الدين،
بني سلف ّ
وأنّه ممّا يسع اإلبطاء عن علمه ،والسؤال عنه ،وال أيمث التارك للنظر فيه ،نذا قرأ
يغريه عن نظمه ،ولـم يزد فيه ،ولـم ينقص منه :علم هبذه
القرآن على وجهه ،ولـم ّ
نص من الرسول ،قاطع على ّأول ما أنزل عليه ،من ذلك ،وآخره،
ااجملة أنّه ال ّ
وعلى تفصيل م ّكيّه ،ومدنيّه ،ونذا ةبت ذلك ،بطل ما حاولتموه .وممّا ُّ
يدل
صحة ما قلناه أ ّن املختلفني يف ذلك  -من الصحابة  -ال يرون
ً
أيضا على ّ
اختالفهم فيه عن رسول هللا  ،بل نّا خيربون بذلك عن أنفسهم ،وما ّأداهم
نليه اجتهادهم ،واستداللـهم ،بظاهر األم ـر؛ ونن روى بعضهم يف ذلك ،عن
وقصةً للتأويل
قاطعا ،ونّا حيكى عنه ً
النيب  شيئًا ،لـم يروه ًّ
قوال ً
حمتمالّ ،
نصا ً
ّ
يق ،وليس جيب اتّفاقهم على ما هذه سبيله ،وال أن
سبيل وطر ٌ
والظنون ،عليها ٌ
منتشرا ،نذا
ظاهرا ً
يكون نقلهم لما مسعوه منه ،يف هذا الباب من الكالم احملتمل ً
احلجة ،وال هو ممّا أراد
كان لـم يقع من الرسول ً
وقوعا معلنًا ،حبضرة من تقوم به ّ
وقصد  -وقت قوله ذلك للواحد واالةنني  -أن يذاع عنه ،وينتشر من قبله،
احلجة إبظهاره ،ونذا كان ذلك
يكرره ّ
ّ
ويردده ،ويقصد نذاعته ونقامة ّ
حت ّ
كذلك ،لـم جيب شيء ممّا قلتموه .وقد اختلف الصحابة ،ومن بعدهم ،يف ّأول
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ت يف ذلك رواايت ،كلّها حمتملة للتأويل»(.)1
ما أنزل من القرآن ،وآخره .وروي ْ
نظر ،فإ ّن
كشي« :وهذا القول ،نن أخذ على نطالقه ،ففيه ٌ
وقال الزر ّ
سورة البقرة مدنيّة ،وفيها﴿ :اي أيـُّها الناس ْاعبدوا ربكم﴾( ،)2وفيها﴿ :اي أيـُّها
الناس كلوا مما يف ْاأل ْرض حالًال طيّبًا﴾( .)9وسورة النساء مدنيّة ،وفيها﴿ :اي
أيـُّها الناس اتـقوا ربكم﴾( ،)1وفيها﴿ :ن ْن يشأْ ي ْذهْبك ْم أيـُّها الناس﴾( .)9وسورة
اسجدوا﴾( .)6فإن أراد
حج م ّكيّة ،وفيها﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا ْاركعوا و ْ
الـ ّ
مفسرون أ ّن الغالب ذلك ،فهو صحيح؛ ولذا قال م ّكي( :)8هذا ننـّما هو فـي
الـ ّ
بعام ،وفـي كثيـر من السور الـم ّكيّة﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا﴾.
األكثر ،وليس ّ
انتهى»(.)5

( )1االنتصار للقرآن ،293-298/1 :وانظر :الربهان يف علوم القرآن.132-131/1 :
( )2البقرة.21 :
( )9البقرة.165 :
( )1النساء.1 :
( )9النساء.199 :
احلج.88 :
(ّ )6
( )8انظر :اهلداية نىل بلوغ النهاية.152/1 :
( )5الربهان يف علوم القرآن.131-134/1 :
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ّ
الفروق بيـن القرآن الكريم ،وآراء بعض الـمؤلفين فـي اإلعجاز
لكن آراء
ال خيتلف اةنان من املسلمني ،يف وجود أصل اإلعجاز؛ و ّ
ةبوات قطعيًّا ،كثبوت
حمل اتّفاق؛ فليست بثابتة ً
املؤلّفني يف اإلعجاز ليست كلّها ّ
ألهنا عبارة عن اجتهادات ،قد يصيب أصحاهبا ،وقد خيطئون،
القرآن الكرمي؛ ّ
التمحل ،واالتّكاء على الظنون.
وال سيّما عند التكلُّف و ُّ
العلمي يف احلقيقة ال ننكره ،ال ننكر 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 كأنّه كتاب رايضة ،وهذا خطأ .فنقول :ن ّن
العلميّ ،
ّ
املغاالة يف نةبات اإلعجاز
العلمي ال تنبغي؛ أل ّن هذه قد تكون مبنيّة على
ّ
نظرّايت ،والنظرّايت ختتلف ،فإذا جعلنا القرآن ًّ
تبني
داال على هذه النظريّة ،مثّ ّ
بعد أ ّن هذه النظريّة خطأ ،معىن ذلك أ ّن داللة القرآن صارت خاطئة ،وهذه
مسألة خطرية جدًّا»(.)1
حممد قطب« :هذا ،ويف القرآن نشارات كونيّة ،وعلميّة كثرية ،منها
وقال ّ
حت اليوم ،وهي تثبت بدليل
ما كشف عنه العلم ،ومنها ما لـم يكشف عنهّ ،
قاطع أ ّن هذا القرآن ،من عند هللا العليم احلكيم ،وأنّه ما كان يتأتّى لبشر أن
ينطق به ،من عند نفسه؛ ولكنّا ال حنتاج أن جنري ،وراء الكشو العلميّة،
العلمي للقرآن،
الهثيـن ،كما يصنع بعض الكتّاب الـمحدةني؛ إلةبات اإلعجاز
ّ
جديدا ،قـالوا :لقـ ـد تـح ّدث الق ـرآن عنه ،مـن قـب ـل!
فكلّما كش ـ ـف العل ـم كش ًفا ً
ال نـحتاج أن نصنع ذلك؛ أل ّن هذه الكشو ذاهتا ما زالت ،يف مرحلة
حممد بن صاحل العثيمني.25/26 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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اإلةبات ،وكثري منها لـم يصبـح بعد حقيقةً علميّةً هنائيّةً .فال جيوز أن نربط
تفسريان لإلشارات الكونيّة ،يف القرآن ،هبذه النظرّايت املتقلّبة ،اليت قد يثبت
خطؤها ،يف الغد؛ وأل ّن دالئل اإلعجاز يف القرآن ،من الكثرة والثبوت والقطع،
حبيث ال حنتاج نىل الركض وراء هذه النظرّايت ،كأنّنا ما زلنا يف حاجة نىل مزيد
من اإلةبات! ويكفينا ًّ
جدا ما أةبته العلم على أنّه حقائق هنائيّة ،بل نشارة
واحدة تكفي إلةبات اإلعجاز»(.)1

( )1ركائز اإليان.989 :
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ّ
ّ
النبوية ،واألحاديث
الفروق بيـن السنة
كل األحاديث الـمرويّة  -الـمنسوبة نلـى النب ّـي  - صحيحة،
ليست ّ
وال سيّما (األحاديث الـموضوعة) .وليس تصحيح بعض الـمؤلّفني ،لبعض
القطعي.
فاقي
ّ
األحاديث الـمنسوبة نلـى النب ّـي  :من قبيل التصحيح االتّ ّ
صححها
فثمة أحاديث كثرية ،اختلفوا يف تصحيحها ،ومثّة أحاديث ّ
ّ
وصححها آخرون برواية مغايرة ،بزايدة أو بنقيصة ،أو بتبديل.
بعضهم بروايةّ ،
دليال على أنّه مقطوع به ،يف نفس األمر.
وليس تصحيح احلديث ً
ونايي  -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 األوصا احرتاز عن املرسل ،واملنقطع،
واملعضل ،والشاذّ ،وما فيه علّة قادحة ،وما يف راويه نوع جرح .وهذه أنواع أييت
ابلصحة،
ذكرها ،نن شاء هللا تبارك وتعاىل .فهذا هو احلديث الذي حيكم له
ّ
صحة بعض األحاديث؛
بال خال بني أهل احلديث .وقد خيتلفون يف ّ
الختالفهم يف وجود هذه األوصا فيه ،أو الختالفهم يف اشرتاط بعض هذه
األوصا  ،كما يف املرسل .ومت قالوا :هذا حديث صحيح ،فمعناه :أنّه اتّصل
مقطوعا به يف
سنده مع سائر األوصا املذكورة ،وليس من شرطه أن يكون
ً
نفس األمر ،نذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ،وليس من األخبار اليت ألمعت
األمة على تل ّقيها ابلقبول»(.)1
ّ
( )1معرفة أنواع علوم احلديث.54-83 :
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كل واد،
كل اند ،ويف ّ
وقد انتشرت األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف ّ
وغفل عن بطالهنا  -أو تغافل  -الكثريون ،فكانت هذه الغفلة ،وذاك التغافل
احلق ،واإلعراض عن هداية القرآن الكرمي.
سببني من أسباب االحنرا عن ّ
أئمة السلف يعرفون صحيح املنقول
قال ابن
ااجوزي« :وقد كان لماهري ّ
ّ
من سقيمه ،ومعلوله من سليمه ،مثّ يستخرجون حكمه ،ويستنبطون علمه ،مثّ
طالت طريق البحث على من بعدهم ،فقلّدوهم فيما نقلوا ،وأخذوا عنهم
يفرقون بني
ما ه ّذبوا ،فكان األمر
ً
متحامال ،نىل أن آلت احلال نىل خلف ،ال ّ
نسرا من ظليم ،وال أيخذون الشيء من معدنه،
صحيح وسقيم ،وال يعرفون ً
فالفقيه منهم يقلّد التعليق يف خرب ما غرب خربه ،واملتعبّد ينصب ألجل حديث
القاص يروي للعو ّام األحاديث املنكرة ،ويذكر هلم ما لو
ال يدري من سطّره ،و ّ
شم ريح العلم ما ذكره ،فخرج العو ّام من عنده يتدارسون الباطل ،فإذا أنكر
ّ
القصاص
عليهم عامل ،قالوا :قد مسعنا هذا بـ(أخربان) ،و(ح ّدةنا) ،فكم قد أفسد ّ
اصفر اباجوع ،وكم هائم على
من اخللق ابألحاديث املوضوعة ،كم من لون قد ّ
زعما منه
وجهه ابلسياحة ،وكم مانع نفسه ما قد أبيح ،وكم اترك رواية العلم ً
حي ،وكم
خمالفة النفس ،يف هواها ،يف ذلك ،وكم موتـم أوالده ُّ
ابلتزهد ،وهو ّ
معرض عن زوجته ،ال يوفّيها ح ّقها ،فهي ال ّأمي ،وال ذات بعل»(.)1
شر األحاديث الضعيفة،
وقال ابن الصالح« :اعلم أ ّن احلديث املوضوع ّ
أي معىن كانّ ،نال مقرو ًان ببيان وضعه»(.)2
حتل روايته ألحد ،علم حاله ،يف ّ
وال ّ
أيضا« :فقد تع ّذر  -يف هذه األعصار  -االستقالل
وقال ابن الصالح ً
( )1املوضوعات.5/1 :
( )2معرفة أنواع علوم احلديث.241 :
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مبجرد اعتبار األسانيد؛ ألنّه ما من نسناد ،من ذلكّ ،نال وجتد
إبدراك الصحيحّ ،
عما يشرتط يف
فـي رجاله من اعتمد ،فـي روايته ،على ما يف كتابه ،عرًّاي ّ
الصحيح ،من احلفظ ،والضبط ،واإلتقان .فآل األمر نذن  -يف معرفة الصحيح
أئمة احلديث ،يف تصانيفهم املعتمدة
واحلسن  -نىل االعتماد على ما نص عليه ّ
املشهورة ،اليت يؤمن فيها  -لشهرهتا  -من التغيري والتحريف»(.)1
وقال ابن تيميّة« :ولـهذا تنازع الـحافظ أبو العالء الـهمدانـ ّي ،والشيخ
وزي :هـل فـي الـمسند حديث موضـوع؟ فأنك ـر الـحافـظ
أبـو الف ـرج ابن الـج ـ ّ
أبو العالء أن يكون فـي الـمسند حديث موضوع ،وأةبت ذلك أبو الفرج ،وبي ـن
أ ّن فيه أحاديث ،قد علم ّأهنا ابطلة؛ وال منافاة بني القولني؛ فإ ّن املوضوع يف
اصطالح أيب الفرج :هو الذي قام دليل على أنّه ابطل ،ونن كان الـمح ّدث به
يتعمد الكذب ،بل غلط فيه؛ ولـهذا روى فـي كتابه ،فـي املوضوعات:
لـم ّ
أحاديث كثرية ،من هذا النوع ،وقد انزعه طائفة من العلماء يف كثري مـ ّما ذكره،
لكن
وقالوا :ننّه ليس مـ ّما يقوم دليل على أنّه ابطل ،بل بيّنوا ةبوت بعض ذلكّ ،
الغالب على ما ذكره فـي املوضوعات أنّه ابطل ،ابتّفاق العلماء»(.)2
وقال
األئمة ،على التشديد ،فـي أحاديث
الذهيب« :قلت :لـهذا أكثر ّ
ّ
رخص  -فـي الفضائل والرقائق ،فيقبلون
كل التـ ُّ
األحكام ،والتـرخيص ً
قليال  -ال ّ
فـي ذلـك مـ ـا ضعف نسـنـاده ،ال مـ ـا اتُّـه ـم رواته ،فإ ّن األحاديـث الـموضوعة -
واألحاديـث الشديدة الوه ـن  -ال يلتفتون نليـها ،ب ـل يروونـها؛ للتحذيـ ـر منها،
السنة ،خائن
والـهتك لـحالـها ،فمن دلسها ،أو غطّى تبيانـها ،فهو جان على ُّ
( )1معرفة أنواع علوم احلديث.59 :
( )2جمموعة الفتاوى.185/1 :
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هلل ،ورسوله .فإن كان يـجهل ذلك ،فقد يعذر ابلـجهل ،ولكن ،سلوا أهل
الذكر ،نن كنتم ال تعلمون»(.)1
أيضا« :وما أبو نـعيم مبتّـهم ،بل هو صدوق ،عالـم بـهذا
وقال
الذهيب ً
ّ
الفن ،ما أعلم له ذنبًا  -وهللا يعفو عنه  -أعظم من روايته لألحاديث
ّ
املوضوعة ،يف تواليفه ،ةـ ّم يسكت عن توهيتها»(.)2

( )1سري أعالم النبالء.924/5 :
( )2سري أعالم النبالء.161/18 :
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ّ
ّ
النبوية ،وشروح الحديث
الفروق بيـن السنة
اخلاصة ابألحاديث :صحيحة ،وال سيّما شروح
كل الشروح
ّ
ليست ّ
فإهنم قصدوا نىل شرح األحاديث الصحيحة ،وغري الصحيحة ،بطريقة
الغالة؛ ّ
حتريفيّة؛ لتكون على وفق أهوائهم.
حت عند غري الغالة؛ أل ّن الشرح
كثرياّ ،
واالختال يف الشروح حاصل ً
ليس أكثر من اجتهاد الشارح ،لفهم احلديث ،وبيان املراد منه.
ةبوات قطعيًّا،
والفرق كبري ،بني كالم النبـ ّي  ،الذي ةبت صدوره منهً ،
حت نذا كان عال ًما من العلماء الصاحلني.
وبني كالم الشارحّ ،
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 لـم يكن عمدهتم يف نفس األمر
ّ
حيتجون هبا ،واليت ختالفهم ّ
أصال»(.)2
نص ً
اتّباع ّ

( )1جمموعة الفتاوى.131/19 :
( )2جمموعة الفتاوى.214/18 :
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ّ
ّ
النبوية ،ومباحث علوم الحديث
الفروق بيـن السنة
كل مباحـث (علوم الـحديث) :صحيحة اثبتة قطعيّة ،وال سيّما
ليست ّ
تلك (الـمباحث الـخالفيّة) ،اليت امتألت هبا الـمؤلفات الـحديثيّة.
فقد اختلف الـمؤلّفون ،فـي مباحث كثيـرة ،من (علوم الـحديث) ،أبرزها:
()2
()1
صحة الـحديث
و
،
ن
ع
ـ
ن
ع
م
ـ
ال
حديث
ـ
ال
ة
صح
و
،
صحة الـحديث الـمعلق
ْ
ّ
ّ
ّ
()9
صحة الـحديث الـمرسل(.)1
و
،
الـمؤنـ ـن
ّ
واختلفوا فـي الـجرح والتعديل ،واختلفوا فـي تقديـم أحدمها على اآلخر،
عند اجتماعهما ،يف راو واحد( .)9واختلفوا يف قبول رواية الـمدلّس( ،)6ويف قبول
رواية جمهول احلال( ،)8ويف قبول رواية الـمبتدع( .)5واختلفوا يف بعض طرق
التحمل ،كالوجادة ،والـمناولة(.)3
ُّ
كبريا ،فـي اختال الـمؤلّفني ،فـي
أةرا ً
وال ريب فـي أ ّن لـهذه االختالفات ً
تصحيح األحاديث ،وفـي تضعيفها.
( )1انظر :نزهة النظر.144-33 :
( )2انظر :نزهة النظر ،193-195 :وقواعد التحديث.183 :
( )9انظر :قواعد التحديث ،154 :وشرح املنظومة البيقونيّة.82 :
( )1انظر :نزهة النظر.142-141 :
( )9انظر :قواعد التحديث ،154 :وشرح املنظومة البيقونيّة.82 :
( )6انظر :نزهة النظر.149-141 :
( )8انظر :نزهة النظر.126 :
( )5انظر :نزهة النظر.125-128 :
( )3نزهة النظر.161-193 :
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دية ،واآلراء َ
الشرعية َ
الع َق ّ
الع َق ّ
ّ
دية
الفروق بيـن األحكام
كل اآلراء العقديّة صحيحة ،وال سيّما آراء الغالة.
ليست ّ
قال ابن تيميّة« :فكثري من أتباع املتكلّمة واملتفلسفة  -بل وبعض
املتصوفة ،بل وبعض أتباع امللوك والقضاة  -يقبل قول متبوعه فيما
املتف ّقهة و ّ
خيرب به ،من االعتقادات اخلربيّة ،ومن تصحيح بعض املقاالت ،ونفساد بعضها،
وذم بعض ،بال سلطان من هللا»(.)1
ومدح بعضها ،وبعض القائلنيّ ،
أيضا« :وهللا قد أمر ابلنظر ،واالعتبار ،و ُّ
التفكر ،والتدبُّر،
وقال ابن تيميّة ً
أئمة السنّة ،وعلمائها:
فـي غري آية ،وال يعر عن أحد ،من سلف ّ
األمة ،وال ّ
أنّه أنكر ذلك ،بل كلّهم متّفقون على األمر ،مبا جاءت به الشريعة ،من النظر،
و ُّ
التفكر ،واالعتبار ،والتدبُّر ،وغري ذلك ،ولكن وقع اشتـراك فـي لفظ "النظر"،
و"االستدالل" ،ولفظ "الكالم"؛ فإ ّهنم أنكروا ما ابتدعه املتكلّمون ،من ابطل
نظرهم ،وكالمهم ،واستدالهلم؛ فاعتقدوا أ ّن ننكار هذا مستلزم إلنكار جنس
سمي ما وضعه:
النظر ،واالستدالل .وهذا كما أ ّن طائفة من أهل الكالم ي ّ
سمى به فيه من فساد الدين ما هللا به
"أصول الدين" وهذا اسم عظيم ،والـم ّ
احلق والسنّة ذلك ،قال الـمبطل :قد أنكروا أصول الدين.
عليم .فإذا أنكر أهل ّ
سمى أصول الدين ،ونّا أنكروا ما مسّاه هذا:
وهم لـم ينكروا ما
ّ
يستحق أن ي ّ
"أصول الدين" ،وهي أمساء مسّوها هم وآابؤهم أبمساء ،ما أنزل هللا هبا من
سلطان ،فالدين ما شرعه هللا ورسوله ،وقد بني أصوله وفروعه ،ومن احملال أن
يكون الرسول قد بني فروع الدين ،دون أصوله .كما قد بيّنا هذا ،فـي غيـر هذا
( )1جمموعة الفتاوى.86/1 :
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الـموضع؛ فهكذا لفـظ "النظـ ـر" ،و"االعتبـار" ،و"االستدالل" .وعـ ّامة هذه
الضالالت ،نّا تطرق من لـم يعتصم ابلكتاب والسنّة»(.)1
الكالمي ،الذي اثر بني علماء
وقال سيّد قطب« :وما كان الـجدل
ّ
الـمسلمني ،حول هذه التعبريات القرآنيّةّ ،نال آفة من آفات الفلسفة اإلغريقيّة،
والـمباحث الالهوتيّة ،عند اليهود والنصارى ،عند خمالطتها للعقليّة العربيّة
الصافية ،وللعقليّة اإلسالميّة الناصعة ..وما كان لنا  -نـحن اليوم  -أن نقع ،يف
هذه اآلفة ،فنفسد لمال العقيدة ،ولمال القرآن ،بقضااي علم الكالم!!»(.)2

( )1جمموعة الفتاوى.95/1 :
( )2يف ظالل القرآن.99/1 :
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ّ
ّ
ّ
األصولية
العملية ،واآلراء
الشرعية
الفروق بيـن األحكام
كل اآلراء األصوليّة صحيحة قطعيّة ،وال سيّما آراء الغالة.
ليست ّ
املتأخرينّ ،نال وقع  -يف كالمها  -نوع
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 أنكروا تفاضل العقل ،أو اإلجياب ،أو التحرمي .وننكار
لكن ااجمهور
التفاضل يف ذلك قول القاضي أيب بكر ،وابن عقيل ،وأمثاهلماّ ،
على خال ذلك ،وهو قول أبـي الـحسن
هاري،
التميمي ،وأبـي مـ ّ
حمد الرببـ ّ
ّ
والقاضي أبـي يعلى ،وأبـي اخلطّاب ،وغريهم»(.)2
أيضا« :وننـّما الـمقصود هنا التنبيه ،على الـجمل ،فإ ّن
وقال ابن تيميّة ً
كثريا من الناس يقرأ كتبًا مصنفة ،فـي أصول الدين ،وأصول الفقه ،بل فـي
ً
تفسري القرآن والـحديث ،وال يـجد فيها القول املوافق للكتاب والسنّة ،الذي
أئمتها ،وهو الـموافق لصحيح الـمنقول ،وصريح الـمعقول،
عليه سلف ّ
األمة و ّ
كل منها فيه نوع من الفساد ،والتناقض ،فيحار :ما الذي يؤمن
بل يـجد أقو ًاالّ ،
( )1جمموعة الفتاوى.255/9 :
( )2جمموعة الفتاوى.919-911/8 :
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حق ،والصدق؟ نذ لـم
به ،يف هذا الباب؟ وما الذي جاء به الرسول؟ وما هو الـ ّ
حيصل به ذلك .ونّا اهلدى ،فيما جاء به الرسول»(.)1
جيد يف تلك األقوال ما ّ
وقال الشوكاينّ« :فإ ّن علم "أصول الفقه" ل ّما كان هو العلم الذي أيوي
نليه األعالم ،وامللجأ الذي يلجأ نليه عند حترير املسائل ،وتقرير الدالئل ،يف
غالب األحكام ،وكانت مسائله املقررة ،وقواعده احملررة ،تؤخذ مسلمة عند كثري
من الناظرين ،كما تراه يف مباحث الباحثني ،وتصانيف املصنّفني؛ فإ ّن أحدهم
نذا استشهد لما قاله بكلمة من كالم أهل األصول ،أذعن له املنازعون ،ونن
احلق،
الفن قواعد مؤسسة على ّ
كانوا من الفحول؛ العتقادهم أ ّن مسائل هذا ّ
احلقيق ابلقبول ،مربوطة أبدلّة علميّة ،من املعقول واملنقول ،تقصر عن القدح يف
ت يف الطول .وهبذه الوسيلة صار كثري من
شيء منها أيدي الفحول ،ونن تبالغ ْ
يظن أنّه لـم يعمل بغري علم
اقعا يف الرأي ،ر ً
أهل العلم و ً
افعا له أعظم راية ،وهو ّ
الرواية .حـملين ذلك  -بعد سؤال جـماعة ،من أهل العلم لـي  -على هذا
قاصدا به نيضاح راجحه ،من مرجوحه،
التصنيف ،يف هذا العلم الشريف،
ً
للرد نليه ،وما ال يصلح
وبيان صحيحه من سقيمهّ ،
موض ًحا لما يصلح منه ّ
للتعويل عليه ،ليكون العالـم على بصرية ،فـي علمه ،يتّضح له بـها الصواب،
احلق احلقيق ابلقبول حجاب»(.)2
وال يبقى بينه وبني درك ّ
القرضاوي« :والذي يطالع علم أصول الفقه يتبني له أ ّن رأي
وقال
ّ
القاضي ومن وافقه هو الراجح ،وذلك لما يرى من اخلال املنتشر يف كثري من
مسائل األصول ،فهناك من األدلّة ما هو خمتلف فيه بني مثبت إبطالق ،وان
( )1جمموعة الفتاوى.93/18 :
( )2نرشاد الفحول.91-99/1 :
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إبطالق ،وقائل ابلتفصيل .مثل اختالفهم فـي الـمصاحل الـمرسلة ،واالستحسان،
وشرع من قبلنا ،وقـ ـول الصحابـ ّي ،واالستصحاب ،وغيـرها .مـ ّما هـ ـو معل ـ ـوم،
لكل دارس لألصول .والقياس وهو من األدلّة األربعة األساسيّة ،لدى املذاهب
ّ
حت اإللماع
املتبوعة ،فيه نزاع وكالم طويل الذيول ،من الظاهريّة ،وغريهمّ .
وحجيّته .هذا نلـى أ ّن القواعد
ال خيلو من كالم حول نمكانه ووقوعه ،والعلم بهّ ،
أئمة هذا العلم ،لضبط الفهم ،واالستنباط ،من
والقوانني  -اليت وضعها ّ
الـمصدرين األساسيّني القطعيّني" :الكتاب والسنّة"  -لـم تسلم من الـخال ،
اخلاص ،واملطلق
وتعارض وجهات النظر ،كما يتّضح ذلك ،فـي مسائل ّ
العام و ّ
ختتص به
واملقيد ،واملنطوق واملفهوم ،والناسخ واملنسوخ ...وغريهاً ،
عما ّ
فضال ّ
السنّة ،من خال حول ةبوت اآلحاد منها ،وشروط االحتجاج هبا ،سواء
كانت شروطًا يف السند ،أم يف املنت ،وغري ذلك مـ ّما يتعلّق بقبول الـحديث.
واختال املذاهب فـي ذلك أمر معلوم مشهور ،نلمس أةره بوضوح ،فـي علم
أصول الـحديث ،كما نلمسه ،فـي علم أصول الفقه .ونذا كان مثل هذا
اقعا ،فـي أصول الفقه ،فال نستطيع أن نوافق اإلمام الشاطبـ ّي ،على
الـخال و ً
كل مسائل األصول قطعيّة.
فالقطعي ال يس ـع مثل هذا االختال ،
اعتبار ّ
ّ
وال يـحتمله.)1(»...

( )1االجتهاد يف الشريعة اإلسالميّة.63-65 :
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ّ
ّ
ّ
الفقهية
العملية ،واآلراء
الشرعية
الفروق بيـن األحكام
كل اآلراء الفقهيّة صحيحة قطعيّة ،وال سيّما آراء الغالة.
ليست ّ
يفرق بني ةالةة استعماالت  -يف عر أهل زمانه -
فهذا ابن تيميّة ّ
للفظ (الشرع) ،هي :الشرع املنزل ،والشرع املؤول (املتأول) ،والشرع املبدل.
فأما (الشرع املنزل) ،فيعين به الشريعة اإلسالميّة املنزلة ،من لدن احلكيم
ّ
العليم اخلبري ،على الرسول الكرمي ،الصادق األمني  .وهي شريعة معصومة
كل مكلف مستطيع.
من األخطاء ،والعمل مبقتضاها واجب على ّ
و ّأما الشرع املؤول ،فيعين به اجتهادات العلماء ،اليت قد يصيبون فيها،
وقد خيطئون .وليس ألحد أن يلزم الناس ابجتهاد أحد العلماء ،بل العمل به
حجته هي القويّة ،أو ملن ساغ له تقليده؛ واإلنكار على
جائز ،ملن اعتقد أ ّن ّ
املخالف فيها غري جائز.
و ّأما الشرع املبدل ،فيعين 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 أنّه 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 أنّه 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 ،وخطؤه مغفور له ،وقد يكون اآلخر ً
خمطئًا .و ّأما الشرع املبدل ،فمثل األحاديث املوضوعة ،والتأويالت الفاسدة،
أيضا .وهذا من مثار النزاع ،فإ ّن
واألقيسة الباطلة ،والتقليد احملرم ،فهذا حيرم ً
املتصوفة واملتف ّقرة اتّباع
كثريا من املتف ّقهة واملتكلّمة ،قد يوجب على كثري من
ّ
ً
وظاهرا ،ويرى خروجه
املعني ،وتقليد متبوعه ،والتزام حكم حاكمه ،ابطنًا
مذهبه ّ
ً
احملمديّة ،وهذا جهل منه وظلم ،بل دعوى ذلك
عن ذلك ً
خروجا عن الشريعة ّ
املتصوفة واملتف ّقرة يرى مثل ذلك يف
كثريا من ّ
على اإلطالق كفر ونفاق .كما أ ّن ً
عما
يسوغ اخلروجّ ،
كل من هؤالء قد ّ
شيخه ومتبوعه ،وهو يف هذا نظري ذلك .و ّ
ووجدا،
جاء به الكتاب والسنّة ،ملا يظنّه
يسميه هذا ذوقًا ً
ً
معارضا هلماّ ،نما ملا ّ
كل
يسميه هذا ً
ومكاشفات وخماطبات ،و ّنما ملا ّ
قياسا ور ًأاي وعقليّات وقواطع ،و ّ
كل أحد تصديق الرسول  ،يف لميع
ذلك من شعب النفاق ،بل جيب على ّ
ما أخرب به ،وطاعته يف لميع ما أمر به ،وليس ألحد أن يعارضه بضرب
كل ما عارضه ،فهو خطأ وضالل»(.)1
األمثال ،وال آبراء الرجال ،و ّ
أيضا« :ولفظ (الشرع) يقال  -يف عر الناس  -على
وقال ابن تيميّة ً
ةالةة معان :الشرع املنزل :وهو ما جاء به الرسول  ،وهذا جيب اتّباعه ،ومن
خالفه وجبت عقوبته .والثاين :الشرع املؤول :وهو آراء العلماء اجملتهدين فيها،
كمذهب مالك ،وحنوه .فهذا يسوغ اتّباعه ،وال يـجب ،وال يـحرم ،وليس ألحد
أن يلزم عموم الناس به ،وال يـمنع عموم الناس منه .والثالث :الشرع املبدل:
وهو الكذب على هللا ،ورسوله ،أو على الناس ،بشهادات الزور ،ونـحوها،
البني .فمن قال :ن ّن هذا من ش ـرع هللا ،فقد كفـر ،بال نـزاع .كمن قـال:
والظلم ّ
( )1جمموعة الفتاوى.296-299/11 :
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ن ّن الدم والـميتة حالل ،ولـو قال :هذا مذهـبـي ،ونـحو ذلك.)1(»...
وبني ابن تيميّة أ ّن أقوال اجملتهدين ليست مبنزلة األحكام الشرعيّة؛
ّ
ولذلك كان العلماء ينهون عن تقليدهم ،فقال« :وأقمد بن حنبل هنى عن
فإهنم
تقليده ،وتقليد غريه من العلماء يف الفروع ،وقال :ال تقلّد دينك الرجالّ ،
الشافعي.
الثوري ،وال
لن يسلموا أن يغلطوا .وقال :ال تقلّدين ،وال مال ًكا ،وال
ّ
ّ
األئمة ،فكلّهم هنوا عن تقليدهم ،كما
وقد جرى يف ذلك على سنن غريه من ّ
الشافعي عن تقليده ،وتقليد غريه من العلماء؛ فكيف يقلد أقمد وغريه يف
هنى
ّ
احلريب،
أصول الدين؟ وأصحاب أقمد  -مثل أيب داود السجستاينّ ،ونبراهيم
ّ
الدارمي ،وأيب زرعة ،وأيب حامت ،و
وعثمان بن سعيد
وبقي بن
ّ
البخاري ،ومسلمّ ،
ّ
خملد ،وأيب بكر األةرم ،وابنيه :صالـح ،وعبد هللا ،وعبد هللا بن عبد الرقمن
وحممد بن مسلم بن وارة ،وغري هؤالء ،الذين هم من أكابر أهل العلم
ميّ ،
الدار ّ
حبجة يبيّنها هلم ،وقد مسعوا
والفقه والدين  -ال يقبلون كالم أقمد وال غريه ّنال ّ
العلم كما مسعه هو ،وشاركوه يف كثري من شيوخه ،ومن مل يلحقوه أخذوا عن
أصحابه الذين هم نظراؤه ،وهذه األمور يعرفها من يعر أحوال اإلسالم
وعلمائه»(.)2
األئمة األربعة  قد هنوا الناس عن
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وهؤالء ّ
كل ما يقولونه ،وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال أبو حنيفة :هذا
تقليدهم يف ّ
رأيي وهذا أحسن ما رأيت ،فمن جاء برأي خري منه قبلناه؛ وهلذا لـ ّما اجتمع
أفضل أصحابه  -أبو يوسف  -مبالك ،فسأله عن مسألة الصاع ،وصدقة
( )1جمموعة الفتاوى.165/9 :
( )2جمموعة الفتاوى.194-123/6 :
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تدل عليه السنّة يف ذلك،
اخلضراوات ،ومسألة األجناس ،فأخربه مالك مبا ّ
فقال( :)1رجعت نىل قولك ،اي أاب عبد هللا ،ولو رأى صاحيب ما رأيت ،لرجع
بشر ،أصيب وأخطئ،
نىل قولك كما رجعت .ومالك كان يقول :نّا أان ٌ
الشافعي كان يقول:
كالما هذا معناه .و
فاعرضوا قويل على الكتاب والسنّة ،أو ً
ّ
احلجة موضوعة على
صح احلديث ،فاضربوا بقويل احلائط ،ونذا رأيت ّ
نذا ّ
الطريق ،فهي قويل .ويف مـختصر الـمزنـ ّي  -لـ ّما ذكر أنّه اختصره من مذهب
الشافعي ،لمن أراد معرفة مذهبه  -قال :مع نعالمه هنيه عن تقليده ،وتقليد
ّ
غريه من العلماء .واإلمام أقمد كان يقول :ال تقلّدوين ،وال تقلّدوا مال ًكا،
الثوري ،وتعلّموا كما تعلّمنا .وكان يقول :من قلّة علم الرجل
الشافعي ،وال
وال
ّ
ّ
فإهنم لن يسلموا من أن
أن يقلّد دينه الرجال ،وقال :ال تقلّد دينك الرجالّ ،
يغلطوا ...لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدلّة التفصيليّة ،يف لميع
كل ما يعجز عنه من التف ّقه ،ويلزمه
أموره ،فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ،ال ّ
ما يقدر عليه.)2(»...
أيضا« :وليس ألح ـ ـد أن يـحمل كالم هللا ،ورسوله ،على
وقال ابن تيميّة ً
يدل على مراد هللا،
يتبني  -من كالم هللا ورسوله  -ما ّ
وفق مذهبه؛ نن لـم ّ
ونال ،فأقوال العلماء اتبعة ،لقول هللا تعاىل ،ورسوله ؛ ليس قول هللا
ورسوله؛ ّ
اتبعا ألقوالـهم.)9(»...
ورسوله ً
وقال ابن القيّم« :والفرق بني الـحكم الـمنزل ،الواجب االتّباع ،والـحكم
( )1نذا كان قول أيب يوسف هو جواب (ل ّـما) ،فيجب حذ الفاء من عبارة( :فقال).
( )2جمموعة الفتاوى.115-118/24 :
( )9جمموعة الفتاوى.28-26/8 :
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الـمؤول  -الذي غايته أن يكون جائز االتّباع  -أ ّن الـحكم املنزل :الذي أنزله
هللا على رسوله ،وحكم به بني عباده ،وهو حكمه الذي ال حكم له سواه .و ّأما
احلكم املؤول ،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:
األمة .بل قال
اجتهدان برأينا ،فمن شاء قبله ،ومن شاء مل يقبله؛ ومل يلزموا به ّ
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 أليب يوسف ّ
تفرق أصحاب
أن حيمل الناس ،على ما يف املوطّإ ،فمنعه من ذلك ،وقال :قد ّ
علم ،غري ما عند اآلخرين .وهذا
كل قوم ٌ
رسول هللا  ،يف البالد ،وصار عند ّ
الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ،ويوصيهم برتك قوله ،نذا جاء احلديث
ّ
ودوهنا ،ويقول:
خبالفه .وهذا اإلمام أقمد ،ينكر على من كتب فتاويهّ ،
ال تقلّدين ،وال تقلّد فال ًان ،وال فال ًان ،وخذ من حيث أخذوا .ولو علموا  أ ّن
حلرموا على أصحاهبم خمالفتهم ،وملا ساغ ألصحاهبم
أقواهلم وحي ،جيب اتّباعهّ ،
أن يفتوا خبالفهم يف شيء ،وملا كان أحدهم يقول القول ،مثّ يفيت خبالفه ،فريوى
عنه يف املسألة القوالن والثالةة ،وأكثر من ذلك .فالرأي واالجتهاد أحسن
حل لـمسلم أن يـخالفه ،وال يـخرج
أحواله أن يسوغ اتّباعه .والـحكم الـمنزل ال يـ ّ
حيل تنفيذه،
عنه .و ّأما الـحكم الـمبدل  -وهو احلكم بغري ما أنزل هللا  -فال ّ
وال العمل به ،وال يسوغ اتّباعه ،وصاحبه بني الكفر والفسوق والظلم»(.)1
أيضا« :ال جيوز للمفيت أن يشهد ،على هللا ،ورسوله ،أبنّه
وقال ابن القيّم ً
أحل كذا ،أو حرمه ،أو أوجبه ،أو أحبه ،أو كرهه؛ ّنال لـما يعلم أ ّن األمر فيه
( )1الروح.812-814 :
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كذلك ،مـ ّما نص هللا ،ورسوله ،على نابحته ،أو تـحريـمه ،أو نيـجابه ،أو
عمن قلّده دينه ،فليس له أن
كراهته ،و ّأما ما وجده يف كتابه ،الذي تل ّقاهّ ،
يشهد على هللا ،ورسوله به ،ويغـّر الناس بذلك ،وال علم له حبكم هللا
ورسوله.)1(»...

( )1نعالم املوقّعني.82/6 :
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ُ
ّ ُ
الخ ُل ّ
الخ ُل ّ
قية
قية ،واآلراء
الفروق بيـن األحكام الشرعية
كل اآلراء اخللقيّة صحيحة قطعيّة ،وال سيّما آراء الغالة.
ليست ّ
العام ُّي ذم الدنيا ،فـي القرآن الـمجيد،
قال ابن
ااجوزي« :قد يسمع ّ
ّ
واألحاديث ،فريى أ ّن النجاة تركها ،وال يدري ما الدنيا املذمومة ،فيلبّس عليه
نبليس ،أبنّك ال تنجو فـي اآلخرةّ ،نال برتك الدنيا؛ فيخرج على وجهه ،نىل
ااجبال ،فيبعد عن ااجمعة وااجماعة والعلم ،ويصري كالوحش ،وخييل نليه أ ّن هذا
احلقيقي ،كيف ال ،وقد مسع عن فالن أنّه هام على وجهه ،وعن فالن
الزهد
هو ُّ
ّ
أنّه تعبد يف جبل ،ورّمبا كانت له عائلة ،فضاعت ،أو والدة ،فبكت لفراقه،
ورّمبا لـم يعر أركان الصالة ،كما ينبغي ،ورّمبا كانت عليه مظالـم ،لـم خيرج
منها .ونّا يتم ّكن نبليس من التلبيس ،على هذا؛ لقلّة علمه ،ومن جهله رضاه
عن نفسه مبا يعلم ،ولو أنّه وفّق لصحبة فقيه ،يفهم احلقائق ،لعرفه أ ّن الدنيا
ال تذ ُّم لذاهتا ،وكيف يذ ُّم ما من هللا تعاىل به ،وما هو ضرورة يف بقاء
اآلدمي،
ّ
وسبب فـي نعانته ،على تـحصيل العلم ،والعبادة ،من مطعم ،ومشرب ،وملبس،
ومسجد ،يصلّي فيه .ونّا املذموم أخذ الشيء ،من غري حلّه ،أو تناوله ،على
صر النفس فيه بـمقتضى رعوانتـها،
وجه السر  ،ال على مقدار الـحاجة ،وي ّ
ال إبذن الشرع.)1(»...
الزهد تـ ْرك
وقال ابن
أيضا« :ومن تلبيسه عليهم :أنّه يومههم أ ّن ُّ
ااجوزي ً
ّ
املباحات؛ فمنهم من ال يزيد على خبز الشعري .ومنهم من ال يذوق الفاكهة.
حت ي ـيـبس بدنه ،ويع ّذب نفسه ،بلبس الصو ،
ومنهم من يقلّل املطعمّ ،
( )1تلبيس نبليس.119 :
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وينعها املاء البارد .وما هذه طريقة الرسول  ،وال طريق أصحابه ،وأتباعهم.
ونّا كانوا جيوعون ،نذا مل جيدوا شيئًا؛ فإذا وجدوا ،أكلوا.)1(»...
وقال ابن تيميّة« :وهكذا هو الواقع يف أهل ملّتنا ،مثلما جنده بني
الطوائف املتنازعة يف أصول دينها ،وكثري من فروعه ،من أهل األصول والفروع؛
ومثلما جنده بني العلماء وبني العبّاد؛ ممّن يغلب عليه املوسويّة ،أو العيسويّة،
كل واحدة :ليست األخرى على
ّ
حت يبقى فيهم شبه من ّ
األمتني ،اللتني قالت ّ
املتصو
شيء ،كما جند املتف ّقه
املتمسك من الدين ابألعمال الظاهرة ،و ّ
ّ
كل منهما ينفي طريقة اآلخر ،وي ّدعي أنّه ليس من
ّ
املتمسك منه أبعمال ابطنةّ ،
أهل الدين ،أو يعرض 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 وليتم ن ْعمته علْيك ْم﴾( ،)2وقال﴿ :في ـه
()9
ب
رجـ ـ ٌ
ب الْمط ّهرين﴾  ،وق ـ ـال﴿ :نن اَّلل يـح ُّ
ال يـحـبُّون أ ْن يـتطهـروا واَّلل يـحـ ـ ُّ
ب الْمتط ّهرين﴾( ،)1وق ـ ـال﴿ :خ ْذ م ْن أ ْمواهل ْم صدقةً تط ّهره ْم
التـوابيـن ويـح ُّ
وتـزّكيه ْم بـها﴾( ،)9وقال﴿ :أولئك الذين لـ ْم يرد اَّلل أ ْن يط ّهر قـلوبـه ْم﴾(،)6
( )1تلبيس نبليس.116 :
( )2املائدة.6 :
( )9التوبة.145 :
( )1البقرة.222 :
( )9التوبة.149 :
( )6املائدة.11 :
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س﴾( ،)1وقال﴿ :نّا يريد اَّلل ليـ ْذهب عْنكـ ـم
وقال﴿ :ننـما الْم ْشركون نـج ٌ
()2
كثريا من املتف ّقهة واملتعبّدة،
فنجد
.
الر ْج ـس أ ْه ـ ـل الْبـْيـت ويط ّهـ ـرك ْم تطْه ـيـ ـًرا﴾
ً
ّ
وعمال .ويرتك من
نّا مهّته طهارة البدن فقط ،ويزيد فيها على املشروع؛
اهتماما ً
ً
استحبااب ،وال يفهم من الطهارة ّنال ذلك.
نجيااب ،أو
ً
طهارة القلب ما أمر به ً
حت يزيد فيها
كثريا من
املتصوفة واملتف ّقرة ،نّا مهّته طهارة القلب فقط؛ ّ
ّ
وجند ً
نجيااب ،أو
على املشروع،
اهتماما ً
وعمال .ويرتك من طهارة البدن ما أمر به ً
ً
صب املاء ،وتنجيس
ً
استحباابّ .
فاألولون خيرجون نىل الوسوسة املذمومة يف كثرة ّ
ما ليس بنجس ،واجتناب ما ال يشرع اجتنابه ،مع اشتمال قلوهبم على أنواع
الغل إلخواهنم ،ويف ذلك مشاهبة بيّنة لليهود .واآلخرون
من احلسد والكرب و ّ
حت جيعلوا ااجهل مبا
خيرجون نىل الغفلة املذمومة ،فيبالغون يف سالمة الباطنّ ،
يفرقون
الشر  -الذي جيب اتّقاؤه  -من سالمة الباطن ،وال ّ
جتب معرفته من ّ
املنهي عنه ،وبني سالمة القلب من معرفة
بني سالمة الباطن من نرادة ّ
الشر ّ
الشر ،املعرفة املأمور هبا ،مثّ مع هذا ااجهل والغفلة ،قد ال جيتنبون النجاسات،
ّ
ويقيمون الطهارة الواجبة ،مضاهاة للنصارى .وتقع العداوة بني الطائفتني؛
ظ مـ ّمـا ذ ّكروا بـه ،والبغي الذي هو مـجاوزة الـح ّدّ ،نما تفريطًا،
بسبب ترك ح ّ
وفعال للظلم.)9(»...
ونما عدو ًاانً ،
وتضييعا ّ
للحقّ ،
ً

( )1التوبة.25 :
( )2األحزاب.99 :
( )9جمموعة الفتاوى.16-19/1 :
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اإلسالمي ،واألخبارالتار ّ
ّ
يخية
الفروق بيـن الو اقع
كل األخبـار التاريـخيّة صحيحة قطعيّة ،وال س ـيّما أخبـار الغـالة.
ليست ّ
فال يكاد الكذب والوهم يفارقان معظم األخبار التارخييّة ،كلّـيًّا ،أو جزئيًّا؛ حبيث
خربا سال ًما ،من آاثر األهواء واألوهام.
يندر أن جتد ً
الطربي ،متح ّد ًاث عن براءته من األخبار التارخييّة املستنكرة« :وليعلم
قال
ّ
كل ما أحضرت ذكره فيه ممّا شرطت أنـّي
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 النفوس،
ّنال اليسري القليل منه ،نذ كان العلم مبا كان من أخبار املاضني  -وما هو كائن
من أنباء احلادةني  -غري واصل نىل من لـم يشاهدهم ،ومل يدرك زماهنم،
ّنال إبخبار املخربين ،ونقل الناقلني ،دون االستخراج ابلعقول ،واالستنباط بفكر
النفوس .فما يكن يف كتايب هذا ،من خرب ذكرانه ،عن بعض املاضني ،ممّا
الصحة،
وجها يف ّ
يستنكره قارئه ،أو يستشنعه سامعه ،من أجل أنّه لـم يعر له ً
وال معىن يف احلقيقة ،فليعلم أنّه لـم يؤت يف ذلك من قبلنا ،ونّا أيت من قبل
بعض انقليه نلينا؛ وأنـّا نّا ّأدينا ذلك على حنو ما أ ّدي نلينا»(.)1
وقـال ابن تيميّة« :وم ـن الـمعلـوم أ ّن الزبـي ـر بـن ب ّكـ ـار  -صاح ـب كت ـاب
اقدي ،وصاحب الطبقات ،ونـحومها،
"األنساب"ّ ،
وحممد بن سعد ،كاتب الو ّ
من الـمعروفني ابلعلم ،والثقة ،واالطّالع  -أعلم بـهذا الباب ،وأصدق فيما
ينقلونه ،من الـجاهلني ،والك ّذابني ،وم ـن بعض أهل التواري ـخ ،الذين ال يوةق
( )1اتريخ الرسل وامللوك.5-8/1 :
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بعلمهم ،وال صدقهم ،بل قد يكون الرجل صادقًا ،ولكن ال خربة له ابألسانيد،
حت ييّز بني املقبول واملردود ،أو يكون سيّئ احلفظ ،أو متّـه ًما ابلكذب ،أو
ّ
مؤرخني ،ال سيّما نذا كان مثل
ابلتزيُّد يف الرواية ،كحال كثري من اإلخباريّني ،والـ ّ
اقدي نفسه خري عند الناس
أبـي مـ ْخنف لوط بن حيىي ،وأمثاله .ومعلوم أ ّن الو ّ
حممد بن السائب ،وأمثاهلما ،وقد علم كالم
من مثل هشام بن
الكليب ،وأبيه ّ
ّ
اقدي ،فإ ّن ما يذكره هو وأمثاله نّا يعتضد به ويستأنس به ،و ّأما
الناس يف الو ّ
مبجرده يف العلم ،فهذا ال يصلح»(.)1
االعتماد عليه ّ
أيضا« :كما ّأهنم من أجهل الناس مبعرفة املنقوالت،
وقال ابن تيميّة ً
واألحاديث ،واآلاثر ،والتمييز بني صحيحها ،وضعيفها ،ونّا عمدهتم يف
املنقوالت على تواريخ منقطعة اإلسناد ،وكثري منها من وضع املعروفني ابلكذب،
بل وابإلحلاد ،وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أيب مـ ْخنف لوط بن حيىي،
حممد بن السائب ،وأمثاهلما من املعروفني ابلكذب ،عند أهل العلم،
وهشام بن ّ
أجل من يعتمدون عليه يف النقل؛ نذ كانوا يعتمدون
مع أ ّن أمثال هؤالء هم من ّ
على من هو يف غاية ااجهل واالفرتاء ،ممّن ال يذكر يف الكتب ،وال يعرفه أهل
العلم ابلرجال»(.)2
عما
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وااجواب :أن يقال  -قبل األجوبة ّ
املفصلةّ ،
يذكر من املطاعن  -ن ّن ما ينقل عن الصحابة من املثالب ،فهو نوعان :أحدمها
ونما حمر قد دخله من الزايدة والنقصان ما
ما هو كذبّ ،نما كذب كلّهّ ،
الذم والطعن .وأكثر املنقول من املطاعن الصرحية هو من هذا الباب،
خيرجه نىل ّ
( )1جمموعة الفتاوى.218/28 :
( )2منهاج السنّة النبويّة.93-95/1 :
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يرويها الك ّذابون ،املعروفون ابلكذب ،مثل أيب مـ ْخنف لوط بن حيىي ،ومثل
الكليب ،وأمثاهلما من الك ّذابني.)1(»...
حممد بن السائب
هشام بن ّ
ّ
السيـر
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :و ّأما لمهور املصنّفني يف األخبار والتواريخ و ّ
والفنت ،من رجال ااجرح والتعديل ،منهم من هو يف نفسه متـهم ،أو غري حافظ،
الكليب ،ونسحاق بن
حممد بن السائب
كأيب مـ ْخنف لوط بن حيىي ،وهشام بن ّ
ّ
اقدي خري من ملء األرض مثل هؤالء،
بشر ،وأمثاهلم ،من الك ّذابني ،بل الو ّ
عمن نقل ،وكذلك
وحممد بن سعد كاتبه ةقة ،لكن ينظر ّ
وقد علم ما قيل فيهّ ،
املدائين ،وأمثاله ،ونن سلموا من الطعن فيهم ،فليسوا من علماء
أبو احلسن
ّ
مقبوال»(.)2
حت يكون ما رووه ،ولـم ينكروهً :
ااجرح والتعديلّ ،
التميمي،
ي ،ويقال:
وقال
الذهيب« :سيف بن عمر ،الضبـّ ّي ،األسيد ّ
ّ
ّ
الردة ،وغري ذلك .هو
السعدي،
الربلم ّي ،ويقال:
الكويف .مصنّف الفتوح ،و ّ
ّ
ّ
ااجعفي،
اقدي .يروي عن هشام بن عروة ،وعبيد هللا بن عمر ،وجابر
كالو ّ
ّ
وخلق كثري ،من الـمجهولني .كان أخبارًّاي عارفًا .روى عنه :جبارة بن املغلّس،
وأبو معمر القطيع ّي ،والنضر بن قمّاد
العتكي ،ولماعة .قال عبّاس ،عن حيىي:
ّ
س خري منه .وقال أبو داود :ليس بشيء.
ضعيف .وروى ّ
مطني ،عن حيىي :فـ ْل ٌ
عامة
عديّ :
وقال أبو حامت :مرتوك .وقال ابن حبّان :اتُّـهم ابلزندقة .وقال ابن ّ
حديثه منكر»(.)9

( )1منهاج السنّة النبويّة.51/9 :
( )2تلخيص كتاب االستغاةة.88/1 :
( )9ميزان االعتدال.299/2 :
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ّ
ّ
النص
النص األصيل ،وترجمة
الفروق بيـن
كل الرتجـمات :صحيحة دقيقة اثبتة قطعيّة ،وال سيّما ترلمات
ليست ّ
(أعداء اإلسالم) ،للنصوص القرآنيّة.
حممد رشيد رضا« :وقد ترجم القرآن يف هذه القرون األخرية أبشهر
قال ّ
مثارا للشبهات،
لغات الشعوب الكبرية ،من غربيّة وشرقيّة ،فكانت ترلمته ً
وسببًا للمطاعن ،أكثر ممّا كانت سببًا لالهتداء نىل اإلسالم .فإن قيل :ن ّن مثار
الشبهات مل يكن من الرتلمة ،بل من اخلطإ فيها ،وذلك يتالىف ابلرتلمة
الصحيحة اليت ندعو نليها ،ون ّن سبب الطعن مل يكن ّنال سوء قصد من أعداء
العريب
اإلسالم ،من دعاة النصرانيّة ،أو املالحدة ،وهؤالء يطعنون يف القرآن
ّ
نين على علمي هبذا ،أقول :ن ّن الرتلمة أكرب عون على
املنزل ً
أيضا .قلتّ :
األمرين ،فإ ّن الذي يطعن يف القرآن املنزلّ ،نما أن يكون ضعي ًفا يف اللغة العربيّة،
فاألول شبيه مبن حياول فهم القرآن من الرتلمة ،أكثر
أو حاذقًا هلا ر ً
اسخا فيهاّ ،
ما يؤتى من جهله ابللغة ،و ّأما الثاين فهو يتكلّف الطعن تكلًّفا ،يكابر به
الرد عليه
وجدانه ،ويغالب ذوقه وبيانه ،فيجيء طعنه ضعي ًفا سخي ًفا ،ويكون ّ
سهل املسلك ،واضح املنهج ،وقلّما يكون الدفاع عن الرتلمة كذلك ،ونن
كانت صحيحة ،ولن تكون صحيحةّ ،نال يف بعض ااجمل ،أو اآلايت
القصرية ،دون السور واآلايت الطويلة .بل بعض املفردات تتع ّذر ترلمتها
كل لغة ،من
مبفردات من اللغات األخرىّ ،
تؤدي املراد منها ،وننّه ليوجد يف ّ
هذه الـمفردات ،اليت ال يوجد لـها مراد فـي لغة أخرى .وفـي كالم بعض
يدل على أ ّن العربيّة
العارفني ابللغة العربيّة ،وغريها من اللغات املشهورة ما ّ
أغناهن بـهذه الـمفردات ،د ْع ما لـها من اخلصائص ،فـي فنون الـمجاز،
ّ
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تكرر يف كالمنا ااجزم بتع ّذر ترلمة القرآن ،واملسلم الصحيح
والكناايت ...قد ّ
اإلسالم ال حيتاج نىل دليل على هذا؛ ألنّه يؤمن أب ّن القرآن معجز للبشر،
العريب املنزل ،كما أنّه معجز هبدايته ونصالحه للبشر ،وقد
أبسلوبه ،ونظمه
ّ
النيب  العرب هبذا اإلعجاز ،وحت ّدى املسلمون به من بعدهم ،فثبت
حت ّدى ّ
اجتمعت ْاإلنْس
عجز ااجميع عن اإلتيان مبثله ،وصدق قوله ﴿ :ق ْل لئن ْ
ااج ُّن على أ ْن أيْتوا مبثْل هذا الْق ْرآن ال أيْتون مبثْله ول ْو كان بـ ْعضه ْم لبـ ْعض
وْ
()1
نص
فاآلية
األصل،
مثل
كانت
نذا
نال
،
صحيحة
تكون
ال
مة
ـ
الرتج
و
.
ظه ًريا﴾
ّ
ّ
عوان
ااجن ،عن اإلتيان مبثله ،ولو كان بعضهم ً
قطعي على عجز اإلنس و ّ
ّ
()2
ومساعدا لبعض ،فكيف يكن أن أييت مبثله فرد ،أو لماعة؟!. »...
ً
النص
العريب جزء من ّ
وقال ّ
ايل« :اتّفق علماؤان على أ ّن النظم ّ
حممد الغز ّ
أبدا ،لو ترجم القرآن نىل لغة
سمى وحيًا ً
القرآينّ ،جزء من الوحي ،وال يكن أن ي ّ
أخرى ،مهما كانت الرتلمة دقيقة ،ومهما كان وفاؤها ابملعاين .يستحيل أن
سمى تفسري القرآن ابللغة
سمى :معاين القرآن ،ي ّ
سمى هذا الـمنظوم قرآ ًان .ي ّ
ي ّ
لكن القرآن ال يكون ّنال عربيًّا .عالميّة القرآن
اإلجنليزيّة ،أو الفرنسيّة ..نخلّ ،
أتيت بطريق ترلمة املعاين واألهدا للناس .وما حاجة الناس نىل أن يرتجم هلم
العريب .مبعىن:
القرآن كلّهً ،
انقصا املعاين اليت ال يكن أن تلحظ ّنال يف األصل ّ
أ ّن العلماء قالوا :هناك معان اثنويّة غري املعاين ،اليت تعطيها الكلمة ...فهذه
أبدا ،مع ترلمة القرآن الكرمي ،نلـى لغ ـات
الـمعاين الثانويّة ال يـمكن أن ترتجم ً
أخرى .الذين يشتغلون ابلرتلمة اآلن ،يقولون :مهما رقيت الرتجـمة ،وتق ّدمت،
( )1اإلسراء.55 :
( )2تفسري القرآن احلكيم.918-916/3 :

117

ال يكن أن تغين عن األصل ،وتنقل املعاين كاملة؛ أل ّن جزءًا من احلقيقة يضيع،
كثريا من الذين يـحرصون على املعاين
أةناء النقل من لغة نىل أخرى؛ لذلك نرى ً
الدقيقة ،واألهدا املطلوبة :ال مندوحة هلم ،عن تعلُّم لغتها .والتعامل السليم
النص ،وندراك مقاصده ومراميه .شعر شكسبري،
النص القرآينّ يقتضي فـ ْهم ّ
مع ّ
نذا ترجم نىل اللغة العربيّة ،يفقد نصف قيمته األدبيّة؟ أل ّن قيمته يف أصله،
خاصة ،والرتلمات
وليست القيمة عندان حنن ..ويف لميع اللغات لألصل قيمة ّ
ختضع لتحريفات كثرية .نعود نىل القول أب ّن القرآن نزل عربيًّا ،بلغة العرب،
ورسالة القرآن رسالة شاملة ،وعالميّة ،فكيف يكن أن يكون الـخطاب القرآنـ ّي
عالميًّا ،وهـو ابللغ ـة العربيّة ،م ـع أ ّن األقـوام اآلخرين ال يعـرفـون العربيّة؟ أة ـار
ي السؤال نفسه ،وأجاب عنه ،قال فيما أذكر :ن ّن التـراجم تغنـي فـي
الزخمشر ّ
هذه الـحالة ،لكن يف البالغ ال ب ّد أن ينزل بلغة من اللغات ،وكونه ينزل جبميع
نيب مث ًال؛ لكي ينزلوا،
لغات األرض دفعة واحدة ،فهذا يعين أنّه حيتاج نىل مئة ّ
ويتكلّموا بلغات أقوامهم .ال ب ّد أن ينزل القرآن بلغة وحيدة ،وعن طريق هذه
اللغة الوحيدة ،واستيعاهبا للمعاين ،وقيام أهلها ابلفهم ،يصدر عن طريق الرتلمة
والبيان اجميع اللغات األخرى ،وهبذا يكن أن أنقل للناس معاين القرآن..
القرآن فيه أمران :أهدا رئيسيّة ،وحماور ،أو أحكام ،يكن نقلها بدون حرج..
ّأما ما يصنع هذه األحكام ،من األسلوب القرآنـ ّي كلّه ،يبقى فـي األصل؛
للقصة
فال حتتاج األمم األخرى نليه .فأترجم ً
مثال :املواريث ،احلدود ،خالصة ّ
قرآان مرتجـ ًما ،ولكن
القرآنيّة .أترجم خالصات ألشياء كثرية ...فال أق ّدم للناس ً
أحكاما وقي ًما ،وبعض السلوكيّات املطلوبة فقط»(.)1
أق ّدم هلم ،وأص ّدر
ً
( )1كيف نتعامل مع القرآن.132-134 :
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ّ
العملي على تلك الفروق
الدليل
عملي  -على تنبّه املؤلّفني القدامى على تلك الفروق  -هو
وأكرب دليل ّ
اختالفهم ،يف كثري من املباحث التأليفيّة .ومن أمثلة ذلك:

 -1االختالف يف بعض القراءات:
ري« :واخـتـلـف الق ـرأة ،فـي قـ ـراءة ذلك ،فقـرأتـه عـ ّامـة الق ـرأة:
قـال الطب ـ ّ
()1
خربا من هللا  عن نفسه أنّه العالـم مبا وضعت من غري
،
ت﴾
﴿وضع ْ
ً
ب ن ّين وض ْعتـها أنْـثى﴾( .)2وقرأ ذلك بعض املتق ّدمني" :وهللا أعلم مبا
قيلها﴿ :ر ّ
وضعت" ،على وجه اخلرب بذلك عن ّأم مرمي ّأهنا هي القائلة :وهللا أعلم مبا
احلجة مستفيضة فيها قراءته
ولدتّ ،
مين .وأوىل القراءتني ابلصواب ما نقلته ّ
ت﴾(.)9
صحتها ،وذلك قراءة من قرأ﴿ :واَّلل أ ْعلم مبا وضع ْ
بينها ،ال يتدافعون ّ
وال يعرتض ابلشاذّ عنها عليها»(.)1
عامة قـرأة
وقال
الطربي ً
أيضا« :اختلفت القرأة يف قراءة ذلك ،فقرأته ّ
ّ
()9
ردا على صفة
ابلياء
الكوفة﴿ :وما يـ ْفعلوا م ْن خ ْري فـل ْن ي ْكفروه﴾
لميعاًّ ،
ً
أبهنم أيمرون ابملعرو  ،وينهون عن املنكر.
جل ةناؤه ّ -
القوم الذين وصفهم ّ -
لميعا:
عامة قـرأة املدينة واحلجاز وبعض قـرأة الكوفة ابلتاء ،يف احلرفني ً
وقرأته ّ
"وما تفعلوا من خري فلن تكفروه" .مبعىن :وما تفعلوا أنتم أيّها املؤمنون من خري،
( )1آل عمران.96 :
( )2آل عمران.96 :
( )9آل عمران.96 :
( )1جامع البيان.996/9 :
( )9آل عمران.119 :
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جائزا ابلياء
فلن يكفركموه ربّكم .وكان بعض قـرأة البصرة يرى القراءتني يف ذلك ً
والتاء يف احلرفني .والصواب من القراءة يف ذلك عندان﴿ :وما يـ ْفعلوا م ْن خ ْري
()1
األمة القائمة،
عن
اخلرب
بذلك
يعين
كليهما،
احلرفني
يف
ابلياء
فـل ْن ي ْكفروه﴾
ّ
التالية آايت هللا .ونّا اخرتان ذلك؛ أل ّن ما قبل هذه اآلية من اآلايت خرب
تدل على االنصرا عن
عنهم ،فإحلاق هذه اآلية  -نذ كان ال داللة فيها ّ
صفتهم  -مبعاين اآلايت قبلها :أوىل من صرفها عن معاين ما قبلها»(.)2
أيضا« :و ّأما قراءة من قرأ ذلك" :وعلى الذين يطوقونه"،
وقال
الطربي ً
ّ
فقراءة ملصاحف أهل اإلسالم خال  ،وغري جائز ألحد من أهل اإلسالم
قاطعا
االعرتاض ابلرأي على ما نقله املسلمون ،وراةة عن نبيّهم ً ،
ظاهرا ً
نقال ً
شك فيه أنّه من
احلق الذي ال ّ
احلجة من الدين هو ّ
للعذر؛ أل ّن ما جاءت به ّ
حجة أنّه من عند هللا ،ابآلراء
عند هللا ،وال يعرتض على ما قد ةبت ،وقامت به ّ
والظنون واألقوال الشاذّة»(.)9
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 نس ـتجي ـز غيـره ـا ،فـي ذلك عندان،
ابلنـ ـون﴿ :ال ن ـف ـّرق بـْي ـن أح ـ ـد م ـ ْن رسـ ـلـه﴾()1؛ ألنـّهـا القـ ـراءة ،التـي ق ـام ـت
حجتـها ،ابلنقل الـمستفيض ،الذي يـمتنع معه التشاعر ،والتواطؤ ،والسهو،
ّ
والغل ـط ،بـمعنـى م ـ ـا وصفن ـا ،م ـ ـن" :يقول ـون ال نف ـّرق بيـن أحـ ـد م ـن رسـ ـله".
( )1آل عمران.119 :
( )2جامع البيان.841-844/9 :
( )9جامع البيان.154/9 :
( )1البقرة.259 :
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نقال ،ووراة ـة»(.)1
وال يعتـرض ،بشـ ـاذّ مـ ـن القـراءة ،على مـا ج ـاءت بـه الـح ّجةً ،
أيضا« :و ّأما القراءة اليت حكيت عن احلسن ،فقراءة  -عن
وقال
الطربي ً
ّ
دليال على بعدها
احلجة من القرأة  -شاذّة ،وكفى بشذوذها عن قراءهتم ً
قراءة ّ
من الصواب»(.)2
وقال ابن عطيّة« :وقرأ لمهور الناس﴿ :تـتبعون﴾( )9على املخاطبة ،وقرأ
النخعي ،ونبراهيم ،وابن و ّاثب" :نن يتّبعوا" ،ابلياء ،حكاية عنهم .قال القاضي
ّ
()9
()1
يضعفها قوله﴿ :ون ْن أنْـت ْم﴾ . »...
حممد  :وهذه قراءة شاذّةّ ،
أبو ّ
بعي:
وقال أبو عبد هللا
القرطيب« :وقرأ أبو ااجوزاء أوس بن عبد هللا الر ّ
ّ
النحاس :قراءة أيب ااجوزاء شاذّة .قال غريه:
"ولكم يف القصص حياة" .قال ّ
مصدرا كالقصاص .وقيل :أراد ابلقصص القرآن ،أي :لكم يف
حيتمل أن يكون
ً
اَّلل  -الذي شرع فيه القصاص  -حياة ،أي :جناة»(.)6
كتاب ّ
أيضا« :قوله تعاىل﴿ :ولـ ْم جتدوا كاتبًا﴾( ،)8قرأ
وقال أبو عبد هللا
القرطيب ً
ّ
الضحاك
يب وجماهد و ّ
ااجمهور﴿ :كاتبًا﴾ مبعىن :رجل يكتب .وقرأ ابن عبّاس وأ ّ
فسره جماهد،
كتااب" .قال أبو بكر
وعكرمة وأبو العالية" :ولـم جتدوا ً
ّ
األنباريّ :
مدادا ،يعين يف األسفار .وروي عن ابن عبّاس:
فقال :معناه :فإن مل جتدوا ً
( )1جامع البيان.191-194/9 :
( )2جامع البيان.33/3 :
( )9األنعام.115 :
( )1األنعام.115 :
احملرر الوجيز.964/2 :
(ّ )9
( )6ااجامع ألحكام القرآن.34/9 :
( )8البقرة.259 :
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العامة على خالفها ،وقلّما خيرج
"كتّ ًااب" .قال ّ
النحاس :هذه القراءة شاذّة ،و ّ
العامةّ ،نال وفيه مطعن ،ونسق الكالم على "كاتب"؛
شيء عن قراءة ّ
ب ابلْع ْدل﴾( ،)1و"كتّاب" يقتضي
قال هللا  قبل هذا﴿ :ولْي ْكت ْ
ب بـْيـنك ْم كات ٌ
لماعة»(.)2
أيضا« :وقرأ عروة بن الزبري" :واندى نوح
وقال أبو عبد هللا
القرطيب ً
ّ
علي  ،وهي
ابنها" ،يريد :ابن امرأته ،وهي تفسري القراءة املتق ّدمة عنه ،وعن ّ
حجة للحسن وجماهد؛ ّنال ّأهنا قراءة شاذّة ،فال نرتك املتّـفق عليها هلا»(.)9
ّ
أيضا« :وروى عصمة عن األعمش" :وق ْمًرا"،
وقال أبو عبد هللا
القرطيب ً
ّ
بضم القا  ،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 حاتـ ـم السجستانـ ّي ،بذكر ما يرويه
عصمة هذا»(.)1
 -2االختالف يف بعض التفسريات:
ااجوزي« :اختلف العلماء يف املراد ابستهزاء هللا هبم على تسعة
قال ابن
ّ
أقوال :أحدها أنّه يفتح هلم ابب من ااجنّة ،وهم يف النار ،فيسرعون نليه ،فيغلق،
مثّ يفتح هلم ابب آخر ،فيسرعون ،فيغلق ،فيضحك منهم املؤمنون ،روي عن
ابن عبّاس .والثاين أنّه نذا كان يوم القيامة ،لمدت النار هلم ،كما جتمد اإلهالة،
( )1البقرة.259 :
( )2ااجامع ألحكام القرآن.169/1 :
( )9ااجامع ألحكام القرآن.198/11 :
( )1ااجامع ألحكام القرآن.161/19 :
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البصري .والثالث أ ّن
يف القدر ،فيمشون ،فتنخسف هبم ،روي عن احلسن
ّ
االستهزاء هبم ،نذا ضرب بينهم وبني املؤمنني بسور له ابب ،ابطنه فيه الرقمة،
﴿ارجعوا وراءك ْم
وظاهره من قبله العذاب ،فيبقون يف الظلمة ،فيقال هلمْ :
فالْتمسوا ن ًورا﴾( ،)1قاله مقاتل .والرابع أ ّن املراد به :جيازيهم على استهزائهم،
فقوبل اللفظ مبثله لفظًا ،ونن خالفه معىن ،فهو كقوله تعاىل﴿ :وجزاء سيّئة
()2
اعتدوا علْيه مبثْل ما ْاعتدى
سيّئةٌ مثْـلها﴾  ،وقوله﴿ :فمن ْاعتدى علْيك ْم ف ْ
علْيك ْم﴾( ،)9وقال 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 ّنايهم .والسابع :أنّه نيقاع استهزائهم هبمّ ،
األنباري .والثامن:
حممد بن القاسم
خداعهم ومكرهم عليهم .ذكر هذه األقوال ّ
ّ
الذل﴿ :ذ ْق ننك
أ ّن االستهزاء هبم أن يقال ألحدهم يف النار ،وهو يف غاية ّ
أنْت الْعزيز الْكرمي﴾( ،)1ذكره شـ ـيخنا ،فـي كتابه .والتاسع :أنّه لـ ّما أظهروا من
أحكام نسالمهم  -فـي الدنيا  -خال ما أبطن لـهـم ،فـي اآلخرة ،كان
كاالسـ ـتهزاء هبم»(.)9

( )1احلديد.19 :
( )2الشورى.14 :
( )9البقرة.131 :
( )1الدخان.13 :
( )9زاد املسري.96-99/1 :
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 -3االختالف يف بعض األحاديث:
ويضعفه آخـ ـرون؛ فإ ّن
يصحـح بعض الـمؤلّفيـن حـديـثًا معيّـنًا،
حيـن
ّ
ّ
عملي ،على تنبّههم على الفرق بني السنّة النبويّة ،واحلديث
اختالفهم هذا دليل ّ
تصور أ ّن بعض قدامى املؤلّفني يرفض السنّة النبويّة،
النيب  ،فال ي ّ
املنسوب نىل ّ
صحة نسبة ذلك احلديث نىل السنّة النبويّة.
ونّا هو بتضعيفه للحديث ينكر ّ
قال ابن تيميّة« :و ّأما تصحيح احلاكم ملثل هذا احلديث وأمثاله ،فهذا ممّا
يصحح أحاديث ،وهي
أئمة العلم ابحلديث ،وقالوا :ن ّن احلاكم ّ
أنكره عليه ّ
صحح حديث زريب بن
موضوعة مكذوبة ،عند أهل املعرفة ابحلديث ،كما ّ
وصي املسيح ،وهو كذب ابتّفاق أهل املعرفة ،كما ّبني
برمثلي ،الذي فيه ذكر ّ
ااجوزي ،وغريمها ،وكذا أحاديث كثرية يف مستدركه،
البيهقي ،وابن
ذلك
ّ
ّ
أئمة أهل العلم ابحلديث  -موضوعة ،ومنها ما يكون
ّ
يصححها ،وهي  -عند ّ
جمرد تصحيح
موقوفًا يرفعه .وهلذا كان أهل العلم ابحلديث ال يعتمدون على ّ
املصححني
يصححه ،فهو صحيح ،لكن هو يف
ّ
احلاكم ،ونن كان غالب ما ّ
مبنزلة الثقة الذي يكثر غلطه ،ونن كان الصواب أغلب عليه .وليس فيمن
يصحح احلديث أضعف من تصحيحه»(.)1
ّ

 -1االختالف يف بعض اآلراء العقديّة:
السنّة :أ ّن األنبياء،
قال ابن تيميّة« :وقد ذكر جـماعة ،من املنتسبني نلـى ُّ
وصالـح البشر :أفضل من الـمالئكة .وذهبت الـمعتزلة نلـى تفضيل الـمالئكة،
يفضل األنبياء واألولياء،
على البشر ،وأتباع
األشعري على قولني :منهم من ّ
ّ
متأخريهم أنّه مال
ومنهم من يقف ،وال يقطع فيهما بشيء .وحكي عن بعض ّ
( )1جمموعة الفتاوى.159-152/1 :
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نىل قول الـمعتزلة ،وربـّما حكي ذلك ،عن بعض من ي ّدعي السنّة ،ويواليها»(.)1
أيضا« :وق ـول من يقول :ن ّن الروح بـمفرده ـا :ال تنعم،
وقال ابن تيميّة ً
وال تعذب ،وننـّما الروح هي الـحياة ،وهذا يقوله طوائف من أهل الكالم ،من
األشعري ،كالقاضي أبـي بك ـ ـر ،وغيـرهم؛
الـمعتزلة ،وأصحاب أبـي الـحسن
ّ
وينكرون أ ّن الروح تبقى ،بعد ف ـ ـراق البدن ،وهذا قـ ـول ابطـ ـل ،خالفه األستاذ
جويين ،وغريه.)2(»...
أبو الـمعالـي الـ ّ

 -5االختالف يف بعض اآلراء األصوليّة:
النص واإللماع .وهو
قال ابن تيميّة« :الطريق اخلامس :القياس على ّ
حت
حجة ً
كثريا من أهل الرأي أسر فيهّ ،
ّ
أيضا ،عند لماهري 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 اإلسرا والنقص»(.)9
مسألة كبرية ،و ّ
احلق فيها ّ
كشي« :مسألة :يف جواز تعليل الشيء  -جبميع أوصافه -
وقال الزر ّ
مبين على أ ّن
خال  ،حكاه ابن فورك ،والقاضي عبد ّ
الوهاب يف ّ
امللخصّ ،
جوزه اختلفوا على قولني:
شرط العلّة التع ّدي ،فمن شرطه منعها هنا ،ومن ّ
حق العلّة التأةري ،وال ب ّد أن يكون املؤةّر بعض
يصح؛ أل ّن ّ
أحدمها ال ّ
يصح ،فلو اتّفق أ ّن لميعها مؤةّرة،
األوصا  ،دون بعض؛ فتعليله جبميعها ال ّ

( )1جمموعة الفتاوى.215/1 :
( )2جمموعة الفتاوى.181/1 :
( )9جمموعة الفتاوى.158/11 :
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صحتها»(.)1
يصح؛ أل ّن أكثر ما فيه ّأال يتع ّدى ،وذلك ال ينع ّ
جاز .والثاين ّ

 -6االختالف يف بعض اآلراء الفقهيّة:
قال ابن املنذر« :اختلف أهل العلم فيمن ب ّدل ماشية له قبل احلول،
الشافعي ،وأبو ةور ،وأصحاب الرأي
مباشية آلخر؛ فر ًارا من الصدقة .فكان
ّ
حت حيول على
كل واحد منهما ،فيما قبض من صاحبهّ ،
يقولون :ال زكاة على ّ
الثوري كذلك ،غري أنّه مل يذكر الفرار من
ما اشرتى حول ،من يوم اشرتاه .وقال
ّ
اعي ،وعبد الـملك ،وأحـمد ،ونسحاق ،وأبو عبيد
الصدقة .وكان مالك ،واألوز ّ
يرون يف ذلك الزكاة ،نذا كان فر ًارا من الصدقة ...واختلفوا يف مخس من اإلبل،
حال عليها حوالن .فقال مالك :فيها شااتن يف حكاية أيب عبيد عنه ،وبه قال
الشافعي ،فيما حكاه أهل العراق عنه ،وقال مبصر :فيها
أبو عبيد ،وأقمد ،و
ّ
قوالن ،أحدمها :كما قال هؤالء ،واآلخر :أ ّن عليه شاة»(.)2

 -7االختالف يف بعض اآلراء اخلخلخقيّة:
ايل« :اعلم أ ّن الناس اختلفوا يف ذلك ،فقال قائلون:
قال أبو حامد الغز ّ
الصمت( )9أفضل من الشكر ،وقال آخرون :الشكر أفضل ،وقال آخرون :مها
كل فريق بكالم
سيّان ،وقال آخرون :خيتلف ذلك ابختال األحوال؛ و ّ
استدل ّ
شديد االضطراب ،بعيد عن التحصيل؛ فال معىن للتطويل ابلنقل ،بل املبادرة
احلق أوىل ،فنقول.)1(»...
نىل نظهار ّ
( )1البحر احمليط يف أصول الفقه.184/9 :
( )2اإلشرا على مذاهب العلماء.21/9 :
( )9يف املطبوع( :الصمت) ،والصواب( :الصرب).
( )1نحياء علوم الدين.1151 :
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تدل
فهذه األمثلة املختارة  -وغريها أكثر منها ،أبضعا مضاعفة ّ -
داللة واضحة ،ال ريب فيها ،على أ ّن املؤلّفني القدامى كانوا متّفقني على وجود
فروق كثرية ،وكبرية ،بني احلقائق اإلسالميّة ،واملباحث التأليفيّة ،ولكنّهم كانوا
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 االختال  ،الذي يعين
بوضوح :أ ّن الـمختلفني كانوا متنبّهني على الفروق ،بني احلقائق اإلسالميّة،
واملباحث التأليفيّة.
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ّ
أسباب أخطاء الـمؤلفين
ألخطاء املؤلّفني ةالةة أسباب ،هي :ااجهل ،واهلوى ،واخلو .
فااجهل حيمل صاحبه على ننتاج أتليف سقيم ،وهو جيهل أ ّن التأليف
الذي أنتجه سقيم؛ كما حيمله ااجهل على االعتماد على املصدر السقيم ،وهو
جيهل أ ّن املصدر الذي اعتمد عليه سقيم.
بشر ،واملؤلّفون مهما بلغوا من
سيب ،ال يكاد خيلو منه ٌ
وااجهل وصف ن ّ
العلم ،فإ ّن اتّصافهم اباجهل  -يف بعض أحواهلم وأحياهنم  -أمر ال ريب فيه.
واهلوى حيمل صاحبه على ننتاج أتليف سقيم ،وهو يعلم أ ّن التأليف
الذي أنتجه سقيم؛ أل ّن هواه يوافق ما أنتجه 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.
والـهوى وصف موجود  -بال ريب  -فـي بعض الـمؤلّفني الـمنسوبني نلـى
لكن الـحكم القاطع  -بتعيني ذلك يف آحادهم  -أمر غري ممكن.
اإلسالم؛ ّ
واخلو حيمل صاحبه على ننتاج أتليف سقيم ،وهو يعلم أ ّن التأليف
الذي أنتجه سقيم؛ ألنّه خيا بطش أهل األهواء ،وأهل ااجهاالت ،فيوافقهم
فيما يرضونه من التأليف السقيم؛ كما حيمله اخلو على االعتماد على املصدر
السقيم ،وهو يعلم أ ّن املصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ ألنّه خيا بطش أهل
عما اعتمدوا عليه.
األهواء ،وأهل ااجهاالت ،نن أعرض ّ
واخلو وصف موجود  -بال ريب  -يف بعض املؤلّفني ،املنسوبني نىل
لكن احلكم القاطع  -بتعيني ذلك يف آحادهم  -أمر غري ممكن.
اإلسالم؛ ّ
ويشمل التأليف السقيم:
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 -1ننتاج قراءات سقيمة ،خمالفة للقرآن الكرمي.

 -2ننتاج تفسريات سقيمة ،خمالفة للقرآن الكرمي.

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

واألخطاء اليت ينتجها املؤلّفون املخطئون ذات ةالةة أضالع ،هي:

أ -اخلطأ يف التفكري :هو أن ينتج املؤلّف املخطئ فكرة سقيمة.

ب -اخلطأ يف التعبري :هو أن ينتج املؤلّف املخطئ عبارة سقيمة ،للتعبري عن
فكرة معيّنة ،سواء أكانت تلك الفكرة سليمة ،أم سقيمة.

سقيما ،بعد أن
ج -اخلطأ يف التفسري :هو أن ينتج املؤلّف املخطئ
تفسريا ً
ً
يطّلع على تعبري مؤلّف آخر ،فيخطئ يف تفسري ذلك التعبري ،وي ّدعي أ ّن
التفسري الذي أنتجه هو التفسري السليم املناسب لذلك التعبري.
وابجتماع هذه األضالع الثالةة يرتّكب (مثلث األخطاء) ،الذي امتألت
أبضالعه الثالةة كتب املؤلّفني من القدامى واحملدةني ،وال سيّما الكتب العقديّة.
ولذلك كان واجبًا ،على من أراد القضاء على االختال  ،بني املؤلّفني
املنتسبني نىل (اإلسالم) :أن يعىن 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 أصنا رئيسة ،من الناس:
األول -الـ خمنتـج :الذي أنتج الرأي السقيم .وهو ةالةة أصنا :
ّ
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 أصنا :

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

 -3الـخائف :الذي تقبّل الرأي السقيم؛ ألنّه ضعف وخا  ،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 نفسه؟!!!
وااجواب :ن ّن أكثر علماء األداين واملذاهب ،قديًا وحديثًا ،سواء أكانوا
من املنسوبني نىل (اإلسالم) ،أم من املنسوبني نىل غريه :هم يف احلقيقة مقلّدون،
نشأوا مقلّدين ،وكربوا مقلّدين ،وظلّوا مقلّدين ،وماتوا مقلّدين.
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طفال
كبريا  -كان يف زمن من األزمان ً
فالعالـم  -الذي تراه اليوم ً
شيخا ً
صغريا ،ال يعلم شيئًا عن األداين 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
يؤهله 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،
فتحول ذلك الطفل ،من درجة (الـجاهل الـمقلّد) نىل
من األهل واملعلّمني؛ ّ
درجة (الـمتعلّم الـمقلّد).
حتول  -بعد سنوات من التعلّم  -نىل درجة (العالـم املقلّد)؛ أل ّن نيقانه
مثّ ّ
قائما على (اإللف)؛ وليس نيقا ًان علميًّا،
مبورواثته :كان نيقا ًان عاطفيًّا ،وجدانيًّاً ،
أسريا من
عقالنيًّاً ،
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 ااجاهل املقلّد واملتعلّم املقلّد والعالـم املقلّد  -ةالةة:

األول( -اجلاهل املقلّد) :يقلّد أسالفه يف (اآلراء) فقط؛ ألنّه ال يستطيع أن
ّ
عموما  -ما وراء ذلك ،من (أدلّة اآلراء) ،و(أصول األدلّة).
يعر ً -
الثاين( -املتعلّم املقلّد) :يقلّد أسالفه يف (اآلراء) ،ويف (أدلّة اآلراء) فقط؛ ألنّه
لكن
يستطيع بتعلّمه أن يعر األدلّة ،اليت
ّ
يستدل هبا أسالفه على آرائهم؛ و ّ
عموما  -ملعرفة (أصول األدلّة).
تعلّمه ال يكفيه ً -
( )1النحل.85 :
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الثالث( -العالـم املقلّد) :يقلّد أسالفه يف (اآلراء) ،ويف (أدلّة اآلراء) ،ويقلّدهم
أيضا يف (أصول األدلّة)؛ ألنّه بلغ من العلم مبلغًا ،م ّكنه من اإلحاطة ابألصول
ً
اليت اعتمد عليها أسالفه ،يف تصحيح األدلّة وتضعيفها.
و(العالـم املقلّد) صنفان:
 -1عالـم مقلّد لـم يكفه علمه؛ ملعرفة بطالن آراء أسالفه ،وبطالن أدلّتها،
وظل مقلّ ًدا ،ومات مقلّ ًدا؛ وهو  -يف
وبطالن أصول أدلّتها؛ فنشأ مقلّ ًداّ ،
يستحق وصف (العالـم) ،ونن مسّاه الناس عال ًـما؛ فال خري يف علم
احلقيقة  -ال
ّ
احلق والباطل.
ال يكفي 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 فـي الظاهر مستمس ًكا ،أبابطيل أسالفه؛ ّنما بسبب الـهوى،
حني يكون االستمساك بتلك األابطيل مواف ًقا لـهواه؛ أو بسبب الـخو  ،حني
يـخا بطش الـمبطلني؛ فيوافقهم فـي الظاهر على أابطيلهم.
فمن تغلّب على اإللف الطاغي ،وخالف اهلوى الباغي ،واحتكم نىل
وتربأ من أابطيل األسال ،
الدليل العقالينّ ،واعتمد على اإليقان الربهاينّّ ،
وتنزه عن السفاهة واإلسفا ؛ فإنّه واحد من (أحرار العلم).
ّ
لذل (األسر) ،يف (سجن التقليد) ،واستسهله ،واستساغه،
ومن استسلم ّ
واستعذبه ،واستحاله؛ فإنّه واحد من (عبيد التقليد)!!!
ت!
مناصا ،من التقليد؛ فليتجنّب القول بغري علم ،وليصم ْ
ومن لـم جيد ً
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ّ
براءة الصورة التنـ ّ
زيلية من أخطاء الـمؤلفيـن
كل الرباءة ،من أخطاء القّراء ،والرواة ،واحمل ّدةني،
الصورة التنزيليّة بريئةّ ،
مفسرين ،والش ـّراح ،والـمتكلّمني ،والفقهـ ـاء ،واألصوليّيـن ،واألخالقيّيـن،
والـ ّ
املؤرخني ،واللغويّني ،واملرتلمني.
و ّ
احلق اعتماد الطاعنني يف (اإلسالم) ،على رأي ،ذهب نليه
وليس من ّ
بعض املختلفني ،ولـم جيمعوا عليه ،فإ ّن اختالفهم دليل على نفي بعضهم نسبة
ذلك الرأي نىل (اإلسالم).
فاملطاعن املستم ّدة من اآلراء اخلالفيّة ليست جبديدة؛ فقد سبقهم  -نىل
يوجهوهنا نىل اآلراء
الطعن فيها  -بعض املؤلّفني الرافضني هلا ،ولكنّهم نّا ّ
العلميّة ،ويبـّرئون (اإلسالم) منها.
فكل قراءة ،أو حديث ،أو خرب ،أو رواية ،أو تفسري ،أو شرح ،أو رأي،
ّ
مادة للطعن يف (اإلسالم)؛
خمتلف فيه :ال يكن للطاعنً ،
أصال ،أن يتّخذه ّ
صحة نسبته نىل (اإلسالم).
ألنّه ال يلك ً
دليال قطعيًّا و ً
احدا ،على ّ
ولذلك ال يعدو طعن الطاعن  -يف رأي من اآلراء  -أن يكون تكر ًارا،
وجهه بعض املؤلّفني ،من قبل ،نىل ذلك الرأي نفسه ،فهو طعن
للطعن الذي ّ
يف الرأي ،وليس طعنًا يف الدين.
وأخطاء املؤلّفني  -اليت اكتسبت صفة القبول عند مقلّديهم  -ال يكن
ألهنا يف احلقيقة :أخطاء ننسانيّة؛ فالفرق
أن تع ّد جزءًا من (احلقائق اإلسالميّة)؛ ّ
الذهين)،
اإلسالمي
كبري جدًّا بني (الواقع
احلقيقي) ،وبني (االعتقاد اإلنساينّ
ّ
ّ
ّ
املذهيب).
أو (االستمساك اإلنساينّ
ّ
حت لو آمن به الناس ،كلُّهم ألمعون.
والباطل يف الواقع يبقى ً
ابطالّ ،
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معيارالقبول والرفض
فإن قيل :ن ّن نسـبـة األخطـ ـاء  -نلـى العلمـاء  -توجـب اإلعراض عن
مؤلّفاتـهم ،وابإلعراض عنها تنعدم معرفة احلقائق اإلسالميّة!

قلت :ليست تربئة اإلسالم  -من أخطاء العلماء  -طعنًا فيهم ،وليست
انتقاصا ،من قدرهم؛ فاملؤلّفون الصادقون املخلصون اجملتهدون هم الباب الوحيد
ً
إلهلي املنزل.
الصحيح ،لإلفادة من الوحي ا ّ
بشر ،يكن
والصحابة ،والتابعون ،واتبعوهم ،وسائر العلماء الـمجتهدينٌ :
لكن وقوعهم يف بعض األخطاء ال يبطل حسناهتم الغالبة،
أن خيطئوا ،و ّ
وخصوصا قمل رسالة اإلسالم.
ً
حجة؛ لرتك االعتماد عليهم ،يف حتصيل
ومن ّاختذ بعض األخطاء ّ
ط ،فمن ذا الذي يسلم من األخطاء،
ط ،أو مغال ٌ
احلقائق اإلسالميّة؛ فإنّه غال ٌ
بديال عنهم؟!!!
ليكون ً
كل رأي من آرائهم؛ فتلك حماكمة
وحماكمة العلماء ال تعين ندانتهم ،يف ّ
احلق ،والباطل ،ابالستناد
لكن املراد من حماكمتهم :الفصل بني ّ
ظالمةً ،
قطعا؛ و ّ
نىل معيار عادل ،دقيق؛ لإلفادة من صواب من أصاب منهم ،وجتنُّب خطإ من
أخطأ منهم.
واملعيار يف ذلك أ ّن من غلب صوابه خطأه ،فهو من أهل العلم ،ومن
غلب خطؤه صوابه ،أعرضنا عنه ،وأغناان عنه من سواه ،من أهل العلم؛ أل ّن
االعتماد ليس على قول العالـم ،بل على الدليل الذي يستند نليه العالـم.
وأدلّة (القرآن الكرمي) ،وأدلّة (السنّة النبويّة) ليست خبافية ،وليس ألحد
لكن الناس ،على درجات ،فـي نتقان
أن يستأةر بـها ،أو يـخفيها ،عن الناس؛ ّ
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اللغة العربيّة ،ويف القراءة ،ويف القدرة على التدبُّر ،و ُّ
التفقه ،واالستنباط ،والفهم.
يروى عن سعيد بن املسيّب أنّه قال« :ليس من عالـم وال شريف وال ذي
فضلّ ،نال وفيه عيب ،ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ،ذهب نقصه
لفضله ،كما أ ّن من غلب عليه نقصانه ،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 ،أنّه قال« :نذا غلبت حماسن الرجل ،على
مساوئه ،لـم تذكر املساوئ ،ونذا غلبت الـمساوئ ،عن الـمحاسن( ،)9لـم تذكر
الـمحاسن»(.)1
ويروى عن أقمد بن حنبل أنّه قال« :لـم يعرب ااجسر نىل خراسان مثل
نسحاق ،ونن كان خيالفنا ،يف أشياء ،فإ ّن الناس لـم يزل خيالف بعضهم
بعضا»(.)9
ً
أيضا أن يعر  :أ ّن الطوائف املنتسبة نىل
وقال ابن تيميّة« :وممّا 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
رد على غريه من الطوائف الذين هم أبعد عن السنّة منه،
دقيقة .ومن يكون قد ّ
( )1جامع بيان العلم وفضله.521/2 :
( )2جامع بيان العلم وفضله.521/2 :
( )9كذا يف املطبوع( :عن احملاسن) ،والصواب( :على احملاسن).
( )1سري أعالم النبالء.935/5 :
( )9سري أعالم النبالء.981/11 :
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احلق ،لكن يكون قد جاوز العدل
حممودا فيما ّ
فيكون ً
رده من الباطل ،وقاله من ّ
رد بدعة
احلق ،وقال بعض الباطل ،فيكون قد ّ
يف ّ
رده ،حبيث جحد بعض ّ
()1
أخف منه ،وهذه حال
بباطل
،
ابطال
ورد ابلباطل
ً
ّ
أخف منهاّ ،
كبرية ،ببدعة ّ
أكثر أهل الكالم املنتسبني نىل السنّة وااجماعة .ومثل هؤالء نذا لـم جيعلوا ما
قوال يفارقون به لماعة املسلمني ،يوالون عليه ويعادون ،كان من نوع
ابتدعوه ً
اخلطإ؛ وهللا  يغفر للمؤمنني خطأهم يف مثل ذلك .وهلذا وقع يف مثل هذا
أئمتها ،هلم مقاالت قالوها ابجتهاد ،وهي ختالف ما
كثري من سلف ّ
األمة و ّ
وفرق بني
ةبت يف الكتاب والسنّة ،خبال من واىل موافقه وعادى خمالفهّ ،
وفسق خمالفه ،دون موافقه ،يف مسائل اآلراء،
لماعة املسلمني ،وك ّفر ّ
التفرق
استحل قتال خمالفه ،دون موافقه ،فهؤالء من أهل ّ
واالجتهادات ،و ّ
واالختالفات»(.)2
أيضا« :وكثري من جمتهدي السلف واخللف قد قالوا
وقال ابن تيميّة ً
وفعلوا ما هو بدعة ،ولـم يعلموا أنّه بدعة؛ ّنما ألحاديث ضعيفة ،ظنّوها
ونما لرأي رأوه ،ويف املسألة
ونما آلايت فهموا منها ما لـم يـرد منهاّ ،
صحيحةّ ،
نصوص مل تبلغهم»(.)9
الذهيب« :ولو أنـّا كلّما أخطأ نمـ ـام ،فـي اجتهاده ،فـي آحاد
وقال
ّ
مغفورا له ،قمن ـا عليه ،وب ّدعن ـاه ،وهجرانه ،لما س ـلم معنا،
الـمسـ ـائل ،خط ـأ
ً
ال ابن نصـ ـر ،وال ابن من ـدة ،وال من هو أكرب منهما ،وهللا هو هادي الـخلق،
( )1الراجح أ ّن عبارة (ابلباطل) زائدة ،ال داعي هلا هنا.
( )2جمموعة الفتاوى.218/9 :
( )9جمموعة الفتاوى.141/13 :
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حق ،وهو أرح ـ ـم الراحـميـن ،فنع ـوذ ابهلل ،م ـن الـهوى ،والفظاظة»(.)1
نىل الـ ّ
أئمة العلم نذا كثر صوابه ،وعلم
وقال
الذهيب ً
أيضا« :مثّ ن ّن الكبري من ّ
ّ
للحق ،واتّسع علمه ،وظهر ذكاؤه ،وعر صالحه وورعه واتّباعه ،يغفر له
حتريه ّ
ّ
زلـلـه ،وال نضلّله ونطّرحه ،وننسى حماسنه .نعم ،وال نقتدي به يف بدعته وخطئه،
ونرجو له التوبة من ذلك»(.)2
صحة
وقال
الذهيب ً
كل من أخطأ يف اجتهاده  -مع ّ
أيضا« :ولو أ ّن ّ
ّ
األئمة معنا.
نيانهّ ،
وتوخيه التّباع ّ
احلق  -أهدرانه ،وب ّدعناه ،لقل من يسلم من ّ
رحم هللا ااجميع بـمنّه وكرمه»(.)9
وقال
الشيعة ،وغالة الـحنابلة،
أيضا« :غالة الـمعتزلة ،وغالة ّ
الذهيب ً
ّ
وغالة األشاعرة ،وغالة الـم ْرجئة ،وغالة الـج ْهميّة ،وغالة الكّراميّة :قد ماجت
هبم الدنيا ،وكثروا ،وفيهم أذكياء وعبّاد وعلماء ،نسأل هللا العفو والـمغفرة ألهل
حب العالـم
حب السنّة وأهلها ،ونـ ّ
التوحيد ،ونربأ نلـى هللا من الـهوى والبدع ،ونـ ّ
حب ما ابتدع فيه بتأويل
على ما فيه من االتّباع ،والصفات احلميدة ،وال نـ ّ
سائغ ،وننـّما العربة بكثرة الـمحاسن»(.)1
أئمة اإلسالم ،ومقاديرهم وحقوقهم
وقال ابن القيّم« :معرفة فضل ّ
كل
ومراتبهم ،وأ ّن فضلهم وعلمهم ونصحهم هلل ورسوله ال يوجب قبول ّ
ما قالوه ،وما وقع يف فتاويهم  -من املسائل اليت خفي عليهم فيها ما جاء به
( )1سري أعالم النبالء.14/11 :
( )2سري أعالم النبالء.281/9 :
( )9سري أعالم النبالء.986/11 :
( )1سري أعالم النبالء.16-19/24 :
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حق فـي خالفها  -ال يوجب اطّراح أقواهلم
الرسول ،فقالوا بـمبلغ علمهم ،والـ ّ
لملةُّ ،
وتنقصهم ،والوقيعة فيهم .فهذان طرفان جائران عن القصد ،وقصد
السبيل بينهما ،فال نؤةـّم ،وال نعصم()1؛ وال نسلك بـهم مسلك الرافضة ،فـي
علي ،وال مسلكهم ،فـي الشيخني ،بل نسلك هبم مسلكهم أنفسهم ،فيمن
ّ
كل أقواهلم،
قبلهم ،من الصحابة ،فإنـّهم ال يؤمثّوهنم وال يعصموهنم ،وال يقبلون ّ
األئمة األربعة مسل ًكا ،يسلكونه هم يف
وال يهدروهنا .فكيف ينكرون علينا يف ّ
اخللفاء األربعة ،وسائر الصحابة؟ وال منافاة بني هذين األمرين ،لمن شرح هللا
األئمة وفضلهم،
صدره لإلسالم ،ونّا يتنافيان عند أحد رجلني :جاهل مبقدار ّ
أو جاهل حبقيقة الشريعة ،اليت بعث هللا هبا رسوله .ومن له علم ابلشرع والواقع
قطعا أ ّن الرجل ااجليل  -الذي له يف اإلسالم قدم صاحل وآاثر حسنة،
يعلم ً
وهو من اإلسالم وأهله مبكان  -قد تكون منه اهلفوة والزلّة ،هو فيها معذور،
بل ومأجور الجتهاده؛ فال جيوز أن يـتّـبع فيها ،وال جيوز أن هتدر مكانته،
ونمامته ،ومنزلته ،من قلوب املسلمني»(.)2
األئمة ،الذين لـهم أتباع،
وقال ابن عثيمني« :الـموقف الصحيح ،نـحو ّ
يشـ ـهدون بعدالتهم ،واس ـتقامتهمّ ،أال نتهج ـم عليهم ،وأن نعتق ـد أ ّن ما خـالفوا
األمـ ـة ال يـخلو من أجر،
فيه الصواب :صادر عن اجتهاد ،والـمجتهد مـ ـن هذه ّ
نن أصـ ـ ـاب ،فـل ـه أجـ ـ ـ ـران ،ونن أخـطـ ـ ـأ ،فـلـ ـه أجـ ـ ـ ـ ـر واح ـ ـ ـ ـد ،وخـطـ ـ ـؤه مـغـف ـ ـ ـور.
األئمة ،له أخطاء ،وله نصاابت ،وال أح ـد معصوم،
وأبو حنيفة  كغيـره من ّ
صم) .فمعىن( :ال نـؤةّـم):
( )1ضبطت الكلمة يف املطبوع هكذا( :نـ ْعصم) ،والصواب( :نـع ّ
صم) :ال ننسبهم نىل (العصمة).
ال ننسبهم نىل (اإلةـم) ،ومعىن (ال نـع ّ
( )2نعالم املوقّعني.299/9 :
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ّنال رسول هللا  -صلّى هللا عليه وعلى آله وسلّم  -كما قال اإلمام مالك:
النيب -
"كل يؤخذ من قوله ،ويـرُّدّ ،نال صاحب هذا القرب" ،وأشار نىل قرب ّ
لكن
صلّى هللا عليه وعلى آله وسلّم .والواجب
ّ
الكف عن ّ
أئمة الـمسلمنيّ ،
بسب؛ يذكر
يتعرض أح ٌد لقائلهّ ،
القول نذا كان خطأ ،فيذكر القول ،دون أن ّ
القول ،نذا كان خطأ ،ويـرُّد عليه ،هذا هو الطريق السليم»(.)1

حممد بن صاحل العثيمني.921/26 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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تبـرئة العلماء
ن ّن صدور بعض األخطاء من العلماء  -يف بعض أتليفاهتم  -ال يدعو
نىل ّاهتامهم مبا لـم يصدر منهم ،من أفكار ،أو مشاعر ،أو أقوال ،أو أفعال.
صحة قطعيّة ،ونن
تصح نسبته نليهمّ ،
ولذلك وجبت تربئة العلماء ،ممّا مل ّ
كانوا خيالفونكم يف املذاهب.
قال تعاىل﴿ :ي ــا أيـُّه ــا الذين آمنـ ـوا كون ـوا قـواميــن َّلل ش ـ ــهداء ابلْق ْسـ ــط
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 شأنه أن يتسبّب يف نسبة
ومن ابب أوىل ،وجب احلذر من ّ
اخلطإ ،نىل من هو بريء منه ،يف الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة
التعصب ،أم كانت راجعة نىل غريمها.
التسرع ،أم كانت راجعة نىل ّ
راجعة نىل ّ
كل
ومن هنا كانت تربئة العلماء  -حني يستح ّقون التربئة  -واجبةّ ،
الوجوب ،على املستطيع من الناس.
وهلذه التربئة ع ّدة صور ،أبرزها:
 -1التربئة اللفظيّة :هي تربئة العالـم من ألفاظ سقيمة ،نسبها نليه بعض
أصحابه ،أو بعض خصومه؛ لكنّها يف احلقيقة ليست موجودة ،يف مؤلّفاته.
أيضا تربئته من املعاين
وتربئة العالـم من تلك األلفاظ املنسوبة نليه تعين ً
املفهومة من تلك األلفاظ.
ومن أمثلة ذلك :أ ّن أح ـــ د الـمؤلّفني الـمعاصرين نـسـب نلـى (ابن تيميّة)
( )1املائدة.5 :
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فادعـى أنّه اتّـهـم ابن عبّاس ،ابالفـت ـراء على النبـ ّي .
ما لـم يصـ ّح صـدوره منـه؛ ّ
جاء يف كتاب (ابن تيميّة ومنهجه يف احلديث):
«عن ابن عباس ،عن النيب صلى هللا عليه وآله أنه قال" :اي أهل مكة
ال تقصروا يف أقل من أربعة برد من مكة نىل عسفان" وهذا نىل ما يعلم أهل
الـمعرفة ابحلديث أنّه 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 أنّه يرمي ابن عباس ابالفرتاء على رسول هللا صلى هللا عليه وآله،
واملعىن نن مل يكن صحيحاً على حنو القطع ،فإنّه يكن أن يكون موضوعاً على
ابن عباس ،أو أنّه وقع التصحيف يف احلديث عن طريق اخلطأ ،على أ ّن يف سند
احلديث عبد الوهاب بن جماهد يرويه عن أيب جماهد( )1املفسر املعرو ويرويه
أيضاً عن عطاء ،وعبد الوهاب بن جماهد لـم 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 املؤلّف امل ّدعي ،كما جاء يف كتابه ،نقلته
هذا هو ّ
النص ّ
تصر .
أتصر فيه أدَن ّ
كما هو ،ولـم ّ
نص أ ّن صاحبه ينسب نىل (ابن تيميّة) القول ابتّـهام
وواضح من هذا ال ّ
(ابن عبّاس) ،ابالفرتاء على النبـ ّي ؛ وهي  -بال ريب  -نسبة تكفي قراءتـها
لتكذيبها؛ وال سيّما من ق ـ ـرأ (كتب ابن تيميّة) ،وعر الـمذهب ،الذي ينتمي
ـري) ،الذي ال يضاهيه مذهب ،فـي القول
نليه هذا الرجل ،وهو (الـمذهب األة ّ
( )1الصواب( :عن أبيه جماهد).
( )2ابن تيميّة ومنهجه يف احلديث.148-146 :
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بفضل الصحابة ،وتربئتهم مـن االفتـراء ،ومنهم( :عبد هللا بن عبّاس) ،بال ريب.
وقد نسب املؤلّف امل ّدعي هذه العبارة ،يف اهلامش ذي الرقم ( ،)1من
الصفحة ذات الرقم ( ،)148نىل كتاب (جمموع الفتاوى ،ج ،21ص.)128
وابلرجوع نىل الصفحة ذات الرقم ( ،)128من ااجزء ذي الرقم (،)21
نص ابن تيميّة هكذا:
من كتاب (جمموع الفتاوى) ،جند ّ
اَّلل عليه وسلم أنه قال" :اي 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 أنه 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 ومىن،
اَّلل عليه وسلم قط السفر مبسافة ال بريد وال غري بريد
ومل حيد النيب صلى ّ
وال حدها بزمان»(.)1
احلريف ،لقول ابن تيميّة ،كما جاء يف الكتاب ،نقلته كما
هذا هو ّ
النص ّ
تصر .
أتصر فيه أدَن ّ
هو ،ولـم ّ
كل الرباءة ،من ّاهتام ابن عبّاس،
وواضح من قراءة هذا ّ
النص أنّه بريءّ ،
النص هكذا« :لكن هو من
النيب ؛ أل ّن املؤلّف 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 أقمد بن تيميّة ،طبعة جممع امللك فهد،128/21 :
وجمموعة الفتاوى ،طبعة دار الوفاء.82/21 :
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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) املركبة
من مهزة االستفهام ،والفاء العاطفة ،والفعل املضارع (تـرى).
نص املؤلّف امل ّدعي قد اشتمل على زايدة كلمة (على)
وواضح ً
أيضا أ ّن ّ
بني كلمة (افرتى) وكلمة (رسول) ،فمن أين جاء هبذه الكلمة الزائدة؟!!!
أيضا ،على زايدة كلمة (نىل) ،يف عبارة:
واشتملت عبارة املؤلّف امل ّدعي ً
«وهذا نىل ما يعلم أهل املعرفة ابحلديث أنّه كذب.»...
فإن أراد أحد أن حيسن الظ ّن ابملؤلّف امل ّدعي ،فإنّه سيقول :ن ّن املؤلّف
النص ،ووةق به؛ ولذلك لـم يرجع
حر هذا ّ
امل ّدعي قد اعتمد على حتريف من ّ
االهتاميّة.
صحة هذه النسبة ّ
نىل الكتاب بنفسه؛ ليتح ّقق من ّ
لعل املؤلّف 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 زايدة كلمة (على)،
(افْـتـرى) ،وعبارة (أفـتـرى)؛ وال يستطيع ً
النص!!!
وبني حذفها من ّ
الظن ابملؤلّف امل ّدعي ،فإ ّن املؤلّف امل ّدعي سيكون
ّأما يف حالة نساءة ّ
النص من جهتني:
متّـه ًما ابالفرتاء على ابن تيميّة ،يف هذه املسألة؛ بتحريف ّ

أ -جهة اللفظ ،بزايدة كلمة (على) ،وحذ
متهيدا لتحريف املعىن.
لتكتب هكذا( :افرتى)؛ ً

رأس مهزة القطع من (أفرتى)؛

تتمته،
النص احملر
ب -جهة املعىن ،بتفسري ّ
سقيما ،بعد قطعه عن ّ
تفسريا ً
ً
كل التوضيح.
اليت ّ
توضح املراد منهّ ،
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 -2التربئة الـمعنويّة :هي تربئة العالـم من نرادة معان سقيمة ،نسبها نليه بعض
أصحابه ،أو بعض خصومه؛ لكنّها يف احلقيقة ليست مرادة ،يف مؤلّفاته.
والتربئة املعنويّة كفيلة ابلقضاء على كثري من صور (التخطئة العلميّة)،
اليت تتفاوت يف درجاهتا ،أعين :التكفري ،والتفسيق ،والتضليل ،والتبديع ...نخل.
فكثريون هم املؤلّفون 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 املؤلّفني املتّـهمني؛ و ّ
واخلطأ نّا حصل يف تعبري أولئك املؤلّفني املتّـهمني ،عن مرادهم ،فجاء
خصومهم ،وفهموا أقواهلم على النحو السليم ،الذي تقتضيه قواعد العربيّة.
ولذلك وجب على من أراد تربئة املؤلّفني املتّـهمني  -من نرادة تلك
املعاين السقيمة  -أن ينظر فـي سياق الكالم ،وينظر يف سائر مؤلّفاهتم؛ لتكون
املعاين الشائعة  -الـمطّردة فيها  -هي القرائن الدالّة على مقاصدهم احلقيقيّة.
ومن قبيل التربئة املعنويّة :أ ّن العالـم قد يذكر يف كتابه بعض الرواايت
املكذوبة؛ لتبيني حاهلا ،وحتذير الناس من االعتماد عليها.
املتعصبني يفرتون عليه ،فينسبون نليه تصحيح تلك
لكن بعض املؤلّفني
ّ
ّ
يصححها ،وأنّه ما
الرواايت املكذوبة ،أو يومهون أتباعهم من ّ
ااجهال ،أبنّه ّ
أوردها يف كتابه ّنال لالحتجاج هبا.
فالواجب تربئة العالـم تربئة معنويّة ،من هذه النسبة الباطلة؛ ببيان أ ّن
تصحيح تلك الرواايت املكذوبة لـم يكن من مراده ،ونّا كان مراده من نيرادها
هو التحذير من االعتماد عليها.
فالفرق كبري بني اإليراد واالعتماد؛ كأن يورد العالـم يف كتابه :رواية من
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الرواايت الـحديثيّة ،أو رواية من الرواايت التاريـخيّة ،أو ر ًأاي من اآلراء العلميّة؛
ويكون مفنّ ًدا لـما أورده ،أو متوقّـ ًفا فيه؛ وليس شرطًا أن يكون مؤيّ ًدا ،أو
حتجا ،مبا أورده.
معتمدا ،أو مـ ًّ
ً
كثريا من مؤلّفي (الغالة)
ومن (الـمضحكات الـمذهبيّة) أنّك تـجد ً
اخلاصة -
حيتجون هبا؛ إلةبات عقائدهم ّ
يومهون أتباعهم أب ّن الرواايت  -اليت ّ
هي رواايت متّفق على تصحيحها؛ بداللة أ ّن بعض كتب املخالفني قد أوردت
كثريا من تلك الرواايت!!!
ً
حيتجون مبا فيها من رواايت  -جتد
وحني تنظر يف تلك الكتب  -اليت ّ
أ ّن أبرزها تلك الكتب املخصصة؛ لبيان األحاديث الضعيفة واملوضوعة!!!
عدي يف كتابه (الكامل) ،أو
فيقولون ً
مثال :احلديث الفالينّ ذكره ابن ّ
ااجوزي يف
املقدسي يف كتابه (تذكرة املوضوعات) ،أو ذكره ابن
ذكره ابن طاهر
ّ
ّ
ااجوزي يف كتابه (العلل املتناهية) ،أو ذكره
كتابه (املوضوعات) ،أو ذكره ابن
ّ
املوصلي يف كتابه (املغين عن احلفظ والكتاب) ،أو ذكره ابن القيّم
ضياء الدين
ّ
يف كتابه (املنار املنيف) ،أو ذكره
السيوطي يف كتابه (الآللئ املصنوعة) ،أو ذكره
ّ
ابن عراق الكناينّ يف كتابه (تنزيه الشريعة املرفوعة) ،أو ذكره الشوكاينّ يف كتابه
(الفوائد اجملموعة).
جهال ،ال يعرفون شيئًا ،عن الفرق بني اإليراد واالعتماد؛
العامة غالبًا ّ
و ّ
عما يرون أنّه من
وال يعرفون أ ّن هذه الكتب قد ألّفها أصحاهبا؛ للكشف ّ
األحاديث الضعيفة واملوضوعة!!!
فإما أن يكون (مؤلّفو الغالة) كاذبني ،خمادعني ،مغالطني ،يدلّسون على
ّ
العامة ،ويومهوهنم أب ّن تلك الرواايت :صحيحة ،معتربة ،متواترة؛ أل ّن خمالفيهم
ّ
قد أوردوها يف كتبهم!!!
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ونما أن يكونوا جاهلني ،غافلني ،مقلّدين ،ال يعرفون بطالن ما يكتبون،
ّ
تقليدا!!!
العامة ،يف ااجهل والغفلة ،ومع ذلك تص ّدوا للتأليف ً
فهم مبنزلة ّ
حيتج به خمالفوه؛
ومن قبيل التربئة املعنويّة :أن ّ
يصحح العامل حديثًا معيّـنًاّ ،
يفسر
لكن تصحيحه ال يعين أنّه ّ
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؛ فإنّه ّ
ّ

 -3التربئة التطبيقيّة :هي تربئة العالـم من تطبيقات سقيمة ،يلتزم هبا بعض
أحدا ،يف مؤلّفاته.
مقلّديه ،أو بعض مـحبّيه؛ لكنّه يف احلقيقة لـم 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 تعر أن بعض املصريّني املعاصرين  -من الرجال والنساء -
يرسلون نىل ضريح
املتوىف يف مصر ،قبل اةين عشر قرًان  -رسائل
(الشافعي) ّ -
ّ
احلي القيّوم؛
يطلبون منه فيها ما ال جيوز أن يطلب ّنال من مالك امللكّ ،
ويشتكون نليه من أهليهم ،وجرياهنم ،وظامليهم ،واملعتدين عليهم(.)1
وال أحد يستطيع أن ي ّدعي أ ّن هذا التطبيق السقيم يستند نىل فتوى
الشافعي.
(الشافعي) ،أو نىل بعض علماء املذهب
منسوبة نىل
ّ
ّ
كل الوجوب تربئة العلماء من التطبيقات السقيمة ،اليت أحدةها
فيجب ّ
بعض الـج ّهـال ،م ـن العـ ّام ـ ـة ،واسـتمسـك ـوا بـها ،كم ـا يستمسكون ابلعبادات
املفروضة ،أو أش ّد من ذلك!!!
الشافعي.951-981 :
( )1انظر :رسائل نىل اإلمام
ّ
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 -1التربئة الـمذهبيّة :هي تبـرئة الـمذهب الذي ينتسب نليه العالـم ،من القول
السقيم ،الذي لـم جيمع عليه علماء املذهب.
معنيّ ،نال نذا ألمع
يصح أن ينسب القول السليم نىل مذهب ّ
فكما ال ّ
يصح أن ينسب القول السقيم نىل مذهب
عليه علماء املذهب؛ فكذلك ال ّ
معنيّ ،نال نذا ألمع عليه علماء املذهب.
ّ
حنبلي)؛ فإ ّن بعض الـمؤلّفني  -قديـ ًما
ومثال على ذلك( :الـمذهب الـ ّ
وحديثًا  -ينسبون نىل هذا الـمذهب أقو ًاال عقديّة سقيمة ،لـم يـجمع عليها
(الـحنابلة) ،بل هي أقو ٌال لبعضهم.
فقد يكون القول السقيم قول لمهور 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 ،انفرد به عن سائرهم.
قال ابن تيميّة« :فإ ّن هذا املصنف  -الذي نقل منه كالم أيب الفرج -
الرد على الـحنابلة ،كما ذكر هذا ،ونّا رد به  -فيما ادعاه -
لـم يصنّفه ،يف ّ
على بعضهم .وقصد أاب عبد هللا بن حامد ،والقاضي أاب يعلى ،وشيخه
يتعرض أبو الفرج
أاب احلسن بن الزاغوينّ ،ومن تبعهم؛ و ّنال ،فجنس احلنابلة لـم ّ
حيتج يف خمالفته هلؤالء بكالم
ّ
للرد عليهم ،وال حكى عنهم ما أنكره؛ بل هو ّ
التميمي،
كثري من احلنبليّة ،كما يذكره من كالم التميميّني ،مثل :رزق هللا
ّ
وأيب الوفا بن عقيل»(.)1
فاملؤلّفون  -الذين اعتمدوا على أسلوب (التعميم) ،يف غري حملّه  -قد
( )1جمموعة الفتاوى.144/1 :
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ألهنم  -بذلك التعميم  -نسبوا القول السقيم نىل علماء ،لـم يقولوا به.
أخطأوا؛ ّ
حمصورا يف مزاعم املخالفني ،بل يكن أن يزعم
وليس (التعميم الباطل)
ً
معني :أ ّن علماء مذهبه قد ألمعوا كلّهم على
أحد العلماء املنتسبني نىل مذهب ّ
القول الذي اختاره وارتضاه؛ ويكون اإللماع املزعوم غري واقع يف احلقيقة!!!
ولذلك جتب التربئة املذهبيّة من مزاعم املوافقني ،كما جتب التربئة املذهبيّة
من مزاعم املخالفني؛ من أجل تربئة العلماء ،الذين لـم يقولوا ابلقول السقيم.
وليست التربئة املذهبيّة حمصورة ،يف املذاهب الفقهيّة ،واملذاهب العقديّة،
أيضا.
بل تشمل (املذاهب العلميّة) ً
مثال :ألمع علماء القراءات ،وال ألمع علماء التفسري،
فال يقالً ،
وال ألمع علماء احلديث ،وال ألمع علماء األصول ،وال ألمع علماء األخالق،
حاصال ،يف الواقع ،حبيث ينتفي
وال ألمع علماء التاريخّ ،نال نذا كان اإللماع
ً
احدا.
فردا و ً
املخالف ،ولو كان ً
األمة؛ ّنال عند
األمة ،أو ألمع علماء ّ
وكذلك ال يـجوز أن يقال :ألمعت ّ
احدا.
انتفاء الـمخالف ،ولو كان و ً
تعصـبًا ،أو احتقـ ًارا ،أو
وقبيـ ـ ٌح بـم ّدعي اإلجـمـاع أن يقصي الـمخالفيـن؛ ُّ
تكفيـًرا؛ فإ ّن من أقصى غيـ ــره ،أقصاه غيـ ــره.
ومثـل الـمذاهب الـمنسوبة ،نلـى (اإلسالم)  -فـي هذا الـمق ـام  -كمثـل
املذاهب الـمنسوبة نىل (علم النحو).
فثمة فرق كبري بني أن يقال :هذا قول النحويّني البصريّني؛ وبني أن
ّ
يقال :هذا قول لمهور 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 ،وااجماعات ،يف االعتقادات ،واألعمال ،واألخالق.
واملنسوبون نىل اإلسالم ليسوا مبعصومني ،فقد يصيبون نذا كانت
تطبيقاهتم موافقة للصورة التنزيليّة ،وقد خيطئون نذا كانت 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 وااجريان واألصدقاء واملعار ً ،
الذي ينسب نليه الـمجرم.
فال أحد ينكر أ ّن بعض الـمنسوبني 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 جند يف أحكام الدين ما
ينهى عن هذه ااجرائم ،صراحة.
الزَن ننه كان فاحشةً وساء سب ًيال .وال تـ ْقتـلوا
قال تعاىل﴿ :وال تـ ْقربوا ّ
اان فال
وما فـق ْد جع ْلنا لوليّه س ْلط ً
النـ ْفس اليت حرم اَّلل نال اب ْحل ّق وم ْن قتل مظْل ً
ي ْسر ْ يف الْقْتل ننه كان مْنص ًورا﴾(.)1
ن ّن (املنسوبني) نىل (اإلسالم) اليوم أكثر من (مليار ننسان) ،وال جيمع
هؤالء (املنسوبني)ّ ،نال أمر واحد ،هو تلك التسمية االصطالحيّة( :الـمسلم)،
كل اإليهام ،انـح ـر بـهـا النـاس ،عـ ـن
أو (الـمسلمون)؛ وهي تسمية موهـمـةّ ،
( )1اإلسراء.99-92 :
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األصل الصحيح ،الذي وضعت؛ للداللة عليه ،أعنـي( :األصل الش ـرعـ ّي).
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 يعين
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؛ فكيف يطعن الطاعنون يف اإلسالم،
يوجهونه نىل أدايهنم ،اليت نليها ينسبون؟!!!
بسالح ّ
ن ّن كلمة (املسلم) تطلق على ع ّدة أقسام من املنسوبني نىل (اإلسالم)،
أبرزها:
 -1املنسوب نىل اإلسالم ،نسبة مثاليّة ،وهذه حال الرسل واألنبياء ،ومنهم:
نبراهيم .
صرانيًّا ولك ْن كان حني ًفا م ْسل ًما
قال تعاىل﴿ :ما كان نبْـراهيم يـهود ًّاي وال ن ْ
وما كان من الْم ْشركني﴾(.)1

 -2املنسوب نىل اإلسالم ،نسبة واقعيّة ،وهذه حال الصاحلني ،من الذين يكثر
ويقل خطؤهم؛ ونذا أخطأوا ،سارعوا نىل التوبة ،وأبرزهم :السابقون
صواهبمّ ،
األولون ،من املهاجرين واألنصار ،والذين اتّبعوهم إبحسان.
ّ
اجتـباك ْم وما جعل علْيك ْم
قال تعاىل﴿ :وجاهدوا يف اَّلل حق جهاده هو ْ
( )1آل عمران.68 :
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يف ال ّدين م ْن حرج ملة أبيك ْم نبْـراهيم هو مساكم الْم ْسلمني م ْن قـْبل ويف هذا
يدا علْيك ْم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصالة وآتوا
ليكون الرسول شه ً
الزكاة و ْاعتصموا ابَّلل هو م ْوالك ْم فن ْعم الْم ْوىل ون ْعم النصري﴾(.)1

 -3املنسوب نىل اإلسالم ،نسبة 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 ْؤمنوا 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« :واباجملة؛ فاآلية ّ
ّ
منهم من يؤمن ابهلل ،واليوم اآلخر ،كما وصف هللا تعاىل .ومعىن ﴿ولك ْن قولوا
أ ْسل ْمنا﴾( ،)9أي :استسلمنا؛ خو القتل والسيب ،وهذه صفة املنافقني؛ أل ّهنم
أسلموا يف ظاهر نياهنم ،ومل تؤمن قلوهبم ،وحقيقة اإليان التصديق ابلقلب .و ّأما
النيب  ،يف الظاهر ،وذلك حيقن الدم»(.)1
اإلسالم ،فقبول ما أتى به ّ
وقال ابن عاشور« :فهؤالء األعراب ،لـ ّما جاءوا مظهرين اإلسالم -
وكانت قلوهبم غري مطمئنّة لعقائد اإليان؛ أل ّهنم حديثو عهد به  -ك ّذهبم هللا يف
قوهلم :آمنّا؛ ليعلموا أ ّهنم لـم خيف ابطنهم على هللا ،وأنّه ال يعت ّد ابإلسالمّ ،نال
نذا قارنه اإليـمان ،فال يغنـي أحدمها ،بدون اآلخر ،فاإليـمان بدون نسالم:
احلج.85 :
(ّ )1
( )2احلجرات.11 :
( )9احلجرات.11 :
( )1ااجامع ألحكام القرآن.121/13 :
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عناد ،واإلسالم بدون نيـمان :نفاق ،ويـجمعهما طاعة هللا ،ورسوله .)1(»
الشنقيطي« :ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرمها عندي:
وقال
ّ
الشرعي الصحيح ،واإلسالم
سماه
املنفي عنهم يف هذه اآلية هو م ّ
ّ
أ ّن اإليان ّ
اللغوي ،الذي هو االستسالم واالنقياد اباجوارح،
الـمثبت هلم فيها هو اإلسالم
ّ
دون 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 .فانقياد ااجوارح يف الظاهر ابلعمل ،واللسان
منطواي على الكفر .وهلذا ساغ نرادة
شرعا ،ونن كان القلب
ابإلقرار يكتفى به ً
ً
احلقيقة اللغويّة يف قوله﴿ :ولك ْن قولوا أ ْسل ْمنا﴾()2؛ أل ّن انقياد اللسان وااجوارح
كل انقياد
لغوي ،مكتفى به ً
يف الظاهر نسالم ّ
شرعا ،عن التنقيب عن القلب .و ّ
نسالما) ،لغةً.)9(»...
سمىً ( :
واستسالم ونذعان ي ّ
الشنقيطي« :وعلى هذا القول ،فاألعراب املذكورون منافقون؛
مثّ قال
ّ
ألهنم مسلمون يف الظاهر ،وهم ك ّفار يف الباطن.)1(»...
ّ
 -1املنسوب نىل اإلسالم ،نسبة 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 الواحــد ،مـن هـؤالء (الـمنسوبني الوراةيّني) :يزنـي ،ويشرب الـخمر،
( )1تفسري التحرير والتنوير.261/26 :
( )2احلجرات.11 :
( )9أضواء البيان.689-681/8 :
( )1أضواء البيان.689/8 :
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ويغش ،وأيكل الراب ،وخيون األمانة ،ورّمبا قتل؛ وقد ترك
ويسرق ،ويكذب،
ّ
سب هللا  ،أبقذع األلفاظ،
الصالة والزكاة والصيام ،وسائر العبادات ،ورّمبا ّ
مسلما)،
ومل يف ّكر ً
مسلما)ّ ،
يوما ،يف التوبة؛ مثّ ّ
ويسميه الناسً ( :
يسمي نفسهً ( :
مثّ أييت (األعداء الطاعنون)؛ لينسبوا جرائمه ،ورذائله ،نىل (اإلسالم)؟!!!
ن ّن بعض الـمتفاخرين قد س ـّرهم عدد الـمنسوبني ،نىل (اإلسالم) ،ونسوا،
أو تناسوا قوله تعاىل﴿ :فأما الزبد فـي ْذهب جفاءً وأما ما يـْنـفع الناس فـي ْمكث
ضرب اَّلل ْاأل ْمثال﴾(.)1
يف ْاأل ْرض كذلك ي ْ
الشرعي لكلمة (املسلم) ...ننّه من أسلم
ونسوا  -أو تناسوا  -املعىن
ّ
وجهه هلل  ،وآمن ،وعمل الصاحلات.
است ْمسك ابلْع ْروة
قال تعاىل﴿ :وم ْن ي ْسل ْم و ْجهه نىل اَّلل وهو ْحمس ٌن فـقد ْ
الْوةْـقى ونىل اَّلل عاقبة ْاألمور﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :وم ْن أ ْحسن قـ ْوًال مم ْن دعا نىل اَّلل وعمل صاحلًا وقال ننين
من الْم ْسلمني﴾(.)9
وقال تعاىل﴿ :وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وما تـق ّدموا ألنْـفسك ْم م ْن خ ْري
ودا
جتدوه عْند اَّلل نن اَّلل مبا تـ ْعملون بصريٌ .وقالوا ل ْن ي ْدخل ْ
ااجنة نال م ْن كان ه ً
أ ْو نصارى ت ْلك أمانيُّـه ْم ق ْل هاتوا بـ ْرهانك ْم ن ْن كْنـت ْم صادقني .بـلى م ْن أ ْسلم
و ْجهه َّلل وهو ْحمس ٌن فـله أ ْجره عْند ربّه وال خ ْو ٌ علْيه ْم وال ه ْم ْحيزنون﴾(.)1
( )1الرعد.18 :
( )2لقمان.22 :
فصلت.99 :
(ّ )9
( )1البقرة.112-114 :
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وقال تعاىل﴿ :والذين آمنوا وعملوا الصاحلات سن ْدخله ْم جنات ْجتري
صدق من اَّلل ق ًيال.
م ْن ْحتتها ْاألنْـهار خالدين فيها أب ًدا و ْعد اَّلل ح ًّقا وم ْن أ ْ
لْيس أبمانيّك ْم وال أماينّ أ ْهل الْكتاب م ْن يـ ْعم ْل سوءًا ْجيز به وال جي ْد له م ْن
دون اَّلل وليًّا وال نص ًريا .وم ْن يـ ْعم ْل من الصاحلات م ْن ذكر أ ْو أنْـثى وهو م ْؤم ٌن
ااجنة وال يظْلمون نق ًريا .وم ْن أ ْحسن دينًا مم ْن أ ْسلم و ْجهه َّلل
فأولئك ي ْدخلون ْ
وهو ْحمس ٌن واتـبع ملة نبْـراهيم حني ًفا واختذ اَّلل نبْـراهيم خل ًيال﴾(.)1
الطنطاوي« :مسلمون يشربون اخلمر ،وهم يعلمون ّأهنا حمرمة
علي
ّ
قال ّ
يف دينهم! مسلمون ال يعرفون من اإلسالم ّنال امسه ،وال يتّون نليه بصلة أوةق
من صلة اللقب واألسرة والبلد! وماذا ينفع لقب
نسالمي وأسرة نسالميّة وبلد
ّ
حرم ،وأيمر ابملنكر،
نسالمي ً
أحل ،وحي ّل ما ّ
رجال يتجاوز حدود هللاّ ،
فيحرم ما ّ
ّ
وينهى عن املعرو ؟! وأين هو اإلسالم يف رجل يستحيي أن يقوم نىل الصالة
رجعي؟ وأين هو اإلسالم يف
نذا كان يف القوم املهذبني؛ خشية أن يقولوا :ننّه ّ
رجل يتقاعس عن الغضب لدينه ،نذا شتمه وانل منه ااجاهلون؛ خوفًا من أن
ابلتعصب؟ ن ّن اإلسالم سلسلة متماسكة األجزاء ،ال سبيل لكم ّنال نىل
يرمى
ّ
قبوهلا لملة ،أو رفضها لملةّ ،أما أنّكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض،
احلياة ُّ
الدنْـيا ويـ ْوم الْقيامة يـرُّدون
ي يف ْ
﴿فما جزاء م ْن يـ ْفعل ذلك مْنك ْم نال خ ْز ٌ
نىل أش ّد الْعذاب وما اَّلل بغافل عما تـ ْعملون﴾( .)2وليس اإلسالم كالنصرانيّة،
وليس يكفي صاحبه ما يكفي صاحبها ،من أن حيضر صلواهتا ،ويعرت
لقسسها وبطارقها ،مثّ يعيش يف احلياة كالسائمة ،يلقى حبلها على غارهبا،
( )1النساء.129-122 :
( )2البقرة.59 :

151

كل
فرتعى ما ّ
ضرها ونفعها ،وأفادها وآذاها! بل اإلسالم دين كامل ينري لمتّبعيه ّ
كل غاية فيها هلم صالح وهدى؛ فهو
خطوة من خطى احلياة ،ويد ّهلم على ّ
كل شيء .فهما ةنتان أيّها القوم ،وال اثلثة هلماّ ،نما أن
دين ،وهو قانون ،وهو ّ
سركم وجهركم ،وج ّدكم وهزلكم ،وبيوتكم وجمامعكم ،ويف
تكونوا مسلمني يف ّ
ونما أن خترجوا من اإلسالم ،وختلعوا
كل أمر من أموركم ،ووقت من أوقاتكم؛ ّ
ّ
ربْـقته من أعناقكم ،وتنفضوا منه أايديكم ،مثّ تقولوا للناس :ننّكم كافرون
كل شيء ،نذ ختسرون اإلسالم ،وال خيسر اإلسالم -
مرت ّدون؛ ونذن ختسرون ّ
تعهد هللا حبفظه ،ال يضريه أن خيرج
حممد  -نذ خيسركم شيئًا .ون ّن دينًا ّ
ّ
ورب ّ
أبدا»(.)1
منه أقوام ،علم هللا أ ّهنم لـم يدخلوا فيه ً
شرا على
علي
أيضا« :عرفنا هؤالء الناهضني ،فعرفنا ًّ
الطنطاوي ً
ّ
وقال ّ
شر وراء قوم ،مسلمني أبمسائهم ،وألقاهبم ،كافرين
ّ
شر وراءه! و ّ
أي ّ
األمة ،ال ّ
أبفعاهلم ،وأعماهلم؛ ال يقيمون الصالة ،وال يؤتون الزكاة ،وال يصومون رمضان،
سبيال! يقولونّ :نهنم مسلمون ،وأنت ترى
حيجون البيت ،ونن استطاعوا نليه ً
وال ّ
وسفورا ،وتراهم أبعد عن
بيوهتم ،ونساءهم ،وأوالدهم ،وأقرابءهم ،فرتى تفرنـجـًا،
ً
احلق عن الباطل ،واألرض عن السماء! مسلم امرأته سافرة ،تبدي
اإلسالم ،من ّ
للناس حنرها ،وسحرها ،وذراعيها ،وساقيها! مسلم أوالده ابدية عوراهتم ،نفرجنيّة
حممد ،عليه صالة هللا
مدارسهم ،يعرفون عن املسيح ،أكثر ممّا يعرفون عن ّ
يوما ،ال يدخل فيه
مرة يف العام ،وال يلبث ً
وسالمه! مسلم يدخل املسجد ّ
فصل ،فيقول لك :أهي ابلصالة؟ تقول
مقهى ،أو ً
مسرحا! مسلم تقول له :قم ّ
حممد ،فيقول:
وصل على ّ
له :ص ْم ،فيقول لك :أهو ابلصوم؟ تقول :اذكر هللاّ ،
( )1البواكري.32-31 :
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حممد؟ فيا ابن اللخناء ،اي أقمق! نذا لـم يكن الدين
أهي ابلذكر ،والصالة على ّ
ابلصالة ،ونذا لـم يكن ابلصوم ،ونذا لـم يكن ابلسنن ،واألذكار ،فهل يكون
الدين ،حبضور حفالت الرقص ،وااجلوس نىل موائد اخلمر؟ ال ،حنن ال نريد أن
نبني للناس أ ّن الـمسلم
نـحمل الناس كلّهم ،على اإلسالم ،ولكنّنا نريد أن ّ
ال يستطيع أن يشرب الـخمر ،وهو مسلم ،وال يستطيع أن يسمح لنسائه
ابلسفور ،وهو مسلم! نريد أن نعلن براءة اإلسالم ،من هؤالء املسلمني
ااجغرافيّني ،الذين هم مسلمون ،يف تذاكر النفوس ،وأمساء اآلابء ،وكافرون فيما
وراء ذلك .نريد أن نعود نىل الدين»(.)1
حممد قطب« :كيف احنسر مفهوم اإلسالم يف نفوسنا نىل هذا
وقال ّ
احل ّد؟؟ كيف احنسر من مفهوم شامل للحياة البشريّة ،يف لميع ّاجتاهاهتا ،بل
جمرد
مفهوم شامل  -يف احلقيقة  -للكون واحلياة واإلنسان ،لكي يصبح ّ
تؤدى أحيا ًان ّنال ابلنيّة ..بل
تؤدى على حنو من األحناء ،بل ال ّ
عبادات ّ
يظل يدور يف
ال ّ
تؤدى أحيا ًان على اإلطالق ،ال ابلنيّة ،وال بغري النيّة ..مثّ ّ
أخالدان  -مع ذلك  -أنّنا مسلمون ،صادقو اإلسالم؟ كيف احنسر من دستور
اقتصادايتـها ،واجتماعيّاتـها،
شامل حيكم احلياة البشريّة كلّها ،وينظّمها :يـحكم
ّ
العملي ،يف
وماد ّايتـها ،وروحانيّاتـها ،وسياستها ،وأفكارها ،ومشاعرها ،وسلوكها
ّ
ّ
جمرد مشاعر هائمة ،ال رصيد هلا من الواقع ..مشاعر
واقع احلياة ،لكي يصبح ّ
تدور فـي نفس صاحبها  -نن دارت  -وهو يعيش ،فـي جمتمع غري مسلم،
وال يستنكر احلياة فيه ،وال حياول تغيريه .وتدور يف نفسه  -نن دارت  -وهو
العامة .فتقاليده غري
ذاته ال يسلك سلوك الـمسلمني ،يف حياته
ّ
اخلاصة ،وال ّ
( )1البواكري.36-39 :
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يت
وتصوراته غري نسالميّة ،وسلوكه
اليومي ال ّ
نسالميّة ،وأفكاره غري نسالميّةّ ،
ّ
بصلة نىل اإلسالم ،سواء يف عالقة الفرد ابلفرد ،أو الفرد اباجماعة ،أو الفرد
ابلدولة ،أو عالقة الرئيس ابملرؤوس ...كيف احنسر من حياة كاملة قائمة على
اقعي ،تشمل الدنيا واآلخرة واألرض
مبادئ اإلسالم وأفكاره ومثله وسلوكه الو ّ
والسماء واحلاكم واحملكوم والرجل واملرأة واألسرة واجملتمع ،لكي يصبح جزئيّات
مبعثرة ،ال رابط بينها ،وال داللة فيها ،كالرقعة الشائهة ،يف نسيج غري متناسق
تقسم اإلسالم :مشاعر من
األجزاء؟ كيف نبتت تلك األفكار العجيبة اليت ّ
وتتصور أ ّن
انحية ،وسلوًكا عمليًّا ،من انحية أخرى ،مثّ تفصل بني هذه وتلك،
ّ
نسالما ،مبعزل عن السلوك؟! كيف دار يف
املشاعر وحدها يكن أن تكون
ً
أي نظام على
أخالد املسلمني ّأهنم يستطيعون أن يستوردوا
ّ
اقتصادايهتم ،من ّ
وجه األرض ،غري
نسالمي ،ويستوردوا أصول جمتمعهم وقواعده ،من أيّة فكرة
ّ
أي جمتمع على وجه
على وجه األرض ،غري نسالميّة ،ويستوردوا تقاليدهم ،من ّ
يتصور
األرض ،غري مسلم ،مثّ يظلّوا مع ذلك مسلمني؟! كيف أمكن أن ّ
كل شيء ،وخيون أماانته كلّها،
املسلم أنّه يستطيع أن خيالف تعاليم ربّه ،يف ّ
احملرمة ،ويقبل
ّ
فيغش ويكذب وخيون وخيدع ،ويتجاوز املتاع املباح ،نىل املتعة ّ
حرصا على هذا املتاع ،وخيلي نفسه من تبعة نقامة اجملتمع املسلم،
ّ
الذل واملهانة؛ ً
سواء بسلوكه الذايتّ ،أو ابلدعوة نىل ذلك اجملتمع ،ويشارك بذلك كلّه ،يف نقامة
يتصور بعد ذلك أ ّن
جمتمع غري مسلم ،قائم على الظلم واالحنرا واملعصية ..مثّ ّ
بضع ركعات يف النهار  -خملصة ،أو غري خملصة  -يكن أن تسقط عنه تبعاته
تتصور املسلمة ّأهنا
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 ،
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نفسها من تبعة نقامة اجملتمع املسلم ،سواء ابلسلوك املستقيم ،يف ذات نفسها،
أو برتبية أبنائها عليه ،أو ابلدعوة نىل ذلك اجملتمع ..وتشارك بذلك كلّه يف
نقامة جمتمع غري مسلم ،قائم على الظلم واالحنرا 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 ونظام اجملتمع؟ ما للدين واالقتصاد؟ ما للدين وعالقات الفرد
العملي يف واقع احلياة؟ ما للدين والتقاليد؟
ابجملتمع وابلدولة؟ ما للدين والسلوك
ّ
الفن؟ ما للدين والصحافة
ما للدين وامللبس،
ّ
وخاصة مالبس املرأة؟ ما للدين و ّ
واإلذاعة والسينما والتلفزيون؟ وابختصار ..ما للدين واحلياة؟ ما للدين والواقع
أسبااب كثرية هلذا االحنسار
الذي يعيشه البشر على األرض؟! ال ّ
شك أ ّن هناك ً
الذي يعانيه اإلسالم ،يف نفوس املسلمني .فلم يكن كذلك اجملتمع املسلم حني
كان يارس حقيقة اإلسالم.)1(»...
 -5املنسوب نىل اإلسالم ،نسبة مذهبيّة ،وهذه حال كثري من الناس ،قديًا
وحديثًا ،ممّن يلتزمون يف غالب أحواهلم أبحكام اإلسالم ،ويتوبون نذا أخطأوا.
املذهيب ،ولكنّهم خيطئون حني يرون أ ّن املذهب
وليس اخلطأ يف انتساهبم
ّ
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 نسوا ،أو تناسوا األمر
يك ّفرون بعض خمالفيهم ،ورّمبا تدابروا ،وتقاتلواّ ،
التفرق!!!
ابالعتصام ،والنهي عن ّ
( )1هل حنن مسلمون.5-9 :
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قال تعاىل﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا اتـقوا اَّلل حق تـقاته وال متوتن نال وأنْـت ْم
م ْسلمون .و ْاعتصموا حبْبل اَّلل لم ًيعا وال تـفرقوا واذْكروا ن ْعمت اَّلل علْيك ْم ن ْذ كْنـت ْم
صب ْحت ْم بن ْعمته ن ْخو ًاان وكْنـت ْم على شفا ح ْفرة من
أ ْعداءً فألف بـ ْني قـلوبك ْم فأ ْ
النار فأنْـقذك ْم مْنـها كذلك يـبـ ّني اَّلل لك ْم آايته لعلك ْم تـ ْهتدون .ولْتك ْن مْنك ْم أمةٌ
اخل ْري وأيْمرون ابلْم ْعرو ويـْنـه ْون عن الْمْنكر وأولئك هم الْم ْفلحون.
ي ْدعون نىل ْ
اختـلفوا م ْن بـ ْعد ما جاءهم الْبـيّنات وأولئك هل ْم
وال تكونوا كالذين تـفرقوا و ْ
اب عظ ٌيم﴾(.)1
عذ ٌ
عموما أربعة مواقف خمتلفة ،يف هذا املقام:
وللمنتسبني نىل (اإلسالم) ً

أخريا ،وال شيء غري اإلسالم.
أ -اإلسالم ّأوًال ،و ً
ب -اإلسالم ّأوًال ،واملذهب اثنيًا.
ج -املذهب ّأوًال ،واإلسالم اثنيًا.

أخريا ،وال شيء غري املذهب.
د -املذهب ّأوًال ،و ً

 -6املنسوب نىل اإلسالم ،نسبة عصريّة ،وهذه حال بعض املعاصرين املتأةّرين

ابلغربيّني ،وابلتنويريّني العصرانيّني (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
ّ
احلج ،أو العمرة؛ و ّ
تناسيها ،أو التساهل فيها!!!
فتخرج ابنته  -وهو يرى  -كاشفة عن شعرها وحنرها ،وأعلى صدرها،
وذراعيها ،وقد تزيّنت ابألصباغ ،وتعطّرت ابلعطور ،ولبست القميص الضيّق،
( )1آل عمران.149 -142 :
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والبنطال الضيّق ،ورّمبا كشفت عن ساقيها ،أو عن ركبتيها ،ورّمبا ظهر شيء من
بطنها ،أو ظهرها؟!!!
ضن م ْن أبْصارهن ويـ ْحفظْن فـروجهن
قال تعاىل﴿ :وق ْل ل ْلم ْؤمنات يـ ْغض ْ
ضربْن بـخمرهن على جـيوبـهن وال يـْبدين
وال يـْبدين زينـتـهن نال ما ظهر مْنـها ولْي ْ
زينـتـهن نال لبـعولتهن أ ْو آابئهن أ ْو آابء بـعولتهن أ ْو أبْـنائهن أ ْو أبْـناء بـعولتهن أ ْو
ت أيْـمانـهن
ن ْخوانـهن أ ْو بنـي ن ْخوانـهن أ ْو بنـي أخواتـهن أ ْو نسائهن أ ْو ما ملك ْ
أو التابعي ـن غيـْر أولـي ْاإل ْرب ـة مـ ـن الّرج ـ ـال أو الطّْف ـل الذيـن ل ـ ـ ْم يظْهـ ـروا على
ضربْن أب ْرجلهن ليـ ْعلم ما يـ ْخفني م ْن زينتهن وتوبوا نىل اَّلل
ع ـ ْورات النّساء وال ي ْ
جـم ًيعا أيُّه الْم ْؤمنون لعلك ْم تـ ْفلحون﴾(.)1
يب ق ْل أل ْزواجك وبـناتك ونساء الْم ْؤمنني ي ْدنني
وقال تعاىل﴿ :اي أيـُّها الن ُّ
علْيهن م ْن جالبيبهن ذلك أ ْدَن أ ْن يـ ْعرفْن فال يـ ْؤذيْن وكان اَّلل غف ًورا
يما﴾(.)2
رح ً

( )1النور.91 :
( )2األحزاب.93 :
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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
ً
جنوما من جنومه.
(خدمة الشيطان)ّ ،
حت صاروا ً
فمنهم (جنوم السياسة السقيمة) ،من الرؤساء ،والوزراء ،وأذانهبم ،الذين
خدما خملصني لألعداء.
أفسدوا يف البالد ،وظلموا الرعيّة ،وكانوا ً
الفن السقيم) ،وال سيّما جنوم (الغناء والرقص والتمثيل)،
ومنهم (جنوم ّ
الذين شغلوا الناس ابلغناء الفاسق ،والرقص الـمثري ،والتمثيل الـمفسد.
ومنهم (جنوم الرايضة السقيمة) ،وال سيّما جنوم (كرة القدم) ،اليت
كل خري وبركة.
استلبت عقول الناس ،وقلوهبم ،وأمواهلم ،وأوقاهتم ،وشغلتهم عن ّ
ومنهم (جنوم الصحافة السقيمة) ،الذين هم أقالم ،أبيدي األعداء،
يلوةون به عقول الناس ،وقلوهبم؛ من حتريض وتثبيط ،وترغيب
يكتبون هبا ما ّ
وترهيب ،وتزيني وتنفري ،وهتويل وهتوين؛ ليقودوهم نىل الـمهالك ،كما تقاد
اب نىل مذابـحها.
الدو ّ
ومنهم (جنوم اإلعالم السقيم) ،الذين هم أبواق ،أبيدي األعداء ،ينفخون
وحب احلقيقة،
فيها؛ فينفثون مسومهم يف الناس؛ ليقتلوا فيهم معرفة احلقيقةّ ،
برباجمهم اخلبيثة اهل ّدامة.
ومنهم (جنوم الفكر السقيم) ،الذين احنرفوا بعقول الناس ،وقلوهبم ،عن
الصراط القومي ،بكتبهم الداعية نىل خمالفة الشريعة اإلسالميّة ،كلّـيًّا ،أو جزئيًّا.
لقد كان (جنوم 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
شت ،كلّها تقوم
اخلدعة؛ فلجأت القوى املناهضة لإلسالم يف العالـم نىل طرق ّ
جيشا
على تلك اخلدعة القدية .ن ّن هلذه القوى اليوم يف أحناء العامل
اإلسالمي ً
ّ
أحياان كتّاب
جر ًارا من العمالء ،يف صورة أساتذة وفالسفة ودكاترة وابحثني  -و ً
ّ
ألهنم احندروا من ساللة
وشعراء وفنّانني وصحفيّني  -يـحملون أمساء املسلمني؛ ّ
مسلمة! وبعضهم من علماء املسلمني! هذا ااجيش من العمالء موجه خللخلة
وفن وصحافة؛
العقيدة يف النفوسّ ،
بشت األساليب ،يف صورة حبث وعلم وأدب ّ
وتوهني قواعدها من األساس؛ والتهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء؛
()1
الدق املتّصل على رجعيّتها؛ والدعوة للتلفت
وأتويلها وحتميلها ما ال تطيق؛ و ّ
منها؛ ونبعادها عن جمال احلياة ،نشفاقًا عليها من احلياة ،أو نشفاقًا على احلياة
تصورات
تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك ،تناقض وحتطّم ّ
منها؛ وابتداع ّ
التصورات والـمثل
التصورات املبتدعة ،بقدر تشويه ّ
العقيدة ومثلها؛ وتزيني تلك ّ
اإليانيّة؛ ونطالق الشهوات من عقاهلا؛ وسحق القاعدة اخللقيّة اليت تستوي
ويشوهون
نثرا! ّ
عليها العقيدة النظيفة؛ ّ
لتخر يف الوحل ،الذي ينثرونه يف األرض ً
حيرفون النصوص! وهم بعد مسلمون! أليسوا
وحيرفونه ،كما ّ
التاريخ كلّهّ ،
حيملون أمساء املسلمني؟ وهم هبذه األمساء املسلمة يعلنون اإلسالم وجه النهار،
ويؤدون هبذه وتلك دور أهل الكتاب
وهبذه احملاوالت اجملرمة يكفرون آخرهّ ..
يتغري ّنال الشكل واإلطار ،يف ذلك الدور القدمي»(.)2
القدمي .ال ّ
ولذلك جند أ ّن حال أكثر املنسوبني نىل (اإلسالم)  -يف هذا العصر -
( )1كذا يف املطبوع ،واملراد( :للتفلُّت).
( )2يف ظالل القرآن.119/1 :
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تضاهي حال (الـمدمنني) ،على (تعاطي املخ ّدرات) ،ولكنّهم ال يشعرون!!!
فقد أدمنوا على األغاينّ الفاسقة ،والرقصات املثرية ،والتمثيليّات املفسدة،
حت ماتت  -عند
واملبارايت امللهية ،والربامج اخلبيثة؛ ومواقع الشبكات املريبة؛ ّ
أكثرهم  -الغرية على أحكام (الشريعة) ،والغرية على نسائهم ،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 ،ومتيت الوعي
نىل النفس ،فتخ ّدرها ابلتدريجّ ،
كل
ابلتدريج ،وتزيـّـن للنفس ما كان مستقب ًحا ،وتبعد النفس عن الواقعّ ،
خيايل ،ال عالقة له ابلواقع.
اإلبعاد ،فتعيش يف عالـم ّ
فتجـد أحدهـم يتأةّر ابألغانـ ّي الفاسقة ،والرقصـات الـمثيـرة ،والتمثيليّات
الـمفسدة ،واإلابحيّات الشيطانيّة ،والـمبارايت الـملهية ،والبـرامج الـخبيثة،
ب ويبغض ،ويرضى
والشبكيّات الـمريبة؛ فيضحك ويبكي ،ويفرح وحيزن ،وحي ّ
ويتحمس ويتكاسل ،وخيشع يف االستماع
ويشمئز،
ويغضب ،ويشتهي
ّ
ّ
كل من حوله؛ ولكنّه ال يتأةّر ابملآسي
كل ما حوله ،و ّ
واملشاهدة؛ فينسى ّ
الواقعيّة ،والـمجازر البوذيّة ،واالنتهاكات الصهيونيّة ،والـحمالت الصليبيّة؛ ألنّه
ال يعر عنها شيئًا ذا قيمة ،أو ال يبايل بـما عرفه منها؟!!!
وجتد الرجل منهم :ال يبايل أن تشاهد ابنته  -فـي التلفاز والـحاسوب
التعري؛ أل ّن نفسه قد
واهلاتف  -مشاهد الغزل والعشق والفحش والرقص و ّ
حت صارت عنده مستساغة ،غري مستقبحة؟!!!
أدمنت على مشاهدهتاّ ،
ولذلك ال يبايل أن تقلّد ابنته بعض (جنمات 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 ممارسة البغاء؟!!!
وةـمار (التمثيل الـمفسد) هي أخبث ما أنتجه (جنوم 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 ،واألزايء الفاتنة ،والتجميليّات
الـمغرية؛ كما تشتمل على خالصة ما تدعو نليه الربامج الشيطانيّة اهل ّدامة،
التحرر من أحكام الشريعة اإلسالميّة!!!
وال سيّما ّ
صحيح أ ّن املؤلّفني احملدةني قد اختلفوا يف (التمثيل) ،فمنهم من قال
ابلتحرمي املطلق ،ومنهم من قال ابلتحرمي املقيد ،واإلابحة املشروطة()1؛ ولكنّهم
لـم خيتلفوا أدَن اختال يف القول بتحرمي (التمثيل الـمفسد).
وال خيتلف اةنان يف أ ّن التمثيل الشائع الغالب هو (التمثيل الـمفسد)؛
فإنّه قائم على مـخالفات صرحية للشريعة اإلسالميّة ،وال سيّما املشتمل على
اهلزليّات ،أو الغزليّات ،أو العشقيّات ،أو الفحشيّات ،أو اإلابحيّات.
متنوعة:
( )1انظر :نقامة الدليل على حرمة التمثيل ،94-9 :وجممـوع فتاوى ومقاالت ّ
 ،282-281/9وفتاوى نور على الدرب ،931-934/12 :والتمثيل،93-98 :
واحلالل واحلرام يف اإلسالم.265-268 ،124 :
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ن ّن اآلاثر السيّئة ،لثمار (التمثيل الـمفسد) أكثر من أن حتصى آبال
الصفحات؛ ولكنّنا نستطيع أن نوجزها ،بعبارة واحدة ،موجزة جامعة ،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 أزايء الفاسقات ،وأشباه الفاسقات ،وال يبالون بعرض صور
احملالت ،مبرأى من الرجال والنساء
العارايت ،وأشباه العارايت ،وتعليقها يف ّ
واألطفال؛ لرتغيب الناس يف بضائعهم؟!!!
وقد انتشرت صور العارايت ،وأشباه العارايت ،يف أكثر البضائع،
فتجدها مطبوعة ،على صناديق األدوية ،واألعشاب ،واألطعمة ،واألشربة،
واألجهزة ،واأللعاب ،وعلى أغلفة الدفاتر ،وعلى احلقائب ،والثياب ،انهيك
اجملالت!!!
عن الكتب والصحف و ّ
ولألطفال نصيب يف تلويث العقول والقلوب ،وتعكريها ،وختريبها،
فبدال من تربية األطفال تربية نسالميّة ،يعمد اآلابء
وصرفها عن النبع الصايف؛ ً
األمهات نىل تسليم أطفاهلم نىل (برامج التلفاز) ،اليت أع ّدها عمالء الشيطان؛
و ّ
فاسدا،
بذورا فاسدة ،تنتج ً
جيال ً
لتهيئة األطفال هتيئة شيطانيّة خبيثة؛ ليكونوا ً
قشورا فارغة ،ليس يف ابطنها مثرة طيّبة.
ال يعر عن اإلسالمّ ،نال ً
ولذلك ليس بعي ـ ًـدا أن يرتك ـ ــب هــؤالء (الـمنســوبـون) :ج ـرائ ــم القتــل،
الغش ،واالحتكار،
والزنـى ،واالغتصاب ،واللواط ،والسحاق ،والسرقة ،والراب ،و ّ
وشرب الـخمور ،وتعاطي الـمخ ّدرات ،وغريها من ااجرائم؛ فإ ّهنم قد أعرضوا عن
(حقائق الشريعة)؛ بعد أن صار (نـجوم الشيطان)  -وال سيّما من الـممثّلني
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الفاسقني ،والـممثّالث الفاسقات  -قدوة ألكثر الرجال الطائشني ،والنساء
الطائشات!!!
بوي  -الـمحرم فـي شريعة (التنزيل) أش ّد التحرمي  -أصبح
فالتعامل الر ّ
عذاب مستسا ًغا ،كاملاء الزالل؛ فأين املنسوبون
عند أتباع (شريعة التمثيل) ً
احملرمة ،ومن تدبُّرها ،ومن العمل مبقتضاها؟!!!
املستحلّون من قراءة اآلايت ّ
الراب ال يـقومون نال كما يـقوم الذي يـتخبطه
قال تعاىل﴿ :الذين أيْكلون ّ
الراب وأحل اَّلل الْبـْيع وحرم
س ذلك أبنـه ْم قالوا نّا الْبـْيع مثْل ّ
الشْيطان من الْم ّ
الراب فم ْن جاءه م ْوعظةٌ م ْن ربّه فانْـتـهى فـله ما سلف وأ ْمره نىل اَّلل وم ْن عاد
ّ
الراب ويـ ْريب الصدقات واَّلل
فأولئك أ ْ
صحاب النار ه ْم فيها خالدون .يْحق اَّلل ّ
ب كل كفار أةيم .نن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة وآتـوا
ال حي ُّ
الزكاة هل ْم أ ْجره ْم عْند رّهب ْم وال خ ْو ٌ علْيه ْم وال ه ْم ْحيزنون .اي أيـُّها الذين آمنوا
الراب ن ْن كْنـت ْم م ْؤمنني .فإ ْن ملْ تـ ْفعلوا فأْذنوا حب ْرب من
اتـقوا اَّلل وذروا ما بقي من ّ
اَّلل ورسوله 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 ااجماعةّ ،
ااجماعة البشريّة وتضامنها ،مبا يبثّه من روح الشره والطمع واألةرة واملخاتلة
األول لتوجيه
واملقامرة ،بصفة ّ
عامةّ .أما يف العصر احلديث ،فإنّه يع ّد الدافع ّ
ط وجوه االستثمار؛ كي يستطيع رأس املال املستدان ابلراب أن
رأس املال نىل أح ّ
فيؤدي الفائدة الربويّة ،ويفضل منه شيء للمستدين .ومن
يربح رحبًا
ً
مضموانّ ،
مثّ فهو الدافع املباشر؛ الستثمار املال يف األفالم القذرة ،والصحافة القذرة،
( )1البقرة.283-289 :
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االجتاهات ،اليت حتطّم
واملراقص ،واملالهي ،والرقيق األبيض ،وسائر احلر  ،و ّ
حتطيما ..واملال املستدان ابلراب ليس مهّه أن ينشئ أنفع
أخالق البشريّة
ً
املشروعات للبشريّة؛ بل مهّه أن ينشئ أكثرها رحبًا .ولو كان الربح نّا جييء من
ط الغرائز ،وأقذر امليول ..وهذا هو املشاهد اليوم يف أحناء األرض.
استثارة أح ّ
بوي»(.)1
وسببه ّ
األول هو التعامل الر ّ
لقد احنرفت (شريعة التمثيل) ابملنسوبني من أتباعها عن (شريعة التنزيل)،
خطرا ،من تلك
نىل (ااجاهليّة احلديثة)؛ اليت هي  -يف كثري من جوانبها  -أش ّد ً
ضررا منها.
(ااجاهليّة القدية) ،وأعظم ً
لكل جاهليّة أرجاسها
قال سيّد قطب« :ن ّن ااجاهليّة هي ااجاهليّة .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 ااجاهليّة يف صورة من صورها الكثرية ..وااجاهليّة  -اليت
تتمرغ البشريّة اليوم يف وحلها  -ال ختتلف يف طبيعتها عن تلك ااجاهليّة العربيّة،
ّ
حت أنقذها منها
أو غريها من ااجاهليّات ،اليت عاصرهتا يف أحناء األرض؛ ّ
وطهرها وزّكاها .ن ّن البشريّة اليوم تعيش يف ماخور كبري! ونظرة نىل
اإلسالم ّ
صحافتها ،وأفالمها ،ومعارض أزايئها ،ومسابقات لماهلا ،ومراقصها ،وحاانهتا،
ونذاعاهتا؛ ونظرة نىل سعارها اجملنون للحم العاري ،واألوضاع املثرية ،واإلحياءات
بوي،
املريضة ،يف األدب و ّ
الفن وأجهزة اإلعالم كلّها ..نىل جانب نظامها الر ّ
وما يكمن وراءه من سعار للمال ،ووسائل خسيسة اجمعه وتثمريه ،وعمليّات
قي،
نصب واحتيال وابتزاز ،تلبس ةوب القانون ..ونىل جانب التدهور اخلل ّ
( )1يف ظالل القرآن.922/1 :

167

كل نظام،
واالحنالل
كل بيت ،و ّ
كل نفس ،و ّ
االجتماعي ،الذي أصبح يه ّدد ّ
ّ
جتمع ننساينّ ..نظرة نىل هذا كلّه تكفي للحكم على املصري البائس الذي
كل ُّ
و ّ
ظل هذه ااجاهليّة .ن ّن البشريّة تتآكل ننسانيّتها ،وتتحلّل
تدلف نليه البشريّة ،يف ّ
آدميّتها ،وهي تلهث وراء احليوان ،ومثريات احليوان ،لتلحق بعامله اهلابط!
واحليوان أنظف وأشر وأطهر؛ ألنّه حمكوم بفطرة حازمة ال تتميّع ،وال أتسن،
كما أتسن شهوات اإلنسان ،حني ينفلت من رابط العقيدة ،ومن نظام
العقيدة ،ويرت ّد نىل ااجاهليّة اليت أنقذه هللا منها»(.)1
ومصمميها ،وأساتذة التجميل
أيضا« :ن ّن بيوت األزايء
وقال سيّد قطب ً
ّ
ودكاكينها :هلي األرابب اليت تكمن وراء هذا اخلبل ،الذي ال تفيق منه نساء
ااجاهليّة احلاضرة ،وال رجاهلا كذلك! ن ّن هذه األرابب تصدر أوامرها ،فتطيعها
الزي
القطعان والبهائم العارية يف أرجاء األرض ،طاعة مزرية! وسواء كان ّ
ااجديد هلذا العام يناسب قوام أيّة امرأة ،أو ال يناسبه ،وسواء كانت مراسم
التجميل تصلح هلا ،أو ال تصلح ،فهي تطيع صاغرة ..تطيع تلك األرابب،
ونال ع ّريت من بقيّة البهائم املغلوبة على أمرها! ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت
ّ
التكشف؟ ووراء األفالم
األزايء؟ ووراء دكاكني التجميل؟ ووراء سعار العري و ّ
اجملالت والصحف ،اليت تقود هذه احلملة
والصور والرواايت والقصص ،و ّ
ماخورا
القصة
املسعورة ..وبعضها يبلغ يف هذا نىل ح ّد أن تصبح اجمللّة أو ّ
ً
متن ّق ًال للدعارة؟! من الذي يقبع وراء هذا كلّه؟ الذي يقبع وراء هذه األجهزة
كلّها ،يف العامل كلّه( :يهود) ..يهود يقومون خبصائص الربوبيّة ،على البهائم
املغلوبة ،على أمرها! ويبلغون أهدافهم كلّها ،من نطالق هذه املوجات
( )1يف ظالل القرآن.911-914/1 :
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كل مكان ..أهدافهم من تلهية العامل كلّه هبذا السعار ،ونشاعة
املسعورة ،يف ّ
قي من ورائه ،ونفساد الفطرة البشريّة ،وجعلها ألعوبة ،يف
االحنالل
النفسي واخلل ّ
ّ
مصممي األزايء ،والتجميل! مثّ حتقيق األهدا االقتصاديّة ،من وراء
أيدي ّ
اإلسرا يف استهالك األقمشة وأدوات الزينة والتجميل ،وسائر الصناعات
الكثرية ،اليت تقوم على هذا السعار ،وتغ ّذيه! ن ّن قضيّة اللباس واألزايء ليست
منفصلة عن شرع هللا ،ومنهجه للحياة ..ومن مثّ ذلك الربط بينها وبني قضيّة
شتّ :نهنا
اإليان والشرك يف السياقّ .نهنا ترتبط ابلعقيدة والشريعة أبسباب ّ
كل شيء ابلربوبيّة ،وحتديد ااجهة اليت تشرع للناس يف هذه األمور،
تتعلّق قبل ّ
وشت جوانب احلياة .كذلك تتعلّق
ذات التأةري العميق يف األخالق واالقتصادّ ،
البشري ،وتغليب الطابع اإلنساينّ يف هذا
إببراز خصائص اإلنسان ،يف ااجنس
ّ
التصورات ،واألذواق ،والقيـم،
ااجنس ،على الطابع احليواينّ .وااجاهليّة تـمسخ ّ
أتخًرا ورجعيّة!
واألخالق .وجتعل العري احليواينّ تق ّد ًما ورقيًّا ،والسرت اإلنساينّ ّ
وليس بعد ذلك مسخ لفطرة اإلنسان ،وخصائص اإلنسان .وبعد ذلك عندان
ـزي؟ مـ ــا للديــن ومالبـس النسـ ـ ــاء؟ مـ ــا للدي ــن
جاهليّون يقولـ ــون :مـ ــا للديــن والـ ّ
كل زمان،
والتجميل؟ ..ننّه الـمسخ الذي يصيب الناس ،فـي ااجاهليّة ،فـي ّ
كل مكان»(.)1
وفـي ّ
أيضا« :هكذا تنقلب املوازين ،وتبطل الضوابط ،وحيكم
وقال سيّد قطب ً
اهلوى ما دام أ ّن امليزان ليس هو ميزان هللا ،الذي ال ينحر وال ييل .وماذا
تسميهم :الضالّني ،وتعد من
تقول ااجاهليّة اليوم عن املهتدين هبدى هللا؟ ّنهنا ّ
يهتدي منهم ويرجع ،ابلرضى والقبول! ..أجل من يهتدي نىل املستنقع الكريه،
( )1يف ظالل القرآن.1251/9 :
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تتمرغ الـجاهليّة فيه! وماذا تقول الـجاهليّة اليوم للفتاة ،اليت
ونلـى الوحل الذي ّ
ال تكشف عن لـحمها؟ وماذا تقول للفت الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ ننـّها
ولمودا وريفيّة! وحتاول
وتطهرمها :رجعيّة وختلّ ًفا
سمي ترفُّعهما هذا ونظافتهما ُّ
ً
ت ّ
بكل ما متلكه من وسائل التوجيه واإلعالم أن تغرق ترفّعهما ونظافتهما
ااجاهليّة ّ
تتمرغ فيه ،يف املستنقع الكريه! وماذا تقول ااجاهليّة
ّ
وتطهرمها يف الوحل الذي ّ
ملن ترتفع اهتماماته عن جنون مبارايت الكرة ،وجنون األفالم ،والسينما،
والتليفزيون ،وما نليه ،وجنون الرقص ،واحلفالت الفارغة ،واملالهي؟ ّنهنا تقول
جتره نىل
عنه :ننّه جامد ،ومغلق على نفسه ،وتنقصه املرونة والثقافة! وحتاول أن ّ
تتغري ّنال
تفاهة من هذه ،ينفق فيها حياته ..ن ّن ااجاهليّة هي ااجاهليّة ..فال ّ
األشكال والظرو »(.)1
أيضا« :ن ّن اخلمر كامليسر ،كبقيّة املالهي ،كااجنون مبا
وقال سيّد قطب ً
يسمونه :األلعاب الرايضيّة ،واإلسرا فـي االهتمام بـمشاهدها ،كالـجنون
ّ
ابلسرعة ،كالـجنون ابلسينما ،كااجنون ابملودات ،والتقاليع ،كااجنون مبصارعة
الثريان ،كااجنون ببقيّة التفاهات ،اليت تغشى حياة القطعان البشريّة ،يف ااجاهليّة
تعبريا عن
احلديثة اليوم ،جاهليّة احلضارة الصناعيّة! ن ّن هذه كلّها ليست ّنال ً
الروحي من اإليان ّأوًال ،ومن االهتمامات الكبرية اليت تستنفد الطاقة
اخلواء
ّ
نعالان عن نفالس هذه احلضارة ،يف نشباع الطاقات الفطريّة
اثنيًا؛ وليست ّنال ً
بطريقة سويّة .ذلك اخلواء وهذا اإلفالس مها اللذان يقودان نىل اخلمر وامليسر؛
كل أنواع ااجنون اليت ذكران .ومها بذاهتما اللذان
مللء الفراغ ،كما يقودان نىل ّ

( )1يف ظالل القرآن.1943/9 :
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العصيب ،ونلـى الشذوذ»(.)1
يقودان نلـى ااجنون املعرو  ،ونىل الـمرض
النفسي و ّ
ّ
فإن عمد بعض الطاعنني نىل كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة
نىل كثري من املنسوبني نىل اإلسالم؛ فإ ّن ذلك لن يؤةّر يف (براءة اإلسالم) ،من
صحت نسبة تلك الـجرائم ،نىل الـمنسوبيـن ،فالـجريـمة نّا
تلك ااجرائم؛ فإن ّ
تصح نسبتها نىل من نسبت نليه،
تتعلّق بصاحبها ،الذي صدرت منه؛ ونن لـم ّ
ابلرد واإلبطال.
كانت أوىل ّ
فهل من العدل ندانة (اإلسالم) جبرائم ،ارتكبها بعض املنسوبني نليه ،ممّن
خالفوا أحكامه الصرحية الواضحة ،اآلمرة ابملعرو  ،والناهية عن املنكر؟!!!
قال سيّد قطب« :ن ّن الزواج من مـملوكة ،فيه رد العتبارها ،وكرامتها
حت
مؤهل من ّ
اإلنسانيّة .فهو ّ
مؤهالت التحرير لـها ،ولنسلها من سيّدها ّ -
سمى " ّأم ولد"،
ولو لـم يعتقها لـحظة الزواج  -فهي منذ اليوم الذي تلد فيه ت ّ
ويتنع على سيّدها بيعها ،وتصبح حّرة ،بعد وفاتهّ .أما ولدها ،فهو حّر ،منذ
فإهنا نذا ولدت أصبحت " ّأم ولد" ،وامتنع
التسري هباّ .
مولده .وكذلك عند ّ
بيعها ،وصارت حّرة ،بعد وفاة سيّدها .وصار ولدها منه كذلك حًّرا ،نذا
اعرت بنسبه ،وهذا ما كان حيدث عادةً .فالزواج والتسّري كالمها طريق من
طرق التحرير ،اليت شرعها اإلسالم ،وهي كثرية ..على أنّه قد حييك يف النفس
الرق كلّها قضيّة
التسري هذه .فيحسن أن نتذ ّكر أ ّن قضيّة ّ
شيء من مسألة ّ
ضرورة ...وأ ّن الضرورة اليت اقتضت نابحة االسرتقاق ،فـي الـحرب الشرعيّة ،اليت
التسري
يعلنها اإلمام الـمسلم املن ّفذ لشريعة هللا :هي ذاهتا اليت اقتضت نابحة ّ
شرا من
ابإلماء؛ أل ّن مصري الـمسلمات الـحرائر العفيفات ،حني يؤسرن كان ًّ
( )1يف ظالل القرآن.668/2 :
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هذا الـمصري! على أنّه حيسن ّأال ننسى أ ّن هؤالء األسيـرات الـمستـرقّات ،لـه ّن
حياهتن ،وال يكن نغفاهلا يف نظام
مطالب فطريّة ،ال ب ّد أن حيسب حساهبا ،يف
ّ
تتم تلبية هذه املطالب عن طريق
اقعي ،يراعي فطرة اإلنسان ،وواقعهّ .
فإما أن ّ
و ّ
قائما؛ كي
الزواجّ ،
تسري السيّد ،ما دام نظام االسرتقاق ً
تتم عن طريق ّ
ونما أن ّ
اخللقي ،والفوضى ااجنسيّة ،ال ضابط
ال ينشرن يف اجملتمع حالة ،من االحنالل
ّ
حاجتهن الفطريّة عن طريق البغاء أو املخادنة ،كما كانت احلال
هلا ،حني يلبّني
ّ
يف ااجاهليّةّ .أما ما وقع يف بعض العصور ،من االستكثار من اإلماء عن طريق
اذهن وسيلة لاللتذاذ
الشراء ،واخلطف ،والنخاسة،
وجتميعهن يف القصور ،و ّاخت ّ
ّ
ااجنسي
البهيمي ،ومتضية الليايل احلمراء بني قطعان اإلماء ،وعربدة السكر
ّ
ّ
والرقص والغناء ..نىل آخر ما نقلته نلينا األخبار الصادقة ،واملبالغ فيها على
السواءّ ..أما هذا كلّه ،فليس هو اإلسالم .وليس من فعل اإلسالم ،وال نحياء
اإلسالمي ،وال أن يضا نىل واقعه
اإلسالم .وال جيوز أن حيسب على النظام
ّ
اإلسالمي هو الذي ينشأ وفق أصول اإلسالم
التارخيي
التارخيي ..ن ّن الواقع
ّ
ّ
ّ
التارخيي
اإلسالميّ ..أما ما
وتصوراته وشرعته وموازينه .هذا وحده هو الواقع
ّ
ّ
ّ
خارجا على أصوله وموازينه ،فال
يقع يف اجملتمع الذي ينتسب نىل اإلسالمً ،
املستقل خارج واقع
جيوز أن حيسب منه ،ألنّه احنرا عنه .ن ّن لإلسالم وجوده
ّ
أي جيل .فاملسلمون مل ينشئوا اإلسالم ،نّا اإلسالم هو الذي
املسلمني ،يف ّ
أنشأ املسلمني .اإلسالم هو األصل ،واملسلمون فرع عنه ،ونتاج من نتاجه .ومن
مثّ ،فإ ّن ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي حي ّدد أصل النظام
األساسي؛ ّنال أن يكون مطاب ًقا لألصل
اإلسالمي ،أو مفهوم اإلسالم
ّ
ّ
املستقل عن واقع الناس ،ومفهومهم ،والذي يقاس نليه واقع
اإلسالمي الثابت
ّ
ّ
كل جيل ،ومفهومهم؛ ليعلم كم هو مطابق ،أو منحر عن
الناس يف ّ
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اإلسالم .ن ّن األمر ليس كذلك يف النظم األرضيّة ،اليت تنشأ ابتداء ،من
تصورات البشر ،ومن املذاهب اليت يضعوهنا ألنفسهم  -وذلك حني يرت ّدون نىل
ّ
األول ابهلل
ااجاهليّة ،ويكفرون ابهلل ،مهما ّادعوا أ ّهنم يؤمنون به ،فمظهر اإليان ّ
هو استمداد األنظمة من منهجه وشريعته ،وال نيان بغري هذه القاعدة الكبرية
املتطورة يف أنظمتهم،
 ذلك أ ّن املفهومات ّاملتغرية للناس حينئذ ،واألوضاع ّ
هي اليت حت ّدد مفهوم املذاهب اليت وضعوها ألنفسهم ،وطبّقوها على أنفسهم.
رب
فأما يف النظام
اإلسالمي الذي لـم يصنعه الناس ألنفسهم ،نّا صنعه للناس ّ
ّ
ّ
فأما يف هذا النظام ،فالناس ّنما أن يتّبعوه
الناس وخالقهم ورازقهم ومالكهمّ ..
التارخيي
ونما أن
ويقيموا أوضاعهم وفقه؛ فواقعهم نذن هو الواقع
اإلسالمي؛ ّ
ّ
ّ
اقعا اترخييًّا لإلسالم .نّا هو احنرا
ينحرفوا عنه ،أو جيانبوه كلّيّة ،فليس هذا و ً
عن اإلسالم! وال ب ّد من االنتباه نىل هذا االعتبار عند النظر يف التاريخ
اإلسالمي .فعلى هذا االعتبار تقوم النظريّة التارخييّة اإلسالميّة ،وهي ختتلف
ّ
الفعلي هو
متاما مع سائر النظرّايت التارخييّة األخرى ،اليت تعترب واقع ااجماعة
ً
ّ
تطور النظريّة أو املذهب يف
التفسري
العملي للنظريّة أو املذهب ،وتبحث عن ّ
ّ
املتغرية هلذه النظريّة يف
هذا الواقع
الفعلي للجماعة اليت تعتنقه ،ويف املفهومات ّ
ّ
ويؤدي
املتفردةّ ،
فكر ااجماعة! وتطبيق هذه النظرة على اإلسالم ينايف طبيعته ّ
احلقيقي»(.)1
اإلسالمي
نىل أخطار كثرية ،يف حتديد املفهوم
ّ
ّ
أي جرية ،ارتكبها أي من املنسوبني
كل الرباءة ،من ّ
ن ّن اإلسالم بريءّ ،
نليه ،من اخللفاء واألمراء وامللوك والسالطني والوزراء واحل ّجاب والقضاة والسادة
الشرط والـحـرس والكتّاب والشعراء والـمغنّني والـمدمنني والقتلة
والقادة والـجنود و ُّ
( )1يف ظالل القرآن.951-959/1 :
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العامة.
واللصوص والف ّجار والتُّ ّجار والـمرابني والـمؤلّفني والـمعلّمني والـمتعلّمني و ّ
قال ابن تيميّة« :فهذه الـمفاسد الـخمس ،اليت هي :االحتيال على
نقض األيان ،ونخراجها من مفهومها ،ومقصودها ،ةـ ّم االحتيال ابلـخلع،
ونعادة النكاح ،ةـ ّم االحتيال ابلبحث عن فساد النكاح ،ةـ ّم االحتيال بـمنع
وقوع الطالق ،ةـ ّم االحتيال بنكاح الـمحلّل .فـي هذه األمور من الـمكر،
والـخداع ،واالستهزاء آبايت هللا ،واللعب الذي ين ّفر العقالء عن دين اإلسالم،
وتبني
ويوجب طعن الك ّفار فيه ،كما رأيته يف بعض كتب النصارى وغريهاّ ،
لكل مؤمن صحيح الفطرة أ ّن دين اإلسالم بريء ،منزه عن هذه الـخز ْعبالت،
ّ
()1
الرهبان» .
اليت تشبه حيل اليهود ،ومـخاريق ُّ
كل مبتدع ،خالف سنّة رسول هللا ،
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وكذلك ّ
حق ،وابتدع من الباطل ما لـم تشرعه الرسل؛
وك ّذب ببعض ما جاء به من الـ ّ
فالرسول بريء ممّا ابتدعه وخالفه فيه ،قال تعاىل﴿ :فإ ْن عص ْوك فـق ْل ن ّين بريءٌ
مما تـ ْعملون﴾( ،)2وقال تعاىل﴿ :نن الذين فـرقوا دينـه ْم وكانوا شيـ ًعا ل ْست مْنـه ْم
()9
حرمه هللا ورسوله،
ما
ام
ر
ح
ـ
ال
و
،
له
و
ورس
هللا
له
ل
ح
ما
حالل
ـ
فال
،
ف ـي ش ْيء﴾
ّ
ّ
وحرموا،
والدين ما شرعه هللا ورسوله .وقد ّ
ذم هللا املشركني على ّأهنم حلّلوا ّ
وشرعوا دينًا لـم أيذن به هللا»(.)1
أيضا« :وليس هذا من خصائص أقمد؛ بل ما من نمام،
وقال ابن تيميّة ً
( )1جمموعة الفتاوى.186/99 :
( )2الشعراء.216 :
( )9األنعام.193 :
( )1جمموعة الفتاوى.138/28 :
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ّنال وقد انتسب نليه أقوام ،هو منهم بريء .قد انتسب نىل مالك أانس ،مالك
الشافعي أانس ،هو بريء منهم؛ وانتسب نلـى
بريء منهم؛ وانتسب نلـى
ّ
أيب حنيفة أانس ،هو بريء منهم؛ وقد انتسب نىل موسى  أانس ،هو منهم
علي
ب ـريء؛ وانتسب نلـى عيسى  أانس ،هو منهم بريء؛ وقد انتسب نلـى ّ
ابن أيب طالب أانس ،هو بريء منهم؛ ونبيّنا قد انتسب نليه من القرامطة،
والباطنيّة ،وغريهم ،من أصنا املالحدة واملنافقني :من هو بريء منهم»(.)1
حممد رشيد رضا« :شبهة وجواهبا :ورد علينا رقيم من بعض قارئي
وقال ّ
جريدتنا ،انتقد فيه صاحبه ما كتبناه يف شؤون اخللفاء ،وسيّئاهتم ،وتقصريهم يف
أبال نعود نىل اخلوض ،يف مثل هذه املواضيع؛ أل ّن
وظيفتهم الدينيّة ،ونصحنا ّ
كتابتها يف جريدة سيّارة يطلع عليها األجانب وأعداءان وأعداء ديننا ،فيشمتون
حجة علينا .وااجواب عن هذه الشبهة من وجهنيّ :أوهلما -أ ّن
فينا ،ويتّخذوهنا ّ
ما كتبناه يف ذلك هو قطرة من حبار التاريخ الزاخرة ،عند أولئك األجانب ،أو
األعداء الذين يعنيهم املنتقد .فإذا سكتنا عنه ،فسكوتنا كتمان له عن أبناء
ملّتنا ،الذين جيهله أكثرهم؛ إلمهاهلم علم التاريخ ،وظنّهم أنّه ال فائدة فيه ّنال
التسلية؛ بل مسعت بعض الشيوخ الذين ي ّدعون الفقه يقول :ن ّن قراءة التاريخ
كذاب .وتعليله هذا يقتضي أ ّن قراءة أكثر كتب احلديث
مكروهة؛ أل ّن فيه ً
وقصصا كاذبة
والتفسري مكروهة؛ أل ّن فيها أحاديث موضوعة وضعيفة ومنكرة،
ً
ابطلة ،بل ال يبعد أن يقال على ذلك :ن ّن قراءهتا حمرمة؛ أل ّن الكذب يف تفسري
كتاب هللا تعاىل ،واالختالق على نبيّه من أعظم الكبائر ،ال يقاس هبا الكذب
يف سرية ملك أو حاكم أو خليفة أو عامل .ويف كتب الفقه اليت يشغل هبا املتف ّقه
( )1جمموعة الفتاوى.113/9 :
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يصح العمل ،وال اإلفتاء هبا .والصواب
املذكور كثري من األقوال الباطلة اليت ال ّ
احلق ،ونّا يقتضي النظر
احلق بشيء من الباطل ال يقتضي ترك ّ
أ ّن شوب ّ
احلق من بني األابطيل ،كما خيرج اللنب من فرث
الدقيق والتمحيص؛ ليخرج ّ
لنبني حلضرة املنتقد قول شيوخنا يف
ودم،
خالصا للشاربني .ونّا ذكران هذا ّ
ً
التاريخ ،الذي هو من أش ّد املن ّفرات عنه؛ ليعلم مقدار حاجتنا نىل استخراج
فوائده ،وعرضها على ّأمتنا ،ونشعارهم ّأهنم ال يكن هلم الوقو على حقيقة
األمة ّنال منها؛ ومن لـم يعر مرضه ال يسعى لعالجه؛ ونذا سعى ،فإ ّن
مرض ّ
ونكاال .وما مثلنا مع األجانب  -الذين
سعيه يكون عبثًا
وضالال ،بل خيبة ً
ً
يرتئي أصحاب األفكار الضعيفة أن نسرت ضعفنا عنهم أبسبابه ونتائجه ّ -نال
مثل النعامة اليت ترى الصيّاد يريد اقتناصها ،فتخبّئ رأسها وتسرته؛ لكيال تراه،
تومهـًا أ ّن عماها عنه ،يوجب عماه عنها ،وأ ّن ذلك عني النجاة .وحرام على من
ّ
األمة ،وهذا
يضر ّ
جيهل اتريخ الغابر ،وحالة العصر احلاضر أن يقول :هذا شيء ّ
يغشون
شيء ينفعها .وقد منينا  -والصرب ابهلل  -بقوم جهالء يف ةياب علماءّ ،
كل من يقرأ تنازع العوامل يف النحو :يعلم تنازع
ويغررون هبا؛ ّ
ّ
األمةّ ،
تومهـًا أ ّن ّ
كل من يعر أحوال تقدمي املسند واملسند نليه وأتخريمها :يعر
األمم؛ و ّ
كل من تص ّدر للفتوى يف مسائل الرضاع
األمة ّ
أسباب تق ّدم ّ
وأتخرها؛ و ّ
صحة الشعوب من أمراضها،
وصحة اإلجارة والسلم :له أن يفيت يف ّ
والطالق ّ
كل فرد منّا
ونطالقها من واثقها؛ بل وقعنا يف فوضويّة األفكار والعلم ،فصار ّ
معنًّا مفنًّا ،وال برهان يتوّكأ عليه ،وال رئيس يرجع نليه .سياسة السواد األعظم
منّا اليوم هي كتمان األمراض والسيّئات ،ونن انتهى ذلك ابملمات؛ وتكبري ما
جبال؛ بل اختالق
الذرة ً
عساه يوجد من حسنةّ ،
حت تكون احلبّة قبّة ،و ّ
األمة يف حبر الغرور،
احلسنات ،والكذب فيها على األحياء واألموات؛ لتسبح ّ
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نىل أن هتلك وتبور .وقد رأينا من سري األمم احليّة أ ّن كتّاهبا وخطباءها يلؤون
ويهولون أمر تلك السيّئة مبا
اخا
ً
الدنيا صر ً
وعويال ،نذا صدر من ّأمتهم سيّئةّ ،
احلريب ،ملا ال
يزعجون به نىل نزالتها؛ ورّمبا خيفون احلسنات ،وال سيّما االستعداد ّ
كل ما نكتبه يف االنتقاد على خلفاء
خيفى من األسباب .الوجه الثاين :أ ّن ّ
األول به:
املسلمني وأمرائهم وعلمائهم وأهل الطرق ولميع رجال الدين ،غرضنا ّ
اإلسالمي نفسه ،ممّا يرميه به أعداء املسلمني من األوربـّيّني،
بيان براءة الدين
ّ
حل هبم ،من الضعف ،والضعة ،والظلم ،واالستبداد،
الذين يزعمون أ ّن لميع ما ّ
وفساد األخالق ،واختالل األعمال  -الذي يكاد يحو سلطتهم من لوح
حل هبم؛ ّنال بسبب
البسيطة ،وجيعلهم ّ
كل ذلك ما ّ
أذل الشعوب وأفقرها ّ -
احلق أ ّن هذا
وطوحهم يف مهاوي الشقاء .و ّ
دينهم ،فهو الذي جر نليهم البالءّ ،
البالء والشقاء ما جاءهم ّنال من االحنرا عن الدين ،وما كانت ّأمة؛ لتنحر
عن دينها دفعة واحدة ،ونّا يكون ذلك ابلتدريج ،ينحر الرؤساء ،واألمراء،
فتؤول لـهم العلمـاء  -علمـاء السوء  -فتتّبعهم الدمهاء؛ وهكذا كان شأن الذين
ّ
يتم ذلك ّنال بع ّدة
شربا بشرب ،وذر ً
اعا بذراع ،وال ّ
جاءوا من قبلنا ،واتّبعنا سننهم ً
قرون .ال ريب أ ّن نظهار براءة الدين برمي أهله ،رؤسائهم ومرؤوسيهم ،ابلتقصري
ونال كان النقد ،بل النقض
فيه ،وامليل عن هديه :هو أعظم خدمة له وألهلهّ ،
معا ،وما يعقلها ّنال العالمون .ويدخل يف تربئة الدين ممّا
موج ًها لألصل والفرع ً
ذكر بيان أنّه أساس للسعادة متني ،ال يكن أن يقوم صرح جمد أهله ّنال عليه،
خالفًا ملن أعشى أبصارهم شعاع مدنيّة أورّاب ،فرأوا أ ّن التقليد األعمى هلا هو
ابألمة .وهل زادان هذا التقليد األعمى ّنال شقاء وتعاسة؟»(.)1
الذي ينهض ّ
( )1جملّة املنار.891-894/1 :
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وقال سيّد قطب« :وهناك حقيقة أخرية نتعلّمها من التعقيب القرآينّ،
على مواقف ااجماعة املسلمة ،اليت صاحبت رسول هللا  ،واليت متثّل أكرم
األمة على هللا ..وهي حقيقة انفعة لنا ،يف طريقنا نىل استئنا حياة
رجال هذه ّ
نسالميّة بعون هللا ..ن ّن منهج هللا اثبت ،وقيمه وموازينه اثبتة ،والبشر يبعدون أو
التصور ،وقواعد السلوك.
يقربون من هذا املنهج ،وخيطئون ويصيبون ،يف قواعد ّ
حمسواب على املنهج ،وال مغيّـًرا لقيمه وموازينه
ولكن ليس شيء من أخطائهم
ً
التصور أو السلوك ،فإنّه يصفهم ابخلطإ .وحني
الثابتة .وحني خيطئ البشر يف ّ
ينحرفون عنه ،فإنّه يصفهم ابالحنرا  .وال يتغاضى عن خطئهم واحنرافهم -
مهما تكن منازهلم وأقدارهم  -وال ينحر هو؛ ليجاري احنرافهم! ونتعلّم حنن
لألمة
من هذا أ ّن تربئة األشخاص ال تساوي تشويه املنهج! وأنّه من اخلري ّ
املسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة انصعة قاطعة ،وأن يوصف املخطئون
واملنحرفون عنها ،ابلوصف الذي يستح ّقونه ًّ -أاي كانوا  -و ّأال تربر أخطاؤهم
أبدا ،بتحريف املنهج ،وتبديل قيمه وموازينه .فهذا التحريف والتبديل
واحنرافاهتم ً
أخطر على اإلسالم ،من وصف كبار الشخصيّات املسلمة ،ابخلطإ ،أو
االحنرا  ..فاملنهج أكرب وأبقى من األشخاص .والواقع
التارخيي لإلسالم ليس
ّ
كل
كل فعل و ّ
كل وضع ،صنعه املسلمون يف اترخيهم .ونّا هو ّ
كل فعل و ّ
هو ّ
ونال فهو خطأ
وضع صنعوه ،مواف ًقا متام املوافقة ،للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتةّ ..
أو احنرا  ،ال حيسب على اإلسالم ،وعلى اتريخ اإلسالم؛ نّا حيسب على
أصحابه وحدهم ،ويوصف أصحابه ابلوصف الذي يستح ّقونه :من خطإ ،أو
احنرا  ،أو خروج على اإلسالم ..ن ّن اتريخ اإلسـالم ليـس هـو اتريـخ
الـمسلميـن ،ولـو كانوا مسلميـن ،ابالسم ،أو ابللسان! ن ّن اتريخ اإلسالم هو
تصورات الناس ،وسلوكهم ،ويف أوضاع
اتريخ التطبيق
احلقيقي لإلسالم ،يف ّ
ّ
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حياهتم ،ونظام جمتمعاهتم ..فاإلسالم حمور اثبت ،تدور حوله حياة الناس يف
بتاات،
نطار اثبت .فإذا هم خرجوا عن هذا اإلطار ،أو نذا هم تركوا ذلك احملور ً
لتصرفاهتم وأعماهلم هذه حتسب على
فما لإلسالم ،وما هلم يومئذ؟ وما ّ
أبهنم مسلمون ،نذا
اإلسالم ،أو يفسر هبا اإلسالم؟ بل ما هلم هم يوصفون ّ
خرجوا على منهج اإلسالم ،وأبوا تطبيقه يف حياهتم ،وهم نّا كانوا مسلمني؛
ألهنم يطبّقون هذا املنهج يف حياهتم ،ال أل ّن أمساءهم أمساء مسلمني ،وال أل ّهنم
ّ
لألمة
يقولون أبفواههمّ :نهنم مسلمون؟! وهذا ما أراد هللا سبحانه أن يعلّمه ّ
يسجل عليها النقص
املسلمة ،وهو يكشف أخطاء ااجماعة املسلمة ،و ّ
والضعف ،مثّ يرقمها بعد ذلك ويعفو عنها ،ويعفيها من جرائر النقص والضعف
يف حسابه.)1(»...
وقال ابن ابزّ « :أما ما ألصقه ااجهلة ،أو األعداء ابإلسالم ،فيجب
اإلسالمي ما
وحت ال يلصق ابلرتاث
يتبني براءة اإلسالم منهّ ،
حت ّ
التنبيه عليهّ ،
ّ
ليس منه ،كما فعل ااجهلة واملشركون ،من نحداث األبنية على القبور ،و ّاختاذ
املساجد على القبور ،فهذا ليس من شأن اإلسالم ،واإلسالم حيارب هذا؛
ألهنا من وسائل الشرك ،كما
حيارب البناء على القبور ،و ّاختاذ املساجد عليها؛ ّ
حت
األمة ،من ااجهلة واملبتدعةّ ،
فعلت اليهود والنصارى ،واتبعهم كثري من هذه ّ
بنوا على القبور ،و ّاختذوا عليها املساجد ،والقباب ،وحصل الشرك بسبب ذلك؛
اإلسالمي،
فيجب أن ينبه على ّأهنا ليست من اإلسالم ،وليست من الرتاث
ّ
وجيب ننكار ذلك ،والقضاء عليه؛ وهكذا الصالة عند القبور ،والدعاء عندها،
وحتري القراءة عندها :من وسائل الشرك ،جيب أن ينبه على هذا ،ويبني ّأهنا
ّ
( )1يف ظالل القرآن.999/1 :
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اإلسالمي ،بل هي مـ ّما أحدةه الـجهلة ،وأنكره اإلسالم(.)1
ليست من الرتاث
ّ
وهكذا ما أحدةه بعض الناس من االحتفال ابملوالد ،ويزعمون أنّه من الرتاث،
اإلسالمي ،ونن ف ـعـ ـله كثيـ ـر ،م ـن الـمسلمني ،فـي
وهذا غلط ،ليس من الرتاث
ّ
وتقليدا .فاالحتفال ابملوالد من البدع احملدةة يف الدين،
أمص ـ ـار كثيـرة ،جهـ ـ ًال،
ً
اإلسالمي ،وهو من الرتاث الـمبتدع(.)2
بعد القرون املفضلة ،وليس من الرتاث
ّ
وهكذا االحتفال بـجميع اآلاثر ،التـي يدعو نليها دعاة الشرك ،سواء كانت
كل هذا
صخرة ،أو شجرة ،أو غري ذلك ،مـ ّما يعظّمه الـ ّ
جهال ،أو ّ
يتربكون بهّ ،
الغلو فـي القبور ،ابلبناء
ممّا ينايف اإلسالم ،وهو ض ّد اإلسالم ...واملقصود أ ّن ّ
عليها ،والصالة عندها ،والعكو عليها ،واتّـخاذ الـمساجد عليها :ليس من
اإلسالمي ،بل هو من الرتاث ،الذي هنى عنه اإلسالم ،وأنكره ،وح ّذر
الرتاث
ّ
منه ،وهو من وسائل الشرك .وهكذا ،فقد توجد أصنام ،فـي بعض البلدان ،أو
بعض الدول ،تنسب نلـى األنبياء ،أو تنسب نلـى اإلسالم ،جيب أن يعلم ّأهنا
خطأ ،وضالل ،وأ ّن جـميع األنبياء ،وجـميع الرسل كلّهم  -عليهم الصالة
والسالم  -دعوا نىل توحيد هللا ،ونىل اإلسالم ،الذي هو نخالص العبادة هلل،
وحده ،وكلّهم حياربون األصنام ،و ّأوهلم نوح  حارب ما يعبد من غري
ود ،وسواع ،ويغوث ،ويعوق،
هللا ،وهنى قومه عن ذلك ،وح ّذر من عبادةّ :
الغلو .فيجب التنبّه لـهذا األمر ،وجيب
ونسر ،لـ ّما وقع الشرك بـهم؛ بسبب ّ
حت ال يدخل فـي اإلسالم ما ليس
على ط ّالب العلم وأهله النهي عن ذلك؛ ّ
اإلسالمي ،وأنّه ما ةبت بكتاب هللا ،أو سنّة
منه .وجيب أن يعر الرتاث
ّ
مثال :ما قيل عن زايرة (قرب الرضا) ،يف كتاب (الثقات ،البن حبّان.)198/5 :
( )1انظر ً
النبوي.956-928/1 :
( )2انظر :رسائل يف حكم االحتفال ابملولد ّ
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رسوله  ،ومبا شرعه هللا لعباده ،أو ألمع عليه املسلمون ،هذا هو الرتاث
اإلسالميّ .أما ما ابتدعه املبتدعون ،وأحدةه احملدةون ،من عبادات ،أو أماكن
ّ
تعظم ،أو أشجار ،وغري ذلك ،فهذه ال جيوز أن تنسب نىل اإلسالم ،ويقال:
نسالمي ،بل يبني ّأهنا بدع ،وأنّه من الواجب احلذر منها.)1(»...
ّنهنا تراث
ّ
كل احنرا  ،ينحر به
فهذه نصوص صرحية ،تؤّكد (براءة اإلسالم) ،من ّ
العامة ،وغريهم.
الـمنسوبون نليه ،الـمنحرفون عنه ،من الرؤساء ،والعلماء ،و ّ
وال ريب يف أ ّن (تربئة اإلسالم) من احنرافات الـمنسوبني الـمنحرفني :أوىل
من حماولة (تربئة األشخاص) ،والدفاع عنهم.

متنوعة.219/6 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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الـمبدأ السابع
ُ
تراتب التـ َهـم
نذا اتُّـهم املتّـهم أبكثر من هتمة ،فالواجب البدء أبخطرها ،كأن يكون
متّـه ًما بقتل رجل ،وجبرحه ،فالواجب البحث يف ةبوت جرية القتل ّأوًال ،فإن
ةبتت ،وأدين املتّـهم ،فال داعي نىل البحث يف ةبوت جرية ااجرح؛ أل ّن عقوبة
ب(.)1
القتل مغنية عن عقوبة ااجرح،
ً
اعتمادا على نظريّة الـج ّ
ّأما نذا ةبتت براءته من جرية القتل ،فيجب بعدها البحث يف ةبوت
جرية ااجرح ،فإن ةبتت ندانته هبا ،عوقب ابلعقوبة املناسبة ،ونن ةبتت براءته،
فال ندانة ،وال عقوبة.
وليس من احلكمة البدء اباجرية الصغرى ،قبل ااجرية الكربى؛ ألنّه قد
تثبت ندانته جبرية ااجرح ،فيعاقب ابلعقوبة املناسبة ،مثّ تثبت ندانته جبرية القتل،
فيعاقب ابلقصاص ،ويف ذلك لمع لعقوبتني ،وهو نفراط يف العقاب()2؛
ما دامت عقوبة القتل مغنية عن عقوبة ااجرح.
وقد يطول البحث يف نةبات جرية ااجرح ،أو يف نفيها ،ويدخل القاضي
والـم ّدعي والـمحامي يف تفصيالت ،وتفصيالت ،وال مثرة من ورائهاّ ،نال ننكار
املتّـهم والـمحامي ،ونصرار الـم ّدعي ،وحرية القاضي.
ويف (حماكمة اإلسالم) جيب العناية ابألصول ،قبل الفروع؛ فما الفائدة
كل حكم،
من حماولة نةبات ّ
صحة (األحكام اإلسالميّة) ،وبيان احلكمة من ّ
اإلسالمي ،891/1 :واملوسوعة الفقهيّة.39-32/11 :
ااجنائي
( )1انظر :التشريع
ّ
ّ
اإلسالمي.819/1 :
ااجنائي
( )2انظر :التشريع
ّ
ّ
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كبريا ،من األصول الكربى ،اليت تقوم عليها األحكام؟!!!
والطاعن ينكر ً
أصال ً
فالواجب على الطاعن أن يصر النظر عن املطاعن املوجهة نىل الفروع،
كأحكام مرياث األنثى ،ولباسها ،وتع ّدد الزوجات ،والعقوابت ،وأمثاهلا من
األحكام ،وأن يقصر نظره على األصول الكربى ،اليت هي أركان دين اإلسالم.
وأكرب هذه األصول:
 -1وجود الـخالق.

 -2هداية الـخالق.

حمد .
 -3رسالة مـ ّ
 -1شرعيّة القرآن.

فالطاعنون  -الذين ينكرون وجود اخلالق  -ال جدوى من اإلجابة عن
األول الذي تقوم عليه سائر
شبهاهتم املتعلّقة ابلفروع ،أل ّهنم ينكرون األصل ّ
كل الفروع؛ فما قيمة حماكمة اإلسالم ،يف بعض أحكام املرياث ،نن
األصول ،و ّ
ابطال؟!!!
األول الذي يقوم عليه دين اإلسالم ً
كان األصل ّ
اإلحلادي ،الذين يزعمون ّأهنم
ولذلك ندعو الطاعنني من أتباع املنهج
ّ
الالأدري ،الذين يزعمون ّأهنم
األول ،والطاعنني من أتباع املنهج
ينكرون األصل ّ
ّ
قاطعا،
قاطعا ،وال يثبتون ً
نةباات ً
ننكارا ً
يتوقّفون يف األصل ّ
األول ،فال ينكرون ً
ندعوهم نلـى أن تكون أولـى مطاعنهم ،الـموجهة نلـى (اإلسالم) :هي عقيدة
(وجود الـخالق).
فإما أن يق ّدموا لنا األدلّة القطعيّة الدالّة على بطالن هذه العقيدة،
ّ
ألهنم استطاعوا تقويض األصل
وبذلك ال داعي للخوض يف املطاعن الفرعيّة؛ ّ
كل الفروع.
ّ
األول؛ فتسقط بتقويضه سائر األصول ،و ّ
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الرد على األدلّة
ونما أن يعجزوا عن تقدمي األدلّة املطلوبة ،ويعجزوا عن ّ
ّ
صحة هذا األصل؛ وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من
القطعيّة ،الدالّة على ّ
أصروا على ما هم
األصل ّ
األول؛ فإن آمنوا به ،انتقلنا نىل األصل الثاين ،ونن ّ
عليه ،انقطعت  -بيننا وبينهم  -سـبـل التناظ ـر ،وانتفت الـج ـدوى ،من
الـخوض ،فـي الـمطاعن الفرعيّة.
بويب ،الذين يزعمون ّأهنم ال ينكرون
وندعو الطاعنني من أتباع املنهج ُّ
الر ّ
األول ،ولكنّهم يزعمون ّأهنم ينكرون األصل الثاين ،وهو (هداية اخلالق)،
األصل ّ
ندعوهم نىل أن تكون أوىل مطاعنهم ،املوجهة نىل (اإلسالم) هي عقيدة
(هداية اخلالق).
فإما أن يق ّدموا لنا األدلّة القطعيّة الدالّة على بطالن هذه العقيدة ،وأ ّن
ّ
اخلالق  -كما يزعمون  -قد ترك الناس ،بعد خلقهم ،حيكمون أنفسهم
أبنفسهم ،فال حالل ،وال حرام ،وال ةواب ،وال عقاب؛ فإن استطاعوا تقدمي
ألهنم استطاعوا تقويض األصل
األدلّة ،فال داعي للخوض يف الـمطاعن الفرعيّة؛ ّ
كل الفروع تسقط بسقوط هذا األصل.
الثاين ،و ّ
الرد على األدلّة
ونما أن يعجزوا عن تقدمي األدلّة املطلوبة ،ويعجزوا عن ّ
ّ
صحة هذا األصل؛ وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من
القطعيّة ،الدالّة على ّ
أصروا على اإلنكار،
األصل الثاين؛ فإن آمنوا به ،انتقلنا نىل األصل الثالث ،ونن ّ
انقطعت  -بيننا وبينهم  -سبل التناظر ،وانتفت الـجدوى من الـخوض يف
الـمطاعن الفرعيّة.
اليهودي ،والطاعنني من أتباع الدين
وندعو الطاعنني من أتباع الدين
ّ
األول ،وال ينكرون األصل الثاين؛ ولكنّهم
الـ
مسيحي ،الذين ال ينكرون األصل ّ
ّ
حممد )؛ فينكرون األصل الرابع ،وهو
ينكرون األصل الثالث ،وهو (رسالة ّ
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(شرعيّة القرآن)؛ ندعوهم نىل أن تكون أوىل مطاعنهم ،املوجهة نىل (اإلسالم)
حممد  ،)مثّ عقيدة (شرعيّة القرآن).
هي عقيدة (رسالة ّ
فإما أن يق ّدموا لنا األدلّة القطعيّة الدالّة على بطالن هاتني العقيدتني؛
ّ
ألهنم
فإن استطاعوا تقدمي األدلّة ،فال داعي للخوض يف املطاعن الفرعيّة؛ ّ
استطاعوا تقويض األصلني الثالث والرابع؛ وبتقويضهما ال يكن أن تبقى للفروع
أي قيمة حقيقيّة.
ّ
الرد على األدلّة
ونما أن يعجزوا عن تقدمي األدلّة املطلوبة ،ويعجزوا عن ّ
ّ
صحة هذين األصلني؛ وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من
القطعيّة ،الدالّة على ّ
ألهنم  -إبياهنم
هذين األصلني؛ فإن آمنوا هبما ،انتفت املطاعن كلّها؛ ّ
أصروا على اإلنكار ،انقطعت
هبذين األصلني  -قد آمنوا بدين (اإلسالم)؛ ونن ّ
 بيننا وبينهم  -سبل التناظر ،وانتفت ااجدوى من اخلوض يف املطاعن الفرعيّة؛فإ ّن فروع الشريعة اإلسالميّة قائمة على أصوهلا.
وهكذا جند أ ّن مطاعن الطاعنني ال قيمة هلا ،يف حماكمة اإلسالم،
أصال ،نذا عجز الطاعنون ،عن تقدمي األدلّة القطعيّة،
وال داعي للخوض فيها ً
الدالّة على بطالن األصول األربعة؛ فإ ّن عجزهم هذا يعين عجزهم عن تقدمي
صحة ما ألمعوا عليه ،وهو ّاهتامهم
األدلّة القطعيّة ،اليت جيب أن أيتوا هبا؛ ليثبتوا ّ
لرسول هللا  ،ابلكذب.
أكيدا ،فتكون
وبعجزهم هذا ،يكون العمل مببدن (افرتاض الرباءة) واجبًا ً
كل املطاعن املوجهة نىل اإلسالم غري اثبتة ،فتنتهي بذلك حماكمة اإلسالم،
ّ
عند عجز امل ّدعني عن تقدمي ما يؤيّد ّادعاءاهتم.
وليس من العدل :نمهال الطاعنني الـم ّدعني قرًان آخر ،من الزمان؛ ليأتوا
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أبدلّتهم الـمطلوبة ،التـي عجزوا عن اإلتيان بـها ،طوال أربعة عشر قرًان(.)1
ويتهرب من اخلوض يف األصول،
ن ّن مثل الطاعن الذي يتشبّث ابلفروعّ ،
سيتزوج امرأة أخرى؛ فافرتت
كمثل امرأة ،أبغضت زوجها ،بعد أن علمت أنّه ّ
فلما أنكر الزوج ،طالبها
عليهّ ،
فاهتمته بسرقة أمواهلا ،فشكته نىل القاضيّ ،
القاضي ابألدلّة القطعيّة ،فأخذت تبكي ،وتقول :قبل سنة ضربين زوجي ،وقبل
شهر هجرين ،ولـم يكلّمين ّأاي ًما ،وقبل أسبوع شتمين ،وقبل يوم علمت أنّه
سيتزوج امرأة أخرى؛ ولذلك سرق أموايل؛ لينفق منها على زواجه الثاين.
ّ
االدعـ ـاءات ،وأخ ـذت تذك ـر
ت ه ـذه الـمرأة القـاضي ،بـهذه ّ
فشـغل ْ
حت نسي
ألي منها إبةبات هتمة السرقة؛ ّ
تفصيالت ،وتفصيالت ،ال عالقة ّ
القاضي أ ّن التهمة األصليّة هي السرقة.
فطالت احملاكمة ّأاي ًما ،والكالم حمصور يف هذه األمور؛ وكلّما طالبها
أصرت
هتربت ،و ّ
احملامي ،بتقدمي األدلّة القطعيّة ،على القضيّة الكربى (السرقة)ّ ،
على ما ذكرت ،م ّدعيةً أ ّن ضرهبا ،وهجرها ،وشتمها ،واستعداده للزواج عليها:
يكن أن تكون أدلّة على ارتكابه جرية السرقة!!!
فاحلري ابلقاضي  -يف هذا املقام  -أن يطرد هذه املرأة املفرتية ،وأن
ّ
خيلّي سبيل الزوج ،لريعى مصاحله؛ ويغلق هذه القضيّة ،ليقطع ألسنة السوء.
فإن غفل القاضي عن ذلك ،وجب على الـمحامي تذكري القاضي أب ّن
حت أييت الـم ّدعي ابألدلّة
(افرتاض الرباءة) ،هو األصل ،فـي معاملة الـمتّـهمنيّ ،
االهتام؛ وخبالفه يكون االستمرار يف حماكمة املتّـهم
صحة ّ
القطعيّة ،الدالّة على ّ
صورة من صور الظلم.
( )1انظر :دليل احملاكمة العادلة.116-111 :
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فليس من احلكمة اخلوض يف تفصيالت املسائل الفرعيّة؛ للدفاع عن
اإلسالم ،وال سيّما نذا كانت املطاعن يف األمور االختالفيّة ،اليت لـم يتّفق عليها
كل الـمنتسبني نىل اإلسالم.
ّ
فإ ّن من شأن هذه التفريعات :نظهار املطاعن  -يف أنظار احليارى
والغافلني واملبتدئني  -مبظهر ااجيش ذي العدد ،الذي ال حيصى؛ ومن شأن
ذلك ندخال الرهبة يف قلوهبم ،والضعف يف نفوسهم ،والتشتّت يف عقوهلم؛
فيشعرون بغلبة خصومهم ،قبل أن يهالموهم!!!
أي مثرة
واخلوض يف التفريعات لن يق ّدم للفريقني  -الطاعن ،واملدافع ّ -
صر على دفاعه؛ ولذلك
صر على مطاعنه ،واملدافع سي ّ
انفعة؛ أل ّن الطاعن سي ّ
وجب البدء ابألصول؛ فإن سلّم هبا الطاعن ،فال أبس بعد ذلك من ابب املعرفة
يتطرقا نىل الفرعيّات االتّفاقيّة ،دون الفرعيّات االختالفيّة.
أن ّ
ن ّن حصن (اإلسالم) قائم على األصول اإلسالميّة القطعيّة الكربى،
وعليها تقوم الفروع اإلسالميّة القطعيّة الكربى.
فم ـن أراد ه ـدم حصـن (اإلسـالم)؛ فليهـدم تـلك (القطعيّات اإلس ـالميّة)؛
أبدا تلك الـمحاوالت البائسة ،لـهدم بعض
فإ ْن عجز عن هدمها؛ فلن تنفعه ً
(اآلراء االختالفيّة)؛ فإ ّن ه ْدمها لن يؤةّر ،يف متانة ذلك الـحصن الـحصني،
الذي يقوم على (القطعيّات الكربى) ،ال على تلك (اآلراء االختالفيّة).
ومن ظن أنّه يستطيع هدم حصن (اإلسالم) ،هبدم بعض اآلراء
ط؛ فما مثل (اآلراء االختالفيّة)ّ ،نال كمثل
ط ،أو مغال ٌ
االختالفيّة ،فإنّه غال ٌ
الصور املرسومة ،على جدران احلصن ،فمنها صور لميلة ،ومنها صور قبيحة.
العدو زعم أنّه قادر على هدم احلصن ،مبحو تلك الصور فقط؛
ولو أ ّن ّ
لسخر منه أصدقاؤه ،قبل أعدائه؛ أل ّن الصور املرسومة على جدران احلصن
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حت ااجميلة
ليست ركنًا ،من أركانه؛ ولذلك ال ينهدم ،نذا حميت تلك الصور ّ -
قائما ،ما دامت أصوله (أسسه) ،وجدرانه ،وسقوفه :قائمة.
منها  -بل يبقى ً
وأصول اإلسالم قائمة على (الوحي الـمنزل) ،ال على اآلراء االختالفيّة.
قال سيّد قطب« :ن ّن اإلسالم يضع الكتاب ،الذي أنزله هللا ابحل ّق؛
ليحكم بني الناس ،فيما اختلفوا فيه ..يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة البشريّة.
فإما اتّفقت مع هذه القاعدة ،وظلّت قائمة عليها ،فهذا هو
مثّ متضي احلياةّ .
ونما خرجت عنها ،وقامت على قواعد أخرى ،فهذا هو الباطل ..هذا
ّ
احلقّ .
لميعا .يف فرتة من فرتات التاريخ .فالناس ليسوا
هو الباطل ،ولو ارتضاه الناس ً
احلق ،وليس الذي
يقرره الناس هو ّ
هم احلكم يف ّ
احلق والباطل .وليس الذي ّ
يقرره الناس هو الدين .ن ّن نظرة اإلسالم تقوم ابتداءً ،على أساس أ ّن فعل الناس
ّ
لشيء ،وقوهلم لشيء ،ونقامة حياهتم على شيء ..ال حتيل هذا الشيء ًّ
حقا،
أصال من أصول الدين ،وال جتعله التفسري
نذا كان خمال ًفا للكتاب ،وال جتعله ً
أجياال متعاقبة قامت عليه ..وهذه احلقيقة
تربره أل ّن ً
اقعي هلذا الدين ،وال ّ
الو ّ
عما يدخله عليها الناس! ويف التاريخ
ذات أمهّـيّة كربى يف عزل أصول الدينّ ،
وظل ينمو ،وينمو ..فال يقال :ن ّن هذا االحنرا
اإلسالمي ً
مثال وقع احنرا ّ ،
ّ
كال! ن ّن
مت وقع ،وقامت عليه حياة الناس ،فهو نذن الصورة الواقعيّة لإلسالم! ّ
ويظل هذا الذي وقع خطأً واحنرافًا،
يظل بريئًا من هذا الواقع
التارخييّ .
اإلسالم ّ
ّ
حجة ،وال سابقة .ومن واجب من يريد استئنا حياة نسالميّة أن
ال يصلح ّ
ابحلق؛ ليحكم بني الناس،
يلغيه ويبطله ،وأن يعود نىل الكتاب ،الذي أنزله هللا ّ
فيما اختلفوا فيه»(.)1
( )1يف ظالل القرآن.218/1 :
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الـمبدأ الثامن
ُ
تساقط التـ َهـم
يسعى هذا املبدأ نىل الكشف عن حقيقة تكاةر التُّـهم املوجهة نىل املتّـهم،
كل هتمة نىل م ّدعيها ،مثّ معرفة ما ألمع عليه امل ّدعون ،وما اختلفوا فيه؛
بنسبة ّ
بكل
ّ
لئال يظهر امل ّدعون املختلفون ،مبظهر امل ّدعني املتّفقني ،على ّاهتام املتّـهمّ ،
التُّـهم املذكورة يف الدعوى ،واحلال ّأهنم خمتلفون يف ذلك.
كبريا على مبدن (املساواة القانونيّة)( ،)1فالقانون
ويعتمد هذا املبدأ
ً
اعتمادا ً
أيضا؛ وليس من العدل أن حياكم
نذا كان ملزًما للمتّـهم ،فإنّه ملزم للم ّدعي ً
فإما أن يع ّد هذا
املتّـهم بفعل يشاركه امل ّدعي فيه ،مثّ يرتك امل ّدعي ،بال حماكمة؛ ّ
معا ،أو ال يع ّد جرية ،فيبـرأ املتّـهم
الفعل جرية ،فيحاكم بسببه املتّـهم وامل ّدعي ً
من التجرمي ،كما يبـرأ امل ّدعي.
يصح أن يتق ّدم أحد
ً
فمثال نذا كان تعاطي املخ ّدرات جرية قانونيّة ،فهل ّ
املتعاطني ،نىل القاضي ،يطالبه مبحاكمة رجل آخر ،بتهمة التعاطي ،مثّ يرتك
حرا ،فال حياكم وال يدان ،مع أ ّن تعاطيه واضح للعيان؟!!!
امل ّدعي املتعاطي ًّ
ومن هنا نقول :ن ّن التُّـهم املوجهة نىل اإلسالم قسمان:

 -1تـهم تتعلّق مبا ليس جزءًا من اإلسالم ،وهي ةالةة أقسام فرعيّة:
أ -تـهم مصدرها أخطاء بعض الـمؤلّفني املنسوبني نىل اإلسالم ،وهذه أخطاء
أتليفيّة ،مـخالفة للصورة اإلسالميّة األصيلة (الصورة التنزيليّة) ،فتكون تـه ًما
ابطلة ،ابالستناد نىل مبدأي (شخصيّة ااجريـمة) ،و(قطعيّة األدلّة).
( )1انظر :دليل احملاكمة العادلة.148-149 :
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ب -تـهم مصدرها أخطاء بعض الـمؤلّفني الطاعنني فـي اإلسالم ،وهذه أخطاء
أتليفيّة ،مـخالفة للصورة اإلسالميّة األصيلة (الصورة التنزيليّة) ،فتكون تـه ًما
ابطلة ،ابالستناد نىل مبدأي (شخصيّة ااجرية) ،و(قطعيّة األدلّة).
ج -تـهم مصدرها أخطاء بعض املطبّقني املنسوبني نىل اإلسالم ،وهذه أخطاء

تطبيقيّة ،مـخالفة للصورة اإلسالميّة األصيلة (الصورة التنزيليّة) ،فتكون تـه ًما
ابطلة ،ابالستناد نىل مبدأي (شخصيّة ااجرية) ،و(قطعيّة األدلّة).
 -2تـهم تتعلّق مبا هو جزء من اإلسالم ،وهي قسمان فرعيّان:

أ -تـهم موجهة نىل ما هو جزء من األحكام الشرعيّة ،كلباس األنثى ،ومرياةها،
ُّ
وتعدد الزوجات ،والعقوابت.
كقصة أصحاب
ب -تـهم موجهة نىل ما هو جزء من القصص القرآنيّةّ ،
وقصة ذي القرنني.
الكهفّ ،
يوجهون هذه التُّـهم  -ةالةة:
وأبرز الطاعنني  -الذين ّ

أي دين؛ ألنّه يزعم أنّه
 -1الطاعن
الالديين :هو الطاعن الذي ال ينتسب نىل ّ
ّ
يرى أ ّن الدين فكرة من اخرتاع البشر ،وهو ةالةة أقسام ابرزة:
اإلحلادي :هو الطاعن الذي يزعم أنّه ينكر وجود اخلالق؛ ولذلك
أ -الطاعن
ّ
يزعم أ ّن الدين فكرة بشريّة خمرتعة.

الالأدري :هو الطاعن الذي يزعم أنّه ال يستطيع أن ينكر وجود
ب -الطاعن
ّ
اخلالق ،ابلدليل القاطع ،كما ال يستطيع أن يثبت وجود اخلالق ،ابلدليل
القاطع ،بل يتوقّف ،يف هذه املسألة؛ ولكنّه  -مع هذا الزعم  -يزعم أ ّن الدين
فكرة بشريّة خمرتعة.

بويب :هو الطاعن الذي يزعم أنّه يثبت وجود اخلالق؛ ولكنّه -
ج -الطاعن الر ّ
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مع هذا الزعم  -يزعم أ ّن الدين فكرة بشريّة خمرتعة؛ ألنّه يزعم أنّه ينكر هداية
اخلالق؛ فاخلالق  -يف زعمه  -ترك اخللق ،بعد أن خلقهم ،حيكمون أنفسهم
أبنفسهم ،فال حالل وال حرام ،وال ةواب وال عقاب.
اليهودي :هو الطاعن الذي ينسب نىل اليهوديّة.
 -2الطاعن
ّ
املسيحي :هو الطاعن الذي ينسب نىل املسيحيّة.
 -3الطاعن
ّ
لقد اجتمع هؤالء الطاعنون ،على الطعن فـي (اإلسالم)؛ ولكنّهم لـم
يـجمعوا على رأي واحد ،يف أكثر مطاعنهم؛ فمطاعنهم متعارضة متضاربة
متساقطة متهافتة.
اإلحلادي ،كما ذكران يف مبدن (تراتب التُّـهم)،
فال قيمة لتـهم الطاعن
ّ
ّنال بعد أن يثبت ابألدلّة القطعيّة بطالن عقيدة (وجود اخلالق) ،اليت يزعم هو
أنّه ينكرها.
ولو حاول أن يطرح هذه العقيدة ،على ّأهنا التهمة األوىل ،املوجهة نىل
اإلسالم ،فإنّه سيواجه  -يف احلقيقة  -مبعارضة ك ّل من سواه من الطاعنني.
اإلحلادي،
فبدال من انشغال حمامي الدفاع عن اإلسالم ،مبناقشة الطاعن
ً
ّ
فـي مس ـألة (وج ـود الـخالق) ،يطلب مـحامي الدفـ ـاع  -م ـن شركـ ـاء الطاعن
حادي  -مناقشته فـي هذه الـمسألة ،وبيان آرائهم الصرحية فيها ،وأدلّتهم
اإللـ ّ
القطعيّة الدالّة على ما يرون من رأي.
الالأدري خيالفه يف ننكاره القاطع
اإلحلادي أ ّن الطاعن
وسيجد الطاعن
ّ
ّ
ملسألة (وجود اخلالق) ،ويسأله التوقُّف يف املسألة ،كما توقّف هو؛ وأ ّن الطاعن
ويرد عليهما اإلنكار القاطع ،أو التوقُّف يف املسألة،
ُّ
معاّ ،
بويب خيالفهما ً
الر ّ
ويسوق األدلّة القطعيّة الدالّة على (وجود اخلالق).
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مسيحي ،اللذان
اليهودي ،والطاعن الـ
وأش ّد منه مـخالفة لـهما :الطاعن
ّ
ّ
صحة ما يرون أنّه الـحقيقة الكربى يف الوجود،
سيسوقان األدلّة القطعيّة ،على ّ
والعقيدة األوىل يف الدين.
يوجهها
ولذلك تكون التهمة املتعلّقة بعقيدة (وجود الـخالق)  -اليت ّ
بويب ،والدين
أيضا ،نلـى الـمنهج ُّ
حادي نلـى اإلسالم  -موجهة ً
الطاعن اإللـ ّ
الر ّ
املسيحي.
اليهودي ،والدين
ّ
ّ
تتضمن االعتقاد بوجود (املالئكة)،
ويف عقيدة (هداية الـخالق) ،اليت ّ
و(نرسال الرسل) ،و(ننزال الكتب) ،سيطلب مـحامي الدفاع عن (اإلسالم) -
اليهودي ،والطاعن
املسيحي  -مناقشة الطاعنني الالدينيّني الثالةة،
من الطاعن
ّ
ّ
يف هـذه الـمسألة ،وبيـان آرائهما الصريـحـة فيها ،وأدلّتهما القطعيّة ،الدالّـة عـلى
ما يرون فيها.
ودي ،والطاعـن
وسيجد (الطاعنون الالدينيّون الثالةة) أ ّن الطاعن اليهـ ّ
املسيحي :خيالفاهنم يف ننكارهم لعقيدة (هداية اخلالق) ،ويسوقان األدلّة القطعيّة
ّ
صحة عقيدة (وجود املالئكة) ،وعقيدة (نرسال الرسل) ،وعقيدة
الدالّة على ّ
(ننزال الكتب).
تتضمن من
ولذلك تكون التهمة املتعلّقة بعقيدة (هداية اخلالق) ،وما ّ
يوجهها
عقائد( :وجود املالئكة) ،و(نرسال الرسل) ،و(ننزال الكتب)  -اليت ّ
اليهودي،
أيضا ،نىل الدين
الطاعنون الالدينيّون الثالةة نىل (اإلسالم)  -موجهة ً
ّ
مسيحي.
والدين الـ
ّ
يوجهها (الطاعنون الالدينيّون الثالةة) ،نلـى
وكثي ـر من (الـمطاعن) ،اليت ّ
(حقـائ ـق اإلسـ ـالم)  -من (األحك ـام الش ـرعيّة) ،و(القـصـص القـرآنـيّـة)  -يـجـ ـد
الـمطالع فـي (الكتاب الـمقدس) ،وال سيّما فـي (العهد القديـم) :ما يطابقها ،أو
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ما يشابـهها ،أو ما يناظرها ،أو ما يقاربـها؛ فتكون مطاعن الالدينيّني الثالةة:
أيضا ،كما هي موجهة نىل (اإلسالم).
موجهة نىل اليهوديّة ،واملسيحيّةً ،
بل ن ّن الطاعن الالدينـ ّي  -الذي ينكر الغيبيّات  -لو نظر نظرة الناقد
يوجهها نىل قصص
الطاعن ،يف قصص (العهد القديـم) ،لنسي مطاعنه ،اليت ّ
القرآن الكرمي ،أو تناساها.
ونذا تركنا الطاعنني الالدينيّني الثالةة ،الذين ال يتلكون األدلّة القطعيّة؛
إلبطال هاتني العقيدتني الكبـْـريـني( :وجود اخلالق) ،و(هداية اخلالق)؛ وانتقلنا
حممد  ،)وعقيدة (شرعيّة القرآن) ،وجدان أ ّن الطاعن
نىل عقيدة (رسالة ّ
مسيحي :يطعنان يف هاتني العقيدتني.
اليهودي ،والطاعن الـ
ّ
ّ
صحة
لكن الطعن وحده ال يكفي ،بل ال ب ّد من األدلّة القطعيّة على ّ
و ّ
املسيحي،
اليهودي  -الذي يشاركه الطاعن
ونال فإ ّن الطاعن
ما ي ّدعيه الطاعنّ ،
ُّ
ّ
يف هذا الطعن  -يطعن صراحةً ،يف ع ّدة عقائد مسيحيّة؛ بل ننّه يطعن فـي
رسوال ،كما يراه املسلمون ،فريميه ابلكذب؛
املسيح  ،نفسه ،وال يراه ً
ويطعن يف ّأمه مريـم  ،وهي الص ّديقة الـمطهرة ،ويرميها ابلزنـى!!!
أفريضى الطاعن
اليهودي ،أم أنّه سيطالبه
املسيحي ،مبطاعن الطاعن
ّ
ّ
بتقدمي األدلّة القطعيّة ،على مطاعنه يف املسيح ،ويف مرمي الص ّديقة الـمطهرة؟!!!
و(الكتاب الـمق ّدس) ،بعهديه (القديـم) ،و(الـجديد) :مصدر دينـ ّي ،عند
لكن (العهد الـجديد) ليس جزءًا من
الـمنسوبني نلـى (الـمسيحيّة)ً ،
عموما؛ و ّ
(الكتاب الـمق ّدس) ،عند الـمنسوبني نىل (اليهوديّة).
اليهودي يطعن يف شرعيّة (العهد ااجديد) ،كما
وهذا يعين أ ّن الطاعن
ّ
يطعن يف شرعيّة (القرآن الكرمي).
اليهودي ،فـي شرعيّة
مسيحي ،بـمطاعن الطاعن
فإذا رضي الطاعن الـ
ّ
ّ
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اليهودي،
(القرآن الكرمي) ،من غري أدلّة قطعيّة ،فعليه أن يرضى مبطاعن الطاعن
ّ
أيضا ،فكما تدين تدان!
يف شرعيّة (العهد ااجديد) ،من غري أدلّة قطعيّةً ،
مسيحي  -يف هاتني العقيدتني
اليهودي ،والطاعن الـ
ن ّن طعن الطاعن
ّ
ّ
حممد  ،)و(شرعيّة القرآن)  -هو الضامن الوحيد ،لبقاء
اإلسالميّتني( :رسالة ّ
هذين الدينني الـمحرفني.
حممد  ،)النـهارت اليهوديّة،
أقروا بعقيدة (رسالة ّ
فلو أ ّن أتباع اليهوديّة ّ
رسوال :يعين تصديق ما جاء به القرآن ،من
مبحمد ً 
يف حلظات؛ أل ّن اإليان ّ
الكشف عن فضائح أسالفهم ،وقتلهم األنبياء ،وأكلهم الراب ،ونفسادهم يف
األرض ،كما يعين وجوب طاعتهم للرسول  ،وترك ما وجدوا عليه آابءهم.
أقروا بـهذه العقيدة ،النـهارت الـمسيحيّة ،فـي
ولو أ ّن أتباع الـمسيحيّة ّ
رسوال :يعين تصديق ما يف القرآن ،من
مبحمد ً 
حلظات؛ أل ّن اإليـمان ّ
الكشف عن أابطيلهم ،كعقيدة الصلب ،وأتليه الـمسيح ،كما يعين وجوب
طاعتهم للرسول  ،وترك ما وجدوا عليه آابءهم.
وهكذا يظهر الطاعنون ،يف اإلسالم ،مبظهر الـمجتمعني ،على هد
واحد ،هو الطعن فـي اإلسالم ،الذي أبطل  -ابألدلّة القطعيّة  -كل ما هم
عليه ،مـ ّما يـخالف الـحقائق اإلسالميّة.
ولكنّهم  -فـي الـحقيقة  -أولـى أبن يطعن بعضهم ،فـي بعض؛ فتتساقط
كل زمان ومكان؛
مطاعنهم ،وتتهافت ،حني جيدون اإلسالم
ً
منتصرا عليهم ،يف ّ
ألنّه مؤيد بنصر هللا .
احلقيقي هو انتصار (اإلسالم) ،وهو (نور هللا) ،الذي
ن ّن االنتصار
ّ
حاول (أعداء اإلسالم) ،منذ قرون  -وما زالوا حياولون  -أن يطفئوه أبفواههم؛
مرة  -خائبني خاسرين.
كل ّ
ولكنّهم ينقلبون  -يف ّ
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قال تعاىل﴿ :يريدون أ ْن يطْفئوا نور اَّلل أبفْـواهه ْم وأيَْب اَّلل نال أ ْن يتم
احل ّق ليظْهره على
نوره ول ْو كره الْكافرون .هو الذي أ ْرسل رسوله اب ْهلدى ودين ْ
ال ّدين كلّه ول ْو كره الْم ْشركون﴾(.)1
و(انتصار اإلسالم) ال يستلزم انتصار الـمنسوبني نليه ،وال سيّما نذا
كانت النسبة نليه ظاهريّة ،أو وراةيّة ،أو عصريّة ،أو مذهبيّة ،تصل أبصحابـها
نلـى مواالة (أعداء اإلسالم)؛ لقتال مـخالفيهم ،من الـمذاهب األخرى؛ فأنـّى
لـهم االنتصار؟!!!
شيعي ينازل
حممد رشيد رضا« :هذا سنّـ ّي يقاتل شيعيًّا ،وهذا
قال ّ
ّ
شافعي يغري التتار ابحلنفيّة ،وهذا
نابضيًّا ،وهذا
حنفي يقيس الشافعيّة على
ّ
ّ
ادون من اتبع طريقة السلف»(.)2
الذميّة ،وهؤالء مقلّدة اخللف ،حي ّ
ّ
ت
قـال تعالـى﴿ :يـا أيـُّه ـا الـذيـن آمـن ـوا ن ْن ت ـْنـص ـروا اَّلل يـْنصـ ـ ْرك ـ ْم ويـثـبّ ْ
أقْدامك ْم .والذين كفروا فـتـ ْع ًسا هل ْم وأضل أ ْعماهل ْم﴾(.)9
حت يقوموا ابلشرط ،وينالوا
قال سيّد قطب« :وكيف ينصر املؤمنون هللاّ ،
ما شرط هلم من النصر والتثبيت؟ ن ّن هلل فـي نفوسهم أن تتجرد له ،و ّأال تشرك
أحدا ،وال شيئًا ،وأن
ظاهرا ،أو خفيًّا ،و ّأال تستبقي فيها معه ً
به شيئًا ،شرًكا ً
ب وهتوى ،وأن حت ّكمه يف رغباهتا
كل ما حت ّ
يكون هللا أحب نليها من ذاهتا ،ومن ّ
وسرها وعالنيّتها ،ونشاطها كلّه ،وخلجاهتا ..فهذا
ونزواهتا ،وحركاهتا وسكناهتاّ ،
ومنهاجا للحياة ،تقوم على قواعد
نصر هللا ،يف ذوات النفوس .ون ّن هلل شريعةً
ً
( )1التوبة.99-92 :
( )2تفسري القرآن احلكيم.293/2 :
حممد.5-8 :
(ّ )9
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خاص للوجود كلّه ،وللحياة .ونصر هللا يتح ّقق بنصرة
وتصور
وموازين وقيم ُّ
ّ
شريعته ،ومنهاجه ،وحماولة حتكيمها يف احلياة كلّها ،بدون استثناء ،فهذا نصر
هللا ،فـي واقع الـحياة .ونقف حلظةً ،أمام قوله تعاىل﴿ :والذين قتلوا يف سبيل
اَّلل﴾( .)1وقوله﴿ :ن ْن ت ـْنـص ـروا اَّلل﴾ ،ويف كلتا احلالتني :حالة القتل ،وحالة
كثريا
النصرة ،يشرتط أن يكون هذا هلل ،ويف سبيل هللا .وهي لفتة بديهيّة ،و ّ
لكن ً
من الغبش يغطّي عليها ،عندما تنحر العقيدة ،يف بعض األجيال .وعندما
تـمتـهن كلمات الشهادة ،والشهداء ،والـجهاد ،وتـرخص ،وتنحر عن معناها
الوحيد القومي .ننّه ال جهاد ،وال شهادة ،وال جنّةّ ،نال حني يكون ااجهاد ،يف
سبيل هللا وحده ،والـموت يف سبيله وحده ،والنصرة له وحده ،يف ذات النفس،
ويف منهج الـحياة .ال جهاد وال شهادة وال جنّةّ ،نال حني يكون الـهد هو أن
تكون كلمة هللا هي العليا .وأن تـهيمن شريعته ،ومنهاجه ،يف ضمائر الناس،
وأخالقهم ،وسلوكهم ،ويف أوضاعهم ،وتشريعهم ،ونظامهم ،على السواء .وليس
هنالك من راية أخرى ،أو هد آخر ،يـجاهد يف سبيله من جياهد ،ويستشهد
ونال هذا اهلد .
فيحق له وعد هللا اباجنّةّ ،نال تلك الرايةّ ،
دونه من يستشهدّ ،
التصور ،من راايت وأمساء وغاايت»(.)2
كل ما يروج يف األجيال الـمنحرفة ّ
من ّ

حممد.1 :
(ّ )1
( )2يف ظالل القرآن.9255/6 :
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الـمبدأ التاسع
ّ
مقامي
التسويغ الـ
بعض األفعال تع ّد جرائم ،يف مقام ،دون مقام ،فالقتل يف مقام االعتداء
جرية ،لكنّه يف مقام القصاص عقوبة ،وليس جرية ،وكذلك يف مقام الدفاع
عن النفس ،فإذا اضطّرت امرأة نىل قتل من حياول أن يقتلها ،أو من حياول أن
يغتصبها نفسها ،فقتلها له ليس جرية ،بل هو منع للجرية.
مهم من مبادئ احملاكمة العادلة ،فال جيوز
فمبدأ التسويغ املقام ّي مبدأ ّ
ضطر نىل
ندانة املكلف بتنفيذ العقوبة الصادرة ،بعد احملاكمة ،وال ّ
يصح ندانة امل ّ
قتل من حاول االعتداء عليه؛ للدفاع عن نفسه ،أو للدفاع عن أهله وعرضه(.)1
ويف حماكمة اإلسالم ،ال ب ّد  -قبل احلكم على بعض األحكام  -من
النظر يف املقامات ،اليت تنفذ فيها هذه األحكام ،ومن أمثلتها:
كف األذى ،والدعوة
( -1الـجهاد) :األصل يف اإلسالم هو السلم والسالم و ّ
خاصة ،ال ب ّد
لكن هناك مقامات ّ
نىل سبيل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة؛ و ّ
حتولوا نىل وحوش ضارية،
فيها من املواجهة والقتال؛ أل ّن أعداء اإلسالم فيها قد ّ
ال يعرفون معىن الرقمة والسالم.
مثال :لو دخل بيتك أسد ضار ،وقد حصرت أنت وزوجك
فماذا تفعل ً
وأطفالك ،يف زاوية من زواايه ،فال تستطيعون هرًاب؛ وكان قريبًا منك سالح؟
أفرتاك تنتظر هجوم األسد الضاري ،عليكم؛ ليفرتسكم ،أم تراك تـخاطب
األسد الضاري؛ لتقنعه برتككم ،أم تـه ّدده ابلسالح ،وتقول لـه :أنـا قـادر على
اإلسالمي.185-188/1 :
ااجنائي
( )1انظر :التشريع
ّ
ّ
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قتلك ،فـي لـحظ ـات ،ولكنّنـي أختـ ـار طريـ ـق الس ـالم ،والـمحـبّـة ،والتـفـاه ـم؟!!!
أي شيء
ال ّ
أظن ّنال أنّك ستسارع نىل قتل األسد ،من غري تفكري يف ّ
حق املعرفة أ ّن األسد لن يفهم ما تقوله ،ولو فهم ،ملا التفت
آخر؛ ألنّك تعر
ّ
حلظة نىل قولك ،ولباغتك ،وهجم عليك وعلى زوجك وأطفالك.
وهكذا هو الشأن يف (أعداء اإلسالم) ،الذين اتّبعوا أهواءهم ،واستكربوا
يف األرض ،وأفسدوا فيها ،وطغوا ،وأهلكوا احلرث والنسل ،ومنعوا الدعاة من
الدعوة نىل سبيل هللا ،واضطهدوا من أسلموا من الناس ،وع ّذبوهم ،وأذاقوهم
كثريا منهم ،وص ّدوا من لـم يسلموا ،وه ّددوهم ،وأرهبوهم،
الويالت ،وقتلوا ً
بكل ما ين ّفر الناس ،عن (اإلسالم)؛ فكانوا
واتّـهموا الرسول  ،وأتباعهّ ،
كالوحوش الضارية اليت ال تعر الرقمة.
ةالث عشرة سنة ،قضاها املسلمون األوائل يدعون نىل سبيل هللا ابلكلمة
الطيّبة واملوعظة احلسنة ،ويصربون على أذى األعداء ،وهم يرجون ألعدائهم
استكبارا ونجر ًاما.
كفرا ،و
اهلداية ،و ّ
ً
لكن األعداء يزدادون طغيا ًان و ً
فكان ااجهاد وسيلة ،اضطّروا نليها؛ ليحفظوا هبا من بقي منهم ،ويردعوا
ويشجعوا من كتم رغبته يف اإلسالم؛ خوفًا من بطش األعداء .ولو أ ّن
عدوهم،
ّ
ّ
أعداء اإلسالم خلّوا بني الدعاة والناس ،ولـم ينعوهم من الدعوة ،ملا رفع
املسلمون سي ًفا على أحد؛ أل ّن الدعوة اآلمنة تؤيت مثارها على أحسن وجه.
فاإلسالم لـم ينتشر ابلسيف ،بل انتشر ابلكلمة ،وكان السيف وسيلة
اضطراريّة؛ حلفظ الكلمة ،حني يقف أعداء الدعوة ،ض ّد الدعوة ،فريهبون
الدعاة ،ويقتلونـهم ،وينعونـهم ،ويص ّدون الناس ،عن الدعوة ،ويقتلون من أتةّروا
بـها ،ويه ّددوهنم.
وسيف اإلسالم لـم يكن هو الذي قمل الناس على الدخول يف اإلسالم،
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بل الذي قمل الصادقني منهم هو الكلمةّ .أما الذين دخلوا يف اإلسالم؛ خو
السيف ،فهؤالء ليسوا بصادقني يف نسالمهمّ ،نال بعد أن يدخل اإليان يف
بقوة الكلمة.
بقوة السيف ،بل ّ
قلوهبم ،واإليان ال يدخل ّ
فااجهاد ابلسيف؛ نّا هو حلماية الدعوة ،وحفظ الكلمة ،وسالمة
الدعاة ،من أذى أعداء الدين ،وحلماية املقبلني على هذا الدين ،الداخلني فيه،
برد كيد األعداء؛ ليخلو الدعاة ابلناس،
وتشجيع من يرغب يف الدخولّ ،
فيدعوهم ابلكلمة املؤةّرة ،واملوعظة احلسنة.
وحوشا ضارية ،تفتك ابلناس ،وابلدعاة،
فلو لـم يكن أعداء اإلسالم
ً
وترهبهم ،وال تعر معىن التفاهم والتسامل والتعايش؛ ملا كان مثّة داع نىل حـمل
كل مكان وزمان  -ال يـجدون ما يص ّد
السيف؛ و ّ
لكن أعداء اإلسالم  -فـي ّ
الناس ،عن اإلسالمّ ،نال القسوة ،والطغيان؛ ألنـّهم ال يـملكون من الوسائل
احلق.
السلميّة  -كالكلمة املؤةّرة واملوعظة احلسنة  -ما يص ّدون به الناس عن ّ
الرجال
قال تعاىل﴿ :وما لك ْم ال تـقاتلون يف سبيل اَّلل والْم ْست ْ
ضعفني من ّ
اجع ْل
والنّساء والْولْدان الذين يـقولون ربـنا أ ْخر ْجنا م ْن هذه الْق ْرية الظامل أ ْهلها و ْ
اجع ْل لنا م ْن لدنْك نص ًريا﴾(.)1
لنا م ْن لدنْك وليًّا و ْ
قال سيّد قطب« :لقد جاءت هذه العقيدة يف صورهتا األخرية اليت جاء
منهجا
هبا اإلسالم؛ لتكون قاعدة للحياة البشريّة يف األرض من بعدها ،ولتكون ً
األمة املسلمة بقيادة البشريّة يف طريق هللا وفق هذا
ًّ
عاما للبشريّة لميعها؛ ولتقوم ّ
التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كلّه ،ولغاية الوجود
املنهج ،املنبثق من
ّ
اإلنساينّ ،كما أوضحهما القرآن الكرمي ،املنزل من عند هللا .قيادهتا نىل هذا
( )1النساء.89 :
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لميعا ،ورفعها نىل هذا الـمستوى،
اخلري الذي ال خري غريه ،فـي مناهج ااجاهليّة ً
ظل هذا املنهج ،ومتتيعها هبذه النعمة اليت ال تعدهلا نعمة،
الذي ال تبلغه ّنال يف ّ
كل فالح ،حني حترم منها ،وال يعتدي عليها
كل جناح ،و ّ
واليت تفقد البشريّة ّ
معتد أبكثر من حرماهنا من هذا اخلري ،واحليلولة بينها وبني ما أراده هلا خالقها
حق البشريّة أن تبلغ
من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال .ومن مثّ كان من ّ
اإلهلي الشامل ،و ّأال تقف عقبة أو سلطة يف وجه
نليها الدعوة نىل هذا املنهج ّ
حق البشريّة كذلك أن يرتك الناس
أبي حال من األحوال .مثّ كان من ّ
التبليغ ّ
بعد وصول الدعوة نليهم أحر ًارا ،يف اعتناق هذا الدين؛ ال تص ّدهم عن اعتناقه
عقبة أو سلطة .فإذا أَب فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان ،لـم يكن له أن يص ّد
املضي يف طريقها .وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفل هلا
الدعوة عن
ّ
احلّريّة واالطمئنان؛ وما يضمن للجماعة املسلمة
املضي يف طريق التبليغ ،بال
ّ
أبي
عدوان ..فإذا اعتنقها من هداهم هللا نليها كان من ح ّقهم ّأال يفتنوا عنها ّ
وسيلة من وسائل الفتنة ،ال ابألذى وال ابإلغراء .وال إبقامة أوضاع من شأهنا
ص ّد الناس عن اهلدى ،وتعويقهم عن االستجابة .وكان من واجب ااجماعة
حلريّة
املسلمة أن تدفع عنهم ّ
يتعرض هلم ابألذى والفتنة؛ ضما ًان ّ
ابلقوة من ّ
العقيدة ،وكفالة ألمن الذين هداهم هللا ،ونقر ًارا ملنهج هللا يف احلياة ،وقماية
العام .وينشأ عن تلك احلقوق الثالةة واجب
للبشريّة من احلرمان من ذلك اخلري ّ
كل ّقوة تعرتض طريق الدعوة،
آخر على ااجماعة املسلمة؛ وهو أن حتطّم ّ
حريّة اعتناق العقيدة ،وتفنت الناس عنها ،وأن
حريّة ،أو هت ّدد ّ
ونبالغها للناس يف ّ
لقوة يف األرض،
تظل جتاهدّ ،
حت تصبح الفتنة للمؤمنني ابهلل غري ممكنةّ ،
ّ
ويكون الدين هلل ..ال مبعىن نكراه الناس على اإليان؛ ولكن مبعىن استعالء دين
هللا يف األرض ،حبيث ال خيشى أن يدخل فيه من يريد الدخول؛ وال خيا ّقوة
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يف األرض تص ّده عن دين هللا أن يبلغه ،وأن يستجيب له ،وأن يبقى عليه.
وحبيث ال يكون يف األرض وضع أو نظام حيجب نور هللا وهداه عن أهله،
العامة
ويضلّهم عن سبيل هللا ،أبيّة وسيلة ،وأبيّة أداة .ويف حدود هذه املبادئ ّ
أبي
كان ااجهاد يف اإلسالم .وكان هلذه األهدا العليا وحدها ،غري متلبّسة ّ
أبي شارة أخرى .ننّه ااجهاد للعقيدة؛ حلمايتها من احلصار؛
هد آخر ،وال ّ
وقمايتها من الفتنة؛ وقماية منهجها وشريعتها يف احلياة؛ ونقرار رايتها يف األرض،
كل
حبيث يرهبها من ّ
يهم ابالعتداء عليها ،قبل االعتداء؛ وحبيث يلجأ نليها ّ
تتعرض له أو متنعه أو تفتنه .وهذا
راغب فيها ،ال خيشى ّقوة أخرى يف األرضّ ،
قره ويثيب عليه؛ ويعترب الذين
هو ااجهاد الوحيد الذي أيمر به اإلسالم ،وي ّ
يقتلون فيه شهداء؛ والذين حيتملون أعباءه أولياء»(.)1
( -2الـجيية) :مال يدفعه غري املسلمني ،لبيت املال؛ ليعيشوا يف البالد
اإلسالميّة ،أبدايهنم ،آمنني ،وأمواهلم حمفوظة.
ويكفي أن تتذ ّكر أ ّن الـمسلمني أنفسهم يدفعون الزكاة ،لبيت املال،
فوجوب ااجزية  -على غري املسلمني  -يقابله وجوب الزكاة على املسلمني،
والفريقان يعيشان يف البالد اإلسالميّة ،آمنني على أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم،
من كيد الكائدين ،ومن اعتداء املعتدين.
الذمة حقوقًا عظيمة ،وليس ضريبة
الذمة عقد عظيم ،ينال به أهل ّ
فعقد ّ
يصورها الطاعنون يف اإلسالم.
نقطاعيّة ظالمة ،كما ّ
ألهنم
الذمة يوجب حقوقًا علينا هلم؛ ّ
وسر الفرق أ ّن عقد ّ
ايفّ « :
قال القر ّ
وذمة رسوله  ،ودين اإلسالم؛ فمن
وذمة هللا تعاىلّ ،
يف جواران ،ويف خفارتناّ ،
( )1يف ظالل القرآن.158-156/1 :
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اعتدى عليهم  -ولو بكلمة سوء ،أو غيبة يف عرض أحدهم ،أو نوع من أنواع
وذمة
وذمة رسوله ّ ،
ذمة هللا تعاىلّ ،
األذيّة ،أو أعان على ذلك  -فقد ضيّع ّ
دين اإلسالم .وكذلك حكى ابن حزم يف مراتب اإللماع له :أ ّن من كان يف
الذمة ،وجاء أهل احلرب نىل بالدان يقصدونه ،وجب علينا أن خنرج لقتاهلم
ّ
وذمة
ابلكراع والسالح ،وّوت دون ذلك؛ ً
ذمة هللا تعاىلّ ،
صوان ملن هو يف ّ
الذمة .وحكى يف ذلك نلماع
رسوله  ،فإ ّن تسليمه دون ذلك نمهال لعقد ّ
صوان ملقتضاه عن الضياع -
يؤدي نىل نتال النفوس واألموال؛ ً
األمة .فعق ٌد ّ -
ّ
ننّه لعظيم»(.)1
وقال ابن تيميّة« :وقد عر النصارى كلّهم أنـّي لـ ّما خاطبت التتار يف
نطالق األسرى ،وأطلقهم غازان وقطلوشاه ،وخاطبت موالي فيهم ،فسمح
إبطالق املسلمني ،قال لـي :لكن معنا نصارى ،أخذانهم من القدس ،فهؤالء
ال يطلقون .فقلت له :بل لميع من معك من اليهود والنصارى ،الذين هم أهل
الذمة.
أسريا ،ال من أهل امللّة ،وال من أهل ّ
ّ
ذمتنا؛ فإ ّان نفت ّكهم ،وال ندع ً
وأطلقنا من النصارى من شاء هللا .فهذا عملنا ونحساننا ،وااجزاء على هللا.
كل أحد نحساننا ،ورقمتنا،
وكذلك السيب الذي أبيدينا ،من النصارى ،يعلم ّ
ورأفتنا هبم؛ كما أوصاان خامت املرسلني.)2(»...
ولذلك جيب أن نفهم حكم ااجزية يف مقامه؛ لكيال يفهم من هذا احلكم
ما هو غري مراد ،فإعطاء ااجزية دليل على اخلضوع لدولة اإلسالم ،كما أ ّن
املسلم حني يعطي الزكاة ،فإنّه بذلك خيضع لدولة اإلسالم.
( )1الفروق.19-11/9 :
( )2جمموعة الفتاوى.996/25 :
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ونعطاء ااجزية فرصة حلقن الدماء ووقف القتال ،ومبعاشرة املسلمني قد
يدخل اإليان يف قلوهبم ،فتفعل الكلمة ما ال يفعله السيف.
قطعا؛
وااجزية وسيلة إلغناء دولة اإلسالم ،اليت حتتاج نىل األموال ً
العامة للس ّكان ،من املسلمني ،ومن غري املسلمني؛ فليس
لإلنفاق على املصاحل ّ
حمصورا يف
العامة
من املعقول وال املقبول أن يكون عبء اإلنفاق على املصاحل ّ
ً
قطعا.
املسلمني ،واحلال أ ّن تلك املصاحل ملنفعة ااجميع ،ومنهم غري املسلمني ً
للكف عن قتاهلم ليس
النص
ّ
قال سيّد قطب« :والشرط الذي يشرتطه ّ
أن يسلموا ..فال نكراه يف الدين؛ ولكن أن يعطوا ااجزية عن يد وهم صاغرون..
فما حكمة هذا الشرط ،وملاذا كانت هذه هي الغاية اليت ينتهي عندها القتال؟
اعتقادا وسلوًكا؛ كما
ن ّن أهل الكتاب  -بصفاهتم تلك  -حرب على دين هللا
ً
ّأهنم حرب على اجملتمع املسلم ،حبكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيّني بني
منهج هللا ،ومنهج ااجاهليّة املمثلة يف عقيدة أهل الكتاب وواقعهم  -وفق ما
التارخيي قد أةبت حقيقة التعارض وطبيعة
تصوره هذه اآلايت  -كما أ ّن الواقع
ّ
ّ
التصادم؛ وعدم نمكان التعايش بني املنهجني؛ وذلك بوقو أهل الكتاب يف
فعال ،ونعالن احلرب عليه ،وعلى أهله بال هوادة ،خالل الفرتة
وجه دين هللا ً
أيضا! واإلسالم
السابقة لنزول هذه اآلية ،وخالل الفرتة الالحقة لـها ،نلـى اليوم ً
احلق الوحيد القائم يف األرض  -ال ب ّد أن ينطلق إلزالة العوائق
 بوصفه دين ّاحلق؛ على أن يدع
ّ
املاديّة من وجهه؛ ولتحرير اإلنسان من الدينونة بغري دين ّ
املاديّة كذلك.
حريّة االختيار ،بال نكراه منه ،وال من تلك العوائق ّ
لكل فرد ّ
ّ
املاديّة ،وعدم اإلكراه على
ونذن فإ ّن الوسيلة العمليّة  -لضمان نزالة العوائق ّ
اعتناق اإلسالم ،يف الوقت نفسه  -هي كسر شوكة السلطات القائمة على غري
فعال .وعندئذ
حت تستسلم؛ وتعلن استسالمها بقبول نعطاء ااجزية ً
احلق؛ ّ
دين ّ
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احلق عن اقتناع.
تتم عمليّة التحرير ً
لكل فرد أن خيتار دين ّ
فعال ،بضمان ّ
ّ
احلريّة ّ
فإن لـم يقتنع ،بقي على عقيدته ،وأعطى ااجزية؛ لتحقيق ع ّدة أهدا ّ :أوهلا أن
املاديّة ،للدعوة نىل دين هللا
ابلقوة ّ
يعلن إبعطائها استسالمه ،وعدم مقاومته ّ
احلق .واثنيها أن يساهم يف نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته،
ّ
ذمة
الذمة ،الذين ّ
يؤدون ااجزية ،فيصبحون يف ّ
اليت يكفلها اإلسالم ألهل ّ
املسلمني وضمانتهم ،ويدفع عنها من يريد االعتداء عليها ،من الداخل ،أو من
اخلارج ،ابلـمجاهدين من املسلمني .واثلثها الـمسامهة فـي بيت مال الـمسلمني،
لكل عاجز عن العمل ،بـما يف ذلك أهل
الذي يضمن الكفالة ،واإلعاشةّ ،
الذمة ،بال تفرقة بينهم ،وبني الـمسلمني دافعي الزكاة»(.)1
ّ

( -3الرقيق) :األسرى نتيجة من نتائج معظم احلروب ،وهم أانس ال يقتلون يف
أرض املعركة ،بل يؤخذون أحياء.
فلـو خي ـّـر اإلنسـان ،بيـن القتل ،واألس ـ ـر ،فإ ّن معظم الناس ،سيختارون
األس ـر  -على مرارته وش ّدته  -أل ّن النفس اإلنسانيّة ،تـجزع من الـموت،
وتـحرص على الـحياة.
حقن للدماء ،وهو األصل يف دعوة اإلسالم ،ويف األسر كسر
ويف األسر ٌ
شره ،ويف األسر نمكا ٌن الستنقاذ من يف أيدي األعداء ،من
شوكة ّ
العدو ،ودفع ّ
أسرى الـمسلمني.
ولو خ ّري األسري بني دفع املال ،ليطلق سراحه ،وبني البقاء يف األسر،
ماال ،فماذا لو خ ّري بني
فقريا ،ال يلك ً
الختار دفع املال ً
قطعا ،ولكنّه قد يكون ً
اخلاص ،مع الناس يف بالد اإلسالم؟
احلبس ،وبني العيش
ّ
( )1يف ظالل القرآن.1691-1699/9 :
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قطعا ،سيختار األسيـر الـخروج ،من الـحبس ،والعيش مع الناس؛ فما
ً
خاص؟
ذلك الوضع الـ ّ
ننّه وضع الرقيق ..وهو وضع صعب ،أشبه بوضع الـخادم ،ولكنّه أهون
خريا،
من وضع احلبسً ،
قطعا ،وال سيّما نذا علمنا أ ّن اإلسالم أوصى ابلرقيق ً
وحث الـمسلمني ،على تـحريرهم من هذا الوضع ،وال سيّما م ـن آمـن ،ودخ ـل
ّ
فـي اإلسالم منهم.
قال تعاىل﴿ :والذين يظاهرون م ْن نسائه ْم مث يـعودون لما قالوا فـت ْحرير
رقـبة م ْن قـْبل أ ْن يـتماسا ذلك ْم توعظون به واَّلل مبا تـ ْعملون خبريٌ﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :ال يـؤاخذكم اَّلل ابلل ْغو فـي أيـْمانك ْم ولك ْن يـؤاخذك ْم بـما
عق ْدمت ْاأل ْيان فكفارته نطْعام عشرة مساكني م ْن أ ْوسط ما تطْعمون أ ْهليك ْم أ ْو
ك ْسوتـه ْم أ ْو ْحترير رقـبة فم ْن ملْ جي ْد فصيام ةالةة أايم ذلك كفارة أ ْيانك ْم نذا
احفظوا أ ْيانك ْم كذلك يـبـ ّني اَّلل لك ْم آايته لعلك ْم ت ْشكرون﴾(.)2
حل ْفت ْم و ْ
وقـال تعالـى﴿ :و ْاعبـدوا اَّلل وال ت ْشـركـوا بـه شـْيـئًا وابلْوالديْن ن ْحسا ًان وبـذي
ااجنب والصاحب اب ْاجْنب
ااجار ْ
ااجار ذي الْق ْرَب و ْ
الْق ْرَب والْيـتامى والْمساكني و ْ
ب م ْن كان خمْت ًاال فخ ًورا﴾(.)9
ت أ ْيانك ْم نن اَّلل ال حي ُّ
وابْن السبيل وما ملك ْ
ك رقـبة .أ ْو
وقال تعاىل﴿ :فال اقْـتحم الْعقبة .وما أ ْدراك ما الْعقبة .ف ُّ
يما ذا م ْقربة .أ ْو م ْسكينًا ذا مْتـربة﴾(.)1
نطْع ٌام يف يـ ْوم ذي م ْسغبة .يت ً
( )1اجملادلة.9 :
( )2املائدة.53 :
( )9النساء.96 :
( )1البلد.16-11 :
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وقال تعاىل﴿ :نّا الصدقات ل ْلفقراء والْمساكني والْعاملني علْيـها والْمؤلفة
الرقاب والْغارمني ويف سبيل اَّلل وابْن السبيل فريضةً من اَّلل واَّلل
قـلوبـه ْم ويف ّ
عل ٌيم حك ٌيم﴾(.)1
ت أ ْيانك ْم فكاتبوه ْم ن ْن
وقال تعاىل﴿ :والذين يـْبـتـغون الْكتاب مما ملك ْ
عل ْمت ْم فيه ْم خْيـًرا وآتوه ْم م ْن مال اَّلل الذي آاتك ْم وال ت ْكرهوا فـتـياتك ْم على
احلياة ُّ
الدنْـيا وم ْن ي ْكرْههن فإن اَّلل م ْن بـ ْعد
صنًا لتـْبـتـغوا عرض ْ
الْبغاء ن ْن أرْدن حت ُّ
ور رح ٌيم﴾(.)2
ن ْكراههن غف ٌ
وردهم
ولكن ...ملاذا لـم أيمر اإلسالم املسلمني ،إبطالق سراح األسرىّ ،
نىل دايرهم وأهليهم؟
هذا سؤال سائل ،يغفل عن الـمقام؛ فاألصل يف اإلسالم هو السلم
والسالم واألمان ،والقتال أمر طارئ؛ لـحماية الدعوة والدعاة والناس ،من
نرهاب أعداء الدين؛ واألسر نتيجة من نتائج القتال ،وهو  -على مرارته -
أهون من القتل ،واالستـرقاق  -على مرارته  -أهون من الـحبس ،حني ال
ماال للفداء ،أو أ ّن قوم األسري لـم يبالوا به ،فلم يدفعوا
يستطيع األسيـر أن يدفع ً
برد بعض أسرى الـمسلمني.
الستنقاذه ،وال استنقذوهّ ،
يرد املسلمون أسرى أعدائهم ،بينما يعمد األعداء
فهل من احلكمة أن ّ
نىل تقتيل أسرى املسلمني ،أو تعذيبهم ،أو حبسهم ،أو اسرتقاقهم؟!!!
رد األسرى نىل األعداء  -فـي هذه الـحالة  -تقوية لألعداء،
ن ّن يف ّ
وخذالان ألسرى املسلمني ،الذين ينتظرون االستنقاذ.
ونضعافًا للمسلمني،
ً
( )1التوبة.64 :
( )2النور.99 :
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واألصل يف اإلسالم أن يكون أسر األعداء؛ اجلب مصلحة نسالميّةّ ،نما
فيتعر اإلسالم ،ويدخل
حبقن دم األسري ،واسرتقاقه؛ ليعيش بني املسلمنيّ ،
معدودا من أعدائهم،
احدا من املسلمني ،بعد أن كان
اإليان يف قلبه ،فيغدو و ً
ً
ويف هذا مصلحة كبرية ،بال ريب.
ونما أبن يكون أسر األعداء؛ الستنقاذ أسرى املسلمني من أيدي
ّ
أعدائهم ،أبن يسلّم املسلمون أسرى األعداء ،ويسلّم األعداء أسرى املسلمني.
ونما أبن يدفع األعداء األموال؛ الستنقاذ أسراهم ،فينتفع املسلمون هبذه
ّ
األموال ،يف استنقاذ أسرى الـمسلمني ،أو يف نعداد السالح ،ورابط الـخيل؛
حلماية الـمسلمني من كيد أعدائهم.
فليس من احلكمة تفويت هذه املصاحل اإلسالميّة ،يف املقام الذي يعن
فيه أعداء اإلسالم ،يف الكيد والبغي؛ للنيل من املسلمني.
ويف املقابل جتد املعاملة اإلسالميّة الصحيحة ،اليت يلتزم فيها املسلمون،
أبحكام اإلسالم ،يف معاملة الرقيق ،ذلك اإلنسان الذي نسيه قومه ،أو تناسوه،
جهدا؛ الستنقاذه؛ فأعطاه اإلسالم فرصة للعيش
وأمهلوه ،فلم يكلّفوا أنفسهم ً
بني املسلمني ،وتلك نعمة أن يكون العيش وسيلة هلدايته نىل سبيل هللا القومي.
اجتماعي
مثال ،فقد كان األمر أمر وضع
الرق ً
قال سيّد قطب« :و ّأما يف ّ
ّ
مي يف اسرتقاق األسرى ،ويف استخدام الرقيق،
اقتصادي ،وأمر عر
ّ
ّ
دويل وعال ّ
ملقوماهتا وارتباطاهتا ،قبل
واألوضاع االجتماعيّة املع ّقدة حتتاج نىل تعديل شاملّ ،
الدويل حيتاج نىل اتّفاقات دوليّة ومعاهدات
تعديل ظواهرها وآاثرها .والعر
ّ
نص على اسرتقاق
ابلرق ق ّ
لماعيّة ..ولـم أيمر اإلسالم ّ
ط ،ولـم يرد يف القرآن ّ
مي،
األسرى .ولكنّه جاء ،فوجد ّ
الرق ً
نظاما عالميًّا يقوم عليه االقتصاد العال ّ
لميعا ..فلم يكن بد أن
ووجد اسرتقاق األسرى عرفًا دوليًّا ،أيخذ به احملاربون ً
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الدويل الشامل .وقد اختار
االجتماعي القائم ،والنظام
يرتيّث يف عالج الوضع
ّ
ّ
حت ينتهي هبذا النظام كلّه ،مع الزمن،
اإلسالم أن جي ّفف منابع ّ
الرق ومواردهّ ،
هزة اجتماعيّة ،ال يكن ضبطها وال قيادهتا .وذلك
نىل اإللغاء ،دون نحداث ّ
مع العناية بتوفري ضماانت احلياة املناسبة للرقيق ،وضمان الكرامة اإلنسانيّة يف
الرق ،فيما عدا أسرى احلرب الشرعيّة ،ونسل
حدود واسعة .بدأ بتجفيف موارد ّ
تسرتق أسرى املسلمني
األرقّاء ..ذلك أ ّن اجملتمعات املعادية لإلسالم كانت
ّ
قادرا على أن
حسب العر السائد يف ذلك الزمان .وما كان اإلسالم يومئذ ً
جيرب اجملتمعات املعادية على خمالفة ذلك العر السائد ،الذي تقوم عليه قواعد
النظام
االقتصادي يف أحناء األرض .ولو أنّه ّقرر نبطال اسرتقاق
االجتماعي و
ّ
ّ
مقصورا على األسرى ،الذين يقعون يف أيدي
األسرى ،لكان هذا نجراء
ً
الرق هناك.
السيء يف عالـم ّ
املسلمني ،بينما األسارى املسلمون يالقون مصريهم ّ
ويف هذا نطماع ألعداء اإلسالم ،يف أهل اإلسالم ..ولو أنّه ّقرر حترير نسل
فعال ،قبل أن ينظّم األوضاع االقتصاديّة للدولة املسلمة ،واجميع
األرقّاء املوجود ً
تضمهم ،لرتك هؤالء األرقّاء بال مورد رزق وال كافل وال عائل ،وال أواصر
من ّ
قي ،الذي يفسد حياة اجملتمع الناشئ..
قرَب تعصمهم من الفقر والسقوط اخلل ّ
ينص القرآن على اسرتقاق األسرى ،بل
هلذه األوضاع القائمة العميقة ااجذور لـم ّ
الرقاب حت نذا أةْخْنـتموه ْم فش ُّدوا الْواثق
قال﴿ :فإذا لقيتم الذين كفروا فض ْرب ّ
()1
ينص
م
ـ
ل
كذلك
ه
ن
لك
و
..
احل ْرب أ ْوزارها﴾
فإما منًّا بـ ْعد ونما فداءً حت تضع ْ
ّ
ّ
على عدم اسرتقاقهم .وترك الدولة الـمسلمة تعامل أسراها ،حسب ما تقتضيه
طبيعة موقفها .فتفادي من تفادي من األسرى من ااجانبني ،وتتبادل األسرى
حممد.1 :
(ّ )1
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تسرتق وفق املالبسات الواقعيّة يف التعامل مع أعدائها
وتسرتق من
من الفريقني،
ّ
ّ
يقل
احملاربني .وبتجفيف موارد ّ
الرق األخرى  -وكانت كثرية جدًّا ّ
ومتنوعة ّ -
ينضم نىل
مبجرد أن ّ
العدد ..وهذا العدد القليل أخذ اإلسالم يعمل على حتريره ّ
كامال
ااجماعة املسلمة ،ويقطع صلته ابملعسكرات املعادية .فجعل للرقيق ح ّقه ً
احلريّة بدفع فدية عنه ،يكاتب عليها سيّده .ومنذ هذه اللحظة اليت
يف طلب ّ
وحريّة الكسب والتملّك ،فيصبح أجر عمله
حريّة العمل ّ
احلريّة يلك ّ
يريد فيها ّ
له ،وله أن يعمل يف غري خدمة سيّده؛ ليحصل على فديته  -أي :أنّه يصبح
ًّ
فعال  -مثّ يصبح له نصيبه من
كياان
احلريّة ً
ً
أهم ّ
مقومات ّ
مستقال ،وحيصل على ّ
بيت مال املسلمني يف الزكاة .واملسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه ابملال
حريّته ..وذلك كلّه غري الك ّفارات اليت تقتضي عتق رقبة ،كبعض
على اسرتداد ّ
الرق
حاالت القتل اخلطإ ،وفدية اليمني ،وك ّفارة الظهار ..وبذلك ينتهي وضع ّ
هزة ،ال ضرورة
هناية طبيعيّة مع الزمن؛ أل ّن نلغاءه دفعة واحدة كان ّ
يؤدي نىل ّ
اإلسالمي
فأما تكاةر الرقيق يف اجملتمع
هلا ،ونىل فساد يف اجملتمع أمكن اتّقاؤهّ .
ّ
بعد ذلك؛ فقد نشأ من االحنرا عن املنهج
اإلسالمي ،شيئًا فشيئًا .وهذه
ّ
لكن مبادئ اإلسالم ليست هي الـمسؤولة عنه ..وال حيسب ذلك
حقيقة ..و ّ
صحيحا ،يف بعض العهود؛ الحنرا الناس
على اإلسالم ،الذي مل يطبق تطبي ًقا
ً
كثريا ..ووفق النظريّة اإلسالميّة التارخييّة اليت أسلفنا..
عن منهجهً ،
قليال أو ً
أوضاعا نسالميّة ،وال تع ّد
ال تع ّد األوضاع اليت نشأت عن هذا االحنرا
ً
يتغري ،ومل تضف نىل مبادئه
حلقات يف اتريخ اإلسالم ،كذلك .فاإلسالم مل ّ
تغري :هم الناس .وقد بعدوا عنه ،فلم يعد له عالقة
مبادئ جديدة .نّا الذي ّ
هبم ،ومل يعودوا هم حلقة من اترخيه .ونذا أراد أحد أن يستأنف حياة نسالميّة،
فهو ال يستأنفها من حيث انتهت ااجموع ،املنتسبة نىل اإلسالم ،على مدى
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مباشرا ،من أصول اإلسالم
استمدادا
التاريخ .نّا يستأنفها من حيث يستم ّد
ً
ً
النظري ،أو
مهمة جدًّا ،سواء من وجهة التحقيق
الصحيحة ..وهذه احلقيقة ّ
ّ
للمرة
كي ،للعقيدة اإلسالميّة ،وللمنهج
ّ
اإلسالمي .وحنن نؤّكدها ّ
ّ
النمو احلر ّ
صور
الثانية يف هذا ااجزء هبذه املناسبة ،ملا نراه من ش ّدة الضالل واخلطإ يف ت ّ
اإلسالمي؛ ومن ش ّدة
التارخيي
النظريّة التارخييّة اإلسالميّة ،ويف فهم الواقع
ّ
ّ
تصور احلياة اإلسالميّة احلقيقيّة واحلركة اإلسالميّة الصحيحة؛
الضالل واخلطإ يف ّ
اإلسالمي ،ومن يتأةّرون مبنهج املستشرقني
وخباصة يف دراسة املستشرقني للتاريخ
ّ
ّ
اخلاطئ ،يف فهم هذا التاريخ! وفيهم بعض املخلصني املخدوعني!»(.)1
أيضاّ « :أما مــا وقــع فـي بعض العصور ،من االستكثار،
وقال سيّد قطب ً
وجتميعهن يف القصور،
من اإلمـاء ،عن طريق الشراء ،واخلطف ،والنخاسة،
ّ
ااجنسي
البهيمي ،ومتضية الليايل احلمراء ،بني قطعان
اذهن وسيلة لاللتذاذ
و ّاخت ّ
ّ
ّ
اإلماء ،وعربدة السكر والرقص والغناء ..نىل آخر ما نقلته نلينا األخبار
الصادقة ،واملبالغ فيها على السواءّ ..أما هذا كلّه ،فليس هو اإلسالم .وليس
من فعل اإلسالم ،وال نحياء اإلسالم .وال جيوز أن حيسب على النظام
اإلسالمي.)2(»...
ّ

ختص
( -1مرياث األنثى) :يطعن بعض الطاعنني يف بعض أحكام املرياث اليت ّ
األنثى من املسلمني ،فيزعمون أ ّن اإلسالم ظلم األنثى يف املرياث ،غافلني عن
مقام التشريع ،أو متغافلني.
ظ األنثيني  -يف بعض احلاالت -
فاإلسالم الذي جعل للذكر مثل ح ّ
( )1يف ظالل القرآن.291-223/1 :
( )2يف ظالل القرآن.959/1 :
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هو اإلسالم نفسه الذي فرض على الذكر أن ينفق على األنثى من ماله ،ولـم
يفرض عليها أن تنفق على الذكر.
﴿الرجال قـوامون على النّساء مبا فضل اَّلل بـ ْعضه ْم على
قال تعاىلّ :
بـ ْعض ومبا أنْـفقوا م ْن أ ْمواهل ْم﴾(.)1
أيضا على أخته ،و ّأمه ،وج ّدته
فالرجل ينفق على زوجته ،وابنته ،وينفق ً
عليهن غريه؛ ولذلك يكون الرجل
وعمته وخالته ،نن لـم يكن مثّة من ينفق
ّ
ّ
أحوج نىل نصيب أكرب من نصيب املرأة يف املرياث.
فلو مات رجل ،وورةه ابن واحد ،وابنتان اةنتان ،فإ ّن االبن أيخذ نصف
كل ابنة منهما ربع املال املوروث؛ أل ّن هذا االبن الوارث
املال املوروث ،وأتخذ ّ
قطعا
ملزم ابإلنفاق على أختيه ،نن لـم يكن مثّة من ينفق عليهما ،وهو ملزم ً
ابإلنفاق على زوجته ،وأبنائه ،وبناته.
قال سيّد قطب« :وليس األمر يف هذا أمر حماابة اجنس على حساب
جنس .نّا األمر أمر توازن وعدل ،بني أعباء الذكر وأعباء األنثى يف التكوين
االجتماعي
العائلي ،ويف النظام
يتزوج امرأة ،ويكلف نعالتها
اإلسالمي :فالرجل ّ
ّ
ّ
ّ
فإما أن
كل حالة ،وهي معه ،وهي مطلقة منهّ ..أما هيّ ،
ونعالة أبنائها منه ،يف ّ
ونما أن يقوم هبا رجل قبل الزواج وبعده سواء ،وليست
تقوم بنفسها فقطّ ،
األقل -
مكلفة نفقة للزوج وال لألبناء يف ّ
أي حال ..فالرجل مكلف  -على ّ
اإلسالمي .ومن
االجتماعي
العائلي ،ويف النظام
ضعف أعباء املرأة يف التكوين
ّ
ّ
ّ
مثّ يبدو العدل كما يبدو التناسق بني الغْنم والغ ْرم ،فـي هذا التوزيع احلكيم.
كل كالم  -فـي هذا التوزيع  -جهالة من انحية ،وسوء أدب مع هللا ،من
ويبدو ُّ
( )1النساء.91 :
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األسري ،ال تستقيم معها حياة»(.)1
انحية أخرى ،وزعزعة للنظام
االجتماعي و ّ
ّ

زوجا
( -5تعدد اليوجات) :األصل يف اإلسالم أن يتّخذ الرجل امرأة واحدةً ،
يتزوج أبكثر من امرأة ،كأن
لكن الرجل يف بعض املقامات حيتاج نىل أن ّ
له ،و ّ
الذريّة ،أو تكون زوجته األوىل مريضة ،غري
عاقرا ،وهو يريد ّ
تكون زوجته األوىل ً
قادرة على القيام حبقوق الزوج.
أقل من عدد النساء،
وقد يكون عدد الرجال  -يف بعض املقامات ّ -
كما يف حالة احلرب ،أو قلّة الرجال املؤهلني للزواج ،أو قلّة الرجال الصاحلني،
اجا.
الذين يرضى أولياء النساء مبصاهرهتم ،أو الذين ترضى النساء هبم أزو ً
وحاجة املرأة نىل الزواج أكثر من حاجة الرجل؛ الحتياجها نىل رعاية
رجل ينفق عليها ،وحيميها من األذى ،وال سيّما نذا فقدت من ينفق عليها ،من
أب ،أو أخ ،أو ابن ،أو زوج.
يتزوج الرجل الواحد
احلل أبن ّ
ولذلك  -يف بعض املقامات  -يكون ّ
هوا .وأوجب
أكثر من امرأة ،ولكن بشروط معروفة؛ لكيال يكون األمر عبثًا ،ولـ ً
ظلم لبعض الزوجات،
هذه الشروط هو العدل ،فإن خا الرجل أن يقع منه ٌ
وجب االقتصار على زوجة واحدة.
قال تعاىل﴿ :ون ْن خ ْفت ْم أال تـ ْقسطوا يف الْيـتامى فانْكحوا ما طاب لك ْم
ت
من النّساء مثْـىن وةالث ورابع فإ ْن خ ْفت ْم أال تـ ْعدلوا فـواحد ًة أ ْو ما ملك ْ
أ ْيانك ْم ذلك أ ْدَن أال تـعولوا﴾(.)2
وال ريب يف أن ُّ
لكن الطاعنني
تعدد الزوجات أوىل من معاشرة البغااي ،و ّ
( )1يف ظالل القرآن.931/1 :
( )2النساء.9 :
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يف اإلسالم يعيبون على اإلسالم نابحة ُّ
التعدد املشروط ،ويسكتون عن جرائم
الفجور والعهر والعالقات الـجنسيّة املوبوءة ،اليت تـهدم البيوت؛ فيجيزون ُّ
تعدد
اخلليالت ،ويعيبون ُّ
تعدد احلليالت؟!!!
يب .يتوافق
اقعي نجيا ّ
قال سيّد قطب« :ن ّن اإلسالم نظام لإلنسان .نظام و ّ
مع فطرة اإلنسان وتكوينه ،ويتوافق مع واقعه وضروراته ،ويتوافق مع مالبسات
اقعي
وشت األزمانّ ،
شت البقاعّ ،
املتغرية يف ّ
حياته ّ
وشت األحوال .ننّه نظام و ّ
نجيايب ،يلتقط اإلنسان من واقعه الذي هو فيه ،ومن موقفه الذي هو عليه،
ّ
القمة السامقة .يف غري ننكار لفطرته،
لريتفع به يف الـمرتقى الصاعد ،نىل ّ
أو ُّ
تنكر؛ ويف غري نغفال لواقعه أو نمهال؛ ويف غري عنف يف دفعه أو اعتسا !
التظر املائع؛ وال على املثاليّة
ننّه نظام ال يقوم على احلذلقة ااجوفاء؛ وال على ُّ
الفارغة؛ وال على األمنيّات احلالمة ،اليت تصطدم بفطرة اإلنسان وواقعه
تتبخر يف اهلواء! وهو نظام يرعى خلق اإلنسان ،ونظافة
ومالبسات حياته ،مثّ ّ
ي ،من شأنه احنالل اخللق ،وتلويث
اجملتمع ،فال يسمح إبنشاء واقع ّ
ماد ّ
دائما أن
اجملتمع ،حتت مطارق الضرورة اليت تصطدم بذلك الواقع .بل ّ
يتوخى ً
اقعا ،يساعد على صيانة اخللق ،ونظافة اجملتمع ،مع أيسر جهد يبذله
ينشئ و ً
الفرد ،ويبذله اجملتمع .فإذا استصحبنا معنا هذه اخلصائص األساسيّة يف النظام
اإلسالمي ،وحنن ننظر نىل مسألة تع ّدد الزوجات ..فماذا نرى؟ نرىّ ..أوًال ..أ ّن
ّ
هناك حاالت واقعيّة يف جمتمعات كثرية  -اترخييّة وحاضرة  -تبدو فيها زايدة
عدد النساء الصاحلات للزواج ،على عدد الرجال الصاحلني للزواج ..واحل ّد
األعلى هلذا االختالل الذي يعرتي بعض اجملتمعات لـم يعر اترخييًّا أنّه جتاوز
دائما يف حدودها .فكيف نعاجل هذا الواقع،
نسبة أربع نىل واحد .وهو يدور ً
ويتكرر وقوعه ،بنسب خمتلفة .هذا الواقع الذي ال جيدي فيه
الذي يقع
ّ
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هبز الكتفني؟ أو نرتكه يعاجل نفسه بنفسه؟ حسب الظرو
اإلنكار؟ نعااجه ّ
حيل مشكلة! كما أ ّن ترك اجملتمع يعالـج هذا
واملصادفات؟! ن ّن ّ
هز الكتفني ال ّ
جاد ،حيرتم نفسه ،وحيرتم ااجنس
الواقع  -حسبما اتّفق  -ال يقول به ننسان ّ
شري! وال ب ّد نذن من نظام ،وال ب ّد نذن من نجراء ..وعندئذ جند أنفسنا أمام
الب ّ
كل رجل صاحل للزواج امرأة من
احتمال من ةالةة احتماالت -1 :أن ّ
يتزوج ّ
الصاحلات للزواج .مثّ تبقى واحدة أو أكثر  -حسب درجة االختالل الواقعة -
كل
بدون زواج ،تقضي حياهتا  -أو
حياهتن  -ال تعر الرجال!  -2أن ّ
ّ
يتزوج ّ
اجا شرعيًّا نظي ًفا ،مثّ خيادن ،أو يسافح
رجل صاحل للزواج واحدة فقط ،زو ً
هلن مقابل يف اجملتمع من الرجال؛
واحدة ،أو أكثر ،من هؤالء اللوايت ليس ّ
يتزوج الرجال
فيعرفن الرجل خدينًا ،أو ً
خليال يف احلرام والظالم!  -9أن ّ
الصاحلون  -كلّهم أو بعضهم  -أكثر من واحدة ،وأن تعر املرأة األخرى
الرجل زوجة شريفة ،يف وضح النور ،ال خدينة وال خليلة ،يف احلرام والظالم!
األول ض ّد الفطرة ،وض ّد الطاقة ،ابلقياس نىل املرأة ،اليت ال تعر  ،يف
االحتمال ّ
حياهتا الرجال .وال يدفع هذه احلقيقة ما يتش ّدق به املتش ّدقون من استغناء املرأة
عن الرجل ابلعمل والكسب .فاملسألة أعمق بكثري ممّا يظنّه هؤالء السطحيّون
ااجهال عن فطرة اإلنسان .وألف عمل ،وألف كسب
املتظرفون ّ
املتحذلقون ّ
ال تغين املرأة عن حاجتها الفطريّة نىل احلياة الطبيعيّة ..سواء يف ذلك مطالب
ااجسد والغريزة ،ومطالب الروح والعقل ،من السكن واألنس ابلعشري ..والرجل
لكن هذا ال يكفيه ،فريوح يسعى للحصول على
جيد العمل وجيد الكسب؛ و ّ
العشرية ،واملرأة كالرجل ،يف هذا ،فهما من نفس واحدة! واالحتمال الثاين ض ّد
اإلسالمي العفيف؛ وض ّد كرامة
ّاجتاه اإلسالم النظيف؛ وض ّد قاعدة اجملتمع
ّ
املرأة اإلنسانيّة .والذين ال حيفلون أن تشيع الفاحشة يف اجملتمع ،هم أنفسهم
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ألهنم ال جيدون من يردعهم
الذين يتعالمون على هللا ،ويتطاولون على شريعته؛ ّ
كل تشجيع وتقدير!
عن هذا التطاول .بل جيدون من الكائدين هلذا الدين ّ
واالحتمال الثالث هو الذي خيتاره اإلسالم .خيتاره رخصة مقيدة؛ ملواجهة
االدعاء .خيتاره
هز الكتفني؛ وال تنفع فيه احلذلقة و ّ
الواقع ،الذي ال ينفع فيه ّ
متمشيًا مع واقعيّته اإلجيابيّة ،يف مواجهة اإلنسان كما هو  -بفطرته وظرو
ّ
املتطهر ،ومع منهجه يف التقاط
حياته  -ومع رعايته للخلق النظيف واجملتمع ّ
القمة السامقة .ولكن يف
الرقي به يف الدرج الصاعد نىل ّ
اإلنسان من السفح ،و ّ
يسر ولني وواقعيّة! مثّ نرى ..اثنيًا ..يف اجملتمعات اإلنسانيّة  -قديًا وحديثًا.
اقعا يف حياة الناس ،ال سبيل نىل
وابألمس واليوم والغد ،نىل آخر الزمان  -و ً
سن
ننكاره كذلك ،أو جتاهله ،نرى أ ّن فرتة اإلخصاب يف الرجل متت ّد نىل ّ
سن اخلمسني ،أو حواليها.
السبعني أو ما فوقها .بينما هي تقف يف املرأة ،عند ّ
املتوسط عشرون سنة ،من سين اإلخصاب يف حياة الرجل ،ال مقابل
فهناك يف ّ
شك أ ّن من أهدا اختال ااجنسني ،مثّ التقائهما:
هلا يف حياة املرأة .وما من ّ
امتداد احلياة ابإلخصاب واإلنسال ،وعمران األرض ابلتكاةر واالنتشار .فليس
نكف احلياة عن االنتفاع بفرتة
العامة أن ّ
ممّا يتّفق مع هذه السنّة الفطريّة ّ
يسن
اإلخصاب الزائدة يف الرجال .ولكن ممّا يتّفق مع هذا الواقع
الفطري أن ّ
ّ
التشريع  -املوضوع لكافّة البيئات يف لميع األزمان واألحوال  -هذه الرخصة،
يليب هذا
ال على سبيل اإللزام
الفردي ،ولكن على سبيل نجياد اجملال ّ
ّ
العام الذي ّ
الفطري ،ويسمح للحياة أن تنتفع به عند االقتضاء ..وهو توافق بني واقع
الواقع
ّ
اإلهلي .ال يتوافر عادة يف
الفطرة وبني ّاجتاه التشريع ،ملحوظ ً
دائما يف التشريع ّ
التشريعات البشريّة ،أل ّن املالحظة البشريّة القاصرة ال تنتبه له ،وال تدرك لميع
املالبسات القريبة ،والبعيدة ،وال تنظر من لميع الزوااي ،وال تراعي لميع
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أحياان
االحتماالت .ومن احلاالت الواقعيّة  -املرتبطة ابحلقيقة السالفة  -ما نراه ً
السن،
من رغبة الزوج يف أداء الوظيفة الفطريّة ،مع رغبة الزوجة عنها؛ لعائق من ّ
أو من املرض ،مع رغبة الزوجني كليهما يف استدامة العشرة الزوجيّة ،وكراهية
كل
االنفصال؛ فكيف نواجه مثل هذه احلاالت؟ نواجهها ّ
هبز الكتفني؛ وترك ّ
التظر
من الزوجني خيبط رأسه يف ااجدار؟! أو نواجهها ابحلذلقة الفارغة ،و ُّ
التظر
حيل مشكلة .واحلذلقة و ُّ
السخيف؟ ن ّن ّ
هز الكتفني  -كما قلنا  -ال ّ
ال يتّفقان ،مع ج ّديّة الـحياة اإلنسانيّة ،ومشكالتـها الـحقيقيّة ..وعندئذ نـجد
أنفسنا  -مـّرة أخرى  -أمام احتمال من ةالةة احتماالت -1 :أن نكبت
وقوة السلطان!
الرجل ،ونص ّده ،عن مزاولة نشاطه ا ّ
بقوة التشريعّ ،
لفطريّ ،
حق املرأة ،اليت عندك،
ونقول له :عيب ،اي رجل! ن ّن هذا ال يليق ،وال يتّفق مع ّ
وال مع كرامتها!  -2أن نطلق هذا الرجل ،خيادن ويسافح من يشاء من النساء!
 -9أن نبيح هلذا الرجل ُّ
التعدد  -وفق ضرورات احلال  -ونتوقّى طالق الزوجة
األول ض ّد الفطرة ،وفوق الطاقة ،وض ّد احتمال الرجل
األوىل .االحتمال ّ
وقوة السلطان
النفسي .ومثرته القريبة  -نذا حنن أكرهناه حبكم التشريعّ ،
العصيب و ّ
ّ
 هي كراهية احلياة الزوجيّة اليت تكلّفه هذا العنت ،ومعاانة جحيم هذهاحلياة ..وهذه ما يكرهه اإلسالم ،الذي جيعل من البيت سكنًا ،ومن الزوجة
قي ،وض ّد منهجه يف ترقية
أنسا ً
ً
ولباسا .واالحتمال الثاين ض ّد اجتاه اإلسالم اخلل ّ
كرمه
احلياة البشريّة ،ورفعها وتطهريها وتزكيتها ،كي تصبح الئقة ابإلنسان الذي ّ
يليب ضرورات الفطرة
هللا على احليوان! واالحتمال الثالث هو وحده الذي ّ
قي ،وحيتفظ للزوجة األوىل ،برعاية الزوجيّة،
الواقعيّةّ ،
ويليب منهج اإلسالم اخلل ّ
وحي ّقق رغبة الزوجني ،يف اإلبقاء على عشرهتما ،وعلى ذكرايهتما ،وي ـي ّسر على
اإلنسان اخلطو الصاعد ،يف رفق ويسر وواقعيّة .وشيء كهذا ،يقع يف حالة عقم
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الزوجة ،مع رغبة الزوج الفطريّة ،يف النسل .حيث يكون أمامه طريقان ،ال اثلث
تليب رغبة اإلنسان الفطريّة ،يف
هلما -1 :أن يطلّقها؛ ليستبدل هبا زوجة أخرىّ ،
يتزوج أبخرى ،ويبقي على عشرته ،مع الزوجة األوىل .وقد
النسل -2 .أو أن ّ
لكن
يهذر قوم من املتحذلقني  -ومن املتحذلقات  -إبيثار الطريق ّ
األول؛ و ّ
سيتوجهن ابللعنة نىل من
كل مئة،
ّ
ً
األقل  -من ّ
تسعا وتسعني زوجة  -على ّ
وهتن ،بال عوض
يشري على الزوج هبذا الطريق! الطريق الذي حيطّم
عليهن بي ّ
ّ
كثريا ما جتد
منظور ،فقلّما جتد العقيم  -وقد ّ
تبني عقمها  -راغبًا يف الزواج ،و ً
احا يف األطفال الصغار ،جتيء هبم الزوجة األخرى من
أنسا واسرتو ً
الزوجة العاقر ً
اخلاص.
زوجها ،فيملؤون عليهم الدار حركة وهبجةًّ ،أاي كان ابتئاسها حلرماهنا
ّ
نتأمل احلياة الواقعيّة ،مبالبساهتا العمليّة ،اليت ال تصغي
وهكذا حيثما ذهبنا ّ
املنحل يف
للحذلقة ،وال تستجيب للهذر ،وال تسرتوح للهزل السخيف والتميُّع
ّ
مواضع ااج ّد الصارم ..وجدان مظاهر احلكمة العلويّة ،يف س ّن هذه الرخصة،
مقيدة بذلك القيد﴿ :فانْكحوا ما طاب لك ْم من النّساء مثْـىن وةالث ورابع
()1
تليب واقع الفطرة ،وواقع احلياة،
فالرخصة
.
فإ ْن خ ْفت ْم أال تـ ْعدلوا فـواحدةً﴾
ّ
املتنوعة -
وحتمي اجملتمع من ااجنوح  -حتت ضغط الضرورات الفطريّة والواقعيّة ّ
نىل االحنالل أو املالل ..والقيد حيمي احلياة الزوجيّة من الفوضى واالختالل،
تتعرض للمهانة ،بدون
وحيمي الزوجة من ااجور والظلم؛ وحيمي كرامة املرأة أن ّ
ضرورة ملجئة ،واحتياط كامل .ويضمن العدل الذي حتتمل معه الضرورة
أحدا يدرك روح اإلسالم و ّاجتاهه ال يقول :ن ّن ُّ
التعدد
ومقتضياهتا املريرة .ن ّن ً
مربر من ضرورة فطريّة أو اجتماعيّة؛ وبال دافع،
ب ،بال ّ
مطلوب لذاته ،مستح ّ
( )1النساء.9 :
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ّنال ُّ
ونال ُّ
التنقل بني الزوجات ،كما يتن ّقل اخلليل بني اخلليالت.
التلذذ احليواينّّ ،
وحل يواجه مشكلة .وهو ليس مرتوًكا للهوى،
نّا هو ضرورة ،تواجه ضرورةّ ،
كل واقعيّات احلياة .فإذا
بال قيد ،وال ح ّد ،يف النظام
اإلسالمي ،الذي يواجه ّ
ّ
احنر جيل من األجيال ،يف استخدام هذه الرخصة ،نذا راح رجال يتّخذون
مسرحا لل ّذة احليوانيّة ،نذا أمسوا
من هذه الرخصة فرصة؛ إلحالة احلياة الزوجيّة
ً
يتن ّقلون بني الزوجات ،كما يتن ّقل اخلليل بني اخلليالت ،نذا أنشأوا احلرمي يف
هذه الصورة املريبة ..فليس ذلك شأن اإلسالم؛ وليس هؤالء هم الذين يثّلون
اإلسالم ..ن ّن هؤالء نّا احندروا نىل هذا الدرك؛ أل ّهنم بعدوا عن اإلسالم ،ولـم
يدركوا روحه النظيف الكرمي .والسبب ّأهنم يعيشون فـي جمتمع ال يـحكمه
اإلسالم ،وال تسيطر فيه شريعته ،جمتمع ال تقوم عليه سلطة مسلمة ،تدين
لإلسالم وشريعته؛ وأتخذ الناس بتوجيهات اإلسالم ،وقوانينه ،وآدابه ،وتقاليده.
األول عن
ن ّن اجملتمع املعادي لإلسالم ،املتفلّت من شريعته وقانونه :هو املسؤول ّ
األول عن الـحرمي يف صورته اهلابطة الـمريبة ،هو
هذه الفوضى ،هو املسؤول ّ
األول عن ّاختاذ احلياة الزوجيّة مسرح ل ّذة هبيميّة .فمن شاء أن يصلح
املسؤول ّ
فريدهم
فلريد الناس نىل اإلسالم ،وشريعة اإلسالم ،ومنهج اإلسالم؛ ّ
هذه احلالّ ،
فلريد الناس نىل
نىل النظافة والطهارة واالستقامة واالعتدال ..من شاء اإلصالحّ ،
اإلسالم ،ال فـي هذه ااجزئيّة ،ولكن فـي منهج الـحياة كلّها .فاإلسالم نظام
متكامل ،ال يعملّ ،نال وهو كامل شامل»(.)1
( -6العقوابت) :األصل يف فرض العقوابت هو الردع :ردع من ارتكب
لئال يعود نىل ارتكابه ،نن أمن العقاب ،وردع من مل يرتكب احملظور،
احملظورّ ،
( )1يف ظالل القرآن.952-983/1 :
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تسول له نفسه ارتكاب احملظور ،وال سيّما حني يرى املرتكبني يف
لكنّه ممّن ّ
مأمن من العقاب.
يصوروا للناس الوحشيّة ،فـي تنفيذ
والطاعنون فـي اإلسالم يـحاولون أن ّ
العقوابت ،غافلني ،أو متغافلني ،عن الـمقام الذي استدعاها.
 عقوبة القصاص يف جرمية القتل:
فعقوبة القصاص  -يف جرية القتل  -يكون تنفيذها حلقن الدماء ،فلوال
نقامة القصاص ،ملا حقنت الدماء ،من ع ّدة جهات ،أبرزها:

ظلم،
أثرا ،والثأر من أولياء القاتل ٌ
أ -ملنع أولياء املقتول من قتل غري القاتل ً
يستحق القتل ،وهكذا.
يرد أولياء القاتل ،فرّمبا قتلوا من ال
يؤدي نىل أن ّ
ّ
ّ
سول له نفسه اإلقدام على القتل ،فحني يعلم أ ّن عقوبة القاتل
ب -ملنع من ت ّ

التهور وارتكاب
ادعا له ،عن ُّ
هي القتل ،فإ ّن حرصه على حياته ،سيكون ر ً
ااجرية ،وال سيّما حني يرى أ ّن أصحاب األمر ال يتساهلون يف نقامة القصاص.
فأما األوىل ،فهي القصاص العادل ،الذي ن ْن قتل
قال سيّد قطبّ « :
()1
بكف يد
حياة
.
نفسا ،فقد ضمن احلياة لنفوس ﴿ولك ْم يف الْقصاص حياةٌ﴾
ّ
ً
يهمون ابالعتداء على األنفس ،والقصاص ينتظرهم ،فريدعهم قبل اإلقدام
الذين ّ
بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم ،فيثأروا،
على الفعلة النكراء .وحياة ّ
وال يقفوا عند القاتل ،بل يضوا يف الثأر ،ويتبادلوا القتل ،فال يقف هذا الفريق
كل فرد على شخصه واطمئنانه نلـى
وذاكّ ،
حت تسيل دماء ودماء؛ وحياة أبمن ّ
األمة كلّها فـي حياة»(.)2
عدالة القصاص ،فينطلق آمنًا ،يعمل ،وينتج ،فإذا ّ
( )1البقرة.183 :
( )2يف ظالل القرآن.2229-2221/1 :
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 عقوبة اجللد يف جرمية اليىن:
وجلد الزانية والزاين ليس عقوبة ،فرضها السلطان؛ ليتل ّذذ بتعذيبهما،
ويشبع شهواته الوحشيّة ،ابلنظر نليهما ،ومها يف حالة التعذيب؛ ونّا هي عقوبة
شرعا ،للردع.
مفروضة ً
وخيرب اجملتمعات ،ويهلك
فالزَن مرض كبري ،خطري ،يهدم البيوتّ ،
األمم ،ويشيع يف األرض الفساد ،وفظائعه أوضح من أن ينبه عليها ااجاهل،
وأبني من أن يتغافل عنها املتغافل.
قال سيّد قطب« :واإلسالم  -وهو يضع هذه العقوابت الصارمة احلامسة
لتلك الفعلة املستنكرة الشائنة  -لـم يكن يغفل الدوافع الفطريّة ،أو حيارهبا.
فاإلسالم يق ّدر أنّه ال حيلة للبشر ،يف دفع هذه امليول ،وال خري هلم يف كبتها،
أو قتلها .ومل يكن حياول أن يوقف الوظائف الطبيعيّة اليت رّكبها هللا يف كياهنم،
يؤدي نىل غايته من امتداد احلياة،
وجعلها جزءًا من انموس احلياة األكربّ ،
وعمارة األرض ،اليت استخلف فيها هذا اإلنسان .نّا أراد اإلسالم حماربة
تفرق بني جسد وجسد ،أو ال هتد نىل نقامة بيت ،وبناء
احليوانيّة اليت ال ّ
عش ،وننشاء حياة مشرتكة ،ال تنتهي ابنتهاء اللحظة ااجسديّة الغليظة! وأن
ّ
يقيم العالقات ااجنسيّة على أساس من املشاعر اإلنسانيّة الراقية ،اليت جتعل من
التقاء جسدين :نفسني وقلبني وروحني ،وبتعبري شامل التقاء ننسانني ،تربط
بينهما حياة مشرتكة ،وآمال مشرتكة ،وآالم مشرتكة ،ومستقبل مشرتك ،يلتقي
العش املشرتك ،الذي
الذريّة املرتقبة ،ويتقابل يف ااجيل ااجديد ،الذي ينشأ يف ّ
يف ّ
يقوم عليه الوالدان حارسني ال يفرتقان .من هنا ش ّدد اإلسالم يف عقوبة الزَن
بكل هذه األهدا ؛
بكل هذه املعاين ،وتطيح ّ
بوصفه نكسة حيوانيّة ،تذهب ّ
يفرق بني أنثى وأنثى ،وال بني ذكر
ّ
وترد الكائن اإلنساينّ ً
مسخا حيوانيًّا ،ال ّ
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كل مهّه نرواء جوعة اللحم والدم ،يف حلظة عابرة .فإن ّفرق وميّز،
وذكرً ،
مسخا ّ
فليس وراء الل ّذة بناء يف احلياة ،وليس وراءها عمارة يف األرض ،وليس وراءها
نتاج ،وال نرادة نتاج! بل ليس وراءها عاطفة حقيقيّة راقية ،أل ّن العاطفة حتمل
يفرقها من االنفعال املنفرد املتقطّع ،الذي حيسبه
طابع االستمرار .وهذا ما ّ
بزي العاطفة
الكثريون عاطفة ،يتغنّون هبا ،ونّا هي انفعال حيواينّ ،يتزّاي ّ
اإلنسانيّة ،يف بعض األحيان! ن ّن اإلسالم ال حيارب دوافع الفطرة ،وال
حت
ويطهرها ،ويرفعها عن املستوي احليواينّ ،ويرقّيها ّ
يستقذرها؛ نّا ينظّمها ّ
فأما
تصبح احملور الذي يدور عليه الكثري من اآلداب النفسيّة واالجتماعيّةّ .
كل الرفرفات الروحيّة،
فيجرد هذا امليل
الزَن،
ّ
ّ
وخباصة البغاءّ ،
الفطري من ّ
جتمعت حول ااجنس ،يف اتريخ البشريّة
كل اآلداب اليت ّ
واألشواق العلويّة؛ ومن ّ
قذرا ،كما هو يف احليوان ،بل أش ّد غلظًا من
الطويل؛ ويبديه عارًاي غليظًا ً
كثريا من أزواج احليوان والطري تعيش متالزمة ،يف حياة زوجيّة
احليوان .ذلك أ ّن ً
وخباصة البغاء ،يف بعض
منظمة ،بعيدة عن الفوضى ااجنسيّة اليت يشيعها الزَن،
ّ
بيئات اإلنسان! دفع هذه النكسة عن اإلنسان هو الذي جعل اإلسالم يش ّدد
ذلك التشديد يف عقوبة الزَن ..ذلك نىل األضرار االجتماعيّة اليت تعار الناس
على أن يذكروها عند الكالم عن هذه ااجرية ،من اختالط األنساب ،وناثرة
كل واحد من هذه األسباب يكفي
األحقاد ،وهتديد البيوت اآلمنة املطمئنّة ..و ّ
األول ،وهو دفع النكسة احليوانيّة عن الفطرة
لكن السبب ّ
لتشديد العقوبة .و ّ
جتمعت حول ااجنس ،واحملافظة على
البشريّة ،ووقاية اآلداب اإلنسانيّة ،اليت ّ
أهدا احلياة العليا ،من احلياة الزوجيّة املشرتكة القائمة على أساس الدوام
لكل األسباب
واالمتداد ،هذا السبب هو ّ
األهم يف اعتقادي .وهو ااجامع ّ
الفرعيّة األخرى .على أ ّن اإلسالم ال يش ّدد يف العقوبة هذا التشديدّ ،نال بعد
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حتقيق الضماانت الوقائيّة املانعة من وقوع الفعل ،ومن توقيع العقوبةّ ،نال يف
احلاالت الثابتة ،اليت ال شبهة فيها .فاإلسالم منهج حياة متكامل ،ال يقوم
على العقوبة؛ نّا يقوم على توفري أسباب احلياة النظيفة .مثّ يعاقب بعد ذلك
طائعا ،غري
ميسرة،
ويتمرغ يف الوحل ً
ّ
من يدع األخذ هبذه األسباب الـ ّ
مضطّر»(.)1

 عقوبة الرجم يف جرمية اليىن:
ّأما عقوبة الرجم يف جرية الزَن ،فهي ليست ممّا اتّفقت فيه كلمة املؤلّفني
شرعا.
القدامى ،ونن كان لمهور املؤلّفني يرون ّأهنا عقوبة اثبتة ً
وينسب ننكار الرجم ،نىل طائفتني من القدامى ،مها:
 -1الـخوارج.

 -2الـمعتزلة.
وقد اختلفت عبارات املؤلّفني يف بيان تلك النسبة .فيفهم من عبارات
بعض املؤلّفني أ ّن فرق اخلوارج كلّها قد ألمعت على ننكار الرجم.
قال ابن بطّال« :ودفع اخلوارج الرجم ،واملعتزلة ،واعتلّوا أب ّن الرجم ليس
يف كتاب هللا تعاىل.)2(»...
حق
األئمة
السرخسي« :و ّأما الرجم ،فهو ح ّد مشروع يف ّ
وقال مشس ّ
ّ
الـمحصن ،اثبت ابلسنّةّ ،نال على قول الـخوارج؛ فإنـّهم ينكرون الرجم؛ ألنـّهم
ال يقبلون األخبار ،نذا لـم تكن يف ح ّد التواتر»(.)9
( )1يف ظالل القرآن.2153/1 :
البخاري.192-191/5 :
( )2شرح صحيح
ّ
( )9املبسوط.96/3 :
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وقال القاضي عياض« :ومل خيتلف علماء األمصار ،يف جلد الزاين البكر،
ورجم الزانـي الثيّبّ ،نال ما ذهب نليه الـخوارج ،وبعض الـمعتزلة  -النظّام
وأصحابه  -من نبطال حكم الرجم»(.)1
ازي« :املسألة الثالثة :اخلوارج اتّفقوا على ننكار الرجم،
وقال الفخر الر ّ
احلرة
و ّ
احتجوا هبذه اآلية ،وهو أنّه تعاىل أوجب على األمة نصف ما على ّ
احلرة احملصنة الرجم ،لزم أن يكون الواجب على األمة
احملصنة ،فلو وجب على ّ
املتزوجة ليس ّنال
احلرة ّ
نصف الرجم ،وذلك ابطل ،فثبت أ ّن الواجب على ّ
ااجلد ،وااجواب عنه ما ذكرانه يف املسألة املتق ّدمة.)2(»...
احتجوا
ازي ً
أيضا« :املسألة األوىل :اخلوارج أنكروا الرجم و ّ
وقال الفخر الر ّ
صف ما على الْم ْحصنات﴾( ،)9فلو
فيه بوجوه ،أحدها :قوله تعاىل ﴿فـعلْيهن ن ْ
لكن الرجم
وجب الرجم على احملصن ،لوجب نصف الرجم على الرقيقّ ،
ال نصف له .واثنيها أ ّن هللا سبحانه ذكر يف القرآن أنواع املعاصي من الكفر
والقتل والسرقة ولـم يستقص يف أحكامها ،كما استقصى يف بيان أحكام الزَن؛
()1
توعد عليه
مث
،
الزَن﴾
ّ ّ
أال ترى أنّه تعاىل هنى عن الزَن بقوله﴿ :وال تـ ْقربوا ّ
خص ااجلد بوجوب
كل املعاصي ،مثّ ذكر ااجلد اثلثًا ،مثّ ّ
اثنيًا ابلنار ،كما يف ّ
خصه ابلنهي عن الرأفة عليه بقوله﴿ :وال أتْخ ْذك ْم
ابعا ،مثّ ّ
نحضار املؤمنني ر ً

( )1نكمال املعلم.941/9 :
( )2التفسري الكبري.66/14 :
( )9النساء.29 :
( )1اإلسراء.92 :
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()1
مسلما ابلزَن مثانني
رمى
من
على
أوجب
مث
ا،
خامس
هبما رأْفةٌ يف دين اَّلل﴾
ً ّ
ً
جلدة،
وسادسا ،مل جيعل ذلك على من رماه ابلقتل والكفر ،ومها أعظم منه ،مثّ
ً
سابعا﴿ :وال تـ ْقبـلوا هل ْم شهاد ًة أب ًدا﴾( ،)2مثّ ذكر اثمنًا من رمى زوجته مبا
قال ً
اتسعا أ ّن الزانية
يوجب التالعن ،واستحقاق غضب هللا تعاىل ،مثّ ذكر ً
عاشرا أ ّن ةبوت الزَن خمصوص ابلشهود
ال ينكحها ّنال زان ،أو مشرك ،مثّ ذكر ً
كثريا ،ال جيوز نمهال ما
األربعة؛ فمع املبالغة يف استقصاء أحكام الزَنً ،
قليال و ً
مشروعا ،لكان
أجل أحكامها ،وأعظم آاثرها .ومعلوم أ ّن الرجم لو كان
ً
هو ّ
دل على أنّه غري واجب.
أعظم اآلاثر ،فحيث مل يذكره هللا تعاىل يف كتابهّ ،
()9
كل
على
ااجلد
وجوب
يقتضي
،
اجلدوا﴾
واثلثها قوله تعاىل﴿ :الزانية والزاين ف ْ
ّ
الزانة ،ونجياب الرجم على البعض  -خبرب الواحد  -يقتضي ختصيص عموم
الكتاب ،خبرب الواحد ،وهو غري جائز؛ أل ّن الكتاب قاطع يف متنه ،وخرب الواحد
احتج ااجمهور من اجملتهدين
غري قاطع يف متنه ،واملقطوع راجح على املظنون .و ّ
على وجوب رجم احملصن؛ لما ةبت ابلتواتر أنّه  فعل ذلك.)1(»...
وقال ابن قدامة
رجال
املقدسي« :يف وجوب الرجم على الزاين احملصنً ،
ّ
عامة أهل العلم من الصحابة ،والتابعني ،ومن بعدهم
كان ،أو امرأة .وهذا قول ّ
من علماء األمصار ،يف لميع األعصار ،وال نعلم فيه خمال ًفا ّنال اخلوارج ،فإ ّهنم
اجلدوا كل واحد
قالوا :ااجلد للبكر والثيّب ،لقول هللا تعاىل﴿ :الزانية والزاين ف ْ

( )1النور.2 :
( )2النور.1 :
( )9النور.2 :
( )1التفسري الكبري.199/29 :
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مْنـهما مئة ج ْلدة﴾( .)1وقالوا :ال جيوز ترك كتاب هللا تعاىل ،الثابت بطريق
القطع واليقني ،ألخبار آحاد جيوز الكذب فيها؛ وأل ّن هذا يفضي نىل نسخ
الكتاب ابلسنّة ،وهو غري جائز .ولنا أنّه قد ةبت الرجم عن رسول هللا ،
بقوله ،وفعله ،يف أخبار تشبه التواتر ،وألمع عليه أصحاب رسول هللا  ،على
ما سنذكره يف أةناء الباب ،يف مواضعه ،نن شاء هللا تعاىل ،وقد أنزله هللا تعاىل،
يف كتابه ،ونّا نسخ رسـمه ،دون حكمه.)2(»...
فيفهم من هذه العبارات أ ّن فرق اخلوارج كلّها قد اتّفقت على ننكار
ازي« :اخلوارج اتّفقوا على ننكار الرجم،
الرجم ،وال سيّما عبارة الفخر الر ّ
احتجوا هبذه اآلية»...؛ فهي صرحية يف نسبة االتّفاق نليهم.
و ّ
ويفهم من عبارات مؤلّفني آخرين أ ّن بعض فرق اخلوارج  -ال كلّها  -قد
ذهبت نلـى ننكار الرجم ،وأ ّن منكري الرجم هم طائفة من الـخوارج ،أو هم
معظم اخلوارج.
قـال ابن حـجـر العسقالنـ ّي« :فأنكـر الرجـ ـم طائفة ،مـن الـخـوارج ،أو
معظمهم ،وبعض الـمعتزلة»(.)9
أقروا ابلرجم ،فوافقوا ااجمهور.
وهذا يعين وجود بعض اخلوارج ،الذين ّ
(الص ْفريّة)  -وهم أصحاب زايد بن
وقد ذكر بعض املؤلّفني أ ّن فرقة ُّ
أقرت ابلرجم(.)1
األصفر  -قد ّ
( )1النور.2 :
( )2املغين.943/12 :
( )9فتح الباري.115/12 :
( )1انظر :امللل والنحل.191/1 :
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ونسب بعض املؤلّفني ننكار الرجم ،نىل فرقة (األزارقة) ،من اخلوارج ،وهم
أصحاب انفع بن األزرق(.)1
دليال قطعيًّا ،على انفراد فرقة (األزارقة) ،هبذا
وليست هذه النسبة ً
اإلنكار؛ والدليل عبارات املؤلّفني ،اليت يفهم منها أ ّن ننكار الرجم هو مذهب
اخلوارج ،كلّهم ،أو معظمهم.
()2
لكن مؤلّفي
،
وينسب كثري من املؤلّفني فرقة (اإلابضيّة) ،نىل اخلوارج
ّ
يتربؤون من هذه النسبة ،صراحة(.)9
اإلابضيّة  -كلّهم ،أو بعضهم ّ -
الوهيب ،وهو واحد من أشهر املؤلّفني
حممد بن يوسف
أقر ابلرجمّ :
وقد ّ
ّ
احملدةني ،يف الفقه
اإلابضي(.)1
ّ
الوهيب« :وهو من السنن الواجبة ،كالرجم ابحلجارة للزاين والزانية
قال
ّ
احملصنني ،بعقد النكاح.)9(»...
أيضا« :و ّأما ما يتعلّق ابحلدود والقصاص والرجم وغريه
وقال
الوهيب ً
ّ
والقطع وااجلد ،فريجم معهم احملصن الزاين ،ويقطع السارق ،وجيلد القاذ ،
ويضرب رقبة املرت ّد ،يف أمثاهلا ،فال أبس»(.)6
( )1انظر :مقاالت اإلسالميّني ،189/1 :والف ْرق بني الفرق ،51 :والفصل فـي الـملل
واألهواء والنحل ،111/1 :والتبصري فـي الدين ،94 :والـملل والنحل ،119/1 :وشرح
النيل.991/18 :
( )2انظر :مقاالت اإلسالميّني ،159/1 :والف ْرق بني الفرق.82 :
( )9انظر :اإلابضيّة بني الفرق اإلسالميّة.134-159 :
( )1انظر :األعالم.196/8 :
( )9شرح النيل ،8/2 :وانظر.991/8 :
( )6شرح النيل.916/18 :
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أيضا« :وأ ّما احملصن ،فحكمه الرجم ،كما علم من السنّة
وقال
الوهيب ً
ّ
وغريها ،كما تراه يف سورة النساء ،وسورة املائدة»(.)1
وكذلك اختلفت عبارات املؤلّفني ،يف نسبة ننكار الرجم ،نىل املعتزلة ،بني
قائل مبا يفهم منه التعميم ،وقائل مبا يفهم منه التخصيص.
فمن عبارات التعميم قول ابن بطّال« :ودفع اخلوارج الرجم ،واملعتزلة،
واعتلّوا أب ّن الرجم ليس يف كتاب هللا تعاىل.)2(»...
ومن عبارات التخصيص قول القاضي عياض« :ولـم خيتلف علماء
األمصار ،يف جلد الزاين البكر ،ورجم الزاين الثيّبّ ،نال ما ذهب نليه اخلوارج،
وبعض املعتزلة  -النظّام وأصحابه  -من نبطال حكم الرجم»(.)9
وكذلك قول ابن حجر العسقالينّ« :فأنكر الرجم طائفة من اخلوارج ،أو
معظمهم ،وبعض املعتزلة»(.)1
أقر ابلرجم ،مع أنّه من
ضعف القول ابلتعميم أ ّن
وممّا ي ّ
ّ
الزخمشري قد ّ
أشهر املؤلّفني املنسوبني نىل املعتزلة(.)9
الزخمشري« :فإن قلت :أهذا حكم لميع الزانة والزواين ،أم حكم
قال
ّ
بعضهم؟ قلت :بل هو حكم من ليس مبحصن منهم؛ فإ ّن احملصن حكمه
الرجم»(.)6
( )1مهيان الزاد.151/11 :
البخاري.192-191/5 :
( )2شرح صحيح
ّ
( )9نكمال املعلم.941/9 :
( )1فتح الباري.115/12 :
( )9انظر :سري أعالم النبالء.191/24 :
الكشا .298/1 :
(ّ )6
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ماوردي ،ينسبه بعض الـمؤلّفني نىل (االعتزال)( ،)1ولكنّنا  -مع
وهذا الـ
ّ
ذلك  -جنده ممّن يقـّر ابلرجم ،صراحة.
بياان لقوله
قال
فأما احملصنان ،فح ّدمها الرجم ابلسنّةّ ،نما ً
املاورديّ « :
ّ
تعاىل يف سورة النساء﴿ :فأ ْمسكوهن يف الْبـيوت حت يـتـوفاهن الْم ْوت أ ْو ْجيعل
()2
ونما ابتداء فرض ،على قول آخرين»(.)9
يق،
ر
ف
قول
على
،
اَّلل هلن سب ًيال﴾
ّ
دليال قطعيًّا ،على
وليست نسبة ننكار الرجم ،نىل (النظّام) ،وأصحابهً :
انفرادهم ،هبذا القول .فجائز أن يكون (النظّام) هو ّأول من أنكر (الرجم) ،من
املعتزلة ،ووافقه  -على ذلك  -أصحابه ،مثّ أتةّر بقوله  -أو بقوهلم  -آخرون،
من سائر فرق املعتزلة.
وجائز أن يكون (النظّام) مسبوقًا ،نىل ننكار الرج ـم ،لكنّه  -مع ذلك -
صرح بعض الـمؤلّفني ،بنسبة اإلنكار نليه ،ونلـى
يـع ّد من أبرز الـمنكرين؛ ولذلك ّ
أصحابه ،على سبيل التمثيل ،ال على سبيل الـحصر.
العيين« :مثّ اعلم أ ّن العلماء ألمعوا على وجوب ح ّد
قال بدر الدين ّ
جلد الزاين البكر مئة ،ورجم احملصن ،وهو الثيّب ،ولـم خيالف يف هذا أح ٌد ،من
أهل القبلةّ ،نال ما حكى القاضي ،وغريه ،عن اخلوارج ،وبعض املعتزلة ،كالنظّام
فإهنم لـم يقولوا ابلرجم.)1(»....
وأصحابه؛ ّ

( )1انظر :طبقات الفقهاء الشافعيّة ،695/2 :وسري أعالم النبالء ،68/15 :وميزان
االعتدال.199/9 :
( )2النساء.19 :
( )9النكت والعيون .81/1 :وانظر :احلاوي الكبري.953 ،956/3 :
( )1عمدة القاري.139/5 :
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فيفهم من عبارة« :وبعض املعتزلة ،كالنظّام وأصحابه» أ ّن من املعتزلة
آخرين  -غري النظّام ،وغري أصحابه  -قد ذهبوا نىل ننكار الرجم؛ فإ ّن كا
التشبيه للتمثيل ،ال احلصر.
عموما  -صنفان:
أقر لمهور احملدةني ابلرجم ،وأنكره منهم ً -
وّ
 -1املؤلّفون املستغربون ،الذين أتةّروا ابملستشرقني ،وال سيّما أهل التعطيل،
حجيّة السنّة النبويّة ،وابتدعوا حتريفات كثرية ،للنصوص القرآنيّة،
الذين أنكروا ّ
وصرح بعضهم
وعطّلوا
أحكاما شرعيّة كثرية؛ فاستحلّوا الراب واخلمر و ُّ
ً
التربجّ ،
التعري والبغاء ،وعطّلوا احلدود الشرعيّة ...نخل.
إبابحة ّ

 -2املؤلّفون الفقهيّون ،الذين اعتمدوا على أدلّة نسبيّة ،وجدوها كافية للقطع
إبنكار الرجم ،أو كافية لرتجيح ننكاره ،على اإلقرار به.
مي« :وعقوبة الرجم لـم ترد يف القرآن الكرمي ،ونّا
قال مصطفى الزلـ ّ
املتزوجني
طبّقها الرسول  ،على عدد قليل ،ممّن ارتكبوا هذه ااجرية ،من ّ
املتزوجات ،طب ًقا ملا ورد يف التوراة ،وإبقرار من ااجاين ،ومطالبته بتطبيق حكم
و ّ
هللا عليه ،مثّ حصل اخلال بني علماء اإلسالم ،يف أ ّن عقوبة الرجم :هل هي
املتزوجة ،والثانية
للمتزوج و ّ
ابقية نىل جانب عقوبة ااجلد ،على أساس أ ّن األوىل ّ
لغريمها ،أو ّأهنا نسخت آبية﴿ :الزانية والزاين﴾( .)1ونذا أخذان بقول من قال
أبهنا ابقية ،كما هو رأي ااجمهور ،فإ ّن بقاءها يكون كعدم البقاء ،من الناحية
ّ
العمليّة ،ما لـم تثبت الـجريـمة ،بشهادة أربعة رج ـال عادليـن ،ال يوجد الـخال
بيـن نفاداتـهم.)2(»...
( )1النور.2 :
( )2أسباب نابحة األعمال ااجرميّة ،14 :وانظر :جمموعة األحباث القرآنيّة.119-59 :
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متزوجة :هي اإلعدام
مي ً
متزوج والـ ّ
أيضا« :وعقوبة الـ ّ
وقال مصطفى الزلـ ّ
ابلرجم ،عند بعض الفقهاء .وعند البعض اآلخر :الرجم منسوخ اباجلد؛ أل ّن
نرجحه»(.)1
األول ةبت ابلسنّة النبويّة ،والثاين ابلقرآن ،وهذا ما ّ
ّ
ويكفي وجود االختال  -بني القدامى  -يف مسألة معيّنة ،لتنتفي
احلاجة نىل ااجواب فيها؛ فليس الغرض  -يف هذا املقام  -بيان الصواب ،بل
الغرض هو التنبيه على مبدن (قطعيّة األدلّة) ،وقد ذكران أ ّن املسائل اليت اختلف
فيها القدامى ،ال يكن أن توصف ابلقطعيّة املطلقة ،لكن يكن أن توصف
ابلقطعيّة النّسبيّة.
فالذين يرون مشروعيّة الرجم  -وهم ااجمهور  -يقطعون بذلك ،والذين
ال يرون مشروعيّة الرجم  -وهم قلّة قليلة  -يرفضون هذا القطع.
وحنن  -يف هذا املقام  -ال يعنينا بيان رأينا ،أو بيان الصواب يف املسألة؛
أل ّن الغاية  -من هذا الكتاب  -ليست البحث يف املسائل اخلالفيّة ،بل الغاية
بعيدا عن االختال  ،وتع ّدد اآلراء،
هي الدفاع عن اإلسالم ،أبوجز الطرائقً ،
فيكفي نةبات اختال القدامى يف املسألة ،لتنتفي احلاجة نىل ااجواب.
ومع ذلك كلّه ،يستطيع القائل  -برأي ااجمهور  -أن جييب ،يف هذه
املسألة ،فيقول :ن ّن جرية الزَن جرية شنيعة ،فظيعة ،خطرية ،تفعل يف
اجملتمعات ،والبيوت ،ما تفعله األوبئة ،وااجراةيم ،واألمراض الفتّاكة؛ فالردع عنها
كل الوجوب.
واجبّ ،
متزوجة،
فإذا انضا نىل ذلك كلّه صفة (اإلحصان) ،أي :كون الزانية ّ
متزو ًجا ،كانت ااجريـمة أشنع ،وأفظع ،وأخطر ،من ع ّدة جهات:
أو كون الزانـي ّ
( )1املدخل لدراسة الشريعة اإلسالميّة يف ّط جديد.199 :
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أ -خيانة الزوج الزاين لزوجته العفيفة ،وخيانة الزوجة الزانية لزوجها العفيف،
والزوجان شريكان يف تربية األطفال وتقويهم ،فما الذي يكن أن يق ّدمه الزوج
الزاين اخلائن لزوجته وأطفاله ،وما الذي يكن أن تق ّدمه الزوجة الزانية اخلائنة
لزوجها وأطفاهلا؟!!!
ب -اختالط األنساب ،فالزوجة اخلائنة الزانية اليت أتيت الفاحشة مع رجل آخر
فرييب
غري زوجها ،يكن أن حتمل من الرجل الثاين ،وزوجها غافل عن ذلكّ ،
الرجل الغافل يف حجره ابن زَن ،أو بنت زَن.
ستجرها
ج -الزوجة اخلائنة ،نن مل تكن مبغضة لزوجها قبل اخليانة ،فإ ّن اخليانة ّ
نىل بغض زوجها ،وعشق الرجل الذي يشاركها يف رذيلة الزَن ،وقد يقود ذلك
نىل الطالق ،واختالق املشاكل؛ ليوقع الرجل الطالق ،ويف هذا تدمري لألسرة،
وتقويض لرتبية األطفال؛ أو تبقى الزوجة عشيقة لرجل ،وخائنة لزوجها.
تتجرأ ،فتخون زوجها ،وتكون يف مأمن من العقاب؛ لغفلة
د -الزوجة اليت ّ
زوجها عن جريتها ،يكن أن تتمادى يف ااجرأة ،فتعاشر أكثر من رجل ،فتكون
مر ًتعا موبوءًا للزانة.

ه -الزوج الزاين اخلائن قد يكون وسيطًا ،لنقل األمراض الفتّاكة ،نىل زوجته
العفيفة الربيئة ،ونىل ااجنني الذي يف بطنها؛ وكذلك الزوجة الزانية اخلائنة قد
تكون وسيطًا ،لنقل األمراض الفتّاكة ،نىل زوجها العفيف الربيء ،ونىل
جنينها(.)1
قال سيّد قطب ،وهو ممّن يرى الرجم على رأي ااجمهور« :فنرى أ ّن
عقوبة البكر هي ااجلد ،وعقوبة احملصن هي الرجم .ذلك أ ّن الذي سبق له
( )1انظر :األمراض ااجنسيّة أسباهبا وعالجها.115-119 :
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حر ابلغ ،قد عر الطريق الصحيح
الوطء ،يف نكاح صحيح ،وهو مسلم ّ
وجربه ،فعدوله عنه نىل الزَن يشي بفساد فطرته واحنرافها ،فهو جدير
النظيف ّ
بتشديد العقوبة ،خبال البكر الغ ْفل الغّر ،الذي قد يندفع حتت ضغط امليل
وهو غرير ..وهناك فارق آخر يف طبيعة الفعل .فاحملصن ذو جتربة فيه جتعله
حري بعقوبة كذلك
يتذوقه ،ويستجيب له بدرجة أعمق ،ممّا ّ
ّ
يتذوقه البكر .فهو ّ
أش ّد»(.)1
وقال ابن عثيمني« :فالزنـى فاحشة؛ ألنّه يفسد األخالق ،ويفسد
األنساب ،ويوجد األمراض .ومصداق هذا ما ظهر يف اآلونة األخرية ،من
سمى بـ"اإليدز" .هذا سببه الزنـى ،أو
املرض اخلبيث الذي هو "فقد املناعة" ،وي ّ
سبيال .ال يكن أن يكون
أكرب أسبابه الزَن .وهلذا سـ ّماه هللا فاحشة ،وساء ً
أبدا؛ ألنّه طريق فاسد مرد مهلك»(.)2
ً
سبيال للمسلمني ً
ويغفل الطاعنون  -أو يتغافلون  -عن أ ّن تنفيذ عقوبة الزَن ،ال يكون
ابألقاويل واألكاذيب واالفرتاءات ،بل ال ب ّد من شهادة أربعة رجال عدول،
مفصلة ،ملا رأوه من كيفيّة الزَن ،وصفات الزاين ،وصفات
يشهدون شهادة ّ
الزانية ،ومكان ااجرية ،وزماهنا؛ خشية االشتباه بغريمها.
يدل على االستهتار
مفصلة بذلك كلّه ،فإ ّن هذا ّ
فإن وقعت شهادة ّ
ونال ،فلو كان الزانيان قد احتاطا ،وأغلقا عليهما
ابلزَن ،أو اجملاهرة ابلفاحشةّ ،
ابب الدار ،أو ابب الغرفة ،إبحكام ،ملا استطاع الشهود األربعة رؤية
التفصيالت كلّها.
( )1يف ظالل القرآن.2158/1 :
حممد بن صاحل العثيمني.231/8 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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يتجرأ من
والسكوت عن معاقبة املستهرتين واجملاهرين ّ
يؤدي نىل أن ّ
حت متسي حال املنسوبني نىل اإلسالم ،كحال أعداء
سواهم ،فتكثر الفواحشّ ،
اإلسالم ،الذين ال يبالون ابنتشار الفواحش ،فـي دايرهم ،ونواديهم ،ومعابدهم،
وطرقاهتم.
قرون برؤية الفعل،
قال سيّد قطب« :لذلك يطلب شهادة أربعة عدول ي ّ
أحدا،
صحته .وقد يظ ّن أ ّن العقوبة نذن ومهيّة ال تردع ً
أو اعرتافًا ال شبهة يف ّ
لكن اإلسالم ،كما ذكران ،ال يقيم بناءه على العقوبة،
ّ
ألهنا غري قابلة للتطبيق .و ّ
بل على الوقاية من األسباب الدافعة نىل ااجرية؛ وعلى هتذيب النفوس ،وتطهري
فتتحرج من اإلقدام على
احلساسيّة اليت يثريها يف القلوب،
ّ
الضمائر؛ وعلى ّ
جرية تقطع ما بني فاعلها وبني ااجماعة املسلمة من وشيجة .وال يعاقب ّنال
املتبجحني اباجرية ،الذين يرتكبوهنا بطريقة فاضحة مستهرتة ،فرياها الشهود؛ أو
ّ
التطهر إبقامة احل ّد عليهم.)1(»...
الذين يرغبون يف ّ
فإذا كنت  -أيّها الطاعن  -تطعن يف اإلسالم؛ بسبب فرضه عقوبة على
وهن يزنني ،وينشئن
الزانة ،فاستمتع ،وأنت تنظر نىل زوجتك ،وأختك ،وابنتكّ ،
أجياال من الزانة والزواين ،وأبناء الزَن ،وبنات الزَن!!!
ً
هن،
هنّ ،
ّ
ونايك أن تسارع نلـى ضربـ ّ
ونايك أن تغضب؛ بسبب أفعالـ ّ
وسهل أمر دخول الزانة ،نلـى بيتك؛ لتثبت للناس
أو
انتهارهن ،بل الزم الـهدوءّ ،
ّ
متنور ،تعر قيمة حقوق اإلنسان،
متحررّ ،
مثايل ،مث ّقف ،متفتّحّ ،
أنّك ننسان ّ
ومنها حقوق زوجتك ،وأختك ،وابنتك ،يف معاشرة الزانة!!!
ادعا كافيًا؛ للقضاء على هذا الوابء؛ بل
ن ّن ننكار القلب واللسان ليس ر ً
( )1يف ظالل القرآن.2134/1 :
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الشرعي ،نقامة صحيحة؛ فإ ّهنا كفيلة بـمداواة النفس
ال ب ّد من نقامة الـح ّد
ّ
األمارة ابلسوء والفحش ،وتـخليصها ،من اإلدمان ،واالستهتار ،وتوجيهها نـحو
ّ
ونال ،فإ ّن الزنـى سينتشر يف
الطريق
الشرعي (الزواج)؛ إلشباع الرغبة ااجنسيّة؛ ّ
ّ
البيوت والطرقات والنوادي واألسواق ،انتشار النار يف اهلشيم!!!
 عقوبة اجللد يف جرمية القذف:
وحريّة التعبري ،بل هي ردع
و ّأما عقوبة القذ  ،فليست ً
حلريّة الرأيّ ،
قتال ّ
للتطاول على األعراض مبقالة السوء .ولك أن تتخيّل أيّها الطاعن فداحة
وعمتك ،وخالتك ،وزوجتك،
القذ  ،حني تسمع القاذ يتّهم ّأمكّ ،
عمتك ،وابنة خالتك ،وابنة
عمك ،وابنة خالك ،وابنة ّ
وأختك ،وابنتك ،وابنة ّ
كل اند؛ فهل ترى -
أخيك ،وابنة أختك ،ابرتكاب الفاحشة ،وينشر ذلك ،يف ّ
هلن ًّ -
حقا من حقوقه ،يف نبداء الرأي؟!!!
يف قذفه ّ
وهن
قال سيّد قطب« :ن ّن ترك األلسنة تلقي التُّـهم على احملصناتّ ،
لكل
أبكارا ،بدون دليل قاطع ،يرتك اجملال ً
العفيفات احلرائر ،ةيّبات أو ً
فسيحا ّ
من شاء أن يقذ بريئة أو بريئًا ،بتلك التهمة النكراء؛ مثّ يضي آمنًا! فتصبح
كل فرد فيها متّـهم،
ااجماعة ومتسي ،ونذا أعراضها جمرحة ،ومسعتها ملوةة ،ونذا ّ
شاك يف
أو مهدد ّ
كل رجل فيها ّ
كل زوج فيها ّ
شاك يف زوجه ،و ّ
ابالهتام؛ ونذا ّ
الشك والقلق والريبة،
كل بيت فيها مهدد ابالهنيار .وهي حالة من
ّ
أصله ،و ّ
املتحرجة من
ال تطاق .ذلك نىل أ ّن اطّراد مساع التُّـهم يوحي نىل النفوس
ّ
جو ااجماعة كلّه ملوث ،وأ ّن الفعلة فيها شائعة؛ فيقدم عليها
ارتكاب الفعلة أ ّن ّ
حسه بشاعتها ،بكثرة تردادها ،وشعوره أب ّن
من كان ّ
يتحرج منها ،وهتون يف ّ
كثريين غريه أيتوهنا! ومن مثّ ال جتدي عقوبة الزَن يف منع وقوعه؛ وااجماعة
ااجو امللوث املوحي ابرتكاب الفحشاء.
متسي وتصبح ،وهي تتن ّفس يف ذلك ّ
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التهجم ،وقماية ألصحاهبا من اآلالم الفظيعة اليت
هلذا ،وصيانة لألعراض من ُّ
تصب عليهم .ش ّدد القرآن الكرمي يف عقوبة القذ  ،فجعلها قريبة من عقوبة
ّ
الزَن ،مثانني جلدة ،مع نسقاط الشهادة ،والوصم ابلفسق .والعقوبة األوىل
جسديّة ،والثانية أدبيّة يف وسط ااجماعة؛ ويكفي أن يهدر قول القاذ ،
فال يؤخذ له بشهادة ،وأن يسقط اعتباره بني الناس ،ويشي بينهم متّـه ًما،
ال يوةق له بكالم! والثالثة دينيّة ،فهو منحر عن اإليان خارج عن طريقه
املستقيم .ذلك نّال أن أييت القاذ أبربعة يشهدون برؤية الفعل ،أو بثالةة معه،
صحيحا ،ويوقع ح ّد الزَن على صاحب
نن كان قد رآه؛ فيكون قوله نذن
ً
الفعلة .وااجماعة املسلمة ال ختسر ابلسكوت عن هتمة غري حمققة ،كما ختسر
التحرج من اإلذاعة به ،وحتريض الكثريين
بشيوع ّ
االهتام و ّ
الرتخص فيه ،وعدم ّ
املتحرجني ،على ارتكاب الفعلة اليت كانوا يستقذروهنا ،ويظنّوهنا ممنوعة يف
من ّ
ااجماعة ،أو اندرة .وذلك فوق اآلالم الفظيعة ،اليت تصيب احلرائر الشريفات،
واألحرار الشرفاء؛ وفوق اآلاثر اليت ترتتّب عليها يف حياة الناس ،وطمأنينة
البيوت»(.)1
 عقوبة قطع اليد يف جرمية السرقة:
كل الردع ،عن جرية السرقة،
و ّأما قطع يد السارق ،فإ ّهنا عقوبة رادعة ّ
وهي كفيلة  -لو طبّقت ،التطبيق الصحيح  -ابلقضاء على السرقة؛ فليس
وقوة الردع يف القطع مناسبة لعظم جرية
للحبس من ّقوة الردع ما للقطعّ .
السرقة ،ومناسبة خلطرها يف اجملتمع.
بشق األنفس ،وتذهب نىل
ولك أن تتخيّل ذلك ،بعد أن تكسب ً
ماال ّ
( )1يف ظالل القرآن.2131-2134/1 :
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السوق؛ لتشرتي الطعام لك ولزوجتك وأطفالك؛ فيعدو عليك سارق ،فيسلبك
خاواي ،خاليًا ،خائبًا؛ فتبيتون
ما كسبت يف يومك هذا ،فتعود نليهم يف املساءً ،
جياعا.
ليلتكم ً
فبدال من أن يعمل كما تعمل
مثّ جيد السارق أنّه يف مأمن من العقابً ،
أنت ،يتّكل على سرقة جهودك ،وجهود أمثالك ،فيقتدي به آخرون ،فيكثر
اللصوص ،ويسطون على البيوت ،وتقوى جرأهتم ،فرّمبا آذوا الـمسروق ،فـي
جسده ،ليسرقوا منه ماله ،ورّمبا سرقوا بعض أطفاله.
فليس عقاب اللصوص  -بقطع أيديهم  -وحشيّة ،تنسب نىل اإلسالم،
وال سيّما نذا علمنا أ ّن اإلسالم فرض الزكاة على املستطيعني ،لتصر على
الـمحتاجني ،من الفقراء ،والـمساكني ،والغارمني ،وغريهم.
والذي أيخذ من مال غريه  -وهو جاهل ،أو غافل ،أو مكره ،أو
مضطر ،أو جائع ،ال يقوى على الكسب  -ال تقطع يده؛ بل الذي تقطع يده
ّ
هو من اتّـخ ـذ السرقة حرف ـة ،وهو ق ـادر ،على الكسب الـحالل ،ولـم يكن
مضطرا ،نىل السرقة ،أو مكرًها عليها.
ًّ
قال سيّد قطب« :ن ّن اجملتمع املسلم يوفّر ألهل دار اإلسالم  -على
كل نفس سويّة ..ننّه يوفّر هلم
اختال عقائدهم  -ما يدفع خاطر السرقة عن ّ
ضماانت العيش والكفاية .وضماانت الرتبية والتقومي .وضماانت العدالة يف
كل ملكيّة فرديّة فيه تنبت من حالل؛ وجيعل
التوزيع .ويف الوقت ذاته جيعل ّ
امللكيّة الفرديّة وظيفة اجتماعيّة ،تنفع اجملتمع وال تؤذيه ..ومن أجل هذا كلّه
كل نفس سويّة ..فمن ح ّقه نذن أن يش ّدد يف عقوبة
يدفع خاطر السرقة عن ّ
السرقة ،واالعتداء على امللكيّة الفرديّة ،واالعتداء على أمن ااجماعة ..ومع
حت
تشديده ،فهو يدرأ احل ّد ابلشبهة؛ ويوفّر الضماانت كاملة للمتّـهم؛ ّ
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نفصل شيئًا يف هذا
ال يؤخذ بغري الدليل الثابت ..ولعلّه من املناسب أن ّ
متكامل ،فال تفهم حكمة ااجزئيّات
اإلسالمي كل
اإللمال ..ن ّن النظام
ٌ
ّ
حق فهمهاّ ،نال أن ينظر يف طبيعة النظام وأصوله ومبادئه
التشريعيّة فيه ّ
وضماانته .كذلك ال تصلح هذه ااجزئيّات فيه للتطبيقّ ،نال أن يؤخذ النظام
كامال؛ ويعمل به لملةّ .أما االجتزاء حبكم من أحكام اإلسالم ،أو مبدن من
ً
ظل نظام ليس كلّه نسالميًّا ،فال جدوى له؛ وال يع ّد ااجزء املقتطع
مبادئه ،يف ّ
منه تطبي ًقا لإلسالم؛ أل ّن اإلسالم ليس أجزاء وتفاريق .اإلسالم هو هذا النظام
عامةّ .أما ابلنسبة
كل جوانب احلياة ..هذا بصفة ّ
املتكامل الذي يشمل تطبيقه ّ
كل فرد ،يف
ملوضوع السرقة ،فاألمر ال خيتلف ..ن ّن اإلسالم يبدأ بتقرير ّ
حق ّ
كل الوسائل الضروريّة حلفظ
اجملتمع املسلم يف دار اإلسالم ،يف احلياة .وح ّقه يف ّ
كل فرد أن أيكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت
احلياة ..من ّ
حق ّ
كل فرد على ااجماعة  -وعلى
يكنّه ويؤويه ،وجيد فيه السكن والراحة ..من ّ
حق ّ
الدولة النائبة عن ااجماعة  -أن حيصل على هذه الضرورّايتّ ..أوًال عن طريق
قادرا على العمل  -وعلى ااجماعة  -والدولة النائبة عن
العمل  -ما دام ً
تيسر له العمل ،وأداة العمل ..فإذا
ااجماعة  -أن تعلّمه كيف يعمل ،وأن ّ
تعطّل؛ لعدم وجود العمل ،أو أداته ،أو لعدم قدرته على العمل ،جزئيًّا أو كلّـيًّا،
احلق يف
دائما ،أو نذا كان كسبه من عمله ال يكفي لضرورّايته ،فله ّ
وقتيًّا أو ً
شرعا
استكمال هذه الضرورّايت من ع ّدة وجوهّ :أوًال من النفقة اليت تفرض له ً
على القادرين يف أسرته .واثنيًا على القادرين من أهل حملّته .واثلثًا من بيت مال
املسلمني من ح ّقه املفروض له يف الزكاة .فإذا مل تكف الزكاة فرضت الدولة
الـمسلمة  -الـمن ّفذة لشريعة اإلسالم كلّها يف دار اإلسالم  -ما حي ّقق الكفاية
تتوسع يف غري
للمحرومني يف مال الواجدين؛ حبيث ال تتجاوز هذه احلدود ،وال ّ
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ضرورة .وال جتور على امللكيّة الفرديّة الناشئة من حالل ..واإلسالم كذلك
يتش ّدد يف حتديد وسائل لمع املال؛ فال تقوم امللكيّة الفرديّة فيه ّنال من حالل..
ومن مثّ ال تثري امللكيّة الفرديّة يف اجملتمع املسلم أحقاد الذين ال يلكون؛ وال تثري
وخباصة أ ّن النظام يكفل هلم الكفاية؛
أطماعهم يف سلب ما يف أيدي اآلخرين.
ّ
يريب ضمائر الناس وأخالقهم؛ فيجعل تفكريهم
وال يدعهم حمرومني .واإلسالم ّ
يتّجه نىل العمل والكسب عن طريقه؛ ال نىل السرقة والكسب عن طريقها..
فإذا مل يوجد العمل ،أو مل يكف؛ لتوفري ضرورّايهتم ،أعطاهم ح ّقهم ابلوسائل
ظل هذا النظام؟ ننّه ال يسرق
النظيفة الكرية ..ونذن ،فلماذا يسرق السارق يف ّ
لس ّد حاجة .نّا يسرق للطمع يف الثراء من غري طريق العمل .والثراء ال يطلب
يروع ااجماعة املسلمة ،يف دار اإلسالم ،وحيرمها الطمأنينة
من هذا الوجه الذي ّ
اليت من ح ّقها أن تستمتع هبا .وحيرم أصحاب املال احلالل أن يطمئنّوا على
كل فرد يف مثل هذا اجملتمع  -كسب ماله من
مالـهم احلالل .وننّه ملن ّ
حق ّ
العمال،
حالل ،ال من راب ،وال من ّ
غش ،وال من احتكار ،وال من أكل أجور ّ
كل
مثّ أخرج زكاته ،وق ّدم ما قد حتتاج نليه ااجماعة من بعد الزكاة  -من ّ
حق ّ
اخلاص ،و ّأال يباح هذا املال للسرقات
فرد يف مثل هذا النظام أن أيمن على ماله
ّ
مكفي
أو لغري السرقات .فإذا سرق السارق بعد ذلك كلّه ..نذا سرق وهو
ّ
متبني حرمة ااجرية ،غري حمتاج لسلب ما يف أيدي اآلخرين ،أل ّن
احلاجةّ ،
اآلخرين لـم يغصبوا أمواهلم ،ولـم جيمعوها من حرام ..نذا سرق يف مثل هذه
األحوال ،فإنّه ال يسرق وله عذر .وال ينبغي ألحد أن يرأ به ،مت ةبتت عليه
فأما حني توجد شبهة من حاجة أو غريها ،فاملبدأ العا ّم يف اإلسالم هو
ااجريةّ .
ظل نظامه
درء احلدود ابلشبهات ...وهكذا ينبغي أن تفهم حدود اإلسالم ،يف ّ
الـمتكامل؛ الذي يضع الضماانت للجميع ،ال لطبقة ،على حساب طبقة.
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والذي يتّخذ أسباب الوقاية ،قبل أن يتّخذ أسباب العقوبة .والذي ال يعاقب
مربر لالعتداء»(.)1
ّنال املعتدين ،بال ّ
يقرر اإلسالم عقوابت رادعة ،قد تبدو قاسية ،فظّة،
وقال ّ
حممد قطبّ « :
حت
لمن أيخذها أخ ًذا سطحيًّا ،بال تـ ُّ
معن ،وال تفكري؛ ولكنّه ال يطبّقها ً
أبداّ ،
يضمن ّأوًال أ ّن الفرد  -الذي ارتكب الـجريـمة  -قد ارتكبها ،دون مبـّرر،
أبدا ،وهناك
يقرر قطع يد السارق ،ولكنّه ال يقطعها ً
وال شبهة اضطرار .فهو ّ
شبهة أب ّن السرقة نشأت من الـجوع.)2(»...

( )1يف ظالل القرآن.559-552/2 :
( )2شبهات حول اإلسالم.199-192 :
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الـمبدأ العاشر
الـموازنة العادلة
يعتمد هذا املبدأ على مبدن (تكافؤ الفرص)( ،)1ويعين أن يعامل احملامي
كل واحد منهما على فـرص متساوية،
وامل ّدعي معاملة متساوية ،تضمن حصول ّ
يف (السالح القانوينّ) ،فكما حيصل امل ّدعي على فرصة كافية ليطرح ّادعاءه،
حيق للمحامي أن ينال فرصة كافية؛
وأييت ابألدلّة على ما ي ّدعيه ،فكذلك ّ
إلةبات براءة املتّـهم من التُّـهم املوجهة نليه.
ومن هذا املبدن يكن اشتقاق مبدن (املوازنة العادلة) ،مبعىن أن يقوم
احملامي ابملوازنة بني سرية املتّـهم ،وسرية امل ّدعي؛ ليطّلع القاضي على الفرق
يستحق اإلدانة منهما.
بينهما ،فيعلم من
ّ
فماذا لو تق ّدم نىل القاضي العادل ةالةة رجال موصوفني ابلكذب والظلم
رجال موصوفًا ابلصدق والعدل
والفجور واخليانة واخلبث ،يسألونه أن يدين ً
والع ّفة واألمانة والطيبة؟!!!
ماذا لو كان هؤالء الثالةة يتّهمون الرجل الصاحل أبضداد صفاته ،اليت
هي يف احلقيقة صفاهتم السيّئة؟!!!
يصح أن يتّهم اجملنون العاقل اباجنون ،ويتّهم الكاذب الصادق
هل ّ
ابلكذب ،ويتّهم الظالـم العادل ابلظلم ،ويتّهم الفاجر العفيف ابلفجور ،ويتّهم
اخلائن األمني ابخليانة ،ويتّهم اخلبيث الطيّب ابخلبث؟!!!
االدعاءات األةيمة الـمكذوبة الـمقلوبة ،فـي سـيـ ـر
لقد حدةت أمثال هذه ّ
( )1انظر :دليل احملاكمة العادلة.113-145 ،149 ،81 :
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دائما.
األنبياء  ،ويف سري الصاحلني ،وكان الطاعنون فيهم من شرار الناسً ،
فقد أرسل نوح وهود وصاحل  ،نىل أقوامهم انصحني ،فا ّهتمهم
أقوامهم ابلكذب والضاللة والسفاهة!!!
كيدا ،ومهّوا بتحريقه ،وك ّذبوه ،بعد أن
وهذا نبراهيم  أراد به قومه ً
ابحلجة البيّنة!!!
غلبهم ّ
فلما
وهذا يوسف  راودته امرأة العزيز ،عن نفسها ،فاستعصمّ ،
حضر سيّدهاّ ،ادعت أ ّن يوسف هو الذي أراد هبا سوءًا ،فمكث يف السجن
بضع سنني ،وهو العفيف األمني ،وأدين مبا هو بريء منه!!!
و ّاهتم فرعون وأتباعه موسى  ابلسحر والكذب؛ و ّاهتم ك ّفار اليهود
عيسى  ابلسحر والكذب ،و ّاهتموا ّأمه مرمي  ابلزَن ،وهي الص ّديقة
العفيفة املطهرة املصطفاة!!!
حمم ًدا  ،ابلصدق ،واألمانة ،واخللق العظيم ،وعرفته
وعرفت قريش ّ
فلما دعاهم نىل هللا ّ ،اهتموه ابلشعر والسحر
ّأميًّا ،ال يقرأ ،وال يكتب؛ ّ
وااجنون والكذب والكهانة ،وبتل ّقي العلم عن بعض البشر!!!
احلق
ففي احملاكمة العلميّة ال يكتفي احملامي ،ابلدفاع عن املتّـهم ،بل له ّ
يف حماكمة امل ّدعي ،أي :االنتقال من حالة الدفاع ،نىل حالة اهلجوم؛ فإ ّن خري
وسيلة للدفاع هي اهلجوم ،نذا كان املقام مناسبًا لذلك.
ولذلك ال ب ّد يف حماكمة اإلسالم  -وهي حماكمة علميّة ،بال ريب  -من
الـموازنة بني (سرية اإلسالم) ،وسي ـر الـمناهج الـمخالفة ،وأبرزها ةالةة مناهج،
ينسب نليها أبرز الطاعنني ،هي :الالدينيّة ،واليهوديّة ،واملسيحيّة.
وجيب التنبيه على أ ّن سرية املنسوبني نىل اإلسالم ال متثّل سرية اإلسالم،
وال سيّما الذين ينسبون نليه ،نسبة ظاهريّة ،أو نسبة وراةيّة ،أو نسبة مذهبيّة،
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بشر ،يصيبون ،وخيطئون ،وأخطاؤهم حاصلة؛ بسبب
أو نسبة عصريّة؛ ّ
ألهنم ٌ
خمالفتهم ألحكام اإلسالم ،فال جيوز أن تنسب نليه.
فاملصدر الوحيد الذي نعتمد عليه يف عرض (سرية اإلسالم) هو الصورة
التنزيليّة ،دون ما سواها ،من الصور املنسوبة نىل اإلسالم.
ّأما الصوراتن التأليفيّة والتطبيقيّة ،الـموافقتان للصورة التنزيليّة ،فليستا
مبصدرين أصيلني ،ونّا مها مفتاحان لفهم الصورة التنزيليّة ،ال أكثر.
أي
فمن ابب أوىل ،ال يكن االعتماد يف عرض سرية اإلسالم ،على ّ
أي صورة خمالفة للصورة التنزيليّة ،سواء أكانت من الصور
عنصر مستم ّد ،من ّ
أي
التأليفيّة ،أم كانت من الصور التطبيقيّة؛ وكذلك ال يكن االعتماد على ّ
أي صورة اختالفيّة ،غري اثبتة ،ابلقطع الـمطلق ،سواء
عنصر مستم ّد من ّ
أكانت من الصور التأليفيّة ،أم كانت من الصور التطبيقيّة.
وكذلك سيــر الـمناهج الثالةة( :الالدينيّة واليهوديّة والـمسيحيّة) ،سيكون
بياهنا ابالعتماد على املصادر ،واملبادئ ،اليت يعرت هبا أصحاب تلك املناهج.
فاملنهج
اإلحلادي
الالديين قائم على مبدن (ننكار هداية اخلالق) ،والفرع
ّ
ّ
أصال .وابالعتماد على هذين
منه قائم صراحة على مبدن (ننكار وجود اخلالق)ً ،
اإلحلادي)،
الالديين) ،بفروعه الثالةة( :الفرع
املبدأين ستكون حماكمة (املنهج
ّ
ّ
بويب).
و(الفرع
الالأدري) ،و(الفرع ُّ
ّ
الر ّ
اليهودي قائم على تقديس (العهد القدمي) ،واالستمداد منه؛
واملنهج
ّ
ولذلك ستكون حماكمته ،ابالعتماد على بيان ما يف نصوص (العهد القدمي)،
من خرافات ،وأساطري ،وأكاذيب ،وفظائع.
املسيحي قائم على تقديس العهد القدمي ،والعهد ااجديد؛ ولذلك
واملنهج
ّ
ستكون حماكمته ،بعرض أبرز العقائد املسيحيّة ،املستم ّدة من هذين العهدين.
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سيـرة اإلسالم
مرضي ،عند هللا ّ .أما ما
اإلسالم هو الدين ّ
األول واألخري والوحيد الـ ّ
عداه من األداين ،فهي أداين ابطلة ،بال ريب.
واإلسالم عبارة عن خضوع الـمخلوق الضعيف الفقري الصغري ،لـخالقه
الغين الكبري.
ّ
القوي ّ
خمتصات اإلنسان ،بل ن ّن اإلنسان يف احلقيقة هو
وهذا اخلضوع ليس من ّ
خضوعا للخالق .
أقل املخلوقات
ً
ّ
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 والـجبال واألودية والبحار واألنـهار
اب والطيور واحلشرات ،كلّها
والرايح 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﴿ :ألـ ْم تـر أن اَّلل يسبّح له م ْن يف السماوات و ْاأل ْرض والطْيـر
صافات كل ق ْد علم صالته وت ْسبيحه واَّلل عل ٌيم مبا يـ ْفعلون﴾(.)9
( )1آل عمران.59 :
( )2الرعد.19 :
( )9النور.11 :
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وقال تعاىل﴿ :تسبّح له السماوات السْبع و ْاأل ْرض وم ْن فيهن ون ْن م ْن
يما غف ًورا﴾(.)1
ش ْيء نال يسبّح حب ْمده ولك ْن ال تـ ْفقهون ت ْسبيحه ْم ننه كان حل ً
ّأما الناس ،فمنهم املسلم ،ومنهم غري املسلم ،قال تعاىل﴿ :ألـ ْم تـر أن اَّلل
ااجبال
ي ْسجد له م ْن يف السماوات وم ْن يف ْاأل ْرض والش ْمس والْقمر والنُّجوم و ْ
اب وكثريٌ من الناس وكثريٌ حق علْيه الْعذاب وم ْن يهن اَّلل فما له
والشجر والدو ُّ
م ْن م ْكرم نن اَّلل يـ ْفعل ما يشاء﴾(.)2
ااجن كاإلنس يف هذا األمر؛ فإ ّهنم انقسموا على مسلمني وقاسطني.
و ّ
قال تعاىل﴿ :وأان منا الْم ْسلمون ومنا الْقاسطون فم ْن أ ْسلم فأولئك حترْوا رش ًدا.
وأما الْقاسطون فكانوا اجهنم حطبًا﴾(.)9
فإذا نظران يف نسالم اإلنسان 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 ،ونسـماعيل ،ونسحاق ،ويعقوب ،ويوسف،
وموسى ،وهارون ،وسليمان ،وعيسى  ،وأتباعهم  -كالسحرة بعد أن
آمنوا ،وملكة سبإ بعد أن آمنت ،واحلواريّني  -كلّهم كانوا مسلمني.
قال تعاىل﴿ :واتْـ ـل علْيهـ ـ ْم ن ـب ـأ ن ـوح ن ْذ ق ـال لق ْومـ ـه اي ق ـ ـ ْوم ن ْن كـ ـان كـب ـ ـر
علْيك ْم مق ـامي وت ْذكي ـري آبيـ ـات اَّلل فـعلى اَّلل تـوك ْلـت فأ ْجـمع ـوا أ ْم ـرك ـ ْم
وش ـركاءك ْم ةـم ال يك ـ ْن أ ْمرك ْم علْيك ْم غم ـةً ة ـم اقْضوا نلـي وال تـْنظ ـرون .فإ ْن
( )1اإلسراء.11 :
احلج.15 :
(ّ )2
ااجن.19-11 :
(ّ )9
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تـولْيـت ْم فمـا س ـألْتك ْم م ـ ْن أ ْجـ ـر ن ْن أ ْج ـري نال على اَّلل وأمـ ـ ْرت أ ْن أكـ ـون م ـن
الْم ْس ـلميـن﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :ون ْذ يـ ْرفع نبْـراهيم الْقواعد من الْبـْيت ون ْمساعيل ربـنا تـقب ْل
اجع ْلنا م ْسلم ْني لك وم ْن ذ ّريتنا أمةً م ْسلمةً
منا ننك أنْت السميع الْعليم .ربـنا و ْ
ث فيه ْم رس ًوال
ب علْيـنا ننك أنْت التـواب الرحيم .ربـنا وابْـع ْ
لك وأران مناسكنا وت ْ
احل ْكمة ويـزّكيه ْم ننك أنْت الْعزيز
مْنـه ْم يـْتـلو علْيه ْم آايتك ويـعلّمهم الْكتاب و ْ
اصطفْيـناه يف
ْ
احلكيم .وم ْن يـ ْرغب ع ْن ملة نبْـراهيم نال م ْن سفه نـ ْفسه ولقد ْ
ُّ
ب
الدنْـيا وننه يف ْاآلخرة لمن الصاحلني .ن ْذ قال له ربُّه أ ْسل ْم قال أ ْسل ْمت لر ّ

اصطفى لكم ال ّدين فال
الْعالمني .ووصى هبا نبْـراهيم بنيه ويـ ْعقوب اي بين نن اَّلل ْ
متوتن نال وأنْـت ْم 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 نـ ْعبد نهلك ونله آابئك نبْـراهيم ون ْمساعيل ون ْسحاق
ت ولك ْم ما كسْبـت ْم
ت هلا ما كسب ْ
نهلًا واح ًدا و ْحنن له م ْسلمون .ت ْلك أمةٌ ق ْد خل ْ
ودا أ ْو نصارى تـ ْهتدوا ق ْل ب ْل ملة
وال ت ْسألون عما كانوا يـ ْعملون .وقالوا كونوا ه ً
نبْـراهيم حني ًفا وما كان من الْم ْشركني .قولوا آمنا ابَّلل وما أنْزل نلْيـنا وما أنْزل نىل
نبْـراهيم ون ْمساعيل ون ْسحاق ويـ ْعقوب و ْاأل ْسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت
النبيُّون م ْن رّهب ْم ال نـفّرق 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
اجونـنا يف
الْعليم .صْبـغة اَّلل وم ْن أ ْحسن من اَّلل صْبـغةً و ْحنن له عابدون .ق ْل أحت ُّ
اَّلل وهو ربـُّنا وربُّك ْم ولنا أ ْعمالـنا ولك ْم أ ْعمالك ْم ونـ ْحن له مـ ْخلصون .أ ْم تـقولون
ودا أ ْو نصارى
نن نبْـراهيـم ون ْسـماعي ـل ون ْسحـ ـاق ويـ ْعق ـوب و ْاأل ْسـ ـباط ك ـانـوا هـ ـ ً
( )1يونس.82-81 :
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قـ ـ ْل أأنْـت ْم أ ْعلـ ـم أم اَّلل وم ـ ْن أظْلم مـم ْن كت ـم ش ـهادةً عْنده من اَّلل وما اَّلل بغافل
عما تـ ْعمل ـون﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :فأ ْخر ْجنا م ْن كان فيها من الْم ْؤمنني .فما وج ْدان فيها غْيـر
بـْيت من الْم ْسلمني﴾(.)2
ب ق ْد آتـْيـتين من الْم ْلك وعل ْمتين م ْن أتْويل ْاألحاديث
وقال تعاىل﴿ :ر ّ
فاطر السماوات و ْاأل ْرض أنْت وليّي يف ُّ
الدنْـيا و ْاآلخرة تـوفين م ْسل ًما وأ ْحل ْقين
ابلصاحلني﴾(.)9
وقال تعاىل﴿ :فما آمن لموسى نال ذ ّريةٌ م ْن قـ ْومه على خ ْو م ْن ف ْرع ْون
وملئه ْم أ ْن يـ ْفتنـه ْم ونن ف ْرع ْون لعال يف ْاأل ْرض وننه لمن الْم ْسرفني .وقال موسى
اي قـ ْوم ن ْن كْنـت ْم آمْنـت ْم ابَّلل فـعلْيه تـوكلوا ن ْن كْنـت ْم م ْسلمني﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :فـغلبوا هنالك وانْـقلبوا صاغرين .وألْقي السحرة ساجدين.
ب موسى وهارون .قال ف ْرع ْون آمْنـت ْم به قـْبل أ ْن آذن
ب الْعالمني .ر ّ
قالوا آمنا بر ّ
لك ْم نن هذا لم ْكٌر مك ْرمتوه يف الْمدينة لت ْخرجوا مْنـها أ ْهلها فس ْو تـ ْعلمون.
ألقطّعن أيْديك ْم وأ ْرجلك ْم م ْن خال مث ألصلّبـنك ْم أ ْلمعني .قالوا نان نىل ربّنا
مْنـقلبون .وما تـْنقم منا نال أ ْن آمنا آبايت ربّنا لما جاءتْـنا ربـنا أفْر ْغ علْيـنا صْبـًرا
وتـوفـنا م ْسلمني﴾(.)9
( )1البقرة.114-128 :
( )2الذارايت.96-99 :
( )9يوسف.141 :
( )1يونس.51-59 :
( )9األعرا .126-113 :

216

وقال تعاىل﴿ :وجاوْزان ببين 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 أنه ال نله نال الذي آمن ْ
وأان من الْم ْسلمني﴾(.)1
ور ْحيكم هبا النبيُّون الذين
وقال تعاىل﴿ :نان أنْـزلْنا التـ ْوراة فيها ه ًدى ون ٌ
است ْحفظوا م ْن كتاب اَّلل وكانوا علْيه
أ ْسلموا للذين هادوا والرابنيُّون و ْاأل ْحبار مبا ْ
اخش ْون وال ت ْشتـروا آباييت مثنًا قل ًيال وم ْن لـ ْم ْحيك ْم مبا
شهداء فال ختْشوا الناس و ْ
أنْـزل اَّلل فأولئك هم الْكافرون﴾(.)2
ت ع ْن
وقال تعاىل﴿ :قيل هلا ْادخلي الص ْرح فـلما رأتْه حسبـْته اجةً وكشف ْ
ب ن ّين ظل ْمت نـ ْفسي وأ ْسل ْمت مع
ساقـْيـها قال ننه ص ْر ٌح ممرٌد م ْن قـوارير قال ْ
ترّ
ب الْعالمني﴾(.)9
سلْيمان َّلل ر ّ
وقال تعاىل﴿ :فـلما أحس عيسى مْنـهم الْك ْفر قال م ْن أنْصاري نىل اَّلل
احلواريُّون ْحنن أنْصار اَّلل آمنا ابَّلل وا ْشه ْد أبان م ْسلمون﴾(.)1
قال ْ
احلواريّني أ ْن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا
وقال تعاىل﴿ :ون ْذ أ ْوحْيت نىل ْ
وا ْشه ْد أبنـنا م ْسلمون﴾(.)9
فلم يدع موسى  فرعون ،واملصريّني ،وبين نسرائيل ،نىل اليهوديّة؛
وال دعا عيسى  بين نسرائيل ،نىل املسيحيّة؛ بل األصل هو الدعوة نىل
( )1يونس.34 :
( )2املائدة.11 :
( )9النمل.11 :
( )1آل عمران.92 :
( )9املائدة.111 :
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اإلسالم؛ وما اليهوديّة واملسيحيّة ّنال صوراتن حمرفتان ،عن اإلسالم ،الذي دعا
.
نليه موسى وعيسى
قال تعاىل﴿ :ق ْل اي أ ْهل الْكتاب تـعال ْوا نىل كلمة سواء بـْيـنـنا وبـْيـنك ْم أال
ضا أ ْراب ًاب م ْن دون اَّلل فإ ْن
نـ ْعبد نال اَّلل وال ن ْشرك به شْيـئًا وال يـتخذ بـ ْعضنا بـ ْع ً
اجون يف نبْـراهيم وما
تـول ْوا فـقولوا ا ْشهدوا أبان م ْسلمون .يـا أ ْهـل الْكتاب ل ــم حت ُّ
أنْزلت التـ ْوراة و ْاإل ْجنيل نال م ْن بـ ْعده أفال تـ ْعقلون .ها أنْـت ْم هؤالء حاج ْجت ْم فيما
اجون فيما لْيس لك ْم به ع ْل ٌم واَّلل يـ ْعلم وأنْـت ْم ال تـ ْعلمون .ما
لك ْم به ع ْل ٌم فلم حت ُّ
صرانيًّا ولك ْن كان حني ًفا م ْسل ًما وما كان من
كان نبْـراهيم يـهود ًّاي وال ن ْ
الْم ْشركني .نن أ ْولـى الناس إببْـراهيــم للذيـن اتـبـع ــوه وهـذا النب ُّـي والذيـن آمن ـوا واَّلل
ول ُّـي الْم ْؤمنني﴾(.)1
اختـلف الذين أوتوا
وقال تعاىل﴿ :نن ال ّدين عْند اَّلل ْاإل ْسالم وما ْ
الْكتاب نال م ْن بـ ْعد ما جاءهم الْع ْلم بـ ْغيًا بـْيـنـه ْم وم ْن ي ْكف ْر آبايت اَّلل فإن اَّلل
اجوك فـق ْل أ ْسل ْمت و ْجهي َّلل ومن اتـبـعن وق ْل للذين
سريع ْ
احلساب .فإ ْن ح ُّ
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﴾(.)2
واإلسالم هو الدين الوحيد ،الذي يكن أن ينقذ الناس ،من جنون
اإلحلاد ،ووالية الشيطان ،وجرائم اإلنسان؛ أل ّن كتابه احملفوظ من التحريف قد
اشتمل على ما يقمع اإلحلاد ،ويهزم الشيطان ،وينقذ اإلنسان.
كل الناس ،على اإلسالم؛ لينتفعوا حبقائقه االنتفاع
فلو أقبل الناسّ ،
( )1آل عمران.65-61 :
( )2آل عمران.24-13 :

218

حق والـخيـر والسالم واألمن
األمثل ،المتألت قلوبـهم ابإليـمان ،وانتشر بينهم الـ ّ
اب
والبـركـة والتعـ ـاون والتآخـي والتسالـم والرتاح ـم والتعاطـف والتالطـف والتح ـ ّ
الرب والتقوى والورع واإلخالص واإلحسان
والتسامح والصدق والعدل واألمانة و ّ
واإليثار والتواضع والكرم والع ّفة ،وسائر الفضائل.
كل الناس ،أبحكام اإلسالم ،خللت األرض من جرائم
ولو عمل الناسّ ،
الغش ،ومن املخ ّدرات
القتل والزنـى ،وسائر الفواحش ،ومن الراب والسرقة و ّ
واخلمور ،ومن االستعباد واالضطهاد واحلروب واجملاعات ،والعدوان والتباغض
الشر واإلرهاب والقحط والتعادي والتدابر والقسوة والكذب
والتناحر والباطل و ّ
والظلم واخليانة والفجور وااجشع واحلسد والغيبة والنميمة واإلساءة واألاننيّة
واالستكبار والبخل ،وسائر الرذائل.
ن ّن هذا الكالم ليس ّادعاء ،ال مصداق له ،فالقرآن الكرمي موجود ،وهو
شاهد صادق على عظمة اإلسالم ،ويكفي أن تقرأه قراءة ابحث عن احلقيقة،
بكل صوره.
لتجد أ ّن اإلسالم أيمر ابملعرو  ،بك ّل صوره ،وينهى عن املنكرّ ،
اخل ْري وأيْمرون ابلْم ْعرو
قال تعاىل﴿ :ولْتك ْن مْنك ْم أمةٌ ي ْدعون نىل ْ
ويـْنـه ْون عن الْمْنكر وأولئك هم الْم ْفلحون﴾(.)1
وق ـال تعاىل﴿ :والْم ْؤمن ـون والْم ْؤمـن ـات بـ ْعضـ ـهـ ْم أ ْولـي ـ ـ ـاء ب ـ ْعـض أيْمـ ـ ـرون
ابلْم ْعرو ويـْنـه ْون عن الْمْنكر ويقيمون الصالة ويـ ْؤتون الزكاة ويطيعون اَّلل
ورسوله أولئك سيـ ْرقمهم اَّلل نن اَّلل عز ٌيز حك ٌيم﴾(.)2

( )1آل عمران.141 :
( )2التوبة.81 :
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شبهة االختالف
فإن قيل :ن ّن االختالفات الكثرية  -بني املؤلّفني املنسوبني نىل اإلسالم،
تدل على أمرين:
واالختالفات الكثرية بني املطبّقني املنسوبني نىل اإلسالم ّ -
اتمة؛ أل ّن الكثري من املنسوبني نىل اإلسالم:
 -1أ ّن هداية اخلالق لـم تكن ّ
ال يعلمون احلقيقة ،يف كثري ممّا اختلف فيه ،فكيف تزعمون أ ّن اإلسالم جاء
بعضا
هلداية الناس ،ونخراجهم من الظلمات نىل النور ،واحلال أ ّن بعضهم يرمي ً
ابلضاللة ،واالحنرا عن الصراط القومي؟!
كل واحد من
 -2أ ّن احلقائق اإلسالميّة ليست حمفوظة من الضياع؛ أل ّن ّ
املؤلّفني املختلفني يزعم  -يف غالب أحواله وأحيانه  -أ ّن احلقائق اإلسالميّة
تطابق ما اختاره وارتضاه من آراء ،دون آراء من خالفه فيها؟!
حت
قلت :تستند هذه الشبهة نىل واقع
قطعي ،ال خيتلف فيه اةنان؛ ّ
ّ
املؤلّفون املختلفون يف الكثري من املسائل :ال خيتلفون يف حقيقة واقعيّة قطعيّة،
وهي أ ّن االختال بينهم واقع موجود.
لكن ااجواب عنها سهل؛ فإ ّن االختال ليس من هللا  ،بل هو من
و ّ
عريب مبني ،وجاءت السنّة النبويّة؛
الناس أنفسهم؛ فلقد أنزل هللا القرآن ،بلسان ّ
سليما مواف ًقا ملراد هللا .
ملزيد من التفصيل والتبيني ،ليكون التطبيق
ً
صحيحا ً
ّأما االختال  ،فإنّه لـم يكن يف األصل عن جهل ،بل كان بعد العلم
احلق املبني ،وهذا أمر
لكن األهواء هي اليت احنرفت أبصحاهبا عن ّ
ابلبيّنات ،و ّ
كل رساالت الرسل.
ّ
عام يف ّ
قال تعاىل﴿ :كان الناس أمةً واحد ًة فـبـعث اَّلل النبيّني مب ّشرين ومْنذرين
اختـلف فيه
اختـلفوا فيه وما ْ
وأنْـزل 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 إب ْذنه واَّلل يـ ْهدي م ْن يشاء نىل صراط م ْستقيم﴾(.)1
اختـلفوا فيه من ْ
لم ا ْ
والبغي أخطر صور اهلوى ،فإنّه 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 ّ
أصنا من الناس:
 -1أهل اهلوى ،ممّن لـم يبلغوا مبلغهم يف البغي والطغيان ،فانقادوا هلم؛ أل ّن
الدس
أهواءهم يف الغالب واحدة؛ فعمل هؤالء 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 هؤالء حتت
فإهنم  -بال ريب  -سينحرفون عن الدين احل ّق.
توجيه أهل األهواء؛ ّ

 -3أهل اخلوف ،من الضعفاء واملستضعفني ،الذين خيشون بطش الطغاة،
احلق املبني؛ وخبضوعهم يعملون
وبطش أذانهبم ،فيخضعون هلم ،وهم يعلمون ّ
على التبديل والتحريف والتدليس ،ونن كانوا كارهني ومكرهني.
ّأم ـا مـن ل ـم يك ـن م ـن (أهـل الـهـوى) ،وال م ـن (أه ـل الـجهـل) ،وال من
احلق؛
(أهل الـخو )؛ فإنّه سيسلم  -يف غالب أحواله ،وأحيانه  -من خمالفة ّ
اتمة؛ أل ّن (الـجهل) أمر نسبـ ّي ،ال يكاد خيلو
ولكنّه لن يسلم من ذلك ،سالمة ّ
منه ننسان ،حتّـى (العلماء) يـمكن أن يـجهلوا بعض (الـحقائق) ،اليت يعلمها
( )1البقرة.219 :
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علما!!!
غيـرهم ،بل ربـّما جهلوا بعض الـحقائـق ،اليت يعلمها مـ ـن هـو أقـ ـ ّل منهم ً
والتحريفات اليت أدخلها املبطلون ليست مبنأى عن أولئك الصادقني
كل املؤلّفات اإلنسانيّة ،فدخلت يف
املخلصني ،فإ ّن التحريفات قد دخلت يف ّ
كتب القراءات ،والتفسري ،والـحديث ،والشروح ،والعقيدة ،والفقه ،وأصوله،
والتاريخ ،واللغة ،واألدب.
فال ريب فـي أ ّن الصادقني الـمخلصني سينحرفون عـن الـح ـ ّق ،بعض
االحنرا  ،حني يطّلعون على هذه التحريفات ،ويغفلون عن بطالهنا ،وهو أمر
واقع ،ال ريب يف وقوعه ،لـم يسلم منه أحد من املؤلّفني واملطبّقني.

ثـمــار االختالف الطيّبة:
ومع ذلك كلّه ،كان لالختال ع ّدة ةـمار طيّبة ،أبرزها ةالث:
 -1إثبات قطعيّة االتّفاقيّات اإلسالميّة:
ن ّن وجود االختال بني املؤلّفني املنسوبني نىل (اإلسالم) ،يف مسائل
قطعي على انعدام تواطئهم ،على الباطل؛ فإ ّهنم كانوا بني
كثرية جدًّا :دليل
ّ
حريص على تفنيد الباطل ،وحريص على نفحام اخلصم.
احلق يف أتليفه ،فإنّه  -بال ريب  -سيالقي معارضة
فحني خيالف املؤلّف ّ
من حيرص على تفنيد الباطل ،ومن حيرص على نفحام اخلصم؛ وبذلك ينتفي
قطعا تواطؤ املؤلّفني املنسوبني كلّهم ،على القول الباطل.
ً
فلوال وجود األدلّة القطعيّة على شرعيّة االتّفاقيّات اإلسالميّة ،ملا اتّفق
املؤلّفون على القول بشرعيّتها وقطعيّتها.
والفرق كبري ،بني تواطؤ الـمؤلّفني ،الـمنسوبني ،نىل مذهب معني ،وبني
قطعا،
مذهيب أمر واقعً ،
تواطؤ الـمؤلّفني ،الـمنسوبني ،نىل (اإلسالم)؛ فالتواطؤ الـ ّ
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قطعا.
وال خال فـي وقوعه؛ بـخال التواطؤ الكلّ ّي؛ فإنّه مستحيل الوقوعً ،
حي قاطع ،يفحم (أعداء اإلسالم)،
ومن هنا ندرك أ ّن االختال شاهد ّ
الذين حياولون التشكيك يف (القطعيّات اإلسالميّة).
حممد رشيد رضا« :الوجه السابع والعشرون :أ ّن أقوال العلماء
قال ّ
وآراءهم ال تنضبط ،وال تنحصر ،ولـم تضمن هلا العصمةّ ،نال نذا اتّفقوا ،ولـم
خيتلفوا ،فال يكون اتّفاقهم ّنال ًّ
حقا.)1(»...
 -2إنكار األقوال التأليفيّة الباطلة:

اضا أ ّن االختال بني املؤلّفني املنسوبني نىل (اإلسالم)
لو افرتضنا افرت ً
معدوما؛ فإ ّن هذا االفرتاض يستلزم أحد افرتاضني ابطلني:
كان
ً

أ -أن يكون املؤلّفون املنسوبون نىل (اإلسالم) معصومني ،حبيث ال خيطئون
قطعا ،ال ريب يف بطالنه.
ً
أبدا يف أتليفاهتم .وهو افرتاض ابطل ً
ب -أن خيطئ بعض املؤلّفني املنسوبني نىل (اإلسالم) ،فيسكت اآلخرون عن
بينهم .وهو افرتاض ابطل

الرد عليها؛ لكيال حيصل االختال
بيان أخطائهم ،و ّ
قطعا ،ال ريب يف بطالنه.
ً
احلق؛ للكشف
ولذلك كان االختال ذا مثرة طيّبة ،حني يتص ّدى أهل ّ
عن أابطيل املبطلني ،وأخطاء املخطئني.
والفريق الذي ّأدى نىل االختال هو فريق املبطلني ،وليس فريق احمل ّقني؛
لكن
فلو أ ّن املبطلني وافقوا ّ
احلق يف أتليفاهتم ،النتفى االختال بني الناس؛ و ّ
احلق؛ أل ّهنم يتّبعون أهواءهم ،وأهواء سادهتم.
املبطلني ال يكن أن يوافقوا ّ
احلق؛
وكذلك من أخطأ ،وهو مـجتهد ،بنيّة حسنة ،ال بقصد مـخالفة ّ
( )1جملّة املنار.524/6 :
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ذورا فيه؛ ولذلك ال ب ّد
فإنّه لـن يعـدم م ـن يكش ـف ،عن خطـئـه ،ونن كـان معـ ً
م ـن االختال ما دام املؤلّفون غري معصومني ،وما دام يف الناس حم ّقون
احلق ،ومن جيهله.
ومبطلون ،وما دام يف الناس من يعلم ّ
حق ابلباطل؛ أل ّن
فلوال اختال الـمح ّقني والـمبطلني ،اللتبس الـ ّ
قطعا؛ فوجب على الـمح ّقني مـخالفة الـمبطلني،
الـمبطلني سيخالفون الـ ّ
حق ً
الرد عليهم.
و ّ
احلق ،عن بيان أخطاء املخطئني،
قال ابن ابز« :ومت سكت أهل ّ
وأغالط الغالطني ،لـم حيصل منهم ما أمرهم هللا به ،من الدعوة نىل اخلري ،واألمر
ابملعرو  ،والنهي عن الـمنكر ،ومعلوم ما يتـرتّب على ذلك ،من نةـم الساكت،
للحق على خطئه؛
عن ننكار املنكر ،وبقاء الغالط ،على غلطه ،واملخالف ّ
وذلك خال ما شرعه هللا سبحانه ،من النصيحة ،والتعاون على اخلري ،واألمر
ويل التوفيق»(.)1
ابملعرو  ،والنهي عن املنكر ،وهللا ّ

 -3ابتالء املؤلّفني واملطبّقني املنسوبني:
يذ ّكران االختال بصفة راسخة يف اإلنسان ،هي صفة النقص ،فهو
كل الناس أنبياء؛ ليسلموا من أكثر
ليس نلـ ًها؛ ليكون بريئًا من النقص .وليس ّ
صور 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 نسق واحد،
نسخا مكرورة ،ال تفاوت بينها ،وال تنويع فيها .وهذه
وابستعداد واحدً ..
متنوعة.63/9 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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ليست طبيعة هذه احلياة املقدرة على هذه األرض .وليست طبيعة هذا املخلوق
تتنوع استعدادات هذا
ّ
البشري الذي استخلفه هللا يف األرض .ولقد شاء هللا أن ّ
االجتاه ،وأن خيتار هو طريقه،
حريّة ّ
املخلوق و ّاجتاهاته .وأن يوهب القدرة على ّ
وحيمل تبعة االختيار ،وجيازى على اختياره للهدى أو للضالل ..هكذا اقتضت
سنّة هللا ،وجرت مشيئته .فالذي خيتار اهلدى كالذي خيتار الضالل سواء ،يف
تصر حسب سنّة هللا ،يف خلقه ،ووفق مشيئته يف أن يكون هلذا املخلوق
أنّه ّ
أن خيتار ،وأن يلقى جزاء منهجه الذي اختار .شاء هللا ّأال يكون الناس ّأمة
واحدة ،فكان من مقتضى هذا أن يكونوا خمتلفني ،وأن يبلغ هذا االختال أن
احلق،
يكون يف أصول العقيدةّ ،نال الذين أدركتهم رقمة هللا ،الذين اهتدوا نىل ّ
احلق ال يتع ّدد ،فاتّفقوا عليه .وهذا ال ينفي ّأهنم خمتلفون مع أهل الضالل»(.)1
و ّ
فاالختال ركن من أركان االبتالء؛ ألنّه يعين التفاوت بني الناس ،وهذا
احلق ،واالجتهاد يف اتّباعه،
التفاوت يدعو الصادقني منهم ،نىل البحث عن ّ
قصروا
فيتبني فضلهم على من أعرضوا عن ّ
وموافقتهّ ،
احلق ،وهم يعلمون ،ومن ّ
يف البحث عنه ،ومن تقاعسوا يف ذلك.
كل صفاهتم ،ملا كان لالبتالء
ولو أ ّن الناس كلّهم كانوا بدرجة واحدة ،يف ّ
من معىن؛ فاملعلّم ال خيترب التالميذ ،فيما يتساوون يف معرفته ،ابتداءً ،بل
خيتربهم ،فيما يتفاوتون ،يف معرفته ،ابلتحصيل واالجتهاد؛ لتتبني جهود من
اجتهد منهم.
كل الوضوح ،فكم
فإذا جئنا نىل ااجانب
التأليفي ،وجدان االبتالء و ً
اضحا ّ
ّ
من مؤلّف التزم برأي ابطل ،وهو ال يعلم أنّه ابطل ،مثّ جاءته األدلّة القاطعة
( )1يف ظالل القرآن.1399/1 :
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وظل يدافع
الدالّة على بطالن ذلك الرأي .فمنهم من ّ
تعصب لرأيه ،واتّبع هواهّ ،
عن ذلك الرأي الباطل ،وهو يعلم أنّه ابطل؛ أل ّن هواه موافق لذلك الرأي ،أو
ألنّه أينف من االعرتا ابلـخطإ.
ومنهم من قملته التقوى على اتّباع اهلدى ،وقتل اهلوى ،فعدل عن رأيه
وصرح ابلرأي ااجديد ،واعرت خبطئه.
القدميّ ،
أيضا ،فكم من
ونذا جئنا نىل ااجانب
اضحا ً
التطبيقي ،وجدان االبتالء و ً
ّ
مطبّق كان خيالف الشريعة اإلسالميّة ،وهو ال يعلم ،مثّ جاءته البيّنات القاطعة،
احلق يف تطبيقه .فمنهم من ظ ـ ّل على مـخالفته؛ أل ّن هواه
فعلم أنّه كان خيالف ّ
كف عن
قد تغلّب عليه ،فص ّده عن طاعة هللا  ،ومنهم من اتب ،وأانب ،و ّ
حق الـمبني.
الـمحـارم ،بعد أن هداه هللا ،نلـى الـ ّ
صد السبيل ومْنـها جائٌر ول ْو شاء هلداك ْم
قال تعاىل﴿ :وعلى اَّلل ق ْ
أ ْلمعني﴾(.)1
قال سيّد قطب« :والسبيل القاصد :هو الطريق الـمستقيم ،الذي
قصدا ،نلـى غايته ،فال يـحيد عنها .والسبيل الـجائر هو
ال يلتوي ،كأنّه يقصد ً
السبيل الـمنحر  ،الـمجاوز للغـاية ،ال يوصل نليها ،أو ال يق ـف عن ـدها!
﴿ولـ ْو شاء هلداك ْم أ ْجـمعني﴾ ..ولكنّه شاء أن خيلق اإلنسان مستعدًّا للهدى
والضالل ،وأن يدع إلرادته اختيار طريق اهلدى ،أو طريق الضالل؛ فكان منهم
من يسلك السبيل القاصد ،ومنهم من يسلك السبيل ااجائر .وكالمها ال خيرج
حريّة االختيار»(.)2
على مشيئة هللا ،اليت قضت أبن تدع لإلنسان ّ
( )1النحل.3 :
( )2يف ظالل القرآن.2162/1 :
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مصيـرالـمختلفين
فإن قيل :نذا لـم يكن الـمنسوبون نىل اإلسالم ،على الوجه األكمل ،يف
قليال،
احلقً ،
العقائد واألعمال واألخالق ،حبيث ال ينجو أحد منهم ،من خمالفة ّ
كثريا؛ فكيف سيدخلون ااجنّة ،وهم على هذه احلال؟!
أو ً

قلت :دخول ااجنّة ودخول النار ليسا بـحكم اإلنسان ،كائنًا من كان،
بل حبكم هللا  ،فإ ّن الناس لو تركوا ،ليحكم بعضهم على بعض ،ملا دخل
ااجنّة 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
قال تعاىل﴿ :ونضع الْموازين الْق ْسط ليـ ْوم الْقيامة فال تظْلم نـ ْف ٌ
ون ْن كان مثْـقال حبة م ْن خ ْردل أتـْيـنا هبا وكفى بنا حاسبني﴾(.)1
معتمدا على فهمه لبعض
ّأما نذا أراد أحد أن جيتهد برأي يف هذا الباب،
ً
للحق،
األدلّة القرآنيّة ،فإنّه سيقول مبا قاله كثري من املؤلّفني ،وهو أ ّن املخالف ّ
احلق
احلق؛ بسبب ااجهل ،أو بسبب الضعفّ .أما نذا خالف ّ
يعذر ،نذا خالف ّ
بسبب اهلوى ،فإنّه ال يعذر؛ لكنّه نذا اتب وأانب ،فإ ّن هللا غفور رحيم.
فمن أفطر يف هنار رمضان؛ بسبب ااجهل ،إبحدى صوره ،كالنسيان؛
أو بسبب الضعف ،إبحدى صوره ،كاملرض؛ فإنّه معذور يف نفطارهّ .أما من
كل صور الضعف ،ولكنّه أفطر؛
كل صور ااجهل ،ومن ّ
أفطر ،وهو سليم ،من ّ
اضا عن أمر هللا  ،فليس مبعذور.
باعا هلواه ،أو نعر ً
اتّ ً
( )1األنبياء.18 :
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يستدل هبا املؤلّفون الذين يعذرون الناس؛
وأقوى األدلّة القرآنيّة اليت
ّ
بسبب ااجهل ،وبسبب الضعف:
ت وعلْيـها ما
 -1قوله تعاىل﴿ :ال يكلّف اَّلل نـ ْف ًسا نال و ْسعها هلا ما كسب ْ
صًرا كما
ا ْكتسب ْ
ت ربـنا ال تـؤاخ ْذان ن ْن نسينا أ ْو أ ْخطأْان ربـنا وال ْحتم ْل علْيـنا ن ْ
قم ْلته على الذين م ْن قـْبلنا ربـنا وال حت ّم ْلنا ما ال طاقة لنا به و ْاعف عنا وا ْغف ْر لنا
و ْارقمْنا أنْت م ْوالان فانْص ْران على الْق ْوم الْكافرين﴾(.)1

اخلْنزير وما أهل به لغ ْري
 -2قوله 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 ٌ
 -3قوله تعاىل﴿ :م ْن كفر ابَّلل م ْن بـ ْعد نيانه نال م ْن أ ْكره وقـ ْلبه مطْمئن
اب
ب من اَّلل وهل ْم عذ ٌ
اب ْإليان ولك ْن م ْن شرح ابلْك ْفر ص ْد ًرا فـعلْيه ْم غض ٌ
عظ ٌيم﴾(.)9

صنًا لتـْبـتـغوا عرض
 -1قوله تعاىل﴿ :وال ت ْكرهوا فـتـياتك ْم على الْبغاء ن ْن أرْدن حت ُّ
احلياة ُّ
ور رح ٌيم﴾(.)1
ْ
الدنْـيا 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 ّأهنم ّ
ويفعلون ً
أيضا جمتهدون خمطئون،
فيها الذنب ،أو يظنّون ّأهنم ال يعذرون ابخلطإ ،وهم ً
الكل
جتهدا مـخطئًا فـي فعله ،وهذا مـ ً
فيكون هذا مـ ً
جتهدا مـخطئًا فـي ننكاره ،و ّ
( )1البقرة.256 :
( )2البقرة.189 :
( )9النحل.146 :
( )1النور.99 :
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ميعا مذنبيـن»(.)1
مغفور لـهم .وقد يكون أحدهـما مذنبًا ،كما قد يكوانن جـ ً
أيضا« :وهكذا األقوال اليت يكفر قائلها ،قد يكون
وقال ابن تيميّة ً
احلق ،وقد تكون عنده ،ولـم تثبت
الرجل لـم تبلغه النصوص الـموجبة لـمعرفة ّ
عنده ،أو لـم يتم ّكن من فهمها ،وقد يكون قد عرضت له شبهات ،يعذره هللا
حق ،وأخطأ ،فإ ّن هللا يغفر له
بـها ،فمن كان من املؤمنني مـ ً
جتهدا يف طلب الـ ّ
خطأه ،كائنًا م ـ ـا كـ ـان ،سـ ـ ـواء ك ـ ـان ،فـي الـمس ـائ ـل النظ ـريّة ،أو العمليّة .ه ـذا
قسموا الـمسائل
النيب  ،وجـماهري ّ
أئمة اإلسالم؛ وما ّ
ال ـذي عليـ ـه أصح ـ ـ ـاب ّ
نلـى مسائل أصول ،يكفر إبنكارها؛ ومسائل فروع ،ال يكفر إبنكارها»(.)2
وقال ابن عثيمني« :من أصول أهل السنّة وااجماعة أ ّن اإلنسان قد
جيتمع فيه سنّة وبدعة ،نذا مل تكن البدعة مك ّفرة ،ومن املعلوم أ ّن بدعة األشعريّة
ليست من البدع املخرجة عن اإلسالم ،وال مانع من الثناء على من قام مبا ينفع
يستحق من الثناء؛ فهو حممود على ما قام به
املسلمني ،من هذه الطائفة ،مبا
ّ
من ذلك .و ّأما ما حصل منه من بدعة ،نعلم أو يغلب على ظنّنا أنّه فيها
األمة  -يف
كل جمتهد من هذه ّ
جمتهد ،فهو دائر بني األجر واألجرين؛ أل ّن ّ
حكم يسوغ فيه االجتهاد  -فلن يعدم األجر ،أو األجرين»(.)9
صح أ ّن الـمؤلّفني  -وهم فـي الغالب من أهل العلم  -معذورون،
فإذا ّ
حق ،فإ ّن
فـي تلك الـمخالفات؛ ّ
ألهنم بذلوا جهدهم ،لكنّهم لـم يصلوا نلـى الـ ّ
للحق  -أولـى ابلعذر ،نن كانوا يـجهلون
العامة  -فـي تطبيقاتـهم الـمخالفة ّ
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.945/14 :
( )2جمموعة الفتاوى.136-139/29 :
حممد بن صاحل العثيمني.195/29 :
( )9جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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يتعصبون للباطل.
الـ ّ
حق ،وكانوا صادقيـن ،فـي قلوبـهم ،وال يتّبعون أهواءهم ،وال ّ
قال ابن القيّم« :ومن املعلوم أ ّن املخو يف زلّة العالـم تقليده فيها؛ نذ
لوال التقليد لـم يـخف من زلّة العالـم على غريه .فإذا عر أنـّها زلّـة ،لـم يـجـ ْز له
أن يتّبعه فيها ،ابتّفاق املسلمني ،فإنّه اتّباع للخطإ على عمد ،ومن لـم يعر
فرط فيما أمر به»(.)1
أنـّها زلّة ،فهو أعذر منه ،وكالمها م ّ
احلنبلي« :ولـ ّما كثـر اختال الناس يف مسائل الدين،
وقال ابن رجب
ّ
تفرقهم ،كثـر بسبب ذلك تباغضهم وتالعنهم ،وكل منهم يظهر أنّه يبغض
وكثـر ُّ
معذورا ،بل يكون متّب ًعا
معذورا ،وقد ال يكون
هلل ،وقد يكون يف نفس األمر
ً
ً
كثريا من البغض كذلك
هلواهّ ،
مقصًرا يف البحث عن معرفة ما يبغض عليه ،فإ ّن ً
الظن خطأ قط ًعا ،ونن
يظن أنّه ال يقول ّنال ّ
احلق ،وهذا ّ
نّا يقع ملخالفة متبوع ّ
الظن قد خيطئ ويصيب .وقد
أريد أنّه ال يقول ّنال ّ
احلق فيما خولف فيه ،فهذا ّ
كل هذا يقدح يف
يكون احلامل على امليل ّ
جمرد اهلوى ،أو اإللف ،أو العادة ،و ّ
ويتحرز يف
أن يكون هذا البغض هلل .فالواجب على املؤمن أن ينصح نفسه،
ّ
التحرز ،وما أشكل منه ،فال يدخل نفسه فيه؛ خشية أن يقع فيما
هذا غاية ُّ
كثريا من
خفي ينبغي التفطُّن له ،وهو أ ّن ً
هني عنه من البغض احملرم .وههنا أمر ّ
مأجورا على اجتهاده
جمتهدا فيه،
قوال
أئمة الدين قد يقول ً
مرجوحا ،ويكون ً
ً
ّ
ً
موضوعا عنه خطؤه فيه ،وال يكون املنتصر لـمقالته تلك بـمنزلته يف هذه
فيه،
ً
الدرجة ،ألنّه قد ال ينتصر هلذا القولّ ،نال لكون متبوعه قد قاله ،حبيث ننّه لو
أئمة الدين ،ملا قبله ،وال انتصر له ،وال واىل من وافقه ،وال عادى
قاله غريه من ّ
للحق مبنزلة متبوعه ،وليس كذلك،
يظن أنّه نّا انتصر ّ
من خالفه ،وهو مع هذا ّ
( )1نعالم املوقّعني.191/9 :
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للحق ،ونن أخطأ يف اجتهاده ،و ّأما هذا
فإ ّن متبوعه نّا كان قصده االنتصار ّ
احلق نرادة ع ّلو متبوعه ،وظهور كلمته،
التابع ،فقد شاب انتصاره ملا يظنّه ّ
للحق ،فافهم
و ّأال ينسب نىل اخلطإ ،وهذه دسيسة تقدح يف قصد االنتصار ّ
هذا ،فإنّه فهم عظيم ،وهللا يهدي من يشاء نىل صراط مستقيم»(.)1
وقال ابن عثيمني« :الـجهل ابحلكم فيما يك ّفر ،كالـجهل ابلـحكم فيما
فسق يعذر بـجهله ،فكذلك الـجاهل بـما يك ّفر
فسق ،فكما أ ّن الـجاهل بـما ي ّ
ي ّ
مفرطًا فـي التعلّم ،ولـم
يعذر بـجهله ،وال فرق ...لكن نذا كان هذا الـجاهل ّ
فسقّ ،نما ّأال
حل نظر .فالـج ّهال بـما يك ّفر ،وبـما ي ّ
يسأل ،ولـم يبحث ،فهذا مـ ّ
يكون منهم تفريط ،وليس على ابلـهمّ ،نال أ ّن هذا العمل مباح ،فهؤالء
أصروا ،حكم عليهم بـما يقتضيه هذا
يعذرون ،ولكن يدعون
ّ
للحق ،فإن ّ
ؤد للشرك،
اإلصرار ،و ّأما نذا كان اإلنسان يسمع أ ّن هذا مـحرم ،أو أ ّن هذا م ّ
ولكنّه تـهاون ،أو استكرب ،فهذا ال يعذر جبهله»(.)2
أي
أيضا« :فمن كان ً
وقال ابن عثيمني ً
جاهال ،فإنّه ال يؤاخذ جبهله ،يف ّ
شيء كان من أمور الدين ،ولكن يـجب أن نعلم أ ّن من الـجهلة من يكون
عنده نـوع مـ ـن العناد ،أي :أنّه يذكر لـ ـه الـحـ ّق ،ولكنّه ال يبحـث عنه ،وال
يتّبعه ،بـ ـل يكون على ما كان عليه أشياخه ،ومن يعظّمهم ويتّبعهم ،وهذا فـي
هم أ ّن الـجهل ،الذي يعذر به اإلنسان  -حبيث
احلقيقة ليس بـمعذور ...فالـم ّ
احلق ،وال يذكر له  -هو رافع لإلمث ،واحلكم على صاحبه ،مبا
ال يعلم عن ّ
يقتضيه عمله ،مثّ نن كان ينتسب نىل املسلمني ،ويشهد أن ال نله ّنال هللا ،وأ ّن
( )1جامع العلوم واحلكم.813-815 :
حممد بن صاحل العثيمني.128-126/2 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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حمم ًدا رسول هللا ،فإنّه يعترب منهم ،ونن كان ال ينتسب نىل املسلمني ،فإ ّن
ّ
حكمه حكم أهل الدين ،الذي ينتسب نليه ،يف الدنيا .و ّأما يف اآلخرة ،فإ ّن
شأنه شأن أهل الفرتة.)1(»...
والعذر الذي يقول به كثري من املؤلّفني ،نّا هو يف ابب التعايش؛ أل ّن
بعضا  -فيما أمكن فيه العذر  -ارتفع التعايش
الناس ،نذا لـم يعذر بعضهم ً
وحل حملّه التعادي والتقاتل.
عنهمّ ،
يستحق العذر ،وبني أن تقّره
والفرق كبري بني أن تعذر اإلنسان ،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 (االحتـرام) ،و(االلتزام)؛ فإ ّن احتـرام الـمخالفني،
اختصوا به
وجتنُّب تكفريهم ،والتماس األعذار هلم :ال يعين وجوب االلتزام مبا
ّ
من آراء؛ فإن أوجبوا على خمالفيهم ذلك االلتزام؛ فقد أوجبوا على أنفسهم
خيتص به خمالفوهم من آراء!!!
االلتزام مبا ّ
بعضا ،وبني حكم هللا 
والفرق كبري بني أن يعذر الناس ،بعضهم ً
عليهم؛ فإ ّن هللا  يعلم ما يف قلوب عباده ،ويعلم الصادق من الكاذب ،فهو
العفو الغفور الرحيم.
العليم بذات الصدور ،وهو ّ
قال تعاىل﴿ :يـ ْعلم ما يف السماوات و ْاأل ْرض ويـ ْعلم ما تسُّرون وما تـ ْعلنون
الصدور﴾(.)2
واَّلل عل ٌيم بذات ُّ
حممد بن صاحل العثيمني.123-125/2 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
( )2التغابن.1 :
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معاندا ،وأنت تـجهل أنّه معاند  -يف احلقيقة -
فقد تعذر أنت ً
ننساان ً
للحق هو جهله؛ فليس لك أن تطّلع على ما يف قلبه.
تظن أ ّن سبب خمالفته ّ
ف ّ
لكن هللا وحده يعلم أ ّن هذا املعاند  -الذي عذرته أنت  -سيخالف
و ّ
احلق؛ ألنّه يتّبع
كل األدلّة القاطعة ،الدالّة على ّ
احلقّ ،
ّ
حت لو اجتمعت عنده ّ
احلق.
اهلوى ،ويؤةره على اهلدى .واتّباع اهلوى واحد من أكرب أسباب خمالفة ّ
يستحق العذر لن ينفعه أن يـجمع الناس ،كلُّهم ،على التماس
فالذي ال
ّ
العذر له؛ فإ ّن األمر هلل .
س لنـ ْفس شْيـئًا و ْاأل ْمر يـ ْومئذ َّلل﴾(.)1
قال تعاىل﴿ :يـ ْوم ال متْلك نـ ْف ٌ
س ع ْن نـ ْفس شْيـئًا وال يـ ْقبل مْنـها
وقال تعاىل﴿ :واتـقوا يـ ْوًما ال ْجتزي نـ ْف ٌ
ع ْد ٌل وال تـْنـفعها شفاعةٌ وال ه ْم يـْنصرون﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :فــيـ ْـومــئ ــذ ال ي ـْنــف ــع الـذي ــن ظـلـمـ ـوا م ْـع ــذرت ــه ـ ْـم وال ه ـ ـ ْـم
ي ْستـ ْعتـبون﴾(.)9
وقال تعاىل﴿ :يـ ـ ْـوم ال يـْنـف ــع الظالمني م ْعذرتـه ْم ولـهم الل ْعنة ولـه ْم سـ ـ ــوء
الدار﴾(.)1
ولذلك يـختار العالـم اجملتهد (طريق الوسطيّة) ،فـي هذا الـمقام؛ فيتجنّب
فسقه ،أو يضلّله ،أو
التشدُّد ،فـي الـحكم على الـمخالف؛ فال يك ّفره ،أو ي ّ
يب ّدعه ،ابالعتماد على الظنون ،واألوهام ،واألهواء ،والتقليد.
( )1االنفطار.13 :
( )2البقرة.129 :
( )9الروم.98 :
( )1غافر.92 :
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وفـي الوقت نفسه ،يتجنّب العالـم اجملتهد التساهل ،فـي الـحكم على رأي
الـمخالف؛ فال يهمل تـخطئة الـمخالف ،حيـن يوقن بـخطئه.
وننّـما يلجأ العالـم اجملتهد نىل التخطئة؛ من أجل اإلرشاد والنصح؛ ال من
أجل اإلفحام والقدح.
فالتخطئة وسيلة لتنبيه الـمخالف وأتباعه ،على أ ّن املخطّئ هلم يرى -
ابجتهاده  -أنـّهم مـخطئون؛ فيدعوهم بذلك ،نىل ترك اخلطإ.
ايل« :نذا أنكر أهل الظاهر القياس ،كفروا بذلك! لماذا
قال ّ
حممد الغز ّ
عزت عليك نسبتهم نىل صواب ،أو
اي رجل؟ قل :أخطأوا ،قل :جهلوا ،نذا ّ
علمّ .أما التكفري ،فكالم لغو ،ال وزن له»(.)1

( )1دفاع عن العقيدة والشريعة.153 :
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ّ
مخارج الـمتقين
فإن قيل :كيف ينهى (اإلسالم) أتباعه ،عن االختال  ،وأسباب
االختال مستحوذة عليهم؟!
احلق،
قلت :قد يكون االختال
ً
حممودا ،وهو االختال بني أهل ّ
فإهنما ال جيتمعانّ ،نال بعد أن يرتك أهل الباطل ابطلهم ،ويتّبعوا
وأهل الباطل؛ ّ
احلق.
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
مـختلفة ،أبرزها سبع أمـ ـم :الـمك ّذبون ،والـمنافقون ،والـمعطّلون ،والـمغالون،
املتعصبون ،واملفسدون ،واملتّقون.
و ّ
فأما املك ّذبون ،فإ ّهنم يكفرون بوجود اخلالق  ،أو يكفرون برسالة
ّ
حممد  ،ويك ّذبون أبصول اإلسالم الكربى.
ّ
يصرحون بكفرهم ،وبرفضهم لـحقائق اإلسالم ،فال يتظاهرون
وهم ّ
لكن بعض الناس جيهلون حقيقة حاهلم؛ فينسبوهنم نىل
ابإلسالم ،كالـمنافقني؛ و ّ
اإلسالم ،نسبة وراةيّة.
احلق؛ أل ّن اإليان أبصول
األمة من أهل ّ
فال يكن أن يكون أفراد هذه ّ
احلق.
اإلسالم الكربى :من أوجب صفات أهل ّ
حممد.9 :
(ّ )1
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قال تعاىل﴿ :فـويْ ٌل يـ ْومئذ ل ْلمك ّذبني .الذين ه ْم يف خ ْوض يـ ْلعبون .يـ ْوم
يدعُّون 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 ك ُّل م ْعتد أةيم .نذا تـْتـلى علْيه آايتـنا قال أساطري ْاألولني .كال ب ْل
ران على قـلوهب ْم ما كانوا ي ْكسبون .كال ننـه ْم ع ْن رّهب ْم يـ ْومئذ لم ْحجوبون .مث
ااجحيم .مث يـقال هذا الذي كْنـت ْم به تك ّذبون﴾(.)2
ننـه ْم 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﴿ :ومم ْن ح ْولك ْم من ْاأل ْعراب منافقون وم ْن أ ْهل الْمدينة مردوا
على النّفاق ال تـ ْعلمه ْم ْحنن نـ ْعلمه ْم سنـع ّذبـه ْم مرتـ ْني مث يـرُّدون نىل عذاب
عظيم﴾(.)9
ازي« :املسألة األوىل :قال تعاىل﴿ :وال تـقولوا لم ْن ألْقى
قال الفخر الر ّ
نلْيكم السالم ل ْست م ْؤمنًا﴾( ،)1وقال ههنا﴿ :ق ْل لـ ْم تـ ْؤمنوا﴾( ،)9مع ّأهنم ألقوا
( )1الطور.11-11 :
( )2املط ّففني.18-14 :
( )9التوبة.141 :
( )1النساء.31 :
( )9احلجرات.11 :
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الظن
نليهم السالم ،نقول :نشارة نىل أ ّن عمل القلب غري معلوم ،واجتناب ّ
فعال :هو مرائي( ،)1وال ملن
واجب ،ونّا حيكم ابلظاهر؛ فال يقال ملن يفعل ً
لكن هللا خبري مبا يف الصدور ،نذا قال :فالن ليس مبؤمن،
أسلم :هو منافق ،و ّ
()2
جوز لنا ذلك
الذي
فهو
،
حصل ااجزم ،وقوله تعاىل﴿ :ق ْل لـ ْم تـ ْؤمنوا﴾
ّ
للنيب  ،حيث أطلعه هللا على الغيب ،وضمري قلوهبم،
القول ،وكان معجزة ّ
فقال لنا :أنتم ال تقولوا ،ملن ألقى نليكم السالم :لست مؤمنًا؛ لعدم علمكم مبا
يف قلبه»(.)9
احلق؛ أل ّن
لكن عدم ّ
االهتام ابلنفاق ال يعين أ ّن املنافقني من لملة أهل ّ
و ّ
احلق؛ فال يكن أن
املنافقني ليسوا من املؤمنني ،واإليان من أوجب صفات أهل ّ
احلقّ ،نال بعد أن يرتكوا النفاق ،ويؤمنوا ،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
صلحوا و ْاعتصموا ابَّلل وأ ْخلصوا دينـه ْم َّلل فأولئك مع
نص ًريا .نال الذين اتبوا وأ ْ
يما﴾(.)1
الْم ْؤمنني وس ْو يـ ْؤت اَّلل الْم ْؤمنني أ ْجًرا عظ ً
كثريا ،من الـحقائق اإلسالميّة ،أتلي ًفا،
و ّأما الـمعطّلون ،فإنـّهم يعطّلون ً
فتطبي ًقا ،فيعطّلون بعض األحكام الشرعيّة ،كتحرمي البغاء ،وحترمي الـخمر ،وحترمي
التربج ،ويعطّلون بعض أحكام العبادات ،واملواريث ،والعقوابت،
الراب ،وحترمي ُّ
( )1يف املطبوع( :مرائي) ،والصواب( :مراء).
( )2احلجرات.11 :
( )9التفسري الكبري.111/25 :
( )1النساء.116-119 :
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كما يعطّلون بعض الـمعاين القرآنيّة ،ويبتدعون أتويالت تـحريفيّة خمالفة للقرآن.
مضاد للحقائق اإلسالميّة ،وهو
واملنهج
التعطيلي  -يف احلقيقة  -منهج ّ
ّ
من صنيعة (أعداء اإلسالم)؛ فال قيمة النتساب أفراده نىل (اإلسالم) ،ما داموا
القطعي ،متّبعني أهواءهم ،وأهواء أسيادهم.
الشرعي
ينكرون ما ةبت ابلدليل
ّ
ّ
فإهنم يستمسكون بعقائد ابطلة ،قائمة
و ّأما الـمغالون  -وهم الغالة ّ -
يؤدي
حت ّ
الغلو فيمن يزعمون ّأهنم من الصاحلنيّ ،
الغلو ،يف الصاحلني ،أو ّ
على ّ
الغلو نىل االستمساك بعقائد كفريّة ،وعقائد شركيّة ،تضاهي بعض العقائد،
هبم ّ
مثال.
اليت يستمسك هبا املنتسبون نىل األداين الباطلة ،كاملسيحيّة ً
مضادة للعقائد اإلسالميّة؛ ونن
وعقائد املغالني  -يف احلقيقة  -عقائد ّ
انتسب أصحاهبا نىل (اإلسالم)؛ فإ ّن انتسابـهم أشبه ابنتساب الـمسيحيّني نلـى
كل الرباءة.
عيسى  ،وهو بريء منهم ،ومن أابطيلهمّ ،
قال تعاىل﴿ :ون ْذ قال اَّلل اي عيسى ابْن م ْرمي أأنْت قـ ْلت للناس اختذوين
وأ ّمي نهل ْني م ْن دون اَّلل قال سْبحانك ما يكون يل أ ْن أقول ما لْيس يل حب ّق ن ْن
كْنت قـ ْلته فـق ْد عل ْمته تـ ْعلم ما يف نـ ْفسي وال أ ْعلم ما يف نـ ْفسك ننك أنْت عالم
الْغيوب .ما قـلْت هل ْم نال ما أم ْرتين به أن ْاعبدوا اَّلل رّيب وربك ْم وكْنت علْيه ْم
يدا ما د ْمت فيه ْم فـلما تـوفـْيـتين كْنت أنْت الرقيب علْيه ْم وأنْت على ك ّل
شه ً
ش ْيء شهي ٌد﴾(.)1
كل الرباءة ،من عقائد الـمغالني ،ونن انتسبوا نىل
والرسول  بريء ّ
احلق؛ ّنال بعد أن يرتكوا
األمة من أهل ّ
اإلسالم؛ فال يكن أن يكون أفراد هذه ّ
تلك العقائد الباطلة.
( )1املائدة.118-116 :
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احل ّق وال تـتبعوا
قال تعاىل﴿ :ق ْل اي أ ْهل الْكتاب ال تـ ْغلوا يف دينك ْم غْيـر ْ
أ ْهواء قـ ْوم ق ْد ضلُّوا م ْن قـْبل وأضلُّوا كث ًريا وضلُّوا ع ْن سواء السبيل﴾(.)1
التأليفي ،فيستمسكون
فإهنم يتّبعون أهواءهم ،يف ااجانب
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
وهؤالء ليسوا من أهل ّ
احلق ،وهم يعلمون.
احلق ابلباطل ،وكتم ّ
نىل لبس ّ
احلق وأنْـت ْم تـ ْعلمون﴾(.)2
احلق ابلْباطل وت ْكتموا ْ
قال تعاىل﴿ :وال تـ ْلبسوا ْ
فإهنم يتّبعون أهواءهم ،يف ااجانب
التطبيقي ،فريتكبون
و ّأما املفسدونّ ،
ّ
املعاصي ،كالقتل والزنـى والسرقة وشرب الـخمر وأكل الراب ،وهم يعلمون
لكن قلوهبم امتألت ابلفجور
بتحريها ،وال ينكرون ذلك ،وال جيهلون؛ ّ
والفسوق والعصيان؛ فص ّدهتم عن طاعة هللا .
احلق  -يف غالب
احلق؛ أل ّن أهل ّ
وهؤالء ال يكن أن يكونوا من أهل ّ
وعمال ،ونن
ابحلق الذي يعلمون،
اعتقاداً ،
ً
أحواهلم وأحياهنم  -يستمسكون ّ
أذنب أحدهم ،فإنّه يسارع نىل االستغفار والتوبة.

ّأم ـة الـمتّقني:
و ّأما الـمتّقون ،فيخالفون الـمك ّذبني ،والـمنافقني ،والـمعطّلني ،والـمغالني،
فيتحرون
والـم ّ
تعصبني ،والـمفسدين؛ فهم الذين يـتّـقـون هللا  ،م ـا استط ـاعواّ ،
الطاعات ،ويتجنّبون الـمنكرات ،ويسارعون فـي الـخريات.
( )1املائدة.88 :
( )2البقرة.12 :
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اسـمـعـوا وأطيـعـوا وأنْفقـوا خْيـًرا
اسـتـط ْعـت ْم و ْ
قـال تعالـى﴿ :فاتـقوا اَّلل م ـا ْ
ألنْـفسك ْم وم ْن يوق شح نـ ْفسه فأولئك هم الْم ْفلحون﴾(.)1
احلق)؛ فمن لـم
(األمة الوحيدة) ،اليت
تستحق وصف (أهل ّ
ّ
والـمتّقون هم ّ
احلق) ،ونن انتسب نليهم.
(أمة الـمتّقني) ،فليس من (أهل ّ
يكن من ّ
والتقوى من صفات القلوب العمليّة ،أي :اليت تستلزم العمل ،وتوجبه،
نسالما بدنيًّا فقط ،بل هي اإليان
نياان قلبيًّا فقط ،وليست
فليست التقوى ً
ً
القليب ،مع اإلسالم البدينّ؛ فالـمتّقون هم الذين آمنوا ،وعملوا الصاحلات.
ّ
فليس اإليان وحده بـمنج صاحبه ،نن لـم يصحبه العمل الصاحل ،وليس
صادرا عن نيان.
العمل الصاحل كافيًا ،نن لـم يكن ً
ااجنة ه ْم
صحاب ْ
قال تعاىل﴿ :والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أ ْ
فيها خالدون﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :وم ْن يـ ْعم ْل من الصاحلات م ْن ذكر أ ْو أنْـثى وهو م ْؤم ٌن
ااجنة وال يظْلمون نق ًريا﴾(.)9
فأولئك ي ْدخلون ْ
ألمة الـمتّقني ،حني تقرأ هذه اآلايت:
ولك أن تدرك الـمنزلة العظيمة ّ
ت
 ﴿وسارعوا نىل م ْغفرة م ْن ربّك ْم وجنة ع ْرضها السماوات و ْاأل ْرض أعد ْل ْلمتقني .الذين يـْنفقون يف السراء والضراء والْكاظمني الْغْيظ والْعافني عن الناس
ب الْم ْحسنني .والذين نذا فـعلوا فاحشةً أ ْو ظلموا أنْـفسه ْم ذكروا اَّلل
واَّلل حي ُّ
استـ ْغفروا لذنوهب ْم وم ْن يـ ْغفر ُّ
الذنوب نال اَّلل ولـ ْم يصُّروا على ما فـعلوا وه ْم
ف ْ
( )1التغابن.16 :
( )2البقرة.52 :
( )9النساء.121 :
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ات ْجتري م ْن ْحتتها ْاألنْـهار خالدين
يـ ْعلمون .أولئك جزاؤه ْم م ْغفرةٌ م ْن رّهب ْم وجن ٌ
فيها ون ْعم أ ْجر الْعاملني﴾(.)1
 ﴿وقيل للذين اتـق ْوا ماذا أنْـزل ربُّك ْم قالوا خْيـًرا للذين أ ْحسنوا يف هذه ُّالدنْـيا
حسنةٌ ولدار ْاآلخرة خْيـٌر ولن ْعم دار الْمتقني .جنات ع ْدن ي ْدخلونـها ْجتري م ْن
ْحتتها ْاألنْـهار هل ْم فيها ما يشاءون كذلك ْجيزي اَّلل الْمتقني .الذين تـتـوفاهم
ااجنة مبا كْنـت ْم تـ ْعملون﴾(.)2
الْمالئكة طيّبني يـقولون سال ٌم علْيكم ْادخلوا ْ
 ﴿ت ْلك م ْن أنْـباء الْغْيب نوحيها نلْيك ما كْنت تـ ْعلمها أنْت وال قـ ْومك م ْناص ْرب نن الْعاقبة ل ْلمتقني﴾(.)9
قـْبل هذا ف ْ
 ﴿نن الْمتقني يف جنات وعيونْ .ادخلوها بسالم آمنني .ونـز ْعنا ما يفب وما ه ْم مْنـها
صدوره ْم م ْن غ ّل ن ْخوا ًان على سرر متـقابلني .ال ي ُّسه ْم فيها نص ٌ
مب ْخرجني﴾(.)1
﴿األخالء يـ ْومئذ بـ ْعضه ْم لبـ ْعض عدو نال الْمتقني .اي عباد ال خ ْو ٌ علْيكم
 ْااجنة أنْـت ْم
الْيـ ْوم وال أنْـت ْم ْحتزنون .الذين آمنوا آبايتنا وكانوا م ْسلمنيْ .ادخلوا ْ
وأ ْزواجك ْم ْحتبـرون .يطا علْيه ْم بصحا م ْن ذهب وأ ْكواب وفيها ما ت ْشتهيه
ااجنة اليت أورةْـتموها مبا كْنـت ْم
ْاألنْـفس وتـل ُّذ ْاأل ْعني وأنْـت ْم فيها خالدون .وتلْك ْ
تـ ْعملون .لك ْم فيها فاكهةٌ كثريةٌ مْنـها أتْكلون﴾(.)9
( )1آل عمران.196-199 :
( )2النحل.92-94 :
( )9هود.13 :
( )1احلجر.15-19 :
( )9الزخر .89-68 :
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 ﴿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.
ض ًال م ْن ربّك
ال يذوقون فيها الْم ْوت نال الْم ْوتة ْاألوىل ووقاه ْم عذاب ْ
ااجحيم .ف ْ
ذلك هو الْف ْوز الْعظيم﴾(.)1
 ﴿نن الْمتقني يف جنات وعيون .آخذين ما آاته ْم ربـُّه ْم ننـه ْم كانوا قـْبل ذلكْحمسنني .كانوا قل ًيال من اللْيل ما يـ ْهجعون .واب ْأل ْسحار ه ْم ي ْستـ ْغفرون .ويف
أ ْمواهل ْم حق للسائل والْم ْحروم﴾(.)2
ااجنة اليت وعد الْمتـقون ْجتري م ْن ْحتتها ْاألنْـهار أكلها دائ ٌم وظلُّها
 ﴿مثل ْت ْلك ع ْقَب الذين اتـق ْوا وع ْقَب الْكافرين النار﴾(.)9
 ﴿مثل ْااجنة اليت وعد الْمتـقون فيها أنْـه ٌار م ْن ماء غ ْري آسن وأنْـه ٌار م ْن لنب ملْ
يـتـغيـ ْر ط ْعمه وأنْـه ٌار م ْن مخْر لذة للشاربني وأنْـه ٌار م ْن عسل مص ًّفى وهل ْم فيها
يما
م ْن ك ّل الثمرات وم ْغفرةٌ م ْن رّهب ْم كم ْن هو خال ٌد يف النار وسقوا ماءً قم ً
فـقطع أ ْمعاءه ْم﴾(.)1
ت هل ْم جزاءً ومص ًريا.
 ﴿ق ْل أذلك خْيـٌر أ ْم جنة ْاخل ْلد اليت وعد الْمتـقون كان ْ
هل ْم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربّك و ْع ًدا م ْسئ ًوال﴾(.)9
ب الْمتقني﴾(.)6
 ﴿بـلى م ْن أ ْوىف بع ْهده واتـقى فإن اَّلل حي ُّ( )1الدخان.98-91 :
( )2الذارايت.13-19 :
( )9الرعد.99 :
حممد.19 :
(ّ )1
( )9الفرقان.16-19 :
( )6آل عمران.86 :
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 ﴿لْيس الْرب أ ْن تـولُّوا وجوهك ْم قبل الْم ْشرق والْم ْغرب ولكن الْرب م ْن آمن ابَّللوالْيـ ْوم ْاآلخر والْمالئكة والْكتاب والنبيّني وآتى الْمال على حبّه ذوي الْق ْرَب
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﴾(.)1
 ﴿ننـه ْم ل ْن يـ ْغنوا عْنك من اَّلل شْيـئًا ونن الظالمني بـ ْعضه ْم أ ْولياء بـ ْعض واَّلليل الْمتقني﴾(.)2
و ُّ
 ﴿وتـعاونوا على الْربّ والتـ ْقوى وال تـعاونوا على ْاإل ْمث والْع ْدوان واتـقوا اَّلل نن اَّللشديد الْعقاب﴾(.)9
 ﴿وتـزودوا فإن خْيـر الزاد التـ ْقوى واتـقون اي أويل ْاأللْباب﴾(.)1احلرام وما كانوا أ ْولياءه
 ﴿وما هل ْم أال يـع ّذبـهم اَّلل وه ْم يصدُّون عن الْم ْسجد ْن ْن أ ْولياؤه نال الْمتـقون ولكن أ ْكثـره ْم ال يـ ْعلمون﴾(.)9
وقد خيطئ (الـمتّقون) أحيا ًان؛ بسبب (الـجهل) ،أو بسبب (الضعف)،
فيكونون معذورين ،فـي هذين الـمقامني.
وقد يعرض لـهم (الـهوى) ،فيذنبون ،فال يكونون معذورين ،فـي هذا
الـمقام؛ ولكنّهم يسارعون نىل االستغفار ،والتوبة ،وهللا غفور رحيم.
( )1البقرة.188 :
( )2ااجاةية.13 :
( )9املائدة.2 :
( )1البقرة.138 :
( )9األنفال.91 :
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ف من الشْيطان تذكروا فإذا
قال تعاىل﴿ :نن الذين اتـق ْوا نذا مسه ْم طائ ٌ
ه ْم مْبصرون﴾(.)1
أغليب ،يستح ّقه من كانت التقوى أغلب عليه ،من اتّباع
فالتقوى وصف ّ
اهلوى ،وهي سبب من أسباب مغفرة الذنوب ،وقبول التوبة؛ فإ ّن الـمؤمن نن
أذنب ،فاستغفر ربّه ،واتب نليه ،واتّقى ،وأصلح ،وأحسن ،فإ ّن هللا يتوب عليه،
ويغفر له ذنوبه.
صل ْح لك ْم
قال تعاىل﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا اتـقوا اَّلل وقولوا قـ ْوًال سد ً
يدا .ي ْ
يما﴾(.)2
أ ْعمالك ْم ويـ ْغف ْر لك ْم ذنوبك ْم وم ْن يطع اَّلل ورسوله فـق ْد فاز فـ ْوًزا عظ ً
اح فيما
وقال تعاىل﴿ :لْيس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جن ٌ
طعموا نذا ما اتـق ْوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتـق ْوا وآمنوا مث اتـق ْوا وأ ْحسنوا واَّلل
ب الْم ْحسنني﴾(.)9
حي ُّ
الست
ومن هنا يكون االختال 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 االختال  ،اللتبس ّ
احلق ،وانداثره.
من ضياع ّ
احلق أنفسهم  -وهم ّأمة املتّقني  -فهو اختال
ّأما االختال بني أهل ّ
التفرق والتعادي والتنافر.
مذموم ،نذا ّأدى نىل ُّ
يسريا ،فـي مسائل فرعيّة ،يعذر
ّأما نذا كان االختال  ،بني (أهل ال ّ
ـحق) ً
( )1األعرا .241 :
( )2األحزاب.81-84 :
( )9املائدة.39 :
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الـمختلفون فيها ،مع بقـاء التعـاون والتـراحـم والتآخـي ،بينهم ،فال نشكال فيـه.
فليس ة ّـمة ّأمة  -قدي ًـما ،وال حديثًا  -يتّفق أفرادها ،يف املسائل كلّها،
حت ّأمة (الصحابة)  -وهي خري ّأمة
بـحيث ال خيتلفون ،أدَن اختال ؛ ّ
أخرجت للناس  -لـم تسلم من االختال  ،يف بعض الـمسائل الفرعيّة.
قال تعاىل﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا أطيعوا اَّلل وأطيعوا الرسول وأويل ْاأل ْمر
مْنك ْم فإ ْن تـناز ْعت ْم يف ش ْيء فـرُّدوه نىل اَّلل والرسول ن ْن كْنـت ْم تـ ْؤمنون ابَّلل والْيـ ْوم
ْاآلخر ذلك خْيـٌر وأ ْحسن أتْو ًيال﴾(.)1
احلق) -
احلق)
ٌ
كل فرد  -من (أهل ّ
فوصف (أهل ّ
وصف أغليب ،فليس ّ
كل رأي يستمسك به؛ فإ ّن أفراد هذه ااجماعة خيالف بعضهم
يكون حم ًّقا ،يف ّ
بعضا ،يف بعض الفروع؛ الختالفهم يف درجات العلم والفهم واالطّالع والتدبُّر.
ً
وهذا االختال ليس مبذموم ،ما دام أصحابه معذورين؛ ّنال نذا ّأدى نىل
التفرق والتعادي والتنافر؛ فإنّه يف هذه احلال ،سيكون بسبب البغي (اهلوى)،
ّ
وهو الذي ّفرق الذين من قبلنا.
وحا والذي أ ْوحْيـنا نلْيك
قال تعاىل﴿ :شرع لك ْم من ال ّدين ما وصى به ن ً
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﴾(.)2
( )1النساء.93 :
( )2الشورى.11-19 :
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ألهنم ال
يتفرقوا؛ ّ
يتفرقوا عن جهل ،ولـم ّ
قال سيّد قطب« :فهم لـم ّ
تفرقوا بعد
يعرفون األصل الواحد ،الذي يربطهم ،ويربط رسلهم ومعتقداهتم .نّا ّ
وظلما للحقيقة ،وألنفسهم ،سواء.
تفرقوا بغيًا بينهم،
ً
وحسداً ،
ما جاءهم العلمّ .
تفرقوا غري مستندين نىل
تفرقوا حتت أتةري األهواء ااجائرة ،والشهوات الباغيةّ .
ّ
سبب من العقيدة الصحيحة ،واملنهج القومي .ولو أخلصوا لعقيدهتم ،واتّبعوا
تفرقوا»(.)1
منهجهم ،ما ّ
أيضا« :فالبغي ،بغي الـحسد ،وبغي الطمع ،وبغي
وقال سيّد قطب ً
ضي يف االختال  ،على
الـحرص ،وبغي اهلوى :هو الذي قاد الناس نىل الـم ّ
التفرق واللجاج والعناد .وهذه حقيقة .فما
أصل ُّ
ضي فـي ُّ
التصور واملنهج ،والـم ّ
القوي الصادع،
احلق الواضح ،يف هذا الكتاب،
يـختلف اةنان على أصل ّ
ّ
الـمشرق الـمنري ..ما خيتلف اةنان على هذا األصلّ ،نال ويف نفس أحدمها بغي
فأما حني يكون هناك نيـمان ،فال ب ّد من التقاء
لميعاّ ..
وهوى ،أو يف نفسيهما ً
واتّفاق»(.)2
احلق؛ ونن
واتّباع اهلوى خيرج أصحابه  -يف احلقيقة  -من لماعة أهل ّ
لكن احلكم عليهم ابتّباع اهلوى ليس ممكنًا؛ أل ّن اهلوى
انتسبوا نليها يف الظاهر؛ ّ
عالم الغيوب.
مرض من أمراض القلوب ،وال يعلم ما يف القلوبّ ،نال ّ
التفرق؛ أل ّن االتّصا
ولذلك أمر هللا  ابلتقوى ،قبل أن ينهى عن ُّ
جترد
ابلتقوى ينايف االتّصا ابلبغي ،والبغي هو السبب األكرب يف ُّ
التفرق؛ فمن ّ
التفرق.
كل البعد عن ُّ
وتزود من التقوى ،كان ً
من البغيّ ،
بعيدا ّ
( )1يف ظالل القرآن.9115/9 :
( )2يف ظالل القرآن.215/1 :
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قال تعاىل﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا اتـقوا اَّلل حق تـقاته وال متوتن نال وأنْـت ْم
م ْسلمون .و ْاعتصموا حبْبل اَّلل لم ًيعا وال تـفرقوا واذْكروا ن ْعمت اَّلل علْيك ْم ن ْذ كْنـت ْم
صب ْحت ْم بن ْعمته ن ْخو ًاان وكْنـت ْم على شفا ح ْفرة من
أ ْعداءً فألف بـ ْني قـلوبك ْم فأ ْ
النار فأنْـقذك ْم مْنـها كذلك يـبـ ّني اَّلل لك ْم آايته لعلك ْم تـ ْهتدون .ولْتك ْن مْنك ْم أمةٌ
ي ْدعون نلـى الْـخْيـر وأيْمـ ـرون ابلْم ْعـ ـرو ويـْنـهـ ْون عن الْمْنكـ ـر وأولئك هـ ـم
اختـلفوا م ْن بـ ْعد ما جاءهم الْبـيّنات
الْم ْفلح ـون .وال تكونوا كالذين تـفرقوا و ْ
اب عظ ٌيم﴾(.)1
وأولئك هل ْم عذ ٌ
كل الناس أصبحوا من الـمتّقني ،لـخرجوا من (ضيق االختال )،
ولو أ ّن ّ
نىل (سعة االئتال ).
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 االختال  ،نىل سعة االئتال  ،فأصبحوا بنعمة هللا نخوا ًان:
 -1االعتصام.
 -2االقتصار.

 -3االحتياط.
 -1االعتبار.

 -5االعتـرا .

( )1آل عمران.149-142 :
( )2الطالق.2 :
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الـمخرج ّ
األول
االعتصام
هو االعتصام بـحبل هللا  ،وهو حبل (الـحقائق اإلسالميّة).
فإذا وجد الـمتّقون اختالفًا يف نسبة بعض األمور نىل اإلسالم ،فعليهم
فإهنا أكرب مصداق للحقائق اإلسالميّة،
االعتصام ابلصورة التأليفيّة االتّفاقيّةّ ،
ةبوات قطعيًّا ،وموافقة للصورة التنزيليّة ،موافقة قطعيّة.
وهي صورة أتليفيّة اثبتةً ،
اإلسالمي الـمطلق) ،وهو قطع ملزم
واملراد ابلقطع يف هذا املقام( :القطع
ّ
لكل منتسب نىل (اإلسالم) ،ونن كان مناف ًقا يف الباطن؛ فمن تظاهر ابإلسالم؛
ّ
فإنّه ملزم بقبول نتائج (القطع
اإلسالمي الـمطلق).
ّ
ومن أعرض عن االستمساك بنتائجه ،وطعن يف وجوب قبوهلا؛ فقد
كشف عن خمالفة صرحية ألصول (اإلسالم) ،خيرج هبا نفسه ،بنفسه ،من
انتسااب ظاهرًّاي فقط.
استحقاق (االنتساب) نىل (اإلسالم) ،ح ّت لو كان
ً
ّأما من لـم يكن من املنتسبني نىل (اإلسالم)؛ فإنّه ليس مبلزم بقبول نتائج
اإلسالمي الـمطلق)ّ ،نال بعد اطّالعه على (األدلّة القطعيّة) ،الدالّة على
(القطع
ّ
اخلاص من القطع ،وهي أدلّة كثرية ،وكبرية ،ال يستطيع العاقل
صحة هذا النوع
ّ
ّ
الـمنصف أن ينكرها ،أو يطعن يف قطعيّتها.
األمـ ـة
قال ابن تيميّة« :فإ ّن كـ ّل م ـا فـي الكتاب ،فالرسول موافق لـه ،و ّ
مـجمعـة عليه ،م ـن حيـث الـجملة ،فليس فـي الـمؤمننيّ ،نال مـ ـن يوجب اتّبــاع
كل ما سـ ـنـه الرسول  ،فالقرآن أيمـ ـر ابتّباع ـه فيـه،
الكتاب ،وكذلك ّ
كل ما أجـمع عليه الـمسلمون ،فإنّه
والـمؤمنون مـجمعون على ذلك .وكذلك ّ
ال يك ـون ّنال ًّ
حقا ،مواف ًقا لما فـي الكتاب ،والسنّة؛ لكن الـمسلمون يتل ّقون
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دينهم ،كلّه ،عن الرسول ،و ّأما الرسول ،فينزل عليه وحي القرآن ،ووحي آخر،
هو احلكمة.)1(»...
أيضا« :أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وأويل األمر
وقال ابن تيميّة ً
فدل هذا على أ ّن
نرده نىل هللا والرسولّ ،
منّا ،وأمر  -نن تنازعنا يف شيء  -أن ّ
يردوه نىل هللا والرسول ،واملعلق
كل ما تنازع املؤمنون فيه من شيء ،فعليهم أن ّ
ّ
فدل ذلك على ّأهنم نذا مل يتنازعوا مل يكن هذا
ابلشرط ،يعدم عند عدم الشرطّ ،
األمر اثبتًا؛ وكذلك نّا يكون أل ّهنم نذا مل يتنازعوا كانوا على هدى وطاعة هلل
ورسوله ،فال حيتاجوا حينئذ أن يؤمروا مبا هم فاعلون ،من طاعة هللا والرسول.
ودل ذلك على أ ّهنم نذا مل يتنازعوا ،بل اجتمعوا ،فإ ّهنم ال جيتمعون على ضاللة،
ّ
الرد نىل هللا
ولو كانوا قد جيتمعون على ضاللة ،لكانوا حينئذ أوىل بوجوب ّ
مطيعا هلل والرسول .فإذا
والرسول ،منهم نذا تنازعوا ،فقد يكون أحد الفريقني ً
ابلرد نىل هللا والرسول ،لريجع نىل ذلك فريق منهم،
كانوا مأمورين يف هذا احلال ّ
خرج عن ذلك ،فألن يؤمروا بذلك نذا ق ّدر خروجهم كلّهم عنه بطريق األوىل،
أيضا ،فقد قال هلم﴿ :و ْاعتصموا حبْبل اَّلل لم ًيعا وال تـفرقوا واذْكروا
واألحرى ً
صب ْحت ْم بن ْعمته ن ْخوا ًان
ن ْعمت اَّلل علْيك ْم ن ْذ كْنـت ْم أ ْعداءً فألف بـ ْني قـلوبك ْم فأ ْ
()2
التفرق
.
وكْنـت ْم على شفا ح ْفرة من النار فأنْـقذك ْم مْنـها﴾
فلما هناهم عن ُّ
ّ
دل ذلك على ّأهنم ال جيتمعون على ابطل؛ نذ لو اجتمعوا على ابطل،
مطل ًقاّ ،
لتفرقهم؛ وبني أنّه ألّف بني قلوهبم ،فأصبحوا بنعمته
احلق
املتضمن ُّ
لوجب اتّباع ّ
ّ
صره وابلْم ْؤمنني .وألف بـ ْني قـلوهب ْم ل ْو
نخو ًاان ،كما قال﴿ :هو الذي أيدك بن ْ
( )1جمموعة الفتاوى.94/8 :
( )2آل عمران.149 :
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أنْـف ْقت ما يف ْاأل ْرض لم ًيعا ما أل ْفت بـ ْني قـلوهب ْم ولكن اَّلل ألف بـْيـنـه ْم﴾(،)1
فإذا كانت قلوهبم متألّفة ،غري خمتلفة ،على أمر من األمور ،كان ذلك من متام
اجتماعا على ابطل؛ أل ّن
نعمة هللا عليهم؛ وممّا من به عليهم ،فلم يكن ذلك
ً
هللا تعاىل أعلم جبميع األمور»(.)2
الشاطيب« :من العلم ما هو من صلب العلم ،ومنه ما هو ملح
وقال
ّ
العلم ،ال من صلبه ،ومنه ما ليس من صلبه وال ملحه؛ فهذه ةالةة أقسام.
األول :هو األصل واملعتمد ،والذي عليه مدار الطلب ،ونليه تنتهي
القسم ّ
قطعي ،والشريعة
مقاصد الراسخني ،وذلك ما كان قطعيًّا ،أو ر ً
اجعا نىل أصل ّ
احملمديّة منزلة على هذا الوجه ،ولذلك كانت حمفوظة يف أصوهلا
املباركة ّ
()9
ألهنا
وفروعها؛ كما قال تعاىل﴿ :نان ْحنن نـزلْنا ال ّذ ْكر ونان له حلافظون﴾ ؛ ّ
ترجع نىل حفظ املقاصد اليت هبا يكون صالح الدارين ،وهي :الضرورّايت،
تمم ألطرافها ،وهي أصول
مكمل هلا ،وم ّ
واحلاجيّات ،والتحسينات ،وما هو ّ
القطعي على اعتبارها ،وسائر الفروع مستندة نليها؛
الشريعة ،وقد قام الربهان
ّ
فال نشكال يف ّأهنا علم أصيل ،راسخ األساس ،اثبت األركان»(.)1
واالعتصام هبذه احلقائق اإلسالميّة القطعيّة حي ّقق ةالث منافع:
ةبوات قطعيًّا،
املنفعة األوىل -التأصيل :احلقائق اإلسالميّة املتّـفق على ةبوهتاً ،
ابلقطع الـمطلق ،هي األصول اليت جيب أن حيتكم نليها احمل ّققون ،عند التحقيق،
( )1األنفال.69-62 :
( )2جمموعة الفتاوى.91/13 :
( )9احلجر.3 :
( )1املوافقات.145-148/1 :
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أصال من األصول اإلسالميّة القطعيّة ،خمالفة قطعيّة،
فكل رأي
أتليفي خيالف ً
ّ
ّ
متسك به بعض املؤلّفني املنسوبني نىل اإلسالم.
يع ّد ر ًأاي ً
ابطال ،ونن ّ
أي ّقوة أخرى ،معارضة لـها؛
وقوة (القطعيّات اإلسالميّة) ال تعادلـها ُّ
ّ
ولذلك تكون (القطعيّات اإلسالميّة) ميز ًاان دقي ًقا ،توزن به آراء الـمختلفني.

طرائق التحقيق:
كبريا ،على التأصيل ،هي:
وللتحقيق ةالث طرائق ،تعتمد
ً
اعتمادا ً

صعودا،
التأليفي
 -1الطريقة الصاعدة :يف هذه الطريقة ننطلق من الرأي
ً
ّ
فننظر يف نتائجه ،فإذا ّأدى هذا الرأي نىل نتيجة ،ختالف أحد األصول القطعيّة،
قطعا.
كل ما ّ
يؤدي نىل الباطل :ابطل ً
حكمنا عليه ابلبطالن؛ أل ّن ّ
زوال ،فننظر يف
 -2الطريقة النازلة :يف هذه الطريقة ننطلق من الرأي
التأليفي ن ً
ّ

مق ّدماته ،فإذا استند هذا الرأي نىل مق ّدمة ،ختالف أحد األصول القطعيّة،
قطعا.
كل ما يستند نىل الباطل :ابطل ً
حكمنا عليه ابلبطالن؛ أل ّن ّ
التأليفي ،واألصول
 -3الطريقة املوازنة :يف هذه الطريقة نوازن بني الرأي
ّ
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
املتعصبني ،ممّن ينتسبون
ّأمة املتّقني أن يكشفوا عن أابطيل املعطّلني ،واملغالني ،و ّ
نىل اإلسالم ،وهم خيالفون بعض أصوله القطعيّة ،صراحة.
ـمتعصبون :مـا ه ــو
فبعض مــا يســتمسك به الـمعطّلون ،والـمغالون ،وال ّ
احلق أدَن نصيب؛ فإن زعم أصحاهبا ّأهنا حقائق ،فهي
ّنال أابطيل ،ليس هلا من ّ
من قبيل احلقائق الباطلة ،وليست من قبيل احلقائق الصادقة.
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والفرق بني احلقيقة الباطلة ،واحلقيقة الصادقة :أ ّن احلقيقة الباطلة هي
الفكرة اليت يزعم أصحاهبا ّأهنا حقيقة ،ولكنّها يف الواقع فكرة ابطلة؛ خبال
كل املطابقة ،فهي حقيقة صادقة ،ونن
احلقيقة الصادقةّ ،
فإهنا مطابقة للواقعّ ،
احلق.
غفل عنها الغافلون ،أو تغافل عنها املتغافلون؛ فزعموا ّأهنا خال
ّ
وااجمع بني املتناقضني يف تسمية (احلقيقة الباطلة) مراد به ُّ
التهكم ،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 ألمعون.
فالباطل يبقى ً
والتحقيق  -بطرائقه الثالث ،القائمة على التأصيل  -هو السبيل القومي؛
للفصل بني احلقيقة الصادقة ،واحلقيقة الباطلة.
املنفعة الثانية -التطبيق :احلقائق اإلسالميّة الثابتة ةبو ًات قطعيًّا ،ابلقطع املطلق:
هي املصدر األصفى للتطبيقات اإلسالميّة :العقديّة ،والعمليّة ،واخللقيّة.
وعناية الـمتّقني ابلتطبيقات االتّفاقيّة كبرية جدًّا ،خبال سائر الـمنسوبني
للتزود من التقوى،
األولّ ،
نىل اإلسالم؛ أل ّن التطبيقات االتّفاقيّة هي الـمصدر ّ
والتقوى 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 ّ
واإليان بوجوب العمل ابألحكام الثابتة ةبو ًات قطعيًّا ،ابلقرآن ،والسنّة.
العملي الصحيح املوافق لألحكام الشرعيّة
 -2العمل الصاحل :وهو التطبيق
ّ
الثابتة ،ةبو ًات قطعيًّا ،ابلقرآن ،والسنّة.
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بكل حكم من األحكام اإلسالميّة القطعيّة؛ ليزدادوا
فاملتّقون ينتفعون ّ
نسالما مع نسالمهم؛ فيزدادوا تقوى مع تقواهم.
ً
نياان مع نياهنم ،ويزدادوا ً
املتعصبني
ّأما غري الـمتّقني ،من املك ّذبني واملنافقني واملعطّلني واملغالني و ّ
واملفسدين ،فليسوا كذلك.
كل البعد ،عن أصول اإليان الكربى ،وعن األعمال
فاملك ّذبون بعيدون ّ
الصاحلات؛ فيقتلون ،ويزنون ،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.
واملعطّلون قد عطّلوا بعض األحكام الشرعيّة الثابتة ،ةبو ًات قطعيًّا ،فأابحوا
التربج
البغاء ،مع أ ّن حترمي الزَن من أوضح الواضحات اإلسالميّة؛ وأابحوا ُّ
التعري مع أ ّن وجوب سرت املرأة اثبت ابألدلّة القرآنيّة القطعيّة؛ وأابحوا أكل
و ّ
كل الوضوح.
الراب مع أ ّن نصوص حتريه يف القرآن الكرمي واضحةّ ،
الغلو واملغاالة -
واملغالون يعنون عناية كبرية ،بتطبيقاهتم القائمة على ّ
العقديّة منها ،والعمليّة  -أكثر من عنايتهم ابلتطبيقات االتّفاقيّة.
متعصبون يعنون ،آبرائهم التأليفيّة االختالفيّة ،أكث ـ ـر مـ ـن عنايتهم،
والـ ّ
ابلتطبيقات االتّفاقيّة ،فكأ ّن الواجب على الـمنتسب 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 قــد أهـملوا (التطبيقات اإلسالميّة)ّ ،
احملظورات ،وهم يعلمونّ ،أهنا حمظورة حمرمة ،متّبعني أهواءهم القذرة.
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ةبوات قطعيًّا:
املنفعة الثالثة -التقريب :ن ّن احلقائق اإلسالميّة االتّفاقيّة ،الثابتة ً
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.
ةبوات قطعيًّا؛ واالجتماع يف
فاالجتماع يف أصول اإليان الكربى ،الثابتة ً
ةبوات قطعيًّا ،كإقامة الصالة ،وصيام رمضان،
الكثري من الفروع العمليّة ،الثابتة ً
احلج والعمرة ،وااجهاد يف سبيل هللا ،وأحكام البيع واملواريث
ونيتاء الزكاة ،وأداء ّ
والنكاح والطالق ،وجتنُّب احملرمات من ااجرائم والفواحش واملعاصي؛ واالجتماع
يف الكثري من الفروع اخللقيّة ،الثابتة ةبو ًات قطعيًّا ،كالتحلّي ابلصدق والعدل
واإلحسان واألمانة والتواضع ،والتخلّي عن الك ـذب والظلـم واإلس ـ ـاءة والـخيانـة
فتقرب بينهم.
و ّ
كل هذه األمور :حبال قويّة ،يستمسك هبا الـمتّقونّ ،
التكرب؛ ّ
وتؤدي
قال سيّد قطبّ « :نهنما ركيزاتن تقوم عليهما ااجماعة املسلمةّ ،
الشاق العظيم .فإذا اهنارت واحدة منهما ،لـم تكن هناك لماعة
هبما دورها
ّ
تؤديه :ركيزة اإليان والتقوى ّأوًال ..التقوى
مسلمة ،ولـم يكن هنالك دور هلا ّ
حبق هللا ااجليل ..التقوى الدائمة اليقظة اليت ال تغفل ،وال تفرت
اليت تبلغ أن تويف ّ
حت يبلغ الكتاب أجله﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا اتـقوا
حلظة من حلظات العمرّ ،
()1
حق له أن يـتّقى .وهي هكذا  -بدون
ـ
ي
كما
،
هللا
ا
و
ق
ت
ا
.
اَّلل حق تـقاته﴾
ّ
ّ
يتصورها ،وكما يطيقها .وكلّما
تـحديد  -تدع القلب ً
جمتهدا يف بلوغها ،كما ّ
تكشفت له آفاق ،وج ّدت له أشواق .وكلّما
أوغل القلب يف هذا الطريقّ ،
اقرتب بتقواه من هللا ،تي ّقظ شوقه ،نلـى مقام أرفع ،مـ ّما بلغ ،ونلـى مرتبة وراء ما
( )1آل عمران.142 :
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ارتقى؛ وتطلّع نىل الـمقام الذي يستيقظ فيه قلبه ،فال ينام! ﴿وال متوتن نال وأنْـت ْم
م ْسلمون﴾( .)1واملوت غيب ،ال يدري ننسان :مت يدركه .فمن أراد ّأال يوت
كل حلظة
مسلما ،فسبيله أن يكون منذ اللحظة
ّنال
ً
ً
مسلما ،وأن يكون يف ّ
مسلما .وذكر اإلسالم بعد التقوى يشي مبعناه الواسع" :االستسالم"..
ً
احتكاما نىل كتابه .وهو املعىن الذي
االستسالم هلل ،طاعة له ،واتّ ً
باعا ملنهجه ،و ً
كل موضع منها ،على حنو ما أسلفنا .هذه هي الركيزة
تّ
قرره السورة كلّها ،يف ّ
وتؤدي دورها .نذ ننّه
األوىل اليت تقوم عليها ااجماعة املسلمة؛ لتح ّقق وجودهاّ ،
جتم ًعا جاهليًّا .وال يكون هناك منهج هلل،
جتمع ُّ
كل ُّ
بدون هذه الركيزة ،يكون ّ
تتجمع عليه ّأمة ،نّا تكون هناك مناهج جاهليّة .وال تكون هناك قيادة راشدة،
ّ
فأما الركيزة الثانية ،فهي ركيزة
يف األرض للبشريّة ،نّا تكون القيادة للجاهليّةّ .
األخ ّوة ..األخ ّوة يف هللا ،على منهج هللا ،لتحقيق منهج هللا﴿ :و ْاعتصموا حبْبل
اَّلل لم ًيعا وال تـفرقوا واذْكروا ن ْعمت اَّلل علْيك ْم ن ْذ كْنـت ْم أ ْعداءً فألف بـ ْني قـلوبك ْم
صب ْحت ْم بن ْعمته ن ْخوا ًان وكْنـت ْم على شفا ح ْفرة من النار فأنْـقذك ْم مْنـها كذلك
فأ ْ
يـبـ ّني اَّلل لك ْم آايته لعلك ْم تـ ْهتدون﴾( .)2فهي أخ ّوة نذن تنبثق من التقوى،
واإلسالم ،من الركيزة األوىل ،أساسها االعتصام حببل هللا  -أي :عهده ،وهنجه،
أي هد آخر،
جمرد ُّ
أي ُّ
تصور آخر ،وال على ّ
جتمع على ّ
ودينه ،وليست ّ
وال بواسطة حبل آخر ،من حبال الـجاهليّة الكثرية! ﴿و ْاعتصموا حبْبل اَّلل لم ًيعا
وال تـفرقوا﴾ ..هذه األخ ّوة  -املعتصمة حببل هللا  -نعمة ،يـمتـ ُّن هللا هبا ،على
دائما.
ااجماعة املسلمة األوىل .وهي نعمة ،يهبها هللا ،لمن يـحبُّهم ،من عبادهً ،
( )1آل عمران.142 :
( )2آل عمران.149 :
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وهو هنا يذ ّكرهم هذه النعمة .يذ ّكرهم :كيف كانوا فـي ااجاهليّة أعداء ،وما كان
أعدى ،من األوس والـخزرج ،فـي الـمدينة أح ٌد .وهـما الـحيّان العربيّان ،فـي
يثرب .يـجاورهـما اليهود ،الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة ،وينفخون فـي
لميعا .ومن ةـ ّم تـجد يهود مـجالـها الصالـح،
انرهاّ ،
حت أتكل روابط احليّنيً ،
الذي ال تعمل ّنال فيه ،وال تعيش ّنال معه .فألف هللا ،بني قلوب احليّني ،من
العرب ،ابإلسالم ..وما كان ّنال اإلسالم وحده ،يـجمع هذه القلوب املتنافرة.
وما كان ّنال حبل هللا الذي يعتصم به ااجميع ،فيصبحون بنعمة هللا نخو ًاان .وما
يكن أن جيمع القلوب ّنال أخ ّوة يف هللا ،تصغر نىل جانبها األحقاد التارخييّة،
الصف،
ويتجمع
والثارات القبليّة ،واألطماع الشخصيّة ،والراايت العنصريّة،
ُّ
ّ
تـحت لواء هللا الكبري املتعال﴿ ..واذْكروا ن ْعمت اَّلل علْيك ْم ن ْذ كْنـت ْم أ ْعداءً
صب ْحت ْم بن ْعمته ن ْخوا ًان﴾ .ويذ ّكرهم كذلك نعمته عليهم ،يف
فألف بـ ْني قـلوبك ْم فأ ْ
ننقاذهم من النار ،اليت كانوا على وشك أن يقعوا فيها ،ننقاذهم من النار
هبدايتهم ،نلـى االعتصام بـحبل هللا :الركيزة األوىل ،وابلتأليف بني قلوهبم،
فأصبحوا بنعمة هللا نخوا ًان :الركيزة الثانية»(.)1

( )1يف ظالل القرآن.119-112/1 :
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الـمخرج الثاني
االقتصار
هو أن يقتصر املتّقون ،يف مقام املباحث التأليفيّة االختالفيّة ،على
ما يكون ذا مثار عمليّة؛ فإذا وجدوا اختالفًا ،يف بعض املباحث التأليفيّة ،وجب
ُّ
التحقق من الثمار الـمجنيّة منها ،قبل الدخول فيها.

فإذا كانت الثمار اجملنيّة  -من املباحث االختالفيّة  -نظريّة خالصة،
أي مثرة عمليّة؛ فإ ّن الواجب عليهم اإلعراض عن اخلوض فيها؛
ليس من ورائها ّ
االختاليف هي الوصول نىل احلقيقة املثمرة ،اليت من شأهنا
أل ّن الغاية من البحث
ّ
أن تدعو اإلنسان نىل العمل الصاحل.
مثال ،من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!!
فما الفائدة العمليّة اجملنيّةً ،
املفسرين ،وغريهم ،يف االفرتاضات ،واالحتماالت،
وما الداعي نىل خوض ّ
أي مثرة عمليّة؟! فلو كانت
واالستدالالت؛ واحلال أ ّن معرفة العدد لن تثمر ّ
تلك املعرفة مثمرة ،لـنص القرآن الكرمي على عددهم ،صراحة.
قال سيّد قطب« :فهذا الـجدل  -حول عدد الفتية  -ال طائل وراءه.
وننّه ليستوي أن يكونوا 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.
يوج ـ ـه الق ـ ـرآن
والعب ـرة فـي أم ـرهم حـاصلة ابلقليـل ،وابلكثيـر .لـذلـك ّ
الرسـ ـول  ،نلـى تـرك الـجدل ،فـي هذه القضيّة ،ونلـى عدم استفتاء أحد من
مشيًا مع منهج اإلسالم ،فـي صيانة الطاقة العقليّة،
الـمتجادلني ،فـي شأنـهم؛ تـ ّ
أن تبدد فـي غيـر مـ ـا يـفي ـد ،وفـي ّأال يقفـ ـو الـمسلـم م ـا ليـس لـه بـه علـم وةيـق.
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وهـذا الـح ـادث  -الذي 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 :لـم يكن يتبع املنهج
التحليلي ،فلم ّ
ّ
ّ
القصة ،ولـم يتح ّدث عن
احلديث عن زمان أو مكان أو أبطال أو تفصيالت ّ
كل حادةة ،أو جزئيّة ،أو فرعيّة فيها ،ولـم يستطرد نىل تكميالت ،وحتليالت،
ّ
وتفصيالت ،يف أحداةها ،وحركات أبطاهلا ،وخلفيّات مشاهدها ..لـم يفعل
القرآن شيئًا من هذا؛ ألنّه لـم يستهد  -من قصصه هذه  -التفصيالت،
التصورات،
والتحليالت ،نّا هد نىل عرض احلقائق ،وتقرير القيم و ّ
واستخالص العرب والدروس ،والتوجيه نىل الدالالت ،واالنتفاع 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 ألمل القرآن ،أو تبيني ما أهبم فيه ،أو
عما أغفل»(.)2
احلديث ّ
أيضا« :وعلى هدي هذا املفتاح يف التعامل مع
وقال صالح
اخلالدي ً
ّ
وخباصة حديثه عن قصص السابقني ،فإنّنا ندعو قارئ القرآن أن
القرآن،
ّ
( )1يف ظالل القرآن.2269/1 :
( )2مفاتيح للتعامل مع القرآن.39 :
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كل اإلسرائيليّات ،واخلرافات ،واألساطري ،اليت وردت عنها ،واليت مأل
يتجاوز ّ
كثريا من أنوار القرآن ،يف أكوام
مفسرون ودارسون كتاابهتم ،فحجبوا بذلك ً
هبا ّ
ينزه القرآن عن اإلسرائيليّات كلّها ،و ّأال جياوز
من ذلك الركام .ال ب ّد للقارئ أن ّ
صح من حديث رسول هللا  ،يف ذلك ،و ّأال يقبل
نصوص القرآن ،وما ّ
استدل به،
يبني دليله الذي
ّ
أي قول آخر ،بعد ذلك ،مهما كان قائله ،نذا لـم ّ
ّ
ومصدره الذي أخذ عنه ..نذا فعل القارئ ذلك ،فكم سيسقط ،ويلغي
صفحات ،من تفاسري سابقة؟ ويلغي كتبًا ،وحكاايت أسطوريّة؟ ويكون يف
منأى ومأمن عن أن خيبط يف تيه اخلرافات ،ألنّه مهتد أبنوار القرآن ..ال أجد
ألهنا ما تركت
ما يدعوين نىل التمثيل بنماذج لإلسرائيليّات ،يف قصص القرآنّ ،
أي قارئ يف التفاسري السابقة سيقف على ركام ةقيل منها.
منها واحدة ،و ّ
سيجد هذا نذا قرأ عن بقرة بين نسرائيل ،يف البقرة ،وعن والدة عيسى  ،يف
آل عمران ،وعن رفعه ،يف سورة النساء ،وعن مائدة النصارى ،يف املائدة ،وعن
نبراهيم  ،مع قومه ،يف األنعام ،وعن موسى  ،مع فرعون ومع
بين نسرائيل ،يف األعرا  ..وغري ذلك .وممّا 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 نبيّنها ،وأن حن ّدد
تلك األمساء؛ ألنّنا لـم نشهدها ،وأل ّن الرواايت عن أهل الكتاب فيها مطعون
لتطرق التحريف والكذب نليها ،وغلبته عليها .موقف
فيها ،ومردودة علميًّاُّ ،
القارئ منها أن ينظر يف القرآن ،فإذا وجد ما أهبم يف موضع ،مبيـنًا يف موطن
صح من حديث
آخر ،أخذه ،فإن لـم جيده مبيـنًا ،يف القرآنّ ،
توجه نىل ما ّ
رسول هللا  ،فإذا ب ّني هناك ،أخذه ..وال جيوز أن يبحث يف غري هذين
الـمصدرين اليقينيّني ،فليرتكه بعد ذلك ،على نبـهامه ،وليسعه ما وسع
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رسول هللا  ،وأصحابه ،يف موقفهم منه ..فإن لـم يفعل ذلك ،قال
على هللا ،بدون علم ،واتّبع من ليس عنده علم .وأشغل نفسه ،فيما ال خري فيه،
النص القرآينّ ،وأقبل على موانع وحجب ،حتجب عنه نور
جو ّ
وخرج عن ّ
القرآن ..وخالف 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 نوح  ،وأمساء وأصنا طيور نبراهيم  ،ونوع عصا
موسى  ،وأمساء أهل الكهف وكلبهم ،والثمن الذي بيع به يوسف ،
واسم احلاكم الذي حاج نبراهيم يف ربّه ،واسم الذي مر على قرية ،وهي خاوية
على عروشها ،واسم الذي عنده علم من الكتاب ،عند سليمان  ..وغري
ذلك»(.)1
واالقتصار على املباحث ذات الثمار العمليّة حي ّقق ةالث منافع:

فبدال من
املنفعة األوىل -التوفري :مبعىن توفري الوقت وااجهد ،ملا هو أوىل؛ ً
خيصصوا
انشغال الـمتّقني ،ابالختالفات النظريّة ،غري الـمثمرة ،جيب عليهم أن ّ
جهودهم الـمبذولة ،ويستثمروا أوقاهتم؛ لطاعة هللا .
ن ّن ساعة يقضيها العبد  -يف طاعة هللا  - خري من ألف ساعة،
أي عمل صاحل.
يقضيها اإلنسان ،يف اختالفات نظريّة خالصة ،ال تثمر ّ

تستحق البحث،
املنفعة الثانية -التقليل :مبعىن تقليل املسائل االختالفيّة ،اليت
ّ
فإذا كانت املسائل االختالفيّة ،ابآلال  ،فإ ّن املتّقني سيصرفون أنظارهم عن
تقل املسائل االختالفيّة ،فتكون ابلعشرات.
كل مسألة نظريّة خالصة ،وبذلك ّ
ّ

( )1مفاتيح للتعامل مع القرآن.36-39 :
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املنفعة الثالثة -التقريب :ابالقتصار على الـمسائل ،ذات الثمار العمليّة،
فرق بينهم ،وبتخلُّصهم منها،
سيتخلّص الـمتّقون من آال املسائل ،اليت ت ّ
سهال،
سيكون بعضهم أقرب نىل بعض ،من ذي قبل ،فيكون التقريب بينهم ً
بعد أن كان صعبًا.
كل مسألة ال ينبين عليها عمل؛ فاخلوض فيها خوض
قال
الشاطيبّ « :
ّ
شرعي ،وأعين ابلعمل :عمل القلب ،وعمل
يدل على استحسانه دليل
فيما لـم ّ
ّ
شرعا»(.)1
الـجوارح ،من حيث هو مطلوب ً
أيضا« :وقد كان مالك بن أنس يكره الكالم فيما ليس
وقال
الشاطيب ً
ّ
عمن تق ّدم .وبيان عدم االستحسان فيه من أوجه
حتته عمل ،وحيكي كراهيته ّ
عما يعين من أمر التكليف الذي ط ّوقه املكلف ،مبا ال
متع ّددة ،منها :ننّه شغل ّ
يعين ،نذ ال ينبين على ذلك فائدة؛ ال يف الدنيا ،وال يف اآلخرةّ .أما يف اآلخرة؛
عما أمر به أو هني عنه .و ّأما يف الدنيا؛ فإ ّن علمه مبا علم من ذلك
فإنّه يسأل ّ
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 الدنيا؛
فمن شرط كوهنا فائدة شهادة الشرع هلا بذلك ،وكم من ل ّذة وفائدة يع ّدها
اإلنسان كذلك ،وليست يف أحكام الشرعّ ،نال على الض ّد؛ كالزَن ،وشرب
اخلمر ،وسائر وجوه الفسق ،واملعاصي اليت يتعلّق هبا غرض عاجل ،فإذن قطع
الزمان  -فيما ال جيين ةـمرة ،يف الدارين ،مع تعطيل ما جيين الثمرة  -من فعل
ما ال ينبغي»(.)2
( )1املوافقات.19/1 :
( )2املوافقات.99/1 :
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شرعا هو ما ينبين عليه
وقال
الشاطيب ً
أيضا« :لـ ّما ةبت أ ّن العلم املعترب ً
ّ
منحصرا فيما دلّت عليه األدلّة الشرعيّة .فما اقتضته؛ فهو
عمل؛ صار ذلك
ً
العلم الذي طلب من املكلف أن يعلمه ،يف ااجملة .وهذا ظاهر؛ غري أ ّن الشأن
نّا هو يف حصر األدلّة الشرعيّة ،فإذا احنصرت؛ احنصرت مدارك العلم
الشرعي»(.)1
ّ
أيضا« :ومنها أ ّن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال
وقال
الشاطيب ً
ّ
العبد يف الدنيا واآلخرة على أتـ ّم الوجوه وأكملها ،فما خرج عن ذلك قد يظ ّن
عامة املشتغلني
أنّه على خال ذلك ،وهو مشاهد يف التجربة العاديّة؛ فإ ّن ّ
ابلعلوم اليت ال تتعلّق هبا مثرة تكليفيّة تدخل عليهم فيها الفتنة واخلروج عن
املؤدي نىل التقاطع والتدابر
الصراط املستقيم ،ويثور بينهم اخلال والنزاع ّ
شيعا ،ونذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنّة ،ولـم يكن أصل
التعصبّ ،
و ّ
تفرقوا ً
حت ّ
التفرقّ ،نال هبذا السبب ،حيث تركوا االقتصار من العلم على ما يعين ،وخرجوا
ُّ
نىل ما ال يعين؛ فذلك فتنة على املتعلّم والعالـم ،ونعراض الشارع  -مع حصول
السؤال  -عن ااجواب من أوضح األدلّة ،على أ ّن اتّباع مثله من العلم فتنة،
أو تعطيل للزمان ،يف غري حتصيل»(.)2
يوضحه أمران :أحدمها -أب ّن السلف
وقال
أيضا« :والذي ّ
الشاطيب ً
ّ
الصاحل من الصحابة والتابعني لـم خيوضوا فـي هذه األشياء ،اليت ليس تـحتها
عمل ،مع أ ّهنم كانوا أعلم مبعىن العلم املطلوب.)9(»...
( )1املوافقات.198/1 :
( )2املوافقات.91-99/1 :
( )9املوافقات.99/1 :
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شرعي ،فطلب الشارع له نّا يكون من
كل علم
وقال
الشاطيب ً
أيضاّ « :
ّ
ّ
حيث هو وسيلة نىل التعبُّد به ،هلل تعاىل ،ال من جهة أخرى ،فإن ظهر فيه
األول ،والدليل على ذلك
اعتبار جهة أخرى؛ فبالتبع والقصد الثاين ،ال ابلقصد ّ
عمال؛ فليس يف
كل علم ،ال يفيد ً
أمور :أحدها -ما تق ّدم يف املسألة قبل ،أ ّن ّ
يدل على استحسانه ،ولو كان له غاية أخرى شرعيّة؛ لكان
الشرع ما ّ
األولون من الصحابة
شرعا ،ولو كان مستحسنًا ً
مستحسنًا ً
شرعا؛ لبحث عنه ّ
والتابعني ،وذلك غري موجود ،فما يلزم عنه كذلك .والثاين -ن ّن الشرع نّا جاء
ابلتعبُّد ،وهو املقصود من بعثة األنبياء  ...،والثالث -ما جاء من األدلّة
ونال؛ فالعلم عاريّة ،وغري منتفع به...
الدالّة على أ ّن روح العلم هو العملّ ،
كل ذلك حي ّقق أ ّن العلم وسيلة من
واألدلّة على هذا املعىن أكثر من أن حتصى ،و ّ
مقصودا لنفسه ،من حيث النظر
الشرعي ،ونّا هو وسيلة نىل
الوسائل ،ليس
ً
ّ
كل ما ورد يف فضل العلم؛ فإّا هو اثبت للعلم من جهة ما هو
العمل ،و ّ
مكلف ابلعمل به.)1(»...
وقال
أيضا« :فإذا ةبت هذا؛ فالصواب أ ّن ما ال ينبين عليه
الشاطيب ً
ّ
عمل :غري مطلوب يف الشرع»(.)2
شرعي :ليس مبطلوب،
كل علم
وقال
الشاطيب ً
أيضا« :فاحلاصل أ ّن ّ
ّ
ّ
ّنال من جهة ما يـتوسل به نليه ،وهو العمل»(.)9
ومن أبرز الـمسائل النظريّة اخلالصة ،اليت اختلفوا فيها:
( )1املوافقات.59-89/1 :
( )2املوافقات.66/1 :
( )9املوافقات.59/1 :
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 -1مسألة (زايدة الصفات):
أي مثرة عمليّة ،وهي
هي مسألة عقديّة نظريّة خالصة ،ليس من ورائها ّ
العامة
العامة حقيقة املراد منها؛ و ّ
من الـمسائل الدقيقة ،اليت ال يكن أن يفقه ّ
كل زمان ومكان.
هم جـمهور املنسوبني نىل اإلسالم ،يف ّ
العامة الـخوض،
ومن أوجب الواجبات  -على الـمؤلّفني  -أن يـجنّبوا ّ
فـي الـمسائل االختالفيّة ،قدر الـمستطاع ،وال سيّما الـمسائل الدقيقة ،اليت
تـحار فيها عقول الـمؤلّفني أنفسهم!!!
تنفك عن الصفات
قال ابن تيميّة« :والتحقيق أ ّن الذات املوصوفة ال ّ
حي
ً
أصال ،وال يكن وجود ذات خالية عن الصفات .فدعوى امل ّدعي وجود ّ
عليم قدير بصري ،بال حياة وال علم وال قدرة؛ كدعوى قدرة وعلم وحياة،
قديرا ،بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه
ال يكون املوصو هبا حيًّا ً
عليما ً
لكن ااجهميّة
عري عن لميع الصفات :ممتنع يف صريح العقل .و ّ
قدمي أو حمدثّ ،
املعتزلة وغيـرهم؛ ل ّـمـا أةبتوا ذا ًات مـجـردة عن الصفات ،صار مناظرهم يقول :أان
جرد
أةبت الصفات ،زائدة على ما أةبتموه من الذات؛ أي :ال أقتصر على مـ ّ
نةبات ذات بال صفات .ولـم يعن بذلك أنّه يف اخلارج ذات اثبتة بنفسها؛
وال مع ذلك صفات ،هي زائدة على هذه الذات ،متميّزة عن الذات؛ وهلذا
الكراميّة؛
كان من الناس من يقول :الصفات غري الذات ،كما يقوله املعتزلة ،و ّ
الكراميّة تثبتها .ومنهم من يقول :الصفة ال هي املوصو ،
مثّ املعتزلة تنفيها ،و ّ
األشعري وغريه.
وال هي غريه؛ كما يقوله طوائف من الصفاتيّة ،كأيب احلسن
ّ
األئمة :ال نقول الصفة هي املوصو ؛ وال نقول:
ومنهم من يقول كما قالت ّ
هي غريه؛ أل ّان ال نقول :ال هي هو؛ وال هي غريه؛ فإ ّن لفظ الغري فيه نلمال،
قد يراد به املباين للشيء ،أو ما قارن أحدمها اآلخر؛ وما قاربه بوجود أو زمان
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أو مكان؛ ويراد ابلغريان( :)1ما جاز العلم أبحدمها مع عدم العلم ابآلخر .وعلى
األول ،فليست الصفة غري املوصو  ،وال بعض ااجملة غريها .وعلى الثاين،
ّ
األئمة من نطالق
فالصفة غري املوصو  ،وبعض ااجملة غريها .فامتنع السلف و ّ
نةباات؛ ملا يف ذلك من اإللمال والتلبيس؛ حيث
لفظ (الغري) على الصفة نفيًا أو ً
ااجهمي يقول :القرآن هو هللا ،أو غري هللا ،فتارة يعارضونه بعلمه،
صار
ّ
فيقولون :علم هللا هو هللا ،أو غريه؛ نن كان ممّن يثبت العلم؛ أو ال يكنه نفيه.
واترة حيلّون الشبهة ،ويثبتون خطأ اإلطالقني :النفي واإلةبات؛ ملا فيه من
التلبيس ،بل يستفصل السائل ،فيقال له :نن أردت ابلغري ما يباين املوصو ،
فالصفة ال تباينه؛ فليست غريه .ونن أردت ابلغري ما يكن فهم املوصو على
سبيل اإللمال؛ ونن لـم يكن هو ،فهو غري ،هبذا االعتبار»(.)2
أيضا« :ونذا قيل :هل صفاته زائدة على الذات ،أم ال؟
وقال ابن تيميّة ً
قيل :نن أريد ابلذات اجملردة ،اليت يقّر هبا نفاة الصفات ،فالصفات زائدة عليها،
ونن أريد ابلذات الذات املوجودة يف اخلارج ،فتلك ال تكون موجودةّ ،نال
بصفاهتا الالزمة .والصفات ليست زائدة على الذات املتّصفة ابلصفات ،ونن
جتردها عن الصفات»(.)9
كانت زائدة على الذات اليت يقدر ُّ
أئمة السنّة  -كأقمد وغريه  -على أ ّن
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وقد نص ّ
سمى أمسائه ،فال يقال :ن ّن علم هللا وقدرته زائدة عليه؛ لكن
صفاته داخلة يف م ّ
من أهل اإلةبات من قالّ :نهنا زائدة على الذات .وهذا نذا أريد به ّأهنا زائدة
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :ابلغريين) ،انظر :منهاج السنّة النبويّة.912/2 :
( )2جمموعة الفتاوى.214-243/9 :
( )9جمموعة الفتاوى.93/6 :
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قصروا يف
على ما أةبته أهل النفي من الذات اجملردة ،فهو صحيح؛ فإ ّن أولئك ّ
"الرب له صفات زائدة ،على ما علمتموه".
اإلةبات ،فزاد هذا عليهم ،وقالّ :
ونن أراد ّأهنا زائدة على الذات املوجودة ،يف نفس األمر ،فهو كالم متناقض؛
حت يقال :ن ّن الصفات زائدة عليها؛ بل
ألنّه ليس يف نفس األمر ذات جمردةّ ،
ذاات من الصفات ،وال يكن وجود
ال يكن وجود الذاتّ ،نال مبا به تصري ً
الصفاتّ ،نال مبا به تصري صفات من الذات ،فتخيُّل وجود أحدمها ،دون
ابطل»(.)1
اآلخر ،مثّ زايدة اآلخر عليه :ختيُّ ٌل ٌ
فإذا كان املؤلّفون ،واملتعلّمون  -من غري املؤلّفني  -قادرين ،على فهم
ابلصحة ،أو ابلبطالن؛ فال ريب يف
هذه النصوص ،وأمثاهلا ،مع احلكم عليها
ّ
العامة  -ال يكن أن يفهموا هذه النصوص ،كما جيب أن
أ ّن املقلّدين  -من ّ
تقليدا ملن يثقون هبم من املؤلّفني.
تفهم ،وال يكن أن حيكموا عليهاّ ،نال ً
عمال صاحلًا :هو
ففي مسألة (زايدة الصفات) :جند أ ّن الذي يـثمر ً
اإليان أب ّن هللا  مسيع بصري عليم؛ أل ّن املؤمن سيوقن أ ّن هللا يسمع كالمه،
ودافعا نىل
ويبصر فعاله ،ويعلم حاله؛ فيكون نيانه ر ً
ادعا عن فعل الـمنكراتً ،
فعل الـخريات.
فال يتوقّف العمل الصاحل ،على اعتقاد املؤمن أب ّن هللا مسيع بذاته،
مسعا؛ وال على اعتقاده أب ّن هللا بصري
سمى ً
أو مسيع بصفة زائدة على ذاته ،ت ّ
بصرا؛ وال على اعتقاده أب ّن هللا
بذاته ،أو بصري بصفة زائدة على ذاته ،ت ّ
سمى ً
علما!!!
عليم بذاته ،أو عليم بصفة زائدة على ذاته ،ت ّ
سمى ً
وليس الغرض من كالمي  -على هذه املسألة  -هو بيان وجه الصواب
( )1جمموعة الفتاوى.129/6 :
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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
عمال ،مع كوهنا من املسائل العويصة ،اليت حارت
النظريّة اخلالصة ،اليت ال تثمر ً
فيها عقول املؤلّفني.
فإذا كان املؤلّفون أنفسهم قد حاروا ،يف كثري من املسائل الدقيقة،
العامة على معرفة األدلّة،
واختلفوا فيها أش ّد االختال  -وهم أقدر من ّ
العامة ،على ما يعجز أكثرهم عن فهمه،
واستنباط اآلراء منها  -فكيف حنمل ّ
واالطّالع على أدلّته ،واالستنباط منها؟!!!
فأما أنت نن أردت أن تنتزع هذه احلسكة ،من
قال أبو حامد الغزالـ ّيّ « :
حتركه غواية احلسود ،وال تقيّده عماية
صدرك ،وصدر من هو يف حالك ،ممّن ال ّ
التقليد ،بل تعطّشه نىل االستبصار؛ حلزازة نشكال آاثرها( )1فكر ،وهيّجها نظر،
فخاطب نفسك وصاحبك ،وطالبه حب ّد الكفر؛ فإن زعم أ ّن ح ّد الكفر ما
املعتزيل ،أو مذهب
احلنبلي ،أو غريهم؛
األشعري ،أو مذهب
خيالف مذهب
ّ
ّ
ّ
فاعلم أنّه غري( )2بليد ،قد قيّده التقليد ،فهو أعمى من العميان ،فال تضيّع
حجة يف نفحامه ،مقابلة دعواه بدعوى خصومه ،نذ
إبصالحه الزمان ،وانهيك ّ
لعل
ال جيد  -بني نفسه ،وبني سائر الـمقلّدين الـمخالفني له  -فرقًاً ،
وفصال .و ّ
األشعري ،ويزعم أ ّن مـخالفته -
صاحبه يـميل  -من سائر الـمذاهب  -نلـى
ّ
ااجلي؛ فاسأله :من أين يـثبت له أن
فـي ك ـ ّل وْرد ،وصـ ْدر  -كـف ـ ـٌر ،من الكفر ّ
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :أاثرها).
( )2كذا يف املطبوع ،والصواب( :غـ ّـر).
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()1
حت قضى بكفر الباقالينّ ،نذ خالفه يف صفة البقاء
،
عليه
احلق وف ًقا
ّ
يكون ّ
ائدا على الذات؟ ولـم صار
َّّلل تعاىل ،وزعم أنّه ليس هو وص ًفا َّّلل تعاىل ،ز ً
األشعري مبخالفته الباقالينّ؟ ولـم
األشعري ،من
الباقالينّ أوىل ابلكفر ،مبخالفته
ّ
ّ
حق وف ًقا( ،)2على أحدمها ،دون الثانـي؟ أكان ذلك؛ ألجل السبق فـي
صار الـ ّ
حق للسابق عليه! أم
الزمان؟ فقد سبق األشعري غريه ،من الـمعتزلة؛ فليكن الـ ّ
فبأي ميزان ومكيال قدر درجات الفضل،
ألجل التفاوت يف الفضل والعلم؟ ّ
حت الح له أ ْن ال أفضل يف الوجود من متبوعه ومقلده؟ فإ ْن رخـص للباقالنـ ّي،
ّ
ابيسي،
فـي مـخالفته ،فلم حجـ ـر على غيـره؟ وما الفرق بني الباقالنـ ّي ،والكر ّ
و
القالنسي ،وغريهم؟ وما مدرك التخصيص هبذه الرخصة؟ ونن زعم أ ّن خال
ّ
تعسف بتكلفة( )9بعض
الباقالنـ ّي يرجع نىل لفظ ،ال حتقيق وراءه ،كما ّ
لميعا متوافقان ،على دوام الوجود ،واخلال  -يف أ ّن
ّ
اعما ّأهنما ً
املتعصبني ،ز ً
ذلك يرجع نىل الذات ،أو نىل وصف زائد عليه  -خال قريب ،ال يوجب
معتزيل ،فـي نفيه الصفات ،وهو معرت
التشديد؛ فما ابله يش ّدد القول على الـ ّ
اَّلل تعاىل عالـم ،حميط جبميع املعلومات ،قادر على لميع املمكنات؟ ونّا
أب ّن ّ
خيالف األشعري يف أنّه عالـم ،وقادر ابلذات ،أو بصفة زائدة ،فما الفرق بني
احلق  ،يف النظر ،يف
أي مطلب أج ـ ُّل ،وأخطر ،من صفات ّ
الـخالفني؟ و ّ
نفيها ،ونةباهتا؟ فإن قال :نّا أك ّفر املعتزيل؛ ألنّه يزعم أ ّن الذات الواحدة تصدر
منها فائدة العلم والقدرة واحلياة ،وهذه صفات خمتلفة ،ابحل ّد واحلقيقة ،واحلقائق

( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :وقْ ـ ًفا).
( )2كذا يف املطبوع ،والصواب( :وقْ ـ ًفا).
( )9كذا يف املطبوع ،والصواب( :بتكلُّفه).
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ابالحتاد ،أو تقوم مقامها الذات الواحدة؛ فما ابله
املختلفة تستحيل أن توصف ّ
اَّلل تعاىل،
ال يستبعد من
األشعري قوله :ن ّن الكالم صفة زائدة ،قائمة بذات ّ
ّ
أمر وهني وخرب واستخبار.
ومع كونه و ً
احدا هو توراة ونجنيل وزبور وقرآن ،وهو ٌ
يتطرق نليه التصديق والتكذيب،
وهذه حقائق خمتلفة ،كيف ال ،وح ّد اخلرب ما ّ
يتطرق نليها
يتطرق ذلك نىل األمر والنهي؛ فكيف تكون حقيقة واحدة ّ
وال ّ
يتطرق؛ فيجتمع النفي واإلةبات ،على شيء واحد.
التصديق والتكذيب ،وال ّ
فإن ختبّط يف جواب هذا ،أو عجز عن كشف الغطاء فيه ،فاعلم أنّه ليس من
أهل النظر ،ونّا هو مقلّد ،وشرط املقلّد أن يسكت ،ويسكت عنه؛ ألنّه قاصر
ونماما،
عن سلوك طريق احلجاج ،ولو كان ً
أهال له ،كان مستتب ًعا ،ال ً
اتبعاً ،
حاجة ،فذلك منه فضول ،واملشتغل به
مأموما .فإن خاض الـمقلّد فـي الـم ّ
ال ً
صار كضارب يف حديد ابرد ،وطالب لصالح الفاسد .وهل يصلح العطّار ما
أفسد الدهر؟! ولعلّك نن أنصفت ،علمت أ ّن من جعل احلق وق ًفا ،على واحد
من النُّظّار بعينه ،فهو نىل الكفر والتناقض أقربّ .أما الكفر؛ فألنّه نزله منزلة
النيب املعصوم ،من الزلل ،الذي ال يثبت اإليان ّنال مبوافقته ،وال يلزم الكفر ّنال
ّ
كل واحد من النُّظّار يوجب النظر ،وأن ال ترى
مبخالفته ،و ّأما التناقض ،فهو أ ّن ّ
أي فرق بني من يقول :قلّدنـي فـي
كل ما رأيته ّ
حجة ،و ّ
يف نظرك ّنال ما رأيت ،و ّ
لميعا؛ وهل هذا ّنال
جمرد مذهيب ،وبني من يقول :قلّدين فـي مذهيب ودليلي ً
التناقض»(.)1
لألمة ،ونن
وقال ابن تيميّة« :وال ريب أ ّن اخلطأ يف دقيق العلم مغفور ّ
األمة .ونذا كان
كان ذلك يف املسائل العلميّة؛ ولوال ذلك ،هللك أكثر فضالء ّ
ايل.296-299 :
( )1جمموعة رسائل اإلمام الغز ّ
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هللا يغفر ملن جهل حترمي اخلمر؛ لكونه نشأ أبرض جهل؛ مع كونه مل يطلب
العلم؛ فالفاضل اجملتهد يف طلب العلم ،حبسب ما أدركه يف زمانه ومكانه ،نذا
أحق أبن يتقبّل هللا
كان مقصوده متابعة الرسول  -حبسب نمكانه  -هو ّ
حسناته ،ويثيبه على اجتهاداته ،وال يؤاخذه مبا أخطأ.)1(»...
أيضا« :فإ ّن مسائل ال ّد ّق يف األصول ال يكاد يتّفق
وقال ابن تيميّة ً
عليها طائفة؛ نذ لو كان كذلك ،لما تنازع يف بعضها السلف ،من الصحابة،
والتابعني.)2(»...
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 نطاقًا من ذلك ،وهللا من ورائهم حميطّ .
ومدركاتك يف احلصر ،واتب ْع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك ،فهو
أحرص على سعادتك ،وأعلم مبا ينفعك؛ ألنّه من طور فوق ندراكك ،ومن
نطاق أوسع من نطاق عقلك .وليس ذلك بقادح يف العقل ومداركه ،بل العقل
ميزان صحيح ،فأحكامه يقينيّة ،ال كذب فيها .غري أنّك ال تطمع أن تزن به
كل ما وراء طوره؛
أمور التوحيد واآلخرة وحقيقة ّ
النبوة وحقائق الصفات اإلهليّة و ّ
طمع يف حمال .ومثال ذلك مثال رجل رأى امليزان الذي يوزن به
فإ ّن ذلك ٌ
الذهب ،فطمع أن يزن به ااجبال ،وهذا ال يدرك( )9على أ ّن امليزان يف أحكامه
حت يكون له أن
لكن العقل قد يقف عنده ،وال يتع ّدى طورهّ ،
غري صادق؛ ّ
( )1جمموعة الفتاوى.32/24 :
( )2جمموعة الفتاوى.96/6 :
يدل).
( )9يف املطبوع( :ال يدرك) ،والصواب( :ال يدلّك) ،أو (ال ّ
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ذرات الوجود احلاصل منه .وتفطّن يف هذا
حييط ّ
ذرة من ّ
ابَّلل وبصفاته؛ فإنّه ّ
الغلط ،ومن يق ّدم العقل على السمع ،يف أمثال هذه القضااي ،وقصور فهمه،
فلعل األسباب
احلق من ذلك ،ونذ ّ
تبني لك ّ
واضمحالل رأيه ،فقد ّ
تبني ذلكّ ،
نذا جتاوزت يف االرتقاء نطاق ندراكنا ووجودان ،خرجت عن أن تكون مدركة؛
فيضل العقل يف بيداء األوهام ،وحيار ،وينقطع»(.)1
ّ
الدواينّ« :واعلم أ ّن مسألة زايدة الصفات ،وعدم
وقال جالل الدين ّ
زايدهتا ،ليست من األصول ،اليت يتعلّق هبا تكفري أحد الطرفني.)2(»...
حممد عبده« :فالذي يوجبه علينا اإليان هو أن نعلم أنّه موجود،
وقال ّ
ي ،ح ّي ،عالـم ،مريد ،قادر ،منفرد يف وجوده ،ويف
أزيل ،أبد ّ
ال يشبه الكائناتّ ،
صفاته ،ويف صنع خلقه ،وأنّه متكلّم ،مسيع ،بصري ،وما يتبع ذلك من الصفات
اليت جاء الشرع إبطالق 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
فمما ال يـجوز
وتفرقت فيها الـمذاهبّ ،
الشؤون اليت اختلف عليها النظّارّ ،
الـخوض فيه ،نذ ال يـمكن لعقول البشر أن تصل نليه ،واالستدالل على شيء
ضعف يف العقل ،وتغر ٌير ابلشرع؛ أل ّن استعمال اللغة،
منه  -ابأللفاظ الواردة -
ٌ
ال ينحصر ،فـي الـحقيقة ،ولئن انـحصر فيها ،فوضع اللغة ال تراعى فيه
الوجودات بكنهها احلقيق ّي ،ونّا تلك مذاهب فلسفة ،نن مل يض ّل فيها أمثلهم،
يق نلـى مقنع .فما عليناّ ،نال الوقو  ،عند ما تبلغه عقولنا،
فلم يهتد فيها فر ٌ
( )1اتريخ ابن خلدون.952/1 :
الدواينّ على العقائد العضديّة.944 :
( )2شرح ّ

311

وأن نسأل هللا أن يغفر ،لـمن آمن به ،وبـما جاء به رسله ،مـ ّمن تق ّدمنا»(.)1
حممد رشيد رضا« :وما أغىن الـمسلمني عن الـمذهبني ،واالكتفاء
وقال ّ
ابلوقو  ،عند ما ورد به الشرع ،وقطع به العقل ،من غري فلسفة فيه .مثال هذا
أ ّن العقل والشرع علّماان أ ّن هللا تعاىل خالق العالـمني ،عالـم بـما خلق ،ال يعزب
فأي حاجة بنا ،مع هذا ،نلـى أن
عنه مثقال ّ
ذرة ،فـي األرض ،وال فـي السماءّ ،
هي :هل هو عيـن الذات اإللـهيّة ،أم غيـرها ،أم
نبحث عن هذا العلم اإللـ ّ
ال عينها ،وال غيـرها ،هل عرفنا حقيقة ذات هللا ،وحقيقة علم هللا؛ فننسب هذا
كال ،ننـّها فتنة ،ابتلي بـها علماء
نلـى تلك ،ونـحكم أب ّن النسبة بينهما كذا؟ ّ
الـمسلمنيّ ،نال من لـ ـزم طريقة السلف الصالـح ،من الصحابة والتابعيـن ،نلـى
األئمة األربعة»(.)2
عهد ّ
ليقرر عقيدة ،فحسب،
وقال سيّد قطب« :لقد جاء هذا القرآن ،ال ّ
وال ليـش ـرع شـريـعـة ،فحسب .ولكـ ـن كـذلك؛ ليـربـّي ّأمـ ـ ـ ـة ،وينش ـئ مـجتمـ ًعا،
قي ،من صنعه ..وه ـو هنـ ـا،
و ّ
عقلي ،وخل ّ
ليكون األفراد ،وينشئهم على منهج ّ
يعلّمهم أدب الس ـؤال ،وح ـدود البحـث ،ومنهج الـمعـرفة ..وما دام هللا سبحانه
ينزل هذه الشريعة ،ويـخبـر ابلغيب ،فمن األدب أن يتـرك العبيد
هو الذي ّ
لـحكمته تفصيل تلك الشريعة ،أو نجـمالـها ،وأن يتـركـوا له كذلك كشف هذا
الغيب ،أو ستـره ،وأن يقفوا هم ،فـي هذه األمور ،عند الـحدود ،التـي أرادها
العليم الـخبري؛ ال ليش ّددوا على أنفسهم ،بتنصيص النصوص ،والـجري وراء
االحتماالت ،والفروض .كذلك ،ال يـجرون وراء الغيب ،يـحاولون الكشف،
( )1رسالة التوحيد.99-92 :
( )2جملّة املنار.685/8 :
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عما لـم يكشف هللا منه ،وم ـا هـ ـم ببالغيه .وهللا أعلـ ـم بطاقة البشر ،واحتمالـهم،
ّ
فهو يشرع هلم يف حدود طاقتهم ،ويكشف هلم من الغيب ما تدركه طبيعتهم.
وهناك أمور تركها هللا جمملة ،أو جمهلة ،وال ضري على الناس ،فـي تركها هكذا،
النبوة ،وفت ـرة تنـُّزل القـرآن  -قـ ـد
كما أرادها هللا .و ّ
لكن السؤال  -فـي عهـد ّ
وتشق عليهم كلّهم ،وعلى من
يـجعل اإلجابة عنها متعيّنة؛ فتسوء بعضهم،
ّ
يـجيء بعدهم»(.)1
 -2مسألة (تفويض السلف):

اختلف الـمؤلّفون ،قديـ ًما وحديثًا ،فـي (مسألة التفويض) ،يف نصوص
الصفات ،واختلفوا يف حقيقة مذهب السلف ،يف هذه املسألة.
فمن الـمؤلّفني من نسب  -نلـى السلف  -أنـّهم يـثبتون علم الـمعنـى،
ويفوضون علم الكيفيّة ،فقط.
ّ
عالم
قال ابن ابز« :مثّ يقال :ليس األسلم تفويض األمر يف الصفات نىل ّ
الغيوب؛ ألنّه سبحانه بيّنها لعباده ،وأوضحها يف كتابه الكرمي ،وعلى لسان
يبني كيفيّتها ،فالواجب تفويض علم الكيفيّة ،ال علم
رسوله األمني  ،ولـم ّ
املعاين .وليس التفويض مذهب السلف ،بل هو مذهب مبتدع خمالف ،ملا عليه
أئمة السلف ،على
السلف الصاحل .وقد أنكر اإلمام أقمد  ،وغريه من ّ
أهل التفويض ،وب ّدعوهم؛ أل ّن مقتضى مذهبهم أ ّن هللا سبحانه خاطب عباده
مبا ال يفهمون معناه ،وال يعقلون مراده منه ،وهللا  يتق ّدس عن ذلك ،وأهل
السنّة وااجماعة يعرفون مراده سبحانه بكالمه ،ويصفونه مبقتضى أمسائه وصفاته،
كل ما ال يليق به  .وقد علموا من كالمه سبحانه ،ومن كالم
ّ
وينزهونه عن ّ
( )1يف ظالل القرآن.356/2 :
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رسوله  أنّه سبحانه موصو ابلكمال املطلق ،يف لميع ما أخرب به عن
نفسه ،أو أخرب به عنه رسوله .)1(»...
وقال ابن عثيمني« :وهبذا نعر ضالل أو كذب من قالوا :ن ّن طريقة
السلف هي التفويض؛ هؤالء ضلّوا ،نن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف؛
وكذبوا ،نن قالوا ذلك عن عمد؛ أو نقول :كذبوا على الوجهني ،على لغة
شك أ ّن
كل حال؛ ال ّ
احلجاز؛ أل ّن الكذب عند احلجازيّني مبعىن اخلطإ .وعلى ّ
الذين يقولون :ن ّن مذهب أهل السنّة هو التفويض؛ ّأهنم أخطأوا؛ أل ّن مذهب
أهل السنّة هو نةبات املعىن ،وتفويض الكيفيّة»(.)2
يفوضون علم الـمعنـى،
ومن الـمؤلّفني من نسب  -نىل السلف  -أنّـهم ّ
أيضا.
يفوضون علم الكيفيّةً ،
كما ّ
النووي« :اعلم أ ّن ألهل العلم يف أحاديث الصفات وآايت الصفات
قال
ّ
قولني :أحدمها -وهو مذهب معظم السلف ،أو كلّهم :أنّه ال يتكلّم يف
معناها ،بل يقولون :جيب علينا أن نؤمن هبا ،ونعتقد هلا معىن ،يليق جبالل هللا
تعاىل ،وعظمته ،مع اعتقادان ااجازم أ ّن هللا تعاىل ليس كمثله شيء ،وأنّه منزه
التجسم واالنتقال والتحيُّز يف جهة ،وعن سائر صفات املخلوق .وهذا
عن
ُّ
القول هو مذهب لماعة من املتكلّمني ،واختاره لماعة من حم ّققيهم ،وهو أسلم.
والقول الثاين -وهو مذهب معظم الـمتكلّمني :أنـّها تتأول ،على ما يليق بـها،
على حسب مواقعها ،وننـّما يسوغ أتويلها ،لمن كان من أهله ،أبن يكون

متنوعة.99/9 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
حممد بن صاحل العثيمني.89/5 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ

311

عارفًا بلسان العرب ،وقواعد األصول ،والفروع ،ذا رايضة ،فـي العلم.)1(»...
الرد على ما ابتدعوه ،ونقامة
احلق نىل ّ
وقال ابن لماعة« :فاحتاج أهل ّ
تقولوه ،وانقسموا نىل قسمني :أحدمها -أهل التأويل ،وهم
احلجج على ما ّ
اجملسمة واملعطّلة ،وحنوهم من املعتزلة واملشبّهة
جتردوا ّ
الذين ّ
للرد على املبتدعة من ّ
احلق بنصرته ،ودفع
واخلوارج ،ل ّـما أظهر كل منهم بدعته ،ودعا نليها ،فقام أهل ّ
وردوا تلك اآلايت احملتملة واألحاديث نىل ما يليق
عنه الدافع إببطال بدعتهّ ،
احلق
حق هللا ّ
جبالل هللا من املعاين ،بلسان العرب ،وأدلّة العقل والنقل؛ لي ّ
بكلماته ،ويبطل الباطل حبججه ودالالته .والقسم الثاين -القائلون ابلقول
املعرو بقول السلف ،وهو القطع أب ّن ما ال يليق جبالل هللا تعاىل غري مراد،
والسكوت عن تعيني املراد من املعاين الالئقة جبالل هللا تعاىل ،نذا كان اللفظ
حمتمال ملعاين( ،)2تليق جبالل هللا تعاىل .فالصنفان قاطعان أب ّن ما ال يليق جبالل
ً
رجح
كل منهما على ّ
احلق .وقد ّ
هللا تعاىل  -من صفات احملدةني  -غري مراد ،و ّ
وقوم منهم قول أهل التأويل؛
قوم من األكابر األعالم قول السلف؛ ألنّه أسلمٌ ،
ٌ
للحاجة نليه ،وهللا أعلم .ومن انتحل قول السلف ،وقال بتشبيه ،أو تكييف،
أو قمل اللفظ على ظاهره ،ممّا يتعاىل هللا عنه ،من صفات احملدةني ،فهو كاذب
يف انتحاله ،بريء من قول السلف ،واعتداله .ونذا ةبت أ ّن هللا تعالـى خاطبنا،
بلغة العرب ،وأ ّن ما ال يليق جبالله غري مراد؛ فنقول :ن ّن اللفظ العربـ ّي الـمتعلّق
ابلذات املقدسة ،أو الصفات العليّةّ ،نما أن يـحتمل معاين ع ّدة ،أو ال يـحتمل
احدا ،يليق بـجالله تعاىل ،كالعلم،
احدا .فإن لـم يـحتمل ّنال معىن و ً
ّنال معىن و ً
النووي.13/9 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
( )2كذا يف املطبوع ،والصواب( :ملعان).
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حل الكالم،
تعني حـمله عليه ،ونن احتمل معاين ،تليق جبالله تعاىل ،فهذا مـ ّ
بني قول السلف ،والتأويل ،كما تقدم»(.)1
مثّ قال« :فقد ابن مبا ذكران أ ّن حقيقة مذهب السلف :السكوت عن
تعيني الـمراد ،من املعاين الالئقة جبالله ،من ذلك اللفظ احملتمل؛ ال أ ّن املراد
يدل عليه ،لغةً ،بل ع ّرب عنه بلفظ
ظّ ،
معان ال تفهم وال تعقل ،وال وضع له لف ٌ
كل ذلك أمثـ ـال لما ذكـ ـرنـاه ،من أ ّن الق ـرآن
يوهم غيـره ،أو ال يفهم ل ـه معىن .و ّ
والس ـنّة :بيان وهدى .فمن اعتقد مذهب السلف الـمذكور ،أو مذهب التأويل
ظاهرا ،ال يليق بـجالله تعاىل ،أو ما ال
الـ ّ
حق ،فهو على هدى .ومن اعتقد ً
أصال ،فمبتدع»(.)2
يفهم معناه ً
كل فريق منهما ،يف
وبسبب اختال الفريقني  -يف هذه املسألة  -طعن ّ
الفريق املخالف؛ ولذلك ا ّهتم أهل اإلةبات خمالفيهم  -من أهل التفويض -
ابلتعطيل()9؛ و ّاهتم أهل التفويض خمالفيهم  -من أهل اإلةبات  -ابلتمثيل(.)1
وليس الغرض من كالمي  -على هذه املسألة  -بيان وجه الصواب
اخلاص فيها.
فيها ،أو ترجيح رأي فريق ،على رأي فريق آخر ،أو بيان رأيي
ّ
فما قيمة رأيي ،وترجيحي؛ وقد اختلف فيها القدامى والـمحدةون؟!!!
ونّا الغرض من كالمي هو التنبيه ،على كون هذه املسألة من املسائل
احلق فيها.
كثريا من املؤلّفني قد خالفوا ّ
الدقيقة العويصة ،حبيث ن ّن ً
( )1نيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل.124-115 :
( )2نيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل.129 :
( )9انظر :مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات.946-949 :
( )1انظر :مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات.53-58 :

316

فإذا كان بعض كبار املؤلّفني ،قد غفلوا عن الصواب ،يف هذه املسألة،
العامة ،الذين
ولـم تكفهم قدراهتم العلميّة؛ لـمعرفة الصواب؛ فكيف تكون حال ّ
حق.
احلق ،اليت اهتدى هبا الفريق الـم ّ
لـم يطّلع 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.
ومن هنا كان واجبًا  -على الـمؤلّفني الـمتّقني  -أن يـجنّبوا أنفسهم،
ويـجنّبوا مقلّديهم الـخوض ،فـي الـمسائل االختالفيّة العويصة ،وال سيّما تلك
التفرق والتالعن والتدابر
التـي ال تثمر ً
عمال مواف ًقا للشريعة ،وننّـما تثمر ُّ
والتقاتل.
قـال أبـو حـامد الغزالـ ّي« :اعلـم أ ّن الذي ذكرانه  -مع ظهوره  -تـحته
كل فرقة تك ّفر مـخالفها ،وتنسبه نلـى تكذيب
ٌ
كل الغور؛ أل ّن ّ
غور ،بل تـحته ّ
اعما أنّه ك ّذب الرسول ،فـي نةبات
فاحلنبلي يك ّفر
الرسول ،
ّ
األشعري ،ز ً
ّ
اعما أنّه مشبّه،
الفوق َّّلل تعاىل ،ويف االستواء على العرش .و
ّ
األشعري يك ّفره ز ً
اعما أنّه
األشعري يك ّفر
وكذب الرسول ،يف أنّه ليس كمثله شيء .و
ّ
املعتزيل ،ز ً
ّ
اَّلل تعاىل ،ويف نةبات العلم والقدرة ،والصفات
ك ّذب الرسول ،يف جواز رؤية ّ
اعما أ ّن نةبات الصفات تكفري( )1للقدماء،
معتزيل يك ّفر
ّ
األشعري ،ز ً
له .والـ ّ
وتكذيب للرسول ،فـي التوحيد .وال ينجيك من هذه الورطةّ ،نال أن تعر ح ّد
التكذيـب ،والتصديـق ،وحقيقتهما فيـه ،فينكشـف لك غل ـ ُّو هـذه الفـ ـرق،
بعضا.)2(»...
ونسرافها ،يف تكفري بعضها ً
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :تكثري).
ايل.298-296 :
( )2جمموعة رسائل اإلمام الغز ّ

317

األمة على أنّه ال جيوز أتخري البيان عن
وقال ابن الوزير« :وقد ألمعت ّ
النبوة ،فال حاجة نىل
فكل ما لـم يبني من العقائد ،يف عصر ّ
وقت احلاجةّ ،
اعتقاده ،وال اخلوض فيه ،وااجدال واملراد( ،)1سواء كان نىل معرفته سبيل ،أو ال؛
وسواء كان ًّ
املنهي
حقا ،أو ال؛
وخصوصا مت ّأدى اخلوض فيه ،نىل ُّ
ً
التفرق ّ
ص على وجوبه ،ونن ّأدى نىل املنصوص
عنه ،فيكون يف نجيابه نجياب ما لـم يـن ّ
بياان يف العقليّات،
على حتريه ،وهذا عني الفساد .قالت اخلصوم :العقل يكفي ً
فال جيب البيان فيها من الشرع .قلت :نن أردمت ااجليّات اليت ال يقع يف مثلها
التنازع ،أو ال حيتاج يف الدين نىل معرفتها ،أو ال حيتاج البليد فيها نىل تفهيم
يضر تسليمه .ومن
الذكي ،أو الظنّـيّة اليت ال نمث فيها على املخطئ ،فمسلم ،وال ّ
ّ
الصحة
األول من هذا علم احلساب ،ونن ّ
دق بعضه ،فإ ّن طرقه معلومة ّ
القسم ّ
عند ااجميع؛ ولذلك لـم متنع دقّته من الوفاق فيه ،وكذلك كثري من علم
الغربيّة( ،)2واملعاين والبيان والبالغة .ونن أردمت القسم اآلخر ،وهو ما حيتاج نليه
العامة ألمعني،
مفروضا على لميع املسلمني من
يف الدين ،ويكون
ً
ّ
اخلاصة و ّ
ويقع يف مثله اخلفاء والنزاع واالختال الكثري ،وأيمث املخطئ فيه ،وال يسامح؛
فغري مسلم لكم أ ّن مثل هذا يوكل نىل عقول العقالء ،وترتك الرسل بيانه لقوله
()9
حبجة
سبحانه
يكتف
فلم
.
تعاىل﴿ :وما كنا مع ّذبني حت نـْبـعث رس ًوال﴾
ّ
حجة الرسالة؛ مع أ ّن مع ـرفته  -سبحانه  -ونفي
العقلّ ،
ضم نليها ّ
حت ّ
الرس ـ ـل ،فيمـ ـا
الشـ ـركاء عنـ ـه :م ـن أوضـ ـح الـمعـ ـار العقليّة؛ ولذلك قالـت ُّ
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :املراء).
( )2كذا يف املطبوع ،والصواب( :العربيّة).
( )9اإلسراء.19 :
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حكـى هللا عنهـ ـم﴿ :أف ـي اَّلل شـ ـك فاطـ ـر السماوات و ْاأل ْرض﴾( .)1وقد مر
بيان ذلك يف مق ّدمات هذا الـمختصر .ويف هذه اآلية وما يف معناها من السمع
مسعا ،لـم يعذب املخطئ فيه ،نن شاء هللا
ّ
حجة على أ ّن ما لـم يبيّنه هللا تعاىل ً
تعاىل ،لكن خيشى على من خاض فيما لـم يبيّنه هللا أن يعذب على االبتداع،
وقد ّبني هللا حتريه .وبيان حترمي ذلك يف قوله﴿ :وال تـ ْقف ما لْيس لك به علْ ٌم
نن الس ْمع والْبصر والْفؤاد ك ُّل أولئك كان عْنه م ْسئ ًوال﴾( ،)2وبقوله تعاىل ﴿ها
اجون فيما لْيس لك ْم به ع ْل ٌم واَّلل
أنْـت ْم هؤالء حاج ْجت ْم فيما لك ْم به علْ ٌم فلم حت ُّ
يـ ْعلم وأنْـت ْم ال تـ ْعلمون﴾( .)9فنسأل هللا السالمة»(.)1
حممد رشيد رضا« :و ّأما يف األمور االعتقاديّة والتعبُّديّة ،فبإرجاعهم
وقال ّ
نىل ما كان عليه السلف الصاحل ،بال زايدة ،وال نقص ،واعتبار ما ألمع عليه
كل مسلم
األول  -هو الدين الذي يدعى نليه ،وحيمل ُّ
املسلمون  -يف العصر ّ
عليه .وما عداه :من الـمسائل االجتهاديّة( ،)9مـ ّما يعمل فيه صاحب الدليل،
حق ،من غري أن يعادي ،أو يـماري فيه من لـم يظهر له
بـما يظهر له أنّه الـ ّ
العام ّي الذي
دليله ،من نخوانه املسلمني املوافقني له ،يف مسائل اإللماع .و ّأما ّ
ال قدرة له على االستدالل ،فال يذكر له شيء ،من أمر الـخال  ،فإن عرض
له أمر ،استفتـى فيه من يثق بورعه ،وعلمه ،من علماء عصره ،وذلك العالـم ي ّبني
( )1نبراهيم.14 :
( )2اإلسراء.96 :
( )9آل عمران.66 :
احلق على اخللق.146-149 :
( )1نيثار ّ
( )9أي :وما عداه هو من املسائل االجتهاديّة.
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له حكم هللا فيه ،أبن يذكر لـه ما عنده فيه ،من آية كريـمة ،أو سنّة قويـمة،
وعامتهم،
ّ
ويبني له الـمعىن ،ابالختصار .هكذا كان علماء الصحابة ،والسلفّ ،
وأنـّى للمسلمني  -الي ـوم  -أن يستقيموا ،على طريقتهم ،وهم فاقدو أويل األمر،
العام ـة ،وتـجعلهم مسيطرين ،على
األم ـة  -نليهم  -أمـ ـورها ّ
فوض ّ
الذين ت ّ
ح ّكامها ،وأحكامها؟»(.)1
أيضا« :فاهلل تعاىل قد شرع الدين اجميع أفراد
حممد رشيد رضا ً
وقال ّ
األمة ،وهذه الفلسفة الكالميّة من دقائق النظرّايت الفكريّة ،التـي انفرد ابلغوص
ّ
التفرق
فتفرقوا فيها ،واختلفوا؛ أل ّن ُّ
عليها أفراد معدودون ،من أذكياء األمم؛ ّ
التفرق
واالختال  ،من لوازمها البيّنة ،فعصوا هللا تعاىل ،فـي نـهيه ،عن ُّ
واالختال  ،يف الدين ،فكيف يقول عاقل :ن ّن لميع املؤمنني قد كلّفوها ،ونذا
األمة كلّها؟ ونذا كان
كانت ّ
صحة اإليان تتوقّف عليها ،فكم عدد املؤمنني يف ّ
احلق منهم؟ وكيف السبيل لدى
احلق فيها و ً
احدا ،كما يقولون ،فكم عدد أهل ّ
ّ
األمة ما يراه،
كل من احتكر ّ
احلق فيها لنفسه ،نىل تلقني السواد األعظم من ّ
ّ
حبيث ال يقبل سواه؟ فإن كان هو أصل الدين الذي ال يقبل هللا غريه ،فف ْهم
األمة،
األمة .و ّأما ما كان عليه السلف الصاحل يف صدر ّ
الدين متع ّذر على أكثر ّ
ويسريا ،كما وصف هللا ورسوله هذا الدين ،وهذه امللّة ،كان لميع
سهال
فكان ً
ً
األول يصفون هللا تعاىل ،جبميع ما وصف به نفسه ،يف
املسلمني يف الصدر ّ
كتابه ،وعلى لسان رسوله ،من غري تشبيه له ،أبحد من خلقه ،ومن غري هذه
الفلسفة الكالميّة ،اليت لـم يشرعها هللا تعاىل ،وال أنزل هبا من سلطان؛ ولذلك
أئمة السلف علم الكالم ،وع ّدوه بدعة سيّئة ،ومن خاض فيه بعد
استنكر لميع ّ
( )1تفسري القرآن احلكيم.12/9 :
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فألهنم ظنّوا أنّه يتوقّف عليه نبطال البدع ،ونزالة الشبهات
ذلك من أتباعهم؛ ّ
املشكلة يف الدين ،ال لذاته ،وأرادوا به نزالة اخلال ؛ فزادهم خالفًا وافرتاقًا،
كل
ّ
حت صار أكثرهم يزعم أ ّن العقائد الصحيحة ال تعر ّنال به ،وحيصرها ّ
فريق يف مذهبه .وال سالمة للمسلمني يف دينهم ودنياهم ّنال ابلرجوع يف الدين
احملض نىل ما كان عليه السلف ،ويف أمور الدنيا نىل ما أةبته العلم والتجارب،
يف هذا العصر ،وأن ينبذوا لميع األسباب والكتب اليت كانت مثار اخلال
التفرق ،وراء ظهورهم ،وال جيعلوا قول عالـم من علمائهم ،وال فهمه سببًا
و ُّ
كل ما ليس قطعيًّا  -من كتاب رّهبم ،وسنّة
للتعادي و ّ
التفرق بينهم ،بل يع ّدوا ّ
رسوهلم ،واجتماع سلفهم  -من االجتهاد الذي يعذر به من قام دليله عنده،
حجة على غريه ...فبهذا يزول ضرر اختال املذاهب
ومن وةق به ،وال يكون ّ
يف األصول والفروع ،ويرتاجع ااجميع نىل وحدة الدين ،وأخ ّوة اإلسالم ،فينالوا -
من سعادة الدنيا ،مثّ اآلخرة  -ما شرع هللا هلم الدين؛ ألجله»(.)1
وقال سيّد قطب« :كان رسول هللا  يريد صنع جيل ،خالص القلب،
ي مؤةّر
خالص العقل ،خالص ُّ
التصور ،خالص الشعور ،خالص التكوين ،من أ ّ
يتضمنه القرآن الكرمي .ذلك ااجيل استقى
هي ،الذي ّ
آخر ،غري الـمنهج اإللـ ّ
نذن ،من ذلك النبع وحده .فكان له يف التاريخ ذلك الشأن الفريد ..ةـ ّم ما
الذي حدث؟ اختلطت الينابيع! صبت يف النبع  -الذي استقت منه األجيال
وتصوراتـهم ،ونسرائيليّات
التالية  -فلسفة اإلغريق ،ومنطقهم ،وأساطيـر الفرسّ ،
اليهود ،والهوت النصارى ،وغري ذلك ،من رواسب الـحضارات ،والثقافات.
واختلط هذا كلّه بتفسري القرآن الكرمي ،وعلم الكالم ،كما اختلط ابلفقه،
( )1تفسري القرآن احلكيم.199-192/3 :
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أيضا .وتـخرج  -على ذلك النبع الـمشوب  -سائر األجيال ،بعد
واألصولً ،
أبدا.)1(»...
يتكرر ذلك ااجيل ً
ذلك ااجيل ،فلم ّ
يصح أن يدرس ،وأن
ايل« :وعلم الكالم  -فـي ديننا ّ -
وقال ّ
حممد الغز ّ
سليما
تصويرا جمرًدا للعقائد اإلسالميّة،
يـتـوسع فيه ،عندما يكون
ً
وشرحا ً
ً
وردا للشبهات اليت قد تثار عليهاّ .أما ما شاع يف هذا العلم ،من
لرباهينهاًّ ،
مباحث فلسفيّة ،وتكلُّفات عقليّة ،وتوليدات خلقها الفراغ ،وختمينات أساسها
أئمة
الـحدس ،فذاك ما يـجب نبذه ،وتطهري الثقافة اإلسالميّة منه .وقد شن ّ
السلف حـملة ش ـعـ ـواء ،على هـذا العلـم ،م ـن حيث احتفاؤه ،بـهذه القضااي،
واسرتساله فـي عرضها ،وفرضها .ونـحن نشارك ،فـي هذه الـحملة ،ونظاهر
رجالـها ،بصدق ،وعزم»(.)2

( )1معامل يف الطريق.11-19 :
( )2دفاع عن العقيدة والشريعة.142 :
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الـمخرج الثالث
االحتياط
هو أن حيتاط الـمتّقون ،يف العمل؛ ابتغاء مرضاة هللا ،واتّقاء غضبه،
فال يتّكلوا على بعض اآلراء االختالفيّة ،بل عليهم أن خيتاروا العمل مبا هو
احتماال.
أسلم ،وأبعد عن خمالفة الشرع ،ولو كانت املخالفة حمتملة
ً
والـمتّقون هم وحدهم من يـمكن أن يسلكوا مـخرج االحتياط؛ أل ّن
متعصبني واملفسدين يستمسكون
الـمك ّذبني والـمنافقني والـمعطّلني والـمغالني والـ ّ
مبناهجهم ،وآرائهم ،وأفعاهلم ،وال يرضون التخلّي عنها.
ّأما الـمتّقون ،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 املؤلّفون يف (التدخني) ً
بكراهته ،وقال فريق اثلث إبابحته()1؛ فإ ّن املتّقني ال يتّكلون على التقليد ،بل
حيتاطون ،ما استطاعوا االحتياط ،فيتجنّبون التدخني ،كتجنُّبهم ما ةبت حتريه
الشرعي ،يف احلقيقة ،ويكون من
ابالتّفاق؛ خشية أن يكون التحرمي هو احلكم
ّ
عمدا.
قال بغري التحرمي من املؤلّفني خمطئًا؛ ً
جهال ،أو ً
واالحتياط حي ّقق ةالث منافع:

مثال ،فقد جنا من ارتكاب
املنفعة األوىل -النجاة :فمن جتنّب (التدخني)ً ،
(احملظور) ،سواء أكان (التدخني) حمرًما ،أم كان غري حمرم ،فإنّه  -يف احلالتني -
( )1انظر :املوسوعة الفقهيّة.148-141/14 :
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املدخن ،فإنّه نذا كان التدخني حمرًما ،فقد
قد جنا من فعل احملرم .خبال
ّ
مقبوال؛ ولكنّه
ارتكب
عذرا ً
حمظورا بتدخينه .وجهله بتحرمي التدخني قد يكون ً
ً
حمظورا.
عذر ال ّ
يغري احلقيقة الواقعة ،وهي أنّه قد ارتكب ً

مطمئن نىل سالمته ،من ارتكاب
املنفعة الثانية -االطمئنان :قلب احملتاط
ّ
احملظور ،سواء أكان الفعل حمرًما ،أم غري حمرم ،خبال املقلّد غري احملتاط؛ فإنّه
ك من أمره ،حني يطّلع على
بتقليده قد يرتكب احملظور ،فيبقى يف ش ّ
االختالفات احلاصلة يف املسألة.
فمثال ،قد اختلف املؤلّفون قديًا وحديثًا ،يف (استماع املوسيقى)()1؛
ً
كل االطمئنان ،نىل أنّه قد سلم من
فمن جتنّب االستماع ،كان قلبه مطمئنًّاّ ،
خمالفة الشريعة ،سواء أكان االستماع حمرًما ،أم غري حمرم؛ فإنّه بتجنُّب االستماع
شرعا!
حمظورا؛ فال أحد يقول :ن ّن استماع املوسيقى واجب ً
لـم يرتكب ً
أبدا ،مهما
ّأما غري احملتاط ،فإ ّن قلبه مرتع للشكوك ،ال يكن أن
يطمئن ً
ّ
يستدل هبا املبيحون على نابحة االستماع.
كانت األدلّة اليت
ّ
عسال ،قد اختلف الناس فيه ،فمنهم من
ومثل ذلك كمثل من أعطي ً
يقول :ننّه مسموم ،ومنهم من يقول :ننّه خال من السموم.
فالـمحتاط سيتجنّب شرب العسل ،فيضمن بتجنُّبه النجاة ،من اهلالك
مسموما.
مسموما ،ويضمن اطمئنان قلبه ،بسالمته من اهلالك
ً
ً
مسموما ،يف الواقع ،فيهلك
خبال غري احملتاط ،فإ ّن العسل قد يكون
ً
مطمئن،
وحت نن كان خاليًا من السموم ،فإ ّن شاربه جماز  ،وقلبه غري
شاربه؛ ّ
ّ
نىل سالمته من اهلالك.
( )1انظر :احمللّى ابآلاثر ،981-993/8 :واملوسوعة الفقهيّة.183-165/95 :
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ضطر نىل
فإن قيلّ :
ضطر نىل ذلك اضطر ًارا ،كمن ي ّ
لكن اإلنسان قد ي ّ
أكل لـحم الـخيل ،مع علمه ابختال املؤلّفني فيه ،بني قائل ابلتحرمي ،وقائل
ابلكراهة ،وقائل ابإلابحة(!)1
قلت :ن ّن الضـ ـ ـرورات ،نذا كانت معتب ـرة ،فإنـّها تبيـ ـح الـمحظ ـ ـورات،
حت ـّى فـي (مق ـ ـام االتّفـاقـيّـات)؛ فم ـ ـن ب ـ ـاب أولـى ،يـبـ ـ ـاح للمضط ـ ـّر ذلك ،فـي
(ابب االختالفيّات).
فإ ّن الـ ّ
مضطر يباح له أكل لـحم الـخنزير ،الثابت تـحريـمه ابلدليل القرآينّ
للمضطر أكل لـحم
القطعي ،الذي ال خيتلف فيه اةنان؛ فمن ابب أوىل يباح
ّ
ّ
اخليل ،الذي اختلف يف تـحريـمه.
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 ٌ

املنفعة الثالثة -التقريب :بسلوك الـمتّقني مـخرج االحتياط ،فإ ّهنم سيتخلّصون
فرق بينهم ،ويف تقليل الـمسائل ما فيه من التقريب،
من مسائل كثرية ،كانت ت ّ
والتأليف بني قلوهبم ،وال سيّما ّأهنم حيتاطون؛ ابتغاء مرضاة هللا ،واتّقاء غضبه.
()9
طالب العلم ةالةة :واحد
قال أبو طالب امل ّك ّي« :وقد كان يقول ّ :
فيتورع ،وأيخذ ابالحتياط،
يطلبه؛ للعمل به ،وآخر يطلبه؛ ليعر االختال ّ ،
حالال ،فهذا يكون هالك
وآخر يطلبه؛ ليعر التأويل ،فيتناول احلرام ،فيجعله ً
احلق على يديه ...فإّا يطلب العلم؛ ملعرفة الورع ،واالحتياط للدين ،فهذا هو
ّ
( )1انظر :املوسوعة الفقهيّة.193-195/9 :
( )2البقرة.189 :
التسرتي.
( )9القائل هو سهل
ّ
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خريا منه ،وصار
العلم النافع .فإذا طلب ملثل هذا ،ولتأويل اهلوى ،كان ااجهل ً
هذا العلم هو الضار ،الذي استعاذ الرسول  منه»(.)1
أيضا« :وألجل ذلك كان الفقهاء يكرهون
وقال أبو طالب امل ّك ّي ً
حت يعر اختال الفقهاء ،أي:
التقليد ،ويقولون :ال ينبغي للرجل أن يفيت؛ ّ
فيختار منها  -على علمه  -األحوط للدين ،واألقوى ابليقني»(.)2
وقال ابن بطّال« :فكأ ّن( )9يف فتياه  - ابجتناب الشبهات  -داللة
على اختيار القول ،يف الفتوى ،واالحتياط يف النوازل ،والـحوادث الـمحتمالت،
للتحليل والتحريـم ،اليت ال يقف العالـم ،على حاللـها ،وحرامها؛ الشتباه
أسباهبا»(.)1
القشريي« :ونن اختلف عليه فتاوى الفقهاء ،أيخذ
وقال أبو القاسم
ّ
الرخص فـي الشريعة للمستضعفني،
ابألحوط ،ويقصد اخلروج من اخلال  ،فإ ّن ُّ
وأصحاب احلوائج ،واألشغال»(.)9
ويقرب يف
ايل« :و ّ
لكن الفقيه جيتهد فيها برأيهّ ،
وقال أبو حامد الغز ّ
املتورع أيخذ فيه ابألحوط،
التحديدات ،مبا يراه ،ويقتحم فيه خطر الشبهات .و ّ
متوسطة الـمشكلة  -بني األطرا
ويدع ما يريبه ،نلـى ما ال يريبه .والدرجات الـ ّ
الـمتقابلة الـجليّة  -كثيـرة ،وال ينجي منهاّ ،نال االحتيـاط ،وهللا أعـلـم»(.)6
( )1قوت القلوب.931-939/1 :
( )2قوت القلوب.112/1 :
( )9كذا يف املطبوع ابهلمز.
البخاري.136/6 :
( )1شرح صحيح
ّ
( )9الرسالة القشرييّة.624/2 :
( )6نحياء علوم الدين.269 :
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يسهلون ،يف أسانيد أحاديث الرتغيب،
وقال ابن تيميّة« :وهلذا كانوا ّ
يسهلون ،يف أسانيد أحاديث األحكام؛ أل ّن اعتقاد الوعيد
والرتهيب ،ما ال ّ
حيمل النفوس على الرتك ،فإن كان ذلك الوعيد ًّ
حقا ،كان اإلنسان قد نـجا،
ونن لـم يكن الوعيد ًّ
يضر
حقا ،بل عقوبة الفعل ّ
أخف ،من ذلك الوعيد ،لـم ّ
اإلنسان  -نذا ترك ذلك الفعل  -خطؤه يف اعتقاده زايدة العقوبة؛ ألنّه نن
يضا ،وكذلك نن لـم يعتقد يف تلك الزايدة
اعتقد نقص العقوبة ،فقد خيطئ أ ً
يهون الفعل عنده ،فيقع فيه،
نفيًا ،وال ً
نةباات ،فقد خيطئ ،فهذا اخلطأ قد ّ
فيستحق العقوبة الزائدة ،نن كانت اثبتة ،أو يقوم به سبب استحقاق ذلك،
ّ
فإذن ،الـخطأ فـي االعتقاد ،على التقديرين  -تقدير اعتقاد الوعيد ،وتقدير
عدمه  -سواء ،والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد :أقرب ،فيكون
عامة العلماء الدليل احلاظر ،على الدليل
رجح ّ
هذا التقدير أوىل .وبـهذا الدليل ّ
الـمبيح ،وسلك كثريٌ من الفقهاء دليل االحتياط ،يف كثري من األحكام ،بناء
على هذا»(.)1
تتبني س ـنّة
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :فإ ّن االحتياط ،ننـّما يش ـ ـرع ،نذا لـم ّ
رسول هللا  ،فإذا تبيّنت السنّة ،فاتّباعها أوىل»(.)2
لكن االحتياط حسن ،م ـا لـم يـخالف السنّة
وقال ابن تيميّة ً
أيضاّ « :
الـمعلومة ،فإذا أفضى نىل ذلك ،كان خطأ»(.)9
التحرز
وقال
الشاطيب« :والشريعة مبنيّة على االحتياط ،واألخذ ابلـحزم ،و ُّ
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.119-111/24 :
( )2جمموعة الفتاوى.99/26 :
( )9جمموعة الفتاوى.63/26 :
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مـ ّما عسى أن يكون طري ًقا نلـى مفسدة»(.)1
كشي« :أن يكون أحدمها أقرب ،نىل االحتياط ،أبن يقتضي
وقال الزر ّ
الـحظ ـر ،واآلخـ ـ ـر اإلابح ـة ،فيقدم مقتضي الـحظـ ـر؛ أل ّن الـمحـرمـ ـات يـحت ـاط
إلةباتـها ،ما أمكن.)2(»...

( )1املوافقات.59/9 :
( )2البحر احمليط يف أصول الفقه.184/6 :
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الـمخرج الرابع
االعتبار
التفرق ،قديًا ،وحديثًا،
هو أن يعترب الـمتّقون مبا وقع لغريهم ،من آاثر ّ
التفرق نىل االقتتال.
وال سيّما حني ّ
يؤدي ّ
واالعتبار بتلك اآلاثر حي ّقق ةالث منافع:

املنفعة األوىل -التجنب :من اعترب بتلك اآلاثرّ ،أدى به االعتبار ،نىل جتنُّب
التفرق ،ومن لـم يعترب ،فإنّه  -بال ريب  -سيقع فيما وقع فيه غريه.
أسباب ُّ
(التفرق) قد يصل
فحني يرى (الـمتّقون)  -من املؤلّفني واملطبّقني  -أ ّن ُّ
املتفرقني ،نىل حالة االقتتال ،كما حصل يف األمم السابقة ،اليت
ابملختلفني ّ
تفرقت ،من قبل؛ وكما حصل يف األمم الـمنسوبة ،نىل (اإلسالم) ،قديًا،
ّ
التفرق) ،ونلـى
وحديثًا؛ فإ ّن (مـرارة االقتتال) ســتدعوهم ،نلـى تـجنُّب (أســباب ُّ
البحث عـن (أسباب التقريب) ،والعمل مبقتضاها.
ابحلض على التعاون.
التعاون :ن ّن االعتبار بتلك اآلاثر كفيل
ّ
املنفعة الثانية -خ
متفرقني ،قد
فالـمتّقون  -وهم فـي سفينة النجاة  -حني يرون غريهم ّ
تفرقهم ،فغرقوا فـي بـحار االقتتال؛ فإنـّهم  -أعين
تـحطّمت سفنهم؛ بسبب ُّ
الرب والتقوى؛ لينجوا
الـمتّقني  -سيسارعون نىل التصالـح والتعاذر ،والتعاون على ّ
بتعاونـهم ،من تلك الـمهالك.
للتفرق  -كفيل
املنفعة الثالثة -التقريب :ن ّن االعتبار  -بتلك اآلاثر السيّئة ُّ
ابلتقريب بني الـمتّقني ،والتأليف بني قلوبـهم؛ فإنـّهم  -بتجنُّبهم أسباب
االختال  ،وبتعاونـهم على البحث ،عن وسائل االئتال  -سيكونون أقرب،
من ذي قبل.
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أمثلة للفنت املذهبيّة:
كر لكثري من (الفنت املذهبيّة) ،اليت وقعت بني
ويف (كتب التاريخ) ذ ٌ
صحت
صحت
ً
تفصيال ،أو ّ
(أبناء املذاهب) املنسوبة نىل (اإلسالم)؛ فإن ّ
فإهنا من أكرب (الدواعي) نىل (االئتال احملمود) ،ومن أكرب (النواهي)
ماال؛ ّ
نجـ ً
عن (االختال املذموم).
ومن أبرز النصوص التاريـخيّة الـمشتملة على ذكر تلك الفنت:

 -1يف حوادث سنة (929ه) ،قال ابن األةري« :وفيها عظم أمـ ـر الـحنابلة،
العام ـة ،ونن وج ـدوا نبي ًذا،
وقويت ش ـوكتهم ،وصـاروا يكبسـون ،من دور الق ّواد ،و ّ
أراق ـوه ،ونن وجدوا مغنّية ،ضربوه ـا ،وكس ـروا آل ـة الغنـ ـاء ،واعتـرضوا فـي البيـ ـع،
والش ـراء؛ ومشى الرج ـال ،مع النس ـ ـاء ،والصبي ـان ،فإذا رأوا ذلك ،سـ ـأل ـوه ع ـن
ونال ضـرب ـ ـوه ،وحـمـل ـوه ،نلـى صـاحـ ـب
الذي م ـعـ ـه :م ـن هـ ـو؟ فإن أخب ـرهـ ـمّ ،
خرشين -
الشـ ـرطة ،وش ـهدوا عليه ابلفاحشة؛ فأرهجـ ـوا بغـ ـداد؛ فركـ ـب ب ـدر الـ
ّ
وهـ ـو صاحب الشرطـة  -ع ـاشـ ـ ـر جـمادى اآلخـ ـرة ،ونـادى فـي ج ـانـبـي ب ـغـ ـداد،
اري (الـحنابـلـة) :ال يـجتم ـع منهـ ـم اة ـنـ ـان،
فـي أصحـ ـاب أبـي مـ ّ
حم ـد البـربـه ـ ّ
وال يناظـ ـرون ،فـي مذهبهم ،وال يصلّي منهم نم ـ ـ ـامّ ،نال نذا جهر ببسـ ـم هللا
الرحـمـ ـن الرحيم ،فـي صالة الصب ـ ـح ،والعش ـ ـاءين؛ فلـ ـم يفـ ـد فيهـ ـم ،وزاد شـ ـ ـُّرهم،
وفتنتهم ،واستظهروا ابلعميان ،الذين كان أيوون الـمساجد ،وكانوا نذا م ـ ـر بـهم
افعي الـمذهب ،أغ ـ ـروا ب ـه العمي ـان ،فيضربونه بعصيّهـم ،حتـّى يك ـاد يـم ـوت،
ش ـ ُّ
فخـ ـرج توقيـ ـع الراضي ،بـما يقـ ـرأ على الـحنابلة ،ينك ـ ـر عليهم فعله ـم ،ويوبـّخهـ ـم،
ابعتق ـ ـاد التشبيه ،وغريه.)1(»...
( )1الكامل يف التاريخ.111-119/8 :
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األول ،وقعت
 -2يف حوادث سنة (995ه) ،قال ابن
ااجوزي« :يف آخر ربيع ّ
ّ
فتنة ،بني أهل السنّة ،والشيعة ،وهنبت الكرخ»(.)1
ااجوزي« :يف رمضان ،وقعت فتنة
 -3يف حوادث سنة (914ه) ،قال ابن
ّ
عظيمة ابلكرخ؛ بسبب املذهب»(.)2
ااجوزي« :يف لمادى األوىل ،اتّصلت
 -1يف حوادث سنة (915ه) ،قال ابن
ّ
الفنت بني الشيعة والسنّة ،وقتل بينهم خلق»(.)9

ااجوزي« :يوم اخلميس لثالث خلون
 -5يف حوادث سنة (913ه) ،قال ابن
ّ
من شعبان ،وقعت فتنة بني السنّة والشيعة ،يف القنطرة ااجديدة ،وتعطّلت
ااجمعة من الغد ،يف لميع املساجد ااجامعة يف ااجانبني ،سوى مسجد برااث ،فإ ّن
الصالة متّت فيه»(.)1

ااجوزي« :عمل يف عاشوراء مثل ما
 -6يف حوادث سنة (999ه) ،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 ً

ااجوزي« :ويف يوم األحد ،عاشر
 -7يف حوادث سنة (935ه) ،قال ابن
ّ
رجب ،جرت فتنة بني أهل الكرخ والفقهاء ،بقطيعة الربيع ،وكان السبب أ ّن
( )1املنتظم.89/11 :
( )2املنتظم.51/11 :
( )9املنتظم.115/11 :
( )1املنتظم.126/11 :
( )9املنتظم.199/11 :
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حممد بن النعمان،
بعض اهلامشيّني ،من أهل ابب البصرة ،قصدوا أاب عبد هللاّ ،
وتعرض
املعرو اببن املعلّم  -وكان فقيه الشيعة  -يف مسجده ،بدرب رايحّ ،
ضا ،امتعض منه أصحابه ،فثاروا ،واستنفروا أهل الكرخ ،وصاروا نىل دار
به ت ُّ
عر ً
ايين( ،)1فسبّومها ،وطلبوا
القاضي أبـي ّ
حممد بن األكفاينّ ،وأيب حامد األسفر ّ
الفقهاء؛ ليواقعوا هبم()2؛ ونشأت من ذلك فتنة عظيمة ،واتّفق أنّه أحضر
مصح ًفا( ،)9ذكر أنّه مصحف ابن مسعود ،وهو خيالف املصاحف ،فجمع
األشرا والقضاة والفقهاء ،يف يوم ااجمعة ،لليلة بقيت من رجب ،وعرض
ايين( ،)1والفقهاء ،بتحريقه ،ففعل
املصحف عليهم ،فأشار أبو حامد األسفر ّ
رجال من أهل جسر
فلما كان يف شعبان ،كتب نىل اخلليفة أب ّن ً
ذلك حبضرهتمّ ،
النهروان ،حضر املشهد ابحلائر ،ليلة النصف ،ودعا على من أحرق املصحف،
وسبّه ،فتق ّدم بطلبه ،فأخذ ،فرسم قتله ،فتكلّم أهل الكرخ يف هذا املقتول؛ ألنّه
القالئني،
من الشيعة ،ووقع القتال بينهم ،وبني أهل ابب البصرة ،وابب الشعري و ّ
وقصد أحداث الكرخ ابب دار أيب حامد؛ فانتقل عنها ،وقصد دار القطن،
وصاحوا :حاكم ،اي منصور .فبلغ ذلك اخلليفة ،فأحفظه ،وأنفذ الـخول ،الذين
على اببه؛ ملعاونة أهل السنّة ،وساعدهم الغلمان ،وضعف أهل الكرخ ،وأحرق
()9
التجار نىل دار اخلليفة ،فسألوه
و
ا
ر
األش
اجتمع
مث
،
ما يلي بنهر الدجاج
ّ
ّ
اييين) بياءين.
( )1كذا يف املطبوع( :األسفرايين) بياء واحدة ،والصواب( :األسفر ّ
( )2كذا يف املطبوع( :ليواقعوا) ،واملناسب للسياق( :ليوقعوا).
مصحف).
( )9كذا يف املطبوع( :أحضر مصح ًفا) ،واملناسب للسياق( :أحضر
ٌ
اييين) بياءين.
( )1كذا يف املطبوع( :األسفرايين) بياء واحدة ،والصواب( :األسفر ّ
( )9كذا يف املطبوع( :بنهر الدجاج) ،والصواب( :هنر الدجاج) بال ابء.
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عما فعل السفهاء ،فعفا عنهم .فبلغ اخلرب نىل عميد ااجيوش ،فسار،
العفو ّ
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 كانت له يد يف الفتنة ،فضرب قوم ،وحبس قوم ،ورجع
علي بن مزيد ،يف
صاص من ااجلوس ،فسأل ُّ
أبو حامد نىل داره ،ومنع الق ّ
صاص عودهم نىل عادهتم من الكالم ،بعد أن شرط
ابن املعلّم ،فرّد ،ورسم للق ّ
التعرض للفنت»(.)1
عليهم ترك ُّ

احملرم،
 -8يف حوادث سنة (148ه) ،قال ابن األةري« :يف هذه السنة ،يف ّ
()2
املعز بن ابديس ركب
ن
أ
ذلك
سبب
كان
و
.
قتلت الشيعة ،جبميع بالد أفريقيّة
ّ
ّ
ومشى ،يف القريوان ،والناس يسلّمون عليه ،ويدعون له .فاجتاز جبماعة ،فسأل
عنهم ،فقيل :هؤالء رافضة ،يسبّون أاب بكر وعمر ،فقال :رضي هللا عن
العامة من فورها ،نىل درب املقلي ،من القريوان -
أيب بكر وعمر .فانصرفت ّ
وهو جتتمع به الشيعة  -فقتلوا منهم ،وكان ذلك شهوة العسكر ،وأتباعهم؛
العامة يف الشيعة ،وأغراهم عامل القريوان،
طمعا يف النهب ،وانبسطت أيدي ّ
ً
املعز بن
وحرضهم ،وسبب ذلك أنّه كان قد أصلح أمور البلد ،فبلغه أ ّن ّ
ّ
ابديس ،يريد عزله ،فأراد فساده؛ فقتل من الشيعة خلق كثري ،وأحرقوا ابلنار،
وهنبت دايرهم ،وقتلوا يف لميع أفريقيّة .واجتمع لماعة منهم نىل قصر املنصور،
العامة ،وضيّقوا عليهم .فاشت ّد عليهم
قريب القريوان،
ّ
فتحصنوا به ،فحصرهم ّ
حت قتلوا عن آخرهم .ولـجأ من
الـجوع ،فأقبلوا يـخرجون ،والناس يقتلونـهمّ ،
( )1املنتظم.93-95/19 :
( )2كذا يف املطبوع( :أفريقية) هبمزة فوقيّة ،والصواب( :نفريقيّة) هبمزة حتتيّة.
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سمى ابملغرب:
كان منهم ابلـمهديّة ،نلـى الـجامع ،فقتلوا كلّهم .وكانت الشيعة ت ّ
الشيعي ،وكان من املشرق .وأكثر الشعراء
"املشارقة" ،نسبة نىل أبـي عبد هللا
ّ
ذكر هذه احلادةة ،فمن فرح مسرور ،ومن ابك حزين»(.)1
جوزي« :وفـي هذا الشهر:
 -9فـي حوادث سنة (148ه) ،قـال ابن الـ ّ
حال الشيعة ،والزيديّة،
اتّصلت الفتنة ،بني الشيعة ،والسنّة ،بواسط ،ونـهبت مـ ّ
علي بن مزيد،
بواسط ،واحرتقت ،وهرب وجوه الشيعة ،والعلويّني ،فقصدوا ّ
واستنصروه»(.)2
ااجوزي« :الفتنة بني الشيعة والسنّة
 -11يف حوادث سنة (145ه) ،قال ابن
ّ
اباب
تفاقمت ،وعمل أهل هنر ّ
اباب ،على موضعهم ،وعمل أهل الكرخ ً
القالئني ً
على الدقّاقني ،ممّا يليهم ،وقتل الناس على هذين البابني ،وركب املقدام
أبو مقاتل ،وكان على الشرطة؛ ليدخل الكرخ ،فمنعه أهلها والعيّارون الذين
فيها ،وقاتلوه ،فأحرق الدكاكني وأطرا هنر الدجاج ،ومل يتهيّأ له الدخول»(.)9
عذاري« :خرجت طائفة من
 -11فـي حوادث سنة (143ه) ،قال ابن
ّ
الشيعة ،حنو مئيت فارس ،بعياهلم ،وأطفاهلم ،يريدون املهديّة؛ للركوب منها ،نىل
فلما وصلوا نىل قرية كامل ،وابتوا هبا،
صقلّيّة ،وبعثت معهم خيل ،تشيّعهمّ .
ب النساء ،ومن كان هلا
تنافر أهل املنازل عليهم ،فقتلوهم ،وفضحوا بعض شوا ّ
قتلوهن.)1(»...
منهن لمال ،مثّ
ّ
ّ
( )1الكامل يف التاريخ.111/5 :
( )2املنتظم.124/19 :
( )9املنتظم.129/19 :
( )1البيان املغرب.239/1 :
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ااجوزي« :يف ليلة عاشوراء ،أغلق
 -12يف حوادث سنة (121ه) ،قال ابن
ّ
رجوعا نىل عادهتم األوىل
أهل الكرخ أسواقهم ،وعلّقوا املسوح على دكاكينهمً ،
وسكوان نىل بعد األتراك ،وكان السلطان قد احندر عنهم ،فحدةت
يف ذلك،
ً
ط
القالئني ،وروسل املرتضى يف ننفاذ من حي ّ
الفتنة ،ووقع القتال بينهم وبني أهل ّ
استمرت بعد ذلك ،وقتل من
التعاليق ،فح ّ
ط ،والفتنة قائمة بني العو ّام ،و ّ
القالئني  -من يـمنع
الفريقني ،وخّربت ع ّدة دكاكني ،ورتّب  -بني الدقّاقني ،و ّ
القتال»(.)1
ااجوزي« :تق ّدم يف ليلة عاشوراء،
 -13يف حوادث سنة (111ه) ،قال ابن
ّ
نىل أهل الكرخ ّأال ينوحوا ،وال يعلّقوا املسوح ،على ما جرت به عادهتم؛ خوفًا
من الفتنة ،فوعدوا ،وأخلفوا ،وجرى بني أهل السنّة والشيعة ما يزيد عن احل ّد
حت عرب األتراك ،وضربوا اخليم»(.)2
من ااجرح والقتلّ ،

ااجوزي« :وفـي ّأول صفـر:
 -11يف حوادث سنة (119ه) ،قال ابن
ّ
تـج ّددت الفتنة ،بني السنّة ،والشيعة ،وكان االتّفاق الذي حكيناه ،بيـن السنّة
والشيعة غري مأمون االنتقاض؛ لما فـي الصدور ،فمضت عليه مديدة ،وشرع
القالئني فـي عمل ما بقي من
السماكني ،وأهل ّ
أهل الكرخ ،فـي بن ـاء ابب ّ
اجا ،وكتبوا ابلذهب على
بنائهم ،وفرغ أهل الكرخ من بنيانـهم ،وعملوا أبر ً
()9
وعلي خيـر البشر"؛ فأنكر أهل السنّة ذلك ،وأاثروا
د
حم
ـ
"م
وه:
ـ
ك
تر
آخر
ّ
ّ
وعلي خري البشر ،فمن رضي ،فقد
الشـ ـّر ،و ّادعوا أ ّن الـمكتوب" :مـ ّ
حمد ّ
( )1املنتظم.241/19 :
( )2املنتظم.913/19 :
( )9كذا يف املطبوع ،والصواب( :آج ـ ّـر) اباجيم.
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شكر ،ومن أبـى ،فقد كفر"؛ فأنكر أهل الكرخ هذه الزايدة ،واثرت الفتنة،
وآلت نلـى أخذ ةياب الناس ،فـي الطرقات ،ومنع أهل ابب الشعري ،من حـمل
الـماء من دجلة ،نلـى الكرخ ،ورواضعه ،وانضا نىل هذا انقطاع 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 روااي ،وصبّوها فـي حباب ،نصبوها
فـي األسواق ،وخلطوا بـها ماء الورد ،وصاحوا" :السبيل" ،وعمدوا نىل سـماريّة،
السماكني .مـحا أهل الكرخ
فـي مشرعة ابب الشعري ،فأخذوها ،وقملوها نلـى ّ
" .وقال أهل السنّة :ما نقنع
ما كتبوه من "خري البشر" ،وجعلوا عوضه" :
وعلي"؛ وتـجاوزوا هذا الـحال نىل الـمطالبة
اآلجر ،الذي عليهّ " :
ّنال بقلع ّ
حممد ّ
فلما كان يوم األربعاء لسبع بقيـن ،من صفر،
"حي على خري العمل"ّ .
إبسقاط ّ
اجتمع من أهل السنّة عدد ،يفوت اإلحصاء ،وعبـروا نلـى دار الـخالفة ،ومألوا
الش ـوارع ،والرح ـاب ،واختـرقوا الدهاليز ،واألبواب ،وزاد اللغط ،وقيـل لـهم:
السماكني ،فأحرقوا بواري
سنبحث عن هذا ،وهجم أهل ّ
القالئني على ابب ّ
اسود من
كانت مسبلة فـي وجهه ،فبادر أهل الكرخ ،وطفئت النار ،وبيّضوا ما ّ
الباب ،وقويت احلرب ،وكثر القتل ،وانقطعت الـجمعة ،فـي مسجد برااث؛ أل ّن
الشيعة نقلوا الـمنرب ،والقبلة منه ،وأشفقوا من األصحار .وظهر عيّار يعر
ابلطقطقي ،من أهل درزجيان ،وحضر الديوان ،واستتيب ،وجرى منه  -فـي
ّ
محال ،وقتلهم على االتّصال  -ما عظمت
معاملة أهل الكرخ ،وتتبّعهم فـي الـ ّ
القالئيـن،
فيه البلوى ،واجتمع أهل الكرخ ،وقت الظهرية ،فه ّدمت حائـط ابب ّ
الطقطقي رجليـن ،وصلبهما ،على هذا
ورموا العذرة ،على حائطه ،وقطع
ّ
الباب ،بعد أن قتل ةالةة ،من قبل ،وقطع رؤوسهم ،ورمى بـها ،نلـى أهل
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الكرخ ،وقـال :تغ ّدوا برؤوس ،ومضى نلـى درب الزعفرانـ ّي ،فطالب أهله ،بـمئة
وتوعدهم نن لـم يفعلوا ابإلحراق ،فالطفوه ،فانصر  ،ووافاهم من
ألف دينارّ ،
مي ،فحمل نلـى مقابر قريش .واستنفر
الغد ،فقاتلوه ،فقتل منهم رجل هاشـ ّ
البلد ،ونقب مشهد ابب التنب ،ونـهب ما فيه ،وأخرج جـماعة ،م ـن القبـ ـور،
جذوعي ،ونقل من املكان لماعة موتى،
فأحرقوا ،مث ـل العوفـ ّي ،والناشئ ،والـ
ّ
فدفنوا فـي مقابر شـتّـى ،وطرح النار فـي الرتب القدية ،والـحديثة ،واحرتق
الضريـحان ،والقبّتان الساج ،وحفروا أحد الضريـحيـن؛ ليخرجوا م ـن فيه ،ويدفنوه
فلما عر أهل الكرخ ما جرى،
بقبـر أقمد ،فبادر النقيب والناس ،فمنعوهمّ ،
صاروا نلـى خان الفقهاء الـحنفيّني ،بقطيعة الربيع ،فأخذوا ما وجدوا ،وأحرقوا
حممد ،وأمر ابلعبور ،فقال :قد
الـخان ،وكبسوا دور الفقهاء ،فاستدعي أبو ّ
جرى ما لـم يـجر مثله ،فإن عرب معي الوزير ،عبـرت ،فقويت يده ،وأظه ـر أهل
الكرخ الـح ـزن ،وقعدوا فـي األسـواق؛ للعـ ـزاء ،وعلّقوا الـمسوح ،على الدكاكني،
الكل ،خرب البلد ،فاألصلح التغاضي»(.)1
فقال الوزير :نن واخذان ّ
ااجوزي« :عود الفنت بني السنّة
 -15يف حوادث سنة (119ه) ،قال ابن
ّ
وعلي خري البشر"،
والشيعة ،وخرق السياسة ...ونقض ما كتب عليهّ " :
حممد ّ
وطرحت النار يف الكرخ ابلليل والنهار ...ويف هذه السنة :أعلن بنيسابور لعن
األشعري.)2(»...
أيب احلسن
ّ
ااجوزي« :واتّصلت الفتـن بني أهل
 -16يف حوادث سنة (118ه) ،قال ابن
ّ
صاال مسرفًا ،وركب صاحب الشرطة واألتراك؛
ابب الطاق ،وسوق يـحيـى ،اتّ ً
( )1املنتظم.991-923/19 :
( )2املنتظم.914/19 :
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إلطفاء الفتنة ،فلم ينفع ذلك ،وانتقل القتال نىل ابب البصرة وأهل الكرخ ،على
أتخر األشاعرة عن
حت ّ
القنطرتني .ووقعت بني احلنابلة واألشاعرة فتنة عظيمة؛ ّ
ااجمعات؛ خوفًا من احلنابلة»(.)1

 -17يف حوادث سنة (118ه) ،قال ابن األةري« :يف هذه السنة ،وقعت
علي بن
الفتنة بني الفقهاء الشافعيّة ،والـحنابلة ،ببغداد؛ ومق ّدم احلنابلة :أبو ّ
العامة الـجـ ُّم الغفيـر ،وأنكروا الـجهـر
الفراء ،وابن
التميمي .وتبعهم من ّ
ّ
ّ
ببسم هللا الرقمن الرحيم ،ومنعوا من الرتجيع يف األذان ،والقنوت يف الفجر،
ووصلوا نىل ديوان اخلليفة ،ولـم ينفصل حال .وأتى احلنابلة نىل مسجد ،بباب
الشعري ،فنهوا نمامه عن ااجهر ابلبسملة؛ فأخرج مصح ًفا ،وقال :أزيلوها من
حت ال أتلوها»(.)2
املصحفّ ،
شوال ،وقعت الفتنة
 -18يف حوادث سنة (163ه) ،قال ابن
ّ
ااجوزي« :يف ّ
القشريي،
بني احلنابلة واألشعريّة ،وكان السبب أنّه ورد نىل بغداد أبو نصر ابن
ّ
املتعصب
يذم احلنابلة ،وينسبهم نىل التجسيم ،وكان
ّ
وجلس يف النظاميّة ،وأخذ ّ
القشريي،
ازي نىل نصرة
له أبو سعد
ّ
الصويف ،ومال الشيخ أبو نسحاق الشري ّ
ّ
وكتب نىل النظام يشكو احلنابلة ،ويسأله املعونة ،ويسأل الشريف أاب جعفر،
القشريي على نيّة الصالة ،يف جامع الرصافة،
مقيما ابلرصافة ،فبلغه أ ّن
ّ
وكان ً
يوم ااجمعة ،فمضى نىل ابب املراتب ،فأقام ّأاي ًما ...واتّفقوا على اهلجوم على
لرد
الشريف أيب جعفر يف مسجده ،واإليقاع به ،فرتّب الشريف لماعة أع ّدهم؛ ّ
ابآلجر،
فلما وصل أولئك نىل ابب املسجد ،رماهم هؤالء
خصومة ،نن وقعتّ ،
ّ
( )1املنتظم.918/19 :
( )2الكامل يف التاريخ.929/5 :
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اآلجر نىل حاجب الباب ،وقتل من أولئك خيّاط ،من
فوقعت الفتنة ،ووصل ّ
ابَّلل ،اي منصور؛
النويب :املستنصر ّ
سوق الثالاثء ،وصاح أصحاهبا ،على ابب ّ
ازي،
هتمة للديوان مبعرفة احلنابلة،
ً
وتشنيعا عليه ،وغضب أبو نسحاق الشري ّ
رده
ومضى نىل ابب الطاق ،وأخذ يف نعداد أهبة السفر ،فأنفذ نليه اخلليفة من ّ
الشاشي وغريه من النظام ،يشرح له احلال،
عن رأيه ،فبعث الفقهاء أاب بكر
ّ
فجاء كتاب النظام نىل الوزير فخر الدولة ،ابالمتعاض ممّا جرى ،والغضب
ونين أرى حسم القول فيما يتعلّق
لتسلّط احلنابلة على الطائفة األخرىّ ،
ابملدرسة اليت بنيتها ،يف أشياء من هذا ااجنس»(.)1
 -19يف حوادث سنة (189ه) ،قال ابن األةري« :ورد نلـى بغداد  -هذه

أشعري املذهب،
املغريب الواعظ ،وكان
البكري
السنة  -الشريف أبو القاسم
ّ
ّ
ّ
وسريه نىل بغداد ،وأجرى عليه
وكان قد قصد نظام امللك ،فأحبّه ،ومال نليهّ ،
ااجراية الوافرة ،فوعظ ابملدرسة النظاميّة ،وكان يذكر احلنابلة ،ويعيبهم ،ويقول:
()2
لكن
و
أقمد،
كفر
ما
"وهللا
،
﴿وما كفر سلْيمان ولكن الشياطني كفروا﴾
ّ
يوما دار قاضي القضاة ،أيب عبد هللا الدامغاينّ،
أصحابه كفروا" ،مثّ ننّه قصد ً
القالئني ،فجرى بني بعض أصحابه ،وبني احلنابلة مشاجرةّ ،أدت نىل
بنهر ّ
الفراء ،وأخذ كتبهم ،وأخذ منها كتاب
الفتنة ،وكثر لمعه ،فكبس دور بين ّ
الكرسي؛ للوعظ،
الصفات ،أليب يعلى ،فكان يقرأ ،بني يديه ،وهو جالس على
ّ
فيشنّع به عليهم ،وجرى له معهم خصومات وفنت»(.)9
( )1املنتظم.152-151/16 :
( )2البقرة.142 :
( )9الكامل يف التاريخ.125/5 :
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ااجوزي« :يف شعبان بدأت الفنت
 -21يف حوادث سنة (185ه) ،قال ابن
ّ
وحمال السنّة ،وهنبت قطعة من هنر الدجاج ،وقلعت األخشاب،
بني أهل الكرخ ّ
الشر»(.)1
حت ّ
خيما هناكّ ،
ّ
حت من املساجد ،وضرب الشحنة ً
انكف ّ

شوال ،وقعت الفتنة
 -21يف حوادث سنة (183ه) ،قال ابن
ّ
ااجوزي« :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 ااجانب
ّ
الروافض ،وشراؤه ومتلُّكه حالل»(.)2
ط
 -22يف حوادث سنة (152ه) ،قال ابن
ااجوزي« :ونقلت من خ ّ
ّ
أَب الوفاء ابن عقيل ،قال :عظمت الفتنة ااجارية بني السنّة ،وأهل الكرخ ،فقتل
شهورا ،من سنة اةنتني ومثانني وأربع مئة ،وانقهر
فيها حنو مئيت قتيل ،ودامت ً
بعضا ،يف الطرقات،
الشحنة ،و ّاحتش السلطان ،وصار العو ّام يتبع بعضهم ً
الشعور
قوي الضعيف ،وأيخذ ماله ،وكان الشباب قد أحدةوا ُّ
والسفن ،فيقتل ال ّ
ابلنشاب والنبل،
وااجمم ،وقملوا السالح ،وعملوا الدروع ،ورموا عن
القسي ّ
ّ
وسب أهل الكرخ الصحابة ،وأزواج رسول هللا  ،على السطوح ،وارتفعوا نىل
ّ
النيب  .ولـم أجد من س ّكان الكرخ  -من الفقهاء ،والصلحاء  -من
ّ
سب ّ
غضب ،وال انزعج عن مساكنتهم»(.)9
ااجوزي« :وزادت الفنت فـي بغداد،
 -23يف حوادث سنة (921ه) ،قال ابن
ّ
وتعرض أصحاب أبـي الفتوح ،بـمسجد ابن جردة ،فرجـموا ،ورجم معهم
ّ
( )1املنتظم.211/16 :
( )2املنتظم.293/16 :
( )9املنتظم.259/16 :
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أبو الفتوح ،وكان نذا ركب يلبس احلديد ،ومعه السيو اجمل ّذبة ،حتفظه ،مثّ
اجتاز بسوق الثالاثء ،فرجم ،ورميت عليه امليتات .ومع هذا يقول" :ليس هذا
احلقيقي قائم ابلنفس" .فينفر
الذي نتلوه كالم هللا ،نّا هو عبارة وجماز ،والكالم
ّ
فلما كان اليوم الذي دفن فيه أبو احلسن ابن
أهل السنّة ،كلّما مسعوا هذاّ ،
الفاعوس ،انقلبت بغداد ملوته ،وغلّقت األسواق ،وكان احلنابلة يصيحون ،على
أشعري" ،ويصرخون؛ بسبب
ريي ،وال
عادهتم" :هذا يوم سنّـ ّي،
ّ
حنبلي ،ال قش ّ
ّ
أيب الفتوح ،فمنعه املسرتشد من ااجلوس ،وأمر ّأال يقيم ببغداد ،وكان ابن صدقة
ييل نىل مذهب أهل السنّة ،فنصرهم»(.)1
 -21يف حوادث سنة (939ه) ،قال ابن كثري« :ويف هذه السنة ،وقعت

املقدسي؛ وذلك أنّه كان يتكلّم ،يف
الغين
ّ
فتنة ،بدمشق؛ بسبب احلافظ عبد ّ
يوما شيئًا من العقائد ،فاجتمع
مقصورة الـحنابلة ،ابلـجامع
األموي ،فذكر ً
ّ
لعي ،ابلسلطان
كي ،وضياء الدين اخلطيب الدو ّ
القاضي حميي الدين بن الز ّ
املعظّم ،واألمري صارم الدين بزغش ،فعقد له جملس ،فيما يتعلّق مبسألة االستواء
احلنبلي بقيّة الفقهاء،
على العرش ،والنزول ،واحلر  ،والصوت ،فوافق النجم
ّ
استمر احلافظ على ما يقوله ،لـم يرجع عنه ،واجتمع بقيّة الفقهاء عليه ،وألزموه
و ّ
كل هؤالء على الضاللة،
إبلزامات شنيعة ،مل يلتزمهاّ ،
حت قال له األمري بزغشّ :
احلق؟! قال :نعم .فغضب األمري عند ذلك ،وأمر بنفيه من
وأنت وحدك على ّ
البلد ،فاستنظره ةالةة ّأايم ،فأنظره ،وأرسل بزغش األسارى من القلعة ،فكسروا
منرب احلافظ ،وتعطّلت صالة الظهر ،يومئذ ،يف حمراب احلنابلة ،وأخرجت
اخلزائن ،والصناديق ،اليت كانت هناك ،وجرت خبطة شديدة ،نعوذ ابهلل ،من
( )1املنتظم.219/18 :
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الفنت ،ما ظهر منها ،وما بطن .وكان عقد اجمللس يوم االةنني الرابع والعشرين،
بعلبك ،مثّ سار نىل الداير
الغين نىل
ّ
من ذي ّ
احلجة ،فارحتل احلافظ عبد ّ
املصريّة ،فآواه احمل ّدةون ،فحنوا عليه وأكرموه»(.)1
ن ّن جرائم التكفري والقتل واالغتصاب والنهب والتخريب واإلحراق ،اليت
ارتكبها بعض القادة وااجنود ،واملؤلّفني واملقلّدين :ال يكن أن تصدر من أانس
حق تقاته ،ونن كانوا ينتسبون نىل (اإلسالم).
يتّقون هللاّ ،
يسوغون ألنفسهم ارتكاهبا؛
وأعجب ما يف تلك ااجرائم أ ّن مرتكبيها ّ
بدعوى نصرة (الطائفة الـمح ّقـة)؛ فهل كان اغتصاب نساء 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 كانت فيها بدعة حمققة؛ فكيف نذا كانت
وال
ّ
أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤالء أغلظ ،وقد تكون بدعة هؤالء
املك ّفرة هلا مبتدعة ً
لميعا ج ّهال حبقائق ما خيتلفون فيه .واألصل أ ّن دماء
أغلظ ،والغالب ّأهنم ً
حل ّنال
املسلمني ،وأمواهلم ،وأعراضهم :مـحرمة ،من بعضهم على بعض ،ال تـ ّ
إبذن هللا ،ورسوله»(.)2
مذهيب:
من آاثر االقتتال الـ
ّ

التفرق واالقتتال ،بني املنتسبني نىل اإلسالم ،قديًا وحديثًا ،نىل
لقد ّأدى ُّ
نضعافهم؛ فاستقوى أعداؤهم ،واحتلّوا بالدهم ،وقتلوا رجاهلم ،وهنبوا أمواهلم،
وسبوا نساءهم ،ودنّسوا مساجدهم ،وأذلّوهم غاية اإلذالل ،وأذاقوهم الويالت.
( )1البداية والنهاية.634-653/16 :
( )2جمموعة الفتاوى.188-186/9 :
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ااجوزي« :وفيها يف شعبان ،أخذ الفرنج دمياط ،وكان
قال سبط ابن
ّ
ااجرخي يف مخس مئة راجل ،فهجموا على
جهز نليها الناهض ابن
املعظم قد ّ
ّ
ااجرخي ومن كان معه ،وص ّفوا رؤوس القتلى على اخلنادق،
اخلنادق ،فقتل ابن
ّ
طموها ،وضعف أهل دمياط ،وأكلوا امليتات ،وعجز الكامل عن
وكان قد ّ
نصرهتم ،ووقع فيهم الوابء والفناء ،فراسلوا الفرنج على أن يسلّموا نليهم البلد،
األقساء ،وحلّفوهم على ذلك ،فركبوا يف
وخيرجوا منه أبهليهم وأمواهلم ،واجتمع ّ
الرب ،وفتح هلم أهل دمياط األبواب ،فدخلوا ،ورفعوا
املراكب ،وزحفوا يف البحر و ّ
أسرا،
أعالمهم على السور ،وغدروا أبهل دمياط ،ووضعوا فيهم السيف ً
قتال و ً
وابتوا تلك الليلة ،فـي الـجامع ،يفجرون ابلنساء ،ويفضحون البنات( ،)1وأخذوا
الـمنرب ،والـمصاحف ،ورؤوس القتلى ،وبعثوا بـها نىل الـجزائر ،وجعلوا الـجامع
كنيسة ...ووقع على اإلسالم كآبة عظيمة ،وبكى الكامل واملعظم بكاءً
شديدا ،مثّ أتخرت العساكر عن تلك املنزلة ،فكان املعظم يقول يل بعد ذلك:
ً
لو كان الدعاء اآلن يسمع ،لسمع دعاء أهل دمياط ،فإ ّن هللا تعاىل أخربان أنّه
يستجيب دعاءان ،يف ع ّدة مواضع ،من كتابه ،ونّا أهل دمياط ل ّما كثر ف ْسقهم
وفجورهم ،سلط هللا عليهم من انتقم منهم»(.)2
وقال ابن كثري« :وفيها جاءت الفرنج يف حنو من ةالث مئة مركب،
قاصدين داير مصر ،من انحية دمياط ،فدخلوها فجأة ،فقتلوا من أهلها خل ًقا
( )1كذا يف املطبوع( :ويفضحون البنات) ،واملراد( :اغتصاب البنات العذارى) ،انظر:
النص،
تكملة املعاجم العربيّة .59/5 :ونقل ابن تغري بردي  -عن سبط ابن
ااجوزي  -هذا ّ
ّ
(ويفتضون البنات) ،انظر :النجوم الزاهرة.295/6 :
وعزاه نليه ،مع فروق يسرية ،وفيه:
ّ
( )2مرآة الزمان.295/22 :
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ست مئة
حنوا من ّ
كثرياّ ،
ً
وحرقوا املسجد ااجامع ،واملنرب ،وأسروا من النساء ً
امرأة ،من املسلمات مئة ومخسة وعشرون ،والباقيات من نساء القبط ،وأخذوا
كثريا ًّ
كل جهة،
من األسلحة واألمتعة والـمغامن شيئًا ً
جدا ،وف ـّر الناس منهم ،يف ّ
فكان من غرق يف حبرية تنّيس أكثر ممّن أسروه ،مثّ رجعوا على قميّة ،ولـم يعرض
حت رجعوا بالدهم ،لعنهم هللا وقبّحهم»(.)1
هلم أحدّ ،
أيضا« :فيه وردت األخبار مبا وقع من األمر الفظيع مبدينة
وقال ابن كثري ً
اإلسكندريّة من الفرنج  -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 ااجمعة ،بكرة النهار ،بعد ما ّ
للبحر ،وال ً
فسادا ،يقتلون الرجال ،وأيخذون األموال ،وأيسرون
منها ،وعاةوا يف أهلها ً
العلي الكبري املتعال ،وأقاموا هبا يوم ااجمعة،
النساء واألطفال ،فاحلكم هلل ّ
فلما كان صبيحة يوم األربعاء قدم
والسبت ،واألحد ،واالةنني ،والثالاثءّ ،
كثريا
الشاليش
ّ
املصري ،فأقلعت الفرنج  -لعنهم هللا  -عنها ،وقد أسروا خل ًقا ً
وهبارا ،وغري ذلك ما
يقاربون األربعة آال  ،وأخذوا من األموال ذهبًا ،وحر ًيراً ،
ال حي ّد وال يوصف ،وقدم السلطان واألمري الكبري يلبغا ،ظهر يومئذ ،وقد تفارط
وحتولت الغنائم كلّها نىل الشواين ابلبحر ،فسمع لألسارى  -من العويل
احلالّ ،
والبكاء والشكوى وااجأر نىل هللا واالستغاةة به وابملسلمني  -ما قطّع األكباد،
وذرفت له العيون ،وأصم األمساع ،فإ ّان هلل ون ّان نليه راجعون»(.)2
وقال ابن تغري بردي« :فاهنزم املسلمون ،فنزلوا نىل البلد ،وهرب الناس
( )1البداية والنهاية.991-999/11 :
( )2البداية والنهاية.846-849/15 :
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نىل الصخرة واألقصى ،واجتمعوا هبا ،فهجموا عليهم ،وقتلوا يف احلرم مئة ألف،
وسبوا مثلهم ،وقتلوا الشيوخ والعجائز ،وسبوا النساء ،وأخذوا من الصخرة
كل قنديل ألف مثقال ،ومنها
واألقصى سبعني ً
قنديال ،منها عشرون ذهبًا ،يف ّ
وست مئة درهم ابلشام ّي ،وأخذوا
كل قنديل ةالةة آال
مخسون ّ
ّ
فضة ،يف ّ
رطال ابلشام ّي ،وأخذوا من األموال ما ال حيصى.
فضة ،زنته أربعون ً
تنّ ًورا من ّ
ست عشرة
وكان بيت املقدس  -منذ افتتحه عمر بن اخلطّاب  ،يف سنة ّ
من اهلجرة  -لـم يزل أبيدي املسلمني ،نىل هذه السنة .هذا كلّه ،وعسكر مصر
ااجمايل صاحب أمر
لـم حيضر ،غري أ ّن األفضل شاهنشاه بن أمري ااجيوش بدر
ّ
مصر ،ل ّما بلغه أ ّن الفرنج ضايقوا بيت املقدس ،خرج يف عشرين أل ًفا ،من
عساكر مصر ،وجد يف السري ،فوصل نىل القدس ،يوم اثنـي فتحه ،ولـم يعلم
بذلك .فقصده الفرنج ،وقاتلوه ،فلم يثبت هلم ،ودخل عسقالن ،بعد أن قتل
عدد كثريٌ؛ فأحرق الفرنج ما حول عسقالن ،وقطعوا أشجارها ،ةـ ّم
من أصحابه ٌ
عادوا نىل القدس .ةـ ّم عاد األفضل نىل مصر ،بعد أمور وقعت له ،مع الفرنج.
استمر بيت املقدس مع الفرنج ،فال ّقوة ّنال ابهلل»(.)1
و ّ
أيضا« :مثّ ن ّن الفرنج لـ ّما علموا حبال أهل
وقال ابن تغري بردي ً
طرابلس ،وحت ّققوا أمرهم ،قملوا قملة رجل واحد ،يف يوم االةنني حادي عشر
احلجة ،وهجموا على طرابلس ،فأخذوها ،وهنبوها ،وأسروا رجاهلا ،وسبوا
ذي ّ
نساءهم ،وأخذوا أمواهلا ،وذخائرها؛ وكان فيها ما ال حيصى ،وال حيصر،
واقتسموها بينهم»(.)2
( )1النجوم الزاهرة.113/9 :
( )2النجوم الزاهرة.154/9 :
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وست مئة .فيها جاءت
وقال ابن تغري بردي ً
أيضا« :وهي سنة نحدى ّ
الغساالت ،من ابب البلد ،على العاصي.
الفرنج حـماة ،بغتةً ،وأخذوا النساء ّ
وخرج نليهم الـملك الـمنصور بن تق ّي الدين ،وقاتلهم ،وةبت ،وأبلى بالء
حسنًا .وكسر الفرنج عسكره ،فوقف على الساقة ،ولوال وقوفه ،ما أبقوا من
أحدا»(.)1
الـمسلمني ً
ّ
تخيلوا
ـيب
ـحل لغري الـمسلم أن ّ
يتزوجها ،وال ي ّ
املرأة الـمسلمة ،اليت ال ي ّ
ـحل لألجن ّ
عمتها ،أو ابن خالتها -
عمها ،أو ابن خاهلا ،أو ابن ّ
الـمسلم  -ولو كان ابن ّ
أن ينظر نىل ما يـجب ستـره من جسدها.
ـحل
ـحل
لألجنيب الـمسلم أن يلمسها ،وال ي ّ
الـمرأة الـمسلمة ،التـي ال ي ّ
ّ
لألجنيب الـمسلم  -ولو كان أتقى األتقياء  -أن خيلو هبا.
ّ
الـمرأة الـمسلمة ،التـي اختلف الفقهاء ،فـي جواز الكشف ،عن وجهها،
األجنيب الـمسلم؛ واختلفوا فـي جواز سـماع
بـحضور
األجنيب الـمسلم لصوهتا(.)2
ّ
ّ
تلك (الـجوهرة األةيـرة الـمصونة) ،تبيت ألعوبةً مسبيّةً ،أبيدي ف ّساق
الفرنـجة  -لعنهم هللا  -يتناوبون على الفجور هبا ،فـي الـمسجد ااجامع!!!!!!!
التفرق واالقتتال  -أن نتذ ّكر تلك
فما أحراان  -كلّما دعاان الشيطان نىل ُّ
العبارة الفاجعة الـموجعة ،الباكية الـمبكية:
(وباتوا تلك الليلة ،في الجامع ،يفجرون بالنساء ،ويفضحون البنات).
العلي العظيم.
فال حول وال ّقوة ّنال ابهلل ّ

( )1النجوم الزاهرة.158-156/6 :
( )2انظر :املوسوعة الفقهيّة.99-91/2 :
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غريوا ،وب ّدلوا ،واعتنقوا البدع ،وأحدةوا
قال ابن ابز« :فإ ّن الناس لـ ّما ّ
كل حزب مبا
الطرق الـمختلفةّ ،
تفرقوا يف دينهم ،والتبس عليهم أمرهم ،وصار ّ
لديهم فرحون ،وطمع فيهم األعداء ،واستغلّوا فرصة االختال  ،وضعف الدين،
كل طائفة لـما أحدةته من الطرق املضلّة ،والبدع
واختال الـمقاصدُّ ،
وتعصب ّ
حت آلت حال املسلمني ،نىل ما هو معلوم اآلن ،من الضعف
املنكرةّ ،
لميعا هو
واالختال  ،وتداعي األمم عليهم ،فالواجب على أهل اإلسالم ً
التمسك بتعاليمه السمحة ،وأحكامه العادلة ،وأخذها من
الرجوع نىل دينهم و ّ
منبعها الصافـي :الكتاب العزيز ،والسنّة الصحيحة الـمطهرة ،والتواصي بذلك،
والتكاتف على تـحقيقه ،فـي جـميع الـمجاالت التش ـريعيّة ،واالقتصـاديّة،
كل ما يـخالف
كل الـحذر من ّ
والسياسيّة ،واالجتماعيّة ،وغري ذلك ،والـحذر ّ
ذلك ،أو يفضي نلـى التباسه ،أو التشكيك فيه ،وبذلك ترجع نلـى الـمسلمني
عزتـهم الـمسلوبة ،ويرجع نليهم مـجدهم األةيل ،وينصرهم هللا على أعدائهم،
ّ
ويـم ّكن لـهـم يف األرض»(.)1

متنوعة.145/1 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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الـمخرج الخامس
االعتـراف
عمال؛ وأن
هو أن يعرت الـمتّقون أبخطائهم ،حني خيطئون،
اعتقادا ،أو ً
ً
عمال؛ وأن يعرت ااجاهل منهم
ابحلق الذي عليه خمالفوهم،
اعتقادا ،أو ً
ً
يعرتفوا ّ
العزة ابإلمث ،فيأنف من االعرتا ؛ وأن
جبهله ،حني جيهل حقيقةً ما ،وال أتخذه ّ
يعرت أب ّن خمالفيه معذورون ،حني يستح ّقون العذر ،فال يسارع نىل التكفري
والتفسيق والتبديع.
واالعرتا حي ّقق ةالث منافع:

التعصب سببًا
املنفعة األوىل -اهلداية :االعرتا خال
التعصب ،فإذا كان ّ
ّ
من أسباب التضليل؛ فإ ّن االعرتا سبب من أسباب اهلداية؛ أل ّن من يعرت
بكل ما جيب االعرتا به :سيكون ابعرتافه معينًا على بيان الـحقيقة ،اليت
ّ
خيتلف فيها الـمختلفون.
فإذا اعرت املؤلّفون أبخطائهم ،كانت اعرتافاهتم سببًا ،يف هداية من كان
يقلّدهم ،يف أخطائهم؛ فال يلك املقلّد  -بعد هذه االعرتافات  -أن يستمسك
ابآلراء الباطلة ،اليت كان يقلّد فيها املؤلّفني املعرتفني؛ ألنّه نن فعل ذلك ،فقد
تعصب ،خيرجه من لملة الـمتّقني.
كشف عن ّ
املنفعة الثانية -االنتصاح :هو مبعىن قبول النصيحة ،وهو قبول ال يكن أن
املتعصب ال يرضى
متعصب ،أينف من االعرتا أبخطائه؛ أل ّن
يصدر من
ّ
ّ
أبدا ،أبن يظهر يف منزلة ،دون منزلة من خيالفه.
ً
أهال لذلك؛ أل ّن
ّأما نذا كان من املعرتفني ،فإنّه سيقبل نصيحة من يراه ً
قطعا.
االنتصاح أهون عليه من االعرتا ً ،
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فقد تقبل نصيحة أحدهم ،م ّدعيًا أنّك قد سبقته نىل معرفة تلك احلقيقة؛
سيب،
ولكنّك حني تعرت له أبخطائك ،فأنت تشهد على نفسك اباجهل النّ ّ
وأ ّن خمالفك  -الذي خالفك يف أخطائك  -كان أعلم منك ابحلقيقة.
املنفعة الثالثة -التقريب :االعرتا بصوره كلّها وسيلة ،من أكرب وسائل
التقريب ،بني الـمتّقني؛ ألنّه وسيلة للهداية والبيان واإلرشاد ،نىل احلقائق اليت
اختلف فيها ،وهو وسيلة لالنتصاح ،ويف ذلك ما فيه من التقارب والتعاون
والتآلف والتآخي.
تقرب بني املتّقني ،وتؤلّف بني قلوهبم،
ومن شأن هذه األمور أن ّ
بعضا ،حني
فيصبحوا  -بنعمة هللا  -نخوا ًان متحابّني متعاونني ،يعذر بعضهم ً
يستح ّقون العذر ،ويعرت بعضهم لبعض ،مبا يستح ّقه ،من الثناء واملوافقة
والتأييد ،ويقبل بعضهم نصيحة بعض ،ونرشاده.
حت
ايب« :وقال بعضهم :ن ّن من الناس من يولع ابخلال ً
أبداّ ،
قال اخلطّ ّ
أحدا ،وال جيامعه على رأي ،وال يواتيه على
ننّه يرى أ ّن أفضل األمور ّأال يوافق ً
احلق ،وال ينصره ،وال يعتقده دينًا
حمبّة ،ومن كان هذا عادته ،فإنّه ال يبصر ّ
حت ننّك لو
يتعصب لرأيه ،وينتقم لنفسه ،ويسعى يف مرضاهتا؛ ّ
ومذهبًا؛ نّا ّ
تعمد
رمت أن ّ
ترتضاه ّ
وتوخيت أن توافقه على الرأي الذي يدعوك نليهّ ،
األول؛ فإن عدت يف
خلالفك فيه ،ولـم يرض بهّ ،
حت ينتقل نىل نقيض قوله ّ
ذلك نىل وفاقه ،عاد فيه نىل خالفك»(.)1
احلق ،بنوع جدل،
العام ّي ،نذا صر عن ّ
ايل« :و ّأما ّ
وقال أبو حامد الغز ّ
تعصبهم،
التعصب لألهواء؛ فإذا اشت ّد ّ
يكن أن ي ـرّد نليه مبثله ،قبل أن يشت ّد ّ
( )1العزلة.166 :
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يرسخ العقائد يف النفوس ،وهو من آفات
وقع اليأس منهم؛ نذ ّ
التعصب سبب ّ
للحق ،وينظرون نىل املخالفني ،بعني
علماء السوءّ ،
التعصب ّ
فإهنم يبالغون يف ّ
االزدراء واالستحقار؛ فتنبعث منهم الدعوى ابملكافأة واملقابلة واملعاملة ،وتتوفّر
التمسك ،بـما نسبوا نليه،
بواعثهم على طلب نصرة الباطل ،ويقوى غرضهم فـي ّ
ولو جاءوا من جانب اللطف ،والرحـمة ،والنصح فـي الـخلوة  -ال فـي معرض
التعصب ،والتحقيـر  -لنجحوا فيه ،ولكن ل ّـما كان الـجاه ال يقوم ّنال
ّ
التعصب ،واللعن ،والشتم للخصومّ ،اختذوا
ابالستتباع ،وال يستميل األتباع مثل ّ
ونضاال عن املسلمني ،وفيه -
ذاب عن الدين،
ً
التعصب عادهتم وآلتهم ،وس ّـموه ًّ
ّ
على التحقيق  -هالك الـخلق ،ورسوخ البدعة فـي النفوس»(.)1
أيضا« :اعل ْم وحتق ْق أ ّن املناظرة  -املوضوعة
ايل ً
وقال أبو حامد الغز ّ
لقصد الغلبة واإلفحام ،ونظهار الفضل والشر  ،والتش ّدق عند الناس ،وقصد
املباهاة واملماراة ،واستمالة وجوه الناس  -هي منبع لميع األخالق املذمومة،
عدو هللا ،نبليس .ونسبتها نىل الفواحش الباطنة ،من
عند هللا ،احملمودة عند ّ
وحب ااجاه وغريها ،كنسبة
الكرب والعجب واحلسد واملنافسة وتزكية النفس
ّ
شرب اخلمر نىل الفواحش الظاهرة ،من الزَن والقذ والقتل والسرقة .وكما أ ّن
الذي خ ّري بني الشرب وسائر الفواحش ،استصغر الشرب ،فأقدم عليه ،فدعاه
حب
ذلك نىل ارتكاب بقيّة الفواحش يف سكره؛ فكذلك من غلب عليه ّ
اإلفحام ،والغلبة يف املناظرة ،وطلب ااجاه واملباهاة ،دعاه ذلك نىل نضمار
اخلبائث كلّها ،يف النفس ،وهيّج فيه لميع 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 مبعىن قوله" :ال نله ّنال هللاّ ،
كل معبود لـه ،سوى هللا
تصديق نيـمان ،ويـحرص فـي حتقيق صدقه ،أبن يرفع ّ
حت نذا فعل ذلك ،انكشف له حقيقة
تعاىل  -وأعظم معبود له اهلوى ّ -
تقليدا؛ فينبغي أن يطلب كشف ذلك،
األمر ،يف معىن اعتقاده ،الذي تل ّقفه ً
التعصب ملعتقده ،ومل يبق يف نفسه
من اجملاهدة ،ال من اجملادلة؛ فإن غلب عليه ّ
وحجااب»(.)1
قيدا له،
متّسع لغريه ،صار ذلك ً
ً
وقال ابن تيميّة« :فإن كانوا جمتمعني على ما أمر هللا به ،ورسوله ،من
غري زايدة ،وال نقصان ،فهم مؤمنون ،هلم ما هلم ،وعليهم ما عليهم .ونن كانوا
ابحلق والباطل،
التعصب ملن دخل يف حزهبمّ ،
قد زادوا يف ذلك ،ونقصوا ،مثل ّ
احلق والباطل؛ فهذا من
عمن لـم يدخل يف حزهبم ،سواء كان على ّ
واإلعراض ّ
ذمه هللا تعاىل ،ورسوله؛ فإ ّن هللا ورسوله أمرا اباجماعة واالئتال ،
التفرق ،الذي ّ
ّ
ونـهيا عن التفرقة واالختال  ،وأمرا ابلتعاون على الربّ والتقوى ،ونـهيا عن
التعاون على اإلمث والعدوان»(.)2
أيضا« :ونذا كان الرجل متّب ًعا أليب حنيفة ،أو مالك،
وقال ابن تيميّة ً
الشافعي ،أو أقمد ،ورأى يف بعض املسائل أ ّن مذهب غريه أقوى ،فاتّبعه،
أو
ّ
كان قد أحسن يف ذلك ،ولـم يقدح ذلك يف دينه وال عدالته ،بال نزاع؛ بل هذا
النيب ،
يتعصب لواحد ّ
أوىل ّ
أحب نىل هللا ورسوله  ،ممّن ّ
ابحلق و ّ
معني ،غري ّ
الشافعي ،أو أقمد ،أو أيب حنيفة ،ويرى أ ّن قول هذا
يتعصب ملالك ،أو
كمن ّ
ّ
( )1نحياء علوم الدين.393-395 :
( )2جمموعة الفتاوى.99/11 :
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املعني هو الصواب ،الذي ينبغي اتّباعه ،دون قول اإلمام ،الذي خالفه»(.)1
أيضا« :بل غاية ما يقال :ننّه 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 :ننّه جيب على ّ
كل واحد منهم ،فيما يظهر له أنّه 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 املؤمنني،
مذبذب ،على وجه ّ
وال مع الك ّفار ،بل أييت املؤمنني بوجه ،وأييت الكافرين بوجه»(.)2
أيضا« :وبالد الشرق من أسباب تسليط هللا التـت ـر عليها:
وقال ابن تيميّة ً
فعي
كثرة ُّ
التفرق والفنت بينهم ،يف املذاهب وغريهاّ ،
حت جتد املنتسب نىل الشا ّ
حت خيرج عن الدين ،واملنتسب نىل
يتعصب ملذهبه على مذهب أيب حنيفةّ ،
ّ
حت خيرج عن الدين،
يتعصب ملذهبه على مذهب
الشافعي وغريهّ ،
أيب حنيفة ّ
ّ
يتعصب ملذهبه على مذهب هذا ،أو هذا .ويف املغرب جتد
واملنتسب نىل أقمد ّ
التفرق
املنتسب نىل مالك ّ
كل هذا من ّ
يتعصب ملذهبه على هذا ،أو هذا .و ّ
املتعصبني ابلباطل  -املتّبعني
كل هؤالء
ّ
واالختال الذي هنى هللا ورسوله عنه .و ّ
الظن ،وما هتوى األنفس ،املتّبعني ألهوائهم ،بغري هدى من هللا  -مستح ّقون
ّ
للذم والعقاب .وهذا ابب واسع ،ال حتتمل هذه الفتيا لبسطه؛ فإ ّن االعتصام
ّ
اباجماعة واالئتال  ،من أصول الدين ،والفرع املتنازع فيه من الفروع اخلفيّة؛
املتعصبني ال يعرفون من الكتاب
فكيف يقدح يف األصل ،حبفظ الفرع .ولمهور
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.194/22 :
( )2جمموعة الفتاوى.191/22 :
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يتمسكون أبحاديث ضعيفة ،أو آراء فاسدة ،أو
والسنّةّ ،نال ما شاء هللا ،بل ّ
كذاب ،ونن
حكاايت عن بعض العلماء والشيوخ ،قد تكون صدقًا ،وقد تكون ً
يتمسكون بنقل غري مص ّدق ،عن قائل
كانت 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 -
نتعصب لطائفة ،على طائفة؛
أن نقول مبوجبها ،وال نضرب بعضها ببعض ،وال ّ
احلق ،وخنالفها فيما معها ،من خال
كل طائفة على ما معها من ّ
بل نوافق ّ
احلق ،ال نستثين من ذلك طائفة ،وال مقالة»(.)2
ّ
وقال الشوكاينّ« :أقول :ههنا تسكب العربات ،ويناح على اإلسالم،
التعصب يف الدين ،على غالب املسلمني ،من الرتامي ابلكفر،
وأهله ،مبا جناه ّ
ال لسنّة ،وال لقرآن ،وال لبيان من هللا ،وال لربهان؛ بل لـ ّما غلت مراجل العصبيّة
يف الدين ،ومت ّ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 املؤمنني»(.)9
حممد رشيد رضا« :وم ـن آي ـات العبـ ـرة  -فـي هذا الـمقام  -أنّنا
وقال ّ
األمة ،فـي أزمنتهم،
ونورا ،لو اتّبعته ّ
نـج ـد  -يف كالم كثري من علمائنا  -هدىً ،
الستقامت على الطريقة ،ووصلت نىل احلقيقة ،بعد اخلروج من مضيق اخلال ،
( )1جمموعة الفتاوى.191/22 :
( )2طريق اهلجرتني.595/2 :
ااجرار.351 :
( )9السيل ّ
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والشقاق ،نىل حببوحة الوحدة ،واالتّفاق .والسبب يف بقاء الغلب لسلطان
وتعصب أهل ااجاه ،من العلماء ،ملذاهبهم ،اليت
اخلال والنزاع :فش ُّو ااجهلُّ ،
نليها ينتسبون ،وجباهها يعيشون ،ويكرمون ،وأتييد األمراء ،والسالطني هلم؛
النفسي،
العامة ،وقطع طريق االستقالل
استعانةً بـهم على نخضاع ّ
العقلي ،و ّ
ّ
األمة؛ أل ّن هذا أعون هلم على االستبداد ،وأش ّد تـمكينًا هلم ،مـ ّما يهوون،
على ّ
احلق
األمة ،واجتماعها ،على أ ّن ّ
من الفساد ،واإلفساد؛ نذ اتّفاق كلمة علماء ّ
اص ،نذا اتّـحدوا ،تبعهم
كذا ،بدليل كذا :ملزم للحاكم ،ابتّباعهم فيه؛ أل ّن اخلو ّ
العو ُّام ،وهذه هي الوسيلة الفردة؛ إلبطال استبداد احل ّكام»(.)1
فتفرقنا،
حممد رشيد رضا ً
وقال ّ
أيضا« :وقد خال ْفنا كل هذه النصوص؛ ّ
كل
وتنازعنا ،وشاق بعضنا ً
بعضا ،بشبهة الدين ،نذ اتّـخذان مذاهب م ّ
تفرقةّ ،
اعما أنّه
فريق ّ
يتعصب لمذهب ،ويعادي سائر نخوانه الـمسلمني؛ ألجله ،ز ً
ين يقاتل شيعيًّا،
ينصـ ـر الدين ،وهو يـخذله ،بتفريق كلمة الـمسلمني .هذا س ّّ
حنفي يقيس
شيعي ينازل نابضيًّا ،وهذا
شافعي يغري التتار ابحلنفيّة ،وهذا ّ
ّ
وهذا ّ
ادون من اتّبع طريقة السلف.
الذميّة ،وهؤالء مقلّدة اخللف ،حي ّ
الشافعيّة على ّ
﴿أفـل ْم يدبـروا الْق ْول أ ْم جاءه ْم ما لـ ْم أيْت آابءهم ْاألولني﴾( ،)2أم أمروا هبذا،
كال؛ بل كان التعادي والتنازع احنرافًا،
األئمة اجملتهدين؟ ّ
من هللا ،ورسوله ،ومن ّ
املفرقون
عن الصراط املستقيم ،واتّ ً
باعا خلطوات الشيطان الرجيم ،فكما خالف ّ
املتنازعون رهبم ،يف ذلك األمر ،خالفوا ما أتبعه به ،من هذا النهي ،نذ قال:

( )1تفسري القرآن احلكيم.298/2 :
( )2املؤمنون.65 :
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ني﴾( ...)1أي :ال تسريوا سريه،
﴿وال تـتبعوا خطوات الشْيطان ننه لك ْم عدو مب ٌ
التفرق يف الدين ،أو اخلال والتنازع ،مطل ًقا .وسبل الشيطان
وتتّبعوا سبـله ،يف ُّ
احلق واخلري واملصلحة ،وهي ما عـبّـر عنه
وخطواته :هي ُّ
كل أمر خيالف سبيل ّ
السبل
يما فاتبعوه وال تـتبعوا ُّ
ُّ
ابلسبل ،يف قوله تعاىل﴿ :وأن هذا صراطي م ْستق ً
()2
سبيال واحدة ،سـ ّماها صراطًا
فـتـفرق بك ْم ع ْن سبيله﴾ ؛ فذكر تعاىل أ ّن له ً
احلق واخلري والسالم ،وأ ّن هناك سب ًال متع ّددة،
مستقيما؛ ّ
ألهنا أقرب طريق نىل ّ
ً
يتفرق متّبعوها ،عن ذلك الصراط ،وهي طرق الشيطان ،وقد علم  -من ج ْعل
ّ
اتبعا التّباع سبل ،هي غري صراط هللا  -أ ّن الذين يتّبعون سبيل هللا
ُّ
التفرق ً
يتفرقون﴿ :نن الذين فـرقوا دينـه ْم وكانوا شيـ ًعا ل ْست مْنـه ْم يف ش ْيء﴾(.)9
ال ّ
نعم ،قد يطرأ عليهم سبب اخلال والتنازع؛ ولكنّهم مت شعروا أب ّن التنازع قد
برده نىل حكمهما ،كما
دب نليهم ،يف أمر ،فزعوا نىل حتكيم هللا ورسوله ،فيهّ ،
أمرهم بقوله﴿ :فإ ْن تـناز ْعت ْم يف ش ْيء فـرُّدوه نىل اَّلل والرسول ن ْن كْنـت ْم تـ ْؤمنون
ابَّلل والْيـ ْوم ْاآلخر ذلك خْيـٌر وأ ْحسن أتْو ًيال﴾(.)9(»...)1
فهذه (املخارج اخلمسة) :ال يسلكهاّ ،نال (املتّقون)؛ ولذلك لن ينتفع هبا
ألمة (الـمتّقني)ّ ،نال نذا ترك ما هو
أي فرد ،من أفراد (األمم ّ
الست) ،املخالفة ّ
ّ
احلق ،وأصبح من لملة (الـمتّقني).
عليه ،من (االحنرا ) ،عن ّ
( )1البقرة.245 :
( )2األنعام.199 :
( )9األنعام.193 :
( )1النساء.93 :
( )9تفسري القرآن احلكيم.293-295/2 :
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فعلى املك ّذب أن يرتك تكذيبه ،وعلى املنافق أن يرتك نفاقه ،وعلى
املتعصب أن يرتك
املعطّل أن يرتك تعطيله ،وعلى املغايل أن يرتك مغاالته ،وعلى
ّ
ونال ،فال معىن للبحث عن املخارج!!!
تعصبه ،وعلى املفسد أن يرتك نفساده؛ ّ
ُّ
فالتقوى هي املفتاح الوحيد ،ألبواب الـمخارج اخلمسة ،فمن لـم يكن من
مقتحما؛ فإنّه
املتّقني ،فإنّه ال يتلك مفتاح اخلروج .فإن خرج من بعض األبواب
ً
لن يستطيع اخلروج من سائر األبواب؛ ولذلك سيبقى يف ضيق االختال  ،ولن
خيرج نىل سعة االئتال ّ ،نال نذا امتلك مفتاح التقوى.
ومن أراد مشاهدة (سرية اإلسالم) ،ابلصورة البشريّة احليّة؛ ليدرك عظيم
أتةري (اإلسالم) ،فـي النفوس ،إبخراجها من ظلمات الـجهل ،والـهوى ،نىل نور
العلم ،واهلدى؛ فليقابل بني (سرية الـمتّقني) ،وسيـر من خالفهم ،من املك ّذبني،
متعصبني ،والـمفسدين؛ فإ ّن تلك املقابلة
والـمنافقني ،والـمعطّلني ،والـمغالني ،والـ ّ
أصدق دليل على حاجة الناس ألمعني 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 (الـمصلحني)،
إبرجاع (الناس) نلـى (الشريعة اإلسالميّة) .وليس ةـ ّمة (مصلحون) منسوبون نىل
(اإلسالم) غري الـمتّقني.
فالصالح قبل اإلصالح؛ أل ّن فاقد الشيء ال يعطيه؛ ولن يكون أحدان
مصل ًحا ّنال بعد أن يكون صالـ ًحا .والتقوى :هي ميزان الصالح ،وهي ميزان
اإلصالح ،يف اإلسالم؛ فمن لـم يكن من الـمتّقني؛ فليس من الصاحلني ،وليس
من الـمصلحني.
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قال سيّد قطب« :ونذا حدث أن فسد الناس ،يف جيل من األجيال،
فإ ّن نصالحهم ال يتأتّى من طريق ُّ
التشدد ،يف األحكام؛ ولكن يتأتّى من طريق
نصالح تربيتهم ،وقلوهبم ،واستحياء شعور التقوى ،يف أرواحهم»(.)1
حممد قطب« :ةـ ّم ن ّن الوسيلة الـحقيقيّة العظمى ،اليت يسلكها
وقال ّ
البشري ،ابهلل،
األنبياء ،فـي نصالح الـحياة البشريّة ،وتقويـمها :هي ربط القلب
ّ
أةرا ،يف واقع
يتطلّع نليه ،وخيشاه .وتلك أفضل الوسائل يف اإلصالح ،وأبعدها ً
الـحياة .وذلك قبل اللجوء نىل الوسائل األخرى كلّها ،اليت تستخدم عاد ًة ،يف
اسخا ،شديد الرسوخ؛ ألنّه
تنظيم احلياة البشريّة .ومن أجل ذلك يكون بناؤهم ر ً
يعتمد على عنصر أصيل عميق ،يف داخل النفس .بينما ال متلك النظم األخرى
كلّها  -اليت تقوم على مناهج البشر ّ -نال أن تغري الناس ابلـمنافع ،واملصالـح،
أو ترغمهم بقبضة السلطان .ومن ةـ ّم تنهار تلك النظم ،بـمجرد أن تنتهي
الـمنافع ،والـمصالـح ،أو تضعف قبضة السلطان .بينما يبقى البناء الذي يبنيه
األنبياء  -على مدار التاريخ  -راسخ األركان»(.)2

( )1يف ظالل القرآن.163/1 :
( )2ركائز اإليان.295 :
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ّ
السلفية الواجبة
فإن قيــل :ليست بـنـا حاجـة ،نلـى االعتم ــاد على (مـخـارج الـمتّقيـن)؛
فيكفينا  -للخروج من ضيق االختال  -أن نكون على (الطريقة السلفيّة)،
القائمة على اتّباع الكتاب والسنّة ،بفهم (السلف الصالـح).

قلت :ة ّـمـة (اختالفات منسـوبة) ،نلـى (السلف الصالـح) ،أنفسهم ،فـي
صحت نسبة االختال نليهم ،يف تلك املسائل ،أو يف
مسائل كثرية؛ فإذا ّ
حمصورا ،فيما اتّفقوا عليه ،وال يـمكن
بعضها؛ فإ ّن وجوب اتّباعهم سيكون
ً
اتّباعهم فيما اختلفوا فيه؛ أل ّن الـمتّبــع لبعضهم سيكون خمال ًفا آلخرين منهم.
ولـم خيتلف (املؤلّفون القدامى)  -القائلون بعدالة (السلف الصاحل)  -يف
وجوب اتّباع (الطريقة السلفيّة) ،يف (املسائل االتّفاقيّة) ،وهي املسائل اليت اتّفق
لكن هؤالء املؤلّفني أنفسهم قد اختلفوا يف تصحيح
عليها (السلف الصاحل)؛ ّ
بعض ما ينسب نىل (الكتاب) ،من (قراءات)؛ واختلفوا يف تصحيح بعض
ما ينسب نىل (السنّة) ،من (رواايت)؛ واختلفوا يف تصحيح بعض ما ينسب نىل
(السلف الصاحل) ،من (أقوال) ،يف فهم الكتاب ،وفهم السنّة.
ّأما الـمسائل الكثرية ،التـي اتّفق عليها (السلف الصالـح)؛ فإ ّن األصل
األول) ،من حـملة (الشريعة اإلسالميّة)،
فـي اتّفاقهم عليها هو (اتّفاق ااجيل ّ
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
كل من جاء بعدهم ،من (الـمؤلّفني القدامى) ،الذين لـم خيتلفوا
قام عليه اتّفاق ّ
أدَن اختال  ،يف (القطعيّات اإلسالميّة).
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ولذلك كانت الطريقة (السلفيّة القطعيّة) هي الطريقة (السلفيّة الواجبة)،
دون ما سواها من الطرائق االختالفيّة ،املنسوبة نىل السلف.
كل ما نسب نىل السلف يع ّد جزءًا من (السلفيّة الواجبة)؛ بل مثّة
فليس ّ
منسوابت كثرية سقيمة ،ال عالقة للسلف هبا ،ال من قريب ،وال من بعيد ،وما
هي ّنال أكاذيب وأوهام.
صحت نسبته 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.
إللماعهم ،حني جيمعون على الدليل
ّ
ومن ابب أوىل ،ليست أقوال بعض املؤلّفني املنسوبني نىل (السلفيّة) جزءًا
بشر ،يصيبون وخيطئون.
من (السلفيّة الواجبة)؛ فإ ّن املؤلّفني ٌ
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)ّ ،
(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 اختال
قال ابن تيميّة« :و ّأما ما ّ
تناقض ،فهذا قليل ابلنسبة نىل ما لـم خيتلفوا فيه ،كما أ ّن تنازعهم يف بعض
حج والفرائض
مسائل السنّة  -كبعض مسائل الصالة والزكاة والصيام والـ ّ
النيب ؛
والطالق وحنو ذلك  -ال ينع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذًا عن ّ
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ولملها منقولة عنه ابلتواتر ...فما ةبت عنه من السنّة ،فعلينا اتّباعه ،سواء قيل:
ننّه يف القرآن ،ومل نفهمه حنن ،أو قيل :ليس يف القرآن؛ كما أ ّن ما اتّفق عليه
األولون ،والذين اتّبعوهم إبحسان ،فعلينا أن نتّبعهم فيه ،سواء قيل:
السابقون ّ
منصوصا يف السنّة ،ولـم يبلغنا ذلك ،أو قيل :ننّه ممّا استنبطوه
ننّه كان
ً
واستخرجوه ،ابجتهادهم ،من الكتاب والسنّة»(.)1
األولون ،والذين اتّبعوهم
فمن قوله« :كما أ ّن ما اتّفق عليه السابقون ّ
ختتص هبا
إبحسان ،فعلينا أن نتّبعهم فيه ،»...نستنبط اخلصائص الثالث ،اليت ّ
(السلفيّة الواجبة) ،وهي :الكلّيّة ،والقطعيّة ،واإللزاميّة.
فمن لفـظ الفعـل (اتّفـق) ،نسـتنبط 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 ّ
الزخمشري»،
مثال« :قرأت كتب
والفرق بينهما كبري ،كالفرق بني قولكً ،
ّ
الزخمشري».
وقولك« :قرأت بعض كتب
ّ
الزخمشري،
فمن ااجملة األوىل يفهم معىن (الكلّيّة) ،أي :أنّك قرأت كتب
ّ
تدل على (الكلّيّة).
كلّها؛ خبال ااجملة الثانية ،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 ،تؤةّر يف هدم (االتّفاق
ّ

ب -الضعف الثبويتّ ،أبن تكون الرواية ،اليت نسبت املخالفة  -نىل بعضهم -
( )1جمموعة الفتاوى.141-149/9 :
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السلفي).
ةبوات قطعيًّا؛ فال يكون هلا ّقوة ،تؤةّر يف هدم (االتّفاق
غري اثبتةً ،
ّ
أيضا ،نسـتنبط خصيصة (القطعيّة) ،أي :كــون
ومـن لفــظ الفعـل (اتّفـق) ً
صح وقوعه منهم؛ فهو لـم يقل« :ما روي ّأهنم اتّفقوا عليه» ،أو
االتّفاق قد ّ
حنوها من العبارات ،بل قال« :ما اتّفق عليه».
الزخمشري»،
مثال« :سأشرتي الكتاب الذي ألّفه
والفرق كبري بني قولكً ،
ّ
الزخمشري ألّفه».
وقولك« :سأشرتي الكتاب الذي يروى أ ّن
ّ
الزخمشري قطعيّة؛
ففي ااجملة األوىل تكون نسبة أتليف الكتاب نىل
ّ
ولكنّها يف ااجملة الثانية تكون غري قطعيّة.
ّأما خصيصة (اإللزاميّة) ،فتفهم من قوله« :فعلينا أن نتّبعهم فيه».
األولني ،والذين اتّبعوهم إبحسان،
فاحلاصل ممّا تق ّدم أ ّن اتّفاق السابقني ّ
قوي ،من بعضهم :هو اتّفاق ملزم،
الثابت وقوعه ،منهم ،من دون خال
ّ
نص
جيب علينا اتّباعه ،سواء أكان هذا االتّفاق ر ً
اجعا نىل اطّالعهم ،على ّ
اجعا ،نىل اجتهادهم ،فـي االستنباط ،من الكتاب ،أو
نبوي ،لـم يبلغنا ،أم كان ر ً
ّ
االستنباط من السنّة.
ومعظم الصحابة من العرب؛ ولذلك كانوا خري واسطة ،لنقل الوحي
املنزل ،نىل من جاء بعدهم ،روايةً ،ودرايةً.
منصوصا يف السنّة ،ومل يبلغنا
وهذا ما عناه بقوله« :سواء قيل :ننّه كان
ً
ذلك ،أو قيل :ننّه ممّا استنبطوه واستخرجوه ،ابجتهادهم ،من الكتاب والسنّة».
وواضــح أ ّن خصيصة (الكلّـيّة) ،وخصيصة (القطعـيّة) ش ـ ــرطـان أكيــدان،
معا ،أو انتفى أحدمها ،انتفت -
لـخصيصة (اإللزاميّة)؛ فإذا انتفى الشرطان ً
بذلك االنتفاء  -خصيصة (اإللزاميّة).
ومن هنا ،كان النظر الدقيق  -فـي (الـمنسوابت السلفيّة)  -واجبًا على
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العلماء؛ للتمييز بني مـا هـو جزء من (السلفيّة الواجبة) ،ومـا ليس بـجزء منها.
ويكـون شـرط ـا (الكلّيّة) ،و(القطعيّة) :هـما الـمسبارين الدقيقيـن ،لـهذا
النظر الدقيق الواجب األكيد.
أبي حال من األحوال  -التساهل ،يف هذا املقام؛ أل ّن
وال جيوز ّ -
ختتص هبا (السلفيّة الواجبة) توجب علينا العناية األكيدة،
القيمة الكربى اليت ّ
ابلتمييز بني ما هو جزء منها ،وبني ما ليس جبزء منها.
ـمعي الـحريص ،ابلتمييز بني
ومثـل هذه العناية ،كمثـل عنـاية الصائغ األل ّ
(ااجوهرة القيّمة النادرة) ،وبني (املصوغات املزيفة) ،أو (املصوغات الرديئة) ،أو
(املصوغات الرخيصة).
فالقيمة الكربى للجوهرة النادرة تدعوه نىل احلرص الشديد األكيد ،على
جتنُّب التساهل ،يف فحص املصوغات؛ لكيال يلتبس النادر ابلتافه.
أي اتّفاق آخر
وهكذا كان التّفاق السلف قيمة ،ال تضاهيها قيمة ّ
خمالف؛ ولذلك يكون الـمتساهل يف هذا األمر غالطًا ،أو مغالطًا.
وأبرز الـمجاالت اليت تنتمي نليها (الـمنسوابت السلفيّة):

 -1مـجال قراءات ال خق ّراء:
مثّة قراءات تنسب نىل بعض السلف ،من الصحابة ،والتابعني ،ومن جاء
سمى (القراءات الشاذّة) ،منها:
بعدهم ،وهي خمالفة للقرآن الكرمي ،وت ّ

أ -قراءة منسوبة نىل أبـ ّي بن كعب.

ب -قراءة منسوبة نىل عبد هللا بن مسعود.

ج -قراءة منسوبة نىل أيب الدرداء.

علي بن أيب طالب.
د -قراءة منسوبة نىل ّ
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ه -قراءة منسوبة نىل سعد بن أيب وقّاص.
و -قراءة منسوبة نىل عبد هللا بن عبّاس.

البصري.
ز -قراءة منسوبة نىل احلسن
ّ
ح -قراءة منسوبة نىل ابن مـحيصن.

ط -قراءة منسوبة نىل أيّوب السختياينّ.
ي -قراءة منسوبة نىل األعمش.

يدي.
ك -قراءة منسوبة نىل اليز ّ

فإذا كانت نسبة هذه القراءات الشاذّة نىل من نسبت نليهم قطعيّة
الثبوت؛ فإنّـها مـخالفة للقرآن الكريـم ،فـي بعض األلفاظ.
ولذلك تكون هذه القراءات  -هبذه املخالفات ااجزئيّة  -شاذّة مردودة؛
فال تع ّد جزءًا من (القرآن الكرمي).
ّأما ما اتّفق السلف ،على القراءة به ،اتّفاقًا كلّـيًّا قطعيًّا؛ فال ريب يف كونه
من (القرآن الكرمي).
ووجود هذه (الـمخالفات الـجزئيّة) ال يقدح فـي كلّيّة (االتّفاق
السلفي)،
ّ
اإلهلي القرآينّ املنزل؛ من
فـي ابب (القراءة القرآنيّة) ،املوافقة كل املوافقة ،للوحي ّ
العددي لتلك الـمخالفات ااجزئيّة ،والضعف الثبوت ّـي هلا.
جهتني :الضعف
ّ
مفسرين:
 -2مـجال تفسريات الـ ّ
اشـتملت (كتـب التفسيـر) على (منسوابت تفسرييّة سـلفيّة) ،كثيـرة جدًّا،
ال تنتمي نلـى (السلفيّة الواجبة) ،وأبرزها:

أ -الـمنسوابت اليت يفهم منها وجود اختال  ،بني السلف أنفسهم ،يف
التفسري؛ فتنتفي بذلك خصيصة (الكلّيّة).
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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).

ةبوات قطعيًّا ،وال سـيّما مـا روي أبسـانيـد ضعيفة؛
ج -املنسوابت التـي لـم تثبتً ،

فتنتفي بذلك خصيصة (القطعيّة).
 -3مـجال رواايت أسباب النيول:
كل رواايت (أسباب النزول) ،اليت فقدت
خترج من (السلفيّة الواجبة) ُّ
معا.
شرط (الكلّيّة) ،أو فقدت شرط (القطعيّة) ،أو فقدت الشرطني ً
فالرواايت اليت يفهم منها وجود اختال  ،فـي تعيني (سبب النزول)
ال يكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
والرواايت اليت لـم تثبت ،ةبو ًات قطعيًّا  -وال سيّما الرواايت ذات األسانيد
الضعيفة  -ال يكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
أيضا تلك الرواايت ،اليت نسبت 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 ّ
يكون من هذا الباب ،ال سيّما وقد عر من عادة الصحابة والتابعني أ ّن
أحدهم ،نذا قال :نزلت هذه اآلية فـي كذا؛ فإنّه يريد بذلك أ ّن هذه اآلية
تتضمن هذا احلكم ،ال أ ّن هذا كان السبب فـي نزوهلا»(.)1
ّ

( )1الربهان يف علوم القرآن.92-91/1 :
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 -1مـجال أقوال الناسخ واملنسوخ:
كل األقوال املنسوبة نىل السلف ،اليت
وكذلك خترج من (السلفيّة الواجبة) ُّ
هلا عالقة بـموضوع (الناسخ واملنسوخ) ،نذا فقدت شرط الكلّيّة ،أو شرط
معا.
القطعيّة ،أو الشرطني ً
فالرواايت اليت يفهم منها وجود اختال  ،يف تعيني (الناسخ واملنسوخ)
ال يكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
ةبوات قطعيًّا  -وال سيّما الرواايت ذات األسانيد
والرواايت اليت لـم تثبتً ،
الضعيفة  -ال يكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
أيضا ،تلك الرواايت اليت نسبت 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:
قال ابن القيّم« :قلت :ومراده ،ومراد ّ
العام واملطلق
رفع احلكم جبملته اترة  -وهو اصطالح ّ
املتأخرين  -ورفع داللة ّ
والظاهر وغريها اترةّ ،نما بتخصيص ،أو تقييد ،أو قمل مطلق على مقيد،
لتضمن
نسخا؛ ُّ
وتفسريه وتبيينهّ ،
ليسمون االستثناء ،والشرط والصفة ً
حت ّنهنم ّ
ذلك رفع داللة الظاهر ،وبيان املراد؛ فالنسخ عندهم ،ويف لساهنم :هو بيان
أتمل كالمهم ،رأى من ذلك
الـمراد بغري ذلك اللفظ ،بل أبمر خارج عنه ،ومن ّ
فيه ما ال يـحصى ،وزال عنه به نشكاالت ،أوجبها قمل كالمهم على
متأخر»(.)1
االصطالح الـحادث الـ ّ

( )1نعالم املوقّعني.66/2 :
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 -5مـجال رواايت امل ّك ّي واملدينّ:
كل األقوال املنسوبة نىل السلف ،اليت
وكذلك خترج من (السلفيّة الواجبة) ُّ
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 لـم يعتربوا
قال الزر ّ
أ ّن من فرائض الدين تفصيل لميع امل ّك ّي واملدينّ ،ممّا ال يسوغ ااجهل به ،لـم
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 ،ولـم جيب على من دخل يف اإلسالم بعد اهلجرة أن
كل آية ،أنزلت قبل نسالمه :م ّكيّة ،أو مدنيّة .فيجوز أن يقف يف ذلك،
يعر ّ
تومهوه من وجوب
أو يغلب على ظنّه أحد األمرين؛ ونذا كان كذلك ،بطل ما ّ
نقل هذا ،أو شهرته يف الناس؛ ولزوم العلم به لـهم ،ووجوب ارتفاع اخلال
فيه»(.)1
 -6مـجال رواية األحاديث:
خترج من (السلفيّة الواجبة) الكثري من الرواايت احلديثيّة ،وأبرزها:

أ -الرواايت ذات األسانيد الضعيفة ،وال سيّما رواايت الضعفاء واملتّـهمني.
ب -الرواايت اليت اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،ويف تضعيفها.

النيب  ،بصفته البشريّة ،غري
ج -الرواايت اليت تنسب فيها أقو ٌال ،نىل ّ
التبليغيّة.
( )1الربهان يف علوم القرآن.132/1 :
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د -الرواايت اليت تنسب فيها  -نىل بعض (السلف)  -أقو ٌال غري نبويّة.
تدل متوهنا ،داللة قطعيّة ،على خمالفة األدلّة القطعيّة املعتربة.
ه -الرواايت اليت ّ

بعضا ،وال يكن ااجمع بينها.
و -الرواايت اآلحاديّة ،اليت يعارض بعضها ً

 -7مـجال األحكام العقديّة:
ال ريب فـي أ ّن (السلف الصالـح)  -وال سيّما جيل الصحابة  -هم
أعلـم الناس بعد األنبياء  ،أبصول اإليان ،وفروعه؛ فإ ّن مصدر عقائدهم
النبوي).
اإليانيّة هو الوحي املنزل( :الوحي القرآينّ) ،و(الوحي ّ
وقد سلموا من أتةري (الفلسفات القدية السقيمة) .وكان اإليان ابلغيب،
والتسليم للوحي ،واالقتصار على ما يكن العلم به ،واالقتصار على ما يـثمر
عمال صاحلًا :أبرز الصفات اليت اتّصفوا هبا ،أو اتّصف هبا معظمهم؛ ولذلك
ً
كانت عقائدهم  -غالبًا  -نقيّة صافية.
فما اتّفق عليه (السلف الصالـح) ،اتّفاقًا كلّـيًّا قطعيًّا :هو املصدر األصفى
لـمعرفة (األحكام العقديّة اإلسالميّة).
دي) ،بصفة (الكلّيّة) ،وصفة
وهذا يعين وجوب اتّصا (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 (الرواايت العقديّة) وجود (اختال مؤةّر) ،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 نبويّة.
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،
أ -أن يكون الرأي
منسواب نىل بعض السلف ،كأن يكون و ً
ً
آحادا من التابعني؛ وليس
أو و ً
آحادا من الصحابة ،أو ً
احدا من التابعني ،أو ً
ةبوات قطعيًّا.
ر ًأاي اثبتًا ،عن السلف ،كلّهمً ،
ب -أن يفهم من (الرواايت) وجود (اختال مؤةّر) ،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.
358

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) :هــو ح ـ ّـق واقــع ،ال ريب فيه،
ّ
األولّ -
كل املوافقة للصورة التنزيليّة.
موافق ّ
ّأما ما لـيس جبزء من (السلفيّة الواجبة) ،فهو قسمان:

حق ،موافق للصورة التنزيليّة ،لكن لـم يثبت اتّفاق السلف عليه،
 -1ما هو ّ
ةبوات قطعيًّا .فمن اطّلع على أدلّة يراها كافية للقطع ،فالواجب عليه بياهنا
ً
للناس؛ لينتفعوا هبا.
ألهنم
لكن بعض السلف ذهبوا نليه؛ ّ
 -2ما هو ابطل ،خمالف للصورة التنزيليّةّ ،
احلق.
ظنّوا أنّه من قبيل ّ
قال ابن تيميّة« :وكثري من جمتهدي السلف واخللف قد قالوا وفعلوا ما
ونما
هو بدعة ،ولـم يعلموا أنّه بدعة؛ ّنما ألحاديث ضعيفة ،ظنّوها صحيحةّ ،
ونما لرأي رأوه ،ويف املسألة نصوص لـم
آلايت فهموا منها ما لـم يـرد منهاّ ،
تبلغهم»(.)1
أيضا« :لكن هذا ممّا يسوغ فيه االجتهاد؛ فإ ّن مســائـل
وقال ابن تيميّة ً
الـ ّد ّق ،فـي األصــول ال يكــاد يتّفــق عليها طائفة؛ نذ لو كـان كذلك ،لما تنازع
فـي بعضها الســلف ،مـن الصحـابة ،والتابعني.)2(»...
أيضا ،فإ ّن السلف أخطأ كثيـر منهم ،فـي كثيـر
أيضا« :و ً
وقال ابن تيميّة ً
( )1جمموعة الفتاوى.141/13 :
( )2جمموعة الفتاوى.96/6 :
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من هذه املسائل ،واتّفقوا على عدم التكفري بذلك .مثلما أنكر بعض الصحابة
احلي ،وأنكر بعضهم أن يكون املعراج يقظة»(.)1
أن يكون امليّت يسمع نداء ّ
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
يقطع بكذبه؛ لـمخالفته الـ ّ
حق ،الذي أبيدينا ،وفـي القرآن غنية ،عن ّ
عداه ،من األخبار املتق ّدمة؛ ألنـّها ال تكاد ختلو من تبديل وزايدة ونقصان ،وقد
وضع فيها أشياء كثرية»(.)2
يؤدي نىل (خمالفات مذهبيّة) ،غالبًا،
الثاين -خمالفة (السلفيّات غري الواجبة) ّ
يؤدي نىل خمالفة (احلقائق اإلسالميّة).
خبال خمالفة (السلفيّة الواجبة)؛ فإنّه ّ
ولذلك ،تـجب الدعوة نلـى االستمساك ،بـحقائق (السلفيّة الواجبة)؛
لـمواجهة تعطيالت املعطّلني ،وتـحريفات احملّرفني ،من العلمانيّني ،والعصرانيّني،
والقرآنيّني ،وأمثاهلم ،من الذين ينكرون (احلقائق اإلسالميّة) الكربى.
ّأما فـي مقام (السلفيّات غري الواجبة) ،فالواجب على العلماء الـمتّقني
التوجه نىل حماولة (االجتهاد) يف مسائلها  -أن يعتمدوا
الـمجتهدين  -قبل ُّ
على (مـخارج الـمتّقني)؛ لتهيئة الوضع املناسب لالجتهاد الصحيح:
 -1االعتصام بـحبل الـحقائق اإلسالميّة.
العامة الدخول،
 -2االقتصار على الـمسائل ،ذات الثمار العمليّة ،وتـجنيب ّ
يف الـمسائل الدقيقة ،والـمسائل النظريّة الـخالصة.
 -3االحتياط؛ ابتغاء مرضاة هللا ،واتّقاء غضبه؛ للخروج من اخلال .
( )1جمموعة الفتاوى.269/12 :
( )2تفسري القرآن العظيم.199/3 :
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 -1االعتبار بـما جرى لغريهم ،من الـمختلفني ،قديـ ًما وحديثًا.
 -5االعرتا أبخطائهم ،حني يـخطئون ،وبصواب مـخالفيهم ،حني يصيبون.
فإذا فعلوا ذلك ،فعسى هللا أن يوفّقهم نىل االجتهاد الصحيح السليم،
الربيء من خمالفة (احلقائق اإلسالميّة).

أمثلة للسلفيّات غري الواجبة:
السلفيّات غري الواجبة قسمان:

أ -األقوال املنسوبة نىل (السلف) كلّهم ،أو أكثرهم ،نسبة غري قطعيّة الثبوت.

ب -األقوال املنسوبة نىل بعضهم ،سواء أكانت قطعيّة الثبوت ،أم غري قطعيّة.
ومن ينظر بتدبُّر فـي كتب (الـمؤلّفني القدامى) ،جيد الكثري من تلك
الـمنسوابت السلفيّة ،غري الواجبة ،وأبرزها:

ّأوًال -أمثلة للمنسوابت العقديّة غري الواجبة:

مرتيـن ،فـي صورة
 نسب نىل ابن عبّاس ،أنّه قال« :رأى م ّـحم ٌد ربه ،بعينيهّ ،
شاب أمرد»(.)1
ّ

 نسب نىل ّأم الطفيلّ ،أهنا قالت« :سـمعت رسول هللا  ،يقول :رأيتربّـي ،يف الـمنام ،يف خضر من الفردوس ،نىل أنصا ساقيه ،يف رجليه نعالن
من ذهب ،على وجهه فراش من ذهب»(.)2
 -نسب نىل عبد هللا بن عمر ،أنّه «بعث نىل عبد هللا بن عبّاس ،يسأله :هل

ـحم ٌد ربه ،تبارك وتعاىل؟ فبعث نليه :أن نعم ،قد رآه ،فرد عليه رسوله،
رأى م ّ
كرسي من ذهب ،حتمله أربعة من
فقال :كيف رآه؟ قال :فقال :رآه على
ّ
( )1نبطال التأويالت.196 :
( )2نبطال التأويالت.198 :
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املالئكة :ملك يف صورة رجل ،وملك يف صورة أسد ،وملك يف صور ةور،
وملك يف صورة نسر ،يف روضة خضراء ،دونه فراش من ذهب»(.)1
 نسب نىل عبيد بن حنني ،أنّه قال« :بينما أان جالس يف املسجد ،نذ جاءينقتادة بن النعمان ،وجلس نيل وحت ّدث ،واثب نلينا الناس ،فقال قتادة :مسعت
رسول هللا  ،يقول :ن ّن هللا ل ّما فرغ من خلقه ،استوى على عرشه ،واستلقى،
ووضع نحدى رجليه ،على األخرى .وقالّ :نهنا ال تصلح لبشر»(.)2
 نسب نىل عبد هللا بن عمرو ،أنّه قال« :خلق هللا املالئكة من نور الذراعني،والصدر»(.)9
فيهن
 نسب نىل ابن عبّاس ،أنّه قال« :يطوي هللا  السماوات السبع ،مبا ّكل ذلك بيمينه ،فال يرى
من اخلالئق؛ واألرضني ،مبا ّ
فيهن من اخلالئق ،يطوي ّ
من عند اإلهبام شيء ،وال يرى من عند اخلنصر شيء ،فيكون ذلك كلّه يف
ك ّفه مبنزلة خردلة»(.)1

 نسب نىل جابر بن عبد هللا ،أنّه قال« :قال رسول هللا" : ،يضحك هللا،حت بدت لـهواته وأضراسه»(.)9
ربُّكمّ ،
جالسا يف البطحاء ،يف
 نسب نىل العبّاس بن عبد املطّلب ،أنّه «كانً
عصابة ،ورسول هللا  جالس فيهم ...نذ علتهم سحابة ،فنظروا نليها ،فقال:

( )1نبطال التأويالت.195-198 :
( )2نبطال التأويالت.134-153 :
( )9نبطال التأويالت.221 :
( )1العظمة.116-119/2 :
( )9نبطال التأويالت.211 :
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هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا :نعم ،هذا السحاب ،فقال :رسول هللا :
واملزن؟ فقالوا :واملزن ،فقال رسول هللا  :والعنان؟ مثّ قال :وهل تدرون كم
بعد ما بني السماء واألرض؟ قالوا :ال ،وهللا ،ما ندري .قال :فإ ّن بعد ما
ونما ةالث وسبعون سنة ،نىل السماء اليت
ونما اةنتانّ ،
بينهماّ :نما واحدةّ ،
هن سبع مسوات كذلك ،مثّ قال :فوق السماء السابعة
فوقها كذلكّ ،
حت ع ّد ّ
حبر ،بني أعاله وأسفله ،مثل ما بني مساء نىل مساء ،مثّ فوق ذلك مثانية أوعال،
ظهورهن العرش ،بني
كبهن ،كما بني مساء نىل مساء ،مثّ فوق
ما بني
ّ
أظالفهن ور ّ
ّ
أعاله وأسفله مثل ما بني مساء نىل مساء ،وهللا فوق ذلك»(.)1
النيب  ،فقالت:
 نسب نىل عبد هللا بن خليفة ،أنّه قال« :أتت امرأة نىل ّادع هللا أن يدخلين ااجنّة ،فعظم الرب؛ فقال :ن ّن كرسيّه وسع السماوات
واألرض ،وننّه ليقعد عليه ،فما يفضل منه ّنال قدر أربع أصابع ،وم ّد أصابعه
األربع ،ون ّن له أطيطًا كأطيط الرحل ااجديد ،نذا ركبه من يثقله»(.)2
 نسب نىل جماهد ،يف تفسري قوله تعاىل﴿ :عسى أ ْن يـْبـعثك ربُّك مق ًاماودا﴾( ،)9أنّه قال« :يقعده على العرش»(.)1
ْحمم ً

عزته،
 قالالدارمي« :وقد بلغنا ّأهنم حني قملوا العرش ،وفوقه ااجبّار ،يف ّ
ّ
حت ل ّقنوا" :ال حول،
وهبائه ،ضعفوا عن قمله ،واستكانوا ،وجثوا على ركبهمّ ،
استقل به
وال ّقوةّ ،نال ابهلل"؛ فاستقلّوا به بقدرة هللا ،ونرادته .لوال ذلك ما
ّ
( )1التوحيد.299-291/1 :
( )2نقض اإلمام أيب سعيد.195 :
( )9اإلسراء.83 :
اخلالل.211/1 :
( )1السنّةّ ،
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فيهن .ولو قد شاء الستقر
العرش ،وال احلملة ،وال السماوات واألرض ،وال من ّ
على ظهر بعوضة ،فاستقلّت به بقدرته ،ولطف ربوبيّته ،فكيف على عرش
عظيم أكرب من السماوات السبع ،واألرضني السبع؟»(.)1
تعليق:

ألهنا فاقدة لشرط
خترج هذه الـمنسوابت العقديّة عن (السلفيّة الواجبة)؛ ّ
القطعيّة ،وشرط الكلّيّة؛ وال خيالف يف ذلك ّنال (غالة احلنابلة) ،الذين أقاموا
عقيدة (اإلقعاد على العرش) على أساس (أةــر مـجاهد)!!!
حممد بن أقمد بن واصل ،قال :من رد
قال أبو بكر ّ
اخلالل« :فسمعت ّ
جهمي»(.)2
حديث جماهد ،فهو
ّ
اثنيًا -أمثلة للمنسوابت الفقهيّة غري الواجبة:

حالال
 قال ابن حزم« :وال جيوز نكاح املتعة ،وهو النكاح نىل أجل ،وكان ًسخا
على عهد رسول هللا  ،مثّ نسخها هللا تعاىل ،على لسان رسوله  ،ن ً
اباتًّ ،نىل يوم القيامة .وقد ةبت على حتليلها بعد رسول هللا  لماعةٌ من
السلف  ،منهم من الصحابة  :أمساء بنت أيب بكر الص ّديق ،وجابر بن
عبد هللا ،وابن مسعود ،وابن عبّاس ،ومعاوية بن أيب سفيان ،وعمرو بن حريث،
اخلدري ،وسلمة ،ومعبد ابنا أميّة بن خلف .ورواه جابر بن عبد هللا،
وأبو سعيد
ّ
عن لميع الصحابة ،م ّدة رسول هللا  ،وم ّدة أيب بكر ،وعمر ،نىل قرب آخر
علي فيها توقُّف .وعن
خالفة عمر .واختلف يف نابحتها عن ابن الزبري ،وعن ّ
عمر بن اخلطّاب أنّه نّا أنكرها نذا لـم يشهد عليها عدالن فقط ،وأابحها
( )1نقض اإلمام أيب سعيد.189 :
اخلالل.211/1 :
( )2السنّةّ ،
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بشهادة عدلني .ومن التابعني :طاوس ،وعطاء ،وسعيد بن جبري ،وسائر فقهاء
تقصينا اآلاثر املذكورة ،يف كتابنا املوسوم بـ"اإليصال".
م ّكةّ ،
أعزها هللا .وقد ّ
األنصاري .واختلف فيها :عن
وصح حتريها عن ابن عمر ،وعن ابن أيب عمرة
ّ
ّ
علي ،وعمر ،وابن عبّاس ،وابن الزبري .وممّن قال بتحريها ،وفسخ عقدها ،من
ّ
يصح
متأخرين :أبو حنيفة ،ومالك ،و
الـ ّ
الشافعي ،وأبو سليمان .وقال زفرّ :
ّ
صح حترمي الشغار ،واملوهوبة،
حمد :لقد ّ
العقد ،ويبطل الشرط .قال أبو مـ ّ
فأابحوها ،وهي يف التحرمي أبني من املتعة ،ولكنّهم ال يبالون ابلتناقض .ونقتصر
الرزاق ،عن
من احل ّجة يف حتريها على خرب اثبت ،وهو ما رويناه من طريق عبد ّ
ااجهين ،عن
معمر ،عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ،عن الربيع بن سربة
ّ
أبيه ،قال :خرجنا مع رسول هللا  ،فذكر الـحديث ،وفيه :فقال :سـمعت
تزوج امرأة نىل أجل،
رسول هللا  ،على الـمنرب خيطب ،ويقول" :من كان ّ
فليعطها ما مسّى هلا ،وال يسرتجع ممّا أعطاها شيئًا ،ويفارقها ،فإ ّن هللا قد حرمها
حممد :ما حّرم نىل يوم القيامة ،فقد أمنّا
عليكم ،نىل يوم القيامة" .قال أبو ّ
مسمى .فمن
نسخه .و ّأما قول زفر ،ففاسد؛ أل ّن العقد لـم يقع ّنال على أجل ّ
ط ،وال التزماه
عقدا ،لـم يتعاقداه ق ّ
أبطل هذا الشرط ،وأجاز العقد ،فإنّه ألزمهما ً
شك  -أ ّن العقد املعقود نىل أجل:
قّ
حس سليم يدري  -بال ّ
ط ،أل ّن ّ
كل ذي ّ
هو غري العقد ،الذي هو نىل غري أجل ...فمن الباطل نبطال عقد تعاقداه،
حيل البتّةّ ،نال أن أيمران به الذي أمران
ونلزامهما ً
عقدا لـم يتعاقداه ،وهذا ال ّ
احلج ،ال أحد دونه ،وابهلل تعاىل التوفيق»(.)1
ابلصالة والزكاة والصوم و ّ

( )1احمللّى ابآلاثر.194-128/3 :
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تعليق:

صحة
صحت نسبة القول إبابحة الـمتعة ،نىل بعض السلفّ ،
سواء ّ
تصح؛ فإ ّن القول إبابحة املتعة قول خارج عن (السلفيّة الواجبة)؛
قطعيّة ،أم لـم ّ
ألنّه قد فقد شرط (الكلّيّة) ،بال خال .
فجمهور (السلف الصاحل)  -بال خال  -قد ذهبوا نىل القول بتحرمي
حرموها من تلقاء أنفسهم ،بل مبعىن ّأهنم شهدوا
هذه املتعة املؤقّتة ،ال مبعىن ّأهنم ّ
على أ ّن هللا  قد حرمها؛ فيكونون قد اطّلعوا على األدلّة الشرعيّة القطعيّة،
الشرعي ،من تلك األدلّة.
الدالّة على حتريها ،مع فهمهم السليم للمراد
ّ
ّأما الذين نسب نليهم القول إبابحة الـمتعة؛ فقد تكون النسبة نليهم
الظن ،يف
ابطلة ،وليس هذا ببعيد؛ ّ
فإهنا رواايت آحاد ،ال تفيد أكثر من ّ
أحسن أحواهلا.
وقد يكون الرواة  -الذين نسبوا نليهم ذلك القول  -غري مدركني للمراد
صحت عنهم.
احلقيقي ألقواهلم ،نن ّ
ّ
احملرمة؛
وقد ّ
يصح قول بعضهم ابإلابحة؛ لعدم االطّالع على األدلّة ّ
وليس هذا ببعيد؛ فليسوا مبعصومني من اخلطإّ ،نال نذا ألمعوا.
اثلثًا -أمثلة للمنسوابت التفسرييّة غري الواجبة:

هم يوسف ابملرأة ،ومهّها به ،فإ ّن أهل العلم
 قالالطربيّ « :
ّ
فأما ما كان من ّ

قالوا يف ذلك ما أان ذاكره ،وذلك ما ح ّدةنا أبو كريب ،وسفيان بن وكيع،
ازي ،قالوا :ةنا ابن عيينة ،عن عثمان بن أيب سليمان ،عن
وسهل بن موسى الر ّ
هم يوسف ما بلغ؟ قال :حل
ابن أيب مليكة ،عن ابن عبّاس ،سئل عن ّ
اهل ْميان ،وجلس منها مـجلس الـخاتن .لفظ الـحديث ألبـي كريب .ح ّدةنا
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أبو كريب ،وابن وكيع ،قاال :ةنا ابن عيينة ،قال :مسع عبيد هللا بن أيب يزيد
ت به وهم هبا﴾( ،)1قال :جلس منها جملس
ابن عبّاس يف قوله﴿ :ولق ْد مه ْ
علي،
اخلاتن ،وحل اهل ْميان .ح ّدةنا زايد بن عبد هللا ّ
احلساينّ ،وعمرو بن ّ
حممد ،قالوا :ةنا سفيان بن عيينة ،عن عبيد هللا بن أيب يزيد ،قال:
واحلسن بن ّ
هم يوسف؟ قال :حل اهل ْميان ،وجلس منها
مسعت ابن عبّاس سئل :ما بلغ من ّ
عدي ،عن
جملس اخلاتن .ح ّدةين زايد بن عبد هللا ،قال :ةنا ّ
حممد بن أيب ّ
هم يوسف؟
ابن جريج ،عن ابن أيب مليكة ،قال :سألت ابن عبّاس :ما بلغ من ّ
قال :استلقت له ،وجلس بني رجليها .ح ّدةنا ابن وكيع ،قال :ةنا حيىي بن يان،
ت به وهم هبا﴾ ،قال :استلقت
عن ابن جريج ،عن ابن أيب مليكة﴿ :ولق ْد مه ْ
املثىن ،قال :ةنا قبيصة بن عقبة ،قال :ةنا سفيان ،عن
له ،وحل ةيابه .ح ّدةين ّ
ت به وهم هبا﴾ ،ما
ابن جريج ،عن ابن أيب مليكة ،عن ابن عبّاس﴿ :ولق ْد مه ْ
املثىن،
بلغ؟ قال :استلقت له ،وجلس بني رجليها ،وحل ةيابه ،أو ةياهبا .ح ّدةين ّ
قال :ةنا نسحاق ،قال :ةنا حيىي بن سعيد ،عن ابن جريج ،عن ابن أيب مليكة،
هم يوسف؟ قال :استلقت على قفاها،
قال :سألت ابن عبّاس :ما بلغ من ّ
وقعد بني رجليها؛ لينزع ةيابه .ح ّدةنا أبو كريب ،قال :ةنا وكيع ،وح ّدةنا
ابن وكيع ،قال :ةنا أيب ،عن انفع بن عمر ،عن ابن أيب مليكة ،قال :سئل
هم يوسف؟ قال:
ابن عبّاس ،عن قوله﴿ :ولق ْد مه ْ
ت به وهم هبا﴾ ،ما بلغ من ّ
حـ ـل الـه ْميان ،يعين السراويل .ح ّدةنا أبو كريب ،وابن وكيع ،قـاال :ةنا
ت به وهم
ابن ندريس ،قال :مسعت األعمش ،عن جماهد ،يف قوله﴿ :ولق ْد مه ْ
حت ةـنته ،واستلقت له .ح ّدةين زايد بن عبد هللا
هبا﴾ ،قال :حل السراويلّ ،
( )1يوسف.21 :
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احلساينّ ،قال :ةنا مالك بن سعري ،قال :ةنا األعمش ،عن جماهد ،يف قوله:
ّ
حت وقع على الـميتـنني .ح ّدةنا
﴿ولق ْد مه ْ
ت به وهم هبا﴾ ،قال :حل سراويلهّ ،
حممد بن ةور ،عن معمر ،عن ابن أيب جنيح،
حممد بن عبد األعلى ،قال :ةنا ّ
ّ
ت به وهم هبا﴾ ،قال :جلس منها جملس الرجل من
عن جماهد﴿ :ولق ْد مه ْ
املثىن ،قال :ةنا أبو حذيفة ،قال :ةنا شبل ،قال :ةين القاسم بن
امرأته .ح ّدةين ّ
ت به وهم هبا﴾ ،قالّ :أما مهّها به ،فاستلقت له ،و ّأما مهّه
أيب ّبزة﴿ :ولق ْد مه ْ
حمد ،قال :ةنـي
هبا ،فإنّه قعد بني رجليها ،ونزع ةيابه .ح ّدةنا الـحسن بن مـ ّ
حممد ،عن ابن جريج ،قال :أخربين عبد هللا بن أيب مليكة ،قال:
ّ
حجاج بن ّ
هم يوسف؟ قال :استلقت له ،وجلس بني
قلت البن عبّاس :ما بلغ من ّ
املثىن ،قال :ةنا احل ّماينّ ،قال :ةنا حيىي بن اليمان،
رجليها ،ينزع ةيابه .ح ّدةين ّ
علي بن بذية ،عن سعيد بن جبري ،وعكرمة ،قاال :حل
عن سفيان ،عن ّ
حممد
السراويل ،وجلس منها جملس اخلاتن .ح ّدةنا ابن وكيع ،قال :ةنا عمرو بن ّ
ت به وهم هبا﴾ ،قال:
العنقزي ،عن شريك ،عن جابر ،عن جماهد﴿ :ولق ْد مه ْ
ّ
حت بلغ الثُّـنّات .ح ّدةين احلارث ،قال :ةنا عبد العزيز،
استلقت ،وحل ةيابهّ ،
ت به وهم
قال :ةنا قيس ،عن أيب حصني ،عن سعيد بن جبري﴿ :ولق ْد مه ْ
هبا﴾ ،قال :أطلق ت ّكة سراويله .ح ّدةين احلسن بن حيىي ،قال :أخربان
الرزاق ،ق ـال :أخبـران ابن عيينة ،عن عثم ـان بن أبـي سليمان ،عـ ـن
عبـد ّ
هم يوسف ما بلغ؟ قال:
ابن أيب مليكة ،قال :شهدت ابن عبّاس سئل عن ّ
حل اهل ْميان ،وجلس منها جملس اخلاتن .فإن قال قائل :وكيف جيوز أن يوصف
يوسف مبثل هذا ،وهو هلل نيب؟ قيل :ن ّن أهل العلم اختلفوا يف ذلك؛ فقال
بعضهم :كان ممّن ابتلي من األنبياء خبطيئة ،فإّا ابتاله هللا هبا؛ ليكون من
هللا  ،على وجل ،نذا ذكرها ،فيج ّد يف طاعته؛ نشفاقًا منها ،وال يتّكل على
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ليعرفهم موضع
سعة عفو هللا ،ورقمته .وقال آخرون :بل ابتالهم هللا بذلك؛ ّ
نعمته عليهم ،بصفحه عنهم ،وتركه عقوبتهم عليه ،يف اآلخرة .وقال آخرون :بل
أئمة ألهل الذنوب ،يف رجاء رقمة هللا ،وترك اإلايس
ابتالهم بذلك؛ ليجعلهم ّ
وأتولوا القرآن
من عفوه عنهم ،نذا اتبوا .و ّأما آخرون ممّن خالف أقوال السلفّ ،
فإهنم قالوا يف ذلك أقو ًاال خمتلفة ،فقال بعضهم :معناه :ولقد مهّت املرأة
آبرائهمّ ،
هلمها به ،ممّا أرادته من
بيوسف ،وهم هبا يوسف أن يضرهبا ،أو يناهلا مبكروه؛ ّ
عما هم به من أذاها،
الـمكروه ،لوال أ ّن يوسف رأى برهان ربّه ،وكفه ذلك ّ
صحة ذلك قوله:
ال ّأهنا ارتدعت من قبل نفسها .قالوا :والشاهد على ّ
السوء والْف ْحشاء﴾( ،)1قالوا :فالسوء هو ما كان هم به
صر عْنه ُّ
﴿كذلك لن ْ
من أذاها ،وهو غري الفحشاء .وقال آخرون منهم :معىن الكالم :ولقد مهت به،
فتناهى اخلرب عنها ،مثّ ابتدئ اخلرب عن يوسف ،فقيل :وهم هبا يوسف ،لوال أن
كأهنم وجهوا معىن الكالم نىل أن يوسف لـم يـهم هبا ،وأ ّن هللا
رأى برهان ربّهّ ،
نّا أخرب أ ّن يوسف لوال رؤيته برهان رب ـّـه لـهم هبا ،ولكنّه رأى برهان رب ـّـه ،فلم
ضل اَّلل علْيك ْم ور ْقمته التـبـ ْعتم الشْيطان نال
يـهم هبا ،كما قيل﴿ :ول ْوال ف ْ
قل ًيال﴾( .)2ويفس ـد هذين القوليـن أ ّن العرب ال تقـ ّدم جـ ـواب "لوال" قبلها،
ال تقول :لقد قمت لوال زيد ،وهي تريد :لوال زيد ،لقد قمت ،هذا مع
خالفهما لميع أهل العلم بتأويل القرآن ،الذين عنهم يؤخذ أتويله .وقال آخرون
متثيال
منهم :بل قد مهت املرأة بيوسف ،وهم يوسف ابملرأة ،غري أ ّن مهّهما كان ً
عزما وال نرادة؛ قالوا :وال حرج يف حديث النفس،
منهما بني الفعل والرتك ،ال ً
( )1يوسف.21 :
( )2النساء.59 :
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فعل .و ّأما الربهان الذي رآه
وال يف ذكر القلب ،نذا لـم يكن معهما ٌ
عزم ،وال ٌ
يوسف ،فرتك من أجله مواقعة اخلطيئة ،فإ ّن أهل العلم خمتلفون فيه ،فقال
بعضهم :نودي ابلنهي عن مواقعة اخلطيئة .ذكر من قال ذلك :ح ّدةنا
أبو كري ـب ،قـ ـال :ةـنـا ابن عيينة ،عـن عثم ـان بـن أبـي سليمـان ،ع ـن
ابن أيب مليكة ،عن ابن عبّاس﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾( ،)1قال :نودي:
اي يوسف ،أتزين ،فتكون كالطري وقع ريشه ،فذهب يطري ،فال ريش له؟ قال:
ةنا ابن عيينة ،عن عثمان بن أيب سليمان ،عن ابن أيب مليكة ،عن ابن عبّاس،
حت رأى برهان ربّه ،قال :متثال صورة وجه أبيه .قال
قال :لـم يعط على النداءّ ،
عاضا على نصبعه ،فقال :اي يوسف ،تزين ،فتكون كالطري ذهب
سفيانًّ :
عدي ،عن
احلساينّ ،قال :ةين ّ
حممد بن أيب ّ
ريشه؟ ح ّدةين زايد بن عبد هللا ّ
ابن جريج ،عن ابن أيب مليكة ،قال :قال ابن عبّاس :نودي :اي ابن يعقوب،
ال تكن كالطائر له ريش ،فإذا زَن ،ذهب ريشه ،أو قعد ال ريش له ،قال :فلم
يعط على النداء ،فلم يزد على هذا .قال ابن جريج :وح ّدةين غري واحد ،أنّه
عاضا على نصبعه .ح ّدةنا أبو كريب ،قال :ةنا وكيع ،وح ّدةنا
رأى أابه ًّ
ابن وكيع ،قال :ةنا أيب ،عن انفع بن عمر ،عن ابن أيب مليكة ،قال :قال
ابن عبّاس﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :نودي ،فلم يسمع ،فقيل له:
اي ابن يعقوب ،تريد أن تزين ،فتكون كالطري نتف ،فال ريش له؟ ح ّدةنا
احلضرمي ،عن ابن أيب مليكة،
ابن قميد ،قال :ةنا سلمة ،عن طلحة بن عمرو
ّ
قال :بلغين أ ّن يوسف ،ل ّما جلس بني رجلي املرأة ،فهو يـح ّل مهْيانه ،نودي:
اي يوسف بن يعقوب ،ال تزن ،فإ ّن الطري نذا زَن ،تناةر ريشه ،فأعرض .مثّ
( )1يوسف.21 :
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املثىن ،قال:
نودي ،فأعرض .فتمثّل له يعقوب ًّ
عاضا على نصبعه ،فقام .ح ّدةين ّ
ةنا قبيصة بن عقبة ،قال :ةنا سفيان ،عن ابن جريج ،عن ابن أيب مليكة ،عن
ابن عبّاس ،قال :نودي :اي ابن يعقوب ،ال تكن كالطري ،نذا زَن ،ذهب ريشه،
حممد ،قال :ةنا
وبقي ال ريش له ،فلم يعط على النداء ،ففّزع .ح ّدةنا احلسن بن ّ
حممد ،عن ابن جريج ،قال :أخربين عبد هللا بن أيب مليكة ،قال:
ّ
حجاج بن ّ
تكونن كالطائر له ريش ،فإذا زَن،
قال ابن عبّاس :نودي :اي ابن يعقوب ،ال
ّ
حت رأى
ذهب ريشه .قال :أو قعد ال ريش له .فلم يعط على النداء شيئًاّ ،
الرزاق ،قال:
برهان ربّه ،ففرق ،ففـر .ح ّدةنا احلسن بن حيىي ،قال :أخربان عبد ّ
أخربان ابن عيينة ،عن عثمان بن أيب سليمان ،عن ابن أيب مليكة ،قال :قال
ابن عبّاس :نودي :اي ابن يعقوب ،أتزين ،فتكون كالطري وقع ريشه ،فذهب
يطري ،فال ريش له؟ ح ّدةين يونس ،قال :أخربان ابن وهب ،قال :أخربين انفع بن
يزيد ،عن مهّام بن حيىي ،عن قتادة ،قال :نودي يوسف ،فقيل :أنت مكتوب يف
األنبياء ،تعمل عمل السفهاء؟ ح ّدةنا ابن وكيع ،قال :ةنا حيىي بن يان ،عن
ابن جريج ،عن ابن أيب مليكة ،قال :نودي :يوسف بن يعقوب ،تزين ،فتكون
كالطري نتف ،فال ريش له؟ وقال آخرون :الربهان الذي رآه يوسف فكف عن
يتوعده .ذكر من قال ذلك:
مواقعة اخلطيئة؛ من أجله :صورة يعقوب
العنقزي ،قال :أخربان
حممد
حمد ،قال :ةنا عمرو بن ّ
ح ّدةنا الـحسن بن مـ ّ
ّ
نسرائيل ،عن أيب حصني ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عبّاس ،يف قوله﴿ :ل ْوال
عاضا على
أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :رأى صورة  -أو متثال  -وجه يعقوبًّ ،
نصبعه ،فخرجت شهوته من أانمله .ح ّدةنا ابن وكيع ،قال :ةنا عمرو بن
العنقزي ،عن نسرائيل ،عن أيب حصني ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عبّاس:
ّ
﴿ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :مثل له يعقوب ،فضرب يف صدره ،فخرجت
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حممد بن بشر ،عن مسعر ،عن
شهوته من أانمله .ح ّدةنا ابن وكيع ،قال :ةنا ّ
أيب حصني ،عن سعيد بن جبري﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :رأى متثال
قائال بك ّفه هكذا ،وبسط كفه ،فخرجت شهوته من أانمله .ح ّدةنا
وجه أبيهً ،
أبو كريب ،قال :ةنا وكيع ،وح ّدةنا ابن وكيع ،قال :ةنا أيب ،عن سفيان عن
أيب حصني ،عن سعيد بن جبري﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :مثل له
عاضا على أصابعه ،فضرب صدره ،فخرجت شهوته من أانمله .ح ّدةنا
يعقوبًّ ،
يونس بن عبد األعلى ،قال :ةنا عبد هللا بن وهب ،قال :أخربين ابن جريج،
عن ابن أيب مليكة ،عن ابن عبّاس ،يف قوله﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال:
اضعا أّلته على فيه ،يتوعده ،ففــر .ح ّدةنا احلسن بن
رأى صورة يعقوب ،و ً
حممد ،قال :ةنا حيىي بن عبّاد ،قال :ةنا جرير بن حازم ،قال :مسعت عبد هللا
ّ
ت به وهم هبا﴾ ،قال:
ابن أيب مليكة حي ّدث عن ابن عبّاس ،يف قوله﴿ :ولق ْد مه ْ
حني رأى يعقوب ،يف سقف البيت ،قال :فنزعت شهوته اليت كان جيدها،
فخرج يسعى نىل ابب البيت ،فتبعته املرأة .ح ّدةنا أبو كريب ،قال :ةنا وكيع،
السدوسي ،عن الـحسن،
وح ّدةنا ابن وكيع ،قال :ةنا أيب ،عن قـ ّـرة بن خالد
ّ
عاضا على
قال :زعموا  -وهللا أعلم  -أ ّن سقف البيت انفرج ،فرأى يعقوب ًّ
أصابعه .ح ّدةين يعقوب ،قال :ةنا ابن عليّة ،عن يونس ،عن احلسن ،يف قوله:
عاضا على نصبعه،
﴿ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :رأى تـمثال يعقوبًّ ،
يقول :يوسف ،يوسف .ح ّدةنا ابن وكيع ،قال :ةنا ابن عليّة ،عن يونس ،عن
العنقزي ،قال :أخربان
حممد ،قال :ةنا عمرو
احلسن ،حنوه .ح ّدةنا احلسن بن ّ
ّ
الثوري ،عن أيب حصني ،عن سعيد بن جبري﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان
سفيان
ّ
ربّه﴾ ،قال :رأى متثال وجه يعقوب ،فخرجت شهوته من أانمله .ح ّدةنا
علي بن بذية ،عن سعيد
ابن وكيع ،قال :ةنا حيىي بن يان ،عن سفيان ،عن ّ
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عاضا على أصابعه ،فدفع يف
ابن جبري ،قال :رأى صورة ،فيها وجه يعقوبًّ ،
رجال،
فكل ولد يعقوب ،ولد له اةنا عشر ً
صدره ،فخرجت شهوته من أانملهّ ،
ّنال يوسف ،فإنّه نقص بتلك الشهوة ،ولـم يولد له غري أحد عشر .ح ّدةين
يونس ،قال :أخربان ابن وهب ،قال :أخربين يونس بن يزيد ،عن ابن شهاب،
أ ّن قميد بن عبد الرقمن ،أخربه أ ّن الربهان الذي رأى يوسف :يعقوب .ح ّدةنا
حممد ،قال :ةنا عيسى بن املنذر ،قال :ةنا أيّوب بن سويد ،قال :ةنا
احلسن بن ّ
الزهري ،عن قميد بن عبد الرقمن ،مثله .ح ّدةنا
األيلي ،عن
يونس بن يزيد
ّ
ّ
ابن وكيع ،قال :ةنا جرير ،عن منصور ،عن جماهد﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾.
قال :مثل له يعقوب .ح ّدةنا ابن قميد ،قال :ةنا ح ّكام ،عن عمرو ،عن
حممد بن عمرو ،قال :ةنا أبو عاصم ،قال:
منصور ،عن جماهد ،مثله .ح ّدةين ّ
ةنا عيسى ،عن ابن أيب جنيح ،عن جماهد﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال:
حمد ،قال :ةنا شبابة ،قال :ةنا ورق ـاء ،عن
يعقوب .ح ّدةنا الـحسن بن مـ ّ
املثىن ،قال :ةنا أبو حذيفة ،قال :ةنا
ابن أيب جنيح ،عن جماهد ،مثله .ح ّدةين ّ
املثىن ،قال :ةنا أبو حذيفة،
شبل ،عن ابن أيب جنيح ،عن جماهد ،مثله .ح ّدةين ّ
الثوري ،عن
الرزاق ،قال :أخربان
وح ّدةنا احلسن بن حيىي ،قال :أخربان عبد ّ
ّ
حممد بن عبد األعلى،
ابن أيب جنيح ،عن جماهد ،قال :مثل له يعقوب .ح ّدةنا ّ
حممد بن ةور ،عن معمر ،عن ابن أيب جنيح ،عن جماهد ،أنّه قال:
قال :ةنا ّ
حت رأى صورة يعقوب يف ااجدر .ح ّدةنا
جلس منها جملس الرجل من امرأتهّ ،
ابن قميد ،قال :ةنا جرير ،عن منصور ،عن جماهد ،يف قوله﴿ :ل ْوال أ ْن رأى
املثىن ،قال :ةنا أبو حذيفة ،قال :ةنا
بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :مثل له يعقوب .ح ّدةين ّ
تكونن كالطري له
شبل ،عن القاسم بن أيب ّبزة ،قال :نودي :اي ابن يعقوب ،ال
ّ
ريش ،فإذا زَن ،قعد ليس له ريش .فلم يعرض للنداء ،وقعد ،فرفع رأسه ،فرأى
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مرعواب؛ استحياءً من هللا ،تعاىل ذكره؛
عاضا على نصبعه ،فقام
وجه يعقوبًّ ،
ً
فذلك قول هللا ﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾؛ وجه يعقوب .ح ّدةنا
عريب ،عن عكرمة ،قال :مثل له يعقوب
ابن وكيع ،قال :ةنا أيب ،عن النضر بن ّ
عريب ،عن
ًّ
عاضا على أصابعه .ح ّدةنا أبو كريب ،قال :ةنا وكيع ،عن نضر بن ّ
عكرمة ،مثله .ح ّدةين احلارث ،قال :ةنا عبد العزيز ،قال :ةنا قيس ،عن
أيب حصني ،عن سعيد بن جبري ،قال :مثل له يعقوب ،فدفع يف صدره،
علي بن
فخرجت شهوته من أانمله .قال :ةنا عبد العزيز ،قال :ةنا سفيان ،عن ّ
لكل رجل منهم اةنا عشر ابنًاّ ،نال يوسف ،ولد له أحد
بذية ،قال :كان يولد ّ
عشر؛ من أجل ما خرج من شهوته .ح ّدةين يونس ،قال :أخربان :ابن وهب،
قال :قال أبو شريح :مسعت عبيد هللا بن أيب جعفر ،يقول :بلغ من شهوة
يوسف أن خرجت من بنانه .ح ّدةنا ابن وكيع ،قال :ةنا يعلى بن عبيد ،عن
حممد بن سريين ،عن قوله﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان
حممد اخلراساينّ ،قال :سألت ّ
ّ
عاضا على أصابعه ،يقول :يوسف بن يعقوب بن
ربّه﴾ ،قال :مثل له يعقوب ًّ
نسحاق بن نبراهيم ،خليل هللا ،امسك اسم األنبياء ،وتعمل عمل السفهاء؟!
حممد بن عبد األعلى ،قال :ةنا يزيد بن زريع ،عن يونس ،عن احلسن،
ح ّدةين ّ
عاضا ،على نصبعه،
يف قوله﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :رأى يعقوب ًّ
حممد بن ةور ،عن
ـحمد بن عبد األعلى ،قال :ةنا ّ
يقول :يوسف .ح ّدةنا م ّ
معمر ،قال :قال قتادة :رأى صورة يعقوب ،فقال :اي يوسف ،تعمل عمل
الف ّجار ،وأنت مكتوب يف األنبياء؟! فاستحيا منه .ح ّدةنا بشر ،قال :ةنا يزيد،
قال :ةنا سعيد ،عن قتادة﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،رأى آية من آايت ربّه،
حت كلّمه ،فعصمه
حجزه هللا هبا عن معصيته؛ ذكر لنا أنّه مثل له يعقوبّ ،
هللا ،ونزع كل شهوة ،كانت يف مفاصله .قال :ةنا سعيد ،عن قتادة ،عن
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احلسن ،أنّه مثل له يعقوب ،وهو عاض على نصبع من أصابعه .ح ّدةين
يعقوب ،قال :ةنا هشيم ،قال :أخربان نمساعيل بن أيب سامل ،عن أيب صاحل،
عاضا على نصبعه ،يقول:
قال :رأى صورة يعقوب ،فـي سقف البيتًّ ،
املثىن،
اي يوسف ،اي يوسف ،يعين قوله﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ .ح ّدةين ّ
قال :ةنا عمرو بن عون ،قال :أخربان هشيم ،عن منصور ،ويونس ،عن احلسن،
يف قوله﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :رأى صورة يعقوب ،يف سقف
املثىن ،قال :ةنا عمرو بن عون ،قال :أخربان
البيتًّ ،
عاضا على نصبعه .ح ّدةين ّ
عاضا على نصبعه،
هشيم ،عن نمساعيل بن سامل ،عن أيب صاحل ،مثله ،وقالًّ :
يقول :يوسف ،يوسف .ح ّدةنا ابن قميد ،قال :ةنا يعقوب الق ّم ّي ،عن حفص
عاضا على
ابن قميد ،عن مشر بن عطيّة ،قال :نظر يوسف نىل صورة يعقوبًّ ،
املثىن ،قال:
نصبعه ،يقول :اي يوسف .فذاك حيث كف ،وقام ،فاندفع .ح ّدةين ّ
ةنا احل ّماينّ ،قال :ةنا شريك ،عن سامل وأيب حصني ،عن سعيد بن جبري﴿ :ل ْوال
عاضا على أصابعه،
أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :رأى صورة ،فيها وجه يعقوبًّ ،
املثىن ،قال :ةنا
فدفع يف صدره ،فخرجت شهوته من بني أانمله .ح ّدةين ّ
أبو نعيم ،قال :ةنا مسعر ،عن أيب حصني ،عن سعيد بن جبري﴿ :ل ْوال أ ْن رأى
بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :رأى متثال وجه أبيه ،فخرجت الشهوة من أانمله .ح ّدةنا
حممد ،قال :ةنا حيىي  -يعين ابن عبّاد  -قال :ةنا أبو عوانة ،عن
احلسن بن ّ
نمساعيل بن سامل ،عن أيب صاحل﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :متثال صورة
الرزاق ،قال:
يعقوب ،يف سقف البيت .ح ّدةنا احلسن بن حيىي ،قال :ةنا عبد ّ
أخربان جعفر بن سليمان ،عن يونس بن عبيد ،عن احلسن ،قال :رأى يعقوب
الثوري ،عن أيب حصني،
الرزاق ،قال :أخربان
ًّ
عاضا على يده .قال :أخربان عبد ّ
ّ
عن سعيد بن جبري ،يف قوله﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،قال :يعقوب ضرب
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بيده على صدره ،فخرجت شهوته من أانمله .ح ّدةت عن احلسني بن الفرج،
الضحاك،
قال :مسعت أاب معاذ ،قال :أخربان عبيد بن سليمان ،قال :مسعت
ّ
يقول يف قوله﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾؛ آية من ربّه؛ يزعمون أنّه مثل له
يعقوب ،فاستحيا منه .وقال آخرون :بل الربهان الذي رأى يوسف ما أوعد
هللا  ،على الزَن أهله .ذكر من قال ذلك :ح ّدةنا أبو كريب ،قال :ةنا
رظي ،قال :رفع يوسف
وكيع ،عن أيب مودود ،قال :مسعت ّ
حممد بن كعب الق ّ
الزَن ننه كان
كتاب يف حائط البيت﴿ :ال تـ ْقربوا ّ
رأسه ،نىل سقف البيت ،فإذا ٌ
فاحشةً وساء سب ًيال﴾( .)1ح ّدةنا ابن وكيع ،قال :ةنا أيب ،عن أيب مودود ،عن
حممد بن كعب ،قال :رفع يوسف رأسه ،نىل سقف البيت ،حني هم ،فرأى
ّ
الزَن ننه كان فاحشةً وساء سب ًيال﴾ .قال:
كتااب ،يف حائط البيت﴿ :ال تـ ْقربوا ّ
ً
حممد بن كعب﴿ :ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان
ةنا زيد بن احلباب ،عن أيب معشر ،عن ّ
ربّه﴾ ،قال :لوال ما رأى يف القرآن من تعظيم الزَن .ح ّدةنا يونس ،قال :أخربان
رظي،
ابن وهب ،قال :أخربين انفع بن يزيد ،عن أيب صخر ،قال :مسعت الق ّ
يقول يف الربهان الذي رأى يوسف :ةالث آايت من كتاب هللا﴿ :ونن علْيك ْم
حلافظني﴾( ،)2اآلية ،وقوله﴿ :وما تكون يف شأْن﴾( ،)9اآلية ،وقوله﴿ :أفم ْن
ت﴾( .)1قال انفع :مسعت أاب هالل يقول مثل
هو قائ ٌم على ك ّل نـ ْفس مبا كسب ْ
حممد ،قال:
رظي ،وزاد آية رابعة﴿ :وال تـ ْقربوا ّ
الزَن﴾ .ح ّدةنا احلسن بن ّ
قول الق ّ
( )1اإلسراء.92 :
( )2االنفطار.14 :
( )9يونس.61 :
( )1الرعد.99 :
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رظي﴿ :ل ْوال
حممد ،قال :أخربان أبو معشر ،عن ّ
ةنا عمرو بن ّ
حممد بن كعب الق ّ
حرم هللا عليه من الزَن .وقال آخرون :بل رأى
أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،فقال :ما ّ
حممد بن سعد ،قال :ةين أيب ،قال:
متثال امللك .ذكر من قال ذلك :ح ّدةين ّ
ت به وهم هبا ل ْوال
عمي ،قال :ةين أيب ،عن أبيه ،عن ابن عبّاس﴿ :ولق ْد مه ْ
ةين ّ
أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه﴾ ،يقول :آايت ربّه ،أري متثال امللك .ح ّدةنا ابن قميد،
قال :ةنا سلمة ،عن ابن نسحاق ،قال :كان بعض أهل العلم فيما بلغين يقول:
عاضا على
الربهان الذي رأى يوسف ،فصر عنه السوء والفحشاء :يعقوب ًّ
فلما رآه انكشف هارًاب .ويقول بعضهم :نّا هو خيال نطفري سيّده،
أصبعهّ ،
حني دان من الباب ،وذلك أنّه ل ّما هرب منها ،واتّبعته ألفياه ،لدى الباب.
هم
جل ةناؤه أخرب عن ّ
وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب أن يقال :ن ّن هللا ّ
كل واحد منهما بصاحبه ،لوال أن رأى يوسف برهان
يوسف ،وامرأة العزيزّ ،
ربّه ،وذلك آية من آايت هللا ،زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة.
وجائز أن تكون تلك اآلية صورة يعقوب ،وجائز أن تكون صورة امللك ،وجائز
حجة
أن يكون الوعيد يف اآلايت اليت ذكرها هللا يف القرآن على الزَن ،وال ّ
أي .والصواب أن يقال يف ذلك ما قاله هللا،
أبي ذلك ،من ّ
للعذر قاطعةّ ،
تبارك وتعاىل ،واإليان به ،وترك ما عدا ذلك نىل عالمه»(.)1
تعليق:

املروايت املنسوبة نىل بعض
ّ
حت نذا صرفنا النظر عن وضوح سقامة هذه ّ
فإهنا تبقى (غري واجبة)؛ أل ّهنا قد فقدت صفة الكلّيّة ،وصفة القطعيّة،
السلف؛ ّ
جاهل ،جيهل
املروايت يف (السلفيّة الواجبة) ّنال
معا؛ ولذلك ال يدخل هذه ّ
ً
ٌ

( )1جامع البيان.144-52/19 :
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ف
ب يتّبع هواه ،ونن خالف األدلّة القطعيّة؛ أو مستضع ٌ
سقامتها؛ أو ّ
متعص ٌ
خيا أهل الباطل ،فيوافقهم على أابطيلهم؛ ليسلم هو وأهله من أذاهم!!!
مفسرون ،فـي تفسري هذين الـهمني،
قال أبو حيّان
األندلسيّ « :
طول الـ ّ
ّ
ونسب بعضهم  -ليوسف  -ما ال جيوز نسبته آلحاد الف ّساق .والذي أختاره:
أ ّن يوسف  لـم يقع منه ه ـم بـها ،البتّة ،بـل هـو منفي؛ لوجود رؤية الربهان،
كما تقول :لقد قارفت ،لوال أن عصمك هللا .وال تقول( :)1ن ّن جواب (لوال)
متق ّدم عليها ،ونن كان ال يقوم دليل على امتناع ذلك ،بل صريح أدوات
الشرط العاملة خمتلف يف جواز تقدمي أجوبتها عليها ،وقد ذهب نىل ذلك
مربد؛ بل
الكوفيّون ،ومن أعالم البصريّني أبو زيد
األنصاري ،وأبو العبّاس الـ ّ
ّ
نقول :ن ّن جواب (لوال) حمذو ؛ لداللة ما قبله عليه ،كما تقول( )2جـمهور
البصريّني ،فـي قول العرب :أنت ظالـم ،نن فعلت ،فيق ّدرونه :نن فعلت ،فأنت
يدل قوله" :أنت ظالـم" ،على ةبوت الظلم ،بل هو مثبت على تقدير
ظالـم ،وال ّ
وجود الفعل ،وكذلك هنا التقدير" :لوال أن رأى برهان ربّه ،لـهم بـها" ،فكان
موج ًدا لـه ّـم ،على تقدير انتفاء رؤية الربهان ،لكنّه وجد رؤية الربهان ،فانتفى
بعيدا،
الزجاج :ولو كان الكالم" :ولـهم هبا" ،كان ً
الـه ُّم .وال التفات نىل قول ّ
فكيف مع سقوط الالم؟ ألنّه يوهم أ ّن قوله﴿ :وهم هبا﴾ هو جواب (لوال)،
وحنن لـم نقل بذلك ،وننـّما هو دليل الـجواب .وعلى تقدير أن يكون نفس
الـجواب ،فالالم ليست بالزمة؛ لـجواز أن ما أييت( )9جواب (لوال)  -نذا كان
( )1كذا يف املطبوع( :تقول) ،ابلتاء ،والصواب( :نقول) ،ابلنون.
( )2كذا يف املطبوع( :تقول) ابلتاء ،والصواب( :يقول) ،ابلياء ،ونن جاز ابلتاء.
( )9كذا يف املطبوع ،والصواب( :أن أييت).
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بصيغة املاضي  -ابلالم ،وبغري الم ،تقول :لوال زيد ألكرمتك ،ولوال زيد
أكرمتك .فمن ذهب نىل أ ّن قوله﴿ :وهم هبا﴾ هو نفس الـجواب لـم يبعد.
وال التفات لقول ابن عطيّة :ن ّن قول من قال :ن ّن الكالم قد تـم يف قوله:
ت به﴾ ،ون ّن جواب (لوال) يف قوله﴿ :وهم هبا﴾ ،ون ّن املعىن :لوال أن
﴿ولق ْد مه ْ
يرده لسان
رأى الربهان ،لـهم هبا ،فلم يهم يوسف  ،قال :وهذا ٌ
قول ّ
"يرده لسان العرب" ،فليس كما ذكر،
العرب ،وأقوال السلف ،انتهىّ .أما قولهّ :
استدل من ذهب نلـى جواز ذلك ،بوجوده يف لسان العرب ،قال هللا تعاىل:
وقد
ّ
ت لتـْبدي به ل ْوال أ ْن ربطْنا على قـ ْلبها لتكون من الْم ْؤمنني﴾(،)1
﴿ن ْن كاد ْ
يتخرج على أنّه الـجواب ،على ما
فقوله﴿ :ن ْن كاد ْ
ت ل ـتـْبدي به﴾ّ ،نما أن ّ
يتخرج على ما ذهبنا نليه ،من أنّه دليل
ذهب نليه ذلك القائلّ ،
ونما أن ّ
الـجواب ،والتقدير" :لوال أن ربطنا على قلبها ،لكادت تبدي به" .و ّأما أقوال
يصح  -عن أحد منهم  -شـيء من ذلك؛ ألنـّها أقوال
السلف ،فنعتقد أنّه ال ّ
بعضا ،مع كونـها قادحة ،فـي بعض ف ّساق الـمسلمني،
متكاذبة ،يناقض بعضها ً
فضال عن الـمقطوع هلم ،ابلعصمة .والذي روي عن السلف ال يساعد عليه
ً
يدل عليه دليل ،ألنـّهم
كالم العرب ،ألنـّهم ق ّدروا جواب (لوال) مـحذوفًا ،وال ّ
يدل كالم العربّ ،نال على أن يكون الـمحذو ،
لـم يق ّدروا" :لـهم هبا" .وال ّ
من معىن ما قبل الشرط؛ أل ّن ما قبل الشرط دليل عليه ،وال يـحذ الشيء
لغري دليل عليه .وقد طهران كتابنا هذا ،عن نقل ما فـي كتب التفسري ،ممّا ال
يليق ذكره ،واقتصران على ما دل عليه لسان العرب ،ومساق اآلايت اليت فـي
كل ما يشني.
هذه السورة ،مـ ّما ّ
يدل على العصمة ،وبراءة يوسف  من ّ
( )1القصص.14 :
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مفسرين ،فـي هذه اآلية ،فليطالع ذلك،
ومن أراد أن يقف على ما نقل عن الـ ّ
الزخمشري ،وابن عطيّة ،وغيـرهـما»(.)1
فـي تفسري
ّ
الشنقيطي« :هذه األقوال اليت رأيت نسبتها نىل هؤالء العلماء
وقال
ّ
عمن نقل عنه ،بسند صحيح ،وهذا
منقسمة نىل قسمني :قسم لـم يثبت نقلهّ ،
ال نشكال يف سقوطه .وقسم ةبت عن بعض من ذكر ،ومن ةبت عنه منهم
الظن ،الـمزاحم لليقني :أنّه ننّـما تل ّقاه عن
شيء من ذلك ،فالظاهر الغالب على ّ
اإلسرائيليّات؛ ألنّه ال جمال للرأي فيه ،ولـم يرفع منه قليل ،وال كثري نليه .
نيب هللا ،يوسف ،أبنّه جلس بني
وهبذا تعلم أنّه ال ينبغي ّ
التجرؤ على القول يف ّ
اعتمادا على مثل هذه الرواايت؛ مع أ ّن
رجلي كافرة أجنبيّة ،يريد أن يزين هبا،
ً
الكف اليت خرجت له
كقصة ّ
يف الرواايت املذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذبّ ،
صحته  -فيه
منهن ال يبايل هبا؛ أل ّن ذلك  -على فرض ّ
مرات ،ويف ةالث ّ
أربع ّ
أكرب زاجر لعو ّام الف ّساق ،فما ظنّك خبيار األنبياء! مع أ ّان ق ّدمنا داللة القرآن
على براءته ،من جهات متع ّددة ،وأوضحنا أ ّن احلقيقة ال تتع ّدى أحد أمرين:
أصال ،بناء على تعليق ه ّـمه ،على عدم رؤية
ّنما أن يكون لـم يقع منه هم بـهاً ،
الطبيعي املزموم ابلتقوى،
ونما أن يكون ه ّـمه الـميل
الربهان ،وقد رأى الربهانّ ،
ّ
والعلم عند هللا تعاىل»(.)2
فهذه الرواايت الباطلة السقيمة العقيمة األةيمة ال يكن أن تـع ّد جزءًا من
ـمفسرين ،فهو غالط ،أو مغالط؛
(السلفيّة الواجبة) ،ومن قال ّ
بصحتها من ال ّ
ألهنا  -بال أدَن ريب  -من أكاذيب اليهود ،وأمثاهلم من (أعداء األنبياء).
ّ
( )1تفسري البحر احمليط.239-231/9 :
( )2أضواء البيان.51-54/9 :
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قال ابن تيميّة« :و ّأما ما ينقل من أنّه حل سراويله ،وجلس جملس الرجل
عاضا على يده ،وأمثال ذلك ،فكلّه ممّا لـم
من الـمرأة ،وأنّه رأى صورة يعقوبًّ ،
يـخرب هللا به ،وال رسوله؛ وما لـم يكن كذلك ،فإّا هو مأخوذ عن اليهود،
كل من نقله من
كذاب ،على األنبياءً ،
الذين هم من أعظم الناس ً
وقدحا فيهم .و ّ
احدا»(.)1
املسلمني ،فعنهم نقله؛ لـم ينقل من ذلك أح ٌد عن نبيّنا  حرفًا و ً
الطربي،
كل العجب ،من (ابن تيميّة) :كيف أةىن على تفسري
ّ
فالعجب ّ
وقد امتأل هبذه الرواايت السقيمة األةيمة ،وأمثاهلا ،من اإلسرائيليّات الباطلة!!!
فأصحها تفسري
قال ابن تيميّة« :و ّأما التفاسيـر ،التـي فـي أيدي الناس،
ُّ
الطربي؛ فإنّه يذكر مقاالت السلف ،ابألسانيد الثابتة ،وليس
حمد بن جرير
مـ ّ
ّ
()2
الكليب(.)1(»...)9
و
،
فيه بدعة ،وال ينقل عن الـمتّـهمني ،كمقاتل بن بكري
ّ
التام ،برواايته!
العامة ،من الوةوق ّ
فالواجب  -على العلماء  -تـحذير ّ
ت من ذلك موسوعات ،من الكتب
حممد حسني
الذهيب« :ةـ ّم وجد ْ
قال ّ
ّ
ي ،عن
الـمؤلفة فـي التفسري ،جـمع ْ
ت كل ما وقع ألصحابـها ،من التفسري الـمرو ّ
ي .ويالحـ ـظ أ ّن
النبـ ّي  ،وأصح ـابـه ،وتـابعي ـهم ،كـتـفـسـي ـر ابـن ج ـرير الطبـ ـر ّ
توسعوا يف
ابن جرير ،ومن على شاكلته  -ونن نقلوا تفاسريهم ابإلسناد ّ -
حت استفاض ،وشـمل ما ليس موةوقًا به»(.)9
النقل ،وأكثروا منهّ ،
( )1جمموعة الفتاوى.181/14 :
لعل مراده( :مقاتل بن سليمان بن بشري).
( )2كذا يف الـمطبوع ،و ّ
اتما!!!
الطربي) ،من رواايت
( )9لـم يـخل (تفسري
(الكليب) ،خل ًّوا ًّ
ّ
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.245/19 :
املفسرون.119/1 :
( )9التفسري و ّ
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الطربي ،اإلمام املشهور
حممد بن جرير بن يزيد
وقال ابن عثيمني« :هو ّ
ّ
فـي التفسري ،توفّـي سنة 914ه .وتفسريه :هو أصل التفسري ابألة ـر ،ومرجع
املفسرين ابألةر ،وال خيلو من بعض اآلاثر الضعيفة ،وكأنّه يريد أن جيمع
اجميع ّ
ما روي عن السلف من اآلاثر ،يف تفسري القرآن ،ويدع للقارئ احلكم عليها
ابلصحة أو الضعف ،حبسب تتبُّع رجال السند ،وهي طريقة جيّدة من وجه،
ّ
حت
وليست جيّدة من وجه آخر .فجيّدة من جهة أنـّها تـجمع اآلاثر الواردة؛ ّ
ال تضيع ،ورّمبا تكون طرقها ضعيفة ،ويشهد بعضها لبعض .وليست جيّدة من
جهة أ ّن القاصر ابلعلم ربـّما يـخلط الغث ابلسمني ،وأيخذ بـهذا وهذا ،لكن
من عر طريقة السند ،وراجع رجال السند ،ونظر نلـى أحوالـهم ،وكالم العلماء
فيهم؛ علم ذلك»(.)1
الطربي)؛
لكن (ابن عثيمني)  -نفسه  -ال يلبث أن يـثنـي على (تفسري
و ّ
ّ
خشري ،وأمثاله.
ردا على من فضل عليه تفسري الزمـ
ًّ
ّ
متأخرين يـح ّذرون الطلبة
قال ابن عثيمني« :والعجيب أنـّي رأيت بعض الـ ّ
من تفسريه؛ ألنّه مـملوء  -على زعمهم  -ابإلسرائيليّات ،ويقولون :عليكم
خشري ،ومـا أشـبـه ذلك ،وهؤالء مـخطئون؛ ألنـّهم
الكشا ) ،للزمـ
ب ـ(تفسيـر ّ
ّ
لـجهلهم بفضل التفسري ابآلاثر ،عن السلف ،واعتزازهم أبنفسهم ،ونعجابـهم
آبرائهم ،صاروا يقولون هذا»(.)2

حممد بن صاحل العثيمني.121-124/3 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
حممد بن صاحل العثيمني.121/3 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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ّ
الالدينية
سيـرة
حولوا نىل الـحالة الالدينيّة،
كل الناس  -قد تـ ّ
سنتخيّل أ ّن الناس ّ -
الربوبيّة.
بدرجاهتا الثالث :اإلحلاديّة ،والالأدريّة ،و ُّ
يغري احلقيقة الواقعة،
ن ّن التفاوت  -يف هذه الدرجات الثالث  -لن ّ
الالديين  -مهما كانت درجته يف احلالة الالدينيّة  -لن يطبّق
وهي أ ّن اإلنسان
ّ
أحكام اخلالق؛ ألنّه يزعم أ ّن هذه األحكام من خمرتعات الناس.
الالديين بدرجاته الثالث ،كمثل أربعة
الديين ،واإلنسان
ومثل اإلنسان
ّ
ّ
نخوة ،وجدوا أنفسهم  -حني بلغوا  -يف دار عامرة ابلطعام والشراب والثياب،
وبكل ما حيتاج نليه اإلنسان للعيش الكرمي.
ّ
الدا ،ونن لـم نره من قبل ،بىن
مرة :ن ّن لنا و ً
ّأما األخ األكرب ،فقد قال هلم ّ
رسوال؛ ليخربان بذلك ،ومعه
لنا هذه الدار ،ومألها ابخلريات ،وقد أرسل نلينا ً
متسكنا هبا ،كنّا يف خري وعافية وأمان ،ونن أعرضنا
وصااي ،من والدان ،نن ّ
عنها ،خسران اخلري كلّه.
فقال األخ الثاينّ :أما أان ،فأص ّدق أن يكون لنا والد ،ألنّنا لـم نلد
أنفسنا ،أبنفسنا ،وأص ّدق أن يكون هو من بىن لنا هذه الدار ،وأع ّد لنا هذه
قطعا لـم نفعل من ذلك شيئًا؛ ولكنّين ال أص ّدق أنّه أرسل نلينا
اخلريات ،فنحن ً
رسوال ،وأرسل معه وصااي ،جيب أن نلتزم هبا؛ بل الرسول كاذب ،أو مكذوب
ً
عليه ،واألحكام ليست من والدان؛ ألنّه تركنا ،وما نشتهي ،حنكم أنفسنا،
أبنفسنا ،فال حمظورات ،وال واجبات.
الدا ،وأنّه هو
وقال األخ الثالثّ :أما أان ،فال أستطيع أن أقطع أب ّن لنا و ً
من بىن لنا هذه الدار ،وأع ّد لنا هذه اخلريات ،كما ال أستطيع أن أنفي ذلك
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مرجح ألحدمها ،على اآلخر؛
قاطعا ،فاألمران متساواين عندي ،وال ّ
نفيًا ً
كل املوافقة؛ فالرسول كاذب ،أو مكذوب عليه ،والوصااي
ولكنّين أوافق أخيّ ،
حق أحد أن يفرض علينا أحكامه.
مكذوبة ،وليس من ّ
شك -
وقال األخ الرابعّ :أما أان ،فإنّين أقطع ،بيقني  -ال يشوبه أدَن ّ
أ ّن فكرة الوالد ،وفكرة الوصااي فكراتن خمرتعتان ،اخرتعهما الرسول ،أو من
أرسله ،وليس ببعيد أن يكون أخوان األكرب هو من اخرتعهما ،و ّادعى أنّه رأى
ذلك الرسول ،وتل ّقى منه هذه الوصااي.
فاملتأمل يف هذا املثل جيد أ ّن اإلخوة الثالةة املنكرين ،بدرجاهتم املتفاوتة:
ّ
قد أعرضوا عن العمل بتلك األحكام ،و ّاهتموا الرسول الذي جاء هبا ،أو من
أرسله ،ابلكذب واالخرتاع.
وهذا هو شأن اإلنسان
الالديين ،الذي أعرض عن تطبيق األحكام
ّ
ألهنا بزعمه من اخرتاع الناس ،فال قيمة هلا.
الدينيّة؛ ّ
كل اإلصرار ،على تقييد اإلنكار أبنّه زعم ،يزعمه اإلنسان
ونّا أ ّ
صرّ ،
كبريا ،بني ما يف ابطن اإلنسان ،وما يف
الالديين ،بدرجاته الثالث؛ أل ّن مثّة فرقًا ً
ّ
ظاهره.
قاطعا ،ولكن
فاإلنسان
ننكارا ً
ّ
اإلحلادي يزعم أنّه ينكر وجود اخلالق ً
ال أحد يستطيع اإليقان أب ّن هذا الزعم حقيقة واقعة.
ليتهرب من تبعات
فقد يكون موقنًا بوجود اخلالق ،ولكنّه يزعم ننكاره؛ ّ
مرج ًحا لوجوده ،أو ًّ
شاكا يف وجوده ،ولكنّه
اإلقرار بوجوده؛ وقد يكون ّ
ومرة تعرض له
فمرة يوقن بوجودهّ ،
ال يستطيع أن يقطع؛ وقد يكون مذبذ ًابّ ،
فيشك.
شبهات،
ّ
واحلقيقة الواقعة شاهدة على أ ّن ننكار وجود اخلالق ،على وجه القطع
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واليقني :ال يكن أن يصدرّ ،نال من سكران ،أو جماز  ،ال يدري ما يقول،
أي دليل ،من األدلّة القطعيّة ،الدالّة على
أو غافل لـم يطّلع ،يف حياته ،على ّ
وجود اخلالق ،وال سيّما دليل العناية ،ودليل االخرتاع.
الكل من
قال ابن رشد« :الطريق اليت نبّه الكتاب العزيز عليها ،ودعا ّ
ابهبا ،نذا استقري الكتاب العزيز ،وجدت تنحصر يف جنسني :أحدمها طريق
سم هذه:
الوقو على العناية ابإلنسان وخلق لميع املوجودات من أجلها ،ولن ّ
دليل العناية .والطريقة الثانية ما يظهر من اخرتاع جواهر األشياء املوجودات،
سم هذه :دليل
احلسيّة والعقل ،ولن ّ
مثل اخرتاع احلياة يف ااجماد واإلدراكات ّ
فأما الطريقة األوىل ،فتنبين على أصلني :أحدمها أ ّن لميع املوجودات
االخرتاعّ .
اليت ههنا موافقة لوجود اإلنسان؛ واألصل الثاين أ ّن هذه املوافقة هي ضرورة،
من قبل فاعل قاصد لذلك ،مريد؛ نذ ليس يكن أن تكون هذه املوافقة
فأما كوهنا موافقة لوجود اإلنسان ،فيحصل اليقني بذلك ابعتبار
ابالتّفاقّ .
موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود اإلنسان .وكذلك موافقة األزمنة
أيضا موافقة
أيضا ،وهو األرض .وكذلك تظهر ً
األربعة له ،واملكان الذي هو فيه ً
كثري من احليوان له والنبااتت وااجماد وجزئيّات كثرية ،مثل األمطار واألهنار
أيضا تظهر العناية يف
والبحار ،واباجملة األرض واملاء والنار واهلواء .وكذلك ً
أعضاء اإلنسان ،وأعضاء احليوان ،أعين كوهنا موافقة حلياته ووجوده .واباجملة
فمعرفة ذلك  -أعين منافع املوجودات  -داخلة يف هذا ااجنس .ولذلك وجب
التامة أن يفحص عن منافع لميع
على من أراد أن يعر هللا تعاىل املعرفة ّ
املوجودات .و ّأما داللة االخرتاع ،فيدخل فيها وجود احليوان كلّه ،ووجود النبات
ابلقوة يف لميع
ووجود السماوات .وهذه الطريقة تنبين على أصلني موجودين ّ
فطر الناس :أحدمها أ ّن هذه املوجودات خمرتعة .وهذا معرو بنفسه يف احليوان
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والنبات ،كما قال تعاىل﴿ :نن الذين ت ْدعون م ْن دون اَّلل ل ْن خيْلقوا ذاب ًاب ولو
()1
أجساما لماديّة ،مثّ حتدث فيها احلياة ،فنعلم
نرى
ان
فإ
.
اجتمعوا له﴾ اآلية
ّ
ْ
ً
قطعا أ ّن ههنا موج ًدا للحياة ومنع ًما هبا ،وهو هللا تبارك وتعاىل .و ّأما السماوات
ً
فنعلم ،من قبل حركاهتا اليت ال تفرتّ ،أهنا مأمورة ابلعناية مبا ههنا ،ومسخرة لنا.
كل
واملسخر املأمور خمرتع من قبل غريه ،ضرورة .و ّأما األصل الثاين ،فهو أ ّن ّ
فاعال خمرت ًعا له .ويف
خمرتع ،فله خمتـرع.
فيصح من هذين األصلني أ ّن للموجود ً
ّ
هذا ااجنس دالئل كثرية على عدد املخرتعات .ولذلك كان واجبًا على من أراد
احلقيقي يف
حق معرفته أن يعر جواهر األشياء؛ ليقف على االخرتاع
معرفة هللا ّ
ّ
لميع املوجودات؛ أل ّن من لـم يعر حقيقة الشيء ،لـم يعر حقيقة االخرتاع.
ونىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل﴿ :أولـ ْم يـْنظروا يف ملكوت السماوات و ْاأل ْرض وما
()2
أيضا من تتبع معىن احلكمة يف موجود،
خلق اَّلل م ْن ش ْيء﴾  .وكذلك ً
موجود ،أعين معرفة السبب الذي من أجله خلق ،والغاية املقصودة به ،كان
وقوفه على دليل العناية أتـ ّم»(.)9
ايل« :هل العالـم خلق صدفة؟ نشوء حياتنا هذه ودوامها:
وقال ّ
حممد الغز ّ
يقومان على لملة ضخمة ،من القوانني الدقيقة ،حيكم العقل ابستحالة وجودها
مثال ...مثّ على مسافة معيّنة ،لو
هكذا جزافًا! فوضع األرض أمام الشمسً ،
نقصت ،حبيث ازداد قرهبا من الشمس ،الحرتقت أنواع األحياء من نبات
وحيوان؛ ولو بعدت املسافة ،لعم ااجليد والصقيع وجه األرض ،وهلك كذلك
احلج.89 :
(ّ )1
( )2األعرا .159 :
( )9مناهج األدلّة.191-194 :
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أفتظن نقامتها يف مكاهنا ذاك؛ لتنعم حبرارة مناسبة ،جاء خبط
الزرع والضرعّ ..
عشواء؟ وحركة امل ّد وااجزر اليت ترتبط ابلقمر!! أفما كان من املمكن أن يقرتب
القمر من ّأمه أكثر ،فيسحب أمواج احمليطات سحبًا ،يغطّي به وجه اليابسة
كل شيء؟ من الذي أقام القمر على هذا
كلّها ،مثّ ينحسر عنها ،وقد تالشى ّ
املدى احملدود؛ ليكون مصدر ضوء ،ال مصدر هالك؟ ننّنا على سطح هذه
األرض نستنشق "األوكسجني"؛ لنحيا به ،ونطرد "اثين أكسيد الكربون" الناشئ
من احرتاق الطعام يف جسومنا .وكان ينبغي أن يستنفد األحياء  -وما أكثرهم
لكن الذي
 هذا العنصر الثمني يف اهلواء ،فهم ال ينقطعون عن التن ّفس ًأبدا؛ ّ
يقع أ ّن النبات األخضر أيخذ "اثين أكسيد الكربون" ،ويعطي بدله
ائي،
"أكسجني" ،وهبذه املعاوضة الغريبة ،يبقى التوازن يف طبيعة الغال اهلو ّ
لميعا!! أفتحسب هذا التوافق
الذي حييا يف جوفه اللطيف احليوان والنبات ً
أسرح الطر يف زهرة خمطّطة بعشرات
حدث من تلقاء نفسه؟! ّ
نين أحيا ًان ّ
األلوان ،ألتقطها أبصابع عابثة ،من بني مئات األزهار ،الطالعة يف نحدى
أبي ريشة ن ّسقت هذه األلوان؟ ّنهنا ليست ألوان
احلدائق ..مثّ أسأل نفسيّ :
الطيف وحدهاّ .نهنا مزيج رائق ساحر من األلوان اليت تبدو هنا حمففة ،وهنا
مظللة ،وهنا خمططة ،وهنا منقطة .وأنظر نىل أسفل ،نىل الرتاب األعفر ،الذي
موزع أصباغها.
اطّلع على هذه األلوان؛ ننّه بيقني ليس راسم هذه األلوان ،وال ّ
أي صدفة؟ ن ّن املرء يكون غبيًّا جدًّا،
هل الصدفة هي اليت أشرفت على ذلك؟ ّ
يتصور األمور على هذا النحو ...وألوان الزهرة هذه مالحظة شكليّة
عندما ّ
قصة احلياة يف أدَن صورها .ن ّن ننشاء احلياة يف
ساذجة ،ابلنسبة نىل مالحظة ّ
تصور الفوضى قادرة على
نظاما ابلغ اإلحكام .ومن احلمق ُّ
أصغر خليّة يتطلّب ً
اهلضمي ،أو
فضال عن خلق جهازها
خلق "جزيء" ،يف جسم دودة حقرية؟ ً
ّ
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العصيب .فما ابلك خبلق هذا اإلنسان الرائع البنيان ،اهلائل الكيان .مثّ ما ابلك
ّ
ةواب خميّطًا أني ًقا  -أن
خبلق ذلكم العالـم الرحب؟؟ ملاذا يطلب ّ
مين  -نذا رأيت ً
أتصور خيطًا قد دخل من تلقاء نفسه ،يف ةقب نبرة ،اشتبكت من تلقاء
ّ
نفسها ،يف نسيج الثوب ،أو أخذت تعلو وهتبط صانعة الصدر والذيل والوسط
واألكمام واألزرار ،والفتحات والزركشة واحملاسن ،نخل .ن ّن نحالة األمور على
العلمي ،يرفضه أولو األلباب ..لنفرض أ ّن اآللة
املصادفات ضرب من الدجل
ّ
الكاتبة يف أحد الدواوين ،وجدت جبوارها ورقة ،مكتوب عليها اسم "عمر"،
خبريا ابلكتابة طبع
ماذا يعين هذا...؟ أحد أمرين :أقرهبما نىل البداهة ،هو أ ّن ً
جتمعت ،وترتّبت ،وتالقت،
االسم على الورقة .واألمر الثاين أ ّن حرو االسم ّ
هكذا ،جزافًا .ن ّن الفرض األخري معناه من الناحية العلميّة ما أييت :االبتداء
بكتابة العني ،أو سقوط حرفها وحده على الورقة ،دون وعي ،جيوز بنسبة
( )1نىل ( ،)25وهو عدد حرو اهلجاء العربيّة .وسقوط حريف العني وامليم
جيوز بنسبة ( )1نىل ( ،)25 × 25ونزول احلرو الثالةة ،بعوامل الصدفة
احملضة جيوز بنسبة ( )1نىل ( ،)25 × 25 × 25أي :بنسبة ( )1نىل
فكرا ،ممّن يرتك الفرض الوحيد املعقول ،ويؤةر عليه
( .)21392وليس أغَب ً
مرة...
ً
فرضا آخر ،ال ي ّ
مرة ،بني اةنتني وعشرين ألف ّ
تصور وقوعهّ ،نال ّ
تصور
والصد حني خت ّ
ط على القرطاس كلمة "عمر" ،أقرب نىل الذهن ،من ُّ
الصد هذه ،ختلق قطرة ماء ،يف احمليطات الغامرة ،أو حبّة رمل ،يف الصحاري
ومضاد ملا يرسل من أحكام
الشاسعة ..ن ّن العلم بريء من مزاعم اإلحلاد،
ّ
بلهاء»(.)1
( )1عقيدة املسلم.15-16 :
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ونما أن حيدث
وقال ابن عثيمني« :أل ّن هذا الكون ّنما أن حيدث نفسهّ ،
ونما أن حيدةه خالق ،وهو هللا ؛ فكونه حيدث نفسه مستحيل؛ أل ّن
صدفةّ ،
الشيء ال خيلق نفسه؛ ألنّه قبل وجوده معدوم ،فكيف يكون خال ًقا .وال يكن
كل حادث ال ب ّد له من حمدث ،وأل ّن وجوده على هذا
أن يوجد صدفة؛ أل ّن ّ
النظام البديع ،والتناسق املتآلف ،واالرتباط امللتحم ،بني األسباب ومسبباهتا،
منعا اب ًّات أن يكون وجوده صدفة ،نذ
وبني الكائنات بعضها مع بعض ،ينع ً
منتظما حال
املوجود صدفة ليس على نظام يف أصل وجوده ،فكيف يكون
ً
وتطوره؟ ونذا لـم يكن أن توجد هذه املخلوقات نفسها بنفسها ،وال توجد
بقائه ُّ
رب العاملني»(.)1
صدفةّ ،
تعني أن يكون هلا موجد ،وهو هللا ّ
كبريا ،ينتسب نىل أهل اإلحلاد ،ويقول بقوهلم ،ولـم
فإذا وجدت عالـ ًما ً
غافال عن دليل العناية ،ودليل االخرتاع؛ فاعلم أنّه ّنما أن
يكن سكران ،وال ً
ونما أن يكون جمنو ًان؛ ولكنّه ليس ذلك ااجنون املألو املعرو ،
كاذابّ ،
يكون ً
الذي يعذر صاحبه؛ بل هو جنون أعظم منه ،وأخطر.
اإلحلادي قادر على نعمال عقله؛ للنظر يف أدلّة (وجود اخلالق)،
فاجملنون
ّ
لكنّه أيَب اإلفادة من عقله ،يف ذلك؛ فيكون كمن ينكر وجود الشمس ،بعد
حت ال يرى الشمس الطالعة الساطعة!!!
أن يغمض عينيه ،مثّ أيَب فتحهماّ ،
كل اإلعراض ،عن آال األدلّة القطعيّة
ولذلك يعرض اجملنون
ّ
اإلحلاديّ ،
متظاهرا أبنّه يعتمد على عقله ،يف رفض تلك
الدالّة على (وجود اخلالق)،
ً
األدلّة ،موهـ ًما غريه أبنّه ال يرى تلك األدلّة كافية لالعتقاد بوجود اخلالق.
والسبب األكرب إلعراضه عن تلك األدلّة هو (الك ْرب) ،وهو أخطر صور
حممد بن صاحل العثيمني.23/26 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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كل
حت حني يكون ّ
ابحلقّ ،
اهلوى؛ فإنّه ينع صاحبه من اإلقرار ّ
احلق و ً
اضحاّ ،
الوضوح ،ال خال فيه ،بني العقالء؛ فيكون إبعراضه من املتناقضني؛ ألنّه
يعمل عقله فيما يوافق هواه ،ويعطّل عقله فيما خيالف هواه!!!
قال تعاىل﴿ :نن الذين جيادلون يف آايت اَّلل بغ ْري س ْلطان أاته ْم ن ْن يف
استع ْذ ابَّلل ننه هو السميع الْبصري .خل ْلق
صدوره ْم نال كْبـٌر ما ه ْم ببالغيه ف ْ
السماوات و ْاأل ْرض أ ْكبـر م ْن خ ْلق الناس ولكن أ ْكثـر الناس ال يـ ْعلمون﴾(.)1
وقد كان نبليس اللعني ّأول املتناقضني؛ حني أَب ،واستكرب ،وعصى
بعزة خالقه ،الذي عصاه!!! وهذا هو ااجنون الذي
خالقه العظيم ،مثّ أقسم ّ
اختيارا ،حني يتّبع هواه!!!
ال يعذر صاحبه؛ ألنّه جنون خيتاره اجملنون
ً
قال تعاىل﴿ :ن ْذ قال ربُّك ل ْلمالئكة ن ّين خال ٌق بشًرا م ْن طني .فإذا سويْـته
ونـف ْخت فيه م ْن روحي فـقعوا له ساجدين .فسجد الْمالئكة كلُّه ْم أ ْلمعون .نال
است ْكبـر وكان من الْكافرين .قال اي نبْليس ما منـعك أ ْن ت ْسجد لما
نبْليس ْ
خل ْقت بيدي أ ْست ْكبـ ْرت أ ْم كْنت من الْعاليـن .قال أان خْيـٌر مْنه خل ْقتنـي م ـ ْن
اخر ْج مْنـها فإنك رج ٌيم .ونن علْيك ل ْعنتـي نلـى
انر وخل ْقته م ْن طيـن .قـال ف ْ
ب فأنْظ ْرنـي نلـى يـ ْوم يـْبـعثون .قال فإنك من الْمْنظرين .نلـى
يـ ْوم ال ّدين .قال ر ّ
يـ ْوم الْوقْـت الْم ْعلوم .ق ـال فبعـزتـك أل ْغويـنـهـ ْم أ ْجـمـعـيـن .نال عـبـادك مْنـه ـم
الْم ْخلصني﴾(.)2
أجل ،ننّه جنون العالـم؛ لكنّه املعاند ،الرافض ملا يعلم؛ أل ّن هواه على
احدا من أكابر اجملانني املستكربين.
خال ما يعلم .وكان فرعون و ً
( )1غافر.98-96 :
( )2ص.59-81 :
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قال تعاىل﴿ :وقال ف ْرع ْون اي أيـُّها الْمأل ما عل ْمت لك ْم م ْن نله غ ْريي
اجع ْل يل ص ْر ًحا لعلّي أطلع نىل نله موسى ون ّين
فأ ْوق ْد يل اي هامان على الطّني ف ْ
احل ّق وظنُّوا أنـه ْم نلْيـنا
است ْكبـر هو وجنوده يف ْاأل ْرض بغ ْري ْ
ألظنُّه من الْكاذبني .و ْ
ال يـ ْرجعون .فأخ ْذانه وجنوده فـنـب ْذانه ْم يف الْي ّم فانْظ ْر كْيف كان عاقبة
الظالمني﴾(.)1
فجنون اإلحلاد ال يصاب به ّنال أكابر اجملرمني ،الذين يعلمون أ ّن وجود
لكن اإلقرار هبذه احلقيقة يعين التغيري،
اخلالق هو احلقيقة الكربى ،يف الوجود؛ و ّ
بكل وسائلهم القذرة حتويل
كل اإلابء؛ فيحاولون ّ
الذي أيبون اخلضوع لهّ ،
الناس كلّهم ،نىل دين جديد ،هو دين اإلحلاد.
كل التعطيل ،حني يسأله املؤمنون عن
واجملنون
ّ
اإلحلادي يعطّل عقلهّ ،
(اخلالق) ،الذي خلق (ماليني األسباب) ،اليت لوال اجتماعها ،بتقدير حكيم،
اإلحلادي) ،بصورته اإلنسانيّة املعروفة!!!
وميزان قومي ،ملا ظهر ذلك (اجملنون
ّ
ييب احلديث ،الذي تتقبّل معطياته  -أيّها اجملنون  -يقول:
ن ّن العلم التجر ّ
ننّك كنت  -يف وقت من األوقات  -جنينًا يف بطن ّأمك؛ ولكنّك  -قبل
ذلك الوقت  -كنت خليّتني منفصلتني متباعدتني ،مها:
أ -حيمن يف جسد أبيك ،خرج مع ماليني احليامن ،ودخل يف جسد ّأمك.

ب -بويضة يف جسد ّأمك ،دخل فيها أحد حيامن أبيك؛ فأخصبها.
فكنت يف بطن ّأمك بويضة خمصبة واحدة؛ مثّ نـمت البويضة ابالنقسام؛
فكنت جنينًا يف بطن ّأمك؛ مثّ خرجت بعد حنو تسعة أشهر ،من بطن ّأمك
احدا من جمانني اإلحلاد!!!
حت صرت و ً
و ً
رضيعا؛ مثّ كربت شيئًا ،فشيئًاّ ،
ليدا ً
( )1القصص.14-95 :
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املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
فهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
جيب أن تكون موجودة؛ لكي يوجد حيمن أبيك؟!!!
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
جيب أن تكون موجودة؛ لكي توجد بويضة ّأمك؟!!!
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
خاصة؟!!!
جيب أن تكون موجودة؛ لكي يكون حيمن أبيك ،بصفات وراةيّة ّ
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
خاصة؟!!!
جيب أن تكون موجودة؛ لكي تكون بويضة ّأمك ،بصفات وراةيّة ّ
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
جيب أن تكون موجودة؛ لكي تدخل حيامن أبيك يف جسد ّأمك؟!!!
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
جيب أن تكون موجودة؛ لكي يسبق احليمن املخصب سائر احليامن؟!!!
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
جيب أن تكون موجودة؛ لكي تسبق البويضة املخصبة سائر البويضات؟!!!
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
جيب أن تكون موجودة؛ لكي خيصب حيمن أبيك بويضة ّأمك؟!!!
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
جيب أن تكون موجودة؛ لكي تنقسم البويضة املخصبة ،وتنمو؟!!!
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
تتحول البويضة املخصبة ،نىل جنني؟!!!
جيب أن تكون موجودة؛ لكي ّ
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
جيب أن تكون موجودة؛ لكي يعيش ذلك ااجنني ،يف بطن ّأمه؟!!!
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املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
جيب أن تكون موجودة؛ لكي خيرج ذلك ااجنني ،من بطن ّأمه؟!!!
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
جيب أن تكون موجودة؛ لكي يعيش ذلك املولود ،خارج بطن ّأمه؟!!!
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
حت يبلغ مرحلة الشباب؟!!!
جيب أن تكون موجودة؛ لكي ينمو ذلك املولودّ ،
املاديّة ،اليت كان
املاديّة ،واألسباب غري ّ
وهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
وتشم،
وتتذوق،
جيب أن تكون موجودة؛ لكي تبصر ،وتسمع ،وتلمس،
ّ
ّ
وتتن ّفس ،وأتكل ،وتشرب ،وتبلع ،وهتضم ،وتلبس ،وختلع ،وتنام ،وتقوم،
وتقعد ،وتقف ،وجتلس ،ومتشي ،وهترول ،وتركض ،وتقفز ،وتسبح ،وتلعب،
وتتكلّم ،وتضحك ،وتبكي ،وتصرخ ،وتف ّكر ،وتعمل ،وحتمل ،وتصنع ،وتزرع،
وجتمع ،ومتسك ،وترمي ،وأتخذ ،وتعطي ،وتطرق ،وتضرب ،وتكتب ،وتقرأ،
وتتغوط؟!!!
وحتفظ ،وتتذ ّكر ،وجتامع ،وتغتسل ،وتبولّ ،
فإن كنت ال تدري ،فتلك مصيبةٌ ،ونن كنت تدري ،فالـمصيبة أعظم
أليس عجيبًا  -أيّها اجملنون  -أن تنكر وجود (اخلالق العظيم) ،الذي
قر بوجودك الناقص ،الذي
أوجد األسباب الالزمة لوجودك؛ ويف الوقت نفسه ت ّ
ما كان له أن يكون ،لو انعدم سبب واحد ،من تلك األسباب؟!!!
قال تعاىل﴿ :أول ْـم يـر ْاإلنْسان أان خل ْقناه م ْن نطْفة فإذا هو خص ٌيم
ني .وضرب لنا مث ًال ونسي خ ْلقه قال م ْن ْحيي الْعظام وهي رم ٌيم .ق ْل ْحيييها
مب ٌ
الذي أنْشأها أول مرة وهو بك ّل خ ْلق عل ٌيم .الذي جعل لك ْم من الشجر
ْاأل ْخضر ان ًرا فإذا أنْـت ْم مْنه توقدون .أولْيس الذي خلق السماوات و ْاأل ْرض
اخلالق الْعليم .نّا أ ْمره نذا أراد شْيـئًا أ ْن
بقادر على أ ْن خيْلق مثْـله ْم بـلى وهو ْ
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يـقول له ك ْن فـيكون .فسْبحان الذي بيده ملكوت ك ّل ش ْيء ونلْيه
تـ ْرجعون﴾(.)1
تعطيال لعقلك أن تصرفه ،عن النظر فـي (الـمصنوعات الطبيعيّة)،
أليس ً
الدالّة داللة قطعيّة ،على (وجود اخلالق)؟!!!
انظر فـي صنع الـهواء ،والـماء ،والـمعادن ،والوقود ،والـحبوب ،والـخضار،
واألزهـار ،والثمـار ،والـخشـب ،والقطـن ،والـحري ـر ،والزيـت ،والدهن ،والـملح،
والعسل ،واللبـن ،والبيـض ،واللحم ،والـجلد ،والصو  ،والوبر ،والشعر(.)2
انظر يف هذه (املصنوعات الطبيعيّة) ،مثّ اسأل نفسك:
هل (املصنوعات الطبيعيّة) واجبة الوجود ،ال حتتاج نىل صانع؟
من الذي صنع (املصنوعات الطبيعيّة)؟
هل صنعت (املصنوعات الطبيعيّة) أنفسها أبنفسها؟
هل (املصادفة العمياء) هي اليت صنعت (املصنوعات الطبيعيّة)؟
هل يستطيع (اإلنسان احلديث) أن يصنع (املصنوعات الطبيعيّة)؟
ن ّن (اإلنسان احلديث) يدرك يقينًا أ ّن صنع هذه (املصنوعات الطبيعيّة):
ال يكون ّنال بعد صنع (العناصر الكيميائيّة) ،اليت ترتّكب منها هذه املصنوعات؛
وبعد صنع (القوانني الفيزايئيّة) ،اليت حتكم حركة العناصر واملركبات؛ وبعد صنع
حترك العناصر واملركبات؛ وبعد صنع (اخلرائط الرتكيبيّة)،
(الطاقة الكونيّة) ،اليت ّ
اليت تش ّكل خصائص (املصنوعات الطبيعيّة).
فالفرق كبري جدًّا بني (صنع اخلالق) ،و(صنع اإلنسان)!!!
( )1يس.59-88 :
قصة اإليان.982-999 :
( )2انظرّ :
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فاخلالق هو الذي صنع العناصر الكيميائيّة ،وهو الذي صنع القوانني
الفيزايئيّة ،وهو الذي صنع الطاقة الكونيّة ،وهو الذي صنع اخلرائط الرتكيبيّة.
فإذا استطاع (اإلنسان احلديث) صنع بعض (املصنوعات)؛ فإنّه سيعتمد
كل ما صنعه اخلالق ،من عناصر كيميائيّة ،وقوانني فيزايئيّة،
ً
اعتمادا ات ًّما على ّ
وطاقة كونيّة ،وخرائط تركيبيّة؛ فأين صنع املخلوق من صنع اخلالق؟!!!
ونذا نظران يف صنع املخلوق وجدانه على صورتني ابرزتني:
مثال ،ابالعتماد على خليّة من
 -1الصورة االستنساخيّة ،كاستنساخ نعجة ً
خالاي نعجة خملوقة .فأين صنع املخلوق من صنع اخلالق؟!!!
الغواصة،
 -2الصورة التقليديّة ،كصناعة السيّارة ،وصناعة الطيّارة ،وصناعة ّ
اآليل).
وسائر الصناعات القدية واحلديثة ،ومنها صناعة ما ّ
يسمونه( :اإلنسان ّ
اآليل) ،وجدان ّأوًال أ ّن (اإلنسان احلديث)
ونذا نظران يف صنع (اإلنسان ّ
لـم يصنع العناصر الكيميائيّة ،وال القوانني الفيزايئيّة ،وال الطاقة الكونيّة ،بل
كلّها موجودة من قبل؛ ونّا الذي صنعه (اإلنسان الـحديث) هو اخلريطة
كبريا على (اخلريطة الرتكيبيّة اآلدميّة) .وهذا
الرتكيبيّة ،فقط ،مع اعتماده
ً
اعتمادا ً
سمى( :الـمحاكاة الـحيويّة) ،أو (تقليد الطبيعة).
مثال من أبرز أمثلة ما ي ّ
اآليل) ،الذي صنعه
ووجدان اثنيًا الفروق الكثرية والكبرية ،بني (اإلنسان ّ
اآلدمي) ،الذي صنعه (اخلالق العظيم)؟!!!
(اإلنسان احلديث)؛ و(اإلنسان
ّ
قر
فانظر  -أيّها الـمجنون  -يف تناقضاتك الشيطانيّة العجيبة؛ فأنت ت ّ
اآليل) ،وتصفه ابلعلم والقدرة؛ ولكنّك تنكر وجود
بوجود صانع (اإلنسان ّ
اآلدمي) ،وتنسب صنعه نىل املصادفة العمياء؟!!!
صانع (اإلنسان
ّ
قر بوجود صانع (املصباح الصغري) ،الذي ينري الغرفة؛ ولكنّك
وأنت ت ّ
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الوهاج) ،وهي (الشمس) ،اليت
تنكر وجود صانع (املصباح الكبري) ،أو (السراج ّ
تنري األرض كلّها؟!!!
قر بوجود صانع (آلة التصوير) ،اليت تلتقط الصور؛ ولكنّك تنكر
وأنت ت ّ
وجود صانع (العني البصريّة) ،اليت هي أعجب آالت التقاط الصور؟!!!
قر بوجود صانع (اللوحة الفنّـيّة الـميّتة) ،اليت اشتملت على صورة
وأنت ت ّ
شجرة ،مرسومة ابأللوان ،أو ابألصباغ ،على الورق ،أو على القماش؛ ولكنّك
تـنـكـ ـر وج ـ ـود صـانـع (الشـجـرة الـحيّة) ،الدالّـة داللة قطعيّة ،على وج ـ ـود
صانعها؟!!!
قر بوجود صانع (التمثال الـميّت) ،املصنوع على صورة ننسان،
وأنت ت ّ
من الصخر ،أو اخلز  ،أو اخلشب ،أو املعدن ،أو الشمع؛ ولكنّك تنكر وجود
الدال داللة قطعيّة ،على وجود صانعه؟!!!
ـحي)ّ ،
صانع (اإلنسان ال ّ
قر بوجود صانع (الـمراكب البـّريّة الـميّتة) ،كالسيّارات أبنواعها،
وأنت ت ّ
الربيّة الـحيّة) ،أعين
و ّ
الدراجات أبنواعها؛ ولكنّك تنكر وجود صانع (الـمراكب ّ
الـخيل ،والبغال ،والـحمري ،واإلبل؟!!!
قر بوجود صانع (الـمراكب الـمائيّة الـميّتة) ،وهي السفن،
وأنت ت ّ
الغواصات؛ ولكنّك تنكر وجود صانع (األحياء الـمائيّة) ،كاألمساك
والقوارب ،و ّ
واحليتان؟!!!
فجنون اإلحلاد ال يصاب به ّنال أكابر اجملرمني ،الذين يعلمون أ ّن وجود
كل اإلابء؟!!!
اخلالق هو احلقيقة الكربى ،ولكنّهم أيبون تقبُّل هذه احلقيقةّ ،
ّأما س ـائر الـمنتسبني نىل اإللـحاد ،فإ ّن معظمهم كاذبون ،مراوغون ،نذا
واجههم خمالفوهم ،ابألدلّة القطعيّة ،الدالّة على (وجود اخلالق) ،هربوا نىل
الربوبيّة)؛ فإذا خلوا
(الالأدريّة) ،فإذا تكاةرت عليهم أدلّة املخالفني ،هربوا نىل ( ُّ
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تنمروا ،واستأسدوا ،واستنسروا ،وعادوا نىل نعالن اإلحلاد،
ابلغافلني ،واملراهقنيّ ،
والدعوة نليه ،والطعن يف خمالفيهم.
ومثـلهم قريـ ـب ،م ـن مثل أولئك ،الذين قال هللا  فيهم﴿ :أشحةً
علْيك ْم فإذا جاء الْـخ ْو رأيْـتـه ْم يـْنظرون نلْيك تدور أ ْعيـنـه ْم كالذي يـ ْغشى
علْيه من الْم ْوت فإذا ذهب الْـخ ْو سلقوك ْم أبلْسنة حداد أشحةً على الْـخيـْـر
أولئك ل ْـم يـ ْؤمنوا فأ ْحبط اَّلل أ ْعمالـه ْم وكان ذلك على اَّلل يسي ًـرا﴾(.)1
حتولوا
كل الناس  -قد ّ
ولنا أن نتخيّل ما الذي حيدث ،لو أ ّن الناس ّ -
نىل احلالة الالدينيّة؟!
فالقوي
يتحول الناس نىل احلالة احليوانيّة،
ّ
أهون ما يكن أن نتخيّله أن ّ
أيكل الضعيف ،كما أيكل الذئب الشاة ،واألقوايء يتنافسون على املزيد من
الفرائس ،كما تتنافس السباع على الفريسة.
سيتحولون نىل حالة دون احليوانيّة ،كما قال
لكن احلقيقة أ ّن الناس
و ّ
ّ
وب ال يـ ْفقهون هبا وهل ْم
تعاىل﴿ :ولق ْد ذرأْان اجهنم كث ًريا من ْ
ااج ّن و ْاإلنْس هل ْم قـل ٌ
ني ال يـْبصرون هبا وهل ْم آذا ٌن ال ي ْسمعون هبا أولئك ك ْاألنْـعام ب ْل ه ْم أض ُّل
أ ْع ٌ
أولئك هم الْغافلون﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :أ ْم ْحتسب أن أ ْكثـره ْم ي ْسمعون أ ْو يـ ْعقلون ن ْن ه ْم نال
ك ْاألنْـعام ب ْل ه ْم أض ُّل سب ًيال﴾(.)9
يتحول الناس نىل احلالة الالدينيّة ،ستنعدم من احلياة تلك القيم
فحني ّ
( )1األحزاب.13 :
( )2األعرا .183 :
( )9الفرقان.11 :
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احملرفة ،كاليهوديّة،
أي دينّ ،
الدينيّة العليا ،اليت ال يكاد خيلو منها ّ
حت األداين ّ
وضعي -
وةين ،والبوذيّة ،وهو دين
واملسيحيّة ّ -
ّ
وحت اهلندوسيّة ،وهو دين ّ
البشري،
تتضمن بعض القيم الدينيّة العليا ،اليت تنفع يف ختفيف ح ّدة الفساد
ّ
ّ
كما ينفع الدواء يف ختفيف ح ّدة اآلالم.
حق ،والـخيـر ،والسالم،
قطعا :انعدام الـ ّ
وانعدام (القيم الدينيّة العليا) يعين ً
والتعاون ،والتآخـي ،والتسـالـم ،والتـراحـم ،والتعاطـف ،والتالطـف ،والتسـامح،
والـص ـدق ،والعـ ـ ـدل ،واألمـ ـان ـة ،وال ـب ـ ـ ـّر ،والت ـق ـ ـوى ،وال ـ ـ ـــ ورع ،واإلخـ ـالص،
واإلحـسـان ،واإليـثـار ،والتواضع ،والك ـرم ،والع ّفـة ،والنزاهـة ،والزهد ،والقناعة،
وسـائـر الفضائل.
وسيكون الناس يف احلالة الالدينيّة متساوين يف انعدام هذه القيم؛ ولكنّهم
القوة والضعف ،ويف
سيظلّون متفاوتني يف الغىن والفقر ،ويف ااجمال والقبح ،ويف ّ
الصحة والـمرض ،ويف القلّة والكثرة ،ويف الذكورة واألنوةة ،ويف الطفولة واملراهقة
ّ
والشباب والشيخوخة.
حاال من احلشرات؛ فإ ّن
فإذا لـم تكن مثّة قوانني حتكمهم ،كانوا أسوأ ً
للحشرات قوانني حتكمهم ،كالنمل ،والنحل.
فثمة أسئلة حتتاج نىل أجوبة:
ونذا كانت هلم قواننيّ ،
أ -من الذي وضع تلك القوانني؟

ب -هل راعى واضعها القيم العليا ،حني وضعها؟

اخلاصة؟
ج -هل راعى واضعها األهواء والـمنافع ّ
د -هل توافق الناس كلُّهم عليها ،فال معرتض؟

ه -ما موقف الراضني بـها ،من الـمعارضني لـها؟
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ال ريب يف أ ّن واضع القوانني سيكون من طبقة األقوايء األغنياء،
اخلاصة له
وال ريب يف أنّه لن يراعي القيم العليا ،بل سرياعي األهواء واملنافع
ّ
كل الويل
وألقرانه ،وال ريب يف أ ّن التوافق عليها ال يكن وقوعه ،و ّ
لكن الويلّ ،
ألهنم بال ريب ،من طبقة الضعفاء املستضعفني.
للمعارضني؛ ّ
وهكذا سيتفاَن الضعفاء يف خدمة األقوايء ،وسيتل ّذذ األقوايء يف استعباد
وتوسلوا هبا؛ لتكثري
الضعفاء ،ولن يرتكوا وسيلة من وسائل االستعبادّ ،نال ّ
األموال ،والتمتُّع ابملل ّذات ،وتقوية السلطات.
فيكثـر بذلك القتـل والتعذيب والتنكيـل واالضطهاد واالغتصاب والزنـى
الغش والسرقة والـخمور والـمخ ّدرات وأفالم الدعارة!!!
واللواط والسحاق والراب و ّ
حت يف أقذر صورها
ّنهنا حياة دونيّة قذرة ،تسمو عليها احلياة احليوانيّة؛ ّ
مثاال لـهذه
الـمعروفة يف عالـم الـحيوان ،وأقساها ،وأبشعها ،لن يـجد الباحث ً
الـحياة الدونيّة القذرة!!!
الص ُّم الْب ْكم الذين ال يـ ْعقلون .ول ْو
اب عْند اَّلل ُّ
قال تعاىل﴿ :نن شر الدو ّ
علم اَّلل فيه ْم خْيـًرا أل ْمسعه ْم ول ْو أ ْمسعه ْم لتـول ْوا وه ْم م ْعرضون﴾(.)1
ن ّن هذه احلياة الدونيّة القذرة تؤّكد احلاجة الكبرية نىل هداية اخلالق؛ فإ ّن
اإلنسان خيالف سائر املخلوقات املعروفة الـمشاهدة ،يف أنّه يولد من نقطة
الصفر؛ ولكنّه يـمكن أن يرقى نىل أعلى الدرجات؛ لما أودعه هللا فيه ،من
قدرات بدنيّة ،وعقليّة.
ولك أن تدرك ذلك نذا نظرت نىل الفرق الكبري بني طفل اإلنسان ،وفرخ
فاألول يولد ضعي ًفا يف بدنه ،ضعي ًفا يف عقله ،فقدراته بدرجة
الدجاجةً ،
مثالّ ،
( )1األنفال.29-22 :
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يتصر يف
قصريا ،مثّ ّ
الصفر ،والثاين ال يلبث بعد خروجه من البيضةّ ،نال وقتًا ً
بكل ما حيتاج نليه.
حياته ُّ
تصر العالـم ّ
وحيدا ،بعد أن خيرج من البيضة ،وليس
وحت حني يعيش فرخ الدجاجة ً
ّ
بكل
يتصر
ُّ
بقربه أحد من بين جنسه؛ فإنّه ّ
التصر املناسب ،وكأنّه على علم ّ
ما يتعلّق بنظام حياته!!!
ّأما اإلنسان ،فإنّه ال يكن أن يستغين عن رعاية من يرعاه ،من بين
حت يصل نىل
يتدرج يف القدرات البدنيّة والعقليّةّ ،
جنسه ،وهو يف حياته ّ
درجات ال يكن أن يصل نليها من سواه ،من الـمخلوقات الـمعروفة الـمشاهدة.
ويكفي لتدرك ذلك أن تنظر فيما أنتجه اإلنسان ،وما أجنزه يف عصران،
من أقمار صناعيّة ،وشبكات عالميّة ،وحواسيب حممولة ،وهواتف حممولة،
وجويّة!!!
وأسلحة ّ
مدمرة ،ووسائل نقل عمالقةّ :بريّة ،وحبريّةّ ،
العلمي الذي ال يكن أن تصل نليه األسود ،وال القرود،
الرقي
ّ
ن ّن هذا ّ
ديين ،ال يكن لإلنسان أن ينتج ما يأله؛
ولو بعد ماليني القرون ،يقابله خواء ّ
ولو حاول ننتاجه ،النتكس نىل تلك احلياة الدونيّة القذرة؛ ألنّه حيتاج نىل نظام
نهلي ،لتنظيم حياته ،كما احتاجت نليه سائر املخلوقات.
ّ
اإلهلي ،فينال
والفرق أ ّن اإلنسان قد أعطي االختيار؛ فله أن يقبل النظام ّ
ةواب القبول؛ وله أن يعرض عنه ،فينال عقاب اإلعراض؛ ألنّه خملوق قد
اختصه خالقه خبصائص بدنيّة وعقليّة؛ ليكون خليفة يف األرض.
ّ
لكن صوره
وليس النظام
اإلهلي ّنال نظام اإلسالم ،وهو نظام واحد ،و ّ
ّ
خاصة مناسبة؛ ولذلك
لكل خملوق صورة ّ
كثرية؛ أل ّن خملوقات هللا كثرية ،و ّ
كل خملوق منها على
ال يفقه اإلنسان تسبيح املخلوقات املسبّحة؛ أل ّن تسبيح ّ
العام الذي جيمع الصور كلّها واحد.
خاصة ،واملعىن ّ
صورة ّ
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ن ّن مثل اإلنسان الذي ينكر هداية اخلالق ،أو يعرض عنها ،كمثل املريض
قر بعلم الطبيب
الذي ينكر هداية الطبيب ،أو يعرض عنهاً ،
فبدال من أن ي ّ
قر
ًّ
مضطرا ،ولكنّه ال يعمل إبرشاده ،مثّ
وقدرته ونصحه ،ينكر ذلك كلّه ،أو ي ّ
يبحث لنفسه عن دواء ألمراضه!!!
قر هذ املريض بوجود الطبيب ،وبني أن ينكر
ولذلك ال فرق بني أن ي ّ
وجوده؛ أل ّن النتيجة واحدة ،وهي نعراض املريض عن نرشاد الطبيب ،وحبثه عن
معتمدا على معرفته البائسة!!!
بديل ،ينتجه بنفسه،
ً
بويب ،الذي يزعم أنّه ال ينكر وجود اخلالق ،ولكنّه
ن ّن مثل اإلنسان ُّ
الر ّ
الدا اشرتى لولده األةري عنده سيّارة
يزعم أنّه ينكر هدايته ،كمثل من يزعم أ ّن و ً
تسر الناظرين ،مثّ أمهل نرشاده طريقة قيادهتا ،وهو يعلم يقينًا أ ّن ولده
حديثةّ ،
ال يعر طريقة قيادهتا ،وال يكنه أن يستنبطها ،ويعلم أن ليس مثّة من يستطيع
نرشاده يف ذلك ،غريه ،ويعلم أ ّن ولده ال يكن أن يتوقّف يف منتصف الطريق،
بل ال ب ّد من أن يقود السيّارة؛ ليصل نىل غايته؛ ةـ ّم تـركه والده ،فـي الطريق
الـمزدحم ،يواجه الـمصري الـمحتوم!!!
ال ريب يف أ ّن هذا الزاعم يسعى بزعمه هذا ،نىل الطعن يف ذلك الوالد،
خريا له ولولده ،فالعطيّة
الذي لو لـم ينعم على ولده ،بتلك السيّارة ،لكان ً
سمى نعمة ،نذا ّأدت نىل ض ّد ما هي له يف األصل ،بل هي نقمة،
ال يكن أن ت ّ
عدو ،أو من عابث ،أو من غافل.
ال تصدر ّنال من ّ
قال تعاىل﴿ :أفحسْبـت ْم أّا خل ْقناك ْم عبـثًا وأنك ْم نلْيـنا ال تـ ْرجعون .فـتـعاىل
ب الْع ْرش الْكرمي﴾(.)1
اَّلل الْملك ْ
احل ُّق ال نله نال هو ر ُّ
( )1املؤمنون.116-119 :
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بويب أهون من اإلنسان
ولذلك ليس صو ًااب ُّ
يظن أ ّن اإلنسان ُّ
ظن من ّ
الر ّ
بويب قد نسب نىل اخلالق ما ال يليق به ،من عداوة خملوقاته،
اإلحلادي؛ أل ّن ُّ
ّ
الر ّ
كبريا!!!
عما يقولون ًّ
والعبث هبم ،ونمهاهلم ،والغفلة عنهم ،تعاىل هللا ّ
علوا ً
األول الدهريّون ،وهم طائفة من
ايل« :الصنف ّ
قال أبو حامد الغز ّ
األقدمني ،جحدوا الصانع الـمدبّر ،العالـم القادر ،وزعموا أ ّن العالـم لـم يزل
موجودا كذلك ،بنفسه ،بال صانع ،ولـم يزل الـحيوان من النطفة ،والنطفة من
ً
أبدا .وهؤالء هم الزاندقة .والصنف الثاين
الـحيوان ،كذلك كان ،وكذلك يكون ً
الطبيعيّون ،وهم قوم أكثروا حبثهم ،عن عالـم الطبيعة ،وعن عجائب الـحيوان،
والنبات ،وأكثروا اخلوض ،يف علم تشريح أعضاء احليوان .فرأوا فيها من عجائب
صنع هللا تعاىل ،وبدائع حكمته ،ما اضطّروا معه ،نىل االعرتا بفاطر حكيم،
مطّلع على غاايت األم ـ ـور ،ومقاصدهـا .وال يطال ـع التشري ـح ،وعج ـائب منـ ـافـع
الضروري ،بكمال تدبري البانـي ،لبنية
األعض ـاء مطالـ ـ ٌعّ ،نال وحيصل له هذا العلم
ّ
الـحيوان ،ال سيّما بنية اإلنسانّ .نال أ ّن هؤالء لكث ـرة بـحثهم ،عـن الطبيعة،
ظهـ ـر عندهم العتدال الـمزاج أتةري عظيم ،يف قوام قوى احليوان به ،فظنّوا أ ّن
أيضا ،وأنـّها تبطل ببطالن مزاجه،
القوة العاقلة من اإلنسان اتبعة لـمزاجهً ،
ّ
فتنعدم ،مثّ نذا انعدمت ،فال يعقل نعادة الـمعدوم ،كما زعموا ،فذهبوا نىل أ ّن
النفس تـموت ،وال تعود ،فجحدوا اآلخرة ،وأنكروا الـجنّة ،والنار ،والـحشر
والنشر ،والقيامة ،والـحساب ،فلم يبق عندهم للطاعة ةواب ،وال للمعصية
حل عنهم اللجام ،وانـهمكوا  -يف الشهوات  -انـهماك األنعام.
عقاب ،فانـ ّ
أيضا زاندقة.)1(»...
وهؤالء ً
( )1املنقذ من الضالل.88-86 :
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عموما  -وهو أ ّن
خصوصا ،و
بويب
يتمسك به ُّ
ً
الالديين ً
والدليل الذي ّ
الر ّ
ّ
حبجة مقنعة؛ ألنّك نذا أيقنت
تعارض األداين دليل على اختالقها  -ليس ّ
األول ،وهو (وجود اخلالق) ،فال ب ّد أنّك ستوقن ابألصل الثاين ،وهو
ابألصل ّ
األول؛
(هداية اخلالق)؛ ّ
ونال فإ ّن ننكارك لألصل الثاين ،يعين ننكارك لألصل ّ
أل ّن اخلالق العظيم العليم احلكيم اخلبري القدير الكبري :ال يكن أن يوصف
البشري ،من غفلة ،ونمهال ،وعبث ،ولعب!!!
بصفات النقص
ّ
قـ ـ ـال تـعـال ـى﴿ :وم ـ ـا خـلـ ْقـنا السـ ـمـ ـاء و ْاأل ْرض ومـ ـ ـا ب ـْي ـن ـهـم ـا العب ـــ يـن .لـ ـ ْو
أرْدنـ ـا أ ْن نـتخـ ـذ لـ ْهـ ـ ًوا التـخـ ْذن ـاه مـ ـ ـ ْن لـدنـا ن ْن ك ـنا فـاعـلـي ـن .ب ـ ـ ْل ن ـ ْقـذ
ابلْـح ـ ـ ـ ّق ع ـل ـى الْ ـب ـاطـ ـل ف ـ ـيـ ـ ْدمـ ـغ ـ ـه ف ـ ـإذا هـ ـ ـو زاه ـ ـ ـ ٌق ول ـك ـ ـ ـم الْ ـوي ـْ ـل مـم ـ ـا
تـص ـفـ ـ ـ ـون﴾(.)1
فإذا أيقنت ابألصل الثاين ،وجب عليك البحث عن الدين الصحيح،
الذي توقن به عقول العقالء ،الذين سلموا من آاثر ااجهل واهلوى واخلو ،
وليس الصواب أبن هترب من البحث؛ ألنّك رأيت األداين متعارضة.
هل ستهرب من البحث عن الدواء الشايف ،الذي يشفيك من مرضك
اخلطري ،بعد أن أنبأك الطبيب مبرضك ،نذا وجدت أ ّن الصيادلة قد اختلفوا يف
الدواء؟!!!
عما يكن أن يكون سببًا لنجاتك،
ال أراك ّنال ستجتهد يف البحثّ ،
وستبحث ّأوًال عن الصيدالينّ اخلبري الناصح األمني؛ فإذا وجدته واطمأننت
نليه ،فال ريب يف أنّك ستأخذ منه الدواء؛ لتنقذ نفسك.
فما أحراك أن جتتهد مثل هذا االجتهاد؛ إلنقاذ نفسك من شرورها ،وقد
( )1األنبياء.15-16 :
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علمت علم اليقني أ ّن اخلالق موجود ،وأ ّن هدايته موجودة ،وأنّه  -نن أردت
أنت االهتداء  -فسيهديك نىل الصراط املستقيم!
قال تعاىل﴿ :فم ْن يرد اَّلل أ ْن يـ ْهديه ي ْشر ْح ص ْدره ل ْإل ْسالم وم ْن يرْد
أ ْن يضله يـ ْجع ْل ص ْدره ضيّ ًقا حر ًجا كأنـما يصعد ف ـي السماء كذلك يـ ْجعل اَّلل
الر ْجس على الذين ال يـ ْؤمنون﴾(.)1
ّ
اب مبيـ ٌن .يـ ْهدي بـه اَّلل م ـن
ور وكت ـ ٌ
وقال تعاىل﴿ :ق ـ ْد جـاءك ـ ْم م ـن اَّلل نـ ٌ
ضوانه سبل السالم ويـ ْخرجه ْم من الظـُّلمات نلـى النُّور إب ْذنه ويـ ْهديه ْم نلـى
اتـبع ر ْ
صراط م ْستقيم﴾(.)2

( )1األنعام.129 :
( )2املائدة.16-19 :
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ّ
اليهودية
سيـرة
حتولوا نىل اليهوديّة ،فال ريب يف
كل الناس  -قد ّ
ولو ختيّلنا أ ّن الناس ّ -
أ ّن الفارق كبري بني احلياة الالدينيّة ،واحلياة اليهوديّة؛ فإ ّن اليهوديّة صورة حمرفة
عن اإلسالم ،الذي دعا نليه موسى  ،وهذا يعين ّأهنا قد اشتملت على
بعض احلقائق اإلسالميّة ،ولكن مع حتريفات واختالقات ،أدخلها بعض
املفرتين ،وال سيّما من املنسوبني القدامى نىل اليهوديّة.
ومن شأن هذه التحريفات أن تنشر بعض األمراض القذرة ،يف نفوس من
بصحة نسبتها نىل الشرع ،كالـحسد والـحقد والنفاق والنميمة والـخداع
يعتقد ّ
الغش والبغضاء وقسوة القلب.
و ّ
البشري ،أبرزها:
لقد نسبوا نىل هللا  بعض صفات النقص
ّ

 االستـراحة من العمل« :وفـرغ هللا يف الْيـ ْوم السابـ ـع م ْن عمله الذي عمل.استـراح يف الْيـ ْوم السابـ ـع م ْن لميع عمله الذي عمل .وابرك هللا الْيـ ْوم السابـ ـع
ف ْ
استـراح م ْن لميع عمله الذي عمل هللا خال ًقا»(.)1
وقدسه ،ألنه فيه ْ
ب أنه عمل ْاإلنْسان يف ْاأل ْرض ،وأتسف يف
 -الـحين والتأسف« :فحزن الر ُّ

ب :أ ْمـحو ع ْن و ْجه ْاأل ْرض ْاإلنْسان الذي خل ْقتهْ ،اإلنْسان مع
قـ ْلبه .فـقال الر ُّ
بـهائم ودابابت وطيور السماء ،أل ّين حزنْت أ ّين عم ْلتـه ْم»(.)2

ااجبال،
صريُّون قائلني :أ ْخرجه ْم بـخْبث ليـ ْقتـله ْم يف ْ
 الندم« :لماذا يـتكلم الْم ْويـ ْفنيـه ْم ع ْن و ْجه ْاأل ْرض؟ ا ْرج ْع ع ْن حـم ّو غضبك ،وانْد ْم على الشّر بش ْعبك.
( )1الكتاب املق ّدس ،ترلمة فان دايك ،سفر التكوين ،الفصل  ،2اآليتان .9-2
( )2سفر التكوين ،الفصل  ،6اآليتان .8-6
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اذْك ْر نبْـراهيم ون ْسحاق ون ْسرائيل عبيدك الذين حل ْفت لـه ْم بنـ ْفسك وقـ ْلت لـه ْم:
أكثّـر ن ْسلك ْم كنجوم السماء ،وأ ْعطي ن ْسلك ْم كل هذه ْاأل ْرض اليت تكل ْمت
ب على الشّر الذي قال ننه يـ ْفعله
عْنـها فـي ْملكونـها نىل ْاألبد .فـندم الر ُّ
بش ْعبه»(.)1
«ولـ ْم يـع ْد صموئيل لرْؤية شاول نىل يـ ْوم م ْوته ،ألن صموئيل انح على
ب ندم ألنه ملك شاول على ن ْسرائيل»(.)2
شاول .والر ُّ
ب كنائم ،كجبار معيّط من الْـخ ْمر.
 النوم واالستيقاظ« :فا ْستـْيـقظ الر ُّفضرب أ ْعداءه نىل الْوراء .جعله ْم ع ًارا أبد ًّاي»(.)9

ب الذي صار نىل
 النـَّوح والولولة والنَّحيب والـحفاء والعخري« :قـ ْول الر ّيت يف أايم يواثم وآحاز وحزقيا ملوك يـهوذا ،الذي رآه على السامرة
ميخا الْمور ْش ّ
صغي أيـتـها ا ْأل ْرض وم ْلؤها .ولْيكن
وأورشليمْ :
امسعوا أيـُّها الشُّعوب لميعك ْم .أ ْ
ب خيْرج م ْن
ب شاه ًدا علْيكم ،السيّد م ْن هْيكل ق ْدسه .فإنه هوذا الر ُّ
السيّد الر ُّ
مكانه ويـْنزل ويـ ْمشي على شوامخ ا ْأل ْرض ،فـتذوب الْـجبال ْحتته ،وتـْنش ُّق
ب يف مْنحدر .ك ُّل هذا م ْن أ ْجل ن ْمث
الْو ْداين كالش ْمع قدام النار .كالْماء الْمْنص ّ
يـ ْعقوب ،وم ْن أ ْجل خطية بـْيت ن ْسرائيل .ما هو ذنْب يـ ْعقوب؟ ألْيس هو
ت هي أورشليم؟ فأ ْجعل السامرة خربةً
السامرة؟ وما هي م ْرتـفعات يـهوذا؟ ألْيس ْ
يف الْبـّرية ،مغارس ل ْلكروم ،وألْقي حجارتـها نىل الْوادي ،وأ ْكشف أسسها.
صنامها أ ْجعلها
ولميع متاةيلها الْمْنحوتة حتطم ،وك ُّل أ ْعقارها ْحترق ابلنار ،ولميع أ ْ
( )1سفر اخلروج ،الفصل  ،92اآلايت .11-12
األول ،الفصل  ،19اآلية .99
( )2سفر صموئيل ّ
( )9سفر املزامري ،الفصل  ،85اآلايت .66-69

116

خر ًااب ،ألنـها م ْن ع ْقر الزانية لمعْتـها ،ونىل ع ْقر الزانية تـعود .م ْن أ ْجل ذلك أنوح
صنع نـحيبًا كبـنات آوى ،ونـ ْو ًحا كرعال النـعام.
وأولْول .أ ْمشي حافيًا وع ْراي ًان .أ ْ
ت نىل ابب
ألن جراحاتـها عديـمة ا ّ
ت نىل يـهوذا ،وصل ْ
لشفاء ،ألنـها ق ْد أت ْ
ش ْعيب نىل أورشليم»(.)1

 مصارعة يعقوب « :فـبقي يـ ْعقوب و ْحده ،وصارعه ننْسا ٌن حت طلوعالْف ْجر .ولما رأى أنه ال يـ ْقدر علْيه ،ضرب حق فخذه ،فانْـخلع ح ُّق فخذ
يـ ْعقوب يف مصارعته معه .وقال :أطْل ْقين ،ألنه ق ْد طلع الْف ْجر .فـقال :ال
اسـمك؟ فـقال :يـ ْعقوب .فـقال :ال ي ْدعى
أطْلقك ن ْن لـ ْم تـبارْكين .فـقال له :ما ْ
اسـمك فيما بـ ْعد يـ ْعقوب ،ب ْل ن ْسرائيل ،ألنك جاه ْدت مع هللا والناس،
ْ
امسي؟
وقد ْرت .وسأل يـ ْعقوب وقال :أ ْخبـ ْرنـي اب ْمسك .فـقال :لماذا ت ْسأل عن ْ
اسم الْمكان :فنيئيل ،قائ ًال :أل ّين نظ ْرت هللا و ْج ًها
وابركه هناك .فدعا يـ ْعقوب ْ
ت نـ ْفسي»(.)2
لو ْجه ،ونـ ّجـي ْ
صر
 -تذكر الـميثاق بعد نسيانه« :وحدث يف ت ْلك ْاألايم الْكثرية أن ملك م ْ

مات .وتـنـهد بـنو ن ْسرائيل من الْعبودية وصرخوا ،فصعد صراخه ْم نىل هللا م ْن
أ ْجل الْعبودية .فسمع هللا أنينـه ْم ،فـتذكر هللا ميثاقه مع نبْـراهيم ون ْسحاق
ويـ ْعقوب .ونظر هللا بين ن ْسرائيل ،وعلم هللا»(.)9
ونسبوا نىل األنبياء  -وأبناء األنبياء ،وبناهتم  -بعض الرذائل ،أبرزها:

( )1سفر ميخا ،الفصل  ،1اآلايت .3-1
( )2سفر التكوين ،الفصل  ،92اآلايت .94-21
( )9سفر اخلروج ،الفصل  ،2اآلايت .29-29
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التعري ،وشرب الـخمر« :وكان بـنو نوح الذين خرجوا
 نسبوا إىل نوح ّ من الْفلْك س ًاما وح ًاما وايفث .وح ٌام هو أبو كْنـعان .هؤالء الثالةة ه ْم بـنو
وح يكون فال ًحا وغرس ك ْرًما.
نوح .وم ْن هؤالء تشعب ْ
ت ك ُّل ا ْأل ْرض .وابْـتدأ ن ٌ
اخل ْمر ،فسكر ،وتـعرى داخل خبائه .فأبْصر ح ٌام أبو كْنـعان ع ْورة
وشرب من ْ
الرداء ووضعاه على أ ْكتافهما
أبيه ،وأ ْخبـر أخويْه خار ًجا .فأخذ س ٌام وايفث ّ
ومشيا نىل الْوراء ،وستـرا ع ْورة أبيهما ،وو ْجهامها نىل الْوراء .فـل ْم يـْبصرا ع ْورة
وح م ْن خـ ْمره ،علم ما فـعل به ابْـنه الصغري ،فـقال:
أبيهما .فـلما ْ
استـْيـقظ ن ٌ
ب نله سام .ولْيك ْن
م ْلعو ٌن كْنـعان! عْبد الْعبيد يكون إل ْخوته .وقال :مبارٌك الر ُّ
كْنـعان عْب ًدا لـه ْم .ليـ ْفتح هللا ليافث ،فـي ْسكن فـي مساكن سام ،ولْيك ْن كْنـعان
عْب ًدا لـه ْم»(.)1
 نسبوا إىل إبراهيم  الكذب والدايثة« :وحدث جوعٌ يف ْاأل ْرض،يدا.
صر ليـتـغرب هناك ،ألن ْ
ااجوع يف ْاأل ْرض كان شد ً
ف ْاحندر أبْـرام نىل م ْ
صر أنه قال لساراي ْامرأته :ن ّين ق ْد عل ْمت أنك
وحدث لما قـرب أ ْن ي ْدخل م ْ
صريُّون أنـه ْم يـقولون :هذه ْامرأته.
ْامرأةٌ حسنة الْمْنظر .فـيكون نذا رآك الْم ْ
فـيـ ْقتـلونين وي ْستـْبـقونك .قويل ننك أ ْخيت ،ليكون يل خْيـٌر بسببك و ْحتيا نـ ْفسي
صريّني رأوا الْم ْرأة أنـها
صر أن الْم ْ
م ْن أ ْجلك .فحدث لما دخل أبْـرام نىل م ْ
حسنةٌ جدًّا .ورآها رؤساء ف ْرع ْون ومدحوها لدى ف ْرع ْون ،فأخذت الْم ْرأة نىل
بـْيت ف ْرع ْون ،فصنع نىل أبْـرام خْيـًرا بسببها ،وصار له غن ٌم وبـقٌر وقمريٌ وعبي ٌد
ب ف ْرع ْون وبـْيـته ضرابت عظيمةً بسبب ساراي
ونماءٌ وأت ٌن ولم ٌ
ال .فضرب الر ُّ
ْامرأة أبْـرام .فدعا ف ْرع ْون أبْـرام وقال :ما هذا الذي صنـ ْعت يب؟ لماذا لـ ْم ختْ ْربين
( )1سفر التكوين ،الفصل  ،3اآلايت .28-15
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أنـها ْامرأتك؟ لماذا قـ ْلت :هي أ ْخيت ،حت أخ ْذتـها يل لتكون زْوجيت؟ و ْاآلن
ب! فأ ْوصى علْيه ف ْرع ْون رج ًاال فشيـعوه و ْامرأته وكل ما
هوذا ْامرأتك! خ ْذها وا ْذه ْ
كان له»(.)1
«وانْـتـقل نبْـراهيم م ْن هناك نىل أ ْرض ا ْاجنوب ،وسكن بـ ْني قادش وشور،
وتـغرب يف جرار .وقال نبْـراهيم ع ْن سارة ا ْمرأته :هي أ ْخيت .فأ ْرسل أبيمالك
ملك جرار وأخذ سارة .فجاء هللا نىل أبيمالك يف حلْم اللْيل وقال له :ها أنْت
ت م ْن أ ْجل الْم ْرأة اليت أخ ْذتـها ،فإنـها متـزّوجةٌ ببـ ْعل .ولك ْن لـ ْم يك ْن أبيمالك
ميّ ٌ
قد اقْـتـرب نلْيـها ،فـقال :اي سيّد ،أأمةً ابرةً تـ ْقتل؟ ألـ ْم يـق ْل هو يل :ننـها أ ْخيت،
ت :هو أخي؟ بسالمة قـ ْليب ونـقاوة يدي فـع ْلت هذا.
وهي أيْ ً
ضا نـ ْفسها قال ْ
ضا عل ْمت أنك بسالمة قـ ْلبك فـع ْلت هذا .وأان
فـقال له هللا يف ا ْحل ْلم :أان أيْ ً
ضا أ ْمس ْكتك ع ْن أ ْن ختْطئ نيل ،لذلك لـ ْم أد ْعك تـم ُّسها .فا ْآلن رد ا ْمرأة
أيْ ً
الرجل ،فإنه نبـي ،فـيصلّي أل ْجلك ،فـت ْحيا .ون ْن كْنت ل ْست تـرُّدها ،فا ْعل ْم أنك
م ْو ًات متوت ،أنْت وك ُّل م ْن لك .فـبكر أبيمالك يف الْغد ودعا لميع عبيده،
وتكلم بك ّل هذا الْكالم يف مسامعه ْم ،فخا ا ّلرجال جدًّا .مث دعا أبيمالك
نبْـراهيم وقال له :ماذا فـع ْلت بنا؟ ومباذا أ ْخطأْت نلْيك ،حت جلْبت علي وعلى
ممْلكيت خطيةً عظيمةً؟ أ ْعم ًاال ال تـ ْعمل عم ْلت يب .وقال أبيمالك إلبْـراهيم:
ماذا رأيْت حت عم ْلت هذا الش ْيء؟ فـقال نبْـراهيم :ن ّين قـ ْلت :لْيس يف هذا
ضا هي أ ْخيت ابْـنة
الْم ْوضع خ ْو هللا الْبـتة ،فـيـ ْقتـلونين أل ْجل ا ْمرأيت .واب ْحلقيقة أيْ ً
ت يل زْوجةً .وحدث لما أاتهين هللا م ْن
أيب ،غْيـر أنـها لْيست ابْـنة أ ّمي ،فصار ْ
صنعني نيل :يف ك ّل مكان أنْيت نلْيه
بـْيت أيب أ ّين قـ ْلت لـها :هذا م ْعروفك الذي ت ْ
( )1سفر التكوين ،الفصل  ،12اآلايت .24-14
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يدا ونماءً وأ ْعطاها إلبْـراهيم،
قويل ع ّين :هو أخي .فأخذ أبيمالك غن ًما وبـقًرا وعب ً
ورد نلْيه سارة ا ْمرأته .وقال أبيمالك :هوذا أ ْرضي قدامك .ا ْسك ْن يف ما حسن
فـي عْيـنـْيك .وقال لسارة :ن ّين ق ْد أ ْعطْيت أخاك ألْ ًفا من الْفضة .ها هو لك
غطاء ع ْني م ْن جهة ك ّل ما عْندك وعْند ك ّل واحد ،فأنْص ْفت .فصلى نبْـراهيم
نىل هللا ،فشفى هللا أبيمالك وا ْمرأته وجواريه فـول ْدن .ألن الرب كان ق ْد أ ْغلق كل
رحم لبـْيت أبيمالك؛ بسبب سارة ا ْمرأة نبْـراهيم»(.)1
 نسبوا إىل إسحاق  الكذب والدايثة« :فأقام ن ْسحاق فـي جـرار.وسـألـ ـه أ ْهل الْمكان عن ْامرأته ،فـقال :هي أ ْخيت .ألنه خا أ ْن يـقولْ :امرأيت؛
ت حسنة الْمْنظر .وحدث
لعل أ ْهل الْمكان :يـ ْقتـلونين م ْن أ ْجل رفْـقة؛ ألنـها كان ْ
ت له ْاألايم هناك أن أبيمالك ملك الْفل ْسطينيّني أ ْشر من الْكوة ونظر،
ن ْذ طال ْ
ونذا ن ْسحاق يالعب رفْـقة ْامرأته .فدعا أبيمالك ن ْسحاق ،وقال :نّا هي
ْامرأتك! فكْيف قـ ْلت :هي أ ْخيت؟ فـقال له ن ْسحاق :أل ّين قـ ْلت :لعلّي أموت
ضطجع أحد
يل ال ْ
بسببها .فـقال أبيمالك :ما هذا الذي صنـ ْعت بنا؟ ل ْوال قل ٌ
الش ْعب مع ْامرأتك ،فجلْبت علْيـنا ذنْـبًا .فأ ْوصى أبيمالك لميع الش ْعب قائ ًال:
س هذا الرجل أو ْامرأته م ْو ًات يـموت»(.)2
الذي يـم ُّ
 نسبوا إىل إسحاق  شرب اخلمر« :فـقال :ق ّد ْم يل آلكل م ْن صْيد ابْينحت تـباركك نـ ْفسي .فـقدم له فأكل ،وأ ْحضر له مخًْرا فشرب»(.)9
 نسبوا إىل يعقوب  الكذب واالحتيال« :فدخل نىل أبيه وقال :اي أيب.( )1سفر التكوين ،الفصل  ،24اآلايت .15-1
( )2سفر التكوين ،الفصل  ،26اآلايت .11-6
( )9سفر التكوين ،الفصل  ،28اآلية .29
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فـقال :هأنذا .م ْن أنْت اي ابْين؟ فـقال يـ ْعقوب ألبيه :أان عيسو ب ْكرك .ق ْد فـعلْت
س وك ْل م ْن صْيدي لك ْي تـباركين نـ ْفسك .فـقال ن ْسحاق
كما كل ْمتين .قم ْ
اجل ْ
البْنه :ما هذا الذي أ ْسر ْعت لتجد اي ابْين؟ فـقال :نن الرب نهلك ق ْد يسر يل.
فـقال ن ْسحاق ليـ ْعقوب :تـقد ْم ألجسك اي ابْين .أأنْت هو ابْين عيسو أ ْم ال؟
فـتـقدم يـ ْعقوب نىل ن ْسحاق أبيه ،فجسه ،وقال :الص ْوت ص ْوت يـ ْعقوب ،ولكن
الْيديْن يدا عيسو .ولـ ْم يـ ْعرفْه ألن يديْه كانـتا م ْشعرتـ ْني كيد ْي عيسو أخيه،
فـباركه .وقال :ه ْل أنْت هو ابْين عيسو؟ فـقال :أان هو»(.)1

 نسبوا إىل لوط  مضاجعة ابنتيه ،وأنّـهما أسكراته ،وهو ال يعلم،ااجبل ،وابْـنـتاه معه ،ألنه خا
فحبلتا منه« :وصعد لو ٌط م ْن صوغر وسكن يف ْ
أ ْن ي ْسكن يف صوغر .فسكن يف الْمغارة هو وابْـنـتاه .وقالت الْب ْكر للصغرية:
أبوان ق ْد شاخ ،ولْيس يف ْاأل ْرض رج ٌل لي ْدخل علْيـنا كعادة ك ّل ْاأل ْرض .هلم
ضطجع معه ،فـن ْحيي م ْن أبينا ن ْس ًال .فسقتا أابمها مخًْرا يف
ن ْسقي أابان مخًْرا ،ون ْ
ضطجاعها ،وال
ت مع أبيها ،ولـ ْم يـ ْعل ْم اب ْ
ت ْلك اللْيـلة ،ودخلت الْب ْكر و ْ
اضطجع ْ
اضطج ْعت الْبارحة
ت للصغرية :ن ّين قد ْ
بقيامها .وحدث يف الْغد أن الْب ْكر قال ْ
اضطجعي معه ،فـن ْحيي م ْن أبينا
ضا ،ف ْادخليْ ،
مع أيب .ن ْسقيه مخًْرا اللْيـلة أيْ ً
ت
ضا ،وقامت الصغرية ،و ْ
ن ْس ًال .فسقتا أابمها مخًْرا يف ت ْلك اللْيـلة أيْ ً
اضطجع ْ
ضطجاعها ،وال بقيامها ،فحبلت ابْـنـتا لوط ،م ْن أبيهما.
معه ،ولـ ْم يـ ْعل ْم اب ْ
امسه :موآب ،وهو أبو الْموآبيّني نىل الْيـ ْوم .والصغرية
فـولدت الْب ْكر ابْـنًا ،ودعت ْ
امسه :ب ْن ع ّمي ،وهو أبو بين ع ُّمون ،نىل الْيـ ْوم»(.)2
ضا ولدت ابْـنًا ،ودعت ْ
أيْ ً
( )1سفر التكوين ،الفصل  ،28اآلايت .21-15
( )2سفر التكوين ،الفصل  ،13اآلايت .95-94
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 نسبوا إىل هارون  صنع العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل« :ولما رأىاجتمع الش ْعب على هارون ،وقالوا
الش ْعب أن موسى أبْطأ يف النـُّزول من ْ
ااجبلْ ،
صعدان م ْن
اصن ْع لنا آهلةً ،تسري أمامنا ،ألن هذا موسى الرجل الذي أ ْ
له :قم ْ
صر ،ال نـ ْعلم ماذا أصابه .فـقال هل ْم هارون :انْزعوا أقْـراط الذهب اليت يف
أ ْرض م ْ
آذان نسائك ْم وبنيك ْم وبـناتك ْم ،وأْتوين هبا .فـنـزع ك ُّل الش ْعب أقْـراط الذهب اليت
يف آذاهن ْم ،وأتـ ْوا هبا نىل هارون .فأخذ ذلك م ْن أيْديه ْم وصوره اب ْإل ْزميل ،وصنـعه
صر .
صعدتْك م ْن أ ْرض م ْ
ع ْج ًال م ْسبوًكا .فـقالوا :هذه آهلتك اي ن ْسرائيل اليت أ ْ
ب .فـبكروا
فـلما نظر هارون بـىن م ْذحبًا أمامه ،واندى هارون وقال :غ ًدا عي ٌد للر ّ
صعدوا ْحمرقات وقدموا ذابئح سالمة .وجلس الش ْعب ل ْأل ْكل والش ُّْرب
يف الْغد وأ ْ
ب لموسى :ا ْذهب انْزْل .ألنه ق ْد فسد ش ْعبك الذي
مث قاموا للعب .فـقال الر ُّ
صر .زاغوا سر ًيعا عن الطريق الذي أ ْوصْيـتـه ْم به .صنـعوا هل ْم
صع ْدته م ْن أ ْرض م ْ
أْ
ع ْج ًال م ْسبوًكا ،وسجدوا له وذحبوا له وقالوا :هذه آهلتك اي ن ْسرائيل اليت
ب لموسى :رأيْت هذا الش ْعب ونذا هو
صر .وقال الر ُّ
صعدتْك م ْن أ ْرض م ْ
أْ
ب ص ْلب الرقـبة .ف ْاآلن اتْـرْكين لي ْحمى غضيب علْيه ْم وأفْنيـه ْم ،فأص ّريك ش ْعبًا
ش ْع ٌ
ب ْحيمى غضبك على
ب نهله ،وقال :لماذا اي ر ُّ
يما .فـتضرع موسى أمام الر ّ
عظ ً
صر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يـتكلم
ش ْعبك الذي أ ْخر ْجته م ْن أ ْرض م ْ
ااجبال ،ويـ ْفنيـه ْم ع ْن و ْجه ْاأل ْرض؟
صريُّون قائلني :أ ْخرجه ْم خبْبث ليـ ْقتـله ْم يف ْ
الْم ْ
ْارج ْع ع ْن قم ّو غضبك ،وانْد ْم على الشّر بش ْعبك .اذْك ْر نبْـراهيم ون ْسحاق
ون ْسرائيل عبيدك الذين حل ْفت هل ْم بنـ ْفسك وقـ ْلت هل ْم :أكثّر ن ْسلك ْم كنجوم
السماء ،وأ ْعطي ن ْسلك ْم كل هذه ْاأل ْرض اليت تكل ْمت عْنـها فـي ْملكونـها نىل
ب على الشّر الذي قال ننه يـ ْفعله بش ْعبه .فانْصر موسى ونـزل
ْاألبد .فـندم الر ُّ
ااجبل ول ْوحا الشهادة يف يده :ل ْوحان م ْكتوابن على جانبـْيهما .م ْن هنا وم ْن
من ْ
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هنا كاان م ْكتوبـ ْني .والل ْوحان مها صْنـعة هللا ،والْكتابة كتابة هللا مْنـقوشةٌ على
الل ْوح ْني .ومسع يشوع ص ْوت الش ْعب يف هتافه ،فـقال لموسى :ص ْوت قتال يف
ُّصرة وال ص ْوت صياح الْك ْسرة ،ب ْل ص ْوت
الْمحلة .فـقال :لْيس ص ْوت صياح الن ْ
غناء أان سام ٌع .وكان عْندما اقْـتـرب نىل الْمحلة أنه أبْصر الْع ْجل والرقْص،
ااجبل .مث
فحمي غضب موسى ،وطرح الل ْوح ْني م ْن يديْه وكسرمها يف أ ْسفل ْ
أخذ الْع ْجل الذي صنـعوا وأ ْحرقه ابلنار ،وطحنه حت صار انع ًما ،وذراه على
و ْجه الْماء ،وسقى بين ن ْسرائيل .وقال موسى هلارون :ماذا صنع بك هذا
الش ْعب ،حت جلْبت علْيه خطيةً عظيمةً؟ فـقال هارون :ال ْحيم غضب سيّدي.
اصن ْع لنا آهلةً تسري أمامنا ،ألن هذا
أنْت تـ ْعر الش ْعب أنه يف شّر .فـقالوا يلْ :
صر ،ال نـ ْعلم ماذا أصابه .فـق ْلت لـه ْم:
صعدان م ْن أ ْرض م ْ
موسى الرجل الذي أ ْ
ب ،فـ ْليـْنز ْعه ،ويـ ْعطنـي .فطر ْحته فـي النار ،فخرج هذا الْع ْجل»(.)1
م ْن له ذه ٌ

ب مدينة داود،
 نسبوا إىل داود  الرقص« :ولما دخل اتبوت الر ّت ميكال بْنت شاول من الْكوة ورأت الْملك داود يطْفر ويـ ْرقص أمام
أ ْشرف ْ
ب وأ ْوقـفوه يف مكانه يف وسط
ب ،فا ْحتـقرتْه يف قـلْبها .فأ ْدخلوا اتبوت الر ّ
الر ّ
ب وذابئح سالمة.
ا ْخلْيمة اليت نصبـها له داود .وأ ْ
صعد داود ْحمرقات أمام الر ّ
ب
ولما انْـتـهى داود م ْن ن ْ
صعاد الْم ْحرقات وذابئح السالمة ابرك الش ْعب اب ْسم ر ّ
ا ْاجنود .وقسم على لميع الش ْعب ،على ك ّل لمْهور ن ْسرائيل رج ًاال ونساءً ،على
ك ّل واحد رغيف خْبز وكأْس مخْر وقـ ْرص زبيب .مث ذهب ك ُّل الش ْعب ك ُّل واحد
ت ميكال بْنت شاول ال ْست ْقبال داود،
نىل بـْيته ،ورجع داود ليـبارك بـْيـته .فخرج ْ
ت :ما كان أ ْكرم ملك ن ْسرائيل الْيـ ْوم ،حْيث تكشف الْيـ ْوم يف أ ْعني نماء
وقال ْ
( )1سفر اخلروج ،الفصل  ،92اآلايت .21-1
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ب الذي
عبيده كما يـتكشف أحد ا ُّ
لسفهاء .فـقال داود لميكال :ننـما أمام الر ّ
ب
يسا ،على ش ْعب الر ّ
ا ْختارنـي ،دون أبيك ،ودون ك ّل بـْيته؛ ليقيمنـي رئ ً
ب .وننـّي أتصاغر ،دون ذلك ،وأكون وض ًيعا ،يف عْيـ ْين
ن ْسرائيل ،فـلعْبت أمام الر ّ
نـ ْفسي ،وأما عْند ا ْإلماء ،اليت ذك ْرت ،فأتـمجد .وملْ يك ْن لميكال بْنت شاول
ول ٌد نىل يـ ْوم م ْوتـها»(.)1
أوراي احلثّ ّي ،وحبلت منه ،وختلّص من
 -نسبوا إىل داود  أنّه زىن ابمرأة ّ

زوجها ،جبعله يف وجه احلرب الشديدة ،وتركه وحده؛ ليموت« :وكان يف
وقْت الْمساء أن داود قام ع ْن سريره ومتشى على سطْح بـْيت الْملك ،فـرأى م ْن
على السطْح ْامرأ ًة ت ْستح ُّم .وكانت الْم ْرأة لميلة الْمْنظر جدًّا .فأ ْرسل داود
ت هذه بـثْشبع بْنت أليعام ْامرأة أوراي
وسأل عن الْم ْرأة ،فـقال واح ٌد :ألْيس ْ
ْ
اضطجع معها ،وهي مطهرةٌ
ت نلْيه ،ف ْ
احلثّ ّي؟ فأ ْرسل داود رس ًال وأخذها ،فدخل ْ
ت داود
ت وأ ْخبـر ْ
ت نىل بـْيتها .وحبلت الْم ْرأة ،فأ ْرسل ْ
م ْن ط ْمثها .مث رجع ْ
احلثّي .فأ ْرسل
ت :ن ّين حْبـلى .فأ ْرسل داود نىل يوآب يـقول :أ ْرس ْل نيل أوراي ْ
وقال ْ
يوآب أوراي نىل داود .فأتى أوراي نلْيه ،فسأل داود ع ْن سالمة يوآب وسالمة
الش ْعب ونـجاح الْـح ْرب .وقال داود ألوراي :انْزْل نىل بـْيتك وا ْغس ْل ر ْجلْيك.
ت وراءه حصةٌ م ْن عْند الْملك .وانم أوراي
فخرج أوراي م ْن بـْيت الْملك ،وخرج ْ
على ابب بـْيت الْملك ،مع لميع عبيد سيّده ،ولـ ْم يـْنزْل نىل بـْيته .فأ ْخبـروا داود
قائلني :لـ ْم يـْنزْل أوراي نىل بـْيته .فـقال داود ألوراي :أما جْئت من السفر؟ فلماذا
لـ ْم تـْنزْل نىل بـْيتك؟ فـقال أوراي لداود :نن التابوت ون ْسرائيل ويـهوذا ساكنون يف
اخليام ،وسيّدي يوآب وعبيد سيّدي انزلون على و ْجه الص ْحراء ،وأان آيت نىل
ْ
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ضطجع مع ْامرأيت؟ وحياتك وحياة نـ ْفسك ،ال أفْـعل هذا
بـْييت آلكل وأ ْشرب وأ ْ
ضا ،وغ ًدا أطْلقك .فأقام أوراي يف
ْاأل ْمر .فـقال داود ألوراي :أق ْم هنا الْيـ ْوم أيْ ً
أورشليم ذلك الْيـ ْوم وغده .ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأ ْسكره .وخرج عْند
ضجعه مع عبيد سيّده ،ونىل بـْيته لـ ْم يـْنزْل .ويف الصباح
ضطجع يف م ْ
الْمساء لي ْ
واب نىل يوآب وأ ْرسله بيد أوراي .وكتب يف الْم ْكتوب يـقول:
كتب داود م ْكت ً
ضرب ويوت .وكان
اجعلوا أوراي يف و ْجه الْـح ْرب الشديدة ،و ْارجعوا م ْن ورائه ،فـي ْ
ْ
يف حماصرة يوآب الْمدينة أنه جعل أوراي يف الْم ْوضع الذي علم أن رجال الْبأْس
فيه .فخرج رجال الْمدينة وحاربوا يوآب ،فسقط بـ ْعض الش ْعب م ْن عبيد داود،
ضا .فأ ْرسل يوآب وأ ْخبـر داود جبميع أمور ا ْحل ْرب .وأ ْوصى
ومات أوراي ْ
احلثّ ُّي أيْ ً
الرسول قائ ًال :عْندما تـ ْفرغ من الْكالم مع الْملك ع ْن لميع أمور ا ْحل ْرب ،فإن
ا ْشتـعل غضب الْملك ،وقال لك :لماذا دنـ ْو ْمت من الْمدينة ل ْلقتال؟ أما عل ْمت ْم
لسور؟ م ْن قـتل أبيمالك بْن يـربُّوشث؟ أملْ تـ ْرمه ا ْمرأةٌ
أنـه ْم يـ ْرمون م ْن على ا ُّ
لسور؟ فـق ْل:
لسور فمات يف اتابص؟ لماذا دنـ ْو ْمت من ا ُّ
بقطْعة ر ًحى م ْن على ا ُّ
ضا .فذهب الرسول ودخل وأ ْخبـر داود بك ّل ما
ق ْد مات عْبدك أوراي ا ْحلثّ ُّي أيْ ً
أ ْرسله فيه يوآب .وقال الرسول لداود :ق ْد جتبـر علْيـنا الْق ْوم وخرجوا نلْيـنا نىل
لسور،
ا ْحل ْقل فكنا علْيه ْم نىل م ْدخل الْباب .فـرمى ا ُّلرماة عبيدك م ْن على ا ُّ
ضا .فـقال داود
فمات الْبـ ْعض م ْن عبيد الْملك ،ومات عْبدك أوراي ا ْحلثّ ُّي أيْ ً
للرسول :هكذا تـقول ليوآب :ال يس ْؤ يف عْيـنـْيك هذا ا ْأل ْمر ،ألن السْيف أيْكل
هذا وذاك .ش ّد ْد قتالك على الْمدينة وأ ْخربْـها .وش ّد ْده .فـلما مسعت ا ْمرأة أوراي
ت بـ ْعلها .ولما مضت الْمناحة أ ْرسل داود وضمها
أنه ق ْد مات أوراي رجلها ،ندب ْ
ت له ابْـنًا .وأما ا ْأل ْمر الذي فـعله داود ،فـقبح يف
ت له ا ْمرأةً وولد ْ
نىل بـْيته ،وصار ْ
ب اناثن نىل داود .فجاء نلْيه وقال له :كان رجالن يف
ب .فأ ْرسل الر ُّ
عْيـين الر ّ
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ين غن ٌم وبـقٌر كثريةٌ جدًّا.
مدينة واحدة ،واح ٌد مْنـهما غين و ْاآلخر فقريٌ .وكان ل ْلغ ّ
ت
وأما الْفقري فـل ْم يك ْن له ش ْيءٌ نال نـ ْعجةٌ واحدةٌ صغريةٌ قد اقْـتـناها ورابها وكبـر ْ
ضنه،
معه ومع بنيه لم ًيعا .أتْكل م ْن ل ْقمته وت ْشرب م ْن كأْسه وتـنام يف ح ْ
ين ،فـعفا أ ْن أيْخذ م ْن غنمه وم ْن
ت له كابْـنة .فجاء ضْي ٌ
وكان ْ
ف نىل الرجل الْغ ّ
بـقره ليـهيّئ للضْيف الذي جاء نلْيه ،فأخذ نـ ْعجة الرجل الْفقري وهيأ للرجل
الذي جاء نلْيه .فحمي غضب داود على الرجل جدًّا ،وقال لنااثن :حي هو
ضعا ؛ ألنه فـعل هذا
الر ُّ
ب ،ننه يـ ْقتل الرجل الْفاعل ذلك ،ويـرُّد النـ ْعجة أ ْربـعة أ ْ
ب نله
ْاأل ْمر ،وألنه لـ ْم ي ْشف ْق .فـقال اناثن لداود :أنْت هو الرجل! هكذا قال الر ُّ
ن ْسرائيل :أان مس ْحتك مل ًكا على ن ْسرائيل ،وأنْـق ْذتك م ْن يد شاول ،وأ ْعطْيـتك
ضنك ،وأ ْعطْيـتك بـْيت ن ْسرائيل ويـهوذا .ون ْن
بـْيت سيّدك ،ونساء سيّدك يف ح ْ
ب لتـ ْعمل
كان ذلك قل ًيال ،كْنت أزيد لك كذا وكذا .لماذا ْ
احتـق ْرت كالم الر ّ
احلثّي ابلسْيف ،وأخ ْذت ْامرأته لك ْامرأ ًة ،ونايه
الشر يف عْيـنـْيه؟ ق ْد قـتـ ْلت أوراي ْ
قـتـ ْلت بسْيف بين ع ُّمون .و ْاآلن ال يـفارق السْيف بـْيـتك نىل ْاألبد ،ألنك
ب :هأنذا
احتـق ْرتين وأخ ْذت ْامرأة أوراي ْ
احلثّ ّي لتكون لك ْامرأةً .هكذا قال الر ُّ
ْ
أقيم علْيك الشر م ْن بـْيتك ،وآخذ نساءك أمام عْيـنـْيك وأ ْعطيهن لقريبك،
لسّر وأان
فـي ْ
ضطجع مع نسائك يف ع ْني هذه الش ْمس .ألنك أنْت فـع ْلت اب ّ
أفْـعل هذا ْاأل ْمر قدام لميع ن ْسرائيل وقدام الش ْمس .فـقال داود لنااثن :ق ْد
ضا ق ْد نـقل عْنك خطيـتك .ال
ب .فـقال اناثن لداود :الر ُّ
ب أيْ ً
أ ْخطأْت نىل الر ّ
ب ي ْشمتون،
متوت .غْيـر أنه م ْن أ ْجل أنك ق ْد جع ْلت هبذا ْاأل ْمر أ ْعداء الر ّ
ب الْولد الذي
فاالبْن الْم ْولود لك يوت .وذهب اناثن نىل بـْيته .وضرب الر ُّ
يب ،وصام داود
ولدتْه ْامرأة أوراي لداود فـثقل .فسأل داود هللا م ْن أ ْجل الص ّ
ضطج ًعا على ْاأل ْرض .فـقام شيوخ بـْيته علْيه ليقيموه عن
ص ْوًما ،ودخل وابت م ْ
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ْاأل ْرض فـل ْم يشأْ ،ولـ ْم أيْك ْل معه ْم خْبـًزا .وكان يف الْيـ ْوم الساب ـع أن الْولد مات،
فخا عبيد داود أ ْن خيْربوه أبن الْولد ق ْد مات ألنـه ْم قالوا :هوذا لما كان الْولد
حيًّا كل ْمناه ،فـل ْم ي ْسم ْع لص ْوتنا .فكْيف نـقول له :ق ْد مات الْولد؟ يـ ْعمل أشر!
ورأى داود عبيده يـتـناج ْون ،فـفطن داود أن الْولد ق ْد مات .فـقال داود لعبيده:
ه ْل مات الْولد؟ فـقالوا :مات .فـقام داود عن ْاأل ْرض وا ْغتسل وادهن وبدل
ب وسجد ،مث جاء نىل بـْيته وطلب فـوضعوا له خْبـًزا فأكل.
ةيابه ودخل بـْيت الر ّ
فـقال له عبيده :ما هذا ْاأل ْمر الذي فـعلْت؟ لما كان الْولد حيًّا ص ْمت
وبكْيت ،ولما مات الْولد ق ْمت وأك ْلت خْبـًزا .فـقال :لما كان الْولد حيًّا
ب و ْحييا الْولد .و ْاآلن ق ْد
ص ْمت وبكْيت أل ّين قـ ْلت :م ْن يـ ْعلم؟ رمبـا يـ ْرقمين الر ُّ
ب نلْيه ،وأما هو فال يـ ْرجع
مات ،فلماذا أصوم؟ ه ْل أقْدر أ ْن أرده بـ ْعد؟ أان ذاه ٌ
ضطجع معها فـولدت ابْـنًا ،فدعا
نيل .وعزى داود بـثْشبع ا ْمرأته ،ودخل نلْيـها وا ْ
يب ،ودعا ا ْمسه" :يديداي" م ْن
ا ْمسه" :سلْيمان" ،والر ُّ
ب أحبه ،وأ ْرسل بيد اناثن الن ّ
ب»(.)1
أ ْجل الر ّ
 نسبوا إىل سليمان  أنّه عبد األواثن لـ ّما شاخ« :وأحب الْملكسلْيمان نساءً غريبةً كثريًة مع بْنت ف ْرع ْون :موآبيات وع ُّمونيات وأدوميات
ب لبين ن ْسرائيل:
وصيدونيات وحثّـيات .من ْاألم ـ ـم الذين قال عْنـهم الر ُّ
ال ت ْدخلون نلْيه ْم ،وه ْم ال ي ْدخلون نلْيك ْم ،ألنـه ْم ييلون قـلوبك ْم وراء آهلته ْم.
ت له سْبع مئة من النّساء السيّدات،
فالْتصق سلْيمان هبؤالء ابلْمحبة .وكان ْ
ت نساؤه قـ ْلبه .وكان يف زمان شْيخوخة سلْيمان
ي ،فأمال ْ
وةالث مئة من السرار ّ
ب نهله كق ْلب
أن نساءه أم ْلن قـ ْلبه وراء آهلة أ ْخرى ،ولـ ْم يك ْن قـ ْلبه كام ًال مع الر ّ
( )1سفر صموئيل الثاين ،من الفصل  ،11اآلية  ،2نىل الفصل  ،12اآلية .29
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الصيدونـيّني ،وم ْلكوم ر ْجس
داود أبيه .فذهب سلْيمان وراء ع ْشتورث نهلة ّ
ب ،ولـ ْم يـْتـبع الرب مت ًاما كداود أبيه.
الْع ُّمونـيّني .وعمل سلْيمان الشر يف عْيـين الر ّ
حينئذ بـىن سلْيمان م ْرتـفعةً لكموش ر ْجس الْموآبيّني على الْـجبل الذي تـجاه
أورشليم ،ولمولك ر ْجـس بنـي ع ُّم ـون .وهكذا فـع ـل لـجميع نس ـائه الْغريبات
ب على سلْيمان؛ ألن قـ ْلبه
اللوات ـي كن يوق ْدن وي ْذبـ ْحن آللـهتهن .فـغضب الر ُّ
ب نله ن ْسرائيل ،الذي تـراءى ل ـه مرتـْيـن ،وأ ْوص ـاه ف ـي هذا ْاأل ْم ـر ،أال
مال عن الر ّ
ب لسلْيمان :م ْن
ب .فـقال الر ُّ
يـتب ـع آلـهةً أ ْخرى ،فـل ْم يـ ْحف ْظ مـا أ ْوصى به الر ُّ
أ ْجل أن ذلك عْندك ،ولـ ْم ْحتف ْظ ع ْهدي وفـرائضي اليت أ ْوصْيـتك هبا ،فإ ّين أمّزق
الْم ْملكة عْنك متْزي ًقا ،وأ ْعطيها لعْبدك .نال ن ّين ال أفْـعل ذلك يف أايمك ،م ْن
أ ْجل داود أبيك ،ب ْل م ْن يد ابْنك أمّزقـها .على أ ّين ال أمّزق مْنك الْم ْملكة
كلها ،ب ْل أ ْعطي سْبطًا واح ًدا البْنك ،أل ْجل داود عْبدي ،وأل ْجل أورشليم اليت
اختـ ْرهتـا»(.)1
ْ

 نسبوا إىل أيّوب  الـجيع« :بـ ْعد هذا فـتح أيُّوب فاه وسب يـ ْومه ،وأخذأيُّوب يـتكلم فـقال :لْيـته هلك الْيـ ْوم الذي ول ْدت فيه ،واللْيل الذي قال :ق ْد
حبل برجل .ليك ْن ذلك الْيـ ْوم ظال ًما .ال يـ ْعنت به هللا م ْن فـ ْوق ،وال ي ْشر ْق علْيه
اب .لتـ ْرعْبه كاسفات
نـه ٌار .لي ْمل ْكه الظالم وظ ُّل الْم ْوت .ليحل علْيه سح ٌ
النـهار .أما ذلك اللْيل فـ ْلي ْمس ْكه الدُّجى ،وال يـ ْفر ْح بـ ْني أايم السنة ،وال ي ْدخلن
يف عدد الشُّهور .هوذا ذلك اللْيل ليك ْن عاقًرا ،ال ي ْسم ْع فيه هتا ٌ  .ليـ ْلعْنه
العنو الْيـ ْوم الْم ْستعدُّون إليقاظ التّنّني .لتظْل ْم جنوم عشائه .ليـْنـتظر النُّور وال
لصْبح ،ألنه لـ ْم يـ ْغل ْق أبْـواب بطْن أ ّمي ،ولـ ْم ي ْسرت الشقاوة
يك ْن ،وال يـر هدب ا ُّ
األول ،الفصل  ،11اآلايت .19-1
( )1سفر امللوك ّ
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ت من الرحم؟ عْندما خر ْجت من الْبطْن ،لـم لـ ْم أ ْسلم
ع ْن عْيـين .لـم لـ ْم أم ْ
ي حت أ ْرضع؟ أل ّين ق ْد كْنت ا ْآلن
ا ُّلروح؟ لماذا أعانـْتين ا ُّلركب ،ولـم الثُّد ُّ
ضطج ًعا ساكنًا .حينئذ كْنت نـ ْمت م ْسرتحيًا مع ملوك ومشريي ا ْأل ْرض ،الذين
مْ
ب ،الْمالئني بـيوتـه ْم فضةً ،أ ْو
بـنـ ْوا أ ْهر ًاما ألنْـفسه ْم ،أ ْو مع رؤساء هل ْم ذه ٌ
ف الْمنافقون عن
كس ْقط مطْمور فـل ْم أك ْن ،كأجنة لـ ْم يـرْوا ن ًورا .هناك يك ُّ
الش ْغب ،وهناك ي ْسرتيح الْمْتـعبون .ا ْأل ْسرى يطْمئنُّون لم ًيعا ،ال ي ْسمعون ص ْوت
الْمس ّخر .الصغري كما الْكبري هناك ،والْعْبد حر م ْن سيّده .لـم يـ ْعطى لشق ّي
ور ،وحياةٌ لمّري النـ ْفس؟ الذين يـْنـتظرون الْم ْوت ولْيس هو ،و ْحيفرون علْيه
نٌ
أ ْكثـر من الْكنوز ،الْم ْسرورين نىل أ ْن يـْبـتهجوا ،الْفرحني عْندما جيدون قـْبـًرا!
لرجل ق ْد خفي علْيه طريقه ،وق ْد سيج هللا ح ْوله .ألنه مثْل خْبزي أيْيت أنيين،
ومثْل الْمياه تـْنسكب زفْـريت ،أل ّين ا ْرتع ًااب ا ْرتـعْبت فأاتين ،والذي فز ْعت مْنه جاء
علي .لـ ْم أطْمئن ولـ ْم أ ْسك ْن ولـ ْم أ ْسرت ْح ،وق ْد جاء ا ُّلر ْجز»(.)1

سريّة أبيه ،وأ ّن
 نسبوا إىل رأوبني بن يعقوب أنّه اضطجع مع بلهة ّيعقوب  مسع بذلك« :وحدث ن ْذ كان ن ْسرائيل ساكنًا يف ت ْلك ْاأل ْرض ،أن
اضطجع ،مع ب ْلهة سّرية أبيه ،ومسع ن ْسرائيل .وكان بـنو يـ ْعقوب
رأوبـ ْني ذهب ،و ْ
اةْـنـ ْي عش ـر :بـنو لـْيـئة :رأوبيـْن ،ب ْك ـر يـ ْعقـوب ،وشـ ْمعـون ،والوي ،ويـهـوذا،
ويساكر ،وزبولون .وابْـنا راحيل :يوسف ،وبـْنـيامني .وابْـنا ب ْلهة ،جارية راحيل:
دان ،ونـ ْفتايل .وابْـنا زلْفة ،جارية لْيـئة :جاد ،وأشري .هؤالء بـنو يـ ْعقوب ،الذين
ولدوا له ،يف فدان أرام»(.)2
( )1سفر أيّوب ،الفصل  ،9اآلايت .26-1
( )2سفر التكوين ،الفصل  ،99اآلية .26-22
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 نسبوا إىل يهوذا بن يعقوب أنّه زىن بثامار كنّته ،وحبلت منه ،وولدتامسها اثمار .وكان عريٌ ب ْكر يـهوذا شّر ًيرا يف
توأما« :وأخذ يـهوذا زْوجةً لعري ب ْكره ْ
ً
ب .فـقال يـهوذا ألواننْ :ادخ ْل على ْامرأة أخيك وتـزو ْج
ب ،فأماته الر ُّ
عْيـين الر ّ
هبا ،وأق ْم ن ْس ًال ألخيك .فـعلم أوانن أن الن ْسل ال يكون له ،فكان ن ْذ دخل على
ْامرأة أخيه أنه أفْسد على ْاأل ْرض ،لكْيال يـ ْعطي ن ْس ًال ألخيه .فـقبح يف عْيـين
ضا .فـقال يـهوذا لثامار كنته :اقْـعدي أ ْرملةً يف بـْيت
ب ما فـعله ،فأماته أيْ ً
الر ّ
ت
أبيك حت ي ْكبـر شيلة ابْين .ألنه قال :لعله يوت هو أيْ ً
ضا كأخويْه .فمض ْ
ت يف بـْيت أبيها .ولما طال الزمان ماتت ابْـنة شوع ْامرأة يـهوذا .مث
اثمار وقـعد ْ
تـعزى يـهوذا فصعد نىل جزاز غنمه نىل تـ ْمنة ،هو وحرية صاحبه الْعدُّالم ُّي.
ت عْنـها
فأ ْخرب ْ
ت اثمار وقيل هلا :هوذا قموك صاع ٌد نىل تـ ْمنة ليجز غنمه .فخلع ْ
ت يف م ْدخل عْيـنامي اليت على
ت ،وجلس ْ
ت ببـ ْرقع وتـلفف ْ
ةياب تـرُّملها ،وتـغط ْ
ت أن شيلة ق ْد كبـر وهي لـ ْم تـ ْعط له زْوجةً .فـنظرها يـهوذا
طريق تـ ْمنة ،ألنـها رأ ْ
ت و ْجهها .فمال نلْيـها على الطريق وقال:
ت ق ْد غط ْ
وحسبـها زانيةً ،ألنـها كان ْ
ت :ماذا تـ ْعطيين لك ْي ت ْدخل
هايت أ ْدخ ْل علْيك .ألنه لـ ْم يـ ْعل ْم أنـها كنـته .فـقال ْ
ت :ه ْل تـ ْعطيين رْهنًا حت
علي؟ فـقال :ن ّين أ ْرسل ج ْدي م ْعزى من الْغنم .فـقال ْ
ت :خاتـمك وعصابـتك وعصاك
تـ ْرسله؟ فـقال :ما الرْهن الذي أ ْعطيك؟ فـقال ْ
ت
ت وخلع ْ
ت ومض ْ
ت مْنه .مث قام ْ
اليت يف يدك .فأ ْعطاها ودخل علْيـها ،فحبل ْ
ت ةياب تـرُّملها .فأ ْرسل يـهوذا ج ْدي الْم ْعزى بيد صاحبه
عْنـها بـ ْرقـعها ولبس ْ
الْعدُّالم ّي ليأْخذ الرْهن م ْن يد الْم ْرأة ،فـل ْم جي ْدها .فسأل أ ْهل مكاهنا قائ ًال :أيْن
ت يف عْيـنامي على الطريق؟ فـقالوا :لـ ْم تك ْن ههنا زانيةٌ .فـرجع نىل
الزانية اليت كان ْ
ضا قالوا :لـ ْم تك ْن ههنا زانيةٌ .فـقال
يـهوذا وقال :لـ ْم أج ْدها .وأ ْهل الْمكان أيْ ً
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ااج ْدي وأنْت لـ ْم
يـهوذا :لتأْخ ْذ لنـ ْفسها ،لئال نصري نهانةً .ن ّين ق ْد أ ْرس ْلت هذا ْ
ت اثمار كنـتك،
جت ْدها .ولما كان ْحنو ةالةة أ ْشهر ،أ ْخرب يـهوذا وقيل له :ق ْد زن ْ
الزَن .فـقال يـهوذا :أ ْخرجوها فـت ْحرق .أما هي فـلما
وها هي حْبـلى أيْ ً
ضا م ن ّ
ت:
ت نىل قميها قائلةً :من الرجل الذي هذه له أان حْبـلى! وقال ْ
ت أ ْرسل ْ
أ ْخرج ْ
اخلاتـم والْعصابة والْعصا هذه .فـتحققها يـهوذا وقال :هي أبـُّر م ّين،
ح ّق ْق لمن ْ
ضا .ويف وقْت والدهتا نذا يف
أل ّين لـ ْم أ ْعطها لشيلة ابْين .فـل ْم يـع ْد يـ ْعرفـها أيْ ً
بطْنها تـ ْوأمان»(.)1

 نسبوا إىل أمنون بن داود أنّه اغتصب أخته اثمار نفسها« :وجرى بـ ْعدامسها اثمار ،فأحبـها أ ْمنون بْن
ت لميلةٌ ْ
ذلك أنه كان ألبْشالوم بْن داود أ ْخ ٌ
ت ع ْذراء ،وعسر يف
داود .وأ ْحصر أ ْمنون ل ُّ
لس ْقم م ْن أ ْجل اثمار أ ْخته ألنـها كان ْ
امسه يوانداب بْن مشْعى
ب ْ
عْيـ ْين أ ْمنون أ ْن يـ ْفعل هلا شْيـئًا .وكان أل ْمنون صاح ٌ
يما جدًّا .فـقال له :لماذا اي ابْن الْملك
أخي داود .وكان يوانداب رج ًال حك ً
ب
يف هكذا م ْن صباح نىل صباح؟ أما ختْربين؟ فـقال له أ ْمنون :ن ّين أح ُّ
أنْت ضع ٌ
ض .ونذا
اثمار أ ْخت أبْشالوم أخي .فـقال يواندابْ :
اضطج ْع على سريرك ومتار ْ
جاء أبوك ليـراك فـق ْل له :د ْع اثمار أ ْخيت فـتأْيت وتطْعمين خْبـًزا ،وتـ ْعمل أمامي
اضطجع أ ْمنون ومتارض ،فجاء الْملك ليـراه.
الطعام ألرى فآكل م ْن يدها .ف ْ
صنع أمامي ك ْعكتـ ْني فآكل م ْن
فـقال أ ْمنون ل ْلملك :د ْع اثمار أ ْخيت فـتأْيت وت ْ
يدها .فأ ْرسل داود نىل اثمار نىل الْبـْيت قائ ًال :ا ْذهيب نىل بـْيت أ ْمنون أخيك
ضطج ٌع.
ت اثمار نىل بـْيت أ ْمنون أخيها وهو م ْ
و ْاعملي له طع ًاما .فذهب ْ
ت ك ْع ًكا أمامه وخبـزت الْك ْعك ،وأخذت
ت وعمل ْ
وأخذت الْعجني وعجن ْ
( )1سفر التكوين ،الفصل  ،95اآلايت .28-6
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ت أمامه ،فأَب أ ْن أيْكل .وقال أ ْمنون :أ ْخرجوا كل ننْسان ع ّين.
الْم ْقالة وسكب ْ
فخرج ك ُّل ننْسان عْنه .مث قال أ ْمنون لثامار :ايت ـي ابلطعام نىل الْم ْخدع فآكل
ت به أ ْمنون أخاها نىل
م ْن يدك .فأخذ ْ
ت اثمار الْك ْعك الذي عملْته وأت ْ
اضطجعي معي،
ت له ليأْكل ،فأ ْمسكها ،وقال لـها :تـعالـي ْ
الْم ْخدع .وقدم ْ
ت له :ال اي أخي ،ال تذلين ألنه ال يـ ْفعل هكذا يف ن ْسرائيل.
اي أ ْخيت .فـقال ْ
ال تـ ْعم ْل هذه الْقباحة .أما أان ،فأيْن أ ْذهب بعاري؟ وأما أنْت فـتكون كواحد
السفهاء يف ن ْسرائيل! و ْاآلن كلّم الْملك ألنه ال يـ ْمنـعين مْنك .فـل ْم يشأْ أ ْن
من ُّ
اضطجع معها .ةـم أبْـغضها أ ْمنون ب ْغضةً
ي ْسمع لص ْوهتا ،ب ْل متكن مْنـها وقـهرها و ْ
ت أشد من الْمحبة اليت
شديد ًة جدًّا ،حت نن الْب ْغضة اليت أبْـغضها نايها كان ْ
ت له :ال سبب! هذا الشُّر
أحبـها نايها .وقال هلا أ ْمنون :قومي انْطلقي .فـقال ْ
بط ْردك نايي هو أ ْعظم من ْاآلخر الذي عم ْلته يب .فـل ْم يشأْ أ ْن ي ْسمع هلا ،ب ْل
دعا غالمه الذي كان خيْدمه وقال :اطْرْد هذه ع ّين خار ًجا ،وأقْفل الْباب وراءها.
ب ملو ٌن ،ألن بـنات الْملك الْعذارى كن يـ ْلب ْسن جبات مثْل
وكان علْيـها ةـ ْو ٌ
ت اثمار رم ًادا
هذه .فأ ْخرجها خادمه نىل ْ
اخلارج ،وأقْـفل الْباب وراءها .فجعل ْ
ت يدها على رأْسها
على رأْسها ،ومزقت الثـ ْوب الْملون الذي علْيـها ،ووضع ْ
ت ت ْذهب صارخةً .فـقال هلا أبْشالوم أخوها :ه ْل كان أ ْمنون أخوك معك؟
وكان ْ
ت
اسكيت .أخوك هو .ال تضعي قـ ْلبك على هذا ْاأل ْمر .فأقام ْ
ف ْاآلن اي أ ْخيت ْ
اثمار م ْستـ ْوحشةً يف بـْيت أبْشالوم أخيها .ولما مسع الْملك داود جبميع هذه
ْاألمور ا ْغتاظ جدًّا .ولـ ْم يكلّ ْم أبْشالوم أ ْمنون بشّر وال خب ْري ،ألن أبْشالوم أبْـغض
أ ْمنون م ْن أ ْجل أنه أذل اثمار أ ْخته»(.)1
( )1سفر صموئيل الثاين ،الفصل  ،19اآلايت .22-1
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ويف نسخة اثنية« :ومسع داود الْملك بك ّل ما جرى ،فـغضب جدًّا ،لك ْن
لـ ْم يشأْ أذية ابْنه أ ْمنون ،ألنه كان حيبُّه ،فـهو ابْـنه الْب ْكر»(.)1
ويف نسخة اثلثة« :ومسع داود الْملك جبميع هذه ْاألمور ،فا ْغتاظ غْيظًا
يدا ،ولكنه لـ ْم ْحيز ْن نـ ْفس أ ْمنون ابْنه ،ألنه كان حيبُّه ألنه ب ْكره»(.)2
شد ً
اري أبيه ،أمام بين إسرائيل:
 نسبوا إىل أبشالوم بن داود أنّه دخل إىل سر ّ«وقال أبْشالوم ألخيتوفل :أ ْعطوا مشورًة ،ماذا نـ ْفعل؟ فـقال أخيتوفل ألبْشالوم:
ي أبيك اللوايت تـركهن حل ْفظ الْبـْيت ،فـي ْسمع ك ُّل ن ْسرائيل أنك
ْادخ ْل نىل سرار ّ
وها م ْن أبيك ،فـتـتشدد أيْدي لميع الذين معك .فـنصبوا
ق ْد ص ْرت م ْكر ً
ي أبيه أمام لميع
ألبْشالوم ْ
اخلْيمة على السطْح ،ودخل أبْشالوم نىل سرار ّ
ت مشورة أخيتوفل اليت كان يشري هبا يف ت ْلك ْاألايم كم ْن ي ْسأل
ن ْسرائيل .وكان ْ
بكالم هللا .هكذا ك ُّل مشورة أخيتوفل على داود وعلى أبْشالوم لم ًيعا»(.)9
أيضا ،على ألفاظ الفحش والفجور:
واشتمل العهد القدميً ،
ب قائلةً :اي ابْن آدم ،عّر ْ أورشليم برجاساهتا،
«وكان ْ
ت نيل كلمة الر ّ
ب ألورشليم :خمْرجك وم ْولدك م ْن أ ْرض كْنـعان .أبوك
وق ْل :هكذا قال السيّد الر ُّ
أموري وأ ُّمك حثّيةٌ .أما ميالدك يـ ْوم ول ْدت فـل ْم تـ ْقط ْع سرتك ،ولـ ْم تـ ْغسلي
ني
يحا ،ولـ ْم تـقمطي تـ ْقميطًا .لـ ْم ت ْشف ْق علْيك ع ٌْ
ابلْماء للتـنظُّف ،ولـ ْم متلحي متْل ً
صنع لك واحد ًة م ْن هذه؛ لرتق لك ،ب ْل طر ْحت على و ْجه ا ْحل ْقل بكراهة
لت ْ
نـ ْفسك يـ ْوم ول ْدت .فمرْرت بك ورأيْـتك مدوسةً بدمك ،فـق ْلت لك :بدمك
( )1الكتاب املق ّدس ،الرتلمة املشرتكة.
( )2الكتاب املق ّدس ،الرتلمة الكاةوليكيّة.
( )9سفر صموئيل الثاين ،الفصل  ،16اآلايت .29-24
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عيشي ،قـ ْلت لك :بدمك عيشي .جع ْلتك ربْـوةً ،كنـبات الْـح ْقل ،فـربـ ْوت
وكبـ ْرت ،وبـل ْغت زينة ْاأل ْزاين .نـهد ة ْدايك ،ونـبت ش ْعرك ،وق ْد كْنت ع ْراينةً
ب .فـبسطْت ذيْلي علْيك،
وعاريةً .فمرْرت بك ورأيْـتك ،ونذا زمنك زمن ْ
احل ّ
ب،
وستـ ْرت ع ْورتك ،وحل ْفت لك ،ودخ ْلت معك يف ع ْهد ،يـقول السيّد الر ُّ
فص ْرت ل ـي .فحم ْمتك ابلْماء ،وغس ْلت عْنك دماءك ،ومس ْحتك ابلزيْت،
وألْب ْستك مطرزًة ،ونـع ْلتك ابلتُّخس ،وأزْرتك ابلْكتان ،وكس ْوتك بـًّزا ،وحلْيـتك
اب ْحلل ّي ،فـوض ْعت أ ْسورًة يف يديْك وط ْوقًا يف عنقك .ووض ْعت خزامةً يف أنْفك
وأقْـراطًا يف أذنـْيك واتج لمال على رأْسك .فـتحلْيت ابلذهب والْفضة ،ولباسك
الْكتان والْبـُّز والْمطرز .وأك ْلت السميذ والْعسل والزيْت ،ولم ْلت جدًّا جدًّا،
اس ٌم يف ْاألمم اجمالك ،ألنه كان كام ًال ببـهائي
فصل ْحت لم ْملكة .وخرج لك ْ
ب .فاتك ْلت على لمالك ،وزنـْيت على
الذي جع ْلته علْيك ،يـقول السيّد الر ُّ
امسك ،وسكْبت زانك على ك ّل عابر فكان له .وأخ ْذت م ْن ةيابك وصنـ ْعت
ْ
لنـ ْفسك م ْرتـفعات موشاة ،وزنـْيت علْيـها .أ ْمٌر لـ ْم أيْت ولـ ْم يك ْن .وأخ ْذت أ ْمتعة
زينتك م ْن ذهيب وم ْن فضيت اليت أ ْعطْيـتك ،وصنـ ْعت لنـ ْفسك صور ذكور وزنـْيت
هبا .وأخ ْذت ةيابك الْمطرزة وغطْيتها هبا ،ووض ْعت أمامها زيْيت وخبوري .وخْبزي
الذي أ ْعطْيـتك ،السميذ والزيْت والْعسل الذي أطْع ْمتك ،وض ْعتها أمامها رائحة
ب .أخ ْذت بنيك وبـناتك الذين ول ْدهت ْم يل،
سرور .وهكذا كان ،يـقول السيّد الر ُّ
يل م ْن زانك أنك ذ ْحبت بين وجع ْلته ْم جيوزون يف
وذ ْحبته ْم لـها طع ًاما .أهو قل ٌ
النار لـها؟ ويف ك ّل رجاساتك وزانك لـ ْم ت ْذكري أايم صباك ،ن ْذ كْنت ع ْراينةً
وعاريةً ،وكْنت مدوسةً بدمك .وكان بـ ْعد ك ّل شّرك .ويْ ٌل ،ويْ ٌل لك! يـقول
ب ،أنك بـنـْيت لنـ ْفسك قـبةً وصنـ ْعت لنـ ْفسك م ْرتـفعةً يف ك ّل شارع.
السيّد الر ُّ
يف رأْس ك ّل طريق بـنـْيت م ْرتـفعتك ورج ْست لمالك ،وفـر ْجت ر ْجلْيك لك ّل عابر
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صر الْغالظ الل ْحم ،وزْدت يف زانك
وأ ْكثـ ْرت زانك .وزنـْيت مع جريانك بين م ْ
إلغاظيت .فـهأنذا ق ْد مد ْدت يدي علْيك ،ومنـ ْعت عْنك فريضتك ،وأ ْسل ْمتك
لمرام مْبغضاتك ،بـنات الْفل ْسطينيّني ،اللوايت خيْج ْلن م ْن طريقك الرذيلة .وزنـْيت
ضا .وكثـ ْرت زانك يف
مع بين أشُّور ،ن ْذ كْنت ملْ ت ْشبعي فـزنـْيت هب ْم ،وملْ ت ْشبعي أيْ ً
ضا ملْ ت ْشبعي .ما أ ْمرض قـ ْلبك،
أ ْرض كْنـعان نىل أ ْرض الْك ْلدانـيّني ،وهبذا أيْ ً
ب ،ن ْذ فـع ْلت كل هذا ف ْعل ْامرأة زانية سليطة ،ببنائك قـبـتك يف
يـقول السيّد الر ُّ
رأْس ك ّل طريق ،وصْنعك م ْرتـفعتك يف ك ّل شارع .ولـ ْم تكوين كزانية ،ب ْل ْحمتـقرةً
ْاأل ْجرة .أيـتـها الزْوجة الْفاسقة ،أتْخذ أ ْجنبيّني مكان زْوجها .لك ّل الزواين يـ ْعطون
هديةً ،أما أنْت فـق ْد أ ْعطْيت كل حمبّيك هداايك ،ورشْيته ْم ليأْتوك م ْن ك ّل
جانب ل ّلزَن بك .وصار فيك ع ْكس عادة النّساء يف زانك ،ن ْذ لـ ْم يـ ْزن وراءك،
ب ْل أنْت تـ ْعطني أ ْجرًة وال أ ْجرة تـ ْعطى لك ،فص ْرت ابلْع ْكس .فلذلك اي زانية
ب :م ْن أ ْجل أنه ق ْد أنْفق حناسك
ب :هكذا قال السيّد الر ُّ
ْ
امسعي كالم الر ّ
صنام رجاساتك ،ولدماء بنيك الذين
وانْكشف ْ
ت ع ْورتك بزانك مبحبّيك وبك ّل أ ْ
بذلْته ْم هلا ،لذلك هأنذا أ ْلمع لميع حمبّيك الذين لذ ْذت هل ْم ،وكل الذين
ضته ْم ،فأ ْلمعه ْم علْيك م ْن ح ْولك ،وأ ْكشف ع ْورتك
أ ْحبـْبته ْم مع ك ّل الذين أبْـغ ْ
هل ْم ليـْنظروا كل ع ْورتك .وأ ْحكم علْيك أ ْحكام الْفاسقات السافكات الدم،
وأ ْجعلك دم الس ْخط والْغْيـرة .وأسلّمك ليده ْم فـيـ ْهدمون قـبـتك ويـه ّدمون
م ْرتـفعاتك ،ويـْنزعون عْنك ةيابك ،وأيْخذون أدوات زينتك ،ويـْتـركونك ع ْراينةً
صعدون علْيك لماعةً ،ويـ ْرلمونك اب ْحلجارة ويـ ْقطعونك بسيوفه ْم،
وعاريةً .وي ْ
و ْحيرقون بـيوتك ابلنار ،و ْجيرون علْيك أ ْحك ًاما قدام عيون نساء كثرية .وأك ُّفك
ضا ال تـ ْعطني أ ْجرةً بـ ْعد .وأح ُّل غضيب بك فـتـْنصر غْيـريت عْنك،
عن ا ّلزان ،وأيْ ً
فأ ْسكن وال أ ْغضب بـ ْعد .م ْن أ ْجل أنك لـ ْم ت ْذكري أايم صباك ،ب ْل أ ْسخطْتين
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ب ،فال
ضا أ ْجلب طريقك على رأْسك ،يـقول السيّد الر ُّ
يف ك ّل هذه ،فـهأنذا أيْ ً
تـ ْفعلني هذه الرذيلة فـ ْوق رجاساتك كلّها»(.)1
واشتمل العهد القدمي ،على تصويرات نابحيّة خليعة فاجرة:
ب قائ ًال :اي ابْن آدم ،كان ْامرأاتن ابْـنـتا أ ّم واحدة،
«وكان نيل كالم الر ّ
ت تـرائب
ت ةديـُّهما ،وهناك تـز ْغزغ ْ
صر .فـي صباهـما زنـتا .هناك د ْغدغ ْ
وزنـتا بـم ْ
امسهما :أهولة الْكبرية ،وأهوليبة أ ْختـها .وكانـتا يل ،وولدات بنني
ع ْذرهتما .و ْ
ت أهولة م ْن ْحتيت
وبـنات .و ْ
امسامها :السامرة أهولة ،وأورشليم أهوليبة .وزن ْ
ت حمبّيها ،أشُّور ْاألبْطال الالبسني ْاأل ْمس ْاجنوين والةً وشحنًا ،كلُّه ْم شبان
وعشق ْ
ت هل ْم ع ْقرها لم ْختاري بين أشُّور كلّه ْم،
ش ْهوة ،فـ ْرسا ٌن راكبون ْ
اخلْيل .فدفـع ْ
ضا،
صر أيْ ً
وتـنجس ْ
صنامه ْم .وملْ تـْتـرْك زانها م ْن م ْ
ت بك ّل م ْن عشقْتـه ْم بك ّل أ ْ
ألنـه ْم ضاجعوها يف صباها ،وز ْغزغوا تـرائب ع ْذرهتا وسكبوا علْيـها زانه ْم .لذلك
سل ْمتـها ليد عشاقها ،ليد بين أشُّور الذين عشقْتـه ْم .ه ْم كشفوا ع ْورتـها .أخذوا
ت عْبـرًة للنّساء .وأ ْجرْوا علْيـها ح ْك ًما.
بنيها وبـناهتا ،وذحبوها ابلسْيف ،فصار ْ
ت يف ع ْشقها أ ْكثـر مْنـها ،ويف زانها أ ْكثـر
ت أ ْختـها أهوليبة ذلك أفْسد ْ
فـلما رأ ْ
الشحن ْاألبْطال الالبسني أفْخر لباس،
ت بين أشُّور الْوالة و ّ
م ْن زَن أ ْختها .عشق ْ
ت ،ولك ْلتـْيهما
فـ ْرسا ًان راكبني ْ
اخلْيل كلُّه ْم شبان ش ْهوة .فـرأيْت أنـها ق ْد تـنجس ْ
احلائط ،صور
ت نىل رجال مصورين على ْ
ت زانها .ولما نظر ْ
يق واحدةٌ .وزاد ْ
طر ٌ
الْك ْلدانيّني مصورة مب ْغرة ،منطقني مبناطق على أ ْحقائه ْم ،عمائمه ْم م ْسدولةٌ على
رؤوسه ْم .كلُّه ْم يف الْمْنظر رؤساء م ْركبات شْبه بين اببل الْك ْلدانيّني أ ْرض
ت نلْيه ْم رس ًال نىل أ ْرض
ميالده ْم ،عشقْتـه ْم عْند ل ْمح عْيـنـْيـها نايه ْم ،وأ ْرسل ْ
( )1سفر حزقيال ،الفصل  ،16اآلايت .19-1
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ت هب ْم،
ضجع ْ
الْك ْلدانيّني .فأاتها بـنو اببل يف م ْ
ب وجنسوها بزانه ْم ،فـتـنجس ْ
احل ّ
ت
ت ع ْورتـها ،فجفْتـها نـ ْفسي ،كما جف ْ
ت زانها وكشف ْ
وجفْتـه ْم نـ ْفسها .وكشف ْ
صر.
نـ ْفسي أ ْختـها .وأ ْكثـر ْ
ت زانها بذ ْكرها أايم صباها اليت فيها زن ْ
ت أب ْرض م ْ
اخلْيل .وافْـتـق ْدت
ين ْ
ت م ْعشوقيهم الذين حلْمه ْم كل ْحم ْ
وعشق ْ
احلمري ومنيُّـه ْم كم ّ
صريّني تـرائبك أل ْجل ة ْدي صباك .أل ْجل ذلك اي
رذيلة صباك بز ْغزغة الْم ْ
ب :هأنذا أهيّج علْيك عشاقك الذين جفْتـه ْم
أهوليبة ،هكذا قال السيّد الر ُّ
نـ ْفسك ،وآيت هب ْم علْيك م ْن ك ّل جهة :بين اببل وكل الْكلْدانيّني ،فـقود وشوع
وقوع ،ومعه ْم ك ُّل بين أشُّور ،شبان ش ْهوة ،والةٌ وشح ٌن كلُّه ْم رؤساء م ْركبات
اخلْيل .فـيأْتون علْيك أب ْسلحة م ْركبات وعجالت،
وشهراء .كلُّه ْم راكبون ْ
اخلوذة م ْن ح ْولك ،وأسلّم هلم
وجبماعة شعوب يقيمون علْيك التـ ُّْرس والْمجن و ْ
الْـح ْكم فـي ْحكمون علْيك أب ْحكامه ْم .وأ ْجعل غْيـرتـي علْيك ،فـيـعاملونك
ابلسخط .يـ ْقطعون أنْـفك وأذنـْيك ،وبقيـتك ت ْسقط ابلسْيف .أيْخذون بنيك
وبـناتك ،وتـ ْؤكل بقيـتك ابلنار .ويـْنزعون عْنك ةيابك ،وأيْخذون أدوات زينتك.
صر ،فال تـ ْرفعني عْيـنـْيك نلْيه ْم ،وال
وأبطّل رذيلتك عْنك ،وزانك م ْن أ ْرض م ْ
ب :هأنذا أسلّمك ليد الذين
صر بـ ْعد .ألنه هكذا قال السيّد الر ُّ
ت ْذكرين م ْ
ضته ْم ،ليد الذين جفْتـه ْم نـ ْفسك .فـيـعاملونك ابلْبـ ْغضاء وأيْخذون كل
أبْـغ ْ
تـعبك ،ويـْتـركونك ع ْراينةً وعاريةً ،فـتـْنكشف ع ْورة زانك ورذيلتك وزانك .أفْـعل
صنامه ْم .يف طريق أ ْختك
بك هذا ألنك زنـْيت وراء ْاألمم ،ألنك تـنج ْست أب ْ
ب :ننك ت ْشربني كأْس أ ْختك
سل ْكت فأ ْدفع كأْسها ليدك .هكذا قال السيّد الر ُّ
الْعميقة الْكبرية .تكونني للضحك ولال ْست ْهزاء .تسع كث ًريا .متْتلئني س ْكًرا وح ْزًان،
صينـها وتـ ْقضمني
كأْس التح ُّري و ْ
اخلراب ،كأْس أ ْختك السامرة .فـت ْشربينـها ومتْت ّ
ب .لذلك هكذا قال
شقفها و ْجتتـثّني ة ْديـْيك ،أل ّين تكل ْمت ،يـقول السيّد الر ُّ
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ضا
السيّد الر ُّ
ب :م ْن أ ْجل أنك نسيتين وطر ْحتين وراء ظ ْهرك ،فـت ْحملي أيْ ً
ب يل :اي ابْن آدم ،أ ْحتكم على أهولة وأهوليبة؟ ب ْل
رذيلتك وزانك .وقال الر ُّ
ضا
صنامهما وأيْ ً
أ ْخ ْربمها برجاساهتما ،ألنـهما ق ْد زنـتا ويف أيْديهما د ٌم ،وزنـتا أب ْ
ضا يب هذا :جنستا
أجازات بنيهما الذين ولداته ْم يل النار أ ْك ًال هلا .وفـعلتا أيْ ً
صنامهما ،أتـتا يف
م ْقدسي يف ذلك الْيـ ْوم ودنستا سبويت .ولما ذحبتا بنيهما أل ْ
ذلك الْيـ ْوم نىل م ْقدسي لتـن ّجساه .فـهوذا هكذا فـعلتا يف و ْسط بـْييت .ب ْل أ ْرس ْلتما
ول فـهوذا جاءوا .هم الذين
نىل رجال آتني م ْن بعيد .الذين أ ْرسل نلْيه ْم رس ٌ
است ْحم ْمت وكح ْلت عْيـنـْيك وحتلْيت اب ْحلل ّي ،وجل ْست على سرير
أل ْجلهم ْ
فاخر أمامه مائدةٌ منضضةٌ ،ووض ْعت علْيـها خبوري وزيْيت .وص ْوت لمْهور
اخل ْلق .أيت بسكارى من الْبـّرية ،الذين جعلوا
متـرفّهني معها ،مع أانس م ْن رعاع ْ
الزَنْ :اآلن
أ ْسورًة على أيْديهما واتج لمال على رؤوسهما .فـق ْلت عن الْبالية يف ّ
يـ ْزنون ز ًَن معها وهي .فدخلوا علْيـها كما ي ْدخل على ْامرأة زانية .هكذا دخلوا
الص ّديقون ه ْم ْحيكمون
الرجال ّ
على أهولة وعلى أهوليبة الْم ْرأتـ ْني الزانيـتـ ْني .و ّ
علْيهما ح ْكم زانية وح ْكم سفاكة الدم ،ألنـهما زانيـتان ويف أيْديهما د ٌم .ألنه
صعد علْيهما لماعةً وأسلّمهما ل ْلج ْور والنـ ْهب.
هكذا قال السيّد الر ُّ
ب :ن ّين أ ْ
ااجماعة اب ْحلجارة ،ويـقطّعونـهما بسيوفه ْم ،وي ْذحبون أبْـناءمها وبـناهتما،
وتـ ْرلمهما ْ
و ْحيرقون بـيوتـهما ابلنار .فأبطّل الرذيلة من ْاأل ْرض ،فـتـتأدب جـميع النّساء،
وال يـ ْفع ْلـ ـن مثْـ ـ ـل رذيلتكمـا .وي ـرُّدون علْيكمـا رذيلتكمـا ،فـت ْحمـالن خـطـاي ـا
ب»(.)1
صنامكما ،وتـ ْعلمان أ ّين أان السيّد الر ُّ
أْ
واشتمل العهد القدمي  -فوق ذلك كلّه  -على شعر غزل ماجن ،يف
( )1سفر حزقيال ،الفصل  ،29اآلايت .13-1
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سفر كامل ،هو (نشيد األنشاد)(:)1
«نشيد ا ْألنْشاد الذي لسلْيمان :ليـقبّْلين بقْبالت فمه ،ألن حبك أطْيب
اق ،لذلك أحبـْتك الْعذارى.
من ا ْخل ْمر .لرائحة أ ْدهانك الطيّبة .ا ْمسك د ْه ٌن م ْهر ٌ
اجذبْين وراءك فـن ْجري .أ ْدخلين الْملك نىل حجاله .نـْبـتهج ونـ ْفرح بك .ن ْذكر
ْ
حبك أ ْكثـر من ا ْخل ْمر .اب ْحل ّق حيبُّونك .أان س ْوداء ولميلةٌ اي بـنات أورشليم،
كخيام قيدار ،كشقق سلْيمان .ال تـْنظ ْرن نيل لك ْوين س ْوداء ،ألن الش ْمس ق ْد
لوحْتين .بـنو أ ّمي غضبوا علي .جعلوين انطورة الْكروم .أما ك ْرمي فـل ْم أنْط ْره.
أ ْخ ْربين اي م ْن حتبُّه نـ ْفسي ،أيْن تـ ْرعى ،أيْن تـ ْربض عْند الظهرية .لماذا أان أكون
صحابك؟ ن ْن ملْ تـ ْعريف أيـتـها ا ْاجميلة بـ ْني النّساء ،فا ْخرجي
كمقنـعة عْند قطْعان أ ْ
على آاثر الْغنم ،وا ْرع ْي جداءك عْند مساكن ا ُّلرعاة .لق ْد شبـ ْهتك اي حبيبيت
صنع لك
بفرس يف م ْركبات ف ْرع ْون .ما أ ْلمل خديْك بسموط ،وعنـقك بقالئد! ن ْ
سالسل م ْن ذهب مع لمان م ْن فضة .ما دام الْملك يف ْجملسه أفاح انرديين
رائحته .صرة الْمّر حبييب يل .بـ ْني ة ْديي يبيت .طاقة فاغية حبييب يل يف كروم
ع ْني ج ْدي .ها أنْت لميلةٌ اي حبيبيت ،ها أنْت لميلةٌ .عْيـناك قمامتان .ها أنْت
يل اي حبييب وح ْل ٌو ،وسريران أ ْخضر .جوائز بـْيتنا أ ْرٌز ،وروافدان س ْرٌو .أان
لم ٌ
نـ ْرجس شارون ،س ْوسنة ا ْأل ْودية .كالس ْوسنة بـ ْني الش ْوك كذلك حبيبيت بـ ْني
الْبـنات .كالتـُّفاح بـ ْني شجر الْو ْعر كذلك حبييب بـ ْني الْبننيْ .حتت ظلّه ا ْشتـهْيت
أ ْن أ ْجلس ،ومثرته ح ْلوةٌ حل ْلقي .أ ْدخلين نىل بـْيت ا ْخل ْمر ،وعلمه فـ ْوقي حمبةٌ.
أ ْسندوين أبقْـراص الزبيب .أنْعشوين ابلتـُّفاح ،فإ ّين مريضةٌ حبًّا .مشاله ْحتت رأْسي
ويينه تـعانقين .أحلّفكن اي بـنات أورشليم ابلظّباء وأبايئل ا ْحلقول ،أال تـيـ ّقظْن
( )1سفر نشيد األنشاد ،من الفصل  ،1اآلية  ،1نىل الفصل  ،5اآلية .11
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وال تـنـبّ ْهن ا ْحلبيب حت يشاء .ص ْوت حبييب .هوذا آت طافًرا على ا ْاجبال ،قافًزا
ف وراء حائطنا،
على التّالل .حبييب هو شبيهٌ ابلظ ْيب أ ْو بغ ْفر ا ْألايئل .هوذا واق ٌ
صوص من الشبابيك .أجاب حبييب ،وقال يل :قومي
يـتطلع من الْكوى ،يـو ْ
لشتاء ق ْد مضى ،والْمطر مر وزال .ا ُّلزهور
ايل .ألن ا ّ
اي حبيبيت ،ايلميليت وتـع ْ
ضب ،وص ْوت الْيمامة مسع يف أ ْرضنا .التّينة
ت يف ا ْأل ْرض .بـلغ أوان الْق ْ
ظهر ْ
ت فجها ،وقـعال الْكروم تفيح رائحتـها .قومي اي حبيبيت ،اي لميليت
أ ْخرج ْ
ايل .اي قماميت يف حماجئ الص ْخر ،يف س ْرت الْمعاقل ،أريين و ْجهك ،أ ْمسعيين
وتـع ْ
يل .خذوا لنا الثـعالب ،الثـعالب
ص ْوتك ،ألن ص ْوتك لط ٌ
يف وو ْجهك لم ٌ
ت .حبييب يل وأان له .الراعي بـ ْني
لصغار الْم ْفسدة الْكروم ،ألن كرومنا ق ْد أقْـعل ْ
ا ّ
الس ْوسن .نىل أ ْن يفيح النـهار وتـْنـهزم الظّالل ،ا ْرج ْع وأ ْشب ْه اي حبييب الظ ْيب أ ْو
غ ْفر ا ْألايئل على ا ْاجبال الْمشعبة .يف اللْيل على فراشي طلْبت م ْن حتبُّه نـ ْفسي.
طلْبـته فما وج ْدته .ن ّين أقوم وأطو يف الْمدينة ،يف ا ْأل ْسواق ويف الشوارع،
أطْلب م ْن حتبُّه نـ ْفسي .طلْبـته فما وج ْدته .وجدين ا ْحلرس الطائف يف الْمدينة،
فـق ْلت :أرأيْـت ْم م ْن حتبُّه نـ ْفسي؟ فما جاوْزتـه ْم نال قل ًيال حت وج ْدت م ْن حتبُّه
ت يب.
نـ ْفسي ،فأ ْمس ْكته وملْ أ ْرخه ،حت أ ْدخ ْلته بـْيت أ ّمي وح ْجرة م ْن حبل ْ
أحلّفكن اي بـنات أورشليم ابلظّباء وأبايئل ا ْحل ْقل ،أال تـيـ ّقظْن وال تـنـبّ ْهن ا ْحلبيب
حت يشاء .م ْن هذه الطالعة من الْبـّرية كأ ْعمدة م ْن دخان ،معطرًة ابلْمّر واللُّبان
وبك ّل أذرة التاجر؟ هوذا ختْت سلْيمان ح ْوله ستُّون جب ًارا م ْن جبابرة ن ْسرائيل.
كلُّه ْم قابضون سيوفًا ومتـعلّمون ا ْحل ْرب .ك ُّل رجل سْيـفه على فخذه م ْن ه ْول
اللْيل .الْملك سلْيمان عمل لنـ ْفسه ختْتًا م ْن خشب لْبـنان .عمل أ ْعمدته فضةً،
اخر ْجن
وروافده ذهبًا ،وم ْقعده أ ْرجو ًاان ،ووسطه م ْرصوفًا حمبةً م ْن بـنات أورشليمْ .
اي بـنات ص ْهيـ ْون ،وانْظ ْرن الْملك سلْيمان ابلتاج الذي تـوجْته به أ ُّمه يف يـ ْوم
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ع ْرسه ،ويف يـ ْوم فـرح قـ ْلبه .ها أنْت لميلةٌ اي حبيبيت ،ها أنْت لميلةٌ! عْيـناك
قمامتان م ْن ْحتت نـقابك .ش ْعرك كقطيع م ْعز رابض على جبل ج ْلعاد .أ ْسنانك
كقطيع ا ْاجزائز الصادرة من الْغ ْسل ،اللوايت ك ُّل واحدة مْتئ ٌم ،ولْيس فيهن عق ٌيم.
شفتاك كس ْلكة من الْق ْرمز ،وفمك ح ْل ٌو .خدُّك كف ْلقة رمانة ْحتت نـقابك.
ين ل ْأل ْسلحة .ألْف جم ّن علّق علْيه ،كلُّها أتْـراس ا ْاجبابرة.
عنـقك كبـ ْرج داود الْمْب ّ
ة ْدايك كخ ْشف ْيت ظْبـية ،تـ ْوأم ْني يـ ْرعيان بـ ْني الس ْوسن .نىل أ ْن يفيح النـهار وتـْنـهزم
ُّ
ُّ
يل اي حبيبيت لْيس فيك
الظّالل ،أ ْذهب نىل جبل الْمّر ونىل ت ّل اللبان .كلك لم ٌ
عْيـبةٌ .هل ّمي معي م ْن لْبـنان اي عروس ،معي م ْن لْبـنان! انْظري م ْن رأْس أمانة،
م ْن رأْس شنري وح ْرمون ،م ْن خدور ا ْألسود ،م ْن جبال النُّمور .ق ْد سبـْيت قـ ْليب
اي أ ْخيت الْعروس .ق ْد سبـْيت قـ ْليب إب ْحدى عْيـنـْيك ،بقالدة واحدة م ْن عنقك.
ما أ ْحسن حبك اي أ ْخيت الْعروس! ك ْم حمبـتك أطْيب من ا ْخل ْمر! وك ْم رائحة
أ ْدهانك أطْيب م ْن ك ّل ا ْألطْياب! شفتاك اي عروس تـ ْقطران ش ْه ًداْ .حتت
نب ،ورائحة ةيابك كرائحة لْبـنان .أ ْخيت الْعروس جنةٌ م ْغلقةٌ،
لسانك عس ٌل ول ٌ
وم .أ ْغراسك ف ْرد ْوس رمان مع أ ْمثار نفيسة ،فاغية
ع ٌْ
ني م ْقفلةٌ ،يـْنـبوعٌ خمْت ٌ
ود مع
وانردين .انردين وك ْركم .قصب الذريرة وق ْرفة ،مع ك ّل عود اللُّبان .مر وع ٌ
استـْيقظي
ك ّل أنْـفس ا ْألطْياب .يـْنـبوع جنات ،بْئـر مياه حية ،وسي ٌ
ول م ْن لْبـنانْ .
ايل اي ريح ا ْاجنوب! ه ّيب على جنيت فـتـ ْقطر أطْيابـها .ليأْت
اي ريح الشمال ،وتـع ْ
حبييب نىل جنته وأيْك ْل مثره النفيس .ق ْد دخلْت جنيت اي أ ْخيت الْعروس .قط ْفت
مّري مع طييب .أكلْت ش ْهدي مع عسلي .شربْت مخْري مع لبين .كلوا أيـُّها
ظ .ص ْوت
صحاب .ا ْشربوا وا ْسكروا أيـُّها ا ْألحباء .أان انئمةٌ وقـ ْليب م ْستـْيق ٌ
ا ْأل ْ
حبييب قار ًعا :افْـتحي يل اي أ ْخيت ،اي حبيبيت ،ايقماميت ،اي كامليت! ألن رأْسي
ا ْمتأل من الط ّل ،وقصصي م ْن ندى اللْيل .ق ْد خل ْعت ةـ ْويب ،فكْيف ألْبسه؟ ق ْد
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ت علْيه
غس ْلت ر ْجلي ،فكْيف أو ّسخهما؟ حبييب مد يده من الْكوة ،فأن ْ
أ ْحشائي .ق ْمت ألفْـتح حلبييب ويداي تـ ْقطران مًّرا ،وأصابعي مر قاطٌر على
ت عْندما
م ْقبض الْق ْفل .فـت ْحت حلبييب ،لكن حبييب حتول وعبـر .نـ ْفسي خرج ْ
أ ْدبـر .طلْبـته فما وج ْدته .دع ْوته فما أجابين .وجدين ا ْحلرس الطائف يف الْمدينة.
ضربوين .جرحوين .حفظة ا ْأل ْسوار رفـعوا نزاري ع ّين .أحلّفكن اي بـنات أورشليم
ن ْن وج ْدتن حبييب أ ْن ختْ ْربنه أب ّين مريضةٌ حبًّا .ما حبيبك م ْن حبيب أيـتـها
ا ْاجميلة بـ ْني النّساء! ما حبيبك م ْن حبيب حت حتلّفينا هكذا! حبييب أبْـيض
ب نبْر ٌيز .قصصه م ْستـ ْرسلةٌ حالكةٌ كالْغراب.
وأ ْقمر .م ْعل ٌم بـ ْني ربْـوة .رأْسه ذه ٌ
عْيـناه كا ْحلمام على جماري الْمياه ،م ْغسولتان ابللنب ،جالستان يف وقْـبـْيهما.
خداه كخميلة الطّيب وأتْالم رايحني ذكية .شفتاه س ْوس ٌن تـ ْقطران مًّرا مائ ًعا.
ف ابلْياقوت
اج أبْـيض مغل ٌ
يداه ح ْلقتان م ْن ذهب ،مرصعتان ابلزبـ ْرجد .بطْنه ع ٌ
ا ْأل ْزرق .ساقاه عمودا رخام ،مؤسستان على قاعدتـ ْني م ْن نبْريز .ط ْلعته كلْبـنان.
ات .هذا حبييب ،وهذا خليلي ،اي بـنات
فـ ًت كا ْأل ْرز .ح ْلقه حالوةٌ وكلُّه م ْشتـهي ٌ
أورشليم .أيْن ذهب حبيبك أيـتـها ا ْاجميلة بـ ْني النّساء؟ أيْن تـوجه حبيبك فـنطْلبه
معك؟ حبييب نـزل نىل جنته ،نىل مخائل الطّيب ،ليـ ْرعى يف ا ْاجنات ،و ْجيمع
الس ْوسن .أان حلبييب وحبييب يل .الراعي بـ ْني الس ْوسن .أنْت لميلةٌ اي حبيبيت
ك ْرتصة ،حسنةٌ كأورشليم ،م ْرهبةٌ كجْيش أبلْوية .ح ّويل ع ّين عْيـنـْيك فإنـهما ق ْد
غلبـتاين .ش ْعرك كقطيع الْم ْعز الرابض يف ج ْلعاد .أ ْسنانك كقطيع نعاج صادرة
من الْغ ْسل ،اللوايت ك ُّل واحدة مْتئ ٌم ولْيس فيها عق ٌيم .كف ْلقة رمانة خدُّك ْحتت
نـقابك .هن ستُّون ملكةً ومثانون سّريةً وعذارى بال عدد .واحدةٌ هي قماميت
كامليت .الْوحيدة أل ّمها هي .عقيلة والدهتا هي .رأتْـها الْبـنات فطوبْـنـها.
ي فمد ْحنـها .م ْن هي الْم ْشرفة مثْل الصباح ،لميلةٌ كالْقمر،
الْملكات والسرار ُّ
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طاهرةٌ كالش ْمس ،م ْرهبةٌ كجْيش أبلْوية؟ نـزلْت نىل جنة ا ْاج ْوز ألنْظر نىل خضر
الْوادي ،وألنْظر :ه ْل أقْـعل الْك ْرم؟ ه ْل نـور ا ُّلرمان؟ فـل ْم أ ْشع ْر نال وق ْد جعلْتين
نـ ْفسي بـ ْني م ْركبات قـ ْوم شريفْ .ارجعي ،ا ْرجعي اي شول ّميث .ا ْرجعي ،ا ْرجعي
فـنـْنظر نلْيك .ماذا تـرْون يف شول ّميث ،مثْل رقْص صف ْني؟ ما أ ْلمل ر ْجلْيك
ابلنـ ْعل ْني اي بْنت الْكرمي! دوائر فخذيْك مثْل ا ْحلل ّي ،صْنـعة يد ْي صناع .سرتك
وج .بطْنك صْبـرة حْنطة مسيجةٌ ابلس ْوسن.
س مدورةٌ ،ال يـ ْعوزها شر ٌ
اب ممْز ٌ
كأْ ٌ
ة ْدايك كخ ْشفتـ ْني ،تـ ْوأم ْي ظْبـية .عنـقك كبـ ْرج م ْن عاج .عْيـناك كالْربك يف
ث ربّيم .أنْـفك كبـ ْرج لْبـنان الناظر جتاه دم ْشق .رأْسك
ح ْشبون عْند ابب ب ّ
ك ق ْد أسر اب ْخلصل .ما أ ْلملك
علْيك مثْل الْك ْرمل ،وش ْعر رأْسك كأ ْرجوان .مل ٌ
وما أ ْحالك أيـتـها ا ْحلبيبة ابللذات! قامتك هذه شبيهةٌ ابلن ْخلة ،وة ْدايك
صعد نىل الن ْخلة وأ ْمسك بعذوقها .وتكون ة ْدايك كعناقيد
ابلْعناقيد .قـ ْلت :ن ّين أ ْ
الْك ْرم ،ورائحة أنْفك كالتـُّفاح ،وحنكك كأ ْجود ا ْخل ْمر .حلبييب السائغة الْمرقْرقة
السائحة على شفاه النائمني .أان حلبييب ،ونيل ا ْشتياقه .تـعال ايحبييب لن ْخر ْج نىل
ت يف الْقرى .لنـب ّكرن نىل الْكروم ،لنـْنظر :ه ْل أ ْزهر الْك ْرم؟ ه ْل تـفتح
ا ْحل ْقل ،ولْنب ْ
الْقعال؟ ه ْل نـور ا ُّلرمان؟ هنالك أ ْعطيك ح ّيب .اللُّفاح يـفوح رائحةً ،وعْند أبْـوابنا
ك ُّل النـفائس م ْن جديدة وقدية ،ذخ ْرتـها لك ايحبييب .لْيـتك كأخ يل الراضع
ة ْدي ْي أ ّمي ،فأجدك يف ا ْخلارج وأقـبّلك وال خيْزونين .وأقودك وأ ْدخل بك بـْيت
أ ّمي ،وهي تـعلّمين ،فأ ْسقيك من ا ْخل ْمر الْم ْمزوجة م ْن سال رماين .مشاله ْحتت
رأْسي ،ويينه تـعانقين .أحلّفكن اي بـنات أورشليم أال تـيـ ّقظْن وال تـنـبّ ْهن ا ْحلبيب
حت يشاء .م ْن هذه الطالعة من الْبـّرية م ْستند ًة على حبيبها؟ ْحتت شجرة
اجع ْلين
ت لك أ ُّمك ،هناك خطب ْ
التـُّفاح شوقْـتك ،هناك خطب ْ
ت لك والدتكْ .
كخامت على قـ ْلبك ،كخامت على ساعدك .ألن الْمحبة قويةٌ كالْم ْوت .الْغْيـرة
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ب .مياهٌ كثريةٌ ال ت ْستطيع أ ْن تطْفئ
قاسيةٌ كا ْهلاوية .هليبـها هليب انر لظى الر ّ
لسيول ال تـ ْغمرها .ن ْن أ ْعطى ا ْإلنْسان كل ةـ ْروة بـْيته بدل الْمحبة،
الْمحبة ،وا ُّ
صنع أل ْختنا يف يـ ْوم
ْحتتـقر ا ْحتق ًارا .لنا أ ْخ ٌ
ت صغريةٌ لْيس هلا ة ْداين .فماذا ن ْ
ختْطب؟ ن ْن تك ْن س ًورا فـنـْبين علْيـها بـ ْرج فضة .ون ْن تك ْن اب ًاب فـن ْحصرها أبلْواح
ور وة ْدايي كبـ ْرج ْني .حينئذ كْنت يف عْيـنـْيه كواجدة سالمةً .كان
أ ْرز .أان س ٌ
لسلْيمان ك ْرٌم يف بـ ْعل هامون .دفع الْك ْرم نىل نـواطري ،ك ُّل واحد يـؤّدي ع ْن مثره
ألْ ًفا من الْفضة .ك ْرمي الذي يل هو أمامي .ا ْأللْف لك اي سلْيمان ،ومئـتان
صحاب ي ْسمعون ص ْوتك،
لنـواطري الثمر .أيـتـها ا ْاجالسة يف ا ْاجنات ،ا ْأل ْ
ب اي حبييب ،وك ْن كالظ ْيب أ ْو كغ ْفر ا ْألايئل على جبال ا ْألطْياب».
فأ ْمسعيينْ .اهر ْ
واشتمل (العهد القديـم) ،على الكثري من اخلرافات واألكاذيب ،منها:
ب
 الـحيّة الـملعونة« :وكانت ا ْحلية أ ْحيل لميع حيـواانت الْبـّرية اليت عملها الر ُّت ل ْلم ْرأة :أح ًّقا قال هللا ال أتْكال م ْن ك ّل شجر ا ْاجنة؟ فـقالت الْم ْرأة
ا ْإلله ،فـقال ْ
ل ْلحية :م ْن مثر شجر ا ْاجنة أنْكل ،وأما مثر الشجرة اليت يف وسط ا ْاجنة فـقال هللا:
ال أتْكال مْنه وال متساه لئال متوات .فـقالت ا ْحلية ل ْلم ْرأة :ل ْن متوات! بل هللا عاملٌ أنه
يـ ْوم أتْكالن مْنه تـْنـفتح أ ْعيـنكما وتكوانن كاهلل عارفـ ْني ا ْخلْيـر والشر .فـرأت
الْم ْرأة أن الشجرة جيّدةٌ ل ْأل ْكل ،وأنـها هبجةٌ ل ْلعيون ،وأن الشجرة شهيةٌ للنظر.
ت
ت رجلها أيْ ً
فأخذ ْ
ضا معها فأكل .فانْـفتح ْ
ت ،وأ ْعط ْ
ت م ْن مثرها وأكل ْ
أ ْعيـنـهما وعلما أنـهما ع ْرايانن .فخاطا أ ْوراق تني وصنـعا ألنْـفسهما مآزر .ومسعا
ب ا ْإلله ماشيًا يف ا ْاجنة عْند هبوب ريح النـهار ،فا ْختـبأ آدم وا ْمرأته م ْن
ص ْوت الر ّ
ب ا ْإلله آدم وقال له :أيْن
ب ا ْإلله يف وسط شجر ا ْاجنة .فـنادى الر ُّ
و ْجه الر ّ
أنْت؟ فـقال :مس ْعت ص ْوتك يف ا ْاجنة فخشيت ،أل ّين ع ْراي ٌن فا ْختـبأْت .فـقال:
م ْن أ ْعلمك أنك ع ْراي ٌن؟ ه ْل أك ْلت من الشجرة اليت أ ْوصْيـتك أ ْن ال أتْكل
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مْنـها؟ فـقال آدم :الْم ْرأة اليت جع ْلتـها معي هي أ ْعطْتين من الشجرة فأك ْلت.
ب ا ْإلله ل ْلم ْرأة :ما هذا الذي فـعلْت؟ فـقالت الْم ْرأة :ا ْحلية غرتْين
فـقال الر ُّ
ب ا ْإلله ل ْلحية :ألنك فـع ْلت هذا ،م ْلعونةٌ أنْت م ْن لميع
فأك ْلت .فـقال الر ُّ
الْبـهائم وم ْن لميع وحوش الْبـّرية .على بطْنك ت ْسع ْني وتـر ًااب أتْكلني كل أايم
حياتك .وأضع عداوةً بـْيـنك وبـ ْني الْم ْرأة ،وبـ ْني ن ْسلك ون ْسلها .هو ي ْسحق
رأْسك ،وأنْت ت ْسحقني عقبه .وقال ل ْلم ْرأة :ت ْكث ًريا أكثّر أتْـعاب حبلك ،ابلْوجع
تلدين أ ْوال ًدا .ونىل رجلك يكون ا ْشتياقك وهو يسود علْيك .وقال آلدم :ألنك
مس ْعت لق ْول ا ْمرأتك وأك ْلت من الشجرة اليت أ ْوصْيـتك قائ ًال :ال أتْك ْل مْنـها،
م ْلعونةٌ ا ْأل ْرض بسببك .ابلتـعب أتْكل مْنـها كل أايم حياتك .وش ْوًكا وحس ًكا
تـْنبت لك ،وأتْكل ع ْشب ا ْحل ْقل .بعرق و ْجهك أتْكل خْبـًزا حت تـعود نىل
اب ،ونىل تـراب تـعود .ودعا آدم ا ْسم ا ْمرأته
ا ْأل ْرض اليت أخ ْذت مْنـها .ألنك تـر ٌ
ب ا ْإلله آلدم وا ْمرأته أقْمصةً م ْن جلْد
حواء ألنـها أ ُّم ك ّل ح ّي .وصنع الر ُّ
ب ا ْإلله :هوذا ا ْإلنْسان ق ْد صار كواحد منا عارفًا ا ْخلْيـر
وألْبسهما .وقال الر ُّ
ضا وأيْكل و ْحييا نىل
والشر .وا ْآلن لعله ي ُّد يده وأيْخذ م ْن شجرة ا ْحلياة أيْ ً
ب ا ْإلله م ْن جنة ع ْدن ليـ ْعمل ا ْأل ْرض اليت أخذ مْنـها .فطرد
ا ْألبد .فأ ْخرجه الر ُّ
ا ْإلنْسان ،وأقام ش ْرقي جنة ع ْدن الْكروبيم ،وهليب سْيف متـقلّب حلراسة طريق
شجرة ا ْحلياة»(.)1
 برج اببل« :وكانت ْاأل ْرض كلُّها لسا ًان واح ًدا ولغةً واحد ًة .وحدث يفْارحتاهل ْم ش ْرقًا أنـه ْم وجدوا بـ ْقعةً يف أ ْرض شْنـعار وسكنوا هناك .وقال بـ ْعضه ْم
احلجر ،وكان هلم
صنع لْبـنًا ون ْشويه شيًّا .فكان هلم اللّ ْنب مكان ْ
لبـ ْعض :هلم ن ْ
( )1سفر التكوين ،الفصل  ،9اآلايت .21-1
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احلمر مكان الطّني .وقالوا :هلم نـ ْنب ألنْـفسنا مدينةً وبـ ْر ًجا رأْسه ابلسماء.
ْ
ب ليـْنظر
امسًا لئال نـتـبدد على و ْجه ك ّل ْاأل ْرض .فـنـزل الر ُّ
صنع ألنْـفسنا ْ
ون ْ
ب واح ٌد
الْمدينة والْبـ ْرج اللذيْن كان بـنو آدم يـْبـنونـهما .وقال الر ُّ
ب :هوذا ش ْع ٌ
ولسا ٌن واح ٌد اجميعه ْم ،وهذا ابْتداؤه ْم ابلْعمل .و ْاآلن ال يْتنع علْيه ْم ك ُّل ما
يـْنـوون أ ْن يـ ْعملوه .هلم نـْنزْل ونـبـ ْلب ْل هناك لسانـه ْم حت ال ي ْسمع بـ ْعضه ْم لسان
ب م ْن هناك على و ْجه ك ّل ْاأل ْرض ،فك ُّفوا ع ْن بـْنـيان
بـ ْعض .فـبددهم الر ُّ
امسها اببل؛ ألن الرب هناك بـ ْلبل لسان ك ّل ْاأل ْرض .وم ْن
الْمدينة ،لذلك دعي ْ
ب على و ْجه ك ّل ْاأل ْرض»(.)1
هناك بددهم الر ُّ

ت دينة ابْـنة لْيـئة اليت ولدتْـها ليـ ْعقوب لتـْنظر بـنات
 دينة وشكيم« :وخرج ْضطجع معها
ي رئيس ا ْأل ْرض ،وأخذها وا ْ
ا ْأل ْرض ،فـرآها شكيم ابْن قمور ا ْحل ّو ّ
ت نـ ْفسه بدينة ابْـنة يـ ْعقوب ،وأحب الْفتاة والطف الْفتاة .فكلم
وأذهلا .وتـعلق ْ
شكيم قمور أابه قائ ًال :خ ْذ يل هذه الصبية زْوجةً .ومسع يـ ْعقوب أنه جنس دينة
ابْـنـته .وأما بـنوه فكانوا مع مواشيه يف ا ْحل ْقل ،فسكت يـ ْعقوب حت جاءوا.
فخرج قمور أبو شكيم نىل يـ ْعقوب ليـتكلم معه .وأتى بـنو يـ ْعقوب من ا ْحل ْقل
حني مسعوا .وغضب ا ّلرجال وا ْغتاظوا جدًّا ألنه صنع قـباحةً يف ن ْسرائيل
صنع .وتكلم قمور معهم قائ ًال :شكيم ابْين
مبضاجعة ابْـنة يـ ْعقوب ،وهكذا ال ي ْ
ت نـ ْفسه اببْـنتك ْم .أ ْعطوه نايها زْوجةً وصاهروان .تـ ْعطونـنا بـناتك ْم،
ق ْد تـعلق ْ
وأتْخذون لك ْم بـناتنا .وت ْسكنون معنا ،وتكون ا ْأل ْرض قدامكم .ا ْسكنوا واجتروا
فيها ومتلكوا هبا .مث قال شكيم ألبيها وإل ْخوهتا :دعوين أج ْد ن ْعمةً يف أ ْعينك ْم.
فالذي تـقولون يل أ ْعطي .كثّروا علي جدًّا م ْهًرا وعطيةً ،فأ ْعطي كما تـقولون يل.
( )1سفر التكوين ،الفصل  ،11اآلايت .3-1
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وأ ْعطوين الْفتاة زْوجةً .فأجاب بـنو يـ ْعقوب شكيم وحـمور أابه ،بـم ْكر،
وتكلموا؛ ألنه كان ق ْد نـجس دينة أ ْختـه ْم ،فـقالوا لـهما :ال ن ْستطيع أ ْن نـ ْفعل
هذا ا ْأل ْمر ،أ ْن نـ ْعطي أ ْختـنا لرجل أ ْغلف؛ ألنه ع ـ ٌار لنا .غْيـر أنـنا بـهذا نواتيك ْم،
ن ْن ص ْرت ـ ْم مثْـلنا ،بـخْتنك ْم كل ذك ـر .نـ ْعطيك ْم بـناتنا ،وأنْخـذ لنا بـناتك ْم ،ون ْسكن
معك ْم ،ونصيـر ش ْعبًا واح ًدا .ون ْن لـ ْم ت ْسمعوا لنا ،أ ْن تـ ْختتنوا ،أنْخذ ابْـنـتـنا،
ونـ ْمضي .فحسن كالمه ْم ،فـي عْيـنـ ْي حـمور ،وفـي عْيـنـ ْي شكيم بْن حـمور .ولـ ْم
يـتأخر الْغالم أ ْن يـ ْفعل ا ْأل ْمر؛ ألنه كان م ْسر ًورا اببْـنة يـ ْعقوب .وكان أ ْكرم جـميع
بـْيت أبيه .فأتى حـمـ ـور وشـكيـم ابْـنه ،نلـى بـاب مدينتهما ،وكلما أ ْهل مدينتهما
قائل ْني :هؤالء الْق ْوم مسالمون لنا .فـ ْلي ْسكنوا يف ا ْأل ْرض ،ويـتجروا فيها .وهوذا
ا ْأل ْرض واسعة الطرفـ ْني أمامه ْم .أنْخذ لنا بـناتـه ْم زْوجات ،ونـ ْعطيه ْم بـناتنا .غْيـر
أنه بـهذا فـق ْط يواتينا الْق ْوم ،على السكن معنا؛ لنصري ش ْعبًا واح ًدا :بـخْتننا كل
ذكر ،كما ه ْم مـ ْختونون .أال تكون مواشيه ْم ،وم ْقتـناه ْم ،وك ُّل بـهائمه ْم لنا؟
نواتيه ْم فـق ْط ،فـي ْسكنون معنا .فسمع لـحمور وشكيم ابْنه جـميع الْـخارجني،
م ْن ابب الْمدينة ،وا ْختتـن ك ُّل ذكر .ك ُّل الْـخارجني م ْن ابب الْمدينة .فحدث
فـي الْيـ ْوم الثالث ،ن ْذ كانوا متـو ّجعيـن ،أن ابْـنـ ْي يـ ْعقوب ،شـ ْمعون والوي ،أخو ْي
دينة ،أخذا ك ُّل واحد سْيـفه ،وأتـيا على الْمدينة أب ْمن ،وقـتال كل ذكر .وقـتال
حـمور وشكيم ابْـنه ،بـح ّد السْيف ،وأخذا دينة ،م ْن بـْيت شكيم ،وخرجا .ةـم
أتى بـنو يـ ْعقوب على الْقْتـلى ،ونـهبوا الْمدينة ،ألنـه ْم نـجسوا أ ْختـه ْم .غنمه ْم،
وبـقره ْم ،وحـميـره ْم ،وك ُّل ما فـي الْمدينة ،وما فـي الْـح ْقل ،أخذوه .وسبـ ْوا،
ونـهبوا كل ةـ ْروتـه ْم ،وكل أطْفالـه ْم ،ونساءه ْم ،وكل ما فـي الْبـيوت .فـقال
يـ ْعقوب لش ْمعون والوي :كد ْرمتاين بت ْكريهكما نايي عْند سكان ا ْأل ْرض
ضربونين ،فأبيد أان
يل .فـي ْجتمعون علي وي ْ
الْكْنـعانيّني والْفرزيّني ،وأان نـفٌر قل ٌ
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وبـْييت .فـقاال :أنظري زانية يـ ْفعل أب ْختنا؟»(.)1

احا وشد على أاتنه وانْطلق مع رؤساء موآب.
 أاتن بلعام« :فـقام بـ ْلعام صب ًب يف الطريق ليـقاومه وهو
فحمي غضب هللا ألنه مْنطل ٌق ،ووقف مالك الر ّ
ب واق ًفا يف الطريق
ب على أاتنه وغالماه معه .فأبْصرت ا ْألاتن مالك الر ّ
راك ٌ
ت يف ا ْحل ْقل .فضرب
وسْيـفه م ْسل ٌ
ول يف يده ،فمالت ا ْألاتن عن الطريق ومش ْ
ب يف خْندق ل ْلكروم ،له
بـ ْلعام ا ْألاتن ليـردها نىل الطريق .مث وقف مالك الر ّ
ب زقمت
ط م ْن هنا وحائ ٌ
حائ ٌ
ط م ْن هناك .فـلما أبْصرت ا ْألاتن مالك الر ّ
ب
ت ر ْجل بـ ْلعام اب ْحلائط ،فضربـها أيْ ً
ا ْحلائط ،وضغط ْ
ضا .مث ا ْجتاز مالك الر ّ
يل للنُّكوب يينًا أ ْو مش ًاال .فـلما
أيْ ً
ضا ووقف يف مكان ضيّق حْيث لْيس سب ٌ
ت ْحتت بـ ْلعام .فحمي غضب بـ ْلعام وضرب
ب ،ربض ْ
أبْصرت ا ْألاتن مالك الر ّ
ت لبـ ْلعام :ماذا صنـ ْعت بك حت
ا ْألاتن ابلْقضيب .فـفتح الر ُّ
ب فم ا ْألاتن ،فـقال ْ
ضربْـتين ا ْآلن ةالث دفـعات؟ فـقال بـ ْلعام ل ْألاتن :ألنك ا ْزدريْت يب .ل ْو كان يف
ف لكْنت ا ْآلن ق ْد قـتـ ْلتك .فـقالت ا ْألاتن لبـ ْلعام :أل ْست أان أاتنك اليت
يدي سْي ٌ
ركْبت علْيـها مْنذ وجودك نىل هذا الْيـ ْوم؟ ه ْل تـعو ْدت أ ْن أفْـعل بك هكذا؟
ب واق ًفا يف الطريق
فـقال :ال .مث كشف الر ُّ
ب ع ْن عْيـ ْين بـ ْلعام ،فأبْصر مالك الر ّ
ب :لماذا
وسْيـفه م ْسل ٌ
ول يف يده ،فخر ساج ًدا على و ْجهه .فـقال له مالك الر ّ
ضربْت أاتنك ا ْآلن ةالث دفـعات؟ هأنذا ق ْد خر ْجت ل ْلمقاومة ألن الطريق
ت م ْن قدامي ا ْآلن ةالث دفـعات .ول ْو ملْ مت ْل
وْرطةٌ أمامي ،فأبْصرتْين ا ْألاتن ومال ْ
ب:
م ْن قدامي لكْنت ا ْآلن ق ْد قـتـ ْلتك وا ْستـْبـقْيـتـها .فـقال بـ ْلعام لمالك الر ّ
ف ت ْلقائي يف الطريق .وا ْآلن ن ْن قـبح يف عْيـنـْيك
أ ْخطأْت .ن ّين ملْ أ ْعل ْم أنك واق ٌ
( )1سفر التكوين ،الفصل  ،91اآلايت .91-1
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ب مع ا ّلرجال ،ونّا تـتكلم ابلْكالم
فإ ّين أ ْرجع .فـقال مالك الر ّ
ب لبـ ْلعام :ا ْذه ْ
الذي أكلّمك به فـق ْط .فانْطلق بـ ْلعام مع رؤساء ابالق»(.)1

 خملوع النعل« :نذا سكن ن ْخوةٌ م ًعا ومات واح ٌد مْنـه ْم ولْيس له ابْ ٌن ،فاليب .أخو زْوجها ي ْدخل علْيـها ويـتخذها
تصر ا ْمرأة الْمْيت نىل خارج لرجل أ ْجن ّ
لنـ ْفسه زْوجةً ،ويـقوم هلا بواجب أخي الزْوج .والْب ْكر الذي تلده يـقوم اب ْسم أخيه
الْمْيت ،لئال يْحى ا ْمسه م ْن ن ْسرائيل .ون ْن ملْ يـ ْرض الرجل أ ْن أيْخذ ا ْمرأة أخيه،
صعد ا ْمرأة أخيه نىل الْباب نىل الشُّيوخ وتـقول :ق ْد أَب أخو زْوجي أ ْن يقيم
تْ
ألخيه ا ْمسًا يف ن ْسرائيل .ملْ يشأْ أ ْن يـقوم يل بواجب أخي الزْوج .فـي ْدعوه شيوخ
مدينته ويـتكلمون معه .فإ ْن أصر وقال :ال أ ْرضى أ ْن أختذها .تـتـقدم ا ْمرأة أخيه
نلْيه أمام أ ْعني الشُّيوخ ،وختْلع نـ ْعله م ْن ر ْجله ،وتـْبصق يف و ْجهه ،وتصّرح
وتـقول :هكذا يـ ْفعل ابلرجل الذي ال يـْبين بـْيت أخيه .فـي ْدعى ا ْمسه يف ن ْسرائيل
بـْيت خمْلوع النـ ْعل»(.)2
 بطولة مشجر« :وكان بـ ْعده مشْجر بْن عناة ،فضرب من الْفل ْسطينيّني ستضا خلص ن ْسرائيل»(.)9
مئة رجل مبْنساس الْبـقر .وهو أيْ ً

 مششون ودليلة« :ونـزل مشْشون نىل متْـنة ،ورأى ْامرأ ًة يف متْـنة م ْن بـناتالْفل ْسطينيّني .فصعد وأ ْخبـر أابه وأمه وقال :ق ْد رأيْت ْامرأ ًة يف متْنة م ْن بـنات
الْفل ْسطينيّني ،ف ْاآلن خذاها يل ْامرأ ًة .فـقال له أبوه وأ ُّمه :ألْيس يف بـنات ن ْخوتك
ب لتأْخذ ْامرأةً من الْفل ْسطينيّني الْغ ْلف؟
ويف ك ّل ش ْعيب ْامرأةٌ حت أنك ذاه ٌ
( )1سفر العدد ،الفصل  ،22اآلايت .99-21
( )2سفر التثنية ،الفصل  ،29اآلايت .14-9
( )9سفر القضاة ،الفصل  ،9اآلية .91
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ت يف عْيـين .وملْ يـ ْعل ْم أبوه وأ ُّمه أن
فـقال مشْشون ألبيه :نايها خ ْذ يل ألنـها حسن ْ
ب ،ألنه كان يطْلب علةً على الْفل ْسطينيّني .وفـي ذلك الْوقْت
ذلك من الر ّ
كان الْفل ْسطينيُّون متسلّطني على ن ْسرائيل .فـنـزل مشْشون وأبوه وأ ُّمه نىل متْنة،
ب ،فشقه
وأتـ ْوا نىل كروم متْنة .ونذا بشْبل أسد يـزْجمر للقائه .فحل علْيه روح الر ّ
ااج ْدي ،ولْيس يف يده ش ْيءٌ .وملْ خيْ ْرب أابه وأمه مبا فـعل .فـنـزل وكلم الْم ْرأة
كش ّق ْ
ت يف عْيـ ْين مشْشون .ولما رجع بـ ْعد أايم لك ْي أيْخذها ،مال لك ْي يـرى
فحسن ْ
رمة ْاألسد ،ونذا دبْـٌر من الن ْحل يف ج ْو ْاألسد مع عسل .فا ْشتار مْنه على
كفْيه ،وكان يْشي وأيْكل ،وذهب نىل أبيه وأ ّمه وأ ْعطامها فأكال ،وملْ خيْ ْربمها أنه
م ْن ج ْو ْاألسد ا ْشتار الْعسل .ونـزل أبوه نىل الْم ْرأة ،فـعمل هناك مشْشون
وليمةً ،ألنه هكذا كان يـ ْفعل الْفْتـيان .فـلما رأوه ،أ ْحضروا ةالةيـن ،من
صحاب ،فكانوا معه .فـقال هل ْم مشْشون :ألحاجيـنك ْم أ ْحجيةً ،فإذا حل ْلتموها
ْاأل ْ
يصا وةالةني حلة ةياب.
يل يف سْبـعة أايم الْوليمة وأصْبـتموها ،أ ْعطيك ْم ةالةني قم ً
يصا وةالةني حلة ةياب.
ون ْن ملْ تـ ْقدروا أ ْن تـحلُّوها لـي ،تـ ْعطوين أنْـت ْم ةالةني قم ً
فـقالوا له :حاج أ ْحجيـتك فـن ْسمعها .فـقال هل ْم :من ْاآلكل خرج أ ْك ٌل ،ومن
ت حالوةٌ .فـل ْم ي ْستطيعوا أ ْن حيلُّوا األ ْحجية يف ةالةة أايم .وكان يف
ْ
ااجايف خرج ْ
الْيـ ْوم السابع أنـه ْم قالوا ال ْمرأة مشْشون :متلقي رجلك لك ْي يظْهر لنا األ ْحجية،
لئال ْحنرقك وبـْيت أبيك بنار .ألت ْسلبوان دع ْومتوان أ ْم ال؟ فـبكت ْامرأة مشْشون
ت :نّا كرْهتين وال حتبُّين .ق ْد حاجْيت بين ش ْعيب أ ْحجيةً ونايي لـ ْم
لديْه وقال ْ
ت لديْه
ختْ ْرب .فـقال هلا :هوذا أيب وأ ّمي ملْ أ ْخ ْربمها ،فـه ْل نايك أ ْخرب؟ .فـبك ْ
ت هلم الْوليمة .وكان يف الْيـ ْوم السابع أنه أ ْخبـرها
السْبـعة ْاألايم اليت فيها كان ْ
ألنـها ضايـقْته ،فأظْهرت األ ْحجية لبين ش ْعبها .فـقال له رجال الْمدينة يف الْيـ ْوم
ي ش ْيء أ ْحلى من الْعسل ،وما أ ْجفى من
السابع قـْبل غروب الش ْمس :أ ُّ
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ْاألسد؟ فـقال هل ْم :ل ْو ل ْـم ْحترةوا على ع ْجليت ،لما وج ْد ْمت أ ْحجييت .وحل علْيه
ب فـنـزل نىل أ ْشقلون وقـتل مْنـه ْم ةالةني رج ًال ،وأخذ سلبـه ْم وأ ْعطى
روح الر ّ
احللل لمظْهري األ ْحجية .وقمي غضبه وصعد نىل بـْيت أبيه .فصارت ْامرأة
ْ
احلْنطة ،أن
مشْشون لصاحبه الذي كان يصاحبه .وكان بـ ْعد مدة يف أايم حصاد ْ
مشْشون افْـتـقد ْامرأته جب ْدي م ْعًزى .وقال :أ ْدخل نىل ْامرأيت نىل ح ْجرهتا .ولكن
أابها ملْ يد ْعه أ ْن ي ْدخل .وقال أبوها :ن ّين قـ ْلت ننك ق ْد كرْهتـها فأ ْعطْيـتـها
ضا عْنـها .فـقال
ت أ ْختـها الصغرية أ ْحسن مْنـها؟ فـ ْلتك ْن لك عو ً
لصاحبك .ألْيس ْ
هل ْم مشْشون :ن ّين بريءٌ ْاآلن من الْفل ْسطينيّني نذا عم ْلت هب ْم شًّرا .وذهب
مشْشون وأ ْمسك ةالث مئة ابْن آوى ،وأخذ مشاعل وجعل ذنـبًا نىل ذنب،
ضرم الْمشاعل ان ًرا وأطْلقها بـ ْني
ووضع م ْشع ًال بـ ْني ك ّل ذنـبـ ْني يف الْوسط ،مث أ ْ
زروع الْفل ْسطينيّني ،فأ ْحرق ْاأل ْكداس والزْرع وكروم الزيْـتون .فـقال الْفل ْسطينيُّون:
ين ،ألنه أخذ ْامرأته وأ ْعطاها لصاحبه.
م ْن فـعل هذا؟ فـقالوا :مشْشون ص ْهر التّ ْم ّ
فصعد الْفل ْسطينيُّون وأ ْحرقوها وأابها ابلنار .فـقال هل ْم مشْشون :ول ْو فـع ْلت ْم هذا
يما .مث نـزل
فإ ّين أنْـتقم مْنك ْم ،وبـ ْعد أك ُّ
ف .وضربـه ْم ساقًا على فخذ ض ْرًاب عظ ً
وأقام يف ش ّق ص ْخرة عيطم .وصعد الْفل ْسطينيُّون ونـزلوا يف يـهوذا وتـفرقوا يف
حلْي .فـقال رجال يـهوذا :لماذا صع ْد ْمت علْيـنا؟ فـقالوا :صع ْدان لك ْي نوةق مشْشون
لنـ ْفعل به كما فـعل بنا .فـنـزل ةالةة آال رجل م ْن يـهوذا نىل ش ّق ص ْخرة
عيطم ،وقالوا لش ْمشون :أما عل ْمت أن الْفل ْسطينيّني متسلّطون علْيـنا؟ فماذا
فـع ْلت بنا؟ فـقال هل ْم :كما فـعلوا يب هكذا فـع ْلت هب ْم .فـقالوا له :نـزلْنا لك ْي
احلفوا يل أنك ْم أنْـت ْم
نوةقك ونسلّمك نىل يد الْفل ْسطينيّني .فـقال هل ْم مشْشونْ :
ال تـقعون علي .فكلموه قائلني :كال .ولكنـنا نوةقك ونسلّمك نىل يده ْم ،وقـْت ًال
صعدوه من الص ْخرة .ولما جاء نىل حلْي،
ال نـ ْقتـلك .فأ ْوةـقوه حبْبـل ْني جديديْن وأ ْ
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احلْبالن اللذان على
ب ،فكان ْ
صاح الْفل ْسطينيُّون للقائه .فحل علْيه روح الر ّ
ذراعْيه ككتان أ ْحرق ابلنار ،ف ْاحنل الْواثق ع ْن يديْه .ووجد حلْي قمار طرًّاي،
فمد يده وأخذه وضرب به ألْف رجل .فـقال مشْشون :بل ْحي قمار كومةً
كومتـ ْني .بل ْحي حـمار قـتـ ْلت ألْف رجل .ولما فـرغ مـن الْكالم رمى الل ْحي م ْـن
يده ،ودعا ذلك الْمكان" :رمت حلْي" .مث عطش جدًّا فدعا الرب وقال :ننك
اخلالص الْعظيم ،و ْاآلن أموت من الْعطش وأ ْسقط
ق ْد جع ْلت بيد عْبدك هذا ْ
ت
بيد الْغ ْلف .فشق هللا الْكفة اليت يف حلْي ،فخرج مْنـها ماءٌ ،فشرب ورجع ْ
امسه" :ع ْني ه ُّقوري" اليت يف حلْي نىل هذا الْيـ ْوم.
روحه فانْـتـعش .لذلك دعا ْ
وقضى إل ْسرائيل يف أايم الْفل ْسطينيّني ع ْشرين سنةً .مث ذهب مشْشون نىل غزة،
ورأى هناك ْامرأ ًة زانيةً فدخل نلْيـها .فقيل ل ْلغّزيّني :ق ْد أتى مشْشون نىل هنا.
فأحاطوا به وكمنوا له اللْيل كله عْند ابب الْمدينة .فـهدأوا اللْيل كله قائلني:
صف
عْند ض ْوء الصباح نـ ْقتـله .ف ْ
صف اللْيل ،مث قام يف ن ْ
اضطجع مشْشون نىل ن ْ
صراع ْي ابب الْمدينة والْقائمتـ ْني وقـلعهما مع الْعارضة ،ووضعها
اللْيل وأخذ م ْ
ااجبل الذي مقابل حْبـرون .وكان بـ ْعد ذلك أنه
على كتفْيه وصعد هبا نىل رأْس ْ
امسها دليلة .فصعد نلْيـها أقْطاب الْفل ْسطينيّني وقالوا
أحب ْامرأةً يف وادي سورق ْ
هلا :متلقيه وانْظري مباذا قـوته الْعظيمة ،ومباذا نـتمكن مْنه لك ْي نوةقه إل ْذالله،
ت دليلة لش ْمشون :أ ْخ ْربين مباذا
فـنـ ْعطيك ك ُّل واحد ألْ ًفا ومئة شاقل فضة .فـقال ْ
قـوتك الْعظيمة؟ ومباذا توةق إل ْذاللك؟ فـقال هلا مشْشون :نذا أ ْوةـقوين بسْبـعة
صعد هلا أقْطاب
أ ْواتر طرية ملْ جتف ،أ ْ
ضعف وأصري كواحد من الناس .فأ ْ
ث عْندها يف
الْفل ْسطينيّني سْبـعة أ ْواتر طرية ملْ جتف ،فأ ْوةـقْته هبا ،والْكمني الب ٌ
ت له :الْفل ْسطينيُّون علْيك اي مشْشون .فـقطع ْاأل ْواتر كما يـ ْقطع
ْ
احل ْجرة .فـقال ْ
ت دليلة لش ْمشون :ها ق ْد
فتيل الْمشاقة نذا شم النار ،وملْ تـ ْعل ْم قـوته .فـقال ْ
112

ختـ ْلتين وكل ْمتين ابلْكذب ،فأ ْخ ْربين ْاآلن مباذا توةق؟ فـقال هلا :نذا أ ْوةـقوين حببال
ت دليلة حب ًاال
جديدة ملْ ت ْستـ ْعم ْل ،أ ْ
ضعف وأصري كواحد من الناس .فأخذ ْ
ث
ت له :الْفل ْسطينيُّون علْيك اي مشْشون ،والْكمني الب ٌ
جديد ًة وأ ْوةـقْته هبا ،وقال ْ
ت دليلة لش ْمشون :حت ْاآلن
يف ْ
احل ْجرة .فـقطعها ع ْن ذراعْيه كخْيط .فـقال ْ
ختـ ْلتين وكل ْمتين ابلْكذب ،فأ ْخ ْربين مباذا توةق؟ .فـقال هلا :نذا ضف ْرت سْبع
ت له :الْفل ْسطينيُّون علْيك،
خصل رأْسي مع السدى .فمكنـْتـها ابلْوتد .وقال ْ
ت له :كْيف تـقول
اي مشْشون .فانْـتـبه م ْن نـ ْومه وقـلع وتد النسيج والسدى .فـقال ْ
أحبُّك ،وقـ ْلبك لْيس معي؟ هوذا ةالث مرات ق ْد ختـ ْلتين ولـ ْم ختْ ْربين مباذا قـوتك
ت نـ ْفسه نىل
ت علْيه ،ضاق ْ
ت تضايقه بكالمها كل يـ ْوم وأحل ْ
الْعظيمة .ولما كان ْ
الْم ْوت ،فكشف هلا كل قـ ْلبه ،وقال هلا :ملْ يـ ْعل موسى رأْسي أل ّين نذير هللا م ْن
ت
بطْن أ ّمي ،فإ ْن حل ْقت تـفارقين قـويت وأ ْ
ضعف وأصري كأحد الناس .ولما رأ ْ
ت أقْطاب الْفل ْسطينيّني وقالت:
ت فدع ْ
دليلة أنه ق ْد أ ْخبـرها بك ّل ما بق ْلبه ،أ ْرسل ْ
اصعدوا هذه الْمرة فإنه ق ْد كشف يل كل قـ ْلبه .فصعد نلْيـها أقْطاب
ْ
ت
ت رج ًال وحلق ْ
صعدوا الْفضة بيده ْم .وأانمْته على رْكبـتـْيـها ودع ْ
الْفل ْسطينيّني وأ ْ
ت إب ْذالله ،وفارقـْته قـوته .وقالت :الْفل ْسطينيُّون علْيك
سْبع خصل رأْسه ،وابْـتدأ ْ
اي مشْشون .فانْـتـبه م ْن نـ ْومه وقال :أ ْخرج حسب ك ّل مرة وأنْـتفض .وملْ يـ ْعل ْم أن
الرب ق ْد فارقه .فأخذه الْفل ْسطينيُّون وقـلعوا عْيـنـْيه ،ونـزلوا به نىل غزة وأ ْوةـقوه
الس ْجن .وابْـتدأ ش ْعر رأْسه يـْنـبت بـ ْعد أ ْن
بسالسل حناس .وكان يطْحن يف بـْيت ّ
اجتمعوا لي ْذحبوا ذبيحةً عظيمةً لداجون نهله ْم
حلق .وأما أقْطاب الْفل ْسطينيّني ف ْ
ويـ ْفرحوا ،وقالوا :ق ْد دفع نلـهنا ليدان مشْشون عدوان .ولما رآه الش ْعب جمدوا
نهله ْم ،ألنـه ْم قالوا :ق ْد دفع نهلنا ليدان عدوان الذي خرب أ ْرضنا وكثـر قـْتالان.
ت قـلوبـه ْم أنـه ْم قالواْ :ادعوا مشْشون ليـ ْلعب لنا .فدع ْوا مشْشون م ْن
وكان لما طاب ْ
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الس ْجن ،فـلعب أمامه ْم .وأ ْوقـفوه بـ ْني ْاأل ْعمدة .فـقال مشْشون ل ْلغالم
بـْيت ّ
الْماسك بيده :د ْعين ألْمس ْاأل ْعمدة اليت الْبـْيت قائ ٌم علْيـها أل ْستند علْيـها.
وكان الْبـْيت ممْلوءًا رج ًاال ونساءً ،وكان هناك لميع أقْطاب الْفل ْسطينيّني ،وعلى
السطْح ْحنو ةالةة آال رجل و ْامرأة يـْنظرون ل ْعب مشْشون .فدعا مشْشون الرب
وقال :اي سيّدي ،الرب ،اذْك ْرين وش ّد ْدين اي هللا هذه الْمرة فـق ْط ،فأنْـتقم نـ ْقمةً
واحد ًة ع ْن عْيـين من الْفل ْسطينيّني .وقـبض مشْشون على الْعموديْن الْمتـو ّسط ْني
استـند علْيهما الْواحد بيمينه و ْاآلخر بيساره.
اللذيْن كان الْبـْيت قائ ًما علْيهما ،و ْ
ت نـ ْفسي مع الْفل ْسطينيّني .وانْـحىن بقوة ،فسقط الْبـْيت،
وقال مشْشون :لتم ْ
على ْاألقْطاب ،وعلى ك ّل الش ْعب الذي فيه ،فكان الْم ْوتى  -الذين أماتـه ْم يف
م ْوته  -أ ْكثـر من الذين أماتـه ْم ،فـي حياته .فـنـزل ن ْخوته ،وك ُّل بـْيت أبيه،
وحـملوه ،وصعدوا به ،ودفـنوه بـ ْني ص ْرعة وأ ْشتأول ،يف قـ ْرب منوح أبيه .وهو قضى
إل ْسرائيل ع ْشرين سنةً»(.)1
 ابنا صموئيل« :وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضا ًة إل ْسرائيل .وكانا ْسم ابْنه الْب ْكر يوئيل ،وا ْسم اثنيه أبيا .كاان قاضيـ ْني يف بْئر سْبع .ولـ ْم ي ْسلك
ابْـناه يف طريقه ،ب ْل ماال وراء الْم ْكسب ،وأخذا ر ْشوًة وعوجا الْقضاء .فا ْجتمع
ك ُّل شيوخ ن ْسرائيل وجاءوا نىل صموئيل نىل الرامة ،وقالوا له :هوذا أنْت ق ْد
ش ْخت ،وابْـناك ملْ يسريا يف طريقك .فا ْآلن ا ْجع ْل لنا مل ًكا يـ ْقضي لنا كسائر
الشُّعوب .فساء ا ْأل ْمر يف عْيـ ْين صموئيل ن ْذ قالوا :أ ْعطنا مل ًكا يـ ْقضي لنا.
ب لصموئيل :ا ْمس ْع لص ْوت الش ْعب يف ك ّل
ب .فـقال الر ُّ
وصلى صموئيل نىل الر ّ
ما يـقولون لك ،ألنـه ْم ملْ يـ ْرفضوك أنْت ب ْل نايي رفضوا حت ال أ ْملك علْيه ْم.
( )1سفر القضاة ،من الفصل  ،11اآلية  ،1نىل الفصل  ،16اآلية .91
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صر نىل هذا الْيـ ْوم
صع ْدتـه ْم م ْن م ْ
حسب ك ّل أ ْعماهلم اليت عملوا م ْن يـ ْوم أ ْ
ضا .فا ْآلن ا ْمس ْع لص ْوهت ْم.
وتـركوين وعبدوا آهلةً أ ْخرى ،هكذا ه ْم عاملون بك أيْ ً
ولك ْن أ ْشهدن علْيه ْم وأ ْخ ْربه ْم بقضاء الْملك الذي يْلك علْيه ْم .فكلم صموئيل
ب ،وقال :هذا يكون قضاء
الش ْعب الذين طلبوا مْنه مل ًكا جبميع كالم الر ّ
الْملك الذي يْلك علْيك ْم :أيْخذ بنيك ْم و ْجيعله ْم لنـ ْفسه ،لمراكبه وفـ ْرسانه،
فـيـ ْركضون أمام مراكبه .و ْجيعل لنـ ْفسه رؤساء ألو ورؤساء مخاسني ،فـي ْحرةون
حراةـته و ْحيصدون حصاده ،ويـ ْعملون عدة ح ْربه وأدوات مراكبه .وأيْخذ بـناتك ْم
عطارات وطباخات وخبازات .وأيْخذ حقولك ْم وكرومك ْم وزيْـتونك ْم ،أ ْجودها
صيانه وعبيده .وأيْخذ
ويـ ْعطيها لعبيده .ويـع ّشر زروعك ْم وكرومك ْم ،ويـ ْعطي خل ْ
عبيدك ْم وجواريك ْم وشبانكم ا ْحلسان وقمريك ْم وي ْستـ ْعمله ْم لش ْغله .ويـع ّشر غنمك ْم
صرخون يف ذلك الْيـ ْوم م ْن و ْجه ملككم الذي
وأنْـت ْم تكونون له عب ً
يدا .فـت ْ
ب يف ذلك الْيـ ْوم .فأَب الش ْعب أ ْن
ا ْختـ ْرمتوه ألنْـفسك ْم ،فال ي ْستجيب لكم الر ُّ
ضا
ي ْسمعوا لص ْوت صموئيل ،وقالوا :ال ب ْل يكون علْيـنا مل ٌ
ك ،فـنكون ْحنن أيْ ً
مثْل سائر الشُّعوب ،ويـ ْقضي لنا ملكنا وخيْرج أمامنا وحيارب حروبـنا .فسمع
ب لصموئيل :ا ْمس ْع
ب .فـقال الر ُّ
صموئيل كل كالم الش ْعب وتكلم به يف أذين الر ّ
ك علْيه ْم مل ًكا .فـقال صموئيل لرجال ن ْسرائيل :ا ْذهبوا ك ُّل واحد
لص ْوهت ْم وملّ ْ
نىل مدينته»(.)1
 مهر ميكال« :وقال شاول لداود :هوذا ابْـنيت الْكبرية مْيـرب أ ْعطيك نايهاب .فإن شاول قال :ال تك ْن يدي
ْامرأ ًة .نّا ك ْن يل ذا أبْس وحار ْ
ب حروب الر ّ
علْيه ،ب ْل لتك ْن علْيه يد الْفل ْسطينيّني .فـقال داود لشاول :م ْن أان ،وما هي
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حيايت وعشرية أيب يف ن ْسرائيل حت أكون ص ْهر الْملك؟ .وكان يف وقْت ن ْعطاء
ويل ْامرأةً .وميكال ابْـنة
مْيـرب ابْـنة شاول لداود أنـها أ ْعطي ْ
ت لع ْدريئيل الْمح ّ
ت داود ،فأ ْخبـروا شاول ،فحسن ْاأل ْمر يف عْيـنـْيه .وقال شاول:
شاول أحب ْ
أ ْعطيه نايها فـتكون له شرًكا وتكون يد الْفل ْسطينيّني علْيه .وقال شاول لداود
اثنيةً :تصاهرين الْيـ ْوم .وأمر شاول عبيده :تكلموا مع داود سًّرا قائلني :هوذا ق ْد
سر بك الْملك ،ولميع عبيده ق ْد أحبُّوك .ف ْاآلن صاهر الْملك .فـتكلم عبيد
ين داود هبذا الْكالم .فـقال داود :ه ْل هو م ْستخف يف أ ْعينك ْم
شاول يف أذ ْ
ني وحقريٌ؟ فأ ْخبـر شاول عبيده قائلني :مبثْل هذا
مصاهرة الْملك وأان رج ٌل م ْسك ٌ
ت مسرة الْملك
الْكالم تكلم داود .فـقال شاول :هكذا تـقولون لداود :لْيس ْ
ابلْم ْهر ،ب ْل مبئة غ ْلفة من الْفل ْسطينيّني لالنْتقام م ْن أ ْعداء الْملك .وكان شاول
يـتـفكر أ ْن يوقع داود بيد الْفل ْسطينيّني .فأ ْخبـر عبيده داود هبذا الْكالم ،فحسن
الْكالم يف عْيـ ْين داود أ ْن يصاهر الْملك .وملْ ت ْكمل ْاألايم حت قام داود وذهب
هو ورجاله وقـتل من الْفل ْسطينيّني مئـ ْيت رجل ،وأتى داود بغلفه ْم فأ ْكملوها
ل ْلملك لمصاهرة الْملك .فأ ْعطاه شاول ميكال ابْـنـته ْامرأةً .فـرأى شاول وعلم
ت حتبُّه .وعاد شاول خيا داود
أن الرب مع داود .وميكال ابْـنة شاول كان ْ
بـ ْعد ،وصار شاول عد ًّوا لداود كل ْاألايم»(.)1

تعري شاول« :فـقال شاول لميكال :لماذا خد ْعتين ،فأطْل ْقت عد ّوي حت
 ّت ميكال لشاول :هو قال يل :أطْلقيين ،لماذا أقْـتـلك؟ فـهرب داود
جنا ،فـقال ْ
وجنا وجاء نىل صموئيل يف الرامة وأ ْخبـره بك ّل ما عمل به شاول .وذهب هو
وصموئيل وأقاما يف انيوت .فأ ْخرب شاول وقيل له :هوذا داود يف انيوت يف
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الرامة .فأ ْرسل شاول رس ًال أل ْخذ داود .ولما رأ ْوا لماعة ا ْألنْبياء يـتـنـبأون،
ضا.
يسا علْيه ْم ،كان روح هللا على رسل شاول فـتـنـبأوا ه ْم أيْ ً
وصموئيل واق ًفا رئ ً
ضا .مث عاد شاول فأ ْرسل
وأ ْخبـروا شاول ،فأ ْرسل رس ًال آخرين ،فـتـنـبأوا ه ْم أيْ ً
ضا نىل الرامة وجاء نىل الْبْئر الْعظيمة
ضا .فذهب هو أيْ ً
رس ًال اثلثةً ،فـتـنـبأوا ه ْم أيْ ً
اليت عْند سيخو وسأل وقال :أيْن صموئيل وداود؟ فقيل :ها مها يف انيوت يف
ضا روح هللا ،فكان
الرامة .فذهب نىل هناك نىل انيوت يف الرامة ،فكان علْيه أيْ ً
ضا ةيابه وتـنـبأ هو
ي ْذهب ويـتـنـبأ حت جاء نىل انيوت يف الرامة .فخلع هو أيْ ً
ضا أمام صموئيل ،وانْطرح ع ْراي ًان ذلك النـهار كله وكل اللْيل .لذلك يـقولون:
أيْ ً
ضا بـ ْني ا ْألنْبياء؟»(.)1
أشاول أيْ ً

 أبطال داود« :هذه أ ْمساء ا ْألبْطال الذين لداود :يشْيب بشبث الت ْحكموينُّرئيس الثالةة .هو هز رْحمه على مثان مئة قـتـله ْم دفْـعةً واحد ًة .وبـ ْعده ألعازار بْن
دودو بْن أخوخي ،أحد الثالةة ا ْألبْطال الذين كانوا مع داود حينما عيـروا
الْفل ْسطينيّني الذين ا ْجتمعوا هناك ل ْلح ْرب وصعد رجال ن ْسرائيل .أما هو فأقام
ب
ت يده ابلسْيف ،وصنع الر ُّ
ت يده ،ولصق ْ
وضرب الْفل ْسطينيّني حت كل ْ
يما يف ذلك الْيـ ْوم ،ورجع الش ْعب وراءه للنـ ْهب فـق ْط .وبـ ْعده مشة بْن
خال ً
صا ع ظ ً
ت هناك قطْعة ح ْقل ممْلوءةً
أجي ا ْهلرار ُّ
ي .فا ْجتمع الْفل ْسطينيُّون جْي ًشا ،وكان ْ
عد ًسا ،فـهرب الش ْعب م ْن أمام الْفل ْسطينيّني .فـوقف يف وسط الْقطْعة وأنْـقذها،
يما .ونـزل الثالةة من الثالةني
وضرب الْفل ْسطينيّني ،فصنع الر ُّ
ب خال ً
صا ع ظ ً
يسا وأتـ ْوا يف ا ْحلصاد نىل داود نىل مغارة عدالم ،وجْيش الْفل ْسطينيّني انزٌل يف
رئ ً
صن ،وحفظة الْفل ْسطينيّني حينئذ يف
وادي الرفائيّني .وكان داود حينئذ يف ا ْحل ْ
األول ،الفصل  ،13اآلايت .21-18
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بـْيت حلْم .فـتأوه داود وقال :م ْن ي ْسقيين ماءً م ْن بْئر بـْيت حلْم اليت عْند الْباب؟
فشق ا ْألبْطال الثالةة حملة الْفل ْسطينيّني وا ْستـق ْوا ماءً م ْن بْئر بـْيت حلْم اليت عْند
ب ،وقال:
الْباب ،وقملوه وأتـ ْوا به نىل داود ،فـل ْم يشأْ أ ْن ي ْشربه ،ب ْل سكبه للر ّ
ب أ ْن أفْـعل ذلك! هذا دم ا ّلرجال الذين خاطروا أبنْـفسه ْم .فـل ْم
حاشا يل اير ُّ
يشأْ أ ْن ي ْشربه .هذا ما فـعله الثالةة ا ْألبْطال .وأبيشاي أخو يوآب ابْن صروية
هو رئيس ةالةة .هذا هز رْحمه على ةالث مئة قـتـله ْم ،فكان له ا ْس ٌم بـ ْني الثالةة.
يسا ،نال أنه ملْ يص ْل نىل الثالةة ا ْألول.
أملْ ي ْكرْم على الثالةة فكان هل ْم رئ ً
وبـناايهو بْن يـهوايداع ،ابْن ذي أبْس ،كثري ا ْألفْـعال ،م ْن قـْبصئيل ،هو الذي
ب يـ ْوم الثـ ْلج.
ضرب أسد ْي موآب ،وهو الذي نـزل وضرب أس ًدا يف وسط ج ّ
صا
صرًّاي ذا مْنظر ،وكان بيد الْم ْ
وهو ضرب رج ًال م ْ
ي رْم ٌح ،فـنـزل نلْيه بع ً
صر ّ
ي وقـتـله برْحمه .هذا ما فـعله بـناايهو بْن يـهوايداع،
وخطف ا ُّلرْمح م ْن يد الْم ْ
صر ّ
فكان له ا ْس ٌم بـ ْني الثالةة ا ْألبْطال ،وأ ْكرم على الثالةني ،نال أنه ملْ يص ْل نىل
صحاب سّره»(.)1
الثالةة .فجعله داود م ْن أ ْ
 أبيشج الشونـميّة« :وشاخ الْملك داود .تـقدم يف ا ْألايم .وكانوا يدةّرونهابلثّياب فـل ْم ي ْدفأْ .فـقال له عبيده :ليـفتّشوا لسيّدان الْملك على فـتاة ع ْذراء،
ضنك فـي ْدفأ سيّدان
ضطج ْع يف ح ْ
ف أمام الْملك ولْتك ْن له حاضنةً ولْت ْ
فـ ْلتق ْ
الْملك .فـفتشوا على فـتاة لميلة يف لميع ختوم ن ْسرائيل ،فـوجدوا أبيشج الشُّوّية،
ت حاضنة الْملك.
فجاءوا هبا نىل الْملك .وكانت الْفتاة لميلةً جدًّا ،فكان ْ
ت ختْدمه ،ولكن الْملك لـ ْم يـ ْعرفْـها»(.)2
وكان ْ
( )1سفر صموئيل الثاين ،الفصل  ،29اآلايت .29-5
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 روح الكذب« :فـقال ملك ن ْسرائيل ليـهوشافاط :أما قـ ْلت لك ننه ال يـتـنـبأب :ق ْد رأيْت الرب جال ًسا على
علي خْيـًرا ب ْل شًّرا؟ وقال :ف ْ
امس ْع نذ ْن كالم الر ّ
ب :م ْن
ك ْرسيّه ،وك ُّل جْند السماء وقو ٌ لديْه ع ْن يينه وع ْن يساره .فـقال الر ُّ
صعد وي ْسقط يف راموت ج ْلعاد؟ فـقال هذا هكذا ،وقال ذاك
يـ ْغوي أ ْخآب فـي ْ
ب :مباذا؟
ب وقال :أان أ ْغويه .وقال له الر ُّ
هكذا .مث خرج ُّ
الروح ووقف أمام الر ّ
فـقال :أ ْخرج ،وأكون روح كذب ،يف أفْـواه جـميع أنْبيائه .فـقال :ننك تـ ْغويه
ب روح كذب يف أفْـواه
اخر ْج وافْـع ْل هكذا .و ْاآلن هوذا ق ْد جعل الر ُّ
وتـ ْقتدر ،ف ْ
ب تكلم علْيك بشّر»(.)1
لميع أنْبيائك هؤالء ،والر ُّ

 إحياءت هناك ا ْمرأةٌ
الصيب« :ويف ذات يـ ْوم عبـر أليشع نىل شومن .وكان ْ
ّ
عظيمةٌ ،فأ ْمسكْته ليأْكل خْبـًزا .وكان كلما عبـر ييل نىل هناك ليأْكل خْبـًزا.
س الذي يُّر علْيـنا دائ ًما .فـ ْلنـ ْعم ْل
فـقال ْ
ت لرجلها :ق ْد عل ْمت أنه رجل هللا ،مقد ٌ
علّيةً على ا ْحلائط صغريًة ونض ْع له هناك سر ًيرا وخوا ًان وك ْرسيًّا ومنارًة ،حت نذا
ضطجع
جاء نلْيـنا ييل نلْيـها .ويف ذات يـ ْوم جاء نىل هناك ومال نىل الْعلّية وا ْ
ت أمامه .فـقال
يحزي غالمه :ا ْدع هذه الشُّوّية .فدعاها ،فـوقـف ْ
فيها .فـقال اج ْ
صنع لك؟ ه ْل
له :ق ْل هلا :هوذا قد انْـزع ْجت بسببنا كل هذا االنْزعاج ،فماذا ي ْ
ت :نّا أان ساكنةٌ يف
لك ما يـتكلم به نىل الْملك أ ْو نىل رئيس ا ْاجْيش؟ فـقال ْ
يحزي :ننه لْيس هلا ابْ ٌن ،ورجلها
و ْسط ش ْعيب .مث قال :فماذا ي ْ
صنع هلا؟ فـقال ج ْ
ت يف الْباب .فـقال :يف هذا الْميعاد ْحنو
ق ْد شاخ .فـقال :ا ْدعها .فدعاها ،فـوقـف ْ
ب على
زمان ا ْحلياة ْحتتضنني ابْـنًا .فـقال ْ
ت :ال اي سيّدي رجل هللا .ال ت ْكذ ْ
جاريتك .فحبلت الْم ْرأة وولدت ابْـنًا يف ذلك الْميعاد ْحنو زمان ا ْحلياة ،كما قال
األول ،الفصل  ،22اآلايت .29-15
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هلا أليشع .وكرب الْولد .ويف ذات يـ ْوم خرج نىل أبيه نىل ا ْحلصادين ،وقال ألبيه:
رأْسي ،رأْسي .فـقال ل ْلغالم :ا ْقم ْله نىل أ ّمه .فحمله وأتى به نىل أ ّمه ،فجلس
ضجعْته على سرير رجل هللا،
ت وأ ْ
على رْكبـتـْيـها نىل الظُّ ْهر ومات .فصعد ْ
ت :أ ْرس ْل يل واح ًدا من الْغ ْلمان
ت .واند ْ
ت رجلها وقال ْ
ت علْيه وخرج ْ
وأ ْغلق ْ
ون ْحدى ا ْألتن ،فأ ْجري نىل رجل هللا ،وأ ْرجع .فـقال :لماذا ت ْذهبني نلْيه الْيـ ْوم؟
ت لغالمها:
ت :سال ٌم .وشد ْ
ت على ا ْألاتن ،وقال ْ
ت .فـقال ْ
ال رأْس ش ْهر ،وال سْب ٌ
ت
ت حت جاء ْ
س ْق وس ْر وال تـتـعو ْق أل ْجلي يف ا ُّلركوب ن ْن ملْ أق ْل لك .وانْطلق ْ
يحزي
نىل رجل هللا نىل جبل الْك ْرمل .فـلما رآها رجل هللا م ْن بعيد قال اج ْ
غالمه :هوذا ت ْلك الشُّوّية .ا ْركض ا ْآلن للقائها وق ْل هلا :أسال ٌم لك؟ أسال ٌم
ت نىل رجل هللا نىل ا ْاجبل
ت :سال ٌم .فـلما جاء ْ
لزْوجك؟ أسال ٌم ل ْلولد؟ فـقال ْ
يحزي لي ْدفـعها ،فـقال رجل هللا :د ْعها ألن نـ ْفسها
أ ْمسك ْ
ت ر ْجلْيه .فـتـقدم ج ْ
ت :ه ْل طلْبت ابْـنًا م ْن سيّدي؟
مرةٌ فيها والر ُّ
ب كتم ا ْأل ْمر ع ّين وملْ خيْ ْربين .فـقال ْ
يحزي :ا ْشد ْد حقويْك وخ ْذ عكازي بيدك وانْطل ْق،
أملْ أق ْل ال ختْد ْعين؟ فـقال اج ْ
ونذا صادفْت أح ًدا فال تـبارْكه ،ون ْن ابركك أح ٌد فال جتْبه .وض ْع عكازي على
ب ،وحيةٌ هي نـ ْفسك ،نننـي
ت أ ُّم الصبـ ّي :حـي هـو الـر ُّ
و ْجه الصبـ ّي .فـقال ْ
يحزي قدامهما ووضع الْعكاز على و ْجه
ال أتْـركك .فـقام وتبعها .وجاز ج ْ
يب.
يب ،فـل ْم يك ْن ص ْو ٌ
صغ .فـرجع للقائه وأ ْخبـره قائ ًال :ملْ يـْنـتبه الص ُّ
ت وال م ْ
الص ّ
جع على سريره .فدخل وأ ْغلق
ت وم ْ
يب مْي ٌ
ضط ٌ
ودخل أليشع الْبـْيت ونذا ابلص ّ
يب
ب .مث صعد وا ْ
الْباب على نـ ْفسْيهما كلْيهما ،وصلى نىل الر ّ
ضطجع فـ ْوق الص ّ
ووضع فمه على فمه ،وعْيـنـْيه على عْيـنـْيه ،ويديْه على يديْه ،ومتدد علْيه فسخن
جسد الْولد .مث عاد ومتشى يف الْبـْيت اترةً نىل هنا واترةً نىل هناك ،وصعد ومتدد
يحزي وقال :ا ْدع
يب سْبع مرات ،مث فـتح الص ُّ
علْيه فـعطس الص ُّ
يب عْيـنـْيه .فدعا ج ْ
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ت
ت وسقط ْ
ت نلْيه قال :ا ْقملي ابْـنك .فأت ْ
هذه الشُّوّية فدعاها .ولما دخل ْ
ت»(.)1
على ر ْجلْيه وسجد ْ
ت نىل ا ْأل ْرض ،مث قملت ابْـنـها وخرج ْ

تعري إشعياء« :يف سنة جميء تـ ْراتن نىل أ ْشدود ،حني أ ْرسله س ْرجون ملك
 ّب ع ْن يد نش ْعياء بْن
أشُّور ،فحارب أ ْشدود وأخذها ،يف ذلك الْوقْت تكلم الر ُّ
ب وحل الْم ْسح ع ْن ح ْقويْك وا ْخل ْع حذاءك ع ْن ر ْجلْيك.
آموص قائ ًال :ا ْذه ْ
ب :كما مشى عْبدي نش ْعياء معًّرى
فـفعل هكذا ومشى معًّرى وحافيًا .فـقال الر ُّ
صر وعلى كوش ،هكذا يسوق ملك
وحافيًا ةالث سنني ،آيةً وأ ْعجوبةً على م ْ
صر ،وجالء كوش ،الْفْتـيان والشُّيوخ ،عرا ًة ،وحفا ًة ،وم ْكشوفـي
أشُّور س ْيب م ْ
صر .فـيـ ْراتعون ،ويـ ْخجلون؛ م ْن أ ْجل كوش رجائه ْم ،وم ْن أ ْجل
ا ْأل ْستاه؛ خ ْزًاي لم ْ
صر ف ْخره ْم .ويـقول ساكن هذا الساحل ،يف ذلك الْيـ ْوم :هوذا هكذا ملْجأان
مْ
الذي هربْـنا نلْيه ل ْلمعونة؛ لنـْنجو م ْن ملك أشُّور ،فكْيف ن ْسلم ْحنن؟»(.)2

 الكعك والـ خخرء« :وخ ْذ أنْت لنـ ْفسك ق ْم ًحا وشع ًريا وف ًوال وعد ًسا ود ْخنًااصنـ ْعها لنـ ْفسك خْبـًزا كعدد ْاألايم اليت تـتكئ
وك ْرسنة وض ْعها يف وعاء واحد ،و ْ
فيها على جْنبك .ةالث مئة يـ ْوم وت ْسعني يـ ْوًما أتْكله .وطعامك الذي أتْكله
يكون ابلْوْزن .كل يـ ْوم ع ْشرين شاق ًال .م ْن وقْت نىل وقْت أتْكله .وت ْشرب الْماء
ابلْكْيل ،س ْدس ا ْهلني ،م ْن وقْت نىل وقْت ت ْشربه .وأتْكل ك ْع ًكا من الشعري.
ب :هكذا أيْكل
ع لى ْ
اخل ْرء الذي خيْرج من ْاإلنْسان ختْبزه أمام عيوهن ْم .وقال الر ُّ
بـنو ن ْسرائيل خْبـزهم النجس بـ ْني ْاألمم الذين أطْرده ْم نلْيه ْم .فـق ْلت :آه ،اي سيّد
س .وم ْن صباي نىل ْاآلن ،لـ ْم آك ْل ميتةً ،أ ْو فريسةً،
الر ُّ
ب ،ها نـ ْفسي لـ ْم تـتـنج ْ
( )1سفر امللوك الثاين ،الفصل  ،1اآلايت .98-5
( )2سفر نشعياء ،الفصل  ،24اآلايت .6-1
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س .فـقال يل :انْظ ْر .ق ْد جع ْلت لك خثْي الْبـقر بدل
وال دخل فمي لـ ْح ٌم نـج ٌ
صنع خْبـزك علْيه .وقال لـي :اي ابْن آدم ،هأنذا أك ّسر قوام
خ ْرء ْاإلنْسان ،فـت ْ
اخلْبـز ابلْوْزن وابلْغ ّم ،وي ْشربون الْماء ابلْكْيل واب ْحلْيـرة،
اخلْبز يف أورشليم ،فـيأْكلون ْ
ْ
اخلْبـز والْماء ،ويـتحيـروا الرجل وأخوه ويـ ْفنـ ْوا إب ْمثه ْم»(.)1
لك ْي يـ ْعوزهم ْ
كل ما ورد يف هذا
فلك أن تتخيّل أخالق اإلنسان ،الذي يعتقد بشرعيّة ّ
الكتاب ،ويطلب اهلداية منه؟!!!
ولك أن تتخيّل سقامة عقائده ،وسخفها ،وقذارتـها ،ونتانتها ،وبعدها
هي الـمنزل) ،الـمبـرأة من األهواء ،واألوهام ،واألابطيل،
عن (حقائق الوحي اإللـ ّ
واألكاذيب ،والـخرافات ،واألساطري؟!!!
قال تعاىل﴿ :فبما نـ ْقضه ْم ميثاقـه ْم لعناه ْم وجع ْلنا قـلوبـه ْم قاسيةً حيّرفون
الْكلم ع ْن مواضعه ونسوا حظًّا مما ذ ّكروا به وال تـزال تطلع على خائنة مْنـه ْم نال
ب الْم ْحسنني﴾(.)2
اصف ْح نن اَّلل حي ُّ
قل ًيال مْنـه ْم ف ْ
اعف عْنـه ْم و ْ
ايل« :ونـحن  -الـمسلمني  -نعتقد أ ّن الكتاب النازل
قال مـ ّ
حمد الغز ّ
ي،
على موسى :بريء من هذا اللغوّ .أما التوراة الـحاليّة ،فهي أتليف بشر ّ
األول -وصف هللا ،بـما ال ينبغي أن يوصف به،
سيطرت عليه أمور ةالةةّ :
كبريا.
عما يقولون ًّ
ونسقاط صورة ذهنيّة معتلّة على ذاته ،سبحانه وتعاىلّ ،
علوا ً
الثاين -نبراز بين نسرائيل ،وكأنـّهم مـحور العالـم ،ونكسري الـحياة ،وغاية
الوجود ..فهم الشعب الـمختار للسيادة ،والقيادة ،ال يـجوز أن ينازعوا فـي
ذلك .الثالث -تـحقيـر األمم األخرى ،ونرخاص حقوقها ،ونلـحاق أشنع
( )1سفر حزقيال ،الفصل  ،1اآلايت .18-3
( )2املائدة.19 :
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األوصا بـها ،وأبنبيائها ،وقادتـها .وقد تتخلّل هذه األمور بقااي ،من الوحي
الصادق ،والتوجيهات الـمبـرأة ،بيد أ ّن األسفار الشائعة اآلن تغلب عليها
الصبغة ،اليت الحظناها»(.)1
فإن قيل :ن ّن للتـرلمة أة ـًرا ،فـي تقبيح النصوص املذكورة ،ولو أ ّن القارئ
قرأها ابللغة العبـْريّة ،لما استقبحها؛ كما أ ّن نصوص القرآن قد يفهم منها ما ال
ت نىل لغة أخرى ،غري العربيّة.
يراد ،نذا ترلم ْ
صح هذا االفرتاض ،يف بعض نصوص (العهد القديـم) ،ولكنّه
قلت :قد ي ّ
يصح يف نصوصه كلّها.
ال يكن أن ّ
فما نسبوه نىل لوط وداود  ،وما نسبوه نىل رأوبني ويهوذا وأمنون
يتورع كثري من الف ّساق ،عن ارتكاهبا،
وأبشالوم ،وابنيت لوط :فواحش مستنكرةّ ،
استنكارا ،هلذه الفواحش الكربى:
استبشاعا ،و
فحت فـي (العهد القديـم) جتد
ً
ّ
ً

ف ع ْورتـها .ع ْورة
ف .ننـها أ ُّمك ال ت ْكش ْ
 «ع ْورة أبيك وع ْورة أ ّمك ال ت ْكش ْف .ننـها ع ْورة أبيك .ع ْورة أ ْختك بْنت أبيك أ ْو بْنت أ ّمك،
ا ْمرأة أبيك ال ت ْكش ْ
ف ع ْورتـها .ع ْورة ابْـنة ابْنك ،أو
الْم ْولودة يف الْبـْيت أو الْم ْولودة خار ًجا ،ال ت ْكش ْ
ف ع ْورتـها .ننـها ع ْورتك .ع ْورة بْنت ا ْمرأة أبيك الْم ْولودة م ْن
ابْـنة بْنتك ال ت ْكش ْ
ف .ننـها قريبة
ف ع ْورتـها .ننـها أ ْختك .ع ْورة أ ْخت أبيك ال ت ْكش ْ
أبيك ال ت ْكش ْ
ف .ننـها قريبة أ ّمك .ع ْورة أخي أبيك ال
أبيك .ع ْورة أ ْخت أ ّمك ال ت ْكش ْ
ف .ننـها ا ْمرأة
ب .ننـها عمتك .ع ْورة كنتك ال ت ْكش ْ
ت ْكش ْ
ف .نىل ا ْمرأته ال تـ ْقرت ْ
ف .ننـها ع ْورة أخيك.
ف ع ْورتـها .ع ْورة ا ْمرأة أخيك ال ت ْكش ْ
ابْنك .ال ت ْكش ْ
ف .وال أتْخذ ابْـنة ابْنها ،أو ابْـنة بْنتها لت ْكشف
ع ْورة ا ْمرأة وبْنتها ال ت ْكش ْ
احلق.29 :
( )1قذائف ّ
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لضّر لت ْكشف
ع ْورتـها .ننـهما قريبـتاها .ننه رذيلةٌ .وال أتْخذ ا ْمرأ ًة على أ ْختها ل ّ
ع ْورتـها معها يف حياهتا»(.)1
« -ال تدنّس ابْـنـتك بتـ ْعريضها ل ّلزَن لئال تـ ْزين ا ْأل ْرض ومتْتلئ ا ْأل ْرض رذيلةً»(.)2

ضطجع رج ٌل مع ا ْمرأة أبيه ،فـق ْد كشف ع ْورة أبيه .ننـهما يـ ْقتالن
 «ونذا ا ْضطجع رج ٌل مع كنته ،فإنـهما يـ ْقتالن كالمها.
كالمها .دمهما علْيهما .ونذا ا ْ
ق ْد فـعال فاحشةً .دمهما علْيهما»(.)9

ت هي ع ْورته،
 «ونذا أخذ رج ٌل أ ْخته بْنت أبيه أ ْو بْنت أ ّمه ،ورأى ع ْورتـها ورأ ْفذلك ع ٌار .يـ ْقطعان أمام أ ْعني بين ش ْعبهما .ق ْد كشف ع ْورة أ ْختهْ .حيمل
ذنْـبه»(.)1

ضطج ًعا مع ا ْمرأة ،زْوجة بـ ْعل ،يـ ْقتل االةْـنان :الرجل
 «نذا وجد رج ٌل م ْضطجع مع الْم ْرأة ،والْم ْرأة .فـتـْنزع الشر م ْن ن ْسرائيل»(.)9
الْم ْ
ت تلك (القصص الـمستنكرة)،
فهل التـرلمة السقيمة :هي التـي اختلق ْ
وسريّة أبيه ،ويهوذا وكنّته،
الـمنسوبة نىل :لوط وابنتيه ،وداود وامرأة أورّاي ،ورأوبني ّ
اري أبيه؟!!!
وأمنون وأخته ،وأبشالوم وسر ّ
ت نلـى ن ـوح ونسحاق شرب اخلمر،
وهل التـرلمة السقيمة :هي التـي نسب ْ
ت نىل هارون صنع العجل ،ونىل سليمان عبادة األواثن؟!!!
ونسب ْ
( )1سفر الالويّني ،الفصل  ،15اآلايت .15-8
( )2سفر الالويّني ،الفصل  ،13اآلية .23
( )9سفر الالويّني ،الفصل  ،24اآلايت .12-11
( )1سفر الالويّني ،الفصل  ،24اآلية .18
( )9سفر التثنية ،الفصل  ،22اآلية .22
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حق قليل ،وابطل كثري ،كمثل
ن ّن مثل (العهد القديـم) ،يف اشتماله على ّ
(كشكول كبري) ،جـمع فيه مؤلّفه:
 -1القليل من اآلايت القرآنيّة.
 -2الكثري من القراءات الشاذّة.
 -9القليل من األحاديث الصحيحة.
 -1الكثري من األحاديث املوضوعة.
 -9القليل من التفسريات الصحيحة.
 -6الكثري من التفسريات السقيمة.
دايت الصحيحة.
 -8القليل من العق ّ
دايت السقيمة.
 -5الكثري من العق ّ
 -3القليل من الفقهيّات الصحيحة.
 -14الكثيـر من الفقهيّات السقيمة.
 -11القليل من الـخلقيّات الصحيحة.
 -12الكثيـر من الـخلقيّات السقيمة.
 -19القليل من التاريـخيّات الصحيحة.
 -11الكثيـر من التاريـخيّات السقيمة.
 -19القليل من األشعار اإليـمانيّة.
 -16الكثري من األشعار الشيطانيّة.
سمى هذا (الكشكول)( :الكشكول الـمقدس)،
ولذلك ال ّ
يصح أن ي ّ
ونن اشتمل على بعض الـحقائق؛ أل ّن الـحقائق واألابطيل ال تـجتمع يف كتب
غض النظر،
بشري ،فال يكن ُّ
ـهي الـمنزل)؛ فإذا اجتمعت يف كتاب ّ
(الوحي اإلل ّ
حت نن كانت قليلةً ،فكيف وهي الغالبة عليه؟!!!
عن األابطيل اليت فيهّ ،
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ومن يطالع (العهد القديـم) ،يـجد فيه الكثري من األمور ،اليت ال عالقة
ـهي الـمنزل ،ال من قريب ،وال من بعيد .ونليك بعض األمثلة:
هلا ابلوحي اإلل ّ

ب موسى يف بـّرية سيناء ،يف خْيمة اال ْجتماع ،يف أول الش ْهر الثاين
 «وكلم الر ُّصر قائ ًال :أ ْحصوا كل لماعة بين ن ْسرائيل
يف السنة الثانية خلروجه ْم م ْن أ ْرض م ْ
بعشائره ْم وبـيوت آابئه ْم ،بعدد ا ْأل ْمساء ،كل ذكر برأْسه ،من ابْن ع ْشرين سنةً
فصاع ًدا ،كل خارج ل ْلح ْرب يف ن ْسرائيلْ .حتسبـه ْم أنْت وهارون حسب
س لبـْيت آابئه .وهذه
أ ْجناده ْم .ويكون معكما رج ٌل لك ّل سْبط ،رج ٌل هو رأْ ٌ
أ ْمساء ا ّلرجال الذين يقفون معكما :لرأوبـ ْني أليصور بْن شديْـئور .لش ْمعون
شلوميئيل بْن صوريشداي .ليـهوذا ْحنشون بْن ع ّميناداب .ليساكر نـثـنائيل بْن
صوغر .لزبولون أليآب بْن حيلون .البْـ ْين يوسف :ألفْـرامي أليشمع بْن ع ّميهود،
ولمنسى لمْليئيل بْن فد ْهصور .لبـْنـيامني أبيدن بْن ج ْدعوين .لدان أخيعزر بْن
ع ّميشداي .ألشري ف ْجعيئيل بْن ع ْكرن .اجاد ألياسا بْن دعوئيل .لنـ ْفتايل
أخريع بْن عينن .هؤالء ه ْم مشاهري ا ْاجماعة ،رؤساء أ ْسباط آابئه ْم .رؤوس
ألو ن ْسرائيل .فأخذ موسى وهارون هؤالء ا ّلرجال الذين تـعيـنوا أب ْمسائه ْم ،ولمعا
كل ا ْاجماعة يف أول الش ْهر الثاين ،فانْـتسبوا نىل عشائره ْم وبـيوت آابئه ْم بعدد
ب موسى .فـعده ْم
ا ْأل ْمساء ،من ابْن ع ْشرين سنةً فصاع ًدا برؤوسه ْم ،كما أمر الر ُّ
يف بـّرية سيناء .فكان بـنو رأوبـ ْني ب ْكر ن ْسرائيل ،تـواليده ْم حسب عشائره ْم
وبـيوت آابئه ْم ،بعدد ا ْأل ْمساء برؤوسه ْم ،ك ُّل ذكر من ابْن ع ْشرين سنةً فصاع ًدا،
ك ُّل خارج ل ْلح ْرب ،كان الْم ْعدودون مْنـه ْم لسْبط رأوبـ ْني ستةً وأ ْربعني ألْ ًفا
ومخْس مئة .بـنو مشْعون ،تـواليده ْم حسب عشائره ْم وبـيوت آابئهم ،الْم ْعدودون
مْنـه ْم بعدد ا ْأل ْمساء برؤوسه ْم ،ك ُّل ذكر من ابْن ع ْشرين سنةً فصاع ًدا ،ك ُّل خارج
ل ْلح ْرب ،الْم ْعدودون مْنـه ْم لسْبط مشْعون ت ْسعةٌ ومخْسون ألْ ًفا وةالث مئة.
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بـنو جاد ،تـواليده ْم حسب عشائره ْم وبـيوت آابئه ْم ،بعدد ا ْأل ْمساء من ابْن
ع ْشرين سنةً فصاع ًدا ،ك ُّل خارج ل ْلح ْرب ،الْم ْعدودون مْنـه ْم لسْبط جاد مخْسةٌ
ت مئة ومخْسون .بـنو يـهوذا ،تـواليده ْم حسب عشائره ْم وبـيوت
وأ ْربـعون ألْ ًفا وس ُّ
آابئه ْم ،بعدد ا ْأل ْمساء من ابْن ع ْشرين سنةً فصاع ًدا ،ك ُّل خارج ل ْلح ْرب،
ت مئة .بـنو يساكر،
الْم ْعدودون مْنـه ْم لسْبط يـهوذا أ ْربـعةٌ وسْبـعون ألْ ًفا وس ُّ
تـواليده ْم حسب عشائره ْم وبـيوت آابئه ْم ،بعدد ا ْأل ْمساء من ابْن ع ْشرين سنةً
فصاع ًدا ،ك ُّل خارج للْح ْرب ،الْم ْعدودون مْنـه ْم لسْبط يساكر أ ْربـعةٌ ومخْسون
ألْ ًفا وأ ْربع مئة .بـنو زبولون ،تـواليده ْم حسب عشائره ْم وبـيوت آابئه ْم ،بعدد
ا ْأل ْمساء من ابْن ع ْشرين سنةً فصاع ًدا ،ك ُّل خارج ل ْلح ْرب ،الْم ْعدودون مْنـه ْم
لسْبط زبولون سْبـعةٌ ومخْسون ألْ ًفا وأ ْربع مئة .بـنو يوسف :بـنو أفْـرامي ،تـواليده ْم
حسب عشائره ْم وبـيوت آابئه ْم ،بعدد ا ْأل ْمساء من ابْن ع ْشرين سنةً فصاع ًدا،
ك ُّل خارج ل ْلح ْرب ،الْم ْعدودون مْنـه ْم لسْبط أفْـرامي أ ْربـعون ألْ ًفا ومخْس مئة.
بـنو منسى ،تـواليده ْم حسب عشائره ْم وبـيوت آابئه ْم ،بعدد ا ْأل ْمساء من ابْن
ع ْشرين سنةً فصاع ًدا ،ك ُّل خارج ل ْلح ْرب ،الْم ْعدودون مْنـه ْم لسْبط منسى اةْـنان
وةالةون ألْ ًفا ومئـتان .بـنو بـْنـيامني ،تـواليده ْم حسب عشائره ْم وبـيوت آابئه ْم،
بعدد ا ْأل ْمساء من ابْن ع ْشرين سنةً فصاع ًدا ،ك ُّل خارج ل ْلح ْرب ،الْم ْعدودون
مْنـه ْم لسْبط بـْنـيامني مخْسةٌ وةالةون ألْ ًفا وأ ْربع مئة .بـنو دان ،تـواليده ْم حسب
عشائره ْم وبـيوت آابئه ْم ،بعدد ا ْأل ْمساء من ابْن ع ْشرين سنةً فصاع ًدا ،ك ُّل خارج
ل ْلح ْرب ،الْم ْعدودون مْنـه ْم لسْبط دان اةْـنان وستُّون ألْ ًفا وسْبع مئة .بـنو أشري،
تـواليده ْم حسب عشائره ْم وبـيوت آابئه ْم ،بعدد ا ْأل ْمساء من ابْن ع ْشرين سنةً
فصاع ًدا ،ك ُّل خارج للْح ْرب ،الْم ْعدودون مْنـه ْم لسْبط أشري واح ٌد وأ ْربـعون ألْ ًفا
ومخْس مئة .بـنو نـ ْفتايل ،تـواليده ْم حسب عشائره ْم وبـيوت آابئه ْم ،بعدد ا ْأل ْمساء
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من ابْن ع ْشرين سنةً فصاع ًدا ،ك ُّل خارج ل ْلح ْرب ،الْم ْعدودون مْنـه ْم لسْبط
نـ ْفتايل ةالةةٌ ومخْسون ألْ ًفا وأ ْربع مئة .هؤالء هم الْم ْعدودون الذين عده ْم موسى
وهارون ورؤساء ن ْسرائيل ،اةْـنا عشر رج ًال ،رج ٌل واح ٌد لبـْيت آابئه .فكان لميع
الْم ْعدودين م ْن بين ن ْسرائيل حسب بـيوت آابئه ْم من ابْن ع ْشرين سنةً فصاع ًدا،
ك ُّل خارج ل ْلح ْرب يف ن ْسرائيل .كان لميع الْم ْعدودين ست مئة ألْف وةالةة
آال ومخْس مئة ومخْسني .وأما الالويُّون حسب سْبط آابئه ْم فـل ْم يـع ُّدوا
ب موسى قائ ًال :أما سْبط الوي فال ْحتسبه وال تـعده بـ ْني
بـْيـنـه ْم ،ن ْذ كلم الر ُّ
بين ن ْسرائيل .ب ْل وّكل الالويّني على م ْسكن الشهادة وعلى لميع أ ْمتعته وعلى
ك ّل ما له .ه ْم ْحيملون الْم ْسكن وكل أ ْمتعته ،وه ْم خيْدمونه ،وح ْول الْم ْسكن
يـْنزلون .فعْند ا ْرحتال الْم ْسكن يـنـّزله الالويُّون وعْند نـزول الْم ْسكن يقيمه
يب الذي يـ ْقرتب يـ ْقتل .ويـْنزل بـنو ن ْسرائيل كل يف حملته وكل
الالويُّون .وا ْأل ْجن ُّ
عْند رايته أب ْجناده ْم .وأما الالويُّون فـيـْنزلون ح ْول م ْسكن الشهادة لك ْي ال يكون
ط على لماعة بين ن ْسرائيل ،فـي ْحفظ الالويُّون شعائر م ْسكن الشهادة.
سخ ٌ
ب موسى كذلك فـعلوا»(.)1
فـفعل بـنو ن ْسرائيل حسب ك ّل ما أمر الر ُّ

 «ويـ ْوم فـرغ موسى م ْن نقامة الْم ْسكن ،ومسحه وقدسه ولميع أ ْمتعته،والْم ْذبح ولميع أ ْمتعته ومسحها وقدسها ،قـرب رؤساء ن ْسرائيل ،رؤوس بـيوت
آابئه ْم ،ه ْم رؤساء ا ْأل ْسباط الذين وقـفوا على الْم ْعدودين .أتـ ْوا بقرابينه ْم أمام
ب :ست عجالت مغطا ًة ،واةْـ ْين عشر ةـ ْوًرا .لك ّل رئيس ْني عجلةٌ ،ولك ّل
الر ّ
ب موسى قائ ًال :خ ْذها مْنـه ْم
واحد ةـ ْوٌر ،وقدموها أمام الْم ْسكن .فكلم الر ُّ
فـتكون لعمل خ ْدمة خْيمة اال ْجتماع ،وأ ْعطها لالويّني ،لك ّل واحد حسب
( )1سفر العدد ،الفصل  ،1اآلايت .91-1
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خ ْدمته .فأخذ موسى الْعجالت والثّريان وأ ْعطاها لالويّني :اةْـنـتان من الْعجالت
وأ ْربـعةٌ من الثّريان أ ْعطاها لبين ج ْرشون حسب خ ْدمته ْم ،وأ ْرب ٌع من الْعجالت
ومثانيةٌ من الثّريان أ ْعطاها لبين مراري حسب خ ْدمته ْم بيد نيثامار بْن هارون
ت علْيه ْم ،على
الْكاهن .وأما بـنو قـهات فـل ْم يـ ْعطه ْم ،ألن خ ْدمة الْق ْدس كان ْ
ا ْأل ْكتا كانوا ْحيملون .وقـرب ا ُّلرؤساء لت ْدشني الْم ْذبح يـ ْوم م ْسحه .وقدم
يسا يف ك ّل يـ ْوم
ا ُّلرؤساء قـرابينـه ْم أمام الْم ْذبح .فـقال الر ُّ
يسا رئ ً
ب لموسى :رئ ً
يـقّربون قـرابينـه ْم لت ْدشني الْم ْذبح .والذي قـرب قـ ْرابنه يف الْيـ ْوم ا ْألول ْحنشون بْن
ع ّميناداب ،م ْن سْبط يـهوذا .وقـ ْرابنه طب ٌق واح ٌد م ْن فضة وْزنه مئةٌ وةالةون
شاق ًال ،ومْنضحةٌ واحدةٌ م ْن فضة سْبـعون شاق ًال على شاقل الْق ْدس ،ك ْلتامها
ممْلوءاتن دقي ًقا م ْلتو ًات بزيْت لتـ ْقدمة ،وص ْح ٌن واح ٌد عشرة شواقل م ْن ذهب ممْلوءٌ
س
خب ًورا ،وةـ ْوٌر واح ٌد ابْن بـقر وكْب ٌ
ش واح ٌد وخرو ٌ واح ٌد ح ْويل لم ْحرقة ،وتـْي ٌ
واح ٌد من الْمعز لذبيحة خطية ،ولذبيحة السالمة ةـ ْوران ومخْسة كباش ومخْسة
تـيوس ومخْسة خرا ح ْولية .هذا قـ ْرابن ْحنشون بْن ع ّميناداب .ويف الْيـ ْوم الثاين
قـرب نـثـنائيل بْن صوغر رئيس يساكر .قـرب قـ ْرابنه طبـ ًقا واح ًدا م ْن فضة وْزنه
مئةٌ وةالةون شاق ًال ،ومْنضحةً واحدةً م ْن فضة سْبعني شاق ًال على شاقل
وات بزيْت لتـ ْقدمة ،وص ْحنًا واح ًدا عشرة شواقل
الْق ْدس ،ك ْلتامها ممْلوءاتن دقي ًقا م ْلت ً
م ْن ذهب ممْل ًّوا خب ًورا ،وةـ ْوًرا واح ًدا ابْن بـقر وكْب ًشا واح ًدا وخروفًا واح ًدا ح ْوليًّا
لم ْحرقة ،وتـْي ًسا واح ًدا من الْم ْعز لذبيحة خطية ،ولذبيحة السالمة ةـ ْوران ومخْسة
كباش ومخْسة تـيوس ومخْسة خرا ح ْولية .هذا قـ ْرابن نـثـنائيل بْن صوغر .ويف
الْيـ ْوم الثالث رئيس بين زبولون أليآب بْن حيلون .قـ ْرابنه طب ٌق واح ٌد م ْن فضة
وْزنه مئةٌ وةالةون شاق ًال ومْنضحةٌ واحدةٌ م ْن فضة سْبـعون شاق ًال على شاقل
وات بزيْت لتـ ْقدمة ،وص ْح ٌن واح ٌد عشرة شواقل
الْق ْدس ،ك ْلتامها ممْلوءاتن دقي ًقا م ْلت ً
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ش واح ٌد وخرو ٌ واح ٌد ح ْويل
م ْن ذهب ممْلوءٌ خب ًورا ،وةـ ْوٌر واح ٌد ابْن بـقر وكْب ٌ
س واح ٌد من الْم ْعز لذبيحة خطية ،ولذبيحة السالمة ةـ ْوران ومخْسة
لم ْحرقة ،وتـْي ٌ
كباش ومخْسة تـيوس ومخْسة خرا ح ْولية .هذا قـ ْرابن أليآب بْن حيلون .ويف
الْيـ ْوم الرابع رئيس بين رأوبـ ْني أليصور بْن شديْـئور .قـ ْرابنه طب ٌق واح ٌد م ْن فضة
وْزنه مئةٌ وةالةون شاق ًال ،ومْنضحةٌ واحدةٌ م ْن فضة سْبـعون شاق ًال على شاقل
وات بزيْت لتـ ْقدمة ،وص ْح ٌن واح ٌد عشرة شواقل
الْق ْدس ،ك ْلتامها ممْلوءاتن دقي ًقا م ْلت ً
ش واح ٌد وخرو ٌ واح ٌد ح ْويل
م ْن ذهب ممْلوءٌ خب ًورا ،وةـ ْوٌر واح ٌد ابْن بـقر وكْب ٌ
س واح ٌد من الْم ْعز لذبيحة خطية ،ولذبيحة السالمة ةـ ْوران ومخْسة
لم ْحرقة ،وتـْي ٌ
كباش ومخْسة تـيوس ومخْسة خرا ح ْولية .هذا قـ ْرابن أليصور بْن شديْـئور .ويف
الْيـ ْوم ا ْخلامس رئيس بين مشْعون شلوميئيل بْن صوريشداي .قـ ْرابنه طب ٌق واح ٌد م ْن
فضة وْزنه مئةٌ وةالةون شاق ًال ،ومْنضحةٌ واحدةٌ م ْن فضة سْبـعون شاق ًال على
شاقل الْق ْدس ،ك ْلتامها ممْلوءاتن دقي ًقا م ْلتو ًات بزيْت لتـ ْقدمة ،وص ْح ٌن واح ٌد عشرة
ش واح ٌد وخرو ٌ واح ٌد
شواقل م ْن ذهب ممْلوءٌ خب ًورا ،وةـ ْوٌر واح ٌد ابْن بـقر وكْب ٌ
س واح ٌد من الْم ْعز لذبيحة خطية ،ولذبيحة السالمة ةـ ْوران
ح ْويل لم ْحرقة ،وتـْي ٌ
ومخْسة كباش ومخْسة تـيوس ومخْسة خرا ح ْولية .هذا قـ ْرابن شلوميئيل بْن
صوريشداي .ويف الْيـ ْوم السادس رئيس بين جاد ألياسا بْن دعوئيل .قـ ْرابنه
طب ٌق واح ٌد م ْن فضة وْزنه مئةٌ وةالةون شاق ًال ،ومْنضحةٌ واحدةٌ م ْن فضة سْبـعون
شاق ًال على شاقل الْق ْدس ،ك ْلتامها ممْلوءاتن دقي ًقا م ْلتو ًات بزيْت لتـ ْقدمة ،وص ْح ٌن
ش واح ٌد
واح ٌد عشرة شواقل م ْن ذهب ممْلوءٌ خب ًورا ،وةـ ْوٌر واح ٌد ابْن بـقر وكْب ٌ
س واح ٌد من الْم ْعز لذبيحة خطية ،ولذبيحة
وخرو ٌ واح ٌد ح ْويل لم ْحرقة ،وتـْي ٌ
السالمة ةـ ْوران ومخْسة كباش ومخْسة تـيوس ومخْسة خرا ح ْولية .هذا قـ ْرابن
ألياسا بْن دعوئيل .ويف الْيـ ْوم السابع رئيس بين أفْـرامي أليشمع بْن ع ّميهود.
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قـ ْرابنه طب ٌق واح ٌد م ْن فضة وْزنه مئةٌ وةالةون شاق ًال ،ومْنضحةٌ واحدةٌ م ْن فضة
وات بزيْت لتـ ْقدمة،
سْبـعون شاق ًال على شاقل الْق ْدس ،ك ْلتامها ممْلوءاتن دقي ًقا م ْلت ً
ش
وص ْح ٌن واح ٌد عشرة شواقل م ْن ذهب ممْلوءٌ خب ًورا ،وةـ ْوٌر واح ٌد ابْن بـقر وكْب ٌ
س واح ٌد من الْم ْعز لذبيحة خطية،
واح ٌد وخرو ٌ واح ٌد ح ْويل لم ْحرقة ،وتـْي ٌ
ولذبيحة السالمة ةـ ْوران ومخْسة كباش ومخْسة تـيوس ومخْسة خرا ح ْولية .هذا
قـ ْرابن أليشمع بْن ع ّميهود .ويف الْيـ ْوم الثامن رئيس بين منسى لمْليئيل بْن
فد ْهصور .قـ ْرابنه طب ٌق واح ٌد م ْن فضة وْزنه مئةٌ وةالةون شاق ًال ،ومْنضحةٌ واحدةٌ
وات بزيْت
م ْن فضة سْبـعون شاق ًال على شاقل الْق ْدس ،ك ْلتامها ممْلوءاتن دقي ًقا م ْلت ً
لتـ ْقدمة ،وص ْح ٌن واح ٌد عشرة شواقل م ْن ذهب ممْلوءٌ خب ًورا ،وةـ ْوٌر واح ٌد ابْن بـقر
س واح ٌد من الْم ْعز لذبيحة
وكْب ٌ
ش واح ٌد وخرو ٌ واح ٌد ح ْويل لم ْحرقة ،وتـْي ٌ
خطية ،ولذبيحة السالمة ةـ ْوران ومخْسة كباش ومخْسة تـيوس ومخْسة خرا
ح ْولية .هذا قـ ْرابن لمْليئيل بْن فد ْهصور .ويف الْيـ ْوم التاسع رئيس بين بـْنـيامني
أبيدن بْن ج ْدعوين .قـ ْرابنه طب ٌق واح ٌد م ْن فضة وْزنه مئةٌ وةالةون شاق ًال،
ومْنضحةٌ واحدةٌ م ْن فضة سْبـعون شاق ًال على شاقل الْق ْدس ،ك ْلتامها ممْلوءاتن
دقي ًقا م ْلتو ًات بزيْت لتـ ْقدمة ،وص ْح ٌن واح ٌد عشرة شواقل م ْن ذهب ممْلوءٌ خب ًورا،
س واح ٌد من
وةـ ْوٌر واح ٌد ابْن بـقر وكْب ٌ
ش واح ٌد وخرو ٌ واح ٌد ح ْويل لم ْحرقة ،وتـْي ٌ
الْم ْعز لذبيحة خطية ،ولذبيحة السالمة ةـ ْوران ومخْسة كباش ومخْسة تـيوس
ومخْسة خرا ح ْولية .هذا قـ ْرابن أبيدن بْن ج ْدعوين .ويف الْيـ ْوم الْعاشر رئيس
بين دان أخيعزر بْن ع ّميشداي .قـ ْرابنه طب ٌق واح ٌد م ْن فضة وْزنه مئةٌ وةالةون
شاق ًال ،ومْنضحةٌ واحدةٌ م ْن فضة سْبـعون شاق ًال على شاقل الْق ْدس ،ك ْلتامها
ممْلوءاتن دقي ًقا م ْلت ً
وات بزيْت لتـ ْقدمة ،وص ْح ٌن واح ٌد عشرة شواقل م ْن ذهب ممْلوءٌ
س
خب ًورا ،وةـ ْوٌر واح ٌد ابْن بـقر وكْب ٌ
ش واح ٌد وخرو ٌ واح ٌد ح ْويل لم ْحرقة ،وتـْي ٌ
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واح ٌد من الْم ْعز لذبيحة خطية ،ولذبيحة السالمة ةـ ْوران ومخْسة كباش ومخْسة
تـيوس ومخْسة خرا ح ْولية .هذا قـ ْرابن أخيعزر بْن ع ّميشداي .ويف الْيـ ْوم
احلادي عشر رئيس بين أشري ف ْجعيئيل بْن ع ْكرن .قـ ْرابنه طب ٌق واح ٌد م ْن فضة
وْزنه مئةٌ وةالةون شاق ًال ،ومْنضحةٌ واحدةٌ م ْن فضة سْبـعون شاق ًال على شاقل
وات بزيْت لتـ ْقدمة ،وص ْح ٌن واح ٌد عشرة شواقل
الْق ْدس ،ك ْلتامها ممْلوءاتن دقي ًقا م ْلت ً
ش واح ٌد وخرو ٌ واح ٌد ح ْويل
م ْن ذهب ممْلوءٌ خب ًورا ،وةـ ْوٌر واح ٌد ابْن بـقر وكْب ٌ
س واح ٌد من الْم ْعز لذبيحة خطية ،ولذبيحة السالمة ةـ ْوران ومخْسة
لم ْحرقة ،وتـْي ٌ
كباش ومخْسة تـيوس ومخْسة خرا ح ْولية .هذا قـ ْرابن ف ْجعيئيل بْن ع ْكرن .ويف
الْيـ ْوم الثاين عشر رئيس بين نـ ْفتايل أخريع بْن عينن .قـ ْرابنه طب ٌق واح ٌد م ْن فضة
وْزنه مئةٌ وةالةون شاق ًال ،ومْنضحةٌ واحدةٌ م ْن فضة سْبـعون شاق ًال على شاقل
الْق ْدس ،ك ْلتامها ممْلوءاتن دقي ًقا م ْلتو ًات بزيْت لتـ ْقدمة وص ْح ٌن واح ٌد عشرة شواقل
ش واح ٌد وخرو ٌ واح ٌد ح ْويل
م ْن ذهب ممْلوءٌ خب ًورا ،وةـ ْوٌر واح ٌد ابْن بـقر وكْب ٌ
س واح ٌد من الْم ْعز لذبيحة خطية .ولذبيحة السالمة ةـ ْوران ومخْسة
لم ْحرقة ،وتـْي ٌ
كباش ومخْسة تـيوس ومخْسة خرا ح ْولية .هذا قـ ْرابن أخريع بْن عينن .هذا
ت ْدشني الْم ْذبح يـ ْوم م ْسحه م ْن رؤساء ن ْسرائيل .أطْباق فضة اةْـنا عشر ،ومناضح
فضة اةْـنـتا عشرة ،وصحون ذهب اةْـنا عشر ،ك ُّل طبق مئةٌ وةالةون شاقل فضة،
وك ُّل مْنضحة سْبـعون .لميع فضة ا ْآلنية ألْفان وأ ْربع مئة على شاقل الْق ْدس.
وصحون الذهب اةْـنا عشر ممْلوءةٌ خب ًورا ،ك ُّل ص ْحن عشرةٌ على شاقل الْق ْدس.
لصحون مئةٌ وع ْشرون شاق ًال .ك ُّل الثّريان ل ْلم ْحرقة اةْـنا عشر ةـ ْوًرا،
لميع ذهب ا ُّ
والْكباش اةْـنا عشر ،وا ْخلرا ا ْحل ْولية اةْـنا عشر مع تـ ْقدمتها ،وتـيوس الْم ْعز
اةْـنا عشر لذبيحة ا ْخلطية .وك ُّل الثّريان لذبيحة السالمة أ ْربـعةٌ وع ْشرون ةـ ْوًرا،
والْكباش ستُّون ،والتـُّيوس ستُّون ،وا ْخلرا ا ْحل ْولية ستُّون .هذا ت ْدشني الْم ْذبح
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بـ ْعد م ْسحه .فـلما دخل موسى نىل خْيمة اال ْجتماع ليـتكلم معه ،كان ي ْسمع
الص ْوت يكلّمه م ْن على الْغطاء الذي على اتبوت الشهادة م ْن بـ ْني الْكروبـ ْني،
فكلمه»(.)1
 «آدم ،شيت ،أنوش ،قينان ،م ْهل ْلئيل ،ايرد ،أ ْخنوخ ،متوشاحل ،المك ،نوح،سام ،حام ،ايفث .بـنو ايفث :جومر وماجوج وماداي وايوان وتوابل وماشك
وترياس .وبـنو جومر :أ ْشكناز وريفاث وتوج ْرمة .وبـنو ايوان :أليشة وتـ ْرشيشة
صرامي وفوط وكْنـعان .وبـنو كوش :سبا
وكتّيم ودودانيم .بـنو حام :كوش وم ْ
وحويلة وسْبـتا ورعما وسْبـتكا .وبـنو رعما :شبا وددان .وكوش ولد ّْرود الذي
صرامي ولد :لودمي وعناميم وهلابيم ونـ ْفتوحيم
ابْـتدأ يكون جب ًارا يف ا ْأل ْرض .وم ْ
وفـْتـروسيم وك ْسلوحيم ،الذين خرج مْنـه ْم فل ْشتيم وك ْفتورمي .وكْنـعان ولد :صيدون
لسيين وا ْأل ْروادي
ب ْكره ،وحثًّا والْيـبوسي وا ْألموري وا ْاج ْرجاشي وا ْحل ّوي والْع ْرقي وا ّ
والصماري وا ْحلماةي .بـنو سام :عيالم وأشُّور وأ ْرف ْكشاد ولود وأرام وعوص
وحول وجاةـر وماشك .وأ ْرف ْكشاد ولد شاحل ،وشاحل ولد عابر .ولعابر ولد ابْـنان
ا ْسم الْواحد فاجل ،ألن يف أايمه قسمت ا ْأل ْرض .وا ْسم أخيه يـ ْقطان .ويـ ْقطان
ولد :ألْموداد وشالف وحض ْرم ْوت وايرح وهدورام وأوزال ودقْـلة وعيبال وأبيمايل
وشبا وأوفري وحويلة ويوابب .ك ُّل هؤالء بـنو يـ ْقطان .سام ،أ ْرف ْكشاد ،شاحل،
عابر ،فاجل ،رعو ،سروج ،انحور ،اترح ،أبْـرام ،وهو نبْراهيم .ابْـنا نبْـراهيم:
ن ْسحاق ون ْمساعيل .هذه مواليده ْم .ب ْكر ن ْمساعيل :نـبايوت ،وقيدار وأدبْئيل
ومْبسام وم ْشماع ودومة ومسا وحدد وتـْيماء ويطور وانفيش وق ْدمة .هؤالء ه ْم
ت :زْمران ويـ ْقشان ومدان
بـنو ن ْمساعيل .وأما بـنو قطورة سّرية نبْراهيم ،فإنـها ولد ْ
( )1سفر العدد ،الفصل  ،8اآلايت .53-1
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وم ْداين وي ْشباق وشوحا .وابْـنا يـ ْقشان :شبا وددان .وبـنو م ْداين :عْيـفة وع ْفر
وحنوك وأبيداع وألْدعة .فك ُّل هؤالء بـنو قطورة .وولد نبْـراهيم ن ْسحاق .وابْـنا
ن ْسحاق :عيسو ون ْسرائيل .بـنو عيسو :أليفاز ورعوئيل ويـعوش ويـ ْعالم وقورح.
بـنو أليفاز :تـْيمان وأومار وصفي وج ْعثام وقناز ومتْناع وعماليق .بـنو رعوئيل:
حنث وزارح ومشة ومزة .وبـنو سعري :لوطان وشوابل وصْبـعون وعىن وديشون
ونيصر وديشان .وابْـنا لوطان :حوري وهومام .وأ ْخت لوطان متْناع .بـنو شوابل:
ع ْليان ومناحة وعيبال وشفي وأوانم .وابْـنا صْبـعون :أية وعىن .ابْن عىن ديشون،
وبـنو ديشون :قمْران وأ ْشبان ويثْـران وكران .بـنو نيصر :ب ْلهان وز ْعوان ويـ ْعقان.
وابْـنا ديشان :عوص وأران .هؤالء هم الْملوك الذين ملكوا يف أ ْرض أدوم قـْبـلما
ك لبين ن ْسرائيل :ابلع بْن بـعور .وا ْسم مدينته دنْـهابة .ومات ابلع فملك
ملك مل ٌ
صرة .ومات يوابب فملك مكانه حوشام م ْن أ ْرض
مكانه يوابب بْن زارح م ْن ب ْ
التـْيماينّ .ومات حوشام فملك مكانه هدد بْن بدد الذي كسر م ْداين يف بالد
موآب ،وا ْسم مدينته عويت .ومات هدد فملك مكانه مسْلة م ْن م ْسريقة .ومات
مسْلة فملك مكانه شاول م ْن رحوبوت النـ ْهر .ومات شاول فملك مكانه بـ ْعل
حاانن بْن ع ْكبور .ومات بـ ْعل حاانن فملك مكانه هدد ،وا ْسم مدينته فاعي،
ت أمراء
وا ْسم ا ْمرأته مهيطْبئيل بْنت مطْرد بْنت ماء ذهب .ومات هدد .فكان ْ
أدوم :أمري متْناع ،أمري ع ْلوة ،أمري يتيت ،أمري أهوليبامة ،أمري أيْـلة ،أمري فينون،
أمري قناز ،أمري تـْيمان ،أمري مْبصار ،أمري ْجمديئيل ،أمري عريام .هؤالء أمراء
أدوم»(.)1
 «هؤالء بـنو ن ْسرائيل :رأوبـ ْني ،مشْعون ،الوي ويـهوذا ،يساكر وزبولون ،دان،األول ،الفصل  ،1اآلايت .91-1
( )1سفر أخبار ّ
األايم ّ
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يوسف وبـْنـيامني ،نـ ْفتايل ،جاد وأشري .بـنو يـهوذا :عْيـر وأوانن وشْيـلة .ولد
ب
الثالةة م ْن بْنت شوع الْكْنـعانية .وكان عْيـر ب ْكر يـهوذا شّر ًيرا يف عْيـين الر ّ
ت له فارص وزارح .ك ُّل بين يـهوذا مخْسةٌ .ابْـنا فارص:
فأماته .واثمار كنـته ولد ْ
صرون وحامول .وبـنو زارح :زْمري وأيْـثان وهْيمان وك ْلكول ودارع .ا ْاجميع
حْ
مخْسةٌ .وابْن ك ْرمي عخار مك ّدر ن ْسرائيل الذي خان يف ا ْحلرام .وابْن أيْـثان:
صرون الذين ولدوا له :يـ ْرقمْئيل ورام وكلوابي .ورام ولد
عزْراي .وبـنو ح ْ
ع ّميناداب ،وع ّميناداب ولد ْحنشون رئيس بين يـهوذا ،و ْحنشون ولد س ْلمو،
وس ْلمو ولد بوعز ،وبوعز ولد عوبيد ،وعوبيد ولد يسى ،ويسى ولد :ب ْكره
أليآب ،وأبيناداب الثاين ،ومشْعى الثالث ،ونـثْنئيل الرابع ،ورداي ا ْخلامس ،وأوصم
السادس ،وداود السابع .وأ ْختاه ْم صروية وأبيجايل .وبـنو صروية :أبْشاي
ت عماسا ،وأبو عماسا يـثْـر ا ْإل ْمساعيل ُّي.
ويوآب وعسائيل ،ةالةةٌ .وأبيجايل ولد ْ
صرون ولد م ْن عزوبة ا ْمرأته وم ْن يريعوث .وهؤالء بـنوها :ايشر
وكالب بْن ح ْ
ت له حور.
ت عزوبة فاختذ كالب لنـ ْفسه أفْـرات فـولد ْ
وشوابب وأ ْردون .ومات ْ
صرون على بْنت ماكري أيب
وحور ولد أوري ،وأوري ولد بص ْلئيل .وبـ ْعد دخل ح ْ
ت له سجوب .وسجوب ولد ايئري،
ج ْلعاد واختذها وهو ابْن ستّني سنةً فـولد ْ
ث وع ْشرون مدينةً يف أ ْرض ج ْلعاد .وأخذ جشور وأرام ح ُّووث ايئري
وكان له ةال ٌ
مْنـه ْم مع قـناة وقـراها ،ستّني مدينةً .ك ُّل هؤالء بـنو ماكري أيب ج ْلعاد .وبـ ْعد وفاة
صرون أ ْشحور أاب تـقوع .وكان
صرون يف كالب أفْـراتة ،ولد ْ
ت له أبياه ا ْمرأة ح ْ
حْ
صرون :الْب ْكر رام ،مث بونة وأ ْورن وأ ْوصم وأخيا .وكانت ا ْمرأةٌ
بـنو يـ ْرقمْئيل ب ْكر ح ْ
أ ْخرى ليـ ْرقمْئيل ا ْمسها عطارة .هي أ ُّم أوانم .وكان بـنو رام ب ْكر يـ ْرقمْئيل :معص
ويني وعاقـر .وكان ابْـنا أوانم :مشاي وايداع .وابْـنا مشاي :انداب وأبيشور .وا ْسم
ت له أ ْحبان وموليد .وابْـنا انداب :سلد وأفامي.
ا ْمرأة أبيشور أبيحايل ،وولد ْ
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ومات سلد بال بنني .وابْن أفامي ي ْشعي ،وابْن ي ْشعي شيشان ،وابْن شيشان
أ ْحالي .وابْـنا ايداع أخي مشاي :يـثـر ويواناثن .ومات يـثـر بال بنني .وابْـنا
ات.
يواناثن :فالت وزازا .هؤالء ه ْم بـنو يـ ْرقمْئيل .وملْ يك ْن لشيشان بـنون ب ْل بـن ٌ
صري ا ْمسه يـ ْرحع ،فأ ْعطى شيشان ابْـنـته ليـ ْرحع عْبده ا ْمرأ ًة،
وكان لشيشان عْب ٌد م ْ
ت له عتاي .وعتاي ولد اناثن ،واناثن ولد زاابد ،وزاابد ولد أفْالل ،وأفْالل
فـولد ْ
ولد عوبيد ،وعوبيد ولد ايهو ،وايهو ولد عزْراي ،وعزْراي ولد حالص ،وحالص
ولد نلْعاسة ،ونلْعاسة ولد سسماي ،وسسماي ولد شلُّوم ،وشلُّوم ولد يـق ْمية،
ويـق ْمية ولد أليشمع .وبـنو كالب أخي يـ ْرقمْئيل :ميشاع ب ْكره .هو أبو زيف.
وبـنو مريشة أيب حْبـرون .وبـنو حْبـرون :قورح وتـ ُّفوح وراقم وشامع .وشامع ولد
راقم أاب يـرقْـعام .وراقم ولد مشاي .وابْن مشاي معون ،ومعون أبو بـْيت صور.
ت :حاران وموصا وجازيز .وحاران ولد جازيز.
وعيفة سّرية كالب ولد ْ
وبـنو يـ ْهداي :رجم ويواثم وجيشان وفـلط وعيفة وشاعف .وأما م ْعكة سّرية
ت شاعف أاب م ْدمنة ،وشوا أاب م ْكبينا وأاب
ت :شبـر وتـ ْرحنة .وولد ْ
كالب فـولد ْ
جبـعا .وبْنت كالب ع ْكسة .هؤالء ه ْم بـنو كالب بْن حور ب ْكر أفْـراتة .شوابل
أبو قـ ْرية يـعارمي وس ْلما أبو بـْيت حلْم ،وحاريف أبو بـْيت جادير .وكان لشوابل
ي
أيب قـ ْرية يـعارمي بـنون :هرواه وحصي مهنوحوت .وعشائر قـ ْرية يـعارمي :الْيـثْر ُّ
ويل .بـنو س ْلما:
والْفويتُّ والشمايتُّ والْم ْشراع ُّي .م ْن هؤالء خرج الص ْرع ُّي وا ْأل ْشتأ ُّ
بـْيت حلْم والنطوفايتُّ وعطْروت بـْيت يوآب وحصي الْمنوح ّي الص ْرع ّي .وعشائر
الْكتـبة سكان يـ ْعبيص :تـ ْرعاتيم ومشْعاتيم وسوكاتيم .هم الْقينيُّون ا ْخلارجون م ْن
قمة أيب بـْيت ركاب»(.)1
األول ،الفصل  ،2اآلايت .99-1
( )1سفر أخبار ّ
األايم ّ
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ب يف أورشليم ،يف جبل الْمراي حْيث تـراءى
 «وشرع سلْيمان يف بناء بـْيت الر ّاان يف بـْيدر أ ْرانن الْيـبوس ّي .وشرع يف الْبناء يف
لداود أبيه ،حْيث هيأ داود مك ً
اثين الش ْهر الثاين يف السنة الرابعة لم ْلكه .وهذه أسسها سلْيمان لبناء بـْيت هللا:
اعا .وا ّلرواق
اعا ،والْع ْرض ع ْشرون ذر ً
الطُّول ابل ّذراع على الْقياس ا ْألول ستُّون ذر ً
اعا ،وا ْرتفاعه مئةٌ وع ْشرون،
الذي قدام الطُّول حسب ع ْرض الْبـْيت ع ْشرون ذر ً
وغشاه م ْن داخل بذهب خالص .والْبـْيت الْعظيم غشاه خبشب س ْرو ،غشاه
بذهب خالص ،وجعل علْيه خن ًيال وسالسل .ورصع الْبـْيت حبجارة كرية
ل ْلجمال .والذهب ذهب فـروامي .وغشى الْبـْيت :أ ْخشابه وأ ْعتابه وحيطانه
ومصاريعه بذهب ،ونـقش كروبيم على ا ْحليطان .وعمل بـْيت ق ْدس ا ْألقْداس،
اعا ،وغشاه
اعا ،وع ْرضه ع ْشرون ذر ً
طوله حسب ع ْرض الْبـْيت ع ْشرون ذر ً
ت مئة وْزنة .وكان وْزن الْمسامري مخْسني شاق ًال م ْن ذهب،
بذهب جيّد س ّ
لصياغة،
وغشى الْعاليل بذهب .وعمل يف بـْيت ق ْدس ا ْألقْداس كروبـ ْني صناعة ا ّ
اعا ،ا ْاجناح الْواحد مخْس
وغشامها بذهب .وأ ْجنحة الْكروبـ ْني طوهلا ع ْشرون ذر ً
س جناح الْكروب ا ْآلخر.
س حائط الْبـْيت ،وا ْاجناح ا ْآلخر مخْس أ ْذرع ي ُّ
أ ْذرع ي ُّ
س حائط الْبـْيت ،وا ْاجناح ا ْآلخر مخْس
وجناح الْكروب ا ْآلخر مخْس أ ْذرع ي ُّ
أ ْذرع يـتصل جبناح الْكروب ا ْآلخر .وأ ْجنحة هذيْن الْكروبـ ْني مْنـبسطةٌ ع ْشرون
اعا ،ومها واقفان على أ ْرجلهما وو ْجههما نىل داخل .وعمل ا ْحلجاب م ْن
ذر ً
أ ْمس ْاجنوينّ وأ ْرجوان وق ْرمز وكتان ،وجعل علْيه كروبيم .وعمل أمام الْبـْيت
اعا ،والتاجان اللذان على رأْسْيهما مخْس
س وةالةون ذر ً
عموديْن ،طوهلما مخْ ٌ
أ ْذرع .وعمل سالسل كما يف الْم ْحراب وجعلها على رأْسي الْعموديْن ،وعمل
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مئة رمانة وجعلها يف السالسل .وأ ْوقف الْعموديْن أمام ا ْهلْيكل ،واح ًدا عن
الْيمني وواح ًدا عن الْيسار ،ودعا ا ْسم ا ْأل ْين :ايكني ،وا ْسم ا ْأليْسر :بوعز»(.)1

 «وهؤالء ه ْم بـنو الْكورة الصاعدون م ْن س ْيب الْم ْسبيّني ،الذين سباه ْمنـبوخ ْذانصر ملك اببل نىل اببل ،ورجعوا نىل أورشليم ويـهوذا ،ك ُّل واحد نىل
مدينته .الذين جاءوا مع زراببل ،يشوع ،حن ْميا ،سرااي ،ر ْعالاي ،م ْردخاي،
ب ْلشان ،م ْسفار ،ب ْغواي ،رحوم ،بـ ْعنة .عدد رجال ش ْعب ن ْسرائيل :بـنو فـ ْرعوش
ألْفان ومئةٌ واةْـنان وسْبـعون .بـنو شفطْيا ةالث مئة واةْـنان وسْبـعون .بـنو آرح
سْبع مئة ومخْسةٌ وسْبـعون .بـنو فحث موآب م ْن بين يشوع ويوآب ألْفان ومثان
ف ومئـتان وأ ْربـعةٌ ومخْسون .بـنو زتُّو ت ْسع مئة
مئة واةْـنا عشر .بـنو عيالم ألْ ٌ
ت مئة واةْـنان وأ ْربـعون.
ومخْسةٌ وأ ْربـعون .بـنو زكاي سْبع مئة وستُّون .بـنو ابين س ُّ
ف ومئـتان واةْـنان وع ْشرون.
بـنو ابابي س ُّ
ت مئة وةالةةٌ وع ْشرون .بـنو ع ْرجد ألْ ٌ
ت مئة وستةٌ وستُّون .بـنو ب ْغواي ألْفان وستةٌ ومخْسون.
بـنو أدونيقام س ُّ
بـنو عادين أ ْربع مئة وأ ْربـعةٌ ومخْسون .بـنو آطري م ْن حيزقيا مثانيةٌ وت ْسعون.
بـنو بيصاي ةالث مئة وةالةةٌ وع ْشرون .بـنو يورة مئةٌ واةْـنا عشر .بـنو حشوم
مئـتان وةالةةٌ وع ْشرون .بـنو جبار مخْسةٌ وت ْسعون .بـنو بـْيت حلْم مئةٌ وةالةةٌ
وع ْشرون .رجال نطوفة ستةٌ ومخْسون .رجال عناةوث مئةٌ ومثانيةٌ وع ْشرون.
بـنو ع ْزموت اةْـنان وأ ْربـعون .بـنو قـ ْرية عارمي كفرية وبئريوت سْبع مئة وةالةةٌ
ت مئة وواح ٌد وع ْشرون .رجال خمْماس مئةٌ واةْـنان
وأ ْربـعون .بـنو الرامة وجبع س ُّ
وع ْشرون .رجال بـْيت نيل وعاي مئـتان وةالةةٌ وع ْشرون .بـنو نـبو اةْـنان
ف ومئـتان وأ ْربـعةٌ
ومخْسون .بـنو م ْغبيش مئةٌ وستةٌ ومخْسون .بـنو عيالم ا ْآلخر ألْ ٌ
األايم الثاين ،الفصل  ،9اآلايت .18-1
( )1سفر أخبار ّ
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ومخْسون .بـنو حارمي ةالث مئة وع ْشرون .بـنو لود بـنو حاديد وأونو سْبع مئة
ومخْسةٌ وع ْشرون .بـنو أرحيا ةالث مئة ومخْسةٌ وأ ْربـعون .بـنو سناءة ةالةة آال
وس ُّ
ت مئة وةالةون .أما الْكهنة :فـبـنو ي ْدعيا م ْن بـْيت يشوع ت ْسع مئة وةالةةٌ
ف ومئـتان وسْبـعةٌ
ف واةْـنان ومخْسون .بـنو ف ْشحور ألْ ٌ
وسْبـعون .بـنو ن ّمري ألْ ٌ
ف وسْبـعة عشر .أما الالويُّون :فـبـنو يشوع وق ْدميئيل م ْن
وأ ْربـعون .بـنو حارمي ألْ ٌ
بين هودواي أ ْربـعةٌ وسْبـعون .الْمغنُّون بـنو آسا مئةٌ ومثانيةٌ وع ْشرون.
بـنو الْبـوابني :بـنو شلُّوم ،بـنو آطري ،بـنو ط ْلمون ،بـنو ع ُّقوب ،بـنو حطيطا،
بـنو شوابي ،ا ْاجميع مئةٌ وت ْسعةٌ وةالةون .النثينيم :بـنو صيحا ،بـنو حسوفا،
بـنو طباعوت ،بـنو قريوس ،بـنو سيعها ،بـنو فادون ،بـنو لبانة ،بـنو حجابة،
بـنو ع ُّقوب ،بـنو حاجاب ،بـنو مشالي ،بـنو حاانن ،بـنو جديل ،بـنو حجر،
بـنو رآاي ،بـنو رصني ،بـنو نـقودا ،بـنو جزام ،بـنو عزا ،بـنو فاسيح ،بـنو بيساي،
بـنو أ ْسنة ،بـنو معونيم ،بـنو نـفوسيم ،بـنو بـ ْقبوق ،بـنو حقوفا ،بـنو ح ْرحور،
صلوت ،بـنو حميدا ،بـنو ح ْرشا ،بـنو بـ ْرقوس ،بـنو سيسرا ،بـنو اثمح،
بـنو ب ْ
بـنو نصيح ،بـنو حطيفا .بـنو عبيد سلْيمان :بـنو س ْوطاي ،بـنو ه ُّسوفـرث،
بـنو فـرودا ،بـنو يـ ْعلة ،بـنو د ْرقون ،بـنو ج ّديل ،بـنو شفطْيا ،بـنو حطّيل،
بـنو فوخرة الظّباء ،بـنو آمي .لميع النثينيم وبين عبيد سلْيمان ةالث مئة واةْـنان
وت ْسعون .وهؤالء هم الذين صعدوا م ْن ت ّل م ْلح وت ّل ح ْرشا ،كروب ،أدان ،ن ّمري،
وملْ ي ْستطيعوا أ ْن يـبـيّنوا بـيوت آابئه ْم ون ْسله ْم ه ْل ه ْم م ْن ن ْسرائيل :بـنو دالاي،
ت مئة واةْـنان ومخْسون .وم ْن بين الْكهنة :بـنو حبااي،
بـنو طوبيا ،بـنو نـقودا ،س ُّ
ي وتسمى
بـنو ه ُّقوص ،بـنو بـ ْرزالي الذي أ ْخذ ا ْمرأ ًة م ْن بـنات بـ ْرزالي ا ْاج ْلعاد ّ
اب ْمسه ْم .هؤالء فـتشوا على كتابة أنْساهب ْم فـل ْم توج ْد ،فـرذلوا من الْكهنوت .وقال
ُّميم.
هلم ا ّْ
لرتشااث أ ْن ال أيْكلوا م ْن ق ْدس ا ْألقْداس حت يـقوم كاه ٌن ل ْألورمي والت ّ
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ض ًال ع ْن عبيده ْم
ك ُّل ا ْاج ْمهور م ًعا اةْـنان وأ ْربـعون ألْ ًفا وةالث مئة وستُّون ،ف ْ
ونمائه ْم فـهؤالء كانوا سْبـعة آال وةالث مئة وسْبـعةً وةالةني ،وهل ْم من الْمغنّني
والْمغنّيات مئـتان .خْيـله ْم سْبع مئة وستةٌ وةالةون .بغاهل ْم مئـتان ومخْسةٌ
وأ ْربـعون .لماهل ْم أ ْربع مئة ومخْسةٌ وةالةون .قمريه ْم ستة آال وسْبع مئة
ب الذي يف
وع ْشرون .والْبـ ْعض م ْن رؤوس ا ْآلابء عْند جميئه ْم نىل بـْيت الر ّ
ب إلقامته يف مكانه .أ ْعط ْوا حسب طاقته ْم خلزانة
أورشليم تـبـرعوا لبـْيت الر ّ
الْعمل واح ًدا وستّني ألْف د ْرهم من الذهب ،ومخْسة آال منًا من الْفضة ،ومئة
قميص ل ْلكهنة .فأقام الْكهنة والالويُّون وبـ ْعض الش ْعب والْمغنُّون والْبـوابون
والنثينيم يف مدهن ْم وك ُّل ن ْسرائيل يف مدهن ْم»(.)1
ـهي الـمنزل) ،بسالسل النسب ،وأسـماء األوالد،
فما عالقة (الوحي اإلل ّ
وأسـماء الزوجات ،وعدد األفراد ،وعدد العجالت ،والثريان ،والقرابني ،وطول
بيت (قدس األقداس) ،وعرضه ،وأسـماء العائدين من السبـي ،وأعداد عبيدهم،
ونمائهم ،ومغنّيهم ،ومغنّياتـهم ،وخيلهم ،وبغالـهم ،ولمالـهم ،وقمريهم؟!!!
كشكوال،
سمونه( :العهد القديـم) ليس ّنال
ً
ومن هنا ندرك يقينًا أ ّن ما ي ّ
اشرتك يف أتليفه الكثريون ،طوال قرون؛ وق ــد اشتمــل على (حـ ّـق قليـل) ،منـث ــور
بيـن (أابطيل كثيـرة) ،م ــن األكاذيب ،واألساطري ،والـخرافات ،والتفاهات!!!
قال تعاىل﴿ :فـويْ ٌل للذين ي ْكتـبون الْكتاب أبيْديه ْم ةـم يـقولون هذا م ْن
ت أيْديه ْم وويْ ٌل لـهـ ْم مـما
عْند اَّلل لي ْشتـروا به ةـمنًا قل ًيال فـويْ ٌل لـهـ ْم مـما كتـب ْ
ي ْكسبون﴾(.)2
( )1سفر عزرا ،الفصل  ،2اآلايت .84-1
( )2البقرة.83 :
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ّ
اإلسرائيليات
شبهة
فإن قيل :كيف تطعنون يف أكثر قصص (العهد القديـم) ،وتستنكرون
نسبتها نىل (الوحي) ،وقد اشتملت كتب املؤلّفني 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 رواايت ال يكن نسبتها نىل (اإلسالم) ،ونن رواها بعض املنسوبني
نىل (اإلسالم)؛ فإ ّن مصدرها :كعب األحبار ،ووهب بن منبّه ،وأمثاهلما،
وليست تلك الرواايت :من آايت القرآن الكرمي ،وال من أقوال الرسول ؛
لكي تنسب نىل (اإلسالم)؟!!!
العريب القاضي أبو بكر ... :
قال أبو عبد هللا
القرطيب« :قال ابن ّ
ّ
يصح عنه فيه قرآن وال سنّةّ ،نال ما ذكرانه ،فمن الذي يوصل السامع
ونذ لـم ّ
أي لسان مسعه؟ واإلسرائيليّات مرفوضة عند العلماء
نىل أيّوب خربه ،أم على ّ
فإهنا ال
اصمم عن مساعها أذنيكّ ،
على البتات؛ فأعر ْ
ض عن سطورها بصرك ،و ْ
خباال»(.)1
خياال ،وال تزيد فؤادك ّنال ً
تعطي فكرك ّنال ً
وقال ابن تيميّة« :وهذا ذكره ابن قتيبة يف املعار  ،وهو ومثله يوجد يف
عمن ينقل
التواريخ ،كتاريخ ابن جرير
الطربي ،وحنوه .وهذا وحنوه منقول ّ
ّ
األحاديث اإلسرائيليّة ،وحنوها من أحاديث األنبياء املتق ّدمني ،مثل وهب بن
وحممد بن نسحاق ،وغريهم .وقد
منبّه ،وكعب األحبار ،ومالك بن دينارّ ،
( )1ااجامع ألحكام القرآن.219/15 :
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أجـمع املسلمون على أ ّن ما ينقله هؤالء  -عن األنبياء املتق ّدمني  -ال جيوز أن
جيعل عمدة يف دين املسلمنيّ ،نال نذا ةبت ذلك بنقل متواتر ،أو أن يكون
منقوًال عن خامت املرسلني»(.)1
وقال ابن كثري« :ولسنا نذكر من اإلسرائيليّاتّ ،نال ما أذن الشارع
يف نقله ،مـ ّما ال يـخالف كتاب هللا ،وسنّة رسوله  ،وهو القسم الذي
ط لـمختصر عندان ،أو تسمية لـمبهم ،ورد
ال يصدق ،وال يكذب ،مـ ّما فيه بس ٌ
به شرعنا ،ممّا ال فائدة يف تعيينه لنا؛ فنذكره على سبيل التحلّي به ،ال على
سبيل االحتياج نليه ،واالعتماد عليه .وننـّما االعتماد ،واالستناد ،على كتاب
صح نقله ،أو حسن ،وما كان فيه ضعف
هللا ،وسنّة رسول هللا  ،ما ّ
نبيّنه»(.)2
أيضا« :وقد وردت يف هذا آاثر كثرية نسرائيليّة ،مل أر
وقال ابن كثري ً
تطويل الكتاب بذكرها؛ أل ّن منها ما هو موضوع من وضع زاندقتهم ،ومنها
صحيحا ،وحنن يف غنية عنها ،وهلل احلمد .وفيما قص
ما قد حيتمل أن يكون
ً
عما سواه ،من بقيّة الكتب قبله ،ومل حيوجنا هللا،
هللا تعاىل علينا يف كتابه غنية ّ
وال رسوله نليهم»(.)9
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
كل ما
ما قد يقطع بكذبه؛ ملخالفته ّ
احلق الذي أبيدينا ،ويف القرآن غنية عن ّ
( )1جمموعة الفتاوى.99/12 :
( )2البداية والنهاية.8/1 :
( )9تفسري القرآن العظيم.195/5 :
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ألهنا ال تكاد ختلو من تبديل وزايدة ونقصان ،وقد
عداه من األخبار املتق ّدمة؛ ّ
وضع فيها أشياء كثرية»(.)1
أيضا« :والذي نسلكه يف هذا التفسري اإلعراض عن كثري
وقال ابن كثري ً
من األحاديث اإلسرائيليّة؛ ملا فيها من تضييع الزمان ،وملا اشتمل عليه كثري
فإهنم ال تفرقة عندهم بني صحيحها وسقيمها،
منها ،من الكذب املروج عليهمّ ،
األمة»(.)2
األئمة احل ّفاظ املتقنون من هذه ّ
حرره ّ
كما ّ
الذهيب« :والتفسري واحلديث ،كالمها أتةّر نىل ح ّد
حممد حسني
وقال ّ
ّ
كبري ،بثقافات أهل الكتاب ،على ما فيها من أابطيل وأكاذيب ،وكان
العامة بشغف ظاهر ،وتناقلها بعض
سيء ،حيث تقبّلها ّ
لإلسرائيليّات فيها أةر ّ
اخلاصة يف تساهل يصل أحيا ًان نىل ح ّد التسليم هبا ،على ما فيها من سخف
ّ
ّبني ،وكذب صريح ،األمر الذي كاد يفسد على كثري من املسلمني عقائدهم،
وترهات»(.)9
وجيعل اإلسالم يف نظر أعدائه دين خرافة ّ
اخلالدي« :املصدر الثاين الذي أشران له من قبل :هو
وقال صالح
ّ
الرواايت واألقوال واألخبار املتعلّقة ابلسابقني ،واليت لـم ترد يف القرآن واحلديث
مسماة
الصحيح ،ونّا أخذت من كتب السابقني ،وأقوال أهل الكتاب ،وهي الـ ّ
عند العلماء ابإلسرائيليّات .ن ّن املذكور يف اإلسرائيليّات عن قصص القرآن :هو
ألهنا مستم ّدة من بين نسرائيل ،وبنو نسرائيل
معلومات غري موةوقة ،وال يقينيّة؛ ّ
غري مؤمتنني على توراهتم ،وال على دينهم ،فكيف يؤمتنون على أخبار ورواايت
( )1تفسري القرآن العظيم.199/3 :
( )2تفسري القرآن العظيم.111/3 :
( )9اإلسرائيليّات يف التفسري واحلديث.15 :
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السماوي (التوراة) يهون عليه
يتجرأ على حتريف الكتاب
ّ
التاريخ؟ ن ّن الذي ّ
حتريف أخبار التاريخ!! ومبا أ ّن هذه هي صفة األخبار املذكورة يف اإلسرائيليّات،
موردا من موارده،
فال جيوز أن جنعلها
مصدرا من مصادر القصص القرآينّ ،وال ً
ً
وال أن نستم ّد منها معلومات ،أو تفاصيل أحداث ذلك القصص ،وال جيوز أن
نفسر كالم هللا ،الصادق الصحيح ،يف القرآن ،املتعلّق بذلك القصص ،هبذه
ّ
املعلومات ،والرواايت اإلسرائيليّة ،املكذوبة الـمحرفة!!»(.)1
توجيها
أيضا« :لكن نرى أ ّن ااجملة تق ّدم لنا
وقال صالح
اخلالدي ً
ً
ّ
اترخييًّا ،وهو أنّنا لـم نكن مع السابقني ،وهم يعيشون أحداث قصصهم ،فمن
احملرفون لـم يكونوا لدى من سبقهم
أين نعر هذه التفاصيل ،واليهود الكاتبون ّ
لكل من أورد تفاصيل
من األقوام ،فكيف يفرتضون أحداةهم ووقائعهم؟ نقول ّ
ألحداث القصص القرآينّ ،غري مذكورة يف اآلايت ،واألحاديث الصحيحة :من
أدراك هبذا؟ وكيف عرفتها؟ وأنت لـم تكن لديهم ،وهم يعيشوهنا؟ فمن أين
أخذهتا؟ نن أخذهتا من اإلسرائيليّات ،فمن أين أخذها كتـبة اإلسرائيليّات؟ هل
كانوا لديهم ،وهم يعيشوهنا؟ ن ّن قوله تعاىل﴿ :وما كْنت لديْه ْم﴾( :)2دعوة
لكل ابحث ،ودارس للقصص القرآينّ ،أن يقف عند املصادر اليقينيّة
ّ
()9
الصحيحة ،يف ذلك ،وهي اآلايت ،واألحاديث الصحيحة» .
أيضا« :نذا كانت اآلية تطالبنا ابلتثبّت من أنباء
وقال صالح
اخلالدي ً
ّ
وأخبار الفاسقني ،من املسلمني ،أل ّهنم متّـهمون وغري مؤتـمنني ،فكيف ابألنباء
( )1القصص القرآينّ.19 :
( )2آل عمران.11 :
( )9القصص القرآينّ.16-19 :
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وخباصة اليهود ،وهم كافرون جمروحون،
واألخبار اليت يق ّدمها لنا أهل الكتاب،
ّ
حذرا وتثبّـتًا
وليسوا علميّني وال موضوعيّني؟ جيب أن نكون أمام أنبائهم أكثر ً
متحيصا»(.)1
و ً
نسالمي ،أطلقه
أيضا« :واإلسرائيليّات :مصطلح
وقال صالح
اخلالدي ً
ّ
ّ
املفسرين ،واحمل ّدةني ،على تلك الـمعلومات،
العلماء املسلمون ،من ّ
املؤرخني ،و ّ
والرواايت ،واألخبـار ،واألقوال ،التـي أخذت عن السـابقيـن ،من غيـر الـمصادر
أخص
اإلسالميّة املوةوقة ،وابلذات تلك املأخوذة عن أهل الكتاب ،وبشكل
ّ
كل تلك األقوال والرواايت مأخوذة عن
عن بنـي نسـرائيل ،أو اليهـود! وليس ّ
املهم ّأهنا غري
بين نسرائيل ،فقد يكون مصدرها نصرانيًّا ،أو رومانيًّا ،أو فارسيًّاّ ،
كل ذلك الركام الكبري ،من األخبار
موةوقة ،وال معتمدة .وقد أطلق على ّ
واألقوال :نسرائيليّات .ومسّيت هبذا االسم من ابب تغليب املصادر اإلسرائيليّة،
على غريها من املصادر ،وأل ّن الرواايت اإلسرائيليّة أكثر من غريها من الرواايت،
وأل ّن اليهود هم أحرص أصنا الك ّفار على حرب املسلمني ونغوائهم ،وعلى
كل هذه اإلسرائيليّات
ص ّدهم عن دينهم ،وعلى حتريف معلوماهتم ّ
وتصوراهتم!! و ّ
غري الثابتة تتح ّدث عن أخبار وأحداث ووقائع ،جرت للسابقني من األقوام
واألمم ،وحدةت مع السابقني من األنبياء واملرسلني ،وتضيف هذه اإلسرائيليّات
وتفصل يف مشاهد ،سكت عنها
نضافات تفصيليّة ألحداث القصص القرآينّّ ،
القرآن ،واحلديث الصحيح ،وت ّبني بعض املبهمات املتعلّقة أبمساء ،أو أماكن
القصص القرآينّ .وهذه اإلسرائيليّات موجودة يف العهد القدمي ،الذي يؤمن به
اليهود ،ويف العهد ااجديد ،الذي يؤمن به النصارى ،ويف بعض الكتب اليت
( )1القصص القرآينّ.91 :
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املؤرخون واإلخباريّون،
يتداوهلا اليهود والنصارى ،فيما بينهم ،واليت نقلها عنهم ّ
فيما بعد»(.)1
أيضا« :وقد اطّلع بعض أهل العلم من املسلمني،
وقال صالح
اخلالدي ً
ّ
بعد عهد الصحابة ،على تلك اإلسرائيليّات ،وأعجبوا مبا تق ّدمه من تفصيالت،
فسجلوها يف
ومعلومات ،عن وقائع اتريخ املاضني ،وقصص السابقني،
ّ
تفاسريهم ،وتوارخيهم ،ومؤلّفاهتم ،وكتاابهتم ،ووضعوها جبانب اآلايت القرآنيّة،
وبياان لقصص األنبياء.
واألحاديث النبويّة ،واعتربوا ذلك كلّه أترخيًا للماضيً ،
احلق ابلباطل ،ومزجوا الثابت بغري
ودونوا كتبهم على هذا األساس ،وخلطوا ّ
ّ
كل ما
الثابت ،وأقبل املسلمون على كتاابت هؤالء ّ
املؤرخني و ّ
املفسرين ،وأخذوا ّ
فيها من رواايت وأخبار ومعلومات ،تتعلّق بقصص األنبياء ،أو غريهم ،ومل ييّزوا
صحيحها من سقيمها ،وح ّقها من ابطلها! ننّنا مع احمل ّققني من العلماء الذين
توقّفوا يف اإلسرائيليّات ،ولـم أيخذوا هبا ،واكتفوا يف نةبات أحداث ووقائع
النبوي الصحيح ،ولـم
القصص القرآينّ ،مبا ورد يف القرآن الصريح ،واحلديث
ّ
أي مصدر آخر»(.)2
يذهبوا نىل ّ
فالصورة التنزيليّة هي وحدها (الصورة اإلسالميّة األصيلة) ،اليت تـمثّل
هي الـمنزل).
(اإلسالم) ،ومصدرها الوحيد الفريد هو (الوحي اإللـ ّ
ّأما ما خالفها من (الصور التأليفيّة) ،فال قيمة هلا ،كائنًا من كان الذي
أنتجها ،أو نقلها ،أو اعتمد عليها .ولذلك ال قيمة هلذه اإلسرائيليّات السقيمة،
كل الوجوب.
يف تفسري (القرآن الكرمي)؛ واإلعراض عنها و ٌ
اجب ّ
( )1القصص القرآينّ.92-91 :
( )2القصص القرآينّ.99-92 :
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قصة يوسف:
ّ
ص علْيك أ ْحسن
﴿حنن نـق ُّ
ً
قصة يوسف  تبدأ بقوله تعاىلْ :
فمثال ّ
الْقصص مبا أ ْوحْيـنا نلْيك هذا الْق ْرآن ون ْن كْنت م ْن قـْبله لمن الْغافلني﴾(.)1
وختتم سورة يوسف بقوله تعاىل﴿ :لق ْد كان يف قصصه ْم عْبـرةٌ ألويل
صديق الذي بـ ْني يديْه وتـ ْفصيل ك ّل ش ْيء
ْاأللْباب ما كان حديثًا يـ ْفتـرى ولك ْن ت ْ
وه ًدى ور ْقمةً لق ْوم يـ ْؤمنون﴾(.)2
كل العجب ،من املؤلّفني القدامى ،الذين يعرضون ،عن
فالعجبّ ،
كل الرباءة ،من االفرتاء ،مثّ يعكفون على رواايت
أحسن القصص ،الربيءّ ،
أئمة الكذب،
مكذوبة مفرتاة ،مملوءة ابلفظائع واملنكرات ،ينقلوهنا عن بعض ّ
أئمة الكذب!!!
أو عن بعض املخدوعني ،الذين ينقلون عن ّ
قطعا  -براءة يوسف ،
ولو رجعنا نىل القرآن ،لوجدان ما يثبت ً -
من مقاربة الفاحشة ،وما يثبت استعصامه ،واستعفافه.
ت
قال تعاىل﴿ :وراودتْه اليت هو يف بـْيتها ع ْن نـ ْفسه وغلقت ْاألبْـواب وقال ْ
هْيت لك قال معاذ اَّلل ننه رّيب أ ْحسن مثْـواي ننه ال يـ ْفلح الظالمون .ولق ْد
السوء والْف ْحشاء
صر عْنه ُّ
مه ْ
ت به وهم هبا ل ْوال أ ْن رأى بـ ْرهان ربّه كذلك لن ْ
ت قميصه م ْن دبر وألْفيا سيّدها
استـبـقا الْباب وقد ْ
ننه م ْن عبادان الْم ْخلصني .و ْ
اب أل ٌيم.
لدى الْباب قال ْ
ت ما جزاء م ْن أراد أب ْهلك سوءًا نال أ ْن ي ْسجن أ ْو عذ ٌ
قال هي راودتْين ع ْن نـ ْ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 ْ
( )1يوسف.9 :
( )2يوسف.111 :
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الصادقني .فـلما رأى قميصه قد م ْن دبر قال ننه م ْن كْيدكن نن كْيدكن عظ ٌيم.
استـ ْغفري لذنْبك ننك كْنت من ْ
اخلاطئني .وقال ن ْسوةٌ
يوسف أ ْعر ْ
ض ع ْن هذا و ْ
يف الْمدينة ْامرأت الْعزيز تـراود فـتاها ع ْن نـ ْفسه ق ْد شغفها حبًّا نان لنـراها يف
ت كل
ت نلْيهن وأ ْعتد ْ
ضالل مبني .فـلما مسع ْ
ت هلن متكأً وآت ْ
ت مب ْكرهن أ ْرسل ْ
اخر ْج علْيهن فـلما رأيْـنه أ ْكبـ ْرنه وقط ْعن أيْديـهن
واحدة مْنـهن س ّكينًا وقالت ْ
ت فذلكن الذي ل ْمتـنين
وقـ ْلن حاش َّلل ما هذا بشًرا ن ْن هذا نال مل ٌ
ك كرميٌ .قال ْ
وان
استـ ْعصم ولئ ْن لـ ْم يـ ْفع ْل ما آمره لي ْسجنن وليك ً
فيه ولق ْد راو ْدته ع ْن نـ ْفسه ف ْ
صر ْ ع ّين
الس ْجن أح ُّ
ب نيل مما ي ْدعونين نلْيه ونال ت ْ
من الصاغرين .قال ر ّ
ب ّ
استجاب له ربُّه فصر عْنه كْيدهن
صب نلْيهن وأك ْن من ْ
كْيدهن أ ْ
ااجاهلني .ف ْ
ننه هو السميع الْعليم .مث بدا هل ْم م ْن بـ ْعد ما رأوا ْاآلايت 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 رّيب بكْيدهن عل ٌيم .قال ما
ربّك ف ْ
خطْبكن ن ْذ راو ْدتن يوسف ع ْن نـ ْفسه قـ ْلن حاش َّلل ما عل ْمنا علْيه م ْن سوء
احل ُّق أان راو ْدته ع ْن نـ ْفسه وننه لمن
صحص ْ
قالت ْامرأت الْعزيز ْاآلن ح ْ
الصادقني﴾(.)2
لقد شهد هللا  على براءة يوسف  ،وشهد على براءته شاه ٌد من
أهلها ،وشهد على براءته العزيز ،وشهدت على براءته النسوة ،وشهدت امرأة
العزيز ،نفسها ،على براءته.
( )1يوسف.99-29 :
( )2يوسف.91-94 :
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ب مبا أ ْغويْـتين ألزيّنن هل ْم يف
وشهد نبليس على براءته ،حني﴿ :قال ر ّ
ْاأل ْرض وأل ْغويـنـه ْم أ ْلمعني .نال عبادك مْنـهم الْم ْخلصني﴾()1؛ فاستثىن نبليس
عباد هللا املخلصني ،من اإلغواء ،ويوسف  واحد منهم ،قال تعاىل:
السوء والْف ْحشاء ننه م ْن عبادان الْم ْخلصني﴾(.)2
صر عْنه ُّ
﴿كذلك لن ْ
ولو نظران فـي (العهد القديـم) ،لوجدان أ ّن يوسف  واحد ،من
محرفني ،فقد جاء فيه« :وحدث بـ ْعد هذه
األنبياء ،الذي سلموا من مطاعن الـ ّ
اضطج ْع معي .فأَب
ت عْيـنـْيـها نىل يوسف وقالتْ :
ْاألمور أن ْامرأة سيّده رفـع ْ
وقال ال ْمرأة سيّده :هو ذا سيّدي ال يـ ْعر معي ما يف الْبـْيت ،وك ُّل ما له ق ْد
ك ع ّين شْيـئًا غْيـرك،
دفـعه نىل يدي .لْيس هو يف هذا الْبـْيت أ ْعظم م ّين .وملْ يْس ْ
ت
صنع هذا الشر الْعظيم وأ ْخطئ نىل هللا؟ وكان ن ْذ كلم ْ
ألنك ْامرأته .فكْيف أ ْ
ضطجع جبانبها ليكون معها .مث حدث
يوسف يـ ْوًما فـيـ ْوًما أنه لـ ْم ي ْسم ْع هلا أ ْن ي ْ
ْحنو هذا الْوقْت أنه دخل الْبـْيت ليـ ْعمل عمله ،وملْ يك ْن ننْسا ٌن م ْن أ ْهل الْبـْيت
اضطج ْع معي! فـتـرك ةـ ْوبه يف يدها
هناك يف الْبـْيت .فأ ْمسكْته بثـ ْوبه قائلةًْ :
ت أنه تـرك ةـ ْوبه يف يدها وهرب نىل خارج،
وهرب وخرج نىل خارج .وكان لما رأ ْ
أنـها اند ْ
ت أ ْهل بـْيتها ،وكلمته ْم قائلةً :انْظروا! ق ْد جاء نلْيـنا برجل عْبـراينّ
ضطجع معي ،فصر ْخت بص ْوت عظيم .وكان لما مسع أ ّين
ليداعبـنا! دخل نيل لي ْ
ت
رفـ ْعت ص ْويت وصر ْخت ،أنه تـرك ةـ ْوبه جبانيب وهرب وخرج نىل خارج .فـوضع ْ
ةـ ْوبه جبانبها حت جاء سيّده نىل بـْيته .فكلمْته مبثْل هذا الْكالم قائلةً :دخل نيل
الْعْبد الْعْبـراينُّ الذي جْئت به نلْيـنا ليداعبين .وكان لما رفـ ْعت ص ْويت وصر ْخت،
( )1احلجر.14-93 :
( )2يوسف.21 :
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أنه تـرك ةـ ْوبه جبانيب وهرب نىل خارج .فكان لما مسع سيّده كالم ْامرأته الذي
كلمْته به قائلةً :حبسب هذا الْكالم صنع يب عْبدك ،أن غضبه قمي .فأخذ
الس ْجن ،الْمكان الذي كان أ ْسرى الْملك
يوسف سيّده ووضعه يف بـْيت ّ
الس ْجن»(.)1
ْحمبوسني فيه .وكان هناك يف بـْيت ّ
كل الوضوح  -براءة يوسف  ،يف (القرآن الكرمي) ،ويف
فواضحة ّ -
القصة.
(العهد القديـم) ،مع ما بني الكتابني ،من اختالفات قليلة ،يف هذه ّ
مفسرين القدامى  -أن يعتمدوا على
فال أدري كيف ساغ  -لبعض الـ ّ
حت فـي (العهد القديـم)،
(رواايت مكذوبة مفتـراة) ،ليس لـها ما يص ّدقهاّ ،
الـمملوء ابلتحريفات؟!!!
املفسرين القدامى يدافعون عن تلك
واألدهى من ذلك :أ ّن بعض أولئك ّ
الرواايت ،أكثر من دفاعهم عن آايت القرآن الكرمي ،بل ن ّهنم قد أعرضوا عن
حجة على
كل اإلعراض ،وعمدوا نىل تلك الرواايتّ ،
فاختذوها ّ
داللة اآلايتّ ،
ما ي ّدعون ،فال أدري ماذا أقول فيهم ،ويف عقوهلم؟!!!
احدي أبرز أولئك املخدوعني املستمسكني بتلك
و ّ
الثعليب والو ّ
الطربي و ّ
الرواايت ،وقد رووا الكثري من تلك الرواايت السقيمة األةيمة ،اليت نسبت نىل
يوسف  - من مقاربة الفاحشة  -ما يناقض كالم هللا ؛ فأعرضوا عن
(دين اآلايت) الكرية ،واتّبعوا (دين الرواايت) السقيمة!!!
ازي« :والقول الثانـي :أ ّن يوسـف  كـان بريئًا ،عن
قال الفخر الر ّ
املفسرين ،واملتكلّمني،
العمـل الباطل ،والـه ّم الـمحـرم ،وهذا قـ ـول احمل ّققني ،من ّ
نذب ...فالـح ّجة األولـى :أ ّن الزان من منكرات الكبائر،
وبـه نقول ،وعنه ّ
( )1سفر التكوين ،الفصل  ،93اآلايت .24-8
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أيضا مقابلة
أيضا من منكرات الذنوب ،و ً
والـخيانة  -فـي معرض األمانة ً -
أيضا
التامة ،والعار الشديد ً -
اإلحسان العظيم ،ابإلساءة  -املوجبة للفضيحة ّ
الصيب ،نذا تربـّى يف حجر ننسان ،وبقي مكفي
أيضا
من منكرات الذنوب .و ً
ّ
الـمؤنة ،مصون العرض ،من ّأول صباه ،نىل زمان شبابه ،وكمال ّقوته؛ فإقدام
الصيب على نيصال أقبح أنواع اإلساءة  -نلـى ذلك الـمنعم الـمعظّم  -من
هذا
ّ
منكرات األعمال .نذا ةبت هذا ،فنقول :ن ّن هذه الـمعصية  -التـي نسبوها نىل
يوسف  - كانت موصوفة بـجميع هذه الـجهات األربع .ومثل هذه
كل خري،
الـمعصية لو نسبت ،نلـى أفسق خلق هللا تعاىل ،وأبعدهم عن ّ
السـتـنـكـف منـ ـه؛ فكي ـف يـجـ ـ ـ ـوز نسن ـاده ـا ،نلـى الرسـ ـول  ،الـمؤيـد
ابلـمعجزات ،القاهرة الباهرة ...وعند هذا نقول :هؤالء ااج ّهال الذين نسبوا نىل
يوسف  هذه الفضيحة ،نن كانوا من أتباع دين هللا تعاىل ،فليقبلوا شهادة
هللا تعاىل ،على طهارته ،ونن كانوا من أتباع نبليس وجنوده ،فليقبلوا شهادة
نبليس ،على طهارته؛ ولعلّهم يقولون :كنّا يف ّأول األمر تالمذة نبليس ،نىل أن
ارزمي:
ّ
خترجنا عليه ،فزدان عليه يف السفاهة ،كما قال اخلو ّ
وكنت امرأً من جند نبليس ،فارتقى
حت صار نبليس من جندي
بـي الدهرّ ،
فلو مات قبلي ،كنت أحسن بعده
طـ ـرائ ـ ـ ـق فـسـ ـ ـق ،لـيـس يـحس ـنـهـا بعـ ـ ـدي
عما يقوله هؤالء ااج ّهال»(.)1
فثبت هبذه الدالئل أ ّن يوسف  بريء ّ
كل هذه الشهادات الناصعة
وقال ّ
حممد أبو شهبة« :فكيف تتّفق ّ
( )1التفسري الكبري.124-115/15 :
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الصادقة ،وتلك الرواايت املزورة؟!! وقد ذكر الكثري من هذه الرواايت ابن جرير
مر هبا ابن كثري بعد أن
البغوي ،وابن كثري ،و
الثعليب ،و ّ
ّ
السيوطي ،وقد ّ
ّ
الطربي ،و ّ
نقلها حاكيًا ،من غري أن ينبّه نىل زيفها ،وهو الناقد البصري!! ومن العجيب
ًّ
يضعف يف تفسريه مذهب
حقا أ ّن اإلمام ابن جرير على جاللة قدره حياول أن ّ

ويفسرون اآلايت على حسب
اخللف ،الذين ينفون هذا الزور والبهتان،
ّ
ما تقتضيه اللغة ،وقواعد الشرع ،وما جاء يف القرآن ،والسنّة الصحيحة الثابتة،
زروا منها آن ًفا  -هي قول لميع أهل
ويعترب هذه الـ ّ
مروايت  -اليت سقت لك ً
الثعليب
العلم بتأويل القرآن ،الذين يؤخذ عنهم!!! وكذلك اتبعه على مقالته تلك
ّ
املروايت الغثّة املكذوبة اليت أيابها النظم الكرمي،
البغوي يف تفسرييهما!! وهذا ّ
و ّ
الطربي ومن
وجيزم العقل والنقل ابستحالتها على األنبياء  :هي اليت اعتربها
ّ
املروايت ،فيورد على نفسه
تبعه أقوال السلف!! بل يسري يف خ ّ
ط اعتبار هذا ّ
سؤ ًاال ،فيقول :فإن قال قائل :وكيف جيوز أن يوصف يوسف مبثل هذا ،وهو هلل
نيب؟! مثّ أجاب مبا ال طائل حتته ،وال يليق مبقام األنبياء ...وأعجب من ذلك
ّ
املفسرون املوةوق بعلمهم،
ما ذهب نليه الو ّ
احدي يف" :البسيط" قال" :قال ّ
عمن شاهدوا التنزيل :هم يوسف ،
املرجوع نىل روايتهم ،اآلخذون للتأويلّ ،
فلما رأى الربهان
هبذه املرأة مهًّا
ً
صحيحا ،وجلس منها جملس الرجل من املرأةّ ،
()1
األئمة ال
هؤالء
من
دة
شدي
غفلة
وهي
.
كل شهوة منه"
ّ
من ربّه زالت ّ
أنزه لساين وقلمي عن اهل ْجر من القول ،و ّأهنم خلطوا يف
نرضاها ،ولوال ّ
أين ّ
لكين أسأل
مؤلّفاهتم ً
عمال صاحلًا وآخر سيّـئًا ،لقسوت عليهم ،وح ّق يل هذاّ ،
املفسرون:
هللا يل وهلم العفو واملغفرة .وهذه األقوال اليت أسر يف ذكرها هؤالء ّ
( )1انظر :التفسري البسيط.82/12 :
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ّنما نسرائيليّات وخرافات وضعها زاندقة أهل الكتاب القدماء ،الذي( )1أرادوا هبا
النيل من األنبياء واملرسلني ،مثّ قملها معهم أهل الكتاب الذين أسلموا وتل ّقاها
اعتمادا على ظهور كذهبا
عنهم بعض الصحابة ،والتابعني ،حبسن نيّة ،أو
ً
دسها عليهم أعداء
األئمةّ ،
وزيفهاّ .
ونما أن تكون مدسوسة على هؤالء ّ
األداين ،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 الرواايت السقيمة العقيمة األةيمة:
غري (احلقيقة الثابتة القاطعة) ،وهي أ ّن (الصورة التنزيليّة)  -دون
ال يكن أن ت ّ
كل ما خالفها ،من
ما سواها من الصور  -هي (الصورة اإلسالميّة األصيلة)؛ و ّ
كل الرباءة.
األقوال ،واآلراء :ابطل ،ال ريب يف بطالنه ،واإلسالم بريء منهّ ،
املفسرون :أخطاء وخطااي! 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 نزل نىل اليوم مصون﴿ :نان ْحنن نـزلْنا
()9
مفسري القرآن ابألةر أن يتجاوبوا
على
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
( )1يف املطبوع( :الذي) ،والصواب( :الذين).
( )2اإلسرائيليّات واملوضوعات يف كتب التفسري.229-229 :
( )9احلجر.3 :
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ضعي ًفا ،وروى ما ال يعرفه الثقات ،فحديثه منكر أو مرتوك! فلماذا يكثر يف
ي الشاذّ واملرتوك واملنكر؟ بل كيف تروى حكاايت هي السخف
التفسري األةر ّ
بعينه ،يطبق املسلمون على ننكارها واستبعادها ،ومع ذلك تبقى مكتوبة يقرأها
ضعا العقول ،فيضطربون هلا؟»(.)1
ن ّن مثل (اإلسرائيليّات) الـمبثوةة ،فـي مؤلّفات الـمؤلّفني الـمنسوبني ،نىل
(اإلسالم) ،كمثل كتب مأروضة (مصابة ابألرضة) ،حيشرها بعض احلاسدين،
حت تستفحل؛ فإن لـم
بني كتب نفيسة ،يف مكتبة قيّمة ،فتتكاةر األرضةّ ،
يسارع أصحاب الكتب النفيسة ،نىل تنقية كتبهم ،من تلك اآلفة ،فإ ّن األرضة
ستجعلها رفا ًات.
حق والعدل :أن ي ّدعي أولئك الـحاسدون :أ ّن تلك الكتب
فهل من الـ ّ
النفيسة كانت مأروضةً ،من ّأول تدوينها ،وأ ّن األرضة أصيلةٌ فيها ،لـم تنتقل
نليها ،من كتب أخرى؟!!!

الفكري.126 :
( )1تراةنا
ّ
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شبهة الصحيحيـن
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 ،ونتيجة:
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
صحت مق ّدماهتا ،فال ب ّد من نةبات ّ
تصحّ ،نال نذا ّ
والنتائج ال ّ
تصح النتيجة امل ّدعاة.
هاتني املق ّدمتني ً
معا؛ لكي ّ
تصح
تصح الثانية ،أو ّ
ّأما نذا ّ
صحت الثانية ،ومل ّ
صحت األوىل ،ومل ّ
األوىل؛ فالنتيجة ابطلة ،بال ريب.
قال ابن تيميّة« :وهكذا األمر يف قياس الشمول ،نن كانت املق ّدمتان
ونال فالنتيجة تتبع أضعف املق ّدمات»(.)1
معلومتني ،كانت النتيجة معلومةّ ،
تقويـم الـمق ّدمة األخوىل:
مهمة:
إلةبات بطالن املق ّدمة األوىل ،ال ب ّد من بيان ستّة أمور ّ

التصنيفي ال يستليم التصحيح الكلّ ّي:
ّأوًال -التصحيح
ّ

البخاري ،ومسلم  -من تصنيفهما هذين الكتابني،
فليس مراد الشيخني:
ّ
ابلصحة  -الداللة على التصحيح الكلّ ّي ،أي:
كل واحد منهما
ّ
ومن وصف ّ
( )1جمموعة الفتاوى.11/3 :
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كل حديث ،من (أحاديث الصحيحني)،
ليس الـمقصود ،من ذلك :وصف ّ
ابلصحة.
ّ
كل واحد  -من هذين الكتابني  -بعض املتون
ويدلّنا على ذلك أ ّن يف ّ
معا  -يف الكتاب الواحد  -دليل
املتخالفة ،اليت ال يكن ااجمع بينها ،فإيرادها ً
الصحة الكلّيّة.
على أ ّن املصنّف مل يقصد الداللة على ّ
ليبني
قال ابن تيميّة« :و
البخاري رواه يف سائر املواضع على الصواب؛ ّ
ّ
ط
غلط هذا الراوي ،كما جرت عادته مبثل ذلك ،نذا وقع من بعض الرواة غل ٌ
يف لفظ ،ذكر ألفاظ سائر الرواة ،اليت يعلم هبا الصواب ،وما علمت وقع فيه
طّ ،نال وقد ّبني فيه الصواب»(.)1
غل ٌ
ابلصحة الكلّيّة ،على
اضا أ ّن الشيخني قد قصدا احلكم
ونن افرتضنا افرت ً
ّ
أحاديث الصحيحني ،فإ ّن الـمؤلّفني القدامى -الذين ذهبوا نلـى القول بتصحيح
ابلصحة
هذين الكتابيـن  -لـم يكونوا يقصدون ،بتصحيحهم لـهما :القول
ّ
الكلّيّة ألحاديثهما.
البخاري ،أبو عبد هللا،
قال ابن الصالحّ « :أول من صنّف الصحيح:
ّ
احلجاج،
حممد بن نمساعيل،
ااجعفي ،موالهم ،وتاله أبو احلسني ،مسلم بن ّ
ّ
ّ
البخاري ،واستفاد
القشريي ،من أنفسهم .ومسلم مع أنّه 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
مبعىن أ ّن الصحيحني أكثر ّ
صحة ،من سائر الكتب احلديثيّة .أيّ :
( )1منهاج السنّة النبويّة.142-141/9 :
( )2معرفة أنواع علوم احلديث.51 :
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الرتمذي ،وسنن
مسند أقمد ،وسنن ابن ماجه ،وسنن أيب داود ،وسنن
ّ
النسائي ،وصحيح ابن خزية ،وصحيح ابن حبّان ،ومعاجم الطرباينّ ،وسنن
ّ
لكن
دارقطين ،ومستدرك احلاكم ،وسنن
ال
البيهقي ،وغريها من كتب احلديث؛ ّ
ّ
ّ
األصحيّة ال متنع من اشتماهلما ،على أحاديث غري صحيحة.
هذه
ّ
البخاري
العيين« :ودعوى احلكم بتصحيح لميع ما أورده
ّ
قال بدر الدين ّ
فيه غري موجهة ،أل ّن دعوى الكلّيّة حتتاج نىل دليل قاطع»(.)1
ويؤّكد هذه احلقيقة أ ّن ابن الصالح نفسه قال يف موضع الحق ،من
البخاري ومسلم  ،يف كتابيهما ابإلسناد املتّصل،
كتابه نفسه« :ما أسنده
ّ
بصحته ،بال نشكال .و ّأما املعلق ،وهو الذي حذ من
فذلك الذي حكما ّ
ري ،وهو
مبتدن نسناده واحد ،أو أكثر  -وأغلب ما وقع ذلك يف كتاب البخا ّ
يف كتاب مسلم قليل ًّ
جدا  -ففي بعضه نظر»(.)2
أيضا« :سوى أحر يسرية ،تكلّم عليها بعض
وقال يف موضع الحق ً
كالدارقطين ،وغريه ،وهي معروفة ،عند أهل هذا
أهل النقد ،من احل ّفاظ،
ّ
الشأن»(.)9
وقال يف كتاب آخر« :نذا عرفت هذا ،فما أخذ عليهما من ذلك،
وقدح فيه معتمد من احل ّفاظ ،فهو مستثىن ممّا ذكرانه؛ لعدم اإللماع على تل ّقيه
ابلقبول ،وما ذلك ّنال يف مواضع قليلة.)1(»...
( )1عمدة القاري.112/16 :
( )2معرفة أنواع علوم احلديث.39-32 :
( )9معرفة أنواع علوم احلديث.38 :
( )1صيانة صحيح مسلم.56 :
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أصح ،من سائر
فابن الصالح يرى  -بوضوح  -أ ّن هذين الكتابني ّ
صحيحا ،عنده ،مع اعرتافه ابستثناء
كتب احلديث؛ لكون أغلب ما فيهما
ً
صنفيـن ،من أحاديث الصحيحيـن ،هـما:
 -1األحاديث غيـر الـمسندة.

 -2األحاديث الـمنتقدة.
فأما األحاديث غري املسندة ،فهي األحاديث املعلقة ،مع وجود اختال
ّ
بني املؤلّفني يف تصحيح بعضها(.)1
حممد بن
اقيّ « :أول من صنّف يف لمع الصحيحّ :
قال زين الدين العر ّ
أصح من كتاب مسلم ،عند ااجمهور ،وهو الصحيح.
نمساعيل
البخاري ،وكتابه ّ
ّ
النووي :ننّه الصواب .واملراد ما أسنده ،دون التعليق والرتاجم»(.)2
وقال
ّ
عما يتعلّق ابملعلق سهل؛
وقال ابن حجر العسقالينّّ « :نال أ ّن ااجواب ّ
يتعرض
أل ّن موضوع الكتابني نّا هو للمسندات ،واملعلق ليس مبسند؛ وهلذا لـم ّ
الدارقطين فيما تتبّعه على الصحيحني ،نىل األحاديث املعلقة ،اليت مل توصل يف
ّ
()9
استئناسا
أبهنا ليست من موضوع الكتاب ،ونّا ذكرت
موضع آخر؛ للعمه ّ
ً
استشهادا ،وهللا أعلم»(.)1
و
ً
و ّأما األحاديث املنتقدة ،فهي أحاديث انتقدها بعض املؤلّفني القدامى،
سندا ومتنًا .وقد أشار كثري من املؤلّفني نىل هذه االنتقادات.
سندا ،أو متنًا ،أو ً
ً
( )1انظر :معرفة أنواع علوم احلديث ،31-39 :والتقريب والتيسري.25-28 :
( )2شرح التبصرة.119/1 :
( )9كذا يف املطبوع ،والصواب( :لعلمه).
( )1هدي الساري.961 :
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قال ابن تيميّة« :وهلذا كان فيما صنّف يف الصحيح أحاديث يعلم ّأهنا
حق»(.)1
غل ٌ
ط ،ونن كان لمهور متون الصحيحني ممّا يعلم أنّه ّ
البخاري :ذكر الدابغ ،ولـم
أيضا« :وليس يف صحيح
وقال ابن تيميّة ً
ّ
الزهري ،عنـه ،ولكن ذك ـره ابن عيينة ،ورواه مسـلم ،فـي
عامة أصحاب
يذكره ّ
ّ
صحيحه ،وقد طعن اإلمام أقمد ،فـي ذلك ،وأشار نىل غلط ابن عيينة فيه»(.)2
يصححه بعض
سمى
وقال ابن تيميّة ً
صحيحا ما ّ
ً
أيضا« :وممّا قد ي ّ
علماء احلديث ،وآخرون خيالفوهنم يف تصحيحه ،فيقولون :هو ضعيف ،ليس
صحتها غريه من أهل
بصحيح ،مثل ألفاظ رواها مسلم يف صحيحه ،وانزعه يف ّ
العلمّ ،نما مثله ،أو دونه ،أو فوقه ،فهذا ال جيزم بصدقهّ ،نال بدليل.)9(»...
أئمة احلديث فيه
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وكذلك التصحيح مل يقلّد ّ
أئمة احلديث
ري
ومسلما ،بل لمهور ما ّ
صححاه كان قبلهما عند ّ
البخا ّ
ً
أئمة هذا
ً
صحيحا متل ّقى ابلقبول ،وكذلك يف عصرمها ،وكذلك بعدمها ،قد نظر ّ
صححاهّ ،نال مواضع يسرية ،حنو
الفن يف كتابيهما ،ووافقومها على تصحيح ما ّ
ّ
عشرين حديثًا ،غالبها يف مسلم ،انتقدها عليهما طائفة من احل ّفاظ ،وهذه
املواضع املنتقدة غالبها يف مسلم ،وقد انتصر 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"( ،)1وحديث صالة
( )1جمموعة الفتاوى.183/1 :
( )2جمموعة الفتاوى.93/21 :
( )9جمموعة الفتاوى.19/15 :
( )1كذا يف املطبوع( :الربيّة) ،ويف مطبوع صحيح مسلم( :الرتبة).
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البخاري،
الكسو بثالث ركوعات ،وأكثر .وفيها مواضع ال انتقاد فيها ،يف
ّ
فإنّه أبعد الكتابني عن االنتقاد ،وال يكاد يروي لفظًا فيه انتقادّ ،نال ويروي
يبني أنّه منتقد ،فما يف كتابه لفظ منتقدّ ،نال ويف كتابه ما
اللفظ اآلخر الذي ّ
يبني أنّه منتقد .ويف ااجملة من نقد سبعة آال درهم ،فلم يـر ْج عليه فيها ّنال
ّ
دراهم يسرية ،ومع هذا فهي مغرية ،ليست مغشوشة حمضة ،فهذا نمام يف
صنعته .والكتاابن سبعة آال حديث وكسر .واملقصود أ ّن أحاديثهما انتقدها
األئمة ااجهابذة ،قبلهم وبعدهم ،ورواها خالئق ،ال حيصي عددهم ّنال هللا ،فلم
ّ
()1
ينفردا ،ال برواية ،وال بتصحيح» .
وقال ابن الوزير« :اعلم أ ّن املختلف فيه من حديثهما هو اليسري ،وليس
يف ذلك اليسري ما هو مردود بطريق قطعيّة ،وال نلماعيّة ،بل غاية ما فيه أنّه لـم
ينعقد عليه اإللماع ،وأنّه ال يعرتض على من عمل به ،وال على من توقّف يف
يدل على الضعف ،وال يستلزمه ،فقد اختلف يف
صحته ،وليس االختال
ّ
ّ
اخللفاء الراشدين  -الذين هم أفضل الصحابة  -وك ّفرهتم طوائف من الروافض
والنواصب واخلوارج ،وسلم من التكفري واالختال من هو دون اخللفاء ،
جمرد ذكر االختال بضائر للثقات من رجال
من صغار الصحابة ،فليس ّ
احلجة يف اإللماع ،ال يف
الصحيحني ،وال مشعر بضعف حديثهم ،ونّا ّ
اخلال  ،واإللماع لـم ينعقد على ضعف شيء فيهما ،ونّا انعقد على
صحتهماّ ،نال ما ال نسبة له نلـى ما فيهما من الصحيح ،فإنّه وقع فيه
ّ
دل
حبجة على الضعف ،وال على
الصحة ،نذ لو ّ
ّ
االختال  ،الذي هو ليس ّ
الصحة؛ نذ
يدل على الضعف أوىل من أن ّ
على شيء ،لـم يكن أبن ّ
يدل على ّ
( )1منهاج السنّة النبويّة.216-219/8 :
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ابلصحة أولـى؛ ألنّه مثبت،
كل منهما قد قال به قائـل ،بل يكون القائل
ّ
ّ
مضعف للحديث  -نذا لـم يبي ـّن س ـبـب التضعيف  -ان  ،والـمثبت أولـى
والـ ّ
م ـن النافـي»(.)1
وقال ابن حجر العسقالنـ ّي« :و ّأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ،
عددا ،ممّا
واإلعالل ،فأل ّن ما انتقد على
أقل ً
ّ
البخاري  -من األحاديث ّ -
انتقد على مسلم»(.)2
أيضا« :فإ ّن األحاديث اليت انتقدت عليهما
وقال ابن حجر العسقالينّ ً
بلغت مئيت حديث ،وعشرة أحاديث ،كما سيأيت ذكر ذلك مفص ًال ،يف فصل
ختص مبسلم؛
اختص
مفرد،
أبقل من ةـمانني ،وابقي ذلك يـ ّ
ّ
ّ
البخاري منهاّ ،
قل االنتقاد فيه أرجح مـ ّما كثر»(.)9
وال ّ
شك أ ّن ما ّ
أتملتم هذا وذاك ،علمتم أنّه ليست من
حممد رشيد رضا« :فإذا ّ
وقال ّ
بكل حديث رواه
أصول اإليان  -وال من أركان اإلسالم  -أن يؤمن املسلم ّ
صحة اإلسالم ،وال يف
البخاري ،مهما يكن موضوعه ،بل لـم يشرتط أح ٌد يف ّ
ّ
بكل ما فيه .وعلمتم
معرفته التفصيليّة االطّالع على صحيح
ّ
البخاري ،واإلقرار ّ
أيضا أ ّن املسلم ال يكن أن ينكر حديثًا من هذه األحاديث بعد العلم بهّ ،نال
ً
سندا؛ فالعلماء الذين أنكروا
صحته ،متنًا ،أو ً
بدليل يقوم عنده ،على عدم ّ
صحة بعض تلك األحاديث ،لـم ينكروهاّ ،نال أبدلّة قامت عندهم ،قد يكون
ّ

( )1الروض الباسم.193-195/1 :
( )2نزهة النظر.89 :
( )9هدي الساري.11 :
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بعضها صو ًااب ،وبعضها خطأ ،وال يع ّد أحدهم طاعنًا ،فـي دين اإلسالم»(.)1
حبق :ن ّن صحيح
حممد رشيد رضا ً
أيضا« :مع هذا كلّه ،نقول ّ
وقال ّ
معصوما ،هو ورواته من
أصح كتاب ،بعد كتاب هللا؛ ولكنّه ليس
ً
البخاري ّ
ّ
كافرا! ما أسهل التكفري على مقلّدة
كل مراتب يف شيء من روايته ً
اخلطإ ،وليس ّ
املتأخرين ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل»(.)2
ظواهر أقوال ّ
صححه احل ّفاظ ،وهو ابطل ،ابلنظر
وقال أقمد
الغماري« :فكم حديث ّ
ّ
نىل معناه ،ومعارضته للقرآن ،أو السنّة الصحيحة ،أو خمالفة الواقع والتاريخ؛
يتعمد الكذب،
وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على املعرو ابلعدالة ،بل قد ّ
فإ ّن الشهرة ابلعدالة ال تفيد القطع يف الواقع ،ومنها أحاديث الصحيحني .فإ ّن
تغرت بذلك ،وال تتهيّب احلكم عليه ابلوضع،
فيها ما هو مقطوع ببطالنه ،فال ّ
فإهنا دعوى فارغة ،ال تثبت عند
صحة ما فيهماّ ،
ملا يذكرونه من اإللماع على ّ
صحة لميع أحاديث الصحيحني غري
البحث والتمحيص ،فإ ّن اإللماع على ّ
معقول ،وال واقع .ولتقرير ذلك موضع آخر ،وليس معىن هذا أ ّن أحاديثهما
ضعيفة أو ابطلة أو يوجد فيها ذلك بكثرة ،كغريمها من املصنّفات يف احلديث،
بل املراد أنّه يوجد فيهما أحاديث غري صحيحة؛ ملخالفتها للواقع ،ونن كان
صحيحا على شرطهما .وقد يوجد من بينها ما هو على خال
سندها
ً
أيضا ،كما هو مبسوط يف حملّه»(.)9
شرطهما ً
وقال األلباينّ« :هذا الشذوذ يف هذا احلديث مثال ،من عشرات األمثلة،
( )1جملّة املنار.149-141/23 :
( )2جملّة املنار.91/23 :
( )9املغري على األحاديث املوضوعة يف ااجامع الصغري.195-198 :
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البخاري ،وكذا
يتعصبون لصحيح
اليت ّ
تدل على جهل بعض الناشئني ،الذين ّ
ّ
كل ما فيهما صحيح! ويقابل
لصحيح مسلمّ ،
تعصبًا أعمى ،ويقطعون أب ّن ّ
فريدون من أحاديثهما
هؤالء بعض الكتّاب ،الذين ال يقيمون للصحيحني وزًانّ ،
ما ال يوافق عقوهلم وأهواءهم»(.)1
أيضا« :فليس من العلم  -وليس من الـحكمة يف شيء -
وقال األلباينّ ً
أتوجه أان ،نلـى نقد الصحيحني ،وأدع األحاديث  -الـموجودة يف السنن
أن ّ
األربعة ،وغريها  -غري معرو صحيحها ،من ضعيفها .لكن فـي أةناء البحث
العلمي ،تـم ـّر معـي بعض األحـاديث ،فـي الصحيحيـن ،أو فـي أحـدهـمـا،
ّ
فينكشف لـي أ ّن هناك بعض األحاديث الضعيفة .لكن من كان فـي ريب مـ ّما
أحكم أان على بعض األحاديث( ،)2فليعد نىل فتح الباري ،فسيجد هناك أشياء
سمى
كثرية ،وكثرية جدًّا ،ينتقدها احلافظ أقمد بن حجر العسقالينّ ،الذي ي ّ
كل من كان مشارًكا
ّ
حبق :أمري املؤمنني يف احلديث ،والذي أعتقد أان و ّ
أظن أ ّن ّ
يف هذا العلم يوافقين على أنّه لـم تلد النساء بعده مثله .هذا اإلمام أقمد بن
البخاري ،بوجه
يبني يف أةناء شرحه أخطاء كثرية ،يف أحاديث
حجر العسقالينّ ّ
ّ
ما كان ليس فـي أحاديث مسلم فقط( ،)9بل وما جاء يف بعض السنن ،ويف
()1
البخاري ،اترة تكون
بعض املسانيد .مثّ نقدي املوجود يف أحاديث صحيح
ّ
نقدا لـجزء من
للحديث كلّه ..أي :يقال :هذا حديث ضعيف ،واترة يكون ً
( )1سلسلة األحاديث الصحيحة.39/6 :
( )2العبارة ركيكة ،ومراده( :من كان يف ريب من حكمي على بعض األحاديث).
لعل سبب ذلك أخطاء طباعيّة.
( )9العبارة ركيكة ،ومراده غري واضح منها؛ و ّ
( )1يف املطبوع( :تكون) ،والصواب( :يكون).
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حديث ..أصل الـحديث صحيـح ،لكن يكون ج ـزء منه غيـر صحيح»(.)1
أيضا« :قلت :وهذا القول  -وحده منه  -يكفي القارئ
وقال األلباينّ ً
اللبيب أن يقن ـع بـجهـل هذا الـمتعالـم ،وافتـرائـه ،على العلم ـ ـاء الـمتق ّدميـن،
متأخرين ،يف ّادعائه اإللماع الـمذكور ،فإنـّهم ما زالوا  -نلـى اليوم -
منهم ،والـ ّ
ينتقد أحدهم بعض أحاديث الصحيحني ،مـ ّما يبدو له أنّه موضع لالنتقاد،
بغض النظر ،عن كونه أخطأ فـي ذلك ،أم أصاب»(.)2
ّ
متين:
اثنيًا -التصحيح
ّ
السندي ال يستليم التصحيح الـ ّ

صحة الـحديث  -عند أهل احلديث  -على اتّصال الســند ،بنقــل
تقوم ّ
العدل ،الضابط ،عن مثله ،نلـى منتهاه ،مـع السالمة من الشذوذ ،والسالمة مـن
العلّة(.)9
وهذان األخريان :الشذوذ ،والعلّة ،يكن أن يكوان يف السند ،ويكن أن
أيضا.
يكوان يف املنتً ،
صال بنقل
بصحة السند؛ ألنّه يراه متّ ً
ولذلك يكن أن حيكم احمل ّدث ّ
العدل الضابط ،عن مثله ،نىل منتهاه ،مع سالمة السند من الشذوذ ،والعلّة؛
ابلصحةّ ،نال بعد أن يتأ ّكد من سالمة املنت،
ولكنّه ال حيكم على احلديث
ّ
منهما ،أي :من الشذوذ ،والعلّة.
صحة الـمتـن ،وهذه قاعدة معروفة
صحة السند ال تستلزم ّ
ولذلك قالواّ :
أيضا جـمع
مشهورة ،عند أهل الـحديث ،ال تكاد تـجد من ينكرها؛ ولذلك ً
( )1فتاوى الشيخ األلباينّ.926 :
( )2آداب الزفا .91 :
( )9انظر :معرفة أنواع علوم احلديث.83 :
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ابلصحة ،ووصف الـمتـن ابلنكارة(.)1
بعض الـمؤلّفني ،بني وصف السند
ّ
قال ابن الصالح« :قوهلم" :هذا حديث صحيح اإلسناد ،أو حسن
اإلسناد" ،دون قوهلم" :هذا حديث صحيح ،أو حديث حسن"؛ ألنّه قد
يصح؛ لكونه شاذًّا أو معل ًال»(.)2
يقال" :هذا حديث صحيح اإلسناد" ،وال ّ
النووي« :وقوهلم" :حديث حسن اإلسناد ،أو صحيحه" ،دون
وقال
ّ
يصح ،أو حيسن اإلسناد ،دون
قوهلم" :حديث صحيح ،أو حسن"؛ ألنّه قد ّ
املنت؛ لشذوذ ،أو علّة»(.)9
ابلصحة ،أو الـحسـن ،على اإلسـ ـناد،
وقـال ابـن كثيـر« :ق ـ ـال :والـحك ـ ـم
ّ
ال يل ـزم منـ ـه الـحـكـم بذلك ،على الـمـت ـن ،نذ ق ـ ـ ـد يـكـ ـ ـون ش ـ ـاذًّا ،أو مـع ـل ً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 أنس ،قال" :صلّيت خلف
ب
النيب  ،وأيب بكر ،وعمر ،فكانوا يستفتحون الصالة بـ ْ
﴿احل ْمد َّلل ر ّ
ّ
()9
الْعالمني﴾  ،ال يذكرون ﴿ب ْسم اَّلل الر ْقمن الرحيم﴾ ،يف ّأول قراءة ،وال يف
( )1انظـر :اتريـخ بغ ـداد ،296/9 :وشـ ـرح س ـنن ابن ماجـه ،1939/9 :ولسان الـميزان:
 ،132/9و.156/3
( )2معرفة أنواع علوم احلديث.143 :
الروي ،98 :والنكت على مق ّدمة ابن الصالح:
( )9التقريب والتيسري ،23 :وانظر :املنهل ّ
.963/1
( )1اختصار علوم احلديث.124-113 :
( )9الفاحتة.2 :
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آخرها" .فهذا احلديث سنده صحيح ،ومتنه ضعيف؛ لوجود العلّة فيه.)1(»...
صحة كثري من أسانيد
فإذا انضا نىل ذلك كلّه اختال املؤلّفني ،يف ّ
بصحة تلك األسانيد ليس أكثر من قول
الصحيحني ،أدركنا أ ّن القول
ّ
كل حديث ،من أحاديثهما.
اجتهادي،
ّ
اختاليف ،وليس ً
ّ
حكما قطعيًّا ،يف ّ
كثريا من أحاديث
و
الدارقطين واحد من أبرز أهل احلديث الذين انتقدوا ً
ّ
الصحيحني ،وال سيّما من جهة السند.
قطين« :ابتداء ذكر أحاديث معلولة ،اشتمل عليها كتاب
قال الدار ّ
البخاري ومسلم ،أو أحدمها ،بيّنت عللها ،والصواب منها»(.)2
ّ
وقـال ابـن الص ـالح« :وهـذا االسـتـدراك  -من الدارقطنـ ّي ،م ـع أكثـ ـر
قدح يف أسانيدمها ،غري مـخرج لـمتون احلديث
استدراكاته ،على الشيخني ٌ -
الصحة»(.)9
من حيّز ّ
أئمة النقد لـم
قطين وغريه من ّ
وقال ابن حجر العسقالينّ« :على أ ّن الدار ّ
تعرضوا لذلك يف اإلسناد»(.)1
يتعرضوا الستيفاء ذلك من الكتابني ،كما ّ
ّ
أئمة ااجرح والتعديل ،يف كثري من رواة الصحيحني ،من
وقد تكلّم بعض ّ
حيث العدالة ،ومن حيث الضبط(.)9
البخاري ابإلخراج هلم ،دون
السيوطي« :أحدها أ ّن الذين انفرد
قال
ّ
ّ
( )1النكت على مق ّدمة ابن الصالح.115-118/1 :
( )2اإللزامات والتتبّع.124 :
( )9صيانة صحيح مسلم.188 :
( )1هدي الساري.966 :
( )9انظر :هدي الساري.155-149 :

196

رجال ،املتكلم فيهم ابلضعف منهم :مثانون
مسلم :أربع مئة وبضعة وةالةون ً
ست مئة وعشرون،
رجال ،والذين انفرد مسلم ابإلخراج هلم ،دون
ً
البخاريّ :
ّ
املتكلم فيهم ابلضعف منهم :مئة وستّون»(.)1
فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحني كلّها ،فإ ّن هذا التصحيح،
ال يستلزم تصحيح متون الصحيحني كلّها.
فكيف ،وقد علمنا اختال أهل احلديث أنفسهم ،يف تصحيح أسانيد
كثري من أحاديث الصحيحني؟!!!
اللفظي:
معنوي ال يستليم 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 الـمتون  -لفظيًّا  -ابلتخالف فـي األدوات اللغويّة،
كحرو العطف ،والنفي ،وغريها؛ ويف جذور األلفاظ (األصول االشتقاقيّة)،
ويف أبنية األلفاظ (الصيغ الصرفيّة) ،ويف نعراب األلفاظ (عالمات اإلعراب)،
ويف ترتيب األلفاظ (التقدمي والتأخيـر) ،ويف زايدة األلفاظ ،أو يف نقصاهنا.
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 املعىن
اإللمايل ،واملعىن
وللمعىن صور كثرية ،منها :املعىن
التفصيليّ .
ّ
ّ
فصيلي ،فهو املعىن الدقيق الزائد،
اإللمايل ،فهو املعىن ّ
ّ
العام للمنت ،و ّأما املعىن الت ّ
اإللمايل.
على املعىن
ّ
( )1تدريب الراوي.12/1 :
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قطعا ،يف ااجانب
واملتون الـمتخالفة  -فـي ااجانب
اللفظي  -تتخالف ً
ّ
لكن التخالف بينها يكون على صورتني:
معنوي؛ ّ
الـ ّ

لكل منت خمال ًفا لغريه.
التام ،حني يكون املعىن
 -1التخالف ّ
اإللمايل ّ
ّ

احدا.
 -2التخالف الناقص ،حني يكون املعىن
اإللمايل للمتون املتخالفة و ً
ّ

يصحح املؤلّف
املعنوي ال يستلزم التصحيح
فالتصحيح
اللفظي ،فقد ّ
ّ
ّ
كل الصيغ اللفظيّة ،اليت روي هبا
منت احلديث ،لكنّه ال يستطيع أن ّ
يصحح ّ
هذا املنت ،أل ّن هذه الصيغ اللفظيّة متخالفة؛ ولذلك يكتفي ابلتصحيح
اإللمايل للمتون املتخالفة.
عنوي ،أي :يكتفي بتصحيح املعىن
امل ّ
ّ
اللفظي ،فإنّه لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة
فإذا اجتهد للتصحيح
ّ
لفظيّة واحدة ،أل ّن التخالف  -بني الـمتون الـمتخالفة  -يـمنع 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 املعىن
اإللمايل و ً
ّ
األصح جواز ذلك ،يف ااجميع ،نذا كان عالـ ًما مبا
قال ابن الصالح« :و ّ
قاطعا أبنّه ّأدى معىن اللفظ ،الذي بلغه؛ أل ّن ذلك هو الذي تشهد به
وصفناهً ،
احدا ،يف أمر
كثريا ما كانوا ينقلون معىن و ً
أحوال الصحابة ،والسلف ّ
األولني ،و ً
واحد ،أبلفاظ خمتلفة ،وما ذلكّ ،نال أل ّن معوهلم كان على املعىن ،دون
اللفظ»(.)1
وقال ابن كثري« :و ّأما روايته احلديث ابملعىن ،فإن كان الراوي غري عالـم،
وال عار بـما حييل الـمعىن ،فال خال أنّه ال تـجوز له رواية احلديث ،بـهذه
( )1معرفة أنواع علوم احلديث.929 :
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بصريا ابأللفاظ ،ومدلوالهتا ،وابلـمرتاد ،
الصفة .و ّأما نن كان عالـ ًما بذلكً ،
جوز ذلك جـمهور الناس ،سل ًفا ،وخل ًفا ،وعليه
من األلفاظ ،ونـحو ذلك؛ فقد ّ
العمل ،كما هو الـمشاهد ،فـي األحاديث الصحاح ،وغريها ،فإ ّن الواقعة تكون
واحدة ،وتـجيء أبلفاظ متع ّددة ،من وجوه خمتلفة متباينة .ولـ ّما كان هذا قد
يوقع ،يف تغيري بعض األحاديث ،منع  -من الرواية ابلـمعىن  -طائفة من
الـمح ّدةني ،والفقهاء ،واألصوليّني ،وش ّددوا يف ذلك ،آكد التشديد .وكان
ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ،ولكن لـم يتّفق ذلك»(.)1
ك فـي أ ّن أكثـ ـر األحادي ـث قـ ـد روي
حممد رشيد رضا« :ال شـ ـ ّ
وقال ّ
ويدل عليه اختال رواة
ابملعنـى ،كما هو معلوم ،واتّفق عليه العلماءّ ،
الصحاح ،فـي ألفاظ احلديث الواحد ،حتـّى الـمختصر منها»(.)2
ومن أمثلة ذلك حديث« :نّا األعمال ابلنيّات» :فقد رواه مسلم،
بصيغة لفظيّة واحدة ،هي« :ننـما ْاأل ْعمال ابلنّية ،وننـما ال ْمرئ ما نـوى ،فم ْن
ت ه ْجرته
ت ه ْجرته نلـى هللا ورسوله ،فه ْجرته نلـى هللا ورسوله .وم ْن كان ْ
كان ْ
لدنْـيا يصيبـها أو ْامرأة يـتـزوجها ،فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)9
البخاري ،بع ّدة صيغ لفظيّة متقاربة ،مع وجود فروق لفظيّة يسرية:
ورواه
ّ
ت ه ْجرته نىل
أ« -نّا ْاأل ْعمال ابلنّيات ،ونّا لك ّل ْامرئ ما نـوى ،فم ْن كان ْ
دنْـيا يصيبـها ،أ ْو نىل ْامرأة يـْنكحها ،فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)1
( )1اختصار علوم احلديث.291 :
( )2تفسري القرآن احلكيم.946/3 :
( )9انظر :صحيح مسلم ،1916-1919/9 :رقم .199/1348
البخاري ،9/1 :رقم .1
( )1صحيح
ّ
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ت ه ْجرته نىل اَّلل
بْ « -األ ْعمال ابلنّية ،ولك ّل ْامرئ ما نـوى ،فم ْن كان ْ
ت ه ْجرته لدنْـيا يصيبـها ،أو ْامرأة
ورسوله ،فه ْجرته نىل اَّلل ورسوله ،وم ْن كان ْ
يـتـزوجها ،فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)1
ت ه ْجرته نىل اَّلل ورسوله،
جْ « -األ ْعمال ابلنّية ،وال ْمرئ ما نـوى ،فم ْن كان ْ
ت ه ْجرته لدنْـيا يصيبـها ،أو ْامرأة يـتـزوجها،
فه ْجرته نىل اَّلل ورسوله ،وم ْن كان ْ
فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)2

ت ه ْجرته نىل دنْـيا يصيبـها ،أو ْامرأة يـتـزوجها،
دْ « -األ ْعمال ابلنّية ،فم ْن كان ْ
ت ه ْجرته نىل اَّلل ورسوله ،فه ْجرته نىل اَّلل
فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه ،وم ْن كان ْ
ورسوله»(.)9
ت ه ْجرته نلـى اَّلل،
ه« -الْعم ـل ابلنّية ،وننـمـا ال ْمرئ مـ ـا ن ـوى ،فمـ ْن كـانـ ْ
ت ه ْجرته نىل دنْـيا يصيبـها ،أو
ورسوله ،فه ْجرته نىل اَّلل ورسوله  ،وم ْن كان ْ
ْامرأة يـْنكحها ،فه ْجرته نىل ما هاجـر نلْيه»(.)1
ت ه ْجرته نىل اَّلل
و« -نّا ْاأل ْعمال ابلنّية ،ونّا ال ْمرئ ما نـوى ،فم ْن كان ْ
ت ه ْجرته نىل دنْـيا يصيبـها ،أو ْامرأة
ورسوله ،فه ْجرته نىل اَّلل ورسوله ،وم ْن كان ْ
يـتـزوجها ،فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)9
ت
ز« -اي أيـُّها الناس ،نّا ْاأل ْعمال ابلنّية ،ونّا ال ْمرئ ما نـوى ،فم ْن كان ْ
البخاري ،94/1 :رقم .91
( )1صحيح
ّ
البخاري ،531/2 :رقم .2932
( )2صحيح
ّ
البخاري ،1116/9 :رقم .9659
( )9صحيح
ّ
البخاري ،1391/9 :رقم .1859
( )1صحيح
ّ
البخاري ،2162-2161/6 :رقم .6911
( )9صحيح
ّ
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ه ْجرته نىل اَّلل ورسوله ،فه ْجرته نىل اَّلل ورسوله ،وم ْن هاجر نىل دنْـيا يصيبـها،
أو ْامرأة يـتـزوجها ،فه ْجرته نىل ما هاجر نلْيه»(.)1
بصحة
والغرض من سرد هذه الرواايت اللفظيّة التنبيه على أ ّن من حيكم ّ
بصحة الـمعىن اإلجـمالـ ّي للمنت ،وال يـمكن أن
هذا احلديث ،فإنّه نّا حيكم ّ
لكل رواية من رواايته.
حيكم
ّ
ابلصحة اللفظيّة ّ
التامة ّ
اتمة،
ً
صح صدور الرواية األوىل ،أبلفاظها ،ونظمهاّ ،
صحة ّ
فمثال ،نذا ّ
فهذا دليل على أ ّن الرواايت األخرى  -املخالفة هلا لفظيًّا ،خمالفة جزئيّة -
التامة.
ال يكن أن حيكم هلا
ّ
ابلصحة اللفظيّة ّ
اتما،
فمتون (الصحيحيـن) ليست مـحفوظةً ،من الناحيّة اللفظيّة ،حفظًا ًّ
ال اختال فيه ،كما يف حفظ اآلايت القرآنيّة.
كل حر  -أو لفظة ،أو كلمة،
قـال األلبانـ ّي« :وليس معىن ذلك :أ ّن ّ
فـي الصحيحني  -هو بـمنزلة ما فـي القرآن ،ال يـمكن أن يكون فيه وهـ ـ ـ ٌم ،أو
كال ،فلسنا نعتقد العصمة لكتاب،
خطأ ،فـي شيء من ذلك ،من بعض الرواةّ ،
أصال ،فقد قال اإلمام
يتم
بعد كتاب هللا تعاىلً ،
الشافعي ،وغريه" :أبـى هللا أن ّ
ّ
ّنال كتابه" ،وال يـمكن أن ي ّدعي ذلك أحـ ـد ،من أهل العـلـم ،مـ ّمن درسوا
التعصب ،وفـي ح ـدود القواعد العلميّة
تفهم ،وتدبُّـر ،مع نـبـ ـذ ُّ
الكتابني ،دراسـ ـة ُّ
الـحديثة ،ال األه ـواء الشخصيّة ،أو الثقافة األجنبيّة ،عن اإلسالم ،وقواعد
علمائه.)2(»...

البخاري ،2991/6 :رقم .6999
( )1صحيح
ّ
( )2شرح العقيدة الطحاويّة ،مق ّدمة احمل ّدث األلباينّ.29 :
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اختالف نخسخ الصحيحني:
لكل منهما ،بل وصال بع ّدة
لـم يصل نلينا الصحيحان ،بنسخة واحدةّ ،
لفظي ،أو تقدمي
نسخ ،تـختلف فـي مواضع كثرية ،بزايدة لفظيّة ،أو نقص ّ
لفظي ،يف األحر  ،أو يف الضبط.
لفظي ،أو تغيري ّ
لفظي ،أو أتخري ّ
ّ
البخاري):
ومن أمثلة اختال املتون يف نسخ (صحيح
ّ
ااجوزي :املعرو
 قال ابن حجر العسقالينّ« :قوله" :وفيه خرب" ،قال ابنّ

فيه فتح اخلاء املعجمة ،وكسر الراء بعدها ،موحدة :لمع خربة ،ككلم وكلمة.
أيضا :كسر ّأوله وفتح
قلت :وكذا ضبط يف سنن أيب داود .وحكى اخلطّابـ ّي ً
للكشميهين" :ح ْرث" ،بفتح احلاء املهملة،
اثنيه :لمع خربة ،كعنب وعنبة .و
ّ
وسكون الراء بعدها ،مثلثة .وقد بني أبو داود أ ّن رواية عبد الوارث ابملعجمة
واملوحدة ،ورواية قمّاد بن سلمة ،عن أيب التيّاح ،ابملهملة واملثلثة؛ فعلى هذا،
البخاري نّا أخرجه من رواية عبد الوارث»(.)1
وهم؛ أل ّن
فرواية
ّ
الكشميهين ٌ
ّ

البخاري ،يف لميع
 قال ابن حجر العسقالينّ« :قوله" :نقيّة" ،كذا عندّ
الرواايت اليت رأيناها ،ابلنون ،من النقاء ،وهي صفة حملذو  ،لكن وقع عند
ذر" :ةغبة" مبثلثة مفتوحة ،وغني
ميدي ،ويف حاشية أصل أيب ّ
ايب ،واحل ّ
اخلطّ ّ
ايب :هي مستنقع
معجمة ،مكسورة ،بعدها موحدة خفيفة ،مفتوحة .قال اخلطّ ّ
املاء ،يف ااجبال والصخور .قال القاضي عياض :هذا غلط يف الرواية ،ونحالة
للمعىن؛ أل ّن هذا وصف الطائفة األوىل ،اليت تنبت ،وما ذكره يصلح وص ًفا
البخاري من لميع الطرق ّنال
للثانية ،اليت متسك املاء .قال :وما ضبطناه يف
ّ
"نقيّة" بفتح النون ،وكسر القا  ،وتشديد الياء التحتانيّة ،وهو مثل قوله يف
( )1فتح الباري.926/1 :
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مسلم" :طائفة طيّبة" .قلت :وهو فـي جـميع ما وقفت عليه ،من املسانيد،
واملستخرجات ،كما عند مسلم.)1(»...
 قال ابن حجر العسقالينّ« :قوله" :قبلت" بفتح القا  ،وكسر املوحدة ،مناألصيلي" :قيّلت" ابلتحتانيّة
القبول ،كذا فـي معظم الرواايت ،ووقع عند
ّ
املش ّددة ،وهو تصحيف ،كما سنذكره بعد»(.)2

 قال ابن حجر العسقالينّ« :قوله" :بني أضلع منهما" ،كذا لألكثر ،بفتحبضم الالم وفتح
وضم الالم ،فجمع ضلع .وروي ّ
ّأوله وسكون املعجمةّ ،
()9
احلموي وحده" :بني أصلح
اية
و
ر
يف
ووقع
،
ة
و
الق
وهي
،
الضالعة
من
،
العني
ّ
ّ
البخاري ،وقد
منهما" ابلصاد واحلاء املهملتني ،ونسبه ابن بطّال ملس ّدد شيخ
ّ
الطحاوي ،وموسى بن نمساعيل عند ابن سنجر،
خالفه نبراهيم بن قمزة عند
ّ
البخاري فيه ،فقالوا:
وع ّفان عند ابن أيب شيبة ،يعين كلّهم عن يوسف ،شيخ
ّ
"أضلع" ابلضاد املعجمة والعني .قال :واجتماع ةالةة من احل ّفاظ أوىل من انفراد
ري ،فال يليق ااجزم
واحد ،انتهى .وقد ظهر أ ّن اخلال على الرواة عن الف ــربـْ ّ
أب ّن مس ّد ًدا نطق به هكذا»(.)1
 قال ابن حجر العسقالينّ« :وقوله" :أبْلي" ،بفتح اهلمزة ،وسكون املوحدة،أمر
أمر ابإلبالء ،وكذا قوله" :أ ْخلقي" ابلـمعجمة ،والقا ٌ :
وكسر الالمٌ :
ابإلخالق ،ومها بـمعنـى .والعرب تطلق ذلك ،وتريد الدعاء ،بطول البقاء
( )1فتح الباري.186/1 :
( )2فتح الباري.186/1 :
( )9كذا يف املطبوع.
( )1فتح الباري.215/6 :
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حت يبلى الثوب وخيلق ...ووقع يف
للمخاطب بذلك ،أيّ :أهنا تطول حياهتاّ ،
ري" :وأخلفي" ابلفاء ،وهي أوجه من التـي
مروزي ،عن الف ــربـْ ّ
رواية أبـي زيد الـ ّ
ابلقا ؛ أل ّن األوىل تستلزم التأكيد ،نذ اإلبالء واإلخالق مبعىن ،لكن جاز
ائدا ،وهو أنـّها نذا أبلته ،أخلفت
العطف لتغاير اللفظني ،والثانية تفيد معىن ز ً
غريه.)1(»...
لكن أفضل ااجهاد" اختلف يف ضبط
 قال ابن حجر العسقالينّ« :قولهّ " :القابسي :وهو الذي متيل
بضم الكا  :خطاب للنسوة ،قال
"لكن" ،فاألكثر ّ
ّ
احلموي" :لك ّن" بكسر الكا  ،وزايدة ألف قبلها ،بلفظ
نليه نفسي ،ويف رواية
ّ
االستدراك»(.)2
 قال ابن حجر العسقالينّ« :قوله" :كان علي مسلّ ًما فـي شأنـها" كذا يفاحلموي :بفتح الالم .قوله:
البخاري ،بكسر الالم الثقيلة ،ويف رواية
نسخ
ّ
ّ
"فراجعوه" ،فلم يرجع .املراجعة يف ذلك وقعت ،مع هشام بن يوسف ،فيما
الرزاق رواه عن معمر ،فخالفه ،فرواه بلفظ" :مسيئًا"،
أحسب ،وذلك أ ّن عبد ّ
اإلمساعيلي وأبو نـعيم ،فـي الـمستخرجني .وزعم الكرماينّ أ ّن
كذلك أخرجه
ّ
ب
املراجعة وقعت يف ذلك ،عند
الزهري ،قال :وقوله" :فلم يرجع" ،أي :لـم جي ْ
ّ
الزهري ،نىل الوليد .قلت:
بغري ذلك .قال :وحيتمل أن يكون املراد :فلم يرجع
ّ
الرزاق ما يف رواية ابن مردويه املذكورة بلفظ" :أ ّن عليًّا أساء
ويقوي رواية عبد ّ
ّ
يف شأين ،وهللا يغفر له" ،انتهى .وقال ابن التني :قوله" :مسلّ ًما" هو بكسر
نظر ،فرواية الفتح
الالم ،وضبط ً
أيضا بفتحها ،واملعىن متقارب .قلت :وفيه ٌ
( )1فتح الباري.254/14 :
( )2فتح الباري.952/9 :
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تقتضي سالمته من ذلك ،ورواية الكسر تقتضي تسليمه لذلك .قال ابن التني:
وروي" :مسيئًا" ،وفيه بع ٌد .قلت :بل هو األقوى ،من حيث نقل الرواية ،وقد
البخاري بلفظ" :مسيئًا" .قال :وكذلك رواه
النسفي رواه عن
ذكر عياض أ ّن
ّ
ّ
األصيلي بعد أن رواه بلفظ "مسلّ ًما":
ري .وقال
علي بن السكن ،عن الف ــربـْ ّ
ّ
أبو ّ
كذا قرأانه ،واألعر غريه»(.)1
 قال ابن حجر العسقالينّ« :قوله" :ال أبس أن يعطي الثوب ابلثُّـلث" كذاالنسفي :ابلراء»(.)2
لألكثر ،ابملوحدة ،والبن السكن و ّ
للكشميهين:
 قال ابن حجر العسقالينّ« :قوله" :الرجال" كذا لألكثر ،وّ
الدجال" ،ابلدال وتشديد ااجيم ،وهو تصحيف»(.)9
" ّ

األول ،يف املنرب ،فقوله" :ما بني
 قال ابن حجر العسقالينّّ « :فأما احلديث ّ
بييت ومنربي" ،كذا لألكثر ،ووقع يف رواية ابن عساكر وحده" :قربي" ،بدل
"بييت" ،وهو خطأ»(.)1
 قال ابن حجر العسقالينّ« :وفيها قوله" :أ ّن أاب بصري بن أسيد  -بفتحالسرخسي واملستملي" :قدم من
اهلمزة  -قدم مؤمنًا" كذا لألكثر ،ويف رواية
ّ
منـى" ،وهو تصحيف»(.)9

( )1فتح الباري.198/8 :
( )2فتح الباري.36/1 :
( )9فتح الباري.38/1 :
( )1فتح الباري.144/1 :
( )9فتح الباري.991/9 :

515

ومن أمثلة اختال املتون يف نسخ (صحيح مسلم):
انس يقرؤون القرآن ،ويتق ّفرون العلم" .هو
 قالالنووي« :قوله" :ظهر قبلنا ٌ
ّ
بتقديـم القا  ،على الفاء ،ومعناه :يطلبونه ،ويتتبّعونه .هذا هو الـمشهور،
وقيل :معناه :يـجمعونه .ورواه بعض شيوخ الـمغاربة ،من طريق ابن ماهان:
أيضا ،معناه :يبحثون عن غامضه،
"يتف ّقرون" ،بتقديـم الفاء ،وهو صحيح ً
ويستخرجون خفيه»(.)1
النوويّ « :أما قوله" :أ ْهل" ،فمنصوب على النداء ،هذا هو املشهور.
 قالّ
وجوز بعضهم رفعه ،على تقدير :أنت أهل الثناء .واملختار النصب .والثناء:
ّ
الوصف ااجميل واملدح .والـمجد :العظمة ،وهناية الشر  .هذا هو املشهور،
يف الرواية ،يف مسلم ،وغريه .قال القاضي عياض :ووقع يف رواية ابن ماهان:
األول»(.)2
لكن الصحيح املشهور ّ
"أهل الثناء واحلمد" ،وله وجه ،و ّ

النووي« :قوله":بعث علي  ،وهو ابليمن بذهبة يف تربتها" .هكذا
 قالّ
هو فـي لميع نسخ بالدان" :بذهبة" بفتح الذال ،وكذا نقله القاضي ،عن جـميع
جلودي .قال :وفـي رواية ابن ماهان" :بذهْيـبة" ،على
رواة مسلم ،عن الـ
ّ
التصغري»(.)9

النووي« :قوله" :انضحان كاان أليب فالن زوجها ،حج هو وابنه على
 قالّ
أحدمها ،وكان اآلخر يسقي غالمنا" .هكذا هو يف نسخ بالدان ،وكذا نقله
الفارسي ،وغريه .قال :وفـي رواية
القاضي عياض ،عن رواية عبد الغافر
ّ
النووي.199/1 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.131/1 :
( )2صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.161/8 :
( )9صحيح مسلم بشرح
ّ
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تغيريا،
ابن ماهان" :يسقي عليه غالمنا" .قال القاضي عياض :وأرى هذا كلّه ً
البخاري
فتصحف منه "غالمنا" .وكذا جاء يف
خنال لنا"،
وصوابه" :نسقي عليه ً
ّ
ّ
صحته قوله يف الرواية األوىل" :ننضح عليه" ،وهو
على الصوابّ .
ويدل على ّ
مبعىن :نسقي عليه .هذا كالم القاضي .واملختار أ ّن الرواية صحيحة ،وتكون
الزايدة اليت ذكرها القاضي حمذوفة مقدرة ،وهذا كثري يف الكالم ،وهللا أعلم»(.)1
النووي« :و ّأما قوله" :يكرهون" ففي بعض األصول ،من صحيح مسلم:
 قالّ
"يكرهون" ،كما ذكرانه ،من اإلكراه ،ويف بعضها" :يكهرون" ،بتقدمي اهلاء ،من
الفارسي،
الكهر ،وهو االنتهار .قال القاضي :هذا أصوب ،وقال :وهو رواية
ّ
العذري»(.)2
و ّ
األول رواية ابن ماهان و ّ
تعجلت" .هكذا هو يف نسخ بالدان:
 قالفلما أقبلنا ّ
النووي« :قولهّ " :
ّ
"أقبلنا" ،وكذا نقله القاضي ،عن رواية ابن سفيان ،عن مسلم .قال :ويف رواية
ويصح
ابن ماهان" :أقفلنا" ،ابلفاء .قال :ووجه الكالم" :قفلنا" ،أي :رجعنا،
ّ
()9
بضم اهلمزة ،لما لـم يس ّم
"
ا
ن
ل
ف
ق
أ
"
و
،

النيب
نا
أقفل
:
أي
،
الالم
بفتح
،
"أقبلنا"
ْ
ْ
ُّ
ّ
فاعله»(.)1
النووي« :قوله يف هذا احلديث" :نؤاجرها اي رسول هللا ،على الربيع ،أو
 قالّ
األوسق" .هكذا هو يف معظم النُّسخ" :الربيع" ،وهو الساقية ،والنهر الصغري.

النووي.9-2/3 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.12/3 :
( )2صحيح مسلم بشرح
ّ
لعل الصواب( :أقْـفلنا) ،ابلفاء؛ بداللة ما بعده.
( )9كذا يف املطبوع ،و ّ
النووي.91-99/14 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
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بضم الراء ،وحبذ
وحكى القاضي ،عن رواية ابن ماهانُّ " :
الربع" ّ
أيضا صحيح»(.)1
ً

الياء ،وهو

النوويّ « :أما قوله" :فجعل يصر بصره" ،فهكذا وقع يف بعض
 قالّ
النُّسخ ،ويف بعضها" :يصر " فقط ،حبذ "بصره" ،ويف بعضها" :يضرب"،
ابلضاد املعجمة والباء»(.)2
النووي« :قوله" :يزول" هو ابلزاي والواو ،هكذا هو يف لميع نسخ
 قالّ
بالدان ،وكذا رواه القاضي ،عن لماهري شيوخهم .قال :ووقع عند بعضهم ،عن
األول أظهر ،وأوجه»(.)9
ابن ماهان" :يرفل" ابلراء والفاء ،قال :و ّ

النووي« :و ّأما "ةناه" ،فوقع فـي أكثر النُّسخ" :ةناه" ،بثاء مثلثة،
 قالّ
بضم الثاء ،وبياء مثناة حتت ،بعد النون ،وروامها
مكسورة ،ويف بعضها" :ةـْنـياه"ّ ،
األول عن غريه»(.)1
ً
لميعا القاضي ،وذكر الثاين ،عن رواية ابن ماهان ،و ّ

النووي« :هكذا هو يف لميع النُّسخ ببالدان" :والـحنتم الـمزادة اجملبوبة"،
 قالّ
وكذا نقله القاضي ،عن لماهري رواة صحيح مسلم ،ومعظم النُّسخ ،قال :ووقع
يف بعض النُّسخ" :والـحنتم والـمزادة اجملبوبة" ،قال :وهذا هو الصواب ،واألوىل
ووهم»(.)9
تغيريٌٌ ،

النووي.249/14 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.99/12 :
( )2صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.62/12 :
( )9صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.188/12 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.193/19 :
( )9صحيح مسلم بشرح
ّ
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نسحا ،أو تنقر
 قالالنووي« :قوله" :وهنى عن النقري ،وهي النخلة تنسح ً
ّ
نقرا" ،هكذا هو يف معظم الرواايت والنسح( )1بسني وحاء مهملتني ،أي:
ً
نقريا .ووقع لبعض الرواة ،يف بعض النُّسخ" :تنسج"
تقشر ،ةـ ّم تنقر ،فتصري ً
اباجيم .قال القاضي ،وغريه :هو تصحيف»(.)2
النووي« :هكذا هو يف معظم النُّسخ" :فعرفـنا" ،ابلعني ،وتشديد الراء،
 قالّ
أي :جعلنا عرفاء ،وفـي كثري من النُّسخ" :ففرقـنا" ،ابلفاء املكررة ،فـي ّأوله،
وبقا  ،من التفريق ،أي :جعل كل رجل ،من االةين عشر ،مع فرقة .فهما
األول»(.)9
صحيحان ،ولـم يذكر القاضي هنا غري ّ

ت" ،فبفتح الياء ،وبغني معجمة ،مضمومة،
 قالالنوويّ « :أما "يـغ ـ ّ
ّ
هروي،
ومكسورة ،ةـ ّم مثناة فوق ،مش ّددة .وهكذا قال اثبت ،والـخطّابـ ّي ،والـ ّ
وصاحب التحرير ،وااجمهور ،وكذا هو فـي معظم نسخ بالدان .ونقله القاضي
شديدا .قالوا:
عن األكثرين .قال
متتابعا ً
اهلروي :ومعناه :يدفقان فيه املاء ،دف ًقا ً
ّ
دائما ،صبًّا شدي ًدا .ووقع يف
وأصله من نتباع الشيء الشيء ،وقيل :يصبّان فيه ً
بضم العني املهملة ،وبباء موحدة ،وحكاها القاضي عن
بعض النُّسخ" :يـع ُّ
ب"ّ ،
وفسره مبعىن ما سبق ،أي :ال ينقطع
رواية
ّ
العذري .قال :وكذا ذكره احلربـ ّيّ ،
ب :الشرب بسرعة ،يف نفس واحد .قال القاضي :ووقع يف
جرايهنما .قال :والع ُّ
يتفجر»(.)1
رواية ابن ماهان" :يـثْـعب" مبثلثة ،وعني مهملة ،أيّ :
لعل الـمراد( :النُّسخ) ،ابخلاء ،أي( :يف معظم الرواايت والنُّسخ).
( )1كذا يف املطبوع ،و ّ
النووي.169/19 :
( )2صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.24/11 :
( )9صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.61-69/19 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
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النووي« :هكذا هو يف معظم نسخ بالدان" :أتْلي" ،هبمزة ،ومثناة فوق،
 قالّ
فسره صاحب التحرير،
ساكنة ،والم ،وايء ،ومعناه :ارتفع عنه الوحي .هكذا ّ
وغريه .ووقع يف بعض النُّسخ" :أ ْجلي" اباجيم .ويف رواية ابن ماهانْ " :اجنلى"،
ومعنامها :أزيل عنه ،وزال عنه»(.)1
كأين خفاء" .هو
 قالحت نذا كان من آخر الليل ،ألقيت ّ
النووي« :قولهّ " :
ّ
بكسر اخلاء املعجمة ،وختفيف الفاء ،وابمل ّد ،وهو الكساء ،ولمعه :أخفية،
ككساء وأكسية .قال القاضي :ورواه بعضهم ،عن ابن ماهان" :جفاء" ،جبيم
األول»(.)2
مضمومة ،وهو غثاء السيل ،والصواب املعرو هو ّ
رجال منهم" .يعين :نظرت نىل
 قالالنووي« :قوله" :أتيت م ّكة ،فتضعفت ً
ّ
أضعفهم ،فسألته؛ أل ّن الضعيف مأمون الغائلة ،غالبًا .ويف رواية ابن ماهان:
"فتضيفت" ،ابلياء .وأنكرها القاضي ،وغريه ،قالوا :ال وجه له هنا»(.)9

النووي« :قوله" :بعث نىل ّأم الدرداء أبنْـجاد من عنده" .بفتح اهلمزة،
 قالّ
وبعدها نون ،ةـ ّم جيم ،وهو لمع "نـجد" بفتح النون وااجيم ،وهو متاع البيت،
ااجوهري إبسكان ااجيم ،قال:
الذي يزيّنه ،من فـرش ،ونـمارق ،وستور .وقاله
ّ
ولمعه :نـجود ،حكاه عن أيب عبيد ،فهما لغتان .ووقع يف رواية ابن ماهان:
األول»(.)1
"خبادم" ،ابخلاء املعجمة ،واملشهور ّ

النووي.53/19 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.25-28/16 :
( )2صحيح مسلم بشرح
ّ

النووي.25/16 :
( )9صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.194-113/16 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
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قي:
ابعا -التصحيح
رً
ّ
الصدوري ال يستليم التصحيح الـمطاب ّ
صح صدور املنت منه،
النيب  ،فإن ّ
بعض املتون ينسب صدورها ،نىل ّ
(الصحة الصدوريّة) دليل قاطع،
بصفته النبويّة ،ال بصفته البشريّة؛ فإ ّن هذه
ّ
(الصحة املطابقيّة) ،أي( :مطابقة الواقع)؛ أل ّن مصدر املنت يف هذه احلال
على
ّ
اإلهلي الـمنزل) ،وهو  -بال ريب  -معصوم من اخلطإ.
هو (الوحي ّ
ولذلك يكن أن نقول:
النيب ،
ن ّن ّ
الصحة املطابقيّة ،نذا كانت منتفيةً ،عن املنت املنسوب نىل ّ
فكان املنت ًّ
القطعي ،داللةً صرحيةً ،قطعيّةً ،فإ ّن هذه
داال على ما خيالف الواقع
ّ
الصحة الصدوريّة.
املخالفة دليل قاطع ،على انتفاء ّ
النيب  ،بصفته النبويّة :حـ ـ ّق ،ال ريب فيه؛
فال خال يف أ ّن كالم ّ
فال يكن أن يكون خمال ًفا للواقع
القطعي.
ّ
األم ـ ـة :أ ّن
ازي« :الثالث :وهو أنّه اش ـت ـهر ،فيما بيـن ّ
ق ـال الفخ ـر الر ّ
جـماعة ،من الـمالحدة :وضعوا أخب ـ ًارا منكـ ـرة ،واحتالوا فـي ترويـجه ـا ،على
أي منكر فوق
الـمح ّدةني؛ والـمح ّدةون لسالمة قلوبـهم ما عرفوها ،بل قبلوها .و ّ
الربوبيّة؟ فوجب القطع  -فـي
وصف هللا تعاىل ،بـما يقدح فـي اإللـهيّة ،ويبطل ُّ
شريي( ،)1فهما ما
أمثال هذه األخبار  -أبنـّها موضوعة .و ّأما
البخاري ،والق ّ
ّ
كاان عالمني ابلغيوب ،بل اجتهدا ،واحتاطا ،بـمقدار طاقتهما ،و ّأما اعتقاد
أنـّهما علما جـميع األحوال الواقعة ،فـي زمان الرسول  نىل زماننا ،فذلك
ال يقوله عاقل .وغاية ما فـي الباب :أ ّان نـحسن الظن بـهما ،وابلذين رواي
خربا مشتم ًال ،على منكر ،ال يكن نسناده نىل
عنهمّ ،نال أنـّا نذا شاهدان ً
شريي ،صاحب الصحيح.
( )1هو مسلم بن ّ
احلجاج الق ّ
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الرسول  ،قطعنا أبنّه من أوضاع الـمالحدة ،ومن تروجياتـهم على أولئك
الـمح ّدةني»(.)1
اجعا نىل الوحي الـمنزل.
النيب  ،بصفته البشريّة ،فليس ر ً
ّأما كالم ّ
فأما اخلطأ ،فال ريب أ ّن األنبياء قد خيطئ
ميّ « :
قال عبد الرقمن املعلّ ّ
ظنّهم يف أمور الدنيا ،و ّأهنم حيتاجون نىل األخبار( ،)2حبسب ظنّهم ،لكنّهم نذا
صدق،
يظن ،وذلك  -كما تق ّدم ٌ -
احتاجوا نىل ذلك ،فإّا خيرب أحدهم أبنّه ّ
قصة أتبري النخل.)9(»...
ّ
الظن ،فمن ذلك ما جاء يف ّ
حت على فرض خطإ ّ
وقال ابن ابزّ « :أما من أمور الدنيا ،فقد يقع اخلطأ ،مثّ ينبه على ذلك؛
النيب  ،ل ّـما مر على لماعة يل ّقحون النخل ،فقال" :ما أظنّه
كما وقع من ّ
شيصا ،فأخربوه  ،فقال " :نّا
فلما تركوه ،صار ً
يضره لو تركتموه"ّ ،
ّ
مين ،وأنتم أعلم أبمر دنياكمّ ،أما ما أخربكم به عن هللا ،
قلت ذلك؛ ظنًّا ّ
فبني  أ ّن الناس
ّ
فإين لـم أكذب على هللا" .رواه مسلم يف الصحيحّ .
أعلم أبمور دنياهم ،كيف يل ّقحون النخل ،وكيف يغرسون ،وكيف يبذرون،
وحيصدونّ .أما ما خيرب به األنبياء عن هللا  ،فإ ّهنم معصومون من ذلك .فقول
النيب  خيطئ ،فهذا قول ابطل ،وال ب ّد من التفصيل ،كما
من قال :ن ّن ّ
ذكران»(.)1
( )1أساس التقديس.215-218 :
( )2كذا يف املطبوع( :األخبار) ،هبمزة فوقيّة ،وهي لمع (اخلرب) ،واألنسب يف هذا السياق:
ابعي (أخرب)؛ بداللة قوله بعدها« :فإّا خيرب
(اإلخبار) ،هبمزة حتتيّة ،وهو مصدر الفعل الر ّ
ظن».
أحدهم أبنّه ي ّ
( )9القائد نىل تصحيح العقائد.33 :
متنوعة.231-234/6 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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صحة صدورها
ّأما املتون املنسوبة نىل الصحابة ،والتابعني ،وغريهم؛ فإ ّن ّ
ألهنم
صحة مطابقتها للواقع ،فقد تطابق الواقع ،وقد ختالفه؛ ّ
منهم ال تستلزم ّ
صحت نسبته نليهم  -أن يصيبوا،
بشر ،يصيبون ،وخيطئون ،فجائز  -فيما ّ
ٌ
طعي.
فيطابقوا الواقع
القطعي ،وجائز أن خيطئوا ،فيخالفوا الواقع الق ّ
ّ
كل واحد من الصحابة
قال ابن تيميّة« :وهم مع ذلك ،ال يعتقدون أ ّن ّ
معصوم عن كبائر اإلمث ،وصغائره؛ بل جتوز عليهم الذنوب يف ااجملة.)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.)9(»...
وقال ابن ابز« :فيتّضح من هذا أ ّن نمضاءها كان ابجتهاد عمر ،
ابألمة،
واألخذ ابلسنّة الصحيحة أوىل من االجتهاد ،من عمر ،وغريه ،وأرفق ّ
وأنفع هلا»(.)1
ومن أمثلة ذلك :ما رواه مسلم ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،أنّه
قال« :نن يف الْب ْحر شياطني م ْسجونةً ،أ ْوةـقها سلْيمان ،يوشك أ ْن ختْرج ،فـتـ ْقرأ
آان»(.)9
على الناس قـ ْر ً
( )1جمموعة الفتاوى.142/9 :
( )2جمموعة الفتاوى.183/1 :
( )9جمموعة الفتاوى.269/12 :
متنوعة.281/21 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
( )9صحيح مسلم ،12/1 :بعد احلديث ذي الرقم .8
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أصح صدور هذا الـمنت ،من عبد هللا بن عمرو بن العاص ،أم لـم
فسواء ّ
تصح
يصح صدوره منه؛ وسواء ّ
أصحت مطابقة هذا الـمنت للواقع ،أم لـم ّ
ّ
نصا شرعيًّا ،فهــو ليـس مـ ـن ك ـالم هللا  ،وال مـ ـن ك ـالم
مطابقته؛ فإنّه ليس ًّ
رسـ ـولـه .
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 ،
يصح صدور هذا املنت من عبد هللا بن عمرو ،ويكون أخذه
فجائز أن ّ
من كعب األحبار؛ فقد ذكر بعض املؤلّفني أ ّن عبد هللا بن عمرو  -وهو أحد
العبادلة األربعة  -قد أخذ عن كعب األحبار.
اقي« :وم ـن هـذا النـ ـوع  -وهـ ـو رواي ـة األكابـ ـر ،عـ ـن
قال زين الدين العر ّ
األصاغر  -رواية الصحابة ،عن التابعني ،كرواية العبادلة األربعة ،وأيب هريرة،
ومعاوية بن أيب سفيان ،وأنس بن مالك ،عن كعب األحبار»(.)1
كذاب
وجائز أن تكون نسبة هذا املنت نىل عبد هللا بن عمرو ابطلةّ ،نما ً
وسهوا.
وافرتاء ،أو ومهًا ً
البخاري ،عن نبراهيم النخعـ ّي ،قـ ـال:
أيضا :مـ ـا رواه
ومن أمثلة ذلكً ،
ّ
صحاب عْبد اَّلل ،على أيب الد ْرداء ،فطلبـه ْم ،فـوجده ْم ،فـقال :أيُّك ْم
«ق د م أ ْ
يـ ْقرأ على قراءة عْبد اَّلل؟ قال :كلُّنا ،قال :فأيُّك ْم أ ْحفظ؟ فأشاروا نىل
ع ْلقمة .قال :كْيف مس ْعته يـ ْقرأ﴿ :واللْيل نذا يـ ْغشى﴾( .)2قال ع ْلقمة" :والذكر
( )1شرح التبصرة.182/2 :
( )2الليل.1 :
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و ْاألنْـثى" .قال :أ ْشهد أ ّين مس ْعت النيب  يـ ْقرأ هكذا ،وهؤالء يريدونين على أ ْن
أقْـرأ﴿ :وما خلق الذكـر و ْاألنْـثى﴾( .)1واَّلل ،ال أاتبعه ْم»(.)2
تضمنه من أقوال
أصح صدور هذا املنت من نبراهيم
فسواء ّ
النخعي ،وما ّ
ّ
أصحت مطابقة
يصح؛ وسواء ّ
منسوبة نىل أيب الدرداء ،وعلقمة بن قيس ،أم لـم ّ
نصا شرعيًّا ،فليس من كالم هللا تعاىل،
تصح؛ فإنّه ليس ًّ
هذا املنت للواقع ،أم لـم ّ
وال من كالم رسوله .
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:
العريب« :املسألة الثانية -قراءة ّ
قال أبو بكر بن ّ
﴿وما خلق الذكر و ْاألنْـثى﴾( .)9وقد ةبت يف الصحيح أ ّن أاب الدرداء
وابن مسعود كاان يقرآن" :والذكر واألنثى" .قال نبراهيم :قدم أصحاب
عبد هللا ،على أيب الدرداء ،فطلبهم ،فوجدهم ،فقال :أيّكم يقرأ على قراءة
عبد هللا؟ قالوا :كلّنا .قال :كيف تقرؤون﴿ :واللْيل نذا يـ ْغشى﴾()1؟ قال
أين مسعت رسول هللا  ،يقرأ هكذا،
علقمة" :والذكر واألنثى" .قال :أشهد ّ
وهؤالء يريدون أن أقرأ﴿ :وما خلق الذكر و ْاألنْـثى﴾ ،وهللا ،ال أاتبعهم .قال
( )1الليل.9 :
البخاري ،1553/1 :رقم .1664
( )2صحيح
ّ
( )9الليل.9 :
( )1الليل.1 :
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بشر ،نّا الـمعول عليه ما يف الصحف()1؛ فال
القاضي :هذا ممّا ال يلتفت نليه ٌ
جتوز خمالفته ألحد ،مثّ بعد ذلك يقع النظر ،فيما يوافق خطّه ،ممّا لـم يثبت
ضبطه ،حسبما بيّناه ،يف موضعه؛ فإ ّن القرآن ال يثبت ،بنقل الواحد ،ونن كان
عدال؛ ونّا يثبت ابلتواتر ،الذي يقع به العلم ،وينقطع معه العذر ،وتقوم به
ً
احل ّجة على اخللق»(.)2
منسواب
أيضا حديث (القردة املرجومة) ،فهو ليس حديثًا
ومن أمثلة ذلك ً
ً
النيب  ،بل هو منسوب نىل عمرو بن ميمون ،وهو ليس من الصحابة،
نىل ّ
ونن أدرك ااجاهليّة.
البخاري« :حدةـنا نـعْيم بْن قماد ،حدةـنا هشْي ٌم ،ع ْن حص ْني ،ع ْن
قال
ّ
ت،
ع ْمرو بْن مْيمون ،قال :رأيْت يف ْ
اجتمع علْيـها قردةٌ ،ق ْد زن ْ
ااجاهلية ق ْرد ًةْ ،
فـرلموها ،فـرلمْتـها معه ْم»(.)9
وقد انتقد بعض املؤلّفني هذا احلديث ،فمنهم من انتقد السند ،ونفى
صحة صدور املنت ،من عمرو بن ميمون؛ ومنهم من انتقد املنت ،ووصفه
ّ
ابلنكارة؛ لغرابته عن الواقع.
ت ق ْردة يف زَن" .فإن
قرودا رلم ْ
قال ابن قتيبة« :قالوا :رويتم" :أ ّن ً
كانت القرود نّا رلمتها يف اإلحصان ،فذلك أطر احلديث .وعلى هذا
لعل
لعل القرود تقيم من أحكام التوراة ً
أمورا كثرية ،و ّ
القياس ،فإنّكم ال تدرونّ ،
فلعل اخلنازير نصارى .قال
دينها اليهوديّة ،بعد .ونن كانت القرود ً
يهوداّ ،
( )1كذا يف املطبوع ،واملراد( :املصحف).
( )2أحكام القرآن.149-141/1 :
البخاري ،1935-1938/9 :رقم .9696
( )9صحيح
ّ
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حممد :وحنن نقول ،يف جواب هذا االستهزاء :ن ّن حديث القرود ليس عن
أبو ّ
رسول هللا  ،وال عن أصحابه ،ونّا هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون»(.)1
ابلبخاري ،ال يف كلّها ،وليس
ااجوزي« :وهذا يف بعض النُّسخ،
وقال ابن
ّ
ّ
لعل هذا من املقحمات اليت
ري .قال احل ّ
عيمي عن الف ــربـْ ّ
ميدي :و ّ
يف رواية النُّ ّ
البخاري .وقد أوهم أبو مسعود برتلمة عمرو بن ميمون أنّه
أقحمت يف كتاب
ّ
البخاري ،وليس كذلك ،فإنّه ليس من
من الصحابة الذين انفرد ابإلخراج عنهم
ّ
الصحابة ،وال له يف الصحيح مسند»(.)2
قصة عمرو ،فذكر
وقال أبو عبد هللا
القرطيب« :و ّأما ما ذكره من ّ
ّ
ميدي يف لمع الصحيحني :حكى أبو مسعود
الدمشقي أ ّن لعمرو بن ميمون
احل ّ
ّ
األودي يف الصحيحني حكاية من رواية حصني عنه ،قال" :رأيت يف ااجاهليّة
ّ
ق ْردة ،اجتمع عليها قردة ،فرلموها ،فرلمتها معهم" .كذا حكى أبو مسعود ،ولـم
البخاري من كتابه ،فبحثنا عن ذلك ،فوجدانه يف
أي موضع أخرجه
ّ
يذكر يف ّ
عيمي
بعض النُّسخ ،ال يف كلّها ،فذكر يف كتاب ّأايم ااجاهليّة ،وليس يف رواية النُّ ّ
أصال  -شيء من هذا اخلرب ،يف القردة ،ولعلّها من املقحمات،
ري ً -
عن الف ــربـْ ّ
البخاري»(.)9
يف كتاب
ّ
وقال األلباينّ« :قلت :هذا أة ـر منكـر؛ نذ كيف يـمكن إلنسان أن يعلم
تتزوج ،وأ ّن من خلقهم الـمحافظة على العرض ،فمن خان قتلوه؟ ةـ ّم
أن القردة ّ
ب أ ّن ذلك أمر واقع بينها ،فمن أين علم عمرو بن ميمون أ ّن رجم الق ْردة،
هْ
( )1أتويل خمتلف احلديث.982 :
( )2كشف املشكل.189/1 :
( )9ااجامع ألحكام القرآن.182/2 :
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ننـّما كان ألنـّها زنت؟! وأن ـا أظ ـ ّن أ ّن اآلف ـة ،من شـيخ الـمصنّف" :نـعيم بن
حـ ّماد"؛ فإنّه ضعيف متّـهم ،أو من عنعنة هشيم؛ فإنّه كان مدلّ ًسا ،لكن ذكر
أيضا،
العوامً ،
ابن عبد ّ
الرب فـي "االستيعاب" ( )1249 /9أنّه رواه عبّاد بن ّ
عن حصني ،كما رواه هشيم ،مـختصًرا .قلت :وعبّاد هذا ةقة ،من رجال
مطوًال .أخرجه
الشيخيـن ،واتبعه عيسى بـن حطّان ،عن عمرو بن ميمون بـهّ ،
العجلي ،وابن حبّان؛ وروايته مفصلة ،تبعد
ماعيلي .وعيسى هذا وةّقه
اإلسـ
ّ
ّ
النكارة الظاهرة ،من رواية نـعيم الـمختصرة ،وقد مال الـحافظ نلـى تقويتها؛
خالفًا البن عبد البـّر ،وهللا أعلم»(.)1
يصح؛ وسواء
أصح صدور هذا املنت من عمرو بن ميمون ،أم لـم ّ
فسواء ّ
نصا شرعيًّا ،فليس من
تصح؛ فإنّه ليس ًّ
ّ
أصحت مطابقة هذا املنت للواقع ،أم لـم ّ
كالم هللا تعاىل ،وال من كالم رسوله .
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 ّ
سهوا ،أو ومهًا .ويكن أن تكون
فهو غري معصوم ،لذلك يكن أن خيطئً ،
كذاب.
ّ
القصة مفرتاة عليه ،ومنسوبة نليه ً
القصة منكًرا لشيء من السنّة النبويّة.
ولذلك ال يـع ّد منكـر هذه ّ
الشرعي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
القطعي قد يكون شرعيًّا ،وهو القرآن الكرمي ،والسنّة النبويّة ،الثابتة
الواقع
ّ
القطعي خمالفته
قطعي الثبوت ،نذا ةبت ابلدليل
ةبوات قطعيًّا؛ ّ
ّ
فكل حديث غري ّ
القطعي ،فإنّه حديث غري
الشرعي
للدليل
القطعي ،وال سيّما الدليل القرآينّ
ّ
ّ
ّ
البخاري ،996-999/2 :هامش (.)91
( )1خمتصر صحيح اإلمام
ّ

518

صحيحا ،من جهة الصناعة احلديثيّة.
صحيح واقعيًّا ،ونن ع ّده بعض املؤلّفني
ً
ومن أمثلة االعتماد على الدليل القرآينّ :قول ابن القيّم« :و ّأما اللفظ
البخاري يف حديث أيب هريرة" :وننّه ينشئ للنار من
الذي وقع يف صحيح
ّ
ط من بعض الرواة ،انقلب عليه
يشاء ،فيلقى فيها ،فتقول :هل من مزيد" ،فغل ٌ
يرده ،فإ ّن هللا سبحانه ،أخرب أنّه يأل
لفظه ،والرواايت الصحيحةُّ ،
ونص القرآن ّ
جهنّم من نبليس ،وأتباعه ،وأنّه ال يع ّذبّ ،نال من قامت عليه ح ّجته ،وكذب
رسله.)1(»...
وقال ابن عثيمني« :ومن الشذوذ :أن خيالف ما علم ابلضرورة من
عمن دخلها
الدين .مثاله :يف صحيح
فضل ّ
ّ
البخاري رواية" :أنّه يبقى يف النار ٌ
من أهل الدنيا ،فينشئ هللا هلا أقو ًاما ،فيدخلهم النار" .فهذا احلديث ونن كان
متّصل السند ،فهو شاذّ؛ ألنّه خمالف لما علم ابلضرورة من الدين ،وهو أ ّن هللا
أحدا ،وهذه الرواية يف احلقيقة قد انقلبت على الراوي ،والصواب
تعاىل ال يظلم ً
عمن دخلها ،من أهل الدنيا ،فينشئ هللا أقو ًاما،
فضل ّ
أنّه يبقى يف ااجنّة ٌ
ظلم»(.)2
ظلمّ ،أما ّ
األول ،ففيه ٌ
فضل ليس فيه ٌ
فيدخلهم ااجنّة ،وهذا ٌ
ااجصاص« :وقد
ومن أمثلة االعتماد على الدليل القرآينّ ً
أيضا :قول ّ
أطم من هذا ،وأفظع ،وذلك أ ّهنم زعموا أ ّن
أجازوا من فعل الساحر ،ما هو ُّ
أين أقول
حت قال فيه :ننّه يتخيّل يل ّ
النيب  سحر ،وأ ّن السحر عمل فيهّ ،
ّ
ف طلعة،
الشيء وأفعله ،ولـم أقله ،ولـم أفعله ،وأ ّن امرأة يهوديّة سحرته ،يف ج ّ
ف طلعة،
حت أاته جربيل  ،فأخربه ّأهنا سحرته يف ج ّ
ومشط ،ومشاقةّ ،
( )1حادي األرواح.541/2 :
( )2شرح املنظومة البيقونيّة.94 :
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النيب  ،ذلك العارض؛ وقد
وهو حتت راعوفة البئر ،فاستخرج ،وزال عن ّ
لنيب  ،فقال جل من
قال هللا تعاىل ،مك ّذ ًاب للك ّفار ،فيما ّادعوه من ذلك ،ل ّ
قائل﴿ :وقال الظالمون ن ْن تـتبعون نال رج ًال م ْسح ًورا﴾( .)1ومثل هذه األخبار
من وضع امللحدين؛ تعلبًا ابحلشوا( )2الطغام ،واستجر ًارا هلم ،نىل القول ،إببطال
معجزات األنبياء  ،والقدح فيها ،وأنّه ال فرق بني معجزات األنبياء ،وفعل
السحرة ،وأ ّن لميعه ،من نوع واحد .والعجب مـ ّمن جيمع بني تصديق
األنبياء  ،ونةبات معجزاهتم ،وبني التصديق مبثل هذا من فعل السحرة ،مع
قوله تعاىل﴿ :وال يـ ْفلح الساحر حْيث أتى﴾( .)9فص ّدق هؤالء من ك ّذبه هللا،
وجائز أن تكون املرأة اليهوديّة جبهلها فعلت
وأخرب ببطالن دعواه ،وانتحالهٌ .
النيب  ،فأطلع
ذلك؛ ظنًّا منها أب ّن ذلك يعمل يف األجساد ،وقصدت به ّ
سرها ،وأظهر جهلها ،فيما ارتكبت ،وظنّت؛ ليكون ذلك
هللا نبيّه على موضع ّ
كل الرواة :ننّه
من دالئل ّ
نبوته ،ال أن ذلك ّ
ضره ،وخلط عليه أمره ،ولـم يقل ّ
اختلط عليه أمره ،ونّا هذا اللفظ زيد يف احلديث ،وال أصل له»(.)1
وقال سيّد قطب« :وقد وردت رواايت  -بعضها صحيح ،ولكنّه
النيب  يف املدينة ..قيل:
غري متواتر  -أ ّن لبيد بن األعصم
ّ
اليهودي سحر ّ
أيتيهن ،يف
حت كان خييل نليه أنّه أييت النساء ،وهو ال
ّأاي ًما ،وقيل :أشهًراّ ..
ّ
وحت كان خييل نليه أنّه فعل الشيء ،ولـم يفعله ،يف رواية ،وأ ّن السورتني
روايةّ ،
( )1الفرقان.5 :
(تلعبًا ابحلشو).
( )2يف املطبوع( :تعلبًا ابحلشوا) ،والصوابّ :
( )9طه.63 :
( )1أحكام القرآن.64/1 :
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فلما استحضر السحر الـمقصود ،كما أخرب يف رؤايه،
نزلتا رقيةً لرسول هللا ؛ ّ
لكن هذه الرواايت تـخالف
وقرأ السورتني ،انـحلّت العقد ،وذهب عنه السوء .و ّ
كل
أصل العصمة النبويّة ،يف الفعل والتبليغ ،وال تستقيم مع االعتقاد أب ّن ّ
كل قول من أقواله :سنّة وشريعة ،كما أ ّهنا تصطدم بنفي
فعل من أفعاله  ،و ّ
القرآن عن الرسول  أنّه مسحور ،وتكذيب املشركني فيما كانوا ي ّدعونه من
هذا اإلفك .ومن ةـ ّم تستبعد هذه الرواايت ..وأحاديث اآلحاد ال يؤخذ هبا فـي
أمر العقيدة .والـمرج ـع ه ـو القرآن .والتوات ـر ش ـر ٌط لألخذ ابألحاديث فـي أص ـول
االعتق ـاد .وهذه الرواايت ليست من الـمتواتر»(.)1
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
ث
يب  :اي نيب اَّلل ،ةال ٌ
ال يـْنظرون نىل أيب س ْفيان ،وال يـقاعدونه ،فـقال للن ّ
أ ْعطنيهن ،قال :نـع ْم ،قال :عْندي أ ْحسن الْعرب ،وأ ْلمله ،أ ُّم حبيبة بْنت
أيب س ْفيان ،أزّوجكها ،قال :نـع ْم ،قال :ومعاوية ْجتعله كاتبًا ،بـ ْني يديْك ،قال:
نـع ْم ،قال :وتـؤّمرين ،حت أقاتل الْكفار ،كما كْنت أقاتل الْم ْسلمني ،قال:
يب  ،ما أ ْعطاه ذلك؛ ألنه لـ ْم
نـع ْم .قال أبو زمْيل :ول ْوال أنه طلب ذلك من الن ّ
يك ْن ي ْسأل شْيـئًا ،نال قال :نـع ْم»(.)2
دليال على تصحيحه له؛ فإ ّن
فإذا كانت روايته هلذا احلديث يف صحيحه ً
( )1يف ظالل القرآن.1445/6 :
( )2صحيح مسلم ،1319/1 :رقم .165/2941
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وضعفوا احلديث،
كثريا من الـمؤلّفني  -قديًا وحديثًا  -رفضوا هذا التصحيحّ ،
ً
التارخيي.
مستندين نىل الدليل
ّ
األندلسي« :وعكرمة ساقط؛ وقد وجدان عنه حديثًا
قال ابن حزم
ّ
موضوعا يف نكاح رسول هللا ّ أم حبيبة ،بعد فتح م ّكة»(.)1
ً
أيضا« :وهذا احلديث ،الذي فيه :أ ّن أاب سفيان بن
وقال ابن حزم ً
يتزوج
النيب  أن ّ
حرب ،بعد نسالمه ،كان الـمسلمون يـجتنبونه ،وأنّه سأل ّ
ابنتهّ ،أم حبيبة ،وأن يستكتب ابنه معاوية ،وأن يستعمله ،يعين نفسه ،ويولّيه.
حممد :وهذا هو الكذب البحت؛ أل ّن نكاح رسول هللا ّ أم حبيبة،
قال أبو ّ
كان وهي  -أبرض احلبشة  -مهاجرة ،وأبو سفيان كان بـم ّكة ،قبل الفتح،
بـم ّدة طويلة ،ولـم يسلم أبو سفيانّ ،نال ليلة يوم الفتح»(.)2
شك فيه،
وقال ابن
وهم من بعض الرواة ،ال ّ
ّ
ااجوزي« :ويف هذا احلديث ٌ
عمار ،راوي احلديث ،وقد ضعّف أحاديثه
وال ُّ
تردد ،وقد ّاهتموا به عكرمة بن ّ
حيىي بن سعيد ،وقال :ليست بصحاح ،وكذلك قال أقمد بن حنبل :هي
البخاري ،وننـّما أخرج عنه مسلم ،ألنّه
أحاديث ضعا  ،ولذلك لـم خيرج عنه
ّ
وهم؛ أل ّن أهل التاريخ
قـ ـد قال يـحىي بن معني :هو ةقة .ونّا قلنا :ن ّن هذا ٌ
ألمعوا على أ ّن ّأم حبيبة كـانت ،عند عبد هللا بن جحش ،وولـدت لـه ،وهاج ـر
بـها ،ومها مسلمان ،نىل أرض احلبشة ،مثّ تنصر ،وةبتت هي ،على دينها ،فبعث
فزوجـ ـه ّنايها ،وأصدقها عـ ـن
رسول هللا  ،نلـى
النجاشي؛ ليخطبها عليهاّ ،
ّ
رسول هللا  ،وذلك سنة سبع من اهلجرة ،وجاء أبو سفيان ،يف زمن اهلدنة،
( )1احمللّى ابآلاثر.285/1 :
( )2اإلحكام يف أصول األحكام.29/6 :
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حت ال جيلس عليه .وال خال أ ّن
فدخل عليها ،فتل ْ
ت بساط رسول هللا ؛ ّ
أاب سفيان ومعاوية أسلما يف فتح م ّكة ،سنة مثان ،وال نعر أ ّن رسول هللا 
احلميدي ،قال :ح ّدةنا
أمر أاب سفيان .وقد أنبأان ابن انصر ،عن أيب عبد هللا
ّ
شك،
علي بن أقمد بن سعيد احلافظ ،قال :هذا حديث موضوع ،ال ّ
أبو ّ
حممد ّ
عمار ،ولـم خيتلف أ ّن رسول هللا 
يف وضعه ،واآلفة فيه ،من عكرمة بن ّ
تزوجها ،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 ،وميمونة  يف
عمرة القضيّة؛ ومثل هذه الوقائع شهرهتا عند أهل العلم موجبة لقطعهم هبا ،فلو
الصحة ،خيالفها ،ع ّدوه غلطًا ،ولـم يلتفتوا نليه ،وال يكنهم
جاء سن ٌد ظاهر
ّ
مكابرة نفوسهم يف ذلك»(.)2
أيضا :قول ابن تيميّة« :وكما
ومن أمثلة االعتماد على الواقع
التارخيي ً
ّ
يضعفون
ّأهنم يستشهدون ويعتربون حبديث الذي فيه سوء حفظ ،فإ ّهنم ً
أيضا ّ
تبني هلم أنّه غلط فيها ،أبمور
من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياءّ ،
ويسمون هذا "علم علل احلديث" .وهو من أشر علومهم،
يستدلّون هباّ ،
حبيث يكون احلديث قد رواه ةقة ضابط ،وغلط فيه ،وغلطه فيه عر ؛ ّنما
تزوج ميمونة ،وهو حالل ،وأنّه صلّى يف
النيب ّ 
بسبب ظاهر ،كما عرفوا أ ّن ّ
صل ،ممّا
البيت ركعتني ،وجعلوا رواية ابن عبّاسّ ،
لتزوجها حر ًاما؛ ولكونه لـم ي ّ
( )1كشف املشكل.161-169/2 :
( )2جالء األفهام ،289 :وانظر :زاد املعاد.112-143/1 :
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وقع فيه الغلط ،وكذلك أنّه اعتمر أربع عمر ،وعلموا أ ّن قول ابن عمر :ننّه
حجة الوداع،
اعتمر يف رجب ،ممّا وقع فيه الغلط ،وعلموا أنّه متتّع ،وهو آم ٌن يف ّ
لعلي :كنّا يومئذ خائفني ،ممّا وقع فيه الغلط»(.)1
وأ ّن قول عثمان ّ

العقلي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
وقد يكون الواقع القطعي عقليًّا ،فيأيت منت احلديث ًّ
داال داللة قطعيّة
ّ
على ما خيالف نحدى القطعيّات العقليّة (صريح العقل).
قال ابن حجر العسقالينّ« :ومن القرائن ،اليت يدرك هبا الوضع :ما
مناقضا
مروي ،كأن يكون
ً
يؤخذ من حال الراوي ...ومنها ما يؤخذ من حال الـ ّ
لنص القرآن ،أو السنّة املتواترة ،أو اإلجـماع
القطعي ،أو صريح العقل ،حيث ال
ّ
ّ
يقبل شيء من ذلك التأويل»(.)2
القطعي ع ّدة صور ،منها :التخالف
العقلي
وملخالفة الدليل
القطعي،
ّ
ّ
ّ
مبعىن أ ّن العقل الصريح ينع تصحيح الـمتنني الـمتخالفني ،ختال ًفا قطعيًّا ،حبيث
ال يكن ااجمع 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
البخاري"،
الصحة "كتاب
أجل ما يوجد يف
كتاب من الغلط ّنال القرآن .و ُّ
ّ
ّ
ط على الصاحب ،لكن يف بعض ألفاظ احلديث،
منت يعر أنّه غل ٌ
وما فيه ٌ
ط ،وقد بني
البخاري يف نفس صحيحه ما بني غلط ذلك الراوي،
ما هو غل ٌ
ّ
كما بني اختال الرواة يف مثن بعري جابر .وفيه عن بعض الصحابة ما يقال:
( )1جمموعة الفتاوى.153/19 :
( )2نزهة النظر.114-143 :
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تزوج ميمونة ،وهو حمرم.
ننّه غل ٌ
ط ،كما فيه عن ابن عبّاس :أ ّن رسول هللا ّ 
النيب  لـم
واملشهور عند أكثر الناس أنّه ّ
تزوجها حالًال .وفيه عن أسامة :أ ّن ّ
أصح عند العلماء .و ّأما
صل يف البيت .وفيه عن بالل :أنّه صلّى فيه ،وهذا ّ
ي ّ
ط ،كما فيه" :خلق هللا الرتبة يوم السبت" .وقد
مسلم ،ففيه ألفاظ عر ّأهنا غل ٌ
ٌ
النيب  صلّى
بني
البخاري أ ّن هذا غل ٌ
ّ
ط ،وأ ّن هذا من كالم كعب ،وفيه أ ّن ّ
صل الكسو ّنال
كل ركعة ،والصواب :أنّه لـم ي ّ
الكسو بثالث ركعات ،يف ّ
ط .وهذا من
أبم حبيبة ،وهذا غل ٌ
مرة واحدة ،وفيه أ ّن أاب سفيان سأله ُّ
التزوج ّ
ّ
()1
سمى :علم "علل احلديث"» .
أجل فنون العلم ابحلديث ،ي ّ
ّ
ط ،قال فيه:
أيضا« :ووقع يف بعض طرق
البخاري غل ٌ
وقال ابن تيميّة ً
ّ
البخاري رواه يف سائر املواضع على الصواب؛
"و ّأما النار فيبقى فيها فضل" ،و
ّ
ليـب ّني غلط هذا الراوي ،كما جرت عادته مبثل ذلك ،نذا وقع من بعض الرواة
ط يف لفظ ،ذكر ألفاظ سائر الرواة ،اليت يعلم هبا الصواب ،وما علمت وقع
غل ٌ
طّ ،نال وقد بني فيه الصواب ،خبال مسلم ،فإنّه وقع يف صحيحه ع ّدة
فيه غل ٌ
أحاديث غلط ،أنكرها لماعةٌ من احل ّفاظ على مسلم»(.)2
محتف ابلقرائن أنواع ،منها:
وقال ابن حجر العسقالينّ« :والـخرب الـ
ّ
ما أخرجه الشيخان يف صحيحيهما ،ممّا لـم يبلغ التواتر ،فإنّه احت ّفت به قرائن،
منها جاللتهما يف هذا الشأنُّ ،
وتقدمهما يف متييز الصحيح على غريمها ،وتل ّقي
جمرد كثرة
العلماء لكتابيهما ابلقبول ،وهذا التل ّقي وحده أقوى يف نفادة العلم من ّ
خيتص مبا لـم ينتقده أح ٌد من احل ّفاظ ،ممّا
الطرق القاصرة عن التواتر؛ ّنال أ ّن هذا ّ
( )1جمموعة الفتاوى.11-19/15 :
( )2منهاج السنّة النبويّة.142-141/9 :
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يف الكتابني ،ومبا لـم يقع التخالف بني مدلوليه ،ممّا وقع يف الكتابني ،حيث
ال ترجيح؛ الستحالة أن يفيد املتناقضان العلم بصدقهما ،من غري ترجيح،
صحته»(.)1
ألحدمها على اآلخر ،وما عدا ذلك ،فاإللماع
حاصل على تسليم ّ
ٌ
السيوطي« :قال شيخ اإلسالم :وهو مشكل؛ أل ّن اإلسناد نذا كان
وقال
ّ
عدوال ضابطني ،فقد انتفت عنه العلل الظاهرة .مثّ نذا انتفى
صال ورواته كلّهم ً
متّ ً
فمجرد خمالفة أحد رواته  -ملن هو
كونه ً
معلوال فما املانع من احلكم ّ
بصحته؟ ّ
عددا  -ال يستلزم الضعف ،بل يكون من ابب صحيح
أوةق منه ،أو أكثر ً
أئمة احلديث اشرتاط نفي الشذوذ
و ّ
أصح .قال :ومل يرو مع ذلك عن أحد من ّ
تصرفاهتم تقدمي بعض ذلك على بعض
املعرب عنه ابملخالفة .ونّا املوجود من ّ
الصحة .وأمثلة ذلك موجودة يف الصحيحني وغريمها ،فمن ذلك ّأهنما
يف
ّ
قصة لمل جابر من طرق ،وفيها اختال كثري يف مقدار الثمن ،ويف
أخرجا ّ
البخاري الطُّرق اليت فيها االشرتاط على غريها ،مع
رجح
اشرتاط ركوبه ،وقد ّ
ّ
أيضا كون الثمن أوقيّة مع خترجيه ما خيالف ذلك ،ومن
ورجح ً
ختريج األمرينّ ،
الزهري عن عروة عن عائشة ،يف
مسلما أخرج فيه حديث مالك عن
ّ
ذلك أ ّن ً
الزهري كمعمر ويونس
عامة أصحاب
االضطجاع قبل ركعيت الفجر ،وقد خالفه ّ
ّ
الزهري،
اعي وابن أيب ذئب وشعيب ،وغريهم عن
ّ
وعمرو بن احلارث واألوز ّ
لمع من احل ّفاظ
ورجح ٌ
فذكروا االضطجاع بعد ركعيت الفجر قبل صالة الصبحّ ،
يتأخر أصحاب الصحيح عن نخراج
روايتهم على رواية مالك ،ومع ذلك فلم ّ
سمى
حديث مالك يف كتبهم .وأمثلة ذلك كثرية .مثّ قال :فإن قيل :يلزم أن ي ّ
كل صحيح
احلديث
ً
صحيحا ،وال يعمل به ،قلت :ال مانع من ذلك ،ليس ّ
( )1نزهة النظر.61-93 :

526

يعمل به ،بدليل املنسوخ .قال :وعلى تقدير التسليم أ ّن املخالف املرجوح
ابلصحة -
صحيحا؛ ففي جعل انتفائه شرطًا  -يف احلكم للحديث
سمى
ّ
ً
ال ي ّ
ابلصحة ما لـم يظهر
نظر ،بل نذا وجدت الشروط املذكورة ّأوًال حكم للحديث
ّ
أصال مأخوذ
بعد ذلك أ ّن فيه شذو ًذا؛ أل ّن األصل عدم الشذوذ ،وكون ذلك ً
من عدالة الراوي وضبطه ،فإذا ةبت عدالته وضبطه كان األصل أنّه حفظ ما
يتبني خالفه»(.)1
حت ّ
روى ّ
وأمثلة الـمتون الـمتخالفة  -اليت ال يـمكن الـجمع بينها  -كثرية ،يف
عموما على ضربني:
الصحيحني ،وهي ً
صححنا متنًا منها ،كان
الضرب ّ
األول -ما ينسب صدوره نلـى النبـ ّي  ،فإن ّ

ذلك تضعي ًفا لما خالفه ،من الـمتون ،أل ّن كالم النبـ ّي  - بصفته النبويّة -
بعضا.
ال يناقض بعضه ً
قال ابن القيّم« :وحنن نقول :ال تعارض  -حبمد هللا  -بني أحاديثه
فإما أن يكون أحد الـحديثني ليس من
الصحيحة .فإذا وقع التعارضّ ،
كالمه  ،وقد غلط فيه بعض الرواة ،مع كونه ةقة ةبتًا ،فالثقة يغلط؛ أو
انسخا لآلخر ،نذا كان مـ ّما يقبل النسخ ،أو يكون
يكون أحد الـحديثني
ً
التعارض يف فهم السامع ،ال يف نفس كالمه  ،فال ب ّد من وجه من هذه
كل وجه ،ليس
الوجوه الثالةة .و ّأما حديثان صحيحان صرحيان متناقضان ،من ّ
أصال ،ومعاذ هللا أن يوجد يف كالم
أحدمها
انسخا لآلخر ،فهذا ال يوجد ً
ً
حق .واآلفة من
الصادق الـمصدوق ،الذي ال يـخرج ،من بني شفتيهّ ،نال الـ ّ
التقصري فـي معرفة الـمنقول ،والتمييز بني صحيحه ،ومعلوله ،أو من القصور يف
( )1تدريب الراوي.23-25/1 :
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معا ،ومن ههنا
فهم مراده  ،وحـمل كالمه ،على غري ما عناه به ،أو منهما ً
وقع من االختال والفساد ما وقع ،وابهلل التوفيق.)1(»...
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 نفس األمر بني
أمر ،معاذ هللا أن يقع؛ وألجل ذلك
حديثني ّ
النيب  ،فهو ٌ
صح صدورمها عن ّ
قال اإلمام أبو بكر بن خزية  :ال أعر أنّه روي عن رسول هللا 
حت
حديثان ،إبسنادين صحيحني
ّ
متضادين؛ فمن كان عنده ،فليأت به؛ ّ
أؤلّف بينهما»(.)2
وقال ابن بـاز« :وال يـجوز أن يرد فـي سنّة رسول هللا  ما يـخالف
القرآن الكـري ـم ،واألحـادي ـث الصـحـيـح ـة ،أب ـ ـ ًدا ،فـإ ّن ك ـالم هللا ال يـتـنـاقـض،
وكـ ـالم رسول هللا  ،كذلك ،والسنّة ال تـخالف القرآن ،بل تص ّدقه ،وتوافقه،
وتوضح ما أجـمل فيه ...فال جيوز أن يرد يف السنّة ما يناقض
ّ
وتدل على معناهّ ،
ذلك ،فتنبّه أيّها املؤمن ،واحذر من الشبهات الـمضلّلة ،واألحاديث الـمكذوبة،
واآلراء الفاسدة ،واألفكار املسمومة»(.)9
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؛
بعضا ،وليس فـي القرآن ،وال فـي السنّة ما يناقض الواقع ً
ما يناقض بعضه ً
حق ،ونذا
حق ،وال يـمكن التناقض فـي الـ ّ
حق ،والكتاب والسنّة ّ
أل ّن الواقع واقع ّ
( )1زاد املعاد.194-113/1 :
( )2اإلهباج يف شرح املنهاج.2891/8 :
متنوعة.239/1 :
( )9جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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فهمت هذه القاعدة ،انـحلّت عنك نشكاالت كثيـرة .قال هللا تعاىل﴿ :أفال
اختالفًا كث ًريا﴾( .)1فإذا
يـتدبـرون الْق ْرآن ول ْو كان م ْن عْند غ ْري اَّلل لوجدوا فيه ْ
النيب  ال يكن أن تتناقض.)2(»...
كان األمر كذلك ،فأحاديث ّ

النيب  ،من الصحابة والتابعني،
الضرب الثانـي -ما ينسب صدوره نىل غري ّ
كل منت ،ممّن نسب نليه.
وهذا ال يتنع فيه ّ
صحة صدور ّ
بصحة مطابقته
لكن التخالف بينها يعين أ ّن احلكم على أحدها ّ -
ّ
صحة الـمطابقة عن املتون املخالفة ،ونن وصفت
للواقع  -يوجب انتفاء وصف ّ
بصحة الصدور.
ّ
ومن أبرز أمثلة هذا الضرب :رواايت الصحيحني املتخالفة ،يف بيان عمر
النيب  ،عند وفاته:
ّ

البخاري عن عائشة« :أن النيب  تـو ّيف وهو ابْن ةالث وستّني»(.)9
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»(.)1
البخاري عن أنس بن مالك« :كان رسول اَّلل  لْيس ابلطويل
ج -روى
ّ
الْبائن ،وال ابلْقصري ،ولْيس اب ْألبْـيض ْاأل ْمهق ،ولْيس اب ْآلدم ،ولْيس اب ْاج ْعد
الْقطط ،وال ابلسْبط ،بـعثه اَّلل على رأْس أ ْربعني سنةً ،فأقام مبكة ع ْشر سنني،
( )1النساء.52 :
حممد بن صاحل العثيمني.99-92/1 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
البخاري ،1944/9 :رقم .9919
( )9صحيح
ّ
البخاري ،1118-1116/9 :رقم .9653
( )1صحيح
ّ
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وابلْمدينة ع ْشر سنني ،وتـوفاه اَّلل على رأْس ستّني سنةً ،ولْيس يف رأْسه وحلْيته
ع ْشرون شعرةً بـْيضاء»(.)1
د -روى مسلم عن عائشة« :أن رسول اَّلل  تـو ّيف ،وهو ابْن ةالث وستّني
سنةً»(.)2
ه -روى مسلم عن ابن عبّاس« :أن رسول اَّلل  مكث مبكة ةالث ع ْشرة،
وتـو ّيف وهو ابْن ةالث وستّني»(.)9

و -روى مسلم عن ابن عبّاس« :أن رسول اَّلل  تـو ّيف ،وهو ابْن مخْس
وستّني»(.)1
ز -روى مسلم عن أنس بن مالك« :قبض رسول اَّلل  وهو ابْن ةالث
وستّني ،وأبو ب ْكر وهو ابْن ةالث وستّني ،وعمر وهو ابْن ةالث وستّني»(.)9
ح -روى مسلم عن أنس بن مالك« :كان رسول اَّلل  لْيس ابلطويل الْبائن،
وال ابلْقصري ،ولْيس اب ْألبْـيض ْاأل ْمهق ،وال اب ْآلدم ،وال اب ْاج ْعد الْقطط،
وال ابلسبط ،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
ش ْعرةً بـْيضاء»(.)6
البخاري ،2211-2214/9 :رقم .9964
( )1صحيح
ّ
( )2صحيح مسلم ،1529/1 :رقم .119/2913
( )9صحيح مسلم ،1526/1 :رقم .118/2991
( )1صحيح مسلم ،1528/1 :رقم .122/2999
( )9صحيح مسلم ،1529/1 :رقم .111/2915
( )6صحيح مسلم ،1521/1 :رقم .119/2918
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النيب  ،عند وفاته.
هذه أبرز الرواايت الـمتخالفة ،فـي تـحديد عمر ّ
والتخالف فيها ال يكن رفعه اباجمع بني الرواايت؛ فإ ّن العقل الصريح يستلزم
تويف ،فإ ّن له عمًرا
احلكم على بعضها ،مبخالفة الواقع
التارخيي؛ أل ّن اإلنسان نذا ّ
ّ
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 انتفاء
الصحة املطابقيّة عن رواية ّ
ابنتفاء ّ
(تويف وهو ابن مخس وستّني).
الصحة املطابقيّة عن رواية ّ
ّ
(تويف وهو ابن ةالث وستّني) ،فقد
ونذا حكمنا
ابلصحة املطابقيّة لرواية ّ
ّ
(تويف وهو ابن ستّني) ،وكذلك انتفاء
الصحة املطابقيّة عن رواية ّ
حكمنا ابنتفاء ّ
(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 انتفاء
الصحة املطابقيّة عن رواية ّ
حكمنا ابنتفاء ّ
(تويف وهو ابن ةالث وستّني).
الصحة املطابقيّة عن رواية ّ
ّ
النووي« :ذكر فـي الباب ةالث رواايت ،نحداه ـا :أنّه  توفّـي،
قال
ّ
وه ـو ابن ستّني سنة ،والثانية :خـمس وستّون ،والثالثة :ةالث وستّون؛ وهي
أصحها ،وأشهرها ،رواه مسلم هنا ،من رواية عائشة ،وأنس ،وابن عبّاس .
ّ
وأتولوا الباقي عليه .فرواية
واتّفق العلماء على أ ّن ّ
أصحها :ةالث وستّونّ ،
أيضا،
ستّني ،اقتصر فيها على العقود ،وترك الكسر؛ ورواية اخلمس متأولة ً
وحصل فيها اشتباه .وقد أنكر عروة ،على ابن عبّاس قوله" :مخس وستّون"،
النبوة ،وال كثرت صحبته ،بـخال
ونسبه نىل الغلط ،وأنّه لـم يدرك ّأول ّ
الباقيـن .واتّفقوا أنّه  أقام ابملدينة ،بعد اهلجرة :عشر سنني ،ومب ّكة ،قبل
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()1

النبوة :أربعني سنة ،ونّا اخلال يف قدر نقامته ،مب ّكة ،بعد النبوة ،وقيل
ّ
()2
اهلجرة ،والصحيح ّأهنا ةالث عشرة ،فيكون عمره :ةال ًاث وستّني» .

فاقي:
خامسا -التصحيح
ّ
ً
االجتهادي ال يستليم التصحيح االتّ ّ
عموما  -وسيلتان اةنتان :االجتهاد ،والتقليد.
أي حديث ً -
لتصحيح ّ
فيصحح احلديث؛ وقد جيتهد
مصححني يعتمد على وسيلة االجتهاد،
ّ
فأول الـ ّ
ّ
فيصححون احلديث نفسه ،ابجتهادهم ،مثّ أييت من يعتمد على
بعده آخرون،
ّ
جمتهدا.
تصحيح اجملتهدين،
فيصحح احلديث نفسه ،فيكون مقلّ ًدا ،ال ً
ّ
نين يف تصحيحي هذا
قال ابن طاهر
لعل ً
قائال يقولّ :
املقدسي« :و ّ
ّ
ألهنما أخرجاه ،وليس
احلديث ،من هذا الطريق :مقلّد
للبخاري ومسلم؛ ّ
ّ
صححته ،من الوجه الذي
كذلك ،على ّأهنما بـمنزلة من نقلّد ،و ّ
لكين ّ
صححاه.)9(»...
ّ
واالجتهاد يكون ابلنظر يف سند احلديث ،أو أسانيده ،والنظر يف متنه؛
ليتح ّقق اجملتهد ،من اجتماع شروط احلديث ،أيُّ :
التحقق 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.
وهذا ُّ
كبريا،
التحقق عمل صعب جدًّا ،يقتضي أن يبذل
املصحح ً
ّ
جهدا ً
أئمة ااجرح والتعديل،
قبل نصدار حكمه ،على احلديث؛ فعليه مراجعة أقوال ّ
واملقابلة بينها ،عند االختال ؛ وعليه مراجعة اتريخ الرواة ،ملعرفة أمسائهم،
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :وقبل) ابلباء.
النووي.33/19 :
( )2صحيح مسلم بشرح
ّ
( )9مسألة التسمية.26 :
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وكناهم ،وألقاهبم ،ومواليدهم ،وبلداهنم ،وشيوخهم ،وتالميذهم ،وغري ذلك من
مهمة.
التفصيالت الـ ّ
أيضا مراجعة أسانيد احلديث ،وتتبُّعها ،واملقابلة بينها؛ ملعرفة
وعليه ً
االتّصال واالنقطاع فيها ،والوقف والرفع ،وحنو ذلك من األمور.
ليطمئن نىل سالمته من الشذوذ ،ونىل
وعليه أن يبحث يف منت احلديث؛
ّ
أين
سالمته من العلّة؛ وال يكون ذلك البحث ابلنظرة العجلى ،ونّا يكون ابلت ّ
و ُّ
التفكر والتدبُّر واالستذكار واالستحضار واملقابلة واملوازنة.
ولذلك ليس غريبًا أن خيتلف املؤلّفون يف تصحيح األحاديث ،ونن
سلكوا طريق االجتهاد؛ أل ّن أدوات االجتهاد وعناصره كثرية جدًّا ،واالختال
كثريا ،ولذلك لن يعدم اجملتهد من خيالفه يف التصحيح.
فيها واقع ً
والفرق كبري بني التصحيح
األول
فاقي ،ففي ّ
ّ
االجتهادي ،والتصحيح االتّ ّ
فيصحح
املصححني ،بعضهم جيتهد،
آحادا من
يكون مصدر التصحيح
ً
ّ
ّ
تقليدا؛ فإن وافقهم بعد ذلك سائر املؤلّفني،
يصححهً ،
احلديث ،وبعضهم ّ
صححوه ،كان
اجتهادا ،أو ً
ً
تقليدا؛ فلم خيالفوهم يف التصحيح ،ولـم ينكروا ما ّ
فاقي.
ذلك هو التصحيح االتّ ّ
فاقي ،فقد
وليست ّ
كل أحاديث الصحيحني مصححة ،ابلتصحيح االتّ ّ
صحة
أنكر بعض املؤلّفني  -قديًا ،وحديثًا ،من أهل احلديث ،ومن غريهم ّ -
بعض أحاديث الصحيحني؛ ولذلك يكون تصحيح ما اختلف فيه من قبيل
فاقي.
التصحيح االجتهاد ّ
ي ،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
أحاديث ليست فـي صحيحي
ّ
البخاري ومسلم؛ ولذلك قد ّ
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هروي يف كتاب اإللزامات ،من الصحيح
أبو الـحسن
الدارقطين والشيخ أبو ّ
ذر الـ ّ
ّ
ما ألزمامها نخراجه .وكما أنّه قد وجد يف الكتابني ما فيه الوهم ،وأخرج ذلك
الشيخ أبو احلسن ،ولمعه يف جزء .ونّا ذلك حبسب االجتهاد ،فمن كان من
صحة احلديث ،وسقمه،
أهل االجتهاد والعلم هبذا الشأن ،لزمه أن ينظر يف ّ
صحته،
مبثل ما نظرا .ومن لـم يكن تلك حاله ،لزمه تقليدمها فيما ّادعيا ّ
البخاري أحاديث اعتقد
والتوقّف فيما لـم خيرجاه يف الصحيح .وقد أخرج
ّ
صحتها ،تركها مسلم؛ ل ّـما اعتقد فيها غري ذلك .وأخرج مسلم أحاديث اعتقد
ّ
يدل على أ ّن األمر
صحتها ،تركها
البخاري ،ل ّـما اعتقد فيها غري معتقده ،وهو ّ
ّ
ّ
طريقه االجتهاد ،ممّن كان من أهل العلم هبذا الشأن ،وقليل ما هم»(.)1
وقال ابن تيميّة« :واملقصود هنا التمثيل ابحلديث ،الذي يروى يف
الصحيح ،وينازع فيه بعض العلماء ،وأنّه 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 ،ولمهور متون الصحيح من هذا
الضرب»(.)2
لبخاري ال يستلزم تقديه،
احلنفي« :وكون معارضه يف ا
وقال ابن اهلمام
ّ
ّ
أصح
بعد اشرتاكهما يف ّ
الصحة ،بل يطلب الرتجيح من خارج ،وقول من قالّ :
البخاري ،مثّ ما انفرد به مسلم،
األحاديث ما يف الصحيحني  -مثّ ما انفرد به
ّ
( )1التعديل والتجريح.914/1 :
( )2مـجموعة الفتاوى ،16/15 :وانظر :نرشاد الن ّقاد ،86-89 :وتوضيح األفكار:
.914-943/1
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مثّ ما اشتمل على شرطهما ،من غريمها ،مثّ ما اشتمل على شرط أحدمها -
ُّ
األصحيّة ليس ّنال الشتمال رواهتما على الشروط
حتك ٌم ،ال جيوز التقليد فيه ،نذ
ّ
اليت اعترباها ،فإذا فرض وجود تلك الشروط يف رواة حديث ،يف غري الكتابني،
ُّ
التحكم؛ مثّ حكمهما أو أحدمها
أبصحيّة ما يف الكتابني عني
أفال يكون احلكم ّ
املعني جمتمع تلك الشروط ليس ممّا يقطع فيه مبطابقة الواقع ،فيجوز
أب ّن الراوي ّ
كون الواقع خالفه .وقد أخرج مسلم عن كثري يف كتابه ممّن لـم يسلم من غوائل
البخاري لماعة تكلّم فيهم؛ فدار األمر يف الرواة على اجتهاد
ااجرح ،وكذا يف
ّ
حت أ ّن من اعترب شرطًا ،أو ألغاه آخر :يكون
العلماء فيهم ،وكذا يف الشروط ّ
ما رواه اآلخر  -ممّا ليس فيه ذلك الشرط عنده  -مكافئًا ملعارضة املشتمل(،)1
اواي ووةّقه اآلخر .نعم تسكن نفس غري
على ذلك الشرط ،وكذا فيمن ّ
ضعف ر ً
اجملتهد ومن مل خيرب أمر الراوي بنفسه ،نىل ما اجتمع عليه األكثرّ ،أما اجملتهد يف
اعتبار الشرط وعدمه والذي خرب الراوي ،فال يرجع ّنال نىل رأي نفسه.)2(»...
القطعي:
حديثي ال يستليم التصحيح
سادسا -التصحيح الـ
ً
ّ
ّ
اختلف املؤلّفون 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 ّ
ابلصحة يكون
كل حديث موصو
األحاديث املوصوفة
ّ
ّ
ابلصحة؛ فليس ّ
اترا(.)9
ً
مقطوعا به يف نفس األمرّ ،نال نذا كان متو ً
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :من اعترب شرطًا ،وألغاه آخر ...مكافئًا ملعارضه املشتمل).
( )2شرح فتح القدير.162/1 :
الروي ،92 :وشرح التبصرة ،146-149/1 :ونزهة النظر.93-95 :
( )9انظر :املنهل ّ
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قال ابن الصالح« :ومت قالوا :هذا حديث صحيح ،فمعناه :أنّه اتّصل
مقطوعا به يف
سنده مع سائر األوصا املذكورة ،وليس من شرطه أن يكون
ً
نفس األمر ،نذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ،وليس من األخبار اليت ألمعت
األمة على تل ّقيها ابلقبول»(.)1
ّ
النووي« :وهو ما اتّصل سنده ابلعدول الضابطني من غري شذوذ،
وقال
ّ
وال علّة .ونذا قيل :صحيح ،فهذا معناه ،ال أنّه مقطوع به»(.)2
الصحة ،أو
وقال العجلوينّ« :هذا ،واحلكم على احلديث ابلوضع ،و ّ
غريمها ،نّا هو حبسب الظاهر للمح ّدةني ،ابعتبار اإلسناد ،أو غريه ،ال ابعتبار
مثال  -ابعتبار نظر احمل ّدث -
نفس األمر والقطع؛ اجواز أن يكون الصحيح ً
موضوعا أو ضعي ًفا ،يف نفس األمر ،وابلعكس ،ولو ملا يف الصحيحني على
ً
اقي ،يف ألفيّته
الصحيح ،خالفًا البن الصالح ،كما أشار نىل ذلك احلافظ العر ّ
بقوله:
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
نعم املتواتر مطل ًقا ّ
حيتمل ذلك ،فيعمل مبقتضى ما يثبت عند احمل ّدةني ،ويرتتّب عليه احلكم
الشرعي املستفاد منه للمستنبطني»(.)9
ّ
وابن الصالح واحد من أشهر املؤلّفني القدامى ،الذين يرون أ ّن أغلب
( )1معرفة أنواع علوم احلديث.54 :
( )2التقريب والتيسري.29 :
( )9كشف اخلفاء.14-3/1 :
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األول وهو
أحاديث الصحيحني مقطوع ّ
بصحتها ،وذلك واضح يف قولهّ « :
كثريا" :صحيح متّفق عليه" ،يطلقون ذلك،
الذي يقول فيه أهل احلديث ً
األمة عليه
ويعنون به اتّفاق
لكن اتّفاق ّ
البخاري ومسلم ،ال اتّفاق ّ
األمة عليهّ ،
ّ
األمة على تل ّقي ما اتّفقا عليه ابلقبول.
ٌ
الزم من ذلك ،وحاصل معه؛ التّفاق ّ
النظري واقع به ،خالفًا لقول
اليقيين
بصحته ،والعلم
وهذا القسم لميعه مقطوع ّ
ّ
ّ
األمة ابلقبول؛
من نفى ذلكًّ ،
الظن ،ونّا تل ّقته ّ
حمتجا أبنّه ال يفيد يف أصله ّنال ّ
الظن قد خيطئ .وقد كنت أميل نىل هذا،
ألنّه جيب عليهم العمل
ابلظن ،و ّ
ّ
ظن
وأحسبه ًّ
قواي ،مثّ ابن يل أ ّن املذهب الذي اخرتانه ّأوًال هو الصحيح؛ أل ّن ّ
األمة يف نلماعها معصومة من اخلطإ،
من هو معصوم من اخلطإ ال خيطئ ،و ّ
مقطوعا هبا ،وأكثر نلماعات
حجة
ً
وهلذا كان اإللماع املبتىن على االجتهاد ّ
العلماء كذلك .وهذه نكتة نفيسة انفعة ،ومن فوائدها :القول أب ّن ما انفرد به
كل واحد من
البخاري أو مسلم مندرج يف قبيل ما يقطع ّ
بصحته؛ لتل ّقي ّ
ّ
األمة ّ
فصلناه من حاهلما ،فيما سبق ،سوى
كتابيهما ابلقبول ،على الوجه الذي ّ
كالدارقطين وغريه،
أحر يسرية ،تكلّم عليها بعض أهل النقد من احل ّفاظ،
ّ
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن»(.)1
وما ذهب نليه ابن الصالح قد وافقه عليه كثري من املؤلّفني القدامى،
ومع ذلك ،فقد خالفه يف رأيه هذا كثريون.
قال ابن بـ ْرهان« :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
( )1معرفة أنواع علوم احلديث.38 :
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معصوما عن اخلطإ ،فال نقطع بقوله؛ أل ّن أهل احلديث وأهل
البخاري ليس
ً
ّ
مقطوعا به،
البخاري ،وةبّتوا أوهامهما ،ولو كان قوهلما
مسلما و
ً
ّ
العلم غلّطوا ً
البخاري
الستحال عليهما ذلك؛ وأل ّن الرواية كالشهادة ،وال خال أ ّن شهادة
ّ
احلق به،
بصحتهما ،ولو انفرد الواحد منهم ابلشهادة ،مل يثبت ّ
ومسلم ال يقطع ّ
منعا ،كان خال
فدل على أ ّن قوله ليس
ّ
ً
مقطوعا به ،ونن أبدوا يف ذلك ً
نلماع الصحابة؛ فإ ّن أصحاب رسول هللا  ما كانوا يقضون إبةبات احلقوق
األمة ألمعت على تل ّقي هذين
ّنال بشهادة شاهدين .وال عمدة للخصم ّنال أ ّن ّ
يدل على ّأهنما مقطوع
الكتابني ابلقبول ،واتّفقوا على العمل هبما .وهذا ال ّ
األمة ننـّما عملت بـهما؛ العتقادها األمانة والثقة ،يف الرواية،
ّ
بصحتهما .فإ ّن ّ
بصحته»(.)1
كل ما يوجب العمل به ،كان
ً
مقطوعا ّ
وليس ّ
البخاري ومسلم،
النووي« :الصحيح أقسام :أعالها ما اتّفق عليه
وقال
ّ
ّ
البخاري ،مثّ مسلم ،مثّ على شرطهما ،مثّ على شرط
مثّ ما انفرد به
البخاري ،مثّ
ّ
ّ
صحته،
مسلم ،مثّ صحيح عند غريمها .ونذا قالوا صحيح متّـفق عليه ،أو على ّ
فمرادهم اتّفاق الشيخني .وذكر الشيخ أ ّن ما روايه أو أحدمها ،فهو مقطوع
بصحته ،والعلم
القطعي حاصل فيه؛ وخالفه احمل ّققون واألكثرون؛ فقالوا :يفيد
ّ
ّ
الظن ما لـم يتواتر»(.)2
ّ
أيضا« :وهذا الذي ذكره الشيخ ،يف هذه املواضع :خال
وقال
النووي ً
ّ
فاهنم قالوا :أحاديث الصحيحني ،اليت ليست
ما قاله احمل ّققون واألكثرونّ ،
تقرر،
الظن؛ ّ
فإهنا آحاد ،واآلحاد نّا تفيد ّ
مبتواترة ،نّا تفيد ّ
الظن على ما ّ
( )1الوصول نىل األصول.181-182/2 :
( )2التقريب والتيسري.25 :
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األمة ابلقبول نّا أفادان
وال فرق بني
البخاري ومسلم ،وغريمها يف ذلك؛ وتل ّقي ّ
ّ
وجوب العمل مبا فيهما ،وهذا متّـفق عليه؛ فإ ّن أخبار اآلحاد اليت يف غريمها
الظن ،فكذا الصحيحان؛
جيب العمل هبا ،نذا ّ
صحت أسانيدها ،وال تفيد نّال ّ
صحيحا ،ال حيتاج
ونّا يفرتق الصحيحان وغريمها من الكتب يف كون ما فيهما
ً
حت
نىل النظر فيه ،بل جيب العمل به مطل ًقا ،وما كان يف غريمها ال يعمل بهّ ،
األمة على العمل مبا
ينظر ،وتوجد فيه شروط الصحيح ،وال يلزم من نلماع ّ
النيب  .وقد اشت ّد ننكار ابن بـ ْرهان
فيهما نلماعهم على أنّه مقطوع أبنّه كالم ّ
اإلمام على من قال مبا قاله الشيخ ،وابلغ يف تغليطه»(.)1
البخاري
كشي« :وقال ابن الصالح :ن ّن لميع ما اتّفق عليه
ّ
وقال الزر ّ
احلق
صحة هذين الكتابني .و ّ
بصحته؛ أل ّن العلماء اتّفقوا على ّ
ومسلم مقطوع ّ
أنّه ليس كذلك ،نذ االتّفاق نّا وقع على جواز العمل مبا فيهما ،وذلك
الصحة ،فإ ّن هللا تعاىل لـم يكلّفنا القطع؛
ال ينايف أن يكون ما فيهما مظنون
ّ
الظن»(.)2
ولذلك جيب احلكم مبوجب البيّنة ،ونن لـم تفد ّنال ّ
أجل كتب احلديث ،وأحاديثهما الساملة عن
وقال الصنعاينّ« :فهما ُّ
للظن ،ونفس العالـم نىل ما فيهما أكثر
التكلّم فيها أقرب األحاديث
ً
حتصيال ّ
سكوان نىل ما يف غريمها .هذا شيء جيده الناظر من نفسه ،نن أنصف ،وكان
ً
من أهل العلم؛ نّا ال ي ّدعى هلما زايدة على ما يستح ّقانه ،وال يهضم منهما ما
صحيحا ،وما
البخاري" :لـم أخرج يف هذا الكتاب ّنال
أهل له .و ّأما قول
ً
ّ
مها ٌ
صح"؛
تركت من الصحيح أكثر" ،وقوله" :ما أدخلت يف كتايب ااجامع ّنال ما ّ
النووي.24/1 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
( )2البحر احمليط يف أصول الفقه.216 /1 :
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حترى الصحيح يف نظره .وقد قال
فهو كالم صحيح ،نخبار عن نفسه أنّه ّ
زين الدين :ن ّن قول احمل ّدةني :هذا حديث صحيح ،مرادهم :فيما ظهر لنا،
بصحته ،يف نفس األمر؛ اجواز اخلطإ
ً
عمال بظاهر اإلسناد ،ال أنّه مقطوع ّ
البخاري،
والنسيان على الثقة ،انتهى .قلت :فيجوز الـخطأ ،والنسيان ،على
ّ
مرجوحا؛ ّنال أنّه بعد تتبُّع
جويزا
نفسه ،فيما حكم
بصحته ،ونن كان تـ ً
ّ
ً
الـح ّفاظ ،لـما فـي كتابه ،ونظهار ما خالفه من الشرائط ،فـي كتابه ،ينتهض
التجويز ،ويقود العالـم الفطن النظّار ،نىل زايدة االختبار»(.)1
أيضا« :العاشرة :وجود احلديث يف الصحيحني  -أو
وقال الصنعاينّ ً
عمن
أحدمها  -ال يقضي ّ
بصحته ،ابملعىن الذي سبق؛ لوجود الرواية فيهما ّ
عرفت أنّه غري عدل ،فقول احلافظ ابن حجر  -أ ّن رواهتما قد حصل االتّفاق،
األمة تل ّقت الصحيحني
حمل نظر ،وقوله" :ن ّن ّ
على تعديلهم ،بطريق اللزوم ّ -
املقدسي(،)2
ابلقبول" ،وهو قول ،سبقه نليه ابن الصالح ،وأبو طاهر
ّ
وأبو عبد الرحيم بن عبد اخلالق( ،)9ونن اختلف هؤالء يف نفادة هذا التل ّقي:
حممد بن نبراهيم سبب اخلال يف كتبه ،وأنّه
الظن .وبسط السيّد ّ
العلم ،أو ّ
وطول الكالم يف ذلك ،ولنا عليه أنظار
جواز اخلطإ على املعصوم يف ظنّهّ ،
حل العقال) .وأقول :ال ب ّد من سؤال االستفسار يف الطرفني:
أودعناهاّ ( :
وعامة تل ّقتهما ابلقبول ،هذا غري
األمة من ّ
خاصة ّ
كل ّ
ّ
األول -هل املراد أ ّن ّ

( )1مثرات النظر.199-191 :
املقدسي.
( )2الصواب :ابن طاهر
ّ
( )9الصواب :أبو نصر عبد الرحيم بن عبد اخلالق.
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األمة اجملتهدين(ّ ،)1نال أنّه ال خيفى أ ّن هذه دعوى على
مراد ،بل املراد علماء ّ
األمة أنّه تل ّقى الكتابني ابلقبول ،ال ب ّد من الربهان
كل فرد من أفراد جمتهدي ّ
ّ
عليها ،ونقامته على هذه الدعوى من املتع ّذرات ،عادة ،كإقامة البيّنة ،على
دعوى اإللماع ،الذي جزم أقمد بن حنبل وغريه أ ّن من ّادعاه ،فهو كاذب.
ونن كان هذا يف عصره ،قبل عصر أتليف الصحيحني ،فكيف من بعده،
الظن أ ّن من
منتشرا ،وتباعد أطرا أقطاره .والذي يغلب به ّ
واإلسالم ال يزال ً
العلماء اجملتهدين من ال يعر الصحيحني ،نذ معرفتهما خبصوصهما ليست
شرطًا ،فـي االجتهاد ،وابلـجملة تـمنع الدعوى ،ويطالب فـي دليلها .السؤال
الثاين -على تقدير تسليم الدعوى األوىل :ما املراد من التل ّقي ابلقبول ،هل
تل ّقي أصل الكتابني ولملتهما ،و ّأهنما هلذين اإلمامني احلافظني؟ فهذا ال يفيد
بصحة نسبتهما ،نىل مؤلّفيهما ،وال يفيد املطلوب؛ أو املراد ابلتل ّقي
ّنال احلكم ّ
لكل فرد من أفراد أحاديثهما ،وهذا هو املفيد للمطلوب؛ نذ هي اليت
ابلقبولّ ،
رتّب عليها االتّفاق على تعديل روايتهما؛ فإ ّن املتل ّقى ابلقبول هو ما حكم
حممد بن نبراهيم ،وهو الذي يالقي
املعصوم ّ
بصحته ظنًّا ،كما رمسه بذلك السيّد ّ
ومتأول له؛ نذ ال يكون ذلك
قول األصوليّني :ننّه ما تكون ّ
األمة بني عامل بهّ ،
صح هلم»(.)2
ّنال ملا ّ
مبين
وقال الصنعاينّ ً
أيضا« :وأقول يف هذا الكالم حبثانّ :
األول :أنّه ّ
األمة للكتابني ابلقبول .وقد ق ّدمنا أ ّن هذه دعوى على
كل ّ
على دعوى تل ّقي ّ
األمة كلّها ،وهي غري صحيحة ،كما أوضحناه يف (مثرات النظر) ،وغريها .وقد
ّ
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :اجملتهدون).
( )2مثرات النظر.192-191 :
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األمة تل ّقت ذلك ابلقبول ،سوى
أقر ابن الصالح بعدم تـمامها؛ فإنّه قال :ن ّن ّ
ّ
األمة ،ودليل العصمة:
مسمى ّ
من ال يعت ّد بـخالفه ،ووفاقه ،وال يـخفى أ ّن ّ
األمة
مسمى ّ
لكل مـجتهد ،والقول أبنّه ال يعت ّد بـمجتهد ،ونخراجه عن ّ
شامل ّ
الدعى م ـن شـ ـاء مـ ـا ش ـاء ،بغيـر دليل .وقد ق ّدمنا
ال يقبله ذو تـحقيقّ ،
ونال ّ
سؤال االستفسار ،عن هذا التل ّقي :هل هو ألصل الكتابيـن ،من حيث
األول غيـر مراد ،وال يفيد
لكل فرد ،فرد ،من أحاديثهماّ .
الـجملة ،أو ّ
يتم فيه الدعوى ،كما أشران نليه ،ساب ًقا،
الـمطلوب ،والثانـي هو الـمراد ،وال ّ
وقررانه فـي (ةـمرات النظ ـر) ،وفـي غيـرها .البحث الثانـي ،بعد تسليم الدعوى
ّ
األمة معصومة ،عن الضاللة ،وعليها دلّت األدلّـة ،كم ـا
األولـى :أ ّن التحقيق أ ّن ّ
سماة ابلدراية .وقد أشران نليه،
ح ّققن ـاه ،فـي حـواشــينا ،على "ش ـرح الغاية" ،الـم ّ
ساب ًقا ،والـخطأ ليس بضاللة ،وأتيت زايدة فـي هذا»(.)1
اللكنوي« :فـ ـ ـرع :ابن الصالح ،وطائفة ،من الـمل ّقبني أبهـل
وقال
ّ
البخاري ،ومسلم بن
حمد بن نسـماعيل
الـحديث ،زعموا أ ّن رواية الشيخيـن ،مـ ّ
ّ
النظري؛ لإلجـماع على أ ّن
حجاج ،صاحيب الصحيحيـن ،تفيد العل ـم
الـ ّ
ّ
قطعي .وهذا
للصحيحـيـن مزيّة ،على غريمها ،وتل ّقت ّ
األمة بقبوهلما ،واإلجـماع ّ
جرد روايتهما ال يوجب
بـ ٌ
هت ،فإ ّن من رجع نىل وجدانه ،يعلم ابلضرورة أ ّن مـ ّ
اليقني البتّة ،وقـ ـ ـد روي فيهما أخـبـ ـ ـار متناقضة ،فل ـ ـو أفـ ـ ـادت روايتهمـا علم ـًا،
ل ـ ـ ـزم تـ ُّ
حق ـق النقيضيـن ،فـي الواق ـ ـع .وهذا  -أي :مـ ـا ذه ـب نليه ابن الصالح،
وأتباع ـه  -بـخال ما قاله الـجمهور ،من الفقهاء ،والـمح ّدةني؛ أل ّن انعقاد
مروايت ةقات آخرين  -مـمنوع،
اإلجـماع  -على الـمزيّة ،على غيـرهـما ،من ّ
( )1توضيح األفكار.129-122/1 :
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واإلجـماع على مزيّتهما على أنفسهما ما ال يفيد()1؛ وأل ّن جاللة شأنـهما،
األمة لكتابيهما ،واإللماع على املزيّة  -ولو سلّم  -ال يستلزم ذلك
وتل ّقي ّ
مروايهتما
األمة ليس ّنال أ ّن رجال ّ
القطع والعلم ،فإ ّن القدر املسلم املتل ّقى بني ّ
الظن،
جامعة للشروط ،اليت اشرتطها ااجمهور لقبول روايتهم ،وهذا ال يفيد ّنال ّ
مروايهتما اثبتة عن رسول هللا  -صلّى هللا عليه وآله وأصحابه وسلّم -
و ّأما أ ّن ّ
صحة لميع ما يف كتابيهما؛ أل ّن
فال نلماع عليه ً
أصال ،كيف ،وال نلماع على ّ
رواهتما منهم قدريّون ،وغريهم من أهل البدع ،وقبول رواية أهل البدع خمتلف
أصح
فيه ،فأين اإللماع على ّ
صحة ّ
مروايت القدريّة؟ غاية ما يلزم أ ّن أحاديثهما ّ
الصحيح ،يعينّ :أهنا مشتملة على الشروط عند ااجمهور 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
مروايهتما على ّ
قوهلم  -بتقدمي ّ
مروايت ّ
يقتدى به ،بل هو من ُّ
األصحيّة من تلقاء
حتكماهتم الصرفة ،كيف ال ،وأ ّن
ّ
وقوة ضبطهم ،ونذا كان رواة غريهم عادلني ضابطني ،فهما وغريمها
عدالة الرواةّ ،
حكما ،و ُّ
على السواء ،وال سبيل للحكم بـميزتـهما( )2على غريهـماّ ،نال تـ ُّ
التحكم
ً
ال يلتفت نليه ،فافهم»(.)9
فالذين قالوا إبفادة حديث اآلحاد للقطع ال يكن أن يقطعوا بطريقة
سيب.
القطع املطلق؛ أل ّن املسألة خالفيّة ،ونّا يقطعون بطريقة القطع النّ ّ
الظن ،ليس
قال ابن عثيمني« :القول أب ّن حديث اآلحاد ال يفيدّ ،نال ّ
( )1كذا يف املطبوع ،وال داعي لوجود (ما) هنا.
لعل مراده( :مبزيّتهما) ،كما يف سائر املواضع املتق ّدمة.
( )2كذا يف املطبوع ،و ّ
( )9فواتح الرقموت بشرح مسلّم الثبوت.191/2 :
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على نطالقه ،بل يف أخبار اآلحاد ما يفيد اليقني ،نذا دلّت القرائن ،على
األمة ابلقبول.)1(»....
صدقه ،كما نذا تل ّقته ّ
الظن ال يقطعونُّ ،
الصحة :اتّصال
بتحقق شروط
ّ
والذين قالوا إبفادة ّ
السند ،وعدالة الرواة ،وضبط الرواة ،والسالمة من الشذوذ ،والسالمة من العلّة.
ظين ،يف ع ّدة مواضع ،أبرزها:
فريون أ ّن احلكم ابتّصال السند ،حكم ّّ

صال ،وقد يكون
 -1وجود العنعنة ،أو األأننة ،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
(ح ّدةين فالن قال) ،أو عبارة (مسعت فال ًان يقول)(.)2
الذهيب« :ويف صحيح مسلم ع ّدة أحاديث ،ممّا مل يوضح فيها
قال
ّ
أبو الزبري السماع ،عن جابر ،وهي من غري طريق الليث عنه ،ففي القلب
حل ألحد حـمل السالح بـم ّكة".
منها شيء ،من ذلك حديث" :ال يـ ّ
وحديث" :رأى  امرأة ،فأعجبته ،فأتى أهله ،زينب" .وحديث:
"النهي عن جتصيص القبور" .وغري ذلك»(.)9
احلنفي« :قلت :وال يـتجوه علينا ،مبجيئه يف مسلم،
وقال حميي الدين
ّ
جوه ال يقوى عند االصطدام ،فقد وضع احلافظ
فقد وقع يف مسلم أشياء ،والت ُّ
كتااب على األحاديث املقطوعة املخرجة يف مسلم ،مسّاه
الرشيد العطّار ً
بـ"غرر الفوائد اجملموعة يف بيان ما وقع يف مسلم من األحاديث املقطوعة"،
حممد بن صاحل العثيمني.91/1 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
( )2انظر :نزهة النظر ،193-195 :وقواعد التحديث.154-183 :
( )9ميزان االعتدال.93/1 :
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الظاهري ،سنة
حممد بن عبد هللا
مسعته على شيخنا ،أيب نسحاق نبراهيم بن ّ
ّ
اةنيت عشرة وسبع مئة ،بسماعه من مصنّفه احلافظ رشيد الدين ،بقراءة الشيخ
املقاتلي ،وبيّنها الشيخ حميي الدين ،يف ّأول
فخر الدين أيب عمرو عثمان
ّ
شرح صحيح مسلم .وما يقوله الناس  -ن ّن من روى له الشيخان ،فقد فاز
()1
التجوه ،وال يقوى؛ فقد روى مسلم يف كتابه عن
أيضا من ُّ
القنطرة  -هذا ً
ليث بن أيب سليم ،وغريه من الضعفاء ،فيقولون :نّا روى عنهم يف كتابه
لالعتبار والشواهد والـمتابعات .وهذا ال يقوى؛ أل ّن احل ّفاظ قالوا :االعتبار
يتعرفون هبا حال احلديث ،وكتاب مسلم التزم فيه
والشواهد واملتابعات أمور ّ
يتعر حال احلديث الذي فيه بطرق ضعيفة!! واعلم أ ّن
ّ
الصحة .فكيف ّ
(ن ّن)( ،)2و(عن) مقتضيتان لالنقطاع عند أهل احلديث ،ووقع يف مسلم
التجوه :ما كان من
و
البخاري من هذا النوع شيء كثري ،فيقولون على سبيل ُّ
ّ
هذا النوع يف غري الصحيحني ،فمنقطع ،وما كان يف الصحيحني ،فمحمول
على االتّصال»(.)9
صال ،وقد يكون
 -2وجود راو مدلّس ،يف السند ،فقد يكون السند متّ ً
عمدا؛ خشية رفض
منقطعا ،إبسقاط املدلّس لبعض الرواة ،من السند ً
ً
احلديث(.)1

( )1املعرو ( :جاز القنطرة) ،أو (جاوز القنطرة).
( )2الصواب( :أ ّن) هبمزة فوقيّة مفتوحة ،أل ّن املراد اإلشارة نىل (األأننة) ،كقوهلم" :ح ّدةنا
فالان قال" ...نخل.
فالان قال" ،أو "أخربان فالن أ ّن ً
فالن أ ّن ً
( )9ااجواهر املضيّة.966-969/1 :
( )1انظر :نزهة النظر.149-141 :

515

املتأخرين الشيخ صدر الدين بن
كشي« :وتوقّف يف ذلك من ّ
قال الزر ّ
لغصة من استثناء
الوكيل ،وقال يف كتابه (اإلنصا ) :لعمر هللا ،ن ّن يف النفس ّ
املتأخرين عنعنة املدلّسني يف الصحيحني ،من
أيب 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 ً
أو أحدمها ،بتدليس رواهتا ،كما فعلوا يف حديث الوليد بن مسلم ،يف نفي 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
ورد روايته يف غريمها .قال :وال ب ّد من الثبات على طريقة واحدة،
الصحيحنيّ ،
الرد .املمكن هنا من األحوال الثالةةّ :نما أن تـرّد األحاديث من
ّنما القبول ،أو ّ
ونما أن تقبل مطل ًقا ،تسوية بني
املدلّس مطل ًقا ،يف الصحيحني وغريمهاّ ،
ونما أن يفرق بني ما يف الصحيح من ذلك ،وما خرج
الصحيحني وغريمهاّ ،
التعرض ملا يف
األول ،فال سبيل نليه ،لالستقرار على ترك ُّ
عنهّ .
فأما ّ
فإين رأيتهم جيسرون
الصحيحني ،ونن خالف يف ذلك الظاهريّة من املغاربةّ ،
على أشياء ،من أحاديث الصحيحني؛ بسبب كالم ،قيل يف بعض الرواة،
وال جيعلون راويها يف قمى من ختريج صاحب الصحيح هلم .و ّأما الثاين ،ففيه
حت
خروج عن املذهب املشهور ،يف أ ّن رواية املدلّس حمكوم عليها ابالنقطاع ّ
يتبني السماع .و ّأما الثالث  -وهو التفصيل بني ما يف الصحيحني من ذلك،
ّ
وبني غريه  -فال يظهر فيه وجه صحيح يف الفرق ،وغاية ما يوجه به :أحد
صحة
أمرين ،أحدمها أن ي ّدعى أ ّن تلك األحاديث عر صاحبا الصحيح ّ
مبجرد االحتمال ،وحكم
السماع فيها ،وهذا نحالة على جهالة ،ونةبات لألمر ّ
على صاحب الصحيح أبنّه يرى هذا املذهب ،أعين أ ّن رواية املدلّس حممولة
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حت يظهر
على االنقطاعّ ،
ونال ،فيجوز أن يرى ّأهنا حممولة على السماعّ ،
االنقطاع؛ ونذا جاز وجاز ،فليس لنا احلكم عليه أبحد ااجائزين مع االحتمال.
صحة ما يف الكتابني دليل على وقوع السماع
والثاين أن ي ّدعى أ ّن اإللماع على ّ
األمة جممعة على اخلطإ ،وهو ممتنع ،وهذا
يف هذه األحاديثّ ،
ونال لكانت ّ
حيتاج نىل نةبات اإللماع الذي يتنع أن يقع يف نفس األمر خال مقتضاه،
الظن الثابت  -سبب اإلطباق
عسر ،وحنن ما ّادعيناه ،ونّا ّادعينا أ ّن ّ
وهذا فيه ٌ
الظن املقابل له .ويلزم من سلك
على التصحيح ملا يف الكتابني  -أقوى من ّ
يستدل مبا جاء يف رواية املدلّس من غري الصحيح ،وال يقول:
هذه الطريق ّأال
ّ
موجودا فيما لـم
فلنحتج به؛ أل ّن اإللماع الذي ي ّدعى ليس
هذا شرط مسلم،
ً
ّ
خيرج يف غري الصحيح ،قال :واألقرب يف هذا أن نطلب ااجواب من غري هذا
ّ
الطريق؛ أعين طريق القدح بسبب التدليس»(.)1
أيضا،
 -3وجود اخلطإ يف اتريخ الرواة ،فإ ّن أخبار الرواة منقولة بطريق اآلحاد ً
تتضمنه ،من بيان مولد الراوي ،زما ًان ومكا ًان ،وبيان مماته
فال تفيد القطع مبا ّ
زما ًان ومكا ًان ،وبيان لقائه برواة آخرين ،ومساعه منهم ،أو مساعهم منه ،وال سيّما
عند االختال يف ذلك.
مهمة ،ال يكن االستغناء عنها؛ لكثرة الكذب،
ومعرفة اتريخ الرواة ّ
والوهم ،والتدليس ،وكثرة الرواة ،والتشابه يف األمساء واأللقاب والكىن.
ااجوزي« :وقد يكون اإلسناد كلّه ةقات ،ويكون احلديث
قال ابن
ّ
مقلواب أو قد جرى فيه تدليس ،وهذا أصعب األحوال ،وال يعر
ً
موضوعا ،أو ً
ذلك ّنال الن ّقاد ،وذلك ينقسم نىل قسمني :أحدمها أن يكون بعض الزاندقة،
( )1النكت على مق ّدمة ابن الصالح.38-39/2 :
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دس ذلك احلديث ،يف حديث بعض الثقات ،فح ّدث به
أو بعض الك ّذابني قد ّ
لسالمة صدر ،وظنًّا منه أنّه من حديثه»(.)1
شرها ،فيسمع
وقال ابن
ااجوزي ً
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»(.)2
أيضا« :ومن هذا ااجنس أنّه أييت يف احلديث :معمر،
وقال ابن
ااجوزي ً
ّ
لكن اآلفة
عن ّ
حممد بن واسع ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة ،وكلّهم ةقات ،و ّ
معمرا لـم يسمع من ابن واسع ،وابن واسع لـم يسمع من أيب صاحل»(.)9
من أ ّن ً
أيضا  -معرفة مواليدهم،
هم ً -
وقال ابن حجر العسقالينّ« :ومن الـم ّ
ووفياهتم؛ أل ّن مبعرفتها حيصل األمن ،من دعوى امل ّدعي ،للقاء بعضهم ،وهو يف
أيضا  -معرفة بلداهنم ،وأوطاهنم،
هم ً -
نفس األمر ليس كذلك .ومن الـم ّ
وفائدته :األمن ،من تداخل االمسني ،نذا اتّفقا ،لكن افرتقا ابلنسب»(.)1
ظين ،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 املؤلّفون املع ّدلون حقيقة ابطن ّ
قطعيًّا يقينيًّا؟!!!
( )1املوضوعات.111/1 :
( )2املوضوعات.119/1 :
( )9املوضوعات.111/1 :
( )1نزهة النظر.184 :
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قال تعاىل﴿ :ومم ْن ح ْولك ْم من ْاأل ْعراب منافقون وم ْن أ ْهل الْمدينة مردوا
على النّفاق ال تـ ْعلمه ْم ْحنن نـ ْعلمه ْم سنـع ّذبـه ْم مرتـ ْني مث يـرُّدون نىل عذاب
عظيم﴾(.)1
قال الصنعاينّ« :ونذ كان ال يعلمهم  ،وال يعر نفاقهم ،فكيف
يتميّز العدل عن غريه؟»(.)2
فإ ّن املؤلّف ،نذا عايش الراوي املعدل ،م ّدة كافية؛ فإ ّن حكمه ابلعدالة،
ظين.
سيكون ابالعتماد ،على الظاهر ،وهو حكم ّّ
زماان
مكاان ،أو ً
زماان ،أو ً
بعيدا عن الراوي املعدلً ،
ّأما نذا كان املؤلّف ً
ومكا ًان؛ فإنّه حيتاج نىل االعتماد على مؤلّف آخر ،معايش للراوي املعدل.
فإذا ةبت االعتماد املباشر ،بقي احلكم ابلعدالة ظنّـيًّا ،ونذا كان بني
املؤلّفني  -املعايش ،وغري املعايش  -بع ٌد يف الزمان ،أو يف املكان ،أو فيهما
معا ،احتاج املؤلّف غري املعايش ،نىل االعتماد على راو ،أو أكثر؛ ليبلغه تعديل
ً
املؤلّف 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
لميعا ،وروايته غري مقبولة عند ااجماهري على ما نبّهنا عليه ّأوًال .الثاين اجملهول
ً
الذي جهلت عدالته الباطنة ،وهو عدل يف الظاهر ،وهو املستور ،فقد قال
عدال يف الظاهر ،وال تعر عدالة ابطنه .فهذا
أئمتنا :املستور من يكون ً
بعض ّ
( )1التوبة.141 :
( )2مثرات النظر.129 :
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األول ،وهو قول بعض الشافعيّني ،وبه
اجملهول ّ
حيتج بروايته بعض من رد رواية ّ
مبين على
قطع منهم اإلمام سليم بن أيّوب الر ّ
ازي ،قال :أل ّن أمر األخبار ّ
الظن ابلراوي؛ وأل ّن رواية األخبار تكون عند من يتع ّذر عليه معرفة
حسن ّ
العدالة يف الباطن ،فاقتصر فيها على معرفة ذلك يف الظاهر ،وتفارق الشهادة،
فإهنا تكون عند 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
وقال ابن حجر العسقالن ّـي« :تقبـل التزكيـة ،م ـن ع ـار أبسبابـها ،ال
لئال يزّكي بـمج ـّرد م ـا ظهر ل ـه ،ابتداءً ،من غيـر مـمارسـ ـة،
م ـن غيـر عار ؛ ّ
األصح ،خالفًا لمن
زك واحـ ـد ،على
واختبار ،ول ـو كانـت التزكية صادرًة ،من م ّ
ّ
أيضا ...ولو
شـ ـرط أنـّها ال تقبل ّنال من اةنني؛ نلـحاقًا هلا ابلشهادة ،يف
األصحً ،
ّ
قيل :يفصل بني ما نذا كانت التزكية يف الراوي مستندة ،من املزّكي ،نىل
األول ،فال يشرتط
اجتهاده ،أو نىل النقل عن غريه ،لكان متّ ً
جها؛ فإنّه نن كان ّ
أصال؛ ألنّه حينئذ يكون بـمنزلة الـحاكم ،ونن كان الثانـي ،فيجري فيه
العدد ً
أيضا ال يشرتط العدد؛ أل ّن أصل النقل ال يشرتط فيه
الـخال ؛ وتبيـّن أنّه ً
تفرع عنه ،وهللا  أعلم .وينبغي ّأال يقبل ااجرح والتعديل ّنال
العدد؛ فكذا ما ّ
رد حديث
من عدل متي ّقظ؛ فال يقبل جرح من أفرط فيه؛ فجرح مبا ال يقتضي ّ
مبجرد الظاهر؛ فأطلق التزكية ...وليحذر
احمل ّدث ،كما ال تقبل تزكية من أخذ ّ
الفن من التساهل ،يف ااجرح والتعديل؛ فإنّه نن ع ّدل بغري تثبُّت
املتكلّم يف هذا ّ
( )1معرفة أنواع علوم احلديث.221-229 :
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حكما ليس بثابت ،فيخشى عليه أن يدخل يف زمرة من روى
كان كالـمثبت ً
حترز ،أقدم على الطعن يف مسلم،
يظن أنّه كذب ،ونن جرح بغري ُّ
حديثًا ،وهو ّ
أبدا .واآلفة تدخل يف هذا
بريء من ذلك ،وومسه مبيسم سوء ،يبقى عليه عاره ً
اترة من اهلوى والغرض الفاسد ،وكالم املتق ّدمني سالـ ٌم من هذا ،غالبًا ،واترة من
كثريا ،قديًا وحديثًا .وال ينبغي نطالق ااجرح
املخالفة يف العقائد ،وهو موجود ً
بذلك ،فقد ق ّدمنا حتقيق احلال يف العمل برواية املبتدعة .وااجرح مقدم على
التعديل ،وأطلق ذلك لماعة ،ولكن حملّه نن صدر مبيـنًا من عار أبسبابه؛
ألنّه نن كان غري مفسر مل يقدح ،فيمن ةبتت عدالته ،ونن صدر من غري عار
أيضا .فإن خال الـمجروح عن تعديل ،قبل ااجرح فيه
ابألسباب ،لـم يعترب بهً ،
جمم ًال ،غري مبني السبب ،نذا صدر من عار على املختار ،ألنّه نذا لـم يكن
ـمجرح أوىل ،من نمهاله.
فيه تعديل ،فهو فـي حيّز الـمجهول ،ونعمـال قـول ال ّ
وم ـال ابن الصالح يف مثل هذا نىل التوقُّف فيه»(.)1
عدال ،مثّ رمسوا العدالة
وقال الصنعاينّ« :اعلم ّأهنم شرطوا يف الراوي كونه ً
ابلتقوى ،وهي اإلتيان ابلواجبات ،واجتناب املقبّحات ،مع عدم مالبسة بدعة،
مثال ،ومعناه نخباره أنّه
مثّ قالوا :يكفي تعديل الثقة لغريه بقوله :عدل ،أو ةقةً ،
علم منه نتيانه 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 زايدة ،فشرط العدالة
تدل عليها ،فاخلربة ال ب ّد منها
الباطنة شرط ال دليل عليه ،ونن أريد أ ّن اخلربة ّ
آخرا ،وهلل احلمد ،ولعلّهم لـ ّما
يف املع ّدل ً
أيضا ،مثّ رأيت املصنّف قد تنبّه هلذا ً
( )1نزهة النظر.154-186 :
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مسّوا العدالة عن غري تزكية عدالة ظاهرة ،مسّوا ما كان عن تزكية عدالة ابطنة،
تسامـ ًحا ،وللتفرقة بني األمرين»(.)1
ظين ،بصر النظر عن احلكم القائم على الظاهر؛ أل ّن
والتعديل أمر ّّ
املؤلّف نفسه ،حيتاج نىل التعديل؛ فليس نبيًّا من األنبياء ،ليكون احلكم بعدالته
عامة الناس ،يصيب وخيطئ،
بشر من ّ
أمرا قطعيًّا ،ال حيتاج نىل نةبات ،بل هو ٌ
ً
عدال يف الباطن.
وليس مثّة ما يقطع بكونه ً
ونذا اطّلعنا على تعديل هلذا املؤلّف ،من شيخ ،أو من تلميذ؛ فإ ّن من
أيضا ،نىل تعديل ،فليس أحدمها أوىل من اآلخر ،هبذا احلكم،
عدله حيتاج ً
وهكذا نىل آخر املع ّدلني السابقني ،أو الالحقني.
وللغفلة عن (التسلسل) ،و(الدور)  -وهـما من األمــور الباطلة اتّفاقًا -
أةــر كبري ،فـي ذهاب بعض الـمؤلّفني ،نىل القول ،إبفادة التعديل للقطع.
األول حيتاج نىل مع ّدل اثن ،واملع ّدل الثاين حيتاج نىل مع ّدل
فاملع ّدل ّ
اثلث ،واملع ّدل الثالث حيتاج نىل مع ّدل رابع ،وهكذا؛ فيكون القطع ابلتعديل
أيضا.
قائما على التسلسل ،وهو أمر ابطل ،فيكون القطع ابلتعديل ً
ابطالً ،
ً
األول الـمع ّدل الثانـي ،ويع ّدل الـمع ّدل الثانـي الـمع ّدل
وقد يع ّدل الـمع ّدل ّ
كل واحد منهما مع ّدًال لصاحبه ،ومعدًال بتعديل صاحبه ،وهذا
ّ
األول ،فيكون ّ
أيضا.
هـو الـدور ،الـذي ال خـال فـي بطالنـه ،فيكـون القطـع ابلتعديـل ً
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.
( )1توضيح األفكار.132/2 :
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البغدادي« :ابب يف أ ّن احمل ّدث املشهور ابلعدالة ،والثقة،
قال اخلطيب
ّ
واألمانة ،ال حيتاج نىل تزكية املع ّدل ،مثال ذلك :أ ّن مالك بن أنس ،وسفيان
اعي ،والليث بن
الثوري ،وسفيان بن عيينة ،وشعبة بن ّ
ّ
احلجاج ،وأاب عمرو األوز ّ
سعد ،وحـ ّماد بن زيد ،وعبد هللا بن الـمبارك ،ويـحىي بن سعيد القطّان،
ااجراح ،ويزيد بن هارون ،وع ّفان بن مسلم،
وعبد الرقمن ابن
ّ
مهدي ،ووكيع بن ّ
املديين ،وحيىي بن معني ،ومن جرى جمراهم ،يف نباهة
وعلي بن
ّ
وأقمد بن حنبلّ ،
الذكر ،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
من أهل العلم ،وشاع الثناء عليه ابلثقة واألمانة ،استغين فيه بذلك عن بيّنة
الشافعي ،وعليه
تنصيصا .وهذا هو الصحيح يف مذهب
شاهدة بعدالته
ً
ّ
فن أصول الفقه .وممّن ذكر ذلك من أهل احلديث أبو بكر
االعتماد يف ّ
اعي ،والليث،
اخلطيب احلافظ ،ومثّل ذلك مبالك ،وشعبة ،والسفيانني ،واألوز ّ
املديين ،ومن
وعلي بن
ّ
وابن املبارك ،ووكيع ،وأقمد بن حنبل ،وحيىي بن معنيّ ،
جرى جمراهم يف نباهة الذكر ،واستقامة األمر ،فال يسأل عن عدالة هؤالء،
وأمثاهلم ،ونّا يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبني»(.)2
وقـال ابن كثـي ـر« :وتـثـبـت عـدال ـة ال ـراوي ،ابشـتـهـاره ابلـخيـ ـر ،والثـن ـ ـاء
( )1الكفاية يف علم الرواية.58-56 :
( )2معرفة أنواع علوم احلديث.219 :
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األئمة ،أو اةنني منهم له ،أو واحد ،على الصحيح،
ااجميل عليه ،أو بتعديل ّ
ولو بروايته عنه ،يف قول»(.)1
فإذا انضا نىل ذلك كلّه اختال املؤلّفني ،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 ااجامع بينهما أ ّن احلكم على الرواة  -يف شرط الضبط  -حيتاج ً
و ّ
الغالب ،نىل املعايشة ،أو االعتماد على النقل ،من املؤلّف املعايش ،كما حيتاج
الظن ،غالبًا.
املؤلّف نىل ما يثبت كونه ضابطًا ،وهي أمور قائمة على ّ
فإذا انضا نىل ذلك كلّه اختال املؤلّفني ،يف ضبط كثري من الرواة،
ازدادت األحكام ظنّـيّة ،وابتعدت عن القطع واليقني.
حت عند من يقول ُّ
بتحققهما ،يف بعض
والعدالة والضبط أمران أغلبيّانّ ،
الرواة؛ فإ ّن الراوي املوصو ابلعدالة ليس موصوفًا ابلعصمة ،فانـحرافه  -عن
العدالة أحيا ًان  -أمر وارد ،ال خال فيه.
ولذلك يكون املع ّدل ،قد اعتمد على الغالب ،من أحوال الراوي،
وأحيانه ،مع صرفه النظر عن احلاالت القليلة ،اليت احنر فيها الراوي ،عن
العدالة ،نن كان املع ّدل على علم هبا.
أيضا أمر أغلبـ ّي ،فإ ّن الراوي الـموصو ابلضبط:
والوصف ابلضبط ً
معصوما ،م ـن السـهو ،والنسيان ،والغفلة ،واخلط ـإ ،والوهـ ـم ،والتصحيف،
ليس
ً
والتحريف ،واالختالط .وننـّما الـمراد من وصفه ابلضبط :أ ّن الغالب عليه هو
الضبط ،مع تـجويز خال ذلك أحيا ًان.
( )1اختصار علوم احلديث.131 :

551

حت احلديث الذي يكون الرواة يف سنده موصوفني ابلعدالة والضبط،
ّ
يكن أن يكون بعض هؤالء 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 ،
جوزي« :وق ـد يـهـم الثقة ،وال يعر ذلكّ ،نال كبار
وقـال ابـن الـ ّ
احل ّفاظ»(.)2
وقد اشتملت كتب ااجرح والتعديل ،على أمساء كثري من الرواة املوصوفني
أبهنم ةقات ،لكنّهم اختلطوا ،يف آخر العمر.
ّ
ولذلك زادوا شرطيـن آخرين:
 -1السالمة من الشذوذ.

 -2السالمة من العلّة.
والـحكـم  -فـي ُّ
أيضا ،فـي
الظنً ،
حتقق هـذين الشرطي ــن  -قائــم على ّ
كثي ــر من الـمواضع ،وال سيّما حني يكون الـمؤلّفون مـختلفني فـي ُّ
حتققهما.
الظن ،يف أحسن أحواله؛
وهكذا ،يرون أ ّن حديث اآلحاد يفيد ّ
وال يكن أن يفيد القطعّ ،نال نذا دلّت عليه أدلّة قطعيّة ،ابلقطع الـمطلق،
سيب .وقد اختلفوا يف قطعيّة بعض األدلّة ،فبعضهم يصفها
ال ابلقطع النّ ّ
ابلقطعيّة ،وبعضهم يصفها ابلظنّـيّة ،وينفي عنها القطعيّة.

( )1اإلرشاد.242/1 :
( )2املوضوعات.111/1 :
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مهمة:
كل ما تق ّدم ستّة أمور ّ
فاحلاصل من ّ

كل حديث
 -1وصف الصحيحني ّ
أصح الكتب احلديثيّة ال يعين ّ
أبهنما ّ
صحة ّ
وارد فيهما ،بل يعين ّأهنما أفضل من سائر الكتب احلديثيّة ،يف االشتمال على
احلديث الصحيح.
بصحة األسانيد ال يعين أ ّن متون تلك
 -2وصف أحاديث الصحيحني ّ
يصح اإلسناد ،ويكون املنت منكًرا.
األسانيد صحيحة؛ ّ
لصحة أسانيدها ،فقد ّ

 -3كثري من أحاديث الصحيحني أتيت مرويّة ،بع ّدة صيغ لفظيّة متقاربة ،مع
اختالفات يسرية ،أو كبرية ،بزايدة ،أو نقيصة ،أو تقدمي وأتخري ،أو تبديل.
كل صيغة لفظيّة مرويّة ،تكون مطابقة لما
فاحلكم ّ
بصحة احلديث ال يعين أ ّن ّ
صح صدوره من صاحب املنت .وتصحيح صيغة لفظيّة  -دون ما سواها من
ّ
الظن.
الصيغ  -اجتهاد من
ّ
املصحح ،ال يفيد أكثر من ّ
ابلصحة
بصحة صدور بعض أحاديث الصحيحني ال يستلزم احلكم
ّ
 -1احلكم ّ
القطعي.
املطابقيّة؛ فكثرية هي األحاديث املخالفة للواقع
ّ

 -5تصحيح كثري من أحاديث الصحيحني  -ابالجتهاد ،مثّ التقليد  -ال يعين
صحة تلك
أ ّن الـمؤلّفني كلّهم  -من الـمجتهدين ،والـمقلّدين  -قد اتّفقوا على ّ
األحاديث.
ابلصحة من أحاديث الصحيحني ،ليس اثبتًا على وجه
 -6ما حكم عليه
ّ
مصحح احلديث بدليل
القطع واليقني ،ما دام من أحاديث اآلحادّ ،نال نذا جاء ّ
صحته يقينًا.
قطعي ،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).
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احدا من
فاحلديث الذي يستند نليه صاحب الشبهةّ ،نما أن يكون و ً
األحاديث الـمستثناة من التصحيح ،أو ال يكون كذلك.
احدا ،من األحاديث الـمستثناة ،سقطت الشبهة
فإن كان الـحديث و ً
(الصحة الكلّيّة) ال تشمل األحاديث
القائمة عليه ،بال أدنـى ريب؛ أل ّن دعوى
ّ
الـمستثناةّ ،نال عند (غالة الصحيحني).
فإما أن يكون لمتنه ع ّدة صيغ لفظيّة ،أو يكون له
ونن كان من غريها؛ ّ
صيغة لفظيّة واحدة.
فإن كانت له ع ّدة صيغ لفظيّة ،وكانت الشبهة مستندة نىل صيغة لفظيّة
معيّنة ،دون ما سواها ،سقطت الشبهة ،بال ريب؛ أل ّن ةبوت تلك الصيغة
الظن.
املعيّنة ال يفيد أكثر من ّ
ونن كانت الشبهة غري مستندة نىل صيغة معيّنة ،ونّا هي مستندة نىل
فإما أن يكون ذلك املنت
املعىن
اإللمايل ،أو كان للمنت صيغة لفظيّة واحدة؛ ّ
ّ
منسواب صدوره نىل غريه.
النيب  ،أو
ً
ً
منسواب صدوره نىل ّ
فإن كان املنت
النيب  ،وكانت داللته خمالفة للواقع
ً
منسواب صدوره نىل ّ
النيب 
القطعي ،سقطت الشبهة ،بال ريب؛ أل ّن هذه النسبة ابطلة؛ فإ ّن كالم ّ
ّ
القطعي.
حق ،ال ابطل فيه ،فال خيالف الواقع
ّ
ّ
منسواب صدوره ،نىل بعض الصحابة ،أو من جاء بعدهم،
ونن كان املنت
ً
حت لو
وكانت داللته خمالفة للواقع
القطعي ،سقطت الشبهةً ،
أيضا ،بال ريبّ ،
ّ
بشر ،غري معصومني ،يصيبون ،وخيطئون،
صح صدور املنت من أحدهم؛ ّ
ّ
ألهنم ٌ
احلجة يف كالم هللا تعاىل ،وكالم رسوله  ،دون ما سوامها من الكالم.
ونّا ّ
كل
ويف األحوال كلّها ،نذا اعتمدان على مبدن (قطعيّة األدلّة) ،سقطت ّ
قطعي الداللة.
شبهة ،تستند نىل منت ظنّـ ّي الثبوت ،ونن كان ّ
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تقومي الـمق ّدمة الثانية:
ّأما املق ّدمة الثانية( :اشتمال الصحيحني على بعض اإلسرائيليّات) ،فقد
اختلف فيها الـمؤلّفون الـمنتسبون نلـى (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 ،مبعىن أ ّن املؤلّف ال يعلم
 -5التوقف يف هذه املسألة؛ ّنما بسبب ااجهل النّ ّ
حت
ظين؛ ولذلك يتوقّف فيهاّ ،
قطعي ،أو ّ
يف هذه املسألة ّ
أي دليل ّّ
أي دليل ّ
ال يقول ما ليس له به علم.
التعصب  -كأن يكون له تصريح قديـم،
ونما بسبب اهلوى  -ومن أمثلته ُّ
ّ
حت ال
ابلنفي ،ة ّـم استبان له االشتمال ،أو ابلعكس؛ فأعرض عن األمــرّ ،
يرتاجع عن قوله السابق.
ونما بسبب اخلو  ،فيسكت عن التصريح برأي يف هذه املسألة؛ خشية
ّ
صرحوا آبراء خمالفة.
أن يلحقه األذى ممّن ّ
ولذلك كان القطع ابالشتمال ،أو القطع ابالنتفاء  -يف هذه املسألة -
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سيب ،ال من قبيل القطع املطلق؛ أل ّن املسألة خالفيّة؛ فليست
من قبيل القطع النّ ّ
عموما نىل مذاهب
من املسائل اليت اتّفق عليها املؤلّفون كلّهمّ ،
فإهنم منتسبون ً
خمتلفة ،يف األصول والفروع والعلوم.
وكذلك ترجيح االشتمال ،أو ترجيح االنتفاء ،يف هذه املسألة ،فهو من
سيب ،ال من قبيل الرتجيح املطلق؛ أل ّن املؤلّفني املختلفني لـم
قبيل الرتجيح النّ ّ
يتّفقوا على ترجيح االشتمال ،كما لـم يتّفقوا على ترجيح االنتفاء.
احلق الواقع معدوم ،يف هذه املسألة ،أو أ ّن
وليس معىن القول ابلنّسبيّة أ ّن ّ
احلق فـي هذه املسألةّ ،نما أن يكون:
احلق الواقع غري معلوم فيها؛ فإ ّن ّ
ّ
ونما أن يكون( :االنتفاء).
(االشتمال)ّ ،
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
ونذا افرتضنا أ ّن (االنتفاء) هو ّ
احلق ،وال سيّما من قال ابلقطع منهم.
ابالنتفاء قد علموا ّ
لكن االختال بني املؤلّفني  -يف هذه املسألة  -يعين أ ّهنم لـم جيمعوا
و ّ
على موقف واحد؛ وعدم نلماعهم يعين أ ّن القاطع منهم ابالشتمال ،أو القاطع
يرجح؛
مرجح االنتفاء ،نّا يقطع ،أو ّ
مرجح االشتمال ،أو ّ
ابالنتفاء ،وكذلك ّ
العتماده على أدلّة نسبيّة ،يراها هو أدلّة ،وقد تكون أدلّة صحيحة ،يف الواقع؛
لكنّها  -ابلنسبة نىل من خالفه ابلرأي  -ليست أدلّة كافية؛ ومن هنا جاء
وصف (النّسبيّة).
صحح  -أن ينسبا تصحيح
حق الطاعن  -وال من ّ
فليس من ّ
حق الـم ّ
تلك املتون ،الـمختلف فيها ،نىل املؤلّفني ،كلّهم ،ابالعتماد على تصحيح
بعض املؤلّفني فقط ،ونن كثروا.
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صححها الـمؤلّفون ،من أهل الـحديث،
فكثرية هي األحاديث ،التـي ّ
وأنكرها الـمؤلّفون ،من أهل الكالم ،أو أهل الرأي.
وليس املؤلّفون من أهل الكالم خبارجني عن اإلسالم؛ فال يلتفت نىل
وفقها ودراية وتدبـًُّرا ،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 مثّة
التعصب
مؤلّف من أهل احلديث ،أو من أهل الكالم مبعصوم من اخلطإ .و ُّ
يغري احلقيقة الواقعة ،ولن يزيد املختلفني ّنال اختالفًا.
ألحد الفريقني لن ّ
قال ابن تيميّة« :ونذا قابلنا بني الطائفتني :أهل احلديث ،وأهل الكالم،
فالذي يعيب بعض أهل احلديث وأهل ااجماعة حبشو القول ،نّا يعيبهم
حيتجوا أبحاديث ضعيفة،
األول ،فبأن ّ
بقلّة الـمعرفة ،أو بقلّة الفهمّ .أما ّ
فبأال يفهموا
أو موضوعة ،أو آباثر ال تصلح لالحتجاج .و ّأما الثاينّ ،
معىن األحاديث الصحيحة ،بل قد يقولون القولني املتناقضني ،وال يهتدون
للخروج من ذلك .واألمر راجع نىل شيئنيّ :نما زايدة أقوال غري مفيدة ،يظ ّن
ونما أقوال مفيدة ،لكنّهم ال يفهمونـها،
ّأهنا مفيدة كاألحاديث الـموضوعةّ ،
صحة احلديث ،واثنيًا نىل فهم معناه،
نذ كان اتّباع احلديث يـحتاج أ ّوًال ،نىل ّ
كاتّباع القرآن؛ فاخللل يدخل عليهم من ترك نحدى املق ّدمتني؛ ومن عاهبم
من الناس ،فإنـّما يعيبهم بـهذا .وال ريب أ ّن هذا موجود يف بعضهم،
حيتجون أبحاديث موضوعة ،فـي مسائل األصول ،والفروع ،وآباثر مفتعلة،
ّ
وحكاايت غري صحيحة ،ويذكرون  -من القرآن والـحديث  -ما ال يفهمون
أتولوه ،على غري أتويله ،ووضعوه ،على غري موضعه .ةـ ّم ننـّهم -
معناه ،وربـّما ّ
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هبذا الـمنقول الضعيف ،والـمعقول السخيف  -قد يك ّفرون ،ويضلّلون،
جهلونـهم؛ ففي بعضهم من التفريط ،فـي
األمة ،ويـ ّ
ويب ّدعون أقو ًاما ،من أعيان ّ
حق ،والتع ّدي على الـخلق ،ما قد يكون بعضه خطأً
مغفورا ،وقد يكون
الـ ّ
ً
وزورا ،وقد يكون من البدع ،والضالالت ،اليت توجب غليظ
منكًرا من القولً ،
العقوابت؛ فهذا ال ينكرهّ ،نال جاهل ،أو ظالـم .وقد رأيت من هذا عجائب.
لكن هم  -ابلنسبة نىل غريهم ،يف ذلك  -كالـمسلمني ابلنسبة نلـى بقيّة الـملل،
وال ريب أ ّن فـي كثري من الـمسلمني  -من الظلم والـجهل والبدع والفجور -
شر يكون فـي بعض
بكل شيء ً
كل ّ
علما؛ لكن ّ
ما ال يعلمهّ ،نال من أحاط ّ
كل خري يكون فـي غريهم ،فهو فيهم أعلى،
الـمسلمني ،فهو فـي غريهم أكثر ،و ّ
وأعظم؛ وهكذا أهل الـحديث ابلنسبة نلـى غريهم .وبيان ذلك :أ ّن ما ذكر من
التصور والتصديق -
فضول الكالم  -الذي ال يفيد مع اعتقاد أنّه طريق نىل ُّ
هو يف أهل الكالم والـمنطق أضعا أضعا أضعا ما هو يف أهل احلديث؛
فبإزاء احتجاج أولئك ابلـحديث الضعيف احتجاج هؤالء ابلـحدود واألقيسة
وضالال ،وإبزاء تكلُّم أولئك
جهال
ً
الكثرية العقيمة؛ اليت ال تفيد معرفة؛ بل تفيد ً
أبحاديث ال يفهمون معناها ،تكلُّف هؤالء  -من القول بغري علم  -ما هو
أعظم من ذلك وأكثر .وما أحسن قول اإلمام أحـمد" :ضعيف احلديث خري
من رأي فالن"( .)1ةـ ّم ألهل الـحديث ،من الـمزيّة :أ ّن ما يقولونه م ـن الكالم -
الذي ال يفهمه بعضهم  -هو كالم فـي نفسه ح ـ ّق ،وقد آمنوا بذلك ،و ّأما
حق .وأهل
الـمتكلّمة ،فيتكلّفون من القول ما ال يفهمونه ،وال يعلمون أنّه ّ
احلديث ال يستدلّون حبديث ضعيف ،يف نقض أصل عظيم ،من أصول
العقلي!!!
األةري ،على املنهج
الغلو ،يف تفضيل املنهج
ّ
( )1هذا القول نتيجة من نتائج ّ
ّ
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حيتجون ابحلدود
ونما يف فرع من الفروع ،وأولئك ّ
الشريعة ،بل ّنما يف أتييده؛ ّ
واملقاييس الفاسدة ،يف نقض األصول احل ّقة الثابتة»(.)1
كل
فتصحيح أهل احلديث  -حلديث ّ
معني  -ال يعين أنّه صحيح ،عند ّ
مؤلّف ينتسب نىل اإلسالم؛ أل ّن أهل احلديث ليسوا ّنال طائفة من طوائف
صرح كثري من مؤلّفي الطوائف األخرى ،قديًا
املنتسبني نىل اإلسالم؛ وقد ّ
وحديثًا ،بتضعيف كثري من متون الصحيحني.
وليست تسميتهم( :أهل احلديث) توجب كوهنم أعلم ابحلديث ،من
غريهم؛ فإ ّهنم نن كانوا أعلم من أهل الكالم بنقد األسانيد ،وبنقد كثري من
يدل على كوهنم أعلم منهم بنقد املتون كلّها.
قطعيّ ،
املتون؛ فليس مثّة دليل ّ
وأبرز الرواايت اليت اختلفوا ،يف نسبتها نىل اإلسرائيليّات ،ممّا ورد يف
الصحيحني ،أو يف أحدمها ،هي تلك اليت يكون يف نسنادها (أبو هريرة) ،وهو
واحد من الصحابة ،املشهورين ،الـمكثرين؛ وقد ذكر بعض املؤلّفني أنّه كان ممّن
أخذ عن (كعب األحبار).
كثريا ما كان
لعل أاب هريرة تل ّقاه ،من كعب؛ فإنّه كان ً
قال ابن كثري« :و ّ
يـجالسه ،ويـح ّدةه؛ فح ّدث به أبو هريرة ،فتوهم بعض الرواة عنه ،أنّه مرفوع،
فرفعه ،وهللا أعلم»(.)2
اقي« :وقولـي" :ومنه أخذ الص ْحب" ،أي :ومـن هذا
وقال زين الدين العر ّ
الن ـوع  -وهـو رواية األكـابـ ـر ،ع ـن األصاغر  -رواية الصحابة ،عن التابعني،
كرواية العبادلة األربعة ،وأيب هريرة ،ومعاوية بن أيب سفيان ،وأنس بن مالك،
( )1جمموعة الفتاوى.21-24/1 :
الصحة.128 :
( )2تفسري القرآن العظيم ،131/3 :وانظر :أحاديث معلّة ظاهرها ّ
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عن كعب األحبار .وكرواية التابعني ،عن أتباع التابعني ،كما تق ّدم من رواية
الزهري ،ويـحيـى بن سعيد ،عن مالك.)1(»...
ّ
و(كعب األحبار) واحد من أبرز الذين أخذت عنهم (اإلسرائيليّات)،
وهو معدود من لملة التابعني.
العالمة احلرب ،الذي كان
الذهيب« :كعب بن ماتع
قال
احلمريي اليماينّّ ،
ّ
ّ
النيب  ،وقدم املدينة من اليمن ،يف ّأايم عمر ،
ًّ
يهوداي ،فأسلم بعد وفاة ّ
حممد  ،فكان حي ّدةهم عن الكتب اإلسرائيليّة ،وحيفظ
فجالس أصحاب ّ
عجائب ،وأيخذ السنن عن الصحابة .وكان حسن اإلسالم ،متني الداينة ،من
نبالء العلماء .ح ّدث عن عمر ،وصهيب ،وغري واحد .ح ّدث عنه :أبو هريرة،
التابعي.)2(»...
الصحايب عن
ومعاوية ،وابن عبّاس ،وذلك من قبيل رواية
ّ
ّ
وقال ابن كثري« :واألقرب يف مثل هذه السياقات ّأهنا متل ّقاة عن أهل
الكتاب ،ممّا يوجد يف صحفهم ،كرواايت كعب ووهب  -ساحمهما هللا تعاىل -
األمة ،من أخبار بين نسرائيل ،من األوابد ،والغرائب،
فيما نقاله نىل هذه ّ
والعجائب ،ممّا كان ،وما لـم يكن ،وممّا حّر وب ّدل ونسخ .وقد أغىن هللا
أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ»(.)9
سبحانه ،عن ذلك مبا هو ّ
عموما ،اليت يف
ولذلك افرتض بعض املؤلّفني أ ّن رواايت أيب هريرةً ،
متوان غريبة منكرة ،تضاهي
تتضمن ً
الصحيحني ،واليت يف غريمها ،نذا كانت ّ
الـمتون اإلسرائيليّة؛ فإنـّها مأخوذة ،عن كعب األحبار ،وال سيّما مع العنعنة.
( )1شرح التبصرة.182/2 :
( )2سري أعالم النبالء.134-153/9 :
( )9تفسري القرآن العظيم.119 /14 :
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حممد رشيد رضا« :وقد هداان هللا من قبل نىل قمل بعض مشكالت
قال ّ
أحاديث أيب هريرة الـمعنعنة ،على الرواية عن كعب األحبار ،الذي أدخل على
كثريا ،من اإلسرائيليّات ،وخفي على كثري من الـمح ّدةني كذبه
املسلمني شيئًا ً
ودجله؛ لتعبُّده ،وقد قويت ح ّجتنا على ذلك بطعن أكرب احل ّفاظ يف حديث
مرفوع ،عزي نليه فيه التصريح ابلسماع»(.)1
أمثلة لألحاديث املطعون فيها:
وهذه بعض أحاديث الصحيحني ،اليت طعن فيها بعض املؤلّفني،
وصرح بعض املؤلّفني،
املنتسبني نىل املذاهب العقديّة املختلفة ،قديًا وحديثًاّ .
بنسبة تلك األحاديث نىل اإلسرائيليّات ،أو أشباه اإلسرائيليّات:
ااجبال يـ ْوم
 -1روى مسلم« :خلق اَّلل  التـ ُّْربة يـ ْوم السْبت ،وخلق فيها ْ
ْاألحد ،وخلق الشجر يـ ْوم االةْـنـ ْني ،وخلق الْم ْكروه يـ ْوم الثُّالاثء ،وخلق النُّور يـ ْوم
صر م ْن يـ ْوم
ْاأل ْربعاء ،وبث فيها الدواب يـ ْوم ْ
اخلميس ،وخلق آدم  ،بـ ْعد الْع ْ
صر نىل
اخل ْلق ،يف آخر ساعة م ْن ساعات ْ
ْ
ااجمعة ،يف آخر ْ
ااجمعة ،فيما بـ ْني الْع ْ
اللْيل»(.)2

للبخاري« :خلق اَّلل آدم على صورته ،طوله ستُّون
 -2روى الشيخان ،واللفظ
ّ
ب ،فسلّ ْم على أولئك ،نـفر من الْمالئكة،
ذر ً
اعا .فـلما خلقه ،قال :ا ْذه ْ
استم ْع ما حييُّونك ،فإنـها حتيـتك وحتية ذ ّريتك ،فـقال :السالم علْيك ْم،
وس ،ف ْ
جل ٌ
فـقالوا :السالم علْيـك ،ورحـْمـة اَّلل ،فـزادوه" :ورحـْمـة اَّلل" ،فكـ ُّل م ـ ْن ي ْدخـل

( )1تفسري القرآن احلكيم.113/5 :
( )2صحيح مسلم ،2194-2113/1 :رقم .28/2853
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الْـجنة ،على صـورة آدم .فـل ْم يـزل الْـخ ْلـق يـْنـقص ،بـ ْعـد ،حتـى ْاآلن»(.)1

ك م ْن نبْـراهيم ،ن ْذ قال:
 -3روى الشيخان ،واللفظ
للبخاريْ « :حنن أح ُّق ابلش ّ
ّ
ب أرين كْيف ْحتي الْم ْوتى قال أوملْ تـ ْؤم ْن قال بـلى ولك ْن ليطْمئن قـ ْليب﴾(.)2
﴿ر ّ
الس ْجن طول ما
ويـ ْرحم اَّلل لوطًا ،لق ْد كان أيْوي نىل رْكن شديد ،ول ْو لبثْت يف ّ
لبث يوسف ،ألجْبت الداعي»(.)9
ب نبْـراهيم  نال ةالث
 -1روى الشيخان ،واللفظ
للبخاري« :لـ ْم ي ْكذ ْ
ّ
كذابت ،ةْنـتـ ْني مْنـهن يف ذات اَّلل  .قـ ْوله﴿ :ن ّين سق ٌيم﴾( ،)1وقـ ْوله﴿ :ب ْل
فـعله كبريه ْم هذا﴾( .)9وقال :بـْيـنا هو ذات يـ ْوم وسارة ،ن ْذ أتى على جبار من
ااجبابرة ،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 ،فـقال :اي سارة ،لْيس
على و ْجه ْاأل ْرض م ْؤم ٌن غ ْريي وغْيـرك ،ونن هذا سألين ،فأ ْخبـ ْرته أنك أ ْخيت ،فال
ت علْيه ،ذهب يـتـناوهلا بيده ،فأخذ ،فـقال:
تك ّذبيين ،فأ ْرسل نلْيـها ،فـلما دخل ْ
ْادعي اَّلل ،وال أضُّرك ،فدعت اَّلل ،فأطْلق ،مث تـناوهلا الثانية ،فأخذ مثْـلها ،أ ْو
ت ،فأطْلق ،فدعا بـ ْعض حجبته،
أشد ،فـقالْ :ادعي اَّلل يل ،وال أضُّرك ،فدع ْ
فـقال :ننك ْم لـ ْم أتْتوين إبنْسان ،نّا أتـْيـتموين بشْيطان ،فأ ْخدمها هاجر ،فأتـْته،
البخاري ،2233/9 :رقم  ،9589وانظر :صحيح مسلم ،2159/1 :رقم
( )1صحيح
ّ
.25/2511
( )2البقرة.264 :
البخاري ،1291-1299/9 :رقم  ،9132وانظر :صحيح مسلم،199/1 :
( )9صحيح
ّ
رقم .295/191
( )1الصافّات.53 :
( )9األنبياء.69 :
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ت :رد اَّلل كْيد الْكافر ،أو الْفاجر ،يف ْحنره،
وهو يصلّي ،فأ ْومأ بيده :م ْهيا ،قال ْ
وأ ْخدم هاجر»(.)1

 -5روى
البخاري« :يـ ْلقى نبْـراهيم أابه آزر يـ ْوم الْقيامة ،وعلى و ْجه آزر قـتـرةٌ
ّ
وغبـرةٌ ،فـيـقول له نبْـراهيم :أملْ أق ْل لك :ال تـ ْعصين ،فـيـقول أبوه :فالْيـ ْوم ال
ي
ب ،ننك وع ْدتين أال ختْزيين يـ ْوم يـْبـعثون ،فأ ُّ
أ ْعصيك ،فـيـقول نبْـراهيم :اي ر ّ
ااجنة على الْكافرين،
خ ْزي أ ْخزى م ْن أيب ْاألبْـعد؟ فـيـقول اَّلل تـعاىل :ن ّين حرْمت ْ
مث يـقال :اي نبْـراهيم ،ما ْحتت ر ْجلْيك؟ فـيـْنظر ،فإذا هو بذيخ م ْلتطخ ،فـيـ ْؤخذ
بقوائمه ،فـيـ ْلقى يف النار»(.)2
البخاري« :بـْيـنما أيُّوب يـ ْغتسل ع ْراي ًان ،خر علْيه ر ْجل جراد ،م ْن
 -6روى
ّ
ذهب ،فجعل ْحيثي يف ةـ ْوبه ،فـناداه ربُّه :اي أيُّوب ،أملْ أك ْن أ ْغنـْيـتك ،عما تـرى؟
ب ،ولك ْن ال غىن يل ،ع ْن بـركتك»(.)9
قال :بـلى ،اي ر ّ
للبخاري« :قيل لبين ن ْسرائيلْ ﴿ :ادخلوا الْباب
 -7روى الشيخان ،واللفظ
ّ
سج ًدا وقولوا حطةٌ﴾( .)1فـبدلوا ،فدخلوا يـ ْزحفون على أ ْستاهه ْم ،وقالوا :حبةٌ،
يف ش ْعرة»(.)9
ت بـنو ن ْسرائيل يـ ْغتسلون عرا ًة،
 -8روى الشيخان ،واللفظ
للبخاري« :كان ْ
ّ

البخاري ،1229/9 :رقم  ،9183وانظر :صحيح مسلم-1514/1 :
( )1صحيح
ّ
 ،1511رقم .191/2981
البخاري ،1229/9 :رقم .9182
( )2صحيح
ّ
البخاري ،1214/9 :رقم .9211
( )9صحيح
ّ
( )1البقرة .95 :ويف اآلية﴿ :و ْادخلوا﴾ ،ابلواو.
البخاري ،1213-1215/9 :رقم  ،9222وانظر :صحيح مسلم:
( )9صحيح
ّ
 ،2912/1رقم .1/9419
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يـْنظر بـ ْعضه ْم نىل بـ ْعض ،وكان موسى يـ ْغتسل و ْحده ،فـقالوا :واَّلل ،ما يْنع
موسى أ ْن يـ ْغتسل معنا ،نال أنه آدر ،فذهب مرةً يـ ْغتسل ،فـوضع ةـ ْوبه على
احلجر بثـ ْوبه ،فخرج موسى يف نةْره ،يـقول :ةـ ْويب ،اي حجر ،حت
حجر ،فـفر ْ
ت بـنو ن ْسرائيل نىل موسى ،فـقالوا :واَّلل ،ما مبوسى م ْن أبْس ،وأخذ ةـ ْوبه،
ن ظر ْ
ب اب ْحلجر ،ستةٌ أ ْو سْبـعةٌ،
فطفق اب ْحلجر ض ْرًاب .فـقال أبو هريْـرة :واَّلل ،ننه لند ٌ
ض ْرًاب اب ْحلجر»(.)1
للبخاري« :أ ْرسل ملك الْم ْوت نىل موسى
 -9روى الشيخان ،واللفظ
ّ

،

فـلما جاءه صكه ،فـرجع نىل ربّه ،فـقال :أ ْرسلْتين نىل عْبد ،ال يريد الْم ْوت ،فـرد
اَّلل علْيه عْيـنه ،وقالْ :ارج ْع ،فـق ْل له :يضع يده على م ْنت ةـ ْور ،فـله بك ّل ما
ب ،مث ماذا؟ قال :مث الْم ْوت ،قال:
غط ْ
ت به يده ،بك ّل ش ْعرة سنةٌ ،قال :أ ْي ر ّ
ف ْاآلن ،فسأل اَّلل أ ْن ي ْدنيه ،من ْاأل ْرض الْمقدسة ،رْميةً حبجر ،قال :قال
رسول اَّلل  :فـل ْو كْنت مث ،ألريْـتك ْم قـْبـره ،نىل جانب الطريق ،عْند الْكثيب
ْاأل ْقمر»(.)2

 ،عْند رّهبما،
احتج آدم وموسى
 -11روى الشيخان ،واللفظ ملسلمْ « :
فحج آدم موسى ،قال موسى :أنْت آدم الذي خلقك اَّلل بيده ،ونـفخ فيك م ْن
روحه ،وأ ْسجد لك مالئكته ،وأ ْسكنك يف جنته ،مث أ ْهبطْت الناس ،خبطيئتك
اصطفاك اَّلل برسالته وبكالمه،
نىل ْاأل ْرض؟ فـقال آدم :أنْت موسى الذي ْ
البخاري ،148/1 :رقم  ،281وانظر :صحيح مسلم ،268/1 :رقم
( )1صحيح
ّ
.89/993
البخاري ،113/1 :رقم  ،1281وانظر :صحيح مسلم،1519-1512/1 :
( )2صحيح
ّ
رقم .198/2982

567

وأ ْعطاك ْاأللْواح ،فيها تْبـيان ك ّل ش ْيء ،وقـربك جنيًّا ،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﴾()1؟ قال :نـع ْم ،قال :أفـتـلومين على أ ْن عم ْلت عم ًال،
كتـبه اَّلل علي أ ْن أ ْعمله ،قـْبل أ ْن خيْلقين أب ْربعني سنةً؟ قال رسول اَّلل  :فحج
آدم موسى»(.)2
استب رجالن :رج ٌل من الْم ْسلمني،
 -11روى الشيخان ،واللفظ
للبخاريْ « :
ّ
اصطفى حمم ًدا على الْعالمني ،فـقال
ورج ٌل من الْيـهود ،قال الْم ْسلم :والذي ْ
اصطفى موسى على الْعالمني ،فـرفع الْم ْسلم يده عْند ذلك،
الْيـهود ُّ
ي :والذي ْ
يب  ،فأ ْخبـره مبا كان م ْن أ ْمره
ي ،فذهب الْيـهود ُّ
فـلطم و ْجه الْيـهود ّ
ي نىل الن ّ
يب :
يب  الْم ْسلم ،فسأله ع ْن ذلك ،فأ ْخبـره ،فـقال الن ُّ
وأ ْمر الْم ْسلم ،فدعا الن ُّ
صعق معه ْم ،فأكون
صعقون يـ ْوم الْقيامة ،فأ ْ
ال خت ّريوين على موسى ،فإن الناس ي ْ
ش جانب الْع ْرش ،فال أ ْدري :أكان فيم ْن صعق،
أول م ْن يفيق ،فإذا موسى ابط ٌ
استـثْـىن اَّلل»(.)9
فأفاق قـْبلي ،أ ْو كان ممن ْ
للبخاري« :غزا نيب من ْاألنْبياء ،فـقال لق ْومه:
 -12روى الشيخان ،واللفظ
ّ
ضع ْامرأة ،وهو يريد أ ْن يـْبين هبا ،ولما يـ ْنب هبا ،وال أح ٌد
ال يـْتـبـ ْعين رج ٌل ،ملك ب ْ
وات ،وملْ يـ ْرف ْع سقوفـها ،وال أح ٌد ا ْشتـرى غن ًما ،أ ْو خلفات ،وهو يـْنـتظر
بـىن بـي ً
( )1طه.121 :
البخاري،1291/9 :
( )2صحيح مسلم ،2419/1 :رقم  ،19/2692وانظر :صحيح
ّ
رقم .9225
البخاري ،594-513/2 :رقم  ،2254وانظر :صحيح مسلم-1519/1 :
( )9صحيح
ّ
 ،1511رقم .193/2989
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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 ،
ننك مأْمورةٌ ،وأان مأْم ٌ
ت  -يـ ْعين النار  -لتأْكلها ،فـل ْم تطْع ْمها ،فـقال :نن فيك ْم
فجمع الْغنائم ،فجاء ْ
ت يد رجل بيده ،فـقال :فيكم
غل ًوال ،فـ ْليـباي ْعين م ْن ك ّل قبيلة رج ٌل ،فـلزق ْ
ت يد رجل ْني أ ْو ةالةة بيده ،فـقال :فيكم الْغلول،
الْغلول ،فـ ْلتـباي ْعين قبيلتك ،فـلزق ْ
فجاءوا برأْس مثْل رأْس بـقرة من الذهب ،فـوضعوها ،فجاءت النار ،فأكلْتـها ،مث
أحل اَّلل لنا الْغنائم ،رأى ض ْعفنا وع ْجزان ،فأحلها لنا»(.)1
:
للبخاري« :قال سلْيمان بْن داود
 -13روى الشيخان ،واللفظ
ّ
ألطوفن اللْيـلة مبئة ْامرأة ،تلد ك ُّل ْامرأة غال ًما ،يـقاتل يف سبيل اَّلل ،فـقال له
الْملك :ق ْل :ن ْن شاء اَّلل ،فـل ْم يـق ْل ،ونسي ،فأطا هبن ،وملْ تل ْد مْنـهن ،نال
ث ،وكان أ ْرجى
يب  :ل ْو قال :ن ْن شاء اَّلل ،لـ ْم ْحين ْ
صف ننْسان .قال الن ُّ
ْامرأةٌ ن ْ
حلاجته»(.)2
ت ّْلةٌ نبيًّا من ْاألنْبياء ،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»(.)9
ت أمةٌ ،م ْن بنـي ن ْسرائيل،
 -15روى الشيخان ،واللفظ
للبخاري« :فقد ْ
ّ

البخاري ،1196/9 :رقم  ،2396وانظر :صحيح مسلم-1966/9 :
( )1صحيح
ّ
 ،1968رقم .92/1818
البخاري ،2445-2448/9 :رقم  ،1311وانظر :صحيح مسلم:
( )2صحيح
ّ
 ،1289/9رقم .22/1691
بخاري ،1433/9 :رقم  ،2596وانظر :صحيح مسلم ،1893/1 :رقم
( )9صحيح ال ّ
.115/2211
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ت ،وننـّي ال أراها نال الْفأْر ،نذا وضع لـها ألْبان ْاإلبل ،لـ ْم
ال ي ْدرى ما فـعل ْ
ت»(.)1
ب ،ونذا وضع هلا ألْبان الشاء ،شرب ْ
ت ْشر ْ
 -16روى الشيخان ،واللفظ ملسلم« :ل ْوال بـنو ن ْسرائيل ،لـ ْم خيْبث الطعام ،ولـ ْم
خيْنز الل ْحم ،ول ْوال حواء ،لـ ْم خت ْن أنْـثى زْوجها ،الد ْهر»(.)2
 -17روى الشيخان ،واللفظ ملسلم« :لـ ْم يـتكل ْم يف الْم ْهد نال ةالةةٌ :عيسى
ابْن م ْرمي ،وصاحب جريْج  -وكان جريْ ٌج رج ًال عاب ًدا ،فاختذ ص ْومعةً ،فكان
ب ،أ ّمي وصاليت،
فيها ،فأتـْته أ ُّمه ،وهو يصلّي ،فـقال ْ
ت :اي جريْج ،فـقال :اي ر ّ
ت:
ت ،فـلما كان من الْغد ،أتـْته ،وهو يصلّي ،فـقال ْ
فأقْـبل على صالته ،فانْصرف ْ
ت ،فـلما
ب ،أ ّمي وصاليت ،فأقْـبل على صالته ،فانْصرف ْ
اي جريْج ،فـقال :اي ر ّ
ب ،أ ّمي
كان من الْغد ،أتـْته ،وهو يصلّي ،فـقال ْ
ت :اي جريْج ،فـقال :أ ْي ر ّ
وصاليت ،فأقْـبل على صالته ،فـقالت :اللهم ،ال متْته ،حت يـْنظر نىل وجوه
الْمومسات .فـتذاكر بـنو ن ْسرائيل جرْجيًا وعبادته ،وكانت ْامرأةٌ بغي ،يـتمثل
ت نلْيـها،
ت له ،فـل ْم يـ ْلتف ْ
ت :ن ْن شْئـت ْم ألفْتنـنه لك ْم ،قال :فـتـعرض ْ
حب ْسنها ،فـقال ْ
ت راعيًا ،كان أيْوي نىل ص ْومعته ،فأ ْمكنـْته م ْن نـ ْفسها ،فـوقع علْيـها،
فأت ْ
استـْنـزلوه ،وهدموا
ت ،فـلما ولد ْ
ت ،قال ْ
ف حم ل ْ
ت :هو م ْن جريْج ،فأتـ ْوه ،ف ْ
ت
ص ْومعته ،وجعلوا ي ْ
ضربونه ،فـقال :ما شأْنك ْم؟ قالوا :زنـْيت هبذه الْبغ ّي ،فـولد ْ
يب؟ فجاءوا به ،فـقال :دعوين ،حت أصلّي ،فصلى ،فـلما
مْنك ،فـقال :أيْن الص ُّ
البخاري ،1249/9 :رقم  ،9123وانظر :صحيح مسلم ،2231/1 :رقم
( )1صحيح
ّ
.61/2338
البخاري،1212/9 :
( )2صحيح مسلم ،1432/2 :رقم  ،69/1184وانظر :صحيح
ّ
رقم .9192
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انْصر  ،أتى الصيب ،فطعن يف بطْنه ،وقال :اي غالم ،م ْن أبوك؟ قال :فال ٌن
الراعي ،قال :فأقْـبـلوا على جريْج ،يـقبّلونه ،ويـتمسحون به ،وقالوا :نـْبين لك
ت ،فـفعلوا  -وبـْيـنا
ص ْومعتك م ْن ذهب ،قال :ال ،أعيدوها م ْن طني ،كما كان ْ
ت
ب على دابة فارهة ،وشارة حسنة ،فـقال ْ
صيب يـ ْرضع م ْن أ ّمه ،فمر رج ٌل راك ٌ
اجعل ابْين مثْل هذا ،فـتـرك الث ْدي ،وأقْـبل نلْيه ،فـنظر نلْيه ،فـقال:
أ ُّمه :اللهمْ ،
اللهم ،ال ْجتع ْلين مثْـله ،مث أقْـبل على ة ْديه ،فجعل يـ ْرتضع ،قال :فكأ ّين أنْظر نىل
صها.
صبعه السبابة ،يف فمه ،فجعل ي ُّ
رسول اَّلل  ،وهو ْحيكي ْارتضاعه ،إب ْ
ضربونـها ،ويـقولون :زنـْيت ،سرقْت ،وهي تـقول:
قال :ومُّروا جبارية ،وه ْم ي ْ
ت أ ُّمه :اللهم ،ال ْجتعل ابْين مثْـلها ،فـتـرك الرضاع،
ح ْسيب اَّلل ،ون ْعم الْوكيل ،فـقال ْ
ت:
اجع ْلين مثْـلها .فـهناك تـراجعا ْ
احلديث ،فـقال ْ
ونظر نلْيـها ،فـقال :اللهمْ ،
اجعل ابْين مثْـله ،فـق ْلت :اللهم،
ح ْلقى ،مر رج ٌل حسن ا ْهلْيـئة ،فـق ْلت :اللهمْ ،
ضربونـها ،ويـقولون :زنـْيت ،سرقْت،
ال ْجتع ْلين مثْـله ،ومُّروا هبذه ْاألمة ،وه ْم ي ْ
اجعلْين مثْـلها .قال :نن ذاك
فـق ْلت :اللهم ،ال ْجتعل ابْين مثْـلها ،فـق ْلت :اللهمْ ،
الرجل كان جب ًارا ،فـقلْت :اللهم ،ال ْجتع ْلين مثْـله ،ونن هذه يـقولون هلا :زنـْيت،
اجع ْلين مثْـلها»(.)1
وملْ تـ ْزن ،وسرقْت ،وملْ ت ْسر ْق ،فـق ْلت :اللهمْ ،
للبخاري« :نن ةالةةً يف بين ن ْسرائيل :أبْـرص،
 -18روى الشيخان ،واللفظ
ّ
وأقْـرع ،وأ ْعمى ،بدا َّلل أ ْن يـْبـتليـه ْم ،فـبـعث نلْيه ْم مل ًكا ،فأتى ْاألبْـرص ،فـقال:
ب نلْيك؟ قال :ل ْو ٌن حس ٌن ،وج ْل ٌد حس ٌن ،ق ْد قذرين الناس ،قال:
ي ش ْيء أح ُّ
أ ُّ
ي الْمال
فمسحه ،فذهب عْنه ،فأ ْعطي ل ْو ًان حسنًا ،وج ْل ًدا حسنًا ،فـقال :أ ُّ
البخاري:
( )1صحيح مسلم ،1385-1386/1 :رقم  ،5/2994وانظر :صحيح
ّ
 ،141/1رقم .1115
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ب نلْيك؟ قالْ :اإلبل ،أ ْو قال :الْبـقر  -هو شك يف ذلك :أن ْاألبْـرص
أح ُّ
و ْاألقْـرع قال أحدمهاْ :اإلبل ،وقال ْاآلخر :الْبـقر  -فأ ْعطي انقةً عشراء ،فـقال:
ب نلْيك؟ قال :شعٌر حس ٌن،
ي ش ْيء أح ُّ
يـبارك لك فيها .وأتى ْاألقْـرع ،فـقال :أ ُّ
وي ْذهب ع ّين هذا ،ق ْد قذرين الناس ،قال :فمسحه ،فذهب ،وأ ْعطي شعًرا
ب نلْيك؟ قال :الْبـقر ،قال :فأ ْعطاه بـقرًة حام ًال،
ي الْمال أح ُّ
حسنًا ،قال :فأ ُّ
ب نلْيك؟ قال :يـرُّد
ي ش ْيء أح ُّ
وقال :يـبارك لك فيها .وأتى ْاأل ْعمى ،فـقال :أ ُّ
ي
اَّلل نيل بصري ،فأبْصر به الناس ،قال :فمسحه ،فـرد اَّلل نلْيه بصره ،قال :فأ ُّ
ب نلْيك؟ قال :الْغنم ،فأ ْعطاه شاةً وال ًدا؛ فأنْتج هذان ،وولد هذا؛
الْمال أح ُّ
فكان هلذا واد م ْن نبل ،وهلذا واد م ْن بـقر ،وهلذا واد من الغنم .مث ننه أتى
احلبال يف سفري،
ت يب ْ
ْاألبْـرص يف صورته وهْيـئته ،فـقال :رج ٌل م ْسك ٌ
ني ،تـقطع ْ
ااج ْلد
احلسن ،و ْ
فال بالغ الْيـ ْوم نال ابَّلل ،مث بك ،أ ْسألك  -ابلذي أ ْعطاك الل ْون ْ
احلقوق كثريةٌ ،فـقال
احلسن ،والْمال  -بع ًريا أتـبـلغ علْيه يف سفري ،فـقال له :نن ْ
ْ
له :كأ ّين أ ْعرفك ،أملْ تك ْن أبْـرص يـ ْقذرك الناس ،فق ًريا ،فأ ْعطاك اَّلل؟ فـقال :لق ْد
ورةْت لكابر ع ْن كابر ،فـقال :ن ْن 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 اَّلل ،نىل ما كْنت .وأتى ْاأل ْعمى يف
احلبال يف سفري ،فال
ت يب ْ
صورته ،فـقال :رج ٌل م ْسك ٌ
ني ،وابْن سبيل ،وتـقطع ْ
بالغ الْيـ ْوم نال ابَّلل ،مث بك ،أ ْسألك  -ابلذي رد علْيك بصرك  -شا ًة أتـبـلغ هبا
يف سفري ،فـقال :ق ْد كْنت أ ْعمى ،فـرد اَّلل بصري ،وفق ًريا ،فـق ْد أ ْغناين ،فخ ْذ
ك مالك،
ما شْئت ،فـواَّلل ،ال أ ْجهدك الْيـ ْوم بش ْيء ،أخ ْذته َّلل ،فـقال :أ ْمس ْ
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فإنـما ابْـتليت ْم ،فـق ْد رضي اَّلل عْنك ،وسخط على صاحبـْيك»(.)1

للبخاري« :بـْيـنا رج ٌل يسوق بـقرةً ،ن ْذ ركبـها،
 -19روى الشيخان ،واللفظ
ّ
ـخل ْـق لـهـذا ،ننـمـا خل ْقنا ل ْلح ْرث ،فـقال الناس:
فضربـها ،فـقال ْ
ت :نان ل ْـم ن ْ
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 كأنه
استـْنـق ْذتـها م ّين ،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
ّ
يب ،وأان معه ،نذا ذكرنـي ،فإ ْن ذكرن ـي فـي نـ ْفسه ،ذك ْرته ف ـي نـ ْفسي ،ون ْن ذكرنـي
اعا،
فـي مإل ،ذك ْرته فـي مإل خ ْري مْنـه ْم ،ون ْن تـقرب نلـي شـب ـــْ ًرا ،تـقربْت نلْيه ذر ً
ون ْن تـق ـرب نلـي ذراع ـًا ،تـقربْت نلْيـه ابعـ ـًا ،ون ْن أاتنـي يـ ْمشـي ،أتـْيـته هـ ْرول ـةً»(.)9
البخاري« :نن اَّلل قال :م ْن عادى يل وليًّا ،فـق ْد آذنْـته اب ْحل ْرب،
 -21روى
ّ
ضت علْيه ،وما يـزال عْبدي
وما تـقرب نيل عْبدي بش ْيء ،أحب نيل مما افْـتـر ْ
يـتـقرب 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 سألين،
البخاري ،1288-1286/9 :رقم  ،9288وانظر :صحيح مسلم:
( )1صحيح
ّ
 ،2288-2289/1رقم .14/2361
البخاري ،1254/9 :رقم  ،9251وانظر :صحيح مسلم-1598/1 :
( )2صحيح
ّ
 ،1595رقم .19/2955
البخاري ،2631/6 :رقم  ،6384وانظر :صحيح مسلم ،2461/1 :رقم
( )9صحيح
ّ
.2/2689
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استـعاذين ،ألعيذنه ،وما تـرد ْدت ع ْن ش ْيء  -أان فاعله -
أل ْعطيـنه ،ولئن ْ
تـرُّددي ع ْن نـ ْفس الْم ْؤمن ،ي ْكره الْم ْوت ،وأان أ ْكره مساءته»(.)1
للبخاري« :يـْنزل ربـُّنا  -تـبارك وتـعاىل  -كل
 -22روى الشيخان ،واللفظ
ّ
لْيـلة ،نىل السماء ُّ
الدنْـيا ،حني يـْبـقى ةـلث اللْيل ْاآلخر ،يـقول :م ْن ي ْدعوين،
فأ ْستجيب له؟ م ْن ي ْسألين ،فأ ْعطيه؟ م ْن ي ْستـ ْغفرين ،فأ ْغفر له؟»(.)2

س :اي رسول اَّلل ،ه ْل نـرى
 -23روى الشيخان ،واللفظ
للبخاري« :قال أان ٌ
ّ
اب؟ قالوا:
ربـنا يـ ْوم الْقيامة؟ فـقال :ه ْل تض ُّارون يف الش ْمس ،لْيس دونـها سح ٌ
اب؟
ال ،اي رسول اَّلل ،قال :ه ْل تض ُّارون يف الْقمر ،لْيـلة الْب ْدر ،لْيس دونه سح ٌ
قالوا :ال ،اي رسول اَّلل ،قال :فإنك ْم تـرْونه 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
الصورة ،اليت يـ ْعرفون ،فـيـقول :أان ربُّك ْم ،فـيـقولون:
منافقوها ،فـيأْتيهم اَّلل يف غ ْري ُّ
نـعوذ ابَّلل مْنك ،هذا مكانـنا ،حت أيْتيـنا ربـُّنا ،فإذا أاتان ربـُّنا ،عرفْـناه ،فـيأْتيهم
الصورة ،اليت يـ ْعرفون ،فـيـقول :أان ربُّك ْم ،فـيـقولون :أنْت ربـُّنا ،فـيـْتـبـعونه،
اَّلل يف ُّ
الرسل
ضرب ج ْسر جهنم ،قال رسول اَّلل  :فأكون أول م ْن جييز  -ودعاء ُّ
وي ْ
يـ ْومئذ :اللهم ،سلّ ْم ،سلّ ْم  -وبه كالليب مثْل ش ْوك الس ْعدان .أما رأيْـت ْم ش ْوك
الس ْعدان؟ قالوا :بـلى ،اي رسول اَّلل .قال :فإنـها مثْل ش ْوك الس ْعدان ،غْيـر أنـها
ال يـ ْعلم ق ْدر عظمها نال اَّلل ،فـت ْخطف الناس أب ْعماهل ْم ،مْنـهم الْموبق بعمله،
البخاري ،2959-2951/9 :رقم .6198
( )1صحيح
ّ
البخاري ،959-951/1 :رقم  ،1431وانظر :صحيح مسلم ،921/1 :رقم
( )2صحيح
ّ
.165/895
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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 ،مم ْن كان ي ْشهد أ ْن ال نله نال اَّلل ،أمر
السجود  -وحرم اَّلل على النار
الْمالئكة أ ْن خيْرجوه ْم ،فـيـ ْعرفونـه ْم بعالمة آاثر ُّ
ب علْيه ْم
السجود  -فـي ْخرجونـه ْم قد ْامتحشوا ،فـيص ُّ
أ ْن أتْكل من ابْن آدم أةـر ُّ
احلبة يف قميل السْيل ،ويـْبـقى رج ٌل
احلياة؛ فـيـْنـبـتون نـبات ْ
ماءٌ ،يـقال له :ماء ْ
ب ،ق ْد قشبين رحيها ،وأ ْحرقين ذكاؤها،
م ْقب ٌل بو ْجهه على النار ،فـيـقول :اي ر ّ
اصر ْ و ْجهي ،عن النار ،فال يـزال ي ْدعو اَّلل ،فـيـقول :لعلك  -ن ْن أ ْعطْيـتك
ف ْ
صر و ْجهه ،عن
 أ ْن ت ْسألين غْيـره ،فـيـقول :ال ،وعزتك ،ال أ ْسألك غْيـره ،فـي ْااجنة ،فـيـقول :ألْيس ق ْد زع ْمت
ب قـّربْين نىل ابب ْ
النار ،مث يـقول بـ ْعد ذلك :اي ر ّ
أال ت ْسألين غْيـره ،ويْـلك ،ابْن آدم ،ما أ ْغدرك! فال يـزال ي ْدعو ،فـيـقول :لعلّي -
ن ْن أ ْعطْيـتك ذلك  -ت ْسألين غْيـره ،فـيـقول :ال ،وعزتك ،ال أ ْسألك غْيـره،
ااجنة ،فإذا
فـيـ ْعطي اَّلل  -م ْن عهود ومواةيق  -أال ي ْسأله غْيـره ،فـيـقّربه نىل ابب ْ
ااجنة ،مث
ب أ ْدخ ْلين ْ
رأى ما فيها ،سكت ما شاء اَّلل أ ْن ي ْسكت ،مث يـقول :ر ّ
يـقول :أولْيس ق ْد زع ْمت أال ت ْسألين غْيـره ،ويْـلك ،اي ابْن آدم ،ما أ ْغدرك!
ضحك ،فإذا
ب ،ال ْجتع ْلين أ ْشقى خلْقك ،فال يـزال ي ْدعو ،حت ي ْ
فـيـقول :اي ر ّ
ضحك مْنه ،أذن له ابلدُّخول فيها ،فإذا دخل فيها ،قيل :تـمن م ْن كذا،
فـيـتمنـى ،ة ـم يـقـال ل ـه :تـم ـن مـ ْن كـذا ،فـيـتمنـى ،حتـى تـْنـقطع به ْاألمانـ ُّي،
فـيـقول له :هذا لك ،ومثْـله معـه .قـال أبو هريْـرة :وذلك الرجـل آخ ـر أ ْهل الْـجنة
دخ ًوال.)1(»...
البخاري ،2141-2149/9 :رقم  ،6241وانظر :صحيح مسلم-169/1 :
( )1صحيح
ّ
 ،168رقم .233/152
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ب بـنو آدم الد ْهر ،وأان
 -21روى الشيخان ،واللفظ
للبخاري« :قال اَّلل :يس ُّ
ّ
الد ْهر ،بيدي اللْيل والنـهار»(.)1

اختصمت الْـجنة والنار نىل رّهبما،
 -25روى الشيخان ،واللفظ
للبخاريْ « :
ّ
ب ،ما هلا ال ي ْدخلها نال ضعفاء الناس وسقطه ْم ،وقالت
فـقالت ْ
ااجنة :اي ر ّ
النار  -يـ ْعين  -أوة ْرت ابلْمتك ّربين ،فـقال اَّلل تـعاىل ل ْلجنة :أنْت ر ْقميت ،وقال
للنار :أنْت عذايب ،أصيب بك م ْن أشاء ،ولك ّل واحدة مْنكما م ْلؤها ،قال:
ااجنة ،فإن اَّلل ال يظْلم م ْن خ ْلقه أح ًدا ،وننه يـْنشئ للنار م ْن يشاء ،فـيـ ْلق ْون
فأما ْ
فيها ،فـتـقول :ه ْل م ْن مزيد ،ةال ًاث ،حت يضع فيها قدمه ،فـت ْمتلئ ،ويـرُّد بـ ْعضها
نىل بـ ْعض ،وتـقول :ق ْط ق ْط ق ْط»(.)2
 -26روى مسلم« :ض ْرس الْكافر  -أ ْو انب الْكافر  -مثْل أحد ،وغلظ
ج ْلده مسرية ةالث»(.)9
 -27روى الشيخان ،واللفظ ملسلم« :ما بـ ْني مْنكيب الْكافر  -يف النار -
مسرية ةالةة أايم ،للراكب الْم ْسرع»(.)1
هذه أبرز (متون الصحيحني) ،اليت نسبها بعض الـمؤلّفني ،من القدامى
والـمحدةني ،نىل (اإلسرائيليّات) ،و(أشباه اإلسرائيليّات).
البخاري ،2256/9 :رقم  ،9528وانظر :صحيح مسلم ،1862/1 :رقم
( )1صحيح
ّ
.9/2216
البخاري ،2811/6 :رقم  ،8411وانظر :صحيح مسلم ،2156/1 :رقم
( )2صحيح
ّ
.99/2516
( )9صحيح مسلم ،2153/1 :رقم .11/2591
البخاري:
( )1صحيح مسلم 2134-2153/1 :رقم  ،19/2592وانظر :صحيح
ّ
 ،2935/9رقم .6159
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أمثلة لعبارات الطاعنني:
ومن عبارات الطاعنني يف بعض هذه األحاديث:
* يف حديث الرتبة:
النيب  قال" :خلق هللا الرتبة يوم
 قالّ
البخاري« :عن أيب هريرة عن ّ
أصح»(.)1
السبت" ،وقال بعضهم :عن أيب هريرة عن كعب ،وهو ّ

البيهقي« :هذا حديث ،قد أخرجه مسلم ،يف كتابه ،عن سريج بن
 قالّ
حممد .وزعم بعض أهل العلم ابحلديث أنّه غري
يونس ،وغريه ،عن ّ
حجاج بن ّ
حمفوظ؛ ملخالفته ما عليه أهل التفسري ،وأهل التواريخ .وزعم بعضهم أ ّن
نمساعيل بن أميّة ،نّا أخذه عن نبراهيم بن أيب حيىي ،عن أيّوب بن خالد،
حمتج به»(.)2
ونبراهيم غري ّ

 قال أبو العبّاسنصا على
القرطيب« :وحتقيق هذا أنّه مل يذكر يف هذا احلديث ًّ
ّ
خلق السماوات ،مع أنّه ذكر فيه ّأايم األسبوع كلّها ،وذكر ما خلق هللا تعاىل
فيها ،فلو خلق السماوات يف يوم زائد على ّأايم األسبوع ،لكان خلق
السماوات واألرض يف مثانية ّأايم ،وذلك خال املنصوص عليه يف القرآن،
وال صائر نليه .وقد روي هذا احلديث ،فـي غري كتاب مسلم ،برواايت مـختلفة
مضطربة ،وفـي بعضها أنّه خلق األرض يوم األحد واالةنني ،والـجبال يوم
الثالاثء ،والشجر واألنـهار والعمران يوم األربعاء ،والسماوات والشمس والقمر
والنجوم واملالئكة يوم اخلميس ،وآدم يوم ااجمعة .فهذه أخبار آحاد مضطربة،
تضمنته من ترتيب املخلوقات ،يف
فيما ال يقتضي ً
عمال ،فال يعتمد على ما ّ
( )1التاريخ الكبري.111-119/1 :
( )2األمساء والصفات.291/2 :
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األايم ،والذي يعتمد عليه يف ذلك قوله تعاىل﴿ :ق ْل أئنك ْم لت ْكفرون
تلك ّ
ابلذي خلق ْاأل ْرض يف يـ ْوم ْني﴾( ...)1اآلايت ،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 الرتبةكالبخاري ،وغريه.
أئمة احلديث،
يوم السبت" ،فهو حديث معلول ،قدح فيه ّ
ّ
أيضا،
البخاري :الصحيح أنّه موقو على كعب ،وقد ذكر تعليله
قال
البيهقي ً
ّ
ّ
النيب  ،وهو ممّا أنكر احل ّذاق
وبيّنوا أنّه غلط ،ليس ممّا رواه أبو هريرة ،عن ّ
على مسلم نخراجه ّنايه ،كما أنكروا عليه نخراج أشياء يسرية»(.)9

 قال ابن القيّم« :و ّأما حديث أيب هريرة الذي رواه مسلم ،يف صحيحه:البخاري يف اترخيه :أنّه حديث معلول،
"خلق هللا الرتبة يوم السبت"؛ فقد ذكر
ّ
يتضمن أ ّن ّأايم التخليق
وأ ّن الصحيح أنّه قول كعب ،وهو كما ذكر؛ ألنّه ّ
يرده»(.)1
سبعة ،والقرآن ّ

أيضا« :ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط ،يف حديث أيب 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
البخاري ،يف اترخيه الكبري .وقاله غريه من علماء
حممد بن نمساعيل
احلديثّ ،
ّ
أيضا ،وهو كما قالوا ،أل ّن هللا أخرب أنّه خلق السماوات ،واألرض،
املسلمنيً ،
فصلت.3 :
(ّ )1
( )2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.911-919/8 :
( )9جمموعة الفتاوى.191/18 :
( )1بدائع الفوائد.113/1 :
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وما بينهما ،يف ستّة ّأايم .وهذا احلديث يقتضي أ ّن م ّدة التخليق سبعة ّأايم»(.)1

 قال ابن كثري« :وهذا احلديث من غرائب صحيح مسلم ،وقد تكلّم عليهالبخاري ،وغري واحد من احل ّفاظ ،وجعلوه من كالم كعب،
املديين ،و
علي بن
ّ
ّ
ّ
وأ ّن أاب هريرة نّا مسعه من كالم كعب األحبار ،ونّا اشتبه على بعض الرواة،
البيهقي»(.)2
حرر ذلك
فجعلوه ً
مرفوعا ،وقد ّ
ّ

نصه ،فهو ابطل
أي حديث خيالف روح القرآن أو ّ
 قال ّايل« :ن ّن ّ
حممد الغز ّ
القطعي ،سقط اعتباره على
الظين مت خالف
ّ
من تلقاء نفسه .والدليل ّّ
البخاري وغريه من احل ّفاظ حديث أَب هريرة قال :أخذ
اإلطالق ،كما أورد
ّ
رسول هللا  بيدي ،فقال" :خلق هللا الرتبة يوم السبت ،وخلق ااجبال فيها يوم
األحد ،وخلق الشجر فيها يوم االةنني ،وخلق املكروه يوم الثالاثء ،وخلق النور
اب يوم اخلميس ،وخلق آدم بعد العصر يوم
يوم األربعاءّ ،
وبث فيها الدو ّ
ااجمعة ،آخر اخللق ،ويف آخر ساعة من ساعات ااجمعة ،فيما بني العصر نىل
الليل" .ومع أ ّن احلديث يف صحيح مسلم قد أغفله احل ّفاظ لكونه خمال ًفا ملا
جاء يف القرآن من أ ّن هللا خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستّة ّأايم،
ال سبعة! فقالوا :هو من رواية أَب هريرة ،عن كعب األحبار ،وال يكن أن
شارحا
يكون من قول الرسول ،أل ّن قوله  ال يتعارض مع القرآن ،بل يكون ً
ومفسًرا آلايته»(.)9
لهّ ،
 -قال ابن ابز« :وممّا أخذ على مسلم  رواية حديث أيب هريرة" :أ ّن هللا

( )1املنار املنيف.62 :
( )2تفسري القرآن العظيم.996/1 :
( )9هذا ديننا.219-212 :
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خلق الرتبة يوم السبت" ...احلديث .والصواب أ ّن بعض رواته وهم برفعه
للنيب  ،ونّا هو من رواية أيب هريرة  ،عن كعب األحبار ...وبذلك علم
ّ
النيب " :أ ّن هللا خلق الرتبة يوم السبت" ،وغلط
أهل العلم غلط من روى عن ّ
كعب األحبار ،ومن قال بقوله يف ذلك ،ونّا ذلك من اإلسرائيليّات
الباطلة»(.)1
 قال ابن عثيمنيّ « :أما احلديث الثالث" :خلق هللا الرتبة يوم السبت" ،نىلآخر احلديث .فهذا احلديث رواه اإلمام مسلم  ،وقد أنكره العلماء عليه،
النيب ؛ ألنّه خيالف القرآن الكرمي،
فهو حديث ليس بصحيح ،وال ّ
يصح عن ّ
بشر ،خيطئون
كل ما خالف القرآن الكرمي ،فهو ابطل ،أل ّن الذين رووا :نـقلةٌ ٌ
و ّ
ويصيبون ،والقرآن ليس فيه خطأ ،كلّه صواب منقول ابلتواتر ،فما خالفه من
أي حديث كان ،فإنّه حيكم أبنّه غري صحيح ،ونن رواه من رواه؛ أل ّن الرواة
ّ
هؤالء ال يتل ّقون عن رسول هللا  ،مباشرة ،لكن بواسطة اإلسناد ...فهذا
احلديث ،ممّا أنكره أهل العلم  ،على اإلمام مسلم  ،وال غرابة يف
بشر ،خيطئون ويصيبون،
بشر" ،مسلم ،وغري مسلم" كلّهم ٌ
ذلك ،أل ّن اإلنسان ٌ
فعلى هذا ال حاجة أن نتكلّم عليه ،ما دام ضعي ًفا ،فقد كفينا ّنايه»(.)2

* يف حديث الصورة:

النيب " :ن ّن
 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم عن ّجيل عن أن يكون له
هللا  خلق آدم على صورته" .وهللا  -تبارك وتعاىل ّ -
حممد :وحنن نقول كما قالوا :ن ّن هللا تعاىل ،وله
صورة ،أو مثال .قال أبو ّ
متنوعة.84/29 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
( )2شرح رايض الصاحلني.689-681/6 :
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جيل عن أن يكون له صورة أو مثال ،غري أ ّن الناس رّمبا ألفوا الشيء،
احلمدّ ،
وأنسوا به ،فسكتوا عنده ،وأنكروا مثله .أال ترى أ ّن هللا تعاىل يقول ،يف وصفه
()1
يدل على أ ّن
نفسه﴿ :لْيس كمثْله ش ْيءٌ وهو السميع الْبصري﴾  .وظاهر هذا ّ
مثْـله ال يشبهه شيء ،ومثْل الشيء غري الشيء ،فقد صار  -على هذا الظاهر
 -هلل تعاىل مثْل.)2(»...

الشك:
* يف حديث
ّ

الزهري ،عن
 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم عنّ
ابلشك من أيب،
أحق
ّ
النيب  أنّه قال" :أان ّ
أيب سلمة عن أيب هريرة ،عن ّ
نبراهيم ،ورحم 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
حممد :وحنن نقول :ننّه ليس فيه شيء ممّا ذكروا،
على نفسه  .قال أبو ّ
حبمد هللا تعاىل ونعمته.)9(»....
* يف حديث الكذابت:

النيب  أنّه قال:
 قال الفخر الر ّازي« :واعلم أ ّن بعض الـح ْشويّة روى عن ّ
"ما كذب نبراهيم ّ نال ةالث كذابت" .فقلت :األولـى ّأال نقبل مثل هذه
األخبار ،فقال على طريق االستنكار :فإن لـم نقبله ،لزمنا تكذيب الرواة؟!
فقلت له :اي مسكني ،نن قبلناه ،لزمنا احلكم بتكذيب نبراهيم  ،ونن
شك أ ّن صون نبراهيم  عن
رددانه ،لزمنا احلكم بتكذيب الرواة؛ وال ّ
( )1الشورى.11 :
( )2أتويل خمتلف احلديث.918 :
( )9أتويل خمتلف احلديث.193 :
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الكذب أوىل من صون طائفة من الـمجاهيل عن الكذب»(.)1
* يف حديث الذيخ:

اإلمساعيلي هذا احلديث من
 قال ابن حجر العسقالينّ« :وقد استشكلّ
صحته نظر؛ من
صحته ،فقال بعد أن أخرجه :هذا خرب يف ّ
أصله ،وطعن يف ّ
جهة أ ّن نبراهيم علم أ ّن هللا ال خيلف امليعاد ،فكيف جيعل ما صار ألبيه خزًاي،
مع علمه بذلك؟ وقال غريه :هذا احلديث خمالف لظاهر قوله تعاىل﴿ :وما كان
است ْغفار نبْـراهيم ألبيه نال ع ْن م ْوعدة وعدها نايه فـلما تـبـني له أنه عدو َّلل تـبـرأ
ْ
مْنه﴾( ،)2انتهى .وااجواب عن ذلك.)9(»...

* يف حديث احلطّة:

حممد رشيد رضا« :وال ةقة لنا بشيء ،ممّا روي يف هذا التبديل ،من
 قال ّألفاظ عربانيّة ،وال عربيّة ،فكلّه من اإلسرائيليّات الوضعيّة ،كما قاله األستاذ
ومرفوعا،
اإلمام هنالك .ونن خّرج بعضه ،فـي الصحيح والسنن ،موقوفًا،
ً
كحديث أيب هريرة الـمرفوع فـي الصحيحني ،وغريمها" :قيل لبين نسرائيل:
﴿ادخلوا الْباب سج ًدا وقولوا حطةٌ﴾( ،)1فدخلوا يزحفون على أستاههم،
ْ
البخاري يف تفسري
وقالوا :حطّة ،حبّة يف شعرة" ،ويف رواية" :شعرية" .رواه
ّ
السورتني ،من طريق مهّام بن منبّه ،أخي وهب ،ومها صاحبا الغرائب يف
النيب  ،فيحتمل أنّه مسعه،
اإلسرائيليّات .ولـم ّ
يصرح أبو هريرة بسماع هذا من ّ
( )1التفسري الكبري.122/15 :
( )2التوبة.111 :
( )9فتح الباري.944/5 :
( )1البقرة.95 :
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من كعب األحبار؛ نذ ةبت أنّه روى عنه ،وهذا مدرك عدم اعتماد
صح سنده»(.)1
األستاذ ،رقمه هللا تعاىل ،على مثل هذا من اإلسرائيليّات ،ونن ّ

* يف حديث اللطمة:

مثال ملا يسوء أةره.
 قال أبو منصورالثعاليب ،األديب« :لطمة موسى :تضرب ً
ّ
األولني :أ ّن موسى سأل ربّه أن يؤذنه بوقت موته؛ ليستع ّد لذلك،
ويف أساطري ّ
فلما كتب هللا تعاىل له سعادة احملتضر ،أرسل نليه ملك املوت ،وأمره بقبض
ّ
آدمي ،وأخربه ابألمر ،فما زال
روحه ،بعد أن خيربه بذلك؛ فأاته يف صورة ّ
ويالجه؛ وحني رآه انفذ العزية يف ذلك ،لطمه لطمة؛ فذهبت منها
حياجه
ّ
ّ
نحدى عينيه ،فهو نىل اآلن أعور .وفيه قيل:
لطمة موسى تركتك أعورا
نكرا
اي ملك املوت لقيت م ً
وأان بريء من عهدة هذه احلكاية»(.)2
ايل« :ومن وصم منكر احلديث ابإلحلاد ،فهو يستطيل يف
 قال ّحممد الغز ّ
الصحة.
احلق :أ ّن يف متنه علّة قادحة ،تنزل به عن مرتبة
أعراض املسلمني .و ّ
ّ
عقائداي .والعلّة يف الـمنت يبصرها
فكري ،وليس خالفًا
ورفضه أو قبوله خال
ًّ
ّ
السطحي»(.)9
الـمح ّققون ،وختفى على أصحاب الفكر
ّ

* يف حديث الفأر:

 -قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :وكروايتهم فـي الفأرة" :ننـّها يهوديّة،

( )1تفسري القرآن احلكيم.989/3 :
( )2مثار القلوب.113-115/1 :
( )9السنّة النبويّة بني أهل الفقه وأهل احلديث.23 :
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وننـّها ال تشرب ألبان اإلبل ،كما أ ّن اليهود ال تشربه".)1(»...

حسان،
 قالالدارقطين« :اختلف يف رفعه ،فرفعه خالد احل ّذاء ،وهشام بن ّ
ّ
وأشعث ،عن ابن سريين ،عن أيب هريرة .واختلف عن أيّوب ،فروي عن
عبد األعلى بن قمّاد ،عن قمّاد بن سلمة ،عن أيّوب وحبيب وهشام ،عن
مرفوعا .ورواه احلسن بن موسى ،عن قمّاد بن سلمة،
ابن سريين ،عن أيب هريرة ً
عن حبيب بن الشهيد وهشام ،عن ابن سريين ،عن أيب هريرة موقوفًا»(.)2
النيب .
فمن ّ
صحح وقف هذا املنت ،فقد نفى نسبته نىل ّ

 قال ابن عطيّة« :ووقع يف كتاب مسلم عنه  :أ ّن ّأمة من األمم فقدت،وأراها الفأر ،وظاهر هذا أ ّن املمسوخ ينسل ،فإن كان أراد هذا ،فهو ظن
منه  ،يف أمر ال مدخل له يف التبليغ ،مثّ أوحي نليه بعد ذلك أ ّن املمسوخ
ال ينسل ،ونظري ما قلناه نزوله  ،على مياه بدر ،وأمره ابطّراح تذكري
النخل»(.)9
ااجوزي« :أي :ال أظنّها ،والظاهر أنّه قال هذا بظنّه ،مثّ أعلم بعد
 قال ابنّ
ذلك»(.)1
القرطيب« :و ّأما قوله  يف حديث أيب هريرة" :وال أراها
 قال أبو عبد هللاّ
ب" :ال أدري ،لعلّه من القرون اليت مسخت" ،وما كان
ّنال الفأر" ،ويف الض ّ
الضب والفأر وغريمها ممّا مسخ ،فكان
مثله ،فإّا كان ظنًّا وخوفًا ،أل ْن يكون
ُّ
( )1أتويل خمتلف احلديث.91 :
( )2العلل الواردة يف األحاديث النبويّة.98-96/14 :
احملرر الوجيز.161-164/1 :
(ّ )9
( )1كشف املشكل.156/9 :
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فلما أوحي
حدسا منه  ،قبل أن يوحى نليه أ ّن هللا لـم جيعل ملسخ ً
هذا ً
نسالّ ،
الضب والفأر ليسا ممّا مسخ»(.)1
التخو  ،وعلم أ ّن
نليه بذلك ،زال عنه ذلك ُّ
ّ
الظن ،والـحدس"
مبين ،على ّ
فالـمؤلّفون الذين قالوا" :ن ّن متـن الفأر ّ
النيب  ،بصفته البشريّة؛ ونّا ينفون صدوره منه ،
ال ينفون صدوره ،من ّ
بصفته النبويّة (التبليغيّة)؛ مبعىن أ ّهنم ينفون نسبته نىل (الوحي املنزل).
* يف حديث االحتجاج:

 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم أ ّن موسى  كانفحجه
وحاج عمرّ ،
وحاج آدم ّ 
فحجه ،وأ ّن أاب بكر كان قدرًّايّ ،
قدرًّايّ ،
خترص ،وكذب على اخلرب،
حممد :وحنن نقول :ن ّن هذا ُّ
عمر .قال أبو ّ
وال نعلم أنّه جاء يف شيء من احلديث :أ ّن موسى  كان قدرًّاي ،وال أ ّن
أاب بكر كان قدرًّاي.)2(»...

النيب :
 سئلالدارقطين« :عن حديث ّ
حممد بن سريين ،عن أيب هريرةّ ،
عن ّ
ّ
احتج آدم ،وموسى" .فقال :اختلف عنه يف رفعه؛ فرواه قمّاد بن زيد ،عن
" ّ
حممد ،عن أيب هريرة ،رفعه ،قال ذلك نسحاق بن
أيّوب ،وهشام ،عن ّ
أبـي نسرائيل ،عنه ،ووقفه سليمان بن حرب ،عن حـ ّماد بن زيد ،عن أيّوب
وحده .واختلف عن ابن عون؛ فرواه عبد الرحيم بن هارون ،عن ابن عون،
مهدي بن
مرفوعا ،وغريه ال يرفعه ،ورفعه
حممد ،عن أيب هريرة
ً
وهشام ،عن ّ
ّ
ميمون ،عن ابن سريين ،عن أيب هريرة ،قاله آدم بن أيب نايس ،عنه ،ووقفه
مهدي ،قاله ابن منيع ،عنه .ورواه سعيد بن عبد الرقمن ،أخو
هدبة ،عن
ّ
( )1ااجامع ألحكام القرآن.189/2 :
( )2أتويل خمتلف احلديث.919 :
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حرة ،وأبو هالل الراسبـ ّي ،عن ابن سريين ،عن أبـي هريرة ،موقوفًا ،وكان
أيب ّ
كثريا ما يتوقّى رفع احلديث»(.)1
أبو هالل ً
النيب .
فمن ّ
صحح وقف هذا املنت ،فقد نفى نسبته نىل ّ
احتج ابلقدر السابق على
ظن كثري من الناس أ ّن آدم ّ
 قال ابن تيميّة« :وقد ّالظن ةالةة أحزاب :فريق ك ّذبوا
نفي املالم على الذنب ،مثّ صاروا ألجل هذا ّ
ائي وغريه؛ ألنّه من املعلوم ابالضطرار أ ّن هذا
علي ااجبّ ّ
هبذا احلديث ،كأيب ّ
خال ما جاءت به الرسل ،وال ريب أنّه يتنع أن يكون هذا مراد احلديث،
حجة ملن
النيب  ،بل ولميع األنبياء وأتباع األنبياء أن جيعلوا القدر ّ
وجيب تنزيه ّ
عصى هللا ورسوله.)2(»....
فرده قوم من
 قال ابن كثري« :وقد اختلفت مسالك الناس يف هذا احلديثّ ،احتج به قوم من ااجربيّة ،وهو
تضمن من نةبات القدر السابق .و ّ
القدريّة؛ ملا ّ
احتج عليه بتقدمي
ظاهر هلم ابدي الرأي؛ حيث قال:
"فحج آدم موسى" ،ل ّـما ّ
ّ
كتابه ،وسيأيت ااجواب عن هذا.)9(»...
* يف حديث اهلرولة:

ذر وأيب هريرة عن
 -قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم عن أيب ّ

اعا ،ومن
تقربت منه ذر ً
شرباّ ،
نيل ً
النيب  أنّه قال :يقول هللا " :من ّ
تقرب ّ
ّ
()1
ابعا ،ومن أاتين يشي ،أتيته هرولة". »...
تقربت منه ً
مين ذر ً
تقرب ّ
اعاّ ،
ّ
( )1العلل الواردة يف األحاديث النبويّة.116-119/5 :
( )2جمموعة الفتاوى.151-159/5 :
( )9البداية والنهاية.138/1 :
( )1أتويل خمتلف احلديث.928 :
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* يف حديث الرتدد:
الذهيب« :فهذا حديث غريب جدًّا ،لوال هيبة ااجامع الصحيح ،لع ّدوه
 قالّ
يف منكرات خالد بن خملد؛ وذلك لغرابة لفظه ،وألنّه ممّا ينفرد به شريك ،وليس
البخاري،
خرجه من عدا
ّ
ابحلافظ ،ومل يرو هذا املنتّ ،نال هبذا اإلسناد ،وال ّ
وال أظنّه يف مسند أقمد.)1(»...

البخاري ،من دون بقيّة
تفرد إبخراجه
 قال ابن رجبّ
احلنبلي« :هذا احلديث ّ
ّ
خرجه عن حم ّمد بن عثمان بن كرامة ،ح ّدةنا خالد بن خملد،
أصحاب الكتبّ ،
ح ّدةنا سليمان بن بالل ،ح ّدةين شريك بن عبد هللا بن أيب ّر ،عن عطاء ،عن
ترددت عن
النيب  ،فذكر احلديث بطوله ،وزاد يف آخره" :وما ّ
أيب هريرة ،عن ّ
ترددي عن نفس املؤمن ،يكره املوت ،وأان أكره مساءته".
شيء ،أان فاعلهّ ،
تفرد به ابن كرامة عن خالد ،وليس هو يف مسند
وهو من غرائب الصحيحّ ،
أقمد ،مع أ ّن خالد بن خملد القطواينّ تكلّم فيه أقمد وغريه ،وقالوا :له مناكري،
وعطاء الذي يف نسناده قيل :ننّه ابن أيب رابح ،وقيل :ننّه ابن يسار ،وننّه وقع
منسواب كذلك .وقد روي هذا احلديث من وجوه أخر،
يف بعض نسخ الصحيح
ً
ال ختلو كلّها عن مقال.)2(»...

* يف حديث النيول:

 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم أ ّن هللا  -تبارك وتعاىل -ينزل نىل السماء الدنيا ،يف الثلث األخري ،من الليل ،فيقول" :هل من داع
( )1ميزان االعتدال ،612-611/1 :وانظر :فتح الباري ،911/11 :ونرشاد الساري:
.234/3
( )2جامع العلوم واحلكم.884 :
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فأستجيب له؟ أو مستغفر فأغفر له"؟ وينزل عشيّة عرفة ،نىل أهل عرفة ،وينزل
يف ليلة النصف من شعبان .وهذا خال لقوله تعاىل﴿ :ما يكون م ْن ْجنوى
ةالةة نال هو رابعه ْم وال مخْسة نال هو سادسه ْم وال أ ْدَن م ْن ذلك وال أ ْكثـر نال
()1
وعز﴿ :وهو الذي يف السماء نلهٌ ويف
جل
له
و
وق
،
هو معه ْم أيْن ما كانوا﴾
ّ ّ
()2
بكل مكان ،وال يشغله شأن عن
ه
ن
أ
على
الناس
ألمع
وقد
.
ْاأل ْرض نلهٌ﴾
ّ
ّ
حممد :وحنن نقول.)9(»... :
شأن .قال أبو ّ

* يف حديث الرؤية:

النيب  قال" :ترون
 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم أ ّن ّتضامون فـي رؤيته" .وهللا تعاىل
ربّكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ،ال ّ
يقول﴿ :ال ت ْدركه ْاألبْصار وهو ي ْدرك ْاألبْصار﴾( ،)1ويقول﴿ :لْيس كمثْله
()9
حجة العقل  -أن يكون الـخالق يشبه
ي
ـ
ف
جوز
ـ
ي
ليس
و
:
ا
و
قال
.
ش ْيءٌ﴾
ّ
ب أرين أنْظ ْر
الـمخلوق ،يف شيء من الصفات ،وقد قال موسى ﴿ :ر ّ
()6
صحيحا ،فالرؤية فيه
حديث
ـ
ال
هذا
كان
فإن
:
ا
و
قال
.
نلْيك قال ل ْن تـراين﴾
ً
بـمعىن العلم ،كما قال تعاىل﴿ :ألـ ْم تـر نىل ربّك كْيف مد الظّل﴾( ،)8وقال:

( )1اجملادلة.8 :
( )2الزخر .51 :
( )9أتويل خمتلف احلديث.939 :
( )1األنعام.149 :
( )9الشورى.11 :
( )6األعرا .119 :
( )8الفرقان.19 :
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()1
حممد :وحنن نقول :ن ّن
أبو
قال
.
﴿ألـ ْم تـ ْعل ْم أن اَّلل على ك ّل ش ْيء قد ٌير﴾
ّ
هذا احلديث صحيح ،ال يـجوز على مثله الكذب؛ لتتابع الرواايت ،عن الثقات
به ،من وجوه كثرية.)2(»...

* يف حديث الدهر:

النيب  قال:
 قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم أ ّن ّ"ال تسبّوا الدهر ،فإ ّن هللا تعاىل هو الدهر" ،فوافقتم  -يف هذه الرواية -
حممد :وحنن نقول :ن ّن العرب يف ااجاهليّة كانت تقول:
الدهريّة .قال أبو ّ
"أصابين الدهر يف مايل كذا" ،وانلتين قوارع الدهر وبوائقه ومصايبه".)9(»...

* يف حديث األبرص:
احلميدي ،ح ّدةنا
حممد بن ندريس ،قال :ح ّدةنا
يلي« :ح ّدةنا ّ
ّ
 قال العق ّسفيان ،ح ّدةنا عمرو بن دينار أنّه مسع عبيد بن عمري ،يقول :كان ةالةة:
أعمى ،ومقعد ،وآخر به زمانة  -قد ذكر لنا عمرو ،فنسيتها  -وكانوا حمتاجني،
يلي :
فأعطى هذا بقرة ،وهذا شاة ،وذكر احلديث .قال أبو جعفر العق ّ
يقص به»(.)1
وهذا أصل احلديث ،من كالم عبيد بن عمري ،وقصصه ،كان ّ
ايب« :قوله" :بدا هللا أن يبتليهم" ،معناه :قضى هللا أن يبتليهم ،وهو
 قال اخلطّ ّمعىن البدء؛ أل ّن القضاء سابق ،وليس ذلك من البداء فـي شيء ،والبداء على

( )1البقرة.146 :
( )2أتويل خمتلف احلديث.235-238 :
( )9أتويل خمتلف احلديث.921 :
( )1الضعفاء الكبري.981/1 :
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هللا غيـر جائز .وقد رواه بعضهم" :بدا هلل" ،وهو غلط»(.)1
احلميدي:
ااجوزي« :وقد جاء يف بعض ألفاظ الصحيح ،ومل يذكره
 قال ابنّ
ّ
ايب ،وقال :معناه :قضى هللا،
"أ ّن ةالةة بدأ هللا أن يبتليهم" ،كذلك رواه اخلطّ ّ
وهو معىن البدء ،أل ّن القضاء سابق .قال :وقد رواه بعضهم" :بدا هلل أن
يبتليهم" ،وهو غلط؛ أل ّن البداء على هللا غري جائز»(.)2

 قال األلباينّ« :أعود نىل أحاديث هذا (الصحيح) ،فأقول :ال ب ّد يل منللذمة ،وهي أ ّن الباحث الفقيه
كلمة ّ
حق ،أبديها أداء لألمانة العلميّة ،وتربئة ّ
الشافعي  ،فيما
عرب عنها اإلمام
ال يسعه ّنال أن يعرت حبقيقة علميّةّ ،
ّ
يتم ّنال كتابه" .ولذلك أنكر العلماء بعض
روي عنه من قوله" :أَب هللا أن ّ
الكلمات ،وقعت خطأ من أحد الرواة ،يف بعض األحاديث الصحيحة ،فال
أبس من التذكري ببعضها على سبيل املثال -1 :قوله يف حديث األبرص واألقرع
واألعمى اآليت برقم (" :)1181بدا هلل" مكان الرواية الصحيحة" :أراد هللا"؛
فإ ّن نسبة البداء هلل تعاىل ال جيوز؛ كما سيأيت يف التعليق على احلديث هناك،
كيف ال ،وهي من عقائد اليهود ،عليهم لعائن هللا.)9(»...

* يف حديث القدم:
البخاري "أ ّن النار ال متتلئ،
 قال ابن تيميّة« :وأ ّن ما وقع يف بعض طرقّ
حت ينشئ هللا هلا خل ًقا آخر" ممّا وقع فيه الغلط ،وهذا كثري .والناس يف هذا
ّ
الباب طرفان :طر من أهل الكالم وحنوهم ،ممّن هو بعيد عن معرفة احلديث
( )1أعالم احلديث.1963/9 :
( )2كشف املشكل.148/9 :
البخاري.6-9/2 :
( )9خمتصر صحيح اإلمام
ّ
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صحة أحاديث ،أو يف القطع
وأهله ،ال ييّز بني الصحيح والضعيف،
ّ
فيشك يف ّ
مقطوعا هبا ،عند أهل العلم به .وطر ممّن ي ّدعي اتّباع
هبا ،مع كوهنا معلومة،
ً
احلديث والعمل به ،كلّما وجد لفظًا يف حديث ،قد رواه ةقة ،أو رأى حديثًا
الصحة ،يريد أن جيعل ذلك ،من جنس ما جزم أهل العلم،
إبسناد ،ظاهره
ّ
حت نذا عارض الصحيح املعرو  ،أخذ يتكلّف له التأويالت الباردة،
بصحتهّ ،
ّ
دليال له يف مسائل العلم ،مع أ ّن أهل العلم ابحلديث يعرفون أ ّن مثل
أو جيعله ً
هذا غلط»(.)1
البخاري يف حديث
 قال ابن القيّم« :و ّأما اللفظ الذي وقع يف صحيحّ
أيب هريرة" :وننّه ينشئ للنار من يشاء ،فيلقى فيها ،فتقول :هل من مزيد"،
ونص القـرآن
فغلط ،من بعض الرواة ،انقلب عليه لفظه ،والرواايت الصحيحةُّ ،
يرده ،فإ ّن هللا سبحانه ،أخرب أنّه يأل جهنّم من نبليس ،وأتباعه ،وأنّه ال يع ّذب،
ّ
ّنال من قامت عليه ح ّجته ،وكذب رسله .قال تعالـى﴿ :كلما ألْقي فيها فـ ْو ٌج
سأهل ْم خزنـتـها ألـ ْم أيْتك ْم نذ ٌير .قالوا بـلى ق ْد جاءان نذ ٌير فكذبْـنا وقـ ْلنا ما نـزل
()2
أحدا من خلقه»(.)9
اَّلل م ْن ش ْيء﴾  .وال يظلم هللا ً
 قال ابن عثيمني« :ومن الشذوذ :أن خيالف ما علم ابلضرورة ،من الدين.عمن دخلها من أهل
مثاله :يف صحيح
البخاري رواية" :أنّه يبقى يف النار فضل ّ
ّ
الدنيا ،فينشئ هللا هلا أقو ًاما ،فيدخلهم النار" .فهذا احلديث ونن كان متّصل
السند ،فهو شاذّ؛ ألنّه خمالف ملا علم ابلضرورة من الدين ،وهو أ ّن هللا تعاىل
( )1جمموعة الفتاوى.134-153/19 :
( )2امللك.3-5 :
( )9حادي األرواح.541/2 :
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أحدا ،وهذه الرواية يف احلقيقة قد انقلبت على الراوي ،والصواب أنّه
ال يظلم ً
عمن دخلها ،من أهل الدنيا ،فينشئ هللا أقو ًاما ،فيدخلهم
فضل ّ
يبقى يف ااجنّة ٌ
ظلم»(.)1
ظلم ،أ ّما ّ
األول ،ففيه ٌ
فضل ليس فيه ٌ
ااجنّة ،وهذا ٌ

* يف حديث الضرس:

النيب  قال" :ضرس
 -قال ابن قتيبة ،حاكيًا قول الطاعنني« :قالوا :رويتم أ ّن ّ

اعا بذراع ااجبّار" .قال
الكافر يف النار ،مثل أحد ،وكثافة جلده أربعون ذر ً
النيب 
حممد :وحنن نقول :ن ّن هلذا الـحديث مـ ً
أبو ّ
خرجا حسنًا ،نن كان ّ
أراده.)2(»...
موقف أهل احلديث:

وذهب (أهل احلديث) قديًا وحديثًا ،نىل تصحيح أكثر هذه األحاديث،
وال سيّما من كان من (غالة الصحيحني)؛ وذكروا الكثري من التأويالت
برد السنّة.
املختلفة هلا؛ ووصفوا من أنكروها ابالبتداع ،والضالل ،و ّاهتموهم ّ
ومن أمثلة ذلك ردودهم على من أنكر (حديث اللطمة):
عمار بن
قال ابن قتيبة« :قالوا :رويتم ،عن حـ ّماد بن سلمة ،عن ّ
النيب " :أ ّن موسى  لطم عني ملك
أبـي ّ
عمار ،عن أيب هريرة ،عن ّ
املوت ،فأعوره" ،فإن كان يـجـوز على ملك الـموت العور ،جـاز عليه العمى.
لعل عيسى ابن مرمي  قد لطم األخرى ،فأعماه؛ أل ّن عيسى  كان
و ّ
"اللهم نن كنت صارفًا هذه
أش ّد للموت كراهية من موسى  ،وكان يقول:
ّ
حممد :وحنن نقول :ن ّن
الكأس ،عن أحد من الناس ،فاصرفها ّ
عين" .قال أبو ّ
( )1شرح املنظومة البيقونيّة.94 :
( )2أتويل خمتلف احلديث.912 :
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أصال يف
هذا احلديث حسن الطريق ،عند أصحاب احلديث ،وأحسب له ً
األخبار القدية ،وله أتويل صحيح ،ال يدفعه النظر.)1(»...
ايب« :هذا حديث يطعن فيه امللحدون وأهل الزيغ والبدع،
وقال اخلطّ ّ
نيب هللا ،موسى ،هذا
ويغمزون به يف رواته ونـقلته ،ويقولون :كيف جيوز أن يفعل ّ
الصنيع مبلك من مالئكة هللا ،جاءه أبمر ،من أمره ،فيستعصي عليه ،وال أيمتر
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،
كل وجه»(.)2
سالكة طريق االستحالة من ّ
الغين
املقدسي« :ونؤمن أب ّن ملك املوت أرسل نىل
ّ
وقال عبد ّ
صح عن رسول هللا  ،ال ينكره ّنال
موسى  ،فص ّكه ،ففقأ عينه ،كما ّ
ضال ،مبتدع ،ر ّاد ،على هللا ورسوله»(.)9
ّ
وقال ابن حجر العسقالينّ« :قال ابن خزية :أنكر بعض املبتدعة هذا
استخف به ،ونن كان مل يعرفه،
احلديث ،وقالوا :نن كان موسى عرفه ،فقد
ّ
يقتص له من فقء عينه.)1(»...
فكيف مل ّ

تفسري مـحـايـد:
بعيدا أن يكون الداعي ،الذي دعا بعض املنكرين  -نىل ننكار
ليس ً
املصححني ،نىل
هذه األحاديث  -هو الداعي نفسه ،الذي دعا بعض
ّ
( )1أتويل خمتلف احلديث.144 :
( )2أعالم احلديث.638-636/1 :
( )9االقتصاد يف االعتقاد.131-139 :
( )1فتح الباري.112/6 :
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تصحيح هذه األحاديث أنفسها ،نذا كان الفريقان من الصادقني الـمخلصني.
فقد يكون سبب اإلنكار  -عند بعض املنكرين  -هو الرغبة يف خدمة
يرجحون أنّه دخيل عليها؛ ويكون سبب
السنّة النبويّة ،برفض ما يقطعون ،أو ّ
املصححني  -هو الرغبة يف خدمة السنّة النبويّة ،بقبول
التصحيح  -عند بعض
ّ
يرجحون أنّه جزء منها.
ما يقطعون ،أو ّ
فالرغبة الصادقة  -يف الدفاع عن السنّة النبويّة  -هي الداعي الذي
املصححني؛ ولكنّهم اختلفوا يف املنهج.
اشرتك فيه بعض املنكرين ،وبعض
ّ
فبعض املنكرين خيشون  -نن قبلوها  -أن تكون تلك األحاديث دخيلة
على السنّة النبويّة؛ فريفضوهنا لذلك ،كما يرفض احلارس دخول من يقطع ،أو
يرجح كونه غريبًا عن أهل الدار ،فيجاهبه ابلطرد واملنع واإلقصاء.
ّ
ردوها  -أن تكون تلك األحاديث
وبعض
املصححني خيشون  -نن ّ
ّ
جزءًا من السنّة النبويّة ،فيقبلوهنا لذلك ،كما يقبل احلارس دخول من يقطع ،أو
احدا من أهل الدار ،فيستقبله ابلرتحيب واحلفاوة.
يرجح كونه و ً
ّ
وهذه األحاديث ،نن لـم تكن خمالفة ،لألدلّة القطعيّة ،خمالفة قطعيّة،
أقل من كوهنا
حبيث يدخلها املؤلّفون ،يف شعبة (احلديث املردود) صراحةً؛ فال ّ
خمالفة لألدلّة القطعيّة ،خمالفة ظنّـيّة ،ولو عند بعض املؤلّفني ،ال كلّهم.
الظن
وهذه املخالفة الظنّـيّة النّسبيّة كفيلة ابنتفاء القطع املطلق ،وانتفاء ّ
صححون أن يدخلوا هذه األحاديث املختلف فيها ،يف
املطلق ،فال يستطيع امل ّ
الظن املطلق؛ ونّا
شعبة احلديث املقبول ،بطريقة القطع املطلق ،أو بطريقة ّ
سيب؛ بسبب االختال .
سيب ،أو بطريقة ّ
الظن النّ ّ
يفعلون ذلك بطريقة القطع النّ ّ
ولذلك عمد بعض املؤلّفني ،نىل نخراج هذه األحاديث االختالفيّة ،من
شعبة احلديث املقبول ،وأدخلوها يف شعبة احلديث املؤجل ،وهو احلديث الذي
591

ننكارا؛ فاختاروا
الظن املطلقً ،
يتع ّذر فيه القطع املطلق ،ويتع ّذر فيه ّ
نةباات ،أو ً
التوقُّف ،والتأجيل فيه.
ورده،
قال ابن حجر العسقالينّ ،متح ّد ًاث عن حاالت قبول احلديثّ ،
ألهنا ّنما أن يوجد فيها أصل
والتوقُّف فيه« :نّا وجب العمل ابملقبول منها؛ ّ
الرد ،وهو ةبوت كذب
صفة القبول ،وهو ةبوت صدق الناقل ،أو أصل صفة ّ
الظن صدق اخلرب؛ لثبوت صدق انقله؛
الناقل ،أو الّ .
فاألول :يغلب على ّ
الظن كذب اخلرب؛ لثبوت كذب انقله؛ فيطرح.
فيؤخذ به .والثاين :يغلب على ّ
ونال فيتوقّف فيه ،فإذا
والثالث :نن وجدت قرينة تلحقه أبحد القسمني التحقّ ،
الرد ،بل لكونه مل توجد فيه
تـوقّف عن العمل به ،صار كاملردود ،ال لثبوت صفة ّ
صفة توجب القبول»(.)1
خاص فيها؛
وليس الغرض  -من سرد هذه األحاديث  -بيان رأيي الـ ّ
فما قيمة رأيي ،وقد اختلف  -فيها ،ويف أمثاهلا  -القدامى واحملدةون؟!!!
الرد على الشبهة الرئيسة ،وبيان بطالنـها.
وننـّما الغرض من سردها :هو ّ
ألهنا قائمة على مق ّدمتني:
فهذه الشبهة ابطلة؛ ّ

الست ،املذكورة آن ً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 االختال  ،ونّا يقطع القاطع  -عند االختال -
سيب؛ العتماده على أدلّة يراها كافية للقطع ،وخيالفه فيها آخرون.
ابلقطع النّ ّ
تصح؛ فإ ّن بطالن الـمق ّدمة األوىل
وسواء ّ
أصحت املق ّدمة الثانية ،أم لـم ّ
كفيل إببطال النتيجة الـمزعومة.
( )1نزهة النظر.241 :
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يتبني بوضوح أ ّن كلتا الـمق ّدمتني ال تصلح أن
وابشرتاط (قطعيّة األدلّة) ّ
صحة النتيجة الـمزعومة.
تكون ً
دليال قطعيًّا ،على ّ
كل الرباءة من (اإلسرائيليّات)،
فاحلاصل مـ ّما تق ّدم أ ّن (اإلسالم) بريء ّ
كل الرباءة من (اإلسرائيليّات) ،وأ ّن اشتمال بعض
وأ ّن (السنّة النبويّة) بريئة ّ
يغري
مؤلّفات الـمنتسبني نىل (اإلسالم)  -على الكثري من (اإلسرائيليّات)  -لن ّ
احلقيقة؛ فال مصدر للحقائق اإلسالميّة ّنال (القرآن الكرمي) ،و(السنّة النبويّة).
لكن اليهود كانوا يلقون ،نلـى الـمسلمني
قال ّ
حممد رشيد رضا« :و ّ
أخبارا ،من خرافاتـهم ،أو مـخرتعاتـهم؛ ليودعاها( )1كتـبهم ،ويـمزجوها بدينهم؛
ً
ولذلك نـجد فـي كتب قومنا  -من اإلسرائيليّات الـخرافيّة  -ما ال أصل له ،فـي
العهد القديـم ،وال يزال يوجـد  -فينا  -من يق ّدس كل ما روي ،عن أوائلنا ،فـي
يتم تـمحيص ذلكّ ،نال لمن
التفسري ،وغيـره ،ويرفعه عن النقد ،والتمحيص .وال ّ
اطلع على كتب بين نسرائيل»(.)2

( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :ليودعوها).
( )2تفسري القرآن احلكيم.265-268/1 :
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ّ
العملي
االحتجاج
فإن قيل :نذا كانت أحاديث اآلحاد ظنّـيّة الثبوت ،ال يكن القطع
النيب  ،يف الواقع ،ونفس األمر ،فكيف يعمل مبقتضاها
ّ
بصحة صدورها ،من ّ
أكثر املنتسبني نىل اإلسالم ،قديًا وحديثًا؟!
قلت :نذا كان أحدان يسافر يف طريق مستقيم ،م ّدة طويلة ،آمنًا مطمئنًّا،

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

خاص ،ال يسلكه ّنال القليل من املسافرين ،ومن
ب -طريق ّ
الظن :وهو طريق ّ
توخى احلذر ،ومل يفارق
يسلكه منهم ،فإنّه ينجو يف الغالب ،من املهالك ،نن ّ
لكن فيه  -مع ذلك  -بعض املتاعب ،واملخاو .
لماعة املسافرينّ ،
ال ريب يف أ ّن املسافر العاقل سيسلك طريق اليقني ،ما دام يغنيه عن
ليتنعم ابلراحة واألمان ،وينجو من املتاعب واملخاو .
الظن؛ ّ
طريق ّ
لكن هذا املسافر العاقل نفسه ،حني حيتاج نىل أشياء ،ال يكن أن
و ّ
الظن ،ألنّه
جيدها ،يف طريق اليقني؛ فإنّه  -يف هذه احلال  -سيسلك طريق ّ
يتوقّع النجاة غالبًا ،فيحتمل املتاعب واملخاو ؛ من أجل أن ينال مبتغاه.
الظن؛ ألنّه
وليس من احلكمة أن حيمله اخلو على جتنُّب سلوك طريق ّ
نذا جتنّب سلوكه ،فقد خسر ما حيتاج نليه ،ممّا ال يكنه االستغناء عنه،
وال يكنه أن جيده يف طريق اليقني.
الظن ،نّا يكون يف حالة انعدام البديل
فسلوك املسافر العاقل لطريق ّ
األفضل ،وهو طريق اليقني؛ فإنّه  -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
الظين ،وخبالفه لن يصل نىل غايته.
طريق ممكن ،وهو الطريق ّّ
اضحا يف حياتنا ،بصورها املختلفة ،ومنها احلياة العمليّة؛
وهذا ما جنده و ً
لكن هذا مل ينع
فكثريون هم أصحاب احلر  ،الذين هلكوا بسبب حرفهم؛ ّ
األعم األغلب منهم ،من االستمرار يف تلك احلر  ،بعد أن علموا هبالك
ّ
يرجحون النجاة على اهلالك ،حني جيدون أ ّن نسبة اهلالكني -
أقراهنم؛ ّ
ألهنم ّ
أقل بكثري من نسبة الناجني؛ واحلاجة تدعوهم نىل
بسبب تلك احلر ّ -
بديال عن حرفهم.
العمل؛ من أجل 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 نيل 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 اإلنسان العاقل طريق اليقني ،فيتّخذه
لكل ما يكن أن ينتفع به ،فإن مل جيد بعض ما حيتاج نليه ،يف طريق
ز ًاداّ ،
يؤدي
الظن ،لكن بشرط واجب أكيد ،هو ّأال ّ
اليقني؛ فإنّه ملزم بسلوك طريق ّ
الظن نىل معارضة بعض ما وجده يف طريق اليقني.
سلوك طريق ّ
فإن وقع التعارض بني الطريقني ،كان على اإلنسان 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 ،نلـى طريق اليقني؛
فـي طريق اليقيـن ،وجب عليه أن يـحيد ،عن طريق ّ
ليسلم من الـمهالك.
ولذلك كان واجبًا على املسلم أن جيعل (القطعيّات اإلسالميّة) هي
األول واألفضل؛ فإن احتاج نلـى بعض ما ال يستطيع أن يـجده ،فـي
الطريق ّ
يؤدي
طريق (القطعيّات) ،وجب عليه االعتماد على (الظنّـيّات) ،بشرط ّأال ّ
اعتماده عليها نىل خمالفة (القطعيّات اإلسالميّة).
مثلَّث اليقني:

وملعرفة (القطعيّات اإلسالميّة) جيب االعتماد على (مثلث اليقني) ،وهو
كل ضلع منها عبارة عن صفة واجبة أكيدة،
مثلث مركب من ةالةة أضالعّ ،
احدا ،أو أكثر ،من هذه
من صفات الدليل الكايف ،فإن فقد الدليل و ً
األضالع ،فإنّه ال يكن أن يكون كافيًا.
وأضالع (مثلث اليقني) هي:

عي:
 -1التقدير القط ّ

كل
التقدير مبعىن 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 ننشاء احلكم
الشرعي ال يكن قبول ّ
ّ
راجعني نىل الوحي املنزل ،مها :القرآن الكرمي ،والسنّة النبويّة؛ فهما دليالن
الشرعي ،بال ريب.
شرعيّان قطعيّان منشئان للحكم
ّ
ّأمـ ـا سـ ـ ـائ ـر األدلّة ،التـي يعتمد عليها (الـمؤلّفون)  -قديـ ًما ،وحديثًا -
الشرعي ،وننـّما يـمكن أن يكون بعضها  -بشروط
فهي ليست منشئة للحكم
ّ
فاقي،
دليال قطعيًّا كاش ًفا ،عن (الـحكم
معيّنة ً -
الشرعي) ،وهو اإلجـماع االتّ ّ
ّ
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ةبوات قطعيًّا ،دون م ـا سـواه ،مـ ـن اإلجـماعات الـمزعوم ـة.
الثابت عن (السلف)ً ،
فإلماع (السلف) على أعداد ركعات الصلوات الـخمس :ليس هو الذي
الشرعي) ،بل ن ّن السنّة النبويّة ،الراجعة نىل الوحي الـمنزل :هي
أنشأ (احلكم
ّ
اليت أنشأت هذا احلكم (أعداد الركعات).
قطعي ،كاشف عن
وما نلماع (السلف) على هذه األعدادّ ،نال دليل
ّ
الشرعي)؛ فإ ّهنم ما كانوا ليجمعوا على أعداد الركعات ،لو لـم تكن
(احلكم
ّ
ةبوات قطعيًّا ،ينع اختالفهم فيها.
حقيقة شرعيّة اثبتة  -عندهم ً -
كشي« :وال ب ّد له من مستند؛ أل ّن أهل اإللماع ليست هلم رتبة
قال الزر ّ
نظرا نىل أدلّتها ومأخذها ،فوجب أن
االستقالل ،إبةبات األحكام ،ونّا يثبتوهنا ً
يكون عن مستند؛ ألنّه لو انعقد من غري مستند ،القتضى نةبات الشرع ،بعد
النيب  ،وهو ابطل»(.)1
ّ
مي« :ومن الـجدير ابإلشارة  -فـي هذا الـمقام  -أ ّن
وقال مصطفى الزلـ ّ
النص يصب ـح بوس ـاطة
فائدة اإلجـماع  -فـي حـ ـالة كـ ـون الس ـند ًّ
نصا  -هي أ ّن ّ
دليال قطعيًّا ،على حكمه ،ونن كان ظنّـ ّي الداللة ،أو ظنّـ ّي الثبوت،
اإلجـماع ً
فـي أصله»(.)2
دليال
دليال منشئًا للحكم
ورأي
الشرعي ،وليس ً
الصحايب الواحد ليس ً
ّ
ّ
الشرعي؛ وال سيّما عند اختال الصحابة .ونّا يع ّده
قطعيًّا ،كاش ًفا عن احلكم
ّ
دليال كاش ًفا.
دليال ظنّـيًّا كاش ًفا ،وال يع ّده آخرون ً
بعض املؤلّفني ً
حجة؟
قال أبو الوفاء ابن عقيل« :ولنا يف قول
الصحايب ،هل هو ّ
ّ
( )1البحر احمليط يف أصول الفقه.194/1 :
( )2أصول الفقه يف نسيجه ااجديد.123 :
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حبجة؛ ألنّه جمتهد ،وليس مبعصوم ،وال ممنوع من
أصحهما :أنّه ليس ّ
روايتانّ ،
خالفه ،فهو كسائر اجملتهدين»(.)1
حجة" ،فإّا
وقال ابن تيميّة« :ومن قال من العلماء" :ن ّن قول
الصحايب ّ
ّ
نص خيالفه؛ مثّ نذا اشتهر ،ولـم
قاله ،نذا مل خيالفه غريه من الصحابة ،وال عر
ّ
اري" ،نذا عر ّأهنم
ينكروه ،كان نقر ًارا على القول .فقد يقال" :هذا نلماع نقر ّ
قرون على ابطل .و ّأما نذا مل يشتهر ،فهذا
أقروه ،ومل ينكره أحد منهم ،وهم ال ي ّ
ّ
"حجة" .و ّأما نذا عر أنّه خالفه،
نن عر أ ّن غريه مل خيالفه ،فقد يقالّ :
حبجة ،ابالتّفاق .و ّأما نذا مل يعر هل وافقه غريه ،أو خالفه ،مل جيزم
فليس ّ
تدل على خالفه ،كانت الـح ّجة فـي سنّة
أبحدمها .ومت كانت السنّة ّ
رسول هللا  ،ال فيما خيالفها ،بال ريب ،عند أهل العلم»(.)2
ملي« :اآلراء اخلالفيّة املذكورة وأمثاهلا ،اليت ذهب نليها
وقال مصطفى الز ّ
األول
بعض األصوليّني والفقهاء ،منها شكليّة (لفظيّة) ،كاخلال بني الرأيني ّ
احلجة امللزمة لغريه،
حبجة مطل ًقا" أراد ّ
والثاين؛ أل ّن من قال" :ننّه ليس ّ
()9
الشرعي
للحكم
احلجيّة
و
للحكم،
ا
ومصدر
ا،
ي
شرع
دليال
ابعتباره
،
واملنشأة
ًّ
ً
ّ
ً
ّ
حجة
هبذا املعىن ،ال جندها ّنال يف الكتاب ،والسنّة الثابتةّ .أما الذي قال" :ننّه ّ
()1
التمسك به ،يف حالة عدم
مطل ًقا" ،قصد ابلـح ّجيّة شرعيّة االستناد نليه ،و ُّ
مس ًكا اختيارًّاي ،فهو ليس ح ّجة ملزمة ،كالقرآن والسنّة،
وجود
النص ،تـ ُّ
ّ
( )1الواضح يف أصول الفقه.95/9 :
( )2جمموعة الفتاوى.244/1 :
( )9كذا يف املطبوع ،والصواب( :املنشئة).
مثال( :فقصد).
(أما) ابلفاء ،فيقال ً
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب أن يبدأ جواب ّ
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احلقيقي ،غريه ،شأنه شأن بقيّة
واإللماع ،نّا هو مصدر كاشف حلكم مصدره
ّ
املصادر الكاشفة املختلف فيها .ومنها ما مضى عليه الزمن ،وانتهى وقته،
يدل على أ ّن
جمرد أتريخ ،ال يوجب املناقشة ،كالرأي األخري .ومنها ما ّ
وأصبح ّ
الصحايب،
النص الذي اطّلع عليه
احلجيّة ليست يف قول
ّ
الصحايب ذاته ،بل يف ّ
ّ
ّ
كما يف الرأي الثالث»(.)1
فإهنم ليسوا مبعصومني من
وكذلك نذا كان الرأي لعدد من الصحابةّ ،
نلماعا اتّفاقيًّا قطعيًّا؛ فتكون العصمة إللماعهم،
اخلطإّ ،نال نذا ألمعوا كلّهم ً
الشرعي،
دليال قطعيًّا كاش ًفا عن احلكم
ال ألفرادهم ،ويكون نلماعهم هذا ً
ّ
دليال منشئًا للحكم
الشرعي.
وليس ً
ّ
قال ابن تيميّة« :و ّأما الغلط ،فال يسلم منه أكثر الناس ،بل يف الصحابة
من قد يغلط أحيا ًان ،وفيمن بعدهم»(.)2
كل واحد من
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وهم مع ذلك ،ال يعتقدون أ ّن ّ
الصحابة معصوم ،عن كبائر اإلةـم ،وصغائره؛ بل تـجوز عليهم الذنوب ،فـي
ااجملة.)9(»...
أي مؤلّف  -كائنًا من كان  -أدَن قيمة
ومن ابب أوىل ،ليس لرأي ّ
الشرعي ،وال يف الكشف عنه.
احتجاجيّة ،يف ننشاء احلكم
ّ
وننـّما تكون قيمة الـمؤلّف ،فـي تعليم الناس األدلّة الشرعيّة القطعيّة ،من
القرآن الكريـم ،والسنّة النبويّة ،فمن وفّقه هللا  ،نلـى ذلك ،فهو ابب ،من
( )1أصول الفقه يف نسيجه ااجديد.123 :
( )2جمموعة الفتاوى.183/1 :
( )9جمموعة الفتاوى.142/9 :
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أبواب الـمعرفة 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 ّ
أنـّهم نـهـ ـوا الناس ،ع ـن تقليدهـم؛ وأم ـروا  -نذا رأوا ق ـ ًوال ،فـي الكتاب ،والسـ ـنّـة،
دل عليـه الكتـاب ،والسنّة ،ويدعـوا
أقـوى م ـن قولـهم  -أن أيخـذوا ،بـمـا ّ
األئمـ ـة األربع ـة ،ال ي ـزال ـون ،نذا ظه ـر
أقوالـهم .ولـهذا كان األكـاب ـر ،م ـن أتب ـاع ّ
لـهم داللـة الكتاب ،أو السـنّة ،على م ـا يـخالف ق ـول متبوعهم ،اتّبعوا ذلك»(.)1
أيضا« :وليس ألحـ ــد أن يـحمل كالم هللا ،ورسوله ،على
وقال ابن تيميّة ً
يدل على مراد هللا،
يتبني  -من كالم هللا ورسوله  -ما ّ
وفق مذهبه؛ نن لـم ّ
ونال ،فأقوال العلماء اتبعة ،لقول هللا تعاىل ،ورسوله ؛ ليس قول هللا
ورسوله؛ ّ
اتبعا ألقوالـهم.)2(»...
ورسوله ً
القطعي:
 -2التصدير
ّ
عموما على
التصدير مبعىن نسبة صدور الدليل ،نىل من نسب نليه .وهو ً
قطعي.
قطعي ،وتصدير غري ّ
قسمني :تصدير ّ
النبوي.
ويعنينا من األدلّة يف هذا الـمقام :الدليل القرآينّ ،والدليل ّ
قطعي الثبوت) ،بال خال .
ّ
قطعي التصدير ( ّ
فأما الدليل القرآينّ ،فهو ّ
وجيب االحرتاز من القراءات املنسوبة ،نىل قـّراء القرآن الكرمي؛ فليست كلّها
قطعيّة التصدير ،وال سيّما القراءات الشاذّة.
النبوي ،فاملنسوب نليه قسمان:
و ّأما الدليل ّ
( )1جمموعة الفتاوى.14/24 :
( )2جمموعة الفتاوى.28-26/8 :
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قطعا.
قطعي التصدير ،وهو الذي
ّ
يستحق اسم (السنّة النبويّة)ً ،
أ -منسوب ّ

سمى :حديث اآلحاد ،أو حديث
قطعي التصدير ،وهو ما ي ّ
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 ،أنفسها.

القطعي:
 -3التفسري
ّ
قطعي،
التفسري هو بيان داللة الدليل ،وهو ً
عموما على قسمني :تفسري ّ
قطعي.
وتفسري غري ّ
املفسرين للنصوص القرآنيّة صحيحة قطعيّة ،بل مثّة
كل تفسريات ّ
وليست ّ
تستحق اسم التفسري؛ فما هي ّنال حتريفات شيطانيّة.
تفسريات ال
ّ
سمى (شروح احلديث)؛ فليست
وكذلك تفسريات املتون احلديثيّة ،اليت ت ّ
شروحا صحيحة قطعيّة.
كلّها ً
املفسر شرطني رئيسني:
وال يكون التفسري قطعيًّاّ ،نال نذا ح ّقق ّ

اتما ،على (القطعيّات) :الشرعيّة ،والعقليّة،
مفسر،
اعتمادا ًّ
ً
أ -أن يعتمد الـ ّ
حسيّة ،والتاريـخيّة ،والعلميّة ،واللغويّة.
والـ ّ
اتما ،عن (الظنّـيّات) ،وما دون الظنّـيّات ،اليت
ابتعادا ًّ
املفسرً ،
ب -أن يبتعد ّ
احلس ،والتاريخ ،والعلم ،واللغة.
تنسب نىل الشرع ،والعقل ،و ّ
احلق؛ ألنّه
مفسر قد سلم من خمالفة ّ
وبتحقيق هذين الشرطني يكون الـ ّ
قد أنتج تفسريين سليمني ،ال اثلث هلما:

أ -التفسري الواجب :هو التفسري الذي يـجب  -على العلماء  -بيانه؛ أل ّن
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ـهي الـمنزل.
الناس يـحتاجون نليه؛ من أجل الفهم السليم ،للوحي اإلل ّ

ب -التفسري املمكن :هو التفسري الذي يستطيع العلماء ننتاجه ،ابالعتماد
على األدلّة القطعيّة املتاحة (املمكنة)؛ ولذلك يكتفون به ،ويتجنّبون اخلوض
فيما ال يكنهم الوصول نليه.
فإن خاض بعض املؤلّفني ،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 املنزل،
كل االحتياط ،وهو حياول أن ّ
فعلى ّ
املفسر أن حيتاط ّ
وال سيّما القرآن الكرمي؛ وذلك أبن يتجنّب الـمشكوك فيه ،والـمطعون فيه،
واملظنون ،واملوهوم ،واجملهول.
التقحم ،فال خيوض يف حماولة تفسري ما ال طاقة له به،
وعليه أن يتجنّب ُّ
التعصب هو الذي دعاه
فليس كالم اخلالق ككالم املخلوق؛ وال سيّما نذا كان ّ
التقحم؛ نصرة ملذهبه.
نىل ُّ
يؤدي
فإن اضطّر اضطر ًارا ً
ابلظن ،فليكن ذلك مبا ال ّ
شديدا ،نىل التفسري ّ
ليصرح يف تفسريه ،أب ّن ذلك ظن منه ،حيتمل اخلطأ،
نىل خمالفة القطعيّات ،و ّ
القطعي ،الذي ال ريب فيه ،وأنّه مستع ّد لالعرتا خبطئه ،نذا
وليس ابلتفسري
ّ
تبني له الصواب ،ولو كان الصواب خبال مذهبه.
ّ
أئم ـ ـة
قـ ـال ابـن تيميّة« :فهذه اآلة ـار الصحيحة ،وم ـا شـاكـلـهـا  -ع ـ ـن ّ
حرجهم عن الكالم ،فـي التفسيـر ،بـما ال علم لـهم
السـ ـلف  -مـحمولة على تـ ُّ
رعا ،فال ح ـ ـرج عليه؛ ولـهذا
فأما مـ ـن تكلم بـمـ ـا يعل ـم م ـ ـن ذلك ،لغـ ـةً ،وشـ ـ ـ ً
ب ـهّ .
روي عن هؤالء  -وغيـرهم  -أقوال فـي التفسيـر ،وال منافاة؛ ألنـّهم تكلّموا فيما
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كل أحد؛ فإنّه كما يـجب
علموه ،وسكتوا ّ
عما جهلوه .وهذا هو الواجب على ّ
عما ال علم له به؛ فكذلك جيب القول ،فيما سئل عنه ،ممّا
السكوت ّ
يعلمه»(.)1
شروط وجوب العمل حبديث اآلحاد:
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 (حديث اآلحاد) ،من معارضة (القطعيّات) ،الثابتة ابألدلّة
القطعيّة ،وهي:

تفسريا قطعيًّا،
أ -القطعيّات الشرعيّة ،وتشمل النصوص القرآنيّة ،املفسرة
ً
تفسريا قطعيًّا.
والسنّة النبويّة املتواترة ،الثابتة ةبو ًات قطعيًّا ،واملفسرة ً
فأما التعارض ،بني الكتاب والسنّة ،فإن كان الـخرب
كشيّ « :
قال الزر ّ
اترا ،فالكتاب
اترا ،فالقول فيه ،كتعارض اآليتني ،ونن لـم يكن متو ً
متو ً
مقدم.)2(»...
السنتني ،فإن كانتا متواترين،
أيضا« :و ّأما تعارض ُّ
كشي ً
وقال الزر ّ
آحادا ،طلب ترجيح نحدامها ،على
فكالكتاب ،بعضه ببعض ،ونن كانتا ً
( )1جمموعة الفتاوى.241/19 :
( )2البحر احمليط يف أصول الفقه.111/6 :
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األخرى ،بطريقة؛ فإن تع ّذر ،فاخلال يف التخيري ،أو التساقط ،ونن كان
آحادا ،فاملتواتر»(.)1
اترا ،واألخرى ً
نحدامها متو ً

كل زمان ومكان؛
ب -القطعيّات العقليّة ،اليت اتّفقت عليها العقول ،يف ّ
ألهنا تتأةّر ابختال عقول
خبال العقليّات النّسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ ّ
األفراد ،واختال أهوائهم ،واختال الزمان ،واختال املكان.
فكل حديث رأيته ،يـخالف الـمعقول ،أو يناقض
قال ابن
ّ
ااجوزيّ « :
األصول ،فاعلم أنّه موضوع ،فال تتكلّف اعتباره»(.)2
وقال ابن تيميّة« :فيأخذ الـمسلمون جـميع 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 واإللماع ابطل ،ولكن فيه ألفاظ قد ال يفهمها
ابطال؛ فاآلفة منهم ،ال من الكتاب
بعض الناس ،أو يفهمون منها معىن ً
والسنّة»(.)9
وقال ابن القيّم« :والتقسيم الصحيح أن يقال :نذا تعارض دليالن:
ونما أن يكوان
مسعي
فإما أن يكوان قطعيّنيّ ،
وعقلي؛ ّ
ّ
مسعيّان ،أو عقليّان ،أو ّ
فأما القطعيّان ،فال يكن
ونما أن يكون أحدمها قطعيًّا ،واآلخر ظنّـيًّاّ .
ظنّـيّنيّ ،
القطعي :هو الذي يستلزم مدلوله،
تعارضهما يف األقسام الثالةة؛ أل ّن الدليل
ّ
يشك فيه أحد من
قطعا؛ فلو تعارضا ،لزم ااجمع بني النقيضني ،وهذا ال ّ
ً
( )1البحر احمليط يف أصول الفقه.111/6 :
( )2املوضوعات.191/1 :
( )9جمموعة الفتاوى.268/11 :
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القطعي ،سواء كان
تعني تقدمي
العقالء .ونن كان أحدمها قطعيًّا ،واآلخر ظنّـيًّاّ ،
ّ
لميعا ظنّـيّني ،صران نىل الرتجيح ،ووجب تقدمي
عقليًّا ،أو مسعيًّا .ونن كاان ً
الراجح منهما ،مسعيًّا كان ،أو عقليًّا .فهذا تقسيم واضح ،متّـفق على مضمونه،
بني العقالء»(.)1
معقوال
أيضا« :فال يعارض السمع الصحيح الصريح ّنال ً
وقال ابن القيّم ً
فاسدا ،تنتهي مق ّدماته نىل املكابرة ،أو التقليد ،أو التلبيس ،واإللمال .وقد تدبّر
ً
أنصار هللا ورسوله وسنّته هذا؛ فما وجدوا  -حبمد هللا  -العقل الصريح يفارق
أصال؛ بل هو خادمه ،وصاحبه ،والشاهد له؛ وما وجدوا
النقل الصحيحً ،
العقل املعارض له ّنال من أفسد العقول ،وأسخفها ،وأش ّدها منافاة ،لصريح
العقل ،وصحيحه»(.)2
كل زمان ومكان؛
ج -القطعيّات ّ
احلسيّة ،اليت اتّفقت عليها احلو ّ
اس ،يف ّ
اس
خبال
احلسيّات النّسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ أل ّهنا تتأةّر ابختال حو ّ
ّ
األفراد ،واختال أهوائهم ،واختال الزمان ،واختال املكان.
كل طبقة من الطبقات،
د -القطعيّات التارخييّة ،اليت نقلت بطريق التواتر ،يف ّ
خبال 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 ،خبال
النظرّايت العلميّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي ختمينات ظنّـيّة ،والكثري منها
يتّضح بطالنه ،مبرور الزمانُّ ،
وتقدم اإلنسان يف العلوم التجريبيّة.
( )1الصواعق املرسلة.838/9 :
( )2الصواعق املرسلة.683/2 :
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ةبوات قطعيًّا؛ خبال
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 املؤلّفون 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
منسوخا»(.)1
شاذًّا ،وقد يكون
ً
نصان ،فإن كاان من أخبار
كشي« :قال سليم :نن تعارض ّ
وقال الزر ّ
اآلحاد ،وعلم ُّ
ونال ق ّدم أحدمها على اآلخر،
املتأخرّ ،
تقدم أحدمها ،نسخه ّ
بضرب من الرتجيح.)2(»...
 -5أن يكون حديث اآلحاد
النيب  ،بصفته النبويّة التبليغيّة،
ً
منسواب نىل ّ
النيب  ،بصفته البشريّة ،أو
حصرا ،ال بصفته البشريّةّ .أما نذا كان
ً
ً
منسواب نىل ّ
منسواب نىل غريه ،من الصحابة ،أو التابعني ،فال جيب العمل به.
كان
ً
قال ابن ابزّ « :أما من أمور الدنيا ،فقد يقع اخلطأ ،مثّ ينبه على ذلك؛
النيب  ،ل ّـما مر على لماعة يل ّقحون النخل ،فقال" :ما أظنّه
كما وقع من ّ
شيصا ،فأخربوه  ،فقال " :نّا
فلما تركوه ،صار ً
يضره لو تركتموه"ّ ،
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.64/22 :
( )2البحر احمليط يف أصول الفقه.112/6 :
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مين ،وأنتم أعلم أبمر دنياكمّ ،أما ما أخربكم به عن هللا ،
قلت ذلك ظنًّا ّ
فبني  أ ّن الناس
ّ
فإين لـم أكذب على هللا" .رواه مسلم يف الصحيحّ .
أعلم أبمور دنياهم ،كيف يل ّقحون النخل ،وكيف يغرسون ،وكيف يبذرون،
وحيصدونّ .أما ما خيرب به األنبياء عن هللا  ،فإ ّهنم معصومون من ذلك .فقول
النيب  خيطئ ،فهذا قول ابطل ،وال ب ّد من التفصيل ،كما
من قال :ن ّن ّ
ذكران»(.)1
 -6أن يتّفق الـمؤلّفون ،كلّهم ،أو معظمهم ،على تصحيح منت احلديث،
سليما من األوهام واألهواء،
شرحا
ً
والدعوة نىل العمل به ،بعد شرحه ً
صحيحاً ،
أيضا.
وال سيّما نذا اتّفقوا كلّهم ،أو معظمهم ،على تصحيح نسناده ً

حكم العمل ابلـحديث الضعيف:
ّأم ـا (أحاديث اآلحـ ـاد) ،التـي اتّف ـق الـمؤلّفون ،كلّه ـم ،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 املؤلّفني االستشهاد ببعض األحاديث الضعيفة ،فليس
على نطالقه؛ فال يكون ذلك ،يف العقائد ،واألعمال ،ونّا يكون ذلك -
مقطوعا،
حصرا ،وبشروط ،منهاّ :أال يكون
ً
عندهم  -يف فضائل األعمالً ،
مظنوان به الوضع ،و ّأال يكون شديد الضعف ،و ّأال يعتقد فيه أنّه
بوضعه ،وال
ً
شرعي ،وأن يكون مندر ًجا حتت أصل معرو يف الشرع.
دليل ّ
قال ابن تيميّة« :وكذلك ما عليه العلماء من العمل ابحلديث الضعيف،
تج به؛
يف فضائل األعمال :ليس معناه نةبات االستحباب ابحلديث الذي ال حي ّ
متنوعة.231-234/6 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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شرعي .ومن أخرب عن هللا
شرعي ،فال يثبت ّنال بدليل
فإ ّن االستحباب حكم
ّ
ّ
شرعي ،فقد شرع من الدين ما لـم
عمال من األعمال ،من غري دليل
ب ً
أنّه حي ّ
ّ
أيذن به هللا ،كما لو أةبت اإلجياب ،أو التحرمي؛ وهلذا خيتلف العلماء يف
االستحباب ،كما خيتلفون يف غريه ،بل هو أصل الدين املشروع .ونّا مرادهم
بنص ،أو
بذلك :أن يكون العمل ممّا قد ةبت أنّه ممّا حيبّه هللا ،أو ممّا يكرهه هللاّ ،
نلماع ،كتالوة القرآن ،والتسبيح ،والدعاء ،والصدقة والعتق ،واإلحسان نىل
الناس ،وكراهة الكذب واخليانة ،وحنو ذلك .فإذا روي حديث يف فضل بعض
األعمال املستحبّة ،وةواهبا ،وكراهة بعض األعمال ،وعقاهبا ،فمقادير الثواب
والعقاب وأنواعه ،نذا روي فيها حديث ال نعلم أنّه موضوع ،جازت روايته،
والعمل به ،مبعىن :أ ّن النفس ترجو ذلك الثواب ،أو ختا ذلك العقاب،
كثريا ،فهذا نن صدق،
كرجل يعلم أ ّن التجارة تربــح ،لكن بلغه ّأهنا تربــح رحبًا ً
يضره»(.)1
نفعه ،ونن كذب ،مل ّ
أيضا« :وال جيوز أن يعتمد يف الشريعة على األحاديث
وقال ابن تيميّة ً
لكن أقمد بن حنبل وغريه  -من
الضعيفة ،اليت ليست صحيحة ،وال حسنة؛ ّ
جوزوا أن يروى يف فضائل األعمال ما مل يعلم أنّه اثبت ،نذا مل يعلم
العلماء ّ -
شرعي ،وروي يف فضله
أنّه كذب؛ وذلك أ ّن العمل نذا علم أنّه مشروع ،بدليل
ّ
حديث ،ال يعلم أنّه كذب ،جاز أن يكون الثواب ًّ
حقا ،ومل يقل أحد من
األئمة :ننّه جيوز أن جيعل الشيء واجبًا ،أو مستحبًّا ،حبديث ضعيف ،ومن قال
ّ
هذا ،فقد خالف اإللماع .وهذا كما أنّه ال جيوز أن حيرم شيءّ ،نال بدليل
شرعي ،لكن نذا علم حتريه ،وروي حديث يف وعيد الفاعل له ،ومل يعلم أنّه
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.14/15 :
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كذب ،جاز أن يرويه؛ فيجوز أن يروى يف الرتغيب والرتهيب ما مل يعلم أنّه
رهب منه ،بدليل آخر ،غري هذا
كذب ،لكن فيما علم أ ّن هللا رغّب فيه ،أو ّ
احلديث اجملهول حاله»(.)1
ومنع مؤلّفون 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 سو يعتقدون أنّه 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 ّدقونكّ ،
ّ
أي حديث ،حلفظه ،دون االنتباه لدرجته،
والرتهيب ،فإ ّن ّ
العام ّي لو مسع ّ
وصحته .واحلمد هلل ،فإ ّن يف القرآن الكرمي ،والسنّة النبويّة املطهرة الصحيحة،
ّ
()2
ما يغين عن هذه األحاديث» .
وليس تصحيح آحاد من املؤلّفني  -حلديث من أحاديث اآلحاد -
صححوه ،وال سيّما عند اختال املؤلّفني ،يف
كافيًا للعمل ابحلديث ،الذي ّ
ومضعف ،ومتوقّف.
مصحح،
ّ
هذا احلديث ،بني ّ
النيسابوري) تـع ّد أضعف التصحيحات،
فمثال :تصحيحات (احلاكم
ً
ّ
وال سيّما حني ينفرد بتصحيح احلديث.
( )1جمموعة الفتاوى.154/1 :
( )2شرح املنظومة البيقونيّة.18 :
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قال ابن تيميّة« :و ّأما تصحيح احلاكم ملثل هذا احلديث وأمثاله ،فهذا ممّا
يصحح أحاديث ،وهي
أئمة العلم ابحلديث ،وقالوا :ن ّن احلاكم ّ
أنكره عليه ّ
موضوعة مكذوبة ،عند أهل املعرفة ابحلديث ...وكذا أحاديث كثرية يف
أئمة أهل العلم ابحلديث  -موضوعة ،ومنها
مستدركهّ ،
يصححها ،وهي  -عند ّ
جرد
ما يكون موقوفًا يرفعه .وهلذا كان أهل العلم ابحلديث ال يعتمدون على مـ ّ
يصححه ،فهو صحيح ،لكن هو يف
تصحيح احلاكم ،ونن كان غالب ما ّ
املصححني مبنزلة الثقة الذي يكثر غلطه ،ونن كان الصواب أغلب عليه .وليس
ّ
يصحح احلديث أضعف من تصحيحه»(.)1
فيمن ّ

النتيجة:

ت ،فإ ّن العمل به يكون
فإذا اتّصف حديث اآلحاد ،هبذه الصفات الس ّ
قطعا.
واجبًا ،بال ريب؛ أل ّن ما ال ي ّ
ؤدى الواجبّ ،نال به ،يكون واجبًاً ،
ومع وجوب العمل حبديث اآلحاد ،الذي اجتمعت فيه الشروط الستّة،
صادرا من الرسول  ،كما يقطع
فإ ّن العامل به ال يكن أن يقطع بكونه
ً
رجح ذلك ،ويعمل مبا يستطيع ،فال يرتك
بصدور السنّة النبويّة املتواترة؛ ونّا ي ّ
العمل؛ ألنّه لـم يصل نىل درجة اليقني.
قال أبو املعايل
ااجويين« :ما ذهب نليه علماء الشريعة ومفتوها :وجوب
ّ
العمل ،عند ورود خرب الواحد ،على الشرائط ،اليت سنصفها ،مثّ أطلق الفقهاء
القول :أب ّن خرب الواحد ال يوجب العلم ،ويوجب العمل ،وهذا تساه ٌل منهم،
واملقطوع به :أنّه ال يوجب العلم ،وال العمل؛ فإنّه لو ةبت وجوب العمل،
يؤدي نىل نفضائه نىل نوع من
مقطوعا به ،لثبت العلم بوجوب العمل ،وهذا ّ
ً
( )1جمموعة الفتاوى.159-152/1 :
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علما
العلم .وذلك بعيد؛ فإ ّن ما هو مظنون يف نفسه يستحيل أن يقتضي ً
مبتوات ،فالعمل خبرب الواحد مستند نىل األدلّة ،اليت سنقيمها على وجوب
ً
أحدا من
ش يف اللفظ .ولست ُّ
أشك أ ّن ً
العمل ،عند خرب الواحد ،وهذا تناق ٌ
احمل ّققني ال ينكر ما ذكرانه»(.)1
ايل« :وافه ْم ّ -أوًال  -أ ّان لسنا نعين ابلقبول:
وقال أبو حامد الغز ّ
ابلرد :التكذيب؛ بل جيب علينا قبول قول الع ْدل ،ورّمبا كان
التصديق ،وال ّ
كاذاب ،أو غالطًا؛ وال جيوز قبول قول الفاسق ،ورّمبا كان صادقًا؛ بل نعين
ً
()2
ابملقبول :ما جيب العمل به ،وابملردود :ما ال تكليف علينا يف العمل به» .

( )1الربهان يف أصول الفقه.933/1 :
( )2املستصفى.234/1 :
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االحتجاج َ
الع َق ّ
دي
ّأما االحتجاج ،حبديث اآلحاد ،يف ابب األصول االعتقاديّة؛ فإ ّن أكثر
ويفرقون بني مقاميـن:
الـمؤلّفني  -قديـ ًما ،وحديثًا  -يرفضون هذا االحتجاجّ ،
مقام األصول االعتقاديّة ،ومقام الفروع العمليّة.
فالعناية ابألصول مقدمة على العناية ابلفروع؛ أل ّن الفرع نذا اهندم ،فإ ّن
اهندامه لن يؤةّر يف ةبوت األصل؛ خبال األصل ،فإنّه نذا اهندم ،اهندمت -
كل الفروع ،اليت تقوم عليه.
ابهندامه ّ -
فمثال( :حترمي الزَن) فرع قائم على لملة من األصول ،أبرزها:
ً

حرم الزنـى ،وهو هللا تعاىل.
 -1اإليان بـمن ّ

 -2اإليان ابلكتاب الـمنزل ،املشتمل على تـحرمي الزنـى ،وهو القرآن الكرمي.
النيب .
 -3اإليان ابلرسول ،الذي بلغ الناس تـحرمي الزَن ،ابلقرآن ،وهو ّ

 -1اإليان ابليوم اآلخر ،الذي سيثاب فيه من تـجنب الزنـى؛ طاعة هلل،
باعا هلواه.
وسيعاقب فيه من ارتكب الزنـى؛ اتّ ً
ومع أ ّن حترمي الزَن 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 ّ
احلسيّة ،والتارخييّة ،والعلميّة ،واللغويّة ،اليت تتعلّق هبذه األصول،
والعقليّة ،و ّ
كل الوجوب.
ً
نةباات ،أو نفيًا؛ وال سيّما الغيبيّات ،اليت جيب احلذر فيهاّ ،
ومن هنا اشرتطوا أن تكون األحاديث املرويّة قطعيّة الثبوت؛ لتفيد العلم،
الظن؛ وال سيّما نذا
آحاداّ ،
أي :القطع واليقني .فإذا كانت ً
فإهنا ال تفيد ّنال ّ
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-

كانت املتون مرويّة ابملعاين اإللماليّة ،ال ابأللفاظ القطعيّة ،مع كون اخلال
قائما على اللفظ ،ال على املعىن.
يف أكثر املسائل االعتقاديّة ً -
ايب« :قلت :األصل يف هذا  -وما أشبهه من أحداث الصفات
قال اخلطّ ّ
واألمساء  -أنّه ال جيوز ذلكّ ،نال أن يكون بكتاب انطق ،أو خرب مقطوع
بصحته ،فإن لـم يكوان ،فبما يثبت من أخبار اآلحاد ،املستندة نىل أصل يف
ّ
بصحتها ،أو مبوافقة معانيها ،وما كان خبال
الكتاب ،أو يف السنّة املقطوع ّ
تأول حينئذ ،على ما يليق
ذلك ،فالتوقُّف عن نطالق االسم به هو الواجب ،وي ّ
مبعاين األصول املتّـفق عليها ،من أقاويل أهل الدين والعلم ،مع نفي التشبيه فيه.
هذا هو األصل الذي نبين عليه الكالم ،ونعتمده يف هذا الباب .وذكر األصابع
لـم يوجد يف شيء من الكتاب ،وال من السنّة ،اليت شرطها يف الثبوت ما
حت يـتوهم  -بثبوهتا -
وصفناه .وليس معىن اليد يف الصفات مبعىن ااجارحةّ ،
شرعي ،أطلقنا االسم فيه على ما جاء به
ةبوت األصابع؛ بل هو توقيف
ّ
الكتاب ،من غري تكييف ،وال تشبيه؛ فخرج بذلك عن أن يكون له أصل يف
الكتاب ،أو يف السنّة ،أو أن يكون على شيء من معانيها»(.)1
صح نسنادها ،وكانت
وقال أبو منصور
البغدادي« :وأخبار اآلحاد مت ّ
ّ
متوهنا غري مستحيلة ،يف العقل ،كانت موجبة للعمل هبا ،دون العلم؛ وكانت
مبنزلة شهادة العدول عند احلاكم ،يلزمه احلكم هبا يف الظاهر ،ونن لـم يعلم
صدقهم ،يف الشهادة»(.)2
البيهقي« :ولـهذا الوج ــه ،م ــن االحتمال ،تــرك أهـل النظ ـ ــر  -مــن
وقال
ّ
( )1أعالم احلديث.1533-1535/9 :
( )2أصول الدين.12 :
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أصحابنا  -االحتجاج أبخبار اآلحاد ،يف صفات هللا تعاىل ،نذا لـم يكن لما
انفرد منها أصل يف الكتاب ،أو اإللماع ،واشتغلوا بتأويله»(.)1
وقال ابن عبد الربّ« :واختلف أصحابنا وغريهم يف خرب الواحد العدل:
لميعا ،أم يوجب العمل ،دون العلم؟ والذي عليه أكثر
هل يوجب العلم والعمل ً
الشافعي ،ولمهور
أهل العلم منهم :أنّه يوجب العمل ،دون العلم ،وهو قول
ّ
أهل الفقه والنظر ،وال يوجب العلم عندهم ّنال ما شهد به على هللا ،وقطع
قطعا ،وال خال فيه .وقال قوم كثري من أهل األةر ،وبعض أهل
العذر مبجيئه ً
ابيسي ،وغريه
النظر :ننّه يوجب العلم الظاهر والعمل ً
لميعا ،منهم احلسني الكر ّ
وذكر ابن خوازبنداذ أ ّن هذا القول خيرج على مذهب مالك.)2(»...
البغدادي« :خرب الواحد ال يقبل يف شيء من أبواب
وقال اخلطيب
ّ
الدين ،املأخوذ على املكلفني العلم هبا ،والقطع عليها ،والعلّة يف ذلك أنّه نذا لـم
يعلم أ ّن اخلرب قول رسول هللا  -صلّى هللا عليه وآله وسلّم  -كان أبعد من العلم
النيب
مبضمونهّ ،
فأما ما عدا ذلك من األحكام ،اليت لـم يوجب علينا العلم ،أب ّن ّ
 صلّى هللا عليه وآله وسلّم ّ -قررها ،وأخرب عن هللا  هبا ،فإ ّن خرب الواحدشرعا لسائر املكلفني أن
فيها مقبول ،والعمل به واجب ،ويكون ما ورد فيه ً
وشوال،
يعمل به ،وذلك نـحو :ما ورد يف الـحدود ،والك ّفارات ،وهالل رمضان ّ
حج ،والزكاة ،والـمواريث ،والبياعات ،والطهارة،
وأحكام الطالق ،والعتاق ،والـ ّ
والصالة ،وتـحرمي الـمحظورات»(.)9
( )1األمساء والصفات.241/2 :
( )2التمهيد.5-8/1 :
( )9الكفاية يف علم الرواية.192 :
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أيضا« :وال يقبل خرب الواحد يف منافاة حكم
وقال اخلطيب
البغدادي ً
ّ
العقل ،وحكم القرآن ،الثابت احملكم ،والسنّة املعلومة ،والفعل ااجاري جمرى
كل دليل مقطوع به ،ونّا يقبل به فيما ال يقطع به ،ممّا جيوز ورود
السنّة ،و ّ
التعبُّد به ،كاألحكام اليت تق ّدم ذكران هلا ،وما أشبهها مـ ّما لـم نذكره»(.)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 ّ
حممد بن
املخرب  -ونن كان ةقة  -جيوز عليه الغلط والسهو ،كالشاهد .وقال ّ
األول عليه لميع الفقهاء»(.)2
خويز منداد" :يقع العلم خبرب الواحد" .و ّ
وقال أبو املعايل
ااجويين« :ذهبت احل ْشويّة من احلنابلة ،وكتبة احلديث،
ّ
نىل أ ّن خرب الواحد العدل يوجب العلم .وهذا خزي ال خيفى مدركه على
يزل العدل الذي وصفتموه ،وخيطئ؛ فإن
أجتوزون أن ّ
ذي ّ
لب .فنقول هلؤالءّ :
قالوا" :ال" ،كان ذلك هبتًا وهت ًكا ،وخرقًا حلجاب اهليبة ،وال حاجة نىل مزيد
لمع ال يع ّدون
البيان فيه .والقول القريب فيه أن قد زل من الرواة واألةبات ٌ
كثرة ،ولو لـم يكن الغلط متصوًرا ،ملا رجع راو عن روايته .واألمر خبال ما
تبني نمكان اخلطإ ،فالقطع ابلصدق  -مع ذلك  -حمال .مثّ هذا
ختيّلوه .فإذا ّ
يف العدل يف علم هللا تعاىل ،وحنن ال نقطع بعدالة واحد ،بل جيوز أن يضمر
خال ما يظهر .وال متعلّق هلم ّنال ظنّهم أ ّن خرب الواحد يوجب العمل .وقد
تكلّمنا عليه مبا فيه مقنع»(.)9
( )1الكفاية يف علم الرواية.192 :
( )2اإلشارة يف معرفة األصول.291 :
( )9الربهان يف أصول الفقه.648-646/1 :
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أيضا« :و ّأما األخبار ،فاخلرب :ما يدخله الصدق،
وقال أبو املعايل
ااجويين ً
ّ
والكذب .واخلرب ينقسم ،نىل قسمني :آحاد ،ومتواتر .فاملتواتر :ما يوجب العلم،
وهو أن يروي لماعة ال يقع التواطؤ على الكذب ،من مثلهم ،نىل أن ينتهي،
نىل الـمخرب 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 نسمع .ولو ص ّدقنا وق ّدران
العلم ،وهو معلوم ابلضرورة ،فإ ّان ال نص ّدق ّ
تعارض خربين ،فكيف نص ّدق ابلض ّدين؟ وما حكي عن احمل ّدةني ،من أ ّن ذلك
الظن
يوجب العلم ،فلعلّهم أرادوا أنّه يفيد العلم ،بوجوب العمل ،أو سـ ّموا ّ
علما؛ وهلذا قال بعضهم" :يورث العلم الظاهر" ،والعلم ليس له ظاهر ،وابطن،
ً
الظن.)2(»...
وننـّما هو ّ
ااجوزي« :ورأيت  -من أصحابنا  -من تكلّم يف األصول ،بـما
وقال ابن
ّ
ال يصلح ،وانتدب للتصنيف ةالةة :أبو عبد هللا بن حامد ،وصاحبه القاضي،
وابن الزاغوينّ؛ فصنّفوا كتبًا شانوا هبا الـمذهب .ورأيتهم قد نزلوا نىل مرتبة
حس ،فسمعوا أ ّن هللا تعالـى خلق
العو ّام؛ فحملوا الصفات ،على مقتضى الـ ّ
وفما،
ووجها ز ً
آدم ،على صورته؛ فأةبتوا له صورةً ،
ائدا ،على الذات ،وعيننيً ،
اسا ،وأضواء لوجهه ،هي السبحات ،ويدين ،وأصابع ،و ًّ
كفا،
وهلوات ،وأضر ً
وصدرا ،وفخ ًذا ،وساقني ،ورجلني .وقالوا :ما سـمعنا بذكر
هاما،
وخنصرا ،ونبـ ً
ً
ً
س ،ويدنـي العب ـ ـد ،مـ ـن ذاتـ ـه .وقـ ـال
س ،ويـم ّ
الرأس .وقالوا :يـج ـ ـوز أن يـم ّ
( )1منت الورقات.19 :
( )2املستصفى.282/1 :
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بعضهم :ويتن ّفـس .ةـ ّم يرضون العوام ،بقولـهم :ال كما يعقل.)1(»...
أيضا« :الثالثّ :أهنم أةبتوا هلل تعاىل صفات ،وصفات
وقال ابن
ااجوزي ً
ّ
احلق ال تثبت ّنال مبا يثبت به الذات ،من األدلّة القطعيّة .وقال ابن حامد
ّ
رد ما يتعلّق به ابألخبار الثابتة ،فهل يكفر؟ على وجهني ،وقال:
اجملسم :من ّ
ّ
غالب أصحابنا على تكفري من خالف األخبار ،يف الساق ،والقدم ،واألصابع،
ألهنا عندان توجب العلم.
الكف ،ونظائر ذلك؛ ونن كانت أخبار آحاد؛ ّ
و ّ
قلت :هذا قول من ال يفهم الفقه ،وال العقل.)2(»...
يفرقوا ،بني حديث مرفوع،
وقال ابن
ااجوزي ً
ّ
أيضا« :الـخامس :أنـّهم لـم ّ
نلـى النبـ ّي  ،وبيـن حـديـث م ـوق ـو  ،علـى صحـ ـابـ ّي ،أو اتبع ـ ّي؛ فأةبـتـ ـوا
بـه ـذا م ـ ـا أةبتوا بـهذا»(.)9
التمسك خبرب الواحد ،يف معرفة هللا
ازي« :نقولّ :أما
ُّ
وقال الفخر الر ّ
األول :ن ّن أخبار اآلحاد مظنونة ،فال جيوز
تعاىل ،فغري جائزّ .
ويدل عليه وجوهّ :
التمسك هبا ،يف معرفة هللا تعاىل ،وصفاته .ونّا قلناّ :نهنا مظنونة؛ وذلك
ُّ
أل ّان ألمعنا ،على أ ّن الرواة ليسوا معصومني ...ونذا لـم يكونوا معصومني،
جائزا ،وحينئذ ،ال يكون صدقهم
جائزا ،والكذب عليهم ً
كان اخلطأ عليهم ً
التمسك
معلوما ،بل
مظنوان .فثبت أ ّن خرب الواحد مظنون ،فوجب ّأال جيوز ُّ
ً
ً
الظن ،فوجب أن يبقى
به ...ترك العمل ،يف فروع الشريعة؛ أل ّن الـمطلوب فيها ّ
 يف مسائل األصول  -على هذا األصل .والعجب من احل ْشويّة أنـّهم يقولون:( )1دفع شبه التشبيه.144-38 :
( )2دفع شبه التشبيه.141 :
( )9دفع شبه التشبيه.146 :
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االشتغال بتأويل اآلايت الـمتشابـهة غري جائز؛ أل ّن تعيني ذلك التأويل مظنون،
ابلظن فـي القرآن ال يـجوز ،ةـ ّم ننـّهم يتكلّمون ،يف ذات هللا تعاىل،
والقول
ّ
وصفاته ،أبخبار اآلحاد ،مع أنـّها فـي غاية البعد ،عن القطع واليقني ،ونذا لـم
جيوزوا تفسري ألفاظ القرآن ،ابلطريق الـمظنون ،فأل ْن يـمتنعوا عن الكالم  -فـي
ّ
مجرد الرواايت الضعيفة  -أولـى»(.)1
ذات الـ ّ
حق تعالـى ،ويف صفاته ،بـ ّ
النووي« :و ّأما خرب الواحد ،فهو ما لـم يوجد فيه شروط املتواتر،
وقال
ّ
احدا ،أو أكثر؛ واختلف يف حكمه ،فالذي عليه لماهري
سواء كان الراوي له و ً
املسلمني من الصحابة والتابعني ،فمن بعدهم من احمل ّدةني والفقهاء وأصحاب
حجة من حجج الشرع ،يلزم العمل هبا ،ويفيد
األصول :أ ّن خرب الواحد الثقة ّ
الظن ،وال يفيد العلم.)2(»...
ّ
أيضا« :وذهبت طائفة من أهل احلديث نىل أنّه يوجب
وقال
النووي ً
ّ
العلم ،وقال بعضهم :يوجب العلم الظاهر ،دون الباطن .وذهب بعض احمل ّدةني
البخاري ،أو صحيح مسلم تفيد العلم ،دون
نىل أ ّن اآلحاد اليت يف صحيح
ّ
غريها من اآلحاد .وقد ق ّدمنا هذا القول ،ونبطاله يف الفصول .وهذه األقاويل
كلّها سوى قول ااجمهور ابطلة ...و ّأما من قال يوجب العلم ،فهو مكابر
للحس؛ وكيف حيصل العلم ،واحتمال الغلط والوهم والكذب  -وغري ذلك -
ّ
()9
متطرق نليه ،وهللا أعلم» .
ّ
الظن ،والشارع نّا
وقال
اإلسنوي« :أل ّن اآلحاد نن أفادت ،فإّا تفيد ّ
ّ
( )1أساس التقديس.219 :
النووي.191/1 :
( )2صحيح مسلم بشرح
ّ
النووي.192-191/1 :
( )9صحيح مسلم بشرح
ّ
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الظن ،يف املسائل العمليّة ،وهي الفروع ،دون العلميّة ،كقواعد أصول
أجاز ّ
األنباري ،شارح الربهان ،عن
الدين ،وكذلك قواعد أصول الفقه ،كما نقله
ّ
العلماء قاطبة؛ وذلك لفرط االهتمام ابلقواعد.)1(»...
وقال شـمس الدين الكرماينّ"« :ابب ما جاء يف نجازة خرب الواحد".
حبجيّته .واخلرب على نوعني :متواتر وهو
واإلجازة هو اإلنفاذ والعمل به ،والقول ّ
ما بلغت روايته يف الكثرة مبلغًا ،أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ،وضابطه
احدا،
نفادة العلم؛ وواحد وهو ما ليس كذلك ،سواء كان املخرب به
شخصا و ً
ً
أشخاصا كثرية ،حبيث رّمبا أخرب بقضيّة مئة نفس ،وال يفيد العلم ،فال خيرج
أو
ً
عن كونه خرب واحد .وقيل ةالةة أنواع :متواتر ،ومستفيض  -وهو ما زاد نقلته
على ةالةة  -وآحاد .فغري املتواتر عند هذا القائل ينقسم نىل قسمني.
و"الصدوق" :هو بناء املبالغة ،وغرضه أن يكون له ملكة الصدق ،يعين يكون
عدال ،وهو من ابب نطالق الالزم ،ونرادة امللزوم ،ونّا ذكر األذان والصالة
ً
االعتقادايت»(.)2
وحنومها؛ ليعلم أ ّن ننفاذه نّا هو يف العمليّات ،ال يف
ّ
األثري:
الغلو
ّ
ّ

غال بعض املؤلّفني املنسوبني نىل (اإلسالم) ،يف االعتداد ابآلاثر املرويّة،
نىل درجات سقيمة ،ذات آاثر سيّئة ،وال سيّما يف ننتاج عقائد سقيمة ،قائمة
على مخسة أنواع رئيسة ،من اآلاثر ،هي:

 -1اآلاثر اليت ضعفها العلماء ،كلّهم ،أو أكثرهم.

 -2اآلاثر الـمختلف يف تصحيحها ،ويف تضعيفها.
( )1هناية السول.163 :
البخاري بشرح الكرماينّ.11/29 :
( )2صحيح
ّ
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 -3اآلاثر اليت صححها بعض العلماء ،ولـم يعر عن اآلخرين تضعيف هلا.
 -1اآلاثر اليت ضعفها بعض العلماء ،ولـم يعر عن اآلخرين تصحيح هلا.

تصحيحا ظنّـيًّا.
 -5اآلاثر اليت صححها العلماء ،كلّهم ،أو أكثرهم،
ً
استدل
فكانت هذه األنواع اخلمسة ،من اآلاثر :هي األدلّة الرئيسة ،اليت
ّ
اخلاصة.
صحة عقائدهم املذهبيّة ّ
هبا كثري من (الغالة األةريّني)؛ إلةبات ّ
وأبرز الفرق  -اليت غال أصحاهبا يف االعتداد هبذه اآلاثر  -ةالث فرق:
الشيعة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرهم ع ّدة أفكار ،أبرزها:
( -1غالة ّ
صمة االةنـي عش ـر ،وغيبة الثانـي عش ـر ،ور ْجعـة
نم ـام ـة االةنـي عش ـر ،وع ْ
االةنـي عشر ،والتقيّة ،والـمْتعة ،والـخمس ،وتكفري الصحابة.

تصوفة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرهم ع ّدة أفكار ،أبرزها:
( -2غالة الـم ّ
ضر.
و ْحدة الوجود ،واحللول ،واحلقيقة احملمديّة ،والوالية ،والك ْشف ،وحياة الـخ ْ
( -3غالة الـحنابلة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرهم ع ّدة أفكار ،أبرزها:

الشاب األ ْمرد ،واالستقرار على ظهر بـعوضة ،وصفة الفم ،وصفة اللهاة،
صورة
ّ
وصفة األضراس ،وصفة اإلبـهام ،وصفة الـخْنصر ،وصفة ال ّذراعني ،وصفة
الفخذ ،وصفة الص ْدر ،وصفة الـح ْقـو ،وصفة الـمشي ،وصفة الـه ْرولة ،وصفة
االستلقاء ،وصفة الـملل ،واإلقْعاد على الع ْرش ،واأل ْوعال الثمانية.
كل الشيعة
وواضح أ ّن الكالم هنا مقصور على الغالة ،فقط .فليس ّ
كل الـحنابلة غالة.
كل الـم ّ
تصوفة غالة ،وليس ّ
غالة ،وليس ّ
(الغلو) ،على أنواع خمتلفة،
لكن
الغلو)
حمصورا يف هؤالء؛ و ّ
ً
ّ
وليس ( ّ
األةري) واحد منها؛ وهؤالء املذكورون هم أبرز (الغالة األةريّني) .ومن
الغلو
ّ
و( ّ
مثال.
لغلو
العقلي) ،عند (غالة الـمعتزلة)ً ،
غلو األخرى( :ا ّ
أنواع ال ّ
ّ
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الشيعة ،وغالة الـحنابلة ،وغالة
قـال الذهبـ ّي« :غالة الـمعتزلة ،وغالة ّ
األشاعرة ،وغالة الـم ْرجئة ،وغالة الـج ْهميّة ،وغالة الكّراميّة :قد ماجت هبم
الدنيا ،وكثروا ،وفيهم أذكياء وعبّاد وعلماء ،نسأل هللا العفو والـمغفرة ألهل
حب العالـم
حب السنّة وأهلها ،ونـ ّ
التوحيد ،ونربأ نلـى هللا من الـهوى والبدع ،ونـ ّ
حب ما ابتدع فيه بتأويل
على ما فيه من االتّباع ،والصفات احلميدة ،وال نـ ّ
سائغ ،وننـّما العربة بكثرة الـمحاسن»(.)1

( )1سري أعالم النبالء.16-19/24 :
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تفنيد القول بإباحة الـمتعة
الغرض من تفنيد القول إبابحة املتعة :هو بيان اآلاثر السيّئة ،الناشئة من
اعتماد الـمؤلّفني الـمبيحني ،على األدلّة غري الكافية ،وال سيّما من أحاديث
اآلحاد ،اليت لـم تتح ّقق فيها الشروط الستّة الواجبة؛ للعمل حبديث اآلحاد،
وهي ابختصار:
املاسة املشروعة.
 -1وجود احلاجة ّ

القطعي.
اإلسالمي
 -2عدم وجود البديل
ّ
ّ

 -3سالمة احلديث من معارضة القطعيّات.

 -1سالمة احلديث من معارضة حديث آخر ،مع سالمته من دعوى النسخ.
النيب  ،بصفته النبويّة.
 -5كون احلديث
ً
منسواب نىل ّ

 -6اتّفاق املؤلّفني كلّهم ،أو معظمهم ،على تصحيح منت احلديث ،والدعوة
صحيحا.
شرحا
ً
نىل العمل به ،بعد شرحه ً
وابملوازنة بني فتاوى (أحبار الـمتعة) ،وبني (القطعيّات اإلسالميّة) تتّضح
كل الوضوح براءة (الشريعة اإلسالميّة) من نابحة الـمتعة الـمؤقتة.
ّ
يتبني لنا بوضوح أ ّن هذه (املتعة)
وابالطّالع على فتاوى (أحبار املتعة) ّ
صورة من صور (الزَن) .و(الزَن) من احملرمات القطعيّة ،يف الشريعة اإلسالميّة؛
فما معىن ذلك التناقض الشيطاينّ العجيب ،بني نقرار (أحبار املتعة) ،بتحرمي
(الزَن) ،من جهة ،مع نابحتهم لصورة من صور (الزَن) ،من جهة أخرى؟!!!
بل ن ّن هذه (الـمتعة الـمؤقتة)  -يف بعض احلاالت  -تكون أبشع صور
الزَن؛ لسببني رئيسني:
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 -1أ ّن (أحبار املتعة) قد اتّفقوا على استحباب التمتُّع ابلعفيفة(.)1
تتورع عن املتعة؛ فكانت
تتورع عن الزَن ،لن ّ
وهذا يعين أ ّن العفيفة اليت ّ
املتعة أكثر بشاعة من الزَن ،من هذا الوجه؛ ألنّنا ال يكن أن جند يف الزانيات
عفيفة واحدة ،ولكنّنا يكن أن جند 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 ضرورّايت مذهبهم(.)2
منهم فيهاّ ،
وهذا يعين أ ّن الدعوة نىل (املتعة) ستكون منسوبة نىل (اإلسالم) ،يف
ّادعاء املبيحني ،ويف ّادعاء أتباعهم ،ويف ّادعاء (أعداء اإلسالم) ،الذين ال غاية
هلم أعظم من الطعن يف اإلسالم.
ولذلك تكون املتعة أبشع صور الزَن؛ أل ّن اإلسالم هو أعظم دين،
اشتملت أحكامه على النهي الصريح عن الزَن ،والنهي الصريح عن القرب من
الزَن؛ ففرض غض البصر ،واالحتشام يف الـملبس ،وهنى عن االختالط،
واإلغراء ،وغري ذلك.
لكن (أحبار املتعة) نسبوا نىل اإلسالم فاحشة شنعاء ،ال يكاد الباحث
و ّ
احدا ،ال قيمة له ،وهو االسم،
العاقل جيد بينها وبني سائر صور الزَنّ ،نال فرقًا و ً
يسميها ،بغري امسها ،ويدعو
فكانوا كمن ينهى عن (شرب اخلمر) ،بلسانه ،مثّ ّ
الناس نىل شرهبا.
صحة هذا القول ،فتدبّر هذه (الفتاوى األةيمة):
ونذا أردت التأ ّكد من ّ
( )1انظر :النهاية ،134 :وشرائع اإلسالم.911/2 :
( )2انظر :مسائل وردود.69-62/1 :
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الفتوى :1-جيوز االستمتاع ابلطفلة الرضيعة ،مبا عدا الوطء ،من النظر،
الضم ،والتفخيذ(.)1
واللمس بشهوة ،و ّ

تعليق :ال ريب يف أ ّن الرضيعة ال يكن أن تكون طرفًا يف عقد املتعة ،وهذا
يعين أ ّن وليّها هو الذي أجاز هذا العقد ،وأابح للمتمتّع أن يستمتع اببنته
الرضيعة ،ولو تفخي ًذا.
حت ف ّساق أمريكا،
ويل ذلك الذي يرضى هبذه ااجرية القذرة؟! ّ
ّ
فأي ّ
أظن ّأهنم يكن أن يهبطوا نىل قاع
الذين ال يبالون بزنـى بناتـهم البالغات ،ال ّ
اخلسة؛ ليسلّموا بناهتم الرضيعات نىل ذائب الشهوة القذرة؟!!!
السفالة و ّ
ن ّن رمي الرضيعة فريسة ،بني ذائب حيوانيّة ،أتكل حلمها :هو أهون
بكثري من رميها فريسة ،بني ذائب بشريّة ،أتكل براءهتا.
جاهلي  -الذي كان يدفن ابنته الوليدة ،فـي تراب األرض؛
واألب الـ
ّ
العدو لـها ،واغتصابـها ،نذا كربت  -هو أرحم بكثري من ذلك
خشية سبـي ّ
األب ،الذي يدفن ابنته الرضيعة ،يف تراب الـمتعة؛ من أجل حفنة من الـمال،
أو من أجل 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
لكن (أحبار املتعة) ال يرون بذلك ً
و ّ
أبوها لمن يشاء ،وال يبايل مبا يفعله هبا املتمتّعون؟!!!
( )1انظر :العروة الوةقى ،942/9 :وتـحرير الوسيلة ،221/2 :ومستمسك العروة:
 ،54-85/11وهداية العباد.936/2 :
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أبدا ،بتسليم ابنته الرضيعة،
فإن كنت  -أيّها األب  -ممّن ال يرضى ً
للمتمتّعني ،فاعلم أ ّن (أحبار املتعة)  -الذين تقلّدهم وتعظّمهم  -قد أفتوا
املتعصبني ،وال من املخدوعني!!!
إبابحة هذا االستمتاع القذر؛ فال
تكونن من ّ
ّ

الفتوى :2-جيوز التمتُّع 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 ً
ن ّن اخنداع بنت التاسعة أمر وارد  -بال ريب  -فليست كبنت العشرين،
يف الفهم واحلذر واالحرتاز ،فإذا كانت ابلغةً يف جسدهاّ ،
فإهنا ستبقى طفلةً
انقصة الفهم ،ال تدرك خطورة األمر ،وال تبايل مبا يفعله املتمتّع هبا؛ فتنخدع
ابملال القليل ،أو ابهلدااي التافهة؛ وأيخذها نىل وكره؛ ليمسخ براءهتا ،ويوصيها
بكتمان األمر؛ ويعدها ،ويـمنّيها!!!
فإذا وجد املتمتّع أ ّن بنت التاسعة قد استجابت لذلك ،ولـم تفعل ما
يك ّدر اللقاء الثاين ،فإنّه سيطمع يف التكرار ،فيدعوها ويغريها ابملال واهلدااي،
كلّما اشتهاها!!!
مهد املتمتّع الطريق ،لبعض أصحابه؛ ليتمتّعوا هبا ،مبا
وليس ً
بعيدا أن يـ ّ
عدا الوطء؛ فتكون بنت التاسعة عندهم ،يتناوبون عليها ،كما تتناوب الزانة
حت لو كانت ممّن حتيض ،ما دام الوطء غري
على العواهر؛ نذ ال ع ّدة تلتزم هباّ ،
بعيدا أن يعاشرها عشرات
ت ذلك ،فليس ً
حاصل ،عند التمتُّع؛ فإذا استسهل ْ
الرجال ،يف شهر ،أو يف سنة ،أو يف بضع سنوات!!!
( )1انظر :النهاية.134 :
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ولك أن تتخيّل اآلاثر الشيطانيّة هلذا التمتُّع ،وال سيّما اإلدمان على
فأي زوجة
املتعة الشهوانيّة القذرة ،واإلدمان على ُّ
تنوع الرجال املتمتّعني؛ ّ
ستكون هذه البنت ،نذا كربت ،وقد عاشرها عشرات الرجال ،على هذا النحو
أي مسعة ستصاحب تلك البنت املخدوعة!!!
القذر البشع ،و ّ

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

جيوزون للرجل أن
تعليقً :
بدال من قماية الفتاة اليتيمة ،من أيدي العابثنيّ ،
يتمتّع هبا ،وجيامعها؛ فمن الذي يرغب يف نكاحها ،بعد ذلك ،وقد خسرت
أعز ما يكن أن ختسره املرأة؟!!!
ّ
ن ّن بعض الزانة قد يتجنّبون الزَن مع اليتيمة ،واملسكينة ،واملستضعفة؛
هبن ،ويقتصرون على الوقحة املستهرتة.
ّ
ألهنم يرأفون ّ
لكن (أحبار املتعة) جييزون استغالل ضعف البكر اليتيمة ،وحاجتها،
و ّ
أعز
وحاجة أهلها ،وال سيّما بعد موت أبيها ،فيسرع نليها املتمتّع؛ ليسلب منها ّ
ما متلكه ،وهو بكارهتا ،وبراءهتا ،وشرفها؛ من أجل حفنة من املال!!!

الفتوى :1-جيوز التمتُّع ابلبكر ،من دون نذن وليّها ،نذا خافت على نفسها
الوقوع يف احلرام ،ومنعها وليُّها من التمتُّع ابلكفؤ ،مع رغبتها نليه ،وكان املنع
على خال مصلحتها ،فيسقط اعتبار نذنه(.)2
تعليق :ختا على نفسها من الوقوع يف الزَن ،فتخون أابها ،وتعصيه؛ ألنّه
ال يعر مصلحتها ،حني ينعها من التمتُّع ابلكفؤ ،الذي ترغب نليه؛ فتكون
ألعوبةً بيدي الرجل املتمتّع هبا ،ليحميها من الزَن ابملتعة!!!
( )1انظر :النهاية ،134 :وشرائع اإلسالم.911/2 :
( )2انظر :مسائل وردود.33/1 :
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تفر
تفر من الزَن ،فتلجأ نىل التمتُّع ،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 تعر البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ وهل تكون مصلحة البكر
أعز ما متلكه؟!!!
يف التمتُّع ،الذي ال نفقة فيه ،وال توارث ،مع خسارهتا ّ
وهل التمتُّع هو الطريق الصحيح لتجنُّب الزَن؛ وهل الرجل الكفؤ هو
متتيعهن؟!!!
القادر على التمتُّع ابلفتيات ،و ّ
يشجع الفتيات
ويل البكر  -يف عالقة املتعة ّ -
ن ّن نسقاط اعتبار نذن ّ
الراغبات يف التمتُّع ،على االستهتار والعقوق والعصيان واخليانة.
سرا ،فكذلك
ليائهن ،فيزنني ًّ
فكما أ ّن الزانيات ال ينتظرن اإلذن ،من أو ّ
ليائهن.
املتمتّعات ال ينتظرن اإلذن من أو ّ
والفرق بينهما أ ّن الزانية ال ت ّدعي أ ّن خيانتها ألبيها مشروعة ،خبال
لتسوغ لنفسها خيانتها ألبيها،
املتمتّعة اليت يكن أن تعتمد على هذه الفتوى؛ ّ
حني أعرضت عن استئذانه يف املتعة.

الفتوى :5-جيوز التمتُّع 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 ابلغةً رشيدةًّ ،
حت نذا كانت ً
ّ
يصح أن توصف ابلرشد امرأةٌ ،ترغب يف املتعة ،ومتارسها؟!!!
وهل ّ

الفتوى :6-جيوز التمتُّع ابلفتاة األوربـّيّة ،من دون نذن وليّها ،نذا كان وليّها
قد أرخى عنان البنت ،وأوكلها نلـى نفسها ،فـي شؤونـها ،فال تـحتاج نلـى
( )1انظر :شرائع اإلسالم.916/2 :
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أيضا(.)1
االستئذان ،حتـّى فـي الـمسلمةً ،

حث الفتيات الـمنتسبات نىل اإلسالم  -الالتـي يعشن يف
تعليقً :
بدال من ّ
الدول الغربيّة  -على جتنُّب الفواحش ،أييت (أحبار الـمتعة) بفتوى نابحة الـمتعة
حريّة الشخصيّة!!!
ّ
هلن ،ما دمن يعشن يف بالد الـ ّ
وكذلك سيجد الرجال يف هذه الفتوى ضالتهم؛ فيسافرون نىل أورّاب؛
أبي اسم كانت.
يتحرجن من الفواحشّ ،
للتمتُّع ابلفتيات األوربـّيّات ،الاليت ال ّ
كل احلرص ،على تلبية رغبات املتمتّعني ،من
و(أحبار املتعة) حريصونّ ،
يتيسر هلم التمتُّع ابملنتسبات نىل اإلسالم ،يف البالد العربيّة؛
الرجال؛ فإذا لـم ّ
ابلتوجه
بسبب القيود العرفيّة ،أو غريها؛ فما عليهم ّنال اإلفادة من هذه الفتوىُّ ،
حت الـمنتسبة نىل اإلسالم ،ممّن تعيش هناك ،يكن أن يكون
نىل البالد الغربيّةّ ،
وليُّها قد أرخى عنانـها ،فال حاجة نىل استئذانه!!!

الفتوى :7-جيوز التمتُّع ابلكتابيّة ،نذا كانت ال تعتقد حلّيّة املتعة ،ولكنّها
طمعا يف املال(.)2
استجابت ً

تعليق :نذا لـم تكن زانية ،تلك اليت ال تقبل التمتُّع؛ العتقادها حلّيّته ،لكنّها نّا
طمعا فـي املال؛ فماذا تكون؟!!!
تقبله؛ ً
وما الفرق بني دفع املال؛ للتمتُّع ابلزانية ،اليت ال تعتقد حلّيّة الزنـى ،وبني
دفعه هلذه الكتابيّة ،اليت ال تعتقد حلّيّة املتعة ،لكنّها تقبلها من أجل املال؟!!!

الفتوى :8-جيوز التمتُّع ابلفاجرة ،وال جيب عليه منعها من الفجور(.)9
( )1انظر :مسائل وردود.144/1 :
( )2مسائل وردود.82-81/2 :
( )9انظر :النهاية ،134 :وشرائع اإلسالم.911/2 :
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أيضا صورة من صور اإلابحيّة الغربيّة ،والدايةة 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 لـم ينعه
غريه ،ممّن سبقه نليه!!!
وال يبايل (أحبار املتعة) ابألمراض ااجنسيّة الفتّاكة اليت تكون الفاجرة أداةً
حت يصل املرض ،نىل امرأة بريئة عفيفة،
ملوةةً؛ لنقلها من رجل نىل رجلّ ،
ال ذنب هلا ّنال أ ّن زوجها يارس الرذيلة مع العواهر!!!

الفتوى :9-ال جيب على املتمتّع أن يتح ّقق ،من كون املرأة خليّةً ،ليست يف
حي ،عند طلبه التمتُّع هبا(.)1
ّ
ذمة زوج ّ

جير نليه
تعليق :ن ّن بعض الزانة يتجنّبون مقاربة ّ
املتزوجات؛ خشية احلمل ،وما ّ
من مشكالت؛ أو خشية معرفة الزوج ،وانتقامه؛ أو خشية معاقبة القانون ،وغري
يتوجهون نلـى من تستجيب لـهم ،من املطلقات،
ذلك من املوانع؛ ولذلك ّ
يتزوجن ،من قبل.
واألرامل ،ومن الاليت لـم ّ
تعر بعض الزانة امرأ ًة ،تستجيب للزَن؛ فإنّه قد يوجب على نفسه
فإذا ّ
التحقق من كوهنا بال زوج؛ ليأمن من التبعات ،وجيهد نفسه يف ُّ
ُّ
التحقق.
لكن (أحبار املتعة) يعلمون أ ّن نجياب ُّ
التحقق على الرجال الراغبني يف
و ّ
التمتُّع يعين ضياع الكثري من الفرص؛ ولذلك تساهلوا يف هذا األمر.
فيكفي أن يسأهلا عن حاهلا ،فإن نفت وجود الزوج ،ص ّدقها ،وليس
مهما بعد ذلك أن تكون املرأة ذات زوج ،يف الواقع ،فتكون راغبةً يف الزَن،
ًّ
ذمة زوجها ،فرّمبا حصل احلمل ،من الزوج ،فنسبـْته نىل املتمتّع هبا،
وهي يف ّ
( )1انظر :النهاية ،134 :وشرائع اإلسالم.911/2 :
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وربـّما حصل الـحمل ،من الـمتمتّع بـها ،فنسبـْته نىل الزوج!!!

الفتوى :11-ال جيب على أحد ،من الناس :أن خيرب الرجل  -الذي يريد أن
يتمتّع ابمرأة  -أ ّن هذه املرأة لـم تعت ّد ،من رجل ،متتّع 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 انقضاء ع ّدهتا ،فإن
تكونن
قالت ابنقضائها ،ص ّدقها الرجل ،وليس عليه أن يتح ّقق من ذلك؛ فال
ّ
أيّها الناصح سببًا يف التفريق بينهما!!!
مهما بعد ذلك أن تكون املرأة غري معت ّدة ،وتكون قد قملت من
وليس ًّ
متمتّع سابق ،فتنسب قملها نىل املتمتّع ااجديد!!!
تتحول هذه املرأة نىل ألعوبة شهوانيّة؛ تتن ّقل
وليس ًّ
مهما بعد ذلك أن ّ
برغبتها ،بني الرجال ،وت ّدعي أ ّن ع ّدهتا قد انقضت ،فيص ّدقها الراغب يف
التمتُّع هبا ،من دون ُّ
حتقق!!!

الفتوى :11-ال جيب على املتمتّع أن خيرب املتمتع هبا ،عن الع ّدة ،وأ ّن عليها
جتنُّب الرجال ،م ّدة الع ّدة(.)2
تعليق :وهذه الفتوى تؤّكد الدعوة نىل اإلابحيّة ،كما تؤّكد النظرة الدونيّة اليت
ينظر هبا الرجل املتمتّع نىل املرأة ،اليت متتّع هبا ،وال سيّما بعد أن يقضي منها
وطره؛ فتكون يف نظره كبقااي الطعام الذي يرمى للبهائم!!!
فيكفي أن يشبـع شهوته منها ،وال جيب عليه أن يرشدها نىل تلك الع ّدة،

( )1انظر :مسائل وردود.141/1 :
( )2انظر :النهاية ،153 :وشرائع اإلسالم ،918/2 :ومسائل وردود ،65/2 :واملسائل
املنتخبة.918 :
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اليت تفرض عليها جتنُّب الرجال ،م ّدةً معلومةً؛ حتّـى يربأ رحـمها من احلمل!!!

كف من طعام(.)1
الفتوى :12-جيوز أن يكون الـمهر مبقدار ّ

اجا شرعيًّا ،يعطيها أشياء كثرية،
يتزوج املرأة ،زو ً
املتزوج الذي ّ
تعليق :ن ّن الرجل ّ
احدا ،فال يكن انتقاصه؛ أل ّن
حت نذا كان املهر درمهًا و ً
أغلى من املهر؛ ولذلك ّ
الذريّة والـمأكل والـمشرب
الرجل سيعطي زوجته اإلحصان والـ ّ
مودة والرعاية و ّ
والـملبس والـمسكن ،وسائر ما تـحتاج نليه.
ّأما الرجل املتمتّع ،فماذا يعطي املرأة اليت يتمتّع هبا؟
ن ّن املرأة نذا كانت تقبل ابملتعة؛ من أجل املال ،فإ ّن ًّ
كفا من طعام،
أعز ما متلكه.
ال يكن أن يكون كافيًا؛ إلشباع رغبتها ،وال سيّما ّأهنا ستخسر ّ
ضطر؛ بسبب جوع شديد ،أو عطش
وال يستثىن من ذلكّ ،نال اليت ت ّ
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
يوما و ً
الفتوى :13-جيوز أن يكون األجل ً
واحدة حم ّددة(.)2

تعليق :قد يقال :ن ّن الرجل املتمتّع يعطي املرأة ما حتتاج نليه؛ إلشباع رغبتها
الفطريّة ،كما يعطي الزوج زوجته ما حتتاج نليه؛ ون ّن الـمهر القليل كما جيوز يف
الزواج الدائم ،جيوز يف الـمتعة.
ميسورا،
أصرت الـمرأة الـمتمتع بـها ،على مهر غال ،وكان الرجل
ً
فإن ّ
أصرت الـمرأة ،فـي الزواج الدائم،
وراغبًا فيها ،دفعه نليها ،بال نشكال؛ كما لو ّ
( )1انظر :النهاية ،131 :وشرائع اإلسالم.919/2 :
( )2انظر :النهاية ،131 :وشرائع اإلسالم ،919/2 :واملسائل املنتخبة.911 :
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ميسورا ،وراغبًا فيها.
على مهر غال ،مع كون الرجل
ً
االدعاء الفارغ يكمن يف هذه الفتوى األةيمة ،اليت هي
وااجواب عن هذا ّ
يف الـحقيقة أقذر فتوى يف موضوع املتعة!!!
سوغ
فإذا كانت م ّدة العالقة بني الرجل واملرأة يف املتعة مؤقتة ،فكيف ي ّ
الـمبيحون ألنفسهم أن يع ّدوا املتعة صورة من صور الزواج؟!!!
أي زواج ذاك ،الذي يكن أن ينتهي بفراق ،بعد ساعة ،من وقوعه؛
ّ
مبين على اتّفاق ،بني الرجل
ال لـخال طارئّ ،أدى نىل الطالق؛ بل هو فراق ّ
الـمتمتّع ،والـمرأة الـمتمتع بـها؟!!!
املبين على االتّفاق  -بني املتمتّع واملتمتّعة  -أشبه ابلفراق،
أليس الفراقّ ،
املبين على االتّفاق ،بني الزاين والزانية؟!!!
ّ
كف من طعام ،بل كان
ونذا لـم يكن غرض املتمتّعة من التمتّع هو نيل ّ
غرضها نشباع رغبتها الفطريّة؛ فهل ستنطفئ تلك الرغبة ،بعالقة م ّدهتا ساعة
واحدة؛ وال سيّما أنـّها  -بعد هذه الـمتعة الـمؤقتة  -ستعت ّد ،متجنّبة الرجال،
م ّدة من الزمن؟!!!
وقد اختلفوا يف ع ّدة املتمتع هبا ،نذا كانت من ذوات األقراء ،مع
الدخول هبا ،وعدم احلمل ،وعدم اليأس ،فقيل :حيضتان ،وقيل :حيضة
واحدة ،وقيل :حيضة ونصف ،وقيل :طهرانّ .أما نذا كانت حبلى ،فع ّدهتا
يوما(.)1
وضع احلمل؛ ونذا كانت ممّن ال حتيض ،فع ّدهتا مخسة وأربعون ً
فإما أن تصرب نىل انقضاء
مرة أخرى؛ ّ
فإذا احتاجت نىل نشباع رغبتها ّ
تتوجه نىل التمتّع قبل انقضاء الع ّدة ،مومهة شريكها ااجديد أ ّن ع ّدهتا
ع ّدهتا ،أو ّ
( )1انظر :العروة الوةقى.193-199/6 :
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فعال.
تتوجه نىل الزنـى ،الذي ّفرت منه اسـ ًما ،ووقعت فيه ً
قد انقضت ،أو ّ
بعيدا أن
فإن صربت املتمتّعة م ّدة الع ّدة ،وجاءها متمتّع اثن ،فليس ً
األول ،فال يلبث معها أكثر من ساعة؛ لتلتزم بعد
حيصل ما حصل ،مع املتمتّع ّ
يوما ،وتعت ّد م ّدة من الزمن؛ فتكون
مرة ،تتمتّع ً
كل ّ
ذلك ،بع ّدة اثنية .وهكذا يف ّ
كل رجل منهم ساعة
قد عاشرت يف سنة واحدة بضعة رجال ،لبثت مع ّ
كل متعة م ّدة من الزمن.
واحدة ،وصربت بعد ّ
مرت مخس سنوات ،وهي على هذه احلال ،فإ ّهنا تكون قد عاشرت
فإذا ّ
رجال؛ فال يكون بينها وبني الزانية غري فرق واحد فقط ،هو االلتزام
حنو ةالةني ً
أَن هلا ذلك؟!!!
ابلع ّدة؛ نن التزمت هبا ،و ّ
أين هذا اإلشباع املتقطّع ،اململوء ابحلسرة واالحتقار ،من نشباع الزواج
ابملودة واالحرتام؟!!!
الدائم ،اململوء ّ
رجال ،يف مخس سنوات؛
وماذا عن هذه املرأة ،اليت تن ّقلت بني ةالةني ً
فصارت كالزانية ،اليت ال تعر 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 شهوانيّة ،يتناوب عليها املتناوبون؟!!!
متاما ،بال مشاعر ،وال رغبات ،وال حسرات؛
وليتها كانت 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 ابخليانة!!!
وفوق هذا كلّه ،يكن أن تتخلّص املتمتّعة  -عندهم  -من الع ّدة ،أبن
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تشرتط على املتمتّع عدم الوطء ،وجيوز له ما سوى ذلك من االستمتاعات(،)1
يؤدي نىل الوطء.
ومنها التفخيذ ،وما ضارعه ،ممّا ال ّ
فإذا انتفى الوطء ،انتفت الع ّدة؛ وابنتفائها تكون املتمتّعة  -عندهم -
حرًة ،يف االستكثار من املتعة ،واالستمرار فيها؛ فال يستبعد أن يتمتّع هبا يف
ّ
كل
اليوم الواحد عشرة رجال ،يتناوبون على االستمتاع هبا ،من دون وطءّ ،
رجل يبقى معها ساعةً واحد ًة!!!
جترع مرارة االعتداد ،وبني
وتستطيع املتمتّعة  -عندهم  -أن توازن بني ُّ
تفر من االعتداد ،وجتيز الوطء
فوات ل ّذة الوطء ،فتشرتط عدم الوطء ،حني ّ
جترع مرارة االعتداد!!!
صرب نفسها على ُّ
حني تكون راغبة فيه ،وت ّ
أبهنا قد مارست املتعة،
ونذا استطاعت املتمتّعة أن خترب املتمتّع ااجديدّ ،
من قبل ،مع متمتّع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه احلقيقة ،للرجل
الشرعي الدائم؟!!!
الذي سيطلبها زوجةً ،يف املستقبل ،بطريقة الزواج
ّ
ماذا سيكون جواب ذلك الرجل الربيء املسكني ،وهو يستمع نىل هذا
االعرتا 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 الـمتعة ،لكان ةقل ااجبال ّ
وما هو رأي (أحبار املتعة) ،يف نخبار املرأة ،لزوجها ،عن ماضيها
األسود ،يف املتعة؛ أتراهم ينصحوهنا إبخباره ،لكن مع عدم وجوب ذلك ،أم
تراهم ينصحوهنا بكتمان األمر ،لكن مع عدم وجوب ذلك؟!!!
( )1انظر :املسائل املنتخبة.928 :
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ن ّن الرجل الشريف ال يتنع عن االرتباط ابمرأة مطلقة ،أو ابمرأة أرملة،
رجال قد سبقه نىل وطئها؛ أل ّن املطلقة واألرملة ارتبطتا
مع علمه يقينًا أ ّن ً
الشرعي الدائم.
بزوجيهما ،عن طريق الزواج
ّ
لكن الرجل الشريف ال يكن أن يقبل االرتباط ابمرأة ،سبق أن ارتبطت
ّ
بعقد الـمتعة؛ ألنّه يؤمن أ ّن التمتُّع صورة من صور الزَن ،فقد متتّع ذائب املتعة
هبذه املرأة ،كما متتّع الزانة ابلزانية!!!
أيضا تلك
فإذا استقذر الرجل الشريف تلك املرأة املتمتع هبا؛ فليستقذر ً
سولت هلا وألمثاهلا االنغماس يف مستنقع املتعة القذر!!!
الفتاوى األةيمة ،اليت ّ

الفتوى :11-ال نفقة للمرأة املتمتع هبا ،ونن قملت من الرجل املتمتّع هبا(.)1

ألهنا يف نظرهم كالزانية ،اليت ّنما أن تزين من أجل املال،
تعليق :ال نفقة هلاّ ،
حق.
ونما أن تزين؛ إلشباع شهوهتا؛ فليس هلا وراء ذلك أدَن ّ
قل ،أو كثرّ ،
ّ
والعجيب أ ّن بعض الزانة ال يبخلون عن بعض الزواين ابلنفقات!!!

الفتوى :15-ال توارث بني الرجل واملرأة املتمتّعني(.)2

صر
تعليق :ال يتوارث الـمتمتّع والـمتمتّعة ،كما ال يتوارث الزاين والزانية؛ مثّ ي ّ
(أحبار الـمتعة) على تسمية متعتهم( :زواج الـمتعة)!!!

الفتوى :16-جيوز متتّع الرجل أبكثر من أربع نسوة ،من غري حصر(.)9

كل الصراحة ،يف بيان التشابه الكبري
تعليق :وهذه الفتوى الـخبيثة صريـحةّ ،
بني الـمتعة والزنـى؛ فكما يتمتّع الزانـي ،بـما ال حصر لـه ،من الزوانـي ،يتمتّع
( )1انظر :النهاية ،153 :واملسائل املنتخبة.925 :
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الـمتمتّع بـما ال حصر له ،من الـمتمتّعات.
واملتمتّع يستطيع  -عندهم  -أن يتمتّع مبا ال حصر له من املتمتّعات،
حت لو لـم توجد هذه الفتوى؛ ألنّه يستطيع أن يتمتّع يف السنة الواحدة أبكثر
ّ
يوما ،أو بعض يوم.
كل متعة منها ً
من ةالث مئة متمتّعة ،نذا جعل م ّدة ّ
مثّ أتيت هذه الفتوى ،فتبالغ يف اإلابحيّة؛ ليتم ّكن الرجل املتمتّع من
سهل عليه التمتّع أبكثر من
التمتّع ،يف اليوم الواحد ،أبكثر من أربع نسوة؛ أو لت ّ
أسبوعا،
أربع نسوة ،يف حالة كون امل ّدة املتّفق عليها أكثر من يوم ،كأن تكون
ً
شهرا ،أو سنة.
أو ً

مرات كثرية،
الفتوى :17-جيوز أن يعقد الرجل على امرأة واحدة ،بعقد املتعةّ ،
واحدة بعد أخرى(.)1

قادرا على قطع عالقته ابملرأة اليت
تعليق :يكون الرجل املتمتّع  -هبذه الفتوى ً -
وقادرا على ندامة عالقته هبا ،مت ما شاء؛ فإن شاء أن
متتّع هبا ،مت ما شاءً ،
جي ّدد العالقة ،بعد انتهاء 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 يعين أ ّن املرأة املتمتع هبا ال حتتاج نىل أن تعت ّد ،يف حالة جتديد عقد
املتعة ،نذا كان املتمتّع الثاين هو نفسه املتمتّع األ ّول ،فيمكنه جتديد العقد ،بعد

( )1انظر :النهاية.132 :

639

انتهاء األجل ،بال فصل ،أو بعد أن يهبها ابقي امل ّدة ،بال فصل(.)1
وقد اعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة ابطلة ،ذات
ةـمار فاسدة ،ونسبوها نىل بعض (أحبار الـمتعة)؛ فأجازوا تناوب لماعة من
الرجال ،على التمتُّع ابمرأة واحدة ،مع وطئهم هلا ،من دون ع ّدة.
فاألجل  -عندهم  -يكن أن يكون ساعةً واحد ًة ،مع نمكان تقصريه،
أبن يهب املتمتّع للمتمتع هبا ابقي امل ّدة.
األول) ،نىل وطئها ،قبل (انقضاء األجل) ،أو قبل أن
فيعمد (الـمتمتّع ّ
يهبها الباقي؛ ةـ ّم يعقد عليها متعةً ،بعد (انتهاء األجل) ،أو بعد (الـهبة) ،لكن
من دون وطء.
العملي للحيلة ،ابنقضاء م ّدة العقد الثاين ،أو ابهلبة
مثّ يبدأ التطبيق
ّ
كذلك؛ فتسقط الع ّدة  -ابفرتائهم  -فيأيت املتمتّع الثاين ،ليفعل ما فعله املتمتّع
األول ،مثّ أييت الثالث ،مثّ الرابع ،وهكذا نىل آخرهم!!!
ّ
جرهم ،أو
وليس ً
بعيدا أن يكون اشتهار هذه احليلة بني أولئك الطلبة قد ّ
جر غريهم ،نىل التطبيق
العملي ،لتلك احليلة ،ابلتناوب على وطء الـمتمتع هبا،
ّ
ّ
بال ع ّدة ،تفصل بني وطء رجل ،ووطء رجل آخر!!!
العاملي  -وهو واحد من (أحبار الـمتعة)  -هذه
حر
وقد حكى الـ ّ
ّ
صحة نسبتها ،نىل شيخه.
احليلة؛ وأجاد يف بيان فسادها ،وبطالهنا ،وأنكر ّ
العاملي« :اشتهر بني لماعة من الطلبة اآلن حيلة يف نسقاط
ـحر
قال ال ّ
ّ
تزوج
علي .وصورهتا أنّه لو ّ
الع ّدة ،وبعضهم ينسبها نىل شيخنا احمل ّقق الشيخ ّ
رجل امرأة ابلعقد الدائم ،ودخل هبا ،مثّ طلّقها بعد الدخول ،وجبت عليها
( )1انظر :العروة الوةقى.195/6 :

611

الع ّدة .فلو عقد عليها بعد الطالق ،مثّ طلّقها قبل الدخول ،فال ع ّدة عليها،
املتضمن لعدم لزوم الع ّدة ،مع الطالق ،قبل الدخول،
النص
فتدخل حتت ّ
ّ
والع ّدة السابقة سقطت ابلعقد الثاين؛ نذ ال ع ّدة عليها منه .وكذلك لو متتّع
أيضا
رجل ابمرأة ،ودخل هبا ،مثّ وهبها امل ّدة ،وانقضت م ّدهتا ،مثّ عقد عليها ً
متعة ،مثّ وهبها امل ّدة ،قبل الدخول ،أو انقضت قبله؛ فإ ّن املرأة ال ع ّدة عليها
اثنيًا ،والع ّدة األوىل بطلت ابلعقد الثاين .وأقول :نسبة هذه احليلة نىل الشيخ
التام؛ فإ ّن ما أورده هنا
علي لـم تثبت ،وعلى تقدير الثبوت هو مطالب ابلدليل ّ
ّ
اتم ،بل هو مشتمل على تسامح وتساهل ،وغفلة عجيبة عن نكتة ،وهي
غري ّ
أ ّن الع ّدة األوىل لـم تسقط ابلعقد الثاينّ ،نال ابلنسبة نىل صاحب الع ّدة .و ّأما
ابلنسبة نىل غريه ،فهي ابقية ،وال دليل عندان على نسقاطها.)1(»...

الفتوى :18-عدم وجوب اإلشهاد واإلعالن يف الـمتعة(.)2

التعليق :ن ّن اإلشهاد واإلعالن حي ّققان  -يف الزواج الدائم  -رعاية كبرية،
أي امرأة ،على حسب هواه،
حلقوق األزواج؛ ولوالمها ّ
كل رجل زوجيّة ّ
الدعى ّ
ابدعائهما
أي رجل ،على حسب هواها؛ فيناالن ّ
ّ
كل امرأة زوجيّة ّ
والدعت ّ
ما ال يستح ّقان ،من حقوق األزواج.
كل شيء ذي قيمة؛
ولذلك جند أ ّن املرأة  -يف عالقة املتعة  -ستخسر ّ
يدل عليهّ ،نال نذا
حت نةبات الزوجيّة املؤقتة املزعومة ،ليس هلا أدَن دليل ّ
ّ
أَن له ذلك؟!!!
اعرت شريكها  -يف املتعة  -بعالقتهما املؤقتة ،و ّ
فإهنا لن تستطيع أن تثبت للناس أ ّن
فإذا أنكر املتمتّع عالقته ابملتمتّعةّ ،
( )1الفوائد الطوسيّة ،282 :وانظر :مفاتيح الشرائع.999/9 :
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هذا احلمل ،الذي يف بطنها ،هو نتيجة عالقة املتعة ،ال نتيجة عالقة الزَن!!!
وال يستطيع املتمتّعون واملتمتّعات أن يعلنوا للناس ،عن ارتباطهم بعالقة
ألهنم يوقنون كما يوقن سائر الناس أ ّن عالقة املتعة صورة من صور
املتعة املؤقتة؛ ّ
فكأهنم يشهدون على أنفسهم ابلزَن ،حني يعلنون ذلك للناس.
الزَن؛ ّ
ونيقان الناس  -ومنهم الـمتمتّعون والـمتمتّعات  -بكون (الـمتعة) صورة
نفسي مكتوم) ،يكتمه معظم (الـمقلّدين)،
من صور (الزنـى) ،ننـّما هو (نيقان ّ
صرح ـوا
الذين يقلّدون (أحبار الـمتعة) ،وال يستطيعون التصريح بـه؛ ألنـّهم نن ّ
بذلك ،فق ـد طعنوا فـي أحب ـارهـم ،الذين يع ّدون هـذه (الـمتعـة) ضـ ـرورة ،من
ضرورّايت مذهبهم!!!
ولذلك يتظاهر هؤالء املقلّدون ،ابلدفاع عن املتعة ،واعتقاد حلّيّتها؛
حت الذين يارسوهنا منهم.
كل اإلنكارّ ،
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 لملة املتمتع ّ
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 ،وهؤالء ال يستطيعون ذلك.
وليس صعبًا على بعض املتمتّعني أن يستعينوا أبصحاهبم ،وأقراهنم،
لكن هذه الشهادة ستكون شهادة
ونظرائهم يف التمتّع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ و ّ
كل االستنكار،
ّ
سريّة ،ال يستطيعون نعالهنا للناس ،الذين يستنكرون املتعةّ ،
فال تكون هلا أدَن قيمة.
612

مثّ ن ّن نيـجاب اإلشهاد من شأنه أن يـمنع الكثريين من التمتّع ،وال سيّما
ابلسر؛
حني ال يـجدون من يشهد لـهم ،أو حني خيشون أن يبوح بعض الشهود ّ
فيعر األولياء واألقرابء واألصدقاء والـجريان ،وسائر الناس.
ولذلك لـم يبخل (أحبار املتعة) عن أتباعهم ،من املتمتّعني واملتمتّعات؛
فنفوا نجياب اإلشهاد ،يف املتعة؛ ليزيلوا هذه العقبة الكؤود؛ فال جيد املتمتّعون،
أي حرج ،يف كتمان عالقة املتعة بينهم ،كما يكتم الزانة والزواين
وال املتمتّعات ّ
عالقة الزَن!!!

الفتوى :19-ليس يف املتعة طالق ،وتبني املرأة ابنقضاء امل ّدة(.)1

التعليق :ن ّن الفراق يف املتعة حمتوم موقوت؛ ولذلك ال مكان للطالق فيها؛
مبين على اتّفاق؛ كالفراق الذي يكون بني
ّ
فكل متعة خمتومة بفراق ،وهو فراق ّ
الزاين والزانية ،بعد انتهاء املمارسة الشهوانيّة.
حمصورا يف التسمية ،ونّا هو
وليس الفرق بني طالق الزواج وفراق املتعة
ً
فيما وراء الطالق والفراق.
تستحق
فللمطلقة حقوق على الزوج تستح ّقها؛ خبال املتمتّعة ،فال
ّ
حق منها.
أي ّ
بعد الفراق ّ
ضطر نليه األزواج اضطر ًارا ،وليس مبنيًّا على اتّفاق
والطالق أمر عارض ي ّ
ابملودة والرقمة 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
ّ

( )1انظر :شرائع اإلسالم.916/2 :
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الفتوى :21-ليس يف املتعة لعان(.)1

يتبني للمتمتّع
التعليق :ال لعان يف املتعة؛ أل ّن املتعة صورة من صور الزَن ،فحني ّ
أ ّن شريكته  -يف املتعة  -قد مارست الزَن ،مع غريه ،يف وقت املتعة؛ فإ ّن
االعرتاض على ذلك ليس من شأنه؛ فالعالقة بينهما عابرة مؤقتة ،فلماذا
ينشغالن ابللعان ،وال سيّما أ ّن الغرض من اللعان منتف يف املتعة؟!!!
فهل املتمتّع مستع ّد ،ألن يقذ شريكته عند القاضي ،والناس؛ فريميها
ابلزَن؛ ليقام عليها احل ّد؟!!!
أبي صفة ،سيتق ّدم املتمتّع نىل القاضي ،هبذا القذ  :بصفة الزوج ،أم
ّ
بصفة املتمتّع؟!!!
ننّه لن جيرؤ على التصريح حبقيقة عالقته ابملقذوفة؛ ولذلك ال داعي ألن
يشغل نفسه هبذا األمر ،فيفتضح أمره بني الناس!!!

الفتوى :21-نذا قملت املرأة املتمتع هبا ،من رجل متتّع هبا ،فنفى الرجل
ظاهرا ،وال يفتقر نىل اللعان(.)2
الطفل عن نفسه ،فإ ّن الطفل ينتفي عنه ً
متممة لفتوى انتفاء اللعان يف املتعة؛ فإ ّن الرجل نن أراد
التعليق :وهذه الفتوى ّ

أَن له ذلك؟!!!
أن يعرت أبن احلمل منه ،اعرت ؛ ولكن ّ
هل سيعلن للناس أنّه كان على عالقة مؤقتة هبذه املرأة ،وأ ّن احلمل الذي
يكين الناس مولوده
يف بطنها منه ،وأنّه مستع ّد إلحلاق املولود به ،ولن يبايل أن ّ
بكنية( :ابن املتعة) ،أو (بنت املتعة)؟!!!
ننّه لن جيرؤ على ذلك ،وسيسارع نىل نفيه ،متّه ًما املتمتّعة ابلزَن ،أو
( )1انظر :شرائع اإلسالم.916/2 :
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م ّدعيًا أ ّن احلمل من رجل سبقه ،نىل التمتّع هبا؛ لتبقى املرأة بعد ذلك بني
أمرين ،أحالمها م ـر 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 ّ
تريب الزانية ابن الزَن ،أو بنت الزَن؛ هذا نن جنت من انتقام أوليائها.
كما ّ
ولذلك نفى (أحبار الـمتعة) اللعان؛ لتسهيل األمر على املتمتّعني من
الرجال؛ فلن تستطيع املرأة أن تلزم الرجل إبحلاق الـمولود به ،نن هو نفاه عنه.
ولن تلجأ نلـى (اللعان)؛ لتدرأ عن نفسها (تـهمة الزنـى) ،ولن تستطيع
نةبات (عالقة الـمتعة)؛ نذ ال نشهـ ـاد ،وال نع ـالن ،وال اعتـرا  ،م ـن الرجـ ـل!!!
وهذا كلّه يؤّكد النظرة الدونيّة 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
ومثـلها يف  -عالقة املتعة  -كمثل (لفافة التدخني) ،اليت يضعها ّ
حت نذا استنفدها ،وانتهى منها ،ألقى هبا يف
 عند التدخني  -بني شفتيهّ ،الطريق ،وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها األقدام ،من بعده!!!
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 الزَن(.)1

قر (أحبار املتعة) برجم الزاين احملصن ،وال خيالفون ااجمهور يف ذلك؛
التعليق :ي ّ
ولكنّهم ينفون أن يكون االرتباط بعقد املتعة سببًا يف ةبوت اإلحصان.
( )1انظر :النهاية ،639 :وشرائع اإلسالم.939/1 :
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الشرعي الدائم ،ولكنّه
رجال لـم يرتبط ،بعقد الزواج
فإذا افرتضنا :أ ّن ً
ّ
حت يف حالة كون األجل سنة ،أو أكثر  -فإ ّن
ارتبط بعقد املتعة فقط ّ -
يسمون هذا املتمتّع حمصنًا.
(أحبار املتعة) ال ّ
الشرعي الدائم،
وكذلك نذا افرتضنا :أ ّن امرأة لـم ترتبط ،بعقد الزواج
ّ
حت يف حالة كون األجل سنة ،أو أكثر -
ولكنّها ارتبطت بعقد املتعة فقط ّ -
يسمون هذه املتمتّعة حمصنة.
فإ ّن (أحبار املتعة) ال ّ
ولذلك ،ال يرجم هذا املتمتّع ،نذا مارس (جرية الزَن)؛ وال ترجم هذه
ألهنما غري حمصنني ،عند (أحبار املتعة)؛
املتمتّعة ،نذا مارست (جرية الزَن)؛ ّ
و(اإلحصان) شرط واجب ،من شروط ةبوت عقوبة (الرجم) ،عند ااجمهور.
وواضح ما يف هذه الفتوى األةيمة ،من التساهل ،الذي يغري أتباعهم
ابملزاوجة بني (زَن املتعة) ،و(متعة الزَن)؛ فليس على املتمتّع الزاين ،وال على
املتمتّعة الزانية أكثر من ح ّد ااجلد ،عندهم؟!!!
غلو اإلابحيّة ،اليت يدعون
وقد حاول (أحبار املتعة) أن خي ّففوا من ّ
أتباعهم نليها ،بفتاواهم األةيمة؛ فتظاهروا بدعوة املتمتّعني واملتمتّعات ،من ابب
النصيحة ،نىل ترك بعض تلك اإلابحيّات املنكرة؛ لكنّهم يستدركون ،فيختمون
دعوهتم تلك ،ببيان أ ّن االمتثال لنصائحهم ليس واجبًا ،وأ ّن احلرج منتف عن
املتمتّعني واملتمتّعات ،يف حالة خمالفتهم لنصائح أحبارهم.
ستحب :أن تكون مؤمنة
ومن أمثلة ذلك :قول جنم الدين احللّ ّي« :وي
ّ
الصحة .ويكره :أن
عفيفة .وأن يسأهلا عن حاهلا مع التهمة ،وليس شرطًا يف
ّ
الصحة .ويكره:
تكون زانية ،فإن فعل ،فليمنعها من الفجور ،وليس شرطًا يف
ّ
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يفتضها ،وليس بـمحرم»(.)1
أن يتمتّع ببكر ،ليس هلا أب ،فإن فعل ،فال ّ
ب ،وليس واجبًا ،وليس شرطًا
فسؤاله 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 نصيحته ،فال نشكال يف ّ
كن هذه النصيحة ليست من
وكذلك ينصحه بتجنّب التمتّع ابلزانية ،ول ّ
ابب التحرمي ،بل هي من ابب الكراهة ،واملكروه جائز فعله ،وليس حمرمـًا؛
ولذلك يقول« :فإن فعل ،فليمنعها من الفجور» ،أي :أ ّن التمتّع ابلزانية جائز،
لكن احللّ ّي ينصح املتمتّع حني يتمتّع ابلزانية أن ينعها من
وليس حمرمـًا؛ و ّ
صحة
الفجور؛ مثّ يستدرك احللّ ّيّ ،
ويبني أ ّن منعها من الفجور ال يع ّد شرطًا يف ّ
صحة العقد!!!
العقد؛ فإذا أمهل املتمتّع منعها من الفجور ،فال نشكال يف ّ
لكن
مثّ ينصح احللّ ّي أتباعه ،برتك التمتّع ابلبكر ،اليت ليس هلا أب؛ ّ
نصيحته من ابب الكراهة ،ال من ابب التحرمي؛ فليس املتمتّع  -الذي خيالف
يفتضها ،وليس
نصيحته  -مبرتكب لفعل حمرم؛ بداللة قوله« :فإن فعل ،فال ّ
مبحرم» ،أي :نن متتع بتلك البكر ،اليت ليس هلا أب ،فإ ّن احللّ ّي ينصحه برتك
قائال« :وليس مبحرم» ،مبعىن أ ّن املتمتّع لو وطئ تلك
وطئها ،مثّ يستدرك احللّ ّي ً
البكر؛ فإ ّن وطأه هلا ليس مبحرم!!!
فكان مثل احللّ ّي ،يف عبارته هذه  -ويف أمثاهلا  -كمثل رجل كاذب،
مخرا ،ولكنّك لو
يتظاهر بنصح صاحبه ،فيقول له« :أنصحك ّأال تشرب ً
فالان ،ولكنّك لو قتلته ملا كان
شربتها ،فال نمث عليك؛ وأنصحك ّأال تقتل ً
عليك نمث»!!!
( )1شرائع اإلسالم.911/2 :
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أقـ ـول :ي ـا (أحبار الـمتعة) ،هل تسمعون آبذانكم ما تقولونه أبفواهكم؛
وه ـل تقرؤون أبعينكم م ـا تكتبونه أبيديكم؛ وه ـل تنكرون بقلوبكم ما ختتلقونه
بعقولكم؟!!!
وب
قال تعاىل﴿ :ولق ْد ذرأْان لـجهنم كثيـًرا من الْـجـ ـ ّن و ْاإلنْس لـه ْم قـل ٌ
ال يـ ْفقهون بـها ولـه ْم أ ْعيـ ٌن ال يـْبصرون بـها ولـه ْم آذا ٌن ال ي ْسمعون بـها أولئك
ك ْاألنْـعام ب ْل ه ْم أض ُّل أولئك ه ـم الْغافلون﴾(.)1
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 إبابحة 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)!!!
نلماعا؛ لقوله:
الطوسي« :واالستمناء ابليد :حمرم
قال أبو جعفر
ً
ّ
ت أ ْيانـه ْم فإنـه ْم غْيـر ملومني .فمن ابْـتـغى وراء
﴿نال على أ ْزواجه ْم أ ْو ما ملك ْ
ذلك فأولئك هم الْعادون﴾( ،)2وهذا من وراء ذلك .وروي عنه  أنّه قال:
ملعون سبعة ،فذكر فيها الناكح ك ّفه»(.)9
حت أنزل ،كان
وقال أبو جعفر
الطوسي ً
أيضا« :ومن استمىن بيدهّ ،
ّ
عليه التعزير والتأديب»(.)1
( )1األعرا .183 :
( )2املؤمنون ،8-6 :واملعارج.91-94 :
( )9املبسوط يف فقه اإلماميّة.212/1 :
( )1النهاية ،843 :وانظر :شرائع اإلسالم.191/1 :
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النجفي« :من استمىن بيده ،أو بغريها ،من أعضائه:
حممد حسن
وقال ّ
ّ
عّزر؛ ألنّه فعل حمرًما ،بل كبرية»(.)1
واملوازنة 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 ّ
ّ
ّ
()2
ن ّن القول إبابحة االستمناء  -عند خشية الوقوع يف الزَن  -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 ،من دون نذن وليّها ،نذا منعها وليُّها من التمتُّع
ابلكفؤ ،الذي ترغب نليه.
 -5االستمتاع وطئًا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من دون نذن وليّها.
 -6االستمتاع وطئًا ،ابلفتاة األوربـّيّة ،من دون نذن وليّها.

طمعا يف املال.
 -7االستمتاع وطئًا ،ابلكتابيّة ،اليت استجابت ً
( )1جواهر الكالم.1411/12 :
( )2انظر :املوسوعة الفقهيّة.35/1 :
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 -8االستمتاع وطئًا ،ابلفاجرة ،مع عدم منعها من الفجور.

 -9االستمتاع وطئًا ،مع عدم ُّ
التحقق من ارتباط املوطوءة برجل آخر.
 -11االستمتاع وطئًا ،مع عدم اإلنفاق على املوطوءة ،ونن قملت.
 -11االستمتاع وطئًا ،بعدد غري حمصور ،من النساء.

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

 -11االستمتاع وطئًا ،مع جواز نفي 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 ّكرنـي هذا (التناقض الشيطاينُّ العجيب) ،من (أحبار الـمتعة) ،بـما
رواه بعض الـمؤلّفني ،من (تناقض الزانـي) ،الذي تـجنب (العـ ْزل) ،فـي زانه؛
ورعا!!!
ً
التوحيدي« :أيت نوفل بن مساحق ،اببن أخيه ،وقد أحبل جاريةً،
قال
ّ
هال عزلت؟ فقال:
عدو هللا ،ل ّـما ابتليت ابلفاحشةّ ،
من جريانه ،فقال :اي ّ
عم ،بلغين أ ّن العزل مكروه ،فقال :أفما بلغك أ ّن الزنـى حرام؟!»(.)1
اي ّ
وليس غرضي من ذكر هذه الرواية :تصحيحها ،واالعتماد عليها،
واالحتجاج هبا ،ونّا غرضي هو تقريب فكرة (التناقض العجيب) نىل األذهان.
فإ ّن االحرتاز من (العزل) يـماةل االحرتاز من (االستمناء)؛ والوقوع فـي
(الزنـى) يـماةل الوقوع يف (الـمتعة).
( )1البصائر والذخائر.159/1 :
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ومن (النصائح الـمضحكة) :أن ينصح بعض (أحبار الـمتعة) أتباعهم،
حصنوا أنفسهم من مـمارسة (جريـمة االستمناء)()1؟!!!
مبمارسة (الـمتعة)؛ لي ّ
فيكون مثلهم  -يف نصيحتهم هذه  -كمثل الطبيب الـمتحامق ،الذي
حصن نفسه ،من شرب الشاي؟!!!
ينصح الـمريض ،بشرب الـخمر؛ لي ّ
فيا أيّها الناصح الـمضحك:
نذا أراد أحد مقلّديك حتصني نفسه ابلـمتعة؛ 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 نذنك؟!!!
ج -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر ،بعد أن متوت أنت؟!!!

د -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر البالغة الرشيدة ،من دون
نذنك؟!!!
ه -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر ،من دون نذنك ،نذا منعتها من
التمتُّع ابلكفؤ ،الذي ترغب نليه؟!!!

و -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،بال ننفاق عليها ،ونن قملت منه؟!!!

ز -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،بال نشهاد ،وال نعالن؟!!!

ظاهرا،
ح -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك؛ وينفي كون احلمل منه ،فينتفي ً
بال لعان؟!!!

كف من
ط -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،م ّدة ساعة ،مبهر مقداره ّ
طعام؟!!!
( )1انظر :مواقف الشيعة.124/9 :
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ي -هل جيوز أن يتمتّع ،تفخي ًذا ،اببنتك ،م ّدة ساعة؛ مثّ أييت مقلّد اثن من
أيضا؛ مثّ أييت مقلّد اثلث ،وهكذا؛
مقلّديك؛ ليتمتّع هبا ،تفخي ًذا ،ساعة ً
حصن مقلّدوك أنفسهم ،من الوقوع يف (جريـمة االستمناء) ،أبن يتمتّعوا
في ّ
متناوبني ،جبسد ابنتك ،تفخي ًذا؟!!!
ن ّن تلك (الفتاوى اإلابحيّة األةيمة) ،اليت اختلقها (أحبار الـمتعة) تعارض
(القطعيّات اإلسالميّة) ،كـ ّل الـمعارضـة؛ واالعتم ـاد  -على هـذه الفتاوى -
كفيـل بتعطيل بعض (األحكام الشرعيّة).
ابطال،
وتعطيل األحكام الشرعيّة ابطل ،بال ريب؛ فكان ما ّأدى نليه ً
قطعا ،وهو هذه (الفتاوى األةيمة).
ً
و(أحكام الزنـى) من أبرز (األحكام الشرعيّة) ،اليت تعطّلها هذه الفتاوى؛
كل الوضوح:
ويكون التعطيل يف جمالني واضحنيّ ،

األول -تـحرمي الينـى:
الـمجال ّ
حيرم االسم
حرم الفعل واالسم ً
معا ،ومل ّ
حرم الزَن؛ فإنّه ّ
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 لـم يكن؛ فهل يكفي أن ي ّ
سمى ّ
ّ
لينجو متناوله من اهلالك؟!!!
بديال نقيًّا عن عالقة الزَن؛ فهل
واإلسالم شرع عالقة الزواج؛ لتكون ً
تكفي تسمية صورة من صور الزَن ابسم (الزواج املؤقت)؛ اجعل تلك الصورة
مشروعا؟!!!
اجا
ً
زو ً
سمى
ن ّن العربة
أساسا ابحلقائق ،ال ابألمساء ،فال يكفي ً
ً
مثال أن ي ّ
احلديث املوضوع سنّة نبويّة؛ ليكون  -يف احلقيقة  -جزءًا من السنّة النبويّة.
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سمى املؤلّف عالـ ًما ،ليكون  -يف الواقع  -عالـ ًما،
وال يكفي ً
أيضا أن ي ّ
من الذين قال هللا تعاىل فيهم﴿ :نّا خيْشى اَّلل م ْن عباده الْعلماء﴾(.)1
الشرعي،
وابملوازنة الدقيقة ،بني حقائق العالقات الثالث :عالقة الزواج
ّ
يتبني بوضوح أ ّن املتعة املؤقتة صورة من صور
وعالقة املتعة املؤقتة ،وعالقة الزَنّ ،
الشرعي ،ال من قريب ،وال من بعيدّ ،نال من حيث
الزَن ،وال عالقة هلا ابلزواج
ّ
يسموهنا( :الزواج املؤقت) ،أو (زواج املتعة).
ن ّن (أحبار املتعة) ّ
فلماذا يزين الزانة والزواين ،نن كانت املتعة مباحة؟!!! وملاذا ال يرتبطون
برابط املتعة ،ما دامت حقيقة املتعة قريبة جدًّا ،من حقيقة الزَن ،بل ّنهنا يف
نشباعا لرغباهتم القذرة؟!!!
بعض احلاالت أكثر ً
فما على الزاين والزانيةّ ،نال ترديد بعض الكلمات ،واالتّفاق على األجرة،
والـمـ ّدة ،ةـ ّم مـمارسة م ـا يشتهيان ،من الرذيلة ،وليس ةـ ّمة قيـ ـود ،وال تبعات!!!
حت
فقد أجاز (أحبار املتعة) للرجل أن يتمتّع ابلرضيعة ،مبا عدا الوطءّ ،
حت من دون نذن أبيها .وأجازوا
ابلتفخيذ .وأجازوا له ذلك يف بنت التاسعةّ ،
له التمتّع ابلبكر اليت ليس هلا أب ،مع وطئها .وأجازوا له التمتُّع ابلبكر ،من
دون نذن وليّها ،نذا منع وليُّها من التزويج ابلكفؤ ،مع رغبتها نليه .وأجازوا له
التمتُّع ابلبكر البالغة الرشيدة ،وليس لوليّها أن يعرتض .وأجازوا له التمتُّع ابلفتاة
األوربـّيّة ،من دون نذن وليّها ،ولو كانت مسلمةً .وأجازوا له التمتُّع ابلكتابيّة،
طمعا يف املال .وأجازوا له التمتُّع ابلفاجرة ،ولـم يوجبوا عليه
اليت استجابت ً
منعها من الفجور .ولـم يوجبوا على الرجل أن يتح ّقق من كون املرأة خليّة،
حي ،عند طلبه التمتّع هبا .ولـم يوجبوا عليه نخبار املرأة عن
ليست يف ّ
ذمة زوج ّ
( )1فاطر.25 :
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يوما
الع ّدة .وأجازوا كون املهر مبقدار ّ
كف من طعام .وأجازوا كون األجل ً
احدا ،أو بعض يوم .ولـم يوجبوا عليه نفقة للمرأة املتمتع هبا .وأجازوا له التمتُّع
و ً
مرات
أبكثر من أربع نسوة ،من غري حصر .وأجازوا له العقد على امرأة واحدةّ ،
كثرية ،واحدة بعد أخرى .ولـم يوجبوا اإلشهاد واإلعالن .وأجازوا انتفاء كون
مبجرد نفيه عنه.
ظاهراّ ،
احلمل منه ً
حرمه اإلسالم؟!!!
كل هذا م ً
باحا ،فما هو ذلك الزنـى الذي ّ
فإذا كان ّ
اللفظي ،الذي
هل يكون الفرق الرئيس بني الزَن واملتعة هو ذلك العقد
ّ
ال حقوق فيه ،وال نشهاد ،وال نعالن؟!!!
وهل يتنع الزانة ،والزواين ،من العقد
اللفظي ،يف الـمتعة؛ لعدم اعتقادهم
ّ
حبلّيّتها؟!!!
ال أحد يكن أن يقول هبذا القول الفارغ؛ فهل كان الزَن الذي يارسونه
حالال يف اعتقادهم؟!!!
ً
هل يعتقدون ّأهنم سيعاقبون على مـمارسة الـمتعة ،فقط ،لكنّهم سيغفر
هلم مـمارسة الزَن؟!!!!
كل
ومن هنا ندرك أ ّن (أحبار املتعة)  -حني وجدوا (اإلسالم) قد غلّق ّ
(أبواب الزَن)  -عمدوا نىل أحد األبواب ،وفتحوه ألتباعهم ،وأجازوا فيه أكثر
ما يطمع فيه (أهل الزَن) ،وال سيّما (الرجال) منهم ،بل زادوا عليه ،يف بعض
احلاالت؛ وذلك هو ابب (الـمتعة الـمؤقتة).
يسوغوا  -ألنفسهم ،وألتباعهم  -فت ـح هذا الب ـاب ،عمدوا نلـى
ولكي ّ
قسما
(حيلة التسمية)؛ ّ
فغريوا االسم فقط ،وجعلوا (الـمتعة)  -يف التسمية ً -
الشرعي!!!
مقومات الزواج
كل ّ
من أقسام (الزواج)؛ ولكن بعد أن سلبوا منه ّ
ّ
فما الـمتعة يف احلقيقةّ ،نال صورة زنويّة مقيدة ،بعض التقييد؛ وما كان هلا
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أن تقيدّ ،نال من أجل خداع األتباع ،والتملُّص من استنكار اخلصوم؛ فلو
رفعت تلك القيود اليسرية؛ لكان الزَن واملتعة اسـمني اجرية واحدة ،بال فرق.
الـمجال الثانـي -عقوبة الينـى:
يؤدي نىل تعطيل عقوبة الزَن ،ال أل ّن الزانة
ن ّن القول إبابحة املتعة ّ
كؤودا،
والزواين قد تركوا الزَن ،واختاروا املتعة ً
بديال عنه؛ ونّا ألنّنا سنواجه عقبة ً
يف نقامة احل ّد على الزاين والزانية؛ وهي العجز عن التمييز بني من يارسان
ااجماع بعالقة املتعة ،ومن يارسان ااجماع بعالقة الزَن.
أبهنم شاهدوا
صرحوا  -عند القاضي ّ -
فلنفرتض أ ّن أربعة رجال عدول ّ
رجال وامرأة ،يف حالة ااجماع الكامل .فأنكر الرجل واملرأة ّأهنما كاان يزنيان،
ً
متزوجان ابملتعة.
و ّادعيا ّ
أبهنما ّ
متزوجني ابملتعة؟
فإن قال القاضي :أين العقد الذي يثبت كونكما ّ
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 استأذنتما ّ
ألهنا ابلغة رشيدة.
قاال :ال جيب استئذان وليّها؛ ّ
عاجزا عن نةبات احلقيقة،
ففي حالة كون املتعة مباحة؛ سيكون القاضي ً
ولو شهد  -على لماعهما الكامل  -ألف شاهد.
وسيكون القاضي بني أمرين:
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 -1أن يك ّذهبما يف ّادعائهما االرتباط ابملتعة ،ويقيم عليهما احل ّد؛ فإن كانت
املتعة مباحة ،وكاان صادقني يف ارتباطهما ابملتعة ،فإ ّن حكم القاضي عليهما
سيكون ظالـ ًما.
قطعي،
 -2أن حيجم القاضي عن نقامة احل ّد عليهما؛ ألنّه لـم يهتد نىل دليل ّ

سيؤدي نىل تعطيل احل ّد
يثبت كذهبما ،فإن كاان كاذبني ،فإ ّن حكم القاضي ّ
الشرعي ،مع وجود (ااجماع الكامل) ،والشهود العدول األربعة.
ّ
وهكذا سيجد الزانة والزواين أ ّن ّادعاء االرتباط ابملتعة :هو احلبل الذي
جيب أن يستمسكوا به؛ ليدرأوا عن أنفسهم عقوبة الزَن.
شرعا ،فال يكن تعطيلها؛ ولذلك
وعقوبة الزَن من العقوابت الثابتة ً
قطعا؛
كل ما ّأدى نىل تعطيلها ً
ابطال؛ أل ّن ما ّ
يؤدي نىل الباطل :ابطل ً
يكون ّ
تؤدي نىل تعطيل العقوبة الشرعيّة.
فتكون نابحة الـمتعة ابطلة؛ ّ
ألهنا ّ
وحت نذا أحجم القاضي ،عن ندانة املتمتّعني ،فإ ّن أمرمها قد انكشف،
ّ
سرا بينهما؛ والناس لن يتوقّفوا عن رميهما ابلزنـى؛ ألنـّهم
بعد أن كان ًّ
ال يستطيعون 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 القذ الباطلّ ،
ّ
وليست أحكام الزَن وحدها هي اليت ستتعطّل يف حالة نابحة الـمتعة؛
الشرعي الدائم.
بل أكثر أحكام الزواج
ّ
ميسورا؛ إلشباع شهواهتم،
سهال
بديال ً
فإ ّن الكثري من الرجال نذا وجدوا ً
ً
الشرعي الدائم ،الذي يوجب استئذان الولـ ّي،
فإهنم سيعرضون به ،عن الزواج
ّ
ّ
بكل
ودفع النفقاتُّ ،
وحتمل األعباء ،ورعاية الزوجة ،واألبناء ،والبنات ،والتقيُّد ّ
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يفر املتمتّعون من القيود.
يفر الزانة من القيودّ ،
القيود الشرعيّة الـمعروفة؛ فكما ّ
الشرعي الدائم ،بقيت أكثر النساء،
ونذا أعرض أكثر الرجال عن الزواج
ّ
ببعضهنّ ،نما نىل قبول االرتباط ابملتعة ،ولو مكرهات،
يؤدي
بال زواج ،وهذا ّ
ّ
أو االنغماس يف الزَن؛ إلشباع الشهوات!!!
املهم بني الزَن واملتعة هو النيّة؛ فمن وطئ امرأة،
فإن قيل :ن ّن الفارق ّ
وهو حيسبها زوجته؛ فإنّه ال يع ّد زانيًا؛ فكذلك املتمتّع نّا يطأ املتمتّعة ،وهو
حيسبها زوجته يف الشرع.
التطبيقي؛ ولسنا فـي مقام
التأليفي ،واخلطإ
قلت :الفرق كبري بني اخلطإ
ّ
ّ
انتقاد املطبّقني ،الذين مارسوا املتعة؛ فهؤالء حساهبم عند رّهبم ،وهو أعلم
بنواايهم ،ومبا ختفي صدورهم؛ ولكنّنا فـي مقام انتقاد املؤلّفني ،الذي أجازوا
عقد املتعة ،بفتاواهم األةيمة.
قطعا  -يكن أن يصدر يف الظاهر
فإ ّن القتل  -وهو من أعظم ااجرائم ً
من ننسان غري قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديق صديقه الربيء ،وهو حيسبه
حبجة أ ّن
قطعا اإلفتاء إبابحة قتل الربيء؛ ّ
لكن هذا ال يعين ً
عدوه اجملرم؛ و ّ
صالح النيّة ينجي املخطئ من استحقاق اإلمث.
فإن كانت نيّة املتمتّع املخطئ كنيّة القاتل املخطئ؛ فإ ّن فتوى املؤلّف،
يصح نابحة
الذي أابح التمتُّع كفتوى املؤلّف الذي أابح قتل الربيء؛ فال ّ
حبجة سالمة النوااي؟!!!
ااجرائم ّ
فإن قيل :ن ّن بعض فتاوى الـمبيحني ليست أكثر من افرتاضات ،قد
يستحيل تطبيقها واقعيًّا ،كما يف فتوى نابحة االستمتاع ابلرضيعة تفخي ًذا.
اضا أ ّن بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيق؛
حت نذا افرتضنا افرت ً
قلتّ :
غري احلكم على الفتوى؛ أل ّن العربة بسالمة الفتوى ،من
فإ ّن هذا االفرتاض لن ي ّ
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مـخالفة الشرع؛ وليست فـي ُّ
التحقق ،أو عدمه.
فقتل اإلنسان الربيء جرية كبرية ،واإلفتاء بقتله جرية كبرية ،بال ريب؛
حبجة أ ّن قتله هبذه
يصح أن يفيت أحدهم إبابحة قتله ،بصورة افرتاضيّة؛ ّ
فهل ّ
ااجاهلي ،ونرساله
الصورة مستحيل التطبيق ،كأن يكون قتله إبرجاعه نىل العصر
ّ
نىل النعمان بن املنذر ،يف يوم من ّأايم بؤسه؟!!!
تزوجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد
يصح أن يفيت أحدهم إبابحة ُّ
هل ّ
حبجة أ ّن هذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!!
حفيدكّ ،
ونذا كانت هذه املسائل مستحيلة التطبيق ،فما الداعي الذي يدعو
املؤلّفني 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
الـمتعة ممكنة؛ ّنما تلبية للحاجة املاليّة ،أو تلبية للحاجة الشهوانيّة.
مستحيال ،ونن كان
وحت يف فتوى (تفخيذ الرضيعة) ،فإ ّن التطبيق ليس
ً
ّ
مستبع ًدا ،أو مستصعبًا؛ فإ ّن االستمتاع ابلرضيعة يكون إبذن وليّها؛ فإذا كان
احدا من ةالةة رجال؛ فإنّه يكن أن يسلّم ابنته الرضيعة للتفخيذ:
وليُّها و ً

كل اإليان ،وال يبايل أن يلقي
أ -نذا كان مقلّ ًدا ،يؤمن مبا يفيت به أحبارهّ ،
بنفسه نىل التهلكة؛ من أجل نرضاء أسياده.

ب -نذا كان شديد الفقر معد ًما ،ال يستطيع نعالة عائلته ،فيلجأ نىل بيع ابنته
الرضيعة للتفخيذ ،حتت غطاء املتعة الفاضح.
كل زانة األرض ،اببنته الرضيعة؛
ج -نذا كان شاذًّا ديو ًاث ،ال يبايل أن يزين ُّ
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اندرا ،ولكنّه ليس ابملستحيل.
ً
طمعا فـي حفنة من الـمال ،ونن كان ذلك ً

إبطال استدالالت (أحبار الـمتعة):
فإن قيل :ن ّن املبيحني قد استندوا نىل أدلّة دلّت على أ ّن ممارسة املتعة
يؤدي نىل
كانت مباحة يف العهد
النبوي؛ فالقول بكوهنا صورة من صور الزَنّ ،
ّ
القول إبابحة الزَن 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
نص القرآينّ الذي استدلّوا به ،نّا ّ
اجلهة األوىل -ال ّ
ّ
الدائم ،وليس فيه أدَن نشارة نىل املتعة املزعومة.
ت علْيك ْم أمهاتك ْم وبـناتك ْم وأخواتك ْم وعماتك ْم
قال تعاىل﴿ :حّرم ْ
وخاالتك ْم وبـنات ْاألخ وبـنات ْاأل ْخت وأمهاتكم الاليت أ ْرض ْعنك ْم وأخواتك ْم من
الرضاعة وأمهات نسائك ْم ورابئبكم الاليت يف حجورك ْم م ْن نسائكم الاليت
دخ ْلت ْم هبن فإ ْن ملْ تكونوا دخ ْلت ْم هبن فال جناح علْيك ْم وحالئل أبْـنائكم الذين
صالبك ْم وأ ْن ْجتمعوا بـ ْني ْاأل ْختـ ْني نال ما ق ْد سلف نن اَّلل كان غف ًورا
م ْن أ ْ
ت أ ْيانك ْم كتاب اَّلل علْيك ْم وأحل
يما .والْم ْحصنات من النّساء نال ما ملك ْ
رح ً
است ْمتـ ْعت ْم به
لك ْم ما وراء ذلك ْم أ ْن تـْبـتـغوا أب ْموالك ْم ْحمصنني غْيـر مسافحني فما ْ
مْنـهن فآتوهن أجورهن فريضةً وال جناح علْيك ْم فيما تـراضْيـت ْم به م ْن بـ ْعد
يما﴾(.)1
يما حك ً
الْفريضة نن اَّلل كان عل ً
العريب السليم،
النص تدبـًّرا
فالذي يتدبّر هذا ّ
ً
صحيحاً ،
قائما على الفهم ّ
والنظر يف السياق القرآينّ الكامل؛ سيجد أنّه يبدأ ببيان أصنا النساء ،الاليت
( )1النساء.21-29 :
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األم النسبيّة ،واأل ّم الرضاعيّة،
حرم هللا تعاىل ،على الرجال
وهنّ :
نكاحهنّ ،
ّ
ّ
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 ااجمع بينهما،
املتزوجة ،غري املطلقة ،وغري األرملة.
واملرأة ّ
أحل للرجال نكاح ما عدا
مثّ ّ
يبني ّ
النص القرآينّ أ ّن هللا تعاىل قد ّ
األصنا املذكورة من النساء ،نكاح نحصان ،ال مسافحة فيه.
عما سبقه ،من السياق،
ةـ ّم أييت املوضع الذي استدلّوا به ،بعد أن قطعوه ّ
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن فآتوهن أجورهن فريضةً﴾.
وهو قوله تعاىل﴿ :فما ْ
فأوهم (أحبـار الـمتعة) أتباعهم أ ّن عبارة (استمتعتم)  -الواردة يف اآلية -
تدل على هذه الـمتعـة الـمزعومة؛ مستدلّني على ذلك ،ابلتوافق الـحاصل بني
ّ
االشتقاقي (م ت ع).
الفعل (استمتع) ،ولفظة (الـمتعة) ،فـي الـجذر
ّ
أيضا :أ ّن لفظة (أجـ ـور) ،ننـّما تطلق على
وأوهم (أحبار الـمتعة) أتباعهم ً
األجـ ـرة ،اليت تعطى للمرأة ،الـمتمتع بـها ،بـخال الزوجة ،فإنـّها تعطى الـمه ـر.
النص قائم على ةالةة حتريفات ،هي:
فاحلاصل أ ّن تفسري املبيحني هلذا ّ
يدل بوضوح على أ ّن
النص عن السياق السابق .والسياق السابق ّ
أ -قطع ّ
رعي الدائـم)()1؛ بداللة ذكـ ـر األصنا الـمحرمة.
الـم ـراد هو (النك ـاح الش ـ ّ
وال أح ـد من (أحبار الـمتعة)  -وال من غيـرهم  -يـمكن أن ي ّدعي أ ّن
تـحرمي هذه األصنا خمصوص هبذه الـمتعة الـمزعومة.
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن
فضمري اإلانث املتّصل (ه ّن) يف قوله تعاىل﴿ :فما ْ
( )1انظر :زاد املسري ،91-99/2 :ويف ظالل القرآن.629/2 :
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أحل هللا تعاىل للرجال
فآتوهن أجورهن فريضةً﴾ ،يعود على النساء ،الاليت ّ
نكاحهن ،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
ّ
نكاحهن؛ واإليتاء
أحل هللا تعاىل
ّ
فاالستمتاع يكون ابلنساء ،الاليت ّ
نكاحهن؛ واألجور هي أجور النساء،
أحل هللا تعاىل
ّ
يكون للنساء ،الاليت ّ
نكاحهن(.)1
أحل هللا تعاىل
ّ
الاليت ّ
ابدعاء داللته على الـمتعة الـمزعومة.
ب -اخلطأ يف تفسري الفعل (استمتع) ّ

عموما ،فهي متعة
والصواب أ ّن الفعل (استمتع) ّ
يدل على نيل املتعة ً
عامة ،ال يقصد هبا الصورة املزعومة(.)2
ّ
است ْكثـ ْرتـ ْم من
قال تعاىل﴿ :ويـ ْوم يـ ْحشره ْم جـم ًيعا اي م ْعشر الْـج ّن ق ـد ْ
است ْمتع بـ ْعضنا ببـ ْعض وبـل ْغنا أجلـنا الذي
ْاإلنْس وقـال أ ْولياؤه ْم من ْاإلنْس ربـنا ْ
أج ْلت لنا قال النار مثْـواك ْم خالدين فيها نال ما شاء اَّلل نن ربك حك ٌيم
علي ٌم﴾(.)9
وقال تعاىل﴿ :ويـ ْوم يـ ْعرض الذين كفروا على النار أ ْذهْبـت ْم طيّباتك ْم يف
حياتكم ُّ
است ْمتـ ْعت ْم هبا فالْيـ ْوم ْجتزْون عذاب ا ْهلون مبا كْنـت ْم ت ْست ْكربون يف
الدنْـيا و ْ
احل ّق ومبا كْنـت ْم تـ ْفسقون﴾(.)1
ْاأل ْرض بغ ْري ْ

( )1انظر :أحكام القرآن.38/9 :
( )2انظر :التفسري البسيط ،112/6 :والتفسري الكبري ،94/14 :وتفسري القرآن احلكيم:
 ،11-14/9وتفسري التحرير والتنوير.3/9 :
( )9األنعام.125 :
( )1األحقا .24 :

661

وقال تعاىل﴿ :كالذين م ْن قـْبلك ْم كانوا أشد مْنك ْم قـوةً وأ ْكثـر أ ْمو ًاال
است ْمتع الذين م ْن قـْبلك ْم
وأ ْوال ًدا ف ْ
است ْمتـعوا خبالقه ْم ف ْ
است ْمتـ ْعت ْم خبالقك ْم كما ْ
ت أ ْعمالـه ْم فـي ُّ
الدنْـيا و ْاآلخرة
بـخالقه ْم وخ ْ
ضت ْم كالذي خاضوا أولئك حبط ْ
وأولئك هم الْـخاسرون﴾(.)1
يدل على نيل
وواضح من هذه النصوص القرآنيّة أ ّن الفعل (استمتع) ال ّ
عامة ،ختتلف ابختال املقامات.
املتعة املزعومة ،ونّا هي متعة ّ
فإهنا
وكذلك سائر األلفاظ ،اليت اشتـ ّقت من ااجذر نفسه( :م ت ع)ّ ،
عموما على االنتفاع ،والسياقات
ال ّ
تدل على نيل الـمتعة املزعومة ،بل هي دالّة ً
هي اليت حت ّدد نوع ذلك االنتفاع.
استـْيسر من ا ْهل ْدي
قال تعاىل﴿ :وأمتُّوا ْ
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 نسك فإذا أمْنـت ْم فم ْن متتع ابلْع ْمرة نىل ْ
احل ّج وسْبـعة نذا رج ْعت ْم
استـْيسر من ا ْهل ْدي فم ْن ملْ جي ْد فصيام ةالةة أايم يف ْ
فم ا ْ
ت ْلك عشرةٌ كاملةٌ ذلك لم ْن ملْ يك ْن أ ْهله حاضري الْم ْسجد الْـحرام﴾(.)2
احلج ،وهي
فقوله تعاىل﴿ :فم ْن متتع ابلْع ْمرة نىل ْ
احل ّج﴾ يتعلّق مبتعة ّ
صورة من صور املتعة ،ال عالقة هلا ابملتعة املزعومة ،بال خال (.)9
وقـال تعالـى﴿ :ال جناح علْيك ْم ن ْن طل ْقتم النّس ـاء مـا لـ ْم تـم ُّسوهن أ ْو
اعا
تـ ْفرضوا لـهن فريضةً ومتّعوهن على الْموسع قدره وعلى الْم ْقرت قدره مت ً
( )1التوبة.63 :
( )2البقرة.136 :
( )9انظر :املوسوعة الفقهيّة.19-6/11 :

662

ابلْم ْعرو ح ًّقا على الْم ْحسنني﴾(.)1
فقوله تعاىل﴿ :ومتّعوهن على الْموسع قدره وعلى الْم ْقرت قدره﴾ يتعلّق
مبتعة الطالق ،وال عالقة هلا ابملتعة املزعومة ،بال خال (.)2
ت فـنـفعها نيانـها نال قـ ْوم يونس لما
ت قـ ْريةٌ آمن ْ
وقال تعاىل﴿ :فـل ْوال كان ْ
احلياة ُّ
الدنْـيا ومتـ ْعناه ْم نىل حني﴾(.)9
اخل ْزي يف ْ
آمنوا كش ْفنا عْنـه ْم عذاب ْ
يدل على متعة مؤقتة؛ لكنّها متعة
فقوله تعاىل﴿ :ومتـ ْعناه ْم نىل حني﴾ ّ
احلياة الدنيا ،ابحلياة والطعام والشراب واملسكن والراحة واألمان .والنكاح صورة
من صور متع احلياة الدنيا.
وقال تعاىل﴿ :فـعقروها فـقال متتـعوا يف دارك ْم ةالةة أايم ذلك و ْع ٌد غْيـر
م ْكذوب﴾(.)1
أيضا متعة مؤقتة ،بثالةة ّأايم ،يؤخر عنهم فيها العذاب ،فتكون
فهذه ً
بكل مل ّذاهتا  -صورة من صور املتعة.
حياهتم املؤقتة قبل العذاب ّ -
العامة ،ومنها
فالقرائن املقاليّة واملقاميّة هي اليت ّ
ختصص دالالت األلفاظ ّ
تدل على نيل املتعة ،من النساء الاليت
لفظة (استمتع) ،يف آية النساء ،اليت ّ
نكاحهن ،وهذا هو النكاح
أحل هللا تعاىل
الشرعي الدائم ،بال ريب.
ّ
ّ
ّ
ابدعاء داللتها على األجرة ،اليت تعطى
ج -اخلطأ فـي تفسري لفظة (أجور)ّ ،
للمرأة فـي الـمتعة املزعومة؛ ونيهام أتباعهم ّأهنا ال تطلق على الـمهر ،الذي
( )1البقرة.296 :
( )2انظر :املوسوعة الفقهيّة.38-39/96 :
( )9يونس.35 :
( )1هود.69 :
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الشرعي الدائم.
يعطى للزوجة ،فـي النكاح
ّ
وتكفي مراجعة اآلايت اليت وردت فيها لفظة (أجور) ،ومفردها (أجر)؛
عامتان ،تطلقان على األجور الدينيّة ،فـي
االدعاء؛ ّ
إلبطال هذا ّ
فإهنما لفظتان ّ
بعض السياقات ،وتطلقان على األجور الدنيويّة ،فـي سياقات أخرى ،سـ ـواء
أكانت األجور متعلّقة ابلنكاح ،أم كانت غري متعلّقة به.
قال تعاىل﴿ :ك ُّل نـ ْفس ذائقة الْم ْوت ونّا تـوفـ ْون أجورك ْم يـ ْوم الْقيامة
احلياة ُّ
الدنْـيا نال متاع
ااجنة فـق ْد فاز وما ْ
فم ْن ز ْحزح عن النار وأ ْدخل ْ
الْغرور﴾(.)1
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 تض ُّاروهن
لتضيّقوا علْيهن ون ْن كن أوالت قمْل فأنْفقوا علْيهن حت يض ْعن قمْلهن فإ ْن
أ ْرض ْعن لك ْم فآتوهن أجورهن وأْمتروا بـْيـنك ْم مب ْعرو ون ْن تـعاس ْر ْمت فستـ ْرضع له
أ ْخرى﴾(.)2
وواضح أ ّن لفظة (أجور) يف هذه اآلية تطلق على أجور اإلرضاع(.)9
وقال تعاىل﴿ :وجاء السحرة ف ْرع ْون قالوا نن لنا أل ْجًرا ن ْن كنا ْحنن
الْغالبني﴾(.)1
واألجر الذي أرادوه من فرعون هو الـمال ،ونـحوه من متاع الدنيا.
( )1آل عمران.159 :
( )2الطالق.6 :
( )9انظر :املوسوعة الفقهيّة.211-214/22 :
( )1األعرا .119 :
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استطْعما أ ْهلها فأبـ ْوا أ ْن
وقال تعاىل﴿ :فانْطلقا 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
دنيوي ،من مال ،أو طعام ،أو حنومها.
واألجر هنا أجر ّ
ت نن أيب ي ْدعوك
است ْحياء قال ْ
وقال تعاىل﴿ :فجاءتْه ن ْحدامها متْشي على ْ
ف جن ْوت
لي ْجزيك أ ْجر ما سقْيت لنا فـلما جاءه وقص علْيه الْقصص قال ال خت ْ
من الْق ْوم الظالمني﴾(.)2
دنيوي ،من مال ،أو طعام ،أو حنومها.
واألجر هنا ً
أيضا أجر ّ
ووردت لفظة (أجور) بصيغة ااجمع ،يف ع ّدة آايت؛ للداللة على املهر،
الشرعي الدائم ،بال أدَن خال (.)9
الذي يعطى للزوجة ،يف النكاح
ّ
يب نان أ ْحل ْلنا لك أ ْزواجك الاليت آتـْيت أجورهن
قال تعاىل﴿ :اي أيـُّها الن ُّ
ت يينك مما أفاء اَّلل علْيك وبـنات ع ّمك وبـنات عماتك وبـنات
وما ملك ْ
يب
خالك وبـنات خاالتك الاليت هاج ْرن معك و ْامرأ ًة م ْؤمنةً ن ْن وهب ْ
ت نـ ْفسها للن ّ
ضنا
يب أ ْن ي ْستـْنكحها خالصةً لك م ْن دون الْم ْؤمنني ق ْد عل ْمنا ما فـر ْ
ن ْن أراد الن ُّ
ت أ ْيانـه ْم لكْيال يكون علْيك حر ٌج وكان اَّلل غف ًورا
علْيه ْم يف أ ْزواجه ْم وما ملك ْ
يما﴾(.)1
رح ً
( )1الكهف.88 :
( )2القصص.29 :
( )9انظر :جامع البيان ،193/5 :والنكت والعيون ،922/9 :والتفسري البسيط،191/6 :
الكشا  ،51/9 :وتفسري البحر احمليط.115/9 :
و ّ
( )1األحزاب.94 :
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وق ـــ ال تعاىل﴿ :ي ـا أيـُّهـا الذي ـن آمن ـوا نذا ج ـ ـاءك ـم الْم ْؤمنـ ـات مهاجـ ـرات
ف ْامتحنوهن اَّلل أ ْعلم إبياهنن فإ ْن عل ْمتموهن م ْؤمنات فال تـ ْرجعوهن نىل الْكفار
ال هن حل هل ْم وال ه ْم حيلُّون هلن وآتوه ْم ما أنْـفقوا وال جناح علْيك ْم أ ْن
اسألوا ما أنْـف ْقت ْم
تـْنكحوهن نذا آتـْيـتموهن أجورهن وال متْسكوا بعصم الْكوافر و ْ
ولْي ْسألوا ما أنْـفقوا 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
ت أ ْيانك ْم م ْن فـتـياتكم الْم ْؤمنات واَّلل أ ْعلم إبيانك ْم
الْم ْؤمنات فم ْن ما ملك ْ
بـ ْعضك ْم م ْن بـ ْعض فانْكحوهن إب ْذن أ ْهلهن وآتوهن أجورهن ابلْم ْعرو
ْحمصنات غْيـر مسافحات وال متخذات أ ْخدان فإذا أ ْحصن فإ ْن أتـ ْني بفاحشة
صف ما على الْم ْحصنات من الْعذاب ذلك لم ْن خشي الْعنت مْنك ْم
فـعلْيهن ن ْ
ور رح ٌيم﴾(.)2
وأ ْن ت ْ
صربوا خْيـٌر لك ْم واَّلل غف ٌ
وقال تعاىل﴿ :الْيـ ْوم أحل لكم الطيّبات وطعام الذين أوتوا الْكتاب حل
لك ْم وطعامك ْم حل هل ْم والْم ْحصنات من الْم ْؤمنات والْم ْحصنات من الذين
أوتوا الْكتاب م ْن قـْبلك ْم نذا آتـْيـتموهن أجورهن ْحمصنني غْيـر مسافحني وال
متخذي أ ْخدان وم ْن ي ْكف ْر اب ْإليان فـق ْد حبط عمله وهو يف ْاآلخرة من
اخلاسرين﴾(.)9
ْ
وهبذا تبطل االستدالالت السقيمة الثالةة ،اليت اعتمد عليها الـمبيحون؛
النص القرآينّ.
لتحريف داللة ّ
( )1املمتحنة.14 :
( )2النساء.29 :
( )9املائدة.9 :

666

است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن فآتوهن أجورهن
الزجاج« :وقوله﴿ :فما ْ
قال ّ
عظيما جدًّا؛ اجهلهم ابللغة .وذلك
فريضةً﴾ .هذه آية قد غلط فيها قوم غلطًا ً
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن﴾ من املتعة ،اليت قد ألمع
ّأهنم ذهبوا نىل أ ّن قوله﴿ :فما ْ
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن﴾ أي :فما
أهل الفقه ّأهنا حرام .ونّا معىن قوله﴿ :فما ْ
نكحتموه ،على الشريطة اليت جرت يف اآلية ،آية اإلحصان﴿ :أ ْن تـْبـتـغوا
أب ْموالك ْم ْحمصنني﴾ ،أي :عاقدين التزويج الذي جرى ذكره﴿ .فآتوهن أجورهن
اتما ،ونن
فريضةً﴾ .أي:
مهورهن؛ فإن استمتع ابلدخول هبا ،أعطى املهر ًّ
ّ
كل ما انتفع به ،فهو
استمتع بعقد النكاح ،آتى نصف املهر .واملتاع يف اللغةّ :
متاع .وقوله  ،يف غري هذا املوضع﴿ :ومتّعوهن على الْموسع قدره﴾ ليس
وهن م ـ ـا يـس ـتـمـتـعـن بـ ـ ـ ـه .وكذلـك قول ـ ـه:
جوهن املتع ،نّا الـمعنـى :أعطـ ـ ّ
مبعىن ّزو ّ
()1
است ْمتـ ْعت ْم به
ا
م
﴿ف
له:
و
ق
ن
أ
زعم
ومن
.
﴿ولـ ْلـمـطـلـقـ ـات مـ ـت ـ ـ ـاعٌ ابلْم ْعرو ﴾
ّ
ْ
مْنـهن﴾ املتعة ،اليت هي الشرط يف التمتّع ،الذي تعمله الرافضة؛ فقد أخطأ
عظيما؛ أل ّن اآلية واضحة بيّنة»(.)2
خطأ ً

استدل هبا (أحبار املتعة) قراءة شاذّة مردودة ،خمالفة
اجلهة الثانية -القراءة اليت
ّ

حجة شرعيّة،
للقرآن الكرمي .والقراءة الشاذّة ليست من القرآن الكرمي ،وليست ّ
بال خال .
الطربي« :وقد دلّلنا على أ ّن املتعة  -على غري النكاح الصحيح -
قال
ّ
حرام ،يف غري هذا املوضع من كتبنا ،مبا أغىن عن نعادته ،يف هذا املوضع .و ّأما
منهن
ما روي عن أبـ ّي بن كعب ،وابن عبّاس ،من قراءهتما" :فما استمتعتم به ّ
( )1البقرة .211 :وسقطت الواو من املطبوع.
( )2معاين القرآن ونعرابه.95/2 :
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سمى" ،فقراءة خبال ما جاءت به مصاحف املسلمني ،وغري جائز
نىل أجل م ّ
عمن
ألحد أن يلحق يف كتاب هللا تعاىل شيئًا لـم أيت به اخلرب القاطع العذرّ ،
ال جيوز خالفه»(.)1
ةبوات قطعيًّا،
اجلهة الثالثة -الرواايت اليت
ّ
استدل هبا (أحبار املتعة) ليست بثابتة ً
فكلّها من رواايت اآلحاد ،وهي على ع ّدة أقسام ،أبرزها:
النيب .
 -1رواايت موضوعة مكذوبة منسوبة نىل ّ

ومن أمثلتها« :لـمـا أ ْسري بـي نلـى السماء ،لـحقنـي جْبـرئيل ،فـقال:
اي مـحمد ،نن اَّلل  يـقول :ننـّي ق ْد غف ْرت ل ْلمتمتّعني من النّساء»(.)2

()9
حرفوا دالالتـها ،نىل
)
متعة
ـ
ال
أحبار
(
لكن
؛
احلج
 -2رواايت تتعلّق بـمتعة ّ
ّ
ّ
الـمتعة الـمزعومة.
ت آية الْمْتـعة ،يف
ومن أمثلة ذلك :عن عمران بن حصني ،قال« :أنْزل ْ
كتاب اَّلل ،فـفع ْلناها مع رسول اَّلل  ،وملْ يـْنـزْل قـ ْرآ ٌن حيّرمه ،وملْ يـْنه عْنـها،
حت مات ،قال رج ٌل برأْيه ما شاء»(.)1
احلج؛
فهذه الرواية  -وأمثاهلا من الرواايت  -نّا تتعلّق مبوضوع متعة ّ
لكن (أحبار املتعة) خيدعون أتباعهم ،وي ّدعون أ ّن لفظة (املتعة) يف هذه
و ّ
العريب الصحيح عدم
الرواايت يراد هبا املتعة املزعومة .وقد بيّنا ابلتفسري
القطعي ّ
ّ

( )1جامع البيان.953/6 :
( )2حبار األنوار ،946/144 :رقم .21
( )9انظر :كشف املشكل ،181/1 :وفتح الباري ،199-192/9 :و ،156/5ونكاح
املتعة دراسة وحتقيق.915-916 :
البخاري ،1612/1 :رقم .1216
( )1صحيح
ّ
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تدل على تلك الـمتعة الـمزعومة.
وجود آية ّ
ّأما املقصود بعبارة (آية املتعة) ،الواردة يف هذه الرواية ،فهو قوله تعاىل:
استـْيسر من ا ْهل ْدي وال ْحتلقوا رءوسك ْم
﴿وأمتُّوا ْ
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 نسك فإذا أمْنـت ْم فم ْن متتع ابلْع ْمرة نىل ْ
احل ّج فما ْ
ا ْهل ْدي فم ْن ملْ جي ْد فصيام ةالةة أايم يف ْ
احل ّج وسْبـعة نذا رج ْعت ْم ت ْلك عشرةٌ
احلرام واتـقوا اَّلل و ْاعلموا أن اَّلل
كاملةٌ ذلك لم ْن ملْ يك ْن أ ْهله حاضري الْم ْسجد ْ
شديد الْعقاب﴾(.)1
ومثل (أحبار املتعة)  -يف استدالهلم هبذه اللفظة من هذه الرواية،
يستدل على حترمي
اللفظي)  -كمثل مغالط حياول أن
ابالعتماد على (االشرتاك
ّ
ّ
(التمتُّع) بقوله تعاىل﴿ :ق ْل تـمتـعوا فإن مصريك ْم نىل النار﴾(.)2
اللفظي للفعل (متتّع)،
أيضا أن يعتمد على االشرتاك
فاملغالط يستطيع ً
ّ
النص عن سياقه الكامل؛ في ّدعي حترمي (التمتُّع) ،ابالستناد نىل هذا
ويقطع ّ
كل املخالفة!!!
التفسري السقيم ،املخالف للداللة القرآنيّةّ ،

 -3رواايت دلّت على الرتخيص املؤقت ،مع الداللة على التحرمي املؤبد؛
حرم(.)9
يصح االعتماد على ااجزء الـم ّ
فكيف ّ
رخص ،واإلعراض عن ااجزء الـم ّ
ومن أمثلة ذلك :عن سبـرة الـجهنـ ّي «أنه كان مع رسول اَّلل  ،فـقال:
يـا أيـُّهـا النـاس ،نن ــّـ ي ق ـ ْد كْنـت أذنْـت لك ـ ْم ،ف ـي اال ْس ـتـ ْمـتـاع ،م ـ ـن النّسـ ـاء ،ونن
( )1البقرة.136 :
( )2نبراهيم.94 :
( )9انظر :حترمي نكاح املتعة.129 ،144 :
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اَّلل ق ْد حـ ـرم ذلك ،نلـى يـ ـ ْوم الْقي ـام ـة ،فم ـ ْن ك ـان عْن ـده مْنـهن شـ ـ ْيءٌ ،فـ ْليخ ـ ّل
س ــبـيـلـه ،وال أتْخذوا مـما آتـْيـتموهن شـ ـْيـئًا»(.)1
فإما أن يعتمد (أحبار الـمتعة) على الـمنت كلّه ،فيقولوا بوجود الرتخيص
ّ
دليال
ونما أن يعرضوا عن الـمنت كلّه؛ فال يكون ً
الـمؤقت ،فالتحرمي الـمؤبد؛ ّ
على مرادهم ،يف الـحالتني.
املرخص ،فاعتمدوا عليه؛ وأعرضوا
لكن (أحبار املتعة) عمدوا نىل ااجزء ّ
و ّ
حرم؛ وهي مغالطة كبرية مفضوحة ،بال ريب!!!
كل اإلعراض ،عن ااجزء الـم ّ
ّ
()2
قال تعاىل﴿ :أفـتـ ْؤمنون ببـ ْعض الْكتاب وت ْكفرون ببـ ْعض﴾ .
ودعوى الرتخيص املؤقت ليست قطعيّة التصدير ،وال قطعيّة التفسري؛ فإ ّن
تضمنت ذلك الرتخيص ليست ّنال رواايت آحاد؛ ولذلك ال يكن
الرواايت اليت ّ
النيب .
القطع ّ
بصحة نسبة ما فيها من ترخيص مؤقت نىل ّ
بصحة الفهم الذي اختاره بعض الرواة ،وبعض
وكذلك ال يكن القطع ّ
صحة ذلك الفهم؛ ألنّه مستند
قطعي على ّ
املؤلّفني ،من بعدهم؛ فليس مثّة دليل ّ
بصحة صدوره.
نىل ما ال يكن القطع ّ
القطعيّ ،نال بعد ُّ
وال يكن حتقيق التفسري
التحقق من قطعيّة التصدير؛
ّ
أل ّن التفسري عبارة عن بيان داللة الدليل ،والدالالت ختتلف ابختال العناصر
مؤد ًاي نىل تغيري يف
كل تغيري يف عناصر الداللة ّ
املقاليّة واملقاميّة ّ
للنص؛ فيكون ّ
صحة التفسري ،وقطعيّته.
ّ
لنيب  ،وبني نسبة التمتُّع
ومثّة فرق كبري بني نسبة الرتخيص املؤقت نىل ا ّ
( )1صحيح مسلم ،1429/2 :رقم .21/1146
( )2البقرة.59 :
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النبوي.
نىل بعض الصحابة ،فـي العهد ّ
فجائز أن يكون بعض الصحابة قد مارسوا املتعة ،كما مارسوا غريها ،من
القطعي ،ابلبيان
العادات ااجاهليّة ،اليت حّرمت ابلتدريج؛ ةـ ّم جاء التحرمي
ّ
النبوي الصريح ،فانتهوا عنها؛ طاعةً هلل تعاىل.
ّ
النبوي ،قبل حتريها؛ وليس
وقد شرب بعض الصحابة اخلمر ،يف العهد
ّ
دليال على نابحتها ،أو على وجود الرتخيص فيها؛ ونّا شربوها؛
ذلك الشرب ً
فلما حّرمت اخلمر ،انتهوا عنها؛ طاعةً هلل تعاىل.
لعدم وجود التحرمي
القطعي؛ ّ
ّ
النيب  ،ابالعتماد
ولذلك ال جيوز القطع بنسبة الرتخيص املؤقت نىل ّ
على رواايت ظنّـيّة الثبوت ،وظنّـيّة الداللة؛ وال سيّما مع التعارض
القطعي ،بني
ّ
ذلك الرتخيص املزعوم ،وبني القطعيّات اإلسالميّة.
تدل على
جدال وجود ذلك الرتخيص؛ فإ ّن رواايت الرتخيص ّ
ولو سلّمنا ً
أ ّن الرتخيص كان مؤقـتًا ،وليس مؤب ًدا ،وأنّه كان لغزاة الصحابة ،يف بعض
هبن مؤقــتًا ك ّن من
الغزوات ،وأنّه كان ألسباب ّ
خاصة ،وأ ّن النساء الاليت ارتبطوا ّ
الكافرات ،ال من املؤمنات ،كما توهم بعض املؤلّفني.
فمن أين جاء (أحبار املتعة)  -يف فتاواهم األةيمة  -ابستحباب التمتُّع
ابملؤمنة العفيفة؛ وجواز التمتُّع ابلرضيعة تفخي ًذا؛ وجواز التمتُّع ببنت التاسعة
تفخي ًذا ،من دون نذن وليّها؛ وجواز التمتُّع وطئًا ،ابلبكر ،اليت ليس هلا أب؛
وجواز التمتُّع وطئًا ،ابلبكر ،من دون نذن وليّها ،نذا منعها وليُّها من التمتُّع
ابلكفؤ ،الذي ترغب نليه؛ وجواز التمتُّع وطئًا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من
دون نذن وليّها؛ وجواز التمتُّع وطئًا ،مع عدم ُّ
التحقق من ارتباط املوطوءة برجل
آخر؛ وجواز التمتُّع وطئًا ،بعدد غري حمصور ،من النساء ...نخل؟!!!
 -1رواايت تنسب القول إبابحة املتعة املزعومة ،نىل بعض الصحابة.

671

ومن أمثلة ذلك :عن أيب لمرة 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 :نـع ْم»(.)1
صح صدوره منهم -
والرأي الذي يذهب نليه بعض (الصحابة)  -نن ّ
حجةً شرعيّةً ،وال سيّما حني خيالفون  -يف رأيهم  -لمهور الصحابة(.)2
ليس ّ
 -5رواايت تنسب القول إبابحة املتعة املزعومة ،نىل بعض التابعني ،واتبعيهم.
علي بن احلسني بن
ومن أمثلة ذلك :ما ينسب نىل جعفر بن ّ
حممد بن ّ
علي بن أيب طالب ،املل ّقب ابلصادق ،أنّه قال« :ما م ْن رجل متتع ،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»(.)9
صحت
حجة شرعيّة ،بال ريبّ ،
حت لو ّ
وأقوال التابعني واتبعيهم ليست ّ
نسبة تلك األقوال نليهم.
حممد)؛ فإ ّن هذا
بل يف حالة ّ
صحة هذا القول املنكر عن (جعفر بن ّ
القول سيكون سببًا يف انتقاد هذا الرجل ،والطعن يف علمه وصدقه ودينه!!!
صحة
ولذلك جتد العلماء  -الذين يقولون بفضل هذا الرجل  -ينفون ّ
صدور أمثال هذه العبارات منه ،ويتّهمون الرواة عنه ابلكذب ،واالفرتاء عليه.
قال ابن تيميّة« :وكذلك جعفر الصادق ،قد كذب عليه من األكاذيب،
حت نسب نليه القول يف أحكام النجوم ،والرعود ،والربوق،
ما ال يعلمه ّنال هللاّ ،
البخاري ،1368/9 :رقم .1526
( )1صحيح
ّ
( )2انظر :أحكام القرآن.142-141/9 :
( )9حبار األنوار ،948/144 :رقم .22
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والقرعة ،اليت هي من االستقسام ابألزالم ،ونسب نليه كتاب" :منافع سور
وحت نسب
جعفرا  بريء من ذلكّ ،
القرآن" ،وغري ذلك ممّا يعلم العلماء أ ّن ً
نليه أنواع من تفسري القرآن ،على طريقة الباطنيّة.)1(»...
كل السقامة ،ال يـمكن
فاحلاصل أ ّن استدالالت (أحبار الـمتعة) سقيمةّ ،
أن تكون كافية ،للقول إبابحة (الـمتعة الـمزعومة)؛ وسقامتها كافية ،إلبطال هذا
(القول األةيم).
ونزداد يقينًا ببطالن هذا القول ،نذا تذ ّكران تلك (الفتاوى األةيمة) ،اليت
كل املعارضة.
تعارض (القطعيّات اإلسالميّة)ّ ،
عالقات سقيمة ومـمارسات أثيمة:

أيضا يف الصور املشاهبة ،أو املقاربة هلا ،وأبرزها:
وما قيل يف (املتعة) يقال ً

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

العريف).
ج -ما ي ّ
سمى( :الزواج ّ

سمى( :زواج الـمسيار).
د -ما ي ّ

سمى( :زواج الـمسفار).
هـ -ما ي ّ

سمى( :زواج الكاسيت).
و -ما ي ّ

سمى( :زواج الطابع).
ز -ما ي ّ

سمى( :زواج البصمة).
ح -ما ي ّ

سمى( :زواج الوشم).
ط -ما ي ّ
سمى( :زواج الدم).
ي -ما ي ّ
( )1منهاج السنّة النبويّة.11/5 :
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سمى( :زواج اهلبة).
ك -ما ي ّ

سمى( :زواج الشفاه).
ل -ما ي ّ
سمى( :زواج الوردة).
م -ما ي ّ

سمى( :زواج الـمحمول).
ن -ما ي ّ

سمى( :زواج الرمل).
س -ما ي ّ
سمى:
وعمـا ي ّ
ي)ّ ،
عمـا ي ّ
وق ــد س ـئ ـل (ابـن بـ ـاز)ّ ،
السر ّ
سمى( :الزواج ّ
سمى (زواج الـمتعة)؛
وعما ي ّ
سمى (زواج الـمسيار)ّ ،
وعما ي ّ
(الزواج العرفـ ّي)ّ ،
فقال« :هذه األنواع كلّها ال تـجوز؛ لكونـها مـخالفةً للشرع الـمطهر ،ننـّما
الشرعي هو الـمـعلن ،الـمشتمل على أركان النكـاح ،وشـروطه الـمعتبـرة،
النكاح
ّ
رعا .وهللا ولـ ّي التوفيق»(.)1
شـ ً
الشرعي،
يتزوج الزواج
وقال ابن ابز ً
كل مسلم أن ّ
أيضا« :الواجب على ّ
ّ
وأن يـحذر ما يـخالف ذلك ،سواء سـمـّي زواج مسيار ،أو غري ذلك .ومن
يصح؛ ألنّه  -واحلال ما
شرط الزواج
الشرعي اإلعالن؛ فإذا كتمه الزوجان ،لـم ّ
ّ
ويل التوفيق»(.)2
ذكر  -أشبه ابلزنـى ،وهللا ّ
فالثمار الناجتة من هذه الصور ةـمار شيطانيّة فاسدة ،واإلسالم بريء
كل الرباءة؛ ومن أفت جبوازها من املؤلّفني ،وأشباه املؤلّفني ،فقد أخطأ،
منهاّ ،
كما أخطأ من أفت إبابحة املتعة.
وكذلك من أفت إبابحة (املمارسات الشاذّة) ،مع (الزوجة) ،وال سيّما
املمارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة ،واملمارسة الفمويّة الشاذّة القذرة.
متنوعة.125/24 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
متنوعة.192-191/24 :
( )2جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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فإ ّن هذه الـممارسات الشاذّة القذرة ،ننـّما يـمارسها الزانة مع الزوانـي،
منهن ،الالتـي ال يبالني ابرتكاب أقبح القذارات؛ من أجل
وال سيّما العواهر ّ
حفنة من الدوالرات!!!!
فهل يرضى من أفتوا إبابحة (املمارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة) أن يفعل
أصهارهم ذلك ،فـي بناتـهم وأخواتـهم؟!!!
وهل يرضى من أفتوا إبابحة (املمارسة الفمويّة الشاذّة القذرة) أن يفعل
أصهارهم ذلك ،فـي بناتـهم وأخواتـهم؟!!!
وهـل يرضى مـ ـن أفت ـ ـوا إبابحة هاتيـن (الـممارستيـن الشاذّتيـن القذرتيـن)
أن تعامل بناتـهم وأخواتـهم ،كما تعامل (العواهر)؟!!!
نذا كان هؤالء يرضون بـهاتني القذارتني ،لبناهتم وأخواهتم؛ فإ ّن (اإلسالم)
كل فتوى ،من الفتاوى
ال يرضى بذلك ً
كل البـراءة ،من ّ
أبدا ،وهو ب ـريءّ ،
الشيطانيّة األةيمة الشاذّة القذرة!!!
قال سيّد قطب« :ويف الـمجتمعات ااجاهليّة احلديثة ينحسر املفهوم
كل ما له عالقة ابلتميُّز اإلنساينّ عن احليوان.
األخالقي ،حبيث يتخلّى عن ّ
ّ
حت
ففي هذه اجملتمعات ال تعترب العالقات ااجنسيّة غري الشرعيّة  -وال ّ
األخالقي ينحصر يف
العالقات ااجنسيّة الشاذّة  -رذيلة أخالقيّة! ن ّن املفهوم
ّ
أحياان ،يف حدود مصلحة الدولة؛
املعامالت الشخصيّة واالقتصاديّة والسياسيّة ً
كل أجهزة التوجيه واإلعالم يف هذه اجملتمعات
والكتّاب والصحفيّون والروائيّون و ّ
ااجاهليّة تقوهلا صرحية للفتيات والزوجات والفتيان والشبّان :ن ّن االتّصاالت
احلرة ليست رذائل أخالقيّة! مثل هذه اجملتمعات جمتمعات متخلّفة غري
ااجنسيّة ّ
ط التق ّدم اإلنساينّ ..وهي
متحضرة ،من وجهة النظر اإلنسانيّة ،ومبقياس خ ّ
ّ
ط تـحرير اإلنسان ،من شهواته،
ط اإلسالم هو خ ّ
كذلك غري نسالميّة؛ أل ّن خ ّ
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وتنمية خصائصه اإلنسانيّة ،وتغليبها على نزعاته احليوانيّة»(.)1
السفليات ،وأهلك الـمهلكات،
لقد انـحدرت البشريّة اليوم ،نىل أسفل ُّ
وال سيّما فـي الـممارسات الـجنسيّة ،الشاذّة ،القذرة.
ويكفي أن تقرأ شيئًا ،عن (الدُّمى الـجنسيّة)؛ لتدرك خطورة هذا
االنـحدار السريع الفظيع الـمريع!!!
تتحول ،بـجهود شيطانيّة ،ونلـحاديّة،
لقد بدأت (الـمرأة اآلدميّة الزانية) ّ
كل
كل الـخواء ،من ّ
وصهيونيّة ،وصليبيّة ،وبوذيّة ،نلـى (دمية جنسيّة) ،خاوية ّ
مقومات اإلنسانيّة؛ فال مشاعر ،وال قيم ،وال كرامة ،وال ع ّفة ،وال حياء،
الـ ّ
للزانة ،كما
كل اخلضوع ُّ
وال ممانعة ،وال نابء؛ بل أصبحت آلة جنسيّة ،خاضعة ّ
ختضع سائر اآلالت ،اليت يصنعها اإلنسان!!!
تتحول
وقد بدأت (الدُّمية ااجنسيّة)  -الـمصنوعة من املو ّاد الصناعيّة ّ -
صناعي ،عن الـمرأة اآلدميّة؛ ليدم ـن الرجـ ـال ،على (الـممارسة اآللـيّـة)،
نىل بديل
ّ
اخللو ،من الـمشاعر؛ فيقتل ما تب ّقى من (قيم ننسانيّة) ،عند الرجال؛
كل ّ
اخلالية ّ
كل الـخضوع ،ألولياء الشيطان!!!
ليصبحوا (آالت بشريّة) ،خاضعة ّ
لقد احندرت (البشريّة)  -قديًا وحديثًا  -من (اإلنسانيّة) نىل (احليوانيّة)؛
مثّ احندرت اليوم من (احليوانيّة) نىل (اآلليّة)؛ فأصبحت ألعوبةً بيد الشيطان.
ولـم يسلم من هذين االحندارينّ ،نال (أولياء الرقمن)؛ فإ ّهنم قد استمسكوا
حببل هللا ،واعتصموا به؛ فنجوا من السقوط يف (الوادي السحيق) ،الذي سقط
فيه غريهم ،من (أحبار الـمتعة) ،و(أحبار الشذوذ) ،و(أحبار الفضائيّات)!!!

( )1يف ظالل القرآن.1293-1295/9 :
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ّ
مسيحية
سيـرة الـ
حتولوا نىل املسيحيّة ،ملا وجدان
كل الناس  -قد ّ
ولو ختيّلنا أ ّن الناس ّ -
فرقًا يذكر؛ أل ّن املنسوب نىل املسيحيّة يشارك املنسوب نىل اليهوديّة ،يف عقيدة
شرعيّة العهد القدمي؛ ولذلك فإنّه حني يطالع تلك التحريفات ،لن يكون مبنجاة
من آاثرها ،نن اعتقد بشرعيّتها.
القس منيس عبد النور« :أوحى هللا ابلتوراة واإلجنيل ،ووعد
قا ل
ّ
دائما يصدق وعده .ويتضح حفظه
حبفظهما ،من التحريف والتبديل ،وهو ً
التام ،بني التوراة واإلجنيل .فمع ّأهنما يشتمالن على 66
لوحيه من االتّفاق ّ
كل هذه األسفار ،يف
ً
كتااب ،أوحي هبا يف  16قرًان ،لستّة وةالةني نبيًّاّ ،نال أ ّن ّ
غاية االتّفاق ،يف نعالن فداء البشر ،بواسطة فاد كرمي ،ينتشلهم من عبوديّة
كتااب ،وهي:
اخلطيّة .وتشتمل أسفار التوراة أو (كتب العهد القدمي) على ً 93
الت ْكوين ،والـخروج ،والالويّني ،والعدد ،والتـثْنية ،ويشوع ،والقضاة ،وراعوث،
األول ،والثاين،
األول ،والثاين ،وأخبار ّ
األايم ّ
األول ،والثاين ،والـملوك ّ
وصموئيل ّ
وع ْزرا ،ونـح ْميا ،وأ ْستري ،وأيُّوب ،والـمزامري ،واألمثال ،وااجامعة ،ونشيد
األنْشاد .ونـبـوات نش ْعياء ،ون ْرميا ،ومراةيه ،ونـبـوات ح ْزقيال ،ودانيآل ،وهوشع،
ويوئيل ،وعاموس ،وعوب ْداي ،ويوانن ،وميخا ،وانحوم ،وحبـ ُّقوق ،وصفْنيا،
وحجي ،وزكرّاي ،ومالخي .فهذه كتب بين نسرائيل املقدسة ،اليت حافظوا عليها،
بغاية احلرصّ .أما كتب العهد ااجديد ،فعددها  ،28وهي :نجنيل مت ،وم ْرقس،
الرسل .ورسائل بولس الرسول نىل روما ،ورسالتاه نىل
ولوقا ،ويوحنّا .وأعمال ُّ
وسي ،ورسالتاه نىل
كورنْـثوس ،ورسالته نىل غالطية ،وأفسس ،وفيلبـّي ،وكول ّ
تسالونيكي ،ورسالتاه نىل تيمواثوس ،ورسالته نىل تيطس ،وفليمون ،والعْبـرانيّني،
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مثّ رسالة يعقوب ،ورسالتا بطرس األوىل ،والثانية ،ورسائل يوحنّا الثالث ،ورسالة
األول (التوراة) ،وهو كتب
يهوذا .ورؤاي يوحنّا.
ويتمسك بنو نسرائيل ابلقسم ّ
ّ
فيتمسكون ابلقسمني( :التوراة)،
موسى ،والـمزامري ،واألنبياءّ .أما املسيحيّون،
ّ
و(اإلجنيل) ،ومها مرجعهما يف العقيدة؛ أل ّن مضمون التوراة واإلجنيل واحد»(.)1
حرجا ،فـي تصحيح االتّـهامات،
ومن هنا ،لـم يـجد
القس منيس ً
ّ
الـمنسوبة نلـى األنبياء ،يف العهد القديـم ،بل أخذ يؤّكدها ،ويستثمرها فـي أتكيد
العامة) ،بـمعنـى أ ّن البشر كلّهم خطّاؤون ،حتّـى أنبياء
فكرة (الـخطيئة البشريّة ّ
(العهد القديـم)؛ ولذلك حيتاجون  -بزعمه  -نىل الفادي!!!
القس منيس« :قال الـمعتـرض :يقول (تكوين" :)13 :1واتـخـذ
قال ّ
للرد نقول:
المك لنفسه امرأتني" .فهل يبيح هللا الزواج ،أبكثر من واحدة؟ و ّ
حواء واحدة ،آلدم الواحد
اختار هللا للبشر الزواج ،من واحدة ،فخلق ّ
(تكوين ،)28 :1و( .)29-21 :2واستمر البشر يطيعون ما اختار هللا
رجال،
حت جاء المك اخلاطئ الذي قال المرأتيه :ننّه قتل ً
(تكوينّ ،)1 :1
وفت (تكوين .)29 :1وهو الذي تزوج من السيّدتني :عادة ،وصلة .وأمر هللا،
لئال يزيغ قلبه
فـي شريعة موسى :أ ّن ملك بنـي نسرائيل ال يكثّر ل ـه نساءً؛ ّ
وتزوج من كثريات ،رغم األمر
(تثنية .)18 :18وقد أخطأ امللك سليمانّ ،
اإلهلي ،خبصوص عباد الوةن ،والذي يقول" :ال تدخلون نليهم ،وال يدخلون
ّ
نليكم ،أل ّهنم ييلون قلوبكم ،وراء آهلتهم" (1ملوك .)2 :11وقال الـمسيح:
ذكرا وأنثى" (مت .)1 :13وعلمنا اإلجنيل
"الذي خلقهما من البدء خلقهما ً
أ ّن العالقة النموذجيّة  -بني الزوج وزوجته  -هي اليت تكون على مثال عالقة
( )1شبهات وهـميّة حول الكتاب الـمق ّدس.19 :
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الـمسيح ابلكنيسة (أفسس ،91 :9و .)92والـمسيح واحد ،والكنيسة
أبدا ابلزواج ،من أكثر من واحدة ،ولكن بسبب قساوة
واحدة! ..ولـم أيمر هللا ً
قلوب البشر ،سـمح لـهـم بذلك .بل ننّه من ـع الزواج ،أبكثر من واحدة؛ أل ّن من
كل من تعددت
يكثر النساء ،يزيغ قلبه ،عن ّ
الرب .وقد رأينا من التوراة أ ّن ّ
هن ،ونشأ أوالده ،فـي خصام ،ونكد .وتعلّمنا
زوجاته ،تنغصت حياته ،وحياتـ ّ
الطبيعة أ ّن الزواج من واحدة :هو األمر الـمعقول ،وذلك بسبب تساوي عدد
النساء ،مع الرجال»(.)1
أيضا« :قال الـمعرتض :جاء يف (تكوين :)19-11 :12أ ّن
القس ً
وقال ّ
نبراهيم طلب من زوجته سارة أن تقولّ :نهنا أخته؛ "ليكون يل خري بسببك،
وحتيا نفسي من أجلك" .أال يدفع ذكر هذه الـحادةة القارئ ،على تقليد
للرد نقول :لو كان موسى (كاتب سفر التكوين)
نبراهيم ،وارتكاب الكذب؟ و ّ
لكن
مدفوعا بتفكريه
ً
الشخصي ،حلذ هذه ّ
القصة ،اليت ختجل جده األكرب .و ّ
ّ
ليسجلهاّ .أما هد الروح
ذكرها دليل على أ ّن روح هللا هو الذي ساقه؛
ّ
كل البشر خطّاؤون؛ ألنّه ال فرق ،نذ
القدس ،من تسجيلها ،فهو أن يرينا أ ّن ّ
متربرين مـ ّجا ًان ،بنعمته ابلفداء ،الذي بيسوع الـمسيح .وليس
ااجميع أخطأواّ ..
هناك ننسان كاملّ ،نال الواحد ،يسوع املسيح .وهذا يكشف لنا مـحبّة هللا ،اليت
يشجعنا على التوبة .فال توجد خطيّة -
رحب ابخلاطئ ،الراجع نىل هللا ،كما ّ
ت ّ
مهما عظمت  -حترمنا من رقمة هللا ،عند التوبة عنها .ومن املؤسف أ ّن خطيّة
تكررت ،من ولده نسحاق ،مع زوجته رفقة .كما كان يعقوب -
نبراهيم هذه ّ
حت توبه هللا نليه .وهذا يكشف لنا شناعة الـخطيّة،
حفيد نبراهيم  -مـ ً
خادعا؛ ّ
( )1شبهات وهـميّة حول الكتاب الـمق ّدس.96 :
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كثريا ما يقتدون بوالديهم .وقد حاول البعض أن يدافعوا ،عن خطيّة
فإ ّن األبناء ً
نبراهيم ،بقولـهم :ننـّه ـا كذبة بيضاء ،فقد كانت سارة أختًا ،غري شقيقة،
لكن الوحي الـمقدس يدين الكذب كلّه :أبيضه،
إلبراهيم .وهذا صحيحّ .
تستحق
وأسوده ،وقد سجل لنا هذه الكذبة البيضاء ،على أنـّها خطيّة،
ّ
اإلدانة»(.)1
عالهتا،
ايل« :بيد أ ّن النصارى قبلوا هذه األسفار على ّ
قال ّ
حممد الغز ّ
ألهنا ختدم قضيّتني تقوم عليهما
وجعلوها شطر الكتاب املق ّدس! ملاذا؟ّ ..
رب العاملني،
النصرانيّة الشائعة .األوىل :قضيّة ُّ
يتحول ّ
جتسد اإلله ،ونمكان أن ّ
لميعا
نىل شخص أيكل ويصارع وجيهل ويندم ...نخل .الثانية :قضيّة أ ّن البشر ً
أرابب خطااي ،وأصحاب مفاسد ،و ّأهنم حمتاجون ملن ينتحر من أجلهم؛ كي
تغفر خطاايهم»(.)2
ضررا ،عن
تقل ً
واشتمل (العهد الـجديد) ،على تـحريفات زائدة ،ال ّ
مضادة لدعوة
حرفون ،بعقائد شيطانيّة،
ّ
تـحريفات (العهد القديـم)؛ فجاء الـم ّ
التجسد) ،و(عقيدة التأليه)،
عيسى  ،وال سيّما (عقيدة الفداء) ،و(عقيدة
ُّ
و(عقيدة التثليث) ،و(عقيدة الـبـنـ ّوة).
قال األنبا يؤانس أسقف الغربيّة« :لـ ّما سقط اإلنسان ،يف املعصية ،وطرد
وعرب عن ذلك ابالعرتا
من الفردوس،
حمكوما عليه ابملوت ،بدأ يظهر الندمّ ،
ً
أحس حباجته
والصلوات وتقدمي الذابئح .ومعىن الذبيحة اليت ق ّدمها اإلنسان أنّه ّ

( )1شبهات وهـميّة حول الكتاب الـمق ّدس.69 :
احلق.91 :
( )2قذائف ّ
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نىل فادي( .)1هذا الفادي كان دوره هو دور الوسيط بينه وبني هللا .لكنّه كان
مستحيال أن يكون احليوان وسيطًا بني اإلنسان وهللا!! ألنّه يفرتض يف الوسيط
ً
أن يكون يف مكانة أمسى وأرفع من اإلنسان ،وله دالّة عند هللا .وهكذا أدرك
وذريّته ّأهنم حباجة نىل وسيط ،لـم أيت زمانه بعد .وما الذابئح اليت كانت
آدم ّ
جمرد تذكرة لإلنسان ،حباجته نىل هذا الوسيط ابلذات،
تقدم ابستمرارّ ،نال ّ
وعدا أ ّن نسل املرأة يسحق رأس احليّة (تك.)19 :9
الذي أعطي آدم عنه ً
ونسل املرأة هو املسيح الذي لـم أيت بطريقة طبيعيّة ،كسائر البشر ،بزواج رجل
وحت ال ينسى اإلنسان حاجته نىل هذا الوسيط أمرت الشريعة بتقدمي
ابمرأةّ .
الذابئح .ويف ذلك يقول الق ّديس بولس الرسول" :ألنّه ال يكن أ ّن دم ةريان
كل سنة،
وتيوس يرفع اخلطااي ...أل ّن الناموس ...ال يقدر ً
أبدا بنفس الذابئح ّ
يكمل الذين يتق ّدمون" (عب .)1 ،1 :14ورغم
اليت يق ّدموهنا على الدوام :أن ّ
استمروا يق ّدموهنا .وما
أ ّن دم الثريان والتيوس ال يكن أن يرفع اخلطااي ،فقد
ّ
املتكررة أ ّن اإلنسان حباجة ال نىل وسيط ،بل نىل هذا
ذلك ّنال للتذكرة الدائمة ّ
الوسيط ،الذي كانت تلك الذابئح الدمويّة ترمز نليه .كانت الذابئح اليت أمرت
هبا شريعة العهد القدمي يف لملتها ترمز نىل ذبيحة املسيح ،الذي أتى ،وق ّدم
ذاته؛ "ليبطل اخلطيّة بذبيحة نفسه" (عب .)26 :3وهكذا أتى املسيح من
أجل فداء اإلنسان .ومعىن الفداء أ ّن هناك وسيطًا ينقذ آخر .هبذا املعىن كان
الرب وضع
النبوةّ " :
املسيح وسيطًا ً
النيب قديًا ،بروح ّ
وفاداي ،كما يقول نشعياء ّ
عليه نمث لميعنا" (نش)6 :99؛ "أل ّن املسيح نذ كنّا بعد ضعفاء ،مات يف
الوقت املعني؛ ألجل الف ّجار ...هللا بني حمبّته لنا ،ألنّه وحنن بعد خطاة ،مات
( )1يف املطبوع( :فادي) ،والصواب( :فاد).
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حب
املسيح ألجلنا" (رو .)5 ،6 :9ويقول يوحنّا حبيب ّ
الرب" :ليس ألحد ّ
أعظم ،من هذا ،أن يضع أحد نفسه؛ ألجل أحبّائه" (يو .)19 :19لكن
يقول قائل :ألـم يكن ممكنًا أ ّن هللا يرحم اإلنسان ،وخيلّصه ويفديه ،بكلمة
جسدا بشرًّاي ويتألّـم ويصلب
واحدة ،من فيه ،دون أن يلجأ نىل أن أيخذ
ً
الرد على هذا :أ ّن فداء اإلنسان ،وأن يرقمه هللا بكلمة واحدة:
ويوت؟! و ّ
موات متوت"
األولً " :
يتعارض مع احرتامه لعدله ،واحلكم الذي نطق به لإلنسان ّ
(تك .)18 :2فاهلل حيرتم كلمته ،واحلكم الذي صدر منه" .فالسماء واألرض
تزوالن أيسر من أن تسقط كلمة واحدة أو حر واحد ممّا نطق به هللا"
احلل الوحيد هو أن
(مت99 :21؛ مر91 :19؛ لو .)99 :21من هنا كان ّ
أيخذ هللا صورة اإلنسان ،ويتّخذ شكله حمتجبًا يف جسد ،ويقبل يف هذا ااجسد
كل الرقمة؛
كل العدلّ .
كل الرقمة و ّ
نفس احلكم الصادر على اإلنسان .ويف هذا ّ
حب أعظم ،وال رقمة أوسع ،من أن يقبل هللا على ذاته الق ّدوسة أن
ألنّه ليس ّ
كل صنو الضعف واهلوان واملذلّة واأللـم
يتّخذ له ً
جسدا ترابيًّا ،ويقبل منه ّ
أدل على هذه العدالة املطلقة من أن
كل العدل ألن ليس ّ
والصلب واملوت .و ّ
يقبل هللا على نفسه تنفيذ احلكم ،الذي أصدره هو بنفسه ،على اإلنسان.
شك يف أ ّن قبول هللا ذلك معىن العدالة واحرتام احلكم الصادر منه على
وال ّ
بديال لإلنسان املذنب ،قام
حت أنّه لـ ّما لـم جيد ما يصلح أن يكون ً
اإلنسانّ ،
هو نفسه بتنفيذ هذا احلكم ،يف جسده ،الذي ّاختذه ...وخالصة القول أ ّن
الفداء كان ضرورة .واخلالص ابلصورة اليت متّ هبا ابلصليب كان ضرورة .ولو
كان هناك طريق آخر ،غري هذا ،لما كان هنا داع لذلك ،أو بـحسب تعبري
بولس الرسول" :فالـمسيح نذن مات ،بال سبب" (غل ،)21 :2أي :بدون
داع!! هكذا نفهم كلمات الق ّديس بولس الرسول ،عن املسيح ،كالوسيط
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الوحيد؛ "ألنّه يوجد نله واحد ،ووسيط واحد ،بني هللا والناس :اإلنسان يسوع
املسيح .الذي بذل نفسه فدية؛ ألجل ااجميع" (1تـي .)6 ،9 :2 :2ولعلّنا
نالحظ هنا أ ّن الرسول يقول" :اإلنسان يسوع املسيح" .وهذا التعبري لتأكيد
املفهوم أ ّن املسيح  -له الـمجد  -اقتبل اآلالم ،فـي جسده ،وأتـ ّم الفداء ،حينما
أيضا»(.)1
قبل  -إبرادته  -أن ين ّفذ العقوبة ،يف جسدهً ،
أيضا« :هكذا جاء هللا نلينا يف املسيح يسوع ،عندما
وقال األنبا يؤانس ً
جسدا ،وولد مثل سائر
حل يف أحشاء البتول العذراء الطاهرة مرمي ،وأخذ منها ً
بكل ما
كل ما هلل (الالهوت)ّ ،
البشر .فـي املسيح يسوع ،حدث اتّـحاد ،بني ّ
جسدا ،جعل ّقوة احلياة
لإلنسان أي :ااجسد والنفس .وعندما اتّـخذ هللا له ً
وحل بيننا ،ورأينا
اإلهليّة تتّحد هبذا ااجسدّ ،احت ًادا ً
كامال" :الكلمة صار ً
جسداّ ،
بكل ما للطبيعة البشريّة ،ما خال اخلطيّة،
جمده" (يو .)11 :1لقد ّاحتد هللا ّ
واخلطيّة شيء دخيل على اإلنسان .واخلطيّة ليست من صنع هللا ،ولكنّها من
صنع اإلنسان .كان هذا االتّـحاد  -اتّـحاد الالهوت ،ابلطبيعة اإلنسانيّة  -هو
أهم نعالانت هللا ،عن حمبّته لإلنسان ،حمبّة فائقة الـمعرفة؛ ألنّه ارتضى أن يتّحد
ّ
بكل ما فيه من جسد ونفس .وعندما اتّـحد الالهوت،
ابلعنصر اإلنساينّّ ،
اص جديدة" ،لكن وضعت ذاتك،
بطبيعتنا البشريّة ،اكتسبت هذه الطبيعة خو ّ
عين .أريتين
وأخذت شكل العبد .وابركت طبيعيت ،فيك ،وأكملت انموسك ّ
القيام من سقطيت ...أزلت لعنة الناموس .أبطلت اخلطيّة اباجسد .أريتين ّقوة
سلطانك ...أهنضت الطبيعة ابلكلمة" .ولـ ّما حدث هذا االتّـحاد ،وصار
كل من يريد أن يـحصل على
جسد ابن هللا حيًّا ،وقهر املوت ابلقيامة ،أصبح ّ
( )1عقيدة املسيحيّني يف املسيح.16-12 :
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حياة جديدة ،عليه أن يتّحد به ،فـي الـمعموديّة؛ لينال التجديد ،والقيامة،
سرًّاي ،فـي األفخارستيا( :التناول الـمق ّدس) ،فيعطى عناصر احلياة،
ويتّحد به ّ
تتم كلمات الق ّديس بطرس الرسول،
وعدم الفساد ،والقيامة من املوت .وبذا ّ
عن اإلنسان :أنّه يصري شريك الطبيعة اإلهليّة (2بط .)1 :1أو كما تقول
ةيثوطوكيّة يوم ااجمعة ،يف التسبحة السنويّة املق ّدسة" :هو أخذ الذي لنا وأعطاان
علوا" .واملعىن أنّه أخذ ااجسد ،وأعطاان بركات
وّجده ونزيده ًّ
الذي له ،نسبّحه ّ
الطبيعة اإللـهيّة .اي أحبّائي ،هذه هي الطريقة الوحيدة لعودة اإلنسان ،نىل هللا
بتجديد طبيعته .وهذه العودة ليست مثل عودة اإلنسان ،يف األزمنة السابقة،
ابلتوبة ،ونطاعة الوصيّة ،بل هي عودة ،فيها اقتـراب هللا ،من اإلنسان ،واتّـح ـاده
به؛ لع ـالج الفس ـاد ،الذي أص ـاب الطبيعة اإلنسانيّة.)1(»...
أيضا« :ويؤم ـن الـمسيحيّون :أنـّه نلـى جانـب ك ـون الـمس ـيح:
وقال األنبا ً
منظورا،
حي" ،فهو هللا الظاهر ،فـي الـجسد .هو هللا الذي لـم يكن
ً
"ابن هللا الـ ّ
منظورا ،فـي العهد الـجديد ،فـي الـمسيح .مبعىن أنّه هو
يف العهد القديـم ،وصار ً
منظورا ،فـي الـمسيح»(.)2
هللا ،غري الـمنظور ،وقد صار ً
أيضا« :جـميع الـمسيحيّني أمس ،واليوم ،ومنذ بدء
وقال األنبا ً
الـمسيحيّة :مـجمعون على االعتقاد بالهوت الـمسيح .فعلى الرغم من
االختالفات العقائديّة ،بني الكنائس ،والـمذاهب الـمختلفة ،فـي نطاق
ختص بالهوت الـمسيح.
الـمسيحيّة ،فالـمسيحيّون على اتّفاق ّ
اتم ،فيما يـ ّ
ال فرق فـي ذلك ،بني أرةوذكس ،وكاةوليك ،وبروتستانت .وأيّة طائفة تنتسب
( )1عقيدة املسيحيّني يف املسيح.26-21 :
( )2عقيدة املسيحيّني يف املسيح.91 :
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نلـى الـمسيحيّة ،وال تعتـر بالهوت الـمسيح ،هي ليست مسـيحيّة ،على
اإلط ـالق ،ومـ ـن أمثلته ـم مـ ـن يسـ ـ ُّمون أنفسـ ـهم" :شهود يهوه".)1(»...
أيضا« :وجدير ابلذكر أ ّن نةبات الهوت الـمسيح :ال يستند،
وقال األنبا ً
نىل آية واحدة ،فـي اإلنـجيل الـمق ّدس ،بـحيث نذا أسقطت هذه اآلية ،أو
لكن حقيقة الهوت
أةريت حوهلا الشكوك ،زالت صفة األلوهة عن الـمسيح!! ّ
الـمسيح اثبتة راسخة ،فـي الكتاب الـمق ّدس ،كلّه ،مـ ـن ّأول س ـفر التكوين ،نلـى
آخـ ـر سـ ـفـر الرؤاي .والهوت الـمسيح ليست بدايته العهد الـجديد ،وال مـجيء
الـمسيح ،وتعليمه ،بل ن ّن اإلشارة نليه تبدأ ،مع بداية الكتاب الـمقدس ،منذ
آدم.)2(»...
()9
مسيحي،
ـ
ال
مان
ـ
اإلي
ي
ـ
ف
،
تناقض
أيضا« :ليس هناك ةـ ّمة
وقال األنبا ً
ّ
بني القول ابلوحدانيّة ،والقول ابلثالوث الق ّدوس .فاهلل واحد ،يف جوهره ،وذاته.
ولكن يوجد  -يف هذا الـجوهر الواحد  -ةالةة أقانيم»(.)1
يتبني أ ّن األقانيم هي صفات يف ذات هللا،
وقال األنبا ً
أيضا« :ومن ذلك ّ
لكن الصفات الذاتيّة
ال يقوم كيانه ،بدونـها .وعلى ذلك ،فالـجوهر واحد ،و ّ
نسميها :اآلب ،واالبن ،والروح القدس»(.)9
ةالةةّ ،
أيضا« :وهللا هو العقل األعظم ،والسيّد الـمسيح  -من
وقال األنبا ً
( )1عقيدة املسيحيّني يف املسيح.12 :
( )2عقيدة املسيحيّني يف املسيح.11 :
( )9كذا يف املطبوع ،لمع املؤلّف بني (هناك) ،و(مثّة) ،وهو خطأ شائع.
( )1عقيدة املسيحيّني يف املسيح.182 :
( )9عقيدة املسيحيّني يف املسيح.189-181 :
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حيث الهوته  -هو عقل هللا ،الذي به خلق العالمني (عب.)1(»...)2 :1
هي الواحد،
وقال األنبا ً
أيضا« :فاآلب واالبن ً
معا ،فـي الـجوهر اإللـ ّ
والذات اإلهليّة الواحدة ،بغري افرتاق منذ األزل ،ونلـى األبد»(.)2
أيضا« :السيّد الـمسيح له الـمجد  -من حيث الهوته  -هو
وقال األنبا ً
شبيها به ،وننـّما هو
ابن هللا ،مبعىن أنّه من طبيعة هللا ،ومن جوهره .فهو ليس ً
من طبيعة ذاته .فاآلب واالبن ،فـي ذات نلـهيّة واحدة ،وليس ةـ ّمة اختال بني
اآلب واالبن ،يف الطبيعة وااجوهر والذات»(.)9
أيضا« :وةـ ّمة مالحظة جيب اإلشارة نليها ،وهي كون
وقال األنبا ً
أقل من اآلب يف ااجوهر ،وال
الـمسيح هو األقنوم الثاين .ليس معىن ذلك أنّه ّ
البشري ،أب ّن األب
متأخر عن اآلب ،فـي الزمان ،على نـحو مفهومنا
أل ّن االبن ّ
ّ
لكن هذا الرتتيب يرتبط بـمعرفة البشر
الـ
جسدي سابق على ابنه ،يف الزمانّ .
ّ
هلل .فهم يعرفون هللا بصفة كونه اآلب ،قبل أن يعرفوه بصفة كونه "االبن" ،ذلك
متأخًرا يف الزمان .ونفس الـمفهوم حينما نقول ،عن الروح
أل ّن
ُّ
التجسد جاء ّ
القدس :ننّه األقنوم الثالث ،فليس ذلك مرتبط( )1برتتيب األسبقيّة ،فـي الزمان؛
أبدي ،وهللا نفسه روح ،كما قال الـمسيح
وذلك أل ّن الروح القدس أزلـ ّي ّ
حي  -الذي به ،وعليه  -يقوم الوجود .ننّه الـحياة
للسامريّة (يو .)21 :1ننّه الـ ّ

( )1عقيدة املسيحيّني يف املسيح.185 :
( )2عقيدة املسيحيّني يف املسيح.183 :
( )9عقيدة املسيحيّني يف املسيح.183 :
( )1يف املطبوع( :مرتبط) ،والصواب( :مرتبطًا).
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ذاتـها ،وأصل الـحياة .ننّه هللا ذاته.)1(»...
هذه هي خالصة (عقائد الـمسيحيّة الكربى) ،بقلم واحد من أبرز
رجالـها ،وهي  -بال ريب  -أسوأ من اليهوديّة ،يف التحريف ،ويف البعد عن
حق.
الدين الـ ّ
قال تعاىل﴿ :اي أ ْهل الْكتاب ال تـ ْغلوا يف دينك ْم وال تـقولوا على اَّلل نال
وح مْنه
ْ
احلق نّا الْمسيح عيسى ابْن م ْرمي رسول اَّلل وكلمته ألْقاها نىل م ْرمي ور ٌ
فآمنوا ابَّلل ورسله وال تـقولوا ةالةةٌ انْـتـهوا خْيـًرا لك ْم نّا اَّلل نلهٌ واح ٌد سْبحانه أ ْن
يكون له ول ٌد له ما يف السماوات وما يف ْاأل ْرض وكفى ابَّلل وك ًيال .ل ْن ي ْستـْنكف
ف ع ْن عبادته
الْمسيح أ ْن يكون عْب ًدا َّلل وال الْمالئكة الْمقربون وم ْن ي ْستـْنك ْ
وي ْست ْك ْرب فسي ْحشره ْم نلْيه لم ًيعا﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :لق ْد كفر الذين قالوا نن اَّلل هو الْمسيح ابْن م ْرمي ق ْل فم ْن
يْلك من اَّلل شْيـئًا ن ْن أراد أ ْن يـ ْهلك الْمسيح ابْن م ْرمي وأمه وم ْن يف ْاأل ْرض
لم ًيعا وَّلل م ْلك السماوات و ْاأل ْرض وما بـْيـنـهما خيْلق ما يشاء واَّلل على ك ّل
ش ْيء قد ٌير﴾(.)9
وقال تعاىل﴿ :لق ْد كفر الذين قالوا نن اَّلل هو الْمسيح ابْن م ْرمي وقال
الْمسيح اي بين ن ْسرائيل ْاعبدوا اَّلل رّيب وربك ْم ننه م ْن ي ْشرْك ابَّلل فـق ْد حرم اَّلل
ااجنة ومأْواه النار وما للظالمني م ْن أنْصار .لق ْد كفر الذين قالوا نن اَّلل
علْيه ْ
اثلث ةالةة وما م ْن نله نال نلهٌ واح ٌد ون ْن لـ ْم يـْنـتـهوا عما يـقولون ليمسن الذين
( )1عقيدة املسيحيّني يف املسيح.158-156 :
( )2النساء.182-181 :
( )9املائدة.18 :
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ور رح ٌيم .ما
كفروا مْنـه ْم عذ ٌ
اب أل ٌيم .أفال يـتوبون نىل اَّلل وي ْستـ ْغفرونه واَّلل غف ٌ
الرسل وأ ُّمه ص ّديقةٌ كاان أيْكالن
الْمسيح ابْن م ْرمي نال رس ٌ
ت م ْن قـْبله ُّ
ول ق ْد خل ْ
الطعام انْظ ْر كْيف نـبـ ّني هلم ْاآلايت مث انْظ ْر أَن يـ ْؤفكون .ق ْل أتـ ْعبدون م ْن دون
اَّلل ما ال يْلك لك ْم ضًّرا وال نـ ْف ًعا واَّلل هو السميع الْعليم .ق ْل اي أ ْهل الْكتاب
احل ّق وال تـتبعوا أ ْهواء قـ ْوم ق ْد ضلُّوا م ْن قـْبل وأضلُّوا كث ًريا
ال تـ ْغلوا يف دينك ْم غْيـر ْ
وضلُّوا ع ْن سواء السبيل﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :ون ْذ قال اَّلل اي عيسى ابْن م ْرمي أأنْت قـ ْلت للناس اختذوين
وأ ّمي نهل ْني م ْن دون اَّلل قال سْبحانك ما يكون يل أ ْن أقول ما لْيس يل حب ّق ن ْن
كْنت قـ ْلته فـق ْد عل ْمته تـ ْعلم ما يف نـ ْفسي وال أ ْعلم ما يف نـ ْفسك ننك أنْت عالم
الْغيوب .ما قـ ْلت هل ْم نال ما أم ْرتين به أن ْاعبدوا اَّلل رّيب وربك ْم وكْنت علْيه ْم
يدا ما د ْمت فيه ْم فـلما تـوفـْيـتين كْنت أنْت الرقيب علْيه ْم وأنْت على ك ّل
شه ً
ش ْيء شهي ٌد .ن ْن تـع ّذبْـه ْم فإنـه ْم عبادك ون ْن تـ ْغف ْر هل ْم فإنك أنْت الْعزيز
احلكيم﴾(.)2
ْ
األمة ارتكبت حمذورين عظيمني،
قال ابن القيّم« :ومن املعلوم أ ّن هذه ّ
حت جعلوه
ال يرضى هبما ذو عقل ،وال معرفة :أحدمها الغل ّو يف املخلوقّ ،
عبدا له .والثاين
شريك اخلالق ،وجزءًا منه ،ونهلًا آخر معه ،وأنفوا أن يكون ً
ُّ
تنقص اخلالق وسبّه ورميه ابلعظائم ،حيث زعموا أنّه  -سبحانه وتعاىل عن
كرسي عظمته ،ودخل يف فرج امرأة ،وأقام
قوهلم ًّ
علوا ً
كبريا  -نزل من العرش عن ّ
هناك تسعة أشهر ،يتخبّط بني البول والدم والنجو ،وقد علته أطباق املشيمة
( )1املائدة.88-82 :
( )2املائدة.115-116 :
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يص الثدي ،ولف يف
والرحم والبطن ،مثّ خرج من حيث دخلً ،
صغرياّ ،
رضيعا ً
ويتغوط وحيمل على األيدي
القمط ،وأودع السرير ،يبكي وجيوع ويعطش ويبول ّ
والعواتق ،مثّ صار نىل أن لطمت اليهود خ ّديه ،وربطوا يديه ،وبصقوا يف وجهه،
نكليال من الشوك،
جهرا ،بني لصبني( ،)1وألبسوه
ً
وصفعوا قفاه ،وصلبوه ً
حق ،الذي
وجرعوه أعظم اآلالم؛ هذا ،وهو اإلله الـ ّ
وسـ ّمروا يديه ،ورجليهّ ،
بيده ،أتقنت العوالـم ،وهو الـمعبود ،الـمسجود له .ولعمر هللا ،ن ّن هذه مسبّة هلل
 سبحانه  -ما سبّه بـها أحد ،من البشر ،قبلهم ،وال بعدهم.)2(»...احلق  -سبحانه  -نىل ما أينف أسقط
مثّ قال ابن القيّم« :فنسبوا اإلله ّ
الناس وأقلّهم أن يفعله مبملوكه وعبده ،ونىل ما أينف عبّاد األصنام أن تنسب
نليه أواثهنم ،وك ّذبوا هللا سبحانه ،يف كونه اتب على آدم  ،وغفر له
خطيئته ،ونسبوه نىل أقبح الظلم ،حيث زعموا أنّه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه
يف ااجحيم؛ بسبب خطيئة أبيهم ،ونسبوه نىل غاية السفه ،حيث خلّصهم من
حت قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه ،ونسبوه نىل
العذاب ،بتمكينه أعداءه من نفسهّ ،
عجزوه أن خيلّصهم بقدرته ،من غري هذه احليلة ،ونسبوه
غاية العجز ،حيث ّ
نلـى غاية النقص ،حيث سلّط أعداءه ،على نفسه ،وابنه ،ففعلوا به ما فعلوا.
وابلـجملة ،فال نعلم ّأمـ ـة ،من األم ـم ،سـبّت ربـّها ،ومعبـودها ،ونلـهها ،بـمـا سـبّته
األم ـة»(.)9
بـه ه ـذه ّ
صبـ ْني) ،والصواب( :لصيـْن) ،انظر :العهد ااجديد ،ننـجيل متّـى،
( )1فـي الـمطبوع( :ل ْ
الفصل  ،28اآلية .95
( )2نغاةة اللهفان.1492-1491/2 :
( )9نغاةة اللهفان.1491/2 :
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املسيحي  -وهو يقف اليوم  -يف صفو أعداء
فال عجب من الطاعن
ّ
الالديين ،يف مطاعنهم ،املوجهة نىل
اليهودي ،والطاعن
اإلسالم ،مؤيّ ًدا الطاعن
ّ
ّ
الالديين،
اليهودي ،ومطاعن
حت لقد نسي  -أو تناسى  -مطاعن
اإلسالم؛ ّ
ّ
ّ
يف املسيح  ،ويف ّأمه الص ّديقة املطهرة مرمي ؛ وكأنّه ال يعر شيئًا عن
منزلة املسيح ،ومنزلة مرمي ،يف اإلسالم!!!
اصطفاك وطهرك
قال تعاىل﴿ :ون ْذ قالت الْمالئكة اي م ْرمي نن اَّلل ْ
اسجدي و ْاركعي مع
و ْ
اصطفاك على نساء الْعالمني .اي م ْرمي اقْـنيت لربّك و ْ
الراكعني .ذلك م ْن أنْـباء الْغْيب نوحيه نلْيك وما كْنت لديْه ْم ن ْذ يـ ْلقون أقْالمه ْم
أيـُّه ْم ي ْكفل م ْرمي وما كْنت لديْه ْم ن ْذ خيْتصمون .ن ْذ قالت الْمالئكة اي م ْرمي نن
امسه الْمسيح عيسى ابْن م ْرمي وج ًيها يف ُّ
الدنْـيا و ْاآلخرة
اَّلل يـب ّشرك بكلمة مْنه ْ
ومن الْمقربني﴾(.)1
فماذا نتوقّع مـ ّمن يرون اإلسالم أخطر عليهم ،وعلى أبنائهم وبناتـهم
وأحفادهم وأهليهم ،من اإللـحاد؟! وماذا نتوقّع مـ ّمن يرون اإلسالم أخطر
عليهم ،من شياطني احلروب ،واملخ ّدرات ،واخلمور ،والدعارة؟!!!
قطعاّ ،نال معاداة اإلسالم ،ومـحاولة النيل منه ،ومن
ال نتوقّع منهم ً
أتباعه؛ أل ّن يف انتشار اإلسالم ذهاب سلطانـهم ،والقضاء على أهوائهم،
والكشف عن فضائحهم ،وفضائح أسالفهم!!!

( )1آل عمران.19-12 :
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ّ
الغلو
آفة
غلو املسيحيّني يف املسيح ،وبعض املنسوبني
فإن قيل :كيف تستنكرون ّ
بكل ما
نىل (اإلسالم) يغلون يف بعض الرجال ،وبعض النساء؛ فيصفوهنم ّ
يصرح بتفضيلهم على األنبياء ،ومنهم من جيعلهم
يوصف به األنبياء ،ومنهم من ّ
يف منزلة 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 نسبة بعض الغالة نىل (اإلسالم) ً
دليال على ّ
صحة ّ
الغلو جرية تتعلّق
الغلو
وليست ً
مرضي يف (اإلسالم)؛ فإ ّن ّ
دليال على أ ّن ّ
ّ
الغلو ،ومن الغالة.
أبصحاهبا ،و(اإلسالم) بريء من ّ
وسائر املؤلّفني املنسوبني نىل (اإلسالم) خيالفون الغالة ،ويطعنون فيهم؛
غلوهم ،ويذكرون األدلّة الكثرية على بطالن ما هم عليه.
بسبب ّ
البغدادي« :ولميع فرق الغالة منهم خارجون عن فرق
قال أبو منصور
ّ
اإلسالم»(.)1
االئمة ،وأابحوا
وقال أبو منصور ً
أيضاّ « :
فأما غالهتم الذين قالوا إبهليّة ّ
مـحرمات الشريعة ،وأسقطوا وجوب فرائض الشريعة ،كالبيانيّة ،والـمغرييّة،
وااجناحيّة ،واملنصوريّة ،واخلطّابيّة ،واحللوليّة ،ومن جرى جمراهم؛ فما هم من فرق
اإلسالم ،ونن كانوا منتسبني نليه»(.)2
( )1الف ْرق بني الفرق.21 :
( )2الف ْرق بني الفرق.21-29 :
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توهم يف نبيّنا أو غريه من األنبياء شيئًا من
وقال ابن تيميّة« :فمن ّ
األلوهيّة والربوبيّة ،فهو من جنس النصارى ،ونّا حقوق األنبياء 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
الغلو الذي ّ
من أهلها ،بل قد مرق منها ،وذلك أبسباب ،منهاّ :
يف كتابه.)2(»...
أيضا« :وكان السلف يرون أ ّن من احنر من العلماء
وقال ابن تيميّة ً
عن الصراط املستقيم ،ففيه شبه من اليهود ،ومن احنر من العبّاد ،ففيه شبه
من النصارى ،كما يرى يف أحوال منحرفة أهل العلم ،من حتريف الكلم عن
لرب ونسيان
مواضعه ،وقسوة القلوب ،والبخل ابلعلم ،والكرب ،وأمر الناس اب ّ
الغلو يف
أنفسهم ،وغري ذلك؛ وكما يرى يف منحرفة أهل العبادة واألحوال ،من ّ
األنبياء والصاحلني ،واالبتداع يف العبادات ،من الرهبانيّة والصور واألصوات»(.)9
أيضا« :و ّأما من ابتدع دينًا لـم يشرعوه ،فرتك ما أمروا به،
وقال ابن تيميّة ً
الغلو
من عبادة هللا وحده ،ال شريك له ،واتّباع نبيّه ،فيما شرعه ّ
ألمته ،وابتدع ّ
تتلعب به الشياطني»(.)1
يف األنبياء والصاحلني ،والشرك هبم؛ فإ ّن هذا ّ
الغلو ابلطائفتني نىل أن جيعلوا بعض من
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وقد بلغ ّ
( )1جمموعة الفتاوى.92/1 :
( )2جمموعة الفتاوى.298/9 :
( )9جمموعة الفتاوى.91/1 :
( )1جمموعة الفتاوى.125/1 :
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كل
النيب ،وأفضل منه ،ونن زاد األمر جعلوا له ً
نوعا من اإلهليّة ،و ّ
غلوا فيه ،مبنزلة ّ
هذا من الضالالت ااجاهليّة ،الـمضاهية للضالالت النصرانيّة؛ فإ ّن يف النصارى
ذمهم هللا عليه يف القرآن؛ وجعل ذلك
الغلو يف املسيح واألحبار والرهبان ما ّ
من ّ
لئال نسلك سبيلهم»(.)1
عربة لنا؛ ّ

عقائد الغالة:
اعتمادا؛
الغلو هو هجر القرآن الكرمي ،قراءة وتدبـًُّرا و ً
السبب األكرب يف ّ
فقد أعرض الغالة عن (دين اآلايت) ،واعتمدوا على (دين الرواايت)؛ فاختلقوا
عقائد شركيّة ،وكفريّة ،تضاهي عقائد الـمنسوبني نىل (الـمسيحيّة).
صرح أحد غالة (الطائفة اإلماميّة االةين عشريّة) أب ّن قوله يف
بل لقد ّ
(االةين عشر) يفوق قول (غالة الـمسيحيّة) يف (الـمسيح) ،فقال(:)2
أنـ ـا فـي الورى قال لكم ،نن لـم أقـ ْل ما لـ ـم تق ْله  -يف املســي ـح  -غالتـها
كل املخالفة ،لصريح القرآن الكرمي:
ومن أخطر عقائد الغالة املخالفةّ ،

أ -عقيدة نمامة االةين عشر.

ب -عقيدة عصمة االةين عشر.

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

هـ -عقيدة رجعة االةين عشر.

يتم
قال ّ
حممد رضا املظ ّفر« :نعتقد أ ّن االمامة أصل من أصول الدين ال ّ
اإليان ّنال ابالعتقاد هبا ،وال يـجوز فيها تقليد اآلابء واألهل والـمربّني ،مهما
( )1جمموعة الفتاوى.14/11 :
( )2انظر :مقتل احلسني (حديث كربالء).954 :
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النبوة»(.)1
عظموا وكربوا ،بل يـجب النظر فيها ،كما يـجب النظر فـي التوحيد و ّ
لطف من هللا
أيضا« :كما نعتقد ّأهنا
كالنبوة ٌ
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
ّ
النيب يف وظائفه ،من
تعاىل؛ فال ب ّد أن يكون يف ّ
كل عصر نمام هاد ،خيلف ّ
للنيب
هداية البشر ،ونرشادهم نىل ما فيه الصالح والسعادة ،يف النشأتني ،وله ما ّ
العامة على الناس؛ لتدبري شؤوهنم ومصاحلهم ،ونقامة العدل بينهم،
من الوالية ّ
للنبوة ،والدليل
ورفع الظلم والعدوان من بينهم .وعلى هذا ،فاإلمامة استمرار ّ
أيضا نصب اإلمام
الذي يوجب نرسال الرسل وبعث األنبياء هو نفسه يوجب ً
ابلنص من هللا تعاىل على
بعد الرسول .فلذلك نقول :ن ّن اإلمامة ال تكون ّنال
ّ
النيب أو لسان اإلمام الذي قبله ،وليست هي ابالختيار ،واالنتخاب من
لسان ّ
نماما
ينصبوا ً
أحدا ّ
الناس ،فليس هلم نذا شاءوا أن ّ
نصبوه ،ونذا شاءوا أن يعيّنوا ً
ليصح هلم البقاء بال نمام ،بل "من
هلم عيّنوه ،ومت شاءوا أن يرتكوا تعيينه تركوهّ ،
مات ولـم يعر نمام زمانه مات ميتة جاهليّة" ،على ما ةبت ذلك عن الرسول
األعظم ،ابحلديث الـمستفيض»(.)2
أيضا« :وعليه ال جيوز أن خيلو عصر من العصور
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
من نمام مفروض الطاعة ،منصوب من هللا تعاىل؛ سواء أَب البشر أم لـم أيبوا،
حاضرا أم غائبًا
وسواء انصروه أم لـم ينصروه ،أطاعوه أم لـم يطيعوه ،وسواء كان
ً
صح
النيب ،كغيبته يف الغار ،و ّ
الشعبّ ،
عن أعني الناس؛ نذ كما ّ
يصح أن يغيب ّ
أن يغيب اإلمام ،وال فرق يف حكم العقل بني طول الغيبة وقصرها»(.)9
( )1عقائد اإلماميّة.91 :
( )2عقائد اإلماميّة.99-91 :
( )9عقائد اإلماميّة.99 :
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كالنيب جيب أن يكون
أيضا« :ونعتقد أ ّن اإلمام
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
ّ
سن الطفولة
ً
معصوما من لميع 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 نعتقد بعصمة األنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد
األئمة ،بال فرق»(.)1
بعصمة ّ
كالنيب جيب أن يكون
أيضا« :ونعتقد أ ّن اإلمام
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
ّ
أفضل الناس يف صفات الكمال ،من شجاعة ،وكرم ،وع ّفة ،وصدق ،وعدل،
النيب هو نفسه الدليل يف اإلمام.
ومن تدبري ،وعقل وحكمة وخلق .والدليل يف ّ
ّأما علمه؛ فهو يتل ّقى املعار  ،واألحكام اإلهليّة ،ولميع 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
ابلقوة القدسيّة ،اليت أودعها هللا تعاىل فيه ،فإن ّ
ّ
()2
كل
يف
حيتاج
وال
يشتبه،
وال
،
احلقيقي ،ال خيطأ فيه
يعلمه ،علمه على وجهه
ّ
ّ
قابال
ذلك نىل الرباهني العقليّة ،وال نىل تلقينات املعلّمني ،ونن كان علمه ً
للزايدة واالشتداد»(.)9
أيضا« :فلذلك نقول ،وهو ممكن يف ح ّد ذاته:
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
( )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 املؤلّف ،يف هذا ّ
النص :مضارع الر ّ
ايء مهملة ،هكذا( :خيْطئ).
( )9عقائد اإلماميّة.96 :
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ابلقوة القدسيّة  -تبلغ الكمال يف أعلى
ن ّن ّقوة اإلهلام عند اإلمام  -اليت ت ّ
سمى ّ
درجاته ،فيكون يف صفاء نفسه القدسيّة ،على استعداد لتل ّقي املعلومات ،يف
توجه نىل شيء من األشياء ،وأراد معرفته،
كل حالة ،فمت ّ
كل وقت ،ويف ّ
ّ
القوة القدسيّة اإلهلاميّة ،بال توقُّف ،وال ترتيب مق ّدمات،
استطاع علمه ،بتلك ّ
وال تلقني معلّم ،وتنجلي يف نفسه املعلومات ،كما تنجلي املرئيّات يف املرآة
الصافية ،ال غطش فيها ،وال نهبام»(.)1
األئمة هم أولو األمر الذين
حممد رضا املظ ّفر ً
أيضا« :ونعتقد أ ّن ّ
وقال ّ
أمر هللا تعاىل بطاعتهم ،و ّأهنم الشهداء على الناس ،و ّأهنم أبواب هللا ،والسبل
األدالء عليه ،و ّأهنم عيبة علمه ،وترالمة وحيه ،وأركان توحيده ،وخّزان
نليه ،و ّ
معرفته ،ولذا كانوا أما ًان ،ألهل األرض ،كما أ ّن النجوم أمان ،ألهل
السماء.)2(»...
أيضا« :بل نعتقد أ ّن أمرهم أمر هللا تعاىل ،وهنيهم
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
عدوه.
هنيه ،وطاعتهم طاعته ،ومعصيتهم معصيته ،ووليّهم وليّه،
وعدوهم ّ
ّ
الرد عليهم ،والر ّاد عليهم كالر ّاد على الرسول ،والر ّاد على الرسول
وال جيوز ّ
كالر ّاد على هللا تعاىل .فيجب التسليم هلم ،واالنقياد ألمرهم ،واألخذ بقوهلم.
يصح
وهلذا نعتقد أ ّن األحكام الشرعيّة اإلهليّة ال تستقى ّنال من ّري مائهم ،وال ّ
يطمئن بينه
ذمة املكلف ابلرجوع نىل غريهم ،وال
أخذها ّنال منهم ،وال تفرغ ّ
ّ
وبني هللا ،نىل أنّه قد ّأدى ما عليه من التكاليف املفروضةّ ،نال من طريقهمّ .نهنم
كسفينة نوح ،من ركبها نـجا ،ومن تـخلّف عنها غرق ،فـي هذا البحر الـمائج
( )1عقائد اإلماميّة.98 :
( )2عقائد اإلماميّة.95 :
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االدعاءات والـمنازعات»(.)1
الزاخر ،أبمواج الشبه والضالالت ،و ّ
األئمة الذين هلم صفة اإلمامة
حممد رضا املظ ّفر ً
أيضا« :ونعتقد أ ّن ّ
وقال ّ
الـح ّقة ،هم مرجعنا يف األحكام الشرعيّة ،املنصوص عليهم ابإلمامة :اةنا عشر
نص املتق ّدم
النيب  -صلّى هللا عليه وآله ً -
لميعا أبمسائهم ،مثّ ّ
نماماّ ،
ً
نص عليهم ّ
منهم على من بعده.)2(»...
أيضا« :غري أ ّن الفرق بني اإلماميّة ،وغريها :هو
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
معني معرو  ،ولد سنة
أ ّن اإلماميّة تعتقد أ ّن هذا املصلح
املهدي هو شخص ّ
ّ
حمد»(.)9
 296هجريّة ،وال يزال حيًّا؛ هو ابن احلسن
العسكري ،واسـمه :مـ ّ
ّ
أيضا« :ن ّن الذي تذهب نليه اإلماميّة أخ ًذا مبا
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
قوما من األموات نىل الدنيا ،يف
جاء عن آل البيت  أ ّن هللا تعاىل يعيد ً
ذل فري ًقا آخر ،ويديل الـمح ّقني من
عز فري ًقا ،وي ّ
صورهم اليت كانوا عليها ،في ّ
حممد -
الـمبطلني ،واملظلومني منهم من الظاملني ،وذلك عند قيام
مهدي آل ّ
ّ
عليه وعليهم 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 ّقونه من الثواب أو العقاب»(.)1
أيضا« :و ّأما املناقشة الثانية ،وهي دعوى أ ّن
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
احلديث فيها موضوع ،فإنّه ال وجه هلا؛ أل ّن الرجعة من األمور الضروريّة ،فيما
( )1عقائد اإلماميّة.93-95 :
( )2عقائد اإلماميّة.69 :
( )9عقائد اإلماميّة.63 :
( )1عقائد اإلماميّة.81-84 :

697

جاء عن آل البيت ،من األخبار الـمتواترة»(.)1
كل حال ،فالرجعة ليست من
حممد رضا املظ ّفر ً
وقال ّ
أيضا« :وعلى ّ
األصول ،اليت يـجب االعتقاد بـها ،والنظر فيها ،وننّـما اعتقادان بـها كان تب ًـعا
لآلةــار الصحيحة ،ال ـواردة عـن آل البيـت  ،الذيــن ندي ــن بعصمتهم ،م ــن
الكذب ،وهي م ــن األمـ ـور الغيبيّـة ،التـي أخبــروا عنه ـا ،وال يـمتنع وقوعه ـا»(.)2
فال فرق  -عند هؤالء الغالة  -بني النبـ ّي ،واإلمامّ ،نال يف التسمية،
سمى
بكل ما يوصف به النبـ ّي ،ولكنّه ال ي ّ
فقط .فاإلمام  -عندهم  -يوصف ّ
(النبوة) ،مع تغيري التسمية نىل (اإلمامة)؛ كما قالوا إبابحة
نبيًّا؛ فقالوا ابستمرار ّ
(الزَن) ،مع تغيري التسمية نىل (املتعة)!!!
بل ذهب كثري من الغالة نىل تفضيل (االةين عشر) ،على (األنبياء)
حممد .)9(
النيب ّ
كلّهم ،ابستثناء ّ
اجمللسي« :واباجملة ال ب ّد لنا من اإلذعان ،بعدم كوهنم  أنبياء،
قال
ّ
وأبهنم أشر وأفضل من غيـر نبيّنا  -صلّى هللا عليه وآله وسلّم  -من األنبياء
ّ
ابلنبوةّ ،نال رعاية جاللة خاتـم
واألوصياء ،وال نعر جهةً ،لعدم اتّصافهم ّ
النبوة واإلمامة .وما دلّت عليه
األنبياء ،وال يصل عقولنا نىل فرق ب ّني ،بني ّ
األخبار ،فقد عرفته ،وهللا تعاىل يعلم حقائق أحوالـهم ،صلوات هللا عليهم
ألمعني»(.)1
( )1عقائد اإلماميّة.81 :
( )2عقائد اإلماميّة.89-81 :
( )9انظر :أوائل املقاالت.84 :
( )1حبار األنوار.52/26 :
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أيضا بثبوت (الوالية التكوينيّة) ،فزعموا أ ّن (االةين عشر) واسطة
وقالوا ً
يف اإلجياد ،وهبم الوجود ،وهم السبب يف اخللق ،ولوالهم ملا خلق الناس كلّهم،
ونّا خلقوا ألجلهم ،وهم الواسطة يف اإلفاضة؛ وهلم الوالية التكوينيّة ملا دون
وقوته؛ لكوهنم
املكوانت حتت نرادهتم ،ومشيئتهم ،حبول هللاّ ،
اخلالق ،بتسخري ّ
مظاهر أمسائه وصفاته ،فيكون فعلهم فعله ،وقوهلم قوله(.)1
جرده عن
قال
اخلميين« :وةبوت الوالية والـحاكميّة لإلمام (ع) ال تعين تـ ُّ
ّ
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 لميع
مقاما
ً
ً
مقاما ،ال يبلغه ملك
ألئمتنا ً
ذرات هذا الكون .ون ّن من ضرورّايت مذهبنا أ ّن ّ
ّ
مقرب ،وال نب ّـي مرسـ ــل .وبـموجب مـا لدينا ،مــن الروايــات ،واألحاديث ،فإ ّن
األئمة (ع) ،كانوا قبل هذا العالـم أنو ًارا ،فجعلهم هللا
الرسول األعظم (ص) ،و ّ
بعرشه مـحدقني ،وجعل لـهم من الـمنزلة والزلفى مــا ال يعلمه ّنال هللا»(.)2
كل الرباءة ،من هذه العقائد الباطلة؛ وبريء
وال ريب أ ّن اإلسالم بريء ّ
العامة.
كل الرباءة ،من أولياء الشيطان ،الذين اختلقوها ،ونشروها بني ّ
ّ
صحة انتساهبم ،وال على
فانتساب الغالة نىل (اإلسالم) ليس ً
دليال على ّ
صحة عقائدهم الباطلة؛ فإ ّن االنتساب ليس أكثر من ّادعاء وتسمية؛ والعربة
ّ
ابالدعاءات والتسميات.
ابحلقائق ،وموافقة الشريعة ،ال ّ
يستحق العذر ،من أولئك الغالة،
وهللا  هو وحده الذي يعلم من
ّ
ومـن ال يس ــتح ّقه منهم؛ وهو وحــده الذي يـحاسب الناس ،على أعماهلم،
( )1انظر :املكاسب والبيع ،992/2 :ومصباح الفقاهة.254-283/9 :
( )2احلكومة اإلسالميّة.92 :
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يستحق العفو منهم.
عمن
ّ
فيثيب الـمحسنني ،ويع ّذب الـمسيئني ،ويعفو ّ
املتصوفة أمثال هذه األابطيل ،والضالالت ،يف أوليائهم.
ولغالة ّ
متصوفة
قال ابن ابز« :ومن العقائد الـ ّ
مضادة ّ
للحق ما يعتقده بعض الـ ّ
ويتصرفون فـي
يسمونـهم ابألولياء يشاركون هللا ،فـي التدبري،
من أ ّن بعض من ّ
ّ
ويسمونـهم ابألقطاب ،واألواتد ،واألغواث ،وغري ذلك ،من
ش ـؤون العالـم،
ّ
األسـماء ،اليت اخرتعوها آلهلتهم.)1(»...
الغلو ،واالحنرا عن
والفرق كبري بني
ُّ
(تصو الغالة) القائم على ّ
الزّهاد) القائم على الورع
(تصو ُّ
الصراط القومي ،وخمالفة الكتاب والسنّة؛ وبني ُّ
والتزكية واإلحسان ،واالستقامة على الكتاب والسنّة.
خريا
نعرب عن
ُّ
ونذا أردان أن ّ
(التصو الصحيح) بكلمة واحدة ،فلن جند ً
فاملتصوفون احلقيقيّون هم (الـمتّقون).
من كلمة (التقوى)؛
ّ
والتقوى ننـّما تكون ابتّباع الكتاب والسنّة ،واالبتعاد عن أحابيل
الغلو ،الذي
الشيطان ،من الشبهات والشهوات ،والبدع والضالالت؛ وال سيّما ّ
ما كان له أن يقوم ،لوال األكاذيب ،اليت خيتلقها املختلقون ،ويص ّدقها املغفلون.
تويف أحد خ ّدام الغوث األعظم( ،)2وجاءت
حممد صادق
القادريّ « :
قال ّ
ّ
فتوجه
فتضرعت ،والتجأت نليه ،وطلبت حياة زوجها؛ ّ
زوجته نىل الغوثّ ،
الغوث نىل املراقبة ،فرأى يف عالـم الباطن أ ّن ملك املوت  يصعد نىل
ف،
السماء ،ومعه األرواح املقبوضة ،يف ذلك اليوم ،فقال :اي ملك املوت ،ق ْ
نين أقبض األرواح،
وأعطين روح خادمي ،فالن ،ومسّاه ابمسه ،فقال ملك املوتّ :
متنوعة.26/1 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
املتصوفة على (عبد القادر ااجيالينّ).
( )2لقب (الغوث األعظم) يطلقه غالة ّ
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أؤديها نىل ابب عظمته ،كيف يكنين أن أعطيك روح الذي قبضته
أبمر نهلي ،و ّ
فكرر الغوث عليه نعطاء روح خادمه نليه ،فامتنع من نعطائه ،ويف
أبمر ّ
ريب؟ ّ
فبقوة
يده ظر
ّ
معنوي ،كهيئة الزنبيل ،فيه األرواح املقبوضة ،فـي ذلك اليوم؛ ّ
فتفرقت األرواح ،ورجـعت نلـى
الـمحبوبيّة ،جـر الـزنبيــل ،وأخــذه مـن يــده؛ ّ
رب ،أنت أعلم مبا جرى بيين،
أبدانـها ،فناجى ملك املوت  ربه ،وقال :اي ّ
مين ما قبضته
فبقوة السلطنة والصولة ،أخذ ّ
وبني حمبوبك ،ووليّك عبد القادر؛ ّ
احلق ،جل جالله :اي ملك املوت ،ن ّن
من األرواح ،يف هذا اليوم؛ فخاطبه ُّ
الغوث األعظم حمبويب ،ومطلويب ،لـم ال أعطيته روح خادمه ،وقد راحت األرواح
الكثرية من قبضتك؛ بسبب روح واحد ،فتندم هذا الوقت»(.)1
ما هذه ّنال أكذوبة واحدة ،من آال األكاذيب الكفريّة ،والشركيّة ،اليت
املتصوفة ،ونشروها بني املغفلني منهم ،فص ّدقوها!!!
اختلقها غالة ّ
املتصوفة) ،اليت انـخدع بـها بعض الـمؤلّفني :أكذوبة
ومن أكاذيب (غالة ّ
(حياة الـخضر)( ،)2وأ ّن الكثري من الـمنسوبني نىل (اإلسالم) اجتمعوا به.
قال ابن الصالح« :و ّأما اخلضر  ،فهو من األحياء ،عند لماهري
العامة معهم ،يف ذلك ،ونّا ش ّذ إبنكار ذلك
ّ
اخلاصة ،من العلماء والصاحلني ،و ّ
بعض أهل احلديث»(.)9
النووي« :ابب من فضائل الـخضر  :لمهور العلماء على أنّه
وقال
ّ
حي ،موجود بني أظهران ،وذلك متّـفق عليه ،عند الصوفيّة ،وأهل الصالح
ّ
( )1تفريج اخلاطر.22-21 :
قطعي ،على أ ّن اسـمه هو (الـخضر) ،ورواايت اآلحاد ال تفيد القطع.
( )2ليس ة ّـمة دليل ّ
( )9فتاوى ومسائل ابن الصالح.156-159/1 :

711

واملعرفة .وحكاايهتم فـي رؤيته ،واالجتماع به ،واألخذ عنه ،وسؤاله ،وجوابه،
ووجوده يف الـمواضع الشريفة ،ومواطن الـخري :أكثر من أن يـحصر ،وأشهر من
أن يستـر.)1(»...
ووي ،وأمثالـهما ،مـن
كل العجـب ،من ابن الصـالح ،والنـ ّ
فالعجـبّ ،
املؤلّفني ،الذين اخندعوا ،ابلرواايت املكذوبة ،واحلكاايت املخرتعة ،والدعاوى
احلس؟!!!
الفارغة؛ فخالفوا الشرع ،والعقل ،و ّ
قـال ابن ابزّ « :أما الـخضر ،فالصحيح أنّه م ـات ،مـن دهـ ـر طوي ـل ،قبـل
النيب  .وليس لوجوده حقيقة ،بل هذا كلّه ابطل ،وليس له
مبعث ّ
وجود .وهذا هو الصحيح ،الذي عليه احمل ّققون ،من أهل العل ـم .فالـخضر 
مات ،قبل مبعث النبـ ّي  ،بل قبل مبعث عيسى .)2(»...
ومن يطالع كتاب (الفتوحات الـم ّكـيّة) ،وكتاب (فصوص الـحكم)،
يـجـ ـد العجب العجاب ،من األكاذيب ،واألابطيل ،والضالالت ،والتحريفات.
النيب هو الذي
فمن أقوال صاحب الفتوحات« :اعلم  -أيّدك هللا  -أ ّن ّ
يتضمن ذلك الوحي شريعة ،يتعبّده هبا ،يف
أيتيه امللك ابلوحي ،من عند هللاّ ،
رسوال .وأيتيه امللك على حالتنيّ :نما ينزل
نفسه ،فإن بعث هبا نىل غريه ،كان ً
ونما على صورة جسديّة،
هبا على قلبه ،على اختال أحوال ،يف ذلك ُّ
التنزلّ ،
من خارج ،يلقي ما جاء به نليه ،على أذنه ،فيسمع ،أو يلقيها على بصره،
فيبصره ،فيحصل له من النظر مثل ما حيصل له من السمع ،سواء ،وكذلك
احلساسة ،وهذا ابب قد أغلق برسول هللا  ،فال سبيل أن يتعبّد
سائر القوى ّ
النووي ،196-199/19 :وانظر.34/16 :
( )1صحيح مسلم بشرح
ّ
متنوعة.258/3 :
( )2جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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احملمديّة ،وأ ّن عيسى  - نذا نزل -
هللا ً
أحدا ،بشريعة انسخة هلذه الشريعة ّ
حممد  أن
حممد  ،وهو خامت األولياء؛ فإنّه من شر ّ
ما يـحكم ّنال بشريعة ّ
بنيب رسول مكرم ،ختم به مقام الوالية؛ فله
ختم هللا والية ّأمته ،والوالية مطلقةًّ ،
حمم ًدا ،
الرسل ً
يوم القيامة حشران :حيشر مع ُّ
رسوال ،وحيشر معنا وليًّا اتب ًعا ّ
كرمه هللا تعاىل ،ونلياس بـهذا الـمقام ،على سائر األنبياء .و ّأما حالة أنبياء
ّ
جتل من جتلّياته ،وأقام
كل شخص أقامه ّ
األولياء ،يف هذه ّ
احلق ،يف ّ
األمة ،فهو ّ
حممد  ،ومظهر جربيل  ،فأمسعه ذلك املظهر الروحاينّ خطاب
له مظهر ّ
حت نذا فرغ من خطابه ،وف ّـزع عن قلب
حممد ّ ،
األحكام املشروعة لـمظهر ّ
تضمنه ذلك اخلطاب ،من
الويل ،عقل صاحب هذا املشهد لميع ما ّ
هذا ّ
الويل كما
احملمديّة ،فيأخذها هذا ُّ
األحكام املشروعة الظاهرة ،يف هذه ّ
األمة ّ
دي للحضور ،الذي حصل له يف هذه احلضرة ،ممّا أمر به
أخذها املظهر ّ
احملم ّ
األمة ،فيـرّد نىل نفسه ،وقد وعى ما
دي ،من التبليغ هلذه ّ
ذلك املظهر ّ
احملم ّ
صحته علم يقني ،بل عني يقني ،فأخذ
حممد  ،وعلم ّ
خاطب الروح به مظهر ّ
النيب ،وعمل به على بيّنة من ربّه .فرب حديث ضعيف ،قد ترك
حكم هذا ّ
صحيحا يف
ضاع ،كان يف رواته ،يكون
العمل به؛ لضعف طريقه ،من أجل و ّ
ً
نفس األمر ،ويكون هذا الواضع ممّا صدق يف هذا احلديث ،ولـم يضعه .ونّا
رده احمل ّدث؛ لعدم الثقة بقوله ،يف نقله ،وذلك نذا انفرد به ذلك الواضع ،أو
كان مدار احلديث عليه .و ّأما نذا شاركه فيه ةقة مسعه معه ،قبل ذلك احلديث،
من طريق ذلك الثقة ،وهذا ولـ ّي قد سـمعه من الروح ،يلقيه على حقيقة
حممد  ،يف
حممد  ،كما مسع الصحابة ،يف حديث جربيل  ،مع ّ
ّ
اإلسالم واإليان واإلحسان ،فـي تصديقه ّنايه ،ونذا سـمعه من الروح الـملقي،
يشك فيه،
علما ،ال ّ
فهو فيه مثل الصاحب ،الذي مسعه من فم رسول هللا ً ،
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بـخال التابع ،فإنّه يقبله على طريق غلبة الظن؛ الرتفاع التهمة الـمؤةّرة ،يف
صحيحا من طريق رواته ،حيصل هلذا الـمكاشف،
الصدق .ورب حديث يكون
ً
النيب  عن هذا احلديث الصحيح ،فأنكره،
الذي قد عاين هذا املظهر ،فسأل ّ
وقال له :لـم أقله ،وال حكمت به؛ فيعلم ضعفه ،فيرتك العمل به ،عن بيّنة من
لصحة طريقه ،وهو يف نفس األمر ليس
ربّه ،ونن كان قد عمل به أهل النقل؛ ّ
مسلم يف صدر كتابه "الصحيح" .وقد يعر هذا
كذلك ،وقد ذكر مثل هذا ٌ
سمى
الـمكاشف من وضع ذلك احلديث الصحيح طريقه ،يف زعمهمّ ،نما أن ي ّ
ط
يتفردون ق ّ
له ،أو تقام له صورة الشخص .فهؤالء هم أنبياء األولياء ،وال ّ
حممد  ،أو
بشريعة ،وال يكون هلم خطاب هباّ ،نال بتعريف أ ّن هذا هو شرع ّ
املنزل عليه بذلك احلكم ،يف حضرة التمثُّل ،اخلارج عن ذاته ،والداخل،
يشاهد ّ
النيب ،يف ندراك ما
املعبـر عنه ّ
ابملبشرات ،يف ّ
حق النائم .غري أ ّن الويل يشرتك مع ّ
العامة ،يف النوم ،يف حال اليقظة ،سواء .وقد أةبت هذا املقام لألولياء
تدركه ّ
ـهمة ،والعلم من غري معلّم ،من
أهل طريقنا ،ونتيان هذا ،وهو الفعل ابل ّ
املخلوقني ،غري هللا ،وهو علم الـخضر ،فإن آاته هللا العلم هبذه الشريعة اليت
تعبّده بـها ،على لسان رسول هللا  ،ابرتفاع الوسائط ،أعين الفقهاء ،وعلماء
األمة ،فال يكون من
الرسوم ،كان من العلم اللدنّ ّـي ،ولـم يكن من أنبياء هذه ّ
اخلاصة ،من مشاهدة
يكون من األولياء وارث نب ّـيّ ،نال على هذه الـحالة
ّ
الـملك ،عند اإللقاء ،على حقيقة الرسول ،فافه ْم .فهؤالء هم أنبياء األولياء.
وتستوي ااجماعة كلّها يف الدعاء نىل هللا على بصرية ،كما أمر هللا تعاىل نبيّه 
أن يقول﴿ :أ ْدعو نىل اَّلل على بصرية أان ومن اتـبـعين﴾( ،)1وهم أهل هذا املقام،
( )1يوسف.145 :
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األمة مثل األنبياء يف بين نسرائيل ،على مرتبة تعبُّد هارون ،بشريعة
فهم يف هذه ّ
وصرح هبا يف القرآن؛ فمثل
موسى  ،مع كونه نبيًّا ،فإ ّن هللا قد شهد ّ
بنبوتهّ ،
شك فيها ،على أنفسهم ،وعلى هذه
هؤالء حيفظون الشريعة الصحيحة ،اليت ال ّ
األمة ،ممّن اتّبعهم ،فهم أعلم الناس ابلشرع ،غري أ ّن الفقهاء ال يسلّمون هلم
ّ
ذلك ،وهؤالء ال يلزمهم نقامة الدليل على صدقهم ،بل جيب عليهم الكتم
يردون على علماء الرسوم ،فيما ةبت عندهم ،مع علمهم أب ّن ذلك
ملقامهم ،وال ّ
خطأ ،فـي نفس األمر ،فحكمهم حكم الـمجتهد ،الذي ليس له أن حيكم يف
املسألة ،بغري ما ّأداه نليه اجتهاده ،وأعطاه دليله ،وليس له أن خيطّئ املخالف
له يف حكمه ،فإ ّن الشارع قد ّقرر ذلك احلكم يف ح ّقه؛ فاألدب يقتضي له أن
حكما ،ودليله وكشفه حيكم عليه ابتّباع حكم ما ظهر
ال خيطّئ ما ّقرره الشارع ً
األمة أنبياء بين نسرائيل،
النيب  أ ّن علماء هذه ّ
له وشاهده .وقد ورد اخلرب عن ّ
يعين املنزلة اليت أشران نليها ،فإ ّن أنبياء بين نسرائيل كانت حتفظ عليهم شرائع
أئمتها حيفظون عليها
رسلهم ،وتقوم هبا فيهم ،وكذلك علماء هذه ّ
األمة ،و ّ
أحكام رسوهلا  ،كعلماء الصحابة ،ومن نزل عنهم ،من التابعيـن ،وأتباع
كالثوري ،وابن عيينة ،وابن سيـرين ،والـحسن ،ومالك ،وابن أبـي رابح،
التابعيـن،
ّ
كالشافعي ،وابن حنبل ،ومن جرى جمرى هؤالء،
وأبـي حنيفة ،ومن نزل عنهم،
ّ
األمة يـحفظون
نىل هل ّم ًّ
جرا ،يف حفظ األحكام .وطائفة أخرى من علماء هذه ّ
عليه ـا أحـ ـوال الرس ـ ـول  ،وأسـ ـرار علومـ ـه :كعلـ ّي ،وابن عبّـاس ،وس ـلمـان،
البصري ،ومالك بن دينار ،وبنان
وأيب هريرة ،وحذيفة .ومن التابعني :كاحلسن
ّ
احلمال ،وأيّوب السختيانـ ّي .ومن نزل عنهم ابلزمان :كشيبان الراعي ،وفرج
ّ
مصري ،ومن نزل عنهم:
األسود الـ ّ
معمر ،والفضيل بن عياض ،وذي النون الـ ّ
التسرتي ،ومن جرى مـجرى هؤالء ،من السادة ،فـي حفظ الـحال
كالـجنيد ،و
ّ
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الكرسي،
اإلهلي .فأسرار حفظة احلكم موقوفة يف
ّ
النبوي ،والعلم اللدنّ ّـي ،و ّ
ّ
السر ّ
علما لدنّـيًّا،
نبوي ،يعطي ًّ
عند القدمني ،نذ لـم يكن هلم حال ّ
سرا نهليًّا ،وال ً
النبوي ،والعلم اللدنّ ّـي  -من علماء ح ّفاظ الـحكم،
وأسرار ح ّفاظ الـحال
ّ
وغريهم  -موقوفة عند العرش ،وال موقوفة ،ومنها ما لـها مقام ،ومنها ما ال مقام
هلا ،وذلك مقام هلا تتميّز به ،فإ ّن ترك العالمة  -بني أصحاب العالمات -
عالمة حمققة ،غري حمكوم عليها بتقييد ،وهي أسىن العالمات ،وال يكون ذلك،
املكملني ،فـي غري
دي .و ّأما أقطاب األمم ّ
ّنال للمتم ّكن الكامل ،يف الورث ّ
احملم ّ
األمة ،م ّـمن تق ّدمنا ابلزمان ،فجماعة ذكرت لـي أسـماؤهم ،ابللسان
هذه ّ
العريب؛ ل ّـما أشهدتـهم ،ورأيتهم ،يف حضرة برزخيّة ،وأان مبدينة قرطبة ،يف مشهد
ّ
املفرق ،ومداوي الكلوم ،والب ّكاء ،واملرتفع ،والشفاء،
أقدس ،فكان منهمّ :
واملاحق ،والعاقب ،واملنحور ،وشحر املاء ،وعنصر احلياة ،والشريد ،والراجع،
احلي ،والرامي ،والواسع،
والصانع ،والطيّار ،والسالـم ،واخلليفة ،واملقسوم ،و ّ
املكملون الذين س ّـموا لنا،
والبحر ،وامللصق ،واهلادي ،واملصلح ،والباقي .فهؤالء ّ
حممد ،
حممد  .و ّأما القطب الواحد ،فهو روح ّ
من آدم  ،نىل زمان ّ
وهو الـمم ّد اجميع األنبياء والرسل ،سالم هللا عليهم ألمعني ،واألقطاب من
حني النشء اإلنساينّ ،نىل يوم القيامة .قيل له " :مت كنت نبيًّا" ،فقال :
"وآدم بني املاء والطني" .وكان امسه مداوي الكلوم ،فإنّه جبراحات اهلوى خبري،
رسايل ،أو لسان الوالية،
بكل لسان ّ
نبوي ،أو ّ
والرأي والدنيا والشيطان والنفس ّ
وكان له نظر نىل موضع والدة جسمه مب ّكة ،ونىل الشام ،مثّ صر اآلن نظره،
ـحر واليبس ،ال يصل نليها أحد من بين آدم ،جبسدهّ ،نال أنّه
نىل أرض كثرية ال ّ
قد رآها بعض الناس ،من م ّكة ،يف مكانه ،من غري نقلة ،زويت له األرض
دي
فرآها ،وقد أخذان حنن عنه ً
علوما ج ّـمة ،مبآخذ خمتلفة .وهلذا الروح ّ
احملم ّ
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مظاهر يف العالـم ،أكمل مظهره يف قطب الزمان ،ويف األفراد ،ويف ختم الوالية
العامة ،الذي هو عيسى  ،وهو الـمعبـر عنه
دي ،وختم الوالية ّ
ّ
احملم ّ
بـمسكنه .وسأذكر  -فيما بعد هذا الباب ،نن شاء هللا  -ماله من كونه مداوي
السر بعد ظهور
الكلوم ،من األسرار ،وما انتشر عنه من العلوم .مثّ ظهر هذا ّ
حال مداوي الكلوم ،يف شخص آخر ،اسـمه :املستسلم للقضاء والقدر ،مثّ
احلق نىل اهلائج ،مثّ انتقل
احلق ،مثّ انتقل من مظهر ّ
انتقل احلكم منه ،نىل مظهر ّ
سمى :واضع احلكم ،وأظنّه لقمان ،وهللا أعلم؛ فإنّه
من اهلائج ،نىل شخص ي ّ
كان يف زمان داود ،وما أان منه على يقني أنّه لقمان ،مثّ انتقل من واضع
الـحكم نىل الكاسب ،ةـ ّم انتقل من الكاسب ،نىل جامع الـحكم ،وما عرفت
لمن انتقل األمر من بعده .وسأذكر فـي هذا الكتاب  -نذا جاءت أسـماء
لكل واحد منهم مسألة ،نن شاء
هؤالء  -ما
ّ
اختصوا به ،من العلوم ،ونذكر ّ
هللا ،وجيري ذلك على لساين؛ فما أدري :ما يفعل هللا يب؟ ويكفي هذا القدر،
احلق ،وهو يهدي السبيل»(.)1
من هذا الباب ،وهللا يقول ّ
الويل احلميم  -أيّدك هللا  -أ ّن
ومن أقواله يف فتوحاته ً
أيضا« :اعلم أيّها ّ
هذا الوتد هو خضر ،صاحب موسى  ،أطال هللا عمره ،نىل اآلن ،وقد
رأينا من رآه واتّفق لنا  -يف شأنه  -أمر عجيب .وذلك أ ّن شيخنا أاب العبّاس
بشر بظهوره
حق شخص ،كان قد ّ
ييب  جرت بيين وبينه مسألة ،يف ّ
العر ّ
شخصا أعرفه ابمسه ،وما
رسول هللا  ،فقال يل :هو فالن ابن فالن ،ومسّى يل
ً
عمته ،فرّمبا توقّفت فيه ،ولـم آخذ ابلقبول ،أعين :قوله
رأيته ولكن رأيت ابن ّ
شك أ ّن الشيخ رجع سهمه عليه ،فتأذّى
فيه؛ لكوين على بصرية يف أمره ،وال ّ
( )1الفتوحات الـم ّكيّة.292-223/1 :
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فإين كنت يف بداية أمري ،فانصرفت عنه نىل
يف ابطنه ،ولـم أشعر بذلك؛ ّ
علي ابتداءً ،سالم
منزيل ،فكنت يف الطريق ،فلقيين شخص ،ال أعرفه ،فسلّم ّ
حممد ،ص ّدق الشيخ أاب العباس ،فيما ذكر لك عن
ب مشفق ،وقال يل :اي ّ
حم ّ
ييب ،فقلت له :نعم،
فالن ،ومسّى لنا الشخص الذي ذكره أبو العبّاس العر ّ
ألعرفه مبا جرى ،فعندما دخلت
وعلمت ما أراد ،ورجعت من حيين نىل الشيخ؛ ّ
عليه ،قال يل :اي أاب عبد هللا ،أحتاج معك  -نذا ذكرت لك مسألة ،يقف
فالان ،فيما
عرض نليك ،يقول لك :ص ّدق ً
خاطرك عن قبوهلا  -نىل اخلضر ،يت ّ
مين ،فتتوقّف.
كل مسألة تسمعها ّ
ذكره لك ،ومن أين يتّفق لك هذا ،يف ّ
فقلت :ن ّن ابب التوبة مفتوح ،فقال :وقبول التوبة واقع؛ فعلمت أ ّن ذلك الرجل
أين استفهمت الشيخ عنه ،أهو هو ،قال :نعم ،هو
كان اخلضر ،وال ّ
شك ّ
مرة أخرى أنّـي كنت مبرسى تونس ابحلفرة ،يف مركب يف
اخلضر .مثّ اتّفق يل ّ
البحر ،فأخذين وجع يف بطين ،وأهل املركب قد انموا ،فقمت نىل جانب
شخصا على بعد ،يف ضوء القمر ،وكانت
السفينة ،وتطلّعت نىل البحر ،فرأيت
ً
نيل ،فوقف معي ،ورفع قدمه
ليلة البدر ،وهو أييت على وجه املاءّ ،
حت وصل ّ
بلل ،مثّ اعتمد
الواحدة ،واعتمد على األخرى ،فرأيت ابطنها ،وما أصاهبا ٌ
عليها ،ورفع األخرى ،فكانت كذلك ،مثّ تكلّم معي بكالم ،كان عنده ،مثّ
تل بيننا وبينه
سلّم ،وانصر يطلب املنارة ً
حمرسا ،على شاطئ البحر ،على ّ
مسافة ،تزيد على ميلني ،فقطع تلك املسافة يف خطوتني أو ةالةة ،فسمعت
جراح بن
صوته ،وهو على ظهر املنارة ،يسبّح هللا تعاىل .ورّمبا مشى نىل شيخنا ّ
مخيس الكتّاينّ ،وكان من سادات القوم ،مرابطًا مبرسى عيدون ،وكنت جئت
رجال صاحلًا،
فلما جئت املدينة ،لقيت ً
من عنده ،ابألمس من ليليت تلكّ ،
فقال يل :كيف كانت ليلتك البارحة ،يف املركب ،مع اخلضر؟ ما قال لك ،وما
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فلما كان بعد ذلك التاريخ خرجت نىل السياحة بساحل البحر
قلت له؟ ّ
مسجدا خر ًااب
احمليط ،ومعي رجل ينكر خرق العوائد للصاحلني ،فدخلت
ً
منقطعا؛ ألصلّي فيه ،أان وصاحيب صالة الظهر ،فإذا جبماعة من السائحني
ً
املنقطعني ،دخلوا علينا ،يريدون ما نريده ،من الصالة ،يف ذلك املسجد ،وفيهم
ذلك الرجل ،الذي كلّمين على البحر ،الذي قيل يل :ننّه اخلضر ،وفيهم رجل
كبري القدر ،أكرب منه منزلة ،وكان بيين وبني ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك،
فلما
ّ
علي ،وفرح يب ،وتق ّدم بنا يصلّيّ .
ومودة ،فقمت ،فسلّمت عليه ،فسلّم ّ
فرغنا من الصالة خرج اإلمام ،وخرجت خلفه ،وهو يريد ابب املسجد ،وكان
سمى" :ب ّكة"،
الباب يف ااجانب
الغريب ،يشر على البحر احمليط ،مبوضع ي ّ
ّ
فقمت أحت ّدث معه ،على ابب املسجد ،ونذا بذلك الرجل الذي قلت :ننّه
صغريا ،كان يف حمراب املسجد ،فبسطه يف اهلواء ،على
اخلضر ،قد أخذ
حصريا ً
ً
علو سبعة أذرع ،من األرض ،ووقف  -على احلصري يف اهلواء  -يتن ّفل؛
قدر ّ
فقلت لصاحيب :أما تنظر نىل هذا ،وما فعل ،فقال يل :س ْر نليه ،وس ْله ،فرتكت
فلما فرغ من صالته ،سلّمت عليه ،وأنشدته
صاحيب واق ًفا ،وجئت نليهّ ،
لنفسي:
ب من خلق الـهواء وسخرْه
ب ع ــن الـهواء يسرْه
فـي ح ّ
شغ ــل الـمح ّ
عـ ـ ــن ك ـ ـ ّـل ك ـ ـ ــون ترتضـ ـيـه ،مطهرْه
ال ـعـارف ـ ـ ـ ـ ــون عقـ ـ ـولـ ـ ـ ــهم م ـ ـعـقــولـ ــة
أحوال ـ ـهـ ــم م ـ ــجهـول ـ ـ ـ ــة ،وم ــسـ ــت ــرْه
فـهمو لديه مكرمون ،ويف الورى
حق هذا الـمنكر ،وأشار نلـى
فقال يل :اي فالن ،ما فعلت ما رأيت ّنال يف ّ
صاحيب ،الذي كان ينكر خرق العوائد ،وهو قاعد يف صحن املسجد ،ينظر
نليه؛ ليعلم أ ّن هللا يفعل ما يشاء ،مع من يشاء ،فرددت وجهي نىل الـمنكر،
وقلت له :ما تقول ،فقال :ما بعد العني ما يقال ،مثّ رجعت نىل صاحيب ،وهو
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ينتظرين ،بباب املسجد ،فتح ّدةت معه ساعةً ،وقلت له :من هذا الرجل الذي
صلّى يف اهلواء ،وما ذكرت له ما اتّفق يل معه ،قبل ذلك ،فقال يل :هذا
اخلضر ،فسكت ،وانصرفت ااجماعة ،وانصرفنا نريد روطة ،موضع مقصود،
يقصده الصلحاء ،من الـمنقطعني ،وهو بـمقربة من بشكنصار ،على ساحل
البحر احمليط .فهذا ما جرى لنا ،مع هذا الوتد ،نفعنا هللا برؤيته .وله من العلم
اللدنّ ّـي ،ومن الرقمة ابلعالـم ما يليق بـمن هو على رتبته ،وقد أةنـى هللا عليه.
علي بن عبد هللا بن جامع ،من أصحاب
واجتمع به رجل ،من شيوخنا ،وهو ّ
علي املتوّكل ،وأيب عبد هللا قضيب البان ،كان يسكن ابملقلى خارج املوصل ،يف
ّ
بستان له ،وكان اخلضر قد ألبسه اخلرقة ،حبضور قضيب البان ،وألبسنيها الشيخ
ابملوضع ،الذي ألبسه فيه اخلضر ،من بستانه ،وبصورة الـحال ،التـي جرت له
معه ،فـي نلباسه ّنايها .وقد كنت لبست خرقة اخلضر ،بطريق أبعد من هذا،
الوزري،
علي بن ميمون بن أب
ّ
تقي الدين عبد الرقمن بن ّ
من يد صاحبنا ّ
ولبسها هو من يد صدر الدين ،شيخ الشيوخ ابلداير املصريّة ،وهو ابن قمويه،
وكان ج ّده قد لبسها من يد اخلضر ،ومن ذلك الوقت قلت بلباس اخلرقة،
وألبستها الناس؛ ل ّما رأيت اخلضر قد اعتربها .وكنت قبل ذلك ال أقول ابخلرقة
املعروفة اآلن؛ فإ ّن اخلرقة عندان نّا هي عبارة عن الصحبة واألدب والتخلّق؛
أداب( ،)1وهو
وهلذا ال يوجد لباسها متّ ً
صال برسول هللا  ،ولكن توجد صحبة و ً
أحدا من
املعرب عنه بلباس التقوى ،فجرت عادة أصحاب األحوال ،نذا رأوا ً
كملوا له حاله ،يتّحد به هذا
أصحاهبم ،عنده نقص ،يف أمر ما ،وأرادوا أن ي ّ
الشيخ ،فإذا ّاحتد به ،أخذ ذلك الثوب ،الذي عليه يف حال ذلك احلال،
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :وأدب).
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ونزعه ،وأفرغه على الرجل ،الذي يريد تكملة حاله ،فيسري فيه ذلك احلال،
فيكمل له ذلك ،فذلك هو اللباس الـمعرو عندان ،واملنقول عن الـمح ّققني
من شيوخنا .مثّ اعل ْم أ ّن رجال هللا على أربع مراتب :رجال هلم الظاهر ،ورجال
لـهم الباطن ،ورجال لـهم الـح ّد ،ورجال هلم الـمطلع .فإ ّن هللا سبحانه ل ّما أغلق
النبوة والرسالة ،أبقى هلم ابب الفهم عن هللا ،فيما أوحى
 دون اخللق  -ابب ّعلي بن أيب طالب  يقول" :ن ّن الوحي
به نىل نبيّه  ،يف كتابه العزيز ،وكان ّ
فهما ،يف
قد انقطع ،بعد رسول هللا  ،وما بقي أبيدينا ّنال أن يرزق هللا ً
عبدا ً
صحة خرب عن
هذا القرآن" .وقد ألمع أصحابنا  -أهل الكشف  -على ّ
النيب  أنّه قال ،يف آي القرآن" :ننّه ما من آية ّنال وهلا ظاهر وابطن وح ّد
ّ
لكل طائفة من هؤالء الطوائف
لكل مرتبة من هذه املراتب رجال ،و ّ
ومطلع" .و ّ
قطب ،وعلى ذلك القطب يدور فلك ذلك الكشف .دخلت على شيخنا
حممد عبد هللا الشكاز من أهل ابغة ابغرانطة( ،)1سنة مخس وتسعني ومخس
أيب ّ
مئة ،وهو من أكرب من لقيته ،يف هذا الطريق ،لـم أر يف طريقه مثله يف
ال صدقوا ما عاهدوا اَّلل علْيه﴾(،)2
االجتهاد ،فقال يل :الرجال أربعة﴿ :رج ٌ
ال ال تـ ْلهيه ْم جتارةٌ وال بـْي ٌع ع ْن ذ ْكر اَّلل﴾( ،)9وهم
وهم رجال الظاهر﴿ .رج ٌ
احلق تعاىل ،وهلم املشورة .ورجال األعرا  :وهم رجال
رجال الباطن ،جلساء ّ
()1
الشم والتمييز والسراح
أهل
،
ال﴾
احل ّد ،قال هللا تعاىل﴿ :وعلى ْاأل ْعرا رج ٌ
ّ
( )1كذا يف املطبوع.
( )2األحزاب.29 :
( )9النور.98 :
( )1األعرا .16 :
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البسطامي .ورجال نذا دعاهم
عن األوصا  ،فال صفة هلم ،كان منهم أبو يزيد
ّ
رجاال؛ لسرعة اإلجابة ال يركبون ﴿وأذّ ْن يف الناس اب ْحل ّج أيْتوك
احلق نليه ،أيتونه ً
ّ
()1
التصر يف عالـم
رج ًاال﴾  ،وهم رجال املطلع .فرجال الظاهر هم الذين هلم ُّ
حممد بن قائد األواينّ،
الـملك والشهادة ،وهم الذين كان يشري نليهم الشيخ ّ
أداب مع
وهو املقام الذي تركه الشيخ العاقل أبو السعود ابن الشبل
البغدادي؛ ً
ّ
حممد بن
التماشكي
هللا .أخربين أبو البدر
البغدادي  ،قال :ل ّما اجتمع ّ
ّ
ّ
قائد األواينّ ،وكان من األفراد ،أبيب السعود هذا ،قال له :اي أاب السعود ،ن ّن هللا
أتصر أان ،فقال له
تتصر فيها ،كما ّ
قسم اململكة ،بيين وبينك ،فلم ال ّ
ّ
يتصر لنا ،وهو
أبو السعود :اي ابن قائد ،وهبتك سهمي ،حنن تركنا ّ
احلقّ ،
قوله تعاىل﴿ :فاخت ْذه وك ًيال﴾( ،)2فامتثل أمر هللا ،فقال يل أبو البدر :قال يل
التصر يف العالـم ،منذ مخس عشرة سنة ،من اتريخ
نين أعطيت ُّ
أبو السعودّ :
قوله ،فرتكته ،وما ظهر علي منه شيء .و ّأما رجال الباطن ،فهم الذين هلم
التصر  ،يف عالـم الغيب وامللكوت ،فيستنزلون األرواح العلويّة ،هبممهم ،فيما
ُّ
نهلي
يريدونه ،وأعين أرواح الكواكب ،ال أرواح املالئكة .ونّا كان ذلك؛ لمانع ّ
محمد ،
قوي ،يقتضيه مقام األمالك ،أخرب هللا به ،يف قول جربيل  ،ل ّ
ّ
()9
تنزله أبمر ربّه ،ال تؤةّر فيه
فقال﴿ :وما نـتـنـزل نال أب ْمر ربّك﴾  ،ومن كان ُّ
اخلاصيّة ،وال ينزل هبا .نعم أرواح الكواكب تستنزل ابألمساء والبخورات وأشباه
ّ

احلج.28 :
(ّ )1
( )2الـمزّمل.3 :
( )9مرمي.61 :
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خيايل( ،)1فإ ّن ذات الكواكب
تنزل
ذلك؛ ألنّه ُّ
ّ
معنوي ،ولمن يشاهد فيه ً
صورا ّ
ال تربح من السماء مكاهنا ،ولكن قد جعل هللا لمطارح شعاعاهتا  -يف عالـم
كالري عند شرب املاء،
الكون والفساد  -أتةريات معتادة ،عند العارفني بذلكّ ،
والشبع عند األكل ،ونبات احلبّة عند دخول الفصل ،بنزول الـمطر والصحو.
وعز  -فيفتح هلؤالء الرجال  -يف ابطن
جل ّ
حكمة أودعها العليم احلكيم ّ -
الكتب املنزلة والصحف املطهرة وكالم العالـم كلّه ،ونظم احلرو واألمساء من
اختصاصا نهليًّا .و ّأما رجال احل ّد ،فهم
جهة معانيها  -ما ال يكون لغريهم،
ً
التصر يف عالـم األرواح الناريّة ،عالـم الربزخ وااجربوت؛ فإنّه تـحت
الذين هلم ُّ
مقهورا ،حتت سلطان ذوات األذانب ،وهم طائفة منهم من
الـجرب ،أال تراه
ً
الشُّهب الثواقب ،فما قهرهم ّنال جبنسهم؛ فعند هؤالء الرجال استنزال أرواحها
ونحضارها ،وهم رجال األعرا  .واألعرا سور حاجز بني ااجنّة والنار ،برزخ،
ابطنه فيه الرقمة ،وظاهره من قبله العذاب؛ فهو ح ّد بني دار السعداء ،ودار
األشقياء ،دار أهل الرؤية ،ودار احلجاب .وهؤالء الرجال أسعد الناس مبعرفة
كل نقيضني ،مثل قوله:
هذا السور ،وهلم شهود الـخطوط الـ ّ
متوهـمة ،بني ّ
﴿بـْيـنـهما بـ ْرز ٌخ ال يـْبغيان﴾( ،)2فال يتع ّدون الـحدود ،وهم رجال الرحـمة ،اليت
كل حضرة دخول واستشرا  ،وهم العارفون
كل شيء ،فلهم يف ّ
وسعت ّ
لكل موجود عن غريه ،من املوجودات العقليّة
ابلصفات اليت يقع هبا االمتيازّ ،
التصر يف األمساء اإلهليّة،
احلسيّة .و ّأما رجال املطلع ،فهم الذين هلم
ُّ
و ّ
كل ما هو
فيستنزلون هبا منها ما شاء هللا ،وهذا ليس لغريهم ،ويستنزلون هبا ّ
( )1كذا يف املطبوع.
( )2الرقمن.24 :
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حتت تصريف الرجال الثالةة :رجال احل ّد ،والباطن ،والظاهر .وهم أعظم الرجال
وهم الـمالميّة ،هذا فـي ّقوتـهم .وما يظهر عليهم من ذلك شيء ،منهم:
العامة يف ظهور العجز ،وظاهر العوائد ،سواء .وكان
أبو السعود ،وغريه ،فهم و ّ
أليب السعود يف هؤالء الرجال متيُّز ،بل كان من أكربهم ،ومسعه أبو البدر على
ما ح ّدةنا مشافهة ،يقول :ن ّن من رجال هللا من يتكلّم على اخلاطر ،وما هو مع
اخلاطر ،أي :ال علم له بصاحبه ،وال يقصد التعريف به .ول ّما وصف لنا عمر
البزاز وأبو البدر وغريمها حال هذا الشيخ ،رأيناه جيري مع أحوال هذا الصنف
ّ
كثريا ما ينشد بيتًا ،لـم نسمع منه
العايل ،من رجال هللا .قال يل أبو البدر :كان ً
غريه ،وهو:
وأةبت يف مستنقع الـموت رجله وقال هلا :من دون أخـمصك الـح ْشر
وكان يقول" :ما هو ّنال الصلوات اخلمس ،وانتظار املوت" ،وحتت هذا الكالم
علم كبري .وكان يقول" :الرجل مع هللا تعاىل كساعي الطري ،فم مشغول ،وقدم
تسعى" ،وهذا كلّه أكرب حاالت الرجال مع هللا؛ نذ الكبري من الرجال من
كل موطن ،مبا يستح ّقه ،وموطن هذه الدنيا ال يكن أن يعامله احمل ّقق ّنال
يعامل ّ
مبا ذكره هذا الشيخ .فإذا ظهر يف هذه الدار  -من رجل  -خال هذه
مأمورا مبا ظهر منه ،وهم الرسل
نفسا ،وال ب ّد ّنال أن يكون ً
املعاملة ،علم أ ّن ة ّـم ً
مكر
واألنبياء  ،وقد يكون بعض الورةة هلم أمر يف وقت بذلك ،وهو ٌ
سر املنزل
خفي؛ فإنّه انفصال عن مقام العبوديّة اليت خلق اإلنسان هلا .و ّأما ّ
لكل
واملنازل ،فهو ظهور ّ
كل ما سواه؛ فلوال جتلّيه ّ
احلق ابلتجلّي ،فـي صور ّ
شيء ،ما ظهرت شيئيّة ذلك الشيء ،قال تعاىل﴿ :نّا قـ ْولنا لش ْيء نذا أرْدانه
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()1
هي إليـجاد ذلك
ـ
اإلل
ه
ج
التو
هو
:
﴾
ه
ان
د
ر
أ
ا
ذ
﴿ن
له:
و
فق
،
أ ْن نـقول له ك ْن﴾
ُّ
ْ
ّ
احلق
الشيء ،ةـ ّم قال﴿ :أ ْن نـقول له ك ْن﴾ ،فنفس مساع ذلك الشيء خطاب ّ
تكون ذلك الشيء ،فهو مبنزلة سراين الواحد يف منازل العدد ،فتظهر األعداد،
ُّ
نىل ما ال يتناهى بوجود الواحد ،يف هذه املنازل؛ ولوال وجود عينه فيها ،ما
ظهرت أعيان األعداد ،وال كان هلا اسم .ولو ظهر الواحد ابمسه ،يف هذه املنزلة،
أبدا ،فيقال :اةنان ةالةة
معا ً
ما ظهر لذلك العدد عني ،فال جتتمع عينه وامسه ً
()2
احدا ،من عدد معني ،زل
و
أسقطت
أربعة مخسة ،نىل ما ال يتناهى ،وكل ما
ً
اسم ذلك العدد ،وزالت حقيقته ،فالواحد بذاته حيفظ وجود أعيان األعداد،
وابمسه يعدمها .كذلك نذا قلت" :القدمي" ،فين احملدث ،ونذا قلت" :هللا" ،فين
العالـم ،ونذا أخليت العالـم من حفظ هللا ،لـم يكن للعالـم وجود ،وفين ،ونذا
موجودا ،فبظهوره وجتلّيه يكون العالـم
سرى حفظ هللا يف العالـم ،بقي العالـم
ً
النبوة .واملتكلّمون من األشاعرة
ابقيًا ،وعلى هذه الطريقة أصحابنا ،وهي طريقة ّ
يصح افتقار العالـم
ً
أيضا عليها ،وهم القائلون ابنعدام األعراض ألنفسها ،وهبذا ّ
خالقًا ،على الدوام .وغريهم من
كل نفس ،وال يزال هللا ّ
نىل هللا ،يف بقائه ،يف ّ
يصح هلم هذا املقام .وأخربين لماعة من أهل النظر من علماء
أهل النظر ال ّ
الرسوم أ ّن طائفة من احلكماء عثروا على هذا .ورأيته مذهبًا البن السيد
حق ،وهو يهدي
الفن .وهللا يقول الـ ّ
البطليوسي ،يف كتاب ألّفه ،يف هذا ّ
ّ
()9
السبيل» .

( )1النحل.14 :
( )2كذا يف املطبوع.
( )9الفتوحات الـم ّكيّة.258-252/1 :
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ومن أقواله يف فصوصه« :اعلم أ ّن العلوم اإلهليّة الذوقيّة احلاصلة ألهل هللا
خمتلفة ابختال القوى احلاصلة منها ،مع كوهنا ترجع نىل عني واحدة .فإ ّن هللا
تعاىل يقول" :كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت
يبطش هبا ،ورجله اليت يسعى هبا" .فذكر أ ّن هويّته هي عني ااجوارح ،اليت هي
لكل جارحة علم من علوم
عني العبد .فاهلويّة واحدة ،وااجوارح خمتلفة .و ّ
خيصها من عني واحدة ،ختتلف ابختال ااجوارح ،كاملاء حقيقة
األذواقّ ،
واحدة ،خمتلف يف الطعم ،ابختال البقاع ،فمنه عذب فرات ،ومنه ملح
يتغري عن حقيقته ،ونن اختلفت طعومه.
أجاج ،وهو ماء يف لميع األحوال ،ال ّ
وهذه احلكمة من علم األ ْرجل ،وهو قوله تعاىل ،يف األكل ،لمن أقام كتـبه:
﴿وم ْن ْحتت أ ْرجله ْم﴾( .)1فإ ّن الطريق  -الذي هو الصراط  -هو للسلوك
عليه ،واملشي فيه ،والسعي ال يكون ّنال ابأل ْرجل .فال ينتج هذا الشهود ،يف
اخلاص ،من علوم
الفن
ّ
أخذ النواصي بيد من هو على صراط مستقيمّ ،نال هذا ّ
األذواق .فيسوق اجملرمني ،وهم الذين استح ّقوا املقام الذي ساقهم نليه ،بريح
الدبور ،اليت أهلكهم عن نفوسهم هبا؛ فهو أيخذ بنواصيهم ،والريح تسوقهم -
يتومهونه.
وهو عني األهواء اليت كانوا عليها  -نىل جهنّم ،وهي البعد الذي كانوا ّ
مسمى
فلما ساقهم نىل ذلك املوطن ،حصلوا يف عني القرب ،فزال البعد ،فزال ّ
ّ
جهنّم ،يف ح ّقهم ،ففازوا بنعيم القرب ،من جهة االستحقاق؛ أل ّهنم جمرمون.
الذوقي اللذيذ ،من جهة الـمنة ،ونّا أخذوه مبا استح ّقته
فما أعطاهم هذا املقام
ّ
حقائقهم ،من أعماهلم اليت كانوا عليها ،وكانوا يف السعي يف أعماهلم على
الرب املستقيم؛ أل ّن نواصيهم كانت بيد من له هذه الصفة .فما مشوا
صراط ّ
( )1املائدة.66 :
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بنفوسهم ،ونّا مشوا حبكم ااجرب ،نىل أن وصلوا نىل عني القرب﴿ .و ْحنن أقْـرب
نلْيه مْنك ْم ولك ْن ال تـْبصرون﴾( .)1ونّا هو يبصر ،فإنّه مكشو الغطاء ،فبصره
شقي.
خص ميّـتًا من ميّت ،أي :ما خص ً
حديد .وما ّ
سعيدا يف الق ْرب من ّ
()2
ننساان من ننسان .فالقرب
﴿و ْحنن أقْـرب نلْيه م ْن حْبل الْوريد﴾  .وما خص ً
اإلهلي .فال قرب أقرب من أن تكون
اإلهلي من العبد ال خفاء به ،يف اإلخبار ّ
ّ
هويّته عني أعضاء العبد ،وقواه ،وليس العبد سوى هذه األعضاء والقوى ،فهو
حق حمسوس ،مشهود ،عند
حق مشهود ،فـي خلق متوهم .فالـخلق معقول ،والـ ّ
ّ
فاحلق عندهم
املؤمنني ،وأهل الكشف والوجود .وما عدا هذين الصنفني،
ّ
معقول ،واخللق مشهود .فهم مبنزلة املاء امللح األجاج ،والطائفة األوىل مبنزلة املاء
العذب الفرات ،السائغ لشاربه .فالناس على قسمني :من الناس من يشي على
طريق يعرفها ،ويعر غايتها ،فهي يف ح ّقه صراط مستقيم .ومن الناس من
يشي على طريق جيهلها ،وال يعر غايتها ،وهي عني الطريق ،اليت عرفها
الصنف اآلخر .فالعار يدعو نىل هللا ،على بصرية ،وغري العار يدعو نىل
خاص ،أييت من أسفل سافلني ،أل ّن
هللا ،على التقليد ،وااجهالة .فهذا علم
ّ
األ ْرجل هي السفل من الشخص ،وأسفل منها ما حتتها ،وليس ّنال الطريق.
احلق عني الطريق ،عر األمر على ما هو عليه ،فإ ّن فيه جل
فمن عر أ ّن ّ
وعال ،تسلك وتسافر ،نذ ال معلوم ّنال هو ،وهو عني الوجود ،والسالك،
والـمسافر .فال عالـم ّنال هو ،فمن أنت؟ فاعر حقيقتك ،وطريقتك ،فقد ابن
حق ،فال يفهمه ّنال من
لك األمر على لسان الرتلمان ،نن فهمت .وهو لسان ّ
( )1الواقعة.59 :
( )2ق.16 :
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عادا ،قوم هود:
للحق نسبًا كثرية،
ووجوها خمتلفة .أال ترى ً
ً
فهمه حق؛ فإ ّن ّ
()1
ظن
عند
وهو
،
تعاىل
ابهلل
ا
خري
ا
و
فظن
،
ض ممْطران﴾
كيف ﴿قالوا هذا عار ٌ
ّ
ّ ً
احلق ،عن هذا القول ،فأخربهم بـما هو أمتّ ،وأعلى يف
ضرب هلم ُّ
عبده به ،فأ ْ
ظ األرض ،وسقي احلبّة ،فما يصلون نىل
القرب ،فإنّه نذا أمطرهم ،فذلك ح ّ
يح فيها
نتيجة ذلك املطرّ ،نال عن بعد ،فقال هلم﴿ :ب ْل هو ما ْ
استـ ْعج ْلت ْم به ر ٌ
اب أل ٌيم﴾( ،)2فجعل الريح نشارة نىل ما فيها من الراحة؛ فإ ّن هبذه الريح
عذ ٌ
املدهلمة ،ويف هذه
أراحهم من هذه اهلياكل املظلمة ،واملسالك الوعرة ،والسد
ّ
الريح عذاب ،أي :أمر يستعذبونه ،نذا ذاقوهّ ،نال أنّه يوجعهم ،لفرقة املألو .
فدمرت كل شيء ،أبمر
فباشرهم العذاب ،فكان األمر نليهم أقرب ،ممّا ختيّلوهّ ،
صبحوا ال يـرى نال مساكنـه ْم﴾( ،)9وهي جثثهم اليت عمرتـها أرواحهم
رّهبا﴿ ،فأ ْ
اخلاصة ،وبقيت  -على هياكلهم  -احلياة
الـح ّقيّة .فزالت ح ّقـيّة هذه النسبة
ّ
احلق ،اليت تنطق هبا ااجلود واأليدي واألرجل ،وعذابت
اخلاصة هبم ،من ّ
ّ
اإلهلي هبذا كلّهّ ،نال أنّه تعاىل وصف نفسه
األسواط واألفخاذ .وقد ورد ّ
النص ّ
ابلغرية ،ومن غريته حرم الفواحش ،وليس الفحش ّنال ما ظهر .و ّأما فحش ما
فلما حرم الفواحش ،أي :منع أن تعر حقيقة ما
بطن ،فهو لمن ظهر لهّ .
ذكرانه ،وهي أنّه عني األشياء ،فسرتها ابلغرية ،وهو أنت من الغري .فالغري يقول
احلق ،وهكذا ما بقي من القوى
السمع مسع زيد ،والعار يقول السمع عني ّ
احلق؛ فتفاضل الناس ،ومتيّزت املراتب ،فبان
كل أحد عر
ّ
واألعضاء .فما ّ
( )1األحقا .21 :
( )2األحقا .21 :
( )9األحقا .29 :
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احلق ،وأشهدين أعيان رسله ،
الفاضل واملفضول .واعلم أنّه ل ّما أطلعين ّ
حممد  -صلّى هللا عليهم وسلّم ألمعني -
وأنبيائه كلّهم البشريّني ،من آدم ،نىل ّ
ست ومثانني ومخس مئة ،ما كلّمين أح ٌد من
يف مشهد أق ْمت فيه ،بقرطبة سنة ّ
ضخما،
تلك الطائفةّ ،نال هود  ،فإنّه أخربين بسبب لمعيّتهم ،ورأيته ً
رجال ً
يف الرجال ،حسن الصورة ،لطيف احملاورة ،عارفًا ابألمور ،كاش ًفا هلا .ودليلي
على كشفه هلا قوله﴿ :ما م ْن دابة نال هو آخ ٌذ بناصيتها نن رّيب على صراط
()1
أي بشارة للخلق أعظم من هذه؟ مثّ من امتنان هللا علينا أن
و
.
م ْستقيم﴾
ّ
حممد  ،مبا
للكل ّ
أوصل نلينا هذه املقالة عنه ،يف القرآن ،مثّ تـممها ااجامع ّ
الرجل واللسان ،أي هو عني
أخرب به ،عن ّ
احلق أبنّه عني السمع والبصر واليد و ّ
اس .فاكتفى ابألبعد احملدود ،عن
اس .والقوى الروحانيّة أقرب من احلو ّ
احلو ّ
احلق لنا ،عن نبيّه هود مقالته لقومه؛ بشرى لنا،
األقرب اجملهول احل ّد .فرتجم ُّ
وترجم رسول هللا  ،عن هللا مقالته؛ بشرى؛ فكمل العلم يف صدور الذين أوتوا
()2
حسدا
العلم﴿ ،وما ْجيحد آبايتنا نال الْكافرون﴾ ؛ ّ
فإهنم يسرتوهنا ،ونن عرفوها ً
ط ،من عند هللا ،يف ح ّقه تعاىل ،يف آية
وظلما .وما رأينا ق ّ
منهم ،ونفاسةً ،
أنزهلا ،أو نخبار عنه ،أوصله نلينا ،فيما يرجع نليهّ ،نال ابلتحديد ،تنز ًيها كان،
احلق فيه،
أو غري تنزيهّ .أوله العماء الذي ما فوقه هواء ،وما حتته هواء .فكان ّ
أيضا حتديد .مثّ ذكر
قبل أن خيلق اخللق .مثّ ذكر أنّه استوى على العرش ،فهذا ً
أنّه ينزل نىل السماء الدنيا ،فهذا حتديد .مثّ ذكر أنّه يف السماء ،وأنّه يف
األرض ،وأنّه معنا أينما كنّا ،نىل أن أخربان أنّه عيننا .وحنن حمدودون ،فما
( )1هود.96 :
( )2العنكبوت.18 :
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()1
أيضا ،نن أخذان
د
ح
:
وصف نفسه ّنال ابحل ّد .وقوله﴿ :لْيس كمثْله ش ْيءٌ﴾
ّ ً
الكا زائدة ،لغري الصفة .ومن تـميّز عن احملدود ،فهو حمدود ،بكونه ليس عني
هذا احملدود .فاإلطالق عن التقيد( )2تقييد ،واملطلق مقيد ابإلطالق ،لمن فهم.
ونن جعلنا الكا للصفة ،فقد ح ّددانه ،ونن أخذان ﴿لْيس كمثْله ش ْيءٌ﴾ على
نفي املثل ،حت ّققنا  -ابملفهوم ،وابإلخبار الصحيح  -أنّه عني األشياء ،واألشياء
كل حمدود .فما حي ُّد شيء ّنال
حمدودة ،ونن اختلفت حدودها .فهو حمدود حب ّد ّ
سمى املخلوقات ،واملبدعات ،ولو لـم يكن
وهو ح ّد ّ
احلق .فهو الساري يف م ّ
كل شيء حفيظ،
األمر كذلك ،ما ّ
صح الوجود .فهو عني الوجود ،فهو على ّ
بذاته ،وال يـؤده حفظ شيء .فحفظه تعاىل لألشياء كلّها حفظه لصورته أن
يصح ّنال هذا ،فهو الشاهد من الشاهد،
يكون الشيء غري صورته .وال ّ
واملشهود من املشهود .فالعالـم صورته ،وهو روح العالـم ،الـمدبّر له ،فهو
اإلنسان الكبري»(.)9
بشرة أريتها ،يف
فإين رأيت رسول هللا  يف م ّ
وما أكذبه حني قالّ « :
()1
وست مئة ،مبحروسة دمشق،
العشر اآلخر ،من مـحرم ،سنة سبع وعشرون
ّ
وبيده  كتاب ،فقال يل :هذا "كتاب فصوص الـحكم" ،خذه ،واخرج به
نىل الناس ،ينتفعون به ،فقلت :السمع والطاعة هلل ،ولرسوله ،وأويل األمر منّا،
اهلمة ،نىل نبراز
وجردت القصد و ّ
كما أم ْران .فحق ْقت األمنيّة ،وأخلصت النيةّ ،

( )1الشورى.11 :
( )2كذا يف املطبوع.
( )9فصوص احلكم.111-148 :
( )1كذا يف املطبوع.
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هذا الكتاب ،كما حده يل رسول هللا  ،من غري زايدة ،وال نقصان؛ وسألت
هللا تعاىل أن جيعلين فيه ،ويف لميع أحوايل ،من عباده الذين ليس للشيطان
صين يف لميع ما يرقمه بناين ،وينطق به لساين ،وينطوي
عليهم سلطان ،وأن خي ّ
النفسي ،ابلتأييد
الروع
وحي ،والنـ ْفث
الروحي ،يف ُّ
عليه جناين ،ابإللقاء ُّ
ّ
ّ
السبُّ ّ
حت أكون مرتلمًا ال متح ّك ًما ،ليتح ّقق من يقف عليه من أهل هللا
االعتصاميّ ،
ّ
أصحاب القلوب أنّه من مقام التقديس ،الـمنزه عن األغراض النفسيّة اليت
احلق لـما مسع دعائي ،قد أجاب ندائي ،فما
يدخلها التلبيس .وأرجو أن يكون ّ
ألقي ّنال ما يـ ْلقي نيل ،وال أنزل يف هذا الـمسطور ،نال ما ي ّنزل به علي .ولست
لكين وارث ،وآلخريت حارث.
بنيب رسول ،و ّ
ّ
ونلـى هللا ،فارج ـع ـ ـ ـ ـ ـوا
فمـ ـن هللا ،فاسـمع ـوا
م ـا أتـي ـت بـ ـه ،فـ ـع ـ ـ ـ ـوا
فـإذا مـ ـ ـا س ـمـع ـت ـ ـ ـ ـم
جممل القول ،والمعوا
صلوا
ةـ ـ ـم ابلفهـ ـ ـ ـم ف ّ
طـالبي ـ ـه ،ال ت ـمـنـع ـ ـ ـ ـوا
ةـ ـ ـم م ـنُّ ـوا ب ـ ـ ـه علـ ـى
وس ـ ـعـ ـ ـوا
هـ ـذه الرحـم ـ ـة التـي
وسـ ـعـتـكم ،فـ ّ
دي املطهر ،فتقيد،
ومن هللا أرجو أن أكون مـ ّمن أيّد ،فتأيد ،وقـيّد ابلشرع ّ
احملم ّ
وقـيد ،وحشران يف زمرته ،كما جعلنا من أ ّمته»(.)1
احدا ،من
فإذا لـم يكن مؤلّف هذين الكتابني ً
جمنوان ،فال ريب يف كونه و ً
ـجن زخر القول.
أكرب شياطني اإلنس ،الذين يوحي نليهم شياطني ال ّ

( )1فصوص احلكم.15-18 :
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تكفيـرالصحابة
كل العقائد
لقد كان (فضل الصحابة) هو العقبة الكربى ،التـي تبطل ّ
السقيمة العقيمة الـخبيثة الفاسدة ،اليت استمسك هبا (غالة االةين عشريّة)؛
ولذلك كانت اخلطوة األوىل اليت قام هبا هؤالء الغالة هي (تكفري الصحابة)،
كل املخالفة.
ّنال أفر ًادا 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
أ -الصحابة :وهم املؤمنون الذين صحبوا ّ
الصحبة ،ودرجة القرب ،وطول الـم ّدة ،والـمالزمة ،والتقوى ،والعلم ،واالتّباع،
واإلنفاق ،وااجهاد ،والسبق ،والـمسارعة يف اخلريات.
النيب ؛ بسبب صعوبة اهلجرة.
ب -املستضعفون :وهم الذين لـم 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 ،ولـم ّ
تتيسر هلم صحبة ّ

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

 -1املنافقون :وهم الذين تظاهروا ابإليـمان ،وأبطنوا الكفــر ،من أهل الـمدينة،
ومن األعراب الـمحيطني ابلـمدينة ،ومن سائر العرب ،الذين تظاهروا ابإليـمان،
( )1النساء.35 :
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بعد فتح (م ّكة) ،وانـهزام الـمشركني ،فـي (الطائف) ،وغيـرها ،مـن أرض العرب.
النبوي لـم يكونوا مؤمنني ابتداء؛ فإ ّن أكثر املؤمنني
واملؤمنون يف العهد
ّ
كانوا يف األصل من املشركني؛ فأخرجهم هللا  ،من الظلمات نىل النور.
وال خال يف أ ّن بعض املشركني ،وبعض الكتابيّني ،وبعض املنافقني ،قد
اهتدوا بنور اإليان ،وصاروا من لملة املؤمنني؛ فالعربة ابخلامتة.
قال تعاىل﴿ :أوم ْن كان مْيـتًا فأ ْحيـْيـناه وجع ْلنا له ن ًورا يْشي به يف الناس
كم ْن مثـله يف الظُّلمات لْيس خبارج مْنـها كذلك زيّن ل ْلكافرين ما كانوا
يـ ْعملون﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :نن الْمنافقني يف الد ْرك ْاأل ْسفل من النار ول ْن جتد هل ْم
صلحوا و ْاعتصموا ابَّلل وأ ْخلصوا دينـه ْم َّلل فأولئك مع
نص ًريا .نال الذين اتبوا وأ ْ
يما﴾(.)2
الْم ْؤمنني وس ْو يـ ْؤت اَّلل الْم ْؤمنني أ ْجًرا عظ ً
وقال تعاىل﴿ :ونن م ْن أ ْهل الْكتاب لم ْن يـ ْؤمن ابَّلل وما أنْزل نلْيك ْم وما
أنْزل نلْيه ْم خاشعني َّلل ال ي ْشتـرون آبايت اَّلل مثنًا قل ًيال أولئك هل ْم أ ْجره ْم عْند
احلساب﴾(.)9
رّهب ْم نن اَّلل سريع ْ
ابلنيب  ،وماتوا على كفرهم ،من املشركني ،والكتابيّني،
ّأما الذين كفروا ّ
أبدا؛ وال يـمكن أن يكون
والـمنافقني؛ فال يـمكن أن يكونوا من (الصحابة)ً ،
أبدا.
(الصحابة) منهمً ،
التام ،بني
والقرآن الكرمي شاهد  -فـي كثيـر من اآلايت  -على التفريق ّ
( )1األنعام.122 :
( )2النساء.116-119 :
( )9آل عمران.133 :
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الذين آمنوا ،وبني الذين كفروا ،من الـمشركيـن ،والكتابيّيـن ،والـمنافقيـن.
قال تعاىل﴿ :ما يـوُّد الذين كفروا م ْن أ ْهل الْكتاب وال الْم ْشركني أ ْن
ضل
يـنـزل علْيك ْم م ْن خ ْري م ْن ربّك ْم واَّلل خيْت ُّ
ص بر ْقمته م ْن يشاء واَّلل ذو الْف ْ
الْعظيم﴾(.)1
احلياة ُّ
الدنْـيا 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
يل الذين آمنوا خيْرجه ْم من الظُّلمات نىل النُّور والذين
وقال تعاىل﴿ :اَّلل و ُّ
صحاب
كفروا أ ْولياؤهم الطاغوت خيْرجونـه ْم من النُّور نىل الظُّلمات أولئك أ ْ
النار ه ْم فيها خالدون﴾(.)9
ومن أقوى األدلّة القرآنيّة ،الدالّة داللة قطعيّة ،على فضل (الصحابة):
تسع ومخسون آية ،متّصلة ،متتابعة ،من سورة التوبة ،ذكرت الك ّفار ،واملنافقني،
عظيما.
عظيما؛ وذكرت املؤمنني ،وبيّـن ْ
وبيّـن ْ
ت أ ّن هلم ً
ت أ ّن هلم ةو ًااب ً
عذااب ً
قـ ـال تعالـى﴿ :والْم ْؤمنـون والْم ْؤمنـات بـ ْعضـه ْم أ ْولي ـاء بـ ْعض أيْم ـرون
ابلْم ْعرو ويـْنـه ْون عن الْمْنكر ويقيمون الصالة ويـ ْؤتون الزكاة ويطيعون اَّلل
ورسوله أولئك سيـ ْرقمهم اَّلل نن اَّلل عز ٌيز حك ٌيم .وعد اَّلل الْم ْؤمنني والْم ْؤمنات
جنات ْجتري م ْن ْحتتها ْاألنْـهار خالدين فيها ومساكن طيّبةً يف جنات ع ْدن
يب جاهد الْكفار
ور ْ
ضوا ٌن من اَّلل أ ْكبـر ذلك هو الْف ْوز الْعظيم .اي أيـُّها الن ُّ
والْمنافقني وا ْغل ْظ علْيه ْم ومأْواه ْم جهنم وبْئس الْمصريْ .حيلفون ابَّلل ما قالوا
( )1البقرة.149 :
( )2البقرة.212 :
( )9البقرة.298 :
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ولق ْد قالوا كلمة الْك ْفر وكفروا بـ ْعد ن ْسالمه ْم ومهُّوا مبا ملْ يـنالوا وما نـقموا نال أ ْن
ضله فإ ْن يـتوبوا يك خْيـًرا هل ْم ون ْن يـتـول ْوا يـع ّذبْـهم اَّلل
أ ْغناهم اَّلل ورسوله م ْن ف ْ
يما يف ُّ
يل وال نصري .ومْنـه ْم م ْن
عذ ًااب أل ً
الدنْـيا و ْاآلخرة وما هل ْم يف ْاأل ْرض م ْن و ّ
ضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني .فـلما آاته ْم م ْن
عاهد اَّلل لئ ْن آاتان م ْن ف ْ
ضله خبلوا به وتـول ْوا وه ْم م ْعرضون .فأ ْعقبـه ْم نفاقًا يف قـلوهب ْم نىل يـ ْوم يـ ْلق ْونه مبا
فْ
أ ْخلفوا اَّلل ما وعدوه ومبا كانوا ي ْكذبون .أملْ يـ ْعلموا أن اَّلل يـ ْعلم سره ْم ونـ ْجواه ْم
وأن اَّلل عالم الْغيوب .الذين يـ ْلمزون الْمط ّوعني من الْم ْؤمنني يف الصدقات
اب أل ٌيم.
والذين ال جيدون نال ج ْهده ْم فـي ْسخرون مْنـه ْم سخر اَّلل مْنـه ْم وهل ْم عذ ٌ
استـ ْغف ْر هل ْم أ ْو ال ت ْستـ ْغف ْر هل ْم ن ْن ت ْستـ ْغف ْر هل ْم سْبعني مرةً فـل ْن يـ ْغفر اَّلل هل ْم ذلك
ْ
أبنـه ْم كفروا ابَّلل ورسوله واَّلل ال يـ ْهدي الْق ْوم الْفاسقني .فرح الْمخلفون
مب ْقعده ْم خال رسول اَّلل وكرهوا أ ْن جياهدوا أب ْمواهل ْم وأنْـفسه ْم يف سبيل اَّلل
ضحكوا
وقالوا ال تـْنفروا يف ْ
احلّر ق ْل انر جهنم أش ُّد حًّرا ل ْو كانوا يـ ْفقهون .فـ ْلي ْ
قل ًيال ولْيـْبكوا كث ًريا جزاءً مبا كانوا ي ْكسبون .فإ ْن رجعك اَّلل نىل طائفة مْنـه ْم
استأْذنوك ل ْلخروج فـق ْل ل ْن ختْرجوا معي أب ًدا ول ْن تـقاتلوا معي عد ًّوا ننك ْم رضيت ْم
ف ْ
اخلالفني .وال تص ّل على أحد مْنـه ْم مات أب ًدا وال
ابلْقعود أول مرة فاقْـعدوا مع ْ
تـق ْم على قـ ْربه ننـه ْ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 ُّ
الدنْـيا وتـ ْزهق أنْـفسه ْم وه ْم كافرون.
استأْذنك أولو الط ْول مْنـه ْم
ونذا أنْزل ْ
ت سورةٌ أ ْن آمنوا ابَّلل وجاهدوا مع رسوله ْ
اخلوالف وطبع على قـلوهب ْم
وقالوا ذ ْران نك ْن مع الْقاعدين .رضوا أب ْن يكونوا مع ْ
فـه ْم ال يـ ْفقهون .لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا أب ْمواهل ْم وأنْـفسه ْم
اخلْيـرات وأولئك هم الْم ْفلحون .أعد اَّلل هل ْم جنات ْجتري م ْن ْحتتها
وأولئك هلم ْ
ْاألنْـهار خالدين فيها ذلك الْف ْوز الْعظيم .وجاء الْمع ّذرون من ْاأل ْعراب ليـ ْؤذن
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اب أل ٌيم.
هل ْم وقـعد الذين كذبوا اَّلل ورسوله سيصيب الذين كفروا مْنـه ْم عذ ٌ
لْيس على الضُّعفاء وال على الْم ْرضى وال على الذين ال جيدون ما يـْنفقون حر ٌج
ور رح ٌيم .وال على
نذا نصحوا َّ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 ْقملك ْم علْيه تـول ْوا وأ ْعيـنـه ْم تفيض
من الد ْمع حزًان أال جيدوا ما يـْنفقون .نّا السبيل على الذين ي ْستأْذنونك وه ْم
اخلوالف وطبع اَّلل على قـلوهب ْم فـه ْم ال يـ ْعلمون.
أ ْغنياء رضوا أب ْن يكونوا مع ْ
يـ ْعتذرون نلْيك ْم نذا رج ْعت ْم نلْيه ْم ق ْل ال تـ ْعتذروا ل ْن نـ ْؤمن لك ْم ق ْد نـبأان اَّلل م ْن
أ ْخبارك ْم وسيـرى اَّلل عملك ْم ورسوله مث تـرُّدون نىل عامل الْغْيب والشهادة فـيـنـبّئك ْم
مبا كْنـت ْم تـ ْعملون .سي ْحلفون ابَّلل لك ْم نذا انْـقلْبـت ْم نلْيه ْم لتـ ْعرضوا عْنـه ْم فأ ْعرضوا
س ومأْواه ْم جهنم جزاءً مبا كانوا ي ْكسبونْ .حيلفون لك ْم لتـ ْرض ْوا
عْنـه ْم ننـه ْم ر ْج ٌ
عْنـه ْم فإ ْن تـ ْرض ْوا عْنـه ْم فإن اَّلل ال يـ ْرضى عن الْق ْوم الْفاسقنيْ .األ ْعراب أش ُّد
ك ْفًرا ونفاقًا وأ ْجدر أال يـ ْعلموا حدود ما أنْـزل 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
يع عل ٌيم .ومن ْاأل ْعراب م ْن يـ ْؤمن ابَّلل والْيـ ْوم ْاآلخر ويـتخذ ما يـْنفق
واَّلل مس ٌ
قـرابت عْند اَّلل وصلوات الرسول أال ننـها قـ ْربةٌ هل ْم سي ْدخلهم اَّلل يف ر ْقمته نن
ور رح ٌيم .والسابقون ْاألولون من الْمهاجرين و ْاألنْصار والذين اتـبـعوه ْم
اَّلل غف ٌ
إب ْحسان رضي اَّلل عْنـه ْم ورضوا عْنه وأعد هل ْم جنات ْجتري ْحتتـها ْاألنْـهار
خالدين فيها أب ًدا ذلك الْف ْوز الْعظيم .ومم ْن ح ْولك ْم من ْاأل ْعراب منافقون وم ْن
أ ْهل الْمدينة مردوا على النّفاق ال تـ ْعلمه ْم ْحنن نـ ْعلمه ْم سنـع ّذبـه ْم مرتـ ْني مث
يـرُّدون نىل عذاب عظيم .وآخرون ْاعتـرفوا بذنوهب ْم خلطوا عم ًال صاحلًا وآخر
ور رح ٌيم .خ ْذ م ْن أ ْمواهل ْم صدقةً
سيّئًا عسى اَّلل أ ْن يـتوب علْيه ْم نن اَّلل غف ٌ
تط ّهره ْم وتـزّكيه ْم هبا وص ّل علْيه ْم نن صالتك سك ٌن هل ْم واَّلل مس ٌ
يع عل ٌيم .أملْ
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يـ ْعلموا أن اَّلل هو يـ ْقبل التـ ْوبة ع ْن عباده وأيْخذ الصدقات وأن اَّلل هو التـواب
الرحيم .وقل ْاعملوا فسيـرى اَّلل عملك ْم ورسوله والْم ْؤمنون وستـرُّدون 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 ْؤمنني ون ْرص ًادا لم ْن حارب اَّلل ورسوله م ْن قـْبل ولي ْحلفن ن ْن
احل ْسىن واَّلل ي ْشهد ننـه ْم لكاذبون .ال تـق ْم فيه أب ًدا لم ْسج ٌد أ ّسس على
أرْدان نال ْ
ب
التـ ْقوى م ْن أول يـ ْوم أح ُّق أ ْن تـقوم فيه فيه رج ٌ
ال حيبُّون أ ْن يـتطهروا واَّلل حي ُّ
ضوان خْيـٌر أ ْم م ْن أسس
الْمط ّهرين .أفم ْن أسس بـْنـيانه على تـ ْقوى من اَّلل ور ْ
بـْنـيانه على شفا جر هار فانْـهار به يف انر جهنم واَّلل ال يـ ْهدي الْق ْوم
الظالمني .ال يـزال بـْنـيانـهم الذي بـنـ ْوا ريبةً يف قـلوهب ْم نال أ ْن تـقطع قـلوبـه ْم واَّلل
ااجنة يـقاتلون
عل ٌيم حك ٌيم .نن اَّلل ا ْشتـرى من الْم ْؤمنني أنْـفسه ْم وأ ْمواهل ْم أبن هلم ْ
يف سبيل اَّلل فـيـ ْقتـلون ويـ ْقتـلون و ْع ًدا علْيه ح ًّقا يف التـ ْوراة و ْاإل ْجنيل والْق ْرآن وم ْن
استـْبشروا ببـْيعكم الذي ابيـ ْعت ْم به وذلك هو الْف ْوز الْعظيم.
أ ْوىف بع ْهده من اَّلل ف ْ
احلامدون الس ـائـح ـون الراك ـع ـون الس ـاج ـدون ْاآلمـ ـ ـرون
التائبون الْعابدون ْ
ابلْم ْعرو والناه ـ ـون عـ ـن الْمْنك ـ ـر والْـحافظون لـحدود اَّلل وب ّشر الْم ْؤمنني .ما
يب والذين آمنوا أ ْن ي ْستـ ْغفروا ل ْلم ْشركني ول ْو كانوا أويل قـ ْرَب م ْن بـ ْعد ما
كان للن ّ
است ْغفار نبْـراهيم ألبيه نال ع ْن م ْوعدة
صحاب ْ
تـبـني هل ْم أنـه ْم أ ْ
ااجحيم .وما كان ْ
وعدها نايه فـلما تـبـني له أنه عدو َّ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.
يل
نن اَّلل له م ْلك السماوات و ْاأل ْرض ْحييي وييت وما لك ْم م ْن دون اَّلل م ْن و ّ
يب والْمهاجرين و ْاألنْصار الذين اتـبـعوه يف ساعة
وال نصري .لق ْد اتب اَّلل على الن ّ
الْع ْسرة م ْن بـ ْعد ما كاد يزيغ قـلوب فريق مْنـه ْم مث اتب علْيه ْم ننه هب ْم رءو ٌ
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ت
ت علْيهم ْاأل ْرض مبا رحب ْ
رح ٌيم .وعلى الثالةة الذين خلّفوا حت نذا ضاق ْ
ت علْيه ْم أنْـفسه ْم وظنُّوا أ ْن ال م ْلجأ من اَّلل نال نلْيه مث اتب علْيه ْم ليـتوبوا
وضاق ْ
نن اَّلل هو التـواب الرحيم .اي أيـُّها الذين آمنوا اتـقوا اَّلل وكونوا مع الصادقني .ما
كان أل ْهل الْمدينة وم ْن ح ْوهل ْم من ْاأل ْعراب أ ْن يـتخلفوا ع ْن رسول اَّلل وال
ب وال خمْمصةٌ
يـ ْرغبوا أبنْـفسه ْم ع ْن نـ ْفسه ذلك أبنـه ْم ال يصيبـه ْم ظمأٌ وال نص ٌ
يف سبيل اَّلل وال يطئون م ْوطئًا يغيظ الْكفار وال يـنالون م ْن عد ّو نـْي ًال نال كتب
هل ْم به عم ٌل صال ٌح نن اَّلل ال يضيع أ ْجر الْم ْحسنني .وال يـْنفقون نـفقةً صغريةً
وال كبريةً وال يـ ْقطعون واد ًاي نال كتب هل ْم لي ْجزيـهم اَّلل أ ْحسن ما كانوا يـ ْعملون.
وما كان الْم ْؤمنون ليـْنفروا كافةً فـل ْوال نـفر م ْن ك ّل ف ْرقة مْنـه ْم طائفةٌ ليـتـفقهوا يف
ال ّدين وليـْنذروا قـ ْومه ْم نذا رجعوا نلْيه ْم لعله ْم ْحيذرون .اي أيـُّها الذين آمنوا قاتلوا
الذين يـلونك ْم من الْكفار ولْيجدوا فيك ْم غ ْلظةً و ْاعلموا أن اَّلل مع الْمتقني .ونذا
ت سورةٌ فمْنـه ْم م ْن يـقول أيُّك ْم زادتْه هذه نيا ًان فأما الذين آمنوا فـزادتْـه ْم
ما أنْزل ْ
ض فـزادتْـه ْم ر ْج ًسا نىل ر ْجسه ْم
نيا ًان وه ْم ي ْستـْبشرون .وأما الذين يف قـلوهب ْم مر ٌ
وماتوا وه ْم كافرون .أوال يـرْون أنـه ْم يـ ْفتـنون يف ك ّل عام مرةً أ ْو مرتـ ْني مث ال
ت سورةٌ نظر بـ ْعضه ْم نىل بـ ْعض ه ْل يـراك ْم
يـتوبون وال ه ْم يذكرون .ونذا ما أنْزل ْ
ول
م ْن أحد مث انْصرفوا صر اَّلل قـلوبـه ْم أبنـه ْم قـ ْوٌم ال يـ ْفقهون .لق ْد جاءك ْم رس ٌ
يص علْيك ْم ابلْم ْؤمنني رءو ٌ رح ٌيم .فإ ْن تـول ْوا
م ْن أنْـفسك ْم عز ٌيز علْيه ماعنت ُّْم حر ٌ
ب الْع ْرش الْعظيم﴾(.)1
فـق ْل ح ْسيب اَّلل ال نله نال هو علْيه تـوك ْلت وهو ر ُّ
العريب السليم،
معتمدا على الفهم
فمن تدبّر هذه اآلايت املتتابعات،
ً
ّ
األولني ،من الـمهاجرين ،واألنصار ،والذين اتّبعوهم
أدرك يقينًا فضل السابقني ّ
( )1التوبة.123-81 :

728

إبحسان؛ وهؤالء  -بال ريب  -هم جـمهور (الصحابة).
فمن ا ّهتم الصحابة كلّهم ،أو معظمهم ،أو بعضهم ،ابلكفر ،أو ابلنفاق،
فقد خالف القرآن الكرمي ،مـخالفة صرحية؛ وبتلك الـمخالفة يكون قد فضح
نفسه ،وكشف بنفسه عن بطالن مذهبه.
و(األدلّة القرآنيّة)  -الدالّة على فضل (الصحابة)  -ليست مـحصورة،
فـي اآلايت الـمذكورة ،آن ًفا ،بل هي كثيـرة جدًّا ،سأكتفي بذكــر أظهرها:
قال تعاىل﴿ :حمم ٌد رسول اَّلل والذين معه أشداء على الْكفار رقماء
ضو ًاان سيماه ْم يف وجوهه ْم م ْن
بـْيـنـه ْم تـراه ْم رك ًعا سج ًدا يـْبـتـغون ف ْ
ض ًال من اَّلل ور ْ
السجود ذلك مثـله ْم يف التـ ْوراة ومثـله ْم يف ْاإل ْجنيل كزْرع أ ْخرج شطْأه فآزره
أةر ُّ
الزراع ليغيظ هبم الْكفار وعد اَّلل الذين
استـوى على سوقه يـ ْعجب ُّ
استـ ْغلظ ف ْ
ف ْ
يما﴾(.)1
آمنوا وعملوا الصاحلات مْنـه ْم م ْغفرًة وأ ْجًرا عظ ً
وقال تعاىل﴿ :لق ْد رضي اَّلل عن الْم ْؤمنني ن ْذ يـبايعونك ْحتت الشجرة
فـعلم ما يف قـلوهب ْم فأنْـزل السكينة علْيه ْم وأاثبـه ْم فـْت ًحا قريبًا .ومغامن كثريًة
يما .وعدكم اَّلل مغامن كثريةً أتْخذونـها فـعجل لك ْم
أيْخذونـها وكان اَّلل عز ًيزا حك ً
يما.
هذه وكف أيْدي الناس عْنك ْم ولتكون آيةً ل ْلم ْؤمنني ويـ ْهديك ْم صراطًا م ْستق ً
وأ ْخرى ملْ 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 أنْـفق م ْن قـْبل الْفْتح وقاتل أولئك أ ْعظم درجةً من

( )1الفتح.23 :
( )2الفتح.21-15 :
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احل ْسىن واَّلل مبا تـ ْعملون خبريٌ﴾(.)1
الذين أنْـفقوا 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 ون ْعمةً واَّلل عل ٌيم حك ٌيم﴾(.)2
صيان أولئك هم الراشدون .ف ْ
والْع ْ
وقال تعاىل﴿ :ون ْن يريدوا أ ْن خيْدعوك فإن ح ْسبك اَّلل هو الذي أيدك
صره وابلْم ْؤمنني .وألف بـ ْني قـلوهب ْم ل ْو أنْـف ْقت ما يف ْاأل ْرض لم ًيعا ما أل ْفت
بن ْ
بـ ْني قـلوبـه ْم ولكن اَّلل ألف بـْيـنـه ْم ننه عزي ـٌز حك ٌيم .اي أيـُّها النبـ ُّي ح ْسبك اَّلل
ومن اتـبـعك من الْم ْؤمنني .اي أيـُّها النبـ ُّي حّرض الْم ْؤمنني على الْقتال ن ْن يك ْن
مْنك ْم ع ْشرون صابرون يـ ْغلبوا مائـتـ ْني ون ْن يك ْن مْنك ْم مئةٌ يـ ْغلبوا ألْ ًفا من الذين
كفروا أبنـه ْم قـ ْوٌم ال يـ ْفقهونْ .اآلن خفف اَّلل عْنك ْم وعلم أن فيك ْم ض ْع ًفا فإ ْن
ف يـ ْغلبوا ألْف ْني إب ْذن اَّلل
يك ْن مْنك ْم مئةٌ صابرةٌ يـ ْغلبوا مائـتـ ْني ون ْن يك ْن مْنك ْم ألْ ٌ
واَّلل مع الصابرين﴾(.)9
اص ْرب نـ ْفسك مع الذين ي ْدعون ربـه ْم ابلْغداة والْعش ّي
وقال تعاىل﴿ :و ْ
احلياة ُّ
الدنْـيا وال تط ْع م ْن أ ْغف ْلنا
يريدون و ْجهه وال تـ ْعد عْيـناك عْنـه ْم تريد زينة ْ
قـ ْلبه ع ْن ذ ْكران واتـبع هواه وكان أ ْمره فـرطًا﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اَّلل والذين آوْوا
ونصروا أولئك هم الْم ْؤمنون ح ًّقا هل ْم م ْغفرةٌ ورْز ٌق كرميٌ .والذين آمنوا م ْن بـ ْعد
( )1احلديد.14 :
( )2احلجرات.5-8 :
( )9األنفال.66-62 :
( )1الكهف.25 :
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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﴾(.)1
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
ابلْغد ّو و ْاآلصال .رج ٌ
ونيتاء الزكاة خيافون يـ ْوًما تـتـقلب فيه الْقلوب و ْاألبْصار .لي ْجزيـهم اَّلل أ ْحسن ما
ضله واَّلل يـ ْرزق م ْن يشاء بغ ْري حساب﴾(.)2
عملوا ويزيده ْم م ْن ف ْ
وقال تعاىل﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا اتـقوا اَّلل حق تـقاته وال متوتن نال وأنْـت ْم
م ْسلمون .و ْاعتصموا حبْبل اَّلل لم ًيعا وال تـفرقوا واذْكروا ن ْعمت اَّلل علْيك ْم ن ْذ
صب ْحت ْم بن ْعمته ن ْخوا ًان وكْنـت ْم على شفا ح ْفرة
كْنـت ْم أ ْعداءً فألف بـ ْني قـلوبك ْم فأ ْ
من النار فأنْـقذك ْم مْنـها كذلك يـبـ ّني اَّلل لك ْم آايته لعلك ْم تـ ْهتدون .ولْتك ْن
اخل ْري وأيْمرون ابلْم ْعرو ويـْنـه ْون عن الْمْنكر وأولئك هم
مْنك ْم أمةٌ ي ْدعون نىل ْ
الْم ْفلحون﴾(.)9
ت للناس أتْمرون ابلْم ْعرو وتـْنـه ْون
وقال تعاىل﴿ :كْنـت ْم خْيـر أمة أ ْخرج ْ
عن الْمْنكر وتـ ْؤمنون ابَّلل ول ْو آمن أ ْهل الْكتاب لكان خْيـًرا هل ْم مْنـهم الْم ْؤمنون
وأ ْكثـرهم الْفاسقون﴾(.)1
استجابوا َّلل والرسول م ْن بـ ْعد ما أصابـهم الْق ْرح
وقال تعاىل﴿ :الذين ْ
للذين أ ْحسنوا مْنـه ْم واتـق ْوا أ ْجٌر عظ ٌيم .الذين قال هلم الناس نن الناس ق ْد لمعوا
( )1األنفال.89-81 :
( )2النور.95-96 :
( )9آل عمران.141-142 :
( )1آل عمران.114 :
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اان وقالوا ح ْسبـنا اَّلل ون ْعم الْوكيل .فانْـقلبوا بن ْعمة من
اخش ْوه ْم فـزاده ْم ني ً
لك ْم ف ْ
ضل عظيم﴾(.)1
ضوان اَّلل واَّلل ذو ف ْ
اَّلل وف ْ
ضل ملْ يْس ْسه ْم سوءٌ واتـبـعوا ر ْ
وقال تعاىل﴿ :لق ْد من اَّلل على الْم ْؤمنني ن ْذ بـعث فيه ْم رس ًوال م ْن
احل ْكمة ون ْن كانوا م ْن قـْبل
أنْـفسه ْم يـْتـلو علْيه ْم آايته ويـزّكيه ْم ويـعلّمهم الْكتاب و ْ
لفي ضالل مبني﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :ال ي ْس ــتــوي الْقــاعــدون مــن الْم ْؤمن ـيــن غ ْـيــر أولــي الضـ ــرر
والْمجاهدون فـي ســبيل اَّلل أب ْموالـه ْم وأنْـفسه ْم فضل اَّلل الْمجاهدين أب ْموالـه ْم
احل ْسىن وفضل اَّلل الْمجاهدين
وأنْـفسه ْم على الْقاعدين درجةً وك ًّال وعد اَّلل ْ
يما .درجات مْنه وم ْغفرًة ور ْحـمةً وكان اَّلل غف ًورا
على الْقاعدين أ ْج ـ ًـرا عظ ً
يما﴾(.)9
رح ً
اسجدوا و ْاعبدوا ربك ْم وافْـعلوا
وقال تعاىل﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا ْاركعوا و ْ
اجتـباك ْم وما جعل
ْ
اخلْيـر لعلك ْم تـ ْفلحون .وجاهدوا يف اَّلل حق جهاده هو ْ
علْيك ْم يف ال ّدين م ْن حرج ملة أبيك ْم نبْـراهيم هو مساكم الْم ْسلمني م ْن قـْبل ويف
يدا علْيك ْم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصالة
هذا ليكون الرسول شه ً
وآتوا الزكاة و ْاعتصموا ابَّلل هو م ْوالك ْم فن ْعم الْم ْوىل ون ْعم النصري﴾(.)1
اســتجاب لـهـ ْـم ربـُّهـ ْـم أنّـي ال أضيــع عمــل عامــل مْنكـ ْـم
وقال تعاىل﴿ :ف ْ
مـ ْـن ذك ــر أ ْو أنْـثى بـ ْعضك ْم مـ ْـن بـ ْع ـض فالذين هاج ــروا وأ ْخرج ـوا م ْـن ديــاره ـ ْـم
( )1آل عمران.181-182 :
( )2آل عمران.161 :
( )9النساء.36-39 :
احلج.85-88 :
(ّ )1
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وأوذوا فـي ســبيــلي وقــاتـل ـوا وقــتل ـوا ألك ـ ّفـ ــرن ع ـْنـهـ ْـم سـ ــيّئاتـه ْـم وأل ْدخلنـه ْم ج ــنـات
ـحتها ْاألنْـه ــار ةـو ًااب مـ ْـن عْنــد اَّلل واَّلل عْنــده ح ْســن الثـواب﴾(.)1
ـجــري م ْن ت ْ
تْ
وقال تعاىل﴿ :نّا وليُّكم اَّلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة
ويـ ْؤتون الزكاة وه ْم راكعون .وم ْن يـتـول اَّلل ورسوله والذين آمنوا فإن ح ْزب اَّلل
هم الْغالبون﴾(.)2
استجاب لك ْم أ ّين مم ُّدك ْم أبلْف من
وقال تعاىل﴿ :ن ْذ ت ْستغيثون ربك ْم ف ْ
صر نال
الْمالئكة م ْردفني .وما جعله اَّلل نال ب ْشرى ولتطْمئن به قـلوبك ْم وما الن ْ
م ْن عْند اَّلل نن اَّلل عز ٌيز حك ٌيم .ن ْذ يـغ ّشيكم النـُّعاس 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 ربُّك نىل الْمالئكة أ ّين معك ْم فـثـبّتوا الذين آمنوا
اضربوا مْنـهـ ْم كـل
سألْقي يف قـلوب الذين كف ـروا ُّ
اضـربوا ف ـ ْوق ْاأل ْعن ـاق و ْ
الر ْعب ف ْ
بن ـان﴾(.)9
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
أنْـفسه ْم ابلْك ْفر أولئك حبط ْ
مساجد اَّلل م ْن آمن ابَّلل والْيـ ْوم ْاآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة وملْ خيْش نال اَّلل
اج وعمارة الْم ْسجد
فـعسى أولئك أ ْن يكونوا من الْم ْهتدين .أجع ْلت ْم سقاية ْ
احل ّ
احلرام 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
( )1آل عمران.139 :
( )2املائدة.96-99 :
( )9األنفال.12-3 :
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أب ْمواهل ْم وأنْـفسه ْم أ ْعظم درجةً عْند اَّلل وأولئك هم الْفائزون .يـب ّشره ْم ربـُّه ْم بر ْقمة
ضوان وجنات هل ْم فيها نع ٌيم مق ٌيم .خالدين فيها أب ًدا نن اَّلل عْنده أ ْجٌر
مْنه ور ْ
عظ ٌيم﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :والذين هاج ـروا فـي اَّلل م ـ ْن بـ ْعـد مـ ـا ظلمـوا لنـبـ ّوئـنـه ْم ف ـي
ُّ
الدنْـيا حسنةً وأل ْج ـ ـر ْاآلخرة أ ْكبـر ل ـ ْو كـانـوا يـ ْعلم ـون .الذين صبـروا وعلى ربـّه ْم

يـتـوكلون﴾(.)2
صره ْم
وقال تعاىل﴿ :أذن للذين يـقاتـلون أبنـه ْم ظلموا ونن اَّلل على ن ْ
لقد ٌير .الذين أ ْخرجوا م ْن دايره ْم بغ ْري ح ّق نال أ ْن يـقولوا ربـُّنا اَّلل ول ْوال دفْع اَّلل
اسم
ت صوامع وبي ٌع وصلو ٌ
الناس بـ ْعضه ْم ببـ ْعض هل ّدم ْ
ات ومساجد ي ْذكر فيها ْ
اَّلل كث ًريا وليـْنصرن اَّلل م ْن يـْنصره نن اَّلل لقوي عز ٌيز .الذين ن ْن مكناه ْم يف
ْاأل ْرض أقاموا الصالة وآتـوا الزكاة وأمروا ابلْم ْعرو ونـه ْوا عن الْمْنكر وَّلل عاقبة
ْاألمور﴾(.)9
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 ْونه 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 ْ
( )1التوبة.22-18 :
( )2النحل.12-11 :
احلج.11-93 :
(ّ )9
احلج.93-95 :
(ّ )1
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وليـب ّدلنـه ْم م ْن بـ ْعد خ ْوفه ْم أ ْمنًا يـ ْعبدونين ال ي ْشركون يب شْيـئًا وم ْن كفر بـ ْعد
ذلك فأولئك هم الْفاسقون﴾(.)1
اان
وقال تعاىل﴿ :هو الذي أنْـزل السكينة يف قـلوب الْم ْؤمنني ليـ ْزدادوا ني ً
يما .لي ْدخل
يما حك ً
مع نياهن ْم وَّلل جنود السماوات و ْاأل ْرض وكان اَّلل عل ً
الْم ْؤمنني والْم ْؤمنات جنات ْجتري م ْن ْحتتها ْاألنْـهار خالدين فيها ويك ّفر عْنـه ْم
يما﴾(.)2
سيّئاهت ْم وكان ذلك عْند اَّلل فـ ْوًزا عظ ً
ااجاهلية فأنْـزل
احلمية قمية ْ
وقال تعاىل﴿ :ن ْذ جعل الذين كفروا يف قـلوهبم ْ
اَّلل سكينـته على رسوله وعلى الْم ْؤمنني وألْزمه ْم كلمة التـ ْقوى وكانوا أحق هبا
يما﴾(.)9
وأ ْهلها وكان اَّلل بك ّل ش ْيء عل ً
وقال تعاىل﴿ :ل ْلفقراء الْمهاجرين الذين أ ْخرجوا م ْن دايره ْم وأ ْمواهل ْم
ضوا ًان ويـْنصرون اَّلل ورسوله أولئك هم الصادقون.
يـْبـتـغون ف ْ
ض ًال من اَّلل ور ْ
والذين تـبـوءوا الدار و ْاإليان م ْن قـْبله ْم حيبُّون م ْن هاجر نلْيه ْم وال جيدون يف
صدوره ْم حاجةً مما أوتوا ويـ ْؤةرون على أنْـفسه ْم ول ْو كان هب ْم خصاصةٌ وم ْن يوق
شح نـ ْفسه فأولئك هم الْم ْفلحون .والذين جاءوا م ْن بـ ْعده ْم يـقولون ربـنا ا ْغف ْر
لنا وإل ْخواننا الذين سبـقوان اب ْإليان وال ْجتع ْل يف قـلوبنا غ ًّال للذين آمنوا ربـنا ننك
رءو ٌ رح ٌيم﴾(.)1
العريب السليم،
فمن يتدبّر هذه اآلايت الكريات ،ابالعتماد على التفسري ّ
( )1النور.99 :
( )2الفتح.9-1 :
( )9الفتح.26 :
( )1احلشر.14-5 :
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فإنّه سيدرك الفـ ـرق الكبيـر ،بني الصحابة الـمؤمنيـن ،وبيـن أعداء الدين ،مـن
الكافرين والـمشركني والـمنافقني.
قال سيّد قطب« :لقد كان هذا الكتاب هو مصدر املعرفة والرتبية
يتكرر بعد ،يف اتريخ
والتوجيه والتكوين الوحيد اجيل من البشر ،فريد ..جيل لـم ّ
البشريّة  -ال من قبل ،وال من بعد  -جيل الصحابة الكرام ،الذين أحدةوا يف
حق دراسته،
اتريخ البشريّة ذلك احلدث اهلائل العميق املمت ّد ،الذي لـم يدرسّ ،
نىل اآلن ..لقد كان هذا املصدر هو الذي أنشأ  -مبشيئة هللا وقدره  -هذه
املعجزة اجملسمة يف عالـم البشر .وهي املعجزة اليت ال تطاوهلا لميع املعجزات
لميعا ..وهي معجزة واقعة مشهودة ..أن
واخلوارق ،اليت صحبت الرساالت ً
كان ذلك ااجيل الفريد ظاهرة اترخييّة فريدة»(.)1
يسولوا ألنفسهم
ن ّن الغرض من تكفيـر الغالة لـمعظم الصحابة هــو 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 آايت (القرآن الكرمي) ،مع
ّ
ذهاب بعض الغالة صراحةً ،نىل القول بوقوع التحريف يف (القرآن الكرمي).
الثاين -االعتماد على الرواايت السقيمة ،اليت توافق أهواءهم؛ وهي قسمان:
النيب .
 -1الرواايت السقيمة املكذوبة ،املنسوبة نىل ّ
 -2الرواايت السقيمة ،املنسوبة نىل االةين عشر.

الثالث -االعتماد على أتويالت حتريفيّة للرواايت ،اليت ختالف أهواءهم.
القطعي
وواضح ك ّل الوضوح أ ّن ةبوت (فضل الصحابة) ابلدليل القرآينّ
ّ
( )1يف ظالل القرآن.1129/9 :
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كل أركانـهم البالية.
كل عقائد (الغالة) الباطلة ،وكفيل بـهدم ّ
كفيل إببطال ّ
تطرقت  -يف هذا الكتاب  -نىل مسألة (فضل الصحابة)؛ لـخمسة
ونّا ّ
مهمة ،هي:
أسباب رئيسة ّ
تدل داللة
يؤدي نىل تكذيب النصوص القرآنيّة ،اليت ّ
 -1ن ّن (تكفري الصحابة) ّ
قطعيّة ،على فضلهم ،وخلودهم يف جنّات النعيم.

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

يؤدي نلـى اختالق (العقائد الباطلة) ،واختالق
 -1ن ّن (تكفري الصحابة) ّ
(النصوص الباطلة) ،واختالق (التأويالت الباطلة).
ابدعاء
يؤدي نىل الطعن يف (الشريعة اإلسالميّة)؛ ّ
 -5ن ّن (تكفري الصحابة) ّ
اقعي.
ّأهنا 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 ْاألنْصار والذين اتـبـعوه ْم إب ْحسان رضي اَّلل عْنـه ْم ورضوا عْنه وأعد هل ْم جنات
ْجتري ْحتتـها ْاألنْـهار خالدين فيها أب ًدا ذلك الْف ْوز الْعظيم﴾()1؟
وقوله تعاىل﴿ :حمم ٌد رسول اَّلل والذين معه أشداء على الْكفار رقماء
ضو ًاان سيماه ْم يف وجوهه ْم م ْن
بـْيـنـه ْم تـراه ْم رك ًعا سج ًدا يـْبـتـغون ف ْ
ض ًال من اَّلل ور ْ
السجود ذلك مثـله ْم يف التـ ْوراة ومثـله ْم يف ْاإل ْجنيل كزْرع أ ْخرج شطْأه فآزره
أةر ُّ
( )1التوبة.144 :
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الزراع ليغيظ هبم الْكفار وعد اَّلل الذين
استـوى على سوقه يـ ْعجب ُّ
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 أنْـفق م ْن قـْبل الْفْتح وقاتل أولئك أ ْعظم درجةً من
احل ْسىن واَّلل مبا تـ ْعملون خبريٌ﴾()2؟
الذين أنْـفقوا م ْن بـ ْعد وقاتـلوا وك ًّال وعد اَّلل ْ
وقوله تعاىل﴿ :ل ْلفقراء الْمهاجرين الذين أ ْخرجوا م ْن دايره ْم وأ ْمواهل ْم
ضو ًاان ويـْنصرون اَّلل ورسوله أولئك هم الصادقون.
يـْبـتـغون ف ْ
ض ًال من اَّلل ور ْ
والذين تـبـوءوا الدار و ْاإليان م ْن قـْبله ْم حيبُّون م ْن هاجر نلْيه ْم وال جيدون يف
صدوره ْم حاجةً مما أوتوا ويـ ْؤةرون على أنْـفسه ْم ول ْو كان هب ْم خصاصةٌ وم ْن يوق
شح نـ ْفسه فأولئك هم الْم ْفلحون﴾()9؟
 -2من هم املصاديق الواقعيّة لقوله تعاىل﴿ :لق ْد من اَّلل على الْم ْؤمنني ن ْذ
بـعث فيه ْم رس ًوال م ْن أنْـفسه ْم يـْتـلو علْيه ْم آايته ويـزّكيه ْم ويـعلّمهم الْكتاب
احل ْكمة ون ْن كانوا م ْن قـْبل لفي ضالل مبني﴾()1؟
وْ

 -3من هم الذين قملوا أمانة نقل (القرآن الكرمي) ،وأمانة نقل (السنّة النبويّة)،
النيب  ،نىل سائر الناس؟
عن ّ
ن ّن ااجواب الوحيد الفريد األكيد  -عن هذه األسئلة الثالةة  -يكون
بكلمة واحدة ،فقط ،هي :كلمة (الصحابة) ،الدالّة على املؤمنني ،املسلمني،
( )1الفتح.23 :
( )2احلديد.14 :
( )9احلشر.3-5 :
( )1آل عمران.161 :
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النيب  ،وال سيّما لماعة (املهاجرين) ،ولماعة (األنصار).
الذين صحبوا ّ

نفي العصمة عن الصحابة:
وليس القول بفضل الصحابة يعين القول بعصمتهم ،من األخطاء،
والذنوب؛ فإ ّن العصمة نّا تكون إللماعهم ،حني جيمعون.
كل ما يروى يف كتب
لكن نفي العصمة عن
و ّ
الصحايب ال ّ
يسوغ قبول ّ
ّ
التاريخ واحلديث والتفسري واألدب؛ وال سيّما نذا علمنا أ ّن معظم الرواايت اليت
اشتملت على نسبة بعض األخطاء نىل بعضهم هي  -يف احلقيقة  -رواايت
تج هبا.
سقيمة ،غري صاحلة ،ألن حي ّ
الطربي) هو أكرب املصادر التارخييّة القدية املشتملة
ومعلوم أ ّن (اتريخ
ّ
بذم الصحابة ،أبسانيدها .وقد كان املصدر الرئيس
اخلاصة ّ
على معظم الرواايت ّ
لكل كتب التاريخ اليت ألّفت ،بعد أتليفه ،واشتملت على هذه الرواايت.
ّ
الطربي) ،من جهة السند؛ فإنّنا
اخلربي لتاريخ
فإذا عمدان نىل (النقد
ّ
ّ
سنجد أ ّن أسانيد معظم تلك الرواايت أسانيد واهية؛ لثالةة أسباب رئيسة:
 -1وجـ ـود رواة متّـهمني ابلكذب ،كأبـي مـخنـف ،والكلبـ ّي ،وابن الكلبـ ّي،
اقدي ،وسيف بن عمر .ورواايت هؤالء  -وأمثاهلم من املتّـهمني  -هي
والو ّ
الطربي) من
جردان (اتريخ
ورودا ،يف (اتريخ
األكثر ً
ّ
ّ
الطربي) ،حبيث ننّنا لو ّ
(ذم الصحابة) ّنال القليل القليل.
خيص ّ
رواايت هؤالء ،لما بقي فيه ممّا ّ
 -2وجود رواة مطعون يف ضبطهم ،مبعىن أ ّن علماء ااجرح والتعديل وةّقوهم من
جهة العدالة ،ولكنّهم بيّنوا ضعفهم ،من جهة الضبط.

 -3أ ّن الراوي الذي ينتهي نليه السند  -يف كثري من الرواايت  -بعيد عن
ومكاان ،وهذا يعنـي أ ّن راوي
زماان
ً
مكاان ،أو ً
زماان ،أو ً
األحداث الـمرويّة ً
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األحداث نن لـم يكن قد اختلقها اختالقًا ،فإنّه قد أخذها من رواة آخرين،
جنهل أعياهنم وأحواهلم؛ فال تكون لتلك الرواايت أدَن قيمة.
الطربي) ،من جهة الـمنت؛ فإنّنا
اخلربي لتاريخ
ونذا عمدان نىل (النقد
ّ
ّ
سنجد أ ّن متون معظم تلك الرواايت متون مريبة؛ لثالةة أسباب رئيسة:

يتورع عنه
كثريا من تلك الرواايت املريبة تنسب نىل بعض الصحابة ما ّ
 -1أ ّن ً
كثري من مشركي قريش ،من الغدر واخليانة واحلقد واملكر واللؤم والقسوة!!!
كثريا من تلك الرواايت 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 ااجزئيّة ،لتلك األحداث؟!!!
بعضا.
 -3أ ّن بعض تلك املتون متعارضة ،يك ّذب بعضها ً

الطربي نفسه قد ّبني يف مق ّدمة اترخيه أنّه بريء من تلك الرواايت
و ّ
التارخييّة املستنكرة .وقد كان األوىل أن ينقد تلك الرواايت ،ويكشف عن
بطالهنا ،ونكارهتا؛ فإن لـم يستطع ،فاألوىل أن يعرض عن روايتها ،يف اترخيه؛
كثريا من الناس ال يستطيعون التمييز بني السليم والسقيم.
فإ ّن ً
كل ما
قال
ّ
الطربي« :وليعلم الناظر يف كتابنا هذا أ ّن اعتمادي يف ّ
أحضرت ذكره فيه ممّا شرطت أنـّي 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 أنباء احلادةني  -غري واصل ،نلـى من لـم
يشاهدهم ،ولـم يدرك زماهنمّ ،نال إبخبار الـمخربين ،ونقل الناقلني ،دون
االستخراج ابلعقول ،واالستنباط بفكر النفوس .فما يكن فـي كتايب هذا ،من
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خرب ذكرانه ،عن بعض املاضني ،ممّا يستنكره قارئه ،أو يستشنعه سامعه ،من
الصحة ،وال معىن فـي احلقيقة ،فليعلم أنّه لـم
وجها فـي
ّ
أجل أنّه لـم يعر له ً
يؤت يف ذلك ،من قبلنا ،ونّا أتـي من قبل بعض انقليه نلينا؛ وأنـّا ننـّما ّ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
"األنساب"ّ ،
وحممد بن سعد ،كاتب الو ّ
املعروفني ابلعلم والثقة واالطّالع  -أعلم هبذا الباب ،وأصدق فيما ينقلونه من
الـجاهلني ،والك ّذابني ،ومن بعض أهل التواريخ ،الذين ال يـوةـق بعلمهم،
حت ييّز
وال صدقهم ،بل قد يكون الرجل صادقًا ،ولكن ال خربة له ابألسانيدّ ،
بني املقبول واملردود ،أو يكون سيّئ احلفظ ،أو متّـه ًما ابلكذب ،أو ابلتزيُّد يف
املؤرخني ،ال سيّما نذا كان مثل أيب خمنف
الرواية ،كحال كثري من اإلخباريّني ،و ّ
اقدي نفسه خري عند الناس من مثل
لوط بن حيىي ،وأمثاله .ومعلوم أ ّن الو ّ
حممد بن السائب ،وأمثاهلما ،وقد علم كالم الناس يف
هشام بن
الكليب ،وأبيه ّ
ّ
اقدي ،فإ ّن ما يذكره هو وأمثاله نّا يعتضد به ،ويستأنس به ،و ّأما االعتماد
الو ّ
مبجرده يف العلم ،فهذا ال يصلح»(.)2
عليه ّ
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 نقل مثل أيب خمنف لوط بن حيىي ،وهشام بن ّ
وأمثاهلما من املعروفني ابلكذب ،عند أهل العلم ،مع أ ّن أمثال هؤالء هم من
( )1اتريخ الرسل وامللوك.5-8/1 :
( )2جمموعة الفتاوى.218/28 :
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أج ّل من يعتمدون عليه ،يف النقل؛ نذ كانوا يعتمدون على من هو يف غاية
ااجهل ،واالفرتاء ،ممّن ال يذكر يف الكتب ،وال يعرفه أهل العلم ابلرجال»(.)1
عما
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وااجواب أن يقال قبل األجوبة ّ
املفصلةّ ،
يذكر من املطاعن :ن ّن ما ينقل عن الصحابة من املثالب ،فهو نوعان :أحدمها
ونما حمر قد دخله من الزايدة والنقصان ما
ما هو كذبّ ،نما كذب كلّهّ ،
الذم والطعن .وأكثر املنقول من املطاعن الصرحية هو من هذا الباب،
خيرجه نىل ّ
يرويها الك ّذابون ،املعروفون ابلكذب ،مثل أيب خمنف ،لوط بن حيىي ،ومثل
الكليب ،وأمثاهلما من الك ّذابني.)2(»...
حممد بن السائب
هشام بن ّ
ّ
املعنوي،
العامة) ،الثابتة ابلتواتر
والفرق كبري بني (التارخييّات اإللماليّة ّ
ّ
اخلاصة) ،اليت ال يكن القطع بثبوهتا ،وال سيّما تلك
وبني (التارخييّات التفصيليّة ّ
اليت يكن القطع ببطالهنا.
واخلطأ الكبري الذي يقع فيه أكثر الناس  -عند قراءة كتب التاريخ -
بكل كلمة من كلمات الرواايت التارخييّة!!!
ّأهنم يثقون ّ
املؤرخون ،عن معركيت (ااجمل) و(ص ّفني)،
فحني يقرأ أكثر الناس ما كتبه ّ
كأهنم
بكل ما قرأوه ،من تفصيالت جزئيّة ،و ّ
مثال؛ جتدهم موقنني نيقا ًان ًّ
ً
اتماّ ،
مثال!!!
أفالما واثئقيّة واقعيّة ،عن (الـحرب العالـميّة الثانية)ً ،
يشاهدون ً
ئي ،وآالت التوةيق الصويتّ -
ننّنا اليوم  -مع وجود آالت التوةيق املر ّ
جنهل احلقيقة ،يف أكثر األخبار احلديثة ،وال أنمن على عقولنا من االخنداع
ابألكاذيب اإلعالميّة؛ فكيف نركن نىل رواايت اترخييّة قدية ابلية واهية ،تطعن
( )1منهاج السنّة النبويّة.93-95/1 :
( )2منهاج السنّة النبويّة.51/9 :
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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 أسانيدها بعض العلماء؛ ّ
عن رواايت اآلحادّ ،
حت لو ّ
الظن يسقط عند معارضة (فضل الصحابة)،
الظن ،يف أحسن أحواهلا؛ و ّ
من ّ
ةبوات قطعيًّا ،ابألدلّة القرآنيّة.
الثابت ً
فكيف نعرض عن األدلّة القطعيّة القرآنيّة ،ونعتمد على تلك الرواايت
احلديثي) ،من
اإلنسانيّة الواهية البالية الـمريبة ،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
نفاقهم ،وقد خفي نفاقهم ،يف عهد ّ
ّ
نظن أ ّن الصحابة،
النيب ؛ وكيف ّ
نفاقهم ،بعد انقطاع الوحي ،بوفاة ّ
والتابعني ،واتبعيهم ،وعلماء احلديث والرتاجم :قد علموا حبقيقة نفاقهم ،فلم
يع ّدوهم من لملة الصحابة؟!
النبوة  -مع خفاء نفاقهم ،على
قلت :ن ّن بقاء بعض املنافقني ،بعد عهد ّ
يسوغ الطعن يف املهاجرين واألنصار ،الذين
الصحابة ،ومن جاء بعدهم  -ال ّ
ةبت فضلهم ابألدلّة القرآنيّة القطعيّة.
مسوغ للطعن يف املؤمنني الصادقني ،الذين هم لمهور أهل املدينة،
فال ّ
استمروا على
يف ذلك العهد ،ابالعتماد على ذريعة وجود بعض املنافقني ،الذين ّ
نفاقهم ،وخفي نفاقهم على سائر املؤمنني!!!
والطاعنون يف (الصحابة) يتّخذون هذه املسألة ذريعةً ،نىل الطعن يف كبار
الصحابة ،من الـمهاجرين ،واألنصار.
ومنهم  -بال ريب ( -أبو بكر) ،الذي ال يستطيع أحد من الطاعنني أن
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النيب  ،يف الغار ،عند اهلجرة من م ّكة نىل املدينة.
ينكر أنّه كان صاحب ّ
قال تعاىل﴿ :نال تـْنصروه فـق ْد نصره 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 فأنْـزل اَّلل سكينـته علْيه
الس ْفلى وكلمة اَّلل هي الْع ْليا واَّلل
وأيده جبنود ملْ تـرْوها وجعل كلمة الذين كفروا ُّ
عز ٌيز حك ٌيم﴾(.)1
ومن حاول أن ينكر هذه احلقيقة التارخييّة القطعيّة ،فقد فضح نفسه
بنفسه ،وكشف عن سقامة تفكريه ،وسوء نيّته ،وخبث مقصده؛ فقد اعرت
مفسري (االةين عشريّة) أنفسهم(.)2
هبذه احلقيقة التارخييّة بعض ّ
قال
القطعي»(.)9
الطباطبائي« :واملراد بصاحبه :هو أبو بكر؛ للنقل
ّ
ّ
ولو قرأت هذه اآلية ،وتدبرهتا حق التدبُّر؛ ألدركت فضل هذا الرجل،
النيب .
وعظيم منزلته عند ّ
الطوسي ،يف تفسريه هلذه اآلية؛ لتدرك أ ّن
ويكفي أن تقرأ قول أيب جعفر
ّ
أقضت مضاجعهم؛ ولذلك حاول  -بتكلُّف ابرد مفضوح -
هذه اآلية قد ّ
التقليل من قيمة االستدالل هبا على (فضل أيب بكر).
قال أبو جعفر
يدل على تفضيل أيب بكر؛
الطوسي« :وليس يف اآلية ما ّ
ّ
النيب  -صلّى هللا عليه وآله  -خ ـرج
أل ّن قوله﴿ :اثين اةْـنـ ْني﴾ ّ
جمرد اإلخبار أ ّن ّ
ومع ـه غيـره ،وكذلك قول ـه﴿ :ن ْذ هـما فـي الْغـ ـار﴾ :خرب عن كونـهما فيه ،وقوله:
أيضا؛ أل ّن تسمية الصاحب ال تفيد فضيلة،
﴿ن ْذ يـقول لصاحبه﴾ ال مدح فيهً ،
( )1التوبة.14 :
( )2انظر :التبيان يف تفسري القرآن ،221/9 :وجممع البيان يف تفسري القرآن.19/9 :
( )9امليزان يف تفسري القرآن.283/3 :
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أال ترى أ ّن هللا تعاىل قال يف صفة املؤمن والكافر﴿ :قال له صاحبه وهو حياوره
()1
أبهنا صاحب اإلنسان ،كقول
وقد
.
أكف ْرت ابلذي خلقك﴾
يسمون البهيمة ّ
ّ
الشاعر( :وصاحيب ابزل مشول) .وقد يقول الرجل املسلم لغريه :أرسل نليك
يدل ذلك على الفضل ،وقوله﴿ :ال ْحتز ْن﴾ نن لـم يكن
صاحيب
اليهودي ،وال ّ
ّ
ذما ،فليس مبدح ،بل هو هني حمض عن اخلو  ،وقوله﴿ :نن اَّلل معنا﴾ قيل:
ًّ
النيب  -صلّى هللا عليه وآله  -ولو أريد به أبوبكر معه ،لـم يكن فيه
ن ّن املراد به ّ
فضيلة؛ ألنّه حيتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد ،كما يقول القائل لغريه،
تفعل ،ن ّن هللا معنا ،يريد أنّه متطلّع علينا ،عالـم حبالنا.
نذا رآه يفعل القبيح :ال ْ
النيب  -صلّى هللا عليه وآله  -مبا بيّناه من أ ّن
والسكينة قد بيّنا ّأهنا نزلت على ّ
ابلنيب  -صلّى هللا عليه وآله  -فأين موضع
التأييد جبنود املالئكة كان ّ
خيتص ّ
الفضيلة للرجل ،لوال العناد؟ ولـم نذكر هذا للطعن على أيب بكر ،بل بيّنا أ ّن
االستدالل ابآلية على الفضل غري صحيح»(.)2
حير دالالت
وهبذا األسلوب
التفكيكي السقيم يستطيع ُّ
حمر أن ّ
أي ّ
ّ
آايت القرآن الكرمي ،على وفق أهوائه ،وأهواء أسياده؛ ولكنّه سيكون حتري ًفا
مفضوحا ،ال خيفى على العاقل املنصف اللبيب!!!
ً
ازي« :دلّت هذه اآلية على فضيلة أيب بكر  ،من
قال الفخر الر ّ
األول أنّه  ل ّـما ذهب نىل الغار؛ ألجل أنّه كان خيا الك ّفار من
وجوهّ :
قاطعا على ابطن أيب بكر ،أبنّه من
أن يقدموا على قتله ،فلوال أنّه  كان ً
ونال لما أصحبه نفسه ،يف ذلك املوضع؛
املؤمنني احمل ّققني الصادقني الص ّديقنيّ ،
( )1الكهف.98 :
( )2التبيان يف تفسري القرآن.229-222/9 :
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يدل أعداءه عليه،
ألنّه لو ج ّوز أن يكون ابطنه خبال ظاهره ،خلافه من أن ّ
دل
فلما استخلصه لنفسه ،يف تلك احلالةّ ،
و ً
أيضا خلافه من أن يقدم على قتلهّ .
قاطعا ،أب ّن ابطنه ،على وفق ظاهره .الثاين وهو أ ّن اهلجرة
على أنّه  كان ً
كانت إبذن هللا تعاىل ،وكان يف خدمة رسول هللا  لماعة من املخلصني،
وكانوا يف النسب نىل شجرة رسول هللا أقرب من أيب بكر؛ فلوال أ ّن هللا تعاىل
ونال لكان الظاهر
أمره أبن يستصحب أاب بكر ،يف تلك الواقعة الصعبة اهلائلةّ ،
دل على منصب عال
خيصه هبذه الصحبة .وختصيص هللا ّنايه هبذا التشريف ّ
ّأال ّ
كل من سوى أيب بكر فارقوا رسول هللا ّ .أما هو،
له ،يف الدين .الثالث أ ّن ّ
فما سبق رسول هللا ،كغريه ،بل صرب على مؤانسته ومالزمته وخدمته ،عند هذا
اخلو الشديد ،الذي لـم يبق معه أح ٌد؛ وذلك يوجب الفضل العظيم.)1(»...
ونةبات فضل (أيب بكر) ،وتربئته من (تكفري الغالة) كفيالن إبةبات
كل األصول العقديّة ،اليت تقوم
ّ
للنيب ؛ وبثبوت خالفته ،تبطل ّ
صحة خالفته ّ
عليها (الفرقة اإلماميّة االةنا عشريّة)(.)2
وصحة (خالفة أيب بكر) تقوم على (فضل الصحابة) ،من جهتني:
ّ
 -1فضل أيب بكر نفسه؛ ألنّه واحد من الصحابة ،بال ريب.

 -2فضل لمهور الصحابة الذين ابيعوه.
وإلبطال (خالفة أيب بكر) كان على الغالة أن يطعنوا يف فضله ،وفضل
األمة) ،يوم البيعة؛
الذين ابيعوه ،من (املهاجرين) ،و(األنصار) ،وهم (لمهور ّ
(ذم الصحابة) ،قديـ ًما ،وحديثًا.
كل االستقتال ،فـي ّ
ولذلك يستقتل (الغالة)ّ ،
( )1التفسري الكبري.66-69/16 :
( )2انظر :فلسفات نسالميّة.149 :
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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 نفي 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،
وقال ابن تيميّة ً
منها ما هو كذب ،ومنها ما قد زيد فيه ،ونقص ،وغ ّري عن وجهه ،والصحيح
ونما جمتهدون خمطئون ،وهم مع
منه :هم فيه معذورونّ ،نما جمتهدون مصيبونّ ،
كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر اإلمث ،وصغائره؛
ذلك ال يعتقدون أ ّن ّ
بل جتوز عليهم الذنوب ،فـي الـجملة ،ولـهم من السوابق والفضائل ما يوجب
مغفرة ما يصدر منهم ،نن صدر.)2(»...
النيب  - وهلل الـحمد  -من أصدق
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وأصحاب ّ
كذاب ،مع أنّه كان يقع من
الناس حديثًا عنه ،ال يعر فيهم من تعمد عليه ً
أحدهم من الـهنات ما يقع ،وهلم ذنوب ،وليسوا معصومني.)9(»...

( )1جمموعة الفتاوى.183/1 :
( )2جمموعة الفتاوى.142/9 :
( )9منهاج السنّة النبويّة.196/2 :
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دالئل ّ
النبوة
فإن قيل :سل ْمنا ببطالن املناهج :الالدينيّة ،واليهوديّة ،واملسيحيّة ،بعد
االطّالع على سيــرها السقيمة ،العقيمة؛ والنظـر فـي فضائحها ،وقبائحها،
وفظائعها ،وشنائعها؛ ولكنّنا لن نسلّم بشرعيّة (اإلسالم)ّ ،نال نذا اطّلعنا على
سيظل الطاعنون
(نبوة نبيّكم) ،وخبال ذلك
األدلّة القطعيّة ،الدالّة على شرعيّة ّ
ّ
يرمون نبيكم ابلكذب؟
ـحمديّة) أكثر من أن
خ
النبوة الـم ّ
قلت :ن ّن األدلّة القطعيّة على (شرعيّة ّ
يـحصيها الـمحصون ،ونن أنكرها أكثر الناس ،قدي ًـما وحديثًا.
وننّـما ينكر الـمنكرون تلك األدلّة؛ لواحد من ةالةة أسباب ،هي:
 -1الـجهل :حني يـجهل الـمنكر تلك األدلّة ،أو يـجهل قيمتها اإلةباتيّة.
 -2الـهوى :حني يعلم الـمنكر تلك األدلّة ،ويستيقن قطعيّتها ،ولكنّه ينكر
قيمتها اإلةباتيّة؛ أل ّن هواه خيالف (أحكام اإلسالم).
 -3الـخـوف :حني يعلم الـمنكر تلك األدلّة ،ويستيقن قطعيّتها ،ولكنّه ينكر
قيمتها اإلةباتيّة؛ ألنّه خيا بطش (أعداء اإلسالم).
ويـمكن تقسيم تلك األدلّة ،على قسمني:

النيب  ،يف مكان
الدليل ال ّ
ـخاص :هو دليل الصحابة ،الذين عاشوا مع ّ
بنبوته.
ـحسيّة ما يكفي؛ لالستيقان ّ
واحد ،وزمان واحد ،وشاهدوا من األدلّة ال ّ
ة ّـم جاء بعدهم التابعون ،ومن جاء بعدهم ،وهؤالء اطّلعوا على تلك
ـمروي ،وليس الـخرب كالـمعاينة.
األدلّة ،من طريق الـخرب ال ّ

كل زمان،
العام :هو الدليل الذي يكون ً
الدليل ّ
النبوة ّ
مرشدا نىل ّ
احملمديّة ،يف ّ
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سمى( :الـمعجزة الـخالدة).
كل مكان ،وهو (القرآن الكرمي) ،الذي ي ّ
ويف ّ
ووجوه (نعجاز القرآن) على أقسام ،أبرزها:
 -1اإلعجاز البيان ّـي :هو أن يعجز البيان القرآن ُّـي العرب عن اإلتيان مبثله.
ونذا عجز العرب  -وقد عجزوا  -فقد عجز غري العرب ،من ابب أوىل.
وال يكن أن يدرك قيمة (اإلعجاز البياينّ)ّ ،نال العربـ ّي الفصيح ،أو
كالعريب الفصيح ،يف نتقاهنا.
حت صار
الـمستعرب الفصيح ،الذي تعلّم العربيّةّ ،
ّ
ولذلك ال يعت ُّد إبنكار غري العرب ّـي الفصيح ،وغري الـمستعرب الفصيح،
اإلعجازي؛ أل ّن الـمنكر منهمّ ،نما أن يكون قاصًرا عن تعلُّم العربيّة،
هلذا الوجه
ّ
قصًرا يف تعلُّمها.
أو م ّ
ونّا يكون االحتكام  -يف هذا الـمقام  -نىل (فصحاء العربيّة) ،وقد
أجـمعوا على (اإلعجاز البيان ّـي)؛ فكان نلماعهم ح ّجةً على من سواهم.
الطب) ،نذا ألمعوا على (حقيقة طبّـيّة)،
ومثـلهم يف ذلك ،كمثل (علماء ّ
فإ ّن نلماعهم يكون ح ّجةً ،على من سواهم.
وهذا يعين أ ّن أكثر الناس ال يستطيعون ندراك (اإلعجاز البيانـ ّي)؛ أل ّن
الـجهل ابلعربيّة مفض نىل الـجهل هبذا الوجه ،من (اإلعجاز)؛ ويستوي يف هذا
األعجمي غري الـمستعرب.
العام ُّي  -وال سيّما الـمعاصر  -و
ُّ
الـجهل :العرب ُّـي ّ
يعي :هو أن تعجز التشريعات القرآنيّة الناس كلهم ،عن
 -2اإلعجاز التشر ّ
اإلتيان بقوانني متاةلها ،يف حتقيق السعادة احلقيقيّة لإلنسان ،يف الدنيا ،واآلخرة.
وكما ال جييز (أهل القانون) حتكيم القتلة ،واللصوص ،والـمغتصبني ،يف
تقومي قوانني القتل ،والسرقة ،واالغتصاب؛ فكذلك ال جيوز حتكيم أهل األهواء،
فـي تقومي (التشريعات القرآنيّة).
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فما الذي نتوقّعه ،من القتلة ،والـمرابيـن ،واللصوص ،والزن ـاة ،والزوانـي،
والـمغتصبني ،ومدمين املخ ّدرات واخلمور والشذوذ؟!!!
كل
ال نتوقّع منهم ّنال الطعن يف (التشريعات القرآنيّة) ،ومعاداهتا ،ومعاداة ّ
من يدعو نليها ،ويعمل مبقتضاها.
يعي) ّنال من كان عال ًما صادقًا،
ولذلك ال يدرك قيمة (اإلعجاز التشر ّ
يصا على حتقيق (السعادة اإلنسانيّة احلقيقيّة) ،مـحبًّا للخري
بريئًا من األهواء ،حر ً
حق والعدل ،ساعيًا نىل ختليص املستضعفني ،من اضطهاد املستكربين.
والـ ّ
 -3اإلعجاز الغيب ّـي :هو اشتمال القرآن على أنباء غيبيّة ،يعجز البشر عن
اإلتيان مبثلها .وتشمل أنباء ما حدث ،قبل نزول القرآن ،وأنباء ما حدث ،عند
نزول القرآن ،وأنباء ما حدث ،ويـحدث ،وسيحدث ،بعد نزول القرآن.
اإلعجازي أكثر من صورة ،أبرزها صوراتن:
وهلذا الوجه
ّ

خاصا؛ ولذلك ال يدرك قيمة
أ -أن يكون احلدث الذي أنبأ عنه القرآن حد ًاث ًّ
قوال ،أو
هذا اإلعجاز ّنال من كان على علم بذلك احلدث ،كأن يسر أحدهم ً
عما يف نفسه؛ فيدرك ذلك الـمسُّر أ ّن
أمرا ،يف نفسه ،ة ّـم ينزل القرآن؛ للكشف ّ
ً
حممد .
اإلهلي هو مصدر القرآن ،الذي نزل على ّ
الوحي ّ
عاما ،كما يف اإلنباء عن
ب -أن يكون احلدث الذي أنبأ عنه القرآن حد ًاث ًّ
غلبة الروم  -بعد أن غلبوا  -يف بضع سنني.
فالذين شهدوا نزول آايت هذا اإلنباء ،ةـ ّم شهدوا ُّ
حتقق ما وعد هللا به،
الغييب ،يف هذا األمر ،سواء أكانوا من املؤمنني،
ال ب ّد أ ّهنم أدركوا قيمة اإلعجاز ّ
أم كانوا من غري املؤمنني.
ولذلك يكون (اإلعجاز الغيبـ ّي) من الوجوه النّسبيّة ،فمن لـم يكن من
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العام ،فإنّه لن جيد طري ًقا نىل هذا
أهل احلدث
اخلاص ،وال من أهل احلدث ّ
ّ
املروي ،وليس اخلرب كاملعاينة.
الوجه ،نّال طريق اخلرب ّ
وال يعين هذا أ ّن قيمة اإلعجاز الغيبـ ّي قد انتفت ،يف العصر احلديث،
فكثرية هي (األنباء الغيبيّة) ،اليت اشتمل القرآن على ذكرها ،وسيكون الكشف
عن صدقها ،ودقّتها ،من نصيب الـمحدةني ،ومن سيأتـي بعدهم.

علمي :هو اشتمال القرآن ،على نشارات دقيقة ،نىل حقائق
 -1اإلعجاز ال ّ
دليال
علميّة ،لـم يصل نليها العلماء ،قبل العصر احلديث؛ فكان ذلك االشتمال ً
حممد .
اإلهلي هو املصدر الوحيد للقرآن ،الذي نزل على ّ
على أ ّن الوحي ّ
اإلعجازي خمصوص أبهل العصر احلديث،
وال ريب يف أ ّن هذا الوجه
ّ
النبوة قادرين ،على ندراك احلقائق
واألجيال اليت تليه؛ فلم يكن البشر يف عصر ّ
مطلواب منهم نةبات ذلك.
العلميّة احلديثة ،ولـم يكن
ً
اإلعجازي ز ًادا حمفوظًا ،طوال أربعة عشر قرًان ،ألهل
فكان هذا الوجه
ّ
بديال عن اإلعجاز
العصر احلديث ،ولمن سيأيت بعدهم ،من األجيال؛ ليكون ً
البيانـ ّي ،الذي ال يدرك قيمته ،يف العصر احلديثّ ،نال قلّة قليلة.

العددي :هو اتّصا القرآن ،أبنظمة عدديّة عجيبة ،يف ألفاظه،
 -5اإلعجاز
ّ
ومعانيه ،يعجز البشر عن اإلتيان مبثلها؛ فتكون هذه األنظمة العدديّة دالّةً على
(اإلتقان الـمعجز) ،الذي يستحيل أن ينشأ ،عن طريق املصادفة.
كبريا ،وجتد أ ّن أجزاء القصر موضوعة ،على
ً
قصرا ً
فمثال ،حني تدخل ً
السمك ،واحلجم ،والوزن،
وفق أنظمة عدديّة ،يف الطول ،والعرض ،واالرتفاع ،و ُّ
كل القصد ،نىل تلك األنظمة
و ّ
الكم؛ فإنّك تدرك يقينًا أ ّن منشئ القصر قاص ٌدّ ،
العدديّة ،اليت أدركتها أنت ،ابلبحث والنظر.
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كل هذا التنظيم ،عن
وال يكن أن ي ّدعي ٌ
عاقل ّأهنا جاءت منظمةًّ ،
طريق املصادفةّ ،نال نذا كان معان ًدا ،يتّبع هواه؛ فال يعت ُّد خبالفه ،و ّادعائه.
العددي  -ال يكن أن ينشأ عن طريق املصادفة،
فالنظام  -وال سيّما
ّ
وال سيّما حني تكون أمثلته كثريًة ،وعجيبةً ،ومنوعةً.
وقد اكتشف (ابحثون معاصرون) الكثري ،من أمثلة األنظمة العدديّة ،يف
القرآن الكرمي ،بعد االستعانة ابألجهزة اإلحصائيّة الـحديثة (الـحواسيب) ،وبعد
ةبوات قطعيًّا.
االعتماد على القوانني احلسابيّة ،الثابتة ً
دليال قطعيًّا ،على شرعيّة القرآن،
ولذلك تكون هذه األنظمة العدديّة ً
ـهي الـمنزل؛ فليس القرآن قول
مبعىن أ ّن املصدر الوحيد للقرآن :هو الوحي اإلل ّ
اقتباسا من الكتب القدية ،كما يزعم الطاعنون!!!
البشر ،وال ً
العددي) بع ّدة خصائص ،أبرزها:
ـختص (اإلعجاز
وي ّ
ّ
 -1سهولة التعليم ،وسهولة التعلُّم؛ فيستطيع الـمدافع عن القرآن أن يثبت
حت نذا كان املخاطب صبيًّا ،يف العاشرة.
(نعجاز القرآن) ،أبمثلة معدودةّ ،

 -2سهولة الرتلمة ،وضمان سالمتها ،من أخطاء الفهم ،وأخطاء التعبري؛ أل ّن
العددي) قائمةٌ على األعداد ،والقوانني الـحسابيّة.
أمثلة (اإلعجاز
ّ
 -3سهولة ُّ
األعجمي  -أن
حت
التحقق ،فيستطيع املبتدئ يف تعلُّم العربيّة ّ -
ّ
الشخصي ،أو ابإلحصاء الـحاسوبـ ّي.
يتح ّقق من األنظمة العدديّة ،ابإلحصاء
ّ
 -1ةبوت الـحقائق الـحسابيّة ،الـمستم ّدة من األنظمة العدديّة القرآنيّة ،ومن
كل البعد ،عن التغيري والتغيُّـر والنّسبيّة.
القوانني الـحسابيّة القطعيّة؛ فهي بعيدةّ ،
العددي) ،حق التدبُّر؛
لذلك ندعو الطاعنني ،نىل تدبُّر أمثلة (اإلعجاز
ّ
احملمديّة) ،ال ينكرها ّنال ااجاحدون ،وأتباعهم!!!
ّ
(النبوة ّ
فإهنا أدلّة قطعيّة على ّ
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الخاتمة
مثّة حروب كثرية ،شرقيّة وغربيّة ،مشاليّة وجنوبيّة ،قدية وحديثة ،منها:
 -1حرب مئة عام1199-1998( :م).
 -2حرب الوردتني1159-1199( :م).
 -3احلروب الدينيّة األوربـّيّة1615-1918( :م).
 -1احلروب األمريكيّة اهلنديّة1321-1622( :م).
 -5احلرب اإلجنليزيّة األهليّة1691-1612( :م).
 -6حرب السنوات السبع1869-1896( :م).
 -7احلروب النابليونيّة1519-1549( :م).
 -8احلرب األمريكيّة املكسيكيّة1515-1516( :م).
 -9احلرب األمريكيّة األهليّة1569-1561( :م).
 -11احلرب الفرنسيّة املكسيكيّة1568-1561( :م).
 -11احلرب الياابنيّة الصينيّة1539-1531( :م)1319-1398( ،م).

 -12احلرب اإليطاليّة اإلةيوبيّة1536-1539( :م)1396-1399( ،م).
 -13احلرب األمريكيّة األسبانيّة1535( :م).
 -11احلرب األمريكيّة الفلبّينيّة1319-1533( :م).
 -15احلرب الروسيّة الياابنيّة1349-1341( :م).
 -16احلرب العالميّة األوىل1315-1311( :م).
 -17احلرب العالميّة الثانية1319-1393( :م).
 -18احلرب الكوريّة1399-1394( :م).
 -19احلرب الفيتناميّة1389-1399( :م).
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مهمة ،نىل (الطاعنني الثالةة) ،يف (اإلسالم)،
وأريد اآلن أن ّ
أوجه أسئلة ّ
حت صارت كلمة (اإلسالم)
الذين يتّهمون (اإلسالم) ،أبنّه دين (اإلرهاب)ّ ،
 عندهم  -مرادفة لكلمة (اإلرهاب) ،وصارت كلمة (اإلرهاب)  -عندهم -مرادفة لكلمة (اإلسالم)!!!
 -1هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن (األداين) ،التـي ينسب نليها الـمجرمون
الـمعتدون يف تلك احلروب؟
 -2هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن (الدين) ،الذي ينسب نليه مـجرمو
(مـحاكم التفتيش)؟
 -3هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن (الدين) ،الذي ينسب نليه الـمجرمون،
الذين أابدوا (اهلنود الـحمر)؟
 -1هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن (الدين) ،الذي ينسب نليه الـمجرمون،
ذريّتني) ،على (مدينتني ايابنيّتني) ،فقتلتا عشرات
الذين أمروا إبلقاء (قنبلتني ّ
اآلال  ،من األبرايء الـمستضعفني؟
 -5هل تستطيعون أن تنسبوا (جرائم الـمعتدين) ،فـي (تلك الـحروب) ،نلـى
(األداين) ،اليت ينسبون نليها؟
تغايل،
 -6هل تستطيعون أن تزعموا أ ّن (حروب االحتالل) :األسباينّ ،والرب ّ
الروسي،
البلجيكي ،واألملاينّ ،و
لندي ،و
و
نسي ،واهلو ّ
ّ
ّ
اإليطايل ،و ّ
ّ
اإلجنليزي ،والفر ّ
يكي ،والياابينّ :كانت شديدة على الطغاة املستب ّدين؛ لكنّها كانت رحيمة
واألمر ّ
ابألبرايء املستضعفني؟
 -7هل تستطيعون أن تزعموا أ ّن (الـمنسوبني) نلـى (اإلسالم) ه ـم م ـن أوق ـدوا
نريان (تلك الـحروب)؟
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 -8هل تستطيعون أن تزعموا أ ّن (اعتداء اجملرمني) على األبرايء املستضعفني،
نرهااب)ّ ،نال نذا صدر من أحد
فـي تلك احلروب :ال يـمكن أن يع ّد ( ً
(الـمنسوبني) ،نىل (اإلسالم)؟
 -9ماذا تقولون يف جرائم (هتلر) ،وعصابته النازيّة؟
 -11ماذا تقولون يف جرائم (موسوليين) ،وعصابته الفاشيّة؟
 -11ماذا تقولون يف جرائم (لينني) ،وعصابته الشيوعيّة؟
 -12ماذا تقولون يف جرائم (ستالني) ،وعصابته الشيوعيّة؟

 -13ماذا تقولون يف جرائم (ماو تسي) ،وعصابته الشيوعيّة؟
 -11ماذا تقولون يف جرائم (بول بوت) ،وعصابته الشيوعيّة؟
 -15ماذا تقولون يف جرائم (تيتو) ،وعصابته الشيوعيّة؟
 -16ماذا تقولون يف جرائم (رادوفان) ،وعصابته الصربيّة؟
 -17ماذا تقولون يف جرائم العصاابت الصليبيّة؟
 -18ماذا تقولون يف جرائم العصاابت الصهيونيّة؟
 -19ماذا تقولون يف جرائم العصاابت البوذيّة؟
 -21ماذا تقولون يف جرائم العصاابت العنصريّة؟

اهلندي؟
 -21ماذا تقولون يف جرائم (كورتيز) ،ض ّد شعب (األزتك)
ّ
اهلندي؟
 -22ماذا تقولون يف جرائم (بيزارو) ،ض ّد شعب (اإلنكا)
ّ

 -23ماذا تقولون يف جرائم احملتلّني األوربـّيّني ،ض ّد الشعوب اإلفريقيّة؟
 -21ماذا تقولون يف جرائم احملتلّني األوربـّيّني ،ض ّد الشعوب اآلسيويّة؟
 -25ماذا تقولون يف جرائم احملتلّني األوربـّيّني ،ض ّد الشعوب األسرتاليّة؟

 -26ماذا تقولون يف اغتصاب جنود ااجيش األملاينّ ،للنساء األوربـّيّات؟
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اإليطايل ،للنساء األوربـّيّات؟
 -27ماذا تقولون يف اغتصاب جنود ااجيش
ّ
نسي ،للنساء األوربـّيّات؟
 -28ماذا تقولون يف اغتصاب جنود ااجيش الفر ّ

الروسي ،للنساء األوربـّيّات؟
 -29ماذا تقولون يف اغتصاب جنود ااجيش
ّ
يكي ،للنساء األوربـّيّات؟
 -31ماذا تقولون يف اغتصاب جنود ااجيش األمر ّ
 -31ماذا تقولون يف اغتصاب جنود ااجيش الربيطاينّ ،للنساء األوربـّيّات؟
اآلسيوايت؟
 -32ماذا تقولون يف اغتصاب جنود ااجيش الياابينّ ،للنساء
ّ
اآلسيوايت؟
 -33ماذا تقولون يف اغتصاب جنود ااجيوش الغربيّة ،للنساء
ّ
 -31ماذا تقولون يف اغتصاب جنود ااجيوش الغربيّة ،للنساء اإلفريقيّات؟
 -35ماذا تقولون يف اغتصاب جنود ااجيوش الغربيّة ،للنساء العربيّات؟
 -36ماذا تقولون يف التنصري
يين؟
ّ
اإلجباري ،للشعب الفلبّ ّ
اإلجباري ،للشعوب اإلفريقيّة؟
 -37ماذا تقولون يف التنصري
ّ
 -38ماذا تقولون يف نجبار الشعوب ،على اعتناق الشيوعيّة؟
 -39ماذا تقولون يف هنب خريات الشعوب الـمستضعفة؟

 -11ماذا تقولون يف (ااجرائم األمريكيّة) ،القدية واحلديثة؟
ننّنا ال ننكر احلروب الكثرية ،القدية واحلديثة ،اليت قامت بني لماعات
كثرية ،منسوبة نىل اإلسالم ،وال ننكر أ ّن أكثر هذه احلروب كانت من أجل
السلطة واملال واالستبداد؛ ولكنّنا نؤّكد أ ّن املعتدين  -يف هذه احلروب -
كل اإلجرام ،قد خالفوا أحكام اإلسالم.
جمرمونّ ،
أيضا أ ّن بعض املنسوبني نىل (اإلسالم)  -قديًا وحديثًا  -قد
وال ننكر ً
اعتدوا على الكثري ،من املخالفني ،املسالمني ،املستضعفني؛ فسفكوا دماءهم،
واغتصبوا نساءهم ،وهنبوا أمواهلم ،وأفسدوا يف بالدهم.
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لكن نسبة أولئك اجملرمني املعتدين نىل (اإلسالم) ال تعين شيئًا؛ أل ّن
ّ
معا ،ولو
(اإلسالم) دين اإليان ،والعمل الصاحل؛ وال (نسالم) ّنال ابجتماعهما ً
على درجات متفاوتة؛ ولكنّها درجات رفيعة ،ال يكن أن يكون صاحبها  -يف
عقائده وأعماله وأخالقه  -مشاهبًا ،أو مقارًاب ،ملن ال عالقة له هبذا الدين.
فاإلسالم دين االكتساب ،ال دين االنتساب؛ واالكتساب يكون ابإليان
ّأوًال ،والعمل الصاحل اثنيًا؛ فمن انتسب نىل (اإلسالم) ،بلسانه ،ومل يص ّدق
انتسابه اكتساب احلسنات ،وعمل الصاحلات ،بل اكتسب السيّئات ،وعمل
كل الرباءة!!!
أعمال (أعداء الدين)؛ فاإلسالم بريء منه ،ومن انتسابهّ ،
قال تعاىل﴿ :وم ْن أ ْحسن قـ ْوًال مم ْن دعا نىل اَّلل وعمل صاحلًا وقال ننين
احلسنة وال السيّئة ْادف ْع ابليت هي أ ْحسن فإذا الذي
من الْم ْسلمني .وال ت ْستوي ْ
بـْيـنك وبـْيـنه عداوةٌ كأنه ويل قم ٌيم﴾(.)1
احلرام وال
وقال تعاىل﴿ :اي أيـُّها الذين آمنوا ال حتلُّوا شعائر اَّلل وال الش ْهر ْ
ضوا ًان ونذا
آمني الْبـْيت ْ
احلرام يـْبـتـغون ف ْ
ض ًال م ْن رّهب ْم ور ْ
ا ْهل ْدي وال الْقالئد وال ّ
احلرام أ ْن
اصطادوا وال ْجيرمنك ْم شنآن قـ ْوم أ ْن صدُّوك ْم عن الْم ْسجد ْ
حل ْلت ْم ف ْ
تـ ْعتدوا وتـعاونوا على الْ ّرب والتـ ْقوى وال تـعاونوا على ْاإل ْمث والْع ْدوان واتـقوا اَّلل نن
اَّلل شديد الْعقاب﴾(.)2
فالعدوان ،واالضطهاد ،والظلم ،والفساد ،والسرقة ،والنهب ،والفجور،
واالغتصاب :ليست من (اإلسالم) يف شيء؛ فإن صدرت من بعض املنسوبني
كل الرباءة.
نىل (اإلسالم)؛ فإ ّن (اإلسالم) بريء منهمّ ،
فصلت.91-99 :
(ّ )1
( )2املائدة.2 :
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لقد أمر هللا  أبن نقاتل الذين يقاتلوننا؛ أل ّن االستسالم هلم يعين
تسلُّطهم ،على أتباع هذا الدين ،ونابدهتم هلم ،وص ّدهم الناس ،عن الدخول
لكن هللا  هناان  -مع ذلك كلّه  -عن االعتداء.
فيه؛ و ّ
قال تعاىل﴿ :وقاتلوا يف سبيل اَّلل الذين يـقاتلونك ْم وال تـ ْعتدوا نن اَّلل ال
ب الْم ْعتدين .واقْـتـلوه ْم حْيث ةق ْفتموه ْم وأ ْخرجوه ْم م ْن حْيث أ ْخرجوك ْم
حي ُّ
احلرام حت يـقاتلوك ْم فيه فإ ْن
والْفْتـنة أش ُّد من الْقْتل وال تـقاتلوه ْم عْند الْم ْسجد ْ
ور رح ٌيم.
قاتـلوك ْم فاقْـتـلوه ْم كذلك جزاء الْكافرين .فإن انْـتـه ْوا فإن اَّلل غف ٌ
وقاتلوه ْم حت ال تكون فْتـنةٌ ويكون ال ّدين َّلل فإن انْـتـه ْوا فال ع ْدوان نال على
اص فمن ْاعتدى علْيك ْم
احلرام و ْ
احلرام ابلش ْهر ْ
الظالمني .الش ْهر ْ
احلرمات قص ٌ
اعتدوا علْيه مبثْل ما ْاعتدى علْيك ْم واتـقوا اَّلل و ْاعلموا أن اَّلل مع الْمتقني﴾(.)1
فْ
ورد االعتداء مبثله ليس اعتداء للظلم ،بل ننّه اعتداء للردع والـمنعـة؛ فهو
ُّ
اعتداء العقوبة العادلة ،وااجزاء الرادع؛ والظالـم هو املعتدي ،ابتداء؛ ولوال اعتداء
الظاملني ،ملا رفع (اإلسالم) سي ًفا على أحد.
كل الرباءة ،من افرتاءات الطاعنني ،الذين ينسبون نليه
واإلسالم بريءّ ،
هتمة (نكراه الـمخالفني) ،على (اعتناق الدين)؛ فإ ّن الذي أدخل الصادقني يف
اجا هو احلكمة ،واملوعظة احلسنة ،والكلمة الطيّبة ،وااجدال احلسن.
دين هللا أفو ً
الر ْشد من الْغ ّي فم ْن ي ْكف ْر
قال تعاىل﴿ :ال ن ْكراه يف ال ّدين ق ْد تـبـني ُّ
يع
ابلطاغوت ويـ ْؤم ْن ابَّلل فـقد ْ
است ْمسك ابلْع ْروة الْوةْـقى ال انْفصام هلا واَّلل مس ٌ
عل ٌيم﴾(.)2
( )1البقرة.131-134 :
( )2البقرة.296 :
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وقال تعاىل﴿ :ول ْو شاء ربُّك آلمن م ْن يف ْاأل ْرض كلُّه ْم لم ًيعا أفأنْت
ت ْكره الناس حت يكونوا م ْؤمنني﴾(.)1
احلسنة وجاد ْهل ْم
وقال تعاىلْ ﴿ :ادع نىل سبيل ربّك اب ْحل ْكمة والْم ْوعظة ْ
ابليت هي أ ْحسن نن ربك هو أ ْعلم مب ْن ضل ع ْن سبيله وهو أ ْعلم
ابلْم ْهتدين﴾(.)2
قطعي ،على بطالن هتمة (اإلكراه) :أنّك جتد
اقعي
اترخيي ّ
ّ
وأقوى دليل و ّ
الـمنسوبني نلـى (اليهوديّة) ،والـمنسوبني نلـى (الـمسيحيّة) :قد عاشوا ،وما زالوا
يعيشون ،يف البالد ،اليت حكمها املنسوبون نىل (اإلسالم) ،حنو أربعة عشر قرًان؛
وجتد معابدهم ،وكنائسهم :ابقية ،ومتج ّددة ،مع ّأهنا مشتملة على خمالفات
اإلهلي الـمنزل.
صرحية للوحي ّ
فهل كان الـمنسوبون نلـى (اإلسالم) قادرين على نكراه املخالفني ،من
األمم اآلسيويّة واألوربـّيّة واإلفريقيّة؛ ولكنّهم كانوا عاجزين ،عن نكراه املخالفني،
يف بالد العراق والشام ومصر؟!!!
حت لو كانوا من املنسوبني
ن ّن (اإلسالم) يدعوان نىل (قتال الـمعتدين)ّ ،
حت لو كانوا من املخالفني.
نىل (اإلسالم)؛ وينهاان عن (قتال الـمسالمني)ّ ،
صلحوا بـْيـنـهما فإ ْن
قال تعاىل﴿ :ون ْن طائفتان من الْم ْؤمنني اقْـتـتـلوا فأ ْ
ت
ت ن ْحدامها على ْاأل ْخرى فـقاتلوا اليت تـْبغي حت تفيء نىل أ ْمر اَّلل فإ ْن فاء ْ
بـغ ْ
ب الْم ْقسطني﴾(.)9
صلحوا بـْيـنـهما ابلْع ْدل وأقْسطوا نن اَّلل حي ُّ
فأ ْ
( )1يونس.33 :
( )2النحل.129 :
( )9احلجرات.3 :
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وقال تعاىل﴿ :ال يـْنـهاكم اَّلل عن الذين ملْ يـقاتلوك ْم يف ال ّدين وملْ خيْرجوك ْم
ب الْم ْقسطني .نّا يـْنـهاكم اَّلل
م ْن دايرك ْم أ ْن تـبـُّروه ْم وتـ ْقسطوا نلْيه ْم نن اَّلل حي ُّ
عن الذين قاتـلوك ْم يف ال ّدين وأ ْخرجوك ْم م ْن دايرك ْم وظاهروا على ن ْخراجك ْم أ ْن
تـول ْوه ْم وم ْن يـتـوهل ْم فأولئك هم الظالمون﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :وال جتادلوا أ ْهل الْكتاب نال ابليت هي أ ْحسن نال الذين
ظلموا مْنـه ْم وقولوا آمنا ابلذي أنْزل نلْيـنا وأنْزل نلْيك ْم ونهلنا ونهلك ْم واح ٌد و ْحنن
له م ْسلمون﴾(.)2
وقال تعاىل﴿ :الْيـ ْوم أحل لكم الطيّبات وطعام الذين أوتوا الْكتاب حل
لك ْم وطعامك ْم حل هل ْم والْم ْحصنات من الْم ْؤمنات والْم ْحصنات من الذين
أوتوا الْكتاب م ْن قـْبلك ْم نذا آتـْيـتموهن أجورهن ْحمصنني غْيـر مسافحني وال
متخذي أ ْخدان وم ْن ي ْكف ْر اب ْإليان فـق ْد حبط عمله وهو يف ْاآلخرة من
اخلاسرين﴾(.)9
ْ
الذمة ،ما داموا
فالتعايش مشروع يف (اإلسالم) بني أهل امللّة ،وأهل ّ
مسالمني ،خاضعني ،غري معتدين ،وال خائنني؛ وحقوقهم اليت أوجبها اإلسالم
جيب أن حتفظ هلم ،ومن خاهنا ،فقد خان هللا ورسوله.
ّأما أولئك الـمعتدون ،من املخالفني؛ فإ ّن اإلسالم قد أوجب ااجهاد؛ لرّد
اعتدائهم؛ ال ألنـّهم مـخالفون ،يف الدين ،بل أل ّهنم معتدون؛ ولكنّهم نذا ألقوا
حيل قتاهلم.
السلم ،وك ّفوا أيديهم عن االعتداء ،فال ّ
( )1املمتحنة.3-5 :
( )2العنكبوت.16 :
( )9املائدة.9 :
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قال تعاىل﴿ :وُّدوا ل ْو ت ْكفرون كما كفروا فـتكونون سواءً فال تـتخذوا
مْنـه ْم أ ْولياء حت يـهاجروا يف سبيل اَّلل فإ ْن تـول ْوا فخذوه ْم واقْـتـلوه ْم حْيث
وج ْدمتوه ْم وال تـتخذوا مْنـه ْم وليًّا وال نص ًريا .نال الذين يصلون نىل قـ ْوم بـْيـنك ْم
ت صدوره ْم أ ْن يـقاتلوك ْم أ ْو يـقاتلوا قـ ْومه ْم ول ْو
وبـْيـنـه ْم ميث ٌ
اق أ ْو جاءوك ْم حصر ْ
شاء اَّلل لسلطه ْم علْيك ْم فـلقاتـلوك ْم فإن ْاعتـزلوك ْم فـل ْم يـقاتلوك ْم وألْق ْوا نلْيكم
السلم فما جعل اَّلل لك ْم علْيه ْم سب ًيال .ستجدون آخرين يريدون أ ْن أيْمنوك ْم
وأيْمنوا قـ ْومه ْم كل ما رُّدوا نىل الْفْتـنة أ ْركسوا فيها فإ ْن ملْ يـ ْعتزلوك ْم ويـ ْلقوا نلْيكم
السلم ويك ُّفوا أيْديـه ْم فخذوه ْم واقْـتـلوه ْم حْيث ةق ْفتموه ْم وأولئك ْم جع ْلنا لك ْم
ني﴾(.)1
علْيه ْم س ْلطا ًان مب ً
لرد اعتداء املعتدين ،وال سيّما الستنقاذ
فااجهاد واجب يف (اإلسالم)؛ ّ
لرد االعتداء عنهم.
املستضعفني ،الذين ال حيلة هلم؛ ّ
الرجال
قال تعاىل﴿ :وما لك ْم ال تـقاتلون يف سبيل اَّلل والْم ْست ْ
ضعفني من ّ
اجع ْل
والنّساء والْولْدان الذين يـقولون ربـنا أ ْخر ْجنا م ْن هذه الْق ْرية الظامل أ ْهلها و ْ
اجع ْل لنا م ْن لدنْك نص ًريا﴾(.)2
لنا م ْن لدنْك وليًّا و ْ
و(نرهاب املعتدين) هو (اإلرهاب) الوحيد الذي أمر به (اإلسالم)؛ ألنّه
(نرهاب حممود) ،يردع (املعتدين) ،ويكسر شوكتهم؛ لكيال يطمعوا يف االعتداء،
على األنفس واألعراض واألموال.
خبال (أعداء اإلسالم)؛ فإ ّهنم يرهبون األبرايء املستضعفني ،من األمم
والشعوب والقبائل والقرى؛ الستعبادهم ،واضطهادهم ،واستالب أمواهلم.
( )1النساء.31-53 :
( )2النساء.89 :
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اخلْيل تـ ْرهبون به
استط ْعت ْم م ْن قـوة وم ْن رابط ْ
قال تعاىل﴿ :وأع ُّدوا هل ْم ما ْ
عدو اَّلل وعدوك ْم وآخرين م ْن دوهن ْم ال تـ ْعلمونـهم اَّلل يـ ْعلمه ْم وما تـْنفقوا م ْن
اجن ْح هلا
ش ْيء يف سبيل اَّلل يـو نلْيك ْم وأنْـت ْم ال تظْلمون .ون ْن جنحوا للس ْلم ف ْ
وتـوك ْل على اَّلل ننه هو السميع الْعليم﴾(.)1
كل
ومن هناّ ،
لكل عاقل متدبّر منصف (براءة اإلسالم) ،من ّ
يتبني ّ
تـهمة ،وجهها نليه أعداؤه الطاعنون ،وال سـيّما (تـهمة اإلرهاب اإلجرامـ ّي).
ولو أ ّن الطاعنني وصفوا بعض املنسوبني نىل (اإلسالم) ابإلرهاب ،لما
كثريا من (املنسوبني) :هم يف احلقيقة (نرهابيّون) ،بال ريب؛
أنكران ذلك؛ فإ ّن ً
لكن نرهاهبم ال حيسب على (اإلسالم) ،ونّا حيسب على من أمرهم به،
و ّ
حت ظلموا العباد ،وأفسدوا يف البالد.
وسهل هلم األمور؛ ّ
ودعاهم نليهّ ،
وأمريكا  -وأذانبـها من دول الغرب ،الـمعادية لإلسالم  -هي التـي
جنّدت عمالءها ،م ـن الرؤسـ ـ ـ ـاء ،والـ ـوزراء ،والسياسيّيـن ،والق ـ ـ ـادة ،والس ـــ ـادة،
والـجنـ ـ ـ ـود ،والفنّانيـن ،والكت ـّـاب ،والصحـفيّيـن ،واإلعالميّيـن؛ وغي ـرهم ،م ـن
الـخ ـادعي ـن ،والـمخدوعني ،والـمغمورين ،والـمشهورين ،والظاهرين ،والـمسترتين؛
ليسوغوا نلصاق تلك التهمة بدين (اإلسالم).
ّ
ويكفي أن توازن بني (السرية اإلسالميّة) وبني (السرية اإلرهابيّة)؛ لتجد
الشر ،وكالفرق بني
الفرق بينهما ،كالفرق بني ّ
احلق والباطل ،وكالفرق بني اخلري و ّ
العدل والظلم ،وكالفرق بني األمانة واخليانة ،وكالفرق بني اإلصالح واإلفساد.
فماذا ينقم الطاعنون من (اإلسالم)؛ ليعادوه ،ويعادوا أولياءه ،ويطعنوا
بكل وسائلهم القذرة؟!!!
فيهّ ،
( )1األنفال.61-64 :
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نذا كانوا ينقمون منه الدعوة نىل اإليان ابألصول الغيبيّة؛ فلماذا يقتصرون
على الطعن فـي (الغيبيّات اإلسالميّة) ،وال ينقمون من سائر الناس نيانـهم
ابلغيبيّات واألابطيل واألساطري واخلرافات؟!!!
ونذا كانوا ينقمون منه الدعوة نىل العمل ابألحكام الشرعيّة ،الكفيلة
كل ااجرائم؛ فلماذا يعادون أسباب
بتطهري الفرد والـمجتمع واألرض ،من ّ
اإلصالح ،ويتّكـئ ـون على القوانيـن البشريّة ،البديلة ،الناقصة ،القاص ـرة ،التـي
عجزت عـ ـن القضاء على ااجرائم؟!!!
فإهنم بذلك
ونذا كانوا ينقمون منه األمر ابلفضائل ،والنهي عن الرذائل؛ ّ
ليحولوه نىل احليوانيّة ،أو اآلليّة؛
جيردوا اإلنسان من ننسانيّته احلقة؛ ّ
يريدون أن ّ
فليس له  -بعد جتريده من األخالق  -أدَن نصيب من (اإلنسانيّة)!!!
قال تعاىل﴿ :فم ْن يرد اَّلل أ ْن يـ ْهديه ي ْشر ْح ص ْدره ل ْإل ْسالم وم ْن يرْد أ ْن
الر ْجس
يضله ْجيع ْل ص ْدره ضيّ ًقا حر ًجا كأّا يصعد يف السماء كذلك ْجيعل اَّلل ّ
على الذين ال يـ ْؤمنون﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :أ ْم تـ ْحسب أن أ ْكثـره ْم ي ْسمعون أ ْو يـ ْعقلون ن ْن ه ْم نال
ك ْاألنْـعام ب ْل ه ْم أض ُّل سب ًيال﴾(.)2
قال سيّد قطب« :ن ّن أهل الكتاب لـم يكونوا ينقمون على املسلمني يف
اإلسالميّ ،نال أ ّن
عهد الرسول  ،وهم ال ينقمون اليوم على طالئع البعث
ّ
هؤالء املسلمني يؤمنون ابهلل ،وما أنزله هللا نليهم من قرآن ،وما ص ّدق عليه
قرآهنم ،ممّا أنزله هللا ،من قبل ،من كتب أهل الكتاب ..ن ّهنم يعادون املسلمني
( )1األنعام.129 :
( )2الفرقان.11 :
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يهودا ،وال نصارى .وأل ّن أهل الكتاب فاسقون
ألهنم مسلمون! ّ
ّ
ألهنم ليسوا ً
عما أنزله هللا نليهم؛ وآية فسقهم واحنرافهم ّأهنم ال يؤمنون ابلرسالة
منحرفون ّ
وحرفوه  -وال يؤمنون
األخرية ،وهي مص ّدقة لما بني أيديهم  -ال ما ابتدعوه ّ
ابلرسول األخري ،وهو مص ّدق لما بني يديه ،معظّم لرسل هللا ألمعنيّ .نهنم
ط ،ولـم خيب
حياربون املسلمني هذه احلرب الشعواء ،اليت لـم تضع أوزارها ق ّ
أوارها طوال ألف وأربع مئة عام ،منذ أن قام للمسلمني كيان ،فـي الـمدينة،
املستقل،
مستقل ،انشئ من دينهم
وتـميّزت هلم شخصيّة ،وأصبح هلم وجود
ّ
ّ
ظل منهج هللا الفريدّ .نهنم يشنّون
املستقل ،ونظامهم
وتصورهم
ّ
املستقل ،فـي ّ
ّ
ّ
كل شيء  -مسلمون،
على الـمسلمني هذه الـحرب الـمشبوبة؛ ألنـّهم  -قبل ّ
يردوا املسلمني عن دينهم،
وال يكن أن يطفئوا هذه الـحرب الـمشبوبةّ ،نال أن ّ
فيصبحوا غيـر مسلمني ..ذلك أ ّن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون؛ ومن ة ّـم
ال يـحبّون الـمستقيمني الـملتزمني ،من املسلمني!»(.)1
ولذلك تقـ ـ ـود (أمريكا) اليوم (أعداء اإلسالم) ،من األصالء ،والعمالء؛
رسخ يف (اإلعالم) ،ويف
بكل الوسائل القذرة؛ لكي ت ّ
لـمحاربة (اإلسالم)ّ ،
مي)،
(األذهان) :أ ّن (الشريعة اإلسالميّة) هي وحدها (شريعة اإلرهاب العال ّ
مي)!!!
وأ ّن (أمريكا) هي وحدها (راعية السالم العال ّ
يكي)،
ويؤيّد كثيـ ـٌر من الـمنسوبيـن نلـى (اإلسـ ـالم) اليـ ـ ـوم (اإلعالم األمر ّ
فيواطئونه ،على هذا (الزعم الباطل) ،ويدافعون عنه؛ غافلني ،أو متغافلني ،عن
تلك (السرية األمريكيّة اإلرهابيّة اخلبيثة).
ويكفي لـمعرفة تلك (السرية اإلرهابيّة اخلبيثة) :أن يراجع هؤالء املؤيّدون
( )1يف ظالل القرآن.321/2 :

761

(التدخالت العسكريّة) ،فـي
(التدخالت األمريكيّة) ،وال سيّما
ما كتب عن
ُّ
ُّ
ه ـذه ال ـدول :الـمـكس ـيـك ،ج ـواتيماال ،هن ـدوراس ،السـ ـلـف ـادور ،نيك ـاراجـ ـ ـوا،
كوستاريكا ،بنما ،كواب ،هايتـي ،الدومينيكان ،بورتوريكو ،جرينادا ،كولومبيا،
اإلكوادور ،بريو ،بوليفيا ،تش ـيلي ،أورجـ ـواي ،اليابـان ،كوريـ ـا ،الصيـن ،الفلبّيـن،
فيتنـ ـام ،كمبوداي ،الوس ،يوغوسالفيا ،اليوانن ،تركيا ،نيران ،أفغانستان ،لبنان،
ليبيا ،السودان ،الصومال ،العراق.
ن ّن العاقل املنصف يدرك بوضوح أ ّن (أمريكا) هي الدولة الوحيدة ،اليت
كل دول العالـم ،يف الفوز هبذه (األلقاب اخلبيثة الـمذمومة):
فاقت ّ
مي).
( -1راعية اإلرهاب العال ّ
مي).
( -2راعية اإلجرام العال ّ

مي).
( -3راعية االضطهاد العال ّ
مي).
( -1راعية اإلفساد العال ّ
مي).
( -5راعية التدمري العال ّ

مي).
( -6راعية االحتكار العال ّ
مي).
( -7راعية الراب العال ّ

مي).
( -8راعية االستغالل العال ّ
مي).
( -9راعية التجويع العال ّ

مي).
( -11راعية النهب العال ّ
ُّ
مي).
العال
م
التحك
( -11راعية
ّ
مي).
( -12راعية ُّ
التدخل العال ّ
مي).
( -13راعية
ُّ
التجسس العال ّ
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مي).
( -11راعية االنـحياز العال ّ

مي).
( -15راعية التحريض العال ّ
مي).
( -16راعية التزييف العال ّ
مي).
( -17راعية النفاق العال ّ
مي).
( -18راعية الغدر العال ّ

مي).
( -19راعية اإلحلاد العال ّ
ألهنا
ن ّن تدمري (أمريكا) ليس ابلوهم الـمستحيل ،بل هو اليقني القريب؛ ّ
كل أسس التدمري ،من كفر وظلم وفسق وفجور واستكبار.
ّأمـة قائمة على ّ
قال تعاىل﴿ :ونذا أرْدان أ ْن نـ ْهلك قـ ْريةً أم ْران مْتـرفيها فـفسقوا فيها فحق
علْيـها الْق ْول فدم ْرانها ت ْدم ًريا﴾(.)1
تقل عن هذه الـحال .ونذر
قال سيّد قطب« :واحلال فـي أمريكا ال ّ
لكن عوامل
السوء تتواىل .و ّ
األمة األمريكيّة يف عنفواهنا ،ال تتل ّفت للنُّذر .و ّ
الظاهري ،وتعمل بسرعة،
التدمري تعمل فـي كيانـها ،على الرغم ،من هذا الرواء
ّ
كل الظواهر اخلارجيّة.)2(»...
ممّا يشي بسرعة الدمار
الداخلي ،على الرغم من ّ
ّ
وأختم الـخاتـمة بقوله تعالـى﴿ :ول ْن تـ ْرضى عْنك الْيـهود وال النصارى
حت تـتبع ملتـه ْم ق ْل نن هدى اَّلل هو ا ْهلدى ولئن اتـبـ ْعت أ ْهواءه ْم بـ ْعد الذي
يل وال نصري﴾(.)9
جاءك من الْع ْلم ما لك من اَّلل م ْن و ّ
رب العالـميـن.
وآخ ـ خر دعواان أن الـحم خد هلل ّ

( )1اإلسراء.16 :
( )2يف ظالل القرآن ،696/2 :وانظر :شبهات حول اإلسالم.94 :
( )9البقرة.124 :
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بيان
هذه هي (النسخة الرقميّة الذهبيّة) ،من كتاب (براءة اإلسالم) ،أتيت بعد
النسخة ،التـي س ّـميتها( :النسخة الكاملة األخيـرة)؛ ألنّنـي وجدت الـحاجة نلـى
نخراجها أكيدة ،وال سيّما لتصحيح أخطاء طباعيّة كثرية ،اشتملت عليها
النُّسخ السابقة من الكتاب ،مع زايدات جديدة ،وتوضيحات مفيدة.
ت
وكنت قد ذكرت يف بيان (النسخة الكاملة األخرية) ّأهنا قد اشتمل ْ
لكل ما سبقها ،من النُّسخ،
على معظم ما أردت الكشف عنه ،و ّأهنا انسخة ّ
ت على أوهـام ،ونقـوص ،وعيـوب ،وغمـوض ،واختصـار ،وركـاكـة؛
التـي اشتمل ْ
ت من األوهام.
وذكرت ً
أيضا أنّين ال أزعم أ ّن (النسخة الكاملة األخرية) قد خل ْ
لكل ما سبقها من
واآلن أعلن أ ّن (النسخة الرقميّة الذهبيّة) انسخة ّ
حت النسخة اليت مسّيتها( :النسخة الكاملة األخرية)؛ وما هي  -يف
نسخّ ،
التسرع ،يف
احلقيقة  -بكاملة ،وال أبخرية؛ فإ ّن خشية املوت بغتةً ،أاجأتين نىل ُّ
نخراج النسخة السابقة ،بعد تصحيح ما أمكنين تصحيحه ،آنذاك.
وحيـن وجدت  -فـي نفسي  -قـدرة كافية ،الستئنا النظر ،فـي تلك
النسخة؛ لتصحيح ما يكنين تصحيحه ،وتوضيح ما يكنين توضيحه ،وزايدة ما
يكنين زايدته ،اجتهدت إلخراج (النسخة الذهبيّة) ،بعد التوُّكل على هللا .
ن ّن التعديالت  -اليت أجريتها ،يف نسخ كتاب (براءة اإلسالم) -
حمصورة يف التعديالت الطباعيّة ،والتعبرييّة ،والتنسيقيّة ،والتكميليّة؛ وليس هلا
كل
أدَن عالقة ابألفكار ،التـي ّ
تضمنها هذا الكتاب؛ فما زلت مستمس ًكاّ ،
االستمساك ،ابألفكار الكلّيّة ،والـجزئيّة ،واإلجـماليّة ،والتفصيليّة ،اليت يقوم
عليها هذا الكتاب ،يف النُّسخ ،كلّها ،ولـم أتراجع عن أصغر فكرة ،من أفكاره.
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ولست ّأدعي العصمة لنفسي ،وال لغريي؛ ولكنّين ال أجد يف نفسي -
الفكري ،من الكتاب؛ ولذلك
شك ،يف ااجانب
حت هذه اللحظة  -أدَن ّ
ّ
ّ
مقصورا على
يكون مرادي من كون هذه النسخة انسخةً  -للنُّسخ السابقة -
ً
التكميلي.
التنسيقي ،وااجانب
التعبريي ،وااجانب
الطباعي ،وااجانب
ااجانب
ّ
ّ
ّ
ّ
ولكثرة عدد صفحات كتاب (براءة اإلسالم) ،عمدت نىل استخراج ع ّدة
مهمة ،منه؛ ونشرتـها بـهيأة كتب مستقلّة ،بنسخ رقميّة
موضوعات رئيسة ّ
مـجـازة؛ لينتفع بقراءتـها من يـم ُّـل ،من ق ـراءة الكتب الـمطولة ،وهي :كتاب
(أصحيّة الصحيحني) ،وكتاب (فروق مهجورة)،
(حقائق مهجورة) ،وكتاب
ّ
وكتاب (مـخارج الـمتّقني).
مهمني:
أخريا ،أنبّه القارئ على أمرين ّ
و ً
 -1ال أزعم كمال هذه النسخة من كتاب (براءة اإلسالم) ،وال النُّسخ الرقميّة،
للكتب الـمستخرجة منه ،وال أزعم سالمتها من األخطاء؛ ولكنّين أزعم ّأهنا قد
حت اآلن .فإذا يسر هللا  يل نخراجها،
أخرج ْ
ت أفضل نخراج ،استطعتهّ ،
على صورة أفضل؛ فإ ّن ذلك سيكون  -إبذن هللا  -واجب ما بقي من عمري.
مهما ندراك الـمغزى ،من كتابة بياانت النشر الرمزيّة ،لنسخ هذا
 -2ليس ًّ
الكتاب ،ونسخ الكتب الـمستخرجة منه؛ فباستثناء عناوين الكتب ،والتواريخ:
كل ما هو مكتوب ،فـي صفحة العنوان ،والصفحة اليت تليها :هي نشارات
ُّ
سريّة؛ بدءًا من اسم الـمؤلّف( :برهان الدين القاضي) ،واسم الناشر:
رمزيّة ّ
ـحق الـمسرتشد) ،وانتهاءً أبمساء دور النشر( :مكتبة الـهدى الرقميّة)،
(عبد ال ّ
و(الـمكتبة اإلسالميّة) ،و(مكتبة الـهداية) ،وسائر األسـماء الـمكانيّة ،وكذلك
أرقام اإليداع ،وسائر األرقام .والقارئ  -الباحث عن الـحـ ّق  -ال تشغله معرفة
(حقيقة الـمؤلّف) ،عن معرفة (الـحقائـق) ،اليت اشتمل عليها كتابه.
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الـمصادروالـمراجع

املطهرة ،األلباينّ ،ت1333م ،املكتبة اإلسالميّة،
* آداب الزفا يف السنّة ّ
عمان ،الطبعة األوىل للطبعة ااجديدة1143 ،ه.
ّ

علي حيىي معمر ،ت1354م ،مكتبة
* اإلابضيّة بني الفرق اإلسالميّةّ ،
الضامري ،سلطنة عمان1358 ،م.
ّ

الفراء،
* نبطال التأويالت ألخبار الصفات ،القاضي أبو يعلى ابن ّ
ت195ه ،دار نيال الدوليّة  -الكويت.
النعيمي ،جامعة املصطفى العامليّة،
حممد
* ابن تيميّة ومنهجه يف احلديث ،أبو ّ
ّ
الطبعة األوىل1123 ،ه.

السبكي ،ت896ه ،واتج الدين
تقي الدين
ّ
* اإلهباج يف شرح املنهاجّ ،
السبكي ،ت881ه ،دار البحوث للدراسات اإلسالميّة ونحياء الرتاث ،ديب،
ّ
اإلمارات ،الطبعة األوىل1121 ،ه2441/م.
السيوطي ،ت311ه ،جممع امللك فهد ،الـمدينة
* اإلتقان فـي علوم القرآن،
ّ
املنورة ،الطبعة األوىل1126 ،ه.
ّ
القرضاوي ،دار القلم ،الكويت ،الطبعة
* االجتهاد يف الشريعة اإلسالميّة،
ّ
األوىل1118 ،ه1336/م.

ادعي ،ت2441م،
* أح ـ ـاديث مع ـلّـ ـة ظاهـرهـ ـا ّ
الصحـ ـة ،مقبل بن هادي الو ّ
دار اآلاثر ،صنعاء ،الطبعة الثانية1121 ،ه2444/م.
األندلسي ،ت196ه ،دار اآلفاق
* اإلحكام يف أصول األحكام ،ابن حزم
ّ
ااجديدة ،بريوت1149 ،ه1359/م.
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العريب ،بريوت،
ااجصاص ،ت984ه ،دار نحياء الرتاث
* أحكام القرآنّ ،
ّ
1112ه1332/م.
العريب ،ت919ه ،دار الكتب العلميّة،
* أحكام القرآن ،أبو بكر بن
ّ
بريوت ،الطبعة الثالثة1121 ،ه2449/م.
ايل ،ت949ه ،دار ابن حزم ،بريوت،
* نحياء علوم الدين ،أبو حامد الغز ّ
الطبعة األوىل1126 ،ه2449/م.
* اختصار علوم احلديث ،ابن كثري ،ت881ه ،دار امليمان ،الرايض ،الطبعة
األوىل1191 ،ه2419/م.
البخاري ،القسطالينّ ،ت329ه ،مطبعة
* نرشاد الساري لشرح صحيح
ّ
بوالق ،مصر ،الطبعة السابعة1929 ،ه.
* نرشاد الفحول ،الشوكاينّ ،ت1294ه ،دار الفضيلة ،الرايض ،الطبعة
األوىل1121 ،ه2444/م.
اخلليلي ،ت116ه ،مكتبة الرشد،
* اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث،
ّ
الرايض ،الطبعة األوىل1143 ،ه1353/م.
* نرشاد الن ّقاد نىل تيسري االجتهاد ،األمري الصنعاينّ ،ت1152ه ،الدار
السلفيّة ،الكويت ،الطبعة األوىل1149 ،ه1359/م.
ازي ،ت646ه ،مكتبة الكلّيّات األزهريّة،
* أساس التقديس ،الفخر الر ّ
القاهرة1146 ،ه1356/م.

ـمي ،ت2416م ،دار نشر
* أسباب نابحة األعمال ااجرميّة ،مصطفى الزل ّ
نحسان ،الطبعة األوىل1199 ،ه2411/م.
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احدي ،ت165ه ،دار امليمان ،الرايض ،الطبعة
* أسباب نزول القرآن ،الو ّ
األوىل1126 ،ه2449/م.
الذهيب ،ت1388م،
حممد حسني
* اإلسرائيليّات يف التفسري واحلديثّ ،
ّ
مكتبة وهبة ،القاهرة.
حمد أبو شهبة،
* اإلسرائيليّات والـموضوعات فـي كتب التفسيـر ،مـ ّ
ت1359م ،مكتبة السنّة ،القاهرة ،الطبعة الرابعة1145 ،ه.
ادي ،ج ّدة ،الطبعة
* األمساء والصفات،
البيهقي ،ت195ه ،مكتبة السو ّ
ّ
األوىل1119 ،ه1339/م.

الباجي ،ت181ه ،املكتبة امل ّكيّة،
* اإلشارة يف معرفة األصول ،أبو الوليد
ّ
ـمكرمـة ،دار البش ــائــر اإلسالميّة ،بيـروت ،الطبعة األولـى،
مـ ّك ــة ال ّ
1116ه1336/م.
* اإلشرا على مذاهب العلماء ،ابن املنذر ،ت913ه ،مكتبة م ّكة
الثقافيّة ،رأس اخليمة ،اإلمارات ،الطبعة األوىل1129 ،ه2441/م.

البغدادي ،ت123ه ،مطبعة الدولة ،نسطنبول،
* أصول الدين ،أبو منصور
ّ
الطبعة األوىل1916 ،ه1325/م.
ـمي ،ت2416م ،دار نشر
* أصول الفقه فـي نسيجه ااجديد ،مصطفى الزل ّ
نحسان ،الطبعة األوىل1199 ،ه2411/م.
مكرمة،
* أضواء البيان،
الشنقيطي ،ت1389م ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
ّ
الطبعة األوىل1126 ،ه.
كلي ،ت1386م ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة اخلامسة
* األعالم ،الزر ّ
عشرة2442 ،م.
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مكرمة،
* أعالم احلديث ،الـخطّابـ ّي ،ت955ه ،جامعة ّأم القرى ،م ّكة الـ ّ
الطبعة األوىل1143 ،ه1355/م.
الدمام ،الطبعة
* نعالم املوقّعني ،ابن القيّم ،ت891ه ،دار ابن
ااجوزيّ ،
ّ
األوىل1129 ،ه2442/م.
مكرمة،
* نغاةة اللهفان ،ابن القيّم ،ت891ه ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
الطبعة األوىل1192 ،ه.
الغماري ،ت1364م ،مكتبة
* نقامة الدليل على حرمة التمثيل ،أقمد
ّ
القاهرة ،القاهرة ،الطبعة الثالثة1129 ،ه2441/م.
مقدسي ،ت644ه ،مكتبة العلوم
الغين الـ
ّ
* االقتصاد يف االعتقاد ،عبد ّ
املنورة ،الطبعة الثانية1122 ،ه2441/م.
واحلكم ،املدينة ّ

* نكمال املعلم بفوائد مسلم ،القاضي عياض ،ت911ه ،دار الوفاء ،مصر،
الطبعة األوىل1113 ،ه1335/م.

الدارقطين ،ت959ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت،
* اإللزامات والتتبّع،
ّ
الطبعة الثانية1149 ،ه1359/م.
علي البار ،دار املنارة ،ج ّدة،
* األمراض ااجنسيّة ،أسباهبا وعالجهاّ ،
حممد ّ
الطبعة الثانية1146 ،ه1356/م.
* االنتصار للقرآن ،أبو بكر الباقالينّ ،ت149ه ،دار الفتح  -ع ّمان ،دار
ابن حزم  -بريوت ،الطبعة األوىل1122 ،ه2441/م.
* أوائل الـمقاالت ،الـمفيد ،ت119ه ،دار الـمفيد ،بريوت ،الطبعة الثانية،
1111ه1339/م.
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احلق على اخللق ،ابن الوزير ،ت514ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت،
* نيثار ّ
الطبعة الثانية1148 ،ه1358/م.
* نيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل ،ابن لماعة ،ت899ه ،دار
اقرأ ،دمشق ،الطبعة األوىل1129 ،ه2449/م.
العريب ،بريوت،
* حبار األنوار ،ال
ـمجلسي ،ت1111ه ،دار نحياء الرتاث ّ
ّ
ـمصححة1149 ،ه1359/م.
الطبعة الثالثة ال ّ

كشي ،ت831ه ،وزارة األوقا والشؤون
* البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزر ّ
اإلسالميّة ،الكويت ،الطبعة الثانية1119 ،ه1332/م.

* البداية والنهاية ،ابن كثري ،ت881ه ،دار هجر ،ااجيزة  -مصر ،الطبعة
األوىل1118 ،ه1338/م.
مكرمة.
* بدائع الفوائد ،ابن القيّم ،ت891ه ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
ااجويين ،ت185ه ،دولة قطر ،الطبعة
* الربهان يف أصول الفقه ،أبو الـمعايل
ّ
األوىل1933 ،ه.

كشي ،ت831ه ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة،
* الربهان يف علوم القرآن ،الزر ّ
الطبعة الثالثة1141 ،ه1351/م.
التوحيدي ،ت حنو 144ه ،دار صادر،
* البصائر والذخائر ،أبو حيّان
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1145 ،ه1355/م.
الطنطاوي ،ت1333م ،دار الـمنارة ،ج ّدة ،الطبعة األوىل،
علي
ّ
* البواكريّ ،
1194ه2443/م.
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عذاري،
* البيان الـمغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس والـمغرب ،ابن
ّ
ـالمي ،تــونــس ،الطبعـة األولـى،
ت بعد 812ه ،دار الغـ ــرب اإلس ّ
1191ه2419/م.
* اتري ـ ـخ ابن خل ـ ـ ـ ـدون ،ت545ه ،دار الفكـ ـ ـ ـ ـر ،بيـ ـ ـروت ،الطبع ـ ـة الثانيـ ـة،
1121ه2441/م.
اإلسالمي،
البغدادي ،ت169ه ،دار الغرب
* اتريخ بغداد ،اخلطيب
ّ
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1122 ،ه2441/م.
الطربي ،ت914ه ،دار الـمعار  ،القاهرة ،الطبعة
* اتريخ الرسل وامللوك،
ّ
الثانية1958 ،ه1368/م.
البخاري ،ت296ه ،دائرة الـمعار العثمانيّة ،حيدر آابد،
* التاريخ الكبري،
ّ
الدكن ،اهلند.
اإلسالمي ،بريوت،
* أتويل خمتلف احلديث ،ابن قتيبة ،ت286ه ،الـمكتب
ّ
مؤسسة اإلشراق ،الدوحة ،الطبعة الثانية1113 ،ه1333/م.
ّ
اييين ،ت181ه ،عالـم الكتب،
* التبصري يف الدين ،أبو الـمظ ّفر األسفر ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1149 ،ه1359/م.

الطوسي ،ت164ه ،دار نحياء الرتاث
* التبيان يف تفسري القرآن ،أبو جعفر
ّ
العريب.
ّ
ـمي ،ت2416م ،دار
* التبيان لرفع غموض النسخ يف القرآن ،مصطفى الزل ّ
نشر نحسان ،الطبعة األوىل1199 ،ه2411/م.
ـخميين ،ت1353م ،سفارة الـجمهوريّة ،دمشق،
* تـحرير الوسيلة ،ال ّ
1115ه1335/م.
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* تـحرمي نكاح الـمتعة ،ابن أيب حافظ ،ت134ه ،دار طيبة ،الرايض ،الطبعة
الثانية.
السيوطي ،ت311ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،الطبعة
* تدريب الراوي،
ّ
األوىل1118 ،ه1336/م.
حمد الغزالـ ّي ،ت1336م ،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة
* تراةنا
الفكري ،مـ ّ
ّ
اخلامسة1121 ،ه2449/م.
الوضعي ،عبد القادر عودة،
اإلسالمي مقارًان ابلقانون
ااجنائي
* التشريع
ّ
ّ
ّ
العريب ،بريوت.
ت1391م ،دار الكاتب ّ
الباجي ،ت181ه ،وزارة األوقا
* التعديل والتجريح ،أبو الوليد
ّ
اإلسالميّة ،الـمغرب1111 ،ه1331/م.

والشؤون

حممد صادق
* تفريج اخلاطر يف مناقب الشيخ عبد القادر ،ألّفه ابلفارسيّةّ :
السعدي ،ترلمه نىل العربيّة :عبد القادر بن حميي الدين
الشهايب
القادري
ّ
ّ
ّ
بلي ،مطبعة مريس ،مصر1944 ،ه1559/م.
اإلر ّ
األندلسي ،ت819ه ،دار الكتب العلميّة،
* تفسري البحر احمليط ،أبو حيّان
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1119 ،ه1339/م.

حممد بن سعود ،الرايض،
احدي ،ت165ه ،جامعة ّ
* التفسري البسيط ،الو ّ
الطبعة األوىل1194 ،ه.
* تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،ت1389م ،الدار التونسيّة ،تونس،
1351م.
حممد رشيد رضا ،ت1399م ،دار الـمنار ،القاهرة،
* تفسري القرآن احلكيمّ ،
الطبعة الثانية.
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مؤسسة قرطبة ،ااجيزة  -مصر،
* تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،ت881هّ ،
الطبعة األوىل1121 ،ه2444/م.
ازي ،ت646ه ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة
* التفسري الكبري ،الفخر الر ّ
األوىل1141 ،ه1351/م.
الذهيب ،ت1388م ،مكتبة وهبة،
حممد حسني
ـمفسرونّ ،
* التفسري وال ّ
ّ
القاهرة.
العريب ،بريوت ،الطبعة
* التقريب والتيسري،
ّ
النووي ،ت686ه ،دار الكتاب ّ
األوىل1149 ،ه1359/م.
* تكملة املعاجم العربيّة ،دوزي ،ت1559م ،وزارة الثقافة واإلعالم ،العراق،
الطبعة األوىل2444 - 1383 ،م.
ـجوزي ،ت938ه ،دار القلم ،بريوت1149 ،ه.
* تلبيس نبليس ،ابن ال ّ

البكري) ،ابن تيميّة ،ت825ه ،مكتبة
(الرد على
* تلخيص كتاب االستغاةة ّ
ّ
الغرابء األةريّة ،الـمدينة الـمنورة.
* التمثيل ،بكر أبو زيد ،ت 2445م ،دار الراية ،الرايض ،الطبعة األوىل،
1111ه.

الرب ،ت169ه ،وزارة عموم األوقا
* التمهيد ،ابن عبد ّ
اإلسالميّة ،الـمغرب1958 ،ه1368/م.

والشؤون

* التوحيد ،ابن خزيـمة ،ت911ه ،مكتب ـة الرش ـ ـ ـد ،الرايض ،الطبعة
الـخامسة1111 ،ه1331/م.
* توضيح األفكار لـمعاين تنقيح األنظار ،األمري الصنعاينّ ،ت1152ه،
املنورة.
الـمكتبة السلفيّة ،املدينة ّ
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* الثقات ،ابن حبّان ،ت991ه ،دائرة املعار العثمانيّة ،حيدر آابد الدكن،
اهلند ،الطبعة األوىل1939 ،ه1389/م 1142 -ه1352/م.
الثعاليب ،ت123ه ،دار
* مثار القلوب يف املضا واملنسوب ،أبو منصور
ّ
البشائر ،دمشق ،الطبعة األوىل1111 ،ه1331/م.
* مثرات النظر يف علم األةر ،األمري الصنعاينّ ،ت1152ه ،مطبوع ضمن
جمموعة خنبة الفكر ،البن حجر العسقالينّ ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة
األوىل1128 ،ه2446/م.
الطربي ،ت914ه ،دار هجر ،ااجيزة  -مصر ،الطبعة
* جامع البيان،
ّ
األوىل1122 ،ه2441/م.
ااجوزي،
الرب ،ت169ه ،دار ابن
ّ
* جامع بيان العلم وفضله ،ابن عبد ّ
الدمام ،الطبعة األوىل1111 ،ه1331/م.
ّ

حنبلي ،ت839ه ،دار ابن كثيـر،
* جامع العلوم والـحكم ،ابن رجب الـ ّ
دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل1123 ،ه2445/م.
مؤسسة الرسالة،
* ااجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا
القرطيب ،ت681هّ ،
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1128 ،ه2446/م.

مكرمة،
* جالء األفهام ،ابن القيّم ،ت891ه ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
الطبعة األوىل1129 ،ه.
مؤسسة النشــر
ـحمد حســن
النجفي ،ت1266هّ ،
* جواه ــر الكالم ،م ّ
ّ
اإلسالمي ،الطبعة األوىل1191 ،ه.
ّ

احلنفي ،ت889ه ،دار
* ااجواهر الـمضيّة يف طبقات الـحنفيّة ،حميي الدين
ّ
هجر ،ااجيزة  -مصر ،الطبعة الثانية1119 ،ه1339/م.
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مكرمة،
* حادي األرواح ،ابن القيّم ،ت891ه ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
الطبعة األوىل1125 ،ه.
ماوردي ،ت194ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،الطبعة
* احلاوي الكبري ،الـ
ّ
األوىل1111 ،ه1331/م.
اخلميين ،ت1353م ،الطبعة الثالثة.
* احلكومة اإلسالميّة،
ّ

القرضاوي ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة الثانية
* احلالل واحلرام يف اإلسالم،
ّ
والعشرون1115 ،ه1338/م.
حمد الغزالـ ّي ،ت1336م ،نـهضة مصر،
* دفاع عن العقيدة والشريعة ،مـ ّ
الطبعة السابعة2449 ،م.
الرواس ،بريوت،
* دفع شبه التشبيه ،ابن
ااجوزي ،ت938ه ،دار اإلمام ّ
ّ
الطبعة الرابعة1125 ،ه2448/م.
* دليـل الـمحاكمة العادلـة ،منظّمة العفـ ـو الدوليّة ،لن ـ ـدن ،الطبعـة الثانـيـة،
الرتجـمة العربيّة2411 ،م.

الشافعي ،سيّد عويس ،ت1355م ،دار الشايع ،القاهرة،
* رسائل نىل اإلمام
ّ
الكويت ،الطبعة الثانية1385 ،م.
النبوي ،مـجموعة من العلماء ،دار
* رسائل فـي حكم االحتفال ابلـمولد
ّ
العاصمة ،الرايض ،الطبعة األوىل1113 ،ه1335/م.
حممد عبده ،ت1349م ،دار الشروق ،بريوت ،الطبعة
* رسالة التوحيدّ ،
األوىل1111 ،ه1331/م.
القشريي ،ت169ه ،دار الشعب ،القاهرة،
* الرسالة القشرييّة ،أبو القاسم
ّ
1143ه1353/م.
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حمد قطب ،ت2411م ،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة
* ركائز اإليان ،مـ ّ
األوىل1122 ،ه2441/م.
مكرمة ،الطبعة
* الروح ،ابن القيّم ،ت891ه ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
األوىل1192 ،ه.
مكرمة،
* الروض الباسم ،ابن الوزير ،ت514ه ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
الطبعة األوىل1113 ،ه.
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة
ااجوزي ،ت938ه ،الـمكتب
* زاد الـمسري ،ابن
ّ
ّ
الثالثة1141 ،ه1351/م.
* زاد املعاد ،ابن القيّم ،ت891ه ،مؤ ّسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة السابعة
والعشرون1119 ،ه1331/م.
* سلسلة األحاديث الصحيحة ،األلباينّ ،ت1333م ،مكتبة املعار ،
الرايض ،الطبعة األوىل1116 ،ه1336/م.
* الس ـ ـنّة ،أبو بكر الـخ ـ ّالل ،ت911ه ،دار الراي ـة  -الري ـاض ،الطبعة الثانية،
1119ه1331/م.
حمد الغزالـ ّي ،ت1336م،
* السنّة النبويّة بني أهل الفقه وأهل احلديث ،مـ ّ
دار الشروق ،القاهرة  -بريوت ،الطبعة الثالثة1353 ،م.
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
* سيـر أعالم النبالء ،الذهبـ ّي ،ت815هّ ،
األوىل.
ااجرار ،الشوكانـ ّي ،ت1294ه ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة
* السيل ّ
األوىل1129 ،ه2441/م.
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ـحمد قطب ،ت2411م ،دار الشروق ،القاهرة،
* شبهات حول اإلسالم ،م ّ
الطبعة احلادية والعشرون1119 ،ه1332/م.
القس منيس عبد النور ،كنيسة
* شبهات وهـميّة حول الكتاب الـمقدسّ ،
قصر الدوابرة اإلنـجيليّة ،مصر ،الطبعة الثالثة1335 ،م.

* ش ـ ـرائع اإلسالم ،نـجــم الدين الـحلّ ّـي ،ت686ه ،دار القـارئ ،بيـروت،
الطبعة احلادية عشرة1129 ،ه2441/م.
اقي ،ت546ه ،دار الكتب العلميّة،
* شرح التبصرة والتذكرة ،زين الدين العر ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1129 ،ه2442/م.
الدوانـ ّي ،ت315ه ،دار
الدوانـ ّي على العقائد العضديّة ،جالل الدين ّ
* شرح ّ
الطباعة العامرة1918 ،ه.
* شرح رايض الصاحلني ،ابن عثيمني ،ت2441م ،دار الوطن ،الرايض،
الطبعة األوىل1128 - 1126 ،ه.
مكرمة،
* شرح سنن ابن ماجه ،مغلطاي ،ت862ه ،مكتبة الباز ،م ّكة الـ ّ
الطبعة األوىل1113 ،ه1333/م.
البخاري ،ابن بطّال ،ت113ه ،مكتبة الرشد ،الرايض،
* شرح صحيح
ّ
الطبعة الثانية1129 ،ه2449/م.
اإلسالمي ،بريوت  -دمشق ،الطبعة
* شرح العقيدة الطحاويّة ،الـمكتب
ّ
الثامنة1141 ،ه1351/م.
احلنفي ،ت561ه ،دار الكتب العلميّة،
* شرح فتح القدير ،ابن اهلمام
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1121 ،ه2449/م.
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* شرح الـمنظومة البيقونيّة ،ابن عثيمني ،ت2441م ،دار الثرّاي ،الرايض،
الطبعة الثانية1129 ،ه2449/م.
الوهيب ،ت1311م ،دار الفتح،
* شرح النيل وشفاء العليلّ ،
حممد بن يوسف ّ
العريب ،ليبيا  -مكتبة اإلرشاد ،ج ّدة ،الطبعة الثانية،
بريوت  -دار الرتاث
ّ
1932ه1382/م 1939 -ه1389/م.
البخاري ،ت296ه ،دار ابن كثري ،دمشق  -بريوت ،الطبعة
* صحيح
ّ
اخلامسة1111 ،ه1339/م.
العريب،
بخاري بشرح الكرماينّ ،ت856ه ،دار نحياء الرتاث
* صحيح ال ّ
ّ
بريوت ،الطبعة الثانية1141 ،ه1351/م.
* صحي ـح مس ـلم ،ت261ه ،دار الـحديث ،القاه ـرة ،الطبعة األولـى،
1112ه1331/م.
النووي ،ت686ه ،الـمطبعة الـمصريّة ابألزهر ،الطبعة
* صحيح مسلم بشرح
ّ
األوىل1918 ،ه1323/م.
* الصواعق الـمرسلة ،ابن القيّم ،ت891ه ،دار العاصمة ،الرايض ،الطبعة
األوىل1145 ،ه.
اإلسالمي،
* صيانة صحيح مسلم ،ابن الصالح ،ت619ه ،دار الغرب
ّ
بريوت1141 ،ه1351/م.
يلي ،ت922ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،الطبعة
* الضعفاء الكبري ،العق ّ
األوىل1141 ،ه1351/م.
* طبقـات الفـقهاء الشـافعيّة ،ابن الصـالح ،ت619ه ،دار البش ـائ ـر
اإلسالميّة ،بريوت ،الطبعة األوىل1119 ،ه1332/م.
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مكرمة،
* طريق اهلجرتني ،ابن القيّم ،ت891ه ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
الطبعة األوىل1123 ،ه.
اإلسالمي ،الطبعة
مؤسسة النشر
* العروة الوةقى،
اليزدي ،ت1313مّ ،
ّ
ّ
األوىل1124 ،ه.
* العزلة ،الـخطّاب ّـي ،ت955ه ،دار ابن كثري ،دمشق  -بريوت ،الطبعة
الثانية1114 ،ه1334/م.
حممد حامد الناصر،
* العصرانيّون بني مزاعم التجديد وميادين التغريبّ ،
مكتبة الكوةر ،الرايض ،الطبعة الثانية1122 ،ه2441/م.
* العظمة ،أبو الشيخ األصبهاينّ ،ت963ه ،دار العاصمة  -الرايض.

ـحمد رضا الـمظ ّفر ،ت1361م ،الطبعة الثانية،
* عقائد اإلماميّة ،م ّ
1954ه.
حمد الغزالـ ّي ،ت1336م ،نـهضة مصر ،الطبعة الرابعة،
* عقيدة الـمسلم ،مـ ّ
2449م.
* عقيدة الـمسيحيّيـن فـي الـمسيح ،األنبا يؤانس ،مطرانيّة األقباط األرةوذكس،
ابلغربيّة1359 ،م.
* العلل الواردة يف األحاديث النبويّة ،الدارقطن ّـي ،ت959ه ،دار طيبة،
الرايض ،الطبعة األوىل1119 ،ه1331/م.

العيين ،ت599ه ،بريوت ،دار الكتب العلميّة،
* عمدة القاري ،بدر الدين ّ
الطبعة األوىل1121 ،ه2441/م.
اإلسالمي ،الطبعة
* فتاوى الشيخ األلباينّ ،ت1333م ،مكتبة الرتاث
ّ
األوىل1111 ،ه1331/م.
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حممد بن
* فتاوى نور على الدرب ،ابن عثيمني ،ت2441مّ ،
مؤسسة الشيخ ّ
صاحل العثيمني الـخرييّة ،الرايض ،الطبعة األوىل1191 ،ه.
* فتاوى ومسائل ابن الصالح ،ت619ه ،دار الـمعرفة ،بريوت ،الطبعة
األوىل1146 ،ه1356/م.
* فتح الباري ،ابن حجر العسقالينّ ،ت592ه ،دار الـمعرفة ،بريوت.

ـمي695 ،ه ،دار الكتب العلميّة،
* الفتوحات الـم ّكـيّة ،ابن عرب ّـي الـحات ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1124 ،ه1333/م.
دادي ،ت123ه ،الـمكتبة العص ـريّة،
* الف ـ ْرق بيـن الفـ ـرق ،أبو منص ـ ـور البغـ ـ ّ
صيدا  -بريوت1116 ،ه1339/م.
* الفروق ،القراف ّـي ،ت651ه ،دار النوادر ،الكويت1191 ،ه2414/م.

األندلسي ،ت196ه ،مكتبة
* الفصل فـي الـملل واألهواء والنحل ،ابن حزم
ّ
اخلاجني ،القاهرة.
ّ
العريب ،بريوت.
ـمي695 ،ه ،دار الكتاب ّ
* فصوص احلكم ،ابن عرب ّـي الـحات ّ

حممد جواد مغنيّة ،ت1383م ،دار ومكتبة اهلالل،
* فلسفات نسالميّةّ ،
بريوت ،دار ااجواد ،بريوت ،الطبعة السادسة1339 ،م.
مكرمة ،الطبعة
* الفوائد ،ابن القيّم ،ت891ه ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
األوىل 1123ه.
ـمحالت ّـي ،الطبعة
ـحر
العاملي ،ت1141ه ،مكتبة ال ّ
* الفوائد الطوسيّة ،ال ّ
ّ
الثالثة1192 ،ه.
اللكنوي ،ت1229ه ،دار الكتب
* فواتح الرقموت بشرح مسلم الثبوت،
ّ
العلميّة ،بريوت ،الطبعة األوىل1129 ،ه2442/م.
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* يف ظالل القرآن ،سيّد قطب ،ت1366م ،دار الشروق ،بريوت ،الطبعة
الثانية والثالةون1129 ،ه2449/م.
مي ،ت1366م ،الـمكتب
* القائد نلـى تصحيح العقائد ،عبد الرحـمن الـمعلّ ّ
اإلسالمي ،بريوت  -دمشق ،الطبعة الثالثة1141 ،ه1351/م.
ّ

فتحي سرور ،دار الشروق ،القاهرة،
الدستوري ،أقمد
جنائي
ّ
ّ
* القانون الـ ّ
2442م.

حمد الغزالـ ّي ،ت1336م ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
* قذائف الـ ّ
حق ،مـ ّ
الثانية1115 ،ه1338/م.
خالدي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
* القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،صالح الـ
ّ
األوىل1125 ،ه2448/م.
حممد بن أقمد
* القرآنيّون العرب وموقفهم من التفسري دراسة نقديّة ،لمال بن ّ
هاجر ،دار التفسري ،ج ّدة ،الطبعة األوىل1196 ،ه2419/م.

اإلسالمي ،بريوت،
قصة اإليـمان ،نديـم الـجسر ،ت1354م ،الـمكتب
* ّ
ّ
الطبعة الثالثة1953 ،ه1363/م.
خالدي ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشاميّة،
* القصص القرآنـ ّي ،صالح الـ
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1113 ،ه1335/م.
مؤسسة الرسالة
مي ،ت1311مّ ،
* قواعد التحديث ،جـمال الدين القاسـ ّ
انشرون ،بريوت ،الطبعة األوىل1129 ،ه2441/م.
* قوت القلوب يف معاملة الـمحبوب ،أبو طالب الـم ّك ّي ،ت956ه ،مكتبة
دار الرتاث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1122 ،ه2441/م.
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عز الدين ابن األةري ،ت694ه ،دار الكتب العلميّة،
* الكامل يف التاريخّ ،
بريوت ،الطبعة األوىل1148 ،ه1358/م.
* الكتاب الـمقدس ،ترجـمة فان دايك.
* الكتاب الـمقدس ،الرتجـمة الكاةوليكيّة.
* الكتاب الـمقدس ،الرتجـمة الـمشرتكة.
الزخمشري ،ت995ه ،مكتبة العبيكان ،الرايض ،الطبعة األوىل،
الكشا ،
* ّ
ّ
1115ه1335/م.
القدسي،
* كشف الـخفاء ومزيل اإللباس ،العجلوينّ ،ت1162ه ،مكتبة
ّ
القاهرة1991 ،ه.
جوزي ،ت938ه ،دار
* كشف الـمشكل من حديث الصحيحني ،ابن الـ ّ
الوطن ،الرايض.
البغدادي ،ت169ه ،دائرة الـمعار
* الكفاية يف علم الرواية ،الـخطيب
ّ
العثمانيّة1998 ،ه.

حمد الغزالـ ّي ،ت1336م ،دار نـهضة مصر،
* كيف نتعامل مع القرآن ،مـ ّ
القاهرة ،الطبعة السابعة2449 ،م.
حمد الغزالـ ّي ،ت1336م ،دار نـهضة مصر،
* كيف نفهم اإلسالم ،مـ ّ
القاهرة ،الطبعة الثالثة2449 ،م.

* لسان الـميزان ،ابن حجر العسقالنـ ّي ،ت592ه ،مكتب الـمطبوعات
اإلسالميّة ،حلب ،الطبعة األوىل1129 ،ه2442/م.
صبحي الصاحل ،ت1356م ،دار العلم للماليني،
* مباحث يف علوم القرآن،
ّ
بريوت ،الطبعة العاشرة1388 ،م.
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مؤسسة الـجامعيّة،
حمد جعفر ،الـ ّ
علي مـ ّ
* مبادئ الـمحاكمات الـجزائيّةّ ،
بريوت1331 ،م.
السرخسي ،ت159ه ،دار الـمعرفة ،بريوت،
األئمة
* الـمبسوط ،شـمس ّ
ّ
1143ه1353/م.
الطوسي ،ت164ه ،دار الكتاب
* الـمبسوط فـي فقه اإلماميّة ،أبو جعفر
ّ
اإلسالمي ،بريوت1112 ،ه1332/م.
ّ

الصميعي ،الرايض،
* متـن الورقات ،أبو الـمعايل الـجوينـ ّي ،ت185ه ،دار
ّ
الطبعة األوىل1116 ،ه1336/م.
حمد رشيد رضا ،ت1399م ،وآخرون.
* مـجلّة الـمنار ،مـ ّ

ـرسي ،ت915ه ،دار الـمرتضى،
* مـجمع البيان يف تفسري القرآن ،الطب ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1128 ،ه2446/م.
* مـجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحـمد بن تيميّة ،ت825ه ،مـجمع الـملك
ـمنورة1129 ،ه2441/م.
فهد ،الـمدينة ال ّ

حمـد بن صالـح العـثيميـن،
* مـجمـ ـوع فتاوى ورسـائ ـل فضيلة الش ـيـخ مـ ّ
ت2441م ،دار الوطن ،الرايض ،الطبعة األخرية1119 ،ه.

متنوعة ،ابن ب ـاز ،ت1333م ،دار القاسم،
* مـجمـوع فتاوى ومقاالت ّ
الرايض ،الطبعة األوىل.
ـمي ،ت2416م ،دار نشر
* مـجموعة األبـحاث القرآنيّة ،مصطفى الزل ّ
نحسان ،الطبعة األوىل1199 ،ه2411/م.
* مـجموعة رسائل اإلمام الغزالـ ّي ،ت949ه ،الـمكتبة التوفيقيّة ،القاهرة.
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* مـجموعة الفتاوى ،ابن تيميّة ،ت825ه ،دار الوف ـ ـاء ،الـمنصورة ،الطبعة
الثالثة1126 ،ه2449/م.
األندلسي ،ت912ه ،دار الكتب العلميّة،
محرر الوجيز ،ابن عطيّة
* الـ ّ
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1122 ،ه2441/م.
األندلسي ،ت196ه ،دار الكتب العلميّة،
* الـمحلّى ابآلاثر ،ابن حزم
ّ
بريوت ،الطبعة الثالثة1121 ،ه2449/م.
البخاري ،األلبانـ ّي ،ت1333م ،مكتبة الـمعار ،
* مـختصر صحيح اإلمام
ّ
الرايض ،الطبعة الشرعيّة ااجديدة األوىل1122 ،ه2442/م.

ـمي،
* الـمدخل لدراسة الشريعة اإلسالميّة ،فـي نـمط جديد ،مصطفى الزل ّ
ت2416م ،دار نشر نحسان ،الطبعة األوىل1199 ،ه2411/م.

* مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ،أقمد بن عبد الرقمن القاضي،
دار العاصمة ،الرايض ،الطبعة األوىل1116 ،ه1336/م.
جوزي ،ت691ه ،دار الرسالة
* مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ،سبط ابن الـ ّ
العامليّة ،دمشق ،الطبعة األوىل1191 ،ه2419/م.
األندلسي ،ت196ه ،دار ابن حزم ،بريوت،
* مراتب اإللماع ،ابن حزم
ّ
الطبعة األوىل1113 ،ه1335/م.
مقدسي ،ت669ه ،دار الكتب العلميّة،
* الـمرشد الوجيز ،أبو شامة الـ
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1121 ،ه2449/م.
ـحمد الروحان ّـي ،ت1338م ،مكتبة األلفني،
* الـمسائل املنتخبة ،فتاوى م ّ
الكويت ،الطبعة األوىل1118 ،ه1336/م.
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ـحمد الصدر ،ت1333م ،دار ومكتبة البصائر،
* مسائل وردود ،فتاوى م ّ
بريوت1191 ،ه2414/م.
املقدسي ،ت948ه ،مكتبة الصحابة ،ج ّدة.
* مسألة التسمية ،ابن طاهر
ّ

مؤسسة الرسالة ،بريوت،
* الـمستصفى ،أبو حامد الغزال ّـي ،ت949هّ ،
الطبعة األوىل1118 ،ه1338/م.
ـمرعشي
الطباطبائي ،ت1384م ،مكتبة ال
* مســتمســك الع ـ ــروة ،مـحسن
ّ
ّ
النجفي1141 ،ه.
ّ
الداوري ،الطبعة األوىل
ـخوئي ،ت1332م ،مكتبة
ّ
* مصباح الفقاهة ،ال ّ
الـمح ّققة.
مؤسسة الرسالة،
* الـمص ّفى
ّ
جوزي ،ت938هّ ،
أبكف أهل الرسوخ ،ابن الـ ّ
بريوت ،الطبعة الثانية1146 ،ه1356/م.
* معالـم يف الطريق ،سيّد قطب ،ت1366م ،دار الشروق ،بريوت -
القاهرة ،الطبعة الشرعيّة السادسة1933 ،ه1383/م.
الزجاج ،ت911ه ،عالـم الكتب ،بريوت ،الطبعة
* معاين القرآن ونعرابهّ ،
األوىل1145 ،ه1355/م.
* معرفة أنواع علوم احلديث ،ابن الصالح ،ت619ه ،دار الكتب العلميّة،
بريوت ،الطبعة األوىل1129 ،ه2442/م.
ـمقدسي ،ت624ه ،دار عالـم الكتب ،الرايض،
* الـمغنـي ،ابن قدامة ال
ّ
الطبعة الثالثة1118 ،ه1338/م.
الغماري،
* الـمغري على األحاديث الـموضوعة فـي الـجامع الصغري ،أقمد
ّ
العريب ،بريوت1142 ،ه1352/م.
ت1364م ،دار الرائد ّ
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* مفاتي ــح الش ـ ـرائــع ،الفيض الكاشان ّـي ،ت1431ه ،مـجمع الذخائــر
اإلسالميّة1141 ،ه.
اخلالدي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
* مفاتيح للتعامل مع القرآن ،صالح
ّ
الثانية1119 ،ه1331/م.

* الـمفهم 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 األوىل1118 ،ه1336/م.
األشعري ،ت921ه ،الـمكتبة العصريّة ،صيدا -
* مقاالت اإلسالميّني،
ّ
بريوت1111 ،ه1334/م.
ـمقرم ،ت1381م ،منشورات
* مقتل احلسني (حديث كربالء) ،عبد ّ
الرزاق ال ّ
الرضي.
الشريف
ّ

مؤسسة النشــر
تقي
اآلملي ،ت1381مّ ،
* الـمكاسب والبيـ ــع ،م ّ
ّ
ـحمد ّ
اإلسالمي.
ّ
* الـملل والنحل ،الشهرستان ّـي ،ت915ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت،
الطبعة الثانية1119 ،ه1332/م.

* الـمنار الـمنيف ،ابن القيّم ،ت891ه ،دار العاصمة ،الرايض ،الطبعة
األوىل1116 ،ه1336/م.
* مناهج األدلّة ،ابن رشـ ـد ،ت939ه ،مكتبة األنـجلو مصريّة ،القاهرة،
الطبعة الثانية1361 ،م.
جوزي ،ت938ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،الطبعة
* الـمنتظم ،ابن الـ ّ
األوىل1112 ،ه1332/م.
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ايل ،ت949ه ،دار األندلس ،الطبعة
* الـمنقذ من الضالل ،أبو حامد الغز ّ
السابعة ،بريوت1368 ،م.
حممد بن سعود،
* منهاج السنّة النبويّة ،ابن تيميّة ،ت825ه ،جامعة ّ
الرايض ،الطبعة األوىل1146 ،ه1356/م.
الروي ،ابن جـماعة ،ت899ه ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثانية،
* الـمنهل ّ
1146ه1356/م.
الشاطيب ،ت834ه ،دار ابن ع ّفان ،الـخرب ،الطبعة األوىل،
* الـموافقات،
ّ
1118ه1338/م.
اإلسالمي ،الطبعة
مؤسسة النشر
علي
ـجيّ ،
ّ
ّ
األقمدي الـميان ّ
* مواقف الشيعةّ ،
الثالثة1191 ،ه.
* موسوعة بيان اإلسالم ،اجنة ،دار نـهضة مصر.
* الـموسوعة الفقهيّة ،وزارة األوقا  ،الكويت.

ااجهين،
ميسرة يف األداين والـمذاهب واألحزاب املعاصرة ،مانع
* الـموسوعة الـ ّ
ّ
دار الندوة العالـميّة ،الطبعة الرابعة1124 ،ه.

جوزي ،ت938ه ،مكتبة أضواء السلف ،الرايض،
* الـموضوعات ،ابن الـ ّ
الطبعة األوىل1115 ،ه1338/م.
الذهيب ،ت815ه ،دار املعرفة ،بريوت،
* ميزان االعتدال يف نقد الرجال،
ّ
الطبعة األوىل1952 ،ه1369/م.
الطباطبائي ،ت1351م ،منشورات جـماعة
* الـميزان يف تفسري القرآن،
ّ
ـمدرسني ،يف الـحوزة العلميّة.
ال ّ
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* النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،ابن تغري بردي ،ت581ه ،نسخة
مصورة عن طبعة دار الكتب ،مصر.
ّ

* نزهة النظر ،ابن حجر العسقالينّ ،ت592ه ،مطبعة سفري ،الرايض،
الطبعة األوىل1122 ،ه2441/م.
جزري ،ت599ه ،دار الكتب العلميّة،
* النشر فـي القراءات العشر ،ابن الـ ّ
بريوت.

ـجهمي العنيد،
يسي ال
ّ
* نقض اإلمام أبـي سعيد عثمان بن سعيد ،على الـمر ّ
الدارمي ،ت254ه ،الـمكتبة اإلسالميّة ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
أبو سعيد
ّ
1199ه2412/م.
مؤسسة
ـحمد عبد الرقمن شـميلة األهدلّ ،
* نكاح الـمتعة دراسة وتـحقيق ،م ّ
الـخافقني ،دمشق ،الطبعة األوىل1149 ،ه1359/م.
كشي ،ت831ه ،مكتبة أضواء
* النكت على مق ّدمة ابن الصالح ،الزر ّ
السلف ،الرايض ،الطبعة األوىل1113 ،ه1335/م.
مؤسسة
* النكت والعيون ،الـ
ماوردي ،ت194ه ،دار الكتب العلميّةّ ،
ّ
الكتب الثقافيّة ،بريوت.

اإلسنوي ،ت882ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،الطبعة
* هناية السول،
ّ
األوىل1124 ،ه1333/م.

الطوسي ،ت164ه ،دار
ـجرد الفقه والفتاوى ،أبو جعفر
* النهاية يف م ّ
ّ
العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1144 ،ه1354/م.
الكتاب ّ

* اهلداية نىل بلوغ النهاية ،م ّك ّي بن أيب طالب ،ت198ه ،جمموعة حبوث
الكتاب والسنّة ،جامعة الشارقة ،الطبعة األوىل1123 ،ه2445/م.
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مكرمة،
* هداية احليارى ،ابن القيّم ،ت891ه ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
الطبعة األوىل1123 ،ه.
مؤسسة السيّدة الـمعصومة ،الطبعة األوىل،
* هداية العباد ،لطف هللا الصايفّ ،
1124ه.
* هدي الساري ،ابن حجر العسقالينّ ،ت592ه ،الطبعة األوىل ،الرايض،
1121ه2441/م.
حمد الغزالـ ّي ،ت1336م ،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة
* هذا ديننا ،مـ ّ
اخلامسة1121 ،ه2441/م.
حمد قطب ،ت2411م ،دار الشروق ،القاهرة،
* هل حنن مسلمون ،مـ ّ
الطبعة السادسة1129 ،ه2442/م.
القومي،
الوهيب ،ت1311م ،وزارة الرتاث
ـحمد بن يوسف
* هـميان الزاد ،م ّ
ّ
ّ
سلطنة عمان1111 ،ه1331/م.
مؤسسة الرسالة،
* الواضح يف أصول الفقه ،أبو الوفاء ابن عقيل ،ت919هّ ،
بريوت ،الطبعة األوىل1124 ،ه1333/م.
البغدادي ،ت915ه ،مكتبة املعار ،
* الوصول نىل األصول ،ابن بـ ْرهان
ّ
الرايض ،الطبعة األوىل1141 ،ه1351/م.
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