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الـ ّ
مقدمت
الناظػ ػر  -فػي أح ػواؿ الن ػاس  -يػجد التخاليف بينه ػم فاشػينا ،كيػجد
ادرا ،فيشيع بينهػم التباغيض ،كالتشاتيػم ،كالتبلعين ،كالتدابػير،
التوافيق بينه ػم نػ ن
اح ػ ػم،
التضارب ،كالتقاتيػل؛ كيػنػ ػدر بينهػم التعاطػيف ،كالتبلطػيف ،كالرت ي
كالتعادم ،ك ي
كالتعػ ياكف ،كالتآخي ،كالتعاييش ،كالتساليػم.
اٜنق ،كٟنذه اٞنخالفة صوراتف:
كللتخالف سبب رئيس ،ىو ٢نالفة ٌ
للحق ،كرجلٌن يتضارابف على ماؿ
 -1أف يكوف اٞنتخالفاف كبل٨نا ٢نالفٌن ٌ
للحق ،كمتخالفاف.
غًن٨نا؛ ليسرقاه ،فهما ٢نالفاف ٌ

للحق،
للحق ،كيكوف اآلخر مواف نقا
ٌ
 -2أف يكوف أحد اٞنتخالفٌن ٢نال نفا ٌ
و
لص ييريد سرقتو،
كرجلٌن يتضارابف على ماؿ ،أحد٨نا صاحب اٞناؿ ،كالثآف ٌ
للحق.
اللص اٞنعتدم ٢نالف ٌ
فصاحب اٞناؿ موافق ٌ
للحق ،ك ٌ
كل
فمخالفة ٌ
كل صور التخالف ،كلو أ ٌف ٌ
اٜنق ىي السبب األكرب ،يف ٌ
أبدا.
كل خطوة من خطواهتم ٞ -نا ٔنالفوا ن
الناس عملوا ّنقتضى ٌ
اٜنق  -يف ٌ
للحق  -يف كثًن من أحواٟنم كأحياهنم  -أمر
لكن ٢نالفة أكثر الناس ٌ
ك ٌ
كاقع ،ال ي٬نكن إنكاره .كإٌ٧نا تكوف اٞنخالفة؛ لثبلثة أسباب رئيسة ،ىي:
 -1اجلهل :ىو اٝنلل يف صفة العلم ،كالناس ليسوا سواء يف العلم ،فمنهم
العاَف ،كمنهم اٞنتعلٌم ،كمنهم اٛناىل.
كالعلم كاٛنهل أمراف نًسبيٌاف ،فقد تعلم ما ٩نهلو غًنؾ ،كقد ْنهل
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ما يعلمو غًنؾ ،كقد تعلم اليوـ ما كنت ْنهلو أمس ،كقد ْنهل اليوـ ما كنت
تعلمو أمس.
كالنسياف كالسهو كالغفلة أمور ال يكاد ٫نلو منها إنساف ،كىي أبرز صور
يوما ،أيصيب هبا ،أك ببعضها ،يف يوـ
اٛنهل العارض؛ فإف خبل منها أحدان ن
آخر ،كإف خبل منها ساعة ،أيصيب هبا ،أك ببعضها ،يف ساعة أخرل ،كإف خبل
منها إنساف ،أيصيب هبا غًنه.
كاٛنهل على درجات ،كما أ ٌف العلم على درجات ،كالناس متفاكتوف يف
عموما يف االتٌصاؼ ببعض
درجات العلم ،كدرجات اٛنهل ،كلكنٌهم مشرتكوف ن
اٛنهل ،كببعض العلم.
اٜنق،
اٜنق؛ فإ ٌف من ٩نهل ٌ
كاٛنهل سبب رئيس ،من أسباب ٢نالفة ٌ
سيخالفو ،غالبنا ،كرجل أخذ ماؿ غًنه ،كىو ٪نسبو مالو؛ ككامرأة أخذت طفل
غًنىا ،كىي ٓنسبو طفلها؛ ك و
كقاض ٩نهل براءة الربمء ،فيحكم عليو ابإلدانة،
أك ٩نهل إجراـ اجملرـ ،فيحكم عليو ابلرباءة.
تتصور ما ي٬نكن أف يفعلو جهل اجملنوف ،كجهل األ٘نق ،كجهل
كلك أف ٌ
الطفل ،كجهل السكراف ،كجهل النعساف ،كجهل الناسي ،كجهل الساىي،
كجهل الغافل ،كجهل غًن اٞنتعلٌم ،كجهل العاَف كاٞنتعلٌم ،حٌن ٩نهبلف بعض
اٜنق.
ما يعلمو غًن٨نا من ٌ
 -2اذلوى :ىو اٝنلل يف صفة الرغبة ،كالناس ليسوا سواء يف الرغبة ،فمنهم من
اٜنق،
الشر ،كمنهم من ٬نيل إُف ٌ
يرغب يف فعل اٝنًن ،كمنهم من يرغب يف فعل ٌ
كمنهم من ٬نيل إُف الباطل ،كمنهم اٞنذبذب بينهما.
كالرغبة اٜنسنة ،كالرغبة السيٌئة أمراف نًسبيٌاف ،فقد ترغب اليوـ يف فعل
غدا ٥نو
اٜنق ،ك٬نيل ن
اٝنًن ،كترغب ن
الشر .كقد ٬نيل قلبك اليوـ ٥نو ٌ
غدا يف فعل ٌ
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اٜنق ،كاٝنًن،
الباطل؛ كقد تكوف  -يف غالب أحوالك كأحيانك  -راغبنا يف ٌ
كالػمعركؼ؛ كقػ ػد تكػوف  -فػي الغالب  -راغبنا فػي الشػ ػٌر ،كالباطل ،كالػمنكػر.
اٜنق؛ فإ ٌف من ٬نيل قلبو عن
كاٟنول سبب رئيس ،من أسباب ٢نالفة ٌ
اٜنق ،يف عملو ،غالبنا.
ابٜنق ،إُف العمل ابلباطل ،سيخالف ٌ
العمل ٌ
كللهول ع ٌدة درجات ،أبرزىا:
لكن صاحبو ال يلبث
أ -اذلوى العارض :كىو ىول ال يكاد ٫نلو منو إنساف ،ك ٌ
اٜنق.
أف يعود برغبتو إُف ٌ
ب -اذلوى الغالب :كىو ىول تغلٌب على صاحبو ،فخضع لو يف معظم
اٜنق ،فيندـ على
أحوالو كأحيانو ،كلكنٌو  -يف أحياف قليلة  -يعود برغبتو إُف ٌ
اتٌباعو ىواه ،مثٌ ال يلبث أف يعود برغبتو إُف الباطل.

ج -اذلوى الدائم :كىو ىول استفحل ،كاستحكم ،فاستحوذ على صاحبو،
الشر كالباطل،
ٌ
حت ص ٌده عن اٞنوعظة كالنصيحة ،كىذه حاؿ من أدمن على ٌ
كل انصح.
فاستحبٌهما على اٝنًن ك ٌ
اٜنق ،فأعرض عن ٌ
د -اذلوى الطاغي :كىو ىول الطغاة كالبغاة ،الذين ال يكتفوف ّنا ىم عليو من
اتٌباع اٟنول ،بل يسعوف إُف إفساد من سواىم من الناس ،كص ٌدىم عن نصح
اٜنق كاٝنًن ،ك٪ناربوهنم؛ للقضاء
الناصحٌن ،ككعظ الواعظٌن ،كيعادكف أىل ٌ
عليهم؛ ليكوف ٟنم السلطاف يف األرض.

 -3الضعف :ىو اٝنلل يف صفة القدرة ،كالناس ليسوا سواء يف القدرة ،فمنهم
القوم ،كمنهم الضعيف ،كمنهم اٞنريض ،كمنهم العاجز.
ٌ
كالقدرة كالضعف أمراف نًسبيٌاف ،فقد تقدر على ما يضعف عنو غًنؾ،
عما يقدر عليو غًنؾ ،كقد تقدر اليوـ على ما كنت تضعف عنو
كقد تضعف ٌ
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عما كنت تقدر عليو أمس.
أمس ،كقد تضعف اليوـ ٌ
كاٞنرض كالتعب كاٛنوع كالعطش أمور ال يكاد ٫نلو منها إنساف ،كىي
يوما ،أيصيب هبا ،أك
أبرز صور الضعف العارض؛ فإف خبل منها أحدان ن
ببعضها ،يف يوـ آخر ،كإف خبل منها ساعة ،أيصيب هبا ،أك ببعضها ،يف ساعة
أخرل ،كإف خبل منها إنساف ،أيصيب هبا غًنه.
كالضعف على درجات ،كما أ ٌف القدرة على درجات ،كالناس متفاكتوف
عموما  -يف
يف درجات القدرة ،كدرجات الضعف ،كلكنٌهم مشرتكوف -
ن
االتٌصاؼ ببعض القدرة ،كببعض الضعف.
اٜنق؛ فإ ٌف من يضعف عن
كالضعف سبب رئيس ،من أسباب ٢نالفة ٌ
ابٜنق ،سيخالفو ،غالبنا.
العمل ٌ
كللضعف ع ٌدة صور ،أبرزىا:
أ -الضعف البدنـ ّي ،كضعف الطفل ،كاٟن ًرـ ،كاٞنريض ،كالتعباف.
ب -الضعف الـمالـ ّي ،كضعف الفقًن ،كاٞنسكٌن ،كاٞندين.
ج -الضعف اآللـ ّي ،كضعف األعزؿ ،يف مواجهة اٞنسلح.

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

القسري ،كضعف السجٌن ،كاألسًن ،كالكسًن ،كاٛنريح.
ه -الضعف
ّ

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

االجتماعي ،كضعف العبد ،كاللقيط ،كالطريد.
ز -الضعف
ّ

النفسي (اخلوف) :كينشأ بسبب صورة ،أك أكثر ،من صور
ح -الضعف
ّ
الضعف اٞنذكورة آن نفا ،كخوؼ الرجل األعزؿ ،من مواجهة الرجاؿ اٞنسلحٌن،
كارىا.
فرٌّنا ٘نلو خوفو على مطاكعتهم ،يف الباطل ،كإف كاف ن
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فػإذا كػانػت يمػخالػفة الػحػ ػ ٌق ىػي السػبػب األكػبػر ،فػي التخاليػف بيػن
النػاس؛ فإ ٌف من الواجب  -لػحصوؿ التوافق بينهم  -اجتماع ثبلثة أسباب
رئيسة ،ىي:
(العلم الصحيح ،والقدرة الكافية ،والرغبة احلسنة).
كلتحقيق العلم الصحيح ٩نب ٌأكنال معرفة اٞنعيار الذم ي٬نكن بو ٓنديد
اٜنق،
كل كاحد منهم أنٌو صاحب ٌ
ٌ
اٜنق؛ فإ ٌف اٞنتخالفٌن  -يف اٞنناىج  -يزعم ٌ
دكف من سواه ،كيرمي ٢نالفيو ابتٌباع الباطل.
عموما منهجاف:
كلتحديد ٌ
اٜنق ن

اٜنق إٌ٧نا يكوف ابالعتماد على
 -1منهج دينـ ّي :يرل أصحابو أ ٌف ٓنديد ٌ
األحكاـ الدينيٌة؛ أل ٌف مصدر األحكاـ الدينيٌة  -عندىم  -معصوـ من أسباب
اٜنق الثبلثة :اٛنهل ،كالضعف ،كاٟنول.
٢نالفة ٌ

اٜنق إٌ٧نا يكوف ابالعتماد على
 -2منهج
عقلي :يرل أصحابو أ ٌف ٓنديد ٌ
ّ
بعيدا
اٜنق ،ن
األحكاـ العقليٌة؛ أل ٌف عقل اإلنساف  -عندىم  -يستطيع ٓنديد ٌ
عن ٌادعاءات أىل األدايف ،كاختبلفاهتم.
كل مكاف -
كل زماف ،كيف ٌ
كمن ىنا كجدان أ ٌف اٞنتخالفٌن  -يف ٌ
اٜنق ،فيتٌبعو ،أك
اٜنق ،سواء أكاف بعضهم يعلم ٌ
يتخالفوف يف الظاىر ،يف ٓنديد ٌ
اٜنق ،فيخالفو.
اٜنق ،كلكنٌو ٫نالفو؛ أـ كاف ٩نهل ٌ
يعلم ٌ
اٜنق .كقد
كاإلسبلـ  -عند اٞنسلمٌن  -ىو اٞنعيار الوحيد؛ لتحديد ٌ
اٜنق.
الشر كالباطل ،إُف نور اٝنًن ك ٌ
جاء؛ إلخراج الناس من ظلمات ٌ
ككاف من آاثر ظهور رسالة خامت النبيٌٌن أف ظهرت مطاعن يف ىذا
األكؿ للدعوة العلنيٌة ،كما زالت اٞنطاعن قائمة ،إُف يومنا ىذا،
الدين ،منذ اليوـ ٌ
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عمن سواىم.
يقودىا بعض الدينيٌٌن ،كبعض البلدينيٌٌن ،نيابة ٌ
كلذلك كانت الػحاجػ ػة كبػيػرة ،إلػى إثػبات (ب ػراءة اإلسبلـ) ،م ػن مػطاع ػن
الطاعنيػن؛ لػهدـ الػحواجز ،التػي يص ٌدكف بػها الناس ،عػ ػن ذلك الػمعيار
الدقي ػ ػق.
إ ٌف (ب ػ ػراءة اإلسبلـ)  -م ػ ػن األخػطػ ػ ػاء ،كاألى ػ ػ ػواء ،كاألكىػ ػ ػاـ ،كالظن ػ ػوف،
كالريػوب ،كالنقوص ،كالعيوب ،كالتناقض ،كالتعارض ،كاالختبلؼ ،كاالختبلؽ،
كاألكػاذيػب ،كاألبػاطي ػل ،كالػخ ػرافات ،كاألسػاطيػ ػر ،كالشبهات ،كالػمطاعػ ػن -
(حقيقة كبًنة) ،يهجرىا كثيػر من الناس ،فبل يعملوف بػمقتضاىا ،فيطعنوف فػي
(اإلسػ ػ ػبلـ) ،بعقػولػهػم ،كقػلوبػهػم ،كأفػواىهم ،كألس ػنػتهم ،كأقبلمػهػم ،كيكػتيبػهػم،
ك٠نبلتػهم ،كرسائلهم ،كمقاالتػهم ،كخطبهم ،كركاايتػهم ،كقصصهم،
كص يحفهمٌ ،
ي
كأقاصيصهم ،كأشػ ػعػارىػم ،كأمث ػالػهػم ،كأفػبلمهػم ،كمقاطعهػم ،كمسلسبلتػهػم،
كمسرحيٌاهتم ،كأغانيٌهم ،كرس ػومهم ،كألعابػهم ،كأخبارىم ،كبرامػجهم ،كقنواتػهم،
كإذاعاتػهم ،كمواقعهػم ،كصفحاهتم ،كمنتدايهتم ،كنواديهم ،ك١نافلهم ،كمؤٕنراهتم.
كإٌ٧نا يطعن الطاعن يف اإلسبلـ ،إذا أيصيب ّنرض من األمراض ،اليت ٕننع
اٜنق ،كىي:
صاحبها ،من قبوؿ ٌ
 -1مرض اجلهل :قد ٩نهل اإلنساف براءة اإلسبلـ من اٞنطاعن ،فيحملو جهلو
على الطعن يف اإلسبلـ.

 -2مرض اذلوى :قد يعلم اإلنساف براءة اإلسبلـ ،كلكنٌو يتٌبع ىواه؛ أل ٌف ىواه
٫نالف أحكاـ اإلسبلـ ،فيحملو ىواه على الطعن يف اإلسبلـ.
 -3مرض الـخوف :قد يعلم اإلنساف براءة اإلسبلـ ،كلكنٌو ضعيف ،يػخػاؼ
بطش سادتو ،من أعداء اإلسبلـ ،فيحملو خوفو ،على الطعن فػي اإلسبلـ؛
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ليسلم ىو ،كيسلم أىلو ،من بطشهم ،كأذاىم.
اٜنق كثًنة جدًّا .فمنها:
قاؿ ابن القيٌم« :كاألسباب اٞنانعة من قبوؿ ٌ
اٛنهل بو ،كىذا السبب ىو الغالب على أكثر النفوس ،فإ ٌف من جهل شيئنا
ابٜنق،
أمره ٌ
عاداه ،كعادل أىلو .فإف انضاؼ إُف ىذا السبب بيغض من ى
كمعاداتو لو ،كحسده ،كاف اٞنانع من القبوؿ أقول .فإف انضاؼ إُف ذلك إلفو،
كعادتو ،كمرابه على ما كاف عليو آابؤه ،كمن ي٪نبٌو كيعظٌمو ،قوم اٞنانع .فإف
انضاؼ إُف ذلك ُ
كعزه،
تو٨نو أ ٌف ٌ
اٜنق الذم يدعي إليو ٪نوؿ بينو كبٌن جاىوٌ ،
كشهواتو ،كأغراضو ،قوم اٞنانع من القبوؿ جدًّا .فإف انضاؼ إُف ذلك خوفو
من أصحابو ،كعشًنتو ،كقومو ،على نفسو ،كمالو ،كجاىو ،كما كقع ٟنرقل،
اٜنق ٌقوة،
ملك النصارل ابلشاـ ،على عهد رسوؿ هللا  ،ازداد اٞنانع من قبوؿ ٌ
كىم ابلدخوؿ يف اإلسبلـ ،فلم يطاكعو قومو ،كخافهم
فإ ٌف ىرقل عرؼ اٜن ٌق ،ى
تبٌن لو اٟندل ...كمن أعظم
على نفسو ،فاختار الكفر على اإلسبلـ ،بعد ما ٌ
ا﵀سود قد
اٜناسد
ىذه األسباب :اٜنسد؛ فإنٌو داء كامن يف النفس ،كيرل
ي
ى
يؤت نظًنه ،فبل يدعو اٜنسد أف ينقاد لو ،كيكوف من
في ًٌ
ضل عليو ،كأكيت ما َف ى
ضل
أتباعو .كىل منع إبليس من السجود آلدـٌ ،إال اٜنسد؟! فإنٌو لػ ٌما رآه قد في ًٌ
كرفًع فوقو ،ىغص بًريقو ،كاختار الكفر على اإل٬ناف ،بعد أف كاف بٌن
عليو ،ي
اٞنبلئكة .كىذا الداء ىو الذم منع اليهود ،من اإل٬ناف بعيسى ابن مرٔف ،كقد
شك فيو  -أنٌو رسوؿ هللا ،جاء ابلبيٌنات كاٟندل؛ فحملهم
علما ال ٌ
علموا  -ن
الػحسد على أف اختاركا الكفر على اإل٬ناف ،كأطبقوا عليو ،كىم ٌأمة فيهم
الزىاد كالقضاة كاٞنلوؾ كاألمراء .ىذا؛ كقد جاء اٞنسيح ُنكم
األحبار كالعلماء ك ٌ
التوراة ،كَف ً
أيت بشريعة ٔنالفها ،كَف يقاتلهم ،كإٌ٧نا أتى بتحليل بعض ما يحًٌرـ
ً
كم نبل لشريعة التوراة ،كمع ىذا ،فاختاركا
عليهم؛ ٔنفي نفا كر٘نة
ن
كإحساان ،كجاء يم ٌ
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نيب ،جاء بشريعة مستقلٌة
كلٌهم الكفر على اإل٬ناف .فكيف يكوف حاٟنم مع ٌ
كمناداي على فضائحهم ،ك٢ن ًر نجا
انسخة ٛنميع الشرائع ،مب ًٌكتنا ٟنم بقبائحهم،
ن
نصر عليهم ،كيظفر
ٟنم من دايرىم ،كقد قاتلوه كحاربوه ،كىو يف ذلك كلٌو يي ى
دائما يف سفاؿ .فكيف ال ٬نلك اٜنسد
هبم ،كيعلو ىو كأصحابو ،كىم معو ن
كالبغي قلوهبم؟! كأين يقع حاٟنم معو من حاٟنم مع اٞنسيح ،كقد أطبقوا على
و
رد
تبٌن ٟنم اٟندل! كىذا السبب  -كحده  -كاؼ يف ٌ
الكفر بو ،من بعد ما ٌ
اٜنق؛ فكيف إذا انضاؼ إليو زكاؿ الرايسات كاٞنآكل كما تق ٌدـ؟!»(ُ).
ٌ
فذكر مرض اٛنهل ،كمرض اٝنوؼ ،صراحة ،كَف يذكر مرض اٟنول،
ابٜنق ،كمعاداتو لو،
أمره ٌ
ابٚنو الصريح ،بل ذكر أبرز صوره ،كىي :بيغض من ى
كحسده ،كإلفو ،كعادتو ،كمرابه على ما كاف عليو آابؤه ،كمن ي٪نبٌو ،كيعظٌمو،
ُ
كعزه ،كشهواتو،
كتو٨نو أ ٌف ٌ
اٜنق الذم يدعي إليو٪ ،نوؿ بينو ،كبٌن جاىوٌ ،

كأغراضو ،كىذه أبرز صور اٟنول.
كل من آثر الدنيا من أىل العلم كاستحبٌها؛
كقاؿ ابن القيٌم ن
أيضاٌ « :
اٜنق؛ يف فتواه كحكمو ،يف خربه كإلزامو؛ أل ٌف
فبل ب ٌد أف يقوؿ على هللا غًن ٌ
كثًنا ما أتيت على خبلؼ أغراض الناس ،كال سيٌما أىل
أحكاـ ٌ
الرب سبحانو ن
اٜنق،
الرائسة كالذين يتٌبعوف الشهوات؛ ٌ
تتم ٟنم أغراضهم ٌإال ّنخالفة ٌ
فإهنم ال ٌ
يتم لو ذلك
كثًنا؛ فإذا كاف العاَف كاٜناكم ١نبًّا للرائسة ،متٌ نبعا للشهوات َف ٌ
كدفعو ن
اٜنق ،كال سيٌما إذا قامت لو شبهة ،فتتٌفق الشبهة
ٌإال بدفع ما ٌ
يضاده من ٌ
اٜنق
اٜنق! كإف كاف ٌ
كالشهوة ،كيثور اٟنول ،فيخفى الصواب ،كينطمس كجو ٌ
ظاىرا ال خفاء بو ،كال شبهة فيو ،أقدـ على ٢نالفتو ،كقاؿِ :ف ٢نرج ابلتوبة.
ن
(ُ) ىداية اٜنيارل.ُْ-ّٗ :
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ًً
كيف ىؤالء كأشباىهم قاؿ تعاُف﴿ :فىخلى ً
ىضاعيوا الص ىبلةى
ف م ٍن بػى ٍعدى ٍم ىخ ٍل ه
فأى
ى ى
ات﴾(ُ) ،كقاؿ﴿ :فىخلىف ًمن بػع ًد ًىم خ ٍلف كًرثيوا الٍ ىً
كاتػبػعوا الشهو ً
اب
ت
ك
ى ىي
ى
ى ى ٍ ىٍ ٍ ى ه ى
ىى
ًً
ض ًمثٍػليوي ىأيٍ يخ يذكهي أىلىػ ٍم
ض ىى ىذا ٍاأل ٍىد ىْف ىكيػى يقوليو ىف ىسييػ ٍغ ىف ير لىنىا ىكإً ٍف ىأيٍهت ٍم ىعىر ه
ىأيٍ يخ يذك ىف ىعىر ى
اؽ الٍكًتى ً
اٜنىق ىكىد ىر يسوا ىما فً ًيو ىكالد يار
اب أى ٍف ىال يػى يقوليوا ىعلىى اَّللً إًال ٍ
يػي ٍؤ ىخ ٍذ ىعلىٍي ًه ٍم ًميثى ي
ًً
ً
ين يػىتػ يقو ىف أىفى ىبل تىػ ٍع ًقليو ىف﴾(ِ)؛ فأخرب سبحانو ٌأهنم أخذكا العرض
ٍاآلخىرةي ىخٍيػهر للذ ى
األدْف ،مع علمهم بتحر٬نو عليهم ،كقالوا :سييغ ىفر لنا! كإف عرض ٟنم عرض
صركف على ذلك ،كذلك ىو اٜنامل ٟنم على أف يقولوا
آخر ،أخذكه؛ فهم يم ٌ
اٜنق ،فيقولوف :ىذا حكمو كشرعو كدينو! كىم يعلموف أ ٌف دينو
على هللا غًن ٌ
كشرعو كحكمو خبلؼ ذلك ،أك ال يعلموف أ ٌف ذلك دينو كشرعو كحكمو!
فتارة يقولوف على هللا ما ال يعلموف ،كاترة يقولوف عليو ما يعلموف بطبلنو»(ّ).
مصااب ّنرض اٛنهل ،فيحملو جهلو
كقد يكوف الطاعن  -يف ٌأكؿ أمره  -ن
على الطعن يف اإلسبلـ ،مثٌ ييشفى من مرض اٛنهل ،كلكنٌو يبقى على طعنو يف
اإلسبلـ؛ ألحد سببٌن:
 -1أف ييصاب ّنرض اٟنول ،فيحملو ىواه على الطعن يف اإلسبلـ؛ أل ٌف ىواه
٫نالف أحكاـ اإلسبلـ.

 -2أف ييصاب ّنرض اٝنوؼ ،فيحملو خوفو على الطعن يف اإلسبلـ؛ ألنٌو
٫ناؼ بطش أعداء اإلسبلـ.
كالطاعن بسبب ىواه قد ييشفى من مرض اٟنول ،لكنٌو يبقى على طعنو،
(ُ) مرٔف.ٓٗ :
(ِ) األعراؼ.ُٔٗ :
(ّ) الفوائد.ُْٔ-ُْٓ :
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إذا أيصيب بػمرض الػخوؼ ،فيحملو خوفو ،على الطعن فػي اإلسبلـ.
كالطاعن بسبب خوفو قد ييشفى من مرض اٝنوؼ ،لكنٌو يبقى على
طعنو ،إذا أيصيب ّنرض اٟنول ،فيحملو ىواه على الطعن يف اإلسبلـ.
كمرض اٛنهل قد ييصاب بو من كاف يعلم براءة اإلسبلـ؛ فإ ٌف العلم
درجات ،فقد يطٌلع اإلنساف على شبهات ،ال ٩ند ٟنا جو نااب شافينا ،فييصاب
ً
حت العلماء ي٬نكن
سيب ،ال يكاد ينجو منو إنسافٌ ،
ّنرض اٛنهل ،كىو جهل ن ٌ
أف ٩نهلوا بعض ما يعلمو غًنىم من الناس.
لكل مرض من ىذه األمراض الثبلثة دكاء مناسب ،فمرض اٛنهل دكاؤه
ك ٌ
التعليم ،كمرض اٟنول دكاؤه التهذيب ،كمرض اٝنوؼ دكاؤه التشجيع.
معا؛
كللقضاء ٌ
التاـ ،على الباطل ،كأىلو ،ال ب ٌد من ىذه األدكية الثبلثة ،ن
فبل يكفي دكاء التعليم ،إف لػم يصاحبو دكاء التهذيب ،كدكاء التشجيع؛
كال يكفي دكاء التهذيب ،إف لػم يصاحبو دكاء التعليم ،كدكاء التشجيع؛
كال يكفي دكاء التشجيع ،إف ل ػ ػم يصاحبو دكاء التعليم ،كدكاء التهذيب.
كلذلك تتسلٌح الدعوة إُف اإلسبلـ ،بثبلثة أسلحة ،ىي :سبلح العلم،
القوة؛ أل ٌف فاقد الشيء ال ييعطيو .فسبلح العلم ييعطي
كسبلح التقول ،كسبلح ٌ
اٞنصاب ابٛنهل دكاء التعليم ،كسبلح التقول ييعطي اٞنصاب ابٟنول دكاء
القوة ييعطي اٞنصاب ابٝنوؼ دكاء التشجيع.
التهذيب ،كسبلح ٌ
ػهي  -الذم يػمثٌلو اإلسبلـ ،كما
قاؿ سيٌد قطب« :ىذا الػمنهج اإلل ٌ
تنزلو ،من
ػمجرد ٌ
جاء بو ٌ
١نمد  - ال يتح ٌقق فػي األرض ،فػي دنيا الناس ،ب ٌ
ػهي،
عند هللا .كال يتح ٌقق ب ٌ
ػمجرد إببلغو للناس ،كبيانو .كال يتح ٌقق ابلقهر اإلل ٌ
على نػحو ما يػيمضي هللا انموسػو ،فػي دكرة الفلك ،كسيػر الكواكب ،كترتُب
النتائج على أسبابػها الطبيعيٌة ..إنٌػما يتح ٌقػق أبف تػحمػلو مػجموعػة ،من البشػ ػػر،
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كامبل ،كتستقيم عليو  -بقدر طاقتها  -كتػجعلو كظيفة
تؤمن بػو إيػمانػنا ن
حياتػها ،كغاية آمالػها ،كتػجهد لتحقيقو ،يف قلوب اآلخرين ،كفػي حياتػهم
جهدا ،كال طاقة..
العمليٌة ،كذلك ،كتػجاىد لػهذه الغاية ،بػحيث ال تستبقي ن
البشرم ،يف أنفسها ،كأنفس
البشرم ،كاٛنهل
البشرم ،كاٟنول
تػجاىد الضعف
ٌ
ٌ
ٌ
اآلخرين .كتػجاىد الذين يدفعهم الضعف ،كالػهول ،كالػجهل؛ للوقوؼ فػي كجو
ىذا الػمنهج»(ُ).
كبًنا يف التخلٌص من ىذه
كدكاء التعليم ،كإف َف يكن كافيناٌ ،
أثرا ن
لكن لو ن
األمراض الثبلثة ،أك التقليل من ضررىا؛ أل ٌف الكثًن من الطاعنٌن ،إٌ٧نا يطعنوف
يف اإلسبلـ؛ بسبب مرض اٛنهل .كدكاء التعليم ىو الدكاء الشايف من مرض
اٛنهل.
اٜنق ،كقل
فإذا يشفي اٞنصابوف ّنرض اٛنهل ،من جهلهم ،كثيػىر أتباع ٌ
اٜنق ،كقلٌة أتباع الباطل :سبباف كبًناف ،من أسباب
أتباع الباطل؛ ككثرة أتباع ٌ
اٜنق ،كقلٌة أتباع الباطل،
تشجيع اٝنائفٌن ،فحٌن يرل اٝنائفوف كثرة أتباع ٌ
اٜنق ،كيوالوف أىلو ،كيتجنٌبوف الباطل ،كيعادكف أىلو.
سيتشجعوف ،فيتٌبعوف ٌ
ٌ
فإذا يشفي الػمصابوف بػمرض الػجهل ،من جهلهم ،ك يشفي الػمصابوف
اٜنق كثرنة ،يغلبوف هبا أىل األىواء؛
بػمرض الػخوؼ ،من خوفهم ،كثيػىر أتباعي ٌ
فكانت تلك الكثرة سببنا يف شفاء بعض أىل األىواء ،من أىوائهم ،من الذين
لػم تستحوذ عليهم أىواؤىم.
ٌأما أكلئك الذين استحوذت عليهم أىواؤىم ،فلن ينفع  -فػي شفائهم -
م تػهذيب.
أُ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ِٖٓ/ُ :
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كدكاء العلم ،إٌ٧نا ىو عند العلماء الصادقٌن الناصحٌن اٞنتقنٌن ،دكف من
سواىم ،من م ٌدعي العلم ،من عمبلء الشيطاف ،كجنود أعداء اإلسبلـ.
كلذلك كاف ىذا الكتاب موج نها إُف أربعة أصناؼ من الناس ،ىي:

( -1الطاعن) :الذم ٩نهل (براءة اإلسبلـ) ،فيحملو جهلو ،على الطعن،
يف (اإلسبلـ).
( -2الباحث) :الذم يبحث ،عن األدلٌة الكافية؛ إلثبات (براءة اإلسبلـ).

( -3الغافل) :الذم يغفل ،عن مطاعن الطاعنٌن يف (اإلسبلـ) ،فييخشى عليو
يوما.
التأثػُر هبا ،إف اطٌلع عليها ن

( -4العالـم) :الذم يعلم (براءة اإلسبلـ) ،ك٪ناكؿ الدفاع عن اإلسبلـ ،كلكنٌو
ال يتٌبع اٞننهج الصحيح ،يف الدفاع عنو.
إ ٌف بعض الطاعنٌن يدعوف إُف (١ناكمة اإلسبلـ) ،كاإلسبلـ دين ،كليس
ً
بعضا.
إنسا نان؛ فبل ي٬نكن ١ناكمتو ،كما ٪ناكم الناس بعضهم ن
فالعبارة ٠نازيٌة ،ييراد منها إجراء ١ناكمة علميٌة ،يسعى الطاعنوف فيها ،إُف
ألهنم يتٌهمونو ابختبلؽ
١نمد ؛ ٌ
إبطاؿ ىذا الدين؛ ٌ
فكأهنم يدعوف إُف ١ناكمة ٌ
اإلسبلـ ،كانتحاؿ بعض حقائقو.
كالػمتٌػ ىهم إذا توفٌػي  -قبل تػحريك الدعول  -فإ ٌف الدعول تيػ ىع ٌد ابطلة(ُ)؛
١نمد  حيًّا ،يف عصران ىذا ،لدعا الطاعنوف إُف ١ناكمتو،
كلذلك لو كاف ٌ
١ناكمة جنائيٌة ،كما ٪ناكموف ٠نرـ حرب!!!
١نمد  ىو اإلسبلـ ،دكف ما
كلػ ٌما كاف السبب الوحيد ٞنطاعنهم ،يف ٌ
سواه؛ فإ ٌف الغاية الوحيدة ٟنم  -من ا﵀اكمة  -ىي إبطاؿ ىذا الدين؛ كليس
(ُ) انظر :مبادئ ا﵀اكمات اٛنزائيٌة.ٕٖ :
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١نمد  ،لوال أنٌو جاء هبذا الدين ،كلوال أ ٌف ىذا
ٟنم أدْف اىتماـ ،ابلطعن يف ٌ
قواي ،مؤثػٌنرا يف الناس؛ قد دخل يف عقر دايرىم ،فانتشر
الدين ما زاؿ حيًّاًّ ،
يوما ،بعد يوـ ،كمنهم رجاؿ ،كانوا يف ٌأكؿ
فيها ،كما زاؿ اٞنقبلوف عليو يزدادكف ن
أمرىم ،من أل ٌد أعدائو ،الطاعنٌن فيو.
كالػمسلموف الصادقوف ال يػخشوف ١ناكمة اإلس ػبلـ ،مػحاكمة علميٌة،
احدا؛ لقبوؿ نتػائج ىذه الػمحاكمة ،كىػو :أف تكوف
كلكنٌهم يشتػرطوف شرطنا ك ن
الػ يمحاكمة العلميٌة مبنيٌة ،على مبادئ الػمحاكمة العادلػة العليا ،ال يػمتٌػ ىفق عليها.
كفػي ىذا الكتاب تفصيل دقي ػق ،لعشرة من تلك الػمبادئ العادلة العليا؛
جهبل ،أك بغينا ،أك خوفنا ،كىي
إلثبات حقيقة كبًنة ،يهجرىا كثًن من الناس؛ ن
(براءة اإلسبلـ) من األابطيل:
يصرحوف بػمعػاداة (اإلسبلـ)،
 -1اليت أنتجها بعض (أعداء اإلسبلـ) ،م ٌػمن ٌ
ػمسيحي).
اليهودم ،كال
كال سيٌما من أتباع الػمناىج الثبلثة( :البلدين ٌػي ،ك
ٌ
ٌ

يصرحوف بػمػواالة (اإلسبلـ)،
 -2اليت أنتجها بعض (أبناء اإلسبلـ) ،م ٌػمن ٌ
قد٬ننا كحديثنا ،كال سيٌما من أتباع الػمناىج الركائيٌة( :القائمة على الركاايت).
كل الرباءة ،من أابطيل األبناء ،قبل أابطيل األعداء؛ أل ٌف
فاإلسبلـ برمء ٌ
أابطيل األبناء أخطر من أابطيل األعداء؛ فاألبناء ي٬نكن أف يكونوا من ٗنلة
األعداء ،كما يف قولو تعاُف﴿ :اي أىيػُها ال ً
ين ىآمنيوا إًف ًم ٍن أ ٍىزىك ًاج يك ٍم ىكأ ٍىكىال ًد يك ٍم
ذ
ى ى
ى
كى ٍم﴾(ُ).
اح ىذ ير ي
ىع يد ًّكا لى يك ٍم فى ٍ
فاألبناء فػي ىذه الػحاؿ :ىم (أعداء الداخل) ،كىم  -ببل ريب -
(عدك اٝنارج) ،إف غلٌقت
أخطر من (أعداء اٝنارج)؛ ألنٌك فػي منجاة من ٌ
(ُ) التغابن.ُْ :
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(عدك الداخل)،
أبواب حصنك ،فبل يستطيع أف يدخل عليك اٜنصن؛ ِنبلؼ ٌ
جهبل ،أك بغينا ،أك خوفنا.
الذم ي٬نكن أف يفتح أبواب حصنك ،ألعداء اٝنارج؛ ن
كىذا ىو اٜناصل ،قد٬ننا كحديثنا؛ فكثًنة ىي الثغرات ،اليت فتحها بعض
(أبناء اإلسبلـ) ،كحاكؿ بعض (أعداء اإلسبلـ) أف يتٌخذكىا مداخل؛ ليقتحموا
حصن (اإلسبلـ)؛ كلذلك كجب الكشف ابألدلٌة القطعيٌة عن (براءة اإلسبلـ)،
من أخطاء اٞننسوبٌن إليو ،حٌن ي٫نطئوف ،يف التأليفات ،كالتطبيقات.
فالدفاع عن (اإلسبلـ) أىكلػى من الدفاع عن اآلراء ،كاألشخاص؛ أل ٌف
اٞنرضي ،عند هللا تعاُف ،فهو معصوـ من الباطل؛ ِنبلؼ
(اإلسبلـ) ىو الدين
ٌ
حق يوافق (اإلسبلـ) ،كبعضها ابطل ٫نالف (اإلسبلـ)؛
(اآلراء) ،فبعضها ٌ
ك٫نطئوف.
كِنبلؼ (األشخاص)ٌ ،
فإهنم بشر ،ييصيبوف ،ي
كل من كانت
كلذلك لن يرضى  -بكثًن من مباحث ىذا الكتاب ٌ -
كل من يرل أ ٌف
عنايتو ابآلراء كاألشخاص أكرب من عنايتو ابٜنقائق اإلسبلميٌة ،ك ٌ
مذىبو ىو كحده الذم يطابق (اإلسبلـ) ،دكف ما سواه من اٞنذاىب ،كأ ٌف
مذىبو معصوـ من األخطاء كاألىواء كاألابطيل.
اٞنتعصبوف ىم أبرز الذين فتحوا أكرب الثغرات التأليفيٌة كالتطبيقيٌة،
كىؤالء
ٌ
فحاكؿ بعض أعداء اإلسبلـ أف يتٌخذكىا مداخل؛ القتحاـ حصن (اإلسبلـ).
كلذلك كجب التنبيو على أ ٌف (تربئة اإلسبلـ) من (أابطيل األعداء) لن
تكوف ٟنا قيمة حقيقيٌةٌ ،إال بعد (تربئة اإلسبلـ) من (أابطيل األبناء).
كبػخبلفو ،سيكوف الطاعن فػي (أابطيل األعداء) ،دكف (أابطيل األبناء):
حق ،ث ٌػم
أشبو بػمن ينهى الناس عن الباطل ،ث ٌػم أيتيو؛ كأشبو بػمن أيمر الناس ابلػ ٌ
ييع ًرض عنو.
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ً
ً
اب
اس ًابلٍ ًٌرب ىكتىػٍن ىس ٍو ىف أىنٍػ يف ىس يك ٍم ىكأىنٍػتي ٍم تىػٍتػليو ىف الٍكتى ى
قاؿ تعاُف﴿ :أ ىىأتٍ يم يرك ىف الن ى
أىفى ىبل تىػ ٍع ًقليو ىف﴾(ُ).
الرد على (أابطيل األبناء)  -يف ىذا الكتاب  -أكرب
كمن ىنا ،كاف ٌ
األكؿ مق ٌدمة أكيدة كاجبة؛
الرد على (أابطيل األعداء)؛ أل ٌف ٌ
كأكثر ،من ٌ
الرد ٌ
الرد الثآف.
األكؿ ،أمكن ٓنقيق ٌ
الرد الثانػي؛ فإذا ٓن ٌقق ٌ
لتحقيق ٌ
الرد ٌ
وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.

(ُ) البقرة.ْْ :
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الـمبدأ ّ
ألاول
ّ
حق الدفاع
حت أعت اجملرمٌن يف العالػم  -الذين
ألم متٌػ ىهمٌ ،
ٌ
حق الدفاع مضموف ٌ
٪نق ٟنم عند ا﵀اكمة الدفاع عن
كل الوضوح ٌ -
تكوف جرائمهم كاضحةٌ ،
أنفسهم ،أك توكيل من يدافع عنهم(ُ).
ك٪نق للمحامي اٞندافع عن اٞنتٌػ ىهم :الطعن يف أىليٌة القاضي ،كتفنيد أدلٌة
ٌ
(ِ)
حق اٞنتٌػ ىهم ،يف
لضماف
؛
االدعاء ،كتقدٔف أدلٌة الرباءة ،كغًنىا من اٜنقوؽ
ٌ
ٌ
إثبات براءتو ،من التُػ ىهم اٞنوجهة إليو.
كاٞندافعوف عن اإلسبلـ ال ي٪نصيهم ٌإال هللا تعاُف ،كٟنم طرائق يمنوعة،
كأدلٌة كثًنة ،كمسائل عديدة٪ ،ناكلوف فيها إثبات (براءة اإلسبلـ) ،من تلك
الػمطاعن ،كإبطاؿ الشبهات اليت ييثًنىا (أعداء اإلسبلـ).
احدا من أكلئك اٞندافعٌن،
رغبت  -فػي ىذا الكتاب  -أف أكوف ك ن
كقد ي
كلكن بطريقة ،غًن الطرائق اٞنعركفة.
ٌإهنا طريقة تيعىن ابألصوؿ اٜناسػمة ،اليت ٓنسم مسألة ا﵀اكمة ،ابالعتماد
على الػمبادئ العادلة ،اليت ال يػخالفنا فيها أكلئك الطاعنوف فػي اإلسبلـ ،بل
ينفك يتش ٌدؽ بتلك الػمبادئ ،فما أحراه أف ٪نتكم إليها ،كىو
كثًنا منهم ال ٌ
إ ٌف ن
يدعو إُف ١ناكمة اإلسبلـ!!!
كتقوـ ىذه الطريقة على أصوؿ كبًنة ،أبرزىا:
الدستورم.َْٗ-ْٕٔ :
اٛننائي
(ُ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة ،ُْٓ-ُْٕ :كالقانوف
ٌ
ٌ
(ِ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة.َُٔ ،ُُٗ ،ُُٓ :
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 -1إيػجاب القطع فػي األدلٌة.
ػاص.
 -2اسػتػبػعاد التج ػريػم الػخػ ٌ

 -3التذكيػر بشخصيٌة الػجريػمة.

 -4الب ػػدء ابألصػػوؿ قبل الفركع.
 -5التحريش بٌن الطاعنٌن.

 -6تػحكيم الػمقاـ يف تسويغ األحكاـ.
 -7مػهاجػمة مناىج الطاعنٌن.

ت  -بتحقيق ع ٌدة أمور ،أبرزىا:
إ ٌف ىذه الطريقة كفيلة  -إذا يركعيى ٍ

 -1استبعاد الشبهات القائمة على أدلٌة غًن قطعيٌة.
كاالستقراء الدقيق ،لواقع الشبهات  -اليت ييثًنىا أعداء اإلسبلـ  -يشهد
أ ٌف معظم تلك الشبهات ىي من ىذا الصنف ،الذم ال يستطيع يمثًنكىا أف
يق ًٌ
قطعي عليها.
دليل
أم
ا
و
م
د
ي
ٌ
ٌ
 -2استبعاد الشبهات القائمة على النظرة الشخصيٌة.
فإ ٌف ٓنكيم النظرة الشخصيٌة  -فػي تقؤف الػمخالفٌن  -كفيل ابلطعن يف
كل ٢نالف ،كبذلك ال تبقى أدْف قيمة للحقائق االتٌفاقيٌة ،اليت ٩نب االحتكاـ
ٌ
إليها ،دكف التح ُكمات الشخصيٌة النًٌسبيٌة االختبلفيٌة.

 -3استبعاد الشبهات القائمة على أسلوب تعدية التخطئة.
يصح الطعن يف دين من األدايف ،بذريعة أ ٌف بعض اٞننسوبٌن إليو
فبل ٌ
يرتكبوف األخطاء؛ فيجب حصر التخطئة ،فيمن يستح ٌقها ،كىو من ارتكبها،
كال سيما إذا كاف الدين  -الذم ينسب إليو الػم ً
خطئ  -ينهى صراحةن ،عن
ٌ
ي
يى
تلك األخطاء.
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 -4قطع الطريق على الطاعنٌن الػمشاغبٌن ،الذين يتٌخذكف من األمور الفرعيٌة
مػج ػ ناال ،لبػنػ ػاء شػبهاتػهم ،كال سػ ػيمػا فػي (الفػرعػيات االختػبلفية) ،في ً
وىػموف
ٌ
ٌ
ٌ ي
الػمخدكعٌن أ ٌف إاثرة تلك الشبهات :كفيلة إببطاؿ الػحقائق اإلسبلميٌة.
كالواقع يشهد أ ٌف اإلسبلـ قائم على األصوؿ الكربل ،اليت ال يستطيع
ظهًنا.
الطاعنوف كلٌهم أف ينقضوا ن
أصبل ك ن
احدا منها ،كلو كاف بعضهم لبعض ن

 -5التحريش بٌن الطاعنٌن؛ لينشغل بعضهم ببعض ،كيك ٌفوا عن إثػارة
شبهاتػهم؛ فإ ٌف الطاعنٌن فػي (اإلسبلـ) ال ٩نمعهم ٌإال الطعن فيو.
فلو عمد اٞندافعوف عن اإلسبلـ ،إُف التحريش بٌن الطاعنٌن؛ لوجدكا أ ٌف
ُهػم
ىػؤالء الطاعنيػن سػيػتػفػٌرقوف ،ع ػن ذلك الغػرض الػخبيث ،كسيتقاذفػوف التػ ى
كالشبهات كاٞنطاعن ،فيطعن بعضهم يف بعض؛ فيصرؼ هللا  عن اإلسبلـ،
كعن اٞنسلمٌن شرىم ،كشر شبهاهتم اٝنبيثة.
 -6إبطاؿ الشبهات القائمة على استبعاد الػمقاـ؛ ببياف القيمة الكربل لتحكيم

الػمقاـ ،يف تسويغ األحكاـ؛ فإ ٌف الطاعنٌن قد قطعوا األحكاـ عن مقاماهتا،
فأكىػموا الػمخدكعٌن ،من الناس :أ ٌف بعض األحكاـ اإلسبلميٌة العمليٌة الكربل
ً
للحق كالعقل كالفطرة ،فوصفوىا ابلقسوة كالظلم كالوحشيٌة.
٢نالفة ٌ

 -7الكشف عن فضائح الطاعنٌن ،كفظائعهم ،كشناعاتػهم ،كحقيقة مناىجهم
ليتبٌن أ ٌف
السقيمة ،كآثػارىا العقيمة ،فػي االعتقادات ،كاألعمػاؿ ،كاألخػبلؽ؛ ٌ
الذـ كالطعن كاالنتقاص.
مناىج الطاعنٌن ىي اليت
ٌ
تستحق ٌ
كمن شأف مهاجػمة مناىج الطاعنيػن :أف تي ً
سقط شبهاتػهم السقيمة،
اٞنوجهة إُف اإلسبلـ ،كأف تكشف للمخدكعٌن بتلك الػمناىج ،عن الصور
الػحقيقيٌة القبيحة ،اليت ي٫نفيها الطاعنوف.
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الـمبدأ الثاوي
ّ
أهليت القاض ي
القاضي ركن من أركاف ا﵀اكمة ،فبل ي٬نكن أف تنعقد ١ناكمة ،من غًن
و
قاض؛ كلكي تكوف ا﵀اكمة عادلة٩ ،نب أف يتٌصف القاضي بثبلث صفات،
ال ي٬نكن أف يتح ٌقق العدؿ ،إذا فقد كاحدة منها ،ىي :اٜنياد(ُ) ،كاٞنعرفة(ِ)،
كالشجاعة(ّ).
 -1صفة الـحياد :فبل ييقبىل القاضي ،الذم لو ىول ،إُف أحد الطرفٌن
الػمتخاصمٌن ،سواء أكاف ىواه ،مع أكلياء اإلسبلـ ،أـ كاف ىواه ،مع
أعداء اإلسبلـ.
كلذلك ال ي٬نكن أف يكوف القاضي منتمينا إُف اإلسبلـ؛ أل ٌف انتماءه
كرد التُػ ىهم اٞنوجهة إليو.
سيدفعو إُف الدفاع عن اإلسبلـ ،كاٜنكم برباءتوٌ ،
أم دين ،يعادم أتباعو
ككذلك ال ي٬نكن أف يكوف القاضي منتمينا إُف ٌ
اإلسبلـ ،كيطعنوف فيو ،فبل ي٬نكن أف يكوف منتمينا إُف اليهوديٌة ،كال اٞنسيحيٌة،
أم دين ٢نالف لئلسبلـ يعين إعبلنو عن
أم دين آخر؛ أل ٌف انتماءه إُف ٌ
كال إُف ٌ
موافقتو لذلك الدين.
اإلسبلـ) األداي ىف الػ يمخالفةى يكلها ،كحكم عليها ابلضبلؿ؛
كقد أبطل (
ي
حياداي،
أم دين ،مػخالف لئلسبلـ :أف يكوف
ًّ
كلذلك ال يستطيع الػمنتمي إلػى ٌ
الدستورم.ّٔٗ :
اٛننائي
(ُ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة ،ُُٓ-ُُْ ،َُٖ :كالقانوف
ٌ
ٌ
(ِ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة.ُُّ :
(ّ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة.ُُُ :

23

فػي (مػحاكمػة اإلسبلـ) ،كالػحكم عليو؛ ألنٌو سيكوف يمتبً نعا لػه ػواه ،ببل ريب.
ص ىارل ىحت تىػتبً ىع ًملتىػ يه ٍم قي ٍل
ضى ىعٍن ى
﴿كلى ٍن تىػ ٍر ى
ك الٍيىػ يه ي
ود ىكىال الن ى
قاؿ تعاُف :ى
ً
ً
ً
ك
ت أ ٍىى ىواءى يى ٍم بػى ٍع ىد الذم ىجاءى ىؾ ًم ىن الٍعًٍل ًم ىما لى ى
إًف يى ىدل اَّلل يى ىو ا ٍٟنيىدل ىكلىئ ًن اتػبىػ ٍع ى
ًمن اَّللً ًمن كًوِف كىال نى ً
ص وًن﴾(ُ).
ٍىٌى
ى
اإل ٍس ىبلًـ ًديننا فىػلى ٍن يػي ٍقبىل ًمٍنوي كيىو ًيف ٍاآل ًخرةً
كقاؿ تعاُف﴿ :كىم ٍن يػىٍبػتى ًغ ىغٍيػر ًٍ
ى
ى ى ى
ى
ى
ًمن ٍ ً
ين﴾(ِ).
اٝنىاس ًر ى
ى
ككذلك أكلئك الذين ال دين ٟنم ،الذين ْنمعهم عبارة( :البلدينيٌوف)،
فإهنم من أكثر أعداء اإلسبلـ طعننا فيو ،بل إ ٌف مطاعنهم  -يف معظمها -
ٌ
تكاد تكوف مقصورة ،على الطعن يف اإلسبلـ ،دكف ما سواه من سائر األدايف.
احدا منهم؛ أل ٌف
فبل ي٬نكن أف يكوف القاضي اٞنطلوب ﵀اكمة اإلسبلـ ك ن
اتٌصافو ابٜنياد أشبو ابتٌصاؼ النار ابلربكدة.
فاٜناصل أ ٌف كجود و
لكن ذلك ليس يف
قاض يتٌصف ابٜنياد أمر ٣نكن ،ك ٌ
١ناكمة اإلسبلـ؛ ألنٌو ٌإما أف يكوف منتمينا إُف اإلسبلـ ،فيميل إُف الدفاع عنو،
كإما أف يكوف منتمينا إُف غًن اإلسبلـ ،فيكوف من ٗنلة اٞننتمٌن إُف اٞنناىج،
ٌ
اليت يطعن أتباعها يف اإلسبلـ ،كاليهوديٌة ،كاٞنسيحيٌة ،كالبلدينيٌة.
فالقاضي ال ي٬نكن أف يكوف منتمينا إُف اإلسبلـ ،مثٌ ييطلىب منو أف ٪ناكم
حياداي،
اإلسبلـ؛ أل ٌف انتماءه إليو دليل على دفاعو عنو ،كلذلك لن يكوف
ًّ
كحت لو استطاع ،فإ ٌف الطاعنٌن يف اإلسبلـ لن يسلٌموا ُنياده،
مهما حاكؿ؛ ٌ
كال سيٌما بعد أف ييعلن براءة اإلسبلـ من اٞنطاعن.
(ُ) البقرة.َُِ :
(ِ) آؿ عمراف.ٖٓ :
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صحيح أ ٌف هللا  أمر الذين آمنوا ،ابلعدؿ ،كلو على أنفسهم ،كلو
كانت ٖنرة العدؿ ْنر منفعة إُف أعدائهم ،فقاؿ تعاُف﴿ :اي أىيػُها ال ً
ين ىآمنيوا
ذ
ى ى
ى
ٌ
ً
ٌن ًَّللً يش ىه ىداءى ًابلٍ ًق ٍس ًط ىكىال ىٍ٩ن ًرىمن يك ٍم ىشنىآ يف قىػ ٍووـ ىعلىى أىال تىػ ٍع ًدليوا ٍاع ًدليوا
يكونيوا قىػوام ى
ب لًلتػ ٍق ىول ىكاتػ يقوا اَّللى إًف اَّللى ىخبًًنه ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف﴾(ُ).
يى ىو أىقٍػىر ي
كبًنا بٌن اإلسبلـ ،كبٌن اٞننسوبٌن إليو ،فاٞننسوب إُف
ك ٌ
لكن ىناؾ فرقنا ن
كرعا تقيًّا ،فإنٌو ي٬نكن أف ٪نكم ألعدائو ابلعدؿ،
اإلسبلـ ،إذا كاف صادقنا ن
عادال ن
جر األذل إُف نفسو.
كلو ٌ
قطعا ال ي٬نكن أف ٪نكم على دينو ،بغًن الرباءة؛ كلذلك ال ي٬نكن
كلكنٌو ن
أف يكوف قاضينا يف ١ناكمة اإلسبلـ.
ككذلك ىو الشأف يف اٞنخالفٌن ،الذين لن يسلٌم اٞندافعوف عن اإلسبلـ،
ُنيادىم يف ١ناكمة اإلسبلـ.
حياداي ،فإ ٌف حياده سيكوف -
فإذا افرتضنا أ ٌف أحدىم زعم أنٌو سيكوف
ًّ
يف نظر اٞندافعٌن  -أشبو ُنياد اٝنصم مع اٞنتٌػ ىهم؛ أل ٌف حكمو سيكوف إدانة
قطعا؛ ألنٌو ينتمي إُف ما ٫نالف اإلسبلـ.
اإلسبلـ ن
فتربئتو لئلسبلـ تعين طعنو يف الدين الذم ينتمي إليو ،أك اٞننهج الذم
كل ما ٫نالفو ابلبطبلف.
ينتسب إليو؛ أل ٌف اإلسبلـ قد حكم على ٌ
اضا أ ٌف قاضينا  -ينتمي إُف ما ٫نالف اإلسبلـ ،كأف
كلو افرتضنا افرت ن
منسواب إُف اليهوديٌة ،أك اٞنسيحيٌة ،أك البلدينيٌة  -أعلن بعد ا﵀اكمة براءة
يكوف
ن
اإلسبلـ من اٞنطاعن ،فماذا سيقوؿ عنو الطاعنوف يف اإلسبلـ؟
منهم من سيقوؿ :إنٌو كاف قد أسلم من قبل ،ككتم إسبلمو؛ كلذلك لػم
(ُ) اٞنائدة.ٖ :
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السر  -ييوجب
يكن
ًّ
حياداي ،يف ١ناكمة اإلسبلـ؛ أل ٌف انتماءه إليو  -كلو يف ٌ
عليو تربئة الدين الذم ينتمي إليو ،يف اٜنقيقة.
كمنهم من سيقوؿ :إنٌو مر و
تش ،أغرقو اٞندافعوف عن اإلسبلـ ،ابألمواؿ،
فكاف حكمو على كفق أىوائهم.
كمنهم من سيقوؿ :إنٌو خائف ،ى ٌدده اٞندافعوف عن اإلسبلـ بقتلو،
كبقتل أىلو ،إف ىو حكم إبدانة اإلسبلـ.
ككذلك ىو األمر ،لو افرتضنا أ ٌف قاضينا  -ينتمي إُف اإلسبلـ  -أعلن
بعد ا﵀اكمة إدانة اإلسبلـ ،فماذا سيقوؿ عنو اٞندافعوف عن اإلسبلـ؟
منهم من سيقوؿ :إنٌو كاف قد ارت ٌد ،من قبل ،ككتم ارتداده؛ كلذلك لػم
حياداي يف ١ناكمة اإلسبلـ؛ أل ٌف انتماءه اٛنديد إُف ما ٫نالف اإلسبلـ -
يكن
ًّ
السر  -ييوجب عليو إدانة الدين الذم ٫نالف ما ينتمي إليو.
كلو يف ٌ
كمنهم من سيقوؿ :إنٌو مر و
تش ،أغرقو الطاعنوف يف اإلسبلـ ،ابألمواؿ،
فكاف حكمو على كفق أىوائهم.
كمنهم من سيقوؿ :إنٌو خائف ،ى ٌدده الطاعنوف يف اإلسبلـ بقتلو ،كبقتل
أىلو ،إف ىو حكم بتربئة اإلسبلـ.
 -2صفة ادلعرفة :تقتضي ١ناكمة اإلسبلـ أف يكوف للقاضي معرفة صحيحة

ابإلسبلـ ،كمعرفة صحيحة بسائر األدايف ،كاٞنناىج ،اٞنخالفة ٟنذا الدين،
كمعرفة صحيحة ابللغة العربيٌة ،كابلعلوـ الدينيٌة ،اٞننسوبة إُف اإلسبلـ ،كأبرزىا:
علوـ القرآف ،كعلوـ اٜنديث ،كعلم الكبلـ ،كعلم األصوؿ ،كعلم الفقو ،كمعرفة
ابلتاريخ القدٔف ،كالتاريخ اٜنديث.
كىي معرفة ي٬نكن أف نقطع أب ٌف أمثلتها ١نصورة يف بعض العلماء اٞننتمٌن
إُف اإلسبلـ ،دكف ما سواه من األدايف ،كاٞنناىج اٞنخالفة.
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ٌأما الطاعنوف يف اإلسبلـ ،فإ ٌف اجتماع ىذه اٞنعارؼ عندىم أمر ال ي٬نكن
التسليم بو ،كلو لبعضهم ،كال سيٌما أ ٌف اٞنطلوب أف تكوف اٞنعرفة صحيحة؛ أل ٌف
اٞنعارؼ اٞنزكرة اٞنكتوبة ،أبيدم أعداء اإلسبلـ ،لن تق ٌدـ للقاضي  -الذم
صورا مشوىة٣ ،نلوءة ابلتحريف ،كالتزييف ،كالتضليل.
يبحث عن اٞنعرفة ٌ -إال ن
قطعا  -فلن
ٌ
فإهنا ،إف سلمت من آاثر اٟنول  -كىو افرتاض مستحيل ن
تسلم من آاثر اٛنهل ،فإ ٌف اٛنهل ابلعربيٌة يم و
فض إُف اٛنهل بسائر اٞنعارؼ
اٞنكتوبة ابلعربيٌة ،كال سيٌما اٛنهل ابلقرآف ،كبعلومو ،كتفسًنه.

 -3صفة الشجاعة :إذا افرتضنا أ ٌف قاضينا  -من القضاة  -اتٌصف ابلػحياد،
قطعا  -فهل ي٬نكن
معا ،يف ١ناكمة اإلسبلـ  -كىو افرتاض مستحيل ن
كابلػمعرفة ن
أف نفرتض كجود و
قاض ،يتٌصف  -مع ىاتٌن الصفتٌن  -بصفة الشجاعة؛
فبل ٫ناؼ بطش اٞندافعٌن عن اإلسبلـ ،إف ىو حكم إبدانة اإلسبلـ ،كال ٫ناؼ
بطش الطاعنٌن يف اإلسبلـ ،إف ىو حكم بتربئة اإلسبلـ؟!!!
شك  -أ ٌف ١ناكمة اإلسبلـ ،إف
كمن ىنا نقطع بيقٌن  -ال يشوبو أدْف ٌ
فإهنا ستقع على إحدل صورتٌن:
كقعتٌ ،
األوىل -أف تكوف ١ناكمة ظالً
قطعا ،كلن
حياداي
يكوف
لن
القاضي
ف
أل
مة؛
ًّ
ٌ
ن
تكوف معرفتو صحيحة ،كلن تكوف لو الشجاعة الكافية للحكم ابلعدؿ.
الثانية -أف تكوف ١ناكمة افرتاضيٌة ،نفرتض فيها كجود و
قاض عادؿ ،يتٌصف
ابلصفات الثبلث :الػحياد كاٞنعرفة كالشجاعة ،على أف تكوف اٞنبادئ األخرل
توجو ا﵀اكمة ٥نو العدؿ.
للمحاكمة العادلة :ىي اليت ٌ
لذلك سنفرتض كجود و
قاض عادؿ ،يتٌصف هبذه الصفات ،فيكوف
سليما من آاثر اٟنول كاٛنهل كاٝنوؼ ،كىو افرتاض ال مصداؽ لو يف الواقع.
ن
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كإال ،فإ ٌف انتفاء
كلكنٌنا سنقبل ىذا االفتػراض؛ لػمناقشة سائر الػمبادئٌ ،
القاضي العادؿ يعين انتفاء الػمحاكمة العادلة ،كبذلك تبطل مػحاكمة اإلسبلـ،
أصبل.
ن
الطاعن شخصيٌةى القاضي ،يف ١ناكمة اإلسبلـ ،فهو أشبو
يتقمص
ٌأما أف ٌ
ي
عاؽ  -يف حلم من أحبلـ اليقظة  -شخصيٌةى القاضي؛ ليحاكم
بتق ُمص مر ًاىق ٌ
كالديو؛ بسبب حرمانو من التدخٌن كال ُسكر كالعربدة.
قاؿ الشاعر:
يونما إذا كاف خصمو القاضي
كالػخص يم ال ييرتػجى النجاةي لو
ك (أع ػداء اإلسبلـ) ،من الطاعنيػن فيػ ػو  -قدي نػما ،كحديثنا -
كمػ ػا انػفػ ٌ
يتقمصوف (شخصيٌةى القاضي) ،ك٪نكموف إبدانة اإلسبلـ ،مستندين إُف أىوائهم
ٌ
السقيمة ،كأحقادىم العقيمة ،كأفكارىم األثيمة ،فبل يستمعوف إلػى دفاع
الػمدافعٌن؛ كإف تظاىر بعضهم ابالستماع؛ فإ ٌف قلوبػهم قد امتؤلت ابلػحقد،
على اإلسبلـ ،إُف درجة تػمنع أصحابػها ،من االنتفاع ،آباثر االستماع.
ك ىك ىج ىع ٍلنىا ىعلىى قيػليوهبًً ٍم أىكًنةن أى ٍف
﴿كًمٍنػ يه ٍم ىم ٍن يى ٍستى ًم يع إًلىٍي ى
قاؿ تعاُف :ى
يػ ٍف ىقهوه كًيف آذىاهنًًم كقٍػرا كإً ٍف يػركا يكل آي وة ىال يػؤًمنوا ًهبا حت إًذىا جاء ى ً
ك
كؾ ي٩نىادليونى ى
ٍ ى ن ى ىى ٍ
ى يٍ ي ى ى
ى ييى
ىي
ً
وؿ ال ًذين ىك ىفركا إً ٍف ى ىذا إًال أ ً
ٌن﴾(ُ).
ىساطًني ٍاألىكل ى
ى
ى
يػى يق ي ى ي
ك ىحت إً ىذا ىخىر يجوا ًم ٍن ًعٍن ًد ىؾ قىاليوا
﴿كًمٍنػ يه ٍم ىم ٍن يى ٍستى ًم يع إًلىٍي ى
كقاؿ تعاُف :ى
ً
ًً
ين طىبى ىع اَّللي ىعلىى قيػليوهبًً ٍم ىكاتػبىػعيوا
ين أيكتيوا الٍعًٍل ىم ىما ىذا قى ى
اؿ آنًنفا أيكلىئً ى
ك الذ ى
ل لذ ى
أ ٍىى ىواءى يى ٍم﴾(ِ).
(ُ) األنعاـ.ِٓ :
١نمد.ُٔ :
(ِ) ٌ
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الـمبدأ الثالث
افتراض البـراءة
ىذا مبدأ من أعظم مبادئ ا﵀اكمة العادلة؛ فالػمتٌػ ىهم  -كائننا من كاف،
كمهما كانت التُػ ىهم اٞنوجهة إليو  -ىو برمء ،حتٌػى تثبت إدانتو.
يعامل معاملة الربمء ،حتٌػى إذا كاف يف الواقع
كالػمعىن أ ٌف الػمتٌػ ىهم ى
(ُ)
ابالدعاء ،بل ابألدلٌة.
يكوف
ال
اإلدانة
كإثبات
.
جرما ،إُف أف تثبت إدانتو
ٌ
مػ ن
االدعاء
فاالدعاء ال يكفي إلدانة اٞنتٌػ ىهم ،كا﵀اكمة ال تعين اإلدانة ،كإٌ٧نا ٌ
ٌ
ىو اٝنطوة األكُف ،مثٌ أتيت اٝنطوة الثانية ،كىي ا﵀اكمة ،مثٌ أتيت اٝنطوة الثالثة،
كىي اٜنكم؛ كاٜنكم قد يكوف ابإلدانة ،كقد يكوف ابلتربئة.
حت حٌن يكوف
يعامل اٞنتٌػ ىهم معاملة الربمءٌ ،
كلذلك يقتضي العدؿ أف ى
خاصا ،إبدانتو(ِ)ٌ ،إال إذا قامت األدلٌة الكافية على
القاضي موقننا ،إيقا نان ًّ
يعامل معاملة اٞنداف.
يعامل حينئذ معاملة الربمء ،بل ى
إدانتو ،فبل ٩نوز أف ى
فادعى
يب قريةن ،كيف يوـ دخولو قيتًل ي
أحد رجالػهاٌ ،
رجل غر ه
فلو دخل ه
الدعائهم أدْف
أىل القرية كلُهم أجػمعوف أ ٌف الغريب ىو قاتل القتيل؛ لىما كاف ٌ
ي
عدكال ،شهدكا جريػمة
قيمة ،فػي نظر القاضي العادؿ؛ ٌإال إذا كانوا
شهودا ن
ن
القتل ،أك كانت لػهم أدلٌة كافية ،تيثبًت أ ٌف الغريب ىو قاتل القتيل.
كما لػم ً
أيت الػ يم ٌدعوف ابألدلٌة الكافية على ًٌادعائهم؛ فإ ٌف الرجل الغريب
الػمتٌػ ىهم ابلقتػل ييعػ ىامػل معاملة البػرمء؛ إلػى أف تثبت إدانتيو ،يقيننا؛ فبل ييػحبىس،
الدستورم.ِّٕ-ُِٕ :
اٛننائي
(ُ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة ،ُِٓ :كالقانوف
ٌ
ٌ
(ِ) انظر :مبادئ ا﵀اكمات اٛنزائيٌة.ُْٔ :
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ب ،كال يػيمنىع من رعاية مصالػحو ،كالسعي ابتغاء الرزؽ.
ضرب ،كال يي ىس ٌ
كال يي ى
اصا ،ابالعتماد على كثرة
كال ٩نوز أف يبين القاضي يقيننا نفسيًّا خ ًّ
اٝناص؛
النفسي
يتسرع يف يحكمو ،بناءن على ىذا اليقٌن
ٌ
اٞن ٌدعٌن ،كال ٩نوز أف ٌ
ٌ
كإٌ٧نا العربة ابألدلٌة؛ فإف انتفت أدلٌة اإلدانة ،انتفت اإلدانة ابنتفائها ،فع ً
ومل
ي
الػمتٌػ ىهم ابألصل ،كىو (افرتاض الرباءة).
كاألصل ال ٪نتاج إُف دليل؛ كلكن إف يكًجدت األدلٌة الكافية الدالٌة على
كإال ،فبل إدانة.
(تغًن األصل) ،أ ًيخذ بػها ،كأيدين ال يػمتٌػ ىهمٌ ،
ُ
كمن ىنا نقوؿ:
إ ٌف مػحاكمة اإلسبلـ ال تعين إدانة اإلسبلـ؛ كالػمحاكمة ،إف كانت
عادلة يلتزـ فيها القاضي العادؿ ،الذم افرتضنا كجودهّ ،نبادئ ا﵀اكمة العادلة
حت تقوـ األدلٌة الكافية ،على إدانتو.
فإ ٌف اإلسبلـ برمءٌ ،
ً
صحة مطاعنهم؛ فإ ٌف
كما لػم أيت الطاعنوف ،ابألدلٌة الكافية ،اليت تيثبت ٌ
ً
اٞنرددكف ٟنا،
تلك اٞنطاعن ،مهما كثيرت ،كمهما كثير أصحاهبا ،كمهما كثير ٌ
ليست ٌإال ٌادعاءات ،ال قيمة ٟنا ،يف نظر القاضي العادؿ.
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الـمبدأ الرابع
ّ
ّ
قطعيت ألادلت
ك ٌأكؿ مبدإ عظيم نػحتكم إليو  -بعد الطعن ،فػي (أىليٌة القاضي) ،كبعد
التذكًن بػمبدإ (افرتاض الرباءة)  -ىو مبدأ (قطعيٌة األدلٌة).
ً
حت تثبت إدانتو ،كعبء
متمم للمبدإ السابق ،فاٞنتٌػ ىهم برمءٌ ،
كىو مبدأ ٌ
اإلثبات يقع على اٞن ٌدعي ،فعليو أف أييت ابألدلٌة الكافية؛ إلثبات إدانة اٞنتٌػ ىهم(ُ).
كلكي تكوف األدلٌة كافية  -لئلدانة ٩ -نب أف تكوف قطعيٌة؛ فبل ييقبىل
دليبل ظنٌػيًّا ،أك دكف ذلك.
قطعي ،سواء أكاف ن
ٌ
أم دليل غًن ٌ
فاإلدانة ال تكوف ابلظنوف كالشكوؾ كاألكىاـ ،بل تكوف ابألدلٌة القطعيٌة
اليقينيٌة ،اليت ال ٫نتلف فيها اثناف من العقبلء(ِ).
فكما أ ٌف اإلدانة أمر جسيم ،فكذلك ٩نب أف تكوف األدلٌة الداعية إُف
أم منهج:
اإلدانة؛ ٌ
أم دين ،أك ٌ
أم ٗناعة ،أك ٌ
أم فرد ،أك ٌ
كإال ،فإ ٌف إدانة ٌ
أم متٌػ ىهم.
أمرا
كل مكاف ،كيف ٌ
حق ٌ
ن
ستكوف ن
كل زماف ،كيف ٌ
ميسورا ،يف ٌ
م
م إنساف ،قد٬ننا كحديثنا ،كلن يسلم من اإلدانة أ ُ
فلن يسلم من اإلدانة أ ُ
م منهج ،قد٬ننا كحديثنا؛ كلذلك كاف
دين ،قد٬ننا كحديثنا ،كلن يسلم من اإلدانة أ ُ
االعتماد فػي (ا﵀اكمة العادلة) ،على (األدلٌة القطعيٌة) ،فقط ،دكف ما س ػواىا.
(ُ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة ،ُِٓ :كمبادئ ا﵀اكمات اٛنزائيٌة ،ُٔٔ :كالقانوف
الدستورم.ِِٗ :
اٛننائي
ٌ
ٌ
(ِ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة ،ُِٕ :كمبادئ ا﵀اكمات اٛنزائيٌة ،ُٕٔ :كالقانوف
الدستورم.ّٔٗ ،ُّّ-َُّ ،ِٗٔ :
اٛننائي
ٌ
ٌ
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يعامل معاملة الربمء،
فإذا َف يتم ٌكن اٞن ٌدعي ،من تقد٬نها ،فإ ٌف اٞنتٌػ ىهم ى
حت إذا كاف يف نفسو يعتقد أ ٌف
عي أ ُ
م أدلٌة غًن قطعيٌة يق ٌدمهاٌ ،
كلن تنفع اٞن ٌد ى
اٞنتٌػ ىهم مداف؛ فلو أيدين الناس ،ابعتقادات خصومهم ،لىما ٤نا من اإلدانة أحد.
كابلنظر الدقيق ،يف أدلٌة الطاعنٌن ،يػجد الناظركف الػم ً
نصفوف :أ ٌف ىذه
ي
كل البعد ،عن االتٌصاؼ بصفة (القطعيٌة).
األدلٌة بعيدةٌ ،
العامة
لكن الطاعنٌن يف (اإلسبلـ) ٫نادعوف سائر الناس ،كال سيٌما ٌ
ك ٌ
ً
شك.
منهم؛ فييو٨نوهنم ٌأهنم يعتمدكف على أدلٌة قطعيٌة ،ال يشوهبا أدْف ٌ
كل دليل من
كلذلك كاف كاجبنا على اٞندافعٌن عن (اإلسبلـ) أف يزنوا ٌ
للعامة ،عن سقامة تلك األدلٌة،
أدلٌة الطاعنٌنّ ،نيزاف (القطعيٌة)؛ كيكشفوا ٌ
كضعفها ،يف ذلك اٞنيزاف الدقيق؛ كبذلك تبطل دعاكل الطاعنٌن ،من أساسها.
كاألدلٌة القطعيٌة على ع ٌدة صور ،أبرزىا:
تفسًنا
( -1القطعيّات الشرعيّة) ،كتشمل (النصوص القرآنيٌة) ،الػمفسرة
ن
تفسًنا قطعيًّا.
قطعيًّا ،ك(السنٌة النبويٌة الػمتواترة) ،الثابتة ثبو نات قطعيًّا ،كالػمفسرة ن
كل زماف كمكاف.
( -2القطعيّات العقليّة) ،اليت اتٌفقت عليها العقوؿ ،يف ٌ
كل زماف كمكاف.
( -3القطعيّات ّ
احلسيّة) ،اليت اتٌفقت عليها اٜنو ٌ
اس ،يف ٌ

كل طبقة من الطبقات.
( -4القطعيّات التارخييّة) ،اٞننقولة بطريق التواتر ،يف ٌ

( -5القطعيّات العلميّة) ،الثابتة ابألدلٌة العلميٌة التجريبيٌة القطعيٌة.
ثبوات قطعيًّا.
( -6القطعيّات اللغويّة) ،كىي أصوؿ اللغة العربيٌة ،الثابتة ن
اٜنس ،كالتاريخ ،كالعلم ،كاللغة ،من
ٌأما ما يي ى
نسب إُف الشرع ،كالعقل ،ك ٌ
ً
يصح أف يػىعيدىا الطاعنوف
أمور اختبلفيٌة نسبيٌة ،غًن قطعيٌة ،ابلقطع اٞنطلىق؛ فبل ٌ
أدلٌة كافية ،على مطاعنهم يف اإلسبلـ.
32

كلك أف تيد ًرؾ قيمة االحتكاـ إُف األدلٌة القطعيٌة ،حٌن ْند ا﵀تكمٌن
كل االتٌفاؽ؛ كْند ال يػمع ًرضٌن عنها ٢نتلفٌن ،كال سيٌما حٌن ٪نتكم
إليها متفقٌنٌ ،
الػمع ًرضوف إُف أدلٌة نً
كل البعد ،عن القطع اٞنطلىق.
بعيدة
ة،
سبي
ٌ
ي
ٌ
ً
كمثى ًل ثبلثة قيضاة ،اجتمعوا
ى
كمثى يل الػمحتكمٌن إلػى (األدلٌة النٌسبيٌة) ،ى
للحكم ،فػي (قضيٌة قتل كاحدة) ،ككاف الػم ٌدعوف ثبلثة رجاؿ.
فادعى (أبو القتيل) أ ٌف (أخا القتيل) ىو (القاتل) ،ك ٌادعى (أخو القتيل)
ٌ
أ ٌف (ابن القتيل) ىو (القاتل) ،ك ٌادعى (ابن القتيل) أ ٌف (أاب القتيل) ىو (القاتل).
كل كاحد  -من ىؤالء الػ يم ٌدعٌن ،ال يػمتٌػ ىهمٌن ،الثبلثة  -أبدلٌة نًسبيٌة
كجاء ُ
اختبلفيٌة ،غيػر قطعيٌة؛ لتأكيد صدؽ ٌادعائو.
األكؿ ،كاحتكم القاضي الثآف
األك يؿ إُف أدلٌة ال يػم ٌدعي ٌ
كاحتكم القاضي ٌ
الثالث إُف أدلٌة ال يػم ٌدعي الثالث؛
إُف أدلٌة ال يػم ٌدعي الثآف ،كاحتكم القاضي
ي
كلذلك كانت أحكاـ القضاة الثبلثة ٢نتلفة؛ أل ٌف أصحاهبا قد احتكموا إُف أدلٌة
اختبلفيٌة نًسبيٌة ،غًن قطعيٌة ،ابلقطع اٞنطلىق.
ابع ،أبدلٌة قطعيٌة ،ابلقطع الػمطلىق ،تكشف عن حقيقة
فإذا جاء يم ٌد وع ر ه
القاتل؛ فإ ٌف االحتكاـ إلػى تلك األدلٌة القطعيٌة :مػن أكجب الواجبات ،كىػو
التاـ ،بٌن القضاة الثبلثة ،فػي تعيٌن ال يػمجػ ًرـ،
احتكاـ كفيل بػحصوؿ االتٌفاؽ ٌ
كالػحكم عليو ابإلدانة.
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الـمبدأ الخامط
الخجريم الخو ا ّ
فقي
٩نب أف يكوف التجرٔف توافقيًّاّ ،نعىن أف يتوافق الناس كلٌهم ،على كصف
الفعل ابلػجريػمة ،كىو من اٞنبادئ ،التػي يقتضيها مبدأ (الػمشركعيٌة) ،أك
(ُ)
النص ٩نب أف يكوف
ك
،
بنص
ٌ
(الشرعيٌة اٛننائيٌة) ،فبل جر٬نة ،كال عقوبةٌ ،إال ٌ
صادرا من جهة توافقيٌة؛ ليكوف يمل ًزنما.
يمل ًزنماّ ،نعىن أف يكوف ن
عامة الناس،
فذبح البقرة ن
مثبل  -ألكل ٜنمها  -ال يػي ىع ٌد جر٬نة ،عند ٌ
(ِ)
للهندكسي أف ييدين غًنه؛ ألنٌو
٪نق
فهل
؛
لكنٌو قد ييع ٌد جر٬نة عند اٟنندكس
ٌ
ٌ
ذبح بقرة ،كأكل من ٜنمها؟!!!
اٟنندكس،
٪نق لو أف ييل ًزـ غًنهّ ،نا ألزـ بو نفسو؛ فإذا تسالىػم
قطعا ،ال ٌ
ن
ي
بعضا بذلك،
كتوافقوا ،على ْنرٔف ىذا الفعلٌ ،
فإهنم أحرار ،يف إدانة بعضهم ن
فضبل عن إدانتهم.
حق ،يف ١ناكمة غًنىم ،ن
كلكن ليس ٟنم أدْف ٌ
حق أحد ،يف ١ناكمة اإلسبلـ :أف ٩نٌرـ بعض أحكاـ
كلذلك ليس من ٌ
اٝناصة ،بل ٩نب أف يكوف التجرٔف توافقيًّا.
اإلسبلـ ،ابالعتماد على نظرتو ٌ
فمثبل :قتل اإلنساف الربمء جر٬نة ،توافق  -على كصفها  -الناس كلٌهم؛
ن
لكن احتشاـ اٞنرأة ليس كذلك.
ك ٌ
فالذم يطعن يف اإلسبلـ  -كيتٌهمو أبنٌو يظلم اٞنرأة ،بفرض االحتشاـ
اإلسبلمي،ُُِ/ُ :
اٛننائي
(ُ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة ،َُْ-ُّٖ :كالتشريع
ٌ
ٌ
الدستورم.ّٔ-ُّ :
اٛننائي
ُٔٓ ،ُّٔ-كالقانوف
ٌ
ٌ
اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة.ِٕٔ/ِ :
(ِ) انظر :اٞنوسوعة ٌ
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عليها ،كيصف ىذا اٜنكم ابٛنر٬نة ،كما يفعل بعض الطاعنٌن  -ليس منص نفا؛
أل ٌف احتشاـ اٞنرأة  -عند كثًن من الناس ،قد٬ننا كحديثنا ،من أىل األدايف ،كمن
غًنىم  -فضيلة ،كليس رذيلة.
التربج شاىدة على أنٌو
كآاثر االحتشاـ شاىدة على أنٌو فضيلة ،كآاثر ٌ
رذيلة؛ كالعجب من الطاعنٌن :كيف جعلوا الفضيلة جر٬نة ،كالرذيلة ًّ
حقا من
حقوؽ اإلنساف؟!!!
التربج يف اٛناىليٌة اليت عاٛنها القرآف
قاؿ سيٌد قطب« :ىذه ىي صور ٌ
اإلسبلمي ،من آاثرىا ،كييبعد عنو عوامل الفتنة ،كدكاعي
ليطهر اجملتمع
الكرٔف؛ ٌ
ٌ
كتصوراتو كمشاعره كذكقو كذلك! كنقوؿ :ذكقو ..فالذكؽ
الغواية ،كيرفع آدابو ٌ
بدائي غليظ ،كىو  -من غًن
اإلنسآفٌ الذم يي ى
عجب ّنفاتن اٛنسد العارم ذكؽ ٌ
عجب َنماؿ اٜنشمة اٟنادئ ،كما يشي بو من
شك  -أح ٌ
ٌ
ط من الذكؽ الذم يي ى
ٗناؿ الركح ،كٗناؿ الع ٌفة ،كٗناؿ اٞنشاعر .كىذا اٞنقياس ال ي٫نطئ يف معرفة
لكن ىذا
ارتفاع اٞنستوم اإلنسآفٌ كتق ٌدمو .فاٜنشمة ٗنيلة ن
ٗناال حقيقيًّا ن
رفيعا؛ ك ٌ
اٛناىلي الغليظ ،الذم ال يرل ٌإال ٗناؿ
اٛنماؿ الراقي ال ييدركو أصحاب الذكؽ
ٌ
اللحم العارم ،كال يسمع ٌإال ىتاؼ اللحم اٛناىر»(ُ).
جرـ أحكاـ بعض األدايف،
جرـ أفعاؿ اآلخرين ،أك ٌ
كل إنساف ٌ
كلو أ ٌف ٌ
اٝناصة ،لىما ٤نا من التجرٔف أحد من الناس ،كلىما ٤نا من
ن
معتمدا على نظرتو ٌ
التجرٔف حكم من األحكاـ الدينيٌة.
فسبلح (التجرٔف اٝناص) الذم ً
يوجهو الطاعنوف إُف (اإلسبلـ) :ي٬نكن
ٌ
ٌ
أف ً
مدافع عن (اإلسبلـ) ،إلػى (الطاعنٌن) أنفسهم ،كإلػى (مطاعنهم)
ػ
ال
هو
يوج
ٌ
ي
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُِٖٔ/ٓ :
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خاص) ،للطاعنٌن ،كلػمطاعنهم.
أنفسها؛ ابالعتماد على (التجريػم
اإلسبلمي الػ ٌ
ٌ
اٝناص)؛
كمن ىنا كاف كاجبنا استبعاد الشبهات القائمة ،على (التجرٔف
ٌ
كثًنا،
ٌ
ألهنا ال ٬نكن أف تكوف ١نل اتٌفاؽ ،بٌن الناس كلٌهم؛ الختبلؼ الناس ن
فػي صور التجريػم.
كل
ىندكسي
اٝناص ،يف
فماذا يقوؿ أصحاب التجرٔف
كيهودم ،جػرىـ ُ
ٌ
ٌ
ٌ
اٟنندكسي اليهودم؛ ألنٌو أكل من ٜنم
خاصا .فجرـ
اآلخر ،تػجر٬ننا ًّ
ُ
كاحد منهما ى
م اٟنندكسي؛ ألنٌو أكل من ٜنم اٝننزير؟
البقر .كجرـ اليهود ُ
كل
يهودم
اٝناص ،يف
كماذا يقوؿ أصحاب التجرٔف
كمسيحي ،جرىـ ُ
ٌ
ٌ
ٌ
م اٞنسيحي؛ ألنٌو قاؿ ببلىوت
اآلخر ،تػجر٬ننا ًّ
خاصا .فجرـ اليهود ُ
كاحد منهما ى
اٞنسيحي اليهودم؛ ألنٌو اتٌػهم اٞنسيح ابلكذب؟
اٞنسيح .كجرـ
ُ
خاص) ،الػموجو إلػى مبادئهم :ييل ًزمهم
إ ٌف فرار الطاعنٌن ،من (التجريػم الػ ٌ
خاص) ،الػ يموجو
الكف ،عن الطعن فػي (اإلسبلـ) ،ابالعتماد على (التجريػم الػ ٌ
إُف بعض (حقائق اإلسبلـ).
خاص) ،فػي مقاـ الػهجوـ ،على (اإلسبلـ)،
أصركا على (التجريػم الػ ٌ
فإف ٌ
خاص) ،فػي مقاـ الدفاع ،عن مبادئهم؛ فإنػٌهم بذلك
كاستنكركا (التجريػم الػ ٌ
اٜنقيقي ،الكامن كراء مطاعنهم ،كىو (اتٌباع اٟنول).
يكشفوف ،عن السبب
ٌ
التطفيف ،إذا كاف ىو
كمثى ًل م ػن يػسػتػنػك ػ ير
ى
فيكوف ىمثىػلي يهم يف ذلك ،ى
البائع.
شرتم ،كيرضى ابلتطفيف ،كل الرضى ،إذا كاف ىو ى
الػ يم ى
قاؿ تعالػى﴿ :كيل لًٍلمطىًٌف ًفيػن .ال ً
ين إً ىذا ا ٍكتىاليوا ىعلىى النػ ً
اس يى ٍستىػ ٍوفيو ىف.
ذ
ىٍ ه ي
ى
ى
(ُ)
وى ٍم ي٫نٍ ًس يرك ىف﴾ .
وى ٍم أ ٍىك ىكىزني ي
ىكإً ىذا ىكالي ي
(ُ) اٞنط ًٌففٌن.ّ-ُ :
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الـمبدأ الضادش
ّ
شخصيت الجريمت
يعتمد ىذا اٞنبدأ على اٞنبدإ السابق ،فإذا ثبت كصف فعل من األفعاؿ
أبنٌو جر٬نة ،كص نفا توافقيًّا ،مثل قتل اإلنساف الربمء؛ فإ ٌف ىذه اٛنر٬نة إٌ٧نا تتعلٌق
بفاعلها ،دكف من سواه ،من أىلو كأقاربو كجًنانو كمعارفو كأصحابو ،ما داموا لػم
يشاركوا اجملرـ يف ارتكاهبا.
أيضا( :شخصيٌة اٞنسؤكليٌة)؛ أل ٌف الشخص الذم
سمى ىذ اٞنبدأ ن
كيي ٌ
ارتكب اٛنر٬نة ىو الوحيد اٞنسؤكؿ عنها(ُ).
ً
متمم ،ىو مبدأ (شخصيٌة العقوبة)؛ أل ٌف
كيقوـ على ىذا اٞنبدإ مبدأه آخر ٌ
(ِ)
يستحق
الذم
الوحيد
الشخص
ىو
فاجملرـ
؛
العقوبة ىي جزاء اٞنسؤكليٌة
ٌ
العقوبة ،دكف من سواه.
فليس من اإلنصاؼ١ :ناكمة إنسافَ ،نر٬نة ارتكبها أبوه؛ كال إدانة
إنسافَ ،نر٬نة ارتكبها صديقو؛ كال معاقبة إنسافَ ،نر٬نة ارتكبها قريبو؛ فإ ٌف
العدؿ يقتضي ٔنصيص ا﵀اكمة كاإلدانة كالعقوبةّ ،نن يستح ٌقها ،كىو اجملرـ
الذم ارتكب اٛنر٬نة ،دكف من سواه ،من األىل كاألقارب كاألصدقاء.
كلذلك يػجب ،فػي (١ناكمة اإلسبلـ) :التفريق بٌن ثبلث صور ،منسوبة
إُف اإلسبلـ ،ىي :الصورة التنزيليٌة ،كالصورة التأليفيٌة ،كالصورة التطبيقيٌة.
اإلسبلمي ،ّٕٗ-ّْٗ/ُ :كمبادئ ا﵀اكمات اٛنزائيٌة،ٕٖ :
اٛننائي
(ُ) انظر :التشريع
ٌ
ٌ
الدستورم.ُٕٗ :
اٛننائي
كالقانوف
ٌ
ٌ
الدستورم.ِّٗ :
اٛننائي
(ِ) انظر :القانوف
ٌ
ٌ
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الصورة الخىـ ّ
سيليت
اإلٟني اٞننزؿ ،على
كىي منسوبة إُف التنزيل ،كىو لفظ يشًن إُف الوحي ٌ
١نمد  ،كيشمل :القرآف الكرٔف ،كالسنٌة النبويٌة.
النيب ى
اٞنرسلٌ ،
ٌ
األكؿ للهداية اإلٟنيٌة .قاؿ تعاُف﴿ :إًف
ٌ
فأما القرآف الكرٔف ،فإنٌو األصل ٌ
ى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًل ًيت ًىي أىقٍػوـ كيػب ٌشػًر الٍمؤًمنًٌن ال ًذين يػعمليو ىف الص ً
اٜن ً
ات أىف
ٍ ىٍ
ى
ى
ى ى ي ى يى ي ي ٍ ى ى ى ٍ ى
ىجنرا ىكبً نًنا﴾(ُ).
ىٟنيٍم أ ٍ
الع ىقديٌة ،كما يف قولو
كقد اشتمل القرآف على بياف األحكاـ الشرعيٌة ى
تعاُف﴿ :اي أىيػُها ال ًذين آمنيوا ًآمنيوا ًابَّللً كرسولًًو كالٍ ًكتى ً
اب ال ًذم نػىزىؿ ىعلىى ىر يسولًًو
ى ى
ى ى
ىى ي ى
كالٍ ًكتى ً
اب ال ًذم أىنٍػىزىؿ ًم ٍن قىػٍب يل ىكىم ٍن يى ٍك يف ٍر ًابَّللً ىكىم ىبلئً ىكتً ًو ىكيكتيبً ًو ىكير يسلً ًو ىكالٍيىػ ٍوًـ
ى
ً
ض ىبلنال بىعًي ندا﴾(ِ).
ضل ى
ٍاآلخ ًر فىػ ىق ٍد ى
كاشتمل على بياف األحكاـ الشرعيٌة العمليٌة ،كما يف قولو تعاُف:
ات كالص ىبلةً الٍوسطىى كقي ً ً ًً
﴿حافًظيوا علىى الصلىو ً
ٌن﴾(ّ).
ى
وموا َّلل قىانت ى
ٍ
ى ي
ى
ى ى
ي
كاشتمل على بياف األحكاـ الشرعيٌة اٝنيليقيٌة ،كما يف قولو تعاُف:
﴿اي أىيػُها ال ًذين آمنيوا ً ً ً
ض الظ ًٌن إً ٍمثه ىكىال ىْنىس يسوا ىكىال
اجتىنبيوا ىكث نًنا م ىن الظ ًٌن إًف بػى ٍع ى
ى ى ٍ
ى ى
ًً
يػ ٍغتىب بػعض يكم بػعضا أ يً
ى٪ن ُ
ى ٍ ىٍ ي ٍ ىٍ ن
بأى
ىح يد يك ٍم أى ٍف ىأيٍ يك ىل ىٜنٍ ىم أىخيو ىمٍيػتنا فى ىك ًرٍىتي يموهي ىكاتػ يقوا اَّللى
اب ىرًح هيم﴾(ْ).
إًف اَّللى تىػو ه
(ُ) اإلسراء.ٗ :
(ِ) النساء.ُّٔ :
(ّ) البقرة.ِّٖ :
(ْ) اٜنجرات.ُِ :
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كاشتمل على بياف بعض أنباء الغيب ،كما يف قولو تعاُف﴿ :كإً ٍذ قىالى ً
ت
ى
ً ً
ً
ً
ً
ً
ً
ٌن.
اصطىىفاؾ ىعلىى ن ىساء الٍ ىعالىم ى
اصطىىفاؾ ىكطىهىرؾ ىك ٍ
الٍ ىم ىبلئ ىكةي ىاي ىم ٍرىٔفي إًف اَّللى ٍ
ك كاسج ًدم كارىكعًي مع الراكًعً ً
ب ني ً
ًً ً
ك ًم ٍن أىنٍػبى ًاء الٍغىٍي ً
وح ًيو
ٌن .ىذل ى
ى
ىاي ىم ٍرىٔفي اقٍػنيًيت لىربٌ ى ٍ ي ى ٍ ى ى
ت لى ىديٍ ًه ٍم إً ٍذ
إًلىٍي ى
ت لى ىديٍ ًه ٍم إً ٍذ يػيٍل يقو ىف أىقٍ ىبل ىم يه ٍم أىيػُ يه ٍم يى ٍك يف يل ىم ٍرىٔفى ىكىما يكٍن ى
ك ىكىما يكٍن ى
ى٫نٍتى ً
ص يمو ىف﴾(ُ).
كاشتمل على أمثاؿ مضركبة ،كما يف قولو تعاُف﴿ :لى ٍو أىنٍػىزلٍنىا ىى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف
اشعا مت ً
ً
ً
ض ًربػي ىها لًلن ً
اس
ك ٍاأل ٍىمثى ي
اؿ نى ٍ
ص ٌد نعا ًم ٍن ىخ ٍشيى ًة اَّلل ىكتًٍل ى
ىعلىى ىجبى ول لىىرأىيٍػتىوي ىخ ن يى ى
لى ىعل يه ٍم يػىتىػ ىفك يرك ىف﴾(ِ).
﴿كًم ٍن
كاشتمل على بياف بعض آايت اٝنالق  ،كما يف قولو تعاُف :ى
ً
ً
ً
ًً
و ً
آايتًًو أى ٍف ىخلى ىق لى يك ٍم
آايتو أى ٍف ىخلى ىق يك ٍم م ٍن تيػىراب يمث إ ىذا أىنٍػتي ٍم بى ىشهر تىػٍنػتىش يرك ىف .ىكم ٍن ى
ى
ً
ًمن أىنٍػ يف ًس يكم أىزك ً
ك ىآلاي و
ً
ً
ت
اجا لتى ٍس يكنيوا إلىٍيػ ىها ىك ىج ىع ىل بػىٍيػنى يك ٍم ىم ىود نة ىكىر ٍ٘نىةن إف ًيف ىذل ى ى
ٍ ٍى ن
ٍ
لًىقووـ يػتىػ ىفكرك ىف .كًمن آايتًًو خ ٍلق السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ؼ أىلٍ ًسنىتً يك ٍم ىكأىلٍ ىوانً يك ٍم
اختً ىبل ي
ض ىك ٍ
ٍ ى ي ى ٍ ى ى ي ىى
إًف ًيف ىذلً
ت لًلٍعالً ًمٌن .كً
ك ىآلاي و
آايتًًو ىمنى يام يك ٍم ًابللٍي ًل ىكالنػ ىها ًر ىكابٍتًغىا يؤيك ٍم ًم ٍن
ن
م
ى
ى
ى
ى ٍ ى
ى
و ً و
ً
فى ٍ ً
ً
آايتًًو ييًري يك يم الٍبىػ ٍر ىؽ ىخ ٍوفنا ىكطى ىم نعا
ضل ًو إًف ًيف ذىل ى
ك ىآل ىايت ل ىق ٍوـ يى ٍس ىمعيو ىف .ىكم ٍن ى
ً
ً
ك ىآلاي و
ً
ً
ً ً
ت لًىق ٍووـ
ىكيػينىػًٌزيؿ م ىن الس ىماء ىماءن فىػيي ٍحيًي بًو ٍاأل ٍىر ى
ض بػى ٍع ىد ىم ٍوهتىا إف ًيف ذىل ى ى
يػى ٍع ًقليو ىف﴾(ّ).
كاشتمل على بياف بعض آالء اٝنالق  ،كىي نً ىع يمو ،كما يف قولو
ً
ً
ً
ً
ىخ ػىر ىج
ض ىكأىنٍػىزىؿ م ػ ىن الس ىم ػاء ىمػ ػاءن فىأ ٍ
تعاُف﴿ :اَّللي الػذم ىخ ػلى ػ ىق الس ىم ىاكات ىك ٍاألىٍر ى
(ُ) آؿ عمراف.ْْ-ِْ :
(ِ) اٜنشر.ُِ :
(ّ) الركـ.ِْ-َِ :
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ات ًرزقنا لى يكم كسخر لى يكم الٍ يفلٍك لً
بًػ ػ ًو ًمػ ػن الثمر ً
ً
م ًيف الٍبى ٍح ًر ًأب ٍىم ًرهً ىك ىسخىر لى يك يم
ر
ج
ت
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ى
ٍى ى ي
ى ىى
س ىكالٍ ىق ىمػىر ىدائًبىي ػٍ ًن ىك ىسخ ػىر لى يك يم اللٍي ىل ىكالنػ ىهػ ىار.
ٍاألىنٍػ ىه ىار .ىك ىسخ ػىر لى يكػ يم الش ٍم ى
ً
ً
كى ً
وىا إًف ًٍ
اإلنٍ ىسا ىف
صى
آات يك ٍم م ٍن يك ًٌل ىما ىس ػأىلٍتي يم ػوهي ىكإً ٍف تىػعي ُدكا ن ٍع ىم ى
ت اَّلل ىال تػي ٍح ي
ى
وـ ىكػف ػ هار﴾(ُ).
لىػظىػليػ ه
كاشتمل على الرتغيب يف فعل اٝنًنات ،كما يف قولو تعاُف﴿ :إًف
اٛنن ًة الٍيػوـ ًيف يشغي ول فىاكًهو ىف .ىم كأ ٍىزكاجهم ًيف ًظ ىبل وؿ ىعلىى ٍاألىرائً ً
ك
أٍ
اب ٍى ى ٍ ى
ىص ىح ى
ي يٍ ى ى ييٍ
ى
ً
ً
ً
ً
ب ىرًحي وم﴾(ِ).
يمتكئيو ىف .ىٟنيٍم ف ىيها فىاك ىهةه ىكىٟنيٍم ىما يىدعيو ىف .ىس ىبل هـ قىػ ٍونال م ٍن ىر وٌ
﴿كأىما ىم ٍن
كاشتمل على الرتىيب من فعل اٞنن ىكرات ،كما يف قولو تعاُف :ى
أً
يكت كًتىابًيى ٍو .ىكلىػ ٍم أ ٍىد ًر ىما ًح ىسابًيى ٍو .ىاي لىٍيػتىػ ىها
يكيتى كًتىابىوي بً ًش ىمالًًو فىػيىػ يق ي
وؿ ىاي لىٍيػتىًين لىػ ٍم أ ى
ً
ىكانى ً
ت الٍ ىق ً
ك ىع ًٌين يس ٍلطىانًيى ٍو .يخ يذكهي فىػغيلُوهي .يمث
اضيىةى .ىما أى ٍغ ىىن ىع ًٌين ىماليى ٍو .ىىلى ى
ً
ً ً و
ًٍ
اسلي يكوهي .إًنوي ىكا ىف ىال يػي ٍؤًم ين
صلُوهي .يمث ًيف س ٍلسلىة ىذ ٍرعي ىها ىسٍبػعيو ىف ذ ىر ن
اعا فى ٍ
اٛنىح ىيم ى
ً ً ً
ٌن .فىػلىيس لىو الٍيػوـ ىهنىا ىً
٘ن هيم .ىكىال
ًابَّللً الٍ ىع ًظي ًم .ىكىال ى٪ني ُ
ض ىعلىى طى ىعاـ الٍم ٍسك ً ٍ ى ي ى ٍ ى ى ي
اٝن ً
طى ىع هاـ إًال ًم ٍن ًغسلً و
اطئيو ىف﴾(ّ).
ٌن .ىال ىأيٍ يكليوي إًال ٍى
ٍ
فإهنا األصل الثآف للهداية اإلٟنيٌة؛ أل ٌف هللا  قد
ك ٌأما السنٌة النبويٌةٌ ،
كل ما أمر بو الرسوؿ ،
فرض على اٞنؤمنٌن طاعة الرسوؿ  ،فيكوف مصدر ٌ
اإلٟني اٞننزؿ ،فلم يكن ببلغ
كما هنى عنو ،كما أحلو ،كما حرمو :ىو الوحي ٌ
الرسوؿ  ،بتبلكة القرآف فقط ،بل كاف ببل نغا مبيننا.
كالببلغ الػمبٌن يكوف ابلتعليم ،كالتبيٌن ،كالتفصيل ،كالتزكية ،كالػهداية؛
(ُ) إبراىيم.ّْ-ِّ :
(ِ) يس.ٖٓ-ٓٓ :
(ّ) اٜناقٌة.ّٕ-ِٓ :
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إلخراج الناس ،من ظلمات الػجاىليٌة ،كضبلالتػها ،إلػى نور اإلسبلـ ،كىدايتو.
اؾ
﴿م ٍن يي ًط ًع الر يس ى
اع اَّللى ىكىم ٍن تىػ ىوُف فى ىما أ ٍىر ىس ٍلنى ى
وؿ فىػ ىق ٍد أىطى ى
قاؿ تعاُف :ى
ىعلىٍي ًه ٍم ىح ًفيظنا﴾(ُ).
كقاؿ تعاُف﴿ :كمن يشاقً ًق الرس ى ً ً
ٌن لىوي ا ٍٟنيىدل ىكيػىتبً ٍع ىغٍيػىر
ىى ٍ ي ى
وؿ م ٍن بػى ٍعد ىما تىػبىػ ى
ي
سبً ًيل الٍم ٍؤًمنًٌن نػيولًًٌو ما تىػوُف كني ً ً
تمً
ص نًنا﴾(ِ).
ي ى ى ى ى ى ٍ
صلو ىج ىهن ىم ىك ىساءى ٍ ى
ى
ًً
ث فًي ًه ٍم ىر يس نوال ًم ٍن
ٌن إً ٍذ بػى ىع ى
كقاؿ تعاُف﴿ :لىىق ٍد ىمن اَّللي ىعلىى الٍ يم ٍؤمن ى
ً
ً
أىنٍػ يف ًس ًهم يػٍتػليو علىي ًهم ًً ً
اٜنً ٍك ىمةى ىكإً ٍف ىكانيوا ًم ٍن قىػٍب يل
اب ىك ٍ
آايتو ىكيػيىزٌكي ًه ٍم ىكيػي ىعلٌ يم يه يم الٍكتى ى
ٍ ى ىٍ ٍ ى
ً
ض ىبل وؿ يمبً و
ٌن﴾(ّ).
لىفي ى
ً ً
ٌن لًلن ً
اس ىمػا نػيًٌزىؿ إًلىٍي ًه ٍم ىكلى ىعل يه ٍم
﴿كأىنٍػىزلٍنىا إًلىٍي ى
ك ال ٌذ ٍك ػىر لتيػبىػًٌ ى
كقاؿ تعاُف :ى
يػىتىػ ىفك يرك ىف﴾(ْ).
ً
ً ً ً
واب
ين يػىتبًعيو ىف الر يس ى
وؿ النًيب ٍاأل ٌيمي الذم ى٩ن يدكنىوي ىم ٍكتي ن
كقاؿ تعاُف﴿ :الذ ى
ً
ًعٍن ىدىم ًيف التػوراةً ك ًٍ ً
اى ٍم ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكيً٪ن ُل ىٟنييم
اإل ٍ٤ن ًيل ىأيٍ يم يريى ٍم ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيػىٍنػ ىه ي
يٍ
ٍى ى
الطيًب ً
ت ىعلىٍي ًه ٍم
ات ىكي٪نىًٌريـ ىعلىٍي ًه يم ٍ
اٝنىبىائً ى
ث ىكيى ى
صىريى ٍم ىك ٍاألى ٍغ ىبل ىؿ ال ًيت ىكانى ٍ
ض يع ىعٍنػ يه ٍم إً ٍ
ٌى
ً
فىال ًذين آمنيوا بًً
ك يى يم
ن
ال
ا
و
ع
ػ
ب
ػ
ت
ا
ك
كه
ر
ص
ن
ك
كه
ر
ز
ع
ك
و
ى
ُور الذم أينٍ ًزىؿ ىم ىعوي أيكلىئً ى
ى
ي
ي
ي
ى
ى
ى ى
ى
ى ي ى ي ى
الٍ يم ٍفلً يحو ىف﴾(ٓ).
(ح ٌجيٌة ال ُسنٌة النبويٌة) :أنٌنا ال نػجػد  -فػي
كمن الدالئل القاطعة ،على ي
(ُ) النساء.َٖ :
(ِ) النساء.ُُٓ :
(ّ) آؿ عمراف.ُْٔ :
(ْ) النحل.ْْ :
(ٓ) األعراؼ.ُٕٓ :
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بعض األحكاـ التفصيليٌة ،كأعداد الركعات ،فػي الصلوات،
القرآف الكرٔف  -ى
كىيآت الصلوات .فمجيئها مفصلةن  -يف السنٌة النبويٌة  -دليل قاطع على أ ٌف
اإلٟني اٞننزؿ.
مصدرىا ىو الوحي ٌ
أم
قػاؿ ابن حزـ
األندلسي« :كنسػأؿ قػائ ػل ىػذا الق ػوؿ الفاس ػد :فػي ٌ
ٌ
قرآف ،كجد أ ٌف الظهر أربع ركعات ،كأ ٌف اٞنغرب ثبلث ركعات ،كأ ٌف الركوع على
صفة كذا ،كالسجود على صفة كذا ،كصفة القراءة فيها ،كالسبلـ ،كبياف
الفضة ،كالغنػم ،كاإلب ػل،
ما ي٩نتنىب فػي الصوـ ،كبي ػاف كيفيٌة زك ػاة الذىػب ،ك ٌ
كالبقر ،كمقدار األعداد اٞنأخوذ منها الزكاة ،كمقدار الزكاة الػمأخوذة ،كبياف
حج ،من كقت الوقوؼ بعرفة ،كصفة الصبلة بػها ،كبػ يمزدلًفة ،كرمي
أعماؿ الػ ٌ
الػ ًجمار ،كصفة اإلحراـ ،كم ػا يػيجتنىب فيو ،كقطع السارؽ ،كصفة الرضػ ػاع
الػ يم ًٌ
حرـ ،كما يػيحػرـ من الػمآكل ،كصفتا الذابئح ،كالضحااي ،كأحكاـ الػحدكد،
كصفػ ػة كق ػوع الطػبلؽ ،كأحػك ػاـ البػيػ ػ ػوع ،كبػي ػ ػاف الرب ػ ػا ،كاألقػضػيػة ،كالتػداع ػ ػي،
كاأليػماف ،كاألحباس ،كالعي ٍمرل ،كالصدقات ،كسائر أنواع الفقو .كإٌ٧نا يف القرآف
ً
كل
يٗنى هل ،لو تػي ًرٍكػنا ٌ
كإايىا ،لػم ندر :كيف نعمل فيها .كإنػٌما الػمرجوع إليو  -فػي ٌ
النيب  .ككذلك اإلٗناع ،إٌ٧نا ىو على مسائل يسًنة ،قد
ذلك  -النقل عن ٌ
ٗنعناىا كلٌها يف كتاب كاحد ،كىو اٞنوسوـ بكتاب "اٞنراتب" ،فمن أراد الوقوؼ
عليها ،فليطلبها ىنالك؛ فبل ب ٌد من الرجوع إُف اٜنديث ،ضركرنة .كلو أ ٌف امرأن
األمة؛ كلكاف
كافرا ،إبٗناع ٌ
قاؿ" :ال أنخذ ٌإال ما كجدان يف القرآف" ،لكاف ن
ال يلزمو ٌإال ركعة ،ما بٌن دلوؾ الشمس ،إُف غسق الليل ،كأخرل عند الفجر؛
أقل ما يقع عليو اسم (صبلة) ،كال حد لؤلكثر يف ذلك.)ُ(»...
أل ٌف ذلك ىو ٌ
(ُ) اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ.َٖ-ٕٗ/ِ :
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حجيٌة السنٌة اٞنطهرة ،كاستقبلٟنا
كقاؿ الشوكآفٌ« :اٜناصل أ ٌف ثبوت ٌ
ظ لو يف دين
بتشريع األحكاـ ضركرة دينيٌة ،ال ٫نالف يف ذلك ٌإال من ال ح ٌ
اإلسبلـ»(ُ).
كمن الدالئل القاطعة على ذلك :أ ٌف النداء إُف الصبلة  -كىو األذاف -
قد ثبت ابلسنٌة النبويٌة ،ال ابلقرآف الكرٔف.
فليس يف القرآف الكرٔف ً
كر للنداء إُف الصبلةٌ ،إال يف آيتٌن ،كليس يف
ذ
ه
شرعي ،كاقع
ىاتٌن اآليتٌن تشريع للنداء ،كإٌ٧نا ييستنبىط منهما أ ٌف النداء حكم
ٌ
لكن تشريع النداء
اثبت ،قبل نزكٟنما؛ فالقرآف الكرٔف ٌ
دؿ على شرعيٌة النداءٌ ،
اثبت ابلسنٌة النبويٌة.
ً
ً
ك ًأبىنػ يه ٍم قىػ ٍوهـ
كىا يى يزنكا ىكلىعًبنا ىذل ى
﴿كإً ىذا ىان ىديٍػتي ٍم إً ىُف الص ىبلة أنى يذ ى
قاؿ تعاُف :ى
ىال يػى ٍع ًقليو ىف﴾(ِ).
كقاؿ تعاُف﴿ :اي أىيػُها ال ًذين آمنوا إً ىذا ني ً
اٛني يم ىع ًة
ود
م لًلص ىبلةً ًم ٍن يػى ٍوًـ ٍ
ى ىي
ى ى
ى
اس ىع ٍوا إً ىُف ًذ ٍك ًر اَّللً ىك ىذ يركا الٍبىػٍي ىع ىذلً يك ٍم ىخٍيػهر لى يك ٍم إً ٍف يكٍنػتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف﴾(ّ).
فى ٍ
قلت :كفريضة اتسعة عشرة ،كىي قولو جل
قاؿ أبو عبد هللا
القرطيب « :ي
ٌ
ً
ً
ً
كعزً :
كر يف القرآفٌ ،إال يف ىذه
﴿كإذىا ىان ىديٍػتي ٍم إ ىُف الص ىبلة﴾ ،ليس لؤلذاف ذ ه
ى
السورة؛ ٌأما ما جاء يف سورة اٛنمعة ،فمخصوص ابٛنمعة ،كىو  -يف ىذه
عاـ لػجميع الصلوات»(ْ).
السورة ٌ -
(ُ) إرشاد الفحوؿ.ُٖٗ/ُ :
(ِ) اٞنائدة.ٖٓ :
(ّ) اٛنمعة.ٗ :
(ْ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.ِْْ/ٕ :
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كالقرآف الكرٔف شاىد على أ ٌف ثػ ٌمػة كحينا آخر  -غًن (الوحي القرآٓفٌ) -
النيب  يتل ٌقاه من هللا .
كاف ٌ
قاؿ تعاُف﴿ :كإً ٍذ أىسر النًيب إً ىُف بػع ً ً ً ً
ىت بًًو
ض أ ٍىزىكاجو ىحديثنا فىػلىما نػىبأ ٍ
ُ
ىٍ
ى ى
ً
ض ىع ٍن بػى ٍع و
ت ىم ٍن أىنٍػبىأ ىىؾ
ىكأىظٍ ىهىرهي اَّللي ىعلىٍي ًو ىعر ى
ؼ بػى ٍع ى
ض فىػلىما نػىبأ ىىىا بًو قىالى ٍ
ضوي ىكأ ٍىعىر ى
اٝنىبًًني﴾(ُ).
اؿ نػىبأًىٓفى الٍ ىعلً ييم ٍ
ىى ىذا قى ى
يدالف
﴿كأىظٍ ىهىرهي اَّللي ىعلىٍي ًو﴾ ،كقولو﴿ :نػىبأًىٓفى الٍ ىعلً ييم ٍ
اٝنىبًًني﴾ ٌ
فقولو :ى
السر ،من طريق الوحي.
النيب  قد علم إبفشاء ٌ
بوضوح ،على أ ٌف ٌ
النيب ،
كليس ٖنٌة آية يف القرآف ،كلٌوٌ ،
تضمنت ما أظهره هللا  ،على ٌ
إٟني) ،آخر  -غًن
من ىذا األمر ،فكاف ىذا ن
دليبل ن
قاطعا ،على كجود (كحي ٌ
(ِ)
النيب  يتل ٌقاه ،من هللا ؛ كمنو  -ببل ريب -
كاف
(الوحي القرآنػ ٌي)
ٌ
النبوم) ،أعين( :السنٌة النبويٌة).
(الوحي ٌ
١نمد ،
يصح ٌادعاءي من ي ٌدعي
فبل ٌ
اإلٟني اٞننزؿ على ٌ
ى
ا٥نصار الوحي ٌ
قبل ،فقد أكحى إُف
يف القرآف الكرٔف فقط؛ فكما أكحى هللا  إُف أنبيائو ،من ي
خامت النبيٌٌن .
وح كالنبًيًٌن ًمن بػع ًدهً
قاؿ تعاُف﴿ :إًان أ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍي ى
ك ىك ىما أ ٍىك ىحٍيػنىا إً ىُف ني و ى ٌ ى ٍ ى ٍ
اط ك ً
كأىكحيػنىا إً ىُف إًبػر ًاىيم كإً ٍٚن ً
اؽ كيػع يقوب ك ٍاألىسب ً
اعيل كإً
وب
ع
ح
س
ى
ٍ
ى ٍ ىٍ
ٍ
ٍ
يسى ىكأىيُ ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍى ى ى ى ى
كد ىزبي نورا﴾(ّ).
س ىكىى يارك ىف ىك يسلىٍي ىما ىف ىكآتىػٍيػنىا ىد ياك ى
ىكييوني ى
ً
وسى إً ًذ
﴿كقىط ٍعنى ي
اى يم اثٍػنىػ ى ٍيت ىع ٍشىرىة أ ٍ
ىسبىاطنا أ ىي٣ننا ىكأ ٍىك ىحٍيػنىا إ ىُف يم ى
كقاؿ تعاُف :ى
(ُ) التحرٔف.ّ :
(ِ) انظر :تفسًن التحرير كالتنوير.ّّٓ/ِٖ :
(ّ) النساء.ُّٔ :
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ت ًمٍنوي اثٍػنىػتىا ىع ٍشىرةى ىعٍيػننا قى ٍد
اؾ ٍ
صى
استى ٍس ىقاهي قىػ ٍويموي أ ًىف ٍ
اٜنى ىجىر فىانٍػبى ىج ىس ٍ
اض ًر ٍ
ٍ
ب بً ىع ى
ىعلً ىم يك ُل أ ىيان وس ىم ٍشىربػى يه ٍم ىكظىل ٍلنىا ىعلىٍي ًه يم الٍغى ىم ىاـ ىكأىنٍػىزلٍنىا ىعلىٍي ًه يم الٍ ىمن ىكالس ٍل ىول يكليوا
ًمن طىيًب ً
وان ىكلى ًك ٍن ىكانيوا أىنٍػ يف ىس يه ٍم يىظٍلً يمو ىف﴾(ُ).
ات ىما ىرىزقٍػنىا يك ٍم ىكىما ظىلى يم ى
ٍ ٌى
ً ً ًً
ًً
ً
وات
صىر بػييي ن
وسى ىكأىخيو أى ٍف تىػبىػوآ ل ىق ٍوم يك ىما ّن ٍ
﴿كأ ٍىك ىحٍيػنىا إ ىُف يم ى
كقاؿ تعاُف :ى
ً ً
ًً
ً
ٌن﴾(ِ).
يموا الص ىبل ىة ىكبى ٌش ًر الٍ يم ٍؤمن ى
ىك ٍ
اج ىعليوا بػيييوتى يك ٍم قٍبػلىةن ىكأىق ي
كقاؿ تعاُف﴿ :كأ ً
ك إًال ىم ٍن قى ٍد ىآم ىن
يكح ىي إً ىُف ني و
وح أىنوي لى ٍن يػي ٍؤًم ىن ًم ٍن قىػ ٍوًم ى
ى
اطب ًين ًيف ال ً
ك ًأب ٍىعينًنىا ككحيًنىا كىال ئنى ً
فى ىبل تىػبػتىئًس ً
ين
ذ
ل
ف
ل
ا
ع
ن
اص
ك
.
ف
و
ل
ع
ف
ػ
ي
ا
و
ن
ا
ك
ا
ّن
ٍ
ً
ٍ
ي
ى
ٍ
ى
ي
ي
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ى
ي ىى ى
ى
ى
ٍ ٍ
ظىلى يموا إًنػ يه ٍم يم ٍغىرقيو ىف﴾(ّ).
كلذلك ،فاٞنسلموف ىم (أىل القرآف كالسنٌة) ،كليسوا (أىل القرآف) ،دكف
(السنٌة) ،كال (أىل السنٌة) ،دكف (القرآف).
األندلسي« :كأيطلق أىل الكتاب ،على اٞندح اترة ،كعلى
قاؿ أبو حيٌاف
ٌ
الذـ أخرل؛ كأىل القرآف كالسنٌة ال ينطلق ٌإال على اٞندح»(ْ).
ٌ
كقاؿ ابن عثيمٌن« :فيجب على طالب العلم أف يلتزـ ابلقرآف كالسنٌة
الصحيحة ،ك٨نا لو  -أم :طالب العلم  -كاٛنناحٌن للطائر ،إذا انكسرا ،لػم
يى ًطػ ٍر؛ لذلك ال تراعي السنٌة ،كتغفل عن القرآف ،أك تراعي القرآف(ٓ) ،كتغفل عن
السنٌة ،فكثًن من طلبة العلم يعتين ابلسنٌة كشركحها كرجاٟنا ،كمصطلحاهتا
(ُ) األعراؼ.َُٔ :
(ِ) يونس.ٖٕ :
(ّ) ىود.ّٕ-ّٔ :
(ْ) تفسًن البحر ا﵀يط.ُٔ/ّ :
(ٓ) يف اٞنطبوع( :تراعي) يف اٞنوضعٌن ،كالصواب( :تر ًاع).
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جاىبل هبا ،كىذا
كامبل ،لكن لو سألتو عن آية من كتاب هللا ،لرأيتو ن
اعتناء ن
غلط كبًن ،فبل ب ٌد أف يكوف الكتاب كالسنٌة جناحٌن لك ،اي طالب العلم»(ُ).
كقولو( :السنٌة الصحيحة)؛ لبلحرتاز من الركاايت السقيمة ،اٞننسوبة إُف
كثًنا من اٞننتسبٌن إُف
(السنٌة النبويٌة)؛ ٌ
فإهنا من أكرب الصوارؼ اليت صرفت ن
العامة  -عن (ىداية القرآف).
(اإلسبلـ)  -من اٞنؤلٌفٌن ،كاٞنتعلٌمٌن ،ك ٌ
كثًنا  -من الػمؤلٌفٌن ٫ -نضعوف للركاايت السقيمة،
كلذلك تػجد ن
وعا عجيبنا ،كخضوع الػمسحور لساحره!!!
خض ن
يفسر آية ،لػجأ إُف بعض (الركاايت السقيمة)؛ كإذا
فإذا أراد أحدىم أف ٌ
أراد التأليف يف (العقائد) ،اغرتؼ من بعض (الركاايت السقيمة)؛ كإذا أراد أف
حت أعرض كثًن منهم
توجو إُف بعض (الركاايت السقيمة)؛ ٌ
ييفيت من يستفتيوٌ ،
كل اإلعراض.
عن (ىداية القرآف)ٌ ،
قاؿ سيد قطب« :إ ٌف ىذا القرآف ىو معلًٌم ىذه األمة ،كم ً
رشدىا،
ٌ
ٌ ي
ي
كرائدىا ،كحادم طريقها ،على طوؿ الطريق .كىو يكشف لػها عن حاؿ
أعدائها ،معها ،كعن ًجبًلٌتهم ،كعن اتر٫نهم ،مع ىدل هللا ،كلٌو .كلو ظلٌت
األمة تستشًن قرآنػها ،كتسمع توجيهاتو ،كتيقيم قواعده ،كتشريعاتو ،فػي
ىذه ٌ
األايـ ..كلكنٌها حٌن
حياتػها ،ما استطاع أعداؤىا أف ينالوا منها ،يف يوـ من ٌ
مهجورا  -كإف كانت ما تزاؿ
نقضت ميثاقها مع رٌهبا ،كحٌن اتٌػخذت القرآف
ن
كرقى ،كأدعية!  -أصابػها ما أصاهبا»(ِ).
تتٌخذ منو ترانيم يمط ًربة ،كتعاكيذ ،ي

١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ٖٔ-ٕٔ/ِٔ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ٖٓٗ/ِ :
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ّ
الخأليفيت
الصورة
كىي منسوبة إُف التأليف ،كىو لفظ يشًن إُف اٞنؤلٌفات اٞنتعلٌقة
ابإلسبلـ ،كابٞننسوبٌن إليو ،من األفراد ،كاٛنماعات؛ كىي أربع صور فرعيٌة:
الصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌة ،كالصورة التأليفيٌة االختبلفيٌة ،كالصورة التأليفيٌة
التضليليٌة ،كالصورة التأليفيٌة التعطيليٌة.

 -1الصورة التأليفيّة االتّفاقيّة :ىي صورة أتليفيٌة قد٬نة ،اتٌفق فيها اٞنؤلٌفوف
القدامى كلٌهم ،فلم ٫نتلفوا فيها ،أدْف اختبلؼ ،مع ٌأهنم قد اختلفوا يف آالؼ
بعضا ،كطعن بعضهم يف بعض؛ كمع ذلك،
حت لقد خطٌأ بعضهم ن
اٞنسائل؛ ٌ
فقد اتٌفقوا يف مسائل كثًنة ،كَف ٫نتلفوا فيها أدْف اختبلؼ.
كمن أمثلتها :اتٌفاؽ اٞنؤلٌفٌن القدامى ،كلٌهم ،اٞننسوبٌن إُف اٞنذاىب
الفقهيٌة اٞنختلفة ،كلٌها ،الفرديٌة ،كاٛنماعيٌة ،على أعداد ركعات الصلوات
اٝنمس ،فلم ٫نتلفوا يف أعدادىا ،أدْف اختبلؼ.
األندلسي« :اتٌفقوا على أ ٌف الصلوات اٝنمس فرائض.
قاؿ ابن حزـ
ٌ
كاتٌفقوا على أ ٌف صبلة الصبح للخائف كاآلمن ركعتاف يف السفر كاٜنضر .كعلى
أ ٌف صبلة اٞنغرب للخائف كاآلمن يف السفر كاٜنضر ثبلث ركعات .كاتٌفقوا على
أ ٌف صبلة الظهر كالعصر كالعشاء اآلخرة ،للمقيم اآلمن أربع ركعات»(ُ).
 -2الصورة التأليفيّة االختالفيّة :ىي صورة أتليفيٌة قد٬نة ،اختلف فيها
اٞنؤلٌفوف القدامى ،فلم يتٌفقوا فيها ،كما اتٌفقوا يف الصورة السابقة ،فاختلفوا يف
بعضا فيها.
آالؼ اٞنسائل ،كخطٌأ بعضهم ن
(ُ) مراتب اإلٗناع.ْٕ :
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كمن أمثلتها ،فػي التأليف الفقهي :االختبلؼ ،فػي حك ػم ًٌ
الرجلٌن ،عند
ٌ
الوضوء ،بٌن الغسل ،كالػمسح.
بنص الكتاب
قاؿ
اٞناكردم« :غسل الرجلٌن يف الوضوء ي٠ن ىمع عليو ٌ
ٌ
كالسنٌة .كفرضهما عند كافٌة الفقهاء الغسل ،دكف اٞنسح .كذىبت الشيعة إُف أ ٌف
الطربم بٌن األمرين ،فأكجب
الفرض فيهما اٞنسح ،دكف الغسل ،كٗنع ابن جرير
ٌ
غسلهما كمسحهما»(ُ).
كقاؿ ابن حزـ األندلسي« :ك ٌأما قولنا يف ًٌ
الرجلٌن ،فإ ٌف القرآف نزؿ
ٌ
(ِ)
ابٞنسح ،قاؿ هللا تعاُف﴿ :كامسحوا بًرء ً
كس يك ٍم ىكأ ٍىر يجلى يك ٍم﴾  .كسواء قيرئ ِنفض
ى ٍ ى ي يي
كل حاؿ :عطف على الرؤكسٌ :إما على اللفظ،
البلـ ،أك بفتحها ،ىي على ٌ
كإما على اٞنوضع ،ال ٩نوز غًن ذلك؛ ألنٌو ال ٩نوز أف ي٪ناؿ بٌن اٞنعطوؼ
ٌ
بتدأة .كىكذا جاء عن ابن عبٌاس :نزؿ القرآف
كالػمعطوؼ عليو ،بقضيٌة يم ى
ابلػمسح ،يعين :يف ًٌ
الرجلٌن ،يف الوضوء ،كقد قاؿ ابلػمسح على الرجلٌن ٗناعة
علي بن أيب طالب ،كابن عبٌاس ،كالػحسن ،كعكرمة،
من السلف ،منهمٌ :
كركيت يف ذلك آاثر.)ّ(»...
الشعيب ،كٗناعة غًنىم ،كىو قوؿ
ٌ
الطربم ،ي
ك ٌ
 -3الصورة التأليفيّة التضليليّة :ىي صورة أتليفيٌة حديثة ،اختلقها بعض
اٞنستشرقٌن ،كمن كافقهم من اٞنستغربٌن؛ لتضليل الناس عن اإلسبلـ.
لقد رٌكب أكلئك اٞنختلقوف صورة قبيحة ،من أخطاء بعض اٞنؤلٌفٌن ،كمن
أخطاء بعض اٞنطبٌقٌن ،ابالعتماد على الركاايت السقيمة ،كالتفسًنات السقيمة،
(ُ) اٜناكم الكبًن.ُِّ/ُ :
(ِ) اٞنائدة.ٔ :
(ّ) ا﵀لٌى ابآلاثر.َُّ/ُ :
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كاآلراء السقيمة ،كالتطبيقات السقيمة ،كزادكا عليها تفسًنات سقيمة جديدة،
كآراء سقيمة جديدة ،مثٌ نسبوا تلك الصورة القبيحة ،إُف اإلسبلـ؛ لتقبيح
صورتو ،يف أنظار الناس ،من اٞننسوبٌن إليو ،كغًنىم.
كمن أبرز كسائلهم؛ للتضليل :الطعن يف رسوؿ هللا  ،بوجوه كثًنة،
منهاٌ :ادعاء أنٌو كاف أسطورة خرافيٌة ،كليس شخصيٌة حقيقيٌة؛ كمنهاٌ :ادعاء أنٌو
كاف ٠نهوؿ النسب ،كأ ٌف موتو كاف يف نوبة يسكر ،كأ ٌف اٝننازير أكلت من
جسمو؛ كمنها :اتٌػهامو ابلػجنوف ،كالص ػرع ،كالتهػ ُور ،كالس ػحػر ،كالشهوانيٌة،
كالوحشيٌة ،كاالنتهازيٌة ،كالسوداكيٌة ،كالكذب ،كاٝنداع ،كالغدر ،كا﵀اابة،
كالفظاظة ،كالكرب ،كاٛننب ،كالنفاؽ ،كالنػ ىهم(ُ).
قاؿ سيٌد قطب« :كما أجدران ٥نن اليوـ أف نستمع إُف ىذا التحذير؛
ك٥نن  -يف ببلىة منقطعة النظًن  -نركح نستفيت اٞنستشرقٌن  -من اليهود
كالنصارل كالشيوعيٌٌن الك ٌفار  -يف أمر ديننا ،كنتل ٌقى عنهم اتر٫ننا ،كأنمنهم
يدسونو من شكوؾ يف دراساهتم لقرآننا،
على القوؿ يف تراثنا ،كنسمع ٞنا ٌ
طبلبنا يتل ٌقوف عنهم علوـ
كحديث نبيٌنا ،كسًنة أكائلنا؛ كنيرسل إليهم بعثات من ٌ
كيتخرجوف يف جامعاهتم ،مثٌ يعودكف إلينا مدخوِف العقل كالضمًن .إ ٌف
اإلسبلـٌ ،
األمة اٞنسلمة .كىو كتاهبا اٝنالد الذم ٫ناطبها فيو رٌهبا،
ىذا القرآف قرآننا .قرآف ٌ
ّنا تعملو كما ٓنذره .كأىل الكتاب ىم أىل الكتاب ،كالك ٌفار ىم الك ٌفار.
كالدين ىو الدين»(ِ).
أيضا« :كىذا الذم ن ٌدد هللا بو سبحانو  -من أعماؿ
كقاؿ سيٌد قطب ن
(ُ) انظر :موسوعة بياف اإلسبلـ ،القسم الثآف ،الرسوؿ.
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُّٔ/ُ :
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حت اللحظة
أىل الكتاب ،حينذاؾ  -ىو األمر الذم درجوا عليو من كقتهاٌ ،
اٜناضرة ..فهذا طريقهم على مدار التاريخ ..اليهود بدأكا منذ اللحظة األكُف ،مثٌ
دسوا  -مع األسف  -يف الرتاث
اتبعهم الصليبيٌوف! كيف خبلؿ القركف اٞنتطاكلة ٌ
اٜنق ابلباطل ،يف ىذا
اإلسبلمي ما ال سبيل إُف كشفو ٌإال َنهد القركف! كلبسوا ٌ
ٌ
للهمٌ ،إال ىذا الكتاب الػمحفوظ ،الذم تك ٌفل هللا ُنفظو ،أبد
الرتاث كلٌو  -ا ٌ
اإلسبلمي
دسوا كلبسوا يف التاريخ
اآلبدين  -كاٜنمد ﵁ على فضلو العظيمٌ .
ٌ
حت قيٌض هللا لو رجالو
كدسوا كلبسوا يف اٜنديث
النبومٌ ،
كأحداثو كرجالوٌ ،
ٌ
كدسوا كلبسوا يف
كحرركهٌ ،إال ما ن ٌد عن اٛنهد اإلنسآفٌ ا﵀دكدٌ ،
الذين ح ٌققوه ٌ
تيها ،ال يكاد الباحث يفيء فيو إُف معاَف الطريق.
التفسًن القرآٓفٌٌ ،
حت تركوه ن
أيضا .فاٞنئات كاأللوؼ كانوا دسيسة على الرتاث
كدسوا كلبسوا يف الرجاؿ ن
ٌ
اإلسبلمي ،كما يزالوف يف صورة اٞنستشرقٌن ،كتبلميذ اٞنستشرقٌن ،الذين
ٌ
يشغلوف مناصب القيادة الفكريٌة اليوـ ،يف الببلد اليت يقوؿ أىلها :إ ٌهنم
األمة اٞنسلمة ،يف صورة
مسلموف .كالعشرات من الشخصيٌات اٞندسوسة على ٌ
ليؤدكا ألعداء اإلسبلـ  -من
أبطاؿ مصنوعٌن على عٌن الصهيونيٌة كالصليبيٌةٌ ،
يؤدكه ظاىرين! كما يزاؿ ىذا الكيد
اٝندمات  -ما ال ٬نلك ىؤالء األعداء أف ٌ
قائما كمطٌ نردا .كما تزاؿ مثابة األماف كالنجاة منو ىي اللياذ هبذا الكتاب
ن
ا﵀فوظ ،كالعودة إليو؛ الستشارتو يف اٞنعركة الناشبة طواؿ ىذه القركف»(ُ).
 -4الصورة التأليفيّة التعطيليّة :ىي صورة أتليفيٌة حديثة٩ ،نتمع أصحاهبا
على أمر كاحد ،ىو تعطيل بعض (اٜنقائق اإلسبلميٌة) ،كلو جانباف ابرزاف:

أ -تعطيل بعض (األحكاـ الشرعيٌة) ،كتعطيل بعض أحكاـ الصبلة ،كتعطيل
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُْٓ-ُْْ/ُ :
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بعض التحر٬نات ،كتعطيل بعض العقوابت .فأابح بعضهم ًٌ
الراب ،كالبًغاء ،كشرب
التعرم .كعطٌلوا بعض (العقوابت الشرعيٌة) ،كال سيٌما عقوبة
اٝنمر ،كالتربُج ،ك ٌ
(جلد الزآف) ،كعقوبة (قطع يد السارؽ) .كغيػىر بعضهم يف (أعداد الصلوات)،
كيف أكقاهتا ،كيف أعداد ركعاهتا ،كيف كيفيٌاهتا(ُ).

ب -تعطيل بعض التفسًنات الصحيحة للنصوص القرآنيٌة ،كاختبلؽ تفسًنات
جديدة بديلة ،كال سيٌما يف اٛنوانب الغيبيٌة ،من القصص القرآنيٌة(ِ).
متفرقوف٩ ،نتمعوف ،يف أمر
ك(أىل التعطيل)  -يف اٜنقيقة  -أشتات ٌ
كاحد ،ىو (التعطيل) ،ك٫نتلفوف يف مصاديق ذلك التعطيل.
صرح
فإابحة البًغاء ن
مثبل ليست ٣نٌا أٗنعوا عليو ،تصر٪ننا؛ فمنهم من ٌ
يصرح إبابحتو؛ كلكنٌو صرح إبابحة ي١نرمات أخرل،
إبابحتو ،كمنهم من لػم ٌ
التعرم.
كالت ُربج ك ٌ
كمن أبرز اٞننسوبٌن ،الذين يتٌبعوف منهج (التعطيل) :أكلئك اٞننحرفوف،
الذين ييسموف( :القرآنيٌٌن)؛ كالقرآف الكرٔف  -يف اٜنقيقة  -برمء منهم ،كمن
كل الرباءة!!!
آرائهم ،كمن تفسًناهتم ،كمن منهجهمٌ ،
حجيٌة السنٌة النبويٌة ،كزعموا ٌأهنم يكتفوف
فإ ٌف ىؤالء اٞننحرفٌن أنكركا ٌ
ابلقرآف الكرٔف؛ مثٌ عمدكا إُف إنتاج أتكيبلت ٓنريفيٌة ،لآلايت القرآنيٌة؛ لتعطيل
كثًن من األحكاـ الشرعيٌة.
حجيٌة السنٌة النبويٌة) ،كبٌن إنكار نسبة بعض
كالفرؽ كبًن بٌن إنكار ( ٌ
(ُ) انظر :العصرانيٌوف بٌن مزاعم التجديد كميادين التغريب.ُِٕ-ِٕٓ ،َٗ-ٖٔ :
(ِ) انظر :القرآنيٌوف العرب كموقفهم من التفسًن دراسة نقديٌة،ٓٗٓ-ّٓٗ ،ِِْ-ُِِ :
ّٕٔ.ُُٕ-ٕٕٔ ،ُْٔ-
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ثبوات قطعيًّا.
ُنجيٌة السنٌة النبويٌة ،الثابتة ن
األحاديث إُف السنٌة النبويٌة ،مع اإلقرار ٌ
ردكا آالؼ األحاديث اٞنوضوعة ،اٞننسوبة إُف
فكثًنكف ىم العلماء الذين ٌ
ردا للسنٌة النبويٌة ،بل ىم  -يف اٜنقيقة -
السنٌة النبويٌة؛ كلػم يكن رُدىم ٟنا يعين ًّ
التاـ بٌن
٫ندموف السنٌة النبويٌة  -هبذا ٌ
الرد  -خدمة كاجبة عليهم؛ للفصل ٌ
النبوم ،كالوحي الشيطانػ ٌي ،الذم ييوحي بو الشياطٌن ،إُف أكليائهم ،من
الوحي
ٌ
دجاجلة الركاايت اٞنوضوعة.
رد بعض األحاديث؛ فليس رُد
ككذلك ،حٌن ٫نتلف العلماء أنفسهم ،يف ٌ
ً
بردىم
ردا للسنٌة النبويٌة،
من ردىا منهم :يعين ًّ
كإنكارا ٜني ٌجيٌتها؛ كإنػٌما ىم ٌ -
ن
لتلك األحاديث ٠ -نتهدكف ،قد ييصيبوف ،كقد ي٫نطئوف.
باعا
كالفرؽ كبًن بٌن (القرآنيٌٌن اٜنقيقيٌٌن) ،الذين يتٌبعوف القرآف الكرٔف ،اتٌ ن
القطعي السليم ،كبٌن من ي ٌدعوف االنتساب
العريب
ن
صحيحاٌ ،
كيفسركنو ابلتفسًن ٌ
ٌ
باعا ألىوائهم!!!
إُف (القرآف) ،مثٌ يعمدكف إُف ٓنريفو؛ اتٌ ن
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ّ
الـموازهت بيـً الصورة الخىـ ّ
سيليت والصور
الخأليفيت
يتبٌن أ ٌف الصورة
ابلػموازنة بٌن الصورة التنزيليٌة ،كالصور التأليفيٌة األربعٌ :
عموما  -على قسمٌن٨ ،نا:
التأليفيٌة  -ن

 -1الصورة التأليفيّة ادلوافقة للصورة التنييليّة :كمصدرىا الوحيد الفريد ىو
اإلٟني اٞننزؿ ،أم :الفهم السليم للوحي القرآنػ ٌي ،كالفهم
الفهم السليم للوحي ٌ
النبوم.
السليم للوحي ٌ

 -2الصورة التأليفيّة ادلخالفة للصورة التنييليّة :كٟنا ع ٌدة مصادر سقيمة،
أبرزىا :القراءات السقيمة ،كاألحاديث السقيمة ،كالتفسًنات السقيمة ،كالشركح
السقيمة ،كالركاايت السقيمة ،كاألخبار السقيمة ،كاآلراء السقيمة.
قطعا؛ أل ٌف
فأما الصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌةٌ ،
فإهنا موافقة للصورة التنزيليٌة ن
ٌ
اٞنتٌفقٌن فيها قد اختلفوا يف آالؼ اٞنسائل غًنىا ،كمنها مسائل يسًنة؛ فلم يكن
يصا على
اٞنؤلٌفوف القدامى يسكتوف عن ٌ
الرد ،على ٢نالفيهم ،فكاف بعضهم حر ن
كرد الباطل؛ ككاف بعضهم يرتبٌص ّنخالفيو ،ينتظر منهم الزلٌة
اٜنقٌ ،
نصرة ٌ
لًند عليهم.
كاٝنطأ؛ ٌ
كمن يطٌلع على اٞنسائل اٞنختلف فيها ،كدرجات االختبلؼ ،كصور
يظن أ ٌف اٞنسائل اليت اتٌفق
التخطئة كالتفسيق كالتكفًن كالطعن يف اٞنخالفٌن ،فس ٌ
عليها اٞنؤلٌفوف القدامى :معدكمة ،أك اندرة.
كىذا دليل على أ ٌف اتٌفاؽ ىؤالء اٞنختلفٌن ما كاف ليكوف ،لوال كجود
األدلٌة الشرعيٌة القطعيٌة ،اليت ال ي٬نكن أف يراتبوا فيها ،أدْف ارتياب؛ فلم يكن
كإال ،فما الذم يدعو إُف أف يتٌفق
اتٌفاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل؛ ٌ
اٞنؤلٌفوف كلٌهم ،اٞننتسبوف إُف فرؽ متخالفة متنازعة؟!!!
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فإذا اتٌفق اٞنؤلٌفوف ،كلٌهم ،من اٞنذاىب الفقهيٌة اٞنختلفة ،كلٌها ،الفرديٌة،
دليبل على
كاٛنماعيٌة ،يف مسألة فقهيٌة ،ببل أدْف اختبلؼ ،كاف اتٌفاقهم ىذا ن
موافقة الصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌة ،للصورة التنزيليٌة.
الع ىقديٌة اٞنختلفة ،كلٌها ،يف
كإذا اتٌفق اٞنؤلٌفوف ،كلٌهم ،من اٞنذاىب ى
دليبل على موافقة الصورة
مسألة ىع ىقديٌة ،ببل أدْف اختبلؼ ،كاف اتٌفاقهم ىذا ن
التأليفيٌة االتٌفاقيٌة ،للصورة التنزيليٌة.
كل الوجوب  -التفريق الدقيق بٌن الصورة التنزيليٌة،
كمع ذلك يػجب ٌ -
كالصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌة؛ فإ ٌف الصورة التنزيليٌة ىي الصورة األصيلة.
كمثى ًل الػ ًمرآة الصافية النقيٌة ،اليت
كما ىمثى يل الصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌةٌ ،إال ى
تعكس الصورة الػ ىح ىسنة.
أصيبل ،إٌ٧نا ىو يحسن الوجو ،اٞنعكوسة صورتو،
كاٜنيسن يف اٞنرآة ليس ن
ً
فخرا ٌأهنا استطاعت أف تعكس ذلك اٜنيسن ،كأف تسلم
كيكفي الػمرآة الصافية ن
تشوه الصورة اٞنعكوسة!
من الشوائب ،اليت ٌ
فإهنما ٢نالفتاف
ك ٌأما الصوراتف :التأليفيٌة التضليليٌة ،كالتأليفيٌة التعطيليٌةٌ ،
شك؛ فإ ٌف الغرض منهما تضليل الناس
للصورة التنزيليٌة٢ ،نالفة قطعيٌة ،ببل أدْف ٌ
خطرا من األكُف.
عن اإلسبلـ ،كتعطيل حقائقو ،كالثانية أش ٌد ن
كالفرؽ بينهما كالفرؽ بٌن كيد الكافر ،ككيد اٞننافق ،فكيد اٞننافق أش ٌد
خطرا من كيد الكافر؛ أل ٌف اٞننافق منسوب إُف اإلسبلـ ،كحقيقتو خافية على
ن
عدك ،صريح العداكة.
الكثًنينِ ،نبلؼ الكافر ،فإنٌو ٌ
قاؿ ابن ابز« :كاٞننافقٌن؛ فإ ٌهنم لػ ٌما أظهركا اإلسبلـ ،ك ٌادعوا اإل٬ناف،
كحجوا مع الناس ،كجاىدكا مع الناس ،إُف غًن ذلك -
كصلٌوا مع الناسٌ ،
كلكنٌهم يف الباطن ليسوا مع اٞنسلمٌن ،بل ىم يف جانب ،كاٞنسلموف يف جانب؛
54

ألهنم مك ًٌذبوف ﵁ كرسولوً ،
منكركف ٞنا جاءت بو الرسل يف الباطن ،متظاىركف
ٌ
ابإلسبلـ؛ ٜنظوظهم العاجلة ،كٞنقاصد معركفة  -أكذهبم هللا يف ذلك ،كصاركا
أشر ٣نٌن أعلن كفره ،كٟنذا صاركا يف الدرؾ
يك ٌف نارا ي
ض ٌبلنال ،بل صاركا أكفر ك ٌ
يظن ٌأهنم إخوتو،
األسفل من النار ،كما ذاؾ ٌإال أل ٌف خطرىم أعظم؛ أل ٌف اٞنسلم ٌ
فضركا اٞنسلمٌن كخانوىم،
ك ٌأهنم على دينو ،كرٌّنا أفشى إليهم بعض األسرارٌ ،
فصار كفرىم أش ٌد ،كضررىم أعظم»(ُ).
كمثى ًل رجلٌن خبيثٌن ،عمدا إُف
ى
كمثى يل ىذين الصنفٌن من أعداء اإلسبلـ ،ى
األكؿ ،فقد ىجم عليها؛ ليغتصبها نفسها .ك ٌأما اٝنبيث
فتاة عفيفةٌ .أما اٝنبيث ٌ
فلما اطمأنٌت إليو ،راكدىا
الثآف ،فقد دافع عنهاٌ ،أكؿ األمر ،كطرد اٞنهاجمٌ ،
عن نفسها؛ ليزٓف هبا.
فغاية اٝنبيثٌن كاحدة ،كلكنٌهما اختلفا يف الوسائل ،ككسيلة الثآف أخطر
األكؿ ،ببل ريب.
من كسيلة ٌ
ك ٌأما الصورة التأليفيٌة االختبلفيٌة ،فهي قسماف:
أ -صورة أتليفيّة اختالفيّة موافقة للصورة التنييليّة.
ب -صورة أتليفيّة اختالفيّة خمالفة للصورة التنييليّة.
أم صػورة ،من الصور التأليفيٌة
كال يػيمكن (القطع الػ يمطلىق) ،بػموافقة ٌ
االختػبلفيٌة ،للص ػورة التنػزيليٌة؛ كمػ ػن يقط ػع بذلك ،فإنػٌو إنػٌم ػا يقط ػع بطػريقة
(القطع النً
سيب) ،ال بطريقة (القطع الػ يمطلىق).
ٌ
ٌ
كاٞنعترب يف القطع :ىو القطع الػمطلىق ،دكف القطع النً
سيب؛ أل ٌف االعتماد
ٌ
ى
ي
ٌ
على القطع النً
سيب :ييفضي إُف القطع ابٞنتعا ًرضات ،كىو ابطل ،ببل ريب.
ٌ
ٌ
متنوعة.َِ-ُٗ/ّ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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كل كاحد منهمّ ،نوافقة
كبياف ذلك أ ٌف الػمؤلٌفٌن الػمختلفٌن قد يقطع ٌ
صورتو التأليفيٌة للصورة التنزيليٌة ،كالكثًن من مسائلهم  -اليت اختلفوا فيها -
مسائل متعارضة ،فيكوف قبولنا ٜنكم القطع النً
مؤد ناي إلػى أف نػحكم على
ٌ
سيب ٌ
ٌ
ابلصحة ،كىو حكم ابطل ،ببل خبلؼ.
اآلراء الػمتعارضة
ٌ
مثبل ،على القوؿ إبابحة الشيء ،كعلى القوؿ بتحرٔف
فكيف ٥نكم ن
الشيء نفسوُ ،نكم كاحد ،كىو موافقة الصورة التنزيليٌة ،موافقة قطعيٌة؟!!!
أم
فليس ألحد من الػمختلفٌن ٌادعاء حصوؿ القطع الػ يمطلىقّ ،نوافقة ٌ
صورة ،من ىاتٌن الصورتٌن ،أك ٢نالفتها ،للصورة التنزيليٌة ،كلكنٌو ي٬نكن أف يقطع
بذلك ،بطريقة القطع النً
سيب.
ٌ
ٌ
ّنعىن أنٌو يقطع ً
معتم ندا على أدلٌة ،ارتضاىا ىو ،كلكن خالفو فيها غًنه،
كأف يعتمد الػمؤلٌف فػي قطعو النًٌسيب ،على حديث ،يرل أنٌو و
كاؼ للقطع
ٌ
ابٞنوافقة ،أك القطع ابٞنخالفة؛ كيرل من ٫نالفو من اٞنؤلٌفٌن أ ٌف ما اعتمد عليو
القاطع :ال ي٬نكن االعتماد عليو ،يف القطع.
قاؿ ابن تيميٌة« :كوف اٞنسألة قطعيٌة ،أك ظنٌػيٌة :ىو من األمور اإلضافيٌة،
كقد تكوف الػمسألة عند رجل قطعيٌة؛ لظهور الدليل القاطع لو ،كمن سػمع
فضبل عن
النص ،من الرسوؿ  ،كتي ٌقن مراده منو؛ كعند رجل ال تكوف ظنٌػيٌة ،ن
ٌ
أف تكوف قطعيٌة؛ لعدـ بلوغ النص ٌإايه ،أك لعدـ ثبوتو عنده ،أك لعدـ تػم ُكنو
من العلم بداللتو»(ُ).
أيضا« :كذلك أ ٌف اٞنق ٌدمة اٞنذكورة يف القياس  -الذم ىو
كقاؿ ابن تيميٌة ن
إضايف .فالوصف الذايتٌ ٟنا أف تكوف مطابقة،
مثل  -لػها كصف ذايتٌ ،ككصف
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُٗٔ/ِّ :
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كذاب .كٗنيع اٞنق ٌدمات اٞنذكورة يف
فتكوف صدقنا ،أك ال تكوف مطابقة ،فتكوف ن
اإلضايف ،فكوهنا
رب العاٞنٌن .ك ٌأما الوصف
أمثاؿ القرآف ىي صدؽ ،كاٜنمد ﵁ ٌ
ٌ
معلومة عند زيد ،أك مظنونة ،أك مسلمة ،أك غًن مسلمة ،فهذا أمر ال ينضبط.
فضبل عن أف
يفرب مق ٌدمة ىي يقينيٌة عند شخص ،قد علمها ،كىي مػجهولة ،ن
تكوف مظنونة ،عند من لػم يعلمها؛ فكوف الػمق ٌدمة يقينيٌة ،أك غًن يقينيٌة ،أك
مشهورة ،أك غًن مشهورة ،أك مسلمة ،أك غًن مسلمة :أمور نًسبيٌة ،كإضافيٌة
ٟنا ،تعرض ُنسب شعور اإلنساف هبا .كٟنذا تنقلب اٞنظنونة  -بل اجملهولة يف
ح ٌقو  -يقينيٌة معلومة ،كاٞنمنوعة مسلمة؛ بل كاٞنسلمة ٣ننوعة»(ُ).
كقػػد تكػوف أدلٌػػة مػن يقطػػع ابلقطػػع النًٌسب ٌػي سليمة ،فػي الواقػ ػ ػ ػػع؛ فتكػػوف
آراؤه  -اليت قطع هبا  -سليمة ،موافقة للصورة التنزيليٌة.
كقػػد تكػػوف أدلٌػػة من يقطع ابلقطع النًٌسػب ٌػي سقيمة ،فػي الواق ػػع؛ فتكػػوف
آراؤه  -اليت قطع هبا  -سقيمة٢ ،نالفة للصورة التنزيليٌة.
كمن ىنا كاف إللزاـ اٞنخالف طريق كحيد فريد ،ىو االعتماد على أدلٌة
القطع الػمطلىق؛ فإ ٌف أدلٌة القطع النً
سيب السليمة ترجع  -يف اٜنقيقة  -إُف أدلٌة
ٌ
ي
ٌ
القطع الػمطلىق ،كلكن بياف رجوعها إليها ٪نتاج إُف جهد العالً
األٞنعي،
اجملتهد
ػم
ٌ
ي
ٌ
الذم يستطيع الكشف عن ىذه العبلقة اٝنفيٌة اٞنفيدة.
يصح  -يف ١ناكمة اإلسبلـ  -اعتماد الطاعنٌن ،على ما لػم
كمن ىنا ال ٌ
كل تػهمة موجهة إلػى
تثبت موافقتو ،للصورة التنزيليٌة ،ثبو نات قطعيًّا؛ كلذلك تبطل ٌ
مصدرىا الوحيد الفريد صورنة من الصور :التأليفيٌة االختبلفيٌة،
(اإلسبلـ) ،يكوف ي
كالتأليفيٌة التضليليٌة ،كالتأليفيٌة التعطيليٌة.
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ّٓ-ّْ/ِ :
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فباالعتماد على مبدإ (قطعيٌة األدلٌة) ،كمبدإ (شخصيٌة اٛنر٬نة) تسقط -
أم
أم هتمة موجهة إُف اإلسبلـ ،كىي ٢نالفة للصورة التنزيليٌة ،ك ٌ
من االعتبار ٌ -
هتمة موجهة إُف اإلسبلـ ،كىي مستندة إُف صورة غًن قطعيٌة.
فمثبل ،قد ي ٌدعي بعض الطاعنٌن أ ٌف اإلسبلـ ييبيح بعض صور الزْف ،أك
ن
سمى :الزكاج اٞنؤقت ،أك
بعض الصور القريبة من الزْف؛ كالطاعن إٌ٧نا يقصد ما يي ٌ
سمى :متعة النساء ،أك متعة النكاح؛ لتمييزه
الزكاج اٞننقطع ،أك زكاج اٞنتعة ،كيي ٌ
اختصارا.
اٜنج .كىو مشهور ابسم (اٞنتعة)،
من متعة الطبلؽ ،كمن متعة ٌ
ن
كالػجواب :إ ٌف جػمهور الػمؤلٌفٌن الػمنسوبٌن إُف اإلسبلـ قد اتٌفقوا على
عموما  -يف مؤلٌفات
القوؿ بتحرٔف ىذه الػمتعةٌ .أما إابحتها ،فهي مػحصورة  -ن
بعض الػمؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ.
فاٞنسألة ليست من مسائل الصور التأليفيٌة االتٌفاقيٌة؛ كلذلك ال ي٬نكن أف
أبهنا موافقة للصورة التنزيليٌة ،فتكوف ىذه التهمة
يقطع الػ يمبيح ،كال الطاعنٌ ،
مستند نة إُف صورة أتليفيٌة اختبلفيٌة ،غًن قطعيٌة.
يغض النظر ،عن اتٌفاؽ ٗنهور اٞنؤلٌفٌن،
كالعجب من الطاعن :كيف ٌ
على القوؿ بتحرٔف ىذه اٞنتعة ،فبل ينسب ٓنر٬نها إُف اإلسبلـ ،كيعمد إُف رأم
بعض اٞنؤلٌفٌن٣ ،نٌن خالفوا قوؿ اٛنمهور ،يف ىذه اٞنسألة؛ لي ً
وىم الناس أ ٌف
ي
إسبلمي ،كليس ر نأاي فقهيًّا ،لبعض اٞنؤلٌفٌن؟!!!
إابحة الػمتعة حكم
ٌ
كجهها ٗنهور
كالطاعن قد غفل ،أك تغافل ،عن الردكد الكثًنة ،اليت ٌ
اٞنؤلٌفٌن ،إلػى القائلٌن إبابحتها ،كما غفل ،أك تغافل ،عن األدلٌة الكثًنة ،اليت
ساقها اٛنمهور؛ إلثبات ٓنر٬نها!!!
فإهنم
فنظرة اٛنمهور  -إُف اٞنتعة  -ليست ِنبلؼ نظرة الطاعن؛ ٌ
لكن الفرؽ بينهما أ ٌف اٛنمهور إٌ٧نا
يطعنوف يف القوؿ إبابحتها ،كما يطعن ىو؛ ك ٌ
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يوجو مطاعنو إُف الشريعة
يوجهوف مطاعنهم إُف رأم
فقهي ،كالطاعن ٌ
ٌ
ٌ
إسبلمي.
شرعي
ٌ
اإلسبلميٌة؛ ألنٌو ييوىم الناس أ ٌف إابحة اٞنتعة حكم ٌ
الفقهي من
الشرعي؛ فالرأم
الفقهي ،كاٜنكم
كالفرؽ كبًن بٌن الرأم
ٌ
ٌ
ٌ
بشر :ييصيب إذا كافق الصورة التنزيليٌة يف أتليفو
إنتاج اٞنؤلٌف
الفقهي ،كىو ه
ٌ
الفقهي.
ك٫نطئ إذا خالف الصورة التنزيليٌة يف أتليفو
الفقهي ،ي
ٌ
ٌ
النيب  ،كىو حكم
ٌأما اٜنكم
الشرعي؛ فهو اٜنكم اٞننزؿ ،على ٌ
ٌ
الفقهي؛ فإنٌو قد يكوف من ٗنلة األخطاء،
معصوـ من اٝنطإِ ،نبلؼ الرأم
ٌ
حٌن يعتمد اٞنؤلٌف على اٞنصادر السقيمة ،اٞنخالفة للمصدر الوحيد الصحيح:
اإلٟني اٞننزؿ.
الفهم السليم للوحي ٌ
كابالعتماد على مبدإ (قطعيٌة األدلٌة) ،كمبدإ (شخصيٌة اٛنر٬نة) تسقط -
من االعتبار  -هتمة (إابحة اٞنتعة) ،اٞنوجهة إُف اإلسبلـ؛ أل ٌهنا هتمة مستندة إُف
صورة غًن قطعيٌة؛ فهي صورة من الصور التأليفيٌة االختبلفيٌة.
كأل ٌف (إابحة الػمتعة) ،إذا عي ٌدت جريػمة ،فالػجريػمة شخصيٌة ،تتعلٌق
أبصحاهبا ،كىم من أفتػوا إبابحتها ،من الػمنسوبٌن إلػى (اإلسبلـ) ،دكف من
نسب بعد ذلك
سواىم ،من جػمهور الػمؤلٌفٌن ،الذين قالوا بتحر٬نها؛ فكيف تي ى
كلٌو ،إلػى (الشريعة اإلسبلميٌة)(ُ)؟!!!

(ُ) انظر :موضوع (تفنيد القوؿ إبابحة اٞنتعة) ،يف ىذا الكتاب.ٕٔٔ-ِٔٓ :
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ّ
ّ
الخأليفيت
ؤلاصالميت والـمباحث
الفروق بيـً الحقائق
يػجب التنبيو على كجود فركؽ كثًنة ،ككبًنة ،بٌن الػحقائق اإلسبلميٌة،
كاٞنباحث التأليفيٌة ،اٞننسوبة إُف (اإلسبلـ).
كل
كل ٌ
كل السبلمة ،بريئة ٌ
الصحة ،سليمة ٌ
فاٜنقائق اإلسبلميٌة :صحيحة ٌ
الرباءة ،من األخطاء ،كاألكىاـ ،كاألابطيل.
فإهنا
ِنبلؼ (اٞنباحث التأليفيٌة) ،اليت تتعلٌق ببياف (اٜنقائق اإلسبلميٌة)؛ ٌ
ك٫نطئوف.
بشر ،ييصيبوف ،ي
من أتليف اٞنؤلٌفٌن ،كىم ه
اٞنهمة الدقيقة ،بٌن (اٜنقائق اإلسبلميٌة)،
كمن ىنا كجبت مراعاة الفركؽ ٌ
ك(اٞنباحث التأليفيٌة) .كأبرز تلك الفركؽ:

ّأوًال -الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف ،كاٞنباحث التأليفيٌة اٞنتعلٌقة بو ،كتشمل:
القراء.
 -1الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف ،كقراءات ٌ

اٞنفسرين.
 -2الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف ،كتفسًنات ٌ

 -3الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف ،كركاايت أسباب النزكؿ.

 -4الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف ،كأقواؿ الناسخ كاٞننسوخ.
 -5الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف ،كركاايت اٞن ٌك ٌي كاٞندنػ ٌي.

 -6الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف ،كآراء بعض اٞنؤلٌفٌن يف اإلعجاز.

اثنيًا -الفركؽ بٌن السنٌة النبويٌة ،كاٞنباحث التأليفيٌة اٞنتعلٌقة هبا ،كتشمل:

 -1الفركؽ بٌن السنٌة النبويٌة ،كاألحاديث.

 -2الفركؽ بٌن السنٌة النبويٌة ،كشركح اٜنديث.

 -3الفركؽ بٌن السنٌة النبويٌة ،كمباحث علوـ اٜنديث.
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اثلثًا -الفركؽ بٌن الشريعة اإلسبلميٌة ،كاٞنباحث التأليفيٌة اٞنتعلٌقة هبا ،كتشمل:

الع ىقديٌة.
الع ىقديٌة ،كاآلراء ى
 -1الفركؽ بٌن األحكاـ الشرعيٌة ى

 -2الفركؽ بٌن األحكاـ الشرعيٌة العمليٌة ،كاآلراء األصوليٌة.
 -3الفركؽ بٌن األحكاـ الشرعيٌة العمليٌة ،كاآلراء الفقهيٌة.
 -4الفركؽ بٌن األحكاـ الشرعيٌة اٝنيليقيٌة ،كاآلراء اٝنيليقيٌة.

اإلسبلمي ،كاألخبار التار٫نيٌة.
ابعا -الفركؽ بٌن الواقع
رً
ٌ
النص.
النص األصيل ،كترٗنة ٌ
خامسا -الفركؽ بٌن ٌ
ً

١نمد رشيد رضا« :كاآلية يح ٌجة على الػ ىح ٍشويٌة الػ يمقلًٌدين ،من ىذه
قاؿ ٌ
كل ذلك ديننا
األمة ،الذين ٫نلطوف الػ ٌ
ٌ
حق الػمنزؿ ،آبراء الناس ،ك٩نعلوف ٌ
(ُ)
كشرعا إلػهيًّا» .
سػ ًّ
ماكاي ،ن
ػحمد الغزال ٌػي« :بيد أ ٌف دراسة التكاليف الفرعيٌة أخذت من
كقػاؿ م ٌ
تستحق ىذا العناء
جهودا غريبة ،استنفدت أكقا نات ضخمة ،كىي ال
اٞنسلمٌن
ن
ٌ
فكل يوـ
كلٌو .كاألدىى من ذلك أ ٌف ىذه الدراسة سارت يف طريق ٌ
معوجةٌ ،
ً
النص ،الذم ييراد
اٜنق خطوة .كذلك أ ٌف
ػمر ييبعدىا عن ٌ
اٞنفركض كاف ىع ٍر ى
ى
ض ٌ
ي ٌ
لكن الذم حدث ىو
أخ يذ اٛنماىًن بو ،ثػ ٌم تيذ ىكر كجهات النظر ،يف فهموٌ .
انفصاؿ األفهاـ الػمختلفة ،عن أدلٌتها األيكُف ،من الكتاب كالسنٌة ،ث ٌػم تسجيلها
فد ًٌكنت أقواؿ العلماء ،كشركحهم ،على ٌأهنا الدين نفسو ،كتن ٌقلت
على حدة .ي
ً
اٞنتأخرة ،مقطوعةن عن أصلها ،من الكتاب كالسنٌة؛ كعذرىا الذم
بٌن األجياؿ ٌ
تسًن بو بٌن الناس :أ ٌهنا لػم ٔنرج عن كاحد منهما ،كأ ٌف العلماء الذين كتبوا ىذه
تناكؿ أحكاـ هللا ،دكف عناء ،ك ٌأهنم  -ابلنسبة إُف
يسركا على ٌ
العامة ي
الشركح ٌ
(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ّّّ/ّ :
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صاحب الرسالة  - كما قيل:
ككلٌهم من رسوؿ هللا م ً
ىر ٍش نفا من البحر ،أك ىغ ٍرفنا من ال ًٌديػىم
س
لتم
ي ه
كمع تقديران للنيٌات ،كالػجهود ،اليت بذلػها أبو حنيفة ،كمالك ،كالشافع ٌي،
كابن حنبل ،كغًنىم من فقهاء األمصار ،يف عصور اإلسبلـ الزاىرة ،فنحن
نعتقد ٌأهنم لو بيعًثوا اليوـ أحياء ،كرأكا ما صنع األخبلؼ برتاثهم الفقه ٌي ،لكانوا
ٌأكؿ الثائرين عليو .إنٌين أعرؼ أ ٌف قوؿ رجل من اٞنسلمٌن" :أان حنف ٌي" ،معناه
أنٌو اتٌبع فهم أيب حنيفة لقوؿ رسوؿ هللا  .كمع ذلك ،فإنٌين أرفض أف يبقى
اٞنذىيب الذم ينتشر يف أكثر ببلد اإلسبلـ،
تدريس الفركع الفقهيٌة ،على النحو
ٌ
ً
كل كاحدة منها
ت ُ
قسم اٞنسلمٌن ٗناعات ،قد سجنى ٍ
كأرفض أ ٌ
م إشارة تي ٌ
نفسها ،كراء رجل من كبار الفقهاء ،أك صغارىم .كأرل أف ييدرس الدين نفسو،
ى
أم :الكتاب الكرٔف ،كالسنٌة الػ يمطهرة ،مثٌ تيساؽ ٗنيع األفهاـ اليت عنت للعلماء
اٞنتق ًٌدمٌن ،أك تع ُن للعلماء ً
م
أ
تبيٌن
مع
ة.
الشرعي
النصوص
ىذه
بعد
،
ين
ر
اٞنتأخ
ٌ
ٌ
ٌ
األمة
ىذه األفهاـ ال ٌ
يتعٌن اتٌباع كاحد منها على مسلم .إ ٌف ىجر األصوؿ علق ٌ
آبراء الرجاؿ الكبار .ثػ ٌم تعلٌقت بعد ذلك آبراء الفقهاء الصغار .ثػ ٌم جاءت ٌأايـ
ستغربة ،كالنصوص يم ىبهمة ،كمنابع اإلسبلـ مهجورة .ثػ ٌم
أصبحت فيو السنن يم ى
ألئمتهم
كقعت األضحوكة الكربل؛ إذ أصبح أتباع اٞنذاىب الفقهيٌة ٌ
يتعصبوف ٌ
صبنا أعمى .ك٪نتبسوف يف عبارات كتب مذىبيٌة ،ال قيمة ٟنا .كعندما التحقنا
تع ُ
ابألزىر ،أيريد لبعضنا أف يكوف حنفيًّا ،كاآلخر أف يكوف مالكيًّا ..إٍف .كأ ٌف
ىذه النًٌسبة العلميٌة بعض شعائر اإلسبلـ! كإُف عهد قريب ،كانت اٛنماعة
تتع ٌدد ،فػي الػمسجد الواحد ،على الػمذاىب األربعة؟ ثػ ٌم انػحدرت اٝنبلفات
ٓنولت إُف عصبيٌات طائفيٌة،
الػمذىبيٌة ،من سنٌن طويلة ،إلػى ىاكية أعمق؛ إذ ٌ
متحاقدة .يصحبها قدر كبًن ،من جػمود الذىن ،كببلدة العاطفة ،كسوء
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العشرة .كال عجب! فهل يينتظىر من الذىوؿ ،عن قوؿ هللا ،كرسولوٌ ،إال ىذا
كمرة
التقطُع؟ كىل يينتظىر من العكوؼ ،على آراء الرجاؿٌ ،إال ىذا االنقطاع؟ ٌ
ً
عدك؟ كلًػ ىم ىذا النشاط يف غًن ميداف؟ كلًػ ىم
أخرل نسأؿ :لػ ىم ىذا القتاؿ يف غًن ٌ
خصوصا
اإلسبلمي،
ىذا اإلدم ػاف ،كالتق ُعر ،فػي الػمباحث الفرعيٌة ،للفقػو
ن
ٌ
ً
العامة،
العبادات؟ لو أ ٌف نصف ىذا اٛنهد بيذؿ يف دراسة األصوؿ ،أك يف أخذ ٌ
آبداب اإلسبلـ ،كفضائلو ،لكانت حاؿ اٞنسلمٌن اليوـ أنضر ،كأزىر!»(ُ).
١نمد قطب« :كحقائق اإلسبلـ اثبتة ،ال تتغيػٌػر ،منذ أين ًزلت على
كقاؿ ٌ
رسوؿ هللا  ،إُف قياـ الساعة .اٞنرجع فيها ىو كتاب هللا اٞننزؿ ،كسنٌة
كل جيل  -يتناكلوهنا ابلشرح كالتفسًن،
لكن علماء ٌ
رسولو ؛ ك ٌ
األمة  -يف ٌ
كل جيل ،كما جد فيو من نوازؿ ،كما حدث
من خبلؿ الواقع ،الذم يعيشو ٌ
حس األجياؿ كلٌها ،على
فيو من ا٥نراؼ ،يف الفهم ،أك السلوؾ؛ لكي ٌ
تظل يف ٌ
كضوحها ،كاستقامتها ،ال يعرتيها غبش ،كال ا٥نراؼ .كإ ٌف جيلنا الذم نعيش فيو
لػهو من أحوج األجياؿ ،إُف التعُرؼ على حقائق دينو ،بسبب الغربة ،التػي
ألػ ٌمت ابإلسبلـ ،فػي قلوب أىلو.)ِ(»...

(ُ) كيف نفهم اإلسبلـ.ُّٖ-ُّٕ :
(ِ) ركائز اإل٬ناف.ٔ-ٓ :
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الفروق بيـً القرآن الكريم ،وقراءاث ّ
القراء
كل
كل القراءات صحيحة ،كال سيٌما القراءات الشاذٌة؛ كليست ٌ
ليست ٌ
مباحث علم القراءات صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما اٞنباحث اٝنبلفيٌة.
ازم« :اٞنسألة الثانية عشرة :اتٌفقوا على أنٌو ال ٩نوز يف
قاؿ الفخر الر ٌ
الصبلة قراءة القرآف ابلوجوه الشاذٌة ،مثل قوٟنم" :اٜنمد ﵁" ،بكسر الداؿ من
بضم البلـ من "﵁"؛ أل ٌف الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطل نقا؛
"اٜنمد" ،أك ٌ
ألهنا لو كانت من القرآف ،لوجب بلوغها يف الشهرة إُف ح ٌد التواتر ،كلػ ٌما لػم
ٌ
يكن كذلك ،علمنا أنػٌها ليست من القرآفٌ ،إال أنػٌا عدلنا عن ىذا الدليل ،فػي
جواز القراءة ،خارج الصبلة ،فوجب أف تبقى قراءتػها  -فػي الصبلة  -على
أصل الػمنع»(ُ).
أيضا« :اٞنسألة الثالثة عشرة :اتٌفق األكثركف على أ ٌف
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
القراءات اٞنشهورة منقولة ابلنقل اٞنتواتر ،كفيو إشكاؿ :كذلك ألنػٌا نقوؿ :ىذه
القراءات اٞنشهورةٌ ،إما أف تكوف منقولة ابلنقل اٞنتواتر ،أك ال تكوف؛ فإف كاف
خًن اٞنكلفٌن بٌن ىذه
األكؿ ،فحينئذ قد ثبت ابلنقل اٞنتواتر أ ٌف هللا تعاُف قد ٌ
ٌ
كسول بينها يف اٛنواز ،كإذا كاف كذلك ،كاف ترجيح بعضها على
القراءاتٌ ،
اقعا على خبلؼ اٜنكم الثابت ابلتواتر ،فوجب أف يكوف الذاىبوف إُف
البعض ك ن
ترجيح البعض على البعض مستوجبٌن للتفسيق ،إف َف يلزمهم التكفًن؛ لكنٌا نرل
معٌن من القراءة ،ك٪نمل الناس
القراء
٫نتص بنوع ٌ
ٌ
كل كاحد من ىؤالء ٌ
أ ٌف ٌ
عليها ،ك٬ننعهم من غًنىا ،فوجب أف يلزـ يف ح ٌقهم ما ذكرانه .ك ٌأما إف قلنا :إ ٌف
(ُ) التفسًن الكبًن.َٕ/ُ :
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ىذه القراءات ما ثبتت ابلتواتر ،بل بطريق اآلحاد ،فحينئذ ٫نرج القرآف عن
مفيدا للجزـ كالقطع كاليقٌن ،كذلك ابطل ابإلٗناع .كلقائل أف ي٩نيب
كونو ن
بكل
عنو ،فيقوؿ :بعضها متواتر ،كال خبلؼ بٌن ٌ
األمة فيو ،كْنويز القراءة ٌ
كاحد منها ،كبعضها من ابب اآلحاد ،ككوف بعض القراءات من ابب اآلحاد،
ال يقتضي خركج القرآف بكلٌيٌتو عن كونو قطعيًّا»(ُ).
أيضا« :كاٛنواب الصحيح أ ٌف القراءة الشاذٌة مردكدة؛
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
قرآان كجب أف يثبت ابلتواتر ،فحيث َف يثبت ابلتواتر ،قطعنا
كل ما كاف ن
أل ٌف ٌ
أنٌو ليس بقرآف»(ِ).
أيضا« :القراءة الشاذٌة ال تيبطل القراءة اٞنتواترة ،فنحن
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
ُنجة
نتمسك ابلقراءة اٞنتواترة ،يف إثبات مذىبنا .ك ن
أيضا القراءة الشاذٌة ليست ٌ
ٌ
عندان؛ ألنػٌا نقطع ٌأهنا ليست قرآ نان ،إذ لو كانت قرآ نان ،لكانت متواترة.)ّ(»...
أيضا« :فهذه ىي القراءات الشاذٌة اٞنذكورة يف ىذه
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
ألهنا منقولة
اآلية .كاعلم أ ٌف ا﵀ ٌققٌن قالوا :ىذه القراءات ال ٩نوز تصحيحها؛ ٌ
جوزان إثبات زايدة
بطريق اآلحاد ،كالقرآف ٩نب أف يكوف ن
منقوال ابلتواتر؛ إذ لو ٌ
كل القرآف؛
يف القرآف بطريق اآلحادٞ ،نا أمكننا القطع أب ٌف ىذا الذم ىو عندان ٌ
ألنٌو ل ٌػما جاز يف ىذه القراءاتٌ ،أهنا  -مع كوهنا من القرآف  -ما نيًقلت
ابلتواتر ،ج ػاز فػي غيػرىا ذلك؛ فثبت أ ٌف تػجويػز ك ػوف ىذه القراءات  -من
القرآف  -يي ًٌ
طرؽ جواز الزايدة ،كالنقصاف ،كالتغيًن ،إلػى القػرآف ،كذلك يػيخػ ًرج
(ُ) التفسًن الكبًن.ُٕ-َٕ/ُ :
(ِ) التفسًن الكبًن.ُٗ/ٔ :
(ّ) التفسًن الكبًن.ِّّ/ُُ :
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ابطبل ،فكذلك م ػا ٌأدل إليو»(ُ).
القرآف ،عن كونو يح ٌجػة؛ كلػ ٌمػا كاف ذلك ن
مجمع عليها:
كقاؿ أبو شامة« :كاعلم أ ٌف القراءات الصحيحة الػمعتبىػرة الػ ى
ً
كرىم ،كاشتهر نقلها عنهم؛ لتص ٌديهم
قد انتهت ،إلػى السبعة ال يقػٌراء ،الػ يمقدـ ذ ي
كل علػم ،من
لذلك ،كإجػماع الناس عليهم ،فاشتهركا بػها ،كما اشتهر  -فػي ٌ
أئمة ،اقتيدم بػهم ،كعي ٌوؿ فيها عليهم .كنػحن -
الػحديث ،كالفقو ،كالعربيٌة ٌ -
فإف قلنا(ِ) :إ ٌف القراءات الصحيحة إليهم نيسبت ،كعنهم نيقلت  -فلسنا مػ ٌمن
يقوؿ :إ ٌف جػميع ما يركم عنهم يكوف بػهذه الصفة ،بػل قد يركم عنهم ما ييطلىق
عليو أنٌو ضعيف ،كشاذٌ ،بػخركجو ،عن الضابط الػمذكور ،ابختبلؿ بعض
األركاف الثبلثة ،كٟنذا ترل كتب الػمصنٌفٌن  -فػي القراءات السبع  -مػختلفة يف
ً
كر ما سقط ،فػي غيػرىا ،كالصحيح ابالعتبار  -الذم
ذلك ،ففي بعضها ذ ي
بكل
ذكرانه  -موجود فػي جػميعها ،إف شاء هللا تعالػى .فبل ينبغي أف ييغتىػر ٌ
الصحة،
األئمة السبعة ،كييطلىق عليها لفظ ٌ
قراءة ،تيعزل إلػى كاحد ،من ىؤالء ٌ
و
كحينئذ ،ال ينفرد
كإف ىكذا أنزلت(ّ)ٌ ،إال إذا دخلت ،فػي ذلك الضابط،
٫نتص ذلك بنقلها عنهم ،بل إف نيًقلت عن
بنقلها مصنٌف ،عن غيػره ،كال
ٌ
الصحة .فإ ٌف االعتم ػاد على
غًنىم ،من ال يقػ ػٌراء ،فذلك ال يػيخ ًرجهػا ،عػ ػن
ٌ
نسب إليو .فإ ٌف القراءات الػمنسوبة ،إلػى
استجم ػاع تلك األكصاؼ ،ال ٌ
عمن تي ى
جمع عليو ،كالشاذٌ ،غيػر
كل قارئ  -من السبعة ،كغًنىم  -منقسمة ،إلػى الػ يم ى
ٌ
مجتمع عليو ،فػي قراءتػهم -
أ ٌف ىؤالء السبعة  -لشهرتػهم ،ككثرة الصحيح ،الػ ى
(ُ) التفسًن الكبًن.ٕٓ/ِِ :
(ِ) يف اٞنطبوع( :فإف قلنا) ،كالصواب( :كإف قلنا).
(ّ) يف اٞنطبوع( :كإف ىكذا أنزلت) ،كالصواب( :ك ٌأهنا ىكذا أين ًزلت).
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ترك ػن النفس ،إلػى مػ ػا نيقل عنهم ،فوؽ مػ ػا يين ىقل عػ ػن غي ػرىػم.)ُ(»...
اٞنتأخرين
كقاؿ أبو شامة ن
أيضا« :كقد شاع على ألسنة ٗناعة من اٞنقرئٌن ٌ
كل فرد ،فرد٣ ،نٌا
كغًنىم من اٞنقلٌدين أ ٌف القراءات السبع كلٌها متواترة ،أمٌ :
أبهنا منزلة ،من عند هللا -
األئمة السبعة ،قالوا :كالقطع ٌ -
يركم عن ىؤالء ٌ
كاجب .ك٥نن هبذا نقوؿ ،كلكن فيما اجتمعت على نقلو عنهم الطرؽ ،كاتٌفقت
أقل من
عليو الفرؽ ،من غًن نكًن لو ،مع أنٌو شاع كاشتهر كاستفاض ،فبل ٌ
اشرتاط ذلك ،إذا َف يتٌفق التواتر يف بعضها .فإ ٌف القراءات السبع اٞنراد هبا
اٞنركم عنهم منقسم إُف
القراء اٞنشهورين ،كذلك
ما يركم عن ٌ
ٌ
األئمة السبعة ٌ
ما أيٗنع عليو عنهمَ ،ف ٫نتلف فيو الطرؽ ،كإُف ما اختيلف فيوّ ،نعىن أنٌو نيفيت
نسبتو إليهم يف بعض الطرؽ .فاٞنصنٌفوف لكتب القراءات ٫نتلفوف يف ذلك،
كثًنا ،كمن تص ٌفح كتبهم يف ذلك ،ككقف على كبلمهم فيو ،عرؼ
اختبلفنا ن
قائبل :إ ٌف القراءات السبع متواترة،
يهوؿ يف عبارتو ن
ٌ
صحة ما ذكرانه .ك ٌأما من ٌ
أل ٌف القرآف أينزؿ على سبعة أحرؼ ،فخطؤه ظاىر؛ أل ٌف األحرؼ السبعة اٞنراد
هبا غًن القراءات السبع ،على ما سبق تقريره يف األبواب اٞنتق ٌدمة .كلو يسئل ىذا
القائل عن القراءات السبع اليت ذكرىاَ ،ف يعرفها ،كَف ً
يهتد إُف حصرىا ،كإٌ٧نا
صحتو ،كغايتو  -إف كاف من أىل
ىي شيء طرؽ ٚنعو ،فقالو غًن مف ٌكر يف ٌ
ىذا العلم  -أف ي٩نيب ّنا يف الكتاب الذم حفظو .كالكتب يف ذلك كما ذكران
٢نتلفة ،كال سيٌما كتب اٞنغاربة كاٞنشارقة ،فبٌن كتب الفريقٌن تباين يف مواضع
كثًنة ،فكم يف كتابو من قراءة قد أينكرت ،ككم فات كتابو من قراءة صحيحة
فيو ما يسطرت ،على أنٌو لو عرؼ شركط التواتر ،لػم ٩نسر على إطبلؽ ىذه
(ُ) اٞنرشد الوجيز.ُّٓ-ُّْ :
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كل حرؼ من حركؼ القراءة .فاٜناصل :إنػٌا لسنا ٣نٌن يلتزـ التواتر يف
العبارة يف ٌ
القراء ،بل القراءات كلٌها منقسمة إُف متواتر
ٗنيع األلفاظ اٞنختلىف فيها بٌن ٌ
كغًن متواتر ،كذلك ًٌبٌن ٞنن أنصف كعرؼ كتص ٌفح القراءات كطرقها .كغاية
ما ييبديو م ٌدعي تواتر اٞنشهور منها  -كإدغاـ أيب عمرك ،كنقل اٜنركة لورش،
كصلة ميم اٛنمع ،كىاء الكناية البن كثًن  -أنٌو متواتر عن ذلك اإلماـ ،الذم
نيسبت تلك القراءة إليو ،بعد أف ي٩نهد نفسو يف استواء الطرفٌن كالواسطة،
كل فرد ،فرد ،من
النيب  ،يف ٌ
ٌإال أنٌو بقي عليو التواتر من ذلك اإلماـ إُف ٌ
آحاداٌ ،إال اليسًن
ذلك ،كىنالك تيس ىكب العرباتٌ ،
فإهنا من مثٌ َف تين ىقل ٌإال ن
أيضا ،فػي "كتاب البسملة الكبيػر" ،كنقلنا فيو،
منها .كقد ح ٌققنا ىذا الفصل ،ن
األئمة الػ يم ًتقنٌن  -ما تبلشى عنده يشبىو الػمشنًٌعٌن،
من كبلـ الػ يح ٌذاؽ  -من ٌ
كاب﵁ التوفيق»(ُ).
كشي« :كاعلم أ ٌف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايراتف ،فالقرآف
كقاؿ الزر ٌ
١نمد  ،للبياف كاإلعجاز؛ كالقراءات ىي اختبلؼ
ىو الوحي اٞننزؿ على ٌ
ألفاظ الوحي اٞنذكور يف كتبة اٜنركؼ أك كيفيٌتها؛ من ٔنفيف كتثقيل كغًن٨نا.
مثٌ ىهنا أمور :أحدىا أ ٌف القراءات السبع متواترة عند اٛنمهور ،كقيل :بل
مشهورة ،كال عربة إبنكار اٞنربد قراءة ٘نزة" :كا ً
ك"مصرخي" ،كال إبنكار
ألرحاـ"
ًٌ
ٌ
أكالدىم شركائهم".
"قتل ى
مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر :ي
األئمة السبعة؛ ٌأما تواترىا عن النبػ ٌي  ،ففيو نظر؛
كالتحقيقٌ :أهنا متواترة ،عن ٌ
األئمة السبعة هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات ،كىي
فإ ٌف إسناد ٌ
نقل الواحد عن الواحد ،لػم تكمل شركط التواتر ،يف استواء الطرفٌن كالواسطة،
(ُ) اٞنرشد الوجيز.ُّٔ-ُّٓ :
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كىذا شيء موجود يف كتبهم ،كقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابو
"اٞنرشد الوجيز" إُف شيء من ذلك»(ُ).
النوكم يف شرح
أيضا« :قلت :كما أفت بو الشيخاف نقلو
كشي ن
ٌ
كقاؿ الزر ٌ
الشافعي ،فقاؿ :قاؿ أصحابنا كغًنىم :ال ْنوز القراءة يف
اٞنه ٌذب عن أصحاب
ٌ
قرآان ،أل ٌف القرآف ال يثبت
الصبلة كال غًنىا ابلقراءة الشاذٌة؛ ٌ
ألهنا ليست ن
ط أك ً
جاى هل،
ٌإال ابلتواتر ،كالقراءة الشاذٌة ليست متواترة؛ كمن قاؿ غًنه ،فغالً ه
فلو خالف كقرأ ابلشاذٌ ،أينكر عليو قراءهتا يف الصبلة كغًنىا ،كقد اتٌفق فقهاء
الرب إٗناع اٞنسلمٌن على أنٌو
بغداد على استتابة من قرأ ابلشواذٌ .كنقل ابن عبد ٌ
ال ْنوز القراءة ابلشواذٌ ،كال ييصلٌى خلف من يقرأ هبا»(ِ).
أيضا« :الثالث :أ ٌف القراءات توقيفيٌة ،كليست اختياريٌة،
كشي ن
كقاؿ الزر ٌ
الز٢نشرم ،حيث ظنٌوا ٌأهنا اختياريٌة ،تدكر مع اختيار
خبلفنا ٛنماعة منهم
ٌ
كرد على ٘نزة قراءة" :ك ً
األرحاـ" ابٝنفض؛ كمثل
الفصحاء ،كاجتهاد البلغاءٌ .
اٜنضرمي أف خطٌأكا ٘نزة يف قراءتو:
األصمعي كيعقوب
ما يحكي عن أيب زيد ك
ٌ
ٌ
ّنصرخي" بكسر الياء اٞنش ٌددة ،ككذا أنكركا على أيب عمرك إدغامو
"كما أنتم
ًٌ
الزجاج :إنٌو خطأ فاحش؛ كال تيد ىغم الراء
الراء عند البلـ يف" :يغفلكم" .كقاؿ ٌ
مكرر ،كال ييد ىغم الزائد يف
يف البلـ إذا ى
قلت :ي
"م ٍر ًِف" بكذا؛ أل ٌف الراء حرؼ ٌ
فأما البلـ فيجوز إدغامو يف الراء ،كلو أيدغمت البلـ يف
الناقص لئلخبلؿ بو؛ ٌ
ٓنام هل.)ّ(»...
الراء ،لزـ التكرير من الراء .كىذا إٗناع النحويٌٌن .انتهى .كىذا ي
(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُّٗ-ُّٖ/ُ :
(ِ) الربىاف يف علوـ القرآف.ّّّ/ُ :
(ّ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِِّ-ُِّ/ُ :
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أيضا« :كعن اإلماـ أ٘ند بن حنبل أنٌو كره قراءة ٘نزة؛ لًما
كشي ن
كقاؿ الزر ٌ
فيها من طوؿ اٞن ٌد كغًنه ،فقاؿ :ال تعجبين ،كلو كانت متواترة ،لىما كرىها»(ُ).
اختل ركن من ىذه األركاف الثبلثة ،أيطلًق عليها
كقاؿ ابن
ٌ
اٛنزرم« :كمت ٌ
عمن ىو أكرب منهم؛
ضعيفة ،أك شاذٌة ،أك ابطلة ،سواء كانت عن السبعة ،أـ ٌ
أئمة التحقيق ،من السلف كاٝنلف.)ِ(»...
ىذا ىو الصحيح عند ٌ

(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.َِّ/ُ :
(ِ) النشر يف القراءات العشر.ٗ/ُ :

71

الفروق بيـً القرآن الكريم ،وجفضيراث الـ ّ
مفضريً
اٞنفسرين صحيحة ،كال سيٌما تفسًنات الغبلة؛
كل تفسًنات ٌ
ليست ٌ
كل مباحث علم التفسًن صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما اٞنباحث اٝنبلفيٌة.
كليست ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :كاٞنقصود ىنا التنبيو على مثار االختبلؼ يف التفسًن،
حرفوا الكلم عن
كأ ٌف من أعظم أسبابو البدع الباطلة ،اليت دعت أىلها إُف أف ٌ
كأتكلوه على غًن أتكيلو،
كفسركا كبلـ هللا كرسولو  ،بغًن ما أيريد بوٌ ،
مواضعوٌ ،
اٜنق ،كأف
فمن أصوؿ العلم بذلك أف يعلم اإلنساف القوؿ الذم خالفوه ،كأنٌو ٌ
١ندث
يعرؼ أ ٌف تفسًن السلف ٫نالف تفسًنىم ،كأف يعرؼ أ ٌف تفسًنىم ى
اٞنفصلة فساد تفسًنىمّ ،نا نصبو هللا من األدلٌة
مبت ىدع ،مثٌ أف يعرؼ ابلطرؽ ٌ
اٜنق»(ُ).
على بياف ٌ
عرؼ
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كال ب ٌد يف تفسًن القرآف كاٜنديث من أف يي ى
فهم كبلمو ،فمعرفة العربيٌة
ما ٌ
يدؿ على مراد هللا كرسولو من األلفاظ ،ككيف يي ى
اليت خوطبنا هبا ٣نٌا ييعٌن على أف نفقو مراد هللا كرسولو بكبلمو ،ككذلك معرفة
عامة ضبلؿ أىل البدع كاف هبذا السبب؛ فإ ٌهنم
داللة األلفاظ على اٞنعآف؛ فإ ٌف ٌ
داؿ عليو ،كال يكوف األمر
صاركا ٪نملوف كبلـ هللا كرسولو على ما ي ٌدعوف أنٌو ٌ
٠نازا»(ِ).
كذلك ،ك٩نعلوف ىذه الداللة حقيقة ،كىذه ن
أيضا« :إحدا٨نا :قوـ اعتقدكا معآف ،مثٌ أرادكا ٘نل
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ّنجرد ما يسوغ أف ييريده بكبلمو
فسركا القرآف ٌ
ألفاظ القرآف عليها .كالثانية :قوـ ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٗ/ُّ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ٕٖ/ٕ :
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من كاف من الناطقٌن بلغة العرب ،من غًن نظر ،إُف الػمتكلٌم ابلقرآف ،كالػمنزؿ
فاألكلوف راعوا الػمعىن ،الذم رأكه ،من غًن نظر ،إلػى
عليو ،كالػمخاطىب بوٌ .
جرد اللفظ،
ما تستح ٌقو ألفاظ القرآف ،من الداللة كالبياف .كاآلخركف راعوا مػ ٌ
العريب ،من غًن نظر إُف ما يصلح للمتكلٌم بو،
كما ٩نوز عندىم أف ييريد بو
ٌ
كثًنا ما يغلطوف يف احتماؿ اللفظ لذلك اٞنعىن يف
كلسياؽ الكبلـ .مثٌ ىؤالء ن
كثًنا ما يغلطوف يف
اللغة ،كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم ،كما أ ٌف ٌ
األكلٌن ن
فسركا بو القرآف ،كما يغلط يف ذلك اآلخركف ،كإف كاف نظر
ٌ
صحة اٞنعىن الذم ٌ
األكلوف صنفاف :اترة
األكلٌن إُف اٞنعىن أسبق ،كنظر اآلخرين إُف اللفظ أسبق .ك ٌ
ٌ
يدؿ عليو،
دؿ عليو ،كأيريد بو ،كاترة ٪نملونو على ما َف ٌ
يسلبوف لفظ القرآف ما ٌ
ابطبل،
كَف يػيىرد بو ،كيف كبل األمرين قد يكوف ما قصدكا نفيو أك إثباتو من اٞنعىن ن
فيكوف خطؤىم يف الدليل كاٞندلوؿ ،كقد يكوف ًّ
حقا ،فيكوف خطؤىم يف الدليل،
ال يف اٞندلوؿ»(ُ).
أيضا« :ككثًن منهم إٌ٧نا ينظر من تفسًن القرآف كاٜنديث
كقاؿ ابن تيميٌة ن
فيتأكؿ أتكيبلهتم ،فالنصوص اليت توافقهم
فيما يقولو موافقوه على اٞنذىبٌ ،
يتأكلوهنا ،ككثًن منهم َف يكن عمدهتم يف نفس األمر
ٌ
٪نتجوف هبا ،كاليت ٔنالفهم ٌ
أصبل»(ِ).
نص ن
اتٌباع ٌ
أيضا« :فما قالو الناس من األقواؿ اٞنختلفة يف تفسًن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
القرآف كأتكيلو ليس ألحد أف يص ٌدؽ بقوؿ ،دكف قوؿ ،ببل علم ،كال يك ٌذب
اٜنق الذم أيريد
بشيء منهاٌ ،إال أف ي٪نيط بعلمو ،كىذا ال ي٬نكن ٌإال إذا عرؼ ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُُٗ-َُٗ/ُّ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.َِْ/ُٕ :
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ابآلية ،فيعلم أ ٌف ما سواه ابطل ،فيك ٌذب ابلباطل ،الذم أحاط بعلمو ،ك ٌأما إذا
علما ،فبل ٩نوز لو التكذيب بشيء
لػم يعرؼ معناىا ،كَف يػيحط بشيء منها ن
قطعا ،كيكوف حينئذ اٞنك ٌذب
منها ،مع أ ٌف األقواؿ اٞنتناقضة بعضها ابطل ن
ابٜنق كاٞنك ٌذب ابلباطل ،كفساد
ابلقرآف كاٞنك ٌذب ابألقواؿ اٞنتناقضة ،كاٞنك ٌذب ٌ
يدؿ على فساد اٞنلزكـ»(ُ).
البلزـ ٌ
أيضا« :كيف التفسًن من ىذه اٞنوضوعات قطعة كبًنة،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الز٢نشرم ،يف فضائل سور القرآف،
احدم ك
مثل اٜنديث الذم يركيو
ٌ
الثعليب كالو ٌ
ٌ
الثعليب ىو يف نفسو كاف فيو خًن
سورة ،سورة؛ فإنٌو موضوع ابتٌفاؽ أىل العلم .ك ٌ
كدين ،ككاف حاطب ليل ،ينقل ما كجد فػي كتب التفسًن ،من صحيح،
احدم صاحبو كاف أبصر منو ،ابلعربيٌة؛ لكن ىو أبعد
كضعيف ،كموضوع؛ كالو ٌ
الثعليب ،لكنٌو صاف
البغوم تفسًنه ٢نتصر من
عن السبلمة ،كاتٌباع السلف ،ك ٌ
ٌ
اٞنبتدعة .كالػموضوعات فػي كتب
تفسًنه ،عن األحاديث اٞنوضوعة ،كاآلراء ى
التفسًن كثًنة.)ِ(»...
اٞنفسركف تفاسًنىم من
كقاؿ أبو حيٌاف
األندلسي« :ك ن
كثًنا ما يشحن ٌ
ٌ
كل
ذلك اإلعراب ،بعلل النحو ،كدالئل أصوؿ الفقو ،كدالئل أصوؿ الدين ،ك ٌ
يؤخذ ذلك مسل نما يف علم التفسًن ،دكف
ىذا مقرر يف آتليف ىذه العلوـ ،كإٌ٧نا ى
يصح من أسباب نزكؿ ،كأحاديث يف
استدالؿ عليو ،ككذلك ن
أيضا ذكركا ما ال ٌ
الفضائل ،كحكاايت ال تناسب ،كتواريخ إسرائيليٌة ،كال ينبغي ذكر ىذا يف علم
التفسًن .كمن أحاط ّنعرفة مدلوؿ الكلمة كأحكامها قبل الرتكيب ،كعلم كيفيٌة
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُِٖ/ُٕ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.َُٗ/ُّ :
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تركيبها يف تلك اللغة ،كارتقى إُف ٕنييز حسن تركيبها كقبحو ،فلن ٪نتاج يف فهم
مفهم كال معلٌم ،كإٌ٧نا تفاكت الناس يف إدراؾ ىذا
ما ترٌكب من تلك األلفاظ إُف ٌ
جرينا الكبلـ
الذم ذكرانه ،فلذلك اختلفت أفهامهم ،كتباينت أقواٟنم .كقد ٌ
مضطر إُف النقل يف
يوما مع بعض من عاصران ،فكاف يزعم أ ٌف علم التفسًن
ن
ٌ
فهم معآف تراكيبو ،ابإلسناد إُف ٠ناىد كطاكس كعكرمة كأضراهبم ،كأ ٌف فهم
اآلايت متوقٌف على ذلك ،كالعجب لو أنٌو يرل أقواؿ ىؤالء كثًنة االختبلؼ،
بعضا .كنظًن ما ذكره ىذا اٞنعاصر
متباينة األكصاؼ ،متعارضة ينقض بعضها ن
حت صار يتكلٌم بتلك اللغة،
مثبل لغة ُ
أنٌو لو تعلٌم أحدان ن
الرتؾ ،إفر نادا كتركيبناٌ ،
كنظما ،كيعرض ما تعلٌمو على كبلمهم ،فيجده مطاب نقا
نثرا ن
ٌ
كيتصرؼ فيها ن
الرتؾ ،في ً
حجم عن
للغتهم ،قد شارؾ فيها فصحاءىم ،مثٌ جاءه كتاب بلساف ُ ي
كي،
تضمنو من اٞنعآفٌ ،
تدبُره ،كعن فهم ما ٌ
حت يسأؿ عن ذلك ن
سنقرا الرت ٌ
كل آية
أك ن
سنجرا ،ترل مثل ىذا ييع ٌد من العقبلء؟ ككاف ىذا اٞنعاصر يزعم أ ٌف ٌ
خلف ،عن سلف ،ابلسند ،إُف أف كصل ذلك ،إُف
التفسًن
نقل فيها
ه
ى
الصحابة.)ُ(»...
األكؿ:
كشي« :لطالب التفسًن مآخذ كثًنةٌ ،أمهاهتا أربعةٌ :
كقاؿ الزر ٌ
األكؿ؛ لكن ٩نب اٜنذر من الضعيف
النقل عن رسوؿ هللا  ،كىذا ىو الطراز ٌ
فيو ،كاٞنوضوع؛ فإنٌو كثًن .كإ ٌف سواد األكراؽ سواد يف القلب .قاؿ الػميموٓفٌ:
معت أحػمد بن حنبل ،يقوؿ :ثبلث كتب ،ليس ٟنا أصوؿ :الػمغازم،
سػ ي
كالػمبلحم ،كالتفسًن .قاؿ الػ يمح ًٌققوف ،من أصحابو :كمراده أ ٌف الغالب أنػٌها

(ُ) تفسًن البحر ا﵀يط.َُْ/ُ :
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صح من ذلك كثيػر.)ُ(»...
ليس لػها أسانيد ،صحاح ،متٌصلةٌ ،
كإال ،فقد ٌ
كقاؿ السيوطي مع ً
صح من ذلك
الزر
كبلـ
على
ا
ب
ق
ٌ
كشي « :ي
ن
ٌ ي
قلت :الذم ٌ
ٌ
قليل جدًّا ،بل أصل الػمرفوع منو ،فػي غاية القلٌة ،كسأسردىا كلٌها ،آخر
الكتاب»(ِ).
١نمد رشيد رضا« :كغرضنا من ىذا كلٌو أ ٌف أكثر ما يركم يف
كقاؿ ٌ
التفسًن اٞنأثور ،أك كثًنه :حجاب على القرآف ،كشاغل لتاليو ،عن مقاصده
العالية الػمزٌكية لؤلنفسًٌ ،
فاٞنفضلوف للتفسًن اٞنأثور ٟنم شاغل عن
اٞننورة للعقوؿ،
ًٌ
موضوعا ،كما أ ٌف
ػندا ،كال
مقاصد القرآف ،بكثرة الركاايت ،التػي ال قيمة لػها س ػ ن
ن
اٞنفضلٌن لسائر التفاسًن ٟنم صوارؼ أخرل عنو ،كما تق ٌدـ»(ّ).
ًٌ
األثرم أخضع اآلايت
اِف« :كأكاد أقوؿ :إ ٌف التفسًن
كقاؿ ٌ
ٌ
١نمد الغز ٌ
لؤلحاديث .كىذا قد يكوف طبيعيًّا ،يف األسانيد الصحيحة؛ أل ٌف الرسوؿ 
ً
لكن الػمشكلة :أ ٌف بعض األحاديث  -اليت جاءت يف
ىو الػ يم ٌبٌن عن ربٌو؛ ٌ
التفسًن ابلػمأثور  -تكوف ضعيفة السند.)ْ(»...
الثعليب" :عرائس اجملالس يف قصص
اٝنالدم« :إ ٌف كتاب
كقاؿ صبلح
ٌ
ٌ
مرجعا يف كتب التفسًن،
األنبياء" مرفوض عند العلماء ،كال يصلح أف يكوف ن
كقصص األنبياء ،كمعظم اٜنكاايت ،كاألخبار ،كالركاايت ،اليت فيو :موضوعة،
كمردكدة ،كىي خرافات ،كأساطيػر ،مأخوذة عن اإلسرائيليٌات ،اٞنردكدة الباطلة.
(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُٓٔ/ِ :
(ِ) اإلتقاف يف علوـ القرآف.ِِٖٓ/ٔ :
(ّ) تفسًن القرآف اٜنكيم.َُ/ُ :
(ْ) كيف نتعامل مع القرآف.ُٖٗ :

75

(ُ)
ابطل ،كمردكد؛ ألنٌو ضمن اٝنرافات ،كاألساطًن ،اليت
:
منو
كما أخ ىذه الفادم
ه
ت كتابىو! كال يتحمل القرآ يف ما فػي "عرائس الػمجالس" ،من أخطاء،
مؤلى ٍ
كخرافات ،كأابطيل!»(ِ).
أيضا« :فالواجب علينا أف نبقى مع القرآف يف
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
ٌ
اٞنبهمات اليت
عما سكت عنو ،كال ٌ
حديثو عن ٌ
نبٌن بعض ى
القصة ،كنسكت ٌ
اٞنفسرين لػم يفعلوا ذلك ،كذىبوا إُف
أهبمها القرآف ن
عمدا! ك ٌ
لكن ن
كثًنا من ٌ
كفسركا هبا
األخبار كالركاايت اليت لػم تثبت ،كاإلسرائيليٌات اليت ٌ
تفصل الكبلـٌ ،
اٞنبهمات اليت أهبمها القرآف»(ّ).
كبلـ هللا ،كبيٌنوا هبا ى

ً
اٝنالدم ،على
رد صبلح
(ُ) ىو اسم مستعار لمن ألف كتاب (ىل القرآف معصوـ) .كقد ٌ
ٌ
ىذا الكتاب ،بتأليفو كتابو( :القرآف كنقض مطاعن الرىباف).
(ِ) القرآف كنقض مطاعن الرىباف.ٓٔ-ٓٓ/ُ :
(ّ) القرآف كنقض مطاعن الرىباف.ُٖٓ/ُ :
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الفروق بيـً القرآن الكريم ،ورو اًاث أصباب الىـسول
ثبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآف الكرٔف ،كالكثًن
ليست تلك الركاايت بثابتة ،ن
من تلك الركاايت  -عند بعض اٞنؤلٌفٌن  -ركاايت مكذكبة موضوعة مفرتاة،
ال قيمة ٟنا .كتصحيح بعض اٞنؤلٌفٌن لبعض ركاايت أسباب النزكؿ :ليس أكثر
تصحيحا اتٌفاقيًّا قطعيًّا.
الظن عند من يركن إليو ،كليس
ن
من اجتهاد ،قد ييفيد ٌ
٪نل القوؿ يف أسباب نزكؿ الكتابٌ ،إال ابلركاية
قاؿ الو ٌ
احدم« :كال ٌ
كالسماع٣ ،نٌن شاىد التنزيل ،ككقف على األسباب ،كُنث عن العلم كج ٌد يف
الطبلب .كقد كرد الشرع ابلوعيد للجاىل ذم العثار ،يف ىذا العلم ابلنار»(ُ).
كذاب،
فكل أحد ٫نرتع لآلية سببنا ،ك٫نتلق إف نكا ك ن
مثٌ قاؿ« :ك ٌأما اليوـ ٌ
ملقينا زمامو إُف اٛنهالة ،غًن مف ٌكر يف الوعيد للجاىل بسبب اآلية»(ِ).
١نمد رشيد رضا« :كمن عجيب شأف ركاة أسباب النزكؿ أ ٌهنم
كقاؿ ٌ
متفرقةّ ،نا
٬نزقوف الطائفة اٞنلتئمة من الكبلـ
ٌ
اإلٟني ،ك٩نعلوف القرآف عضٌن ٌ
ٌ
يف ٌككوف اآلايت ،كيفصلوف بعضها من بعض ،كّنا يفصلوف بٌن اٛنمل اٞنوثىقة
ًّ
لكل آية من
لكل ٗنلة سببنا
مستقبل ،كما ٩نعلوف ٌ
يف اآلية الواحدة ،فيجعلوف ٌ
ًّ
مستقبل .انظر ىذه اآلايت ْند إعجازىا
اآلايت الواردة يف مسألة كاحدة سببنا
مهدت لؤلمر بتحويل القبلة ،ما ييشعر بو يف ضمن
يف ببلغة األسلوب ،أف ٌ
حكاية شبهة اٞنعرتضٌن ،اليت ستقع منهم ،كبتوىٌن ىذه الشبهة إبسنادىا إُف
السفهاء من الناس ،كإيرادىا ٠نملة ،كبوصلها ابلدليل على فسادىا ،كبذكر
(ُ) أسباب نزكؿ القرآف.ٗٔ :
(ِ) أسباب نزكؿ القرآف.ٖٗ :
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ىداية الصراط اٞنستقيم ،الذم ال التواء فيو ،كال اعوجاج ،كال تفريط عند
األمة بدينها ،كاعتداٟنا يف ٗنيع أمرىا،
سالكيو ،كال إفراط ،كبذكر مكانة ىذه ٌ
كببياف اٜنكمة ،يف جعل القبلة األكُف قبلة ،مثٌ التحويل عنها ،كابلتلطٌف يف
افتتاان
عما سيكوف ،من ارتداد بعض من ي ٌدعوف اإل٬ناف ،عن دينهم؛ ن
اإلخبارٌ ،
حت ال يعظم
ابلتحويل ،ن
كجهبل ابألمر ،إذ أكرد اٝنرب ،يف سياؽ بياف اٜنكمة؛ ٌ
النيب ،كاٞنؤمنٌن ،كببياف أ ٌف اٞنسألة كبًنة ،على غًن اٞن ىنعم عليهم،
كقعو ،على ٌ
ابٟنداية اإلٟنيٌة ،اليت سبق ذكرىا ،كىي اإل٬ناف الكاملّ ،نعرفة دالئل اٞنسائل،
كحكم األحكاـ ،مثٌ بتبشًن اٞنؤمنٌن اٞنهتدين ،الثابتٌن على اتٌباع الرسوؿ ،
ابلتحوؿ
إباثبة هللا ٌإايىم ،برأفتو كر٘نتو ،كفضلو كإحسانو .كبعد ىذا كلٌو أمره
ٌ
أفيصح يف مثل ىذا السياؽ -
أمرا صر٪ننا ،كما سيأيت يف تفسًن بقيٌة اآلايت.
ٌ
ن
ك٩ن ىعل نػيتىػ نفا ،نػيتىػ نفا ،كييقاؿ :إ ٌف
نفك يكثػي ىقو ،ي
اٞنوثىق بعض ٗنلو كآايتو ببعض  -أف ٌ
كل ٗنلة منو نزلت ٜنادثة حدثت ،أك كلمة قيلت ،كإف ٌأدل ذلك إُف قلب
ٌ
متأخرة يف النزكؿ
آخرا ،كاآلخر ٌأكنال ،كجعل آايت التمهيد ٌ
الوضع ،كجعل ٌ
األكؿ ن
عن آايت اٞنقصد؟ أتسمح لنا اللغة كالدين ،أبف ٤نعل القرآف عضٌن؛ ألجل
قومُ ،نسب ما عيرؼ من اتريخ
ركاايت يركيت ،كإف قيل :إ ٌف إسناد بعضها ٌ
الراكين؟!»(ُ).
مفسرين ،بتطلٌب أس ػباب ن ػزكؿ
كقاؿ ابن عاشور« :أيكل ػع كثيػ ػر مػن الػ ٌ
آم القرآف ،كىي حوادث ،ييركل أ ٌف آايت  -من القرآف  -نزلت ألجلها؛ لبياف
حكمها ،أك ٜنكايتها ،أك إنكارىا ،أك نػحو ذلك ،كأغربوا فػي ذلك ،كأكثركا،
كل آية  -من القرآف  -نزلت على
حتٌػى كاد بعضهم ،أف ييوىم الناس أ ٌف ٌ
(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ُُ/ِ :
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سبب ،كحتٌػى رفعوا الثقة ،بػما ذكركا .بيد أنػٌا نػجد  -فػي بعض آم القرآف -
أسبااب،
إشارة إلػى األسباب ،اليت دعت إلػى نزكلػها ،كنػجد  -لبعض اآلم  -ن
ثبتت ابلنقل ،دكف احتماؿ أف يكوف ذلك رأم الناقل ،فكاف أمػ ػر أسباب نزكؿ
غض النظر عنو  -كإرساؿ حبلو
القرآف دائ ػنرا بٌن القصد ،كاإلسراؼ ،ككاف يف ٌ
على غاربو  -خطػ ػر عظيم ،فػي فه ػم القػ ػرآف .فذلك الذم دعان ػي ،إلػى خوض
ىذا الغرض ،فػي مق ٌدمات التفسيػ ػر؛ لظهػ ػور شػ ػ ػ ٌدة الػحػاجة ،إلػى تػمحيصو،
فػي أث ػن ػ ػاء التفسي ػر ،كلبلستغناء عن إعادة الكبلـ عليو ،عند عركض تلك
الػمسائل ،غيػر م ٌدخر ما أراه  -فػي ذلك  -ر نأاي ،يػجمع شتاتػها .كأان عاذر
الػمتق ٌدمٌن ،الذين ألٌف ػوا ،فػي أسػباب النزكؿ  -فاستكثركا منها  -أب ٌف كػ ػ ٌل م ػن
يتص ٌدل لتأليف كتاب ،يف موضوع ،غيػر مشبىع ،تػمتلكو مػحبٌة التو ُسع فيو،
ينفك يس ػتزيد ،مػ ػن ملتقطاتو؛ لييذكي قىػبىسػ ػو ،كيػي ًم ٌد نػى ىفس ػ ػو ،فًنضى بػمػ ػا
فبل ٌ
الصب ابلوعد ،كيقوؿ" :زدنػي من حديثك ،اي سعد" .غيػر ىيٌاب
يػجػ ػد ،رضى
ٌ
لعاذؿ ،كال متطلٌب مع ػ ػذرة عػ ػاذر ،ككذلػك شػ ػ ػأف الول ػ ػع ،إذا امت ػلك القل ػب؛
مفسرين ،الذين تل ٌقفوا الركاايت الضعيفة ،فأثبتوىا،
كلكنػٌي ال أعذر أساطٌن الػ ٌ
كثًنا من الناس أ ٌف
فػي كتبهم ،كلػم ينبٌهوا على مراتبهاٌ ،قوة كضع نفاٌ ،
حت أك٨نوا ن
القرآف ال تنزؿ آايتوٌ ،إال ألجل حوادث تدعو إليها ،كبئس ىذا الوىم؛ فإ ٌف
األمة ،يف أصناؼ الصبلح ،فبل يتوقٌف
ىاداي إُف ما بو صبلح ٌ
القرآف جاء ن
نزكلو على حدكث الػحوادث ،الداعية إلػى تشريع األحكاـ .نعم إ ٌف العلماء
٫نصص"ٌ ،إال طائفة شاذٌةٌ ،ادعت
توجسوا منها ،فقالوا" :إ ٌف سبب النزكؿ ال ٌ
ٌ
عامة ،لىما
التخصيص هبا ،كلو أ ٌف أسباب النزكؿ كانت كلٌها متعلٌقة آبايت ٌ
أئمػة األصػ ػ ػ ػوؿ ،حيػن قال ػ ػوا:
ضر على عمومها؛ إذ قػ ػ ػد أراحنا ٌ
دخل من ذلك ٌ
بااب كثًنة ،راـ ركاتػها
لكن أس ػ ن
"العب ػػػ رة بعموـ اللفػ ػظ ،ال بػخصوص السبب" ،ك ٌ
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عاـ ،أك تقييد مطلق ،أك إلػجاء إُف مػحمل ،فتلك
تعييػن م ػراد ،من تػخصيص ٌ
ىي اليت قد تقف عرضة ،أماـ معانػي التفسًن ،قبل التنبيو على ضعفها ،أك
أتكيلها»(ُ).
صبحي الصاٌف« :كلو استعرضنا نظائر ىذه األخطاء التار٫نيٌة ،اليت
كقاؿ
ٌ
٘نبل ،على أسباب النزكؿ ،كأنطقت القرآ ىف ّنا َف ينطق ،لطاؿ بنا
ي٘نلت ن
السر
االستعراض ،كامت ٌد بنا التجواؿ ،كإٌ٧نا ننتهزىا فرصة؛ لنضع أيدينا على ٌ
الكامن ،كراء ىذه األخطاء ،فهو  -يف نظران  -ظى ُن أكثر العلماء أف ال ب ٌد
حت يف كقائع األمم اٞناضية ،اليت يدفنت معها أسباهبا
لكل آية من سبب نزكؿٌ ،
ٌ
كنتائجها ،كطيويت يف رموسها مق ٌدماهتا كعواقبها؛ فإف كاف لز ناما التماس سبب
نزكؿ ٟنا ،فليكن متعلٌ نقا ابألحياء ،على عهد الرسوؿ الكرٔف ،سواء أكانوا من
اٞنؤمنٌن ،أـ من اٞنشركٌن ،أـ من أىل الكتاب»(ِ).
أيضا« :كإذا غضضنا النظر عن بعض ىذا اٝنلط،
كقاؿ
صبحي الصاٌف ن
ٌ
اٞنفسرين ،إبدراج الوقائع اٞناضية ،يف أسباب
غًن اٞنقصود ،الناشئ من مبالغة ٌ
النزكؿ ،كاجهنا عقبات أخرل ،يف صيغ الركاايت ،اٞنتعلٌقة هبذه األسباب،
نصا ،يف بياف سبب النزكؿ ،يف ٗنيع األحواؿ،
فليست عبارة الراكم الصحيحة ًّ
النص الواضح ،كفيها ما ٪نتمل السبب ،كسواه.)ّ(»...
بل فيها ٌ

(ُ) تفسًن التحرير كالتنوير.ْٔ/ُ :
(ِ) مباحث يف علوـ القرآف.ُّٗ :
(ّ) مباحث يف علوـ القرآف.ُِْ-ُُْ :
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الفروق بيـً القرآن الكريم ،و أقوال الىاسخ والـميضوخ
ثبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآف الكرٔف؛ بل إ ٌف
ليست تلك األقواؿ بثابتة ن
أكثر تلك األقواؿ عند بعض اٞنؤلٌفٌن :متعارضة ،أك ضعيفة ،فبل قيمة ٟنا.
كتصحيح بعض اٞنؤلٌفٌن لبعض األقواؿ  -يف النسخ  -قد يكوف من
تصحيحا اتٌفاقيًّا قطعيًّا ،فإ ٌف اختبلؼ اٞنؤلٌفٌن
قبيل االجتهاد ،فهو ليس
ن
كل الوضوح.
القدامى  -يف مسألة النسخ ،كمواضعو ،كركاايتو  -كاضح ٌ
اٛنوزم« :قيل :اٝنطاب لليهود ،فالتقدير :من ساءلكم عن بياف
قاؿ ابن
ٌ
١نمد  ،فاصدقوه ،كقيل :أم :كلٌموىم ّنا ٓنبٌوف أف ييقاؿ لكم ،فعلى ىذا:
ٌ
اآلية ١نكمة .كقيل :اٞنراد بذلك مساىلة اٞنشركٌن يف دعائهم إُف اإلسبلـ،
عاـ،
فاآلية عند ىؤالء منسوخة آبية السيف .كفيو بيع هد؛ أل ٌف لفظ (الناس) ٌ
فتخصيصو ابلك ٌفار ٪نتاج إُف دليل»(ُ).
أيضا« :زعم قوـ ٌأهنا منسوخة آبية السيف ،كليس
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
بصحيح؛ ألنٌو َف أيمر ابلعفو ،مطل نقا ،بل إُف غاية ،كمثل ىذا ال يدخل يف
اٞننسوخ»(ِ).
أيضا« :قاؿ بعضهم :ىذا يقتضي نوع مساىلة
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
الك ٌفار ،مثٌ نيسخ آبية السيف .كىو بعيد؛ أل ٌف من شرطها التنايف ،كال تنايف،
أيضا فإنٌو خرب»(ّ).
ك ن
أبكف أىل الرسوخ.ُٓ :
(ُ) اٞنص ٌفى
ٌ
أبكف أىل الرسوخ.ُٔ-ُٓ :
(ِ) اٞنص ٌفى
ٌ
أبكف أىل الرسوخ.ُٔ :
(ّ) اٞنص ٌفى
ٌ
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أيضا« :قيل :اٞنراد ابآلية اتٌقاء اٞنشركٌن أف ييوقعوا فتنة،
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
أك ما ييوجب القتل ،فال يفرقة ،مثٌ نيسخ ذلك آبية السيف .كليس ىذا بشيء،
كإٌ٧نا اٞنراد جواز تقواىم ،إذا أكرىوا اٞنؤمنٌن على الكفر ابلقوؿ ،الذم ال ييعتقد،
كىذا اٜنكم و
ابؽ غًن منسوخ»(ُ).
ازم« :اٞنسألة الثانية :قاؿ بعضهم :ىذه اآلية منسوخة
كقاؿ الفخر الر ٌ
﴿مث ىذ ٍريى ٍم ًيف ىخ ٍو ًض ًه ٍم يػى ٍل ىعبيو ىف﴾(ِ) مذكور
آبية السيف ،كىذا بعيد؛ أل ٌف قولو :ي
ألجل التهديد ،كذلك ال ينايف حصوؿ اٞنقاتلة ،فلم يكن كركد اآلية الدالٌة على
افعا لشيء من مدلوالت ىذه اآلية ،فلم ٪نصل النسخ فيو»(ّ).
كجوب اٞنقاتلة ر ن
الكليب :ىذه اآلية منسوخة آبية
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
أيضا« :قاؿ مقاتل ك ٌ
افعا ٜنكم اٞننسوخ ،كمدلوؿ
السيف ،كىذا بعيد؛ أل ٌف شرط الناسخ أف يكوف ر ن
كل كاحد أبفعالو ،كبثمرات أفعالو من الثواب كالعقاب،
ىذه اآلية اختصاص ٌ
كذلك ال يقتضي حرمة القتاؿ ،فآية القتاؿ ما رفعت شيئنا من مدلوالت ىذه
ابطبل»(ْ).
اآلية ،فكاف القوؿ ابلنسخ ن
جرد
كقاؿ ابن تيميٌة« :كلو كاف من أخبار اآلحاد ،لػم يػ يجػز أف ي٩ن ىعل مػ ٌ
انسخا للقرآف .كابلػجملة ،فلم يثبت أ ٌف شيئنا من القرآف
الصحة ن
خرب غًن معلوـ ٌ
نيسخ بسنٌة ،ببل قرآف»(ٓ).
أبكف أىل الرسوخ.ِِ :
(ُ) اٞنص ٌفى
ٌ
(ِ) األنعاـ.ُٗ :
(ّ) التفسًن الكبًن.ْٖ/ُّ :
(ْ) التفسًن الكبًن.َُْ/ُٕ :
(ٓ) ٠نموعة الفتاكل.ُِٖ/َِ :
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اٞنفسرين يقوؿ :ىذه اآلية منسوخة آبية
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كبعض ٌ
يتوجو إف كاف يف اآلية النهي عن القتاؿ ،فيكوف ىذا النهي
السيف ،كىذا ٌ
تتعرض لذلك ىنا،
ن
منسوخا ،ليس ٗنيع أنواع الصرب منسوخة؛ كيف ،كاآلية لػم ٌ
ال بنفي ،كال إثبات؟! بل الصرب كاجب ٜنكم هللا ،ما زاؿ كاجبنا ،كإذا أيمر
أيضا أف يصرب ٜنكم هللا ،فإنٌو ييبتلى من قتاٟنم ّنا ىو أعظم من
ابٛنهاد ،فعليو ن
كبلمهم ،كما ابتيلي بو يوـ أحد كاٝنندؽ ،كعليو حينئذ أف يصرب كيفعل ما أيمر
بو من اٛنهاد»(ُ).
أيضا« :كىذا ضعيف جدًّا؛ أل ٌف النسخ ال ييصار إليو،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ابلظن ،فبل يثبت النسخ»(ِ).
ٌإال بيقٌن؛ ك ٌأما ٌ
كقاؿ ابن القيٌم« :كقد غلط يف السورة خبلئق ،كظنٌوا ٌأهنا منسوخة آبية
كظن آخركف
السيف؛ العتقادىم أ ٌف ىذه اآلية اقتضت التقرير ٟنم على دينهمٌ ،
ٌأهنا ٢نصوصة ّنن يػي ىقٌركف ،على دينهم ،كىم أىل الكتاب ،ككبل القولٌن غلط
نص
١نض ،فبل نسخ يف السورة ،كال ٔنصيص ،بل ىي ١نكمة ،عمومها ٌ
١نفوظ ،كىي من السور اليت يستحيل دخوؿ النسخ يف مضموهنا ،فإ ٌف أحكاـ
التوحيد  -اليت اتٌفقت عليو دعوة الرسل  -يستحيل دخوؿ النسخ فيو»(ّ).
الشاطيب« :ككجو آخر ،كىو أ ٌف األحكاـ إذا ثبتت على اٞنكلف؛
كقاؿ
ٌ
فادعاء النسخ فيها ال يكوفٌ ،إال أبمر ١نقق؛ أل ٌف ثبوهتا على اٞنكلف ٌأكنال
ٌ
١نقق؛ فرفعها بعد العلم بثبوهتا ال يكوفٌ ،إال ّنعلوـ ١نقق ،كلذلك أٗنع ا﵀ ًٌققوف
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُٗٓ/ٖ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
(ّ) بدائع الفوائد.ِْٖ-ِْٕ/ُ :
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رفع للمقطوع بو
على أ ٌف خرب الواحد ال ينسخ القرآف ،كال اٝنرب اٞنتواتر؛ ألنٌو ه
ابٞنظنوف؛ فاقتضى ىذا أ ٌف ما كاف من األحكاـ اٞن ٌكيٌة يدعي(ُ) نسخو،
ال ينبغي قبوؿ تلك الدعول فيوٌ ،إال مع قاطع ابلنسخُ ،نيث ال ي٬نكن اٛنمع
بٌن الدليلٌن ،كال دعول اإلحكاـ فيهما ...كىكذا يقاؿ يف سائر األحكاـ
م ٌكيٌة كانت ،أك مدنيٌة»(ِ).
كشي« :كبػهذا التحقي ػق تبيػٌن ضع ػف م ػ ػا لػهػ ػ ػج ب ػ ػو كثي ػ ػر ،م ػ ػن
كقاؿ الزر ٌ
مفسرين  -يف اآلايت اآلمرة ابلتخفيف ٌ -أهنا منسوخة آبية السيف ،كليست
الػ ٌ
كل أمر كرد ٩نب امتثالو ،يف كقت ما،
كذلك ،بل ىي من الػ يمٍن ىسػػإّ ،نعىن أ ٌف ٌ
لعلٌة تيوجب ذلك اٜنكم ،مثٌ ينتقل ابنتقاؿ تلك العلٌة ،إُف حكم آخر ،كليس
أبدا»(ّ).
حت ال ٩نوز امتثالو ن
بنسخ ،إٌ٧نا النسخ اإلزالةٌ ،
كل الكتب ،كليس
كشي ن
أيضا« :أل ٌف القرآف انسخ مهيمن على ٌ
كقاؿ الزر ٌ
أييت بعده انسخ لو ،كما فيو من انسخ كمنسوخ ،فمعلوـ ،كىو قليلٌ ،بٌن هللا
انسخو عند منسوخو ،كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسوؿ ،كالع ٌدة كالفرار ،فػي
علما ابلنسخ ،علم أ ٌف غالب
الػجهاد كنػحوه ،ك ٌأما غي ػر ذلك ،فمن تػح ٌقق ن
ذلك ،من الػ يمٍن ىسإ ،كمنو مػ ػا يرجع لبياف الػحكم الػمجم ػل ،كالس ػبي ػل فػي حػ ػ ٌق
كل ما يف القرآف ،مػ ٌما يي ٌدعى نسخو ابلسنٌة -
اآلتية ابلفاحشة ،فبيٌنتو السنٌة ،ك ٌ
ك ال ًٌذ ٍكىر
﴿كأىنٍػىزلٍنىا إًلىٍي ى
عند من يراه  -فهو بيػ ػاف لػحك ػم القرآف ،كقاؿ سبحانو :ى

(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :ييدعى).
(ِ) اٞنوافقات.َّْ-ّّٗ/ّ :
(ّ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِْ/ِ :
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(ُ)
لًتػبػًٌن لً
ً
اٞنفسرين ،فليس بنسخ؛
من
كثًن
و
ظن
ما
على
،
ابلقرآف
ا
أم
ك
،
﴾
اس
لن
ٌ
يى ٌ ى
ٌ
ٌ
(ِ)
جمل أي ًٌخر بيانو ،لوقت اٜناجة ،أك خطاب قد
ػ
م
أك
كأتخًن،
،
كإٌ٧نا ىو نسأ
ي ى
عاـ
حاؿ بينو ،كبٌن ٌأكلو خطاب غًنه ،أك ٢نصوص من عموـ ،أك حكم ٌ
خاص ،أك لػمداخلة معىن ،فػي معىن .كأنواع اٝنطاب كثًنة ،فظنٌوا ذلك
لػ ٌ
نسخا ،كليس بو ،كأنٌو الكتاب اٞنهيمن على غًنه ،كىو يف نفسو متعاضد ،كقد
ن
توُف هللا حفظو»(ّ).
ٌ
لكن إساءة األدب ًّ
جسدت،
كقاؿ
صبحي الصاٌفٌ « :
حقا  -مع هللا  -تػ ٌ
ٌ
تساىل أصحاب النسخ ،فػي اإلكثار ،من القوؿ ابلناسخ كاٞننسوخ ،رغػ ػم
فػي ي
علمهم اليقينػ ٌي ،أب ٌف ما يواجهونو ،ابلبحػ ػث ،كالتأكيل :ى ػو إلػى اإلنس ػ ػاء أق ػرب،
كبػو ألصق .فقد سلكوا فػي الػمنسوخ ما أيمر بو؛ لسبب ،ثػ ٌم زاؿ سػ ػببو،
كاألمػ ػ ػر حٌن الضعف ،كالقلٌة ،ابلصبػر ،كابلػمغفػرة ،للذين يرجػ ػوف لقاء هللا(ْ)،
ثػ ٌم نسخو آبية السيف ،كليس ىذا من النسخ ،فػي شيء؛ كإنػٌما ىو ضرب من
سء ،كأتخيػر البياف ،إلػى كقت الػحاجة»(ٓ).
الن ٍ
اِف« :كالزعػ ػم أب ٌف (َُِ) آي ػة  -م ػ ػن آي ػ ػات الدعوة -
كقاؿ ٌ
١نمد الغز ٌ
نيسخت ،آبية السيف :ىو حػماقة غريبة ،دلٌت على أ ٌف الػجماىًن الػمسلمة -
العلمي ،يف حضارتنا  -جهلوا القرآف ،كنسوا هبذا
العقلي ،أك
فػي ٌأايـ التخلٌف
ٌ
ٌ

(ُ) النحل.ْْ :
سء) ،هبمزة على السطر ،ببل ألف؛ لسكوف ما قبلها.
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :نى ٍ
(ّ) الربىاف يف علوـ القرآف.ْْ-ّْ/ِ :
ً ًً
ًً
ين ىال
ين ىآمنيوا يىػ ٍغف يركا للذ ى
(ْ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :ال يرجوف) .قاؿ تعاُف﴿ :قي ٍل للذ ى
يػرجو ىف أىايـ اَّللً لًيج ًزم قىػوما ًّنىا ىكانيوا يك ً
ٍسبيو ىف﴾[ .اٛناثية.]ُْ :
ى
ى ى ٍ ى ٍن
ىٍ ي
(ٓ) مباحث يف علوـ القرآف.ِٔٗ :
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حركوف الدعوة ،ككيف يضعوف نػماذج
الػجهل كيف يدعوف إُف هللا ،ككيف يػ ٌ
لعل ىذا من أسباب فشل الدعوة اإلسبلميٌة،
حسنة ،للعرض الػحسن ..ك ٌ
ككقوؼ ىذه الدعوة  -يف ٌأايـ كثًنة  -عن أداء رسالتها ،ظين أ ٌف السيف ىو
فقصة النسخ  -أك
الذم ٌ
يؤدم كاجب التبليغ! كىذا ابطل ،ابتٌفاؽ العقبلءٌ .
اٜنكم بتحنيط بعض اآلايت ،فهي موجودة ،كلكن ال تعمل  -ىذا ابطل،
ً
كحكم
كليس يف القرآف ن
أبدا آية ،يػيمكن أف ييقاؿٌ :إهنا عيطٌلت ،عن العمل ،ي
لكن الػحكيم ىو الذم
كل آية يػيمكن أف تعملٌ ،
عليها ابلػموت ..ىذا ابطلٌ ..
يعرؼ الظركؼ ،التػي يػيمكن أف تعمل فيها اآلية ،كبذلك تيوزع آايت القرآف،
على أحواؿ البش ػر ،ابلػحكمة ،كالػموعظة الػحسنة»(ُ).
ٞني« :بعد مراجعة مئات اٞنراجع اٞنعتمدة ،من تفاسًن
كقاؿ مصطفى الز ٌ
القرآف ،كاٜنديث الشريف ،كشركحو ،ككتب أصوؿ الفقو ،كاٞنؤلٌفات القد٬نة
دليبل قطعيًّا  -من آية قرآنيٌة ،أك سنٌة
كاٜنديثة ،بشأف النسخ يف القرآفَ :ف أجد ن
نبويٌة متواترة ،أك إٗناع الصحابة ،أك أقواؿ يكتٌاب الوحي ،البالغ عددىم أكثر
يدؿ على نسخ آية معيٌنة آبية أخرل ،أك بسنٌة متواترة.
من أربعٌن صحابيًّا ٌ -
دليبل ظنٌػيًّا ٢نتلى نفا فيو ،مستنتى نجا من أخبار
فكل ما يكتب  -كقيل  -ليس ٌإال ن
ٌ
اآلحاد ،أك االجتهادات الشخصيٌة ،أك الدالالت الظنٌػيٌة للنصوص .فقد أٗنع
علماء اإلسبلـ  -قد٬ننا كحديثنا  -على أ ٌف ما ثبت ابليقٌن ال يزكؿ ٌإال ابليقٌن.
كىناؾ أسباب أخرل كثًنة ،أييت بيانػها ،كتفصيلها ،كدعمها ،أبدلٌة نقليٌة،
العلي العظيم.)ِ(»...
كعقليٌة ،إبذف ٌ
(ُ) كيف نتعامل مع القرآف.ْٖ :
(ِ) التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف.ُٔ-ُٓ :
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أيضا« :كعدد اآلايت الػمنسوخة ،فػي الػحكم،
ٞني ن
كقاؿ مصطفى الز ٌ
اٛنوزم،
قرأ فػي الػمصاحف )ِْٕ( :آية ،عند ابن
ٌ
دكف التبلكة ،كىي تي ى
النحاس،
ك(ُِّ) آية ،عند ابن سبلمة ،ك(ُّْ) آية ،عند أبػي جعفر ٌ
كرد
البغدادم .كحصرىا
ك(ٔٔ) آية ،عند عبد القاىر
السيوطي ،يف (َِ) آيةٌ ،
ٌ
ٌ
اٝنضرم" ،كأثبت عدـ نسخ آية كاحدة،
١نمد
عليو العالػم
األصوِف" ،الشيخ ٌ
ٌ
ٌ
منها ،كحصرىا مصطفى زيد ،فػي خػمس آايت ،كأثبت األستاذ "موسى جواد
صحة نسخ تلك اآلايت الػخمس .كقػ ػد أثبتنا  -ابألدلٌػة العقليٌة،
عفانة" عدـ ٌ
كالنقليٌة ،فػي ك ػت ػابن ػا" :التبي ػ ػاف لرف ػ ػع غموض النس ػ ػخ فػي الق ػ ػرآف"  -عدـ
كج ػ ػود آيػ ػة قرآنيٌة ،كاح ػ ػدة ،منسوخة ،فػي القرآف الكرٔف»(ُ).

(ُ) أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد.َّْ-ِْٗ :
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ّ
مك ّي والـ ّ
مدوي
الفروق بيـً القرآن الكريم ،ورو اًاث الـ
ثبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآف الكرٔف؛ كليست
ليست تلك الركاايت بثابتة ،ن
كل آراء اٞنؤلٌفٌن يف ىذه اٞنسألة صحيحة قطعيٌة ،بل ىي اجتهادات ،قد
ٌ
ييصيب أصحاهبا ،كقد ي٫نطئوف ،كإف كانت يف عمومها صحيحة.
قاؿ أبو بكر الباقبلٓفٌ« :كإذا كاف ذلك كذلك ،ككنٌا ال نعتقد مع ىذه
اٛنملة أ ٌف الرسوؿ قد نص لصحابتو على ما نزؿ عليو من القرآف ٌأكنال ،كما نزؿ
ظاىرا
آخرا ،كعلى ٗنيع م ٌكيٌو ،كسائر مدنيٌو ،كال كاف منو ه
قوؿ يف ذلك ،ن
منو ن
أيضا من
األمةى حفظىو ،كالتديُ ىن بو ،كال جعلو ن
جليًّا ،ال ٪نتمل التأكيل ،كال ألزـ ٌ
تيب كلماتو كحركفو ،على
نوافل دينهم ،كما أنٌو ألزمهم نظٍ ىم سور القرآف ،كتر ى
كجو ٢نصوص ،كح ٌد مرسوـ ،أخذ عليهم لزكمو ،كمنعهم من تغيًنه ،كالعدكؿ
نقل ذلك عنو ،ككيف ٩نب نقل ما َف يكن ،كما
عنو :لػم ٩نب أف يظهر كينتشر ي
فضبل عن كجوب ظهوره ،كانتشاره! كإذا كاف ذلك
ال أصل لو ،كاإلخبار بو ،ن
توىػمتموه .فإف قالوا :ما
كذلك ،فقد ابف سقو يط ما سألتم عنو ،كزكاؿ ما ٌ
الدليل على أنٌو لػم يكن من الرسوؿ نص على ًذكر ٌأكؿ ما أين ًزؿ عليو من
األمة عً ٍل ىم ذلك ،كيى ٍدعيهم
القرآف ،كعلى آخره ،كعلى م ٌكيٌو كمدنيٌو ،كأنٌو لػم ييل ًزـ ٌ
نصو ،على ترتيب آايت السور ،ككلماهتا ،كإلزامهم العلم
إُف معرفتو ،حسب ٌ
هبا ،كلزكـ اٞننهج الذم شرعو ،كنص عليو يف تبلكهتا؟ قيل ٟنم :الدليل على
كفرضو
نصو على األمرين قد كقع سواءن ،ي
ذلك أنٌو لو كاف كما ت ٌدعوف ،ككاف ٌ
نقل
معتدال ،لوجب يف
حصوال
األمة قد حصل
متماثبل ن
ن
ن
ٟنما على ٌ
ٌ
مستقر العادة ي
ذلك ،كظهورهً ،
كأتثيم من خالف اٞننصوص عليو،
كحف ي
ظ ٌ
األمة لو ،ي
ي
كعلمهم بو ،ي
ً
العلم بو ،ك٩نرم
يف ذلك ،كٔنطئةي ىمن ى
عدؿ عن الواجب ،عن معرفة ما فيرض ي
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أمرىم يف ذلك كٔنطئتو على حسب ما جرل أمرىم عليو ،من و
حفظ للقرآف
ي
ي
نفسو ،كمعرفة نظمو ،كترتيب آايتو ككلماتو ،كعلى كجو ما أكجب حفظىهم
لرتتيب صلواهتم ،كما ٩نب أف يكوف متق ًٌدما منها ً
فعل منها يف
ٌ
كمتأخنرا ،كما يي ى
ن
النهار دكف الليل ،كيف الليل دكف النهار ،كغًن ذلك من فرائض دينهم الواجبة
ذائعا .كلى ٌما لػم يكن ذلك
عليهم ،كاليت كقع الن ُ
ص ٟنم عليها ن
شائعا ن
كقوعا ن
كذلك ،كلػم يى ٌد ًع أح هد من أىل العلم أ ٌف رسوؿ هللا  كاف قد نص على ًذكر
ض ًعلمو ،كلػم يكن
ٌأكؿ ما أينزؿ عليو من القرآف كآخرهًّ ،
ظاىرا فىػ ٍر ي
نصا جليًّا ،ن
األمة كخلفها اختبلؼ يف أ ٌف العلم بذلك ليس من فرائض الدين،
بٌن سلف ٌ
يسع اإلبطاء عن علمو ،كالسؤاؿ عنو ،كال أيمث التارؾ للنظر فيو ،إذا قرأ
كأنٌو ٣نٌا ي
يغًنه عن نظمو ،كلػم يزد فيو ،كلػم يي ًنقص منو :عيلًم هبذه
القرآف على كجهو ،كلػم ٌ
نص من الرسوؿ ،قاطع على ٌأكؿ ما أينزؿ عليو ،من ذلك ،كآخره،
اٛنملة أنٌو ال ٌ
كعلى تفصيل م ٌكيٌو ،كمدنيٌو ،كإذا ثبت ذلك ،بطل ما حاكلتموه .ك٣نٌا ُ
يدؿ
صحة ما قلناه أ ٌف اٞنختلفٌن يف ذلك  -من الصحابة  -ال يركف
ن
أيضا على ٌ
اختبلفهم فيو عن رسوؿ هللا  ،بل إٌ٧نا ي٫نربكف بذلك عن أنفسهم ،كما ٌأداىم
بعضهم يف ذلك ،عن
إليو
اجتهادىم ،كاستدالليػهم ،بظاىر األم ػر؛ كإف ركل ي
ي
كقصةن للتأكيل
قاطعا ،كإٌ٧نا ي٪نكى عنو ن
النيب  شيئنا ،لػم يركه ًّ
قوال ن
١نتمبلٌ ،
نصا ن
ٌ
يق ،كليس ٩نب اتٌفاقهم على ما ىذه سبيلو ،كال أف
سبيل كطر ه
كالظنوف ،عليها ه
ً
ً
منتشرا ،إذا
ظاىرا ن
يكوف نقليهم لما ٚنعوه منو ،يف ىذا الباب من الكبلـ ا﵀تمل ن
اٜنجة ،كال ىو ٣نٌا أراد
كاف لػم يقع من الرسوؿ ن
كقوعا معلىنناُ ،نضرة من تقوـ بو ٌ
كقت قولو ذلك للواحد كاالثنٌن  -أف ييذاع عنو ،كينتشر من قًبىلو،
كقصد  -ى
اٜنجة إبظهاره ،كإذا كاف ذلك
يكرره ٌ
ٌ
كيردده ،كيقصد إذاعتىو كإقامةى ٌ
حت ٌ
بعدىم ،يف ٌأكؿ
كمن ى
كذلك ،لػم ٩نب شيء ٣نٌا قلتموه .كقد اختلف الصحابة ،ى
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ت يف ذلك ركاايت ،كلٌها ١نتملة للتأكيل»(ُ).
كركيى ٍ
ما أينزؿ من القرآف ،كآخره .ي
نظر ،فإ ٌف
كشي« :كىذا القوؿ ،إف أيخذ على إطبلقو ،ففيو ه
كقاؿ الزر ٌ
(ِ)
﴿اي أىيػُ ىها
كفيها:
،
اس ٍاعبي يدكا ىرب يك يم﴾
ى
سورة البقرة مدنيٌة ،كفيها :ى
﴿اي أىيػُ ىها الن ي
ً (ّ)
اس يكليوا ً٣نا ًيف ٍاأل ٍىر ً
﴿اي
كفيها:
ة،
مدني
النساء
كسورة
.
ض ىح ىبلنال طىيٌبنا﴾
ٌ
ى
الن ي
أىيػُها الناس اتػ يقوا رب يكم﴾(ْ) ،كفيها﴿ :إً ٍف يشأٍ ي ٍذ ً
ى
اس﴾(ٓ) .كسورة
الن
ا
ه
ػ
ي
أ
م
ك
ب
ى
ي
ُ
ىى ي ٍ ٍ ى
ى
ي
ي
ى ي
الػحج م ٌكية ،كفيها﴿ :اي أىيػُها ال ً
اس يج يدكا﴾(ٔ) .فإف أراد
ك
ا
و
ع
ك
ار
ا
و
ن
آم
ين
ذ
ى
ي
ى ى ٍي ىٍ
ٌ ٌ
ى ى
(ٕ)
مفسركف أ ٌف الغالب ذلك ،فهو صحيح؛ كلذا قاؿ م ٌكي  :ىذا إنػٌما ىو فػي
الػ ٌ
األكثر ،كليس بعاـ ،كفػي كثيػر من السور الػم ٌكية﴿ :اي أىيػُها ال ً
ين ىآمنيوا﴾.
ذ
ٌ
ٌ
ى ى
ى
انتهى»(ٖ).

(ُ) االنتصار للقرآف ،ِّٗ-ِّٕ/ُ :كانظر :الربىاف يف علوـ القرآف.ُِٗ-ُُٗ/ُ :
(ِ) البقرة.ُِ :
(ّ) البقرة.ُٖٔ :
(ْ) النساء.ُ :
(ٓ) النساء.ُّّ :
اٜنج.ٕٕ :
(ٔ) ٌ
(ٕ) انظر :اٟنداية إُف بلوغ النهاية.ُِٖ/ُ :
(ٖ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُُٗ-َُٗ/ُ :
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ّ
الفروق بيـً القرآن الكريم ،وآراء بعض الـمؤلفين فـي ؤلاعجاز
لكن آراء
ال ٫نتلف اثناف من اٞنسلمٌن ،يف كجود أصل اإلعجاز؛ ك ٌ
ثبوات قطعيًّا ،كثبوت
١نل اتٌفاؽ؛ فليست بثابتة ن
اٞنؤلٌفٌن يف اإلعجاز ليست كلٌها ٌ
ألهنا عبارة عن اجتهادات ،قد ييصيب أصحاهبا ،كقد ي٫نطئوف،
القرآف الكرٔف؛ ٌ
كال سيٌما عند التكلُف كالتم ُحل ،كاالتٌكاء على الظنوف.
العلمي يف اٜنقيقة ال نينكره ،ال نينكر أ ٌف يف
قاؿ ابن عثيمٌن« :فاإلعجاز
ٌ
اٞنتأخرة؛ لكن غاُف بعض الناس يف اإلعجاز
القرآف أشياء ظهر بياهنا يف األزمنة ٌ
حت رأينا من جعل القرآف كأنٌو كتاب رايضة ،كىذا خطأ .فنقوؿ :إ ٌف
العلميٌ ،
ٌ
العلمي ال تنبغي؛ أل ٌف ىذه قد تكوف مبنيٌة على
اٞنغاالة يف إثبات اإلعجاز
ٌ
نظرٌايت ،كالنظرٌايت ٔنتلف ،فإذا جعلنا القرآف ًّ
تبٌن
داال على ىذه النظريٌة ،مثٌ ٌ
بعد أ ٌف ىذه النظريٌة خطأ ،معىن ذلك أ ٌف داللة القرآف صارت خاطئة ،كىذه
ي
مسألة خطًنة جدًّا»(ُ).
١نمد قطب« :ىذا ،كيف القرآف إشارات كونيٌة ،كعلميٌة كثًنة ،منها
كقاؿ ٌ
حت اليوـ ،كىي تيثبًت بدليل
ما كشف عنو العلم ،كمنها ما لػم يكشف عنوٌ ،
قاطع أ ٌف ىذا القرآف ،من عند هللا العليم اٜنكيم ،كأنٌو ما كاف يتأتٌى لبشر أف
ينطق بو ،من عند نفسو؛ كلكنٌا ال ٥نتاج أف ٤نرم ،كراء الكشوؼ العلميٌة،
العلمي للقرآف،
محدثٌن؛ إلثبات اإلعجاز
بعض ال يكتٌاب الػ ى
الىثيػ ىن ،كما يصنع ي
ٌ
جديدا ،قػالوا :لقػ ػد تػح ٌدث الق ػرآف عنو ،مػن قػب ػل!
ف يكلٌما كش ػ ػف العل ػم كش نفا ن
ال نػحتاج أف نصنع ذلك؛ أل ٌف ىذه الكشوؼ ذاهتا ما زالت ،يف مرحلة
١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ِٖ/ِٔ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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بعد حقيقةن علميٌةن هنائيٌةن .فبل ٩نوز أف نربط
اإلثبات ،ككثًن منها لػم ييصبًػح ي
تفسًنان لئلشارات الكونيٌة ،يف القرآف ،هبذه النظرٌايت اٞنتقلًٌبة ،اليت قد يثبت
خطؤىا ،يف الغد؛ كأل ٌف دالئل اإلعجاز يف القرآف ،من الكثرة كالثبوت كالقطع،
ُنيث ال ٥نتاج إُف الركض كراء ىذه النظرٌايت ،كأنٌنا ما زلنا يف حاجة إُف مزيد
من اإلثبات! كيكفينا ًّ
جدا ما أثبتو العلم على أنٌو حقائق هنائيٌة ،بل إشارة
كاحدة تكفي إلثبات اإلعجاز»(ُ).

(ُ) ركائز اإل٬ناف.ّٕٓ :
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ّ
ّ
الىبويت ،وألاحادًث
الفروق بيـً الضىت
كل األحاديث الػمركيٌة  -الػمنسوبة إلػى النب ٌػي  - صحيحة،
ليست ٌ
كال سيٌما (األحاديث الػموضوعة) .كليس تصحيح بعض الػمؤلٌفٌن ،لبعض
القطعي.
فاقي
ٌ
األحاديث الػمنسوبة إلػى النب ٌػي  :من قبيل التصحيح االتٌ ٌ
صححها
فثمة أحاديث كثًنة ،اختلفوا يف تصحيحها ،كٖنٌة أحاديث ٌ
ٌ
كصححها آخركف بركاية مغايرة ،بزايدة أك بنقيصة ،أك بتبديل.
بعضهم بركايةٌ ،
دليبل على أنٌو مقطوع بو ،يف نفس األمر.
كليس تصحيح اٜنديث ن
كإايم  -أ ٌف اٜنديث عند أىلو
قاؿ ابن الصبلح« :اعلم  -علٌمك هللا ٌ
ينقسم إُف صحيح ،كحسن ،كضعيفٌ .أما اٜنديث الصحيح :فهو اٜنديث
اٞنسند الذم يتٌصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إُف منتهاه،
اٞنرسل ،كاٞننقطع،
كال يكوف شاذًّا ،كال معل نبل .كيف ىذه األكصاؼ احرتاز عن ى
اٞنعضل ،كالشاذٌ ،كما فيو علٌة قادحة ،كما يف راكيو نوع جرح .كىذه أنواع أييت
ك ى
ابلصحة،
ذكرىا ،إف شاء هللا تبارؾ كتعاُف .فهذا ىو اٜنديث الذم ي٪ن ىكم لو
ٌ
صحة بعض األحاديث؛
ببل خبلؼ بٌن أىل اٜنديث .كقد ٫نتلفوف يف ٌ
الختبلفهم يف كجود ىذه األكصاؼ فيو ،أك الختبلفهم يف اشرتاط بعض ىذه
اٞنرسل .كمت قالوا :ىذا حديث صحيح ،فمعناه :أنٌو اتٌصل
األكصاؼ ،كما يف ى
مقطوعا بو يف
سنده مع سائر األكصاؼ اٞنذكورة ،كليس من شرطو أف يكوف
ن
نفس األمر ،إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد ،كليس من األخبار اليت أٗنعت
األمة على تل ٌقيها ابلقبوؿ»(ُ).
ٌ
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.َٖ-ٕٗ :
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كقد انتشرت األحاديث الضعيفة كاٞنوضوعة يف كل و
كل ك واد،
كيف
،
اند
ٌ
ٌ
كغفل عن بطبلهنا  -أك تغافل  -الكثًنكف ،فكانت ىذه الغفلة ،كذاؾ التغافل
اٜنق ،كاإلعراض عن ىداية القرآف الكرٔف.
سببٌن من أسباب اال٥نراؼ عن ٌ
أئمة السلف يعرفوف صحيح اٞننقوؿ
قاؿ ابن
اٛنوزم« :كقد كاف ٗناىًن ٌ
ٌ
من سقيمو ،كمعلولو من سليمو ،مثٌ يستخرجوف حكمو ،كيستنبطوف علمو ،مثٌ
طالت طريق البحث على من بعدىم ،فقلٌدكىم فيما نقلوا ،كأخذكا عنهم
يفرقوف بٌن
ما ى ٌذبوا ،فكاف األمر
ن
متحامبل ،إُف أف آلت اٜناؿ إُف خلف ،ال ٌ
نسرا من ظليم ،كال أيخذكف الشيء من معدنو،
صحيح كسقيم ،كال يعرفوف ن
فالفقيو منهم يقلٌد التعليق يف خرب ما غرب خربه ،كاٞنتعبٌد ينصب ألجل حديث
القاص يركم للعو ٌاـ األحاديث اٞننكرة ،كيذكر ٟنم ما لو
ال يدرم من سطٌره ،ك ٌ
شم ريح العلم ما ذكره ،فخرج العو ٌاـ من عنده يتدارسوف الباطل ،فإذا أنكر
ٌ
القصاص
عليهم عاَف ،قالوا :قد ٚنعنا ىذا بػ(أخربان) ،ك(ح ٌدثنا) ،فكم قد أفسد ٌ
اصفر ابٛنوع ،ككم ىائم على
من اٝنلق ابألحاديث اٞنوضوعة ،كم من لوف قد ٌ
زعما منو
كجهو ابلسياحة ،ككم مانع نفسو ما قد أيبيح ،ككم اترؾ ركاية العلم ن
٢نالفة النفس ،يف ىواىا ،يف ذلك ،ككم موتػً
حي ،ككم
كىو
د،
ى
ابلتز
أكالده
م
ُ
ي
ٌ
يمع ًرض عن زكجتو ،ال يوفٌيها ح ٌقها ،فهي ال ٌأٔف ،كال ذات بعل»(ُ).
شر األحاديث الضعيفة،
كقاؿ ابن الصبلح« :اعلم أ ٌف اٜنديث اٞنوضوع ٌ
ً
أم معىن كافٌ ،إال مقرك نان ببياف كضعو»(ِ).
ٓنل ركايتو ألحد ،ىعل ىم حالىو ،يف ٌ
كال ٌ
أيضا« :فقد تع ٌذر  -يف ىذه األعصار  -االستقبلؿ
كقاؿ ابن الصبلح ن
(ُ) اٞنوضوعات.ٖ/ُ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.َُِ :
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ّنجرد اعتبار األسانيد؛ ألنٌو ما من إسناد ،من ذلكٌ ،إال كْند
إبدراؾ الصحيحٌ ،
عما ييشرتط يف
فػي رجالو من اعتمد ،فػي ركايتو ،على ما يف كتابو ،عرًّاي ٌ
الصحيح ،من اٜنفظ ،كالضبط ،كاإلتقاف .فآؿ األمر إذف  -يف معرفة الصحيح
أئمة اٜنديث ،يف تصانيفهم اٞنعتمدة
كاٜنسن  -إُف االعتماد على ما نص عليو ٌ
يؤمن فيها  -لشهرهتا  -من التغيًن كالتحريف»(ُ).
اٞنشهورة ،اليت ى
كقاؿ ابن تيميٌة« :كلػهذا تنازع الػحافظ أبو العبلء الػهمدانػ ٌي ،كالشيخ
وزم :ىػل فػي الػ يمسنىد حديث موضػوع؟ فأنك ػر الػحافػظ
أبػو الف ػرج ابن الػج ػ ٌ
أبو العبلء أف يكوف فػي الػ يمسنىد حديث موضوع ،كأثبت ذلك أبو الفرج ،كبي ػن
أحاديث ،قد عيلً ىم ٌأهنا ابطلة؛ كال منافاة بٌن القولٌن؛ فإ ٌف اٞنوضوع يف
أ ٌف فيو
ى
اصطبلح أيب الفرج :ىو الذم قاـ دليل على أنٌو ابطل ،كإف كاف الػمح ًٌدث بو
يتعمد الكذب ،بل غلط فيو؛ كلػهذا ركل فػي كتابو ،فػي اٞنوضوعات:
لػم ٌ
أحاديث كثًنة ،من ىذا النوع ،كقد انزعو طائفة من العلماء يف كثًن مػ ٌما ذكره،
لكن
كقالوا :إنٌو ليس مػ ٌما يقوـ دليل على أنٌو ابطل ،بل بيٌنوا ثبوت بعض ذلكٌ ،
الغالب على ما ذكره فػي اٞنوضوعات أنٌو ابطل ،ابتٌفاؽ العلماء»(ِ).
األئمة ،على التشديد ،فػي أحاديث
كقاؿ
الذىيب« :قلت :لػهذا أكثر ٌ
ٌ
كل التػر ُخص  -فػي الفضائل كالرقائق ،فيقبلوف
األحكاـ ،كالتػرخيص ن
قليبل  -ال ٌ
فػي ذلػك مػ ػا ضعف إسػنػاده ،ال مػ ػا اتُػ ًه ػم ركاتو ،فإ ٌف األحاديػث الػموضوعة -
كاألحاديػث الشديدة الوى ػن  -ال يلتفتوف إليػها ،ب ػل يرككنػها؛ للتحذيػ ػر منها،
كالػهتك لػحالػها ،فمن دلسها ،أك غطٌى تبيانػها ،فهو و
جاف على ال ُسنة ،خائن
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ّٖ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٖ/ُ :
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﵁ ،كرسولو .فإف كاف يػجهل ذلك ،فقد ييع ىذر ابلػجهل ،كلكن ،سلوا أىل
الذكر ،إف كنتم ال تعلموف»(ُ).
أيضا« :كما أبو نػي ىعيم ّنتٌػ ىهم ،بل ىو صدكؽ ،عالًػم بػهذا
كقاؿ
الذىيب ن
ٌ
الفن ،ما أعلم لو ذنبنا  -كهللا يعفو عنو  -أعظم من ركايتو لؤلحاديث
ٌ
اٞنوضوعة ،يف تواليفو ،ثػ ٌم يسكت عن توىيتها»(ِ).

(ُ) سًن أعبلـ النببلء.َِٓ/ٖ :
(ِ) سًن أعبلـ النببلء.ُْٔ/ُٕ :
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ّ
ّ
الىبويت ،وشروح الحدًث
الفروق بيـً الضىت
اٝناصة ابألحاديث :صحيحة ،كال سيٌما شركح
كل الشركح
ٌ
ليست ٌ
فإهنم قصدكا إُف شرح األحاديث الصحيحة ،كغًن الصحيحة ،بطريقة
الغبلة؛ ٌ
ٓنريفيٌة؛ لتكوف على كفق أىوائهم.
حت عند غًن الغبلة؛ أل ٌف الشرح
كثًناٌ ،
كاالختبلؼ يف الشركح حاصل ن
ليس أكثر من اجتهاد الشارح ،لفهم اٜنديث ،كبياف اٞنراد منو.
ثبوات قطعيًّا،
كالفرؽ كبًن ،بٌن كبلـ النبػ ٌي  ،الذم ثبت صدكره منو ،ن
حت إذا كاف عالً نما من العلماء الصاٜنٌن.
كبٌن كبلـ الشارحٌ ،
قاؿ ابن تيميٌة« :ككذلك كقع من الذين صنٌفوا يف شرح اٜنديث كتفسًنه
اٞنتأخرين ،من جنس ما كقع فيما صنٌفوه من شرح القرآف كتفسًنه»(ُ).
من ٌ
أيضا« :ككثًن منهم إٌ٧نا ينظر من تفسًن القرآف كاٜنديث
كقاؿ ابن تيميٌة ن
فيتأكؿ أتكيبلهتم ،فالنصوص اليت توافقهم
فيما يقولو موافقوه على اٞنذىبٌ ،
يتأكلوهنا ،ككثًن منهم لػم يكن عمدهتم يف نفس األمر
ٌ
٪نتجوف هبا ،كاليت ٔنالفهم ٌ
أصبل»(ِ).
نص ن
اتٌباع ٌ

(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٗ/ُّ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.َِْ/ُٕ :
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ّ
ّ
الىبويت ،ومباحث علوم الحدًث
الفروق بيـً الضىت
كل مباحػث (علوـ الػحديث) :صحيحة اثبتة قطعيٌة ،كال سيٌما
ليست ٌ
تلك (الػمباحث الػخبلفيٌة) ،اليت امتؤلت هبا الػمؤلفات الػحديثيٌة.
فقد اختلف الػمؤلٌفوف ،فػي مباحث كثيػرة ،من (علوـ الػحديث) ،أبرزىا:
(ِ)
(ُ)
صحة الػحديث
ك
،
ن
ع
ػ
ن
ع
م
ػ
ال
حديث
ػ
ال
ة
صح
ك
،
صحة الػحديث الػ يم ىعلق
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
يى ى
(ّ)
مرسل(ْ).
ػ
ال
حديث
ػ
ال
ة
صح
ك
،
الػ يم ىؤنػ ػن
ٌ
ى
كاختلفوا فػي الػجرح كالتعديل ،كاختلفوا فػي تقديػم أحد٨نا على اآلخر،
عند اجتماعهما ،يف را وك كاحد(ٓ) .كاختلفوا يف قبوؿ ركاية الػ يمدلًٌس(ٔ) ،كيف قبوؿ
ركاية ٠نهوؿ اٜناؿ(ٕ) ،كيف قبوؿ ركاية الػم ً
بتدع(ٖ) .كاختلفوا يف بعض طرؽ
ي
التح ُمل ،كال ًوجادة ،كالػ يمناكلة(ٗ).
كبًنا ،فػي اختبلؼ الػمؤلٌفٌن ،فػي
أثرا ن
كال ريب فػي أ ٌف لػهذه االختبلفات ن
تصحيح األحاديث ،كفػي تضعيفها.
(ُ) انظر :نزىة النظر.ََُ-ٗٗ :
(ِ) انظر :نزىة النظر ،ُٓٗ-ُٖٓ :كقواعد التحديث.ُٕٗ :
(ّ) انظر :قواعد التحديث ،َُٖ :كشرح اٞننظومة البيقونيٌة.ِٕ :
(ْ) انظر :نزىة النظر.َُِ-َُُ :
(ٓ) انظر :قواعد التحديث ،َُٖ :كشرح اٞننظومة البيقونيٌة.ِٕ :
(ٔ) انظر :نزىة النظر.َُٓ-َُْ :
(ٕ) انظر :نزىة النظر.ُِٔ :
(ٖ) انظر :نزىة النظر.ُِٖ-ُِٕ :
(ٗ) نزىة النظر.ُُٔ-ُٓٗ :
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دًت ،وآلاراء َ
الشرعيت َ
الع َق ّ
الع َق ّ
ّ
دًت
الفروق بيـً ألاحكام
الع ىقديٌة صحيحة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
كل اآلراء ى
ليست ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :فكثًن من أتباع اٞنتكلٌمة كاٞنتفلسفة  -بل كبعض
اٞنتصوفة ،بل كبعض أتباع اٞنلوؾ كالقضاة  -يقبل قوؿ متبوعو فيما
اٞنتف ٌقهة ك ٌ
ي٫نرب بو ،من االعتقادات اٝنربيٌة ،كمن تصحيح بعض اٞنقاالت ،كإفساد بعضها،
كذـ بعض ،ببل سلطاف من هللا»(ُ).
كمدح بعضها ،كبعض القائلٌنٌ ،
أيضا« :كهللا قد أمر ابلنظر ،كاالعتبار ،كالتف ُكر ،كالتدبُر،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أئمة السنٌة ،كعلمائها:
عرؼ عن أحد ،من سلف ٌ
األمة ،كال ٌ
فػي غًن آية ،كال يي ى
أنٌو أنكر ذلك ،بل كلٌهم متٌفقوف على األمرّ ،نا جاءت بو الشريعة ،من النظر،
كالتف ُكر ،كاالعتبار ،كالتدبُر ،كغًن ذلك ،كلكن كقع اشتػراؾ فػي لفظ "النظر"،
ك"االستدالؿ" ،كلفظ "الكبلـ"؛ فإ ٌهنم أنكركا ما ابتدعو اٞنتكلًٌموف ،من ابطل
نظرىم ،ككبلمهم ،كاستدالٟنم؛ فاعتقدكا أ ٌف إنكار ىذا يمستل ًزـ إلنكار جنس
سمي ما كضعو:
النظر ،كاالستدالؿ .كىذا كما أ ٌف طائفة من أىل الكبلـ يي ٌ
سمى بو فيو من فساد الدين ما هللا بو
"أصوؿ الدين" كىذا اسم عظيم ،كالػ يم ٌ
عليم .فإذا أنكر أىل اٜنق كالسنٌة ذلك ،قاؿ الػم ً
بطل :قد أنكركا أصوؿ الدين.
ٌ
ي
سمى أصوؿ الدين ،كإٌ٧نا أنكركا ما ٚنٌاه ىذا:
كىم لػم يينكركا ما
ٌ
يستحق أف يي ٌ
"أصوؿ الدين" ،كىي أٚناء ٚنٌوىا ىم كآابؤىم أبٚناء ،ما أنزؿ هللا هبا من
بٌن أصولو كفركعو ،كمن ا﵀اؿ أف
سلطاف ،فالدين ما شرعو هللا كرسولو ،كقد ى
بٌن فركع الدين ،دكف أصولو .كما قد بيٌنا ىذا ،فػي غيػر ىذا
يكوف الرسوؿ قد ى
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ٕٔ/ُ :
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الػموضع؛ فهكذا لفػظ "النظػ ػر" ،ك"االعتبػار" ،ك"االستدالؿ" .كعػ ٌامة ىذه
الضبلالت ،إٌ٧نا تطرؽ ىمن لػم يعتصم ابلكتاب كالسنٌة»(ُ).
الكبلمي ،الذم اثر بٌن علماء
كقاؿ سيٌد قطب« :كما كاف الػجدؿ
ٌ
الػمسلمٌن ،حوؿ ىذه التعبًنات القرآنيٌةٌ ،إال آفة من آفات الفلسفة اإلغريقيٌة،
كالػمباحث البلىوتيٌة ،عند اليهود كالنصارل ،عند ٢نالطتها للعقليٌة العربيٌة
الصافية ،كللعقليٌة اإلسبلميٌة الناصعة ..كما كاف لنا  -نػحن اليوـ  -أف نقع ،يف
ىذه اآلفة ،فني ً
فسد ٗناؿ العقيدة ،كٗناؿ القرآف ،بقضااي علم الكبلـ!!»(ِ).

(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ّٖ/ْ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ّٓ/ُ :
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ّ
ّ
ّ
ألاصوليت
العمليت ،وآلاراء
الشرعيت
الفروق بيـً ألاحكام
كل اآلراء األصوليٌة صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
ليست ٌ
اٞنتأخرينٌ ،إال كقع  -يف كبلمها  -نوع
قاؿ ابن تيميٌة« :كقل طائفة من ٌ
وجد يف كثًن من اٞنصنٌفات -
غلط؛ لكثرة ما كقع من شبو أىل البدع؛ كٟنذا يي ى
يف أصوؿ الفقو ،كأصوؿ الدين ،كالفقو ،كالزىد ،كالتفسًن ،كاٜنديث  -من
يذكر يف األصل العظيم ع ٌدة أقواؿ ،ك٪نكي من مقاالت الناس ألو ناان ،كالقوؿ
الذم بعث هللا بو رسولو ال يذكره؛ لعدـ علمو بو؛ ال لكراىتو ٞنا عليو
الرسوؿ»(ُ).
أيضا« :كمثل ىذا الغلط كقع فيو كثًن من اٝنائضٌن يف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
تفاضل العقل ،أك اإل٩ناب ،أك التحرٔف .كإنكار
أصوؿ الفقو ،حيث أنكركا ي
لكن اٛنمهور
ي
التفاضل يف ذلك قوؿ القاضي أيب بكر ،كابن عقيل ،كأمثاٟنماٌ ،
هارم،
على خبلؼ ذلك ،كىو قوؿ أبػي الػحسن
التميمي ،كأبػي مػ ٌ
حمد الرببػ ٌ
ٌ
كالقاضي أبػي يعلى ،كأبػي اٝنطٌاب ،كغًنىم»(ِ).
أيضا« :كإنػٌما الػمقصود ىنا التنبيو ،على الػ يج ىمل ،فإ ٌف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
كثًنا من الناس يقرأ كتبنا مصنفة ،فػي أصوؿ الدين ،كأصوؿ الفقو ،بل فػي
ن
تفسًن القرآف كالػحديث ،كال يػجد فيها القوؿ اٞنوافق للكتاب كالسنٌة ،الذم
أئمتها ،كىو الػموافق لصحيح الػمنقوؿ ،كصريح الػمعقوؿ،
عليو سلف ٌ
األمة ك ٌ
كل منها فيو نوع من الفساد ،كالتناقيض ،فيحار :ما الذم يؤمن
بل يػجد أقو ناالٌ ،
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ِٖٖ/ٓ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُّٓ-ُّْ/ٕ :
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حق ،كالصدؽ؟ إذ لػم
بو ،يف ىذا الباب؟ كما الذم جاء بو الرسوؿ؟ كما ىو الػ ٌ
صل بو ذلك .كإٌ٧نا اٟندل ،فيما جاء بو الرسوؿ»(ُ).
٩ند يف تلك األقواؿ ما ٪ن ٌ
كقاؿ الشوكآفٌ« :فإ ٌف علم "أصوؿ الفقو" لى ٌما كاف ىو العلم الذم أيكم
لجأ إليو عند ٓنرير اٞنسائل ،كتقرير الدالئل ،يف
إليو األعبلـ ،كاٞنلجأ الذم يي ى
تؤخذ مسلمة عند كثًن
غالب األحكاـ ،ككانت مسائلو اٞنقررة ،كقواعده ا﵀ررة ،ى
من الناظرين ،كما تراه يف مباحث الباحثٌن ،كتصانيف اٞنصنًٌفٌن؛ فإ ٌف أحدىم
إذا استشهد لًما قالو بكلمة من كبلـ أىل األصوؿ ،أذعن لو اٞننازعوف ،كإف
اٜنق،
الفن قواعد مؤسسة على ٌ
كانوا من الفحوؿ؛ العتقادىم أ ٌف مسائل ىذا ٌ
تقصر عن القدح يف
اٜنقيق ابلقبوؿ ،مربوطة أبدلٌة علميٌة ،من اٞنعقوؿ كاٞننقوؿ ،ي
ت يف الطوؿ .كهبذه الوسيلة صار كثًن من
شيء منها أيدم الفحوؿ ،كإف تبالغى ٍ
يظن أنٌو لػم يعمل بغًن علم
اقعا يف الرأم ،ر ن
أىل العلم ك ن
أعظم راية ،كىو ٌ
افعا لو ى
الركاية .حػملين ذلك  -بعد سؤاؿ جػماعة ،من أىل العلم لػي  -على ىذا
قاصدا بو إيضاح راجحو ،من مرجوحو،
التصنيف ،يف ىذا العلم الشريف،
ن
كبياف صحيحو من سقيموً ً ،
للرد إليو ،كما ال يصلح
ٌ
موض نحا لما يصلح منو ٌ
للتعويل عليو ،ليكوف العالًػ يم على بصًنة ،فػي علمو ،يتٌضح لو بػها الصواب،
اٜنق اٜنقيق ابلقبوؿ حجاب»(ِ).
كال يبقى بينو كبٌن درؾ ٌ
القرضاكم« :كالذم يطالع علم أصوؿ الفقو يتبٌن لو أ ٌف رأم
كقاؿ
ٌ
القاضي كمن كافقو ىو الراجح ،كذلك لًما يرل من اٝنبلؼ اٞننتشر يف كثًن من
مسائل األصوؿ ،فهناؾ من األدلٌة ما ىو ٢نتلىف فيو بٌن مثبًت إبطبلؽ ،و
كانؼ
ي
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ٓٗ/ُٕ :
(ِ) إرشاد الفحوؿ.ْٓ-ّٓ/ُ :
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مرسلة ،كاالستحساف،
إبطبلؽ ،كقائل ابلتفصيل .مثل اختبلفهم فػي الػمصاٌف الػ ى
كشرع ىمن قبلنا ،كقػ ػوؿ الصحابػ ٌي ،كاالستصحاب ،كغيػرىا .مػ ٌما ىػ ػو معل ػ ػوـ،
لكل دارس لؤلصوؿ .كالقياس كىو من األدلٌة األربعة األساسيٌة ،لدل اٞنذاىب
ٌ
حت اإلٗناع
اٞنتبوعة ،فيو نزاع ككبلـ طويل الذيوؿ ،من الظاىريٌة ،كغًنىمٌ .
كحجيٌتو .ىذا إلػى أ ٌف القواعد
ال ٫نلو من كبلـ حوؿ إمكانو ككقوعو ،كالعلم بوٌ ،
أئمة ىذا العلم ،لضبط الفهم ،كاالستنباط ،من
كالقوانٌن  -اليت كضعها ٌ
الػمصدرين األساسيٌٌن القطعيٌٌن" :الكتاب كالسنٌة"  -لػم تسلم من الػخبلؼ،
اٝناص ،كاٞنطلىق
كتعارض كجهات النظر ،كما يتٌضح ذلك ،فػي مسائل ٌ
العاـ ك ٌ
ي
ٔنتص بو
كاٞنقيد ،كاٞننطوؽ كاٞنفهوـ ،كالناسخ كاٞننسوخ ...كغًنىا ،ن
عما ٌ
فضبل ٌ
السنٌة ،من خبلؼ حوؿ ثبوت اآلحاد منها ،كشركط االحتجاج هبا ،سواء
كانت شركطنا يف السند ،أـ يف اٞننت ،كغًن ذلك مػ ٌما يتعلٌق بقبوؿ الػحديث.
كاختبلؼ اٞنذاىب فػي ذلك أمر معلوـ مشهور ،نلمس أثره بوضوح ،فػي علم
أصوؿ الػحديث ،كما نلمسو ،فػي علم أصوؿ الفقو .كإذا كاف مثل ىذا
اقعا ،فػي أصوؿ الفقو ،فبل نستطيع أف نوافق اإلماـ الشاطبػ ٌي ،على
الػخبلؼ ك ن
فالقطعي ال يس ػع مثل ىذا االختبلؼ،
كل مسائل األصوؿ قطعيٌة.
اعتبار ٌ
ٌ
كال يػحتملو.)ُ(»...

(ُ) االجتهاد يف الشريعة اإلسبلميٌة.ٔٗ-ٖٔ :

113

ّ
ّ
ّ
الفقهيت
العمليت ،وآلاراء
الشرعيت
الفروق بيـً ألاحكام
كل اآلراء الفقهيٌة صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
ليست ٌ
يفرؽ بٌن ثبلثة استعماالت  -يف عرؼ أىل زمانو -
فهذا ابن تيميٌة ٌ
للفظ (الشرع) ،ىي :الشرع اٞننزؿ ،كالشرع اٞنؤكؿ (اٞنتأكؿ) ،كالشرع اٞنبدؿ.
فأما (الشرع اٞننزؿ) ،فيعين بو الشريعة اإلسبلميٌة اٞننزلة ،من لدف اٜنكيم
ٌ
العليم اٝنبًن ،على الرسوؿ الكرٔف ،الصادؽ األمٌن  .كىي شريعة معصومة
كل مكلف مستطيع.
من األخطاء ،كالعمل ّنقتضاىا كاجب على ٌ
ك ٌأما الشرع اٞنؤكؿ ،فيعين بو اجتهادات العلماء ،اليت قد ييصيبوف فيها،
كقد ي٫نطئوف .كليس ألحد أف ييلزـ الناس ابجتهاد أحد العلماء ،بل العمل بو
حجتو ىي القويٌة ،أك ٞنن ساغ لو تقليده؛ كاإلنكار على
جائزٞ ،نن اعتقد أ ٌف ٌ
اٞنخالًف فيها غًن جائز.
ك ٌأما الشرع اٞنبدؿ ،فيعين بو ٓنريفات اٞنبطلٌن ،الذين جاءكا بنصوص
كأقواؿ كتفسًنات كآراء٢ ،نالفة للصورة التنزيليٌة.
أيضا ،فلفظ (الشرع)  -يف ىذا الزماف  -ييطلىق على
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ن
ثبلثة و
معاف :شرع منزؿ ،كشرع متأكؿ ،كشرع مبدؿ .فاٞننزؿ :الكتاب كالسنٌة،
كل كاحد ،كمن اعتقد أنٌو ال ٩نب اتٌباعو ،على
فهذا الذم ٩نب اتٌباعو ،على ٌ
بعض الناس ،فهو كافر .كاٞنتأكؿ موارد االجتهاد ،اليت تنازع فيها العلماء ،فاتٌباع
حجتو ىي القويٌة ،أك لػمن ساغ لو تقليده،
أحد اجملتهدين جائزٞ ،نن اعتقد أ ٌف ٌ
كال يػجب  -على عموـ اٞنسلمٌن  -اتٌباع أحد بعينوٌ ،إال رسوؿ هللا  .فكثًن
من اٞنتف ٌقهة إذا رأل بعض الناس من اٞنشائخ الصاٜنٌن ،يرل أنٌو يكوف الصواب
مع ذلك ،كغًنه قد خالف الشرع ،كإٌ٧نا خالف ما يظنٌو ىو الشرع ،كقد يكوف
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٠نتهدا
ظنٌو خطأ ،فييثاب على اجتهاده ،كخطؤه مغفور لو ،كقد يكوف اآلخر ن
٢نطئنا .ك ٌأما الشرع اٞنبدؿ ،فمثل األحاديث اٞنوضوعة ،كالتأكيبلت الفاسدة،
أيضا .كىذا من مثار النزاع ،فإ ٌف
كاألقيسة الباطلة ،كالتقليد ا﵀رـ ،فهذا ي٪نرـ ن
اٞنتصوفة كاٞنتف ٌقرة اتٌباع
كثًنا من اٞنتف ٌقهة كاٞنتكلٌمة ،قد ييوجب على كثًن من
ٌ
ن
كظاىرا ،كيرل خركجو
اٞنعٌن ،كتقليد متبوعو ،كالتزاـ حكم حاكمو ،ابطننا
مذىبو ٌ
ن
ا﵀مديٌة ،كىذا جهل منو كظلم ،بل دعول ذلك
عن ذلك ن
خركجا عن الشريعة ٌ
اٞنتصوفة كاٞنتف ٌقرة يرل مثل ذلك يف
كثًنا من ٌ
على اإلطبلؽ كفر كنفاؽ .كما أ ٌف ن
عما
يسوغ اٝنركجٌ ،
كل من ىؤالء قد ٌ
شيخو كمتبوعو ،كىو يف ىذا نظًن ذلك .ك ٌ
ككجدا،
جاء بو الكتاب كالسنٌةٞ ،نا يظنٌو
يسميو ىذا ذكقنا ن
ن
معارضا ٟنماٌ ،إما ٞنا ٌ
كل
كمكاشفات ك٢ناطباتٌ ،
يسميو ىذا ن
كإما ٞنا ٌ
قياسا كر نأاي كعقليٌات كقواطع ،ك ٌ
كل أحد تصديق الرسوؿ  ،يف ٗنيع
ذلك من شعب النفاؽ ،بل ٩نب على ٌ
ما أخرب بو ،كطاعتو يف ٗنيع ما أمر بو ،كليس ألحد أف يعارضو بضرب
كل ما عارضو ،فهو خطأ كضبلؿ»(ُ).
األمثاؿ ،كال آبراء الرجاؿ ،ك ٌ
أيضا« :كلفظ (الشرع) ييقاؿ  -يف عرؼ الناس  -على
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ثبلثة و
معاف :الشرع اٞننزؿ :كىو ما جاء بو الرسوؿ  ،كىذا ٩نب اتٌباعو ،كمن
خالفو كجبت عقوبتو .كالثآف :الشرع اٞنؤكؿ :كىو آراء العلماء اجملتهدين فيها،
كمذىب مالك ،ك٥نوه .فهذا يسوغ اتٌباعو ،كال يػجب ،كال يػيحرـ ،كليس ألحد
أف ييل ًزـ عموـ الناس بو ،كال يػمنع عموـ الناس منو .كالثالث :الشرع اٞنبدؿ:
كىو الكذب على هللا ،كرسولو ،أك على الناس ،بشهادات الزكر ،كنػحوىا،
البٌن .فمن قاؿ :إ ٌف ىذا من ش ػرع هللا ،فقد كفػر ،ببل نػزاع .كمن قػاؿ:
كالظلم ًٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ِّٔ-ِّٓ/ُُ :
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إ ٌف الدـ كالػميتة حبلؿ ،كلػو قاؿ :ىذا مذىػبػي ،كنػحو ذلك.)ُ(»...
كبٌن ابن تيميٌة أ ٌف أقواؿ اجملتهدين ليست ّننزلة األحكاـ الشرعيٌة؛
ٌى
كلذلك كاف العلماء ينهوف عن تقليدىم ،فقاؿ« :كأ٘ند بن حنبل هنى عن
فإهنم
تقليده ،كتقليد غًنه من العلماء يف الفركع ،كقاؿ :ال تقلٌد دينك الرجاؿٌ ،
الشافعي.
الثورم ،كال
لن يسلموا أف يغلطوا .كقاؿ :ال تقلٌدٓف ،كال مال نكا ،كال
ٌ
ٌ
األئمة ،فكلٌهم هنوا عن تقليدىم ،كما
كقد جرل يف ذلك على سنن غًنه من ٌ
الشافعي عن تقليده ،كتقليد غًنه من العلماء؛ فكيف ييقلد أ٘ند كغًنه يف
هنى
ٌ
اٜنريب،
أصوؿ الدين؟ كأصحاب أ٘ند  -مثل أيب داكد السجستآفٌ ،كإبراىيم
ٌ
كبقي بن
رمي ،كأيب زرعة ،كأيب حامت ،ك
ٌ
البخارم ،كمسلمٌ ،
كعثماف بن سعيد الدا ٌ
٢نلد ،كأيب بكر األثرـ ،كابنيو :صالػح ،كعبد هللا ،كعبد هللا بن عبد الر٘نن
ك١نمد بن مسلم بن كارة ،كغًن ىؤالء ،الذين ىم من أكابر أىل العلم
الدارميٌ ،
ٌ
ُنجة يبيٌنها ٟنم ،كقد ٚنعوا
كالفقو كالدين  -ال يقبلوف كبلـ أ٘ند كال غًنه ٌإال ٌ
العلم كما ٚنعو ىو ،كشاركوه يف كثًن من شيوخو ،كمن َف يلحقوه أخذكا عن
أصحابو الذين ىم نظراؤه ،كىذه األمور يعرفها من يعرؼ أحواؿ اإلسبلـ
كعلمائو»(ِ).
األئمة األربعة  قد هنوا الناس عن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كىؤالء ٌ
كل ما يقولونو ،كذلك ىو الواجب عليهم؛ فقاؿ أبو حنيفة :ىذا
تقليدىم يف ٌ
رأيي كىذا أحسن ما رأيت ،فمن جاء برأم خًن منو قبلناه؛ كٟنذا لػ ٌما اجتمع
أفضل أصحابو  -أبو يوسف ّ -نالك ،فسألو عن مسألة الصاع ،كصدقة
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُٖٔ/ّ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.َُّ-ُِٗ/ٔ :
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تدؿ عليو السنٌة يف ذلك،
اٝنضراكات ،كمسألة األجناس ،فأخربه مالك ّنا ٌ
فقاؿ(ُ) :رجعت إُف قولك ،اي أاب عبد هللا ،كلو رأل صاحيب ما رأيت ،لرجع
بشر ،أيصيب كأيخطئ،
إُف قولك كما رجعت .كمالك كاف يقوؿ :إٌ٧نا أان ه
الشافعي كاف يقوؿ:
كبلما ىذا معناه .ك
فاعرضوا قوِف على الكتاب كالسنٌة ،أك ن
ٌ
اٜنجة موضوعة على
صح اٜنديث ،فاضربوا بقوِف اٜنائط ،كإذا رأيت ٌ
إذا ٌ
الطريق ،فهي قوِف .كيف مػختصر الػمزنػ ٌي  -لػ ٌما ذكر أنٌو اختصره من مذىب
الشافعي ،لًمن أراد معرفة مذىبو  -قاؿ :مع إعبلمو هنيو عن تقليده ،كتقليد
ٌ
غًنه من العلماء .كاإلماـ أ٘ند كاف يقوؿ :ال تقلٌدكٓف ،كال تقلٌدكا مال نكا،
الثورم ،كتعلٌموا كما تعلٌمنا .ككاف يقوؿ :من قلٌة علم الرجل
الشافعي ،كال
كال
ٌ
ٌ
فإهنم لن يسلموا من أف
أف يقلٌد دينو الرجاؿ ،كقاؿ :ال تقلٌد دينك الرجاؿٌ ،
يغلطوا ...لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدلٌة التفصيليٌة ،يف ٗنيع
كل ما يعجز عنو من التف ٌقو ،كيلزمو
أموره ،فيسقط عنو ما يعجز عن معرفتو ،ال ٌ
ما يقدر عليو.)ِ(»...
أيضا« :كليس ألح ػ ػد أف يػحمل كبلـ هللا ،كرسولو ،على
كقاؿ ابن تيميٌة ن
يدؿ على مراد هللا،
يتبٌن  -من كبلـ هللا كرسولو  -ما ٌ
كفق مذىبو؛ إف لػم ٌ
كإال ،فأقواؿ العلماء اتبعة ،لقوؿ هللا تعاُف ،كرسولو ؛ ليس قوؿ هللا
كرسولو؛ ٌ
اتبعا ألقوالػهم.)ّ(»...
كرسولو ن
كقاؿ ابن القيٌم« :كالفرؽ بٌن الػحكم الػمنزؿ ،الواجب االتٌباع ،كالػحكم
(ُ) إذا كاف قوؿ أيب يوسف ىو جواب (ل ٌػما) ،فيجب حذؼ الفاء من عبارة( :فقاؿ).
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُُٖ-ُُٕ/َِ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ِٕ-ِٔ/ٕ :
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الػمؤكؿ  -الذم غايتو أف يكوف جائز االتٌباع  -أ ٌف الػحكم اٞننزؿ :الذم أنزلو
هللا على رسولو ،كحكم بو بٌن عباده ،كىو حكمو الذم ال حكم لو سواه .ك ٌأما
اٜنكم اٞنؤكؿ ،فهو أقواؿ اجملتهدين اٞنختلفة ،اليت ال ٩نب اتٌباعها ،كال ييكفر،
كال ييفسق من خالفها ،فإ ٌف أصحاهبا َف يقولوا :ىذا حكم هللا كرسولو ،بل قالوا:
األمة .بل قاؿ
اجتهدان برأينا ،فمن شاء قبلو ،كمن شاء َف يقبلو؛ كَف ييل ًزموا بو ٌ
أبو حنيفة :ىذا رأيي ،فمن جاءان ِنًن منو قبلناه .كلو كاف ىو عٌن حكم هللا،
ك١نمد كغًن٨نا ٢نالفتو فيو .ككذلك مالك ،استشاره الرشيد
ٞنا ساغ أليب يوسف ٌ
تفرؽ أصحاب
أف ٪نمل الناس ،على ما يف اٞنوطٌإ ،فمنعو من ذلك ،كقاؿ :قد ٌ
علم ،غًن ما عند اآلخرين .كىذا
كل قوـ ه
رسوؿ هللا  ،يف الببلد ،كصار عند ٌ
الشافعي ينهى أصحابو عن تقليده ،كييوصيهم برتؾ قولو ،إذا جاء اٜنديث
ٌ
ً
كدكهنا ،كيقوؿ:
ِنبلفو .كىذا اإلماـ أ٘ند ،يينكر على من كتب فتاكيوٌ ،
ال تقلٌدٓف ،كال تقلٌد فبل نان ،كال فبل نان ،كخذ من حيث أخذكا .كلو علموا  أ ٌف
ٜنرموا على أصحاهبم ٢نالفتهم ،كٞنا ساغ ألصحاهبم
أقواٟنم كحي٩ ،نب اتٌباعوٌ ،
أف ييفتوا ِنبلفهم يف شيء ،كٞنا كاف أحدىم يقوؿ القوؿ ،مثٌ ييفيت ِنبلفو ،يفًنكل
عنو يف اٞنسألة القوالف كالثبلثة ،كأكثر من ذلك .فالرأم كاالجتهاد أحسن
حل لػمسلم أف يػخالفو ،كال يػخرج
أحوالو أف يسوغ اتٌباعو .كالػحكم الػمنزؿ ال يػ ٌ
٪نل تنفيذه،
عنو .ك ٌأما الػحكم الػمبدؿ  -كىو اٜنكم بغًن ما أنزؿ هللا  -فبل ٌ
كال العمل بو ،كال يسوغ اتٌباعو ،كصاحبو بٌن الكفر كالفسوؽ كالظلم»(ُ).
للمفيت أف يشهد ،على هللا ،كرسولو ،أبنٌو
كقاؿ ابن القيٌم ن
أيضا« :ال ٩نوز ي
أحل كذا ،أك حرمو ،أك أكجبو ،أك أحبو ،أك كرىو؛ ٌإال لًػما يعلم أ ٌف األمر فيو
(ُ) الركح.ِْٕ-َْٕ :
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كذلك ،مػ ٌما نص هللا ،كرسولو ،على إابحتو ،أك تػحريػمو ،أك إيػجابو ،أك
عمن قلٌده دينو ،فليس لو أف
كراىتو ،ك ٌأما ما كجده يف كتابو ،الذم تل ٌقاهٌ ،
يىشهد على هللا ،كرسولو بو ،كيغػٌر الناس بذلك ،كال علم لو ُنكم هللا
كرسولو.)ُ(»...

(ُ) إعبلـ اٞنوقٌعٌن.ِٕ/ٔ :
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ُ
ّ ُ
الخ ُل ّ
الخ ُل ّ
قيت
قيت ،وآلاراء
الفروق بيـً ألاحكام الشرعيت
كل اآلراء اٝنيليقيٌة صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
ليست ٌ
العام ُي ذـ الدنيا ،فػي القرآف الػمجيد،
قاؿ ابن
اٛنوزم« :قد يسمع ٌ
ٌ
كاألحاديث ،فًنل أ ٌف النجاة تريكها ،كال يدرم ما الدنيا اٞنذمومة ،فييلبًٌس عليو
إبليس ،أبنٌك ال تنجو فػي اآلخرةٌ ،إال برتؾ الدنيا؛ فيخرج على كجهو ،إُف
ك٫نيل إليو أ ٌف ىذا
اٛنباؿ ،فيبعد عن اٛني يمعة كاٛنماعة كالعلم ،كيصًن كالوحش ،ي
اٜنقيقي ،كيف ال ،كقد ٚنع عن فبلف أنٌو ىاـ على كجهو ،كعن فبلف
ىو الُزىد
ٌ
أنٌو تعبد يف جبل ،كرٌّنا كانت لو عائلة ،فضاعت ،أك كالدة ،فبكت لفراقو،
كرٌّنا لػم يعرؼ أركاف الصبلة ،كما ينبغي ،كرٌّنا كانت عليو مظالًػم ،لػم ٫نرج
منها .كإٌ٧نا يتم ٌكن إبليس من التلبيس ،على ىذا؛ لقلٌة علموً ،
كمن جهلو رضاه
ً
لصحبة فقيو ،يفهم اٜنقائق ،لعرفو أ ٌف الدنيا
عن نفسو ّنا يعلم ،كلو أنٌو يكفٌق ي
اآلدمي،
ال تي ىذ ُـ لذاهتا ،ككيف يي ىذ ُـ ما ىمن هللا تعاُف بو ،كما ىو ضركرة يف بقاء
ٌ
كسبب فػي إعانتو ،على تػحصيل العلم ،كالعبادة ،من مطعم ،كمشرب ،كملبس،
كمسجد ،ييصلٌي فيو .كإٌ٧نا اٞنذموـ أخذ الشيء ،من غًن حلٌو ،أك تناكلو ،على
كجو السرؼ ،ال على مقدار الػحاجة ،كيي ًٌ
النفس فيو بػمقتضى رعوانتػها،
صرؼ
ى
ال إبذف الشرع.)ُ(»...
أيضا« :كمن تلبيسو عليهم :أنٌو يي ًو٨نهم أ ٌف الُزىد تىػ ٍريؾ
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
اٞنباحات؛ فمنهم من ال يزيد على يخبز الشعًن .كمنهم من ال يذكؽ الفاكهة.
ً
حت ي ػيػبس بدنو ،كيع ٌذب نفسو ،بلبس الصوؼ،
كمنهم من ييقلٌل اٞنطعمٌ ،
(ُ) تلبيس إبليس.ُْٓ :
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ك٬ننعها اٞناء البارد .كما ىذه طريقة الرسوؿ  ،كال طريق أصحابو ،كأتباعهم.
كإٌ٧نا كانوا ٩نوعوف ،إذا َف ٩ندكا شيئنا؛ فإذا كجدكا ،أكلوا.)ُ(»...
كقاؿ ابن تيميٌة« :كىكذا ىو الواقع يف أىل ملٌتنا ،مثلما ٤نده بٌن
الطوائف اٞنتنازعة يف أصوؿ دينها ،ككثًن من فركعو ،من أىل األصوؿ كالفركع؛
كمثلما ٤نده بٌن العلماء كبٌن العيبٌاد؛ ٣نٌن يغلب عليو اٞنوسويٌة ،أك العيسويٌة،
كل كاحدة :ليست األخرل على
ٌ
حت يبقى فيهم شبو من ٌ
األمتٌن ،اللتٌن قالت ٌ
اٞنتصوؼ
شيء ،كما ٤ند اٞنتف ٌقو
اٞنتمسك من الدين ابألعماؿ الظاىرة ،ك ٌ
ٌ
كل منهما ينفي طريقة اآلخر ،كي ٌدعي أنٌو ليس من
ٌ
اٞنتمسك منو أبعماؿ ابطنةٌ ،
أىل الدين ،أك ييعرض عنو إعراض من ال يع ٌده من الدين؛ فتقع بينهما العداكة
كالبغضاء .كذلك :أ ٌف هللا أمر بطهارة القلب ،كأمر بطهارة البدف ،ككبل
يد اَّللي لًيى ٍج ىع ىل
﴿ما ييًر ي
الطهارتٌن من الدين الذم أمر هللا بو كأكجبو ،قاؿ تعاُف :ى
يد لًييطى ًٌهىريك ٍم ىكلًييتًم نً ٍع ىمتىوي ىعلىٍي يك ٍم﴾(ِ) ،كقاؿ﴿ :فًي ػ ًو
ىعلىٍي يك ٍم ًم ٍن ىحىروج ىكلى ًك ٍن ييًر ي
(ّ)
اؿ يػ ًحػبُو ىف أى ٍف يػتىطىهػركا كاَّلل يػ ً
ب الٍمط ً
ً
ب
ر
ه
ػ
ػ
ح
ين﴾  ،كق ػ ػاؿ﴿ :إًف اَّللى يػي ًح ُ
ُ
ٌ
ى ي ى يي
ًر ىجػ ػ ه ي
ي ى
ب الٍمتطى ًه ًرين﴾(ْ) ،كق ػ ػاؿ﴿ :خ ٍذ ًمن أىمواٟنًً
التػوابًيػن كيػ ً
ص ىدقىةن تيطى ًٌه يريى ٍم
م
ح
ُ
ى
ٌ
ي ٍ ٍى ٍ ى
ى ىي
ي
ى
كتيػىزٌكًي ًهم بًػها﴾(ٓ) ،كقاؿ﴿ :أيكلىئًك ال ً
ين لىػ ٍم ييًرًد اَّللي أى ٍف ييطى ًٌهىر قيػليوبىػ يه ٍم﴾(ٔ)،
ذ
ى
ى ٍ ى
ى
(ُ) تلبيس إبليس.ُْٔ :
(ِ) اٞنائدة.ٔ :
(ّ) التوبة.َُٖ :
(ْ) البقرة.ِِِ :
(ٓ) التوبة.َُّ :
(ٔ) اٞنائدة.ُْ :
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(ُ)
يد اَّلل لًيػ ٍذ ً
ً
ً
ً
ً
ب ىعٍن يكػ ػ يم
ى
ر
ي
ا
٧ن
إ
﴿
كقاؿ:
،
س﴾
ى
ي ي ي ي ى
كقاؿ﴿ :إنػ ىما الٍ يم ٍشريكو ىف نػى ىج ه
(ِ)
الرج ػس أىى ػ ػل الٍبػيػ ً
ت كييطى ًٌهػ ػريكم تىطٍ ً
كثًنا من اٞنتف ٌقهة كاٞنتعبٌدة،
فنجد
.
ا﴾
ر
ػ
ػ
ي
ػ
ه
ًٌ ٍ ى ٍ ى ى ٍ
ٍ
ى
ن
ن
ى
كعمبل .كيرتؾ من
إٌ٧نا ٨نٌتو طهارة البدف فقط ،كيزيد فيها على اٞنشركع؛
اىتماما ن
ن
استحبااب ،كال يفهم من الطهارة ٌإال ذلك.
إ٩نااب ،أك
ن
طهارة القلب ما أيمر بو ن
حت يزيد فيها
كثًنا من
اٞنتصوفة كاٞنتف ٌقرة ،إٌ٧نا ٨نٌتو طهارة القلب فقط؛ ٌ
ٌ
ك٤ند ن
إ٩نااب ،أك
على اٞنشركع،
اىتماما ن
كعمبل .كيرتؾ من طهارة البدف ما أيمر بو ن
ن
صب اٞناء ،كتنجيس
ن
استحباابٌ .
فاألكلوف ٫نرجوف إُف الوسوسة اٞنذمومة يف كثرة ٌ
شرع اجتنابو ،مع اشتماؿ قلوهبم على أنواع
ما ليس بنجس ،كاجتناب ما ال يي ى
الغل إلخواهنم ،كيف ذلك مشاهبة بيٌنة لليهود .كاآلخركف
من اٜنسد كالكرب ك ٌ
حت ٩نعلوا اٛنهل ّنا
٫نرجوف إُف الغفلة اٞنذمومة ،فيبالغوف يف سبلمة الباطنٌ ،
يفرقوف
الشر  -الذم ٩نب اتٌقاؤه  -من سبلمة الباطن ،كال ٌ
ْنب معرفتو من ٌ
اٞننهي عنو ،كبٌن سبلمة القلب من معرفة
بٌن سبلمة الباطن من إرادة ٌ
الشر ٌ
الشر ،اٞنعرفة اٞنأمور هبا ،مثٌ مع ىذا اٛنهل كالغفلة ،قد ال ٩نتنبوف النجاسات،
ٌ
كييقيموف الطهارة الواجبة ،مضاىاة للنصارل .كتقع العداكة بٌن الطائفتٌن؛
ظ مػ ٌمػا ذي ٌكًركا بػو ،كالبغي الذم ىو مػجاكزة الػح ٌدٌ ،إما تفريطنا،
بسبب ترؾ ح وٌ
كفعبل للظلم.)ّ(»...
كإما عدك ناان ،ن
كتضييعا ٌ
للحقٌ ،
ن

(ُ) التوبة.ِٖ :
(ِ) األحزاب.ّّ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ُٔ-ُٓ/ُ :
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ؤلاصالمي ،وألاخبارالخار ّ
ّ
يخيت
الفروق بيـً الو اقع
كل األخبػار التاريػخيٌة صحيحة قطعيٌة ،كال س ػيٌما أخبػار الغػبلة.
ليست ٌ
فبل يكاد الكذب كالوىم يفارقاف معظم األخبار التار٫نيٌة ،كلٌػيًّا ،أك جزئيًّا؛ ُنيث
خربا سالً نما ،من آاثر األىواء كاألكىاـ.
يندر أف ْند ن
الطربم ،متح ًٌد ناث عن براءتو من األخبار التار٫نيٌة اٞنستن ىكرة« :كليعلم
قاؿ
ٌ
شرطت أنػٌي
ذكره فيو ٣نٌا
كل ما
ي
ي
أحضرت ى
الناظر يف كتابنا ىذا أ ٌف اعتمادم يف ٌ
ركيت من األخبار اليت أان ذاكًيرىا فيو ،كاآلاثر اليت أان
راٚنيو فيو؛ إٌ٧نا ىو على ما ي
يمسنً يدىا إُف ركاهتا فيو ،دكف ما أيد ًرؾ ُنيجج العقوؿ ،كاستينبط ًبف ىكر النفوس،
ٌإال اليسًن القليل منو ،إذ كاف العلم ّنا كاف من أخبار اٞناضٌن  -كما ىو كائن
من أنباء اٜنادثٌن  -غًن كاصل إُف من لػم يشاىدىم ،كَف ييد ًرؾ زماهنم،
ٌإال إبخبار ً
اٞنخربين ،كنقل الناقلٌن ،دكف االستخراج ابلعقوؿ ،كاالستنباط ًبف ىكر
النفوس .فما يكن يف كتايب ىذا ،من خرب ذكرانه ،عن بعض اٞناضٌن٣ ،نٌا
الصحة،
كجها يف ٌ
يستنكره قارئيو ،أك يستشنعو سامعيو ،من أجل أنٌو لػم يعرؼ لو ن
يؤت يف ذلك من قًبلنا ،كإٌ٧نا أييت من قًبل
كال معىن يف اٜنقيقة ،فليعلم أنٌو لػم ى
بعض انقليو إلينا؛ كأنػٌا إٌ٧نا ٌأدينا ذلك على ٥نو ما أيٌدم إلينا»(ُ).
كقػاؿ ابن تيميٌة« :كم ػن الػمعلػوـ أ ٌف الزبػي ػر بػن ب ٌكػ ػار  -صاح ػب كت ػاب
اقدم ،كصاحب الطبقات ،كنػحو٨نا،
"األنساب"ٌ ،
ك١نمد بن سعد ،كاتب الو ٌ
من الػمعركفٌن ابلعلم ،كالثقة ،كاالطٌبلع  -أعلم بػهذا الباب ،كأصدؽ فيما
ينقلونو ،من الػجاىلٌن ،كالك ٌذابٌن ،كم ػن بعض أىل التواري ػخ ،الذين ال يوثىق
(ُ) اتريخ الرسل كاٞنلوؾ.ٖ-ٕ/ُ :
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بعلمهم ،كال صدقهم ،بل قد يكوف الرجل صادقنا ،كلكن ال خربة لو ابألسانيد،
حت ٬نيٌز بٌن اٞنقبوؿ كاٞنردكد ،أك يكوف سيٌئ اٜنفظ ،أك متٌػ ىه نما ابلكذب ،أك
ٌ
مؤرخٌن ،ال سيٌما إذا كاف مثل
ابلتزيُد يف الركاية ،كحاؿ كثًن من اإلخباريٌٌن ،كالػ ٌ
ً
اقدم نفسو خًن عند الناس
أبػي مػ ٍخنىف لوط بن ٪نٍن ،كأمثالو .كمعلوـ أ ٌف الو ٌ
١نمد بن السائب ،كأمثاٟنما ،كقد عيلم كبلـ
من مثل ىشاـ بن
الكليب ،كأبيو ٌ
ٌ
اقدم ،فإ ٌف ما يذكره ىو كأمثالو إٌ٧نا ييعتضد بو كييستأنس بو ،ك ٌأما
الناس يف الو ٌ
ّنجرده يف العلم ،فهذا ال يصلح»(ُ).
االعتماد عليو ٌ
أيضا« :كما ٌأهنم من أجهل الناس ّنعرفة اٞننقوالت،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
كاألحاديث ،كاآلاثر ،كالتمييز بٌن صحيحها ،كضعيفها ،كإٌ٧نا عمدهتم يف
اٞننقوالت على تواريخ منقطعة اإلسناد ،ككثًن منها من كضع اٞنعركفٌن ابلكذب،
بل كابإلٜناد ،كعلماؤىم يعتمدكف على نقل مثل أيب ًمػ ٍخنىف لوط بن ٪نٍن،
١نمد بن السائب ،كأمثاٟنما من اٞنعركفٌن ابلكذب ،عند أىل العلم،
كىشاـ بن ٌ
أجل من يعتمدكف عليو يف النقل؛ إذ كانوا يعتمدكف
مع أ ٌف أمثاؿ ىؤالء ىم من ٌ
على من ىو يف غاية اٛنهل كاالفرتاء٣ ،نٌن ال ييذ ىكر يف الكتب ،كال يعرفو أىل
العلم ابلرجاؿ»(ِ).
عما
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كاٛنواب :أف ييقاؿ  -قبل األجوبة ٌ
اٞنفصلةٌ ،
ييذ ىكر من اٞنطاعن  -إ ٌف ما يين ىقل عن الصحابة من اٞنثالب ،فهو نوعاف :أحد٨نا
كإما ١نرؼ قد دخلو من الزايدة كالنقصاف ما
ما ىو كذبٌ ،إما كذب كلٌوٌ ،
الذـ كالطعن .كأكثر اٞننقوؿ من اٞنطاعن الصر٪نة ىو من ىذا الباب،
ي٫نرجو إُف ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ِْٕ/ِٕ :
(ِ) منهاج السنٌة النبويٌة.ٓٗ-ٖٓ/ُ :
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يركيها الك ٌذابوف ،اٞنعركفوف ابلكذب ،مثل أيب ًمػ ٍخنىف لوط بن ٪نٍن ،كمثل
الكليب ،كأمثاٟنما من الك ٌذابٌن.)ُ(»...
١نمد بن السائب
ىشاـ بن ٌ
ٌ
ً
ً
السيىػر
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :ك ٌأما ٗنهور اٞنصنٌفٌن يف األخبار كالتواريخ ك ٌ
كً
الف ىنت ،من رجاؿ اٛنرح كالتعديل ،منهم من ىو يف نفسو متٌػ ىهم ،أك غًن حافظ،
كأيب ً
الكليب ،كإسحاؽ بن
السائب
بن
د
١نم
بن
كىشاـ
،
٪نٍن
بن
لوط
ف
ن
خ
ػ
م
ى
ٍ
ٌ
ٌ
اقدم خًن من ملء األرض مثل ىؤالء،
بشر ،كأمثاٟنم ،من الك ٌذابٌن ،بل الو ٌ
كقد علً
عمن نقل ،ككذلك
ر
ظ
ن
ي
لكن
،
ثقة
و
كاتب
سعد
بن
د
ك١نم
،
فيو
قيل
ما
م
ى
ي
ي
ٌ
ٌ
اٞندائين ،كأمثالو ،كإف سلموا من الطعن فيهم ،فليسوا من علماء
أبو اٜنسن
ٌ
اٛنرح كالتعديل ،حت يكوف ما رككه ،كلػم ي ً
مقبوال»(ِ).
نكركه :ن
ٌ
ي
التميمي،
م ،كييقاؿ:
كقاؿ
الذىيب« :سيف بن عمر ،الضبػٌ ٌي ،األيسيد ٌ
ٌ
ٌ
ً
الردة ،كغًن ذلك .ىو
السعدم،
الربٗن ٌي ،كييقاؿ:
الكويف .مصنٌف ال يفتوح ،ك ٌ
ي
ٌ
ٌ
اٛنعفي،
اقدم .يركم عن ىشاـ بن عركة ،كعبيد هللا بن عمر ،كجابر
كالو ٌ
ٌ
كخلق كثًن ،من الػمجهولٌن .كاف أخبارًّاي عارفنا .ركل عنو :جبارة بن اٞنغلٌس،
العتكي ،كٗناعة .قاؿ عبٌاس ،عن ٪نٍن:
كأبو معمر القطيع ٌي ،كالنضر بن ٘نٌاد
ٌ
س خًن منو .كقاؿ أبو داكد :ليس بشيء.
ضعيف .كركل ٌ
مطٌن ،عن ٪نٍن :فىػ ٍل ه
ً
عامة
عدمٌ :
كقاؿ أبو حامت :مرتكؾ .كقاؿ ابن حبٌاف :اتُػهم ابلزندقة .كقاؿ ابن ٌ
حديثو يمن ىكر»(ّ).

(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.ُٖ/ٓ :
(ِ) تلخيص كتاب االستغاثة.ٕٕ/ُ :
(ّ) ميزاف االعتداؿ.ِٓٓ/ِ :
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ّ
ّ
الىص
الىص ألاصيل ،وجرحمت
الفروق بيـً
كل الرتجػمات :صحيحة دقيقة اثبتة قطعيٌة ،كال سيٌما ترٗنات
ليست ٌ
(أعداء اإلسبلـ) ،للنصوص القرآنيٌة.
١نمد رشيد رضا« :كقد تيرجم القرآف يف ىذه القركف األخًنة أبشهر
قاؿ ٌ
مثارا للشبهات،
لغات الشعوب الكبًنة ،من غربيٌة كشرقيٌة ،فكانت ترٗنتو ن
كسببنا للمطاعن ،أكثر ٣نٌا كانت سببنا لبلىتداء إُف اإلسبلـ .فإف قيل :إ ٌف مثار
الشبهات َف يكن من الرتٗنة ،بل من اٝنطإ فيها ،كذلك ييتبلىف ابلرتٗنة
الصحيحة اليت ندعو إليها ،كإ ٌف سبب الطعن َف يكن ٌإال سوء قصد من أعداء
العريب
اإلسبلـ ،من دعاة النصرانيٌة ،أك اٞنبلحدة ،كىؤالء يطعنوف يف القرآف
ٌ
إٓف على علمي هبذا ،أقوؿ :إ ٌف الرتٗنة أكرب عوف على
اٞننزؿ ن
أيضا .قلتٌ :
األمرين ،فإ ٌف الذم يطعن يف القرآف اٞننزؿٌ ،إما أف يكوف ضعي نفا يف اللغة العربيٌة،
فاألكؿ شبيو ّنن ٪ناكؿ فهم القرآف من الرتٗنة ،أكثر
أك حاذقنا ٟنا ر ن
اسخا فيهاٌ ،
ما يؤتى من جهلو ابللغة ،ك ٌأما الثآف فهو يتكلٌف الطعن تكلٌنفا ،يكابر بو
الرد عليو
كجدانو ،كيغالب ذكقو كبيانو ،فيجيء طعنو ضعي نفا سخي نفا ،كيكوف ٌ
سهل اٞنسلك ،كاضح اٞننهج ،كقلٌما يكوف الدفاع عن الرتٗنة كذلك ،كإف
كانت صحيحة ،كلن تكوف صحيحةٌ ،إال يف بعض اٛنمل ،أك اآلايت
القصًنة ،دكف السور كاآلايت الطويلة .بل بعض اٞنفردات تتع ٌذر ترٗنتها
كل لغة ،من
ّنفردات من اللغات األخرلٌ ،
تؤدم اٞنراد منها ،كإنٌو ليي ى
وجد يف ٌ
وجد لػها مرادؼ فػي لغة أخرل .كفػي كبلـ بعض
ىذه الػمفردات ،اليت ال يي ى
يدؿ على أ ٌف العربيٌة
العارفٌن ابللغة العربيٌة ،كغًنىا من اللغات اٞنشهورة ما ٌ
أغناىن بػهذه الػمفردات ،ىد ٍع ما لػها من اٝنصائص ،فػي فنوف الػمجاز،
ٌ
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تكرر يف كبلمنا اٛنزـ بتع ٌذر ترٗنة القرآف ،كاٞنسلم الصحيح
كالكناايت ...قد ٌ
اإلسبلـ ال ٪نتاج إُف دليل على ىذا؛ ألنٌو يؤمن أب ٌف القرآف معجز للبشر،
العريب اٞننزؿ ،كما أنٌو معجز هبدايتو كإصبلحو للبشر ،كقد
أبسلوبو ،كنظمو
ٌ
النيب  العرب هبذا اإلعجاز ،كٓن ٌدل اٞنسلموف بو من بعدىم ،فثبت
ٓن ٌدل ٌ
عجز اٛنميع عن اإلتياف ّنثلو ،كصدؽ قولو ﴿ :قيل لىئً ًن ٍ ً ً
س
ٍ
اجتى ىم ىعت ٍاإلنٍ ي
ًً ً ً
اٛنً ُن علىى أى ٍف أيٍتيوا ّنًًثٍ ًل ى ىذا الٍ يقر ً
ض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ض
آف ىال ىأيٍتيو ىف ّنثٍلو ىكلى ٍو ىكا ىف بػى ٍع ي
ىك ٍ ى
ى
ى
ٍ
(ُ)
نص
فاآلية
األصل،
مثل
كانت
إذا
إال
،
صحيحة
تكوف
ال
مة
ػ
الرتج
ك
.
ظى ًه نًنا﴾
ٌ
ٌ
عوان
اٛنن ،عن اإلتياف ّنثلو ،كلو كاف بعضهم ن
قطعي على عجز اإلنس ك ٌ
ٌ
(ِ)
كمساعدا لبعض ،فكيف ي٬نكن أف أييت ّنثلو فرد ،أك ٗناعة؟!. »...
ن
النص
العريب جزء من ٌ
كقاؿ ٌ
اِف« :اتٌفق علماؤان على أ ٌف النظم ٌ
١نمد الغز ٌ
أبدا ،لو تي ًرجم القرآف إُف لغة
سمى كحينا ن
القرآٓفٌ ،جزء من الوحي ،كال ي٬نكن أف يي ٌ
أخرل ،مهما كانت الرتٗنة دقيقة ،كمهما كاف كفاؤىا ابٞنعآف .يستحيل أف
سمى تفسًن القرآف ابللغة
سمى :معآف القرآف ،يي ٌ
سمى ىذا الػمنظوـ قرآ نان .يي ٌ
يي ٌ
لكن القرآف ال يكوف ٌإال عربيًّا .عالىميٌة القرآف
اإل٤نليزيٌة ،أك الفرنسيٌة ..إٍفٌ ،
رتجم ٟنم
أتيت بطريق ترٗنة اٞنعآف كاألىداؼ للناس .كما حاجة الناس إُف أف يي ى
العريبّ .نعىن:
القرآف كلٌو ،ن
انقصا اٞنعآف اليت ال ي٬نكن أف تي ى
لحظ ٌإال يف األصل ٌ
أ ٌف العلماء قالوا :ىناؾ و
معاف اثنويٌة غًن اٞنعآف ،اليت تيعطيها الكلمة ...فهذه
أبدا ،مع ترٗنة القرآف الكرٔف ،إلػى لغ ػات
رتجم ن
الػمعآف الثانويٌة ال يػيمكن أف تي ى
أخرل .الذين يشتغلوف ابلرتٗنة اآلف ،يقولوف :مهما رقيت الرتجػمة ،كتق ٌدمت،
(ُ) اإلسراء.ٖٖ :
(ِ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ّْٕ-ّْٔ/ٗ :
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ال ي٬نكن أف تيغين عن األصل ،كتنقل اٞنعآف كاملة؛ أل ٌف جزءنا من اٜنقيقة يضيع،
كثًنا من الذين يػحرصوف على اٞنعآف
أثناء النقل من لغة إُف أخرل؛ لذلك نرل ن
الدقيقة ،كاألىداؼ اٞنطلوبة :ال مندكحة ٟنم ،عن تعلُم لغتها .كالتعامل السليم
النص ،كإدراؾ مقاصده كمراميو .شعر شكسبًن،
النص القرآٓفٌ يقتضي فىػ ٍه ىم ٌ
مع ٌ
إذا تي ًرجم إُف اللغة العربيٌة ،يفقد نصف قيمتو األدبيٌة؟ أل ٌف قيمتو يف أصلو،
خاصة ،كالرتٗنات
كليست القيمة عندان ٥نن ..كيف ٗنيع اللغات لؤلصل قيمة ٌ
ٔنضع لتحريفات كثًنة .نعود إُف القوؿ أب ٌف القرآف نزؿ عربيًّا ،بلغة العرب،
كرسالة القرآف رسالة شاملة ،كعالىميٌة ،فكيف ي٬نكن أف يكوف الػخطاب القرآنػ ٌي
عالىميًّا ،كىػو ابللغ ػة العربيٌة ،م ػع أ ٌف األقػواـ اآلخرين ال يعػرفػوف العربيٌة؟ أث ػار
م السؤاؿ نفسو ،كأجاب عنو ،قاؿ فيما أذ يك ير :إ ٌف التػراجم تيغنػي فػي
الز٢نشر ٌ
ىذه الػحالة ،لكن يف الببلغ ال ب ٌد أف ينزؿ بلغة من اللغات ،ككونو ينزؿ َنميع
مثبل؛ لكي ينزلوا،
نيب ن
لغات األرض دفعة كاحدة ،فهذا يعين أنٌو ٪نتاج إُف مئة ٌ
كيتكلٌموا بلغات أقوامهم .ال ب ٌد أف ينزؿ القرآف بلغة كحيدة ،كعن طريق ىذه
اللغة الوحيدة ،كاستيعاهبا للمعآف ،كقياـ أىلها ابلفهم ،ييصدر عن طريق الرتٗنة
كالبياف ٛنميع اللغات األخرل ،كهبذا ٬نكن أف أنقل للناس معآف القرآف..
القرآف فيو أمراف :أىداؼ رئيسيٌة ،ك١ناكر ،أك أحكاـ٬ ،نكن نقلها بدكف حرج..
ٌأما ما يصنع ىذه األحكاـ ،من األسلوب القرآنػ ٌي كلٌو ،يبقى فػي األصل؛
للقصة
فبل ٓنتاج األمم األخرل إليو .فأيترجم ن
مثبل :اٞنواريث ،اٜندكد ،خبلصة ٌ
القرآنية .أيترجم خبلصات ألشياء كثًنة ...فبل أيق ًٌ
مرتجػ نما ،كلكن
قرآان
للناس
ـ
د
ن
ٌ
ى
(ُ)
أيق ًٌدـ ٟنم ،كأيص ًٌ
أحكاما كقًيى نما ،كبعض السلوكيٌات اٞنطلوبة فقط» .
ر
د
ن
(ُ) كيف نتعامل مع القرآف.ُِٗ-َُٗ :
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ّ
العملي على جلك الفروق
الدليل
عملي  -على تنبٌو اٞنؤلٌفٌن القدامى على تلك الفركؽ  -ىو
كأكرب دليل ٌ
اختبلفهم ،يف كثًن من اٞنباحث التأليفيٌة .كمن أمثلة ذلك:

 -1االختالف يف بعض القراءات:
رم« :كاخػتػلػف ال ىق ػىرأة ،فػي قػ ػراءة ذلك ،فقػرأتػو عػ ٌامػة ال ىق ػىرأة:
قػاؿ الطب ػ ٌ
(ُ)
خربا من هللا  عن نفسو أنٌو العالًػم ّنا كضعت من غًن
،
ت﴾
﴿ك ى
ض ىع ٍ
ى
ن
(ِ)
ض ٍعتيػ ىها أينٍػثىى﴾  .كقرأ ذلك بعض اٞنتق ٌدمٌن" :كهللا أعلم ّنا
ب إًًٌٓف ىك ى
﴿ر ًٌ
قيلها :ى
كضعت" ،على كجو اٝنرب بذلك عن ٌأـ مرٔف ٌأهنا ىي القائلة :كهللا أعلم ّنا
ي
اٜنجة مستفيضة فيها قراءتو
ك ي
لدتٌ ،
مين .كأكُف القراءتٌن ابلصواب ما نقلتو ٌ
ت﴾(ّ).
صحتها ،كذلك قراءة من قرأ﴿ :كاَّللي أ ٍىعلى يم ًّنىا ىك ى
ض ىع ٍ
بينها ،ال يتدافعوف ٌ
كال ييعرتض ابلشاذٌ عنها عليها»(ْ).
عامة قىػىرأة
كقاؿ
الطربم ن
أيضا« :اختلفت ال ىقىرأة يف قراءة ذلك ،فقرأتو ٌ
ٌ
(ٓ)
الكوفة﴿ :كما يػ ٍفعليوا ً
و
ردا على صفة
ابلياء
﴾
كه
ر
ف
ك
ي
ن
ل
ػ
ف
ًن
خ
ن
م
ٍ
ٗنيعاًّ ،
ى
ى
ى
ٍ
ى
ٍ ي يي
ن
ىى ى ى ٍ
أبهنم أيمركف ابٞنعركؼ ،كينهوف عن اٞننكر.
جل ثناؤه ٌ -
القوـ الذين كصفهم ٌ -
ٗنيعا:
عامة قىػىرأة اٞندينة كاٜنجاز كبعض قىػىرأة الكوفة ابلتاء ،يف اٜنرفٌن ن
كقرأتو ٌ
"كما تفعلوا من خًن فلن تكفركه"ّ .نعىن :كما تفعلوا أنتم أيٌها اٞنؤمنوف من خًن،
(ُ) آؿ عمراف.ّٔ :
(ِ) آؿ عمراف.ّٔ :
(ّ) آؿ عمراف.ّٔ :
(ْ) جامع البياف.ّّٔ/ٓ :
(ٓ) آؿ عمراف.ُُٓ :
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جائزا ابلياء
فلن يكفركموه ربٌكم .ككاف بعض قىػىرأة البصرة يرل القراءتٌن يف ذلك ن
﴿كىما يػى ٍف ىعليوا ًم ٍن ىخ ٍوًن
كالتاء يف اٜنرفٌن .كالصواب من القراءة يف ذلك عندان :ى
(ُ)
األمة القائمة،
عن
اٝنرب
بذلك
يعين
كليهما،
اٜنرفٌن
يف
ابلياء
فىػلى ٍن يي ٍك ىف يركهي﴾
ٌ
التالية آايت هللا .كإٌ٧نا اخرتان ذلك؛ أل ٌف ما قبل ىذه اآلية من اآلايت خرب
تدؿ على االنصراؼ عن
عنهم ،فإٜناؽ ىذه اآلية  -إذ كاف ال داللة فيها ٌ
صفتهم ّ -نعآف اآلايت قبلها :أكُف من صرفها عن معآف ما قبلها»(ِ).
أيضا« :ك ٌأما قراءة من قرأ ذلك" :كعلى الذين ييطوقونو"،
كقاؿ
الطربم ن
ٌ
فقراءة ٞنصاحف أىل اإلسبلـ خبلؼ ،كغًن جائز ألحد من أىل اإلسبلـ
قاطعا
االعرتاض ابلرأم على ما نقلو اٞنسلموف ،كراثة عن نبيٌهم  ،ن
ظاىرا ن
نقبل ن
شك فيو أنٌو من
اٜنق الذم ال ٌ
اٜنجة من الدين ىو ٌ
للعذر؛ أل ٌف ما جاءت بو ٌ
حجة أنٌو من عند هللا ،ابآلراء
عند هللا ،كال ييعرتض على ما قد ثبت ،كقامت بو ٌ
كالظنوف كاألقواؿ الشاذٌة»(ّ).
أيضا« :كق ػد ق ػرأ جػماعة م ػن الػمتق ٌدميػن" :ال يف ػًٌرؽ بيػن
رم ن
كقػاؿ الطبػ ٌ
أحد من رس ػلو" ،ابلياء ...كالقراءة التػي ال نس ػتجي ػز غيػرى ػا ،فػي ذلك عندان،
ىح ػ ػ ود ًم ػ ٍن ير يسػ ػلًػ ًو﴾(ْ)؛ ألنػٌهػا القػ ػراءة ،التػي ق ػام ػت
ابلنػ ػوف :ى
﴿ال نيػ ىف ػًٌر يؽ بػىٍي ػ ىن أ ى
حجتػها ،ابلنقل الػمستفيض ،الذم يػمتنع معو التشاعير ،كالتواطؤ ،كالسهو،
ٌ
كالغل ػط ،بػمعنػى م ػ ػا كصفن ػا ،م ػ ػن" :يقول ػوف ال نف ػٌرؽ بيػن أحػ ػد م ػن رسػ ػلو".
(ُ) آؿ عمراف.ُُٓ :
(ِ) جامع البياف.َُٕ-ََٕ/ٓ :
(ّ) جامع البياف.َُٖ/ّ :
(ْ) البقرة.ِٖٓ :
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نقبل ،ككراث ػة»(ُ).
كال ييعتػرض ،بشػ ػاذٌ مػ ػن القػراءة ،على مػا ج ػاءت بػو الػ يح ٌجة ،ن
أيضا« :ك ٌأما القراءة اليت يحكيت عن اٜنسن ،فقراءة  -عن
كقاؿ
الطربم ن
ٌ
دليبل على بعدىا
اٜنجة من ال ىقىرأة  -شاذٌة ،ككفى بشذكذىا عن قراءهتم ن
قراءة ٌ
من الصواب»(ِ).
كقاؿ ابن عطيٌة« :كقرأ ٗنهور الناس﴿ :تىػتبًعيو ىف﴾(ّ) على اٞنخاطبة ،كقرأ
النخعي ،كإبراىيم ،كابن ك ٌاثب" :إف يتٌبعوا" ،ابلياء ،حكاية عنهم .قاؿ القاضي
ٌ
(ٓ)
(ْ)
﴿كإً ٍف أىنٍػتي ٍم﴾ . »...
١نمد  :كىذه قراءة شاذٌةٌ ،
أبو ٌ
يضعفها قولو :ى
بعي:
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب« :كقرأ أبو اٛنوزاء أكس بن عبد هللا الر ٌ
ٌ
النحاس :قراءة أيب اٛنوزاء شاذٌة .قاؿ غًنه:
صص حياة" .قاؿ ٌ
"كلكم يف ال ىق ى
مصدرا كالقصاص .كقيل :أراد ابلقصص القرآف ،أم :لكم يف
٪نتمل أف يكوف
ن
اَّلل  -الذم شرع فيو القصاص  -حياة ،أم٤ :ناة»(ٔ).
كتاب ٌ
﴿كلىػ ٍم ىًْن يدكا ىكاتًبنا﴾(ٕ) ،قرأ
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب ن
أيضا« :قولو تعاُف :ى
ٌ
قرأ اٛنمهور ﴿ :ىكاتً
ي
يب ك٠ناىد
أ
ك
اس
عب
ابن
أ
ر
كق
يكتب.
رجل
:
ّنعىن
ا﴾
ب
ٌ
ن
ٌ
فسره
كتااب" .قاؿ أبو بكر
ك ٌ
الضحاؾ كعكرمة كأبو العالية" :كلػم ْندكا ن
ٌ
األنبارمٌ :
كركم عن ابن
٠ناىد ،فقاؿ :معناه :فإف َف ْندكا ن
مدادا ،يعين يف األسفار .ي
(ُ) جامع البياف.ُُٓ-َُٓ/ٓ :
(ِ) جامع البياف.ٗٗ/ٗ :
(ّ) األنعاـ.ُْٖ :
(ْ) األنعاـ.ُْٖ :
ا﵀رر الوجيز.َّٔ/ِ :
(ٓ) ٌ
(ٔ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.َٗ/ّ :
(ٕ) البقرة.ِّٖ :
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العامة على خبلفها ،كقلٌما
عبٌاس " :يكتٌ نااب" .قاؿ ٌ
النحاس :ىذه القراءة شاذٌة ،ك ٌ
العامةٌ ،إال كفيو مطعن ،كنسق الكبلـ على "كاتًب"؛
٫نرج شيء عن قراءة ٌ
ً
ب ًابلٍ ىع ٍد ًؿ﴾(ُ) ،ك" يكتٌاب" يقتضي
قاؿ هللا  قبل ىذا ﴿ :ىكلٍيى ٍكتي ٍ
ب بػىٍيػنى يك ٍم ىكات ه
ٗناعة»(ِ).
أيضا« :كقرأ عركة بن الزبًن" :كاندل نوح
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب ن
ٌ
علي  ،كىي
ابنها" ،ييريد :ابن امرأتو ،كىي تفسًن القراءة اٞنتق ٌدمة عنو ،كعن ٌ
حجة للحسن ك٠ناىد؛ ٌإال ٌأهنا قراءة شاذٌة ،فبل نرتؾ اٞنتٌػ ىفق عليها ٟنا»(ّ).
ٌ
أيضا« :كركل عصمة عن األعمش" :كقي ٍمنرا"،
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب ن
ٌ
بضم القاؼ ،كإسكاف الػميم؛ كىذه قراءة شػ ػاذٌة ،كلو ل ػم يكن فيهاٌ ،إال أ ٌف
ٌ
أحػمد بن حنبل  -كىو إماـ الػمسلمٌن ،فػي كقتو  -قاؿ :ال تكتبوا م ػا يػحكيو
عصمة ،الذم يركم القراءات .كقد أيكلػ ػع أبو حاتػ ػم السجستانػ ٌي ،بذكر ما يركيو
عصمة ىذا»(ْ).
 -2االختالف يف بعض التفسًنات:
اٛنوزم« :اختلف العلماء يف اٞنراد ابستهزاء هللا هبم على تسعة
قاؿ ابن
ٌ
أقواؿ :أحدىا أنٌو ييفتىح ٟنم ابب من اٛننٌة ،كىم يف النار ،فييسرعوف إليو ،فييغلىق،
مثٌ ييفتىح ٟنم ابب آخر ،فييسرعوف ،فييغلىق ،فيضحك منهم اٞنؤمنوف ،يركم عن
ابن عبٌاس .كالثآف أنٌو إذا كاف يوـ القيامةٗ ،ندت النار ٟنم ،كما ْنمد اإلىالة،
(ُ) البقرة.ِّٖ :
(ِ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.ْٔٓ/ْ :
(ّ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.ُّٕ/ُُ :
(ْ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.ُْٔ/ُٓ :
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البصرم .كالثالث أ ٌف
يف القدر ،فيمشوف ،فتنخسف هبم ،يركم عن اٜنسن
ٌ
ضرب بينهم كبٌن اٞنؤمنٌن بسور لو ابب ،ابطنو فيو الر٘نة،
االستهزاء هبم ،إذا ي
ً
﴿ارًجعيوا ىكىراءى يك ٍم
كظاىره من قبلو العذاب ،فيبقوف يف الظلمة ،فييقاؿ ٟنمٍ :
فىالٍتى ًم يسوا ني نورا﴾(ُ) ،قالو مقاتل .كالرابع أ ٌف اٞنراد بو٩ :نازيهم على استهزائهم،
﴿ك ىجىزاءي ىسيًٌئى وة
فقوبل اللفظ ّنثلو لفظنا ،كإف خالفو معىن ،فهو كقولو تعاُف :ى
(ِ)
اعتى يدكا ىعلىٍي ًو ّنًًثٍ ًل ىما ٍاعتى ىدل
ىسيًٌئىةه ًمثٍػلي ىها﴾  ،كقولو﴿ :فى ىم ًن ٍاعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم فى ٍ

ىعلىٍي يك ٍم﴾(ّ) ،كقاؿ عمرك بن كلثوـ:
وؽ جهػ ػ ػ ًل الػ ً
جاىلين ػا
أال ال يػىج ػ ػهػلى ػ ٍن أح ػ ػ ػ ػ ػ ػ هد عػلػيػنػ ػا فػنىجػه ػ ػ ىل ف ػ ػ ى
أراد :فنعاقبو أبغلظ من عقوبتو .كاٝنامس أ ٌف االستهزاء من هللا التخطئة
جهلهم فػي اإلقامة على كفرىم.
ٟنم ،كالتجهيل ،فمعناه :هللا ٫نطٌئ فعلهم ،كيػ ٌ
كرد
كالسادس أ ٌف استهزاءه :استدراجو ٌإايىم .كالسابع :أنٌو إيقاع استهزائهم هبمٌ ،
األنبارم .كالثامن:
١نمد بن القاسم
خداعهم كمكرىم عليهم .ذكر ىذه األقواؿ ٌ
ٌ
ك
أ ٌف االستهزاء هبم أف ييقاؿ ألحدىم يف النار ،كىو يف غاية ٌ
الذؿ﴿ :ذي ٍؽ إًن ى
ت الٍ ىع ًز ييز الٍ ىك ًرٔفي﴾(ْ) ،ذكره شػ ػيخنا ،فػي كتابو .كالتاسع :أنٌو لػ ٌما أظهركا من
أىنٍ ى
أحكاـ إسبلمهم  -فػي الدنيا  -خبلؼ ما أيبطن لػهػم ،فػي اآلخرة ،كاف
كاالسػ ػتهزاء هبم»(ٓ).

(ُ) اٜنديد.ُّ :
(ِ) الشورل.َْ :
(ّ) البقرة.ُْٗ :
(ْ) الدخاف.ْٗ :
(ٓ) زاد اٞنسًن.ّٔ-ّٓ/ُ :
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 -3االختالف يف بعض األحاديث:
حيػن ً
كيضعًفو آخػ ػركف؛ فإ ٌف
يصحػح بعض الػمؤلٌفيػن حػديػثنا معيٌػننا،
ٌ
ٌ
عملي ،على تنبٌههم على الفرؽ بٌن السنٌة النبويٌة ،كاٜنديث
اختبلفهم ىذا دليل ٌ
تصور أ ٌف بعض قدامى اٞنؤلٌفٌن يرفض السنٌة النبويٌة،
النيب  ،فبل يي ٌ
اٞننسوب إُف ٌ
ً
صحة نسبة ذلك اٜنديث إُف السنٌة النبويٌة.
كإٌ٧نا ىو بتضعيفو للحديث يينكر ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما تصحيح اٜناكم ٞنثل ىذا اٜنديث كأمثالو ،فهذا ٣نٌا
يصحح أحاديث ،كىي
أئمة العلم ابٜنديث ،كقالوا :إ ٌف اٜناكم ٌ
أنكره عليو ٌ
صحح حديث زريب بن
موضوعة مكذكبة ،عند أىل اٞنعرفة ابٜنديث ،كما ٌ
برٖنلي ،الذم فيو ً
كصي اٞنسيح ،كىو كذب ابتٌفاؽ أىل اٞنعرفة ،كما ٌبٌن
كر
ذ
ٌ
اٛنوزم ،كغًن٨نا ،ككذا أحاديث كثًنة يف مستدركو،
البيهقي ،كابن
ذلك
ٌ
ٌ
أئمة أىل العلم ابٜنديث  -موضوعة ،كمنها ما يكوف
ٌ
يصححها ،كىي  -عند ٌ
٠نرد تصحيح
موقوفنا يرفعو .كٟنذا كاف أىل العلم ابٜنديث ال يعتمدكف على ٌ
اٞنصححٌن
يصححو ،فهو صحيح ،لكن ىو يف
ٌ
اٜناكم ،كإف كاف غالب ما ٌ
ّننزلة الثقة الذم يكثر غلطو ،كإف كاف الصواب أغلب عليو .كليس فيمن
يصحح اٜنديث أضعف من تصحيحو»(ُ).
ٌ

 -4االختالف يف بعض اآلراء العقديّة:
قاؿ ابن تيميٌة« :كقد ذكر جػماعة ،من اٞننتسبٌن إلػى ال ُسنٌة :أ ٌف األنبياء،
كصالػح البشر :أفضل من الػمبلئكة .كذىبت الػمعتزلة إلػى تفضيل الػمبلئكة،
يفضل األنبياء كاألكلياء،
على البشر ،كأتباع
األشعرم على قولٌن :منهم من ٌ
ٌ
متأخريهم أنٌو ماؿ
كحكي عن بعض ٌ
كمنهم من يقف ،كال يقطع فيهما بشيء .ي
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُّٖ-ُِٖ/ُ :
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إُف قوؿ الػمعتزلة ،كربػٌما يحكي ذلك ،عن بعض من ي ٌدعي السنٌة ،كيواليها»(ُ).
أيضا« :كق ػوؿ من يقوؿ :إ ٌف الركح بػمفردى ػا :ال تينعم،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
كال تيعذب ،كإنػٌما الركح ىي الػحياة ،كىذا يقولو طوائف من أىل الكبلـ ،من
األشعرم ،كالقاضي أبػي بك ػ ػر ،كغيػرىم؛
الػمعتزلة ،كأصحاب أبػي الػحسن
ٌ
كيينكركف أ ٌف الركح تبقى ،بعد ف ػ ػراؽ البدف ،كىذا قػ ػوؿ ابطػ ػل ،خالفو األستاذ
جويين ،كغًنه.)ِ(»...
أبو الػمعالػي الػ ٌ

 -5االختالف يف بعض اآلراء األصوليّة:
النص كاإلٗناع .كىو
قاؿ ابن تيميٌة« :الطريق اٝنامس :القياس على ٌ
حت
حجة ن
كثًنا من أىل الرأم أسرؼ فيوٌ ،
ٌ
أيضا ،عند ٗناىًن الفقهاءٌ ،
لكن ن
كحت استعمل منو
كحت رد بو النصوصٌ ،
النصٌ ،
استعملو قبل البحث عن ٌ
ً
أسا ،كىي
الفاسد؛ كمن أىل الكبلـ كأىل اٜنديث كأىل القياس من يينكره ر ن
متوسط بٌن اإلسراؼ كالنقص»(ّ).
مسألة كبًنة ،ك ٌ
اٜنق فيها ٌ
كشي« :مسألة :يف جواز تعليل الشيء َ -نميع أكصافو -
كقاؿ الزر ٌ
مبين على أ ٌف
خبلؼ ،حكاه ابن فورؾ ،كالقاضي عبد ٌ
الوىاب يف ٌ
اٞنلخصٌ ،
جوزه اختلفوا على قولٌن:
شرط العلٌة التع ٌدم ،فمن شرطو منعها ىنا ،كمن ٌ
حق العلٌة التأثًن ،كال ب ٌد أف يكوف اٞنؤثٌر بعض
يصح؛ أل ٌف ٌ
أحد٨نا ال ٌ
يصح ،فلو اتٌفق أ ٌف ٗنيعها مؤثٌرة،
األكصاؼ ،دكف بعض؛ فتعليلو َنميعها ال ٌ

(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُِٖ/ْ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٕ/ْ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ُٖٕ/ُُ :
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صحتها»(ُ).
يصح؛ أل ٌف أكثر ما فيو ٌأال يتع ٌدل ،كذلك ال ٬ننع ٌ
جاز .كالثآف ٌ

 -6االختالف يف بعض اآلراء الفقهيّة:
قاؿ ابن اٞننذر« :اختلف أىل العلم فيمن ب ٌدؿ ماشية لو قبل اٜنوؿ،
الشافعي ،كأبو ثور ،كأصحاب الرأم
ّناشية آلخر؛ فر نارا من الصدقة .فكاف
ٌ
حت ٪نوؿ على
كل كاحد منهما ،فيما قبض من صاحبوٌ ،
يقولوف :ال زكاة على ٌ
الثورم كذلك ،غًن أنٌو َف يذكر الفرار من
ما اشرتل حوؿ ،من يوـ اشرتاه .كقاؿ
ٌ
اعي ،كعبد الػملك ،كأحػمد ،كإسحاؽ ،كأبو عيبىيد
الصدقة .ككاف مالك ،كاألكز ٌ
يركف يف ذلك الزكاة ،إذا كاف فر نارا من الصدقة ...كاختلفوا يف ٙنس من اإلبل،
حاؿ عليها حوالف .فقاؿ مالك :فيها شااتف يف حكاية أيب عيبىيد عنو ،كبو قاؿ
الشافعي ،فيما حكاه أىل العراؽ عنو ،كقاؿ ّنصر :فيها
أبو عيبىيد ،كأ٘ند ،ك
ٌ
قوالف ،أحد٨نا :كما قاؿ ىؤالء ،كاآلخر :أ ٌف عليو شاة»(ِ).

 -7االختالف يف بعض اآلراء اخلخلخقيّة:
اِف« :اعلم أ ٌف الناس اختلفوا يف ذلك ،فقاؿ قائلوف:
قاؿ أبو حامد الغز ٌ
الصمت(ّ) أفضل من الشكر ،كقاؿ آخركف :الشكر أفضل ،كقاؿ آخركف٨ :نا
كل فريق بكبلـ
سيٌاف ،كقاؿ آخركف٫ :نتلف ذلك ابختبلؼ األحواؿ؛ ك ٌ
استدؿ ٌ
شديد االضطراب ،بعيد عن التحصيل؛ فبل معىن للتطويل ابلنقل ،بل اٞنبادرة
اٜنق أكُف ،فنقوؿ.)ْ(»...
إُف إظهار ٌ
(ُ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.َُٕ/ٓ :
(ِ) اإلشراؼ على مذاىب العلماء.ُِ/ّ :
(ّ) يف اٞنطبوع( :الصمت) ،كالصواب( :الصرب).
(ْ) إحياء علوـ الدين.ُُْٖ :
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تدؿ
فهذه األمثلة اٞنختارة  -كغًنىا أكثر منها ،أبضعاؼ مضاعفة ٌ -
داللة كاضحة ،ال ريب فيها ،على أ ٌف اٞنؤلٌفٌن القدامى كانوا متٌفقٌن على كجود
فركؽ كثًنة ،ككبًنة ،بٌن اٜنقائق اإلسبلميٌة ،كاٞنباحث التأليفيٌة ،كلكنٌهم كانوا
٫نتلفوف ،يف التعيٌن كالتحديد.
كليس يعنينا  -من سرد ىذه النصوص  -تصويب بعضها ،كال ٔنطئة
ما خالفها ،كال ترجيح بعضها على بعض؛ أل ٌف الغرض  -من سردىا  -ليس
بياف كجو الصواب فيها ،بل االستدالؿ هبا ،على كجود االختبلؼ ،الذم يعين
بوضوح :أ ٌف الػمختلفٌن كانوا متنبًٌهٌن على الفركؽ ،بٌن اٜنقائق اإلسبلميٌة،
كاٞنباحث التأليفيٌة.
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ّ
أصباب أخطاء الـمؤلفين
ألخطاء اٞنؤلٌفٌن ثبلثة أسباب ،ىي :اٛنهل ،كاٟنول ،كاٝنوؼ.
فاٛنهل ٪نمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،كىو ٩نهل أ ٌف التأليف
الذم أنتجو سقيم؛ كما ٪نملو اٛنهل على االعتماد على اٞنصدر السقيم ،كىو
٩نهل أ ٌف اٞنصدر الذم اعتمد عليو سقيم.
كاٛنهل كصف نً
بشر ،كاٞنؤلٌفوف مهما بلغوا من
منو
٫نلو
يكاد
ال
،
سيب
ه
ٌ
العلم ،فإ ٌف اتٌصافهم ابٛنهل  -يف بعض أحواٟنم كأحياهنم  -أمر ال ريب فيو.
كاٟنول ٪نمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،كىو يعلم أ ٌف التأليف
الذم أنتجو سقيم؛ أل ٌف ىواه يوافق ما أنتجو من أتليف؛ كما ٪نملو اٟنول على
االعتماد على اٞنصدر السقيم ،كىو يعلم أ ٌف اٞنصدر الذم اعتمد عليو سقيم؛
أل ٌف ىواه يوافق ما اعتمد عليو من أتليف.
كالػهول كصف موجود  -ببل ريب  -فػي بعض الػمؤلٌفٌن الػمنسوبٌن إلػى
لكن الػحكم القاطع  -بتعيٌن ذلك يف آحادىم  -أمر غًن ٣نكن.
اإلسبلـ؛ ٌ
كاٝنوؼ ٪نمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،كىو يعلم أ ٌف التأليف
الذم أنتجو سقيم؛ ألنٌو ٫ناؼ بطش أىل األىواء ،كأىل اٛنهاالت ،فيوافقهم
فيما يرضونو من التأليف السقيم؛ كما ٪نملو اٝنوؼ على االعتماد على اٞنصدر
السقيم ،كىو يعلم أ ٌف اٞنصدر الذم اعتمد عليو سقيم؛ ألنٌو ٫ناؼ بطش أىل
عما اعتمدكا عليو.
األىواء ،كأىل اٛنهاالت ،إف أعرض ٌ
كاٝنوؼ كصف موجود  -ببل ريب  -يف بعض اٞنؤلٌفٌن ،اٞننسوبٌن إُف
لكن اٜنكم القاطع  -بتعيٌن ذلك يف آحادىم  -أمر غًن ٣نكن.
اإلسبلـ؛ ٌ
كيشمل التأليف السقيم:
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 -1إنتاج قراءات سقيمة٢ ،نالفة للقرآف الكرٔف.

 -2إنتاج تفسًنات سقيمة٢ ،نالفة للقرآف الكرٔف.

 -3إنتاج أحاديث سقيمة٢ ،نالفة للسنٌة النبويٌة.
 -4إنتاج شركح سقيمة٢ ،نالفة للسنٌة النبويٌة.
 -5إنتاج ركاايت سقيمة٢ ،نالفة للحقائق اإلسبلميٌة.
 -6إنتاج آراء سقيمة٢ ،نالفة للحقائق اإلسبلميٌة.
اإلسبلمي.
 -7إنتاج أخبار سقيمة٢ ،نالفة للواقع
ٌ
خمثلَّث األخطاء:

كاألخطاء اليت يينتجها اٞنؤلٌفوف اٞنخطئوف ذات ثبلثة أضبلع ،ىي:

أ -اخلطأ يف التفكًن :ىو أف يينتج اٞنؤلٌف اٞنخطئ فكرة سقيمة.

ب -اخلطأ يف التعبًن :ىو أف يينتج اٞنؤلٌف اٞنخطئ عبارة سقيمة ،للتعبًن عن
فكرة معيٌنة ،سواء أكانت تلك الفكرة سليمة ،أـ سقيمة.

سقيما ،بعد أف
ج -اخلطأ يف التفسًن :ىو أف يينتج اٞنؤلٌف اٞنخطئ
تفسًنا ن
ن
يطٌلع على تعبًن مؤلٌف آخر ،فيخطئ يف تفسًن ذلك التعبًن ،كي ٌدعي أ ٌف
التفسًن الذم أنتجو ىو التفسًن السليم اٞنناسب لذلك التعبًن.
(مثلث األخطاء) ،الذم امتؤلت
كابجتماع ىذه األضبلع الثبلثة يرتٌكب ي
الع ىقديٌة.
أبضبلعو الثبلثة كتب اٞنؤلٌفٌن من القدامى كا﵀دثٌن ،كال سيٌما الكتب ى
كلذلك كاف كاجبنا ،على من أراد القضاء على االختبلؼ ،بٌن اٞنؤلٌفٌن
(مثلث األخطاء)،
اٞننتسبٌن إُف (اإلسبلـ) :أف ييعىن عناية كبًنة ،ابلكشف عن ي
عبلجا
لكل ضلع منها ن
يف (كتب اٞنختلفٌن) ،كالتمييز بٌن أضبلعو الثبلثة؛ أل ٌف ٌ
خاصا بو ،يناسبو ،كال يناسب غًنه من األضبلع.
شافينا ًّ
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عبيد الخقليد
يقوـ التقليد األعمى ،على ثبلثة أصناؼ رئيسة ،من الناس:
األول -الـ خمنتـج :الذم أنتج الرأم السقيم .كىو ثبلثة أصناؼ:
ّ
أسس الرأم السقيم بصورتو البدائيٌة.
 -1الـ خم ّ
ؤسس :الذم ٌ
طور الرأم السقيم إُف صورتو النهائيٌة.
 -2الـ خم ّ
طور :الذم ٌ

قرر :الذم ٌقرر الرأم السقيم ،ابالستدالؿ عليو ،كاٞننافحة عنو.
 -3الـ خم ّ

الثاين -الـ خمتقبّل :الذم تقبٌل الرأم السقيم .كىو ثبلثة أصناؼ:

 -1الـجاىل :الذم تقبٌل الرأم السقيم؛ ألنٌو جهل بطبلنو ،فوافق اٞننتجٌن.
 -2الفاسق :الذم تقبٌل الرأم السقيم؛ ألنٌو كافق ىواه ،فوافق اٞننتجٌن.

 -3الـخائف :الذم تقبٌل الرأم السقيم؛ ألنٌو ضعف كخاؼ ،فوافق اٞننتجٌن.

الثالث -الـ خمقلّد :الذم قلٌد أسبلفو ،فيما كرثو عنهم ،من آراء اٞننتجٌن.
كللمقلٌد ثبلث درجات رئيسة ابرزة:

 -1الـ خمقلّد اجلاىل.
 -2الـ خمقلّد ادلتعلّم.

 -3الـ خمقلّد العالـم.
كقد يستغرب كثًنكف من كصف (العالًػم) ابلتقليد؛ فكيف يكوف عالً نػما،
كيكوف مقلًٌ ندا يف الوقت نفسو؟!!!
كاٛنواب :إ ٌف أكثر علماء األدايف كاٞنذاىب ،قد٬ننا كحديثنا ،سواء أكانوا
من اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ) ،أـ من اٞننسوبٌن إُف غًنه :ىم يف اٜنقيقة مقلًٌدكف،
نشأكا مقلًٌدين ،ككربكا مقلًٌدين ،كظلٌوا مقلًٌدين ،كماتوا مقلًٌدين.
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فالعالً
طفبل
ا
شيخ
اليوـ
اه
ر
ت
الذم
م
ػ
كبًنا  -كاف يف زمن من األزماف ن
ن
ن
صغًنا ،ال يعلم شيئنا عن األدايف كاٞنذاىب.
ن
قاؿ تعاُف﴿ :كاَّلل أىخرج يكم ًمن بطي ً
وف أيم ىهاتً يك ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف ىشٍيػئنا ىك ىج ىع ىل
ى ي ٍى ى ٍ ٍ ي
ص ىار ىك ٍاألىفٍئً ىد ىة لى ىعل يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف﴾(ُ).
لى يك يم الس ٍم ىع ىك ٍاألىبٍ ى
يؤىلو لتل ٌقي االعتقادات ،بدأ بتقليد أبويو،
عمراٌ ،
كحٌن بلغ ذلك الطفل ن
أك من يقوـ مقامهما؛ مثٌ أرسلو أىلو؛ ليتعلٌم يف اٞندارس الدينيٌة ،أك اٞندارس
اٞنذىبيٌة؛ فكاف مقلًٌ ندا ٞنعلٌميو ،الذين ىم  -يف اٜنقيقة  -مقلًٌدكف ألسبلفهم،
فتحوؿ ذلك الطفل ،من درجة (الػجاىل الػمقلًٌد) إُف
من األىل كاٞنعلٌمٌن؛ ٌ
درجة (الػمتعلٌم الػمقلًٌد).
ٓنوؿ  -بعد سنوات من التعلٌم  -إُف درجة (العالػم اٞنقلًٌد)؛ أل ٌف إيقانو
مثٌ ٌ
قائما على (اإللف)؛ كليس إيقا نان علميًّا،
ّنوركاثتو :كاف إيقا نان عاطفيًّا ،كجدانيًّا ،ن
أسًنا من
عقبلنيًّا ،ن
قائما على (الربىاف)؛ كلذلك جعلو ىذا (اإللف الطاغي) ن
(أسرل التقليد) ،ال يستطيع اٝنركج من (سجن التقليد) ،إُف (ساحة األحرار)،
ٌإال إذا ٔنلٌص من ذلك (اإللف الطاغي).
كأبرز الفركؽ  -بٌن اٛناىل اٞنقلًٌد كاٞنتعلٌم اٞنقلًٌد كالعالػم اٞنقلًٌد  -ثبلثة:

األول( -اجلاىل ادلقلّد) :يقلٌد أسبلفو يف (اآلراء) فقط؛ ألنٌو ال يستطيع أف
ّ
عموما  -ما كراء ذلك ،من (أدلٌة اآلراء) ،ك(أصوؿ األدلٌة).
يعرؼ  -ن
الثاين( -ادلتعلّم ادلقلّد) :يقلٌد أسبلفو يف (اآلراء) ،كيف (أدلٌة اآلراء) فقط؛ ألنٌو
لكن
يستطيع بتعلٌمو أف يعرؼ األدلٌة ،اليت
ٌ
يستدؿ هبا أسبلفو على آرائهم؛ ك ٌ
عموما ٞ -نعرفة (أصوؿ األدلٌة).
تعلٌمو ال يكفيو  -ن
(ُ) النحل.ٕٖ :
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الثالث( -العالـم ادلقلّد) :يقلٌد أسبلفو يف (اآلراء) ،كيف (أدلٌة اآلراء) ،كيقلٌدىم
أيضا يف (أصوؿ األدلٌة)؛ ألنٌو بلغ من العلم مبلغنا ،م ٌكنو من اإلحاطة ابألصوؿ
ن
اليت اعتمد عليها أسبلفو ،يف تصحيح األدلٌة كتضعيفها.
ك(العالػم اٞنقلًٌد) صنفاف:
 -1عالًػم مقلًٌد لػم يكفو علمو؛ ٞنعرفة بطبلف آراء أسبلفو ،كبطبلف أدلٌتها،
ً
كظل مقلًٌ ندا ،كمات مقلًٌ ندا؛ كىو  -يف
كبطبلف أصوؿ أدلٌتها؛ فنشأ مقلٌ نداٌ ،
يستحق كصف (العالًػم) ،كإف ٚنٌاه الناس عال نػما؛ فبل خًن يف علم
اٜنقيقة  -ال
ٌ
اٜنق كالباطل.
ال يكفي صاحبو؛ للتمييز بٌن ٌ
 -2عالًػم مقلًٌد ،بلغ من العلم مبلغنا ،م ٌكنو من اإليقاف ببطبلف آراء أسبلفو،
كبطبلف أدلٌتها ،كبطبلف أصوؿ أدلٌتها.
كٟنذا الصنف من العلماء خياراف رئيساف:
أ -أف يعمل ّنقتضى علمو ،فييعلن براءتو من أابطيل أسبلفو.

ب -أف يبقى فػي الظاىر مستمس نكا ،أبابطيل أسبلفو؛ ٌإما بسبب الػهول،
حٌن يكوف االستمساؾ بتلك األابطيل مواف نقا لػهواه؛ أك بسبب الػخوؼ ،حٌن
يػخاؼ بطش الػم ً
بطلٌن؛ فيوافقهم فػي الظاىر على أابطيلهم.
ي
فمن تغلٌب على اإللف الطاغي ،كخالف اٟنول الباغي ،كاحتكم إُف
كتربأ من أابطيل األسبلؼ،
الدليل العقبلٓفٌ ،كاعتمد على اإليقاف الربىآفٌٌ ،
كتنزه عن السفاىة كاإلسفاؼ؛ فإنٌو كاحد من (أحرار العلم).
ٌ
لذؿ (األسر) ،يف (سجن التقليد) ،كاستسهلو ،كاستساغو،
كمن استسلم ٌ
كاستعذبو ،كاستحبله؛ فإنٌو كاحد من (عبيد التقليد)!!!
ت!
صم ٍ
كمن لػم ٩ند ن
مناصا ،من التقليد؛ فليتجنٌب القوؿ بغًن علم ،كليى ي
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ّ
براءة الصورة الخىـ ّ
سيليت مً أخطاء الـمؤلفيـً
كل الرباءة ،من أخطاء ال يقٌراء ،كالركاة ،كا﵀ ٌدثٌن،
الصورة التنزيليٌة بريئةٌ ،
مفسرين ،كالش ػٌراح ،كالػمتكلٌمٌن ،كالفقهػ ػاء ،كاألصوليٌيػن ،كاألخبلقيٌيػن،
كالػ ٌ
اٞنؤرخٌن ،كاللغويٌٌن ،كاٞنرتٗنٌن.
ك ٌ
اٜنق اعتماد الطاعنٌن يف (اإلسبلـ) ،على رأم ،ذىب إليو
كليس من ٌ
بعض اٞنختلفٌن ،كلػم ي٩ن ًمعوا عليو ،فإ ٌف اختبلفهم دليل على نفي بعضهم نسبة
ذلك الرأم إُف (اإلسبلـ).
فاٞنطاعن اٞنستم ٌدة من اآلراء اٝنبلفيٌة ليست َنديدة؛ فقد سبقهم  -إُف
يوجهوهنا إُف اآلراء
الطعن فيها  -بعض اٞنؤلٌفٌن الرافضٌن ٟنا ،كلكنٌهم إٌ٧نا ٌ
العلميٌة ،كييبػًٌرئوف (اإلسبلـ) منها.
كل قراءة ،أك حديث ،أك خرب ،أك ركاية ،أك تفسًن ،أك شرح ،أك رأم،
ف ٌ
مادة للطعن يف (اإلسبلـ)؛
٢نتلف فيو :ال ي٬نكن للطاعن ،ن
أصبل ،أف يتٌخذه ٌ
صحة نسبتو إُف (اإلسبلـ).
ألنٌو ال ٬نلك ن
دليبل قطعيًّا ك ن
احدا ،على ٌ
كلذلك ال يعدك طعن الطاعن  -يف رأم من اآلراء  -أف يكوف تكر نارا،
كجهو بعض اٞنؤلٌفٌن ،من قبل ،إُف ذلك الرأم نفسو ،فهو طعن
للطعن الذم ٌ
يف الرأم ،كليس طعننا يف الدين.
كأخطاء اٞنؤلٌفٌن  -اليت اكتسبت صفة القبوؿ عند مقلٌديهم  -ال ي٬نكن
ألهنا يف اٜنقيقة :أخطاء إنسانيٌة؛ فالفرؽ
أف تيع ٌد جزءنا من (اٜنقائق اإلسبلميٌة)؛ ٌ
الذىين)،
اإلسبلمي
كبًن جدًّا بٌن (الواقع
اٜنقيقي) ،كبٌن (االعتقاد اإلنسآفٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اٞنذىيب).
أك (االستمساؾ اإلنسآفٌ
ٌ
الناس ،كلُهم أٗنعوف.
كالباطل يف الواقع يبقى ن
ابطبلٌ ،
حت لو آمن بو ي
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معيارالقبول والرفض
فإن قيل :إ ٌف نسػبػة األخطػ ػاء  -إلػى العلمػاء  -تي ً
وجػب اإلعراض عن
مؤلٌفاتػهم ،كابإلعراض عنها تنعدـ معرفة اٜنقائق اإلسبلميٌة!

قلت :ليست تربئة اإلسبلـ  -من أخطاء العلماء  -طعننا فيهم ،كليست
انتقاصا ،من قدرىم؛ فاٞنؤلٌفوف الصادقوف اٞنخلصوف اجملتهدكف ىم الباب الوحيد
ن
إلٟني اٞننزؿ.
الصحيح ،لئلفادة من الوحي ا ٌ
بشر ،ي٬نكن
كالصحابة ،كالتابعوف ،كاتبعوىم ،كسائر العلماء الػمجتهدين :ه
أف ي٫نطئوا ،كلكن كقوعهم يف بعض األخطاء ال ي ً
بطل حسناهتم الغالبة،
ي
ٌ
كخصوصا ٘نل رسالة اإلسبلـ.
ن
حجة؛ لرتؾ االعتماد عليهم ،يف ٓنصيل
كمن ٌأنذ بعض األخطاء ٌ
ط ،فمن ذا الذم يسلم من األخطاء،
ط ،أك يمغالً ه
اٜنقائق اإلسبلميٌة؛ فإنٌو غالً ه
بديبل عنهم؟!!!
ليكوف ن
كل رأم من آرائهم؛ فتلك ١ناكمة
ك١ناكمة العلماء ال تعين إدانتهم ،يف ٌ
ً
اٜنق ،كالباطل ،ابالستناد
لكن اٞنراد من ١ناكمتهم :الفصل بٌن ٌ
ظالمة ،ن
قطعا؛ ك ٌ
إُف معيار عادؿ ،دقيق؛ لئلفادة ًمن صواب ىمن أصاب منهم ،كْننُب خطإ من
أخطأ منهم.
كاٞنعيار يف ذلك أ ٌف من غلب صوابيو خطأىه ،فهو من أىل العلم ،كمن
خطؤه صوابىو ،أعرضنا عنو ،كأغناان عنو ىمن سواهً ،من أىل العلم؛ أل ٌف
غلب ي
االعتماد ليس على قوؿ العالػم ،بل على الدليل الذم يستند إليو العالػم.
كأدلٌة (القرآف الكرٔف) ،كأدلٌة (السنٌة النبويٌة) ليست ِنافية ،كليس ألحد
لكن الناس ،على درجات ،فػي إتقاف
أف يستأثر بػها ،أك يػيخفيها ،عن الناس؛ ٌ
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اللغة العربيٌة ،كيف القراءة ،كيف القدرة على التدبُر ،كالتف ُقو ،كاالستنباط ،كالفهم.
ييركل عن سعيد بن اٞنسيٌب أنٌو قاؿ« :ليس من عالػم كال شريف كال ذم
فضلٌ ،إال كفيو عيب ،كلكن من كاف فضلو أكثر من نقصو ،ذىب نقصو
لفضلو ،كما أ ٌف من غلب عليو نقصانو ،ذىب فضلو»(ُ).
قليبل كأصاب
كييركل عن غًنه« :ال يسلم العالػم من اٝنطإ ،فمن أخطأ ن
كثًنا ،فهو جاىل»(ِ).
كثًنا ،فهو عالػم؛ كمن أصاب ن
قليبل كأخطأ ن
ن
كييركل عن عبد هللا بن اٞنبارؾ ،أنٌو قاؿ« :إذا غلبت ١ناسن الرجل ،على
مساكئو ،لػم تيذ ىكر اٞنساكئ ،كإذا غلبت الػمساكئ ،عن الػمحاسن(ّ) ،لػم تيذ ىكر
الػمحاسن»(ْ).
كييركل عن أ٘ند بن حنبل أنٌو قاؿ« :لػم يعرب اٛنسر إُف خراساف مثل
إسحاؽ ،كإف كاف ٫نالفنا ،يف أشياء ،فإ ٌف الناس لػم يزؿ ٫نالف بعضهم
بعضا»(ٓ).
ن
عرؼ :أ ٌف الطوائف اٞننتسبة إُف
كقاؿ ابن تيميٌة« :ك٣نٌا ينبغي ن
أيضا أف يي ى
متبوعٌن  -يف أصوؿ الدين كالكبلـ  -على درجات ،منهم من يكوف قد
خالف السنٌة يف أصوؿ عظيمة ،كمنهم من يكوف إٌ٧نا خالف السنٌة يف أمور
رد على غًنه من الطوائف الذين ىم أبعد عن السنٌة منو،
دقيقة .كمن يكوف قد ٌ
(ُ) جامع بياف العلم كفضلو.ُِٖ/ِ :
(ِ) جامع بياف العلم كفضلو.ُِٖ/ِ :
(ّ) كذا يف اٞنطبوع( :عن ا﵀اسن) ،كالصواب( :على ا﵀اسن).
(ْ) سًن أعبلـ النببلء.ّٖٗ/ٖ :
(ٓ) سًن أعبلـ النببلء.ُّٕ/ُُ :

135

اٜنق ،لكن يكوف قد جاكز العدؿ
١نمودا فيما ٌ
فيكوف ن
رده من الباطل ،كقالو من ٌ
رد بدعة
اٜنق ،كقاؿ بعض الباطل ،فيكوف قد ٌ
يف ٌ
ردهُ ،نيث جحد بعض ٌ
(ُ)
أخف منو ،كىذه حاؿ
بباطل
،
ابطبل
كرد ابلباطل
ن
ٌ
أخف منهاٌ ،
كبًنة ،ببدعة ٌ
أكثر أىل الكبلـ اٞننتسبٌن إُف السنٌة كاٛنماعة .كمثل ىؤالء إذا لػم ٩نعلوا ما
قوال يفارقوف بو ٗناعة اٞنسلمٌن ،يوالوف عليو كيعادكف ،كاف من نوع
ابتدعوه ن
اٝنطإ؛ كهللا  يغفر للمؤمنٌن خطأىم يف مثل ذلك .كٟنذا كقع يف مثل ىذا
أئمتهاٟ ،نم مقاالت قالوىا ابجتهاد ،كىي ٔنالف ما
كثًن من سلف ٌ
األمة ك ٌ
ثبت يف الكتاب كالسنٌةِ ،نبلؼ من كاُف موافً ىقو كعادل ي٢نالً
كفرؽ بٌن
،
و
ف
ى
ي
ٌ
كفسق ي٢نالًىفو ،دكف يموافًقو ،يف مسائل اآلراء،
ٗناعة اٞنسلمٌن ،كك ٌفر ٌ
ً
ً
التفرؽ
استحل قتاؿ ي٢نالفو ،دكف يموافقو ،فهؤالء من أىل ٌ
كاالجتهادات ،ك ٌ
كاالختبلفات»(ِ).
أيضا« :ككثًن من ٠نتهدم السلف كاٝنلف قد قالوا
كقاؿ ابن تيميٌة ن
كفعلوا ما ىو بدعة ،كلػم يعلموا أنٌو بدعة؛ ٌإما ألحاديث ضعيفة ،ظنٌوىا
كإما لرأم رأكه ،كيف اٞنسألة
كإما آلايت فهموا منها ما لػم يػيىرد منهاٌ ،
صحيحةٌ ،
نصوص َف تبلغهم»(ّ).
الذىيب« :كلو أنػٌا يكلٌما أخطأ إمػ ػاـ ،فػي اجتهاده ،فػي آحاد
كقاؿ
ٌ
مغفورا لو ،قيمن ػا عليو ،كب ٌدعن ػاه ،كىجرانه ،لىما س ػلم معنا،
الػمسػ ػائل ،خط ػأ
ن
ال ابن نصػ ػر ،كال ابن من ػدة ،كال من ىو أكرب منهما ،كهللا ىو ىادم الػخلق،
(ُ) الراجح أ ٌف عبارة (ابلباطل) زائدة ،ال داعي ٟنا ىنا.
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُِٕ/ّ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.َُْ/ُٗ :
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حق ،كىو أرح ػ ػم الراحػميػن ،فنع ػوذ اب﵁ ،م ػن الػهول ،كالفظاظة»(ُ).
إُف الػ ٌ
أئمة العلم إذا كثر صوابو ،كعيلم
كقاؿ
الذىيب ن
أيضا« :مثٌ إ ٌف الكبًن من ٌ
ٌ
للحق ،كاتٌسع علمو ،كظهر ذكاؤه ،كعيرؼ صبلحو ككرعو كاتٌباعو ،ييغ ىفر لو
ٓنريو ٌ
ٌ
ىزلىػليػوي ،كال نضلٌلو كنطٌرحو ،كننسى ١ناسنو .نعم ،كال نقتدم بو يف بدعتو كخطئو،
كنرجو لو التوبة من ذلك»(ِ).
صحة
كقاؿ
الذىيب ن
كل من أخطأ يف اجتهاده  -مع ٌ
أيضا« :كلو أ ٌف ٌ
ٌ
األئمة معنا.
إ٬نانوٌ ،
كتوخيو التٌباع ٌ
اٜنق  -أىدرانه ،كب ٌدعناه ،لقل من يسلم من ٌ
رحم هللا اٛنميع بػمنٌو ككرمو»(ّ).
الشيعة ،كغبلة الػ ىحنابًلة،
كقاؿ
أيضا« :غبلة الػ يمعتى ًزلة ،كغبلة ًٌ
الذىيب ن
ٌ
كغبلة األىشاعًرة ،كغبلة الػ يم ٍرًجئة ،كغبلة الػ ىج ٍهميٌة ،كغبلة ال ىكٌراميٌة :قد ماجت
هبم الدنيا ،ككثركا ،كفيهم أذكياء كعيبٌاد كعلماء ،نسأؿ هللا العفو كالػمغفرة ألىل
حب العالًػم
حب السنٌة كأىلها ،كنػي ٌ
التوحيد ،كنربأ إلػى هللا من الػهول كالبدع ،كنػي ٌ
حب ما ابتدع فيو بتأكيل
على ما فيو من االتٌباع ،كالصفات اٜنميدة ،كال نػي ٌ
سائغ ،كإنػٌما العربة بكثرة الػمحاسن»(ْ).
أئمة اإلسبلـ ،كمقاديرىم كحقوقهم
كقاؿ ابن القيٌم« :معرفة فضل ٌ
كمراتبهم ،كأ ٌف فضلهم كعلمهم كنصحهم ﵁ كرسولو ال ي ً
كل
قبوؿ
ب
وج
ي
ٌ
ما قالوه ،كما كقع يف فتاكيهم  -من اٞنسائل اليت خفي عليهم فيها ما جاء بو
(ُ) سًن أعبلـ النببلء.َْ/ُْ :
(ِ) سًن أعبلـ النببلء.ُِٕ/ٓ :
(ّ) سًن أعبلـ النببلء.ّٕٔ/ُْ :
(ْ) سًن أعبلـ النببلء.ْٔ-ْٓ/َِ :
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الرسوؿ ،فقالوا بػمبلغ علمهم ،كالػحق فػي خبلفها  -ال ي ً
وجب اطٌراح أقواٟنم
ٌ
ي
ٗنلة ،كتن ُقصهم ،كالوقيعة فيهم .فهذاف طرفاف جائراف عن القصد ،كقصد
السبيل بينهما ،فبل نؤثػًٌم ،كال نعصم(ُ)؛ كال نسلك بػهم مسلك الرافضة ،فػي
علي ،كال مسلكهم ،فػي الشيخٌن ،بل نسلك هبم مسلكهم أنفسهم ،فيمن
ٌ
كل أقواٟنم،
قبلهم ،من الصحابة ،فإنػٌهم ال يؤٖنٌوهنم كال يعصموهنم ،كال يقبلوف ٌ
ً
األئمة األربعة مسل نكا ،يسلكونو ىم يف
كال يهدركهنا .فكيف يينكركف علينا يف ٌ
اٝنلفاء األربعة ،كسائر الصحابة؟ كال منافاة بٌن ىذين األمرين ،لًمن شرح هللا
األئمة كفضلهم،
صدره لئلسبلـ ،كإٌ٧نا يتنافياف عند أحد رجلٌن :جاىل ّنقدار ٌ
أك جاىل ُنقيقة الشريعة ،اليت بعث هللا هبا رسولو .كمن لو علم ابلشرع كالواقع
قطعا أ ٌف الرجل اٛنليل  -الذم لو يف اإلسبلـ قدـ صاٌف كآاثر حسنة،
يعلم ن
كىو من اإلسبلـ كأىلو ّنكاف  -قد تكوف منو اٟنفوة كالزلٌة ،ىو فيها معذكر،
بل كمأجور الجتهاده؛ فبل ٩نوز أف يػيتٌػبىع فيها ،كال ٩نوز أف يهت ىدر مكانتو،
كإمامتو ،كمنزلتو ،من قلوب اٞنسلمٌن»(ِ).
األئمة ،الذين لػهم أتباع،
كقاؿ ابن عثيمٌن« :الػموقف الصحيح ،نػحو ٌ
يشػ ػهدكف بعدالتهم ،كاس ػتقامتهمٌ ،أال نتهج ػم عليهم ،كأف نعتق ػد أ ٌف ما خػالفوا
األمػ ػة ال يػخلو من أجر،
فيو الصواب :صادر عن اجتهاد ،كالػمجتهد مػ ػن ىذه ٌ
إف أصػ ػ ػاب ،فػل ػو أجػ ػ ػ ػراف ،كإف أخػطػ ػ ػأ ،فػلػ ػو أجػ ػ ػ ػ ػر كاح ػ ػ ػ ػد ،كخػطػ ػ ػؤه مػغػف ػ ػ ػور.
األئمة ،لو أخطاء ،كلو إصاابت ،كال أح ػد معصوـ،
كأبو حنيفة  كغيػره من ٌ
ً
صم) .فمعىن( :ال نػي ىؤثًٌػم):
(ُ) ي
ضبطت الكلمة يف اٞنطبوع ىكذا( :نىػ ٍعصم) ،كالصواب( :نػي ىع ٌ
ً
صم) :ال ننسبهم إُف (العصمة).
ال ننسبهم إُف (اإلثػم) ،كمعىن (ال نػي ىع ٌ
(ِ) إعبلـ اٞنوقٌعٌن.ِّٓ/ٓ :
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ٌإال رسوؿ هللا  -صلٌى هللا عليو كعلى آلو كسلٌم  -كما قاؿ اإلماـ مالك:
النيب -
"كل ى
يؤخذ من قولو ،كيػيىرُدٌ ،إال صاحب ىذا القرب" ،كأشار إُف قرب ٌ
لكن
صلٌى هللا عليو كعلى آلو كسلٌم .كالواجب
ٌ
الكف عن ٌ
أئمة الػمسلمٌنٌ ،
و
بسب؛ ييذ ىكر
يتعرض أح هد لقائلوٌ ،
القوؿ إذا كاف خطأ ،فييذ ىكر القوؿ ،دكف أف ٌ
القوؿ ،إذا كاف خطأ ،كيػيىرُد عليو ،ىذا ىو الطريق السليم»(ُ).

١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ُِٓ/ِٔ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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جبـرئت العلماء
إ ٌف صدكر بعض األخطاء من العلماء  -يف بعض أتليفاهتم  -ال يدعو
إُف ٌاهتامهم ّنا لػم يصدر منهم ،من أفكار ،أك مشاعر ،أك أقواؿ ،أك أفعاؿ.
صحة قطعيٌة ،كإف
تصح نسبتو إليهمٌ ،
كلذلك كجبت تربئة العلماء٣ ،نٌا َف ٌ
كانوا ٫نالفونكم يف اٞنذاىب.
ً
ين ىآمنيػ ػوا يكونيػوا قىػو ًاميػ ىػن ًَّللً يش ػ ػ ىػه ىداءى ًابلٍ ًق ٍسػ ػ ًػط
قاؿ تعاُف﴿ :يىػػا أىيػُ ىه ػػا الذ ى
كىال ى٩ن ًرمن يكم شنآ يف قىػووـ علىى أىال تىػع ًدليوا اع ً
ى
ب لًلتػ ٍق ىول ىكاتػ يقوا اَّللى إًف
ر
ػ
ق
أ
و
ى
ا
و
ل
د
ي
ٍ
ى ٍ ى ٍ ىى ٍ ى
ٍ
ٍ يى ى ي
اَّللى ىخبًًنه ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف﴾(ُ).
كل ما من شأنو أف يتسبٌب يف نسبة
كمن ابب أكُف ،كجب اٜنذر من ٌ
اٝنطإ ،إُف من ىو برمء منو ،يف الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة
التعصب ،أـ كانت راجعة إُف غًن٨نا.
التسرع ،أـ كانت راجعة إُف ٌ
راجعة إُف ٌ
كل
كمن ىنا كانت تربئة العلماء  -حٌن يستح ٌقوف التربئة  -كاجبةٌ ،
الوجوب ،على اٞنستطيع من الناس.
كٟنذه التربئة ع ٌدة صور ،أبرزىا:
 -1التربئة اللفظيّة :ىي تربئة العالًػم من ألفاظ سقيمة ،نسبها إليو بعض
أصحابو ،أك بعض خصومو؛ لكنٌها يف اٜنقيقة ليست موجودة ،يف مؤلٌفاتو.
ً
أيضا تربئتو من اٞنعآف
كتربئة العالػم من تلك األلفاظ اٞننسوبة إليو تعين ن
اٞنفهومة من تلك األلفاظ.
كمن أمثلة ذلك :أ ٌف أح ػػػ د الػمؤلٌفٌن الػمعاصرين نػسػب إلػى (ابن تيميٌة)
(ُ) اٞنائدة.ٖ :

141

فادعػى أنٌو اتٌػهػم ابن عبٌاس ،ابالفػت ػراء على النبػ ٌي .
ما لػم يصػ ٌح صػدكره منػو؛ ٌ
جاء يف كتاب (ابن تيميٌة كمنهجو يف اٜنديث):
«عن ابن عباس ،عن النيب صلى هللا عليو كآلو أنو قاؿ" :اي أىل مكة
ال تقصركا يف أقل من أربعة برد من مكة إُف عسفاف" كىذا إُف ما يعلم أىل
الػمعرفة ابٜنديث أنٌو كذب على النيب صلى هللا عليو كآلو لكن ىو من كبلـ
ابن عباس افرتل على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو .كليس بغريب من
ابن تيمية أنٌو يرمي ابن عباس ابالفرتاء على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو،
كاٞنعىن إف َف يكن صحيحان على ٥نو القطع ،فإنٌو ٬نكن أف يكوف موضوعان على
ابن عباس ،أك أنٌو كقع التصحيف يف اٜنديث عن طريق اٝنطأ ،على أ ٌف يف سند
اٜنديث عبد الوىاب بن ٠ناىد يركيو عن أيب ٠ناىد(ُ) اٞنفسر اٞنعركؼ كيركيو
أيضان عن عطاء ،كعبد الوىاب بن ٠ناىد لػم يوثق ،فكاف من اٞنناسب تضعيف
اٜنديث لذلك ،كما فعل ابن حجر العسقبلٓف ،ال أف يتهم ابن عباس ابالفرتاء
على الرسوؿ صلى هللا عليو كآلو»(ِ).
اٜنريف ،لقوؿ اٞنؤلٌف اٞن ٌدعي ،كما جاء يف كتابو ،نقلتو
ىذا ىو ٌ
النص ٌ
تصرؼ.
أتصرؼ فيو أدْف ٌ
كما ىو ،كلػم ٌ
نص أ ٌف صاحبو ينسب إُف (ابن تيميٌة) القوؿ ابتٌػهاـ
ككاضح من ىذا ال ٌ
(ابن عبٌاس) ،ابالفرتاء على النبػ ٌي ؛ كىي  -ببل ريب  -نسبة تكفي قراءتيػها
لتكذيبها؛ كال سيٌما من ق ػ ػرأ (كتب ابن تيميٌة) ،كعرؼ الػمذىب ،الذم ينتمي
ػرم) ،الذم ال يضاىيو مذىب ،فػي القوؿ
إليو ىذا الرجل ،كىو (الػمذىب األث ٌ
(ُ) الصواب( :عن أبيو ٠ناىد).
(ِ) ابن تيميٌة كمنهجو يف اٜنديث.َُٕ-َُٔ :
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بفضل الصحابة ،كتربئتهم مػن االفتػراء ،كمنهم( :عبد هللا بن عبٌاس) ،ببل ريب.
ف اٞن ٌدعي ىذه العبارة ،يف اٟنامش ذم الرقم (ُ) ،من
كقد نسب اٞنؤلٌ ي
الصفحة ذات الرقم (َُٕ) ،إُف كتاب (٠نموع الفتاكل ،جِْ ،صُِٕ).
كابلرجوع إُف الصفحة ذات الرقم (ُِٕ) ،من اٛنزء ذم الرقم (ِْ)،
نص ابن تيميٌة ىكذا:
من كتاب (٠نموع الفتاكل)٤ ،ند ٌ
اَّلل عليو كسلم أنو قاؿ" :اي أىل مكة
«عن ابن عباس عن النيب صلى ٌ
ال تقصركا يف أقل من أربعة برد من مكة إُف عسفاف" كىذا ما يعلم أىل اٞنعرفة
اَّلل عليو كسلم ،كلكن ىو من كبلـ
ابٜنديث أنو كذب على النيب صلى ٌ
اَّلل عليو كسلم إ٧نا حد مسافة القصر ألىل
ابن عباس .أفرتل رسوؿ هللا صلى ٌ
مكة دكف أىل اٞندينة اليت ىي دار السنة كاٟنجرة كالنصرة كدكف سائر اٞنسلمٌن؟
ككيف يقوؿ ىذا كقد تواتر عنو أف أىل مكة صلوا خلفو بعرفة كمزدلفة كمىن،
اَّلل عليو كسلم قط السفر ّنسافة ال بريد كال غًن بريد
كَف ٪ند النيب صلى ٌ
كال حدىا بزماف»(ُ).
اٜنريف ،لقوؿ ابن تيميٌة ،كما جاء يف الكتاب ،نقلتو كما
ىذا ىو ٌ
النص ٌ
تصرؼ.
أتصرؼ فيو أدْف ٌ
ىو ،كلػم ٌ
كل الرباءة ،من ٌاهتاـ ابن عبٌاس،
ككاضح من قراءة ىذا ٌ
النص أنٌو برمءٌ ،
النص ىكذا« :لكن ىو من
النيب ؛ أل ٌف اٞنؤلٌف اٞن ٌدعي كتب ٌ
ابالفرتاء على ٌ
كبلـ ابن عباس افرتل على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو».
النص يف كتاب (٠نموع الفتاكل) ىكذا« :كلكن ىو من كبلـ
ك ٌ
(ُ) ٠نموع فتاكل شيخ اإلسبلـ أ٘ند بن تيميٌة ،طبعة ٠نمع اٞنلك فهد،ُِٕ/ِْ :
ك٠نموعة الفتاكل ،طبعة دار الوفاء.ِٕ/ِْ :
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اَّلل عليو كسلم إ٧نا حد مسافة القصر ألىل
ابن عباس .أفرتل رسوؿ هللا صلى ٌ
مكة دكف أىل اٞندينة...؟».
كالفرؽ كبًن بٌن الفعل (افٍػتىػىرل) من (االفرتاء) ،كبٌن عبارة (أىفىػتىػىرل) اٞنركبة
من ٨نزة االستفهاـ ،كالفاء العاطفة ،كالفعل اٞنضارع (تىػىرل).
نص اٞنؤلٌف اٞن ٌدعي قد اشتمل على زايدة كلمة (على)
ككاضح ن
أيضا أ ٌف ٌ
بٌن كلمة (افرتل) ككلمة (رسوؿ) ،فمن أين جاء هبذه الكلمة الزائدة؟!!!
أيضا ،على زايدة كلمة (إُف) ،يف عبارة:
كاشتملت عبارة اٞنؤلٌف اٞن ٌدعي ن
«كىذا إُف ما يعلم أىل اٞنعرفة ابٜنديث أنٌو كذب.»...
فإف أراد أحد أف ي٪نسن الظ ٌن ابٞنؤلٌف اٞن ٌدعي ،فإنٌو سيقوؿ :إ ٌف اٞنؤلٌف
النص ،ككثق بو؛ كلذلك لػم يرجع
حرؼ ىذا ٌ
اٞن ٌدعي قد اعتمد على ٓنريف من ٌ
االهتاميٌة.
صحة ىذه النسبة ٌ
إُف الكتاب بنفسو؛ ليتح ٌقق من ٌ
لعل اٞنؤلٌف اٞن ٌدعي من ببلد غًن عربيٌة؛
كقد يقوؿ من ي٪نسن ٌ
الظن بوٌ :
لذلك يكوف ضعي نفا يف العربيٌة ،إُف درجة ،ال يستطيع فيها التفريق بٌن الفعل
أيضا التفريق بٌن زايدة كلمة (على)،
(افٍػتىػىرل) ،كعبارة (أىفىػتىػىرل)؛ كال يستطيع ن
النص!!!
كبٌن حذفها من ٌ
الظن ابٞنؤلٌف اٞن ٌدعي ،فإ ٌف اٞنؤلٌف اٞن ٌدعي سيكوف
ٌأما يف حالة إساءة ٌ
النص من جهتٌن:
متٌػ ىه نما ابالفرتاء على ابن تيميٌة ،يف ىذه اٞنسألة؛ بتحريف ٌ

أ -جهة اللفظ ،بزايدة كلمة (على) ،كحذؼ رأس ٨نزة القطع من (أفرتل)؛
ٕنهيدا لتحريف اٞنعىن.
لتكتب ىكذا( :افرتل)؛ ن
تتمتو،
النص ا﵀رؼ
ب -جهة ادلعىن ،بتفسًن ٌ
سقيما ،بعد قطعو عن ٌ
تفسًنا ن
ن
كل التوضيح.
اليت ٌ
توضح اٞنراد منوٌ ،
143

 -2التربئة الـمعنوية :ىي تربئة العالػم من إرادة و
معاف سقيمة ،نسبها إليو بعض
ّ
أصحابو ،أك بعض خصومو؛ لكنٌها يف اٜنقيقة ليست مرادة ،يف مؤلٌفاتو.
كالتربئة اٞنعنويٌة كفيلة ابلقضاء على كثًن من صور (التخطئة العلميٌة)،
اليت تتفاكت يف درجاهتا ،أعين :التكفًن ،كالتفسيق ،كالتضليل ،كالتبديع ...إٍف.
فكثًنكف ىم اٞنؤلٌفوف اٞنتٌػ ىهموف ابالبتداع كالضبلؿ؛ بسبب أ ٌف خصومهم
فسركا أقواٟنم تفسًنات سقيمة ،غًن موافقة للمعآف اليت قصدكىا.
ٌ
تدؿ
كقد تكوف تفسًنات خصومهم سليمة ،تكشف عن الدالالت اليت ٌ
أصبل،
لكن تلك الدالالت غًن مقصودة ن
عليها أقواؿ أكلئك اٞنؤلٌفٌن اٞنتٌػ ىهمٌن؛ ك ٌ
كاٝنطأ إٌ٧نا حصل يف تعبًن أكلئك اٞنؤلٌفٌن اٞنتٌػ ىهمٌن ،عن مرادىم ،فجاء
خصومهم ،كفهموا أقواٟنم على النحو السليم ،الذم تقتضيو قواعد العربيٌة.
كلذلك كجب على من أراد تربئة اٞنؤلٌفٌن اٞنتٌػ ىهمٌن  -من إرادة تلك
اٞنعآف السقيمة  -أف ينظر فػي سياؽ الكبلـ ،كينظر يف سائر مؤلٌفاهتم؛ لتكوف
اٞنعآف الشائعة  -الػمطًٌردة فيها  -ىي القرائن الدالٌة على مقاصدىم اٜنقيقيٌة.
كمن قبيل التربئة اٞنعنويٌة :أ ٌف العالًػم قد يذكر يف كتابو بعض الركاايت
اٞنكذكبة؛ لتبيٌن حاٟنا ،كٓنذير الناس من االعتماد عليها.
اٞنتعصبٌن يفرتكف عليو ،فينسبوف إليو تصحيح تلك
لكن بعض اٞنؤلٌفٌن
ٌ
ٌ
يصححها ،كأنٌو ما
الركاايت اٞنكذكبة ،أك ييو٨نوف أتباعهم من ٌ
اٛنهاؿ ،أبنٌو ٌ
أكردىا يف كتابو ٌإال لبلحتجاج هبا.
فالواجب تربئة العالًػم تربئة معنويٌة ،من ىذه النسبة الباطلة؛ ببياف أ ٌف
تصحيح تلك الركاايت اٞنكذكبة لػم يكن من مراده ،كإٌ٧نا كاف مراده من إيرادىا
ىو التحذير من االعتماد عليها.
فالفرؽ كبًن بٌن اإليراد كاالعتماد؛ كأف ييوًرد العالًػم يف كتابو :ركاية من
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الركاايت الػحديثيٌة ،أك ركاية من الركاايت التاريػخيٌة ،أك ر نأاي من اآلراء العلميٌة؛
كيكوف مفنٌ ندا لػما أكرده ،أك متوقٌػ نفا فيو؛ كليس شرطنا أف يكوف مؤيٌ ندا ،أك
حتجاّ ،نا أكرده.
معتمدا ،أك مػ ًّ
ن
ً
كثًنا من مؤلٌفي (الغبلة)
كمن (الػ يمضحكات الػمذىبيٌة) أنٌك تػجد ن
اٝناصة -
٪نتجوف هبا؛ إلثبات عقائدىم ٌ
ييو٨نوف أتباعهم أب ٌف الركاايت  -اليت ٌ
ىي ركاايت متٌفق على تصحيحها؛ بداللة أ ٌف بعض كتب اٞنخالفٌن قد أكردت
كثًنا من تلك الركاايت!!!
ن
٪نتجوف ّنا فيها من ركاايت ْ -ند
كحٌن تنظر يف تلك الكتب  -اليت ٌ
أ ٌف أبرزىا تلك الكتب اٞنخصصة؛ لبياف األحاديث الضعيفة كاٞنوضوعة!!!
عدم يف كتابو (الكامل) ،أك
فيقولوف ن
مثبل :اٜنديث الفبلٓفٌ ذكره ابن ٌ
اٛنوزم يف
اٞنقدسي يف كتابو (تذكرة اٞنوضوعات) ،أك ذكره ابن
ذكره ابن طاىر
ٌ
ٌ
اٛنوزم يف كتابو (العلل اٞنتناىية) ،أك ذكره
كتابو (اٞنوضوعات) ،أك ذكره ابن
ٌ
اٞنوصلي يف كتابو (اٞنغين عن اٜنفظ كالكتاب) ،أك ذكره ابن القيٌم
ضياء الدين
ٌ
السيوطي يف كتابو (الآللئ اٞنصنوعة) ،أك ذكره
يف كتابو (اٞننار اٞننيف) ،أك ذكره
ٌ
ابن عراؽ الكنآفٌ يف كتابو (تنزيو الشريعة اٞنرفوعة) ،أك ذكره الشوكآفٌ يف كتابو
(الفوائد اجملموعة).
جهاؿ ،ال يعرفوف شيئنا ،عن الفرؽ بٌن اإليراد كاالعتماد؛
العامة غالبنا ٌ
ك ٌ
عما يركف أنٌو من
كال يعرفوف أ ٌف ىذه الكتب قد ألٌفها أصحاهبا؛ للكشف ٌ
األحاديث الضعيفة كاٞنوضوعة!!!
فإما أف يكوف (مؤلٌفو الغبلة) كاذبٌن٢ ،نادعٌن ،مغالطٌن ،يدلٌسوف على
ٌ
العامة ،كييو٨نوهنم أب ٌف تلك الركاايت :صحيحة ،معتربة ،متواترة؛ أل ٌف ٢نالفيهم
ٌ
قد أكردكىا يف كتبهم!!!
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كإما أف يكونوا جاىلٌن ،غافلٌن ،مقلٌدين ،ال يعرفوف بطبلف ما يكتبوف،
ٌ
تقليدا!!!
العامة ،يف اٛنهل كالغفلة ،كمع ذلك تص ٌدكا للتأليف ن
فهم ّننزلة ٌ
٪نتج بو ٢نالفوه؛
كمن قبيل التربئة اٞنعنويٌة :أف ٌ
يصحح العاَف حديثنا معيٌػنناٌ ،
يفسر
لكن تصحيحو ال يعين أنٌو ٌ
ك ٌ
يصحح التفسًن ،الذم اختاره ٢نالفوه؛ كإٌ٧نا ٌ
نسب إُف العاَف
اٜنديث ،على ٥نو آخر ،مغاير لتفسًنىم؛ فلذلك ال ٩نوز أف يي ى
يصحح تفسًن اٞنخالفٌن.
صحح اٞننت ،كَف ٌ
اٞنصحح ما َف يقصده؛ فإنٌو ٌ
ٌ
 -3التربئة التطبيقيّة :ىي تربئة العالًػم من تطبيقات سقيمة ،يلتزـ هبا بعض
أحدا ،يف مؤلٌفاتو.
مقلٌديو ،أك بعض مػحبٌيو؛ لكنٌو يف اٜنقيقة لػم يدعي إليها ن
كاألمثلة على ىذه اٜنالة أكثر من أف يٓنصى ،فكثًنة ىي التطبيقات اليت
حت بلغوا درجة
التعصبٌ ،
كل ٌ
اخرتعها الناس ،كاستمسكوا هباٌ ،
كتعصبوا ٟناٌ ،
ال يبالوف فيها أف ٫نالفوا علماء اٞنذىب ،الذين يعظٌموهنم ،كي ٌدعوف تقليدىم.
كيكفي أف تعرؼ أف بعض اٞنصريٌٌن اٞنعاصرين  -من الرجاؿ كالنساء -
اٞنتوىف يف مصر ،قبل اثين عشر قرنان  -رسائل
ييرسلوف إُف ضريح
(الشافعي) ٌ -
ٌ
اٜني القيٌوـ؛
يطلبوف منو فيها ما ال ٩نوز أف ييطلىب ٌإال من مالك اٞنلكٌ ،
كيشتكوف إليو من أىليهم ،كجًناهنم ،كظاٞنيهم ،كاٞنعتدين عليهم(ُ).
كال أحد يستطيع أف ي ٌدعي أ ٌف ىذا التطبيق السقيم يستند إُف فتول
الشافعي.
(الشافعي) ،أك إُف بعض علماء اٞنذىب
منسوبة إُف
ٌ
ٌ
كل الوجوب تربئة العلماء من التطبيقات السقيمة ،اليت أحدثها
فيجب ٌ
بعض الػ يج ٌهػاؿ ،م ػن العػ ٌام ػ ػة ،كاسػتمسػك ػوا بػها ،كم ػا يستمسكوف ابلعبادات
اٞنفركضة ،أك أش ٌد من ذلك!!!
الشافعي.ُّٖ-ّْٕ :
(ُ) انظر :رسائل إُف اإلماـ
ٌ
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 -4التربئة الـمذىبيّة :ىي تبػرئة الػمذىب الذم ينتسب إليو العالػم ،من القوؿ
السقيم ،الذم لػم ي٩ن ًمع عليو علماء اٞنذىب.
معٌنٌ ،إال إذا أٗنع
نسب القوؿ السليم إُف مذىب ٌ
فكما ال ٌ
يصح أف يي ى
نسب القوؿ السقيم إُف مذىب
عليو علماء اٞنذىب؛ فكذلك ال ٌ
يصح أف يي ى
معٌنٌ ،إال إذا أٗنع عليو علماء اٞنذىب.
ٌ
حنبلي)؛ فإ ٌف بعض الػمؤلٌفٌن  -قديػ نما
كمثاؿ على ذلك( :الػمذىب الػ ٌ
كحديثنا  -ينسبوف إُف ىذا الػمذىب أقو ناال ع ىقدية سقيمة ،لػم يػ ً
جمع عليها
ى ٌ
ي
(الػحنابلة) ،بل ىي أقو هاؿ لبعضهم.
فقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ ٗنهور اٜننابلة ،أم :أكثرىم ،أك أغلبهم،
أك معظمهم .كقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ كثًن من اٜننابلة ،ال قوؿ أكثرىم.
كقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ آحاد من اٜننابلة ،ال قوؿ كثًن منهم .كقد يكوف
القوؿ السقيم قوؿ كاحد من اٜننابلة ،انفرد بو عن سائرىم.
كبلـ أيب الفرج -
نقل منو ى
قاؿ ابن تيميٌة« :فإ ٌف ىذا اٞنصنف  -الذم ى
ً
الرد على الػحنابلة ،كما ذكر ىذا ،كإٌ٧نا رد بو  -فيما ادعاه -
لػم ييصنٌفو ،يف ٌ
على بعضهم .كقصد أاب عبد هللا بن حامد ،كالقاضي أاب يعلى ،كشيخو
يتعرض أبو الفرج
أاب اٜنسن بن الزاغوٓفٌ ،كمن تبعهم؛ ك ٌإال ،فجنس اٜننابلة لػم ٌ
٪نتج يف ٢نالفتو ٟنؤالء بكبلـ
ٌ
للرد عليهم ،كال حكى عنهم ما أنكره؛ بل ىو ٌ
التميمي،
كثًن من اٜننبليٌة ،كما يذكره من كبلـ التميميٌٌن ،مثل :رزؽ هللا
ٌ
كأيب الوفا بن عقيل»(ُ).
فاٞنؤلٌفوف  -الذين اعتمدكا على أسلوب (التعميم) ،يف غًن ١نلٌو  -قد
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ََُ/ْ :

147

ألهنم  -بذلك التعميم  -نسبوا القوؿ السقيم إُف علماء ،لػم يقولوا بو.
أخطأكا؛ ٌ
١نصورا يف مزاعم اٞنخالفٌن ،بل ي٬نكن أف يزعم
كليس (التعميم الباطل)
ن
معٌن :أ ٌف علماء مذىبو قد أٗنعوا كلٌهم على
أحد العلماء اٞننتسبٌن إُف مذىب ٌ
القوؿ الذم اختاره كارتضاه؛ كيكوف اإلٗناع اٞنزعوـ غًن كاقع يف اٜنقيقة!!!
كلذلك ْنب التربئة اٞنذىبيٌة من مزاعم اٞنوافقٌن ،كما ْنب التربئة اٞنذىبيٌة
من مزاعم اٞنخالفٌن؛ من أجل تربئة العلماء ،الذين لػم يقولوا ابلقوؿ السقيم.
الع ىقديٌة،
كليست التربئة اٞنذىبيٌة ١نصورة ،يف اٞنذاىب الفقهيٌة ،كاٞنذاىب ى
أيضا.
بل تشمل (اٞنذاىب العلميٌة) ن
مثبل :أٗنع علماء القراءات ،كال أٗنع علماء التفسًن،
فبل ييقاؿ ،ن
كال أٗنع علماء اٜنديث ،كال أٗنع علماء األصوؿ ،كال أٗنع علماء األخبلؽ،
حاصبل ،يف الواقعُ ،نيث ينتفي
كال أٗنع علماء التاريخٌ ،إال إذا كاف اإلٗناع
ن
احدا.
فردا ك ن
اٞنخالف ،كلو كاف ن
األمة؛ ٌإال عند
األمة ،أك أٗنع علماء ٌ
ككذلك ال يػجوز أف ييقاؿ :أٗنعت ٌ
احدا.
انتفاء الػمخالف ،كلو كاف ك ن
صػبنا ،أك احتقػ نارا ،أك
كقبيػ ػ هح بػ يم ٌدعي اإلجػمػاع أف ييقصي الػ يمخالفيػن؛ تع ُ
تكفيػنرا؛ فإ ٌف من أقصى غيػ ػ ىػره ،أقصاه غيػ ػ يػره.
كمثى ًل
ى
كمثىػ يل الػمذاىب الػمنسوبة ،إلػى (اإلسبلـ)  -فػي ىذا الػمق ػاـ  -ى
اٞنذاىب الػمنسوبة إُف (علم النحو).
فثمة فرؽ كبًن بٌن أف ييقاؿ :ىذا قوؿ النحويٌٌن البصريٌٌن؛ كبٌن أف
ٌ
ييقاؿ :ىذا قوؿ ٗنهور النحويٌٌن البصريٌٌن؛ أك ييقاؿ :ىذا قوؿ كثًن من النحويٌٌن
البصريٌٌن؛ أك ييقاؿ :ىذا قوؿ آحاد من النحويٌٌن البصريٌٌن؛ أك ييقاؿ :ىذا قوؿ
أحد النحويٌٌن البصريٌٌن.
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ّ
الخطبيقيت
الصورة
كىي منسوبة إُف التطبيق ،كىو لفظ يشًن إُف تطبيقات اٞننسوبٌن إُف
اإلسبلـ ،من األفراد ،كاٛنماعات ،يف االعتقادات ،كاألعماؿ ،كاألخبلؽ.
كاٞننسوبوف إُف اإلسبلـ ليسوا ّنعصومٌن ،فقد ييصيبوف إذا كانت
تطبيقاهتم موافقة للصورة التنزيليٌة ،كقد ي٫نطئوف إذا كانت تطبيقاهتم ٢نالفة
للصورة التنزيليٌة.
ٔنصو ىو ،كال ي٬نكن أف تتع ٌدل إُف غًنه ،من
كمن أجرـ منهم ،فجر٬نتو ٌ
نسب إُف الدين،
األىل كاألقارب كاٛنًناف كاألصدقاء كاٞنعارؼ ،ن
فضبل عن أف تي ى
نسب إليو الػ يمج ًرـ.
الذم يي ى
فبل أحد ي ً
نكر أ ٌف بعض الػمنسوبٌن إُف اإلسبلـ  -قد٬ننا كحديثنا -
ي
نسب جرائم
٠نرموف؛ فمنهم القاتل كالزآف كالسارؽ؛ كلكن ليس من العدؿ أف تي ى
نسبوف إليو ،كال سيٌما حٌن ٤ند يف أحكاـ الدين ما
اجملرمٌن إُف الدين ،الذم يي ى
ينهى عن ىذه اٛنرائم ،صراحة.
الزْف إًنو ىكا ىف فى ً
اح ىشةن ىك ىساءى ىسبً نيبل .ىكىال تىػ ٍقتيػليوا
﴿كىال تىػ ٍقىربيوا ًٌ ى ي
قاؿ تعاُف :ى
ً
النػ ٍفس ال ًيت حرـ اَّلل إًال ًاب ٍٜن ًق كمن قيتً
اان فى ىبل
ل
ظ
م
ل
ٍ
ي
وما فىػ ىق ٍد ىج ىع ٍلنىا لًىوليًٌ ًو يس ٍلطى ن
ىٌ ىى ٍ ى ى ن
ىى ي
ى
(ُ)
ص نورا﴾ .
يي ٍس ًر ٍ
ؼ ًيف الٍ ىقٍت ًل إًنوي ىكا ىف ىمٍن ي
إ ٌف (اٞننسوبٌن) إُف (اإلسبلـ) اليوـ أكثر من (مليار إنساف) ،كال ٩نمع
ىؤالء (اٞننسوبٌن)ٌ ،إال أمر كاحد ،ىو تلك التسمية االصطبلحيٌة( :الػمسلم)،
ً
كل اإليهاـ ،انػح ػرؼ بػهػا النػاس ،عػ ػن
أك (الػمسلموف)؛ كىي تسمية يموىػمػةٌ ،
(ُ) اإلسراء.ّّ-ِّ :
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األصل الصحيح ،الذم يكضعت؛ للداللة عليو ،أعنػي( :األصل الش ػرعػ ٌي).
كما زاؿ أعداء اإلسبلـ  -من الطاعنٌن فيو  -يتٌخذكف من ىذه التسمية
االصطبلحيٌة ذريعة للطعن يف اإلسبلـ؛ أل ٌهنم يزعموف أ ٌف اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ
اقعي لئلسبلـ ،فإذا أجرـ بعض اٞننسوبٌن ،فمصدر إجرامهم ىو
ىم التطبيق الو ٌ
نسبوف!!!
دينهم ،الذم إليو يي ى
كل الوضوح  -بطبلف ىذه الذريعة؛ فإ ٌف العمل ّنقتضاىا يعين
ككاضح ٌ -
نسب إُف اليهوديٌة ،كجرائم اٞننسوبٌن
أ ٌف جرائم اٞننسوبٌن إُف اليهوديٌة ٩نب أف تي ى
نسب إُف اٞنسيحيٌة.
إُف اٞنسيحيٌة ٩نب أف تي ى
كهبذا ال ينجو دين من اٞنطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنوف يف اإلسبلـ،
نسبوف؟!!!
بسبلح ٌ
يوجهونو إُف أدايهنم ،اليت إليها يي ى
إ ٌف كلمة (اٞنسلم) تيطلىق على ع ٌدة أقساـ من اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ)،
أبرزىا:
 -1اٞننسوب إُف اإلسبلـ ،نسبة مثاليٌة ،كىذه حاؿ الرسل كاألنبياء ،كمنهم:
إبراىيم .
ً
ً
صىرانًيًّا ىكلى ًك ٍن ىكا ىف ىحنًي نفا يم ٍسلً نما
﴿ما ىكا ىف إًبٍػىراى ييم يػى يهود ًّاي ىكىال نى ٍ
قاؿ تعاُف :ى
ً
ً
ٌن﴾(ُ).
ىكىما ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى

 -2اٞننسوب إُف اإلسبلـ ،نسبة كاقعيٌة ،كىذه حاؿ الصاٜنٌن ،من الذين يكثر
كيقل خطؤىم؛ كإذا أخطأكا ،سارعوا إُف التوبة ،كأبرزىم :السابقوف
صواهبمٌ ،
األكلوف ،من اٞنهاجرين كاألنصار ،كالذين اتٌبعوىم إبحساف.
ٌ
ً
ً
ً ًً
اجتىػبىا يك ٍم ىكىما ىج ىع ىل ىعلىٍي يك ٍم
﴿ك ىجاى يدكا ًيف اَّلل ىحق ج ىهاده يى ىو ٍ
قاؿ تعاُف :ى
(ُ) آؿ عمراف.ٕٔ :
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ً
ً
ً ً
ًً
ٌن ًم ٍن قىػٍب يل ىكًيف ىى ىذا
ًيف ال ٌدي ًن م ٍن ىحىروج ملةى أىبًي يك ٍم إًبٍػىراى ىيم يى ىو ىٚنا يك يم الٍ يم ٍسلم ى
يدا علىي يكم كتى يكونيوا شه ىداء علىى الن ً ً
لًيى يكو ىف الر يس ي ً
يموا الص ىبلةى ىكآتيوا
يى ى ى
اس فىأىق ي
وؿ ىشه ن ى ٍ ٍ ى
صموا ًابَّللً ىو موىال يكم فىنًعم الٍموىُف كنًعم الن ً
ً
صًني﴾(ُ).
الزىكا ىة ىك ٍاعتى ي
يى ىٍ ٍ ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى

 -3اٞننسوب إُف اإلسبلـ ،نسبة ظاىريٌة ،كىذه حاؿ اٞننافقٌن ،الذين ىم يف
الباطن أعداء للدين ،فإسبلمهم يف الظاىر ،كقلوهبم خاكية ،ال إ٬ناف فيها.
ً
ً
قاؿ تعاُف﴿ :قىالى ً
ىسلى ٍمنىا ىكلىما
ت ٍاأل ٍ
اب ىآمنا قي ٍل لىػ ٍم تيػ ٍؤمنيوا ىكلىك ٍن قيوليوا أ ٍ
ىعىر ي
يى ٍد يخ ًل ًٍ
اإل٬نىا يف ًيف قيػليوبً يك ٍم ىكإً ٍف تي ًطيعيوا اَّللى ىكىر يسولىوي ىال يىلًٍت يك ٍم ًم ٍن أ ٍىع ىمالً يك ٍم ىشٍيػئنا إًف
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
اَّللى ىغ يف ه
خاصة لبعض األعراب؛ أل ٌف
قاؿ أبو عبد هللا
القرطيب« :كابٛنملة؛ فاآلية ٌ
ٌ
﴿كلى ًك ٍن قيوليوا
منهم من يؤمن اب﵁ ،كاليوـ اآلخر ،كما كصف هللا تعاُف .كمعىن ى
ىسلى ٍمنىا﴾(ّ) ،أم :استسلمنا؛ خوؼ القتل كالسيب ،كىذه صفة اٞننافقٌن؛ أل ٌهنم
أٍ
أسلموا يف ظاىر إ٬ناهنم ،كَف تؤمن قلوهبم ،كحقيقة اإل٬ناف التصديق ابلقلب .ك ٌأما
النيب  ،يف الظاىر ،كذلك ٪نقن الدـ»(ْ).
اإلسبلـ ،فقبوؿ ما أتى بو ٌ
كقاؿ ابن عاشور« :فهؤالء األعراب ،لػ ٌما جاءكا مظهرين اإلسبلـ -
ككانت قلوهبم غًن مطمئنٌة لعقائد اإل٬ناف؛ أل ٌهنم حديثو عهد بو  -ك ٌذهبم هللا يف
٫نف ابطنهم على هللا ،كأنٌو ال ييعت ٌد ابإلسبلـٌ ،إال
قوٟنم :آمنٌا؛ ليعلموا أ ٌهنم لػم ى
إذا قارنو اإليػماف ،فبل ييغنػي أحد٨نا ،بدكف اآلخر ،فاإليػماف بدكف إسبلـ:
اٜنج.ٕٖ :
(ُ) ٌ
(ِ) اٜنجرات.ُْ :
(ّ) اٜنجرات.ُْ :
(ْ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.ُِْ/ُٗ :
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عناد ،كاإلسبلـ بدكف إيػماف :نفاؽ ،كيػجمعهما طاعة هللا ،كرسولو .)ُ(»
الشنقيطي« :كلذلك كجهاف معركفاف عند العلماء أظهر٨نا عندم:
كقاؿ
ٌ
الشرعي الصحيح ،كاإلسبلـ
سماه
اٞننفي عنهم يف ىذه اآلية ىو يم ٌ
ٌ
أ ٌف اإل٬ناف ٌ
اللغوم ،الذم ىو االستسبلـ كاالنقياد ابٛنوارح،
الػ يمثبىت ٟنم فيها ىو اإلسبلـ
ٌ
دكف القلب .كإٌ٧نا ساغ إطبلؽ اٜنقيقة اللغويٌة ىنا على اإلسبلـ ،مع أ ٌف اٜنقيقة
الشرعيٌة مق ٌدمة على اللغويٌة ،على الصحيح؛ أل ٌف الشرع الكرٔف جاء ابعتبار
الظاىر ،كأف توىكل السرائر إُف هللا .فانقياد اٛنوارح يف الظاىر ابلعمل ،كاللساف
منطواي على الكفر .كٟنذا ساغ إرادة
شرعا ،كإف كاف القلب
ابإلقرار ييكتفى بو ن
ن
ً
ىسلى ٍمنىا﴾(ِ)؛ أل ٌف انقياد اللساف كاٛنوارح
﴿كلىك ٍن قيوليوا أ ٍ
اٜنقيقة اللغويٌة يف قولو :ى
كل انقياد
لغوم ،مكتفى بو ن
يف الظاىر إسبلـ ٌ
شرعا ،عن التنقيب عن القلب .ك ٌ
إسبلما) ،لغةن.)ّ(»...
سمى ( :ن
كاستسبلـ كإذعاف يي ٌ
الشنقيطي« :كعلى ىذا القوؿ ،فاألعراب اٞنذكوركف منافقوف؛
مثٌ قاؿ
ٌ
ألهنم مسلموف يف الظاىر ،كىم ك ٌفار يف الباطن.)ْ(»...
ٌ
 -4اٞننسوب إُف اإلسبلـ ،نسبة كراثيٌة ،كىذه حاؿ أكثر الناس ،كال سيٌما يف

العصر اٜنديث؛ فليس ٟنم من اإلسبلـ يف غالب أحواٟنمٌ ،إال النسبة إليو ،كىو
برمء منهم ،كىم برآء منو.
فتجػد الواحػػد ،مػن ىػؤالء (الػمنسوبٌن الوراثيٌٌن) :يزنػي ،كيشرب الػخمر،
(ُ) تفسًن التحرير كالتنوير.ِْٔ/ِٔ :
(ِ) اٜنجرات.ُْ :
(ّ) أضواء البياف.ٕٔٓ-ْٕٔ/ٕ :
(ْ) أضواء البياف.ٕٔٓ/ٕ :
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كيغش ،كأيكل الراب ،ك٫نوف األمانة ،كرٌّنا قتل؛ كقد ترؾ
كيسرؽ ،كيكذب،
ٌ
سب هللا  ،أبقذع األلفاظ،
الصبلة كالزكاة كالصياـ ،كسائر العبادات ،كرٌّنا ٌ
مسلما)،
كَف يف ٌكر ن
مسلما)ٌ ،
يوما ،يف التوبة؛ مثٌ ٌ
كيسميو الناس ( :ن
يسمي نفسو ( :ن
مثٌ أييت (األعداء الطاعنوف)؛ لينسبوا جرائمو ،كرذائلو ،إُف (اإلسبلـ)؟!!!
إ ٌف بعض الػمتفاخرين قد س ػٌرىم عدد الػمنسوبٌن ،إُف (اإلسبلـ) ،كنسوا،
ث
اس فىػيى ٍم يك ي
أك تناسوا قولو تعاُف﴿ :فىأىما الزبى يد فىػيى ٍذ ىى ي
ب يج ىفاءن ىكأىما ىما يػىٍنػ ىف يع الن ى
ًيف ٍاألىر ً ً
اؿ﴾(ُ).
ب اَّللي ٍاأل ٍىمثى ى
ك يى ٍ
ض ىك ىذل ى
ض ًر ي
ٍ
الشرعي لكلمة (اٞنسلم) ...إنٌو من أسلم
كنسوا  -أك تناسوا  -اٞنعىن
ٌ
كجهو ﵁  ،كآمن ،كعمل الصاٜنات.
قاؿ تعاُف﴿ :كمن يسلًم كجهو إً ىُف اَّللً كىو يٍ١ن ًسن فىػ ىق ًد استمسك ًابلٍعركةً
ىى ٍ ي ٍ ٍ ى ٍ ى ي
ى يى ه
ٍ ى ٍ ى ى يٍ ى
الٍ يوثٍػ ىقى ىكإً ىُف اَّللً ىعاقًبىةي ٍاأل ييموًر﴾(ِ).
كقاؿ تعاُف﴿ :كمن أىحسن قىػونال ً٣نن دعا إً ىُف اَّللً كع ًمل ص ً
اؿ إًن ًين
اٜننا ىكقى ى
ىى ٍ ٍ ى ي ٍ ٍ ى ى
ىى ى ى
ً
ًً
ٌن﴾(ّ).
م ىن الٍ يم ٍسلم ى
كقاؿ تعاُف﴿ :كأىقً
يموا الص ىبلةى ىكآتيوا الزىكاةى ىكىما تيػ ىق ًٌد يموا ًألىنٍػ يف ًس يك ٍم ًم ٍن ىخ ٍوًن
ى ي
ىًْن يدكه ًعٍن ىد اَّللً إًف اَّلل ًّنىا تىػعمليو ىف ب ً
ودا
صًنه .ىكقىاليوا لى ٍن يى ٍد يخ ىل ٍ
اٛنىنةى إًال ىم ٍن ىكا ىف يى ن
ي
ى ٍى ى
أىك نىصارل تًٍلك أىمانًيُػهم قيل ىاتيوا بػرىانى يكم إً ٍف يكٍنػتم ً ً
ىسلى ىم
صادق ى
ٌن .بػىلىى ىم ٍن أ ٍ
يٍ ى
ى ى ي ٍ ٍ ى يٍ ى ٍ
ٍ ىى
ًً
ً
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم ىكىال يى ٍم ىٍ٪نىزنيو ىف﴾(ْ).
ىج يرهي ًعٍن ىد ىربًًٌو ىكىال ىخ ٍو ه
ىك ٍج ىهوي َّلل ىكيى ىو يٍ١نس هن فىػلىوي أ ٍ
(ُ) الرعد.ُٕ :
(ِ) لقماف.ِِ :
فصلت.ّّ :
(ّ) ٌ
(ْ) البقرة.ُُِ-َُُ :
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كقاؿ تعاُف﴿ :كال ً
ات سني ٍد ًخليهم جن و
ً ً
ً
ات ىٍْن ًرم
ذ
ين ىآمنيوا ىك ىعمليوا الصاٜنى ى ي ٍ ى
ى ى
ًمن ىٓنتًها ٍاألىنٍػهار خالً ًد ً
ً
ىص ىد يؽ ًم ىن اَّللً قً نيبل.
ين ف ىيها أىبى ندا ىك ٍع ىد اَّلل ىح ًّقا ىكىم ٍن أ ٍ
ٍ ٍى
ىي ى ى
آف أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
س ًأب ىىمانًيًٌ يك ٍم ىكىال أ ىىم ًًٌ
اب ىم ٍن يػى ٍع ىم ٍل يسوءنا يٍ٩نىز بًًو ىكىال ىً٩ن ٍد لىوي ًم ٍن
لىٍي ى
ً ً ً
ً
اٜن ً
ً
ً
ات ًم ٍن ذى ىك ور أ ٍىك أينٍػثىى ىكيى ىو يم ٍؤًم هن
يدكف اَّلل ىكليًّا ىكىال نىص نًنا .ىكىم ٍن يػى ٍع ىم ٍل م ىن الص ى
اٛننةى كىال يظٍلىمو ىف نىًقًنا .كمن أىحسن ًدينا ً٣نن أىسلىم كجهو ًَّللً
فىأيكلىئً ى
ن ىى ٍ ٍ ى ي ن ٍ ٍ ى ى ٍ ى ي
ك يى ٍد يخليو ىف ٍى ى ي ي
ىكيى ىو يٍ١ن ًس هن ىكاتػبى ىع ًملةى إًبٍػىر ًاى ىيم ىحنًي نفا ىكأنى ىذ اَّللي إًبٍػىر ًاى ىيم ىخلً نيبل﴾(ُ).
الطنطاكم« :مسلموف يشربوف اٝنمر ،كىم يعلموف ٌأهنا ١نرمة
علي
ٌ
قاؿ ٌ
يف دينهم! مسلموف ال يعرفوف من اإلسبلـ ٌإال اٚنو ،كال ٬نتٌوف إليو بصلة أكثق
إسبلمي كأسرة إسبلميٌة كبلد
من صلة اللقب كاألسرة كالبلد! كماذا ينفع لقب
ٌ
حرـ ،كأيمر ابٞننكر،
إسبلمي ن
أحل ،ي
ك٪ن ٌل ما ٌ
رجبل يتجاكز حدكد هللاٌ ،
فيحرـ ما ٌ
ٌ
كينهى عن اٞنعركؼ؟! كأين ىو اإلسبلـ يف رجل يستحيي أف يقوـ إُف الصبلة
رجعي؟ كأين ىو اإلسبلـ يف
إذا كاف يف القوـ اٞنهذبٌن؛ خشية أف يقولوا :إنٌو ٌ
رجل يتقاعس عن الغضب لدينو ،إذا شتمو كانؿ منو اٛناىلوف؛ خوفنا من أف
ابلتعصب؟ إ ٌف اإلسبلـ سلسلة متماسكة األجزاء ،ال سبيل لكم ٌإال إُف
ييرمى
ٌ
قبوٟنا ٗنلة ،أك رفضها ٗنلةٌ ،أما أنٌكم تؤمنوف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض،
﴿فىما جزاء من يػ ٍفعل ىذلً ى ً ً ً
اٜنىيىاةً ال ُدنٍػيىا ىكيػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة يػيىرُدك ىف
م ًيف ٍ
ك مٍن يك ٍم إال خ ٍز ه
ى ىى ي ى ٍ ى ى ي
ىش ًٌد الٍع ىذ ً
اب ىكىما اَّللي بًغىافً ول ىعما تىػ ٍع ىمليو ىف﴾(ِ) .كليس اإلسبلـ كالنصرانيٌة،
إً ىُف أ ى ى
كليس يكفي صاحبو ما يكفي صاحبها ،من أف ٪نضر صلواهتا ،كيعرتؼ
ل يق يسسها كبطارقها ،مثٌ يعيش يف اٜنياة كالسائمة ،ييلقى حبلها على غارهبا،
(ُ) النساء.ُِٓ-ُِِ :
(ِ) البقرة.ٖٓ :
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فرتعى ما ضرىا كنفعها ،كأفادىا كآذاىا! بل اإلسبلـ دين كامل ينًن لً
كل
بعيو
مت
ٌ
ي
ٌ
ٌ
كل غاية فيها ٟنم صبلح كىدل؛ فهو
خطوة من خطى اٜنياة ،كيد ٌٟنم على ٌ
كل شيء .فهما ثنتاف أيٌها القوـ ،كال اثلثة ٟنماٌ ،إما أف
دين ،كىو قانوف ،كىو ٌ
سركم كجهركم ،كج ٌدكم كىزلكم ،كبيوتكم ك٠نامعكم ،كيف
تكونوا مسلمٌن يف ٌ
كإما أف ٔنرجوا من اإلسبلـ ،كٔنلعوا
كل أمر من أموركم ،ككقت من أكقاتكم؛ ٌ
ٌ
ًربٍػ ىقتو من أعناقكم ،كتنفضوا منو أايديكم ،مثٌ تقولوا للناس :إنٌكم كافركف
كل شيء ،إذ ٔنسركف اإلسبلـ ،كال ٫نسر اإلسبلـ -
مرت ٌدكف؛ كإذف ٔنسركف ٌ
تعهد هللا ُنفظو ،ال يضًنه أف ٫نرج
١نمد  -إذ ٫نسركم شيئنا .كإ ٌف ديننا ٌ
ًٌ
كرب ٌ
أبدا»(ُ).
منو أقواـ ،علم هللا أ ٌهنم لػم يدخلوا فيو ن
شرا على
علي
أيضا« :عرفنا ىؤالء الناىضٌن ،فعرفنا ًّ
الطنطاكم ن
ٌ
كقاؿ ٌ
شر كراء قوـ ،مسلمٌن أبٚنائهم ،كألقاهبم ،كافرين
ٌ
شر كراءه! ك ٌ
أم ٌ
األمة ،ال ٌ
أبفعاٟنم ،كأعماٟنم؛ ال ييقيموف الصبلة ،كال يؤتوف الزكاة ،كال يصوموف رمضاف،
سبيبل! يقولوفٌ :إهنم مسلموف ،كأنت ترل
٪نجوف البيت ،كإف استطاعوا إليو ن
كال ٌ
كسفورا ،كتراىم أبعد عن
بيوهتم ،كنساءىم ،كأكالدىم ،كأقرابءىم ،فرتل تفرنػيجػنا،
ن
اٜنق عن الباطل ،كاألرض عن السماء! مسلم امرأتو سافرة ،تيبدم
اإلسبلـ ،من ٌ
للناس ٥نرىا ،كسحرىا ،كذراعيها ،كساقيها! مسلم أكالده ابدية عوراهتم ،إفر٤نيٌة
١نمد ،عليو صبلة هللا
مدارسهم ،يعرفوف عن اٞنسيح ،أكثر ٣نٌا يعرفوف عن ٌ
يوما ،ال يدخل فيو
مرة يف العاـ ،كال يلبث ن
كسبلمو! مسلم يدخل اٞنسجد ٌ
فصل ،فيقوؿ لك :أىي ابلصبلة؟ تقوؿ
مقهى ،أك ن
مسرحا! مسلم تقوؿ لو :قم ًٌ
١نمد ،فيقوؿ:
لو :ي
كصل على ٌ
ص ٍم ،فيقوؿ لك :أىو ابلصوـ؟ تقوؿ :اذكر هللاًٌ ،
(ُ) البواكًن.ِٗ-ُٗ :
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١نمد؟ فيا ابن اللخناء ،اي أ٘نق! إذا لػم يكن الدين
أىي ابلذكر ،كالصبلة على ٌ
ابلصبلة ،كإذا لػم يكن ابلصوـ ،كإذا لػم يكن ابلسنن ،كاألذكار ،فهل يكوف
الدينُ ،نضور حفبلت الرقص ،كاٛنلوس إُف موائد اٝنمر؟ ال٥ ،نن ال نيريد أف
نبٌن للناس أ ٌف الػمسلم
نػحمل الناس كلٌهم ،على اإلسبلـ ،كلكنٌنا نيريد أف ٌ
ال يستطيع أف يشرب الػخمر ،كىو مسلم ،كال يستطيع أف يسمح لنسائو
ابلسفور ،كىو مسلم! نيريد أف نيعلًن براءة اإلسبلـ ،من ىؤالء اٞنسلمٌن
اٛنغرافيٌٌن ،الذين ىم مسلموف ،يف تذاكر النفوس ،كأٚناء اآلابء ،ككافركف فيما
كراء ذلك .نيريد أف نعود إُف الدين»(ُ).
١نمد قطب« :كيف ا٥نسر مفهوـ اإلسبلـ يف نفوسنا إُف ىذا
كقاؿ ٌ
اٜن ٌد؟؟ كيف ا٥نسر من مفهوـ شامل للحياة البشريٌة ،يف ٗنيع ٌاْناىاهتا ،بل
٠نرد
مفهوـ شامل  -يف اٜنقيقة  -للكوف كاٜنياة كاإلنساف ،لكي ييصبح ٌ
تؤدل أحيا نان ٌإال ابلنيٌة ..بل
تؤدل على ٥نو من األ٥ناء ،بل ال ٌ
عبادات ٌ
يظل يدكر يف
ال ٌ
تؤدل أحيا نان على اإلطبلؽ ،ال ابلنيٌة ،كال بغًن النيٌة ..مثٌ ٌ
أخبلدان  -مع ذلك  -أنٌنا مسلموف ،صادقو اإلسبلـ؟ كيف ا٥نسر من دستور
اقتصادايتػها ،كاجتماعيٌاتػها،
شامل ٪نكم اٜنياة البشريٌة كلٌها ،كينظٌمها :يػحكم
ٌ
العملي ،يف
كماد ٌايتػها ،كركحانيٌاتػها ،كسياستها ،كأفكارىا ،كمشاعرىا ،كسلوكها
ٌ
ٌ
٠نرد مشاعر ىائمة ،ال رصيد ٟنا من الواقع ..مشاعر
كاقع اٜنياة ،لكي ييصبح ٌ
تدكر فػي نفس صاحبها  -إف دارت  -كىو يعيش ،فػي ٠نتمع غًن مسلم،
كال يستنكر اٜنياة فيو ،كال ٪ناكؿ تغيًنه .كتدكر يف نفسو  -إف دارت  -كىو
العامة .فتقاليده غًن
ذاتو ال يسلك سلوؾ الػمسلمٌن ،يف حياتو
ٌ
اٝناصة ،كال ٌ
(ُ) البواكًن.ٗٔ-ٗٓ :
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٬نت
كتصوراتو غًن إسبلميٌة ،كسلوكو
اليومي ال ٌ
إسبلميٌة ،كأفكاره غًن إسبلميٌةٌ ،
ٌ
بصلة إُف اإلسبلـ ،سواء يف عبلقة الفرد ابلفرد ،أك الفرد ابٛنماعة ،أك الفرد
ابلدكلة ،أك عبلقة الرئيس ابٞنرؤكس ...كيف ا٥نسر من حياة كاملة قائمة على
اقعي ،تشمل الدنيا كاآلخرة كاألرض
مبادئ اإلسبلـ كأفكاره ي
كمثيلو كسلوكو الو ٌ
كالسماء كاٜناكم كا﵀كوـ كالرجل كاٞنرأة كاألسرة كاجملتمع ،لكي ييصبح جزئيٌات
مبعثرة ،ال رابط بينها ،كال داللة فيها ،كالرقعة الشائهة ،يف نسيج غًن متناسق
تقسم اإلسبلـ :مشاعر من
األجزاء؟ كيف نبتت تلك األفكار العجيبة اليت ٌ
كتتصور أ ٌف
انحية ،كسلونكا عمليًّا ،من انحية أخرل ،مثٌ تفصل بٌن ىذه كتلك،
ٌ
إسبلماّ ،نعزؿ عن السلوؾ؟! كيف دار يف
اٞنشاعر كحدىا ي٬نكن أف تكوف
ن
أم نظاـ على
أخبلد اٞنسلمٌن ٌأهنم يستطيعوف أف يستوردكا
ٌ
اقتصادايهتم ،من ٌ
إسبلمي ،كيستوردكا أصوؿ ٠نتمعهم كقواعده ،من أيٌة فكرة
كجو األرض ،غًن
ٌ
أم ٠نتمع على كجو
على كجو األرض ،غًن إسبلميٌة ،كيستوردكا تقاليدىم ،من ٌ
يتصور
األرض ،غًن مسلم ،مثٌ يظلٌوا مع ذلك مسلمٌن؟! كيف أمكن أف ٌ
كل شيء ،ك٫نوف أماانتو كلٌها،
اٞنسلم أنٌو يستطيع أف ٫نالف تعاليم ربٌو ،يف ٌ
ا﵀رمة ،كيقبل
ٌ
فيغش كيكذب ك٫نوف ك٫ندع ،كيتجاكز اٞنتاع اٞنباح ،إُف اٞنتعة ٌ
ك٫نلي نفسو من تبعة إقامة اجملتمع اٞنسلم،
ٌ
حرصا على ىذا اٞنتاع ،ي
الذؿ كاٞنهانة؛ ن
سواء بسلوكو الذايتٌ ،أك ابلدعوة إُف ذلك اجملتمع ،كيشارؾ بذلك كلٌو ،يف إقامة
يتصور بعد ذلك أ ٌف
٠نتمع غًن مسلم ،قائم على الظلم كاال٥نراؼ كاٞنعصية ..مثٌ ٌ
بضع ركعات يف النهار ٢ -نلصة ،أك غًن ٢نلصة  -ي٬نكن أف تي ً
سقط عنو تبعاتو
تتصور اٞنسلمة ٌأهنا
أماـ هللا ،كتسلكو يف عداد اٞنسلمٌن؟! كيف أمكن أف ٌ
فتغش كتكذب كٓنقد كتغتاب..
تستطيع أف ٔنالف تعاليم رٌهبا ،كٔنوف أماانتوٌ :
كٔنلي
لكل عٌن هنمة ،كجسد شهواف ،ي
كٔنرج عارية ،تعرض فتنتها يف الطريقٌ ،
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نفسها من تبعة إقامة اجملتمع اٞنسلم ،سواء ابلسلوؾ اٞنستقيم ،يف ذات نفسها،
أك برتبية أبنائها عليو ،أك ابلدعوة إُف ذلك اجملتمع ..كتشارؾ بذلك كلٌو يف
إقامة ٠نتمع غًن مسلم ،قائم على الظلم كاال٥نراؼ كاٞنعصية ..مثٌ يدكر يف
خلدىا بعد ذلك أ ٌف النية الطيبة يف داخل قلبها ي٬نكن أف تي ً
سقط عنها تبعاهتا
ٌ ٌ
أماـ هللا ،كتسلكها يف عداد اٞنسلمات؟! من أين أتت تلك األفكار الغريبة اليت
تقوؿ :ما للدين كنظاـ اجملتمع؟ ما للدين كاالقتصاد؟ ما للدين كعبلقات الفرد
العملي يف كاقع اٜنياة؟ ما للدين كالتقاليد؟
ابجملتمع كابلدكلة؟ ما للدين كالسلوؾ
ٌ
الفن؟ ما للدين كالصحافة
ما للدين كاٞنلبس،
ٌ
كخاصة مبلبس اٞنرأة؟ ما للدين ك ٌ
كاإلذاعة كالسينما كالتلفزيوف؟ كابختصار ..ما للدين كاٜنياة؟ ما للدين كالواقع
أسبااب كثًنة ٟنذا اال٥نسار
الذم يعيشو البشر على األرض؟! ال ٌ
شك أ ٌف ىناؾ ن
الذم يعانيو اإلسبلـ ،يف نفوس اٞنسلمٌن .فلم يكن كذلك اجملتمع اٞنسلم حٌن
كاف ٬نارس حقيقة اإلسبلـ.)ُ(»...
 -5اٞننسوب إُف اإلسبلـ ،نسبة مذىبيٌة ،كىذه حاؿ كثًن من الناس ،قد٬ننا
كحديثنا٣ ،نٌن يلتزموف يف غالب أحواٟنم أبحكاـ اإلسبلـ ،كيتوبوف إذا أخطأكا.
اٞنذىيب ،كلكنٌهم ي٫نطئوف حٌن يركف أ ٌف اٞنذىب
كليس اٝنطأ يف انتساهبم
ٌ
الذم ينتموف إليو ىو اإلسبلـ ،دكف ما سواه من اٞنذاىب ،فيدافعوف عن آرائهم
اٞنذىبيٌة ،أكثر من دفاعهم عن أصوؿ اإلسبلـ.
كثًنا منهم ييبغضوف من ٫نالفوهنم يف اٞنذىب ،كيطعنوف فيهم ،كقد
كْند ن
فكأهنم نسوا ،أك تناسوا األمر
يك ٌفركف بعض ٢نالفيهم ،كرٌّنا تدابركا ،كتقاتلواٌ ،
التفرؽ!!!
ابالعتصاـ ،كالنهي عن ٌ
(ُ) ىل ٥نن مسلموف.ٖ-ٓ :
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قاؿ تعاُف﴿ :اي أىيػُها ال ً
ين ىآمنيوا اتػ يقوا اَّللى ىحق تيػ ىقاتًًو ىكىال ىٕنيوتين إًال ىكأىنٍػتي ٍم
ذ
ى ى
ى
ً
ً
ً ً
ً ً
ت اَّللً ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم
يم ٍسل يمو ىف .ىك ٍاعتىص يموا ُنىٍب ًل اَّلل ىٗن نيعا ىكىال تىػ ىفرقيوا ىكاذٍ يك يركا ن ٍع ىم ى
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىو ناان ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن
أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ف بػى ٍ ى
ٌن قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ً
آايتًًو لى ىعل يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف .ىكلٍتى يك ٍن ًمٍن يك ٍم أيمةه
النا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
ك يػيبىػًٌ ي
ٌن اَّللي لى يك ٍم ى
ً
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف.
يى ٍدعيو ىف إً ىُف ٍ
اٝنىًًٍن ىك ىأيٍ يم يرك ىف ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكأيكلىئً ى
ً
كىال تى يكونيوا ىكال ً
ً
ك ىٟنيٍم
ذ
ات ىكأيكلىئً ى
ين تىػ ىفرقيوا ىك ٍ
اختىػلى يفوا م ٍن بػى ٍعد ىما ىجاءى يى يم الٍبىػيًٌنى ي
ى
ى
(ُ)
اب ىع ًظ هيم﴾ .
ىع ىذ ه
عموما أربعة مواقف ٢نتلفة ،يف ىذا اٞنقاـ:
كللمنتسبٌن إُف (اإلسبلـ) ن

أخًنا ،كال شيء غًن اإلسبلـ.
أ -اإلسبلـ ٌأكنال ،ك ن
ب -اإلسبلـ ٌأكنال ،كاٞنذىب اثنينا.
ج -اٞنذىب ٌأكنال ،كاإلسبلـ اثنينا.

أخًنا ،كال شيء غًن اٞنذىب.
د -اٞنذىب ٌأكنال ،ك ن

 -6اٞننسوب إُف اإلسبلـ ،نسبة عصريٌة ،كىذه حاؿ بعض اٞنعاصرين اٞنتأثٌرين
ابلغربيٌٌن ،كابلتنويريٌٌن العصرانيٌٌن (اٞنع ًطٌلٌن).
فتجد أحدىم يلتزـ ببعض األحكاـ ،كرٌّنا حافظ على الصلوات ،يف
كتشوؽ إُف صياـ رمضاف ،كانفس غًنه للحصوؿ على فرصة ألداء
اٞنساجدٌ ،
لكن ىذا كلٌو ال ٬ننعو من تعطيل بعض األحكاـ ،أك
ٌ
اٜنج ،أك العمرة؛ ك ٌ
تناسيها ،أك التساىل فيها!!!
فتخرج ابنتو  -كىو يرل  -كاشفة عن شعرىا ك٥نرىا ،كأعلى صدرىا،
كذراعيها ،كقد تزيٌنت ابألصباغ ،كتعطٌرت ابلعطور ،كلبست القميص الضيٌق،
(ُ) آؿ عمراف.َُٓ -َُِ :
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كالبنطاؿ الضيٌق ،كرٌّنا كشفت عن ساقيها ،أك عن ركبتيها ،كرٌّنا ظهر شيء من
بطنها ،أك ظهرىا؟!!!
ضن ًمن أىب ً
ً ً ً
كج يهن
قاؿ تعاُف ﴿ :ىكقي ٍل ل ٍل يم ٍؤمنىات يػى ٍغ ي
ض ٍى ٍ ٍ ى
صا ًرىن ىكيػى ٍح ىفظٍ ىن فيػ ير ى
ً
كىال يػب ًدين ًزينػتػهن إًال ما ظىهر ًمٍنػها كلٍي ٍ ً ً
ًً
ين
ى يٍ ى ى ى ي
ى ىى ى ى ى
ض ًربٍ ىن بػ يخ يم ًرىن ىعلىى يجػييوبػهن ىكىال يػيٍبد ى
ًزينىػتىػهن إًال لًبػعولىتً ًهن أىك ً
آاب ًء بػيعيولىتً ًهن أ ٍىك أىبٍػنىائً ًهن أ ٍىك أىبٍػنى ًاء بػيعيولىتً ًهن أ ٍىك
يي
ي
آابئ ًهن أ ٍىك ى
ٍ ى
ً ً
ً
ت أىيٍػ ىمانػي يهن
ىخ ىواتػًًهن أ ٍىك ن ىسائ ًهن أ ٍىك ىما ىملى ىك ٍ
إً ٍخ ىوانػًًهن أ ٍىك بىنػًي إً ٍخ ىوانػًًهن أ ٍىك بىنػي أ ى
أى ًك التابًعًي ػن ىغيػًٍر أيكلػًي ًٍ
اإل ٍربىػ ًة ًمػ ػ ىن ًٌ
الر ىج ػ ػ ًاؿ أى ًك ال ًطٌٍف ػ ًل ال ًذيػ ىن لىػ ػ ٍم يىظٍ ىهػ ػ يركا ىعلىى
ى
ً ً ً
ض ًربن ًأبىرجلً ًهن لًيػعلىم ما يػخ ًفٌن ًمن ًزينتً ًهن كتيوبوا إً ىُف اَّللً
يٍ ى ى ي ٍ ى ٍ ى ى ي
ىع ػ ٍوىرات النٌ ىساء ىكىال يى ٍ ٍ ى ٍ ي
جػىًم نيعا أىيُوى الٍ يم ٍؤًمنيو ىف لى ىعل يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف﴾(ُ).
ك كنًس ًاء الٍم ٍؤًمنً ً
كقاؿ تعاُف﴿ :اي أىيػُها النًيب قيل ًأل ٍىزك ًاج ى ً
ٌن
ٌن يي ٍدن ى
ك ىكبػىنىات ى ى ى ي ى
ى ى ُ ٍ ى
ً
ك أ ٍىد ىْف أى ٍف يػي ٍعىرفٍ ىن فى ىبل يػي ٍؤ ىذيٍ ىن ىكىكا ىف اَّللي ىغ يف نورا
ىعلىٍي ًهن ًم ٍن ىج ىبلبًيبً ًهن ىذل ى
ً
يما﴾(ِ).
ىرح ن

(ُ) النور.ُّ :
(ِ) األحزاب.ٓٗ :
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هجوم الشيطان
لقد استحوذ الشيطاف على كثًن من اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ)؛ فصاركا
بعضا من خدمو ،كجنوده ،كعمبلئو ،كأكليائو ،كأدكاتو .كمنهم من تص ٌدركا يف
ن
٤نوما من ٤نومو.
(خدمة الشيطاف)ٌ ،
حت صاركا ن
فمنهم (٤نوـ السياسة السقيمة) ،من الرؤساء ،كالوزراء ،كأذانهبم ،الذين
خدما ٢نلصٌن لؤلعداء.
أفسدكا يف الببلد ،كظلموا الرعيٌة ،ككانوا ن
الفن السقيم) ،كال سيٌما ٤نوـ (الغناء كالرقص كالتمثيل)،
كمنهم (٤نوـ ٌ
الذين شغلوا الناس ابلغناء الفاسق ،كالرقص الػمثًن ،كالتمثيل الػم ً
فسد.
ي
ي
كمنهم (٤نوـ الرايضة السقيمة) ،كال سيٌما ٤نوـ (كرة القدـ) ،اليت
كل خًن كبركة.
استلبت عقوؿ الناس ،كقلوهبم ،كأمواٟنم ،كأكقاهتم ،كشغلتهم عن ٌ
كمنهم (٤نوـ الصحافة السقيمة) ،الذين ىم أقبلـ ،أبيدم األعداء،
يلوثوف بو عقوؿ الناس ،كقلوهبم؛ من ٓنريض كتثبيط ،كترغيب
يكتبوف هبا ما ٌ
كترىيب ،كتزيٌن كتنفًن ،كهتويل كهتوين؛ ليقودكىم إُف الػمهالك ،كما تيقاد
اب إُف مذابػحها.
الدك ٌ
كمنهم (٤نوـ اإلعبلـ السقيم) ،الذين ىم أبواؽ ،أبيدم األعداء ،ينفخوف
كحب اٜنقيقة،
فيها؛ فينفثوف ٚنومهم يف الناس؛ ليقتلوا فيهم معرفة اٜنقيقةٌ ،
بربا٠نهم اٝنبيثة اٟن ٌدامة.
كمنهم (٤نوـ الفكر السقيم) ،الذين ا٥نرفوا بعقوؿ الناس ،كقلوهبم ،عن
الصراط القؤف ،بكتبهم الداعية إُف ٢نالفة الشريعة اإلسبلميٌة ،كلٌػيًّا ،أك جزئيًّا.
لقد كاف (٤نوـ الشيطاف) أخطر األدكات ،اليت ٌأنذىا الشيطاف كسيلة؛
لص ٌد الناس عن فهم الشريعة ،كالعمل ّنقتضاىا.
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قاؿ سيٌد قطب« :كلقد يئس أعداء اٞنسلمٌن أف تنطلي اليوـ ىذه
شت ،كلٌها تقوـ
اٝندعة؛ فلجأت القول اٞنناىضة لئلسبلـ يف العالػم إُف طرؽ ٌ
جيشا
على تلك اٝندعة القد٬نة .إ ٌف ٟنذه القول اليوـ يف أ٥ناء العاَف
اإلسبلمي ن
ٌ
أحياان كتٌاب
جر نارا من العمبلء ،يف صورة أساتذة كفبلسفة كدكاترة كابحثٌن  -ك ن
ٌ
ألهنم ا٥ندركا من سبللة
كشعراء كفنٌانٌن كصحفيٌٌن  -يػحملوف أٚناء اٞنسلمٌن؛ ٌ
مسلمة! كبعضهم من علماء اٞنسلمٌن! ىذا اٛنيش من العمبلء موجو ٝنلخلة
كفن كصحافة؛
العقيدة يف النفوسٌ ،
بشت األساليب ،يف صورة ُنث كعلم كأدب ٌ
كتوىٌن قواعدىا من األساس؛ كالتهوين من شأف العقيدة كالشريعة سواء؛
(ُ)
الدؽ اٞنتٌصل على رجعيٌتها؛ كالدعوة للتلفت
كأتكيلها كٓنميلها ما ال تيطيق؛ ك ٌ
منها؛ كإبعادىا عن ٠ناؿ اٜنياة ،إشفاقنا عليها من اٜنياة ،أك إشفاقنا على اٜنياة
منها؛ كابتداع تصورات كمثيل كقواعد للشعور كالسلوؾ ،تيناقًض ي ً
تصورات
ي
كٓنطٌم ٌ
ٌ
التصورات كال يػمثيل
التصورات ى
العقيدة ي
اٞنبتدعة ،بقدر تشويو ٌ
كمثيلها؛ كتزيٌن تلك ٌ
اإل٬نانيٌة؛ كإطبلؽ الشهوات من عقاٟنا؛ كسحق القاعدة اٝنيليقيٌة اليت تستوم
كيشوىوف
نثرا! ٌ
عليها العقيدة النظيفة؛ ٌ
لتخر يف الوحل ،الذم ينثركنو يف األرض ن
٪نرفوف النصوص! كىم بعد مسلموف! أليسوا
ك٪نرفونو ،كما ٌ
التاريخ كلٌوٌ ،
٪نملوف أٚناء اٞنسلمٌن؟ كىم هبذه األٚناء اٞنسلمة ييعلنوف اإلسبلـ كجو النهار،
كيؤدكف هبذه كتلك دكر أىل الكتاب
كهبذه ا﵀اكالت اجملرمة يكفركف آخرهٌ ..
يتغًن ٌإال الشكل كاإلطار ،يف ذلك الدكر القدٔف»(ِ).
القدٔف .ال ٌ
كلذلك ٤ند أ ٌف حاؿ أكثر اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ)  -يف ىذا العصر -
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كاٞنراد( :للتفلُت).
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُْٓ/ُ :
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تضاىي حاؿ (الػ يمدمنٌن) ،على (تعاطي اٞنخ ًٌدرات) ،كلكنٌهم ال يشعركف!!!
فقد أدمنوا على األغآفٌ الفاسقة ،كالرقصات اٞنثًنة ،كالتمثيليٌات اٞنفسدة،
حت ماتت  -عند
كاٞنبارايت اٞنلهية ،كالربامج اٝنبيثة؛ كمواقع الشبكات اٞنريبة؛ ٌ
أكثرىم  -الغًنة على أحكاـ (الشريعة) ،كالغًنة على نسائهم ،كأخواهتم،
كبناهتم؛ كال سيٌما بعد أف فعلت فيهم ما تفعلو اٞنخ ًٌدرات يف يمدمنيها!!!
فهي ٢ن ًٌدرات ٚنعيٌة ،ك٢ن ًٌدرات بصريٌة ،تدخل من طريقي السمع كالبصر،
حت تيدمن النفس عليها ،كيٕنيت الوعي
إُف النفس ،فتخ ٌدرىا ابلتدريجٌ ،
ابلتدريج ،كتزيػػن للنفس ما كاف مستقبحا ،كتيبعً
كل
اقع،
و
ال
عن
النفس
د
ٌ
ىن
ٌ
خياِف ،ال عبلقة لو ابلواقع.
اإلبعاد ،فتعيش يف عالػم ٌ
فتجػد أحدىػم يتأثٌر ابألغانػ ٌي الفاسقة ،كالرقصػات الػ يمثيػرة ،كالتمثيليٌات
ً
بارايت الػ يملهية ،كالبػرامج الػخبيثة،
الػ يمفسدة ،كاإلابحيٌات الشيطانيٌة ،كالػ يم ى
ب كييبغض ،كيرضى
كالشبكيٌات الػ يمريبة؛ فيضحك كيبكي ،كيفرح ك٪نزف ،ي
ك٪ن ٌ
كيتحمس كيتكاسل ،ك٫نشع يف االستماع
كيشمئز،
كيغضب ،كيشتهي
ٌ
ٌ
كل من حولو؛ كلكنٌو ال يتأثٌر ابٞنآسي
كل ما حولو ،ك ٌ
كاٞنشاىدة؛ فينسى ٌ
الواقعيٌة ،كالػمجازر البوذيٌة ،كاالنتهاكات الصهيونيٌة ،كالػحمبلت الصليبيٌة؛ ألنٌو
ال يعرؼ عنها شيئنا ذا قيمة ،أك ال يباِف بػما عرفو منها؟!!!
كْند الرجل منهم :ال يباِف أف تي ً
شاىد ابنتيو  -فػي التلفاز كالػحاسوب
التعرم؛ أل ٌف نفسو قد
كاٟناتف  -مشاىد الغزؿ كالعشق كالفحش كالرقص ك ٌ
حت صارت عنده مستساغة ،غًن مستقبىحة؟!!!
أدمنت على مشاىدهتاٌ ،
ً
بعض (٤نمات الشيطاف) ،من اٞنغنٌيات ،أك
كلذلك ال يباِف أف تيقلٌد ابنتيو ى
زم الفاسقات ،كتغطٌي كجهها ّنساحيق
الراقصات ،أك اٞنمثٌبلت؛ فتلبس ٌ
منهن ،مثٌ ٔنرج إُف اٞنقهى؛
التجميل ،كما تفعل الفاسقاتٌ ،
حت تبدك كواحدة ٌ
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لتدخن النرجيلة ،أك إُف السوؽ ،حيث االختبلط كاٞنواعدة كالرذائل؛ بل رٌّنا
ٌ
مطمئن؟!!!
أكصلها أبوىا بنفسو إُف مواضع الفتنة ،كقلبو
ٌ
ككذلك ال يباِف أف تعمل ابنتو ،يف اٞنقاىي اٜنديثة؛ ٝندمة الرجاؿ
الفاسقٌن؛ أك تعمل يف صاالت اٞنساج؛ لتدليك الرجاؿ الفاسقٌن ،كما كراء
ذلك من ٣نارسة البغاء؟!!!
كثػمار (التمثيل الػم ً
فسد) ىي أخبث ما أنتجو (٤نوـ الشيطاف)؛ كىي
ي
أخطر كسائل اإلفساد ،كأكربىا ،كأشيعها ،كأمشلها.
فييمكن أف تشتمل على سائر اٞنخ ًٌدرات السمعيٌة ،كاٞنخ ًٌدرات البصريٌة؛
من األغآفٌ الفاسقة ،كالرقصات اٞنثًنة ،كالغزليٌات البذيئة ،كالعشقيٌات الصر٪نة،
كالفحشيٌات الفاضحة ،كاإلابحيٌات اٝنليعة ،كاألزايء الفاتنة ،كالتجميليٌات
الػ يمغرية؛ كما تشتمل على خبلصة ما تدعو إليو الربامج الشيطانيٌة اٟن ٌدامة،
التحرر من أحكاـ الشريعة اإلسبلميٌة!!!
كال سيٌما ٌ
ا﵀دثٌن قد اختلفوا يف (التمثيل) ،فمنهم من قاؿ
صحيح أ ٌف اٞنؤلٌفٌن ى
ابلتحرٔف اٞنطلىق ،كمنهم من قاؿ ابلتحرٔف اٞنقيد ،كاإلابحة اٞنشركطة(ُ)؛ كلكنٌهم
لػم ٫نتلفوا أدْف اختبلؼ يف القوؿ بتحرٔف (التمثيل الػم ً
فسد).
ي
كال ٫نتلف اثناف يف أ ٌف التمثيل الشائع الغالب ىو (التمثيل الػم ً
فسد)؛
ي
فإنٌو قائم على مػخالىفات صر٪نة للشريعة اإلسبلميٌة ،كال سيٌما اٞنشتمل على
اٟنزليٌات ،أك الغزليٌات ،أك العشقيٌات ،أك الفحشيٌات ،أك اإلابحيٌات.
متنوعة:
(ُ) انظر :إقامة الدليل على حرمة التمثيل ،َّ-ٓ :ك٠نمػوع فتاكل كمقاالت ٌ
ٓ ،ِِٕ-ُِٕ/كفتاكل نور على الدرب ،ُٓٗ-َٓٗ/ُِ :كالتمثيل،ٓٗ-ٕٓ :
كاٜنبلؿ كاٜنراـ يف اإلسبلـ.ِٖٔ-ِٕٔ ،َُِ :
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إ ٌف اآلاثر السيئة ،لثمار (التمثيل الػم ً
فسد) أكثر من أف يٓنصى آبالؼ
ٌ
ي
ً
موجزة جامعة ،فنقوؿ:
الصفحات؛ كلكنٌنا نستطيع أف نيوجزىا ،بعبارة كاحدة ،ى
أصبحت (شريعة التمثيل) ىي البديل الشيطآفٌ عن (شريعة التنزيل)؛
كلذلك أصبحت عقائد أكثر اٞننسوبٌن ،كأعماٟنم ،كأخبلقهم :موافقة لشريعة
التمثيل ،ك٢نالفة لشريعة التنزيل!!!
أيت العجب العجاب؛ فتجد يف السوؽ
فلو
دخلت أسواؽ اٞننسوبٌن ،لر ى
ى
من يبيعوف أزايء الفاسقات ،كأشباه الفاسقات ،كال يبالوف بعرض صور
ا﵀بلتّ ،نرأل من الرجاؿ كالنساء
العارايت ،كأشباه العارايت ،كتعليقها يف ٌ
كاألطفاؿ؛ لرتغيب الناس يف بضائعهم؟!!!
كقد انتشرت صور العارايت ،كأشباه العارايت ،يف أكثر البضائع،
فتجدىا مطبوعة ،على صناديق األدكية ،كاألعشاب ،كاألطعمة ،كاألشربة،
كاألجهزة ،كاأللعاب ،كعلى أغلفة الدفاتر ،كعلى اٜنقائب ،كالثياب ،انىيك
اجملبلت!!!
عن الكتب كالصحف ك ٌ
كلؤلطفاؿ نصيب يف تلويث العقوؿ كالقلوب ،كتعكًنىا ،كٔنريبها،
فبدال من تربية األطفاؿ تربية إسبلميٌة ،يعمد اآلابء
كصرفها عن النبع الصايف؛ ن
األمهات إُف تسليم أطفاٟنم إُف (برامج التلفاز) ،اليت أع ٌدىا عمبلء الشيطاف؛
ك ٌ
فاسدا،
بذكرا فاسدة ،تينتج ن
جيبل ن
لتهيئة األطفاؿ هتيئة شيطانيٌة خبيثة؛ ليكونوا ن
قشورا فارغة ،ليس يف ابطنها ٖنرة طيٌبة.
ال يعرؼ عن اإلسبلـٌ ،إال ن
كلذلك ليس بعي ػ نػدا أف يرتك ػ ػػب ىػػؤالء (الػمنسػػوبػوف) :ج ػرائ ػػم القتػػل،
الغش ،كاالحتكار،
كالزنػى ،كاالغتصاب ،كاللواط ،كالسحاؽ ،كالسرقة ،كالراب ،ك ٌ
كشرب الػخمور ،كتعاطي الػمخ ًٌدرات ،كغًنىا من اٛنرائم؛ فإ ٌهنم قد أعرضوا عن
(حقائق الشريعة)؛ بعد أف صار (نػجوـ الشيطاف)  -كال سيٌما من الػممثٌلٌن
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الفاسقٌن ،كالػممثٌبلث الفاسقات  -قدكة ألكثر الرجاؿ الطائشٌن ،كالنساء
الطائشات!!!
بوم  -الػمحرـ فػي شريعة (التنزيل) أش ٌد التحرٔف  -أصبح
فالتعامل الر ٌ
عذاب مستسا نغا ،كاٞناء الزالؿ؛ فأين اٞننسوبوف
عند أتباع (شريعة التمثيل) ن
ً
اٞنستحلٌوف من قراءة اآلايت ًٌ
ا﵀رمة ،كمن تدبُرىا ،كمن العمل ّنقتضاىا؟!!!
قاؿ تعاُف﴿ :ال ً
ً
ً
ٍ
وـ ال ًذم يػىتى ىخبطي يو
ق
ػ
ي
ا
م
ك
ال
إ
ف
و
وم
ق
ػ
ي
ال
اب
الر
ف
و
ل
ك
أي
ين
ذ
ى
ي
ى
ي
ى
ى
ي
ي
ى ى ي
ٌى ى ي
ى ى
س ذىلً
ك ًأبىنػهم قىاليوا إً٧نىا الٍبػيع ً
الشيطىا يف ً
ً
ً
ىحل اَّللي الٍبىػٍي ىع ىك ىحرىـ
أ
ك
اب
الر
ل
ث
م
م
ل
ا
ن
م
ٍ
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ي
ى ي ي ٌى ى ى
ٍ
ى ى ٌ
ً ً ً
ًٌ
ف ىكأ ٍىم يرهي إً ىُف اَّللً ىكىم ٍن ىع ىاد
الرىاب فى ىم ٍن ىجاءىهي ىم ٍوعظىةه م ٍن ىربًٌو فىانٍػتىػ ىهى فىػلىوي ىما ىسلى ى
ً
اب النا ًر يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف٬ .نىٍ ىح يق اَّللي ًٌ
فىأيكلىئً ى
كأٍ
ىص ىح ي
الرىاب ىكيػيٍرًيب الص ىدقىات ىكاَّللي
ً
و ًو ً ً
اٜن ً
ً
ات ىكأىقى ياموا الص ىبل ىة ىكآتىػ يوا
ىال يً٪ن ُ
ين ىآمنيوا ىك ىعمليوا الص ى
ب يكل ىكفار أىثيم .إف الذ ى
ً
ىجريىم ًعٍن ىد رٌهبًًم كىال ىخو ه ً
ين ىآمنيوا
ى ٍى ٍ
الزىكا ىة ىٟنيٍم أ ٍ ي ٍ
ؼ ىعلىٍيه ٍم ىكىال يى ٍم ىٍ٪نىزنيو ىف .ىاي أىيػُ ىها الذ ى
الراب إً ٍف يكٍنػتيم م ٍؤًمنً
اتػ يقوا اَّلل ك ىذركا ما ب ًقي ً
ٌن .فىًإ ٍف ىَف تىػ ٍفعليوا فىأٍ ىذنيوا ًُنىر و
ً
ب ًم ىن
ن
م
ى
ٍ ى
ٍي
ى ى ي ى ى ى ى ٌى
ٍ
اَّللً كرسولًًو كإً
كس أ ٍىم ىوالً يك ٍم ىال تىظٍلً يمو ىف ىكىال تيظٍلى يمو ىف﴾(ُ).
ء
ر
م
ك
ل
ػ
ف
م
ت
ػ
ب
ػ
ت
ف
ي
ى
ٍ
ى
ي
ي
ٍ
ىى ي ى
ٍ ٍ يي ي
بوم ال ي٬نكن ٌإال أف
قاؿ سيٌد قطب« :كاٜنقيقة الرابعة :أ ٌف التعامل الر ٌ
كإال أف ييفسد حياة
كخليقو ،كشعوره ْناه أخيو يف اٛنماعةٌ ،
ييفسد ضمًن الفرد ي
اٛنماعة البشريٌة كتضامنهاّ ،نا يبثٌو من ركح الشره كالطمع كاألثرة كاٞنخاتلة
األكؿ لتوجيو
كاٞنقامرة ،بصفة ٌ
عامةٌ .أما يف العصر اٜنديث ،فإنٌو ييع ٌد الدافع ٌ
ط كجوه االستثمار؛ كي يستطيع رأس اٞناؿ اٞنستداف ابلراب أف
رأس اٞناؿ إُف أح ٌ
فيؤدم الفائدة الربويٌة ،كيفضل منو شيء للمستدين .كمن
يربح رُننا
ن
مضموانٌ ،
مثٌ فهو الدافع اٞنباشر؛ الستثمار اٞناؿ يف األفبلـ القذرة ،كالصحافة القذرة،
(ُ) البقرة.ِٕٗ-ِٕٓ :
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االْناىات ،اليت ٓنطٌم
كاٞنراقص ،كاٞنبلىي ،كالرقيق األبيض ،كسائر اٜنرؼ ،ك ٌ
ٓنطيما ..كاٞناؿ اٞنستداف ابلراب ليس ٨نٌو أف يينشئ أنفع
أخبلؽ البشريٌة
ن
اٞنشركعات للبشريٌة؛ بل ٨نٌو أف يينشئ أكثرىا رُننا .كلو كاف الربح إٌ٧نا ٩نيء من
ط الغرائز ،كأقذر اٞنيوؿ ..كىذا ىو اٞنشاىد اليوـ يف أ٥ناء األرض.
استثارة أح ٌ
بوم»(ُ).
كسببو ٌ
األكؿ ىو التعامل الر ٌ
لقد ا٥نرفت (شريعة التمثيل) ابٞننسوبٌن من أتباعها عن (شريعة التنزيل)،
خطرا ،من تلك
إُف (اٛناىليٌة اٜنديثة)؛ اليت ىي  -يف كثًن من جوانبها  -أش ٌد ن
(اٛناىليٌة القد٬نة) ،كأعظم ض نررا منها.
لكل جاىليٌة أرجاسها
قاؿ سيٌد قطب« :إ ٌف اٛناىليٌة ىي اٛناىليٌة .ك ٌ
هم موقعها من الزماف كاٞنكاف .فحيثما خلت قلوب الناس من
كأدانسها .ال يي ٌ
تصوراهتم ،كمن شريعة  -منبثقة من ىذه العقيدة ٓ -نكم
عقيدة إٟنيٌةٓ ،نكم ٌ
حياهتم ،فلن تكوف ٌإال اٛناىليٌة يف صورة من صورىا الكثًنة ..كاٛناىليٌة  -اليت
تتمرغ البشريٌة اليوـ يف كحلها  -ال ٔنتلف يف طبيعتها عن تلك اٛناىليٌة العربيٌة،
ٌ
حت أنقذىا منها
أك غًنىا من اٛناىليٌات ،اليت عاصرهتا يف أ٥ناء األرض؛ ٌ
كطهرىا كزٌكاىا .إ ٌف البشريٌة اليوـ تعيش يف ماخور كبًن! كنظرة إُف
اإلسبلـ ٌ
صحافتها ،كأفبلمها ،كمعارض أزايئها ،كمسابقات ٗناٟنا ،كمراقصها ،كحاانهتا،
كإذاعاهتا؛ كنظرة إُف سعارىا اجملنوف للحم العارم ،كاألكضاع اٞنثًنة ،كاإل٪ناءات
بوم،
اٞنريضة ،يف األدب ك ٌ
الفن كأجهزة اإلعبلـ كلٌها ..إُف جانب نظامها الر ٌ
كما يكمن كراءه من سعار للماؿ ،ككسائل خسيسة ٛنمعو كتثمًنه ،كعمليٌات
قي،
نصب كاحتياؿ كابتزاز ،تلبس ثوب القانوف ..كإُف جانب التدىور اٝنيلي ٌ
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كل نظاـ،
كاال٥نبلؿ
كل بيت ،ك ٌ
كل نفس ،ك ٌ
االجتماعي ،الذم أصبح يه ٌدد ٌ
ٌ
كل ْن ُمع إنسآفٌ ..نظرة إُف ىذا كلٌو تكفي للحكم على اٞنصًن البائس الذم
ك ٌ
ظل ىذه اٛناىليٌة .إ ٌف البشريٌة تتآكل إنسانيٌتها ،كتتحلٌل
تدلف إليو البشريٌة ،يف ٌ
آدميٌتها ،كىي تلهث كراء اٜنيواف ،كمثًنات اٜنيواف ،لتلحق بعاٞنو اٟنابط!
كاٜنيواف أنظف كأشرؼ كأطهر؛ ألنٌو ١نكوـ بفطرة حازمة ال تتميٌع ،كال أتسن،
كما أتسن شهوات اإلنساف ،حٌن ينفلت من رابط العقيدة ،كمن نظاـ
العقيدة ،كيرت ٌد إُف اٛناىليٌة اليت أنقذه هللا منها»(ُ).
كمصمميها ،كأساتذة التجميل
أيضا« :إ ٌف بيوت األزايء
كقاؿ سيٌد قطب ن
ٌ
كدكاكينهاٟ :ني األرابب اليت تكمن كراء ىذا اٝنبل ،الذم ال تيفيق منو نساء
اٛناىليٌة اٜناضرة ،كال رجاٟنا كذلك! إ ٌف ىذه األرابب تيصدر أكامرىا ،فتيطيعها
الزم
القطعاف كالبهائم العارية يف أرجاء األرض ،طاعة مزرية! كسواء كاف ٌ
اٛنديد ٟنذا العاـ يناسب قواـ أيٌة امرأة ،أك ال يناسبو ،كسواء كانت مراسم
التجميل تصلح ٟنا ،أك ال تصلح ،فهي تيطيع صاغرة ..تيطيع تلك األرابب،
كإال عي ًٌنت من بقيٌة البهائم اٞنغلوبة على أمرىا! كمن ذا الذم يقبع كراء بيوت
ٌ
التكشف؟ ككراء األفبلـ
األزايء؟ ككراء دكاكٌن التجميل؟ ككراء سعار العرم ك ٌ
اجملبلت كالصحف ،اليت تقود ىذه اٜنملة
كالصور كالركاايت كالقصص ،ك ٌ
ماخورا
القصة
اٞنسعورة ..كبعضها يبلغ يف ىذا إُف ح ٌد أف تيصبح اجمللٌة أك ٌ
ن
متن ٌق نبل للدعارة؟! من الذم يقبع كراء ىذا كلٌو؟ الذم يقبع كراء ىذه األجهزة
كلٌها ،يف العاَف كلٌو( :يهود) ..يهود يقوموف ِنصائص الربوبيٌة ،على البهائم
اٞنغلوبة ،على أمرىا! كيبلغوف أىدافهم كلٌها ،من إطبلؽ ىذه اٞنوجات
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُُٓ-َُٓ/ُ :
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كل مكاف ..أىدافهم من تلهية العاَف كلٌو هبذا السعار ،كإشاعة
اٞنسعورة ،يف ٌ
قي من كرائو ،كإفساد الفطرة البشريٌة ،كجعلها ألعوبة ،يف
اال٥نبلؿ
النفسي كاٝنيلي ٌ
ٌ
مصممي األزايء ،كالتجميل! مثٌ ٓنقيق األىداؼ االقتصاديٌة ،من كراء
أيدم ٌ
اإلسراؼ يف استهبلؾ األقمشة كأدكات الزينة كالتجميل ،كسائر الصناعات
الكثًنة ،اليت تقوـ على ىذا السعار ،كتغ ٌذيو! إ ٌف قضيٌة اللباس كاألزايء ليست
منفصلة عن شرع هللا ،كمنهجو للحياة ..كمن مثٌ ذلك الربط بينها كبٌن قضيٌة
شتٌ :إهنا
اإل٬ناف كالشرؾ يف السياؽٌ .إهنا ترتبط ابلعقيدة كالشريعة أبسباب ٌ
كل شيء ابلربوبيٌة ،كٓنديد اٛنهة اليت تشرع للناس يف ىذه األمور،
تتعلٌق قبل ٌ
كشت جوانب اٜنياة .كذلك تتعلٌق
ذات التأثًن العميق يف األخبلؽ كاالقتصادٌ ،
البشرم ،كتغليب الطابع اإلنسآفٌ يف ىذا
إببراز خصائص اإلنساف ،يف اٛننس
ٌ
التصورات ،كاألذكاؽ ،كالقيػم،
اٛننس ،على الطابع اٜنيوآفٌ .كاٛناىليٌة تػمسخ ٌ
أتخنرا كرجعيٌة!
كاألخبلؽ .كْنعل العرم اٜنيوآفٌ تق ٌد نما كرقيًّا ،كالسرت اإلنسآفٌ ٌ
كليس بعد ذلك مسخ لفطرة اإلنساف ،كخصائص اإلنساف .كبعد ذلك عندان
ػزم؟ مػ ػػا للديػػن كمبلبػس النسػ ػ ػػاء؟ مػ ػػا للدي ػػن
جاىليٌوف يقولػ ػػوف :مػ ػػا للديػػن كالػ ٌ
كل زماف،
كالتجميل؟ ..إنٌو الػمسخ الذم ييصيب الناس ،فػي اٛناىليٌة ،فػي ٌ
كل مكاف»(ُ).
كفػي ٌ
أيضا« :ىكذا تنقلب اٞنوازين ،كتبطل الضوابط ،ك٪نكم
كقاؿ سيٌد قطب ن
اٟنول ما داـ أ ٌف اٞنيزاف ليس ىو ميزاف هللا ،الذم ال ينحرؼ كال ٬نيل .كماذا
تسميهم :الضالٌٌن ،كتعد من
تقوؿ اٛناىليٌة اليوـ عن اٞنهتدين هبدل هللا؟ ٌإهنا ٌ
يهتدم منهم كيرجع ،ابلرضى كالقبوؿ! ..أجل من يهتدم إُف اٞنستنقع الكريو،
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُِْٖ/ّ :
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تتمرغ الػجاىليٌة فيو! كماذا تقوؿ الػجاىليٌة اليوـ للفتاة ،اليت
كإلػى الوحل الذم ٌ
ال تكشف عن لػحمها؟ كماذا تقوؿ للفت الذم يستقذر اللحم الرخيص؟ إنػٌها
كٗنودا كريفيٌة! كٓناكؿ
سمي ترفُعهما ىذا كنظافتهما كتط ُهر٨نا :رجعيٌة كٔنلٌ نفا
ن
تي ٌ
بكل ما ٕنلكو من كسائل التوجيو كاإلعبلـ أف تيغرؽ ترفٌعهما كنظافتهما
اٛناىليٌة ٌ
تتمرغ فيو ،يف اٞنستنقع الكريو! كماذا تقوؿ اٛناىليٌة
ٌ
كتطهر٨نا يف الوحل الذم ٌ
ٞنن ترتفع اىتماماتو عن جنوف مبارايت الكرة ،كجنوف األفبلـ ،كالسينما،
كالتليفزيوف ،كما إليو ،كجنوف الرقص ،كاٜنفبلت الفارغة ،كاٞنبلىي؟ ٌإهنا تقوؿ
ْنره إُف
عنو :إنٌو جامد ،كمغلق على نفسو ،كتنقصو اٞنركنة كالثقافة! كٓناكؿ أف ٌ
تتغًن ٌإال
تفاىة من ىذه ،يينفق فيها حياتو ..إ ٌف اٛناىليٌة ىي اٛناىليٌة ..فبل ٌ
األشكاؿ كالظركؼ»(ُ).
أيضا« :إ ٌف اٝنمر كاٞنيسر ،كبقيٌة اٞنبلىي ،كاٛننوف ّنا
كقاؿ سيٌد قطب ن
يسمونو :األلعاب الرايضيٌة ،كاإلسراؼ فػي االىتماـ بػمشاىدىا ،كالػجنوف
ٌ
ابلسرعة ،كالػجنوف ابلسينما ،كاٛننوف ابٞنودات ،كالتقاليع ،كاٛننوف ّنصارعة
الثًناف ،كاٛننوف ببقيٌة التفاىات ،اليت تغشى حياة القطعاف البشريٌة ،يف اٛناىليٌة
تعبًنا عن
اٜنديثة اليوـ ،جاىليٌة اٜنضارة الصناعيٌة! إ ٌف ىذه كلٌها ليست ٌإال ن
الركحي من اإل٬ناف ٌأكنال ،كمن االىتمامات الكبًنة اليت تستنفد الطاقة
اٝنواء
ٌ
إعبلان عن إفبلس ىذه اٜنضارة ،يف إشباع الطاقات الفطريٌة
اثنينا؛ كليست ٌإال ن
بطريقة سويٌة .ذلك اٝنواء كىذا اإلفبلس ٨نا اللذاف يقوداف إُف اٝنمر كاٞنيسر؛
كل أنواع اٛننوف اليت ذكران .ك٨نا بذاهتما اللذاف
ٞنلء الفراغ ،كما يقوداف إُف ٌ
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العصيب ،كإلػى الشذكذ»(ُ).
يقوداف إلػى اٛننوف اٞنعركؼ ،كإُف الػمرض
النفسي ك ٌ
ٌ
فإف عمد بعض الطاعنٌن إُف كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة
إُف كثًن من اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ؛ فإ ٌف ذلك لن يؤثٌر يف (براءة اإلسبلـ) ،من
صحت نسبة تلك الػجرائم ،إُف الػمنسوبيػن ،فالػجريػمة إٌ٧نا
تلك اٛنرائم؛ فإف ٌ
تصح نسبتها إُف من نيسبت إليو،
تتعلٌق بصاحبها ،الذم صدرت منو؛ كإف لػم ٌ
ابلرد كاإلبطاؿ.
كانت أىكُف ٌ
فهل من العدؿ إدانة (اإلسبلـ) َنرائم ،ارتكبها بعض اٞننسوبٌن إليو٣ ،نٌن
خالفوا أحكامو الصر٪نة الواضحة ،اآلمرة ابٞنعركؼ ،كالناىية عن اٞننكر؟!!!
قاؿ سيٌد قطب« :إ ٌف الزكاج من مػملوكة ،فيو رد العتبارىا ،ككرامتها
ً
ً
حت
مؤىل من ٌ
اإلنسانيٌة .فهو ٌ
مؤىبلت التحرير لػها ،كلنسلها من سيٌدىا ٌ -
ً
سمى " ٌأـ كلد"،
كلو لػم ييعتقها لػحظة الزكاج  -فهي منذ اليوـ الذم تلد فيو تي ٌ
ك٬نتنع على سيٌدىا بيعها ،كتيصبح يحٌرة ،بعد كفاتوٌ .أما كلدىا ،فهو يحٌر ،منذ
فإهنا إذا كلدت أصبحت " ٌأـ كلد" ،كامتنع
التسرم هباٌ .
مولده .ككذلك عند ٌ
بيعها ،كصارت يحٌرة ،بعد كفاة سيٌدىا .كصار كلدىا منو كذلك يحًّرا ،إذا
اعرتؼ بنسبو ،كىذا ما كاف ٪ندث عادةن .فالزكاج كالتسٌرم كبل٨نا طريق من
طرؽ التحرير ،اليت شرعها اإلسبلـ ،كىي كثًنة ..على أنٌو قد ٪نيك يف النفس
الرؽ كلٌها قضيٌة
التسرم ىذه .فيحسن أف نتذ ٌكر أ ٌف قضيٌة ٌ
شيء من مسألة ٌ
ضركرة ...كأ ٌف الضركرة اليت اقتضت إابحة االسرتقاؽ ،فػي الػحرب الشرعيٌة ،اليت
يعلًنها اإلماـ الػمسلم اٞنن ًٌ
التسرم
إابحة
اقتضت
اليت
ذاهتا
ىي
:
هللا
يعة
ر
لش
ذ
ف
ي
ٌ
شرا من
ؤسر ىف كاف ًّ
ابإلماء؛ أل ٌف مصًن الػمسلمات الػحرائر العفيفات ،حٌن يي ى
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ىذا الػمصًن! على أنٌو ٪نسن ٌأال ننسى أ ٌف ىؤالء األسيػرات الػمستػىرقٌات ،لػ يه ٌن
حياهتن ،كال ي٬نكن إغفاٟنا يف نظاـ
مطالب فطريٌة ،ال ب ٌد أف ي٪ن ىسب حساهبا ،يف
ٌ
تتم تلبية ىذه اٞنطالب عن طريق
اقعي ،يراعي فطرة اإلنساف ،ككاقعوٌ .
فإما أف ٌ
ك ٌ
قائما؛ كي
الزكاجٌ ،
تسرم السيٌد ،ما داـ نظاـ االسرتقاؽ ن
تتم عن طريق ٌ
كإما أف ٌ
اٝنلقي ،كالفوضى اٛننسيٌة ،ال ضابط
ال ينشرف يف اجملتمع حالة ،من اال٥نبلؿ
ٌ
حاجتهن الفطريٌة عن طريق البغاء أك اٞنخادنة ،كما كانت اٜناؿ
ٟنا ،حٌن يلبٌٌن
ٌ
يف اٛناىليٌةٌ .أما ما كقع يف بعض العصور ،من االستكثار من اإلماء عن طريق
اذىن كسيلة لبللتذاذ
الشراء ،كاٝنطف ،كالنخاسة،
كْنميعهن يف القصور ،ك ٌأن ٌ
ٌ
البهيمي ،كٕنضية اللياِف اٜنمراء بٌن قطعاف اإلماء ،كعربدة السكر
اٛننسي
ٌ
ٌ
كالرقص كالغناء ..إُف آخر ما نقلتو إلينا األخبار الصادقة ،كاٞنبالىغ فيها على
السواءٌ ..أما ىذا كلٌو ،فليس ىو اإلسبلـ .كليس من فعل اإلسبلـ ،كال إ٪ناء
اإلسبلمي ،كال أف ييضاؼ إُف كاقعو
اإلسبلـ .كال ٩نوز أف ي٪ن ىسب على النظاـ
ٌ
اإلسبلمي ىو الذم ينشأ كفق أصوؿ اإلسبلـ
التار٫ني
التار٫ني ..إ ٌف الواقع
ٌ
ٌ
ٌ
اإلسبلميٌ ..أما ما
التار٫ني
كتصوراتو كشرعتو كموازينو .ىذا كحده ىو الواقع
ٌ
ٌ
ٌ
خارجا على أصولو كموازينو ،فبل
يقع يف اجملتمع الذم ينتسب إُف اإلسبلـ ،ن
اٞنستقل خارج كاقع
٩نوز أف ي٪ن ىسب منو ،ألنٌو ا٥نراؼ عنو .إ ٌف لئلسبلـ كجوده
ٌ
أم جيل .فاٞنسلموف َف يينشئوا اإلسبلـ ،إٌ٧نا اإلسبلـ ىو الذم
اٞنسلمٌن ،يف ٌ
أنشأ اٞنسلمٌن .اإلسبلـ ىو األصل ،كاٞنسلموف فرع عنو ،كنتاج من نتاجو .كمن
مثٌ ،فإ ٌف ما يصنعو الناس أك ما يفهمونو ليس ىو الذم ٪ن ٌدد أصل النظاـ
األساسي؛ ٌإال أف يكوف مطاب نقا لؤلصل
اإلسبلمي ،أك مفهوـ اإلسبلـ
ٌ
ٌ
اٞنستقل عن كاقع الناس ،كمفهومهم ،كالذم ييقاس إليو كاقع
اإلسبلمي الثابت
ٌ
ٌ
كل جيل ،كمفهومهم؛ لييعلىم كم ىو مطابق ،أك منحرؼ عن
الناس يف ٌ
172

اإلسبلـ .إ ٌف األمر ليس كذلك يف النظم األرضيٌة ،اليت تنشأ ابتداء ،من
تصورات البشر ،كمن اٞنذاىب اليت يضعوهنا ألنفسهم  -كذلك حٌن يرت ٌدكف إُف
ٌ
األكؿ اب﵁
اٛناىليٌة ،كيكفركف اب﵁ ،مهما ٌادعوا أ ٌهنم يؤمنوف بو ،فمظهر اإل٬ناف ٌ
ىو استمداد األنظمة من منهجو كشريعتو ،كال إ٬ناف بغًن ىذه القاعدة الكبًنة
اٞنتطورة يف أنظمتهم،
 ذلك أ ٌف اٞنفهومات ٌاٞنتغًنة للناس حينئذ ،كاألكضاع ٌ
ىي اليت ٓن ٌدد مفهوـ اٞنذاىب اليت كضعوىا ألنفسهم ،كطبٌقوىا على أنفسهم.
رب
فأما يف النظاـ
اإلسبلمي الذم لػم يصنعو الناس ألنفسهم ،إٌ٧نا صنعو للناس ٌ
ٌ
ٌ
فأما يف ىذا النظاـ ،فالناس ٌإما أف يتٌبعوه
الناس كخالقهم كرازقهم كمالكهمٌ ..
كإما أف
التار٫ني
كييقيموا أكضاعهم كفقو؛ فواقعهم إذف ىو الواقع
اإلسبلمي؛ ٌ
ٌ
ٌ
اقعا اتر٫نيًّا لئلسبلـ .إٌ٧نا ىو ا٥نراؼ
ينحرفوا عنو ،أك ٩نانبوه كلٌيٌة ،فليس ىذا ك ن
عن اإلسبلـ! كال ب ٌد من االنتباه إُف ىذا االعتبار عند النظر يف التاريخ
اإلسبلمي .فعلى ىذا االعتبار تقوـ النظريٌة التار٫نيٌة اإلسبلميٌة ،كىي ٔنتلف
ٌ
الفعلي ىو
ٕناما مع سائر النظرٌايت التار٫نيٌة األخرل ،اليت تعترب كاقع اٛنماعة
ن
ٌ
تطور النظريٌة أك اٞنذىب يف
التفسًن
العملي للنظريٌة أك اٞنذىب ،كتبحث عن ٌ
ٌ
اٞنتغًنة ٟنذه النظريٌة يف
ىذا الواقع
الفعلي للجماعة اليت تعتنقو ،كيف اٞنفهومات ٌ
ٌ
كيؤدم
اٞنتفردةٌ ،
فكر اٛنماعة! كتطبيق ىذه النظرة على اإلسبلـ ينايف طبيعتو ٌ
اٜنقيقي»(ُ).
اإلسبلمي
إُف أخطار كثًنة ،يف ٓنديد اٞنفهوـ
ٌ
ٌ
أم جر٬نة ،ارتكبها أم من اٞننسوبٌن
كل الرباءة ،من ٌ
إ ٌف اإلسبلـ برمءٌ ،
إليو ،من اٝنلفاء كاألمراء كاٞنلوؾ كالسبلطٌن كالوزراء كاٜني ٌجاب كالقضاة كالسادة
كالقادة كالػجنود كال ُشىرط كالػحػرس كال يكتٌاب كالشعراء كالػ يمغنٌٌن كالػ يمدمنٌن كالقتلة
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ْٖٓ-ّٖٓ/ُ :
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العامة.
كاللصوص كال يف ٌجار كالتُ ٌجار كالػ يمرابٌن كالػمؤلٌفٌن كالػمعلٌمٌن كالػمتعلٌمٌن ك ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :فهذه الػمفاسد الػخمس ،اليت ىي :االحتياؿ على
نقض األ٬ناف ،كإخراجها من مفهومها ،كمقصودىا ،ثػ ٌم االحتياؿ ابلػ يخلع،
كإعادة النكاح ،ثػ ٌم االحتياؿ ابلبحث عن فساد النكاح ،ثػ ٌم االحتياؿ بػمنع
كقوع الطبلؽ ،ثػ ٌم االحتياؿ بنكاح الػ يمحلًٌل .فػي ىذه األمور من الػمكر،
كالػخداع ،كاالستهزاء آبايت هللا ،كاللعب الذم يين ًٌفر العقبلء عن دين اإلسبلـ،
ً
كتبٌن
كييوجب طعن الك ٌفار فيو ،كما رأيتو يف بعض كتب النصارل كغًنىاٌ ،
لكل مؤمن صحيح الفطرة أ ٌف دين اإلسبلـ برمء ،منزه عن ىذه الػ يخىز ٍعبًبلت،
ٌ
(ُ)
اليت تيشبًو حيل اليهود ،كمػخاريق الُرىباف» .
كقاؿ ابن تيمية أيضا« :ككذلك كل ً
مبتدع ،خالف سنٌة رسوؿ هللا ،
ٌ ن
ٌ
حق ،كابتدع من الباطل ما لػم تشرعو الرسل؛
كك ٌذب ببعض ما جاء بو من الػ ٌ
ً
فالرسوؿ برمء ٣نٌا ابتدعو كخالفو فيو ،قاؿ تعاُف﴿ :فىًإ ٍف ىع ى
ص ٍو ىؾ فىػ يق ٍل إًٌٓف بىًرمءه
ً٣نا تىػعمليو ىف﴾(ِ) ،كقاؿ تعاُف﴿ :إًف ال ً
ً
ً
ت ًمٍنػ يه ٍم
ذ
ين فىػرقيوا دينىػ يه ٍم ىكىكانيوا شيىػ نعا لى ٍس ى
ٍى
ى
و (ّ)
حرمو هللا كرسولو،
ما
اـ
ر
ح
ػ
ال
ك
،
لو
و
كرس
هللا
لو
ل
ح
ما
حبلؿ
ػ
فال
،
ف ػًي ىش ٍيء﴾
ٌ
ٌ
كحرموا،
كالدين ما شرعو هللا كرسولو .كقد ٌ
ذـ هللا اٞنشركٌن على ٌأهنم حلٌلوا ٌ
كشرعوا ديننا لػم أيذف بو هللا»(ْ).
أيضا« :كليس ىذا من خصائص أ٘ند؛ بل ما من إماـ،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٔ/ّٓ :
(ِ) الشعراء.ُِٔ :
(ّ) األنعاـ.ُٓٗ :
(ْ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٗ/ِٕ :
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ٌإال كقد انتسب إليو أقواـ ،ىو منهم برمء .قد انتسب إُف مالك أانس ،مالك
الشافعي أانس ،ىو برمء منهم؛ كانتسب إلػى
برمء منهم؛ كانتسب إلػى
ٌ
أيب حنيفة أانس ،ىو برمء منهم؛ كقد انتسب إُف موسى  أانس ،ىو منهم
علي
ب ػرمء؛ كانتسب إلػى عيسى  أانس ،ىو منهم برمء؛ كقد انتسب إلػى ٌ
ابن أيب طالب أانس ،ىو برمء منهم؛ كنبيٌنا قد انتسب إليو من القرامطة،
كالباطنيٌة ،كغًنىم ،من أصناؼ اٞنبلحدة كاٞننافقٌن :من ىو برمء منهم»(ُ).
١نمد رشيد رضا« :شبهة كجواهبا :كرد علينا رقيم من بعض قارئي
كقاؿ ٌ
جريدتنا ،انتقد فيو صاحبو ما كتبناه يف شؤكف اٝنلفاء ،كسيٌئاهتم ،كتقصًنىم يف
أبال نعود إُف اٝنوض ،يف مثل ىذه اٞنواضيع؛ أل ٌف
كظيفتهم الدينيٌة ،كنصحنا ٌ
كتابتها يف جريدة سيٌارة ييطلع عليها األجانب كأعداءان كأعداء ديننا ،فيشمتوف
حجة علينا .كاٛنواب عن ىذه الشبهة من كجهٌنٌ :أكٟنما -أ ٌف
فينا ،كيتٌخذكهنا ٌ
ما كتبناه يف ذلك ىو قطرة من ُنار التاريخ الزاخرة ،عند أكلئك األجانب ،أك
األعداء الذين يعنيهم ً
اٞننتقد .فإذا سكتنا عنو ،فسكوتنا كتماف لو عن أبناء
ملٌتنا ،الذين ٩نهلو أكثرىم؛ إل٨ناٟنم علم التاريخ ،كظنٌهم أنٌو ال فائدة فيو ٌإال
التسلية؛ بل ٚنعت بعض الشيوخ الذين ي ٌدعوف الفقو يقوؿ :إ ٌف قراءة التاريخ
كذاب .كتعليلو ىذا يقتضي أ ٌف قراءة أكثر كتب اٜنديث
مكركىة؛ أل ٌف فيو ن
كقصصا كاذبة
كالتفسًن مكركىة؛ أل ٌف فيها أحاديث موضوعة كضعيفة كمن ىكرة،
ن
ابطلة ،بل ال يبعد أف ييقاؿ على ذلك :إ ٌف قراءهتا ١نرمة؛ أل ٌف الكذب يف تفسًن
كتاب هللا تعاُف ،كاالختبلؽ على نبيٌو من أعظم الكبائر ،ال ييقاس هبا الكذب
يف سًنة ملك أك حاكم أك خليفة أك عاَف .كيف كتب الفقو اليت ييشغىل هبا اٞنتف ًٌقو
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُُٗ/ّ :
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يصح العمل ،كال اإلفتاء هبا .كالصواب
اٞنذكور كثًن من األقواؿ الباطلة اليت ال ٌ
اٜنق ،كإٌ٧نا يقتضي النظر
اٜنق بشيء من الباطل ال يقتضي ترؾ ٌ
أ ٌف شوب ٌ
اٜنق من بٌن األابطيل ،كما ٫نرج اللنب من فرث
الدقيق كالتمحيص؛ ليخرج ٌ
كدـ ،خالصا للشاربٌن .كإٌ٧نا ذكران ىذا لنبٌن ٜنضرة ً
اٞننتقد قوؿ شيوخنا يف
ٌ
ن
التاريخ ،الذم ىو من أش ٌد اٞنن ًٌفرات عنو؛ ليعلم مقدار حاجتنا إُف استخراج
فوائده ،كعرضها على ٌأمتنا ،كإشعارىم ٌأهنم ال ي٬نكن ٟنم الوقوؼ على حقيقة
األمة ٌإال منها؛ كمن لػم يعرؼ مرضو ال يسعى لعبلجو؛ كإذا سعى ،فإ ٌف
مرض ٌ
كنكاال .كما مثلنا مع األجانب  -الذين
سعيو يكوف عبثنا
كضبلال ،بل خيبة ن
ن
يرتئي أصحاب األفكار الضعيفة أف نسرت ضعفنا عنهم أبسبابو كنتائجو ٌ -إال
مثل النعامة اليت ترل الصيٌاد ييريد اقتناصها ،فتخبٌئ رأسها كتسرته؛ لكيبل تراه،
تو٨نػنا أ ٌف عماىا عنو ،ييوجب عماه عنها ،كأ ٌف ذلك عٌن النجاة .كحراـ على من
ٌ
األمة ،كىذا
يضر ٌ
٩نهل اتريخ الغابر ،كحالة العصر اٜناضر أف يقوؿ :ىذا شيء ٌ
يغشوف
شيء ينفعها .كقد يمنينا  -كالصرب اب﵁  -بقوـ جهبلء يف ثياب علماءٌ ،
كل من يقرأ تنازع العوامل يف النحو :يعلم تنازع
كيغرركف هبا؛ ٌ
ٌ
األمةٌ ،
تو٨نػنا أ ٌف ٌ
كل من يعرؼ أحواؿ تقدٔف اٞنسند كاٞنسند إليو كأتخًن٨نا :يعرؼ
األمم؛ ك ٌ
كل من تص ٌدر للفتول يف مسائل الرضاع
األمة ٌ
أسباب تق ٌدـ ٌ
كأتخرىا؛ ك ٌ
صحة الشعوب من أمراضها،
كصحة اإلجارة كالسلىم :لو أف ييفيت يف ٌ
كالطبلؽ ٌ
كل فرد منٌا
كإطبلقها من كاثقها؛ بل كقعنا يف فوضويٌة األفكار كالعلم ،فصار ٌ
ًم ىعنًّا ًم ىفنًّا ،كال برىاف يتوٌكأ عليو ،كال رئيس يرجع إليو .سياسة السواد األعظم
منٌا اليوـ ىي كتماف األمراض كالسيٌئات ،كإف انتهى ذلك ابٞنمات؛ كتكبًن ما
جببل؛ بل اختبلؽ
الذرة ن
وجد من حسنةٌ ،
عساه يي ى
حت تكوف اٜنبٌة قبٌة ،ك ٌ
األمة يف ُنر الغركر،
اٜنسنات ،كالكذب فيها على األحياء كاألموات؛ لتسبح ٌ
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إُف أف هتلك كتبور .كقد رأينا من سًن األمم اٜنيٌة أ ٌف يكتٌاهبا كخطباءىا ٬نلؤكف
كيهولوف أمر تلك السيٌئة ّنا
اخا
ن
الدنيا صر ن
كعويبل ،إذا صدر من ٌأمتهم سيٌئةٌ ،
اٜنريبٞ ،نا ال
ييزعجوف بو إُف إزالتها؛ كرٌّنا ي٫نفوف اٜنسنات ،كال سيٌما االستعداد ٌ
كل ما نكتبو يف االنتقاد على خلفاء
٫نفى من األسباب .الوجو الثآف :أ ٌف ٌ
األكؿ بو:
اٞنسلمٌن كأمرائهم كعلمائهم كأىل الطرؽ كٗنيع رجاؿ الدين ،غرضنا ٌ
اإلسبلمي نفسو٣ ،نٌا يرميو بو أعداء اٞنسلمٌن من األكربػٌيٌٌن،
بياف براءة الدين
ٌ
حل هبم ،من الضعف ،كالضعة ،كالظلم ،كاالستبداد،
الذين يزعموف أ ٌف ٗنيع ما ٌ
كفساد األخبلؽ ،كاختبلؿ األعماؿ  -الذم يكاد ٬نحو سلطتهم من لوح
حل هبم؛ ٌإال بسبب
البسيطة ،ك٩نعلهم ٌ
كل ذلك ما ٌ
أذؿ الشعوب كأفقرىا ٌ -
اٜنق أ ٌف ىذا
كطوحهم يف مهاكم الشقاء .ك ٌ
دينهم ،فهو الذم جر إليهم الببلءٌ ،
الببلء كالشقاء ما جاءىم ٌإال من اال٥نراؼ عن الدين ،كما كانت ٌأمة؛ لتنحرؼ
عن دينها دفعة كاحدة ،كإٌ٧نا يكوف ذلك ابلتدريج ،ينحرؼ الرؤساء ،كاألمراء،
فتؤكؿ لػهم العلمػاء  -علمػاء السوء  -فتتٌبعهم الد٨ناء؛ كىكذا كاف شأف الذين
ٌ
يتم ذلك ٌإال بع ٌدة
شربا بشرب ،كذر ن
اعا بذراع ،كال ٌ
جاءكا من قبلنا ،كاتٌبعنا سننهم ن
قركف .ال ريب أ ٌف إظهار براءة الدين برمي أىلو ،رؤسائهم كمرؤكسيهم ،ابلتقصًن
كإال كاف النقد ،بل النقض
فيو ،كاٞنيل عن ىديو :ىو أعظم خدمة لو كألىلوٌ ،
معا ،كما يعقلها ٌإال العالًموف .كيدخل يف تربئة الدين ٣نٌا
موج نها لؤلصل كالفرع ن
ذيكًر بياف أنٌو أساس للسعادة متٌن ،ال ي٬نكن أف يقوـ صرح ٠ند أىلو ٌإال عليو،
أبصارىم شعاعي مدنيٌة أكرٌاب ،فرأكا أ ٌف التقليد األعمى ٟنا ىو
خبلفنا ٞنن أعشى
ى
ابألمة .كىل زادان ىذا التقليد األعمى ٌإال شقاء كتعاسة؟»(ُ).
الذم ينهض ٌ
(ُ) ٠نلٌة اٞننار.ُّٕ-َّٕ/ُ :
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كقاؿ سيٌد قطب« :كىناؾ حقيقة أخًنة نتعلٌمها من التعقيب القرآٓفٌ،
على مواقف اٛنماعة اٞنسلمة ،اليت صاحبت رسوؿ هللا  ،كاليت ٕنثٌل أكرـ
األمة على هللا ..كىي حقيقة انفعة لنا ،يف طريقنا إُف استئناؼ حياة
رجاؿ ىذه ٌ
إسبلميٌة بعوف هللا ..إ ٌف منهج هللا اثبت ،كقيمو كموازينو اثبتة ،كالبشر يبعدكف أك
التصور ،كقواعد السلوؾ.
يقربوف من ىذا اٞننهج ،ي
ك٫نطئوف كييصيبوف ،يف قواعد ٌ
١نسواب على اٞننهج ،كال مغيٌػنرا لقيمو كموازينو
كلكن ليس شيء من أخطائهم
ن
التصور أك السلوؾ ،فإنٌو يصفهم ابٝنطإ .كحٌن
الثابتة .كحٌن ي٫نطئ البشر يف ٌ
ينحرفوف عنو ،فإنٌو يصفهم ابال٥نراؼ .كال يتغاضى عن خطئهم كا٥نرافهم -
مهما تكن منازٟنم كأقدارىم  -كال ينحرؼ ىو؛ ليجارم ا٥نرافهم! كنتعلٌم ٥نن
لؤلمة
من ىذا أ ٌف تربئة األشخاص ال تساكم تشويو اٞننهج! كأنٌو من اٝنًن ٌ
يوصف اٞنخطئوف
اٞنسلمة أف تبقى مبادئ منهجها سليمة انصعة قاطعة ،كأف ى
كاٞننحرفوف عنها ،ابلوصف الذم يستح ٌقونو ًّ -أاي كانوا  -ك ٌأال تيربر أخطاؤىم
أبدا ،بتحريف اٞننهج ،كتبديل قيمو كموازينو .فهذا التحريف كالتبديل
كا٥نرافاهتم ن
أخطر على اإلسبلـ ،من كصف كبار الشخصيٌات اٞنسلمة ،ابٝنطإ ،أك
التار٫ني لئلسبلـ ليس
اال٥نراؼ ..فاٞننهج أكرب كأبقى من األشخاص .كالواقع
ٌ
كل
كل فعل ك ٌ
كل كضع ،صنعو اٞنسلموف يف اتر٫نهم .كإٌ٧نا ىو ٌ
كل فعل ك ٌ
ىو ٌ
كإال فهو خطأ
كضع صنعوه ،مواف نقا ٕناـ اٞنوافقة ،للمنهج كمبادئو كقيمو الثابتةٌ ..
أك ا٥نراؼ ،ال ي٪ن ىسب على اإلسبلـ ،كعلى اتريخ اإلسبلـ؛ إٌ٧نا ي٪ن ىسب على
كيوصف أصحابو ابلوصف الذم يستح ٌقونو :من خطإ ،أك
أصحابو كحدىم ،ى
ا٥نراؼ ،أك خركج على اإلسبلـ ..إ ٌف اتريخ اإلسػبلـ ليػس ىػو اتريػخ
الػمسلميػن ،كلػو كانوا مسلميػن ،ابالسم ،أك ابللساف! إ ٌف اتريخ اإلسبلـ ىو
تصورات الناس ،كسلوكهم ،كيف أكضاع
اتريخ التطبيق
اٜنقيقي لئلسبلـ ،يف ٌ
ٌ
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حياهتم ،كنظاـ ٠نتمعاهتم ..فاإلسبلـ ١نور اثبت ،تدكر حولو حياة الناس يف
بتاات،
إطار اثبت .فإذا ىم خرجوا عن ىذا اإلطار ،أك إذا ىم تركوا ذلك ا﵀ور ن
لتصرفاهتم كأعماٟنم ىذه يٓن ىسب على
فما لئلسبلـ ،كما ٟنم يومئذ؟ كما ٌ
أبهنم مسلموف ،إذا
يوصفوف ٌ
اإلسبلـ ،أك ييفسر هبا اإلسبلـ؟ بل ما ٟنم ىم ى
خرجوا على منهج اإلسبلـ ،كأبوا تطبيقو يف حياهتم ،كىم إٌ٧نا كانوا مسلمٌن؛
ألهنم يطبٌقوف ىذا اٞننهج يف حياهتم ،ال أل ٌف أٚناءىم أٚناء مسلمٌن ،كال أل ٌهنم
ٌ
لؤلمة
يقولوف أبفواىهمٌ :إهنم مسلموف؟! كىذا ما أراد هللا سبحانو أف يعلٌمو ٌ
كيسجل عليها النقص
اٞنسلمة ،كىو يكشف أخطاء اٛنماعة اٞنسلمة،
ٌ
كالضعف ،مثٌ ير٘نها بعد ذلك كيعفو عنها ،كييعفيها من جرائر النقص كالضعف
يف حسابو.)ُ(»...
كقاؿ ابن ابزٌ « :أما ما ألصقو اٛنهلة ،أك األعداء ابإلسبلـ ،فيجب
اإلسبلمي ما
لصق ابلرتاث
يتبٌن براءة اإلسبلـ منوٌ ،
حت ٌ
التنبيو عليوٌ ،
كحت ال يي ى
ٌ
ليس منو ،كما فعل اٛنهلة كاٞنشركوف ،من إحداث األبنية على القبور ،ك ٌأناذ
اٞنساجد على القبور ،فهذا ليس من شأف اإلسبلـ ،كاإلسبلـ ٪نارب ىذا؛
ألهنا من كسائل الشرؾ ،كما
٪نارب البناء على القبور ،ك ٌأناذ اٞنساجد عليها؛ ٌ
ً
حت
األمة ،من اٛنهلة كاٞنبتدعةٌ ،
فعلت اليهود كالنصارل ،كاتبعهم كثًن من ىذه ٌ
بنوا على القبور ،ك ٌأنذكا عليها اٞنساجد ،كالقباب ،كحصل الشرؾ بسبب ذلك؛
اإلسبلمي،
فيجب أف يينبو على ٌأهنا ليست من اإلسبلـ ،كليست من الرتاث
ٌ
ك٩نب إنكار ذلك ،كالقضاء عليو؛ كىكذا الصبلة عند القبور ،كالدعاء عندىا،
كٓنرم القراءة عندىا :من كسائل الشرؾ٩ ،نب أف يينبو على ىذا ،كييبٌن ٌأهنا
ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ّّٓ/ُ :
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اإلسبلمي ،بل ىي مػ ٌما أحدثو الػجهلة ،كأنكره اإلسبلـ(ُ).
ليست من الرتاث
ٌ
كىكذا ما أحدثو بعض الناس من االحتفاؿ ابٞنوالد ،كيزعموف أنٌو من الرتاث،
اإلسبلمي ،كإف ف ػعػ ػلو كثيػ ػر ،م ػن الػمسلمٌن ،فػي
كىذا غلط ،ليس من الرتاث
ٌ
ا﵀دثة يف الدين،
أمص ػ ػار كثيػرة ،جهػ ػ نبل،
كتقليدا .فاالحتفاؿ ابٞنوالد من البدع ى
ن
مبتدع(ِ).
بعد القركف اٞنفضلة ،كليس من الرتاث
اإلسبلمي ،كىو من الرتاث الػ ى
ٌ
كىكذا االحتفاؿ بػجميع اآلاثر ،التػي يدعو إليها دعاة الشرؾ ،سواء كانت
كل ىذا
صخرة ،أك شجرة ،أك غًن ذلك ،مػ ٌما يعظٌمو الػ ٌ
جهاؿ ،أك ٌ
يتربكوف بوٌ ،
الغلو فػي القبور ،ابلبناء
٣نٌا ينايف اإلسبلـ ،كىو ض ٌد اإلسبلـ ...كاٞنقصود أ ٌف ٌ
عليها ،كالصبلة عندىا ،كالعكوؼ عليها ،كاتٌػخاذ الػمساجد عليها :ليس من
اإلسبلمي ،بل ىو من الرتاث ،الذم هنى عنو اإلسبلـ ،كأنكره ،كح ٌذر
الرتاث
ٌ
منو ،كىو من كسائل الشرؾ .كىكذا ،فقد توجد أصناـ ،فػي بعض البلداف ،أك
نسب إلػى اإلسبلـ٩ ،نب أف ييعلىم ٌأهنا
نسب إلػى األنبياء ،أك تي ى
بعض الدكؿ ،تي ى
خطأ ،كضبلؿ ،كأ ٌف جػميع األنبياء ،كجػميع الرسل كلٌهم  -عليهم الصبلة
كالسبلـ  -دعوا إُف توحيد هللا ،كإُف اإلسبلـ ،الذم ىو إخبلص العبادة ﵁،
كحده ،ككلٌهم ٪ناربوف األصناـ ،ك ٌأكٟنم نوح  حارب ما ييعبىد من غًن
كسواع ،كيغوث ،كيعوؽ،
هللا ،كهنى قومو عن ذلك ،كح ٌذر من عبادةٌ :
كد ،ي
الغلو .فيجب التنبٌو لػهذا األمر ،ك٩نب
كنسر ،لػ ٌما كقع الشرؾ بػهم؛ بسبب ٌ
حت ال يدخل فػي اإلسبلـ ما ليس
على طيٌبلب العلم كأىلو النهي عن ذلك؛ ٌ
اإلسبلمي ،كأنٌو ما ثبت بكتاب هللا ،أك سنٌة
عرؼ الرتاث
منو .ك٩نب أف يي ى
ٌ
مثبل :ما قيل عن زايرة (قرب الرضا) ،يف كتاب (الثقات ،البن حبٌاف.)ْٕٓ/ٖ :
(ُ) انظر ن
النبوم.ّٖٔ-ِّٕ/ُ :
(ِ) انظر :رسائل يف حكم االحتفاؿ ابٞنولد ٌ
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رسولو  ،كّنا شرعو هللا لعباده ،أك أٗنع عليو اٞنسلموف ،ىذا ىو الرتاث
اإلسبلمي .أما ما ابتدعو ً
اٞنبتدعوف ،كأحدثو ا﵀ ًدثوف ،من عبادات ،أك أماكن
ٌ ٌ
نسب إُف اإلسبلـ ،كييقاؿ:
تيعظم ،أك أشجار ،كغًن ذلك ،فهذه ال ٩نوز أف تي ى
إسبلمي ،بل ييبٌن ٌأهنا بً ىدع ،كأنٌو من الواجب اٜنذر منها.)ُ(»...
ٌإهنا تراث
ٌ
ً
كل ا٥نراؼ ،ينحرؼ بو
فهذه نصوص صر٪نة ،تؤٌكد (براءة اإلسبلـ) ،من ٌ
العامة ،كغًنىم.
الػمنسوبوف إليو ،الػمنحرفوف عنو ،من الرؤساء ،كالعلماء ،ك ٌ
كال ريب يف أ ٌف (تربئة اإلسبلـ) من ا٥نرافات الػمنسوبٌن الػمنحرفٌن :أىكُف
من ١ناكلة (تربئة األشخاص) ،كالدفاع عنهم.

متنوعة.ُِّ/ٔ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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الـمبدأ الضابع
ُ
جراجب الخـ َهـم
إذا اتُػ ًهم اٞنتٌػ ىهم أبكثر من هتمة ،فالواجب البدء أبخطرىا ،كأف يكوف
متٌػ ىه نما بقتل رجل ،كَنرحو ،فالواجب البحث يف ثبوت جر٬نة القتل ٌأكنال ،فإف
ثبتت ،كأيدين اٞنتٌػ ىهم ،فبل داعي إُف البحث يف ثبوت جر٬نة اٛنرح؛ أل ٌف عقوبة
ب(ُ).
القتل يمغنية عن عقوبة اٛنرح،
ن
اعتمادا على نظريٌة الػ ىج ٌ
ٌأما إذا ثبتت براءتو من جر٬نة القتل ،فيجب بعدىا البحث يف ثبوت
جر٬نة اٛنرح ،فإف ثبتت إدانتو هبا ،عوقب ابلعقوبة اٞنناسبة ،كإف ثبتت براءتو،
فبل إدانة ،كال عقوبة.
كليس من اٜنكمة البدء ابٛنر٬نة الصغرل ،قبل اٛنر٬نة الكربل؛ ألنٌو قد
تثبت إدانتو َنر٬نة اٛنرح ،فيعاقىب ابلعقوبة اٞنناسبة ،مثٌ تثبت إدانتو َنر٬نة القتل،
فيعاقىب ابلقصاص ،كيف ذلك ٗنع لعقوبتٌن ،كىو إفراط يف العقاب(ِ)؛
ما دامت عقوبة القتل يمغنية عن عقوبة اٛنرح.
كقد يطوؿ البحث يف إثبات جر٬نة اٛنرح ،أك يف نفيها ،كيدخل القاضي
كالػم ٌدعي كالػمحامي يف تفصيبلت ،كتفصيبلت ،كال ٖنرة من كرائهاٌ ،إال إنكار
اٞنتٌػ ىهم كالػمحامي ،كإصرار الػم ٌدعي ،كحًنة القاضي.
كيف (١ناكمة اإلسبلـ) ٩نب العناية ابألصوؿ ،قبل الفركع؛ فما الفائدة
كل حكم،
من ١ناكلة إثبات ٌ
صحة (األحكاـ اإلسبلميٌة) ،كبياف اٜنكمة من ٌ
اإلسبلمي ،ْٕٓ/ُ :كاٞنوسوعة الفقهيٌة.ٗٓ-ِٗ/ُُ :
اٛننائي
(ُ) انظر :التشريع
ٌ
ٌ
اإلسبلمي.ْٕٓ/ُ :
اٛننائي
(ِ) انظر :التشريع
ٌ
ٌ
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كبًنا ،من األصوؿ الكربل ،اليت تقوـ عليها األحكاـ؟!!!
كالطاعن يينكر ن
أصبل ن
فالواجب على الطاعن أف يصرؼ النظر عن اٞنطاعن اٞنوجهة إُف الفركع،
كأحكاـ مًناث األنثى ،كلباسها ،كتع ٌدد الزكجات ،كالعقوابت ،كأمثاٟنا من
األحكاـ ،كأف يقصر نظره على األصوؿ الكربل ،اليت ىي أركاف دين اإلسبلـ.
كأكرب ىذه األصوؿ:
 -1وجود الـخالق.

 -2ىداية الـخالق.

حمد .
 -3رسالة مـ ّ
 -4شرعيّة القرآن.

فالطاعنوف  -الذين يينكركف كجود اٝنالق  -ال جدكل من اإلجابة عن
األكؿ الذم تقوـ عليو سائر
شبهاهتم اٞنتعلٌقة ابلفركع ،أل ٌهنم يينكركف األصل ٌ
كل الفركع؛ فما قيمة ١ناكمة اإلسبلـ ،يف بعض أحكاـ اٞنًناث ،إف
األصوؿ ،ك ٌ
ابطبل؟!!!
األكؿ الذم يقوـ عليو دين اإلسبلـ ن
كاف األصل ٌ
اإلٜنادم ،الذين يزعموف ٌأهنم
كلذلك ندعو الطاعنٌن من أتباع اٞننهج
ٌ
البلأدرم ،الذين يزعموف ٌأهنم
األكؿ ،كالطاعنٌن من أتباع اٞننهج
يينكركف األصل ٌ
ٌ
قاطعا،
قاطعا ،كال ييثبتوف ن
إثباات ن
إنكارا ن
يتوقٌفوف يف األصل ٌ
األكؿ ،فبل يينكركف ن
ندعوىم إلػى أف تكوف أيكلػى مطاعنهم ،الػموجهة إلػى (اإلسبلـ) :ىي عقيدة
(كجود الػخالق).
فإما أف يق ٌدموا لنا األدلٌة القطعيٌة الدالٌة على بطبلف ىذه العقيدة،
ٌ
ألهنم استطاعوا تقويض األصل
كبذلك ال داعي للخوض يف اٞنطاعن الفرعيٌة؛ ٌ
كل الفركع.
ٌ
األكؿ؛ فتسقط بتقويضو سائر األصوؿ ،ك ٌ
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الرد على األدلٌة
كإما أف يعجزكا عن تقدٔف األدلٌة اٞنطلوبة ،كيعجزكا عن ٌ
ٌ
صحة ىذا األصل؛ كبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من
القطعيٌة ،الدالٌة على ٌ
أصركا على ما ىم
األصل ٌ
األكؿ؛ فإف آمنوا بو ،انتقلنا إُف األصل الثآف ،كإف ٌ
عليو ،انقطعت  -بيننا كبينهم  -يسػبيػل التناظيػر ،كانتفت الػج ػدكل ،من
الػخوض ،فػي الػمطاعن الفرعيٌة.
بويب ،الذين يزعموف ٌأهنم ال يينكركف
كندعو الطاعنٌن من أتباع اٞننهج الُر ٌ
األكؿ ،كلكنٌهم يزعموف ٌأهنم يينكركف األصل الثآف ،كىو (ىداية اٝنالق)،
األصل ٌ
ندعوىم إُف أف تكوف أيكُف مطاعنهم ،اٞنوجهة إُف (اإلسبلـ) ىي عقيدة
(ىداية اٝنالق).
فإما أف يق ٌدموا لنا األدلٌة القطعيٌة الدالٌة على بطبلف ىذه العقيدة ،كأ ٌف
ٌ
اٝنالق  -كما يزعموف  -قد ترؾ الناس ،بعد خلقهم٪ ،نكموف أنفسهم
أبنفسهم ،فبل حبلؿ ،كال حراـ ،كال ثواب ،كال عقاب؛ فإف استطاعوا تقدٔف
ألهنم استطاعوا تقويض األصل
األدلٌة ،فبل داعي للخوض يف الػمطاعن الفرعيٌة؛ ٌ
كل الفركع تسقط بسقوط ىذا األصل.
الثآف ،ك ٌ
الرد على األدلٌة
كإما أف يعجزكا عن تقدٔف األدلٌة اٞنطلوبة ،كيعجزكا عن ٌ
ٌ
صحة ىذا األصل؛ كبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من
القطعيٌة ،الدالٌة على ٌ
أصركا على اإلنكار،
األصل الثآف؛ فإف آمنوا بو ،انتقلنا إُف األصل الثالث ،كإف ٌ
انقطعت  -بيننا كبينهم  -يسبيل التناظير ،كانتفت الػجدكل من الػخوض يف
الػمطاعن الفرعيٌة.
اليهودم ،كالطاعنٌن من أتباع الدين
كندعو الطاعنٌن من أتباع الدين
ٌ
األكؿ ،كال يينكركف األصل الثآف؛ كلكنٌهم
الػ
مسيحي ،الذين ال يينكركف األصل ٌ
ٌ
١نمد )؛ فيينكركف األصل الرابع ،كىو
يينكركف األصل الثالث ،كىو (رسالة ٌ
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(شرعيٌة القرآف)؛ ندعوىم إُف أف تكوف أيكُف مطاعنهم ،اٞنوجهة إُف (اإلسبلـ)
١نمد  ،)مثٌ عقيدة (شرعيٌة القرآف).
ىي عقيدة (رسالة ٌ
فإما أف يق ٌدموا لنا األدلٌة القطعيٌة الدالٌة على بطبلف ىاتٌن العقيدتٌن؛
ٌ
ألهنم
فإف استطاعوا تقدٔف األدلٌة ،فبل داعي للخوض يف اٞنطاعن الفرعيٌة؛ ٌ
استطاعوا تقويض األصلٌن الثالث كالرابع؛ كبتقويضهما ال ي٬نكن أف تبقى للفركع
أم قيمة حقيقيٌة.
ٌ
الرد على األدلٌة
كإما أف يعجزكا عن تقدٔف األدلٌة اٞنطلوبة ،كيعجزكا عن ٌ
ٌ
صحة ىذين األصلٌن؛ كبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من
القطعيٌة ،الدالٌة على ٌ
ألهنم  -إب٬ناهنم
ىذين األصلٌن؛ فإف آمنوا هبما ،انتفت اٞنطاعن كلٌها؛ ٌ
أصركا على اإلنكار ،انقطعت
هبذين األصلٌن  -قد آمنوا بدين (اإلسبلـ)؛ كإف ٌ
 بيننا كبينهم  -يسبيل التناظير ،كانتفت اٛندكل من اٝنوض يف اٞنطاعن الفرعيٌة؛فإ ٌف فركع الشريعة اإلسبلميٌة قائمة على أصوٟنا.
كىكذا ٤ند أ ٌف مطاعن الطاعنٌن ال قيمة ٟنا ،يف ١ناكمة اإلسبلـ،
أصبل ،إذا عجز الطاعنوف ،عن تقدٔف األدلٌة القطعيٌة،
كال داعي للخوض فيها ن
الدالٌة على بطبلف األصوؿ األربعة؛ فإ ٌف عجزىم ىذا يعين عجزىم عن تقدٔف
صحة ما أٗنعوا عليو ،كىو ٌاهتامهم
األدلٌة القطعيٌة ،اليت ٩نب أف أيتوا هبا؛ لييثبتوا ٌ
لرسوؿ هللا  ،ابلكذب.
أكيدا ،فتكوف
كبعجزىم ىذا ،يكوف العمل ّنبدإ (افرتاض الرباءة) كاجبنا ن
كل اٞنطاعن اٞنوجهة إُف اإلسبلـ غًن اثبتة ،فتنتهي بذلك ١ناكمة اإلسبلـ،
ٌ
عند عجز اٞن ٌدعٌن عن تقدٔف ما يؤيٌد ٌادعاءاهتم.
كليس من العدؿ :إمهاؿ الطاعنٌن الػ يم ٌدعٌن قرنان آخر ،من الزماف؛ ليأتوا
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أبدلٌتهم الػمطلوبة ،التػي عجزكا عن اإلتياف بػها ،طىواؿ أربعة عشر قرنان(ُ).
كيتهرب من اٝنوض يف األصوؿ،
إ ٌف ىمثى ىل الطاعن الذم يتشبٌث ابلفركعٌ ،
سيتزكج امرأة أخرل؛ فافرتت
كمثى ًل امرأة ،أبغضت زكجها ،بعد أف علمت أنٌو ٌ
ى
فلما أنكر الزكج ،طالبها
عليوٌ ،
فاهتمتو بسرقة أمواٟنا ،فشكتو إُف القاضيٌ ،
القاضي ابألدلٌة القطعيٌة ،فأخذت تبكي ،كتقوؿ :قبل سنة ضربين زكجي ،كقبل
علمت أنٌو
شهر ىجرٓف ،كلػم يكلٌمين ٌأاي نما ،كقبل أسبوع شتمين ،كقبل يوـ
ي
سيتزكج امرأة أخرل؛ كلذلك سرؽ أمواِف؛ ليينفق منها على زكاجو الثآف.
ٌ
االدعػ ػاءات ،كأخ ػذت تذك ػر
اضي ،بػهذه ٌ
فشػغلى ٍ
ت ى ػذه الػمرأةي القػ ى
حت نسي
ألم منها إبثبات هتمة السرقة؛ ٌ
تفصيبلت ،كتفصيبلت ،ال عبلقة وٌ
القاضي أ ٌف التهمة األصليٌة ىي السرقة.
فطالت ا﵀اكمة ٌأاي نما ،كالكبلـ ١نصور يف ىذه األمور؛ ككلٌما طالبها
أصرت
هتربت ،ك ٌ
ا﵀امي ،بتقدٔف األدلٌة القطعيٌة ،على القضيٌة الكربل (السرقة)ٌ ،
على ما ذكرت ،م ٌدعيةن أ ٌف ضرهبا ،كىجرىا ،كشتمها ،كاستعداده للزكاج عليها:
ي٬نكن أف تكوف أدلٌة على ارتكابو جر٬نة السرقة!!!
فاٜنرم ابلقاضي  -يف ىذا اٞنقاـ  -أف يطرد ىذه اٞنرأة اٞنفرتية ،كأف
ٌ
٫نلٌي سبيل الزكج ،لًنعى مصاٜنو؛ كييغلًق ىذه القضيٌة ،ليقطع ألسنة السوء.
فإف غفل القاضي عن ذلك ،كجب على الػمحامي تذكًن القاضي أب ٌف
حت أييت الػم ٌدعي ابألدلٌة
(افرتاض الرباءة) ،ىو األصل ،فػي معاملة الػمتٌػ ىهمٌنٌ ،
االهتاـ؛ كِنبلفو يكوف االستمرار يف ١ناكمة اٞنتٌػ ىهم
صحة ٌ
القطعيٌة ،الدالٌة على ٌ
صورة من صور الظلم.
(ُ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة.ُْٔ-ُْْ :
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فليس من اٜنكمة اٝنوض يف تفصيبلت اٞنسائل الفرعيٌة؛ للدفاع عن
اإلسبلـ ،كال سيٌما إذا كانت اٞنطاعن يف األمور االختبلفيٌة ،اليت لػم يتٌفق عليها
كل الػمنتسبٌن إُف اإلسبلـ.
ٌ
فإ ٌف من شأف ىذه التفريعات :إظهار اٞنطاعن  -يف أنظار اٜنيارل
كالغافلٌن كاٞنبتدئٌن ّ -نظهر اٛنيش ذم العدد ،الذم ال ي٪نصى؛ كمن شأف
ذلك إدخاؿ الرىبة يف قلوهبم ،كالضعف يف نفوسهم ،كالتشتٌت يف عقوٟنم؛
فيشعركف بغلبة خصومهم ،قبل أف يهاٗنوىم!!!
أم ٖنرة
كاٝنوض يف التفريعات لن يق ٌدـ للفريقٌن  -الطاعن ،كاٞندافع ٌ -
صر على دفاعو؛ كلذلك
صر على مطاعنو ،كاٞندافع سيي ٌ
انفعة؛ أل ٌف الطاعن سيي ٌ
كجب البدء ابألصوؿ؛ فإف سلٌم هبا الطاعن ،فبل أبس بعد ذلك من ابب اٞنعرفة
يتطرقا إُف الفرعيٌات االتٌفاقيٌة ،دكف الفرعيٌات االختبلفيٌة.
أف ٌ
إ ٌف حصن (اإلسبلـ) قائم على األصوؿ اإلسبلميٌة القطعيٌة الكربل،
كعليها تقوـ الفركع اإلسبلميٌة القطعيٌة الكربل.
فم ػن أراد ى ػدـ حصػن (اإلسػبلـ)؛ فليهػدـ تػلك (القطعيٌات اإلس ػبلميٌة)؛
أبدا تلك الػمحاكالت البائسة ،لػهدـ بعض
عجز عن ىدمها؛ فلن تنفعو ن
فإ ٍف ى
(اآلراء االختبلفيٌة)؛ فإ ٌف ىى ٍد ىمها لن يؤثًٌر ،يف متانة ذلك الػحصن الػحصٌن،
الذم يقوـ على (القطعيٌات الكربل) ،ال على تلك (اآلراء االختبلفيٌة).
كمن ظىن أنٌو يستطيع ىدـ حصن (اإلسبلـ) ،هبدـ بعض اآلراء
ط ،أك مغالً
االختبلفية ،فإنٌو غالً
كمثى ًل
إال
،
ة)
االختبلفي
اء
ر
(اآل
ل
ث
م
فما
؛
ط
ه
ه
ٌ
ى
ٌ
ٌ
ي
ى
ى ي
الصور اٞنرسومة ،على جدراف اٜنصن ،فمنها صور ٗنيلة ،كمنها صور قبيحة.
العدك زعم أنٌو قادر على ىدـ اٜنصنّ ،نحو تلك الصور فقط؛
كلو أ ٌف ٌ
ل ىس ًخىر منو أصدقاؤه ،قبل أعدائو؛ أل ٌف الصور اٞنرسومة على جدراف اٜنصن
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حت اٛنميلة
ليست ركننا ،من أركانو؛ كلذلك ال ينهدـ ،إذا ي١نيىت تلك الصور ٌ -
يسسو) ،كجدرانو ،كسقوفو :قائمة.
قائما ،ما دامت أصولو (أ ي
منها  -بل يبقى ن
كأصوؿ اإلسبلـ قائمة على (الوحي ال يػمنزؿ) ،ال على اآلراء االختبلفيٌة.
قاؿ سيٌد قطب« :إ ٌف اإلسبلـ يضع الكتاب ،الذم أنزلو هللا ابٜن ٌق؛
ليحكم بٌن الناس ،فيما اختلفوا فيو ..يضع ىذا الكتاب قاعدة للحياة البشريٌة.
فإما اتٌفقت مع ىذه القاعدة ،كظلٌت قائمة عليها ،فهذا ىو
مثٌ ٕنضي اٜنياةٌ .
كإما خرجت عنها ،كقامت على قواعد أخرل ،فهذا ىو الباطل ..ىذا
ٌ
اٜنقٌ .
ٗنيعا .يف فرتة من فرتات التاريخ .فالناس ليسوا
ىو الباطل ،كلو ارتضاه الناس ن
اٜنق كالباطل .كليس الذم ًٌ
اٜنق ،كليس الذم
يقرره الناس ىو ٌ
ىم اٜنكم يف ٌ
ًٌ
يقرره الناس ىو الدين .إ ٌف نظرة اإلسبلـ تقوـ ابتداءن ،على أساس أ ٌف فعل الناس

لشيء ،كقوٟنم لشيء ،كإقامة حياهتم على شيء ..ال يٓنيل ىذا الشيء ًّ
حقا،
أصبل من أصوؿ الدين ،كال ْنعلو التفسًن
إذا كاف ٢نال نفا للكتاب ،كال ْنعلو ن
ً
أجياال متعاقبة قامت عليو ..كىذه اٜنقيقة
تربره أل ٌف ن
اقعي ٟنذا الدين ،كال ٌ
الو ٌ
ذات أ٨نػية كربل يف عزؿ أصوؿ الدين ،عما ي ً
دخلو عليها الناس! كيف التاريخ
ٌٌ
ٌ ي
كظل ينمو ،كينمو ..فبل ييقاؿ :إ ٌف ىذا اال٥نراؼ
اإلسبلمي ن
مثبل كقع ا٥نراؼٌ ،
ٌ
كبل! إ ٌف
مت كقع ،كقامت عليو حياة الناس ،فهو إذف الصورة الواقعيٌة لئلسبلـ! ٌ
كيظل ىذا الذم كقع خطأن كا٥نرافنا،
يظل بريئنا من ىذا الواقع
التار٫نيٌ .
اإلسبلـ ٌ
ٌ
حجة ،كال سابقة .كمن كاجب من ييريد استئناؼ حياة إسبلميٌة أف
ال يصلح ٌ
ً
ابٜنق؛ ليحكم بٌن الناس،
ييلغيو كييبطلو ،كأف يعود إُف الكتاب ،الذم أنزلو هللا ٌ
فيما اختلفوا فيو»(ُ).
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُِٕ/ُ :
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الـمبدأ الثامً
ُ
حضاقط الخـ َهـم
يسعى ىذا اٞنبدأ إُف الكشف عن حقيقة تكاثير التُػ ىهم اٞنوجهة إُف اٞنتٌػ ىهم،
كل هتمة إُف م ٌدعيها ،مثٌ معرفة ما أٗنع عليو اٞن ٌدعوف ،كما اختلفوا فيو؛
بنسبة ٌ
بكل
ٌ
لئبل يظهر اٞن ٌدعوف اٞنختلفوفّ ،نظهر اٞن ٌدعٌن اٞنتٌفقٌن ،على ٌاهتاـ اٞنتٌػ ىهمٌ ،
التُػ ىهم اٞنذكورة يف الدعول ،كاٜناؿ ٌأهنم ٢نتلفوف يف ذلك.
كبًنا على مبدإ (اٞنساكاة القانونيٌة)(ُ) ،فالقانوف
كيعتمد ىذا اٞنبدأ
ن
اعتمادا ن
أيضا؛ كليس من العدؿ أف ٪نا ىكم
إذا كاف يمل ًزنما للمتٌػ ىهم ،فإنٌو يمل ًزـ للم ٌدعي ن
فإما أف ييع ٌد ىذا
اٞنتٌػ ىهم بفعل يشاركو اٞن ٌدعي فيو ،مثٌ يي ىرتؾ اٞن ٌدعي ،ببل ١ناكمة؛ ٌ
معا ،أك ال ييع ٌد جر٬نة ،فييبػرأ اٞنتٌػ ىهم
الفعل جر٬نة ،فيحا ىكم بسببو اٞنتٌػ ىهم كاٞن ٌدعي ن
من التجرٔف ،كما ييبػرأ اٞن ٌدعي.
فمثبل إذا كاف تعاطي اٞنخ ًٌ
يصح أف يتق ٌدـ أحد
فهل
ة،
قانوني
٬نة
ر
ج
ات
ر
د
ن
ٌ
ٌ
اٞنتعاطٌن ،إُف القاضي ،يطالبو ّنحاكمة رجل آخر ،بتهمة التعاطي ،مثٌ يي ىرتؾ
حرا ،فبل ٪نا ىكم كال ييداف ،مع أ ٌف تعاطيو كاضح للعياف؟!!!
اٞن ٌدعي اٞنتعاطي ًّ
كمن ىنا نقوؿ :إ ٌف التُػ ىهم اٞنوجهة إُف اإلسبلـ قسماف:

 -1تيػ ىهم تتعلٌق ّنا ليس جزءنا من اإلسبلـ ،كىي ثبلثة أقساـ فرعيٌة:
أ -تيػ ىهم مصدرىا أخطاء بعض الػمؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ ،كىذه أخطاء
أتليفيٌة ،مػخالفة للصورة اإلسبلميٌة األصيلة (الصورة التنزيليٌة) ،فتكوف تيػ ىه نما
ابطلة ،ابالستناد إُف مبدأم (شخصيٌة اٛنريػمة) ،ك(قطعيٌة األدلٌة).
(ُ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة.َُٕ-َُّ :
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ب -تيػ ىهم مصدرىا أخطاء بعض الػمؤلٌفٌن الطاعنٌن فػي اإلسبلـ ،كىذه أخطاء
أتليفيٌة ،مػخالفة للصورة اإلسبلميٌة األصيلة (الصورة التنزيليٌة) ،فتكوف تيػ ىه نما
ابطلة ،ابالستناد إُف مبدأم (شخصيٌة اٛنر٬نة) ،ك(قطعيٌة األدلٌة).
ج -تيػ ىهم مصدرىا أخطاء بعض اٞنطبٌقٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ ،كىذه أخطاء

تطبيقيٌة ،مػخالفة للصورة اإلسبلميٌة األصيلة (الصورة التنزيليٌة) ،فتكوف تيػ ىه نما
ابطلة ،ابالستناد إُف مبدأم (شخصيٌة اٛنر٬نة) ،ك(قطعيٌة األدلٌة).
 -2تيػ ىهم تتعلٌق ّنا ىو جزء من اإلسبلـ ،كىي قسماف فرعيٌاف:

أ -تيػ ىهم موجهة إُف ما ىو جزء من األحكاـ الشرعيٌة ،كلباس األنثى ،كمًناثها،
كتع ُدد الزكجات ،كالعقوابت.
كقصة أصحاب
ب -تيػ ىهم موجهة إُف ما ىو جزء من القصص القرآنيٌةٌ ،
كقصة ذم القرنٌن.
الكهفٌ ،
يوجهوف ىذه التُػ ىهم  -ثبلثة:
كأبرز الطاعنٌن  -الذين ٌ

أم دين؛ ألنٌو يزعم أنٌو
 -1الطاعن
الالديين :ىو الطاعن الذم ال ينتسب إُف ٌ
ّ
يرل أ ٌف الدين فكرة من اخرتاع البشر ،كىو ثبلثة أقساـ ابرزة:
اإلحلادي :ىو الطاعن الذم يزعم أنٌو يينكر كجود اٝنالق؛ كلذلك
أ -الطاعن
ّ
٢نرتعة.
يزعم أ ٌف الدين فكرة بشريٌة ى

الالأدري :ىو الطاعن الذم يزعم أنٌو ال يستطيع أف يينكر كجود
ب -الطاعن
ّ
اٝنالق ،ابلدليل القاطع ،كما ال يستطيع أف ييثبت كجود اٝنالق ،ابلدليل
القاطع ،بل يتوقٌف ،يف ىذه اٞنسألة؛ كلكنٌو  -مع ىذا الزعم  -يزعم أ ٌف الدين
٢نرتعة.
فكرة بشريٌة ى

بويب :ىو الطاعن الذم يزعم أنٌو ييثبت كجود اٝنالق؛ كلكنٌو -
ج -الطاعن الر ّ
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٢نرتعة؛ ألنٌو يزعم أنٌو يينكر ىداية
مع ىذا الزعم  -يزعم أ ٌف الدين فكرة بشريٌة ى
اٝنلق ،بعد أف خلقهم٪ ،نكموف أنفسهم
اٝنالق؛ فاٝنالق  -يف زعمو  -ى
ترؾ ى
أبنفسهم ،فبل حبلؿ كال حراـ ،كال ثواب كال عقاب.
نسب إُف اليهوديٌة.
 -2الطاعن
ّ
اليهودي :ىو الطاعن الذم يي ى
نسب إُف اٞنسيحيٌة.
 -3الطاعن
ادلسيحي :ىو الطاعن الذم يي ى
ّ
لقد اجتمع ىؤالء الطاعنوف ،على الطعن فػي (اإلسبلـ)؛ كلكنٌهم لػم
يػ ً
جمعوا على رأم كاحد ،يف أكثر مطاعنهم؛ فمطاعنهم متعارضة متضاربة
ي
متساقطة متهافتة.
فبل قيمة لً
اإلٜنادم ،كما ذكران يف مبدإ (تراتيب التُػ ىهم)،
الطاعن
م
ه
ػ
ت
ي
ى
ٌ
ٌإال بعد أف ييثبت ابألدلٌة القطعيٌة بطبلف عقيدة (كجود اٝنالق) ،اليت يزعم ىو
أنٌو يينكرىا.
كلو حاكؿ أف يطرح ىذه العقيدة ،على ٌأهنا التهمة األيكُف ،اٞنوجهة إُف
اجو  -يف اٜنقيقة ّ -نعارضة ك ٌل من سواه من الطاعنٌن.
اإلسبلـ ،فإنٌو سيو ى
اإلٜنادم،
فبدال من انشغاؿ ١نامي الدفاع عن اإلسبلـّ ،نناقشة الطاعن
ن
ٌ
فػي مس ػألة (كج ػود الػخالق) ،يطلب مػحامي الدفػ ػاع  -م ػن شركػ ػاء الطاعن
حادم  -مناقشتو فػي ىذه الػمسألة ،كبياف آرائهم الصر٪نة فيها ،كأدلٌتهم
اإللػ ٌ
القطعيٌة الدالٌة على ما يركف من رأم.
البلأدرم ٫نالفو يف إنكاره القاطع
اإلٜنادم أ ٌف الطاعن
كسيجد الطاعن
ٌ
ٌ
ٞنسألة (كجود اٝنالق) ،كيسألو التوقُف يف اٞنسألة ،كما توقٌف ىو؛ كأ ٌف الطاعن
كيرد عليهما اإلنكار القاطع ،أك التوقُف يف اٞنسألة،
معاٌ ،
بويب ٫نالفهما ن
الُر ٌ
كيسوؽ األدلٌة القطعيٌة الدالٌة على (كجود اٝنالق).
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مسيحي ،اللذاف
اليهودم ،كالطاعن الػ
كأش ٌد منو مػخالفة لػهما :الطاعن
ٌ
ٌ
صحة ما يركف أنٌو الػحقيقة الكربل يف الوجود،
سيسوقاف األدلٌة القطعيٌة ،على ٌ
كالعقيدة األيكُف يف الدين.
يوجهها
كلذلك تكوف التهمة اٞنتعلٌقة بعقيدة (كجود الػخالق)  -اليت ٌ
بويب ،كالدين
حادم إلػى اإلسبلـ  -موجهة ن
الطاعن اإللػ ٌ
أيضا ،إلػى الػمنهج الُر ٌ
اٞنسيحي.
اليهودم ،كالدين
ٌ
ٌ
تتضمن االعتقاد بوجود (اٞنبلئكة)،
كيف عقيدة (ىداية الػخالق) ،اليت ٌ
ك(إرساؿ الرسل) ،ك(إنزاؿ الكتب) ،سيطلب مػحامي الدفاع عن (اإلسبلـ) -
ٌن الثبلثة،
اٞنسيحي  -مناقشة
اليهودم ،كالطاعن
من الطاعن
الطاعنٌن البلدينيٌ ى
ى
ٌ
ٌ
يف ىػذه الػمسألة ،كبيػاف آرائهما الصريػحػة فيها ،كأدلٌتهما القطعيٌة ،الدالٌػة عػلى
ما يركف فيها.
ودم ،كالطاعػن
كسيجد (الطاعنوف البلدينيٌوف الثبلثة) أ ٌف الطاعن اليهػ ٌ
اٞنسيحي٫ :نالفاهنم يف إنكارىم لعقيدة (ىداية اٝنالق) ،كيسوقاف األدلٌة القطعيٌة
ٌ
صحة عقيدة (كجود اٞنبلئكة) ،كعقيدة (إرساؿ الرسل) ،كعقيدة
الدالٌة على ٌ
(إنزاؿ الكتب).
ً
تتضمن من
كلذلك تكوف التهمة اٞنتعلٌقة بعقيدة (ىداية اٝنالق) ،كما ٌ
يوجهها
عقائد( :كجود اٞنبلئكة) ،ك(إرساؿ الرسل) ،ك(إنزاؿ الكتب)  -اليت ٌ
اليهودم،
أيضا ،إُف الدين
الطاعنوف البلدينيٌوف الثبلثة إُف (اإلسبلـ)  -موجهة ن
ٌ
مسيحي.
كالدين الػ
ٌ
يوجهها (الطاعنوف البلدينيٌوف الثبلثة) ،إلػى
ككثي ػر من (الػمطاعن) ،اليت ٌ
(حقػائ ػق اإلسػ ػبلـ)  -من (األحك ػاـ الش ػرعيٌة) ،ك(القػصػص القػرآنػيٌػة)  -يػجػ ػد
الػ يمطالًع فػي (الكتاب الػ يمقدس) ،كال سيٌما فػي (العهد القديػم) :ما ييطابًقها ،أك
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ما يشابػهها ،أك ما ي ً
ناظرىا ،أك ما ييقا ًربػها؛ فتكوف مطاعن البلدينيٌٌن الثبلثة:
ي
ي
أيضا ،كما ىي موجهة إُف (اإلسبلـ).
موجهة إُف اليهوديٌة ،كاٞنسيحيٌة ،ن
بل إ ٌف الطاعن البلدينػي  -الذم ي ً
نكر الغيبيٌات  -لو نظر نظرة الناقد
ي
ٌ
ً
يوجهها إُف قصص
الطاعن ،يف قصص (العهد القديػم) ،لنسي مطاعنو ،اليت ٌ
القرآف الكرٔف ،أك تناساىا.
ٌن الثبلثة ،الذين ال ٬نتلكوف األدلٌة القطعيٌة؛
كإذا تركنا
الطاعنٌن البلدينيٌ ى
ى
إلبطاؿ ىاتٌن العقيدتٌن ال يكبػٍػريػى ً
ٌن( :كجود اٝنالق) ،ك(ىداية اٝنالق)؛ كانتقلنا
ى
١نمد  ،)كعقيدة (شرعيٌة القرآف) ،كجدان أ ٌف الطاعن
إُف عقيدة (رسالة ٌ
مسيحي :يطعناف يف ىاتٌن العقيدتٌن.
اليهودم ،كالطاعن الػ
ٌ
ٌ
صحة
لكن الطعن كحده ال يكفي ،بل ال ب ٌد من األدلٌة القطعيٌة على ٌ
ك ٌ
اٞنسيحي،
الطاعن
اليهودم  -الذم ييشاركو
كإال فإ ٌف الطاعن
ما ي ٌدعيو الطاعنٌ ،
ُ
ٌ
ي
يف ىذا الطعن  -يطعن صراحةن ،يف ع ٌدة عقائد مسيحيٌة؛ بل إنٌو يطعن فػي
رسوال ،كما يراه اٞنسلموف ،فًنميو ابلكذب؛
اٞنسيح  ،نفسو ،كال يراه ن
كيطعن يف ٌأمو مريػم  ،كىي الص ًٌديقة الػ يمطهرة ،كيرميها ابلزنػى!!!
اليهودم ،أـ أنٌو سيطالبو
اٞنسيحيّ ،نطاعن الطاعن
أفًنضى الطاعن
ٌ
ٌ
بتقدٔف األدلٌة القطعيٌة ،على مطاعنو يف اٞنسيح ،كيف مرٔف الص ًٌديقة الػ يمطهرة؟!!!
ك(الكتاب الػمق ٌدس) ،بعهديو (القديػم) ،ك(الػجديد) :مصدر دينػ ٌي ،عند
لكن (العهد الػجديد) ليس جزءنا من
الػمنسوبٌن إلػى (الػمسيحيٌة) ،ن
عموما؛ ك ٌ
(الكتاب الػمق ٌدس) ،عند الػمنسوبٌن إُف (اليهوديٌة).
اليهودم يطعن يف شرعيٌة (العهد اٛنديد) ،كما
كىذا يعين أ ٌف الطاعن
ٌ
يطعن يف شرعيٌة (القرآف الكرٔف).
اليهودم ،فػي شرعيٌة
مسيحي ،بػمطاعن الطاعن
فإذا رضي الطاعن الػ
ٌ
ٌ
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اليهودم،
(القرآف الكرٔف) ،من غًن أدلٌة قطعيٌة ،فعليو أف يرضى ّنطاعن الطاعن
ٌ
أيضا ،فكما تدين تيداف!
يف شرعيٌة (العهد اٛنديد) ،من غًن أدلٌة قطعيٌة ،ن
مسيحي  -يف ىاتٌن العقيدتٌن
اليهودم ،كالطاعن الػ
إ ٌف طعن الطاعن
ٌ
ٌ
١نمد  ،)ك(شرعيٌة القرآف)  -ىو الضامن الوحيد ،لبقاء
اإلسبلميٌتٌن( :رسالة ٌ
ىذين الدينٌن الػمحرفٌن.
١نمد  ،)النػهارت اليهوديٌة،
أقركا بعقيدة (رسالة ٌ
فلو أ ٌف أتباع اليهوديٌة ٌ
رسوال :يعين تصديق ما جاء بو القرآف ،من
ّنحمد  ن
يف ٜنظات؛ أل ٌف اإل٬ناف ٌ
الكشف عن فضائح أسبلفهم ،كقتلهم األنبياء ،كأكلهم الراب ،كإفسادىم يف
األرض ،كما يعين كجوب طاعتهم للرسوؿ  ،كترؾ ما كجدكا عليو آابءىم.
أقركا بػهذه العقيدة ،النػهارت الػمسيحيٌة ،فػي
كلو أ ٌف أتباع الػمسيحيٌة ٌ
رسوال :يعين تصديق ما يف القرآف ،من
ّنحمد  ن
ٜنظات؛ أل ٌف اإليػماف ٌ
الكشف عن أابطيلهم ،كعقيدة الصلب ،كأتليو الػمسيح ،كما يعين كجوب
طاعتهم للرسوؿ  ،كترؾ ما كجدكا عليو آابءىم.
كىكذا يظهر الطاعنوف ،يف اإلسبلـّ ،نظهر الػ ً
مجتمعٌن ،على ىدؼ
كاحد ،ىو الطعن فػي اإلسبلـ ،الذم أبطل  -ابألدلٌة القطعيٌة  -كل ما ىم
عليو ،مػ ٌما يػخالف الػحقائق اإلسبلميٌة.
كلكنٌهم  -فػي الػحقيقة  -أىكلػى أبف يطعن بعضهم ،فػي بعض؛ فتتساقط
كل زماف كمكاف؛
مطاعنيهم ،كتتهافت ،حٌن ٩ندكف اإلسبلـ
ن
منتصرا عليهم ،يف ٌ
ألنٌو مؤيد بنصر هللا .
اٜنقيقي ىو انتصار (اإلسبلـ) ،كىو (نور هللا) ،الذم
إ ٌف االنتصار
ٌ
حاكؿ (أعداء اإلسبلـ) ،منذ قركف  -كما زالوا ٪ناكلوف  -أف ييطفئوه أبفواىهم؛
مرة  -خائبٌن خاسرين.
كل ٌ
كلكنٌهم ينقلبوف  -يف ٌ
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يدك ىف أى ٍف ييطٍ ًفئيوا ني ىور اَّللً ًأبىفٍػ ىو ًاى ًه ٍم ىك ىأيٍ ىَب اَّللي إًال أى ٍف ييتًم
قاؿ تعاُف﴿ :ييًر ي
اٜنى ًٌق لًييظٍ ًهىرهي ىعلىى
ني ىورهي ىكلى ٍو ىك ًرىه الٍ ىكافًيرك ىف .يى ىو ال ًذم أ ٍىر ىس ىل ىر يسولىوي ًاب ٍٟنيىدل ىكًدي ًن ٍ
ال ًٌدي ًن يكلًٌ ًو ىكلى ٍو ىك ًرىه الٍ يم ٍش ًريكو ىف﴾(ُ).
ك(انتصار اإلسبلـ) ال يستلزـ انتصار الػمنسوبٌن إليو ،كال سيٌما إذا
كانت النسبة إليو ظاىريٌة ،أك كراثيٌة ،أك عصريٌة ،أك مذىبيٌة ،تصل أبصحابػها
إلػى مواالة (أعداء اإلسبلـ)؛ لقتاؿ مػخالفيهم ،من الػمذاىب األخرل؛ فأنػٌى
لػهم االنتصار؟!!!
شيعي يينازؿ
١نمد رشيد رضا« :ىذا يسنٌػ ٌي يقاتل شيعيًّا ،كىذا
قاؿ ٌ
ٌ
حنفي يقيس الشافعيٌة على
شافعي ييغرم التتار ابٜننفيٌة ،كىذا
إابضيًّا ،كىذا
ٌ
ٌ
ً
ادكف من اتبع طريقة السلىف»(ِ).
الذميٌة ،كىؤالء يمقلٌدة اٝنىلىف ،ي٪ن ٌ
ٌ
ً
ت
صػ ػ ٍريك ػ ٍم ىكيػيثىػبًٌ ٍ
ص ػ يركا اَّللى يػىٍن ي
قػاؿ تعالػى﴿ :يػىا أىيػُ ىه ػا الػذيػ ىن ىآمػنيػوا إً ٍف تىػٍنػ ي
أىقٍ ىدام يكم .كال ً
ىضل أ ٍىع ىما ىٟنيٍم﴾(ّ).
ذ
ين ىك ىف يركا فىػتىػ ٍع نسا ىٟنيٍم ىكأ ى
ى ٍ ى ى
حت يقوموا ابلشرط ،كينالوا
نص ير اٞنؤمنوف هللاىٌ ،
قاؿ سيٌد قطب« :ككيف يى ي
ما ىشىر ىط ٟنم من النصر كالتثبيت؟ إ ٌف ﵁ فػي نفوسهم أف تتجرد لو ،ك ٌأال تيش ًرؾ
بو شيئاً ،
أحدا ،كال شيئنا ،كأف
ا
ك
ر
ش
ن
ظاىرا ،أك خفيًّا ،ك ٌأال تستبقي فيها معو ن
ن
ن
ً
ب كهتول ،كأف ٓن ًٌكمو يف رغباهتا
كل ما يٓن ٌ
يكوف هللاي أحب إليها من ذاهتا ،كمن ٌ
كسرىا كعبلنيٌتها ،كنشاطها كلٌو ،كخلجاهتا ..فهذا
كنزكاهتا ،كحركاهتا كسكناهتاٌ ،
كمنهاجا للحياة ،تقوـ على قواعد
نصر هللا ،يف ذكات النفوس .كإ ٌف ﵁ شريعةن
ن
ي
(ُ) التوبة.ّّ-ِّ :
(ِ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ِٓٗ/ِ :
١نمد.ٖ-ٕ :
(ّ) ٌ

195

كموازين كقً
كنصر هللا يتح ٌقق بنصرة
للحياة.
ك
،
و
ل
ك
للوجود
خاص
ر
و
كتص
م
ي
ٌ
ُ
ٌ
ى
ي
نصر
شريعتو ،كمنهاجو ،ك١ناكلة ٓنكيمها يف اٜنياة كلٌها ،بدكف استثناء ،فهذا ي
ً
ين قيتًليوا ًيف ىسبً ًيل
هللا ،فػي كاقع الػحياة .كنقف ٜنظةن ،أماـ قولو تعاُف :ى
﴿كالذ ى
ً (ُ)
ً
ص ػ يركا اَّللى﴾ ،كيف كلتا اٜنالتٌن :حالة القتل ،كحالة
ػ
ن
ػ
ت
ف
إ
﴿
لو:
و
كق
.
اَّلل﴾
ٍ
ٍ
ى
ي
كثًنا
النصرة ،يي ى
شرتط أف يكوف ىذا ﵁ ،كيف سبيل هللا .كىي لفتة بديهيٌة ،ك ٌ
لكن ن
من الغبش ييغطٌي عليها ،عندما تنحرؼ العقيدة ،يف بعض األجياؿ .كعندما
تيػمتىػ ىهن كلمات الشهادة ،كالشهداء ،كالػجهاد ،كتيػىرخص ،كتنحرؼ عن معناىا
الوحيد القؤف .إنٌو ال جهاد ،كال شهادة ،كال جنٌةٌ ،إال حٌن يكوف اٛنهاد ،يف
سبيل هللا كحده ،كالػموت يف سبيلو كحده ،كالنصرة لو كحده ،يف ذات النفس،
كيف منهج الػحياة .ال جهاد كال شهادة كال جنٌةٌ ،إال حٌن يكوف الػهدؼ ىو أف
تكوف كلمة هللا ىي العليا .كأف تيػ ً
هيمن شريعتو ،كمنهاجو ،يف ضمائر الناس،
كأخبلقهم ،كسلوكهم ،كيف أكضاعهم ،كتشريعهم ،كنظامهم ،على السواء .كليس
ستشهد
ىنالك من راية أخرل ،أك ىدؼ آخر ،يػجاىد يف سبيلو من ٩ناىد ،كيي ى
كإال ىذا اٟندؼ.
فيحق لو كعد هللا ابٛننٌةٌ ،إال تلك الرايةٌ ،
ستشهدٌ ،
دكنو من يي ى
التصور ،من راايت كأٚناء كغاايت»(ِ).
كل ما ييركج يف األجياؿ الػمنحرفة ٌ
من ٌ

١نمد.ْ :
(ُ) ٌ
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ِّٖٖ/ٔ :
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الـمبدأ الخاصع
ّ
مقامي
الدضويغ الـ
بعض األفعاؿ تيع ٌد جرائم ،يف مقاـ ،دكف مقاـ ،فالقتل يف مقاـ االعتداء
جر٬نة ،لكنٌو يف مقاـ القصاص عقوبة ،كليس جر٬نة ،ككذلك يف مقاـ الدفاع
عن النفس ،فإذا اضطيٌرت امرأة إُف قتل من ٪ناكؿ أف يقتلها ،أك من ٪ناكؿ أف
يغتصبها نفسها ،فقتلها لو ليس جر٬نة ،بل ىو منع للجر٬نة.
مهم من مبادئ ا﵀اكمة العادلة ،فبل ٩نوز
فمبدأ التسويغ اٞنقام ٌي مبدأ ٌ
ضطر إُف
إدانة اٞنكلف بتنفيذ العقوبة الصادرة ،بعد ا﵀اكمة ،كال ٌ
يصح إدانة اٞن ٌ
قتل من حاكؿ االعتداء عليو؛ للدفاع عن نفسو ،أك للدفاع عن أىلو كعرضو(ُ).
كيف ١ناكمة اإلسبلـ ،ال ب ٌد  -قبل اٜنكم على بعض األحكاـ  -من
النظر يف اٞنقامات ،اليت تينفذ فيها ىذه األحكاـ ،كمن أمثلتها:
كف األذل ،كالدعوة
( -1الـجهاد) :األصل يف اإلسبلـ ىو السلم كالسبلـ ك ٌ
خاصة ،ال ب ٌد
لكن ىناؾ مقامات ٌ
إُف سبيل هللا ابٜنكمة كاٞنوعظة اٜنسنة؛ ك ٌ
ٓنولوا إُف كحوش ضارية،
فيها من اٞنواجهة كالقتاؿ؛ أل ٌف أعداء اإلسبلـ فيها قد ٌ
ال يعرفوف معىن الر٘نة كالسبلـ.
مثبل :لو دخل بيتك أسد ضا ور ،كقد يحصرت أنت كزكجك
فماذا تفعل ن
كأطفالك ،يف زاكية من زكاايه ،فبل تستطيعوف ىرناب؛ ككاف قريبنا منك سبلح؟
أفرتاؾ تنتظر ىجوـ األسد الضارم ،عليكم؛ ليفرتسكم ،أـ تيراؾ تػخاطب
ي
األسد الضارم؛ لتيقنًعو برتككم ،أـ تػه ًٌدده ابلسبلح ،كتقوؿ لػو :أنػا قػادر على
اإلسبلمي.ْٕٖ-ْٕٕ/ُ :
اٛننائي
(ُ) انظر :التشريع
ٌ
ٌ
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اى ػم؟!!!
قتلك ،فػي لػحظ ػات ،كلكنٌنػي أختػ ػار طريػ ػق الس ػبلـ ،كالػمحػبٌػة ،كالتػفػ ي
أم شيء
ال ٌ
أظن ٌإال أنٌك ستسارع إُف قتل األسد ،من غًن تفكًن يف ٌ
حق اٞنعرفة أ ٌف األسد لن يفهم ما تقولو ،كلو فهمٞ ،نا التفت
آخر؛ ألنٌك تعرؼ ٌ
ٜنظة إُف قولك ،كلباغتك ،كىجم عليك كعلى زكجك كأطفالك.
كىكذا ىو الشأف يف (أعداء اإلسبلـ) ،الذين اتٌبعوا أىواءىم ،كاستكربكا
يف األرض ،كأفسدكا فيها ،كطغوا ،كأىلكوا اٜنرث كالنسل ،كمنعوا الدعاة من
الدعوة إُف سبيل هللا ،كاضطهدكا من أسلموا من الناس ،كع ٌذبوىم ،كأذاقوىم
كثًنا منهم ،كص ٌدكا من لػم ييسلموا ،كى ٌددكىم ،كأرىبوىم،
الويبلت ،كقتلوا ن
بكل ما ين ٌفر الناس ،عن (اإلسبلـ)؛ فكانوا
كاتٌػهموا الرسوؿ  ،كأتباعوٌ ،
كالوحوش الضارية اليت ال تعرؼ الر٘نة.
ثبلث عشرة سنة ،قضاىا اٞنسلموف األكائل يدعوف إُف سبيل هللا ابلكلمة
الطيٌبة كاٞنوعظة اٜنسنة ،كيصربكف على أذل األعداء ،كىم يرجوف ألعدائهم
استكبارا كإجر ناما.
كفرا ،ك
اٟنداية ،ك ٌ
ن
لكن األعداء يزدادكف طغيا نان ك ن
فكاف اٛنهاد كسيلة ،اضطيٌركا إليها؛ ليحفظوا هبا من بقي منهم ،كيردعوا
كيشجعوا من كتم رغبتو يف اإلسبلـ؛ خوفنا من بطش األعداء .كلو أ ٌف
عدكىم،
ٌ
ٌ
أعداء اإلسبلـ خلٌوا بٌن الدعاة كالناس ،كلػم ٬ننعوىم من الدعوةٞ ،نا رفع
اٞنسلموف سي نفا على أحد؛ أل ٌف الدعوة اآلمنة تؤيت ٖنارىا على أحسن كجو.
فاإلسبلـ لػم ينتشر ابلسيف ،بل انتشر ابلكلمة ،ككاف السيف كسيلة
اضطراريٌة؛ ٜنفظ الكلمة ،حٌن يقف أعداء الدعوة ،ض ٌد الدعوة ،يفًنًىبوف
الدعاة ،كيقتلونػهم ،ك٬ننعونػهم ،كيص ٌدكف الناس ،عن الدعوة ،كيقتلوف من أتثٌركا
بػها ،كيه ٌددكهنم.
كسيف اإلسبلـ لػم يكن ىو الذم ٘نل الناس على الدخوؿ يف اإلسبلـ،
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بل الذم ٘نل الصادقٌن منهم ىو الكلمةٌ .أما الذين دخلوا يف اإلسبلـ؛ خوؼ
السيف ،فهؤالء ليسوا بصادقٌن يف إسبلمهمٌ ،إال بعد أف يدخل اإل٬ناف يف
بقوة الكلمة.
بقوة السيف ،بل ٌ
قلوهبم ،كاإل٬ناف ال يدخل ٌ
فاٛنهاد ابلسيف؛ إٌ٧نا ىو ٜنماية الدعوة ،كحفظ الكلمة ،كسبلمة
الدعاة ،من أذل أعداء الدين ،كٜنماية اٞنقبلٌن على ىذا الدين ،الداخلٌن فيو،
برد كيد األعداء؛ ليخلو الدعاة ابلناس،
كتشجيع من يرغب يف الدخوؿٌ ،
فيدعوىم ابلكلمة اٞنؤثٌرة ،كاٞنوعظة اٜنسنة.
كحوشا ضارية ،تفتك ابلناس ،كابلدعاة،
فلو لػم يكن أعداء اإلسبلـ
ن
داع إُف حػمل
كتي ًرىبهم ،كال تعرؼ معىن التفاىم كالتساَف كالتعايش؛ ٞنا كاف ٖنٌة و
كل مكاف كزماف  -ال يػجدكف ما يص ٌد
السيف؛ ك ٌ
لكن أعداء اإلسبلـ  -فػي ٌ
الناس ،عن اإلسبلـٌ ،إال القسوة ،كالطغياف؛ ألنػٌهم ال يػملكوف من الوسائل
اٜنق.
السلميٌة  -كالكلمة اٞنؤثٌرة كاٞنوعظة اٜنسنة  -ما يص ٌدكف بو الناس عن ٌ
قاؿ تعاُف﴿ :كما لى يكم ىال تيػ ىقاتًليو ىف ًيف سبً ًيل اَّللً كالٍمست ٍ ً
ٌن ًم ىن ًٌ
الر ىج ًاؿ
ى ي ٍى
ض ىعف ى
ى
ىى ٍ
ً ًً ً ً
كالنًٌس ًاء كالٍ ًولٍ ىد ًاف ال ً
اج ىع ٍل
ذ
ين يػى يقوليو ىف ىربػنىا أ ٍ
ىخ ًر ٍجنىا م ٍن ىىذه الٍ ىق ٍريىة الظاَف أ ٍىىلي ىها ىك ٍ
ى ى ى
ى
(ُ)
لىنا ًمن لىدنٍ ً
ك نى ً
ص نًنا﴾ .
اج ىع ٍل لىنىا ًم ٍن لى يدنٍ ى
ى ٍ ي ى
ك ىكليًّا ىك ٍ
قاؿ سيٌد قطب« :لقد جاءت ىذه العقيدة يف صورهتا األخًنة اليت جاء
منهجا
هبا اإلسبلـ؛ لتكوف قاعدة للحياة البشريٌة يف األرض من بعدىا ،كلتكوف ن
األمة اٞنسلمة بقيادة البشريٌة يف طريق هللا كفق ىذا
ًّ
عاما للبشريٌة ٗنيعها؛ كلتقوـ ٌ
التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كلٌو ،كلغاية الوجود
اٞننهج ،اٞننبثق من
ٌ
اإلنسآفٌ ،كما أكضحهما القرآف الكرٔف ،اٞننزؿ من عند هللا .قيادهتا إُف ىذا
(ُ) النساء.ٕٓ :
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ٗنيعا ،كرفعها إُف ىذا الػمستول،
اٝنًن الذم ال خًن غًنه ،فػي مناىج اٛناىليٌة ن
ظل ىذا اٞننهج ،كٕنتيعها هبذه النعمة اليت ال تعدٟنا نعمة،
الذم ال تبلغو ٌإال يف ٌ
كل فبلح ،حٌن يٓنىرـ منها ،كال يعتدم عليها
كل ٤ناح ،ك ٌ
كاليت تفقد البشريٌة ٌ
و
معتد أبكثر من حرماهنا من ىذا اٝنًن ،كاٜنيلولة بينها كبٌن ما أراده ٟنا خالقها
حق البشريٌة أف تبلغ
من الرفعة كالنظافة كالسعادة كالكماؿ .كمن مثٌ كاف من ٌ
اإلٟني الشامل ،ك ٌأال تقف عقبة أك سلطة يف كجو
إليها الدعوة إُف ىذا اٞننهج ٌ
حق البشريٌة كذلك أف يي ىرتؾ الناس
أبم حاؿ من األحواؿ .مثٌ كاف من ٌ
التبليغ ٌ
بعد كصوؿ الدعوة إليهم أحر نارا ،يف اعتناؽ ىذا الدين؛ ال تص ٌدىم عن اعتناقو
عقبة أك سلطة .فإذا أَب فريق منهم أف يعتنقو بعد البياف ،لػم يكن لو أف يص ٌد
اٞنضي يف طريقها .ككاف عليو أف ييعطي من العهود ما يكفل ٟنا
الدعوة عن
ٌ
اٞنضي يف طريق التبليغ ،ببل
اٜنٌريٌة كاالطمئناف؛ كما يضمن للجماعة اٞنسلمة
ٌ
أبم
عدكاف ..فإذا اعتنقها من ىداىم هللا إليها كاف من ح ٌقهم ٌأال ييفتىنوا عنها ٌ
كسيلة من كسائل الفتنة ،ال ابألذل كال ابإلغراء .كال إبقامة أكضاع من شأهنا
ص ٌد الناس عن اٟندل ،كتعويقهم عن االستجابة .ككاف من كاجب اٛنماعة
ٜنريٌة
اٞنسلمة أف تدفع عنهم ٌ
يتعرض ٟنم ابألذل كالفتنة؛ ضما نان ٌ
ابلقوة من ٌ
العقيدة ،ككفالة ألمن الذين ىداىم هللا ،كإقر نارا ٞننهج هللا يف اٜنياة ،ك٘ناية
العاـ .كينشأ عن تلك اٜنقوؽ الثبلثة كاجب
للبشريٌة من اٜنرماف من ذلك اٝنًن ٌ
كل ٌقوة تعرتض طريق الدعوة،
آخر على اٛنماعة اٞنسلمة؛ كىو أف ٓنطٌم ٌ
حريٌة اعتناؽ العقيدة ،كتفنت الناس عنها ،كأف
حريٌة ،أك هت ٌدد ٌ
كإببلغها للناس يف ٌ
لقوة يف األرض،
تظل ْناىدٌ ،
حت تيصبح الفتنة للمؤمنٌن اب﵁ غًن ٣نكنةٌ ،
ٌ
كيكوف الدين ﵁ ..ال ّنعىن إكراه الناس على اإل٬ناف؛ كلكن ّنعىن استعبلء دين
هللا يف األرضُ ،نيث ال ٫نشى أف يدخل فيو من ييريد الدخوؿ؛ كال ٫ناؼ ٌقوة
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يف األرض تص ٌده عن دين هللا أف يبلغو ،كأف يستجيب لو ،كأف يبقى عليو.
كُنيث ال يكوف يف األرض كضع أك نظاـ ٪نجب نور هللا كىداه عن أىلو،
العامة
كييضلٌهم عن سبيل هللا ،أبيٌة كسيلة ،كأبيٌة أداة .كيف حدكد ىذه اٞنبادئ ٌ
أبم
كاف اٛنهاد يف اإلسبلـ .ككاف ٟنذه األىداؼ العليا كحدىا ،غًن متلبٌسة ٌ
أبم شارة أخرل .إنٌو اٛنهاد للعقيدة؛ ٜنمايتها من اٜنصار؛
ىدؼ آخر ،كال ٌ
ك٘نايتها من الفتنة؛ ك٘ناية منهجها كشريعتها يف اٜنياة؛ كإقرار رايتها يف األرض،
كل
ُنيث يرىبها من ٌ
يهم ابالعتداء عليها ،قبل االعتداء؛ كُنيث يلجأ إليها ٌ
تتعرض لو أك ٕننعو أك تفتنو .كىذا
راغب فيها ،ال ٫نشى ٌقوة أخرل يف األرضٌ ،
قره كييثيب عليو؛ كيعترب الذين
ىو اٛنهاد الوحيد الذم أيمر بو اإلسبلـ ،كيي ٌ
ييقتىلوف فيو شهداء؛ كالذين ٪نتملوف أعباءه أكلياء»(ُ).
( -2الـجيية) :ماؿ يدفعو غًن اٞنسلمٌن ،لبيت اٞناؿ؛ ليعيشوا يف الببلد
اإلسبلميٌة ،أبدايهنم ،آمنٌن ،كأمواٟنم ١نفوظة.
كيكفي أف تتذ ٌكر أ ٌف الػمسلمٌن أنفسهم يدفعوف الزكاة ،لبيت اٞناؿ،
فوجوب اٛنزية  -على غًن اٞنسلمٌن  -يقابلو كجوب الزكاة على اٞنسلمٌن،
كالفريقاف يعيشاف يف الببلد اإلسبلميٌة ،آمنٌن على أنفسهم كأعراضهم كأمواٟنم،
من كيد الكائدين ،كمن اعتداء اٞنعتدين.
الذمة حقوقنا عظيمة ،كليس ضريبة
الذمة عقد عظيم ،يناؿ بو أىل ٌ
فعقد ٌ
ً
يصورىا الطاعنوف يف اإلسبلـ.
إقطاعيٌة ظالمة ،كما ٌ
ألهنم
الذمة ييوجب حقوقنا علينا ٟنم؛ ٌ
كسر الفرؽ أ ٌف عقد ٌ
ايفٌ « :
قاؿ القر ٌ
كذمة رسولو  ،كدين اإلسبلـ؛ فمن
كذمة هللا تعاُفٌ ،
يف جواران ،كيف خفارتناٌ ،
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُٖٕ-ُٖٔ/ُ :
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اعتدل عليهم  -كلو بكلمة سوء ،أك غيبة يف عرض أحدىم ،أك نوع من أنواع
كذمة
كذمة رسولو ٌ ،
ذمة هللا تعاُفٌ ،
األذيٌة ،أك أعاف على ذلك  -فقد ضيٌع ٌ
دين اإلسبلـ .ككذلك حكى ابن حزـ يف مراتب اإلٗناع لو :أ ٌف من كاف يف
الذمة ،كجاء أىل اٜنرب إُف ببلدان يقصدكنو ،كجب علينا أف ٦نرج لقتاٟنم
ٌ
كذمة
ابلكراع كالسبلح ،ك٧نوت دكف ذلك؛ ن
ذمة هللا تعاُفٌ ،
صوان ٞنن ىو يف ٌ
الذمة .كحكى يف ذلك إٗناع
رسولو  ،فإ ٌف تسليمو دكف ذلك إ٨ناؿ لعقد ٌ
صوان ٞنقتضاه عن الضياع -
يؤدم إُف إتبلؼ النفوس كاألمواؿ؛ ن
األمة .فعق هد ٌ -
ٌ
إنٌو لعظيم»(ُ).
كقاؿ ابن تيميٌة« :كقد عرؼ النصارل كلٌهم أنػٌي لػ ٌما خاطبت التتار يف
إطبلؽ األسرل ،كأطلقهم غازاف كقطلوشاه ،كخاطبت موالم فيهم ،فسمح
إبطبلؽ اٞنسلمٌن ،قاؿ لػي :لكن معنا نصارل ،أخذانىم من القدس ،فهؤالء
ال ييطلىقوف .فقلت لو :بل ٗنيع من معك من اليهود كالنصارل ،الذين ىم أىل
الذمة.
أسًنا ،ال من أىل اٞنلٌة ،كال من أىل ٌ
ٌ
ذمتنا؛ فإ ٌان نفت ٌكهم ،كال ندع ن
كأطلقنا من النصارل من شاء هللا .فهذا عملنا كإحساننا ،كاٛنزاء على هللا.
كل أحد إحساننا ،كر٘نتنا،
ككذلك السيب الذم أبيدينا ،من النصارل ،يعلم ٌ
كرأفتنا هبم؛ كما أكصاان خامت اٞنرسلٌن.)ِ(»...
فهم من ىذا اٜنكم
كلذلك ٩نب أف نفهم حكم اٛنزية يف مقامو؛ لكيبل يي ى
ما ىو غًن مراد ،فإعطاء اٛنزية دليل على اٝنضوع لدكلة اإلسبلـ ،كما أ ٌف
اٞنسلم حٌن ييعطي الزكاة ،فإنٌو بذلك ٫نضع لدكلة اإلسبلـ.
(ُ) الفركؽ.ُٓ-ُْ/ّ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ّّٔ/ِٖ :
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كإعطاء اٛنزية فرصة ٜنقن الدماء ككقف القتاؿ ،كّنعاشرة اٞنسلمٌن قد
يدخل اإل٬ناف يف قلوهبم ،فتفعل الكلمة ما ال يفعلو السيف.
قطعا؛
كاٛنزية كسيلة إلغناء دكلة اإلسبلـ ،اليت ٓنتاج إُف األمواؿ ن
العامة للس ٌكاف ،من اٞنسلمٌن ،كمن غًن اٞنسلمٌن؛ فليس
لئلنفاؽ على اٞنصاٌف ٌ
١نصورا يف
العامة
من اٞنعقوؿ كال اٞنقبوؿ أف يكوف عبء اإلنفاؽ على اٞنصاٌف ٌ
ن
قطعا.
اٞنسلمٌن ،كاٜناؿ أ ٌف تلك اٞنصاٌف ٞننفعة اٛنميع ،كمنهم غًن اٞنسلمٌن ن
للكف عن قتاٟنم ليس
النص
ٌ
قاؿ سيٌد قطب« :كالشرط الذم يشرتطو ٌ
أف ييسلًموا ..فبل إكراه يف الدين؛ كلكن أف ييعطوا اٛنزية عن يد كىم صاغركف..
فما حكمة ىذا الشرط ،كٞناذا كانت ىذه ىي الغاية اليت ينتهي عندىا القتاؿ؟
اعتقادا كسلونكا؛ كما
إ ٌف أىل الكتاب  -بصفاهتم تلك  -حرب على دين هللا
ن
ٌأهنم حرب على اجملتمع اٞنسلمُ ،نكم طبيعة التعارض كالتصادـ الذاتيٌٌن بٌن
منهج هللا ،كمنهج اٛناىليٌة اٞنمثلة يف عقيدة أىل الكتاب ككاقعهم  -كفق ما
التار٫ني قد أثبت حقيقة التعارض كطبيعة
تصوره ىذه اآلايت  -كما أ ٌف الواقع
ٌ
ٌ
التصادـ؛ كعدـ إمكاف التعايش بٌن اٞننهجٌن؛ كذلك بوقوؼ أىل الكتاب يف
فعبل ،كإعبلف اٜنرب عليو ،كعلى أىلو ببل ىوادة ،خبلؿ الفرتة
كجو دين هللا ن
أيضا! كاإلسبلـ
السابقة لنزكؿ ىذه اآلية ،كخبلؿ الفرتة البلحقة لػها ،إلػى اليوـ ن
اٜنق الوحيد القائم يف األرض  -ال ب ٌد أف ينطلق إلزالة العوائق
 بوصفو دين ٌاٜنق؛ على أف يدع
ٌ
اٞناديٌة من كجهو؛ كلتحرير اإلنساف من الدينونة بغًن دين ٌ
اٞناديٌة كذلك.
حريٌة االختيار ،ببل إكراه منو ،كال من تلك العوائق ٌ
لكل فرد ٌ
ٌ
اٞناديٌة ،كعدـ اإلكراه على
كإذف فإ ٌف الوسيلة العمليٌة  -لضماف إزالة العوائق ٌ
اعتناؽ اإلسبلـ ،يف الوقت نفسو  -ىي كسر شوكة السلطات القائمة على غًن
فعبل .كعندئذ
حت تستسلم؛ كتيعلن استسبلمها بقبوؿ إعطاء اٛنزية ن
اٜنق؛ ٌ
دين ٌ
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اٜنق عن اقتناع.
تتم عمليٌة التحرير ن
لكل فرد أف ٫نتار دين ٌ
فعبل ،بضماف ٌ
ٌ
اٜنريٌة ٌ
فإف لػم يقتنع ،بقي على عقيدتو ،كأعطى اٛنزية؛ لتحقيق ع ٌدة أىداؼٌ :أكٟنا أف
اٞناديٌة ،للدعوة إُف دين هللا
ابلقوة ٌ
ييعلن إبعطائها استسبلمو ،كعدـ مقاكمتو ٌ
اٜنق .كاثنيها أف يساىم يف نفقات الدفاع عن نفسو كمالو كعرضو كحرماتو،
ٌ
ذمة
الذمة ،الذين ٌ
يؤدكف اٛنزية ،فييصبحوف يف ٌ
اليت يكفلها اإلسبلـ ألىل ٌ
اٞنسلمٌن كضمانتهم ،كيدفع عنها من ييريد االعتداء عليها ،من الداخل ،أك من
اٝنارج ،ابلػمجاىدين من اٞنسلمٌن .كاثلثها الػمسا٨نة فػي بيت ماؿ الػمسلمٌن،
لكل عاجز عن العمل ،بػما يف ذلك أىل
الذم يضمن الكفالة ،كاإلعاشةٌ ،
الذمة ،ببل تفرقة بينهم ،كبٌن الػمسلمٌن دافعي الزكاة»(ُ).
ٌ

( -3الرقيق) :األسرل نتيجة من نتائج معظم اٜنركب ،كىم أانس ال ييقتىلوف يف
يؤخذكف أحياء.
أرض اٞنعركة ،بل ى
فلػو يخيػًٌػر اإلنسػاف ،بيػن القتل ،كاألس ػ ػر ،فإ ٌف معظم الناس ،سيختاركف
األس ػر  -على مرارتو كش ٌدتو  -أل ٌف النفس اإلنسانيٌة ،تػجزع من الػموت،
كتػحرص على الػحياة.
كسر
كيف األسر ه
حقن للدماء ،كىو األصل يف دعوة اإلسبلـ ،كيف األسر ي
شره ،كيف األسر إمكا هف الستنقاذ ىمن يف أيدم األعداءً ،من
شوكة ٌ
العدك ،كدفع ٌ
أسرل الػمسلمٌن.
كلو يخًًٌن األسًن بٌن دفع اٞناؿ ،لييطلىق سراحو ،كبٌن البقاء يف األسر،
ماال ،فماذا لو يخًًٌن بٌن
فقًنا ،ال ٬نلك ن
الختار دفع اٞناؿ ن
قطعا ،كلكنٌو قد يكوف ن
اٝناص ،مع الناس يف ببلد اإلسبلـ؟
اٜنبس ،كبٌن العيش
ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُّْٔ-ُّّٔ/ّ :
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قطعا ،سيختار األسي يػر الػخركج ،من الػحبس ،كالعيش مع الناس؛ فما
ن
خاص؟
ذلك الوضع الػ ٌ
إنٌو كضع الرقيق ..كىو كضع صعب ،أشبو بوضع الػخادـ ،كلكنٌو أىوف
خًنا،
من كضع اٜنبس ،ن
قطعا ،كال سيٌما إذا علمنا أ ٌف اإلسبلـ أكصى ابلرقيق ن
كحث الػمسلمٌن ،على تػحريرىم من ىذا الوضع ،كال سيٌما م ػن آمػن ،كدخ ػل
ٌ
فػي اإلسبلـ منهم.
قاؿ تعاُف﴿ :كال ً
ً ً ً ً
ودك ىف لً ىما قىاليوا فىػتى ٍح ًر يير
ذ
ين ييظىاى يرك ىف م ٍن ن ىسائ ًه ٍم يمث يػىعي ي
ى ى
(ُ)
ً
وً
وعظيو ىف بًًو ىكاَّللي ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًًنه﴾ .
ىرقىػبىة م ٍن قىػٍب ًل أى ٍف يػىتى ىماسا ذىل يك ٍم تي ى
اخ يذ يكم اَّلل ًابلل ٍغ ًو فًػي أىيػمانً يكم كلى ًكن يػؤ ً
كقاؿ تعاُف :ى ً
اخ يذ يك ٍم بػًىما
ٍ ى ٍ ى ٍ يى
﴿ال يػي ىؤ ي ي
ً
ٌن ًم ٍن أ ٍىك ىس ًط ىما تيطٍعً يمو ىف أ ٍىىلًي يك ٍم أ ٍىك
ىعق ٍد يمتي ٍاأل ٍى٬نىا ىف فى ىكف ىارتيوي إًطٍ ىع ياـ ىع ىشىرةً ىم ىساك ى
ً
كًسوتيػهم أىك ىٍٓن ًرير رقىػب وة فىمن ىَف ىً٩ن ٍد فى ً
ك ىكف ىارةي أ ٍى٬نىانً يك ٍم إً ىذا
صيى ياـ ثىىبلثىًة أىايوـ ىذل ى
ٍى يٍ ٍ ي ى ى ى ٍ ٍ
حلى ٍفتم كاح ىفظيوا أ ٍى٬نانى يكم ىك ىذلً
ك يػبىػًٌ
آايتًًو لى ىعل يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف﴾(ِ).
م
ك
ل
اَّلل
ٌن
ي
ى
ى
ي
ى يٍ ى ٍ
ي ٍ ى
ي
ى ٍ
﴿ك ٍاعبيػ يدكا اَّللى ىكىال تي ٍشػ ًريكػوا بًػ ًو ىشػٍيػئنا ىكًابلٍ ىوالً ىديٍ ًن إً ٍح ىسا نان ىكبًػ ًذم
كقػاؿ تعالػى :ى
اٛنا ًر ً
ب كالص ً
ب ًاب ٍٛنىٍن ً
اح ً
اٛنيني ً
الٍ يقرىَب كالٍيىػتى ىامى كالٍمساكً ً
اٛنىا ً
ب
ر
ك
َب
ر
ق
ل
ا
م
ذ
ك
ٌن
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ي
ى
ى
ى
ٍ ى
ى
ٍ ى
ى ىى
(ّ)
ب ىم ٍن ىكا ىف ٢نيٍتى ناال فى يخ نورا﴾ .
ت أ ٍى٬نىاني يك ٍم إًف اَّللى ىال يً٪ن ُ
ىكابٍ ًن السبً ًيل ىكىما ىملى ىك ٍ
ك ىرقىػبى وة .أ ٍىك
كقاؿ تعاُف﴿ :فى ىبل اقٍػتى ىح ىم الٍ ىع ىقبىةى .ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما الٍ ىع ىقبىةي .فى ُ
ً ً و ً
و ً
يما ىذا ىم ٍقىربىوة .أ ٍىك ًم ٍس ًكيننا ىذا ىمٍتػىربىوة﴾(ْ).
إطٍ ىع هاـ يف يػى ٍوـ ذم ىم ٍسغىبىة .يىت ن
(ُ) اجملادلة.ّ :
(ِ) اٞنائدة.ٖٗ :
(ّ) النساء.ّٔ :
(ْ) البلد.ُٔ-ُُ :
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كقاؿ تعاُف﴿ :إً٧نىا الص ىدقىات لًٍل يف ىقر ًاء كالٍمساكً ً ً ً
ٌن ىعلىٍيػ ىها ىكالٍ يم ىؤل ىف ًة
ٌن ىكالٍ ىعامل ى
ي ى ى ىى
اب كالٍغىا ًرًمٌن كًيف سبً ًيل اَّللً كاب ًن السبً ًيل فى ًر ً ً
قيػليوبػهم كًيف ً ً
ى
ىٍ
ى ى ى
يضةن م ىن اَّلل ىكاَّللي
الرقى ى
يي ٍ ى ٌ
ىعلً هيم ىح ًك هيم﴾(ُ).
كقاؿ تعاُف﴿ :كال ًذين يػبػتػغو ىف الٍ ًكت ً
ً
وى ٍم إً ٍف
ى ى ىٍ ى ي
اب ٣نا ىملى ىك ٍ
ت أ ٍى٬نىاني يك ٍم فى ىكاتبي ي
ى ى
ً ً
آات يك ٍم ىكىال تي ٍك ًريىوا فىػتىػيىاتً يك ٍم ىعلىى
وى ٍم ًم ٍن ىم ًاؿ اَّللً ال ًذم ى
ىعل ٍمتي ٍم في ًه ٍم ىخٍيػنرا ىكآتي ي
الٍبًغ ً
صنا لً
ً
اٜنىيىاةً ال ُدنٍػيىا ىكىم ٍن يي ٍك ًرٍى يهن فىًإف اَّللى ًم ٍن بػى ٍع ًد
ر
ع
ا
و
غ
ػ
ت
ػ
ب
ػ
ت
ٓن
ف
د
ىر
أ
ف
إ
اء
ى
ض ٍ
ُ
ٍ
ى
ي
ى
ن
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى ى
ٍ
ى
إً ٍكر ً
ً
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
ف
غ
ن
ه
اى
ى
ي
ه
ى
كردىم
كلكنٞ ...ناذا لػم أيمر اإلسبلـ اٞنسلمٌن ،إبطبلؽ سراح األسرلٌ ،
إُف دايرىم كأىليهم؟
ىذا سؤاؿ سائل ،يغفل عن الػمقاـ؛ فاألصل يف اإلسبلـ ىو السلم
كالسبلـ كاألماف ،كالقتاؿ أمر طارئ؛ لػحماية الدعوة كالدعاة كالناس ،من
إرىاب أعداء الدين؛ كاألسر نتيجة من نتائج القتاؿ ،كىو  -على مرارتو -
أىوف من القتل ،كاالستػرقاؽ  -على مرارتو  -أىوف من الػحبس ،حٌن ال
ماال للفداء ،أك أ ٌف قوـ األسًن لػم يبالوا بو ،فلم يدفعوا
يستطيع األسيػر أف يدفع ن
برد بعض أسرل الػمسلمٌن.
الستنقاذه ،كال استنقذكهٌ ،
يرد اٞنسلموف أسرل أعدائهم ،بينما يعمد األعداء
فهل من اٜنكمة أف ٌ
إُف تقتيل أسرل اٞنسلمٌن ،أك تعذيبهم ،أك حبسهم ،أك اسرتقاقهم؟!!!
رد األسرل إُف األعداء  -فػي ىذه الػحالة  -تقوية لؤلعداء،
إ ٌف يف ٌ
كخذالان ألسرل اٞنسلمٌن ،الذين ينتظركف االستنقاذ.
كإضعافنا للمسلمٌن،
ن
(ُ) التوبة.َٔ :
(ِ) النور.ّّ :
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كاألصل يف اإلسبلـ أف يكوف أسر األعداء؛ ٛنلب مصلحة إسبلميٌةٌ ،إما
فيتعرؼ اإلسبلـ ،كيدخل
ُنقن دـ األسًن ،كاسرتقاقو؛ ليعيش بٌن اٞنسلمٌنٌ ،
معدكدا من أعدائهم،
احدا من اٞنسلمٌن ،بعد أف كاف
اإل٬ناف يف قلبو ،فيغدك ك ن
ن
كيف ىذا مصلحة كبًنة ،ببل ريب.
كإما أبف يكوف أسر األعداء؛ الستنقاذ أسرل اٞنسلمٌن من أيدم
ٌ
أعدائهم ،أبف يسلٌم اٞنسلموف أسرل األعداء ،كيسلٌم األعداء أسرل اٞنسلمٌن.
كإما أبف يدفع األعداء األمواؿ؛ الستنقاذ أسراىم ،فينتفع اٞنسلموف هبذه
ٌ
األمواؿ ،يف استنقاذ أسرل الػمسلمٌن ،أك يف إعداد السبلح ،كرابط الػخيل؛
ٜنماية الػمسلمٌن من كيد أعدائهم.
فليس من اٜنكمة تفويت ىذه اٞنصاٌف اإلسبلميٌة ،يف اٞنقاـ الذم ي٬نعن
فيو أعداء اإلسبلـ ،يف الكيد كالبغي؛ للنيل من اٞنسلمٌن.
كيف اٞنقابل ْند اٞنعاملة اإلسبلميٌة الصحيحة ،اليت يلتزـ فيها اٞنسلموف،
أبحكاـ اإلسبلـ ،يف معاملة الرقيق ،ذلك اإلنساف الذم نسيو قومو ،أك تناسوه،
جهدا؛ الستنقاذه؛ فأعطاه اإلسبلـ فرصة للعيش
كأ٨نلوه ،فلم يكلٌفوا أنفسهم ن
بٌن اٞنسلمٌن ،كتلك نعمة أف يكوف العيش كسيلة ٟندايتو إُف سبيل هللا القؤف.
اجتماعي
مثبل ،فقد كاف األمر أمر كضع
الرؽ ن
قاؿ سيٌد قطب« :ك ٌأما يف ٌ
ٌ
مي يف اسرتقاؽ األسرل ،كيف استخداـ الرقيق،
اق
ٌ
تصادم ،كأمر عرؼ ٌ
دكِف كعالى ٌ
ٞنقوماهتا كارتباطاهتا ،قبل
كاألكضاع االجتماعيٌة اٞنع ٌقدة ٓنتاج إُف تعديل شاملٌ ،
الدكِف ٪نتاج إُف اتٌفاقات دكليٌة كمعاىدات
تعديل ظواىرىا كآاثرىا .كالعرؼ
ٌ
نص على اسرتقاؽ
ٗناعيٌة ..كلػم أيمر اإلسبلـ ابلر ٌؽ ق ٌ
ط ،كلػم يرد يف القرآف ٌ
مي،
األسرل .كلكنٌو جاء ،فوجد ٌ
الرؽ ن
نظاما عالىميًّا يقوـ عليو االقتصاد العالى ٌ
ٗنيعا ..فلم يكن بد أف
ككجد اسرتقاؽ األسرل عرفنا دكليًّا ،أيخذ بو ا﵀اربوف ن
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الدكِف الشامل .كقد اختار
االجتماعي القائم ،كالنظاـ
يرتيٌث يف عبلج الوضع
ٌ
ٌ
حت ينتهي هبذا النظاـ كلٌو ،مع الزمن،
اإلسبلـ أف ٩ن ٌفف منابع ٌ
الرؽ كمواردهٌ ،
ىزة اجتماعيٌة ،ال ي٬نكن ضبطها كال قيادهتا .كذلك
إُف اإللغاء ،دكف إحداث ٌ
مع العناية بتوفًن ضماانت اٜنياة اٞنناسبة للرقيق ،كضماف الكرامة اإلنسانيٌة يف
الرؽ ،فيما عدا أسرل اٜنرب الشرعيٌة ،كنسل
حدكد كاسعة .بدأ بتجفيف موارد ٌ
تسرتؽ أسرل اٞنسلمٌن
األرقٌاء ..ذلك أ ٌف اجملتمعات اٞنعادية لئلسبلـ كانت
ٌ
قادرا على أف
حسب العرؼ السائد يف ذلك الزماف .كما كاف اإلسبلـ يومئذ ن
ي٩نرب اجملتمعات اٞنعادية على ٢نالفة ذلك العرؼ السائد ،الذم تقوـ عليو قواعد
االقتصادم يف أ٥ناء األرض .كلو أنٌو ٌقرر إبطاؿ اسرتقاؽ
االجتماعي ك
النظاـ
ٌ
ٌ
مقصورا على األسرل ،الذين يقعوف يف أيدم
األسرل ،لكاف ىذا إجراء
ن
الرؽ ىناؾ.
السيء يف عالػم ٌ
اٞنسلمٌن ،بينما األسارل اٞنسلموف يبلقوف مصًنىم ٌ
كيف ىذا إطماع ألعداء اإلسبلـ ،يف أىل اإلسبلـ ..كلو أنٌو ٌقرر ٓنرير نسل
فعبل ،قبل أف ينظٌم األكضاع االقتصاديٌة للدكلة اٞنسلمة ،كٛنميع
األرقٌاء اٞنوجود ن
تضمهم ،لرتؾ ىؤالء األرقٌاء ببل مورد رزؽ كال كافل كال عائل ،كال أكاصر
من ٌ
قي ،الذم ييفسد حياة اجملتمع الناشئ..
قرَب تعصمهم من الفقر كالسقوط اٝنيلي ٌ
ينص القرآف على اسرتقاؽ األسرل ،بل
ٟنذه األكضاع القائمة العميقة اٛنذكر لػم ٌ
ً ً ً
الرقى ً
ب ًٌ
وى ٍم فى يش ُدكا الٍ ىو ىاث ىؽ
ين ىك ىف يركا فى ى
اب ىحت إً ىذا أىثٍ ىخٍنػتي يم ي
ض ٍر ى
قاؿ﴿ :فىإ ىذا لىقيتي يم الذ ى
(ُ)
ً
ينص
م
ػ
ل
كذلك
و
ن
لك
ك
..
ب أ ٍىكىز ىارىىا﴾
ض ىع ٍ
ٌ
فىًإما ىمنًّا بػى ٍع يد ىكإًما ف ىداءن ىحت تى ى
ٌ
اٜنىٍر ي
على عدـ اسرتقاقهم .كترؾ الدكلة الػمسلمة تي ً
عامل أسراىا ،حسب ما تقتضيو
طبيعة موقفها .فتفادم من تفادم من األسرل من اٛنانبٌن ،كتتبادؿ األسرل
١نمد.ْ :
(ُ) ٌ
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تسرتؽ كفق اٞنبلبسات الواقعيٌة يف التعامل مع أعدائها
كتسرتؽ من
من الفريقٌن،
ٌ
ٌ
يقل
ا﵀اربٌن .كبتجفيف موارد ٌ
الرؽ األخرل  -ككانت كثًنة جدًّا ٌ
كمتنوعة ٌ -
ينضم إُف
ّنجرد أف ٌ
العدد ..كىذا العدد القليل أخذ اإلسبلـ يعمل على ٓنريره ٌ
كامبل
اٛنماعة اٞنسلمة ،كيقطع صلتو ابٞنعسكرات اٞنعادية .فجعل للرقيق ح ٌقو ن
اٜنريٌة بدفع فدية عنو ،يكاتب عليها سيٌده .كمنذ ىذه اللحظة اليت
يف طلب ٌ
كحريٌة الكسب كالتملٌك ،فييصبح أجر عملو
حريٌة العمل ٌ
اٜنريٌة ٬نلك ٌ
ييريد فيها ٌ
لو ،كلو أف يعمل يف غًن خدمة سيٌده؛ ليحصل على فديتو  -أم :أنٌو ييصبح
ًّ
فعبل  -مثٌ ييصبح لو نصيبو من
كياان
اٜنريٌة ن
ن
أىم ٌ
مقومات ٌ
مستقبل ،ك٪نصل على ٌ
بيت ماؿ اٞنسلمٌن يف الزكاة .كاٞنسلموف مكلفوف بعد ىذا أف يساعدكه ابٞناؿ
حريٌتو ..كذلك كلٌو غًن الك ٌفارات اليت تقتضي عتق رقبة ،كبعض
على اسرتداد ٌ
الرؽ
حاالت القتل اٝنطإ ،كفدية اليمٌن ،كك ٌفارة الظهار ..كبذلك ينتهي كضع ٌ
ىزة ،ال ضركرة
هناية طبيعيٌة مع الزمن؛ أل ٌف إلغاءه دفعة كاحدة كاف ٌ
يؤدم إُف ٌ
اإلسبلمي
فأما تكاثر الرقيق يف اجملتمع
ٟنا ،كإُف فساد يف اجملتمع أمكن اتٌقاؤهٌ .
ٌ
اإلسبلمي ،شيئنا فشيئنا .كىذه
بعد ذلك؛ فقد نشأ من اال٥نراؼ عن اٞننهج
ٌ
لكن مبادئ اإلسبلـ ليست ىي الػمسؤكلة عنو ..كال ي٪ن ىسب ذلك
حقيقة ..ك ٌ
صحيحا ،يف بعض العهود؛ ال٥نراؼ الناس
على اإلسبلـ ،الذم َف ييطبق تطبي نقا
ن
كثًنا ..ككفق النظريٌة اإلسبلميٌة التار٫نيٌة اليت أسلفنا..
عن منهجو ،ن
قليبل أك ن
أكضاعا إسبلميٌة ،كال تيع ٌد
ال تيع ٌد األكضاع اليت نشأت عن ىذا اال٥نراؼ
ن
ضف إُف مبادئو
يتغًن ،كَف تي ى
حلقات يف اتريخ اإلسبلـ ،كذلك .فاإلسبلـ َف ٌ
تغًن :ىم الناس .كقد بعدكا عنو ،فلم يعد لو عبلقة
مبادئ جديدة .إٌ٧نا الذم ٌ
هبم ،كَف يعودكا ىم حلقة من اتر٫نو .كإذا أراد أحد أف يستأنف حياة إسبلميٌة،
فهو ال يستأنفها من حيث انتهت اٛنموع ،اٞننتسبة إُف اإلسبلـ ،على مدل
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مباشرا ،من أصوؿ اإلسبلـ
استمدادا
التاريخ .إٌ٧نا يستأنفها من حيث يستم ٌد
ن
ن
النظرم ،أك
مهمة جدًّا ،سواء من كجهة التحقيق
الصحيحة ..كىذه اٜنقيقة ٌ
ٌ
للمرة
كي ،للعقيدة اإلسبلميٌة ،كللمنهج
ٌ
اإلسبلمي .ك٥نن نؤٌكدىا ٌ
ٌ
النمو اٜنر ٌ
تصور
الثانية يف ىذا اٛنزء هبذه اٞنناسبةٞ ،نا نراه من ش ٌدة الضبلؿ كاٝنطإ يف ٌ
اإلسبلمي؛ كمن ش ٌدة
التار٫ني
النظريٌة التار٫نيٌة اإلسبلميٌة ،كيف فهم الواقع
ٌ
ٌ
تصور اٜنياة اإلسبلميٌة اٜنقيقيٌة كاٜنركة اإلسبلميٌة الصحيحة؛
الضبلؿ كاٝنطإ يف ٌ
اإلسبلمي ،كمن يتأثٌركف ّننهج اٞنستشرقٌن
كِناصة يف دراسة اٞنستشرقٌن للتاريخ
ٌ
ٌ
اٝناطئ ،يف فهم ىذا التاريخ! كفيهم بعض اٞنخلصٌن اٞنخدكعٌن!»(ُ).
أيضاٌ « :أما مػػا كقػػع فػي بعض العصور ،من االستكثار،
كقاؿ سيٌد قطب ن
كْنميعهن يف القصور،
من اإلمػاء ،عن طريق الشراء ،كاٝنطف ،كالنخاسة،
ٌ
البهيمي ،كٕنضية اللياِف اٜنمراء ،بٌن قطعاف
اٛننسي
اذىن كسيلة لبللتذاذ
ك ٌأن ٌ
ٌ
ٌ
اإلماء ،كعربدة السكر كالرقص كالغناء ..إُف آخر ما نقلتو إلينا األخبار
الصادقة ،كاٞنبالىغ فيها على السواءٌ ..أما ىذا كلٌو ،فليس ىو اإلسبلـ .كليس
من فعل اإلسبلـ ،كال إ٪ناء اإلسبلـ .كال ٩نوز أف ي٪ن ىسب على النظاـ
اإلسبلمي.)ِ(»...
ٌ

ٔنص
( -4مًناث األنثى) :يطعن بعض الطاعنٌن يف بعض أحكاـ اٞنًناث اليت ٌ
األنثى من اٞنسلمٌن ،فيزعموف أ ٌف اإلسبلـ ظلم األنثى يف اٞنًناث ،غافلٌن عن
مقاـ التشريع ،أك متغافلٌن.
ظ األنثيٌن  -يف بعض اٜناالت -
فاإلسبلـ الذم جعل للذكر مثل ح ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُِّ-ِِٗ/ُ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ّٖٓ/ُ :
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ىو اإلسبلـ نفسو الذم فرض على الذكر أف يينفق على األنثى من مالو ،كلػم
يفرض عليها أف تينفق على الذكر.
ً ً
قاؿ تعاُفًٌ :
ض يه ٍم ىعلىى
﴿الر ىج ي
اؿ قىػو يامو ىف ىعلىى النٌ ىساء ًّنىا فىض ىل اَّللي بػى ٍع ى
بػى ٍع و
ض ىكًّنىا أىنٍػ ىف يقوا ًم ٍن أ ٍىم ىواٟنًً ٍم﴾(ُ).
أيضا على أختو ،ك ٌأمو ،كج ٌدتو
فالرجل يينفق على زكجتو ،كابنتو ،كيينفق ن
عليهن غًنه؛ كلذلك يكوف الرجل
كعمتو كخالتو ،إف لػم يكن ٖنٌة من يينفق
ٌ
ٌ
أحوج إُف نصيب أكرب من نصيب اٞنرأة يف اٞنًناث.
فلو مات رجل ،ككرثو ابن كاحد ،كابنتاف اثنتاف ،فإ ٌف االبن أيخذ نصف
كل ابنة منهما ربع اٞناؿ اٞنوركث؛ أل ٌف ىذا االبن الوارث
اٞناؿ اٞنوركث ،كأتخذ ٌ
قطعا
يم ىلزـ ابإلنفاؽ على أختيو ،إف لػم يكن ٖنٌة من يينفق عليهما ،كىو يم ىلزـ ن
ابإلنفاؽ على زكجتو ،كأبنائو ،كبناتو.
قاؿ سيٌد قطب« :كليس األمر يف ىذا أمر ١ناابة ٛننس على حساب
جنس .إٌ٧نا األمر أمر توازف كعدؿ ،بٌن أعباء الذكر كأعباء األنثى يف التكوين
يتزكج امرأة ،كييكلف إعالتها
االجتماعي
العائلي ،كيف النظاـ
اإلسبلمي :فالرجل ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
فإما أف
كل حالة ،كىي معو ،كىي مطلقة منوٌ ..أما ىيٌ ،
كإعالة أبنائها منو ،يف ٌ
كإما أف يقوـ هبا رجل قبل الزكاج كبعده سواء ،كليست
تقوـ بنفسها فقطٌ ،
األقل -
مكلفة نفقة للزكج كال لؤلبناء يف ٌ
أم حاؿ ..فالرجل مكلف  -على ٌ
اإلسبلمي .كمن
االجتماعي
العائلي ،كيف النظاـ
ضعف أعباء اٞنرأة يف التكوين
ٌ
ٌ
ٌ
مثٌ يبدك العدؿ كما يبدك التناسق بٌن الغيٍنم كالغيٍرـ ،فػي ىذا التوزيع اٜنكيم.
كل كبلـ  -فػي ىذا التوزيع  -جهالة من انحية ،كسوء أدب مع هللا ،من
كيبدك ُ
(ُ) النساء.ّْ :
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األسرم ،ال تستقيم معها حياة»(ُ).
انحية أخرل ،كزعزعة للنظاـ
االجتماعي ك ٌ
ٌ

زكجا
( -5تعدد اليوجات) :األصل يف اإلسبلـ أف يتٌخذ الرجل امرأة كاحدة ،ن
يتزكج أبكثر من امرأة ،كأف
لكن الرجل يف بعض اٞنقامات ٪نتاج إُف أف ٌ
لو ،ك ٌ
الذريٌة ،أك تكوف زكجتو األيكُف مريضة ،غًن
عاقرا ،كىو ييريد ٌ
تكوف زكجتو األيكُف ن
قادرة على القياـ ُنقوؽ الزكج.
أقل من عدد النساء،
كقد يكوف عدد الرجاؿ  -يف بعض اٞنقامات ٌ -
كما يف حالة اٜنرب ،أك قلٌة الرجاؿ اٞنؤىلٌن للزكاج ،أك قلٌة الرجاؿ الصاٜنٌن،
اجا.
الذين يرضى أكلياءي النساء ّنصاىرهتم ،أك الذين ترضى النساء هبم أزك ن
كحاجة اٞنرأة إُف الزكاج أكثر من حاجة الرجل؛ الحتياجها إُف رعاية
رجل يينفق عليها ،ك٪نميها من األذل ،كال سيٌما إذا فقدت من يينفق عليها ،من
أب ،أك أخ ،أك ابن ،أك زكج.
يتزكج الرجل الواحد
اٜنل أبف ٌ
كلذلك  -يف بعض اٞنقامات  -يكوف ٌ
هوا .كأكجب
أكثر من امرأة ،كلكن بشركط معركفة؛ لكيبل يكوف األمر عبثنا ،كلػ ن
ظلم لبعض الزكجات،
ىذه الشركط ىو العدؿ ،فإف خاؼ الرجل أف يقع منو ه
كجب االقتصار على زكجة كاحدة.
ً
ً
ً
اب لى يك ٍم
﴿كإً ٍف خ ٍفتي ٍم أىال تيػ ٍقسطيوا ًيف الٍيىػتى ىامى فىانٍك يحوا ىما طى ى
قاؿ تعاُف :ى
ً
ً
ً
ً
ت
ًم ىن النًٌ ىساء ىمثٍػ ىىن ىكثيىبل ى
ع فىًإ ٍف خ ٍفتي ٍم أىال تىػ ٍعدليوا فىػ ىواح ىد نة أ ٍىك ىما ىملى ىك ٍ
ث ىكيرىاب ى
ً
ك أ ٍىد ىْف أىال تىػعيوليوا﴾(ِ).
أ ٍى٬نىاني يك ٍم ىذل ى
لكن الطاعنٌن
كال ريب يف أف تع ُدد الزكجات أىكُف من معاشرة البغااي ،ك ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُٓٗ/ُ :
(ِ) النساء.ّ :

212

يف اإلسبلـ يعيبوف على اإلسبلـ إابحة التع ُدد اٞنشركط ،كيسكتوف عن جرائم
الفجور كالعهر كالعبلقات الػجنسيٌة اٞنوبوءة ،اليت تػهدـ البيوت؛ فييجيزكف تع ُدد
اٝنليبلت ،كيعيبوف تع ُدد اٜنليبلت؟!!!
إ٩نايب .يتوافق
اقعي ٌ
قاؿ سيٌد قطب« :إ ٌف اإلسبلـ نظاـ لئلنساف .نظاـ ك ٌ
مع فطرة اإلنساف كتكوينو ،كيتوافق مع كاقعو كضركراتو ،كيتوافق مع مبلبسات
اقعي
كشت األزمافٌ ،
شت البقاعٌ ،
اٞنتغًنة يف ٌ
حياتو ٌ
كشت األحواؿ .إنٌو نظاـ ك ٌ
إ٩نايب ،يلتقط اإلنساف من كاقعو الذم ىو فيو ،كمن موقفو الذم ىو عليو،
ٌ
القمة السامقة .يف غًن إنكار لفطرتو،
لًنتفع بو يف الػمرتقى الصاعد ،إُف ٌ
أك تن ُكر؛ كيف غًن إغفاؿ لواقعو أك إ٨ناؿ؛ كيف غًن عنف يف دفعو أك اعتساؼ!
إنٌو نظاـ ال يقوـ على اٜنذلقة اٛنوفاء؛ كال على التظُرؼ اٞنائع؛ كال على اٞنثاليٌة
الفارغة؛ كال على األمنيٌات اٜنالًمة ،اليت تصطدـ بفطرة اإلنساف ككاقعو
تتبخر يف اٟنواء! كىو نظاـ يرعى يخليق اإلنساف ،كنظافة
كمبلبسات حياتو ،مثٌ ٌ
م ،من شأنو ا٥نبلؿ اٝنيليق ،كتلويث
اجملتمع ،فبل يسمح إبنشاء كاقع ٌ
ماد ٌ
دائما أف
اجملتمعٓ ،نت مطارؽ الضركرة اليت تصطدـ بذلك الواقع .بل ٌ
يتوخى ن
اقعا ،يساعد على صيانة اٝنيليق ،كنظافة اجملتمع ،مع أيسر جهد يبذلو
يينشئ ك ن
الفرد ،كيبذلو اجملتمع .فإذا استصحبنا معنا ىذه اٝنصائص األساسيٌة يف النظاـ
اإلسبلمي ،ك٥نن ننظر إُف مسألة تع ٌدد الزكجات ..فماذا نرل؟ نرلٌ ..أكنال ..أ ٌف
ٌ
ىناؾ حاالت كاقعيٌة يف ٠نتمعات كثًنة  -اتر٫نيٌة كحاضرة  -تبدك فيها زايدة
عدد النساء الصاٜنات للزكاج ،على عدد الرجاؿ الصاٜنٌن للزكاج ..كاٜن ٌد
عرؼ اتر٫نيًّا أنٌو ْناكز
األعلى ٟنذا االختبلؿ الذم يعرتم بعض اجملتمعات لػم يي ى
دائما يف حدكدىا .فكيف نعاًف ىذا الواقع،
نسبة أربع إُف كاحد .كىو يدكر ن
كيتكرر كقوعو ،بنسب ٢نتلفة .ىذا الواقع الذم ال ي٩ندم فيو
الذم يقع
ٌ
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هبز الكتفٌن؟ أك نرتكو يعاًف نفسو بنفسو؟ حسب الظركؼ
اإلنكار؟ نعاٛنو ٌ
٪نل مشكلة! كما أ ٌف ترؾ اجملتمع يعالػج ىذا
كاٞنصادفات؟! إ ٌف ٌ
ىز الكتفٌن ال ٌ
جاد٪ ،نرتـ نفسو ،ك٪نرتـ اٛننس
الواقع  -حسبما اتٌفق  -ال يقوؿ بو إنساف ٌ
البشرم! كال ب ٌد إذف من نظاـ ،كال ب ٌد إذف من إجراء ..كعندئذ ٤ند أنفسنا أماـ
ٌ
كل رجل صاٌف للزكاج امرأة من
احتماؿ من ثبلثة احتماالت -ُ :أف ٌ
يتزكج ٌ
الصاٜنات للزكاج .مثٌ تبقى كاحدة أك أكثر  -حسب درجة االختبلؿ الواقعة -
كل
بدكف زكاج ،تقضي حياهتا  -أك
حياهتن  -ال تعرؼ الرجاؿ! ِ -أف ٌ
ٌ
يتزكج ٌ
اجا شرعيًّا نظي نفا ،مثٌ ٫نادف ،أك يسافح
رجل صاٌف للزكاج كاحدة فقط ،زك ن
ٟنن مقابل يف اجملتمع من الرجاؿ؛
كاحدة ،أك أكثر ،من ىؤالء اللوايت ليس ٌ
يتزكج الرجاؿ
فيعرفن الرجل خديننا ،أك ن
خليبل يف اٜنراـ كالظبلـ! ّ -أف ٌ
الصاٜنوف  -كلٌهم أك بعضهم  -أكثر من كاحدة ،كأف تعرؼ اٞنرأة األخرل
الرجل زكجة شريفة ،يف كضح النور ،ال خدينة كال خليلة ،يف اٜنراـ كالظبلـ!
األكؿ ض ٌد الفطرة ،كض ٌد الطاقة ،ابلقياس إُف اٞنرأة ،اليت ال تعرؼ ،يف
االحتماؿ ٌ
حياهتا الرجاؿ .كال يدفع ىذه اٜنقيقة ما يتش ٌدؽ بو اٞنتش ٌدقوف من استغناء اٞنرأة
عن الرجل ابلعمل كالكسب .فاٞنسألة أعمق بكثًن ٣نٌا يظنٌو ىؤالء السطحيٌوف
اٛنهاؿ عن فطرة اإلنساف .كألف عمل ،كألف كسب
اٞنتظرفوف ٌ
اٞنتحذلقوف ٌ
ال تيغين اٞنرأة عن حاجتها الفطريٌة إُف اٜنياة الطبيعيٌة ..سواء يف ذلك مطالب
اٛنسد كالغريزة ،كمطالب الركح كالعقل ،من السكن كاألنس ابلعشًن ..كالرجل
لكن ىذا ال يكفيو ،فًنكح يسعى للحصوؿ على
٩ند العمل ك٩ند الكسب؛ ك ٌ
العشًنة ،كاٞنرأة كالرجل ،يف ىذا ،فهما من نفس كاحدة! كاالحتماؿ الثآف ض ٌد
اإلسبلمي العفيف؛ كض ٌد كرامة
ٌاْناه اإلسبلـ النظيف؛ كض ٌد قاعدة اجملتمع
ٌ
اٞنرأة اإلنسانيٌة .كالذين ال ٪نفلوف أف تشيع الفاحشة يف اجملتمع ،ىم أنفسهم
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ألهنم ال ٩ندكف من يردعهم
الذين يتعالىموف على هللا ،كيتطاكلوف على شريعتو؛ ٌ
كل تشجيع كتقدير!
عن ىذا التطاكؿ .بل ٩ندكف من الكائدين ٟنذا الدين ٌ
كاالحتماؿ الثالث ىو الذم ٫نتاره اإلسبلـ٫ .نتاره رخصة مقيدة؛ ٞنواجهة
االدعاء٫ .نتاره
ىز الكتفٌن؛ كال تنفع فيو اٜنذلقة ك ٌ
الواقع ،الذم ال ينفع فيو ٌ
متمشينا مع كاقعيٌتو اإل٩نابيٌة ،يف مواجهة اإلنساف كما ىو  -بفطرتو كظركؼ
ٌ
اٞنتطهر ،كمع منهجو يف التقاط
حياتو  -كمع رعايتو ي
للخليق النظيف كاجملتمع ٌ
القمة السامقة .كلكن يف
الرقي بو يف الدرج الصاعد إُف ٌ
اإلنساف من السفح ،ك ٌ
يسر كلٌن ككاقعيٌة! مثٌ نرل ..اثنينا ..يف اجملتمعات اإلنسانيٌة  -قد٬ننا كحديثنا،
اقعا يف حياة الناس ،ال سبيل إُف
كابألمس كاليوـ كالغد ،إُف آخر الزماف  -ك ن
سن
إنكاره كذلك ،أك ْناىلو ،نرل أ ٌف فرتة اإلخصاب يف الرجل ٕنت ٌد إُف ٌ
سن اٝنمسٌن ،أك حواليها.
السبعٌن أك ما فوقها .بينما ىي تقف يف اٞنرأة ،عند ٌ
اٞنتوسط عشركف سنة ،من سين اإلخصاب يف حياة الرجل ،ال مقابل
فهناؾ يف ٌ
شك أ ٌف من أىداؼ اختبلؼ اٛننسٌن ،مثٌ التقائهما:
ٟنا يف حياة اٞنرأة .كما من ٌ
امتداد اٜنياة ابإلخصاب كاإلنساؿ ،كعمراف األرض ابلتكاثر كاالنتشار .فليس
نكف اٜنياة عن االنتفاع بفرتة
عامة أف ٌ
٣نٌا يتٌفق مع ىذه السنٌة الفطريٌة ال ٌ
يسن
اإلخصاب الزائدة يف الرجاؿ .كلكن ٣نٌا يتٌفق مع ىذا الواقع
الفطرم أف ٌ
ٌ
التشريع  -اٞنوضوع لكافٌة البيئات يف ٗنيع األزماف كاألحواؿ  -ىذه الرخصة،
يليب ىذا
ال على سبيل اإللزاـ
الفردم ،كلكن على سبيل إ٩ناد اجملاؿ ٌ
ٌ
العاـ الذم ٌ
الفطرم ،كيسمح للحياة أف تنتفع بو عند االقتضاء ..كىو توافق بٌن كاقع
الواقع
ٌ
اإلٟني .ال يتوافر عادة يف
الفطرة كبٌن ٌاْناه التشريع ،ملحوظ ن
دائما يف التشريع ٌ
التشريعات البشريٌة ،أل ٌف اٞنبلحظة البشريٌة القاصرة ال تنتبو لو ،كال تيدرؾ ٗنيع
اٞنبلبسات القريبة ،كالبعيدة ،كال تنظر من ٗنيع الزكااي ،كال تراعي ٗنيع
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أحياان
االحتماالت .كمن اٜناالت الواقعيٌة  -اٞنرتبطة ابٜنقيقة السالفة  -ما نراه ن
السن،
من رغبة الزكج يف أداء الوظيفة الفطريٌة ،مع رغبة الزكجة عنها؛ لعائق من ٌ
أك من اٞنرض ،مع رغبة الزكجٌن كليهما يف استدامة العشرة الزكجيٌة ،ككراىية
كل
االنفصاؿ؛ فكيف نواجو مثل ىذه اٜناالت؟ نواجهها ٌ
هبز الكتفٌن؛ كترؾ ٌ
من الزكجٌن ٫نبط رأسو يف اٛندار؟! أك نواجهها ابٜنذلقة الفارغة ،كالتظُرؼ
٪نل مشكلة .كاٜنذلقة كالتظُرؼ
السخيف؟ إ ٌف ٌ
ىز الكتفٌن  -كما قلنا  -ال ٌ
ال يتٌفقاف ،مع ج ٌديٌة الػحياة اإلنسانيٌة ،كمشكبلتػها الػحقيقيٌة ..كعندئذ نػجد
أنفسنا  -مػٌرة أخرل  -أماـ احتماؿ من ثبلثة احتماالت -ُ :أف نكبت
كقوة السلطاف!
الرجل ،كنص ٌده ،عن مزاكلة نشاطو
ٌ
بقوة التشريعٌ ،
الفطرمٌ ،
حق اٞنرأة ،اليت عندؾ،
كنقوؿ لو :عيب ،اي رجل! إ ٌف ىذا ال يليق ،كال يتٌفق مع ٌ
كال مع كرامتها! ِ -أف نيطلق ىذا الرجل٫ ،نادف كيسافح من يشاء من النساء!
ّ -أف نيبيح ٟنذا الرجل التع ُدد  -كفق ضركرات اٜناؿ  -كنتوقٌى طبلؽ الزكجة
األكؿ ض ٌد الفطرة ،كفوؽ الطاقة ،كض ٌد احتماؿ الرجل
األيكُف .االحتماؿ ٌ
كقوة السلطاف
النفسي .كٖنرتو القريبة  -إذا ٥نن أكرىناه ُنكم التشريعٌ ،
العصيب ك ٌ
ٌ
 ىي كراىية اٜنياة الزكجيٌة اليت تكلٌفو ىذا العنت ،كمعاانة جحيم ىذهاٜنياة ..كىذه ما يكرىو اإلسبلـ ،الذم ٩نعل من البيت سكننا ،كمن الزكجة
قي ،كض ٌد منهجو يف ترقية
أنسا ن
ن
كلباسا .كاالحتماؿ الثآف ض ٌد اْناه اإلسبلـ اٝنيلي ٌ
كرمو
اٜنياة البشريٌة ،كرفعها كتطهًنىا كتزكيتها ،كي تيصبح الئقة ابإلنساف الذم ٌ
يليب ضركرات الفطرة
هللا على اٜنيواف! كاالحتماؿ الثالث ىو كحده الذم ٌ
قي ،ك٪نتفظ للزكجة األيكُف ،برعاية الزكجيٌة،
الواقعيٌةٌ ،
كيليب منهج اإلسبلـ اٝنيلي ٌ
ك٪ن ٌقق رغبة الزكجٌن ،يف اإلبقاء على عشرهتما ،كعلى ذكرايهتما ،كييػيى ًٌسر على
اإلنساف اٝنطو الصاعد ،يف رفق كيسر ككاقعيٌة .كشيء كهذا ،يقع يف حالة عقم
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الزكجة ،مع رغبة الزكج الفطريٌة ،يف النسل .حيث يكوف أمامو طريقاف ،ال اثلث
تليب رغبة اإلنساف الفطريٌة ،يف
ٟنما -ُ :أف يطلٌقها؛ ليستبدؿ هبا زكجة أخرلٌ ،
يتزكج أبخرل ،كييبقي على عشرتو ،مع الزكجة األيكُف .كقد
النسل -ِ .أك أف ٌ
لكن
يهذر قوـ من اٞنتحذلقٌن  -كمن اٞنتحذلقات  -إبيثار الطريق ٌ
األكؿ؛ ك ٌ
سيتوجهن ابللعنة إُف من
كل مئة،
ٌ
ن
األقل  -من ٌ
تسعا كتسعٌن زكجة  -على ٌ
بيوهتن ،ببل عوض
عليهن
ييشًن على الزكج هبذا الطريق! الطريق الذم ٪نطٌم
ٌ
ٌ
كثًنا ما ْند
منظور ،فقلٌما ْند العقيم  -كقد ٌ
تبٌن عقمها  -راغبنا يف الزكاج ،ك ن
احا يف األطفاؿ الصغارْ ،نيء هبم الزكجة األخرل من
أنسا كاسرتك ن
الزكجة العاقر ن
اٝناص.
زكجها ،فيملؤكف عليهم الدار حركة كهبجةًّ ،أاي كاف ابتئاسها ٜنرماهنا
ٌ
نتأمل اٜنياة الواقعيٌةّ ،نبلبساهتا العمليٌة ،اليت ال تيصغي
كىكذا حيثما ذىبنا ٌ
اٞننحل يف
للحذلقة ،كال تستجيب للهذر ،كال تسرتكح للهزؿ السخيف كالتميُع
ٌ
مواضع اٛن ٌد الصارـ ..كجدان مظاىر اٜنكمة العلويٌة ،يف ىس ٌن ىذه الرخصة،
ً
مقيدة بذلك القيد﴿ :فىانٍ ً
ع
ط
ا
م
ا
و
ح
ك
ى
اب لى يك ٍم ًم ىن النًٌ ىساء ىمثٍػ ىىن ىكثيىبل ى
ث ىكيرىاب ى
ى
ي ى
(ُ)
فىًإ ٍف ًخ ٍفتيم أىال تىػع ًدليوا فىػو ً
تليب كاقع الفطرة ،ككاقع اٜنياة،
فالرخصة
.
﴾
ة
د
اح
ن
ى
ٍ
ٍ
ٌ
ى
اٞنتنوعة -
كٓنمي اجملتمع من اٛننوح ٓ -نت ضغط الضركرات الفطريٌة كالواقعيٌة ٌ
إُف اال٥نبلؿ أك اٞنبلؿ ..كالقيد ٪نمي اٜنياة الزكجيٌة من الفوضى كاالختبلؿ،
تتعرض للمهانة ،بدكف
ك٪نمي الزكجة من اٛنور كالظلم؛ ك٪نمي كرامة اٞنرأة أف ٌ
ضركرة م ً
لجئة ،كاحتياط كامل .كيضمن العدؿ الذم ٓنتمل معو الضركرة
ي
أحدا ييدرؾ ركح اإلسبلـ ك ٌاْناىو ال يقوؿ :إ ٌف التع ُدد
كمقتضياهتا اٞنريرة .إ ٌف ن
ً
مربر من ضركرة فطريٌة أك اجتماعيٌة؛ كببل دافع،
مطلوب لذاتو ،يم ى
ب ،ببل ٌ
ستح ٌ
(ُ) النساء.ّ :
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كإال التن ُقل بٌن الزكجات ،كما يتن ٌقل اٝنليل بٌن اٝنليبلت.
ٌإال التل ُذذ اٜنيوآفٌٌ ،
كحل يواجو مشكلة .كىو ليس مرتكنكا للهول،
إٌ٧نا ىو ضركرة ،تواجو ضركرةٌ ،
كل كاقعيٌات اٜنياة .فإذا
ببل قيد ،كال ح ٌد ،يف النظاـ
اإلسبلمي ،الذم يواجو ٌ
ٌ
ا٥نرؼ جيل من األجياؿ ،يف استخداـ ىذه الرخصة ،إذا راح رجاؿ يتٌخذكف
مسرحا لل ٌذة اٜنيوانيٌة ،إذا أمسوا
من ىذه الرخصة فرصة؛ إلحالة اٜنياة الزكجيٌة
ن
يتن ٌقلوف بٌن الزكجات ،كما يتن ٌقل اٝنليل بٌن اٝنليبلت ،إذا أنشأكا اٜنرٔف يف
ىذه الصورة اٞنريبة ..فليس ذلك شأف اإلسبلـ؛ كليس ىؤالء ىم الذين ٬نثٌلوف
اإلسبلـ ..إ ٌف ىؤالء إٌ٧نا ا٥ندركا إُف ىذا الدرؾ؛ أل ٌهنم بعدكا عن اإلسبلـ ،كلػم
ييدركوا ركحو النظيف الكرٔف .كالسبب ٌأهنم يعيشوف فػي ٠نتمع ال يػحكمو
اإلسبلـ ،كال تسيطر فيو شريعتو٠ ،نتمع ال تقوـ عليو سلطة مسلمة ،تدين
لئلسبلـ كشريعتو؛ كأتخذ الناس بتوجيهات اإلسبلـ ،كقوانينو ،كآدابو ،كتقاليده.
األكؿ عن
إ ٌف اجملتمع اٞنعادم لئلسبلـ ،اٞنتفلٌت من شريعتو كقانونو :ىو اٞنسؤكؿ ٌ
األكؿ عن الػحرٔف يف صورتو اٟنابطة الػمريبة ،ىو
ىذه الفوضى ،ىو اٞنسؤكؿ ٌ
األكؿ عن ٌأناذ اٜنياة الزكجيٌة مسرح ل ٌذة هبيميٌة .فمن شاء أف ييصلح
اٞنسؤكؿ ٌ
فًندىم
فلًند الناس إُف اإلسبلـ ،كشريعة اإلسبلـ ،كمنهج اإلسبلـ؛ ٌ
ىذه اٜناؿٌ ،
فلًند الناس إُف
إُف النظافة كالطهارة كاالستقامة كاالعتداؿ ..من شاء اإلصبلحٌ ،
اإلسبلـ ،ال فػي ىذه اٛنزئيٌة ،كلكن فػي منهج الػحياة كلٌها .فاإلسبلـ نظاـ
متكامل ،ال يعملٌ ،إال كىو كامل شامل»(ُ).
( -6العقوابت) :األصل يف فرض العقوابت ىو الردع :ردع من ارتكب
لئبل يعود إُف ارتكابو ،إف أمن العقاب ،كردع من َف يرتكب ا﵀ظور،
ا﵀ظورٌ ،
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ِٖٓ-ٕٓٗ/ُ :
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تسوؿ لو نفسو ارتكاب ا﵀ظور ،كال سيٌما حٌن يرل اٞنرتكبٌن يف
لكنٌو ٣نٌن ٌ
مأمن من العقاب.
يصوركا للناس الوحشيٌة ،فػي تنفيذ
كالطاعنوف فػي اإلسبلـ يػحاكلوف أف ٌ
العقوابت ،غافلٌن ،أك متغافلٌن ،عن الػمقاـ الذم استدعاىا.
 عقوبة القصاص يف جرمية القتل:
فعقوبة القصاص  -يف جر٬نة القتل  -يكوف تنفيذىا ٜنقن الدماء ،فلوال
إقامة القصاصٞ ،نا يحقنت الدماء ،من ع ٌدة جهات ،أبرزىا:

ظلم،
أثرا ،كالثأر من أكلياء القاتل ه
أٞ -ننع أكلياء اٞنقتوؿ من قتل غًن القاتل ن
يستحق القتل ،كىكذا.
يرد أكلياء القاتل ،فرٌّنا قتلوا من ال
يؤدم إُف أف ٌ
ٌ
ٌ
بٞ -ننع من تي ًٌ
سوؿ لو نفسو اإلقداـ على القتل ،فحٌن يعلم أ ٌف عقوبة القاتل

ادعا لو ،عن الته ُور كارتكاب
ىي القتل ،فإ ٌف حرصو على حياتو ،سيكوف ر ن
اٛنر٬نة ،كال سيٌما حٌن يرل أ ٌف أصحاب األمر ال يتساىلوف يف إقامة القصاص.
قتل
قاؿ سيٌد قطبٌ « :
فأما األيكُف ،فهي القصاص العادؿ ،الذم إ ٍف ى
(ُ)
ً
ص ً
بكف يد
حياة
.
اص ىحيىاةه﴾
ٌ
﴿كلى يك ٍم ًيف الٍق ى
نفسا ،فقد ضمن اٜنياة لنفوس ى
ن
يهموف ابالعتداء على األنفس ،كالقصاص ينتظرىم ،فًندعهم قبل اإلقداـ
الذين ٌ
بكف يد أصحاب الدـ أف تثور نفوسهم ،فيثأركا،
على الفعلة النكراء .كحياة ٌ
كال يقفوا عند القاتل ،بل ٬نضوا يف الثأر ،كيتبادلوا القتل ،فبل يقف ىذا الفريق
كل فرد على شخصو كاطمئنانو إلػى
كذاؾٌ ،
حت تسيل دماء كدماء؛ كحياة أبمن ٌ
األمة كلٌها فػي حياة»(ِ).
عدالة القصاص ،فينطلق آمننا ،يعمل ،كيينتج ،فإذا ٌ
(ُ) البقرة.ُٕٗ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ِِِٓ-ِِِْ/ْ :
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 عقوبة اجللد يف جرمية اليىن:
كجلد الزانية كالزآف ليس عقوبة ،فرضها السلطاف؛ ليتل ٌذذ بتعذيبهما،
كييشبع شهواتو الوحشيٌة ،ابلنظر إليهما ،ك٨نا يف حالة التعذيب؛ كإٌ٧نا ىي عقوبة
شرعا ،للردع.
مفركضة ن
ك٫نرب اجملتمعات ،كييهلك
فالزْف مرض كبًن ،خطًن ،يهدـ البيوتٌ ،
األمم ،كييشيع يف األرض الفساد ،كفظائعو أكضح من أف يينبو عليها اٛناىل،
كأبٌن من أف يتغافل عنها اٞنتغافل.
قاؿ سيٌد قطب« :كاإلسبلـ  -كىو يضع ىذه العقوابت الصارمة اٜناٚنة
لتلك الفعلة اٞنستن ىكرة الشائنة  -لػم يكن يغفل الدكافع الفطريٌة ،أك ٪نارهبا.
فاإلسبلـ يق ٌدر أنٌو ال حيلة للبشر ،يف دفع ىذه اٞنيوؿ ،كال خًن ٟنم يف كبتها،
أك قتلها .كَف يكن ٪ناكؿ أف يوقف الوظائف الطبيعيٌة اليت رٌكبها هللا يف كياهنم،
يؤدم إُف غايتو من امتداد اٜنياة،
كجعلها جزءنا من انموس اٜنياة األكربٌ ،
كعمارة األرض ،اليت استخلف فيها ىذا اإلنساف .إٌ٧نا أراد اإلسبلـ ١ناربة
تفرؽ بٌن جسد كجسد ،أك ال هتدؼ إُف إقامة بيت ،كبناء
اٜنيوانيٌة اليت ال ٌ
عش ،كإنشاء حياة مشرتكة ،ال تنتهي ابنتهاء اللحظة اٛنسديٌة الغليظة! كأف
ٌ
ييقيم العبلقات اٛننسيٌة على أساس من اٞنشاعر اإلنسانيٌة الراقية ،اليت ْنعل من
التقاء جسدين :نفسٌن كقلبٌن كركحٌن ،كبتعبًن شامل التقاء إنسانٌن ،تربط
بينهما حياة مشرتكة ،كآماؿ مشرتكة ،كآالـ مشرتكة ،كمستقبل مشرتؾ ،يلتقي
العش اٞنشرتؾ ،الذم
الذريٌة اٞنرتقبة ،كيتقابل يف اٛنيل اٛنديد ،الذم ينشأ يف ٌ
يف ٌ
يقوـ عليو الوالداف حارسٌن ال يفرتقاف .من ىنا ش ٌدد اإلسبلـ يف عقوبة الزْف
بكل ىذه األىداؼ؛
بكل ىذه اٞنعآف ،كتيطيح ٌ
بوصفو نكسة حيوانيٌة ،تذىب ٌ
يفرؽ بٌن أنثى كأنثى ،كال بٌن ذكر
ٌ
كترد الكائن اإلنسآفٌ ن
مسخا حيوانيًّا ،ال ٌ
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كل ٨نٌو إركاء جوعة اللحم كالدـ ،يف ٜنظة عابرة .فإف ٌفرؽ كميٌز،
كذكر ،ن
مسخا ٌ
فليس كراء الل ٌذة بناء يف اٜنياة ،كليس كراءىا عمارة يف األرض ،كليس كراءىا
نتاج ،كال إرادة نتاج! بل ليس كراءىا عاطفة حقيقيٌة راقية ،أل ٌف العاطفة ٓنمل
يفرقها من االنفعاؿ اٞننفرد اٞنتقطٌع ،الذم ٪نسبو
طابع االستمرار .كىذا ما ٌ
بزم العاطفة
الكثًنكف عاطفة ،يتغنٌوف هبا ،كإٌ٧نا ىي انفعاؿ حيوآفٌ ،يتزٌاي ٌ
اإلنسانيٌة ،يف بعض األحياف! إ ٌف اإلسبلـ ال ٪نارب دكافع الفطرة ،كال
حت
كيطهرىا ،كيرفعها عن اٞنستوم اٜنيوآفٌ ،كيرقٌيها ٌ
يستقذرىا؛ إٌ٧نا ينظٌمها ٌ
فأما
تيصبح ا﵀ور الذم يدكر عليو الكثًن من اآلداب النفسيٌة كاالجتماعيٌةٌ .
كل الرفرفات الركحيٌة،
فيجرد ىذا اٞنيل
الزْف،
ٌ
ٌ
كِناصة البغاءٌ ،
الفطرم من ٌ
ْنمعت حوؿ اٛننس ،يف اتريخ البشريٌة
كل اآلداب اليت ٌ
كاألشواؽ العلويٌة؛ كمن ٌ
قذرا ،كما ىو يف اٜنيواف ،بل أش ٌد غلظنا من
الطويل؛ كييبديو عارناي غليظنا ن
كثًنا من أزكاج اٜنيواف كالطًن تعيش متبلزمة ،يف حياة زكجيٌة
اٜنيواف .ذلك أ ٌف ن
كِناصة البغاء ،يف بعض
منظمة ،بعيدة عن الفوضى اٛننسيٌة اليت ييشيعها الزْف،
ٌ
دفع ىذه النكسة عن اإلنساف ىو الذم جعل اإلسبلـ يش ٌدد
بيئات اإلنساف! ي
ذلك التشديد يف عقوبة الزْف ..ذلك إُف األضرار االجتماعيٌة اليت تعارؼ الناس
على أف يذكركىا عند الكبلـ عن ىذه اٛنر٬نة ،من اختبلط األنساب ،كإاثرة
كل كاحد من ىذه األسباب يكفي
األحقاد ،كهتديد البيوت اآلمنة اٞنطمئنٌة ..ك ٌ
األكؿ ،كىو دفع النكسة اٜنيوانيٌة عن الفطرة
لكن السبب ٌ
لتشديد العقوبة .ك ٌ
ْنمعت حوؿ اٛننس ،كا﵀افظة على
البشريٌة ،ككقاية اآلداب اإلنسانيٌة ،اليت ٌ
أىداؼ اٜنياة العليا ،من اٜنياة الزكجيٌة اٞنشرتكة القائمة على أساس الدكاـ
لكل األسباب
كاالمتداد ،ىذا السبب ىو ٌ
األىم يف اعتقادم .كىو اٛنامع ٌ
الفرعيٌة األخرل .على أ ٌف اإلسبلـ ال يش ٌدد يف العقوبة ىذا التشديدٌ ،إال بعد
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ٓنقيق الضماانت الوقائيٌة اٞنانعة من كقوع الفعل ،كمن توقيع العقوبةٌ ،إال يف
اٜناالت الثابتة ،اليت ال شبهة فيها .فاإلسبلـ منهج حياة متكامل ،ال يقوـ
على العقوبة؛ إٌ٧نا يقوـ على توفًن أسباب اٜنياة النظيفة .مثٌ يعاقب بعد ذلك
طائعا ،غًن
ميسرة،
كيتمرغ يف الوحل ن
ٌ
من يدع األخذ هبذه األسباب الػ ٌ
مضطر»(ُ).
ٌ

 عقوبة الرجم يف جرمية اليىن:
ٌأما عقوبة الرجم يف جر٬نة الزْف ،فهي ليست ٣نٌا اتٌفقت فيو كلمة اٞنؤلٌفٌن
شرعا.
القدامى ،كإف كاف ٗنهور اٞنؤلٌفٌن يركف ٌأهنا عقوبة اثبتة ن
نسب إنكار الرجم ،إُف طائفتٌن من القدامى٨ ،نا:
كيي ى
 -1الػخوارج.

 -2الػمعتزلة.
فهم من عبارات
كقد اختلفت عبارات اٞنؤلٌفٌن يف بياف تلك النسبة .فيي ى
بعض اٞنؤلٌفٌن أ ٌف فرؽ اٝنوارج كلٌها قد أٗنعت على إنكار الرجم.
قاؿ ابن بطٌاؿ« :كدفع اٝنوارج الرجم ،كاٞنعتزلة ،كاعتلٌوا أب ٌف الرجم ليس
يف كتاب هللا تعاُف.)ِ(»...
حق
األئمة
السرخسي« :ك ٌأما الرجم ،فهو ح ٌد مشركع يف ٌ
كقاؿ مشس ٌ
ٌ
حصن ،اثبت ابلسنٌةٌ ،إال على قوؿ الػخوارج؛ فإنػٌهم يينكركف الرجم؛ ألنػٌهم
الػ يم ى
ال يقبلوف األخبار ،إذا لػم تكن يف ح ٌد التواتر»(ّ).
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ِْٖٗ/ْ :
البخارم.ِّْ-ُّْ/ٖ :
(ِ) شرح صحيح
ٌ
(ّ) اٞنبسوط.ّٔ/ٗ :
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كقاؿ القاضي عياض« :كَف ٫نتلف علماء األمصار ،يف جلد الزآف البكر،
كرجم الزانػي الثيٌبٌ ،إال ما ذىب إليو الػخوارج ،كبعض الػمعتزلة  -النظٌاـ
كأصحابو  -من إبطاؿ حكم الرجم»(ُ).
ازم« :اٞنسألة الثالثة :اٝنوارج اتٌفقوا على إنكار الرجم،
كقاؿ الفخر الر ٌ
اٜنرة
ك ٌ
احتجوا هبذه اآلية ،كىو أنٌو تعاُف أكجب على األىمة نصف ما على ٌ
ا﵀صنة الرجم ،لزـ أف يكوف الواجب على األىمة
اٜنرة ى
ى
ا﵀صنة ،فلو كجب على ٌ
اٞنتزكجة ليس ٌإال
اٜنرة ٌ
نصف الرجم ،كذلك ابطل ،فثبت أ ٌف الواجب على ٌ
اٛنلد ،كاٛنواب عنو ما ذكرانه يف اٞنسألة اٞنتق ٌدمة.)ِ(»...
احتجوا
ازم ن
أيضا« :اٞنسألة األكُف :اٝنوارج أنكركا الرجم ك ٌ
كقاؿ الفخر الر ٌ
فيو بوجوه ،أحدىا :قولو تعاُف ﴿فىػعلىي ًهن نًصف ما علىى الٍمحصنى ً
ات﴾(ّ) ،فلو
ىٍ
ٍ ي ى ى يٍ ى
لكن الرجم
كجب الرجم على ى
ا﵀صن ،لوجب نصف الرجم على الرقيقٌ ،
ال نصف لو .كاثنيها أ ٌف هللا سبحانو ذكر يف القرآف أنواع اٞنعاصي من الكفر
ً
يستقص يف أحكامها ،كما استقصى يف بياف أحكاـ الزْف؛
كالقتل كالسرقة كلػم
(ْ)
﴿كىال تىػ ٍقربيوا ًٌ
توعد عليو
مث
،
الز ىْف﴾
ٌ ٌ
أال ترل أنٌو تعاُف هنى عن الزْف بقولو :ى ى
خص اٛنلد بوجوب
كل اٞنعاصي ،مثٌ ذكر اٛنلد اثلثنا ،مثٌ ٌ
اثنينا ابلنار ،كما يف ٌ
﴿كىال ىأتٍ يخ ٍذ يك ٍم
ابعا ،مثٌ ٌ
إحضار اٞنؤمنٌن ر ن
خصو ابلنهي عن الرأفة عليو بقولو :ى

(ُ) إكماؿ اٞنعلم.َْٓ/ٓ :
(ِ) التفسًن الكبًن.ٔٔ/َُ :
(ّ) النساء.ِٓ :
(ْ) اإلسراء.ِّ :
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ً (ُ)
هبًًما رأٍفىةه ًيف ً
ً
مسلما ابلزْف ٖنانٌن
رمى
من
على
أكجب
مث
ا،
خامس
﴾
اَّلل
ن
ي
د
ٌ
ن
ى ى
ن
جلدة،
كسادساَ ،ف ٩نعل ذلك على من رماه ابلقتل كالكفر ،ك٨نا أعظم منو ،مثٌ
ن
﴿كىال تىػ ٍقبىػليوا ىٟنيٍم ىش ىه ىاد نة أىبى ندا﴾(ِ) ،مثٌ ذكر اثمننا من رمى زكجتو ّنا
قاؿ ن
سابعا :ى
اتسعا أ ٌف الزانية
ييوجب التبلعن ،كاستحقاؽ غضب هللا تعاُف ،مثٌ ذكر ن
و
عاشرا أ ٌف ثبوت الزْف ٢نصوص ابلشهود
ال ينكحها ٌإال زاف ،أك مشرؾ ،مثٌ ذكر ن
كثًنا ،ال ٩نوز إ٨ناؿ ما
األربعة؛ فمع اٞنبالغة يف استقصاء أحكاـ الزْف ،ن
قليبل ك ن
مشركعا ،لكاف
أجل أحكامها ،كأعظم آاثرىا .كمعلوـ أ ٌف الرجم لو كاف
ن
ىو ٌ
دؿ على أنٌو غًن كاجب.
أعظم اآلاثر ،فحيث َف يذكره هللا تعاُف يف كتابوٌ ،
(ّ)
كاثلثها قولو تعاُف﴿ :الزانًيةي كالزًآف فىاجلً
كل
على
اٛنلد
كجوب
يقتضي
،
ا﴾
ك
د
ي
ٍ
ى ى
ٌ
الزانة ،كإ٩ناب الرجم على البعض ِ -نرب الواحد  -يقتضي ٔنصيص عموـ
الكتابِ ،نرب الواحد ،كىو غًن جائز؛ أل ٌف الكتاب قاطع يف متنو ،كخرب الواحد
احتج اٛنمهور من اجملتهدين
غًن قاطع يف متنو ،كاٞنقطوع راجح على اٞنظنوف .ك ٌ
ا﵀صن؛ لًما ثبت ابلتواتر أنٌو  فعل ذلك.)ْ(»...
على كجوب رجم ى
رجبل
كقاؿ ابن قدامة
ا﵀صن ،ن
اٞنقدسي« :يف كجوب الرجم على الزآف ى
ٌ
عامة أىل العلم من الصحابة ،كالتابعٌن ،كمن بعدىم
كاف ،أك امرأة .كىذا قوؿ ٌ
من علماء األمصار ،يف ٗنيع األعصار ،كال نعلم فيو ٢نال نفا ٌإال اٝنوارج ،فإ ٌهنم
قالوا :اٛنلد للبكر كالثيب ،لقوؿ هللا تعاُف﴿ :الزانًيةي كالزًآف فىاجلً يدكا يكل ك ً
اح ود
ٍ
ٌ
ى
ى ى

(ُ) النور.ِ :
(ِ) النور.ْ :
(ّ) النور.ِ :
(ْ) التفسًن الكبًن.ُّٓ/ِّ :
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ًمٍنػ يه ىما ًمئىةى ىج ٍل ىدةو﴾(ُ) .كقالوا :ال ٩نوز ترؾ كتاب هللا تعاُف ،الثابت بطريق
القطع كاليقٌن ،ألخبار آحاد ٩نوز الكذب فيها؛ كأل ٌف ىذا ييفضي إُف نسخ
الكتاب ابلسنٌة ،كىو غًن جائز .كلنا أنٌو قد ثبت الرجم عن رسوؿ هللا ،
بقولو ،كفعلو ،يف أخبار تيشبو التواتر ،كأٗنع عليو أصحاب رسوؿ هللا  ،على
ما سنذكره يف أثناء الباب ،يف مواضعو ،إف شاء هللا تعاُف ،كقد أنزلو هللا تعاُف،
يف كتابو ،كإٌ٧نا ني ًسخ رسػ يمو ،دكف حكمو.)ِ(»...
فهم من ىذه العبارات أ ٌف فرؽ اٝنوارج كلٌها قد اتٌفقت على إنكار
فيي ى
ازم« :اٝنوارج اتٌفقوا على إنكار الرجم،
الرجم ،كال سيٌما عبارة الفخر الر ٌ
احتجوا هبذه اآلية»...؛ فهي صر٪نة يف نسبة االتٌفاؽ إليهم.
ك ٌ
فهم من عبارات مؤلٌفٌن آخرين أ ٌف بعض فرؽ اٝنوارج  -ال كلٌها  -قد
كيي ى
ذىبت إلػى إنكار الرجم ،كأ ٌف يمنكرم الرجم ىم طائفة من الػخوارج ،أك ىم
معظم اٝنوارج.
قػاؿ ابن حػجػر العسقبلنػ ٌي« :فأنكػر الرجػ ػم طائفة ،مػن الػخػوارج ،أك
معظمهم ،كبعض الػمعتزلة»(ّ).
أقركا ابلرجم ،فوافقوا اٛنمهور.
كىذا يعين كجود بعض اٝنوارج ،الذين ٌ
ص ٍفريٌة)  -كىم أصحاب زايد بن
كقد ذكر بعض اٞنؤلٌفٌن أ ٌف فرقة (ال ُ
أقرت ابلرجم(ْ).
األصفر  -قد ٌ
(ُ) النور.ِ :
(ِ) اٞنغين.َّٗ/ُِ :
(ّ) فتح البارم.ُْٖ/ُِ :
(ْ) انظر :اٞنلل كالنحل.ُّْ/ُ :
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كنسب بعض اٞنؤلٌفٌن إنكار الرجم ،إُف فرقة (األزارقة) ،من اٝنوارج ،كىم
أصحاب انفع بن األزرؽ(ُ).
دليبل قطعيًّا ،على انفراد فرقة (األزارقة) ،هبذا
كليست ىذه النسبة ن
فهم منها أ ٌف إنكار الرجم ىو مذىب
اإلنكار؛ كالدليل عبارات اٞنؤلٌفٌن ،اليت يي ى
اٝنوارج ،كلٌهم ،أك معظمهم.
(ِ)
لكن مؤلٌفي
،
كينسب كثًن من اٞنؤلٌفٌن فرقة (اإلابضيٌة) ،إُف اٝنوارج
ٌ
يتربؤكف من ىذه النسبة ،صراحة(ّ).
اإلابضيٌة  -كلٌهم ،أك بعضهم ٌ -
الوىيب ،كىو كاحد من أشهر اٞنؤلٌفٌن
١نمد بن يوسف
أقر ابلرجمٌ :
كقد ٌ
ٌ
اإلابضي(ْ).
ا﵀دثٌن ،يف الفقو
ى
ٌ
الوىيب« :كىو من السنن الواجبة ،كالرجم ابٜنجارة للزآف كالزانية
قاؿ
ٌ
ا﵀صنٌن ،بعقد النكاح.)ٓ(»...
ى
أيضا« :ك ٌأما ما يتعلٌق ابٜندكد كالقصاص كالرجم كغًنه
كقاؿ
الوىيب ن
ٌ
ا﵀صن الزآف ،كيقطع السارؽ ،ك٩نلد القاذؼ،
كالقطع كاٛنلد ،فًنجم معهم ى
كيضرب رقبة اٞنرت ٌد ،يف أمثاٟنا ،فبل أبس»(ٔ).
(ُ) انظر :مقاالت اإلسبلميٌن ،ُّٕ/ُ :كال ىفرؽ بٌن ً
الفىرؽ ،ْٖ :كالفصل فػي الػملل
ٌ
ٍ
كاألىواء كالنحل ،ُْْ/ْ :كالتبصًن فػي الدين ،َٓ :كالػملل كالنحل ،ُُٓ/ُ :كشرح
النيل.ّْٓ/ُٕ :
(ِ) انظر :مقاالت اإلسبلميٌن ،ُّٖ/ُ :كال ىفرؽ بٌن ً
الفىرؽ.ِٕ :
ٌ
ٍ
(ّ) انظر :اإلابضيٌة بٌن الفرؽ اإلسبلميٌة.َُٗ-ُّٖ :
(ْ) انظر :األعبلـ.ُٓٔ/ٕ :
(ٓ) شرح النيل ،ٕ/ِ :كانظر.ُّٓ/ٕ :
(ٔ) شرح النيل.ْٓٔ/ُٕ :

226

ا﵀صن ،فحكمو الرجم ،كما عيلًم من السنٌة
كقاؿ
الوىيب ن
أيضا« :كأ ٌما ى
ٌ
كغًنىا ،كما تراه يف سورة النساء ،كسورة اٞنائدة»(ُ).
ككذلك اختلفت عبارات اٞنؤلٌفٌن ،يف نسبة إنكار الرجم ،إُف اٞنعتزلة ،بٌن
فهم منو التخصيص.
فهم منو التعميم ،كقائل ّنا يي ى
قائل ّنا يي ى
فمن عبارات التعميم قوؿ ابن بطٌاؿ« :كدفع اٝنوارج الرجم ،كاٞنعتزلة،
كاعتلٌوا أب ٌف الرجم ليس يف كتاب هللا تعاُف.)ِ(»...
كمن عبارات التخصيص قوؿ القاضي عياض« :كلػم ٫نتلف علماء
األمصار ،يف جلد الزآف البكر ،كرجم الزآف الثيٌبٌ ،إال ما ذىب إليو اٝنوارج،
كبعض اٞنعتزلة  -النظٌاـ كأصحابو  -من إبطاؿ حكم الرجم»(ّ).
ككذلك قوؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :فأنكر الرجم طائفة من اٝنوارج ،أك
معظمهم ،كبعض اٞنعتزلة»(ْ).
أقر ابلرجم ،مع أنٌو من
ضعًف القوؿ ابلتعميم أ ٌف
ك٣نٌا يي ٌ
ٌ
الز٢نشرم قد ٌ
أشهر اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف اٞنعتزلة(ٓ).
الز٢نشرم« :فإف قلت :أىذا حكم ٗنيع الزانة كالزكآف ،أـ حكم
قاؿ
ٌ
ا﵀صن حكمو
بعضهم؟ قلت :بل ىو حكم من ليس
ّنحصن منهم؛ فإ ٌف ى
ى
الرجم»(ٔ).
(ُ) ٨نياف الزاد.ُُٖ/ُُ :
البخارم.ِّْ-ُّْ/ٖ :
(ِ) شرح صحيح
ٌ
(ّ) إكماؿ اٞنعلم.َْٓ/ٓ :
(ْ) فتح البارم.ُْٖ/ُِ :
(ٓ) انظر :سًن أعبلـ النببلء.ُُٓ/َِ :
الكشاؼ.ِٕٓ/ْ :
(ٔ) ٌ
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ماكردم ،ينسبو بعض الػمؤلٌفٌن إُف (االعتزاؿ)(ُ) ،كلكنٌنا  -مع
كىذا الػ
ٌ
ذلك ٤ -نده ٣نٌن ييًقػٌر ابلرجم ،صراحة.
بياان لقولو
قاؿ
ا﵀صناف ،فح ٌد٨نا الرجم ابلسنٌةٌ ،إما ن
فأما ى
اٞناكردمٌ « :
ٌ
ً
ً
ت أ ٍىك ىٍ٩ن ىع ىل
اىن الٍ ىم ٍو ي
وىن ًيف الٍبيػييوت ىحت يػىتىػ ىوف ي
تعاُف يف سورة النساء﴿ :فىأ ٍىمس يك ي
(ِ)
كإما ابتداء فرض ،على قوؿ آخرين»(ّ).
يق،
ر
ف
قوؿ
على
،
اَّللي ىٟنين ىسبً نيبل﴾
ٌ
دليبل قطعيًّا ،على
كليست نسبة إنكار الرجم ،إُف (النظٌاـ) ،كأصحابو :ن
انفرادىم ،هبذا القوؿ .فجائز أف يكوف (النظٌاـ) ىو ٌأكؿ من أنكر (الرجم) ،من
اٞنعتزلة ،ككافقو  -على ذلك  -أصحابو ،مثٌ أتثٌر بقولو  -أك بقوٟنم  -آخركف،
من سائر فرؽ اٞنعتزلة.
كجائز أف يكوف (النظٌاـ) مسبوقنا ،إُف إنكار الرج ػم ،لكنٌو  -مع ذلك -
ً
صرح بعض الػمؤلٌفٌن ،بنسبة اإلنكار إليو ،كإلػى
يػي ىع ٌد من أبرز الػ يمنكرين؛ كلذلك ٌ
أصحابو ،على سبيل التمثيل ،ال على سبيل الػحصر.
العيين« :مثٌ اعلم أ ٌف العلماء أٗنعوا على كجوب ح ٌد
قاؿ بدر الدين ٌ
ا﵀صن ،كىو الثيٌب ،كلػم ٫نالف يف ىذا أح هد ،من
جلد الزآف البكر مئة ،كرجم ى
أىل القبلةٌ ،إال ما حكى القاضي ،كغًنه ،عن اٝنوارج ،كبعض اٞنعتزلة ،كالنظٌاـ
فإهنم لػم يقولوا ابلرجم.)ْ(»....
كأصحابو؛ ٌ

(ُ) انظر :طبقات الفقهاء الشافعيٌة ،ّٖٔ/ِ :كسًن أعبلـ النببلء ،ٕٔ/ُٖ :كميزاف
االعتداؿ.ُٓٓ/ّ :
(ِ) النساء.ُٓ :
(ّ) النكت كالعيوف .ُٕ/ْ :كانظر :اٜناكم الكبًن.ّٖٗ ،ّٖٔ/ٗ :
(ْ) عمدة القارم.ُّٗ/ٖ :
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فهم من عبارة« :كبعض اٞنعتزلة ،كالنظٌاـ كأصحابو» أ ٌف من اٞنعتزلة
فيي ى
كاؼ
آخرين  -غًن النظٌاـ ،كغًن أصحابو  -قد ذىبوا إُف إنكار الرجم؛ فإ ٌف ى
التشبيو للتمثيل ،ال اٜنصر.
عموما  -صنفاف:
أقر ٗنهور ى
ا﵀دثٌن ابلرجم ،كأنكره منهم  -ن
كٌ

 -1اٞنؤلٌفوف اٞنستغربوف ،الذين أتثٌركا ابٞنستشرقٌن ،كال سيٌما أىل التعطيل،
حجيٌة السنٌة النبويٌة ،كابتدعوا ٓنريفات كثًنة ،للنصوص القرآنيٌة،
الذين أنكركا ٌ
كصرح بعضهم
كعطٌلوا
ن
أحكاما شرعيٌة كثًنة؛ فاستحلٌوا الراب كاٝنمر كالت ُربجٌ ،
التعرم كالبغاء ،كعطٌلوا اٜندكد الشرعيٌة ...إٍف.
إبابحة ٌ
 -2اٞنؤلٌفوف الفقهيٌوف ،الذين اعتمدكا على أدلٌة نًسبيٌة ،كجدكىا كافية للقطع
إبنكار الرجم ،أك كافية لرتجيح إنكاره ،على اإلقرار بو.
مي« :كعقوبة الرجم لػم ترد يف القرآف الكرٔف ،كإٌ٧نا
قاؿ مصطفى الزلػ ٌ
اٞنتزكجٌن
طبٌقها الرسوؿ  ،على عدد قليل٣ ،نٌن ارتكبوا ىذه اٛنر٬نة ،من ٌ
اٞنتزكجات ،طب نقا ٞنا كرد يف التوراة ،كإبقرار من اٛنآف ،كمطالبتو بتطبيق حكم
ك ٌ
هللا عليو ،مثٌ حصل اٝنبلؼ بٌن علماء اإلسبلـ ،يف أ ٌف عقوبة الرجم :ىل ىي
اٞنتزكجة ،كالثانية
للمتزكج ك ٌ
ابقية إُف جانب عقوبة اٛنلد ،على أساس أ ٌف األيكُف ٌ
لغًن٨نا ،أك ٌأهنا نيسخت آبية﴿ :الزانًيىةي ىكالزًآف﴾(ُ) .كإذا أخذان بقوؿ من قاؿ
أبهنا ابقية ،كما ىو رأم اٛنمهور ،فإ ٌف بقاءىا يكوف كعدـ البقاء ،من الناحية
ٌ
وجد الػخبلؼ
العمليٌة ،ما لػم تثبت الػجريػمة ،بشهادة أربعة رج ػاؿ عادليػن ،ال يي ى
بيػن إفاداتػهم.)ِ(»...
(ُ) النور.ِ :
(ِ) أسباب إابحة األعماؿ اٛنرميٌة ،َْ :كانظر٠ :نموعة األُناث القرآنيٌة.ُْٓ-ٖٓ :
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متزكجة :ىي اإلعداـ
مي ن
متزكج كالػ ٌ
أيضا« :كعقوبة الػ ٌ
كقاؿ مصطفى الزلػ ٌ
ابلرجم ،عند بعض الفقهاء .كعند البعض اآلخر :الرجم منسوخ ابٛنلد؛ أل ٌف
نرجحو»(ُ).
األكؿ ثبت ابلسنٌة النبويٌة ،كالثآف ابلقرآف ،كىذا ما ٌ
ٌ
كيكفي كجود االختبلؼ  -بٌن القدامى  -يف مسألة معيٌنة ،لتنتفي
اٜناجة إُف اٛنواب فيها؛ فليس الغرض  -يف ىذا اٞنقاـ  -بياف الصواب ،بل
الغرض ىو التنبيو على مبدإ (قطعيٌة األدلٌة) ،كقد ذكران أ ٌف اٞنسائل اليت اختلف
توصف
توصف ابلقطعيٌة اٞنطلىقة ،لكن ي٬نكن أف ى
فيها القدامى ،ال ي٬نكن أف ى
ابلقطعيٌة النًٌسبيٌة.
فالذين يركف مشركعيٌة الرجم  -كىم اٛنمهور  -يقطعوف بذلك ،كالذين
ال يركف مشركعيٌة الرجم  -كىم قلٌة قليلة  -يرفضوف ىذا القطع.
ك٥نن  -يف ىذا اٞنقاـ  -ال يعنينا بياف رأينا ،أك بياف الصواب يف اٞنسألة؛
أل ٌف الغاية  -من ىذا الكتاب  -ليست البحث يف اٞنسائل اٝنبلفيٌة ،بل الغاية
بعيدا عن االختبلؼ ،كتع ٌدد اآلراء،
ىي الدفاع عن اإلسبلـ ،أبكجز الطرائق ،ن
فيكفي إثبات اختبلؼ القدامى يف اٞنسألة ،لتنتفي اٜناجة إُف اٛنواب.
كمع ذلك كلٌو ،يستطيع القائل  -برأم اٛنمهور  -أف ي٩نيب ،يف ىذه
اٞنسألة ،فيقوؿ :إ ٌف جر٬نة الزْف جر٬نة شنيعة ،فظيعة ،خطًنة ،تفعل يف
اجملتمعات ،كالبيوت ،ما تفعلو األكبئة ،كاٛنراثيم ،كاألمراض الفتٌاكة؛ فالردع عنها
كل الوجوب.
كاجبٌ ،
متزكجة،
فإذا انضاؼ إُف ذلك كلٌو صفة (اإلحصاف) ،أم :كوف الزانية ٌ
متزك نجا ،كانت اٛنريػمة أشنع ،كأفظع ،كأخطر ،من ع ٌدة جهات:
أك كوف الزانػي ٌ
(ُ) اٞندخل لدراسة الشريعة اإلسبلميٌة يف ٧نط جديد.ُّٓ :
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أ -خيانة الزكج الزآف لزكجتو العفيفة ،كخيانة الزكجة الزانية لزكجها العفيف،
كالزكجاف شريكاف يف تربية األطفاؿ كتقو٬نهم ،فما الذم ي٬نكن أف يق ٌدمو الزكج
الزآف اٝنائن لزكجتو كأطفالو ،كما الذم ي٬نكن أف تق ٌدمو الزكجة الزانية اٝنائنة
لزكجها كأطفاٟنا؟!!!
ب -اختبلط األنساب ،فالزكجة اٝنائنة الزانية اليت أتيت الفاحشة مع رجل آخر
فًنيب
غًن زكجها ،ي٬نكن أف ٓنمل من الرجل الثآف ،كزكجها غافل عن ذلكٌ ،
الرجل الغافل يف حجره ابن زْف ،أك بنت زْف.
ستجرىا
ج -الزكجة اٝنائنة ،إف َف تكن مبغضة لزكجها قبل اٝنيانة ،فإ ٌف اٝنيانة ٌ
إُف بغض زكجها ،كعشق الرجل الذم يشاركها يف رذيلة الزْف ،كقد يقود ذلك
إُف الطبلؽ ،كاختبلؽ اٞنشاكل؛ لييوقع الرجل الطبلؽ ،كيف ىذا تدمًن لؤلسرة،
كتقويض لرتبية األطفاؿ؛ أك تبقى الزكجة عشيقة لرجل ،كخائنة لزكجها.
تتجرأ ،فتخوف زكجها ،كتكوف يف مأمن من العقاب؛ لغفلة
د -الزكجة اليت ٌ
زكجها عن جر٬نتها ،ي٬نكن أف تتمادل يف اٛنرأة ،فتعاشر أكثر من رجل ،فتكوف
مر نتعا موبوءنا للزانة.

ه -الزكج الزآف اٝنائن قد يكوف كسيطنا ،لنقل األمراض الفتٌاكة ،إُف زكجتو
العفيفة الربيئة ،كإُف اٛننٌن الذم يف بطنها؛ ككذلك الزكجة الزانية اٝنائنة قد
تكوف كسيطنا ،لنقل األمراض الفتٌاكة ،إُف زكجها العفيف الربمء ،كإُف
جنينها(ُ).
قاؿ سيٌد قطب ،كىو ٣نٌن يرل الرجم على رأم اٛنمهور« :فنرل أ ٌف
ا﵀صن ىي الرجم .ذلك أ ٌف الذم سبق لو
عقوبة البكر ىي اٛنلد ،كعقوبة ى
(ُ) انظر :األمراض اٛننسيٌة أسباهبا كعبلجها.ُْٖ-ُُّ :
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حر ابلغ ،قد عرؼ الطريق الصحيح
الوطء ،يف نكاح صحيح ،كىو مسلم ٌ
كجربو ،فعدكلو عنو إُف الزْف يشي بفساد فطرتو كا٥نرافها ،فهو جدير
النظيف ٌ
بتشديد العقوبةِ ،نبلؼ البكر الغي ٍفل الغًٌر ،الذم قد يندفع ٓنت ضغط اٞنيل
فا﵀صن ذك ْنربة فيو ْنعلو
كىو غرير ..كىناؾ فارؽ آخر يف طبيعة الفعل.
ى
حرم بعقوبة كذلك
يتذكقو ،كيستجيب لو بدرجة أعمق٣ ،نٌا ٌ
ٌ
يتذكقو البكر .فهو ٌ
أش ٌد»(ُ).
كقاؿ ابن عثيمٌن« :فالزنػى فاحشة؛ ألنٌو ييفسد األخبلؽ ،كييفسد
األنساب ،كي ً
وجد األمراض .كمصداؽ ىذا ما ظهر يف اآلكنة األخًنة ،من
ي
سمى بػ"اإليدز" .ىذا سببو الزنػى ،أك
اٞنرض اٝنبيث الذم ىو "فقد اٞنناعة" ،كيي ٌ
سبيبل .ال ي٬نكن أف يكوف
أكرب أسبابو الزْف .كٟنذا سػ ٌماه هللا فاحشة ،كساء ن
أبدا؛ ألنٌو طريق فاسد يم ورد يمهلك»(ِ).
ن
سبيبل للمسلمٌن ن
كيغفل الطاعنوف  -أك يتغافلوف  -عن أ ٌف تنفيذ عقوبة الزْف :ال يكوف
ابألقاكيل كاألكاذيب كاالفرتاءات ،بل ال ب ٌد من شهادة أربعة رجاؿ عدكؿ،
مفصلةٞ ،نا رأكه من كيفيٌة الزْف ،كصفات الزآف ،كصفات
يشهدكف شهادة ٌ
الزانية ،كمكاف اٛنر٬نة ،كزماهنا؛ خشية االشتباه بغًن٨نا.
يدؿ على االستهتار
مفصلة بذلك كلٌو ،فإ ٌف ىذا ٌ
فإف كقعت شهادة ٌ
كإال ،فلو كاف الزانياف قد احتاطا ،كأغلقا عليهما
ابلزْف ،أك اجملاىرة ابلفاحشةٌ ،
ابب الدار ،أك ابب الغرفة ،إبحكاـٞ ،نا استطاع الشهود األربعة رؤية
التفصيبلت كلٌها.
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ِْٖٕ/ْ :
١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ِْٗ/ٕ :
(ِ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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يتجرأ من
كالسكوت عن معاقبة اٞنستهرتين كاجملاىرين ٌ
يؤدم إُف أف ٌ
حت يٕنسي حاؿ اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ ،كحاؿ أعداء
سواىم ،فتكثر الفواحشٌ ،
اإلسبلـ ،الذين ال يبالوف ابنتشار الفواحش ،فػي دايرىم ،كنواديهم ،كمعابدىم،
كطرقاهتم.
قركف برؤية الفعل،
قاؿ سيٌد قطب« :لذلك يطلب شهادة أربعة عدكؿ يي ٌ
أحدا،
صحتو .كقد ييظى ٌن أ ٌف العقوبة إذف ك٨نيٌة ال تردع ن
أك اعرتافنا ال شبهة يف ٌ
لكن اإلسبلـ ،كما ذكران ،ال ييقيم بناءه على العقوبة،
ٌ
ألهنا غًن قابلة للتطبيق .ك ٌ
بل على الوقاية من األسباب الدافعة إُف اٛنر٬نة؛ كعلى هتذيب النفوس ،كتطهًن
فتتحرج من اإلقداـ على
اٜنساسيٌة اليت ييثًنىا يف القلوب،
ٌ
الضمائر؛ كعلى ٌ
جر٬نة تقطع ما بٌن فاعلها كبٌن اٛنماعة اٞنسلمة من كشيجة .كال يعاقب ٌإال
اٞنتبجحٌن ابٛنر٬نة ،الذين يرتكبوهنا بطريقة فاضحة مستهرتة ،فًناىا الشهود؛ أك
ٌ
التطهر إبقامة اٜن ٌد عليهم.)ُ(»...
الذين يرغبوف يف ٌ
فإذا كنت  -أيٌها الطاعن  -تطعن يف اإلسبلـ؛ بسبب فرضو عقوبة على
كىن يزنٌن ،كيينشئن
الزانة ،فاستمتع ،كأنت تنظر إُف زكجتك ،كأختك ،كابنتكٌ ،
أجياال من الزانة كالزكآف ،كأبناء الزْف ،كبنات الزْف!!!
ن
هن،
هنٌ ،
ٌ
كإايؾ أف تسارع إلػى ضربػ ٌ
كإايؾ أف تغضب؛ بسبب أفعالػ ٌ
كسهل أمر دخوؿ الزانة ،إلػى بيتك؛ لتيثبت للناس
أك
انتهارىن ،بل الزـ الػهدكءٌ ،
ٌ
متنور ،تعرؼ قيمة حقوؽ اإلنساف،
متحررٌ ،
مثاِف ،مث ٌقف ،متفتٌحٌ ،
أنٌك إنساف ٌ
كمنها حقوؽ زكجتك ،كأختك ،كابنتك ،يف معاشرة الزانة!!!
ادعا كافينا؛ للقضاء على ىذا الوابء؛ بل
إ ٌف إنكار القلب كاللساف ليس ر ن
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.َِْٗ/ْ :
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الشرعي ،إقامة صحيحة؛ فإ ٌهنا كفيلة بػ يمداكاة النفس
ال ب ٌد من إقامة الػح ٌد
ٌ
األمارة ابلسوء كالفحش ،كتػخليصها ،من اإلدماف ،كاالستهتار ،كتوجيهها نػحو
ٌ
كإال ،فإ ٌف الزنػى سينتشر يف
الطريق
الشرعي (الزكاج)؛ إلشباع الرغبة اٛننسيٌة؛ ٌ
ٌ
البيوت كالطرقات كالنوادم كاألسواؽ ،انتشار النار يف اٟنشيم!!!
 عقوبة اجللد يف جرمية القذف:
كحريٌة التعبًن ،بل ىي ردع
ك ٌأما عقوبة القذؼ ،فليست ن
ٜنريٌة الرأمٌ ،
قتبل ٌ
للتطاكؿ على األعراض ّنقالة السوء .كلك أف تتخيٌل أيٌها الطاعن فداحة
كعمتك ،كخالتك ،كزكجتك،
القذؼ ،حٌن تسمع القاذؼ يتٌهم ٌأمكٌ ،
عمتك ،كابنة خالتك ،كابنة
عمك ،كابنة خالك ،كابنة ٌ
كأختك ،كابنتك ،كابنة ٌ
أخيك ،كابنة أختك ،ابرتكاب الفاحشة ،كينشر ذلك ،يف كل و
اند؛ فهل ترل -
ٌ
ٟنن ًّ -
حقا من حقوقو ،يف إبداء الرأم؟!!!
يف قذفو ٌ
كىن
قاؿ سيٌد قطب« :إ ٌف ترؾ األلسنة تيلقي التُػ ىهم على ا﵀صناتٌ ،
لكل
أبكارا ،بدكف دليل قاطع ،يرتؾ اجملاؿ ن
العفيفات اٜنرائر ،ثيٌبات أك ن
فسيحا ٌ
من شاء أف يقذؼ بريئة أك بريئنا ،بتلك التهمة النكراء؛ مثٌ ٬نضي آمننا! فتيصبح
كل فرد فيها متٌػ ىهم،
اٛنماعة كيٕنسي ،كإذا أعراضها ٠نرحة ،كٚنعتها ملوثة ،كإذا ٌ
شاؾ يف
أك مهدد ٌ
كل رجل فيها ٌ
كل زكج فيها ٌ
شاؾ يف زكجو ،ك ٌ
ابالهتاـ؛ كإذا ٌ
الشك كالقلق كالريبة،
كل بيت فيها مهدد ابالهنيار .كىي حالة من
ٌ
أصلو ،ك ٌ
اٞنتحرجة من
ال تيطاؽ .ذلك إُف أ ٌف اطٌراد ٚناع التُػ ىهم ييوحي إُف النفوس
ٌ
جو اٛنماعة كلٌو يملوث ،كأ ٌف الفعلة فيها شائعة؛ فييقدـ عليها
ارتكاب الفعلة أ ٌف ٌ
حسو بشاعتها ،بكثرة تردادىا ،كشعوره أب ٌف
من كاف ٌ
يتحرج منها ،كهتوف يف ٌ
كثًنين غًنه أيتوهنا! كمن مثٌ ال يْندم عقوبة الزْف يف منع كقوعو؛ كاٛنماعة
اٛنو اٞنلوث اٞنوحي ابرتكاب الفحشاء.
يٕنسي كتيصبح ،كىي تتن ٌفس يف ذلك ٌ
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ٟنذا ،كصيانة لؤلعراض من الته ُجم ،ك٘ناية ألصحاهبا من اآلالـ الفظيعة اليت
تصب عليهم :ش ٌدد القرآف الكرٔف يف عقوبة القذؼ ،فجعلها قريبة من عقوبة
ٌ
الزْفٖ ،نانٌن جلدة ،مع إسقاط الشهادة ،كالوصم ابلفسق .كالعقوبة األيكُف
هدر قوؿ القاذؼ،
جسديٌة ،كالثانية أدبيٌة يف كسط اٛنماعة؛ كيكفي أف يي ى
يؤخذ لو بشهادة ،كأف يسقط اعتباره بٌن الناس ،ك٬نشي بينهم متٌػ ىه نما،
فبل ى
ال يوثىق لو بكبلـ! كالثالثة دينيٌة ،فهو منحرؼ عن اإل٬ناف خارج عن طريقو
اٞنستقيم .ذلك ٌإال أف أييت القاذؼ أبربعة يشهدكف برؤية الفعل ،أك بثبلثة معو،
صحيحا ،كيوقىع ح ٌد الزْف على صاحب
إف كاف قد رآه؛ فيكوف قولو إذف
ن
الفعلة .كاٛنماعة اٞنسلمة ال ٔنسر ابلسكوت عن هتمة غًن ١نققة ،كما ٔنسر
التحرج من اإلذاعة بو ،كٓنريض الكثًنين
بشيوع اال ٌهتاـ ك ٌ
الرتخص فيو ،كعدـ ٌ
اٞنتحرجٌن ،على ارتكاب الفعلة اليت كانوا يستقذركهنا ،كيظنٌوهنا ٣ننوعة يف
من ٌ
اٛنماعة ،أك اندرة .كذلك فوؽ اآلالـ الفظيعة ،اليت تيصيب اٜنرائر الشريفات،
كاألحرار الشرفاء؛ كفوؽ اآلاثر اليت ترتتٌب عليها يف حياة الناس ،كطمأنينة
البيوت»(ُ).
 عقوبة قطع اليد يف جرمية السرقة:
كل الردع ،عن جر٬نة السرقة،
ك ٌأما قطع يد السارؽ ،فإ ٌهنا عقوبة رادعة ٌ
كىي كفيلة  -لو طيبٌقت ،التطبيق الصحيح  -ابلقضاء على السرقة؛ فليس
كقوة الردع يف القطع مناسبة لعظم جر٬نة
للحبس من ٌقوة الردع ما للقطعٌ .
السرقة ،كمناسبة ٝنطرىا يف اجملتمع.
بشق األنفس ،كتذىب إُف
كلك أف تتخيٌل ذلك ،بعد أف تكسب ن
ماال ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُِْٗ-َِْٗ/ْ :
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السوؽ؛ لتشرتم الطعاـ لك كلزكجتك كأطفالك؛ فيعدك عليك سارؽ ،فيسلبك
خاكاي ،خالينا ،خائبنا؛ فتبيتوف
ما كسبت يف يومك ىذا ،فتعود إليهم يف اٞنساء ،ن
جياعا.
ليلتكم ن
فبدال من أف يعمل كما تعمل
مثٌ ٩ند السارؽ أنٌو يف مأمن من العقاب ،ن
أنت ،يتٌكل على سرقة جهودؾ ،كجهود أمثالك ،فيقتدم بو آخركف ،فيكثر
اللصوص ،كيسطوف على البيوت ،كتقول جرأهتم ،فرٌّنا آذكا الػمسركؽ ،فػي
جسده ،ليسرقوا منو مالو ،كرٌّنا سرقوا بعض أطفالو.
نسب إُف اإلسبلـ،
فليس عقاب اللصوص  -بقطع أيديهم  -كحشيٌة ،تي ى
صرؼ على
كال سيٌما إذا علمنا أ ٌف اإلسبلـ ى
فرض الزكاة على اٞنستطيعٌن ،لتي ى
الػمحتاجٌن ،من الفقراء ،كالػمساكٌن ،كالغارمٌن ،كغًنىم.
كره ،أك
كالذم أيخذ من ماؿ غًنه  -كىو جاىل ،أك غافل ،أك يم ى
مضطر ،أك جائع ،ال يقول على الكسب  -ال تيقطىع يده؛ بل الذم تيقطىع يده
ٌ
ىو من اتٌػخ ػذ السرقة حرف ػة ،كىو ق ػادر ،على الكسب الػحبلؿ ،كلػم يكن
مكرنىا عليها.
ًّ
مضطرا ،إُف السرقة ،أك ى
قاؿ سيٌد قطب« :إ ٌف اجملتمع اٞنسلم يوفٌر ألىل دار اإلسبلـ  -على
كل نفس سويٌة ..إنٌو يوفٌر ٟنم
اختبلؼ عقائدىم  -ما يدفع خاطر السرقة عن ٌ
ضماانت العيش كالكفاية .كضماانت الرتبية كالتقؤف .كضماانت العدالة يف
كل ملكيٌة فرديٌة فيو تنبت من حبلؿ؛ ك٩نعل
التوزيع .كيف الوقت ذاتو ٩نعل ٌ
اٞنلكيٌة الفرديٌة كظيفة اجتماعيٌة ،تنفع اجملتمع كال تؤذيو ..كمن أجل ىذا كلٌو
كل نفس سويٌة ..فمن ح ٌقو إذف أف يش ٌدد يف عقوبة
يدفع خاطر السرقة عن ٌ
السرقة ،كاالعتداء على اٞنلكيٌة الفرديٌة ،كاالعتداء على أمن اٛنماعة ..كمع
حت
تشديده ،فهو يدرأ اٜن ٌد ابلشبهة؛ كيوفٌر الضماانت كاملة للمتٌػ ىهم؛ ٌ
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نفصل شيئنا يف ىذا
ال ى
يؤخذ بغًن الدليل الثابت ..كلعلٌو من اٞنناسب أف ٌ
فهم حكمة اٛنزئيٌات
اإلسبلمي كل
اإلٗناؿ ..إ ٌف النظاـ
متكامل ،فبل تي ى
ه
ٌ
حق فهمهاٌ ،إال أف يينظىر يف طبيعة النظاـ كأصولو كمبادئو
التشريعيٌة فيو ٌ
يؤخذ النظاـ
كضماانتو .كذلك ال تصلح ىذه اٛنزئيٌات فيو للتطبيقٌ ،إال أف ى
عمل بو ٗنلةٌ .أما االجتزاء ُنكم من أحكاـ اإلسبلـ ،أك مبدإ من
ن
كامبل؛ كيي ى
ظل نظاـ ليس كلٌو إسبلميًّا ،فبل جدكل لو؛ كال ييع ٌد اٛنزء اٞنقتطع
مبادئو ،يف ٌ
منو تطبي نقا لئلسبلـ؛ أل ٌف اإلسبلـ ليس أجزاء كتفاريق .اإلسبلـ ىو ىذا النظاـ
عامةٌ .أما ابلنسبة
كل جوانب اٜنياة ..ىذا بصفة ٌ
اٞنتكامل الذم يشمل تطبيقو ٌ
كل فرد ،يف
ٞنوضوع السرقة ،فاألمر ال ٫نتلف ..إ ٌف اإلسبلـ يبدأ بتقرير ٌ
حق ٌ
كل الوسائل الضركريٌة ٜنفظ
اجملتمع اٞنسلم يف دار اإلسبلـ ،يف اٜنياة .كح ٌقو يف ٌ
كل فرد أف أيكل كأف يشرب كأف يلبس كأف يكوف لو بيت
اٜنياة ..من ٌ
حق ٌ
كل فرد على اٛنماعة  -كعلى
ييكنٌو كيؤكيو ،ك٩ند فيو السكن كالراحة ..من ٌ
حق ٌ
الدكلة النائبة عن اٛنماعة  -أف ٪نصل على ىذه الضركرٌايتٌ ..أكنال عن طريق
قادرا على العمل  -كعلى اٛنماعة  -كالدكلة النائبة عن
العمل  -ما داـ ن
تيسر لو العمل ،كأداة العمل ..فإذا
اٛنماعة  -أف تعلٌمو كيف يعمل ،كأف ٌ
تعطٌل؛ لعدـ كجود العمل ،أك أداتو ،أك لعدـ قدرتو على العمل ،جزئيًّا أك كلٌػيًّا،
اٜنق يف
دائما ،أك إذا كاف كسبو من عملو ال يكفي لضركرٌايتو ،فلو ٌ
كقتيًّا أك ن
شرعا
فرض لو ن
استكماؿ ىذه الضركرٌايت من ع ٌدة كجوهٌ :أكنال من النفقة اليت تي ى
على القادرين يف أسرتو .كاثنينا على القادرين من أىل ١نلٌتو .كاثلثنا من بيت ماؿ
اٞنسلمٌن من ح ٌقو اٞنفركض لو يف الزكاة .فإذا َف ً
تكف الزكاة فرضت الدكلة
الػمسلمة  -الػمن ًٌفذة لشريعة اإلسبلـ كلٌها يف دار اإلسبلـ  -ما ٪ن ٌقق الكفاية
تتوسع يف غًن
للمحركمٌن يف ماؿ الواجدين؛ ُنيث ال تتجاكز ىذه اٜندكد ،كال ٌ
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ضركرة .كال ْنور على اٞنلكيٌة الفرديٌة الناشئة من حبلؿ ..كاإلسبلـ كذلك
يتش ٌدد يف ٓنديد كسائل ٗنع اٞناؿ؛ فبل تقوـ اٞنلكيٌة الفرديٌة فيو ٌإال من حبلؿ..
كمن مثٌ ال تيثًن اٞنلكيٌة الفرديٌة يف اجملتمع اٞنسلم أحقاد الذين ال ٬نلكوف؛ كال تيثًن
كِناصة أ ٌف النظاـ يكفل ٟنم الكفاية؛
أطماعهم يف سلب ما يف أيدم اآلخرين.
ٌ
يريب ضمائر الناس كأخبلقهم؛ فيجعل تفكًنىم
كال يدعهم ١نركمٌن .كاإلسبلـ ٌ
يتٌجو إُف العمل كالكسب عن طريقو؛ ال إُف السرقة كالكسب عن طريقها..
فإذا َف يوجد العمل ،أك َف ً
يكف؛ لتوفًن ضركرٌايهتم ،أعطاىم ح ٌقهم ابلوسائل
ي ى
ظل ىذا النظاـ؟ إنٌو ال يسرؽ
النظيفة الكر٬نة ..كإذف ،فلماذا يسرؽ السارؽ يف ٌ
لس ٌد حاجة .إٌ٧نا يسرؽ للطمع يف الثراء من غًن طريق العمل .كالثراء ال ييطلىب
يركع اٛنماعة اٞنسلمة ،يف دار اإلسبلـ ،ك٪نرمها الطمأنينة
من ىذا الوجو الذم ٌ
اليت من ح ٌقها أف تستمتع هبا .ك٪نرـ أصحاب اٞناؿ اٜنبلؿ أف يطمئنٌوا على
مالً
ب مالو من
س
ك
اجملتمع
ىذا
مثل
يف
فرد
كل
حق
ٞنن
و
ن
كإ
اٜنبلؿ.
هم
ػ
ى
ٌ
ى ى
ٌ ٌ
العماؿ،
حبلؿ ،ال من راب ،كال من ٌ
غش ،كال من احتكار ،كال من أكل أجور ٌ
كل
مثٌ أخرج زكاتو ،كق ٌدـ ما قد ٓنتاج إليو اٛنماعة من بعد الزكاة  -من ٌ
حق ٌ
اٝناص ،ك ٌأال ييباح ىذا اٞناؿ للسرقات
فرد يف مثل ىذا النظاـ أف أيمن على مالو
ٌ
مكفي
أك لغًن السرقات .فإذا سرؽ السارؽ بعد ذلك كلٌو ..إذا سرؽ كىو
ٌ
متبٌن حرمة اٛنر٬نة ،غًن ١نتاج لسلب ما يف أيدم اآلخرين ،أل ٌف
اٜناجةٌ ،
اآلخرين لػم يغصبوا أمواٟنم ،كلػم ٩نمعوىا من حراـ ..إذا سرؽ يف مثل ىذه
األحواؿ ،فإنٌو ال يسرؽ كلو عذر .كال ينبغي ألحد أف يرأؼ بو ،مت ثبتت عليو
العاـ يف اإلسبلـ ىو
وجد شبهة من حاجة أك غًنىا ،فاٞنبدأ ٌ
اٛنر٬نةٌ .
فأما حٌن تي ى
ظل نظامو
درء اٜندكد ابلشبهات ...كىكذا ينبغي أف تي ى
فهم حدكد اإلسبلـ ،يف ٌ
الػمتكامل؛ الذم يضع الضماانت للجميع ،ال لطبقة ،على حساب طبقة.
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كالذم يتٌخذ أسباب الوقاية ،قبل أف يتٌخذ أسباب العقوبة .كالذم ال ييعاقًب
ً
مربر لبلعتداء»(ُ).
ٌإال اٞنعتدين ،ببل ٌ
يقرر اإلسبلـ عقوابت رادعة ،قد تبدك قاسية ،فظٌة،
كقاؿ ٌ
١نمد قطبٌ « :
حت
لًمن أيخذىا أخ نذا سطحيًّا ،ببل تػم ُعن ،كال تفكًن؛ كلكنٌو ال يطبًٌقها ن
أبداٌ ،
يضمن ٌأكنال أ ٌف الفرد  -الذم ارتكب الػجريػمة  -قد ارتكبها ،دكف يمبػًٌرر،
كال شبهة اضطرار .فهو ًٌ
أبدا ،كىناؾ
يقرر قطع يد السارؽ ،كلكنٌو ال يقطعها ن
شبهة أب ٌف السرقة نشأت من الػجوع.)ِ(»...

(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ّٖٖ-ِٖٖ/ِ :
(ِ) شبهات حوؿ اإلسبلـ.ُّٓ-ُِٓ :
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الـمبدأ العاشر
الـموازهت العادلت
(ُ)
عامل ا﵀امي
ي
أف
كيعين
،
يعتمد ىذا اٞنبدأ على مبدإ (تكافؤ ال يفىرص)
ي ى
كل كاحد منهما على فيػىرص متساكية،
كاٞن ٌدعي معاملة متساكية ،تضمن حصوؿ ٌ
يف (السبلح القانوٓفٌ) ،فكما ٪نصل اٞن ٌدعي على فرصة كافية ليطرح ٌادعاءه،
٪نق للمحامي أف يناؿ فرصة كافية؛
كأييت ابألدلٌة على ما ي ٌدعيو ،فكذلك ٌ
إلثبات براءة اٞنتٌػ ىهم من التُػ ىهم اٞنوجهة إليو.
كمن ىذا اٞنبدإ ي٬نكن اشتقاؽ مبدإ (اٞنوازنة العادلة)ّ ،نعىن أف يقوـ
ا﵀امي ابٞنوازنة بٌن سًنة اٞنتٌػ ىهم ،كسًنة اٞن ٌدعي؛ ليطٌلع القاضي على الفرؽ
يستحق اإلدانة منهما.
بينهما ،فيعلم من
ٌ
فماذا لو تق ٌدـ إُف القاضي العادؿ ثبلثة رجاؿ موصوفٌن ابلكذب كالظلم
رجبل موصوفنا ابلصدؽ كالعدؿ
كالفجور كاٝنيانة كاٝنبث ،يسألونو أف ييدين ن
كالع ٌفة كاألمانة كالطيبة؟!!!
ماذا لو كاف ىؤالء الثبلثة يتٌهموف الرجل الصاٌف أبضداد صفاتو ،اليت
ىي يف اٜنقيقة صفاهتم السيٌئة؟!!!
الصادؽ
الكاذب
العاقل ابٛننوف ،كيتٌهم
يصح أف يتٌهم اجملنو يف
ى
ي
ىل ٌ
ى
العفيف ابلفجور ،كيتٌهم
الفاجر
العادؿ ابلظلم ،كيتٌهم
ابلكذب ،كيتٌهم الظالػ يم
ى
ى
ي
ب ابٝنبث؟!!!
األمٌن ابٝنيانة ،كيتٌهم
اٝنائن
ي
ى
ي
اٝنبيث الطيٌ ى
االدعاءات األثيمة الػمكذكبة الػمقلوبة ،فػي ًسػيػىػر
لقد حدثت أمثاؿ ىذه ٌ

(ُ) انظر :دليل ا﵀اكمة العادلة.ُُٗ-َُٖ ،َُٓ ،ْٕ :
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ائما.
األنبياء  ،كيف سًن الصاٜنٌن ،ككاف الطاعنوف فيهم من شرار الناس ،د ن
فقد أي ً
رسل نوح كىود كصاٌف  ،إُف أقوامهم انصحٌن ،فا ٌهتمهم
أقوامهم ابلكذب كالضبللة كالسفاىة!!!
كيدا ،ك٨نٌوا بتحريقو ،كك ٌذبوه ،بعد أف
كىذا إبراىيم  أراد بو قومو ن
ابٜنجة البيٌنة!!!
غلبهم ٌ
فلما
كىذا يوسف  راكدتو امرأة العزيز ،عن نفسها ،فاستعصمٌ ،
حضر سيٌدىاٌ ،ادعت أ ٌف يوسف ىو الذم أراد هبا سوءنا ،فمكث يف السجن
بضع سنٌن ،كىو العفيف األمٌن ،كأيدين ّنا ىو برمء منو!!!
ك ٌاهتم فرعو يف كأتباعيو موسى  ابلسحر كالكذب؛ ك ٌاهتم ك ٌف يار اليهود
عيسى  ابلسحر كالكذب ،ك ٌاهتموا ٌأمو مرٔف  ابلزْف ،كىي الص ٌديقة
العفيفة اٞنطهرة اٞنصطفاة!!!
١نم ندا  ،ابلصدؽ ،كاألمانة ،كاٝنيليق العظيم ،كعرفتو
كعرفت قريش ٌ
فلما دعاىم إُف هللا ٌ ،اهتموه ابلشعر كالسحر
ٌأميًّا ،ال يقرأ ،كال يكتب؛ ٌ
كاٛننوف كالكذب كالكهانة ،كبتل ٌقي العلم عن بعض البشر!!!
اٜنق
ففي ا﵀اكمة العلميٌة ال يكتفي ا﵀امي ،ابلدفاع عن اٞنتٌػ ىهم ،بل لو ٌ
يف ١ناكمة اٞن ٌدعي ،أم :االنتقاؿ من حالة الدفاع ،إُف حالة اٟنجوـ؛ فإ ٌف خًن
كسيلة للدفاع ىي اٟنجوـ ،إذا كاف اٞنقاـ مناسبنا لذلك.
كلذلك ال ب ٌد يف ١ناكمة اإلسبلـ  -كىي ١ناكمة علميٌة ،ببل ريب  -من
الػموازنة بٌن (سًنة اإلسبلـ)ً ،
كسي ػىر الػمناىج الػمخالفة ،كأبرزىا ثبلثة مناىج،
نسب إليها أبرز الطاعنٌن ،ىي :البلدينيٌة ،كاليهوديٌة ،كاٞنسيحيٌة.
يي ى
ك٩نب التنبيو على أ ٌف سًنة اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ ال ٕنثٌل سًنة اإلسبلـ،
نسبوف إليو ،نسبة ظاىريٌة ،أك نسبة كراثيٌة ،أك نسبة مذىبيٌة،
كال سيٌما الذين يي ى
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ك٫نطئوف ،كأخطاؤىم حاصلة؛ بسبب
أك نسبة عصريٌة؛ ٌ
بشر ،ييصيبوف ،ي
ألهنم ه
نسب إليو.
٢نالفتهم ألحكاـ اإلسبلـ ،فبل ٩نوز أف تي ى
فاٞنصدر الوحيد الذم نعتمد عليو يف عرض (سًنة اإلسبلـ) ىو الصورة
التنزيليٌة ،دكف ما سواىا ،من الصور اٞننسوبة إُف اإلسبلـ.
ٌأما الصوراتف التأليفيٌة كالتطبيقيٌة ،الػموافقتاف للصورة التنزيليٌة ،فليستا
ّنصدرين أصيلٌن ،كإٌ٧نا ٨نا مفتاحاف لفهم الصورة التنزيليٌة ،ال أكثر.
أم
فمن ابب أكُف ،ال ي٬نكن االعتماد يف عرض سًنة اإلسبلـ ،على ٌ
أم صورة ٢نالفة للصورة التنزيليٌة ،سواء أكانت من الصور
عنصر مستم ٌد ،من ٌ
أم
التأليفيٌة ،أـ كانت من الصور التطبيقيٌة؛ ككذلك ال ي٬نكن االعتماد على ٌ
أم صورة اختبلفيٌة ،غًن اثبتة ،ابلقطع الػ يمطلىق ،سواء
عنصر مستم ٌد من ٌ
أكانت من الصور التأليفيٌة ،أـ كانت من الصور التطبيقيٌة.
ككذلك ًسيػىػر الػمناىج الثبلثة( :البلدينيٌة كاليهوديٌة كالػمسيحيٌة) ،سيكوف
أصحاب تلك اٞنناىج.
بيا يهنا ابالعتماد على اٞنصادر ،كاٞنبادئ ،اليت يعرتؼ هبا
ي
اإلٜنادم
البلديين قائم على مبدإ (إنكار ىداية اٝنالق) ،كالفرع
فاٞننهج
ٌ
ٌ
أصبل .كابالعتماد على ىذين
منو قائم صراحة على مبدإ (إنكار كجود اٝنالق) ،ن
اإلٜنادم)،
البلديين) ،بفركعو الثبلثة( :الفرع
اٞنبدأين ستكوف ١ناكمة (اٞننهج
ٌ
ٌ
بويب).
ك(الفرع
ٌ
البلأدرم) ،ك(الفرع الُر ٌ
اليهودم قائم على تقديس (العهد القدٔف) ،كاالستمداد منو؛
كاٞننهج
ٌ
كلذلك ستكوف ١ناكمتو ،ابالعتماد على بياف ما يف نصوص (العهد القدٔف)،
من خرافات ،كأساطًن ،كأكاذيب ،كفظائع.
اٞنسيحي قائم على تقديس العهد القدٔف ،كالعهد اٛنديد؛ كلذلك
كاٞننهج
ٌ
ستكوف ١ناكمتو ،بعرض أبرز العقائد اٞنسيحيٌة ،اٞنستم ٌدة من ىذين العهدين.
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صيـرة ؤلاصالم
مرضي ،عند هللا ٌ .أما ما
اإلسبلـ ىو الدين ٌ
األكؿ كاألخًن كالوحيد الػ ٌ
عداه من األدايف ،فهي أدايف ابطلة ،ببل ريب.
كاإلسبلـ عبارة عن خضوع الػمخلوؽ الضعيف الفقًن الصغًن ،لػخالقو
الغين الكبًن.
ٌ
القوم ٌ
٢نتصات اإلنساف ،بل إ ٌف اإلنساف يف اٜنقيقة ىو
كىذا اٝنضوع ليس من ٌ
خضوعا للخالق .
أقل اٞنخلوقات
ن
ٌ
فكل ٢نلوقات هللا  :يمسلًمة لو ،خاضعة لو ،منقادة ألمره.
ٌ
قاؿ تعاُف﴿ :أىفىػغىيػر ًدي ًن اَّللً يػبػغيو ىف كلىو أىسلىم من ًيف السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض
ىٍ ى ي ٍ ى ى ٍ
ىى
ٍى
طىٍو نعا ىكىك ٍرنىا ىكإًلىٍي ًو يػيٍر ىجعيو ىف﴾(ُ).
فالشمس كالقمر كالنجوـ كالكواكب كالػجباؿ كاألكدية كالبحار كاألنػهار
اب كالطيور كاٜنشرات ،كلٌها
كالرايح كاألشجار كالثمار كالزركع كاٞنبلئكة كالدك ٌ
﵁  :يمسلًمة خاضعة ،منقادة طائعة ،يمسبًٌحة حامدة ،يمصلًٌية ساجدة.
قاؿ تعاُفً ً :
َّلل يسج يد من ًيف السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض طىٍو نعا ىكىك ٍرنىا ىك ًظ ىبل يٟنيٍم
﴿ك ى ٍ ي ى ٍ
ىى
ى
ص ًاؿ﴾(ِ).
ًابلٍغي يد ًٌك ىك ٍاآل ى
كقاؿ تعاُف﴿ :أىلىػم تىػر أىف اَّلل يسبًح لىو من ًيف السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكالطٍيػ ير
ى ي ىٌ ي ي ى ٍ
ىى
ٍ ى
(ّ)
ً
و
يحوي ىكاَّللي ىعلً هيم ًّنىا يػى ٍف ىعليو ىف﴾ .
صافات يكل قى ٍد ىعل ىم ى
ى
ص ىبلتىوي ىكتى ٍسبً ى
(ُ) آؿ عمراف.ّٖ :
(ِ) الرعد.ُٓ :
(ّ) النور.ُْ :
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ض ىكىم ٍن فًي ًهن ىكإً ٍف ًم ٍن
كقاؿ تعاُف﴿ :تي ىسبًٌ يح لىوي الس ىم ىاك ي
ات السٍب يع ىك ٍاأل ٍىر ي
ً
ً ًً ً
ً
وً
يما غى يف نورا﴾(ُ).
ىش ٍيء إال يي ىسبًٌ يح ُنى ٍمده ىكلىك ٍن ىال تىػ ٍف ىق يهو ىف تى ٍسبً ى
يح يه ٍم إنوي ىكا ىف ىحل ن
ٌأما الناس ،فمنهم اٞنسلم ،كمنهم غًن اٞنسلم ،قاؿ تعاُف﴿ :أىلىػ ٍم تىػىر أىف اَّللى
يسج يد لىو من ًيف السماك ً
ات ىكىم ٍن ًيف ٍاأل ٍىر ً
اؿ
م
الش
ك
ض
وـ ىك ٍ
اٛنًبى ي
ُج ي
س ىكالٍ ىق ىم ير ىكالن ي
ٍ
ىٍ ي ي ىٍ
ى
ىى
ي
ً
اب كىكثًًن ًمن الن ً ً
اب ىكىم ٍن ييًه ًن اَّللي فى ىما لىوي
اس ىكىكثًنه ىحق ىعلىٍيو الٍ ىع ىذ ي
ىكالش ىج ير ىكالد ىك ُ ى ه ى
ًم ٍن يم ٍك ًروـ إًف اَّللى يػى ٍف ىع يل ىما يى ىشاءي﴾(ِ).
اٛنن كاإلنس يف ىذا األمر؛ فإ ٌهنم انقسموا على يمسلًمٌن كقاسطٌن.
ك ٌ
ً
ً
ً
ً
ك ىٓنىرٍكا ىر ىش ندا.
ىسلى ىم فىأيكلىئً ى
﴿كأىان منا الٍ يم ٍسل يمو ىف ىكمنا الٍ ىقاسطيو ىف فى ىم ٍن أ ٍ
قاؿ تعاُف :ى
ىكأىما الٍ ىقا ًسطيو ىف فى ىكانيوا ًٛنى ىهن ىم ىحطىبنا﴾(ّ).
فإذا نظران يف إسبلـ اإلنساف رأينا أ ٌف اإلسبلـ ىو الدين الوحيد الذم
ارتضاه هللا  لعباده؛ كلذلك كاف الرسل كلٌهم يدعوف  -يف اٜنقيقة  -إُف
دين كاحد ،ىو اإلسبلـ.
فنوح ،كإبراىيم ،كلوط ،كإسػماعيل ،كإسحاؽ ،كيعقوب ،كيوسف،
كموسى ،كىاركف ،كسليماف ،كعيسى  ،كأتباعهم  -كالسحرة بعد أف
آمنوا ،كملكة سبإ بعد أف آمنت ،كاٜنواريٌٌن  -كلٌهم كانوا مسلمٌن.
اؿ لًىق ٍوًمػ ػ ًو ىاي قىػ ػ ٍوًـ إً ٍف ىكػ ػا ىف ىكػبيػ ػىر
﴿كاتٍػ ػ يل ىعلىٍي ًهػ ػ ٍم نىػبى ػأى نيػ و
وح إً ٍذ قىػ ى
قاؿ تعاُف :ى
ً
ً ً
ً
ً
ىجػ ًمعي ػوا أ ٍىم ػىريك ػ ٍم
ىعلىٍي يك ٍم ىم ىق ػامي ىكتى ٍذكي ػ ًرم ًآبيىػ ػات اَّلل فىػ ىعلىى اَّلل تىػ ىوك ٍلػ ي
ت فىأ ٍ
ضوا إًلىػي كىال تيػٍن ًظ ػر ً
كف .فىًإ ٍف
ىك يش ػىرىكاءى يك ٍم ثػيم ىال يى يك ػ ٍن أ ٍىم يريك ٍم ىعلىٍي يك ٍم غيم ػةن ثيػم اقٍ ي
ى
ي
(ُ) اإلسراء.ْْ :
اٜنج.ُٖ :
(ِ) ٌ
اٛنن.ُٓ-ُْ :
(ّ) ٌ
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ً ً
تىػوليػتيم فىمػا س ػأىلٍتي يكم ً
ىجػ ػ ور إً
ً
ت أى ٍف أى يكػ ػو ىف ًم ػ ىن
ر
ػ
ىج
أ
ف
أ
ن
ػ
م
ٍ
م إًال ىعلىى اَّلل ىكأيمػ ػ ٍر ي
ٍ
ٍ
ٍ
ىٍ ٍ ى ى ٍ
ى
الٍ يم ٍس ػلً ًميػ ىن﴾(ُ).
ت كإً ٍٚن ً
كقاؿ تعاُف﴿ :كإً ٍذ يػرفىع إًبػر ًاىيم الٍ ىقو ً
اع ىد ًمن الٍبػي ً
يل ىربػنىا تىػ ىقب ٍل
اع
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى ىٍ ي ٍى ي ى
ي
ًمنا إًنك أىنٍت الس ًم ً
اج ىع ٍلنىا يمسلًم ٍ ً
ك ىكًم ٍن ذيًٌريتًنىا أيمةن يم ٍسلً ىمةن
ٌن لى ى
ى ى
يع الٍ ىعل ييم .ىربػنىا ىك ٍ
ي
ٍ ى
ً
ث فًي ًه ٍم ىر يس نوال
اب الرًح ييم .ىربػنىا ىكابٍػ ىع ٍ
ب ىعلىٍيػنىا إًن ى
لى ى
ك أىنٍ ى
ت التػو ي
ك ىكأى ًرىان ىمنىاس ىكنىا ىكتي ٍ
ك كيػعلًٌمهم الٍ ً
ًمٍنػهم يػٍتػليو علىي ًهم ً
ت الٍ ىع ًز ييز
ت
ك
اب ىك ٍ
اٜنً ٍك ىمةى ىكيػيىزٌكًي ًه ٍم إًن ى
ى
ك أىنٍ ى
ى
يٍ ى ى ٍ ٍ ى
آايت ى ى ي ى ي ي ي
ً
ً
ًً ً
اٜن ً
اصطىىفٍيػنىاهي ًيف
غ
ر
ػ
ي
ن
م
ك
.
يم
ك
ى
ب ىع ٍن ملة إًبٍػىراى ىيم إًال ىم ٍن ىسفوى نػى ٍف ىسوي ىكلىىقد ٍ
ٍى ي ى ى ٍ ى ٍ ي
اؿ أىسلىم ً
اؿ لىو ربُو أ ً
ًً
ً ً
ب
ال ُدنٍػيىا ىكإًنوي ًيف ٍاآلخىرةً لىم ىن الصاٜن ى
ىسل ٍم قى ى ٍ ٍ ي
ٌن .إً ٍذ قى ى ي ى ي ٍ
ت لىر ًٌ
ً
ً ً ًً
ً
ين فى ىبل
الٍ ىعالىم ى
وب ىاي بىًين إًف اَّللى ٍ
ٌن .ىكىكصى هبىا إًبٍػىراى ييم بىنيو ىكيػى ٍع يق ي
اصطىىفى لى يك يم ال ٌد ى
ً
اؿ لًبىنً ًيو
ت إً ٍذ قى ى
ىٕنيوتين إًال ىكأىنٍػتي ٍم يم ٍسل يمو ىف .أ ٍىـ يكٍنػتي ٍم يش ىه ىداءى إً ٍذ ىح ى
وب الٍ ىم ٍو ي
ضىر يػى ٍع يق ى
ً
ك كإًلىو آابئً ى ً ً ً ً
ً
ً
اؽ
يل ىكإً ٍس ىح ى
ىما تىػ ٍعبي يدك ىف م ٍن بػى ٍعدم قىاليوا نػى ٍعبي يد إ ىٟنى ى ى ى ى
ك إبٍػىراى ىيم ىكإ ٍٚنىاع ى
ً
إً ىٟنا ك ً
ت ىكلى يك ٍم ىما ىك ىسٍبػتي ٍم
اح ندا ىكىٍ٥ن ين لىوي يم ٍسل يمو ىف .تًٍل ى
ت ىٟنىا ىما ىك ىسبى ٍ
ك أيمةه قى ٍد ىخلى ٍ
ن ى
ص ىارل تىػ ٍهتى يدكا قي ٍل بى ٍل ًملةى
ىكىال تي ٍسأىليو ىف ىعما ىكانيوا يػى ٍع ىمليو ىف .ىكقىاليوا يكونيوا يى ن
ودا أ ٍىك نى ى
ً
ً
ً ً
ٌن .قيوليوا ىآمنا ًابَّللً ىكىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍيػنىا ىكىما أينٍ ًزىؿ إً ىُف
إًبٍػىراى ىيم ىحني نفا ىكىما ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
إًبػر ًاىيم كإً ٍٚن ً
اؽ كيػع يقوب ك ٍاألىسب ً
اعيل كإً
وسى ك ًعيسى كىما أ ً
اط كىما أ ً
يكيت
م
يكيت
ح
س
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍى ى ى ى ى
ً ًً
ىح ود ًمٍنػ يه ٍم ىكىٍ٥ن ين لىوي يم ٍسلً يمو ىف .فىًإ ٍف ىآمنيوا ّنًًثٍ ًل ىما
النبًيُو ىف م ٍن ىرٌهب ٍم ىال نػي ىفًٌر يؽ بػى ٍ ى
ٌن أ ى
ً
ًً ً
ً
ً و
ً
ً
يع
ىآمٍنػتي ٍم بو فىػ ىقد ٍاىتى ىد ٍكا ىكإ ٍف تىػ ىول ٍوا فىإ٧نىا يى ٍم ًيف ش ىقاؽ فى ىسيى ٍكفي ىك يه يم اَّللي ىكيى ىو السم ي
ً
ً ً
ىح ىس ين ًم ىن اَّللً ًصٍبػغىةن ىكىٍ٥ن ين لىوي ىعابً يدك ىف .قي ٍل أ يىٓنىا ُجونػىنىا ًيف
الٍ ىعل ييم .صٍبػغىةى اَّلل ىكىم ٍن أ ٍ
اَّللً كىو ربػُنا كربُ يكم كلىنا أىعماليػنا كلى يكم أىعمالي يكم كنػىحن لىو مػخلً
صو ىف .أ ٍىـ تىػ يقوليو ىف
ى ي ى ى ى ىى ٍ ى ى ٍ ى ى ى ٍ ٍ ى ٍ ى ٍ ي ي ي ٍ ي
إًف إًبػر ًاىيػم كإًسػم ً
ً
ص ىارل
ػ
ق
ع
ػ
ي
ك
اؽ
ػ
ػ
ح
س
إ
ك
ل
ػ
ي
اع
ى
ي
ىسػ ػبىا ىط ىك ػانػيوا يىػ ػ ن
ٍ
وب ىك ٍاأل ٍ
ٍ
ودا أ ٍىك نى ى
ٍى ى ى ٍ ى ى ى ى ى ى ى
(ُ) يونس.ِٕ-ُٕ :
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قيػ ػ ٍل أىأىنٍػتي ٍم أ ٍىعلىػ ػ يم أًىـ اَّللي ىكىم ػ ٍن أىظٍلى يم ًمػم ٍن ىكتى ػ ىم ىش ػ ىه ىادةن ًعٍن ىدهي ًم ىن اَّللً ىكىما اَّللي بًغىافً ول
ىعما تىػ ٍع ىمليػو ىف﴾(ُ).
ًً
ً ً
ٌن .فى ىما ىك ىج ٍد ىان فً ىيها ىغٍيػىر
كقاؿ تعاُف﴿ :فىأ ٍ
ىخىر ٍجنىا ىم ٍن ىكا ىف ف ىيها م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
و ً
ًً
ٌن﴾(ِ).
بػىٍيت م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ً
ك كعلمتىًين ًمن ىأتٍ ًك ًيل ٍاألىح ًاد ً
ً
يث
﴿ر ًٌ
ب قى ٍد آتىػٍيػتىًين م ىن الٍ يم ٍل ى ى ٍ
ى
ٍ
كقاؿ تعاُف :ى
اطر السماك ً
ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ىٜنً ٍق ًين
ت ىكلًيًٌي ًيف ال ُدنٍػيىا ىك ٍاآل ًخىرةً تىػ ىوف ًين يم ٍسلً نما ىكأ ٍ
ض أىنٍ ى
فى ى ى ى
ًً
ٌن﴾(ّ).
ًابلصاٜن ى
كقاؿ تعاُف﴿ :فىما آمن لًموسى إًال ذي ًريةه ًمن قىػوًم ًو علىى خو و
ؼ ًم ٍن فًٍر ىع ٍو ىف
ى ىى ي ى
ٌ ٍ ٍ ى ىٍ
ً
ً
ىكىملىئً ًه ٍم أى ٍف يػى ٍفتًنىػ يه ٍم ىكإًف فًٍر ىع ٍو ىف لى ىع واؿ ًيف ٍاأل ٍىر ً
وسى
ٌن .ىكقى ى
ض ىكإًنوي لىم ىن الٍ يم ٍس ًرف ى
اؿ يم ى
ً
ً ً
ًً
ٌن﴾(ْ).
ىاي قىػ ٍوـ إً ٍف يكٍنػتي ٍم ىآمٍنػتي ٍم ًابَّلل فىػ ىعلىٍيو تىػ ىوكليوا إً ٍف يكٍنػتي ٍم يم ٍسلم ى
ًً
ً
ً
ً
ك كانٍػ ىقلىبوا ً
ين.
كقاؿ تعاُف﴿ :فىػغيلبيوا يىنىال ى ى ي ى
ين .ىكأيلٍق ىي الس ىحىرةي ىساجد ى
صاغ ًر ى
ً
اؿ فًٍر ىع ٍو يف ىآمٍنػتي ٍم بًًو قىػٍب ىل أى ٍف آ ىذ ىف
وسى ىكىى يارك ىف .قى ى
ب الٍ ىعالىم ى
ٌن .ىر ًٌ
قىاليوا ىآمنا بًىر ًٌ
ب يم ى
ؼ تىػ ٍعلى يمو ىف.
لى يك ٍم إًف ىى ىذا لى ىم ٍكهر ىم ىك ٍريٕنيوهي ًيف الٍ ىم ًدينى ًة لًتي ٍخ ًر يجوا ًمٍنػ ىها أ ٍىىلى ىها فى ىس ٍو ى
ىأليقى ًطٌعن أىي ًدي يكم كأىرجلى يكم ًمن ًخ ىبل و
ؼ يمث ىأليصلًٌبػن يكم أ ٍ ً
ٌن .قىاليوا إًان إً ىُف ىربًٌنىا
ىٗنىع ى
ى
ى
ى ٍ ى ٍ ىٍي ٍ ٍ
ٍ
ً
ً
ً ً
صٍبػنرا
يمٍنػ ىقلبيو ىف .ىكىما تىػٍنق يم منا إًال أى ٍف ىآمنا ًآب ىايت ىربًٌنىا لىما ىجاءىتٍػنىا ىربػنىا أىفٍ ًر ٍغ ىعلىٍيػنىا ى
ًً
ٌن﴾(ٓ).
ىكتىػ ىوفػنىا يم ٍسلم ى
(ُ) البقرة.َُْ-ُِٕ :
(ِ) الذارايت.ّٔ-ّٓ :
(ّ) يوسف.َُُ :
(ْ) يونس.ْٖ-ّٖ :
(ٓ) األعراؼ.ُِٔ-ُُٗ :
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ً
كقاؿ تعاُف﴿ :كجاكٍزىان بًب ًين إًسرائً
ودهي بػى ٍغينا
يل الٍبى ٍحىر فىأىتٍػبىػ ىع يه ٍم ف ٍر ىع ٍو يف ىك يجني ي
ى ى ى ى ٍى ى
اؿ آمٍنت أىنو ىال إًلىو إًال ال ًذم آمنىت بًًو بػنيو إًسرائً
يل
ىك ىع ٍد نكا ىحت إًذىا أ ٍىد ىرىكوي الٍغىىر يؽ قى ى ى ي ي ى
ى ٍ ى ٍى ى
ً
ًً
ٌن﴾(ُ).
ىكأ ىىان م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ً
ً
ً
ً ً
ين
كقاؿ تعاُف﴿ :إان أىنٍػىزلٍنىا التػ ٍوىرا ىة ف ىيها يى ندل ىكني ه
ور ىٍ٪ن يك يم هبىا النبيُو ىف الذ ى
أىسلىموا لًل ًذين ىادكا كالرابنًيُو ىف ك ٍاأل ً
استي ٍح ًفظيوا ًمن كًتى ً
اب اَّللً ىكىكانيوا ىعلىٍي ًو
ىحبى يار ّنىا ٍ
ى ٍ
ٍ
ى ىي ى
ٍ ي
اخ ىش ٍو ًف ىكىال تى ٍشتىػ يركا ًآب ىايًيت ىٖنىننا قىلً نيبل ىكىم ٍن لىػ ٍم ىٍ٪ن يك ٍم ًّنىا
اس ىك ٍ
يش ىه ىداءى فى ىبل ىٔنٍ ىش يوا الن ى
ك يى يم الٍ ىكافًيرك ىف﴾(ِ).
أىنٍػىزىؿ اَّللي فىأيكلىئً ى
ً
كقاؿ تعاُف﴿ :قً
ً
ت ىع ٍن
يل ىٟنىا ٍاد يخلي الص ٍر ىح فىػلىما ىرأىتٍوي ىحسبىػٍتوي يٛنةن ىكىك ىش ىف ٍ
ى
ً
ً
ت ىم ىع
ىساقىػٍيػ ىها قى ى
ص ٍر هح ي٣نىرهد م ٍن قىػ ىوا ًر ىير قىالى ٍ
ىسلى ٍم ي
ب إًًٌٓف ظىلى ٍم ي
ت نػى ٍفسي ىكأ ٍ
ت ىر ًٌ
اؿ إًنوي ى
ًً
ً
ٌن﴾(ّ).
ب الٍ ىعالىم ى
يسلىٍي ىما ىف َّلل ىر ًٌ
اؿ من أىنٍصا ًرم إً ىُف اَّللً
ً
ً
يسى مٍنػ يه يم الٍ يك ٍفىر قى ى ى ٍ ى
كقاؿ تعاُف﴿ :فىػلىما أ ى
ىحس ع ى
ص يار اَّللً ىآمنا ًابَّللً ىكا ٍش ىه ٍد ًأبىان يم ٍسلً يمو ىف﴾(ْ).
اؿ ٍ
قى ى
اٜنىىوا ًريُو ىف ىٍ٥ن ين أىنٍ ى
ٌن أى ٍف ًآمنيوا ًيب ىكبًىر يس ًوِف قىاليوا ىآمنا
ت إً ىُف ٍ
اٜنىىوا ًريًٌ ى
﴿كإً ٍذ أ ٍىك ىحٍي ي
كقاؿ تعاُف :ى
ىكا ٍش ىه ٍد ًأبىنػنىا يم ٍسلً يمو ىف﴾(ٓ).
فلم يدعي موسى  فرعو ىف ،كاٞنصريٌٌن ،كبين إسرائيل ،إُف اليهوديٌة؛
كال دعا عيسى  بين إسرائيل ،إُف اٞنسيحيٌة؛ بل األصل ىو الدعوة إُف
(ُ) يونس.َٗ :
(ِ) اٞنائدة.ْْ :
(ّ) النمل.ْْ :
(ْ) آؿ عمراف.ِٓ :
(ٓ) اٞنائدة.ُُُ :
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اإلسبلـ؛ كما اليهوديٌة كاٞنسيحيٌة ٌإال صوراتف ١نرفتاف ،عن اإلسبلـ ،الذم دعا
.
إليو موسى كعيسى
قاؿ تعاُف﴿ :قيل اي أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب تىػ ىعالى ٍوا إً ىُف ىكلً ىم وة ىس ىو واء بػىٍيػنىػنىا ىكبػىٍيػنى يك ٍم أىال
ٍى ى
ً
ً
ضا أىراباب ًمن د ً
كف اَّللً فىًإ ٍف
نػى ٍعبي ىد إًال اَّللى ىكىال ني ٍش ًرىؾ بًو ىشٍيػئنا ىكىال يػىتخ ىذ بػى ٍع ي
ضنىا بػى ٍع ن ٍ ى ن ٍ ي
تىػولوا فىػ يقوليوا ا ٍشه يدكا ًأبىان مسلًمو ىف .يػا أ ٍىىػل الٍ ًكتى ً
اب لًػ ىػم يٓنىا ُجو ىف ًيف إًبٍػىر ًاى ىيم ىكىما
ى
ىٍ
يٍ ي ى ى
اإل ًٍ٤نيل إًال ًمن بػع ًدهً أىفى ىبل تىػع ًقليو ىف .ىا أىنٍػتم ىؤىال ًء حاججتم فً
ً ً
ً
يما
ٍ
ٍ ىٍ
ى يٍ ى ي ى ى ٍيٍ ى
أينٍزلىت التػ ٍوىراةي ىك ٍ ي
لى يكم بًًو عً ٍلم فىلًم يٓنا ُجو ىف فً
س لى يك ٍم بًًو عً ٍل هم ىكاَّللي يػى ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف .ىما
ي
ل
ا
يم
ى
ه ى ى
ٍ
ٍ
ى ى
ً
ً
صىرانًيًّا ىكلى ًك ٍن ىكا ىف ىحنًي نفا يم ٍسلً نما ىكىما ىكا ىف ًم ىن
ىكا ىف إًبٍػىراى ييم يػى يهود ًّاي ىكىال نى ٍ
ً
الٍم ٍش ًركًٌن .إًف أىكلىػى الن ً ًً ً ً
ً
ي ى
ٍ
اس إببٍػىراىيػ ىػم لىلذي ىػن اتػبىػعي ػػوهي ىكىىػ ىذا النب ُػي ىكالذي ىػن ىآمنيػوا ىكاَّللي
ً
ًً
ٌن﴾(ُ).
ىكل ُػي الٍ يم ٍؤمن ى
ً
كقاؿ تعاُف﴿ :إًف ال ًٌدين ًعٍن ىد اَّللً ًٍ
ين أيكتيوا
اإل ٍس ىبل يـ ىكىما ٍ
اختىػلى ى
ف الذ ى
ى
الٍ ًكتىاب إًال ًمن بػع ًد ما جاءىم الٍعًٍلم بػ ٍغيا بػيػنىػهم كمن ي ٍك يفر ًآباي ً
ت اَّللً فىً
اَّلل
ف
إ
ى
ٍ ى ٍ ى ى ى ي ي ي ى ن ىٍ ي ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى
ى
َّلل كم ًن اتػبػع ًن كقيل لًل ً
وؾ فىػ يقل أىسلىمت كج ًهي ً ً
اٜنًس ً
ً
ين
ذ
ج
ا
ح
ف
إ
ف
.
اب
ى
ُ
ٍ
ى
ي
ٍ
ٍ
ى
ىس ًر ي
ٍ ٍ ى ى ىى ىى ى ٍ ى
يع ٍ ى
ً
ً
ً
ك
ىسلى يموا فىػ ىقد ٍاىتى ىد ٍكا ىكإً ٍف تىػ ىول ٍوا فىًإ٧نىا ىعلىٍي ى
اب ىك ٍاأل ٌيميًٌ ى
ىسلى ٍمتي ٍم فىًإ ٍف أ ٍ
ٌن أىأ ٍ
أيكتيوا الٍكتى ى
الٍب ىبلغي كاَّلل ب ً
صًنه ًابلٍعًبى ًاد﴾(ِ).
ى ى يى
كاإلسبلـ ىو الدين الوحيد ،الذم ي٬ن ًكن أف يي ًنقذ الناس ،من جنوف
اإلٜناد ،ككالية الشيطاف ،كجرائم اإلنساف؛ أل ٌف كتابو ا﵀فوظ من التحريف قد
اشتمل على ما يقمع اإلٜناد ،كيهزـ الشيطاف ،كيي ًنقذ اإلنساف.
كل الناس ،على اإلسبلـ؛ لينتفعوا ُنقائقو االنتفاع
فلو أقبل الناسٌ ،
(ُ) آؿ عمراف.ٖٔ-ْٔ :
(ِ) آؿ عمراف.َِ-ُٗ :
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حق كالػخيػر كالسبلـ كاألمن
األمثل ،المتؤلت قلوبػيهم ابإليػماف ،كانتشر بينهم الػ ٌ
اب
كالبػركػة كالتعػ ػاكف كالتآخػي كالتساليػم كالرتاح ػم كالتعاطػف كالتبلطػف كالتح ػ ٌ
الرب كالتقول كالورع كاإلخبلص كاإلحساف
كالتسامح كالصدؽ كالعدؿ كاألمانة ك ٌ
كاإليثار كالتواضع كالكرـ كالع ٌفة ،كسائر الفضائل.
كل الناس ،أبحكاـ اإلسبلـٝ ،نلت األرض من جرائم
كلو عمل الناسٌ ،
الغش ،كمن اٞنخ ًٌدرات
القتل كالزنػى ،كسائر الفواحش ،كمن الراب كالسرقة ك ٌ
كاٝنمور ،كمن االستعباد كاالضطهاد كاٜنركب كاجملاعات ،كالعدكاف كالتباغض
الشر كاإلرىاب كالقحط كالتعادم كالتدابر كالقسوة كالكذب
كالتناحر كالباطل ك ٌ
كالظلم كاٝنيانة كالفجور كاٛنشع كاٜنسد كالغًيبة كالنميمة كاإلساءة كاألاننيٌة
كاالستكبار كالبخل ،كسائر الرذائل.
إ ٌف ىذا الكبلـ ليس ٌادعاء ،ال مصداؽ لو ،فالقرآف الكرٔف موجود ،كىو
شاىد صادؽ على عظمة اإلسبلـ ،كيكفي أف تقرأه قراءة ابحث عن اٜنقيقة،
بكل صوره.
بكل صوره ،كينهى عن اٞننكرٌ ،
لتجد أ ٌف اإلسبلـ أيمر ابٞنعركؼٌ ،
اٝن ًًن كأيٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
ً
ً
كؼ
ى يٍ
﴿كلٍتى يك ٍن مٍن يك ٍم أيمةه يى ٍدعيو ىف إ ىُف ٍىٍ ى ى يي
قاؿ تعاُف :ى
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف﴾(ُ).
ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكأيكلىئً ى
ً
ً
ضػ ػ يهػ ٍم أ ٍىكلًػي ػىػ ػاءي بىػ ٍعػ و
ض ىأيٍ يمػ ػ ػ يرك ىف
ات بػى ٍع ي
﴿كالٍ يم ٍؤمنيػو ىف ىكالٍ يم ٍؤمػنى ػ ي
كق ػاؿ تعاُف :ى
ً
ً
ً
ً
يمو ىف الص ىبل ىة ىكيػي ٍؤتيو ىف الزىكا ىة ىكييطيعيو ىف اَّللى
ابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكييق ي
ك ىسيىػ ٍر ى٘ني يه يم اَّللي إًف اَّللى ىع ًز هيز ىح ًك هيم﴾(ِ).
ىكىر يسولىوي أيكلىئً ى

(ُ) آؿ عمراف.َُْ :
(ِ) التوبة.ُٕ :
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شبهت لاخخالف
فإن قيل :إ ٌف االختبلفات الكثًنة  -بٌن اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ،
تدؿ على أمرين:
كاالختبلفات الكثًنة بٌن اٞنطبٌقٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ ٌ -
اتمة؛ أل ٌف الكثًن من اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ:
 -1أ ٌف ىداية اٝنالق لػم تكن ٌ
ال يعلموف اٜنقيقة ،يف كثًن ٣نٌا اختيلف فيو ،فكيف تزعموف أ ٌف اإلسبلـ جاء
بعضا
ٟنداية الناس ،كإخراجهم من الظلمات إُف النور ،كاٜناؿ أ ٌف بعضهم يرمي ن
ابلضبللة ،كاال٥نراؼ عن الصراط القؤف؟!
كل كاحد من
 -2أ ٌف اٜنقائق اإلسبلميٌة ليست ١نفوظة من الضياع؛ أل ٌف ٌ
اٞنؤلٌفٌن اٞنختلفٌن يزعم  -يف غالب أحوالو كأحيانو  -أ ٌف اٜنقائق اإلسبلميٌة
تطابق ما اختاره كارتضاه من آراء ،دكف آراء من خالفو فيها؟!
حت
قلت :تستند ىذه الشبهة إُف كاقع
قطعي ،ال ٫نتلف فيو اثناف؛ ٌ
ٌ
اٞنؤلٌفوف اٞنختلفوف يف الكثًن من اٞنسائل :ال ٫نتلفوف يف حقيقة كاقعيٌة قطعيٌة،
كىي أ ٌف االختبلؼ بينهم كاقع موجود.
لكن اٛنواب عنها سهل؛ فإ ٌف االختبلؼ ليس من هللا  ،بل ىو من
ك ٌ
عريب مبٌن ،كجاءت السنٌة النبويٌة؛
الناس أنفسهم؛ فلقد أنزؿ هللا القرآف ،بلساف ٌ
سليما مواف نقا ٞنراد هللا .
ٞنزيد من التفصيل كالتبيٌن ،ليكوف التطبيق
ن
صحيحا ن
ٌأما االختبلؼ ،فإنٌو لػم يكن يف األصل عن جهل ،بل كاف بعد العلم
اٜنق اٞنبٌن ،كىذا أمر
لكن األىواء ىي اليت ا٥نرفت أبصحاهبا عن ٌ
ابلبيٌنات ،ك ٌ
كل رساالت الرسل.
ٌ
عاـ يف ٌ
قاؿ تعاُف ﴿ :ىكا ىف الناس أيمةن ك ً
ٌن يمبى ًٌش ًرين كيمٍن ًذ ً
ين
ر
اح ىد نة فىػبىػ ىع ى
ث اَّللي النبًيًٌ ى
ي ى
ى ى ى
اس فً
كأىنٍػزىؿ معهم الٍ ًكتاب ًاب ٍٜن ًق لً
ًً
ً
ف فً ًيو
الن
ٌن
ػ
ب
م
ك
ح
ي
ي
اختىػلى يفوا فيو ىكىما ٍ
يما ٍ
اختىػلى ى
ٍ
ى
ٍ
ى ى ىىي ي ى ى ىٌ ى ى ى
ى
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إًال ال ًذين أيكتيوه ًمن بػع ًد ما جاءتٍػهم الٍبػيًنات بػ ٍغيا بػيػنػهم فىػه ىدل اَّلل ال ً
ين ىآمنيوا
ذ
ى ي ٍ ى ٍ ى ى ى ي ي ى ٌى ي ى ن ىٍ ى ي ٍ ى
ي ى
لًما اختىػلى يفوا فً ًيو ً
اٜن ًق إبًً ٍذنًًو كاَّلل يػه ًدم من ي ىشاء إً ىُف ًصر و
اط يم ٍستى ًقي وم﴾(ُ).
ن
م
ٍ
ى ٍ
ٍ
ٌ
ى
ٍ
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ي
ى
كالبغي أخطر صور اٟنول ،فإنٌو ٪نمل أصحابو على الطغياف ،كاإلفساد،
كالسعي إُف استعباد اآلخرين ،كإخضاعهم ألىوائهم.
كل زماف كمكاف  -كسيلة من أخبث كسائل
كىكذا كاف التحريف  -يف ٌ
اٜنق ،فأخضعوا ببغيهم ثبلثة
أىل البغي؛ إلفساد الناس ،كص ٌدىم عن الدين ٌ
أصناؼ من الناس:
 -1أىل اذلوى٣ ،نٌن لػم يبلغوا مبلغهم يف البغي كالطغياف ،فانقادكا ٟنم؛ أل ٌف
الدس
أىواءىم يف الغالب كاحدة؛ فعمل ىؤالء على التبديل كالتحريف كالتزكير ك ٌ
كاالفرتاء كاالختبلؽ كالكذب كالتدليس ،كسائر كسائل اٝنداع.
 -2أىل اجلهل ،الذين ليس ٟنم القدرة العلميٌة الكافية ،لفهم الكثًن من
اٜنقائق اإلسبلميٌةٌ ،إال ابالعتماد على من ىم أقدر منهم؛ فإذا كقع ىؤالء ٓنت
فإهنم  -ببل ريب  -سينحرفوف عن الدين اٜن ٌق.
توجيو أىل األىواء؛ ٌ

اٞنستضعفٌن ،الذين ٫نشوف بطش الطغاة،
 -3أىل اخلوف ،من الضعفاء ك
ى
اٜنق اٞنبٌن؛ كِنضوعهم يعملوف
كبطش أذانهبم ،فيخضعوف ٟنم ،كىم يعلموف ٌ
كمكرىٌن.
على التبديل كالتحريف كالتدليس ،كإف كانوا كارىٌن ى
ٌأم ػا مػن ل ػم يك ػن م ػن (أىػل الػهػول) ،كال م ػن (أى ػل الػجهػل) ،كال من
اٜنق؛
(أىل الػخوؼ)؛ فإنٌو سيسلم  -يف غالب أحوالو ،كأحيانو  -من ٢نالفة ٌ
اتمة؛ أل ٌف (الػجهل) أمر نًسبػ ٌي ،ال يكاد ٫نلو
كلكنٌو لن يسلم من ذلك ،سبلمة ٌ
منو إنساف ،حتٌػى (العلماء) يػيمكن أف يػجهلوا بعض (الػحقائق) ،اليت يعلمها
(ُ) البقرة.ُِّ :
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علما!!!
غيػ يرىم ،بل ربػٌما جهلوا بعض الػحقائػق ،اليت يعلمها مػ ػن ىػو أقػ ػ ٌل منهم ن
كالتحريفات اليت أدخلها اٞنبطلوف ليست ّننأل عن أكلئك الصادقٌن
كل اٞنؤلٌفات اإلنسانيٌة ،فدخلت يف
اٞنخلصٌن ،فإ ٌف التحريفات قد دخلت يف ٌ
كتب القراءات ،كالتفسًن ،كالػحديث ،كالشركح ،كالعقيدة ،كالفقو ،كأصولو،
كالتاريخ ،كاللغة ،كاألدب.
فبل ريب فػي أ ٌف الصادقٌن الػمخلصٌن سينحرفوف عػن الػح ػ ٌق ،بعض
اال٥نراؼ ،حٌن يطٌلعوف على ىذه التحريفات ،كيغفلوف عن بطبلهنا ،كىو أمر
كاقع ،ال ريب يف كقوعو ،لػم يسلم منو أحد من اٞنؤلٌفٌن كاٞنطبٌقٌن.

ثـمــار االختالف الطيّبة:

كمع ذلك كلٌو ،كاف لبلختبلؼ ع ٌدة ثػمار طيٌبة ،أبرزىا ثبلث:

 -1إثبات قطعيّة االتّفاقيّات اإلسالميّة:
إ ٌف كجود االختبلؼ بٌن اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ) ،يف مسائل
قطعي على انعداـ تواطئهم ،على الباطل؛ فإ ٌهنم كانوا بٌن
كثًنة جدًّا :دليل
ٌ
حريص على تفنيد الباطل ،كحريص على إفحاـ اٝنصم.
اٜنق يف أتليفو ،فإنٌو  -ببل ريب  -سيبلقي معارضة
فحٌن ٫نالف اٞنؤلٌف ٌ
من ٪نرص على تفنيد الباطل ،كمن ٪نرص على إفحاـ اٝنصم؛ كبذلك ينتفي
قطعا تواطؤ اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن كلٌهم ،على القوؿ الباطل.
ن
فلوال كجود األدلٌة القطعيٌة على شرعيٌة االتٌفاقيٌات اإلسبلميٌةٞ ،نا اتٌفق
اٞنؤلٌفوف على القوؿ بشرعيٌتها كقطعيٌتها.
كالفرؽ كبًن ،بٌن تواطؤ الػمؤلٌفٌن ،الػمنسوبٌن ،إُف مذىب معٌن ،كبٌن
قطعا،
مذىيب أمر كاقع ،ن
تواطؤ الػمؤلٌفٌن ،الػمنسوبٌن ،إُف (اإلسبلـ)؛ فالتواطؤ الػ ٌ
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قطعا.
كال خبلؼ فػي كقوعو؛ بػخبلؼ التواطؤ الكلٌ ٌي؛ فإنٌو مستحيل الوقوع ،ن
كمن ىنا نيد ًرؾ أ ٌف االختبلؼ شاىد حي قاطع ،ي ً
فحم (أعداء اإلسبلـ)،
ي
ٌ
الذين ٪ناكلوف التشكيك يف (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
١نمد رشيد رضا« :الوجو السابع كالعشركف :أ ٌف أقواؿ العلماء
قاؿ ٌ
ضمن ٟنا العصمةٌ ،إال إذا اتٌفقوا ،كلػم
كآراءىم ال تنضبط ،كال تنحصر ،كلػم تي ى
٫نتلفوا ،فبل يكوف اتٌفاقهم ٌإال ًّ
حقا.)ُ(»...
 -2إنكار األقوال التأليفيّة الباطلة:

اضا أ ٌف االختبلؼ بٌن اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ)
لو افرتضنا افرت ن
معدكما؛ فإ ٌف ىذا االفرتاض يستلزـ أحد افرتاضٌن ابطلٌن:
كاف
ن

أ -أف يكوف اٞنؤلٌفوف اٞننسوبوف إُف (اإلسبلـ) معصومٌنُ ،نيث ال ي٫نطئوف
قطعا ،ال ريب يف بطبلنو.
ن
أبدا يف أتليفاهتم .كىو افرتاض ابطل ن
ب -أف ي٫نطئ بعض اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ) ،فيسكت اآلخركف عن
الرد عليها؛ لكيبل ٪نصل االختبلؼ بينهم .كىو افرتاض ابطل
بياف أخطائهم ،ك ٌ
قطعا ،ال ريب يف بطبلنو.
ن
اٜنق؛ للكشف
كلذلك كاف االختبلؼ ذا ٖنرة طيٌبة ،حٌن يتص ٌدل أىل ٌ
عن أابطيل اٞنبطلٌن ،كأخطاء اٞنخطئٌن.
كالفريق الذم ٌأدل إُف االختبلؼ ىو فريق اٞنبطلٌن ،كليس فريق ا﵀ ٌقٌن؛
لكن
فلو أ ٌف اٞنبطلٌن كافقوا ٌ
اٜنق يف أتليفاهتم ،النتفى االختبلؼ بٌن الناس؛ ك ٌ
اٜنق؛ أل ٌهنم يتٌبعوف أىواءىم ،كأىواء سادهتم.
اٞنبطلٌن ال ي٬نكن أف يوافقوا ٌ
اٜنق؛
ككذلك من أخطأ ،كىو يمػجت ًهد ،بنيٌة حسنة ،ال بقصد مػخالفة ٌ
(ُ) ٠نلٌة اٞننار.َِٖ/ٔ :
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ذكرا فيو؛ كلذلك ال ب ٌد
فإنٌو لػن يعػدـ م ػن يكش ػف ،عن خطػئػو ،كإف كػاف معػ ن
م ػن االختبلؼ ما داـ اٞنؤلٌفوف غًن معصومٌن ،كما داـ يف الناس ١ن ٌقوف
اٜنق ،كمن ٩نهلو.
كمبطلوف ،كما داـ يف الناس من يعلم ٌ
حق ابلباطل؛ أل ٌف
فلوال اختبلؼ الػ يمح ٌقٌن كالػ يمبطلٌن ،اللتبس الػ ٌ
قطعا؛ فوجب على الػ يمح ٌقٌن مػخالفة الػ يمبطلٌن،
الػ يمبطلٌن سيخالفوف الػ ٌ
حق ن
الرد عليهم.
ك ٌ
اٜنق ،عن بياف أخطاء اٞنخطئٌن،
قاؿ ابن ابز« :كمت سكت أىل ٌ
كأغبلط الغالطٌن ،لػم ٪نصل منهم ما أمرىم هللا بو ،من الدعوة إُف اٝنًن ،كاألمر
ابٞنعركؼ ،كالنهي عن الػمن ىكر ،كمعلوـ ما يتػرتٌب على ذلك ،من إثػم الساكت،
للحق على خطئو؛
عن إنكار اٞنن ىكر ،كبقاء الغالط ،على غلطو ،كاٞنخالف ٌ
كذلك خبلؼ ما شرعو هللا سبحانو ،من النصيحة ،كالتعاكف على اٝنًن ،كاألمر
كِف التوفيق»(ُ).
ابٞنعركؼ ،كالنهي عن اٞنن ىكر ،كهللا ٌ

 -3ابتالء ادلؤلّفٌن وادلطبّقٌن ادلنسوبٌن:
يذ ٌكران االختبلؼ بصفة راسخة يف اإلنساف ،ىي صفة النقص ،فهو
كل الناس أنبياء؛ ليسلموا من أكثر
ليس إلػ نها؛ ليكوف بريئنا من النقص .كليس ٌ
صور النقص .كليسوا كلٌهم بدرجة كاحدة يف العلم ،كال بدرجة كاحدة يف
القدرة ،كال بدرجة كاحدة يف الرغبة؛ كلذلك ال ب ٌد من اختبلفهم؛ لتختلف
درجاهتم ،عند هللا  ،كليختلفوا يف استحقاؽ الثواب كالعقاب.
قاؿ سيٌد قطب« :لو شاء هللا ٝنلق الناس كلٌهم على نسق كاحد،
نسخا مكركرة ،ال تفاكت بينها ،كال تنويع فيها .كىذه
كابستعداد كاحد ..ن
متنوعة.ٔٗ/ّ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ

254

ليست طبيعة ىذه اٜنياة اٞنقدرة على ىذه األرض .كليست طبيعة ىذا اٞنخلوؽ
تتنوع استعدادات ىذا
ٌ
البشرم الذم استخلفو هللا يف األرض .كلقد شاء هللا أف ٌ
االْناه ،كأف ٫نتار ىو طريقو،
حريٌة ٌ
اٞنخلوؽ ك ٌاْناىاتو .كأف ى
يوىب القدرة على ٌ
ك٩نازل على اختياره للهدل أك للضبلؿ ..ىكذا اقتضت
ك٪نمل تبعة االختيار ،ي
سنٌة هللا ،كجرت مشيئتو .فالذم ٫نتار اٟندل كالذم ٫نتار الضبلؿ سواء ،يف
تصرؼ حسب سنٌة هللا ،يف خلقو ،ككفق مشيئتو يف أف يكوف ٟنذا اٞنخلوؽ
أنٌو ٌ
أف ٫نتار ،كأف يلقى جزاء منهجو الذم اختار .شاء هللا ٌأال يكوف الناس ٌأمة
كاحدة ،فكاف من مقتضى ىذا أف يكونوا ٢نتلفٌن ،كأف يبلغ ىذا االختبلؼ أف
اٜنق،
يكوف يف أصوؿ العقيدةٌ ،إال الذين أدركتهم ر٘نة هللا ،الذين اىتدكا إُف ٌ
اٜنق ال يتع ٌدد ،فاتٌفقوا عليو .كىذا ال ينفي ٌأهنم ٢نتلفوف مع أىل الضبلؿ»(ُ).
ك ٌ
فاالختبلؼ ركن من أركاف االبتبلء؛ ألنٌو يعين التفاكت بٌن الناس ،كىذا
اٜنق ،كاالجتهاد يف اتٌباعو،
التفاكت يدعو الصادقٌن منهم ،إُف البحث عن ٌ
قصركا
فيتبٌن فضلهم على من أعرضوا عن ٌ
كموافقتوٌ ،
اٜنق ،كىم يعلموف ،كمن ٌ
يف البحث عنو ،كمن تقاعسوا يف ذلك.
كل صفاهتمٞ ،نا كاف لبلبتبلء
كلو أ ٌف الناس كلٌهم كانوا بدرجة كاحدة ،يف ٌ
من معىن؛ فاٞنعلٌم ال ٫نترب التبلميذ ،فيما يتساككف يف معرفتو ،ابتداءن ،بل
جهود من
لتتبٌن
ي
٫نتربىم ،فيما يتفاكتوف ،يف معرفتو ،ابلتحصيل كاالجتهاد؛ ى
اجتهد منهم.
كل الوضوح ،فكم
فإذا جئنا إُف اٛنانب
التأليفي ،كجدان االبتبلء ك ن
اضحا ٌ
ٌ
من مؤلٌف التزـ برأم ابطل ،كىو ال يعلم أنٌو ابطل ،مثٌ جاءتو األدلٌة القاطعة
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُّّٗ/ْ :
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كظل يدافع
الدالٌة على بطبلف ذلك الرأم .فمنهم من ٌ
تعصب لرأيو ،كاتٌبع ىواهٌ ،
عن ذلك الرأم الباطل ،كىو يعلم أنٌو ابطل؛ أل ٌف ىواه موافق لذلك الرأم ،أك
ألنٌو أينف من االعرتاؼ ابلػخطإ.
كمنهم من ٘نلتو التقول على اتٌباع اٟندلً ،
كقتل اٟنول ،فعدؿ عن رأيو
كصرح ابلرأم اٛنديد ،كاعرتؼ ِنطئو.
القدٔفٌ ،
أيضا ،فكم من
كإذا جئنا إُف اٛنانب
اضحا ن
التطبيقي ،كجدان االبتبلء ك ن
ٌ
مطبٌق كاف ٫نالف الشريعة اإلسبلميٌة ،كىو ال يعلم ،مثٌ جاءتو البيٌنات القاطعة،
اٜنق يف تطبيقو .فمنهم من ظ ػ ٌل على مػخالفتو؛ أل ٌف ىواه
فعلم أنٌو كاف ٫نالف ٌ
كف عن
قد تغلٌب عليو ،فص ٌده عن طاعة هللا  ،كمنهم من اتب ،كأانب ،ك ٌ
حق الػمبٌن.
الػمحػارـ ،بعد أف ىداه هللا ،إلػى الػ ٌ
ً
ص يد السبً ًيل ىكًمٍنػ ىها ىجائًهر ىكلى ٍو ىشاءى ىٟنىىدا يك ٍم
﴿ك ىعلىى اَّلل قى ٍ
قاؿ تعاُف :ى
أٍ ً
ٌن﴾(ُ).
ىٗنىع ى
قاؿ سيٌد قطب« :كالسبيل القاصد :ىو الطريق الػمستقيم ،الذم
قصدا ،إلػى غايتو ،فبل يػحيد عنها .كالسبيل الػجائر ىو
ال يلتوم ،كأنٌو يقصد ن
السبيل الػمنحرؼ ،الػمجاكز للغػاية ،ال ً
يوصل إليها ،أك ال يق ػف عن ػدىا!
﴿كلىػو ىشاء ىٟن ىدا يكم أ ً
ٌن﴾ ..كلكنٌو شاء أف ٫نلق اإلنساف مستعدًّا للهدل
ىجػ ىمع ى
ىٍ ى ى ٍ ٍ
كالضبلؿ ،كأف يدع إلرادتو اختيار طريق اٟندل ،أك طريق الضبلؿ؛ فكاف منهم
من يسلك السبيل القاصد ،كمنهم من يسلك السبيل اٛنائر .ككبل٨نا ال ٫نرج
حريٌة االختيار»(ِ).
على مشيئة هللا ،اليت قضت أبف تدع لئلنساف ٌ
(ُ) النحل.ٗ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُِِٔ/ْ :
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مصيـرالـمخخلفين
فإن قيل :إذا لػم يكن الػمنسوبوف إُف اإلسبلـ ،على الوجو األكمل ،يف
قليبل،
اٜنق ،ن
العقائد كاألعماؿ كاألخبلؽُ ،نيث ال ينجو أحد منهم ،من ٢نالفة ٌ
كثًنا؛ فكيف سيدخلوف اٛننٌة ،كىم على ىذه اٜناؿ؟!
أك ن

قلت :دخوؿ اٛننٌة كدخوؿ النار ليسا بػحكم اإلنساف ،كائننا من كاف،
بل ُنكم هللا  ،فإ ٌف الناس لو تيًركوا ،ليحكم بعضهم على بعضٞ ،نا دخل
اٛننٌة أحد ،كٞنا سلم من النار أحد.
كإٌ٧نا األمر كلٌو ﵁  ،ىو أعلم ابلذين يستح ٌقوف الثواب ،كىو أعلم
أحدا.
ابلذين يستح ٌقوف العقاب ،كال يظلم ربٌك ن
قاؿ تعاُف﴿ :كنىضع الٍموا ًزين الٍ ً
ط لًيػوًـ الٍ ًقيام ً
س ىشٍيػئنا
ف
ػ
ن
م
ل
ظ
ت
بل
ف
ة
س
ق
ٍ
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى ى ي ىى ى
ي ه
ً
ً
كإً ٍف ىكا ىف ًمثٍػ ىق ى و ً
ٌن﴾(ُ).
اؿ ىحبة م ٍن ىخ ٍرىد وؿ أىتىػٍيػنىا هبىا ىكىك ىفى بًنىا ىحاسبً ى
ى
معتمدا على فهمو لبعض
ٌأما إذا أراد أحد أف ٩نتهد برأم يف ىذا الباب،
ن
للحق،
األدلٌة القرآنيٌة ،فإنٌو سيقوؿ ّنا قالو كثًن من اٞنؤلٌفٌن ،كىو أ ٌف اٞنخالف ٌ
اٜنق
اٜنق؛ بسبب اٛنهل ،أك بسبب الضعفٌ .أما إذا خالف ٌ
ييع ىذر ،إذا خالف ٌ
بسبب اٟنول ،فإنٌو ال ييع ىذر؛ لكنٌو إذا اتب كأانب ،فإ ٌف هللا غفور رحيم.
فمن أفطر يف هنار رمضاف؛ بسبب اٛنهل ،إبحدل صوره ،كالنسياف؛
أك بسبب الضعف ،إبحدل صوره ،كاٞنرض؛ فإنٌو معذكر يف إفطارهٌ .أما من
كل صور الضعف ،كلكنٌو أفطر؛
كل صور اٛنهل ،كمن ٌ
أفطر ،كىو سليم ،من ٌ
اضا عن أمر هللا  ،فليس ّنعذكر.
باعا ٟنواه ،أك إعر ن
اتٌ ن
(ُ) األنبياء.ْٕ :
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يستدؿ هبا اٞنؤلٌفوف الذين يعذركف الناس؛
كأقول األدلٌة القرآنيٌة اليت
ٌ
بسبب اٛنهل ،كبسبب الضعف:
 -1قولو تعاُف :ى ً
ت ىك ىعلىٍيػ ىها ىما
ف اَّللي نػى ٍف نسا إًال يك ٍس ىع ىها ىٟنىا ىما ىك ىسبى ٍ
﴿ال يي ىكلٌ ي
ً
ً
ً
صنرا ىك ىما
ا ٍكتى ىسبى ٍ
ت ىربػنىا ىال تيػ ىؤاخ ٍذ ىان إً ٍف نىسينىا أ ٍىك أ ٍ
ىخطىأٍ ىان ىربػنىا ىكىال ىٍٓنم ٍل ىعلىٍيػنىا إً ٍ
ى٘ن ٍلتو علىى ال ًذ ً ً
ً
ً
ف ىعنا ىكا ٍغ ًف ٍر لىنىا
ين م ٍن قىػٍبلنىا ىربػنىا ىكىال يٓنى ٌم ٍلنىا ىما ىال طىاقىةى لىنىا بًو ىك ٍاع ي
ى ىي ى
ى
كار ى٘ننا أىنٍت موىال ىان فىانٍصرىان علىى الٍ ىقوًـ الٍ ىكافً
ً
ين﴾(ُ).
ر
يٍ ى
ٍ
ى ٍ ٍى ى ى ٍ
ى
اٝنًٍن ًزي ًر ىكىما أ ًيىل بًًو لًغى ًًٍن
 -2قولو تعاُف﴿ :إً٧نىا ىحرىـ ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيػتىةى ىكالد ىـ ىك ىٜنٍ ىم ٍ
و ً ًً
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
اَّللً فى ىم ًن ٍ
اضطير ىغٍيػىر ىاب وغ ىكىال ىعاد فى ىبل إ ٍمثى ىعلىٍيو إف اَّللى ىغ يف ه
﴿م ٍن ىك ىفىر ًابَّللً ًم ٍن بػى ٍع ًد إً٬نىانًًو إًال ىم ٍن أي ٍك ًرىه ىكقىػ ٍلبيوي يمطٍ ىمئًن
 -3قولو تعاُف :ى
اف كلى ًكن من ىشرح ًابلٍ يك ٍف ًر ص ٍدرا فىػعلىي ًهم ىغض ً ً
ًً ً
اب
ب م ىن اَّلل ىكىٟنيٍم ىع ىذ ه
ى ن ىٍ ٍ ى ه
اب ٍإل٬نى ى ٍ ى ٍ ى ى
ىع ًظ هيم﴾(ّ).
 -4قولو تعاُف﴿ :كىال تي ٍك ًرىوا فىػتػياتً يكم علىى الٍبًغ ًاء إً ٍف أىرد ىف ىٓن ُ ً
ض
ى
ىٍ ى
ي ىى ٍ ى
صننا لتىػٍبػتىػغيوا ىعىر ى
ى
(ْ)
ً ًً ً
ٍ ً
ً
ور ىرًح هيم﴾ .
اٜنىيىاة ال ُدنٍػيىا ىكىم ٍن يي ٍك ًرٍى يهن فىإف اَّللى م ٍن بػى ٍعد إ ٍكىراى ًهن غى يف ه
ً
األمة ،فإ ٌف أقو ناما يقولوف
قاؿ ابن تيميٌة« :كىذا من أسباب ف ىنت تقع بٌن ٌ
تعمدكا
أمورا ىم ٠نتهدكف فيها ،كقد أخطأكا؛ فتبلغ أقو ناما ،يظنٌوف ٌأهنم ٌ
كيفعلوف ن
أيضا ٠نتهدكف ٢نطئوف،
فيها الذنب ،أك يظنٌوف ٌأهنم ال ييع ىذركف ابٝنطإ ،كىم ن
الكل
جتهدا مػخطئنا فػي فعلو ،كىذا مػ ن
فيكوف ىذا مػ ن
جتهدا مػخطئنا فػي إنكاره ،ك ٌ
(ُ) البقرة.ِٖٔ :
(ِ) البقرة.ُّٕ :
(ّ) النحل.َُٔ :
(ْ) النور.ّّ :
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ميعا مذنبيػن»(ُ).
مغفور لػهم .كقد يكوف أحدىػما مذنبنا ،كما قد يكوانف جػ ن
أيضا« :كىكذا األقواؿ اليت ييكفر قائلها ،قد يكوف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ً
اٜنق ،كقد تكوف عنده ،كلػم تثبت
الرجل لػم تبلغو النصوص الػموجبة لػمعرفة ٌ
عنده ،أك لػم يتم ٌكن من فهمها ،كقد يكوف قد عرضت لو شبهات ،يعذره هللا
حق ،كأخطأ ،فإ ٌف هللا يغفر لو
بػها ،فمن كاف من اٞنؤمنٌن مػ ن
جتهدا يف طلب الػ ٌ
خطأه ،كائننا م ػ ػا كػ ػاف ،سػ ػ ػواء ك ػ ػاف ،فػي الػمس ػائ ػل النظ ػريٌة ،أك العمليٌة .ى ػذا
قسموا الػمسائل
النيب  ،كجػماىًن ٌ
أئمة اإلسبلـ؛ كما ٌ
ال ػذم عليػ ػو أصح ػ ػ ػاب ٌ
إلػى مسائل أصوؿ ،ييكفر إبنكارىا؛ كمسائل فركع ،ال ييكفر إبنكارىا»(ِ).
كقاؿ ابن عثيمٌن« :من أصوؿ أىل السنٌة كاٛنماعة أ ٌف اإلنساف قد
٩نتمع فيو سنٌة كبدعة ،إذا َف تكن البدعة مك ًٌفرة ،كمن اٞنعلوـ أ ٌف بدعة األشعريٌة
ليست من البدع اٞنخ ًرجة عن اإلسبلـ ،كال مانع من الثناء على من قاـ ّنا ينفع
يستحق من الثناء؛ فهو ١نمود على ما قاـ بو
اٞنسلمٌن ،من ىذه الطائفةّ ،نا
ٌ
من ذلك .ك ٌأما ما حصل منو من بدعة ،نعلم أك يغلب على ظنٌنا أنٌو فيها
األمة  -يف
كل ٠نتهد من ىذه ٌ
٠نتهد ،فهو دائر بٌن األجر كاألجرين؛ أل ٌف ٌ
حكم يسوغ فيو االجتهاد  -فلن يعدـ األجر ،أك األجرين»(ّ).
صح أ ٌف الػمؤلٌفٌن  -كىم فػي الغالب من أىل العلم  -معذكركف،
فإذا ٌ
حق ،فإ ٌف
فػي تلك الػمخالفات؛ ٌ
ألهنم بذلوا جهدىم ،لكنٌهم لػم يصلوا إلػى الػ ٌ
للحق  -أىكلػى ابلعذر ،إف كانوا يػجهلوف
العامة  -فػي تطبيقاتػهم الػمخالفة ٌ
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َّٖ/َُ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٗٔ-ُٗٓ/ِّ :
١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ّْٖ/ِٓ :
(ّ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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يتعصبوف للباطل.
الػ ٌ
حق ،ككانوا صادقيػن ،فػي قلوبػهم ،كال يتٌبعوف أىواءىم ،كال ٌ
قاؿ ابن القيٌم« :كمن اٞنعلوـ أ ٌف اٞنخوؼ يف زلٌة العالًػم تقليده فيها؛ إذ
لوال التقليد لػم يػي ىخف من زلٌة العالًػم على غًنه .فإذا عرؼ أنػٌها زلٌػة ،لػم يػى يجػ ٍز لو
أف يتٌبعو فيها ،ابتٌفاؽ اٞنسلمٌن ،فإنٌو اتٌباع للخطإ على عمد ،كمن لػم يعرؼ
أنػٌها زلٌة ،فهو أعذر منو ،ككبل٨نا يم ًٌ
فرط فيما أيًمر بو»(ُ).
اٜننبلي« :كلػ ٌما كثيػىر اختبلؼ الناس يف مسائل الدين،
كقاؿ ابن رجب
ٌ
ككثيػىر تفُرقهم ،كثيػىر بسبب ذلك تباغيضهم كتبلعينهم ،ككل منهم ييظ ًهر أنٌو ييبغًض
معذكرا ،بل يكوف متٌبً نعا
معذكرا ،كقد ال يكوف
﵁ ،كقد يكوف يف نفس األمر
ن
ن
ً
ً
كثًنا من البغض كذلك
ٟنواهٌ ،
مقصنرا يف البحث عن معرفة ما ييبغض عليو ،فإ ٌف ن
الظن خطأ قط نعا ،كإف
يظن أنٌو ال يقوؿ ٌإال ٌ
اٜنق ،كىذا ٌ
إٌ٧نا يقع ٞنخالفة متبوع ٌ
الظن قد ي٫نطئ كييصيب .كقد
أيريد أنٌو ال يقوؿ ٌإال ٌ
اٜنق فيما خولف فيو ،فهذا ٌ
كل ىذا يقدح يف
يكوف اٜنامل على اٞنيل ٌ
٠نرد اٟنول ،أك اإللف ،أك العادة ،ك ٌ
كيتحرز يف
أف يكوف ىذا البغض ﵁ .فالواجب على اٞنؤمن أف ينصح نفسو،
ٌ
ىذا غاية التحُرز ،كما أشكل منو ،فبل ي ً
دخل نفسو فيو؛ خشية أف يقع فيما
ي
كثًنا من
خفي ينبغي التفطُن لو ،كىو أ ٌف ن
يهني عنو من البغض ا﵀رـ .كىهنا أمر ٌ
مأجورا على اجتهاده
٠نتهدا فيو،
قوال
أئمة الدين قد يقوؿ ن
مرجوحا ،كيكوف ن
ن
ٌ
ن
فيو ،موضوعا عنو خطؤه فيو ،كال يكوف ً
اٞننتصر لػمقالتو تلك بػمنزلتو يف ىذه
ن
الدرجة ،ألنٌو قد ال ينتصر ٟنذا القوؿٌ ،إال لكوف متبوعو قد قالوُ ،نيث إنٌو لو
أئمة الدينٞ ،نا قبلو ،كال انتصر لو ،كال كاُف من كافقو ،كال عادل
قالو غًنيه من ٌ
للحق ّننزلة متبوعو ،كليس كذلك،
يظن أنٌو إٌ٧نا انتصر ٌ
من خالفو ،كىو مع ىذا ٌ
(ُ) إعبلـ اٞنوقٌعٌن.ْْٓ/ّ :
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للحق ،كإف أخطأ يف اجتهاده ،ك ٌأما ىذا
فإ ٌف متبوعو إٌ٧نا كاف قصده االنتصار ٌ
اٜنق إرادةي عي ٌلو متبوعو ،كظهور كلمتو،
التابع ،فقد شاب
انتصاره ٞنا يظنٌو ٌ
ى
للحق ،فافهم
نسب إُف اٝنطإ ،كىذه دسيسة تقدح يف قصد االنتصار ٌ
ك ٌأال يي ى
ىذا ،فإنٌو فهم عظيم ،كهللا يهدم من يشاء إُف صراط مستقيم»(ُ).
كقاؿ ابن عثيمٌن« :الػجهل ابٜنكم فيما ييك ًٌفر ،كالػجهل ابلػحكم فيما
ً
ً
فسق ييع ىذر بػجهلو ،فكذلك الػجاىل بػما ييك ًٌفر
فسق ،فكما أ ٌف الػجاىل بػما يي ٌ
يي ٌ
مفرطنا فػي التعلٌم ،كلػم
ييع ىذر بػجهلو ،كال فرؽ ...لكن إذا كاف ىذا الػجاىل ٌ
يسأؿ ،كلػم يبحث ،فهذا مػحل نظر .فالػجهاؿ بػما يك ًٌفر ،كبػما ي ً
فسقٌ ،إما ٌأال
يٌ
ي
ي ٌ
ٌ
يكوف منهم تفريط ،كليس على ابلػهمٌ ،إال أ ٌف ىذا العمل مباح ،فهؤالء
أصركا ،يح ًكم عليهم بػما يقتضيو ىذا
دعوف
ييع ىذركف ،كلكن يي ى
ٌ
للحق ،فإف ٌ
و
ؤد للشرؾ،
اإلصرار ،ك ٌأما إذا كاف اإلنساف يسمع أ ٌف ىذا مػحرـ ،أك أ ٌف ىذا يم ٌ
كلكنٌو تػهاكف ،أك استكرب ،فهذا ال ييع ىذر َنهلو»(ِ).
أم
أيضا« :فمن كاف ن
كقاؿ ابن عثيمٌن ن
جاىبل ،فإنٌو ال يؤ ى
اخذ َنهلو ،يف ٌ
شيء كاف من أمور الدين ،كلكن يػجب أف نعلم أ ٌف من الػجهلة من يكوف
عنده نػوع مػ ػن العناد ،أم :أنٌو ييذ ىكر لػ ػو الػحػ ٌق ،كلكنٌو ال يبحػث عنو ،كال
يتٌبعو ،بػ ػل يكوف على ما كاف عليو أشياخو ،كمن يعظٌمهم كيتٌبعهم ،كىذا فػي
هم أ ٌف الػجهل ،الذم ييع ىذر بو اإلنساف ُ -نيث
اٜنقيقة ليس بػمعذكر ...فالػ يم ٌ
اٜنق ،كال ييذ ىكر لو  -ىو رافع لئلمث ،كاٜنكم على صاحبوّ ،نا
ال يعلم عن ٌ
يقتضيو عملو ،مثٌ إف كاف ينتسب إُف اٞنسلمٌن ،كيشهد أف ال إلو ٌإال هللا ،كأ ٌف
(ُ) جامع العلوـ كاٜنكم.ُٕٗ-ُٕٖ :
١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ُِٕ-ُِٔ/ِ :
(ِ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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عترب منهم ،كإف كاف ال ينتسب إُف اٞنسلمٌن ،فإ ٌف
١نم ندا رسوؿ هللا ،فإنٌو يي ى
ٌ
حكمو حكم أىل الدين ،الذم ينتسب إليو ،يف الدنيا .ك ٌأما يف اآلخرة ،فإ ٌف
شأنو شأف أىل الفرتة.)ُ(»...
كالعذر الذم يقوؿ بو كثًن من اٞنؤلٌفٌن ،إٌ٧نا ىو يف ابب التعاييش؛ أل ٌف
بعضا  -فيما أمكن فيو العذر  -ارتفع التعاييش
بعضهم ن
الناس ،إذا لػم يعذر ي
كحل ١نلٌو التعادم كالتقاتيل.
عنهمٌ ،
يستحق العذر ،كبٌن أف تيًقٌره
كالفرؽ كبًن بٌن أف تعذر اإلنساف ،الذم
ٌ
التساىل يف الباطل ،كترؾ النصيحة ،بل
على أخطائو؛ فليس اٞنقصود من العذر
ي
اٞنقصود اإلبقاء على التعاييش ،ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندؾ أمراف :عذر من
يستحق العذر ،كالنصيحة لو ،بتنبيهو على أخطائو.
ٌ
كالفرؽ كبًن جدًّا ،بٌن (االحتػراـ) ،ك(االلتزاـ)؛ فإ ٌف احتػراـ الػمخالفٌن،
اختصوا بو
كْننُب تكفًنىم ،كالتماس األعذار ٟنم :ال يعين كجوب االلتزاـ ّنا
ٌ
من آراء؛ فإف أكجبوا على ٢نالفيهم ذلك االلتزاـ؛ فقد أكجبوا على أنفسهم
٫نتص بو ٢نالفوىم من آراء!!!
االلتزاـ ّنا ٌ
بعضا ،كبٌن حكم هللا 
كالفرؽ كبًن بٌن أف يعذر الناس ،بعضهم ن
عليهم؛ فإ ٌف هللا  يعلم ما يف قلوب عباده ،كيعلم الصادؽ من الكاذب ،فهو
العفو الغفور الرحيم.
العليم بذات الصدكر ،كىو ٌ
قاؿ تعاُف﴿ :يػعلىم ما ًيف السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكيػى ٍعلى يم ىما تي ًسُرك ىف ىكىما تيػ ٍعلًنيو ىف
ىٍ ي ى
ىى
كاَّلل علًيم بً ىذ ً
ص يدكًر﴾(ِ).
ات ال ُ
ى يى ه
١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ُِٗ-ُِٖ/ِ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
(ِ) التغابن.ْ :
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معاندا ،كأنت تػجهل أنٌو معاند  -يف اٜنقيقة -
فقد تعذر أنت ن
إنساان ن
للحق ىو جهلو؛ فليس لك أف تطٌلع على ما يف قلبو.
تظن أ ٌف سبب ٢نالفتو ٌ
ف ٌ
لكن هللا كحده يعلم أ ٌف ىذا اٞنعاند  -الذم عذرتو أنت  -سيخالف
ك ٌ
اٜنق؛ ألنٌو يتٌبع
كل األدلٌة القاطعة ،الدالٌة على ٌ
اٜنقٌ ،
ٌ
حت لو اجتمعت عنده ٌ
ً
اٜنق.
اٟنول ،كييؤثره على اٟندل .كاتٌباع اٟنول كاحد من أكرب أسباب ي٢نالفة ٌ
فالذم ال يستحق العذر لن ينفعو أف يػ ً
جمع الناس ،كلُهم ،على التماس
ٌ
ي
العذر لو؛ فإ ٌف األمر ﵁ .
قاؿ تعاُف﴿ :يػوـ ىال ٕنىٍلً
ك نػى ٍفس لًنىػ ٍف و
س ىشٍيػئنا ىك ٍاأل ٍىم ير يػى ٍوىمئً وذ ًَّللً﴾(ُ).
ي
ىٍ ى
ه
كقاؿ تعاُف ﴿ :ىكاتػ يقوا يىػ ٍونما ىال ىٍْن ًزم نػى ٍفس ىع ٍن نػى ٍف و
س ىشٍيػئنا ىكىال يػي ٍقبى يل ًمٍنػ ىها
ه
ص يرك ىف﴾(ِ).
ىع ٍد هؿ ىكىال تىػٍنػ ىفعي ىها ىش ىف ى
اعةه ىكىال يى ٍم يػيٍن ى
كقاؿ تعاُف﴿ :فىػػيىػ ٍػوىمػػئً ػ وػذ ىال يىػٍن ػ ىف ػ يػع ال ًػذي ػ ىػن ظىػلى يػمػ ػوا ىم ٍػع ػ ًػذ ىرتيػ يػه ػ ٍػم ىكىال يى ػ ػ ٍػم
يي ٍستىػ ٍعتىػبيو ىف﴾(ّ).
كقاؿ تعاُف﴿ :يػ ػػوـ ىال يػٍنػ ىف ػػع الظالً ًمٌن مع ً
ػوء
ػ
ػ
ػ
س
م
ػه
ل
ك
ة
ن
ع
الل
م
ػه
ل
ك
م
ه
ػ
ت
ر
ذ
ى
ى
ي
ي
ى
ٍ
ى ٍى ى ي
ى يٍ ي ي
ى ىٍ ى يٍ ى يي
الدا ًر﴾(ْ).
ً
يق الوسطيٌة) ،فػي ىذا الػمقاـ؛ فيتجنٌب
كلذلك يػختار العال يػم اجملت ًه يد (طر ى
ً
ً
فسقو ،أك ييضلًٌلو ،أك
التشدُد ،فػي الػحكم على الػ يمخالف؛ فبل ييك ٌفره ،أك يي ٌ
ييب ًٌدعو ،ابالعتماد على الظنوف ،كاألكىاـ ،كاألىواء ،كالتقليد.
(ُ) االنفطار.ُٗ :
(ِ) البقرة.ُِّ :
(ّ) الركـ.ٕٓ :
(ْ) غافر.ِٓ :
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التساى ىل ،فػي الػحكم على رأم
كفػي الوقت نفسو ،يتجنٌب العالً يػم اجملت ًه يد
ي
الػمخالف؛ فبل ي ً
همل تػخطئة الػ يمخالف ،حيػن ييوقًن بػخطئو.
ي
ي
كإنٌػما يلجأ العالً يػم اجملت ًه يد إُف التخطئة؛ من أجل اإلرشاد كالنصح؛ ال من
أجل اإلفحاـ كالقدح.
فالتخطئة كسيلة لتنبيو الػ يمخالف كأتباعو ،على أ ٌف اٞنخ ًطٌئ ٟنم يرل -
ابجتهاده  -أنػٌهم مػ ً
خطئوف؛ فيدعوىم بذلك ،إُف ترؾ اٝنطإ.
ي
القياس ،كفركا بذلك! لًماذا
أىل الظاى ًر
قاؿ ٌ
ى
١نمد الغز ٌ
اِف« :إذا أنكر ي
عزت عليك نسبتهم إُف صواب ،أك
اي رجل؟ قل :أخطأكا ،قل :جهلوا ،إذا ٌ
علمٌ .أما التكفًن ،فكبلـ لغو ،ال كزف لو»(ُ).

(ُ) دفاع عن العقيدة كالشريعة.ُٖٗ :
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ّ
مخارج الـمخقين
أتباعو ،عن االختبلؼ ،كأسباب
فإن قيل :كيف ينهى (اإلسبلـ) ى
االختبلؼ مستحوذة عليهم؟!
اٜنق،
قلت :قد يكوف االختبلؼ
ن
١نمودا ،كىو االختبلؼ بٌن أىل ٌ
فإهنما ال ٩نتمعافٌ ،إال بعد أف يرتؾ أىل الباطل ابطلهم ،كيتٌبعوا
كأىل الباطل؛ ٌ
اٜنق.
اٜنق ،فييصبحوا من أىل ٌ
ٌ
ً
قاؿ تعاُف﴿ :ذىلً ً ً
ً
ين ىآمنيوا اتػبىػعيوا
ى
ين ىك ىف يركا اتػبىػعيوا الٍبىاط ىل ىكأىف الذ ى
ك أبىف الذ ى
ً
ب اَّللي لًلن ً
اس أ ٍىمثىا ىٟنيٍم﴾(ُ).
ٍ
ك يى ٍ
اٜنىق ًم ٍن ىرٌهبًً ٍم ىك ىذل ى
ض ًر ي

األمم السبع ادلنسوبة إىل (اإلسالم):
كاٞننسوبوف إُف اإلسبلـ يف الظاىر ٌأمة كاحدة ،كلكنٌهم يف اٜنقيقة أمم
مػختلفة ،أبرزىا سبع أمػ ػم :الػمك ًٌذبوف ،كالػمنافقوف ،كالػمع ًطٌلوف ،كالػمغالوف،
اٞنتعصبوف ،ك ً
ً
اٞنفسدكف ،كاٞنتٌقوف.
ك ٌ
فأما اٞنك ٌذبوف ،فإ ٌهنم يكفركف بوجود اٝنالق  ،أك يكفركف برسالة
ٌ
١نمد  ،كيك ٌذبوف أبصوؿ اإلسبلـ الكربل.
ٌ
يصرحوف بكفرىم ،كبرفضهم لػحقائق اإلسبلـ ،فبل يتظاىركف
كىم ٌ
لكن بعض الناس ٩نهلوف حقيقة حاٟنم؛ فينسبوهنم إُف
ابإلسبلـ ،كالػمنافقٌن؛ ك ٌ
اإلسبلـ ،نسبة كراثيٌة.
اٜنق؛ أل ٌف اإل٬ناف أبصوؿ
األمة من أىل ٌ
فبل ي٬نكن أف يكوف أفراد ىذه ٌ
اٜنق.
اإلسبلـ الكربل :من أكجب صفات أىل ٌ
١نمد.ّ :
(ُ) ٌ
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قاؿ تعاُف﴿ :فىػويل يػومئً وذ لًٍلم ىك ًٌذبًٌن .ال ً
ين يى ٍم ًيف ىخ ٍو و
ض يػى ٍل ىعبيو ىف .يػى ٍوىـ
ذ
ى ٍ ه ىٍ ى ي ى
ى
يي ىدعُو ىف إً ىُف ىان ًر ىج ىهن ىم ىدعًّا .ىى ًذهً الن يار ال ًيت يكٍنػتي ٍم ًهبىا تي ىك ًٌذبيو ىف﴾(ُ).
ً
ًو ً ً
ين يي ىك ًٌذبيو ىف بًيىػ ٍوًـ ال ًٌدي ًن .ىكىما
كقاؿ تعاُف ﴿ :ىكيٍ هل يػى ٍوىمئذ ل ٍل يم ىك ٌذبً ى
ٌن .الذ ى
ً
ً
اؿ أ ً
و ً ً
ي ىك ًٌذ ي ًً ً
ٌن .ىكبل بى ٍل
ىساطًني ٍاألىكل ى
آايتيػنىا قى ى ى
ب بو إال يك ُل يم ٍعتىد أىثي وم .إ ىذا تيػٍتػلىى ىعلىٍيو ى
ي
ىرا ىف ىعلىى قيػليوهبًً ٍم ىما ىكانيوا يى ٍك ًسبيو ىف .ىكبل إًنػ يه ٍم ىع ٍن ىرٌهبًً ٍم يػى ٍوىمئً وذ لى ىم ٍح يجوبيو ىف .يمث
اؿ ىى ىذا ال ًذم يكٍنػتي ٍم بًًو تي ىك ًٌذبيو ىف﴾(ِ).
صاليو ٍ
اٛنى ًحي ًم .يمث يػي ىق ي
إًنػ يه ٍم لى ى
فإهنم ينتسبوف إُف اإلسبلـ ،كقلوهبم خالية من اإل٬ناف؛
ك ٌأما اٞننافقوفٌ ،
كيدا.
طمعا ،أك ن
فيتظاىركف ابإلسبلـ؛ خوفنا ،أك ن
عبلـ الغيوب؛
كالنفاؽ من أمراض القلوب ،كال يعلم ما يف القلوبٌ ،إال ٌ
اعتمادا على الظنوف كالشكوؾ كاألكىاـ؛ فعلينا أف
يصح ٌاهتاـ أحد ابلنفاؽ،
ن
كال ٌ
يتوُف السرائر.
٥نكم ابلظاىر ،كهللا ٌ
قاؿ تعاُفً :
ىعر ً
اب يمنىافً يقو ىف ىكًم ٍن أ ٍىى ًل الٍ ىم ًدينى ًة ىمىريدكا
﴿ك٣ن ٍن ىح ٍولى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ىٍ
ى
اؽ ىال تىػعلىمهم ى٥نن نػىعلىمهم سنػع ًٌ
علىى النًٌ ىف ً
ٌن يمث يػرُدك ىف إً ىُف ىع ىذ و
ً
اب
ػ
ت
ر
م
م
ه
ػ
ب
ذ
ى
ي
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ي ي ٍ ي ي ي ٍ ى ى يي ٍ ى
يى
ىع ًظي وم﴾(ّ).
﴿كىال تىػ يقوليوا لً ىم ٍن أىلٍ ىقى
قاؿ الفخر الر ٌ
ازم« :اٞنسألة األكُف :قاؿ تعاُف :ى
ت يم ٍؤًمننا﴾(ْ) ،كقاؿ ىهنا﴿ :قي ٍل لىػ ٍم تيػ ٍؤًمنيوا﴾(ٓ) ،مع ٌأهنم ألقوا
إًلىٍي يك يم الس ىبل ىـ لى ٍس ى
(ُ) الطور.ُْ-ُُ :
(ِ) اٞنط ٌففٌن.ُٕ-َُ :
(ّ) التوبة.َُُ :
(ْ) النساء.ْٗ :
(ٓ) اٜنجرات.ُْ :
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الظن
إليهم السبلـ ،نقوؿ :إشارة إُف أ ٌف عمل القلب غًن معلوـ ،كاجتناب ٌ
فعبل :ىو مرائي(ُ) ،كال ٞنن
كاجب ،كإٌ٧نا ي٪ن ىكم ابلظاىر؛ فبل ييقاؿ ٞنن يفعل ن
لكن هللا خبًن ّنا يف الصدكر ،إذا قاؿ :فبلف ليس ّنؤمن،
أسلم :ىو منافق ،ك ٌ
(ِ)
جوز لنا ذلك
الذم
فهو
،
حصل اٛنزـ ،كقولو تعاُف﴿ :قي ٍل لىػ ٍم تيػ ٍؤًمنيوا﴾
ٌ
للنيب  ،حيث أطلعو هللا على الغيب ،كضمًن قلوهبم،
القوؿ ،ككاف معجزة ٌ
فقاؿ لنا :أنتم ال تقولواٞ ،نن ألقى إليكم السبلـ :لست مؤمننا؛ لعدـ علمكم ّنا
يف قلبو»(ّ).
اٜنق؛ أل ٌف
لكن عدـ ٌ
االهتاـ ابلنفاؽ ال يعين أ ٌف اٞننافقٌن من ٗنلة أىل ٌ
ك ٌ
اٜنق؛ فبل ي٬نكن أف
اٞننافقٌن ليسوا من اٞنؤمنٌن ،كاإل٬ناف من أكجب صفات أىل ٌ
اٜنقٌ ،إال بعد أف يرتكوا النفاؽ ،كيؤمنوا ،كيتوبوا،
األمة من أىل ٌ
يكوف أفراد ىذه ٌ
كييصلحوا ،كيعتصموا اب﵁.
قاؿ تعاُف﴿ :إًف الٍمنىافً ًقٌن ًيف الدرً
ىس ىف ًل ًم ىن النا ًر ىكلى ٍن ىًْن ىد ىٟنيٍم
األ
ؾ
ٍ
ي ى
ٍ
ٍ
صًنا .إًال ال ًذين ىاتبوا كأىصلىحوا كاعتصموا ًابَّللً كأىخلى ً ً ً
ً
ك ىم ىع
صوا دينىػ يه ٍم َّلل فىأيكلىئً ى
ى ٍ ي
ى ي ى ٍ ي ى ٍى ى ي
نى ن
ؼ يػ ٍؤ ً
الٍم ٍؤًمنً
ت اَّلل الٍم ٍؤًمنًٌن أىجرا ع ً
يما﴾(ْ).
ظ
و
س
ك
ٌن
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ى ٍ
ن ن
ي ي
ي
كثًنا ،من الػحقائق اإلسبلميٌة ،أتلي نفا،
ك ٌأما الػمعطٌلوف ،فإنػٌهم يعطٌلوف ن
فتطبي نقا ،فيعطٌلوف بعض األحكاـ الشرعيٌة ،كتحرٔف البغاء ،كٓنرٔف الػخمر ،كٓنرٔف
الراب ،كٓنرٔف الت ُربج ،كيعطٌلوف بعض أحكاـ العبادات ،كاٞنواريث ،كالعقوابت،
(ُ) يف اٞنطبوع( :مرائي) ،كالصواب( :مر واء).
(ِ) اٜنجرات.ُْ :
(ّ) التفسًن الكبًن.ُُْ/ِٖ :
(ْ) النساء.ُْٔ-ُْٓ :
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كما يعطٌلوف بعض الػمعآف القرآنيٌة ،كيبتدعوف أتكيبلت تػحريفيٌة ٢نالفة للقرآف.
مضاد للحقائق اإلسبلميٌة ،كىو
كاٞننهج
التعطيلي  -يف اٜنقيقة  -منهج ٌ
ٌ
من صنيعة (أعداء اإلسبلـ)؛ فبل قيمة النتساب أفراده إُف (اإلسبلـ) ،ما داموا
ي ً
القطعي ،متٌبًعٌن أىواءىم ،كأىواء أسيادىم.
الشرعي
ابلدليل
ثبت
ما
ركف
نك
ي
ٌ
ٌ
فإهنم يستمسكوف بعقائد ابطلة ،قائمة
ك ٌأما الػ يمغالوف  -كىم الغبلة ٌ -
يؤدم
حت ٌ
الغلو فيمن يزعموف ٌأهنم من الصاٜنٌنٌ ،
الغلو ،يف الصاٜنٌن ،أك ٌ
على ٌ
الغلو إُف االستمساؾ بعقائد كفريٌة ،كعقائد شركيٌة ،تضاىي بعض العقائد،
هبم ٌ
مثبل.
اليت يستمسك هبا اٞننتسبوف إُف األدايف الباطلة ،كاٞنسيحيٌة ن
مضادة للعقائد اإلسبلميٌة؛ كإف
كعقائد اٞنغالٌن  -يف اٜنقيقة  -عقائد ٌ
انتسب أصحاهبا إُف (اإلسبلـ)؛ فإ ٌف انتسابػهم أشبو ابنتساب الػمسيحيٌٌن إلػى
كل الرباءة.
عيسى  ،كىو برمء منهم ،كمن أابطيلهمٌ ،
اس ً
ً
ت لًلن ً
أن يذ ًكٓف
﴿كإً ٍذ قى ى
ت قيػ ٍل ى
يسى ابٍ ىن ىم ٍرىٔفى أىأىنٍ ى
قاؿ تعاُف :ى
اؿ اَّللي ىاي ع ى
كف اَّللً
ٌن ًمن د ً
كأ ًٌيمي إً
ً
ً
ى
ى
س ًِف ًُنى وٌق إً ٍف
ي
ل
ا
م
وؿ
ق
أ
ف
أ
ِف
ف
و
ك
ي
ا
م
ك
ن
ا
ح
ب
س
اؿ
ق
ٟن
ي
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ي
ى
ى
ي
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ي ى ى ى
ٍ
ى ى
ى ى
ً
ت ىعبل يـ
ك إًن ى
ت قيػ ٍلتيوي فىػ ىق ٍد ىعل ٍمتىوي تىػ ٍعلى يم ىما ًيف نػى ٍف ًسي ىكىال أ ٍىعلى يم ىما ًيف نػى ٍف ًس ى
ك أىنٍ ى
يكٍن ي
ً ً
الٍغيي ً
ت ىعلىٍي ًه ٍم
ت ىٟنيٍم إًال ىما أ ىىم ٍرتىًين بًو أىف ٍاعبي يدكا اَّللى ىرًٌيب ىكىرب يك ٍم ىكيكٍن ي
وب .ىما قيػلٍ ي
ي
ً
يدا ما دم ً
ت ىعلىى يك ًٌل
يب ىعلىٍي ًه ٍم ىكأىنٍ ى
ت أىنٍ ى
ت في ًه ٍم فىػلىما تىػ ىوفػٍيػتىًين يكٍن ى
ىش ًه ن ى ي ٍ ي
ت الرق ى
ىش ٍي وء ىش ًهي هد﴾(ُ).
كل الرباءة ،من عقائد الػ يمغالٌن ،كإف انتسبوا إُف
كالرسوؿ  برمء ٌ
اٜنق؛ ٌإال بعد أف يرتكوا
األمة من أىل ٌ
اإلسبلـ؛ فبل ي٬نكن أف يكوف أفراد ىذه ٌ
تلك العقائد الباطلة.
(ُ) اٞنائدة.ُُٕ-ُُٔ :
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قاؿ تعاُف﴿ :قيل اي أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اٜنى ًٌق ىكىال تىػتبًعيوا
اب ىال تىػ ٍغليوا ًيف ًدينً يك ٍم ىغٍيػىر ٍ
ٍ ى ى
و
ً
ً
ضلُوا ىع ٍن ىس ىو ًاء السبً ًيل﴾(ُ).
ىضلُوا ىكث نًنا ىك ى
ضلُوا م ٍن قىػٍب يل ىكأ ى
أ ٍىى ىواءى قىػ ٍوـ قى ٍد ى
التأليفي ،فيستمسكوف
فإهنم يتٌبعوف أىواءىم ،يف اٛنانب
اٞنتعصبوفٌ ،
ك ٌأما ٌ
ٌ
ابٜنق فيها؛
ببعض اآلراء التأليفيٌة الباطلة ،كىم يعلموف أ ٌهنا ابطلة ،كال يعرتفوف ٌ
أل ٌف يف اعرتافهم ما ٫نالف أىواءىم.
اٜنق؛ أل ٌف غايتهم ىي إرضاء أىوائهم ،كلو ٌأدت
كىؤالء ليسوا من أىل ٌ
اٜنق ،كىم يعلموف.
اٜنق ابلباطل ،ككتم ٌ
إُف لبس ٌ
اٜنق ًابلٍب ً
اٜنىق ىكأىنٍػتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف﴾(ِ).
اط ًل ىكتى ٍكتي يموا ٍ
﴿كىال تىػ ٍلبً يسوا ٍى ى
قاؿ تعاُف :ى
التطبيقي ،فًنتكبوف
فإهنم يتٌبعوف أىواءىم ،يف اٛنانب
ك ٌأما اٞنفسدكفٌ ،
ٌ
اٞنعاصي ،كالقتل كالزنػى كالسرقة كشرب الػخمر كأكل الراب ،كىم يعلموف
لكن قلوهبم امتؤلت ابلفجور
بتحر٬نها ،كال يينكركف ذلك ،كال ٩نهلوف؛ ٌ
كالفسوؽ كالعصياف؛ فص ٌدهتم عن طاعة هللا .
اٜنق  -يف غالب
اٜنق؛ أل ٌف أىل ٌ
كىؤالء ال ي٬نكن أف يكونوا من أىل ٌ
كعمبل ،كإف
ابٜنق الذم يعلموف،
اعتقادا ،ن
ن
أحواٟنم كأحياهنم  -يستمسكوف ٌ
أذنب أحدىم ،فإنٌو يسارع إُف االستغفار كالتوبة.

ّأم ـة الـمتّقٌن:
ك ٌأما الػ يمتٌقوف ،فيخالفوف الػ يمك ًٌذبٌن ،كالػ يمنافقٌن ،كال يػمع ًطٌلٌن ،كال يػمغالٌن،
ً
ً
فيتحركف
كالػ يم ٌ
تعصبٌن ،كالػ يمفسدين؛ فهم الذين يػتٌػقػوف هللا  ،م ػا استط ػاعواٌ ،
الطاعات ،كيتجنٌبوف الػمن ىكرات ،كيسارعوف فػي الػخًنات.
(ُ) اٞنائدة.ٕٕ :
(ِ) البقرة.ِْ :
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قػاؿ تعالػى﴿ :فىاتػ يقوا اَّلل م ػا اسػتىػطىعػتيم كاسػمػعػوا كأ ً
ىطيػعيػوا ىكأىنًٍف يقػوا ىخٍيػنرا
ى ى ٍ ٍ ٍ ى ٍىي ى
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف﴾(ُ).
ًألىنٍػ يف ًس يك ٍم ىكىم ٍن يي ى
وؽ يشح نػى ٍف ًس ًو فىأيكلىئً ى
اٜنق)؛ فمن لػم
(األمة الوحيدة) ،اليت
تستحق كصف (أىل ٌ
ٌ
كالػ يمتٌقوف ىم ٌ
اٜنق) ،كإف انتسب إليهم.
(أمة الػمتٌقٌن) ،فليس من (أىل ٌ
يكن من ٌ
كالتقول من صفات القلوب العملية ،أم :اليت تستلزـ العمل ،كتي ً
وجبو،
ٌ
إسبلما بدنيًّا فقط ،بل ىي اإل٬ناف
إ٬ناان قلبيًّا فقط ،كليست
فليست التقول ن
ن
القليب ،مع اإلسبلـ البدٓفٌ؛ فالػمتٌقوف ىم الذين آمنوا ،كعملوا الصاٜنات.
ٌ
نج صاحبو ،إف لػم يصحبو العمل الصاٌف ،كليس
فليس اإل٬ناف كحده بػ يم و
صادرا عن إ٬ناف.
العمل الصاٌف كافينا ،إف لػم يكن ن
ً
ً
اٜن ً
ً
اٛنىن ًة يى ٍم
اب ٍ
ات أيكلىئً ى
كأٍ
ىص ىح ي
ين ىآمنيوا ىك ىعمليوا الص ى
قاؿ تعاُف :ى
﴿كالذ ى
فً ىيها ىخالً يدك ىف﴾(ِ).
كقاؿ تعاُف﴿ :كمن يػعمل ًمن الص ً
اٜن ً
ات ًم ٍن ذى ىك ور أ ٍىك أينٍػثىى ىكيى ىو يم ٍؤًم هن
ى
ىى ٍ ىٍ ى ٍ ى
اٛنىنةى ىكىال ييظٍلى يمو ىف نىًق نًنا﴾(ّ).
ك يى ٍد يخليو ىف ٍ
فىأيكلىئً ى
ألمة الػ يمتٌقٌن ،حٌن تقرأ ىذه اآلايت:
كلك أف تيد ًرؾ الػمنزلة العظيمة ٌ
 ﴿كسا ًرعوا إً ىُف م ٍغ ًفرةو ًمن ربً يكم كجن وة عرضها السماكات ك ٍاألىر ًت
ض أيعد ٍ
ىى ي
ىى ي ى ٍ ي
ى ى ٍ ىٌ ٍ ى ى ى ٍ ي ى
ً
ً
اظ ًمٌن الٍغي ى ً
لًٍلمت ًقٌن .ال ًذ ً
ً
ٌن ىع ًن الن ً
اس
ظ ىكالٍ ىعاف ى
ي ى
ين يػيٍنف يقو ىف ًيف السراء ىكالضراء ىكالٍ ىك ى ىٍ
ى
ً
ًً
ٌن .كال ًذ ً
ىكاَّللي يً٪ن ُ
ين إ ىذا فىػ ىعليوا فىاح ىشةن أ ٍىك ظىلى يموا أىنٍػ يف ىس يه ٍم ذى ىك يركا اَّللى
ب الٍ يم ٍحسن ى ى ى
فىاستىػ ٍغ ىفركا لً يذنيوهبًًم كمن يػ ٍغ ًفر ال ُذنيوب إًال اَّلل كلىػم ي ً
صُركا ىعلىى ىما فىػ ىعليوا ىكيى ٍم
ى
يىٍ ي
ٍ ىى ٍ ى ي
ٍ ي
(ُ) التغابن.ُٔ :
(ِ) البقرة.ِٖ :
(ّ) النساء.ُِْ :
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يػعلىمو ىف .أيكلىئًك جزاؤىم م ٍغ ًفرةه ًمن رٌهبًًم كجنات ىْن ًرم ًمن ىٓنتًها ٍاألىنٍػهار خالً ً
ين
د
ى ىى ي ي ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ى ه ٍ
ىٍ ي
ٍ ٍى ىي ى ى
ًً
ً ً
ٌن﴾(ُ).
ىج ير الٍ ىعامل ى
ف ىيها ىكن ٍع ىم أ ٍ
ًً
 ﴿كقً ً ًىح ىسنيوا ًيف ىى ًذهً ال ُدنٍػيىا
ين أ ٍ
ين اتػ ىق ٍوا ىما ىذا أىنٍػىزىؿ ىربُ يك ٍم قىاليوا ىخٍيػنرا للذ ى
يل للذ ى
ى ى
ً
ً
ً
ات ىع ٍد وف يى ٍد يخليونػى ىها ىٍْن ًرم ًم ٍن
ٌن .ىجن ي
ىح ىسنىةه ىكلى ىد يار ٍاآلخىرةً ىخٍيػهر ىكلىن ٍع ىم ىد يار الٍ يمتق ى
ً
ً
ً
ً
اى يم
ىٍٓنتً ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىٟنيٍم ف ىيها ىما يى ىشاءيك ىف ىك ىذل ى
ك ىٍ٩ن ًزم اَّللي الٍ يمتق ى
ين تىػتىػ ىوف ي
ٌن .الذ ى
ً
اٛنىنةى ًّنىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف﴾(ِ).
ٌن يػى يقوليو ىف ىس ىبل هـ ىعلىٍي يك يم ٍاد يخليوا ٍ
الٍ ىم ىبلئ ىكةي طىيًٌبً ى
ب ني ً
ك ًم ٍن أىنٍػبى ًاء الٍغىٍي ً
ك ًم ٍن
ت ىكىال قىػ ٍويم ى
وح ىيها إًلىٍي ى
 ﴿تًٍل ىت تىػ ٍعلى يم ىها أىنٍ ى
ك ىما يكٍن ى
ً ً ً
ٌن﴾(ّ).
اصً ٍرب إًف الٍ ىعاقبىةى ل ٍل يمتق ى
قىػٍب ًل ىى ىذا فى ٍ
ً
ًً
و
و
ٌن .ىكنػىىز ٍعنىا ىما ًيف
وىا بً ىس ىبلوـ آمن ى
 ﴿إًف الٍ يمتق ىٌن ًيف ىجنات ىكعيييوفٍ .اد يخلي ى
ً
ً
ً ً ً
ب ىكىما يى ٍم ًمٍنػ ىها
ص يدكًرى ٍم م ٍن غ وٌل إً ٍخ ىوا نان ىعلىى يس يرور يمتىػ ىقابًل ى
ٌن .ىال ى٬نى ُس يه ٍم ف ىيها نى ى
ي
صه
ً ً
ٌن﴾(ْ).
ّني ٍخىرج ى
ً
ًو
 ٍ ًض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ؼ ىعلىٍي يك يم
ٌن .ىاي ًعبى ًاد ىال ىخ ٍو ه
﴿األىخبلءي يػى ٍوىمئذ بػى ٍع ي
ض ىع يدك إًال الٍ يمتق ى
الٍيػوـ كىال أىنٍػتم ىٓنزنيو ىف .ال ً
ً
ًً
اٛنىنةى أىنٍػتي ٍم
ذ
ٌنٍ .اد يخليوا ٍ
ين ىآمنيوا ًآب ىايتنىا ىكىكانيوا يم ٍسلم ى
ى ٍ ى ى ي ٍ ٍى
ى
صح و
اؼ علىي ًهم بً ً
ب كأى ٍكو و
اؼ ًم ٍن ذى ىى و
اب ىكفً ىيها ىما تى ٍشتى ًه ًيو
ى
ىكأ ٍىزىك ي
اج يك ٍم يٍٓنبىػ يرك ىف .ييطى ي ى ٍ ٍ
ى ى
ً
ً
وىا ًّنىا يكٍنػتي ٍم
ك ٍ
ٌن ىكأىنٍػتي ٍم ف ىيها ىخال يدك ىف .ىكتًلٍ ى
س ىكتىػلى ُذ ٍاأل ٍ
ىع ي ي
اٛنىنةي ال ًيت أيكًرثٍػتي يم ى
ٍاألىنٍػ يف ي
تىػ ٍع ىمليو ىف .لى يك ٍم فً ىيها فىاكً ىهةه ىكثً ىًنةه ًمٍنػ ىها ىأتٍ يكليو ىف﴾(ٓ).
(ُ) آؿ عمراف.ُّٔ-ُّّ :
(ِ) النحل.ِّ-َّ :
(ّ) ىود.ْٗ :
(ْ) اٜنجر.ْٖ-ْٓ :
(ٓ) الزخرؼ.ّٕ-ٕٔ :
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ً
و
ات كعي و
ٌن ًيف ىم ىق واـ أ ًىم و
وف .يػى ٍلبى يسو ىف ًم ٍن يسٍن يد وس ىكإً ٍستىػٍبػىروؽ
 ﴿إًف الٍ يمتق ىٌنً .يف ىجن ى يي
ً
ً
ً
ً و ًً
اىم ًُنيوور ًع و
ٌن.
ٌن .ىك ىذل ى
ٌن .يى ٍدعيو ىف ف ىيها بً يك ًٌل فىاك ىهة آمن ى
يمتىػ ىقابًل ى
ك ىكىزك ٍجنى ي ٍ
ً
ك
اب ٍ
ت إًال الٍ ىم ٍوتىةى ٍاأل ى
اٛنى ًحي ًم .فى ٍ
ض نبل ًم ٍن ىربًٌ ى
ىال يى يذكقيو ىف ف ىيها الٍ ىم ٍو ى
يكُف ىكىكقى ي
اى ٍم ىع ىذ ى
ً
ك يى ىو الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم﴾(ُ).
ىذل ى
ً
و ًً
و
 ﴿إًف الٍمت ًق ى ًك
ين ىما ى
آات يى ٍم ىربػُ يه ٍم إًنػ يه ٍم ىكانيوا قىػٍب ىل ىذل ى
ي
ٌن يف ىجنات ىكعيييوف .آخذ ى
يٍ١ن ًسنًٌن .ىكانيوا قىلً نيبل ً
ً
ً
ىس ىحا ًر يى ٍم يى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف .ىكًيف
أل
اب
ك
.
ف
و
ع
ج
ه
ػ
ي
ا
م
ل
ي
الل
ن
م
ٍ
ى
ى
ٍ
ى ٍ ى ى ىي ى ٍ
أ ٍىم ىواٟنًً ٍم ىحق لًلسائً ًل ىكالٍ ىم ٍح ير ًكـ﴾(ِ).
اٛنىن ًة ال ًيت يك ًع ىد الٍ يمتػ يقو ىف ىٍْن ًرم ًم ٍن ىٍٓنتً ىها ٍاألىنٍػ ىه يار أي يكلي ىها ىدائً هم ىك ًظلُ ىها
﴿مثى يل ٍ
 ىً
ً
ين الن يار﴾(ّ).
تًٍل ى
ين اتػ ىق ٍوا ىكعي ٍق ىَب الٍ ىكاف ًر ى
ك عي ٍق ىَب الذ ى
اٛنن ًة ال ًيت كعً ىد الٍمتػ يقو ىف فًيها أىنٍػهار ًمن م واء ىغ ًًن ً
آس ون كأىنٍػ ىه هار ًم ٍن لى ى و
ى ىه ٍ ى ٍ
نب ىَفٍ
﴿مثى يل ٍى
 ىى
ي ي
وً
ً
ً
ص ًّفى ىكىٟنيٍم فً ىيها
يػىتىػغىيػ ٍر طى ٍع يموي ىكأىنٍػ ىه هار م ٍن ٙنىٍ ور لىذة للشا ًربً ى
ٌن ىكأىنٍػ ىه هار م ٍن ىع ىس ول يم ى
ً
ً
ات كم ٍغ ًفرةه ًمن رٌهبًًم ىكمن ىو خالً هد ًيف النا ًر كس يقوا ماء ىً
يما
٘ن
م ٍن يك ًٌل الث ىمىر ى ى ى ٍ ى ٍ ى ٍ ي ى ى
ىي ى ن ن
فىػ ىقط ىع أ ٍىم ىعاءى يى ٍم﴾(ْ).
 ﴿قيل أىذىلًاٝنيٍل ًد ال ًيت ك ًع ىد الٍمتػ يقو ىف ىكانىت ىٟنم جزاء كم ً
ص نًنا.
ة
ن
ج
ىـ
أ
ر
ػ
ي
خ
ك
ٍ
ي
ى
ٍ
ى
ٍ
ٍ يٍ ى ى ن ى ى
ى
ي
ي
ه
ٍ
(ٓ)
ىٟنم فًيها ما يشاءك ىف خالً ً
ك ىك ٍع ندا ىم ٍسئي نوال﴾ .
د
ين ىكا ىف ىعلىى ىربًٌ ى
يٍ ى ى ى ى ي ى ى
 ﴿بػلىى من أىك ىىف بًعه ًدهً كاتػ ىقى فىًإف اَّلل يً٪ن ُ ًٌن﴾(ٔ).
ب الٍ يمتق ى
ى
ى ى ٍ ٍ ىٍ ى
(ُ) الدخاف.ٕٓ-ُٓ :
(ِ) الذارايت.ُٗ-ُٓ :
(ّ) الرعد.ّٓ :
١نمد.ُٓ :
(ْ) ٌ
(ٓ) الفرقاف.ُٔ-ُٓ :
(ٔ) آؿ عمراف.ٕٔ :
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ب كلى ًكن الًٍرب من آمن ًابَّللً
وى يكم قًبل الٍم ٍش ًرًؽ كالٍم ٍغ ًر ً
 ﴿لىٍي ًُ
ى
ٍ
ى
ى
ى ى
س الٍرب أى ٍف تيػ ىولوا يك يج ى ٍ ى ى ى
ى
ى
كالٍيػوًـ ٍاآل ًخ ًر كالٍم ىبلئً ىك ًة كالٍ ًكتى ً
اؿ ىعلىى يحبًٌ ًو ذى ًكم الٍ يق ٍرىَب
ٌن ىكآتىى الٍ ىم ى
اب ىكالنبًيًٌ ى
ى ىٍ
ى
ى ى
ًً
ً
الرقى ً
ٌن ىكًيف ًٌ
اب ىكأىقى ىاـ الص ىبلةى ىكآتىى الزىكاةى
ٌن ىكابٍ ىن السبً ًيل ىكالسائل ى
ىكالٍيىػتى ىامى ىكالٍ ىم ىساك ى
ً
ًً
ً ً
ً
ك
ٌن الٍبىأٍ ًس أيكلىئً ى
ين ًيف الٍبىأٍ ىساء ىكالضراء ىكح ى
ىكالٍ يموفيو ىف بً ىع ٍهدى ٍم إً ىذا ىع ى
اى يدكا ىكالصاب ًر ى
ً
ك يى يم الٍ يمتػ يقو ىف﴾(ُ).
ص ىدقيوا ىكأيكلىئً ى
ين ى
الذ ى
 ﴿إًنػهم لىن يػ ٍغنوا عٍنك ًمن اَّللً شيػئا كإًف الظالً ًمٌن بػعضهم أىكلًو
اَّلل
ك
ض
ع
ػ
ب
اء
ي
ٍ
ى ىٍ يي ٍ ٍ ى ي ى ى ي
ىٍن ى
يٍ ٍ ي ي ى ى ى
كً ُ ً
ٌن﴾(ِ).
ِف الٍ يمتق ى
ى
ً
ً
 ﴿كتىػ ىعاكنيوا ىعلىى الًٍ ًرب كالتػ ٍقول كىال تىػ ىعاكنيوا ىعلىى ًٍاإل ًٍمث ىكالٍعي ٍد ىكاف ىكاتػ يقوا اَّللى إف اَّللى
ٌى ى ى ى
ى ى
ً ً (ّ)
يد الٍع ىقاب﴾ .
ىش ًد ي
ً
ً
يكِف ٍاألىلٍب ً
ً
اب﴾(ْ).
﴿كتىػىزك يدكا فىإف ىخٍيػىر الزاد التػ ٍق ىول ىكاتػ يقوف ىاي أ ً ى
 ىً
 ﴿كما ىٟنيم أىال يػع ًٌذبػهم اَّلل كيىم يصدُك ىف ىع ًن الٍمس ًج ًد ٍ ًاٜنىىراـ ىكىما ىكانيوا أ ٍىكليىاءىهي
ى ى ٍ يى ىي ي ي ى ٍ ى ي
ىٍ
إً ٍف أ ٍىكلًيى ياؤهي إًال الٍ يمتػ يقو ىف ىكلى ًكن أى ٍكثىػىريى ٍم ىال يػى ٍعلى يمو ىف﴾(ٓ).
كقد ي٫نطئ (الػ يمتٌقوف) أحيا نان؛ بسبب (الػجهل) ،أك بسبب (الضعف)،
فيكونوف معذكرين ،فػي ىذين الػمقامٌن.
كقد يعرض لػهم (الػهول) ،فييذنًبوف ،فبل يكونوف معذكرين ،فػي ىذا
الػمقاـ؛ كلكنٌهم يسارعوف إُف االستغفار ،كالتوبة ،كهللا غفور رحيم.
(ُ) البقرة.ُٕٕ :
(ِ) اٛناثية.ُٗ :
(ّ) اٞنائدة.ِ :
(ْ) البقرة.ُٕٗ :
(ٓ) األنفاؿ.ّْ :
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قاؿ تعاُف﴿ :إًف ال ً
ً
ف ًمن الشيطى ً
اف تى ىذك يركا فىًإ ىذا
ذ
ين اتػ ىق ٍوا إًذىا ىمس يه ٍم طىائ ه ى ٍ
ى
ىم مب ً
ص يرك ىف﴾(ُ).
ي ٍ يٍ
أغليب ،يستح ٌقو من كانت التقول أغلب عليو ،من اتٌباع
فالتقول كصف ٌ
اٟنول ،كىي سبب من أسباب مغفرة الذنوب ،كقبوؿ التوبة؛ فإ ٌف الػمؤمن إف
أذنب ،فاستغفر ربٌو ،كاتب إليو ،كاتٌقى ،كأصلح ،كأحسن ،فإ ٌف هللا يتوب عليو،
كيغفر لو ذنوبو.
قاؿ تعاُف﴿ :اي أىيػُها ال ً
صلً ٍح لى يك ٍم
ذ
ين ىآمنيوا اتػ يقوا اَّللى ىكقيوليوا قىػ ٍونال ىس ًد ن
يدا .يي ٍ
ى ى
ى
أ ٍىعمالى يكم كيػ ٍغ ًفر لى يكم ذينيوب يكم كمن ي ًط ًع اَّلل كرسولىو فىػ ىق ٍد فىاز فىػوزا ع ً
يما﴾(ِ).
ظ
ى ىى ي ي
ى ٍ ىى ٍ ٍ ى ٍ ى ى ٍ ي
ى ٍن ى ن
ات جن ً
ً
ً
اٜن ً
ً
يما
يى ه
ين ىآمنيوا ىك ىعمليوا الص ى
اح ف ى
س ىعلىى الذ ى
كقاؿ تعاُف﴿ :لىٍي ى
ً ً
ً
ً
طىع يموا إً ىذا ىما اتػ ىق ٍوا ىك ىآمنيوا ىك ىعمليوا الصاٜنىات يمث اتػ ىق ٍوا ىك ىآمنيوا يمث اتػ ىق ٍوا ىكأ ٍ
ىح ىسنيوا ىكاَّللي
ًً
ٌن﴾(ّ).
يً٪ن ُ
ب الٍ يم ٍحسن ى
الست
كمن ىنا يكوف االختبلؼ اٜناصل  -بٌن ٌأمة اٞنتٌقٌن ،كبٌن األمم ٌ
اٜنق ،كأىل الباطل.
اٞننسوبة إُف اإلسبلـ  -اختبلفنا ن
١نمودا؛ للفصل بٌن أىل ٌ
اٜنق ابلباطل ،كيف ذلك االلتباس ما فيو
كلوال ذلك االختبلؼ ،اللتبس ٌ
اٜنق ،كانداثره.
من ضياع ٌ
اٜنق أنفسهم  -كىم ٌأمة اٞنتٌقٌن  -فهو اختبلؼ
ٌأما االختبلؼ بٌن أىل ٌ
مذموـ ،إذا ٌأدل إُف التفُرؽ كالتعادم كالتنافير.
يسًنا ،فػي مسائل فرعيٌة ،ييع ىذر
ٌأما إذا كاف االختبلؼ ،بٌن (أىل ال ٌ
ػحق) ن
(ُ) األعراؼ.َُِ :
(ِ) األحزاب.ُٕ-َٕ :
(ّ) اٞنائدة.ّٗ :
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ً
احػم كالتآخػي ،بينهم ،فبل إشكاؿ فيػو.
الػمختلفوف فيها ،مع بقػاء التعػ ياكف كالتػر ي
فليس ث ٌػمة ٌأمة  -قدي نػما ،كال حديثنا  -يتٌفق أفرادىا ،يف اٞنسائل كلٌها،
حت ٌأمة (الصحابة)  -كىي خًن ٌأمة
بػحيث ال ٫نتلفوف ،أدْف اختبلؼ؛ ٌ
أيخ ًرجت للناس  -لػم تسلم من االختبلؼ ،يف بعض الػمسائل الفرعيٌة.
ً
ىطيعوا اَّلل كأ ً
ً
وؿ ىكأ ً
يكِف ٍاأل ٍىم ًر
ىطيعيوا الر يس ى
قاؿ تعاُف :ى
ين ىآمنيوا أ ي ى ى
﴿اي أىيػُ ىها الذ ى
ًمٍن يكم فىًإ ٍف تىػنى ىاز ٍعتيم ًيف ىشي وء فىػرُدكه إً ىُف اَّللً كالرس ً
وؿ إً ٍف يكٍنػتي ٍم تيػ ٍؤًمنيو ىف ًابَّللً ىكالٍيىػ ٍوًـ
ٍ ي ي
ى ي
ٍ
ٍ
(ُ)
ً
ىح ىس ين ىأتٍ ًك نيبل﴾ .
ٍاآل ًخ ًر ذىل ى
ك ىخٍيػهر ىكأ ٍ
اٜنق) -
اٜنق)
ه
ي
كل فرد  -من (أىل ٌ
فوصف (أىل ٌ
كصف أغليب ،فليس ٌ
يكوف يً
ًّ
كل رأم يستمسك بو؛ فإ ٌف أفراد ىذه اٛنماعة ٫نالف بعضهم
يف
ا،
ق
١ن
ٌ
بعضا ،يف بعض الفركع؛ الختبلفهم يف درجات العلم كالفهم كاالطٌبلع كالتدبُر.
ن
كىذا االختبلؼ ليس ّنذموـ ،ما داـ أصحابو معذكرين؛ ٌإال إذا ٌأدل إُف
التفرؽ كالتعادم كالتنافير؛ فإنٌو يف ىذه اٜناؿ ،سيكوف بسبب البغي (اٟنول)،
ٌ
كىو الذم ٌفرؽ الذين من قبلنا.
ً
ً ً
ًً
ك
قاؿ تعاُف :ى
وحا ىكالذم أ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍي ى
﴿شىر ى
ع لى يك ٍم م ىن ال ٌدي ًن ىما ىكصى بو ني ن
كما كصيػنا بًًو إًبػر ًاىيم كموسى ك ًعيسى أى ٍف أىقًيموا ال ًٌ
ين ىكىال تىػتىػ ىفرقيوا فً ًيو ىكبيػىر ىعلىى
د
ي
ى
ى ى ى ٍ ى ٍى ى ى ي ى ى ى
ً
ً ًً
ًً
الٍم ٍش ًركًٌن ما تى ٍدع ً ً
يب .ىكىما
ي ى ى يي
وى ٍم إلىٍيو اَّللي ىٍ٩نتىًيب إلىٍيو ىم ٍن يى ىشاءي ىكيػى ٍهدم إلىٍيو ىم ٍن يين ي
ً
ً ً
ً
ك إً ىُف
ت ًم ٍن ىربًٌ ى
تىػ ىفرقيوا إًال م ٍن بػى ٍعد ىما ىجاءى يى يم الٍع ٍل يم بػى ٍغينا بػىٍيػنىػ يه ٍم ىكلى ٍوىال ىكل ىمةه ىسبىػ ىق ٍ
ضي بػيػنىػهم كإًف ال ًذين أيكًرثيوا الٍ ًكتىاب ًمن بػع ًد ًىم لىًفي ىش وٌ ً
ً
ك مٍنوي
أى
ى ٍ ىٍ ٍ
ىج ول يم ىس ًّمى لى يق ى ىٍ ي ٍ ى
ى
يم ًر و
يب﴾(ِ).
(ُ) النساء.ٓٗ :
(ِ) الشورل.ُْ-ُّ :
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ألهنم ال
يتفرقوا؛ ٌ
يتفرقوا عن جهل ،كلػم ٌ
قاؿ سيٌد قطب« :فهم لػم ٌ
تفرقوا بعد
يعرفوف األصل الواحد ،الذم يربطهم ،كيربط ير يسلىهم كمعتقداهتم .إٌ٧نا ٌ
كظلما للحقيقة ،كألنفسهم ،سواء.
تفرقوا بغينا بينهم،
ن
كحسدا ،ن
ما جاءىم العلمٌ .
تفرقوا غًن مستندين إُف
تفرقوا ٓنت أتثًن األىواء اٛنائرة ،كالشهوات الباغيةٌ .
ٌ
سبب من العقيدة الصحيحة ،كاٞننهج القؤف .كلو أخلصوا لعقيدهتم ،كاتٌبعوا
تفرقوا»(ُ).
منهجهم ،ما ٌ
أيضا« :فالبغي ،بغي الػحسد ،كبغي الطمع ،كبغي
كقاؿ سيٌد قطب ن
ضي يف االختبلؼ ،على
الػحرص ،كبغي اٟنول :ىو الذم قاد الناس إُف الػ يم ٌ
ضي فػي التفُرؽ كاللجاج كالعناد .كىذه حقيقة .فما
أصل التص ُور كاٞننهج ،كالػ يم ٌ
القوم الصادع،
اٜنق الواضح ،يف ىذا الكتاب،
يػختلف اثناف على أصل ٌ
ٌ
الػ يمش ًرؽ الػ يمنًن ..ما ٫نتلف اثناف على ىذا األصلٌ ،إال كيف نفس أحد٨نا بغي
فأما حٌن يكوف ىناؾ إيػماف ،فبل ب ٌد من التقاء
ٗنيعاٌ ..
كىول ،أك يف نفسيهما ن
كاتٌفاؽ»(ِ).
اٜنق؛ كإف
كاتٌباع اٟنول ي٫ن ًرج أصحابو  -يف اٜنقيقة  -من ٗناعة أىل ٌ
لكن اٜنكم عليهم ابتٌباع اٟنول ليس ٣نكننا؛ أل ٌف اٟنول
انتسبوا إليها يف الظاىر؛ ٌ
عبلـ الغيوب.
مرض من أمراض القلوب ،كال يعلم ما يف القلوبٌ ،إال ٌ
كلذلك أمر هللا  ابلتقول ،قبل أف ينهى عن التفُرؽ؛ أل ٌف االتٌصاؼ
ْنرد
ابلتقول ينايف االتٌصاؼ ابلبغي ،كالبغي ىو السبب األكرب يف التفُرؽ؛ فمن ٌ
كل البعد عن التفُرؽ.
كتزكد من التقول ،كاف ن
من البغيٌ ،
بعيدا ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُّْٖ/ٓ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُِٖ/ُ :
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قاؿ تعاُف﴿ :اي أىيػُها ال ً
ين ىآمنيوا اتػ يقوا اَّللى ىحق تيػ ىقاتًًو ىكىال ىٕنيوتين إًال ىكأىنٍػتي ٍم
ذ
ى ى
ى
ً
ً
ً ً
ً ً
ت اَّللً ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم
يم ٍسل يمو ىف .ىك ٍاعتىص يموا ُنىٍب ًل اَّلل ىٗن نيعا ىكىال تىػ ىفرقيوا ىكاذٍ يك يركا ن ٍع ىم ى
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىو ناان ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن
أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ف بػى ٍ ى
ٌن قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ً
آايتًًو لى ىعل يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف .ىكلٍتى يك ٍن ًمٍن يك ٍم أيمةه
النا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
ك يػيبىػًٌ ي
ٌن اَّللي لى يك ٍم ى
ً
ك يىػ ػ يم
يى ٍدعيو ىف إًلىػى الٍػ ىخٍيػ ًر ىك ىأيٍ يمػ ػ يرك ىف ًابلٍ ىم ٍعػ ػ يركؼ ىكيىػٍنػ ىهػ ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىكػ ػ ًر ىكأيكلىئً ى
ً
الٍم ٍفلًح ػو ىف .كىال تى يكونيوا ىكال ً
ً
ات
ذ
ين تىػ ىفرقيوا ىك ٍ
اختىػلى يفوا م ٍن بػى ٍعد ىما ىجاءى يى يم الٍبىػيًٌنى ي
ي ي
ى
ى
(ُ)
اب ىع ًظ هيم﴾ .
ىكأيكلىئً ى
ك ىٟنيٍم ىع ىذ ه
كل الناس أصبحوا من الػ يمتٌقٌن ،لػخرجوا من (ضيق االختبلؼ)،
كلو أ ٌف ٌ
إُف (سعة االئتبلؼ).
﴿كىم ٍن يػىت ًق اَّللى ىٍ٩ن ىع ٍل لىوي ٢نىٍىر نجا﴾(ِ).
قاؿ تعاُف :ى
كىذه ٙنسة ٢نارج ،لن يرضى بسلوكها كلٌهاٌ ،إال اٞنتٌقوف .فإذا سلكوىا،
خرجوا من ضيق االختبلؼ ،إُف سعة االئتبلؼ ،فأصبحوا بنعمة هللا إخوا نان:
 -1االعتصاـ.
 -2االقتصار.

 -3االحتياط.
 -4االعتبار.

 -5االعتػراؼ.

(ُ) آؿ عمراف.َُٓ-َُِ :
(ِ) الطبلؽ.ِ :
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الـمخرج ّ
ألاول
لاعخصام
ىو االعتصاـ بػحبل هللا  ،كىو حبل (الػحقائق اإلسبلميٌة).
فإذا كجد الػمتٌقوف اختبلفنا يف نسبة بعض األمور إُف اإلسبلـ ،فعليهم
فإهنا أكرب مصداؽ للحقائق اإلسبلميٌة،
االعتصاـ ابلصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌةٌ ،
ثبوات قطعيًّا ،كموافقة للصورة التنزيليٌة ،موافقة قطعيٌة.
كىي صورة أتليفيٌة اثبتة ،ن
إلسبلمي الػ يمطلىق) ،كىو قطع يمل ًزـ
كاٞنراد ابلقطع يف ىذا اٞنقاـ( :القطع ا
ٌ
لكل منتسب إُف (اإلسبلـ) ،كإف كاف مناف نقا يف الباطن؛ فمن تظاىر ابإلسبلـ؛
ٌ
اإلسبلمي الػ يمطلىق).
فإنٌو يم ىلزـ بقبوؿ نتائج (القطع
ٌ
كمن أعرض عن االستمساؾ بنتائجو ،كطعن يف كجوب قبوٟنا؛ فقد
نفسو ،بنفسو ،من
كشف عن ٢نالفة صر٪نة ألصوؿ (اإلسبلـ) ،ي٫ن ًرج هبا ى
انتسااب ظاىرًّاي فقط.
حت لو كاف
استحقاؽ (االنتساب) إُف (اإلسبلـ)ٌ ،
ن
ٌأما من لػم يكن من اٞننتسبٌن إُف (اإلسبلـ)؛ فإنٌو ليس ّني ىلزـ بقبوؿ نتائج
اإلسبلمي الػ يمطلىق)ٌ ،إال بعد اطٌبلعو على (األدلٌة القطعيٌة) ،الدالٌة على
(القطع
ٌ
اٝناص من القطع ،كىي أدلٌة كثًنة ،ككبًنة ،ال يستطيع العاقل
ص ٌحة ىذا النوع
ٌ
نصف أف ي ً
الػم ً
نكرىا ،أك يطعن يف قطعيٌتها.
ي
ي
األمػ ػة
قاؿ ابن تيميٌة« :فإ ٌف كػ ٌل م ػا فػي الكتاب ،فالرسوؿ موافق لػو ،ك ٌ
جمعػة عليو ،م ػن حيػث الػجملة ،فليس فػي الػمؤمنٌنٌ ،إال مػ ػن ي ً
مػ ً
وجب اتٌبػػاع
ي
ي
كل ما سػ ػنػوي الرسوؿ  ،فالقرآف أيمػ ػر ابتٌباع ػو فيػو،
الكتاب ،ككذلك ٌ
كالػمؤمنوف مػ ً
كل ما أجػمع عليو الػمسلموف ،فإنٌو
كذلك
ك
ذلك.
على
عوف
جم
ي
ٌ
ال يك ػوف ٌإال ًّ
حقا ،مواف نقا لًما فػي الكتاب ،كالسنٌة؛ لك ًن الػمسلموف يتل ٌقوف
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دينهم ،كلٌو ،عن الرسوؿ ،ك ٌأما الرسوؿ ،فينزؿ عليو كحي القرآف ،ككحي آخر،
ىو اٜنكمة.)ُ(»...
أيضا« :أمر سبحانو بطاعتو كطاعة رسولو كأكِف األمر
كقاؿ ابن تيميٌة ن
فدؿ ىذا على أ ٌف
نرده إُف هللا كالرسوؿٌ ،
منٌا ،كأمر  -إف تنازعنا يف شيء  -أف ٌ
يردكه إُف هللا كالرسوؿ ،كاٞنعلق
كل ما تنازع اٞنؤمنوف فيو من شيء ،فعليهم أف ٌ
ٌ
فدؿ ذلك على ٌأهنم إذا َف يتنازعوا َف يكن ىذا
عدـ عند عدـ الشرطٌ ،
ابلشرط ،يي ى
األمر اثبتنا؛ ككذلك إٌ٧نا يكوف أل ٌهنم إذا َف يتنازعوا كانوا على ىدل كطاعة ﵁
كرسولو ،فبل ٪نتاجوا حينئذ أف ييؤىمركا ّنا ىم فاعلوف ،من طاعة هللا كالرسوؿ.
كدؿ ذلك على أ ٌهنم إذا َف يتنازعوا ،بل اجتمعوا ،فإ ٌهنم ال ٩نتمعوف على ضبللة،
ٌ
الرد إُف هللا
كلو كانوا قد ٩نتمعوف على ضبللة ،لكانوا حينئذ أىكُف بوجوب ٌ
مطيعا ﵁ كالرسوؿ .فإذا
كالرسوؿ ،منهم إذا تنازعوا ،فقد يكوف أحد الفريقٌن ن
ابلرد إُف هللا كالرسوؿ ،لًنجع إُف ذلك فريق منهم،
كانوا مأمورين يف ىذا اٜناؿ ٌ
يؤمركا بذلك إذا قي ًٌدر خركجهم كلٌهم عنو بطريق األىكُف،
خرج عن ذلك ،فؤلف ى
صموا ًُنب ًل اَّللً ىً
ً
ٗن نيعا ىكىال تىػ ىفرقيوا ىكاذٍ يك يركا
كاألحرل ن
﴿ك ٍاعتى ي ىٍ
أيضا ،فقد قاؿ ٟنم :ى
ً
ً
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوا نان
ت اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ف بػى ٍ ى
ٌن قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ن ٍع ىم ى
(ِ)
فلما هناىم عن التفُرؽ
.
ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن النا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها﴾
ٌ
دؿ ذلك على ٌأهنم ال ٩نتمعوف على ابطل؛ إذ لو اجتمعوا على ابطل،
مطل نقاٌ ،
كبٌن أنٌو ألٌف بٌن قلوهبم ،فأصبحوا بنعمتو
اٜنق
اٞنتضمن لتفُرقهم؛ ى
لوجب اتٌباع ٌ
ٌ
ً
ًً
ٌن قيػليوهبًً ٍم لى ٍو
ٌن .ىكأىل ى
ف بػى ٍ ى
ص ًرهً ىكًابلٍ يم ٍؤمن ى
﴿ى ىو الذم أىي ىد ىؾ بًنى ٍ
إخو ناان ،كما قاؿ :ي
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َّ/ٕ :
(ِ) آؿ عمراف.َُّ :
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ًً ً
أىنٍػ ىف ٍقت ما ًيف ٍاألىر ً ً
ف بػىٍيػنىػ يه ٍم﴾(ُ)،
ٌن قيػليوهب ٍم ىكلىكن اَّللى أىل ى
ت بػى ٍ ى
ض ىٗن نيعا ىما أىل ٍف ى
ٍ
ى ى
فإذا كانت قلوهبم متألٌفة ،غًن ٢نتلفة ،على أمر من األمور ،كاف ذلك من ٕناـ
اجتماعا على ابطل؛ أل ٌف
نعمة هللا عليهم؛ ك٣نٌا من بو عليهم ،فلم يكن ذلك
ن
هللا تعاُف أعلم َنميع األمور»(ِ).
صلب العلم ،كمنو ما ىو يملىح
كقاؿ
الشاطيب« :من العلم ما ىو من ي
ٌ
صلبو كال يملىحو؛ فهذه ثبلثة أقساـ.
صلبو ،كمنو ما ليس من ي
العلم ،ال من ي
اٞنعتمد ،كالذم عليو مدار الطلب ،كإليو تنتهي
القسم ٌ
األكؿ :ىو األصل ك ى
قطعي ،كالشريعة
مقاصد الراسخٌن ،كذلك ما كاف قطعيًّا ،أك ر ن
اجعا إُف أصل ٌ
ا﵀مديٌة منزلة على ىذا الوجو ،كلذلك كانت ١نفوظة يف أصوٟنا
اٞنباركة ٌ
(ّ)
ألهنا
كفركعها؛ كما قاؿ تعاُف﴿ :إًان ىٍ٥ن ين نػىزلٍنىا ال ًٌذ ٍكىر ىكإًان لىوي ىٜنىافًظيو ىف﴾ ؛ ٌ
ترجع إُف حفظ اٞنقاصد اليت هبا يكوف صبلح الدارين ،كىي :الضركرٌايت،
ً
ً
كمتمم ألطرافها ،كىي أصوؿ
مكمل ٟناٌ ،
كاٜناجيٌات ،كالتحسينات ،كما ىو ٌ
القطعي على اعتبارىا ،كسائر الفركع مستندة إليها؛
الشريعة ،كقد قاـ الربىاف
ٌ
فبل إشكاؿ يف ٌأهنا علم أصيل ،راسخ األساس ،اثبت األركاف»(ْ).
كاالعتصاـ هبذه اٜنقائق اإلسبلميٌة القطعيٌة ٪ن ٌقق ثبلث منافع:
ثبوات قطعيًّا،
ادلنفعة األوىل -التأصيل :اٜنقائق اإلسبلميٌة اٞنتٌػ ىفق على ثبوهتا ،ن
ابلقطع الػ يمطلىق :ىي األصوؿ اليت ٩نب أف ٪نتكم إليها ا﵀ ًٌققوف ،عند التحقيق،
(ُ) األنفاؿ.ّٔ-ِٔ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٓ/ُٗ :
(ّ) اٜنجر.ٗ :
(ْ) اٞنوافقات.َُٖ-َُٕ/ُ :
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أصبل من األصوؿ اإلسبلميٌة القطعيٌة٢ ،نالفة قطعيٌة،
فكل رأم
أتليفي ٫نالف ن
ٌ
ٌ
ٕنسك بو بعض اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ.
ييع ٌد ر نأاي ن
ابطبل ،كإف ٌ
م ٌقوة أخرل ،يمعا ًرضة لػها؛
كقوة (القطعيٌات اإلسبلميٌة) ال تعادلػها أ ُ
ٌ
كلذلك تكوف (القطعيٌات اإلسبلميٌة) ميز ناان دقي نقا ،تي ىوزف بو آراء الػمختلفٌن.
طرائق التحقيق:
كبًنا ،على التأصيل ،ىي:
كللتحقيق ثبلث طرائق ،تعتمد
ن
اعتمادا ن

صعودا،
التأليفي
 -1الطريقة الصاعدة :يف ىذه الطريقة ننطلق من الرأم
ن
ٌ
فننظر يف نتائجو ،فإذا ٌأدل ىذا الرأم إُف نتيجةٔ ،نالف أحد األصوؿ القطعيٌة،
قطعا.
كل ما ٌ
يؤدم إُف الباطل :ابطل ن
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ٌف ٌ
نزكال ،فننظر يف
 -2الطريقة النازلة :يف ىذه الطريقة ننطلق من الرأم
التأليفي ن
ٌ

مق ٌدماتو ،فإذا استند ىذا الرأم إُف مق ٌدمةٔ ،نالف أحد األصوؿ القطعيٌة،
قطعا.
كل ما يستند إُف الباطل :ابطل ن
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ٌف ٌ
التأليفي ،كاألصوؿ
 -3الطريقة ادلوازنة :يف ىذه الطريقة نوازف بٌن الرأم
ٌ
اإلسبلميٌة القطعيٌة؛ فإذا كاف ىذا الرأم ٫نالف أحد تلك األصوؿ القطعيٌة،
قطعا.
كل ما ٫نالف ٌ
اٜنق :ابطل ن
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ٌف ٌ
كابلتحقيق القائم على األصوؿ االتٌفاقيٌة القطعيٌة ،يستطيع ا﵀ ًٌققوف من
اٞنتعصبٌن٣ ،نٌن ينتسبوف
ٌأمة اٞنتٌقٌن أف يكشفوا عن أابطيل اٞنعطٌلٌن ،كاٞنغالٌن ،ك ٌ
إُف اإلسبلـ ،كىم ٫نالفوف بعض أصولو القطعيٌة ،صراحة.
ػمتعصبوف :مػا ى ػػو
فبعض مػػا يسػػتمسك بو الػمعطٌلوف ،كالػمغالوف ،كال ٌ
اٜنق أدْف نصيب؛ فإف زعم أصحاهبا ٌأهنا حقائق ،فهي
ٌإال أابطيل ،ليس ٟنا من ٌ
من قبيل اٜنقائق الباطلة ،كليست من قبيل اٜنقائق الصادقة.
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كالفرؽ بٌن اٜنقيقة الباطلة ،كاٜنقيقة الصادقة :أ ٌف اٜنقيقة الباطلة ىي
الفكرة اليت يزعم أصحاهبا ٌأهنا حقيقة ،كلكنٌها يف الواقع فكرة ابطلة؛ ِنبلؼ
كل اٞنطابقة ،فهي حقيقة صادقة ،كإف
اٜنقيقة الصادقةٌ ،
فإهنا مطابقة للواقعٌ ،
اٜنق.
غفل عنها الغافلوف ،أك تغافل عنها اٞنتغافلوف؛ فزعموا ٌأهنا خبلؼ ٌ
كاٛنمع بٌن اٞنتناقضٌن يف تسمية (اٜنقيقة الباطلة) مراد بو الته ُكم ،كذلك
لكل كاحد
حاصل يف مقاـ ٌ
الرد على اٞن ٌدعي الكاذب ،أك اٞن ٌدعي الواىم؛ فييقاؿ ٌ
منهما :إ ٌف فكرتك اليت تزعم ٌأهنا حقيقة ،ما ىي ٌإال فكرة ابطلة.
تغًن اٜنقيقة الواقعيٌة،
ٌ
فادعاؤؾ ليس أكثر من تسمية لفظيٌة ،ال ي٬نكن أف ٌ
ابطبل ،كإف استمسك بو الناس كلٌهم أٗنعوف.
فالباطل يبقى ن
كالتحقيق  -بطرائقو الثبلث ،القائمة على التأصيل  -ىو السبيل القؤف؛
للفصل بٌن اٜنقيقة الصادقة ،كاٜنقيقة الباطلة.
ادلنفعة الثانية -التطبيق :اٜنقائق اإلسبلميٌة الثابتة ثبو نات قطعيًّا ،ابلقطع اٞنطلىق:
ىي اٞنصدر األصفى للتطبيقات اإلسبلميٌة :ا ىلع ىقديٌة ،كالعمليٌة ،كاٝنيليقيٌة.
كعناية الػمتٌقٌن ابلتطبيقات االتٌفاقيٌة كبًنة جدًّاِ ،نبلؼ سائر الػمنسوبٌن
للتزكد من التقول،
األكؿٌ ،
إُف اإلسبلـ؛ أل ٌف التطبيقات االتٌفاقيٌة ىي الػمصدر ٌ
كالتقول تقوـ على ركنٌن كبًنين:
 -1اإلميان ابألصول الكربى :كىي اإل٬ناف اب﵁ كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليوـ
١نمد  ،كاإل٬ناف ّنا جاء بو من عند هللا ،
اآلخر ،كال سيٌما اإل٬ناف برسالة ٌ
كاإل٬ناف بوجوب العمل ابألحكاـ الثابتة ثبو نات قطعيًّا ،ابلقرآف ،كالسنٌة.
العملي الصحيح اٞنوافق لؤلحكاـ الشرعيٌة
 -2العمل الصاحل :كىو التطبيق
ٌ
الثابتة ،ثبو نات قطعيًّا ،ابلقرآف ،كالسنٌة.
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بكل حكم من األحكاـ اإلسبلميٌة القطعيٌة؛ ليزدادكا
فاٞنتٌقوف ينتفعوف ٌ
إسبلما مع إسبلمهم؛ فيزدادكا تقول مع تقواىم.
ن
إ٬ناان مع إ٬ناهنم ،كيزدادكا ن
تعصبٌن
ٌأما غًن الػمتٌقٌن ،من اٞنك ٌذبٌن كاٞننافقٌن كاٞنعطٌلٌن كاٞنغالٌن كاٞن ٌ
كاٞنفسدين ،فليسوا كذلك.
كل البعد ،عن أصوؿ اإل٬ناف الكربل ،كعن األعماؿ
فاٞنك ٌذبوف بعيدكف ٌ
الصاٜنات؛ فيقتلوف ،كيزنوف ،كيسرقوف ،كأيكلوف الراب ،كيشربوف اٝنمر ،كأيتوف
سائر ا﵀رمات ،كال يفعلوف شيئنا من الطاعات.
كل البعد ،عن أصوؿ اإل٬ناف الكربل ،كلكنٌهم
كاٞننافقوف ن
أيضا بعيدكف ٌ
كيدا؛ فإف أمنوا من مراقبة
طمعا ،أك ن
يتظاىركف ابلعمل الصاٌف؛ ٌإما خوفنا ،أك ن
الناس ،كخلوا إُف شياطينهم ،ارتكبوا ا﵀رمات ،كأطلقوا العناف ألىوائهم.
كاٞنعطٌلوف قد عطٌلوا بعض األحكاـ الشرعيٌة الثابتة ،ثبو نات قطعيًّا ،فأابحوا
البغاء ،مع أ ٌف ٓنرٔف الزْف من أكضح الواضحات اإلسبلميٌة؛ كأابحوا الت ُربج
التعرم مع أ ٌف كجوب سرت اٞنرأة اثبت ابألدلٌة القرآنيٌة القطعيٌة؛ كأابحوا أكل
ك ٌ
كل الوضوح.
الراب مع أ ٌف نصوص ٓنر٬نو يف القرآف الكرٔف كاضحةٌ ،
الغلو كاٞنغاالة -
كاٞنغالوف ييعنىوف عناية كبًنة ،بتطبيقاهتم القائمة على ٌ
الع ىقديٌة منها ،كالعمليٌة  -أكثر من عنايتهم ابلتطبيقات االتٌفاقيٌة.
ى
متعصبوف ييعنىوف ،آبرائهم التأليفيٌة االختبلفيٌة ،أكث ػ ػر مػ ػن عنايتهم،
كالػ ٌ
ابلتطبيقات االتٌفاقيٌة ،فكأ ٌف الواجب على الػمنتسب إُف اإلسبلـ ىو الدفاع عن
مهما بعد ذلك أف يطبٌق ما ثبت من األحكاـ
آرائو ،كدعوة الناس إليها ،كليس ًّ
القطعي!!!
الشرعيٌة ،ابلدليل
ٌ
كل اإلىػماؿ ،فارتكبوا
كالػمفسدكف قػػد أىػملوا (التطبيقات اإلسبلميٌة)ٌ ،
ا﵀ظورات ،كىم يعلموفٌ ،أهنا ١نظورة ١نرمة ،متٌبعٌن أىواءىم القذرة.
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ثبوات قطعيًّا:
ادلنفعة الثالثة -التقريب :إ ٌف اٜنقائق اإلسبلميٌة االتٌفاقيٌة ،الثابتة ن
ىي أكرب كسيلة من كسائل التقريب بٌن اٞنتٌقٌن ،كىي كالبيت الذم ٩نمع أفراد
األسرة الواحدة .فمهما اختلف األفراد يف األمور الفرعيٌة ،فإ ٌف اجتماعهم يف
ىذا البيت :سيكوف أكرب كسيلة للتقريب بينهم.
ثبوات قطعيًّا؛ كاالجتماع يف
فاالجتماع يف أصوؿ اإل٬ناف الكربل ،الثابتة ن
ثبوات قطعيًّا ،كإقامة الصبلة ،كصياـ رمضاف،
الكثًن من الفركع العمليٌة ،الثابتة ن
اٜنج كالعمرة ،كاٛنهاد يف سبيل هللا ،كأحكاـ البيع كاٞنواريث
كإيتاء الزكاة ،كأداء ٌ
كالنكاح كالطبلؽ ،كْننُب ا﵀رمات من اٛنرائم كالفواحش كاٞنعاصي؛ كاالجتماع
يف الكثًن من الفركع اٝنيليقيٌة ،الثابتة ثبو نات قطعيًّا ،كالتحلٌي ابلصدؽ كالعدؿ
كاإلحساف كاألمانة كالتواضع ،كالتخلٌي عن الك ػذب كالظلػم كاإلس ػ ػاءة كالػخيانػة
فتقرب بينهم.
ك ٌ
كل ىذه األمور :حباؿ قويٌة ،يستمسك هبا الػمتٌقوفٌ ،
التكرب؛ ٌ
كتؤدم
قاؿ سيٌد قطبٌ « :إهنما ركيزاتف تقوـ عليهما اٛنماعة اٞنسلمةٌ ،
الشاؽ العظيم .فإذا اهنارت كاحدة منهما ،لػم تكن ىناؾ ٗناعة
هبما دكرىا
ٌ
تؤديو :ركيزة اإل٬ناف كالتقول ٌأكنال ..التقول
مسلمة ،كلػم يكن ىنالك دكر ٟنا ٌ
ُنق هللا اٛنليل ..التقول الدائمة اليقظة اليت ال تغفل ،كال تفرت
اليت تبلغ أف تيويف ٌ
ٜنظة من ٜنظات العمر ،حت يبلغ الكتاب أجلو﴿ :اي أىيػُها ال ً
ين ىآمنيوا اتػ يقوا
ذ
ٌ
ى ى
ى
ًً (ُ)
حق لو أف يػيتٌقى .كىي ىكذا  -بدكف
ػ
ي
كما
،
هللا
ا
و
ق
ت
ا
.
اَّللى ىحق تيػ ىقاتو﴾
ٌ
ٌ
يتصورىا ،ككما ييطيقها .كيكلٌما
تػحديد  -تدع القلب ن
٠نتهدا يف بلوغها ،كما ٌ
تكشفت لو آفاؽ ،كج ٌدت لو أشواؽ .كيكلٌما
أكغل القلب يف ىذا الطريقٌ ،
اقرتب بتقواه من هللا ،تي ٌقظ شوقو ،إلػى مقاـ أرفع ،مػ ٌما بلغ ،كإلػى مرتبة كراء ما
(ُ) آؿ عمراف.َُِ :
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﴿كىال ىٕنيوتين إًال ىكأىنٍػتي ٍم
ارتقى؛ كتطلٌع إُف الػمقاـ الذم يستيقظ فيو قلبو ،فبل يناـ! ى
يم ٍسلً يمو ىف﴾(ُ) .كاٞنوت غيب ،ال يدرم إنساف :مت ييد ًركو .فمن أراد ٌأال ٬نوت
كل ٜنظة
مسلما ،فسبيلو أف يكوف منذ اللحظة
ٌإال
ن
ن
مسلما ،كأف يكوف يف ٌ
ً
كر اإلسبلـ بعد التقول يشي ّنعناه الواسع" :االستسبلـ"..
ن
مسلما .كذ ي
احتكاما إُف كتابو .كىو اٞنعىن الذم
االستسبلـ ﵁ ،طاعة لو ،كاتٌ ن
باعا ٞننهجو ،ك ن
تي ًٌ
كل موضع منها ،على ٥نو ما أسلفنا .ىذه ىي الركيزة
قرره السورة كلٌها ،يف ٌ
ً
كتؤدم دكرىا .إذ إنٌو
األيكُف اليت تقوـ عليها اٛنماعة اٞنسلمة؛ لتيح ٌقق كجودىاٌ ،
كل ْن ُمع ْن ُم نعا جاىليًّا .كال يكوف ىناؾ منهج ﵁،
بدكف ىذه الركيزة ،يكوف ٌ
تتجمع عليو ٌأمة ،إٌ٧نا تكوف ىناؾ مناىج جاىليٌة .كال تكوف ىناؾ قيادة راشدة،
ٌ
فأما الركيزة الثانية ،فهي ركيزة
يف األرض للبشريٌة ،إٌ٧نا تكوف القيادة للجاىليٌةٌ .
األيخوة ..األيخوة يف هللا ،على منهج هللا ،لتحقيق منهج هللا﴿ :ك ٍاعتى ً
ص يموا ًُنىٍب ًل
ى
يٌ
يٌ
ٗنيعا كىال تىػ ىفرقيوا كاذٍ يكركا نًعم ً
ً ً
ٌن قيػليوبً يك ٍم
ت اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ف بىػ ٍ ى
ى ي ٍى ى
اَّلل ى ن ى
ً
ك
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوا نان ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن النا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
فىأ ٍ
آايتًًو لى ىعل يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف﴾(ِ) .فهي أي يخ ٌوة إذف تنبثق من التقول،
يػيبىػًٌ ي
ٌن اَّللي لى يك ٍم ى
كاإلسبلـ ،من الركيزة األيكُف ،أساسها االعتصاـ ُنبل هللا  -أم :عهده ،كهنجو،
أم ىدؼ آخر،
أم تص ُور آخر ،كال على ٌ
٠نرد ْن ُمع على ٌ
كدينو ،كليست ٌ
صموا ًُنب ًل اَّللً ىً
ً
ٗن نيعا
﴿ك ٍاعتى ي ىٍ
كال بواسطة حبل آخر ،من حباؿ الػجاىليٌة الكثًنة! ى
كىال تىػ ىفرقيوا﴾ ..ىذه األيخوة ً -
اٞنعتصمة ُنبل هللا  -نعمة ،يػمتػ ُن هللا هبا ،على
ى
يٌ
اٛنماعة اٞنسلمة األيكُف .كىي نعمة ،يهبها هللا ،لًمن يػ ً
دائما.
،
عباده
من
،
هم
ب
ح
ُ
ي
ن
(ُ) آؿ عمراف.َُِ :
(ِ) آؿ عمراف.َُّ :
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كىو ىنا يذ ٌكًرىم ىذه النعمة .يذ ٌكًرىم :كيف كانوا فػي اٛناىليٌة أعداء ،كما كاف
أعدل ،من األكس كالػخزرج ،فػي الػمدينة أح هد .كىػما الػحيٌاف العربيٌاف ،فػي
يثرب .يػجاكرىػما اليهود ،الذين كانوا ييوقًدكف حوؿ ىذه العداكة ،كينفخوف فػي
يهود مػجالىػها الصالػ ىح،
ٗنيعا .كمن ثػ ٌم تػجد ي
انرىاٌ ،
حت أتكل ركابط اٜنيٌٌن ،ن
ف هللاي ،بٌن قلوب اٜنيٌٌن ،من
الذم ال تعمل ٌإال فيو ،كال تعيش ٌإال معو .فأل ى
العرب ،ابإلسبلـ ..كما كاف ٌإال اإلسبلـ كحده ،يػجمع ىذه القلوب اٞنتنافرة.
كما كاف ٌإال حبل هللا الذم يعتصم بو اٛنميع ،فيصبحوف بنعمة هللا إخو ناان .كما
ي٬ن ًكن أف ٩نمع القلوب ٌإال أي يخ ٌوة يف هللا ،تصغر إُف جانبها األحقاد التار٫نيٌة،
الصف،
كيتجمع
كالثارات القبليٌة ،كاألطماع الشخصيٌة ،كالراايت العنصريٌة،
ُ
ٌ
ً
ً
ً
﴿كاذٍ يك يركا ن ٍع ىم ى
تػحت لواء هللا الكبًن اٞنتعاؿ ..ى
ت اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إ ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوا نان﴾ .كيذ ٌكًرىم كذلك نعمتىو عليهم ،يف
فىأىل ى
ف بػى ٍ ى
ٌن قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
إنقاذىم من النار ،اليت كانوا على كشك أف يقعوا فيها ،إنقاذىم من النار
هبدايتهم ،إلػى االعتصاـ بػحبل هللا :الركيزة األيكُف ،كابلتأليف بٌن قلوهبم،
فأصبحوا بنعمة هللا إخوا نان :الركيزة الثانية»(ُ).

(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ّْْ-ِْْ/ُ :
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الـمخرج الثاوي
لاقخصار
ىو أف يقتصر اٞنتٌقوف ،يف مقاـ اٞنباحث التأليفيٌة االختبلفيٌة ،على
ما يكوف ذا ٖنار عمليٌة؛ فإذا كجدكا اختبلفنا ،يف بعض اٞنباحث التأليفيٌة ،كجب
التح ُقق من الثمار الػمجنيٌة منها ،قبل الدخوؿ فيها.
فإذا كانت الثمار اجملنيٌة  -من اٞنباحث االختبلفيٌة  -نظريٌة خالصة،
أم ٖنرة عمليٌة؛ فإ ٌف الواجب عليهم اإلعراض عن اٝنوض فيها؛
ليس من كرائها ٌ
أل ٌف الغاية من البحث االختبليف ىي الوصوؿ إُف اٜنقيقة ً
اٞنثمرة ،اليت من شأهنا
ٌ
أف تدعو اإلنساف إُف العمل الصاٌف.
مثبل ،من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!!
فما الفائدة العمليٌة اجملنيٌة ،ن
اٞنفسرين ،كغًنىم ،يف االفرتاضات ،كاالحتماالت،
كما الداعي إُف خوض ٌ
ً
أم ٖنرة عمليٌة؟! فلو كانت
كاالستدالالت؛ كاٜناؿ أ ٌف معرفة العدد لن تيثمر ٌ
تلك اٞنعرفة م ً
ثمرة ،لىػنىص القرآ يف الكرٔف على عددىم ،صراحة.
ي
قاؿ سيٌد قطب« :فهذا الػجدؿ  -حوؿ عدد الفتية  -ال طائل كراءه.
كإنٌو ليستوم أف يكونوا ثبلثة ،أك ٙنسة ،أك سبعة ،أك أكثر .كأمرىم موكوؿ إلػى
هللا ،كعلمهم عند هللا ،كعند القليليػن ،الذين تثبٌتوا ،من الػحادث ،عند كقوعػو،
أك من ركايتو الصحيحة .فبل ضركرة ،إذف ،للجػدؿ الطوي ػل ،حوؿ عددىم.
يوج ػ ػو الق ػ ػرآف
كالعب ػرة فػي أم ػرىم حػاصلة ابلقليػل ،كابلكثيػر .لػذلػك ٌ
الرسػ ػوؿ  ،إلػى تػرؾ الػجدؿ ،فػي ىذه القضيٌة ،كإلػى عدـ استفتاء أحد من
مشينا مع منهج اإلسبلـ ،فػي صيانة الطاقة العقليٌة،
الػمتجادلٌن ،فػي شأنػهم؛ تػ ٌ
أف تيبدد فػي غيػر مػ ػا يػيفي ػد ،كفػي ٌأال يقفػ ػو الػمسلػ يم م ػا ليػس لػو بػو علػم كثيػق.
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كىػذا الػح ػادث  -الذم طواه الزمػن  -ىو من الغيب الػموكوؿ ،إُف علم هللا،
فليي ىرتؾ إُف علم هللا»(ُ).
اٝنالدم« :حديث القرآف الكرٔف عن السابقٌن ،كإيراده
كقاؿ صبلح
ٌ
يتوسع يف
التفصيلي
لقصصهم كأخبارىم :لػم يكن يتبع اٞننهج
التحليلي ،فلم ٌ
ٌ
ٌ
القصة ،كلػم يتح ٌدث عن
اٜنديث عن زماف أك مكاف أك أبطاؿ أك تفصيبلت ٌ
كل حادثة ،أك جزئيٌة ،أك فرعيٌة فيها ،كلػم يستطرد إُف تكميبلت ،كٓنليبلت،
ٌ
كتفصيبلت ،يف أحداثها ،كحركات أبطاٟنا ،كخلفيٌات مشاىدىا ..لػم يفعل
القرآف شيئنا من ىذا؛ ألنٌو لػم يستهدؼ  -من قصصو ىذه  -التفصيبلت،
التصورات،
كالتحليبلت ،إٌ٧نا ىدؼ إُف عرض اٜنقائق ،كتقرير القيم ك ٌ
كاستخبلص العرب كالدركس ،كالتوجيو إُف الدالالت ،كاالنتفاع ّنا فيها من
توجيهات ..كىذا متح ٌقق يف اٞنقدار الذم عرضو القرآف ،ابلكيفيٌة اليت عرضو
هبا ..ككاف األىكُف ابلناظرين يف القرآف كالدارسٌن لو  -الذين ٌاْنهوا إُف
اإلسرائيليٌات كاألساطًن  -أف يقفوا عند العرض القرآٓفٌ لقصص السابقٌن ،كأف
يستفيدكا من منهجو كطريقتو ،يف النظر فيها ،كٓنليلها ،كأف ييقبًلوا على
استخبلص التوجيهات ،كالدركس فيها ،ك ٌأال ٩ناكزكا القرآف إُف مصادر بشريٌة،
عاجزة جاىلة ،يطلبوف منها تفصيل ما أٗنل القرآف ،أك تبيٌن ما أيهبًم فيو ،أك
عما أغفل»(ِ).
اٜنديث ٌ
أيضا« :كعلى ىدم ىذا اٞنفتاح يف التعامل مع
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
ٌ
كِناصة حديثو عن قصص السابقٌن ،فإنٌنا ندعو قارئ القرآف أف
القرآف،
ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ِِٔٓ/ْ :
(ِ) مفاتيح للتعامل مع القرآف.ّٗ :
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كل اإلسرائيليٌات ،كاٝنرافات ،كاألساطًن ،اليت كردت عنها ،كاليت مؤل
يتجاكز ٌ
كثًنا من أنوار القرآف ،يف أكواـ
مفسركف كدارسوف كتاابهتم ،فحجبوا بذلك ن
هبا ٌ
ينزه القرآف عن اإلسرائيليٌات كلٌها ،ك ٌأال ٩ناكز
من ذلك الركاـ .ال ب ٌد للقارئ أف ٌ
صح من حديث رسوؿ هللا  ،يف ذلك ،ك ٌأال يقبل
نصوص القرآف ،كما ٌ
استدؿ بو،
يبٌن دليلو الذم
ٌ
أم قوؿ آخر ،بعد ذلك ،مهما كاف قائلو ،إذا لػم ٌ
ٌ
كمصدره الذم أخذ عنو ..إذا فعل القارئ ذلك ،فكم سي ً
سقط ،كييلغي
ي
صفحات ،من تفاسًن سابقة؟ كييلغي كتبنا ،كحكاايت أسطوريٌة؟ كيكوف يف
منأل كمأمن عن أف ٫نبط يف تيو اٝنرافات ،ألنٌو و
مهتد أبنوار القرآف ..ال أجد
ألهنا ما تركت
ما يدعوٓف إُف التمثيل بنماذج لئلسرائيليٌات ،يف قصص القرآفٌ ،
أم قارئ يف التفاسًن السابقة سيقف على ركاـ ثقيل منها.
منها كاحدة ،ك ٌ
سيجد ىذا إذا قرأ عن بقرة بين إسرائيل ،يف البقرة ،كعن كالدة عيسى  ،يف
آؿ عمراف ،كعن رفعو ،يف سورة النساء ،كعن مائدة النصارل ،يف اٞنائدة ،كعن
إبراىيم  ،مع قومو ،يف األنعاـ ،كعن موسى  ،مع فرعوف كمع
بين إسرائيل ،يف األعراؼ ..كغًن ذلك .ك٣نٌا ىو مرتبط هبذه القاعدة موقف
القارئ من يم ىبهمات القرآف ،كىي ما أهبمو القرآف من أٚناء األشخاص،
كاألماكن ،يف قصص السابقٌن .كىي اليت يستحيل علينا أف نبيٌنها ،كأف ٥ن ٌدد
تلك األٚناء؛ ألنٌنا لػم نشهدىا ،كأل ٌف الركاايت عن أىل الكتاب فيها مطعوف
فيها ،كمردكدة علميًّا ،لتطُرؽ التحريف كالكذب إليها ،كغلبتو عليها .موقف
القارئ منها أف ينظر يف القرآف ،فإذا كجد ما أيهبًم يف موضع ،مبيػننا يف موطن
صح من حديث
آخر ،أخذه ،فإف لػم ٩نده مبيػننا ،يف القرآفٌ ،
توجو إُف ما ٌ
رسوؿ هللا  ،فإذا بيًٌٌن ىناؾ ،أخذه ..كال ٩نوز أف يبحث يف غًن ىذين
الػمصدرين اليقينيٌٌن ،فليرتكو بعد ذلك ،على إبػهامو ،كليسعو ما كسع
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رسوؿ هللا  ،كأصحابو ،يف موقفهم منو ..فإف لػم يفعل ذلك ،قاؿ
على هللا ،بدكف علم ،كاتٌبع من ليس عنده علم .كأشغل نفسو ،فيما ال خًن فيو،
كح يجبٓ ،نجب عنو نور
جو ٌ
النص القرآٓفٌ ،كأقبل على موانع ي
كخرج عن ٌ
القرآف ..كخالف يف ذلك كلٌو ىدم رسوؿ هللا  ،كأصحابو الكراـ ،يف
الصلة ابلقرآف ،كاستبعد ىذه اٞنفاتيح الضركريٌة للتعامل مع القرآف ..من
اٞنبهمات اليت ال ٩نوز أف يبحث عن بياهنا :الشجرة اليت أكل منها آدـ ،
ى
كخشب سفينة نوح  ،كأٚناء كأصناؼ طيور إبراىيم  ،كنوع عصا
موسى  ،كأٚناء أىل الكهف ككلبهم ،كالثمن الذم بيع بو يوسف ،
كاسم اٜناكم الذم حاج إبراىيم يف ربٌو ،كاسم الذم مر على قرية ،كىي خاكية
على عركشها ،كاسم الذم عنده علم من الكتاب ،عند سليماف  ..كغًن
ذلك»(ُ).
كاالقتصار على اٞنباحث ذات الثمار العمليٌة ٪ن ٌقق ثبلث منافع:

فبدال من
ادلنفعة األوىل -التوفًنّ :نعىن توفًن الوقت كاٛنهدٞ ،نا ىو أىكُف؛ ن
ً
٫نصصوا
انشغاؿ الػمتٌقٌن ،ابالختبلفات النظريٌة ،غًن الػ يمثمرة٩ ،نب عليهم أف ٌ
جهودىم الػمبذكلة ،كيستثمركا أكقاهتم؛ لطاعة هللا .
إ ٌف ساعة يقضيها العبد  -يف طاعة هللا  - خًن من ألف ساعة،
ً
أم عمل صاٌف.
يقضيها اإلنساف ،يف اختبلفات نظريٌة خالصة ،ال تيثمر ٌ
تستحق البحث،
ادلنفعة الثانية -التقليلّ :نعىن تقليل اٞنسائل االختبلفيٌة ،اليت
ٌ
فإذا كانت اٞنسائل االختبلفيٌة ،ابآلالؼ ،فإ ٌف اٞنتٌقٌن سيصرفوف أنظارىم عن
تقل اٞنسائل االختبلفيٌة ،فتكوف ابلعشرات.
كل مسألة نظريٌة خالصة ،كبذلك ٌ
ٌ

(ُ) مفاتيح للتعامل مع القرآف.ٗٔ-ٗٓ :
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ادلنفعة الثالثة -التقريب :ابالقتصار على الػمسائل ،ذات الثمار العمليٌة،
سيتخلٌص الػمتٌقوف من آالؼ اٞنسائل ،اليت تي ًٌ
فرؽ بينهم ،كبتخلُصهم منها،
سهبل،
أقرب إُف بعض ،من ذم قبل ،فيكوف التقريب بينهم ن
سيكوف ي
بعضهم ى
بعد أف كاف صعبنا.
كل مسألة ال ينبين عليها عمل؛ فاٝنوض فيها خوض
قاؿ
الشاطيبٌ « :
ٌ
شرعي ،كأعين ابلعمل :عمل القلب ،كعمل
يدؿ على استحسانو دليل
فيما لػم ٌ
ٌ
شرعا»(ُ).
الػجوارح ،من حيث ىو مطلوب ن
أيضا« :كقد كاف مالك بن أنس يكره الكبلـ فيما ليس
كقاؿ
الشاطيب ن
ٌ
أكجو
عمن تق ٌدـ .كبياف عدـ االستحساف فيو من ي
ٓنتو عمل ،ك٪نكي كراىيتو ٌ
فّ ،نا ال
عما يعين من أمر التكليف الذم طيًٌوقو اٞنكل ي
متع ٌددة ،منها :إنٌو شغل ٌ
يعين ،إذ ال ينبين على ذلك فائدة؛ ال يف الدنيا ،كال يف اآلخرةٌ .أما يف اآلخرة؛
عما أيًمر بو أك يهني عنو .ك ٌأما يف الدنيا؛ فإ ٌف علمو ّنا علم من ذلك
فإنٌو ييسأؿ ٌ
ال يزيده يف تدبًن رزقو ،كال ينقصو .ك ٌأما الل ٌذة اٜناصلة منو يف اٜناؿ؛ فبل تفي
مش ٌقة اكتساهبا ،كتعب طلبها ،بل ٌذة حصوٟنا ،كإف في ًرض أ ٌف فيو فائدة يف الدنيا؛
فمن شرط كوهنا فائدة شهادة الشرع ٟنا بذلك ،ككم من ل ٌذة كفائدة يع ٌدىا
اإلنساف كذلك ،كليست يف أحكاـ الشرعٌ ،إال على الض ٌد؛ كالزْف ،كشرب
قطع
اٝنمر ،كسائر كجوه الفسق ،كاٞنعاصي اليت يتعلٌق هبا غرض عاجل ،فإذف ي
الزماف  -فيما ال ي٩نين ثػمرة ،يف الدارين ،مع تعطيل ما ي٩نين الثمرة  -من فعل
ما ال ينبغي»(ِ).
(ُ) اٞنوافقات.ّْ/ُ :
(ِ) اٞنوافقات.ّٓ/ُ :
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شرعا ىو ما ينبين عليو
كقاؿ
الشاطيب ن
اٞنعترب ن
أيضا« :لػ ٌما ثبت أ ٌف العلم ى
ٌ
منحصرا فيما دلٌت عليو األدلٌة الشرعيٌة .فما اقتضتو؛ فهو
عمل؛ صار ذلك
ن
العلم الذم طيلًب من اٞنكلف أف يعلمو ،يف اٛنملة .كىذا ظاىر؛ غًن أ ٌف الشأف
إٌ٧نا ىو يف حصر األدلٌة الشرعيٌة ،فإذا ا٥نصرت؛ ا٥نصرت مدارؾ العلم
الشرعي»(ُ).
ٌ
أيضا« :كمنها أ ٌف الشرع قد جاء ببياف ما تصلح بو أحواؿ
كقاؿ
الشاطيب ن
ٌ
العبد يف الدنيا كاآلخرة على أتػ ٌم الوجوه كأكملها ،فما خرج عن ذلك قد ييظى ٌن
عامة اٞنشتغلٌن
أنٌو على خبلؼ ذلك ،كىو مشاىد يف التجربة العاديٌة؛ فإ ٌف ٌ
ابلعلوـ اليت ال تتعلٌق هبا ٖنرة تكليفيٌة تدخل عليهم فيها الفتنة كاٝنركج عن
اٞنؤدم إُف التقاطع كالتدابر
الصراط اٞنستقيم ،كيثور بينهم اٝنبلؼ كالنزاع ٌ
شيعا ،كإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنٌة ،كلػم يكن أصل
التعصبٌ ،
ك ٌ
تفرقوا ن
حت ٌ
التفُرؽٌ ،إال هبذا السبب ،حيث تركوا االقتصار من العلم على ما يعين ،كخرجوا
إُف ما ال يعين؛ فذلك فتنة على اٞنتعلًٌم كالعالًػم ،كإعراض الشارع  -مع حصوؿ
السؤاؿ  -عن اٛنواب من أكضح األدلٌة ،على أ ٌف اتٌباع مثلو من العلم فتنة،
أك تعطيل للزماف ،يف غًن ٓنصيل»(ِ).
يوضحو أمراف :أحد٨نا -أب ٌف السلف
كقاؿ
أيضا« :كالذم ٌ
الشاطيب ن
ٌ
الصاٌف من الصحابة كالتابعٌن لػم ٫نوضوا فػي ىذه األشياء ،اليت ليس تػحتها
عمل ،مع أ ٌهنم كانوا أعلم ّنعىن العلم اٞنطلوب.)ّ(»...
(ُ) اٞنوافقات.ُّٕ/ُ :
(ِ) اٞنوافقات.ْٓ-ّٓ/ُ :
(ّ) اٞنوافقات.ٓٓ/ُ :

292

فطلب الشارع لو إٌ٧نا يكوف من
شرعي،
كل علم
كقاؿ
الشاطيب ن
ي
أيضاٌ « :
ٌ
ٌ
حيث ىو كسيلة إُف التعبُد بو ،﵁ تعاُف ،ال من جهة أخرل ،فإف ظهر فيو
األكؿ ،كالدليل على ذلك
اعتبار جهة أخرل؛ فبالتبع كالقصد الثآف ،ال ابلقصد ٌ
عمبل؛ فليس يف
كل علم ،ال ييفيد ن
أمور :أحدىا -ما تق ٌدـ يف اٞنسألة قبل ،أ ٌف ٌ
يدؿ على استحسانو ،كلو كاف لو غاية أخرل شرعيٌة؛ لكاف
الشرع ما ٌ
األكلوف من الصحابة
شرعا ،كلو كاف
مستحسننا ن
مستحسننا ن
شرعا؛ لبحث عنو ٌ
ى
ى
كالتابعٌن ،كذلك غًن موجود ،فما يلزـ عنو كذلك .كالثآف -إ ٌف الشرع إٌ٧نا جاء
ابلتعبُد ،كىو اٞنقصود من بعثة األنبياء  ...،كالثالث -ما جاء من األدلٌة
كإال؛ فالعلم عاريٌة ،كغًن منت ىفع بو...
الدالٌة على أ ٌف ركح العلم ىو العملٌ ،
كل ذلك ٪ن ٌقق أ ٌف العلم كسيلة من
كاألدلٌة على ىذا اٞنعىن أكثر من أف يٓنصى ،ك ٌ
الشرعي ،كإٌ٧نا ىو كسيلة إُف
مقصودا لنفسو ،من حيث النظر
الوسائل ،ليس
ن
ٌ
كل ما كرد يف فضل العلم؛ فإٌ٧نا ىو اثبت للعلم من جهة ما ىو
العمل ،ك ٌ
مكلف ابلعمل بو.)ُ(»...
أيضا« :فإذا ثبت ىذا؛ فالصواب أ ٌف ما ال ينبين عليو
كقاؿ
الشاطيب ن
ٌ
عمل :غًن مطلوب يف الشرع»(ِ).
شرعي :ليس ّنطلوب،
كل علم
كقاؿ
الشاطيب ن
أيضا« :فاٜناصل أ ٌف ٌ
ٌ
ٌ
ٌإال من جهة ما يػيتوسل بو إليو ،كىو العمل»(ّ).
كمن أبرز الػمسائل النظريٌة اٝنالصة ،اليت اختلفوا فيها:
(ُ) اٞنوافقات.ّٖ-ّٕ/ُ :
(ِ) اٞنوافقات.ٔٔ/ُ :
(ّ) اٞنوافقات.ٖٓ/ُ :
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 -1مسألة (زايدة الصفات):
أم ٖنرة عمليٌة ،كىي
ىي مسألة عقديٌة نظريٌة خالصة ،ليس من كرائها ٌ
العامة
العامةي حقيقة اٞنراد منها؛ ك ٌ
من الػمسائل الدقيقة ،اليت ال ي٬نكن أف يفقو ٌ
كل زماف كمكاف.
ىم جػمهور اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ ،يف ٌ
ً
خوض،
العامةى الػ ى
كمن أكجب الواجبات  -على الػمؤلٌفٌن  -أف يػيجنٌبوا ٌ
فػي الػمسائل االختبلفيٌة ،قدر الػمستطاع ،كال سيٌما الػمسائل الدقيقة ،اليت
تػحار فيها عقوؿ الػمؤلٌفٌن أنفسهم!!!
تنفك عن الصفات
قاؿ ابن تيميٌة« :كالتحقيق أ ٌف الذات اٞنوصوفة ال ٌ
حي
ن
أصبل ،كال ي٬نكن كجود ذات خالية عن الصفات .فدعول اٞن ٌدعي كجود ٌ
عليم قدير بصًن ،ببل حياة كال علم كال قدرة؛ كدعول قدرة كعلم كحياة،
قديرا ،بل دعول شيء موجود قائم بنفسو
ال يكوف اٞنوصوؼ هبا حيًّا ن
عليما ن
لكن اٛنهميٌة
قدٔف أك ى
عرم عن ٗنيع الصفات٣ :نتنع يف صريح العقل .ك ٌ
١ندثٌ ،
اٞنعتزلة كغيػرىم؛ لػمػا أثبتوا ذا نات مػجػردة عن الصفات ،صار م ً
ناظ يرىم يقوؿ :أان
ي
ٌ
ً
جرد
أيثبت الصفات ،زائدة على ما أثبتموه من الذات؛ أم :ال أقتصر على مػ ٌ
إثبات ذات ببل صفات .كلػم يع ًن بذلك أنٌو يف اٝنارج ذات اثبتة بنفسها؛
كال مع ذلك صفات ،ىي زائدة على ىذه الذات ،متميٌزة عن الذات؛ كٟنذا
الكراميٌة؛
كاف من الناس من يقوؿ :الصفات غًن الذات ،كما يقولو اٞنعتزلة ،ك ٌ
الكراميٌة تيثبًتها .كمنهم من يقوؿ :الصفة ال ىي اٞنوصوؼ،
مثٌ اٞنعتزلة تنفيها ،ك ٌ
األشعرم كغًنه.
كال ىي غًنه؛ كما يقولو طوائف من الصفاتيٌة ،كأيب اٜنسن
ٌ
األئمة :ال نقوؿ الصفة ىي اٞنوصوؼ؛ كال نقوؿ:
كمنهم من يقوؿ كما قالت ٌ
ىي غًنه؛ أل ٌان ال نقوؿ :ال ىي ىو؛ كال ىي غًنه؛ فإ ٌف لفظ الغًن فيو إٗناؿ،
قد ييراد بو اٞنباين للشيء ،أك ما قارف أحد٨نا اآلخر؛ كما قاربو بوجود أك زماف
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أك مكاف؛ كيراد ابلغًناف(ُ) :ما جاز العلم أبحد٨نا مع عدـ العلم ابآلخر .كعلى
األكؿ ،فليست الصفة غًن اٞنوصوؼ ،كال بعض اٛنملة غًنىا .كعلى الثآف،
ٌ
األئمة من إطبلؽ
فالصفة غًن اٞنوصوؼ ،كبعض اٛنملة غًنىا .فامتنع السلف ك ٌ
إثباات؛ ٞنا يف ذلك من اإلٗناؿ كالتلبيس؛ حيث
لفظ (الغًن) على الصفة نفينا أك ن
اٛنهمي يقوؿ :القرآف ىو هللا ،أك غًن هللا ،فتارة يعارضونو بعلمو،
صار
ٌ
فيقولوف :علم هللا ىو هللا ،أك غًنه؛ إف كاف ٣نٌن ييثبًت العلم؛ أك ال ي٬نكنو نفيو.
كاترة ٪نلٌوف الشبهة ،كييثبًتوف خطأ اإلطبلقٌن :النفي كاإلثبات؛ ٞنا فيو من
ستفصل السائل ،فييقاؿ لو :إف أردت ابلغًن ما يباين اٞنوصوؼ،
التلبيس ،بل يي ى
فالصفة ال تباينو؛ فليست غًنه .كإف أردت ابلغًن ما ي٬نكن فهم اٞنوصوؼ على
سبيل اإلٗناؿ؛ كإف لػم يكن ىو ،فهو غًن ،هبذا االعتبار»(ِ).
أيضا« :كإذا قيل :ىل صفاتو زائدة على الذات ،أـ ال؟
كقاؿ ابن تيميٌة ن
قيل :إف أيريد ابلذات اجملردة ،اليت ييًقٌر هبا نيفاةي الصفات ،فالصفات زائدة عليها،
كإف أيريد ابلذات الذات اٞنوجودة يف اٝنارج ،فتلك ال تكوف موجودةٌ ،إال
بصفاهتا البلزمة .كالصفات ليست زائدة على الذات اٞنتٌصفة ابلصفات ،كإف
كانت زائدة على الذات اليت ييقدر ْنُردىا عن الصفات»(ّ).
أئمة السنٌة  -كأ٘ند كغًنه  -على أ ٌف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كقد نص ٌ
سمى أٚنائو ،فبل ييقاؿ :إ ٌف علم هللا كقدرتو زائدة عليو؛ لكن
صفاتو داخلة يف يم ٌ
من أىل اإلثبات من قاؿٌ :إهنا زائدة على الذات .كىذا إذا أيريد بو ٌأهنا زائدة
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :ابلغًنين) ،انظر :منهاج السنٌة النبويٌة.ِْٓ/ِ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.َُِ-َِٗ/ّ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ٓٗ/ٔ :
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قصركا يف
على ما أثبتو أىل النفي من الذات اجملردة ،فهو صحيح؛ فإ ٌف أكلئك ٌ
"الرب لو صفات زائدة ،على ما علمتموه".
اإلثبات ،فزاد ىذا عليهم ،كقاؿٌ :
كإف أراد ٌأهنا زائدة على الذات اٞنوجودة ،يف نفس األمر ،فهو كبلـ متناقض؛
حت ييقاؿ :إ ٌف الصفات زائدة عليها؛ بل
ألنٌو ليس يف نفس األمر ذات ٠نردةٌ ،
ذاات من الصفات ،كال ي٬نكن كجود
ال ي٬نكن كجود الذاتٌ ،إال ّنا بو تصًن ن
الصفاتٌ ،إال ّنا بو تصًن صفات من الذات ،فتخيُل كجود أحد٨نا ،دكف
ابطل»(ُ).
اآلخر ،مثٌ زايدة اآلخر عليؤ :نيُ هل ه
فإذا كاف اٞنؤلٌفوف ،كاٞنتعلًٌموف  -من غًن اٞنؤلٌفٌن  -قادرين ،على فهم
ابلصحة ،أك ابلبطبلف؛ فبل ريب يف
ىذه النصوص ،كأمثاٟنا ،مع اٜنكم عليها
ٌ
ً
العامة  -ال ي٬نكن أف يفهموا ىذه النصوص ،كما ٩نب أف
أ ٌف اٞنقلٌدين  -من ٌ
تقليدا ٞنن يثقوف هبم من اٞنؤلٌفٌن.
فهم ،كال ي٬نكن أف ٪نكموا عليهاٌ ،إال ن
تي ى
ففي مسألة (زايدة الصفات)٤ :ند أ ٌف الذم يػ ً
عمبل صاٜننا :ىو
ثمر ن
ي
اإل٬ناف أب ٌف هللا ٚ نيع بصًن عليم؛ أل ٌف اٞنؤمن سييوقن أ ٌف هللا يسمع كبلمو،
ً
كدافعا إُف
كييبصر فعالو ،كيعلم حالو؛ فيكوف إ٬نانو ر ن
ادعا عن فعل الػمن ىكرات ،ن
فعل الػخًنات.
فبل يتوقٌف العمل الصاٌف ،على اعتقاد اٞنؤمن أب ٌف هللا ٚنيع بذاتو،
ٚنعا؛ كال على اعتقاده أب ٌف هللا بصًن
سمى ن
أك ٚنيع بصفة زائدة على ذاتو ،تي ٌ
بصرا؛ كال على اعتقاده أب ٌف هللا
بذاتو ،أك بصًن بصفة زائدة على ذاتو ،تي ٌ
سمى ن
علما!!!
عليم بذاتو ،أك عليم بصفة زائدة على ذاتو ،تي ٌ
سمى ن
كليس الغرض من كبلمي  -على ىذه اٞنسألة  -ىو بياف كجو الصواب
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُِّ/ٔ :
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اٝناص فيها؛ فما قيمة رأيي،
فيها ،أك ترجيح رأم على رأم آخر ،أك بياف رأيي
ٌ
ا﵀دثوف؟!!!
كقد اختلف فيها القدامى ك ى
كإٌ٧نا الغرض من كبلمي  -عليها  -ىو التنبيو على كوهنا من اٞنسائل
النظرية اٝنالصة ،اليت ال تي ً
عمبل ،مع كوهنا من اٞنسائل العويصة ،اليت حارت
ثمر ن
ٌ
فيها عقوؿ اٞنؤلٌفٌن.
فإذا كاف اٞنؤلٌفوف أنفسهم قد حاركا ،يف كثًن من اٞنسائل الدقيقة،
العامة على معرفة األدلٌة،
كاختلفوا فيها أش ٌد االختبلؼ  -كىم أقدر من ٌ
العامة ،على ما يعجز أكثرىم عن فهمو،
كاستنباط اآلراء منها  -فكيف ٥نمل ٌ
كاالطٌبلع على أدلٌتو ،كاالستنباط منها؟!!!
فأما أنت إف أردت أف تنتزع ىذه اٜنسكة ،من
قاؿ أبو حامد الغزالػ ٌيٌ « :
ٓنركو غواية اٜنسود ،كال تقيٌده عماية
صدرؾ ،كصدر من ىو يف حالك٣ ،نٌن ال ٌ
التقليد ،بل تعطٌشو إُف االستبصار؛ ٜنزازة إشكاؿ آاثرىا(ُ) فكر ،كىيٌجها نظر،
فخاطب نفسك كصاحبك ،كطالبو ُن ٌد الكفر؛ فإف زعم أ ٌف ح ٌد الكفر ما
اٜننبلي ،أك غًنىم؛
اٞنعتزِف ،أك مذىب
األشعرم ،أك مذىب
٫نالف مذىب
ٌ
ٌ
ٌ
فاعلم أنٌو غًن(ِ) بليد ،قد قيٌده التقليد ،فهو أعمى من العيمياف ،فبل تضيٌع
حجة يف إفحامو ،مقابلة دعواه بدعول خصومو ،إذ
إبصبلحو الزماف ،كانىيك ٌ
لعل
ال ٩ند  -بٌن نفسو ،كبٌن سائر الػمقلًٌدين الػمخالفٌن لو  -فرقنا ،ن
كفصبل .ك ٌ
األشعرم ،كيزعم أ ٌف مػخالفتو -
صاحبو يػميل  -من سائر الػمذاىب  -إلػى
ٌ
اٛنلي؛ فاسألوً :من أين يػىثبيت لو أف
فػي ك ػ ٌل ًكٍرد ،ى
كصػ ٍدر  -كػف ػ ػهر ،من الكفر ٌ
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :أاثرىا).
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصوابً :
(غػ ٌػر).
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(ُ)
حت قضى بكفر الباقبلٓفٌ ،إذ خالفو يف صفة البقاء
،
عليو
اٜنق كف نقا
ٌ
يكوف ٌ
ائدا على الذات؟ كلًػ ىم صار
ٌَّلل تعاُف ،كزعم أنٌو ليس ىو كص نفا ٌَّلل تعاُف ،ز ن
األشعرم ّنخالفتو الباقبلٓفٌ؟ كلًػ ىم
األشعرم ،من
الباقبلٓفٌ أىكُف ابلكفرّ ،نخالفتو
ٌ
ٌ
حق كف نقا(ِ) ،على أحد٨نا ،دكف الثانػي؟ أكاف ذلك؛ ألجل السبق فػي
صار الػ ٌ
حق للسابق عليو! أـ
الزماف؟ فقد سبق األشعرم غًنيه ،من الػمعتزلة؛ فليكن الػ ٌ
فبأم ميزاف كمكياؿ قدر درجات الفضل،
ألجل التفاكت يف الفضل كالعلم؟ ٌ
حت الح لو أ ٍف ال أفضل يف الوجود من متبوعو كمقلده؟ فإ ٍف رخػص للباقبلنػ ٌي،
ٌ
فػي مػخالفتو ،فلً
ابيسي،
ر
الك
ك
،
ي
ػ
الباقبلن
بٌن
الفرؽ
كما
ره؟
ػ
غي
على
ر
ػ
ػ
ج
ح
م
ى
ى
ى
ى
ٌ
ٌ
القبلنسي ،كغًنىم؟ كما مدرؾ التخصيص هبذه الرخصة؟ كإف زعم أ ٌف خبلؼ
ك
ٌ
تعسف بتكلفة(ّ) بعض
الباقبلنػ ٌي يرجع إُف لفظ ،ال ٓنقيق كراءه ،كما ٌ
ٗنيعا متوافقاف ،على دكاـ الوجود ،كاٝنبلؼ  -يف أ ٌف
ٌ
اعما ٌأهنما ن
اٞنتعصبٌن ،ز ن
ذلك يرجع إُف الذات ،أك إُف كصف زائد عليو  -خبلؼ قريب ،ال ي ً
وجب
ي
معتزِف ،فػي نفيو الصفات ،كىو معرتؼ
التشديد؛ فما ابلو يش ٌدد القوؿ على الػ ٌ
أب ٌف اَّلل تعاُف عالًػم ،ي١نيط َنميع اٞنعلومات ،قادر على ٗنيع ً
اٞنمكنات؟ كإٌ٧نا
ٌ
٫نالف األشعرم يف أنٌو عالًػم ،كقادر ابلذات ،أك بصفة زائدة ،فما الفرؽ بٌن
اٜنق  ،يف النظر ،يف
أم مطلب أج ػ ُل ،كأخطر ،من صفات ٌ
الػخبلفٌن؟ ك ٌ
نفيها ،كإثباهتا؟ فإف قاؿ :إٌ٧نا أيك ًٌفر اٞنعتزِف؛ ألنٌو يزعم أ ٌف الذات الواحدة تصدر
منها فائدة العلم كالقدرة كاٜنياة ،كىذه صفات ٢نتلفة ،ابٜن ٌد كاٜنقيقة ،كاٜنقائق

(كقٍ ػ نفا).
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب :ى
(كقٍ ػ نفا).
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب :ى
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :بتكلُفو).
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ابالٓناد ،أك تقوـ مقامها الذات الواحدة؛ فما ابليو
وصف ٌ
اٞنختلفة تستحيل أف تي ى
اَّلل تعاُف،
ال يستبعد من
األشعرم قولىو :إ ٌف الكبلـ صفة زائدة ،قائمة بذات ٌ
ٌ
أمر كهني كخرب كاستخبار.
كمع كونو ك ن
احدا ىو توراة كإ٤نيل كزبور كقرآف ،كىو ه
يتطرؽ إليو التصديق كالتكذيب،
كىذه حقائق ٢نتلفة ،كيف ال ،كح ٌد اٝنرب ما ٌ
يتطرؽ إليها
يتطرؽ ذلك إُف األمر كالنهي؛ فكيف تكوف حقيقة كاحدة ٌ
كال ٌ
يتطرؽ؛ فيجتمع النفي كاإلثبات ،على شيء كاحد.
التصديق كالتكذيب ،كال ٌ
فإف ٔنبٌط يف جواب ىذا ،أك عجز عن كشف الغطاء فيو ،فاعلم أنٌو ليس من
ً
ً
ت عنو؛ ألنٌو قاصر
ت ،كييس ىك ى
أىل النظر ،كإٌ٧نا ىو مقلٌد ،كشرط اٞنقلٌد أف يىس يك ى
كإماما،
عن سلوؾ طريق اٜنًجاج ،كلو كاف ن
أىبل لو ،كاف يمستتبً نعا ،ال ن
اتبعا ،ن
ً
حاجة ،فذلك منو فضوؿ ،كاٞنشتغل بو
مأموما .فإف خاض الػمقلٌد فػي الػ يم ٌ
ال ن
صار كضارب يف حديد ابرد ،كطالب لصبلح الفاسد .كىل ييصلًح العطٌار ما
جعل اٜنق كق نفا ،على كاحد
أنصفت،
أفسد الدىر؟! كلعلٌك إف
ى
ى
علمت أ ٌف ىمن ى
من النُظٌار بعينو ،فهو إُف الكفر كالتناقيض أقربٌ .أما الكفر؛ فؤلنٌو نزلو منزلة
النيب اٞنعصوـ ،من الزلل ،الذم ال يثبت اإل٬ناف ٌإال ّنوافقتو ،كال يلزـ الكفر ٌإال
ٌ
ّنخالفتو ،كأما التناقض ،فهو أ ٌف كل كاحد من النُظٌار ي ً
وجب النظر ،كأف ال ترل
ٌ
ي
ٌ
أم فرؽ بٌن من يقوؿ :قلٌدنػي فػي
كل ما رأيتو ٌ
حجة ،ك ٌ
يف نظرؾ ٌإال ما رأيت ،ك ٌ
ٗنيعا؛ كىل ىذا ٌإال
٠نرد مذىيب ،كبٌن من يقوؿ :قلٌدٓف فػي مذىيب كدليلي ن
التناقض»(ُ).
لؤلمة ،كإف
كقاؿ ابن تيميٌة« :كال ريب أ ٌف اٝنطأ يف دقيق العلم مغفور ٌ
األمة .كإذا كاف
كاف ذلك يف اٞنسائل العلميٌة؛ كلوال ذلكٟ ،نلك أكثر فضبلء ٌ
اِف.ِٓٔ-ِٓٓ :
(ُ) ٠نموعة رسائل اإلماـ الغز ٌ
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هللا يغفر ٞنن جهل ٓنرٔف اٝنمر؛ لكونو نشأ أبرض جهل؛ مع كونو َف يطلب
العلم؛ فالفاضل اجملتهد يف طلب العلمُ ،نسب ما أدركو يف زمانو كمكانو ،إذا
أحق أبف يتقبٌل هللا
كاف مقصوده متابعة الرسوؿ ُ -نسب إمكانو  -ىو ٌ
حسناتو ،كييثيبو على اجتهاداتو ،كال يؤاخذه ّنا أخطأ.)ُ(»...
أيضا« :فإ ٌف مسائل ال ًٌد ٌؽ يف األصوؿ ال يكاد يتٌفق
كقاؿ ابن تيميٌة ن
عليها طائفة؛ إذ لو كاف كذلك ،لىما تنازع يف بعضها السلف ،من الصحابة،
كالتابعٌن.)ِ(»...
فلعل ىناؾ ضرناب من اإلدراؾ ،غًن
كقاؿ ابن خلدكف« :فإذا علمت ىذاٌ ،
١ندثة ،كخلق هللا أكرب من خلق الناس ،كاٜنصر
دركاتنا؛ أل ٌف إدراكاتنا ٢نلوقة ى
يم ى
فاهتً ٍم إدراكك
٠نهوؿ ،كالوجود أكسع نطاقنا من ذلك ،كهللا من كرائهم ١نيطٌ .
دركاتك يف اٜنصر ،كاتبى ٍع ما أمرؾ الشارع بو من اعتقادؾ كعملك ،فهو
ي
كم ى
أعلم ّنا ينفعك؛ ألنٌو من طور فوؽ إدراكك ،كمن
ي
أحرص على سعادتك ،ك ي
نطاؽ أكسع من نطاؽ عقلك .كليس ذلك بقادح يف العقل كمداركو ،بل العقل
ميزاف صحيح ،فأحكامو يقينيٌة ،ال كذب فيها .غًن أنٌك ال تطمع أف تزف بو
كل ما كراء طوره؛
أمور التوحيد كاآلخرة كحقيقة ٌ
النبوة كحقائق الصفات اإلٟنيٌة ك ٌ
طمع يف ١ناؿ .كمثاؿ ذلك مثاؿ رجل رأل اٞنيزاف الذم يي ىوزف بو
فإ ٌف ذلك ه
الذىب ،فطمع أف يزف بو اٛنباؿ ،كىذا ال يدرؾ(ّ) على أ ٌف اٞنيزاف يف أحكامو
حت يكوف لو أف
لكن العقل قد يقف عنده ،كال يتع ٌدل طورهٌ ،
غًن صادؽ؛ ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ِٗ/َِ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ّٔ/ٔ :
يدؿ).
(ّ) يف اٞنطبوع( :ال يدرؾ) ،كالصواب( :ال يدلٌك) ،أك (ال ٌ
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ذرات الوجود اٜناصل منو .كتفطٌن يف ىذا
ي٪نيط ٌ
ذرة من ٌ
ابَّلل كبصفاتو؛ فإنٌو ٌ
الغلط ،كمن يق ٌدـ العقل على السمع ،يف أمثاؿ ىذه القضااي ،كقصور فهمو،
فلعل األسباب
اٜنق من ذلك ،كإذ ٌ
تبٌن لك ٌ
كاضمحبلؿ رأيو ،فقد ٌ
تبٌن ذلكٌ ،
دركة؛
إذا ْناكزت يف االرتقاء نطاؽ إدراكنا ككجودان ،خرجت عن أف تكوف يم ى
فيضل العقل يف بيداء األكىاـ ،ك٪نار ،كينقطع»(ُ).
ٌ
الدكآفٌ« :كاعلم أ ٌف مسألة زايدة الصفات ،كعدـ
كقاؿ جبلؿ الدين ٌ
زايدهتا :ليست من األصوؿ ،اليت يتعلٌق هبا تكفًن أحد الطرفٌن.)ِ(»...
كقاؿ ١نمد عبده« :فالذم ي ً
وجبو علينا اإل٬ناف ىو أف نعلم أنٌو موجود،
ي
ٌ
م ،ح ٌي ،عالػم ،مريد ،قادر ،منفرد يف كجوده ،كيف
أزِف ،أبد ٌ
ال ييشبو الكائناتٌ ،
صفاتو ،كيف صنع خلقو ،كأنٌو متكلٌمٚ ،نيع ،بصًن ،كما يتبع ذلك من الصفات
اليت جاء الشرع إبطبلؽ أٚنائها عليوٌ .أما كوف الصفات زائدة على الذات،
ككوف الكبلـ صفة ،غًن ما اشتمل عليو العلم ،من معآف الكتب السماكيٌة،
اٞنبصرات ،ك٥نو ذلك من
ككوف السمع كالبصر ،غًن العلم ابٞنسموعات ك ى
فمما ال يػجوز
كتفرقت فيها الػمذاىبٌ ،
الشؤكف اليت اختلف عليها النظٌارٌ ،
الػخوض فيو ،إذ ال يػيمكن لعقوؿ البشر أف تصل إليو ،كاالستدالؿ على شيء
ضعف يف العقل ،كتغر هير ابلشرع؛ أل ٌف استعماؿ اللغة،
منو  -ابأللفاظ الواردة -
ه
ال ينحصر ،فػي الػحقيقة ،كلئن انػحصر فيها ،فوضع اللغة ال تيراعى فيو
الوجودات بكنهها اٜنقيق ٌي ،كإٌ٧نا تلك مذاىب فلسفة ،إف َف يض ٌل فيها أمثليهم،
ً
يق إلػى مقنع .فما عليناٌ ،إال الوقوؼ ،عند ما تبلغو عقولنا،
فلم يهتد فيها فر ه
(ُ) اتريخ ابن خلدكف.ِٖٓ/ُ :
الدكآفٌ على العقائد العضديٌة.ََّ :
(ِ) شرح ٌ
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كأف نسأؿ هللا أف يغفر ،لػمن آمن بو ،كبػما جاء بو رسلو ،مػ ٌمن تق ٌدمنا»(ُ).
١نمد رشيد رضا« :كما أغىن الػمسلمٌن عن الػمذىب ً
ٌن ،كاالكتفاء
كقاؿ ٌ
ابلوقوؼ ،عند ما كرد بو الشرع ،كقطع بو العقل ،من غًن فلسفة فيو .مثاؿ ىذا
أ ٌف العقل كالشرع علٌماان أ ٌف هللا تعاُف خالق العالىػمٌن ،عالًػم بػما خلق ،ال يعزب
فأم حاجة بنا ،مع ىذا ،إلػى أف
عنو مثقاؿ ٌ
ذرة ،فػي األرض ،كال فػي السماءٌ ،
هي :ىل ىو عيػن الذات اإللػهيٌة ،أـ غيػرىا ،أـ
نبحث عن ىذا العلم اإللػ ٌ
ال عينها ،كال غيػرىا ،ىل عرفنا حقيقة ذات هللا ،كحقيقة علم هللا؛ فننسب ىذا
كبل ،إنػٌها فتنة ،ابتيلي بػها علماء
إلػى تلك ،كنػحكم أب ٌف النسبة بينهما كذا؟ ٌ
الػمسلمٌنٌ ،إال من لػ ػزـ طريقة السلف الصالػح ،من الصحابة كالتابعيػن ،إلػى
األئمة األربعة»(ِ).
عهد ٌ
كقاؿ سيٌد قطب« :لقد جاء ىذا القرآف ،ال ًٌ
ليقرر عقيدة ،فحسب،
كال ليػش ػرع شػريػعػة ،فحسب .كلكػ ػن كػذلك؛ لييػربػٌي ٌأمػ ػ ػ ػة ،كيينش ػئ مػجتمػ نعا،
قي ،من صنعو ..كى ػو ىنػ ػا،
عقلي ،ي
ك ٌ
كخلي ٌ
ليكوف األفراد ،كيينشئهم على منهج ٌ
يعلٌمهم أدب الس ػؤاؿ ،كح ػدكد البحػث ،كمنهج الػمعػرفة ..كما داـ هللا سبحانو
العبيد
ينزؿ ىذه الشريعة ،كيػيخبػر ابلغيب ،فمن األدب أف يتػرؾ
ي
ىو الذم ٌ
تفصيل تلك الشريعة ،أك إجػمالػها ،كأف يتػركػوا لو كذلك كشف ىذا
لػحكمتو
ى
الغيب ،أك ستػره ،كأف يقفوا ىم ،فػي ىذه األمور ،عند الػحدكد ،التػي أرادىا
العليم الػخبًن؛ ال لييش ًٌددكا على أنفسهم ،بتنصيص النصوص ،كالػجرم كراء
االحتماالت ،كالفركض .كذلك ،ال يػجركف كراء الغيب ،يػحاكلوف الكشف،
(ُ) رسالة التوحيد.ّٓ-ِٓ :
(ِ) ٠نلٌة اٞننار.ٕٖٔ/ٕ :
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عما لػم يكشف هللا منو ،كم ػا ىػ ػم ببالغيو .كهللا أعلػ ػم بطاقة البشر ،كاحتمالػهم،
ٌ
فهو يشرع ٟنم يف حدكد طاقتهم ،كيكشف ٟنم من الغيب ما تيد ًركو طبيعتهم.
كىناؾ أمور تركها هللا ي٠ن ىملة ،أك ي٠ن ىهلة ،كال ضًن على الناس ،فػي تركها ىكذا،
النبوة ،كفت ػرة تنػُزؿ القػرآف  -قػ ػد
كما أرادىا هللا .ك ٌ
لكن السؤاؿ  -فػي عهػد ٌ
كتشق عليهم كلٌهم ،كعلى من
يػجعل اإلجابة عنها متعيٌنة؛ فتسوء بعضهم،
ٌ
يػجيء بعدىم»(ُ).
 -2مسألة (تفويض السلف):

اختلف الػمؤلٌفوف ،قديػ نما كحديثنا ،فػي (مسألة التفويض) ،يف نصوص
الصفات ،كاختلفوا يف حقيقة مذىب السلف ،يف ىذه اٞنسألة.
فمن الػمؤلٌفٌن من نسب  -إلػى السلف  -أنػٌهم يػيثبًتوف علم الػمعنػى،
كيفوضوف علم الكيفيٌة ،فقط.
ٌ
عبلـ
قاؿ ابن ابز« :مثٌ ييقاؿ :ليس األسلم تفويض األمر يف الصفات إُف ٌ
الغيوب؛ ألنٌو سبحانو بيٌنها لعباده ،كأكضحها يف كتابو الكرٔف ،كعلى لساف
يبٌن كيفيٌتها ،فالواجب تفويض علم الكيفيٌة ،ال علم
رسولو األمٌن  ،كلػم ٌ
مبتدع ٢نالفٞ ،نا عليو
اٞنعآف .كليس التفويض مذىب السلف ،بل ىو مذىب ى
أئمة السلف ،على
السلف الصاٌف .كقد أنكر اإلماـ أ٘ند  ،كغًنه من ٌ
أىل التفويض ،كب ٌدعوىم؛ أل ٌف مقتضى مذىبهم أ ٌف هللا سبحانو خاطب عباده
ّنا ال يفهموف معناه ،كال يعقلوف مراده منو ،كهللا  يتق ٌدس عن ذلك ،كأىل
السنٌة كاٛنماعة يعرفوف مراده سبحانو بكبلمو ،كيصفونو ّنقتضى أٚنائو كصفاتو،
كل ما ال يليق بو  .كقد علموا من كبلمو سبحانو ،كمن كبلـ
ٌ
كينزىونو عن ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ٖٗٔ/ِ :
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رسولو  أنٌو سبحانو موصوؼ ابلكماؿ اٞنطلق ،يف ٗنيع ما أخرب بو عن
نفسو ،أك أخرب بو عنو رسولو .)ُ(»...
كقاؿ ابن عثيمٌن« :كهبذا نعرؼ ضبلؿ أك كذب من قالوا :إ ٌف طريقة
السلف ىي التفويض؛ ىؤالء ضلٌوا ،إف قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف؛
ككذبوا ،إف قالوا ذلك عن عمد؛ أك نقوؿ :كذبوا على الوجهٌن ،على لغة
شك أ ٌف
كل حاؿ؛ ال ٌ
اٜنجاز؛ أل ٌف الكذب عند اٜنجازيٌٌن ّنعىن اٝنطإ .كعلى ٌ
الذين يقولوف :إ ٌف مذىب أىل السنٌة ىو التفويض؛ ٌأهنم أخطأكا؛ أل ٌف مذىب
أىل السنٌة ىو إثبات اٞنعىن ،كتفويض الكيفيٌة»(ِ).
يفوضوف علم الػمعنػى،
كمن الػمؤلٌفٌن من نسب  -إُف السلف  -أنٌػهم ٌ
أيضا.
يفوضوف علم الكيفيٌة ،ن
كما ٌ
النوكم« :اعلم أ ٌف ألىل العلم يف أحاديث الصفات كآايت الصفات
قاؿ
ٌ
قولٌن :أحد٨نا -كىو مذىب معظم السلف ،أك كلٌهم :أنٌو ال ييتكلٌم يف
معناىا ،بل يقولوف٩ :نب علينا أف نؤمن هبا ،كنعتقد ٟنا معىن ،يليق َنبلؿ هللا
تعاُف ،كعظمتو ،مع اعتقادان اٛنازـ أ ٌف هللا تعاُف ليس كمثلو شيء ،كأنٌو منزه
عن التج ُسم كاالنتقاؿ كالتحيُز يف جهة ،كعن سائر صفات اٞنخلوؽ .كىذا
القوؿ ىو مذىب ٗناعة من اٞنتكلٌمٌن ،كاختاره ٗناعة من ١ن ًٌققيهم ،كىو أسلم.
كالقوؿ الثآف -كىو مذىب معظم الػمتكلٌمٌن :أنػٌها تيتأكؿ ،على ما يليق بػها،
على حسب مواقعها ،كإنػٌما يسوغ أتكيلها ،لًمن كاف من أىلو ،أبف يكوف

متنوعة.ٓٓ/ّ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ّٕ/ٖ :
(ِ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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عارفنا بلساف العرب ،كقواعد األصوؿ ،كالفركع ،ذا رايضة ،فػي العلم.)ُ(»...
الرد على ما ابتدعوه ،كإقامة
اٜنق إُف ٌ
كقاؿ ابن ٗناعة« :فاحتاج أىل ٌ
تقولوه ،كانقسموا إُف قسمٌن :أحد٨نا -أىل التأكيل ،كىم
اٜنجج على ما ٌ
ً
ً
اجملسمة كاٞنع ًطٌلة ،ك٥نوىم من اٞنعتزلة كاٞنشبًٌهة
ْنردكا ٌ
الذين ٌ
للرد على اٞنبتدعة من ٌ
اٜنق بنصرتو ،كدفع
كاٝنوارج ،ل ٌػما أظهر كل منهم بدعتو ،كدعا إليها ،فقاـ أىل ٌ
كردكا تلك اآلايت ا﵀تملة كاألحاديث إُف ما يليق
عنو الدافع إببطاؿ بدعتوٌ ،
اٜنق
حق هللا ٌ
َنبلؿ هللا من اٞنعآف ،بلساف العرب ،كأدلٌة العقل كالنقل؛ ليي ٌ
بكلماتو ،كييبطل الباطل ُنججو كدالالتو .كالقسم الثآف -القائلوف ابلقوؿ
اٞنعركؼ بقوؿ السلف ،كىو القطع أب ٌف ما ال يليق َنبلؿ هللا تعاُف غًن مراد،
كالسكوت عن تعيٌن اٞنراد من اٞنعآف البلئقة َنبلؿ هللا تعاُف ،إذا كاف اللفظ
١نتمبل ٞنعآف(ِ) ،تليق َنبلؿ هللا تعاُف .فالصنفاف قاطعاف أب ٌف ما ال يليق َنبلؿ
ن
رجح
هللا تعاُف  -من صفات ى
كل منهما على ٌ
اٜنق .كقد ٌ
ا﵀دثٌن  -غًن مراد ،ك ٌ
قوؿ أىل التأكيل؛
كقوـ منهم ى
قوـ من األكابر األعبلـ ى
قوؿ السلف؛ ألنٌو أسلم ،ه
ه
للحاجة إليو ،كهللا أعلم .كمن انتحل قوؿ السلف ،كقاؿ بتشبيو ،أك تكييف،
ا﵀دثٌن ،فهو كاذب
أك ٘نل اللفظ على ظاىره٣ ،نٌا يتعاُف هللا عنو ،من صفات ى
يف انتحالو ،برمء من قوؿ السلف ،كاعتدالو .كإذا ثبت أ ٌف هللا تعالػى خاطبنا،
بلغة العرب ،كأ ٌف ما ال يليق َنبللو غًن مراد؛ فنقوؿ :إ ٌف اللفظ العربػ ٌي الػمتعلًٌق
ابلذات اٞنقدسة ،أك الصفات العليٌةٌ ،إما أف يػحتمل معآف ع ٌدة ،أك ال يػحتمل
احدا ،يليق بػجبللو تعاُف ،كالعلم،
احدا .فإف لػم يػحتمل ٌإال معىن ك ن
ٌإال معىن ك ن
النوكم.ُٗ/ّ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب :و
(ٞنعاف).
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حل الكبلـ،
تعٌن حػملو عليو ،كإف احتمل معآف ،تليق َنبللو تعاُف ،فهذا مػ ٌ
بٌن قوؿ السلف ،كالتأكيل ،كما تقدـ»(ُ).
مثٌ قاؿ« :فقد ابف ّنا ذكران أ ٌف حقيقة مذىب السلف :السكوت عن
تعيٌن الػمراد ،من اٞنعآف البلئقة َنبللو ،من ذلك اللفظ ا﵀تمل؛ ال أ ٌف اٞنراد
و
يدؿ عليو ،لغةن ،بل عيًٌرب عنو بلفظ
ظٌ ،
فهم كال تيع ىقل ،كال يك ًضع لو لف ه
معاف ال تي ى
يً
كل ذلك أمثػ ػاؿ لًما ذكػ ػرنػاه ،من أ ٌف الق ػرآف
ك
.
معىن
و
ػ
ل
م
فه
ي
ال
أك
،
ره
ػ
غي
م
وى
يى
ي
ٌ
كالس ػنٌة :بياف كىدل .فمن اعتقد مذىب السلف الػمذكور ،أك مذىب التأكيل
ظاىرا ،ال يليق بػجبللو تعاُف ،أك ما ال
الػ ٌ
حق ،فهو على ىدل .كمن اعتقد ن
أصبل ،فم ً
بتدع»(ِ).
يي ى
فهم معناه ن ي
كل فريق منهما ،يف
كبسبب اختبلؼ الفريقٌن  -يف ىذه اٞنسألة  -طعن ٌ
أىل اإلثبات ٢نالفيهم  -من أىل التفويض -
الفريق اٞنخالف؛ كلذلك ا ٌهتم ي
(ّ)
أىل التفويض ٢نالفيهم  -من أىل اإلثبات  -ابلتمثيل(ْ).
م
اهت
ك
؛
ابلتعطيل
ٌ
ي
كليس الغرض من كبلمي  -على ىذه اٞنسألة  -بياف كجو الصواب
اٝناص فيها.
فيها ،أك ترجيح رأم فريق ،على رأم فريق آخر ،أك بياف رأيي
ٌ
حدثوف؟!!!
فما قيمة رأيي ،كترجيحي؛ كقد اختلف فيها القدامى كالػ يم ى
كإٌ٧نا الغرض من كبلمي ىو التنبيو ،على كوف ىذه اٞنسألة من اٞنسائل
اٜنق فيها.
كثًنا من اٞنؤلٌفٌن قد خالفوا ٌ
الدقيقة العويصةُ ،نيث إ ٌف ن
(ُ) إيضاح الدليل يف قطع حجج أىل التعطيل.َُِ-ُُٖ :
(ِ) إيضاح الدليل يف قطع حجج أىل التعطيل.ُِّ :
(ّ) انظر :مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات.َٓٔ-َٓٓ :
(ْ) انظر :مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات.ٖٗ-ٖٕ :
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فإذا كاف بعض كبار اٞنؤلٌفٌن ،قد غفلوا عن الصواب ،يف ىذه اٞنسألة،
العامة ،الذين
كلػم تكفهم قدراهتم العلميٌة؛ لػمعرفة الصواب؛ فكيف تكوف حاؿ ٌ
حق.
اٜنق ،اليت اىتدل هبا الفريق ال يػم ٌ
لػم يطٌلع أكثرىم على أدلٌة ٌ
العامة متٌ نبعا للفريق ال يػمح ٌػق ،يف ىذه الػمسػألة؛ فإٌ٧نا كاف
كمن كاف مػن ٌ
اتٌباعو بسبب التقليد ،ال بسبب البحث كالتدبٌر كاالستنباط.
كمن ىنا كاف كاجبنا  -على الػمؤلٌفٌن الػمتٌقٌن  -أف يػجنٌبوا أنفسهم،
كيػجنٌبوا مقلٌديهم الػخوض ،فػي الػمسائل االختبلفيٌة العويصة ،كال سيٌما تلك
عمبل مواف نقا للشريعة ،كإنٌػما تي ً
التػي ال تي ً
ثمر التفُرؽ كالتبلعن كالتدابر
ثمر ن
كالتقاتل.
قػاؿ أبػو حػامد الغزالػ ٌي« :اعلػم أ ٌف الذم ذكرانه  -مع ظهوره  -تػحتو
كل فرقة تك ًٌفر مػخالفها ،كتنسبو إلػى تكذيب
ه
كل الغور؛ أل ٌف ٌ
غور ،بل تػحتو ٌ
الرسوؿ  ،فاٜننبلي يك ًٌ
الرسوؿ ،فػي إثبات
اعما أنٌو ك ٌذب
ز
،
األشعرم
ر
ف
ى
ٌ ن
ٌ
الفوؽ َّلل تعاُف ،كيف االستواء على العرش .كاألشعرم يك ًٌ
اعما أنٌو يمشبًٌو،
ز
ره
ف
ٌ
ٌ
ن
الرسوؿ ،يف أنٌو ليس كمثلو شيء .كاألشعرم يك ًٌ
اعما أنٌو
ز
،
اٞنعتزِف
ر
ف
ككذب
ى
ٌ
ٌ ن
اَّلل تعاُف ،كيف إثبات العلم كالقدرة ،كالصفات
ك ٌذب
ى
الرسوؿ ،يف جواز رؤية ٌ
اعما أ ٌف إثبات الصفات تكفًن(ُ) للقدماء،
معتزِف يك ًٌفر
ٌ
األشعرم ،ز ن
لو .كالػ ٌ
كتكذيب للرسوؿ ،فػي التوحيد .كال يينجيك من ىذه الورطةٌ ،إال أف تعرؼ ح ٌد
التكذيػب ،كالتصديػق ،كحقيقتهما فيػو ،فينكشػف لك غيليػ ُو ىػذه ً
الفػ ػىرؽ،
بعضا.)ِ(»...
كإسرافها ،يف تكفًن بعضها ن
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :تكثًن).
اِف.ِٕٓ-ِٓٔ :
(ِ) ٠نموعة رسائل اإلماـ الغز ٌ
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األمة على أنٌو ال ٩نوز أتخًن البياف عن
كقاؿ ابن الوزير« :كقد أٗنعت ٌ
النبوة ،فبل حاجة إُف
فكل ما لػم ييبٌن من العقائد ،يف عصر ٌ
كقت اٜناجةٌ ،
اعتقاده ،كال اٝنوض فيو ،كاٛنداؿ كاٞنراد(ُ) ،سواء كاف إُف معرفتو سبيل ،أك ال؛
كسواء كاف ًّ
اٞننهي
حقا ،أك ال؛
ن
كخصوصا مت ٌأدل اٝنوض فيو ،إُف التفُرؽ ٌ
ص على كجوبو ،كإف ٌأدل إُف اٞننصوص
عنو ،فيكوف يف إ٩نابو إ٩ناب ما لػم يػينى ٌ
بياان يف العقليٌات،
على ٓنر٬نو ،كىذا عٌن الفساد .قالت اٝنصوـ :العقل يكفي ن
فبل ٩نب البياف فيها من الشرع .قلت :إف أردمت اٛنليٌات اليت ال يقع يف مثلها
التنازع ،أك ال ي٪نتاج يف الدين إُف معرفتها ،أك ال ٪نتاج البليد فيها إُف تفهيم
يضر تسليمو .كمن
الذكي ،أك الظنٌػيٌة اليت ال إمث فيها على اٞنخطئ ،ي
فمسلم ،كال ٌ
ٌ
الصحة
األكؿ من ىذا علم اٜنساب ،كإف ٌ
دؽ بعضو ،فإ ٌف طرقو معلومة ٌ
القسم ٌ
عند اٛنميع؛ كلذلك لػم ٕننع دقٌتو من الوفاؽ فيو ،ككذلك كثًن من علم
الغربيٌة(ِ) ،كاٞنعآف كالبياف كالببلغة .كإف أردمت القسم اآلخر ،كىو ما ي٪نتاج إليو
العامة أٗنعٌن،
مفركضا على ٗنيع اٞنسلمٌن من
يف الدين ،كيكوف
ن
ٌ
اٝناصة ك ٌ
يسامح؛
كيقع يف مثلو اٝنفاء كالنزاع كاالختبلؼ الكثًن ،كأيمث اٞنخطئ فيو ،كال ى
فغًن يمسلم لكم أ ٌف مثل ىذا ييوىكل إُف عقوؿ العقبلء ،كترتؾ الرسل بيانو لقولو
(ّ)
ً
ً
ُنجة
سبحانو
يكتف
فلم
.
ث ىر يس نوال﴾
ٌن ىحت نػىٍبػ ىع ى
تعاُف ﴿ :ىكىما يكنا يم ىع ٌذبً ى
ٌ
حجة الرسالة؛ مع أ ٌف مع ػرفتو  -سبحانو  -كنفي
العقلٌ ،
ضم إليها ٌ
حت ٌ
الشػ ػركاء عنػ ػو :م ػن أكضػ ػح الػمعػ ػارؼ العقليٌة؛ كلذلك قالػت الُر يس ػ ػل ،فيمػ ػا
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :اٞنراء).
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :العربيٌة).
(ّ) اإلسراء.ُٓ :
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اطػ ػ ًر السماك ً
حكػى هللا عنهػ ػم﴿ :أىف ػًي اَّللً ىشػ ػك فى ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض﴾(ُ) .كقد مر
ىى
بياف ذلك يف مق ٌدمات ىذا الػمختصر .كيف ىذه اآلية كما يف معناىا من السمع
ٚنعا ،لػم ييعذب اٞنخطئ فيو ،إف شاء هللا
ٌ
حجة على أ ٌف ما لػم يبيٌنو هللا تعاُف ن
تعاُف ،لكن ي٫نشى على من خاض فيما لػم يبيٌنو هللا أف ييعذب على االبتداع،
ك بًًو ًعلٍ هم
س لى ى
كقد ٌبٌن هللا ٓنر٬نو .كبياف ٓنرٔف ذلك يف قولو ﴿ :ىكىال تىػ ٍق ي
ف ىما لىٍي ى
ك ىكا ىف ىعٍنوي ىم ٍسئي نوال﴾(ِ) ،كبقولو تعاُف ﴿ ىىا
صىر ىكالٍ يف ىؤ ىاد يك ُل أيكلىئً ى
إًف الس ٍم ىع ىكالٍبى ى
أىنٍػتيم ىؤىال ًء حاججتيم فًيما لى يكم بًًو ًعلٍم فىلًم يٓنا ُجو ىف فًيما لىيس لى يكم بًًو عً
اَّلل
ك
م
ل
ٍ
ه ى ى
هى ي
ى ٍ ى ٍ
ٍ ىي ى ى ٍ ٍ ى ٍ
يػى ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف﴾(ّ) .فنسأؿ هللا السبلمة»(ْ).
١نمد رشيد رضا« :ك ٌأما يف األمور االعتقاديٌة كالتعبُديٌة ،فبإرجاعهم
كقاؿ ٌ
إُف ما كاف عليو السلف الصاٌف ،ببل زايدة ،كال نقص ،كاعتبار ما أٗنع عليو
كل مسلم
األكؿ  -ىو الدين الذم ييدعى إليو ،ي
ك٪ن ىمل ُ
اٞنسلموف  -يف العصر ٌ
عليو .كما عداه :من الػمسائل االجتهاديٌة(ٓ) ،مػ ٌما يعمل فيو صاحب الدليل،
حق ،من غًن أف يعادم ،أك يػمارم فيو من لػم يظهر لو
بػما يظهر لو أنٌو الػ ٌ
العام ٌي الذم
دليلو ،من إخوانو اٞنسلمٌن اٞنوافقٌن لو ،يف مسائل اإلٗناع .ك ٌأما ٌ
ال قدرة لو على االستدالؿ ،فبل ييذ ىكر لو شيء ،من أمر الػخبلؼ ،فإف عرض
ً
بٌن
لو أمر ،استفتػى فيو من يثق بورعو ،كعلمو ،من علماء عصره ،كذلك العالػم يي ًٌي
(ُ) إبراىيم.َُ :
(ِ) اإلسراء.ّٔ :
(ّ) آؿ عمراف.ٔٔ :
اٜنق على اٝنلق.َُٔ-َُٓ :
(ْ) إيثار ٌ
(ٓ) أم :كما عداه ىو من اٞنسائل االجتهاديٌة.
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لو حكم هللا فيو ،أبف يذكر لػو ما عنده فيو ،من آية كريػمة ،أك سنٌة قويػمة،
كعامتهم،
ٌ
كيبٌن لو الػمعىن ،ابالختصار .ىكذا كاف علماء الصحابة ،كالسلفٌ ،
كأنػٌى للمسلمٌن  -الي ػوـ  -أف يستقيموا ،على طريقتهم ،كىم فاقدك أكِف األمر،
الذين تي ًٌ
العام ػة ،كتػجعلهم مسيطرين ،على
األم ػة  -إليهم  -أمػ ػورىا ٌ
فوض ٌ
يح ٌكامها ،كأحكامها؟»(ُ).
أيضا« :فا﵁ تعاُف قد شرع الدين ٛنميع أفراد
١نمد رشيد رضا ن
كقاؿ ٌ
األمة ،كىذه الفلسفة الكبلميٌة من دقائق النظرٌايت الفكريٌة ،التػي انفرد ابلغوص
ٌ
فتفرقوا فيها ،كاختلفوا؛ أل ٌف التفُرؽ
عليها أفراد معدكدكف ،من أذكياء األمم؛ ٌ
كاالختبلؼ ،من لوازمها البيٌنة ،فعصوا هللا تعاُف ،فػي نػهيو ،عن التفُرؽ
كاالختبلؼ ،يف الدين ،فكيف يقوؿ عاقل :إ ٌف ٗنيع اٞنؤمنٌن قد يكلًٌفوىا ،كإذا
األمة كلٌها؟ كإذا كاف
كانت ٌ
صحة اإل٬ناف تتوقٌف عليها ،فكم عدد اٞنؤمنٌن يف ٌ
اٜنق منهم؟ ككيف السبيل لدل
اٜنق فيها ك ن
احدا ،كما يقولوف ،فكم عدد أىل ٌ
ٌ
األمة ما يراه،
كل من احتكر ٌ
اٜنق فيها لنفسو ،إُف تلقٌن السواد األعظم من ٌ
ٌ
ُنيث ال ييقبىل سواه؟ فإف كاف ىو أصل الدين الذم ال يقبل هللا غًنه ،ف ىف ٍه يم
ً
األمة،
األمة .ك ٌأما ما كاف عليو السلف الصاٌف يف صدر ٌ
الدين متع ٌذر على أكثر ٌ
كيسًنا ،كما كصف هللا كرسولو ىذا الدين ،كىذه اٞنلٌة ،كاف ٗنيع
سهبل
فكاف ن
ن
األكؿ يصفوف هللا تعاُفَ ،نميع ما كصف بو نفسو ،يف
اٞنسلمٌن يف الصدر ٌ
كتابو ،كعلى لساف رسولو ،من غًن تشبيو لو ،أبحد من خلقو ،كمن غًن ىذه
الفلسفة الكبلميٌة ،اليت لػم يشرعها هللا تعاُف ،كال أنزؿ هبا من سلطاف؛ كلذلك
أئمة السلف علم الكبلـ ،كع ٌدكه بدعة سيٌئة ،كمن خاض فيو بعد
استنكر ٗنيع ٌ
(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ُِ/ّ :
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فؤلهنم ظنٌوا أنٌو يتوقٌف عليو إبطاؿ البدع ،كإزالة الشبهات
ذلك من أتباعهم؛ ٌ
ً
اٞنشكلة يف الدين ،ال لذاتو ،كأرادكا بو إزالة اٝنبلؼ؛ فزادىم خبلفنا كافرتاقنا،
كل
ٌ
حت صار أكثرىم يزعم أ ٌف العقائد الصحيحة ال تي ى
عرؼ ٌإال بو ،ك٪نصرىا ٌ
فريق يف مذىبو .كال سبلمة للمسلمٌن يف دينهم كدنياىم ٌإال ابلرجوع يف الدين
ا﵀ض إُف ما كاف عليو السلف ،كيف أمور الدنيا إُف ما أثبتو العلم كالتجارب،
يف ىذا العصر ،كأف ينبذكا ٗنيع األسباب كالكتب اليت كانت مثار اٝنبلؼ
كالتفُرؽ ،كراء ظهورىم ،كال ٩نعلوا قوؿ عالًػم من علمائهم ،كال فهمو سببنا
كل ما ليس قطعيًّا  -من كتاب رٌهبم ،كسنٌة
للتعادم ك ٌ
التفرؽ بينهم ،بل يع ٌدكا ٌ
رسوٟنم ،كاجتماع سلفهم  -من االجتهاد الذم ييع ىذر بو من قاـ دليلو عنده،
حجة على غًنه ...فبهذا يزكؿ ضرر اختبلؼ اٞنذاىب
كمن كثق بو ،كال يكوف ٌ
يف األصوؿ كالفركع ،كيرتاجع اٛنميع إُف كحدة الدين ،كأي يخ ٌوة اإلسبلـ ،فينالوا -
من سعادة الدنيا ،مثٌ اآلخرة  -ما شرع هللا ٟنم الدين؛ ألجلو»(ُ).
نع جيل ،خالص القلب،
كقاؿ سيٌد قطب« :كاف رسوؿ هللا  ييريد ي
صى
م مؤثًٌر
خالص العقل ،خالص التص ُور ،خالص الشعور ،خالص التكوين ،من أ ٌ
يتضمنو القرآف الكرٔف .ذلك اٛنيل استقى
هي ،الذم ٌ
آخر ،غًن الػمنهج اإللػ ٌ
إذف ،من ذلك النبع كحده .فكاف لو يف التاريخ ذلك الشأف الفريد ..ثػ ٌم ما
صبت يف النبع  -الذم استقت منو األجياؿ
الذم حدث؟ اختلطت الينابيع! ي
كتصوراتػهم ،كإسرائيليٌات
التالية  -فلسفة اإلغريق ،كمنطقهم ،كأساطيػر الفرسٌ ،
اليهود ،كالىوت النصارل ،كغًن ذلك ،من ركاسب الػحضارات ،كالثقافات.
كاختلط ىذا كلٌو بتفسًن القرآف الكرٔف ،كعلم الكبلـ ،كما اختلط ابلفقو،
(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ُّّ-ُِّ/ٗ :
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سائر األجياؿ ،بعد
كاألصوؿ ،ن
أيضا .كتػخرج  -على ذلك النبع الػمشوب  -ي
أبدا.)ُ(»...
يتكرر ذلك اٛنيل ن
ذلك اٛنيل ،فلم ٌ
درس ،كأف
اِف« :كعلم الكبلـ  -فػي ديننا ٌ -
كقاؿ ٌ
يصح أف يي ى
١نمد الغز ٌ
سليما
تصويرا ٠نرندا للعقائد اإلسبلميٌة،
يػيتىػ ىوسع فيو ،عندما يكوف
ن
كشرحا ن
ن
كردا للشبهات اليت قد تيثار عليهاٌ .أما ما شاع يف ىذا العلم ،من
لرباىينهاًّ ،
مباحث فلسفيٌة ،كتكلُفات عقليٌة ،كتوليدات خلقها الفراغ ،كٔنمينات أساسها
أئمة
الػحدس ،فذاؾ ما يػجب نبذه ،كتطهًن الثقافة اإلسبلميٌة منو .كقد شن ٌ
السلف حػملة ش ػعػ ػواء ،على ىػذا العلػم ،م ػن حيث احتفاؤه ،بػهذه القضااي،
كاسرتسالو فػي عرضها ،كفرضها .كنػحن نشارؾ ،فػي ىذه الػحملة ،كني ً
ظاىر
رجالىػها ،بصدؽ ،كعزـ»(ِ).

(ُ) معاَف يف الطريق.ُْ-ُّ :
(ِ) دفاع عن العقيدة كالشريعة.َُِ :
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الـمخرج الثالث
لاحخياط
ىو أف ٪نتاط الػمتٌقوف ،يف العمل؛ ابتغاء مرضاة هللا ،كاتٌقاء غضبو،
فبل يتٌكلوا على بعض اآلراء االختبلفيٌة ،بل عليهم أف ٫نتاركا العمل ّنا ىو
احتماال.
أسلم ،كأبعد عن ٢نالفة الشرع ،كلو كانت اٞنخالفة ١نتملة
ن
كالػمتٌقوف ىم كحدىم من يػيمكن أف يسلكوا مػخرج االحتياط؛ أل ٌف
متعصبٌن كاٞنفسدين يستمسكوف
الػمك ٌذبٌن كالػمنافقٌن كالػمعطٌلٌن كالػمغالٌن كالػ ٌ
ّنناىجهم ،كآرائهم ،كأفعاٟنم ،كال يرضوف التخلٌي عنها.
ٌأما الػمتٌقوف ،فليس ٟنم غايةٌ ،إال ابتغاء مرضاة هللا  ،كاتٌقاء غضبو؛
كل ما ي٬نكن أف يكوف كسيلة؛ لتحقيق ىاتٌن الغايتٌن،
كلذلك يسعوف إُف ٌ
كل ما ي٬نكن أف يكوف ٢نال نفا للشريعة.
فيحتاطوف
ٌ
ابلكف عن ٌ
مثبل ،فقاؿ فريق بتحر٬نو ،كقاؿ فريق
فإذا اختلف اٞنؤلٌفوف يف (التدخٌن) ن
بكراىتو ،كقاؿ فريق اثلث إبابحتو(ُ)؛ فإ ٌف اٞنتٌقٌن ال يتٌكلوف على التقليد ،بل
٪نتاطوف ،ما استطاعوا االحتياط ،فيتجنٌبوف التدخٌن ،كتجنُبهم ما ثبت ٓنر٬نو
الشرعي ،يف اٜنقيقة ،كيكوف من
ابالتٌفاؽ؛ خشية أف يكوف التحرٔف ىو اٜنكم
ٌ
عمدا.
قاؿ بغًن التحرٔف من اٞنؤلٌفٌن ٢نطئنا؛ ن
جهبل ،أك ن
كاالحتياط ٪ن ٌقق ثبلث منافع:

مثبل ،فقد ٤نا من ارتكاب
ادلنفعة األوىل -النجاة :فمن ْننٌب (التدخٌن) ،ن
(ا﵀ظور) ،سواء أكاف (التدخٌن) ١نرنما ،أـ كاف غًن ١نرـ ،فإنٌو  -يف اٜنالتٌن -
(ُ) انظر :اٞنوسوعة الفقهيٌة.َُٕ-َُُ/َُ :
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ً
اٞندخن ،فإنٌو إذا كاف التدخٌن ١نرنما ،فقد
قد ٤نا من فعل ا﵀رـِ .نبلؼ ٌ
مقبوال؛ كلكنٌو
ارتكب
عذرا ن
١نظورا بتدخينو .كجهلو بتحرٔف التدخٌن قد يكوف ن
ن
١نظورا.
عذر ال ٌ
يغًن اٜنقيقة الواقعة ،كىي أنٌو قد ارتكب ن

مطمئن إُف سبلمتو ،من ارتكاب
ادلنفعة الثانية -االطمئنان :قلب ا﵀تاط
ٌ
ا﵀ظور ،سواء أكاف الفعل ١نرنما ،أـ غًن ١نرـِ ،نبلؼ اٞنقلًٌد غًن ا﵀تاط؛ فإنٌو
شك من أمره ،حٌن يطٌلع على
بتقليده قد يرتكب ا﵀ظور ،فيبقى يف ٌ
االختبلفات اٜناصلة يف اٞنسألة.
فمثبل ،قد اختلف اٞنؤلٌفوف قد٬ننا كحديثنا ،يف (استماع اٞنوسيقى)(ُ)؛
ن
كل االطمئناف ،إُف أنٌو قد سلم من
فمن ْننٌب االستماع ،كاف قلبو مطمئنًّاٌ ،
٢نالفة الشريعة ،سواء أكاف االستماع ١نرنما ،أـ غًن ١نرـ؛ فإنٌو بتجنُب االستماع
شرعا!
١نظورا؛ فبل أحد يقوؿ :إ ٌف استماع اٞنوسيقى كاجب ن
لػم يرتكب ن
أبدا ،مهما
ٌأما غًن ا﵀تاط ،فإ ٌف قلبو مرتع للشكوؾ ،ال ي٬نكن أف
يطمئن ن
ٌ
يستدؿ هبا اٞنبيحوف على إابحة االستماع.
كانت األدلٌة اليت
ٌ
عسبل ،قد اختلف الناس فيو ،فمنهم من
كمثى ًل من أيعطي ن
ى
كمثى يل ذلك ى
يقوؿ :إنٌو مسموـ ،كمنهم من يقوؿ :إنٌو و
خاؿ من السموـ.
فالػمحتاط سيتجنٌب شرب العسل ،فيضمن بتجنُبو النجاة ،من اٟنبلؾ
مسموما.
مسموما ،كيضمن اطمئناف قلبو ،بسبلمتو من اٟنبلؾ
ن
ن
مسموما ،يف الواقع ،فيهلك
ِنبلؼ غًن ا﵀تاط ،فإ ٌف العسل قد يكوف
ن
مطمئن،
كحت إف كاف خالينا من السموـ ،فإ ٌف شاربو ٠نازؼ ،كقلبو غًن
شاربو؛ ٌ
ٌ
إُف سبلمتو من اٟنبلؾ.
(ُ) انظر :ا﵀لٌى ابآلاثر ،ُٕٓ-ٓٓٗ/ٕ :كاٞنوسوعة الفقهيٌة.ُٕٗ-ُٖٔ/ّٖ :
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ضطر إُف
فإن قيلٌ :
ضطر إُف ذلك اضطر نارا ،كمن يي ٌ
لكن اإلنساف قد يي ٌ
أكل لػحم الػخيل ،مع علمو ابختبلؼ اٞنؤلٌفٌن فيو ،بٌن قائل ابلتحرٔف ،كقائل
ابلكراىة ،كقائل ابإلابحة(ُ)!
قلت :إ ٌف الضػ ػ ػركرات ،إذا كانت يمعتب ػىرة ،فإنػٌها تيبيػ ػح الػمحظ ػ ػورات،
حت ػٌى فػي (مق ػ ػاـ االتٌفػاقػيٌػات)؛ فم ػ ػن ب ػ ػاب أىكلػى ،يػيبػ ػ ػاح للمضط ػ ػٌر ذلك ،فػي
(ابب االختبلفيٌات).
فإ ٌف الػ ٌ
مضطر ييباح لو أكل لػحم الػخنزير ،الثابت تػحريػمو ابلدليل القرآٓفٌ
للمضطر أكل لػحم
القطعي ،الذم ال ٫نتلف فيو اثناف؛ فمن ابب أىكُف ييباح
ٌ
ٌ
اٝنيل ،الذم اختيلف يف تػحريػمو.
اٝنًٍن ًزي ًر ىكىما أ ًيىل بًًو لًغى ًًٍن
قاؿ تعاُف﴿ :إً٧نىا ىحرىـ ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيػتىةى ىكالد ىـ ىك ىٜنٍ ىم ٍ
و ً ًً
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
اَّللً فى ىم ًن ٍ
اضطير ىغٍيػىر ىاب وغ ىكىال ىعاد فى ىبل إ ٍمثى ىعلىٍيو إف اَّللى ىغ يف ه

ادلنفعة الثالثة -التقريب :بسلوؾ الػمتٌقٌن مػخرج االحتياط ،فإ ٌهنم سيتخلٌصوف
من مسائل كثًنة ،كانت تي ًٌ
فرؽ بينهم ،كيف تقليل الػمسائل ما فيو من التقريب،
كالتأليف بٌن قلوهبم ،كال سيٌما ٌأهنم ٪نتاطوف؛ ابتغاء مرضاة هللا ،كاتٌقاء غضبو.
(ّ)
طبلب العلم ثبلثة :كاحد
قاؿ أبو طالب اٞن ٌك ٌي« :كقد كاف يقوؿ ٌ :
فيتورع ،كأيخذ ابالحتياط،
يطلبو؛ للعمل بو ،كآخر يطلبو؛ ليعرؼ االختبلؼٌ ،
حبلال ،فهذا يكوف ىبلؾ
كآخر يطلبو؛ ليعرؼ التأكيل ،فيتناكؿ اٜنراـ ،فيجعلو ن
لعلم؛ ٞنعرفة الورع ،كاالحتياط للدين ،فهذا ىو
ٌ
اٜنق على يديو ...فإٌ٧نا ييطلىب ا ي
(ُ) انظر :اٞنوسوعة الفقهيٌة.ُّٗ-ُّٖ/ٓ :
(ِ) البقرة.ُّٕ :
التسرتم.
(ّ) القائل ىو سهل
ٌ
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العلم النافع .فإذا طيلً
خًنا منو ،كصار
اٛنهل
كاف
،
اٟنول
لتأكيل
ك
،
ىذا
ٞنثل
ب
ن
العلم ىو الضار ،الذم استعاذ الرسوؿ  منو»(ُ).
ىذا ي
أيضا« :كألجل ذلك كاف الفقهاء يكرىوف
كقاؿ أبو طالب اٞن ٌك ٌي ن
حت يعرؼ اختبلؼ الفقهاء ،أم:
التقليد ،كيقولوف :ال ينبغي للرجل أف ييفيت؛ ٌ
فيختار منها  -على علمو  -األحوط للدين ،كاألقول ابليقٌن»(ِ).
كقاؿ ابن بطٌاؿ« :فكأ ٌف(ّ) يف فتياه  - ابجتناب الشبهات  -داللة
على اختيار القوؿ ،يف الفتول ،كاالحتياط يف النوازؿ ،كالػحوادث الػمحتمبلت،
للتحليل كالتحريػم ،اليت ال يقف العالًػم ،على حبللػها ،كحرامها؛ الشتباه
أسباهبا»(ْ).
القشًنم« :كإف اختلف عليو فتاكل الفقهاء ،أيخذ
كقاؿ أبو القاسم
ٌ
للمستضعفٌن،
ابألحوط ،كيقصد اٝنركج من اٝنبلؼ ،فإ ٌف الُر ىخص فػي الشريعة
ى
كأصحاب اٜنوائج ،كاألشغاؿ»(ٓ).
كيقرب يف
اِف« :ك ٌ
لكن الفقيو ٩نتهد فيها برأيوٌ ،
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
اٞنتورع أيخذ فيو ابألحوط،
التحديداتّ ،نا يراه ،كيقتحم فيو خطر الشبهات .ك ٌ
كيدع ما يريبو ،إلػى ما ال يريبو .كالدرجات الػمتوسطة الػم ً
شكلة  -بٌن األطراؼ
ٌ
ي
ي
الػمتقابلة الػجليٌة  -كثيػرة ،كال يينجي منهاٌ ،إال االحتيػاط ،كهللا أعػلػم»(ٔ).
(ُ) قوت القلوب.ّْٗ-ّّٗ/ُ :
(ِ) قوت القلوب.ِْْ/ُ :
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ابٟنمز.
البخارم.ُٗٔ/ٔ :
(ْ) شرح صحيح
ٌ
(ٓ) الرسالة القشًنيٌة.َِٔ/ِ :
(ٔ) إحياء علوـ الدين.ِّٔ :
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يسهلوف ،يف أسانيد أحاديث الرتغيب،
كقاؿ ابن تيميٌة« :كٟنذا كانوا ٌ
يسهلوف ،يف أسانيد أحاديث األحكاـ؛ أل ٌف اعتقاد الوعيد
كالرتىيب ،ما ال ٌ
٪نمل النفوس على الرتؾ ،فإف كاف ذلك الوعيد ًّ
حقا ،كاف اإلنساف قد نػجا،
كإف لػم يكن الوعيد ًّ
يضر
حقا ،بل عقوبة الفعل ٌ
أخف ،من ذلك الوعيد ،لػم ٌ
اإلنساف  -إذا ترؾ ذلك الفعل  -خطؤه يف اعتقاده زايدة العقوبة؛ ألنٌو إف
يضا ،ككذلك إف لػم يعتقد يف تلك الزايدة
اعتقد نقص العقوبة ،فقد ي٫نطئ أ ن
يهوف الفعل عنده ،فيقع فيو،
نفينا ،كال ن
إثباات ،فقد ي٫نطئ ،فهذا اٝنطأ قد ٌ
فيستحق العقوبة الزائدة ،إف كانت اثبتة ،أك يقوـ بو سبب استحقاؽ ذلك،
ٌ
فإذف ،الػخطأ فػي االعتقاد ،على التقديرين  -تقدير اعتقاد الوعيد ،كتقدير
عدمو  -سواء ،كالنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد :أقرب ،فيكوف
ىذا التقدير أىكُف .كبػهذا الدليل رجح عامةي العلماء الدليل ً
اٜناظىر ،على الدليل
ٌ ٌ
ى
الػ يمبيح ،كسلك كثًنه من الفقهاء دليل االحتياط ،يف كثًن من األحكاـ ،بناء
على ىذا»(ُ).
تتبٌن يس ػنٌة
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :فإ ٌف االحتياط ،إنػٌما ييش ػ ػىرع ،إذا لػم ٌ
رسوؿ هللا  ،فإذا تبيٌنت السنٌة ،فاتٌباعها أىكُف»(ِ).
لكن االحتياط حسن ،م ػا لػم يػخالف السنٌة
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضاٌ « :
الػمعلومة ،فإذا أفضى إُف ذلك ،كاف خطأ»(ّ).
الشاطيب« :كالشريعة مبنيٌة على االحتياط ،كاألخذ ابلػحزـ ،كالتحُرز
كقاؿ
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٓ-ُْْ/َِ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ّّ/ِٔ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ٔٗ/ِٔ :
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مػ ٌما عسى أف يكوف طري نقا إلػى مفسدة»(ُ).
أقرب ،إُف االحتياط ،أبف يقتضي
كشي« :أف يكوف ي
أحد٨نا ى
كقاؿ الزر ٌ
الػحظ ػىر ،كاآلخػ ػ ػ ير اإلابح ػةى ،فييقدـ مقتضي الػحظػ ػر؛ أل ٌف الػمحػرمػ ػات يػيحت ػاط
إلثباتػها ،ما أمكن.)ِ(»...

(ُ) اٞنوافقات.ٖٓ/ّ :
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.َُٕ/ٔ :
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الـمخرج الرابع
لاعخبار
التفرؽ ،قد٬ننا ،كحديثنا،
ىو أف يعترب الػمتٌقوف ّنا كقع لغًنىم ،من آاثر ٌ
التفرؽ إُف االقتتاؿ.
كال سيٌما حٌن ٌ
يؤدم ٌ
كاالعتبار بتلك اآلاثر ٪ن ٌقق ثبلث منافع:

ادلنفعة األوىل -التجنب :من اعترب بتلك اآلاثرٌ ،أدل بو االعتبار ،إُف ْننُب
أسباب التفُرؽ ،كمن لػم يعترب ،فإنٌو  -ببل ريب  -سيقع فيما كقع فيو غًنيه.
فحٌن يرل (الػمتٌقوف)  -من اٞنؤلٌفٌن كاٞنطبٌقٌن  -أ ٌف (التفُرؽ) قد يصل
اٞنتفرقٌن ،إُف حالة االقتتاؿ ،كما حصل يف األمم السابقة ،اليت
ابٞنختلفٌن ٌ
تفرقت ،من قبل؛ ككما حصل يف األمم الػمنسوبة ،إُف (اإلسبلـ) ،قد٬ننا،
ٌ
كحديثنا؛ فإ ٌف (مػرارة االقتتاؿ) سػػتدعوىم ،إلػى تػجنُب (أسػػباب التفُرؽ) ،كإلػى
البحث عػن (أسباب التقريب) ،كالعمل ّنقتضاىا.
ابٜنض على التعاكف.
التعاون :إ ٌف االعتبار بتلك اآلاثر كفيل
ٌ
ادلنفعة الثانية -خ
متفرقٌن ،قد
فالػمتٌقوف  -كىم فػي سفينة النجاة  -حٌن يركف غًنىم ٌ
تػحطٌمت يس يفنيهم؛ بسبب تفُرقهم ،فغرقوا فػي بػحار االقتتاؿ؛ فإنػٌهم  -أعين
الرب كالتقول؛ لينجوا
التعاكف على ٌ
الػمتٌقٌن  -سيسارعوف إُف التصاليػح كالتعاذير ،ك ي
بتعاكنػهم ،من تلك الػمهالك.
ي
ادلنفعة الثالثة -التقريب :إ ٌف االعتبار  -بتلك اآلاثر السيٌئة للتفُرؽ  -كفيل
ابلتقريب بٌن الػمتٌقٌن ،كالتأليف بٌن قلوبػهم؛ فإنػٌهم  -بتجنُبهم أسباب
االختبلؼ ،كبتعاكنػهم على البحث ،عن كسائل االئتبلؼ  -سيكونوف أقرب،
من ذم قبل.
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أمثلة للفنت ادلذىبيّة:
كيف (كتب التاريخ) ً
كر لكثًن من (الفنت اٞنذىبيٌة) ،اليت كقعت بٌن
ذ
ه
صحت
صحت
ن
تفصيبل ،أك ٌ
(أبناء اٞنذاىب) اٞننسوبة إُف (اإلسبلـ)؛ فإف ٌ
فإهنا من أكرب (الدكاعي) إُف (االئتبلؼ ا﵀مود) ،كمن أكرب (النواىي)
ماال؛ ٌ
إجػ ن
عن (االختبلؼ اٞنذموـ).
كمن أبرز النصوص التاريػخيٌة الػمشتملة على ذكر تلك الفنت:

 -1يف حوادث سنة (ِّّق) ،قاؿ ابن األثًن« :كفيها عظيم أمػ ػر الػحنابلة،
العام ػة ،كإف كج ػدكا نبي نذا،
كقويت ش ػوكتهم ،كصػاركا يكبسػوف ،من دكر ال يق ٌواد ،ك ٌ
أراق ػوه ،كإف كجدكا يمغنٌية ،ضربوى ػا ،ككس ػركا آل ػة الغنػ ػاء ،كاعتػرضوا فػي البيػ ػع،
كالش ػراء؛ كمشى الرج ػاؿ ،مع النس ػ ػاء ،كالصبي ػاف ،فإذا رأكا ذلك ،سػ ػأل ػوه ع ػن
كإال ضػرب ػ ػوه ،كحػمػل ػوه ،إلػى صػاحػ ػب
الذم م ػعػ ػو :م ػن ىػ ػو؟ فإف أخب ػرىػ ػمٌ ،
خرشين -
الشػ ػرطة ،كش ػهدكا عليو ابلفاحشة؛ فأرىجػ ػوا بغػ ػداد؛ فركػ ػب ب ػدر الػ
ٌ
كىػ ػو صاحب الشرطػة  -ع ػاشػ ػ ػر جػمادل اآلخػ ػرة ،كنػادل فػي ج ػانػبػي ب ػغػ ػداد،
ارم (الػحنابػلػة) :ال يػجتم ػع منهػ ػم اث ػنػ ػاف،
فػي أصحػ ػاب أبػي مػ ٌ
حم ػد البػربػه ػ ٌ
كال يناظػ ػركف ،فػي مذىبهم ،كال يصلٌي منهم إم ػ ػ ػاـٌ ،إال إذا جهر ببسػ ػم هللا
الرحػمػ ػن الرحيم ،فػي صبلة الصب ػ ػح ،كالعش ػ ػاءين؛ فلػ ػم ييًفػ ػد فيهػ ػم ،كزاد شػ ػ ػُرىم،
كفتنتيهم ،كاستظهركا ابلعيمياف ،الذين كاف أيككف الػمساجد ،ككانوا إذا م ػ ػر بػهم
افعي الػمذىب ،أغ ػ ػركا ب ػو العيمي ػاف ،فيضربونو بعصيٌهػم ،حتػٌى يك ػاد يػم ػوت،
شػ ُ
فخػ ػرج توقيػ ػع الراضي ،بػما يقػ ػرأ على الػحنابلة ،ي ً
نك ػ ػر عليهم فعله ػم ،كيوبػٌخهػ ػم،
ي
ي ى
ابعتق ػ ػاد التشبيو ،كغًنه.)ُ(»...
(ُ) الكامل يف التاريخ.ُُْ-ُُّ/ٕ :

321

األكؿ ،كقعت
 -2يف حوادث سنة (ّّٖق) ،قاؿ ابن
اٛنوزم« :يف آخر ربيع ٌ
ٌ
فتنة ،بٌن أىل السنٌة ،كالشيعة ،كيهنبت الكرخ»(ُ).
اٛنوزم« :يف رمضاف ،كقعت فتنة
 -3يف حوادث سنة (َّْق) ،قاؿ ابن
ٌ
عظيمة ابلكرخ؛ بسبب اٞنذىب»(ِ).
اٛنوزم« :يف ٗنادل األكُف ،اتٌصلت
 -4يف حوادث سنة (ّْٖق) ،قاؿ ابن
ٌ
الفنت بٌن الشيعة كالسنٌة ،كقيتل بينهم خلق»(ّ).

اٛنوزم« :يوـ اٝنميس لثبلث خلوف
 -5يف حوادث سنة (ّْٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
من شعباف ،كقعت فتنة بٌن السنٌة كالشيعة ،يف القنطرة اٛنديدة ،كتعطٌلت
اٛنمعة من الغد ،يف ٗنيع اٞنساجد اٛنامعة يف اٛنانبٌن ،سول مسجد برااث ،فإ ٌف
الصبلة ٕنٌت فيو»(ْ).

اٛنوزم« :عيمل يف عاشوراء مثل ما
 -6يف حوادث سنة (ّّٓق) ،قاؿ ابن
ٌ
فلما أضحى النهار
عيمل يف السنة اٞناضية ،من تعطيل األسواؽ ،كإقامة النوحٌ ،
يومئذ ،كقعت فتنة عظيمة ،يف قطيعة ٌأـ جعفر ،كطريق مقابر قريش ،بٌن السنٌة
بعضا ،ككقعت بينهم جراحات»(ٓ).
كالشيعة ،كهنب الناس بعضهم ن

اٛنوزم« :كيف يوـ األحد ،عاشر
 -7يف حوادث سنة (ّٖٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
رجب ،جرت فتنة بٌن أىل الكرخ كالفقهاء ،بقطيعة الربيع ،ككاف السبب أ ٌف
(ُ) اٞننتظم.ٕٓ/ُْ :
(ِ) اٞننتظم.ْٖ/ُْ :
(ّ) اٞننتظم.ُُٖ/ُْ :
(ْ) اٞننتظم.ُِٔ/ُْ :
(ٓ) اٞننتظم.ُٓٓ/ُْ :
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(ُ)
١نمد بن
هللا،
عبد
أاب
بعض اٟنامشيٌٌن ،من أىل ابب البصرة ،قصدكا
ٌ
النعماف ،اٞنعركؼ اببن اٞنعلٌم  -ككاف فقيو الشيعة  -يف مسجده ،بدرب رايح،
ضا ،امتعض منو أصحابو ،فثاركا ،كاستنفركا أىل الكرخ ،كصاركا
كتعرض بو تعُر ن
ٌ
ايين(ِ) ،فسبٌو٨نا،
إُف دار القاضي أبػي ٌ
١نمد بن األكفآفٌ ،كأيب حامد األسفر ٌ
كطلبوا الفقهاء؛ ليواقعوا هبم(ّ)؛ كنشأت من ذلك فتنة عظيمة ،كاتٌفق أنٌو أحضر
(ْ)
فجمع
اٞنصاحف،
٫نالف
كىو
مسعود،
ابن
مصحف
و
ن
أ
كر
ذ
،
مصح نفا
ي
ٌ
ي
األشراؼ كالقضاة كالفقهاء ،يف يوـ اٛنمعة ،لليلة بقيت من رجب ،كعيرض
ايين(ٓ) ،كالفقهاء ،بتحريقو ،ف يفعًل
اٞنصحف عليهم ،فأشار أبو حامد األسفر ٌ
رجبل من أىل جسر
فلما كاف يف شعباف ،يكتب إُف اٝنليفة أب ٌف ن
ذلك ُنضرهتمٌ ،
النهركاف ،حضر اٞنشهد ابٜنائر ،ليلة النصف ،كدعا على من أحرؽ اٞنصحف،
كسبٌو ،فتق ٌدـ بطلبو ،فأي ًخذ ،فرسم قتلو ،فتكلٌم أىل الكرخ يف ىذا اٞنقتوؿ؛ ألنٌو
القبلئٌن،
من الشيعة ،ككقع القتاؿ بينهم ،كبٌن أىل ابب البصرة ،كابب الشعًن ك ٌ
كقصد أحداث الكرخ ابب دار أيب حامد؛ فانتقل عنها ،كقصد دار القطن،
كصاحوا :حاكم ،اي منصور .فبلغ ذلك اٝنليفة ،فأحفظو ،كأنفذ الػ ىخ ىو ىؿ ،الذين
على اببو؛ ٞنعاكنة أىل السنٌة ،كساعدىم الغلماف ،كضعف أىل الكرخ ،كأيحرؽ
(ٔ)
التجار إُف دار اٝنليفة ،فسألوه
ك
اؼ
ر
األش
اجتمع
مث
،
ما يلي بنهر الدجاج
ٌ
ٌ

(ُ) كذا يف اٞنطبوع( :قصدكا) ،كالصواب( :قصد).
اييين) بياءين.
(ِ) كذا يف اٞنطبوع( :األسفرايين) بياء كاحدة ،كالصواب( :األسفر ٌ
(ّ) كذا يف اٞنطبوع( :ليواقعوا) ،كاٞنناسب للسياؽ( :لييوقعوا).
(ْ) كذا يف اٞنطبوع( :أحضر مصح نفا) ،كاٞنناسب للسياؽ( :أ ً
مصحف).
يحضىر
ه
اييين) بياءين.
(ٓ) كذا يف اٞنطبوع( :األسفرايين) بياء كاحدة ،كالصواب( :األسفر ٌ
(ٔ) كذا يف اٞنطبوع( :بنهر الدجاج) ،كالصواب( :هنر الدجاج) ببل ابء.
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عما فعل السفهاء ،فعفا عنهم .فبلغ اٝنرب إُف عميد اٛنيوش ،فسار،
العفو ٌ
كدخل بغداد ،فراسل أاب عبد هللا ،ابن اٞنعلٌم ،فقيو الشيعة ،أبف ٫نرج عن البلد،
كال يساكنو ،ككٌكل بو ،فخرج يف ليلة األحد ،لسبع بقٌن من رمضاف ،كتق ٌدـ
كحبس قوـ ،كرجع
ابلقبض على من كانت لو يد يف الفتنة ،ي
فضرب قوـ ،ي
علي بن مزيد ،يف
صاص من اٛنلوس ،فسأؿ ُ
كمنع ال يق ٌ
أبو حامد إُف داره ،ي
صاص عودىم إُف عادهتم من الكبلـ ،بعد أف شرط
ابن اٞنعلٌم ،يفرٌد ،كرسم لل يق ٌ
عليهم ترؾ التعُرض للفنت»(ُ).

ا﵀رـ،
 -8يف حوادث سنة (َْٕق) ،قاؿ ابن األثًن« :يف ىذه السنة ،يف ٌ
(ِ)
اٞنعز بن ابديس ركب
ف
أ
ذلك
سبب
كاف
ك
.
قيتلت الشيعةَ ،نميع ببلد أفريقيٌة
ٌ
ٌ
كمشى ،يف القًنكاف ،كالناس يسلٌموف عليو ،كيدعوف لو .فاجتاز َنماعة ،فسأؿ
عنهم ،فقيل :ىؤالء رافضة ،يسبٌوف أاب بكر كعمر ،فقاؿ :رضي هللا عن
العامة من فورىا ،إُف درب اٞنقلي ،من القًنكاف -
أيب بكر كعمر .فانصرفت ٌ
كىو ْنتمع بو الشيعة  -فقتلوا منهم ،ككاف ذلك شهوة العسكر ،كأتباعهم؛
العامة يف الشيعة ،كأغراىم عامل القًنكاف،
طمعا يف النهب ،كانبسطت أيدم ٌ
ن
اٞنعز بن
كحرضهم ،كسبب ذلك أنٌو كاف قد أصلح أمور البلد ،فبلغو أ ٌف ٌ
ٌ
ابديس ،ييريد عزلو ،فأراد فساده؛ ف يقتل من الشيعة خلق كثًن ،كأيحرقوا ابلنار،
كيهنبت دايرىم ،كقيتلوا يف ٗنيع أفريقيٌة .كاجتمع ٗناعة منهم إُف قصر اٞننصور،
العامة ،كضيٌقوا عليهم .فاشت ٌد عليهم
قريب القًنكاف،
ٌ
فتحصنوا بو ،فحصرىم ٌ
حت قيتلوا عن آخرىم .كلػجأ من
الػجوع ،فأقبلوا يػخرجوف ،كالناس يقتلونػهمٌ ،
(ُ) اٞننتظم.ٓٗ-ٖٓ/ُٓ :
(ِ) كذا يف اٞنطبوع( :أفريقية) هبمزة فوقيٌة ،كالصواب( :إفريقيٌة) هبمزة ٓنتيٌة.
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سمى ابٞنغرب:
كاف منهم ابلػمهديٌة ،إلػى الػجامع ،ف يقتلوا كلٌهم .ككانت الشيعة تي ٌ
الشيعي ،ككاف من اٞنشرؽ .كأكثر الشعراء
"اٞنشارقة" ،نسبة إُف أبػي عبد هللا
ٌ
فمن فى ًروح مسركر ،كمن و
ذكر ىذه اٜنادثةً ،
ابؾ حزين»(ُ).

جوزم« :كفػي ىذا الشهر:
 -9فػي حوادث سنة (َْٕق) ،قػاؿ ابن الػ ٌ
حاؿ الشيعة ،كالزيديٌة،
اتٌصلت الفتنة ،بٌن الشيعة ،كالسنٌة ،بواسط ،كنػيهبت مػ ٌ
علي بن مزيد،
بواسط ،كاحرتقت ،كىرب كجوه الشيعة ،كالعلويٌٌن ،فقصدكا ٌ
كاستنصركه»(ِ).

اٛنوزم« :الفتنة بٌن الشيعة كالسنٌة
 -11يف حوادث سنة (َْٖق) ،قاؿ ابن
ٌ
اباب
تفاقمت ،كعمل أىل هنر ٌ
اباب ،على موضعهم ،كعمل أىل الكرخ ن
القبلئٌن ن
على الدقٌاقٌن٣ ،نٌا يليهم ،كقيتل الناس على ىذين البابٌن ،كركب اٞنقداـ
أبو مقاتل ،ككاف على الشرطة؛ ليدخل الكرخ ،فمنعو أىلها كالعيٌاركف الذين
فيها ،كقاتلوه ،فأحرؽ الدكاكٌن كأطراؼ هنر الدجاج ،كَف يتهيٌأ لو الدخوؿ»(ّ).

عذارم« :خرجت طائفة من
 -11فػي حوادث سنة (َْٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
الشيعة٥ ،نو مئيت فارس ،بعياٟنم ،كأطفاٟنم ،ييريدكف اٞنهديٌة؛ للركوب منها ،إُف
فلما كصلوا إُف قرية كامل ،كابتوا هبا،
صقلٌيٌة ،كبيعثت معهم خيل ،تيشيٌعهمٌ .
اب النساء ،كمن كاف ٟنا
تنافر أىل اٞننازؿ عليهم ،فقتلوىم ،كفضحوا بعض شو ٌ
قتلوىن.)ْ(»...
منهن ٗناؿ ،مثٌ
ٌ
ٌ
(ُ) الكامل يف التاريخ.ُُْ/ٖ :
(ِ) اٞننتظم.َُِ/ُٓ :
(ّ) اٞننتظم.ُِٓ/ُٓ :
(ْ) البياف اٞنغرب.ِّٗ/ُ :
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اٛنوزم« :يف ليلة عاشوراء ،أغلق
 -12يف حوادث سنة (ُِْق) ،قاؿ ابن
ٌ
رجوعا إُف عادهتم األيكُف
أىل الكرخ أسواقهم ،كعلٌقوا اٞنسوح على دكاكينهم ،ن
كسكوان إُف بيعد األتراؾ ،ككاف السلطاف قد ا٥ندر عنهم ،فحدثت
يف ذلك،
ن
ط
كركسل اٞنرتضى يف إنفاذ من ٪ن ٌ
الفتنة ،ككقع القتاؿ بينهم كبٌن أىل ٌ
القبلئٌن ،ي
استمرت بعد ذلك ،كقيتل من
فح ٌ
التعاليق ،ي
ط ،كالفتنة قائمة بٌن العو ٌاـ ،ك ٌ
القبلئٌن  -من يػمنع
كرتٌب  -بٌن الدقٌاقٌن ،ك ٌ
الفريقٌن ،ي
كخٌربت ع ٌدة دكاكٌن ،ي
القتاؿ»(ُ).
اٛنوزم« :تق ٌدـ يف ليلة عاشوراء،
 -13يف حوادث سنة (ُْْق) ،قاؿ ابن
ٌ
إُف أىل الكرخ ٌأال ينوحوا ،كال يعلٌقوا اٞنسوح ،على ما جرت بو عادهتم؛ خوفنا
من الفتنة ،فوعدكا ،كأخلفوا ،كجرل بٌن أىل السنٌة كالشيعة ما يزيد عن اٜن ٌد
حت عرب األتراؾ ،كضربوا اٝنيم»(ِ).
من اٛنرح كالقتلٌ ،

اٛنوزم« :كفػي ٌأكؿ صفػر:
 -14يف حوادث سنة (ّْْق) ،قاؿ ابن
ٌ
تػج ٌددت الفتنة ،بٌن السنٌة ،كالشيعة ،ككاف االتٌفاؽ الذم حكيناه ،بيػن السنٌة
كالشيعة غًن مأموف االنتقاض؛ لًما فػي الصدكر ،فمضت عليو يمديدة ،كشرع
القبلئٌن فػي عمل ما بقي من
السماكٌن ،كأىل ٌ
أىل الكرخ ،فػي بن ػاء ابب ٌ
اجا ،ككتبوا ابلذىب على
بنائهم ،كفرغ أىل الكرخ من بنيانػهم ،كعملوا أبر ن
(ّ)
كعلي خيػر البشر"؛ فأنكر أىل السنٌة ذلك ،كأاثركا
د
حم
ػ
"م
وه:
ػ
ك
تر
آخر
ٌ
ٌ
كعلي خًن البشر ،فمن رضي ،فقد
الشػ ػٌر ،ك ٌادعوا أ ٌف الػمكتوب" :مػ ٌ
حمد ٌ
(ُ) اٞننتظم.َِْ/ُٓ :
(ِ) اٞننتظم.ُّٗ/ُٓ :
(آج ػ ٌػر) ابٛنيم.
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب :ي
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شكر ،كمن أبػى ،فقد كفر"؛ فأنكر أىل الكرخ ىذه الزايدة ،كاثرت الفتنة،
كآلت إلػى أخذ ثياب الناس ،فػي الطرقات ،كمنع أىل ابب الشعًن ،من حػمل
الػماء من دجلة ،إلػى الكرخ ،كركاضعو ،كانضاؼ إُف ىذا انقطاع الػماء ،عن
هنر عيسى ،فبيعت الراكية بقًناط ،إذا خفرت؛ فلحق الضعفاء  -بذلك -
مش ٌقة عظيمة ،كغيلٌقت األسواؽ ،ككقفت الػمعايش ،كمضى بعض سفهاء أىل
الكرخ ابلليل ،فأخذكا من دجلة الصراة ع ٌدة ركااي ،كصبٌوىا فػي حباب ،نصبوىا
فػي األسواؽ ،كخلطوا بػها ماء الورد ،كصاحوا" :السبيل" ،كعمدكا إُف سػماريٌة،
السماكٌن .مػحا أىل الكرخ
فػي مشرعة ابب الشعًن ،فأخذكىا ،ك٘نلوىا إلػى ٌ
" .كقاؿ أىل السنٌة :ما نقنع
ما كتبوه من "خًن البشر" ،كجعلوا عوضو" :
كعلي"؛ كتػجاكزكا ىذا الػحاؿ إُف الػمطالبة
اآلجر ،الذم عليوٌ " :
ٌإال بقلع ٌ
١نمد ٌ
فلما كاف يوـ األربعاء لسبع بقيػن ،من صفر،
"حي على خًن العمل"ٌ .
إبسقاط ٌ
اجتمع من أىل السنٌة عدد ،يفوت اإلحصاء ،كعبػركا إلػى دار الػخبلفة ،كمؤلكا
الش ػوارع ،كالرح ػاب ،كاختػرقوا الدىاليز ،كاألبواب ،كزاد اللغط ،كقيػل لػهم:
السماكٌن ،فأحرقوا بوارم
سنبحث عن ىذا ،كىجم أىل ٌ
القبلئٌن على ابب ٌ
اسود من
كانت مسبلة فػي كجهو ،فبادر أىل الكرخ ،كطفئت النار ،كبيٌضوا ما ٌ
الباب ،كقويت اٜنرب ،ككثر القتل ،كانقطعت الػجمعة ،فػي مسجد برااث؛ أل ٌف
الشيعة نقلوا الػمنرب ،كالقبلة منو ،كأشفقوا من األصحار .كظهر عيٌار ييعرؼ
ابلطقطقي ،من أىل درز٩ناف ،كحضر الديواف ،كاستيتيب ،كجرل منو  -فػي
ٌ
محاؿ ،كقتلهم على االتٌصاؿ  -ما عظمت
معاملة أىل الكرخ ،كتتبٌعهم فػي الػ ٌ
القبلئيػن،
فيو البلول ،كاجتمع أىل الكرخ ،كقت الظهًنة ،فه ٌدمت حائػط ابب ٌ
الطقطقي رجليػن ،كصلبهما ،على ىذا
كرموا العذرة ،على حائطو ،كقطع
ٌ
الباب ،بعد أف قتل ثبلثة ،من قبل ،كقطع رؤكسهم ،كرمى بػها ،إلػى أىل
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الكرخ ،كقػاؿ :تغ ٌدكا برؤكس ،كمضى إلػى درب الزعفرانػ ٌي ،فطالب أىلو ،بػمئة
كتوعدىم إف لػم يفعلوا ابإلحراؽ ،فبلطفوه ،فانصرؼ ،ككافاىم من
ألف دينارٌ ،
فحمل إلػى مقابر قريش .كاستنفر
مي ،ي
الغد ،فقاتلوه ،ف يقتل منهم رجل ىاشػ ٌ
البلد ،كنيقب مشهد ابب التنب ،كنػيهب ما فيو ،كأيخرج جػماعة ،م ػن القبػ ػور،
جذكعي ،كنيقل من اٞنكاف ٗناعة موتى،
فأيحرقوا ،مث ػل العوفػ ٌي ،كالناشئ ،كالػ
ٌ
فدفنوا فػي مقابر شػتٌػى ،كطيرح النار فػي الرتب القد٬نة ،كالػحديثة ،كاحرتؽ
ي
الضريػحاف ،كالقبٌتاف الساج ،كحفركا أحد الضريػحيػن؛ لييخرجوا م ػن فيو ،كيدفنوه
فلما عرؼ أىل الكرخ ما جرل،
بقبػر أ٘ند ،فبادر النقيب كالناس ،فمنعوىمٌ ،
صاركا إلػى خاف الفقهاء الػحنفيٌٌن ،بقطيعة الربيع ،فأخذكا ما كجدكا ،كأحرقوا
١نمد ،كأيمر ابلعبور ،فقاؿ :قد
الػخاف ،ككبسوا دكر الفقهاء ،فاستيدعي أبو ٌ
جرل ما لػم يػج ًر مثلو ،فإف عرب معي الوزير ،عبػرت ،فقويت يده ،كأظه ػر أىل
الكرخ الػح ػزف ،كقعدكا فػي األسػواؽ؛ للعػ ػزاء ،كعلٌقوا الػمسوح ،على الدكاكٌن،
الكل ،خرب البلد ،فاألصلح التغاضي»(ُ).
فقاؿ الوزير :إف كاخذان ٌ
اٛنوزم« :عود الفنت بٌن السنٌة
 -15يف حوادث سنة (ْْٓق) ،قاؿ ابن
ٌ
كالشيعة ،كخرؽ السياسة ...كنيًقض ما يكتً
كعلي خًن البشر"،
د
١نم
"
عليو:
ب
ٌ
ٌ
كطيرحت النار يف الكرخ ابلليل كالنهار ...كيف ىذه السنة :أيعلن بنيسابور لعن
األشعرم.)ِ(»...
أيب اٜنسن
ٌ
 -16يف حوادث سنة (ْْٕق) ،قاؿ ابن اٛنوزم« :كاتٌصلت ً
الفتىػ ين بٌن أىل
ٌ
صاال يمس ًرفنا ،كركب صاحب الشرطة كاألتراؾ؛
ابب الطاؽ ،كسوؽ يػحيػى ،اتٌ ن
(ُ) اٞننتظم.ُّّ-ِّٗ/ُٓ :
(ِ) اٞننتظم.َّْ/ُٓ :
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إلطفاء الفتنة ،فلم ينفع ذلك ،كانتقل القتاؿ إُف ابب البصرة كأىل الكرخ ،على
أتخر األشاعرة عن
حت ٌ
القنطرتٌن .ككقعت بٌن اٜننابلة كاألشاعرة فتنة عظيمة؛ ٌ
اٛنمعات؛ خوفنا من اٜننابلة»(ُ).

 -17يف حوادث سنة (ْْٕق) ،قاؿ ابن األثًن« :يف ىذه السنة ،كقعت
علي بن
الفتنة بٌن الفقهاء الشافعيٌة ،كالػحنابلة ،ببغداد؛ كمق ٌدـ اٜننابلة :أبو ٌ
العامة الػجػ ُم الغفيػ ير ،كأنكركا الػجهػر
الفراء ،كابن
التميمي .كتبعهم من ٌ
ٌ
ٌ
ببسم هللا الر٘نن الرحيم ،كمنعوا من الرتجيع يف األذاف ،كالقنوت يف الفجر،
ككصلوا إُف ديواف اٝنليفة ،كلػم ينفصل حاؿ .كأتى اٜننابلة إُف مسجد ،بباب
الشعًن ،فنهوا إمامو عن اٛنهر ابلبسملة؛ فأخرج مصح نفا ،كقاؿ :أزيلوىا من
حت ال أتلوىا»(ِ).
اٞنصحفٌ ،
شواؿ ،كقعت الفتنة
 -18يف حوادث سنة (ْٗٔق) ،قاؿ ابن
ٌ
اٛنوزم« :يف ٌ
القشًنم،
بٌن اٜننابلة كاألشعريٌة ،ككاف السبب أنٌو كرد إُف بغداد أبو نصر ابن
ٌ
اٞنتعصب
يذـ اٜننابلة ،كينسبهم إُف التجسيم ،ككاف
ٌ
كجلس يف النظاميٌة ،كأخذ ٌ
القشًنم،
ازم إُف نصرة
لو أبو سعد
ٌ
الصويف ،كماؿ الشيخ أبو إسحاؽ الشًن ٌ
ٌ
ككتب إُف النظاـ يشكو اٜننابلة ،كيسألو اٞنعونة ،كيسأؿ الشريف أاب جعفر،
القشًنم على نيٌة الصبلة ،يف جامع الرصافة،
مقيما ابلرصافة ،فبلغو أ ٌف
ٌ
ككاف ن
يوـ اٛنمعة ،فمضى إُف ابب اٞنراتب ،فأقاـ ٌأاي نما ...كاتٌفقوا على اٟنجوـ على
لرد
الشريف أيب جعفر يف مسجده ،كاإليقاع بو ،فرتٌب الشريف ٗناعة أع ٌدىم؛ ٌ
ابآلجر،
فلما كصل أكلئك إُف ابب اٞنسجد ،رماىم ىؤالء
خصومة ،إف كقعتٌ ،
ٌ
(ُ) اٞننتظم.ّْٕ/ُٓ :
(ِ) الكامل يف التاريخ.ِّٓ/ٖ :
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اآلجر إُف حاجب الباب ،كقيتل من أكلئك خيٌاط ،من
فوقعت الفتنة ،ككصل ٌ
ابَّلل ،اي منصور؛
النويب :اٞنستنصر ٌ
سوؽ الثبلاثء ،كصاح أصحاهبا ،على ابب ٌ
ازم،
هتمة للديواف ّنعرفة اٜننابلة،
ن
كتشنيعا عليو ،كغضب أبو إسحاؽ الشًن ٌ
رده
كمضى إُف ابب الطاؽ ،كأخذ يف إعداد أىبة السفر ،فأنفذ إليو اٝنليفة من ٌ
الشاشي كغًنه من النظاـ ،يشرح لو اٜناؿ،
عن رأيو ،فبعث الفقهاء أاب بكر
ٌ
فجاء كتاب النظاـ إُف الوزير فخر الدكلة ،ابالمتعاض ٣نٌا جرل ،كالغضب
كإٓف أرل حسم القوؿ فيما يتعلٌق
لتسلٌط اٜننابلة على الطائفة األخرلٌ ،
ابٞندرسة اليت بنيتها ،يف أشياء من ىذا اٛننس»(ُ).
 -19يف حوادث سنة (ْٕٓق) ،قاؿ ابن األثًن« :كرد إلػى بغداد  -ىذه
أشعرم اٞنذىب،
اٞنغريب الواعظ ،ككاف
البكرم
السنة  -الشريف أبو القاسم
ٌ
ٌ
ٌ
كسًنه إُف بغداد ،كأجرل عليو
ككاف قد قصد نظاـ اٞنلك ،فأحبٌو ،كماؿ إليوٌ ،
اٛنراية الوافرة ،فوعظ ابٞندرسة النظاميٌة ،ككاف يذكر اٜننابلة ،كيعيبهم ،كيقوؿ:
(ِ)
ً
ً
لكن
ك
أ٘ند،
كفر
ما
"كهللا
،
ٌن ىك ىف يركا﴾
﴿كىما ىك ىفىر يسلىٍي ىما يف ىكلىكن الشيىاط ى
ٌ
ى
يوما دار قاضي القضاة ،أيب عبد هللا الدامغآفٌ،
أصحابو كفركا" ،مثٌ إنٌو قصد ن
القبلئٌن ،فجرل بٌن بعض أصحابو ،كبٌن اٜننابلة مشاجرةٌ ،أدت إُف
بنهر ٌ
الفراء ،كأخذ كتبهم ،كأخذ منها كتاب
الفتنة ،ككثر ٗنعو ،فكبس دكر بين ٌ
الكرسي؛ للوعظ،
قرأ ،بٌن يديو ،كىو جالس على
الصفات ،أليب يعلى ،فكاف يي ى
ٌ
فيشنٌع بو عليهم ،كجرل لو معهم خصومات كفنت»(ّ).
(ُ) اٞننتظم.ُِٖ-ُُٖ/ُٔ :
(ِ) البقرة.َُِ :
(ّ) الكامل يف التاريخ.ِْٖ/ٖ :
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اٛنوزم« :يف شعباف بدأت الفنت
 -21يف حوادث سنة (ْٖٕق) ،قاؿ ابن
ٌ
ك١ناؿ السنٌة ،كيهنبت قطعة من هنر الدجاج ،كقيلعت األخشاب،
بٌن أىل الكرخ ٌ
الشر»(ُ).
حت ٌ
خيما ىناؾٌ ،
ٌ
حت من اٞنساجد ،كضرب الشحنة ن
انكف ٌ

شواؿ ،كقعت الفتنة
 -21يف حوادث سنة (ْٕٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
اٛنوزم« :يف ٌ

بٌن السنٌة كالشيعة ،كتفاقم األمر ،إُف أف يهنبت قطعة من هنر الدجاج ،كطيرحت
الشرقي :ىذا ماؿ
النار ،ككاف يينادل على هنوب الشيعة ،إذا بيعت يف اٛنانب
ٌ
الركافض ،كشراؤه كٕنلُكو حبلؿ»(ِ).
ط
 -22يف حوادث سنة (ِْٖق) ،قاؿ ابن
اٛنوزم« :كنقلت من خ ٌ
ٌ
أَب الوفاء ابن عقيل ،قاؿ :عظمت الفتنة اٛنارية بٌن السنٌة ،كأىل الكرخ ،ف يقتل
شهورا ،من سنة اثنتٌن كٖنانٌن كأربع مئة ،كانقهر
فيها ٥نو مئيت قتيل ،كدامت ن
بعضا ،يف الطرقات،
الشحنة ،ك ٌآنش السلطاف ،كصار العو ٌاـ يتبع بعضهم ن
القوم الضعيف ،كأيخذ مالو ،ككاف الشباب قد أحدثوا ال ُشعور
كالسفن ،فيقتل ٌ
ابلنشاب كالنبل،
كاٛني ىمم ،ك٘نلوا السبلح ،كعملوا الدركع ،كرموا عن
القسي ٌ
ٌ
اج رسوؿ هللا  ،على السطوح ،كارتفعوا إُف
أىل الكرخ الصحابةى ،كأزك ى
ٌ
كسب ي
النيب  .كلػم أجد من س ٌكاف الكرخ  -من الفقهاء ،كالصلحاء  -من
ٌ
سب ٌ
غضب ،كال انزعج عن مساكنتهم»(ّ).
اٛنوزم« :كزادت الفنت فػي بغداد،
 -23يف حوادث سنة (ُِٓق) ،قاؿ ابن
ٌ
كرجم معهم
كتعرض أصحاب أبػي الفتوح ،بػمسجد ابن جردة ،يفرجػموا ،ي
ٌ
(ُ) اٞننتظم.ُِْ/ُٔ :
(ِ) اٞننتظم.ِٓٗ/ُٔ :
(ّ) اٞننتظم.ِّٖ/ُٔ :
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أبو الفتوح ،ككاف إذا ركب يلبس اٜنديد ،كمعو السيوؼ اجمل ٌذبةٓ ،نفظو ،مثٌ
كرميت عليو اٞنيتات .كمع ىذا يقوؿ" :ليس ىذا
اجتاز بسوؽ الثبلاثء ،يفرجم ،ي
اٜنقيقي قائم ابلنفس" .فينفر
الذم نتلوه كبلـ هللا ،إٌ٧نا ىو عبارة ك٠ناز ،كالكبلـ
ٌ
فلما كاف اليوـ الذم يدفن فيو أبو اٜنسن ابن
أىل السنٌة ،كلٌما ٚنعوا ىذاٌ ،
الفاعوس ،انقلبت بغداد ٞنوتو ،كغيلٌقت األسواؽ ،ككاف اٜننابلة يصيحوف ،على
أشعرم" ،كيصرخوف؛ بسبب
ًنم ،كال
عادهتم" :ىذا يوـ سنٌػ ٌي،
ٌ
حنبلي ،ال قي ىش ٌ
ٌ
أيب الفتوح ،فمنعو اٞنسرتشد من اٛنلوس ،كأمر ٌأال ييقيم ببغداد ،ككاف ابن صدقة
٬نيل إُف مذىب أىل السنٌة ،فنصرىم»(ُ).
 -24يف حوادث سنة (ٓٗٓق) ،قاؿ ابن كثًن« :كيف ىذه السنة ،كقعت

اٞنقدسي؛ كذلك أنٌو كاف يتكلٌم ،يف
الغين
ٌ
فتنة ،بدمشق؛ بسبب اٜنافظ عبد ٌ
يوما شيئنا من العقائد ،فاجتمع
مقصورة الػحنابلة ،ابلػجامع
األموم ،فذكر ن
ٌ
لعي ،ابلسلطاف
كي ،كضياء الدين اٝنطيب الدك ٌ
القاضي ١نيي الدين بن الز ٌ
اٞنعظٌم ،كاألمًن صارـ الدين بزغش ،فعيقد لو ٠نلس ،فيما يتعلٌق ّنسألة االستواء
اٜننبلي بقيٌة الفقهاء،
على العرش ،كالنزكؿ ،كاٜنرؼ ،كالصوت ،فوافق النجم
ٌ
استمر اٜنافظ على ما يقولو ،لػم يرجع عنو ،كاجتمع بقيٌة الفقهاء عليو ،كألزموه
ك ٌ
كل ىؤالء على الضبللة،
إبلزامات شنيعةَ ،ف يلتزمهاٌ ،
حت قاؿ لو األمًن بزغشٌ :
اٜنق؟! قاؿ :نعم .فغضب األمًن عند ذلك ،كأمر بنفيو من
كأنت كحدؾ على ٌ
البلد ،فاستنظره ثبلثة ٌأايـ ،فأنظره ،كأرسل بزغش األسارل من القلعة ،فكسركا
منرب اٜنافظ ،كتعطٌلت صبلة الظهر ،يومئذ ،يف ١نراب اٜننابلة ،كأيخرجت
اٝنزائن ،كالصناديق ،اليت كانت ىناؾ ،كجرت خبطة شديدة ،نعوذ اب﵁ ،من
(ُ) اٞننتظم.ِْٓ/ُٕ :
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عقد اجمللس يوـ االثنٌن الرابع كالعشرين،
الفنت ،ما ظهر منها ،كما بطن .ككاف ي
بعلبك ،مثٌ سار إُف الداير
الغين إُف
ٌ
من ذم ٌ
اٜنجة ،فارٓنل اٜنافظ عبد ٌ
اٞنصريٌة ،فآكاه ا﵀ ًٌدثوف ،فحنوا عليو كأكرموه»(ُ).
إ ٌف جرائم التكفًن كالقتل كاالغتصاب كالنهب كالتخريب كاإلحراؽ ،اليت
ارتكبها بعض القادة كاٛننود ،كاٞنؤلٌفٌن كاٞنقلٌدين :ال ي٬نكن أف تصدر من أانس
حق تقاتو ،كإف كانوا ينتسبوف إُف (اإلسبلـ).
يتٌقوف هللاٌ ،
يسوغوف ألنفسهم ارتكاهبا؛
كأعجب ما يف تلك اٛنرائم أ ٌف مرتكبيها ٌ
بدعول نصرة (الطائفة ال يػم ًح ٌقػة)؛ فهل كاف اغتصاب نساء الطوائف اٞنخالفة،
قتلهن من أصوؿ (الطائفة ال يػم ًح ٌقػة)؟!!!
قبل ٌ
٪نل ألحد من ىذه الطوائف أف تك ٌفر األخرل،
قاؿ ابن تيميٌة« :فبل ٌ
تستحل دمها كماٟنا ،كإف كانت فيها بدعة ١نققة؛ فكيف إذا كانت
كال
ٌ
ً
ً
أيضا؟ كقد تكوف بدعة ىؤالء أغلظ ،كقد تكوف بدعة ىؤالء
اٞنك ٌفرة ٟنا مبتدعة ن
ٗنيعا يج ٌهاؿ ُنقائق ما ٫نتلفوف فيو .كاألصل أ ٌف دماء
أغلظ ،كالغالب ٌأهنم ن
حل ٌإال
اٞنسلمٌن ،كأمواٟنم ،كأعراضهم :مػحرمة ،من بعضهم على بعض ،ال تػ ٌ
إبذف هللا ،كرسولو»(ِ).
مذىيب:
من آاثر االقتتال الـ
ّ

لقد ٌأدل التفُرؽ كاالقتتاؿ ،بٌن اٞننتسبٌن إُف اإلسبلـ ،قد٬ننا كحديثنا ،إُف
إضعافهم؛ فاستقول أعداؤىم ،كاحتلٌوا ببلدىم ،كقتلوا رجاٟنم ،كهنبوا أمواٟنم،
كسبوا نساءىم ،كدنٌسوا مساجدىم ،كأذلٌوىم غاية اإلذالؿ ،كأذاقوىم الويبلت.
(ُ) البداية كالنهاية.َٔٗ-ٖٔٗ/ُٔ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٕ-ُٕٔ/ّ :
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اٛنوزم« :كفيها يف شعباف ،أخذ الفرنج دمياط ،ككاف
قاؿ سبط ابن
ٌ
اٛنرخي يف ٙنس مئة راجل ،فهجموا على
جهز إليها الناىض ابن
اٞنعظم قد ٌ
ٌ
اٛنرخي كمن كاف معو ،كص ٌفوا رؤكس القتلى على اٝننادؽ،
اٝننادؽ ،ف يقتل ابن
ٌ
طموىا ،كضعيف أىل دمياط ،كأكلوا اٞنيتات ،كعجز الكامل عن
ككاف قد ٌ
نصرهتم ،ككقع فيهم الوابء كالفناء ،فراسلوا الفرنج على أف يسلٌموا إليهم البلد،
األقساء ،كحلٌفوىم على ذلك ،فركبوا يف
ك٫نرجوا منو أبىليهم كأمواٟنم ،كاجتمع ٌ
الرب ،كفتح ٟنم أىل دمياط األبواب ،فدخلوا ،كرفعوا
اٞنراكب ،كزحفوا يف البحر ك ٌ
أسرا،
أعبلمهم على السور ،كغدركا أبىل دمياط ،ككضعوا فيهم السيف ن
قتبل ك ن
كابتوا تلك الليلة ،فػي الػجامع ،يفجركف ابلنساء ،كيفضحوف البنات(ُ) ،كأخذكا
الػمنرب ،كالػمصاحف ،كرؤكس القتلى ،كبعثوا بػها إُف الػجزائر ،كجعلوا الػجامع
كنيسة ...ككقع على اإلسبلـ كآبة عظيمة ،كبكى
الكامل كاٞنعظم بكاءن
ي
ً
أتخرت العساكر عن تلك اٞننزلة ،فكاف اٞنعظم يقوؿ ِف بعد ذلك:
ن
شديدا ،مثٌ
لس ًمع دعاء أىل دمياط ،فإ ٌف هللا تعاُف أخربان أنٌو
لو كاف الدعاء اآلف يي ى
سمع ،ي
أىل دمياط لى ٌما كثير فً ٍس يقهم
يستجيب دعاءان ،يف ع ٌدة مواضع ،من كتابو ،كإٌ٧نا ي
ورىم ،سلط هللا عليهم ىمن انتقم منهم»(ِ).
كفي يج ي
كقاؿ ابن كثًن« :كفيها جاءت الفرنج يف ٥نو من ثبلث مئة مركب،
قاصدين داير مصر ،من انحية دمياط ،فدخلوىا فجأة ،فقتلوا من أىلها خل نقا
(ُ) كذا يف اٞنطبوع( :كيفضحوف البنات) ،كاٞنراد( :اغتصاب البنات العذارل) ،انظر:
النص،
تكملة اٞنعاجم العربيٌة .ّٖ/ٖ :كنقل ابن تغرم بردم  -عن سبط ابن
اٛنوزم  -ىذا ٌ
ٌ
كيفتضوف البنات) ،انظر :النجوـ الزاىرة.ِّٖ/ٔ :
كعزاه إليو ،مع فركؽ يسًنة ،كفيوٌ ( :
(ِ) مرآة الزماف.ِّٖ/ِِ :
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ست مئة
٥نوا من ٌ
كثًناٌ ،
ن
كحرقوا اٞنسجد اٛنامع ،كاٞننرب ،كأسركا من النساء ن
امرأة ،من اٞنسلمات مئة كٙنسة كعشركف ،كالباقيات من نساء القبط ،كأخذكا
كثًنا ًّ
كل جهة،
من األسلحة كاألمتعة كالػمغاّف شيئنا ن
جدا ،كف ػٌر الناس منهم ،يف ٌ
فكاف من غرؽ يف ُنًنة تنٌيس أكثر ٣نٌن أسركه ،مثٌ رجعوا على ٘نيٌة ،كلػم يعرض
حت رجعوا ببلدىم ،لعنهم هللا كقبٌحهم»(ُ).
ٟنم أحدٌ ،
أيضا« :فيو كردت األخبار ّنا كقع من األمر الفظيع ّندينة
كقاؿ ابن كثًن ن
اإلسكندريٌة من الفرنج  -لعنهم هللا  -كذلك ٌأهنم كصلوا إليها يف يوـ األربعاء
جيشا ،كال حافظنا
ا﵀رـ ،فلم ٩ندكا هبا انئبنا ،كال ن
الثآف كالعشرين من شهر هللا ٌ
حرقوا أبو نااب كثًنة
انصرا ،فدخلوىا يوـ اٛنمعة ،بكرة النهار ،بعد ما ٌ
للبحر ،كال ن
فسادا ،يقتلوف الرجاؿ ،كأيخذكف األمواؿ ،كأيسركف
منها ،كعاثوا يف أىلها ن
العلي الكبًن اٞنتعاؿ ،كأقاموا هبا يوـ اٛنمعة،
النساء كاألطفاؿ ،فاٜنكم ﵁ ٌ
فلما كاف صبيحة يوـ األربعاء قدـ
كالسبت ،كاألحد ،كاالثنٌن ،كالثبلاثءٌ ،
كثًنا
الشاليش
ٌ
اٞنصرم ،فأقلعت الفرنج  -لعنهم هللا  -عنها ،كقد أسركا خل نقا ن
كهبارا ،كغًن ذلك ما
يقاربوف األربعة آالؼ ،كأخذكا من األمواؿ ذىبنا ،كحر نيرا ،ن
يوصف ،كقدـ السلطاف كاألمًن الكبًن يلبغا ،ظهر يومئذ ،كقد تفارط
ال ي٪نى ٌد كال ى
فسمع لؤلسارل  -من العويل
اٜناؿٌ ،
كٓنولت الغنائم كلٌها إُف الشوآف ابلبحر ،ي
كالبكاء كالشكول كاٛنأر إُف هللا كاالستغاثة بو كابٞنسلمٌن  -ما قطٌع األكباد،
كذرفت لو العيوف ،كأصم األٚناع ،فإ ٌان ﵁ كإ ٌان إليو راجعوف»(ِ).
كقاؿ ابن تغرم بردم« :فاهنزـ اٞنسلموف ،فنزلوا إُف البلد ،كىرب الناس
(ُ) البداية كالنهاية.ّْٓ-ّّٓ/ُْ :
(ِ) البداية كالنهاية.َٕٔ-َٕٓ/ُٖ :
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إُف الصخرة كاألقصى ،كاجتمعوا هبا ،فهجموا عليهم ،كقتلوا يف اٜنرـ مئة ألف،
كسبوا مثلهم ،كقتلوا الشيوخ كالعجائز ،كسبوا النساء ،كأخذكا من الصخرة
كل قنديل ألف مثقاؿ ،كمنها
كاألقصى سبعٌن ن
قنديبل ،منها عشركف ذىبنا ،يف ٌ
كست مئة درىم ابلشام ٌي ،كأخذكا
ٙنسوف ٌ
كل قنديل ثبلثة آالؼ ٌ
فضة ،يف ٌ
رطبل ابلشام ٌي ،كأخذكا من األمواؿ ما ال ي٪نصى.
فضة ،زنتو أربعوف ن
تنٌ نورا من ٌ
ست عشرة
ككاف بيت اٞنقدس  -منذ افتتحو عمر بن اٝنطٌاب  ،يف سنة ٌ
من اٟنجرة  -لػم يزؿ أبيدم اٞنسلمٌن ،إُف ىذه السنة .ىذا كلٌو ،كعسكر مصر
اٛنماِف صاحب أمر
لػم ٪نضر ،غًن أ ٌف األفضل شاىنشاه بن أمًن اٛنيوش بدر
ٌ
مصر ،لى ٌما بلغو أ ٌف الفرنج ضايقوا بيت اٞنقدس ،خرج يف عشرين أل نفا ،من
كجد يف السًن ،فوصل إُف القدس ،يوـ اثنػي فتحو ،كلػم يعلم
عساكر مصر ،ى
بذلك .فقصده الفرنج ،كقاتلوه ،فلم يثبت ٟنم ،كدخل عسقبلف ،بعد أف قيتًل
عدد كثًنه؛ فأحرؽ الفرنج ما حوؿ عسقبلف ،كقطعوا أشجارىا ،ثػ ٌم
من أصحابو ه
عادكا إُف القدس .ثػ ٌم عاد األفضل إُف مصر ،بعد أمور كقعت لو ،مع الفرنج.
استمر بيت اٞنقدس مع الفرنج ،فبل ٌقوة ٌإال اب﵁»(ُ).
ك ٌ
أيضا« :مثٌ إ ٌف الفرنج لػ ٌما علموا ُناؿ أىل
كقاؿ ابن تغرم بردم ن
طرابلس ،كٓن ٌققوا أمرىم٘ ،نلوا ٘نلة رجل كاحد ،يف يوـ االثنٌن حادم عشر
اٜنجة ،كىجموا على طرابلس ،فأخذكىا ،كهنبوىا ،كأسركا رجاٟنا ،كسبوا
ذم ٌ
صر ،
نساءىم ،كأخذكا أمواٟنا ،كذخائرىا؛ ككاف فيها ما ال ي٪نصى ،كال ي٪ن ى
كاقتسموىا بينهم»(ِ).
(ُ) النجوـ الزاىرة.ُْٗ/ٓ :
(ِ) النجوـ الزاىرة.َُٖ/ٓ :
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كست مئة .فيها جاءت
كقاؿ ابن تغرم بردم ن
أيضا« :كىي سنة إحدل ٌ
الغساالت ،من ابب البلد ،على العاصي.
الفرنج حػماة ،بغتةن ،كأخذكا النساء ٌ
كخرج إليهم الػملك الػمنصور بن تق ٌي الدين ،كقاتلهم ،كثبت ،كأبلى ببلء
عسكره ،فوقف على الساقة ،كلوال كقوفو ،ما أبقوا من
نج
حسننا .ككسر الفر ي
ى
أحدا»(ُ).
الػمسلمٌن ن
ّ
جخيلوا
ػيب
ػحل لغًن الػمسلم أف ٌ
يتزكجها ،كال ي ٌ
اٞنرأة الػمسلمة ،اليت ال ي ٌ
ػحل لؤلجن ٌ
ابن خالتها -
ابن ٌ
ابن ٌ
عمتها ،أك ى
ابن خاٟنا ،أك ى
عمها ،أك ى
الػمسلم  -كلو كاف ى
أف ينظر إُف ما يػجب ست يػره من جسدىا.
ػحل
ػحل
لؤلجنيب الػمسلم أف يلمسها ،كال ي ٌ
الػمرأة الػمسلمة ،التػي ال ي ٌ
ٌ
لؤلجنيب الػمسلم  -كلو كاف أتقى األتقياء  -أف ٫نلو هبا.
ٌ
الػمرأة الػمسلمة ،التػي اختلف الفقهاء ،فػي جواز الكشف ،عن كجهها،
األجنيب الػمسلم لصوهتا(ِ).
األجنيب الػمسلم؛ كاختلفوا فػي جواز سػماع
بػحضور
ٌ
ٌ
تلك (الػجوىرة األثيػرة الػمصونة) ،تبيت أيلعوبةن مسبيٌةن ،أبيدم في ٌساؽ
الفرنػجة  -لعنهم هللا  -يتناكبوف على الفجور هبا ،فػي الػمسجد اٛنامع!!!!!!!
فما أحراان  -كلٌما دعاان الشيطاف إُف التفُرؽ كاالقتتاؿ  -أف نتذ ٌكر تلك
العبارة الفاجعة الػم ً
وجعة ،الباكية الػ يمبكية:
ي
(وباجوا جلك الليلت ،في الجامعً ،فجرون باليضاء ،ويفضحون البىاث).
العلي العظيم.
فبل حوؿ كال ٌقوة ٌإال اب﵁ ٌ

(ُ) النجوـ الزاىرة.ُٖٕ-ُٖٔ/ٔ :
(ِ) انظر :اٞنوسوعة الفقهيٌة.ٓٓ-ْٓ/ِ :
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غًنكا ،كب ٌدلوا ،كاعتنقوا البدع ،كأحدثوا
قاؿ ابن ابز« :فإ ٌف الناس لػ ٌما ٌ
كل حزب ّنا
الطرؽ الػمختلفةٌ ،
تفرقوا يف دينهم ،كالتبس عليهم أمرىم ،كصار ٌ
لديهم فرحوف ،كطمع فيهم األعداء ،كاستغلٌوا فرصة االختبلؼ ،كضعف الدين،
كل طائفة لػما أحدثتو من الطرؽ اٞنضلٌة ،كالبدع
كاختبلؼ الػمقاصد ،كتع ُ
صب ٌ
حت آلت حاؿ اٞنسلمٌن ،إُف ما ىو معلوـ اآلف ،من الضعف
اٞنن ىكرةٌ ،
ٗنيعا ىو
كاالختبلؼ ،كتداعي األمم عليهم ،فالواجب على أىل اإلسبلـ ن
التمسك بتعاليمو السمحة ،كأحكامو العادلة ،كأخذىا من
الرجوع إُف دينهم ك ٌ
منبعها الصافػي :الكتاب العزيز ،كالسنٌة الصحيحة الػمطهرة ،كالتواصي بذلك،
كالتكاتيف على تػحقيقو ،فػي جػميع الػمجاالت التش ػريعيٌة ،كاالقتصػاديٌة،
كل ما يػخالف
كل الػحذر من ٌ
كالسياسيٌة ،كاالجتماعيٌة ،كغًن ذلك ،كالػحذر ٌ
ذلك ،أك ييفضي إلػى التباسو ،أك التشكيك فيو ،كبذلك ترجع إلػى الػمسلمٌن
جدىم األثيل ،كينصرىم هللا على أعدائهم،
عزتيػهم الػمسلوبة ،كيرجع إليهم مػ ي
ٌ
كيػم ٌكن لػهػم يف األرض»(ُ).

متنوعة.َْٖ/ُ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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الـمخرج الخامط
لاعخـراف
عمبل؛ كأف
ىو أف يعرتؼ الػمتٌقوف أبخطائهم ،حٌن ي٫نطئوف،
اعتقادا ،أك ن
ن
عمبل؛ كأف يعرتؼ اٛناىل منهم
ابٜنق الذم عليو ٢نالفوىم،
اعتقادا ،أك ن
ن
يعرتفوا ٌ
العزة ابإلمث ،فيأنف من االعرتاؼ؛ كأف
َنهلو ،حٌن ٩نهل حقيقةن ما ،كال أتخذه ٌ
يعرتؼ أب ٌف ٢نالفيو معذكركف ،حٌن يستح ٌقوف العذر ،فبل يسارع إُف التكفًن
كالتفسيق كالتبديع.
كاالعرتاؼ ٪ن ٌقق ثبلث منافع:

التعصب سببنا
التعصب ،فإذا كاف ٌ
ادلنفعة األوىل -اذلداية :االعرتاؼ خبلؼ ٌ
من أسباب التضليل؛ فإ ٌف االعرتاؼ سبب من أسباب اٟنداية؛ أل ٌف من يعرتؼ
بكل ما ٩نب االعرتاؼ بو :سيكوف ابعرتافو معيننا على بياف الػحقيقة ،اليت
ٌ
٫نتلف فيها الػمختلفوف.
فإذا اعرتؼ اٞنؤلٌفوف أبخطائهم ،كانت اعرتافاهتم سببنا ،يف ىداية من كاف
يقلٌدىم ،يف أخطائهم؛ فبل ٬نلك اٞنقلًٌد  -بعد ىذه االعرتافات  -أف يستمسك
ابآلراء الباطلة ،اليت كاف يقلٌد فيها اٞنؤلٌفٌن اٞنعرتفٌن؛ ألنٌو إف فعل ذلك ،فقد
تعصب ،ي٫نرجو من ٗنلة الػمتٌقٌن.
كشف عن ٌ
ادلنفعة الثانية -االنتصاح :ىو ّنعىن قبوؿ النصيحة ،كىو قبوؿ ال ي٬نكن أف
اٞنتعصب ال يرضى
متعصب ،أينف من االعرتاؼ أبخطائو؛ أل ٌف
يصدر من
ٌ
ٌ
أبدا ،أبف يظهر يف منزلة ،دكف منزلة من ٫نالفو.
ن
أىبل لذلك؛ أل ٌف
ٌأما إذا كاف من اٞنعرتفٌن ،فإنٌو سيقبل نصيحة من يراه ن
قطعا.
االنتصاح أىوف عليو من االعرتاؼ ،ن
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فقد تقبل نصيحة أحدىم ،م ٌدعينا أنٌك قد سبقتو إُف معرفة تلك اٜنقيقة؛
كلكنٌك حٌن تعرتؼ لو أبخطائك ،فأنت تشهد على نفسك ابٛنهل النً
سيب،
ٌ
ٌ
كأ ٌف ٢نالفك  -الذم خالفك يف أخطائك  -كاف أعلم منك ابٜنقيقة.

ادلنفعة الثالثة -التقريب :االعرتاؼ بصوره كلٌها كسيلة ،من أكرب كسائل
التقريب ،بٌن الػمتٌقٌن؛ ألنٌو كسيلة للهداية كالبياف كاإلرشاد ،إُف اٜنقائق اليت
اختيلف فيها ،كىو كسيلة لبلنتصاح ،كيف ذلك ما فيو من التقارب كالتعاكف
كالتآلف كالتآخي.
تقرب بٌن اٞنتٌقٌن ،كتؤلٌف بٌن قلوهبم،
كمن شأف ىذه األمور أف ٌ
بعضا ،حٌن
فييصبحوا  -بنعمة هللا  -إخوا نان متحابٌٌن متعاكنٌن ،يعذر بعضهم ن
يستح ٌقوف العذر ،كيعرتؼ بعضهم لبعضّ ،نا يستح ٌقو ،من الثناء كاٞنوافقة
كالتأييد ،كيقبل بعضهم نصيحة بعض ،كإرشاده.
حت
ايب« :كقاؿ بعضهم :إ ٌف من الناس من يولىع ابٝنبلؼ ن
أبداٌ ،
قاؿ اٝنطٌ ٌ
أحدا ،كال ٩نامعو على رأم ،كال يواتيو على
إنٌو يرل أ ٌف أفضل األمور ٌأال يوافق ن
اٜنق ،كال ينصره ،كال يعتقده ديننا
١نبٌة ،كمن كاف ىذا عادتو ،فإنٌو ال ييبصر ٌ
حت إنٌك لو
يتعصب لرأيو ،كينتقم لنفسو ،كيسعى يف مرضاهتا؛ ٌ
كمذىبنا؛ إٌ٧نا ٌ
تعمد
يرمت أف ٌ
ترتضاه ٌ
كتوخيت أف توافقو على الرأم الذم يدعوؾ إليوٌ ،
عدت يف
األكؿ؛ فإف ى
يرض بوٌ ،
ٝنبلفك فيو ،كلػم ى
حت ينتقل إُف نقيض قولو ٌ
ذلك إُف كفاقو ،عاد فيو إُف خبلفك»(ُ).
اٜنق ،بنوع جدؿ،
صرؼ عن ٌ
العام ٌي ،إذا ي
اِف« :ك ٌأما ٌ
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
تعصبهم،
التعصب لؤلىواء؛ فإذا اشت ٌد ٌ
ي٬نكن أف ييػىرٌد إليو ّنثلو ،قبل أف يشت ٌد ٌ
(ُ) العزلة.ُٔٔ :
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يرسخ العقائد يف النفوس ،كىو من آفات
كقع اليأس منهم؛ إذ ٌ
التعصب سبب ٌ
للحق ،كينظركف إُف اٞنخالفٌن ،بعٌن
علماء السوءٌ ،
التعصب ٌ
فإهنم يبالغوف يف ٌ
االزدراء كاالستحقار؛ فتنبعث منهم الدعول ابٞنكافأة كاٞنقابلة كاٞنعاملة ،كتتوفٌر
التمسك ،بػما نيسبوا إليو،
بواعثهم على طلب نصرة الباطل ،كيقول غرضهم فػي ٌ
كلو جاءكا من جانب اللطف ،كالرحػمة ،كالنصح فػي الػخلوة  -ال فػي معرض
التعصب ،كالتحقيػر  -لنجحوا فيو ،كلكن ل ٌػما كاف الػجاه ال يقوـ ٌإال
ٌ
التعصب ،كاللعن ،كالشتم للخصوـٌ ،أنذكا
ابالستتباع ،كال يستميل األتباع مثل ٌ
كنضاال عن اٞنسلمٌن ،كفيو -
ذاب عن الدين،
ن
التعصب عادهتم كآلتهم ،كس ٌػموه ًّ
ٌ
على التحقيق  -ىبلؾ الػخلق ،كرسوخ البدعة فػي النفوس»(ُ).
أيضا« :اعلى ٍم كٓنق ٍق أ ٌف اٞنناظرة  -اٞنوضوعة
اِف ن
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
لقصد الغلبة كاإلفحاـ ،كإظهار الفضل كالشرؼ ،كالتش ٌدؽ عند الناس ،كقصد
اٞنباىاة كاٞنماراة ،كاستمالة كجوه الناس  -ىي منبع ٗنيع األخبلؽ اٞنذمومة،
عدك هللا ،إبليس .كنسبتها إُف الفواحش الباطنة ،من
عند هللا ،ا﵀مودة عند ٌ
ً
كحب اٛناه كغًنىا ،كنسبة
النفس
كية
كتز
اٞننافسة
ك
اٜنسد
ك
العجب
ك
رب
الك
ٌ
شرب اٝنمر إُف الفواحش الظاىرة ،من الزْف كالقذؼ كالقتل كالسرقة .ككما أ ٌف
الذم يخًًٌن بٌن الشرب كسائر الفواحش ،استصغر الشرب ،فأقدـ عليو ،فدعاه
حب
ذلك إُف ارتكاب بقيٌة الفواحش يف سكره؛ فكذلك من غلب عليو ٌ
اإلفحاـ ،كالغلبة يف اٞنناظرة ،كطلب اٛناه كاٞنباىاة ،دعاه ذلك إُف إضمار
اٝنبائث كلٌها ،يف النفس ،كىيٌج فيو ٗنيع األخبلؽ اٞنذمومة»(ِ).
(ُ) إحياء علوـ الدين.ُٓ :
(ِ) إحياء علوـ الدين.ٓٔ :
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أيضا« :كإٌ٧نا يرتفع حجاب التقليد ،أبف يرتؾ
اِف ن
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
١نمد رسوؿ هللا"،
ٌ
التعصب للمذاىب ،كأف يص ٌدؽ ّنعىن قولو" :ال إلو ٌإال هللاٌ ،
كل معبود لػو ،سول هللا
تصديق إيػماف ،كيػحرص فػي ٓنقيق صدقو ،أبف يرفع ٌ
حت إذا فعل ذلك ،انكشف لو حقيقة
تعاُف  -كأعظم معبود لو اٟنول ٌ -
تقليدا؛ فينبغي أف يطلب كشف ذلك،
األمر ،يف معىن اعتقاده ،الذم تل ٌقفو ن
يبق يف نفسو
التعصب ٞنعتقده ،كَف ى
من اجملاىدة ،ال من اجملادلة؛ فإف غلب عليو ٌ
كحجااب»(ُ).
قيدا لو،
متٌسع لغًنه ،صار ذلك ن
ن
كقاؿ ابن تيميٌة« :فإف كانوا ٠نتمعٌن على ما أمر هللا بو ،كرسولو ،من
غًن زايدة ،كال نقصاف ،فهم مؤمنوفٟ ،نم ما ٟنم ،كعليهم ما عليهم .كإف كانوا
ابٜنق كالباطل،
التعصب ٞنن دخل يف حزهبمٌ ،
قد زادكا يف ذلك ،كنقصوا ،مثل ٌ
اٜنق كالباطل؛ فهذا من
عمن لػم يدخل يف حزهبم ،سواء كاف على ٌ
كاإلعراض ٌ
ذمو هللا تعاُف ،كرسولو؛ فإ ٌف هللا كرسولو أىىمىرا ابٛنماعة كاالئتبلؼ،
التفرؽ ،الذم ٌ
ٌ
كنػى ىهيىا عن التفرقة كاالختبلؼ ،كأىىمىرا ابلتعاكف على الربٌ كالتقول ،كنػى ىهيىا عن
التعاكف على اإلمث كالعدكاف»(ِ).
أيضا« :كإذا كاف الرجل متٌبً نعا أليب حنيفة ،أك مالك،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الشافعي ،أك أ٘ند ،كرأل يف بعض اٞنسائل أ ٌف مذىب غًنه أقول ،فاتٌبعو،
أك
ٌ
كاف قد أحسن يف ذلك ،كلػم يقدح ذلك يف دينو كال عدالتو ،ببل نزاع؛ بل ىذا
النيب ،
يتعصب لواحد ٌ
أىكُف ٌ
أحب إُف هللا كرسولو ٣ ،نٌن ٌ
ابٜنق ك ٌ
معٌن ،غًن ٌ
الشافعي ،أك أ٘ند ،أك أيب حنيفة ،كيرل أ ٌف قوؿ ىذا
يتعصب ٞنالك ،أك
كمن ٌ
ٌ
(ُ) إحياء علوـ الدين.ٗٓٗ-ٖٗٓ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ٓٓ/ُُ :
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اٞنعٌن ىو الصواب ،الذم ينبغي اتٌباعو ،دكف قوؿ اإلماـ ،الذم خالفو»(ُ).
أيضا« :بل غاية ما ييقاؿ :إنٌو يسوغ ،أك ينبغي ،أك ٩نب
كقاؿ ابن تيميٌة ن
احدا ،ال بعينو ،من غًن تعيٌن زيد ،كال عمرك .ك ٌأما أف
العام ٌي أف يقلٌد ك ن
على ٌ
العامة تقليد فبلف ،أك فبلف ،فهذا ال يقولو مسلم.
يقوؿ قائل :إنٌو ٩نب على ٌ
كل كاحد منهم ،فيما يظهر لو أنٌو موافق
كمن كاف موالينا ٌ
لؤلئمة١ ،نبًّا ٟنم ،يقلٌد ٌ
حاال من غًنه ،كال ييقاؿ ٞنثل ىذا:
للسنٌة ،فهو ١نسن يف ذلك؛ بل ىذا أحسن ن
الذـ .كإٌ٧نا اٞنذب ىذب اٞنذموـ الذم ال يكوف مع اٞنؤمنٌن،
مذب ىذب ،على كجو ٌ
كال مع الك ٌفار ،بل أييت اٞنؤمنٌن بوجو ،كأييت الكافرين بوجو»(ِ).
أيضا« :كببلد الشرؽ من أسباب تسليط هللا التػتى ػىر عليها:
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الشافعي
حت ْند اٞننتسب إُف
كثرة التفُرؽ كالفنت بينهم ،يف اٞنذاىب كغًنىاٌ ،
ٌ
حت ٫نرج عن الدين ،كاٞننتسب إُف
يتعصب ٞنذىبو على مذىب أيب حنيفةٌ ،
ٌ
حت ٫نرج عن الدين،
يتعصب ٞنذىبو على مذىب
الشافعي كغًنهٌ ،
أيب حنيفة ٌ
ٌ
يتعصب ٞنذىبو على مذىب ىذا ،أك ىذا .كيف اٞنغرب ْند
كاٞننتسب إُف أ٘ند ٌ
التفرؽ
اٞننتسب إُف مالك ٌ
كل ىذا من ٌ
يتعصب ٞنذىبو على ىذا ،أك ىذا .ك ٌ
اٞنتعصبٌن ابلباطل  -اٞنتٌبعٌن
كل ىؤالء
ٌ
كاالختبلؼ الذم هنى هللا كرسولو عنو .ك ٌ
الظن ،كما هتول األنفس ،اٞنتٌبعٌن ألىوائهم ،بغًن ىدل من هللا  -مستح ٌقوف
ٌ
للذـ كالعقاب .كىذا ابب كاسع ،ال ٓنتمل ىذه ال يفتيا لبسطو؛ فإ ٌف االعتصاـ
ٌ
اٞنتنازع فيو من الفركع اٝنفيٌة؛
ابٛنماعة كاالئتبلؼ ،من أصوؿ الدين ،كالفرع ى
اٞنتعصبٌن ال يعرفوف من الكتاب
فكيف يقدح يف األصلُ ،نفظ الفرع .كٗنهور
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُٓ/ِِ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُُٓ/ِِ :
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يتمسكوف أبحاديث ضعيفة ،أك آراء فاسدة ،أك
كالسنٌةٌ ،إال ما شاء هللا ،بل ٌ
كذاب ،كإف
حكاايت عن بعض العلماء كالشيوخ ،قد تكوف صدقنا ،كقد تكوف ن
يتمسكوف بنقل غًن مص ٌدؽ ،عن قائل
كانت صدقنا ،فليس صاحبها
ن
معصوما؛ ٌ
غًن معصوـ ،كيدعوف النقل اٞنص ٌدؽ ،عن القائل اٞنعصوـ.)ُ(»...
كقاؿ ابن القيٌم« :على عادتنا يف مسائل الدين كلٌها  -دقٌها ،كجلٌها -
نتعصب لطائفة ،على طائفة؛
أف نقوؿ ّنوجبها ،كال نضرب بعضها ببعض ،كال ٌ
اٜنق ،ك٦نالفها فيما معها ،من خبلؼ
كل طائفة على ما معها من ٌ
بل نوافق ٌ
اٜنق ،ال نستثين من ذلك طائفة ،كال مقالة»(ِ).
ٌ
كقاؿ الشوكآفٌ« :أقوؿ :ىهنا تيس ىكب العربات ،كييناح على اإلسبلـ،
التعصب يف الدين ،على غالب اٞنسلمٌن ،من الرتامي ابلكفر،
كأىلوّ ،نا جناه ٌ
ال لسنٌة ،كال لقرآف ،كال لبياف من هللا ،كال لربىاف؛ بل لػ ٌما غلت مراجل العصبيٌة
يف الدين ،كٕن ٌكن الشيطاف الرجيم ،من تفريق كلمة اٞنسلمٌن ،ل ٌقنهم إلزامات
بعضهم لبعضّ ،نا ىو شبيو اٟنباء ،يف اٟنواء ،كالسراب البقيعة ،فيا ﵁،
كللمسلمٌن ،من ىذه الفاقرة ،اليت ىي من أعظم فواقر الدين ،كالرزيٌة اليت ما
يرزئ ّنثلها سبيل اٞنؤمنٌن»(ّ).
١نمد رشيد رضا« :كم ػن آي ػات العبػ ػرة  -فػي ىذا الػمقاـ  -أنٌنا
كقاؿ ٌ
األمة ،فػي أزمنتهم،
كنورا ،لو اتٌبعتو ٌ
نػج ػد  -يف كبلـ كثًن من علمائنا  -ىدل ،ن
الستقامت على الطريقة ،ككصلت إُف اٜنقيقة ،بعد اٝنركج من مضيق اٝنبلؼ،
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٓ/ِِ :
(ِ) طريق اٟنجرتٌن.ٖٖٓ/ِ :
اٛنرار.ُٖٗ :
(ّ) السيل ٌ
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كالشقاؽ ،إُف ُنبوحة الوحدة ،كاالتٌفاؽ .كالسبب يف بقاء الغلب لسلطاف
صب أىل اٛناه ،من العلماءٞ ،نذاىبهم ،اليت
اٝنبلؼ كالنزاع :في يش ُو اٛنهل ،كتع ُ
كرموف ،كأتييد األمراء ،كالسبلطٌن ٟنم؛
إليها ينتسبوف ،كَناىها يعيشوف ،كيي ى
النفسي،
العامة ،كقطع طريق االستقبلؿ
استعانةن بػهم على إخضاع ٌ
العقلي ،ك ٌ
ٌ
األمة؛ أل ٌف ىذا أعو يف ٟنم على االستبداد ،كأش ٌد تػمكيننا ٟنم ،مػ ٌما يهوكف،
على ٌ
اٜنق
األمة ،كاجتماعها ،على أ ٌف ٌ
من الفساد ،كاإلفساد؛ إذ اتٌفاؽ كلمة علماء ٌ
اص ،إذا اتٌػحدكا ،تبعهم
كذا ،بدليل كذا :يمل ًزـ للحاكم ،ابتٌباعهم فيو؛ أل ٌف اٝنو ٌ
العوا ُـ ،كىذه ىي الوسيلة الفردة؛ إلبطاؿ استبداد اٜني ٌكاـ»(ُ).
فتفرقنا،
١نمد رشيد رضا ن
كقاؿ ٌ
أيضا« :كقد خالى ٍفنا كل ىذه النصوص؛ ٌ
بعضا ،بشبهة الدين ،إذ اتٌػخذان مذاىب يم ًٌ
كل
بعضنا ن
كتنازعنا ،كشاؽ ي
تفرقةٌ ،
ً
اعما أنٌو
فريق ٌ
يتعصب لمذىب ،كيعادم سائر إخوانو الػمسلمٌن؛ ألجلو ،ز ن
ين يقاتل شيعيًّا،
ينصػ ػر الدين ،كىو يػخذلو ،بتفريق كلمة الػمسلمٌن .ىذا يس ٌٌ
حنفي يقيس
شيعي يينازؿ إابضيًّا ،كىذا
شافعي ييغرم ى
التتار ابٜننفيٌة ،كىذا ٌ
ٌ
كىذا ٌ
ً
ادكف من اتٌبع طريقة السلىف.
الذميٌة ،كىؤالء يمقلٌدة اٝنىلىف ،ي٪ن ٌ
الشافعيٌة على ٌ
ً
ً
ٌن﴾(ِ) ،أـ أيًمركا هبذا،
آابءى يى يم ٍاألىكل ى
﴿أىفىػلى ٍم يىدبػ يركا الٍ ىق ٍو ىؿ أ ٍىـ ىجاءى يى ٍم ىما لىػ ٍم ىأيٍت ى
كبل؛ بل كاف التعادم كالتنازع ا٥نرافنا،
األئمة اجملتهدين؟ ٌ
من هللا ،كرسولو ،كمن ٌ
باعا ٝنطوات الشيطاف الرجيم ،فكما خالف ًٌ
اٞنفرقوف
عن الصراط اٞنستقيم ،كاتٌ ن
تبعو بو ،من ىذا النهي ،إذ قاؿ:
اٞنتنازعوف رهبم ،يف ذلك األمر ،خالفوا ما أ ى

(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ِٕٓ/ِ :
(ِ) اٞنؤمنوف.ٖٔ :
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(ُ)
﴿كىال تىػتبًعوا خطيو ً
ات الشيطى ً
اف إًنوي لى يكم ىع يدك يمبً
سًنه،
ا
ك
تسًن
ال
أم:
...
﴾
ٌن
ه
ٍ
ٍ
ى
ى ي ي ى
كسبيل الشيطاف
كتتٌبعوا يسبيػلىو ،يف التفُرؽ يف الدين ،أك اٝنبلؼ ك ي
التنازع ،مطل نقا .ي
اٜنق كاٝنًن كاٞنصلحة ،كىي ما عيػبًٌػىر عنو
كخطواتو :ىي ُ
كل أمر ٫نالف سبيل ٌ
ً
ً ً
يما فىاتبًعيوهي ىكىال تىػتبًعيوا ال ُسبي ىل
ابل ُسبيل ،يف قولو تعاُف ﴿ :ىكأىف ىى ىذا صىراطي يم ٍستىق ن
(ِ)
سبيبل كاحدة ،سػ ٌماىا صراطنا
فىػتىػ ىفر ىؽ بً يك ٍم ىع ٍن ىسبًيلً ًو﴾ ؛ فذكر تعاُف أ ٌف لو ن
اٜنق كاٝنًن كالسبلـ ،كأ ٌف ىناؾ يسبي نبل متع ًٌددة،
مستقيما؛ ٌ
ألهنا أقرب طريق إُف ٌ
ن
يتفرؽ متٌبًعوىا ،عن ذلك الصراط ،كىي طييرؽ الشيطاف ،كقد عيلًم ً -من ىج ٍع ًل
ٌ
اتبعا التٌباع يسبيل ،ىي غًن صراط هللا  -أ ٌف الذين يتٌبعوف سبيل هللا
التفُرؽ ن
ً ً
ً
ً
ت ًمٍنػ يه ٍم ًيف ىش ٍي وء﴾(ّ).
ين فىػرقيوا دينىػ يه ٍم ىكىكانيوا شيىػ نعا لى ٍس ى
يتفرقوف﴿ :إف الذ ى
ال ٌ
التنازع؛ كلكنٌهم مت شعركا أب ٌف التنازع قد
سبب اٝنبلؼ ك ي
نعم ،قد يطرأ عليهم ي
ً
برده إُف يحكمهما ،كما
دب إليهم ،يف أم ور ،فزعوا إُف ٓنكيم هللا كرسولو ،فيوٌ ،
أمرىم بقولو﴿ :فىًإ ٍف تىػنى ىاز ٍعتيم ًيف ىشي وء فىػرُدكه إً ىُف اَّللً كالرس ً
وؿ إً ٍف يكٍنػتي ٍم تيػ ٍؤًمنيو ىف
ٍ ي ي
ى ي
ٍ
ً ً
ً
ىح ىس ين ىأتٍ ًك نيبل﴾(ْ).)ٓ(»...
ًابَّلل ىكالٍيىػ ٍوـ ٍاآل ًخ ًر ىذل ى
ك ىخٍيػهر ىكأ ٍ
فهذه (اٞنخارج اٝنمسة) :ال يسلكهاٌ ،إال (اٞنتٌقوف)؛ كلذلك لن ينتفع هبا
ألمة (الػمتٌقٌن)ٌ ،إال إذا ترؾ ما ىو
أم فرد ،من أفراد (األمم ٌ
الست) ،اٞنخالفة ٌ
ٌ
اٜنق ،كأصبح من ٗنلة (الػمتٌقٌن).
عليو ،من (اال٥نراؼ) ،عن ٌ

(ُ) البقرة.َِٖ :
(ِ) األنعاـ.ُّٓ :
(ّ) األنعاـ.ُٓٗ :
(ْ) النساء.ٓٗ :
(ٓ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ِٓٗ-ِٖٓ/ِ :
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فعلى اٞنك ٌذب أف يرتؾ تكذيبو ،كعلى اٞننافق أف يرتؾ نفاقو ،كعلى
اٞنتعصب أف يرتؾ
اٞنعطٌل أف يرتؾ تعطيلو ،كعلى اٞنغاِف أف يرتؾ مغاالتو ،كعلى
ٌ
كإال ،فبل معىن للبحث عن اٞنخارج!!!
صبو ،كعلى اٞنفسد أف يرتؾ إفساده؛ ٌ
تع ُ
فالتقول ىي اٞنفتاح الوحيد ،ألبواب الػمخارج اٝنمسة ،فمن لػم يكن من
مقتحما؛ فإنٌو
اٞنتٌقٌن ،فإنٌو ال ٬نتلك مفتاح اٝنركج .فإف خرج من بعض األبواب
ن
لن يستطيع اٝنركج من سائر األبواب؛ كلذلك سيبقى يف ضيق االختبلؼ ،كلن
٫نرج إُف سعة االئتبلؼٌ ،إال إذا امتلك مفتاح التقول.
كمن أراد مشاىدة (سًنة اإلسبلـ) ،ابلصورة البشريٌة اٜنيٌة؛ لييدرؾ عظيم
أتثًن (اإلسبلـ) ،فػي النفوس ،إبخراجها من ظلمات الػجهل ،كالػهول ،إُف نور
العلم ،كاٟندل؛ فليقابل بٌن (سًنة الػمتٌقٌن)ً ،
كسيىػر من خالفهم ،من اٞنك ٌذبٌن،
ي
متعصبٌن ،كالػمفسدين؛ فإ ٌف تلك اٞنقابلة
كالػمنافقٌن ،كالػمعطٌلٌن ،كالػمغالٌن ،كالػ ٌ
أصدؽ دليل على حاجة الناس أٗنعٌن إُف (اإلسبلـ).
فسًنة اٞنتٌقٌن ىي (اٞنفتاح الوحيد)؛ لفهم (الصورة التنزيليٌة) ،كىي الدليل
األقول على عظمة أتثًن (اإلسبلـ) ،يف النفوس ،كىي السًنة الوحيدة اٞنرضيٌة،
عند هللا  ،كىي اٜنبل األكثق للنجاة من سوء اٞنصًن.
كإصبلح اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ) ال يكوف ٌإال على أيدم (الػ يمصلًحٌن)،
(مصلًحوف) منسوبوف إُف
إبرجاع (الناس) إلػى (الشريعة اإلسبلميٌة) .كليس ثػ ٌمة ي
(اإلسبلـ) غًن الػمتٌقٌن.
أحدان
فالصبلح قبل اإلصبلح؛ أل ٌف فاقد الشيء ال ييعطيو؛ كلن يكوف ي
يمصلً نحا ٌإال بعد أف يكوف صالًػ نحا .كالتقول :ىي ميزاف الصبلح ،كىي ميزاف
اإلصبلح ،يف اإلسبلـ؛ فمن لػم يكن من الػمتٌقٌن؛ فليس من الصاٜنٌن ،كليس
من الػ يمصلًحٌن.
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قاؿ سيٌد قطب« :كإذا حدث أف فسد الناس ،يف جيل من األجياؿ،
فإ ٌف إصبلحهم ال يتأتٌى من طريق التش ُدد ،يف األحكاـ؛ كلكن يتأتٌى من طريق
إصبلح تربيتهم ،كقلوهبم ،كاستحياء شعور التقول ،يف أركاحهم»(ُ).
١نمد قطب« :ثػ ٌم إ ٌف الوسيلة الػحقيقيٌة العظمى ،اليت يسلكها
كقاؿ ٌ
البشرم ،اب﵁،
األنبياء ،فػي إصبلح الػحياة البشريٌة ،كتقويػمها :ىي ربط القلب
ٌ
أثرا ،يف كاقع
يتطلٌع إليو ،ك٫نشاه .كتلك أفضل الوسائل يف اإلصبلح ،كأبعدىا ن
ستخدـ عاد نة ،يف
الػحياة .كذلك قبل اللجوء إُف الوسائل األخرل كلٌها ،اليت تي ى
اسخا ،شديد الرسوخ؛ ألنٌو
تنظيم اٜنياة البشريٌة .كمن أجل ذلك يكوف بناؤىم ر ن
يعتمد على عنصر أصيل عميق ،يف داخل النفس .بينما ال ٕنلك النظم األخرل
كلٌها  -اليت تقوـ على مناىج البشر ٌ -إال أف تيغرم الناس ابلػمنافع ،كاٞنصالػح،
أك ترغمهم بقبضة السلطاف .كمن ثػ ٌم تنهار تلك النظم ،بػمجرد أف تنتهي
الػمنافع ،كالػمصالػح ،أك تضعف قبضة السلطاف .بينما يبقى البناء الذم يبنيو
األنبياء  -على مدار التاريخ  -راسخ األركاف»(ِ).

(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُٔٗ/ُ :
(ِ) ركائز اإل٬ناف.ِٖٓ :
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ّ
الضلفيت الواحبت
فإن قيــل :ليست بػنػا حاجػة ،إلػى االعتم ػػاد على (مػخػارج الػمتٌقيػن)؛
فيكفينا  -للخركج من ضيق االختبلؼ  -أف نكوف على (الطريقة السلفيٌة)،
القائمة على اتٌباع الكتاب كالسنٌة ،بفهم (السلف الصالػح).

قلت :ث ٌػمػة (اختبلفات منسػوبة) ،إلػى (السلف الصالػح) ،أنفسهم ،فػي
صحت نسبة االختبلؼ إليهم ،يف تلك اٞنسائل ،أك يف
مسائل كثًنة؛ فإذا ٌ
١نصورا ،فيما اتٌفقوا عليو ،كال يػيمكن
بعضها؛ فإ ٌف كجوب اتٌباعهم سيكوف
ن
اتٌباعهم فيما اختلفوا فيو؛ أل ٌف الػمتٌبًػػع لبعضهم سيكوف ٢نال نفا آلخرين منهم.
كلػم ٫نتلف (اٞنؤلٌفوف القدامى)  -القائلوف بعدالة (السلف الصاٌف)  -يف
كجوب اتٌباع (الطريقة السلفيٌة) ،يف (اٞنسائل االتٌفاقيٌة) ،كىي اٞنسائل اليت اتٌفق
عليها (السلف الصاٌف)؛ لك ٌن ىؤالء اٞنؤلٌفٌن أنفسهم قد اختلفوا يف تصحيح
نسب إُف (الكتاب) ،من (قراءات)؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض
بعض ما يي ى
نسب إُف
نسب إُف (السنٌة) ،من (ركاايت)؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض ما يي ى
ما يي ى
(السلف الصاٌف) ،من (أقواؿ) ،يف فهم الكتاب ،كفهم السنٌة.
ٌأما الػمسائل الكثًنة ،التػي اتٌفق عليها (السلف الصالػح)؛ فإ ٌف األصل
األكؿ) ،من ىحػ ىملة (الشريعة اإلسبلميٌة)،
فػي اتٌفاقهم عليها ىو (اتٌفاؽ اٛنيل ٌ
كىو جيل (الصحابة) .فلوال (اتٌفاؽ الصحابة)ٞ ،نا اتٌفق الذين من بعدىم ،من
التابعٌن ،كاتبعيهم ،كسائر العلماء اجملتهدين ،كتبلميذىم.
كما اتٌفق عليو (السلف الصاٌف)  -اتٌفاقنا قطعيًّا  -ىو األساس ،الذم
كل من جاء بعدىم ،من (الػمؤلٌفٌن القدامى) ،الذين لػم ٫نتلفوا
قاـ عليو اتٌفاؽ ٌ
أدْف اختبلؼ ،يف (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
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كلذلك كانت الطريقة (السلفيٌة القطعيٌة) ىي الطريقة (السلفيٌة الواجبة)،
دكف ما سواىا من الطرائق االختبلفيٌة ،اٞننسوبة إُف السلف.
كل ما نيسب إُف السلف ييع ٌد جزءنا من (السلفيٌة الواجبة)؛ بل ٖنٌة
فليس ٌ
منسوابت كثًنة سقيمة ،ال عبلقة للسلف هبا ،ال من قريب ،كال من بعيد ،كما
ىي ٌإال أكاذيب كأكىاـ.
صحت نسبتو إُف (بعض السلف) ييع ٌد جزءنا من
كل ما ٌ
ككذلك ليس ٌ
(السلفيٌة الواجبة)؛ أل ٌف العصمة ليست اثبتة ،ألحد من السلف؛ كإٌ٧نا ىي اثبتة
الشرعي ،ركايةن كدرايةن.
إلٗناعهم ،حٌن ي٩نمعوف على الدليل
ٌ
كمن ابب أىكُف ،ليست أقواؿ بعض اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف (السلفيٌة) جزءنا
ك٫نطئوف.
بشر ،ييصيبوف ي
من (السلفيٌة الواجبة)؛ فإ ٌف اٞنؤلٌفٌن ه
اتما ،على صفة (القطعيٌة)؛ فإذا
إ ٌف (كجوب السلفيٌة) يعتمد
اعتمادا ًّ
ن
كل
ٓن ٌققت (السلفيٌة القطعيٌة)ٓ ،ن ٌققت (السلفيٌة الواجبة) ،اليت ٩نب على ٌ
منهجا لفهم (اٜنقائق اإلسبلميٌة)،
صادؽ ،ينتسب إُف (اإلسبلـ) ،أف يتٌخذىا ن
كتطبيقها ،كتعليمها ،كالدعوة إليها.
فإهنا كلٌها ْنتمع يف أصوؿ
ٌأما سائر الطرائق اٞننسوبة إُف (السلفيٌة)ٌ ،
(السلفيٌة القطعيٌة)؛ لكنٌها تفرتؽ يف آراء اختبلفيٌة ،كأدلٌة اختبلفيٌة ،كشخصيٌات
اختبلفيٌة؛ فتستمسك بتلك العناصر االختبلفيٌة إُف درجة ،ينسى فيها أصحاهبا
اٞنختلفوف تلك األصوؿ القطعيٌة ،اليت ٩نتمعوف فيها.
صح عن السلف ٌأهنم اختلفوا فيو اختبلؼ
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما ما ٌ
تناقض ،فهذا قليل ابلنسبة إُف ما لػم ٫نتلفوا فيو ،كما أ ٌف تنازعهم يف بعض
حج كالفرائض
مسائل السنٌة  -كبعض مسائل الصبلة كالزكاة كالصياـ كالػ ٌ
النيب ؛
كالطبلؽ ك٥نو ذلك  -ال ٬ننع أف يكوف أصل ىذه السنن مأخوذنا عن ٌ
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كٗنلها منقولة عنو ابلتواتر ...فما ثبت عنو من السنٌة ،فعلينا اتٌباعو ،سواء قيل:
إنٌو يف القرآف ،كَف نفهمو ٥نن ،أك قيل :ليس يف القرآف؛ كما أ ٌف ما اتٌفق عليو
األكلوف ،كالذين اتٌبعوىم إبحساف ،فعلينا أف نتٌبعهم فيو ،سواء قيل:
السابقوف ٌ
منصوصا يف السنٌة ،كلػم يبلغنا ذلك ،أك قيل :إنٌو ٣نٌا استنبطوه
إنٌو كاف
ن
كاستخرجوه ،ابجتهادىم ،من الكتاب كالسنٌة»(ُ).
األكلوف ،كالذين اتٌبعوىم
فمن قولو« :كما أ ٌف ما اتٌفق عليو السابقوف ٌ
ٔنتص هبا
إبحساف ،فعلينا أف نتٌبعهم فيو ،»...نستنبط اٝنصائص الثبلث ،اليت ٌ
(السلفيٌة الواجبة) ،كىي :الكلٌيٌة ،كالقطعيٌة ،كاإللزاميٌة.
فمن لفػظ الفعػل (اتٌفػق) ،نسػتنبط خصيصة (الكلٌػيٌة) ،أم :كػوف االتٌفاؽ
حاصبل من (السلف) ،كلٌهمُ ،نيث ال يوجد ٢نالفوف منهم.
ن
األكلٌن ،»...أك ٥نوىا من
فهو لػم يقل« :ما اتٌفق عليو بعض السابقٌن ٌ
األكلوف.»...
العبارات ،بل قاؿ« :ما اتٌفق عليو السابقوف ٌ
الز٢نشرم»،
مثبل« :قرأت كتب
كالفرؽ بينهما كبًن ،كالفرؽ بٌن قولك ،ن
ٌ
الز٢نشرم».
كقولك« :قرأت بعض كتب
ٌ
الز٢نشرم،
فهم معىن (الكلٌيٌة) ،أم :أنٌك قرأت كتب
فمن اٛنملة األكُف يي ى
ٌ
تدؿ على (الكلٌيٌة).
كلٌها؛ ِنبلؼ اٛنملة الثانية ،فبل ٌ
ككجود (اٞنخالف الضعيف) ال يقدح يف (الكلٌيٌة) ،من جهتٌن:
آحادا معدكدين ،ال ي٬نكن
أ -الضعف
العددم ،أبف يكوف اٞنخالف ك ن
احدا ،أك ن
ٌ
السلفي).
أف يكوف ٞنخالىفتهم ٌقوة ،تؤثٌر يف ىدـ (االتٌفاؽ
ٌ

ب -الضعف الثبويتٌ ،أبف تكوف الركاية ،اليت نسبت اٞنخالىفة  -إُف بعضهم -
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُْ-َُّ/ٓ :
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السلفي).
ثبوات قطعيًّا؛ فبل يكوف ٟنا ٌقوة ،تؤثٌر يف ىدـ (االتٌفاؽ
غًن اثبتة ،ن
ٌ
أيضا ،نسػتنبط خصيصة (القطعيٌة) ،أم :كػػوف
كمػن لفػػظ الفعػل (اتٌفػق) ن
صح كقوعو منهم؛ فهو لػم يقل« :ما يركم ٌأهنم اتٌفقوا عليو» ،أك
االتٌفاؽ قد ٌ
٥نوىا من العبارات ،بل قاؿ« :ما اتٌفق عليو».
الز٢نشرم»،
مثبل« :سأشرتم الكتاب الذم ألٌفو
كالفرؽ كبًن بٌن قولك ،ن
ٌ
الز٢نشرم ألٌفو».
كقولك« :سأشرتم الكتاب الذم ييركل أ ٌف
ٌ
الز٢نشرم قطعيٌة؛
ففي اٛنملة األكُف تكوف نسبة أتليف الكتاب إُف
ٌ
كلكنٌها يف اٛنملة الثانية تكوف غًن قطعيٌة.
فهم من قولو« :فعلينا أف نتٌبعهم فيو».
ٌأما خصيصة (اإللزاميٌة) ،فتي ى
األكلٌن ،كالذين اتٌبعوىم إبحساف،
فاٜناصل ٣نٌا تق ٌدـ أ ٌف اتٌفاؽ السابقٌن ٌ
قوم ،من بعضهم :ىو اتٌفاؽ يمل ًزـ،
الثابت كقوعو ،منهم ،من دكف خبلؼ ٌ
نص
٩نب علينا اتٌباعو ،سواء أكاف ىذا االتٌفاؽ ر ن
اجعا إُف اطٌبلعهم ،على ٌ
اجعا ،إُف اجتهادىم ،فػي االستنباط ،من الكتاب ،أك
نبوم ،لػم يبلغنا ،أـ كاف ر ن
ٌ
االستنباط من السنٌة.
كمعظم الصحابة من العرب؛ كلذلك كانوا خًن كاسطة ،لنقل الوحي
اٞننزؿ ،إُف من جاء بعدىم ،ركايةن ،كدرايةن.
منصوصا يف السنٌة ،كَف يبلغنا
كىذا ما عناه بقولو« :سواء قيل :إنٌو كاف
ن
ذلك ،أك قيل :إنٌو ٣نٌا استنبطوه كاستخرجوه ،ابجتهادىم ،من الكتاب كالسنٌة».
ككاضػػح أ ٌف خصيصة (الكلٌػيٌة) ،كخصيصة (القطعػيٌة) ش ػ ػػرطػاف أكيػػداف،
معا ،أك انتفى أحد٨نا ،انتفت -
لػخصيصة (اإللزاميٌة)؛ فإذا انتفى الشرطاف ن
بذلك االنتفاء  -خصيصة (اإللزاميٌة).
كمن ىنا ،كاف النظر الدقيق  -فػي (الػمنسوابت السلفيٌة)  -كاجبنا على
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العلماء؛ للتمييز بٌن مػا ىػو جزء من (السلفيٌة الواجبة) ،كمػا ليس بػجزء منها.
كيكػوف شػرط ػا (الكلٌيٌة) ،ك(القطعيٌة) :ىػما الػ ًمسبارين الدقيقيػن ،لػهذا
النظر الدقيق الواجب األكيد.
التساىل ،يف ىذا اٞنقاـ؛ أل ٌف
أبم حاؿ من األحواؿ -
ي
كال ٩نوز ٌ -
القيمة الكربل اليت ٔنتص هبا (السلفية الواجبة) تي ً
وجب علينا العناية األكيدة،
ٌ
ٌ
ابلتمييز بٌن ما ىو جزء منها ،كبٌن ما ليس َنزء منها.
كمثى يػل ىذه العناية ،ى ً
ػمعي الػحريص ،ابلتمييز بٌن
ى
كمثىػل عنػاية الصائغ األل ٌ
(اٛنوىرة القيٌمة النادرة) ،كبٌن (اٞنصوغات اٞنزيفة) ،أك (اٞنصوغات الرديئة) ،أك
(اٞنصوغات الرخيصة).
فالقيمة الكربل للجوىرة النادرة تدعوه إُف اٜنرص الشديد األكيد ،على
ْننُب التساىل ،يف فحص اٞنصوغات؛ لكيبل يلتبس النادر ابلتافو.
أم اتٌفاؽ آخر
كىكذا كاف التٌفاؽ السلف قيمة ،ال تيضاىيها قيمةي ٌ
٢نالف؛ كلذلك يكوف الػمتساىل يف ىذا األمر غالطنا ،أك مغالطنا.
كأبرز الػمجاالت اليت تنتمي إليها (الػمنسوابت السلفيٌة):

 -1مـجال قراءات ال خق ّراء:
نسب إُف بعض السلف ،من الصحابة ،كالتابعٌن ،كمن جاء
ٖنٌة قراءات تي ى
سمى (القراءات الشاذٌة) ،منها:
بعدىم ،كىي ٢نالفة للقرآف الكرٔف ،كتي ٌ

أ -قراءة منسوبة إُف أيبىػ ٌي بن كعب.

ب -قراءة منسوبة إُف عبد هللا بن مسعود.

ج -قراءة منسوبة إُف أيب الدرداء.

علي بن أيب طالب.
د -قراءة منسوبة إُف ٌ
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ه -قراءة منسوبة إُف سعد بن أيب كقٌاص.
و -قراءة منسوبة إُف عبد هللا بن عبٌاس.

البصرم.
ز -قراءة منسوبة إُف اٜنسن
ٌ
ح -قراءة منسوبة إُف ابن مػح ً
يصن.
يى
ط -قراءة منسوبة إُف أيٌوب السختيآفٌ.
ي -قراءة منسوبة إُف األعمش.

يدم.
ك -قراءة منسوبة إُف اليز ٌ

فإذا كانت نسبة ىذه القراءات الشاذٌة إُف من نيسبت إليهم قطعيٌة
الثبوت؛ فإنٌػها مػخالفة للقرآف الكريػم ،فػي بعض األلفاظ.
كلذلك تكوف ىذه القراءات  -هبذه اٞنخالفات اٛنزئيٌة  -شاذٌة مردكدة؛
فبل تيع ٌد جزءنا من (القرآف الكرٔف).
ٌأما ما اتٌفق السلف ،على القراءة بو ،اتٌفاقنا كلٌػيًّا قطعيًّا؛ فبل ريب يف كونو
من (القرآف الكرٔف).
السلفي)،
ككجود ىذه (ال يػمخالىفات الػجزئيٌة) ال يقدح فػي كلٌيٌة (االتٌفاؽ
ٌ
فػي ابب (القراءة القرآنية) ،اٞنوافً
اإلٟني القرآٓفٌ اٞننزؿ؛ من
للوحي
قة،
ف
ا
و
اٞن
كل
قة
ى
ٌ
ٌ
العددم لتلك الػ يمخالىفات اٛنزئيٌة ،كالضعف الثبوت ٌػي ٟنا.
جهتٌن :الضعف
ٌ
مفسرين:
 -2مـجال تفسًنات الـ ّ
اشػتملت (كتػب التفسيػر) على (منسوابت تفسًنيٌة سػلفيٌة) ،كثيػرة ًجدًّا،
ال تنتمي إلػى (السلفيٌة الواجبة) ،كأبرزىا:

فهم منها كجود اختبلؼ ،بٌن السلف أنفسهم ،يف
أ -الػمنسوابت اليت يي ى
التفسًن؛ فتنتفي بذلك خصيصة (الكلٌيٌة).
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بعض التفسًنات ،إُف بعض السلف ،كليس ث ٌػمة
ب -اٞننسوابت اليت تنسب ى
قطعي ،على كوف ىذه التفسًنات جزءنا من االتٌفاقات التفسًنيٌة السلفيٌة؛
دليل ٌ
فتنتفي بذلك خصيصة (الكلٌيٌة).

ثبوات قطعيًّا ،كال سػيٌما مػا يركم أبسػانيػد ضعيفة؛
ج -اٞننسوابت التػي لػم تثبت ،ن

فتنتفي بذلك خصيصة (القطعيٌة).
 -3مـجال رواايت أسباب النيول:
كل ركاايت (أسباب النزكؿ) ،اليت فقدت
ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) ُ
معا.
شرط (الكلٌيٌة) ،أك فقدت شرط (القطعيٌة) ،أك فقدت الشرطٌن ن
فهم منها كجود اختبلؼ ،فػي تعيٌن (سبب النزكؿ)
فالركاايت اليت يي ى
ال ي٬نكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
كالركاايت اليت لػم تثبت ،ثبو نات قطعيًّا  -كال سيٌما الركاايت ذات األسانيد
الضعيفة  -ال ي٬نكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
أيضا تلك الركاايت ،اليت نسبت إُف بعض
كٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) ن
يدؿ داللة قطعيٌة ،على أ ٌف اٞنراد بياف سبب النزكؿ؛ فقد يكوف
قوال ،ال ٌ
السلف ن
اٞنراد اٞننسوب :ىو بياف اٜنكم الشرع ٌي.
اٞنفسركف من أسباب متع ٌددة لنزكؿ اآلية ،قد
كشي« :كما يذكره ٌ
قاؿ الزر ٌ
يكوف من ىذا الباب ،ال سيٌما كقد عيرؼ من عادة الصحابة كالتابعٌن أ ٌف
أحدىم ،إذا قاؿ :نزلت ىذه اآلية فػي كذا؛ فإنٌو ييريد بذلك أ ٌف ىذه اآلية
تتضمن ىذا اٜنكم ،ال أ ٌف ىذا كاف السبب فػي نزكٟنا»(ُ).
ٌ

(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِّ-ُّ/ُ :
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 -4مـجال أقوال الناسخ وادلنسوخ:
كل األقواؿ اٞننسوبة إُف السلف ،اليت
ككذلك ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) ُ
ٟنا عبلقة بػموضوع (الناسخ كاٞننسوخ) ،إذا فقدت شرط الكلٌيٌة ،أك شرط
معا.
القطعيٌة ،أك الشرطٌن ن
فهم منها كجود اختبلؼ ،يف تعيٌن (الناسخ كاٞننسوخ)
فالركاايت اليت يي ى
ال ي٬نكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
ثبوات قطعيًّا  -كال سيٌما الركاايت ذات األسانيد
كالركاايت اليت لػم تثبت ،ن
الضعيفة  -ال ي٬نكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
أيضا ،تلك الركاايت اليت نسبت إُف بعض
كٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) ن
يدؿ داللة قطعيٌة ،على أ ٌف اٞنراد بياف الناسخ كاٞننسوخ؛ فقد
قوال ،ال ٌ
السلف ن
يكوف اٞنراد اٞننسوب :ىو التخصيص ،أك ٥نو ذلك.
عامة السلف ابلناسخ كاٞننسوخ:
قاؿ ابن القيٌم« :قلت :كمراده ،كمراد ٌ
العاـ كاٞنطلىق
رفع اٜنكم َنملتو اترة  -كىو اصطبلح ٌ
اٞنتأخرين  -كرفع داللة ٌ
كالظاىر كغًنىا اترةٌ ،إما بتخصيص ،أك تقييد ،أك ٘نل يمطلىق على يمقيد،
نسخا؛ لتض ُمن
كتفسًنه كتبيينوٌ ،
ليسموف االستثناء ،كالشرط كالصفة ن
حت ٌإهنم ٌ
ذلك رفع داللة الظاىر ،كبياف اٞنراد؛ فالنسخ عندىم ،كيف لساهنم :ىو بياف
أتمل كبلمهم ،رأل من ذلك
الػمراد بغًن ذلك اللفظ ،بل أبمر خارج عنو ،كمن ٌ
٘نل كبلمهم على
فيو ما ال يػيحصى ،كزاؿ عنو بو إشكاالت ،أكجبها ي
متأخر»(ُ).
االصطبلح الػحادث الػ ٌ

(ُ) إعبلـ اٞنوقٌعٌن.ٔٔ/ِ :
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 -5مـجال رواايت ادل ّك ّي وادلدينّ:
كل األقواؿ اٞننسوبة إُف السلف ،اليت
ككذلك ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) ُ
ٟنا عبلقة ّنوضوع (اٞن ٌك ٌي كاٞندٓفٌ) ،إذا فقدت شرط الكلٌيٌة ،أك شرط القطعيٌة،
معا.
أك الشرطٌن ن
كشي« :ككذلك الصحابة ،كالتابعوف من بعدىم ،لػ ٌما لػم يعتربكا
قاؿ الزر ٌ
أ ٌف من فرائض الدين تفصيل ٗنيع اٞن ٌك ٌي كاٞندٓفٌ٣ ،نٌا ال يسوغ اٛنهل بو ،لػم
تتوفٌر الدكاعي على إخبارىم بو ،كمواصلة ذكره على أٚناعهم ،كأخذىم ّنعرفتو.
كإذا كاف كذلك ،ساغ أف ي٫نتلىف يف بعض القرآف :ىل ىو م ٌك ٌي ،أك مدٓفٌ،
كأف ي ً
عملوا يف القوؿ بذلك ضرناب من الرأم ،كاالجتهاد ،كحينئذ فلم يلزـ النقل
ي
عنهم ذكر اٞن ٌك ٌي كاٞندٓفٌ ،كلػم ٩نب على من دخل يف اإلسبلـ بعد اٟنجرة أف
كل آية ،أينزلت قبل إسبلمو :م ٌكيٌة ،أك مدنيٌة .فيجوز أف يقف يف ذلك،
يعرؼ ٌ
تو٨نوه من كجوب
أك يغلب على ظنٌو أحد األمرين؛ كإذا كاف كذلك ،بطل ما ٌ
نقل ىذا ،أك شهرتو يف الناس؛ كلزكـ العلم بو لػهم ،ككجوب ارتفاع اٝنبلؼ
فيو»(ُ).
 -6مـجال رواية األحاديث:
ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) الكثًن من الركاايت اٜنديثيٌة ،كأبرزىا:

أ -الركاايت ذات األسانيد الضعيفة ،كال سيٌما ركاايت الضعفاء كاٞنتٌػ ىهمٌن.
ب -الركاايت اليت اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،كيف تضعيفها.

النيب  ،بصفتو البشريٌة ،غًن
ج -الركاايت اليت تي ى
نسب فيها أقو هاؿ ،إُف ٌ
التبليغيٌة.
(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُِٗ/ُ :
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د -الركاايت اليت تينسب فيها  -إُف بعض (السلف)  -أقو هاؿ غًن نبويٌة.
اٞنعتربة.
ه -الركاايت اليت ٌ
تدؿ متوهنا ،داللة قطعيٌة ،على ٢نالفة األدلٌة القطعيٌة ى

بعضا ،كال ي٬نكن اٛنمع بينها.
بعضها ن
و -الركاايت اآلحاديٌة ،اليت يعارض ي

 -7مـجال األحكام العقديّة:
ال ريب فػي أ ٌف (السلف الصالػح)  -كال سيٌما جيل الصحابة  -ىم
أعلػم الناس بعد األنبياء  ،أبصوؿ اإل٬ناف ،كفركعو؛ فإ ٌف مصدر عقائدىم
النبوم).
اإل٬نانيٌة ىو الوحي اٞننزؿ( :الوحي القرآٓفٌ) ،ك(الوحي ٌ
كقد سلموا من أتثًن (الفلسفات القد٬نة السقيمة) .ككاف اإل٬ناف ابلغيب،
كالتسليم للوحي ،كاالقتصار على ما ي٬نكن العلم بو ،كاالقتصار على ما ييػثمر
عمبل صاٜننا :أبرز الصفات اليت اتٌصفوا هبا ،أك اتٌصف هبا معظمهم؛ كلذلك
ن
كانت عقائدىم  -غالبنا  -نقيٌة صافية.
فما اتٌفق عليو (السلف الصالػح) ،اتٌفاقنا كلٌػيًّا قطعيًّا :ىو اٞنصدر األصفى
الع ىقديٌة اإلسبلميٌة).
لػمعرفة (األحكاـ ى
دم) ،بصفة (الكلٌيٌة) ،كصفة
كىذا يعين كجوب اتٌصاؼ (الػمنسوب ى
الع ىق ٌ
(القطعيٌة)؛ ليكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة) .فإذا فقدت (العقيدة اٞننسوبة)
معا ،فبل تيع ٌد جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
إحدل ىاتٌن الصفتٌن ،أك فقدهتما ن
كلذلك ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) منسوابت ىع ىقديٌة كثًنة ،أبرزىا:

أ -أف تكوف العقيدة منسوبة ،إُف بعض الصحابة ،أك بعض التابعٌن؛ كليست
ثبوات قطعيًّا.
اثبتة عن السلف ،كلٌهم ،ن
الع ىقديٌة) كجود (اختبلؼ مؤثٌر) ،بٌن (السلف)،
فهم من (الركاايت ى
ب -أف يي ى
يف بعض العقائد ،اٞننسوبة إليهم ،أك اٞننسوبة إُف بعضهم.
357

ج -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -أك اٞننسوبة إُف بعضهم  -قائمة على
ضعفها العلماء ،اتٌفاقنا.
أحاديث ٌ

د -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -أك اٞننسوبة إُف بعضهم  -قائمة على
أحاديث ،اختلف العلماء يف تصحيحها ،أك يف تضعيفها.
ه -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -أك اٞننسوبة إُف بعضهم  -قائمة على
صححها العلماء ،اتٌفاقنا ،لكنٌها غًن قطعيٌة الثبوت.
أحاديث ٌ

و -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -أك اٞننسوبة إُف بعضهم  -قائمة على

أقواؿ غًن نبويٌة.
ز -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -أك اٞننسوبة إُف بعضهم  -دالٌة داللة
اٞنعتربة.
قطعيٌة ،على ٢نالفة األدلٌة القطعيٌة ى
 -8مـجال األحكام العمليّة:
ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) الكثًن من (اٞننسوابت العمليٌة) ،كأبرزىا:

احدا من الصحابة،
أ -أف يكوف الرأم
منسواب إُف بعض السلف ،كأف يكوف ك ن
ن
آحادا من التابعٌن؛ كليس
أك ك ن
آحادا من الصحابة ،أك ن
احدا من التابعٌن ،أك ن
ثبوات قطعيًّا.
ر نأاي اثبتنا ،عن السلف ،كلٌهم ،ن
فهم من (الركاايت) كجود (اختبلؼ مؤثٌر) ،بٌن (السلف) ،يف بعض
ب -أف يي ى
اآلراء العمليٌة ،اٞننسوبة إليهم ،أك اٞننسوبة إُف بعضهم.

قائما
ج -أف يكوف الرأم
العملي اٞننسوب إليهم  -أك اٞننسوب إُف بعضهم  -ن
ٌ
ضعفها العلماء ،اتٌفاقنا.
على أحاديث ٌ
قائما
د -أف يكوف الرأم
العملي اٞننسوب إليهم  -أك اٞننسوب إُف بعضهم  -ن
ٌ
على أحاديث ،اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،أك يف تضعيفها.
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ه -أف يكوف الرأم العملي اٞننسوب إليهم  -أك اٞننسوب إُف بعضهم ًّ -
داال
ٌ
اٞنعتربة.
داللة قطعيٌة ،على ٢نالفة األدلٌة القطعيٌة ى
مهمٌن ،جدًّا:
أخًنا ،إُف أمرين ٌ
كال ب ٌد من اإلشارة ن

كل مػا ىو جػزء من (السػلفيٌة الواجبة) :ىػػو ح ػ ٌػق كاقػػع ،ال ريب فيو،
ّ
األولٌ -
كل اٞنوافقة للصورة التنزيليٌة.
موافق ٌ
ٌأما ما لػيس َنزء من (السلفيٌة الواجبة) ،فهو قسماف:

حق ،موافق للصورة التنزيليٌة ،لكن لػم يثبت اتٌفاؽ السلف عليو،
 -1ما ىو ٌ
ثبوات قطعيًّا .فمن اطٌلع على أدلٌة يراىا كافية للقطع ،فالواجب عليو بياهنا
ن
للناس؛ لينتفعوا هبا.
ألهنم
لكن بعض السلف ذىبوا إليو؛ ٌ
 -2ما ىو ابطل٢ ،نالف للصورة التنزيليٌةٌ ،
اٜنق.
ظنٌوا أنٌو من قبيل ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ككثًن من ٠نتهدم السلف كاٝنلف قد قالوا كفعلوا ما
كإما
ىو بدعة ،كلػم يعلموا أنٌو بدعة؛ ٌإما ألحاديث ضعيفة ،ظنٌوىا صحيحةٌ ،
كإما لرأم رأكه ،كيف اٞنسألة نصوص لػم
آلايت فهموا منها ما لػم يػيىرد منهاٌ ،
تبلغهم»(ُ).
أيضا« :لكن ىذا ٣نٌا يسوغ فيو االجتهاد؛ فإ ٌف مسػػائػل
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الػ ًٌد ٌؽ ،فػي األصػػوؿ ال يكػػاد يتٌفػػق عليها طائفة؛ إذ لو كػاف كذلك ،لىما تنازع
فػي بعضها السػػلف ،مػن الصحػابة ،كالتابعٌن.)ِ(»...
أيضا ،فإ ٌف السلف أخطأ كثيػر منهم ،فػي كثيػر
أيضا« :ك ن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُْ/ُٗ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ّٔ/ٔ :
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من ىذه اٞنسائل ،كاتٌفقوا على عدـ التكفًن بذلك .مثلما أنكر بعض الصحابة
اٜني ،كأنكر بعضهم أف يكوف اٞنعراج يقظة»(ُ).
أف يكوف اٞنيٌت يسمع نداء ٌ
كقاؿ ابن كثًن« :كقد يركم يف ىذا آاثر كثًنة ،عن السلف ،كغالبها من
اإلسرائيليٌات ،اليت تين ىقل؛ ليينظىر فيها ،كهللا أعلم ُناؿ كثًن منها ،كمنها ما قد
كل ما
ييقطىع بكذبو؛ لػمخالفتو الػ ٌ
حق ،الذم أبيدينا ،كفػي القرآف غنية ،عن ٌ
عداه ،من األخبار اٞنتق ٌدمة؛ ألنػٌها ال تكاد ٔنلو من تبديل كزايدة كنقصاف ،كقد
يكضع فيها أشياء كثًنة»(ِ).
يؤدم إُف (٢نالفات مذىبيٌة) ،غالبنا،
الثاين٢ -نالفة (السلفيٌات غًن الواجبة) ٌ
يؤدم إُف ٢نالفة (اٜنقائق اإلسبلميٌة).
ِنبلؼ ٢نالفة (السلفيٌة الواجبة)؛ فإنٌو ٌ
كلذلك ،تػجب الدعوة إلػى االستمساؾ ،بػحقائق (السلفيٌة الواجبة)؛
اجهة تعطيبلت اٞنع ًطٌلٌن ،كتػحريفات ا﵀ًٌرفٌن ،من العلمانيٌٌن ،كالعصرانيٌٌن،
لػمو ى
كالقرآنيٌٌن ،كأمثاٟنم ،من الذين يينكركف (اٜنقائق اإلسبلميٌة) الكربل.
ٌأما فػي مقاـ (السلفيٌات غًن الواجبة) ،فالواجب على العلماء الػمتٌقٌن
الػمجتهدين  -قبل التو ُجو إُف ١ناكلة (االجتهاد) يف مسائلها  -أف يعتمدكا
على (مػخارج الػمتٌقٌن)؛ لتهيئة الوضع اٞنناسب لبلجتهاد الصحيح:
 -1االعتصاـ بػحبل الػحقائق اإلسبلميٌة.
العامة الدخوؿ،
 -2االقتصار على الػمسائل ،ذات الثمار العمليٌة ،كتػجنيب ٌ
يف الػمسائل الدقيقة ،كالػمسائل النظريٌة الػخالصة.
 -3االحتياط؛ ابتغاء مرضاة هللا ،كاتٌقاء غضبو؛ للخركج من اٝنبلؼ.
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
(ِ) تفسًن القرآف العظيم.ُٓٓ/ٗ :
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 -4االعتبار بػما جرل لغًنىم ،من الػمختلفٌن ،قديػ نما كحديثنا.
 -5االعرتاؼ أبخطائهم ،حٌن يػيخطئوف ،كبصواب مػخالفيهم ،حٌن ييصيبوف.
فإذا فعلوا ذلك ،فعسى هللا أف يوفٌقهم إُف االجتهاد الصحيح السليم،
الربمء من ٢نالفة (اٜنقائق اإلسبلميٌة).

أمثلة للسلفيّات غًن الواجبة:
السلفيٌات غًن الواجبة قسماف:

أ -األقواؿ اٞننسوبة إُف (السلف) كلٌهم ،أك أكثرىم ،نسبة غًن قطعيٌة الثبوت.

ب -األقواؿ اٞننسوبة إُف بعضهم ،سواء أكانت قطعيٌة الثبوت ،أـ غًن قطعيٌة.
كمن ينظر بتدبُر فػي كتب (الػمؤلٌفٌن القدامى)٩ ،ند الكثًن من تلك
الػمنسوابت السلفيٌة ،غًن الواجبة ،كأبرزىا:

ّأوًال -أمثلة للمنسوابت العقديّة غًن الواجبة:

مرتيػن ،فػي صورة
 نيسب إُف ابن عبٌاس ،أنٌو قاؿ« :رأل م ٌػحم هد ربو ،بعينيوٌ ،
شاب أمرد»(ُ).
ٌ

 نيسب إُف ٌأـ الطفيلٌ ،أهنا قالت« :سػمعت رسوؿ هللا  ،يقوؿ :رأيتربٌػي ،يف الػمناـ ،يف خضر من الفردكس ،إُف أنصاؼ ساقيو ،يف رجليو نعبلف
من ذىب ،على كجهو فراش من ذىب»(ِ).
 -نيسب إُف عبد هللا بن عمر ،أنٌو «بعث إُف عبد هللا بن عبٌاس ،يسألو :ىل

ػحم هد ربو ،تبارؾ كتعاُف؟ فبعث إليو :أف نعم ،قد رآه ،فرد عليو رسولو،
رأل م ٌ
كرسي من ذىبٓ ،نملو أربعة من
فقاؿ :كيف رآه؟ قاؿ :فقاؿ :رآه على
ٌ
(ُ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٔ :
(ِ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٕ :
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اٞنبلئكة :ملك يف صورة رجل ،كملك يف صورة أسد ،كملك يف صور ثور،
كملك يف صورة نسر ،يف ركضة خضراء ،دكنو فراش من ذىب»(ُ).
 نيسب إُف عيبيد بن يحنٌن ،أنٌو قاؿ« :بينما أان جالس يف اٞنسجد ،إذ جاءٓفقتادة بن النعماف ،كجلس إِف كٓن ٌدث ،كاثب إلينا الناس ،فقاؿ قتادةٚ :نعت
رسوؿ هللا  ،يقوؿ :إ ٌف هللا لى ٌما فرغ من خلقو ،استول على عرشو ،كاستلقى،
ككضع إحدل رجليو ،على األخرل .كقاؿٌ :إهنا ال تصلح لبشر»(ِ).
 نيسب إُف عبد هللا بن عمرك ،أنٌو قاؿ« :خلق هللا اٞنبلئكة من نور الذراعٌن،كالصدر»(ّ).
فيهن
 نيسب إُف ابن عبٌاس ،أنٌو قاؿ« :يطوم هللا  السماكات السبعّ ،نا ٌكل ذلك بيمينو ،فبل ييرل
من اٝنبلئق؛ كاألرضٌنّ ،نا ٌ
فيهن من اٝنبلئق ،يطوم ٌ
من عند اإلهباـ شيء ،كال ييرل من عند اٝننصر شيء ،فيكوف ذلك كلٌو يف
ك ٌفو ّننزلة خردلة»(ْ).

 نيسب إُف جابر بن عبد هللا ،أنٌو قاؿ« :قاؿ رسوؿ هللا" : ،يضحك هللا،حت بدت لػهواتو كأضراسو»(ٓ).
ربُكمٌ ،
جالسا يف البطحاء ،يف
 نيسب إُف العبٌاس بن عبد اٞنطٌلب ،أنٌو «كافن
عصابة ،كرسوؿ هللا  جالس فيهم ...إذ علتهم سحابة ،فنظركا إليها ،فقاؿ:

(ُ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٖ-ُّٕ :
(ِ) إبطاؿ التأكيبلت.َُٗ-ُٖٗ :
(ّ) إبطاؿ التأكيبلت.ُِِ :
(ْ) العظمة.ْْٔ-ْْٓ/ِ :
(ٓ) إبطاؿ التأكيبلت.ُِْ :
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ىل تدركف ما اسم ىذه؟ قالوا :نعم ،ىذا السحاب ،فقاؿ :رسوؿ هللا :
كاٞنزف؟ فقالوا :كاٞنزف ،فقاؿ رسوؿ هللا  :كالعناف؟ مثٌ قاؿ :كىل تدركف كم
بيعد ما بٌن السماء كاألرض؟ قالوا :ال ،كهللا ،ما ندرم .قاؿ :فإ ٌف بعد ما
كإما ثبلث كسبعوف سنة ،إُف السماء اليت
كإما اثنتافٌ ،
بينهماٌ :إما كاحدةٌ ،
ىن سبع ٚنوات كذلك ،مثٌ قاؿ :فوؽ السماء السابعة
فوقها كذلكٌ ،
حت ع ٌد ٌ
ُنر ،بٌن أعبله كأسفلو ،مثل ما بٌن ٚناء إُف ٚناء ،مثٌ فوؽ ذلك ٖنانية أكعاؿ،
ظهورىن العرش ،بٌن
كبهن ،كما بٌن ٚناء إُف ٚناء ،مثٌ فوؽ
ما بٌن
ٌ
أظبلفهن كر ٌ
ٌ
أعبله كأسفلو مثل ما بٌن ٚناء إُف ٚناء ،كهللا فوؽ ذلك»(ُ).
النيب  ،فقالت:
 نيسب إُف عبد هللا بن خليفة ،أنٌو قاؿ« :أتت امرأة إُف ٌادع هللا أف ي ً
دخلين اٛننٌة ،فعظم الرب؛ فقاؿ :إ ٌف كرسيٌو كسع السماكات
ي ى ي
كاألرض ،كإنٌو ليقعد عليو ،فما يفضل منو ٌإال قدر أربع أصابع ،كم ٌد أصابعو
األربع ،كإ ٌف لو أطيطنا كأطيط الرحل اٛنديد ،إذا ركبو من يي ًثقلو»(ِ).
ك ىم ىق ناما
ك ىربُ ى
 نيسب إُف ٠ناىد ،يف تفسًن قولو تعاُف ﴿ :ىع ىسى أى ٍف يػىٍبػ ىعثى ىودا﴾(ّ) ،أنٌو قاؿ« :ييقعًده على العرش»(ْ).
ىٍ١ن يم ن

عزتو،
 قاؿالدارمي« :كقد بلغنا ٌأهنم حٌن ٘نلوا العرش ،كفوقو اٛنبٌار ،يف ٌ
ٌ
حت ليًٌقنوا" :ال حوؿ،
كهبائو ،ضعفوا عن ٘نلو ،كاستكانوا ،كجثوا على ركبهمٌ ،
استقل بو
كال ٌقوةٌ ،إال اب﵁"؛ فاستقلٌوا بو بقدرة هللا ،كإرادتو .لوال ذلك ما
ٌ
(ُ) التوحيد.ِّٓ-ِّْ/ُ :
(ِ) نقض اإلماـ أيب سعيد.ُٖٓ :
(ّ) اإلسراء.ٕٗ :
اٝنبلؿ.ُِْ/ُ :
(ْ) السنٌةٌ ،
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فيهن .كلو قد شاء الستقر
العرش ،كال اٜنى ىملة ،كال السماكات كاألرض ،كال من ٌ
على ظهر بعوضة ،فاستقلٌت بو بقدرتو ،كلطف ربوبيٌتو ،فكيف على عرش
عظيم أكرب من السماكات السبع ،كاألرضٌن السبع؟»(ُ).
تعليق:

ألهنا فاقدة لشرط
الع ىقديٌة عن (السلفيٌة الواجبة)؛ ٌ
ٔنرج ىذه الػمنسوابت ى
القطعيٌة ،كشرط الكلٌيٌة؛ كال ٫نالف يف ذلك ٌإال (غبلة اٜننابلة) ،الذين أقاموا
عقيدة (اإلقعاد على العرش) على أساس (أثػػر مػجاىد)!!!
١نمد بن أ٘ند بن كاصل ،قاؿ :ىمن رد
اٝنبلؿ« :
قاؿ أبو بكر ٌ
ي
فسمعت ٌ
جهمي»(ِ).
حديث ٠ناىد ،فهو
ٌ
اثنيًا -أمثلة للمنسوابت الفقهيّة غًن الواجبة:

حبلال
 قاؿ ابن حزـ« :كال ٩نوز نكاح اٞنتعة ،كىو النكاح إُف أجل ،ككاف نسخا
على عهد رسوؿ هللا  ،مثٌ نسخها هللا تعاُف ،على لساف رسولو  ،ن ن
اباتًّ ،إُف يوـ القيامة .كقد ثبت على ٓنليلها بعد رسوؿ هللا ٗ ناعةه من
السلف  ،منهم من الصحابة  :أٚناء بنت أيب بكر الص ٌديق ،كجابر بن
عبد هللا ،كابن مسعود ،كابن عبٌاس ،كمعاكية بن أيب سفياف ،كعمرك بن حريث،
اٝندرم ،كسلمة ،كمعبد ابنا أيميٌة بن خلف .كركاه جابر بن عبد هللا،
كأبو سعيد
ٌ
عن ٗنيع الصحابة ،م ٌدة رسوؿ هللا  ،كم ٌدة أيب بكر ،كعمر ،إُف قرب آخر
علي فيها توقُف .كعن
خبلفة عمر .كاختيلف يف إابحتها عن ابن الزبًن ،كعن ٌ
عمر بن اٝنطٌاب أنٌو إٌ٧نا أنكرىا إذا لػم يشهد عليها عدالف فقط ،كأابحها
(ُ) نقض اإلماـ أيب سعيد.ُّٕ :
اٝنبلؿ.ُِْ/ُ :
(ِ) السنٌةٌ ،
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بشهادة عدلٌن .كمن التابعٌن :طاكس ،كعطاء ،كسعيد بن جبًن ،كسائر فقهاء
تقصينا اآلاثر اٞنذكورة ،يف كتابنا اٞنوسوـ بػ"اإليصاؿ".
م ٌكةٌ ،
أعزىا هللا .كقد ٌ
األنصارم .كاختيلف فيها :عن
كصح ٓنر٬نها عن ابن عمر ،كعن ابن أيب عمرة
ٌ
ٌ
علي ،كعمر ،كابن عبٌاس ،كابن الزبًن .ك٣نٌن قاؿ بتحر٬نها ،كفسخ عقدىا ،من
ٌ
يصح
متأخرين :أبو حنيفة ،كمالك ،ك
الػ ٌ
الشافعي ،كأبو سليماف .كقاؿ يزفىرٌ :
ٌ
صح ٓنرٔف الشغار ،كاٞنوىوبة،
حمد :لقد ٌ
العقد ،كيبطل الشرط .قاؿ أبو مػ ٌ
أبٌن من اٞنتعة ،كلكنٌهم ال يبالوف ابلتناقض .كنقتصر
فأابحوىا ،كىي يف التحرٔف ي
الرزاؽ ،عن
من اٜني ٌجة يف ٓنر٬نها على خرب اثبت ،كىو ما ركيناه من طريق عبد ٌ
اٛنهين ،عن
معمر ،عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ،عن الربيع بن سربة
ٌ
أبيو ،قاؿ :خرجنا مع رسوؿ هللا  ،فذكر الػحديث ،كفيو :فقاؿ :سػمعت
تزكج امرأة إُف أجل،
رسوؿ هللا  ،على الػمنرب ٫نطب ،كيقوؿ" :من كاف ٌ
فلي ً
عطها ما ٚنٌى ٟنا ،كال يسرتجع ٣نٌا أعطاىا شيئنا ،كيفارقها ،فإ ٌف هللا قد حرمها
ي
١نمد :ما يحًٌرـ إُف يوـ القيامة ،فقد أمنٌا
عليكم ،إُف يوـ القيامة" .قاؿ أبو ٌ
مسمى .فمن
نسخو .ك ٌأما قوؿ يزفىر ،ففاسد؛ أل ٌف العقد لػم يقع ٌإال على أجل ٌ
ط ،كال التزماه
عقدا ،لػم يتعاقداه ق ٌ
أبطل ىذا الشرط ،كأجاز العقد ،فإنٌو ألزمهما ن
شك  -أ ٌف العقد اٞنعقود إُف أجل:
قٌ
حس سليم يدرم  -ببل ٌ
ط ،أل ٌف ٌ
كل ذم ٌ
ىو غًن العقد ،الذم ىو إُف غًن أجل ...فمن الباطل إبطاؿ عقد تعاقداه،
٪نل البتٌةٌ ،إال أف أيمران بو الذم أمران
كإلزامهما ن
عقدا لػم يتعاقداه ،كىذا ال ٌ
اٜنج ،ال أحد دكنو ،كاب﵁ تعاُف التوفيق»(ُ).
ابلصبلة كالزكاة كالصوـ ك ٌ

(ُ) ا﵀لٌى ابآلاثر.َُّ-ُِٕ/ٗ :
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تعليق:

صحة
صحت نسبة القوؿ إبابحة الػمتعة ،إُف بعض السلفٌ ،
سواء ٌ
تصح؛ فإ ٌف القوؿ إبابحة اٞنتعة قوؿ خارج عن (السلفيٌة الواجبة)؛
قطعيٌة ،أـ لػم ٌ
ألنٌو قد فقد شرط (الكلٌيٌة) ،ببل خبلؼ.
فجمهور (السلف الصاٌف)  -ببل خبلؼ  -قد ذىبوا إُف القوؿ بتحرٔف
حرموىا من تلقاء أنفسهم ،بل ّنعىن ٌأهنم شهدكا
ىذه اٞنتعة اٞنؤقٌتة ،ال ّنعىن ٌأهنم ٌ
على أ ٌف هللا  قد حرمها؛ فيكونوف قد اطٌلعوا على األدلٌة الشرعيٌة القطعيٌة،
الشرعي ،من تلك األدلٌة.
الدالٌة على ٓنر٬نها ،مع فهمهم السليم للمراد
ٌ
ٌأما الذين ني ًسب إليهم القوؿ إبابحة الػمتعة؛ فقد تكوف النسبة إليهم
الظن ،يف
ابطلة ،كليس ىذا ببعيد؛ ٌ
فإهنا ركاايت آحاد ،ال تيفيد أكثر من ٌ
أحسن أحواٟنا.
غًن مدركٌن للمراد
كقد يكوف الركاة  -الذين نسبوا إليهم ذلك القوؿ  -ى
صحت عنهم.
اٜنقيقي ألقواٟنم ،إف ٌ
ٌ
يصح قوؿ بعضهم ابإلابحة؛ لعدـ االطٌبلع على األدلٌة ًٌ
ا﵀رمة؛
كقد ٌ
كليس ىذا ببعيد؛ فليسوا ّنعصومٌن من اٝنطإٌ ،إال إذا أٗنعوا.
اثلثًا -أمثلة للمنسوابت التفسًنيّة غًن الواجبة:

ىم يوسف ابٞنرأة ،ك٨نٌها بو ،فإ ٌف أىل العلم
 قاؿالطربمٌ « :
ٌ
فأما ما كاف من ٌ

ذاكره ،كذلك ما ح ٌدثنا أبو يكريب ،كسفياف بن ككيع،
قالوا يف ذلك ما أان ي
ازم ،قالوا :ثنا ابن عييينة ،عن عثماف بن أيب سليماف ،عن
كسهل بن موسى الر ٌ
ىم يوسف ما بلغ؟ قاؿ :ىحل
ابن أيب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ،يسئل عن ٌ
اٟنً ٍميا ىف ،كجلس منها مػجلس الػخاتًن .لفظ الػحديث ألبػي يكريب .ح ٌدثنا
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بيد هللا بن أيب يزيد
أبو يكريب ،كابن ككيع ،قاال :ثنا ابن عييينة ،قاؿٚ :نع عي ي
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾(ُ) ،قاؿ :جلس منها ٠نلس
ابن عبٌاس يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨ن ٍ
ى
اٝناتًن ،كحل اٟنً
علي،
بن
كعمرك
،
آف
اٜنس
هللا
عبد
بن
ايد
ز
ثنا
د
ح
ياف.
م
ٌ
ٍ
ى
ٌ
ٌ
ٌ
١نمد ،قالوا :ثنا سفياف بن عييينة ،عن عيبيد هللا بن أيب يزيد ،قاؿ:
كاٜنسن بن ٌ
ىم يوسف؟ قاؿ :ىحل اٟنً ٍمياف ،كجلس منها
ي
ٚنعت ابن عبٌاس يسئل :ما بلغ من ٌ
ً
عدم ،عن
٠نلس اٝناتن .ح ٌدثين زايد بن عبد هللا ،قاؿ :ثنا ٌ
١نمد بن أيب ٌ
ىم يوسف؟
ابن يجريج ،عن ابن أيب يمليكة ،قاؿ :ي
سألت ابن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
قاؿ :استلقت لو ،كجلس بٌن ًرجليها .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن ٬ناف،
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،قاؿ :استلقت
عن ابن يجريج ،عن ابن أيب يمليكة ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨ن ٍ
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا قبيصة بن عقبة ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن
كحل ثيابىو .ح ٌدثين ٌ
لو ،ى
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،ما
ابن يجريج ،عن ابن أيب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨ن ٍ
اٞنثىن،
بلغ؟ قاؿ :استلقت لو ،كجلس بٌن ًرجليها ،كحل ثيابىو ،أك ى
ثياهبا .ح ٌدثين ٌ
قاؿ :ثنا إسحاؽ ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن سعيد ،عن ابن يجريج ،عن ابن أيب يمليكة،
ىم يوسف؟ قاؿ :استلقت على قفاىا،
قاؿ:
ي
سألت ابن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
كقعد بٌن ًرجليها؛ لينزع ثيابىو .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن انفع بن عمر ،عن ابن أيب يمليكة ،قاؿ :يسئل
ً
ابن عباس ،عن قولو﴿ :كلىىق ٍد ى٨ن ًً
ىم يوسف؟ قاؿ:
ٍ
ٌ
ى
ت بو ىكىىم هبىا﴾ ،ما بلغ من ٌ
ىحػ ػل الػ ًه ٍمياف ،يعين السراكيل .ح ٌدثنا أبو يكريب ،كابن ككيع ،قػاال :ثنا
ت بًًو ىكىىم
ابن إدريس ،قاؿ:
ٚنعت األعمش ،عن ٠ناىد ،يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨ن ٍ
ي
ً
حت ثػينتو ،كاستلقت لو .ح ٌدثين زايد بن عبد هللا
هبىا﴾ ،قاؿ :ىحل السراكيلٌ ،
(ُ) يوسف.ِْ :
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اٜنسآفٌ ،قاؿ :ثنا مالك بن يسعًن ،قاؿ :ثنا األعمش ،عن ٠ناىد ،يف قولو:
ٌ
ً
﴿كلىىق ٍد ى٨ن ً
حت كقع على ال ًػميتىػنى ً
ٌن .ح ٌدثنا
ٍ
ت بًو ىكىىم هبىا﴾ ،قاؿ :ىحل سراكيلوٌ ،
ى
١نمد بن ثور ،عن معمر ،عن ابن أيب ٤نيح،
١نمد بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا ٌ
ٌ
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،قاؿ :جلس منها ٠نلس الرجل من
عن ٠ناىد ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨ن ٍ
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا أبو يحذيفة ،قاؿ :ثنا شبل ،قاؿ :ثين القاسم بن
امرأتو .ح ٌدثين ٌ
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،قاؿٌ :أما ٨نٌها بو ،فاستلقت لو ،ك ٌأما ٨نٌو
أيب ٌبزة ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨ن ٍ
حمد ،قاؿ :ثنػي
هبا ،فإنٌو قعد بٌن ًرجليها ،كنزع ثيابو .ح ٌدثنا الػحسن بن مػ ٌ
١نمد ،عن ابن يجريج ،قاؿ :أخربٓف عبد هللا بن أيب يمليكة ،قاؿ:
ٌ
حجاج بن ٌ
ىم يوسف؟ قاؿ :استلقت لو ،كجلس بٌن
قلت البن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا اٜنً ٌمآفٌ ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن اليماف،
ًرجليها ،ينزع ثيابىو .ح ٌدثين ٌ
علي بن بذ٬نة ،عن سعيد بن يجبًن ،كعكرمة ،قاال :ىحل
عن سفياف ،عن ٌ
ً
١نمد
السراكيل ،كجلس منها ٠نلس اٝناتن .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا عمرك بن ٌ
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،قاؿ:
العنقزم ،عن شريك ،عن جابر ،عن ٠ناىد ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨ن ٍ
ٌ
حت بلغ الثُػنٌات .ح ٌدثين اٜنارث ،قاؿ :ثنا عبد العزيز،
استلقت ،كحل ثيابىوٌ ،
ت بًًو ىكىىم
قاؿ :ثنا قيس ،عن أيب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨ن ٍ
ً
أطلق تً ٌكةى سراكيلو .ح ٌدثين اٜنسن بن ٪نٍن ،قاؿ :أخربان
هبىا﴾ ،قاؿ :ى
الرزاؽ ،ق ػاؿ :أخبػران ابن عييينة ،عن عثم ػاف بن أبػي سليماف ،عػ ػن
عبػد ٌ
ىم يوسف ما بلغ؟ قاؿ:
ابن أيب يمليكة ،قاؿ:
ي
شهدت ابن عبٌاس يسئل عن ٌ
حل اٟنًمياف ،كجلس منها ٠نلس اٝناتً
وصف
ي
أف
٩نوز
كيف
ك
:
قائل
قاؿ
فإف
ن.
ي ى
ى ٍ
يوسف ّنثل ىذا ،كىو ﵁ نيب؟ قيل :إ ٌف أىل العلم اختلفوا يف ذلك؛ فقاؿ
بعضهم :كاف ٣نٌن ابتيلي من األنبياء ِنطيئة ،فإٌ٧نا ابتبله هللا هبا؛ ليكوف من
هللا  ،على ىك ىج ول ،إذا ذكرىا ،فيج ٌد يف طاعتو؛ إشفاقنا منها ،كال يتٌكل على
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سعة عفو هللا ،كر٘نتو .كقاؿ آخركف :بل ابتبلىم هللا بذلك؛ ًٌ
ليعرفهم موضع
نعمتو عليهم ،بصفحو عنهم ،كتركو عقوبتهم عليو ،يف اآلخرة .كقاؿ آخركف :بل
أئمة ألىل الذنوب ،يف رجاء ر٘نة هللا ،كترؾ اإلايس
ابتبلىم بذلك؛ ليجعلهم ٌ
كأتكلوا القرآف
من عفوه عنهم ،إذا اتبوا .ك ٌأما آخركف ٣نٌن خالف أقواؿ السلفٌ ،
فإهنم قالوا يف ذلك أقو ناال ٢نتلفة ،فقاؿ بعضهم :معناه :كلقد ٨نٌت اٞنرأة
آبرائهمٌ ،
ٟنمها بو٣ ،نٌا أرادتو من
بيوسف ،كىم هبا يوسف أف يضرهبا ،أك يناٟنا ّنكركه؛ ٌ
عما ىم بو من أذاىا،
الػمكركه ،لوال أ ٌف يوسف رأل برىاف ربٌو ،ككفو ذلك ٌ
ً
صحة ذلك قولو:
ال ٌأهنا ارتدعت من قبل نفسها .قالوا :كالشاىد على ٌ
﴿ ىك ىذلً ً
ؼ ىعٍنوي ال ُسوءى ىكالٍ ىف ٍح ىشاءى﴾(ُ) ،قالوا :فالسوء ىو ما كاف ىم بو
ص ًر ى
ى
ك لنى ٍ
من أذاىا ،كىو غًن الفحشاء .كقاؿ آخركف منهم :معىن الكبلـ :كلقد ٨نت بو،
فتناىى اٝنرب عنها ،مثٌ ابتيدئ اٝنرب عن يوسف ،فقيل :كىم هبا يوسف ،لوال أف
كأهنم كجهوا معىن الكبلـ إُف أف يوسف لػم يىػ يهم هبا ،كأ ٌف هللا
رأل برىاف ربٌوٌ ،
إٌ٧نا أخرب أ ٌف يوسف لوال رؤيتو برىا ىف رب ػًٌػو لى ىػهم هبا ،كلكنٌو رأل برىاف رب ػًٌػو ،فلم
ض يل اَّللً ىعلىٍي يك ٍم ىكىر ٍ٘نىتيوي ىالتػبىػ ٍعتي يم الشٍيطىا ىف إًال
يػى يهم هبا ،كما قيل ﴿ :ىكلى ٍوىال فى ٍ
قىلً نيبل﴾(ِ) .كييفس ػد ىذين القوليػن أ ٌف العرب ال تقػ ًٌدـ جػ ػواب "لوال" قبلها،
قمت ،ىذا مع
قمت لوال زيد ،كىي تريد :لوال زيد ،لقد ي
ال تقوؿ :لقد ي
ؤخذ أتكيليو .كقاؿ آخركف
ٗنيع أىل العلم بتأكيل القرآف ،الذين عنهم يي ى
خبلفهما ى
ٕنثيبل
منهم :بل قد ٨نت اٞنرأة بيوسف ،كىم يوسف ابٞنرأة ،غًن أ ٌف ٨نٌهما كاف ن
عزما كال إرادة؛ قالوا :كال حرج يف حديث النفس،
منهما بٌن الفعل كالرتؾ ،ال ن
(ُ) يوسف.ِْ :
(ِ) النساء.ّٖ :
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فعل .ك ٌأما الربىاف الذم رآه
كال يف ذكر القلب ،إذا لػم يكن معهما ه
عزـ ،كال ه
يوسف ،فرتؾ من أجلو مواقعة اٝنطيئة ،فإ ٌف أىل العلم ٢نتلفوف فيو ،فقاؿ
ً
كر من قاؿ ذلك :ح ٌدثنا
بعضهم :نودم ابلنهي عن مواقعة اٝنطيئة .ذ ي
أبو يكري ػب ،قػ ػاؿ :ثػنػا ابن عييينة ،عػن عثم ػاف بػن أبػي سليمػاف ،ع ػن
ابن أيب يمليكة ،عن ابن عبٌاس﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾(ُ) ،قاؿ :نودم:
يشو ،فذىب يطًن ،فبل ريش لو؟ قاؿ:
اي يوسف ،أتزٓف ،فتكوف كالطًن كقع ر ي
ثنا ابن عييينة ،عن عثماف بن أيب سليماف ،عن ابن أيب يمليكة ،عن ابن عبٌاس،
ً
حت رأل برىاف ربٌو ،قاؿٕ :نثاؿ صورة كجو أبيو .قاؿ
قاؿ :لػم ييعط على النداءٌ ،
عاضا على إصبعو ،فقاؿ :اي يوسف ،تزٓف ،فتكوف كالطًن ذىب
سفيافًّ :
عدم ،عن
اٜنسآفٌ ،قاؿ :ثين ٌ
١نمد بن أيب ٌ
ريشو؟ ح ٌدثين زايد بن عبد هللا ٌ
ابن يجريج ،عن ابن أيب يمليكة ،قاؿ :قاؿ ابن عبٌاس :نودم :اي ابن يعقوب،
ال تكن كالطائر لو ريش ،فإذا زْف ،ذىب ريشو ،أك قعد ال ريش لو ،قاؿ :فلم
ي ً
عط على النداء ،فلم يزد على ىذا .قاؿ ابن يجريج :كح ٌدثين غًن كاحد ،أنٌو
ي
عاضا على إصبعو .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا
رأل أابه ًّ
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن انفع بن عمر ،عن ابن أيب يمليكة ،قاؿ :قاؿ
ابن عبٌاس﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :نودم ،فلم يسمع ،فقيل لو:
اي ابن يعقوب ،تيريد أف تزٓف ،فتكوف كالطًن نيتًف ،فبل ريش لو؟ ح ٌدثنا
اٜنضرمي ،عن ابن أيب يمليكة،
ابن ٘نيد ،قاؿ :ثنا سلمة ،عن طلحة بن عمرك
ٌ
ػح ٌل ً٨نٍيانىو ،نودم:
قاؿ :بلغين أ ٌف يوسف ،لى ٌما جلس بٌن ًرجلي اٞنرأة ،فهو يى ي
اي يوسف بن يعقوب ،ال ً
يشو،
تزف ،فإ ٌف الطًن إذا زْف ،تناثر ر ي
فأعرض .مثٌ
ى
(ُ) يوسف.ِْ :
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اٞنثىن ،قاؿ:
نودم ،فأعرض .فتمثٌل لو يعقوب ًّ
عاضا على إصبعو ،فقاـ .ح ٌدثين ٌ
ثنا قبيصة بن عقبة ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن ابن يجريج ،عن ابن أيب يمليكة ،عن
ابن عبٌاس ،قاؿ :نودم :اي ابن يعقوب ،ال تكن كالطًن ،إذا زْف ،ذىب ريشو،
ً
١نمد ،قاؿ :ثنا
كبقي ال ريش لو ،فلم ييعط على النداء ،ف يفٌزع .ح ٌدثنا اٜنسن بن ٌ
١نمد ،عن ابن يجريج ،قاؿ :أخربٓف عبد هللا بن أيب يمليكة ،قاؿ:
ٌ
حجاج بن ٌ
تكونن كالطائر لو ريش ،فإذا زْف،
قاؿ ابن عبٌاس :نودم :اي ابن يعقوب ،ال
ٌ
ً
حت رأل
ذىب ريشو .قاؿ :أك قعد ال ريش لو .فلم ييعط على النداء شيئناٌ ،
الرزاؽ ،قاؿ:
برىاف ربٌو ،فف ًرؽ ،ف ىفػر .ح ٌدثنا اٜنسن بن ٪نٍن ،قاؿ :أخربان عبد ٌ
أخربان ابن عييينة ،عن عثماف بن أيب سليماف ،عن ابن أيب يمليكة ،قاؿ :قاؿ
ابن عبٌاس :نودم :اي ابن يعقوب ،أتزٓف ،فتكوف كالطًن كقع ريشو ،فذىب
يطًن ،فبل ريش لو؟ ح ٌدثين يونس ،قاؿ :أخربان ابن كىب ،قاؿ :أخربٓف انفع بن
يزيد ،عن ٨نٌاـ بن ٪نٍن ،عن قتادة ،قاؿ :نودم يوسف ،فقيل :أنت مكتوب يف
األنبياء ،تعمل عمل السفهاء؟ ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن ٬ناف ،عن
ابن جريج ،عن ابن أيب يمليكة ،قاؿ :نودم :يوسف بن يعقوب ،تزٓف ،فتكوف
كالطًن نيتًف ،فبل ريش لو؟ كقاؿ آخركف :الربىاف الذم رآه يوسف فكف عن
ً
كر من قاؿ ذلك:
مواقعة اٝنطيئة؛ من أجلو :صورة يعقوب
يتوعده .ذ ي
العنقزم ،قاؿ :أخربان
١نمد
حمد ،قاؿ :ثنا عمرك بن ٌ
ح ٌدثنا الػحسن بن مػ ٌ
ٌ
إسرائيل ،عن أيب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن ،عن ابن عبٌاس ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال
عاضا على
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة  -أك ٕنثاؿ  -كجو يعقوبًّ ،
إصبعو ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا عمرك بن
العنقزم ،عن إسرائيل ،عن أيب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن ،عن ابن عبٌاس:
ٌ
يعقوب ،فضرب يف صدره ،فخرجت
﴿لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :ىمثى ىل لو
ي
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١نمد بن بشر ،عن ًمسعر ،عن
شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ٌ
أيب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل ٕنثاؿ
قائبل بك ٌفو ىكذا ،كبسط كفو ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا
كجو أبيو ،ن
أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن سفياف عن
أيب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :ىمثى ىل لو
عاضا على أصابعو ،فضرب صدره ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا
يعقوبًّ ،
يونس بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا عبد هللا بن كىب ،قاؿ :أخربٓف ابن يجريج،
عن ابن أيب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ:
اضعا أ٧نلتو على فيو ،يتوعده ،ففػػر .ح ٌدثنا اٜنسن بن
رأل صورة يعقوب ،ك ن
١نمد ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن عبٌاد ،قاؿ :ثنا جرير بن حازـ ،قاؿٚ :نعت عبد هللا
ٌ
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،قاؿ:
ابن أيب يمليكة ٪ن ٌدث عن ابن عبٌاس ،يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨ن ٍ
يعقوب ،يف سقف البيت ،قاؿ :فني ًزعت شهوتيو اليت كاف ٩ندىا،
حٌن رأل
ى
فخرج يسعى إُف ابب البيت ،فتبعتو اٞنرأة .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع،
السدكسي ،عن الػحسن،
كح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن قيػ ٌػرة بن خالد
ٌ
عاضا على
قاؿ :زعموا  -كهللا أعلم  -أ ٌف سقف البيت انفرج ،فرأل
يعقوب ًّ
ى
أصابعو .ح ٌدثين يعقوب ،قاؿ :ثنا ابن عيليٌة ،عن يونس ،عن اٜنسن ،يف قولو:
عاضا على إصبعو،
﴿لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل تػمثاؿ يعقوبًّ ،
يقوؿ :يوسف ،يوسف .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ابن عيليٌة ،عن يونس ،عن
العنقزم ،قاؿ :أخربان
١نمد ،قاؿ :ثنا عمرك
اٜنسن٥ ،نوه .ح ٌدثنا اٜنسن بن ٌ
ٌ
الثورم ،عن أيب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
سفياف
ٌ
ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل ٕنثاؿ كجو يعقوب ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا
علي بن بذ٬نة ،عن سعيد
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن ٬ناف ،عن سفياف ،عن ٌ
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عاضا على أصابعو ،فدفع يف
ابن يجبًن ،قاؿ :رأل صورة ،فيها كجو يعقوبًّ ،
رجبل،
فكل كلد يعقوب ،يكلًد لو اثنا عشر ن
صدره ،فخرجت شهوتو من أانملوٌ ،
ٌإال يوسف ،فإنٌو نقص بتلك الشهوة ،كلػم يولد لو غًن أحد عشر .ح ٌدثين
يونس ،قاؿ :أخربان ابن كىب ،قاؿ :أخربٓف يونس بن يزيد ،عن ابن شهاب،
يوسف :يعقوب .ح ٌدثنا
أ ٌف ي٘نيد بن عبد الر٘نن ،أخربه أ ٌف الربىاف الذم رأل
ي
١نمد ،قاؿ :ثنا عيسى بن اٞننذر ،قاؿ :ثنا أيٌوب بن يسويد ،قاؿ :ثنا
اٜنسن بن ٌ
الزىرم ،عن ي٘نيد بن عبد الر٘نن ،مثلو .ح ٌدثنا
األيلي ،عن
يونس بن يزيد
ٌ
ٌ
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا جرير ،عن منصور ،عن ٠ناىد﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾.
قاؿ :ىمثى ىل لو يعقوب .ح ٌدثنا ابن ٘نيد ،قاؿ :ثنا ح ٌكاـ ،عن عمرك ،عن
١نمد بن عمرك ،قاؿ :ثنا أبو عاصم ،قاؿ:
منصور ،عن ٠ناىد ،مثلو .ح ٌدثين ٌ
ثنا عيسى ،عن ابن أيب ٤نيح ،عن ٠ناىد﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ:
حمد ،قاؿ :ثنا شبابة ،قاؿ :ثنا كرق ػاء ،عن
يعقوب .ح ٌدثنا الػحسن بن مػ ٌ
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة ،قاؿ :ثنا
ابن أيب ٤نيح ،عن ٠ناىد ،مثلو .ح ٌدثين ٌ
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة،
شبل ،عن ابن أيب ٤نيح ،عن ٠ناىد ،مثلو .ح ٌدثين ٌ
الثورم ،عن
الرزاؽ ،قاؿ :أخربان
كح ٌدثنا اٜنسن بن ٪نٍن ،قاؿ :أخربان عبد ٌ
ٌ
١نمد بن عبد األعلى،
ابن أيب ٤نيح ،عن ٠ناىد ،قاؿ :ىمثى ىل لو يعقوب .ح ٌدثنا ٌ
١نمد بن ثور ،عن معمر ،عن ابن أيب ٤نيح ،عن ٠ناىد ،أنٌو قاؿ:
قاؿ :ثنا ٌ
حت رأل صورة يعقوب يف اٛني يدر .ح ٌدثنا
جلس منها ٠نلس الرجل من امرأتوٌ ،
ابن ٘نيد ،قاؿ :ثنا جرير ،عن منصور ،عن ٠ناىد ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل
بػرىا ىف ربًً
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة ،قاؿ :ثنا
لو
ل
ث
م
:
قاؿ
،
﴾
و
ى
يعقوب .ح ٌدثين ٌ
ي ٍ ى ىٌ
ي
ى ى
تكونن كالطًن لو
شبل ،عن القاسم بن أيب ٌبزة ،قاؿ :نودم :اي ابن يعقوب ،ال
ٌ
ريش ،فإذا زْف ،قعد ليس لو ريش .فلم يىع ًرض للنداء ،كقعد ،فرفع رأسو ،فرأل
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عاضا على إصبعو ،فقاـ مرعواب؛ استحياء من هللا ،تعاُف ً
كره؛
ذ
كجو يعقوبًّ ،
ن
ن
ي
فذلك قوؿ هللا ﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾؛ كجو يعقوب .ح ٌدثنا
عريب ،عن عكرمة ،قاؿ :ىمثى ىل لو يعقوب
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن النضر بن ٌ
عريب ،عن
ًّ
عاضا على أصابعو .ح ٌدثنا أبو كريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،عن نضر بن ٌ
عكرمة ،مثلو .ح ٌدثين اٜنارث ،قاؿ :ثنا عبد العزيز ،قاؿ :ثنا قيس ،عن
يعقوب ،فدفع يف صدره،
أيب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن ،قاؿ :ىمثى ىل لو
ي
علي بن
فخرجت شهوتو من أانملو .قاؿ :ثنا عبد العزيز ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن ٌ
لكل رجل منهم اثنا عشر ابنناٌ ،إال يوسف ،يكلًد لو أحد
بذ٬نة ،قاؿ :كاف ييولىد ٌ
عشر؛ من أجل ما خرج من شهوتو .ح ٌدثين يونس ،قاؿ :أخربان :ابن كىب،
ٚنعت عبيد هللا بن أيب جعفر ،يقوؿ :بلغ من شهوة
قاؿ :قاؿ أبو يشريح:
ي
يوسف أف خرجت من بنانو .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا يعلى بن عيبيد ،عن
١نمد بن سًنين ،عن قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
١نمد اٝنراسآفٌ ،قاؿ :سألت ٌ
ٌ
ربًً
عاضا على أصابعو ،يقوؿ :يوسف بن يعقوب بن
لو
ل
ث
م
:
قاؿ
،
﴾
و
يعقوب ًّ
ى
ىٌ
ي
ى ى
إسحاؽ بن إبراىيم ،خليل هللا ،اٚنك اسم األنبياء ،كتعمل عمل السفهاء؟!
١نمد بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا يزيد بن يزريع ،عن يونس ،عن اٜنسن،
ح ٌدثين ٌ
عاضا ،على إصبعو،
يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل
يعقوب ًّ
ى
١نمد بن ثور ،عن
ػحمد بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا ٌ
يقوؿ :يوسف .ح ٌدثنا م ٌ
معمر ،قاؿ :قاؿ قتادة :رأل صورة يعقوب ،فقاؿ :اي يوسف ،تعمل عمل
ال يف ٌجار ،كأنت مكتوب يف األنبياء؟! فاستحيا منو .ح ٌدثنا بشر ،قاؿ :ثنا يزيد،
قاؿ :ثنا سعيد ،عن قتادة﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،رأل آية من آايت ربٌو،
ً
حت كلٌمو ،فعصمو
حجزه هللا هبا عن معصيتو؛ ذيكر لنا أنٌو ىمثى ىل لو يعقوبٌ ،
هللا ،كنزع كل شهوة ،كانت يف مفاصلو .قاؿ :ثنا سعيد ،عن قتادة ،عن
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اٜنسن ،أنٌو ىمثى ىل لو يعقوب ،كىو عاض على إصبع من أصابعو .ح ٌدثين
يعقوب ،قاؿ :ثنا يىشيم ،قاؿ :أخربان إٚناعيل بن أيب ساَف ،عن أيب صاٌف،
عاضا على إصبعو ،يقوؿ:
قاؿ :رأل صورة يعقوب ،فػي سقف البيتًّ ،
ً
اٞنثىن،
اي يوسف ،اي يوسف ،يعين قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًٌو﴾ .ح ٌدثين ٌ
قاؿ :ثنا عمرك بن عوف ،قاؿ :أخربان يىشيم ،عن منصور ،كيونس ،عن اٜنسن،
يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة يعقوب ،يف سقف
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا عمرك بن عوف ،قاؿ :أخربان
البيتًّ ،
عاضا على إصبعو .ح ٌدثين ٌ
عاضا على إصبعو،
يى ىشيم ،عن إٚناعيل بن ساَف ،عن أيب صاٌف ،مثلو ،كقاؿًّ :
يقوؿ :يوسف ،يوسف .ح ٌدثنا ابن ٘نيد ،قاؿ :ثنا يعقوب ال يق ٌم ٌي ،عن حفص
عاضا على
ابن ي٘نيد ،عن مشر بن عطيٌة ،قاؿ :نظر يوسف إُف صورة يعقوبًّ ،
اٞنثىن ،قاؿ:
إصبعو ،يقوؿ :اي يوسف .فذاؾ حيث كف ،كقاـ ،فاندفع .ح ٌدثين ٌ
ثنا اٜنً ٌمآفٌ ،قاؿ :ثنا شريك ،عن ساَف كأيب حصٌن ،عن سعيد بن جبًن﴿ :لى ٍوىال
عاضا على أصابعو،
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة ،فيها كجو يعقوبًّ ،
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا
فدفع يف صدره ،فخرجت شهوتو من بٌن أانملو .ح ٌدثين ٌ
أبو نيعيم ،قاؿ :ثنا ًمسعر ،عن أيب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن﴿ :لىٍوىال أى ٍف ىرأىل
بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل ٕنثاؿ كجو أبيو ،فخرجت الشهوة من أانملو .ح ٌدثنا
١نمد ،قاؿ :ثنا ٪نٍن  -يعين ابن عبٌاد  -قاؿ :ثنا أبو عوانة ،عن
اٜنسن بن ٌ
إٚناعيل بن ساَف ،عن أيب صاٌف﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿٕ :نثاؿ صورة
الرزاؽ ،قاؿ:
يعقوب ،يف سقف البيت .ح ٌدثنا اٜنسن بن ٪نٍن ،قاؿ :ثنا عبد ٌ
يعقوب
أخربان جعفر بن سليماف ،عن يونس بن عيبيد ،عن اٜنسن ،قاؿ :رأل
ى
الثورم ،عن أيب حصٌن،
الرزاؽ ،قاؿ :أخربان
ًّ
عاضا على يده .قاؿ :أخربان عبد ٌ
ٌ
عن سعيد بن يجبًن ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :يعقوب ضرب
375

بيده على صدره ،فخرجت شهوتو من أانملو .يح ًٌدثت عن اٜنسٌن بن الفرج،
الضحاؾ،
ٚنعت
ٚنعت أاب يمعاذ ،قاؿ :أخربان عبيد بن سليماف ،قاؿ:
قاؿ:
ي
ي
ٌ
يقوؿ يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾؛ آية من ربٌو؛ يزعموف أنٌو ىمثى ىل لو
يوسف ما أكعد
يعقوب ،فاستحيا منو .كقاؿ آخركف :بل الربىاف الذم رأل
ي
ً
كر من قاؿ ذلك :ح ٌدثنا أبو كريب ،قاؿ :ثنا
هللا  ،على الزْف أىلىو .ذ ي
رظي ،قاؿ :رفع يوسف
ككيع ،عن أيب مودكد ،قاؿ:
ي
ٚنعت ٌ
١نمد بن كعب ال يق ٌ
كتاب يف حائط البيت﴿ :ىال تىػ ٍقربيوا ًٌ
الز ىْف إًنوي ىكا ىف
رأسو ،إُف سقف البيت ،فإذا ه
ى
فى ً
اح ىشةن ىك ىساءى ىسبً نيبل﴾(ُ) .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن أيب مودكد ،عن
١نمد بن كعب ،قاؿ :رفع يوسف رأسو ،إُف سقف البيت ،حٌن ىم ،فرأل
ٌ
الزْف إًنو ىكا ىف فى ً
اح ىشةن ىك ىساءى ىسبً نيبل﴾ .قاؿ:
كتااب ،يف حائط البيت﴿ :ىال تىػ ٍقىربيوا ًٌ ى ي
ن
١نمد بن كعب﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
ثنا زيد بن اٜنيباب ،عن أيب معشر ،عن ٌ
ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :لوال ما رأل يف القرآف من تعظيم الزْف .ح ٌدثنا يونس ،قاؿ :أخربان
رظي،
ابن كىب ،قاؿ :أخربٓف انفع بن يزيد ،عن أيب صخر ،قاؿٚ :نعت ال يق ٌ
يقوؿ يف الربىاف الذم رأل يوسف :ثبلث آايت من كتاب هللا ﴿ :ىكإًف ىعلىٍي يك ٍم
ًً
ٌن﴾(ِ) ،اآلية ،كقولو ﴿ :ىكىما تى يكو يف ًيف ىشأٍ وف﴾(ّ) ،اآلية ،كقولو﴿ :أىفى ىم ٍن
ىٜنىافظ ى
ىو قىائًم علىى يك ًل نػى ٍف و ً
ت﴾(ْ) .قاؿ انفعٚ :نعت أاب ىبلؿ يقوؿ مثل
س ّنىا ىك ىسبى ٍ
يى ه ى
ٌ
قوؿ ال يقرظي ،كزاد آية رابعة ﴿ :ىكىال تىػ ٍقربيوا ًٌ
١نمد ،قاؿ:
الز ىْف﴾ .ح ٌدثنا اٜنسن بن ٌ
ى
ٌ
(ُ) اإلسراء.ِّ :
(ِ) االنفطار.َُ :
(ّ) يونس.ُٔ :
(ْ) الرعد.ّّ :
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رظي﴿ :لى ٍوىال
١نمد ،قاؿ :أخربان أبو معشر ،عن ٌ
ثنا عمرك بن ٌ
١نمد بن كعب ال يق ٌ
أى ٍف رأىل بػرىا ىف ربًً
حرـ هللا عليو من الزْف .كقاؿ آخركف :بل رأل
ما
:
فقاؿ
،
﴾
و
ى ي ٍ ى ىٌ
ٌ
ً
١نمد بن سعد ،قاؿ :ثين أيب ،قاؿ:
كر من قاؿ ذلك :ح ٌدثين ٌ
ٕنثاؿ اٞنلك .ذ ي
ت بًًو ىكىىم ًهبىا لى ٍوىال
عمي ،قاؿ :ثين أيب ،عن أبيو ،عن ابن عبٌاس ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨ن ٍ
ثين ٌ
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،يقوؿ :آايت ربٌو ،أيرم ٕنثاؿ اٞنلك .ح ٌدثنا ابن ٘نيد،
قاؿ :ثنا سلمة ،عن ابن إسحاؽ ،قاؿ :كاف بعض أىل العلم فيما بلغين يقوؿ:
عاضا على
الربىاف الذم رأل
يوسف ،فصرؼ عنو السوء كالفحشاء :يعقوب ًّ
ي
فلما رآه انكشف ىارناب .كيقوؿ بعضهم :إٌ٧نا ىو خياؿ إطفًن سيٌده،
أصبعوٌ ،
حٌن دان من الباب ،كذلك أنٌو لى ٌما ىرب منها ،كاتٌبعتو ألفياه ،لدل الباب.
ىم
جل ثناؤه أخرب عن ٌ
كأىكُف األقواؿ يف ذلك ابلصواب أف ييقاؿ :إ ٌف هللا ٌ
كل كاحد منهما بصاحبو ،لوال أف رأل يوسف برىاف
يوسف ،كامرأة العزيزٌ ،
ربٌو ،كذلك آية من آايت هللا ،زجرتو عن ركوب ما ىم بو يوسف من الفاحشة.
كجائز أف تكوف تلك اآلية صورة يعقوب ،كجائز أف تكوف صورة اٞنلك ،كجائز
حجة
أف يكوف الوعيد يف اآلايت اليت ذكرىا هللا يف القرآف على الزْف ،كال ٌ
أم .كالصواب أف ييقاؿ يف ذلك ما قالو هللا،
أبم ذلك ،من وٌ
للعذر قاطعةًٌ ،
تبارؾ كتعاُف ،كاإل٬ناف بو ،كترؾ ما عدا ذلك إُف عالًمو»(ُ).
تعليق:

اٞنركايت اٞننسوبة إُف بعض
ٌ
حت إذا صرفنا النظر عن كضوح سقامة ىذه ٌ
فإهنا تبقى (غًن كاجبة)؛ أل ٌهنا قد فقدت صفة الكلٌيٌة ،كصفة القطعيٌة،
السلف؛ ٌ
ً
جاىل٩ ،نهل
اٞنركايت يف (السلفيٌة الواجبة) ٌإال
معا؛ كلذلك ال ييدخل ىذه ٌ
ن
ه

(ُ) جامع البياف.ََُ-ِٖ/ُّ :
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سقامتها؛ أك ً
ف
ب يتٌبع ىواه ،كإف خالف األدلٌة القطعيٌة؛ أك
متعص
مستضع ه
ٌ
ى
ه
أىل الباطل ،فيوافقهم على أابطيلهم؛ ليسلم ىو كأىلو من أذاىم!!!
٫ناؼ ى
قاؿ أبو حيٌاف األندلسي« :طوؿ الػمفسركف ،فػي تفسًن ىذين الػهم ً
ٌن،
ٌ
ٌ
ٌ
كنسب بعضهم  -ليوسف  -ما ال ٩نوز نسبتو آلحاد ال يف ٌساؽ .كالذم أختاره:
أ ٌف يوسف  لػم يقع منو ىى ػم بػها ،البتٌة ،بػل ىػو منفي؛ لوجود رؤية الربىاف،
فت ،لوال أف عصمك هللا .كال تقوؿ(ُ) :إ ٌف جواب (لوال)
كما تقوؿ :لقد قار ى
متق ًٌدـ عليها ،كإف كاف ال يقوـ دليل على امتناع ذلك ،بل صريح أدكات
الشرط العاملة ٢نتلىف يف جواز تقدٔف أجوبتها عليها ،كقد ذىب إُف ذلك
مربد؛ بل
الكوفيٌوف ،كمن أعبلـ البصريٌٌن أبو زيد
األنصارم ،كأبو العبٌاس الػ ٌ
ٌ
نقوؿ :إ ٌف جواب (لوال) ١نذكؼ؛ لداللة ما قبلو عليو ،كما تقوؿ(ِ) جػمهور
البصريٌٌن ،فػي قوؿ العرب :أنت ظالًػم ،إف فعلت ،فيق ٌدركنو :إف فعلت ،فأنت
يدؿ قولو" :أنت ظالًػم" ،على ثبوت الظلم ،بل ىو يمثبىت على تقدير
ظالًػم ،كال ٌ
كجود الفعل ،ككذلك ىنا التقدير" :لوال أف رأل برىاف ربٌو ،لػهم بػها" ،فكاف
مً
وج ندا لً ىػه وٌػم ،على تقدير انتفاء رؤية الربىاف ،لكنٌو يكجد رؤية الربىاف ،فانتفى
ي
بعيدا،
"كلى ىػهم هبا" ،كاف ن
ال ىػه ُم .كال التفات إُف قوؿ ٌ
الزجاج :كلو كاف الكبلـ :ى
فكيف مع سقوط البلـ؟ ألنٌو ي ً
وىم أ ٌف قولو ﴿ :ىكىىم ًهبىا﴾ ىو جواب (لوال)،
ي
ك٥نن لػم نقل بذلك ،كإنػٌما ىو دليل الػجواب .كعلى تقدير أف يكوف نفس
الػجواب ،فالبلـ ليست ببلزمة؛ لػجواز أف ما أييت(ّ) جواب (لوال)  -إذا كاف
(ُ) كذا يف اٞنطبوع( :تقوؿ) ،ابلتاء ،كالصواب( :نقوؿ) ،ابلنوف.
(ِ) كذا يف اٞنطبوع( :تقوؿ) ابلتاء ،كالصواب( :يقوؿ) ،ابلياء ،كإف جاز ابلتاء.
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :أف أييت).
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بصيغة اٞناضي  -ابلبلـ ،كبغًن الـ ،تقوؿ :لوال زيد ألكرمتك ،كلوال زيد
أكرمتك .فمن ذىب إُف أ ٌف قولو ﴿ :ىكىىم ًهبىا﴾ ىو نفس الػجواب لػم ييبعًد.
كال التفات لقوؿ ابن عطيٌة :إ ٌف قوؿ من قاؿ :إ ٌف الكبلـ قد تىػم يف قولو:
ت بًًو﴾ ،كإ ٌف جواب (لوال) يف قولو ﴿ :ىكىىم ًهبىا﴾ ،كإ ٌف اٞنعىن :لوال أف
﴿ ىكلىىق ٍد ى٨ن ٍ
يرده لساف
رأل الربىاف ،لػهم هبا ،فلم ييهم يوسف  ،قاؿ :كىذا ه
قوؿ ٌ
"يرده لساف العرب" ،فليس كما ذكر،
العرب ،كأقواؿ السلف ،انتهىٌ .أما قولوٌ :
استدؿ من ذىب إلػى جواز ذلك ،بوجوده يف لساف العرب ،قاؿ هللا تعاُف:
كقد
ٌ
ً
ًً
ً
ً ً
ٌن﴾(ُ)،
﴿إً ٍف ىك ىاد ٍ
ت لىتيػٍبدم بًو لى ٍوىال أى ٍف ىربىطٍنىا ىعلىى قىػ ٍلبً ىها لتى يكو ىف م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
ً ًً
يتخرج على أنٌو الػجواب ،على ما
فقولو﴿ :إً ٍف ىك ىاد ٍ
ت لىػتيػٍبدم بو﴾ٌ ،إما أف ٌ
يتخرج على ما ذىبنا إليو ،من أنٌو دليل
ذىب إليو ذلك القائلٌ ،
كإما أف ٌ
الػجواب ،كالتقدير" :لوال أف ربطنا على قلبها ،لكادت تيبدم بو" .ك ٌأما أقواؿ
يصح  -عن أحد منهم  -شػيء من ذلك؛ ألنػٌها أقواؿ
السلف ،فنعتقد أنٌو ال ٌ
بعضا ،مع كونػها قادحة ،فػي بعض في ٌساؽ الػمسلمٌن،
متكاذبة ،يناقض بعضها ن
فضبل عن الػمقطوع ٟنم ،ابلعصمة .كالذم يركم عن السلف ال يساعد عليو
ن
يدؿ عليو دليل ،ألنػٌهم
كبلـ العرب ،ألنػٌهم ق ٌدركا جواب (لوال) مػحذكفنا ،كال ٌ
ي
يدؿ كبلـ العربٌ ،إال على أف يكوف الػمحذكؼ،
لػم يق ٌدركا" :لى ىػهم هبا" .كال ٌ
من معىن ما قبل الشرط؛ أل ٌف ما قبل الشرط دليل عليو ،كال يػيح ىذؼ الشيء
لغًن دليل عليو .كقد طهران كتابىنا ىذا ،عن نقل ما فػي كتب التفسًن٣ ،نٌا ال
يليق ذكره ،كاقتصران على ما دؿ عليو لساف العرب ،كمساؽ اآلايت اليت فػي
كل ما يشٌن.
ىذه السورة ،مػ ٌما ٌ
يدؿ على العصمة ،كبراءة يوسف  من ٌ
(ُ) القصص.َُ :
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كمن أراد أف يقف على ما نيًقل عن الػ ً
مفسرين ،فػي ىذه اآلية ،فليطالع ذلك،
ٌ
(ُ)
الز٢نشرم ،كابن عطيٌة ،كغيػرىػما» .
فػي تفسًن
ٌ
الشنقيطي« :ىذه األقواؿ اليت رأيت نسبتها إُف ىؤالء العلماء
كقاؿ
ٌ
عمن نيقل عنو ،بسند صحيح ،كىذا
منقسمة إُف قسمٌن :قسم لػم يثبت نقلوٌ ،
ال إشكاؿ يف سقوطو .كقسم ثبت عن بعض من ذيكًر ،كمن ثبت عنو منهم
شيء من ذلك ،فالظاىر الغالب على الظن ،الػمز ً
احم لليقٌن :أنٌو إنٌػما تل ٌقاه عن
ٌ
اإلسرائيليٌات؛ ألنٌو ال ٠ناؿ للرأم فيو ،كلػم ييرفىع منو قليل ،كال كثًن إليو .
نيب هللا ،يوسف ،أبنٌو جلس بٌن
كهبذا تعلم أنٌو ال ينبغي ٌ
التجرؤ على القوؿ يف ٌ
اعتمادا على مثل ىذه الركاايت؛ مع أ ٌف
ًرجلىي كافرة أجنبيٌة ،ييريد أف يزٓف هبا،
ن

الكف اليت خرجت لو
كقصة ٌ
يف الركاايت اٞنذكورة ما تلوح عليو لوائح الكذبٌ ،
صحتو  -فيو
منهن ال يباِف هبا؛ أل ٌف ذلك  -على فرض ٌ
مرات ،كيف ثبلث ٌ
أربع ٌ
أكرب زاجر لعو ٌاـ ال يف ٌساؽ ،فما ظنٌك ِنيار األنبياء! مع أ ٌان ق ٌدمنا داللة القرآف
على براءتو ،من جهات متع ٌددة ،كأكضحنا أ ٌف اٜنقيقة ال تتع ٌدل أحد أمرين:
أصبل ،بناء على تعليق ى ٌػمو ،على عدـ رؤية
ٌإما أف يكوف لػم يقع منو ىم بػها ،ن
الطبيعي اٞنزموـ ابلتقول،
كإما أف يكوف ى ٌػمو الػميل
الربىاف ،كقد رأل الربىافٌ ،
ٌ
كالعلم عند هللا تعاُف»(ِ).
فهذه الركاايت الباطلة السقيمة العقيمة األثيمة ال ي٬نكن أف تيػ ىع ٌد جزءنا من
ً
ػمفسرين ،فهو غالًط ،أك يمغالًط؛
(السلفيٌة الواجبة) ،كمن قاؿ ٌ
بصحتها من ال ٌ
ألهنا  -ببل أدْف ريب  -من أكاذيب اليهود ،كأمثاٟنم من (أعداء األنبياء).
ٌ
(ُ) تفسًن البحر ا﵀يط.ِٗٓ-ِْٗ/ٓ :
(ِ) أضواء البياف.ُٖ-َٖ/ّ :
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الرجل
٠نلس ي
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما ما يين ىقل من أنٌو ىحل سراكيلىو ،كجلس ى
عاضا على يده ،كأمثاؿ ذلك ،فكلٌو ٣نٌا لػم
من الػمرأة ،كأنٌو رأل صورة يعقوبًّ ،
يػ ً
خرب هللا بو ،كال رسولو؛ كما لػم يكن كذلك ،فإٌ٧نا ىو مأخوذ عن اليهود،
ي
كل ىمن نقلو ًمن
كذاب ،على األنبياء ،ن
الذين ىم من أعظم الناس ن
كقدحا فيهم .ك ٌ
احدا»(ُ).
اٞنسلمٌن ،فعنهم نقلو؛ لػم ينقل من ذلك أح هد عن نبيٌنا  حرفنا ك ن
الطربم،
كل العجب ،من (ابن تيميٌة) :كيف أثىن على تفسًن
ٌ
فالعجب ٌ
كقد امتؤل هبذه الركاايت السقيمة األثيمة ،كأمثاٟنا ،من اإلسرائيليٌات الباطلة!!!
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما التفاسيػر ،التػي فػي أيدم الناس ،فأص ُحها تفسًن
الطربم؛ فإنٌو يذكر مقاالت السلف ،ابألسانيد الثابتة ،كليس
حمد بن جرير
مػ ٌ
ٌ
(ِ)
الكليب(ّ).)ْ(»...
ك
،
فيو بدعة ،كال ينقل عن الػمتٌػ ىهمٌن ،ك يمقاتل بن بكًن
ٌ
التاـ ،بركاايتو!
العامة ،من الوثوؽ ٌ
فالواجب  -على العلماء  -تػحذير ٌ
ً
ت من ذلك موسوعات ،من الكتب
١نمد حسٌن
الذىيب« :ثػ ٌم يكج ىد ٍ
قاؿ ٌ
ٌ
م ،عن
الػمؤلفة فػي التفسًن ،جػىىم ىع ٍ
ت كل ما كقع ألصحابػها ،من التفسًن الػمرك ٌ
بلحػ ػظ أ ٌف
م .كيي ى
النبػ ٌي  ،كأصح ػابػو ،كتػابعي ػهم ،كػتػفػسػي ػر ابػن ج ػرير الطبػ ػر ٌ
توسعوا يف
ابن جرير ،كمن على شاكلتو  -كإف نقلوا تفاسًنىم ابإلسناد ٌ -
حت استفاض ،كشػمل ما ليس موثوقنا بو»(ٓ).
النقل ،كأكثركا منوٌ ،
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٕ/َُ :
لعل مراده( :مقاتل بن سليماف بن بشًن).
(ِ) كذا يف الػمطبوع ،ك ٌ
اتما!!!
الطربم) ،من ركاايت
ػخل (تفسًن
(الكليب) ،يخليًّوا ًّ
ٌ
(ّ) لػم ي ي
ٌ
(ْ) ٠نموعة الفتاكل.َِٖ/ُّ :
اٞنفسركف.ُُّ/ُ :
(ٓ) التفسًن ك ٌ
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الطربم ،اإلماـ اٞنشهور
١نمد بن جرير بن يزيد
كقاؿ ابن عثيمٌن« :ىو ٌ
ٌ
فػي التفسًن ،توفٌػي سنة َُّق .كتفسًنه :ىو أصل التفسًن ابألث ػر ،كمرجع
اٞنفسرين ابألثر ،كال ٫نلو من بعض اآلاثر الضعيفة ،ككأنٌو ييريد أف ٩نمع
ٛنميع ٌ
ما يركم عن السلف من اآلاثر ،يف تفسًن القرآف ،كيدع للقارئ اٜنكم عليها
ابلصحة أك الضعفُ ،نسب تتبُع رجاؿ السند ،كىي طريقة جيٌدة من كجو،
ٌ
حت
كليست جيٌدة من كجو آخر .فجيٌدة من جهة أنػٌها تػجمع اآلاثر الواردة؛ ٌ
ال تضيع ،كرٌّنا تكوف طرقها ضعيفة ،كيشهد بعضها لبعض .كليست جيٌدة من
جهة أ ٌف القاصر ابلعلم ربػٌما يػخلط الغث ابلسمٌن ،كأيخذ بػهذا كىذا ،لكن
من عرؼ طريقة السند ،كراجع رجاؿ السند ،كنظر إلػى أحوالػهم ،ككبلـ العلماء
فيهم؛ علم ذلك»(ُ).
الطربم)؛
لكن (ابن عثيمٌن)  -نفسو  -ال يلبث أف يػيثنػي على (تفسًن
ك ٌ
ٌ
خشرم ،كأمثالو.
تفسًن الزمػ
ًّ
ٌ
ردا على من فضل عليو ى
ً
قاؿ ابن عثيمٌن« :ك
متأخرين يػيح ًٌذركف الطلبةى
أيت بعض الػ ٌ
العجيب أنػٌي ر ي
ي
من تفسًنه؛ ألنٌو مػملوء  -على زعمهم  -ابإلسرائيليٌات ،كيقولوف :عليكم
الكشاؼ) ،للزمػخشرم ،كمػا أشػبػو ذلك ،كىؤالء مػ ً
خطئوف؛ ألنػٌهم
ب ػ(تفسيػر ٌ
ي
ٌ
لػجهلهم بفضل التفسًن ابآلاثر ،عن السلف ،كاعتزازىم أبنفسهم ،كإعجابػهم
آبرائهم ،صاركا يقولوف ىذا»(ِ).

١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ُِْ-َِْ/ٗ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ُِْ/ٗ :
(ِ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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ّ
الالدًييت
صيـرة
حولوا إُف الػحالة البلدينيٌة،
كل الناس  -قد تػ ٌ
سنتخيٌل أ ٌف الناس ٌ -
بدرجاهتا الثبلث :اإلٜناديٌة ،كالبلأدريٌة ،كالُربوبيٌة.
يغًن اٜنقيقة الواقعة،
إ ٌف التفاكت  -يف ىذه الدرجات الثبلث  -لن ٌ
البلديين  -مهما كانت درجتو يف اٜنالة البلدينيٌة  -لن يطبٌق
كىي أ ٌف اإلنساف
ٌ
٢نرتعات الناس.
أحكاـ اٝنالق؛ ألنٌو يزعم أ ٌف ىذه األحكاـ من ى
كمثى ًل أربعة
الديين ،كاإلنساف
كمثى يل اإلنساف
ى
البلديين بدرجاتو الثبلث ،ى
ٌ
ٌ
إخوة ،كجدكا أنفسهم  -حٌن بلغوا  -يف دار عامرة ابلطعاـ كالشراب كالثياب،
كبكل ما ٪نتاج إليو اإلنساف للعيش الكرٔف.
ٌ
الدا ،كإف لػم نره من قبل ،بىن
مرة :إ ٌف لنا ك ن
ٌأما األخ األكرب ،فقد قاؿ ٟنم ٌ
رسوال؛ لييخربان بذلك ،كمعو
لنا ىذه الدار ،كمؤلىا ابٝنًنات ،كقد أرسل إلينا ن
ٕنسكنا هبا ،كنٌا يف خًن كعافية كأماف ،كإف أعرضنا
كصااي ،من كالدان ،إف ٌ
عنها ،خسران اٝنًن كلٌو.
فقاؿ األخ الثآفٌ :أما أان ،فأص ٌدؽ أف يكوف لنا كالد ،ألنٌنا لػم نلد
أنفسنا ،أبنفسنا ،كأص ٌدؽ أف يكوف ىو من بىن لنا ىذه الدار ،كأع ٌد لنا ىذه
قطعا لػم نفعل من ذلك شيئنا؛ كلكنٌين ال أص ٌدؽ أنٌو أرسل إلينا
اٝنًنات ،فنحن ن
رسوال ،كأرسل معو كصااي٩ ،نب أف نلتزـ هبا؛ بل الرسوؿ كاذب ،أك مكذكب
ن
عليو ،كاألحكاـ ليست من كالدان؛ ألنٌو تركنا ،كما نشتهي٥ ،نكم أنفسنا،
أبنفسنا ،فبل ١نظورات ،كال كاجبات.
الدا ،كأنٌو ىو
كقاؿ األخ الثالثٌ :أما أان ،فبل أستطيع أف أقطع أب ٌف لنا ك ن
من بىن لنا ىذه الدار ،كأع ٌد لنا ىذه اٝنًنات ،كما ال أستطيع أف أنفي ذلك
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مرجح ألحد٨نا ،على اآلخر؛
قاطعا ،فاألمراف متساكايف عندم ،كال ٌ
نفينا ن
كل اٞنوافقة؛ فالرسوؿ كاذب ،أك مكذكب عليو ،كالوصااي
كلكنٌين أكافق أخيٌ ،
حق أحد أف يفرض علينا أحكامو.
مكذكبة ،كليس من ٌ
شك -
كقاؿ األخ الرابعٌ :أما أان ،فإنٌين أقطع ،بيقٌن  -ال يشوبو أدْف ٌ
٢نرتعتاف ،اخرتعهما الرسوؿ ،أك من
أ ٌف فكرة الوالد ،كفكرة الوصااي فكراتف ى
أرسلو ،كليس ببعيد أف يكوف أخوان األكرب ىو من اخرتعهما ،ك ٌادعى أنٌو رأل
ذلك الرسوؿ ،كتل ٌقى منو ىذه الوصااي.
فاٞنتأمل يف ىذا اٞنثل ٩ند أ ٌف اإلخوة الثبلثة ً
اٞننكرين ،بدرجاهتم اٞنتفاكتة:
ٌ
قد أعرضوا عن العمل بتلك األحكاـ ،ك ٌاهتموا الرسوؿ الذم جاء هبا ،أك من
أرسلو ،ابلكذب كاالخرتاع.
البلديين ،الذم أعرض عن تطبيق األحكاـ
كىذا ىو شأف اإلنساف
ٌ
ألهنا بزعمو من اخرتاع الناس ،فبل قيمة ٟنا.
الدينيٌة؛ ٌ
كل اإلصرار ،على تقييد اإلنكار أبنٌو زعم ،يزعمو اإلنساف
كإٌ٧نا أي ٌ
صرٌ ،
كبًنا ،بٌن ما يف ابطن اإلنساف ،كما يف
البلديين ،بدرجاتو الثبلث؛ أل ٌف ٖنٌة فرقنا ن
ٌ
ظاىره.
ً
قاطعا ،كلكن
فاإلنساف
إنكارا ن
ٌ
اإلٜنادم يزعم أنٌو يينكر كجود اٝنالق ن
ال أحد يستطيع اإليقاف أب ٌف ىذا الزعم حقيقة كاقعة.
ليتهرب من تبعات
فقد يكوف موقننا بوجود اٝنالق ،كلكنٌو يزعم إنكاره؛ ٌ
اإلقرار بوجوده؛ كقد يكوف ً
مرج نحا لوجوده ،أك ًّ
شاكا يف كجوده ،كلكنٌو
ٌ
كمرة تعرض لو
فمرة ييوقن بوجودهٌ ،
ال يستطيع أف يقطع؛ كقد يكوف يمذب ىذ نابٌ ،
فيشك.
شبهات،
ٌ
كاٜنقيقة الواقعة شاىدة على أ ٌف إنكار كجود اٝنالق ،على كجو القطع
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كاليقٌن :ال ي٬نكن أف يصدرٌ ،إال من سكراف ،أك ٠نازؼ ،ال يدرم ما يقوؿ،
أم دليل ،من األدلٌة القطعيٌة ،الدالٌة على
أك غافل لػم يطٌلع ،يف حياتو ،على ٌ
كجود اٝنالق ،كال سيٌما دليل العناية ،كدليل االخرتاع.
الكل من
قاؿ ابن رشد« :الطريق اليت نبٌو الكتاب العزيز عليها ،كدعا ٌ
ابهبا ،إذا استيقرم الكتاب العزيز ،يكًجدت تنحصر يف جنسٌن :أحد٨نا طريق
ً
سم ىذه:
الوقوؼ على العناية ابإلنساف كخلق ٗنيع اٞنوجودات من أجلها ،كلني ٌ
دليل العناية .كالطريقة الثانية ما يظهر من اخرتاع جواىر األشياء اٞنوجودات،
ً
سم ىذه :دليل
اٜنسيٌة كالعقل ،كلني ٌ
مثل اخرتاع اٜنياة يف اٛنماد كاإلدراكات ٌ
فأما الطريقة األيكُف ،فتنبين على أصلٌن :أحد٨نا أ ٌف ٗنيع اٞنوجودات
االخرتاعٌ .
اليت ىهنا موافًقة لوجود اإلنساف؛ كاألصل الثآف أ ٌف ىذه اٞنوافىقة ىي ضركرة،
من قًبل فاعل قاصد لذلك ،مريد؛ إذ ليس ي٬نكن أف تكوف ىذه اٞنوافىقة
فأما كوهنا موافًقة لوجود اإلنساف ،فيحصل اليقٌن بذلك ابعتبار
ابالتٌفاؽٌ .
موافىقة الليل كالنهار كالشمس كالقمر لوجود اإلنساف .ككذلك موافىقة األزمنة
أيضا موافىقة
أيضا ،كىو األرض .ككذلك تظهر ن
األربعة لو ،كاٞنكاف الذم ىو فيو ن
كثًن من اٜنيواف لو كالنبااتت كاٛنماد كجزئيٌات كثًنة ،مثل األمطار كاألهنار
أيضا تظهر العناية يف
كالبحار ،كابٛنملة األرض كاٞناء كالنار كاٟنواء .ككذلك ن
أعضاء اإلنساف ،كأعضاء اٜنيواف ،أعين كوهنا موافًقة ٜنياتو ككجوده .كابٛنملة
فمعرفة ذلك  -أعين منافع اٞنوجودات  -داخلة يف ىذا اٛننس .كلذلك كجب
التامة أف يفحص عن منافع ٗنيع
على من أراد أف يعرؼ هللا تعاُف اٞنعرفة ٌ
اٞنوجودات .ك ٌأما داللة االخرتاع ،فيدخل فيها كجود اٜنيواف كلٌو ،ككجود النبات
ابلقوة يف ٗنيع
ككجود السماكات .كىذه الطريقة تنبين على أصلٌن موجودين ٌ
ً
٢نرتعة .كىذا معركؼ بنفسو يف اٜنيواف
فطىر الناس :أحد٨نا أ ٌف ىذه اٞنوجودات ى
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كالنبات ،كما قاؿ تعاُف﴿ :إًف ال ًذين تى ٍدعو ىف ًمن د ً
كف اَّللً لى ٍن ى٫نٍلي يقوا ذي ىاب ناب ىكلى ًو
ى ي ٍ ي
(ُ)
أجساما ٗناديٌة ،مثٌ ٓندث فيها اٜنياة ،فنعلم
نرل
ان
فإ
.
اجتى ىمعيوا لىوي﴾ اآلية
ٌ
ٍ
ن
قطعا أ ٌف ىهنا م ً
وج ندا للحياة كمنعً نما هبا ،كىو هللا تبارؾ كتعاُف .ك ٌأما السماكات
ن
ي
فنعلم ،من قًبل حركاهتا اليت ال تفرتٌ ،أهنا مأمورة ابلعناية ّنا ىهنا ،كمسخرة لنا.
ً
كل
كاٞنسخر اٞنأمور ى
٢نرتع من قبل غًنه ،ضركرة .ك ٌأما األصل الثآف ،فهو أ ٌف ٌ
فاعبل ٢ن ًرت نعا لو .كيف
٢نرتع ،فلو ٢نتػ ًرع.
فيصح من ىذين األصلٌن أ ٌف للموجود ن
ى
ٌ
اٞنخرتعات .كلذلك كاف كاجبنا على من أراد
ىذا اٛننس دالئل كثًنة على عدد ى
اٜنقيقي يف
حق معرفتو أف يعرؼ جواىر األشياء؛ ليقف على االخرتاع
معرفة هللا ٌ
ٌ
ٗنيع اٞنوجودات؛ أل ٌف من لػم يعرؼ حقيقة الشيء ،لػم يعرؼ حقيقة االخرتاع.
وت السماك ً
كإُف ىذا اإلشارة بقولو تعاُف﴿ :أىكلىػم يػٍنظيركا ًيف ملى يك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكىما
ىٍى ي ى
ىى
و (ِ)
ً
أيضا ىمن تتبع معىن اٜنكمة يف موجود،
ىخلى ىق اَّللي م ٍن ىش ٍيء﴾  .ككذلك ن
موجود ،أعين معرفة السبب الذم من أجلو يخلق ،كالغاية اٞنقصودة بو ،كاف
كقوفو على دليل العناية أتػ ٌم»(ّ).
اِف« :ىل العالىػم يخلق صدفة؟ نشوء حياتنا ىذه كدكامها:
كقاؿ ٌ
١نمد الغز ٌ
يقوماف على ٗنلة ضخمة ،من القوانٌن الدقيقة٪ ،نكم العقل ابستحالة كجودىا
مثبل ...مثٌ على مسافة معيٌنة ،لو
ىكذا جزافنا! فوضع األرض أماـ الشمس ،ن
نقصتُ ،نيث ازداد قرهبا من الشمس ،الحرتقت أنواع األحياء من نبات
الصقيع كجوى األرض ،كىلك كذلك
كحيواف؛ كلو بعدت اٞنسافة ،لعم ي
اٛنليد ك ي
اٜنج.ّٕ :
(ُ) ٌ
(ِ) األعراؼ.ُٖٓ :
(ّ) مناىج األدلٌة.ُُٓ-َُٓ :
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أفتظن إقامتها يف مكاهنا ذاؾ؛ لتنعم ُنرارة مناسبة ،جاء خبط
الزرع كالضرعٌ ..
عشواء؟ كحركة اٞن ٌد كاٛنزر اليت ترتبط ابلقمر!! أفما كاف من اٞنمكن أف يقرتب
القمر من ٌأمو أكثر ،فيسحب أمواج ا﵀يطات سحبنا ،يغطٌي بو كجو اليابسة
كل شيء؟ من الذم أقاـ القمر على ىذا
كلٌها ،مثٌ ينحسر عنها ،كقد تبلشى ٌ
اٞندل ا﵀دكد؛ ليكوف مصدر ضوء ،ال مصدر ىبلؾ؟ إنٌنا على سطح ىذه
األرض نستنشق "األككسجٌن"؛ لنحيا بو ،كنطرد "اثٓف أكسيد الكربوف" الناشئ
من احرتاؽ الطعاـ يف جسومنا .ككاف ينبغي أف يستنفد األحياء  -كما أكثرىم
لكن الذم
 ىذا العنصر الثمٌن يف اٟنواء ،فهم ال ينقطعوف عن التن ٌفس نأبدا؛ ٌ
يقع أ ٌف النبات األخضر أيخذ "اثٓف أكسيد الكربوف" ،كييعطي بدلو
ائي،
"أكسجٌن" ،كهبذه اٞنعاكضة الغريبة ،يبقى التوازف يف طبيعة الغبلؼ اٟنو ٌ
ٗنيعا!! أفتحسب ىذا التوافق
الذم ٪نيا يف جوفو اللطيف اٜنيواف كالنبات ن
أسرح الطرؼ يف زىرة ٢نطٌطة بعشرات
حدث من تلقاء نفسو؟! ٌ
إٓف أحيا نان ٌ
األلواف ،ألتقطها أبصابع عابثة ،من بٌن مئات األزىار ،الطالعة يف إحدل
أبم ريشة ني ٌسقت ىذه األلواف؟ ٌإهنا ليست ألواف
اٜندائق ..مثٌ أسأؿ نفسيٌ :
الطيف كحدىاٌ .إهنا مزيج رائق ساحر من األلواف اليت تبدك ىنا ١نففة ،كىنا
مظللة ،كىنا ٢نططة ،كىنا منقطة .كأنظر إُف أسفل ،إُف الرتاب األعفر ،الذم
موزع أصباغها.
اطٌلع على ىذه األلواف؛ إنٌو بيقٌن ليس راسم ىذه األلواف ،كال ٌ
أم صدفة؟ إ ٌف اٞنرء يكوف غبيًّا جدًّا،
ىل الصدفة ىي اليت أشرفت على ذلك؟ ٌ
يتصور األمور على ىذا النحو ...كألواف الزىرة ىذه مبلحظة شكليٌة
عندما ٌ
قصة اٜنياة يف أدْف صورىا .إ ٌف إنشاء اٜنياة يف
ساذجة ،ابلنسبة إُف مبلحظة ٌ
نظاما ابلغ اإلحكاـ .كمن اٜنمق تص ُور الفوضى قادرة على
أصغر خليٌة يتطلٌب ن
اٟنضمي ،أك
فضبل عن خلق جهازىا
"جزمء" ،يف جسم دكدة حقًنة؟ ن
خلق ي
ٌ
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العصيب .فما ابلك ِنلق ىذا اإلنساف الرائع البنياف ،اٟنائل الكياف .مثٌ ما ابلك
ٌ
ثواب ٢نيٌطنا أني نقا  -أف
ِنلق ذلكم العالىػم الرحب؟؟ ٞناذا ييطلىب ٌ
مين  -إذا رأيت ن
أتصور خيطنا قد دخل من تلقاء نفسو ،يف ثقب إبرة ،اشتبكت من تلقاء
ٌ
نفسها ،يف نسيج الثوب ،أك أخذت تعلو كهتبط صانعة الصدر كالذيل كالوسط
كاألكماـ كاألزرار ،كالفتحات كالزركشة كا﵀اسن ،إٍف .إ ٌف إحالة األمور على
العلمي ،يرفضو أكلو األلباب ..لنفرض أ ٌف اآللة
اٞنصادفات ضرب من الدجل
ٌ
الكاتبة يف أحد الدكاكين ،يكجدت َنوارىا كرقة ،مكتوب عليها اسم "عمر"،
خبًنا ابلكتابة طبع
ماذا يعين ىذا...؟ أحد أمرين :أقرهبما إُف البداىة ،ىو أ ٌف ن
ْنمعت ،كترتٌبت ،كتبلقت،
االسم على الورقة .كاألمر الثآف أ ٌف حركؼ االسم ٌ
ىكذا ،جزافنا .إ ٌف الفرض األخًن معناه من الناحية العلميٌة ما أييت :االبتداء
بكتابة العٌن ،أك سقوط حرفها كحده على الورقة ،دكف كعي٩ ،نوز بنسبة
(ُ) إُف (ِٖ) ،كىو عدد حركؼ اٟنجاء العربيٌة .كسقوط حريف العٌن كاٞنيم
٩نوز بنسبة (ُ) إُف (ِٖ × ِٖ) ،كنزكؿ اٜنركؼ الثبلثة ،بعوامل الصدفة
ا﵀ضة ٩نوز بنسبة (ُ) إُف (ِٖ × ِٖ × ِٖ) ،أم :بنسبة (ُ) إُف
فكرا٣ ،نٌن يرتؾ الفرض الوحيد اٞنعقوؿ ،كيؤثر عليو
(ُِِٓٗ) .كليس أغَب ن
مرة...
ن
فرضا آخر ،ال يي ٌ
مرة ،بٌن اثنتٌن كعشرين ألف ٌ
تصور كقوعوٌ ،إال ٌ
ط على القرطاس كلمة "عمر" ،أقرب إُف الذىن ،من تص ُور
كالصدؼ حٌن ٔن ٌ
الصدؼ ىذهٔ ،نلق قطرة ماء ،يف ا﵀يطات الغامرة ،أك حبٌة رمل ،يف الصحارم
الشاسعة ..إ ٌف العلم برمء من مزاعم اإلٜناد ،كمضاد ٞنا ي ً
رسل من أحكاـ
ٌ ي
بلهاء»(ُ).
(ُ) عقيدة اٞنسلم.ُٖ-ُٔ :
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ً
كإما أف ٪ندث
كقاؿ ابن عثيمٌن« :أل ٌف ىذا الكوف ٌإما أف ي٪ندث نفسوٌ ،
كإما أف ي٪ن ًدثو خالق ،كىو هللا ؛ فكونو ي٪ن ًدث نفسو مستحيل؛ أل ٌف
صدفةٌ ،
الشيء ال ٫نلق نفسو؛ ألنٌو قبل كجوده معدكـ ،فكيف يكوف خال نقا .كال ي٬نكن
كل حادث ال ب ٌد لو من ي١ن ًدث ،كأل ٌف كجوده على ىذا
أف يي ى
وجد صدفة؛ أل ٌف ٌ
النظاـ البديع ،كالتناسق اٞنتآلف ،كاالرتباط اٞنلتحم ،بٌن األسباب كمسبباهتا،
منعا اب ًّات أف يكوف كجوده صدفة ،إذ
كبٌن الكائنات بعضها مع بعض٬ ،ننع ن
منتظما حاؿ
اٞنوجود صدفة ليس على نظاـ يف أصل كجوده ،فكيف يكوف
ن
ً
وجد
بقائو كتط ُوره؟ كإذا لػم ي٬نكن أف تيوجد ىذه اٞنخلوقات نفسها بنفسها ،كال تي ى
ً
رب العاٞنٌن»(ُ).
صدفةٌ ،
تعٌن أف يكوف ٟنا موجد ،كىو هللا ٌ
كبًنا ،ينتسب إُف أىل اإلٜناد ،كيقوؿ بقوٟنم ،كلػم
فإذا كجدت عالػ نما ن
غافبل عن دليل العناية ،كدليل االخرتاع؛ فاعلم أنٌو ٌإما أف
يكن سكراف ،كال ن
كإما أف يكوف ٠ننو نان؛ كلكنٌو ليس ذلك اٛننوف اٞنألوؼ اٞنعركؼ،
كاذابٌ ،
يكوف ن
الذم ييع ىذر صاحبو؛ بل ىو جنوف أعظم منو ،كأخطر.
اإلٜنادم قادر على إعماؿ عقلو؛ للنظر يف أدلٌة (كجود اٝنالق)،
فاجملنوف
ٌ
لكنٌو أيَب اإلفادة من عقلو ،يف ذلك؛ فيكوف كمن يينكر كجود الشمس ،بعد
حت ال يرل الشمس الطالعة الساطعة!!!
أف ييغمض عينيو ،مثٌ أيَب فتحهماٌ ،
كل اإلعراض ،عن آالؼ األدلٌة القطعيٌة
كلذلك ييعرض اجملنوف
ٌ
اإلٜنادمٌ ،
متظاىرا أبنٌو يعتمد على عقلو ،يف رفض تلك
الدالٌة على (كجود اٝنالق)،
ن
األدلٌةً ،
موىػ نما غًنه أبنٌو ال يرل تلك األدلٌة كافية لبلعتقاد بوجود اٝنالق.
كالسبب األكرب إلعراضو عن تلك األدلٌة ىو ً
(الك ٍرب) ،كىو أخطر صور
١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ِٗ/ِٔ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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كل
حت حٌن يكوف ٌ
ابٜنقٌ ،
اٟنول؛ فإنٌو ٬ننع صاحبو من اإلقرار ٌ
اٜنق ك ن
اضحاٌ ،
الوضوح ،ال خبلؼ فيو ،بٌن العقبلء؛ فيكوف إبعراضو من اٞنتناقضٌن؛ ألنٌو
ي ً
عمل عقلو فيما يوافق ىواه ،كيعطٌل عقلو فيما ٫نالف ىواه!!!
ي
قاؿ تعاُف﴿ :إًف ال ًذين ي٩ن ًادليو ىف ًيف آاي ً
ت اَّللً بًغى ًًن س ٍلطى و
اف أ ىىات يى ٍم إً ٍف ًيف
ى ى
ٍ ي
ى
ص يدكًرًىم إًال كًبػر ما ىم بًبالًغً ًيو فىاستىعً ٍذ ًابَّللً إًنو ىو الس ًميع الٍب ً
صًني .ىٝنىٍل يق
ٍ
ي ى
ٍه ى ي ٍ ى
ي ٍ
ي يى
السماك ً
اس ىكلى ًكن أى ٍكثىػىر الن ً
ض أى ٍكبىػ ير ًم ٍن ىخ ٍل ًق الن ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
اس ىال يػى ٍعلى يمو ىف﴾(ُ).
ىى
كقد كاف إبليس اللعٌن ٌأكؿ اٞنتناقضٌن؛ حٌن أَب ،كاستكرب ،كعصى
بعزة خالقو ،الذم عصاه!!! كىذا ىو اٛننوف الذم
خالقو العظيم ،مثٌ أقسم ٌ
اختيارا ،حٌن يتٌبع ىواه!!!
ال ييع ىذر صاحبو؛ ألنٌو جنوف ٫نتاره اجملنوف
ن
ك لًٍلم ىبلئً ىك ًة إًًٌٓف ىخالً هق بى ىشرا ًم ٍن ًط و
قاؿ تعاُف﴿ :إً ٍذ قى ى
ٌن .فىًإ ىذا ىسويٍػتيوي
اؿ ىربُ ى ى
ن
ًً
كنػى ىفخ ً ً ً ً
ىٗنىعيو ىف .إًال
ين .فى ىس ىج ىد الٍ ىم ىبلئً ىكةي يكلُ يه ٍم أ ٍ
ى ٍ ي
ت فيو م ٍن يركحي فىػ ىقعيوا لىوي ىساجد ى
اؿ اي إًبلً
إًبلًيس است ٍكبػر كىكا ىف ًمن الٍ ىكافً
ً
ك أى ٍف تى ٍس يج ىد لً ىما
ق
.
ين
ر
ى
ى
يس ىما ىمنىػ ىع ى
ى
ى
ٍ ى ٍى ىى ى
ى ٍ ي
اؿ أى ىان ىخٍيػهر ًمٍنوي ىخلى ٍقتىنػًي ًم ػ ٍن
ت ًم ىن الٍ ىعالًيػ ىن .قى ى
ىستى ٍكبىػ ٍر ى
ت أ ٍىـ يكٍن ى
ىخلى ٍق ي
ت بًيى ىدم أ ٍ
اؿ فىاخرج ًمٍنػها فىًإن ً
ً ً
ك لى ٍعنىتػًي إًلىػى
ك ىرج هيم .ىكإًف ىعلىٍي ى
ى
ىان ور ىك ىخلى ٍقتىوي م ٍن طيػ ون .قىػ ى ٍ ي ٍ ى
ب فىأىنٍ ًظرنػًي إًلىػى يػوً
يػوًـ ال ًٌ
كً
اؿ ر ً
اؿ فىً
ً
ً
ين .إًلىػى
ر
ظ
ن
م
ل
ا
ن
م
ن
إ
ق
.
ف
و
ث
ع
ػ
ب
ػ
ي
ـ
ق
.
ن
ي
د
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ٍ
ٌ
ى
ي
ى
ٍ
ىٍ
ٍ
ي
ى
ى
ى
يػوًـ الٍوقٍػ ً
ىجػمػىعػًيػ ىن .إًال ًعػبىػ ىاد ىؾ ًمٍنػ يه ػ يم
ت الٍ ىم ٍعلي ًوـ .قىػ ى
اؿ فىبًعًػزتػً ى
ك ىألي ٍغ ًويػىنػ يهػ ٍم أ ٍ
ىٍ ى
ً
ٌن﴾(ِ).
الٍ يم ٍخلىص ى
أجل ،إنٌو جنوف العالًػم؛ لكنٌو اٞنعاند ،الرافض ٞنا يعلم؛ أل ٌف ىواه على
احدا من أكابر اجملانٌن اٞنستكربين.
خبلؼ ما يعلم .ككاف فرعوف ك ن
(ُ) غافر.ٕٓ-ٓٔ :
(ِ) ص.ّٖ-ُٕ :
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ً
قاؿ تعاُف﴿ :كقى ى ً
ت لى يك ٍم ًم ٍن إًلىوو ىغ ًًٍنم
اؿ ف ٍر ىع ٍو يف ىاي أىيػُ ىها الٍ ىم ىؤلي ىما ىعل ٍم ي
ى
ً ً ً ًً
فىأ ٍىكقً ٍد ًِف ىاي ىى ىاما يف ىعلىى ال ًطٌ ً
وسى ىكإًًٌٓف
ٌن فى ٍ
اج ىع ٍل ًِف ى
ص ٍر نحا لى ىعلٌي أىطل يع إ ىُف إلىو يم ى
ً
ً
ودهي ًيف ٍاأل ٍىر ً
اٜنى ًٌق ىكظىنُوا أىنػ يه ٍم إًلىٍيػنىا
ض بًغى ًًٍن ٍ
استى ٍكبىػىر يى ىو ىك يجني ي
ىألىظينُوي م ىن الٍ ىكاذبً ى
ٌن .ىك ٍ
ف ىكا ىف ىعاقًبىةي
ودهي فىػنىػبى ٍذ ىان يى ٍم ًيف الٍيىًٌم فىانٍظيٍر ىكٍي ى
ىخ ٍذ ىانهي ىك يجني ى
ىال يػيٍر ىجعيو ىف .فىأ ى
ًً
ٌن﴾(ُ).
الظالم ى
فجنوف اإلٜناد ال ييصاب بو ٌإال أكابر اجملرمٌن ،الذين يعلموف أ ٌف كجود
لكن اإلقرار هبذه اٜنقيقة يعين التغيًن،
اٝنالق ىو اٜنقيقة الكربل ،يف الوجود؛ ك ٌ
بكل كسائلهم القذرة ٓنويل
كل اإلابء؛ فيحاكلوف ٌ
الذم أيبوف اٝنضوع لوٌ ،
الناس كلٌهم ،إُف دين جديد ،ىو دين اإلٜناد.
كل التعطيل ،حٌن يسألو اٞنؤمنوف عن
كاجملنوف
ٌ
اإلٜنادم يعطٌل عقلوٌ ،
(اٝنالق) ،الذم خلق (مبليٌن األسباب) ،اليت لوال اجتماعها ،بتقدير حكيم،
اإلٜنادم) ،بصورتو اإلنسانيٌة اٞنعركفة!!!
كميزاف قؤفٞ ،نا ظهر ذلك (اجملنوف
ٌ
ييب اٜنديث ،الذم تتقبٌل معطياتو  -أيٌها اجملنوف  -يقوؿ:
إ ٌف العلم التجر ٌ
كنت  -يف كقت من األكقات  -جنيننا يف بطن ٌأمك؛ كلكنٌك  -قبل
إنٌك ى
ذلك الوقت  -كنت خليٌتٌن منفصلتٌن متباعدتٌن٨ ،نا:
أ -حيمن يف جسد أبيك ،خرج مع مبليٌن اٜنيامن ،كدخل يف جسد ٌأمك.

أحد حيامن أبيك؛ فأخصبها.
ب -بويضة يف جسد ٌأمك ،دخل فيها ي
فكنت يف بطن أمك بويضة ي٢نصبة كاحدة؛ مث نىػم ً
ت البويضةي ابالنقساـ؛
ى
ى
ٌ
ٌ ى
خرجت بعد ٥نو تسعة أشهر ،من بطن ٌأمك
فكنت جنيننا يف بطن ٌأمك؛ مثٌ
ى
ى
احدا من ٠نانٌن اإلٜناد!!!
صرت ك ن
ك ن
حت ى
رضيعا؛ مثٌ ى
كربت شيئنا ،فشيئناٌ ،
ليدا ن
(ُ) القصص.َْ-ّٖ :
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اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
فهل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
وجد حيمن أبيك؟!!!
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي يي ى
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
وجد بويضة ٌأمك؟!!!
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تي ى
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
خاصة؟!!!
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي يكوف حيمن أبيك ،بصفات كراثيٌة ٌ
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
خاصة؟!!!
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تكوف بويضة ٌأمك ،بصفات كراثيٌة ٌ
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
حيامن أبيك يف جسد ٌأمك؟!!!
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تدخل
ي
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
ً
سائر اٜنيامن؟!!!
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي يسبق
ي
اٜنيمن اٞنخص ي
ب ى
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
اٞنخصبةي سائىر البويضات؟!!!
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تسبق البويضةي
ى
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
حيمن أبيك بويضةى ٌأمك؟!!!
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي ي٫نصب ي
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
خصبة ،كتنمو؟!!!
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تنقسم البويضة اٞن ى
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
اٞنخصبة ،إُف جنٌن؟!!!
تتحوؿ البويضة
ى
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي ٌ
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي يعيش ذلك اٛننٌن ،يف بطن ٌأمو؟!!!
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اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي ٫نرج ذلك اٛننٌن ،من بطن ٌأمو؟!!!
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي يعيش ذلك اٞنولود ،خارج بطن ٌأمو؟!!!
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
حت يبلغ مرحلة الشباب؟!!!
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي ينمو ذلك اٞنولودٌ ،
اٞناديٌة ،اليت كاف
اٞناديٌة ،كاألسباب غًن ٌ
كىل تعلم شيئنا عن األسباب ٌ
كتشم،
كتتذكؽ،
٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تيبصر ،كتسمع ،كتلمس،
ٌ
ٌ
كتتن ٌفس ،كأتكل ،كتشرب ،كتبلع ،كهتضم ،كتلبس ،كٔنلع ،كتناـ ،كتقوـ،
كتقعد ،كتقف ،كْنلس ،كٕنشي ،كهتركؿ ،كتركض ،كتقفز ،كتسبح ،كتلعب،
كتتكلٌم ،كتضحك ،كتبكي ،كتصرخ ،كتف ٌكر ،كتعمل ،كٓنمل ،كتصنع ،كتزرع،
كْنمع ،كيٕنسك ،كترمي ،كأتخذ ،كتيعطي ،كتطرؽ ،كتضرب ،كتكتب ،كتقرأ،
كتتغوط؟!!!
كٓنفظ ،كتتذ ٌكر ،كْنامع ،كتغتسل ،كتبوؿٌ ،
كنت تدرم ،فال يػمصيبةي أعظى يم
كنت ال تدرم ،فتلك يمصيبةه ،كإف ى
فإف ى
أليس عجيبنا  -أيٌها اجملنوف  -أف تينكر كجود (اٝنالق العظيم) ،الذم
قر بوجودؾ الناقص ،الذم
أكجد األسباب البلزمة لوجودؾ؛ كيف الوقت نفسو تي ٌ
ما كاف لو أف يكوف ،لو انعدـ سبب كاحد ،من تلك األسباب؟!!!
اإلنٍسا يف أىان خلى ٍقنىاه ًمن نيطٍ ىف وة فىًإ ىذا ىو خ ً
ً
ص هيم
يى ى
ى ي ٍ
قاؿ تعاُف﴿ :أ ىىكلى ٍػم يػىىر ٍ ى
اؿ ىم ٍن يٍ٪ن ًي الٍعًظى ىاـ ىكًى ىي ىرًم هيم .قي ٍل يٍ٪نيً ىيها
ب لىنىا ىمثى نبل ىكنى ًس ىي ىخ ٍل ىقوي قى ى
ٌن .ىك ى
يمبً ه
ضىر ى
ال ًذم أىنٍ ىشأ ىىىا أىك ىؿ ىمرةو ىكيى ىو بً يك ًٌل ىخ ٍل وق ىعلً هيم .ال ًذم ىج ىع ىل لى يك ٍم ًم ىن الش ىج ًر
ً
ٍاألىخض ًر ىانرا فىًإذىا أىنٍػتم ًمٍنو تيوقً
ً
ض
ي
ل
ىك
أ
.
ف
ك
د
ى
ى
ي
س الذم ىخلى ىق الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ٍ
يٍ ي
ٍ ى ن
ى ى
اٝنىبل يؽ الٍ ىعلً ييم .إً٧نىا أ ٍىم يرهي إًذىا أ ىىر ىاد ىشٍيػئنا أى ٍف
بًىق ًاد ور ىعلىى أى ٍف ى٫نٍلي ىق ًمثٍػلى يه ٍم بػىلىى ىكيى ىو ٍ
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ً
ًً
وت يك ًٌل ىش ٍي وء ىكإًلىٍي ًو
يػى يق ى
وؿ لىوي يك ٍن فىػيى يكو يف .فى يسٍب ىحا ىف الذم بًيىده ىملى يك ي
تيػ ٍر ىجعيو ىف﴾(ُ).
تعطيبل لعقلك أف تصرفو ،عن النظر فػي (الػمصنوعات الطبيعيٌة)،
أليس ن
الدالٌة داللة قطعيٌة ،على (كجود اٝنالق)؟!!!
انظر فػي صنع الػهواء ،كالػماء ،كالػمعادف ،كالوقود ،كالػحبوب ،كالػخضار،
كاألزىػار ،كالثمػار ،كالػخشػب ،كالقطػن ،كالػحري ػر ،كالزيػت ،كالدىن ،كالػملح،
كالعسل ،كاللبػن ،كالبيػض ،كاللحم ،كالػجلد ،كالصوؼ ،كالوبر ،كالشعر(ِ).
انظر يف ىذه (اٞنصنوعات الطبيعيٌة) ،مثٌ اسأؿ نفسك:
ىل (اٞنصنوعات الطبيعيٌة) كاجبة الوجود ،ال ٓنتاج إُف صانع؟
من الذم صنع (اٞنصنوعات الطبيعيٌة)؟
ىل صنعت (اٞنصنوعات الطبيعيٌة) أنفسها أبنفسها؟
ىل (اٞنصادفة العمياء) ىي اليت صنعت (اٞنصنوعات الطبيعيٌة)؟
ىل يستطيع (اإلنساف اٜنديث) أف يصنع (اٞنصنوعات الطبيعيٌة)؟
إ ٌف (اإلنساف اٜنديث) ييدرؾ يقيننا أ ٌف صنع ىذه (اٞنصنوعات الطبيعيٌة):
ال يكوف ٌإال بعد صنع (العناصر الكيميائيٌة) ،اليت ترتٌكب منها ىذه اٞنصنوعات؛
كبعد صنع (القوانٌن الفيزايئيٌة) ،اليت ٓنكم حركة العناصر كاٞنركبات؛ كبعد صنع
ٓنرؾ العناصر كاٞنركبات؛ كبعد صنع (اٝنرائط الرتكيبيٌة)،
(الطاقة الكونيٌة) ،اليت ٌ
اليت تش ٌكل خصائص (اٞنصنوعات الطبيعيٌة).
فالفرؽ كبًن جدًّا بٌن (صنع اٝنالق) ،ك(صنع اإلنساف)!!!
(ُ) يس.ّٖ-ٕٕ :
قصة اإل٬ناف.ِّٕ-ّّّ :
(ِ) انظرٌ :
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فاٝنالق ىو الذم صنع العناصر الكيميائيٌة ،كىو الذم صنع القوانٌن
الفيزايئيٌة ،كىو الذم صنع الطاقة الكونيٌة ،كىو الذم صنع اٝنرائط الرتكيبيٌة.
فإذا استطاع (اإلنساف اٜنديث) صنع بعض (اٞنصنوعات)؛ فإنٌو سيعتمد
كل ما صنعو اٝنالق ،من عناصر كيميائيٌة ،كقوانٌن فيزايئيٌة،
اعتمادا ًّ
ن
اتما على ٌ
كطاقة كونيٌة ،كخرائط تركيبيٌة؛ فأين صنع اٞنخلوؽ من صنع اٝنالق؟!!!
كإذا نظران يف صنع اٞنخلوؽ كجدانه على صورتٌن ابرزتٌن:
مثبل ،ابالعتماد على خليٌة من
 -1الصورة االستنساخيٌة ،كاستنساخ نعجة ن
خبلاي نعجة ٢نلوقة .فأين صنع اٞنخلوؽ من صنع اٝنالق؟!!!
الغواصة،
 -2الصورة التقليديٌة ،كصناعة السيٌارة ،كصناعة الطيٌارة ،كصناعة ٌ
اآلِف).
كسائر الصناعات القد٬نة كاٜنديثة ،كمنها صناعة ما ٌ
يسمونو( :اإلنساف ٌ
اآلِف) ،كجدان ٌأكنال أ ٌف (اإلنساف اٜنديث)
كإذا نظران يف صنع (اإلنساف ٌ
لػم يصنع العناصر الكيميائيٌة ،كال القوانٌن الفيزايئيٌة ،كال الطاقة الكونيٌة ،بل
كلٌها موجودة من قبل؛ كإٌ٧نا الذم صنعو (اإلنساف الػحديث) ىو اٝنريطة
كبًنا على (اٝنريطة الرتكيبيٌة اآلدميٌة) .كىذا
الرتكيبيٌة ،فقط ،مع اعتماده
ن
اعتمادا ن
سمى( :الػ يمحاكاة الػحيويٌة) ،أك (تقليد الطبيعة).
مثاؿ من أبرز أمثلة ما يي ٌ
اآلِف) ،الذم صنعو
ككجدان اثنينا الفركؽ الكثًنة كالكبًنة ،بٌن (اإلنساف ٌ
اآلدمي) ،الذم صنعو (اٝنالق العظيم)؟!!!
(اإلنساف اٜنديث)؛ ك(اإلنساف
ٌ
قر
فانظر  -أيٌها الػمجنوف  -يف تناقضاتك الشيطانيٌة العجيبة؛ فأنت تي ٌ
اآلِف) ،كتصفو ابلعلم كالقدرة؛ كلكنٌك تينكر كجود
بوجود صانع (اإلنساف ٌ
اآلدمي) ،كتنسب صنعو إُف اٞنصادفة العمياء؟!!!
صانع (اإلنساف
ٌ
قر بوجود صانع (اٞنصباح الصغًن) ،الذم يينًن الغرفة؛ كلكنٌك
كأنت تي ٌ
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الوىاج) ،كىي (الشمس) ،اليت
تينكر كجود صانع (اٞنصباح الكبًن) ،أك (السراج ٌ
تينًن األرض كلٌها؟!!!
قر بوجود صانع (آلة التصوير) ،اليت تلتقط الصور؛ كلكنٌك تينكر
كأنت تي ٌ
كجود صانع (العٌن البصريٌة) ،اليت ىي أعجب آالت التقاط الصور؟!!!
قر بوجود صانع (اللوحة الفنٌػيٌة الػميٌتة) ،اليت اشتملت على صورة
كأنت تي ٌ
شجرة ،مرسومة ابأللواف ،أك ابألصباغ ،على الورؽ ،أك على القماش؛ كلكنٌك
تيػنػكػ ػر كج ػ ػود صػانػع (الشػجػرة الػحيٌة) ،الدالٌػة داللة قطعيٌة ،على كج ػ ػود
صانعها؟!!!
قر بوجود صانع (التمثاؿ الػميٌت) ،اٞنصنوع على صورة إنساف،
كأنت تي ٌ
من الصخر ،أك اٝنزؼ ،أك اٝنشب ،أك اٞنعدف ،أك الشمع؛ كلكنٌك تينكر كجود
الداؿ داللة قطعيٌة ،على كجود صانعو؟!!!
ػحي)ٌ ،
صانع (اإلنساف ال ٌ
قر بوجود صانع (الػمراكب البػٌريٌة الػميٌتة) ،كالسيٌارات أبنواعها،
كأنت تي ٌ
الربيٌة الػحيٌة) ،أعين
ك ٌ
الدراجات أبنواعها؛ كلكنٌك تينكر كجود صانع (الػمراكب ٌ
الػخيل ،كالبغاؿ ،كالػحمًن ،كاإلبل؟!!!
قر بوجود صانع (الػمراكب الػمائيٌة الػميٌتة) ،كىي السفن،
كأنت تي ٌ
الغواصات؛ كلكنٌك تينكر كجود صانع (األحياء الػمائيٌة) ،كاألٚناؾ
كالقوارب ،ك ٌ
كاٜنيتاف؟!!!
فجنوف اإلٜناد ال ييصاب بو ٌإال أكابر اجملرمٌن ،الذين يعلموف أ ٌف كجود
كل اإلابء؟!!!
اٝنالق ىو اٜنقيقة الكربل ،كلكنٌهم أيبوف تقبُل ىذه اٜنقيقةٌ ،
ٌأما س ػائر الػمنتسبٌن إُف اإللػحاد ،فإ ٌف معظمهم كاذبوف ،مراكغوف ،إذا
كاجههم ٢نالفوىم ،ابألدلٌة القطعيٌة ،الدالٌة على (كجود اٝنالق) ،ىربوا إُف
(البلأدريٌة) ،فإذا تكاثرت عليهم أدلٌة اٞنخالفٌن ،ىربوا إُف (الُربوبيٌة)؛ فإذا خلوا
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تنمركا ،كاستأسدكا ،كاستنسركا ،كعادكا إُف إعبلف اإلٜناد،
ابلغافلٌن ،كاٞنراىقٌنٌ ،
كالدعوة إليو ،كالطعن يف ٢نالفيهم.
كمثىػلي يهم قريػ ػب ،م ػن ىمثى ًل أكلئك ،الذين قاؿ هللا  فيهم﴿ :أ ًىشحةن
ى
كر أ ٍىعييػنيػ يه ٍم ىكال ًذم يػي ٍغ ىشى
ػخ ٍو ي
ؼ ىرأىيٍػتىػ يه ٍم يػىٍنظييرك ىف إًلىٍي ى
ىعلىٍي يك ٍم فىًإ ىذا ىجاءى الٍ ى
ك تى يد ي
ًو ً و ً
ًً
ً ً
ػخي ػٍ ًر
ػخ ٍو ي
ؼ ىسلى يقويك ٍم ًأبىلٍسنىة ح ىداد أىشحةن ىعلىى الٍ ى
ب الٍ ى
ىعلىٍيو م ىن الٍ ىم ٍوت فىإ ىذا ىذ ىى ى
ً
ً
ك ىعلىى اَّللً يى ًسي نػرا﴾(ُ).
ىحبى ى
ط اَّللي أ ٍىع ىمالى يػه ٍم ىكىكا ىف ذىل ى
أيكلىئً ى
ك لى ٍػم يػي ٍؤمنيوا فىأ ٍ
ٓنولوا
كل الناس  -قد ٌ
كلنا أف نتخيٌل ما الذم ٪ندث ،لو أ ٌف الناس ٌ -
إُف اٜنالة البلدينيٌة؟!
فالقوم
يتحوؿ الناس إُف اٜنالة اٜنيوانيٌة،
ٌ
أىوف ما ي٬نكن أف نتخيٌلو أف ٌ
أيكل الضعيف ،كما أيكل الذئب الشاة ،كاألقوايء يتنافسوف على اٞنزيد من
الفرائس ،كما تتنافس السباع على الفريسة.
سيتحولوف إُف حالة دكف اٜنيوانيٌة ،كما قاؿ
لكن اٜنقيقة أ ٌف الناس
ك ٌ
ٌ
تعاُف﴿ :كلىىق ٍد ىذرأٍ ىان ًٛنهنم ىكثًًنا ً
اٛنً ًٌن ك ًٍ
اإلنٍ ً
وب ىال يػى ٍف ىق يهو ىف ًهبىا ىكىٟنيٍم
ن
م
ٍ
س ىٟنيٍم قيػلي ه
ى
ى
ى ىى ى ن ى
ً
أىعٌن ىال يػب ً ً
ىض ُل
ص يرك ىف هبىا ىكىٟنيٍم آذىا هف ىال يى ٍس ىمعيو ىف هبىا أيكلىئً ى
ك ىك ٍاألىنٍػ ىع ًاـ بى ٍل يى ٍم أ ى
ٍ ي ه يٍ
ك يى يم الٍغىافًليو ىف﴾(ِ).
أيكلىئً ى
ب أىف أى ٍكثىػىريى ٍم يى ٍس ىمعيو ىف أ ٍىك يػى ٍع ًقليو ىف إً ٍف يى ٍم إًال
كقاؿ تعاُف﴿ :أ ٍىـ ىٍٓن ىس ي
ىض ُل ىسبً نيبل﴾(ّ).
ىك ٍاألىنٍػ ىع ًاـ بى ٍل يى ٍم أ ى
يتحوؿ الناس إُف اٜنالة البلدينيٌة ،ستنعدـ من اٜنياة تلك القيم
فحٌن ٌ
(ُ) األحزاب.ُٗ :
(ِ) األعراؼ.ُٕٗ :
(ّ) الفرقاف.ْْ :
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ا﵀رفة ،كاليهوديٌة،
أم دينٌ ،
الدينيٌة العليا ،اليت ال يكاد ٫نلو منها ٌ
حت األدايف ٌ
كضعي -
كثين ،كالبوذيٌة ،كىو دين
كاٞنسيحيٌة ٌ -
ٌ
كحت اٟنندكسيٌة ،كىو دين ٌ
البشرم،
تتضمن بعض القيم الدينيٌة العليا ،اليت تنفع يف ٔنفيف ح ٌدة الفساد
ٌ
ٌ
كما ينفع الدكاء يف ٔنفيف ح ٌدة اآلالـ.
حق ،كالػخيػر ،كالسبلـ،
قطعا :انعداـ الػ ٌ
كانعداـ (القيم الدينيٌة العليا) يعين ن
احػم ،كالتعاطػيف ،كالتبلطػيف ،كالتسػ يامح،
التعاكف ،كالتآخػي ،كالتسػاليػم ،كالتػر ي
ك ي
كالػص ػدؽ ،كالعػ ػ ػدؿ ،كاألمػ ػان ػة ،كال ػبً ػ ػ ػٌر ،كالت ػق ػ ػول ،كال ػ ػ ػػػ ورع ،كاإلخػ ػبلص،
اضع ،كالك ػرـ ،كالعً ٌفػة ،كالنزاىػة ،كالزىد ،كالقناعة،
كاإلحػسػاف ،كاإليػثػار ،كالتو ي
كسػائػر الفضائل.
كسيكوف الناس يف اٜنالة البلدينيٌة متساكين يف انعداـ ىذه القيم؛ كلكنٌهم
القوة كالضعف ،كيف
سيظلٌوف متفاكتٌن يف الغىن كالفقر ،كيف اٛنماؿ كالقبح ،كيف ٌ
الصحة كالػمرض ،كيف القلٌة كالكثرة ،كيف الذكورة كاألنوثة ،كيف الطفولة كاٞنراىقة
ٌ
كالشباب كالشيخوخة.
حاال من اٜنشرات؛ فإ ٌف
فإذا لػم تكن ٖنٌة قوانٌن ٓنكمهم ،كانوا أسوأ ن
للحشرات قوانٌن ٓنكمها ،كالنمل ،كالنحل.
فثمة أسئلة ٓنتاج إُف أجوبة:
كإذا كانت ٟنم قوانٌنٌ ،
أ -من الذم كضع تلك القوانٌن؟
ب -ىل راعى ك ً
القيم العيليا ،حٌن كضعها؟
ها
ع
اض
ي
ى
ً
اٝناصة؟
منافع ٌ
ج -ىل راعى كاضعيها األىواءى كالػ ى
الناس كلُهم عليها ،فبل مع ًرتض؟
د -ىل توافى ىق ي
ه -ما موقف الراضٌن بػها ،من الػمعارضٌن لػها؟
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ال ريب يف أ ٌف كاضع القوانٌن سيكوف من طبقة األقوايء األغنياء،
اٝناصة لو
كال ريب يف أنٌو لن يراعي القيم العليا ،بل سًناعي األىواء كاٞننافع
ٌ
كل الويل
كألقرانو ،كال ريب يف أ ٌف التوافيق عليها ال ي٬نكن كقوعو ،ك ٌ
لكن الويلٌ ،
اٞنستضعفٌن.
ألهنم ببل ريب ،من طبقة الضعفاء
للمعارضٌن؛ ٌ
ى
كىكذا سيتفاْف الضعفاء يف خدمة األقوايء ،كسيتل ٌذذ األقوايء يف استعباد
كتوسلوا هبا؛ لتكثًن
الضعفاء ،كلن يرتكوا كسيلة من كسائل االستعبادٌ ،إال ٌ
األمواؿ ،كالتمتُع ابٞنل ٌذات ،كتقوية السلطات.
فيكثػر بذلك القتػل كالتعذيب كالتنكيػل كاالضطهاد كاالغتصاب كالزنػى
الغش كالسرقة كالػخمور كالػمخ ًٌدرات كأفبلـ الدعارة!!!
كاللواط كالسحاؽ كالراب ك ٌ
حت يف أقذر صورىا
ٌإهنا حياة دكنيٌة قذرة ،تسمو عليها اٜنياة اٜنيوانيٌة؛ ٌ
مثاال لػهذه
الػمعركفة يف عالىػم الػحيواف ،كأقساىا ،كأبشعها ،لن يػجد الباحث ن
الػحياة الدكنيٌة القذرة!!!
ص ُم الٍب ٍكم ال ً
اب ًعٍن ىد اَّللً
ين ىال يػى ٍع ًقليو ىف .ىكلى ٍو
ذ
ال
ُ
قاؿ تعاُف﴿ :إًف ىشر الد ىك ًٌ
ي ي ى
ضو ىف﴾(ُ).
ىٚنى ىع يه ٍم ىكلى ٍو أ ٍ
ىعلً ىم اَّللي فًي ًه ٍم ىخٍيػنرا ىأل ٍ
ىٚنى ىع يه ٍم لىتىػ ىول ٍوا ىكيى ٍم يم ٍع ًر ي
إ ٌف ىذه اٜنياة الدكنيٌة القذرة تؤٌكد اٜناجة الكبًنة إُف ىداية اٝنالق؛ فإ ٌف
مشاىدة ،يف أنٌو ييولىد من نقطة
اإلنساف ٫نالف سائر اٞنخلوقات اٞنعركفة الػ ى
الصفر؛ كلكنٌو يػيمكن أف يرقى إُف أعلى الدرجات؛ لًما أكدعو هللا فيو ،من
قدرات بدنيٌة ،كعقليٌة.
كلك أف تيدرؾ ذلك إذا نظرت إُف الفرؽ الكبًن بٌن طفل اإلنساف ،كفرخ
فاألكؿ ييولىد ضعي نفا يف بدنو ،ضعي نفا يف عقلو ،فقدراتو بدرجة
الدجاجة ،ن
مثبلٌ ،
(ُ) األنفاؿ.ِّ-ِِ :
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يتصرؼ يف
قصًنا ،مثٌ ٌ
الصفر ،كالثآف ال يلبث بعد خركجو من البيضةٌ ،إال كقتنا ن
حياتو تصُرؼ العالً
بكل ما ٪نتاج إليو.
م
ػ
ٌ
كحيدا ،بعد أف ٫نرج من البيضة ،كليس
كحت حٌن يعيش فرخ الدجاجة ن
ٌ
بكل
بقربو أحد من بين جنسو؛ فإنٌو ٌ
يتصرؼ التصُرؼ اٞنناسب ،ككأنٌو على علم ٌ
ما يتعلٌق بنظاـ حياتو!!!
ٌأما اإلنساف ،فإنٌو ال ي٬نكن أف يستغين عن رعاية من يرعاه ،من بين
حت يصل إُف
يتدرج يف القدرات البدنيٌة كالعقليٌةٌ ،
جنسو ،كىو يف حياتو ٌ
مشاىدة.
درجات ال ي٬نكن أف يصل إليها من سواه ،من الػمخلوقات الػمعركفة الػ ى
كيكفي لتيدرؾ ذلك أف تنظر فيما أنتجو اإلنساف ،كما أ٤نزه يف عصران،
من أقمار صناعيٌة ،كشبكات عالىميٌة ،كحواسيب ١نمولة ،كىواتف ١نمولة،
كجويٌة!!!
كأسلحة ٌ
مدمرة ،ككسائل نقل عمبلقةٌ :بريٌة ،كُنريٌةٌ ،
العلمي الذم ال ي٬نكن أف تصل إليو األسود ،كال القركد،
الرقي
ٌ
إ ٌف ىذا ٌ
ديين ،ال ي٬نكن لئلنساف أف يينتج ما ٬نؤله؛
كلو بعد مبليٌن القركف ،يقابلو خواء ٌ
كلو حاكؿ إنتاجو ،النتكس إُف تلك اٜنياة الدكنيٌة القذرة؛ ألنٌو ٪نتاج إُف نظاـ
إٟني ،لتنظيم حياتو ،كما احتاجت إليو سائر اٞنخلوقات.
ٌ
اإلٟني ،فيناؿ
كالفرؽ أ ٌف اإلنساف قد أيعطي االختيار؛ فلو أف يقبل النظاـ ٌ
ثواب القبوؿ؛ كلو أف ييعرض عنو ،فيناؿ عقاب اإلعراض؛ ألنٌو ٢نلوؽ قد
اختصو خالقو ِنصائص بدنيٌة كعقليٌة؛ ليكوف خليفة يف األرض.
ٌ
لكن صوره
كليس النظاـ
اإلٟني ٌإال نظاـ اإلسبلـ ،كىو نظاـ كاحد ،ك ٌ
ٌ
خاصة مناسبة؛ كلذلك
لكل ٢نلوؽ صورة ٌ
كثًنة؛ أل ٌف ٢نلوقات هللا كثًنة ،ك ٌ
ً
كل ٢نلوؽ منها على
ال يفقو اإلنساف تسبيح اٞنخلوقات اٞنسبٌحة؛ أل ٌف تسبيح ٌ
العاـ الذم ٩نمع الصور كلٌها كاحد.
خاصة ،كاٞنعىن ٌ
صورة ٌ
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كمثى ًل اٞنريض
إ ٌف ىمثى ىل اإلنساف الذم يينكر ىداية اٝنالق ،أك ييعرض عنها ،ى
قر بعلم الطبيب
الذم يينكر ىداية الطبيب ،أك ييعرض عنها ،ن
فبدال من أف يي ٌ
قر
ًّ
مضطرا ،كلكنٌو ال يعمل إبرشاده ،مثٌ
كقدرتو كنصحو ،يينكر ذلك كلٌو ،أك يي ٌ
يبحث لنفسو عن دكاء ألمراضو!!!
قر ىذ اٞنريض بوجود الطبيب ،كبٌن أف يينكر
كلذلك ال فرؽ بٌن أف يي ٌ
كجوده؛ أل ٌف النتيجة كاحدة ،كىي إعراض اٞنريض عن إرشاد الطبيب ،كُنثو عن
معتمدا على معرفتو البائسة!!!
بديل ،يينتجو بنفسو،
ن
بويب ،الذم يزعم أنٌو ال يينكر كجود اٝنالق ،كلكنٌو
إ ٌف ىمثى ىل اإلنساف الُر ٌ
الدا اشرتل لولده األثًن عنده سيٌارة
كمثى ًل من يزعم أ ٌف ك ن
يزعم أنٌو يينكر ىدايتو ،ى
تسر الناظرين ،مثٌ أ٨نل إرشاده طريقة قيادهتا ،كىو يعلم يقيننا أ ٌف كلده
حديثةٌ ،
ال يعرؼ طريقة قيادهتا ،كال ي٬نكنو أف يستنبطها ،كيعلم أف ليس ٖنٌة من يستطيع
إرشاده يف ذلك ،غًنه ،كيعلم أ ٌف كلده ال ي٬نكن أف يتوقٌف يف منتصف الطريق،
الده ،فػي الطريق
بل ال ب ٌد من أف يقود السيٌارة؛ ليصل إُف غايتو؛ ثػ ٌم تىػىرىكوي ك ي
الػ ً
مزدحم ،يواجو الػمصًن الػمحتوـ!!!
ال ريب يف أ ٌف ىذا الزاعم يسعى بزعمو ىذا ،إُف الطعن يف ذلك الوالد،
خًنا لو كلولده ،فالعطيٌة
الذم لو لػم يينعم على كلده ،بتلك السيٌارة ،لكاف ن
سمى نعمة ،إذا ٌأدت إُف ض ٌد ما ىي لو يف األصل ،بل ىي نقمة،
ال ي٬نكن أف تي ٌ
عدك ،أك من عابث ،أك من غافل.
ال تصدر ٌإال من ٌ
اُف
قاؿ تعاُف﴿ :أىفى ىح ًسٍبػتي ٍم أى٧نىا ىخلى ٍقنىا يك ٍم ىعبىػثنا ىكأىن يك ٍم إًلىٍيػنىا ىال تيػ ٍر ىجعيو ىف .فىػتىػ ىع ى
ً
ب الٍ ىع ٍر ًش الٍ ىك ًرًٔف﴾(ُ).
ك ٍ
اٜنى ُق ىال إًلىوى إًال يى ىو ىر ُ
اَّللي الٍ ىمل ي
(ُ) اٞنؤمنوف.ُُٔ-ُُٓ :
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بويب أىوف من اإلنساف
كلذلك ليس صو نااب ظ ُن من ٌ
يظن أ ٌف اإلنساف الُر ٌ
بويب قد نسب إُف اٝنالق ما ال يليق بو ،من عداكة ٢نلوقاتو،
ٌ
اإلٜنادم؛ أل ٌف الُر ٌ
كبًنا!!!
عما يقولوف ًّ
كالعبث هبم ،كإ٨ناٟنم ،كالغفلة عنهم ،تعاُف هللا ٌ
علوا ن
األكؿ الدىريٌوف ،كىم طائفة من
اِف« :الصنف ٌ
قاؿ أبو حامد الغز ٌ
األقدمٌن ،جحدكا الصانع الػ يمدبًٌر ،العالًػم القادر ،كزعموا أ ٌف العالىػم لػم يزؿ
موجودا كذلك ،بنفسو ،ببل صانع ،كلػم يزؿ الػحيواف من النطفة ،كالنطفة من
ن
أبدا .كىؤالء ىم الزاندقة .كالصنف الثآف
الػحيواف ،كذلك كاف ،ككذلك يكوف ن
الطبيعيٌوف ،كىم قوـ أكثركا ُنثهم ،عن عالىػم الطبيعة ،كعن عجائب الػحيواف،
كالنبات ،كأكثركا اٝنوض ،يف علم تشريح أعضاء اٜنيواف .فرأكا فيها من عجائب
صنع هللا تعاُف ،كبدائع حكمتو ،ما اضطيٌركا معو ،إُف االعرتاؼ بفاطر حكيم،
ً
ً
ائب منػ ػافػع
يمطٌلع على غاايت األم ػ ػور ،كمقاصدىػا .كال ييطال ػع التشري ػ ىح ،كعج ػ ى
األعض ػاء مطالً
الضركرم ،بكماؿ تدبًن البانػي ،لبنية
العلم
ىذا
لو
ك٪نصل
إال
،
ع
ػ
ػ
ٌ
ي ه
ٌ
الػحيواف ،ال سيٌما بنية اإلنسافٌ .إال أ ٌف ىؤالء لكث ػرة بػحثهم ،عػن الطبيعة،
ظهػ ػر عندىم العتداؿ الػمزاج أتثًن عظيم ،يف قواـ قول اٜنيواف بو ،فظنٌوا أ ٌف
أيضا ،كأنػٌها تبطل ببطبلف مزاجو،
القوة العاقلة من اإلنساف اتبعة لػمزاجو ،ن
ٌ
فتنعدـ ،مثٌ إذا انعدمت ،فبل ييع ىقل إعادة الػمعدكـ ،كما زعموا ،فذىبوا إُف أ ٌف
النفس تػموت ،كال تعود ،فجحدكا اآلخرة ،كأنكركا الػجنٌة ،كالنار ،كالػحشر
يبق عندىم للطاعة ثواب ،كال للمعصية
كالنشر ،كالقيامة ،كالػحساب ،فلم ى
حل عنهم اللجاـ ،كانػهمكوا  -يف الشهوات  -انػهماؾ األنعاـ.
عقاب ،فانػ ٌ
أيضا زاندقة.)ُ(»...
كىؤالء ن
(ُ) اٞننقذ من الضبلؿ.ٕٕ-ٕٔ :
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عموما  -كىو أ ٌف
خصوصا ،ك
بويب
ن
البلديين ن
كالدليل الذم ٌ
يتمسك بو الُر ٌ
ٌ
ُنجة مقنعة؛ ألنٌك إذا أيقنت
تعارض األدايف دليل على اختبلقها  -ليس ٌ
األكؿ ،كىو (كجود اٝنالق) ،فبل ب ٌد أنٌك ستيوقن ابألصل الثآف ،كىو
ابألصل ٌ
األكؿ؛
(ىداية اٝنالق)؛ ٌ
كإال فإ ٌف إنكارؾ لؤلصل الثآف ،يعين إنكارؾ لؤلصل ٌ
يوصف
أل ٌف اٝنالق العظيم العليم اٜنكيم اٝنبًن القدير الكبًن :ال ي٬نكن أف ى
البشرم ،من غفلة ،كإ٨ناؿ ،كعبث ،كلعب!!!
بصفات النقص
ٌ
ض ىكىمػ ػ ػا بىػٍي ػنى ػ يهػم ػىا ىال ًعبػًػيػ ىن .لىػ ػ ٍو
﴿كىم ػ ػا ىخػلىػ ٍقػنىا السػ ػ ىمػ ػاءى ىك ٍاأل ٍىر ى
قػ ػ ػاؿ تػعػال ػى :ى
أىرٍدنىػ ػا أى ٍف نػىت ًخػ ػ ىذ لىػهػ ػوا ىالتػخػ ٍذنىػاه ًمػ ػ ػن لىػ يدنػا إً ٍف يك ػنا فىػ ً
ؼ
اعػلًػي ػ ىن .بىػ ػ ٍل نىػ ٍقػ ًذ ي
ى ي ٍ
ى
ٍن
ًابلٍػح ػ ػ ػ ًق ع ػلى ػى الٍ ػب ػ ً
اطػ ػ ًل فىػ ػيىػ ػ ٍد ىمػ ػغيػ ػوي فىػ ػًإ ىذا يىػ ػ ػ ىو ىزاى ػًػ ػ هق ىكلىػ يك ػ ػ ػ يم الٍ ػ ىوي ػٍ ػ يل ًمػم ػ ػا
ى ٌ ى
ى
تىػ ً
ص ػ يفػ ػ ػ ػو ىف﴾(ُ).
فإذا أيقنت ابألصل الثآف ،كجب عليك البحث عن الدين الصحيح،
الذم تيوقن بو عقوؿ العقبلء ،الذين سلموا من آاثر اٛنهل كاٟنول كاٝنوؼ،
كليس الصواب أبف هترب من البحث؛ ألنٌك رأيت األدايف متعارضة.
ىل ستهرب من البحث عن الدكاء الشايف ،الذم يشفيك من مرضك
اٝنطًن ،بعد أف أنبأؾ الطبيب ّنرضك ،إذا كجدت أ ٌف الصيادلة قد اختلفوا يف
الدكاء؟!!!
عما ي٬نكن أف يكوف سببنا لنجاتك،
ال أراؾ ٌإال ستجتهد يف البحثٌ ،
كستبحث ٌأكنال عن الصيدالٓفٌ اٝنبًن الناصح األمٌن؛ فإذا كجدتو كاطمأننت
إليو ،فبل ريب يف أنٌك ستأخذ منو الدكاء؛ لتينقذ نفسك.
فما أحراؾ أف ْنتهد مثل ىذا االجتهاد؛ إلنقاذ نفسك من شركرىا ،كقد
(ُ) األنبياء.ُٖ-ُٔ :
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أردت
علمت علم اليقٌن أ ٌف اٝنالق موجود ،كأ ٌف ىدايتو موجودة ،كأنٌو  -إف ى
ى
أنت االىتداء  -فسيهديك إُف الصراط اٞنستقيم!
ً
ً
ص ٍد ىرهي لً ًٍئل ٍس ىبلًـ ىكىم ٍن ييًرٍد
قاؿ تعاُف﴿ :فى ىم ٍن ييًرد اَّللي أى ٍف يػى ٍهديىوي يى ٍشىر ٍح ى
ً ً
ً
ضيًٌ نقا ىحىر نجا ىكأىنػ ىما يىصع يد ف ػًي الس ىماء ىك ىذل ى
ص ٍد ىرهي ى
أى ٍف ييضلوي يػى ٍج ىع ٍل ى
ك يػى ٍج ىع يل اَّللي
ً
ًٌ
ين ىال يػي ٍؤًمنيو ىف﴾(ُ).
س ىعلىى الذ ى
الر ٍج ى
كقاؿ تعاُف﴿ :قىػ ٍد جػاء يك ػم ًم ػن اَّللً نػيور ككً
اب يمبًيػ هن .يػى ٍه ًدم بػًًو اَّللي ىم ػ ًن
ػ
ت
ى
هى ه
ى ى ٍ ى
ضوانىو سبل الس ىبلًـ كيػخ ًرجهم ًمن الظػُليم ً
ً
ات إًلىػى النُوًر إبًً ٍذنًًو ىكيػى ٍه ًدي ًه ٍم إًلىػى
ىي ٍ ي ي ٍ ى ى
اتػبى ىع ر ٍ ى ي ي ي ى
ًصر و
اط يم ٍستى ًقي وم﴾(ِ).
ى

(ُ) األنعاـ.ُِٓ :
(ِ) اٞنائدة.ُٔ-ُٓ :
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ّ
اليهودًت
صيـرة
ٓنولوا إُف اليهوديٌة ،فبل ريب يف
كل الناس  -قد ٌ
كلو ٔنيٌلنا أ ٌف الناس ٌ -
أ ٌف الفارؽ كبًن بٌن اٜنياة البلدينيٌة ،كاٜنياة اليهوديٌة؛ فإ ٌف اليهوديٌة صورة ١نرفة
عن اإلسبلـ ،الذم دعا إليو موسى  ،كىذا يعين ٌأهنا قد اشتملت على
بعض اٜنقائق اإلسبلميٌة ،كلكن مع ٓنريفات كاختبلقات ،أدخلها بعض
اٞنفرتين ،كال سيٌما من اٞننسوبٌن القدامى إُف اليهوديٌة.
كمن شأف ىذه التحريفات أف تنشر بعض األمراض القذرة ،يف نفوس من
بصحة نسبتها إُف الشرع ،كالػحسد كالػحقد كالنفاؽ كالنميمة كالػخداع
يعتقد ٌ
الغش كالبغضاء كقسوة القلب.
ك ٌ
البشرم ،أبرزىا:
لقد نسبوا إُف هللا  بعض صفات النقص
ٌ
غ هللاي ًيف الٍيىػ ٍوًـ السابًػ ػ ًع ًم ٍن ىع ىملً ًو ال ًذم ىع ًم ىل.
 االستـراحة من العمل « :ىكفىػىر ىفىاستىػراح ًيف الٍيػوًـ السابًػ ػ ًع ًمن ىً
ٗني ًع ىع ىملً ًو ال ًذم ىع ًم ىل .ىكىاب ىرىؾ هللاي الٍيىػ ٍوىـ السابًػ ػ ىع
ٍ
ىٍ
ٍىى
كقىدسوً ،ألىنو فً ًيو استىػراح ًمن ىً
ٗني ًع ىع ىملً ًو ال ًذم ىع ًم ىل هللاي ىخالًنقا»(ُ).
ى ىي ي
ٍىى ٍ
ب أىنوي ىع ًمل ًٍ
اإلنٍ ىسا ىف ًيف ٍاأل ٍىر ً
ف ًيف
 الـحين والتأسف« :فى ىح ًز ىف الر ُض ،ىك ىأتىس ى
ى
اإلنٍسا ىف ال ًذم ىخلى ٍقتيويًٍ ،
ب :أ ٍىمػ يحو ىع ٍن ك ٍج ًو ٍاأل ٍىر ً ً
اإلنٍ ىسا ىف ىم ىع
قىػ ٍلبً ًو .فىػ ىق ى
اؿ الر ُ
ى
ض ٍ ى
ً ً
و
ً
ىٓف ىع ًم ٍلتيػ يه ٍم»(ِ).
ت أًٌ
بػى ىهائ ىم ىكىداب ىابت ىكطيييوًر الس ىماء ،ألًٌ
ىٓف ىح ًزنٍ ي
 الندم« :لًما ىذا يػتى ىكلم الٍ ًمص ًريُو ىف قىائًلًٌن :أىخرجهم بًػخب واٛنًبى ًاؿ،
ث لًيىػ ٍقتيػلى يه ٍم ًيف ٍ
ى ى ي ٍ
ى ٍ ى ى ي ٍ يٍ
كيػ ٍفنًيػهم عن كج ًو ٍاألىر ً ً
ك.
ك ،ىكانٍ ىد ٍـ ىعلىى الشًٌر بً ىش ٍعبً ى
ضبً ى
ض؟ ا ٍرج ٍع ىع ٍن يحػ يم ًٌو ىغ ى
ىي ى ي ٍ ى ٍ ى ٍ ٍ
(ُ) الكتاب اٞنق ٌدس ،ترٗنة فاف دايك ،سفر التكوين ،الفصل ِ ،اآليتاف ِ.ّ-
(ِ) سفر التكوين ،الفصل ٔ ،اآليتاف ٔ.ٕ-
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يد ىؾ ال ً
اذٍ يكر إًبٍػر ًاىيم كإً
اؽ كإً ٍسرائًيل ىعبً
ت لىػ يه ٍم:
ذ
ح
س
ى
ى
ت لى يػه ٍم بًنىػ ٍف ًس ى
ك ىكقيػ ٍل ى
ين ىحلى ٍف ى
ٍ
ى
ٍ ى ىى
ى
ى ى ى
أي ىكثًٌػ ير نى ٍسلى يك ٍم ىكني يج ًوـ الس ىم ًاء ،ىكأ ٍيع ًطي نى ٍسلى يك ٍم يكل ىى ًذهً ٍاأل ٍىر ً
ت
ض ال ًيت تى ىكل ٍم ي
ب ىعلىى الشًٌر ال ًذم قى ى
ىعٍنػ ىها فىػيى ٍملً يكونىػ ىها إً ىُف ٍاألىبى ًد .فىػنى ًد ىـ الر ُ
اؿ إًنوي يػى ٍف ىعليوي
بً ىش ٍعبً ًو»(ُ).
«كلىػم يػع ٍد صموئًيل لًرٍؤي ًة ىشاك ىؿ إً ىُف يػوًـ موتًًوً ،ألىف صموئً
يل ىان ىح ىعلىى
ىٍ ى ٍ
ى ٍ ىي ى ي ي ي ى ي
ىي ى
ب نى ًدـ ً
ك ىشاك ىؿ علىى إًسرائً
يل»(ِ).
ل
م
و
ىن
أل
ى
ى
ىش ياك ىؿ .ىكالر ُ ى ي ى
ي
ٍى ى
ب ىكنىائًوم ،ىك ىجبا ور يم ىعيًٌ وط ًم ىن الٍػ ىخ ٍم ًر.
 النوم واالستيقاظ« :فىا ٍستىػٍيػ ىق ىظ الر ُ
ب أ ٍىع ىداءىهي إً ىُف الٍ ىوىر ًاء .ىج ىعلى يه ٍم ىع نارا أىبى ًد ًّاي»(ّ).
فى ى
ضىر ى
ب ال ً
ص ىار إً ىُف
م
ذ
 النـَّوح والولولة والنَّحيب والـحفاء والعخري« :قىػ ٍو يؿ الر ًٌى
ًميخا الٍمور ٍش ًًيت ًيف أىايًـ يو ىاثـ كآحاز كحزقًيا ملي ً
وؾ يػى يهوذىا ،ال ًذم رآهي ىعلىى الس ًامرةً
ي ى ى ى ى ى ىى ي
ى
ى
ى يى ٌ
ٗنيع يكم .أ ً
ً
ض ىكًم ٍل يؤىىا .ىكلٍيى يك ًن
يكر ىشلً ىيمٍ :
وب ى ي ٍ ٍ
ىصغي أىيػتيػ ىها ا ٍأل ٍىر ي
اٚنىعيوا أىيػُ ىها الشُعي ي
ىكأ ي
بشً
ج ًم ٍن
اى ندا ىعلىٍي يك يم ،السيًٌ يد ًم ٍن ىىٍي ىك ًل قي ٍد ًس ًو .فىًإنوي يى ىو ىذا الر ُ
السيًٌ يد الر ُ ى
ب ى٫نٍير ي
ىم ىكانًًو ىكيػىٍن ًزيؿ ىكيػى ٍم ًشي ىعلىى ىش ىو ًام ًخ ا ٍأل ٍىر ً
اؿ ىٍٓنتىوي ،ىكتىػٍن ىش ُق
كب الٍػ ًجبى ي
ض ،فىػتى يذ ي
ً
الٍ ًو ٍد ىاي يف ىكالش ٍم ًع قيد ىاـ النا ًر .ىكالٍم ًاء الٍمٍن ى ً
ىج ًل إً ًٍمث
ب ًيف يمٍن ىح ىد ور .يك ُل ىى ىذا م ٍن أ ٍ
صٌ
ى ي
ًً ً ً ً
ً
س يى ىو
وب ،ىكم ٍن أ ٍ
ب يػى ٍع يق ى
يػى ٍع يق ى
يل .ىما يى ىو ىذنٍ ي
ىج ًل ىخطية بػىٍيت إ ٍسىرائ ى
وب؟ أىلىٍي ى
الس ًامرىة؟ كما ًىي مرتىػ ىفعات يػهو ىذا؟ أىلىيست ًىي أ ً
ىج ىع يل الس ًامىرىة ىخ ًربىةن
يكر ىشل ىيم؟ فىأ ٍ
ى ى ى ى يٍ ى ي ى ي
ٍى ٍ ى ي
ً
ً
ًيف الٍبػ ًري ًة ،مغىا ًر ً ً ً ً
يس ىس ىها.
س ل ٍل يك يركـ ،ىكأيلٍقي ح ىج ىارتىػ ىها إً ىُف الٍ ىوادم ،ىكأى ٍكش ي
ف أي
ىٌ ى ى
ٗن ً ً
ٗنيع أ ً
ً
ً
ً
ىج ىعلي ىها
يع ىٕنىاثيل ىها الٍ ىمٍن يحوتىة يٓنىط يم ،ىكيك ُل أ ٍىع ىقا ًرىىا يٍٓنىر يؽ ًابلنا ًر ،ىك ى ي ٍ
ىصنىام ىها أ ٍ
ىك ى ي
(ُ) سفر اٝنركج ،الفصل ِّ ،اآلايت ُِ.ُْ-
األكؿ ،الفصل ُٓ ،اآلية ّٓ.
(ِ) سفر صموئيل ٌ
(ّ) سفر اٞنزامًن ،الفصل ٖٕ ،اآلايت ٓٔ.ٔٔ-
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خراابً ،ألىنػها ًمن ع ٍق ًر الزانًي ًة ىٗنعٍتػها ،كإً ىُف ع ٍق ًر الزانًي ًة تىػعودً .من أىج ًل ذىلً
ى
وح
ن
أ
ك
ي
ى
ى ىى ى ى ي
ىى ن ى ٍ ي
ى يي ٍ ٍ
ي
كأيكلٍ ًو يؿ .أىم ًشي حافًيا كعراي نان .أىصنىع نػى ًحيبا ىكبػنى ً
ات ىآكل ،ىكنػى ٍو نحا ىك ًر ىع ًاؿ النػ ىع ًاـ.
ٍ
ٍ ي ن ى
ى ن ى يٍ ى
ىى
ًألىف ًجراحاتػًها ع ًديػمةي ا ًٌ ً ً
ت إً ىُف اب ً
ب
صلى ٍ
لش ىفاء ،ألىنػ ىها قى ٍد أىتى ٍ
ت إً ىُف يىػ يهو ىذا ،ىك ى
ى
ىى ى ى ى
ً
يكر ىشلً ىيم»(ُ).
ىش ٍعًيب إ ىُف أ ي
ً
وع
ص ىار ىعوي إًنٍ ىسا هف ىحت طيلي ً
وب ىك ٍح ىدهي ،ىك ى
 مصارعة يعقوب « :فىػبىق ىي يػى ٍع يق يً
ً
ب يحق فى ًخ ًذهً ،فىانٍػ ىخلى ىع يح ُق فى ًخ ًذ
الٍ ىف ٍج ًر .ىكلىما ىرأىل أىنوي ىال يػى ٍقد ير ىعلىٍيو ،ى
ضىر ى
اؿ :ىال
اؿ :أىطٍلً ٍق ًينً ،ألىنوي قى ٍد طىلى ىع الٍ ىف ٍج ير .فىػ ىق ى
ص ىار ىعتً ًو ىم ىعوي .ىكقى ى
وب ًيف يم ى
يػى ٍع يق ى
أيطٍلً
ً
ً
ً
اؿ :ىال يي ٍد ىعى
ق
ع
ػ
ي
:
اؿ
ق
ػ
ف
؟
ك
م
ػ
اس
ا
م
:
و
ل
اؿ
ق
ػ
ف
.
ين
ك
ر
ا
ب
ػ
ت
م
ػ
ل
ف
إ
ك
ق
وب .فىػ ىق ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ي
ى
ى
ي
ي
ى
ى
ٍ
ٍ
ي
ى ي
ٍ ى
ى ي
اسػمك فًيما بػع يد يػع يقوب ،بل إًسرائً ً
ت ىم ىع هللاً ىكالن ً
اس،
يل ،ألىن ى
اى ٍد ى
ك ىج ى
ٍ ي ى ى ىٍ ىٍ ى ى ٍ ٍى ى
اؿ :لًماذىا تىسأ يىؿ ع ًن ًٍ
اٚني؟
وب ىكقى ى
ىخبًػ ٍرنػًي ًاب ًٍٚن ى
اؿ :أ ٍ
ك .فىػ ىق ى ى ٍ ى
ىكقى ىد ٍر ى
ت .ىك ىسأ ىىؿ يػى ٍع يق ي
ً ً
اف :فىنًيئً
اؾ .فى ىدعا يػع يقوب اسم الٍم ىك ً
ت هللاى ىك ٍج نها
ىكىاب ىرىكوي يىنى ى
يل ،قىائ نبل :ألًٌ
ىٓف نىظىٍر ي
ى ىٍ ي ٍ ى ى
ى
ً و ً
ت نػى ٍف ًسي»(ِ).
ل ىو ٍجو ،ىكنػي ٌجػيى ٍ
ك ٍاألىايًـ الٍ ىكثًًنةً أىف ملً ى ً
صىر
 تذكر الـميثاق بعد نسيانو « :ىك ىح ىد ىث ًيف تًٍل ى
كمٍ
ى ى
ً
ودي ًة كصرخوا ،فى ً
مات .كتىػنىػه ىد بػنيو إًسرائً ً
اخ يه ٍم إً ىُف هللاً ًم ٍن
صىر ي
يل م ىن الٍعيبي ى ى ى ي
صع ىد ي
ى
ى ى ى
ى ٍى ى
أىج ًل الٍعب ً
اؽ
ودي ًة .فى ىس ًم ىع هللاي أىنًينىػ يه ٍم ،فىػتى ىذكىر هللاي ًميثىاقىوي ىم ىع إًبٍػىر ًاى ىيم ىكإً ٍس ىح ى
ٍ يي
(ّ)
كيػع يقوب .كنىظىر هللا ب ًين إًسرائً
يل ،ىك ىعلً ىم هللاي» .
ىى ٍ ى ى ى ي ى ٍ ى ى
كنسبوا إُف األنبياء  -كأبناء األنبياء ،كبناهتم  -بعض الرذائل ،أبرزىا:

(ُ) سفر ميخا ،الفصل ُ ،اآلايت ُ.ٗ-
(ِ) سفر التكوين ،الفصل ِّ ،اآلايت ِْ.َّ-
(ّ) سفر اٝنركج ،الفصل ِ ،اآلايت ِّ.ِٓ-
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وح ال ً
ين ىخىر يجوا
ذ
 نسبوا إىل نوح ّ التعري ،وشرب الـخمر « :ىكىكا ىف بىػنيو ني و ى
ًمن الٍ يفلٍ ً
ث .ىك ىح هاـ يى ىو أىبيو ىكٍنػ ىعا ىف .ىى يؤىال ًء الث ىبلثىةي يى ٍم بػىنيو
ك ىس ناما ىك ىح ناما ىكىايفى ى
ى
وح .كًمن ىؤىال ً
ً
ى
س ىك ٍرنما.
ر
غ
ك
ا
ح
بل
ف
ف
و
ك
ي
وح
ن
أ
د
ت
ػ
ب
ا
ك
.
ض
ىر
أل
ا
ل
ك
ت
ب
ع
ش
ت
ء
ٍ
ي
ى
ي
ى
ي
ي
ى
ى
ُ
ى
ى
ٍ
ني و ى ٍ ى ي
ٍ
ه
ٍ
ى
ن
ى
ى
ى ىى
ً ً ًً
ً
صىر ىح هاـ أىبيو ىكٍنػ ىعا ىف ىع ٍوىرىة
ب ًم ىن ٍ
اٝنى ٍم ًر ،فى ىسكىر ،ىكتىػ ىعرل ىداخ ىل خبىائو .فىأىبٍ ى
ىك ىش ًر ى
أىبً ًيو ،كأىخبػر أ ً
ث ًٌ
ض ىعاهي ىعلىى أى ٍكتىافً ًه ىما
ىخ ىذ ىس هاـ ىكىايفى ي
الرىداءى ىكىك ى
ىخ ىويٍو ىخا ًر نجا .فىأ ى
ى ٍ ىى ى
ً
ا٨نا إً ىُف الٍور ًاء .فىػلىم يػب ً
صىرا ىع ٍوىرىة
ىكىم ىشيىا إً ىُف الٍ ىوىراء ،ىك ىستىػىرا ىع ٍوىرىة أىبًي ًه ىما ،ىكىك ٍج ىه يى
ٍ يٍ
ىى
اؿ:
وح ًم ٍن ىخػ ٍم ًرهً ،ىعلً ىم ىما فىػ ىع ىل بًًو ابٍػنيوي الصغًًني ،فىػ ىق ى
أىبًي ًه ىما .فىػلىما ٍ
استىػٍيػ ىق ىظ ني ه
م ٍلعو هف ىكٍنػعا يف! عب ىد الٍعبً ً
ب إًلىوي ىس واـ .ىكلٍيى يك ٍن
يد يى يكو يف ًإل ٍخ ىوتًًو .ىكقى ى
اؿ :يمبى ىارهؾ الر ُ
ى ىٍ ى
ىي
ً
ً
ث ،فىػيى ٍس يك ىن فًػي ىم ىساكً ًن ىس واـ ،ىكلٍيى يك ٍن ىكٍنػ ىعا يف
ىكٍنػ ىعا يف ىعٍب ندا لىػ يه ٍم .ليىػ ٍفتى ًح هللاي ليىافى ى
ىعٍب ندا لىػ يه ٍم»(ُ).
ث يجوعه ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض،
 نسبوا إىل إبراىيم  الكذب والدايثة « :ىك ىح ىد ىفى ٍا٥ن ىدر أىبػراـ إً ىُف ًم ً
وع ًيف ٍاأل ٍىر ً
يدا.
اؾً ،ألىف ٍ
ب يىنى ى
ض ىكا ىف ىش ًد ن
اٛني ى
ٍ
ى ى ٍى ي
صىر ليىػتىػغىر ى
ً
اؿ لًسارام امرأىتًًو :إًًٌٓف قى ٍد ىعلًمت أىن ً
ك
ىك ىح ىد ى
ٍ ي
ب أى ٍف يى ٍد يخ ىل م ٍ
ث لىما قىػ ير ى
صىر أىنوي قى ى ى ى ى ٍ ى
ً ً
ص ًريُو ىف أىنػ يه ٍم يػى يقوليو ىف :ىى ًذهً ٍامىرأىتيوي.
ٍامىرأىةه ىح ىسنىةي الٍ ىمٍنظى ًر .فىػيى يكو يف إً ىذا ىرآؾ الٍم ٍ
يخ ًيت ،لًي يكو ىف ًِف خيػر بًسببً ً
ً ً
ً
ك ىكىٍٓنيىا نػى ٍف ًسي
ى ٍه ىى
فىػيىػ ٍقتيػليونىًين ىكيى ٍستىػٍبػ يقونىك .قي ًوِف إنك أ ٍ ى
ً
ً
ًمن أىجلً ً
ٌن ىرأ يىكا الٍ ىم ٍرأىىة أىنػ ىها
ك .فى ىح ىد ى
ص ًريًٌ ى
صىر أىف الٍم ٍ
ث لىما ىد ىخ ىل أىبٍػىر ياـ إً ىُف م ٍ
ٍ ٍ
يخ ىذ ً
حسنىةه ًجدًّا .كرآىا رىؤساء فًرعو ىف كم ىدحوىا لى ىدل فًرعو ىف ،فىأ ً
ت الٍ ىم ٍرأىةي إً ىُف
ىى ى ي ى ي ٍ ى ٍ ى ى ي ى
ٍ ىٍ
ىى
ً
ت فًرعو ىف ،فىصنىع إً ىُف أىبػراـ خيػرا بًسببًها ،كصار لىو ىغنىم كبػ ىقر ك ىً
٘نًنه ىك ىعبًي هد
ىى
بػىٍي ٍ ى ٍ
ٍى ى ى ٍ ن ىى ى ى ى ى ي ه ى ى ه ى
ب فًرعو ىف كبػيػتىو ضراب و
ت ىع ًظ ً ً
ام
ىكإً ىماءه ىكأيتي هن ىكًٗنى ه
اؿ .فى ى
ضىر ى
ب الر ُ ٍ ى ٍ ى ىٍ ي ى ى ى
ى
يمةن ب ىسبىب ىس ىار ى
ً
ت ًيب؟ لً ىما ىذا لىػ ٍم ئنًٍ ٍربًٓف
ٍامىرأىةً أىبٍػىر ىاـ .فى ىد ىعا فًٍر ىع ٍو يف أىبٍػىر ىاـ ىكقى ى
صنىػ ٍع ى
اؿ :ىما ىى ىذا الذم ى
(ُ) سفر التكوين ،الفصل ٗ ،اآلايت ُٖ.ِٕ-
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أىنػها امرأىتيك؟ لًماذىا قيػ ٍل ً
ىخ ٍذتيػ ىها ًِف لًتى يكو ىف ىزٍك ىج ًيت؟ ىك ٍاآل ىف
ت :ى ىي أ ٍ
ى
يخ ًيت ،ىحت أ ى
ى ٍى ى ى
صى ىعلىٍي ًو فًٍر ىع ٍو يف ًر ىج ناال فى ىشيػعيوهي ىك ٍامىرأىتىوي ىكيكل ىما
يى ىوذىا ٍامىرأىتي ى
ب! فىأ ٍىك ى
ك! يخ ٍذ ىىا ىكا ٍذ ىى ٍ
ىكا ىف لىوي»(ُ).
وب ،كس ىكن بػ ً
اؾ إً ىُف أ ٍىر ً
ش ىك يش ىور،
« ىكانٍػتىػ ىق ىل إًبٍػىر ًاى ييم ًم ٍن يىنى ى
ض ا ٍٛنىني ً ى ى ى ى ٍ ى
ٌن قىاد ى
اؿ إًبػر ًاىيم عن سارىة امرأىتًًوً :ىي أيخ ًيت .فىأىرسل أىبً ً
كتىػغىر ى ً
ك
يمال ي
ى ٍ
ٍىى ى
ى
ب يف ىجىر ىار .ىكقى ى ٍ ى ي ى ٍ ى ى ٍ ى
ملًك جرار كأىخ ىذ سارىة .فىجاء هللا إً ىُف أىبً ً
ت
ك ًيف يحلٍ ًم اللٍي ًل ىكقى ى
يمال ى
اؿ لىوي :ىىا أىنٍ ى
ى ي ىى ى ى ى ى ى ى ى ي
ى
ميًت ًمن أىج ًل الٍمرأىةً ال ًيت أىخ ٍذتىػها ،فىًإنػها متػزًكجةه بًبػع ول .كلىكًن لىػم ي يكن أىبً ً
ك
يمال ي
ى ى
ىٌ ه ٍ ٍ ى ٍ
ى يى ى ٌ ى ى ٍ ى ٍ ٍ ى ٍ ى
ً
يخ ًيت،
ب إًلىٍيػ ىها ،فىػ ىق ى
اؿ :ىاي ىسيًٌ يد ،أىأيمةن ىابرةن تىػ ٍقتي يل؟ أىلىػ ٍم يػى يق ٍل يى ىو ًِف :إًنػ ىها أ ٍ
قىد اقٍػتىػىر ى
ً
ً
ً
ً
ت ىى ىذا.
ىكى ىي أىيٍ ن
ضا نػى ٍف يس ىها قىالى ٍ
ت :يى ىو أىخي؟ بً ىس ىبل ىمة قىػ ٍلًيب ىكنػى ىق ىاكة يى ىدم فىػ ىع ٍل ي
ً
ت ىى ىذا .ىكأى ىان
فىػ ىق ى
ك بً ىس ىبل ىم ًة قىػ ٍلبً ى
ت أىن ى
اؿ لىوي هللاي ًيف ا ٍٜنيٍل ًم :أى ىان أىيٍ ن
ك فىػ ىع ٍل ى
ضا ىعل ٍم ي
ًً
ك تىػ ىم ُس ىها .فىا ٍآل ىف يرد ا ٍمىرأىىة
ك لىػ ٍم أ ىىد ٍع ى
ك ىع ٍن أى ٍف ئنٍ ًط ىئ إً ىِف ،ل ىذل ى
ضا أ ٍىم ىس ٍكتي ى
أىيٍ ن
الرج ًل ،فىًإنو نىبًػي ،فىػيصلًٌي ًألىجلً
ً
ك
س
ل
ت
ن
ك
ف
إ
ك
ا.
ي
ح
ت
ػ
ف
،
ك
ى
ٍ
ي
ى
ٍ
ت تىػ يرُد ىىا ،فىا ٍعلى ٍم أىن ى
ى
ى
ى ٍ ى
يى ى ٍ
ي
ي
ٍى ى
ٗنيع عبً ً
ً
مو نات ىٕنيوت ،أىنٍت كيك ُل من لىك .فىػبكر أىبً ً
ً
يدهً،
يمال ي
ك ًيف الٍغىد ىكىد ىعا ى ى ى
ىٍ
ي ى ى ىٍ ى ى ى ى
اؿ ًجدًّا .يمث دعا أىبً ً
كتى ىكلم بً يك ًل ىى ىذا الٍ ىك ىبلًـ ًيف ىمس ًامعً ً
ً
ك
ج
لر
ا
اؼ
خ
ف
،
م
ه
ي
ى
ى
يمال ي
ى
ى
ى
ى
ى ٍ
ى
ٌ
ى ى ٌ
ت ىعلىي ىك ىعلىى
إًبٍػىر ًاى ىيم ىكقى ى
ت إًلىٍي ى
ت بًنىا؟ ىكًّنىاذىا أ ٍ
ىخطىأٍ ي
ك ،ىحت ىجلىٍب ى
اؿ لىوي :ىماذىا فىػ ىع ٍل ى
اؿ أىبً ً
ً ً
ً
ك ًًإلبٍػىر ًاى ىيم:
يمال ي
يمةن؟ أ ٍىع ىم ناال ىال تيػ ٍع ىم يل ىعم ٍل ى
ت ًيب .ىكقى ى ى
٣نىٍلى ىك ًيت ىخطيةن ىعظ ى
ما ىذا رأىيت حت ع ً
اؿ إًبٍػر ًاىيم :إًً
س ًيف ىى ىذا
ي
ل
:
ت
ل
ػ
ق
ٓف
ق
ػ
ف
؟
ء
ي
لش
ا
ا
ذ
ى
ت
ل
م
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ٌ
ى ىٍ ى ى ى
ي
ى
ى
ٍ
ى
ي
ى
ٍ
ى
ؼ هللاً الٍبػتةى ،فىػيػ ٍقتػليونىًين ًألىج ًل امرأًىيت .كًاب ٍٜن ًقي ىق ًة أىي ً
الٍ ىم ٍو ًض ًع ىخ ٍو ي
يخ ًيت ابٍػنىةي
ى ىي
ٍ ٍى ى ى ٍ ن
ضا ى ىي أ ٍ
ً
ً
ث لىما أ ىىات ىى ًين هللاي ًم ٍن
ت ًِف ىزٍك ىجةن .ىك ىح ىد ى
ص ىار ٍ
أًىيب ،ىغٍيػىر أىنػ ىها لىٍي ىست ابٍػنىةى أ ٌيمي ،فى ى
بػي ً
ك ال ًذم تىصنىعًٌن إً ىِفً :يف يك ًل م ىك و
ىٓف قيػ ٍلت لىػها :ى ىذا معركفي ً
ً
ً
اف ىأنًٍيت إًلىٍي ًو
أ
ىيب
أ
ت
ٌ
ى
ٍ
ٍ
ى
ي
ىٍ
ى
ٌى
ىي
(ُ) سفر التكوين ،الفصل ُِ ،اآلايت َُ.َِ-
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ىخي .فىأىخ ىذ أىبً ً
قي ًوِف ع ًين :ىو أ ً
اىا ًًإلبٍػىر ًاى ىيم،
ك ىغنى نما ىكبػى ىقنرا ىك ىعبً ن
يمال ي
يدا ىكإً ىماءن ىكأ ٍىعطى ى
ى
ى
ىٌ يى
اؿ أىبً ً
ًً
ك .ا ٍس يك ٍن ًيف ىما ىح يس ىن
ك :يى ىوذىا أ ٍىر ًضي قيد ىام ى
يمال ي
ىكىرد إلىٍيو ىس ىارةى ا ٍمىرأىتىوي .ىكقى ى ى
ً
اؿ لًسارىة :إًًٓف قى ٍد أ ٍىعطىيت أىخ ً
اؾ أىلٍ نفا ًمن الٍ ًفض ًة .ىا ىو لى ً
ك
فػي ىعٍيػنىػٍي ى
ك .ىكقى ى ى ى ٌ
ٍي ى
ى
ى يى
ًو
ً ً ً
ًغطىاء ع و ً ً ً
ً ً
صلى إًبٍػىر ًاى ييم
ي ىٍ
ٌن م ٍن ج ىهة يك ًٌل ىما عٍن ىدؾ ىكعٍن ىد يك ًٌل ىكاحد ،فىأينٍص ٍفت .فى ى
إً ىُف هللاً ،فىش ىفى هللا أىبً ً
ك ىكا ٍمىرأىتىوي ىك ىج ىوا ًريىوي فىػ ىولى ٍد ىفً .ألىف الرب ىكا ىف قى ٍد أى ٍغلى ىق يكل
ى
يمال ى
ي ى
ت أىبًيمالً
رًح وم لًبػي ً
ك؛ بًسبى ً
ب ىس ىارىة ا ٍمىرأىةً إًبٍػىر ًاى ىيم»(ُ).
ى
ى ىٍ
ى
ى
اؽ فًػي ىجػىر ىار.
 نسبوا إىل إسحاق  الكذب والدايثة« :فىأىقى ىاـ إً ٍس ىح ياف ع ًن امرأىتًًو ،فىػ ىق ى ً
ً
وؿٍ :امىرأًىيت؛
اؼ أى ٍف يػى يق ى
يخ ًيتً .ألىنوي ىخ ى
اؿ :ى ىي أ ٍ
ىك ىسػأىلػ ػىوي أ ٍىى يل الٍ ىم ىك ى ٍ ى
ً
ً
ً
ث
ت ىح ىسنىةى الٍ ىمٍنظى ًر .ىك ىح ىد ى
ىج ًل ًرفٍػ ىقةى؛ ألىنػ ىها ىكانى ٍ
لى ىعل أ ٍىى ىل الٍ ىم ىكاف :يػى ٍقتيػليونىًين م ٍن أ ٍ
اؾ أىف أىبً ً
ك ملً ى ً ً ً
ؼ ًم ىن الٍ يكوةً ىكنىظىىر،
ت لىوي ٍاألىاي يـ يىنى ى
ٌن أى ٍشىر ى
إً ٍذ طىالى ٍ
ك الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
يمال ى ى
ى
اؽ ي ىبل ًعب ًرفٍػ ىقةى امرأىتىو .فى ىدعا أىبً ً
ً ً
اؿ :إً٧نىا ًى ىي
اؽ ،ىكقى ى
ك إً ٍس ىح ى
يمال ي
ٍى ي ى ى
ىكإ ىذا إ ٍس ىح ي ي ي
ً
اؿ لىو إًسح ي ً
امرأىتيك! فى ىكيف قيػ ٍل ً
وت
اؽ :ألًٌ
ت :ى ىي أ ٍ
ت :لى ىعلٌي أ يىم ي
ىٓف قيػ ٍل ي
ٍى ى ٍ ى ى
يخ ًيت؟ فىػ ىق ى ي ٍ ى
ً
ً
اؿ أىبً ً
صنىػ ٍع ى ً
ً ً
ىح يد
يل ىال ٍ
يمال ي
ك :ىما ىى ىذا الذم ى
ضطى ىج ىع أ ى
ب ىسبىب ىها .فىػ ىق ى ى
ت بنىا؟ لى ٍوىال قىل ه
ب مع امرأىتًك ،فىجلىبت علىيػنا ىذنٍػبا .فىأىكصى أىبًيمالً
ك ىً
يع الش ٍع ً
ً
ب قىائًنبل:
ٗن
ي
ى
الش ٍع ى ى ٍ ى ى ى ٍ ى ى ٍ ى ن ٍ ى ى
ً
وت»(ِ).
الذم يػى ىم ُ
س ىى ىذا الر يج ىل أى ًك ٍامىرأىتىوي ىم ٍو نات يػى يم ي
 نسبوا إىل إسحاق  شرب اخلمر« :فىػ ىق ى ً ً ًصٍي ًد ابًٍين
اؿ :قى ٌد ٍـ ًِف آل يك ىل م ٍن ى
حت تيػبا ًرىك ى ً
ب»(ّ).
ىح ى
ك نػى ٍفسي .فىػ ىقد ىـ لىوي فىأى ىك ىل ،ىكأ ٍ
ضىر لىوي ٙنىٍنرا فى ىش ًر ى
ى ى
اؿ :ىاي أًىيب.
 نسبوا إىل يعقوب  الكذب واالحتيال« :فى ىد ىخ ىل إً ىُف أىبً ًيو ىكقى ى(ُ) سفر التكوين ،الفصل َِ ،اآلايت ُ.ُٖ-
(ِ) سفر التكوين ،الفصل ِٔ ،اآلايت ٔ.ُُ-
(ّ) سفر التكوين ،الفصل ِٕ ،اآلية ِٓ.
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اؿ يػع يقوب ًألىبً ًيو :أ ىىان ً
ت
ع
فىػ ىق ى
يسو بً ٍك يرىؾ .قى ٍد فىػ ىعلٍ ي
اؿ :ىىأىنى ىذا .ىم ٍن أىنٍ ى
ت ىاي ابًٍين؟ فىػ ىق ى ى ٍ ي
ي
ىكما ىكلمت ًين .قيًم اجلًس كيكل ًمن ً ً
اؽ
ك .فىػ ىق ى
اؿ إً ٍس ىح ي
صٍيدم ل ىك ٍي تيػبىا ًرىك ًين نػى ٍف يس ى
ى ٍى
ٍ ٍ ى ٍ ٍ ى
ً
ً ًً
ك قى ٍد يىسىر ًِف.
ت لًتى ًج ىد ىاي ابًٍين؟ فىػ ىق ى
اؿ :إًف الرب إً ىٟنى ى
ىسىر ٍع ى
البٍنو :ىما ىى ىذا الذم أ ٍ
ً
اؿ إًسح ي ً
ً
يسو أ ٍىـ ىال؟
ىجس ى
ك ىاي ابًٍين .أىأىنٍ ى
اؽ ليىػ ٍع يق ى
فىػ ىق ى ٍ ى
وب :تىػ ىقد ٍـ أل ي
ت يى ىو ابًٍين ع ي
وب ،ىكلى ًكن
اؽ أىبً ًيو ،فى ىجسوي ،ىكقى ى
وب إً ىُف إً ٍس ىح ى
ص ٍو ي
اؿ :الص ٍو ي
ت ى
ت يػى ٍع يق ى
فىػتىػ ىقد ىـ يػى ٍع يق ي
ٌن ىكي ىدم ًعيسو أ ً
الٍي ىدي ًن ي ىدا ًعيسو .كلىػم يػع ًرفٍو ًألىف ي ىدي ًو ىكانىػتىا م ٍشعً
ً
ىخ ًيو،
ػ
ت
ر
ى
ٍ
ىٍ
ي ى ٍ ىٍ ي
ى ٍ ى
ي ى
ى ٍ ي
(ُ)
اؿ :ىل أىنٍت ىو اب ًين ً
اؿ :أ ىىان يى ىو» .
ع
يسو؟ فىػ ىق ى
فىػبى ىارىكوي .ىكقى ى ى ٍ ى ي ى ٍ
ي

 نسبوا إىل لوط  مضاجعة ابنتيو ،وأنّـهما أسكراته ،وىو ال يعلم،فحبلتا منو« :كصعً ىد ليو هط ً
اؼ
ن
م
صو ىغىر ىك ىس ىك ىن ًيف ٍ
اٛنىبى ًل ،ىكابٍػنىػتىاهي ىم ىعويً ،ألىنوي ىخ ى
ٍ ي
ىى
أى ٍف يس يكن ًيف صو ىغر .فىس ىكن ًيف الٍمغىارةً ىو كابػنىػتىاه .كقىالى ً
ت الٍبً ٍك ير لًلصغً ىًنةً:
ى ى يى ى ٍ ي ى
ي ى ى ى
ىٍ ى
ض ىر يج هل لًيى ٍد يخل ىعلىٍيػنىا ىك ىع ىادةً يك ًٌل ٍاأل ٍىر ً
اخ ،ىكلىٍيس ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض .ىىليم
أىبيو ىان قى ٍد ىش ى
ى
ى
ضطى ًج يع ىم ىعوي ،فىػني ٍحيًي ًم ٍن أىبًينىا نى ٍس نبل .فى ىس ىقتىا أ ىىاب ي٨نىا ٙنىٍنرا ًيف
نى ٍس ًقي أ ىىاب ىان ٙنىٍنرا ،ىكنى ٍ
ض ًطج ً
ً
ك الليػلى ًة ،كدخلى ً
ً
اع ىها ،ىكىال
ت الٍبً ٍك ير ىك ٍ
اضطى ىج ىع ٍ
ت ٍل ى ٍ ى ى ى
ت ىم ىع أىب ىيها ،ىكلىػ ٍم يػى ٍعلى ٍم ًاب ٍ ى
ً
بًًقي ًامها .كح ىدث ًيف الٍغ ًد أىف الٍبً ٍكر قىالى ً
ت الٍبىا ًر ىحةى
ت للصغً ىًنةً :إًًٌٓف قىد ٍ
ى
ى ى ىى ى
ى ٍ
اضطى ىج ٍع ي
ً
ًً
اضطى ًجعًي ىم ىعوي ،فىػني ٍحيً ىي ًم ٍن أىبًينىا
ضا ،فى ٍاد يخليٍ ،
ىم ىع أًىيب .نى ٍسقيو ٙنىٍنرا اللٍيػلىةى أىيٍ ن
ك الليػلى ً
نىس نبل .فىس ىقتىا أىاب ي٨نا ٙنىٍرا ًيف تً
ضا ،كقىام ً
ت
ىي
أ
ة
ل
ٍ
ت الصغً ىًنةي ،ىك ٍ
ى
ن
اضطى ىج ىع ٍ
ٍ
ٍ
ى ى
ٍ
ى ى ى ن
ً ً
معو ،كلىػم يػعلىم ًاب ٍ ً ً
ت ابػنىػتىا لي و
ً
وطً ،م ٍن أىبًي ًه ىما.
ضط ىجاع ىها ،ىكىال بًقيىام ىها ،فى ىحبًلى ٍ
ىىي ى ٍ ىٍ ٍ
فىػولى ىد ً
ت الٍبً ٍكر ابػننا ،كدع ً
ٌن إً ىُف الٍيىػ ٍوًـ .ىكالصغً ىًنةي
ت ٍ
ي ٍ ىى ى
وآب ،ىكيى ىو أىبيو الٍ يموآبًيًٌ ى
اٚنىوي :يم ى
ى
ً (ِ)
ً
ت ابػننا ،كدع ً
اٚنىوي :بً ٍن ىع ًٌمي ،ىكيى ىو أىبيو بىًين ىع ُمو ىف ،إً ىُف الٍيىػ ٍوـ» .
ت ٍ
أىيٍ ن
ضا ىكلى ىد ٍ ى ى ى
(ُ) سفر التكوين ،الفصل ِٕ ،اآلايت ُٖ.ِْ-
(ِ) سفر التكوين ،الفصل ُٗ ،اآلايت َّ.ّٖ-
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 نسبوا إىل ىارون  صنع العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل « :ىكلىما ىرأىلكؿ ً
ً
ً
ب ىعلىى ىى يارك ىف ،ىكقىاليوا
ع
الش
ع
م
ت
اج
،
ل
ب
اٛن
ن
م
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ى
ىى
وسى أىبٍطىأى ًيف النػ يُز ى ى
ب أىف يم ى
ي
الش ٍع ي
ً
ً
ً ً
ىص ىع ىد ىان ًم ٍن
وسى الر يج ىل الذم أ ٍ
لىوي :قيًم ٍ
اصنى ٍع لىنىا آٟنىةن ،تىسًني أ ىىم ىامنىا ،ألىف ىى ىذا يم ى
أىر ً ً
اؿ ىٟنيم ىىارك يف :انٍ ًزعيوا أىقٍػرا ىط الذ ىى ً
ب ال ًيت ًيف
ضم ٍ
صىر ،ىال نػى ٍعلى يم ىما ىذا أ ى
ٍ
ىصابىوي .فىػ ىق ى ٍ ي
ى
ً
ً
ً ً ً ً
ب أىقٍػرا ىط الذ ىى ً
ً
ب ال ًيت
آ ىذاف ن ىسائ يك ٍم ىكبىني يك ٍم ىكبػىنىات يك ٍم ،ىكأٍتي ًوٓف هبىا .فىػنىػىز ى
ع يك ُل الش ٍع ى
ًيف آ ىذاهنًًم ،كأىتىػوا ًهبا إً ىُف ىارك ىف .فىأىخ ىذ ىذلً ً ً
ً
ى
ى
صنىػ ىعوي
صوىرهي ًاب ًٍإل ٍزم ًيل ،ىك ى
ك م ٍن أىيٍدي ًه ٍم ىك ى
ٍ ى ٍ ى ىي
ًعج نبل مسبونكا .فىػ ىقاليوا :ى ًذهً ً
ك ًمن أىر ً ً
ك اي إًسرائً
ً
صىر.
ت
د
ع
ىص
أ
يت
ال
يل
ت
آٟن
ٍ
ى
ى
ى
ي
ضمٍ
ٍ
ى
ى
ى
ٍ ٍ
ٍ ى ٍي
ى ٍى ي
ً ً
ب .فىػبىك يركا
فىػلىما نىظىىر ىى يارك يف بػى ىىن ىم ٍذ ىُننا أ ىىم ىاموي ،ىك ىان ىدل ىى يارك يف ىكقى ى
اؿ :ىغ ندا عي هد للر ًٌ
ًيف الٍغى ًد كأىصع يدكا يٍ١نرقى و
ات كقىدموا ذىابئًح س ىبلم وة .كجلىس الش ٍعب لً ٍؤلى ٍك ًل كالشُر ً
ب
ى ٍى
ى
ى
ى
ى
ي
ى ٍ
ى
ى ى
ي
ى ى
ً
اؿ الر ُ ً
وسى :ا ٍذ ىى ً
يمث قى ياموا لًلعً ً
ك ال ًذم
ب .فىػ ىق ى
ب انٍ ًزٍؿ .ألىنوي قى ٍد فى ىس ىد ىش ٍعبي ى
ب ل يم ى
ً
ً
أىصع ٍدتىو ًمن أىر ً ً
صنىػعيوا ىٟنيٍم
ضم ٍ
صٍيػتيػ يه ٍم بًو .ى
صىر .ىزاغيوا ىس ًر نيعا ىع ًن الط ًر ًيق الذم أ ٍىك ى
ٍى ي ٍ ٍ
ًعج نبل مسبونكا ،كسج يدكا لىو ك ىذ ىُنوا لىو كقىاليوا :ى ًذهً ًآٟنتي ى ً ً
يل ال ًيت
ى
ى
ٍ ى ٍي ى ى ى
ي ى ي ي ى
ك ىاي إ ٍسىرائ ي
اؿ الر ُ ً
ك ًمن أىر ً ً
ب ىكإً ىذا يى ىو
صىر .ىكقى ى
وسى :ىرأىيٍ ي
ضمٍ
أٍ
ىص ىع ىدتٍ ى ٍ ٍ
ب ل يم ى
ت ىى ىذا الش ٍع ى
ىشعب ص ٍلب الرقىػب ًة .فى ٍاآل ىف اتٍػرٍك ًين لًيحمى ىغضًيب علىي ًهم كأيفٍنً
يصًٌىًن ىؾ ىش ٍعبنا
أ
ف
،
م
ه
ػ
ي
ى
ى ى ٍ ٍ ى ىيٍ ى
ٍه ي ي ى
ي ى ٍى
عً
ك ىعلىى
م
ع
ر
ض
ت
ػ
ف
.
ا
يم
ظ
ب إً ىٟنًًو ،ىكقى ى
اؿ :لً ىماذىا ىاي ىر ُ
ى
ضبي ى
ى
ب ىٍ٪ن ىمى ىغ ى
ى
ى
وسى أ ىىم ىاـ الر ًٌ
ي ى
ى ن
ك ال ًذم أىخرجتىو ً
ض ًمصر بً يقوةو ع ً
ً
يدةو؟ لً ىماذىا يػىتى ىكل يم
ظ
ىر
أ
ن
م
يم وة ىكيى ود ىش ًد ى
ىش ٍعبً ى
ى
ٍ
ٍى ٍ ي
ٍ
ٍ
ى
ى
الٍ ًمص ًريُو ىف قىائًلًٌن :أىخرجهم ًِنيب و
اٛنًبى ًاؿ ،ىكيػي ٍفنًيىػ يه ٍم ىع ٍن ىك ٍج ًو ٍاأل ٍىر ً
ض؟
ث لًيىػ ٍقتيػلى يه ٍم ًيف ٍ
ٍ
ى ٍى ى ي ٍ ٍ
ً
اؽ
ك .اذٍ يك ٍر إًبٍػىر ًاى ىيم ىكإً ٍس ىح ى
ك ،ىكانٍ ىد ٍـ ىعلىى الشًٌر بً ىش ٍعبً ى
ضبً ى
ٍارج ٍع ىع ٍن ي٘نيًٌو ىغ ى
كإًسرائًيل عبً ى ً
ت ىٟنيٍم :أي ىكثًٌير نى ٍسلى يك ٍم ىكني يج ًوـ
ت ىٟنيٍم بًنىػ ٍف ًس ى
ى ٍى ى ى
ك ىكقيػ ٍل ى
ين ىحلى ٍف ى
يد ىؾ الذ ى
الس ىم ًاء ،ىكأ ٍيع ًطي نى ٍسلى يك ٍم يكل ىى ًذهً ٍاأل ٍىر ً
ت ىعٍنػ ىها فىػيى ٍملً يكونػى ىها إً ىُف
ض ال ًيت تى ىكل ٍم ي
ب علىى الش ًر ال ً
ٍاألىب ًد .فىػن ً
اؿ إًنو يػ ٍفعليو بً ىشعبً ً
وسى ىكنػىىزىؿ
م
ؼ
ر
ص
ن
ا
ف
.
و
ق
م
ذ
الر
ـ
د
ى
ُ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ي
ىى
ى ى ى
ىى ي ى
ٌ
ً ًً
ً
واب ًف ىعلىى ىجانًبىػٍي ًه ىماً .م ٍن يىنىا ىكًم ٍن
ًم ىن ٍ
اٛنىبى ًل ىكلى ٍو ىحا الش ىه ىادة ًيف يىده :لى ٍو ىحاف ىم ٍكتي ى
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ً
اان ىم ٍكتيوبػى ٍ ً
وشةه ىعلىى
يىنىا ىك ى
صٍنػ ىعةي هللاً ،ىكالٍ ًكتىابىةي كًتىابىةي هللاً ىمٍنػ يق ى
ٌن .ىكالل ٍو ىحاف ي٨نىا ى
ب ًيف ىتافً ًو ،فىػ ىق ى ً
اللوح ً ً
ت قًتى واؿ ًيف
ت الش ٍع ً ي ى
ٍ ىٍ
ص ٍو ي
ص ٍو ى
وسى :ى
ٌن .ىك ىٚن ىع يى يشوعي ى
اؿ ل يم ى
الٍمحل ً
ت
ي
ل
:
اؿ
ق
ػ
ف
.
ة
ت ًصيى ً
ت ًصيى ً
ى
ى
ى
ى
ص ٍو ى
ص ٍو ى
ص ٍو ى
اح الن ٍ
ٍ
اح الٍ ىك ٍسىرةً ،بى ٍل ى
ُصىرةً ىكىال ى
س ى
ىى
ى
ً و
ً
ً
ً
ً
ص،
ب إً ىُف الٍ ىم ىحلة أىنوي أىبٍ ى
غنىاء أ ىىان ىسام هع .ىكىكا ىف عٍن ىد ىما اقٍػتىػىر ى
صىر الٍع ٍج ىل ىكالرقٍ ى
ً
فىح ًمي ىغضب موسى ،كطىرح اللوح ً ً
اٛنىبى ًل .يمث
ىس ىف ًل ٍ
ى ى ى ي ي ى ى ىى ٍ ىٍ
ٌن م ٍن يى ىديٍو ىكىكسىري٨نىا ًيف أ ٍ
أىخ ىذ الٍعًجل ال ً
ً
ً
ص ىار ىان ًع نما ،ىك ىذراهي ىعلىى
ت
ح
و
ن
ح
ط
ك
،
ر
ا
لن
اب
و
ق
ر
ىح
أ
ك
ا
و
ع
ػ
ن
ص
م
ذ
ى
ى
ى
ى
ى
ى ي ى ٍى ي
ى ىي ى ى
ٍى
ً
كج ًو الٍم ًاء ،كس ىقى ب ًين إًسرائً
ك ىى ىذا
م
اؿ
ق
ك
.
يل
ى
ى
صنى ىع بً ى
وسى ٟنى يارك ىف :ىماذىا ى
ى ٍ ى ى ى ى ٍى ى ى ي ى
الشعب ،حت جلىبت علىي ًو خ ًطيةن ع ً
ب ىسيًٌ ًدم.
ض
غ
م
٪ن
ال
:
ف
ك
ار
ى
اؿ
ق
ػ
ف
؟
ة
يم
ظ
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ن
ى
ٍ
ى
ي
ٍ ي ى ىٍ ى ىٍ ى ى ى
ي
ى
ؼ الش ٍع ى ً و
ً
اصنى ٍع لىنىا ًآٟنىةن تى ًسًني أ ىىم ىامنىاً ،ألىف ىى ىذا
ت تىػ ٍع ًر ي
ِفٍ :
أىنٍ ى
ب أىنوي يف ىشٌر .فىػ ىقاليوا ى
موسى الرجل ال ًذم أىصع ىد ىان ًمن أىر ً ً
ت لىػ يه ٍم:
ىصابىوي .فىػ يق ٍل ي
ضم ٍ
صىر ،ىال نػى ٍعلى يم ىما ىذا أ ى
ٍى
ٍ ٍ
ي ى
يى
ب ،فىػ ٍليىػٍن ًز ٍعوي ،ىكيػي ٍع ًطنػًي .فىطىىر ٍحتيوي فًػي النا ًر ،فى ىخىر ىج ىى ىذا الٍعً ٍج يل»(ُ).
ىم ٍن لىوي ذى ىى ه
ب ىم ًدينىةى ىد ياكىد،
 نسبوا إىل داود  الرقص « :ىكلىما ىد ىخ ىل ىاتبي يوت الر ًٌ
اؿ بًٍنت شاك ىؿ ًمن الٍ يكوةً كرأ ً ً
أى ٍشرفى ً
ص أ ىىم ىاـ
ىت الٍ ىمل ى
ى ٍ
ك ىد ياكىد يىطٍ يف ير ىكيػى ٍرقي ي
ىى
ت مي ىك ي ي ى ي ى
ب ىكأ ٍىكقىػ يفوهي ًيف ىم ىكانًًو ًيف ىك ىس ًط
ب ،فىا ٍحتىػ ىقىرتٍوي ًيف قىػلٍبً ىها .فىأ ٍىد ىخليوا ىاتبي ى
وت الر ًٌ
الر ًٌ
و
ً
ب ىكذى ىابئً ىح ىس ىبل ىم وة.
صبىػ ىها لىوي ىد ياك يد .ىكأ ٍ
ىص ىع ىد ىد ياك يد يٍ١نىرقىات أ ىىم ىاـ الر ًٌ
ا ٍٝنىٍي ىمة ال ًيت نى ى
ات كذىابئً ًح الس ىبلم ً
كلىما انٍػتىػهى داكد ًمن إًصع ًاد الٍمحرقى ً
ب
ع
لش
ا
ؾ
ر
اب
ة
ى
ٍ
ب ًاب ٍس ًم ىر ًٌ
ى
ى
ى
ى
ى ى يي ٍ ٍ ى ي ٍى ى
ى
ى
ا ٍٛنن ً
ب ،علىى يك ًل يٗنهوًر إًسرائً
ود .كقىسم علىى ىً
ٗني ًع الش ٍع ً
يل ًر ىج ناال ىكنً ىساءن ،ىعلىى
يي
ٍ
ى
ى
ٍ
ي
ى
ىى
ٌ
ى ى
ب يك ُل ك ً
يك ًل ك ً
يب .يمث ىذ ىىب يك ُل الش ٍع ً
ص ىزبً و
اح ود ىر ًغ ى و
اح ود
س ٙنىٍ ور ىكقيػ ٍر ى
ى
ٌى
ى
يف يخٍبز ىكىكأٍ ى
ً
ًً
ت ىش ياك ىؿ ًال ٍستً ٍقبى ًاؿ ىد ياكىد،
ت ًمي ىك ي
إً ىُف بػىٍيتو ،ىكىر ىج ىع ىد ياك يد لييػبىا ًرىؾ بىػٍيػتىوي .فى ىخىر ىج ٍ
اؿ بًٍن ي
كقىالىت :ما ىكا ىف أى ٍكرـ ملً
ك إًسرائً
ف الٍيىػوىـ ًيف أ ٍىع ي ً
ٌن إً ىم ًاء
ش
ك
ت
ث
ي
ح
،
ـ
و
ػ
ي
ل
ا
يل
ٍ
ى
ى
ي
ى
ى
ٍ ى ى ى ٍ ى ىٍ
ىى ى
ى ٍ ى
ٍ
(ُ) سفر اٝنركج ،الفصل ِّ ،اآلايت ُ.ِْ-
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ًً
ب ال ًذم
اؿ ىد ياك يد لً ًمي ىك ى
ىح يد ال ُس ىف ىه ًاء .فىػ ىق ى
ىعبًيده ىك ىما يػىتى ىكش ي
اؿ :إًنػ ىما أ ىىم ىاـ الر ًٌ
فأى
ا ٍختىارنػًي ،يدك ىف أىبً ً
يك ،ك يدك ىف يك ًل بػىٍيتً ًو؛ لًيي ًقيمنًػي رئًيسا ،ىعلىى ىش ٍع ً
ب
ب الر ًٌ
ى
ى
ى
ى
ن
ٌ
ً
ً
إًسرائً
ت أىماـ الر ًٌ ً
ك ،ىكأى يكو يف ىك ًض نيعاً ،يف ىعٍيػ ى ٍين
صا ىغ ير ،يدك ىف ىذل ى
ب .ىكإًنػٌي أىتى ى
يل ،فىػلىعٍب ي ى ى
ٍى ى
نػى ٍف ًسي ،كأىما ًعٍن ىد ا ًٍإلم ًاء ،ال ًيت ذى ىكر ً
اؿ بًٍن ً
ت ىش ياك ىؿ
ت ،فىأىتىػ ىمج يد .ىكىَفٍ يى يك ٍن لً ًمي ىك ى
ى
ٍ
ى
ىكلى هد إً ىُف يػى ٍوًـ ىم ٍوتػًىها»(ُ).

أوراي احلثّ ّي ،وحبلت منو ،وختلّص من
 نسبوا إىل داود  أنّو زىن ابمرأة ّزوجها ،جبعلو يف وجو احلرب الشديدة ،وتركو وحده؛ ليموت « :ىكىكا ىف ًيف
ت الٍمس ًاء أىف داكد قىاـ عن س ًري ًرهً كىٕنىشى علىى سطٍ ًح بػي ً
ً
ت الٍملً ً
ك ،فىػىرأىل ًم ٍن
ى ى ىٍ ى
ى يى ى ى ٍ ى ى
ىكقٍ ى ى
علىى السطٍ ًح امرأىنة تىستى ًح ُم .كىكانى ً
ت الٍمرأىةي ىً
ٗنيلىةى الٍ ىمٍنظى ًر ًجدًّا .فىأ ٍىر ىس ىل ىد ياك يد
ى
ىٍ
ٍى ٍ
ى
ًً
كسأ ىىؿ ع ًن الٍمرأىةً ،فىػ ىق ى ً
ت أىلً ىيع ىاـ ٍامىرأىةى أيكًراي
اؿ ىكاح هد :أىلىٍي ىس ٍ
ت ىىذه بػىثٍ ىشبى ىع بًٍن ى
ى ى ى ىٍ
ًًٍ
اضطى ىج ىع ىم ىع ىها ،ىكًى ىي يمطىهىرةه
ت إًلىٍي ًو ،فى ٍ
ىخ ىذ ىىا ،فى ىد ىخلى ٍ
اٜنثٌ ًٌي؟ فىأ ٍىر ىس ىل ىد ياك يد ير يس نبل ىكأ ى
ً
ً
ً
ً
ت ىد ياكىد
ىخبىػىر ٍ
ت إً ىُف بػىٍيت ىها .ىك ىحبًلىت الٍ ىم ٍرأىةي ،فىأ ٍىر ىسلى ٍ
م ٍن طى ٍمث ىها .يمث ىر ىج ىع ٍ
ت ىكأ ٍ
اٜنًثًٌي .فىأ ٍىر ىس ىل
وؿ :أ ٍىرًس ٍل إً ىِف أيكًراي ٍ
وآب يػى يق ي
ىكقىالى ٍ
ت :إًًٌٓف يحٍبػلىى .فىأ ٍىر ىس ىل ىد ياك يد إً ىُف يي ى
ً
ً
وآب ىك ىس ىبل ىم ًة
وآب أيكًراي إً ىُف ىد ياكىد .فىأىتىى أيكًراي إًلىٍيو ،فى ىسأ ىىؿ ىد ياك يد ىع ٍن ىس ىبل ىمة يي ى
يي ي
ً
اح الٍػحر ً
ً
ك.
ب .ىكقى ى
ك ىكا ٍغ ًس ٍل ًر ٍجلىٍي ى
اؿ ىد ياك يد أليكًراي :انٍ ًزٍؿ إً ىُف بػىٍيتً ى
الش ٍعب ىكنػى ىج ً ى ٍ
فىخرج أيكًراي ًمن بػي ً
ت كراءه ًحصةه ًمن ًعٍن ًد الٍملً ً
ت الٍملً ً
ك .ىك ىان ىـ أيكًراي
ج
ر
خ
ك
،
ك
ٍ
ى
ي
ٍ
ىى ى
ى
ٍ ىٍ ى
ى ى ى ىى ى
ً ًً
ًً
ب بػي ً
ً
ت الٍملً ً
ً
ىخبىػ يركا ىد ياكىد
ك ،ىم ىع ىٗني ًع ىعبًيد ىسيًٌده ،ىكلىػ ٍم يػىٍن ًزٍؿ إً ىُف بػىٍيتو .فأ ٍ
ىعلىى ىاب ىٍ ى
ً
ً
ًً
ت ًم ىن الس ىف ًر؟ فىلً ىماذىا
ٌن :لىػ ٍم يػىٍن ًزٍؿ أيكًراي إً ىُف بػىٍيتً ًو .فىػ ىق ى
قىائل ى
اؿ ىد ياك يد أليكًراي :أ ىىما جٍئ ى
اؿ أيكًراي لً ىداكد :إًف التابوت كإًسرائً
لىػم تىػٍن ًزٍؿ إً ىُف بػيتً
يل ىكيػى يهو ىذا ىساكًنيو ىف ًيف
ق
ػ
ف
؟
ك
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ىٍ
ٍ
ي
ٍ
ى
ي
ى
ى
ً
ًٍ ً
يد ىسيًٌ ًدم ىان ًزليو ىف ىعلىى ىك ٍج ًو الص ٍحىر ًاء ،ىكأ ىىان ًآيت إً ىُف
وآب ىك ىعبً ي
اٝنيىاـ ،ىك ىسيًٌدم يي ي
(ُ) سفر صموئيل الثآف ،الفصل ٔ ،اآلايت ُٔ.ِّ-
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بػي ًيت ًآل يكل كأى ٍشرب كأ ً
ً
ك ،ىال أىفٍػ ىع يل ىى ىذا
ىى ىى ى ٍ
ك ىك ىحيىاة نػى ٍف ًس ى
ىضطىج ىع ىم ىع ٍامىرأًىيت؟ ىك ىحيىاتً ى
ىٍ
ً
ً
ً
ك .فىأىقى ىاـ أيكًراي ًيف
ٍاأل ٍىمىر .فىػ ىق ى
ضا ،ىك ىغ ندا أيطٍل يق ى
اؿ ىد ياك يد أليكًراي :أىق ٍم يىنىا الٍيىػ ٍوىـ أىيٍ ن
أ ً ً
ىس ىكىرهي .ىك ىخىر ىج ًعٍن ىد
يكر ىشل ىيم ىذل ى
ب ىكأ ٍ
ك الٍيىػ ٍوىـ ىك ىغ ىدهي .ىكىد ىعاهي ىد ياك يد فىأى ىك ىل أ ىىم ىاموي ىك ىش ًر ى
ي
ضجعً ًو مع عبً ً
الٍمس ًاء لًي ٍ ً
اح
يد ىسيًٌ ًدهً ،ىكإً ىُف بػىٍيتً ًو لىػ ٍم يػىٍن ًزٍؿ .ىكًيف الصبى ً
ضطىج ىع ًيف ىم ٍ ى ى ى ى
ىى ى
ىكتىب ىداك يد م ٍكتيواب إً ىُف يوآب كأىرسلىوي بًي ًد أيكًراي .كىكتىب ًيف الٍم ٍكتي ً
وؿ:
وب يػى يق ي
ي ى ىٍى ى
ى ي ى ن
ى
ى ى
ب الش ً
يدةً ،كارًجعوا ًمن كرائًً
اجعليوا أيكًراي ًيف ك ٍج ًو الٍػحر ً
وت .ىكىكا ىف
ر
ض
ي
ػ
ف
،
و
د
ى
ٍ
ى
ب ىكى٬ني ى
ٍى
ى ٍ ي ٍ ىى ي ى ى
ىٍ
ى
اؿ الٍبىأٍ ًس
وآب الٍ ىم ًدينىةى أىنوي ىج ىع ىل أيكًراي ًيف الٍ ىم ٍو ًض ًع ال ًذم ىعلً ىم أىف ًر ىج ى
ًيف ي١نى ى
اصىرةً يي ى
ب ًمن عبً ً
فً ًيو .فىخرج ًرج ي ً ً
يد ىد ياكىد،
وآب ،فى ىس ىق ى
ض الش ٍع ً ٍ ى
ط بػى ٍع ي
اؿ الٍ ىمدينىة ىك ىح ىاربيوا يي ى
ىى ى ى
كمات أيكًراي ًًٍ
ًً
ً
صى
اٜنثٌ ُي أىيٍ ن
وآب ىكأ ٍ
ىى ى
ىخبىػىر ىد ياكىد َنىمي ًع أ ييموًر ا ٍٜنىٍرب .ىكأ ٍىك ى
ضا .فىأ ٍىر ىس ىل يي ي
ً
الرس ى ً ً
ً
ًً
ً
ٗني ًع أيموًر ا ٍٜنر ً
ب ،فىًإ ًف
ي
وؿ قىائ نبل :عٍن ىد ىما تىػ ٍفىرغي م ىن الٍ ىك ىبلـ ىم ىع الٍ ىملك ىع ٍن ى ي ىٍ
ضب الٍملً ً
ك :لً ىما ىذا ىدنػى ٍويٍمت ًم ىن الٍ ىم ًدينى ًة لًٍل ًقتى ًاؿ؟ أ ىىما ىعلً ٍمتي ٍم
ك ،ىكقى ى
اؿ لى ى
ا ٍشتىػ ىع ىل ىغ ى ي ى
أىنػهم يػرمو ىف ًمن علىى ال ُسوًر؟ من قىػتل أىبً ً
ث؟ أىىَفٍ تىػ ٍرًم ًو ا ٍمىرأىةه
ك بٍ ىن يػىيربُ ى
وش ى
يمال ى
ٍ ى
ي ٍ ىٍ ي
ىٍ ىى ى
بًًقطٍع ًة رحى ً
ً
ً
ص؟ لً ىما ىذا ىدنػى ٍويٍمت ًم ىن ال ُسوًر؟ فىػ يق ٍل:
اب
ات
يف
ات
م
ف
ر
و
س
ل
ا
ى
ل
ع
ن
م
ى
ى
ُ
ى
ى
ى
ى ىن ٍ
ى ى
ى
قى ٍد مات عب يد ىؾ أيكًراي ا ٍٜنًثً
ىخبىػىر ىد ياكىد بً يك ًٌل ىما
ى
ذ
ف
ا.
ض
ىي
أ
ي
ب الر يس ي
ى
ى
ٌ
ن
وؿ ىكىد ىخ ىل ىكأ ٍ
ُ
ى
ى ى ىٍ
ٍ
ى
ًً
وؿ لً ىد ياكىد :قى ٍد ىْنىبػىر ىعلىٍيػنىا الٍ ىق ٍويـ ىك ىخىر يجوا إًلىٍيػنىا إً ىُف
اؿ الر يس ي
وآب .ىكقى ى
أ ٍىر ىسلىوي فيو يي ي
ا ٍٜن ٍق ًل فى يكنا ىعلىٍي ًهم إً ىُف م ٍد ىخ ًل الٍب ً
يد ىؾ ًم ٍن ىعلىى ال ُسوًر،
اب .فىػىرىمى الُرىماةي ىعبً ى
ى
ى
ى
ٍ
ًً
فىمات الٍبػع ً
ً ًً
اؿ ىد ياك يد
ضا .فىػ ىق ى
ات ىعٍب يد ىؾ أيكًراي ا ٍٜنثٌ ُي أىيٍ ن
ض م ٍن ىعبًيد الٍ ىملك ،ىكىم ى
ى ى ىٍ ي
ً
وؿ :ى ىك ىذا تىػ يق ي ً
ً ً
ف ىأيٍ يك يل
وآب :ىال يى يس ٍؤ ًيف ىعٍيػنىػٍي ى
ك ىى ىذا ا ٍأل ٍىم ير ،ألىف السٍي ى
للر يس ى
وؿ ليي ى
ى ىذا ك ىذ ىاؾ .ش ًٌدد قً
ك علىى الٍم ًدينى ًة كأىخ ًربػها .ك ىش ًٌد ٍده .فىػلىما ىًٚنع ً
ت ا ٍمىرأىةي أيكًراي
ل
ا
ت
ى
ى
ى
ى ٍ
ٍ
ى
ى ى ٍى ى ي
ى
ى ى
ضً
ضم ىها
ن
م
ل
ا
ت
ٍ
ى
احةي أ ٍىر ىس ىل ىد ياك يد ىك ى
ات أيكًراي ىر يجلي ىها ،نى ىدبى ٍ
أىنوي قى ٍد ىم ى
ت بػى ٍعلى ىها .ىكلىما ىم ى ى ى
ًً
ت لىوي ابٍػننا .ىكأىما ا ٍأل ٍىم ير ال ًذم فىػ ىعلىوي ىد ياك يد ،فىػ ىقبي ىح ًيف
ت لىوي ا ٍمىرأىةن ىكىكلى ىد ٍ
ص ىار ٍ
إً ىُف بػىٍيتو ،ىك ى
اؿ لىوي :ىكا ىف ىر يج ىبل ًف ًيف
ب ىان ىاث ىف إً ىُف ىد ياكىد .فى ىجاءى إًلىٍي ًو ىكقى ى
ب .فىأ ٍىر ىس ىل الر ُ
ىعٍيػ ىًين الر ًٌ
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اح ىدةو ،ك ً
م ًدينى وة ك ً
ين ىغنى هم ىكبػى ىقهر ىكثً ىًنةه ًجدًّا.
اح هد ًمٍنػ يه ىما ىغ ًين ىك ٍاآل ىخ ير فىًقًنه .ىكىكا ىف لًٍلغىًًٌ
ى
ى ى
اح ىدةه ً ً
كأىما الٍ ىف ًقًن فىػلىم ي يكن لىو ىشيء إًىال نػىعجةه ك ً
ت
اىا ىكىراب ىىا ىكىكبيػىر ٍ
صغ ىًنةه قىد اقٍػتىػنى ى
ى
ي ٍ ى ٍ ي ٍه ٍ ى ى
ى
ًً
ً
ًً ً
ضنً ًو،
ب ًم ٍن ىكأٍ ًس ًو ىكتىػنى ياـ ًيف ًح ٍ
ىم ىعوي ىكىم ىع بىنيو ىٗن نيعا .ىأتٍ يك يل م ٍن لي ٍق ىمتو ىكتى ٍشىر ي
و
ين ،فىػ ىع ىفا أى ٍف ىأيٍ يخ ىذ ًم ٍن ىغنى ًم ًو ىكًم ٍن
ف إً ىُف الر يج ًل الٍغىًًٌ
ضٍي ه
ت لىوي ىكابٍػنىة .فى ىجاءى ى
ىكىكانى ٍ
بػ ىق ًرهً لًيػهيًئ لًلضي ً ً
ً
ىخ ىذ نػى ٍع ىجةى الر يج ًل الٍ ىف ًق ًًن ىكىىيأى لًلر يج ًل
ف الذم ىجاءى إًلىٍيو ،فىأ ى
ى ي ىٌ ى ٍ
ال ًذم جاء إًلىي ًو .فىح ً
اؿ لًنىا ىاث ىف :ىحي يى ىو
ض
غ
ي
م
ب ىد ياكىد ىعلىى الر يج ًل ًجدًّا ،ىكقى ى
ى
ى
ي
ىى ٍ ى ى
ب ،إًنو يػ ٍقتل الرجل الٍ ىف ً ً
ىضع و
اؼ؛ ًألىنوي فىػ ىع ىل ىى ىذا
اع يل ذىل ى
ك ،ىكيػىيرُد النػ ٍع ىجةى أ ٍىربػى ىعةى أ ٍ ى
الر ُ ي ي ى ي ي ي
ً
ت يى ىو الر يج يل! ىى ىك ىذا قى ى
ٍاأل ٍىمىر ،ىكًألىنوي لىػ ٍم يي ٍش ًف ٍق .فىػ ىق ى
اؿ الر ُ
اؿ ىان ىاث يف ل ىد ياكىد :أىنٍ ى
ب إًلىوي
ً
ك ملً نكا علىى إًسرائً
إًسرائً
ى
ك
ت
ح
س
م
ان
أ
:
يل
ى
ك ًم ٍن يىد ىش ياك ىؿ ،ىكأ ٍىعطىٍيػتي ى
يل ،ىكأىنٍػ ىق ٍذتي ى
ى
ي
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى ى
ٍى ى
ك بػيت إًسرائً
ضنً
بػيت سيً ًد ىؾ ،كنًساء سيً ًد ىؾ ًيف ً
يل ىكيػى يهو ىذا .ىكإً ٍف
ت
ػ
ي
ط
ىع
أ
ك
،
ك
ح
ى
ٍ
ى
ي
ٍ
ى
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ىٍ ى ى ٌ ى ى ى ى ٌ
ى
ى
ى
ى
ً
ىكا ىف ىذلً ً
ب لًتىػ ٍع ىم ىل
ت أى ًز ي
يد لى ى
ى
احتىػ ىق ٍر ى
ك قىل نيبل ،يكٍن ي
ك ىك ىذا ىكىك ىذا .ل ىما ىذا ٍ
ت ىك ىبل ىـ الر ًٌ
ً
اٜنًثًٌي ًابلسٍي ً
ت أيكًراي ٍ
ت ٍامىرأىتىوي لى ى
ىخ ٍذ ى
الشر ًيف ىعٍيػنىػٍيو؟ قى ٍد قىػتىػ ٍل ى
ف ،ىكأ ى
ك ٍامىرأىنة ،ىكإًايهي
ً ً
ت بًسٍي ً
ك
ك إً ىُف ٍاألىبىد ،ألىن ى
ف بػىٍيػتى ى
ف بىًين ىع ُمو ىف .ىك ٍاآل ىف ىال يػي ىفا ًر يؽ السٍي ي
قىػتىػ ٍل ى ى
احتػ ىقرتىًين كأىخ ٍذت امرأىةى أيكًراي ٍ ً
ب :ىىأىنى ىذا
ك ٍامىرأىةن .ىى ىك ىذا قى ى
اؿ الر ُ
اٜنًثًٌ ًٌي لتى يكو ىف لى ى
ٍى ٍ ى ى ى ٍى
ً
ً
ك،
ك ىكأ ٍيع ًطي ًهن ل ىق ًريبً ى
آخ يذ نً ىساءى ىؾ أ ىىم ىاـ ىعٍيػنىػٍي ى
ك الشر ًم ٍن بػىٍيتً ى
أيق ييم ىعلىٍي ى
ك ،ىك ي
ٌن ى ًذهً الشم ً ً
فىػي ٍ ً
ك أىنٍت فىػع ٍل ً ً
لسًٌر ىكأ ىىان
ضطىج يع ىم ىع نً ىسائً ى
س .ألىن ى ى ى ى
ك ًيف ىع ٍ ً ى
ٍ
ى
ت اب ٌ
أىفٍػعل ى ىذا ٍاألىمر قيداـ ىً
ٗني ًع إً ٍسىرائًيل ىكقيد ىاـ الش ٍم ً
اؿ ىد ياك يد لًنىا ىاث ىف :قى ٍد
س .فىػ ىق ى
ىي ى
ٍى ى
ى
ك .ىال
ب .فىػ ىق ى
اؿ ىان ىاث يف لً ىد ياكىد :الر ُ
ك ىخ ًطيػتى ى
ضا قى ٍد نػى ىق ىل ىعٍن ى
ب أىيٍ ن
أٍ
ىخطىأٍ ي
ت إً ىُف الر ًٌ
ىٕنيوت .ىغيػر أىنو ًمن أىج ًل أىنك قى ٍد جع ٍل ً
ب يى ٍش ىمتيو ىف،
ى
ىى ى
ي ٍى ي ٍ ٍ
ت هبى ىذا ٍاأل ٍىم ًر أ ٍىع ىداءى الر ًٌ
فى ً
ك ى٬نيوت .ك ىذىب ىان ىاث يف إً ىُف بػيتً ً
ب الٍ ىولى ىد ال ًذم
ر
ض
ك
.
و
ل
ود
ل
و
م
ل
ا
ن
ب
اال
ٍ
ى
ي
ب الر ُ
ى
ى
ي
ي
ى
ٍ
ٍ
ى ى ىى
ي ىٍ
ى ى
ً
ً
ً
ص ىاـ ىد ياك يد
ىج ًل الصً ًٌ
ىكلى ىدتٍوي ٍامىرأىةي أيكًراي ل ىد ياكىد فىػثىق ىل .فى ىسأ ىىؿ ىد ياك يد هللاى م ٍن أ ٍ
يب ،ىك ى
ض .فىػ ىقاـ شي ً ً ً ً ً
ضطى ًج نعا ىعلىى ٍاأل ٍىر ً
يموهي ىع ًن
ت يم ٍ
ى يي ي
ص ٍونما ،ىكىد ىخ ىل ىكىاب ى
ى
وخ بػىٍيتو ىعلىٍيو لييق ي
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ً
ٍاأل ٍىر ً
ات،
ض فىػلى ٍم يى ىشأٍ ،ىكلىػ ٍم ىأيٍ يك ٍل ىم ىع يه ٍم يخٍبػنزا .ىكىكا ىف ًيف الٍيىػ ٍوـ السابًػ ًع أىف الٍ ىولى ىد ىم ى
ات ًألىنػ يه ٍم قىاليوا :يى ىوذىا لىما ىكا ىف الٍ ىولى يد
فى ىخ ى
اؼ ىعبً ي
يد ىد ياكىد أى ٍف ي٫نًٍربيكهي ًأبىف الٍ ىولى ىد قى ٍد ىم ى
حيًّا ىكلمنىاه ،فىػلىم يسمع لً ً
ىشر!
ف نػى يق ي
ات الٍ ىولى يد؟ يػى ٍع ىم يل أ ى
ص ٍوتنىا .فى ىكٍي ى
وؿ لىوي :قى ٍد ىم ى
ٍ ي ٍ ىٍىٍ ى
ى
اؿ داكد لًعبً ً
ً
يدهً:
ىكىرأىل ىد ياك يد ىعبً ى
اج ٍو ىف ،فىػ ىفط ىن ىد ياك يد أىف الٍ ىولى ىد قى ٍد ىم ى
ات .فىػ ىق ى ى ي ي ى
يدهي يىػتىػنى ى
ات .فىػ ىق ىاـ ىد ياك يد ىع ًن ٍاأل ٍىر ً
ض ىكا ٍغتى ىس ىل ىكاد ىى ىن ىكبىد ىؿ
ات الٍ ىولى يد؟ فىػ ىقاليوا :ىم ى
ىى ٍل ىم ى
ً ًً
ً
ضعيوا لىوي يخٍبػنزا فىأى ىك ىل.
ب فىػ ىو ى
ثيىابىوي ىكىد ىخ ىل بػىٍي ى
ت الر ًٌ
ب ىك ىس ىج ىد ،يمث ىجاءى إ ىُف بػىٍيتو ىكطىلى ى
ً
ت
فىػ ىق ى
اؿ لىوي ىعبً ي
ص ٍم ى
يدهي :ىما ىى ىذا ٍاأل ٍىم ير الذم فىػ ىعلٍ ى
ت؟ لىما ىكا ىف الٍ ىولى يد ىحيًّا ي
اؿ :لىما ىكا ىف الٍ ىولى يد ىحيًّا
ت يخٍبػنزا .فىػ ىق ى
ت ،ىكلىما ىم ى
ت ىكأى ىك ٍل ى
ات الٍ ىولى يد قي ٍم ى
ىكبى ىكٍي ى
صمت كب ىكي ً
ب ىكىٍ٪نيىا الٍ ىولى يد .ىك ٍاآل ىف قى ٍد
ت :ىم ٍن يػى ٍعلى يم؟ يرّنػىا يػى ٍر ى٘نيًين الر ُ
ت ألًٌ
ىٓف قيػ ٍل ي
ي ٍ ي ىى ٍ ي
ً
ً
ً
ب إًلىٍي ًو ،ىكأىما يى ىو فى ىبل يػى ٍرًج يع
ىم ى
ىص ي
ات ،فىل ىما ىذا أ ي
وـ؟ ىى ٍل أىقٍد ير أى ٍف أ يىردهي بػى ٍع يد؟ أى ىان ىذاى ه
ضطىجع معها فىػولى ىد ً
ً
ً
ت ابٍػننا ،فى ىد ىعا
إ ىِف .ىك ىعزل ىد ياك يد بػىثٍ ىشبى ىع ا ٍمىرأىتىوي ،ىكىد ىخ ىل إلىٍيػ ىها ىكا ٍ ى ى ى ى ى ى
ب أىحبو ،كأىرسل بًي ًد ىان ىاث ىف النً ًيب ،كدعا ا ٍٚنو" :ي ًد ً
يداي" ًم ٍن
ا ٍٚنىوي " :يسلىٍي ىما ىف" ،ىكالر ُ ى ي ى ٍ ى ى ى
ٌ ى ى ى ىي ى
ب»(ُ).
أٍ
ىج ًل الر ًٌ
ً
ك
ىحب الٍ ىمل ي
 نسبوا إىل سليمان  أنّو عبد األواثن لـ ّما شاخ « :ىكأ ىً ً
كمي و
ات كأىد ً
ً و
و
ً
ً
ات
يسلىٍي ىما يف ن ىساءن ىغ ًريبىةن ىكث ىًننة ىم ىع بًٍنت ف ٍر ىع ٍو ىف :يموآبًيات ىك ىع ُموني ى ي
اتً .من ٍاأليم ػ ػ ًم ال ً
ب لًب ًين إًسرائً
ات ك ًحثًٌػي و
يدكنًي و
كً
يل:
الر
م
ه
ػ
ن
ع
اؿ
ق
ين
ذ
ص
ى
ُ
ى
ٍ
ي
ى
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ى ى
ىال تى ٍد يخليو ىف إًلىٍي ًه ٍم ،ىكيى ٍم ىال يى ٍد يخليو ىف إًلىٍي يك ٍمً ،ألىنػ يه ٍم ي٬نًيليو ىف قيػليوبى يك ٍم ىكىراءى ًآٟنىتً ًه ٍم.
فىالٍتىصق سلىيما يف ًهبؤىال ًء ًابلٍمحب ًة .كىكانىت لىو سبع ًمئ وة ًمن النًٌس ًاء السيً ىد ً
ات،
ى ى ي ٍ ى ىي
ٌ
ى ى ى ٍ ي ىٍ ي ى ى ى
ث ًمئ وة ًمن السرا ًر ًم ،فىأىمالى ً
ً
وخ ًة يسلىٍي ىما ىف
ىكثىىبل ي ى ى ى ٌ ى ٍ
ت ن ىس ياؤهي قىػ ٍلبىوي .ىكىكا ىف ًيف ىزىماف ىشٍي يخ ى
أىف نًساءه أىم ٍلن قىػ ٍلبو كراء ًآٟن و
يخرل ،كلىػم ي يكن قىػ ٍلبوي ىك ًام نبل مع الر ًٌ
ب إً ىٟنًًو ىك ىق ٍل ً
ب
أ
ة
ٍ
ى ىي ى ى ى ي ىى ى ى ى ى ٍ ى ٍ ي
ىى
(ُ) سفر صموئيل الثآف ،من الفصل ُُ ،اآلية ِ ،إُف الفصل ُِ ،اآلية ِٓ.
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الص ي ً
داكد أىبً ًيو .فى ىذىب سلىيما يف كراء ع ٍشتيور ى ً ً
وـ ًر ٍج ً
س
ى يى
يدكنػيًٌ ى
ث إً ىٟنىة ٌ
ٌن ،ىكىم ٍل يك ى
ى ى ي ٍ ى ىى ى ى ى
ً
ً
ب ،ىكلىػ ٍم يػىٍتػبى ًع الرب ىٕنى ناما ىك ىد ياكىد أىبًي ًو.
الٍ ىع ُمونػيًٌ ى
ٌن .ىك ىعم ىل يسلىٍي ىما يف الشر ًيف ىعٍيػ ىًين الر ًٌ
ً
ً
ً ًو
وش ًر ٍج ً
س الٍ يموآبًيًٌ ى
ٌن ىعلىى الٍػ ىجبى ًل الذم تيػ ىجاهى
حينىئذ بػى ىىن يسلىٍي ىما يف يم ٍرتىػ ىف ىعةن ل ىك يم ى
أ ً ً
س بنػًي ع ُم ػو ىف .كى ىك ىذا فىػع ػل لػًج ًمي ًع نًس ػائًًو الٍغى ًريب ً
ات
يكر ىشل ىيم ،ىكل يمولى ى
ك ًر ٍجػ ً ى ى
ىى
ى
ىى ى
ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً ً ًً
ب الر ُ
ب ىعلىى يسلىٍي ىما ىف؛ ألىف قىػ ٍلبىوي
الل ىوات ػي يكن ييوق ٍد ىف ىكيى ٍذبػى ٍح ىن آللػ ىهتهن .فىػغىض ى
ب إًلىًو إًسرائًيل ،ال ً
ً
ص ػاهي ف ػًي ىى ىذا ٍاأل ٍىم ػ ًر ،أىال
ىك
أ
ك
،
ن
ػ
ي
ػ
ت
ر
م
و
ػ
ل
ل
اء
ر
ػ
ت
م
ذ
ىم ى
ى
ى
ى
اؿ ىع ًن الر ًٌ
ىى ي ى ٍ ىٍ ى
ٍى ى
ً
ب لً يسلىٍي ىما ىفً :م ٍن
ب .فىػ ىق ى
اؿ الر ُ
صى بًًو الر ُ
يػىتبً ػ ىع آلػ ىهةن أ ٍ
يخىرل ،فىػلى ٍم يػى ٍح ىف ٍظ ىمػا أ ٍىك ى
ً
أىج ًل أىف ذىلً ى ً
ًً
ك ًهبىا ،فىًإًٌٓف أ ىيمًٌز يؽ
صٍيػتي ى
ٍ
ك عٍن ىد ىؾ ،ىكلىػ ٍم ىٍٓن ىف ٍظ ىع ٍهدم ىكفىػىرائض ىي ال ًيت أ ٍىك ى
ً
ً ً
كً ،م ٍن
ك ًيف أىاي ًم ى
ك ٕنىًٍزي نقا ،ىكأ ٍيع ًط ىيها ل ىعٍبد ىؾ .إًال إًًٌٓف ىال أىفٍػ ىع يل ىذل ى
الٍ ىم ٍملى ىكةى ىعٍن ى
ً
ك الٍ ىم ٍملى ىكةى
ىٓف ىال أ ىيمًٌز يؽ ًمٍن ى
يك ،بى ٍل ًم ٍن يىد ابٍنً ى
ىج ًل ىد ياكىد أىبً ى
ك أ ىيمًٌزقيػ ىها .ىعلىى أًٌ
أٍ
ً
اح ندا ًالبنً ً
يكر ىشلً ىيم ال ًيت
يكل ىها ،بى ٍل أ ٍيع ًطي ًسٍبطنا ىك ً ٍ ى
ىج ًل ىد ياكىد ىعٍبدم ،ىكًأل ٍ
ك ،أل ٍ
ىج ًل أ ي
اختىػ ٍريهتػىا»(ُ).
ٍ

ىخ ىذ
وب فىاهي ىك ىسب يػى ٍوىموي ،ىكأ ى
 نسبوا إىل أيّوب  الـجيع« :بػى ٍع ىد ىى ىذا فىػتى ىح أىيُ يً ً
اؿ :قى ٍد
ت فً ًيو ،ىكاللٍي يل ال ًذم قى ى
وب يػىتى ىكل يم فىػ ىق ى
اؿ :لىٍيػتىوي ىىلى ى
ك الٍيىػ ٍويـ الذم يكل ٍد ي
أىيُ ي
حبًل بًرج ول .لًي يكن ذىلً
ك الٍيىػويـ ظىىبل نما .ىال يػى ٍع ى ً
نت بًًو هللاي ًم ٍن فىػ ٍو يؽ ،ىكىال يي ٍش ًر ٍؽ ىعلىٍي ًو
ى
ي ى ىي ى ٍ
ٍ
ً
ً ً
ً ً
ً
ً
ً
ات
اب .لتىػ ٍر ىعٍبوي ىكاس ىف ي
نػى ىه هار .ليى ٍمل ٍكوي الظ ىبل يـ ىكظ ُل الٍ ىم ٍوت .ليى يحل ىعلىٍيو ىس ىح ه
ً
ً
ٌن أىايًـ السنى ًة ،ىكىال يى ٍد يخلىن
النػ ىها ًر .أىما ىذل ى
ُجى ،ىكىال يػى ٍفىر ٍح بػى ٍ ى
ك اللٍي يل فىػ ٍليي ٍمس ٍكوي الد ى
ًيف ع ىد ًد الشُهوًر .ىو ىذا ىذلًك الليل لًي يكن عاقًرا ،ىال يسمع فً ًيو ىت ه ً
يى
ى
اؼ .ليىػ ٍل ىعٍنوي
يٍىٍ
ي يى
ى ٍي ى ٍ ى ن
ٌن .لًتيظٍلًم ي٤ن ً ًً ً ً
ىال ًعنيو الٍيػوًـ الٍمستىعًدُك ىف ًًإلي ىق ً
اظ التًٌنًٌ ً
ُور ىكىال
ٍ يي
وـ ع ىشائو .ليىػٍنػتىظ ًر الن ى
ىٍ ي ٍ
صب ًحً ،ألىنو لىػم يػ ٍغلً
ى
اب بىطٍ ًن أ ًٌيمي ،ىكلىػ ٍم يى ٍس يًرت الش ىق ىاكىة
و
ػ
ب
أ
ق
ٍ
ب ال ُ ٍ
ي ٍ ي ٍى ى
يى يك ٍن ،ىكىال يػىىر يى يد ى
األكؿ ،الفصل ُُ ،اآلايت ُ.ُّ-
(ُ) سفر اٞنلوؾ ٌ
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ً
عن عيػين .لًػم لىػم أىمت ًمن الرًح ًم؟ ًعٍن ىدما خرج ً
يسلًًم
ى ىى ٍ ي
ت م ىن الٍبىطٍ ًن ،لػ ىم لىػ ٍم أ ٍ
ى ٍ ىٍ ى ى ٍ ي ٍ ى
ً
الُركح؟ لًماذىا أىعانػىٍت ًين الرىكب ،كلًػم الث ً
ت ا ٍآل ىف
ُد ُ
م ىحت أ ٍىر ى
ض ىع؟ ألًٌ
ى ى ى
ىٓف قى ٍد يكٍن ي
ُ ي ىى
وؾ كم ًش ًًنم ا ٍألىر ً ً
ً ً ًو
مٍ ً
و
ين
ت نػً ٍم ي
ضطىج نعا ىساكننا .حينىئذ يكٍن ي
ٍ
ت يم ٍس ىًرت٪ننا ىم ىع يملي ى ي
ي
ض ،الذ ى
ًً
ً ًً
ٌن بػيييوتىػ يه ٍم فًضةن ،أ ٍىك
ب ،الٍ ىمالئ ى
بػىنىػ ٍوا أ ٍىىىر ناما ألىنٍػ يفسه ٍم ،أ ٍىك ىم ىع يرىؤ ىساءى ىٟنيٍم ذى ىى ه
ف الٍ يمنىافً يقو ىف ىع ًن
اؾ يى يك ُ
ىك ًس ٍق وط ىمطٍ يموور فىػلى ٍم أى يك ٍن ،ىكأ ًىجن وة لىػ ٍم يػىىرٍكا ني نورا .يىنى ى
ً ً
ً
ب ،كيىنى ى ً
ت
ص ٍو ى
يح الٍ يمٍتػ ىعبيو ىف .ا ٍأل ٍ
ىسىرل يىطٍ ىمئنُو ىف ىٗن نيعا ،ىال يى ٍس ىمعيو ىف ى
اؾ يى ٍس ىرت ي
الش ٍغ ى
اؾ ،ىكالٍ ىعٍب يد يحر ًم ٍن ىسيًٌ ًدهً .لًػ ىم يػي ٍعطىى لً ىش ًق وٌي
الٍ يم ىس ًٌخ ًر .الصغًًني ىك ىما الٍ ىكبًًني يىنى ى
نيور ،كحياةه لً
س؟ ال ًذين يػٍنػتى ً
ً
ً
س يى ىو ،ىكىٍ٪ن ًف يرك ىف ىعلىٍي ًو
ي
ل
ك
ت
و
م
ل
ا
ف
ك
ر
ظ
ف
ػ
ن
ل
ا
م
ر
م
ٍ
ى
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ٍ
ى
ه ى ىى يٌ
ي
ى ى ى
ً
ً
ً
ً
ٌن ًعٍن ىد ىما ىً٩ن يدك ىف قىػٍبػنرا!
ين إً ىُف أى ٍف يػىٍبػتى ًه يجوا ،الٍ ىف ًرح ى
أى ٍكثىػىر م ىن الٍ يكنيوز ،الٍ ىم ٍس يركر ى
لًىر يج ول قى ٍد ىخ ًف ىي ىعلىٍي ًو طى ًري يقوي ،ىكقى ٍد ىسي ىج هللاي ىح ٍولىويً .ألىنوي ًمثٍ ىل يخٍب ًزم ىأيًٍيت أىنً ًيين،
كًمثٍل الٍ ًمياهً تىػٍنس ًكب زفٍػرًيتً ،ألًىٓف ارتًعااب ارتىػعبت فىأى ىاتًٓف ،كال ًذم فى ًز ٍع ً
ي
ٌ ٍ ى ن ٍ ىٍ ي
ى
ت مٍنوي ىجاءى
ى ى ى ى ي ىى
ً
ىس ىًرت ٍح ،ىكقى ٍد ىجاءى الُر ٍج يز»(ُ).
ىس يك ٍن ىكلىػ ٍم أ ٍ
ىعلىي .لىػ ٍم أىطٍ ىمئن ىكلىػ ٍم أ ٍ

سريّة أبيو ،وأ ّن
 نسبوا إىل رأوبٌن بن يعقوب أنّو اضطجع مع بلهة ًّ ً
يعقوب  مسع بذلك« :كح ىد ى ً
ك ٍاأل ٍىر ً
ض ،أىف
يل ىساكًننا ًيف تًٍل ى
ىى
ث إ ٍذ ىكا ىف إ ٍسىرائ ي
ًً ًً ً ً ً
ً
وب
ب ،ىك ٍ
ىرأيكبػى ٍ ى
يل .ىكىكا ىف بىػنيو يػى ٍع يق ى
ٌن ىذ ىى ى
اضطى ىج ىع ،ىم ىع ب ٍل ىهةى يسٌرية أىبيو ،ىك ىٚن ىع إ ٍسىرائ ي
ً
وب ،ىكشػً ٍمعيػو يف ،ىكىال ًكم ،ىكيػى يهػو ىذا،
اثٍػنىػ ٍي ىع ىش ػىر :بػىنيو لىػٍيػئىةى :ىرأيكبىيػٍ ين ،ب ٍك ػ ير يػى ٍع يقػ ى
احيل :يوسف ،كبػٍنػي ًامٌن .كابػنىا بًٍلهةى ،جا ًري ًة ر ً
كيسا ىكر ،كزبوليو يف .كابػنىا ر ً
يل:
اح
ي
ي
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ي
ى ى ي ى ىي
ى
ى
ى ى
ىٍ ى ى
ً
ً
ً
ً
ين
ىدا يف ،ىكنػى ٍفتى ًاِف .ىكابٍػنىا ًزلٍ ىفةى ،ىجا ًريىة لىٍيػئىةى :ىج ي
اد ،ىكأىشًني .ىى يؤىالء بػىنيو يػى ٍع يق ى
وب ،الذ ى
يكلً يدكا لىويً ،يف فىد ًاف أ ىىر ىاـ»(ِ).
(ُ) سفر أيٌوب ،الفصل ّ ،اآلايت ُ.ِٔ-
(ِ) سفر التكوين ،الفصل ّٓ ،اآلية ِِ.ِٔ-
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 نسبوا إىل يهوذا بن يعقوب أنّو زىن بثامار كنّتو ،وحبلت منو ،وولدتاٚني ىها ىاث ىم يار .ىكىكا ىف ًعًنه بً ٍك ير يػى يهو ىذا ًشًٌر نيرا ًيف
ىخ ىذ يػى يهو ىذا ىزٍك ىجةن لًعً وًن بً ٍك ًرهً ٍ
ً
توأما « :ىكأ ى
ً
يك ىكتىػىزك ٍج
ب .فىػ ىق ى
ب ،فىأ ىىماتىوي الر ُ
اؿ يػى يهوذىا ًأل ى
يكان ىفٍ :اد يخ ٍل ىعلىى ٍامىرأىة أ ًىخ ى
ىعٍيػ ىًين الر ًٌ
ًهبا ،كأىقًم نىس نبل ًأل ً
يكان يف أىف الن ٍس ىل ىال يى يكو يف لىوي ،فى ىكا ىف إً ٍذ ىد ىخ ىل ىعلىى
يك .فىػ ىعلً ىم أ ى
ىخ ى
ى ى ٍ ٍ
ض ،لً ىكي ىبل يػع ًطي نىس نبل ًأل ً
ً ًً
ىخ ًيو .فىػ ىقبي ىح ًيف ىعٍيػ ىًين
ٍامىرأىة أىخيو أىنوي أىفٍ ىس ىد ىعلىى ٍاأل ٍىر ً ٍ ي ٍ ى ٍ
اؿ يػهو ىذا لًثىامار ىكنتً ًو :اقٍػع ًدم أىرملىةن ًيف بػي ً
ت
ب ىما فىػ ىعلىوي ،فىأ ىىماتىوي أىيٍ ن
ىٍ
الر ًٌ
ي
ضا .فىػ ىق ى ى ي
ٍى
ىى
ً
اؿ :لىعلو ى٬نيوت ىو أىيضا ىكأ ً
ً
ً
ت
ىخ ىويٍو .فى ىم ى
ضٍ
أىبًيك ىحت يى ٍكبيػىر شيلىةي ابًٍين .ألىنوي قى ى ى ي ي ي ى ٍ ن ى
اؿ الزما يف ماتى ً
ً ً
وع ٍامىرأىةي يػى يهو ىذا .يمث
ت ابٍػنىةي يش و
ىاث ىم يار ىكقىػ ىع ىد ٍ
ت ًيف بػىٍيت أىب ىيها .ىكلىما طى ى ى ى
تىػعزل يػهو ىذا فىصعً ىد إً ىُف جزا ًز ىغنى ًم ًو إً ىُف تػًمنىةى ،ىو ك ًحًنةي ص ً
احبيوي الٍ ىعدىُال ًم ُي.
ٍ يى ى ى ى
ى
ى ىي
ي
ً
فىأيخًربت ىاثمار كقً
وؾ ً
ً
ت ىعٍنػ ىها
صاع هد إً ىُف تػً ٍمنىةى ليى يجز ىغنى ىموي .فى ىخلى ىع ٍ
يل ىٟنىا :يى ىوذىا ى٘ني ى
ٍىٍ ىي ى ى
ً
ً
ت ًيف ىم ٍد ىخ ًل ىعٍيػنى ًأفى ال ًيت ىعلىى
ت ،ىك ىجلى ىس ٍ
ت بًبيػ ٍرقي وع ىكتىػلىف ىف ٍ
اب تىػىرُمل ىها ،ىكتىػغىط ٍ
ثيى ى
ً
ط لىوي ىزٍك ىجةن .فىػنىظىىرىىا يػى يهو ىذا
ىت أىف ًشيلىةى قى ٍد ىكبيػىر ىكًى ىي لىػ ٍم تيػ ٍع ى
طى ًر ًيق تػً ٍمنىةى ،ألىنػ ىها ىرأ ٍ
ً ً
ً
اؿ:
اؿ إًلىٍيػ ىها ىعلىى الط ًر ًيق ىكقى ى
ت ىك ٍج ىه ىها .فى ىم ى
ت قى ٍد ىغط ٍ
ىك ىحسبىػ ىها ىزانيىةن ،ألىنػ ىها ىكانى ٍ
ى ًايت أىدخل علىي ً ً
ت :ىما ىذا تيػ ٍع ًط ًيين لً ىك ٍي تى ٍد يخ ىل
ك .ألىنوي لىػ ٍم يػى ٍعلى ٍم أىنػ ىها ىكنػتيوي .فىػ ىقالى ٍ
ى ٍ يٍ ىٍ
اؿ :إًًٓف أيرًسل ج ٍد ً ً
ت :ىى ٍل تيػ ٍع ًط ًيين ىرٍىننا ىحت
م م ٍعىزل م ىن الٍغىنىًم .فىػ ىقالى ٍ
ىعلىي؟ فىػ ىق ى ٌ ٍ ي ى ى
ك كً
تيػرً
اؿ :ما الرٍىن ال ًذم أ ٍيع ًط ً
اؾ
ع
ك
ك
ت
ػ
ب
ا
ص
ع
م
ػ
ت
ا
خ
:
ت
ل
ا
ق
ػ
ف
؟
يك
ق
ػ
ف
؟
و
ل
س
ى
ى
صى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ٍ
ى
ى
ي
ي ى ىى ى ى
ى
ٍ
ي
ً
ىعطىاىا كدخل علىيػها ،فىحبًلى ً
ت
ت ىكىم ى
ت ىك ىخلى ىع ٍ
ضٍ
ت مٍنوي .يمث قى ىام ٍ
ال ًيت ًيف يىد ىؾ .فىأ ٍ ى ى ى ى ى ى ٍ ى ى ٍ
عٍنػها بػرقيػعها كلىبًست ثًياب تىػرُملًها .فىأىرسل يػهوذىا ج ٍدم الٍ ًمعزل بًي ًد ص ً
احبً ًو
ى ى يٍ ى ى ى ى ٍ ى ى ى ى ٍ ى ى ى ي ى ى ٍ ى ى ى
الٍ ىعدىُال ًم ًٌي لًيىأٍ يخ ىذ الرٍى ىن ًم ٍن يى ًد الٍ ىم ٍرأىةً ،فىػلى ٍم ىً٩ن ٍد ىىا .فى ىسأ ىىؿ أ ٍىى ىل ىم ىك ًاهنىا قىائًنبل :أىيٍ ىن
ً
ت ًيف ىعٍيػنى ًأفى ىعلىى الط ًر ًيق؟ فىػ ىقاليوا :لىػ ٍم تى يك ٍن ىى يهنىا ىزانًيىةه .فىػىر ىج ىع إً ىُف
الزانيىةي ال ًيت ىكانى ٍ
اؿ :لىػم أ ًىج ٍدىا .كأ ٍىىل الٍم ىك ً
اؿ
ضا قىاليوا :لىػ ٍم تى يك ٍن ىى يهنىا ىزانًيىةه .فىػ ىق ى
اف أىيٍ ن
يػى يهو ىذا ىكقى ى ٍ
ى ى ي ى
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يػهوذىا :لًتىأٍخ ٍذ لًنىػ ٍف ًسها ،لًئىبل نى ً
صًن إً ىىانىةن .إًً
ت لىػ ٍم
د
اٛن
ا
ذ
ى
ت
ل
س
ىر
أ
د
ق
ٓف
ٍ
ٍ
ى
ى
ٍ
ٍ
ٌ
م ىكأىنٍ ى
ى
ي
ي
ى
ىي
ٍ
ى
ى
ى
ى
ىًْن ٍدىا .كلىما ىكا ىف ى٥نو ثىىبلثىًة أى ٍشه ور ،أيخًرب يػهوذىا كقً
ك،
ت ىاث ىم يار ىكنػتي ى
يل لىوي :قى ٍد ىزنى ٍ
ى ى
ٍي
ي ٍ ى ىي ى ى
ً
ضا ًم ىن ًٌ
وىا فىػتي ٍحىر ىؽ .أىما ًى ىي فىػلىما
الز ىْف .فىػ ىق ى
ىكىىا ى ىي يحٍبػلىى أىيٍ ن
اؿ يػى يهو ىذا :أ ٍ
ىخ ًر يج ى
ً ًً
ً ً
ً
ت:
ت إً ىُف ى٘ن ىيها قىائلىةن :م ىن الر يج ًل الذم ىىذه لىوي أ ىىان يحٍبػلىى! ىكقىالى ٍ
ت أ ٍىر ىسلى ٍ
يخ ًر ىج ٍ
أٍ
ً
اؿً :ى ىي أىبػىُر ًم ًٌين،
ىح ًٌق ٍق لً ىم ًن ٍ
صا ىى ًذهً .فىػتى ىحق ىق ىها يػى يهو ىذا ىكقى ى
صابىةي ىكالٍ ىع ى
اٝنىاتىػ يم ىكالٍع ى
ًألًىٓف لىػم أ ٍيع ًطها لً ً
ضا .كًيف كقٍ ً
ً
ً
ت ًكىال ىد ًهتىا إً ىذا ًيف
ىي
أ
ا
ه
ػ
ف
ر
ع
ػ
ي
د
ع
ػ
ي
م
ل
ػ
ف
.
ين
اب
ة
ل
ي
ش
ى
ى
ي
ى
ٍ
ى
ن
ٍ
ٍ
ٌ ٍ ى
ٍ ىي ى ى ٍ ى ى
بطٍنًها تىػوأىم ً
اف»(ُ).
ى ى ٍى
 نسبوا إىل أمنون بن داود أنّو اغتصب أختو اثمار نفسها « :ىك ىجىرل بػى ٍع ىدً
ك أىنو ىكا ىف ًألىب ىشاليوـ ب ًن داكد أيخت ىً
ىحبػ ىها أ ٍىمنيو يف بٍ ين
ٗنيلىةه ٍ
ٍ ى ٍ ى يى ٍ ه
ذىل ى ي
اٚني ىها ىاث ىم يار ،فىأ ى
صر أىمنو يف لًل ُس ٍق ًم ًمن أىج ًل ىاثمار أ ً ً ً
ت ىع ٍذ ىراءى ،ىك ىع يسىر ًيف
يح ً ى ٍ ي
يختو ألىنػ ىها ىكانى ٍ
ٍ ٍ ىى ٍ
ىد ياكىد .ىكأ ٍ
عيػين أىمنيو ىف أى ٍف يػ ٍفعل ىٟنا ىشيػئا .كىكا ىف ًألىمنيو ىف ً
اب بٍ ين ًمشٍ ىعى
ب ٍ
ٍ
ىٍ ى ٍ ٍ
ى
اٚنيوي ييو ىان ىد ي
صاح ه
ى ى ى ى ٍن ى
ىخي داكد .كىكا ىف يو ىانداب رج نبل ح ًك ً
ً
اؿ لىو :لًما ىذا اي ابن الٍملً ً
ك
يما جدًّا .فىػ ىق ى ي ى ى ٍ ى ى
أ ى يى ى ي ى ي ى ي ى ن
ً
أىنٍت ً
ب
صبى و
صبى و
اح؟ أ ىىما ئنًٍربيًٓف؟ فىػ ىق ى
اؿ لىوي أ ٍىمنيو يف :إًًٌٓف أ ًيح ُ
ضع ه
ى ى
اح إً ىُف ى
يف ىى ىك ىذا م ٍن ى
ً
ىاثمار أيخت أىب ىشاليوـ أ ً
ض .ىكإً ىذا
ىخي .فىػ ىق ى
ابٍ :
اضطىج ٍع ىعلىى ىس ًري ًرىؾ ىكىٕنى ىار ٍ
ىى ٍ ى ٍ ى
اؿ ييو ىان ىد ي
جاء أىب ى ً
يخ ًيت فىػتىأًٍيتى ىكتيطٍعً ىم ًين يخٍبػنزا ،ىكتىػ ٍع ىم ىل أ ىىم ًامي
وؾ ليىػىر ىاؾ فىػ يق ٍل لىوي :ىد ٍع ىاث ىم ىار أ ٍ
ىى ي
ً
ً
ً
ك لًيىػىراهي.
الط ىع ىاـ أل ىىرل فىآ يك ىل ًم ٍن يىد ىىا .فى ٍ
ض ،فى ىجاءى الٍ ىمل ي
اضطى ىج ىع أ ٍىمنيو يف ىكىٕنى ىار ى
اؿ أىمنيو يف لًٍلملً ً
صنى ىع أ ىىم ًامي ىك ٍع ىكتىػ ٍ ً
ٌن فىآ يك ىل ًم ٍن
ك :ىد ٍع ىاث ىم ىار أ ٍ
يخ ًيت فىػتىأًٍيتى ىكتى ٍ
فىػ ىق ى ٍ
ى
ً
ت أىمنيو ىف أ ً
ً ً
ً
ىخ ً
يك
يىد ىىا .فىأ ٍىر ىس ىل ىد ياك يد إً ىُف ىاث ىم ىار إً ىُف الٍبىػٍيت قىائ نبل :ا ٍذ ىىًيب إً ىُف بػىٍي ٍ
ً
ت أىمنيو ىف أ ً
ً
ضطى ًج هع.
ىخ ىيها ىكيى ىو يم ٍ
ىك ٍاع ىملي لىوي طى ىع ناما .فى ىذ ىىبى ٍ
ت ىاث ىم يار إً ىُف بػىٍي ٍ
ك ،كأىخ ىذ ً
ت الٍع ًجٌن كعجنىت كع ًملىت ىكع نكا أىمامو كخبػز ً
كأىخ ىذ ً
ت
ع
ك
ل
ا
ت
ٍ
ى
ى
ٍ
ى ى
ى ى
ى ى ى ى ى ٍ ى ى ٍ ٍ ى ى ي ى ىىى
(ُ) سفر التكوين ،الفصل ّٖ ،اآلايت ٔ.ِٕ-
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الٍ ً
اؿ أىمنيو يف :أىخ ًرجوا يكل إًنٍس و
ٍ
ى
اف ىع ًٌين.
ق
ك
.
ل
ك
أي
ف
أ
ىَب
أ
ف
،
و
ام
ىم
أ
ت
ب
ك
س
ك
ة
بل
ق
م
ى
ى
ى
ٍ
ى
ي
ٍ
ى
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ي
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى ى
ى
ى
فىخرج يك ُل إًنٍس و
اؿ أ ٍىمنيو يف لًثى ىام ىار :ايت ػًي ًابلط ىع ًاـ إً ىُف الٍ ًم ٍخ ىد ًع فىآ يك ىل
اف ىعٍنوي .يمث قى ى
ىى ى
ى
ك ال ًذم ع ًملىٍتو كأىتى ً
ً ًً
اىا إً ىُف
ت ىاث ىم يار الٍ ىك ٍع ى
ىخ ىذ ٍ
ى ي ى ٍ
ىخ ى
ت بًو أ ٍىمنيو ىف أ ى
م ٍن يىدؾ .فىأ ى
ً
اضطى ًجعًي ىمعًي،
ت لىوي لًيىأٍ يك ىل ،فىأ ٍىم ىس ىك ىها ،ىكقى ى
اؿ لىػ ىها :تىػ ىعالىػ ًي ٍ
الٍم ٍخ ىد ًع .ىكقىد ىم ٍ
ً ً
ً ً ً
ً
يل.
يخ ًيت .فىػ ىقالى ٍ
ىاي أ ٍ
ت لىوي :ىال ىاي أىخي ،ىال تيذل ًين ألىنوي ىال يػي ٍف ىع يل ىى ىك ىذا يف إ ٍسىرائ ى
ىال تىػعمل ى ًذهً الٍ ىقباحةى .أىما أ ىىان ،فىأىين أى ٍذىب بًعا ًرم؟ كأىما أىنٍت فىػتى يكو يف ىكو ً
اح ود
ى
ٍى ٍ ى
ٍى ى ي ى
ى ى
ى
ى
ًمن ال ُس ىفه ًاء ًيف إًسرائًيل! ك ٍاآل ىف ىكلًًٌم الٍملً ً
ك .فىػلى ٍم يى ىشأٍ أى ٍف
ك ألىنوي ىال يػى ٍمنىػعي ًين ًمٍن ى
ى ى
ى
ٍى ى ى
ى
يسمع لً ً
ضةن
ص ٍوهتىا ،بى ٍل ىٕنىك ىن ًمٍنػ ىها ىكقىػ ىهىرىىا ىك ٍ
ض ىها أ ٍىمنيو يف بً ٍغ ى
اضطى ىج ىع ىم ىع ىها .ثػيم أىبٍػغى ى
ىٍىى ى
ش ًد ى ً
ىشد ًم ىن الٍ ىم ىحب ًة ال ًيت
ت أى
ى
ضةى ال ًيت أىبٍػغى ى
يد نة جدًّا ،ىحت إًف الٍبً ٍغ ى
ض ىها إًاي ىىا ىكانى ٍ
ًً
ً
ب! ىى ىذا الشُر
ىحبػ ىها إًاي ىىا .ىكقى ى
اؿ ىٟنىا أ ٍىمنيو يف :قيومي انٍطىلقي .فىػ ىقالى ٍ
أى
ت لىوي :ىال ىسبى ى
ً ً ً
م يى ىو أ ٍىعظى يم ًم ىن ٍاآل ىخ ًر ال ًذم ىع ًم ٍلتىوي ًيب .فىػلى ٍم يى ىشأٍ أى ٍف يى ٍس ىم ىع ىٟنىا ،بى ٍل
بطىٍرد ىؾ إاي ى
اؿ :اطٍرد ى ًذهً ع ًين خا ًرجا ،كأىقٍ ً
دعا غي ىبلمو ال ًذم ىكا ىف ى٫نٍ ً
ً
اب ىكىراءى ىىا.
ب
ل
ا
ل
ف
ق
ك
و
م
د
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ى ى ىي
ى ى
ي ى ٌ ى ن ى
يي ى
ك الٍع ىذارل يكن يػ ٍلبسن جب و
كىكا ىف علىيػها ثػىوب ملىو هفً ،ألىف بػنى ً
ات الٍملً ً
ات ًمثٍ ىل
ىىٍى ي
ى
ى ى ٍى ٍ ه ي
ى ى
ى
ًً
ت ىاث ىم يار ىرىم نادا
ىخىر ىج ىها ىخ ًاد يموي إً ىُف ٍ
اب ىكىراءى ىىا .فى ىج ىعلى ٍ
ىىذه .فىأ ٍ
اٝنىارًًج ،ىكأىقٍػ ىف ىل الٍبى ى
ً
ً
ً
ت يى ىد ىىا ىعلىى ىرأٍ ًس ىها
ب الٍ يملىو ىف الذم ىعلىٍيػ ىها ،ىكىك ى
ض ىع ٍ
ىعلىى ىرأٍس ىها ،ىكىمزقىت الثػ ٍو ى
اؿ ىٟنا أىب ىشاليوـ أىخوىا :ىل ىكا ىف أىمنيو يف أ ً
وؾ مع ً
ت تى ٍذ ىىب ى ً
ك؟
ىكىكانى ٍ
ي
ٍ
ىخ ى ى
ي
صار ىخةن .فىػ ىق ى ى ٍ ي ي ى ى ٍ
فى ٍاآل ىف اي أيخ ًيت اس يك ًيت .أىخ ً
ضعًي قىػ ٍلب ً
ت
وؾ يى ىو .ىال تى ى
ك ىعلىى ىى ىذا ٍاأل ٍىم ًر .فىأىقى ىام ٍ
ي
ى ٍ ٍ
ى
ىخيها .كلىما ىًٚنع الٍملًك داكد ًَن ًمي ًع ى ًذهً
ت أىب ىشالي ً
ً
ً
ى ى ي ى يي ى ى
ىاث ىم يار يم ٍستىػ ٍوح ىشةن ًيف بػىٍي ٍ ى
وـ أ ى ى
ٍاأليموًر ا ٍغتا ىظ ًجدًّا .كلىػم ي ىكلًٌم أىبشاليوـ أىمنو ىف بًش ور كىال ًِن وًنً ،
ى
ض
غ
ػ
ب
أ
وـ
ل
ا
ش
ىب
أ
ىف
أل
ي
ى
ى
ي ى
ى ٍ ي ٍ ٍ ى ي ٍ ي ى ٌ ى ىٍ
ٍ ى ٍ ى
ً
يختىوي»(ُ).
ىج ًل أىنوي أى ىذؿ ىاث ىم ىار أ ٍ
أ ٍىمنيو ىف م ٍن أ ٍ
(ُ) سفر صموئيل الثآف ،الفصل ُّ ،اآلايت ُ.ِِ-
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كيف نسخة اثنية« :ك ىًٚنع داكد الٍملً
ك بً يك ًل ما جرل ،فىػغى ً
ب ًجدًّا ،لى ًك ٍن
ض
ي
ى
ى
ى ى ى يي ى
ى
ى
ٌ
لىػ ٍم يى ىشأٍ أىًذيةى ابٍنً ًو أىٍمنيو ىفً ،ألىنوي ىكا ىف يً٪نبُوي ،فىػ يه ىو ابٍػنيوي الٍبً ٍك ير»(ُ).
ً
ك ًَنى ًمي ًع ىى ًذهً ٍاألييموًر ،فىا ٍغتىا ىظ ىغٍيظنا
كيف نسخة اثلثة « :ىك ىًٚن ىع ىد ياك يد الٍ ىمل ي
شً
يدا ،ىكلى ًكنوي لىػ ٍم يٍ٪ن ً
س أ ٍىمنيو ىف ابٍنً ًوً ،ألىنوي ىكا ىف يً٪نبُوي ًألىنوي بً ٍك يرهي»(ِ).
ف
ػ
ن
ف
ز
د
ٍ
ٍ
ى
ن
ى
ى
اري أبيو ،أمام بين إسرائيل:
 نسبوا إىل أبشالوم بن داود أنّو دخل إىل سر ًّ
ىخيتيوفىل :أ ٍىعطيوا م يشورنة ،ماذىا نػى ٍفعل؟ فىػ ىق ى ً
اؿ أىب ىشاليوـ ًأل ً
وـ:
اؿ أىخيتيوفى يل ألىبٍ ىشالي ى
« ىكقى ى ٍ ي
ى ى ى
ىي
ى
ً ً
ًً ً
ً
ً
م أىبً ى ً
ك
يل أىن ى
ٍاد يخ ٍل إ ىُف ىسىرا ًر ًٌ
يك الل ىوايت تىػىرىك يهن ٜن ٍفظ الٍبىػٍيت ،فىػيى ٍس ىم ىع يك ُل إ ٍسىرائ ى
ٗني ًع ال ً
قى ٍد ًصرت م ٍكركىا ً
يك ،فىػتىػتى ىشدد أىي ًدم ىً
ً
ى
صبيوا
ن
ػ
ف
.
ك
ع
م
ين
ذ
ب
أ
ن
م
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى ىى
ٍى ى ين ٍ
ً
اٝنىيمةى علىى السطٍ ًح ،كدخل أىب ىشاليوـ إً ىُف سرا ًر ًم أىبً ًيو أىماـ ىً
ٗني ًع
وـ
ل
ا
ش
ىب
أل
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ىى
ي
ى
ى
ى ٌ
ى
ى ى
ً
إًسرائًيل .كىكانىت م يشورةي أ ً
ك ٍاألىايًـ ىك ىم ٍن يى ٍسأ يىؿ
ىخيتيوفى ىل ال ًيت ىكا ىف يي ًشًني هبىا ًيف تًٍل ى
ٍى ى ى ٍ ى ى
بً ىك ىبلًـ هللاً .ى ىك ىذا يك ُل م يشورةً أ ً
ىخيتيوفىل علىى داكد كعلىى أىب ىشاليوـ ىً
ٗن نيعا»(ّ).
ى
ى ى ى يى ى ى ٍ ى
ى ى
أيضا ،على ألفاظ الفحش كالفجور:
كاشتمل العهد القدٔف ،ن
«كىكانىت إً ىِف ىكلًمةي الر ً ً
ؼأ ً ً
اس ًاهتىا،
ى ٍ
ب قىائلىةن :ىاي ابٍ ىن ى
ٌ
يكر ىشل ىيم بىر ىج ى
آد ىـ ،ىعًٌر ٍ ي
ى
ك كمولً يد ًؾ ً
ض ىكٍنػعا ىف .أىب ً
ب ًأليكر ىشلًيم٢ :نىٍرج ً
كقيل :ىى ىك ىذا قى ى ً
ً
وؾ
ىر
أ
ن
م
ٍ ٍ
ى ي
اؿ السيٌ يد الر ُ ي ى ى ي ى ى ٍ
ى ٍ
ك ًحثًٌيةه .أىما ًم ىيبلد ًؾ يػوـ كلً ٍد ً
ت فىػلىم تيػ ٍقطىع سرتي ً
أىموًرم كأيُم ً
ك ،ىكلىػ ٍم تيػ ٍغ ىسلًي
ٍ
ي
ٍ
ي ىٍ ى ي
ي ى
ف ،كلىػم يٕنىل ًحي ٕنىٍلًيحا ،كلىػم تيػ ىقم ًطي تىػ ٍق ًميطنا .لىػم تى ٍش يف ٍق ىعلىي ً
ًابلٍم ًاء لًلتػنىظُ ً
ٌن
ك ىع ٍه
ٍ
ن
ٍ
ىٍ
ىٍ
ى
ً ً ً ًً ً
ً
ك ،بل طيًرح ً
ً
ت ىعلىى ىك ٍج ًو ا ٍٜنىٍق ًل بً ىكىر ىاى ًة
لتى ٍ
صنى ىع لىك ىكاح ىد نة م ٍن ىىذه؛ ل ىًرتؽ لى ى ٍ ٍ
ك يػوـ كلً ٍد ً
ك :بً ىد ًم ً
ك ،فىػ يق ٍلت لى ً
ك م يدكسةن بً ىد ًم ً
ً
ت .فىمرر ً ً
ً ً
ك
ى ىٍ ي
ي
ت بك ىكىرأىيٍػتي ى ى
نػى ٍفس ى ٍ ى ي
(ُ) الكتاب اٞنق ٌدس ،الرتٗنة اٞنشرتكة.
(ِ) الكتاب اٞنق ٌدس ،الرتٗنة الكاثوليكيٌة.
(ّ) سفر صموئيل الثآف ،الفصل ُٔ ،اآلايت َِ.ِّ-
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ات الٍػح ٍق ًل ،فىػربػو ً
ك ربػوةن ،ىكنىػب ً
ً ًً ًً
ًً
ً
ت
عيشي ،قيػ ٍل ي
ت لىك :بً ىدمك عيشي .ىج ىع ٍلتي ى ىٍ
ى
ى
ى ٍى
ً
ت ًزينىةى ٍاأل ٍىزاي ًف .نػىه ىد ثى ٍداي ًؾ ،كنػىبت ىشعرًؾ ،كقى ٍد يكٍن ً
ت ،كبػلى ٍغ ً
ت عي ٍرىاينىةن
ى
ى
ىكىكبيػ ٍر ى ى
ى ى ى ى ٍي ى
ب .فىػبسطٍت ىذيلًي ىعلىي ً
ك ،كإً ىذا ىزمني ً
ً
ك ىعا ًريةن .فىمرر ً ً
ك،
ك ىزىم ين ٍ
ى ى ى ىٍ ي
ٍ
اٜني ًٌ ى ى ي ٍ
ت بك ىكىرأىيٍػتي ى ى
ك ،كىدخ ٍلت مع ً
ً
ً
ب،
ك ًيف ىع ٍه ود ،يػى يق ي
وؿ السيًٌ يد الر ُ
ىك ىستىػ ٍر ي
ت ىع ٍوىرتىك ،ىك ىحلى ٍف ي
ت لى ى ى ي ى ى
صر ً
ك ًابلزي ً
ً
ك ًدماء ًؾ ،كمسحتي ً
ك ًابلٍم ًاء ،ك ىغس ٍلت ىعٍن ً
ت ل ػًي .فىحممتي ً
ت،
ى ى ى ي
ى ى ىى ى ٍ
ٍ
ى ٍ
فى ٍ
ً
ك بػًّزا ،كحليػتي ً
ً
ً
ً
ً
ُخ ً
ك
ىكأىلٍبى ٍستيك يمطىرىزنة ،ىكنػى ىع ٍلتيك ًابلت ى
س ،ىكأىزٍرتيك ًابلٍ ىكتاف ،ىكىك ىس ٍوتي ى ى ى ٍ
ًاب ٍٜنلً
ضعت ًخزامةن ًيف أىنًٍف ً
ك كطىوقنا ًيف عيني ًق ً
ضعت أىس ًورنة ًيف ي ىدي ً
ك
ك
ك
.
ك
و
ػ
ف
،
ي
ً
ى
ى
ى
ي
ٍ
ي
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ى
ى ى
ى ٍ
ىى
يٌ ى
ك .فىػتىحلي ً
ب كالٍ ًفض ًة ،كلًباس ً
ك ك ىاتج ىٗنى واؿ ىعلىى رأٍ ًس ً
كأىقٍػراطنا ًيف أيذينػىي ً
ت ًابلذ ىى ً
ك
ٍ
ى
ىى ي
ٍ ى ى
ى
ى
ى ى
ت الس ًمي ىذ كالٍعسل كالزيت ،ك ىٗن ٍل ً
الٍ ىكتا يف كالٍبػُز كالٍمطىرز .كأى ىك ٍل ً
ت ًجدًّا ًجدًّا،
ى ىىى ى ٍى ى ي
ىى ى ي ي ى
ً ً و
ك اسم ًيف ٍاأليم ًم ًٛنمالً ً
ً
كً ،ألىنوي ىكا ىف ىك ًام نبل بًبىػ ىهائًي
فى ى
ى ىى
صلي ٍحت ل ىم ٍملى ىكة .ىك ىخىر ىج لى ٍ ه
ك ،كزنػىي ً
ً
ًً
ال ًذم جع ٍلتيو ىعلىي ً
ت ىعلىى
ك ،يػى يق ي
وؿ السيًٌ يد الر ُ
ب .فىات ىك ٍلت ىعلىى ىٗنىال ى ى ٍ
ىى ي ٍ
ك كصنىػع ً
ك ،كس ىكب ً
ت ًزىان ًؾ ىعلىى يك ًل ىعابً ور فى ىكا ىف لىو .كأ ً ً ً ً
ًٍ ً
ت
ىخ ٍذت م ٍن ثيىابً ى ى ٍ
ي ى ى
اٚن ى ى ٍ
ٌ
و
ت كلىػم ي يكن .كأىخ ٍذ ً
ً
و
ً
ً ً ً
ت أ ٍىمتً ىعةى
لنىػ ٍفسك يم ٍرتىػ ىف ىعات يم ىوشاة ،ىكىزنػىٍيت ىعلىٍيػ ىها .أ ٍىمهر لىػ ٍم ىأيٍ ى ٍ ى ٍ ى ى
ك صور ذي يكوور كزنػىي ً
ك ،كصنىػع ً
ت لًنىػ ٍف ًس ً
ك ًمن ذىىًيب كًمن فًض ًيت ال ًيت أ ٍىعطىيػتي ً
ًزينىتً ً
ت
ٍ
ى
ىى ٍ
ٍ
ي
ى
ٍ
ٍ
ىى
ى
ى
ك الٍمطىرزةى ك ىغطيتًها ًهبا ،ككضع ً
ًهبا .كأ ً ً ً
ت أ ىىم ىام ىها ىزيًٍيت ىكىِنيوًرم .ىك يخٍب ًزم
ىخ ٍذت ثيىابى ي ى ى ٍ ى ى ى ى ى ٍ
ى ى ى
ك ،الس ًمي ىذ كالزيت كالٍعسل ال ًذم أىطٍعمتي ً
ال ًذم أ ٍىعطىيػتي ً
ض ٍعتً ىها أ ىىم ىام ىها ىرائً ىحةى
ك ،ىك ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ىٍ
ى
ى
ىى
ب .أ ً ً ً ً ً ً
ين ىكلى ٍدهتًً ٍم ًِف،
يس يركور .ىكىى ىك ىذا ىكا ىف ،يػى يق ي
وؿ السيًٌ يد الر ُ ى
ىخ ٍذت بىنيك ىكبػىنىاتك الذ ى
ً
ً
ك ىذ ىٍُنتً ًهم لىػها طىعاما .أىىو قىلًيل ًمن ًزىان ًؾ أىن ً
وزك ىف ًيف
ك ىذ ىٍُنت بىًين ىك ىج ىع ٍلت ًه ٍم ى٩ني ي
ى ٍ ى ى ن يى ه ٍ
اؾ ،إً ٍذ يكٍن ً
ك كًزىان ًؾ لىػم تى ٍذ يك ًرم أىايـ ًصب ً
النا ًر لىػها؟ كًيف يك ًل رج ً ً
ت عي ٍرىاينىةن
ى ى
ى ى ٌ ىى ى
ٍ
اسات ى
كعا ًريةن ،كيكٍن ً
ك .كىكا ىف بػع ىد يك ًل ىش ًرًؾ .كيل ،كيل لى ً
ت م يدكسةن بً ىد ًم ً
وؿ
ك! يػى يق ي
ٍ
ٍ
ٍ
ى ى
ى ى
ٌ ٌ ى ه ى ه
ىى ى ى
ك قيػبةن كصنىػع ً
ك بػنىػي ً
ت لًنىػ ٍف ًس ً
ت لًنىػ ٍف ًس ً
السيً يد الر ُ ً
ك يم ٍرتىػ ىف ىعةن ًيف يك ًٌل ىشا ًروع.
ىىٍ
ب ،أىن ى ٍ
ٌ
ً
ً
ً
ت ًرجلىي ً
ً
ً
ك لً يك ًٌل ىعابً ور
ًيف ىرأٍ ًس يك ًٌل طى ًر ويق بػىنىػٍيت يم ٍرتىػ ىف ىعتىك ىكىرج ٍست ىٗنىالىك ،ىكفىػر ٍج ٍ ٍ
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ك ب ًين ًمصر الٍغً ىبل ًظ اللح ًم ،كًزٍد ً
كأى ٍكثىػر ً
ت ًزىان ًؾ .كزنىػي ً
ت مع ًجًنانً ً
ت ًيف ًزىان ًؾ
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى ٍ
ى
ى
ى
ى
ًًإل ىغاظىًيت .فىػهأىنى ىذا قى ٍد م ىدد ً
ك ،كأىسلىمتي ً
ك فى ًر ى ً
ك ،كمنىػعت ىعٍن ً
ً
ك
ى ٍ ي
ت يىدم ىعلىٍي ى ى ٍ ي
ى
يضتى ى ٍ ٍ
ك ،بػنى ً
ك الرًذيلى ًة .كزنػىي ً
ات الٍ ًفلىس ًطينًيًٌن ،اللوًايت ى٫نٍج ٍلن ًمن طى ًر ًيق ً
لًمرًاـ مبغً ى ً ً
ت
ىى ٍ
ى ى يٍ
ى ى ٍ
ضات ى
ٍ ٌى ى
ت هبًًم ،كىَف تى ٍشبعًي أىيضا .كىكثػر ً
ً
ً
مع ب ًين أىش ً ً
ت ًزىان ًؾ ًيف
ىى ى
ُور ،إ ٍذ يكٍنت ىَفٍ تى ٍشبىعي فىػىزنىػٍي ٍ ى ٍ ى ٍ ن ى ٍ
ى
ً
ً
ضا ىَف تى ٍشبعًي .ما أىمرض قىػ ٍلب ً
ض ىكٍنػ ىعا ىف إً ىُف أ ٍىر ً
أ ٍىر ً
ك،
ض الٍ ىك ٍل ىدانػيًٌ ى
ٌن ،ىكهبى ىذا أىيٍ ن ٍ ى ى ٍ ى ى ى
ب ،إً ٍذ فىػع ٍل ً
ك قيػبػتى ً
ت يكل ى ىذا فًعل امرأىةو ىزانًي وة سلًيطىوة ،بًبًنىائً ً
ك ًيف
يػى يق ي
وؿ السيًٌ يد الر ُ
ى
ى ٍ ى ٍى ى ى
ك مرتىػ ىفعتى ً
رأٍ ًس يك ًل طى ًر ويق ،ك ً ً
ك ًيف يك ًٌل ىشا ًروع .ىكلىػ ٍم تى يك ًوٓف ىكىزانًيى وة ،بى ٍل يٍ١نتىػ ىقرةن
صٍنع ي ٍ ى
ىي
ى
ٌ
ً
ٌن ىم ىكا ىف ىزٍكًج ىها .لً يك ًٌل الزىكًآف يػي ٍعطيو ىف
ىجنىبًيًٌ ى
يجىرةى .أىيػتيػ ىها الزٍك ىجةي الٍ ىفاس ىقةي ،ىأتٍ يخ يذ أ ٍ
ٍاأل ٍ
ً
يك ى ىدااي ًؾ ،كر ىشيتً ًهم لًيأٍتي ً
ً
ً
ً ً
وؾ ًم ٍن يك ًٌل
ىىديةن ،أىما أىنٍت فىػ ىق ٍد أ ٍىعطىٍيت يكل ي١نبًٌ ى ى ى ى ٍ ٍ ى
ك .كصار فً ً
ب لً ًلز ىْف بً ً
ىجانً و
س ىع ىادةً النًٌ ىس ًاء ًيف ًزىان ًؾ ،إً ٍذ لىػ ٍم يػيٍز ىف ىكىراءى ًؾ،
ك
ع
يك
ٍ
ى
ٌ
ى
ى
ى
ي
ت ًابلٍع ٍك ً ً ً
صر ً
ً ً
ً ً
ك ىاي ىزانًيىةي
س .فىل ىذل ى
بى ٍل أىنٍت تيػ ٍعط ى
يجىرنة ىكىال أ ٍ
ٌن أ ٍ
ى
يجىرىة تيػ ٍعطىى لىك ،فى ٍ
ًٍ
بً :من أىج ًل أىنو قى ٍد أينًٍفق ي٥نىاس ً
ك
ب :ىى ىك ىذا قى ى
اؿ السيًٌ يد الر ُ ٍ ٍ ي
اٚنىعي ىك ىبل ىـ الر ًٌ
ى ي
يك ال ً
ك ،كلً ًدم ًاء بنً ً
يك كبً يك ًل أىصنى ًاـ رجاساتً ً
ك بً ًزىان ًؾ ًّني ًحبً ً
ت ىعورتي ً
ين
ذ
ٍ
ى ى ى
ىى ى
ىكانٍ ىك ىش ىف ٍ ٍ ى
ى
ٌ ى ٌ
ت ىٟنم ،كيكل ال ً
ب ىذلٍتً ًهم ىٟنا ،لً ىذلً
يك ال ًذين لى ىذ ٍذ ً
ىٗنع ىً
ٗنيع يً١نبً ً
ى
ين
ذ
أ
ا
ذ
ن
أ
ى
ك
ى
ٍ
ى
ى
ى
ي
ى
ى ٍ ى
ٌ
ى
ي
ى
ى
ٍ ى
أىحبػبتً ًهم مع يك ًل ال ً
ً
ً ً
ف ىعورتى ً
ًً
ك
ذ
ضتً ًه ٍم ،فىأ ٍ
ين أىبٍػغى ٍ
ىٗنىعي يه ٍم ىعلىٍيك م ٍن ىح ٍولك ،ىكأى ٍكش ي ٍ ى
ٍ ىٍ ٍ ى ى ٌ ى
ً
ات السافً ىك ً
اس ىق ً
ك أىح ىكاـ الٍ ىف ً
ً
ًً
ات الدًـ،
ىٟنيٍم ليىػٍنظييركا يكل ىع ٍوىرتك .ىكأ ٍ
ىح يك يم ىعلىٍي ٍ ى
ك لًي ًد ًىم فىػيػه ًدمو ىف قيػبػتى ً
ك ىدـ الس ٍخ ًط كالٍغىيػرةً .كأ ً ً
كأىجعلي ً
ك ىكيػي ىه ًٌد يمو ىف
ى
ى ٍى
يسلٌ يم ى ٍ ى ٍ ي
ى ٍى ى ى
ك ،كيػٍتػريكونى ً
ً ًًً
ً ً ً
ًً
ً
ك عي ٍرىاينىةن
يم ٍرتىػ ىف ىعاتك ،ىكيػىٍنزعيو ىف ىعٍنك ثيىابىك ،ىك ىأيٍ يخ يذك ىف أ ىىد ىكات زينىت ى ى ي
كعا ًريةن .كي ً
ك ًاب ٍٜنًجارةً كيػ ٍقطىعونى ً
اعةن ،كيػر يٗنيونى ً
ً
ك بً يسييوفً ًه ٍم،
ى ى ى ىي ٍ
ى ى ىى ي
صع يدك ىف ىعلىٍيك ىٗنى ى ى ى ٍ
ً
وف نًس واء ىكثًًنةو .كأى يك ُف ً
ً
ً
ك
ىكيٍ٪ن ًرقيو ىف بػيييوتىك ًابلنا ًر ،ىكيٍ٩ن يرك ىف ىعلىٍيك أ ٍ
ى ى
ىح ىك ناما قيد ىاـ عييي ى
ؼ ىغيػرًيت ىعٍن ً
ضا ىال تيػع ًطٌن أيجرةن بػع يد .كأ ًيح ُل ىغ ى ً
ك،
ىع ًن ا ًٌلزىان ،ىكأىيٍ ن
ص ًر ي ىٍ
ضًيب بًك فىػتىػٍن ى
ٍ ى ٍى ىٍ ى
ً
ً ً
ً
ىس ىخطٍتًًين
ىس يك ين ىكىال أى ٍغ ى
ىج ًل أىنك لىػ ٍم تى ٍذ يك ًرم أىاي ىـ صبىاؾ ،بى ٍل أ ٍ
ب بػى ٍع يد .م ٍن أ ٍ
فىأ ٍ
ضي
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ًيف يك ًل ى ًذهً
ك ىعلىى رأٍ ًس ً
ضا أىجلًب طى ًري ىق ً
ى
ب ،فى ىبل
ىي
أ
ا
ذ
ن
أ
ه
ػ
ف
،
ك ،يػى يق ي
ى
وؿ السيًٌ يد الر ُ
ى
ى
ن
ٌ ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ي
تىػ ٍفعلًٌن ى ًذهً الرًذيلىةى فىػو ىؽ رجاساتً ً
ك يكلًٌ ىها»(ُ).
ى ى ى
ٍ ىى ى
كاشتمل العهد القدٔف ،على تصويرات إابحيٌة خليعة فاجرة:
ب قىائًنبل :اي ابن آدـ ،ىكا ىف امرأ ىىات ًف ابػنىػتىا أويـ ك ً
اح ىدةو،
« ىكىكا ىف إً ىِف ىك ىبل يـ الر ًٌ
ى ٍ ى ىى
ٍى ٍ ٌ ى
كزنىػتا بًػ ًمصر .فًػي ًصباىػما زنػىتا .ىن ى ً
ً
ب
ت ثي ًديػُ يه ىما ،ىكيىنى ى
ى ي ى ى ى يى
اؾ تىػىز ٍغىز ىغ ٍ
اؾ يد ٍغد ىغ ٍ
ت تىػىرائ ي
ىى ى ٍ ى
ً
ً
ً
ٌن
عي ٍذ ىرهتً ىما .ىك ٍ
اٚني يه ىما :أ ييىولىةي الٍ ىكبً ىًنةي ،ىكأ ييىوليبىةي أ ٍ
يختيػ ىها .ىكىكانػىتىا ًِف ،ىكىكلى ىد ىات بىن ى
ً
ا٨نا :الس ًامرةي أيىولىةي ،كأ ً
كبػنى و
ت أ ييىولىةي ًم ٍن ىٍٓن ًيت
اٚن
ك
.
ات
ي
ٍ
يكر ىشل ييم أ ييىوليبىةي .ىكىزنى ٍ
ى
ى
ي
ىى
ى ي
ى
ى
ً
كع ً
ت يً١نبً
ى
ىٚنى ٍا٤ني ًوٓف يكىالةن ىك ًش ىحننا ،يكلُ يه ٍم يشبا يف
ش
أ
ا،
يه
ق
ش
ُور ٍاألىبٍطى ى
ٌن ٍاأل ٍ
ى
ٍ
ىى
اؿ البلبًس ى
ٌ
ى
ى
ً ً
ُور يكلًٌ ًه ٍم،
ىش ٍه ىوةو ،فيػ ٍر ىسا هف ىراكًبيو ىف ٍ
اٝنىٍي ىل .فى ىدفىػ ىع ٍ
ت ىٟنيٍم عي ٍقىرىىا ل يم ٍختىارم بىًين أىش ى
ً ً
كتىػنىجست بً يك ًل من ع ًش ىقٍتػهم بً يك ًل أ ً
ضا،
صىر أىيٍ ن
ىصنىام ًه ٍم .ىكىَفٍ تىػٍتػ يرٍؾ ًزىان ىىا م ٍن م ٍ
ى ى ٍ ٌ ى ٍ ى يٍ ٌ ٍ
ً
ًً
ً
ً
ً
ك
ب عً ٍذ ىرهتىا ىك ىس ىكبيوا ىعلىٍيػ ىها ًزىان يى ٍم .ل ىذل ى
ألىنػ يه ٍم ى
وىا ًيف صبى ى
اجعي ى
ض ى
اىا ،ىكىز ٍغىزغيوا تىػىرائ ى
سلمتيػها لًي ًد عشاقًها ،لًي ًد ب ًين أىشُور ال ًذين ع ً
ىخ يذكا
أ
ا.
ه
ػ
ت
ر
و
ع
ا
و
ف
ش
ك
م
ى
.
م
ه
ػ
ت
ق
ش
ى
ي
ى
ى
ٍ
ى
ى
ٍى ى ى
ىٍ ى ى ي ى ى ى
ى ى ى يٍ يٍ
ف ،فىصار ً ً ً ً
ً
ً
ىجىرٍكا ىعلىٍيػ ىها يح ٍك نما.
وىا ًابلسٍي ً ى ى ٍ
بىن ىيها ىكبػىنىاهتىا ،ىك ىذ ىُني ى
ت عٍبػىرنة للنٌ ىساء .ىكأ ٍ
ً ً
ت ًيف عً ٍش ًق ىها أى ٍكثىػىر ًمٍنػ ىها ،ىكًيف ًزىان ىىا أى ٍكثىػىر
يختيػ ىها أ ييىوليبىةي ذىل ى
ك أىفٍ ىس ىد ٍ
فىػلىما ىرأ ٍ
ىت أ ٍ
ً
ً
ًمن ًزْف أ ً
ٌن أىفٍ ىخىر لًبى و
اس،
الش ىح ىن ٍاألىبٍطى ى
ُور الٍ يوىالةى ىك ًٌ
يخت ىها .ىعش ىق ٍ
ٍ ى ٍ
اؿ البلبًس ى
ت بىًين أىش ى
و
فيػرس ن ً
ت ،ىكلً ًك ٍلتىػٍي ًه ىما
ٌن ٍ
ت أىنػ ىها قى ٍد تىػنىج ىس ٍ
اان ىراكبً ى
اٝنىٍي ىل يكلُ يه ٍم يشبا يف ىش ٍه ىوة .فىػىرأىيٍ ي
ٍى
طى ًريق ك ً
اح ىدةه .كزادت ًزىانىا .كلىما نىظىرت إً ىُف ًرج واؿ مصوًرين علىى ٍ ً ً
ص ىوير
ىٍ
ى يى ى ى
اٜنىائط ،ي
ىى ى ٍ ى ى
هى
الٍ ىك ٍل ىدانًيًٌن مصورةو ًّني ٍغرةو ،منىط ًق ً ً
ىح ىقائً ًه ٍم ،ىع ىمائً يم يه ٍم ىم ٍس يدكلىةه ىعلىى
ٌى يىى ى ي ى
ٌن ّنىنىاط ىق ىعلىى أ ٍ
ً
و ً
ً
ض
يريؤكس ًه ٍم .يكلُ يه ٍم ًيف الٍ ىمٍنظى ًر يرىؤ ىساءي ىم ٍرىكبىات شٍبوي بىًين ىاببً ىل الٍ ىك ٍل ىدانيًٌ ى
ٌن أ ٍىر ي
ً ًً
ً
ً
ت إًلىٍي ًه ٍم ير يس نبل إً ىُف أ ٍىر ً
ض
م ىيبلدى ٍم ،ىعش ىقٍتػ يه ٍم عٍن ىد لى ٍم ًح ىعٍيػنىػٍيػ ىها إًاي يى ٍم ،ىكأ ٍىر ىسلى ٍ
(ُ) سفر حزقياؿ ،الفصل ُٔ ،اآلايت ُ.ّْ-
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ٌن .فىأ ىىات ىىا بػنيو اببً
الٍ ىك ٍل ىدانًيً
اٜني ً
ً
ت هبًً ٍم،
ع
ج
ض
م
يف
ل
ً
ٍ
ٍ
وىا بً ًزىان يى ٍم ،فىػتىػنىج ىس ٍ
ى
ب ىكى٤ن يس ى
ٌ
ى
ى
ى
ى
ٌ
ى
ً
ت
ت ىع ٍوىرتىػ ىها ،فى ىج ىفٍتػ ىها نػى ٍفسي ،ىك ىما ىج ىف ٍ
ت ًزىان ىىا ىكىك ىش ىف ٍ
كج ىفٍتػ يه ٍم نػى ٍف يس ىها .ىكىك ىش ىف ٍ
ى
نػى ٍف ًسي أيختىػها .كأى ٍكثىػرت ًزىانىا بً ًذ ٍك ًرىا أىايـ ًصباىا ال ًيت فًيها زنىت ًأبىر ً ً
صىر.
ضمٍ
ى ى ىى
ٍ ى ى ىٍ ى
ى ى ٍ ٍ
ً ًً ً
اٝني ًل .كافٍػتىػ ىق ٍد ً
ً
ت
اٜنى ًم ًًن ىكىمنًيُػ يه ٍم ىك ىم ًًٌ
ين ىٜنٍ يم يه ٍم ىكلى ٍح ًم ٍ
ىك ىعش ىق ٍ
ين ٍىٍ ى
ت ىم ٍع يشوقيهم الذ ى
ً
ً ً ً
ً ً ً
ً ً ً
ً ً
ك ىاي
ىج ًل ىذل ى
ص ًريًٌ ى
ىرذيلىةى صبىاؾ بًىز ٍغىز ىغة الٍم ٍ
ىج ًل ثى ٍد ًم صبىاؾ .أل ٍ
ٌن تىػىرائبىك أل ٍ
أيىولً
ك ال ً
ك عيشاقى ً
ب :ىأىنى ىذا أيىيًج ىعلىي ً
ً
ين ىج ىفٍتػ يه ٍم
ذ
الر
د
ي
الس
اؿ
ق
ا
ذ
ك
ى
،
ة
يب
ى
ى
ى
ُ
ى
ي
ي
ى
ى
ى
ٌي ٍ
ٌ
ي ى
ى
ً
ً و
ً ً
ًً
ً
وع
ود ىك يش ى
ٌن ،فىػ يق ى
نػى ٍف يسك ،ىك ًآيت هب ٍم ىعلىٍيك م ٍن يك ًٌل ج ىهة :بىًين ىاببً ىل ىكيكل الٍ ىكلٍ ىدانيًٌ ى
كقيوع ،كمعهم يك ُل ب ًين أىشُور ،يشبا يف ىشهوةو ،كىالةه ك ًشحن يكلُهم رىؤساء مرىكب و
ات
ٍ ى ي ى ى ه ي ٍ ي ى ي ىٍ ى
ى
ى ى ىىىي ٍ
ى
ات كعج ىبل و
و
ك ًأب ً و
ً
اٝنىيل .فىػيأٍتيو ىف ىعلىي ً
ت،
ٍ
ٍ
ىسل ىحة ىم ٍرىكبى ى ى ى
ىك يش ىهىراءي .يكلُ يه ٍم ىراكبيو ىف ٍ ٍ ى ى
ك التػُرس كالٍ ًمجن ك ٍ ً
كًَنم ً
ًً
وب ي ًقيمو ىف ىعلىي ً
و
يسلًٌ يم ىٟنييم
ى ىى ى
ٍ
اٝنيو ىذ ىة م ٍن ىح ٍولك ،ىكأ ى
ٍى ى ى ى
اعة يشعي ي ي
ك ،فىػيػع ًامليونى ً
ك ًأبىح ىك ًام ًهم .كأىجعل ىغيػرتػًي ىعلىي ً
الٍػح ٍكم فىػيح يكمو ىف ىعلىي ً
ك
ٍ
ٍ
ٍ
يى
ي ى ىٍ ي
ٍ ى ٍ ى ي ٍى
ً
ف .أيٍخ يذك ىف بنً ً
ك ،كب ًقيػتي ً
ً
ً
ً
ً
يك
ي
لس
اب
ط
ق
س
ت
ك
ي
ي
ى
ٍ ىي
ى
ًابلس ىخط .يػى ٍقطىعيو ىف أىنٍػ ىفك ىكأيذينػىٍي ى ى
ٍ
ك ،كأيٍخ يذك ىف أىدك ً
ات ًزينىتً ً
ً ً ً
ً ً
ًً
ك.
ىى
ىكبػىنىاتك ،ىكتيػ ٍؤىك يل بىقيػتيك ًابلنا ًر .ىكيىػٍن ًزعيو ىف ىعٍنك ثيىابى ى ى ي
ً ً
ض ًمصر ،فى ىبل تىػرفىعًٌن ىعيػنىػي ً
ً ً ً ً
ك إًلىٍي ًه ٍم ،ىكىال
ىكأيبىطٌ يل ىرذيلىتىك ىعٍنك ،ىكًزىانؾ م ٍن أ ٍىر ً ىٍ
ٍ ى ٍٍ
ك لًي ًد ال ً
تى ٍذ يك ًرين ًمصر بػع يدً .
ب :ىأىنى ىذا أيسلًٌم ً
اؿ السيً
ين
ذ
الر
د
ق
ا
ذ
ك
ى
و
ىن
أل
ى
ى
ى
ُ
ى
ي
ى
ى
ى ٍى ىٍ
ي
ٌ
ى
ى
ي
ى
ك .فىػيػع ًامليونى ً
ضتً ًهم ،لًي ًد ال ًذين ج ىفٍتػهم نػى ٍفس ً
ض ًاء ىك ىأيٍ يخ يذك ىف يكل
ك ًابلٍبيػ ٍغ ى
يى
أىبٍػغى ٍ ٍ ى
ى ى يٍ ي
ً
ف ىعورةي ًزىان ًؾ كرًذيلىتي ً
ً
ًً
ً
ك ىكًزىان ًؾ .أىفٍػ ىع يل
ىى
تىػ ىعبك ،ىكيػىٍتػ يريكونىك عي ٍرىاينىةن ىك ىعاريىةن ،فىػتىػٍن ىكش ي ٍ ى
ت ًأب ً
ك تىػنىجس ً
ً ً ً
يختً ً
ت كراء ٍاأليم ًمً ،ألىن ً
ًً
ك
ىصنىام ًه ٍمً .يف طى ًر ًيق أ ٍ
ٍ
بك ىى ىذا ألىنك ىزنػىٍي ى ى ى ى
ٍ
ت فىأ ٍىدفىع ىكأٍسها لًي ًد ً
سلى ٍك ً
يختً ً
ب :إًن ً
اؿ السيًٌ
ك تى ٍشربً
ٍ
ك
أ
ك
ٌن
الر
د
ق
ا
ذ
ك
ى
.
ؾ
ى
ى
ى
ُ
ى
ى
ي
سأٍ
ى
ى
ي ىى ى
ى
ى
ى
الٍع ًمي ىقةى الٍ ىكبًًنىة .ت يكونً ً ً ً ًً ً ً
ًً
ً
ٌن يس ٍكنرا ىك يح ٍزنان،
ٌن للضحك ىكلبل ٍست ٍهىزاء .تى ىس يع ىكث نًنإ .نىٍتىلئ ى
ى ى ى
ى
صينىػها كتىػ ٍق ى ً
ك الس ًامرةً .فىػتى ٍشربًينىػها كٕنىٍتى ً
يختً ً
ىكأٍس التح ًًُن ك ٍ ً
ٌن
س أٍ
ضم ى
ٌ
ى
ى
ى
ى
ى ى ى
اٝنىىراب ،ىكأٍ ى
ى
ى
وؿ السيً يد الر ُ ً ً
ش ىق ىفها كىْنتػثًٌٌن ثى ٍديػي ً ً
اؿ
ك ىى ىك ىذا قى ى
ب .ل ىذل ى
ك ،ألًٌ
ىٓف تى ىكل ٍم ي
ي ى ى ٍى ى ى ٍ
ت ،يػى يق ي ٌ
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ً
ً
بً :من أىج ًل أىن ً ً ً
ضا
ك نىسيت ًين ىكطىىر ٍحت ًين ىكىراءى ظى ٍه ًرًؾ ،فىػتى ٍح ًملي أىيٍ ن
السيًٌ يد الر ُ ٍ ٍ
رًذيلىتى ً
ىٓن يك يم ىعلىى أ ييىولىةى ىكأ ييىولًيبىةى؟ بى ٍل
ك ىكًزىان ًؾ .ىكقى ى
اؿ الر ُ
آد ىـ ،أ ىٍ
ب ًِف :ىاي ابٍ ىن ى
ى
أىخًرب ي٨نا بًرجاساهتًًماً ،ألىنػهما قى ٍد زنىػتىا كًيف أىي ًدي ًهما دـ ،كزنػىتىا ًأب ً
ضا
ىصنىام ًه ىما ىكأىيٍ ن
ى ى ٍ ى ى ه ىى
ٍ
يى
ٍ ٍى ىى ى ى
ًً ً
ضا ًيب ىى ىذا :ى٤ن ىستىا
ين ىكلى ىد ىات يى ٍم ًِف الن ىار أى ٍك نبل ىٟنىا .ىكفىػ ىعلىتىا أىيٍ ن
أى
ىج ىازىات بىنيه ىما الذ ى
م ٍق ًد ًسي ًيف ىذلًك الٍيػوًـ كدنستا سب ًويت .كلىما ىذ ىُنتا بنًي ًهما ً
ىصنى ًام ًه ىما ،أىتىػتىا ًيف
أل
ىى ى ى ٍ
ى
ى ى ٍ ى ى ىى يي ى
ً
ك الٍيىػ ٍوًـ إً ىُف ىم ٍق ًد ًسي لًتيػنى ًٌج ىساهي .فىػ يه ىو ىذا ىى ىك ىذا فىػ ىعلىتىا ًيف ىك ٍس ًط بػىٍي ًيت .بى ٍل أ ٍىر ىس ٍلتي ىما
ىذل ى
وؿ فىػهوذىا جاءكا .ىم ال ً
إً ىُف ًرج واؿ آتًٌن ًمن بعً و
يد .ال ًذين أيرًسل إً
ً
ين
ذ
س
ر
م
ه
ي
ل
ه
ى
ي
ٍ
ي
ى ٍ ى ٍ ىي
ى ٍ ى
ى
ى ىي ي ى
ت ًاب ٍٜنلً ًي ،كجلىس ً
ك كىٓنلي ً
ت كىكح ٍل ً
ًألىجلً ًه ًم استىحمم ً
ت ىعيػنىػي ً
ت ىعلىى ىس ًري ور
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ي
ٌ ى ٍ
ى
ٍ ٍىٍ ى
ً
ً
ضةه ،كك ً
ت يٗنٍ يهوور
فىاخ ور أ ىىم ىاموي ىمائ ىدةه يمنىض ى ى ى ى
ص ٍو ي
ض ٍعت ىعلىٍيػ ىها ىِنيوًرم ىكىزيًٍيت .ىك ى
ً ً
ً
ً
ٌن م ىع ىها ،مع أي ىان وس ًمن ر ىع ًاع ٍ ً ً ً
ين ىج ىعليوا
ىى
يمتىػىرفٌ ًه ى ى
ٍ ى
اٝنىٍلق .أييتى ب ىس ىك ىارل م ىن الٍبىػًٌرية ،الذ ى
ً
ً
و
ت ىع ًن الٍبىالًيى ًة ًيف ًٌ
الز ىْفٍ :اآل ىف
ىس ًوىرنة ىعلىى أىيٍدي ًه ىما ىك ىات ىج ىٗنىاؿ ىعلىى يريؤكس ًه ىما .فىػ يق ٍل ي
أٍ
يػى ٍزنيو ىف ًز نْف ىم ىع ىها ىكًى ىي .فى ىد ىخليوا ىعلىٍيػ ىها ىك ىما يي ٍد ىخ يل ىعلىى ٍامىرأىةو ىزانًيى وة .ىى ىك ىذا ىد ىخليوا
علىى أيىولىةى كعلىى أيىولً
ٌن الزانً
الرج ي ً
ً
ً
ً
ى
الص ًٌدي يقو ىف يى ٍم ىٍ٪ن يك يمو ىف
ك
.
ٌن
ػ
ت
ػ
ي
ػ
ت
أ
ر
م
ل
ا
ة
يب
ٍ
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
اؿ ٌ
ى
ى ٌى
ى ي ى ى ي ى ىٍ
ً
ً
ً
ً
ًو
ً ً
ىعلىٍي ًه ىما يح ٍك ىم ىزانيىة ىك يح ٍك ىم ىسفا ىكة الدًـ ،ألىنػ يه ىما ىزانيىػتىاف ىكًيف أىيٍدي ًه ىما ىد هـ .ألىنوي
ب :إًًٓف أ ً
يسلًٌم يهما لًٍل ىجوًر كالنػ ٍه ً
ب.
ىى ىك ىذا قى ى
يصع يد ىعلىٍي ًه ىما ىٗنى ى
اؿ السيًٌ يد الر ُ ٌ ٍ
ٍ ى
اعةن ىكأ ى ي ى
اعةي ًاب ٍٜنً ىج ىارةً ،ىكيػي ىق ًطٌعيونػى يه ىما بً يسييوفً ًه ٍم ،ىكيى ٍذ ىُنيو ىف أىبٍػنىاءى ي٨نىا ىكبػىنىاهتًً ىما،
ىكتىػ ٍر يٗني يه ىما ٍ
اٛنى ىم ى
ً
ىكيٍ٪ن ًرقيو ىف بػيييوتىػ يه ىما ًابلنا ًر .فىأيبى ًطٌل الرًذيلىةى ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
يع النًٌ ىس ًاء،
ض ،فىػتىػتىأىد ي
ب ىجػم ي
ي
ىكىال يػى ٍف ىع ٍلػ ػ ىن ًمثٍػ ػ ػ ىل ىرًذيلىتً يك ىمػا .ىكيىػ يرُدك ىف ىعلىٍي يك ىمػا ىرًذيلىتى يك ىمػا ،فىػتى ٍح ًمػ ىبل ًف ىخػطىػاي ػىا
أىصنى ًام يكما ،كتىػعلىم ً
ب»(ُ).
ىٓف أ ىىان السيًٌ يد الر ُ
اف أًٌ
ٍ ى ىٍى
كاشتمل العهد القدٔف  -فوؽ ذلك كلٌو  -على شعر غزؿ ماجن ،يف
(ُ) سفر حزقياؿ ،الفصل ِّ ،اآلايت ُ.ْٗ-
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سفر كامل ،ىو (نشيد األنشاد)(ُ):
ت فى ًم ًوً ،
يد ا ٍألىنٍ ىش ًاد ال ًذم لًسلىيما ىف :لًيػ ىقبًٍل ًين بً يقب ىبل ً
«نى ً
ى
ب
ي
ط
أ
ك
ب
ح
ىف
أل
ش
ٍ
ي
ى
ٍ
ٍ
ٌ
ى
ي
ي
ى
ي
ي
ًمن ا ٍٝنم ًر .لًرائًح ًة أىدىانًك الطيًب ًة .ا ٍٚنك دىن مهر ه ً ً
ك الٍ ىع ىذ ىارل.
ىحبػٍت ى
اؽ ،ل ىذل ى
كأى
ى ى ٍ ى ى ٍ ى ى ٌى ي ى ي ٍ ه ي ٍ ى
ً
ً
ك .نى ٍذ يك ير
ك إً ىُف ًح ىجال ًو .نػىٍبػتى ًه يج ىكنػى ٍفىر يح بً ى
م .أ ٍىد ىخلىًين الٍ ىمل ي
ٍ
اج يذبًٍين ىكىراءى ىؾ فىػنى ٍج ًر ى
ً
ً
يكر ىشلً ىيم،
ك أى ٍكثىػىر ًم ىن ا ٍٝنى ٍم ًرً .اب ٍٜنى ًٌق يً٪نبُونى ى
يحب ى
ك .أ ىىان ىس ٍوىداءي ىك ىٗنيلىةه ىاي بػىنىات أ ي
يدار ،ىكش ىق ًق سلىيما ىف .ىال تىػٍنظير ىف إً ىِف لً ىكوًٓف سوداءً ،
ىك ًخي ًاـ قً
س قى ٍد
م
لش
ا
ىف
أل
ى
ي
ى
ى
ٍ
ي ٍى
ى
ٍ ىٍ ى
ٍ ى
لىوحٍت ًين .بػنيو أ ًيمي ىغ ً
ضبيوا ىعلىي .ىج ىعلي ًوٓف ىانطي ىورىة الٍ يك ير ًكـ .أىما ىك ٍرًمي فىػلى ٍم أىنٍطيٍرهي.
ى ى ٌ
ً ً
ض ًعٍن ىد الظ ًه ىًنةً .لً ىماذىا أ ىىان أى يكو يف
أٍ
ىخً ٍربًٓف ىاي ىم ٍن يٓنبُوي نػى ٍفسي ،أىيٍ ىن تىػ ٍر ىعى ،أىيٍ ىن تيػ ٍربً ي
و ً
ً
ً
ٌن النًٌ ىس ًاء ،فىا ٍخ يرًجي
ىص ىحابً ى
ك؟ إً ٍف ىَفٍ تىػ ٍع ًرًيف أىيػتيػ ىها ا ٍٛنىميلىةي بػى ٍ ى
ىك يم ىقنػ ىعة عٍن ىد قيطٍ ىعاف أ ٍ
ىعلىى آ ىاث ًر الٍغىنىًم ،كار ىعي ًج ىداء ًؾ ًعٍن ىد مساكً ًن الُر ىعاةً .لىىق ٍد ىشبػهتي ً
ك ىاي ىحبًيبىًيت
ٍ
ى
ىى
ىٍ ٍ
بًىفر وس ًيف مرىكب ً
ً ً و
ك بًىق ىبلئً ىد! نىصنىع لى ً
وط ،كعينيػ ىق ً
ك
ات فًٍر ىع ٍو ىف .ىما أ ٍ
ىٍ ى
ٍ ي
ىٗنى ىل ىخديٍك ب يس يم ى
ى
اف ًمن فًض وة .ما داـ الٍملً
ك ًيف ىٍ٠نلً ًس ً
و
ىس ىبل ًسل ًم ٍن ذى ىى و
ى
اح ىان ًرًد ًيين
ف
أ
و
ى
ي
ب ىم ىع يٗنى ٍ
ى
ى ىى ى
ى
رائًحتىو .صرةي الٍم ًر حبً ًييب ًِف .بػٌن ثى ٍديي يبًيت .طىاقىةي فى ً
اغيى وة ىحبً ًييب ًِف ًيف يك ير ًكـ
ىٍ ى ى ى ي
ى ى ي ي يٌ ى
ً
ً ً
ً ً
ً
ىع ٍ ً
ت
ٌن ىج ٍد وم .ىىا أىنٍت ىٗنيلىةه ىاي ىحبًيبىًيت ،ىىا أىنٍت ىٗنيلىةه .ىعٍيػنىاؾ ى٘نى ىامتىاف .ىىا أىنٍ ى
ىً
ض ير .ىج ىوائًيز بػىٍيتًنىا أ ٍىرهز ،ىكىرىكافً يد ىان ىس ٍرهك .أى ىان
ٗن
ىخ ى
يل ىاي ىحبً ًييب ىك يح ٍل هو ،ىك ىس ًر ييرىان أ ٍ
ه
ً
نػىرً
ً
ًً
ٌن
ج
ٌن الش ٍو ًؾ ىك ىذل ى
ك ىحبًيبىًيت بػى ٍ ى
س ىش يارك ىف ،ىس ٍو ىسنىةي ا ٍأل ٍىكديىة .ىكالس ٍو ىسنىة بػى ٍ ى
ٍ ي
ً
ك حبً ًييب بػٌن الٍبنًٌن .ىٍٓن ً ً ً
الٍبػنى ً
ت
ات .ىكالتػُف ً
اح بػى ٍ ى
ت ظلٌو ا ٍشتىػ ىهٍي ي
ٌن ىش ىج ًر الٍ ىو ٍع ًر ىك ىذل ى ى ى ٍ ى ى ى ى
ى
أى ٍف أىجلًس ،كىٖنىرتيو ح ٍلوةه ًٜن ٍل ًقي .أ ٍىدخلىًين إً ىُف بػي ً
ت ا ٍٝنى ٍم ًر ،ىك ىعلى يموي فىػ ٍوقًي ى١نىبةه.
ى
ىٍ
ٍ ى ى ىي يى ى
ً
اص الزبً ً
ىسنً يد ًكٓف ًأبىقٍػىر ً
ت ىرأٍ ًسي
يب .أىنٍعً يش ًوٓف ًابلتػُف ً
اح ،فىًإًٌٓف ىم ًر ى
يضةه يحبًّا .مشىاليوي ىٍٓن ى
أٍ
كى٬نًينيو تيػعانًيق ًين .أيحلًٌ يف يكن اي بػنى ً
ات أيكر ىشلًيم ًابل ًظٌب ًاء ك ًأبىايئً ًل ا ٍٜن يق ً
وؿ ،أىال تيػيىػ ًٌقظٍ ىن
ى ي ى
ي
ي ى ى ى ى
ى ى
ى
(ُ) سفر نشيد األنشاد ،من الفصل ُ ،اآلية ُ ،إُف الفصل ٖ ،اآلية ُْ.
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كىال تيػنىػبًهن ا ٍٜنبًيب حت ي ىشاء .صوت حبً ًييب .ىوذىا و
آت طىافًنرا ىعلىى ا ٍٛنًبى ًاؿ ،قىافًنزا
ى ٌٍ ى ى ى ى ى ى ىٍ ي ى
يى
ً
ً
ً
ف ىكىراءى ىحائً ًطنىا،
ىعلىى التٌ ىبل ًؿ .ىحبً ًييب يى ىو ىشبًيوه ًابلظ ًٍيب أ ٍىك بًغي ٍف ًر ا ٍأل ىىايئ ًل .يى ىوذىا ىكاق ه
اؿ ًِف :قي ً
يػتىطىلع ًمن الٍ يكول ،يػوص ًو ً
ً ً
ومي
اب ىحبً ًييب ،ىكقى ى
ىج ى
ص م ىن الشبىابيك .أ ى
ى ي ى ى يى ٍ ي
ً
ً
ور
اِفً .ألىف ا ًٌ
لشتىاءى قى ٍد ىم ى
ضى ،ىكالٍ ىمطىىر ىمر ىكىز ىاؿ .الُزيى ي
ىاي ىحبيبىًيت ،ىاي ىٗنيلىًيت ىكتىػ ىع ى ٍ
ضً
ت ًيف ا ٍأل ٍىر ً
ت الٍيى ىم ىام ًة يًٚن ىع ًيف أ ٍىر ًضنىا .التًٌينىةي
ض .بػىلى ىغ أ ىىكا يف الٍ ىق ٍ
ظى ىهىر ٍ
ص ٍو ي
ب ،ىك ى
أىخرجت فً
اؿ الٍ يكر ًكـ تيًفيح رائًحتىػها .قي ً
ومي اي حبًيب ًيت ،اي ىً
ٗنيلىًيت
ع
ػ
ق
ك
ا،
ه
ج
ي
ي
ي ى ىى
ٍى ى ٍ ى ى ى
ى ى ى ى
ي
اِف .اي ى٘نام ًيت ًيف ى١ن ً
ك ،أ ًٍ
اج ًئ الص ٍخ ًرً ،يف ًس ًٍرت الٍمعاقً ًل ،أى ًر ًيين كجه ً
ىٚنعً ًيين
ى
ى ٍى
ىى
ىكتىػ ىع ى ٍ ى ى ى
ٗنيل .خ يذكا لىنا الثػعالًب ،الثػعالً
ك لى ً
ك ىً
يف ككجه ً
كً ،ألىف صوتى ً
صوتى ً
ب
ط
ى
ه
ي
ٍ
ى
ى
ى
ى
ٍ
ىٍ
ىى
ى
ى
ه
ً ً
ً
ً
ً
ٌن
كمنىا قى ٍد أىقٍػ ىعلى ٍ
ت .ىحبً ًييب ًِف ىكأى ىان لىوي .الراعي بػى ٍ ى
ا ٌ
لصغى ىار الٍ يم ٍفس ىد ىة الٍ يك يركـ ،ألىف يك ير ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يب أ ٍىك
يح النػ ىه يار ىكتىػٍنػ ىه ًزىـ الظٌىبل يؿ ،ا ٍرج ٍع ىكأى ٍشب ٍو ىاي ىحب ًييب الظ ىٍ
الس ٍو ىس ًن .إ ىُف أى ٍف يىف ى
ً ً
ً
ً
ً ً
ت ىم ٍن يًٓنبُوي نػى ٍف ًسي.
غي ٍفىر ا ٍأل ىىايئ ًل ىعلىى ا ٍٛنبىاؿ الٍ يم ىشعبىةً .يف اللٍي ًل ىعلىى فىراشي طىلىٍب ي
وؼ ًيف الٍم ًدينى ً
ً
ىس ىو ًاؽ ىكًيف الش ىوا ًرًع،
أل
ا
يف
،
ة
ٍ
وـ ىكأىطي ي
ٍ
طىلىٍبػتيوي فى ىما ىك ىج ٍدتيوي .إًًٌٓف أىقي ي
ى
ً
أىطٍليب من يًٓنبُو نػى ٍف ً
ً
ف ًيف الٍ ىم ًدينى ًة،
ر
ٜن
ا
ٓف
د
ج
ك
.
و
ت
د
ج
ك
ا
م
ف
و
ت
ػ
ب
ل
ط
ي.
س
ٍ
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ي
س الطائ ي
ٍ
ي
ي
ي ىٍ ي
ىى
ى ىى
ىى ي
ً
ً
ً
ً
ت :أ ىىرأىيٍػتي ٍم ىم ٍن يٓنبُوي نػى ٍفسي؟ فى ىما ىج ىاكٍزتيػ يه ٍم إًال قىل نيبل ىحت ىك ىج ٍد ي
فىػ يق ٍل ي
ت ىم ٍن يٓنبُوي
نػى ٍف ًسي ،فىأىمس ٍكتيو كىَف أىرًخ ًو ،حت أ ٍىدخ ٍلتيو بػي ً
ت ًيب.
ت أ ٌيمي ىك يح ٍجىرةى ىم ٍن ىحبًلى ٍ
ى ي ىٍ ى
ٍ ى ي ىٍ ٍ
ى
ً
ات أ ً ً ً ً ً ً
أيحلًٌ يف يكن اي بػنى ً
ً
ً
يب
ى ى
ى
ي
يكر ىشل ىيم ابلظٌبىاء ىكأب ىىايئ ًل ا ٍٜنىٍق ًل ،أىال تيػيىػ ٌقظٍ ىن ىكىال تيػنىػبٌ ٍه ىن ا ٍٜنىب ى
حت ي ىشاء .من ى ًذهً الطالًعةي ًمن الٍبػ ًري ًة ىكأ ٍ ً و ً
اف ،معطرنة ًابلٍم ًر كاللُب ً
و
اف
ى ى ى ىٍ ى
ىعم ىدة م ٍن يد ىخ ي ى ى ي ٌ ى ى
ى ى ىٌ
ً
ً
ًً ً ً
ً
ً
يل.
ىكبً يك ًٌل أىذرةً التاج ًر؟ يى ىو ىذا ىٔنٍ ي
ت يسلىٍي ىما ىف ىح ٍولىوي ستُو ىف ىجب نارا م ٍن ىجبىابىرة إ ٍسىرائ ى
يكلُهم قىابًضو ىف سيوفنا كمتػعلً
ب .يك ُل ىر يج ول ىسٍيػ يفوي ىعلىى فى ًخ ًذهً ًم ٍن ىى ٍوًؿ
ر
ٜن
ا
ف
و
م
ٍ
ٌ
ى
ىٍ ى
ي ٍ ي ي ي ى يى ى ي
اللي ًل .الٍملً
ك يسلىٍيما يف ىع ًمل لًنىػ ٍف ًس ًو ىٔنٍتنا ًم ٍن ىخ ىش ً
ب ليٍبػنىا ىف .ىع ًم ىل أ ٍىع ًم ىدتىوي فًضةن،
ي
ى
ٍ ى
ى
ات أ ً
كركافً ىده ذىىبا ،كم ٍقع ىده أيرجو ناان ،ككسطىو مرصوفنا ى١نبةن ًمن بػنى ً
اخ ير ٍج ىن
يكر ىشل ىيمٍ .
ىىى ي ىن ى ى ى ي ٍ ي ىى ى ي ى ٍ ي ى ٍ ى
ي
ً
اي بػنى ً
اج ال ًذم تىػو ىجٍتوي بًًو أيُموي ًيف يػى ٍوًـ
ك يسلىٍي ىما ىف ًابلت ً
ات ًص ٍهيىػ ٍو ىف ،ىكانٍظيٍر ىف الٍ ىمل ى
ى ى
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ً
ً
ًً
ٗنيلىةه! عيػنى ً
ٗنيلىةه اي حبًيب ًيت ،ىا أىنٍ ً
ت ىً
ً ً
اؾ
عي ٍرسو ،ىكًيف يػى ٍوـ فىػىرًح قىػ ٍلبًو .ىىا أىنٍت ى ى ى ى ى
ىٍ
اف ًمن ىٍٓن ً
ً
ض ىعلىى جب ًل ًج ٍلع ىاد .أىسنىاني ً
ت نػى ىقابً ً
ك .ىش ٍع يرًؾ ىك ىق ًطي ًع ًم ٍع وز ىرابً و
ك
ىى ى ٍ
ى٘نى ىامتى ٍ
اح ىدةو مٍتئً
ىك ىق ًطي ًع ا ٍٛنزائًًز الص ًادرةً ًمن الٍغىس ًل ،اللوًايت يك ُل ك ً
س فًي ًهن ىع ًق هيم.
ي
ل
ك
،
م
ى
ٍ
ىى
ي
ى
ه
ى
ى ى ٍ
ى
ى
ً ً و ً ًً
ك ح ٍلو .خد ً
ُؾ ىك ًف ٍل ىق ًة رمانىوة ىٍٓنت نػى ىقابً ً
ً
ك.
ى
ىش ىفتىاؾ ىكس ٍل ىكة م ىن الٍق ٍرم ًز ،ىكفى يم ي ه ى
ي
ك ىكبػرًج داكد الٍمب ًًين لً ٍؤلىسلًح ًة .أىلٍ ً ً
ً
ً ُ
اس ا ٍٛنىبىابًىرةً.
ي
عينيػ يق ي ٍ ى ي ى ى ٍ ٌ ٍ ى
ف ٠نى ٌون عيلٌ ىق ىعلىٍيو ،يكل ىها أىتٍػىر ي
اف بػٌن السوس ًن .إً ىُف أى ٍف ي ً
ً
ثى ٍد ىاي ًؾ ىك ًخ ٍش ىف ىيت ظىٍبػيى وة ،تىػوأ ىىم ٍ ً
يح النػ ىه يار ىكتىػٍنػ ىه ًزىـ
ف
ٌن يػى ٍر ىعيى ى ٍ ى ٍ ى
ٍ
ى ى
ٍ
ك ىً
ال ًظٌىبل يؿ ،أى ٍذىب إً ىُف جب ًل الٍم ًر كإً ىُف تى ًل اللُب ً
ٗنيل اي حبًيب ًيت لىيس فً ً
اف .يكلُ ً
يك
ٍ
هى ى ى
ىى يٌ ى ٌ ى
ى ي
ى
عيػبةه .ىلي ًمي معًي ً
كس ،ىمعًي ًم ٍن ليٍبػنىا ىف! انٍظيًرم ًم ٍن ىرأٍ ًس أ ىىمانىةى،
ر
ع
اي
ف
ا
ن
ػ
ب
ل
ن
م
ي
ى
ى
ى
ٍ
ى
ٍ
ىٍ ى ى ٌ ى
ي ي
ًمن رأٍ ًس ىشنًًن كحرمو ىفً ،من خ يدكًر ا ٍأليس ً
ودً ،من ًجب ًاؿ النُموًر .قى ٍد سبػي ً
ت قىػ ٍلًيب
ٍ ي
ىىٍ
ٍ ى
ي
ى ى ى ٍي
ي
ٍ ى
ك ،بًىق ىبلدةو ك ً
اي أيخ ًيت الٍعركس .قى ٍد سبػي ً
اح ىدةو ًمن عيني ًق ً
ت قىػ ٍلًيب إبًًح ىدل ىعيػنىػي ً
ك.
ٍٍ
ىىٍ
ٍ
ٍ
ى ى
ى ٍ ىي ي
ً
ما أىحسن حب ً
ب ًم ىن ا ٍٝنى ٍم ًر! ىكىك ٍم ىرائً ىحةي
ك ىاي أ ٍ
ى ٍ ىى ي
كس! ىك ٍم ى١نىبػتيك أىطٍيى ي
يخ ًيت الٍ ىع ير ي
ك أىطٍي ً
ً
ً
أ ٍىدىانً ً
ً
ت
كس تىػ ٍقطيىراف ىش ٍه ندا .ىٍٓن ى
ى
ىي
ب م ٍن يك ًٌل ا ٍألىطٍيىاب! ىش ىفتىاؾ ىاي ىع ير ي
ك ىكرائًح ً
نب ،كرائًحةي ثًيابً ً
لًسانً ً
ً
كس ىجنةه يم ٍغلى ىقةه،
ر
ع
ل
ا
يت
يخ
أ
.
ف
ا
ن
ػ
ب
ل
ة
ل
ك
ل
س
ع
ك
ٍ
ي
ى
ى
ى
ه
ٍ
ى
ٍ
ى
ى ى
ى ه ى ىى ى ى
ىي ي
ى
اف مع أ ٍىٖنىا ور نىًفيس وة ،فى ً
ك فًردكس رم و
ٌن م ٍق ىفلىةه ،يػٍنػبوعه ٢نىٍتيوـ .أى ٍغر ً
اغيى وة
ىي
ى
ى
ه ىي
ىع ٍه ي
اس ٍ ى ٍ ي ي
ى
ً
ً
ً
ً و
ود اللُب ً
صً
ود ىم ىع
اف .يمر ىكعي ه
ىك ىان ًردي ون .ىان ًردي ون ىكيك ٍريك وم .قى ى
ب الذ ًر ىيرةً ىكق ٍرفىة ،ىم ىع يك ًٌل عي ى
ات ،بًٍئػر ًمياهو حي وة ،كسي ه ً
اب .يػٍنػبوع جن و
ً
يك ًٌل أىنٍػ ىف ً
استىػٍي ًق ًظي
وؿ م ٍن ليٍبػنىا ىفٍ .
ي ى ى ى يي
س ا ٍألىطٍيى ى ي ي ى
وب! ىًيب علىى جن ًيت فىػتىػ ٍقطير أىطٍيابػها .لًيأٍ ً
ً
اِف اي ًريح ا ٍٛنني ً
ت
ى ى يى ى
ىٌ ى ى
يح الش ىماؿ ،ىكتىػ ىع ى ٍ ى ى ى
ىاي ًر ى
ً
ً ً ًً ٍ
ت
ت ىجن ًيت ىاي أ ٍ
كس .قىطىٍف ي
يس .قى ٍد ىد ىخلٍ ي
يخ ًيت الٍ ىع ير ي
ىحب ًييب إ ىُف ىجنتو ىك ىأي يك ٍل ىٖنىىرهي النف ى
ً
ً
ً
ت ٙنىٍ ًرم ىم ىع لىبىًين .يكليوا أىيػُ ىها
ت ىش ٍهدم ىم ىع ىع ىسلي .ىش ًربٍ ي
يمًٌرم ىم ىع ط ًييب .أى ىكلٍ ي
ا ٍألىصحاب .ا ٍشربوا كاس ىكركا أىيػُها ا ٍأل ً
ت
ىحباءي .أى ىان ىانئً ىمةه ىكقىػ ٍلًيب يم ٍستىػٍي ًق ه
ص ٍو ي
ظ .ى
ٍ ى ي ىي ى ٍ ي ى
ً
يخ ًيت ،ىاي ىحبًيبىًيت ،ىاي ى٘نى ىام ًيت ،ىاي ىك ًاملىًيت! ًألىف ىرأٍ ًسي
ىحبً ًييب قىا ًر نعا :افٍػتىحي ًِف ىاي أ ٍ
امتى ىؤلى ًمن الط ًل ،كقي ً ً
ف أىلٍبى يسوي؟ قى ٍد
ت ثػى ٍوًيب ،فى ىكٍي ى
صصي م ٍن ني ىدل اللٍي ًل .قى ٍد ىخلى ٍع ي
ٍ
ى ٌ ى ى
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ً
ً
ً
ت ىعلىٍي ًو
ف أ ىيك ٌس يخ يه ىما؟ ىحبً ًييب ىمد يى ىدهي م ىن الٍ ىكوة ،فىأىن ٍ
ت ًر ٍجلىي ،فى ىكٍي ى
ىغ ىس ٍل ي
أىح ىشائًي .قيمت ًألىفٍػتىح ًٜنبً ًييب كي ىدام تىػ ٍقطير ًاف مًّرا ،كأىصابًعًي مر قى ً
اطهر ىعلىى
ٍ ي
ٍ
ى ى ىى ى ى ي ى ى
ي
ض الٍ يق ٍف ًل .فىػتح ً
ً
ً
ىم ٍقبى ً
ت ًعٍن ىد ىما
ت ٜنىبً ًييب ،لىكن ىحبً ًييب ىٓنىو ىؿ ىك ىعبىػىر .نػى ٍفسي ىخىر ىج ٍ
ىٍ ي
ً
ً
ف ًيف الٍ ىم ًدينى ًة.
س الطائ ي
أ ٍىدبػىىر .طىلىٍبػتيوي فى ىما ىك ىج ٍدتيوي .ىد ىع ٍوتيوي فى ىما أ ى
ىجابىًين .ىك ىج ىدٓف ا ٍٜنىىر ي
ضرب ًوٓف .جرح ًوٓف .ح ىفظىةي ا ٍألىسوا ًر رفىػعوا إًزا ًرم ع ًين .أ ً
ً
يكر ىشلً ىيم
ٍى ى ي ى ىٌ ى
ى
ىى ي
ى ىي
يحلٌ يف يكن ىاي بػىنىات أ ي
يضةه حبًّا .ما حبًيب ً
ك ًم ٍن ىحبً و
يب أىيػتيػ ىها
إً ٍف ىك ىج ٍدتين ىحبً ًييب أى ٍف ئنًٍ ٍربنىوي ًأبًٌ
ىٓف ىم ًر ى ي ى ى ي
ًً
ا ٍٛن ًميلىةي بػ ٌٍن النًٌس ًاء! ما حبًيب ً
ك ًم ٍن ىحبً و
ض
يب ىحت يٓنىلٌفينىا ىى ىك ىذا! ىحبً ًييب أىبٍػيى ي
ى ىى ى ى ى ي
ٌن ربٍػوةو .رأٍسوي ذى ىىب إًبٍ ًر هيز .قيصصوي مستىػرًسلىةه حالً ىكةه ىكالٍغير ً
اب.
ى
ىكأى ٍ٘نىير .يم ٍعلى هم بػى ٍ ى ى ى ى ي
ه
ى ي يٍٍ
ى
نب ،جالًستى ً
عيػنىاه ىكا ٍٜنم ًاـ علىى ى٠نىا ًرم الٍ ًمياهً ،م ٍغسولىتى ً
اف ًابلل ى ً
اف ًيف ىكقٍػبىػٍي ًه ىما.
ىٍ ي ى ى ى
ى
ى
ى ى ي
ً
ىخداهي ىك ىخ ًميلى ًة ال ًطٌ ً
ٌن ذىكًي وة .ىش ىفتىاهي يس ٍو ىس هن تىػ ٍقطيىر ًاف يمًّرا ىمائً نعا.
يب ىكأىتٍ ىبلًـ ىرىايح ى
اف ًابلزبػرج ًد .بطٍنيو عاج أىبػيض مغىلف ًابلٍياقي ً
ً ً
ب ،مرصعتى ً
وت
يى ىداهي ىح ٍل ىقتىاف م ٍن ىذ ىى و ي ى ى
ى ٍ ى ى ي ى ه ٍى ي ي ه ى
اف علىى قى ً
ً
ً
اع ىدتىػ ٍ ً
ٌن ًم ٍن إًبٍ ًري وز .طىٍل ىعتيوي ىكليٍبػنىا ىف.
ودا ير ىخ واـ ،يم ىؤس ىستى ى
ا ٍأل ٍىزىرؽ .ىساقىاهي ىع يم ى
فىػت ىكا ٍألىرًز .ح ٍل يقو ح ىبلكةه كيكلُو م ٍشتىػهيات .ى ىذا حبً ًييب ،كى ىذا خلًيلًي ،اي بػنى ً
ات
ىى ى
ن
ى ى
ٍ ى ي ى ى ى ي ي ىى ه ى ى
ك أىيػتػها ا ٍٛن ًميلىةي بػ ً ً
أيكرشلً
ً
ً
ى
ذ
ن
ىي
أ
.
يم
ى
ب ىحبًيبي ي ى ى ى ٍ ى
ى
ٌن النٌ ىساء؟ أىيٍ ىن تىػ ىوجوى ىحبًيبيك فىػنىطٍليبىوي
ٍ
يى ى ى ى
يب ،لًيػرعى ًيف ا ٍٛنن ً
ًً
ً ً
مع ً
ات ،ىكىٍ٩ن ىم ىع
ك؟ ىحبً ًييب نػىىزىؿ إً ىُف ىجنتو ،إً ىُف ىٙنىائ ًل الطٌ ً ى ٍ ى
ىى
ى
ً
ً
اعي بػٌن السوس ًن .أىنٍ ً
ت ىً
ٗنيلىةه ىاي ىحبًيبىًيت
الس ٍو ىس ىن .أ ىىان ٜنىبً ًييب ىك ىحبً ًييب ًِف .الر ى ٍ ى ٍ ى
ً
ىكًرتصةى ،حسنةه ىكأ ً
ش ًأبىلٍ ًوي وة .ح ًوًِف ىع ًين ىعيػنىػي ً
ك فىًإنػ يه ىما قى ٍد
يكر ىشل ىيم ،يم ٍرىبىةه ىك ىجٍي و ى ى ٌ ٌ ٍ ٍ
ٍ ى ى ىى ي
ض ًيف ًج ٍلع ىاد .أىسنىاني ً
ىغلىبىػتى ًآف .ىش ٍع يرًؾ ىك ىق ًطي ًع الٍ ىم ٍع ًز الرابً ً
صا ًدروة
ك ىك ىق ًطي ًع نً ىع و
ٍ
اج ى
ى
اح ىدةو مٍتئًم كلىي ً ً
ًمن الٍغىس ًل ،اللوًايت يك ُل ك ً
ً ً و ً
ت
س ف ىيها ىعق هيم .ىكف ٍل ىقة يرمانىة ىخدُؾ ىٍٓن ى
ى
ى ٍ
ى
ي ه ىٍ ى
ك .ىن ًستُو ىف ملً ىكةن كىٖنىانيو ىف س ًريةن كع ىذارل بً ىبل ع ىد ود .ك ً
ً
اح ىدةه ًى ىي ى٘نى ىام ًيت
نػى ىقابً ي
ى ى
يٌ ى ى ى
ى ى
ً ً ً
ً
ىك ًاملىًيت .الٍو ًح ى ً ً ً
ات فىطىوبٍػنىػ ىها.
يدةي أليٌم ىها ى ىي .ىعقيلىةي ىكال ىدهتىا ى ىي .ىرأىتٍػ ىها الٍبىػنى ي
ى
ً
اح ،ىً
ٗنيلىةه ىكالٍ ىق ىم ًر،
م فى ىم ىد ٍحنىػ ىها .ىم ٍن ًى ىي الٍ يم ٍش ًرفىةي ًمثٍ ىل الصبى ً
ات ىكالسىرا ًر ُ
الٍ ىمل ىك ي
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ً
طى ً
ً
و
س ،يم ٍرًىبىةه ىك ىجٍي و
اىىرةه ىكالش ٍم ً
ض ًر
ت إً ىُف ىجنة ا ٍٛنىٍوًز ألىنٍظيىر إً ىُف يخ ى
ش ًأبىلٍ ًويىة؟ نػىىزلٍ ي
الٍ ىو ًادم ،ىكًألىنٍظيىر :ىى ٍل أىقٍػ ىع ىل الٍ ىك ٍريـ؟ ىى ٍل نػىوىر الُرما يف؟ فىػلى ٍم أى ٍشعي ٍر إًال ىكقى ٍد ىج ىعلىٍت ًين
ً
ات قىػوًـ ش ًر و ً
ً
يث .ا ٍرًجعًي ،ا ٍرًجعًي
ٌن ىم ٍرىكبى ً ٍ ى
يفٍ .ارجعًي ،ا ٍرجعًي ىاي يشولى ًٌم ي
نػى ٍفسي بػى ٍ ى
ىٗنىل ًرجلىي ً
فىػنىػٍنظير إًلىي ً
صف ٍ ً
يثً ،مثٍل ىرقٍ ً
ك
ك .ىما ىذا تىػىرٍك ىف ًيف يشولى ًٌم ى
ٌن؟ ىما أ ٍ ى ٍ ٍ
ى ٍ
ص ى
ى
ك ًمثٍل ا ٍٜنلً ًي ،صٍنػع ًة ي ىدم صن واع .سرتي ً
ٌن اي بًٍنت الٍ ىك ًرًٔف! ىدكائًر فى ًخ ىذي ً
ك
ًابلنػ ٍعلى ٍ ً ى ى
ٍ
ي ىٌ ىى ى ٍ ى
ي
ىي
ً
صٍبػىرةي ًحٍنطىوة يم ىسي ىجةه ًابلس ٍو ىس ًن.
س يم ىدكىرةه ،ىال يػي ٍع ًويزىىا ىشىر ه
كج .بىطٍنيك ي
اب ٣نىٍيز ه
ىكأٍ ه
ً
و
اج .عيػنى ً
ً
ثى ٍد ىاي ًؾ ىك ىخ ٍش ىفتىػ ٍ ً
اؾ ىكالًٍ ىرب ًؾ ًيف
ٌن ،تىػ ٍوأ ىىم ٍي ظىٍبػيىة .عينيػ يقك ىكبيػ ٍروج م ٍن ىع و ىٍ
ك ىكبػرًج ليبػنىا ىف الن ً
اظ ًر يْنىاه ًدم ٍشق .رأٍس ً
ً
ح ٍشبو ىف ًعٍن ىد اب ً
ك
ب بى ًٌ
ث ىربًٌ ىيم .أىنٍػ يف ي ٍ ٍ
ى ي
ى ى ى ىي
ى
ً
ىٗنىلى ً
ك ًمثٍل الٍ ىكرم ًل ،ك ىشعر رأٍ ًس ً
ىعلىي ً
ك
ص ًل .ىما أ ٍ
ك ىكأ ٍير يج ىو واف .ىملً ه
ٍ
ك قى ٍد أيسىر ًاب ٍٝني ى
ي ٍى ى ٍي ى
كما أىح ىبل ًؾ أىيػتيػها ا ٍٜنبًيبةي ًابللذ ً
ات! قىامتي ً
ك ىى ًذهً ىشبً ىيهةه ًابلن ٍخلى ًة ،ىكثى ٍد ىاي ًؾ
ىى ٍ
ى ىى
ى
يد .قيػ ٍلت :إًًٓف أىصع يد إً ىُف النخلى ًة كأيم ًسك بًع يذكقًها .كتى يكو يف ثى ٍداي ًؾ ىكعناقً ً
ًابلٍعناقً ً
يد
ى ىى
ىى
ي ٌ ٍى
ٍ ىٍ ي ي ى ى
اح ،كحنى يك ً
الٍ ىكرًـ ،كرائًحةي أىنًٍف ً
أ
ك
ك
ُف
ػ
ت
ل
ا
ك
ك
ً
ى
ى
ىج ىوًد ا ٍٝنى ٍم ًرًٜ .نىبً ًييب السائًغىةي الٍ يمىرقٍ ًرقىةي
ٍ
ٍ ىى ى
ىى
ً
ً ً ًً
اؿ ىاي ىحبً ًييب لًنى ٍخ ير ٍج إً ىُف
ٌن .أى ىان ًٜنىبً ًييب ،ىكإً ىِف ا ٍشتًيىاقيوي .تىػ ىع ى
السائ ىحةي ىعلىى ش ىفاه النائم ى
ت ًيف الٍ يقىرل .لًنيػبى ًٌكىرف إً ىُف الٍ يك ير ًكـ ،لًنىػٍنظيىر :ىى ٍل أ ٍىزىىىر الٍ ىك ٍريـ؟ ىى ٍل تىػ ىفت ىح
ا ٍٜنىٍق ًل ،ىكلٍنىبً ٍ
ً
وح ىرائً ىحةن ،ىك ًعٍن ىد أىبٍػ ىوابًنىا
الٍ يق ىع ي
ك أ ٍيع ًط ى
اؿ؟ ىى ٍل نػىوىر الُرما يف؟ يىنىال ى
اح يػى يف ي
يك يحًٌيب .اللُف ي
س ًمن ج ًد ى و ً
ً
ىخ ًِف الر ً
اض ًع
ك ىكأ و
ك ىاي ىحبً ًييب .لىٍيػتى ى
يدة ىكقىد٬نىوة ،ىذ ىخ ٍرتيػ ىها لى ى
يك ُل النػ ىفائ ً ٍ ى
ً
ت
ود ىؾ ىكأ ٍىد يخ يل بً ى
ثى ٍديى ٍي أ ًٌيمي ،فىأىج ىد ىؾ ًيف ا ٍٝنىارًًج ىكأيقىػبًٌلى ى
ك ىكىال ي٫نٍيزكنىًين .ىكأىقي ي
ك بػىٍي ى
ؼ رم ًآفً .
أ ًيمي ،كًىي تيػعلًٌم ًين ،فىأ ً
ً
يك ًمن ا ٍٝنم ًر الٍممز ً ً
ت
ٓن
و
ل
ا
مش
ى
ي
ٍ
ى ي ى
ٍ
ىسق ى ى ى ٍ ى ٍ ي ى
كجة م ٍن يس ىبل ي
ٌ ى ى ىي
رأٍ ًسي ،كى٬نًينيو تيػعانًيق ًين .أيحلًٌ يف يكن اي بػنى ً
ات أيكر ىشلًيم أىال تيػيىػ ًٌقظٍن كىال تيػنىػبًٌ ٍهن ا ٍٜنىبً
يب
ى ي ى
ى ى
ى
ىى
ى
ى
ى
ي ى
ىحت يى ىشاء .ىم ٍن ىى ًذهً الطالً ىعةي ًمن الٍبىػ ًري ًة يمستىنً ىد نة ىعلىى ىحبًيبً
ت ىش ىجرةً
ٓن
ا؟
ه
ى
ٍ
ى
ى
ى ٌ ٍ
ى
ى
اؾ خطىبت لى ً
اج ىع ٍل ًين
التػُف ً
ك ،يىنى ى
ك ىكال ىدتي ى
ك ،يىنى ى ى ى ٍ ى
ك أيُم ى
ت لى ى
اح ىشوقٍػتي ى
اؾ ىخطىبى ٍ
كٍ .
ً
امت علىى ساعً ًد ىؾً .ألىف الٍمحبةى قى ًويةه ىكالٍمو ً
ىك ىخ ًو
ت .الٍغىٍيػىرةي
امت ىعلىى قىػ ٍلبً ى
ىى
ك ،ىك ىخ و ى ى
ىٍ
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اسيةه ىكا ٍٟنا ًكي ًة .ىٟنًيبػها ىٟنًيب ىان ًر لىظىى الر ً ً ً
قى ً
ً
يع أى ٍف تيطٍ ًف ىئ
ى
ٌ
ى
ي
ى
ب .ميىاهه ىكث ىًنةه ىال تى ٍستىط ي
ى
ي
وؿ ىال تىػ ٍغ يم يرىىا .إً ٍف أ ٍىعطىى ا ًٍإلنٍ ىسا يف يكل ثػى ٍرىكةً بىػٍيتً ًو بى ىد ىؿ الٍ ىم ىحب ًة،
الٍ ىم ىحبةى ،ىكال ُسيي ي
يٓنتػ ىقر احتً ىقارا .لىنا أيخت صغًًنةه لىيس ىٟنا ثى ٍداي ًف .فىما ىذا نى ً
يختًنىا ًيف يػى ٍووـ
صنى يع أل ٍ
ٍ
ٍى ي ٍ ن ى ٍ ه ى ى ٍ ى ى ى
ى
ً و
ص يرىىا ًأبىلٍ ىو ًاح
ب؟ إً ٍف تى يك ٍن يس نورا فىػنىػٍب ًين ىعلىٍيػ ىها بػيٍر ىج فضة .ىكإً ٍف تى يك ٍن ىاب ناب فىػنى ٍح ي
ئنٍطى ي
أىروز .أ ىىان سور كثى ٍدايم ىكبػرج ً ً ً و
ت ًيف ىعٍيػنىػٍي ًو ىك ىو ًاج ىدةو ىس ىبل ىمةن .ىكا ىف
ي ه ى ى ى يٍ ى ٍ
ٌن .حينىئذ يكٍن ي
ٍ
اطًن ،يك ُل ك ً
لًسلىيما ىف ىكرـ ًيف بػعل ىامو ىف .دفىع الٍ ىكرـ إً ىُف نػىو ً
اح ود يػي ىؤًٌدم ىع ٍن ىٖنىًرهً
ي ٍ ى ٍه ى ٍ ى ى ي ى ى ٍى
ى
ى ى
أىلٍ نفا ًمن الٍ ًفض ًة .ىكرًمي ال ًذم ًِف ىو أىم ً
ك اي سلىيما يف ،كًمئىػتى ً
اف
ل
ف
ل
أل
ا
ي.
ام
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ي
ٍ
يى ى
ٍ
ى ي ى ى
ى
اط ًًن الثم ًر .أىيػتيػها ا ٍٛنالًسةي ًيف ا ٍٛنن ً
لًنىػو ً
ات ،ا ٍألىصحاب يسمعو ىف صوتى ً
ك،
ٍ ى ي ى ٍىي
ى
ى
ى
ىٍ
ى
ى
ى
فىأ ًٍ ً
ب اي حبً ًييب ،كيكن ىكالظ ًيب أىك ىكغي ٍف ًر ا ٍألىايئً ًل ىعلىى ًجب ًاؿ ا ٍألىطٍي ً
اب».
ى
ى
ٍ ٍ
ى
ى ٍ
ىٚنع ًيينٍ .اى ير ٍ ى ى
كاشتمل (العهد القديػم) ،على الكثًن من اٝنرافات كاألكاذيب ،منها:
ٗني ًع حيػوا ىان ً
ً
ً
ب
ت الٍبىػًٌري ًة ال ًيت ىع ًملى ىها الر ُ
 الـحيّة الـملعونة « :ىكىكانىت ا ٍٜنىيةي أ ٍىحيى ىل ى ى ى ى
ا ًٍإللىو ،فىػ ىقالى ً ً
اؿ هللا ىال ىأتٍ يك ىبل ًمن يك ًل ىشج ًر ا ٍٛنن ًة؟ فىػ ىقالى ً
ت الٍ ىم ٍرأىةي
ٍ
ي
ٍ ٌ ى ى
ت ل ٍل ىم ٍرأىة :أ ى
ىح ًّقا قى ى ي
اؿ هللاي:
لًٍل ىحي ًةً :م ٍن ىٖنىًر ىش ىج ًر ا ٍٛنىن ًة ىأنٍ يك يل ،ىكأىما ىٖنىير الش ىجىرةً ال ًيت ًيف ىك ىس ًط ا ٍٛنىن ًة فىػ ىق ى
ىال ىأتٍ يك ىبل ًمٍنو كىال ىٕنىساه لًئىبل ىٕنيو ىات .فىػ ىقالى ً
ت ا ٍٜنىيةي لًٍل ىم ٍرأىةً :لى ٍن ىٕنيو ىات! بى ًل هللاي ىع ًاَفه أىن يو
ي
يى
ٌن ا ٍٝنيػر كالشر .فىػرأ ً
يػوـ ىأتٍ يك ىبل ًف ًمٍنو تىػٍنػ ىفتً
وان ًف ىكا﵁ً ىعا ًرفىػ ٍ ً
ىت
ك
ت
ك
ا
م
ك
ن
ػ
ي
ىع
أ
ح
ي
ي
ى
ى
ي
ٍ
ى
ٍ
ي
ىٍ ى
ى ى
ي ي ى ى
ى
الٍمرأىةي أىف الشجرةى جيً ىدةه لً ٍؤلى ٍك ًل ،كأىنػها ىهبًجةه لًٍلعي ً
وف ،ىكأىف الش ىجىرةى ىش ًهيةه لًلنظى ًر.
ىى ىٌ
ى ى ى يي
ىٍ
فىأىخ ىذ ً
ت
ت ىر يجلى ىها أىيٍ ن
ى ٍ
ضا ىم ىع ىها فىأى ىك ىل .فىانٍػ ىفتى ىح ٍ
ت ،ىكأ ٍىعطى ٍ
ت م ٍن ىٖنىًرىىا ىكأى ىكلى ٍ
اؽ تً و
صنىػ ىعا ًألىنٍػ يف ًس ًه ىما ىمآ ًزىر .ىك ىًٚن ىعا
أ ٍىعييػنيػ يه ىما ىك ىعلً ىما أىنػ يه ىما عي ٍرىاي ىان ًف .فى ىخاطىا أ ٍىكىر ى
ٌن ىك ى
صوت الر ً ً ً
اشيا ًيف ا ٍٛنن ًة ًعٍن ىد يىب ً
آد يـ ىكا ٍمىرأىتيوي ًم ٍن
وب ًر ً
يح النػ ىها ًر ،فىا ٍختىػبىأى ى
ىٍ ى ٌ
ي
ب ا ًٍإللىو ىم ن
ى
ً
اؿ لىوي :أىيٍ ىن
آد ىـ ىكقى ى
ب ا ًٍإللىًو ًيف ىك ىس ًط ىش ىج ًر ا ٍٛنىن ًة .فىػنى ىادل الر ُ
ب ا ًٍإللىوي ى
ىك ٍجو الر ًٌ
ً
ً ً
اؿ :ىً
اؿ:
ت
ع
ٚن
ت .فىػ ىق ى
ت؟ فىػ ىق ى
ص ٍوتى ى
يت ،ألًٌ
ىٓف عي ٍرىاي هف فىا ٍختىػبىأٍ ي
ك ًيف ا ٍٛنىنة فى ىخش ي
ي
ٍ
أىنٍ ى
ى
ك عراي هف؟ ىل أى ىك ٍل ً
ك أى ٍف ىال ىأتٍ يك ىل
صٍيػتي ى
ىم ٍن أ ٍىعلى ىم ى
ى
ت م ىن الش ىجىرةً ال ًيت أ ٍىك ى
ك أىن ى ي ٍ ى ى ٍ
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ً ً
ً
ت.
ًمٍنػ ىها؟ فىػ ىق ى
اؿ ى
آد يـ :الٍ ىم ٍرأىةي ال ًيت ىج ىع ٍلتىػ ىها ىمعي ى ىي أ ٍىعطىٍت ًين م ىن الش ىجىرةً فىأى ىك ٍل ي
ت؟ فىػ ىقالى ً
ب ا ًٍإللىو لًٍلمرأىةً :ما ى ىذا ال ًذم فىػعلٍ ً
ت الٍ ىم ٍرأىةي :ا ٍٜنىيةي ىغرتًٍين
فىػ ىق ى
اؿ الر ُ ي ى ٍ ى ى
ى
ت ى ىذا ،م ٍلعونىةه أىنٍ ً
ً
ت ًمن ىً
ً ً ً ً
ٗني ًع
ت .فىػ ىق ى
اؿ الر ُ
فىأى ىك ٍل ي
ب ا ًٍإللىوي ل ٍل ىحية :ألىنك فىػ ىع ٍل ى ى ي
ٍ
ً
ً
الٍبػهائًًم كًمن ىً
ًً
ٗني ًع يك يح ً
ٌن يكل أىايًـ
ٌن ىكتيػىر نااب ىأتٍ يكل ى
وش الٍبىػًٌرية .ىعلىى بىطٍنك تى ٍس ىع ٍ ى
ىى ى ٍ
ك كبػ ٌٍن الٍمرأىةً ،كبػ ٌٍن نىسلً ً
ً
حياتً ً
ك ىكنى ٍسلً ىها .يى ىو يى ٍس ىح يق
ك .ىكأ ى
ىى
ىض يع ىع ىد ىاكةن بػىٍيػنى ى ى ى ى ٍ ى ى ى ٍ
ت تىسح ًقٌن ع ً
ً
اؿ لًٍلمرأىةً :تى ٍكثًًنا أي ىكثًٌر أىتٍػعاب حبلً ً
ً
كً ،ابلٍ ىو ىج ًع
ق
ك
.
و
ب
ق
ى
ى
ن ي ى ى ىى
ىٍ
ىرأٍ ىسك ،ىكأىنٍ ٍ ى ى ى ى ي ى
ك .كقى ى ً ً
ود ىعلىي ً
ك ي يكو يف ا ٍشتًياقي ً
تىلً ًدين أىكىال ندا .كإً ىُف رجلً ً
ك
س
ي
و
ى
ك
ك
اؿ آل ىد ىـ :ألىن ى
ي
ي
ٍ
ى ٍ
ى ىي ى
ى
ى ى ى ىي
ك كأى ىك ٍل ً
ىًٚنع ً ً ً
ك قىائًنبل :ىال ىأتٍ يك ٍل ًمٍنػ ىها،
صٍيػتي ى
ت ل ىق ٍوؿ ا ٍمىرأىت ى ى ى
ٍ ى
ت م ىن الش ىجىرةً ال ًيت أ ٍىك ى
كً .ابلتػ ىع ً
ك .ىك ىش ٍونكا ىك ىح ىس نكا
ب ىأتٍ يك يل ًمٍنػ ىها يكل أىايًـ ىحيىاتً ى
ض بً ىسبىبً ى
ىم ٍلعيونىةه ا ٍأل ٍىر ي
ود إً ىُف
ب ا ٍٜنىٍق ًل .بً ىعىرًؽ ىك ٍج ًه ى
ت لى ى
ك ىأتٍ يك يل يخٍبػنزا ىحت تىػعي ى
تيػٍنبً ي
ك ،ىك ىأتٍ يك يل عي ٍش ى
ً
ً
اب ،كإً ىُف تيػر و
ا ٍأل ٍىر ً
آد يـ ا ٍس ىم ا ٍمىرأىتًًو
ت ًمٍنػ ىها .ألىن ى
ود .ىكىد ىعا ى
اب تىػعي ي
ض ال ًيت أيخ ٍذ ى
ك تيػىر ه ى ى
حواء ً
ب ا ًٍإللىو ًآلدـ كامرأىتًًو أىقٍ ً
ً
ي
صةن ًم ٍن ًجلٍ ود
م
لر
ا
ع
ن
ص
ك
.
ي
ح
ل
ك
ـ
أ
ا
ه
ػ
ن
أل
ى
و
ُ
ُ
ي
ى
ى
ى
ى ى ى
ٌ ىٌ ى ى ى
ي ى ى ٍى
ب ا ًٍإللىو :ىو ىذا ا ًٍإلنٍسا يف قى ٍد صار ىكو ً
اح ود ًمنا ىعا ًرفنا ا ٍٝنىٍيػىر
ىكأىلٍبى ىس يه ىما .ىكقى ى
ىى ى
اؿ الر ُ ي ي ى
ى
ً
ً
ضا ىك ىأيٍ يك يل ىكىٍ٪نيىا إً ىُف
ىكالشر .ىكا ٍآل ىف لى ىعلوي ى٬نيُد يى ىدهي ىك ىأيٍ يخ يذ م ٍن ىش ىجىرةً ا ٍٜنىيىاة أىيٍ ن
ً و ً
ً
ً
ض ال ًيت أ ًيخ ىذ ًمٍنػ ىها .فىطىىرىد
ىخىر ىجوي الر ُ
ا ٍألىبىد .فىأ ٍ
ب ا ًٍإللىوي م ٍن ىجنة ىع ٍدف ليىػ ٍع ىم ىل ا ٍأل ٍىر ى
ً
ً
ف متىػ ىقلًٌ و ًً
ً و
و
ً
اس ًة طى ًر ًيق
ب ٜنىر ى
يب ىسٍي ي
ا ٍإلنٍ ىسا ىف ،ىكأىقى ىاـ ىش ٍرقي ىجنة ىع ٍدف الٍ ىك يركبً ىيم ،ىكىٟن ى
ىش ىجىرةً ا ٍٜنىيىاةً»(ُ).
اح ندا كليغىةن ك ً
ت ٍاألىرض يكلُها لًسا نان ك ً
 برج اببل« :كىكانى ًث ًيف
اح ىد نة .ىك ىح ىد ى
ى ى
ٍ ي ى ى ى
ى
ٍارًٓنىاٟنًً ٍم ىش ٍرقنا أىنػ يه ٍم ىك ىج يدكا بػي ٍق ىعةن ًيف أ ٍىر ً
ض يه ٍم
اؾ .ىكقى ى
ض ًشٍنػ ىع ىار ىك ىس ىكنيوا يىنى ى
اؿ بػى ٍع ي
ً
ض :ىليم نى ً
ً
ً
اٜنى ىج ًر ،ىكىكا ىف ىٟنييم
نب ىم ىكا ىف ٍ
صنى يع لٍبػننا ىكنى ٍش ًويو ىشيًّا .فى ىكا ىف ىٟنييم اللٌ ٍ ي
لبىػ ٍع و ى ٍ
(ُ) سفر التكوين ،الفصل ّ ،اآلايت ُ.ِْ-
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ٌن .كقىاليوا :ىىليم نػى ٍ ً
اٜنيمر ىم ىكا ىف ال ًطٌ ً
نب ًألىنٍػ يف ًسنىا ىم ًدينىةن ىكبػيٍر نجا ىرأٍ يسوي ًابلس ىم ًاء.
ى
ٍ ىي
اٚننا لًئىبل نػىتىػبىد ىد ىعلىى ىك ٍج ًو يك ًٌل ٍاأل ٍىر ً
ب لًيىػٍنظيىر
ض .فىػنىػىزىؿ الر ُ
صنى يع ًألىنٍػ يف ًسنىا ٍ
ىكنى ٍ
ً
ب :ىوذىا ىشعب ك ً
اح هد
آد ىـ يػىٍبػنيونػى يه ىما .ىكقى ى
الٍ ىمدينىةى ىكالٍبيػ ٍر ىج الل ىذيٍ ًن ىكا ىف بػىنيو ى
اؿ الر ُ ي ى ٍ ه ى
كلًسا هف ك ً
اح هد ًٛنى ًميعً ًه ٍم ،ىكىى ىذا ابٍتً ىد ياؤيى ٍم ًابلٍ ىع ىم ًل .ىك ٍاآل ىف ىال ٬نىٍتىنً يع ىعلىٍي ًه ٍم يك ُل ىما
ى ى ى
يػٍنػوك ىف أى ٍف يػعمليوه .ىليم نػىٍن ًزٍؿ كنػيبػ ٍلبًل ىن ى ً
ض يه ٍم لً ىسا ىف
ى ى ٍ يى
اؾ ل ىسانػى يه ٍم ىحت ىال يى ٍس ىم ىع بػى ٍع ي
ىٍ ى ي ى
ىي
ض ،فى ىك ُفوا عن بػٍنػي ً
اؾ ىعلىى ىك ٍج ًو يك ًٌل ٍاأل ٍىر ً
بػى ٍع و
اف
ب ًم ٍن يىنى ى
ض .فىػبىد ىد يى يم الر ُ
ىٍ يى
اٚنها اببًل؛ ً
الٍم ًدين ًة ،لً ىذلً
ك دً
اؾ بػى ٍلبىل لً ىسا ىف يك ًٌل ٍاأل ٍىر ً
ض .ىكًم ٍن
ن
ى
ب
الر
ىف
أل
ي
ع
ى
ٍ
ى
ى ى
ى
ي
ي
ي
ى
ى
ى ى
ى
ب ىعلىى ىك ٍج ًو يك ًٌل ٍاألىٍر ً
ض»(ُ).
يىنى ى
اؾ بىد ىد يى يم الر ُ
 دينة وشكيم« :كخرجت ًدينىةي ابػنىةي لىيػئةى ال ًيت كلى ىدتٍػها لًيػع يقوب لًتىػٍنظير بػنى ًات
ٍ ٍى
ى ىى ى ٍ
ى ى ىٍ ى
ى ى
ً
ً
يس ا ٍأل ٍىر ً
م ىرئً ً
ا ٍأل ٍىر ً
ضطى ىج ىع ىم ىع ىها
ىخ ىذ ىىا ىكا ٍ
ض ،فىػىر ى
ض ،ىكأ ى
آىا ىشك ييم ابٍ ين ى٘ني ىور ا ٍٜن ًٌو ًٌ
ًً
ً
ف الٍ ىفتا ىة .فى ىكل ىم
ىكأى ىذٟنىا .ىكتىػ ىعل ىق ٍ
ىحب الٍ ىفتىا ىة ىكىالطى ى
ت نػى ٍف يسوي بدينىةى ابٍػنىة يػى ٍع يق ى
وب ،ىكأ ى
ىش ًكيم ى٘نور أىابه قىائًنبل :خ ٍذ ًِف ى ًذهً الصبًيةى زكجةن .ك ىً
٤ن
و
ىن
أ
وب
ق
ع
ػ
ي
ع
ٚن
ى
س ًدينىةى
ي
ٍ
ى
ي
ي
ي ي ى ىي
ي
ى
ى
ىٍ ى ى
ى
ًً
وب ىحت ىجاءيكا.
ابٍػنىػتىوي .ىكأىما بػىنيوهي فى ىكانيوا ىم ىع ىم ىواشيو ًيف ا ٍٜنىٍق ًل ،فى ىس ىك ى
ت يػى ٍع يق ي
فىخرج ى٘نور أىبو ش ًكيم إً ىُف يػع يقوب لً
ى
وب ًم ىن ا ٍٜنىٍق ًل
ق
ع
ػ
ي
و
ن
ػ
ب
ى
ت
أ
ك
.
و
ع
م
م
ل
ك
ت
ػ
ي
ى
ي
ى
ي
ى
ٍ
ىى ى ي ي ي ى ى ىٍ ى ى ى ى ى ي ى ى ى ى
اؿ كا ٍغتىاظيوا ًجدًّا ًألىنو صنىع قىػباحةن ًيف إًسرائً
ًحٌن ىًٚنعوا .ك ىغ ً
ً
يل
ج
لر
ا
ب
ض
ي
ٍ
ي
ى
ى ى ى
ى ي ى ى ٌى ى
ى ى
ًّنيضاجع ًة ابػنى ً
ور ىم ىع يه ىم قىائًنبل :ىش ًك ييم ابًٍين
٘ن
م
ل
ك
ت
ك
.
ع
ن
ص
ي
ال
ا
ذ
ك
ى
ك
،
وب
ق
ع
ػ
ي
ة
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ي
ٍ
ى
ٍ
ى ىى ٍ
ى
ي
ي
ى
ى ى ي
ى
قى ٍد تىػعل ىقت نػى ٍفسو ًاببػنتً يكم .أىعطيوه إًايىا زكجةن كص ً
اى يرك ىان .تيػ ٍعطيونػىنىا بىػنىاتً يك ٍم،
ى ٍ ي ي ٍى ٍ ٍ ي ى ى ٍ ى ى ى
ً
ض قيد ىام يك يم .ا ٍس يكنيوا ىكا ًْن يركا
ىك ىأتٍ يخ يذك ىف لى يك ٍم بػىنىاتنىا .ىكتى ٍس يكنيو ىف ىم ىعنىا ،ىكتى يكو يف ا ٍأل ٍىر ي
اؿ ىش ًك ييم ًألىبً ىيها ىك ًإل ٍخ ىوًهتىا :ىدعي ًوٓف أ ًىج ٍد نً ٍع ىمةن ًيف أ ٍىعيينً يك ٍم.
فً ىيها ىكىٕنىل يكوا ًهبىا .يمث قى ى
فىال ًذم تىػ يقوليو ىف ًِف أ ٍيع ًطي .ىكثًٌيركا ىعلىي ًجدًّا ىم ٍهنرا ىك ىع ًطيةن ،فىأ ٍيع ًط ىي ىك ىما تىػ يقوليو ىف ًِف.
(ُ) سفر التكوين ،الفصل ُُ ،اآلايت ُ.ٗ-
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وب ىش ًك ىيم ىك ىحػ يم ىور أ ىىابهي ،بػًىم ٍك ور،
اب بػىنيو يػى ٍع يق ى
ىج ى
ىكأ ٍىعطي ًوٓف الٍ ىفتىاةى ىزٍك ىجةن .فىأ ى
كتى ىكلموا؛ ًألىنو ىكا ىف قى ٍد نػىج ً
ً
يع أى ٍف نػى ٍف ىع ىل
س دينىةى أ ٍ
ي
يختىػ يه ٍم ،فىػ ىقاليوا لىػ يه ىما :ىال نى ٍستىط ي
ى ي
ى
ى ىذا ا ٍألىمر ،أى ٍف نػيع ًطي أ ً
ف؛ ًألىنوي ىع ػ هار لىنىا .ىغٍيػىر أىنػنىا بػًىه ىذا نيواتًي يك ٍم،
ٍ ى ٍ
يختىػنىا لىر يج ول أى ٍغلى ى
ى
ٍى
إً ٍف ًص ٍرتيػ ٍم ًمثٍػلىنىا ،بًػ ىخٍتنً يك ٍم يكل ذى ىك ػ ور .نػي ٍع ًطي يك ٍم بػىنىاتًنىا ،ىك ىأنٍ يخػ يذ لىنىا بػىنىاتً يك ٍم ،ىكنى ٍس يك ين
صيػر ىشعبا ك ً
ً
اح ندا .ىكإً ٍف لىػ ٍم تى ٍس ىمعيوا لىنىا ،أى ٍف تىػ ٍختىتًنيوا ،ىأنٍ يخ يذ ابٍػنىػتىػنىا،
ىم ىع يك ٍم ،ىكنى ي ٍن ى
كنػىم ً
ضي .فى ىح يس ىن ىك ىبل يم يه ٍم ،فػًي ىعٍيػنىػ ٍي ىحػ يم ىور ،ىكفًػي ىعٍيػنىػ ٍي ىش ًك ىيم بٍ ًن ىحػ يم ىور .ىكلىػ ٍم
ى ٍ
ً
ً
وب .ىكىكا ىف أى ٍكىرىـ ىجػ ًمي ًع
يػىتىأىخ ًر الٍغي ىبل يـ أى ٍف يػى ٍف ىع ىل ا ٍأل ٍىمىر؛ ألىنوي ىكا ىف ىم ٍس ير نكرا ًاببٍػنىة يػى ٍع يق ى
بػي ً
ت أىبً ًيو .فىأىتىى حػمػ ػور ك ىشػ ًكيػم ابٍػنيوي ،إًلىػى بػ ً
اب ىم ًدينىتً ًه ىما ،ىكىكل ىما أ ٍىى ىل ىم ًدينىتً ًه ىما
ىٍ
ى
ى
ي يى ي
قىائًلى ٍ ً
ٌن :ىى يؤىال ًء الٍ ىق ٍويـ يم ىسالً يمو ىف لىنىا .فىػ ٍليى ٍس يكنيوا ًيف ا ٍأل ٍىر ً
ض ،ىكيػىت ًج يركا فً ىيها .ىكيى ىو ىذا
ٌن أىمامهم .ىأنٍخ يذ لىنىا بػنىاتػًًهم زكج و
ً
ات ،ىكنػي ٍع ًطي ًه ٍم بػىنىاتًنىا .ىغٍيػىر
ض ىكاس ىعةي الطىرفىػ ٍ ً ى ى ي ٍ ي
ا ٍأل ٍىر ي
ى ٍ ىٍ ى
صًن ىشعبا ك ً
ً
ً ً
ً
اح ندا :بػً ىخٍتنًنىا يكل
أىنوي بػ ىه ىذا فىػ ىق ٍط ييواتينىا الٍ ىق ٍويـ ،ىعلىى الس ىك ًن ىم ىعنىا؛ لنى ى ٍن ى
ً
اى ٍم ،ىكيك ُل بػى ىهائً ًم ًه ٍم لىنىا؟
ذى ىك ور ،ىك ىما يى ٍم ىمػ ٍختيونيو ىف .أىىال تى يكو يف ىم ىواشي ًه ٍم ،ىكيم ٍقتىػنى ي
ً
نيواتًي ًهم فىػ ىق ٍط ،فىػيس يكنيو ىف معنىا .فىس ًمع لػًحمور ك ىش ًكيم ابنً ًو جػ ً
ٌن،
م
يع الٍػ ىخا ًرج ى
ىى
ى ى ىي ى ى ى ٍ ى ي
ٍ
ىٍ
ب الٍم ًدين ًة ،كاختتػن يك ُل ذى ىك ور .يك ُل الٍػخا ًرًجٌن ًمن اب ً ً
ً
ً
ث
ب الٍ ىمدينى ًة .فى ىح ىد ى
ى ى ٍ ى
م ٍن ىاب ى ى ى ٍ ى ىى
ث ،إً ٍذ ىكانيوا متىػوًجعًيػن ،أىف ابػنىػي يػع يقوبً ،
فًػي الٍيػوًـ الثالً ً
ً
ىخ ىو ٍم
ك
ال
ك
ف
و
ع
م
ػ
ش
ى
ى
ٍ
م ،أ ى
ٍ
ي
ٌ
ى
ٍ
ى
ي
ىٍ
ى
ى ى
ى
ٍ
ًدينىةى ،أىخ ىذا يك ُل ك ً
اح ود ىسٍيػ ىفوي ،ىكأىتىػيىا ىعلىى الٍ ىم ًدينى ًة ًأب ٍىم ون ،ىكقىػتى ىبل يكل ذى ىك ور .ىكقىػتى ىبل
ى
ى
ً
ً
ف ،كأىخ ىذا ًدينىةىً ،من بػي ً
ت ىش ًك ىيم ،ىك ىخىر ىجا .ثػيم
ىحػ يم ىور ىك ىشك ىيم ابٍػنىوي ،بًػ ىح ٌد السٍي ً ى ى
ٍ ىٍ
ً ً
يختىػ يه ٍم .ىغنى ىم يه ٍم،
وب ىعلىى الٍ ىقٍتػلىى ،ىكنػى ىهبيوا الٍ ىمدينىةى ،ألىنػ يه ٍم نػىج يسوا أ ٍ
أىتىى بػىنيو يػى ٍع يق ى
ً
ً
ً ً
ً
ىخ يذكهي .ىك ىسبىػ ٍوا،
ىكبػى ىقىريى ٍم ،ىك ىحػميػىريى ٍم ،ىكيك ُل ىما فػي الٍ ىمدينىة ،ىكىما فػي الٍػ ىح ٍق ًل ،أ ى
كنػىهبوا يكل ثػىركتػًًهم ،كيكل أىطٍ ىفالًػ ًهم ،كنًساءىم ،كيكل ما فًػي الٍبػي ً
اؿ
وت .فىػ ىق ى
يي
ى ىي
ٍ ى ى ىي ٍ ى ى
ٍى ٍ ى
يػع يقوب لً ًشمعو ىف كىال ًكم :ىكدريٕنى ًآف بًتى ٍك ًري ًه يكما إًايم ًعٍن ىد سك ً
اف ا ٍأل ٍىر ً
ض
ٍ
ي
ى
ىٍ ي ٍ ي ى
ى
الٍ ىكٍنػعانًيًٌن كالٍ ًف ًرًزيًٌن ،كأ ىىان نػى ىفر قىلً
يد أ ىىان
ض ًربيونىًين ،فىأىبً ي
يل .فىػيى ٍجتى ًمعيو ىف ىعلىي ىكيى ٍ
ى ٌى ى ٌى ى
ه ه
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ً ًو
يختًنىا؟»(ُ).
ىكبػىٍي ًيت .فىػ ىق ىاال :أىنىظ ىًن ىزانيىة يػى ٍف ىع يل ًأب ٍ

ً
ًً
وآب.
 أاتن بلعام« :فىػ ىق ىاـ بػى ٍل ىع ياـ ىاحا ىك ىشد ىعلىى أ ىىاتنو ىكانٍطىلى ىق ىم ىع يرىؤ ىساء يم ى
صبى ن
ً
ً ً
فىح ً
ب ًيف الط ًر ًيق لًييػ ىقا ًكىموي ىكيى ىو
ض
غ
ي
م
ى
ى
ب هللا ألىنوي يمٍنطىل هق ،ىكىكقى ى
ف ىم ىبل يؾ الر ًٌ
ي
ى ى
راكًب علىى أ ىىاتنًًو كغي ىبلماه معو .فىأىب ً
ب ىكاقً نفا ًيف الط ًر ًيق
ى ه ى
صىرت ا ٍأل ىىات يف ىم ىبل ىؾ الر ًٌ
ى ى ي ىىي ٍ ى
ًً
ً
ب
ىك ىسٍيػ يفوي ىم ٍسلي ه
ت ًيف ا ٍٜنىٍق ًل .فى ى
وؿ ًيف يىده ،فى ىمالىت ا ٍأل ىىات يف ىع ًن الط ًر ًيق ىكىم ىش ٍ
ضىر ى
ً
ب ًيف ىخٍن ىد وؽ لًٍل يك ير ًكـ ،لى يو
بػى ٍل ىع ياـ ا ٍأل ىىات ىف ليىػ يرد ىىا إً ىُف الط ًر ًيق .يمث ىكقى ى
ف ىم ىبل يؾ الر ًٌ
اؾ .فىػلىما أىب ً
ب ز ى٘ن ً
ت
ط ًم ٍن يىنىا ىك ىحائً ه
ىحائً ه
ط ًم ٍن يىنى ى
صىرت ا ٍأل ىىات يف ىم ىبل ىؾ الر ًٌ ى ى
ٍى
ًً
ب
ا ٍٜنىائً ى
ضىربػى ىها أىيٍ ن
ت ًر ٍج ىل بػى ٍل ىع ىاـ ًاب ٍٜنىائط ،فى ى
ط ،ىك ى
ضغىطى ٍ
ضا .يمث ا ٍجتى ىاز ىم ىبل يؾ الر ًٌ
ضا ككقىف ًيف م ىك و
ث لىٍيس سبًيل لًلنُ يك ً
ضيًٌ و
وب ى٬نًيننا أ ٍىك ًمشى ناال .فىػلىما
ي
ح
ق
اف
ي
ى
ٍ
ى
ى
أىيٍ ن ى ى ى ى
ه
ى
أىبصر ً
ضت ىٍٓنت بػ ٍلعاـ .فىح ً
ت ا ٍألى ىات يف م ىبل ىؾ الر ً
ب
ض
غ
ي
م
ب
ر
،
ب
ى
ى
ى
ب بػى ٍل ىع ىاـ ىك ى
ٍ
ى
ٌ
ى
ى
ضىر ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ٍ ىى
ى
ب فىم ا ٍألى ىات ًف ،فىػ ىقالى ً
ً ً ً
ك ىحت
ت بً ى
ٍ
صنىػ ٍع ي
ت لبىػ ٍل ىع ىاـ :ىماذىا ى
ا ٍألى ىات ىف ابلٍ ىقضيب .فىػ ىفتى ىح الر ُ ى
ث دفىػع و
ك ا ٍزدري ً
ً ً ً ً
ت ًيب .لى ٍو ىكا ىف ًيف
ات؟ فىػ ىق ى
ى
اؿ بػى ٍل ىع ياـ ل ٍؤلى ىاتف :ألىن ى ىٍ
ضىربٍػتىًين ا ٍآل ىف ثىىبل ى ى ى
ً
ً
ً
ً
ك ال ًيت
ت أى ىان أى ىاتنى ى
يىدم ىسٍي ه
ت ا ٍآل ىف قى ٍد قىػتىػ ٍلتيك .فىػ ىقالىت ا ٍألى ىات يف لبىػ ٍل ىع ىاـ :أىلى ٍس ي
ف لى يكٍن ي
ً
ً
ً
ك ىى ىك ىذا؟
ت أى ٍف أىفٍػ ىع ىل بً ى
ت ىعلىٍيػ ىها يمٍن يذ يك يجود ىؾ إً ىُف ىى ىذا الٍيىػ ٍوـ؟ ىى ٍل تىػ ىعو ٍد ي
ىركٍب ى
ب ىكاقً نفا ًيف الط ًر ًيق
فىػ ىق ى
ف الر ُ
اؿ :ىال .يمث ىك ىش ى
صىر ىم ىبل ىؾ الر ًٌ
ب ىع ٍن ىعٍيػ ى ٍين بػى ٍل ىع ىاـ ،فىأىبٍ ى
وؿ ًيف ي ًدهً ،فىخر س ً
ب :لً ىماذىا
اج ندا ىعلىى ىك ٍج ًه ًو .فىػ ىق ى
اؿ لىوي ىم ىبل يؾ الر ًٌ
ى ى
ىك ىسٍيػ يفوي ىم ٍسلي ه ى
ً ً
ات؟ ىأىنى ىذا قى ٍد خرج ً
ث دفىػع و
يق
ت أى ىاتنى ى
ى
ىى ٍ ي
ى
ضىربٍ ى
ت ل ٍل يم ىق ىاكىمة ألىف الط ًر ى
ك ا ٍآل ىف ثىىبل ى ى ى
ث دفىػع و
ً
كرطىةه أىم ًامي ،فىأىبصرتًٍين ا ٍألى ىات يف كمالى ً
ات .ىكلى ٍو ىَفٍ ىٕنً ٍل
ىى ٍ
ت م ٍن قيدامي ا ٍآل ىف ثىىبل ى ى ى
ىٍ ى
ٍ ىى
ً
ً
ً ً
ب:
ك ىكا ٍستىػٍبػ ىقٍيػتيػ ىها .فىػ ىق ى
ت ا ٍآل ىف قى ٍد قىػتىػ ٍلتي ى
م ٍن قيدامي لى يكٍن ي
اؿ بػى ٍل ىع ياـ ل ىم ىبلؾ الر ًٌ
أىخطىأٍت .إًًٓف ىَف أىعلىم أىن ً
ك
ف تًٍل ىقائًي ًيف الط ًر ًيق .ىكا ٍآل ىف إً ٍف قىػبي ىح ًيف ىعٍيػنىػٍي ى
ٍ ي ٌ ٍ ٍٍ ى
ك ىكاق ه
(ُ) سفر التكوين ،الفصل ّْ ،اآلايت ُ.ُّ-
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اؿ م ىبل يؾ الر ً ً
ً ً
ب ىم ىع ا ًٌلر ىج ًاؿ ،ىكإً٧نىا تىػتى ىكل يم ًابلٍ ىك ىبلًـ
ٌ
فىإًٌٓف أ ٍىرج يع .فىػ ىق ى ى
ب لبىػ ٍل ىع ىاـ :ا ٍذ ىى ٍ
ً ً
ك بًًو فىػ ىق ٍط .فىانٍطىلى ىق بػى ٍل ىع ياـ ىم ىع يرىؤ ىس ًاء ىابىال ىؽ»(ُ).
الذم أي ىكلٌ يم ى
اح هد ً
 خملوع النعل« :إًذىا س ىكن إًخوةه معا كمات ك ًس لىوي ابٍ هن ،فى ىبل
ي
ل
ك
م
ه
ػ
ن
م
ى
ٍ
ٍ
ي
ٍ
ى
ى ى ٍ ى ىن ىى ى ى
ى
ً
ً
ً
ىخو ىزٍكًج ىها يى ٍد يخ يل ىعلىٍيػ ىها ىكيػىت ًخ يذ ىىا
ىجنىً ٌو
يب .أ ي
تىص ًر ا ٍمىرأىةي الٍ ىمٍيت إً ىُف ىخاروًج لىر يج ول أ ٍ
ىخي الزك ًج .كالٍبً ٍكر ال ًذم تىلً يده يػ يقوـ ًابس ًم أ ً
ب أً
ً ًً
وـ ىٟنىا بًو ًاج ً
ىخ ًيو
يى ي ٍ
لنىػ ٍفسو ىزٍك ىجةن ،ىكيػى يق ي ى
ٍ ى ي
ت ،لًئبل ٬نيٍحى ا ٍٚنو ًمن إًسرائًيل .كإً ٍف ىَف يػرض الرجل أى ٍف أيٍخ ىذ امرأىىة أ ً
ً
ىخ ًيو،
الٍ ىمٍي ى ى ي ي ٍ ٍ ى ى ى ٍ ى ٍ ى ي ي ى ي ٍ ى
تىصع يد امرأىةي أ ً
ىخ ًيو إً ىُف الٍب ً
ىخو ىزٍكًجي أى ٍف ييًق ىيم
اب إً ىُف الشُيي ً
وخ ىكتىػ يق ي
وؿ :قى ٍد أ ىىَب أ ي
ى
ٍ ى ٍى
ىخ ًيو ا ٍٚنا ًيف إًسرائًيل .ىَف ي ىشأٍ أى ٍف يػ يقوـ ًِف بًو ًاج ً ً
ًأل ً
وخ
ن
ب أىخي الزٍك ًج .فىػيى ٍدعيوهي يشيي ي
ٍ
ى ى ٍى
ى ى ى
ىٔن ىذىا .تىػتىػ ىقدـ امرأىةي أ ً
ً
ً ًً
ىخ ًيو
ىصر ىكقى ى
اؿ :ىال أ ٍىر ى
ضى أى ٍف أ ى
ي ىٍ
ىمدينىتو ىكيىػتى ىكل يمو ىف ىم ىعوي .فىًإ ٍف أ ى
ً
ًً
ً
إًلىٍي ًو أ ىىم ىاـ أ ٍىع ي ً
صًٌر يح
ٌن الشُيي ً
ص يق ًيف ىك ٍج ًهو ،ىكتي ى
وخ ،ىكىٔنٍلى يع نػى ٍعلىوي م ٍن ًر ٍجلو ،ىكتىػٍب ي
ىخ ًيو .فىػي ٍدعى ا ٍٚنو ًيف إًسرائً
وؿ :ى ىك ىذا يػ ٍفعل ًابلرج ًل ال ًذم ىال يػب ًين بػيت أ ً
يل
ي
ى
ىٍ ىٍ ى
ٍ
ي
ي
ىكتىػ يق ي ى ي ى ي ي
ى
ى
وع النػ ٍع ًل»(ِ).
ت ٢نىٍلي ً
بػىٍي ى
 بطولة مشجر« :كىكا ىف بػع ىده ىمشٍجر بن عنىا ىة ،فىضر ً ً ً ًٌن ًست
ى ىٍ ي ىي ٍ ي ى
ب م ىن الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ىى ى
اس الٍبػ ىق ًر .كىو أىيضا خل ً ً
ًً
ًً
يل»(ّ).
مئىة ىر يج ول ّنٍن ىس ً ى ى ي ى ٍ ن ى ى
ص إ ٍسىرائ ى
 مششون ودليلة« :كنػىزىؿ ىمشٍ يشو يف إً ىُف ًٕنٍػنىةى ،كرأىل امرأىنة ًيف ًٕنٍػنىةى ًمن بػنى ًات
ىى
ٍ ى
ىى ٍ ى
اؿ :قى ٍد رأىيت امرأىنة ًيف ًٕنٍنىةى ًمن بػنى ً
الٍ ًفلىس ًطينًيًٌن .فىصعً
ات
ق
ك
و
يم
أ
ك
ه
ىاب
أ
ر
ػ
ب
ىخ
أ
ك
د
ى
ى
ى
ٍ
ٍ ى
ٍ ٌ ى ى ى ىى ى ي ى ي ى
ى ٍ ي ٍى
اؿ لىو أىبوه كأيُمو :أىلىيس ًيف بػنى ً
الٍ ًفلىس ًطينً
ً
ً
ى
ك
ق
ػ
ف
.
ة
أ
ر
ام
ِف
ا
اى
ذ
خ
ف
اآل
ف
،
ٌن
ي
ٍ
ى
ى
ن
ى
ى
ى
ى
ات إً ٍخ ىوتً ى
ى
ى
ي
ٍ
ي
ي
ٍ
ٍ ٌ
ى ى
ييى
ى ى
كًيف يك ًل شعًيب امرأىةه حت أىنك ذى ًاى ً
ً ً ًً
ٌن الٍغيٍل ً
ف؟
ى
ب لتىأٍ يخ ىذ ٍامىرأىةن م ىن الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ٌ ى ٍ ٍى ى
ه
ى
(ُ) سفر العدد ،الفصل ِِ ،اآلايت ُِ.ّٓ-
(ِ) سفر التثنية ،الفصل ِٓ ،اآلايت ٓ.َُ-
(ّ) سفر القضاة ،الفصل ّ ،اآلية ُّ.
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ً
ً ً
ت ًيف ىعٍيػ ىين .ىكىَفٍ يػى ٍعلى ٍم أىبيوهي ىكأيُموي أىف
فىػ ىق ى
اؿ ىمشٍ يشو يف ألىبًيو :إًاي ىىا يخ ٍذ ًِف ألىنػ ىها ىح يسنى ٍ
بً ،ألىنو ىكا ىف يطٍليب عًلةن علىى الٍ ًفلىس ًطينًيًٌن .كفًػي ذىلً
ذىلً
ك الٍوقٍ ً
ك ًمن الر ً
ت
ى
ى
ى
ى
ي
ٌ
ٌ
ى
ى
ٍ
ى
ي
ى
ىكا ىف الٍ ًفلىس ًطينًيُو ىف متىسلًٌ ًطٌن علىى إًسرائً
يل .فىػنىػىزىؿ ىمشٍ يشو يف ىكأىبيوهي ىكأيُموي إً ىُف ًٕنٍنىةى،
ٍ
ي ى ى ى ٍى ى
ً
كأىتىػوا إً ىُف يكر ًكـ ًٕنٍنىةى .كإً ىذا بً ًشب ًل أ و ً ًً ًً
ب ،فى ىشقوي
كح الر ًٌ
ٍ ى
ى ٍ
ىسد يػيىزٍ٠ن ير لل ىقائو .فى ىحل ىعلىٍيو ير ي
ى
ي
ىك ىش ًٌق ٍ ً
س ًيف يى ًدهً ىش ٍيءه .ىكىَفٍ ي٫نًٍ ٍرب أ ىىابهي ىكأيموي ًّنىا فىػ ىع ىل .فىػنىػىزىؿ ىكىكل ىم الٍ ىم ٍرأىىة
اٛنى ٍدم ،ىكلىٍي ى
اؿ لً ىك ٍي يػىىرل
ت ًيف ىعٍيػ ى ٍين ىمشٍ يشو ىف .ىكلىما ىر ىج ىع بػى ٍع ىد أىايوـ لً ىك ٍي ىأيٍ يخ ىذ ىىا ،ىم ى
فى ىح يسنى ٍ
ًرمةى ٍاألىس ًد ،كإًذىا دبػر ًمن النح ًل ًيف جو ً
ىس ًد ىم ىع ىع ىس ول .فىا ٍشتى ىار ًمٍنوي ىعلىى
األ
ؼ
ٍ
ى ى ى ٍه ى ٍ
ى
ىٍ
ىكفي ًو ،كىكا ىف ٬نىٍ ً
ٍ
ى
ذ
ك
،
ل
ك
أي
ك
ي
ش
ب إً ىُف أىبً ًيو ىكأ ًٌيم ًو ىكأ ٍىعطى ي
ى
ي
ى
ا٨نىا فىأى ىك ىبل ،ىكىَفٍ ي٫نًٍ ٍرب ي٨نىا أىنوي
ى
ى ي ى ى
ٍ ى
ً
ً
اؾ ىمشٍ يشو يف
ىس ًد ا ٍشتى ىار الٍ ىع ىس ىل .ىكنػىىزىؿ أىبيوهي إً ىُف الٍ ىم ٍرأىةً ،فىػ ىع ًم ىل يىنى ى
م ٍن ىج ٍوؼ ٍاأل ى
ً
ً
ً
ض يركا ثىىبلثًيػ ىنً ،م ىن
ىح ى
يمةن ،ألىنوي ىى ىك ىذا ىكا ىف يػى ٍف ىع يل الٍفٍتػيىا يف .فىػلىما ىرأيكهي ،أ ٍ
ىكل ى
اجيػن يكم أ ً
اؿ ىٟنم ىمششو يف :ىأل ً
ىصح ً
وىا
اب ،فى ىكانيوا ىم ىعوي .فىػ ىق ى يٍ ٍ ي
يحجيةن ،فىًإ ىذا ىحلىٍلتي يم ي
يح ى ٍ ٍ
ٍاأل ٍ ى
ى
ًِف ًيف سبػع ًة أىايًـ الٍولًيم ًة كأىصبػتيموىا ،أ ٍيع ًطي يكم ثىىبلثًٌن قى ًميصا كثىىبلثً
ٌن حلةى ثًي و
اب.
ى
ى ى ى ىٍ ي ى
ىٍ ى
ي ى
ٍ
ى ن ى
كإً ٍف ىَف تىػ ٍق ًدركا أى ٍف تىػحلُوىا لًػي ،تيػعطي ًوٓف أىنٍػتيم ثىىبلثًٌن قى ًميصا كثىىبلثً
ٌن حلةى ثًي و
اب.
ى
ى
ٍ
ي ى
ي ى
ٍ
ن ى
ى ٍ ي
اج أ ً
اؿ ىٟنيٍمً :م ىن ٍاآلكً ًل ىخىر ىج أي ٍك هل ،ىكًم ىن
ك فىػنى ٍس ىم ىع ىها .فىػ ىق ى
يحجيػتى ى
فىػ ىقاليوا لىوي :ىح ً ٍ
ً
يح ًجيةى ًيف ثىىبلثىًة أىايوـ .ىكىكا ىف ًيف
ٍ
اٛنى ًايف ىخىر ىج ٍ
ت ىح ىبل ىكةه .فىػلى ٍم يى ٍستىطيعيوا أى ٍف ى٪نيلُوا األ ٍ
ً
ً ً
ً
ً ً
يح ًجيةى،
الٍيىػ ٍوـ السابً ًع أىنػ يه ٍم قىاليوا ال ٍمىرأىة ىمشٍ يشو ىف :ىٕنىلقي ىر يجلىك ل ىك ٍي ييظٍ ًهىر لىنىا األ ٍ
ً
وان أىـ ىال؟ فىػب ىك ً
ك كبػيت أىبً ً
ً
ت ٍامىرأىةي ىمشٍ يشو ىف
يك بًنىا ور .أىلًتى ٍسلًبي ى
وان ىد ىع ٍويٕني ى ٍ
لئىبل يٍ٥ن ًرقى ى ىٍ ى
ى
ً
ت ب ًين ىش ٍعًيب أ ٍ ً ً
لى ىديًٍو كقىالى ٍ ً
م لىػ ٍم
اجٍي ى ى
ت :إ٧نىا ىك ًرٍىتىًين ىكىال يٓنبًُين .قى ٍد ىح ى
ى
يحجيةن ىكإاي ى
ً
ً
ت لى ىديًٍو
ئنًٍ ٍرب .فىػ ىق ى
يخًربي؟ .فىػبى ىك ٍ
يخً ٍرب ي٨نىا ،فىػ ىه ٍل إًايؾ أ ٍ
اؿ ىٟنىا :يى ىوذىا أًىيب ىكأ ٌيمي ىَفٍ أ ٍ
ً
السبػعةى ٍاألىايًـ ال ًيت فًيها ىكانىت ىٟنم الٍولً
ىخبىػىرىىا
يمةي .ىكىكا ىف ًيف الٍيىػ ٍوـ السابً ًع أىنوي أ ٍ
ى
ٍى
ٍ يي ى ى
ً
ً
اؿ الٍ ىم ًدينى ًة ًيف الٍيىػ ٍوًـ
اؿ لىوي ًر ىج ي
يح ًجيةى لًبىًين ىش ٍعبً ىها .فىػ ىق ى
ألىنػ ىها ى
ضايػى ىقٍتوي ،فىأىظٍ ىهىرت األ ٍ
و
ً
السابً ًع قىػٍبل غير ً
كب الش ٍم ً
ىج ىفى ًم ىن
س :أى ُ
ىحلىى م ىن الٍ ىع ىس ًل ،ىكىما أ ٍ
م ىش ٍيء أ ٍ
ى ي
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ً
يح ًجي ًيت .ىك ىحل ىعلىٍي ًو
ىس ًد؟ فىػ ىق ى
اؿ ىٟنيٍم :لى ٍو لى ٍػم ىٍٓن يرثيوا ىعلىى ع ٍجلىًيت ،لى ىما ىك ىج ٍد يٍمت أ ٍ
ٍاأل ى
ً
ً
ىخ ىذ ىسلىبىػ يه ٍم ىكأ ٍىعطىى
ب فىػنىػىزىؿ إً ىُف أى ٍش ىقليو ىف ىكقىػتى ىل مٍنػ يه ٍم ثىىبلث ى
ٌن ىر يج نبل ،ىكأ ى
كح الر ًٌ
ير ي
ت أىبً ًيو .فىصار ً
ضبو كصعً ىد إً ىُف بػي ً
اٜنلىل لًمظٍ ًه ًرم األ ً ً ً
ت ٍامىرأىةي
ىٍ
ٍ
يحجية .ىك ى٘ن ىي ىغ ى ي ي ى ى
ىى
ٍي ى ي
و
احبً ًو ال ًذم ىكا ىف ي ً
ىمشٍ يشو ىف لًص ً
ً
اٜنًٍنطىًة ،أىف
ص ًاد ٍ
صاحبيوي .ىكىكا ىف بػى ٍع ىد يمدة ًيف أىايـ ىح ى
يى
ى
اؿ :أ ٍىد يخ يل إً ىُف ٍامىرأًىيت إً ىُف يح ٍجىرًهتىا .ىكلى ًكن
ىمشٍ يشو ىف افٍػتىػ ىق ىد ٍامىرأىتىوي ًَنى ٍد ًم ًم ٍعنزل .ىكقى ى
ىعطىٍيػتيػ ىها
أ ىىاب ىىا ىَفٍ يى ىد ٍعوي أى ٍف يى ٍد يخ ىل .ىكقى ى
ك قى ٍد ىك ًرٍىتىػ ىها فىأ ٍ
ت إًن ى
وىا :إًًٌٓف قيػ ٍل ي
اؿ أىبي ى
ك .أىلىيست أيختيػها الصغًًنةي أىحسن ًمٍنػها؟ فىػ ٍلتى يكن لى ى ً
لًص ً
ً
اؿ
ب
اح
ضا ىعٍنػ ىها .فىػ ىق ى
ى
ك ع ىو ن
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ٍ
ى ىى
ى
ىٟنم ىمشٍ يشو يف :إًًٓف ب ًرمء ٍاآل ىف ًمن الٍ ًفلىس ًطينًيًٌن إًذىا ع ًم ٍلت هبًً
ب
ى
ذ
ك
.
ا
ر
ش
م
ى
ًّ
ى
ٍ ٌى
ى
ٌ ى ه
ى ي ٍ
يٍ
ى
ى ى
ث ًمئ ًة اب ًن آكل ،كأىخ ىذ م ىش ً
اعل ك ىج ىعل ىذنػىبنا إً ىُف ىذنى و
ب،
ىمشٍ يشو يف ىكأ ٍىم ىس ى
ى
ى
ك ثىىبل ى ى ٍ ى ى ى ى ى
ً
ٌن يك ًل ىذنػىبىػ ٍ ً
ٌن
ٌن ًيف الٍ ىو ىس ًط ،يمث أ ٍ
ىكىك ى
ىضىرىـ الٍ ىم ىشاع ىل ىان نرا ىكأىطٍلى ىق ىها بػى ٍ ى
ض ىع ىم ٍش ىع نبل بػى ٍ ى ٌ
كع الٍ ًفلىس ًطينًيًٌن ،فىأىحر ىؽ ٍاألى ٍك ىداس كالزرع كيكركـ الزيػتي ً
اؿ الٍ ًفلى ٍس ًطينًيُو ىف:
وف .فىػ ىق ى
ى ى ٍى ى ي ى ٍ
يزير ً ٍ ٌ ى ٍ ى
من فىػعل ى ىذا؟ فىػ ىقاليوا :ىمشٍ يشو يف ًصهر التًٌم ًًينً ،ألىنو أىخ ىذ امرأىتىو كأ ٍىعطىاىا لًص ً
احبً ًو.
ىٍ ىى ى
ٍ ي ٍ ٌ ي ى ٍى ي ى ى ى
فى ً ً ً ً
اؿ ىٟنيٍم ىمشٍ يشو يف :ىكلى ٍو فىػ ىع ٍلتي ٍم ىى ىذا
وىا ىكأ ىىاب ىىا ًابلنا ًر .فىػ ىق ى
ىحىرقي ى
صع ىد الٍفلى ٍسطينيُو ىف ىكأ ٍ
ى
فىًإًٓف أىنٍػتى ًقم ً
ف .كضربػهم ساقنا علىى فى ًخ وذ ضراب ع ً
ى
يما .يمث نػىىزىؿ
ظ
ك
أ
د
ع
ػ
ب
ك
،
م
ك
ن
م
ُ
ي
ي
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ن
ى
ى
ى
ٍ
ى ى ٍ
ن
ٌ ي ٍ ى
ً
صعً ىد الٍ ًفلى ٍس ًطينًيُو ىف ىكنػىىزليوا ًيف يػى يهوذىا ىكتىػ ىفرقيوا ًيف
ص ٍخىرةً عيطى ىم .ىك ى
ىكأىقى ىاـ ًيف ىش ًٌق ى
اؿ يػهو ىذا :لًما ىذا ً
صعً ٍد ىان لً ىك ٍي نيوثً ىق ىمشٍ يشو ىف
ىٜنٍ وي .فىػ ىق ى
صع ٍد يٍمت ىعلىٍيػنىا؟ فىػ ىقاليوا :ى
ى ى
اؿ ًر ىج ي ى ي
ً
ً
ً
ًً
ً
ص ٍخرةً
ً ً
لنىػ ٍف ىع ىل بو ىك ىما فىػ ىع ىل بنىا .فىػنىػىزىؿ ثىىبلثىةي ىآالؼ ىر يج ول م ٍن يػى يهو ىذا إ ىُف ىش ٌق ى ى
ً
ً
ً ًً
ً
ٌن يمتى ىسلًٌطيو ىف ىعلىٍيػنىا؟ فى ىما ىذا
ت أىف الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
عيطى ىم ،ىكقىاليوا ل ىش ٍم يشو ىف :أ ىىما ىعل ٍم ى
ت هبًً ٍم .فىػ ىقاليوا لىوي :نػىىزلٍنىا لً ىك ٍي
ت بًنىا؟ فىػ ىق ى
اؿ ىٟنيٍم :ىك ىما فىػ ىعليوا ًيب ىى ىك ىذا فىػ ىع ٍل ي
فىػ ىع ٍل ى
ً
ً ً ًً
احلً يفوا ًِف أىن يك ٍم أىنٍػتي ٍم
ٌن .فىػ ىق ى
ك ىكني ىسلٌ ىم ى
نيوثًىق ى
ك إً ىُف يىد الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
اؿ ىٟنيٍم ىمشٍ يشو يفٍ :
ً
ًً
ك إً ىُف يى ًد ًى ٍم ،ىكقىػٍت نبل
ك ىكني ىسلٌ يم ى
ٌن :ىكبل .ىكلى ًكنػنىا نيوثًيق ى
ىال تىػ ىقعيو ىف ىعلىي .فى ىكل يموهي قىائل ى
ك .فىأ ٍىكثػى يقوهي ًُنىٍبػلى ٍ ً
ىص ىع يدكهي ًم ىن الص ٍخىرةً .ىكلىما ىجاءى إً ىُف ىٜنٍ وي،
ٌن ىج ًد ى
ىال نػى ٍقتيػلي ى
يديٍ ًن ىكأ ٍ
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صاح الٍ ًفلىس ًطينًيُو ىف لًلً ىقائًًو .فىحل علىي ً
اٜنىٍب ىبل ًف الل ىذ ًاف ىعلىى
ر
و
ب ،فى ىكا ىف ٍ
كح الر ًٌ
ى ىٍ ي ي
ى ى
ٍ
ًذر ً
و
يح ًر ىؽ ًابلنا ًر ،فى ٍا٥نىل الٍ ًو ىاث يؽ ىع ٍن يى ىديًٍو .ىكىك ىج ىد ىٜنٍ ىي ً٘نىا ور طى ًرًّاي،
ىى
اعٍيو ىك ىكتاف أ ٍ
ً
فىمد ي ىده كأىخ ىذه كضر ً
ً
ف ىر يج ول .فىػ ىق ى
ومةن
ب بًو أىلٍ ى
ى ى ي ى ى ي ى ىى ى
اؿ ىمشٍ يشو يف :بلى ٍح ًي ٘نىا ور يك ى
ً
ومتىػ ٍ ً
غ ًم ىػن الٍ ىك ىبلًـ ىرىمى الل ٍح ًي ًم ٍػن
ف ىر يج ول .ىكلىما فىػىر ى
ت أىلٍ ى
ٌن .بًلى ٍح ًي ح ىػما ور قىػتىػ ٍل ي
يك ى
ً
ًً
ً
ك
ش ًجدًّا فى ىد ىعا الرب ىكقى ى
اؿ :إًن ى
يىده ،ىكىد ىعا ىذل ى
"رىم ى
ت ىٜنٍ وي" .يمث ىعط ى
ك الٍ ىم ىكا ىف :ى
قى ٍد جع ٍلت بًي ًد عب ً
اٝن ىبلص الٍع ًظيم ،ك ٍاآل ىف أىموت ً
ً
ط
أ
ك
ش
ط
ع
ل
ا
ن
م
ا
ذ
ى
ؾ
د
ٍ
ٍ
ى
ىس يق ي
ى
ى
ى
ي
ى
ى ى ى ى ىٍ
ى ٍ
ى ى
ي
ى ى ى ى
ًً
ً
ً
ً
ت
ب ىكىر ىج ىع ٍ
بيىد الٍغيٍلف .فى ىشق هللاي الٍكفةى ال ًيت ًيف ىٜنٍ وي ،فى ىخىر ىج مٍنػ ىها ىماءه ،فى ىش ًر ى
ركحو فىانٍػتػع ً ً
ٌن ىى ُقوًرم" ال ًيت ًيف ىٜنٍ وي إً ىُف ىى ىذا الٍيىػ ٍوًـ.
ك ىد ىعا ٍ
ش .ل ىذل ى
اٚنىوي :ى
"ع ٍ ى
ي يي ىى ى
كقىضى ًًإلسرائًيل ًيف أىايًـ الٍ ًفلىس ًطينًيً ً
ب ىمشٍ يشو يف إً ىُف ىغزةى،
ى ى
ٍ ٌى
ٌن ع ٍش ًر ى
ين ىسنىةن .يمث ىذ ىى ى
ٍى ى
اؾ امرأىنة زانًيةن فى ىدخل إًلىيػها .فىًق ً
ٌن :قى ٍد أىتىى ىمشٍ يشو يف إً ىُف يىنىا.
يل ل ٍلغىًٌزيًٌ ى
ىكىرأىل يىنى ى ٍ ى ى ى ى ى ٍ ى
ى
ًً
فىأىحاطيوا بًًو كىكمنيوا لىو الليل يكلو ًعٍن ىد اب ً ً ً
ٌن:
ب الٍ ىمدينىة .فىػ ىه ىدأيكا اللٍي ىل يكلوي قىائل ى
ى ى ي ٍى ي
ى
ى
ًعٍند ضوً
ف اللي ًل ،يمث قىاـ ًيف نً
اضطىجع ىمشٍ يشو يف إً ىُف نً
صً
ً
ف
ص
ف
.
و
ل
ػ
ت
ق
ػ
ن
اح
ب
الص
ء
ً
ي
ٍ
ى
ى
ٍ
ي
ٍ
ٍ
ٍ
ي
ى
ى
ىى
ى ىٍ
ٌن كقىػلىعهما مع الٍعا ًر ً
اللي ًل كأىخ ىذ ًمصراعي اب ً ً ً ً
ض ىع ىها
ضة ،ىكىك ى
ب الٍ ىمدينىة ىكالٍ ىقائ ىمتىػ ٍ ً ى ى ي ى ى ى ى ى
ٍ ى ى ٍى ى ٍ ى
ً
علىى ىكتً ىفي ًو كصعً ىد ًهبا إً ىُف رأٍ ًس ٍ ً
اٛنىبى ًل الذم يم ىقابً ىل ىحٍبػ يرك ىف .ىكىكا ىف بػى ٍع ىد ذىل ى
ى
ك أىنوي
ٍ ىى ى ى
ً
اٚنها دلًيلىةي .فىصعً ىد إًلىيػها أىقٍطى ً ً ً
ٌن ىكقىاليوا
ىحب ٍامىرأىةن ًيف ىكادم يس ىور ىؽ ٍي ى ى
اب الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ى ٍى
ي
أى
ًً
ً
ً
يمةي ،ىكًّنىا ىذا نػىتى ىمك ين ًمٍنوي لً ىك ٍي نيوثًىقوي ًًإل ٍذىاللًًو،
ىٟنىا :ىٕنىلقيو ىكانٍظيًرم ّنىاذىا قيػوتيوي الٍ ىعظ ى
اح ود أىلٍ نفا كًمئةى شاقً ًل فًض وة .فىػ ىقالى ً ً
ك يك ُل ك ً
فىػنيػع ًطي ً
ىخً ٍربًٓف ًّنىا ىذا
ىى ى
ٍ
ت ىدليلىةي ل ىش ٍم يشو ىف :أ ٍ
ٍ ى
ى
ً
قيػوتي ى ً
اؿ ىٟنىا ىمشٍ يشو يف :إً ىذا أ ٍىكثػى يق ًوٓف بً ىسٍبػ ىع ًة
ك؟ فىػ ىق ى
يمةي؟ ىكًّنىا ىذا تيوثى يق ًًإل ٍذىالل ى
ك الٍ ىعظ ى
اح ود ً
ىصًن ىكو ً
ً
ً
ى
اب
ط
ق
أ
ا
ٟن
د
ع
ىص
أ
ف
.
اس
الن
ن
م
ى
ى
ٍ
ى
ى
أ ٍىك ىات ور طى ًري وة ىَفٍ ىًْنف ،أ ٍ
ىضعي ي
ى
ٍ
ى
ي
ى
ف ىكأ ي ى
ً
و ً
ً ًً
ً
ث ًعٍن ىد ىىا ًيف
ٌن ىالبً ه
ٌن ىسٍبػ ىعةى أ ٍىك ىات ور طى ًرية ىَفٍ ىْنف ،فىأ ٍىكثػى ىقٍتوي هبىا ،ىكالٍ ىكم ي
الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ً
ك ىاي ىمشٍ يشو يف .فىػ ىقطى ىع ٍاأل ٍىك ىات ىر ىك ىما يػي ٍقطى يع
ٍ
ت لىوي :الٍفلى ٍس ًطينًيُو ىف ىعلىٍي ى
اٜني ٍجىرةً .فىػ ىقالى ٍ
ً
فىتً
ت ىدلًيلىةي لً ىش ٍم يشو ىف :ىىا قى ٍد
يل الٍ ىم ىشاقىة إًذىا ىشم الن ىار ،ىكىَفٍ تيػ ٍعلى ٍم قيػوتيوي .فىػ ىقالى ٍ
ي
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ىختىػ ٍلتىًين كىكلمتىًين ًابلٍ ىك ًذ ً
اؿ ىٟنىا :إًذىا أ ٍىكثػى يق ًوٓف ًًُنبى واؿ
ىخً ٍربًٓفى ٍاآل ىف ًّنىاذىا تيوثى يق؟ فىػ ىق ى
ب ،فىأ ٍ
ى ٍ
جً
يدةو
ىصًن ىكو ً
ىضعف كأ ً
اح ود ًم ىن الن ً
ت ىدلًيلىةي ًحبى ناال
أ
،
ل
م
ع
ػ
ت
س
ت
َف
د
ى
ي
ى
ٍ
ى
ىخ ىذ ٍ
ي
ٍ
اس .فىأ ى
ي
ٍ
ى
ى
ى
ٍ
ي ى
ٍ
ً
ً
ً
ث
ٌن ىالبً ه
ىج ًد ى
ت لىوي :الٍفلى ٍس ًطينًيُو ىف ىعلىٍي ى
يد نة ىكأ ٍىكثػى ىقٍتوي هبىا ،ىكقىالى ٍ
ك ىاي ىمشٍ يشو يف ،ىكالٍ ىكم ي
اٜنجرةً .فىػ ىقطىعها عن ًذر ً
و
ً
ت ىدلًيلىةي لً ىش ٍم يشو ىف :ىحت ٍاآل ىف
اعٍيو ىك ىخٍيط .فىػ ىقالى ٍ
ىى ى ٍ ى ى
يف ٍي ٍ ى
اؿ ىٟنا :إً ىذا ض ىفر ً
ً
ىختىػ ٍلتىًين كىكلمتىًين ًابلٍ ىك ًذ ً
ت ىسٍب ىع
ب ،فىأ ٍ
ىخً ٍربًٓف ّنىا ىذا تيوثى يق؟ .فىػ ىق ى ى
ى ٍ
ىٍ
ً
ً
ً
ك،
ت لىوي :الٍفلى ٍس ًطينًيُو ىف ىعلىٍي ى
ص ًل ىرأٍسي ىم ىع الس ىدل .فى ىمكنىػٍتػ ىها ًابلٍ ىوتىد .ىكقىالى ٍ
يخ ى
وؿ
ىاي ىمشٍ يشو يف .فىانٍػتىػبىوى ًم ٍن نػى ٍوًم ًو ىكقىػلى ىع ىكتى ىد الن ًس ً
ف تىػ يق ي
يج ىكالس ىدل .فىػ ىقالى ٍ
ت لىوي :ىكٍي ى
ث مر و
ك لىي ً
أ ًيحبُ ً
ك
ب
ل
ػ
ق
ك
،
ك
ٍ
ى
ات قى ٍد ىختىػ ٍلتىًين ىكلىػ ٍم ئنًٍ ٍربًٓف ًّنىاذىا قيػوتي ى
ى
ٍ
ي
س ىمعي؟ يى ىوذىا ثىىبل ى ى
ى
ى
و
ً
ً
ً
ت نػى ٍف يسوي إً ىُف
ت تي ى
ت ىعلىٍيو ،ى
ضاقى ٍ
ضايً يقوي بً ىك ىبلم ىها يكل يػى ٍوـ ىكأى ىٜن ٍ
يمةي .ىكلىما ىكانى ٍ
الٍ ىعظ ى
ً ً
ً
ىٓف نى ًذ يير هللاً ًم ٍن
ف ىٟنىا يكل قىػ ٍلبً ًو ،ىكقى ى
وسى ىرأٍسي ألًٌ
الٍ ىم ٍوت ،فى ىك ىش ى
اؿ ىٟنىا :ىَفٍ يػى ٍع يل يم ى
ً
ً
ً
ىح ًد الن ً
ىت
ت تيػ ىفا ًرقيًين قيػوًيت ىكأ ٍ
اس .ىكلىما ىرأ ٍ
ىضعي ي
بىطٍ ًن أ ٌيمي ،فىًإ ٍف يحل ٍق ي
ف ىكأىصًني ىكأ ى
دلًيلىةي أىنو قى ٍد أىخبػرىا بً يك ًل ما بًىق ٍلبً ًو ،أىرسلىت فى ىدعت أىقٍطىاب الٍ ًفلىس ًطينًيًٌن كقىالى ً
ت:
ٍى ٍ ى ٍ
ى
ي
ٍ ىىى ٌ ى
ى ٍ ٌىى
اصع يدكا ى ًذهً الٍمرىة فىًإنو قى ٍد ىك ىشف ًِف يكل قىػ ٍلبً ًو .فىصعً
ً
ى
اب
ط
ق
أ
ا
ه
ػ
ي
ل
إ
د
ى
ى
ٍ
ى
ى
ٍى ى
ٍ
ي
ى
ى
ي
ى
ًً
ً
ً ًً
ت
ت ىر يج نبل ىك ىحلى ىق ٍ
ىص ىع يدكا الٍفضةى بًيىدى ٍم .ىكأى ىان ىمٍتوي ىعلىى يرٍكبىػتىػٍيػ ىها ىكىد ىع ٍ
الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ٌن ىكأ ٍ
سبع خص ًل رأٍ ًس ًو ،كابػت ىدأىت إبًً ٍذىاللًًو ،كفىارقىػٍتو قيػوتيو .كقىالى ً ً
ك
ت :الٍفلى ٍس ًطينًيُو ىف ىعلىٍي ى
ى ٍى ٍ
ى ى ي ي ى
ىٍ ى ي ى ى
ً
ض .ىكىَفٍ يػى ٍعلى ٍم أىف
ىاي ىمشٍ يشو يف .فىانٍػتىػبىوى ًم ٍن نػى ٍوًم ًو ىكقى ى
اؿ :أ ٍ
ب يك ًٌل ىمرةو ىكأىنٍػتىف ي
ىخ ير يج ىح ىس ى
ً
ً
ً ًً
الرب قى ٍد فى ىارقىوي .فىأ ى
ىخ ىذهي الٍفلى ٍسطينيُو ىف ىكقىػلىعيوا ىعٍيػنىػٍيو ،ىكنػىىزليوا بًو إً ىُف ىغزىة ىكأ ٍىكثػى يقوهي
ًً
ً ً ً
بً ىس ىبل ًس ًل ي٥نى و
ت بػى ٍع ىد أى ٍف
الس ٍج ًن .ىكابٍػتى ىدأى ىش ٍع ير ىرأٍسو يػىٍنػبي ي
اس .ىكىكا ىف يىطٍ ىح ين يف بػىٍيت ٌ
حلًق .كأىما أىقٍطىاب الٍ ًفلىس ًطينًيًٌن فىاجتمعوا لًي ٍذ ىُنوا ىذبًيحةن ع ًظيمةن لً
اجو ىف إً ىٟنً ًه ٍم
د
ى
ٍ ٌ ى ٍىى ي ى ي
ي
ي
ى ى ى
ي ى ى
كيػ ٍفرحوا ،كقىاليوا :قى ٍد دفىع إًلىػهنا لًي ً
ب ى٠ن يدكا
ع
الش
آه
ر
ا
م
ل
ك
.
ان
ك
د
ع
ف
و
ش
مش
ان
د
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ي
ٍ
ى
ٍ
ي
ى ى يى ى
ى ى
ىى ى ي ى
ي
ً
ًً
ً
ضنىا ىكىكثػىر قىػٍت ىبل ىان.
ب أ ٍىر ى
إً ىٟنىيه ٍم ،ألىنػ يه ٍم قىاليوا :قى ٍد ىدفى ىع إً ىٟنينىا ليىد ىان ىع يدك ىان الذم ىخر ى
ً
ب لىنىا .فى ىد ىع ٍوا ىمشٍ يشو ىف ًم ٍن
ىكىكا ىف لىما طىابى ٍ
ت قيػليوبػي يه ٍم أىنػ يه ٍم قىاليواٍ :ادعيوا ىمشٍ يشو ىف ليىػ ٍل ىع ى
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السج ًن ،فىػلىعً
ت ً
بػي ً
اؿ ىمشٍ يشو يف لًٍلغي ىبلًـ
ىع ًم ىدةً .فىػ ىق ى
ٌن ٍاأل ٍ
ب أ ىىم ىام يه ٍم .ىكأ ٍىكقىػ يفوهي بػى ٍ ى
ٍ
ىٍ
ى
ٌ
ً
ً
الٍم ً
س ٍاأل ٍ ً
اس ً
ك بًيى ًدهً :ىد ٍع ًين أىلٍ ًم ً
ىستىنً ىد ىعلىٍيػ ىها.
ىعم ىدةى ال ًيت الٍبىػٍي ي
ت قىائ هم ىعلىٍيػ ىها أل ٍ
ى
ٗنيع أىقٍطى ً ً ً ً
كىكا ىف الٍبػيت ٣نىٍليوءا ًرج ناال كنًساء ،كىكا ىف ىنى ى ً
ٌن ،ىك ىعلىى
اب الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ىٍ ي ن ى ى ى ن ى ي
اؾ ى ي
ى
ً
و
ً ً
ب ىمشٍ يشو ىف .فى ىد ىعا ىمشٍ يشو يف الرب
السطٍ ًح ىٍ٥ن يو ثىىبلثىة ىآالؼ ىر يج ول ىك ٍامىرأىة يػىٍنظييرك ىف ل ٍع ى
ىكقى ى
اؿ :ىاي ىسيًٌ ًدم ،الرب ،اذٍ يك ٍرًٓف ىك ىش ًٌد ٍدًٓف ىاي هللاي ىى ًذهً الٍ ىمرىة فىػ ىق ٍط ،فىأىنٍػتى ًق ىم نػى ٍق ىمةن
اح ىد نة عن عيػين ًمن الٍ ًفلىس ًطينً
كً
ً
وديٍ ًن الٍمتىػو ًٌسطى ٍ ً
ٌن
م
ع
ل
ا
ى
ل
ع
ف
و
ش
مش
ض
ب
ػ
ق
ك
.
ٌن
ي
ٍ
ى
ى
ى
ي
ي
ٍ
ى
ى
ى
ى ٍ ىٍ ى ى ٍ ٌ ى ى ى
ىي
ى
يى
الل ىذي ًن ىكا ىف الٍبػيت قىائًما علىي ًهما ،كاستىػنى ىد علىي ًهما الٍو ً
اح ًد بًيى ًمينً ًو ىك ٍاآل ىخ ًر بًيى ىسا ًرهً.
ٍ
ىٍ ي ن ى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ى
ً
ً ًً
ً
ت،
ىكقى ى
ٌن .ىكانٍػ ىح ىىن بً يقوةو ،فى ىس ىق ى
اؿ ىمشٍ يشو يف :لتى يم ٍ
ت نػى ٍفسي ىم ىع الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ط الٍبىػٍي ي
ً
ً ً ًً
ً
ين أ ىىماتىػ يه ٍم ًيف
ىعلىى ٍاألىقٍطىاب ،ىك ىعلىى يك ًٌل الش ٍعب الذم فيو ،فى ىكا ىف الٍ ىم ٍوتىى  -الذ ى
موتًًو  -أى ٍكثىػر ًمن ال ًذين أىماتىػهم ،فًػي حياتًًو .فىػنىػزىؿ إًخوتيو ،كيك ُل بػي ً
ت أىبً ًيو،
ى ٍ ى ي ى ىٍ
ىى
ىٍ
ى ى يٍ
ى ى
ً
كحػمليوه ،ك ً ً
ً
ضى
ص ٍر ىعةى ىكأى ٍشتىأ ى
وح أىبًيو .ىكيى ىو قى ى
صع يدكا بًو ،ىكىدفىػنيوهي بػى ٍ ى
ٌن ي
ىىى ي ى ى
يكؿً ،يف قىػ ٍرب ىمني ى
ًًإلسرائً ً
ين ىسنىةن»(ُ).
يل ع ٍش ًر ى
ٍى ى
 ابنا صموئيل« :كىكا ىف لىما ىشاخ صموئًيل أىنو جعل بنً ًيو قي ًً ًيل .ىكىكا ىف
ى ىي ي ي ىى ى ى ى
ى
ضا نة إل ٍسىرائ ى
اسم ابنً ًو الٍبً ٍك ًر يوئًيل ،كاسم ىاثنً ًيو أىبًيا .ىكا ىان قى ً
ٌن ًيف بًٍئ ًر سب وع .كلىػم يسلي ً
اضيىػ ٍ ً
ك
ٍي ٍ
ىٍ ى ٍ ى ٍ
ي ى ى ٍي
ابٍػنىاهي ًيف طى ًر ًيق ًو ،بىل ىم ىاال كراء الٍم ٍكس ً
ضاءى .فىا ٍجتى ىم ىع
ىخ ىذا ىر ٍش ىونة ىك ىعو ىجا الٍ ىق ى
ب ،ىكأ ى
ٍ
ىى ى ى ى
ً
وخ إًسرائًيل كجاءكا إً ىُف صموئً
ت قى ٍد
يل إً ىُف الر ىامة ،ىكقىاليوا لىوي :يى ىوذىا أىنٍ ى
يك ُل يشيي ً ٍ ى ى ى ى ي
ىي ى
ً
ً
ك .فىا ٍآل ىف اجعل لىنىا ملً نكا يػ ٍق ً
ضي لىنىا ىك ىسائًًر
ت ،ىكابٍػنى ى
اؾ ىَفٍ يى ًس ىًنا ًيف طى ًريق ى
ش ٍخ ى
ٍى ٍ ى ى
وب .فىساء ا ٍألىمر ًيف عيػين صموئًيل إً ٍذ قىاليوا :أ ٍىع ًطنىا ملً نكا يػ ٍق ً
الشُع ً
ضي لىنىا.
ى
ٍ
ٍ
ى
ي
ى
ى ى
ي
ى
ي
ى
ى
ٍ
ب لًصموئًيل :ا ٍٚنع لًصو ً
ً
ت الش ٍع ً
ب ًيف يك ًٌل
ب .فىػ ىق ى
يل إً ىُف الر ًٌ
ص لى ى
ىك ى
اؿ الر ُ ى ي ى ى ٍ ى ٍ
ص يموئ ي
ً
ما يػ يقوليو ىف لىكً ،
ت بل إً
ى
ك ىعلىٍي ًه ٍم.
اي
ن
أ
وؾ
ض
ف
ر
ػ
ي
َف
م
ه
ػ
ن
أل
ى
ى
ى
ٍ
ي
ضوا ىحت ىال أ ٍىمل ى
ى
م ىرفى ي
ي
ى
ى ى
ي ٍ ٍ ىٍ
ىٍ ى
(ُ) سفر القضاة ،من الفصل ُْ ،اآلية ُ ،إُف الفصل ُٔ ،اآلية ُّ.

444

ً ً ً
ًً
ً ً
صىر إً ىُف ىى ىذا الٍيىػ ٍوًـ
ىص ىع ٍدتيػ يه ٍم م ٍن م ٍ
ب يك ًٌل أ ٍىع ىماٟن ًم ال ًيت ىعمليوا م ٍن يػى ٍوـ أ ٍ
ىح ىس ى
ً
ً
ص ٍوهتًً ٍم.
يخىرل ،ىى ىك ىذا يى ٍم ىع ًامليو ىف بً ى
ك أىيٍ ن
ىكتىػىريك ًوٓف ىك ىعبى يدكا آٟنىةن أ ٍ
ضا .فىا ٍآل ىف ا ٍٚنى ٍع ل ى
ك ال ًذم ٬نىٍلً
ك علىي ًهم .فى ىكلم صموئً
ض ًاء الٍملً ً
ىخًربيىم بً
كلى ًك ٍن أى ٍش ًه ىدف ىعلىٍي ً
يل
ق
أ
ك
م
ه
ى
ي
ى
ٍ
ى
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى
ي
ً
ً ً ًً
ً
ب ،ىكقى ى
اؿ :ىى ىذا يى يكو يف قى ى
ين طىلىبيوا مٍنوي ىمل نكا َنىمي ًع ىك ىبلـ الر ًٌ
ب الذ ى
ضاءي
الش ٍع ى
الٍملً ً ً ً
ك ىعلىٍي يك ٍم :ىأيٍ يخ يذ بىنًي يك ٍم ىكىٍ٩ن ىعلي يه ٍم لًنىػ ٍف ًس ًو ،لً ىمىراكًبً ًو ىكفيػ ٍر ىسانًًو،
ك الذم ٬نىٍل ي
ى
و
ً
ً ًً
ًً
ٌن ،فىػيى ٍح يرثيو ىف
فىػيىػ ٍريك ي
ضو ىف أ ىىم ىاـ ىمىراكبًو .ىكىٍ٩ن ىع يل لنىػ ٍفسو يرىؤ ىساءى أيليوؼ ىكيرىؤ ىساءى ىٙنىاس ى
حراثػىتىو كى٪نص يدك ىف حصاده ،كيػعمليو ىف عد ىة حربًًو كأىدك ً
ات ىمىراكًبً ًو .ىك ىأيٍ يخ يذ بػىنىاتً يك ٍم
ىى ي ى ٍ ي
ى ى ىي ىى ٍ ى ي ى ٍ ى ىى
و
ات كطىب و
و
ىج ىوىد ىىا
ىعط ىار ى ى
كم يك ٍم ىكىزيٍػتيونى يك ٍم ،أ ٍ
اخات ىك ىخب ىازات .ىك ىأيٍ يخ يذ يح يقولى يك ٍم ىكيك ير ى
يدهً .كيػع ًٌشر زركع يكم كيكركم يكم ،كيػع ًطي ٝنًًصيانًًو كعبً ً
ً ً ً
يدهً .ىك ىأيٍ يخ يذ
ٍى ى ى
ىكيػي ٍعط ىيها ل ىعبً ى ي ى ي ي ي ى ٍ ى ي ى ٍ ى ي ٍ
عبًي ىد يكم كجوا ًري يكم ك يشبانى يكم ا ٍٜنًسا ىف ك ىً
٘ن ىًنيك ٍم ىكيى ٍستىػ ٍع ًملي يه ٍم لً يش ٍغلً ًو .ىكيػي ىع ًٌش ير ىغنى ىم يك ٍم
ي ى ى
ى ٍ ى ىى ى ٍ ى
ً
ك الٍيىػ ٍوًـ ًم ٍن ىك ٍج ًو ىملً ًك يك يم ال ًذم
ىكأىنٍػتي ٍم تى يكونيو ىف لىوي ىعبً ن
ص ير يخو ىف ًيف ىذل ى
يدا .فىػتى ٍ
ب ًيف ىذلًك الٍيػوً
اختػريٕنيوه ًألىنٍػ يف ًس يكم ،فى ىبل يست ً
ب أى ٍف
ع
لش
ا
ىَب
أ
ف
.
ـ
لر
ا
م
ك
ل
يب
ج
ي
ى
ُ
ى
ى
ىٍ ى
ٍىٍ ي
ٍ
ٍ ي
ى ٍى ي ي
ت صموئً
يسمعوا لًصو ً
ضا
يل ،ىكقىاليوا :ىال بى ٍل يى يكو يف ىعلىٍيػنىا ىملً ه
ك ،فىػنى يكو يف ىٍ٥ن ين أىيٍ ن
ى ٍ ى ي ىٍ ى ي ى
ً
ً
ً
ً
ً
ب يح يركبػىنىا .فى ىس ًم ىع
مثٍ ىل ىسائ ًر الشُعيوب ،ىكيػى ٍقضي لىنىا ىمل يكنىا ىكى٫نٍير يج أ ىىم ىامنىا ىكي٪نىا ًر ي
ب لًصموئً
ب كتى ىكلم بًًو ًيف أيذي ىًٓف الر ً
صموئًيل يكل ىك ىبلًـ الش ٍع ً
يل :ا ٍٚنى ٍع
لر
ا
اؿ
ق
ػ
ف
.
ب
ى
ُ
ى
ى
ٌ
ى
ي
ى
ى
ى
ىي ي
ً
ً
اؿ صموئًيل لً ًرج ًاؿ إًسرائًيل :ا ٍذىبوا يك ُل ك ً
اح ود
ص ٍوهتًً ٍم ىكىملًٌ ٍ
لى
ك ىعلىٍي ًه ٍم ىمل نكا .فىػ ىق ى ى ي ي ى ٍ ى ى ى ي
ى
إً ىُف ىم ًدينىتً ًو»(ُ).
ً
يك إًاي ىىا
 مهر ميكال « :ىكقى ىب أ ٍيع ًط ى
اؿ ىش ياك يؿ ل ىد ياكىد :يى ىو ىذا ابٍػنىًيت الٍ ىكبً ىًنةي ىمٍيػىر ي
اؿ :ىال تى يك ٍن يى ًدم
ب .فىًإف ىش ياك ىؿ قى ى
ٍامىرأىنة .إً٧نىا يك ٍن ًِف ىذا ىأبٍ وس ىك ىحا ًر ٍ
كب الر ًٌ
ب يح ير ى
ً
ً ًً
ً
ً
اؿ ىد ياك يد لً ىش ياك ىؿ :ىم ٍن أى ىان ،ىكىما ًى ىي
ٌن .فىػ ىق ى
ىعلىٍيو ،بى ٍل لتى يك ٍن ىعلىٍيو يى يد الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
األكؿ ،الفصل ٖ ،اآلايت ُ.ِِ-
(ُ) سفر صموئيل ٌ
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ك؟ .كىكا ىف ًيف كقٍ ً
حي ًايت ك ىع ًشًنةي أًىيب ًيف إًسرائًيل حت أى يكو ىف ًصهر الٍملً ً
ت إً ٍعطى ًاء
ٍى ى ى
ى
ٍى ى
ىى ى ى
ى
ميػرب ابػنى ًة ىشاك ىؿ لً ىداكد أىنػها أ ٍيع ًطيت لًع ٍد ًريئً
يل الٍ ىم يح ًًٌ
وِف ٍامىرأىةن .ىكًمي ىك ي
اؿ ابٍػنىةي
ىٍ ى ى ٍ
يى ى
ي
ىٍ ى ى
اؿ ىش ياك يؿ:
ىخبىػ يركا ىش ياك ىؿ ،فى ىح يس ىن ٍاأل ٍىم ير ًيف ىعٍيػنىػٍي ًو .ىكقى ى
ىحب ٍ
ت ىد ياكىد ،فىأ ٍ
ىش ياك ىؿ أ ى
ً ًً
ًً
اؿ ىش ياك يؿ لً ىد ياكىد
ٌن ىعلىٍي ًو .ىكقى ى
أ ٍيعطيو إًاي ىىا فىػتى يكو يف لىوي ىشىرنكا ىكتى يكو يف يى يد الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ً ًً
ىاثنًيةن :تيص ً
ٌن :يى ىو ىذا قى ٍد
اى يرًٓف الٍيىػ ٍوىـ .ىكأ ىىمىر ىش ياك يؿ ىعبً ى
يدهي :تى ىكل يموا ىم ىع ىد ياكىد سًّرا قىائل ى
ى ى
وؾ .فى ٍاآل ىف ً ً
ٗنيع عبً ً
سر بًك الٍملً
يدهً
ك ،ك ىً
يد
ب
ىح
أ
د
ق
ى
ُ
ى
ٍ
ك .فىػتى ىكل ىم ىعبً ي
صاى ًر الٍ ىمل ى
ي
ى
ى
ى
ى ي
ي ى ى
ً
اؿ ىد ياك يد :ىى ٍل يى ىو يم ٍستى ىخف ًيف أ ٍىعيينً يك ٍم
ٓف ىد ياكىد ًهبى ىذا الٍ ىك ىبلًـ .فىػ ىق ى
ىش ياك ىؿ يف أيذي ىٍ
ك كأ ىىان رجل ًمس ًكٌن كح ًقًن؟ فىأىخبػر شاك ىؿ عبً ي ًً
ً
ٌنّ :نًًثٍ ًل ىى ىذا
اىىرةي الٍ ىمل ً ى ى ي ه ٍ ه ى ى ه ٍ ى ى ى ي ى
يدهي قىائل ى
صى
يم ى
ً
ت مسرةي الٍملً ً
ك
الٍ ىك ىبلًـ تى ىكل ىم ىد ياك يد .فىػ ىق ى
اؿ ىش ياك يؿ :ىى ىك ىذا تىػ يقوليو ىف ل ىد ياكىد :لىٍي ىس ٍ ى ى ى
ًابلٍمه ًر ،بل ّنًًئى ًة غي ٍل ىف وة ًمن الٍ ًفلىس ًطينًيًٌن لًًبلنٍتً ىق ًاـ ًمن أ ٍىع ىد ًاء الٍملً ً
ك .ىكىكا ىف ىش ياك يؿ
ى ٍ ٌى
ٍ
ى
ىٍ ىٍ
ً
ً ً ًً
يدهي ىد ياكىد ًهبى ىذا الٍ ىك ىبلًـ ،فى ىح يس ىن
ىخبىػىر ىعبً ي
ٌن .فىأ ٍ
يػىتىػ ىفك ير أى ٍف ييوق ىع ىد ياكىد بًيىد الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
اىر الٍملً
الٍ ىك ىبلـ ًيف عيػين داكد أى ٍف يص ً
ً
ب
ى
ذ
ك
د
اك
د
اـ
ق
ت
ح
ـ
ىاي
األ
ل
م
ك
ت
َف
ك
.
ك
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ىٍ ي
ي ىٍ ى ٍ ى ي ى ي ى ى ى
ي ى ى ي ى ى ى
ً
ىو كًرجاليو كقىػتىل ًمن الٍ ًفلىس ًطينًيً ً
وىا
ٍ ٌى
ٌن مئىػ ى ٍيت ىر يج ول ،ىكأىتىى ىد ياك يد بًغيلىف ًه ٍم فىأى ٍك ىملي ى
يى ى ى ي ى ى ى
ك لًمصاىرةً الٍملً ً
لًٍلملً ً
اؿ ابٍػنىػتىوي ٍامىرأىةن .فىػىرأىل ىش ياك يؿ ىك ىعلً ىم
ىعطىاهي ىش ياك يؿ ًمي ىك ى
ك .فىأ ٍ
ى
ى
ي ى ى
ى
اؼ ىد ياكىد
أىف الرب ىم ىع ىد ياكىد .ىكًمي ىك ي
ت يًٓنبُوي .ىك ىع ىاد ىش ياك يؿ ى٫نى ي
اؿ ابٍػنىةي ىش ياك ىؿ ىكانى ٍ
ص ىار ىش ياك يؿ ىع يد ًّكا لً ىد ياكىد يكل ٍاألىايًـ»(ُ).
بػى ٍع يد ،ىك ى
اؿ :لًما ىذا خ ىد ٍعتًًين ،فىأىطٍلى ٍق ً
ًً
ت ىع يد ًٌكم ىحت
تعري شاول« :فىػ ىق ى
اؿ ىش ياك يؿ لمي ىك ى ى ى
 ًًّ ً
ً
ب ىد ياك يد
اؿ لً ىش ياك ىؿ :يى ىو قى ى
ت ًمي ىك ي
ى٤نىا ،فىػ ىقالى ٍ
اؿ ًِف :أىطٍلق ًيين ،ل ىما ىذا أىقٍػتيػليك؟ فىػ ىهىر ى
ً ًً
صموئًيل ًيف الرام ًة كأ ٍ ً
ً
ب يى ىو
ى ى
ىخبىػىرهي ب يك ًٌل ىما ىعم ىل بو ىش ياك يؿ .ىك ىذ ىى ى
ىكى٤نىا ىك ىجاءى إ ىُف ى ي ى
كصموئًيل كأىقىاما ًيف ىانيوت .فىأيخًرب شاك يؿ كقً
وت ًيف
يل لىوي :يى ىوذىا ىد ياك يد ًيف ىانيي ى
ى ىي ي ى ى
ي ى ٍى ىي ى ى
األكؿ ،الفصل ُٖ ،اآلايت ُٕ.ِٗ-
(ُ) سفر صموئيل ٌ
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الرام ًة .فىأىرسل شاك يؿ رس نبل ًأل ً
اعةى ا ٍألىنٍبًيى ًاء يػىتىػنىػبأيك ىف،
ٍ
ىخذ ىد ياكىد .ىكلىما ىرأ ٍىكا ىٗنى ى
ٍى ى ى ي يي
ى
كصموئًيل كاقً نفا رئًيسا علىي ًهم ،ىكا ىف ر ً
ضا.
كح هللا ىعلىى ير يس ًل ىش ياك ىؿ فىػتىػنىػبأيكا يى ٍم أىيٍ ن
ي ي
ى ىي ى ى ى ن ى ٍ ٍ
ضا .يمث ىع ىاد ىش ياك يؿ فىأ ٍىر ىس ىل
ين ،فىػتىػنىػبأيكا يى ٍم أىيٍ ن
ىكأ ٍ
ىخبىػ يركا ىش ياك ىؿ ،فىأ ٍىر ىس ىل ير يس نبل ى
آخ ًر ى
ً
ً
ً
ضا .فى ىذ ىىب يىو أىيٍ ن ً
ً ً
يم ًة
ير يس نبل ىاثلثىةن ،فىػتىػنىػبأيكا يى ٍم أىيٍ ن
ضا إ ىُف الر ىامة ىك ىجاءى إ ىُف الٍبٍئ ًر الٍ ىعظ ى
ى ى
ً
ً
ً ً
وت ًيف
يخو ىك ىسأ ىىؿ ىكقى ى
يل :ىىا ي٨نىا ًيف ىانيي ى
ال ًيت عٍن ىد س ي
اؿ :أىيٍ ىن ى
يل ىكىدا يك يد؟ فىق ى
ص يموئ ي
ً
ً
ً
كح هللاً ،فى ىكا ىف
ب إً ىُف يىنى ى
وت ًيف الر ىامة ،فى ىكا ىف ىعلىٍيو أىيٍ ن
اؾ إً ىُف ىانيي ى
ضا ير ي
الر ىامة .فى ىذ ىى ى
ً
ضا ثًيىابىوي ىكتىػنىػبأى يى ىو
وت ًيف الر ىامة .فى ىخلى ىع يى ىو أىيٍ ن
ب ىكيػىتىػنىػبأي ىحت ىجاءى إً ىُف ىانيي ى
يى ٍذ ىى ي
ًً
ً
أىيضا أىماـ صموئً
ك يػى يقوليو ىف:
ك النػ ىه ىار يكلوي ىكيكل اللٍي ًل .ل ىذل ى
يل ،ىكانٍطىىر ىح عي ٍرىاي نان ذىل ى
ٍ ن ى ى ىي ى
ٌن ا ٍألىنٍبًيى ًاء؟»(ُ).
أى
ىش ياك يؿ أىيٍ ن
ضا بػى ٍ ى
ىٚناء ا ٍألىبطى ًاؿ ال ًذ ً
ًً
ث الت ٍح ىك يم ًوٓفُ
ب بىشبى ي
 أبطال داود « :ىىذه أ ٍى ي ٍى
ين ل ىد ياكىد :يي ىشٍي ى
اف ًمئ وة قىػتىػلىهم دفٍػعةن ك ً
ً
رئً
ً
اح ىد نة .ىكبػى ٍع ىدهي أىلً ىع ىاز يار بٍ ين
يس الث ىبلثىة .يى ىو ىىز يرٍ١نىوي ىعلىى ىٖنى ى ي ٍ ى ى ى
ى ي
ً ً
ً
دكدك ب ًن أ ً
ين ىكانيوا ىم ىع ىد ياكىد ًحينى ىما ىعيػ يركا
يي ٍ ي
ىخوخي ،أ ى
ىح يد الث ىبلثىة ا ٍألىبٍطىاؿ الذ ى
الٍ ًفلىس ًطينًيً ً
ب كصعً ىد ًرج ي ً ً
ً ً
يل .أىما يى ىو فىأىقى ىاـ
ٍ ٌى
ين ا ٍجتى ىمعيوا يىنىا ىؾ ل ٍل ىح ٍر ى ى ى
ٌن الذ ى
اؿ إ ٍسىرائ ى
ضرب الٍ ًفلىس ًطينًيًٌن حت ىكلت ي يده ،كلى ً
ت ي يده ًابلسٍي ً
ب
ك
،
ف
ق
ص
صنى ىع الر ُ
ى
ٍ
ىي
ىى
ىك ى ى ى
ٍ ٌى ى
ٍ ىي ى
خ ىبلصا ع ًظيما ًيف ذىلً
ك الٍيىػوًـ ،كر ىج ىع الش ٍعب كراءهي لًلنػ ٍه ً
ب فىػ ىق ٍط .ىكبػى ٍع ىدهي ىمشةي بٍ ين
ى
ٍ ىى
ى ن ى ن
ي ىى ى
ً ًً
ت يىنى ى
اؾ قًطٍ ىعةي ىح ٍق ول ٣نىٍليوءىةن
أ ًىجي ا ٍٟنىىرا ًر ُ
م .فىا ٍجتى ىم ىع الٍفلى ٍسطينيُو ىف ىجٍي نشا ،ىكىكانى ٍ
ً ًً
ع ىدسا ،فىػهرب الشع ً
ف ًيف ىك ىس ًط الٍ ًقطٍ ىع ًة ىكأىنٍػ ىق ىذ ىىا،
ٌن .فىػ ىوقى ى
ب م ٍن أ ىىم ًاـ الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ى ن ىى ى ٍ ي
ً
ً
كضر ً ً ً
ً
ٌن
صنى ىع الر ُ
يما .ىكنػىىزىؿ الث ىبلثىةي م ىن الث ىبلث ى
ب الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ب ىخ ىبل ن
ٌن ،فى ى
ى ىى ى
صا ىعظ ن
رئًيسا كأىتىػوا ًيف ا ٍٜنص ًاد إً ىُف داكد إً ىُف مغىارةً ع يدالـ ،كجي ً ً ً
ٌن ىان ًزهؿ ًيف
ش الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ى ي ى ى ى ى ى ى ىٍ ي
ىى
ى ن ى ٍ
ً ًو
ً
ً ًً
ً
ً
ٌن ًحينىئً وذ ًيف
ص ًن ،ىك ىح ىفظىةي الٍفلى ٍسطينيًٌ ى
ىكادم الرفىائيًٌ ى
ٌن .ىكىكا ىف ىد ياك يد حينىئذ ًيف ا ٍٜن ٍ
األكؿ ،الفصل ُٗ ،اآلايت ُٕ.ِْ-
(ُ) سفر صموئيل ٌ
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اؿ :من يس ًق ًيين ماء ًمن بًٍئ ًر بػي ً
ً
ت ىٜنٍوم ال ًيت ًعٍن ىد الٍب ً
اب؟
بػىٍيت ىٜنٍوم .فىػتىأىكىه ىد ياك يد ىكقى ى ى ٍ ى ٍ ى ن ٍ ىٍ
ى
اؿ الث ىبلثىةي ى١نلةى الٍ ًفلىس ًطينًيًٌن كاستىػ ىقوا ماء ًمن بًٍئ ًر بػي ً
ت ىٜنٍوم ال ًيت ًعٍن ىد
فى ىشق ا ٍألىبٍطى ي
ى
ٍ ٌ ى ى ٍ ٍ ى ن ٍ ىٍ
ً
ً
الٍب ً
اؿ:
ب ،ىكقى ى
اب ،ىك ى٘نىليوهي ىكأىتىػ ٍوا بًو إً ىُف ىد ياكىد ،فىػلى ٍم يى ىشأٍ أى ٍف يى ٍشىربىوي ،بى ٍل ىس ىكبىوي للر ًٌ
ى
ً ً
ً
ين ىخاطىيركا ًأبىنٍػ يف ًس ًه ٍم .فىػلى ٍم
اشا ًِف ىاي ىر ُ
ىح ى
ب أى ٍف أىفٍػ ىع ىل ىذل ى
ك! ىى ىذا ىد يـ ا ًٌلر ىجاؿ الذ ى
يى ىشأٍ أى ٍف يى ٍشىربىوي .ىى ىذا ىما فىػ ىعلىوي الث ىبلثىةي ا ٍألىبٍطى ي
ص يركيىةى
اؿ .ىكأىبً ى
ام أ ي
وآب ابٍ ين ى
ىخو يي ى
يش ي
ً ًو
و
ً
ٌن الث ىبلثىًة.
يس ثىىبلثىة .ىى ىذا ىىز يرٍ١نىوي ىعلىى ثىىبلث مئىة قىػتىػلى يه ٍم ،فى ىكا ىف لىوي ا ٍس هم بىػ ٍ ى
يى ىو ىرئ ي
أىىَف ي ٍكرـ علىى الث ىبلثىًة فى ىكا ىف ىٟنم رئًيسا ،إًال أىنو ىَف ي ً
ص ٍل إً ىُف الث ىبلثىًة ا ٍأل ىيكًؿ.
ٍ ي ىٍ ى
ي ٍ ى
يٍ ى ن
صئً
كبػنىاايىو بن يػهوايداع ،ابن ًذم أبٍ وس ،ىكثًًن ا ٍألىفٍػع ًاؿً ،من قىػب ً
يل ،يى ىو ال ًذم
ي ى
ى
ىى ى ي ٍ ي ى ي ى ى ى ٍ ي
ٍ ٍ ى
ً
ً و
ب يػى ٍوىـ الثػ ٍل ًج.
وآب ،ىكيى ىو الذم نػىىزىؿ ىك ى
ى
ضىر ى
ىس ىد ٍم يم ى
ضىر ى
بأى
بأى
ىس ندا ًيف ىك ىسط يج ٌ
ً
ً
ً ً
صا
ىكيى ىو ى
ص ًرًّاي ىذا ىمٍنظى ور ،ىكىكا ىف بًيىد الٍم ٍ
ب ىر يج نبل م ٍ
م يرٍم هح ،فىػنىػىزىؿ إًلىٍيو بً ىع ن
ضىر ى
ص ًر ًٌ
ً ًً
ً ً ً
اع،
واي ىد ى
ىك ىخطى ى
ف الُرٍم ىح م ٍن يىد الٍم ٍ
م ىكقىػتىػلىوي ب يرٍ١نو .ىى ىذا ىما فىػ ىعلىوي بػىنى ىااي يىو بٍ ين يػى يه ى
ص ًر ًٌ
فى ىكا ىف لىو اسم بػٌن الث ىبلثىًة ا ٍألىبطى ًاؿ ،كأي ٍك ًرـ علىى الث ىبلثًٌن ،إًىال أىنو ىَف ي ً
ص ٍل إً ىُف
ى ى ى
ى
ي ٍ ه ىٍ ى
ٍ
ي ٍى
الث ىبلثىًة .فىجعلىو داكد ً
ىصح ً
اب ًسًٌرهً»(ُ).
أ
ن
م
ٍ
ىى ي ى يي ٍ ى
ً
ً
اخ الٍ ىمل ي
 أبيشج الشونـميّة « :ىك ىش ىك ىد ياك يد .تىػ ىقد ىـ ًيف ا ٍألىايًـ .ىكىكانيوا يي ىدثٌيركنىوي
يده :لًيػ ىفتًٌ يشوا لًسيً ًد ىان الٍملً ً
ًابلثًٌي ً
ً
ٍ
ك ىعلىى فىػتىاةو ىع ٍذ ىراءى،
ب
ع
و
ل
اؿ
ق
ػ
ف
.
أ
ف
د
ي
م
ل
ػ
ف
اب
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ي
ى
ي
ٌ
ي
ي
ى
ٍ ى
ى
ى
ً
ك كلٍتى يكن لىو ح ً
ًً
ك فىػيى ٍدفىأى ىسيًٌ يد ىان
ضطى ًج ٍع ًيف ًح ٍ
اضنىةن ىكلٍتى ٍ
ضنً ى
فىػ ٍلتىق ٍ
ف أ ىىم ىاـ الٍ ىمل ى ٍ ي ى
الٍملً
ٗني ًع ئني ًوـ إًسرائً
ٗنيلى وة ًيف ىً
ك .فىػ ىفت يشوا علىى فىػتىاةو ىً
يش ىج ال ُشوى٧نًيةى،
يل ،فىػ ىو ىج يدكا أىبً ى
ي
ى
ٍ
ى
ى ى
ك .كىكانى ً
ٗنيلىةن ًجدًّا ،فى ىكانىت ح ً
ت الٍ ىفتىاةي ىً
اضنىةى الٍملً ً
ًً
ً ً
ك.
ٍ ى
ى
فى ىجاءيكا هبىا إ ىُف الٍ ىمل ى
ً
ً
ك لىػ ٍم يػى ٍع ًرفٍػ ىها»(ِ).
ت ىٔنٍد يموي ،ىكلى ًكن الٍ ىمل ى
ىكىكانى ٍ
(ُ) سفر صموئيل الثآف ،الفصل ِّ ،اآلايت ٖ.ِّ-
األكؿ ،الفصل ُ ،اآلايت ُ.ْ-
(ِ) سفر اٞنلوؾ ٌ

448

اؿ ملًك إًسرائً ً
ك إًنوي ىال يػىتىػنىػبأي
يل ليىػ يه ى
ت لى ى
وشافىا ىط :أ ىىما قيػ ٍل ي
 روح الكذب« :فىػ ىق ى ى ي ٍ ى ىت الرب ىجالً نسا ىعلىى
ىعلىي ىخٍيػنرا بى ٍل ىشًّرا؟ ىكقى ى
اؿ :فى ٍ
ب :قى ٍد ىرأىيٍ ي
اٚنى ٍع إًذى ٍف ىك ىبل ىـ الر ًٌ
ب :ىم ٍن
وؼ لى ىديًٍو ىع ٍن ى٬نًينً ًو ىك ىع ٍن يى ىسا ًرهً .فىػ ىق ى
اؿ الر ُ
يك ٍرًسيًٌ ًو ،ىكيك ُل يجٍن ًد الس ىم ًاء يكقي ه
اؿ ىذ ىاؾ
اؿ ىى ىذا ىى ىك ىذا ،ىكقى ى
وت ًج ٍل ىع ىاد؟ فىػ ىق ى
ص ىع ىد ىكيى ٍس يق ى
يػي ٍغ ًوم أ ٍ
ط ًيف ىر يام ى
آب فىػيى ٍ
ىخ ى
بًّ :نىا ىذا؟
اؿ :أ ىىان أي ٍغ ًو ًيو .ىكقى ى
ب ىكقى ى
اؿ لىوي الر ُ
كح ىكىكقى ى
ف أ ىىم ىاـ الر ًٌ
ىى ىك ىذا .يمث ىخىر ىج الُر ي
ىخرج ،كأى يكو يف ركح ىك ًذ و
ك تيػ ٍغ ًو ًيو
بً ،يف أىفٍػ ىواهً جػىًمي ًع أىنٍبًيىائًًو .فىػ ىق ى
فىػ ىق ى
اؿ :إًن ى
ي ى
اؿ :أ ٍ ي ي ى
كتىػ ٍقت ً
ب ركح ىك ًذ و
ب ًيف أىفٍػ ىو ًاه
الر
ل
ع
ج
د
ق
ا
ذ
و
ى
ف
اآل
ك
.
ا
ذ
ك
ى
ل
ع
ػ
ف
ا
ك
ج
ر
اخ
ف
،
ر
د
ٍ
ى
ى
ُ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ي
ى
ي ى
ى
ى ى ي
ى
يٍ ى ى ٍ
ىى ى
ىً
ك بً ىشٌور»(ُ).
ك ىى يؤىال ًء ،ىكالر ُ
ب تى ىكل ىم ىعلىٍي ى
ٗني ًع أىنٍبًيىائً ى
 إحياء الصيب« :كًيف ىذ ً وً
ت يىنى ى
اؾ ا ٍمىرأىةه
يش يع إً ىُف يش ى
ات يػى ٍوـ ىعبىػىر أىل ى
وّفى .ىكىكانى ٍ
ّ ى
ع ًظيمةه ،فىأىمس ىكٍتو لًيأٍ يكل خبػزا .كىكا ىف يكلما عبػر ى٬نً
اؾ لًيىأٍ يك ىل يخٍبػنزا.
يل إً ىُف يىنى ى
ى ى ٍ ى ي ى ى يٍ ن ى
ى ىى ى ي
ً
فىػ ىقالى ً ً
ً
س ال ًذم ى٬نيُر ىعلىٍيػنىا ىدائً نما .فىػ ٍلنىػ ٍع ىم ٍل
ٍ
ت لىر يجل ىها :قى ٍد ىعل ٍم ي
ت أىنوي ىر يج يل هللا ،يم ىقد ه
علًٌيةن علىى ا ٍٜنائً ًط ً
اؾ ىس ًر نيرا ىك ًخ ىوا نان ىكيك ٍرًسيًّا ىكىمنى ىارنة ،ىحت إً ىذا
ض ٍع لىوي يىنى ى
صغ ىًننة ىكنى ى
ى
ي ى ى
ً
جاء إًلىيػنىا ى٬نًيل إًلىيػها .كًيف ىذ ً
ضطى ىج ىع
اؾ ىكىم ى
ات يػى ٍووـ ىجاءى إً ىُف يىنى ى
اؿ إً ىُف الٍعيلٌي ًة ىكا ٍ
ىى ٍ
ي ٍى ى
ًً
ً
ًً
فًيها .فىػ ىق ى ًً
اؿ
ت أ ىىم ىاموي .فىػ ىق ى
اىا ،فىػ ىوقىػ ىف ٍ
يح ًزم غي ىبلمو :ا ٍدعي ىىذه ال ُشوى٧نيةى .فى ىد ىع ى
اؿ ٛن ٍ
ى
ت بًسببًنا يكل ى ىذا اً
لىو :قيل ىٟنا :ىو ىذا قى ًد انٍػزعج ً
اج ،فىما ىذا يصنىع لى ً
ً
ك؟ ىى ٍل
ع
ز
ن
ال
ً
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ىى ٍ
ىى
ى ي ي
ي ٍ ى يى
ك ما يػتى ىكلم بًًو إً ىُف الٍملً ً
ً
يس ا ٍٛنىٍي ً
ك أ ٍىك إً ىُف ىرئً ً
ت :إً٧نىا أ ىىان ىساكًنىةه ًيف
ش؟ فىػ ىقالى ٍ
ى
لى ى ي ي
اؿ ً
كس ً
يح ًزم :إً
ً
س ىٟنىا ابٍ هن ،ىكىر يجلي ىها
ي
ل
و
ن
ج
ق
ػ
ف
ا؟
ٟن
ع
ن
ص
ي
ا
ذ
ا
م
ف
:
اؿ
ق
مث
.
يب
ع
ش
ط
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ي
ىٍ
ي
ي
ى
ى
ت ًيف الٍب ً
اؿً :يف ىى ىذا الٍ ًم ىيع ًاد ىٍ٥ن ىو
اب .فىػ ىق ى
اخ .فىػ ىق ى
اىا ،فىػ ىوقىػ ىف ٍ
قى ٍد ىش ى
اؿ :ا ٍدعي ىها .فى ىد ىع ى
ى
ً
ً
ً
ً ًً
ً
ب ىعلىى
ٌن ابٍػننا .فىػ ىقالى ٍ
ىزىماف ا ٍٜنىيىاة ىٍٓنتىضن ى
ت :ىال ىاي ىسيًٌدم ىر يج ىل هللا .ىال تى ٍكذ ٍ
ً
ً
ً
ك الٍ ًميع ًاد ىٍ٥نو ىزم ً
اؿ
اف ا ٍٜنىيى ًاة ،ىك ىما قى ى
ىجا ًريىتً ى
ك .فى ىحبًلىت الٍ ىم ٍرأىةي ىكىكلى ىدت ابٍػننا ًيف ىذل ى ى ى ى
األكؿ ،الفصل ِِ ،اآلايت ُٖ.ِّ-
(ُ) سفر اٞنلوؾ ٌ
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ىٟنا أىلً
ات يػووـ خرج إً ىُف أىبً ًيو إً ىُف ا ٍٜنص ً
يشع .كىكًرب الٍولى يد .كًيف ذى ً
اؿ ًألىبً ًيو:
اد
ين ،ىكقى ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ٍ ىى
ى ى ى ى
ى
٘ن ٍلو إً ىُف أ ًيم ًو .فىحملىو كأىتىى بًًو إً ىُف أ ًيم ً
رأٍ ًسي ،رأٍ ً
اؿ لًٍلغي ىبلًـ :ا ًٍ
س
ل
ج
ف
،
و
ق
ػ
ف
ي.
س
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ي
ٌ
ٌ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
علىى رٍكبػتىػيػها إً ىُف الظُه ًر كمات .فى ً
ىض ىج ىعٍتوي ىعلىى ىس ًري ًر ىر يج ًل هللاً،
ت ىكأ ٍ
صع ىد ٍ
ٍ ىى ى ى
ى ي ى ٍى
كأى ٍغلى ىقت علىي ًو كخرجت .ك ىاندت رجلىها كقىالىت :أىرًسل ًِف ك ً
اح ندا ًمن الٍغًٍلم ً
اف
ى ى
ى ٍ ى ٍ ى ىى ى ٍ ى ى ٍ ى ي ى ى ٍ ٍ ٍ ى
كإًح ىدل ا ٍأليتي ًن ،فىأىج ًرم إً ىُف رج ًل هللاً ،كأىرًجع .فىػ ىق ى ً
ٌن إًلىٍي ًو الٍيىػ ٍوىـ؟
اؿ :ل ىما ىذا تى ٍذ ىىبً ى
ى ٍ
ىٍ ى
ٍ ى ىي
ت لًغي ىبل ًم ىها:
ت :ىس ىبل هـ .ىك ىشد ٍ
ت ىعلىى ا ٍأل ىىات ًف ،ىكقىالى ٍ
ت .فىػ ىقالى ٍ
س ىش ٍه ور ،ىكىال ىسٍب ه
ىال ىرأٍ ي
ً
ً
ىجلًي ًيف ا ُلريك ً
ت
وب إً ٍف ىَفٍ أىقي ٍل لى ى
ت ىحت ىجاءى ٍ
ك .ىكانٍطىلى ىق ٍ
يس ٍق ىكس ٍر ىكىال تىػتىػ ىعو ٍؽ أل ٍ
إً ىُف رج ًل هللاً إً ىُف جب ًل الٍ ىكرم ًل .فىػلىما رآىا رجل هللاً ًمن بعً و
يد قى ى ًً
يح ًزم
اؿ ٛن ٍ
ىى
ٍ ى
ٍى
ىي
ى ى ىي ي
ًً ً
ً
ك ال ُشوى٧نًيةي .ا ٍريك ً
ىس ىبل هـ
غي ىبل ًم ًو :يى ىو ىذا تًٍل ى
ىس ىبل هـ لىك؟ أ ى
ض ا ٍآل ىف لل ىقائ ىها ىكقي ٍل ىٟنىا :أ ى
ً ً
ً ً ً
ت إً ىُف ىر يج ًل هللاً إً ىُف ا ٍٛنىبى ًل
ت :ىس ىبل هـ .فىػلىما ىجاءى ٍ
ىس ىبل هـ ل ٍل ىولىد؟ فىػ ىقالى ٍ
لىزٍكجك؟ أ ى
ً
ً
اؿ ىر يج يل هللاً :ىد ٍع ىها ًألىف نػى ٍف ىس ىها
يح ًزم لًيى ٍدفىػ ىع ىها ،فىػ ىق ى
أ ٍىم ىس ىك ٍ
ت ًر ٍجلىٍيو .فىػتىػ ىقد ىـ ج ٍ
مرةه فً
ً
ً
ً
ت ابٍػننا ًم ٍن ىسيًٌ ًدم؟
ب
ل
ط
ل
ى
:
ت
ل
ا
ق
ػ
ف
.
ٓف
رب
٫ن
َف
ك
ين
ع
ر
ىم
أل
ا
م
ت
ك
ب
لر
ا
ك
ا
يه
ٍ
ى
ى
ى
ى
ُ
ى
ي
ى
ى
ٍ
ى
ٍ
ى
ىٍ ٍ ي
ى ٍى ٌ ى ٍ ٍ
ي ى ى
أىىَف أىقيل ىال ىٔنٍ ىد ٍع ًين؟ فىػ ىق ى ًً
ك ىك يخ ٍذ عيكا ًزم بًيى ًد ىؾ ىكانٍطىلً ٍق،
يح ًزم :ا ٍش يد ٍد ىح ىق ىويٍ ى
اؿ ٛن ٍ
ٍ ٍ
ً
ض ٍع عيكا ًزم ىعلىى
ىح ندا فى ىبل تيػبىا ًرٍكوي ،ىكإً ٍف ىاب ىرىك ى
ىح هد فى ىبل يْنٍبوي .ىك ى
ص ىادفٍ ى
ىكإًذىا ى
كأى
تأى
ً
ً
ك ،إًننًػي
ت أيُـ الصبًػ ًٌي :ىحػي يىػ ىو الػر ُ
ب ،ىك ىحيةه ى ىي نػى ٍف يس ى
ىك ٍجو الصبًػ ًٌي .فىػ ىقالى ٍ
ً
ض ىع الٍعيك ىاز ىعلىى ىك ٍج ًو
ىال أىتٍػ يريك ى
يح ًزم قيد ىام يه ىما ىكىك ى
ك .فىػ ىق ىاـ ىكتىبً ىع ىها .ىك ىج ىاز ج ٍ
ً
ً
ًً ًً
ً
يب.
ص ٍو ه
ص وغ .فىػىر ىج ىع لل ىقائو ىكأ ٍ
ىخبىػىرهي قىائ نبل :ىَفٍ يػىٍنػتىبًو الصً ُ
ت ىكىال يم ٍ
يب ،فىػلى ٍم يى يك ٍن ى
الص ًٌ
ً
جع ىعلىى ىس ًري ًرهً .فى ىد ىخ ىل ىكأى ٍغلى ىق
ت ىكإً ىذا ًابلصً ًٌ
ت ىكيم ٍ
ىكىد ىخ ىل أىل ى
يب ىمٍي ه
يش يع الٍبىػٍي ى
ضطى ه
ً
ً
يب
صعً ىد ىكا ٍ
صلى إً ىُف الر ًٌ
ب .يمث ى
اب ىعلىى نػى ٍف ىسٍي ًه ىما كلىٍي ًه ىما ،ىك ى
الٍبى ى
ضطى ىج ىع فىػ ٍو ىؽ الص ًٌ
ض ىع فى ىموي ىعلىى فى ًم ًو ،ىك ىعٍيػنىػٍي ًو ىعلىى ىعٍيػنىػٍي ًو ،ىكيى ىديًٍو ىعلىى يى ىديًٍو ،ىكىٕنىد ىد ىعلىٍي ًو فى ىس يخ ىن
ىكىك ى
جس يد الٍولى ًد .يمث عاد كىٕنىشى ًيف الٍبػي ً
صعً ىد ىكىٕنىد ىد
ت ىات ىرةن إً ىُف يىنىا ىك ىات ىرةن إً ىُف يىنى ى
ىٍ
اؾ ،ىك ى
ىىى
ىى ى
ً
ً
و
علىي ً
ط
ع
ػ
ف
و
يح ًزم ىكقى ى
ى
ى
اؿ :ا ٍدعي
يب ىسٍب ىع ىمرات ،يمث فىػتى ىح الصً ُ
س الصً ُ
يب ىعٍيػنىػٍيو .فى ىد ىعا ج ٍ
ىٍ
ى
ى
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ى ًذهً ال ُشوى٧نًيةى فى ىدعاىا .كلىما دخلىت إًلىي ًو قى ى ً
٘نلًي ابػنى ً
ت
ت ىك ىس ىقطى ٍ
ك .فىأىتى ٍ
ى
ىى ى ىى ٍ ٍ
اؿ :ا ٍ ٍ
ً
ً
ت إً ىُف ا ٍأل ٍىر ً
ت»(ُ).
ىعلىى ًر ٍجلىٍيو ىك ىس ىج ىد ٍ
ض ،يمث ى٘نىلىت ابٍػنىػ ىها ىك ىخىر ىج ٍ
ً ً ً
ً
يء تىػرىات ىف إً ىُف أى ٍش يد ً
ك
ٌن أ ٍىر ىسلىوي ىس ٍر يجو يف ىمل ي
ى
كد ،ح ى
 ّتعري إشعياءً« :يف ىسنىة ى٠ن ٍ
ً ً
ك الٍوقٍ ً
ب ىع ٍن يى ًد إً ىش ٍعيىاءى بٍ ًن
ت تى ىكل ىم الر ُ
ب أى ٍش يد ى
كد ىكأ ى
ُور ،فى ىح ىار ى
أىش ى
ىخ ىذ ىىا ،يف ىذل ى ى
ً
ك.
ك ىكا ٍخلى ٍع ًح ىذاءى ىؾ ىع ٍن ًر ٍجلىٍي ى
ب ىك يحل الٍ ًم ٍس ىح ىع ٍن ىح ٍق ىويٍ ى
ي
وص قىائ نبل :ا ٍذ ىى ٍ
آم ى
ب :ىك ىما ىم ىشى ىعٍب ًدم إً ىش ٍعيىاءي يم ىعًّرل
فىػ ىف ىع ىل ىى ىك ىذا ىكىم ىشى يم ىعًّرل ىك ىحافًينا .فىػ ىق ى
اؿ الر ُ
ٌن ،آيةن كأيعجوبةن علىى ًمصر كعلىى يكوش ،ى ىك ىذا يس ي ً
كحافً
ث ًسنً
و
ك
بل
ث
ا
ي
ى
ى
ى
وؽ ىمل ي
ٍ
ى
ى
ى
ٍ
ى
ىى ن
ى ى يى
ى ى
ىي
ً
أىشُور سيب ً
وخ ،عيىرا نة ،ىك يح ىفا نة ،ىكىم ٍك يشوفػًي
ك
ء
بل
ج
ك
،
ر
ص
م
ى
ي
وش ،الٍفٍتػيىا ىف ىكالشُيي ى
ٍ
ى ى ٍى ى ى ى ى ى
ً ً
ً
ا ٍأل ً ً ً ً
ىج ًل
ىستىاه؛ خ ٍزناي لم ٍ
وش ىر ىجائ ًه ٍم ،ىكم ٍن أ ٍ
صىر .فىػيىػ ٍرىاتعيو ىف ،ىكيػى ٍخ ىجليو ىف؛ م ٍن أ ٍ
ٍ
ىج ًل يك ى
ً
ً
وؿ ساكًن ى ىذا الس ً
ً
ك الٍيىػ ٍوًـ :يى ىوذىا ىى ىك ىذا ىملٍ ىجأي ىان
اح ًلً ،يف ذىل ى
صىر فى ٍخ ًرى ٍم .ىكيػى يق ي ى ي ى
مٍ
ً ًً ً ً
ً
ً ًً
ف نى ٍسلى يم ىٍ٥ن ين؟»(ِ).
ُور ،فى ىكٍي ى
الذم ىىىربٍػنىا إلىٍيو ل ٍل ىمعيونىة؛ لنىػٍن يجو م ٍن ىملك أىش ى
 الكعك والـ خخرء« :كخ ٍذ أىنٍ ًك قى ٍم نحا ىك ىشعً نًنا ىكفي نوال ىك ىع ىد نسا ىك يد ٍخننا
ت لنىػ ٍف ًس ى
ى
ىي
ً
و ًو
ك يخٍبػنزا ىك ىع ىد ًد ٍاألىايًـ ال ًيت تىػت ًك يئ
اصنىػ ٍع ىها لنىػ ٍف ًس ى
ىكىك ٍر ىسنةى ىك ى
ض ٍع ىها ًيف ًك ىعاء ىكاحد ،ىك ٍ
ً
ث ًمئ ًة يػووـ كتًسعً
ك ال ًذم ىأتٍ يكلي يو
ٌن يػى ٍونما ىأتٍ يكليوي .ىكطى ىع يام ى
ف ىيها ىعلىى ىجٍنبً ى
ك .ثىىبل ى ى ى ٍ ى ٍ ى
ت إً ىُف كقٍ و
ي يكو يف ًابلٍوٍزًف .يكل يػووـ ًع ٍش ًرين ىشاقً نبلً .من كقٍ و
ٍ
اء
م
ل
ا
ب
ر
ش
ت
ك
.
و
ل
ك
أت
ت
ٍ
ي
ي
ٍ
ى
ى
ى
ىٍ
ى
ٍى
ى
ي ى ىي ىى
ى
ًابلٍ ىكي ًل ،س ٍدس ا ٍٟنً
ت إً ىُف كقٍ و
ٌنً ،من كقٍ و
ً
ت تى ٍشىربيوي .ىك ىأتٍ يك يل ىك ٍع نكا ًم ىن الشعً ًًن.
ى
ٍ ى
ٍ ي ى
اإلنٍس ً
اٝنيرًء ال ًذم ى٫نٍرج ًمن ًٍ
ب :ىى ىك ىذا ىأيٍ يك يل
اف ىٔنٍبًيزهي أ ىىم ىاـ عيييوهنًً ٍم .ىكقى ى
اؿ الر ُ
ىعلىى ٍ ٍ
يي ى ى
ً ً
بػنو إًسرائًيل خبػزىم الن ً
ت :آهً ،ىاي ىسيًٌ يد
ج
س بػى ٍ ى
ين أىطٍيريد يى ٍم إًلىٍي ًه ٍم .فىػ يق ٍل ي
ٌن ٍاأل ىيمم الذ ى
ىي ٍ ى ى ي ٍ ى ي ي
ى
ً
ب ،ىىا نػى ٍف ًسي لىػم تىػتىػنىجس .كًمن ًصب ً
ً
يسةن،
الر ُ
ٍ
ٍ ى ٍ ى ى
ام إ ىُف ٍاآل ىف ،لىػ ٍم آ يك ٍل ميتىةن ،أ ٍىك فىر ى
(ُ) سفر اٞنلوؾ الثآف ،الفصل ْ ،اآلايت ٖ.ّٕ-
(ِ) سفر إشعياء ،الفصل َِ ،اآلايت ُ.ٔ-
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كىال دخل فى ًمي لىػحم نػى ً
ك ًخثٍ ىي الٍبىػ ىق ًر بى ىد ىؿ
ج
س .فىػ ىق ى
ت لى ى
اؿ ًِف :انٍظيٍر .قى ٍد ىج ىع ٍل ي
ٍه
ه
ى ىىى
اف ،فىػتصنع خبػزىؾ علىي ًو .كقى ى ً
اإلنٍس ً
يخرًء ًٍ
آد ىـ ،ىىأىنى ىذا أي ىك ًٌس ير قً ىو ىاـ
اؿ لػي :ىاي ابٍ ىن ى
ٍ
ى ٍى ي يٍ ى ى ٍ ى
ى
ٍ ً
اٝنيٍبػىز ًابلٍ ىوٍزًف ىكًابلٍغىًٌم ،ىكيى ٍشىربيو ىف الٍ ىماءى ًابلٍ ىكٍي ًل ىكًاب ٍٜنىٍيػىرةً،
يكر ىشلً ىيم ،فىػيىأٍ يكليو ىف ٍ
اٝنيٍب ًز يف أ ي
ىخوهي ىكيػى ٍفنىػ ٍوا إبًًٍٖنً ًه ٍم»(ُ).
لً ىك ٍي يػي ٍع ًوىزيى يم ٍ
اٝنيٍبػ يز ىكالٍ ىماءي ،ىكيػىتى ىحيػ يركا الر يج يل ىكأ ي
كل ما كرد يف ىذا
فلك أف تتخيٌل أخبلؽ اإلنساف ،الذم يعتقد بشرعيٌة ٌ
الكتاب ،كيطلب اٟنداية منو؟!!!
كسخفها ،كقذارتػها ،كنتانتها ،كبيعدىا
كلك أف تتخيٌل سقامة عقائده ،ي
هي ال يػمنزؿ) ،ال يػمبػرأة من األىواء ،كاألكىاـ ،كاألابطيل،
عن (حقائق الوحي اإللػ ٌ
كاألكاذيب ،كالػخرافات ،كاألساطًن؟!!!
ض ًهم ًميثىاقىػهم لىعناىم كجع ٍلنىا قيػليوبػهم قى ً
ً
ً
اسيىةن ي٪نىًٌرفيو ىف
يٍ ى يٍ ى ىى
ىي ٍ
قاؿ تعاُف﴿ :فىب ىما نػى ٍق ٍ
الٍ ىكلًم عن مو ً
اضعً ًو ىكنى يسوا ىحظًّا ً٣نا ذي ٌكًيركا بًًو ىكىال تىػىز ياؿ تىطلً يع ىعلىى ىخائًنى وة ًمٍنػ يه ٍم إًال
ى ى ٍ ىى
ًً
قىلً نيبل ً
ٌن﴾(ِ).
ك
م
ه
ػ
ن
ع
ف
اع
ف
م
ه
ػ
ن
م
اص ىف ٍح إًف اَّللى يً٪ن ُ
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ي
ب الٍ يم ٍحسن ى
يٍ ى ٍ
يٍ
اِف« :كنػحن  -الػمسلمٌن  -نعتقد أ ٌف الكتاب النازؿ
قاؿ مػ ٌ
حمد الغز ٌ
م،
على موسى :برمء من ىذا اللغوٌ .أما التوراة الػحاليٌة ،فهي أتليف بشر ٌ
وصف بو،
األكؿ -كصف هللا ،بػما ال ينبغي أف يي ى
سيطرت عليو أمور ثبلثةٌ :
كبًنا.
عما يقولوف ًّ
كإسقاط صورة ذىنيٌة معتلٌة على ذاتو ،سبحانو كتعاُفٌ ،
علوا ن
الثآف -إبراز بين إسرائيل ،ككأنػٌهم مػحور العالػم ،كإكسًن الػحياة ،كغاية
نازعوا فػي
فه يم الشعب الػمختار للسيادة ،كالقيادة ،ال يػجوز أف يي ى
الوجود ..ي
ذلك .الثالث -تػحقيػر األمم األخرل ،كإرخاص حقوقها ،كإلػحاؽ أشنع
(ُ) سفر حزقياؿ ،الفصل ْ ،اآلايت ٗ.ُٕ-
(ِ) اٞنائدة.ُّ :
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األكصاؼ بػها ،كأبنبيائها ،كقادتػها .كقد تتخلٌل ىذه األمور بقااي ،من الوحي
الصادؽ ،كالتوجيهات الػ يمبػرأة ،بيد أ ٌف األسفار الشائعة اآلف تغلب عليها
الصبغة ،اليت الحظناىا»(ُ).
فإف قيل :إ ٌف للتػرٗنة أث ػنرا ،فػي تقبيح النصوص اٞنذكورة ،كلو أ ٌف القارئ
ً
فهم منها ما ال
قرأىا ابللغة العبػٍريٌة ،لىما استقبحها؛ كما أ ٌف نصوص القرآف قد يي ى
ً
ت إُف لغة أخرل ،غًن العربيٌة.
ييراد ،إذا تيرٗنى ٍ
صح ىذا االفرتاض ،يف بعض نصوص (العهد القديػم) ،كلكنٌو
ي
قلت :قد ي ٌ
يصح يف نصوصو كلٌها.
ال ٬نكن أف ٌ
فما نسبوه إُف لوط كداكد  ،كما نسبوه إُف رأكبٌن كيهوذا كأمنوف
يتورع كثًن من ال يف ٌساؽ ،عن ارتكاهبا،
كأبشالوـ ،ك ى
ابنيت لوط :فواحش يمستن ىكرةٌ ،
استنكاراٟ ،نذه الفواحش الكربل:
استبشاعا ،ك
فحت فػي (العهد القديػم) ْند
ن
ٌ
ن
ف ىع ٍوىرتىػ ىها .ىع ٍوىرةى
ك ىال تى ٍك ًش ٍ
ف .إًنػ ىها أيُم ى
ك ىال تى ٍك ًش ٍ
يك ىك ىع ٍوىرىة أ ًٌيم ى
 « ىع ٍوىرىة أىبً ىً
يك أىك بًٍن ً
يختً ى ً ً ً
ك،
ت أ ًٌيم ى
ف .إًنػ ىها ىع ٍوىرةي أىبً ى
يك ىال تى ٍك ًش ٍ
ا ٍمىرأىة أىبً ى
يك .ىع ٍوىرىة أ ٍ
ك بٍنت أىب ى ٍ
ت أى ًك الٍمولي ً
الٍموليودةً ًيف الٍبػي ً
ك ،أى ًك
ف ىع ٍوىرتىػ ىها .ىع ٍوىرىة ابٍػنى ًة ابٍنً ى
ودة ىخا ًر نجا ،ىال تى ٍك ًش ٍ
ىٍ ى
ىٍ ى
ىٍ
ابػنى ًة بًٍنتًك ىال تى ٍك ًشف عورتىػها .إًنػها عورتيك .عورىة بًٍن ً ً
ودةً ًم ٍن
ت ا ٍمىرأىة أىبً ى
ى
يك الٍ ىم ٍولي ى
ٍ
ٍ ىٍى ى ى ىٍى ى ىٍى
ك .عورةى أيخ ً
ف .إًنػ ىها قى ًريبىةي
يك ىال تى ٍك ًش ٍ
ت أىبً ى
يك ىال تى ٍك ًش ٍ
أىبً ى
يختي ى ى ٍ ى ٍ
ف ىع ٍوىرتىػ ىها .إًنػ ىها أ ٍ
ك .عورىة أ ً
ً
يك .عورىة أيخ ً
ك ىال تى ٍك ًش ٍ ً
يك ىال
ىخي أىبً ى
ت أ ًٌيم ى
أىبً ى ى ٍ ى ٍ
ف .إنػ ىها قى ًريبىةي أ ٌيم ى ى ٍ ى
ًً
ف .إًنػ ىها ا ٍمىرأىةي
ك ىال تى ٍك ًش ٍ
ك .ىع ٍوىرىة ىكنتً ى
ب .إًنػ ىها ىعمتي ى
تى ٍك ًش ٍ
ف .إً ىُف ا ٍمىرأىتو ىال تىػ ٍق ىًرت ٍ
ف .إًنػها عورةي أ ً
ً
ف عورتىػها .عورىة امرأىةً أ ً
ً
يك.
ىخ ى
ىخ ى
ابٍنً ى
يك ىال تى ٍكش ٍ ى ى ٍ ى
ك .ىال تى ٍكش ٍ ى ٍ ى ى ى ٍ ى ٍ ى
ً
و
ً ً ً
ً
ف
ىع ٍوىرىة ا ٍمىرأىة ىكبًٍنتً ىها ىال تى ٍك ًش ٍ
ف .ىكىال ىأتٍ يخذ ابٍػنىةى ابٍن ىها ،أى ًك ابٍػنىةى بًٍنت ىها لتى ٍكش ى
اٜنق.ِّ :
(ُ) قذائف ٌ
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ً ً
ف
لتى ٍكش ى

ً
ً
ً
لضًٌر
يختً ىها ل ًٌ
اىا .إًنوي ىرذيلىةه .ىكىال ىأتٍ يخذ ا ٍمىرأىةن ىعلىى أ ٍ
ىع ٍوىرتىػ ىها .إًنػ يه ىما قى ًريبىػتى ى
ىع ٍوىرتىػ ىها ىم ىع ىها ًيف ىحيى ًاهتىا»(ُ).
ً
ً ً ً
 «ىال تي ىدنًٌ ًض ىرًذيلىةن»(ِ).
س ابٍػنىػتى ى
ض ىكٕنىٍتىل ىئ ا ٍأل ٍىر ي
ك بًتىػ ٍع ًريض ىها ل ًٌلز ىْف لئىبل تىػ ٍزًٓفى ا ٍأل ٍىر ي
ً ً
ف ىع ٍوىرةى أىبً ًيو .إًنػ يه ىما يػي ٍقتى ىبل ًف
 « ىكإًذىا ا ٍضطى ىج ىع ىر يج هل ىم ىع ا ٍمىرأىة أىبًيو ،فىػ ىق ٍد ىك ىش ى
ضطى ىج ىع ىر يج هل ىم ىع ىكنتً ًو ،فىًإنػ يه ىما يػي ٍقتى ىبل ًف كً ىبل ي٨نىا.
كً ىبل ي٨نىا .ىد يم يه ىما ىعلىٍي ًه ىما .ىكإً ىذا ا ٍ
قى ٍد فىػع ىبل فى ً
اح ىشةن .ىد يم يه ىما ىعلىٍي ًه ىما»(ّ).
ى
 «كإً ىذا أىخ ىذ رجل أيختىو بًٍنت أىبً ًيو أىك بًٍن ً ًىت ًى ىي ىع ٍوىرتىوي،
ت أ ٌيمو ،ىكىرأىل ىع ٍوىرتىػ ىها ىكىرأ ٍ
ٍ ى
ى ى ىي ه ٍ ي ى
ً
ك عار .يػ ٍقطىع ً
اف أ ىىم ىاـ أ ٍىع ي ً
يختً ًو .ىٍ٪ن ًم يل
ف ىع ٍوىرىة أ ٍ
ٌن بىًين ىش ٍعبً ًه ىما .قى ٍد ىك ىش ى
فى ىذل ى ى ه ي ى
ىذنٍػبىوي»(ْ).
ً ً
ضطى ًجعا مع امرأىةو ،ىزكج ًة بػع ول ،يػ ٍقتىل اًالثٍػنى ً
اف :الر يج يل
 «إ ىذا يكج ىد ىر يج هل يم ٍ ن ى ى ٍ ى ٍ ى ى ٍ ي يضطى ًجع مع الٍمرأىةً ،كالٍمرأىةي .فىػتىػٍن ًزع الشر ًمن إًسرائً
يل»(ٓ).
ي
الٍ يم ٍ ي ى ى ى ٍ ى ى ٍ
ٍ ٍى ى
ت تلك (القصص ال يػمستن ىكرة)،
فهل التػرٗنة السقيمة :ىي التػي اختل ىق ٍ
كسريٌة أبيو ،كيهوذا ككنٌتو،
الػمنسوبة إُف :لوط كابنتيو ،كداكد كامرأة أكرٌاي ،كرأكبٌن ٌ
ارم أبيو؟!!!
كأمنوف كأختو ،كأبشالوـ كسر ٌ
رب اٝنمر،
كىل التػرٗنة السقيمة :ىي التػي نسبى ٍ
ت إلػى ن ػوح كإسحاؽ يش ى
نع العجل ،كإُف سليماف عباد ىة األكاثف؟!!!
كنسبى ٍ
ت إُف ىاركف ي
صى
(ُ) سفر البلكيٌٌن ،الفصل ُٖ ،اآلايت ٕ.ُٖ-
(ِ) سفر البلكيٌٌن ،الفصل ُٗ ،اآلية ِٗ.
(ّ) سفر البلكيٌٌن ،الفصل َِ ،اآلايت ُُ.ُِ-
(ْ) سفر البلكيٌٌن ،الفصل َِ ،اآلية ُٕ.
(ٓ) سفر التثنية ،الفصل ِِ ،اآلية ِِ.
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كمثى ًل
إ ٌف ىمثى ىل (العهد القديػم) ،يف اشتمالو على ٌ
حق قليل ،كابطل كثًن ،ى
(كشكوؿ كبًن) ،جػمع فيو مؤلًٌيفو:
ُ -القليل من اآلايت القرآنيٌة.
ِ -الكثًن من القراءات الشاذٌة.
ّ -القليل من األحاديث الصحيحة.
ْ -الكثًن من األحاديث اٞنوضوعة.
ٓ -القليل من التفسًنات الصحيحة.
ٔ -الكثًن من التفسًنات السقيمة.
دايت الصحيحة.
الع ىق ٌ
ٕ -القليل من ى
دايت السقيمة.
الع ىق ٌ
ٖ -الكثًن من ى
ٗ -القليل من الفقهيٌات الصحيحة.
َُ -الكثيػر من الفقهيٌات السقيمة.
ُُ -القليل من الػ يخليقيٌات الصحيحة.
ػخليقيٌات السقيمة.
ُِ -الكثيػر من ال ي
ُّ -القليل من التاريػخيٌات الصحيحة.
ُْ -الكثيػر من التاريػخيٌات السقيمة.
ُٓ -القليل من األشعار اإليػمانيٌة.
ُٔ -الكثًن من األشعار الشيطانيٌة.
سمى ىذا (الكشكوؿ)( :الكشكوؿ ال يػمقدس)،
كلذلك ال ٌ
يصح أف يي ٌ
كإف اشتمل على بعض الػحقائق؛ أل ٌف الػحقائق كاألابطيل ال تػجتمع يف يكتيب
ض النظر،
بشرم ،فبل ي٬نكن غ ُ
ػهي الػمنزؿ)؛ فإذا اجتمعت يف كتاب ٌ
(الوحي اإلل ٌ
حت إف كانت قليلةن ،فكيف كىي الغالبة عليو؟!!!
عن األابطيل اليت فيوٌ ،
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كمن يطالع (العهد القديػم) ،يػجد فيو الكثًن من األمور ،اليت ال عبلقة
ػهي الػمنزؿ ،ال من قريب ،كال من بعيد .كإليك بعض األمثلة:
ٟنا ابلوحي اإلل ٌ
وسى ًيف بػىًٌري ًة ًسينىاءىً ،يف ىخٍي ىم ًة اًال ٍجتً ىم ًاعً ،يف أىكًؿ الش ٍه ًر الث ًآف
 « ىكىكل ىم الر ُب يم ى
ًيف السن ًة الثانًي ًة ًٝنر ً
ض ًمصر قىائًنبل :أىحصوا يكل ىٗناع ًة ب ًين إًسرائً
كج ًه ٍم ًم ٍن أ ٍىر ً
يل
ى
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى ى يي
ى
وت آابئً ًهم ،بًعد ًد ا ٍأل ٍ ً
ً
ً ًً ً
ين ىسنىةن
بً ىع ىشائًًرًى ٍم ىكبػييي ً ى ٍ ى ى
ىٚنىاء ،يكل ذى ىك ور بىرأٍسو ،م ًن ابٍ ًن ع ٍش ًر ى
ً ً ً ً ً
فى ً
ب
يل .ىٍٓن يسبيػ يه ٍم أىنٍ ى
ى
ت ىكىى يارك يف ىح ىس ى
صاع ندا ،يكل ىخاروًج ل ٍل ىح ٍرب يف إ ٍسىرائ ى
ت آابئًًو .كى ًذهً
أىجنى ًاد ًىم .كي يكو يف مع يكما رجل لً يك ًل ًسب وط ،رجل ىو رأٍ ً ً
س لبىػٍي ى ى ى
ٍ ٍ ىى
ىى ى ى ي ه ٌ ٍ ى ي ه يى ى ه
ىٚناء ا ًلرج ًاؿ ال ًذين ي ًق يفو ىف مع يكما :لًرأيكبػٌن أىلً
ور بٍ ين ىش ىديٍػئي ىور .لً ًش ٍمعيو ىف
يص
ى ى
أ ٍى ي ٌ ى
ى ى ى ى ىٍ ى ي ي
يشدام .لًيػهوذىا ىٍ٥ن يشو يف بن ع ًمينىاداب .لًيسا ىكر نػىثىػنىائً
وميئً
ىشلي ً
ً
يل بٍ ين
ر
و
ص
ن
ب
يل
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ي
ي
ى
ى
ى
ي ٌ
ي ي
ى
ي
ً
صو ىغر .لًزبوليو ىف أىلًيآب بن ًحيليو ىفً .البػين يوس ً
ً
ود،
ف :ألىفٍػىر ًأفى أىل ى
يش ىم يع بٍ ين ىع ٌم ييه ى
ٍ ىٍ ي ي ى
ي ى ىي
ي ٍي
يد يف بن ًج ٍدع ًوٓف .لً ىدا ىف أ ً
ً ً
كلًمنىسى ىٗنلًيئً
ىخ ىيعىزير بٍ ين
ٌن أىبً ى ٍ ي ي
ص ىور .لبىػٍنػيىام ى
يل بٍ ين فى ىد ٍى ي
ىى
ٍ ي
ً ً
ً
ًً
ًً
يل .لًنىػ ٍفتى ًاِف
اس ي
ىع ًٌم ى
يل بٍ ين عي ٍكىر ىفٛ .نى ىاد أىليى ى
اؼ بٍ ين ىدعيوئ ى
يشدام .ألىش ىًن فى ٍجعيئ ي
ىخًنع بن ًعينن .ىؤىال ًء ىم مش ً
ً
اىًن ا ٍٛنماع ًة ،رىؤساء أىسب ً
آابئًً
كس
ؤ
ر
.
م
ه
اط
ي
ى
أ ى ي ٍ ي ى ى ى ي ي ٍ ى ى ي ىى
ي ى ي ٍى ى ٍ ي ي
وؼ إًسرائًيل .فىأىخ ىذ موسى كىارك يف ىؤىال ً
اؿ ال ً
أيلي ً
ً
ىٚنىائً ًه ٍم ،ىك ىٗنى ىعا
ذ
ج
لر
ا
ء
ى
ين تىػ ىعيػنيوا ًأب ٍ
ي
ى
ى
ى
ٌى
ي ى ى ي
ى
ٍى ى
يكل ا ٍٛنماع ًة ًيف أىكًؿ الشه ًر الث ًآف ،فىانٍػتىسبوا إً ىُف ع ىشائًًرًىم كبػي ً
آابئً ًه ٍم بً ىع ىد ًد
وت
ى
ىى ى
ٍ
ٍ ى يي
ىي
ى
اع ندا بًريؤ ً
ىٚن ًاءً ،م ًن اب ًن ًع ٍش ًرين سنىةن فىص ً
وسى .فىػ ىعد يى ٍم
كس ًه ٍم ،ىك ىما أ ىىمىر الر ُ
ا ٍأل ٍى
ٍ
ى ى ى
ب يم ى
ي
ًيف بػ ًري ًة ًسينىاء .فى ىكا ىف بػنيو رأيكبػٌن بً ٍك ًر إًسرائً
ب ىع ىشائًًرًى ٍم
يل ،تىػ ىوالً ي
ى ى ىٍ ى
يد يى ٍم ىح ىس ى
ى
ىٌ
ٍى ى
كس ًهم ،يك ُل ذى ىك ور ًم ًن اب ًن ًع ٍش ًرين سنىةن فىص ً
وت آابئً ًهم ،بًع ىد ًد ا ٍأل ٍ ً ً ً
كبػي ً
اع ندا،
ٍ
ى ى ى
ى ٍ ى
ى يي
ىٚنىاء ب يريؤ ٍ
ً
ب ،ىكا ىف الٍمع يدكدك ىف ًمٍنػهم لً ًسب ًط رأيكبػ ً
يك ُل ىخاروًج لًٍلحر ً
ٌن أىلٍ نفا
ىٍ ي
ٌن ستةن ىكأ ٍىربىع ى
ي ٍ ٍ ى ىٍ ى
ىٍ
كٙنىٍس ًمئ وة .بػنو ًمشعو ىف ،تىػوالً
وت ً
يدىم حسب ع ىشائًًرًىم كبػي ً
كدك ىف
ي
آابئ ًه ًم ،الٍ ىم ٍع يد ي
ى
ي
ى ى ى ىي ٍ ي
ٍ ى يي
ى
ى ٍ ىى ى
ًمٍنػهم بًع ىد ً
كس ًهم ،يك ُل ذى ىك ور ًم ًن اب ًن ً
ىٚن ًاء بًريؤ ً
ً
صاعً ندا ،يك ُل ىخاروًج
ف
ة
ن
س
ين
ر
ش
ع
أل
ا
د
ٍ
ى
ٍ
ن
ٍ
ى
ى
ٍ
ى ى ى
يٍ ى
ي ٍ
ً
ً
لًٍلحر ً
ث ًمئى وة.
كدك ىف ًمٍنػ يه ٍم ل ًسٍب ًط مشٍعيو ىف تً ٍس ىعةه ىكٙنىٍ يسو ىف أىلٍ نفا ىكثىىبل ي
ب ،الٍ ىم ٍع يد ي
ىٍ
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ًً
بػنو جاد ،تىػوالً
ً
ىٚنى ًاء ًم ًن ابٍ ًن
س
ح
م
ى
يد
آابئً ًه ٍم ،بً ىع ىد ًد ا ٍأل ٍ
ي
ي
ب ىع ىشائ ًرى ٍم ىكبػيييوت ى
ى
ىي ى ى ى ٍ ى ى
ًع ٍش ًرين سنىةن فىص ً
اع ندا ،يك ُل ىخاروًج لًٍلحر ً
كدك ىف ًمٍنػ يه ٍم لً ًسٍب ًط ىج ىاد ٙنىٍ ىسةه
ب ،الٍ ىم ٍع يد ي
ى ى ى
ىٍ
ً
يدىم حسب ع ىشائًًرًىم كبػي ً
كأىربػعو ىف أىلٍ نفا ك ًس ُ ً و
وت
ت مئىة ىكٙنىٍ يسو ىف .بػىنيو يػى يهو ىذا ،تىػ ىوال ي ي ٍ ى ى ى ى
ى ٍى ي
ٍ ى يي
ى
ً
ىٚن ًاء ًم ًن اب ًن ًع ٍش ًرين سنىةن فىص ً
ً
اع ندا ،يك ُل ىخاروًج لًٍلحر ً
ب،
آابئ ًه ٍم ،بً ىع ىدد ا ٍأل ٍى
ٍ
ى
ى ى
ى
ىٍ
ت ًمئى وة .بػىنيو يىسا ىكىر،
كدك ىف ًمٍنػ يه ٍم لً ًسٍب ًط يػى يهو ىذا أ ٍىربػى ىعةه ىك ىسٍبػعيو ىف أىلٍ نفا ىك ًس ُ
الٍ ىم ٍع يد ي
تىػوالً
وت آابئً ًهم ،بًع ىد ً
ىٚن ًاء ًم ًن اب ًن عً
يدىم حسب ع ىشائًًرًىم كبػي ً
ً
ر
ش
أل
ا
د
ٍ
ٍ
ين ىسنىةن
ٍ
ي
ى
ى
ي
ٍ
ى ٍ ى
ٍ ى يي
ى
ى ٍ ىى ى
فىص ً
اع ندا ،يك ُل ىخاروًج لًلٍحر ً
كدك ىف ًمٍنػ يه ٍم لً ًسٍب ًط يىسا ىكىر أ ٍىربػى ىعةه ىكٙنىٍ يسو ىف
ب ،الٍ ىم ٍع يد ي
ى
ىٍ
ًً
أىلٍ نفا كأىربع ًمئ وة .بػنو زبوليو ىف ،تىػوالً
ً
آابئً ًه ٍم ،بً ىع ىد ًد
س
ح
م
ى
يد
ي
ي
ب ىع ىشائ ًرى ٍم ىكبػيييوت ى
ى
ى ٍ ى ي ى ىي ى ي
ى ٍ ى ى
ىٚن ًاء ًم ًن اب ًن ًع ٍش ًرين سنىةن فىص ً
اع ندا ،يك ُل ىخاروًج لًٍلحر ً
كدك ىف ًمٍنػ يه ٍم
ب ،الٍ ىم ٍع يد ي
ا ٍأل ٍى
ٍ
ى ى ى
ىٍ
ًو
ًً ً
يد يى ٍم
ف :بػىنيو أىفٍػىر ًأفى ،تىػ ىوالً ي
وس ى
لسٍبط ىزبيوليو ىف ىسٍبػ ىعةه ىكٙنىٍ يسو ىف أىلٍ نفا ىكأ ٍىربى يع مئىة .بػىنيو يي ي
ً
ىٚن ًاء ًم ًن اب ًن ًع ٍش ًرين سنىةن فىص ً
وت ً
حسب ع ىشائًًرًىم كبػي ً
اع ندا،
آابئ ًه ٍم ،بً ىع ىدد ا ٍأل ٍى
ىى ى ى
ٍ
ى ى ى
ٍ ى يي
ى
يك ُل خاروًج لً
ب ،الٍمع يدكدك ىف ًمٍنػهم لً ًسب ًط أىفٍػر ً
ً
ى
س ًمئى وة.
ٙن
ك
ا
ف
ل
أ
ف
و
ع
ػ
ب
ىر
أ
أف
ر
ح
ل
ٍ
ٍ
ىٍ
ى
ن
ي
ى
ىٍ
ى
ي ٍ ٍ ى ٍى ي
ىٍ
ى ي
بػنو منسى ،تىػوالً
يدىم حسب ع ىشائًًرًىم كبػي ً
ىٚنى ًاء ًم ًن ابٍ ًن
وت
آابئً ًه ٍم ،بً ىع ىد ًد ا ٍأل ٍ
ي
ىي ى ى
ى
ي
ٍ ى يي
ى
ى ٍ ىى ى
ً
ًع ٍش ًرين سنىةن فى ً
ب ،الٍمع يدكدك ىف ًمٍنػهم لً ًسب ًط منىسى اثٍػنى ً
اف
صاع ندا ،يك ُل ىخاروًج ل ٍل ىح ٍر ً ى ٍ ي
ى ى ى
يٍ ٍ ى
ًً
اف .بػنو بػٍنػي ًامٌن ،تىػوالً
ً
كثىىبلثيو ىف أىلٍ نفا كًمئىػتى ً
آابئً ًه ٍم،
س
ح
م
ى
يد
ي
ي
ى
ي
ى
ب ىع ىشائ ًرى ٍم ىكبػيييوت ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى ى
ى
ً
ىٚن ًاء ًم ًن اب ًن ًع ٍش ًرين سنىةن فىص ً
اع ندا ،يك ُل ىخاروًج لًٍلحر ً
كدك ىف
ب ،الٍ ىم ٍع يد ي
بً ىع ىدد ا ٍأل ٍى
ٍ
ى ى ى
ىٍ
ً ًً ً ً
ب
ٌن ٙنىٍ ىسةه ىكثىىبلثيو ىف أىلٍ نفا ىكأ ٍىربى يع ًمئى وة .بػىنيو ىدا ىف ،تىػ ىوالً ي
مٍنػ يه ٍم لسٍبط بىػٍنػيىام ى
يد يى ٍم ىح ىس ى
ً
ىٚن ًاء ًم ًن اب ًن ًع ٍش ًرين سنىةن فىص ً
وت ً
ع ىشائًًرًىم كبػي ً
اع ندا ،يك ُل ىخاروًج
آابئ ًه ٍم ،بً ىع ىدد ا ٍأل ٍى
ى
ٍ
ى ى ى
ٍ ى يي
ى
ً
ب ،الٍمع يدكدك ىف ًمٍنػهم لً ًسب ًط دا ىف اثٍػنى ً
اف ىك ًستُو ىف أىلٍ نفا ىك ىسٍب يع ًمئى وة .بػىنيو أ ًىش ىًن،
يٍ ٍ ى
ل ٍل ىح ٍر ً ى ٍ ي
تىػوالً
وت آابئً ًهم ،بًع ىد ً
ىٚن ًاء ًم ًن اب ًن عً
يدىم حسب ع ىشائًًرًىم كبػي ً
ً
ر
ش
أل
ا
د
ٍ
ٍ
ين ىسنىةن
ٍ
ي
ى
ى
ي
ٍ
ى
ٍ ى يي
ى ٍ
ى
ى ٍ ىى ى
ب ،الٍمع يدكدك ىف ًمٍنػهم لً ًسب ًط أ ًىشًن ك ً
فىص ً
اع ندا ،يك ُل ىخاروًج لًلٍحر ً
اح هد كأ ٍىربػىعيو ىف أىلٍ نفا
ي
ٍ
ٍ
ي
ى
ى
ٍ
ٍ
ىى
ى
ًً
ً
ىٚنى ًاء
آابئً ًه ٍم ،بً ىع ىد ًد ا ٍأل ٍ
س ًمئى وة .بػىنيو نػى ٍفتى ًاِف ،تىػ ىوالً ي
ب ىع ىشائ ًرى ٍم ىكبػيييوت ى
يد يى ٍم ىح ىس ى
ىكٙنىٍ ي
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ًم ًن اب ًن ًع ٍش ًرين سنىةن فىص ً
اع ندا ،يك ُل ىخاروًج لًٍلحر ً
كدك ىف ًمٍنػ يه ٍم لً ًسٍب ًط
ب ،الٍ ىم ٍع يد ي
ٍ
ى ى ى
ٍى
نػى ٍفت ًاِف ثىىبلثىةه كٙنىٍسو ىف أىلٍ نفا كأىربع ًمئ وة .ىؤىال ًء ىم الٍمع يدكدك ىف ال ً
وسى
ذ
ى
ى ٍى ي ى ى ي ي ي ى ٍ ي
ين ىعد يى ٍم يم ى
ى
ى ي
ت ًً
كىارك يف كرىؤساء إًسرائً
ً ً ً
ً
يع
آابئو .فى ىكا ىف ىٗن ي
يل ،اثٍػنىا ىع ىشىر ىر يج نبل ،ىر يج هل ىكاح هد لبىػٍي ى
ى ى ي ىي ى ي ٍ ى ى
ً
وت آابئً ًهم ًم ًن اب ًن ًع ٍش ًرين سنىةن فىص ً
كدين ًمن ب ًين إًسرائًيل حسب بػي ً
اع ندا،
ٍ
ى ى ى
الٍ ىم ٍع يد ى ٍ ى ٍ ى ى ى ى ى يي
ى ٍ
ً
ً ً ً ً ً
ً
كدين ًست ًمئى ًة أىلٍ و
ف ىكثىىبلثىةى
يل .ىكا ىف ىٗن ي
يع الٍ ىم ٍع يد ى
يك ُل ىخاروًج ل ٍل ىح ٍرب يف إ ٍسىرائ ى
ىآال و
ؼ كٙنىٍس ًمئى وة كٙنىٍ ًسٌن .كأىما البل ًكيُو ىف حسب ًسب ً
آابئً ًه ٍم فىػلى ٍم يػي ىع ُدكا
ط
ى
ىى ى ٍ ى
ى
ى
ى ى
ٌن
وسى قىائًنبل :أىما ًسٍب ي
بػىٍيػنىػ يه ٍم ،إً ٍذ ىكل ىم الر ُ
ط ىال ًكم فى ىبل ىٍٓن يسبيوي ىكىال تىػعيدهي بػى ٍ ى
ب يم ى
ب ًين إًسرائًيل .بل كٌكً ًل البل ًكيًٌن علىى مس ىك ًن الشهادةً كعلىى ىً
ٗني ًع أ ٍىمتً ىعتً ًو ىك ىعلىى
ى ى ىى
ٌى ى ىٍ
ى ٍى ى ى ٍ ى
يك ًٌل ىما لىوي .يى ٍم ىٍ٪ن ًمليو ىف الٍ ىم ٍس ىك ىن ىكيكل أ ٍىمتً ىعتً ًو ،ىكيى ٍم ى٫نٍ ًد يمونىوي ،ىك ىح ٍو ىؿ الٍ ىم ٍس ىك ًن
كؿ الٍمس ىك ًن ي ً
يػٍن ًزليو ىف .فىعًٍن ىد ارًٓنى ًاؿ الٍمس ىك ًن يػنىػ ًزليو البل ًكيُو ىف ك ًعٍن ىد نػيز ً
يم يو
ق
يٌي
ي
ٍ
ى
ي ي
ىٍ
ى
ىٍ
البل ًكيُو ىف .كا ٍألىجنً ً
ً ً
ً
يل يكل ًيف ى١نىلتً ًو ىكيكل
ى ٍى ُ
يب الذم يػى ٍق ىًرت ي
ب يػي ٍقتى يل .ىكيىػٍنزيؿ بػىنيو إ ٍسىرائ ى
ً ًً
ىجنى ًاد ًى ٍم .ىكأىما البل ًكيُو ىف فىػيىػٍن ًزليو ىف ىح ٍو ىؿ ىم ٍس ىك ًن الش ىه ىادةً لً ىك ٍي ىال يى يكو ىف
عٍن ىد ىرايىتو ًأب ٍ
ط علىى ىٗناع ًة ب ًين إًسرائً
ظ البل ًكيُو ىف ىش ىعائًىر ىم ٍس ىك ًن الش ىه ىادةً.
يل ،فىػيى ٍح ىف ي
ىس ىخ ه ى
ى ى ى ٍى ى
ً
فىػ ىفعل بػنيو إًسرائً
ك فىػ ىعليوا»(ُ).
س
ح
يل
ب يك ًٌل ىما أ ىىمىر الر ُ
وسى ىك ىذل ى
ب يم ى
ى
ى ى ى ٍى ى ى ى
غ موسى ًمن إًقىام ًة الٍمس ىك ًن ،كمسحو كقىدسو ك ىً
يع أ ٍىمتً ىعتً ًو،
ٗن
ىى ى ى ي ى ى ي ى ى
 « ىكيػى ٍوىـ فىػىر ى ي ى ٍ ى ى ٍٗنيع أىمتًعتً ًو كمسحها كقىدسها ،قىػرب رىؤساء إًسرائًيل ،ريؤكس بػي ً
ً
وت
ىكالٍ ىم ٍذبى ىح ىك ى ى ٍ ى ى ى ى ى ى ى ى ى
ى ي ى ي ٍ ى ى ي ي يي
آابئً ًهم ،ىم رؤساء ا ٍأل ً ً
ً
ين .أىتىػ ٍوا بًىقىرابًينً ًه ٍم أ ىىم ىاـ
ى ٍ ي ٍ يى ى ي ٍ
ين ىكقىػ يفوا ىعلىى الٍ ىم ٍع يدكد ى
ىسبىاط الذ ى
بً :ست عج ىبل و
ت يمغىطا نة ،كاثٍػ ىين ىع ىشر ثػىورا .لً يك ًل رئًيس ٍ ً
ٌن ىع ىجلىةه ،ىكلً يك ًٌل
الر ًٌ
ىى
ى ٍ ى ٍن
ٌ ى ى
ًو
وسى قىائًنبل :يخ ٍذ ىىا ًمٍنػ يه ٍم
وىا أ ىىم ىاـ الٍ ىم ٍس ىك ًن .فى ىكل ىم الر ُ
ىكاحد ثػى ٍوهر ،ىكقىد يم ى
ب يم ى
اح و
فىػتى يكو ىف لًعم ًل ًخ ٍدم ًة خيم ًة اًالجتًم ًاع ،كأ ٍىع ًطها لًبل ًكيًٌن ،لً يك ًل ك ً
ب
س
ح
د
ٌى
ٍى ى ى
ٌ ى
ى ىٍ ى
ىى
ىى ى
(ُ) سفر العدد ،الفصل ُ ،اآلايت ُ.ْٓ-
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ت كالثًًٌنا ىف كأىعطى ً
اف ًمن الٍعج ىبل ً
ً
ً ًً
ً
ت
اىا لبل ًكيًٌ ى
وسى الٍ ىع ىج ىبل ى ى ى ٍ ى
خ ٍد ىمتو .فىأ ى
ٌن :اثٍػنىػتى ى ى ى
ىخ ىذ يم ى
كأىربػعةه ًمن الثًًٌن ًاف أ ٍىعطىاىا لًب ًين جر يشو ىف حسب ًخ ٍدمتً ًهم ،كأىربع ًمن الٍعج ىبل ً
ت
ى ى ى ى ٍ ى ٍى ه ى ى ى
ى ى ىٍ
ى ٍى ى ى ى
كىٖنىانًيةه ًمن الثًًٌن ًاف أىعطى ً
ً
ب ًخ ٍد ىمتً ًه ٍم بًيى ًد إًيثى ىام ىار بٍ ًن ىى يارك ىف
ى ى ى ى ٍ ى
اىا لبىًين ىمىرارم ىح ىس ى
ً
ً ً ً
ت ىعلىٍي ًه ٍم ،ىعلىى
ات فىػلى ٍم يػي ٍعط ًه ٍم ،ألىف خ ٍد ىمةى الٍ يق ٍد ًس ىكانى ٍ
الٍ ىكاى ًن .ىكأىما بػىنيو قىػ ىه ى
ً
ً
ب الُرىؤ ىساء لًتى ٍد ًش ً
ٌن الٍ ىم ٍذبى ًح يػى ٍوىـ ىم ٍس ًح ًو .ىكقىد ىـ
ا ٍألى ٍكتىاؼ ىكانيوا ىٍ٪نمليو ىف .ىكقىػر ى
ي
ب لًموسى :رئًيسا رئً
يسا ًيف يك ًٌل يػى ٍووـ
الُرىؤ ىساءي قىػىرابًينىػ يه ٍم أ ىىم ىاـ الٍ ىم ٍذبى ًح .فىػ ىق ى
اؿ الر ُ ي ى ى ن ى ن
ً
يػي ىق ًربيو ىف قىػرابًينىػ يهم لًتى ٍد ًش ً
ب قيػ ٍرىابنىوي ًيف الٍيىػ ٍوًـ ا ٍألىكًؿ ىٍ٥ن يشو يف بٍ ين
ٌن الٍ ىم ٍذبى ًح .ىكالذم قىػر ى
ٌ ى ٍ
ع ًمينىادابً ،من ًسب ًط يػهوذىا .كقيػرابنيو طىبق ك ً
اح هد ًم ٍن فًض وة ىكٍزنيوي ًمئىةه ىكثىىبلثيو ىف
ى ٌ ى ى ٍ ٍ ىي ى ٍى ي ى ه ى
ىشاقً نبل ،كًمٍنضحةه ك ً
ا٨نىا
اح ىدةه ًم ٍن فًض وة ىسٍبػعيو ىف ىشاقً نبل ىعلىى ىشاقً ًل الٍ يق ٍد ًس ،كً ٍلتى ي
ى ىى ى
ت لًتىػ ٍق ًدم وة ،كصحن ك ً
٣نىٍليوء ىات ًف دقًي نقا م ٍلتيو نات بًزي و
اح هد ىع ىشرةي ىشواقًل ًم ٍن ذى ىى و
ٍ
ىٍ
ى
ى
ى ى ى
ه
ب ٣نىٍليوءه
ى
ى
ى
ى
ى
ً ً و
اح هد كخر ه ً
ً
ً
س
ىِني نورا ،ىكثػى ٍوهر ىكاح هد ابٍ ين بػى ىق ور ىكىكٍب ه
ش ىك ى ى ي
كؼ ىكاح هد ىح ٍوِف ل يم ٍحىرقىة ،ىكتىػٍي ه
كً
اح هد ًمن الٍم ىع ًز لً ىذبًيح ًة ىخ ًطي وة ،كلً ىذبً
يح ًة الس ىبل ىم ًة ثػى ٍوىر ًاف ىكٙنىٍ ىسةي كًبى و
اش ىكٙنىٍ ىسةي
ى ى
ى
ى ى
ى
وس كٙنىٍسةي ًخر و
اؼ حولًي وة .ى ىذا قيػراب يف ىٍ٥ن يشو ىف ب ًن ع ً
اب .ىكًيف الٍيىػ ٍوًـ الث ًآف
اد
ين
م
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٌ ى
ٍى
تيػيي و ى ى ى ى ٍ
ً ً ً و
قىػرب نػىثىػنىائًيل بن صوغىر رئً
ب قيػ ٍرىابنىوي طىبىػ نقا ىكاح ندا م ٍن فضة ىكٍزنيوي
يس يىسا ىكىر .قىػر ى
ى
ي ٍي ي ى ى ي
ً
ً ً ً و ً
ً
ً
ٌن ىشاقً نبل ىعلىى ىشاقً ًل
مئىةه ىكثىىبلثيو ىف ىشاق نبل ،ىكمٍن ى
ض ىحةن ىكاح ىدةن م ٍن فضة ىسٍبع ى
ً ً
ت لًتىػ ٍق ًدم وة ،كصحننا ك ً
وات بًزي و
اح ندا ىع ىشىرىة ىش ىواقً ىل
الٍ يق ٍد ًس ،كًٍلتى ي
ا٨نىا ٣نىٍليوءى ىاتف ىدقي نقا ىم ٍلتي ن ىٍ
ى ىىٍ ى
اح ندا كخركفنا ك ً
ً
ً
ً
و
اح ندا ىح ٍولًيًّا
م ٍن ىذ ىىب ٣نىٍليًّوا ىِني نورا ،ىكثػى ٍونرا ىكاح ندا ابٍ ىن بػى ىق ور ىكىكٍب نشا ىك ى ى ي ى
لًمحرقىوة ،كتىػيسا ك ً
اح ندا ًمن الٍم ٍع ًز لً ىذبً ً ً و ً ً
يح ًة الس ىبل ىم ًة ثػى ٍوىر ًاف ىكٙنىٍ ىسةى
يحة ىخطية ،ىكل ىذب ى
ى
ى ى
ي ٍى ى ٍ ن ى
وس كٙنىٍسةي ًخر و
اؼ حولًي وة .ى ىذا قيػراب يف نػىثىػنىائً
كًبى و
ً
صو ىغىر .ىكًيف
ن
ب
يل
ى
ىٍ ي
ٍى
اش ىكٙنىٍ ىسةي تيػيي و ى ى ى ى ٍ
ث رئًيس ب ًين زبوليو ىف أىلًيآب بن ًحيليو ىف .قيػرابنيو طىبق ك ً
الٍيػوًـ الثالً ً
اح هد ًم ٍن فًض وة
ى
ه
ي
ٍ
ى ي ى ي
ىٍ
ٍى ى ى
ي ي
كٍزنيو ًمئةه كثىىبلثيو ىف ىشاقً نبل كًمٍنضحةه ك ً
اح ىدةه ًم ٍن فًض وة ىسٍبػعيو ىف ىشاقً نبل ىعلىى ىشاقً ًل
ى ىى ى
ى ي ى ى
ً ً
ت لًتىػ ٍق ًدم وة ،كصحن ك ً
وات بًزي و
اح هد ىع ىشىرةي ىش ىواقً ىل
الٍ يق ٍد ًس ،كً ٍلتى ي
ا٨نىا ٣نىٍليوءى ىاتف ىدقي نقا ىم ٍلتي ن ىٍ
ى ى ى ٍه ى
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كؼ ك ً
اح هد ابن بػ ىق ور كىكبش ك ً
ب ٣نىٍليوء ىِنيورا ،كثػىور ك ً
ً
و
اح هد ىح ٍوًِف
ر
خ
ك
د
اح
ى
ذ
ن
م
ى
ه
ه
ى
ى
ه
ٍ
ٍ
ى
ه
ٍ
ى ى ي ى
ه ن ىٍ ى
ي
ى
لًمحرقىوة ،كتىػيس ك ً
اح هد ًمن الٍم ٍع ًز لً ىذبً ً ً و ً ً
يح ًة الس ىبل ىم ًة ثػى ٍوىر ًاف ىكٙنىٍ ىسةي
يحة ىخطية ،ىكل ىذب ى
ى
ى ى
ي ٍى ى ٍ ه ى
ً
ً و ًو
اش ىكٙنىٍ ىسةي تيػيي و
كًبى و
يآب بٍ ًن ًحيليو ىف .ىكًيف
وس ىكٙنىٍ ىسةي خىراؼ ىح ٍولية .ىى ىذا قيػ ٍرىاب يف أىل ى
الٍيػوًـ الرابً ًع رئًيس ب ًين رأيكبػٌن أىلًيصور بن ىش ىديػئور .قيػرابنيو طىبق ك ً
اح هد ًم ٍن فًض وة
ىٍ
ى ي ى ى ى ٍ ى ي ي ٍ ي ٍي ى ٍ ى ي ى ه ى
كٍزنيو ًمئةه كثىىبلثيو ىف ىشاقً نبل ،كًمٍنضحةه ك ً
اح ىدةه ًم ٍن فًض وة ىسٍبػعيو ىف ىشاقً نبل ىعلىى ىشاقً ًل
ى ىى ى
ى ي ى ى
ا٨نا ٣نىٍليوء ىات ًف دقً
ت لًتىػ ٍق ًدم وة ،كصحن ك ً
ً
وات بًزي و
اح هد ىع ىشىرةي ىش ىواقً ىل
ت
ل
م
ا
ق
ي
ٍ
ن
ن
ي
ىٍ
الٍ يق ٍد ًس ،ك ٍلتى يى ى ى ى
ى ى ى ٍه ى
كؼ ك ً
اح هد ابن بػ ىق ور كىكبش ك ً
ب ٣نىٍليوء ىِنيورا ،كثػىور ك ً
ً
و
اح هد ىح ٍوًِف
ر
خ
ك
د
اح
ى
ذ
ن
م
ى
ه
ه
ى
ى
ه
ٍ
ٍ
ٍ
ى ى ي ى
ه ن ى ٍه ى
ي ى ى
ً ً
لًمحرقىو
ًً ً ًو ًً
ي
ػ
ت
ك
،
ة
يح ًة الس ىبل ىم ًة ثػى ٍوىر ًاف ىكٙنىٍ ىسةي
ى
ٍ
س ىكاح هد م ىن الٍ ىم ٍع ًز ل ىذبي ىحة ىخطية ،ىكل ىذب ى
ي ٍى ى ه
ً
ً و ًو
اش ىكٙنىٍ ىسةي تيػيي و
كًبى و
يص ىور بٍ ًن ىش ىديٍػئي ىور .ىكًيف
وس ىكٙنىٍ ىسةي خىراؼ ىح ٍولية .ىى ىذا قيػ ٍرىاب يف أىل ي
يشدام .قيػرابنيو طىبق ك ً
وميئً
س رئًيس ب ًين ًمشٍعو ىف ىشلي ً
ً ً
ً
اح هد ًم ٍن
ر
و
ص
ن
ب
يل
ى
ي ٍي ي
الٍيىػ ٍوـ ا ٍٝنىام ً ى ي ى ي
ٍى ي ى ه ى
فًض وة كٍزنيو ًمئةه كثىىبلثيو ىف ىشاقً نبل ،كًمٍنضحةه ك ً
اح ىدةه ًم ٍن فًض وة ىسٍبػعيو ىف ىشاقً نبل ىعلىى
ى ىى ى
ى ي ى ى
ت لًتىػ ٍق ًدم وة ،كصحن ك ً
ىشاقً ًل الٍ يق ٍد ًس ،كً
ا٨نا ٣نىٍليوء ىات ًف دقًي نقا م ٍلتيو نات بًزي و
ت
ل
ٍ
ي
اح هد ىع ىشىرةي
ى
ى
ى
ىٍ
ى
ى ى ى ٍه ى
ى
كؼ ك ً
اح هد ابن بػ ىق ور كىكبش ك ً
ب ٣نىٍليوء ىِنيورا ،كثػىور ك ً
ىشواقًل ً
و
اح هد
ر
خ
ك
د
اح
ى
ذ
ن
م
ى
ه
ه
ى
ى
ه
ٍ
ٍ
ى ى ٍ
ى ى ي ى
ه ن ى ٍه ى
يى ى
حوًِف لًمحرقىوة ،كتىػيس ك ً
اح هد ًمن الٍم ٍع ًز لً ىذبً ً ً و ً ً
يح ًة الس ىبل ىم ًة ثػى ٍوىر ًاف
يحة ىخطية ،ىكل ىذب ى
ى
ى ى
ىٍ ي ٍى ى ٍ ه ى
وس كٙنىٍسةي ًخر و
وميئً
اؼ حولًي وة .ى ىذا قيػراب يف ىشلي ً
كٙنىٍسةي كً
و
و
يل بٍ ًن
ي
ػ
ت
ة
س
ٙن
ك
اش
ب
ىٍ
ي
ي
ى
ي
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى ى
ى
ى ى
ى
صوًريشدام .كًيف الٍيػوًـ الس ًاد ًس رئًيس ب ًين جاد أىلً
اؼ بن دعوئً
اس
ي
ي
ي ى
ي
ى
ى ي ى ىى
يل .قيػ ٍرىابنيوي
ٍ
ى
ى
ى ىٍ
ي
ى
اح هد ًمن فًض وة كٍزنيو ًمئةه كثىىبلثيو ىف ىشاقً نبل ،كًمٍنضحةه ك ً
طىبق ك ً
اح ىدةه ًم ٍن فًض وة ىسٍبػعيو ىف
ٍ
ى ىى ى
ى ي ى ى
ىه ى
ً ً
و ً ًو
ص ٍح هن
ىشاقً نبل ىعلىى ىشاقً ًل الٍ يق ٍد ًس ،كً ٍلتى ي
ا٨نىا ٣نىٍليوءى ىاتف ىدقي نقا ىم ٍلتيو نات بًىزيٍت لتىػ ٍقد ىمة ،ىك ى
اح هد ابن بػ ىق ور كىكبش ك ً
ب ٣نىٍليوء ىِنيورا ،كثػىور ك ً
اح هد ع ىشرةي ىشواقًل ً
ً
و
اح هد
ى
ذ
ن
م
ى
ى
ه
ىك ى ى ى ى ٍ
ٍي ى ى ٍ ى
ه ن ى ٍه ى
كؼ ك ً
اح هد حوًِف لًمحرقىوة ،كتىػيس ك ً
اح هد ًمن الٍم ٍع ًز لً ىذبًيح ًة ىخ ًطي وة ،كلً ىذبً
يح ًة
ٍ
ٍ
ى ى
ى
ى ى
ىٍ ي ى ى ه ى
ىك ىخ ير ه ى
وس كٙنىٍسةي ًخر و
الس ىبلم ًة ثػىور ًاف كٙنىٍسةي كً
و
و
اؼ ىح ٍولًي وة .ىى ىذا قيػ ٍرىاب يف
ي
ػ
ت
ة
س
ٙن
ك
اش
ب
ىٍ
ي
ي
ي
ى
ى ى ى
ى ى
ى ٍى ى ى
ً
أىلً
اؼ ب ًن دعوئًيل .كًيف الٍيػوًـ السابً ًع رئً
ً
ود.
اس
ي
ى
يس بىًين أىفٍػىر ًأفى أىل ى
يش ىم يع بٍ ين ىع ٌم ييه ى
ي
ى
ٍ
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ي
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اح هد ًمن فًض وة كٍزنيو ًمئةه كثىىبلثيو ىف ىشاقً نبل ،كًمٍنضحةه ك ً
قيػرابنيو طىبق ك ً
اح ىدةه ًم ٍن فًض وة
ى
ى
ي
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ٍى ي ى ه ى
ً ً
وات بًزي و
ت لًتىػ ٍق ًد ىم وة،
ىسٍبػعيو ىف ىشاقً نبل ىعلىى ىشاقً ًل الٍ يق ٍد ًس ،كً ٍلتى ي
ا٨نىا ٣نىٍليوءى ىاتف ىدقي نقا ىم ٍلتي ن ىٍ
ً
كصحن ك ً
اح هد ىع ىشرةي ىشواقًل ًم ٍن ىذ ىى و
ش
ب ٣نىٍليوءه ىِني نورا ،ىكثػى ٍوهر ىكاح هد ابٍ ين بػى ىق ور ىكىكٍب ه
ى ى ٍه ى
ى
ى
ى
ً ً
ً ً و
اح هد كخر ه ً
ً
ًً
يح ًة ىخ ًطي وة،
س ىكاح هد م ىن الٍ ىم ٍع ًز ل ىذب ى
ىك ى ى ي
كؼ ىكاح هد ىح ٍوِف ل يم ٍحىرقىة ،ىكتىػٍي ه
وس كٙنىٍسةي ًخر و
كلً ىذبًيح ًة الس ىبلم ًة ثػىور ًاف كٙنىٍسةي كً
و
و
اؼ ىح ٍولًي وة .ىى ىذا
ي
ػ
ت
ة
س
ٙن
ك
اش
ب
ىٍ
ي
ي
ى ى
ى ٍى ى ى ى ى ى ي ى ى ى
قيػراب يف أىلً
يشمع ب ًن ع ًميهود .كًيف الٍيػوًـ الث ًام ًن رئًيس ب ًين منىسى ىٗنلًيئً
يل بٍ ين
ى
ٍ
ى
ى
ى ي ى ى
ٍى
ى ى ٍ ٌ ي ى ىٍ
ي
اح هد ًمن فًض وة كٍزنيو ًمئةه كثىىبلثيو ىف ىشاقً نبل ،كًمٍنضحةه ك ً
فى ىدىصور .قيػرابنيو طىبق ك ً
اح ىدةه
ى
ى
ي
ٍ
ى ى ى
ى
ى
ٍ ي ى ٍى ي ى ه ى
ً ً
وات بًزي و
ت
ًم ٍن فًض وة ىسٍبػعيو ىف ىشاقً نبل ىعلىى ىشاقً ًل الٍ يق ٍد ًس ،كًٍلتى ي
ا٨نىا ٣نىٍليوءى ىاتف ىدقي نقا ىم ٍلتي ن ىٍ
ب ٣نىٍليوء ىِنيورا ،كثػىور ك ً
لًتىػ ٍق ًدم وة ،كصحن ك ً
اح هد ىع ىشرةي ىشواقًل ًم ٍن ىذ ىى و
اح هد ابٍ ين بػى ىق ور
ه ن ى ٍه ى
ى ى ى ٍه ى
ى ى ى
ً ً
اح هد حوًِف لًمحرقىو
كؼ ك ً
كىكبش ك ً
ًً
يح ًة
ي
ػ
ت
ك
،
ة
ر
خ
ك
د
اح
ه
ه
ى
ى
ٍ
ٍ
س ىكاح هد م ىن الٍ ىم ٍع ًز ل ىذب ى
ى
ٍ
ى
ي
ى
ى
ىٍ ه ى
ى
ي
ه
وس كٙنىٍسةي ًخر و
ًو ًً
يح ًة الس ىبل ىم ًة ثػى ٍوىر ًاف ىكٙنىٍ ىسةي كًبى و
اؼ
ىخطية ،ىكل ىذب ى
اش ىكٙنىٍ ىسةي تيػيي و ى ى ى
ً
اس ًع رئً
حولًي وة .ى ىذا قيػراب يف ىٗنلًيئًيل ب ًن فى ىدىصور .كًيف الٍيػوًـ الت ً
ٌن
يس بىًين بػىٍنػيىام ى
ى ٍ ى ٍى ٍ ى ٍ ٍ ي ى ى ى ٍ
ى ي
يد يف بن ًج ٍدع ًوٓف .قيػرابنيو طىبق ك ً
ً
اح هد ًم ٍن فًض وة ىكٍزنيوي ًمئىةه ىكثىىبلثيو ىف ىشاقً نبل،
ي
ٍى ي ى ه ى
أىب ى ٍ ي
كًمٍنضحةه ك ً
ا٨نىا ٣نىٍليوءى ىات ًف
اح ىدةه ًم ٍن فًض وة ىسٍبػعيو ىف ىشاقً نبل ىعلىى ىشاقً ًل الٍ يق ٍد ًس ،كً ٍلتى ي
ى ىى ى
ت لًتىػ ٍق ًدم وة ،كصحن ك ً
دقًي نقا م ٍلتيو نات بًزي و
اح هد ىع ىشرةي ىشواقًل ًم ٍن ذى ىى و
ب ٣نىٍليوءه ىِني نورا،
ٍ
ىٍ
ى
ى
ى ى
ه
ى
ى
ى ى ى
اح هد حوًِف لًمحرقىوة ،كتىػيس ك ً
اح هد كخر ه ً
ً
ً
اح هد ًم ىن
ىكثػى ٍوهر ىكاح هد ابٍ ين بػى ىق ور ىكىكٍب ه
كؼ ىك ى ٍ ي ٍ ى ى ٍ ه ى
ش ىك ى ى ي
الٍم ٍع ًز لً ىذبً ً ً و ً ً
اش ىكٙنىٍ ىسةي تيػيي و
يح ًة الس ىبل ىم ًة ثػى ٍوىر ًاف ىكٙنىٍ ىسةي كًبى و
وس
يحة ىخطية ،ىكل ىذب ى
ى
ى
اش ًر رئً
يد ىف ب ًن ًج ٍدع ًوٓف .كًيف الٍيػوًـ الٍع ً
ً و ًو
يس
ىكٙنىٍ ىسةي خىراؼ ىح ٍولية .ىى ىذا قيػ ٍرىاب يف أىبً ى ٍ
ي ى ىٍ ى ى ي
يشدام .قيػرابنيو طىبق ك ً
ب ًين دا ىف أ ً
اح هد ًم ٍن فًض وة ىكٍزنيوي ًمئىةه ىكثىىبلثيو ىف
ىخ ىيعىزير بٍ ين ىع ًٌم ى
ى ى
ٍى ي ى ه ى
ىشاقً نبل ،كًمٍنضحةه ك ً
ا٨نىا
اح ىدةه ًم ٍن فًض وة ىسٍبػعيو ىف ىشاقً نبل ىعلىى ىشاقً ًل الٍ يق ٍد ًس ،كً ٍلتى ي
ى ىى ى
٣نىٍليوء ىات ًف دقً
ت لًتىػ ٍق ًدم وة ،كصحن ك ً
وات بًزي و
اح هد ىع ىشرةي ىشواقًل ًم ٍن ذى ىى و
ت
ل
م
ا
ق
ي
ٍ
ن
ن
ي
ى ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ه
ب ٣نىٍليوءه
ى
ى
ى ى ى
اح هد حوًِف لًمحرقىو
كؼ ك ً
اح هد ابن بػ ىق ور كىكبش ك ً
ىِنيورا ،كثػىور ك ً
س
ي
ػ
ت
ك
،
ة
ر
خ
ك
د
اح
ه
ه
ى
ى
ه
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ي
ن ى ٍه ى
ي
ى
ي
ى
ه
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كً
اح هد ًمن الٍم ٍع ًز لً ىذبً ً ً و ً ً
يح ًة الس ىبل ىم ًة ثػى ٍوىر ًاف ىكٙنىٍ ىسةي كًبى و
اش ىكٙنىٍ ىسةي
يحة ىخطية ،ىكل ىذب ى
ى
ى ى
ى
ً و
اؼ حولًي وة .ى ىذا قيػراب يف أ ً
تيػيي و
يشدام .ىكًيف الٍيىػ ٍوًـ
ىخ ىيعىزىر بٍ ًن ىع ًٌم ى
ى ٍى
وس ىكٙنىٍ ىسةي خىر ى ٍ
اٜن ًادم ع ىشر رئًيس ب ًين أ ًىشًن فىجعًيئًيل بن ع ٍكر ىف .قيػرابنيو طىبق ك ً
اح هد ًم ٍن فًض وة
ى ى ى ي ى
ى
ى ٍ ي ٍ ي ي ى ٍى ي ى ه ى
كٍزنيو ًمئةه كثىىبلثيو ىف ىشاقً نبل ،كًمٍنضحةه ك ً
اح ىدةه ًم ٍن فًض وة ىسٍبػعيو ىف ىشاقً نبل ىعلىى ىشاقً ًل
ى ىى ى
ى ي ى ى
ً ً
ت لًتىػ ٍق ًدم وة ،كصحن ك ً
وات بًزي و
اح هد ىع ىشىرةي ىش ىواقً ىل
الٍ يق ٍد ًس ،كً ٍلتى ي
ا٨نىا ٣نىٍليوءى ىاتف ىدقي نقا ىم ٍلتي ن ىٍ
ى ى ى ٍه ى
كؼ ك ً
ً
ً
ًم ٍن ذى ىى و
اح هد ىح ٍوًِف
ب ٣نىٍليوءه ىِني نورا ،ىكثػى ٍوهر ىكاح هد ابٍ ين بػى ىق ور ىكىكٍب ه
ش ىكاح هد ىك ىخ ير ه ى
لًمحرقىوة ،كتىػيس ك ً
اح هد ًمن الٍم ٍع ًز لً ىذبًيح ًة ىخ ًطي وة ،كلً ىذبً
يح ًة الس ىبل ىم ًة ثػى ٍوىر ًاف ىكٙنىٍ ىسةي
ى ى
ى
ى ى
ي ٍى ى ٍ ه ى
وس كٙنىٍسةي ًخر و
اؼ حولًي وة .ى ىذا قيػراب يف فىجعًيئً
كً
و
و
يل بٍ ًن عي ٍكىر ىف .ىكًيف
ي
ػ
ت
ة
س
ٙن
ك
اش
ب
ىٍ
ي
ي
ى
ٍ
ي
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى ى ى
ى ى
ى
ىخًنع بن ًعينىن .قيػرابنيو طىبق ك ً
ً
الٍيػوًـ الث ًآف ع ىشر رئً
اح هد ًم ٍن فًض وة
ىٍ
يس بىًين نػى ٍفتى ًاِف أ ى ي ٍ ي ى ٍ ى ي ى ه ى
ى ى ى ي
كٍزنيو ًمئةه كثىىبلثيو ىف ىشاقً نبل ،كًمٍنضحةه ك ً
اح ىدةه ًم ٍن فًض وة ىسٍبػعيو ىف ىشاقً نبل ىعلىى ىشاقً ًل
ى ىى ى
ى ي ى ى
ت لًتىػ ٍق ًدم وة كصحن ك ً
ً
ا٨نا ٣نىٍليوء ىات ًف دقًي نقا م ٍلتيو نات بًزي و
اح هد ىع ىشىرةي ىش ىواقً ىل
ىٍ
الٍ يق ٍد ًس ،ك ٍلتى يى ى ى ى
ى ى ى ٍه ى
كؼ ك ً
ً
ً
ًم ٍن ذى ىى و
اح هد ىح ٍوًِف
ب ٣نىٍليوءه ىِني نورا ،ىكثػى ٍوهر ىكاح هد ابٍ ين بػى ىق ور ىكىكٍب ه
ش ىكاح هد ىك ىخ ير ه ى
لًمحرقىوة ،كتىػيس ك ً
اح هد ًمن الٍم ٍع ًز لً ىذبًيح ًة ىخ ًطي وة .كلً ىذبً
يح ًة الس ىبل ىم ًة ثػى ٍوىر ًاف ىكٙنىٍ ىسةي
ى ى
ى
ى ى
ي ٍى ى ٍ ه ى
ً
ً و ًو
اش ىكٙنىٍ ىسةي تيػيي و
كًبى و
ع بٍ ًن ًعينى ىن .ىى ىذا
وس ىكٙنىٍ ىسةي خىراؼ ىح ٍولية .ىى ىذا قيػ ٍرىاب يف أىخ ىًن ى
تى ٍد ًشٌن الٍم ٍذب ًح يػوـ مس ًح ًو ًمن رىؤس ًاء إًسرائً
اؽ فًض وة اثٍػنىا ع ىشر ،كمنى ً
اض يح
يل .أىطٍبى ي
ى ى ىى
ي ى ى ىٍ ى ى ٍ
ٍ ي ى ٍى ى
ً و
ص يحو يف ىذ ىى و
ب اثٍػنىا ىع ىشىر ،يك ُل طىبى وق ًمئىةه ىكثىىبلثيو ىف ىشاقً ىل فًض وة،
شرىة ،ىك ي
فضة اثٍػنىػتىا ىع ى
كيك ُل ًمٍن و
ً
ٗنيع فًض ًة ا ٍآلنًي ًة أىلٍ ىف ً
اف ىكأ ٍىربى يع ًمئى وة ىعلىى ىشاقً ًل الٍ يق ٍد ًس.
ى
ى
ض ىحة ىسٍبػعيو ىف .ى ي
ى
ص يحو يف الذ ىى ً
ص ٍح ون ىع ىشىرةه ىعلىى ىشاقً ًل الٍ يق ٍد ًس.
ب اثٍػنىا ىع ىشىر ٣نىٍليوءىةه ىِني نورا ،يك ُل ى
ىك ي
ً
صح ً
يع ىذ ىى ً
وف ًمئىةه ىك ًع ٍش يرك ىف ىشاقً نبل .يك ُل الثًٌ ىًن ًاف لًٍل يم ٍحىرقىًة اثٍػنىا ىع ىشىر ثػى ٍونرا،
ب ال ُ ي
ىٗن ي
اؼ ا ٍٜنولًيةي اثٍػنىا ع ىشر مع تىػ ٍق ًدمتً
كالٍ ًكباش اثٍػنىا ع ىشر ،كا ٍٝنً
وس الٍ ىم ٍع ًز
ي
ػ
ت
ك
ا،
ه
ر
ي
ي
ى
ى
ى ى ي
ى ىى ى
ىٍ
ىي ي
ى ى ى ى
اثٍػنىا ع ىشر لً ىذبً ً ً ً
ً ً ًً
يح ًة الس ىبل ىم ًة أ ٍىربػى ىعةه ىك ًع ٍش يرك ىف ثػى ٍونرا،
يحة ا ٍٝنىطية .ىكيك ُل الثٌ ىًناف ل ىذب ى
ى
ى ى
ً
كالٍ ًكباش ًستُو ىف ،كالتػُيوس ًستُو ىف ،كا ٍٝنًر ي ً ً
ٌن الٍ ىم ٍذبى ًح
اؼ ا ٍٜنىٍوليةي ستُو ىف .ىى ىذا تى ٍدش ي
ى ى ي
ى ي ي
ى ى
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ًً
وسى إً ىُف ىخٍي ىم ًة اًال ٍجتً ىم ًاع لًيىػتى ىكل ىم ىم ىعوي ،ىكا ىف يى ٍس ىم يع
بػى ٍع ىد ىم ٍسحو .فىػلىما ىد ىخ ىل يم ى
الصوت ي ىكلًٌمو ًمن علىى الٍغًطى ًاء ال ًذم علىى ىاتب ً
ٌن الٍ ىكركبػى ٍ ً
وت الش ىه ىادةً ًم ٍن بىػ ٍ ً
ٌن،
ٍ ى ي يي ٍ ى
ى ي
ي
فى ىكل ىموي»(ُ).
 «آدـً ،شيت ،أىنيوش ،قًينىا يف ،مهلىٍلئًوح،
وخ ،ىمتي ى
وشا ىٌفي ،ىال ىم ي
يل ،ىاي ًريد ،أ ٍ
ىخني ي
ي
ي
ىي
ك ،ني ي
ىٍ ي
ث :جومر كماجوج كمادام كايكا يف كتيواب يؿ كم ً
ك
ىس ياـ ،ىح ياـ ،ىايفى ي
اش ي
ث .بػىنيو ىايفى ى ي ى ي ى ى ي ي ى ى ى ي ى ى ى ى ى ى ى
ً
ً
يشةي
ومىر :أى ٍش ىكنى ياز ىكًري ىف ي
يشةي ىكتىػ ٍرًش ى
وج ٍرىمةي .ىكبػىنيو ىاي ىكا ىف :أىل ى
اث ىكتي ى
اس .ىكبػىنيو يج ى
ىكت ىًن ي
ككًتًٌيم كدكدانًيم .بػنيو حاـ :يكوش كًم ً
وش :ىسبىا
ي ى ٍ
صىرأفي ىكفيو يط ىكىكٍنػ ىعا يف .ىكبىػنيو يك ى
ى ي ىي ى ي ى ى ى
ً
كد ال ًذم
وش ىكلى ىد ٧نٍير ى
ىك ىح ًويلىةي ىك ىسٍبػتىا ىكىر ىع ىما ىك ىسٍبػتى ىكا .ىكبػىنيو ىر ىع ىما :ىشبىا ىكىد ىدا يف .ىكيك ي
ض .كًمصر ًأف كلى ىد :لي ً
ودٔف كعنى ًاميم كىٟنابًيم كنػى ٍفتي ً
ً
وح ىيم
ى
ى
ى
ى ى ى ى ى
ابٍػتى ىدأى يى يكو يف ىجب نارا يف ا ٍأل ٍىر ً ى ٍ ى ي ى
ً
ً
ً
يدك ىف
ين ىخىر ىج ًمٍنػ يه ٍم فًلً ٍشتً ييم ىكىك ٍفتيوًرٔفي .ىكىكٍنػ ىعا يف ىكلى ىدً :ص ي
ىكفىػٍتػ يركس ىيم ىكىك ٍسليوح ىيم ،الذ ى
ً
ً
ً
ً ً
ً
ً
ً
ً
لس ًيين ىكا ٍأل ٍىرىك ًادم
ب ٍكىرهي ،ىكحثًّا ىكالٍيىػبيوسي ىكا ٍأل يىمورم ىكا ٍٛن ٍر ىجاشي ىكا ٍٜن ًٌوم ىكالٍ ىع ٍرقي ىكا ٌ
ً
ً
ً
وص
اد ىكلي ي
ُور ىكأ ٍىرفى ٍك ىش ي
ود ىكأ ىىر ياـ ىكعي ي
ىكالصمارم ىكا ٍٜنى ىماثي .بػىنيو ىس ىاـ :ع ىيبل يـ ىكأىش ي
ً
ك .كأىرفى ٍك ىشاد كلى ىد ىشا ىٌف ،ك ىشا ىٌف كلى ىد عابًر .كلًعابًر كلً ىد ابػنى ً
اف
ىك يح ي
ى ى يى ى ى ىى ى ي ٍ
وؿ ىك ىجاثػىير ىكىماش ي ى ٍ
يى
ت ا ٍألىرض .كاسم أ ً
اسم الٍو ً
اح ًد فىا ىًفً ،ألىف ًيف أىاي ًم ًو قي ًسم ً
ىخ ًيو يػى ٍقطىا يف .ىكيػى ٍقطىا يف
ي
ي
ى
ٍي ى
ٍ ى ٍي
كلى ىد :أىلٍموداد ك ىشالىف كحضرموت كايرح كى يدكراـ كأيكز ىاؿ كًدقٍػلىةى ك ً
اؿ كأىبً
يمايً ىل
يب
ع
ى
ي ى ى ى ى ى ى ىٍى ٍ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
ى
ً
ً
اد ،ىشا ىٌفي،
ب .يك ُل ىى يؤىالء بػىنيو يػى ٍقطىا ىف .ىس ياـ ،أ ٍىرفى ٍك ىش ي
واب ى
ىك ىشبىا ىكأيكف ىًن ىك ىح ًويلىةى ىكيي ى
ً
ور ،ىات ىر يح ،أىبٍػىر ياـ ،ىكيى ىو إًبٍر ًاى ييم .ابٍػنىا إًبٍػىر ًاى ىيم:
ىعاب ير ،فىا ىًفي ،ىرعيو ،ىس ير ي
كج ،ىان يح ي
اعيل :نػىبايوت ،كقً
اعيل .ى ًذهً موالً
يدار كأىدبئً
يدىم .بً ٍكر إً ٍٚن ً
اؽ كإً ٍٚن ً
إً
يل
ح
س
ي
ى
ي
ى
ى
ى
ي
ي
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ي
ى
ٍ
ى
ي
ى
ى
ى
ي
ي
ى
ي
ً
ً
ً
يش ىكقً ٍد ىمةي .ىى يؤىال ًء يى ٍم
ور ىك ىانف ي
ىكمٍب ىس ياـ ىكم ٍش ىماعي ىك يد ى
كمةي ىكىمسا ىك ىح ىد يد ىكتىػٍي ىماءي ىكيىطي ي
ً ً
ً ً
تً :زٍمىرا ىف ىكيػى ٍق ىشا ىف ىكىم ىدا ىف
يل .ىكأىما بىػنيو قىطي ىورىة يسًٌرية إًبٍراى ىيم ،فىًإنػ ىها ىكلى ىد ٍ
بػىنيو إ ٍٚنىاع ى
(ُ) سفر العدد ،الفصل ٕ ،اآلايت ُ.ٖٗ-
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وحا .ىكابٍػنىا يػى ٍق ىشا ىف :ىشبىا ىكىد ىدا يف .ىكبػىنيو ًم ٍد ىاي ىف :ىعٍيػ ىفةي ىك ًع ٍف ير
ىكًم ٍد ىاي ىف ىكيً ٍشبى ى
اؽ ىك يش ى
اؽ .ىكابٍػنىا
ىك ىحني ي
يداعي ىكأىلٍ ىد ىعةي .فى يك ُل ىى يؤىال ًء بػىنيو قىطي ىورةى .ىكىكلى ىد إًبٍػىر ًاى ييم إً ٍس ىح ى
وؾ ىكأىبً ى
اؽً :عيسو كإًسرائًيل .بػنيو ًعيسو :أىلًي ىفاز كرعوئً
إً
وش ىكيػى ٍع ىبل يـ ىكقي ىور يح.
ح
س
ى
ي
ي
ٍ
ٍ
يل ىكيػىعي ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ي
ي
ي
ً ً
ً
بػنو أىلًي ىفاز :تىػيما يف كأيكمار ك ً
ً
يل:
ىي
صفي ىك ىج ٍعثى ياـ ىكقنى ياز ىكٕنٍنىاعي ىك ىع ىمال ي
ى ٍى ى ى ي ى ى
يق .بػىنيو ىرعيوئ ى
ً
ً
ً
يشو يف
ى٥نى ي
واب يؿ ىك ًصٍبػعيو يف ىك ىع ىىن ىكد ي
ث ىكىز ىار يح ىك ىمشةي ىكمزةي .ىكبػىنيو ىسع ىًن :ليوطىا يف ىك يش ى
كإًيصر كًديشا يف .كابػنا ليوطىا ىف :حوًرم كىوماـ .كأيخت ليوطىا ىف ً
واب ىؿ:
ش
و
ن
ػ
ب
.
اع
ن
ٕن
ٍ
ي
ي
ى
ى ى ي ى ى ى ٍى
ي
ي ىي ى ي ى ٍ ي
ى
ى
ً
يشو يف،
احةي ىك ًعيبى ي
اؿ ىك ىش ًفي ىكأ ى
يكان يـ .ىكابٍػنىا ًصٍبػعيو ىف :أىيةي ىك ىع ىىن .ابٍ ين ىع ىىن د ي
ىع ٍليىا يف ىكىمنى ى
ً
يصىر :بًٍل ىها يف ىكىز ٍع ىوا يف ىكيػى ٍع ىقا يف.
ىكبػىنيو د ي
يشو ىف :ى٘نٍىرا يف ىكأى ٍشبىا يف ىكيًثٍػىرا يف ىكىكىرا يف .بىػنيو إً ى
كابػنا ًديشا ىف :عوص كأىرا يف .ىؤىال ًء ىم الٍملي ي ً
ين ىملى يكوا ًيف أ ٍىر ً
كـ قىػٍبػلى ىما
ض أ يىد ى
ى ٍى ى ي ي ى ى ى ي ي ي ي
وؾ الذ ى
ً
ً
ملىك ملً
ً ًً ً
ك لًب ًين إًسرائً
ك
ه
ات ىابل يع فى ىملى ى
يل :ىابل يع بٍ ين بػىعي ىور .ىكا ٍس يم ىمدينىتو دنٍػ ىهابىةي .ىكىم ى
ٍ
ى
ى ى ى
ى
ى
ً
وش ياـ ًم ٍن أ ٍىر ً
ض
ك ىم ىكانىوي يح ى
ب فى ىملى ى
صىرىة .ىكىم ى
ب بٍ ين ىز ىار ىح م ٍن بي ٍ
واب ي
واب ي
ات يي ى
ىم ىكانىوي يي ى
التػٍي ىم ًً
ك ىم ىكانىوي ىى ىد يد بٍ ين بى ىد ىد ال ًذم ىكسىر ًم ٍد ىاي ىف ًيف بً ىبل ًد
ات يح ى
وش ياـ فى ىملى ى
آفٌ .ىكىم ى
ً ً
ً ًً
ات
ات ىى ىد يد فى ىملى ى
ك ىم ىكانىوي ٚنٍلىةي م ٍن ىم ٍس ًري ىقةى .ىكىم ى
يت .ىكىم ى
وآب ،ىكا ٍس يم ىمدينىتو ىع ًو ي
يم ى
ً
ً
ً
ك ىم ىكانىوي بػى ٍع يل
ات ىش ياك يؿ فى ىملى ى
ٚنٍلىةي فى ىملى ى
ك ىم ىكانىوي ىش ياك يؿ م ٍن ىر يحوبيوت النػ ٍه ًر .ىكىم ى
ك م ىكانىو ى ىدد ،كاسم م ًدينىتً ًو فى ً
اعي،
ىحا ىان ىف بٍ ين ىع ٍكبي ىور .ىكىم ى
ات بػى ٍع يل ىحا ىان ىف فى ىملى ى ى ي ى ي ى ٍ ي ى
كاسم امرأىتًًو م ًهيطىبئًيل بًٍنت مطٍ ًرد بًٍن ً
ت ىم ًاء ىذ ىى و
ات ىى ىد يد .فى ىكانى ٍ
ى ٍ ي ٍى ى ٍ ي ي ى ى
ب .ىكىم ى
ت أ ىيمىراءي
ً ً
أىدكـ :أ ًىمًن ًٕنٍنى ً
يت ،أ ًىمًني أ ييىولًيبى ىامةى ،أ ًىمًني أىيٍػلىةى ،أ ًىمًني فًينيو ىف،
يى ي ى
اع ،أىمًني ىع ٍل ىوىة ،أىمًني يىت ى
ً
أ ًىمًن قًنىاز ،أ ًىمًن تىػيما ىف ،أ ًىمًن ًمبصار ،أ ًىمًن ىٍ٠ن ًديئً ً ً
ي ى ي ٍى
يل ،أىمًني ع ىًن ىاـ .ىى يؤىالء أ ىيمىراءي
ي ٍ ىى ي
ى
كـ»(ُ).
أ يىد ى
 «ىؤىال ًء بػنيو إًسرائًٌن ،ىمشٍعيو يف ،ىال ًكم ىكيػى يهو ىذا ،يىسا ىك ير ىكىزبيوليو يف ،ىدا يف،
يل :ىرأيكبػى ٍ ي
ىي ى ٍى ى
األكؿ ،الفصل ُ ،اآلايت ُ.ْٓ-
(ُ) سفر أخبار ٌ
األايـ ٌ
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ً
يكان يف ىك ىشٍيػلىةي .يكلً ىد
اد ىكأ ًىشًني .بػىنيو يػى يهوذىا :ىعٍيػ ير ىكأ ى
ٌن ،نػى ٍفتى ًاِف ،ىج ي
وس ي
ف ىكبىػٍنػيىام ي
يي ي
ً
ًً
ً
ً
ب
الث ىبلثىةي م ٍن بًٍنت يش ى
وع الٍ ىكٍنػ ىعانية .ىكىكا ىف ىعٍيػ ير بً ٍك ير يىػ يهوذىا شًٌر نيرا ًيف ىعٍيػ ىًين الر ًٌ
ص:
فىأ ىىماتىوي .ىك ىاث ىم يار ىكنػتيوي ىكلى ىد ٍ
ص ىكىز ىار ىح .يك ُل بىًين يػى يهو ىذا ٙنىٍ ىسةه .ابٍػنىا فى ىار ى
ت لىوي فى ىار ى
ً
يع
وؿ .ىكبػىنيو ىز ىار ىحً :زٍم ًرم ىكأىيٍػثىا يف ىكىىٍي ىما يف ىكىك ٍل يك ي
ص يرك يف ىك ىح يام ي
ىح ٍ
وؿ ىكىد ىارعي .ا ٍٛنىم ي
ً ً ً
ً
يل ال ًذم ىخا ىف ًيف ا ٍٜنىىرًاـ .ىكابٍ ين أىيٍػثىا ىف:
ٙنىٍ ىسةه .ىكابٍ ين ىك ٍرمي ىع ىخ يار يم ىك ٌد ير إ ٍسىرائ ى
عزراي .كبػنيو حصرك ىف ال ًذين كلً يدكا لىو :يػر ى٘نئً
م .ىكىر ياـ ىكلى ىد
واب
ل
ك
ك
اـ
ر
ك
يل
ي
ى
ى ي
ي ىٍ ٍ ي ى ى ي ى ى ي
ىى ٍ ى ى ى ى ٍ ي
ع ًمينىاداب ،كع ًمينىاداب كلى ىد ىٍ٥ن يشو ىف رئً
يس بىًين يىػ يهوذىا ،ىكىٍ٥ن يشو يف ىكلى ىد ىس ٍل يم ىو،
ىٌ ى ى ى ىٌ ى ي ى
ى ى
يد ،ىكعيوبً ي
وع يز ىكلى ىد عيوبً ى
وعىز ،ىكبي ى
ىك ىس ٍل يمو ىكلى ىد بي ى
يد ىكلى ىد يىسى ،ىكيىسى ىكلى ىد :بً ٍكىرهي
أىلًيآب ،كأىبًيناداب الث ًآف ،كًمشعى الثالً
ث ،كنػىثٍنًئًيل الرابًع ،كردام ا ٍٝن ً
يكص ىم
أ
ك
،
س
ام
ى ى ى ى ىى ى ى ى ى ى
ى ٍى
ى ى ىى ى
ً
ً
ام
س ،ىكىد ياكىد السابً ىع .ىكأ ٍ
يختى ي
يجايً يل .ىكبػىنيو ى
اى ٍم ى
ص يركيىةي ىكأىب ى
ص يركيىةى :أىبٍ ىش ي
الساد ى
كيوآب كعسائًيل ،ثىىبلثىةه .كأىبًيجايًل كلى ىدت عماسا ،كأىبو عماسا يػثٍػر ا ًٍإل ٍٚن ً
اعيلً ُي.
ى ى ي ى ٍ ىى ى ى ي ىى ى ى ي ى
ىي ي ى ى ى ي
كىكالىب بن حصرك ىف كلىد ًمن عزكبةى امرأىتًًو كًمن ي ًريعوث .كىؤىال ً
وىا :ىاي ىش ير
ن
ػ
ب
ء
ي
ى ي ٍ ي ى ٍ ي ى ى ٍ ىي ى ٍ ى ى ٍ ى ي ى ى ى ي ى ى
ك يشوابب كأىردك يف .كماتىت عزكبةي فىأنى ىذ ىكالى ً ً ً
ت لىوي يح ىور.
ات فىػ ىولى ىد ٍ
ب لنىػ ٍفسو أىفٍػىر ى
ى ى ي ى ٍ ي ى ى ٍ ىي ى
ي
كحور كلى ىد أيكًرم ،كأيكًرم كلى ىد بص ٍلئًيل .كبػع يد دخل حصرك يف علىى بًٍن ً
ت ىماكً ىًن أًىيب
ى ى ى ى ىى ٍ ى ى ى ى ٍي ى
ى ى
ىي ي ى
ً
ًً
وب ىكلى ىد ىايئً ىًن،
ٌن ىسنىةن فىػ ىولى ىد ٍ
ج ٍل ىع ىاد ىكأنى ىذ ىىا ىكيى ىو ابٍ ين ستٌ ى
وب .ىك ىس يج ي
ت لىوي ىس يج ى
ث ك ًع ٍشرك ىف م ًدينةن ًيف أىر ً ً
كث ىايئً ىًن
ىخ ىذ ىج يش ىور ىكأ ىىر ىاـ ىح ُو ى
ىكىكا ىف لىوي ثىىبل ه ى ي ى ى
ض ج ٍل ىع ىاد .ىكأ ى
ٍ
ًمٍنػهم مع قىػنىا ىة كقيػراىاً ،ستًٌٌن م ًدينىةن .يك ُل ىؤىال ًء بػنيو ماكًًن أًىيب ًج ٍلعاد .كبػع ىد كفىاةً
ى ىى
ىى
يٍ ىى
ى ى ىى ٍ ى
ىي ى ى ى
صرك ىف ًيف ىكالى ً
وع .ىكىكا ىف
ب أىفٍػىراتىةى ،ىكلى ىد ٍ
ص يرك ىف أى ٍش يح ىور أىىاب تىػ يق ى
ت لىوي أىبًياهي ا ٍمىرأىةي ىح ٍ
ىح ٍ ي
ً
ً
ىخيا .كىكانى ً
ت ا ٍمىرأىةه
يل بً ٍك ًر ىح ٍ
ص يرك ىف :الٍبً ٍك ير ىر ىاـ ،يمث بيونىةى ىكأ ٍىكىر ىف ىكأ ٍىك ى
ص ىم ىكأ ى
بػىنيو يػى ٍر ى٘نٍئ ى
أيخرل لًيػر ى٘نئًيل ا ٍٚنها عطىارةيً .ىي أيُـ أيك ىانـ .كىكا ىف بػنيو راـ بً ٍك ًر يػر ى٘نئً
ص
ع
م
:
يل
ى
ى ى ى ىى
ىٍ ٍ ى ى ي
ٍ ى ى ٍ ٍ ى يى ى ى ى
كى٬نً
يش ىور .ىكا ٍس يم
مش
ا
ن
ػ
ب
ا
ك
.
اع
د
اي
ك
ام
مش
:
ـ
يكان
أ
ا
ن
ػ
ب
ا
ف
ا
ك
ك
.
ر
ػ
ق
ا
ع
ك
ٌن
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
اب ىكأىبً ي
ى
ى
ى
ي
ٍ
ٍ
ى
ام :ىان ىد ى
ى
ى
ىى
ى
ى ى ي ى
ً
ا ٍمرأىةً أىبً ي ً
اب :ىسلى يد ىكأىف ًأفي.
ىحبىا ىف ىكيمول ى
يحايً يل ،ىكىكلى ىد ٍ
ت لىوي أ ٍ
يد .ىكابٍػنىا ىان ىد ى
يش ىور أىب ى
ى
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ً
يشا ىف
يشا يف ،ىكابٍ ين ًش ى
ٌن .ىكابٍ ين أىف ًأفى يى ٍشعًي ،ىكابٍ ين يى ٍشعًي ًش ى
ات ىسلى يد بً ىبل بىن ى
ىكىم ى
ً
أىح ىبلم .كابػنىا ايداع أ ً
ٌن .ىكابٍػنىا
مش
ي
ىخ
ى
ام :يػىثىػ ير ىكيي ى
ٍ ي ىٍ ىى ى
ات يػىثىػ ير بً ىبل بىن ى
وان ىاث يف .ىكىم ى
ى
ً
وان ىاث ىف :فىالىت كزازا .ىؤىال ًء ىم بػنيو يػر ى٘نئً
ات.
يي ى
يل .ىكىَفٍ يى يك ٍن ل ًش ى
يشا ىف بػىنيو ىف بى ٍل بػىنى ه
ي ى ى ى ى ي ي ٍ ى ىٍ ٍ ى
ً
ً
يشا يف ابٍػنىػتىوي لًيىػ ٍر ىح ىع ىعٍب ًدهً ا ٍمىرأىنة،
ىعطىى ًش ى
ىكىكا ىف ل ًش ى
ص ًرم ا ٍٚنيوي يػى ٍر ىح يع ،فىأ ٍ
يشا ىف ىعٍب هد م ٍ
ام ىكلى ىد ىان ىاث ىف ،ىك ىان ىاث يف ىكلى ىد ىز ىااب ىد ،ىكىز ىااب يد ىكلى ىد أىفٍ ىبل ىؿ ،ىكأىفٍ ىبل يؿ
فىػ ىولى ىد ٍ
ام .ىك ىعت ي
ت لىوي ىعت ى
ص
يد ،ىكعيوبً ي
ىكلى ىد عيوبً ى
ص ،ىك ىحالى ي
يد ىكلى ىد ىاي يى ىو ،ىكىاي يىو ىكلى ىد ىعىزٍرىاي ،ىك ىعىزٍرىاي ىكلى ىد ىحالى ى
كلى ىد إًلٍعاسةى ،كإًلٍعاسةي كلى ىد ًسسمام ،ك ً
وـ ىكلى ىد يػى ىق ٍميىةى،
م
س
س
وـ ،ىك ىشلُ ي
ام ىكلى ىد ىشلُ ى
ى ى ى ى ى ى ى
ىى ى ى ىى ي
كيػ ىقميةي كلى ىد أىلً
ىخي يػر ى٘نئً
يشمع .كبػنيو ىكالىب أ ً
يف.
يلً :م ى
ى
ٍ
يشاعي بً ٍك يرهي .يى ىو أىبيو ًز ى
ى
ى
ى
ى ى
ىى ٍى ى
ى
ٍ ى
وح ىكىراقى يم ىك ىش ىام يع .ىك ىش ىام يع ىكلى ىد
ىكبػىنيو ىم ًر ى
يشةى أًىيب ىحٍبػ يرك ىف .ىكبػىنيو ىحٍبػ يرك ىف :قي ىور يح ىكتىػ ُف ي
ً
ص ىور.
ام ىمعيو يف ،ىكىمعيو يف أىبيو بػىٍيت ي
ام .ىكابٍ ين ىمش ى
ىراقى ىم أ ىىاب يػىيرقٍػ ىع ىاـ .ىكىراقى يم ىكلى ىد ىمش ى
ً
وصا ىك ىجا ًز ىيز .ىك ىح ىارا يف ىكلى ىد ىجا ًز ىيز.
ب ىكلى ىد ٍ
ت :ىح ىارا ىف ىكيم ى
ىكعي ىفةي يسًٌريةي ىكالى ى
كبػنو يػه ىدام :رجم كيو ىاثـ كً
يشا يف كفىػلى ي ً
ج
ف .ىكأىما ىم ٍع ىكةي يسًٌريةي
ى
اع ي
ط ىكعي ىفةي ىك ىش ى
ى
ى ىي ى ٍ ى ى ى ي ى ي ي ى
ف أ ىىاب ىم ٍد ىمنةى ،ىك ىش ىوا أ ىىاب ىم ٍكبًينىا ىكأ ىىاب
ت :ىشبىػىر ىكتىػ ٍر ىحنىةى .ىكىكلى ىد ٍ
ب فىػ ىولى ىد ٍ
اع ي
ت ىش ى
ىكالى ى
جبػعا .كبًٍنت ىكالىب ع ٍكسةي .ىؤىال ً
ً
واب يؿ
ل
ا
ك
و
ن
ػ
ب
م
ى
ء
ى
ى
ي
ىى ى ى ي ى ى ى ى ي
ي
ب بٍ ًن يح ىور ب ٍك ًر أىفٍػىراتىةى .يش ى
ى
ٍ
ى
ً
ً ً
ً
ً
واب ىؿ
أىبيو قىػ ٍريىة يػى ىعا ًرٔفى ىك ىس ٍل ىما أىبيو بػىٍيت ىٜنٍوم ،ىك ىحا ًر ي
يف أىبيو بىػٍيت ىجاد ىير .ىكىكا ىف ل يش ى
ً
ً
م
وت .ىك ىع ىشائًير قىػ ٍريىًة يػى ىعا ًرٔفى :الٍيىػثٍ ًر ُ
وح ى
أًىيب قىػ ٍريىة يػى ىعا ًرٔفى بػىنيو ىف :ىى يرىكاهي ىك ىحصي ى٨نني ي
ً
كالٍ يف ًويتُ كالشم ًايتُ كالٍم ٍشر ً
يكِف .بػىنيو ىس ٍل ىما:
اع ُيً .م ٍن ىى يؤىالء ىخىر ىج الص ٍر ًع ُي ىكا ٍألى ٍشتىأ ً ُ
ى
ى ى ى ى ى
صي الٍمني ً
ً
ت يوآب كح ً
وح ًٌي الص ٍر ًع ًٌي .ىك ىع ىشائًير
ت ىٜنٍوم ىكالنطيوفى ًايتُ ىك ىعطٍير ي
بػىٍي ي
كت بػىٍي ي ى ى ى
ى
ً
ً ً
يص :تىػ ٍر ىعاتً ييم ىك ىمشٍ ىعاتً ييم ىك يسوىكاتً ييم .يى يم الٍ ًقينًيُو ىف ا ٍٝنىا ًر يجو ىف ًم ٍن
الٍ ىكتىػبىة يسكاف يػى ٍعب ى
ى٘نةى أًىيب بػي ً
اب»(ُ).
ك
ر
ت
ى
ىٍ ى ى
األكؿ ،الفصل ِ ،اآلايت ُ.ٓٓ-
(ُ) سفر أخبار ٌ
األايـ ٌ
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ب ًيف أ ً
 «ك ىشرع سلىيما يف ًيف بًنى ًاء بػي ًت الر ً
ث تىػىراءىل
يكر ىشل ىيمً ،يف ىجبى ًل الٍ يم ًراي ىحٍي ي
ىٍ
ٌ
ي
ى ىى ي ٍى
ً
ً
ع ًيف الٍبًنى ًاء ًيف
ث ىىيأى ىد ياك يد ىم ىك ن
ل ىد ياكىد أىبً ًيو ،ىحٍي ي
اان ًيف بػىٍي ىد ًر أ ٍيرىان ىف الٍيىػبيوس ًٌي .ىك ىشىر ى
ىاثًٓف الشه ًر الث ًآف ًيف السنى ًة الرابًع ًة لًم ٍل ًك ًو .كى ًذهً أىسسها سلىيما يف لًبًنى ًاء بػي ً
ت هللاً:
ىى
ٍ
ىٍ
ىى ي ٍى
ى ي
ً
اس ا ٍألىكًؿ ًستُو ىف ًذراعا ،كالٍعر ً
وؿ ًابل ًٌذ ىر ًاع ىعلىى الٍ ًقيى ً
اؽ
الطُ ي
اعا .ىكا ًٌلرك ي
ض ع ٍش يرك ىف ذ ىر ن
ى ن ى ىٍ ي
ً
ً
ً ً
ً
ب ىع ٍر ً
اعا ،ىكا ٍرتًىفاعيوي ًمئىةه ىك ًع ٍش يرك ىف،
ض الٍبىػٍيت ع ٍش يرك ىف ذ ىر ن
الذم قيد ىاـ الطُوؿ ىح ىس ى
ك ىغشاه ًمن د ً
ت الٍ ىع ًظيم ىغشاهي ًِنى ىش ً
اخ ول بً ىذ ىى و
ب ىخالً و
ى ي ٍ ى
ص .ىكالٍبىػٍي ي
ب ىس ٍروك ،ىغشاهي
ي
ً
ً ً
بً ىذ ىى و
ب ىخالً و
ت ًًُن ىج ىارةو ىك ًر٬نىوة
ص ،ىك ىج ىع ىل ىعلىٍيو ى٦ن نيبل ىك ىس ىبلس ىل .ىكىرص ىع الٍبىػٍي ى
ً
ً
لًٍلجم ً
ى
ذ
ب
ى
لذ
ا
ك
.
اؿ
ى
ت :أ ٍ
ب فىػىرىكأفى .ىك ىغشى الٍبىػٍي ى
ى
ى
ىخ ىشابىوي ىكأ ٍىعتىابىوي ىكحيطىانىوي
ي
ىى ى ي
ً ً ً
صا ًر ىيعوي بً ىذ ىى و
ت قي ٍد ًس ا ٍألىقٍ ىد ً
اس،
ش ىك يركبً ىيم ىعلىى ا ٍٜنيطىاف .ىك ىعم ىل بػىٍي ى
ب ،ىكنػى ىق ى
ىكىم ى
ً
ت ًع ٍشرك ىف ًذراعا ،كعر ً
ض الٍبػي ً
ي ى ن ى ىٍ ي
ضوي ع ٍش يرك ىف ذ ىر ن
ب ىع ٍر ً ى ٍ
اعا ،ىك ىغشاهي
طيوليوي ىح ىس ى
ً
ً
ب جيً ود ًس ً ً ً و
ٌن ىشاقً نبل ًم ٍن ىذ ىى و
ب،
ٌ
ت مئىة ىكٍزنىة .ىكىكا ىف ىكٍز يف الٍ ىم ىسام ًًن ٙنىٍس ى
بً ىذ ىى و ى ٌ
ً و ً ً ً
ً
اس ىكركبػى ٍ ً
لصيىا ىغ ًة،
صنى ى
اعةى ا ٌ
ٌن ى
ىك ىغشى الٍ ىع ىبلًِف ب ىذ ىىب .ىك ىعم ىل يف بػىٍيت قي ٍد ًس ا ٍألىقٍ ىد ً ي
ً
ً
ً
ىجنً ىحةي الٍ ىكركبػى ٍ ً
ا٨نىا بً ىذ ىى و
س
ىك ىغش ي
ٌن طيويٟنىا ع ٍش يرك ىف ذ ىر ن
ب .ىكأ ٍ
اعا ،ا ٍٛنىنى ي
ي
اح الٍ ىواح يد ٙنىٍ ي
س حائً ى ً
س جنىاح الٍ ىكر ً
كب ا ٍآل ىخ ًر.
أى ٍذ يروع ى٬نى ُ ى
ط الٍبىػٍيت ،ىكا ٍٛنىنى ي
س أى ٍذ يروع ى٬نى ُ ى ى ي
اح ا ٍآل ىخ ير ٙنىٍ ي
ب ا ٍآلخ ًر ٙنىٍس أى ٍذروع ى٬نىس حائً
ط الٍبػي ً
س
ٙن
ر
خ
آل
ا
اح
ن
ٛن
ا
ك
،
ت
ٍ
ٍ
ى
ىٍ
ى
ى
اح الٍ ىك يرك ً ى
ٍ
ى
ي ي ُ ى
ى ى ي
ىك ىجنى ي
ي ي
صل ً
أى ٍذروع يػت ً
اح الٍ ىكر ً
ىجنً ىحةي ىى ىذيٍ ًن الٍ ىكركبػى ٍ ً
ً
ٌن يمٍنػبى ًسطىةه ًع ٍش يرك ىف
أ
ك
.
ر
خ
آل
ا
كب
ن
َن
ً
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ى
ي
ي
ي ى ي
ً
ً
ً ً
ً
ً ً
اب ًم ٍن
ذ ىر ن
اعا ،ىك ي٨نىا ىكاق ىفاف ىعلىى أ ٍىر يجل ًه ىما ىكىك ٍج يه يه ىما إً ىُف ىداخ ول .ىك ىعم ىل ا ٍٜن ىج ى
و ًً
اف ،كجعل علىي ًو ىكركبًيم .كع ًمل أىماـ الٍبػي ً
و
ىٚنى ٍا٤ني ًو
ت
أٍ
وٓفٌ ىكأ ٍير يجواف ىكق ٍرم وز ىكىكت ى ى ى ى ى ٍ ي ى ى ى ى ى ى ى ٍ
عمودي ًن ،طيويٟنما ٙنىٍس كثىىبلثيو ىف ًذراعا ،كالتاج ً
اف الل ىذ ًاف ىعلىى رأٍ ىسٍي ً
س
ٙن
ا
م
ه
ىٍ
ى ي ىٍ
ىن ى ى
ى
ى
ه ى
يى
ي
أى ٍذروع .ك ىع ًمل س ىبل ًسل ىكما ًيف الٍ ًم ٍحر ً
وديٍ ًن ،ىك ىع ًم ىل
اب ىك ىج ىعلى ىها ىعلىى ىرأٍ ىس ًي الٍ ىع يم ى
ي ى ى ى ى ى
ى
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ًمئةى رمانىوة كجعلىها ًيف الس ىبل ًس ًل .كأىكقىف الٍعمودي ًن أىماـ ا ٍٟني ىك ًل ،ك ً
اح ندا ىع ًن
ى ٍ ى ى ي ى ٍ ى ى ىٍ
ى ي ى ىى ى
ى
ً
الٍي ًم ً ً
وعىز»(ُ).
ٌن ،ىكا ٍس ىم ا ٍألىيٍ ىس ًر :بي ى
ٌن ىكىكاح ندا ىع ًن الٍيى ىسا ًر ،ىكىد ىعا ا ٍس ىم ا ٍأل ٍى٬نى ًن :ىايك ى
ى
اع يدك ىف ًمن س ًيب الٍمسبًيًٌن ،ال ً
 «كىؤىال ًء ىم بػنيو الٍ يكورةً الص ًاى ٍم
ذ
ى
ين ىسبى ي
ٌ
ى
ٍ
ىىي ي ٍ ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
نػىبوخ ٍذ ىانصر ملً
ك اببًل إً ىُف اببًل ،كرجعوا إً ىُف أيكر ىشلًيم كيػهو ىذا ،يك ُل ك ً
اح ود إً ىُف
ي
ي ى ىىي
ى ى ىى ى ي
ى
ي ى ي ى
ى
ى
ً ًً ً
ً
ام،
ىمدينىتو .الذ ى
ين ىجاءيكا ىم ىع ىزيرابب ىل ،يى يشوعي ،ى٥نى ٍميىا ،ىسىر ىااي ،ىر ٍع ىبل ىاي ،يم ٍرىد ىخ ي
ً ً ً
ً
ً ً
ً
ً
وش
يل :بػىنيو فىػ ٍرعي ى
ام ،ىر يح ي
ب ٍل ىشا يف ،م ٍس ىف يار ،ب ٍغ ىو ي
وـ ،بػى ٍعنىةى .ىع ىد يد ر ىجاؿ ىش ٍعب إ ٍسىرائ ى
ث ًمئى وة كاثٍػنى ً
اف كًمئىةه كاثٍػنى ً
ً
اف ىك ىسٍبػعيو ىف .بػىنيو ىآر ىح
اف ىك ىسٍبػعيو ىف .بػىنيو ىش ىفطٍيىا ثىىبل ي
ى
أىلٍ ىف ى ى
سبع ًمئ و
ث موآب ًمن ب ًين ي يشوع كيوآب أىلٍ ىف ً
اف ىكىٖنىا يف
ح
ف
و
ن
ػ
ب
.
ف
و
ع
ػ
ب
س
ك
ة
س
ٙن
ك
ة
ى
ه
ى
ىٍ
ى
ي
ى
ٍ
ىٍ ي ى ى ى ى ى ي ى ى ي ى ٍ ى ى ىي ى
ًمئ وة كاثٍػنىا ع ىشر .بػنيو ً
ف كًمئىػتى ً
ى
اف ىكأىٍربػى ىعةه ىكٙنىٍ يسو ىف .بػىنيو ىزتُو تً ٍس يع ًمئى وة
ل
أ
ـ
يبل
ع
ٍ
ى
ه
ى
ى ى ى ى ى
ى
ً ً
ًو ً
ت ًمئى وة كاثٍػنى ً
اف ىكأ ٍىربػىعيو ىف.
ام ىسٍب يع مئىة ىكستُو ىف .بػىنيو ىابٓف س ُ ى
ىكٙنىٍ ىسةه ىكأ ٍىربػىعيو ىف .بػىنيو ىزك ى
اف كاثٍػنى ً
ت ًمئى وة كثىىبلثىةه ك ًع ٍشرك ىف .بػنيو عرج ىد أىلٍ ه ً ً
اف ىك ًع ٍش يرك ىف.
م ًس ُ
ى ي ى ىٍ ى
ف ىكمئىػتى ى
ى
بػىنيو ىاب ىاب ى
ت ًمئى وة ك ًستةه ك ًستُو ىف .بػنيو بً ٍغوام أىلٍ ىف ً
اف ىك ًستةه ىكٙنىٍ يسو ىف.
بػىنيو أ يىدكنًي ىق ىاـ ًس ُ
ى
ى
ى
ى ى
بػنيو ع ًادين أىربع ًمئى وة كأىربػعةه كٙنىٍسو ىف .بػنيو ً
آط ىًن ًم ٍن ى٪نىىزقًيا ىٖنىانًيىةه ىكتً ٍسعيو ىف.
ى
ى ى ى ٍى ي
ى ٍى ى ى ي
ً
ً
بػنيو بًيصام ثىىبل ي ً و
وـ
ث مئىة ىكثىىبلثىةه ىكع ٍش يرك ىف .بػىنيو يي ىورىة مئىةه ىكاثٍػنىا ىع ىشىر .بػىنيو ىح يش ى
ى
ى ى
اف كثىىبلثىةه ك ًع ٍشرك ىف .بػنيو ًجبار ٙنىٍسةه كتًسعو ىف .بػنيو بػي ً
ًمئىػتى ً
ت ىٜنٍوم ًمئىةه ىكثىىبلثىةه
ى ى ى ٍ ي ى ىٍ
ى ي ى
ى
وث ًمئىةه ىكىٖنىانًيىةه ىك ًع ٍش يرك ىف.
اؿ نىطيوفىةى ًستةه ىكٙنىٍ يسو ىفً .ر ىج ي
ىك ًع ٍش يرك ىفً .ر ىج ي
اؿ ىعنىاثي ى
ً
ً
ً
ً
كت ىسٍب يع ًمئى وة ىكثىىبلثىةه
وت اثٍػنىاف ىكأ ٍىربىػعيو ىف .بػىنيو قىػ ٍريىة ىعا ًرٔفى ىكف ىًنىة ىكبىئًني ى
بػىنيو ىع ٍزيم ى
كأىربػعو ىف .بػنيو الرام ًة كجبع ًس ُ ً و ً ً
اؿ ً٢نٍماس ًمئىةه كاثٍػنى ً
ً
اف
ى ى ىى ى
ى ٍى ي ى
ت مئىة ىكىكاح هد ىكع ٍش يرك ىف .ر ىج ي ى ى ى
ً
اؿ بػي ً
اف كثىىبلثىةه ك ًع ٍشرك ىف .بػنيو نػىبو اثٍػنى ً
ت إًيل كع ً ً
اف
ىكع ٍش يرك ىفً .ر ىج ي ىٍ
ى ي ى ي
ام مئىػتى ى
ى ىى ى
ً
كٙنىٍسو ىف .بػنيو م ٍغبً ً ً
ف كًمئىػتى ً
اف ىكأ ٍىربػى ىعةه
ى ي ى ى ى
يش مئىةه ىكستةه ىكٙنىٍ يسو ىف .بػىنيو ع ىيبل ىـ ا ٍآل ىخ ًر أىلٍ ه ى
األايـ الثآف ،الفصل ّ ،اآلايت ُ.ُٕ-
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كٙنىٍسو ىف .بػنيو حا ًرٔف ثىىبل ي ً و ً
يد ىكأيكنيو ىسٍب يع ًمئى وة
ود بػىنيو ىح ًاد ى
ث مئىة ىكع ٍش يرك ىف .بػىنيو لي ى
ى ي ى ى ى
ث ًمئ وة كٙنىٍسةه كأىربػعو ىف .بػنيو سنىاءةى ثىىبلثىةي ىآال و
كٙنىٍسةه ك ًع ٍشرك ىف .بىػنيو أى ً
ؼ
بل
ث
ا
٪ن
ر
ى
ى
ي
ى
ى
ي
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى ى ى ي
ى
ً ً
ك ًس ُ ً و
ً
وع تً ٍس يع ًمئى وة ىكثىىبلثىةه
ت مئىة ىكثىىبلثيو ىف .أىما الٍ ىك ىهنىةي :فىػبىػنيو يى ٍدعيىا م ٍن بػىٍيت يى يش ى
ى
ً
ف كًمئىػتى ً
ً
اف ىك ىسٍبػ ىعةه
ىك ىسٍبػعيو ىف .بػىنيو إً ٌم ىًن أىلٍ ه
ف ىكاثٍػنىاف ىكٙنىٍ يسو ىف .بػىنيو فى ٍش يح ىور أىلٍ ه ى
ًً
يل ًم ٍن
ىكأ ٍىربػىعيو ىف .بػىنيو ىحا ًرٔفى أىلٍ ه
ف ىك ىسٍبػ ىعةى ىع ىشىر .أىما البل ًكيُو ىف :فىػبىػنيو يى يش ى
وع ىكقى ٍدميئ ى
اؼ ًمئىةه ىكىٖنىانًيىةه ىك ًع ٍش يرك ىف.
آس ى
بىًين يى ي
كاي أ ٍىربػى ىعةه ىك ىسٍبػعيو ىف .الٍ يمغىنُو ىف بىػنيو ى
ود ى
ً
وب ،بػىنيو ىح ًطيطىا،
بػىنيو الٍبىػوابً ى
ٌن :بػىنيو ىشلُ ى
وـ ،بػىنيو آط ىًن ،بػىنيو طىٍل يمو ىف ،بػىنيو ىع ُق ى
ًً
بػنيو يشوابم ،ا ٍٛن ًم ً ً
ً
يحا ،بػىنيو ىح يسوفىا،
يع مئىةه ىكت ٍس ىعةه ىكثىىبلثيو ىف .النثين ييم :بػىنيو ص ى
ى ى ى ي
ى
بػنو طىباعوت ،بػنو قً
ً
ادك ىف ،بػىنيو لىبىانىةى ،بػىنيو ىح ىجابىةى،
ًن
ىي ى ي ى ىي
كس ،بػىنيو س ىيع ىها ،بػىنيو فى ي
ي
ى
بػنو ع ُقوب ،بػنو حاجاب ،بػنو ىمش ىبلم ،بػنو حا ىان ىف ،بػنو ج ً
يل ،بػىنيو ىح ىجىر،
د
ىي ى ى ىي ى ى ى ىي ي ى ى ي ى
ىي ى ى
ً
ً
ً
ام،
ٌن ،بىػنيو نػى يق ى
آاي ،بػىنيو ىرص ى
بػىنيو ىر ى
ودا ،بىػنيو ىجز ىاـ ،بىػنيو عيزا ،بػىنيو فىاس ى
يس ى
يح ،بىػنيو ب ى
بػنيو أىسنىةى ،بػنيو معونًيم ،بػنيو نػى يف ً
وؽ ،بػىنيو ىح يقوفىا ،بػىنيو ىح ٍر يح ىور،
وس ىيم ،بػىنيو بىػ ٍقبي ى
ى ٍ ى ىي ى ى
يدا ،بػنيو حر ىشا ،بػنيو بػرقيوس ،بػنيو ً
بػنيو بصليوت ،بػنيو ىً
يسىرا ،بػىنيو ىاث ىم ىح،
س
١ن
ى
ى ى ٍ ى ىٍ ى ى
ى ىٍ ى ى
ى
صيح ،بػنو ح ًطي ىفا .بػنو عبً ً
بػنيو نى ً
ث،
ط
و
س
و
ن
ػ
ب
:
ف
ا
م
ي
ل
س
يد
ى
ى
ى
ام ،بىػنيو ىى ُسوفىػىر ى
ي
ي
ي
ى
ٍ
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ ى
بػنيو فىػركدا ،بػنيو يػعلىةى ،بػنيو درقيو ىف ،بػنيو ج ًٌديل ،بػنيو ىش ىفطٍيا ،بػنيو ح ً
يل،
ط
ٌ
ى ي ى ى ىٍ ى ىٍ
ى ى ى ى
ى ى ى ى
ً ً
ً
ً ً
ث ًمئى وة كاثٍػنى ً
اف
يع النثًينًي ًم ىكبىًين ىعبًيد يسلىٍي ىما ىف ثىىبل ي
بػىنيو في ى
وخىرةً الظٌبىاء ،بػىنيو آمي .ىٗن ي
ى
ً
كتًسعو ىف .كىؤىال ًء ىم ال ًذين ً ً
كب ،أىدا يف ،إًًٌمًني،
ى ٍ ي ىىي ي ي ى ى
صع يدكا م ٍن تى ًٌل م ٍل وح ىكتى ًٌل ىح ٍر ىشا ،ىك ير ي
ً ً ً
ً
وت ى ً ً
يل :بػىنيو ىدىال ىاي،
ىكىَفٍ يى ٍستىطيعيوا أى ٍف يػيبىػيًٌنيوا بػييي ى
آابئه ٍم ىكنى ٍسلى يه ٍم ىى ٍل يى ٍم م ٍن إ ٍسىرائ ى
ت ًمئى وة كاثٍػنى ً
اف ىكٙنىٍ يسو ىف .ىكًم ٍن بىًين الٍ ىك ىهنى ًة :بػىنيو ىحبى ىااي،
وداً ،س ُ
بػىنيو طيوبًيا ،بػىنيو نػى يق ى
ى
بػنيو ى ُقوص ،بػنيو بػرًزالم ال ًذم أىخ ىذ امرأىنة ًمن بػنى ً
ات بػى ٍرً
م ا ٍٛنًٍل ىع ًاد ًٌ
م ىكتى ىسمى
ال
ز
ٍ ٍى ٍ ى
ى
ى ى ى ى ىٍ ى
ًاب ًٍٚن ًهم .ىؤىال ًء فىػت يشوا علىى كًتىاب ًة أىنٍساهبًًم فىػلىم تيوج ٍد ،فىػرًذليوا ًمن الٍ ىكهني ً
اؿ
وت .ىكقى ى
ى
ٍ ىي
ى ى
ى ى ٍ ٍ ى ي
ً ً
ً
ً
لرت ىشا ىاث أى ٍف ىال ىأيٍ يكليوا ًم ٍن قي ٍد ًس ا ٍألىقٍ ىد ً
ُمي ًم.
ىٟنييم ا ٌٍ
اس ىحت يػى يق ى
وـ ىكاى هن ل ٍؤليكًرًٔف ىكالت ٌ
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ض نبل عن عبً ً
اف كأىربػعو ىف أىلٍ نفا كثىىبل ي ً و ً
يك ُل ا ٍٛنمهوًر معا اثٍػنى ً
يد ًى ٍم
ث مئىة ىكستُو ىف ،فى ٍ ى ٍ ى
ي
يٍ ي ى ن
ٍ
ى
ى
ى
ً
و
ً
ً
ً
ؼ كثىىبل ى ً و
ً ًً
ٌن
ٌن ،ىكىٟنيٍم م ىن الٍ يمغىنٌ ى
ث مئىة ىك ىسٍبػ ىعةن ىكثىىبلث ى
ىكإ ىمائه ٍم فىػ ىه يؤىالء ىكانيوا ىسٍبػ ىعةى ىآال ى
كالٍمغىنًٌي ً
اف .خيػليهم سبع ًمئى وة ك ًستةه كثىىبلثيو ىف .بًغىا يٟنم ًمئىػتى ً
ات ًمئىػتى ً
اف ىكٙنىٍ ىسةه
ى ي ى
ىٍ ي ٍ ىٍ ي
يٍ
ى
ى
٘نًنىم ًستةي ىآال و
ً
ًو
ً
ؼ ىك ىسٍب يع ًمئى وة
ىكأ ٍىربػىعيو ىفٗ .نىا يٟنيٍم أ ٍىربى يع مئىة ىكٙنىٍ ىسةه ىكثىىبلثيو ىف .ى يي ٍ
ك ًع ٍشرك ىف .كالٍبػع ً
كس ا ٍآلاب ًء ًعٍن ىد ىً٠نيئً ًهم إً ىُف بػي ً
ت الر ًٌ
ب ال ًذم ًيف
ىٍ
ى ي ى ىٍ ي
ض م ٍن يريؤ ً ى
ٍ
ب ًًإلقىامتً ًو ًيف م ىكانًً
أيكر ىشلًيم تىػبػرعوا لًبػي ً
ت الر ًٌ
ب طىاقىتً ًه ٍم ٝنًًىزانىًة
س
ح
ا
و
ط
ىع
أ
.
و
ى
ٍ
ي ى ى ي ىٍ
ى
ى
ٍ ىى ى
ب ،كٙنىٍسةى ىآال ً
اح ندا ك ًستً
الٍعم ًل ك ً
ف ًد ٍرىى وم ًمن الذ ىى ً
ى
ل
أ
ٌن
ٍ
ؼ ىمننا ًم ىن الٍ ًفض ًة ،ىكًمئىةى
ٌ
ى
ى
ىى ى ى
ى
ى ى
قى ًم و ً ً
ض الش ٍع ً
ب ىكالٍ يمغىنُو ىف ىكالٍبىػوابيو ىف
يص ل ٍل ىك ىهنىة .فىأىقى ىاـ الٍ ىك ىهنىةي ىكالبل ًكيُو ىف ىكبىػ ٍع ي
كالنثًينًيم ًيف م يدهنًًم كيك ُل إًسرائً
يل ًيف يم يدهنًً ٍم»(ُ).
ى ي ي ٍ ى ٍى ى
ػهي الػمنزؿ) ،بسبلسل النسب ،كأسػماء األكالد،
فما عبلقة (الوحي اإلل ٌ
الع ىجبلت ،كالثًناف ،كالقرابٌن ،كطوؿ
كأسػماء الزكجات ،كعدد األفراد ،كعدد ى
بيت (قدس األقداس) ،كعرضو ،كأسػماء العائدين من السبػي ،كأعداد عبيدىم،
كإمائهم ،كمغنٌيهم ،كمغنٌياتػهم ،كخيلهم ،كبغالػهمً ،
كٗنالػهم ،ك٘نًنىم؟!!!
كشكوال،
سمونو( :العهد القديػم) ليس ٌإال
ن
كمن ىنا نيد ًرؾ يقيننا أ ٌف ما يي ٌ
اشرتؾ يف أتليفو الكثًنكف ،طىواؿ قركف؛ كق ػػد اشتمػػل على (حػ ٌػق قليػل) ،منػث ػػور
بيػن (أابطيل كثيػرة) ،م ػػن األكاذيب ،كاألساطًن ،كالػخرافات ،كالتفاىات!!!
ًً
ً
اب ًأبىيٍ ًدي ًه ٍم ثػيم يػى يقوليو ىف ىى ىذا ًم ٍن
ين يى ٍكتيػبيو ىف الٍكتى ى
قاؿ تعاُف﴿ :فىػ ىويٍ هل للذ ى
ً
ًً ًً
ً
ً
ت أىيٍ ًدي ًه ٍم ىكىكيٍ هل لىػهػيٍم ًمػما
عٍند اَّلل ليى ٍشتىػ يركا بًو ثػى ىمننا قىل نيبل فىػ ىويٍ هل لىػهػيٍم مػما ىكتىػبى ٍ
يى ٍك ًسبيو ىف﴾(ِ).
(ُ) سفر عزرا ،الفصل ِ ،اآلايت ُ.َٕ-
(ِ) البقرة.ٕٗ :
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ّ
ؤلاصرائيلياث
شبهت
فإن قيل :كيف تطعنوف يف أكثر قصص (العهد القديػم) ،كتستنكركف
نسبتها إُف (الوحي) ،كقد اشتملت كتب اٞنؤلٌفٌن اٞننتسبٌن إُف (اإلسبلـ) ،على
أمثاٟنا ،كال سيٌما كتب التفسًن ،ككتب اٜنديث ،ككتب التاريخ؟!

يسميو
قلت :اشتملت كتب بعض اٞننتسبٌن إُف (اإلسبلـ) ،على ما ٌ
العلماء( :اإلسرائيليٌات).
كىي ركاايت ال ي٬نكن نسبتها إُف (اإلسبلـ) ،كإف ركاىا بعض اٞننسوبٌن
إُف (اإلسبلـ)؛ فإ ٌف مصدرىا :كعب األحبار ،ككىب بن منبٌو ،كأمثاٟنما،
كليست تلك الركاايت :من آايت القرآف الكرٔف ،كال من أقواؿ الرسوؿ ؛
نسب إُف (اإلسبلـ)؟!!!
لكي تي ى
العريب القاضي أبو بكر ... :
قاؿ أبو عبد هللا
القرطيب« :قاؿ ابن ٌ
ٌ
يصح عنو فيو قرآف كال سنٌةٌ ،إال ما ذكرانه ،فمن الذم يوصل السامع
كإذ لػم ٌ
أم لساف ٚنعو؟ كاإلسرائيليٌات مرفوضة عند العلماء
إُف أيٌوب خربه ،أـ على ٌ
فإهنا ال
اصمم عن ٚناعها أذنيكٌ ،
على البتات؛ فأع ًر ٍ
بصرؾ ،ك ٍ
ض عن سطورىا ى
خباال»(ُ).
خياال ،كال تزيد فؤادؾ ٌإال ن
تيعطي فكرؾ ٌإال ن
وجد يف
كقاؿ ابن تيميٌة« :كىذا ذكره ابن قتيبة يف اٞنعارؼ ،كىو كمثلو يي ى
عمن ينقل
التواريخ ،كتاريخ ابن جرير
الطربم ،ك٥نوه .كىذا ك٥نوه منقوؿ ٌ
ٌ
األحاديث اإلسرائيليٌة ،ك٥نوىا من أحاديث األنبياء اٞنتق ٌدمٌن ،مثل كىب بن
ك١نمد بن إسحاؽ ،كغًنىم .كقد
منبٌو ،ككعب األحبار ،كمالك بن دينارٌ ،
(ُ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.ُِٓ/ُٖ :
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أجػمع اٞنسلموف على أ ٌف ما ينقلو ىؤالء  -عن األنبياء اٞنتق ٌدمٌن  -ال ٩نوز أف
ي٩ن ىعل عمدة يف دين اٞنسلمٌنٌ ،إال إذا ثبت ذلك بنقل متواتر ،أك أف يكوف
منقونال عن خامت اٞنرسلٌن»(ُ).
كقاؿ ابن كثًن« :كلسنا نذكر من اإلسرائيليٌاتٌ ،إال ما أذف الشارع
يف نقلو ،مػ ٌما ال يػخالف كتاب هللا ،كسنٌة رسولو  ،كىو القسم الذم
مختصر عندان ،أك تسمية لػ يم ىبهم ،كرد
ال ييصدؽ ،كال ييكذب ،مػ ٌما فيو بس ه
ط لػ ى
بو شرعنا٣ ،نٌا ال فائدة يف تعيينو لنا؛ فنذكره على سبيل التحلٌي بو ،ال على
سبيل االحتياج إليو ،كاالعتماد عليو .كإنػٌما االعتماد ،كاالستناد ،على كتاب
صح نقلو ،أك حسن ،كما كاف فيو ضعف
هللا ،كسنٌة رسوؿ هللا  ،ما ٌ
نبيٌنو»(ِ).
أيضا« :كقد كردت يف ىذا آاثر كثًنة إسرائيليٌةَ ،ف ىأر
كقاؿ ابن كثًن ن
تطويل الكتاب بذكرىا؛ أل ٌف منها ما ىو موضوع من كضع زاندقتهم ،كمنها
صحيحا ،ك٥نن يف غنية عنها ،ك﵁ اٜنمد .كفيما قص
ما قد ٪نتمل أف يكوف
ن
عما سواه ،من بقيٌة الكتب قبلو ،كَف ي٪نوجنا هللا،
هللا تعاُف علينا يف كتابو غنية ٌ
كال رسولو إليهم»(ّ).
أيضا« :كقد يركم يف ىذا آاثر كثًنة ،عن السلف ،كغالبها
كقاؿ ابن كثًن ن
من اإلسرائيليٌات ،اليت تين ىقل؛ ليينظىر فيها ،كهللا أعلم ُناؿ كثًن منها ،كمنها
كل ما
ما قد ييقطىع بكذبو؛ ٞنخالفتو ٌ
اٜنق الذم أبيدينا ،كيف القرآف غنية عن ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ّٓ/ُِ :
(ِ) البداية كالنهاية.ٕ/ُ :
(ّ) تفسًن القرآف العظيم.ّْٖ/ٖ :
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ألهنا ال تكاد ٔنلو من تبديل كزايدة كنقصاف ،كقد
عداه من األخبار اٞنتق ٌدمة؛ ٌ
يكضع فيها أشياء كثًنة»(ُ).
أيضا« :كالذم نسلكو يف ىذا التفسًن اإلعراض عن كثًن
كقاؿ ابن كثًن ن
من األحاديث اإلسرائيليٌة؛ ٞنا فيها من تضييع الزماف ،كٞنا اشتمل عليو كثًن
فإهنم ال تفرقة عندىم بٌن صحيحها كسقيمها،
منها ،من الكذب اٞنركج عليهمٌ ،
األمة»(ِ).
األئمة اٜنيٌفاظ اٞنتقنوف من ىذه ٌ
حرره ٌ
كما ٌ
الذىيب« :كالتفسًن كاٜنديث ،كبل٨نا أتثٌر إُف ح ٌد
١نمد حسٌن
كقاؿ ٌ
ٌ
كبًن ،بثقافات أىل الكتاب ،على ما فيها من أابطيل كأكاذيب ،ككاف
العامة بشغف ظاىر ،كتناقلها بعض
سيء ،حيث تقبٌلها ٌ
لئلسرائيليٌات فيها أثر ٌ
تساىل يصل أحيا نان إُف ح ٌد التسليم هبا ،على ما فيها من سخف
اٝناصة يف ي
ٌ
ًٌبٌن ،ككذب صريح ،األمر الذم كاد ييفسد على كثًن من اٞنسلمٌن عقائدىم،
كترىات»(ّ).
ك٩نعل اإلسبلـ يف نظر أعدائو دين خرافة ٌ
اٝنالدم« :اٞنصدر الثآف الذم أشران لو من قبل :ىو
كقاؿ صبلح
ٌ
الركاايت كاألقواؿ كاألخبار اٞنتعلٌقة ابلسابقٌن ،كاليت لػم ترد يف القرآف كاٜنديث
مسماة
الصحيح ،كإٌ٧نا أيخذت من كتب السابقٌن ،كأقواؿ أىل الكتاب ،كىي الػ ٌ
عند العلماء ابإلسرائيليٌات .إ ٌف اٞنذكور يف اإلسرائيليٌات عن قصص القرآف :ىو
ألهنا مستم ٌدة من بين إسرائيل ،كبنو إسرائيل
معلومات غًن موثوقة ،كال يقينيٌة؛ ٌ
غًن مؤٕننٌن على توراهتم ،كال على دينهم ،فكيف يؤٕننوف على أخبار كركاايت
(ُ) تفسًن القرآف العظيم.ُٓٓ/ٗ :
(ِ) تفسًن القرآف العظيم.ُُْ/ٗ :
(ّ) اإلسرائيليٌات يف التفسًن كاٜنديث.ُٖ :
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السماكم (التوراة) يهوف عليو
يتجرأ على ٓنريف الكتاب
ٌ
التاريخ؟ إ ٌف الذم ٌ
ٓنريف أخبار التاريخ!! كّنا أ ٌف ىذه ىي صفة األخبار اٞنذكورة يف اإلسرائيليٌات،
موردا من موارده،
فبل ٩نوز أف ٤نعلها
مصدرا من مصادر القصص القرآٓفٌ ،كال ن
ن
كال أف نستم ٌد منها معلومات ،أك تفاصيل أحداث ذلك القصص ،كال ٩نوز أف
نفسر كبلـ هللا ،الصادؽ الصحيح ،يف القرآف ،اٞنتعلٌق بذلك القصص ،هبذه
ٌ
اٞنعلومات ،كالركاايت اإلسرائيليٌة ،اٞنكذكبة الػمحرفة!!»(ُ).
توجيها
أيضا« :لكن نرل أ ٌف اٛنملة تق ٌدـ لنا
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
ن
ٌ
اتر٫نيًّا ،كىو أنٌنا لػم نكن مع السابقٌن ،كىم يعيشوف أحداث قصصهم ،فمن
أين نعرؼ ىذه التفاصيل ،كاليهود الكاتبوف ًٌ
ا﵀رفوف لػم يكونوا لدل من سبقهم
لكل من أكرد تفاصيل
من األقواـ ،فكيف يفرتضوف أحداثهم ككقائعهم؟ نقوؿ ٌ
ألحداث القصص القرآٓفٌ ،غًن مذكورة يف اآلايت ،كاألحاديث الصحيحة :من
أدراؾ هبذا؟ ككيف عرفتها؟ كأنت لػم تكن لديهم ،كىم يعيشوهنا؟ فمن أين
أخذهتا؟ إف أخذهتا من اإلسرائيليٌات ،فمن أين أخذىا ىكتىػبىةي اإلسرائيليٌات؟ ىل
ت لى ىديٍ ًه ٍم﴾(ِ) :دعوة
كانوا لديهم ،كىم يعيشوهنا؟ إ ٌف قولو تعاُف ﴿ :ىكىما يكٍن ى
لكل ابحث ،كدارس للقصص القرآٓفٌ ،أف يقف عند اٞنصادر اليقينيٌة
ٌ
(ّ)
الصحيحة ،يف ذلك ،كىي اآلايت ،كاألحاديث الصحيحة» .
أيضا« :إذا كانت اآلية تطالبنا ابلتثبٌت من أنباء
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
ٌ
كأخبار الفاسقٌن ،من اٞنسلمٌن ،أل ٌهنم متٌػ ىهموف كغًن مؤتػ ىمنٌن ،فكيف ابألنباء
(ُ) القصص القرآٓفٌ.ّْ :
(ِ) آؿ عمراف.ْْ :
(ّ) القصص القرآٓفٌ.ْٔ-ْٓ :
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كِناصة اليهود ،كىم كافركف ٠نركحوف،
كاألخبار اليت يق ٌدمها لنا أىل الكتاب،
ٌ
حذرا كتثبٌػتنا
كليسوا علميٌٌن كال موضوعيٌٌن؟ ٩نب أف نكوف أماـ أنبائهم أكثر ن
ٕنحيصا»(ُ).
ك ن
إسبلمي ،أطلقو
أيضا« :كاإلسرائيليٌات :مصطلح
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
ٌ
ٌ
اٞنفسرين ،كا﵀ ٌدثٌن ،على تلك الػمعلومات،
العلماء اٞنسلموف ،من ٌ
اٞنؤرخٌن ،ك ٌ
كالركاايت ،كاألخبػار ،كاألقواؿ ،التػي أيخذت عن السػابقيػن ،من غيػر الػمصادر
أخص
اإلسبلميٌة اٞنوثوقة ،كابلذات تلك اٞنأخوذة عن أىل الكتاب ،كبشكل
ٌ
كل تلك األقواؿ كالركاايت مأخوذة عن
عن بنػي إسػرائيل ،أك اليهػود! كليس ٌ
اٞنهم ٌأهنا غًن
بين إسرائيل ،فقد يكوف مصدرىا نصرانيًّا ،أك ركمانيًّا ،أك فارسيًّاٌ ،
كل ذلك الركاـ الكبًن ،من األخبار
موثوقة ،كال ى
معتمدة .كقد أيطلق على ٌ
كاألقواؿ :إسرائيليٌات .كٚنٌيت هبذا االسم من ابب تغليب اٞنصادر اإلسرائيليٌة،
على غًنىا من اٞنصادر ،كأل ٌف الركاايت اإلسرائيليٌة أكثر من غًنىا من الركاايت،
كأل ٌف اليهود ىم أحرص أصناؼ الك ٌفار على حرب اٞنسلمٌن كإغوائهم ،كعلى
كل ىذه اإلسرائيليٌات
ص ٌدىم عن دينهم ،كعلى ٓنريف معلوماهتم ٌ
كتصوراهتم!! ك ٌ
غًن الثابتة تتح ٌدث عن أخبار كأحداث ككقائع ،جرت للسابقٌن من األقواـ
كاألمم ،كحدثت مع السابقٌن من األنبياء كاٞنرسلٌن ،كتيضيف ىذه اإلسرائيليٌات
كتفصل يف مشاىد ،سكت عنها
إضافات تفصيليٌة ألحداث القصص القرآٓفٌٌ ،
اٞنبهمات اٞنتعلٌقة أبٚناء ،أك أماكن
القرآف ،كاٜنديث الصحيح ،كتي ٌبٌن بعض ى
القصص القرآٓفٌ .كىذه اإلسرائيليٌات موجودة يف العهد القدٔف ،الذم يؤمن بو
اليهود ،كيف العهد اٛنديد ،الذم يؤمن بو النصارل ،كيف بعض الكتب اليت
(ُ) القصص القرآٓفٌ.ُٓ :
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اٞنؤرخوف كاإلخباريٌوف،
يتداكٟنا اليهود كالنصارل ،فيما بينهم ،كاليت نقلها عنهم ٌ
فيما بعد»(ُ).
أيضا« :كقد اطٌلع بعض أىل العلم من اٞنسلمٌن،
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
ٌ
بعد عهد الصحابة ،على تلك اإلسرائيليٌات ،كأيعجبوا ّنا تق ٌدمو من تفصيبلت،
فسجلوىا يف
كمعلومات ،عن كقائع اتريخ اٞناضٌن ،كقصص السابقٌن،
ٌ
تفاسًنىم ،كتوار٫نهم ،كمؤلٌفاهتم ،ككتاابهتم ،ككضعوىا َنانب اآلايت القرآنيٌة،
كبياان لقصص األنبياء.
كاألحاديث النبويٌة ،كاعتربكا ذلك كلٌو أتر٫ننا للماضي ،ن
اٜنق ابلباطل ،كمزجوا الثابت بغًن
كدكنوا كتبهم على ىذا األساس ،كخلطوا ٌ
ٌ
كل ما
الثابت ،كأقبل اٞنسلموف على كتاابت ىؤالء ٌ
اٞنؤرخٌن ك ٌ
اٞنفسرين ،كأخذكا ٌ
فيها من ركاايت كأخبار كمعلومات ،تتعلٌق بقصص األنبياء ،أك غًنىم ،كَف ٬نيٌزكا
صحيحها من سقيمها ،كح ٌقها من ابطلها! إنٌنا مع ا﵀ ٌققٌن من العلماء الذين
توقٌفوا يف اإلسرائيليٌات ،كلػم أيخذكا هبا ،كاكتفوا يف إثبات أحداث ككقائع
النبوم الصحيح ،كلػم
القصص القرآٓفٌّ ،نا كرد يف القرآف الصريح ،كاٜنديث
ٌ
أم مصدر آخر»(ِ).
يذىبوا إُف ٌ
فالصورة التنزيليٌة ىي كحدىا (الصورة اإلسبلميٌة األصيلة) ،اليت تػمثٌل
هي الػمنزؿ).
(اإلسبلـ) ،كمصدرىا الوحيد الفريد ىو (الوحي اإللػ ٌ
ٌأما ما خالفها من (الصور التأليفيٌة) ،فبل قيمة ٟنا ،كائننا من كاف الذم
أنتجها ،أك نقلها ،أك اعتمد عليها .كلذلك ال قيمة ٟنذه اإلسرائيليٌات السقيمة،
كل الوجوب.
يف تفسًن (القرآف الكرٔف)؛ كاإلعر ي
اض عنها ك ه
اجب ٌ
(ُ) القصص القرآٓفٌ.ِٓ-ُٓ :
(ِ) القصص القرآٓفٌ.ّٓ-ِٓ :
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قصة يوسف:
ّ
ىح ىس ىن
﴿٥ن ين نػى يق ُ
ن
قصة يوسف  تبدأ بقولو تعاُف :ىٍ
ص ىعلىٍي ى
كأٍ
فمثبل ٌ
ًً
ك ى ىذا الٍ يقرآ ىف كإً ٍف يكٍن ً ً ً ً
ص ًّنىا أىكحٍيػنىا إً
ٌن﴾(ُ).
ي
ل
ى
ى
ت م ٍن قىػٍبلو لىم ىن الٍغىافل ى
ى
ى
ٍ
الٍ ىق ى
ص ً ٍى
ٍ
ى
كٔنتىم سورة يوسف بقولو تعاُف﴿ :لىىق ٍد ىكا ىف ًيف قىص ً
ص ًه ٍم ًعٍبػىرةه ًأل ً
يكِف
ي
ى
اب ما ىكا ىف ح ًديثنا يػ ٍفتىػرل كلى ًكن تىص ًديق ال ًذم بػٌن ي ىدي ًو كتىػ ٍف ً
ٍاألىلٍب ً
يل يك ًٌل ىش ٍي وء
ص
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ىكيى ندل ىكىر ٍ٘نىةن لًىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيو ىف﴾(ِ).
كل العجب ،من اٞنؤلٌفٌن القدامى ،الذين ييع ًرضوف ،عن
فالعجبٌ ،
كل الرباءة ،من االفرتاء ،مثٌ يعكفوف على ركاايت
أحسن القصص ،الربمءٌ ،
أئمة الكذب،
مكذكبة مفرتاة٣ ،نلوءة ابلفظائع كاٞنن ىكرات ،ينقلوهنا عن بعض ٌ
أئمة الكذب!!!
أك عن بعض اٞنخدكعٌن ،الذين ينقلوف عن ٌ
قطعا  -براءة يوسف ،
كلو رجعنا إُف القرآف ،لوجدان ما ييثبًت  -ن
مقاربة الفاحشة ،كما ييثبًت استعصامو ،كاستعفافو.
من ى
ًً
ً
ً
ت
اب ىكقىالى ٍ
﴿كىر ىاكىدتٍوي ال ًيت يى ىو ًيف بػىٍيت ىها ىع ٍن نػى ٍفسو ىك ىغل ىقت ٍاألىبٍػ ىو ى
قاؿ تعاُف :ى
اؿ معاذى اَّللً
ً
ً
ام إًنوي ىال يػي ٍفلً يح الظالً يمو ىف .ىكلىىق ٍد
و
ػ
ث
م
ن
س
ىح
أ
يب
ر
و
ن
إ
ٍ
ت لى ى
ٌ
ىىٍي ى
ك قى ى ى ى
ي ى ٍ ىى ى ى ى
ى٨نت بًًو كىم ًهبا لىوىال أى ٍف رأىل بػرىا ىف ربًًو ىك ىذلًك لً
ً
اء
ش
ح
ف
ل
ا
ك
وء
س
ال
و
ن
ع
ؼ
ر
ص
ن
ٍ
ُ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ي
ى ي ٍ ى ىٌ
ٍ ىى ى ٍ
ىى
ى
صٌن .كاستىػبػ ىقا الٍباب كقىد ٍ ً
إًنو ًمن ًعب ًاد ىان الٍمخلى ً
يصوي ًم ٍن يدبيور ىكأىلٍ ىفيىا ىسيًٌ ىد ىىا
يٍ
ى
ٍ
ت قىم ى
ى
ى
ى
ي ٍ ى
ى
ى
ً
لى ىدل الٍب ً
اب أىلً هيم.
ت ىما ىجىزاءي ىم ٍن أ ىىر ىاد ًأب ٍىىل ى
اب قىالى ٍ
ك يسوءنا إًال أى ٍف يي ٍس ىج ىن أ ٍىك ىع ىذ ه
ى
ً ً ً
قى ى ً
ً
ً
يصوي قيد ًم ٍن قيػبي ول
اؿ ى ىي ىر ىاكىدتًٍين ىع ٍن نػى ٍفسي ىك ىش ًه ىد ىشاى هد م ٍن أ ٍىىل ىها إً ٍف ىكا ىف قىم ي
ً
ً
ً
ً
ت ىكيى ىو ًم ىن
يصوي قيد م ٍن يدبيور فى ىك ىذبى ٍ
ص ىدقى ٍ
ت ىكيى ىو م ىن الٍ ىكاذبً ى
ٌن .ىكإً ٍف ىكا ىف قىم ي
فى ى
(ُ) يوسف.ّ :
(ِ) يوسف.ُُُ :
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ًً
ً
اؿ إًنوي ًم ٍن ىكٍي ًد يكن إًف ىكٍي ىد يكن ىع ًظ هيم.
يصوي قيد ًم ٍن يدبيور قى ى
الصادق ى
ٌن .فىػلىما ىرأىل قىم ى
ت ًمن ٍ ً ً
ك يكٍن ً
ك إًن ً
ض ىعن ى ىذا كاستىػ ٍغ ًف ًرم لً ىذنٍبً ً
ٌن .ىكقى ى
اؿ نً ٍس ىوةه
وس ي
اٝنىاطئ ى
ف أ ٍىع ًر ٍ ٍ ى ى ٍ
يي ي
ى
ً ً
اىا ىع ٍن نػى ٍف ًس ًو قى ٍد ىشغى ىف ىها يحبًّا إًان لىنىػىر ىاىا ًيف
ًيف الٍ ىمدينىة ٍامىرأ ي
ىت الٍ ىع ًزي ًز تيػىرا ًك يد فىػتى ى
ٌن .فىػلىما ىًٚنع ً ً
ض ىبل وؿ يمبً و
ت يكل
ت إًلىٍي ًهن ىكأ ٍىعتى ىد ٍ
ى
ت ىٟنين يمت ىكأن ىكآتى ٍ
ت ّنى ٍك ًرىن أ ٍىر ىسلى ٍ
ىٍ
ً ً
ً و ً
ً
اخ ير ٍج ىعلىٍي ًهن فىػلىما ىرأىيٍػنىوي أى ٍكبىػ ٍرنىوي ىكقىط ٍع ىن أىيٍ ًديػى يهن
ىكاح ىدة مٍنػ يهن س ٌكيننا ىكقىالىت ٍ
ت فى ىذلً يكن ال ًذم لي ٍمتيػن ًين
اش ًَّللً ىما ىى ىذا بى ىشنرا إً ٍف ىى ىذا إًال ىملى ه
ك ىك ًرٔفه .قىالى ٍ
ىكقيػ ٍل ىن ىح ى
فً ًيو كلىىق ٍد راك ٍدتيو عن نػى ٍف ًس ًو فىاستىػعصم كلىئً
وان
ا
م
ل
ع
ف
ػ
ي
م
ػ
ل
ن
ى
ٍ
آم يرهي لىيي ٍس ىجنىن ىكلىيى يك ن
ى
ٍ ٍ ىى ى ٍ ٍ ى ٍ ى ي
ى ىى ي ىٍ
السجن أىح ُ ً
ً
اؿ ر ً ً
ًمن الص ً
ً
ؼ ىع ًٌين
ر
اغ
ص ًر ٍ
ب إً ىِف ٣نا يى ٍدعيونىًين إًلىٍيو ىكإًال تى ٍ
ين .قى ى ى ٌ
ب ٌٍي ى
ى
ى
ىكي ىدىن أىصب إًلىي ًهن كأى يكن ًمن ٍ ً ً
ؼ ىعٍنوي ىكٍي ىد يىن
صىر ى
اٛنىاىل ى
ٌن .فى ٍ
اب لىوي ىربُوي فى ى
استى ىج ى
ٍ ي ٍ ي ٍ ى ٍ ى
إًنو ىو الس ًميع الٍعلًيم .يمث ب ىدا ىٟنم ًمن بػع ًد ما رأىكا ٍاآلاي ً
ت لىيى ٍس يجنيػنوي ىحت
ى يٍ ٍ ى ٍ ى ى ي ى
ي يى
ي ى ي
ًح و
ٌن﴾(ُ).
كقاؿ تعاُف﴿ :كقى ى ً
اؿ ٍارًج ٍع إً ىُف
وؿ قى ى
ك ائٍػتي ًوٓف بًًو فىػلىما ىجاءىهي الر يس ي
اؿ الٍ ىمل ي
ى
اؿ ىما
اسأىلٍوي ىما ىاب يؿ النًٌ ٍس ىوةً البلًيت قىط ٍع ىن أىيٍ ًديػى يهن إًف ىرًٌيب بً ىكٍي ًد ًىن ىعلً هيم .قى ى
ىربًٌ ى
ك فى ٍ
خطٍب يكن إً ٍذ راكدتن يوسف عن نػى ٍف ًس ًو قيػ ٍلن حاش ًَّللً ما علًمنا علىي ًو ًمن س و
وء
ى ي
ى ى ى ى ى ٍى ى ٍ ٍ ي
ى ى ٍي ي ي ى ى ٍ
ً
اٜنى ُق أى ىان ىر ىاك ٍدتيوي ىع ٍن نػى ٍف ًس ًو ىكإًنوي لى ًم ىن
ص ٍ
قىالىت ٍامىرأ ي
ىت الٍ ىع ًزي ًز ٍاآل ىف ىح ٍ
ص ىح ى
ًً
ٌن﴾(ِ).
الصادق ى
لقد شهد هللا  على براءة يوسف  ،كشهد على براءتو شاى هد من
أىلها ،كشهد على براءتو العزيز ،كشهدت على براءتو النسوة ،كشهدت امرأة
العزيز ،نفسها ،على براءتو.
(ُ) يوسف.ّٓ-ِّ :
(ِ) يوسف.ُٓ-َٓ :
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ب ًّنىا أى ٍغ ىويٍػتىًين ىأل ىيزيًٌنىن ىٟنيٍم ًيف
كشهد إبليس على براءتو ،حٌن﴿ :قى ى
اؿ ىر ًٌ
(ُ)
ىٗنعًٌن .إًال ًعباد ىؾ ًمٍنػهم الٍمخلى ً
ٍاأل ٍىر ً
إبليس
فاستثىن
؛
﴾
ٌن
ص
ى ى يي ي ٍ
ى
ض ىكىألي ٍغ ًويػىنػ يه ٍم أ ٍ ى ى
ي
عباد هللا اٞنخلىصٌن ،من اإلغواء ،كيوسف  كاحد منهم ،قاؿ تعاُف:
ى
﴿ ىك ىذلً ً
ً ً ً
ً
ٌن﴾(ِ).
ص ًر ى
ى
ؼ ىعٍنوي ال ُسوءى ىكالٍ ىف ٍح ىشاءى إًنوي م ٍن عبىاد ىان الٍ يم ٍخلىص ى
ك لنى ٍ
كلو نظران فػي (العهد القديػم) ،لوجدان أ ٌف يوسف  كاحد ،من
ث بػع ىد ى ًذهً
األنبياء ،الذم سلموا من مطاعن الػ ًٌ
محرفٌن ،فقد جاء فيو « :ىك ىح ىد ى ى ٍ ى
ٍاأليموًر أىف امرأىىة سيً ًدهً رفىػعت عيػنىػيػها إً ىُف يوسف كقىالى ً
اضطى ًج ٍع ىمعًي .فىأ ىىَب
تٍ :
ٍ ى ى ٌ ى ى ٍ ىٍ ٍ ى
ي
ي ي ى ى
ً
كقى ى ً ً ً ً
ؼ معًي ما ًيف الٍبػي ً
ت ،ىكيك ُل ىما لىوي قى ٍد
ىٍ
اؿ ال ٍمىرأىة ىسيًٌده :يى ىو ذىا ىسيًٌدم ىال يػى ٍع ًر ي ى ى
ى
دفىػعو إً ىُف ي ًدم .لىيس ىو ًيف ى ىذا الٍبػي ً
ك ىع ًٌين ىشٍيػئنا ىغٍيػىرًؾ،
ت أ ٍىعظى ىم ًم ًٌين .ىكىَفٍ ٬نيٍ ًس ٍ
ٍ ى ي ى ى ىٍ
ى ىي ى
ً
ك امرأىتيو .فى ىكيف أىصنىع ى ىذا الشر الٍع ًظيم كأ ً
ً ً
ت
يخط يئ إً ىُف هللا؟ ىكىكا ىف إً ٍذ ىكل ىم ٍ
ى ىى ٍ
ألىن ٍ ى ي ٍ ى ٍ ي ى
ً
يوسف يػوما فىػيػوما أىنو لىػم يسمع ىٟنا أى ٍف ي ٍ ً
ث
ضطىج ىع ًَنىانًبً ىها ليى يكو ىف ىم ىع ىها .يمث ىح ىد ى
ي ي ى ىٍ ن ى ٍ ن ي ٍ ى ٍ ى ٍ ى ى
ت أىنو دخل الٍبػيت لًيػعمل عملىو ،كىَف ي يكن إًنٍسا هف ًمن أىى ًل الٍبػي ً
ً
ت
ىٍ٥ن ىو ىى ىذا الٍ ىوقٍ ي ى ى ى ى ٍ ى ى ٍ ى ى ى ى ي ى ٍ ى ٍ ى ٍ ٍ ى ٍ
اؾ ًيف الٍبػي ً
اضطى ًج ٍع ىمعًي! فىػتىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي ًيف يى ًد ىىا
يىنى ى
ت .فىأ ٍىم ىس ىكٍتوي بًثىػ ٍوبًًو قىائًلىةنٍ :
ىٍ
ً
ب إً ىُف ىخاروًج،
ب ىك ىخىر ىج إً ىُف ىخاروًج .ىكىكا ىف لىما ىرأ ٍ
ىت أىنوي تىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي ًيف يىد ىىا ىكىىىر ى
ىكىىىر ى
ت أ ٍىى ىل بػىٍيتً ىها ،ىكىكل ىم يته ٍم قىائًلةن :انٍظييركا! قى ٍد ىجاءى إًلىٍيػنىا بًىر يج ول ًعٍبػىرً ٌو
آف
أىنػ ىها ىان ىد ٍ
ً ً
ً
ً ً
ضطى ًجع معًي ،فىصرخت بً و ً
ىٓف
ص ٍوت ىعظي وم .ىكىكا ىف لىما ىٚن ىع أًٌ
ىى ٍ ي ى
ليي ىداعبىػنىا! ىد ىخ ىل إ ىِف ليى ٍ ى ى
ً ً
ت
ب ىك ىخىر ىج إً ىُف ىخاروًج .فىػ ىو ى
ض ىع ٍ
صىر ٍخ ي
ىرفىػ ٍع ي
ص ٍوًيت ىك ى
ت ى
ت ،أىنوي تىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي َنىانًيب ىكىىىر ى
ثػى ٍوبىوي ًَنىانًبً ىها ىحت ىجاءى ىسيًٌ يدهي إً ىُف بػىٍيتً ًو .فى ىكل ىمٍتوي ّنًًثٍ ًل ىى ىذا الٍ ىك ىبلًـ قىائًلىةن :ىد ىخ ىل إً ىِف
الٍعب يد الٍعًبػرًآفُ ال ًذم ًجٍئت بًًو إًلىيػنىا لًي ىد ً
ً
ً
ت،
ك
يت
و
ص
ت
ع
ػ
ف
ر
ا
م
ل
ف
ا
ك
ك
.
ين
ب
اع
ى
ى
ى
ى
صىر ٍخ ي
ي
ٍ
ى
ىٍ ى ى
ى
ىٍ ٍ ى
ٍ ي ى ى
(ُ) اٜنجر.َْ-ّٗ :
(ِ) يوسف.ِْ :
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ً ً
ب إً ىُف ىخاروًج .فى ىكا ىف لىما ىًٚن ىع ىسيًٌ يدهي ىك ىبل ىـ ٍامىرأىتًًو ال ًذم
أىنوي تىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي َنىانًيب ىكىىىر ى
ً ً ً
ب ى ىذا الٍ ىك ىبلًـ صنىع ًيب عب يد ىؾ ،أىف ىغ ى ً
ىخ ىذ
ىكل ىمٍتوي بًو قىائلىةنُ :نى ىس ً ى
ضبىوي ى٘ن ىي .فىأ ى
ى ى ىٍ
ً ً
السج ًن ،الٍم ىك ً
اف ال ًذم ىكا ىف أىسرل الٍملً ً
ك
ف ىسيًٌ يدهي ىكىك ى
وس ى
ض ىعوي ًيف بػىٍيت ٌ ٍ
يي ي
ٍى ى
ى
وسٌن فً ًيو .كىكا ىف ىنى ى ً ً ً
ً
الس ٍج ًن»(ُ).
ىٍ١نبي ى
ى ي
اؾ يف بػىٍيت ٌ
كل الوضوح  -براءة يوسف  ،يف (القرآف الكرٔف) ،كيف
فواضحة ٌ -
القصة.
(العهد القديػم) ،مع ما بٌن الكتابٌن ،من اختبلفات قليلة ،يف ىذه ٌ
مفسرين القدامى  -أف يعتمدكا على
فبل أدرم كيف ساغ  -لبعض الػ ٌ
حت فػي (العهد القديػم)،
(ركاايت مكذكبة مفتػراة) ،ليس لػها ما يص ٌدقهاٌ ،
الػمملوء ابلتحريفات؟!!!
اٞنفسرين القدامى يدافعوف عن تلك
كاألدىى من ذلك :أ ٌف بعض أكلئك ٌ
الركاايت ،أكثر من دفاعهم عن آايت القرآف الكرٔف ،بل إ ٌهنم قد أعرضوا عن
حجة على
كل اإلعراض ،كعمدكا إُف تلك الركاايتٌ ،
فأنذكىا ٌ
داللة اآلايتٌ ،
ما ي ٌدعوف ،فبل أدرم ماذا أقوؿ فيهم ،كيف عقوٟنم؟!!!
احدم أبرز أكلئك اٞنخدكعٌن اٞنستمسكٌن بتلك
الثعليب كالو ٌ
ك ٌ
الطربم ك ٌ
الركاايت ،كقد رككا الكثًن من تلك الركاايت السقيمة األثيمة ،اليت نسبت إُف
يوسف  - من مقاربة الفاحشة  -ما يناقض كبلـ هللا ؛ فأعرضوا عن
(دين اآلايت) الكر٬نة ،كاتٌبعوا (دين الركاايت) السقيمة!!!
ازم« :كالقوؿ الثانػي :أ ٌف يوسػف  كػاف بريئنا ،عن
قاؿ الفخر الر ٌ
العمػل الباطل ،كالػهم الػمحػرـ ،كىذا قػ ػوؿ ا﵀ ًٌققٌن ،من ً
اٞنفسرين ،كاٞنتكلًٌمٌن،
ىٌ ي
ٌ
نذب ...فالػ يح ٌجة األيكلػى :أ ٌف الزْف من يمن ىكرات الكبائر،
كبػو نقوؿ ،كعنو ٌ
(ُ) سفر التكوين ،الفصل ّٗ ،اآلايت ٕ.َِ-

481

أيضا مقابلة
أيضا من من ىكرات الذنوب ،ك ن
كالػخيانة  -فػي معرض األمانة  -ن
ً
أيضا
التامة ،كالعار الشديد  -ن
اإلحساف العظيم ،ابإلساءة  -اٞنوجبة للفضيحة ٌ
الصيب ،إذا تربػٌى يف ًحجر إنساف ،كبقي مكفي
أيضا
من من ىكرات الذنوب .ك ن
ٌ
الػمؤنة ،مصوف العرض ،من ٌأكؿ صباه ،إُف زماف شبابو ،ككماؿ ٌقوتو؛ فإقداـ
الصيب على إيصاؿ أقبح أنواع اإلساءة  -إلػى ذلك الػ يمنعًم الػ يمع ًظٌم  -من
ىذا
ٌ
من ىكرات األعماؿ .إذا ثبت ىذا ،فنقوؿ :إ ٌف ىذه الػمعصية  -التػي نسبوىا إُف
يوسف  - كانت موصوفة بػجميع ىذه الػجهات األربعً .
ثل ىذه
كم
ي
الػمعصية لو ني ً
كل خًن،
عن
أبعدىم
ك
،
تعاُف
هللا
خلق
أفسق
ى
ػ
إل
،
بت
س
ٌ
السػتػنػكػف منػ ػو؛ فكي ػف يػجػ ػ ػ ػوز إسن ػادى ػا ،إلػى الرسػ ػوؿ  ،الػمؤيػد
ابلػمعجزات ،القاىرة الباىرة ...كعند ىذا نقوؿ :ىؤالء اٛنيٌهاؿ الذين نسبوا إُف
يوسف  ىذه الفضيحة ،إف كانوا من أتباع دين هللا تعاُف ،فليقبلوا شهادة
هللا تعاُف ،على طهارتو ،كإف كانوا من أتباع إبليس كجنوده ،فليقبلوا شهادة
إبليس ،على طهارتو؛ كلعلٌهم يقولوف :يكنٌا يف ٌأكؿ األمر تبلمذة إبليس ،إُف أف
ارزمي:
ٌ
ٔنرجنا عليو ،فزدان عليو يف السفاىة ،كما قاؿ اٝنو ٌ
كنت امرأن من يجند إبليس ،فارتقى
ك ي
إبليس من يجندم
الدىرٌ ،
بػي ي
حت صار ي
فلو مات قبلي ،كنت أي ً
بعده
حس ين ى
ي
طػ ػرائ ػ ػ ػق فػًسػ ػ ػ وق ،لػيػس يػ ً
حس ػنػيهػا بعػ ػ ػدم
ى
ي
عما يقولو ىؤالء اٛنيٌهاؿ»(ُ).
فثبت هبذه الدالئل أ ٌف يوسف  برمء ٌ
كل ىذه الشهادات الناصعة
كقاؿ ٌ
١نمد أبو شهبة« :فكيف تتٌفق ٌ
(ُ) التفسًن الكبًن.َُِ-ُُٖ/ُٖ :
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الصادقة ،كتلك الركاايت اٞنزكرة؟!! كقد ذكر الكثًن من ىذه الركاايت ابن جرير
مر هبا ابن كثًن بعد أف
البغوم ،كابن كثًن ،ك
الثعليب ،ك ٌ
ٌ
السيوطي ،كقد ٌ
ٌ
الطربم ،ك ٌ
نقلها حاكينا ،من غًن أف ينبٌو إُف زيفها ،كىو الناقد البصًن!! كمن العجيب
ًّ
يضعف يف تفسًنه مذىب
حقا أ ٌف اإلماـ ابن جرير على جبللة قدره ٪ناكؿ أف ٌ

كيفسركف اآلايت على حسب
اٝنلف ،الذين ينفوف ىذا الزكر كالبهتاف،
ٌ
ما تقتضيو اللغة ،كقواعد الشرع ،كما جاء يف القرآف ،كالسنٌة الصحيحة الثابتة،
زركا(ُ) منها آن نفا  -ىي قوؿ ٗنيع أىل
كيعترب ىذه الػ ٌ
مركايت  -اليت سقت لك ن
الثعليب
يؤخذ عنهم!!! ككذلك اتبعو على مقالتو تلك
العلم بتأكيل القرآف ،الذين ى
ٌ
اٞنركايت الغثٌة اٞنكذكبة اليت أيابىا النظم الكرٔف،
البغوم يف تفسًنيهما!! كىذا ٌ
ك ٌ
الطربم كمن
ك٩نزـ العقل كالنقل ابستحالتها على األنبياء  :ىي اليت اعتربىا
ٌ
اٞنركايت ،فييورد على نفسو
تبعو أقواؿ السلف!! بل يسًن يف خ ٌ
ط اعتبار ىذه ٌ
يوصف يوسف ّنثل ىذا ،كىو ﵁
سؤ ناال ،فيقوؿ :فإف قاؿ قائل :ككيف ٩نوز أف ى
نيب؟! مثٌ أجاب ّنا ال طائل ٓنتو ،كال يليق ّنقاـ األنبياء ...كأعجب من ذلك
ٌ
اٞنفسركف اٞنوثوؽ بعلمهم،
ما ذىب إليو الو ٌ
احدم يف" :البسيط" قاؿ" :قاؿ ٌ
يوسف ،
عمن شاىدكا التنزيل :ىم
ي
اٞنرجوع إُف ركايتهم ،اآلخذكف للتأكيلٌ ،
فلما رأل الربىاف
هبذه اٞنرأة ٨نًّا
ن
صحيحا ،كجلس منها ٠نلس الرجل من اٞنرأةٌ ،
(ِ)
األئمة ال
ىؤالء
من
شديدة
غفلة
كىي
.
كل شهوة منو"
ٌ
من ربٌو زالت ٌ
أنزه لسآف كقلمي عن اٟني ٍجر من القوؿ ،ك ٌأهنم خلطوا يف
نرضاىا ،كلوال ٌ
أٓف ٌ
لكين أسأؿ
مؤلٌفاهتم ن
كح ٌق ِف ىذاٌ ،
عمبل صاٜننا كآخر سيٌػئنا ،لقسوت عليهم ،ي
(زكرا).
لعل مراده :ن
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،ك ٌ
(ِ) انظر :التفسًن البسيط.ِٕ/ُِ :
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اٞنفسركف:
هللا ِف كٟنم العفو كاٞنغفرة .كىذه األقواؿ اليت أسرؼ يف ذكرىا ىؤالء ٌ
ٌإما إسرائيليٌات كخرافات كضعها زاندقة أىل الكتاب القدماء ،الذم(ُ) أرادكا هبا
النيل من األنبياء كاٞنرسلٌن ،مثٌ ٘نلها معهم أىل الكتاب الذين أسلموا كتل ٌقاىا
اعتمادا على ظهور كذهبا
عنهم بعض الصحابة ،كالتابعٌنُ ،نسن نيٌة ،أك
ن
دسها عليهم أعداء
األئمةٌ ،
كزيفهاٌ .
كإما أف تكوف مدسوسة على ىؤالء ٌ
األدايف ،كي تركج ٓنت ىذا الستار ،كبذلك يصلوف إُف ما ييريدكف من إفساد
العقائد ،كتعكًن صفو الثقافة اإلسبلميٌة األصيلة الصحيحة ،كىذا ما أميل
إليو»(ِ).
فألف ركاية ،كركاية ،من أمثاؿ ىذه الركاايت السقيمة العقيمة األثيمة:
غًن (اٜنقيقة الثابتة القاطعة) ،كىي أ ٌف (الصورة التنزيليٌة)  -دكف
ال ٬نكن أف تي ًٌ
كل ما خالفها ،من
ما سواىا من الصور  -ىي (الصورة اإلسبلميٌة األصيلة)؛ ك ٌ
كل الرباءة.
األقواؿ ،كاآلراء :ابطل ،ال ريب يف بطبلنو ،كاإلسبلـ برمء منوٌ ،
ٞنفسركف :أخطاء كخطااي! القرآف الكرٔف أصدؽ
قاؿ ٌ
اِف« :ا ٌ
١نمد الغز ٌ
٪نف كلماتو حرفنا،
ما بقي على ظهر األرض من مواريث السماء! إ ٌف اليقٌن ٌ
حرفنا ،كمتٌ الوعد اإلٟن ٌي ُنفظو ،فهو منذ نزؿ إُف اليوـ مصوف﴿ :إًان ىٍ٥ن ين نػىزلٍنىا
(ّ)
مفسرم القرآف ابألثر أف يتجاكبوا
على
٩نب
كاف
ك
.
ال ًٌذ ٍكىر ىكإًان لىوي ىٜنىافًظيو ىف﴾
ٌ
كل ما فيو ريبة ،كأف يلتزموا ّنا كضعو
مع ىذه اٜنقيقة ،كأف ٩ننٌبوا تفاسًنىم ٌ
الصحة كالقبوؿ ،فإ ٌف ىذه الشركط جديرة ابالحرتاـ كلٌو .إذا
األكلوف من شركط ٌ
ٌ
(ُ) يف اٞنطبوع( :الذم) ،كالصواب( :الذين).
(ِ) اإلسرائيليٌات كاٞنوضوعات يف كتب التفسًن.ِِٓ-ِِّ :
(ّ) اٜنجر.ٗ :
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خالف الثقة من ىو أكثق منو عددان حديثو شاذًّا ،كرفضناه ،فإذا كاف اٞنخالف
ضعي نفا ،كركل ما ال يعرفو الثقات ،فحديثو يمن ىكر أك مرتكؾ! فلماذا يكثر يف
م الشاذٌ كاٞنرتكؾ كاٞنن ىكر؟ بل كيف تيركل حكاايت ىي السخف
التفسًن األثر ٌ
بعينو ،ييطبًق اٞنسلموف على إنكارىا كاستبعادىا ،كمع ذلك تبقى مكتوبة يقرأىا
ضعاؼ العقوؿ ،فيضطربوف ٟنا؟»(ُ).
إ ٌف ىمثى ىل (اإلسرائيليٌات) الػمبثوثة ،فػي مؤلٌفات الػمؤلٌفٌن الػمنسوبٌن ،إُف
بعض اٜناسدين،
كمثى ًل يكتيب مأركضة ( يمصابة ابألىىرضة)٪ ،نشرىا ي
(اإلسبلـ) ،ى
حت تستفحل؛ فإف لػم
بٌن يكتيب نفيسة ،يف مكتبة قيًٌمة ،فتتكاثر األىىرضةٌ ،
األرضة
يسارع أصحاب ال يكتيب النفيسة ،إُف تنقية يكتيبهم ،من تلك اآلفة ،فإ ٌف ى
ستجعلها يرفا نات.
حق كالعدؿ :أف ي ٌدعي أكلئك الػحاسدكف :أ ٌف تلك ال يكتيب
فهل من الػ ٌ
النفيسة كانت مأركضةن ،من ٌأكؿ تدكينها ،كأ ٌف األىىرضة أصيلةه فيها ،لػم تنتقل
إليها ،من يكتيب أخرل؟!!!

الفكرم.ُِٔ :
(ُ) تراثنا
ٌ
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شبهت الصحيحيـً
البخارم ،كصحيح مسلم -
فإن قيل :إ ٌف أحاديث الصحيحٌن :صحيح
ٌ
عند اٞننتسبٌن إُف اإلسبلـ  -صحيحة ،كلٌها؛ كقد اشتمل الصحيحاف على
بعض اإلسرائيليٌات؛ فتكوف تلك اإلسرائيليٌات صحيحة عندىم.
تتضمن مق ٌدمتٌن ،كنتيجة:
قلت :إ ٌف ىذه الشبهة ٌ

(الصحة الكلٌيٌة ألحاديث الصحيحٌن عند اٞننتسبٌن كلٌهم).
الـمق ّدمة األوىل-
ٌ
الـمق ّدمة الثانية( -اشتماؿ الصحيحٌن على بعض اإلسرائيليٌات).

(صحة تلك اإلسرائيليٌات).
النتيجةٌ -
صحة
صحت مق ٌدماهتا ،فبل ب ٌد من إثبات ٌ
تصحٌ ،إال إذا ٌ
كالنتائج ال ٌ
تصح النتيجة اٞن ٌدعاة.
ىاتٌن اٞنق ٌدمتٌن ن
معا؛ لكي ٌ
تصح
تصح الثانية ،أك ٌ
ٌأما إذا ٌ
صحت الثانية ،كَف ٌ
صحت األكُف ،كَف ٌ
األكُف؛ فالنتيجة ابطلة ،ببل ريب.
قاؿ ابن تيميٌة« :كىكذا األمر يف قياس الشموؿ ،إف كانت اٞنق ٌدمتاف
كإال فالنتيجة تتبع أضعف اٞنق ٌدمات»(ُ).
معلومتٌن ،كانت النتيجة معلومةٌ ،
تقويـم الـمق ّدمة األخوىل:
مهمة:
إلثبات بطبلف اٞنق ٌدمة األكُف ،ال ب ٌد من بياف ستٌة أمور ٌ

التصنيفي ال يستليم التصحيح الكلّ ّي:
ّأوًال -التصحيح
ّ
البخارم ،كمسلم ً -من تصنيفهما ىذين الكتابٌن،
فليس مراد الشيخٌن:
ٌ
ً
ابلصحة  -الداللة على التصحيح الكلٌ ٌي ،أم:
كل كاحد منهما
كصف
ن
كم
ٌ
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُْ/ٗ :
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كل حديث ،من (أحاديث الصحيحٌن)،
ليس الػمقصود ،من ذلك :كصف ٌ
ابلصحة.
ٌ
كل كاحد  -من ىذين الكتابٌن  -بعض اٞنتوف
كيدلٌنا على ذلك أ ٌف يف ٌ
معا  -يف الكتاب الواحد  -دليل
اٞنتخالفة ،اليت ال ي٬نكن اٛنمع بينها ،فإيرادىا ن
لصحة الكلٌيٌة.
على أ ٌف اٞنصنٌف َف يقصد الداللة على ا ٌ
ليبٌن
قاؿ ابن تيميٌة« :ك
البخارم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب؛ ٌ
ٌ
ط
غلط ىذا الراكم ،كما جرت عادتو ّنثل ذلك ،إذا كقع من بعض الركاة غل ه
يف لفظ ،ذكر ألفاظ سائر الركاة ،اليت ييعلىم هبا الصواب ،كما علمت كقع فيو
طٌ ،إال كقد ٌبٌن فيو الصواب»(ُ).
غل ه
ابلصحة الكلٌيٌة ،على
اضا أ ٌف الشيخٌن قد قصدا اٜنكم
كإف افرتضنا افرت ن
ٌ
أحاديث الصحيحٌن ،فإ ٌف الػمؤلٌفٌن القدامى -الذين ذىبوا إلػى القوؿ بتصحيح
ابلصحة
ىذين الكتابيػن  -لػم يكونوا يقصدكف ،بتصحيحهم لػهما :القوؿ
ٌ
الكلٌيٌة ألحاديثهما.
البخارم ،أبو عبد هللا،
قاؿ ابن الصبلحٌ « :أكؿ من صنٌف الصحيح:
ٌ
اٜنجاج،
١نمد بن إٚناعيل،
اٛنعفي ،موالىم ،كتبله أبو اٜنسٌن ،مسلم بن ٌ
ٌ
ٌ
البخارم ،كاستفاد
القشًنم ،من أنفسهم .كمسلم مع أنٌو أخذ عن
النيسابورم،
ٌ
ٌ
ٌ
أصح الكتب بعد كتاب هللا العزيز»(ِ).
منو ،يشاركو يف أكثر شيوخو .ككتااب٨نا ٌ
ابألصحيٌة،
تدؿ على أ ٌف صاحبها يقوؿ
فهذه العبارة ال تيفيد الكلٌيٌة ،بل ٌ
ٌ
أصح من
ّنعىن أ ٌف الصحيحٌن أكثر ٌ
صحة ،من سائر الكتب اٜنديثيٌة .أمٌ :
(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.َُِ-َُُ/ٓ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ْٖ :
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الرتمذم ،كسنن
مسند أ٘ند ،كسنن ابن ماجو ،كسنن أيب داكد ،كسنن
ٌ
النسائي ،كصحيح ابن خز٬نة ،كصحيح ابن حبٌاف ،كمعاجم الطربآفٌ ،كسنن
ٌ
لكن
الدارقطين ،كمستدرؾ اٜناكم ،كسنن
البيهقي ،كغًنىا من كتب اٜنديث؛ ٌ
ٌ
ٌ
األصحيٌة ال ٕننع من اشتماٟنما ،على أحاديث غًن صحيحة.
ىذه
ٌ
البخارم
العيين« :كدعول اٜنكم بتصحيح ٗنيع ما أكرده
ٌ
قاؿ بدر الدين ٌ
فيو غًن موجهة ،أل ٌف دعول الكلٌيٌة ٓنتاج إُف دليل قاطع»(ُ).
كيؤٌكد ىذه اٜنقيقة أ ٌف ابن الصبلح نفسو قاؿ يف موضع الحق ،من
البخارم كمسلم  ،يف كتابيهما ابإلسناد اٞنتٌصل،
كتابو نفسو« :ما أسنده
ٌ
بصحتو ،ببل إشكاؿ .ك ٌأما اٞنعلق ،كىو الذم يحذؼ من
فذلك الذم حكما ٌ
البخارم ،كىو
مبتدإ إسناده كاحد ،أك أكثر  -كأغلب ما كقع ذلك يف كتاب
ٌ
يف كتاب مسلم قليل ًّ
جدا  -ففي بعضو نظر»(ِ).
أيضا« :سول أحرؼ يسًنة ،تكلٌم عليها بعض
كقاؿ يف موضع الحق ن
كالدارقطين ،كغًنه ،كىي معركفة ،عند أىل ىذا
أىل النقد ،من اٜن ٌفاظ،
ٌ
الشأف»(ّ).
كقاؿ يف كتاب آخر« :إذا عرفت ىذا ،فما أيخذ عليهما من ذلك،
معتمد من اٜن ٌفاظ ،فهو مستثىن ٣نٌا ذكرانه؛ لعدـ اإلٗناع على تل ٌقيو
كقدح فيو ى
ابلقبوؿ ،كما ذلك ٌإال يف مواضع قليلة.)ْ(»...
(ُ) عمدة القارم.ُِْ/ُٔ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ّٗ-ِٗ :
(ّ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ٕٗ :
(ْ) صيانة صحيح مسلم.ٖٔ :
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أصح ،من سائر
فابن الصبلح يرل  -بوضوح  -أ ٌف ىذين الكتابٌن ٌ
صحيحا ،عنده ،مع اعرتافو ابستثناء
كتب اٜنديث؛ لكوف أغلب ما فيهما
ن
صنفيػن ،من أحاديث الصحيحيػن ،ىػما:
 -1األحاديث غيػر الػمسنىدة.

 -2األحاديث الػمنت ىقدة.
فأما األحاديث غًن اٞنسنىدة ،فهي األحاديث اٞنعلقة ،مع كجود اختبلؼ
ٌ
بٌن اٞنؤلٌفٌن يف تصحيح بعضها(ُ).
١نمد بن
اقيٌ « :أكؿ من صنٌف يف ٗنع الصحيحٌ :
قاؿ زين الدين العر ٌ
أصح من كتاب مسلم ،عند اٛنمهور ،كىو الصحيح.
ارم ،ككتابو ٌ
إٚناعيل البخ ٌ
النوكم :إنٌو الصواب .كاٞنراد ما أسنده ،دكف التعليق كالرتاجم»(ِ).
كقاؿ
ٌ
عما يتعلٌق ابٞنعلق سهل؛
كقاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌٌ « :إال أ ٌف اٛنواب ٌ
يتعرض
أل ٌف موضوع الكتابٌن إٌ٧نا ىو للمسنىدات ،كاٞنعلق ليس ّنسنىد؛ كٟنذا لػم ٌ
توصل يف
الدارقطين فيما تتبٌعو على الصحيحٌن ،إُف األحاديث اٞنعلقة ،اليت َف ى
ٌ
(ّ)
استئناسا
أبهنا ليست من موضوع الكتاب ،كإٌ٧نا ذيكرت
موضع آخر؛ للعمو ٌ
ن
استشهادا ،كهللا أعلم»(ْ).
ك
ن
ك ٌأما األحاديث اٞننت ىقدة ،فهي أحاديث انتقدىا بعض اٞنؤلٌفٌن القدامى،
سندا كمتننا .كقد أشار كثًن من اٞنؤلٌفٌن إُف ىذه االنتقادات.
سندا ،أك متننا ،أك ن
ن
(ُ) انظر :معرفة أنواع علوـ اٜنديث ،ْٗ-ّٗ :كالتقريب كالتيسًن.ِٖ-ِٕ :
(ِ) شرح التبصرة.ُُّ/ُ :
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :لعلمو).
(ْ) ىدم السارم.ّْٔ :
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صنٌف يف الصحيح أحاديث ييعلىم ٌأهنا
قاؿ ابن تيميٌة« :كٟنذا كاف فيما ي
حق»(ُ).
غل ه
ط ،كإف كاف ٗنهور متوف الصحيحٌن ٣نٌا ييعلىم أنٌو ٌ
ً
كر الدابغ ،كلػم
أيضا« :كليس يف صحيح
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ٌ
البخارم :ذ ي
الزىرم ،عنػو ،كلكن ذك ػره ابن عيينة ،كركاه مسػلم ،فػي
عامة أصحاب
يذكره ٌ
ٌ
صحيحو ،كقد طعن اإلماـ أ٘ند ،فػي ذلك ،كأشار إُف غلط ابن عيينة فيو»(ِ).
يصححو بعض
سمى
كقاؿ ابن تيميٌة ن
صحيحا ما ٌ
ن
أيضا« :ك٣نٌا قد يي ٌ
علماء اٜنديث ،كآخركف ٫نالفوهنم يف تصحيحو ،فيقولوف :ىو ضعيف ،ليس
صحتها غًنه من أىل
بصحيح ،مثل ألفاظ ركاىا مسلم يف صحيحو ،كانزعو يف ٌ
العلمٌ ،إما مثلو ،أك دكنو ،أك فوقو ،فهذا ال ي٩نىزـ بصدقوٌ ،إال بدليل.)ّ(»...
أئمة اٜنديث فيو
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :ككذلك التصحيح َف يقلٌد ٌ
أئمة اٜنديث
البخارم
كمسلما ،بل ٗنهور ما ٌ
صححاه كاف قبلهما عند ٌ
ٌ
ن
أئمة ىذا
ن
صحيحا متل ٌقى ابلقبوؿ ،ككذلك يف عصر٨نا ،ككذلك بعد٨نا ،قد نظر ٌ
صححاهٌ ،إال مواضع يسًنة٥ ،نو
الفن يف كتابيهما ،ككافقو٨نا على تصحيح ما ٌ
ٌ
عشرين حديثنا ،غالبها يف مسلم ،انتقدىا عليهما طائفة من اٜن ٌفاظ ،كىذه
اٞنواضع اٞننت ىقدة غالبها يف مسلم ،كقد انتصر طائفة ٟنما فيها ،كطائفة ٌقررت
قوؿ ً
اٞننتقدة .كالصحيح التفصيل؛ فإ ٌف فيها مواضع منت ىقدة ،ببل ريب ،مثل
حديث ٌأـ حبيبة ،كحديث "خلق هللا الربيٌة يوـ السبت"(ْ) ،كحديث صبلة
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ٓٗ/ُِ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ُّ/ُٖ :
(ْ) كذا يف اٞنطبوع( :الربيٌة) ،كيف مطبوع صحيح مسلم( :الرتبة).
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البخارم،
الكسوؼ بثبلث ركوعات ،كأكثر .كفيها مواضع ال انتقاد فيها ،يف
ٌ
فإنٌو أبعد الكتابٌن عن االنتقاد ،كال يكاد يركم لفظنا فيو انتقادٌ ،إال كيركم
يبٌن أنٌو منت ىقد ،فما يف كتابو لفظ منت ىقدٌ ،إال كيف كتابو ما
اللفظ اآلخر الذم ٌ
يبٌن أنٌو منت ىقد .كيف اٛنملة من نقد سبعة آالؼ درىم ،فلم يػىير ٍج عليو فيها ٌإال
ٌ
دراىم يسًنة ،كمع ىذا فهي مغًنة ،ليست مغشوشة ١نضة ،فهذا إماـ يف
صنعتو .كالكتاابف سبعة آالؼ حديث ككسر .كاٞنقصود أ ٌف أحاديثهما انتقدىا
األئمة اٛنهابذة ،قبلهم كبعدىم ،كركاىا خبلئق ،ال ي٪نصي عددىم ٌإال هللا ،فلم
ٌ
(ُ)
ينفردا ،ال بركاية ،كال بتصحيح» .
كقاؿ ابن الوزير« :اعلم أ ٌف اٞنختلىف فيو من حديثهما ىو اليسًن ،كليس
يف ذلك اليسًن ما ىو مردكد بطريق قطعيٌة ،كال إٗناعيٌة ،بل غاية ما فيو أنٌو لػم
ينعقد عليو اإلٗناع ،كأنٌو ال ييعرتض على من عمل بو ،كال على من توقٌف يف
يدؿ على الضعف ،كال يستلزمو ،فقد اختيلف يف
صحتو ،كليس االختبلؼ ٌ
ٌ
اٝنلفاء الراشدين  -الذين ىم أفضل الصحابة  -كك ٌفرهتم طوائف من الركافض
كالنواصب كاٝنوارج ،كسلم من التكفًن كاالختبلؼ من ىو دكف اٝنلفاء ،
٠نرد ذكر االختبلؼ بضائر للثقات من رجاؿ
من صغار الصحابة ،فليس ٌ
ً
اٜنجة يف اإلٗناع ،ال يف
الصحيحٌن ،كال يمشعر بضعف حديثهم ،كإٌ٧نا ٌ
اٝنبلؼ ،كاإلٗناع لػم ينعقد على ضعف شيء فيهما ،كإٌ٧نا انعقد على
صحتهماٌ ،إال ما ال نسبة لو إلػى ما فيهما من الصحيح ،فإنٌو كقع فيو
ٌ
دؿ
ُنجة على الضعف ،كال على
الصحة ،إذ لو ٌ
ٌ
االختبلؼ ،الذم ىو ليس ٌ
الصحة؛ إذ
يدؿ على الضعف أىكُف من أف ٌ
على شيء ،لػم يكن أبف ٌ
يدؿ على ٌ
(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.ُِٔ-ُِٓ/ٕ :
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ابلصحة أىكلػى؛ ألنٌو يمثبًت،
كل منهما قد قاؿ بو قائػل ،بل يكوف القائل
ٌ
ٌ
كالػمضعًف للحديث  -إذا لػم يبي ػن س ػبػب التضعيف  -و
انؼ ،كالػمثبًت أىكلػى
ٌ
ٌ
م ػن النافػي»(ُ).
كقاؿ ابن حجر العسقبلنػ ٌي« :ك ٌأما رجحانو من حيث عدـ الشذكذ،
عددا٣ ،نٌا
كاإلعبلؿ ،فؤل ٌف ما انتي ًقد على
أقل ن
ٌ
البخارم  -من األحاديث ٌ -
انتي ًقد على مسلم»(ِ).
أيضا« :فإ ٌف األحاديث اليت انتي ًقدت عليهما
كقاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ ن
بلغت مئيت حديث ،كعشرة أحاديث ،كما سيأيت ذكر ذلك مفص نبل ،يف فصل
ختص ّنسلم؛
اختص
فرد،
أبقل من ثػمانٌن ،كابقي ذلك يػ ٌ
ٌ
ٌ
يم ى
البخارم منهاٌ ،
قل االنتقاد فيو أرجح مػ ٌما كثير»(ّ).
كال ٌ
شك أ ٌف ما ٌ
أتملتم ىذا كذاؾ ،علمتم أنٌو ليست من
١نمد رشيد رضا« :فإذا ٌ
كقاؿ ٌ
بكل حديث ركاه
أصوؿ اإل٬ناف  -كال من أركاف اإلسبلـ  -أف يؤمن اٞنسلم ٌ
صحة اإلسبلـ ،كال يف
البخارم ،مهما يكن موضوعو ،بل لػم يشرتط أح هد يف ٌ
ٌ
بكل ما فيو .كعلمتم
معرفتو التفصيليٌة االطٌبلع على صحيح
ٌ
البخارم ،كاإلقرار ٌ
أيضا أ ٌف اٞنسلم ال ي٬نكن أف يينكر حديثنا من ىذه األحاديث بعد العلم بوٌ ،إال
ن
سندا؛ فالعلماء الذين أنكركا
صحتو ،متننا ،أك ن
بدليل يقوـ عنده ،على عدـ ٌ
صحة بعض تلك األحاديث ،لػم يينكركىاٌ ،إال أبدلٌة قامت عندىم ،قد يكوف
ٌ

(ُ) الركض الباسم.ُٓٗ-ُٖٓ/ُ :
(ِ) نزىة النظر.ٕٓ :
(ّ) ىدم السارم.ُْ :
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بعضها صو نااب ،كبعضها خطأ ،كال ييع ٌد أحدىم طاعننا ،فػي دين اإلسبلـ»(ُ).
ُنق :إ ٌف صحيح
١نمد رشيد رضا ن
أيضا« :مع ىذا كلٌو ،نقوؿ ٌ
كقاؿ ٌ
معصوما ،ىو كركاتو من
أصح كتاب ،بعد كتاب هللا؛ كلكنٌو ليس
ن
البخارم ٌ
ٌ
كافرا! ما أسهل التكفًن على يمقلًٌدة
كل مراتب يف شيء من ركايتو ن
اٝنطإ ،كليس ٌ
اٞنتأخرين ،كحسبنا هللا كنعم الوكيل»(ِ).
ظواىر أقواؿ ٌ
صححو اٜن ٌفاظ ،كىو ابطل ،ابلنظر
كقاؿ أ٘ند
الغمارم« :فكم حديث ٌ
ٌ
إُف معناه ،كمعارضتو للقرآف ،أك السنٌة الصحيحة ،أك ٢نالفة الواقع كالتاريخ؛
يتعمد الكذب،
كذلك لدخوؿ الوىم كالغلط فيو على اٞنعركؼ ابلعدالة ،بل قد ٌ
فإ ٌف الشهرة ابلعدالة ال تيفيد القطع يف الواقع ،كمنها أحاديث الصحيحٌن .فإ ٌف
تغرت بذلك ،كال تتهيٌب اٜنكم عليو ابلوضع،
فيها ما ىو مقطوع ببطبلنو ،فبل ٌ
فإهنا دعول فارغة ،ال تثبت عند
صحة ما فيهماٌ ،
ٞنا يذكركنو من اإلٗناع على ٌ
صحة ٗنيع أحاديث الصحيحٌن غًن
البحث كالتمحيص ،فإ ٌف اإلٗناع على ٌ
معقوؿ ،كال كاقع .كلتقرير ذلك موضع آخر ،كليس معىن ىذا أ ٌف أحاديثهما
وجد فيها ذلك بكثرة ،كغًن٨نا من اٞنصنٌفات يف اٜنديث،
ضعيفة أك ابطلة أك يي ى
وجد فيهما أحاديث غًن صحيحة؛ ٞنخالفتها للواقع ،كإف كاف
بل اٞنراد أنٌو يي ى
وجد من بينها ما ىو على خبلؼ
سندىا
ن
صحيحا على شرطهما .كقد يي ى
أيضا ،كما ىو مبسوط يف ١نلٌو»(ّ).
شرطهما ن
كقاؿ األلبآفٌ« :ىذا الشذكذ يف ىذا اٜنديث مثاؿ ،من عشرات األمثلة،
(ُ) ٠نلٌة اٞننار.َُٓ-َُْ/ِٗ :
(ِ) ٠نلٌة اٞننار.ُٓ/ِٗ :
(ّ) اٞنغًن على األحاديث اٞنوضوعة يف اٛنامع الصغًن.ُّٖ-ُّٕ :
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البخارم ،ككذا
يتعصبوف لصحيح
اليت ٌ
تدؿ على جهل بعض الناشئٌن ،الذين ٌ
ٌ
كل ما فيهما صحيح! كيقابل
لصحيح مسلمٌ ،
تعصبنا أعمى ،كيقطعوف أب ٌف ٌ
فًندكف من أحاديثهما
ىؤالء بعض الكتٌاب ،الذين ال ييقيموف للصحيحٌن كزنانٌ ،
ما ال يوافق عقوٟنم كأىواءىم»(ُ).
أيضا« :فليس من العلم  -كليس من الػحكمة يف شيء -
كقاؿ األلبآفٌ ن
أتوجو أان ،إلػى نقد الصحيحٌن ،كأدع األحاديث  -الػموجودة يف السنن
أف ٌ
األربعة ،كغًنىا  -غًن معركؼ صحيحها ،من ضعيفها .لكن فػي أثناء البحث
العلمي ،تػم ػٌر معػي بعض األحػاديث ،فػي الصحيحيػن ،أك فػي أحػدىػمػا،
ٌ
فينكشف لػي أ ٌف ىناؾ بعض األحاديث الضعيفة .لكن من كاف فػي ريب مػ ٌما
أحكم أان على بعض األحاديث(ِ) ،فليعد إُف فتح البارم ،فسيجد ىناؾ أشياء
سمى
كثًنة ،ككثًنة جدًّا ،ينتقدىا اٜنافظ أ٘ند بن حجر العسقبلٓفٌ ،الذم يي ٌ
كل من كاف مشارنكا
ٌ
ُنق :أمًن اٞنؤمنٌن يف اٜنديث ،كالذم أعتقد أان ك ٌ
أظن أ ٌف ٌ
يف ىذا العلم يوافقين على أنٌو لػم تلد النساء بعده مثلو .ىذا اإلماـ أ٘ند بن
البخارم ،بوجو
يبٌن يف أثناء شرحو أخطاء كثًنة ،يف أحاديث
حجر العسقبلٓفٌ ٌ
ٌ
ما كاف ليس فػي أحاديث مسلم فقط(ّ) ،بل كما جاء يف بعض السنن ،كيف
(ْ)
البخارم ،اترة تكوف
بعض اٞنسانيد .مثٌ نقدم اٞنوجود يف أحاديث صحيح
ٌ
نقدا لػجزء من
للحديث كلٌو ..أم :ييقاؿ :ىذا حديث ضعيف ،كاترة يكوف ن
(ُ) سلسلة األحاديث الصحيحة.ّٗ/ٔ :
(ِ) العبارة ركيكة ،كمراده( :من كاف يف ريب من حكمي على بعض األحاديث).
لعل سبب ذلك أخطاء طباعيٌة.
(ّ) العبارة ركيكة ،كمراده غًن كاضح منها؛ ك ٌ
(ْ) يف اٞنطبوع( :تكوف) ،كالصواب( :يكوف).
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حديث ..أصل الػحديث صحيػح ،لكن يكوف ج ػزء منو غيػر صحيح»(ُ).
أيضا« :قلت :كىذا القوؿ  -كحده منو  -يكفي القارئ
كقاؿ األلبآفٌ ن
اللبيب أف يقن ػع بػجهػل ىذا الػمتعالػم ،كافتػرائػو ،على العلم ػ ػاء الػمتق ٌدميػن،
متأخرين ،يف ٌادعائو اإلٗناع الػمذكور ،فإنػٌهم ما زالوا  -إلػى اليوـ -
منهم ،كالػ ٌ
ينتقد أحدىم بعض أحاديث الصحيحٌن ،مػ ٌما يبدك لو أنٌو موضع لبلنتقاد،
بغض النظر ،عن كونو أخطأ فػي ذلك ،أـ أصاب»(ِ).
ٌ
متين:
اثنيًا -التصحيح
ّ
السندي ال يستليم التصحيح الـ ّ

صحة الػحديث  -عند أىل اٜنديث  -على اتٌصاؿ السػػند ،بنقػػل
تقوـ ٌ
العدؿ ،الضابط ،عن مثلو ،إلػى منتهاه ،مػع السبلمة من الشذكذ ،كالسبلمة مػن
العلٌة(ّ).
كىذاف األخًناف :الشذكذ ،كالعلٌة ،ي٬نكن أف يكوان يف السند ،كي٬نكن أف
أيضا.
يكوان يف اٞننت ،ن
صبل بنقل
بصحة السند؛ ألنٌو يراه متٌ ن
كلذلك ي٬نكن أف ٪نكم ا﵀ ٌدث ٌ
العدؿ الضابط ،عن مثلو ،إُف منتهاه ،مع سبلمة السند من الشذكذ ،كالعلٌة؛
ابلصحةٌ ،إال بعد أف يتأ ٌكد من سبلمة اٞننت،
كلكنٌو ال ٪نكم على اٜنديث
ٌ
منهما ،أم :من الشذكذ ،كالعلٌة.
صحة الػمتػن ،كىذه قاعدة معركفة
صحة السند ال تستلزـ ٌ
كلذلك قالواٌ :
أيضا جػمع
مشهورة ،عند أىل الػحديث ،ال تكاد تػجد من يينكرىا؛ كلذلك ن
(ُ) فتاكل الشيخ األلبآفٌ.ِٓٔ :
(ِ) آداب الزفاؼ.ْٓ :
(ّ) انظر :معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ٕٗ :
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ابلصحة ،ككصف الػمتػن ابلنكارة(ُ).
بعض الػمؤلٌفٌن ،بٌن كصف السند
ٌ
قاؿ ابن الصبلح« :قوٟنم" :ىذا حديث صحيح اإلسناد ،أك حسن
اإلسناد" ،دكف قوٟنم" :ىذا حديث صحيح ،أك حديث حسن"؛ ألنٌو قد
يصح؛ لكونو شاذًّا أك معل نبل»(ِ).
ييقاؿ" :ىذا حديث صحيح اإلسناد" ،كال ٌ
النوكم« :كقوٟنم" :حديث حسن اإلسناد ،أك صحيحو" ،دكف
كقاؿ
ٌ
يصح ،أك ٪نسن اإلسناد ،دكف
قوٟنم" :حديث صحيح ،أك حسن"؛ ألنٌو قد ٌ
اٞننت؛ لشذكذ ،أك علٌة»(ّ).
ابلصحة ،أك الػ يحسػن ،على اإلسػ ػناد،
كقػاؿ ابػن كثيػر« :ق ػ ػاؿ :كالػحك ػ ػم
ٌ
ال يل ػزـ منػ ػو الػحػكػم بذلك ،على الػمػت ػن ،إذ ق ػ ػ ػد يػكػ ػ ػوف ش ػ ػاذًّا ،أك يمػ ىع ػل نبل»(ْ).
عامة يف أحاديث الصحيحٌن ،كيف غًن٨نا ،فتصحيح متوف
كىذه القاعدة ٌ
الصحيحٌن متوقٌف على إثبات سبلمتها ،من الشذكذ ،كمن العلٌة.
صحيحا ،مع اٜنكم على اٞننت
كشي« :الثآف أ ٌف السند قد يكوف
ن
قاؿ الزر ٌ
خلف
يت ى
ابلضعف ،كمثالو ما أخرجو مسلم يف صحيحو عن أنس ،قاؿ" :صلٌ ي
النيب  ،كأيب بكر ،كعمر ،فكانوا يستفتحوف الصبلة بػ ٍ ً ً
ب
﴿اٜنى ٍم يد َّلل ىر ًٌ
ٌ
)
ٓ
(
ً
ٌن﴾  ،ال يذكركف ﴿بً ٍس ًم اَّللً الر ٍ٘نى ًن الرًحي ًم﴾ ،يف ٌأكؿ قراءة ،كال يف
الٍ ىعالىم ى
(ُ) انظػر :اتريػخ بغ ػداد ،ِٓٔ/ٓ :كشػ ػرح س ػنن ابن ماجػو ،ُّّٗ/ٓ :كلساف الػميزاف:
ٓ ،ُِٗ/كٗ.ُٖٔ/
(ِ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.َُٗ :
الركم ،ّٕ :كالنكت على مق ٌدمة ابن الصبلح:
(ّ) التقريب كالتيسًن ،ِٗ :كانظر :اٞننهل ٌ
ُ.ّٔٗ/
(ْ) اختصار علوـ اٜنديث.َُِ-ُُٗ :
(ٓ) الفآنة.ِ :
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آخرىا" .فهذا اٜنديث سنده صحيح ،كمتنو ضعيف؛ لوجود العلٌة فيو.)ُ(»...
صحة كثًن من أسانيد
فإذا انضاؼ إُف ذلك كلٌو اختبلؼ اٞنؤلٌفٌن ،يف ٌ
بصحة تلك األسانيد ليس أكثر من قوؿ
الصحيحٌن ،أدركنا أ ٌف القوؿ
ٌ
كل حديث ،من أحاديثهما.
اجتهادم،
ٌ
اختبليف ،كليس ن
ٌ
حكما قطعيًّا ،يف ٌ
كثًنا من أحاديث
ك
الدارقطين كاحد من أبرز أىل اٜنديث الذين انتقدكا ن
ٌ
الصحيحٌن ،كال سيٌما من جهة السند.
قطين« :ابتداء ذكر أحاديث معلولة ،اشتمل عليها كتاب
قاؿ الدار ٌ
البخارم كمسلم ،أك أحد٨نا ،بيٌنت عللها ،كالصواب منها»(ِ).
ٌ
كقػاؿ ابػن الص ػبلح« :كىػذا االسػتػدراؾ  -من الدارقطنػ ٌي ،م ػع أكثػ ػر
قدح يف أسانيد٨نا ،غًن يمػخرًج لػمتوف اٜنديث
استدراكاتو ،على الشيخٌن  -ه
الصحة»(ّ).
من حيٌز ٌ
أئمة النقد لػم
قطين كغًنه من ٌ
كقاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :على أ ٌف الدار ٌ
تعرضوا لذلك يف اإلسناد»(ْ).
يتعرضوا الستيفاء ذلك من الكتابٌن ،كما ٌ
ٌ
أئمة اٛنرح كالتعديل ،يف كثًن من ركاة الصحيحٌن ،من
كقد تكلٌم بعض ٌ
حيث العدالة ،كمن حيث الضبط(ٓ).
البخارم ابإلخراج ٟنم ،دكف
السيوطي« :أحدىا أ ٌف الذين انفرد
قاؿ
ٌ
ٌ
(ُ) النكت على مق ٌدمة ابن الصبلح.ُُٖ-ُُٕ/ُ :
(ِ) اإللزامات كالتتبٌع.َُِ :
(ّ) صيانة صحيح مسلم.ُٕٕ :
(ْ) ىدم السارم.ّٔٔ :
(ٓ) انظر :ىدم السارم.ْٖٖ-َّْ :
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رجبل ،اٞنتكلم فيهم ابلضعف منهمٖ :نانوف
مسلم :أربع مئة كبضعة كثبلثوف ن
ست مئة كعشركف،
رجبل ،كالذين انفرد مسلم ابإلخراج ٟنم ،دكف
ن
البخارمٌ :
ٌ
اٞنتكلم فيهم ابلضعف منهم :مئة كستٌوف»(ُ).
فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحٌن كلٌها ،فإ ٌف ىذا التصحيح،
ال يستلزـ تصحيح متوف الصحيحٌن كلٌها.
فكيف ،كقد علمنا اختبلؼ أىل اٜنديث أنفسهم ،يف تصحيح أسانيد
كثًن من أحاديث الصحيحٌن؟!!!
اللفظي:
معنوي ال يستليم التصحيح
اثلثًا -التصحيح الـ
ّ
ّ
يتألٌف اٞننت من عنصرين رئيسٌن:

اللفظي :كىو العنصر اٞننطوؽ ،كاٞنسموع ،كاٞنكتوب ،كاٞنقركء ،كىو
أ -العنصر
ّ
اللغوم.
عبارة عن ألفاظ قليلة ،أك كثًنة ،منظومة بصورة من صور النظم
ٌ
كيكوف التخاليف بٌن الػمتوف  -لفظيًّا  -ابلتخاليف فػي األدكات اللغويٌة،
كحركؼ العطف ،كالنفي ،كغًنىا؛ كيف جذكر األلفاظ (األصوؿ االشتقاقيٌة)،
كيف أبنية األلفاظ (الصيغ الصرفيٌة) ،كيف إعراب األلفاظ (عبلمات اإلعراب)،
كيف ترتيب األلفاظ (التقدٔف كالتأخيػر) ،كيف زايدة األلفاظ ،أك يف نقصاهنا.
ادلعنوي :كىو العنصر اٞنقصود من اٞننت ،أم :ىو مراد اٞنتكلٌم،
ب -العنصر
ّ
٠نهوال عنده.
كقد ييدركو اٞنخاطب ،فيكوف
مفهوما عنده ،كقد ال ييدركو ،فيكوف ن
ن
فأما اٞنعىن
اإلٗناِف ،كاٞنعىن
كللمعىن صور كثًنة ،منها :اٞنعىن
التفصيليٌ .
ٌ
ٌ
التفصيلي ،فهو اٞنعىن الدقيق الزائد،
العاـ للمنت ،ك ٌأما اٞنعىن
اإلٗناِف ،فهو اٞنعىن ٌ
ٌ
ٌ
اإلٗناِف.
على اٞنعىن
ٌ
(ُ) تدريب الراكم.ِْ/ُ :
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قطعا ،يف اٛنانب
كاٞنتوف الػمتخالفة  -فػي اٛنانب
اللفظي  -تتخالف ن
ٌ
لكن التخالف بينها يكوف على صورتٌن:
معنوم؛ ٌ
الػ ٌ

لكل منت ٢نال نفا لغًنه.
التام ،حٌن يكوف اٞنعىن
 -1التخالف ّ
اإلٗناِف ٌ
ٌ

احدا.
 -2التخالف الناقص ،حٌن يكوف اٞنعىن
اإلٗناِف للمتوف اٞنتخالفة ك ن
ٌ

يصحح اٞنؤلٌف
اٞنعنوم ال يستلزـ التصحيح
فالتصحيح
اللفظي ،فقد ٌ
ٌ
ٌ
كل الصيغ اللفظيٌة ،اليت يركم هبا
منت اٜنديث ،لكنٌو ال يستطيع أف ٌ
يصحح ٌ
ىذا اٞننت ،أل ٌف ىذه الصيغ اللفظيٌة متخالفة؛ كلذلك يكتفي ابلتصحيح
اإلٗناِف للمتوف اٞنتخالفة.
اٞنعنوم ،أم :يكتفي بتصحيح اٞنعىن
ٌ
ٌ
اللفظي ،فإنٌو لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة
فإذا اجتهد للتصحيح
ٌ
لفظيٌة كاحدة ،أل ٌف التخاليف  -بٌن الػمتوف الػمتخالفة  -يػمنع من ذلك.
كالكثًن من أحاديث الصحيحٌن ،قد يركيت فيهما ،أبكثر من صيغة
قطعا تضعيف ما خالفها من الصيغ
لفظيٌة ،فتصحيح صيغة معيٌنة منها يلزـ منو ن
احدا.
اللفظيٌة ،كإف كاف اٞنعىن
اإلٗناِف ك ن
ٌ
األصح جواز ذلك ،يف اٛنميع ،إذا كاف عالػ نما ّنا
قاؿ ابن الصبلح« :ك ٌ
قاطعا أبنٌو ٌأدل معىن اللفظ ،الذم بلغو؛ أل ٌف ذلك ىو الذم تشهد بو
كصفناه ،ن
احدا ،يف أمر
كثًنا ما كانوا ينقلوف معىن ك ن
أحواؿ الصحابة ،كالسلف ٌ
األكلٌن ،ك ن
كاحد ،أبلفاظ ٢نتلفة ،كما ذلكٌ ،إال أل ٌف يمعوٟنم كاف على اٞنعىن ،دكف
اللفظ»(ُ).
كقاؿ ابن كثًن« :ك ٌأما ركايتو اٜنديث ابٞنعىن ،فإف كاف الراكم غًن عالػم،
كال عارؼ بػما ي٪نيل الػمعىن ،فبل خبلؼ أنٌو ال تػجوز لو ركاية اٜنديث ،بػهذه
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ِّّ :
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بصًنا ابأللفاظ ،كمدلوالهتا ،كابلػمرتادؼ،
الصفة .ك ٌأما إف كاف عالػ نما بذلك ،ن
جوز ذلك جػمهور الناس ،سل نفا ،كخل نفا ،كعليو
من األلفاظ ،كنػحو ذلك؛ فقد ٌ
العمل ،كما ىو الػمشاىد ،فػي األحاديث الصحاح ،كغًنىا ،فإ ٌف الواقعة تكوف
كاحدة ،كتػجيء أبلفاظ متع ٌددة ،من كجوه ٢نتلفة متباينة .كلػ ٌما كاف ىذا قد
منع  -من الركاية ابلػمعىن  -طائفة من
ييوقع ،يف تغيًن بعض األحاديث ،ى
الػمح ٌدثٌن ،كالفقهاء ،كاألصوليٌٌن ،كش ٌددكا يف ذلك ،آكد التشديد .ككاف
ينبغي أف يكوف ىذا ىو الواقع ،كلكن لػم يتٌفق ذلك»(ُ).
ك فػي أ ٌف أكثػ ػر األحادي ػث قػ ػد يركم
١نمد رشيد رضا« :ال شػ ػ ٌ
كقاؿ ٌ
كيدؿ عليو اختبلؼ ركاة
ابٞنعنػى ،كما ىو معلوـ ،كاتٌفق عليو العلماءٌ ،
مختصر منها»(ِ).
الصحاح ،فػي ألفاظ اٜنديث الواحد ،حتػٌى الػ ى
كمن أمثلة ذلك حديث« :إٌ٧نا األعماؿ ابلنيٌات» :فقد ركاه مسلم،
اؿ ًابلنًٌي ًة ،ىكإًنػ ىما ًال ٍم ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن
ىع ىم ي
بصيغة لفظيٌة كاحدة ،ىي« :إًنػ ىما ٍاأل ٍ
هللا كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إًلىػى هللاً كرسولًو .كمن ىكانى ً
ىكانىت ًىجرتيو إًلىػى ً
ٍ
ٍ
ت ى ٍجىرتيوي
ي
ٍ ٍى ي
ىى ي ى ى ٍ
ىى ي
ى
ً
و
ً
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ّ).
ل يدنٍػيىا ييصيبيػ ىها أى ًك ٍامىرأىة يىػتىػىزك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىُف ىما ىى ى
ارم ،بع ٌدة صيغ لفظيٌة متقاربة ،مع كجود فركؽ لفظيٌة يسًنة:
كركاه البخ ٌ
ً
ىعم ي ً ً
ً
ت ًى ٍجىرتيوي إً ىُف
اؿ ًابلنٌيات ،ىكإً٧نىا ل يك ًٌل ٍام ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن ىكانى ٍ
أ« -إ٧نىا ٍاأل ٍ ى
و ً
ً
ً
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ْ).
يدنٍػيىا ييصيبيػ ىها ،أ ٍىك إ ىُف ٍامىرأىة يػىٍنك يح ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىُف ىما ىى ى
(ُ) اختصار علوـ اٜنديث.ِّْ :
(ِ) تفسًن القرآف اٜنكيم.َٓٔ/ٗ :
(ّ) انظر :صحيح مسلم ،ُُٓٔ-ُُٓٓ/ّ :رقم َُٕٗ.ُٓٓ/
البخارم ،ّ/ُ :رقم ُ.
(ْ) صحيح
ٌ
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اؿ ًابلنًٌي ًة ،ىكلً يك ًٌل ٍام ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن
ىع ىم ي
بٍ « -األ ٍ
كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إً ىُف اَّللً كرسولًًو ،كمن ىكانى ً
ٍ
ت ى ٍجىرتيوي
ٍى ي
ىى ي ى ى ٍ
ىى ي
ً ً (ُ)
ً
اجىر إلىٍيو» .
يػىتىػىزك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىُف ىما ىى ى
ىعم ي ً ً
ت ًى ٍجىرتيوي إً ىُف اَّللً ىكىر يسولًًو،
اؿ ًابلنٌية ،ىكًال ٍم ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن ىكانى ٍ
جٍ « -األ ٍ ى
فى ًهجرتيو إً ىُف اَّللً كرسولًًو ،كمن ىكانىت ًىجرتيو لً يدنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها ،أى ًك ٍامىرأ وىة يػىتىػىزك يج ىها،
ٍى ي
ٍ ٍى ي ى ي
ىى ي ى ى ٍ
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ِ).
فى ًه ٍجىرتيوي إ ىُف ىما ىى ى
اؿ ًابلنًٌي ًة ،فىمن ىكانىت ًىجرتيو إً ىُف دنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها ،أى ًك ٍامىرأ وىة يػىتىػىزك يج ىها،
ىع ىم ي
دٍ « -األ ٍ
ٍ ٍى ي ي ى ي
ىٍ
فى ًهجرتيو إً ىُف ما ىاجر إًلىي ًو ،كمن ىكانىت ًىجرتيو إً ىُف اَّللً كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إً ىُف اَّللً
ٍى ي
ٍ ٍى ي
ىى ي
ٍى ي ى ى ىى ٍ ىى ٍ
ىكىر يسولًًو»(ّ).
ً
ًً
ت ًى ٍجىرتيوي إًلىػى اَّللً،
ه« -الٍ ىع ىم ػ يل ًابلنٌية ،ىكإًنػ ىمػا ال ٍم ًر وئ ىمػ ػا نىػ ىول ،فى ىمػ ٍن ىكػانػى ٍ
كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إً ىُف اَّللً كرسولًًو  ،كمن ىكانىت ًىجرتيو إً ىُف دنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها ،أى ًك
ٍى ي
ٍ ٍى ي ي ى ي
ىى ٍ
ىى ي
ىى ي
ً ً (ْ)
ٍامرأىةو يػٍن ًكح ىها ،فى ًه ٍجرتيوي إً
اجػىر إلىٍيو» .
ى
ا
م
ُف
ى
ى
ى ى ي
ى ى
ى
اؿ ًابلنًٌي ًة ،كإً٧نىا ًالم ًر وئ ما نػىول ،فىمن ىكانىت ًىجرتيو إً ىُف اَّللً
ىع ىم ي
و« -إً٧نىا ٍاأل ٍ
ٍ ٍى ي
ىٍ
ى
ٍ ى ى
كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إً ىُف اَّللً كرسولًًو ،كمن ىكانى ً
صيبػها ،أى ًك امرأىةو
ً
ٍ
ىٍ
ٍى ي
ت ى ٍجىرتيوي إً ىُف يدنٍػيىا يي ي ى
ىى ي ى ى ٍ
ىى ي
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ٓ).
يػىتىػىزك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىُف ىما ىى ى
ً
ىعم ي ً ً
ز« -اي أىيػُ ىها الن ً
ت
اؿ ًابلنٌية ،ىكإً٧نىا ال ٍم ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن ىكانى ٍ
ى
اس ،إ٧نىا ٍاأل ٍ ى
ي
ىكانىت ًىجرتيو إً ىُف اَّللً
ٍ ٍى ي
لً يدنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها ،أى ًك ٍامىرأ وىة
ى ي

البخارم ،َّ/ُ :رقم ْٓ.
(ُ) صحيح
ٌ
البخارم ،ْٖٗ/ِ :رقم ِِّٗ.
(ِ) صحيح
ٌ
البخارم ،ُُْٔ/ّ :رقم ّٖٓٔ.
(ّ) صحيح
ٌ
البخارم ،ُُٗٓ/ٓ :رقم ّْٖٕ.
(ْ) صحيح
ٌ
البخارم ،ِِْٔ-ُِْٔ/ٔ :رقم ُُّٔ.
(ٓ) صحيح
ٌ
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ًىجرتيو إً ىُف اَّللً كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إً ىُف اَّللً كرسولًًو ،كمن ىاجر إً ىُف دنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها،
ٍى ي
ٍى ي
يى ي
ىى ي
ىى ي ى ى ٍ ى ى ى
و
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ُ).
أى ًك ٍامىرأىة يىػتىػىزك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىُف ىما ىى ى
بصحة
كالغرض من سرد ىذه الركاايت اللفظيٌة التنبيو على أ ٌف من ٪نكم ٌ
بصحة الػمعىن اإلجػمالػ ٌي للمنت ،كال يػيمكن أف
ىذا اٜنديث ،فإنٌو إٌ٧نا ٪نكم ٌ
لكل ركاية من ركاايتو.
٪نكم
ٌ
ابلصحة اللفظيٌة ٌ
التامة ٌ
اتمة،
ن
صح صدكر الركاية األكُف ،أبلفاظها ،كنظمهاٌ ،
صحة ٌ
فمثبل ،إذا ٌ
فهذا دليل على أ ٌف الركاايت األخرل  -اٞنخالفة ٟنا لفظيًّا٢ ،نالفة جزئيٌة -
التامة.
ال ي٬نكن أف ٪نكم ٟنا
ٌ
ابلصحة اللفظيٌة ٌ
اتما،
فمتوف (الصحيحيػن) ليست مػحفوظةن ،من الناحيٌة اللفظيٌة ،حفظنا ًّ
ال اختبلؼ فيو ،كما يف حفظ اآلايت القرآنيٌة.
كل حرؼ  -أك لفظة ،أك كلمة،
قػاؿ األلبانػ ٌي« :كليس معىن ذلك :أ ٌف ٌ
فػي الصحيحٌن  -ىو بػمنزلة ما فػي القرآف ،ال يػيمكن أف يكوف فيو كىػ ػ ػ هم ،أك
كبل ،فلسنا نعتقد العصمة لكتاب،
خطأ ،فػي شيء من ذلك ،من بعض الركاةٌ ،
يتم
أصبل ،فقد قاؿ اإلماـ
بعد كتاب هللا تعاُف ،ن
الشافعي ،كغًنه" :أبػى هللا أف ٌ
ٌ
ٌإال كتابو" ،كال يػيمكن أف ي ٌدعي ذلك أحػ ػد ،من أىل العػلػم ،مػ ٌمن درسوا
صب ،كفػي ح ػدكد القواعد العلميٌة
الكتابٌن ،دراسػ ػة تف ُهم ،كتدبُػر ،مع نػبػ ػذ التع ُ
الػحديثة ،ال األى ػواء الشخصيٌة ،أك الثقافة األجنبيٌة ،عن اإلسبلـ ،كقواعد
علمائو.)ِ(»...

البخارم ،ُِٓٓ/ٔ :رقم ّٓٓٔ.
(ُ) صحيح
ٌ
(ِ) شرح العقيدة الطحاكيٌة ،مق ٌدمة ا﵀ ٌدث األلبآفٌ.ِّ :
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اختالف نخسخ الصحيحٌن:
لكل منهما ،بل كصبل بع ٌدة
لػم يصل إلينا الصحيحاف ،بنسخة كاحدة ،وٌ
لفظي ،أك تقدٔف
ني ىسخ ،تػختلف فػي مواضع كثًنة ،بزايدة لفظيٌة ،أك نقص ٌ
األحرؼ ،أك يف الضبط.
لفظي ،يف ي
لفظي ،أك تغيًن ٌ
لفظي ،أك أتخًن ٌ
ٌ
البخارم):
كمن أمثلة اختبلؼ اٞنتوف يف ني ىسخ (صحيح
ٌ

اٛنوزم :اٞنعركؼ
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :قولو" :كفيو خرب" ،قاؿ ابنٌ

اٞنعجمة ،ككسر الراء بعدىا ،موحدةٗ :نع خربة ،ككلم ككلمة.
فيو فتح اٝناء ى
أيضا :كسر ٌأكلو كفتح
ضبط يف سنن أيب داكد .كحكى اٝنطٌابػ ٌي ن
قلت :ككذا ي
ي
اٞنهملة،
اثنيوٗ :نع خربة ،كعنب كعنبة .ك
للكشميهين " :ىح ٍرث" ،بفتح اٜناء ى
ٌ
ابٞنعجمة
كسكوف الراء بعدىا ،مثلثة .كقد بٌن أبو داكد أ ٌف ركاية عبد الوارث
ى
ابٞنهملة كاٞنثلثة؛ فعلى ىذا،
كاٞنوحدة ،كركاية ٘نٌاد بن سلمة ،عن أيب التيٌاح ،ى
البخارم إٌ٧نا أخرجو من ركاية عبد الوارث»(ُ).
كىم؛ أل ٌف
فركاية
ٌ
الكشميهين ه
ٌ

البخارم ،يف ٗنيع
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :قولو" :نقيٌة" ،كذا عندٌ
الركاايت اليت رأيناىا ،ابلنوف ،من النقاء ،كىي صفة ﵀ذكؼ ،لكن كقع عند
ذر" :ثىغًبة" ّنثلثة مفتوحة ،كغٌن
ميدم ،كيف حاشية أصل أيب ٌ
ايب ،كاٜني ٌ
اٝنطٌ ٌ
ايب :ىي مستن ىقع
ى
معجمة ،مكسورة ،بعدىا موحدة خفيفة ،مفتوحة .قاؿ اٝنطٌ ٌ
اٞناء ،يف اٛنباؿ كالصخور .قاؿ القاضي عياض :ىذا غلط يف الركاية ،كإحالة
للمعىن؛ أل ٌف ىذا كصف الطائفة األيكُف ،اليت تنبت ،كما ذكره يصلح كص نفا
البخارم من ٗنيع الطرؽ ٌإال
للثانية ،اليت يٕنسك اٞناء .قاؿ :كما ضبطناه يف
ٌ
"نىًقيٌة" بفتح النوف ،ككسر القاؼ ،كتشديد الياء التحتانيٌة ،كىو مثل قولو يف
(ُ) فتح البارم.ِٓٔ/ُ :
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كقفت عليو ،من اٞنسانيد،
قلت :كىو فػي جػميع ما
ي
مسلم" :طائفة طيٌبة" .ي
اٞنستخرجات ،كما عند مسلم.)ُ(»...
ك
ى
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :قولو" :قىبًلت" بفتح القاؼ ،ككسر اٞنوحدة ،مناألصيلي" :قيٌلت" ابلتحتانيٌة
القبوؿ ،كذا فػي معظم الركاايت ،ككقع عند
ٌ
اٞنش ٌددة ،كىو تصحيف ،كما سنذكره بعد»(ِ).
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :قولو" :بٌن أضلع منهما" ،كذا لؤلكثر ،بفتحبضم البلـ كفتح
ٌأكلو كسكوف ى
كضم البلـ ،فجمع ضلع .ي
كركم ٌ
اٞنعجمةٌ ،
(ّ)
اٜنموم كحده" :بٌن أصلح
اية
ك
ر
يف
ككقع
،
ة
و
ق
ال
كىي
،
الضبلعة
من
،
العٌن
ي
ٌ
ٌ
البخارم ،كقد
اٞنهملتٌن ،كنسبو ابن بطٌاؿ ٞنس ٌدد شيخ
ٌ
منهما" ابلصاد كاٜناء ى
الطحاكم ،كموسى بن إٚناعيل عند ابن سنجر،
خالفو إبراىيم بن ٘نزة عند
ٌ
بخارم فيو ،فقالوا:
كع ٌفاف عند ابن أيب شيبة ،يعين كلٌهم عن يوسف ،شيخ ال ٌ
اٞنعجمة كالعٌن .قاؿ :كاجتماع ثبلثة من اٜنيٌفاظ أىكُف من انفراد
"أضلع" ابلضاد ى
ً
رم ،فبل يليق اٛنزـ
كاحد ،انتهى .كقد ظهر أ ٌف اٝنبلؼ على الركاة عن الف ػىىػربػٍ ٌ
أب ٌف مس ٌد ندا نطق بو ىكذا»(ْ).
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :كقولو" :أىبٍلًي" ،بفتح اٟنمزة ،كسكوف اٞنوحدة،ككسر البلـ :أمر ابإلببلء ،ككذا قولو" :أىخلً ً
أمر
:
القاؼ
ك
،
مة
معج
ػ
ابل
"
ي
ق
ٍ
ى
ه
ه
ابإلخبلؽ ،ك٨نا بػمعنػى .كالعرب تيطلًق ذلك ،كتيريد الدعاء ،بطوؿ البقاء
(ُ) فتح البارم.ُٕٔ/ُ :
(ِ) فتح البارم.ُٕٔ/ُ :
(ّ) كذا يف اٞنطبوع.
(ْ) فتح البارم.ِْٖ/ٔ :
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حت يبلى الثوب ك٫نلق ...ككقع يف
للمخاطىب بذلك ،أمٌ :أهنا تطوؿ حياهتاٌ ،
ً
رم" :كأخلفي" ابلفاء ،كىي أكجوي من التػي
مركزم ،عن الف ػىىػربػٍ ٌ
ركاية أبػي زيد الػ ٌ
ابلقاؼ؛ أل ٌف األيكُف تستلزـ التأكيد ،إذ اإلببلء كاإلخبلؽ ّنعىن ،لكن جاز
ائدا ،كىو أنػٌها إذا أبلتو ،أخلفت
العطف لتغاير اللفظٌن ،كالثانية تيفيد معىن ز ن
غًنه.)ُ(»...
لكن أفضل اٛنهاد" اختيلًف يف ضبط
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :قولوٌ " :القابسي :كىو الذم ٕنيل
بضم الكاؼ :خطاب للنسوة ،قاؿ
"لكن" ،فاألكثر ٌ
ٌ
إليو نفسي ،كيف ركاية اٜنمومً " :
لك ٌن" بكسر الكاؼ ،كزايدة ألف قبلها ،بلفظ
ٌ
االستدراؾ»(ِ).
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :قولو" :كاف علي يمسلًٌ نما فػي شأنػها" كذا يفاٜنموم :بفتح البلـ .قولو:
البخارم ،بكسر البلـ الثقيلة ،كيف ركاية
ني ىسخ
ٌ
ٌ
"فراجعوه" ،فلم يرجع .اٞنراجعة يف ذلك كقعت ،مع ىشاـ بن يوسف ،فيما
الرزاؽ ركاه عن معمر ،فخالفو ،فركاه بلفظ" :مسيئنا"،
أحسب ،كذلك أ ٌف عبد ٌ
كذلك أخرجو اإلٚناعيلي كأبو نػي ىعيم ،فػي الػمستخر ىج ً
ٌن .كزعم الكرمآفٌ أ ٌف
ي ى
ٌ
ً
ب
اٞنراجعة كقعت يف ذلك ،عند
الزىرم ،قاؿ :كقولو" :فلم يرجع" ،أم :لػم ي٩ن ٍ
ٌ
قلت:
بغًن ذلك .قاؿ :ك٪نتمل أف يكوف اٞنراد :فلم يرجع
الزىرم ،إُف الوليد .ي
ٌ
الرزاؽ ما يف ركاية ابن مردكيو اٞنذكورة بلفظ" :أ ٌف عليًّا أساء
كيقوم ركاية عبد ٌ
ٌ
يف شأٓف ،كهللا يغفر لو" ،انتهى .كقاؿ ابن التٌن :قولو" :مسلٌ نما" ىو بكسر
نظر ،فركاية الفتح
كضبًط ن
البلـ ،ي
أيضا بفتحها ،كاٞنعىن متقا ًرب .ي
قلت :كفيو ه
(ُ) فتح البارم.َِٖ/َُ :
(ِ) فتح البارم.ِّٖ/ّ :
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تقتضي سبلمتو من ذلك ،كركاية الكسر تقتضي تسليمو لذلك .قاؿ ابن التٌن:
قلت :بل ىو األقول ،من حيث نقل الركاية ،كقد
كركم" :مسيئنا" ،كفيو بيع هد .ي
ي
البخارم بلفظ" :مسيئنا" .قاؿ :ككذلك ركاه
النسفي ركاه عن
ذكر عياض أ ٌف
ٌ
ٌ
أبو علي بن السكن ،عن ً
األصيلي بعد أف ركاه بلفظ "مسلٌ نما":
كقاؿ
.
رم
ػ
ب
ػر
ػ
الف
ٍ
ى
ٌ
ى
ٌ
ٌ
(ُ)
كذا قرأانه ،كاألعرؼ غًنه» .
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :قولو" :ال أبس أف ييعطي الثوب ابلثُػليث" كذاالنسفي :ابلراء»(ِ).
لؤلكثر ،ابٞنوحدة ،كالبن السكن ك ٌ
للكشميهين:
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :قولو" :الرجاؿ" كذا لؤلكثر ،كٌ
الدجاؿ" ،ابلداؿ كتشديد اٛنيم ،كىو تصحيف»(ّ).
" ٌ

األكؿ ،يف اٞننرب ،فقولو" :ما بٌن
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌٌ « :فأما اٜنديث ٌ
بييت كمنربم" ،كذا لؤلكثر ،ككقع يف ركاية ابن عساكر كحده" :قربم" ،بدؿ
"بييت" ،كىو خطأ»(ْ).
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :كفيها قولو" :أ ٌف أاب بصًن بن أسيد  -بفتحالسرخسي كاٞنستملي" :قدـ من
اٟنمزة  -قدـ مؤمننا" كذا لؤلكثر ،كيف ركاية
ٌ
منػى" ،كىو تصحيف»(ٓ).

(ُ) فتح البارم.ّْٕ/ٕ :
(ِ) فتح البارم.ٗٔ/ُ :
(ّ) فتح البارم.ٕٗ/ْ :
(ْ) فتح البارم.ََُ/ْ :
(ٓ) فتح البارم.ُّٓ/ٓ :
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كمن أمثلة اختبلؼ اٞنتوف يف ني ىسخ (صحيح مسلم):
 قاؿ النوكم« :قولو" :ظهر قًانس يقرؤكف القرآف ،كيتق ٌفركف العلم" .ىو
نا
ل
ب
ى
ه
ٌ
بتقديػم القاؼ ،على الفاء ،كمعناه :يطلبونو ،كيتتبٌعونو .ىذا ىو الػمشهور،
كقيل :معناه :يػجمعونو .كركاه بعض شيوخ الػمغاربة ،من طريق ابن ماىاف:
أيضا ،معناه :يبحثوف عن غامضو،
"يتف ٌقركف" ،بتقديػم الفاء ،كىو صحيح ن
كيستخرجوف خفيو»(ُ).
النوكمٌ « :أما قولو" :أى ٍىل" ،فمنصوب على النداء ،ىذا ىو اٞنشهور.
 قاؿٌ
رفعو ،على تقدير :أنت أىل الثناء .كاٞنختار النصب .كالثناء:
كجوز ي
بعضهم ى
ٌ
الوصف اٛنميل كاٞندح .كالػمجد :العظمة ،كهناية الشرؼ .ىذا ىو اٞنشهور،
يف الركاية ،يف مسلم ،كغًنه .قاؿ القاضي عياض :ككقع يف ركاية ابن ماىاف:
األكؿ»(ِ).
لكن الصحيح اٞنشهور ٌ
"أىل الثناء كاٜنمد" ،كلو كجو ،ك ٌ

النوكم« :قولو":بعث علي  ،كىو ابليمن بذىبة يف تيربتها" .ىكذا
 قاؿٌ
ىو فػي ٗنيع ني ىسخ ببلدان" :ب ىذ ىىبىة" بفتح الذاؿ ،ككذا نقلو القاضي ،عن جػميع
جلودم .قاؿ :كفػي ركاية ابن ماىاف" :ب يذ ىىٍيػبىة" ،على
ركاة مسلم ،عن الػ
ٌ
التصغًن»(ّ).
ً
انضحاف كاان أليب فبلف زكجها ،حج ىو كابنو على
النوكم« :قولو" :
 قاؿٌ
أحد٨نا ،ككاف اآلخر يسقي غبلمنا" .ىكذا ىو يف ني ىسخ ببلدان ،ككذا نقلو
الفارسي ،كغًنه .قاؿ :كفػي ركاية
القاضي عياض ،عن ركاية عبد الغافر
ٌ
النوكم.ُٓٓ/ُ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُْٗ/ْ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُُٔ/ٕ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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تغيًنا،
ابن ماىاف" :يسقي عليو غبلمنا" .قاؿ القاضي عياض :كأرل ىذا كلٌو ن
البخارم
فتصحف منو "غبلمنا" .ككذا جاء يف
٦نبل لنا"،
كصوابو" :نسقي عليو ن
ٌ
ٌ
صحتو قولو يف الركاية األيكُف" :ننضح عليو" ،كىو
على الصوابٌ .
كيدؿ على ٌ
ّنعىن :نسقي عليو .ىذا كبلـ القاضي .كاٞنختار أ ٌف الركاية صحيحة ،كتكوف
الزايدة اليت ذكرىا القاضي ١نذكفة مقدرة ،كىذا كثًن يف الكبلـ ،كهللا أعلم»(ُ).
كرىوف" ففي بعض األصوؿ ،من صحيح مسلم:
 قاؿٌ
النوكم« :ك ٌأما قولو" :يي ى
كهركف" ،بتقدٔف اٟناء ،من
كرىوف" ،كما ذكرانه ،من اإلكراه ،كيف بعضها" :يي ى
"يي ى
الفارسي،
الكهر ،كىو االنتهار .قاؿ القاضي :ىذا أصوب ،كقاؿ :كىو ركاية
ٌ
العذرم»(ِ).
ك ٌ
األكؿ ركاية ابن ماىاف ك ٌ
تعجلت" .ىكذا ىو يف ني ىسخ ببلدان:
 قاؿفلما أقبلنا ٌ
النوكم« :قولوٌ " :
ٌ
"أقبلنا" ،ككذا نقلو القاضي ،عن ركاية ابن سفياف ،عن مسلم .قاؿ :كيف ركاية
كيصح
ابن ماىاف" :أقفلنا" ،ابلفاء .قاؿ :ككجو الكبلـ" :قفلنا" ،أم :رجعنا،
ٌ
"أقبلنا"(ّ) ،بفتح البلـ ،أم :أقفلىنا النيب  ،ك"أيقٍ ً
بضم اٟنمزة ،لًما لػم يي ىس ٌم
"
ا
ن
ل
ف
ٍ
ى
ُ
ٌ
فاعليو»(ْ).
النوكم« :قولو يف ىذا اٜنديث" :نؤ ًاجرىا اي رسوؿ هللا ،على الربيع ،أك
 قاؿٌ
كسق" .ىكذا ىو يف معظم النُ ىسخ" :الربيع" ،كىو الساقية ،كالنهر الصغًن.
األى ي

النوكم.ّ-ِ/ٗ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُِ/ٗ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
لعل الصواب( :أىقٍػ ىفلىنىا) ،ابلفاء؛ بداللة ما بعده.
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،ك ٌ
النوكم.ْٓ-ّٓ/َُ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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بضم الراء ،كُنذؼ الياء ،كىو
كحكى القاضي ،عن ركاية ابن ماىاف" :الُربع" ٌ
أيضا صحيح»(ُ).
ن
بصره" ،فهكذا كقع يف بعض
 قاؿفج ىع ىل يىص ًر ي
النوكمٌ « :أما قولو " :ى
ٌ
ؼ ى
ب"،
النُ ىسخ ،كيف بعضها " :ي
بصره" ،كيف بعضها" :يىض ًر ي
يصرؼ" فقطُ ،نذؼ " ى
اٞنعجمة كالباء»(ِ).
ابلضاد ى
النوكم« :قولو" :يزكؿ" ىو ابلزام كالواك ،ىكذا ىو يف ٗنيع ني ىسخ
 قاؿٌ
ببلدان ،ككذا ركاه القاضي ،عن ٗناىًن شيوخهم .قاؿ :ككقع عند بعضهم ،عن
كجو»(ّ).
األكؿ أظهر ،كأى ى
ابن ماىاف" :يىرفي يل" ابلراء كالفاء ،قاؿ :ك ٌ
النوكم« :ك ٌأما "ثناه" ،فوقع فػي أكثر النُ ىسخ" :ثًنىاهي" ،بثاء مثلثة،
 قاؿٌ
بضم الثاء ،كبياء مثناة ٓنت ،بعد النوف ،كركا٨نا
مكسورة ،كيف بعضها" :ثػيٍنػيىاهي"ٌ ،
األك ىؿ عن غًنه»(ْ).
ن
ٗنيعا القاضي ،كذكر الثآفى ،عن ركاية ابن ماىاف ،ك ٌ
النوكم« :ىكذا ىو يف ٗنيع النُ ىسخ بببلدان" :كالػحنتم الػمزادة اجملبوبة"،
 قاؿٌ
ككذا نقلو القاضي ،عن ٗناىًن ركاة صحيح مسلم ،كمعظم النُ ىسخ ،قاؿ :ككقع
يف بعض النُ ىسخ" :كالػحنتم كالػمزادة اجملبوبة" ،قاؿ :كىذا ىو الصواب ،كاأليكُف
ككىم»(ٓ).
تغيًنه ،ه

النوكم.َِٓ/َُ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ّّ/ُِ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ِٔ/ُِ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُٕٕ/ُِ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُٓٗ/ُّ :
(ٓ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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 قاؿ النوكم« :قولو" :كهنى عن الن ًنسحا ،أك تين ىقر
ح
نس
ت
النخلة
كىي
،
ًن
ق
ي
ن
ٌ
ى
(ُ)
مهملتٌن ،أم:
نقرا" ،ىكذا ىو يف معظم الركاايت كالنسح بسٌن كحاء ى
ن
نسج"
تي ى
قشر ،ثػي ٌم تين ىقر ،فتصًن ن
نقًنا .ككقع لبعض الركاة ،يف بعض النُ ىسخ" :تي ى
ابٛنيم .قاؿ القاضي ،كغًنه :ىو تصحيف»(ِ).
فعرفىػنىا" ،ابلعٌن ،كتشديد الراء،
 قاؿالنوكم« :ىكذا ىو يف معظم النُ ىسخ " :ى
ٌ
أم :ىجعلىنا عيىرفاء ،كفػي كثًن من النُ ىسخ" :ف ىفرقىػنىا" ،ابلفاء اٞنكررة ،فػي ٌأكلو،
رجل ،من االثين عشر ،مع فًرقة .فهما
جعل كل ي
كبقاؼ ،من التفريق ،أم :ى
األكؿ»(ّ).
غًن ٌ
صحيحاف ،كلػم يذكر القاضي ىنا ى
معجمة ،مضمومة،
 قاؿالنوكمٌ « :أما "يػىغيػً ٌ
ت" ،فبفتح الياء ،كبغٌن ى
ٌ
هركم،
كمكسورة ،ثػ ٌم مثناة فوؽ ،مش ٌددة .كىكذا قاؿ اثبت ،كالػخطٌابػ ٌي ،كالػ ٌ
كصاحب التحرير ،كاٛنمهور ،ككذا ىو فػي معظم ني ىسخ ببلدان .كنقلو القاضي
شديدا .قالوا:
عن األكثرين .قاؿ
متتابعا ن
اٟنركم :كمعناه :يدفقاف فيو اٞناء ،دف نقا ن
ٌ
شديدا .ككقع يف
دائما ،صبًّا ن
كأصلو من إتباع الشيء الشيءى ،كقيل :يصبٌاف فيو ن
اٞنهملة ،كبباء موحدة ،كحكاىا القاضي عن
بعض النُ ىسخ" :يػىعي ُ
بضم العٌن ى
ب"ٌ ،
كفسره ّنعىن ما سبق ،أم :ال ينقطع
ركاية
ٌ
العذرم .قاؿ :ككذا ذكره اٜنربػ ٌيٌ ،
ب :الشرب بسرعة ،يف ن ىفس كاحد .قاؿ القاضي :ككقع يف
الع ُ
جرايهنما .قاؿ :ك ى
يتفجر»(ْ).
مهملة ،أمٌ :
ب" ّنثلثة ،كعٌن ى
ركاية ابن ماىاف" :يػىثٍػ ىع ي
ُسخ) ،ابٝناء ،أم( :يف معظم الركاايت كالنُ ىسخ).
لعل الػمراد( :الن ى
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،ك ٌ
النوكم.ُٔٓ/ُّ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.َِ/ُْ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ْٔ-ّٔ/ُٓ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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النوكم« :ىكذا ىو يف معظم ني ىسخ ببلدان" :أيتٍلً ىي" ،هبمزة ،كمثناة فوؽ،
 قاؿٌ
فسره صاحب التحرير،
ساكنة ،كالـ ،كايء ،كمعناه :ارتفع عنو الوحي .ىكذا ٌ
كغًنه .ككقع يف بعض النُ ىسخ" :أي ٍجلً ىي" ابٛنيم .كيف ركاية ابن ماىافٍ " :ا٤نىلىى"،
كمعنا٨نا :أيزيل عنو ،كزاؿ عنو»(ُ).
ً
كأٓف ًخ ىفاء" .ىو
 قاؿيت ٌ
حت إذا كاف من آخر الليل ،أيلق ي
النوكم« :قولوٌ " :
ٌ
بكسر اٝناء اٞنعجمة ،كٔنفيف الفاء ،كابٞن ٌد ،كىو ً
الكساء ،كٗنعو :أخفية،
ى
ً
ككساء كأكسية .قاؿ القاضي :كركاه بعضهم ،عن ابن ماىاف " :يج ىفاء"َ ،نيم
األكؿ»(ِ).
مضمومة ،كىو غيثاء السيل ،كالصواب اٞنعركؼ ىو ٌ
نظرت إُف
 قاؿفت ن
رجبل منهم" .يعين :ي
أتيت م ٌكة ،فتضع ي
النوكم« :قولو " :ي
ٌ
أضعفهم ،فسألتو؛ أل ٌف الضعيف مأموف الغائلة ،غالبنا .كيف ركاية ابن ماىاف:
فت" ،ابلياء .كأنكرىا القاضي ،كغًنه ،قالوا :ال كجو لو ىنا»(ّ).
"فتضي ي
النوكم« :قولو" :بعث إُف ٌأـ الدرداء أبىنٍػجاد من عنده" .بفتح اٟنمزة،
 قاؿٌ
كبعدىا نوف ،ثػ ٌم جيم ،كىو ٗنع "نػى ىجد" بفتح النوف كاٛنيم ،كىو متاع البيت،
اٛنوىرم إبسكاف اٛنيم ،قاؿ:
كستيور .كقالو
الذم ييزيٌنو ،من فيػ يرش ،كنػىما ًرؽ ،ي
ٌ
كٗنعو :نػي يجود ،حكاه عن أيب عيبىيد ،فهما ليغتاف .ككقع يف ركاية ابن ماىاف:
األكؿ»(ْ).
"ِنادـ" ،ابٝناء ى
اٞنعجمة ،كاٞنشهور ٌ

النوكم.ٖٗ/ُٓ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ِٖ-ِٕ/ُٔ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ

النوكم.ِٖ/ُٔ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.َُٓ-ُْٗ/ُٔ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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قي:
ابعا -التصحيح
رً
ّ
الصدوري ال يستليم التصحيح الـمطاب ّ
صح صدكر اٞننت منو،
النيب  ،فإف ٌ
بعض اٞنتوف يي ى
نسب صدكرىا ،إُف ٌ
(الصحة الصدكريٌة) دليل قاطع،
بصفتو النبويٌة ،ال بصفتو البشريٌة؛ فإ ٌف ىذه
ٌ
(الصحة اٞنطابىقيٌة) ،أم( :مطابىقة الواقع)؛ أل ٌف مصدر اٞننت يف ىذه اٜناؿ
على
ٌ
اإلٟني الػمنزؿ) ،كىو  -ببل ريب  -معصوـ من اٝنطإ.
ىو (الوحي ٌ
كلذلك ٬نكن أف نقوؿ:
النيب ،
إ ٌف ٌ
الصحة اٞنطابىقيٌة ،إذا كانت منتفيةن ،عن اٞننت اٞننسوب إُف ٌ
فكاف اٞننت ًّ
القطعي ،داللةن صر٪نةن ،قطعيٌةن ،فإ ٌف ىذه
داال على ما ٫نالف الواقع
ٌ
الصحة الصدكريٌة.
اٞنخالفة دليل قاطع ،على انتفاء ٌ
النيب  ،بصفتو النبويٌة :حػ ػ ٌق ،ال ريب فيو؛
فبل خبلؼ يف أ ٌف كبلـ ٌ
القطعي.
فبل ي٬نكن أف يكوف ٢نال نفا للواقع
ٌ
األم ػ ػة أ ٌف
ازم« :الثالث :كىو أنٌو قد اش ػت ػهر فيما بيػن ٌ
ق ػاؿ الفخ ػر الر ٌ
جػماعة من الػمبلحدة :كضعوا أخب ػ نارا من ىكػ ػرة ،كاحتالوا فػي تركيػجه ػا ،على
الػمح ًٌدثٌن؛ كالػمح ًٌ
أم يمن ىكر فوؽ
ك
قبلوىا.
بل
فوىا،
ر
ع
ما
هم
ػ
قلوب
لسبلمة
ثوف
د
ٌ
كصف هللا تعاُف ،بػما يقدح فػي اإللػهيٌة ،كييبطل الُربوبيٌة؟! فوجب القطع  -فػي
البخارم كمسلم  ،فهما ما
أمثاؿ ىذه األخبار  -أبنػٌها موضوعة .ك ٌأما
ٌ
كاان عالًم ً
ٌن ابلغيوب ،بل اجتهدا ،كاحتاطا ،بػمقدار طاقتهما ،ف ٌأما اعتقاد
ى
ً
ميع األحواؿ الواقعة ،فػي زماف الرسوؿ  إُف زماننا ،فذلك
أنػٌهما ىعلما جػ ى
ال يقولو عاقل ،فغاية ما فػي الباب :أ ٌان نػي ً
كابلذين ىرىكىاي عنهم،
حسن الظن بػهما،
ى
ً
كن إسناده إُف الرسوؿ 
خربا مشتم نبل ،على يمن ىكر ،ال ي٬ن ي
ٌإال أنػٌا إذا شاىدان ن
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قطعنا أبنٌو من أكضاع الػمبلحدة ،كمن ترك٩ناتػهم على أكلئك الػمح ًٌدثٌن»(ُ).
اجعا إُف الوحي الػمنزؿ.
النيب  ،بصفتو البشريٌة ،فليس ر ن
ٌأما كبلـ ٌ
فأما اٝنطأ ،فبل ريب أ ٌف األنبياء قد ي٫نطئ
ميٌ « :
قاؿ عبد الر٘نن اٞنعلٌ ٌ
ظنٌهم يف أمور الدنيا ،ك ٌأهنم ٪نتاجوف إُف األخبار(ِ)ُ ،نسب ظنٌهم ،لكنٌهم إذا
ً
صدؽ،
يظن ،كذلك  -كما تق ٌدـ  -ه
احتاجوا إُف ذلك ،فإٌ٧نا ي٫نرب أحدىم أبنٌو ٌ
قصة أتبًن النخل.)ّ(»...
ٌ
الظن ،فمن ذلك ما جاء يف ٌ
حت على فرض خطإ ٌ
كقاؿ ابن ابزٌ « :أما من أمور الدنيا ،فقد يقع اٝنطأ ،مثٌ يينبو على ذلك؛
النيب  ،ل ٌػما مر على ٗناعة يل ٌقحوف النخل ،فقاؿ" :ما أظنٌو
كما كقع من ٌ
شيصا ،فأخربكه  ،فقاؿ " :إٌ٧نا
فلما تركوه ،صار ن
يضره لو تركتموه"ٌ ،
ٌ
مين ،كأنتم أعلم أبمر دنياكمٌ ،أما ما أيخربكم بو عن هللا ،
قلت ذلك؛ ظنًّا ٌ
فبٌن  أ ٌف الناس
ٌ
فإٓف لػم أكذب على هللا" .ركاه مسلم يف الصحيحٌ .ى
أعلم أبمور دنياىم ،كيف يل ٌقحوف النخل ،ككيف يغرسوف ،ككيف يبذركف،
ك٪نصدكفٌ .أما ما ي٫نرب بو األنبياءي عن هللا  ،فإ ٌهنم معصوموف من ذلك .فقوؿ
النيب  ي٫نطئ ،فهذا قوؿ ابطل ،كال ب ٌد من التفصيل ،كما
من قاؿ :إ ٌف ٌ
ذكران»(ْ).
صحة صدكرىا
ٌأما اٞنتوف اٞننسوبة إُف الصحابة ،كالتابعٌن ،كغًنىم؛ فإ ٌف ٌ
(ُ) أتسيس التقديس.ُِٓ :
(ِ) كذا يف اٞنطبوع( :األخبار) ،هبمزة فوقيٌة ،كىي ٗنع (اٝنرب) ،كاألنسب يف ىذا السياؽ:
ابعي (أخرب)؛ بداللة قولو بعدىا« :فإٌ٧نا ي٫نًرب
(اإلخبار) ،هبمزة ٓنتيٌة ،كىو مصدر الفعل الر ٌ
يظن».
أحدىم أبنٌو ٌ
(ّ) القائد إُف تصحيح العقائد.ٗٗ :
متنوعة.ُِٗ-َِٗ/ٔ :
(ْ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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ألهنم
صحة مطابىقتها للواقع ،فقد تطابق الواقع ،كقد ٔنالفو؛ ٌ
منهم ال تستلزـ ٌ
صحت نسبتو إليهم  -أف ييصيبوا،
بشر ،ييصيبوف ،ي
ك٫نطئوف ،فجائز  -فيما ٌ
ه
القطعي.
القطعي ،كجائز أف ي٫نطئوا ،فيخالفوا الواقع
فيطابقوا الواقع
ٌ
ٌ
كل كاحد من الصحابة
قاؿ ابن تيميٌة« :كىم مع ذلك ،ال يعتقدكف أ ٌف ٌ
معصوـ عن كبائر اإلمث ،كصغائره؛ بل ْنوز عليهم الذنوب يف اٛنملة.)ُ(»...
أيضا« :ك ٌأما الغلط ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،بل يف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أحياان ،كفيمن بعدىم»(ِ).
الصحابة من قد يغلط ن
أيضا ،فإ ٌف السلف أخطأ كثًن منهم ،يف كثًن
أيضا« :ك ن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
من ىذه اٞنسائل ،كاتٌفقوا على عدـ التكفًن بذلك.)ّ(»...
كقاؿ ابن ابز« :فيتٌضح من ىذا أ ٌف إمضاءىا كاف ابجتهاد عمر ،
ابألمة،
كاألخذ ابلسنٌة الصحيحة أكُف من االجتهاد ،من عمر ،كغًنه ،كأرفق ٌ
كأنفع ٟنا»(ْ).
كمن أمثلة ذلك :ما ركاه مسلم ،عن عبد هللا بن عمرك بن العاص ،أنٌو
اطٌن مسجونىةن ،أىكثػى ىقها سلىيما يف ،ي ً
ً
ً
ك أى ٍف ىٔنٍير ىج ،فىػتىػ ٍقىرأى
وش ي
قاؿ« :إف ًيف الٍبى ٍح ًر ىشيى ى ى ٍ ي
ٍ ى ي ٍى ي
ىعلىى الن ً
اس قيػ ٍرآ نان»(ٓ).
أصح صدكر ىذا الػمنت ،من عبد هللا بن عمرك بن العاص ،أـ لػم
فسواء ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُِ/ّ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
متنوعة.ِْٕ/ُِ :
(ْ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
(ٓ) صحيح مسلم ،ُِ/ُ :بعد اٜنديث ذم الرقم ٕ.
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تصح
يصح صدكره منو؛ كسواء ٌ
أصحت مطابقة ىذا الػمنت للواقع ،أـ لػم ٌ
ٌ
نصا شرعيًّا ،فهػػو ليػس مػ ػن ك ػبلـ هللا  ،كال مػ ػن ك ػبلـ
مطابقتو؛ فإنٌو ليس ًّ
رسػ ػولػو .
الصحة اٞنطابىقيٌة ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السنٌة النبويٌة ،كليس
فالطعن يف ٌ
نسب إُف السنٌة النبويٌة؛ أل ٌف عبد هللا بن عمرك كاحد من الصحابة،
طعننا فيما يي ى
سهوا ،أك ك٨ننا.
فهو غًن معصوـ ،لذلك ي٬نكن أف ي٫نطئ ،ن
يصح صدكر ىذا اٞننت من عبد هللا بن عمرك ،كيكوف أخذه
فجائز أف ٌ
من كعب األحبار؛ فقد ذكر بعض اٞنؤلٌفٌن أ ٌف عبد هللا بن عمرك  -كىو أحد
العبادلة األربعة  -قد أخذ عن كعب األحبار.
اقي« :كم ػن ىػذا النػ ػوع  -كىػ ػو ركاي ػة األكابػ ػر ،عػ ػن
قاؿ زين الدين العر ٌ
األصاغر  -ركاية الصحابة ،عن التابعٌن ،كركاية العبادلة األربعة ،كأيب ىريرة،
كمعاكية بن أيب سفياف ،كأنس بن مالك ،عن كعب األحبار»(ُ).
كذاب
كجائز أف تكوف نسبة ىذا اٞننت إُف عبد هللا بن عمرك ابطلةٌ ،إما ن
كسهوا.
كافرتاء ،أك ك٨ننا ن
البخارم ،عن إبراىيم النخعػ ٌي ،قػ ػاؿ:
أيضا :مػ ػا ركاه
كمن أمثلة ذلك ،ن
ٌ
ً
اؿ :أىيُ يك ٍم
اب ىعٍب ًد اَّللً ،ىعلىى أًىيب الد ٍرىد ًاء ،فىطىلىبىػ يه ٍم ،فىػ ىو ىج ىد يى ٍم ،فىػ ىق ى
«قىد ىـ أ ٍ
ىص ىح ي
ىش ياركا إً ىُف
اؿ :يكلُنىا ،قى ى
يػى ٍقىرأي ىعلىى قًىراءىةً ىعٍب ًد اَّللً؟ قى ى
ىح ىف ي
ظ؟ فىأ ى
اؿ :فىأىيُ يك ٍم أ ٍ
(ِ)
اؿ :ىكي ً
"كالذ ىك ًر
:
ة
م
ق
ل
ع
اؿ
ق
.
﴿كاللٍي ًل إً ىذا يػى ٍغ ىشى﴾
ٍ
ى
ى
ي
ى
ىع ٍل ىق ىمةى .قى ى ٍ ى
ى ى ى
ف ىٚن ٍعتىوي يػى ٍقىرأي :ى
ً
اؿ :أى ٍشه يد أً ً
يدكنىًين ىعلىى أى ٍف
ت النًيب  يػى ٍقىرأي ىى ىك ىذا ،ىكىى يؤىالء ييًر ي
ىك ٍاألينٍػثىى" .قى ى ى ٌ
ىٓف ىٚن ٍع ي
(ُ) شرح التبصرة.ُِٕ/ِ :
(ِ) الليل.ُ :
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﴿كىما ىخلى ىق الذ ىك ىػر ىك ٍاألينٍػثىى﴾(ُ) .ىكاَّللً ،ىال أ ىياتبًعي يه ٍم»(ِ).
أىقٍػىرأى :ى
تضمنو من أقواؿ
أصح صدكر ىذا اٞننت من إبراىيم
فسواء ٌ
النخعي ،كما ٌ
ٌ
أصحت مطابقة
يصح؛ كسواء ٌ
منسوبة إُف أيب الدرداء ،كعلقمة بن قيس ،أـ لػم ٌ
نصا شرعيًّا ،فليس من كبلـ هللا تعاُف،
تصح؛ فإنٌو ليس ًّ
ىذا اٞننت للواقع ،أـ لػم ٌ
كال من كبلـ رسولو .
الصحة اٞنطابىقيٌة ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السنٌة النبويٌة ،كليس
فالطعن يف ٌ
نسب إُف السنٌة النبويٌة؛ أل ٌف أاب الدرداء كعلقمة بن قيس كإبراىيم
طعننا فيما يي ى
عامة الناس ،من الصحابة ،كمن جاء بعدىم ،فهم غًن
النخعي رجاؿ من ٌ
ٌ
سهوا ،أك ك٨ننا.
معصومٌن ،لذلك ي٬نكن أف ي٫نطئوا ،ن
العامة كصورة اٞنصحف:
العريب« :اٞنسألة الثانية -قراءة ٌ
قاؿ أبو بكر بن ٌ
﴿ ىكىما ىخلى ىق الذ ىكىر ىك ٍاألينٍػثىى﴾(ّ) .كقد ثبت يف الصحيح أ ٌف أاب الدرداء
كابن مسعود كاان يقرآف" :كالذك ًر كاألنثى" .قاؿ إبراىيم :قدـ أصحاب
عبد هللا ،على أيب الدرداء ،فطلبهم ،فوجدىم ،فقاؿ :أيٌكم يقرأ على قراءة
عبد هللا؟ قالوا :كلٌنا .قاؿ :كيف تقرؤكف ﴿ :ىكاللٍي ًل إًذىا يػى ٍغ ىشى﴾(ْ)؟ قاؿ
أٓف ٚنعت رسوؿ هللا  ،يقرأ ىكذا،
علقمة" :كالذك ًر كاألنثى" .قاؿ :أشهد ٌ
كىؤالء ييريدكف أف أقرأ ﴿ :ىكىما ىخلى ىق الذ ىكىر ىك ٍاألينٍػثىى﴾ ،كهللا ،ال أاتبعهم .قاؿ

(ُ) الليل.ّ :
البخارم ،ُٖٖٗ/ْ :رقم َْٔٔ.
(ِ) صحيح
ٌ
(ّ) الليل.ّ :
(ْ) الليل.ُ :
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بشر ،إٌ٧نا الػ يمعوؿ عليو ما يف الصحف(ُ)؛ فبل
القاضي :ىذا ٣نٌا ال يلتفت إليو ه
ْنوز ٢نالفتو ألحد ،مثٌ بعد ذلك يقع النظر ،فيما يوافق خطٌو٣ ،نٌا لػم يثبت
ضبطو ،حسبما بيٌناه ،يف موضعو؛ فإ ٌف القرآف ال يثبت ،بنقل الواحد ،كإف كاف
عدال؛ كإٌ٧نا يثبت ابلتواتر ،الذم يقع بو العلم ،كينقطع معو العيذر ،كتقوـ بو
ن
اٜني ٌجة على اٝنلق»(ِ).
منسواب
أيضا حديث (القردة اٞنرجومة) ،فهو ليس حديثنا
كمن أمثلة ذلك ن
ن
النيب  ،بل ىو منسوب إُف عمرك بن ميموف ،كىو ليس من الصحابة،
إُف ٌ
كإف أدرؾ اٛناىليٌة.
و
صٍو
ٌن ،ىع ٍن
قاؿ
البخارم « :ىحدثػىنىا نػي ىعٍي يم بٍ ين ى٘ناد ،ىحدثػىنىا يى ىشٍي هم ،ىع ٍن يح ى
ٌ
ً
اؿ :رأىيت ًيف ٍ ً ً ً ً
و
ت،
اجتى ىم ىع ىعلىٍيػ ىها قىرىدةه ،قى ٍد ىزنى ٍ
ىع ٍم ًرك بٍ ًن ىمٍي يموف ،قى ى ى ٍ ي
اٛنىاىلية ق ٍرىد نةٍ ،
وىا ،فىػىر ىٗنٍتيػ ىها ىم ىع يه ٍم»(ّ).
فىػىر ىٗني ى
كقد انتقد بعض اٞنؤلٌفٌن ىذا اٜنديث ،فمنهم من انتقد السند ،كنفى
صحة صدكر اٞننت ،من عمرك بن ميموف؛ كمنهم من انتقد اٞننت ،ككصفو
ٌ
ابلنكارة؛ لغرابتو عن الواقع.
ت قًٍردة يف زْف" .فإف
قركدا رٗنى ٍ
قاؿ ابن قتيبة« :قالوا :ركيتم" :أ ٌف ن
كانت القركد إٌ٧نا رٗنتها يف اإلحصاف ،فذلك أطرؼ اٜنديث .كعلى ىذا
لعل
لعل القركد تيقيم من أحكاـ التوراة ن
أمورا كثًنة ،ك ٌ
القياس ،فإنٌكم ال تدركفٌ ،
فلعل اٝننازير نصارل .قاؿ
دينها اليهوديٌة ،ي
بعد .كإف كانت القركد ن
يهوداٌ ،
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كاٞنراد( :اٞنصحف).
(ِ) أحكاـ القرآف.َْٓ-َْْ/ْ :
البخارم ،ُّٖٗ-ُّٕٗ/ّ :رقم ّّٔٔ.
(ّ) صحيح
ٌ
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١نمد :ك٥نن نقوؿ ،يف جواب ىذا االستهزاء :إ ٌف حديث القركد ليس عن
أبو ٌ
رسوؿ هللا  ،كال عن أصحابو ،كإٌ٧نا ىو شيء ذيكًر عن عمرك بن ميموف»(ُ).
ابلبخارم ،ال يف كلٌها ،كليس
اٛنوزم« :كىذا يف بعض النُ ىسخ،
كقاؿ ابن
ٌ
ٌ
ً
اٞنقحمات اليت
لعل ىذا من ى
رم .قاؿ اٜني ٌ
عيمي عن الف ػىىػربػٍ ٌ
ميدم :ك ٌ
يف ركاية النُ ٌ
البخارم .كقد أكىم أبو مسعود برتٗنة عمرك بن ميموف أنٌو
أيقحمت يف كتاب
ٌ
البخارم ،كليس كذلك ،فإنٌو ليس من
من الصحابة الذين انفرد ابإلخراج عنهم
ٌ
الصحابة ،كال لو يف الصحيح مسند»(ِ).
قصة عمرك ،فذكر
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب« :ك ٌأما ما ذكره من ٌ
ٌ
الدمشقي أ ٌف لعمرك بن ميموف
ميدم يف ٗنع الصحيحٌن :حكى أبو مسعود
اٜني ٌ
ٌ
األكدم يف الصحيحٌن حكاية من ركاية حصٌن عنو ،قاؿ" :رأيت يف اٛناىليٌة
ٌ
قًٍردة ،اجتمع عليها قًىردة ،فرٗنوىا ،فرٗنتها معهم" .كذا حكى أبو مسعود ،كلػم
البخارم من كتابو ،فبحثنا عن ذلك ،فوجدانه يف
أم موضع أخرجو
ٌ
يذكر يف ٌ
بعض النُسخ ،ال يف كلٌها ،ف يذكً
عيمي
ُ
ن
ال
اية
ك
ر
يف
ليس
ك
ة،
اٛناىلي
ـ
أاي
كتاب
يف
ر
ٌ
ٌ
ى
ٌ
عن ً
اٞنقحمات،
ػ
ب
ػر
ػ
الف
رم  -ن
ٍ
أصبل  -شيء من ىذا اٝنرب ،يف القردة ،كلعلٌها من ى
ى
ى ٌ
(ّ)
البخارم» .
يف كتاب
ٌ
كقاؿ األلبآفٌ« :قلت :ىذا أث ػر من ىكػر؛ إذ كيف يػيمكن إلنساف أف يعلم
ً
تتزكج ،كأ ٌف من خلقهم الػمحافظة على العرض ،فمن خاف قتلوه؟ ثػ ٌم
أف القىردة ٌ
ىب أ ٌف ذلك أمر كاقع بينها ،فمن أين علم عمرك بن ميموف أ ٌف رجم ً
الق ٍردة،
ى ٍ
(ُ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ِّٕ :
(ِ) كشف اٞنشكل.ُٕٓ/ْ :
(ّ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.ُِٕ/ِ :
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إنػٌما كاف ألنػٌها زنت؟! كأن ػا أظ ػ ٌن أ ٌف اآلف ػة ،من شػيخ الػمصنٌف" :نػي ىعيم بن
حػ ٌماد"؛ فإنٌو ضعيف متٌػ ىهم ،أك من عنعنة يى ىشيم؛ فإنٌو كاف مدلًٌ نسا ،لكن ذكر
أيضا،
العواـ ،ن
ابن عبد ٌ
الرب فػي "االستيعاب" (ّ )َُِٓ /أنٌو ركاه عبٌاد بن ٌ
قلت :كعبٌاد ىذا ثقة ،من رجاؿ
ختصنرا .ي
صٌن ،كما ركاه يى ىشيم ،مػ ى
عن يح ى
مطونال .أخرجو
الشيخيػن ،كاتبعو عيسى بػن حطٌاف ،عن عمرك بن ميموف بػوٌ ،
العجلي ،كابن حبٌاف؛ كركايتو مفصلة ،تيبعًد
ماعيلي .كعيسى ىذا كثٌقو
اإلسػ
ٌ
ٌ
مختصرة ،كقد ماؿ الػحافظ إلػى تقويتها؛
النكارة الظاىرة ،من ركاية نػي ىعيم الػ ى
خبلفنا البن عبد البػٌر ،كهللا أعلم»(ُ).
يصح؛ كسواء
أصح صدكر ىذا اٞننت من عمرك بن ميموف ،أـ لػم ٌ
فسواء ٌ
نصا شرعيًّا ،فليس من
تصح؛ فإنٌو ليس ًّ
ٌ
أصحت مطابقة ىذا اٞننت للواقع ،أـ لػم ٌ
كبلـ هللا تعاُف ،كال من كبلـ رسولو .
الصحة اٞنطابىقيٌة ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السنٌة النبويٌة ،كليس
فالطعن يف ٌ
عامة الناس،
نسب إُف السنٌة النبويٌة؛ أل ٌف عمرك بن ميموف كاحد من ٌ
طعننا فيما يي ى
سهوا ،أك ك٨ننا .كي٬نكن أف تكوف
فهو غًن معصوـ ،لذلك ي٬نكن أف ي٫نطئ ،ن
كذاب.
ٌ
القصة مفرتاة عليو ،كمنسوبة إليو ن
نكػر ىذه القصة م ً
ً
نكنرا لشيء من السنٌة النبويٌة.
ٌ ي
كلذلك ال يػي ىع ٌد يم ي
الشرعي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
القطعي قد يكوف شرعيًّا ،كىو القرآف الكرٔف ،كالسنٌة النبويٌة ،الثابتة
الواقع
ٌ
القطعي ٢نالفتو
قطعي الثبوت ،إذا ثبت ابلدليل
ثبوات قطعيًّا؛ ٌ
ٌ
فكل حديث غًن ٌ
القطعي ،فإنٌو حديث غًن
الشرعي
للدليل
القطعي ،كال سيٌما الدليل القرآٓفٌ
ٌ
ٌ
ٌ
البخارم ،ّٓٔ-ّٓٓ/ِ :ىامش (ُّ).
(ُ) ٢نتصر صحيح اإلماـ
ٌ
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صحيحا ،من جهة الصناعة اٜنديثيٌة.
صحيح كاقعيًّا ،كإف ع ٌده بعض اٞنؤلٌفٌن
ن
كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآٓفٌ :قوؿ ابن القيٌم« :ك ٌأما اللفظ
البخارم يف حديث أيب ىريرة" :كإنٌو يينشئ للنار من
الذم كقع يف صحيح
ٌ
ط من بعض الركاة ،انقلب عليو
يشاء ،فييلقى فيها ،فتقوؿ :ىل من مزيد" ،فغل ه
يرده ،فإ ٌف هللا سبحانو ،أخرب أنٌو ٬نؤل
لفظو ،كالركاايت الصحيحة ،كن ُ
ص القرآف ٌ
جهنٌم من إبليس ،كأتباعو ،كأنٌو ال يع ًٌذبٌ ،إال من قامت عليو يح ٌجتيو ،ككذب
ير يسلىو.)ُ(»...
كقاؿ ابن عثيمٌن« :كمن الشذكذ :أف ٫نالف ما عيلًم ابلضركرة من
عمن دخلها
الدين .مثالو :يف صحيح
فضل ٌ
ٌ
البخارم ركاية" :أنٌو يبقى يف النار ه
من أىل الدنيا ،فينشئ هللا ٟنا أقواما ،في ً
دخلهم النار" .فهذا اٜنديث كإف كاف
ن ي
ي
متٌصل السند ،فهو شاذٌ؛ ألنٌو ٢نالف لًما عيلًم ابلضركرة من الدين ،كىو أ ٌف هللا
أحدا ،كىذه الركاية يف اٜنقيقة قد انقلبت على الراكم ،كالصواب
تعاُف ال يظلم ن
عمن دخلها ،من أىل الدنيا ،فيينشئ هللا أقو ناما،
فضل ٌ
أنٌو يبقى يف اٛننٌة ه
في ً
ظلم»(ِ).
ففيو
،
ؿ
األك
ا
أم
،
ظلم
فيو
ليس
فضل
كىذا
ة،
ن
اٛن
لهم
دخ
ٌ
ٌ
ي
ٌ
ه
ه
ه
اٛنصاص« :كقد
كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآٓفٌ ن
أيضا :قوؿ ٌ
أجازكا من فعل الساحر ،ما ىو أط ُم من ىذا ،كأفظع ،كذلك أ ٌهنم زعموا أ ٌف
ً
أٓف أقوؿ
حت قاؿ فيو :إنٌو يتخيٌل ِف ٌ
النيب  يسحر ،كأ ٌف السحر عمل فيوٌ ،
ٌ
ف طلعة،
الشيء كأفعلو ،كلػم أقلو ،كلػم أفعلو ،كأ ٌف امرأة يهوديٌة سحرتو ،يف يج ٌ
ف طلعة،
حت أاته جربيل  ،فأخربه ٌأهنا سحرتو يف يج ٌ
كمشاقةٌ ،
كمشط ،ي
ي
(ُ) حادم األركاح.َُٖ/ِ :
(ِ) شرح اٞننظومة البيقونيٌة.َّ :
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النيب  ،ذلك العارض؛ كقد
كىو ٓنت راعوفة البئر ،فاستيخ ًرج ،كزاؿ عن ٌ
قاؿ هللا تعاُف ،مك ًٌ
لنيب  ،فقاؿ جل ًمن
ل
،
ذلك
من
عوه
اد
فيما
،
ار
ف
للك
اب
ذ
ٌ
ٌ
ن
ٌ
اؿ الظالً يمو ىف إً ٍف تىػتبًعيو ىف إًال ىر يج نبل ىم ٍس يح نورا﴾(ُ) .كمثل ىذه األخبار
﴿كقى ى
قائل :ى
من كضع اٞنلحدين؛ تعلبنا ابٜنشوا(ِ) الطغاـ ،كاستجر نارا ٟنم ،إُف القوؿ ،إببطاؿ
معجزات األنبياء  ،كالقدح فيها ،كأنٌو ال فرؽ بٌن معجزات األنبياء ،كفعل
السحرة ،كأ ٌف ٗنيعو ،من نوع كاحد .كالعجب مػ ٌمن ٩نمع بٌن تصديق
األنبياء  ،كإثبات معجزاهتم ،كبٌن التصديق ّنثل ىذا من فعل السحرة ،مع
قولو تعاُف﴿ :كىال يػ ٍفلًح الس ً
ث أىتىى﴾(ّ) .فص ٌدؽ ىؤالء من ك ٌذبو هللا،
اح ير ىحٍي ي
ى ي ي
كجائز أف تكوف اٞنرأة اليهوديٌة َنهلها فعلت
كأخرب ببطبلف دعواه ،كانتحالو .ه
النيب  ،فأطلع
ذلك؛ ظنًّا منها أب ٌف ذلك يعمل يف األجساد ،كقصدت بو ٌ
سرىا ،كأظهر جهلها ،فيما ارتكبت ،كظنٌت؛ ليكوف ذلك
هللا نبيٌو على موضع ٌ
كل الركاة :إنٌو
من دالئل ٌ
نبوتو ،ال أف ذلك ٌ
ضره ،كخلط عليو أمره ،كلػم يقل ٌ
يد يف اٜنديث ،كال أصل لو»(ْ).
اختلط عليو أمره ،كإٌ٧نا ىذا اللفظ ًز ى
كقاؿ سيٌد قطب« :كقد كردت ركاايت  -بعضها صحيح ،كلكنٌو
النيب  يف اٞندينة ..قيل:
غًن متواتر  -أ ٌف لبيد بن األعصم
ٌ
اليهودم سحر ٌ
أيتيهن ،يف
حت كاف ي٫نيل إليو أنٌو أييت النساء ،كىو ال
أشهنراٌ ..
ٌأاي نما ،كقيل :ي
ٌ
كحت كاف ي٫نيل إليو أنٌو فعل الشيء ،كلػم يفعلو ،يف ركاية ،كأ ٌف السورتٌن
ركايةٌ ،
(ُ) الفرقاف.ٖ :
(تلعبنا ابٜنشو).
(ِ) يف اٞنطبوع( :تعلبنا ابٜنشوا) ،كالصوابٌ :
(ّ) طو.ٔٗ :
(ْ) أحكاـ القرآف.َٔ/ُ :
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فلما استحضر السحر الػمقصود ،كما أخرب يف رؤايه،
نزلتا يرقيةن لرسوؿ هللا ؛ ٌ
لكن ىذه الركاايت تػخالف
كقرأ السورتٌن ،انػحلٌت العي ىقد ،كذىب عنو السوء .ك ٌ
كل
أصل العصمة النبويٌة ،يف الفعل كالتبليغ ،كال تستقيم مع االعتقاد أب ٌف ٌ
كل قوؿ من أقوالو :سنٌة كشريعة ،كما أ ٌهنا تصطدـ بنفي
فعل من أفعالو  ،ك ٌ
القرآف عن الرسوؿ  أنٌو مسحور ،كتكذيب اٞنشركٌن فيما كانوا ي ٌدعونو من
يؤخذ هبا فػي
ستبعد ىذه الركاايت ..كأحاديث اآلحاد ال ى
ىذا اإلفك .كمن ثػ ٌم تي ى
أمر العقيدة .كالػمرج ػع ى ػو القرآف .كالتوات ػر ش ػر هط لؤلخذ ابألحاديث فػي أص ػوؿ
االعتق ػاد .كىذه الركاايت ليست من الػمتواتر»(ُ).
التارخيي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ

كقد يكوف الواقع القطعي اتر٫نيًّا ،فيأيت منت اٜنديث ًّ
داال داللة قطعيٌة،
ٌ
على ما ٫نالف إحدل القطعيٌات التار٫نيٌة.
كمن أمثلة ذلك :ما ركاه مسلم عن ابن عبٌاس ،قاؿ « :ىكا ىف الٍ يم ٍسلً يمو ىف
ىال يػٍنظيرك ىف إً ىُف أًىيب س ٍفيا ىف ،كىال يػ ىق ً
اع يدكنىوي ،فىػ ىق ى ً ً
ث
يب  :ىاي نىًيب اَّللً ،ثىىبل ه
يى ى ي
ى ي
اؿ للن ًٌ
اؿً :عٍن ً
ىحسن الٍعر ً
ت
أ
م
د
اؿ :نػى ىع ٍم ،قى ى
أ ٍىع ًطنًي ًهن ،قى ى
ب ،ىكأ ٍ
ىٗنىليوي ،أيُـ ىحبًيبىةى بًٍن ي
ٍ ى ي ىى
ً
اؿ:
ك ،قى ى
اؿ :نػى ىع ٍم ،قى ى
أًىيب يس ٍفيىا ىف ،أ ىيزًٌك يج ىك ىها ،قى ى
ٌن يى ىديٍ ى
اؿ :ىكيم ىعا ًكيىةي ىٍْن ىعليوي ىكاتبنا ،بػى ٍ ى
ً
ً
ً
ًً
اؿ:
ٌن ،قى ى
نػى ىع ٍم ،قى ى
ت أيقىات يل الٍ يم ٍسلم ى
اؿ :ىكتيػ ىؤٌم يرًٓف ،ىحت أيقىات ىل الٍ يكف ىار ،ىك ىما يكٍن ي
ً
اؿ أىبو زمي ول :كلىوىال أىنو طىلى ً
ك؛ ًألىنوي لىػ ٍم
ك ًم ىن النً ًٌ
يب  ،ىما أ ٍىعطىاهي ىذل ى
ب ىذل ى
نػى ىع ٍم .قى ى ي يى ٍ ى ٍ ي ى
اؿ :نػى ىع ٍم»(ِ).
يى يك ٍن يي ٍسأ يىؿ ىشٍيػئنا ،إًال قى ى
دليبل على تصحيحو لو؛ فإ ٌف
فإذا كانت ركايتو ٟنذا اٜنديث يف صحيحو ن
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ََْٖ/ٔ :
(ِ) صحيح مسلم ،ُْٗٓ/ْ :رقم َُِٓ.ُٖٔ/
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كضعفوا اٜنديث،
كثًنا من الػمؤلٌفٌن  -قد٬ننا كحديثنا  -رفضوا ىذا التصحيحٌ ،
ن
التار٫ني.
مستندين إُف الدليل
ٌ
األندلسي« :كعكرمة ساقط؛ كقد كجدان عنو حديثنا
قاؿ ابن حزـ
ٌ
موضوعا يف نكاح رسوؿ هللا ٌ أـ حبيبة ،بعد فتح م ٌكة»(ُ).
ن
أيضا« :كىذا اٜنديث ،الذم فيو :أ ٌف أاب سفياف بن
كقاؿ ابن حزـ ن
يتزكج
النيب  أف ٌ
حرب ،بعد إسبلمو ،كاف الػمسلموف يػجتنبونو ،كأنٌو سأؿ ٌ
ابنتوٌ ،أـ حبيبة ،كأف يستكتب ابنو معاكية ،كأف يستعملو ،يعين نفسو ،كيولٌيو.
١نمد :كىذا ىو الكذب البحت؛ أل ٌف نكاح رسوؿ هللا ٌ أـ حبيبة،
قاؿ أبو ٌ
كاف كىي  -أبرض اٜنبشة  -مهاجرة ،كأبو سفياف كاف بػم ٌكة ،قبل الفتح،
بػم ٌدة طويلة ،كلػم ييسلم أبو سفيافٌ ،إال ليلة يوـ الفتح»(ِ).
شك فيو،
كقاؿ ابن
كىم من بعض الركاة ،ال ٌ
ٌ
اٛنوزم« :كيف ىذا اٜنديث ه
عمار ،راكم اٜنديث ،كقد ضعٌف أحاديثو
كال ترُدد ،كقد ٌاهتموا بو عكرمة بن ٌ
٪نٍن بن سعيد ،كقاؿ :ليست بصحاح ،ككذلك قاؿ أ٘ند بن حنبل :ىي
البخارم ،كإنػٌما أخرج عنو مسلم ،ألنٌو
أحاديث ضعاؼ ،كلذلك لػم ي٫نرج عنو
ٌ
كىم؛ أل ٌف أىل التاريخ
قػ ػد قاؿ يػحٍن بن معٌن :ىو ثقة .كإٌ٧نا قلنا :إ ٌف ىذا ه
أٗنعوا على أ ٌف ٌأـ حبيبة كػانت ،عند عبد هللا بن جحش ،ككلػدت لػو ،كىاج ػر
بػها ،ك٨نا مسلماف ،إُف أرض اٜنبشة ،مثٌ تنصىر ،كثبتت ىي ،على دينها ،فبعث
فزكجػ ػو ٌإايىا ،كأصدقها عػ ػن
رسوؿ هللا  ،إلػى
النجاشي؛ ليخطبها عليهاٌ ،
ٌ
رسوؿ هللا  ،كذلك سنة سبع من اٟنجرة ،كجاء أبو سفياف ،يف زمن اٟندنة،
(ُ) ا﵀لٌى ابآلاثر.ِٕٖ/ُ :
(ِ) اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ.ِّ/ٔ :
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حت ال ٩نلس عليو .كال خبلؼ أ ٌف
فدخل عليها ،فتل ٍ
ت بساط رسوؿ هللا ؛ ٌ
أاب سفياف كمعاكية أسلما يف فتح م ٌكة ،سنة و
ٖناف ،كال نعرؼ أ ٌف رسوؿ هللا 
اٜنميدم ،قاؿ :ح ٌدثنا
أمىر أاب سفياف .كقد أنبأان ابن انصر ،عن أيب عبد هللا
ٌ
شك،
علي بن أ٘ند بن سعيد اٜنافظ ،قاؿ :ىذا حديث موضوع ،ال ٌ
أبو ٌ
١نمد ٌ
عمار ،كلػم ي٫نتلىف أ ٌف رسوؿ هللا 
يف كضعو ،كاآلفة فيو ،من عكرمة بن ٌ
تزكجها ،قبل الفتح بدىر ،كأبوىا كافر»(ُ).
ٌ
تزكج ٌأـ حبيبة ،كىي أبرض اٜنبشة ،قد
كقاؿ ابن القيٌم« :الثآف أ ٌف ٌ
قصة ٌ
جرت ٠نرل التواتر ،كتزك٩نو  خد٩نة ّن ٌكة ،كعائشة ّن ٌكة ،كبنائو بعائشة 
ابٞندينة ،كتزك٩نو حفصة  ابٞندينة ،كصفيٌة  عاـ خيرب ،كميمونة  يف
عمرة القضية؛ كمثل ىذه الوقائع شهرهتا عند أىل العلم ً
موجبة لقطعهم هبا ،فلو
ٌ
الصحة٫ ،نالفها ،ع ٌدكه غلطنا ،كلػم يلتفتوا إليو ،كال ي٬نكنهم
ظاىر
ٌ
جاء سن هد ي
مكابرة نفوسهم يف ذلك»(ِ).
أيضا :قوؿ ابن تيميٌة« :ككما
كمن أمثلة االعتماد على الواقع
التار٫ني ن
ٌ
يضعفوف
ٌأهنم يستشهدكف كيعتربكف ُنديث الذم فيو سوء حفظ ،فإ ٌهنم ن
أيضا ٌ
ط فيها ،أبمور
تبٌن ٟنم أنٌو غل ى
من حديث الثقة الصدكؽ الضابط أشياءىٌ ،ى
كيسموف ىذا "علم علل اٜنديث" .كىو من أشرؼ علومهم،
يستدلٌوف هباٌ ،
ط فيو ،كغلطيو فيو عي ًرؼ؛ ٌإما
ُنيث يكوف اٜنديث قد ركاه ثقة ضابط ،كغل ى
تزكج ميمونة ،كىو حبلؿ ،كأنٌو صلٌى يف
النيب ٌ 
بسبب ظاىر ،كما عرفوا أ ٌف ٌ
صل٣ ،نٌا
البيت ركعتٌن ،كجعلوا ركاية ابن عبٌاسٌ ،
لتزكجها حر ناما؛ كلكونو لػم يي ًٌ
(ُ) كشف اٞنشكل.ْْٔ-ّْٔ/ِ :
(ِ) جبلء األفهاـ ،ِٕٓ :كانظر :زاد اٞنعاد.ُُِ-َُٗ/ُ :
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كقع فيو الغلط ،ككذلك أنٌو اعتمر أربع عي ىمر ،كعلموا أ ٌف قوؿ ابن عمر :إنٌو
ً
حجة الوداع،
اعتمر يف رجب٣ ،نٌا كقع فيو الغلط ،كعلموا أنٌو ٕنتٌع ،كىو آم هن يف ٌ
لعلي :كنٌا يومئذ خائفٌن٣ ،نٌا كقع فيو الغلط»(ُ).
كأ ٌف قوؿ عثماف ٌ

العقلي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
كقد يكوف الواقع القطعي عقليًّا ،فيأيت منت اٜنديث ًّ
داال داللة قطعيٌة
ٌ
على ما ٫نالف إحدل القطعيٌات العقليٌة (صريح العقل).
درؾ هبا الوضع :ما
قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :كمن القرائن ،اليت يي ى
مناقضا
مركم ،كأف يكوف
ن
ؤخذ من حاؿ الراكم ...كمنها ما ى
يي ى
يؤخذ من حاؿ الػ ٌ
القطعي ،أك صريح العقل ،حيث ال
لنص القرآف ،أك السنٌة اٞنتواترة ،أك اإلجػماع
ٌ
ٌ
يقبل شيء من ذلك التأكيل»(ِ).
القطعي،
القطعي ع ٌدة صور ،منها :التخالف
العقلي
كٞنخالفة الدليل
ٌ
ٌ
ٌ
ّنعىن أ ٌف العقل الصريح ٬ننع تصحيح الػمتنٌن الػمتخالفٌنٔ ،نال نفا قطعيًّاُ ،نيث
ال ي٬نكن اٛنمع بينهما ،فإف كاف أحد٨نا مطاب نقا للواقع ،فإ ٌف الثآف ٢نالف
للواقع ،ببل ريب.
وجد يف غالب كتب اإلسبلـ ،فبل يسلم
قاؿ ابن تيميٌة« :كمثل ىذا يي ى
البخارم"،
الصحة "كتاب
وجد يف
كتاب من الغلط ٌإال القرآف .ك ُ
ٌ
أجل ما يي ى
ٌ
ط على الصاحب ،لكن يف بعض ألفاظ اٜنديث،
عرؼ أنٌو غل ه
كما فيو ه
منت يي ى
بٌن غلط ذلك الراكم،
بٌن
ما ىو غل ه
البخارم يف نفس صحيحو ما ى
ط ،كقد ى
ٌ
بٌن اختبلؼ الركاة يف ٖنن بعًن جابر .كفيو عن بعض الصحابة ما ييقاؿ:
كما ى
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُٖٗ/ُّ :
(ِ) نزىة النظر.َُُ-َُٗ :
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تزكج ميمونة ،كىو ي١ن ًرـ.
إنٌو غل ه
ط ،كما فيو عن ابن عبٌاس :أ ٌف رسوؿ هللا ٌ 
النيب  لػم
تزكجها ن
كاٞنشهور عند أكثر الناس أنٌو ٌ
حبلال .كفيو عن أسامة :أ ٌف ٌ
أصح عند العلماء .ك ٌأما
صل يف البيت .كفيو عن ببلؿ :أنٌو صلٌى فيو ،كىذا ٌ
يي ًٌ
ط ،كما فيو" :خلق هللا الرتبة يوـ السبت" .كقد
مسلم ،ففيو ألفاظ عي ًرؼ ٌأهنا غل ه
ه
النيب  صلٌى
بٌن
البخارم أ ٌف ىذا غل ه
ى
ٌ
ط ،كأ ٌف ىذا من كبلـ كعب ،كفيو أ ٌف ٌ
صل الكسوؼ ٌإال
كل ركعة ،كالصواب :أنٌو لػم يي ًٌ
الكسوؼ بثبلث ركعات ،يف ٌ
ط .كىذا من
أبـ حبيبة ،كىذا غل ه
مرة كاحدة ،كفيو أ ٌف أاب سفياف سألو التزُكج ٌ
ٌ
(ُ)
سمى :علم "علل اٜنديث"» .
أجل فنوف العلم ابٜنديث ،يي ٌ
ٌ
ط ،قاؿ فيو:
أيضا« :ككقع يف بعض طرؽ
البخارم غل ه
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ٌ
البخارم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب؛
"ك ٌأما النار فيبقى فيها فضل" ،ك
ٌ
ٌن غلط ىذا الراكم ،كما جرت عادتو ّنثل ذلك ،إذا كقع من بعض الركاة
لييػبىًٌى
علمت كقع
ط يف لفظ ،ذكر ألفاظ سائر الركاة ،اليت ييعلىم هبا الصواب ،كما
غل ه
ي
بٌن فيو الصوابِ ،نبلؼ مسلم ،فإنٌو كقع يف صحيحو ع ٌدة
فيو غل ه
طٌ ،إال كقد ى
أحاديث غلط ،أنكرىا ٗناعةه من اٜنيٌفاظ على مسلم»(ِ).
محتف ابلقرائن أنواع ،منها:
كقاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :كالػخرب الػ
ٌ
ما أخرجو الشيخاف يف صحيحيهما٣ ،نٌا لػم يبلغ التواتر ،فإنٌو احت ٌفت بو قرائن،
منها جبللتهما يف ىذا الشأف ،كتق ُدمهما يف ٕنييز الصحيح على غًن٨نا ،كتل ٌقي
٠نرد كثرة
العلماء لكتابيهما ابلقبوؿ ،كىذا التل ٌقي كحده أقول يف إفادة العلم من ٌ
٫نتص ّنا لػم ينتقده أح هد من اٜنيٌفاظ٣ ،نٌا
الطرؽ القاصرة عن التواتر؛ ٌإال أ ٌف ىذا ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ْْ-ّْ/ُٖ :
(ِ) منهاج السنٌة النبويٌة.َُِ-َُُ/ٓ :
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يف الكتابٌن ،كّنا لػم يقع التخاليف بٌن مدلوليو٣ ،نٌا كقع يف الكتابٌن ،حيث
ال ترجيح؛ الستحالة أف ييفيد اٞنتناقضاف العلم بصدقهما ،من غًن ترجيح،
صحتو»(ُ).
ألحد٨نا على اآلخر ،كما عدا ذلك ،فاإلٗناع
حاصل على تسليم ٌ
ه
كقاؿ السيوطي« :قاؿ شيخ اإلسبلـ :كىو م ً
شكل؛ أل ٌف اإلسناد إذا كاف
ي
ٌ
عدكال ضابطٌن ،فقد انتفت عنو العلل الظاىرة .مثٌ إذا انتفى
صبل كركاتو كلٌهم ن
متٌ ن
فمجرد ٢نالفة أحد ركاتو ٞ -نن ىو
كونو ن
معلوال فما اٞنانع من اٜنكم ٌ
بصحتو؟ ٌ
عددا  -ال يستلزـ الضعف ،بل يكوف من ابب صحيح
أكثق منو ،أك أكثر ن
أئمة اٜنديث اشرتاط نفي الشذكذ
ك ٌ
أصح .قاؿ :كَف يي ىرك مع ذلك عن أحد من ٌ
تصرفاهتم تقدٔف بعض ذلك على بعض
اٞنعرب عنو ابٞنخالفة .كإٌ٧نا اٞنوجود من ٌ
الصحة .كأمثلة ذلك موجودة يف الصحيحٌن كغًن٨نا ،فمن ذلك ٌأهنما
يف
ٌ
قصة ٗنل جابر من طييرؽ ،كفيها اختبلؼ كثًن يف مقدار الثمن ،كيف
أخرجا ٌ
البخارم الطُيرؽ اليت فيها االشرتاط على غًنىا ،مع
رجح
اشرتاط ركوبو ،كقد ٌ
ٌ
أيضا كوف الثمن أكقيٌة مع ٔنر٩نو ما ٫نالف ذلك ،كمن
كرجح ن
ٔنريج األمرينٌ ،
الزىرم عن عركة عن عائشة ،يف
مسلما أخرج فيو حديث مالك عن
ٌ
ذلك أ ٌف ن
الزىرم كمعمر كيونس
عامة أصحاب
االضطجاع قبل ركعيت الفجر ،كقد خالفو ٌ
ٌ
الزىرم،
اعي كابن أيب ذئب كشعيب ،كغًنىم عن
ٌ
كعمرك بن اٜنارث كاألكز ٌ
ٗنع من اٜن ٌفاظ
كرجح ه
فذكركا االضطجاع بعد ركعيت الفجر قبل صبلة الصبحٌ ،
يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج
ركايتهم على ركاية مالك ،كمع ذلك فلم ٌ
سمى
حديث مالك يف كتبهم .كأمثلة ذلك كثًنة .مثٌ قاؿ :فإف قيل :يلزـ أف يي ٌ
كل صحيح
اٜنديث
ن
صحيحا ،كال يي ى
عمل بو ،قلت :ال مانع من ذلك ،ليس ٌ
(ُ) نزىة النظر.ُٔ-ٓٗ :
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عمل بو ،بدليل اٞننسوخ .قاؿ :كعلى تقدير التسليم أ ٌف اٞنخالف اٞنرجوح
يي ى
ابلصحة -
صحيحا؛ ففي جعل انتفائو شرطنا  -يف اٜنكم للحديث
سمى
ٌ
ن
ال يي ٌ
ابلصحة ما لػم يظهر
نظر ،بل إذا يكجدت الشركط اٞنذكورة ٌأكنال يحكم للحديث
ٌ
أصبل مأخوذ
بعد ذلك أ ٌف فيو شذك نذا؛ أل ٌف األصل عدـ الشذكذ ،ككوف ذلك ن
من عدالة الراكم كضبطو ،فإذا ثبت عدالتو كضبطو كاف األصل أنٌو حفظ ما
يتبٌن خبلفو»(ُ).
حت ٌ
ركل ٌ
كأمثلة الػمتوف الػمتخالفة  -اليت ال يػيمكن الػجمع بينها  -كثًنة ،يف
عموما على ضربٌن:
الصحيحٌن ،كىي ن

صححنا متننا منها ،كاف
نسب
الضرب ّ
صدكره إلػى النبػ ٌي  ،فإف ٌ
ي
األول -ما يي ى
ذلك تضعي نفا لًما خالفو ،من الػمتوف ،أل ٌف كبلـ النبػ ٌي  - بصفتو النبويٌة -
بعضا.
بعضو ن
ال ييناقض ي
قاؿ ابن القيٌم« :ك٥نن نقوؿ :ال تعارض ُ -نمد هللا  -بٌن أحاديثو
فإما أف يكوف أحد الػحديثٌن ليس من
الصحيحة .فإذا كقع التعارضٌ ،
كبلمو  ،كقد غلط فيو بعض الركاة ،مع كونو ثقة ثبتنا ،فالثقة يغلط؛ أك
انسخا لآلخر ،إذا كاف مػ ٌما يقبل النسخ ،أك يكوف
يكوف أحد الػحديثٌن
ن
التعارض يف فهم السامع ،ال يف نفس كبلمو  ،فبل ب ٌد من كجو من ىذه
ي
كل كجو ،ليس
الوجوه الثبلثة .ك ٌأما حديثاف صحيحاف صر٪ناف متناقضاف ،من ٌ
وجد يف كبلـ
أحد٨نا
وجد ن
ن
أصبل ،كمعاذ هللا أف يي ى
انسخا لآلخر ،فهذا ال يي ى
حق .كاآلفة من
الصادؽ الػمصدكؽ ،الذم ال يػخرج ،من بٌن شفتيوٌ ،إال الػ ٌ
التقصًن فػي معرفة الػمنقوؿ ،كالتمييز بٌن صحيحو ،كمعلولو ،أك من القصور يف
(ُ) تدريب الراكم.ِٗ-ِٖ/ُ :
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معا ،كمن ىهنا
فهم مراده  ،كحػمل كبلمو ،على غًن ما عناه بو ،أك منهما ن
كقع من االختبلؼ كالفساد ما كقع ،كاب﵁ التوفيق.)ُ(»...
ظن
كقاؿ التاج
تعارض األخبار إٌ٧نا يقع ابلنسبة إُف ٌ
السبكي« :اعلم أ ٌف ي
ٌ
اجملتهد ،أك ّنا ٪نصل من خلل؛ بسبب الركاة .ك ٌأما التعارض يف نفس األمر بٌن
أمر ،معاذ هللا أف يقع؛ كألجل ذلك
حديثٌن ٌ
النيب  ،فهو ه
صح صدكر٨نا عن ٌ
قاؿ اإلماـ أبو بكر بن يخىز٬نة  :ال أعرؼ أنٌو يركم عن رسوؿ هللا 
ً
حت
حديثاف ،إبسنادين صحيحٌن
ٌ
متضادين؛ فمن كاف عنده ،فليأت بو؛ ٌ
أؤلٌف بينهما»(ِ).
كقاؿ ابن بػاز« :كال يػجوز أف يرد فػي سنٌة رسوؿ هللا  ما يػخالف
القرآف الكػري ػم ،كاألحػادي ػث الصػحػيػح ػة ،أب ػ ػ ندا ،فػإ ٌف ك ػبلـ هللا ال يػتػنػاقػض،
ككػ ػبلـ رسوؿ هللا  ،كذلك ،كالسنٌة ال تػخالف القرآف ،بل تص ٌدقو ،كتوافقو،
كتوضح ما أيجػ ًمل فيو ...فبل ٩نوز أف يرد يف السنٌة ما ييناقض
ٌ
كتدؿ على معناهٌ ،
ذلك ،فتنبٌو أيٌها اٞنؤمن ،كاحذر من الشبهات الػمضلًٌلة ،كاألحاديث الػمكذكبة،
كاآلراء الفاسدة ،كاألفكار اٞنسمومة»(ّ).
أبدا ،فليس
تعارض ن
كقاؿ ابن عثيمٌن« :إ ٌف الكتاب كالسنٌة ليس بينهما ي
بعضا ،كليس يف السنٌة الصحيحة عن رسوؿ هللا ،
يف القرآف ما يناقض بعضو ن
أبدا؛
بعضا ،كليس فػي القرآف ،كال فػي السنٌة ما يناقض الواقع ن
ما يناقض بعضو ن
حق ،كإذا
حق ،كال يػيمكن التناقض فػي الػ ٌ
حق ،كالكتاب كالسنٌة ٌ
أل ٌف الواقع كاقع ٌ
(ُ) زاد اٞنعاد.َُٓ-ُْٗ/ْ :
(ِ) اإلهباج يف شرح اٞننهاج.ُِٕٓ/ٕ :
متنوعة.ِٗٓ/ُ :
(ّ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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فهمت ىذه القاعدة ،انػحلٌت عنك إشكاالت كثيػرة .قاؿ هللا تعاُف﴿ :أىفى ىبل
ى
ً ًً
ً
ًً
اختً ىبلفنا ىكثً نًنا﴾(ُ) .فإذا
يػىتى ىدبػ يرك ىف الٍ يق ٍرآ ىف ىكلى ٍو ىكا ىف م ٍن عٍند ىغ ًًٍن اَّلل لىىو ىج يدكا فيو ٍ
النيب  ال ٬نكن أف تتناقض.)ِ(»...
كاف األمر كذلك ،فأحاديث ٌ

النيب  ،من الصحابة كالتابعٌن،
نسب
ي
الضرب الثانـي -ما يي ى
صدكره إُف غًن ٌ
كل منت٣ ،نٌن ني ًسب إليو.
كىذا ال ٬نتنع فيو ٌ
صحة صدكر ٌ
بصحة مطابقتو
لكن التخالف بينها يعين أ ٌف اٜنكم على أحدىا ٌ -
ٌ
للواقع  -ي ً
صحة الػمطابقة عن اٞنتوف اٞنخالًفة ،كإف يك ًصفت
كصف
انتفاء
ب
وج
ٌ
ي
بصحة الصدكر.
ٌ
كمن أبرز أمثلة ىذا الضرب :ركاايت الصحيحٌن اٞنتخالفة ،يف بياف عي يمر
النيب  ،عند كفاتو:
ٌ
(ّ)
و ًً
ً
ٌن» .
أ -ركل
يف ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ٌ
البخارم عن عائشة« :أىف النًيب  تيػ يو ٌى
ث رس ي ً ً ً
ً
ث
ب -ركل
ٌن ىسنىةن ،فى ىم ىك ى
وؿ اَّلل  أل ٍىربىع ى
البخارم عن ابن عبٌاس« :بيع ى ى ي
ٌ
ًّنكةى ثىىبلث ع ٍشرةى سنةن ،ي ً ً ً ً
ًً
ات
ى
ٌن ،ىكىم ى
اجىر ىع ٍشىر سن ى
وحى إلىٍيو ،يمث أيمىر ًاب ٍٟن ٍجىرةً ،فىػ ىه ى
ى ى ى ىى ي ى
و ًً
ٌن»(ْ).
ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
وؿ اَّللً
س ًابلط ًو ًيل
ي
ل

ج -ركل
البخارم عن أنس بن مالك « :ىكا ىف ىر يس ي
ى
ٍ
ٌ
ى
الٍبائً ًن ،كىال ًابلٍ ىق ً
ض ٍاأل ٍىمه ًق ،كلىٍيس ًاب ٍآل ىدً
ص ًًن ،ىكلىٍيس ًاب ٍألىبٍػيى ً
س ًاب ٍٛنى ٍع ًد
ي
ل
ك
،
ـ
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ًً
ً
ً
ً
ً
ٌن،
ٌن ىسنىةن ،فىأىقى ىاـ ّنىكةى ىع ٍشىر سن ى
الٍ ىقطىط ،ىكىال ًابلسٍبط ،بىػ ىعثىوي اَّللي ىعلىى ىرأٍ ًس أ ٍىربىع ى
(ُ) النساء.ِٖ :
١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ّٓ-ِٓ/ُ :
(ِ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
البخارم ،ََُّ/ّ :رقم ّّّْ.
(ّ) صحيح
ٌ
البخارم ،ُُْٕ-ُُْٔ/ّ :رقم ّٖٗٔ.
(ْ) صحيح
ٌ
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كًابلٍم ًدينى ًة ع ٍشر ًسنًٌن ،كتىػوفاه اَّلل علىى رأٍ ًس ًستً
س ًيف ىرأٍ ًس ًو ىك ًٜنٍيىتً ًو
ي
ل
ك
،
ة
ن
س
ٌن
ى
ن
ٌ
ى
ى
ٍ
ى
ى ى ى ىى ي ي ى ى
ى ى
ى ى
(ُ)
ً
ضاءى» .
ع ٍش يرك ىف ىش ىعىرةن بػىٍي ى
و ًً
ٌن
د -ركل مسلم عن عائشة« :أىف ىر يس ى
وؿ اَّللً  تيػ يوً ىٌ
يف ،ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ىسنىةن»(ِ).
ه -ركل مسلم عن ابن عباس« :أىف رس ى ً
ث ىع ٍشىرةى،
ث ًّنىكةى ثىىبل ى
وؿ اَّلل  ىم ىك ى
ٌ
ىي
و ًً
ً
ٌن»(ّ).
يف ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ىكتيػ يو ٌى
و -ركل مسلم عن ابن عباس« :أىف رس ى ً
ً
يف ،ىكيى ىو ابٍ ين ٙنىٍ و
س
ٌ
ىي
وؿ اَّلل  تيػ يو ٌى
ًً
ٌن»(ْ).
ىكستٌ ى
وؿ اَّللً  كىو ابن ثىىبل و
ث
ض ىر يس ي
ز -ركل مسلم عن أنس بن مالك« :قيبً ى
ى يى ٍ ي
و ًً
و ًً
ًً
ٌن»(ٓ).
ٌن ،ىكعي ىم ير ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ٌن ،ىكأىبيو بى ٍك ور ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ىكستٌ ى
وؿ اَّللً
س ًابلط ًو ًيل الٍبىائً ًن،
ي
ل

ح -ركل مسلم عن أنس بن مالك « :ىكا ىف ىر يس ي
ى
ٍ
ى
كىال ًابلٍ ىق ً
ص ًًن ،ىكلىٍيس ًاب ٍألىبٍػيى ً
ض ٍاأل ٍىم ىه ًق ،ىكىال ًاب ٍآل ىدًـ ،ىكىال ًاب ٍٛنى ٍع ًد الٍ ىقطى ًط،
ى
ى
ًً
ً
ً
ً
ٌن ،ىكًابلٍ ىم ًدينى ًة
ٌن ىسنىةن ،فىأىقى ىاـ ّنىكةى ىع ٍشىر سن ى
ىكىال ًابلسبًط ،بػى ىعثىوي اَّللي ىعلىى ىرأٍ ًس أ ٍىربىع ى
ع ٍشر ًسنًٌن ،كتىػوفاه اَّلل علىى رأٍ ًس ًستً
س ًيف ىرأٍ ًس ًو ىك ًٜنٍيىتً ًو ًع ٍش يرك ىف
ي
ل
ك
،
ة
ن
س
ٌن
ى
ن
ٌ
ى
ى
ٍ
ى
ى ى ى ىى ي ي ى ى
ى ى
ضاءى»(ٔ).
ىش ٍعىرةن بػىٍي ى
البخارم ،ُُِِ-َُِِ/ٓ :رقم َٔٓٓ.
(ُ) صحيح
ٌ
(ِ) صحيح مسلم ،ُِٖٓ/ْ :رقم ِّْٗ.ُُٓ/
(ّ) صحيح مسلم ،ُِٖٔ/ْ :رقم ُِّٓ.ُُٕ/
(ْ) صحيح مسلم ،ُِٖٕ/ْ :رقم ِّّٓ.ُِِ/
(ٓ) صحيح مسلم ،ُِٖٓ/ْ :رقم ِّْٖ.ُُْ/
(ٔ) صحيح مسلم ،ُِْٖ/ْ :رقم ِّْٕ.ُُّ/
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النيب  ،عند كفاتو.
ىذه أبرز الركاايت الػمتخالفة ،فػي تػحديد عي يمر ٌ
كالتخالف فيها ال ي٬نكن رفعو ابٛنمع بٌن الركاايت؛ فإ ٌف العقل الصريح يستلزـ
تويف ،فإ ٌف لو عي يمنرا
اٜنكم على بعضهاّ ،نخالفة الواقع
التار٫ني؛ أل ٌف اإلنساف إذا ٌ
ٌ
احدا ،ال أكثر ،كىذه حقيقة عقليٌة ،ال ٫نتلف فيها اثناف.
ك ن
(تويف كىو ابن ستٌٌن) ،فقد حكمنا
فإف حكمنا
ابلصحة اٞنطابقيٌة لركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ثبلث كستٌٌن) ،ككذلك انتفاء
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
ابنتفاء ٌ
(تويف كىو ابن ٙنس كستٌٌن).
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ثبلث كستٌٌن) ،فقد
كإذا حكمنا
ابلصحة اٞنطابقيٌة لركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ستٌٌن) ،ككذلك انتفاء
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
حكمنا ابنتفاء ٌ
(تويف كىو ابن ٙنس كستٌٌن).
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ٙنس كستٌٌن) ،فقد
كإف حكمنا
ابلصحة اٞنطابقيٌة لركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ستٌٌن) ،ككذلك انتفاء
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
حكمنا ابنتفاء ٌ
(تويف كىو ابن ثبلث كستٌٌن).
الصحة اٞنطابقيٌة عن ركاية ٌ
ٌ
النوكم« :ذكر فػي الباب ثبلث ركاايت ،إحداى ػا :أنٌو  توفٌػي،
قاؿ
ٌ
كى ػو ابن ستٌٌن سنة ،كالثانية :خػمس كستٌوف ،كالثالثة :ثبلث كستٌوف؛ كىي
أصحها ،كأشهرىا ،ركاه مسلم ىنا ،من ركاية عائشة ،كأنس ،كابن عبٌاس .
ٌ
كأتكلوا الباقي عليو .فركاية
كاتٌفق العلماء على أ ٌف ٌ
أصحها :ثبلث كستٌوفٌ ،
ستٌٌن ،اقتي ً
أيضا،
صر فيها على العقود ،كتيًرؾ الكسر؛ كركاية اٝنمس متأكلة ن
كحصل فيها اشتباه .كقد أنكر عركة ،على ابن عبٌاس قولوٙ" :نس كستٌوف"،
ً
النبوة ،كال كثيرت صحبتيو ،بػخبلؼ
كنسبو إُف الغلط ،كأنٌو لػم ييدرؾ ٌأكؿ ٌ
الباقيػن .كاتٌفقوا أنٌو  أقاـ ابٞندينة ،بعد اٟنجرة :عشر سنٌن ،كّن ٌكة ،قبل
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(ُ)

النبوة :أربعٌن سنة ،كإٌ٧نا اٝنبلؼ يف قدر إقامتوّ ،ن ٌكة ،بعد النبوة ،كقيل
ٌ
(ِ)
اٟنجرة ،كالصحيح ٌأهنا ثبلث عشرة ،فيكوف عمره :ثبل ناث كستٌٌن» .

فاقي:
خامسا -التصحيح
ّ
ً
االجتهادي ال يستليم التصحيح االتّ ّ
عموما  -كسيلتاف اثنتاف :االجتهاد ،كالتقليد.
أم حديث  -ن
لتصحيح ٌ
ً
فيصحح اٜنديث؛ كقد ٩نتهد
مصححٌن يعتمد على كسيلة االجتهاد،
ٌ
فأكؿ الػ ٌ
ٌ
فيصححوف اٜنديث نفسو ،ابجتهادىم ،مثٌ أييت من يعتمد على
بعده آخركف،
ٌ
٠نتهدا.
تصحيح اجملتهدين،
فيصحح اٜنديث نفسو ،فيكوف مقلًٌ ندا ،ال ن
ٌ
إٓف يف تصحيحي ىذا
قاؿ ابن طاىر
لعل ن
قائبل يقوؿٌ :
اٞنقدسي« :ك ٌ
ٌ
اٜنديث ،من ىذا الطريق :مقلً
ألهنما أخرجاه ،كليس
د
للبخارم كمسلم؛ ٌ
ٌ
ٌ
صححتو ،من الوجو الذم
كذلك ،على ٌأهنما بػمنزلة من نقلٌد ،ك ٌ
لكين ٌ
صححاه.)ّ(»...
ٌ
كاالجتهاد يكوف ابلنظر يف سند اٜنديث ،أك أسانيده ،كالنظر يف متنو؛
ليتح ٌقق اجملتهد ،من اجتماع شركط اٜنديث ،أم :التح ُقق من سبعة شركط:
اتٌصاؿ السند ،كعدالة الركاة ،كضبط الركاة ،كسبلمة السند من الشذكذ،
كسبلمة السند من العلٌة ،كسبلمة اٞننت من الشذكذ ،كسبلمة اٞننت من العلٌة.
كىذا التح ُقق عمل صعب جدًّا ،يقتضي أف يبذؿ ً
كبًنا،
ا
جهد
ح
اٞنصح
ن
ٌ
ن
أئمة اٛنرح كالتعديل،
قبل إصدار حكمو ،على اٜنديث؛ فعليو مراجعة أقواؿ ٌ
كاٞنقابلة بينها ،عند االختبلؼ؛ كعليو مراجعة اتريخ الركاةٞ ،نعرفة أٚنائهم،
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :كقبل) ابلباء.
النوكم.ٗٗ/ُٓ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
(ّ) مسألة التسمية.ِٔ :
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ككناىم ،كألقاهبم ،كمواليدىم ،كبلداهنم ،كشيوخهم ،كتبلميذىم ،كغًن ذلك من
مهمة.
التفصيبلت الػ ٌ
أيضا مراجعة أسانيد اٜنديث ،كتتبُعها ،كاٞنقابلة بينها؛ ٞنعرفة
كعليو ن
االتٌصاؿ كاالنقطاع فيها ،كالوقف كالرفع ،ك٥نو ذلك من األمور.
ليطمئن إُف سبلمتو من الشذكذ ،كإُف
كعليو أف يبحث يف منت اٜنديث؛
ٌ
ابلتأٓف
سبلمتو من العلٌة؛ كال يكوف ذلك البحث ابلنظرة العجلى ،كإٌ٧نا يكوف ٌ
كالتف ُكر كالتدبُر كاالستذكار كاالستحضار كاٞنقابلة كاٞنوازنة.
كلذلك ليس غريبنا أف ٫نتلف اٞنؤلٌفوف يف تصحيح األحاديث ،كإف
سلكوا طريق االجتهاد؛ أل ٌف أدكات االجتهاد كعناصره كثًنة جدًّا ،كاالختبلؼ
كثًنا ،كلذلك لن يعدـ اجملتهد من ٫نالفو يف التصحيح.
فيها كاقع ن
األكؿ
كالفرؽ كبًن بٌن التصحيح
فاقي ،ففي ٌ
ٌ
االجتهادم ،كالتصحيح االتٌ ٌ
ً
فيصحح
اٞنصححٌن ،بعضهم ٩نتهد،
آحادا من
يكوف مصدر التصحيح
ن
ٌ
ٌ
تقليدا؛ فإف كافقهم بعد ذلك سائر اٞنؤلٌفٌن،
يصححو ،ن
اٜنديث ،كبعضهم ٌ
ً
صححوه ،كاف
اجتهادا ،أك ن
ن
تقليدا؛ فلم ٫نالفوىم يف التصحيح ،كلػم يينكركا ما ٌ
فاقي.
ذلك ىو التصحيح االتٌ ٌ
فاقي ،فقد
كليست ٌ
كل أحاديث الصحيحٌن مصححة ،ابلتصحيح االتٌ ٌ
صحة
أنكر بعض اٞنؤلٌفٌن  -قد٬ننا ،كحديثنا ،من أىل اٜنديث ،كمن غًنىم ٌ -
بعض أحاديث الصحيحٌن؛ كلذلك يكوف تصحيح ما اختيلف فيو من قبيل
فاقي.
التصحيح
ٌ
االجتهادم ،ال من قبيل التصحيح االتٌ ٌ
لئبل يعتقد من
الباجي« :كإٌ٧نا
قاؿ أبو الوليد
أدخلت ىذه اٜنكاية؛ ٌ
ي
ٌ
تصح
ال ٪نسن ىذا الباب أ ٌف ما ليس يف الصحيحٌن ليس بصحيح .بل قد ٌ
خرج الشيخ
أحاديث ليست فػي صحيحي
ٌ
البخارم كمسلم؛ كلذلك قد ٌ
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هركم يف كتاب اإللزامات ،من الصحيح
أبو الػحسن
الدارقطين كالشيخ أبو ٌ
ذر الػ ٌ
ٌ
ما ألزما٨نا إخراجو .ككما أنٌو قد يكجد يف الكتابٌن ما فيو الوىم ،كأخرج ذلك
الشيخ أبو اٜنسن ،كٗنعو يف جزء .كإٌ٧نا ذلك ُنسب االجتهاد ،فمن كاف من
صحة اٜنديث ،كسقمو،
أىل االجتهاد كالعلم هبذا الشأف ،لزمو أف ينظر يف ٌ
صحتو،
ّنثل ما نظرا .كمن لػم يكن تلك حالو ،لزمو تقليد٨نا فيما ٌادعيا ٌ
البخارم أحاديث اعتقد
كالتوقٌف فيما لػم ي٫نرجاه يف الصحيح .كقد أخرج
ٌ
صحتها ،تركها مسلم؛ ل ٌػما اعتقد فيها غًن ذلك .كأخرج مسلم أحاديث اعتقد
ٌ
يدؿ على أ ٌف األمر
صحتها ،تركها
البخارم ،ل ٌػما اعتقد فيها غًن معتقده ،كىو ٌ
ٌ
ٌ
طريقو االجتهاد٣ ،نٌن كاف من أىل العلم هبذا الشأف ،كقليل ما ىم»(ُ).
كقاؿ ابن تيميٌة« :كاٞنقصود ىنا التمثيل ابٜنديث ،الذم ييركل يف
الصحيح ،كينازع فيو بعض العلماء ،كأنٌو قد يكوف الراجح اترة ،كاترة اٞنرجوح،
كمثل ىذا من موارد االجتهاد ،يف تصحيح اٜنديث ،كموارد االجتهاد ،يف
صحتو ،فهو مثل ما اتٌفق عليو العلماء ،يف
األحكاـ .ك ٌأما ما اتٌفق العلماء على ٌ
األحكاـ ،كىذا ال يكوف ٌإال صدقنا ،كٗنهور متوف الصحيح من ىذا
الضرب»(ِ).
البخارم ال يستلزـ تقد٬نو،
اٜننفي« :ككوف معارضو يف
كقاؿ ابن اٟنماـ
ٌ
ٌ
أصح
بعد اشرتاكهما يف ٌ
الصحة ،بل ييطلىب الرتجيح من خارج ،كقوؿ من قاؿٌ :
البخارم ،مثٌ ما انفرد بو مسلم،
األحاديث ما يف الصحيحٌن  -مثٌ ما انفرد بو
ٌ
(ُ) التعديل كالتجريح.َُّ/ُ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل ،ُٔ/ُٖ :كانظر :إرشاد الن ٌقاد ،ٕٔ-ٕٓ :كتوضيح األفكار:
ُ.َُّ-َّٗ/
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مثٌ ما اشتمل على شرطهما ،من غًن٨نا ،مثٌ ما اشتمل على شرط أحد٨نا -
األصحيٌة ليس ٌإال الشتماؿ ركاهتما على الشركط
ٓن ُك هم ،ال ٩نوز التقليد فيو ،إذ
ٌ
اليت اعترباىا ،فإذا فيرض كجود تلك الشركط يف ركاة حديث ،يف غًن الكتابٌن،
أبصحيٌة ما يف الكتابٌن عٌن التح ُكم؛ مثٌ حكمهما أك أحد٨نا
أفبل يكوف اٜنكم ٌ
اٞنعٌن ٠نتمع تلك الشركط ليس ٣نٌا ييقطىع فيو ّنطابقة الواقع ،فيجوز
أب ٌف الراكم ٌ
كوف الواقع خبلفو .كقد أخرج مسلم عن كثًن يف كتابو ٣نٌن لػم يسلم من غوائل
البخارم ٗناعة تي يكلًٌم فيهم؛ فدار األمر يف الركاة على اجتهاد
اٛنرح ،ككذا يف
ٌ
حت أ ٌف من اعترب شرطنا ،أك ألغاه آخر :يكوف
العلماء فيهم ،ككذا يف الشركط ٌ
ما ركاه اآلخر ٣ -نٌا ليس فيو ذلك الشرط عنده  -مكافئنا ٞنعارضة اٞنشتمل(ُ)،
اكاي ككثٌقو اآلخر .نعم تسكن نفس غًن
على ذلك الشرط ،ككذا فيمن ٌ
ضعف ر ن
اجملتهد كمن َف ٫نرب أمر الراكم بنفسو ،إُف ما اجتمع عليو األكثرٌ ،أما اجملتهد يف
اعتبار الشرط كعدمو كالذم خرب الراكم ،فبل يرجع ٌإال إُف رأم نفسو.)ِ(»...
القطعي:
حديثي ال يستليم التصحيح
سادسا -التصحيح الـ
ً
ّ
ّ
اختلف اٞنؤلٌفوف القدامى ،يف تصحيح أحاديث اآلحاد ،الواردة يف
ابلصحة الظنٌػيٌة.
ابلصحة القطعيٌة ،كقائل
الصحيحٌن ،أك يف أحد٨نا ،بٌن قائل
ٌ
ٌ
يفرقوف بٌن أحاديث الصحيحٌن ،كسائر
فالقائلوف
ٌ
ابلصحة الظنٌػيٌة ال ٌ
ابلصحة يكوف
كل حديث موصوؼ
األحاديث اٞنوصوفة
ٌ
ٌ
ابلصحة؛ فليس ٌ
اترا(ّ).
ن
مقطوعا بو يف نفس األمرٌ ،إال إذا كاف متو ن
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :من اعترب شرطنا ،كألغاه آخر ...مكافئنا ٞنعارضو اٞنشتمل).
(ِ) شرح فتح القدير.ِْٔ/ُ :
الركم ،ِّ :كشرح التبصرة ،َُٔ-َُٓ/ُ :كنزىة النظر.ٓٗ-ٖٓ :
(ّ) انظر :اٞننهل ٌ
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قاؿ ابن الصبلح« :كمت قالوا :ىذا حديث صحيح ،فمعناه :أنٌو اتٌصل
مقطوعا بو يف
سنده مع سائر األكصاؼ اٞنذكورة ،كليس من شرطو أف يكوف
ن
نفس األمر ،إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد ،كليس من األخبار اليت أٗنعت
األمة على تل ٌقيها ابلقبوؿ»(ُ).
ٌ
النوكم« :كىو ما اتٌصل سنده ابلعدكؿ الضابطٌن من غًن شذكذ،
كقاؿ
ٌ
كال علٌة .كإذا قيل :صحيح ،فهذا معناه ،ال أنٌو مقطوع بو»(ِ).
الصحة ،أك
كقاؿ العجلوٓفٌ« :ىذا ،كاٜنكم على اٜنديث ابلوضع ،ك ٌ
غًن٨نا ،إٌ٧نا ىو ُنسب الظاىر للمح ٌدثٌن ،ابعتبار اإلسناد ،أك غًنه ،ال ابعتبار
مثبل  -ابعتبار نظر ا﵀ ٌدث -
نفس األمر كالقطع؛ ٛنواز أف يكوف الصحيح ن
موضوعا أك ضعي نفا ،يف نفس األمر ،كابلعكس ،كلو ٞنا يف الصحيحٌن على
ن
اقي ،يف ألفيٌتو
الصحيح ،خبلفنا البن الصبلح ،كما أشار إُف ذلك اٜنافظ العر ٌ
بقولو:
ك ػ ػ ػذا ل ػ ػ ػ ػ ػو ،كقي ػ ػ ػل :ظػنًّ ػا ،كل ػ ػ ػ ػدل
بصح وة لًما قد أيسنًدا
كاقطى ٍع ٌ
كيف الصحيح بعض شيء قد يركم
مػيح ًٌققيهم قػد عػ ػ ػزاه الن ػوكم
قطعي النسبة لرسوؿ هللا  اتٌفاقنا .كمع كوف اٜنديث
نعم اٞنتواتر مطل نقا ٌ
عمل ّنقتضى ما يثبت عند ا﵀ ٌدثٌن ،كيرتتٌب عليو اٜنكم
٪نتمل ذلك ،فيي ى
الشرعي اٞنستفاد منو للمستنبطٌن»(ّ).
ٌ
كابن الصبلح كاحد من أشهر اٞنؤلٌفٌن القدامى ،الذين يركف أ ٌف أغلب
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.َٖ :
(ِ) التقريب كالتيسًن.ِٓ :
(ّ) كشف اٝنفاء.َُ-ٗ/ُ :
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األكؿ كىو
أحاديث الصحيحٌن مقطوع ٌ
بصحتها ،كذلك كاضح يف قولوٌ « :
كثًنا" :صحيح متٌفق عليو" ،ييطلقوف ذلك،
الذم يقوؿ فيو أىل اٜنديث ن
األمة عليو
كيعنوف بو اتٌفاؽ
لكن اتٌفاؽ ٌ
البخارم كمسلم ،ال اتٌفاؽ ٌ
األمة عليوٌ ،
ٌ
األمة على تل ٌقي ما اتٌفقا عليو ابلقبوؿ.
ه
الزـ من ذلك ،كحاصل معو؛ التٌفاؽ ٌ
النظرم كاقع بو ،خبلفنا لقوؿ
اليقيين
بصحتو ،كالعلم
كىذا القسم ٗنيعو مقطوع ٌ
ٌ
ٌ
األمة ابلقبوؿ؛
من نفى ذلكًّ ،
الظن ،كإٌ٧نا تل ٌقتو ٌ
١نتجا أبنٌو ال ييفيد يف أصلو ٌإال ٌ
الظن قد ي٫نطئ .كقد كنت أميل إُف ىذا،
ألنٌو ٩نب عليهم العمل
ابلظن ،ك ٌ
ٌ
ظن
كأحسبو ًّ
قواي ،مثٌ ابف ِف أ ٌف اٞنذىب الذم اخرتانه ٌأكنال ىو الصحيح؛ أل ٌف ٌ
األمة يف إٗناعها معصومة من اٝنطإ،
من ىو معصوـ من اٝنطإ ال ي٫نطئ ،ك ٌ
مقطوعا هبا ،كأكثر إٗناعات
حجة
ن
كٟنذا كاف اإلٗناع اٞنبتىن على االجتهاد ٌ
العلماء كذلك .كىذه نكتة نفيسة انفعة ،كمن فوائدىا :القوؿ أب ٌف ما انفرد بو
كل كاحد من
البخارم أك مسلم مندرج يف قبيل ما ييقطىع ٌ
بصحتو؛ لتل ٌقي ٌ
ٌ
األمة ٌ
فصلناه من حاٟنما ،فيما سبق ،سول
كتابيهما ابلقبوؿ ،على الوجو الذم ٌ
كالدارقطين كغًنه،
أحرؼ يسًنة ،تكلٌم عليها بعض أىل النقد من اٜنيٌفاظ،
ٌ
كىي معركفة عند أىل ىذا الشأف»(ُ).
كما ذىب إليو ابن الصبلح قد كافقو عليو كثًن من اٞنؤلٌفٌن القدامى،
كمع ذلك ،فقد خالفو يف رأيو ىذا كثًنكف.
قاؿ ابن بػى ٍرىاف« :خرب الواحد ال ييفيد العلم ،خبلفنا لبعض أصحاب
بصحتو .كعمدتنا :إ ٌف
فإهنم زعموا أ ٌف ما ركاه مسلم ك
اٜنديث؛ ٌ
البخارم مقطوع ٌ
ٌ
العلم لو حصل بذلكٜ ،نصل لكافٌة الناس ،كالعلم ابألخبار اٞنتواترة؛ كأل ٌف
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ٕٗ :
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معصوما عن اٝنطإ ،فبل نقطع بقولو؛ أل ٌف أىل اٜنديث كأىل
البخارم ليس
ن
ٌ
مقطوعا بو،
البخارم ،كثبٌتوا أكىامهما ،كلو كاف قوٟنما
مسلما ك
ن
ٌ
العلم غلٌطوا ن
البخارم
الستحاؿ عليهما ذلك؛ كأل ٌف الركاية كالشهادة ،كال خبلؼ أ ٌف شهادة
ٌ
اٜنق بو،
بصحتهما ،كلو انفرد الواحد منهم ابلشهادةَ ،ف يثبت ٌ
كمسلم ال يقطع ٌ
منعا ،كاف خبلؼ
فدؿ على أ ٌف قولو ليس
ٌ
ن
مقطوعا بو ،كإف أبدكا يف ذلك ن
إٗناع الصحابة؛ فإ ٌف أصحاب رسوؿ هللا  ما كانوا يقضوف إبثبات اٜنقوؽ
األمة أٗنعت على تل ٌقي ىذين
ٌإال بشهادة شاىدين .كال عمدة للخصم ٌإال أ ٌف ٌ
يدؿ على ٌأهنما مقطوع
الكتابٌن ابلقبوؿ ،كاتٌفقوا على العمل هبما .كىذا ال ٌ
األمة إنػٌما عملت بػهما؛ العتقادىا األمانة كالثقة ،يف الركاية،
ٌ
بصحتهما .فإ ٌف ٌ
بصحتو»(ُ).
كل ما ييوجب العمل بو ،كاف
ن
مقطوعا ٌ
كليس ٌ
البخارم كمسلم،
النوكم« :الصحيح أقساـ :أعبلىا ما اتٌفق عليو
كقاؿ
ٌ
ٌ
البخارم ،مثٌ مسلم ،مثٌ على شرطهما ،مثٌ على شرط
مثٌ ما انفرد بو
البخارم ،مثٌ
ٌ
ٌ
صحتو،
مسلم ،مثٌ صحيح عند غًن٨نا .كإذا قالوا صحيح متٌػ ىفق عليو ،أك على ٌ
فمرادىم اتٌفاؽ الشيخٌن .كذكر الشيخ أ ٌف ما ركايه أك أحد٨نا ،فهو مقطوع
القطعي حاصل فيو؛ كخالفو ا﵀ ًٌققوف كاألكثركف؛ فقالوا :ييفيد
بصحتو ،كالعلم
ٌ
ٌ
الظن ما لػم يتواتر»(ِ).
ٌ
أيضا« :كىذا الذم ذكره الشيخ ،يف ىذه اٞنواضع :خبلؼ
كقاؿ
النوكم ن
ٌ
فاهنم قالوا :أحاديث الصحيحٌن ،اليت ليست
ما قالو ا﵀ ًٌققوف كاألكثركفٌ ،
تقرر،
الظن؛ ٌ
فإهنا آحاد ،كاآلحاد إٌ٧نا تيفيد ٌ
ّنتواترة ،إٌ٧نا تيفيد ٌ
الظن على ما ٌ
(ُ) الوصوؿ إُف األصوؿ.ُْٕ-ُِٕ/ِ :
(ِ) التقريب كالتيسًن.ِٖ :
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األمة ابلقبوؿ إٌ٧نا أفادان
كال فرؽ بٌن
البخارم كمسلم ،كغًن٨نا يف ذلك؛ كتل ٌقي ٌ
ٌ
كجوب العمل ّنا فيهما ،كىذا متٌػ ىفق عليو؛ فإ ٌف أخبار اآلحاد اليت يف غًن٨نا
الظن ،فكذا الصحيحاف؛
٩نب العمل هبا ،إذا ٌ
صحت أسانيدىا ،كال تيفيد إٌال ٌ
صحيحا ،ال ي٪نتاج
كإٌ٧نا يفرتؽ الصحيحاف كغًن٨نا من الكتب يف كوف ما فيهما
ن
حت
عمل بوٌ ،
إُف النظر فيو ،بل ٩نب العمل بو مطل نقا ،كما كاف يف غًن٨نا ال يي ى
األمة على العمل ّنا
وجد فيو شركط الصحيح ،كال يلزـ من إٗناع ٌ
يينظىر ،كتي ى
النيب  .كقد اشت ٌد إنكار ابن بػى ٍرىاف
فيهما إٗناعهم على أنٌو مقطوع أبنٌو كبلـ ٌ
اإلماـ على من قاؿ ّنا قالو الشيخ ،كابلغ يف تغليطو»(ُ).
البخارم
كشي« :كقاؿ ابن الصبلح :إ ٌف ٗنيع ما اتٌفق عليو
ٌ
كقاؿ الزر ٌ
اٜنق
صحة ىذين الكتابٌن .ك ٌ
بصحتو؛ أل ٌف العلماء اتٌفقوا على ٌ
كمسلم مقطوع ٌ
أنٌو ليس كذلك ،إذ االتٌفاؽ إٌ٧نا كقع على جواز العمل ّنا فيهما ،كذلك
الصحة ،فإ ٌف هللا تعاُف لػم يكلٌفنا القطع؛
ال ينايف أف يكوف ما فيهما مظنوف
ٌ
الظن»(ِ).
كلذلك ٩نب اٜنكم ّنوجب البيٌنة ،كإف لػم تيفد ٌإال ٌ
أجل كتب اٜنديث ،كأحاديثهما الساٞنة عن
كقاؿ الصنعآفٌ« :فهما ُ
للظن ،كنفس العالًػم إُف ما فيهما أكثر
التكلٌم فيها أقرب األحاديث
ن
ٓنصيبل ٌ
سكوان إُف ما يف غًن٨نا .ىذا شيء ٩نده الناظر من نفسو ،إف أنصف ،ككاف
ن
هضم منهما ما
من أىل العلم؛ إٌ٧نا ال يي ٌدعى ٟنما زايدة على ما يستح ٌقانو ،كال يي ى
صحيحا ،كما
البخارم" :لػم أيخرج يف ىذا الكتاب ٌإال
أىل لو .ك ٌأما قوؿ
ن
ٌ
٨نا ه
صح"؛
تركت من الصحيح أكثر" ،كقولو" :ما أدخلت يف كتايب اٛنامع ٌإال ما ٌ
النوكم.َِ/ُ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ِْٔ /ْ :
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ٓنرل الصحيح يف نظره .كقد قاؿ
فهو كبلـ صحيح ،إخبار عن نفسو أنٌو ٌ
زين الدين :إ ٌف قوؿ ا﵀ ٌدثٌن :ىذا حديث صحيح ،مرادىم :فيما ظهر لنا،
بصحتو ،يف نفس األمر؛ ٛنواز اٝنطإ
ن
عمبل بظاىر اإلسناد ،ال أنٌو مقطوع ٌ
البخارم،
كالنسياف على الثقة ،انتهى .قلت :فيجوز الػخطأ ،كالنسياف ،على
ٌ
مرجوحا؛ ٌإال أنٌو بعد تتبُع
جويزا
نفسو ،فيما حكم
بصحتو ،كإف كاف تػ ن
ٌ
ن
الػ يح ٌفاظ ،لػما فػي كتابو ،كإظهار ما خالفو من الشرائط ،فػي كتابو ،ينتهض
التجويز ،كيقود العالػم الفطن النظٌار ،إُف زايدة االختبار»(ُ).
أيضا« :العاشرة :كجود اٜنديث يف الصحيحٌن  -أك
كقاؿ الصنعآفٌ ن
عمن
أحد٨نا  -ال يقضي ٌ
بصحتو ،ابٞنعىن الذم سبق؛ لوجود الركاية فيهما ٌ
عرفت أنٌو غًن عدؿ ،فقوؿ اٜنافظ ابن حجر  -أ ٌف ركاهتما قد حصل االتٌفاؽ،
األمة تل ٌقت الصحيحٌن
١نل نظر ،كقولو" :إ ٌف ٌ
على تعديلهم ،بطريق اللزكـ ٌ -
اٞنقدسي(ِ)،
ابلقبوؿ" ،كىو قوؿ ،سبقو إليو ابن الصبلح ،كأبو طاىر
ٌ
كأبو عبد الرحيم بن عبد اٝنالق(ّ) ،كإف اختلف ىؤالء يف إفادة ىذا التل ٌقي:
١نمد بن إبراىيم سبب اٝنبلؼ يف كتبو ،كأنٌو
الظن .كبسط السيٌد ٌ
العلم ،أك ٌ
كطوؿ الكبلـ يف ذلك ،كلنا عليو أنظار
جواز اٝنطإ على اٞنعصوـ يف ظنٌوٌ ،
حل العقاؿ) .كأقوؿ :ال ب ٌد من سؤاؿ االستفسار يف الطرفٌن:
أكدعناىاٌ ( :
كعامة تل ٌقتهما ابلقبوؿ ،ىذا غًن
األمة من ٌ
خاصة ٌ
كل ٌ
ٌ
األكؿ -ىل اٞنراد أ ٌف ٌ

(ُ) ٖنرات النظر.ُٓٓ-ُْٓ :
اٞنقدسي.
(ِ) الصواب :ابن طاىر
ٌ
(ّ) الصواب :أبو نصر عبد الرحيم بن عبد اٝنالق.
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األمة اجملتهدين(ُ)ٌ ،إال أنٌو ال ٫نفى أ ٌف ىذه دعول على
مراد ،بل اٞنراد علماء ٌ
األمة أنٌو تل ٌقى الكتابٌن ابلقبوؿ ،ال ب ٌد من الربىاف
كل فرد من أفراد ٠نتهدم ٌ
ٌ
عليها ،كإقامتو على ىذه الدعول من اٞنتع ٌذرات ،عادة ،كإقامة البيٌنة ،على
دعول اإلٗناع ،الذم جزـ أ٘ند بن حنبل كغًنه أ ٌف من ٌادعاه ،فهو كاذب.
كإف كاف ىذا يف عصره ،قبل عصر أتليف الصحيحٌن ،فكيف من بعده،
الظن أ ٌف من
منتشرا ،كتباعد أطراؼ أقطاره .كالذم يغلب بو ٌ
كاإلسبلـ ال يزاؿ ن
العلماء اجملتهدين من ال يعرؼ الصحيحٌن ،إذ معرفتهما ِنصوصهما ليست
شرطنا ،فػي االجتهاد ،كابلػجملة تيػمنىع الدعول ،كييطالىب فػي دليلها .السؤاؿ
الثآف -على تقدير تسليم الدعول األكُف :ما اٞنراد من التل ٌقي ابلقبوؿ ،ىل
تل ٌقي أصل الكتابٌن كٗنلتهما ،ك ٌأهنما ٟنذين اإلمامٌن اٜنافظٌن؟ فهذا ال ييفيد
بصحة نسبتهما ،إُف مؤلٌفيهما ،كال ييفيد اٞنطلوب؛ أك اٞنراد ابلتل ٌقي
ٌإال اٜنكم ٌ
لكل فرد من أفراد أحاديثهما ،كىذا ىو اٞنفيد للمطلوب؛ إذ ىي اليت
ابلقبوؿٌ ،
رتٌب عليها االتٌفاؽ على تعديل ركايتهما؛ فإ ٌف اٞنتل ٌقى ابلقبوؿ ىو ما حكم
١نمد بن إبراىيم ،كىو الذم يبلقي
اٞنعصوـ ٌ
بصحتو ظنًّا ،كما رٚنو بذلك السيٌد ٌ
األمة بٌن عامل بوًٌ ،
كمتأكؿ لو؛ إذ ال يكوف ذلك
قوؿ األصوليٌٌن :إنٌو ما تكوف ٌ
صح ٟنم»(ِ).
ٌإال ٞنا ٌ
مبين
كقاؿ الصنعآفٌ ن
أيضا« :كأقوؿ يف ىذا الكبلـ ُنثافٌ :
األكؿ :أنٌو ٌ
األمة للكتابٌن ابلقبوؿ .كقد ق ٌدمنا أ ٌف ىذه دعول على
كل ٌ
على دعول تل ٌقي ٌ
األمة كلٌها ،كىي غًن صحيحة ،كما أكضحناه يف (ٖنرات النظر) ،كغًنىا .كقد
ٌ
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :اجملتهدكف).
(ِ) ٖنرات النظر.ُِٓ-ُُٓ :
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األمة تل ٌقت ذلك ابلقبوؿ ،سول
أقر ابن الصبلح بعدـ تػمامها؛ فإنٌو قاؿ :إ ٌف ٌ
ٌ
األمة ،كدليل العصمة:
مسمى ٌ
من ال ييعت ٌد بػخبلفو ،ككفاقو ،كال يػخفى أ ٌف ٌ
األمة
مسمى ٌ
لكل مػجتهد ،كالقوؿ أبنٌو ال ييعت ٌد بػمجتهد ،كإخراجو عن ٌ
شامل ٌ
الدعى م ػن شػ ػاء مػ ػا ش ػاء ،بغيػر دليل .كقد ق ٌدمنا
ال يقبلو ذك تػحقيقٌ ،
كإال ٌ
سؤاؿ االستفسار ،عن ىذا التل ٌقي :ىل ىو ألصل الكتابيػن ،من حيث
األكؿ غيػر مراد ،كال ييفيد
لكل فرد ،فرد ،من أحاديثهماٌ .
الػجملة ،أك ٌ
يتم فيو الدعول ،كما أشران إليو ،ساب نقا،
الػمطلوب ،كالثانػي ىو الػمراد ،كال ٌ
كقررانه فػي (ثػمرات النظ ػر) ،كفػي غيػرىا .البحث الثانػي ،بعد تسليم الدعول
ٌ
األمة معصومة ،عن الضبللة ،كعليها دلٌت األدلٌػة ،كم ػا
األيكلػى :أ ٌف التحقيق أ ٌف ٌ
سماة ابلدراية .كقد أشران إليو،
ح ٌققن ػاه ،فػي حػواشػػينا ،على "ش ػرح الغاية" ،الػ يم ٌ
ساب نقا ،كالػخطأ ليس بضبللة ،كأتيت زايدة فػي ىذا»(ُ).
اللكنوم« :فػ ػ ػرع :ابن الصبلح ،كطائفة ،من الػمل ٌقبٌن أبىػل
كقاؿ
ٌ
البخارم ،كمسلم بن
حمد بن إسػماعيل
الػحديث ،زعموا أ ٌف ركاية الشيخيػن ،مػ ٌ
ٌ
النظرم؛ لئلجػماع على أ ٌف
حجاج ،صاحيب الصحيحيػن ،تيفيد العل ػم
الػ ٌ
ٌ
قطعي .كىذا
للصحيحػيػن مزيٌة ،على غًن٨نا ،كتل ٌقت ٌ
األمة بقبوٟنما ،كاإلجػماع ٌ
جرد ركايتهما ال ييوجب
بػ ه
هت ،فإ ٌف من رجع إُف كجدانو ،يعلم ابلضركرة أ ٌف مػ ٌ
اليقٌن البتٌة ،كقػ ػ ػد يركم فيهما أخػبػ ػ ػار متناقضة ،فل ػ ػو أفػ ػ ػادت ركايتهمػا علم ػنا،
ل ػ ػ ػزـ تػح ُق ػق النقيضيػن ،فػي الواق ػ ػع .كىذا  -أم :مػ ػا ذى ػب إليو ابن الصبلح،
كأتباع ػو  -بػخبلؼ ما قالو الػجمهور ،من الفقهاء ،كالػمح ٌدثٌن؛ أل ٌف انعقاد
مركايت ثقات آخرين  -مػمنوع،
اإلجػماع  -على الػمزيٌة ،على غيػرىػما ،من ٌ
(ُ) توضيح األفكار.ُِّ-ُِِ/ُ :
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كاإلجػماع على مزيٌتهما على أنفسهما ما ال ييفيد(ُ)؛ كأل ٌف جبللة شأنػهما،
األمة لكتابيهما ،كاإلٗناع على اٞنزيٌة  -كلو يسلًٌم  -ال يستلزـ ذلك
كتل ٌقي ٌ
مركايهتما
األمة ليس ٌإال أ ٌف رجاؿ ٌ
القطع كالعلم ،فإ ٌف القدر اٞنسلم اٞنتل ٌقى بٌن ٌ
الظن،
جامعة للشركط ،اليت اشرتطها اٛنمهور لقبوؿ ركايتهم ،كىذا ال ييفيد ٌإال ٌ
مركايهتما اثبتة عن رسوؿ هللا  -صلٌى هللا عليو كآلو كأصحابو كسلٌم -
ك ٌأما أ ٌف ٌ
صحة ٗنيع ما يف كتابيهما؛ أل ٌف
فبل إٗناع عليو ن
أصبل ،كيف ،كال إٗناع على ٌ
ركاهتما منهم قدريٌوف ،كغًنىم من أىل البدع ،كقبوؿ ركاية أىل البدع ٢نتلىف
أصح
فيو ،فأين اإلٗناع على ٌ
صحة ٌ
مركايت القدريٌة؟ غاية ما يلزـ أ ٌف أحاديثهما ٌ
الصحيح ،يعينٌ :أهنا مشتملة على الشركط عند اٛنمهور على الكماؿ ،كىذا ال
اٜنق اٞنتٌػبىع؛ كلنعم ما قاؿ الشيخ ابن اٟنماـ :إ ٌف
القوم .ىذا ىو ٌ
ييفيد ٌإال ٌ
الظن ٌ
األئمة اآلخرين  -قوؿ ال ييعت ٌد بو ،كال
مركايهتما على ٌ
قوٟنم  -بتقدٔف ٌ
مركايت ٌ
األصحيٌة من تلقاء
ييقتدل بو ،بل ىو من ٓن ُكماهتم الصرفة ،كيف ال ،كأ ٌف
ٌ
كقوة ضبطهم ،كإذا كاف ركاة غًنىم عادلٌن ضابطٌن ،فهما كغًن٨نا
عدالة الركاةٌ ،
على السواء ،كال سبيل للحكم بػميزتػهما(ِ) على غًنىػماٌ ،إال تػح ُك نما ،كالتح ُكم
ال ييلتفت إليو ،فافهم»(ّ).
فالذين قالوا إبفادة حديث اآلحاد للقطع ال ي٬نكن أف يقطعوا بطريقة
القطع اٞنطلق؛ أل ٌف اٞنسألة خبلفية ،كإٌ٧نا يقطعوف بطريقة القطع النً
سيب.
ٌ
ٌ
ٌ
الظن ،ليس
قاؿ ابن عثيمٌن« :القوؿ أب ٌف حديث اآلحاد ال ييفيدٌ ،إال ٌ
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كال داعي لوجود (ما) ىنا.
لعل مرادهّ( :نزيٌتهما) ،كما يف سائر اٞنواضع اٞنتق ٌدمة.
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،ك ٌ
(ّ) فواتح الر٘نوت بشرح مسلٌم الثبوت.ُُٓ/ِ :
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على إطبلقو ،بل يف أخبار اآلحاد ما ييفيد اليقٌن ،إذا دلٌت القرائن ،على
األمة ابلقبوؿ.)ُ(»....
صدقو ،كما إذا تل ٌقتو ٌ
الصحة :اتٌصاؿ
الظن ال يقطعوف ،بتح ُقق شركط
ٌ
كالذين قالوا إبفادة ٌ
السند ،كعدالة الركاة ،كضبط الركاة ،كالسبلمة من الشذكذ ،كالسبلمة من العلٌة.
ظين ،يف ع ٌدة مواضع ،أبرزىا:
فًنكف أ ٌف اٜنكم ابتٌصاؿ السند ،حكم ٌٌ

صبل ،كقد يكوف
 -1كجود العنعنة ،أك األأننة ،يف السند ،فقد يكوف السند متٌ ن
فبلان قاؿ):
منقطعا ،بسقوط بعض الركاة؛ فعبارة (عن فبلف قاؿ) ،أك عبارة (أ ٌف ن
ن
ال تيفيداف القطعُ ،نصوؿ السماع؛ فليستا كعبارة (ح ٌدثنا فبلف قاؿ) ،أك عبارة
(ح ٌدثين فبلف قاؿ) ،أك عبارة (ٚنعت فبل نان يقوؿ)(ِ).
الذىيب« :كيف صحيح مسلم ع ٌدة أحاديث٣ ،نٌا َف ييوضح فيها
قاؿ
ٌ
أبو الزبًن السماع ،عن جابر ،كىي من غًن طريق الليث عنو ،ففي القلب
حل ألحد حػمل السبلح بػم ٌكة".
منها شيء ،من ذلك حديث" :ال يػ ٌ
كحديث" :رأل  امرأة ،فأعجبتو ،فأتى أىلو ،زينب" .كحديث:
"النهي عن ْنصيص القبور" .كغًن ذلك»(ّ).
اٜننفي« :قلت :كال يػيتجوه عليناّ ،نجيئو يف مسلم،
كقاؿ ١نيي الدين
ٌ
فقد كقع يف مسلم أشياء ،كالتج ُوه ال يقول عند االصطداـ ،فقد كضع اٜنافظ
كتااب على األحاديث اٞنقطوعة اٞنخرجة يف مسلمٚ ،نٌاه
الرشيد العطٌار ن
بػ"غرر الفوائد اجملموعة يف بياف ما كقع يف مسلم من األحاديث اٞنقطوعة"،
١نمد بن صاٌف العثيمٌن.ُّ/ُ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
(ِ) انظر :نزىة النظر ،ُٓٗ-ُٖٓ :كقواعد التحديث.َُٖ-ُٕٗ :
(ّ) ميزاف االعتداؿ.ّٗ/ْ :
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الظاىرم ،سنة
١نمد بن عبد هللا
ٚنعتو على شيخنا ،أيب إسحاؽ إبراىيم بن ٌ
ٌ
اثنيت عشرة كسبع مئة ،بسماعو من مصنٌفو اٜنافظ رشيد الدين ،بقراءة الشيخ
اٞنقاتلي ،كبيٌنها الشيخ ١نيي الدين ،يف ٌأكؿ
فخر الدين أيب عمرك عثماف
ٌ
شرح صحيح مسلم .كما يقولو الناس  -إ ٌف من ركل لو الشيخاف ،فقد فاز
(ُ)
أيضا من التج ُوه ،كال يقول؛ فقد ركل مسلم يف كتابو عن
القنطرة  -ىذا ن
ليث بن أيب سليم ،كغًنه من الضعفاء ،فيقولوف :إٌ٧نا ركل عنهم يف كتابو
لبلعتبار كالشواىد كالػمتابعات .كىذا ال يقول؛ أل ٌف اٜن ٌفاظ قالوا :االعتبار
يتعرفوف هبا حاؿ اٜنديث ،ككتاب مسلم التزـ فيو
كالشواىد كاٞنتابعات أمور ٌ
يتعرؼ حاؿ اٜنديث الذم فيو بطرؽ ضعيفة!! كاعلم أ ٌف
ٌ
الصحة .فكيف ٌ
(إ ٌف)(ِ) ،ك(عن) مقتضيتاف لبلنقطاع عند أىل اٜنديث ،ككقع يف مسلم
البخارم من ىذا النوع شيء كثًن ،فيقولوف على سبيل التج ُوه :ما كاف من
ك
ٌ
ىذا النوع يف غًن الصحيحٌن ،فمنقطع ،كما كاف يف الصحيحٌن ،فمحموؿ
على االتٌصاؿ»(ّ).
صبل ،كقد يكوف
 -2كجود را وك مدلًٌس ،يف السند ،فقد يكوف السند متٌ ن
عمدا؛ خشية رفض
منقطعا ،إبسقاط اٞندلًٌس لبعض الركاة ،من السند ن
ن
اٜنديث(ْ).

(ُ) اٞنعركؼ( :جاز القنطرة) ،أك (جاكز القنطرة).
(ِ) الصواب( :أ ٌف) هبمزة فوقيٌة مفتوحة ،أل ٌف اٞنراد اإلشارة إُف (األأننة) ،كقوٟنم" :ح ٌدثنا
فبلان قاؿ" ...إٍف.
فبلان قاؿ" ،أك "أخربان فبلف أ ٌف ن
فبلف أ ٌف ن
(ّ) اٛنواىر اٞنضيٌة.ٓٔٔ-ٓٔٓ/ْ :
(ْ) انظر :نزىة النظر.َُٓ-َُْ :
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اٞنتأخرين الشيخ صدر الدين بن
كشي« :كتوقٌف يف ذلك من ٌ
قاؿ الزر ٌ
لغصة من استثناء
الوكيل ،كقاؿ يف كتابو (اإلنصاؼ) :لعمر هللا ،إ ٌف يف النفس ٌ
اٞنتأخرين عنعنة اٞندلًٌسٌن يف الصحيحٌن ،من
أيب عمرك بن الصبلح ،كغًنه من ٌ
ً
النوكم ،كقاؿ :ىي دعول ال تيقبىل ٌإال
كرد مقالة
بٌن سائر معنعنات اٞندلٌسٌنٌ ،
ٌ
كثًنا من اٜن ٌفاظ يعلٌلوف أحاديث كقعت يف الصحيحٌن،
بدليل ،ال سيٌما مع أ ٌف ن
أك أحد٨نا ،بتدليس ركاهتا ،كما فعلوا يف حديث الوليد بن مسلم ،يف نفي قراءة
تقي الدين بن
البسملة يف الصبلة ،كغًنه .قلت :قد أزاؿ ٌ
الغصة الشيخ اإلماـ ٌ
دقيق العيد ،فأشار يف كبلـ لو ،إُف استشكاؿ حوؿ ركاية اٞندلًٌس يف
كرد ركايتو يف غًن٨نا .قاؿ :كال ب ٌد من الثبات على طريقة كاحدة،
الصحيحٌنٌ ،
الرد .اٞنمكن ىنا من األحواؿ الثبلثةٌ :إما أف تيػىرٌد األحاديث من
ٌإما القبوؿ ،أك ٌ
ً
كإما أف تيقبىل مطل نقا ،تسوية بٌن
اٞندلٌس مطل نقا ،يف الصحيحٌن كغًن٨ناٌ ،
كإما أف ييفرؽ بٌن ما يف الصحيح من ذلك ،كما خرج
الصحيحٌن كغًن٨ناٌ ،
األكؿ ،فبل سبيل إليو ،لبلستقرار على ترؾ التعُرض ٞنا يف
عنوٌ .
فأما ٌ
فإٓف رأيتهم ٩نسركف
الصحيحٌن ،كإف خالف يف ذلك الظاىريٌة من اٞنغاربةٌ ،
على أشياء ،من أحاديث الصحيحٌن؛ بسبب كبلـ ،قيل يف بعض الركاة،
كال ٩نعلوف راكيها يف ٘نى من ٔنريج صاحب الصحيح ٟنم .ك ٌأما الثآف ،ففيو
ً
حت
خركج عن اٞنذىب اٞنشهور ،يف أ ٌف ركاية اٞندلٌس ١نكوـ عليها ابالنقطاع ٌ
يتبٌن السماع .ك ٌأما الثالث  -كىو التفصيل بٌن ما يف الصحيحٌن من ذلك،
ٌ
أحد
كبٌن غًنه  -فبل يظهر فيو كجو صحيح يف الفرؽ ،كغايةي ما يوجو بو :ي
صحة
أمرين ،أحد٨نا أف يي ٌدعى أ ٌف تلك األحاديث عرؼ صاحبا الصحيح ٌ
ّنجرد االحتماؿ ،كحكم
السماع فيها ،كىذا إحالة على جهالة ،كإثبات لؤلمر ٌ
على صاحب الصحيح أبنٌو يرل ىذا اٞنذىب ،أعين أ ٌف ركاية اٞندلًٌس ١نمولة
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حت يظهر
على االنقطاعٌ ،
كإال ،فيجوز أف يرل ٌأهنا ١نمولة على السماعٌ ،
االنقطاع؛ كإذا جاز كجاز ،فليس لنا اٜنكم عليو أبحد اٛنائزين مع االحتماؿ.
صحة ما يف الكتابٌن دليل على كقوع السماع
كالثآف أف يي ٌدعى أ ٌف اإلٗناع على ٌ
األمة ي٠ن ًمعة على اٝنطإ ،كىو ٣نتنع ،كىذا
يف ىذه األحاديثٌ ،
كإال لكانت ٌ
٪نتاج إُف إثبات اإلٗناع الذم ٬نتنع أف يقع يف نفس األمر خبلؼ مقتضاه،
الظن الثابت  -سبب اإلطباؽ
عسر ،ك٥نن ما ٌادعيناه ،كإٌ٧نا ٌادعينا أ ٌف ٌ
كىذا فيو ه
الظن اٞنقابل لو .كيلزـ من سلك
على التصحيح ٞنا يف الكتابٌن  -أقول من ٌ
يستدؿ ّنا جاء يف ركاية اٞندلًٌس من غًن الصحيح ،كال يقوؿ:
ىذه الطريق ٌأال
ٌ
موجودا فيما لػم
فلنحتج بو؛ أل ٌف اإلٗناع الذم يي ٌدعى ليس
ىذا شرط مسلم،
ن
ٌ
٫نرج يف غًن الصحيح ،قاؿ :كاألقرب يف ىذا أف نطلب اٛنواب من غًن ىذا
ٌ
الطريق؛ أعين طريق القدح بسبب التدليس»(ُ).
أيضا،
 -3كجود اٝنطإ يف اتريخ الركاة ،فإ ٌف أخبار الركاة منقولة بطريق اآلحاد ن
تتضمنو ،من بياف مولد الراكم ،زما نان كمكا نان ،كبياف ٣ناتو
فبل تيفيد القطع ّنا ٌ
زما نان كمكا نان ،كبياف لقائو بركاة آخرين ،كٚناعو منهم ،أك ٚناعهم منو ،كال سيٌما
عند االختبلؼ يف ذلك.
مهمة ،ال ي٬نكن االستغناء عنها؛ لكثرة الكذب،
كمعرفة اتريخ الركاة ٌ
كالوىم ،كالتدليس ،ككثرة الركاة ،كالتشابو يف األٚناء كاأللقاب كالكىن.
اٛنوزم« :كقد يكوف اإلسناد كلٌو ثقات ،كيكوف اٜنديث
قاؿ ابن
ٌ
مقلواب أك قد جرل فيو تدليس ،كىذا أصعب األحواؿ ،كال يعرؼ
ن
موضوعا ،أك ن
ذلك ٌإال الن ٌقاد ،كذلك ينقسم إُف قسمٌن :أحد٨نا أف يكوف بعض الزاندقة،
(ُ) النكت على مق ٌدمة ابن الصبلح.ٕٗ-ّٗ/ِ :
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دس ذلك اٜنديث ،يف حديث بعض الثقات ،فح ٌدث بو
أك بعض الك ٌذابٌن قد ٌ
لسبلمة صدر ،كظنًّا منو أنٌو من حديثو»(ُ).
شرىا ،فيسمع
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
أيضا« :كالقسم الثآف أف يكوف الراكم ن
ٌ
اٜنديث من بعض الضعفاء ،كالك ٌذابٌن ،عن شيخ قد عاصره ،أك ٚنع منو،
فييسقط اسم الذم ٚنعو منو ،كيدلٌس بذكر الشيخ»(ِ).
أيضا« :كمن ىذا اٛننس أنٌو أييت يف اٜنديث :معمر،
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
لكن اآلفة
عن ٌ
١نمد بن كاسع ،عن أيب صاٌف ،عن أيب ىريرة ،ككلٌهم ثقات ،ك ٌ
معمرا لػم يسمع من ابن كاسع ،كابن كاسع لػم يسمع من أيب صاٌف»(ّ).
من أ ٌف ن
أيضا  -معرفة مواليدىم،
هم  -ن
كقاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :كمن الػ يم ٌ
ككفياهتم؛ أل ٌف ّنعرفتها ٪نصل األمن ،من دعول اٞن ٌدعي ،للقاء بعضهم ،كىو يف
أيضا  -معرفة بلداهنم ،كأكطاهنم،
هم  -ن
نفس األمر ليس كذلك .كمن الػ يم ٌ
تداخل االٚنٌن ،إذا اتٌفقا ،لكن افرتقا ابلنسب»(ْ).
كفائدتو :األمن ،من ي
ظين ،قائم على الظاىر ،كهللا  كحده يعلم
كاٜنكم بعدالة الركاة حكم ٌٌ
غيب الباطن .فإذا كاف الرسوؿ  - كىو الرسوؿ الذم ييوحى إليو  -ال يعلم
حقيقة اٞننافقٌن ،الذين مردكا على النفاؽٌ ،إال إذا أظهره هللا ،على ذلك الغيب؛
فكيف يتصور أف يعلم اٞنؤلٌفوف اٞنع ًٌ
علما
ابطن
حقيقة
لوف
د
كل را وك من الركاة ،ن
ي ٌ
ٌ
قطعيًّا يقينيًّا؟!!!
(ُ) اٞنوضوعات.ُُْ/ُ :
(ِ) اٞنوضوعات.ُّْ/ُ :
(ّ) اٞنوضوعات.ُْْ/ُ :
(ْ) نزىة النظر.َُٕ :
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قاؿ تعاُفً :
ىعر ً
اب يمنىافً يقو ىف ىكًم ٍن أ ٍىى ًل الٍ ىم ًدينى ًة ىمىريدكا
﴿ك٣ن ٍن ىح ٍولى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ىٍ
ى
علىى النًٌ ىف ً
ٌن يمث يػرُدك ىف إً ىُف ىع ىذ و
اؽ ىال تىػ ٍعلىم يهم ىٍ٥نن نػى ٍعلىم يهم ىسنيػ ىع ًٌذبػي يهم ىمرتىػ ٍ ً
اب
ى
ىي
ٍ
ي ٍ ي ي ٍ
ىع ًظي وم﴾(ُ).
قاؿ الصنعآفٌ« :كإذ كاف ال يعلمهم  ،كال يعرؼ نفاقهم ،فكيف
يتميٌز العدؿ عن غًنه؟»(ِ).
فإ ٌف اٞنؤلٌف ،إذا عايش الراكم اٞنعدؿ ،م ٌدة كافية؛ فإ ٌف حكمو ابلعدالة،
ظين.
سيكوف ابالعتماد ،على الظاىر ،كىو حكم ٌٌ
زماان
مكاان ،أك ن
زماان ،أك ن
بعيدا عن الراكم اٞنعدؿ ،ن
ٌأما إذا كاف اٞنؤلٌف ن
كمكا نان؛ فإنٌو ٪نتاج إُف االعتماد على مؤلٌف آخر ،معايش للراكم اٞنعدؿ.
فإذا ثبت االعتماد اٞنباشر ،بقي اٜنكم ابلعدالة ظنٌػيًّا ،كإذا كاف بٌن
اٞنؤلٌفٌن  -اٞنعايش ،كغًن اٞنعايش  -بيع هد يف الزماف ،أك يف اٞنكاف ،أك فيهما
معا ،احتاج اٞنؤلٌف غًن اٞنعايش ،إُف االعتماد على را وك ،أك أكثر؛ ليبلغو تعديل
ن
اٞنؤلٌف اٞنعايش.
أيضا؛
كاٜنكم ابتٌصاؿ ىذا السند ،الناقل للتعديل :ي٬نكن أف يكوف ظنٌػيًّا ن
فيزداد اٜنكم ظنٌػيٌة ،كيبتعد عن القطع كاليقٌن.
قاؿ ابن الصبلح« :أحدىا اجملهوؿ العدالة من حيث الظاىر كالباطن
ٗنيعا ،كركايتو غًن مقبولة عند اٛنماىًن على ما نبٌهنا عليو ٌأكنال .الثآف اجملهوؿ
ن
الذم جهلت عدالتو الباطنة ،كىو عدؿ يف الظاىر ،كىو اٞنستور ،فقد قاؿ
عدال يف الظاىر ،كال تعرؼ عدالة ابطنو .فهذا
أئمتنا :اٞنستور من يكوف ن
بعض ٌ
(ُ) التوبة.َُُ :
(ِ) ٖنرات النظر.ُِّ :
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األكؿ ،كىو قوؿ بعض الشافعيٌٌن ،كبو
٪نتج بركايتو ي
اجملهوؿ ٌ
بعض من رد ركاية ٌ
مبين على
قطع منهم اإلماـ سليم بن أيٌوب الر ٌ
ازم ،قاؿ :أل ٌف أمر األخبار ٌ
الظن ابلراكم؛ كأل ٌف ركاية األخبار تكوف عند من يتع ٌذر عليو معرفة
حسن ٌ
العدالة يف الباطن ،فاقتيصر فيها على معرفة ذلك يف الظاىر ،كتيفا ًرؽ الشهادة،
فإهنا تكوف عند اٜني ٌكاـ ،كال يتع ٌذر عليهم ذلك ،فاعتيًرب فيها العدالة يف الظاىر
ٌ
كالباطن .قلت :كييشبًو أف يكوف العمل على ىذا الرأم ،يف كثًن من كتب
اٜنديث اٞنشهورة ،يف غًن كاحد من الركاة الذين تقادـ العهد هبم ،كتع ٌذرت
اٝنربة الباطنة هبم»(ُ).
كقاؿ ابن حجر العسقبلن ٌػي« :تيقبىػل التزكيػة ،م ػن ع ػارؼ أبسبابػها ،ال
لئبل يزٌكي بػمج ػٌرد م ػا ظهر ل ػو ،ابتداءن ،من غيػر مػمارسػ ػة،
م ػن غيػر عارؼ؛ ٌ
كاختبار ،كل ػو كانػت التزكية صادرنة ،من م ٌو
األصح ،خبلفنا لًمن
زؾ كاحػ ػد ،على
ي
ٌ
أيضا ...كلو
شػ ػرط أنػٌها ال تيقبىل ٌإال من اثنٌن؛ إلػحاقنا ٟنا ابلشهادة ،يف
األصح ،ن
ٌ
قيل :ييفصل بٌن ما إذا كانت التزكية يف الراكم مستندة ،من اٞنزٌكي ،إُف
األكؿ ،فبل ييشرتط
اجتهاده ،أك إُف النقل عن غًنه ،لكاف متٌ ن
جها؛ فإنٌو إف كاف ٌ
أصبل؛ ألنٌو حينئذ يكوف بػمنزلة الػحاكم ،كإف كاف الثانػي ،فيجرم فيو
العدد ن
أيضا ال ييشرتط العدد؛ أل ٌف أصل النقل ال ييشرتط فيو
الػخبلؼ؛ كتبيػٌن أنٌو ن
تفرع عنو ،كهللا  أعلم .كينبغي ٌأال ييقبىل اٛنرح كالتعديل ٌإال
العدد؛ فكذا ما ٌ
رد حديث
من عدؿ متي ٌقظ؛ فبل ييقبىل جرح من أفرط فيو؛ فجرح ّنا ال يقتضي ٌ
ّنجرد الظاىر؛ فأطلق التزكية ...كليحذر
ا﵀ ٌدث ،كما ال تيقبىل تزكية من أخذ ٌ
الفن من التساىل ،يف اٛنرح كالتعديل؛ فإنٌو إف ع ٌدؿ بغًن تثبُت
اٞنتكلٌم يف ىذا ٌ
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ِِْ-ِِّ :
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ً
حكما ليس بثابت ،فييخشى عليو أف يدخل يف زمرة من ركل
كاف كالػ يمثبت ن
يظن أنٌو كذب ،كإف جرح بغًن ٓنُرز ،أقدـ على الطعن يف مسلم،
حديثنا ،كىو ٌ
أبدا .كاآلفة تدخل يف ىذا
برمء من ذلك ،ككٚنو ّنيسم سوء ،يبقى عليو عاره ن
اترة من اٟنول كالغرض الفاسد ،ككبلـ اٞنتق ٌدمٌن سالًػ هم من ىذا ،غالبنا ،كاترة من
كثًنا ،قد٬ننا كحديثنا .كال ينبغي إطبلؽ اٛنرح
اٞنخالفة يف العقائد ،كىو موجود ن
بذلك ،فقد ق ٌدمنا ٓنقيق اٜناؿ يف العمل بركاية ً
اٞنبتدعة .كاٛنرح مقدـ على
التعديل ،كأطلق ذلك ٗناعة ،كلكن ١نلٌو إف صدر مبيػننا من عارؼ أبسبابو؛
ألنٌو إف كاف غًن مفسر َف يقدح ،فيمن ثبتت عدالتو ،كإف صدر من غًن عارؼ
أيضا .فإف خبل الػمجركح عن تعديل ،قيبًل اٛنرح فيو
عترب بو ،ن
ابألسباب ،لػم يي ى
٠نم نبل ،غًن مبٌن السبب ،إذا صدر من عارؼ على اٞنختار ،ألنٌو إذا لػم يكن
ى
فيو تعديل ،فهو فػي حيٌز الػمجهوؿ ،كإعمػاؿ قػوؿ ال ًٌ
ػمجرح أكُف ،من إ٨نالو.
كم ػاؿ ابن الصبلح يف مثل ىذا إُف التوقُف فيو»(ُ).
عدال ،مثٌ رٚنوا العدالة
كقاؿ الصنعآفٌ« :اعلم ٌأهنم شرطوا يف الراكم كونو ن
ابلتقول ،كىي اإلتياف ابلواجبات ،كاجتناب اٞنقبٌحات ،مع عدـ مبلبسة بدعة،
مثبل ،كمعناه إخباره أنٌو
مثٌ قالوا :يكفي تعديل الثقة لغًنه بقولو :عدؿ ،أك ثقة ،ن
عيلًم منو إتيانو ابلواجبات ،كاجتنابو اٞنقبٌحات ،كعدـ مبلبستو لبدعة ،كىذا
اٝنرب مستند إُف مشاىدتو لفعلو كتركو ،كىذه اٞنشاىدة أمر ظاىر .ك ٌأما معرفة
ابطنو ،فبل يعلمها ٌإال هللا؛ فاٞنزٌكي غايتو كاٞنع ًٌدؿ ،ببل زايدة ،فشرط العدالة
تدؿ عليها ،فاٝنربة ال ب ٌد منها
الباطنة شرط ال دليل عليو ،كإف أيريد أ ٌف اٝنربة ٌ
يف اٞنع ًٌ
آخرا ،ك﵁ اٜنمد ،كلعلٌهم لػ ٌما
ٟنذا
و
ب
ن
ت
قد
ف
ن
اٞنص
أيت
ر
مث
،
ا
أيض
ؿ
د
ٌ
ن
ٌ
ٌ
ن
(ُ) نزىة النظر.َُٖ-ُٕٔ :
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ٚنٌوا العدالة عن غًن تزكية عدالة ظاىرةٚ ،نٌوا ما كاف عن تزكية عدالة ابطنة،
تسامػ نحا ،كللتفرقة بٌن األمرين»(ُ).
ي
ظين ،بصرؼ النظر عن اٜنكم القائم على الظاىر؛ أل ٌف
كالتعديل أمر ٌٌ
اٞنؤلٌف نفسو٪ ،نتاج إُف التعديل؛ فليس نبيًّا من األنبياء ،ليكوف اٜنكم بعدالتو
ك٫نطئ،
عامة الناس ،ييصيب ي
بشر من ٌ
أمرا قطعيًّا ،ال ٪نتاج إُف إثبات ،بل ىو ه
ن
عدال يف الباطن.
كليس ٖنٌة ما يقطع بكونو ن
كإذا اطٌلعنا على تعديل ٟنذا اٞنؤلٌف ،من شيخ ،أك من تلميذ؛ فإ ٌف من
أيضا ،إُف تعديل ،فليس أحد٨نا أكُف من اآلخر ،هبذا اٜنكم،
عدلىو ٪نتاج ن
كىكذا إُف آخر اٞنع ًٌدلٌن السابقٌن ،أك البلحقٌن.
كللغفلة عن (التسلسل) ،ك(الدكر)  -كىػما من األمػػور الباطلة اتٌفاقنا -
أثػػر كبًن ،فػي ذىاب بعض الػمؤلٌفٌن ،إُف القوؿ ،إبفادة التعديل للقطع.
فاٞنع ًٌدؿ األكؿ ٪نتاج إُف مع ًٌدؿ و
اثف ،كاٞنع ًٌدؿ الثآف ٪نتاج إُف مع ًٌدؿ
ٌ
اثلث ،كاٞنع ًٌدؿ الثالث ٪نتاج إُف مع ًٌدؿ رابع ،كىكذا؛ فيكوف القطع ابلتعديل
أيضا.
قائما على التسلسل ،كىو أمر ابطل ،فيكوف القطع ابلتعديل ن
ابطبل ،ن
ن
ً
األك يؿ الػمع ًٌد ىؿ الثانػ ىي ،كيع ًٌدؿ الػمع ًٌد يؿ الثانػي الػمع ًٌد ىؿ
كقد يع ٌدؿ الػمع ٌد يؿ ٌ
كل كاحد منهما مع ًٌدنال لصاحبو ،كمعدنال بتعديل صاحبو ،كىذا
ٌ
األك ىؿ ،فيكوف ٌ
أيضا.
ىػو الػدكر ،الػذم ال خػبلؼ فػي بطبلنػو ،فيكػوف القطػع ابلتعديػل ن
ابطبل ،ن
يبق ٌإال االعتماد على االشتهار كالتسليم ،ك٨نا طريقاف ييفيداف اٜنكم
فلم ى
الظن الغالب ،ال على كجو القطع كاليقٌن؛ أل ٌف عدالة
ابلعدالة ،لكن على كجو ٌ
الباطن غيب ،ال يعلمو ٌإال هللا تعاُف.
(ُ) توضيح األفكار.ُِٗ/ِ :
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البغدادم« :ابب يف أ ٌف ا﵀ ٌدث اٞنشهور ابلعدالة ،كالثقة،
قاؿ اٝنطيب
ٌ
كاألمانة ،ال ٪نتاج إُف تزكية اٞنع ًٌدؿ ،مثاؿ ذلك :أ ٌف مالك بن أنس ،كسفياف
اعي ،كالليث بن
الثورم ،كسفياف بن عيينة ،كشعبة بن ٌ
ٌ
اٜنجاج ،كأاب عمرك األكز ٌ
سعد ،كحػ ٌماد بن زيد ،كعبد هللا بن الػمبارؾ ،كيػحٍن بن سعيد القطٌاف،
اٛنراح ،كيزيد بن ىاركف ،كع ٌفاف بن مسلم،
كعبد الر٘نن بن
ٌ
مهدم ،كككيع بن ٌ
اٞنديين ،ك٪نٍن بن معٌن ،كمن جرل ٠نراىم ،يف نباىة
كعلي بن
ٌ
كأ٘ند بن حنبلٌ ،
الذكر ،كاستقامة األمر ،كاالشتهار ابلصدؽ كالبصًنة كالفهم ،ال ييسأىؿ عن
عدالتهم ،كإٌ٧نا ييسأىؿ عن عدالة من كاف يف عداد اجملهولٌن ،أك أشكل أمره على
الطالبٌن»(ُ).
كقاؿ ابن الصبلح« :عدالة الراكم اترة تثبت بتنصيص مع ًٌدلى ً
ٌن على
عدالتو ،كاترة تثبت ابالستفاضة ،فمن اشتهرت عدالتو بٌن أىل النقل أك ٥نوىم
من أىل العلم ،كشاع الثناء عليو ابلثقة كاألمانة ،استيغين فيو بذلك عن بيٌنة
الشافعي ،كعليو
تنصيصا .كىذا ىو الصحيح يف مذىب
شاىدة بعدالتو
ن
ٌ
فن أصوؿ الفقو .ك٣نٌن ذكر ذلك من أىل اٜنديث أبو بكر
االعتماد يف ٌ
اعي ،كالليث،
اٝنطيب اٜنافظ ،كمثٌل ذلك ّنالك ،كشعبة ،كالسفيانىٌن ،كاألكز ٌ
اٞنديين ،كمن
كعلي بن
ٌ
كابن اٞنبارؾ ،كككيع ،كأ٘ند بن حنبل ،ك٪نٍن بن معٌنٌ ،
جرل ٠نراىم يف نباىة الذكر ،كاستقامة األمر ،فبل ييسأىؿ عن عدالة ىؤالء،
كأمثاٟنم ،كإٌ٧نا ييسأىؿ عن عدالة من خفي أمره على الطالبٌن»(ِ).
كقػاؿ ابن كثػي ػر« :كتػثػبػت عػدال ػة ال ػراكم ،ابشػتػهػاره ابلػخيػ ػر ،كالثػن ػ ػاء
(ُ) الكفاية يف علم الركاية.ٖٕ-ٖٔ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ُِّ :
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األئمة ،أك اثنٌن منهم لو ،أك كاحد ،على الصحيح،
اٛنميل عليو ،أك بتعديل ٌ
كلو بركايتو عنو ،يف قوؿ»(ُ).
فإذا انضاؼ إُف ذلك كلٌو اختبلؼ اٞنؤلٌفٌن ،يف عدالة كثًن من الركاة،
ازدادت األحكاـ ظنٌػيٌة ،كابتعدت عن القطع كاليقٌن.
أيضا يف ضبط الركاة ،مع فركؽ يسًنة؛
كما قيل يف عدالة الركاة ،ييقاؿ ن
أيضا يف
لكن اٛنامع بينهما أ ٌف اٜنكم على الركاة  -يف شرط الضبط ٪ -نتاج ن
ك ٌ
الغالب ،إُف اٞنعايشة ،أك االعتماد على النقل ،من اٞنؤلٌف اٞنعايش ،كما ٪نتاج
الظن ،غالبنا.
اٞنؤلٌف إُف ما ييثبت كونو ضابطنا ،كىي أمور قائمة على ٌ
فإذا انضاؼ إُف ذلك كلٌو اختبلؼ اٞنؤلٌفٌن ،يف ضبط كثًن من الركاة،
ازدادت األحكاـ ظنٌػيٌة ،كابتعدت عن القطع كاليقٌن.
حت عند من يقوؿ بتح ُققهما ،يف بعض
كالعدالة كالضبط أمراف أغلبيٌافٌ ،
الركاة؛ فإ ٌف الراكم اٞنوصوؼ ابلعدالة ليس موصوفنا ابلعصمة ،فانػحرافو  -عن
العدالة أحيا نان  -أمر كارد ،ال خبلؼ فيو.
كلذلك يكوف اٞنع ًٌدؿ ،قد اعتمد على الغالب ،من أحواؿ الراكم،
كأحيانو ،مع صرفو النظر عن اٜناالت القليلة ،اليت ا٥نرؼ فيها الراكم ،عن
العدالة ،إف كاف اٞنع ًٌدؿ على علم هبا.
أيضا أمر أغلبػ ٌي ،فإ ٌف الراكم الػموصوؼ ابلضبط:
كالوصف ابلضبط ن
معصوما ،م ػن السػهو ،كالنسياف ،كالغفلة ،كاٝنط ػإ ،كالوىػ ػم ،كالتصحيف،
ليس
ن
كالتحريف ،كاالختبلط .كإنػٌما الػمراد من كصفو ابلضبط :أ ٌف الغالب عليو ىو
الضبط ،مع تػجويز خبلؼ ذلك أحيا نان.
(ُ) اختصار علوـ اٜنديث.ُُٗ :
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حت اٜنديث الذم يكوف الركاة يف سنده موصوفٌن ابلعدالة كالضبط،
ٌ
ي٬نكن أف يكوف بعض ىؤالء الركاة قد ا٥نرفوا عن العدالة ،أك عن الضبط ،عند
ركاية ذلك اٜنديث.
الزىرم ،أك عن غًنه ،من
اٝنليلي« :كإذا أيسند لك اٜنديث ،عن
قاؿ
ٌ
ٌ
ّنجرد اإلسناد ،فقد ي٫نطئ الثقة»(ُ).
األئمة ،فبل ٓنكم ٌ
ٌ
بصحتوٌ ،
جوزم« :كق ػد يػى ًهػ يم الثقةي ،كال يعرؼ ذلكٌ ،إال كبار
كقػاؿ ابػن الػ ٌ
اٜنيٌفاظ»(ِ).
كقد اشتملت كتب اٛنرح كالتعديل ،على أٚناء كثًن من الركاة اٞنوصوفٌن
أبهنم ثقات ،لكنٌهم اختلطوا ،يف آخر العمر.
ٌ
كلذلك زادكا شرطيػن آخرين:
 -1السبلمة من الشذكذ.

 -2السبلمة من العلٌة.
أيضا ،فػي
الظن ،ن
كالػحكػم  -فػي ٓن ُقق ىػذين الشرطي ػػن  -قائػػم على ٌ
كثي ػػر من الػمواضع ،كال سيٌما حٌن يكوف الػمؤلٌفوف مػختلفٌن فػي ٓن ُققهما.
الظن ،يف أحسن أحوالو؛
كىكذا ،يركف أ ٌف حديث اآلحاد ييفيد ٌ
كال ي٬نكن أف ييفيد القطعٌ ،إال إذا دلٌت عليو أدلٌة قطعيٌة ،ابلقطع الػ يمطلىق،
ال ابلقطع النً
سيب .كقد اختلفوا يف قطعيٌة بعض األدلٌة ،فبعضهم يصفها
ٌ
ٌ
ابلقطعيٌة ،كبعضهم يصفها ابلظنٌػيٌة ،كينفي عنها القطعيٌة.

(ُ) اإلرشاد.َِِ/ُ :
(ِ) اٞنوضوعات.ُْْ/ُ :

555

مهمة:
كل ما تق ٌدـ ستٌة أمور ٌ
فاٜناصل من ٌ

كل حديث
 -1كصف الصحيحٌن ٌ
أصح الكتب اٜنديثيٌة ال يعين ٌ
أبهنما ٌ
صحة ٌ
كارد فيهما ،بل يعين ٌأهنما أفضل من سائر الكتب اٜنديثيٌة ،يف االشتماؿ على
اٜنديث الصحيح.
بصحة األسانيد ال يعين أ ٌف متوف تلك
 -2كصف أحاديث الصحيحٌن ٌ
يصح اإلسناد ،كيكوف اٞننت من ىكنرا.
األسانيد صحيحة؛ ٌ
لصحة أسانيدىا ،فقد ٌ

 -3كثًن من أحاديث الصحيحٌن أتيت مركيٌة ،بع ٌدة صيغ لفظيٌة متقاربة ،مع
اختبلفات يسًنة ،أك كبًنة ،بزايدة ،أك نقيصة ،أك تقدٔف كأتخًن ،أك تبديل.
كل صيغة لفظيٌة مركيٌة ،تكوف مطابقة لًما
فاٜنكم ٌ
بصحة اٜنديث ال يعين أ ٌف ٌ
صح صدكره من صاحب اٞننت .كتصحيح صيغة لفظيٌة  -دكف ما سواىا من
ٌ
الصيغ  -اجتهاد من ً
الظن.
من
أكثر
فيد
ي
ال
ح،
اٞنصح
ٌ
ي
ٌ
ابلصحة
بصحة صدكر بعض أحاديث الصحيحٌن ال يستلزـ اٜنكم
ٌ
 -4اٜنكم ٌ
القطعي.
اٞنطابىقيٌة؛ فكثًنة ىي األحاديث اٞنخالفة للواقع
ٌ

 -5تصحيح كثًن من أحاديث الصحيحٌن  -ابالجتهاد ،مثٌ التقليد  -ال يعين
صحة تلك
أ ٌف الػمؤلٌفٌن كلٌهم  -من الػمجتهدين ،كالػمقلٌدين  -قد اتٌفقوا على ٌ
األحاديث.
ابلصحة من أحاديث الصحيحٌن ،ليس اثبتنا على كجو
 -6ما يحكم عليو
ٌ
ً
مصحح اٜنديث بدليل
القطع كاليقٌن ،ما داـ من أحاديث اآلحادٌ ،إال إذا جاء ٌ
صحتو يقيننا.
قطعي ،من أدلٌة القطع اٞنطلىق ،ييثبت ٌ
ٌ
الست ،أمكن إبطاؿ اٞنق ٌدمة األيكُف،
فإذا اعتمدان ،على ىذه اٜنقائق
ٌ
القائلة( :أحاديث الصحيحٌن  -عند اٞننتسبٌن إُف اإلسبلـ  -صحيحة كلٌها).
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احدا من
فاٜنديث الذم يستند إليو صاحب الشبهةٌ ،إما أف يكوف ك ن
األحاديث الػمستثناة من التصحيح ،أك ال يكوف كذلك.
احدا ،من األحاديث الػ يمستثناة ،سقطت الشبهة
فإف كاف الػحديث ك ن
(الصحة الكلٌيٌة) ال تشمل األحاديث
القائمة عليو ،ببل أدنػى ريب؛ أل ٌف دعول
ٌ
ال يػمستثناةٌ ،إال عند (غبلة الصحيحٌن).
فإما أف يكوف لًمتنو ع ٌدة صيغ لفظيٌة ،أك يكوف لو
كإف كاف من غًنىا؛ ٌ
صيغة لفظيٌة كاحدة.
فإف كانت لو ع ٌدة صيغ لفظيٌة ،ككانت الشبهة مستندة إُف صيغة لفظيٌة
معيٌنة ،دكف ما سواىا ،سقطت الشبهة ،ببل ريب؛ أل ٌف ثبوت تلك الصيغة
الظن.
اٞنعيٌنة ال ييفيد أكثر من ٌ
كإف كانت الشبهة غًن مستندة إُف صيغة معيٌنة ،كإٌ٧نا ىي مستندة إُف
فإما أف يكوف ذلك اٞننت
اٞنعىن
اإلٗناِف ،أك كاف للمنت صيغة لفظيٌة كاحدة؛ ٌ
ٌ
منسواب صدكره إُف غًنه.
النيب  ،أك
ن
ن
منسواب صدكره إُف ٌ
النيب  ،ككانت داللتو ٢نالفة للواقع
فإف كاف اٞننت
ن
منسواب صدكره إُف ٌ
النيب 
القطعي ،سقطت الشبهة ،ببل ريب؛ أل ٌف ىذه النسبة ابطلة؛ فإ ٌف كبلـ ٌ
ٌ
القطعي.
حق ،ال ابطل فيو ،فبل ٫نالف الواقع
ٌ
ٌ
منسواب صدكره ،إُف بعض الصحابة ،أك من جاء بعدىم،
كإف كاف اٞننت
ن
حت لو
ككانت داللتو ٢نالفة للواقع
القطعي ،سقطت الشبهة ،ن
أيضا ،ببل ريبٌ ،
ٌ
ك٫نطئوف،
صح صدكر اٞننت من أحدىم؛ ٌ
بشر ،غًن معصومٌن ،ييصيبوف ،ي
ٌ
ألهنم ه
اٜنجة يف كبلـ هللا تعاُف ،ككبلـ رسولو  ،دكف ما سوا٨نا من الكبلـ.
كإٌ٧نا ٌ
كل
كيف األحواؿ كلٌها ،إذا اعتمدان على مبدإ (قطعيٌة األدلٌة) ،سقطت ٌ
قطعي الداللة.
شبهة ،تستند إُف منت ظنٌػ ٌي الثبوت ،كإف كاف ٌ
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تقوًن الـمق ّدمة الثانية:
ٌأما اٞنق ٌدمة الثانية( :اشتماؿ الصحيحٌن على بعض اإلسرائيليٌات) ،فقد
اختلف فيها الػمؤلٌفوف الػمنتسبوف إلػى (اإلسبلـ) ،قد٬ننا كحديثنا ،فكاف ٟنم
ٙنسة مواقف ٢نتلفة:
 -1القطع بوجود بعض اإلسرائيليٌات ،يف الصحيحٌن ،فمنهم من قطع بوجود
متوف إسرائيليٌة قليلة ،كمنهم من قطع بوجود متوف إسرائيليٌة كثًنة.
رجح كجود
 -2ترجيح كجود بعض اإلسرائيليٌات ،يف الصحيحٌن ،فمنهم من ٌ
رجح كجود متوف إسرائيليٌة كثًنة.
متوف إسرائيليٌة قليلة ،كمنهم من ٌ
أم منت من اٞنتوف
 -3القطع ِن ٌلو الصحيحٌن من اإلسرائيليٌات ،فليس فيهما ٌ
اإلسرائيليٌة ،ابلقوؿ القاطع.

أم منت من اٞنتوف
خلو الصحيحٌن من اإلسرائيليٌات ،فليس فيهما ٌ
 -4ترجيح ٌ
اإلسرائيليٌة ،ابلقوؿ الراجح.
ً
ُ
سيبّ ،نعىن أ ٌف اٞنؤلٌف ال يعلم
 -5التوقف يف ىذه اٞنسألة؛ ٌإما بسبب اٛنهل النٌ ٌ
حت
ظين؛ كلذلك يتوقٌف فيهاٌ ،
قطعي ،أك ٌ
يف ىذه اٞنسألة ٌ
أم دليل ٌ
أم دليل ٌٌ
ال يقوؿ ما ليس لو بو علم.
صب  -كأف يكوف لو تصريح قديػم،
كإما بسبب اٟنول  -كمن أمثلتو التع ُ
ٌ
حت ال
ابلنفي ،ث ٌػم استباف لو االشتماؿ ،أك ابلعكس؛ فأعرض عن األمػػرٌ ،
يرتاجع عن قولو السابق.
كإما بسبب اٝنوؼ ،فيسكت عن التصريح برأم يف ىذه اٞنسألة؛ خشية
ٌ
صرحوا آبراء ٢نالفة.
أف يلحقو األذل ٣نٌن ٌ
كلذلك كاف القطع ابالشتماؿ ،أك القطع ابالنتفاء  -يف ىذه اٞنسألة -
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من قبيل القطع النً
سيب ،ال من قبيل القطع اٞنطلىق؛ أل ٌف اٞنسألة خبلفيٌة؛ فليست
ٌ
ٌ
عموما إُف مذاىب
من اٞنسائل اليت اتٌفق عليها اٞنؤلٌفوف كلٌهمٌ ،
فإهنم منتسبوف ن
٢نتلفة ،يف األصوؿ كالفركع كالعلوـ.
ككذلك ترجيح االشتماؿ ،أك ترجيح االنتفاء ،يف ىذه اٞنسألة ،فهو من
قبيل الرتجيح النً
سيب ،ال من قبيل الرتجيح اٞنطلىق؛ أل ٌف اٞنؤلٌفٌن اٞنختلفٌن لػم
ٌ
ٌ
يتٌفقوا على ترجيح االشتماؿ ،كما لػم يتٌفقوا على ترجيح االنتفاء.
ً
اٜنق الواقع معدكـ ،يف ىذه اٞنسألة ،أك أ ٌف
كليس معىن القوؿ ابلنٌسبيٌة أ ٌف ٌ
اٜنق فػي ىذه اٞنسألةٌ ،إما أف يكوف:
اٜنق الواقع غًن معلوـ فيها؛ فإ ٌف ٌ
ٌ
كإما أف يكوف( :االنتفاء).
(االشتماؿ)ٌ ،
اٜنق ،يف ىذه اٞنسألة؛ فإ ٌف القائلٌن
فإذا افرتضنا أ ٌف (االشتماؿ) ىو ٌ
اٜنق ،كال سيٌما من قاؿ ابلقطع منهم.
ابالشتماؿ قد علموا ٌ
اٜنق ،يف ىذه اٞنسألة؛ فإ ٌف القائلٌن
كإذا افرتضنا أ ٌف (االنتفاء) ىو ٌ
اٜنق ،كال سيٌما من قاؿ ابلقطع منهم.
ابالنتفاء قد علموا ٌ
لكن االختبلؼ بٌن اٞنؤلٌفٌن  -يف ىذه اٞنسألة  -يعين أ ٌهنم لػم ي٩ن ًمعوا
ك ٌ
على موقف كاحد؛ كعدـ إٗناعهم يعين أ ٌف القاطع منهم ابالشتماؿ ،أك القاطع
ً
ً
يرجح؛
مرجح االنتفاء ،إٌ٧نا يقطع ،أك ٌ
مرجح االشتماؿ ،أك ٌ
ابالنتفاء ،ككذلك ٌ
العتماده على أدلٌة نًسبيٌة ،يراىا ىو أدلٌة ،كقد تكوف أدلٌة صحيحة ،يف الواقع؛
لكنٌها  -ابلنسبة إُف من خالفو ابلرأم  -ليست أدلٌة كافية؛ كمن ىنا جاء
كصف (النًٌسبيٌة).
ً
صحح  -أف ينسبا تصحيح
حق الطاعن  -كال من ٌ
فليس من ٌ
حق الػ يم ٌ
تلك اٞنتوف ،الػ يمختلىف فيها ،إُف اٞنؤلٌفٌن ،كلٌهم ،ابالعتماد على تصحيح
بعض اٞنؤلٌفٌن فقط ،كإف كثيركا.
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صححها الػمؤلٌفوف ،من أىل الػحديث،
فكثًنة ىي األحاديث ،التػي ٌ
كأنكرىا الػمؤلٌفوف ،من أىل الكبلـ ،أك أىل الرأم.
كليس اٞنؤلٌفوف من أىل الكبلـ ِنارجٌن عن اإلسبلـ؛ فبل ييلت ىفت إُف
كفقها كدراية كتدبػُنرا ،من أىل اٜنديث؛ فمن ك ٌفرىم،
علما ن
أبقل ن
أقواٟنم ،كليسوا ٌ
جهلهم؛ فقد أخطأ.
فسقهم ،أك ضلٌلهم ،أك ب ٌدعهم ،أك ٌ
أك ٌ
كلذلك قد ييصيب أىل اٜنديث ،كقد ي٫نطئوف ،كما أ ٌف أىل الكبلـ قد
ييصيبوف ،كقد ي٫نطئوف؛ فليس أحد الفريقٌن ّنعصوـ ،من اٝنطإ ،كليس ٖنٌة
صب
مؤلٌف من أىل اٜنديث ،أك من أىل الكبلـ ّنعصوـ من اٝنطإ .كالتع ُ
يغًن اٜنقيقة الواقعة ،كلن يزيد اٞنختلفٌن ٌإال اختبلفنا.
ألحد الفريقٌن لن ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :كإذا قابلنا بٌن الطائفتٌن :أىل اٜنديث ،كأىل الكبلـ،
بعض أىل اٜنديث كأىل اٛنماعة ُنشو القوؿ ،إٌ٧نا يعيبهم
فالذم يعيب ى
٪نتجوا أبحاديث ضعيفة،
األكؿ ،فبأف ٌ
بقلٌة الػمعرفة ،أك بقلٌة الفهمٌ .أما ٌ
فبأال يفهموا
أك موضوعة ،أك آباثر ال تصلح لبلحتجاج .ك ٌأما الثآفٌ ،
معىن األحاديث الصحيحة ،بل قد يقولوف القولٌن اٞنتناقضٌن ،كال يهتدكف
للخركج من ذلك .كاألمر راجع إُف شيئٌنٌ :إما زايدة أقواؿ غًن يمفيدة ،ييظى ٌن
كإما أقواؿ يمفيدة ،لكنٌهم ال يفهمونػها،
ٌأهنا يمفيدة كاألحاديث الػموضوعةٌ ،
صحة اٜنديث ،كاثنينا إُف فهم معناه،
إذ كاف اتٌباع اٜنديث يػحتاج أ ٌكنال ،إُف ٌ
كاتٌباع القرآف؛ فاٝنلل يدخل عليهم من ترؾ إحدل اٞنق ٌدمتٌن؛ كمن عاهبم
من الناس ،فإنػٌما يعيبهم بػهذا .كال ريب أ ٌف ىذا موجود يف بعضهم،
مفتعلة،
ٌ
٪نتجوف أبحاديث موضوعة ،فػي مسائل األصوؿ ،كالفركع ،كآباثر ى
كحكاايت غًن صحيحة ،كيذكركف  -من القرآف كالػحديث  -ما ال يفهموف
أتكلوه ،على غًن أتكيلو ،ككضعوه ،على غًن موضعو .ثػ ٌم إنػٌهم -
معناه ،كربػٌما ٌ
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هبذا الػمنقوؿ الضعيف ،كالػمعقوؿ السخيف  -قد يك ٌفركف ،كيضلٌلوف،
جهلونػهم؛ ففي بعضهم من التفريط ،فػي
األمة ،كيػ ٌ
كيب ٌدعوف أقو ناما ،من أعياف ٌ
بعضو خطأن
مغفورا ،كقد يكوف
حق ،كالتع ٌدم على الػخلق ،ما قد يكوف ي
الػ ٌ
ن
من ىكرا من القوؿ ،كزكرا ،كقد يكوف من البدع ،كالضبلالت ،اليت تي ً
وجب غليظ
ن
ن
العقوابت؛ فهذا ال ي ً
نكرهٌ ،إال جاىل ،أك ظالػم .كقد رأيت من ىذا عجائب.
ي
لكن ىم  -ابلنسبة إُف غًنىم ،يف ذلك  -كالػمسلمٌن ابلنسبة إلػى بقيٌة الػملل،
كال ريب أ ٌف فػي كثًن من الػمسلمٌن  -من الظلم كالػجهل كالبدع كالفجور -
شر يكوف فػي بعض
بكل شيء ن
كل ٌ
علما؛ لكن ٌ
ما ال يعلموٌ ،إال من أحاط ٌ
كل خًن يكوف فػي غًنىم ،فهو فيهم أعلى،
الػمسلمٌن ،فهو فػي غًنىم أكثر ،ك ٌ
كأعظم؛ كىكذا أىل الػحديث ابلنسبة إلػى غًنىم .كبياف ذلك :أ ٌف ما ذيكًر من
فضوؿ الكبلـ  -الذم ال ييفيد مع اعتقاد أنٌو طريق إُف التص ُور كالتصديق -
ىو يف أىل الكبلـ كالػمنطق أضعاؼ أضعاؼ أضعاؼ ما ىو يف أىل اٜنديث؛
فبإزاء احتجاج أكلئك ابلػحديث الضعيف احتجاج ىؤالء ابلػحدكد كاألقيسة
كضبلال ،كإبزاء تكلُم أكلئك
جهبل
ن
الكثًنة العقيمة؛ اليت ال تيفيد معرفة؛ بل تيفيد ن
أبحاديث ال يفهموف معناىا ،تكلُف ىؤالء  -من القوؿ بغًن علم  -ما ىو
أعظم من ذلك كأكثر .كما أحسن قوؿ اإلماـ أحػمد" :ضعيف اٜنديث خًن
من رأم فبلف"(ُ) .ثػ ٌم ألىل الػحديث ،من الػمزيٌة :أ ٌف ما يقولونو م ػن الكبلـ -
الذم ال يفهمو بعضهم  -ىو كبلـ فػي نفسو ح ػ ٌق ،كقد آمنوا بذلك ،ك ٌأما
حق .كأىل
الػمتكلٌمة ،فيتكلٌفوف من القوؿ ما ال يفهمونو ،كال يعلموف أنٌو ٌ
اٜنديث ال يستدلٌوف ُنديث ضعيف ،يف نقض أصل عظيم ،من أصوؿ
العقلي!!!
األثرم ،على اٞننهج
الغلو ،يف تفضيل اٞننهج
ٌ
(ُ) ىذا القوؿ نتيجة من نتائج ٌ
ٌ
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٪نتجوف ابٜندكد
كإما يف فرع من الفركع ،كأكلئك ٌ
الشريعة ،بل ٌإما يف أتييده؛ ٌ
كاٞنقاييس الفاسدة ،يف نقض األصوؿ اٜن ٌقة الثابتة»(ُ).
كل
فتصحيح أىل اٜنديث ٜ -نديث ٌ
معٌن  -ال يعين أنٌو صحيح ،عند ٌ
مؤلٌف ينتسب إُف اإلسبلـ؛ أل ٌف أىل اٜنديث ليسوا ٌإال طائفة من طوائف
صرح كثًن من مؤلٌفي الطوائف األخرل ،قد٬ننا
اٞننتسبٌن إُف اإلسبلـ؛ كقد ٌ
كحديثنا ،بتضعيف كثًن من متوف الصحيحٌن.
كليست تسميتهم( :أىل اٜنديث) تي ً
كوهنم أعلم ابٜنديث ،من
وجب ى
غًنىم؛ فإ ٌهنم إف كانوا أعلم من أىل الكبلـ بنقد األسانيد ،كبنقد كثًن من
يدؿ على كوهنم أعلم منهم بنقد اٞنتوف كلٌها.
قطعيٌ ،
اٞنتوف؛ فليس ٖنٌة دليل ٌ
كأبرز الركاايت اليت اختلفوا ،يف نسبتها إُف اإلسرائيليٌات٣ ،نٌا كرد يف
الصحيحٌن ،أك يف أحد٨نا ،ىي تلك اليت يكوف يف إسنادىا (أبو ىريرة) ،كىو
كاحد من الصحابة ،اٞنشهورين ،الػ يمكثرين؛ كقد ذكر بعض اٞنؤلٌفٌن أنٌو كاف ٣نٌن
أخذ عن (كعب األحبار).
كثًنا ما كاف
لعل أاب ىريرة تل ٌقاه ،من كعب؛ فإنٌو كاف ن
قاؿ ابن كثًن« :ك ٌ
بعض الركاة عنو ،أنٌو مرفوع،
يػجالسو ،كيػح ٌدثو؛ فح ٌدث بو أبو ىريرة ،فتوىم ي
فرفعو ،كهللا أعلم»(ِ).
كقاؿ زين الدين العراقي« :كقولػي" :كمنوي أخ يذ الص ٍح ً
ب" ،أم :كمػن ىذا
ٌ
الن ػوع  -كىػو ركاية األكػابػ ػر ،ع ػن األصاغر  -ركاية الصحابة ،عن التابعٌن،
كركاية العبادلة األربعة ،كأيب ىريرة ،كمعاكية بن أيب سفياف ،كأنس بن مالك،
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُِ-َِ/ْ :
(ِ) تفسًن القرآف العظيم.ُْٗ/ٗ :
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عن كعب األحبار .ككركاية التابعٌن ،عن أتباع التابعٌن ،كما تق ٌدـ من ركاية
الزىرم ،كيػحيػى بن سعيد ،عن مالك.)ُ(»...
ٌ
ك(كعب األحبار) كاحد من أبرز الذين أ ًيخذت عنهم (اإلسرائيليٌات)،
كىو معدكد من ٗنلة التابعٌن.
العبلمة اٜنرب ،الذم كاف
الذىيب« :كعب بن ماتع
قاؿ
اٜنمًنم اليمآفٌٌ ،
ٌ
ٌ
النيب  ،كقدـ اٞندينة من اليمن ،يف ٌأايـ عمر ،
ًّ
يهوداي ،فأسلم بعد كفاة ٌ
١نمد  ،فكاف ٪ن ٌدثهم عن الكتب اإلسرائيليٌة ،ك٪نفظ
فجالس أصحاب ٌ
عجائب ،كأيخذ السنن عن الصحابة .ككاف حسن اإلسبلـ ،متٌن الداينة ،من
نببلء العلماء .ح ٌدث عن عمر ،كصهيب ،كغًن كاحد .ح ٌدث عنو :أبو ىريرة،
التابعي.)ِ(»...
الصحايب عن
كمعاكية ،كابن عبٌاس ،كذلك من قبيل ركاية
ٌ
ٌ
كقاؿ ابن كثًن« :كاألقرب يف مثل ىذه السياقات ٌأهنا متل ٌقاة عن أىل
وجد يف صحفهم ،كركاايت كعب ككىب  -سا١نهما هللا تعاُف -
الكتاب٣ ،نٌا يي ى
األمة ،من أخبار بين إسرائيل ،من األكابد ،كالغرائب،
فيما نقبله إُف ىذه ٌ
كالعجائب٣ ،نٌا كاف ،كما لػم يكن ،ك٣نٌا يحٌرؼ كبي ٌدؿ كنيسخ .كقد أغىن هللا
أصح منو كأنفع كأكضح كأبلغ»(ّ).
سبحانو ،عن ذلك ّنا ىو ٌ
عموما ،اليت يف
كلذلك افرتض بعض اٞنؤلٌفٌن أ ٌف ركاايت أيب ىريرة ،ن
متوان غريبة من ىكرة ،تضاىي
تتضمن ن
الصحيحٌن ،كاليت يف غًن٨نا ،إذا كانت ٌ
الػمتوف اإلسرائيليٌة؛ فإنػٌها مأخوذة ،عن كعب األحبار ،كال سيٌما مع العنعنة.
(ُ) شرح التبصرة.ُِٕ/ِ :
(ِ) سًن أعبلـ النببلء.َْٗ-ْٖٗ/ّ :
(ّ) تفسًن القرآف العظيم.ُّْ /َُ :
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قبل إُف ٘نل بعض مشكبلت
قاؿ ٌ
١نمد رشيد رضا« :كقد ىداان هللا من ي
أحاديث أيب ىريرة الػمعنعنة ،على الركاية عن كعب األحبار ،الذم أدخل على
كثًنا ،من اإلسرائيليٌات ،كخفي على كثًن من الػمح ٌدثٌن كذبيو
اٞنسلمٌن شيئنا ن
كدجليو؛ لتعبُده ،كقد قويت يح ٌجتينا على ذلك بطعن أكرب اٜنيٌفاظ يف حديث
مرفوع ،عيزم إليو فيو التصريح ابلسماع»(ُ).
أمثلة لألحاديث ادلطعون فيها:
كىذه بعض أحاديث الصحيحٌن ،اليت طعن فيها بعض اٞنؤلٌفٌن،
كصرح بعض اٞنؤلٌفٌن،
اٞننتسبٌن إُف اٞنذاىب ى
الع ىقديٌة اٞنختلفة ،قد٬ننا كحديثناٌ .
بنسبة تلك األحاديث إُف اإلسرائيليٌات ،أك أشباه اإلسرائيليٌات:
 -1ركل مسلم« :خلىق اَّلل  التػُربةى يػوـ السب ً
اؿ يػى ٍوىـ
ت ،ىك ىخلى ىق فً ىيها ٍ
اٛنًبى ى
ٍى ى ٍ ى ٍ
ى ى ي
ً
ىح ًد ،ك ىخلى ىق الش ىجر يػىوىـ ًاالثٍػنىػ ٍ ً
ُور يػى ٍوىـ
ٌن ،ىك ىخلى ىق الٍ ىم ٍك ير ى
ى ٍ
كه يػى ٍوىـ الث ىُبل ىاثء ،ىك ىخلى ىق الن ى
ٍاأل ى ى
اٝنى ًم ً
ص ًر ًم ٍن يػى ٍوًـ
ٍاأل ٍىربً ىع ًاء ،ىكبىث فً ىيها الد ىكاب يػى ٍوىـ ٍ
يس ،ىك ىخلى ىق ى
آد ىـ  ،بػى ٍع ىد الٍ ىع ٍ
ات ٍ ً ً
آخ ًر ساع وة ًمن ساع ً
اٝن ٍل ًقً ،يف ً
ً
ٍ ً
ص ًر إً ىُف
اٛني يم ىعةً ،يف آخ ًر ٍى
ى ى ٍ ى ى
يما بػى ٍ ى
ٌن الٍ ىع ٍ
اٛني يم ىعة ،ف ى
اللٍي ًل»(ِ).
ص ىورتًًو ،طيوليوي ًستُو ىف
 -2ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم « :ىخلى ىق اَّللي ى
آد ىـ ىعلىى ي
ٌ
ً
ً
ك ،نػى ىف ور ًم ىن الٍ ىم ىبلئً ىك ًة،
اعا .فىػلىما ىخلى ىقوي ،قى ى
ب ،فى ىسلٌ ٍم ىعلىى أيكلىئً ى
ذ ىر ن
اؿ :ا ٍذ ىى ٍ
اؿ :الس ىبل يـ ىعلىٍي يك ٍم،
ك ،فىػ ىق ى
ك ىكىًٓنيةي ذيًٌريتً ى
ك ،فىًإنػ ىها ىًٓنيػتي ى
استى ًم ٍع ىما ي٪نىيُونى ى
وس ،فى ٍ
يجلي ه
فىػ ىقاليوا :الس ىبلـ علىيػك ،كرحػمػةي اَّللً
"كىرحػٍ ىمػةي اَّللً" ،فى يكػ ُل ىم ػ ٍن يى ٍد يخػ يل
:
كه
اد
ز
ػ
ف
،
ى
ي
ي
ى
ى
ي ى ٍ ى ىى ٍى

(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ْْٗ/ٖ :
(ِ) صحيح مسلم ،َُِٓ-ُِْٗ/ْ :رقم ِٖٕٗ.ِٕ/
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ً
ص ،بػى ٍعػ يد ،ىحتػى ٍاآل ىف»(ُ).
صػ ىورةً ى
الٍػ ىجنةى ،ىعلىى ي
آد ىـ .فىػلى ٍم يػىىزؿ الٍػ ىخ ٍلػ يق يػىٍنػ يق ي
اؿ:
 -3ركل الشيخاف ،كاللفظ
ك ًم ٍن إًبٍػىر ًاى ىيم ،إً ٍذ قى ى
ىح ُق ًابلش ًٌ
للبخارم « :ىٍ٥ن ين أ ى
ٌ
اؿ بػىلىى ىكلى ًك ٍن لًيىطٍ ىمئًن قىػ ٍلًيب﴾(ِ).
اؿ أ ىىكىَفٍ تيػ ٍؤًم ٍن قى ى
ف يٍٓن ًي الٍ ىم ٍوتىى قى ى
ب أًىرًٓف ىكٍي ى
﴿ ىر ًٌ
ًو
يد ،كلىو لىبًثٍ ً ً
وؿ ىما
الس ٍج ًن طي ى
ىكيػى ٍر ىح يم اَّللي ليوطنا ،لىىق ٍد ىكا ىف ىأيٍ ًكم إً ىُف يرٍك ون ىشد ى ٍ ي
ت يف ٌ
ث يوسف ،ىألىجبت الد ً
اع ىي»(ّ).
لىبً ى ي ي ي ى ٍ ي
ً
ً
ث
 -4ركل الشيخاف ،كاللفظ
ب إًبٍػىراى ييم  إًال ثىىبل ى
للبخارم« :لىػ ٍم يى ٍكذ ٍ
ٌ
ٌن ًمٍنػهن ًيف ىذ ً
و ً
ات اَّللً  .قىػ ٍوليوي﴿ :إًًٌٓف ىس ًق هيم﴾(ْ) ،ىكقىػ ٍوليوي﴿ :بى ٍل
ىك ىذ ىابت ،ثٍنػتىػ ٍ ً ي
(ٓ)
ات يػى ٍووـ ىك ىس ىارةي ،إً ٍذ أىتىى ىعلىى ىجبا ور ًم ىن
فىػ ىعلىوي ىكبًًنييى ٍم ىى ىذا﴾  .ىكقى ى
اؿ :بػىٍيػنىا يى ىو ىذ ى
اٛنبابًرةً ،فىً
ً
ىح ىس ًن الن ً
اس ،فىأ ٍىر ىس ىل إًلىٍي ًو،
ق
يل لىوي :إًف ىى يهنىا ىر يج نبل ،ىم ىعوي ٍامىرأىةه م ٍن أ ٍ
ٍىى ى
ى
اؿ :من ى ًذهً
ً
ى
س
ي
ل
،
ة
ار
س
اي
:
اؿ
ق
ػ
ف
،
ة
ار
س
ى
ت
أ
ف
،
يت
يخ
أ
:
اؿ
ق
؟
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
فى ىسأىلىوي ىعٍنػ ىها ،فىػ ىق ى ى ٍ ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
علىى كج ًو ٍاألىر ً ً
ً
ىخبػرتيو أىن ً
يخ ًيت ،فى ىبل
كأٍ
ض يم ٍؤم هن ىغ ًًٍنم ىك ىغٍيػ يرؾ ،ىكإًف ىى ىذا ىسأىلىًين ،فىأ ٍ ى ٍ ي
ى ىٍ ٍ
تي ىك ًٌذبً ًيين ،فىأىرسل إًلىيػها ،فىػلىما دخلىت علىي ًو ،ذىىب يػتىػنىاكيٟنا بًي ًدهً ،فىأ ً
اؿ:
يخ ىذ ،فىػ ىق ى
ٍ ى ى ٍى
ىى ٍ ىٍ ى ى ى ىى ى
ت اَّلل ،فىأيطٍلًق ،يمث تىػنىاكىٟنا الثانًيةى ،فىأ ً
ٍاد ًعي اَّلل ،كىال أىضُرًؾ ،فى ىدع ً
يخ ىذ ًمثٍػلى ىها ،أ ٍىك
ى ى ي
ى
ى
ىى ى
ى
ً
اؿٍ :اد ًعي اَّلل ًِف ،كىال أ ً
ض ىح ىجبىتً ًو،
ىشد ،فىػ ىق ى
أى
ى ى ي
ىضُرؾ ،فى ىد ىع ٍ
ت ،فىأيطٍل ىق ،فى ىد ىعا بػى ٍع ى
و
و
اجىر ،فىأىتىػٍتوي،
فىػ ىق ى
اؿ :إًن يك ٍم لىػ ٍم ىأتٍتي ًوٓف إبًًنٍ ىساف ،إً٧نىا أىتىػٍيػتي يم ًوٓف بً ىشٍيطىاف ،فىأ ٍ
ىخ ىد ىم ىها ىى ى
البخارم ،ِِٗٗ/ٓ :رقم ّٕٖٓ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِّٖ/ْ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ُِْٖ.ِٖ/
(ِ) البقرة.َِٔ :
البخارم ،ُِّْ-ُِّّ/ّ :رقم ُِّٗ ،كانظر :صحيح مسلم،ُّّ/ُ :
(ّ) صحيح
ٌ
رقم ُُٓ.ِّٖ/
(ْ) الصافٌات.ٖٗ :
(ٓ) األنبياء.ّٔ :
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كىو يصلًٌي ،فىأىكمأى بًي ًدهً :مهيا ،قىالىت :رد اَّلل ىكي ىد الٍ ىكافً ًر ،أى ًك الٍ ىف ً
اج ًرً ،يف ىٍ٥ن ًرهً،
ٍ ى ي ٍ
ى يى ي ى
ٍ ى ى ى ٍى
اجىر»(ُ).
ىكأ ٍ
ىخ ىد ىـ ىى ى
 -5ركل
البخارم« :يػى ٍل ىقى إًبٍػىر ًاى ييم أ ىىابهي ىآزىر يػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة ،ىك ىعلىى ىك ٍج ًو ىآزىر قىػتىػىرةه
ٌ
ً
ك :ىال تىػع ً
وؿ أىبيوهي :فىالٍيىػ ٍوىـ ىال
ص ًين ،فىػيىػ يق ي
ىك ىغبىػىرةه ،فىػيىػ يق ي
وؿ لىوي إًبٍػىراى ييم :أىىَفٍ أىقي ٍل لى ى
ٍ
صيك ،فىػيػ يق ي ً
ً
م
ك ىك ىع ٍدتىًين أىال ئنٍ ًزيىًين يػى ٍوىـ يػيٍبػ ىعثيو ىف ،فىأى ُ
ب ،إًن ى
وؿ إًبٍػىراى ييم :ىاي ىر ًٌ
أ ٍىع ى ى
ً
ً
ين،
ت ٍ
ىخىزل ًم ٍن أًىيب ٍاألىبٍػ ىع ًد؟ فىػيىػ يق ي
وؿ اَّللي تىػ ىع ى
خ ٍز وم أ ٍ
اُف :إًًٌٓف ىحرٍم ي
اٛنىنةى ىعلىى الٍ ىكاف ًر ى
ً
يخ يم ٍلتى ًط وخ ،فىػييػ ٍؤ ىخ يذ
ك؟ فىػيىػٍنظيير ،فىًإذىا يى ىو بً ًذ و
يمث يػي ىق ي
ت ًر ٍجلىٍي ى
اؿ :ىاي إًبٍػىراى ييم ،ىما ىٍٓن ى
بًىق ىوائً ًم ًو ،فىػييػ ٍل ىقى ًيف النا ًر»(ِ).
وب يػى ٍغتى ًس يل عي ٍرىاي نان ،ىخر ىعلىٍي ًو ًر ٍج يل ىجىر وادً ،م ٍن
 -6ركل
البخارم« :بػىٍيػنى ىما أىيُ ي
ٌ
ً
ً
ذى ىى و
ك ،ىعما تىػىرل؟
وب ،أىىَفٍ أى يك ٍن أى ٍغنىػٍيػتي ى
ب ،فى ىج ىع ىل ىٍ٪نثي ًيف ثػى ٍوبًو ،فىػنى ىاداهي ىربُوي :ىاي أىيُ ي
ك»(ّ).
قى ى
ب ،ىكلى ًك ٍن ىال ًغ ىىن ًِف ،ىع ٍن بػىىرىكتً ى
اؿ :بػىلىى ،ىاي ىر ًٌ
 -7ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :قًيل لًب ًين إًسرائً
اب
يلٍ ﴿ :اد يخليوا الٍبى ى
ٌ
ى ى ٍى ى
سج ندا كقيوليوا ًحطةه﴾(ْ) .فىػبدليوا ،فى ىدخليوا يػزح يفو ىف علىى أىست ً
اى ًه ٍم ،ىكقىاليوا :ىحبةه،
ى ٍى
ى
ى ىٍ ى
ي ى
ًيف ىش ٍعىرةو»(ٓ).
 -8ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم « :ىكانىت بػنيو إًسرائً
يل يػى ٍغتى ًسليو ىف عيىرا نة،
ٌ
ٍ ى ٍى ى
البخارم ،ُِِٓ/ّ :رقم ُّٕٗ ،كانظر :صحيح مسلم-َُْٖ/ْ :
(ُ) صحيح
ٌ
ُُْٖ ،رقم ُِّٕ.ُْٓ/
البخارم ،ُِِّ/ّ :رقم ُِّٕ.
(ِ) صحيح
ٌ
البخارم ،َُِْ/ّ :رقم ُُِّ.
(ّ) صحيح
ٌ
﴿ك ٍاد يخليوا﴾ ،ابلواك.
(ْ) البقرة .ٖٓ :كيف اآلية :ى
البخارم ،ُِْٗ-ُِْٖ/ّ :رقم ِِِّ ،كانظر :صحيح مسلم:
(ٓ) صحيح
ٌ
ْ ،ُِِّ/رقم َُّٓ.ُ/
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ض يه ٍم إً ىُف بػى ٍع و
وسى يػى ٍغتى ًس يل ىك ٍح ىدهي ،فىػ ىقاليوا :ىكاَّللً ،ىما ٬نىٍنى يع
يػىٍنظيير بػى ٍع ي
ض ،ىكىكا ىف يم ى
ً
موسى أى ٍف يػ ٍغتى ًسل م ىعنىا ،إً
ض ىع ثػى ٍوبىوي ىعلىى
ى
ذ
ف
،
ر
آد
و
ىن
أ
ال
ى
ى
ب ىمرةن يػى ٍغتىس يل ،فىػ ىو ى
ى
ى
ي
ى ى ى
ي ى
ي
ى
حج ور ،فىػ ىفر ٍ ً ً
وؿ :ثػى ٍوًيب ،ىاي ىح ىج ير ،ىحت
وسى ًيف إًثٍ ًرهً ،يػى يق ي
ىى
اٜنى ىج ير بثىػ ٍوبًو ،فى ىخىر ىج يم ى
نىظىرت بػنيو إًسرائًيل إً ىُف موسى ،فىػ ىقاليوا :كاَّللً ،ما ًّني ً
ىخ ىذ ثػى ٍوبىوي،
وسى م ٍن ىأبٍ وس ،ىكأ ى
ى ى ى
ى ٍ ى ٍى ى ي ى
ً
ً
ب ًاب ٍٜنى ىج ًرً ،ستةه أ ٍىك ىسٍبػ ىعةه،
ض ٍرناب .فىػ ىق ى
فىطىف ىق ًاب ٍٜنى ىج ًر ى
اؿ أىبيو يىىريٍػىرىة :ىكاَّلل ،إًنوي لىنى ىد ه
ض ٍرناب ًاب ٍٜنى ىج ًر»(ُ).
ى
ً ً
،
وسى
 -9ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :أ ٍيرًس ىل ىملى ي
ك الٍ ىم ٍوت إ ىُف يم ى
ٌ
ت ،فىػىرد
صكوي ،فىػىر ىج ىع إً ىُف ىربًًٌو ،فىػ ىق ى
اؿ :أ ٍىر ىسلٍتىًين إً ىُف ىعٍب ود ،ىال ييًر ي
يد الٍ ىم ٍو ى
فىػلىما ىجاءىهي ى
اَّلل علىي ًو عيػنو ،كقى ى ً
ض يع يى ىدهي ىعلىى ىم ٍ ً
نت ثػى ٍوور ،فىػلىوي بً يك ًٌل ىما
اؿٍ :ارج ٍع ،فىػ يق ٍل لىوي :يى ى
ي ى ٍ ىٍ ى ي ى
اؿ:
ت ،قى ى
ب ،يمث ىماذىا؟ قى ى
ت بًًو يى يدهي ،بً يك ًٌل ىش ٍعىرةو ىسنىةه ،قى ى
ىغط ٍ
اؿ :يمث الٍ ىم ٍو ي
ىم ىر ًٌ
اؿ :أ ٍ
فى ٍاآل ىف ،فى ىسأ ىىؿ اَّللى أى ٍف يي ٍدنًيىويً ،م ىن ٍاأل ٍىر ً
اؿ
اؿ :قى ى
ض الٍ يم ىقد ىس ًة ،ىرٍميىةن ًُنى ىج ور ،قى ى
رس ي ً
ب الط ًر ًيقً ،عٍن ىد الٍ ىكثً ً
ت ىمث ،ىألىريٍػتي يكم قىػٍبػرهي ،إً ىُف ىجانً ً
يب
وؿ اَّلل  :فىػلى ٍو يكٍن ي
ىي
ى ٍ ى
ى٘نى ًر»(ِ).
ٍاأل ٍ
ً ،عٍن ىد ىرٌهبًً ىما،
وسى
احتىج ى
 -11ركل الشيخاف ،كاللفظ ٞنسلمٍ « :
آد يـ ىكيم ى
ً
ً
ًً
يك ًم ٍن
وسى ،قى ى
ك اَّللي بًيىده ،ىكنػى ىف ىخ ف ى
آد يـ الذم ىخلى ىق ى
ت ى
فى ىحج ى
وسى :أىنٍ ى
اؿ يم ى
آد يـ يم ى
ك ًيف جنتً ً
ك م ىبلئً
كح ً
رً
ك
الن
ت
ط
ب
ىى
أ
مث
،
و
ن
ك
ىس
أ
ك
،
و
ت
ك
ل
د
ج
ىس
أ
ك
،
و
ٍ
ى
ى
ي
ى
ى
ى
اسًِ ،نى ًطيئىتً ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ٍ
ي
ٍ
ى
ى ى
ى
ى
ى
ي
ى
ً
إً ىُف ٍاأل ٍىر ً
اؾ اَّللي بً ًر ىسالىتً ًو ىكبً ىك ىبل ًم ًو،
ض؟ فىػ ىق ى
اصطىىف ى
اؿ ى
وسى الذم ٍ
آد يـ :أىنٍ ى
ت يم ى
البخارم ،َُٕ/ُ :رقم ِْٕ ،كانظر :صحيح مسلم ،ِٕٔ/ُ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ّّٗ.ٕٓ/
البخارم ،ْْٗ/ُ :رقم ُِْٕ ،كانظر :صحيح مسلم،ُّْٖ-ُِْٖ/ْ :
(ِ) صحيح
ٌ
رقم ِِّٕ.ُٕٓ/
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اؾ ٍاألىلٍواح ،فًيها تًبػيا يف يك ًل شي و
ك ىً٤نيًّا ،فىبً
ب
ت
ك
اَّلل
ت
د
ج
ك
م
ك
ب
ر
ػ
ق
ك
،
ء
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ىكأ ٍىعطى ى ى ى ى ٍ ى
ى
ى
ٍ ى
ٌ ىٍ ى
ى ى
ً
ت فً ىيها:
ٌن ىع ناما ،قى ى
يخلى ىق؟ قى ى
التػ ٍوىراةى ،قىػٍب ىل أى ٍف أ ٍ
اؿ ى
آد يـ :فىػ ىه ٍل ىك ىج ٍد ى
وسىً :أب ٍىربىع ى
اؿ يم ى
(ُ)
اؿ :أىفىػتىػليوم ًين علىى أى ٍف ع ً
ت ىع ىم نبل،
ل
م
ق
،
م
ع
ػ
ن
:
اؿ
ق
؟
آد يـ ىربوي فىػغى ىول﴾
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ي ى
صى ى
ى ي
﴿ ىك ىع ى
ىٍ
ً
وؿ اَّللً  :فى ىحج
اؿ ىر يس ي
ٌن ىسنىةن؟ قى ى
ىكتىػبىوي اَّللي ىعلىي أى ٍف أ ٍىع ىملىوي ،قىػٍب ىل أى ٍف ى٫نٍلي ىق ًين ًأب ٍىربىع ى
وسى»(ِ).
ى
آد يـ يم ى
ً
ًً
ً
ٌن،
 -11ركل الشيخاف ،كاللفظ
استىب ىر يج ىبلف :ىر يج هل م ىن الٍ يم ٍسلم ى
للبخارمٍ « :
ٌ
ً
ً
كرجل ًمن الٍيػه ً
ً
اؿ
ٌن ،فىػ ىق ى
ود ،قى ى
اصطىىفى ي١نىم ندا ىعلىى الٍ ىعالىم ى
اؿ الٍ يم ٍسل يم :ىكالذم ٍ
ىى ي ه ى ى ي
ً
ً
م :كال ً
الٍيػه ً
ً
ك،
م
ى
ف
ط
اص
م
ذ
ود
ى
ُ
ى
ٌن ،فىػىرفى ىع الٍ يم ٍسل يم يى ىدهي ًعٍن ىد ىذل ى
وسى ىعلىى الٍ ىعالىم ى
ٍ
ىي
ي ى
ى
ود ًم ،فى ىذىب الٍيػه ً
فىػلىطىم كجو الٍيػه ً
م إً
ىخبىػرهي ًّنىا ىكا ىف ًم ٍن أ ٍىم ًرهً
ً
أ
ف
،

يب
الن
ُف
ود
ً
ى
ى
ُ
ٍ
ى
ي
ى
ى ى ٍى ىي ٌ
ى
ى
ٌ
ً
ً
ً
يب :
ىخبىػىرهي ،فىػ ىق ى
يب  الٍ يم ٍسل ىم ،فى ىسأىلىوي ىع ٍن ذىل ى
ك ،فىأ ٍ
اؿ النً ُ
ىكأ ٍىم ًر الٍ يم ٍسل ًم ،فى ىد ىعا النً ُ
ً ً
ً
ً
ىص ىع يق ىم ىع يه ٍم ،فىأى يكو يف
ص ىع يقو ىف يىػ ٍوىـ الٍقيى ىامة ،فىأ ٍ
اس يى ٍ
ىال ئنىًٌني ًكٓف ىعلىى يم ى
وسى ،فىإف الن ى
ً
ً
ً
أىك ىؿ من ي ًف ي ً
ً
صعً ىق،
وسى ىابط ه
يم ٍن ى
يق ،فىإذىا يم ى
ىٍ ي
ب الٍ ىع ٍر ًش ،فى ىبل أ ٍىدرم :أى ىكا ىف ف ى
ش ىجان ى
فىأىفىاؽ قىػبلًي ،أىك ىكا ىف ً
ً
استىػثٍػ ىىن اَّللي»(ّ).
ن
٣ن
ٍ
ى ٍ ٍ
اؿ لًىق ٍوًم ًو:
 -12ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم « :ىغىزا نىًيب ًم ىن ٍاألىنٍبًيى ًاء ،فىػ ىق ى
ٌ
ضع امرأىةو
نب ً
يد أى ٍف يػب ًين ً
ً
ً
ىح هد
أ
ال
ك
ا،
هب
ػ
ي
ا
م
ل
ك
ا،
هب
ر
ي
و
ى
ك
،
ى
ى
ي
ىال يػىٍتػبىػ ٍع ًين ىر يج هل ،ىملى ى
ٍ
ي
ىٍ ى ى ى ى ى ى ى
ك بي ٍ ى ٍ ى ى ى ي
وات ،كىَف يػرفىع س يقوفىػها ،كىال أىح هد ا ٍشتىػرل ىغنىما ،أىك خلً ىف و
ات ،ىكيى ىو يػىٍنػتى ًظ ير
ن ٍ ى
بػى ىىن بػييي ن ى ٍ ى ٍ ٍ ي ى ى ى
ى
(ُ) طو.ُُِ :
البخارم،ُُِٓ/ّ :
(ِ) صحيح مسلم ،َِّْ/ْ :رقم ِِٓٔ ،ُٓ/كانظر :صحيح
ٌ
رقم ِِّٖ.
البخارم ،َٖٓ-ْٖٗ/ِ :رقم َِِٖ ،كانظر :صحيح مسلم-ُّْٖ/ْ :
(ّ) صحيح
ٌ
ُْْٖ ،رقم ِّّٕ.ُٓٗ/
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ً
ً
ً
اؿ لًلش ٍم ً
س:
ك ،فىػ ىق ى
ص ًر ،أ ٍىك قى ًريبنا ًم ٍن ذىل ى
ص ىبلةى الٍ ىع ٍ
ًكىال ىد ىىا ،فىػغىىزا ،فى ىد ىان م ىن الٍ ىق ٍريىة ى
ً ً
ت ،ىحت فىػتى ىح اَّللي ىعلىٍي ًو،
احبً ٍس ىها ىعلىٍيػنىا ،فى يحبً ىس ٍ
ور ،الل يهمٍ ،
إنك ىمأٍ يم ىورةه ،ىكأ ىىان ىمأٍ يم ه
ً
اؿ :إًف فًي يك ٍم
ت  -يػى ٍع ًين الن ىار  -لًتىأٍ يكلى ىها ،فىػلى ٍم تىطٍ ىع ٍم ىها ،فىػ ىق ى
فى ىج ىم ىع الٍغىنىائ ىم ،فى ىجاءى ٍ
و
ً
اؿ :فًي يك يم
ت يى يد ىر يج ول بًيى ًدهً ،فىػ ىق ى
غيلي نوال ،فىػ ٍلييػبىايً ٍع ًين م ٍن يك ًٌل قىبًيلىة ىر يج هل ،فىػلى ًزقى ٍ
ت يى يد ر يجلى ٍ ً
وؿ،
اؿ :فًي يك يم الٍغيلي ي
ٌن أ ٍىك ثىىبلثىوة بًيى ًدهً ،فىػ ىق ى
الٍغيلي ي
وؿ ،فىػ ٍلتيػبىايً ٍع ًين قىبًيلىتي ى
ك ،فىػلى ًزقى ٍ ى
ب ،فىػوضعوىا ،فىجاء ً
فى ىجاءكا بًرأٍ وس ًمثٍ ًل رأٍ ًس بػى ىقرةو ًمن الذ ىى ً
ت الن يار ،فىأى ىكلىٍتػ ىها ،يمث
ى
ى ى
ى ىي ى ى ى
ي ى
(ُ)
أىحل اَّلل لىنىا الٍغىنىائً
ىحل ىها لىنىا» .
أ
ف
،
ان
ز
ج
ع
ك
ا
ن
ف
ع
ض
ىل
أ
ر
،
م
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى ي
ى
ى ى

:
اؿ يسلىٍي ىما يف بٍ ين ىد ياكىد
 -13ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :قى ى
ٌ
ىألىطيوفىن اللٍيػلىةى ّنًًئى ًة ٍامىرأىةو ،تىلً يد يك ُل ٍامىرأىةو غي ىبل نما ،يػي ىقاتً يل ًيف ىسبً ًيل اَّللً ،فىػ ىق ى
اؿ لىوي
اؼ هبًًن ،ىكىَفٍ تىلً ٍد ًمٍنػ يهن ،إًال
ك :قي ٍل :إً ٍف ىشاءى اَّللي ،فىػلى ٍم يػى يق ٍل ،ىكنى ًس ىي ،فىأىطى ى
الٍ ىملى ي
امرأىةه نًصف إًنٍس و
ث ،ىكىكا ىف أ ٍىر ىجى
يب  :لى ٍو قى ى
اف .قى ى
اؿ :إً ٍف ىشاءى اَّللي ،لىػ ٍم ىٍ٪ننى ٍ
اؿ النً ُ
ٍى ٍ ى ى
ً
اجتً ًو»(ِ).
ٜنى ى
ت ٧نىٍلىةه نىبًيًّا ًم ىن ٍاألىنٍبًيى ًاء ،فىأ ىىمىر
 -14ركل الشيخاف ،كاللفظ
صٍ
للبخارم« :قىػىر ى
ٌ
ً
ً
ت أيمةن ًم ىن ٍاأل ىيم ًم،
صٍت ى
يح ًرقى ٍ
ىحىرقٍ ى
ك ٧نىٍلىةه ،أ ٍ
بًىق ٍريىة الن ٍم ًل ،فىأ ٍ
ت ،فىأ ٍىك ىحى اَّللي إًلىٍيو :أى ٍف قىػىر ى
تي ىسبًٌ يح»(ّ).
 -15ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :فيًق ىدت أيمةهً ،من بنػًي إًسرائً
يل،
ٍ
ٍ ى
ٌ
ٍى ى
البخارم ،ُُّٔ/ّ :رقم ِٔٓٗ ،كانظر :صحيح مسلم-ُّٔٔ/ّ :
(ُ) صحيح
ٌ
ُّٕٔ ،رقم ُْٕٕ.ِّ/
البخارم ،ََِٖ-ََِٕ/ٓ :رقم ْْْٗ ،كانظر :صحيح مسلم:
(ِ) صحيح
ٌ
ّ ،ُِٕٓ/رقم ُْٓٔ.ِِ/
البخارم ،َُٗٗ/ّ :رقم ِٖٔٓ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُٕٓٗ/ْ :رقم
(ّ) صحيح
ٌ
ُِِْ.ُْٖ/
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ت ،كإًنػًٌي ىال أير ىاىا إًال الٍ ىفأٍر ،إًذىا ك ًض ىع لىػ ىها أىلٍبىا يف ًٍ
اإلبً ًل ،لىػ ٍم
ي
ى
ى
ىال يي ٍد ىرل ىما فىػ ىعلى ٍ ى
ً
ً
ت»(ُ).
ب ،ىكإًذىا يكض ىع ىٟنىا أىلٍبىا يف الشاء ،ىش ًربى ٍ
تى ٍشىر ٍ
 -16ركل الشيخاف ،كاللفظ ٞنسلم« :لىوىال بػنيو إًسرائًيل ،لىػم ى٫نٍب ً
ث الط ىع ياـ ،ىكلىػ ٍم
ٍ ى ٍى ى ٍ ي
ى٫نٍنى ًز الل ٍح يم ،ىكلى ٍوىال ىحواءي ،لىػ ٍم ىٔني ٍن أينٍػثىى ىزٍك ىج ىها ،الد ٍىىر»(ِ).
 -17ركل الشيخاف ،كاللفظ ٞنسلم« :لىػم يػتى ىكلم ًيف الٍمه ًد إًال ثىىبلثىةهً :
يسى
ع
ىٍ
ٍ ى ٍ
ى
ابن مرىٔف ،ك ً
ص ٍوىم ىعةن ،فى ىكا ىف
ب يجىريٍ وج  -ىكىكا ىف يجىريٍ هج ىر يج نبل ىعابً ندا ،فىأنى ىذ ى
ٍ ي ىٍ ى ى ى
صاح ي
فًيها ،فىأىتىػٍتو أيُمو ،كىو ي ً
اؿ :اي ر ً ً
ص ىبلًيت،
صلٌي ،فىػ ىقالى ٍ
ت :ىاي يجىريٍ يج ،فىػ ىق ى ى ى ٌ
ب ،أ ٌيمي ىك ى
ي ي ى يى ي ى
ى
فىأىقٍػبل علىى ص ىبلتًًو ،فىانٍصرفىت ،فىػلىما ىكا ىف ًمن الٍغ ًد ،أىتىػٍتو ،كىو ي ً
ت:
ى ى
صلٌي ،فىػ ىقالى ٍ
ىى ٍ
ي ى يى ي ى
ىى ى ى
ب ،أ ًيمي كص ىبلًيت ،فىأىقٍػبل علىى ص ىبلتًً
ً
ت ،فىػلىما
ن
ا
ف
،
و
ىاي يجىريٍ يج ،فىػ ىق ى
ٍ
ى
صىرفى ٍ
ى
ىى ى ى
اؿ :ىاي ىر ٌ ٌ ى ى
ىكا ىف ًمن الٍغ ًد ،أىتىػٍتو ،كىو يصلً
ب ،أ ًٌيمي
أ
:
اؿ
ق
ػ
ف
،
ج
ي
ر
ج
اي
:
ت
ل
ا
ق
ػ
ف
ي،
ى
ى
ٌ
ى
ى
ى
ى
ى ى
ٍ
ٍ
ىم ىر ًٌ
ي ى يى ي ى
ي
ى
ٍ
ى ي
ت :اللهم ،ىال يٕنًٍتو ،حت يػٍنظير إً ىُف كج ً
كص ىبلًيت ،فىأىقٍػبل علىى ص ىبلتًًو ،فىػ ىقالى ً
وه
ي
ي
ىى ى ى
ىى
يي
ى
ى
ى
ومس ً
الٍم ً
ات .فىػتى ىذا ىكر بػنيو إًسرائًيل جرٍ٩نا ك ًعبادتىو ،كىكانى ً
ت ٍامىرأىةه بىغًي ،يػيتى ىمث يل
ى
ي
ن
ٍ
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي ى
ى
ً
ً ً
ت إًلىٍيػ ىها،
ت :إً ٍف ًشٍئػتي ٍم ىألىفٍتًنىػنوي لى يك ٍم ،قى ى
اؿ :فىػتىػ ىعر ى
ت لىوي ،فىػلى ٍم يػى ٍلتىف ٍ
ضٍ
ُني ٍسن ىها ،فىػ ىقالى ٍ
ً
ص ٍوىم ىعتً ًو ،فىأ ٍىم ىكنىػٍتوي ًم ٍن نػى ٍف ًس ىها ،فىػ ىوقى ىع ىعلىٍيػ ىها،
فىأىتى ٍ
ت ىراعينا ،ىكا ىف ىأيٍ ًكم إً ىُف ى
ً
استىػٍنػىزليوهي ،ىكىى ىد يموا
ت ،فىػلىما ىكلى ىد ٍ
ت ،قىالى ٍ
فى ىح ىملى ٍ
ت :يى ىو م ٍن يجىريٍ وج ،فىأىتىػ ٍوهي ،فى ٍ
اؿ :ما ىشأٍني يكم؟ قىاليوا :زنػىي ً ً ً ً
ت
ص ٍوىم ىعتىوي ،ىك ىج ىعليوا يى ٍ
ت هبىذه الٍبىغ ًٌي ،فىػ ىولى ىد ٍ
ىٍ ى
ى
ض ًربيونىوي ،فىػ ىق ى ى
ٍ
اؿ :دع ًوٓف ،حت أ ً
ً
صلى ،فىػلىما
ك ،فىػ ىق ى
ًمٍن ى
يب؟ فى ىجاءيكا بًو ،فىػ ىق ى ى ي
اؿ :أىيٍ ىن الصً ُ
يصلٌ ىي ،فى ى
ى ى
البخارم ،َُِّ/ّ :رقم ُِّٗ ،كانظر :صحيح مسلم ،ِِْٗ/ْ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ِٕٗٗ.ُٔ/
البخارم،ُُِِ/ّ :
(ِ) صحيح مسلم ،َُِٗ/ِ :رقم َُْٕ ،ّٔ/كانظر :صحيح
ٌ
رقم ُِّٓ.
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اؿ :فيىبل هف
وؾ؟ قى ى
ؼ ،أىتىى الصًيب ،فىطى ىع ىن ًيف بىطٍنً ًو ،ىكقى ى
اؿ :ىاي غي ىبل يـ ،ىم ٍن أىبي ى
صىر ى
انٍ ى
الر ً
ك
اعي ،قى ى
اؿ :فىأىقٍػبىػليوا ىعلىى يجىريٍ وج ،يػي ىقبًٌليونىوي ،ىكيػىتى ىمس يحو ىف بًًو ،ىكقىاليوا :نػىٍب ًين لى ى
اؿ :ىال ،أ ً
كىا ًم ٍن ًط و
ك ًم ٍن ذى ىى و
ت ،فىػ ىف ىعليوا  -ىكبػىٍيػنىا
ب ،قى ى
ىع ي
ص ٍوىم ىعتى ى
ٌن ،ىك ىما ىكانى ٍ
يد ى
ى
و
و و
ً
صًيب يػر ً ً ً
ت
ى ىٍ ى
ب ىعلىى ىدابة فىا ًرىىة ،ىك ىش ىارةو ىح ىسنىة ،فىػ ىقالى ٍ
ض يع م ٍن أ ٌيمو ،فى ىمر ىر يج هل ىراك ه
ً
اؿ:
م ،ىكأىقٍػبى ىل إًلىٍي ًو ،فىػنىظىىر إًلىٍي ًو ،فىػ ىق ى
أيُموي :الل يهمٍ ،
اج ىع ًل ابًٍين مثٍ ىل ىى ىذا ،فىػتىػىرىؾ الث ٍد ى
اللهم ،ىال ىٍْنع ٍل ًين ًمثٍػلىو ،يمث أىقٍػبل علىى ثى ٍديًًو ،فىجعل يػرتى ً
ىٓف أىنٍظيير إً ىُف
ض يع ،قى ى
اؿ :فى ىكأًٌ
ىى ى
ي
ى
ي
ى ى ى ىٍ
رس ً ً
ً ً
ص ىها.
صبىعً ًو السبابىًةً ،يف فى ًم ًو ،فى ىج ىع ىل ى٬ني ُ
وؿ اَّلل  ،ىكيى ىو ىٍ٪نكي ٍارت ى
ضى
اعوي ،إبًً ٍ
ىي
ً و
ت ،سرقٍ ً
ض ًربونىػها ،كيػ يقوليو ىف :زنىػي ً
وؿ:
ت ،ىكًى ىي تىػ يق ي
قى ى
ىٍ
ىى
اؿ :ىكىمُركا َنىا ًريىة ،ىكيى ٍم يى ٍ ي ى ى ى
ً
حسًيب اَّلل ،كنًعم الٍوكً
اع،
ت أيُموي :الل يهم ،ىال ىٍْن ىع ًل ابًٍين مثٍػلى ىها ،فىػتىػىرىؾ الر ى
يل ،فىػ ىقالى ٍ
ضى
ى ٍ ى ي ى ٍى ى ي
اؾ تىػراجعا ٍ ً
ً
ت:
ىكنىظىىر إًلىٍيػ ىها ،فىػ ىق ى
اٜنىد ى
يث ،فىػ ىقالى ٍ
اؿ :الل يهمٍ ،
اج ىع ٍل ًين مثٍػلى ىها .فىػ يهنى ى ى ى ى
ً
ً
ت :الل يهم،
اج ىع ًل ابًٍين مثٍػلىوي ،فىػ يق ٍل ى
ىح ٍل ىقى ،ىمر ىر يج هل ىح ىس ين ا ٍٟنىٍيػئىة ،فىػ يق ٍل ي
ت :الل يهمٍ ،
ىال ىٍْنع ٍل ًين ًمثٍػلىو ،كمُركا ًهب ًذهً ٍاألىم ً
ت ،سرقٍ ً
ض ًربونػىها ،كيػ يقوليو ىف :زنػىي ً
ت،
ي
م
ى
ك
،
ة
ٍ
ى
ٍ
ي ىى ى
ى
ى ى ي ٍ ى ي ى ىى
ىى
ً
اؿ :إًف ىذ ىاؾ
اج ىعلٍ ًين ًمثٍػلى ىها .قى ى
ت :الل يهم ،ىال ىٍْن ىع ًل ابًٍين مثٍػلى ىها ،فىػ يق ٍل ى
فىػ يق ٍل ي
ت :الل يهمٍ ،
الرجل ىكا ىف جبارا ،فىػ يقلٍت :اللهم ،ىال ىٍْنع ٍل ًين ًمثٍػلىو ،كإًف ى ًذهً يػ يقوليو ىف ىٟنا :زنػىي ً
ت،
ى ىٍ
ى
ي ي
ي ى ى ى
ى ن
يى
ً
ً
اج ىع ٍل ًين ًمثٍػلى ىها»(ُ).
ىكىَفٍ تىػ ٍزف ،ىك ىسىرقٍت ،ىكىَفٍ تى ٍس ًر ٍؽ ،فىػ يق ٍل ي
ت :الل يهمٍ ،
 -18ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :إًف ثىىبلثىةن ًيف ب ًين إًسرائً
ص،
يل :أىبٍػىر ى
ٌ
ى ٍى ى
ع ،كأ ٍىعمى ،ب ىدا ًَّللً أى ٍف يػٍبػتىلًيػ يهم ،فىػبػ ىع ى ً
اؿ:
ص ،فىػ ىق ى
ى ى ٍ ى
ىكأىقٍػىر ى ى ى ى
ث إلىٍي ًه ٍم ىملى نكا ،فىأىتىى ٍاألىبٍػىر ى
أى ُ و
ً
ًً
اؿ:
اس ،قى ى
ك؟ قى ى
ىح ُ
ب إًلىٍي ى
م ىش ٍيء أ ى
اؿ :لى ٍو هف ىح ىس هن ،ىكج ٍل هد ىح ىس هن ،قى ٍد قىذ ىرٓف الن ي
م الٍ ىم ًاؿ
ب ىعٍنوي ،فىأ ٍيع ًط ىي لى ٍو نان ىح ىسننا ،ىكًج ٍل ندا ىح ىسننا ،فىػ ىق ى
اؿ :أى ُ
فى ىم ىس ىحوي ،فى ىذ ىى ى
البخارم:
(ُ) صحيح مسلم ،ُٕٖٗ-ُٕٗٔ/ْ :رقم َِٓٓ ،ٖ/كانظر :صحيح
ٌ
ُ ،َْْ/رقم ُُْٖ.
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ً
اؿًٍ :
ص
اإلبً يل ،أ ٍىك قى ى
ك؟ قى ى
ىح ُ
اؿ :الٍبىػ ىق ير  -يى ىو ىشك ًيف ذىل ى
ب إًلىٍي ى
أى
ك :أىف ٍاألىبٍػىر ى
ىح يد ي٨نىاًٍ :
اؿ:
اؿ ٍاآل ىخ ير :الٍبىػ ىق ير  -فىأ ٍيع ًط ىي ىانقىةن عي ىشىراءى ،فىػ ىق ى
اإلبً يل ،ىكقى ى
ع قى ى
ىك ٍاألىقٍػىر ى
اؿ أ ى
اؿ :أى ُ و
يػباريؾ لى ً
اؿ :ىش ىعهر ىح ىس هن،
ك؟ قى ى
ع ،فىػ ىق ى
ىح ُ
ب إًلىٍي ى
يى ى ى
ك ف ىيها .ىكأىتىى ٍاألىقٍػىر ى
م ىش ٍيء أ ى
ًً
ب ،ىكأ ٍيع ًط ىي ىش ىعنرا
اس ،قى ى
اؿ :فى ىم ىس ىحوي ،فى ىذ ىى ى
ىكيى ٍذ ىى ي
ب ىع ًٌين ىى ىذا ،قى ٍد قىذ ىرٓف الن ي
اؿ :فىأى ُ ً
ىعطىاهي بػى ىقىرنة ىح ًام نبل،
اؿ :الٍبىػ ىق ير ،قى ى
ك؟ قى ى
ىح ىسننا ،قى ى
ىح ُ
اؿ :فىأ ٍ
ب إًلىٍي ى
م الٍ ىماؿ أ ى
م شي و
اؿ :يػباريؾ لىك فً
ى
ى
اؿ :يػىيرُد
أ
ء
أ
:
اؿ
ق
ػ
ف
ى،
م
ىع
األ
ى
ت
أ
ك
ا.
يه
ٍ
ك؟ قى ى
ى
ىح ُ
ُ
ى
ى
ى
ى
ب إًلىٍي ى
ٍ
ٍ ى
ى
ىكقى ى يى ى ى ى ى
ً
صر بًً
اَّلل إً ىِف بص ًرم ،فىأيب ً
م
الن
و
صىرهي ،قى ى
اس ،قى ى
اؿ :فىأى ُ
اؿ :فى ىم ىس ىحوي ،فىػىرد اَّللي إًلىٍيو بى ى
ي ىى
ى
ٍ ي
ً
ىعطىاهي ىشاةن ىكالً ندا؛ فىأينٍتً ىج ىى ىذ ًاف ،ىكىكل ىد ىى ىذا؛
ك؟ قى ى
ىح ُ
اؿ :الٍغىنى يم ،فىأ ٍ
ب إًلىٍي ى
الٍ ىماؿ أ ى
فى ىكا ىف ًٟنىىذا ىك واد ًم ٍن إًبً ول ،ىكًٟنىىذا ىك واد ًم ٍن بػى ىق ور ،ىكًٟنىىذا ىك واد ًم ىن الغىنىًم .يمث إًنوي أىتىى
اؿ :رجل ًمسكً
ٍاألىبػرص ًيف صورتًًو كىيػئتً ً
ً
اؿ ًيف ىس ىف ًرم،
ت
ع
ط
ق
ػ
ت
،
ٌن
ق
ػ
ف
،
و
يب ٍ
اٜنًبى ي
ى
ى
ى
ى
ى
ي ى ى ىٍى
ه
ٍ
ى
ي
ٍى ى
ٍ
ى
ه
ى
ً
اٛنًٍل ىد
اٜنى ىس ىن ،ىك ٍ
اؾ الل ٍو ىف ٍ
ك ً -ابل ًذم أ ٍىعطى ى
فى ىبل بىىبل ى
ىسأىلي ى
غ الٍيىػ ٍوىـ إًال ًابَّلل ،يمث بً ى
ك ،أ ٍ
اؿ
اؿ لىوي :إًف ٍ
ٍ
وؽ ىكثً ىًنةه ،فىػ ىق ى
اؿ  -بىعً نًنا أىتىػبىػل يغ ىعلىٍي ًو ًيف ىس ىف ًرم ،فىػ ىق ى
اٜنى ىس ىن ،ىكالٍ ىم ى
اٜنييق ى
ً
اؿ :لىىق ٍد
اؾ اَّللي؟ فىػ ىق ى
ىعطى ى
اس ،فىق نًنا ،فىأ ٍ
ىٓف أ ٍىع ًرفي ى
لىوي :ىكأًٌ
ك ،أىىَفٍ تى يك ٍن أىبٍػىر ى
ص يػى ٍق ىذ يرىؾ الن ي
ً
ت.
ت لً ىكابً ور ىع ٍن ىكابً ور ،فىػ ىق ى
صيػىرىؾ اَّللي ،إً ىُف ىما يكٍن ى
اؿ :إً ٍف يكٍن ى
ىكًرثٍ ي
ت ىكاذ ناب ،فى ى
اؿ ًٟنىىذا ،فىػىرد ىعلىٍي ًو ًمثٍ ىل ىما ىرد
اؿ لىوي ًمثٍ ىل ىما قى ى
ص ىورتًًو ىكىىٍيػئىتً ًو ،فىػ ىق ى
ىكأىتىى ٍاألىقٍػىر ى
ع ًيف ي
ً
ىع ىمى ًيف
ىعلىٍي ًو ىى ىذا ،فىػ ىق ى
ت .ىكأىتىى ٍاأل ٍ
صيػىرىؾ اَّللي ،إً ىُف ىما يكٍن ى
اؿ :إً ٍف يكٍن ى
ت ىكاذ ناب ،فى ى
ً ً
اؿ ًيف ىس ىف ًرم ،فى ىبل
يب ٍ
اٜنًبى ي
ص ىورتًًو ،فىػ ىق ى
اؿ :ىر يج هل م ٍسك ه
ٌن ،ىكابٍ ين ىسبً ويل ،ىكتىػ ىقط ىع ٍ
ي
ت ًى
ً
ً
صىرىؾ  -ىشا نة أىتىػبىػل يغ ًهبىا
بىىبل ى
ك ً -ابلذم ىرد ىعلىٍي ى
ىسأىلي ى
غ الٍيىػ ٍوىـ إًال ًابَّلل ،يمث بً ى
ك ،أ ٍ
ك بى ى
ص ًرم ،ىكفىًق نًنا ،فىػ ىق ٍد أى ٍغنى ًآف ،فى يخ ٍذ
ًيف ىس ىف ًرم ،فىػ ىق ى
اؿ :قى ٍد يكٍن ي
ت أ ٍىع ىمى ،فىػىرد اَّللي بى ى
و
ً
ً
ك،
ىخ ٍذتىوي ًَّللً ،فىػ ىق ى
اؿ :أ ٍىم ًس ٍ
ك ىمالى ى
ىما شٍئ ى
ىج ىه يد ىؾ الٍيىػ ٍوىـ بً ىش ٍيء ،أ ى
ت ،فىػ ىواَّلل ،ىال أ ٍ
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ً
ط علىى ص ً
ً
ك»(ُ).
احبىػٍي ى
فىًإنػ ىما ابٍػتيليتي ٍم ،فىػ ىق ٍد ىر ًض ىي اَّللي ىعٍن ى
ك ،ىك ىسخ ى ى ى

وؽ بػى ىقىرةن ،إً ٍذ ىركًبىػ ىها،
 -19ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :بػىٍيػنىا ىر يج هل يى يس ي
ٌ
فىضربػها ،فىػ ىقالىت :إًان لىػم نيػخلىػق لػًهػ ىذا ،إًنػمػا خلً ٍقنىا لًٍلحر ً
اس:
الن
اؿ
ق
ػ
ف
،
ث
ى
ى
ى
ٍ
ى ي
ٍ ٍ ٍ ى
ى ىى ى
ىٍ
ي
ً
اؿ :فىًإًٓف أ ً
يكم ين ًهبى ىذا أ ىىان ىكأىبيو بى ٍك ور ىكعي ىم ير ،ىكىما ي٨نىا ىمث.
يسٍب ىحا ىف اَّلل ،بػى ىقىرةه تى ىكل يم ،فىػ ىق ى ٌ
كبػيػنىما رجل ًيف ىغنى ًم ًو ،إً ٍذ ع ىدا ال ًٌذئٍب ،فى ىذى ً ً و
ى
ب ،ىحت ىكأىنوي
ب مٍنػ ىها ب ىشاة ،فىطىلى ى
ي ى ى
ى ىٍ ى ى ي ه
ً
استىػٍنػ ىق ٍذتىػ ىها ًم ًٌين ،فى ىم ٍن ىٟنىا يػى ٍوىـ السبي ًع ،يػى ٍوىـ
استىػٍنػ ىق ىذ ىىا ًمٍنوي ،فىػ ىق ى
ب ىى ىذاٍ :
ٍ
اؿ لىوي ال ٌذئٍ ي
اؿ الناس :سبحا ىف اَّللًً ،
اؿ :فىًإًٓف أ ً
ً
يكم ين ًهبى ىذا
ئ
ذ
ٍ
ب يػىتى ىكل يم ،قى ى ٌ
ىال ىراع ىي ىٟنىا ىغ ًًٍنم ،فىػ ىق ى ي ي ٍ ى
ه
أ ىىان ىكأىبيو بى ٍك ور ىكعي ىم ير ،ىكىما ي٨نىا ىمث»(ِ).
اُف :أى ىان ًعٍن ىد ظى ًٌن ىعٍب ًدم
 -21ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :يػى يق ي
وؿ اَّللي تىػ ىع ى
ٌ
ًيب ،ىكأى ىان ىم ىعوي ،إًذىا ذى ىكىرنػًي ،فىًإ ٍف ذى ىكىرن ػًي فًػي نػى ٍف ًس ًو ،ذى ىك ٍرتيوي ف ػًي نػى ٍف ًسي ،ىكإً ٍف ذى ىكىرنػًي
ً
ً
ً ً
ً
ً
اعا،
ت إًلىٍيو ذ ىر ن
ب إًلىػي شػب ػػػٍ نرا ،تىػ ىقربٍ ي
فػي ىم ىوئل ،ذى ىك ٍرتيوي فػي ىم ىوئل ىخ ٍوًن مٍنػ يه ٍم ،ىكإً ٍف تىػ ىقر ى
ً
ت إًلىٍيػ ًو ىابعػ ػنا ،ىكإً ٍف أى ىاتنػًي يػى ٍم ًشػي ،أىتىػٍيػتيوي ىىػ ٍرىكلىػةن»(ّ).
ب إًلىػي ذ ىراع ػنا ،تىػ ىقربٍ ي
ىكإً ٍف تىػ ىق ػر ى
اؿ :من ىع ىادل ًِف كلًيًّا ،فىػ ىق ٍد آ ىذنٍػتيوي ًاب ٍٜنر ً
ً
ب،
 -21ركل
البخارم« :إف اَّللى قى ى ى ٍ
ىٍ
ٌ
ى
ً
ً ً و
كما تىػ ىقر ى ً
ت ىعلىٍي ًو ،ىكىما يػىىز ياؿ ىعٍب ًدم
ىحب إً ىِف ٣نا افٍػتىػىر ٍ
ضي
ب إ ىِف ىعٍبدم ب ىش ٍيء ،أ ى
ىى
ً
ً
ت ىٚنٍ ىعوي ال ًذم يى ٍس ىم يع بًًو،
ىحبىػٍبػتيوي ،يكٍن ي
ب إً ىِف ًابلنػ ىواف ًل ،ىحت أيحبوي ،فىًإ ىذا أ ٍ
يػىتىػ ىقر ي
صر بًًو ،كي ىده ال ًيت يػب ً
كبصره ال ًذم يػب ً
ش ًهبىا ،ىكًر ٍجلىوي ال ًيت ٬نىٍ ًشي ًهبىا ،ىكإً ٍف ىسأىلىًين،
ط
ى ى ى ىي
يٍ ي ى ى ي ىٍ ي
البخارم ،ُِٕٕ-ُِٕٔ/ّ :رقم ِّٕٕ ،كانظر :صحيح مسلم:
(ُ) صحيح
ٌ
ْ ،ِِٕٕ-ِِٕٓ/رقم ِْٔٗ.َُ/
البخارم ،َُِٖ/ّ :رقم ِّْٖ ،كانظر :صحيح مسلم-ُٖٕٓ/ْ :
(ِ) صحيح
ٌ
ُٖٖٓ ،رقم ِّٖٖ.ُّ/
البخارم ،ِْٔٗ/ٔ :رقم َٕٗٔ ،كانظر :صحيح مسلم ،َُِٔ/ْ :رقم
(ّ) صحيح
ٌ
ِٕٓٔ.ِ/
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يعي ىذنو ،كما تىػرد ٍدت عن ىشي وء  -أ ىىان فى ً
ىأل ٍيع ًطيػنو ،كلىئً ًن استىػعاذىًٓف ،ىأل ً
اعليوي -
ى
ي
ي
ٍ ى
ٍ
ى
ىي ى
ى ى
ٍ
تىػرُد ًدم عن نػى ٍف ً ً
ت ،ىكأ ىىان أى ٍكىرهي ىم ىساءىتىوي»(ُ).
س الٍ يم ٍؤم ًن ،يى ٍكىرهي الٍ ىم ٍو ى
ىٍ
ى
اُف  -يكل
 -22ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :يػىٍن ًزيؿ ىربػُنىا  -تىػبى ىارىؾ ىكتىػ ىع ى
ٌ
ً
ً
و
وؿ :ىم ٍن يى ٍدعي ًوٓف،
ث اللٍي ًل ٍاآل ًخ ير ،يػى يق ي
ٌن يػىٍبػ ىقى ثػيلي ي
لىٍيػلىة ،إً ىُف الس ىماء ال ُدنٍػيىا ،ح ى
فىأ ً
يب لىوي؟ ىم ٍن يى ٍسأىليًين ،فىأ ٍيع ًطيىوي؟ ىم ٍن يى ٍستىػ ٍغ ًف يرًٓف ،فىأى ٍغ ًفىر لىوي؟»(ِ).
ٍ
ىستىج ى
وؿ اَّللً ،ىى ٍل نػىىرل
 -23ركل الشيخاف ،كاللفظ
س :ىاي ىر يس ى
للبخارم« :قى ى
اؿ أ ىيان ه
ٌ
ربػنىا يػوـ الٍ ًقيام ً
ضا ُرك ىف ًيف الش ٍم ً
اب؟ قىاليوا:
ي
ل
،
س
ت
ل
ى
:
اؿ
ق
ػ
ف
؟
ة
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
س يدكنىػ ىها ىس ىح ه
ٍ
ى ىٍ ى ى ى
ٍ
ى
ىال ،اي رس ى ً
ً
اؿ :ىىل تي ى ً
ً
اب؟
س يدكنىوي ىس ىح ه
ى ىي
وؿ اَّلل ،قى ى ٍ
ضا ُرك ىف يف الٍ ىق ىمر ،لىٍيػلىةى الٍبى ٍدر ،لىٍي ى
اؿ :فىًإن يكم تىػركنىو يػوـ الٍ ًقيام ًة ىك ىذلً
وؿ اَّللً
اس،
الن
اَّلل
ع
م
٩ن
.
ك
ق
،
ى
قىاليوا :ىال ،ىاي ىر يس ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ٍ ىٍ ىٍ ى ى ى
ىي ي ى
ً
س ،ىكيػىٍتػبى يع ىم ٍن
فىػيىػ يق ي
وؿ :ىم ٍن ىكا ىف يػى ٍعبي يد ىشٍيػئنا ،فىػ ٍليىػتب ٍعوي ،فىػيىػٍتػبى يع ىم ٍن ىكا ىف يػى ٍعبي يد الش ٍم ى
ً
يت ،ىكتىػٍبػ ىقى ىى ًذهً ٍاأليمةي فً ىيها
ىكا ىف يػى ٍعبي يد الٍ ىق ىمىر ،ىكيػىتبً يع ىم ٍن ىكا ىف يػى ٍعبي يد الط ىواغ ى
ً
وؿ :أى ىان ىربُ يك ٍم ،فىػيىػ يقوليو ىف:
ص ىورةً ،ال ًيت يػى ٍع ًرفيو ىف ،فىػيىػ يق ي
وىا ،فىػيىأٍتًي ًه يم اَّللي ًيف ىغ ًًٍن ال ُ
يمنىاف يق ى
ً
ك ،ىى ىذا ىم ىكانػينىا ،ىحت ىأيٍتًيىػنىا ىربػُنىا ،فىًإ ىذا أى ىات ىان ىربػُنىا ،ىعىرفٍػنىاهي ،فىػيىأٍتًي ًه يم
نػىعيوذي ًابَّلل ًمٍن ى
ت ىربػُنىا ،فىػيىػٍتػبىػعيونىوي،
ص ىورةً ،ال ًيت يػى ٍع ًرفيو ىف ،فىػيىػ يق ي
اَّللي ًيف ال ُ
وؿ :أى ىان ىربُ يك ٍم ،فىػيىػ يقوليو ىف :أىنٍ ى
وؿ اَّللً  :فىأى يكو يف أىك ىؿ ىم ٍن يً٩ن ييز  -ىك يد ىعاءي الُر يس ًل
اؿ ىر يس ي
ب ًج ٍس ير ىج ىهن ىم ،قى ى
ىكيي ٍ
ضىر ي
يػومئً وذ :اللهم ،سلًٌم ،سلًٌم  -كبًًو ىك ىبللً
يب ًمثٍ يل ىش ٍو ًؾ الس ٍع ىد ًاف .أ ىىما ىرأىيٍػتي ٍم ىش ٍو ىؾ
ىٍ ى
ي ىٍ ىٍ ى
ي
اؿ :فىًإنػ ىها ًمثٍ يل ىش ٍو ًؾ الس ٍع ىد ًاف ،ىغٍيػىر أىنػ ىها
وؿ اَّللً .قى ى
الس ٍع ىد ًاف؟ قىاليوا :بػىلىى ،ىاي ىر يس ى
ىال يػ ٍعلىم قى ٍدر ًعظى ًم ىها إً
اس ًأب ٍىع ىماٟنًً ٍمً ،مٍنػ يه يم الٍ يموبى يق بً ىع ىملً ًو،
الن
ف
ط
خ
ت
ػ
ف
،
اَّلل
ال
ى
ى
ى
ٍ
ي
ي
ى ي ى
ى
البخارم ،ِّٖٓ-ِّْٖ/ٓ :رقم ُّٕٔ.
(ُ) صحيح
ٌ
البخارم ،ّٖٓ-ّْٖ/ُ :رقم َُْٗ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِٓ/ُ :رقم
(ِ) صحيح
ٌ
ٖٕٓ.ُٖٔ/
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غ اَّلل ًمن الٍ ىق ً
ً
ٌن ًعبى ًادهً ،ىكأ ىىر ىاد أى ٍف
ىكمٍنػ يه يم الٍ يم ىخ ٍرىد يؿ ،يمث يػىٍن يجو ،ىحت إًذىا فىػىر ى ي ى ى
ضاء بػى ٍ ى
ي٫نٍر ً
ًج٣ً ،ن ٍن ىكا ىف يى ٍش ىه يد أى ٍف ىال إًلىوى إًال اَّللي ،أ ىىمىر
ًج م ىن النا ًر ىم ٍن أ ىىر ىاد أى ٍف ي٫نٍر ى
ى
الٍم ىبلئً ىكةى أى ٍف ي٫نٍ ًرجوىم ،فىػيػع ًرفيونىػهم بًع ىبلم ًة آ ىاث ًر ال ُسج ً
ود  -ىك ىحرىـ اَّللي ىعلىى النا ًر
ي
ي يٍ ىٍ يٍ ى ى
ى
ً
ً ً
ً
ب ىعلىٍي ًه ٍم
صُ
أى ٍف ىأتٍ يك ىل م ًن ابٍ ًن ى
آد ىـ أىثػىىر ال ُس يجود  -فىػيي ٍخ ًر يجونػى يه ٍم قىد ٍامتيح يشوا ،فىػيي ى
اؿ لىو :ماء ٍ ً
اٜنًب ًة ًيف ىً
٘ن ًيل السٍي ًل ،ىكيػىٍبػ ىقى ىر يج هل
ات ٍ
اٜنىيىاة؛ فىػيىػٍنػبيػتيو ىف نػىبى ى
ىماءه ،يػي ىق ي ي ى ي
ىحىرقىًين ذى ىك ياؤىىا،
يم ٍقبً هل بًىو ٍج ًه ًو ىعلىى النا ًر ،فىػيىػ يق ي
ب ،قى ٍد قى ىشبىًين ًر٪ني ىها ،ىكأ ٍ
وؿ :ىاي ىر ًٌ
ك
ؼ ىك ٍج ًهي ،ىع ًن النا ًر ،فى ىبل يػىىز ياؿ يى ٍدعيو اَّللى ،فىػيىػ يق ي
اص ًر ٍ
ك  -إً ٍف أ ٍىعطىٍيػتي ى
وؿ :لى ىعل ى
فى ٍ
ؼ ىك ٍج ىهوي ،ىع ًن
 أى ٍف تى ٍسأىلىًين ىغٍيػىرهي ،فىػيىػ يق يص ًر ي
ىسأىلي ى
وؿ :ىال ،ىك ًعزتً ى
ك ىغٍيػىرهي ،فىػيى ٍ
ك ،ىال أ ٍ
وؿ بػع ىد ىذلً
اٛنن ً
ب قىػ ًربًٍين إً ىُف اب ً
ك :اي ر ً
ى
ت
ي
ل
أ
:
وؿ
ق
ػ
ي
ػ
ف
،
ة
ب
ٍ
ي
ى
ى
ي
ى
س قى ٍد ىز ىع ٍم ى
النا ًر ،يمث يػى يق ي ى ٍ
ٍ
ٌ
ى
ى
ى
ى
ى
ٌ
ى
وؿ :لى ىعلًٌي -
آد ىـ ،ىما أى ٍغ ىد ىرىؾ! فى ىبل يػىىز ياؿ يى ٍدعيو ،فىػيىػ يق ي
أىال تى ٍسأىلىًين ىغٍيػىرهي ،ىكيٍػلى ى
ك ،ابٍ ىن ى
إً ٍف أىعطىيػت ً
ك ىغٍيػىرهي،
ك  -تى ٍسأىليًين ىغٍيػىرهي ،فىػيىػ يق ي
ىسأىلي ى
وؿ :ىال ،ىك ًعزتً ى
ك ىذل ى
ٍ ٍي ى
ك ،ىال أ ٍ
و ً
ً
ً
يق  -أىال يسأىلىوي ىغٍيػره ،فىػيػ ىق ًربوي إً ىُف اب ً
اٛنىن ًة ،فىًإ ىذا
ب ٍ
فىػييػ ٍعطي اَّللى  -م ٍن عي يهود ىكىم ىواث ى
ى
ى ي ي ٌي
ىٍ
ً
اٛنىنةى ،يمث
ب أ ٍىد ًخ ٍل ًين ٍ
ت ،يمث يػى يق ي
ت ىما ىشاءى اَّللي أى ٍف يى ٍس يك ى
ىرأىل ىما ف ىيها ،ىس ىك ى
وؿ :ىر ًٌ
آد ىـ ،ىما أى ٍغ ىد ىرىؾ!
يػى يق ي
ت أىال تى ٍسأىلىًين ىغٍيػىرهي ،ىكيٍػلى ى
ك ،ىاي ابٍ ىن ى
س قى ٍد ىز ىع ٍم ى
وؿ :أ ىىكلىٍي ى
ً
ك ،فىًإذىا
فىػيىػ يق ي
ك ،فى ىبل يػىىز ياؿ يى ٍدعيو ،ىحت يى ٍ
ض ىح ى
ب ،ىال ىٍْن ىع ٍل ًين أى ٍش ىقى ىخلٍق ى
وؿ :ىاي ىر ًٌ
وؿ فًيها ،فىًإ ىذا دخل فًيها ،قً
ضً
ك ًمٍنو ،أ ًىذ ىف لىو ًابلدُخ ً
يل :تىػ ىمن ًم ٍن ىك ىذا،
ح
ى
ى
ى
ى
ي
ي
ي
ى
ى
ى
ى
اؿ لىػوي :تىػ ىم ػن ًمػ ٍن ىكػ ىذا ،فىػيىػتى ىمنػى ،ىحتػى تىػٍنػ ىق ًط ىع بًًو ٍاأل ىىمانػً ُي،
فىػيىػتى ىمنػى ،ثيػم يػي ىقػ ي
ً
ك الرجػل ً
آخ ػ ير أ ٍىى ًل الٍػ ىجن ًة
ك ،ىكًمثٍػليوي ىم ىعػوي .قىػ ى
فىػيىػ يق ي
وؿ لىوي :ىى ىذا لى ى
اؿ أىبيو يىىريٍػىرىة :ىك ىذل ى ي ي
يد يخ نوال.)ُ(»...
البخارم ،َِْْ-َِّْ/ٓ :رقم َِْٔ ،كانظر :صحيح مسلم-ُّٔ/ُ :
(ُ) صحيح
ٌ
ُٕٔ ،رقم ُِٖ.ِٗٗ/
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آد ىـ الد ٍىىر ،ىكأ ىىان
 -24ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :قى ى
اؿ اَّللي :يى يس ُ
ب بػىنيو ى
ٌ
الد ٍى ير ،بًيى ًدم اللٍي يل ىكالنػ ىه يار»(ُ).
 -25ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :اختىصم ً
ت الٍػ ىجنةي ىكالن يار إً ىُف ىرٌهبًً ىما،
ٌ ٍ ىى
اس كس ىقطيهم ،كقىالى ً
فىػ ىقالى ً
اٛننةي :اي ر ً
ب ،ما ىٟنىا ىال ي ٍد يخلي ىها إً
ً
ت
الن
اء
ف
ع
ض
ال
ت
ٍ
ى
ي
ٌ
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ ى
ى
ى
ي
اُف لًٍلجن ًة :أىنٍ ً
النار  -يػى ٍع ًين  -أيكثًر ي ً ً ً
اؿ
ت ىر ٍ٘نىًيت ،ىكقى ى
ين ،فىػ ىق ى
اؿ اَّللي تىػ ىع ى ى
ٍ
ي
ت ابلٍ يمتى ىك ٌرب ى
ىشاء ،كلً يك ًل ك ً
ً ً ً
ً
يص ً ً
اؿ:
اح ىدةو ًمٍن يك ىما ًم ٍل يؤىىا ،قى ى
يب بك ىم ٍن أ ى ي ى ٌ ى
للنار :أىنٍت ىع ىذ ًايب ،أ ي
ًً
ً ً
فىأىما ٍ ً
ىح ندا ،ىكإًنوي يػيٍن ًش يئ لًلنا ًر ىم ٍن يى ىشاءي ،فىػييػ ٍل ىق ٍو ىف
اٛنىنةي ،فىإف اَّللى ىال يىظٍل يم م ٍن ىخ ٍلقو أ ى
ً
يد ،ثىىبل ناث ،حت ي ً
وؿ :ىل ًمن م ًز و
فً
ض ىها
ق
ػ
ت
ػ
ف
ا،
يه
ي
ى
ي
ى
ض ىع ف ىيها قى ىد ىموي ،فىػتى ٍمتىل يئ ،ىكيػيىرُد بػى ٍع ي
ى ىى
ى
ىٍ ٍ ى
إً ىُف بػى ٍع و
وؿ :قى ٍط قى ٍط قى ٍط»(ِ).
ض ،ىكتىػ يق ي
ً
ً
ً
ً
ظ
يح ود ،ىك ًغلى ي
س الٍ ىكاف ًر  -أ ٍىك ىان ي
ب الٍ ىكاف ًر  -مثٍ يل أ ي
 -26ركل مسلم« :ض ٍر ي
ًج ٍل ًدهً م ًسًنةي ثىىبل و
ث»(ّ).
ى ى
ٌن ىمٍن ًك ىًيب الٍ ىكافً ًر ً -يف النا ًر -
 -27ركل الشيخاف ،كاللفظ ٞنسلم « :ىما بػى ٍ ى
ىم ًسًنةي ثىىبلثىًة أىايوـ ،لًلراكً ً
ب الٍ يم ٍس ًرًع»(ْ).
ى
بعض الػمؤلًٌفٌن ،من ال يقدامى
ىذه أبرز (متوف الصحيحٌن) ،اليت نسبها ي
حدثٌن ،إُف (اإلسرائيليٌات) ،ك(أشباه اإلسرائيليٌات).
كال يػم ى
البخارم ،ِِٖٔ/ٓ :رقم ِٕٖٓ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِٕٔ/ْ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ِِْٔ.ّ/
البخارم ،ُُِٕ/ٔ :رقم َُُٕ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِٖٔ/ْ :رقم
(ِ) صحيح
ٌ
ِْٖٔ.ّٓ/
(ّ) صحيح مسلم ،ُِٖٗ/ْ :رقم ُِٖٓ.ْْ/
البخارم:
(ْ) صحيح مسلم َُِٗ-ُِٖٗ/ْ :رقم ِِٖٓ ،ْٓ/كانظر :صحيح
ٌ
ٓ ،ِّٖٗ/رقم ُٖٓٔ.
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أمثلة لعبارات الطاعنٌن:
كمن عبارات الطاعنٌن يف بعض ىذه األحاديث:
* يف حديث الرتبة:
النيب  قاؿ" :خلق هللا الرتبة يوـ
 قاؿٌ
البخارم« :عن أيب ىريرة عن ٌ
أصح»(ُ).
السبت" ،كقاؿ بعضهم :عن أيب ىريرة عن كعب ،كىو ٌ

البيهقي« :ىذا حديث ،قد أخرجو مسلم ،يف كتابو ،عن سريج بن
 قاؿٌ
١نمد .كزعم بعض أىل العلم ابٜنديث أنٌو غًن
يونس ،كغًنه ،عن ٌ
حجاج بن ٌ
١نفوظ؛ ٞنخالفتو ما عليو أىل التفسًن ،كأىل التواريخ .كزعم بعضهم أ ٌف
إٚناعيل بن أميٌة ،إٌ٧نا أخذه عن إبراىيم بن أيب ٪نٍن ،عن أيٌوب بن خالد،
١نتج بو»(ِ).
كإبراىيم غًن ٌ

نصا على
 قاؿ أبو العبٌاسالقرطيب« :كٓنقيق ىذا أنٌو َف يذكر يف ىذا اٜنديث ًّ
ٌ
خلق السماكات ،مع أنٌو ذكر فيو ٌأايـ األسبوع كلٌها ،كذكر ما خلق هللا تعاُف
فيها ،فلو خلق السماكات يف يوـ زائد على ٌأايـ األسبوع ،لكاف خلق
السماكات كاألرض يف ٖنانية ٌأايـ ،كذلك خبلؼ اٞننصوص عليو يف القرآف،
كال صائر إليو .كقد يركم ىذا اٜنديث ،فػي غًن كتاب مسلم ،بركاايت مػختلفة
مضطربة ،كفػي بعضها أنٌو خلق األرض يوـ األحد كاالثنٌن ،كالػجباؿ يوـ
الثبلاثء ،كالشجر كاألنػهار كالعمراف يوـ األربعاء ،كالسماكات كالشمس كالقمر
كالنجوـ كاٞنبلئكة يوـ اٝنميس ،كآدـ يوـ اٛنمعة .فهذه أخبار آحاد مضطربة،
تضمنتو من ترتيب اٞنخلوقات ،يف
فيما ال يقتضي ن
عتمد على ما ٌ
عمبل ،فبل يي ى
(ُ) التاريخ الكبًن.ُْْ-ُّْ/ُ :
(ِ) األٚناء كالصفات.ُِٓ/ِ :
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األايـ ،كالذم ييعتمد عليو يف ذلك قولو تعاُف﴿ :قي ٍل
تلك ٌ
ً
ض ًيف يػىوىم ٍ ً
ٌن﴾(ُ) ...اآلايت ،فلينظر فيها
ًابلذم ىخلى ىق ٍاأل ٍىر ى
ٍ
ذلك ،كفيها أُناث طويلة ،ليس ىذا موضع ذكرىا»(ِ).

أىئًن يك ٍم لىتى ٍك يف يرك ىف
من أراد ٓنقيق

 قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما اٜنديث الذم ركاه مسلم ،يف قولو" :خلق هللا الرتبةكالبخارم ،كغًنه.
أئمة اٜنديث،
يوـ السبت" ،فهو حديث معلوؿ ،قدح فيو ٌ
ٌ
أيضا،
البخارم :الصحيح أنٌو موقوؼ على كعب ،كقد ذكر تعليلو
قاؿ
البيهقي ن
ٌ
ٌ
النيب  ،كىو ٣نٌا أنكر اٜني ٌذاؽ
كبيٌنوا أنٌو غلط ،ليس ٣نٌا ركاه أبو ىريرة ،عن ٌ
على مسلم إخراجو ٌإايه ،كما أنكركا عليو إخراج أشياء يسًنة»(ّ).

 قاؿ ابن القيٌم« :ك ٌأما حديث أيب ىريرة الذم ركاه مسلم ،يف صحيحو:البخارم يف اتر٫نو :أنٌو حديث معلوؿ،
"خلق هللا الرتبة يوـ السبت"؛ فقد ذكر
ٌ
يتضمن أ ٌف ٌأايـ التخليق
كأ ٌف الصحيح أنٌو قوؿ كعب ،كىو كما ذكر؛ ألنٌو ٌ
يرده»(ْ).
سبعة ،كالقرآف ٌ

أيضا« :كييشبو ىذا ما كقع فيو الغلط ،يف حديث أيب ىريرة:
 قاؿ ابن القيٌم ن"خلق هللا الرتبة يوـ السبت "...اٜنديث .كىو يف صحيح مسلم ،كلكن كقع
فيو الغلط يف رفعو ،كإٌ٧نا ىو من قوؿ كعب األحبار ،كذلك قاؿ إماـ أىل
البخارم ،يف اتر٫نو الكبًن .كقالو غًنه من علماء
١نمد بن إٚناعيل
اٜنديثٌ ،
ٌ
أيضا ،كىو كما قالوا ،أل ٌف هللا أخرب أنٌو خلق السماكات ،كاألرض،
اٞنسلمٌن ،ن
فصلت.ٗ :
(ُ) ٌ
(ِ) اٞنفهم ٞنا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ّْْ-ّّْ/ٕ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ُُّ/ُٕ :
(ْ) بدائع الفوائد.ُْٗ/ُ :
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كما بينهما ،يف ستٌة ٌأايـ .كىذا اٜنديث يقتضي أ ٌف م ٌدة التخليق سبعة ٌأايـ»(ُ).

 قاؿ ابن كثًن« :كىذا اٜنديث من غرائب صحيح مسلم ،كقد تكلٌم عليوالبخارم ،كغًن كاحد من اٜن ٌفاظ ،كجعلوه من كبلـ كعب،
اٞنديين ،ك
علي بن
ٌ
ٌ
ٌ
كأ ٌف أاب ىريرة إٌ٧نا ٚنعو من كبلـ كعب األحبار ،كإٌ٧نا اشتبو على بعض الركاة،
البيهقي»(ِ).
حرر ذلك
فجعلوه ن
مرفوعا ،كقد ٌ
ٌ

نصو ،فهو ابطل
أم حديث ٫نالف ركح القرآف أك ٌ
 قاؿ ٌاِف« :إ ٌف ٌ
١نمد الغز ٌ
القطعي ،سقط اعتباره على
الظين مت خالف
ٌ
من تلقاء نفسو .كالدليل ٌٌ
البخارم كغًنه من اٜن ٌفاظ حديث أَب ىريرة قاؿ :أخذ
اإلطبلؽ ،كما أكرد
ٌ
رسوؿ هللا  بيدم ،فقاؿ" :خلق هللا الرتبة يوـ السبت ،كخلق اٛنباؿ فيها يوـ
األحد ،كخلق الشجر فيها يوـ االثنٌن ،كخلق اٞنكركه يوـ الثبلاثء ،كخلق النور
اب يوـ اٝنميس ،كخلق آدـ بعد العصر يوـ
يوـ األربعاءٌ ،
كبث فيها الدك ٌ
اٛنمعة ،آخر اٝنلق ،كيف آخر ساعة من ساعات اٛنمعة ،فيما بٌن العصر إُف
الليل" .كمع أ ٌف اٜنديث يف صحيح مسلم قد أغفلو اٜن ٌفاظ لكونو ٢نال نفا ٞنا
جاء يف القرآف من أ ٌف هللا خلق السماكات كاألرض كما بينهما يف ستٌة ٌأايـ،
ال سبعة! فقالوا :ىو من ركاية أَب ىريرة ،عن كعب األحبار ،كال ي٬نكن أف
شارحا
يكوف من قوؿ الرسوؿ ،أل ٌف قولو  ال يتعارض مع القرآف ،بل يكوف ن
كمفسنرا آلايتو»(ّ).
لوٌ ،
 -قاؿ ابن ابز« :ك٣نٌا أيخذ على مسلم  ركاية حديث أيب ىريرة" :أ ٌف هللا

(ُ) اٞننار اٞننيف.ِٔ :
(ِ) تفسًن القرآف العظيم.ّّٔ/ُ :
(ّ) ىذا ديننا.ُِّ-ُِِ :
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كىم برفعو
خلق الرتبة يوـ السبت" ...اٜنديث .كالصواب أ ٌف بعض ركاتو ى
للنيب  ،كإٌ٧نا ىو من ركاية أيب ىريرة  ،عن كعب األحبار ...كبذلك علم
ٌ
النيب " :أ ٌف هللا خلق الرتبة يوـ السبت" ،كغلط
أىل العلم غلط من ركل عن ٌ
كعب األحبار ،كمن قاؿ بقولو يف ذلك ،كإٌ٧نا ذلك من اإلسرائيليٌات
الباطلة»(ُ).
 قاؿ ابن عثيمٌنٌ « :أما اٜنديث الثالث" :خلق هللا الرتبة يوـ السبت" ،إُفآخر اٜنديث .فهذا اٜنديث ركاه اإلماـ مسلم  ،كقد أنكره العلماء عليو،
النيب ؛ ألنٌو ٫نالف القرآف الكرٔف،
فهو حديث ليس بصحيح ،كال ٌ
يصح عن ٌ
بشر ،ي٫نطئوف
كل ما خالف القرآف الكرٔف ،فهو ابطل ،أل ٌف الذين رككا :نػى ىقلةه ه
ك ٌ
كييصيبوف ،كالقرآف ليس فيو خطأ ،كلٌو صواب منقوؿ ابلتواتر ،فما خالفو من
أم حديث كاف ،فإنٌو ي٪ن ىكم أبنٌو غًن صحيح ،كإف ركاه من ركاه؛ أل ٌف الركاة
ٌ
ىؤالء ال يتل ٌقوف عن رسوؿ هللا  ،مباشرة ،لكن بواسطة اإلسناد ...فهذا
اٜنديث٣ ،نٌا أنكره أىل العلم  ،على اإلماـ مسلم  ،كال غرابة يف
بشر ،ي٫نطئوف كييصيبوف،
بشر" ،مسلم ،كغًن مسلم" كلٌهم ه
ذلك ،أل ٌف اإلنساف ه
فعلى ىذا ال حاجة أف نتكلٌم عليو ،ما داـ ضعي نفا ،فقد يكفينا ٌإايه»(ِ).

* يف حديث الصورة:

النيب " :إ ٌف
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم عن ٌ٩نل عن أف يكوف لو
هللا  خلق آدـ على صورتو" .كهللا  -تبارؾ كتعاُف ٌ -
١نمد :ك٥نن نقوؿ كما قالوا :إ ٌف هللا تعاُف ،كلو
صورة ،أك مثاؿ .قاؿ أبو ٌ
متنوعة.َٕ/ِٓ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
(ِ) شرح رايض الصاٜنٌن.ٕٔٓ-ْٕٔ/ٔ :
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٩نل عن أف يكوف لو صورة أك مثاؿ ،غًن أ ٌف الناس رٌّنا ألفوا الشيء،
اٜنمدٌ ،
كأنسوا بو ،فسكتوا عنده ،كأنكركا مثلو .أال ترل أ ٌف هللا تعاُف يقوؿ ،يف كصفو
(ُ)
نفسو﴿ :لىيس ىك ًمثٍلً ًو ىشيء كىو الس ًميع الٍب ً
يدؿ على أ ٌف
صًني﴾  .كظاىر ىذا ٌ
ي ى
ٍ ه ى يى
ٍ ى
ًمثٍػلىو ال يشبًهو شيءً ،
كمثٍ يل الشيء غًني الشيء ،فقد صار  -على ىذا الظاىر
ي
 -﵁ تعاُف ًمثٍل.)ِ(»...

الشك:
* يف حديث
ّ

الزىرم ،عن
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم عنٌ
ابلشك من أيب،
أحق
ٌ
النيب  أنٌو قاؿ" :أان ٌ
أيب سلمة عن أيب ىريرة ،عن ٌ
إبراىيم ،كرحم هللا لوطنا ،إف كاف ليأكم إُف ركن شديد ،كلو يدعيت إُف ما يدعي
إليو يوسف ألجبت" .قالوا :كىذا طعن على إبراىيم ،كطعن على لوط ،كطعن
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إنٌو ليس فيو شيء ٣نٌا ذكركا،
على نفسو  .قاؿ أبو ٌ
ُنمد هللا تعاُف كنعمتو.)ّ(»....
* يف حديث الكذابت:

النيب  أنٌو قاؿ:
 قاؿ الفخر الر ٌازم« :كاعلم أ ٌف بعض الػ ىح ٍشويٌة ركل عن ٌ
فقلت :األىكلػى ٌأال نقبل مثل ىذه
"ما كذب إبراىيم ٌ إال ثبلث كذابت" .ي
األخبار ،فقاؿ على طريق االستنكار :فإف لػم نقبلو ،لزمنا تكذيب الركاة؟!
فقلت لو :اي مسكٌن ،إف قبلناه ،لزمنا اٜنكم بتكذيب إبراىيم  ،كإف
شك أ ٌف صوف إبراىيم  عن
رددانه ،لزمنا اٜنكم بتكذيب الركاة؛ كال ٌ
(ُ) الشورل.ُُ :
(ِ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ُّٕ :
(ّ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ُٓٗ :
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الكذب أىكُف من صوف طائفة من الػمجاىيل عن الكذب»(ُ).
* يف حديث الذيخ:

اإلٚناعيلي ىذا اٜنديث من
 قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :كقد استشكلٌ
صحتو نظر؛ من
صحتو ،فقاؿ بعد أف أخرجو :ىذا خرب يف ٌ
أصلو ،كطعن يف ٌ
جهة أ ٌف إبراىيم علم أ ٌف هللا ال ي٫نلف اٞنيعاد ،فكيف ٩نعل ما صار ألبيو خزناي،
مع علمو بذلك؟ كقاؿ غًنه :ىذا اٜنديث ٢نالف لظاىر قولو تعاُف ﴿ :ىكىما ىكا ىف
ً و
ً ً ً
ً
ٌن لىوي أىنوي ىع يدك ًَّللً تىػبىػرأى
است ٍغ ىف يار إًبٍػىراى ىيم ألىبًيو إًال ىع ٍن ىم ٍوع ىدة ىك ىع ىد ىىا إًايهي فىػلىما تىػبىػ ى
ٍ
ًمٍنوي﴾(ِ) ،انتهى .كاٛنواب عن ذلك.)ّ(»...

* يف حديث احلطّة:

١نمد رشيد رضا« :كال ثقة لنا بشيء٣ ،نٌا يركم يف ىذا التبديل ،من
 قاؿ ٌألفاظ عربانيٌة ،كال عربيٌة ،فكلٌو من اإلسرائيليٌات الوضعيٌة ،كما قالو األستاذ
كمرفوعا،
اإلماـ ىنالك .كإف يخٌرج بعضو ،فػي الصحيح كالسنن ،موقوفنا،
ن
كحديث أيب ىريرة الػمرفوع فػي الصحيحٌن ،كغًن٨نا" :قيل لبين إسرائيل:
اب يسج ندا ىكقيوليوا ًحطةه﴾(ْ) ،فدخلوا يزحفوف على أستاىهم،
ٍ
﴿اد يخليوا الٍبى ى
البخارم يف تفسًن
كقالوا :حطٌة ،حبٌة يف شعرة" ،كيف ركاية" :شعًنة" .ركاه
ٌ
السورتٌن ،من طريق ٨نٌاـ بن منبٌو ،أخي كىب ،ك٨نا صاحبا الغرائب يف
النيب  ،فيحتمل أنٌو ٚنعو،
اإلسرائيليٌات .كلػم ٌ
يصرح أبو ىريرة بسماع ىذا من ٌ
(ُ) التفسًن الكبًن.ُِِ/ُٖ :
(ِ) التوبة.ُُْ :
(ّ) فتح البارم.ََٓ/ٖ :
(ْ) البقرة.ٖٓ :
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من كعب األحبار؛ إذ ثبت أنٌو ركل عنو ،كىذا مدرؾ عدـ اعتماد
صح سنده»(ُ).
األستاذ ،ر٘نو هللا تعاُف ،على مثل ىذا من اإلسرائيليٌات ،كإف ٌ

* يف حديث اللطمة:

مثبل ٞنا يسوء أثره.
 قاؿ أبو منصورضرب ن
الثعاليب ،األديب« :لطمة موسى :تي ى
ٌ
كيف أساطًن األكلٌن :أ ٌف موسى سأؿ ربو أف ً
يؤذنو بوقت موتو؛ ليستع ٌد لذلك،
ٌ
ٌ
فلما كتب هللا تعاُف لو سعادة ا﵀تضر ،أرسل إليو ملك اٞنوت ،كأمره بقبض
ٌ
آدمي ،كأخربه ابألمر ،فما زاؿ
ركحو ،بعد أف ي٫نربه بذلك؛ فأاته يف صورة ٌ
كيبلجو؛ كحٌن رآه انفذ العز٬نة يف ذلك ،لطمو لطمة؛ فذىبت منها
٪ناجو
ٌ
ٌ
إحدل عينيو ،فهو إُف اآلف أعور .كفيو قيل:
كتك أعورا
نكرا
لطمةي موسى تر ى
اي ى
ملك اٞنوت ى
لقيت يم ن
كأان برمء من عهدة ىذه اٜنكاية»(ِ).
 قاؿ ١نمد الغزاِف« :كمن كصم م ًنكىر اٜنديث ابإلٜناد ،فهو يستطيل يف
ى ىى ي
ٌ
ٌ
الصحة.
اٜنق :أ ٌف يف متنو علٌة قادحة ،تنزؿ بو عن مرتبة
أعراض اٞنسلمٌن .ك ٌ
ٌ
عقائداي .كالعلٌة يف الػمنت ي ً
بصرىا
فكرم ،كليس خبلفنا
ًّ
ي
كرفضو أك قبولو خبلؼ ٌ
الػمح ً
السطحي»(ّ).
الفكر
أصحاب
على
كٔنفى
قوف،
ق
ٌ
ي
ٌ

* يف حديث الفأر:

 -قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :ككركايتهم فػي الفأرة" :إنػٌها يهوديٌة،

(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ّّٕ/ٗ :
(ِ) ٖنار القلوب.ُُٗ-ُُٖ/ُ :
(ّ) السنٌة النبويٌة بٌن أىل الفقو كأىل اٜنديث.ِٗ :
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كإنػٌها ال تشرب ألباف اإلبل ،كما أ ٌف اليهود ال تشربو".)ُ(»...

حساف،
 قاؿالدارقطين« :اختيلف يف رفعو ،فرفعو خالد اٜن ٌذاء ،كىشاـ بن ٌ
ٌ
كأشعث ،عن ابن سًنين ،عن أيب ىريرة .كاختيلف عن أيٌوب ،يفركم عن
عبد األعلى بن ٘نٌاد ،عن ٘نٌاد بن سلمة ،عن أيٌوب كحبيب كىشاـ ،عن
مرفوعا .كركاه اٜنسن بن موسى ،عن ٘نٌاد بن سلمة،
ابن سًنين ،عن أيب ىريرة ن
عن حبيب بن الشهيد كىشاـ ،عن ابن سًنين ،عن أيب ىريرة موقوفنا»(ِ).
النيب .
فمن ٌ
صحح كقف ىذا اٞننت ،فقد نفى نسبتو إُف ٌ

 قاؿ ابن عطيٌة« :ككقع يف كتاب مسلم عنو  :أ ٌف ٌأمة من األمم فيقدت،كأيراىا الفأر ،كظاىر ىذا أ ٌف اٞنمسوخ يينسل ،فإف كاف أراد ىذا ،فهو ظن
منو  ،يف أمر ال مدخل لو يف التبليغ ،مثٌ أيكحي إليو بعد ذلك أ ٌف اٞنمسوخ
ال يينسل ،كنظًن ما قلناه نزكلو  ،على مياه بدر ،كأمره ابطٌراح تذكًن
النخل»(ّ).
اٛنوزم« :أم :ال أظنٌها ،كالظاىر أنٌو قاؿ ىذا بظنٌو ،مثٌ أيعلًم بعد
 قاؿ ابنٌ
ذلك»(ْ).
القرطيب« :ك ٌأما قولو  يف حديث أيب ىريرة" :كال أيراىا
 قاؿ أبو عبد هللاٌ
ب" :ال أدرم ،لعلٌو من القركف اليت يم ًس ىخت" ،كما كاف
ٌإال الفأر" ،كيف الض ٌ
الفأر كغًني٨نا ٣نٌا يم ًسخ ،فكاف
مثلو ،فإٌ٧نا كاف ظنًّا كخوفنا ،أل ٍف يكوف
ُ
الضب ك ي
(ُ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ْٓ :
(ِ) العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة.ّٕ-ّٔ/َُ :
ا﵀رر الوجيز.ُُٔ-َُٔ/ُ :
(ّ) ٌ
(ْ) كشف اٞنشكل.ْٖٔ/ّ :
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فلما أيكحي
حدسا منو  ،قبل أف ييوحى إليو أ ٌف هللا لػم ٩نعل ٞنسخ ن
ىذا ن
نسبلٌ ،
الضب كالفأر ليسا ٣نٌا يم ًسخ»(ُ).
إليو بذلك ،زاؿ عنو ذلك التخ ُوؼ ،كعلم أ ٌف
ٌ
الظن ،كالػحدس"
مبين ،على ٌ
فالػمؤلٌفوف الذين قالوا" :إ ٌف متػن الفأر ٌ
النيب  ،بصفتو البشريٌة؛ كإٌ٧نا ينفوف صدكره منو ،
ال ينفوف صدكره ،من ٌ
بصفتو النبويٌة (التبليغيٌة)؛ ّنعىن أ ٌهنم ينفوف نسبتو إُف (الوحي اٞننزؿ).
* يف حديث االحتجاج:

 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم أ ٌف موسى  كاففحجو
كحاج عمرٌ ،
كحاج آدـ ٌ 
فحجو ،كأ ٌف أاب بكر كاف قدرًّايٌ ،
قدرًّايٌ ،
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إ ٌف ىذا ٔنُرص ،ككذب على اٝنرب،
عمر .قاؿ أبو ٌ
كال نعلم أنٌو جاء يف شيء من اٜنديث :أ ٌف موسى  كاف قدرًّاي ،كال أ ٌف
أاب بكر كاف قدرًّاي.)ِ(»...
 سئًالنيب :
عن
يرة،
ر
ى
أيب
عن
ين،
ًن
س
بن
د
١نم
حديث
عن
«
:
الدارقطين
ل
ي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
احتج آدـ ،كموسى" .فقاؿ :اختيلف عنو يف رفعو؛ فركاه ٘نٌاد بن زيد ،عن
" ٌ
١نمد ،عن أيب ىريرة ،رفعو ،قاؿ ذلك إسحاؽ بن
أيٌوب ،كىشاـ ،عن ٌ
أبػي إسرائيل ،عنو ،ككقفو سليماف بن حرب ،عن حػ ٌماد بن زيد ،عن أيٌوب
كحده .كاختيلف عن ابن عوف؛ فركاه عبد الرحيم بن ىاركف ،عن ابن عوف،
مهدم بن
مرفوعا ،كغًنه ال يرفعو ،كرفعو
١نمد ،عن أيب ىريرة
ن
كىشاـ ،عن ٌ
ٌ
ميموف ،عن ابن سًنين ،عن أيب ىريرة ،قالو آدـ بن أيب إايس ،عنو ،ككقفو
مهدم ،قالو ابن منيع ،عنو .كركاه سعيد بن عبد الر٘نن ،أخو
ىدبة ،عن
ٌ
(ُ) اٛنامع ألحكاـ القرآف.ُّٕ/ِ :
(ِ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ّّْ :
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حرة ،كأبو ىبلؿ الراسبػ ٌي ،عن ابن سًنين ،عن أبػي ىريرة ،موقوفنا ،ككاف
أيب ٌ
كثًنا ما يتوقٌى رفع اٜنديث»(ُ).
أبو ىبلؿ ن
النيب .
فمن ٌ
صحح كقف ىذا اٞننت ،فقد نفى نسبتو إُف ٌ
احتج ابلقدر السابق على
ظن كثًن من الناس أ ٌف آدـ ٌ
 قاؿ ابن تيميٌة« :كقد ٌالظن ثبلثة أحزاب :فريق ك ٌذبوا
نفي اٞنبلـ على الذنب ،مثٌ صاركا ألجل ىذا ٌ
ائي كغًنه؛ ألنٌو من اٞنعلوـ ابالضطرار أ ٌف ىذا
علي اٛنبٌ ٌ
هبذا اٜنديث ،كأيب ٌ
خبلؼ ما جاءت بو الرسل ،كال ريب أنٌو ٬نتنع أف يكوف ىذا مراد اٜنديث،
حجة ٞنن
النيب  ،بل كٗنيع األنبياء كأتباع األنبياء أف ٩نعلوا القدر ٌ
ك٩نب تنزيو ٌ
عصى هللا كرسولو.)ِ(»....
فرده قوـ من
 قاؿ ابن كثًن« :كقد اختلفت مسالك الناس يف ىذا اٜنديثٌ ،احتج بو قوـ من اٛنربيٌة ،كىو
تضمن من إثبات القدر السابق .ك ٌ
القدريٌة؛ ٞنا ٌ
احتج عليو بتقدٔف
ظاىر ٟنم ابدم الرأم؛ حيث قاؿ:
"فحج آدـ موسى" ،ل ٌػما ٌ
ٌ
كتابو ،كسيأيت اٛنواب عن ىذا.)ّ(»...
* يف حديث اذلرولة:

ذر كأيب ىريرة عن
 -قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم عن أيب ٌ

اعا ،كمن
تقربت منو ذر ن
شرباٌ ،
إِف ن
النيب  أنٌو قاؿ :يقوؿ هللا " :من ٌ
تقرب ٌ
ٌ
(ْ)
ابعا ،كمن أاتٓف ٬نشي ،أتيتو ىركلة". »...
تقربت منو ن
مين ذر ن
تقرب ٌ
اعاٌ ،
ٌ
(ُ) العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة.ُُٔ-ُُٓ/ٖ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٖ-ُّٖ/ٖ :
(ّ) البداية كالنهاية.ُٕٗ/ُ :
(ْ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ِّٕ :
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* يف حديث الرتدد:
الذىيب« :فهذا حديث غريب جدًّا ،لوال ىيبة اٛنامع الصحيح ،لع ٌدكه
 قاؿٌ
يف من ىكرات خالد بن ٢نلد؛ كذلك لغرابة لفظو ،كألنٌو ٣نٌا ينفرد بو شريك ،كليس
البخارم،
خرجو من عدا
ٌ
ابٜنافظ ،كَف يي ىرك ىذا اٞننتٌ ،إال هبذا اإلسناد ،كال ٌ
كال أظنٌو يف مسند أ٘ند.)ُ(»...

البخارم ،من دكف بقيٌة
تفرد إبخراجو
 قاؿ ابن رجبٌ
اٜننبلي« :ىذا اٜنديث ٌ
ٌ
خرجو عن ١ن ٌمد بن عثماف بن كرامة ،ح ٌدثنا خالد بن ٢نلد،
أصحاب الكتبٌ ،
ح ٌدثنا سليماف بن ببلؿ ،ح ٌدثين شريك بن عبد هللا بن أيب ٧نر ،عن عطاء ،عن
ترددت عن
النيب  ،فذكر اٜنديث بطولو ،كزاد يف آخره" :كما ٌ
أيب ىريرة ،عن ٌ
ترددم عن نفس اٞنؤمن ،يكره اٞنوت ،كأان أكره مساءتو".
شيء ،أان فاعلوٌ ،
تفرد بو ابن كرامة عن خالد ،كليس ىو يف مسند
كىو من غرائب الصحيحٌ ،
أ٘ند ،مع أ ٌف خالد بن ٢نلد القطوآفٌ تكلٌم فيو أ٘ند كغًنه ،كقالوا :لو مناكًن،
كعطاء الذم يف إسناده قيل :إنٌو ابن أيب رابح ،كقيل :إنٌو ابن يسار ،كإنٌو كقع
منسواب كذلك .كقد يركم ىذا اٜنديث من كجوه أي ىخر،
يف بعض نسخ الصحيح
ن
ال ٔنلو كلٌها عن مقاؿ.)ِ(»...

* يف حديث النيول:

 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم أ ٌف هللا  -تبارؾ كتعاُف -داع
ينزؿ إُف السماء الدنيا ،يف الثلث األخًن ،من الليل ،فيقوؿ" :ىل من و
(ُ) ميزاف االعتداؿ ،ِْٔ-ُْٔ/ُ :كانظر :فتح البارم ،ُّْ/ُُ :كإرشاد السارم:
ٗ.َِٗ/
(ِ) جامع العلوـ كاٜنكم.َٕٕ :

587

فأستجيب لو؟ أك مستغفر فأغفر لو"؟ كينزؿ عشيٌة عرفة ،إُف أىل عرفة ،كينزؿ
يف ليلة النصف من شعباف .كىذا خبلؼ لقولو تعاُف ﴿ :ىما يى يكو يف ًم ٍن ىٍ٤ن ىول
ً
ً
ك ىكىال أى ٍكثىػىر إًال
ثىىبلثىوة إًال يى ىو ىرابًعي يه ٍم ىكىال ٙنىٍ ىس وة إًال يى ىو ىساد يس يه ٍم ىكىال أ ٍىد ىْف ًم ٍن ىذل ى
(ُ)
كعز ﴿ :ىكيى ىو ال ًذم ًيف الس ىم ًاء إًلىوه ىكًيف
جل
لو
و
كق
،
يى ىو ىم ىع يه ٍم أىيٍ ىن ىما ىكانيوا﴾
ٌ ٌ
(ِ)
ٍاأل ٍىر ً
بكل مكاف ،كال يشغلو شأف عن
و
ن
أ
على
الناس
أٗنع
كقد
.
ض إًلىوه﴾
ٌ
ٌ
١نمد :ك٥نن نقوؿ.)ّ(»... :
شأف .قاؿ أبو ٌ

* يف حديث الرؤية:

النيب  قاؿ" :تركف
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم أ ٌف ٌتضاموف فػي رؤيتو" .كهللا تعاُف
ربٌكم يوـ القيامة كما تركف القمر ليلة البدر ،ال ٌ
(ْ)
س ىك ًمثٍلً ًو
ي
ل
﴿
:
كيقوؿ
،
ص ىار﴾
ى
ص يار ىكيى ىو يي ٍد ًريؾ ٍاألىبٍ ى
يقوؿ﴿ :ىال تي ٍد ًريكوي ٍاألىبٍ ى
ٍ ى
(ٓ)
حجة العقل  -أف يكوف الػخالق ييشبو
ي
ػ
ف
جوز
ػ
ي
ليس
ك
:
ا
و
قال
.
ىش ٍيءه﴾
ٌ
ب أًىرًٓف أىنٍظيٍر
الػمخلوؽ ،يف شيء من الصفات ،كقد قاؿ موسى  ﴿ :ىر ًٌ
ً (ٔ)
صحيحا ،فالرؤية فيو
حديث
ػ
ال
ىذا
كاف
فإف
:
ا
و
قال
.
اؿ لى ٍن تىػىرآف﴾
ك قى ى
إًلىٍي ى
ن
ف ىمد ال ًظٌل﴾(ٕ) ،كقاؿ:
بػمعىن العلم ،كما قاؿ تعاُف﴿ :أىلىػ ٍم تىػىر إً ىُف ىربًٌ ى
ك ىكٍي ى

(ُ) اجملادلة.ٕ :
(ِ) الزخرؼ.ْٖ :
(ّ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ّّٗ :
(ْ) األنعاـ.َُّ :
(ٓ) الشورل.ُُ :
(ٔ) األعراؼ.ُّْ :
(ٕ) الفرقاف.ْٓ :
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(ُ)
﴿أىلىػم تىػعلىم أىف اَّلل علىى يك ًل شي وء قى ً
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إ ٌف
أبو
قاؿ
.
﴾
ير
د
ى ى
ٌ
ٍ ٍٍ
ه
ٌ ىٍ
ىذا اٜنديث صحيح ،ال يػجوز على مثلو الكذب؛ لتتابع الركاايت ،عن الثقات
بو ،من كجوه كثًنة.)ِ(»...

* يف حديث الدىر:

النيب  قاؿ:
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم أ ٌف ٌ"ال تسبٌوا الدىر ،فإ ٌف هللا تعاُف ىو الدىر" ،فوافقتم  -يف ىذه الركاية -
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إ ٌف العرب يف اٛناىليٌة كانت تقوؿ:
الدىريٌة .قاؿ أبو ٌ
"أصابين الدىر يف ماِف كذا" ،كانلتين قوارع الدىر كبوائقو كمصايبو".)ّ(»...

* يف حديث األبرص:
اٜنميدم ،ح ٌدثنا
١نمد بن إدريس ،قاؿ :ح ٌدثنا
يلي« :ح ٌدثنا ٌ
ٌ
 قاؿ العي ىق ٌسفياف ،ح ٌدثنا عمرك بن دينار أنٌو ٚنع عيبىيد بن عي ىمًن ،يقوؿ :كاف ثبلثة:
قعد ،كآخر بو زمانة  -قد ذكر لنا عمرك ،فنسيتها  -ككانوا ١نتاجٌن،
كم ى
أعمى ،ي
يلي :
فأعطى ىذا بقرة ،كىذا شاة ،كذكر اٜنديث .قاؿ أبو جعفر العي ىق ٌ
يقص بو»(ْ).
كىذا أصل اٜنديث ،من كبلـ عيبىيد بن عي ىمًن ،كقصصو ،كاف ٌ
ايب« :قولو" :بدا هللا أف يبتليهم" ،معناه :قضى هللا أف يبتليهم ،كىو
 قاؿ اٝنطٌ ٌمعىن البدء؛ أل ٌف القضاء سابق ،كليس ذلك من البداء فػي شيء ،كالبداء على

(ُ) البقرة.َُٔ :
(ِ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ِٖٗ-ِٕٗ :
(ّ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ِّْ :
(ْ) الضعفاء الكبًن.ُّٕ/ْ :
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هللا غيػر جائز .كقد ركاه بعضهم" :بدا ﵁" ،كىو غلط»(ُ).
اٜنميدم:
اٛنوزم« :كقد جاء يف بعض ألفاظ الصحيح ،كَف يذكره
 قاؿ ابنٌ
ٌ
ايب ،كقاؿ :معناه :قضى هللا،
"أ ٌف ثبلثة بدأ هللا أف يبتليهم" ،كذلك ركاه اٝنطٌ ٌ
كىو معىن البدء ،أل ٌف القضاء سابق .قاؿ :كقد ركاه بعضهم" :بدا ﵁ أف
يبتليهم" ،كىو غلط؛ أل ٌف البداء على هللا غًن جائز»(ِ).

 قاؿ األلبآفٌ« :أعود إُف أحاديث ىذا (الصحيح) ،فأقوؿ :ال ب ٌد ِف منللذمة ،كىي أ ٌف الباحث الفقيو
كلمة ٌ
حق ،أيبديها أداء لؤلمانة العلميٌة ،كتربئة ٌ
الشافعي  ،فيما
عرب عنها اإلماـ
ال يسعو ٌإال أف يعرتؼ ُنقيقة علميٌةٌ ،
ٌ
يتم ٌإال كتابو" .كلذلك أنكر العلماء بعض
يركم عنو من قولو" :أَب هللا أف ٌ
الكلمات ،كقعت خطأ من أحد الركاة ،يف بعض األحاديث الصحيحة ،فبل
أبس من التذكًن ببعضها على سبيل اٞنثاؿ -ُ :قولو يف حديث األبرص كاألقرع
كاألعمى اآليت برقم (ُُْٕ)" :بدا ﵁" مكاف الركاية الصحيحة" :أراد هللا"؛
فإ ٌف نسبة البداء ﵁ تعاُف ال ٩نوز؛ كما سيأيت يف التعليق على اٜنديث ىناؾ،
كيف ال ،كىي من عقائد اليهود ،عليهم لعائن هللا.)ّ(»...

* يف حديث القدم:
البخارم "أ ٌف النار ال ٕنتلئ،
 قاؿ ابن تيميٌة« :كأ ٌف ما كقع يف بعض طرؽٌ
حت يينشئ هللا ٟنا خل نقا آخر" ٣نٌا كقع فيو الغلط ،كىذا كثًن .كالناس يف ىذا
ٌ
الباب طرفاف :طرؼ من أىل الكبلـ ك٥نوىم٣ ،نٌن ىو بعيد عن معرفة اٜنديث
(ُ) أعبلـ اٜنديث.ُٓٔٗ/ّ :
(ِ) كشف اٞنشكل.َْٕ/ّ :
البخارم.ٔ-ٓ/ِ :
(ّ) ٢نتصر صحيح اإلماـ
ٌ
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صحة أحاديث ،أك يف القطع
كأىلو ،ال ٬نيٌز بٌن الصحيح كالضعيف،
ٌ
فيشك يف ٌ
مقطوعا هبا ،عند أىل العلم بو .كطرؼ ٣نٌن ي ٌدعي اتٌباع
هبا ،مع كوهنا معلومة،
ن
اٜنديث كالعمل بو ،كلٌما كجد لفظنا يف حديث ،قد ركاه ثقة ،أك رأل حديثنا
الصحة ،ييريد أف ٩نعل ذلك ،من جنس ما جزـ أىل العلم،
إبسناد ،ظاىره
ٌ
حت إذا عارض الصحيح اٞنعركؼ ،أخذ يتكلٌف لو التأكيبلت الباردة،
بصحتوٌ ،
ٌ
دليبل لو يف مسائل العلم ،مع أ ٌف أىل العلم ابٜنديث يعرفوف أ ٌف مثل
أك ٩نعلو ن
ىذا غلط»(ُ).
البخارم يف حديث
 قاؿ ابن القيٌم« :ك ٌأما اللفظ الذم كقع يف صحيحٌ
أيب ىريرة" :كإنٌو يينشئ للنار من يشاء ،فييلقى فيها ،فتقوؿ :ىل من مزيد"،
ص القػرآف
فغلط ،من بعض الركاة ،انقلب عليو لفظو ،كالركاايت الصحيحة ،كن ُ
يرده ،فإ ٌف هللا سبحانو ،أخرب أنٌو ٬نؤل جهنٌم من إبليس ،كأتباعو ،كأنٌو ال ييع ًٌذب،
ٌ
ٌإال من قامت عليو يح ٌجتيو ،ككذب ير يسلىو .قاؿ تعالػى ﴿ :يكل ىما أيلٍ ًق ىي فً ىيها فىػ ٍو هج
ىسأى ىٟنيٍم ىخىزنػىتيػ ىها أىلىػ ٍم ىأيٍتً يك ٍم نى ًذ هير .قىاليوا بػىلىى قى ٍد ىجاءى ىان نى ًذ هير فى ىكذبٍػنىا ىكقيػ ٍلنىا ىما نػىزىؿ
و (ِ)
أحدا من خلقو»(ّ).
اَّللي ًم ٍن ىش ٍيء﴾  .كال يظلم هللا ن
 قاؿ ابن عثيمٌن« :كمن الشذكذ :أف ٫نالف ما عيلم ابلضركرة ،من الدين.عمن دخلها من أىل
مثالو :يف صحيح
البخارم ركاية" :أنٌو يبقى يف النار فضل ٌ
ٌ
الدنيا ،فينشئ هللا ٟنا أقواما ،في ً
دخلهم النار" .فهذا اٜنديث كإف كاف متٌصل
ن ي
ي
السند ،فهو شاذٌ؛ ألنٌو ٢نالف ٞنا عيلًم ابلضركرة من الدين ،كىو أ ٌف هللا تعاُف
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُٗ-ُٖٗ/ُّ :
(ِ) اٞنلك.ٗ-ٖ :
(ّ) حادم األركاح.َُٖ/ِ :
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أحدا ،كىذه الركاية يف اٜنقيقة قد انقلبت على الراكم ،كالصواب أنٌو
ال يظلم ن
يبقى يف اٛننٌة فضل عمن دخلها ،من أىل الدنيا ،فينشئ هللا أقواما ،في ً
دخلهم
ن ي
ي
ه ٌ
ظلم»(ُ).
ظلم ،أ ٌما ٌ
األكؿ ،ففيو ه
فضل ليس فيو ه
اٛننٌة ،كىذا ه

* يف حديث الضرس:

النيب  قاؿ" :ضرس
 -قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنٌن« :قالوا :ركيتم أ ٌف ٌ

اعا بذراع اٛنبٌار" .قاؿ
الكافر يف النار ،مثل أحد ،ككثافة جلده أربعوف ذر ن
النيب 
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إ ٌف ٟنذا الػحديث مػ ن
أبو ٌ
خرجا حسننا ،إف كاف ٌ
أراده.)ِ(»...
موقف أىل احلديث:

كذىب (أىل اٜنديث) قد٬ننا كحديثنا ،إُف تصحيح أكثر ىذه األحاديث،
كال سيٌما من كاف من (غبلة الصحيحٌن)؛ كذكركا الكثًن من التأكيبلت
برد السنٌة.
اٞنختلفة ٟنا؛ ككصفوا من أنكركىا ابالبتداع ،كالضبلؿ ،ك ٌاهتموىم ٌ
كمن أمثلة ذلك ردكدىم على من أنكر (حديث اللطمة):
عمار بن
قاؿ ابن قتيبة« :قالوا :ركيتم ،عن حػ ٌماد بن سلمة ،عن ٌ
النيب " :أ ٌف موسى  لطم عٌن ملك
أبػي ٌ
عمار ،عن أيب ىريرة ،عن ٌ
اٞنوت ،فأعوره" ،فإف كاف يػجػوز على ملك الػموت العور ،جػاز عليو العمى.
لعل عيسى ابن مرٔف  قد لطم األخرل ،فأعماه؛ أل ٌف عيسى  كاف
ك ٌ
"اللهم إف كنت صارفنا ىذه
أش ٌد للموت كراىية من موسى  ،ككاف يقوؿ:
ٌ
١نمد :ك٥نن نقوؿ :إ ٌف
الكأس ،عن أحد من الناس ،فاصرفها ٌ
عين" .قاؿ أبو ٌ
(ُ) شرح اٞننظومة البيقونيٌة.َّ :
(ِ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ُِّ :
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أصبل يف
ىذا اٜنديث حسن الطريق ،عند أصحاب اٜنديث ،كأحسب لو ن
األخبار القد٬نة ،كلو أتكيل صحيح ،ال يدفعو النظر.)ُ(»...
ايب« :ىذا حديث يطعن فيو اٞنلحدكف كأىل الزيغ كالبدع،
كقاؿ اٝنطٌ ٌ
نيب هللا ،موسى ،ىذا
كيغمزكف بو يف ركاتو كنىػ ىقلىتو ،كيقولوف :كيف ٩نوز أف يفعل ٌ
الصنيع ّنلك من مبلئكة هللا ،جاءه أبمر ،من أمره ،فيستعصي عليو ،كال أيٕنر
لو؟ ككيف تصل يده إُف اٞنلك ،ك٫نلص إليو ص ٌكو كلطمو؟ ككيف ينهنهو اٞنلك
اٞنأمور بقبض ركحو ،فبل ي٬نضي أمر هللا فيو؟ ىذه أمور خارجة عن اٞنعقوؿ،
كل كجو»(ِ).
سالكة طريق االستحالة من ٌ
اٞنقدسي« :كنؤمن أب ٌف ملك اٞنوت أيرسل إُف
الغين
ٌ
كقاؿ عبد ٌ
صح عن رسوؿ هللا  ،ال يينكره ٌإال
موسى  ،فص ٌكو ،ففقأ عينو ،كما ٌ
ضاؿ ،مبتدع ،ر ٌاد ،على هللا كرسولو»(ّ).
ٌ
كقاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ« :قاؿ ابن خز٬نة :أنكر بعض اٞنبتدعة ىذا
استخف بو ،كإف كاف َف يعرفو،
اٜنديث ،كقالوا :إف كاف موسى عرفو ،فقد
ٌ
يقتص لو من فقء عينو.)ْ(»...
فكيف َف ٌ

تفسًن مـحـايـد:
بعيدا أف يكوف الداعي ،الذم دعا بعض اٞننكرين  -إُف إنكار
ليس ن
اٞنصححٌن ،إُف
ىذه األحاديث  -ىو الداعي نفسو ،الذم دعا بعض
ٌ
(ُ) أتكيل ٢نتلف اٜنديث.ََْ :
(ِ) أعبلـ اٜنديث.ٕٔٗ-ٔٗٔ/ُ :
(ّ) االقتصاد يف االعتقاد.ُْٗ-ُّٗ :
(ْ) فتح البارم.ِْْ/ٔ :
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تصحيح ىذه األحاديث أنفسها ،إذا كاف الفريقاف من الصادقٌن ال يػمخلًصٌن.
فقد يكوف سبب اإلنكار  -عند بعض اٞننكرين  -ىو الرغبة يف خدمة
يرجحوف أنٌو دخيل عليها؛ كيكوف سبب
السنٌة النبويٌة ،برفض ما يقطعوف ،أك ٌ
اٞنصححٌن  -ىو الرغبة يف خدمة السنٌة النبويٌة ،بقبوؿ
التصحيح  -عند بعض
ٌ
يرجحوف أنٌو جزء منها.
ما يقطعوف ،أك ٌ
فالرغبة الصادقة  -يف الدفاع عن السنٌة النبويٌة  -ىي الداعي الذم
اٞنصححٌن؛ كلكنٌهم اختلفوا يف اٞننهج.
اشرتؾ فيو بعض اٞننكرين ،كبعض
ٌ
فبعض اٞننكرين ٫نشوف  -إف قبلوىا  -أف تكوف تلك األحاديث دخيلة
على السنٌة النبويٌة؛ فًنفضوهنا لذلك ،كما يرفض اٜنارس دخوؿ من يقطع ،أك
يرجح كونو غريبنا عن أىل الدار ،فيجاهبو ابلطرد كاٞننع كاإلقصاء.
ٌ
ردكىا  -أف تكوف تلك األحاديث
كبعض
اٞنصححٌن ٫نشوف  -إف ٌ
ٌ
جزءنا من السنٌة النبويٌة ،فيقبلوهنا لذلك ،كما يقبل اٜنارس دخوؿ من يقطع ،أك
احدا من أىل الدار ،فيستقبلو ابلرتحيب كاٜنفاكة.
يرجح كونو ك ن
ٌ
كىذه األحاديث ،إف لػم تكن ٢نالًفة ،لؤلدلٌة القطعيٌة٢ ،نالىفة قطعيٌة،
ُنيث ي ً
أقل من كوهنا
فبل
؛
ة
اح
ر
ص
)
اٞنردكد
اٜنديث
(
شعبة
يف
،
فوف
ل
ؤ
اٞن
لها
دخ
ٌ
ن
ي
ٌ
٢نالًفة لؤلدلٌة القطعيٌة٢ ،نالىفة ظنٌػيٌة ،كلو عند بعض اٞنؤلٌفٌن ،ال كلٌهم.
ً
الظن
كىذه اٞنخالىفة الظنٌػيٌة النٌسبيٌة كفيلة ابنتفاء القطع اٞنطلىق ،كانتفاء ٌ
صححوف أف ي ً
ً
دخلوا ىذه األحاديث اٞنختلىف فيها ،يف
اٞنطلىق ،فبل يستطيع اٞن ٌ
ي
الظن اٞنطلىق؛ كإٌ٧نا
شعبة اٜنديث اٞنقبوؿ ،بطريقة القطع اٞنطلىق ،أك بطريقة ٌ
يفعلوف ذلك بطريقة القطع النًٌسيب ،أك بطريقة الظن النً
سيب؛ بسبب االختبلؼ.
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كلذلك عمد بعض اٞنؤلٌفٌن ،إُف إخراج ىذه األحاديث االختبلفيٌة ،من
شعبة اٜنديث اٞنقبوؿ ،كأدخلوىا يف شعبة اٜنديث اٞنؤجل ،كىو اٜنديث الذم
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إنكارا؛ فاختاركا
الظن اٞنطلىق ،ن
يتع ٌذر فيو القطع اٞنطلىق ،كيتع ٌذر فيو ٌ
إثباات ،أك ن
التوقُف ،كالتأجيل فيو.
ً
كرده،
قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ ،متح ٌد ناث عن حاالت قبوؿ اٜنديثٌ ،
وجد فيها أصل
كالتوقُف فيو« :إٌ٧نا كجب العمل ابٞنقبوؿ منها؛ ٌ
ألهنا ٌإما أف يي ى
الرد ،كىو ثبوت كذب
صفة القبوؿ ،كىو ثبوت صدؽ الناقل ،أك أصل صفة ٌ
الظن صدؽ اٝنرب؛ لثبوت صدؽ انقلو؛
الناقل ،أك الٌ .
فاألكؿ :يغلب على ٌ
طرح.
ى
فيؤخذ بو .كالثآف :يغلب على ٌ
الظن كذب اٝنرب؛ لثبوت كذب انقلو؛ فيي ى
كالثالث :إف كجدت قرينة تي ً
كإال فييتوقٌف فيو ،فإذا
لحقو أبحد القسمٌن التحقٌ ،
ي
ً
وجد فيو
تيػ يوقٌف عن العمل بو ،صار كاٞنردكد ،ال لثبوت صفة ٌ
الرد ،بل لكونو َف تي ى
صفة تي ً
وجب القبوؿ»(ُ).
خاص فيها؛
كليس الغرض  -من سرد ىذه األحاديث  -بياف رأيي الػ ٌ
فما قيمة رأيي ،كقد اختلف  -فيها ،كيف أمثاٟنا  -القدامى كا﵀دثوف؟!!!
الرد على الشبهة الرئيسة ،كبياف بطبلنػها.
كإنػٌما الغرض من سردىا :ىو ٌ
ألهنا قائمة على مق ٌدمتٌن:
فهذه الشبهة ابطلة؛ ٌ

الست ،اٞنذكورة آن نفا.
األوىل -ابطلة ،ببل ريب ،ابالعتماد على اٜنقائق ٌ

الثانية٢ -نتلىف فيها ،كما اختيلف فيو ال ي٬نكن فيو القطع اٞنطلىق ،أل ٌف القطع
اٞنطلىق ال يكوف يف مواطن االختبلؼ ،كإٌ٧نا يقطع القاطع  -عند االختبلؼ -
ابلقطع النً
سيب؛ العتماده على أدلٌة يراىا كافية للقطع ،ك٫نالفو فيها آخركف.
ٌ
ٌ
تصح؛ فإ ٌف بطبلف الػمق ٌدمة األيكُف
كسواء ٌ
أصحت اٞنق ٌدمة الثانية ،أـ لػم ٌ
كفيل إببطاؿ النتيجة الػمزعومة.
(ُ) نزىة النظر.َُِ :
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يتبٌن بوضوح أ ٌف كلتا الػمق ٌدمتٌن ال تصلح أف
كابشرتاط (قطعيٌة األدلٌة) ٌ
صحة النتيجة الػمزعومة.
تكوف ن
دليبل قطعيًّا ،على ٌ
كل الرباءة من (اإلسرائيليٌات)،
فاٜناصل مػ ٌما تق ٌدـ أ ٌف (اإلسبلـ) برمء ٌ
كل الرباءة من (اإلسرائيليٌات) ،كأ ٌف اشتماؿ بعض
كأ ٌف (السنٌة النبويٌة) بريئة ٌ
يغًن
مؤلٌفات الػمنتسبٌن إُف (اإلسبلـ)  -على الكثًن من (اإلسرائيليٌات)  -لن ٌ
اٜنقيقة؛ فبل مصدر للحقائق اإلسبلميٌة ٌإال (القرآف الكرٔف) ،ك(السنٌة النبويٌة).
لكن اليهود كانوا ييلقوف ،إلػى الػمسلمٌن
قاؿ ٌ
١نمد رشيد رضا« :ك ٌ
خرتعاتػهم؛ ليودعاىا(ُ) يكتيػبىهم ،كيػمزجوىا بدينهم؛
أخبارا ،من خرافاتػهم ،أك مػ ى
ن
كلذلك نػجد فػي كتب قومنا  -من اإلسرائيليٌات الػ يخرافيٌة  -ما ال أصل لو ،فػي
وجػد  -فينا  -ىمن ييق ًٌدس كل ما يركم ،عن أكائلنا ،فػي
العهد القديػم ،كال يزاؿ يي ى
يتم تػمحيص ذلكٌ ،إال لًمن
التفسًن ،كغيػره ،كيرفعو عن النقد ،كالتمحيص .كال ٌ
اطلع على يكتيب بين إسرائيل»(ِ).

(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :لي ً
ودعوىا).
ي
(ِ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ِٖٔ-ِٕٔ/ْ :
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ّ
العملي
لاحخجاج
فإن قيل :إذا كانت أحاديث اآلحاد ظنٌػيٌة الثبوت ،ال ي٬نكن القطع
النيب  ،يف الواقع ،كنفس األمر ،فكيف يعمل ّنقتضاىا
ٌ
بصحة صدكرىا ،من ٌ
أكثر اٞننتسبٌن إُف اإلسبلـ ،قد٬ننا كحديثنا؟!
قلت :إذا كاف أحدان يسافر يف طريق مستقيم ،م ٌدة طويلة ،آمننا مطمئنًّا،

مثٌ كجد نفسو ٢نيػنرا ،بٌن طريقٌن فرعيٌٌن:
عاـ ،يسلكو اٞنسافركف كلٌهم ،كقد علموا علم
أ -طريق اليقٌن :كىو طريق ٌ
كتنعموا فيو ابألماف كالراحة.
اليقٌن استقامتو ،كسهولتوٌ ،

خاص ،ال يسلكو ٌإال القليل من اٞنسافرين ،كمن
ب -طريق ّ
الظن :كىو طريق ٌ
توخى اٜنذر ،كَف يفارؽ
يسلكو منهم ،فإنٌو ينجو يف الغالب ،من اٞنهالك ،إف ٌ
لكن فيو  -مع ذلك  -بعض اٞنتاعب ،كاٞنخاكؼ.
ٗناعة اٞنسافرينٌ ،
ال ريب يف أ ٌف اٞنسافر العاقل سيسلك طريق اليقٌن ،ما داـ ييغنيو عن
ليتنعم ابلراحة كاألماف ،كينجو من اٞنتاعب كاٞنخاكؼ.
الظن؛ ٌ
طريق ٌ
لكن ىذا اٞنسافر العاقل نفسو ،حٌن ٪نتاج إُف أشياء ،ال ي٬نكن أف
ك ٌ
الظن ،ألنٌو
٩ندىا ،يف طريق اليقٌن؛ فإنٌو  -يف ىذه اٜناؿ  -سيسلك طريق ٌ
يتوقٌع النجاة غالبنا ،فيحتمل اٞنتاعب كاٞنخاكؼ؛ من أجل أف يناؿ مبتغاه.
الظن؛ ألنٌو
كليس من اٜنكمة أف ٪نملو اٝنوؼ على ْننُب سلوؾ طريق ٌ
إذا ْننٌب سلوكو ،فقد خسر ما ٪نتاج إليو٣ ،نٌا ال ي٬نكنو االستغناء عنو،
كال ي٬نكنو أف ٩نده يف طريق اليقٌن.
الظن ،إٌ٧نا يكوف يف حالة انعداـ البديل
فسلوؾ اٞنسافر العاقل لطريق ٌ
األفضل ،كىو طريق اليقٌن؛ فإنٌو  -لكي يصل إُف غايتو من سفره  -ال ب ٌد أف
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يسلك طري نقا ييوصلو ،فإف َف ٩ند طري نقا يقينيًّا ،كجب عليو أف يبحث عن أفضل
الظين ،كِنبلفو لن يصل إُف غايتو.
طريق ٣نكن ،كىو الطريق ٌٌ
اضحا يف حياتنا ،بصورىا اٞنختلفة ،كمنها اٜنياة العمليٌة؛
كىذا ما ٤نده ك ن
ً
ً
لكن ىذا َف ٬ننع
فكثًنكف ىم أصحاب اٜنىرؼ ،الذين ىلكوا بسبب حىرفهم؛ ٌ
األعم األغلب منهم ،من االستمرار يف تلك اٜنًىرؼ ،بعد أف علموا هببلؾ
ٌ
يرجحوف النجاة على اٟنبلؾ ،حٌن ٩ندكف أ ٌف نسبة اٟنالكٌن -
أقراهنم؛ ٌ
ألهنم ٌ
بسبب تلك اٜنً
أقل بكثًن من نسبة الناجٌن؛ كاٜناجة تدعوىم إُف
ؼ
ر
ى
ٌ
بديبل عن ًحىرفهم.
العمل؛ من أجل اٞنعاش؛ كال سيٌما حٌن ال ٩ندكف ن
ككذلك يف اٜنياة االجتماعيٌةْ ،ند الرجل يرغب يف الزكاج ،كيسعى إليو،
زكجا لو ،فيبذؿ األمواؿ من أجلها ،كيرجو أف
كرٌّنا رغب يف امرأة معيٌنة ،لتكوف ن
تلد لو األبناء الذكور.
يرجح نيل السعادة ،يف حياتو االجتماعيٌة ،كيستبعد
كل ذلكٌ ،
كىو يف ٌ
الشقاء كاألذل؛ كلكنٌو مع ذلك ،ال ي٬نكن أف يقطع بنيل السعادة ،إف كاف من
العاقلٌن ،كال سيٌما إف كاف قد ٚنع ّنا جرل للكثًن من الرجاؿ ،من اٞنهالك،
كاٞنصائب ،كاٞنتاعب؛ بسبب أزكاجهم ،أك أبنائهم الذكور.
كىكذا يف اٜنياة الدينيٌة٫ ،نتار اإلنساف العاقل طريق اليقٌن ،فيتٌخذه
لكل ما ي٬نكن أف ينتفع بو ،فإف َف ٩ند بعض ما ٪نتاج إليو ،يف طريق
ز ناداٌ ،
يؤدم
الظن ،لكن بشرط كاجب أكيد ،ىو ٌأال ٌ
اليقٌن؛ فإنٌو يم ىلزـ بسلوؾ طريق ٌ
الظن إُف معارضة بعض ما كجده يف طريق اليقٌن.
سلوؾ طريق ٌ
فإف كقع التعارض بٌن الطريقٌن ،كاف على اإلنساف العاقل أف ٫نتار طريق
الظن؛ للوصوؿ إُف
ضطر ن
أحياان ،إُف سلوؾ طريق ٌ
اليقٌن؛ كاٞنسافر الذم قد يي ٌ
الظن ما يعارض بعض ما كجده ،من قبل،
بعض حاجاتو ،فإف كجد يف طريق ٌ
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الظن ،إلػى طريق اليقٌن؛
فػي طريق اليقيػن ،كجب عليو أف يػحيد ،عن طريق ٌ
ليسلم من الػمهالك.
كلذلك كاف كاجبنا على اٞنسلم أف ٩نعل (القطعيٌات اإلسبلميٌة) ىي
األكؿ كاألفضل؛ فإف احتاج إلػى بعض ما ال يستطيع أف يػجده ،فػي
الطريق ٌ
يؤدم
طريق (القطعيٌات) ،كجب عليو االعتماد على (الظنٌػيٌات) ،بشرط ٌأال ٌ
اعتماده عليها إُف ٢نالفة (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
مثلَّث اليقٌن:

كٞنعرفة (القطعيٌات اإلسبلميٌة) ٩نب االعتماد على ( يمثلث اليقٌن) ،كىو
كل ضلع منها عبارة عن صفة كاجبة أكيدة،
يمثلث مركب من ثبلثة أضبلعٌ ،
احدا ،أك أكثر ،من ىذه
من صفات الدليل الكايف ،فإف فقد الدليل ك ن
األضبلع ،فإنٌو ال ي٬نكن أف يكوف كافينا.
كأضبلع ( يمثلث اليقٌن) ىي:

القطعي:
 -1التقدير
ّ

كل
التقدير ّنعىن بياف قدر الدليل ،أم :بياف قيمتو االحتجاجيٌة؛ فليس ٌ
كل مسألة.
دليل -
ٌ
يستدؿ بو اٞنستدلٌوف  -يكوف صاٜننا لبلحتجاج بو ،يف ٌ
أم دليل ،ما عدا دليلٌن اثنٌن،
ففي إنشاء اٜنكم
الشرعي ال ي٬نكن قبوؿ ٌ
ٌ
راجعٌن إُف الوحي اٞننزؿ٨ ،نا :القرآف الكرٔف ،كالسنٌة النبويٌة؛ فهما دليبلف
شرعياف قطعياف م ً
الشرعي ،ببل ريب.
للحكم
ئاف
نش
ٌ
ٌ ي
ٌ
ٌأمػ ػا سػ ػ ػائ ػر األدلٌة ،التػي يعتمد عليها (الػمؤلٌفوف)  -قديػ نما ،كحديثنا -
فهي ليست م ً
الشرعي ،كإنػٌما يػيمكن أف يكوف بعضها  -بشركط
للحكم
ئة
نش
ي
ٌ
فاقي،
دليبل قطعيًّا كاش نفا ،عن (الػحكم
معيٌنة  -ن
الشرعي) ،كىو اإلجػماع االتٌ ٌ
ٌ
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ثبوات قطعيًّا ،دكف م ػا سػواه ،مػ ػن اإلجػماعات الػمزعوم ػة.
الثابت عن (السلف) ،ن
فإٗناع (السلف) على أعداد ركعات الصلوات الػخمس :ليس ىو الذم
الشرعي) ،بل إ ٌف السنٌة النبويٌة ،الراجعة إُف الوحي الػمنزؿ :ىي
أنشأ (اٜنكم
ٌ
اليت أنشأت ىذا اٜنكم (أعداد الركعات).
قطعي ،كاشف عن
كما إٗناع (السلف) على ىذه األعدادٌ ،إال دليل
ٌ
الشرعي)؛ فإ ٌهنم ما كانوا لييجمعوا على أعداد الركعات ،لو لػم تكن
(اٜنكم
ٌ
ثبوات قطعيًّا٬ ،ننع اختبلفهم فيها.
حقيقة شرعيٌة اثبتة  -عندىم  -ن
كشي« :كال ب ٌد لو من مستند؛ أل ٌف أىل اإلٗناع ليست ٟنم رتبة
قاؿ الزر ٌ
نظرا إُف أدلٌتها كمأخذىا ،فوجب أف
االستقبلؿ ،إبثبات األحكاـ ،كإٌ٧نا ييثبتوهنا ن
يكوف عن مستند؛ ألنٌو لو انعقد من غًن مستند ،القتضى إثبات الشرع ،بعد
النيب  ،كىو ابطل»(ُ).
ٌ
مي« :كمن الػجدير ابإلشارة  -فػي ىذا الػمقاـ  -أ ٌف
كقاؿ مصطفى الزلػ ٌ
النص ييصب ػح بوس ػاطة
فائدة اإلجػماع  -فػي حػ ػالة كػ ػوف الس ػند ًّ
نصا  -ىي أ ٌف ٌ
دليبل قطعيًّا ،على حكمو ،كإف كاف ظنٌػ ٌي الداللة ،أك ظنٌػ ٌي الثبوت،
اإلجػماع ن
فػي أصلو»(ِ).
دليبل
دليبل يمنشئنا للحكم
كرأم
الشرعي ،كليس ن
الصحايب الواحد ليس ن
ٌ
ٌ
الشرعي؛ كال سيٌما عند اختبلؼ الصحابة .كإٌ٧نا يع ٌده
قطعيًّا ،كاش نفا عن اٜنكم
ٌ
دليبل كاش نفا.
دليبل ظنٌػيًّا كاش نفا ،كال يع ٌده آخركف ن
بعض اٞنؤلٌفٌن ن
حجة؟
قاؿ أبو الوفاء ابن عقيل« :كلنا يف قوؿ
الصحايب ،ىل ىو ٌ
ٌ
(ُ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.َْٓ/ْ :
(ِ) أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد.ُِٗ :
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ُنجة؛ ألنٌو ٠نتهد ،كليس ّنعصوـ ،كال ٣ننوع من
أصحهما :أنٌو ليس ٌ
ركايتافٌ ،
خبلفو ،فهو كسائر اجملتهدين»(ُ).
حجة" ،فإٌ٧نا
كقاؿ ابن تيميٌة« :كمن قاؿ من العلماء" :إ ٌف قوؿ
الصحايب ٌ
ٌ
نص ٫نالفو؛ مثٌ إذا اشتهر ،كلػم
قالو ،إذا َف ٫نالفو غًنه من الصحابة ،كال عيرؼ ٌ
ارم" ،إذا عيرؼ ٌأهنم
يينكركه ،كاف إقر نارا على القوؿ .فقد ييقاؿ" :ىذا إٗناع إقر ٌ
قركف على ابطل .ك ٌأما إذا َف يشتهر ،فهذا
أقركه ،كَف يينكره أحد منهم ،كىم ال يي ٌ
ٌ
"حجة" .ك ٌأما إذا عيرؼ أنٌو خالفو،
إف عيرؼ أ ٌف غًنه َف ٫نالفو ،فقد ييقاؿٌ :
عرؼ ىل كافقو غًنه ،أك خالفوَ ،ف ي٩نىزـ
فليس ٌ
ُنجة ،ابالتٌفاؽ .ك ٌأما إذا َف يي ى
تدؿ على خبلفو ،كانت الػ يح ٌجة فػي يسنٌة
أبحد٨نا .كمت كانت السنٌة ٌ
رسوؿ هللا  ،ال فيما ٫نالفها ،ببل ريب ،عند أىل العلم»(ِ).
ٞني« :اآلراء اٝنبلفيٌة اٞنذكورة كأمثاٟنا ،اليت ذىب إليها
كقاؿ مصطفى الز ٌ
األكؿ
بعض األصوليٌٌن كالفقهاء ،منها شكليٌة (لفظيٌة) ،كاٝنبلؼ بٌن الرأيٌن ٌ
اٜنجة اٞنل ًزمة لغًنه،
ُنجة مطل نقا" أراد ٌ
كالثآف؛ أل ٌف من قاؿ" :إنٌو ليس ٌ
(ّ)
اٜنجيٌة
ك
للحكم،
ا
كمصدر
ا،
ي
شرع
دليبل
ابعتباره
،
الشرعي
للحكم
كاٞننشأة
ًّ
ن
ٌ
ن
ٌ
حجة
هبذا اٞنعىن ،ال ٤ندىا ٌإال يف الكتاب ،كالسنٌة الثابتةٌ .أما الذم قاؿ" :إنٌو ٌ
مطل نقا" ،قصد(ْ) ابلػ يح ٌجيٌة شرعيٌة االستناد إليو ،كالتم ُسك بو ،يف حالة عدـ
النص ،تػم ُس نكا اختيارًّاي ،فهو ليس يح ٌجة يمل ًزمة ،كالقرآف كالسنٌة،
كجود
ٌ
(ُ) الواضح يف أصوؿ الفقو.ّٖ/ٓ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ََِ/ُ :
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :اٞننشئة).
مثبل( :فقصد).
(أما) ابلفاء ،فييقاؿ ن
(ْ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب أف يبدأ جواب ٌ
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اٜنقيقي ،غًنه ،شأنو شأف بقيٌة
كاإلٗناع ،إٌ٧نا ىو مصدر كاشف ٜنكم مصدره
ٌ
اٞنصادر الكاشفة اٞنختلىف فيها .كمنها ما مضى عليو الزمن ،كانتهى كقتو،
يدؿ على أ ٌف
٠نرد أتريخ ،ال ييوجب اٞنناقشة ،كالرأم األخًن .كمنها ما ٌ
كأصبح ٌ
الصحايب،
النص الذم اطٌلع عليو
اٜنجيٌة ليست يف قوؿ
ٌ
الصحايب ذاتو ،بل يف ٌ
ٌ
ٌ
كما يف الرأم الثالث»(ُ).
فإهنم ليسوا ّنعصومٌن من
ككذلك إذا كاف الرأم لعدد من الصحابةٌ ،
إٗناعا اتٌفاقيًّا قطعيًّا؛ فتكوف العصمة إلٗناعهم،
اٝنطإٌ ،إال إذا أٗنعوا كلٌهم ن
الشرعي،
دليبل قطعيًّا كاش نفا عن اٜنكم
ال ألفرادىم ،كيكوف إٗناعهم ىذا ن
ٌ
الشرعي.
دليبل يمنشئنا للحكم
كليس ن
ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما الغلط ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،بل يف الصحابة
من قد يغلط أحيا نان ،كفيمن بعدىم»(ِ).
كل كاحد من
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كىم مع ذلك ،ال يعتقدكف أ ٌف ٌ
الصحابة معصوـ ،عن كبائر اإلثػم ،كصغائره؛ بل تػجوز عليهم الذنوب ،فػي
اٛنملة.)ّ(»...
أم مؤلٌف  -كائننا من كاف  -أدْف قيمة
كمن ابب أكُف ،ليس لرأم ٌ
الشرعي ،كال يف الكشف عنو.
احتجاجيٌة ،يف إنشاء اٜنكم
ٌ
كإنػٌما تكوف قيمة الػمؤلٌف ،فػي تعليم الناس األدلٌة الشرعيٌة القطعيٌة ،من
القرآف الكريػم ،كالسنٌة النبويٌة ،فمن كفٌقو هللا  ،إلػى ذلك ،فهو ابب ،من
(ُ) أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد.ُِٗ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.َُِ/ّ :
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أبواب الػمعرفة اإلسبلميٌة ،كمدخل من مداخل الكنوز اإلسبلميٌة.
األئمة ،كالفقهاء األربعػة ،كغيػرىم؛
قػاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما أقواؿ بعض ٌ
حج ػة الزمػ ػة ،كال إجػماعػنا ،ابتٌػفػاؽ الػمسلميػن؛ بػل قػ ػد ثػبػت عنهػم :
فليػس ٌ
أنػٌهم نػهػ ػوا الناس ،ع ػن تقليدىػم؛ كأم ػركا  -إذا رأكا ق ػ نوال ،فػي الكتاب ،كالسػ ػنٌػة،
دؿ عليػو الكتػاب ،كالسنٌة ،كيدعػوا
أقػول م ػن قولػهم  -أف أيخػذكا ،بػمػا ٌ
األئمػ ػة األربع ػة ،ال ي ػزال ػوف ،إذا ظه ػر
أقوالػهم .كلػهذا كاف األكػاب ػر ،م ػن أتب ػاع ٌ
لػهم داللػة الكتاب ،أك السػنٌة ،على م ػا يػخالف ق ػوؿ متبوعهم ،اتٌبعوا ذلك»(ُ).
أيضا« :كليس ألحػ ػػد أف يػحمل كبلـ هللا ،كرسولو ،على
كقاؿ ابن تيميٌة ن
يدؿ على مراد هللا،
يتبٌن  -من كبلـ هللا كرسولو  -ما ٌ
كفق مذىبو؛ إف لػم ٌ
كإال ،فأقواؿ العلماء اتبعة ،لقوؿ هللا تعاُف ،كرسولو ؛ ليس قوؿ هللا
كرسولو؛ ٌ
اتبعا ألقوالػهم.)ِ(»...
كرسولو ن
القطعي:
 -2التصدير
ّ
عموما على
التصدير ّنعىن نسبة صدكر الدليل ،إُف من نيسب إليو .كىو ن
قطعي.
قطعي ،كتصدير غًن ٌ
قسمٌن :تصدير ٌ
النبوم.
كيعنينا من األدلٌة يف ىذا الػمقاـ :الدليل القرآٓفٌ ،كالدليل ٌ
قطعي الثبوت) ،ببل خبلؼ.
ٌ
قطعي التصدير ( ٌ
فأما الدليل القرآٓفٌ ،فهو ٌ
ك٩نب االحرتاز من القراءات اٞننسوبة ،إُف قيػٌراء القرآف الكرٔف؛ فليست كلٌها
قطعيٌة التصدير ،كال سيٌما القراءات الشاذٌة.
النبوم ،فاٞننسوب إليو قسماف:
ك ٌأما الدليل ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُ/َِ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ِٕ-ِٔ/ٕ :
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قطعا.
قطعي التصدير ،كىو الذم
ٌ
يستحق اسم (السنٌة النبويٌة) ،ن
أ -منسوب ٌ

سمى :حديث اآلحاد ،أك حديث
قطعي التصدير ،كىو ما يي ٌ
ب -منسوب غًن ٌ
الواحد ،أك أخبار اآلحاد ،أك خرب الواحد.
ك٩نب الػحذر  -فػي ىذا القسم  -من القطع بنسبتو ،إُف السنٌة النبويٌة،
كال سيٌما عند معارضة اٞنتوف اآلحاديٌة ،للقطعيٌات اإلسبلميٌة ،أك عند حصوؿ
التعارض ،بٌن اٞنتوف اآلحاديٌة ،أنفسها.

القطعي:
 -3التفسًن
ّ
قطعي،
التفسًن ىو بياف داللة الدليل ،كىو ن
عموما على قسمٌن :تفسًن ٌ
قطعي.
كتفسًن غًن ٌ
اٞنفسرين للنصوص القرآنيٌة صحيحة قطعيٌة ،بل ٖنٌة
كل تفسًنات ٌ
كليست ٌ
تستحق اسم التفسًن؛ فما ىي ٌإال ٓنريفات شيطانيٌة.
تفسًنات ال
ٌ
سمى (شركح اٜنديث)؛ فليست
ككذلك تفسًنات اٞنتوف اٜنديثيٌة ،اليت تي ٌ
شركحا صحيحة قطعيٌة.
كلٌها ن
ً
اٞنفسر شرطٌن رئيسٌن:
كال يكوف التفسًن قطعيًّاٌ ،إال إذا ح ٌقق ٌ

اتما ،على (القطعيٌات) :الشرعيٌة ،كالعقليٌة،
مفسر،
اعتمادا ًّ
ن
أ -أف يعتمد الػ ٌ
حسيٌة ،كالتاريػخيٌة ،كالعلميٌة ،كاللغويٌة.
كالػ ٌ
اتما ،عن (الظنٌػيٌات) ،كما دكف الظنٌػيٌات ،اليت
ابتعادا ًّ
اٞنفسر ،ن
ب -أف يبتعد ٌ
اٜنس ،كالتاريخ ،كالعلم ،كاللغة.
تي ى
نسب إُف الشرع ،كالعقل ،ك ٌ
ً
اٜنق؛ ألنٌو
مفسر قد سلم من ٢نالفة ٌ
كبتحقيق ىذين الشرطٌن يكوف الػ ٌ
قد أنتج تفسًنين سليمٌن ،ال اثلث ٟنما:

جب  -على العلماء  -بيانيو؛ أل ٌف
أ -التفسًن الواجب :ىو التفسًن الذم يػ ي
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ػهي الػ يمنزؿ.
الناس يػحتاجوف إليو؛ من أجل الفهم السليم ،للوحي اإلل ٌ

ب -التفسًن ادلمكن :ىو التفسًن الذم يستطيع العلماء إنتاجو ،ابالعتماد
على األدلٌة القطعيٌة اٞنتاحة (اٞنمكنة)؛ كلذلك يكتفوف بو ،كيتجنٌبوف اٝنوض
فيما ال ي٬نكنهم الوصوؿ إليو.
فإف خاض بعض اٞنؤلٌفٌن ،فيما كراء ىذين التفسًنين؛ فبل ريب يف ٌأهنم
سييخطئوف ،يف معظم تفسًناهتم؛ كال سيٌما حٌن ٫نوضوف ،فيما ال طاقة ٟنم،
ّنعرفتو ،كحٌن يعتمدكف ،على األدلٌة الواىية ،كحٌن يتٌبعوف أىواءىم؛ لنصرة
مذاىبهم ،كحٌن يشغلوف الناس بتفسًناهتم السقيمة ،كٓنريفاهتم العقيمة.
يفسر الوحي اٞننزؿ،
كل االحتياط ،كىو ٪ناكؿ أف ٌ
فعلى ٌ
اٞنفسر أف ٪نتاط ٌ
كال سيٌما القرآف الكرٔف؛ كذلك أبف يتجنٌب الػمشكوؾ فيو ،كالػمطعوف فيو،
كاٞنظنوف ،كاٞنوىوـ ،كاجملهوؿ.
كعليو أف يتجنٌب التق ُحم ،فبل ٫نوض يف ١ناكلة تفسًن ما ال طاقة لو بو،
التعصب ىو الذم دعاه
فليس كبلـ اٝنالق ككبلـ اٞنخلوؽ؛ كال سيٌما إذا كاف ٌ
إُف التق ُحم؛ نصرة ٞنذىبو.
يؤدم
فإف اضطيٌر اضطر نارا ن
ابلظن ،فليكن ذلك ّنا ال ٌ
شديدا ،إُف التفسًن ٌ
ليصرح يف تفسًنه ،أب ٌف ذلك ظن منو٪ ،نتمل اٝنطأ،
إُف ٢نالفة القطعيٌات ،ك ٌ
القطعي ،الذم ال ريب فيو ،كأنٌو مستع ٌد لبلعرتاؼ ِنطئو ،إذا
كليس ابلتفسًن
ٌ
تبٌن لو الصواب ،كلو كاف الصواب ِنبلؼ مذىبو.
ٌ
أئم ػ ػة
قػ ػاؿ ابػن تيميٌة« :فهذه اآلث ػار الصحيحة ،كم ػا شػاكػلػهػا  -ع ػ ػن ٌ
السػ ػلف  -مػحمولة على تػحُرجهم عن الكبلـ ،فػي التفسيػر ،بػما ال علم لػهم
رعا ،فبل ح ػ ػرج عليو؛ كلػهذا
فأما مػ ػن تكلم بػمػ ػا يعل ػم م ػ ػن ذلك ،لغػ ػةن ،كشػ ػ ػ ن
ب ػوٌ .
يركم عن ىؤالء  -كغيػرىم  -أقواؿ فػي التفسيػر ،كال منافاة؛ ألنػٌهم تكلٌموا فيما
615

كل أحد؛ فإنٌو كما يػجب
علموه ،كسكتوا ٌ
عما جهلوه .كىذا ىو الواجب على ٌ
عما ال علم لو بو؛ فكذلك ٩نب القوؿ ،فيما يسئل عنو٣ ،نٌا
السكوت ٌ
يعلمو»(ُ).
شروط وجوب العمل حبديث اآلحاد:
كمن ىنا ،كاف العمل ُنديث اآلحاد  -يف الفركع العمليٌة  -كاجبنا ،لكن
كل الوجوب ،ىي:
بعد ٓن ٌقق ستٌة شركط كاجبةٌ ،
ماسة مشركعةُ ،نيث
 -1أف تكوف اٜناجة  -إُف العمل ُنديث اآلحاد ٌ -
تتعطٌل بعض اٞنصاٌف اٞنشركعة ،يف حالة عدـ ٓنقيق تلك اٜناجة.
١نصورا ،يف العمل ُنديث اآلحاد؛
اٞناسة اٞنشركعة
 -2أف يكوف ٓنقيق اٜناجة ٌ
ن
بديبل ،عن ذلك اٜنديث ،يف (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
ُنيث ال ٩ند اٞنسلم ن
 -3أف يسلم (حديث اآلحاد) ،من معارضة (القطعيٌات) ،الثابتة ابألدلٌة
القطعيٌة ،كىي:

تفسًنا قطعيًّا،
أ -القطعيّات الشرعيّة ،كتشمل النصوص القرآنيٌة ،اٞنفسرة
ن
تفسًنا قطعيًّا.
كالسنٌة النبويٌة اٞنتواترة ،الثابتة ثبو نات قطعيًّا ،كاٞنفسرة ن
كشيٌ « :
فأما التعارض ،بٌن الكتاب كالسنٌة ،فإف كاف الػخربي
قاؿ الزر ٌ
اترا ،فالكتاب
اترا ،فالقوؿ فيو،
ي
كتعارض اآليتٌن ،كإف لػم يكن متو ن
متو ن
يمقدـ.)ِ(»...
أيضا« :ك ٌأما تعارض ال ُسنت ً
ٌن ،فإف كانتا متواترين،
كشي ن
ي
كقاؿ الزر ٌ
آحادا ،طيلًب ترجيح إحدا٨نا ،على
فكالكتاب ،بعضو ببعض ،كإف كانتا ن
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُِ/ُّ :
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ُُُ/ٔ :
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األخرل ،بطريقة؛ فإف تع ٌذر ،فاٝنبلؼ يف التخيًن ،أك التساقيط ،كإف كاف
آحادا ،فاٞنتواتر»(ُ).
اترا ،كاألخرل ن
إحدا٨نا متو ن

كل زماف كمكاف؛
ب -القطعيّات العقليّة ،اليت اتٌفقت عليها العقوؿ ،يف ٌ
ألهنا تتأثٌر ابختبلؼ عقوؿ
ِنبلؼ العقليٌات النًٌسبيٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ ٌ
األفراد ،كاختبلؼ أىوائهم ،كاختبلؼ الزماف ،كاختبلؼ اٞنكاف.
فكل حديث رأيتو ،يػخالف الػمعقوؿ ،أك يناقض
قاؿ ابن
ٌ
اٛنوزمٌ « :
األصوؿ ،فاعلم أنٌو موضوع ،فبل تتكلٌف اعتباره»(ِ).
كقاؿ ابن تيميٌة« :فيأخذ الػمسلموف جػميع دينهم ،من االعتقادات،
األمة
كسنٌة رسولو ،كما اتٌفق عليو سلف ٌ
كالعبادات ،كغًن ذلك ،من كتاب هللا ،ي
أئمتها ،كليس ذلك ٢نال نفا للعقل الصريح؛ فإ ٌف ما خالف العقل الصريح ،فهو
كٌ
ابطل ،كليس يف الكتاب كالسنٌة كاإلٗناع ابطل ،كلكن فيو ألفاظ قد ال يفهمها
ابطبل؛ فاآلفة منهم ،ال من الكتاب
بعض الناس ،أك يفهموف منها معىن ن
كالسنٌة»(ّ).
كقاؿ ابن القيٌم« :كالتقسيم الصحيح أف ييقاؿ :إذا تعارض دليبلف:
كإما أف يكوان
ٚنعي
فإما أف يكوان قطعيٌٌنٌ ،
كعقلي؛ ٌ
ٌ
ٚنعيٌاف ،أك عقليٌاف ،أك ٌ
فأما القطعيٌاف ،فبل ي٬نكن
كإما أف يكوف أحد٨نا قطعيًّا ،كاآلخر ظنٌػيًّاٌ .
ظنٌػيٌٌنٌ ،
القطعي :ىو الذم يستلزـ مدلولو،
تعارضهما يف األقساـ الثبلثة؛ أل ٌف الدليل
ٌ
يشك فيو أحد من
قطعا؛ فلو تعارضا ،لزـ اٛنمع بٌن النقيضٌن ،كىذا ال ٌ
ن
(ُ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ُُُ/ٔ :
(ِ) اٞنوضوعات.ُُٓ/ُ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ِٕٔ/ُُ :
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القطعي ،سواء كاف
تعٌن تقدٔف
العقبلء .كإف كاف أحد٨نا قطعيًّا ،كاآلخر ظنٌػيًّاٌ ،
ٌ
ٗنيعا ظنٌػيٌٌن ،صران إُف الرتجيح ،ككجب تقدٔف
عقليًّا ،أك ٚنعيًّا .كإف كاان ن
الراجح منهماٚ ،نعيًّا كاف ،أك عقليًّا .فهذا تقسيم كاضح ،متٌػ ىفق على مضمونو،
بٌن العقبلء»(ُ).
معقوال
أيضا« :فبل يعارض السمع الصحيح الصريح ٌإال ن
كقاؿ ابن القيٌم ن
فاسدا ،تنتهي مق ٌدماتو إُف اٞنكابرة ،أك التقليد ،أك التلبيس ،كاإلٗناؿ .كقد تدبٌر
ن
أنصار هللا كرسولو كسنٌتو ىذا؛ فما كجدكا ُ -نمد هللا  -العقل الصريح يفارؽ
أصبل؛ بل ىو خادمو ،كصاحبو ،كالشاىد لو؛ كما كجدكا
النقل الصحيح ،ن
العقل اٞنعارض لو ٌإال من أفسد العقوؿ ،كأسخفها ،كأش ٌدىا منافاة ،لصريح
العقل ،كصحيحو»(ِ).
كل زماف كمكاف؛
ج -القطعيّات ّ
احلسيّة ،اليت اتٌفقت عليها اٜنو ٌ
اس ،يف ٌ
ً
اس
اٜنسيٌات النٌسبيٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ أل ٌهنا تتأثٌر ابختبلؼ حو ٌ
ِنبلؼ ٌ
األفراد ،كاختبلؼ أىوائهم ،كاختبلؼ الزماف ،كاختبلؼ اٞنكاف.
كل طبقة من الطبقات،
د -القطعيّات التارخييّة ،اليت نيقلت بطريق التواتر ،يف ٌ
ِنبلؼ التار٫نيٌات النًٌسبيٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ بل ىي أخبار اختبلفيٌة ،يغلب
كيقل فيها الصدؽ كالفهم.
عليها الكذب كالوىمٌ ،

ه -القطعيّات العلميّة ،الثابتة ابألدلٌة العلميٌة التجريبيٌة القطعيٌةِ ،نبلؼ
النظرٌايت العلميٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ بل ىي ٔنمينات ظنٌػيٌة ،كالكثًن منها
يتٌضح بطبلنوّ ،نركر الزماف ،كتق ُدـ اإلنساف يف العلوـ التجريبيٌة.
(ُ) الصواعق اٞنرسلة.ٕٕٗ/ّ :
(ِ) الصواعق اٞنرسلة.ٕٔٗ/ِ :
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ثبوات قطعيًّا؛ ِنبلؼ
و -القطعيّات اللغويّة ،كىي أصوؿ اللغة العربيٌة ،الثابتة ن
فإهنا ليست من القطعيٌات اللغويٌة.
اآلراء اللغويٌة االختبلفيٌة؛ ٌ

 -4أف يسلم اٜنديث من معارضة حديث آخر ،أقول منو ،أك بدرجة ٌقوتو.
كيف ىذه اٜنالة يلجأ اٞنؤلٌفوف إُف الرتجيح.
كال ريب يف أ ٌف ترجيح أحد اٜنديثٌن على اآلخر ،يلزـ منو الدعوة إُف
ترؾ العمل ابٜنديث اٞنرجوح منهما.
ً
اٞنرج يح أ ٌف أحد اٜنديثٌن منسوخ ابآلخر،
كمن كجوه الرتجيح أف ي ٌدعي ٌ
عمل ّنقتضاه.
كلذلك ال يي ى
قاؿ ابن تيميٌة« :كاٝنرب الواحد ،إذا خالف اٞنشهور اٞنستفيض ،كاف
منسوخا»(ُ).
شاذًّا ،كقد يكوف
ن
نصاف ،فإف كاان من أخبار
كشي« :قاؿ سليم :إف تعارض ٌ
كقاؿ الزر ٌ
ً
ً
أحد٨نا على اآلخر،
اٞنتأخ يرٌ ،
كإال قي ًٌدـ ي
نسخوي ٌ
اآلحاد ،كعيلم تق ُدـ أحد٨نا ،ى
بضرب من الرتجيح.)ِ(»...
النيب  ،بصفتو النبويٌة التبليغيٌة،
 -5أف يكوف حديث اآلحاد
ن
منسواب إُف ٌ
النيب  ،بصفتو البشريٌة ،أك
حصرا ،ال بصفتو البشريٌةٌ .أما إذا كاف
ن
ن
منسواب إُف ٌ
منسواب إُف غًنه ،من الصحابة ،أك التابعٌن ،فبل ٩نب العمل بو.
كاف
ن
قاؿ ابن ابزٌ « :أما من أمور الدنيا ،فقد يقع اٝنطأ ،مثٌ يينبو على ذلك؛
النيب  ،ل ٌػما مر على ٗناعة يل ٌقحوف النخل ،فقاؿ" :ما أظنٌو
كما كقع من ٌ
شيصا ،فأخربكه  ،فقاؿ " :إٌ٧نا
فلما تركوه ،صار ن
يضره لو تركتموه"ٌ ،
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َٔ/ِِ :
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ُِْ/ٔ :
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مين ،كأنتم أعلم أبمر دنياكمٌ ،أما ما أخربكم بو عن هللا ،
قلت ذلك ظنًّا ٌ
فبٌن  أ ٌف الناس
ٌ
فإٓف لػم أكذب على هللا" .ركاه مسلم يف الصحيحٌ .ى
أعلم أبمور دنياىم ،كيف يل ٌقحوف النخل ،ككيف يغرسوف ،ككيف يبذركف،
ك٪نصدكفٌ .أما ما ي٫نرب بو األنبياء عن هللا  ،فإ ٌهنم معصوموف من ذلك .فقوؿ
النيب  ي٫نطئ ،فهذا قوؿ ابطل ،كال ب ٌد من التفصيل ،كما
من قاؿ :إ ٌف ٌ
ذكران»(ُ).
 -6أف يتٌفق الػمؤلٌفوف ،كلٌهم ،أك معظمهم ،على تصحيح منت اٜنديث،
سليما من األكىاـ كاألىواء،
شرحا
ن
كالدعوة إُف العمل بو ،بعد شرحو ن
صحيحا ،ن
أيضا.
كال سيٌما إذا اتٌفقوا كلٌهم ،أك معظمهم ،على تصحيح إسناده ن

حكم العمل ابلـحديث الضعيف:
ٌأم ػا (أحاديث اآلحػ ػاد) ،التػي اتٌف ػق الػمؤلٌفوف ،كلٌه ػم ،أك معظمهم ،على
كإما أف
ألهنا ٌإما أف تكوف
تضعيفها ،فبل ي٬نكن العمل هبا؛ ٌ
ن
مقطوعا بضعفهاٌ ،
يكوف الراجح ضعفها؛ فيكوف العمل هبا ٢نال نفا للمنهج السليم.
ٌأما ْنويز بعض اٞنؤلٌفٌن االستشهاد ببعض األحاديث الضعيفة ،فليس
على إطبلقو؛ فبل يكوف ذلك ،يف العقائد ،كاألعماؿ ،كإٌ٧نا يكوف ذلك -
مقطوعا،
حصرا ،كبشركط ،منهاٌ :أال يكوف
ن
عندىم  -يف فضائل األعماؿ ،ن
مظنوان بو الوضع ،ك ٌأال يكوف شديد الضعف ،ك ٌأال ييعت ىقد فيو أنٌو
بوضعو ،كال
ن
شرعي ،كأف يكوف يمند ًر نجا ٓنت أصل معركؼ يف الشرع.
دليل ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ككذلك ما عليو العلماء من العمل ابٜنديث الضعيف،
تج بو؛
يف فضائل األعماؿ :ليس معناه إثبات االستحباب ابٜنديث الذم ال ي٪ن ٌ
متنوعة.ُِٗ-َِٗ/ٔ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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شرعي .كمن أخرب عن هللا
شرعي ،فبل يثبت ٌإال بدليل
فإ ٌف االستحباب حكم
ٌ
ٌ
شرعي ،فقد شرع من الدين ما لػم
عمبل من األعماؿ ،من غًن دليل
ب ن
أنٌو ي٪ن ٌ
ٌ
أيذف بو هللا ،كما لو أثبت اإل٩ناب ،أك التحرٔف؛ كٟنذا ٫نتلف العلماء يف
االستحباب ،كما ٫نتلفوف يف غًنه ،بل ىو أصل الدين اٞنشركع .كإٌ٧نا مرادىم
بنص ،أك
بذلك :أف يكوف العمل ٣نٌا قد ثبت أنٌو ٣نٌا ي٪نبٌو هللا ،أك ٣نٌا يكرىو هللاٌ ،
إٗناع ،كتبلكة القرآف ،كالتسبيح ،كالدعاء ،كالصدقة كالعتق ،كاإلحساف إُف
الناس ،ككراىة الكذب كاٝنيانة ،ك٥نو ذلك .فإذا يركم حديث يف فضل بعض
األعماؿ اٞنستحبٌة ،كثواهبا ،ككراىة بعض األعماؿ ،كعقاهبا ،فمقادير الثواب
كالعقاب كأنواعو ،إذا يركم فيها حديث ال نعلم أنٌو موضوع ،جازت ركايتو،
كالعمل بوّ ،نعىن :أ ٌف النفس ترجو ذلك الثواب ،أك ٔناؼ ذلك العقاب،
كثًنا ،فهذا إف صدؽ،
كرجل يعلم أ ٌف التجارة تيربػػح ،لكن بلغو ٌأهنا تيربػػح رُننا ن
يضره»(ُ).
نفعو ،كإف كذبَ ،ف ٌ
عتمد يف الشريعة على األحاديث
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كال ٩نوز أف يي ى
لكن أ٘ند بن حنبل كغًنه  -من
الضعيفة ،اليت ليست صحيحة ،كال حسنة؛ ٌ
جوزكا أف ييركل يف فضائل األعماؿ ما َف ييعلىم أنٌو اثبت ،إذا َف ييعلىم
العلماء ٌ -
كركم يف فضلو
أنٌو كذب؛ كذلك أ ٌف العمل إذا عيلم أنٌو مشركع ،بدليل
شرعي ،ي
ٌ
حديث ،ال ييعلىم أنٌو كذب ،جاز أف يكوف الثواب ًّ
حقا ،كَف يقل أحد من
األئمة :إنٌو ٩نوز أف ي٩ن ىعل الشيء كاجبنا ،أك مستحبًّاُ ،نديث ضعيف ،كمن قاؿ
ٌ
ىذا ،فقد خالف اإلٗناع .كىذا كما أنٌو ال ٩نوز أف ي٪نرـ شيءٌ ،إال بدليل
كركم حديث يف كعيد الفاعل لو ،كَف ييعلىم أنٌو
شرعي ،لكن إذا عيلم ٓنر٬نو ،ي
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َْ/ُٖ :
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كذب ،جاز أف يركيو؛ فيجوز أف ييركل يف الرتغيب كالرتىيب ما َف ييعلىم أنٌو
رىب منو ،بدليل آخر ،غًن ىذا
كذب ،لكن فيما عيلم أ ٌف هللا رغٌب فيو ،أك ٌ
اٜنديث اجملهوؿ حالو»(ُ).
كمنع مؤلٌفوف آخػركف ،من العمػل ابلػحديث الضعيف ،حتٌػى فػي بػاب
صحةى تلك األحاديث الضعيفة.
(الرتغيب كالرتىيب)؛ لكيبل ٌ
العامةي ٌ
يتوىم ٌ
لكن الذم يظهر ِف :أ ٌف اٜنديث الضعيف ال ْنوز
قاؿ ابن عثيمٌن« :ك ٌ
العامة مت ما قلت ٟنم
العامة ،أل ٌف ٌ
ركايتوٌ ،إال مبيػننا ضعفو مطل نقا ،السيٌما بٌن ٌ
النيب  قالو .كٟنذا من
حديثناٌ ،
فإهنم سوؼ يعتقدكف أنٌو حديث صحيح ،كأ ٌف ٌ
القواعد اٞنقررة عندىم ىو :أ ٌف ما قيل يف ا﵀راب ،فهو صواب .كىذه القاعدة
العامة ،فلو أتيت ٟنم أبكذب حديث ،على كجو األرض ،لص ٌدقوؾ؛
مقررة عند ٌ
حت لو بيٌنت ٟنم ضعفو ،السيٌما يف الرتغيب
كٟنذا،
فالعامة سيص ٌدقونكٌ ،
ٌ
أم حديثٜ ،نفظو ،دكف االنتباه لدرجتو،
كالرتىيب ،فإ ٌف ٌ
العام ٌي لو ٚنع ٌ
كصحتو .كاٜنمد ﵁ ،فإ ٌف يف القرآف الكرٔف ،كالسنٌة النبويٌة اٞنطهرة الصحيحة،
ٌ
(ِ)
ما ييغين عن ىذه األحاديث» .
كليس تصحيح آحاد من اٞنؤلٌفٌن ٜ -نديث من أحاديث اآلحاد -
صححوه ،كال سيٌما عند اختبلؼ اٞنؤلٌفٌن ،يف
كافينا للعمل ابٜنديث ،الذم ٌ
ً
كمضعًف ،كمتوقًٌف.
مصحح،
ٌ
ىذا اٜنديث ،بٌن ٌ
النيسابورم) تيػ ىع ٌد أضعف التصحيحات،
فمثبل :تصحيحات (اٜناكم
ن
ٌ
كال سيٌما حٌن ينفرد بتصحيح اٜنديث.
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُٖ/ُ :
(ِ) شرح اٞننظومة البيقونيٌة.ْٕ :
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قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما تصحيح اٜناكم ٞنثل ىذا اٜنديث كأمثالو ،فهذا ٣نٌا
يصحح أحاديث ،كىي
أئمة العلم ابٜنديث ،كقالوا :إ ٌف اٜناكم ٌ
أنكره عليو ٌ
موضوعة مكذكبة ،عند أىل اٞنعرفة ابٜنديث ...ككذا أحاديث كثًنة يف
أئمة أىل العلم ابٜنديث  -موضوعة ،كمنها
مستدركوٌ ،
يصححها ،كىي  -عند ٌ
جرد
ما يكوف موقوفنا يرفعو .كٟنذا كاف أىل العلم ابٜنديث ال يعتمدكف على مػ ٌ
يصححو ،فهو صحيح ،لكن ىو يف
تصحيح اٜناكم ،كإف كاف غالب ما ٌ
اٞنصححٌن ّننزلة الثقة الذم يكثر غلطو ،كإف كاف الصواب أغلب عليو .كليس
ٌ
يصحح اٜنديث أضعف من تصحيحو»(ُ).
فيمن ٌ
النتيجة:

ت ،فإ ٌف العمل بو يكوف
فإذا اتٌصف حديث اآلحاد ،هبذه الصفات الس ٌ
قطعا.
كاجبنا ،ببل ريب؛ أل ٌف ما ال يي ٌ
ؤدل الواجبٌ ،إال بو ،يكوف كاجبنا ،ن
كمع كجوب العمل ُنديث اآلحاد ،الذم اجتمعت فيو الشركط الستٌة،
صادرا من الرسوؿ  ،كما يقطع
فإ ٌف العامل بو ال ي٬نكن أف يقطع بكونو
ن
بصدكر السنٌة النبوية اٞنتواترة؛ كإٌ٧نا ي ً
رجح ذلك ،كيعمل ّنا يستطيع ،فبل يرتؾ
يٌ
ٌ
العمل؛ ألنٌو لػم يصل إُف درجة اليقٌن.
كجوب
كمفتوىا:
قاؿ أبو اٞنعاِف
ي
اٛنويين« :ما ذىب إليو علماءي الشريعة ي
ٌ
العمل ،عند كركد خرب الواحد ،على الشرائط ،اليت سنصفها ،مثٌ أىطلق الفقهاءي
وجب العًلم ،كي ً
القوؿ :أب ٌف خرب الواحد ال ي ً
تساى هل منهم،
ب
وج
ى
العمل ،كىذا ي
ي
ي
ي
ى
كاٞنقطوع بو :أنٌو ال ي ً
وجب العلم ،كال العمل؛ فإنٌو لو ثبت كجوب العمل،
ي
يؤدم إُف إفضائو إُف نوع من
مقطوعا بو ،لثبت العلم بوجوب العمل ،كىذا ٌ
ن
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُّٖ-ُِٖ/ُ :
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علما
العلم .كذلك بعيد؛ فإ ٌف ما ىو مظنوف يف نفسو يستحيل أف يقتضي ن
مبتوات ،فالعمل ِنرب الواحد مستند إُف األدلٌة ،اليت سنيقيمها على كجوب
ن
أحدا من
لست ُ
أشك أ ٌف ن
ش يف اللفظ .ك ي
العمل ،عند خرب الواحد ،كىذا تناقي ه
ا﵀ ٌققٌن ال ي ً
نكر ما ذكرانه»(ُ).
ي
افه ٍم ٌ -أكنال  -أ ٌان لسنا نعين ابلقبوؿ:
اِف« :ك ى
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
الع ٍدؿ ،كرٌّنا كاف
التصديق ،كال ٌ
ابلرد :التكذيب؛ بل ٩نب علينا قبوؿ قوؿ ى
كاذاب ،أك غالطنا؛ كال ٩نوز قبوؿ قوؿ الفاسق ،كرٌّنا كاف صادقنا؛ بل نعين
ن
(ِ)
ابٞنقبوؿ :ما ٩نب العمل بو ،كابٞنردكد :ما ال تكليف علينا يف العمل بو» .

(ُ) الربىاف يف أصوؿ الفقو.ٓٗٗ/ُ :
(ِ) اٞنستصفى.َِٗ/ُ :
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لاحخجاج َ
الع َق ّ
دي
ٌأما االحتجاجُ ،نديث اآلحاد ،يف ابب األصوؿ االعتقاديٌة؛ فإ ٌف أكثر
كيفرقوف بٌن مقاميػن:
الػمؤلٌفٌن  -قديػ نما ،كحديثنا  -يرفضوف ىذا االحتجاجٌ ،
مقاـ األصوؿ االعتقاديٌة ،كمقاـ الفركع العمليٌة.
فالعناية ابألصوؿ مقدمة على العناية ابلفركع؛ أل ٌف الفرع إذا اهندـ ،فإ ٌف
اهندامو لن يؤثٌر يف ثبوت األصل؛ ِنبلؼ األصل ،فإنٌو إذا اهندـ ،اهندمت -
كل الفركع ،اليت تقوـ عليو.
ابهندامو ٌ -
فمثبلٓ( :نرٔف الزْف) فرع قائم على ٗنلة من األصوؿ ،أبرزىا:
ن

حرـ الزنػى ،كىو هللا تعاُف.
 -1اإل٬ناف بػمن ٌ

 -2اإل٬ناف ابلكتاب الػمنزؿ ،اٞنشتمل على تػحرٔف الزنػى ،كىو القرآف الكرٔف.
النيب .
 -3اإل٬ناف ابلرسوؿ ،الذم بلغ الناس تػحرٔف الزْف ،ابلقرآف ،كىو ٌ

 -4اإل٬ناف ابليوـ اآلخر ،الذم سييثاب فيو من تػجنب الزنػى؛ طاعة ﵁،
باعا ٟنواه.
كسييعاقىب فيو من ارتكب الزنػى؛ اتٌ ن
كمع أ ٌف ٓنرٔف الزْف من أكرب األحكاـ اإلسبلميٌة الشرعيٌة ،لكنٌو مع ذلك
فرعا من الفركع الشرعيٌة ،إذا كازٌانه هبذه األصوؿ األربعة؛ كال سيٌما اإل٬ناف
يبقى ن
كل الفركع.
كل األصوؿ ،ك ٌ
اب﵁ تعاُف ،فهو أصل ٌ
كل دليل من األدلٌة :الشرعيٌة،
كلذلك كجب اشرتاط (القطعيٌة) ،يف ٌ
اٜنسيٌة ،كالتار٫نيٌة ،كالعلميٌة ،كاللغويٌة ،اليت تتعلٌق هبذه األصوؿ،
كالعقليٌة ،ك ٌ
كل الوجوب.
ن
إثباات ،أك نفينا؛ كال سيٌما الغيبيٌات ،اليت ٩نب اٜنذر فيهاٌ ،
كمن ىنا اشرتطوا أف تكوف األحاديث اٞنركيٌة قطعيٌة الثبوت؛ لتيفيد العلم،
الظن؛ كال سيٌما إذا
آحاداٌ ،
أم :القطع كاليقٌن .فإذا كانت ن
فإهنا ال تيفيد ٌإال ٌ
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كانت اٞنتوف مركيٌة ابٞنعآف اإلٗناليٌة ،ال ابأللفاظ القطعيٌة ،مع كوف اٝنبلؼ -
قائما على اللفظ ،ال على اٞنعىن.
يف أكثر اٞنسائل االعتقاديٌة  -ن
ايب« :قلت :األصل يف ىذا  -كما أشبهو من أحداث الصفات
قاؿ اٝنطٌ ٌ
كاألٚناء  -أنٌو ال ٩نوز ذلكٌ ،إال أف يكوف بكتاب انطق ،أك خرب مقطوع
بصحتو ،فإف لػم يكوان ،فبما يثبت من أخبار اآلحاد ،اٞنستندة إُف أصل يف
ٌ
بصحتها ،أك ّنوافقة معانيها ،كما كاف ِنبلؼ
الكتاب ،أك يف السنٌة اٞنقطوع ٌ
تأكؿ حينئذ ،على ما يليق
ذلك ،فالتوقُف عن إطبلؽ االسم بو ىو الواجب ،كيي ٌ
ّنعآف األصوؿ اٞنتٌػ ىفق عليها ،من أقاكيل أىل الدين كالعلم ،مع نفي التشبيو فيو.
ىذا ىو األصل الذم نبين عليو الكبلـ ،كنعتمده يف ىذا البابً .
كر األصابع
كذ
ي
وجد يف شيء من الكتاب ،كال من السنٌة ،اليت شرطها يف الثبوت ما
لػم يي ى
حت يػيتوىم  -بثبوهتا -
كصفناه .كليس معىن اليد يف الصفات ّنعىن اٛنارحةٌ ،
شرعي ،أطلقنا االسم فيو على ما جاء بو
ثبوت األصابع؛ بل ىو توقيف
ٌ
الكتاب ،من غًن تكييف ،كال تشبيو؛ فخرج بذلك عن أف يكوف لو أصل يف
الكتاب ،أك يف السنٌة ،أك أف يكوف على شيء من معانيها»(ُ).
صح إسنادىا ،ككانت
كقاؿ أبو منصور
البغدادم« :كأخبار اآلحاد مت ٌ
ٌ
متوهنا غًن مستحيلة ،يف العقل ،كانت ً
موجبة للعمل هبا ،دكف العلم؛ ككانت
ّننزلة شهادة العدكؿ عند اٜناكم ،يلزمو اٜنكم هبا يف الظاىر ،كإف لػم يعلم
صدقهم ،يف الشهادة»(ِ).
ػرؾ أى يػل النظ ػ ػػر  -مػػن
كقاؿ
البيهقي« :كلػهذا الوج ػػو ،م ػػن االحتماؿ ،تػ ى
ٌ
(ُ) أعبلـ اٜنديث.ُٖٗٗ-ُٖٖٗ/ّ :
(ِ) أصوؿ الدين.ُِ :
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االحتجاج أبخبار اآلحاد ،يف صفات هللا تعاُف ،إذا لػم يكن لًما
أصحابنا -
ى
انفرد منها أصل يف الكتاب ،أك اإلٗناع ،كاشتغلوا بتأكيلو»(ُ).
كقاؿ ابن عبد الربٌ« :كاختلف أصحابنا كغًنىم يف خرب الواحد العدؿ:
وجب العلم كالعمل ٗنيعا ،أـ ي ً
ىل ي ً
وجب العمل ،دكف العلم؟ كالذم عليو أكثر
ن
ي
ي
أىل العلم منهم :أنٌو ي ً
الشافعي ،كٗنهور
قوؿ
كىو
العلم،
دكف
العمل،
ب
وج
ي
ٌ
أىل الفقو كالنظر ،كال ي ً
وجب العلم عندىم ٌإال ما يش ًهد بو على هللا ،كقي ًطع
ي
قطعا ،كال خبلؼ فيو .كقاؿ قوـ كثًن من أىل األثر ،كبعض أىل
العذر ّنجيئو ن
النظر :إنٌو ي ً
ابيسي ،كغًنه
ر
الك
اٜنسٌن
منهم
ا،
ٗنيع
العمل
ك
الظاىر
العلم
ب
وج
ن
ي
ٌ
كذكر ابن خوازبنداذ أ ٌف ىذا القوؿ ٫نرج على مذىب مالك.)ِ(»...
البغدادم« :خرب الواحد ال ييقبىل يف شيء من أبواب
كقاؿ اٝنطيب
ٌ
الدين ،اٞنأخوذ على اٞنكلفٌن العلم هبا ،كالقطع عليها ،كالعلٌة يف ذلك أنٌو إذا لػم
يعلم أ ٌف اٝنرب قوؿ رسوؿ هللا  -صلٌى هللا عليو كآلو كسلٌم  -كاف أبعد من العلم
النيب
ّنضمونوٌ ،
فأما ما عدا ذلك من األحكاـ ،اليت لػم يي ى
وجب علينا العلم ،أب ٌف ٌ
 صلٌى هللا عليو كآلو كسلٌم ٌ -قررىا ،كأخرب عن هللا  هبا ،فإ ٌف خرب الواحدشرعا لسائر اٞنكلفٌن أف
فيها مقبوؿ ،كالعمل بو كاجب ،كيكوف ما كرد فيو ن
كشواؿ،
يعمل بو ،كذلك نػحو :ما كرد يف الػحدكد ،كالك ٌفارات ،كىبلؿ رمضاف ٌ
حج ،كالزكاة ،كالػمواريث ،كالبياعات ،كالطهارة،
كأحكاـ الطبلؽ ،كالعتاؽ ،كالػ ٌ
كالصبلة ،كتػحرٔف الػمحظورات»(ّ).
(ُ) األٚناء كالصفات.َُِ/ِ :
(ِ) التمهيد.ٖ-ٕ/ُ :
(ّ) الكفاية يف علم الركاية.ِّْ :
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أيضا« :كال ييقبىل خرب الواحد يف منافاة حكم
كقاؿ اٝنطيب
البغدادم ن
ٌ
العقل ،كحكم القرآف ،الثابت ا﵀ ىكم ،كالسنٌة اٞنعلومة ،كالفعل اٛنارم ٠نرل
كل دليل مقطوع بو ،كإٌ٧نا ييقبىل بو فيما ال ييقطىع بو٣ ،نٌا ٩نوز كركد
السنٌة ،ك ٌ
التعبُد بو ،كاألحكاـ اليت تق ٌدـ ذكران ٟنا ،كما أشبهها مػ ٌما لػم نذكره»(ُ).
الباجي« :ك ٌأما خرب اآلحاد :فما قصر عن التواتر ،كذلك
كقاؿ أبو الوليد
ٌ
صحتو؛ لثقة ً
اٞنخرب بو ،أل ٌف
ظن السامع لو ٌ
ال يقع بو العلم ،كإٌ٧نا يغلب على ٌ
ً
١نمد بن
اٞنخرب  -كإف كاف ثقة ٩ -نوز عليو الغلط كالسهو ،كالشاىد .كقاؿ ٌ
األكؿ عليو ٗنيع الفقهاء»(ِ).
خويز منداد" :يقع العلم ِنرب الواحد" .ك ٌ
اٛنويين« :ذىبت اٜنى ٍشويٌة من اٜننابلة ،كىكتىبة اٜنديث،
كقاؿ أبو اٞنعاِف
ٌ
إُف أ ٌف خرب الواحد العدؿ ي ً
وجب العلم .كىذا خزم ال ٫نفى مدركو على
ي
ك٫نطئ؛ فإف
أْنوزكف أف ٌ
يزؿ العدؿ الذم كصفتموه ،ي
ذم ٌ
لب .فنقوؿ ٟنؤالءٌ :
قالوا" :ال" ،كاف ذلك هبتنا كىت نكا ،كخرقنا ٜنجاب اٟنيبة ،كال حاجة إُف مزيد
ٗنع ال ييع ٌدكف
البياف فيو .كالقوؿ القريب فيو أف قد زؿ من الركاة كاألثبات ه
كثرة ،كلو لػم يكن الغلط متصونراٞ ،نا رجع را وك عن ركايتو .كاألمر ِنبلؼ ما
تبٌن إمكاف اٝنطإ ،فالقطع ابلصدؽ  -مع ذلك ١ -ناؿ .مثٌ ىذا
ٔنيٌلوه .فإذا ٌ
يف العدؿ يف علم هللا تعاُف ،ك٥نن ال نقطع بعدالة كاحد ،بل ٩نوز أف ي ً
ضمر
ي
خبلؼ ما يظ ًهر .كال متعلٌق ٟنم ٌإال ظنٌهم أ ٌف خرب الواحد ي ً
وجب العمل .كقد
ي
ي
تكلٌمنا عليو ّنا فيو مقنع»(ّ).
(ُ) الكفاية يف علم الركاية.ِّْ :
(ِ) اإلشارة يف معرفة األصوؿ.ِّْ :
(ّ) الربىاف يف أصوؿ الفقو.َٕٔ-َٔٔ/ُ :
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أيضا« :ك ٌأما األخبار ،فاٝنرب :ما يدخلو الصدؽ،
كقاؿ أبو اٞنعاِف
اٛنويين ن
ٌ
كالكذب .كاٝنرب ينقسم ،إُف قسمٌن :آحاد ،كمتواتر .فاٞنتواتر :ما ي ً
وجب العلم،
ي
كىو أف يركم ٗناعة ال يقع التواطؤ على الكذب ،من مثلهم ،إُف أف ينتهي،
خرب عنو ،كيكوف يف األصل ،عن مشاىدة ،أك ٚناع ،ال عن اجتهاد.
إُف الػ يم ى
وجب العمل ،كال ي ً
كاآلحاد :ىو الذم ي ً
وجب العلم»(ُ).
ي
ي
اِف« :كإذا عرفت ىذا ،فنقوؿ :خرب الواحد ال ييفيد
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
بكل ما نسمع .كلو ص ٌدقنا كق ٌدران
العلم ،كىو معلوـ ابلضركرة ،فإ ٌان ال نص ٌدؽ ٌ
تعارض خربين ،فكيف نص ٌدؽ ابلض ٌدين؟ كما يحكي عن ا﵀ ًٌدثٌن ،من أ ٌف ذلك
ي
ً
الظن
ييوجب العلم ،فلعلٌهم أرادكا أنٌو ييفيد العلم ،بوجوب العمل ،أك سػ ٌموا ٌ
علما؛ كٟنذا قاؿ بعضهم" :ييوًرث العلم الظاىر" ،كالعلم ليس لو ظاىر ،كابطن،
ن
الظن.)ِ(»...
كإنػٌما ىو ٌ
أيت  -من أصحابنا  -من تكلٌم يف األصوؿ ،بػما
كقاؿ ابن
اٛنوزم« :كر ي
ٌ
ال يصلح ،كانتدب للتصنيف ثبلثة :أبو عبد هللا بن حامد ،كصاحبو القاضي،
كابن الزاغوٓفٌ؛ فصنٌفوا كتبنا شانوا هبا الػمذىب .كرأيتهم قد نزلوا إُف مرتبة
حس ،فسمعوا أ ٌف هللا تعالػى خلق
العو ٌاـ؛ فحملوا الصفات ،على مقتضى الػ ٌ
كفما،
ككجها ز ن
آدـ ،على صورتو؛ فأثبتوا لو صورة ،ن
ائدا ،على الذات ،كعينٌن ،ن
اسا ،كأضواء لوجهو ،ىي السبحات ،كيدين ،كأصابع ،ك ًّ
كفا،
كٟنوات ،كأضر ن
كصدرا ،كفخ نذا ،كساقٌن ،كرجلٌن .كقالوا :ما سػمعنا بذكر
هاما،
كخنصرا ،كإبػ ن
ن
ن
س ،كييدنػي العب ػ ػد ،مػ ػن ذاتػ ػو .كقػ ػاؿ
س ،كيػي ىم ٌ
الرأس .كقالوا :يػج ػ ػوز أف يىػ ىم ٌ
(ُ) منت الورقات.ُٓ :
(ِ) اٞنستصفى.ِِٕ/ُ :
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بعضهم :كيتن ٌفػس .ثػ ٌم ييرضوف العواـ ،بقولػهم :ال كما ييع ىقل.)ُ(»...
أيضا« :الثالثٌ :أهنم أثبتوا ﵁ تعاُف صفات ،كصفات
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
اٜنق ال تثبت ٌإال ّنا يثبت بو الذات ،من األدلٌة القطعيٌة .كقاؿ ابن حامد
ٌ
ً
رد ما يتعلٌق بو ابألخبار الثابتة ،فهل ييكفر؟ على كجهٌن ،كقاؿ:
اجملسم :من ٌ
ٌ
غالب أصحابنا على تكفًن من خالف األخبار ،يف الساؽ ،كالقدـ ،كاألصابع،
ألهنا عندان تي ً
وجب العلم.
الكف ،كنظائر ذلك؛ كإف كانت أخبار آحاد؛ ٌ
ك ٌ
قلت :ىذا قوؿ من ال يفهم الفقو ،كال العقل.)ِ(»...
يفرقوا ،بٌن حديث مرفوع،
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
أيضا« :الػخامس :أنػٌهم لػم ٌ
إلػى النبػ ٌي  ،كبيػن حػديػث م ػوق ػوؼ ،علػى صحػ ػابػ ٌي ،أك اتبع ػ ٌي؛ فأثبػتػ ػوا
بػه ػذا م ػ ػا أثبتوا بػهذا»(ّ).
ازمٌ « :أما التم ُسك ِنرب الواحد ،يف معرفة هللا تعاُف ،فهو
كقاؿ الفخر الر ٌ
األكؿ :أ ٌف أخبار اآلحاد مظنونة ،فلم ٩نيز التم ُسك
غًن جائز؛ ٌ
يدؿ عليو كجوهٌ :
هبا ،يف معرفة ذات هللا تعاُف ،كصفاتو .إٌ٧نا قلناٌ :إهنا مظنونة؛ كذلك أل ٌان أٗنعنا،
على أ ٌف الركاة ليسوا معصومٌن ...كإذا لػم يكونوا معصومٌن ،كاف اٝنطأ عليهم
و
معلوما ،بل مظنو نان.
جائزا ،كالكذب عليهم ن
ن
جائزا ،فحينئذ ،ال يكوف صدقهم ن
فثبت أ ٌف خرب الواحد مظنوف ،فوجب ٌأال ٩نوز التم ُسك بو ...تيًرؾ العمل هبذه
الظن ،فوجب أف يبقى  -يف
العمومات يف فركع الشريعة؛ أل ٌف الػمطلوب فيها ٌ
مسائل األصوؿ  -على ىذا األصل .كالعجب من اٜنى ٍشويٌة أنٌػهم يقولوف:
(ُ) دفع شبو التشبيو.ََُ-ٕٗ :
(ِ) دفع شبو التشبيو.َُْ :
(ّ) دفع شبو التشبيو.َُٔ :
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االشتغاؿ بتأكيل اآلايت الػمتشابػهة غًن جائز؛ أل ٌف تعيٌن ذلك التأكيل مظنوف،
ابلظن فػي القرآف ال يػجوز ،ث ٌػم إنٌػهم يتكلٌموف ،يف ذات هللا تعاُف،
كالقوؿ
ٌ
كصفاتو ،أبخبار اآلحاد ،مع أنٌػها فػي غاية البعد ،عن القطع كاليقٌن ،فإذا لػم
٩نوزكا تفسًن ألفاظ القرآف ،ابلطريق الػمظنوف ..فبأى ٍف يػمتنعوا عن الكبلـ  -فػي
ٌ
ػمجرد الركاايت الضعيفة  -أىكلػى»(ُ).
ذات ال ٌ
ػحق تعالػى ،كيف صفاتو ،ب ٌ
وجد فيو شركط اٞنتواتر،
كقاؿ
النوكم« :ك ٌأما خرب الواحد ،فهو ما لػم يي ى
ٌ
احدا ،أك أكثر؛ كاختيلف يف حكمو ،فالذم عليو ٗناىًن
سواء كاف الراكم لو ك ن
اٞنسلمٌن من الصحابة كالتابعٌن ،فمن بعدىم من ا﵀ ٌدثٌن كالفقهاء كأصحاب
حجة من يحجج الشرع ،يلزـ العمل هبا ،كييفيد
األصوؿ :أ ٌف خرب الواحد الثقة ٌ
الظن ،كال ييفيد العلم.)ِ(»...
ٌ
كقاؿ النوكم أيضا« :كذىبت طائفة من أىل اٜنديث إُف أنٌو ي ً
وجب
ٌ ن
ي
العلم ،كقاؿ بعضهم :ي ً
وجب العلم الظاىر ،دكف الباطن .كذىب بعض ا﵀ ٌدثٌن
ي
البخارم ،أك صحيح مسلم تيفيد العلم ،دكف
إُف أ ٌف اآلحاد اليت يف صحيح
ٌ
غًنىا من اآلحاد .كقد ق ٌدمنا ىذا القوؿ ،كإبطالو يف الفصوؿ .كىذه األقاكيل
كلٌها سول قوؿ اٛنمهور ابطلة ...كأما من قاؿ ي ً
وجب العلم ،فهو يمكابًر
ٌ
ي
للحس؛ ككيف ٪نصل العلم ،كاحتماؿ الغلط كالوىم كالكذب  -كغًن ذلك -
ٌ
(ّ)
ًٌ
متطرؽ إليو ،كهللا أعلم» .
الظن ،كالشارع إٌ٧نا
كقاؿ
اإلسنوم« :أل ٌف اآلحاد إف أفادت ،فإٌ٧نا تيفيد ٌ
ٌ

(ُ) أتسيس التقديس.ُِِ :
النوكم.ُُّ/ُ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُِّ-ُُّ/ُ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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الظن ،يف اٞنسائل العمليٌة ،كىي الفركع ،دكف العلميٌة ،كقواعد أصوؿ
أجاز ٌ
األنبارم ،شارح الربىاف ،عن
الدين ،ككذلك قواعد أصوؿ الفقو ،كما نقلو
ٌ
العلماء قاطبة؛ كذلك لفرط االىتماـ ابلقواعد.)ُ(»...
كقاؿ شػمس الدين الكرمآفٌ"« :ابب ما جاء يف إجازة خرب الواحد".
ُنجيٌتو .كاٝنرب على نوعٌن :متواتر كىو
كاإلجازة ىو اإلنفاذ كالعمل بو ،كالقوؿ ٌ
ما بلغت ركايتو يف الكثرة مبلغنا ،أحالت العادة تواطؤىم على الكذب ،كضابطو
إفادة العلم؛ ككاحد كىو ما ليس كذلك ،سواء كاف ً
احدا،
اٞنخرب بو
شخصا ك ن
ن
أشخاصا كثًنةُ ،نيث رٌّنا أخرب بقضيٌة مئة نفس ،كال ييفيد العلم ،فبل ٫نرج
أك
ن
عن كونو خرب كاحد .كقيل ثبلثة أنواع :متواتر ،كمستفيض  -كىو ما زاد نقلتو
على ثبلثة  -كآحاد .فغًن اٞنتواتر عند ىذا القائل ينقسم إُف قسمٌن.
ك"الصدكؽ" :ىو بناء اٞنبالغة ،كغرضو أف يكوف لو ملكة الصدؽ ،يعين يكوف
عدال ،كىو من ابب إطبلؽ البلزـ ،كإرادة اٞنلزكـ ،كإٌ٧نا ذكر األذاف كالصبلة
ن
االعتقادايت»(ِ).
ك٥نو٨نا؛ لييعلىم أ ٌف إنفاذه إٌ٧نا ىو يف العمليٌات ،ال يف
ٌ
األثري:
الغلو
ّ
ّ

غبل بعض اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ) ،يف االعتداد ابآلاثر اٞنركيٌة،
إُف درجات سقيمة ،ذات آاثر سيٌئة ،كال سيٌما يف إنتاج عقائد سقيمة ،قائمة
على ٙنسة أنواع رئيسة ،من اآلاثر ،ىي:

 -1اآلاثر اليت ضعفها العلماء ،كلٌهم ،أك أكثرىم.

 -2اآلاثر الػمختلىف يف تصحيحها ،كيف تضعيفها.
(ُ) هناية السوؿ.ُٔٗ :
البخارم بشرح الكرمآفٌ.ُْ/ِٓ :
(ِ) صحيح
ٌ
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عرؼ عن اآلخرين تضعيف ٟنا.
 -3اآلاثر اليت صححها بعض العلماء ،كلػم يي ى
عرؼ عن اآلخرين تصحيح ٟنا.
 -4اآلاثر اليت ضعفها بعض العلماء ،كلػم يي ى

تصحيحا ظنٌػيًّا.
 -5اآلاثر اليت صححها العلماء ،كلٌهم ،أك أكثرىم،
ن
استدؿ
فكانت ىذه األنواع اٝنمسة ،من اآلاثر :ىي األدلٌة الرئيسة ،اليت
ٌ
اٝناصة.
صحة عقائدىم اٞنذىبيٌة ٌ
هبا كثًن من (الغبلة األثريٌٌن)؛ إلثبات ٌ
كأبرز الفرؽ  -اليت غبل أصحاهبا يف االعتداد هبذه اآلاثر  -ثبلث فرؽ:
الشيعة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ٌدة أفكار ،أبرزىا:
( -1غيبلة ًٌ

ً
صمة االثنػي عش ػر ،كغيبة الثانػي عش ػر ،ىكر ٍجعػة
إم ػام ػة االثنػي عش ػر ،كع ٍ
ً
ػخ يمس ،كتكفًن الصحابة.
االثنػي عشر ،كالتقيٌة ،كال يػمٍتعة ،كال ي
( -2غيبلة الػ يم ًٌ
تصوفة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ٌدة أفكار ،أبرزىا:
ضر.
الو يجود ،كاٜنيلوؿ ،كاٜنقيقة ا﵀مديٌة ،كال ًوالية ،كال ىك ٍشف ،كحياة الػ ًخ ٍ
ىك ٍحدة ي
( -3غيبلة الػ ىحنابًلة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ٌدة أفكار ،أبرزىا:
الشاب األى ٍمىرد ،كاالستقرار على ظهر بػىعيوضة ،كصفة الفم ،كصفة اللهاة،
صورة
ٌ
كصفة األضراس ،كصفة اإلبػهاـ ،كصفة الػ ًخٍن ً
صر ،كصفة ال ًٌذراعٌن ،كصفة
ال ىف ًخذ ،كصفة الص ٍدر ،كصفة الػ ىح ٍقػو ،كصفة الػمشي ،كصفة الػ ىه ٍرىكلة ،كصفة
الع ٍرش ،كاألىٍكعاؿ الثمانية.
االستلقاء ،كصفة الػ ىملىل ،كاإلقٍعاد على ى
كل الشيعة
ككاضح أ ٌف الكبلـ ىنا مقصور على الغبلة ،فقط .فليس ٌ
غبلة ،كليس كل الػ يم ًٌ
كل الػحنابلة غبلة.
تصوفة غبلة ،كليس ٌ
ٌ
(الغلو) ،على أنواع ٢نتلفة،
لكن
الغلو)
١نصورا يف ىؤالء؛ ك ٌ
ن
ٌ
كليس ( ٌ
األثرم) كاحد منها؛ كىؤالء اٞنذكوركف ىم أبرز (الغبلة األثريٌٌن) .كمن
الغلو
ٌ
ك( ٌ
مثبل.
الغلو
العقلي) ،عند (غبلة الػمعتزلة) ،ن
غلو األخرلٌ ( :
أنواع ال ٌ
ٌ
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الشيعة ،كغبلة الػ ىحنابًلة ،كغبلة
قػاؿ الذىبػ ٌي« :غبلة الػ يمعتى ًزلة ،كغبلة ًٌ
األى ً
شاعرة ،كغبلة الػ يم ٍرًجئة ،كغبلة الػ ىج ٍهميٌة ،كغبلة ال ىكٌراميٌة :قد ماجت هبم
الدنيا ،ككثركا ،كفيهم أذكياء كعيبٌاد كعلماء ،نسأؿ هللا العفو كالػمغفرة ألىل
حب العالًػم
حب السنٌة كأىلها ،كنػي ٌ
التوحيد ،كنربأ إلػى هللا من الػهول كالبدع ،كنػي ٌ
حب ما ابتدع فيو بتأكيل
على ما فيو من االتٌباع ،كالصفات اٜنميدة ،كال نػي ٌ
سائغ ،كإنػٌما العربة بكثرة الػمحاسن»(ُ).

(ُ) سًن أعبلـ النببلء.ْٔ-ْٓ/َِ :

624

جفىيد القول بإباحت الـمخعت
الغرض من تفنيد القوؿ إبابحة اٞنتعة :ىو بياف اآلاثر السيٌئة ،الناشئة من
اعتماد الػمؤلٌفٌن الػ يمبيحٌن ،على األدلٌة غًن الكافية ،كال سيٌما من أحاديث
اآلحاد ،اليت لػم تتح ٌقق فيها الشركط الستٌة الواجبة؛ للعمل ُنديث اآلحاد،
كىي ابختصار:
اٞناسة اٞنشركعة.
 -1كجود اٜناجة ٌ

القطعي.
اإلسبلمي
 -2عدـ كجود البديل
ٌ
ٌ

معارضة القطعيٌات.
 -3سبلمة اٜنديث من ى

معارضة حديث آخر ،مع سبلمتو من دعول النسخ.
 -4سبلمة اٜنديث من ى
النيب  ،بصفتو النبويٌة.
 -5كوف اٜنديث
ن
منسواب إُف ٌ

 -6اتٌفاؽ اٞنؤلٌفٌن كلٌهم ،أك معظمهم ،على تصحيح منت اٜنديث ،كالدعوة
صحيحا.
شرحا
ن
إُف العمل بو ،بعد شرحو ن
كابٞنوازنة بٌن فتاكل (أحبار الػمتعة) ،كبٌن (القطعيٌات اإلسبلميٌة) تتٌضح
كل الوضوح براءةي (الشريعة اإلسبلميٌة) من إابحة الػمتعة الػمؤقتة.
ٌ
يتبٌن لنا بوضوح أ ٌف ىذه (اٞنتعة)
كابالطٌبلع على فتاكل (أحبار اٞنتعة) ٌ
صورة من صور (الزْف) .ك(الزْف) من ا﵀رمات القطعيٌة ،يف الشريعة اإلسبلميٌة؛
فما معىن ذلك التناقض الشيطآفٌ العجيب ،بٌن إقرار (أحبار اٞنتعة) ،بتحرٔف
(الزْف) ،من جهة ،مع إابحتهم لصورة من صور (الزْف) ،من جهة أخرل؟!!!
بل إ ٌف ىذه (الػمتعة الػمؤقتة)  -يف بعض اٜناالت  -تكوف أبشع صور
الزْف؛ لسببٌن رئيسٌن:
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 -1أ ٌف (أحبار اٞنتعة) قد اتٌفقوا على استحباب التمتُع ابلعفيفة(ُ).
تتورع عن اٞنتعة؛ فكانت
تتورع عن الزْف ،لن ٌ
كىذا يعين أ ٌف العفيفة اليت ٌ
اٞنتعة أكثر بشاعة من الزْف ،من ىذا الوجو؛ ألنٌنا ال ي٬نكن أف ٤ند يف الزانيات
عفيفة كاحدة ،كلكنٌنا ي٬نكن أف ٤ند الكثًن من العفيفات ،قد ا٦ندعن هبذه
(الفتاكل األثيمة) ،كمارسن اٞنتعة.
 -2أ ٌف (أحبار اٞنتعة) ينسبوف ىذه اٞنتعة إُف (الشريعة اإلسبلميٌة) ،كيبالغ كثًن

حت يع ٌدىا ضركرة من ضركرٌايت مذىبهم(ِ).
منهم فيهاٌ ،
كىذا يعين أ ٌف الدعوة إُف (اٞنتعة) ستكوف منسوبة إُف (اإلسبلـ) ،يف
ٌادعاء اٞنبيحٌن ،كيف ٌادعاء أتباعهم ،كيف ٌادعاء (أعداء اإلسبلـ) ،الذين ال غاية
ٟنم أعظم من الطعن يف اإلسبلـ.
كلذلك تكوف اٞنتعة أبشع صور الزْف؛ أل ٌف اإلسبلـ ىو أعظم دين،
اشتملت أحكامو على النهي الصريح عن الزْف ،كالنهي الصريح عن القرب من
االحتشاـ يف الػملبس ،كهنى عن االختبلط،
ففرض غض البصر ،ك
الزْف؛
ى
ى
كاإلغراء ،كغًن ذلك.
لكن (أحبار اٞنتعة) نسبوا إُف اإلسبلـ فاحشة شنعاء ،ال يكاد الباحث
ك ٌ
احدا ،ال قيمة لو ،كىو االسم،
العاقل ٩ند بينها كبٌن سائر صور الزْفٌ ،إال فرقنا ك ن
يسميها ،بغًن اٚنها ،كيدعو
فكانوا كمن ينهى عن (شرب اٝنمر) ،بلسانو ،مثٌ ٌ
الناس إُف شرهبا.
صحة ىذا القوؿ ،فتدبٌر ىذه (الفتاكل األثيمة):
كإذا أردت التأ ٌكد من ٌ
(ُ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسبلـ.ْْٓ/ِ :
(ِ) انظر :مسائل كردكد.ّٔ-ِٔ/ْ :
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الفتوى٩ :1-نوز االستمتاع ابلطفلة الرضيعةّ ،نا عدا الوطء ،من النظر،
الضم ،كالتفخيذ(ُ).
كاللمس بشهوة ،ك ٌ

تعليق :ال ريب يف أ ٌف الرضيعة ال ي٬نكن أف تكوف طرفنا يف عقد اٞنتعة ،كىذا
يعين أ ٌف كليٌها ىو الذم أجاز ىذا العقد ،كأابح للمتمتًٌع أف يستمتع اببنتو
الرضيعة ،كلو تفخي نذا.
حت في ٌساؽ أمريكا،
كِف ذلك الذم يرضى هبذه اٛنر٬نة القذرة؟! ٌ
ٌ
فأم ٌ
أظن ٌأهنم ي٬نكن أف يهبطوا إُف قاع
الذين ال يبالوف بزنػى بناتػهم البالغات ،ال ٌ
اٝنسة؛ ليسلٌموا بناهتم الرضيعات إُف ذائب الشهوة القذرة؟!!!
السفالة ك ٌ
إ ٌف رمي الرضيعة فريسة ،بٌن ذائب حيوانيٌة ،أتكل ٜنمها :ىو أىوف
بكثًن من رميها فريسة ،بٌن ذائب بشريٌة ،أتكل براءهتا.
جاىلي  -الذم كاف يدفن ابنتو الوليدة ،فػي تراب األرض؛
كاألب الػ
ٌ
العدك لػها ،كاغتصابػها ،إذا كربت  -ىو أرحم بكثًن من ذلك
خشية سبػي ٌ
األب ،الذم يدفن ابنتو الرضيعة ،يف تراب الػمتعة؛ من أجل حفنة من الػماؿ،
أك من أجل الطعاـ!!!
إ ٌف الكثًن من الزانة يتجنٌبوف الرضيعةٌ ،إال من ش ٌذ منهم؛ فإف استمتع
مشركعا ،بل ييد ًركوف أ ٌف
أمرا
بعض الزانةٌ ،
ن
ابلرضيعة ي
فإهنم ال يع ٌدكف ذلك ن
استمتاعهم هبا فعل شنيع مستن ىكر ،عند أكثر الناس.
أبسا؛ ككأ ٌف الرضيعة دمية ،يهبها
لكن (أحبار اٞنتعة) ال يركف بذلك ن
ك ٌ
أبوىا لًمن يشاء ،كال يباِف ّنا يفعلو هبا اٞنتمتًٌعوف؟!!!
(ُ) انظر :العركة الوثقى ،َِٓ/ٓ :كتػحرير الوسيلة ،ُِِ/ِ :كمستمسك العركة:
ُْ ،َٖ-ٕٖ/كىداية العباد.ّٗٔ/ِ :
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أبدا ،بتسليم ابنتو الرضيعة،
كنت  -أيٌها األب ٣ -نٌن ال يرضى ن
فإف ى
للمتمتًٌعٌن ،فاعلم أ ٌف (أحبار اٞنتعة)  -الذين تقلٌدىم كتعظٌمهم  -قد أفتوا
اٞنتعصبٌن ،كال من اٞنخدكعٌن!!!
إبابحة ىذا االستمتاع القذر؛ فبل
تكونن من ٌ
ٌ

الفتوى٩ :2-نوز التمتُع ببنت التاسعة ،من دكف إذف أبيهاّ ،نا عدا الوطء(ُ).

تعليق :ىذا ما يتجنٌب كثًن من الزانة فعلو ،مع فتاة ،يف التاسعة من عمرىا.
كلكم أف تتخيٌلوا ما ي٬نكن أف يفعلو اٞنتمتًٌع ببنت التاسعة ،من صور االستمتاع
قطعا!!!
القذر ،ابستثناء الوطء ،كمنها التفخيذ ن
إ ٌف ا٦نداع بنت التاسعة أمر كارد  -ببل ريب  -فليست كبنت العشرين،
يف الفهم كاٜنذر كاالحرتاز ،فإذا كانت ابلغةن يف جسدىاٌ ،
فإهنا ستبقى طفلةن
انقصة الفهم ،ال تيد ًرؾ خطورة األمر ،كال تباِف ّنا يفعلو اٞنتمتًٌع هبا؛ فتنخدع
ابٞناؿ القليل ،أك ابٟندااي التافهة؛ كأيخذىا إُف ككره؛ ليمسخ براءهتا ،كييوصيها
بكتماف األمر؛ كيىعً يدىا ،كيػيمنٌيها!!!
فإذا كجد اٞنتمتًٌع أ ٌف بنت التاسعة قد استجابت لذلك ،كلػم تفعل ما
يك ٌدر اللقاء الثآف ،فإنٌو سيطمع يف التكرار ،فيدعوىا كييغريها ابٞناؿ كاٟندااي،
كلٌما اشتهاىا!!!
مهد اٞنتمتًٌع الطريق ،لبعض أصحابو؛ ليتمتٌعوا هباّ ،نا
كليس ن
بعيدا أف يػي ًٌ
عدا الوطء؛ فتكوف بنت التاسعة عندىم ،يتناكبوف عليها ،كما تتناكب الزانة
ً
حت لو كانت ٣نٌن ٓنيض ،ما داـ الوطء غًن
على العواىر؛ إذ ال ع ٌدة تلتزـ هباٌ ،
بعيدا أف يعاشرىا عشرات
ت ذلك ،فليس ن
حاصل ،عند التمتُع؛ فإذا استسهلى ٍ
الرجاؿ ،يف شهر ،أك يف سنة ،أك يف بضع سنوات!!!
(ُ) انظر :النهاية.َْٗ :
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كلك أف تتخيٌل اآلاثر الشيطانيٌة ٟنذا التمتُع ،كال سيٌما اإلدماف على
ً
فأم زكجة
اٞنتعة الشهوانيٌة القذرة ،كاإلدماف على تن ُوع الرجاؿ اٞنتمتٌعٌن؛ ٌ
ستكوف ىذه البنت ،إذا كربت ،كقد عاشرىا عشرات الرجاؿ ،على ىذا النحو
أم ٚنعة ستصاحب تلك البنت اٞنخدكعة!!!
القذر البشع ،ك ٌ

الفتوى٩ :3-نوز التمتُع ابلبكر ،اليت ليس ٟنا أب ،ك٩نوز كطؤىا(ُ).

٩نوزكف للرجل أف
تعليق :ن
بدال من ٘ناية الفتاة اليتيمة ،من أيدم العابثٌنٌ ،
يتمتٌع هبا ،ك٩نامعها؛ فمن الذم يرغب يف نكاحها ،بعد ذلك ،كقد خسرت
أعز ما ي٬نكن أف ٔنسره اٞنرأة؟!!!
ٌ
اٞنستضعفة؛
إ ٌف بعض الزانة قد يتجنٌبوف الزْف مع اليتيمة ،كاٞنسكينة ،ك
ى
هبن ،كيقتصركف على الوقحة اٞنستهرتة.
ٌ
ألهنم يرأفوف ٌ
لكن (أحبار اٞنتعة) ي٩نيزكف استغبلؿ ضعف البكر اليتيمة ،كحاجتها،
ك ٌ
ً
أعز
كحاجة أىلها ،كال سيٌما بعد موت أبيها ،فييسرع إليها اٞنتمتٌع؛ ليسلب منها ٌ
ما ٕنلكو ،كىو بكارهتا ،كبراءهتا ،كشرفها؛ من أجل حفنة من اٞناؿ!!!

الفتوى٩ :4-نوز التمتُع ابلبكر ،من دكف إذف كليٌها ،إذا خافت على نفسها
الوقوع يف اٜنراـ ،كمنعها كليُها من التمتُع ابلكفؤ ،مع رغبتها إليو ،ككاف اٞننع
على خبلؼ مصلحتها ،فيسقط اعتبار إذنو(ِ).
تعليقٔ :ناؼ على نفسها من الوقوع يف الزْف ،فتخوف أابىا ،كتعصيو؛ ألنٌو
ال يعرؼ مصلحتها ،حٌن ٬ننعها من التمتُع ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو؛ فتكوف
بيدم الرجل اٞنتمتًٌع هبا ،ليحميها من الزْف ابٞنتعة!!!
ألعوبةن ى
(ُ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسبلـ.ْْٓ/ِ :
(ِ) انظر :مسائل كردكد.ٗٗ/ُ :
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تفر
تفر من الزْف ،فتلجأ إُف التمتُع ،ى
كمثى ًل الشاة ،اليت ٌ
إ ٌف ىمثى ىل الفتاة اليت ٌ
األكؿ؛ أك كما قيل
من ذئب شرس ،فتلجأ إُف ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب ٌ
يف األمثاؿ« :كاٞنستجًن من الرمضاء ابلنار»!!!
ىل تعرؼ البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ كىل تكوف مصلحة البكر
أعز ما ٕنلكو؟!!!
يف التمتُع ،الذم ال نفقة فيو ،كال توارث ،مع خسارهتا ٌ
كىل التمتُع ىو الطريق الصحيح لتجنُب الزْف؛ كىل الرجل الكفؤ ىو
ٕنتيعهن؟!!!
القادر على التمتُع ابلفتيات ،ك ٌ
يشجع الفتيات
كِف البكر  -يف عبلقة اٞنتعة ٌ -
إ ٌف إسقاط اعتبار إذف ٌ
الراغبات يف التمتُع ،على االستهتار كالعقوؽ كالعصياف كاٝنيانة.
سرا ،فكذلك
ليائهن ،فيزنٌن ًّ
فكما أ ٌف الزانيات ال ينتظرف اإلذف ،من أك ٌ
ً
ليائهن.
اٞنتمتٌعات ال ينتظرف اإلذف من أك ٌ
كالفرؽ بينهما أ ٌف الزانية ال ت ٌدعي أ ٌف خيانتها ألبيها مشركعةِ ،نبلؼ
اٞنتمتً
لتسوغ لنفسها خيانتها ألبيها،
الفتول؛
ىذه
على
تعتمد
أف
كن
٬ن
اليت
عة
ي
ٌ
ٌ
حٌن أعرضت عن استئذانو يف اٞنتعة.

الفتوى٩ :5-نوز التمتُع ابلبكر البالغة الرشيدة ،كليس لوليٌها أف يعرتض(ُ).

حق
تعليقٌ :إهنا الدعوة إُف اإلابحيٌة الغربيٌة اٞنعركفة ،يف ىذا العصر؛ فليس من ٌ
بكرا!!!
الوِف أف يعرتض ،ما دامت اٞنرأة ابلغةن رشيدةنٌ ،
حت إذا كانت ن
ٌ
توصف ابلرشد امرأةه ،ترغب يف اٞنتعة ،كٕنارسها؟!!!
يصح أف ى
كىل ٌ

الفتوى٩ :6-نوز التمتُع ابلفتاة األكربػٌيٌة ،من دكف إذف كليٌها ،إذا كاف كليٌها
قد أرخى عناف البنت ،كأككلها إلػى نفسها ،فػي شؤكنػها ،فبل تػحتاج إلػى
(ُ) انظر :شرائع اإلسبلـ.ْٓٔ/ِ :
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أيضا(ُ).
االستئذاف ،حتػٌى فػي الػمسلمة ،ن

حث الفتيات الػمنتسبات إُف اإلسبلـ  -البلتػي يعشن يف
تعليق :ن
بدال من ٌ
الدكؿ الغربيٌة  -على ْننُب الفواحش ،أييت (أحبار الػمتعة) بفتول إابحة الػمتعة
حريٌة الشخصيٌة!!!
ٌ
من ى
ٟنن ،ما يد ى
يعشن يف ببلد الػ ٌ
ككذلك سيجد الرجاؿ يف ىذه الفتول ضالتهم؛ فيسافركف إُف أكرٌاب؛
أبم اسم كانت.
يتحرجن من الفواحشٌ ،
للتمتُع ابلفتيات األكربػٌيٌات ،البليت ال ٌ
كل اٜنرص ،على تلبية رغبات اٞنتمتًٌعٌن ،من
ك(أحبار اٞنتعة) حريصوفٌ ،
يتيسر ٟنم التمتُع ابٞننتسبات إُف اإلسبلـ ،يف الببلد العربيٌة؛
الرجاؿ؛ فإذا لػم ٌ
بسبب القيود العيرفيٌة ،أك غًنىا؛ فما عليهم ٌإال اإلفادة من ىذه الفتول ،ابلتو ُجو
حت الػمنتسبة إُف اإلسبلـ٣ ،نٌن تعيش ىناؾ ،ي٬نكن أف يكوف
إُف الببلد الغربيٌةٌ ،
كليُها قد أرخى عنانىػها ،فبل حاجة إُف استئذانو!!!

الفتوى٩ :7-نوز التمتُع ابلكتابيٌة ،إذا كانت ال تعتقد حلٌيٌة اٞنتعة ،كلكنٌها
طمعا يف اٞناؿ(ِ).
استجابت ن

تعليق :إذا لػم تكن زانية ،تلك اليت ال تقبل التمتُع؛ العتقادىا حلٌيٌتو ،لكنٌها إٌ٧نا
طمعا فػي اٞناؿ؛ فماذا تكوف؟!!!
تقبلو؛ ن
كما الفرؽ بٌن دفع اٞناؿ؛ للتمتُع ابلزانية ،اليت ال تعتقد حلٌيٌة الزنػى ،كبٌن
دفعو ٟنذه الكتابيٌة ،اليت ال تعتقد حلٌيٌة اٞنتعة ،لكنٌها تقبلها من أجل اٞناؿ؟!!!

الفتوى٩ :8-نوز التمتُع ابلفاجرة ،كال ٩نب عليو منعيها من الفجور(ّ).
(ُ) انظر :مسائل كردكد.ََُ/ُ :
(ِ) مسائل كردكد.ِٕ-ُٕ/ِ :
(ّ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسبلـ.ْْٓ/ِ :
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أيضا صورة من صور اإلابحيٌة الغربيٌة ،كالدايثة األمريكيٌة اٞنشهورة،
تعليق :كىذه ن
فاٞنتمتًٌع ال ينظر إُف اٞنرأة ،اليت يتمتٌع هباٌ ،إال كما ينظر الرجل إُف اٞنرحاض،
غًنه من الدخوؿ بعده ،كما لػم ٬ننعو
الذم يدخلو؛ لقضاء حاجتو ،مثٌ ال ٬ننع ى
غًنيه٣ ،نٌن سبقو إليو!!!
كال يباِف (أحبار اٞنتعة) ابألمراض اٛننسيٌة الفتٌاكة اليت تكوف الفاجرة أداةن
حت يصل اٞنرض ،إُف امرأة بريئة عفيفة،
ملوثةن؛ لنقلها من رجل إُف رجلٌ ،
ال ذنب ٟنا ٌإال أ ٌف زكجها ٬نارس الرذيلة مع العواىر!!!
الفتوى :9-ال ٩نب على اٞنتمتًٌع أف يتح ٌقق ،من كوف اٞنرأة خليٌةن ،ليست يف
حي ،عند طلبو التمتُع هبا(ُ).
ٌ
ذمة زكج ٌ
٩نر إليو
تعليق :إ ٌف بعض الزانة يتجنٌبوف مقاربة ٌ
اٞنتزكجات؛ خشية اٜنمل ،كما ٌ
من مشكبلت؛ أك خشية معرفة الزكج ،كانتقامو؛ أك خشية معاقبة القانوف ،كغًن
يتوجهوف إلػى من تستجيب لػهم ،من اٞنطلقات،
ذلك من اٞنوانع؛ كلذلك ٌ
يتزكجن ،من قبل.
كاألرامل ،كمن البليت لػم ٌ
فإذا تعرؼ بعض الزانة امرأ نة ،تستجيب للزْف؛ فإنٌو قد ي ً
وجب على نفسو
ي
ٌ
التح ُقق من كوهنا ببل زكج؛ ليأمن من التبعات ،ي ً
نفسو يف التح ُقق.
ك٩نهد ى
لكن (أحبار اٞنتعة) يعلموف أ ٌف إ٩ناب التح ُقق على الرجاؿ الراغبٌن يف
ك ٌ
التمتُع يعين ضياع الكثًن من الفرص؛ كلذلك تساىلوا يف ىذا األمر.
فيكفي أف يسأٟنا عن حاٟنا ،فإف نفت كجود الزكج ،ص ٌدقها ،كليس
مهما بعد ذلك أف تكوف اٞنرأة ذات زكج ،يف الواقع ،فتكوف راغبةن يف الزْف،
ًّ
ذمة زكجها ،فرٌّنا حصل اٜنمل ،من الزكج ،فنسبىػٍتو إُف اٞنتمتًٌع هبا،
كىي يف ٌ
(ُ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسبلـ.ْْٓ/ِ :
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كربػٌما حصل الػحمل ،من الػمتمتًٌع بػها ،فنسبىػٍتو إُف الزكج!!!
الفتوى :11-ال ٩نب على أحد ،من الناس :أف ي٫نًرب الرجل  -الذم ييريد أف
يتمتٌع ابمرأة  -أ ٌف ىذه اٞنرأة لػم تعت ٌد ،من رجلٕ ،نتٌع هبا ،ساب نقا(ُ).
التساىل ،فليس عليك أف تنصح أخاؾ
أيضا ،من ابب
تعليق :كىذه الفتول ن
ي
كٔنربه اٜنقيقة؛ بل يكفي أف يسأؿ اٞنتمتًٌع اٞنرأة عن انقضاء ع ٌدهتا ،فإف
اٞنتمتًٌع ،ي
تكونن
قالت ابنقضائها ،ص ٌدقها الرجل ،كليس عليو أف يتح ٌقق من ذلك؛ فبل
ٌ
أيٌها الناصح سببنا يف التفريق بينهما!!!
مهما بعد ذلك أف تكوف اٞنرأة غًن معت ٌدة ،كتكوف قد ٘نلت من
كليس ًّ
متمتًٌع سابق ،فتنسب ٘نلها إُف اٞنتمتًٌع اٛنديد!!!
تتحوؿ ىذه اٞنرأة إُف ألعوبة شهوانيٌة؛ تتن ٌقل
كليس ًّ
مهما بعد ذلك أف ٌ
برغبتها ،بٌن الرجاؿ ،كت ٌدعي أ ٌف ع ٌدهتا قد انقضت ،فيص ٌدقها الراغب يف
التمتُع هبا ،من دكف ٓن ُقق!!!
الفتوى :11-ال ٩نب على اٞنتمتًٌع أف ي٫نرب اٞنتمتع هبا ،عن العً ٌدة ،كأ ٌف عليها
ْننُب الرجاؿ ،م ٌدة العً ٌدة(ِ).
تعليق :كىذه الفتول تؤٌكد الدعوة إُف اإلابحيٌة ،كما تؤٌكد النظرة الدكنيٌة اليت
ينظر هبا الرجل اٞنتمتًٌع إُف اٞنرأة ،اليت ٕنتٌع هبا ،كال سيٌما بعد أف يقضي منها
كطره؛ فتكوف يف نظره كبقااي الطعاـ الذم ييرمى للبهائم!!!
فيكفي أف يشبًػع شهوتو منها ،كال ٩نب عليو أف ي ً
رشدىا إُف تلك العً ٌدة،
ي
ي
(ُ) انظر :مسائل كردكد.َُُ/ُ :
(ِ) انظر :النهاية ،ْٖٗ :كشرائع اإلسبلـ ،ْٕٓ/ِ :كمسائل كردكد ،ٖٔ/ِ :كاٞنسائل
اٞننتخبة.ّْٕ :
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ب الرجاؿ ،م ٌدةن معلومةن؛ حتٌػى يربأ رحػ يمها من اٜنمل!!!
اليت تفرض عليها ْننُ ى
كف من طعاـ(ُ).
الفتوى٩ :12-نوز أف يكوف الػمهر ّنقدار وٌ

اجا شرعيًّا ،ييعطيها أشياء كثًنة،
يتزكج اٞنرأة ،زك ن
اٞنتزكج الذم ٌ
تعليق :إ ٌف الرجل ٌ
احدا ،فبل ي٬نكن انتقاصو؛ أل ٌف
حت إذا كاف اٞنهر در٨ننا ك ن
أغلى من اٞنهر؛ كلذلك ٌ
الذريٌة كالػمأكل كالػمشرب
الرجل سييعطي زكجتو اإلحصاف كالػ ٌ
مودة كالرعاية ك ٌ
كالػملبس كالػمسكن ،كسائر ما تػحتاج إليو.
ٌأما الرجل اٞنتمتًٌع ،فماذا ييعطي اٞنرأة اليت يتمتٌع هبا؟
إ ٌف اٞنرأة إذا كانت تقبل ابٞنتعة؛ من أجل اٞناؿ ،فإ ٌف ًّ
كفا من طعاـ،
أعز ما ٕنلكو.
ال ي٬نكن أف يكوف كافينا؛ إلشباع رغبتها ،كال سيٌما ٌأهنا ستخسر ٌ
ضطر؛ بسبب جوع شديد ،أك عطش
كال ييستثىن من ذلكٌ ،إال اليت تي ٌ
فبدال من إطعاـ ىذه اٞنرأة؛ ابتغاء
كرىة .ن
شديد؛ فتيطا ًكع الرجل على اٞنتعة يم ى
مرضاة هللا ،يعمد الذئب الدٓفء إُف مساكمتها على ع ٌفتها!!!

احدا ،أك بعض يوـ ،كلو ساعة
يوما ك ن
الفتوى٩ :13-نوز أف يكوف األجل ن
كاحدة ١ن ٌددة(ِ).
تعليق :قد ييقاؿ :إ ٌف الرجل اٞنتمتًٌع ييعطي اٞنرأة ما ٓنتاج إليو؛ إلشباع رغبتها
الفطريٌة ،كما ييعطي الزكج زكجتو ما ٓنتاج إليو؛ كإ ٌف الػمهر القليل كما ٩نوز يف
الزكاج الدائم٩ ،نوز يف الػمتعة.
فإف أصرت الػمرأة الػمتمتع بػها ،على مهر و
ميسورا،
غاؿ ،ككاف الرجل
ن
ٌ
أصرت الػمرأة ،فػي الزكاج الدائم،
كراغبنا فيها ،دفعو إليها ،ببل إشكاؿ؛ كما لو ٌ
(ُ) انظر :النهاية ،ُْٗ :كشرائع اإلسبلـ.ْٓٓ/ِ :
(ِ) انظر :النهاية ،ُْٗ :كشرائع اإلسبلـ ،ْٓٓ/ِ :كاٞنسائل اٞننتخبة.ُّْ :
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على مهر و
ميسورا ،كراغبنا فيها.
غاؿ ،مع كوف الرجل
ن
االدعاء الفارغ يكمن يف ىذه الفتول األثيمة ،اليت ىي
كاٛنواب عن ىذا ٌ
يف الػحقيقة أقذر فتول يف موضوع اٞنتعة!!!
سوغ
فإذا كانت م ٌدة العبلقة بٌن الرجل كاٞنرأة يف اٞنتعة مؤقتة ،فكيف يي ٌ
الػمبيحوف ألنفسهم أف يع ٌدكا اٞنتعة صورة من صور الزكاج؟!!!
أم زكاج ذاؾ ،الذم ي٬نكن أف ينتهي بفراؽ ،بعد ساعة ،من كقوعو؛
ٌ
مبين على اتٌفاؽ ،بٌن الرجل
ال لػخبلؼ طارئٌ ،أدل إُف الطبلؽ؛ بل ىو فراؽ ٌ
الػمتمتًٌع ،كالػمرأة الػمتمتع بػها؟!!!
اٞنبين على االتٌفاؽ  -بٌن اٞنتمتًٌع كاٞنتمتًٌعة  -أشبو ابلفراؽ،
أليس الفراؽٌ ،
اٞنبين على االتٌفاؽ ،بٌن الزآف كالزانية؟!!!
ٌ
ً
كف من طعاـ ،بل كاف
كإذا لػم يكن غرض اٞنتمتٌعة من التمتٌع ىو نيل ٌ
غرضها إشباع رغبتها الفطريٌة؛ فهل ستنطفئ تلك الرغبة ،بعبلقة م ٌدهتا ساعة
كاحدة؛ كال سيٌما أنػٌها  -بعد ىذه الػمتعة الػمؤقتة  -ستعت ٌد ،متجنًٌبة الرجاؿ،
م ٌدة من الزمن؟!!!
كقد اختلفوا يف ًع ٌدة اٞنتمتع هبا ،إذا كانت من ذكات األقراء ،مع
الدخوؿ هبا ،كعدـ اٜنمل ،كعدـ اليأس ،فقيل :حيضتاف ،كقيل :حيضة
كاحدة ،كقيل :حيضة كنصف ،كقيل :طيهرافٌ .أما إذا كانت حبلى ،فع ٌدهتا
ً
يوما(ُ).
كضع اٜنمل؛ كإذا كانت ٣نٌن ال ٓنيض ،فع ٌدهتا ٙنسة كأربعوف ن
فإما أف تصرب إُف انقضاء
مرة أخرل؛ ٌ
فإذا احتاجت إُف إشباع رغبتها ٌ
ً
تتوجو إُف التمتٌع قبل انقضاء العً ٌدة ،مو٨نة شريكها اٛنديد أ ٌف ًع ٌدهتا
ع ٌدهتا ،أك ٌ
(ُ) انظر :العركة الوثقى.ُّٗ-ُّٓ/ٔ :
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فعبل.
تتوجو إُف الزنػى ،الذم ٌفرت منو اسػ نما ،ككقعت فيو ن
قد انقضت ،أك ٌ
فإف صربت اٞنتمتًٌعة م ٌدة الع ٌدة ،كجاءىا متمتًٌع و
بعيدا أف
اثف ،فليس ن
ً
األكؿ ،فبل يلبث معها أكثر من ساعة؛ لتلتزـ بعد
٪نصل ما حصل ،مع اٞنتمتٌع ٌ
ً
يوما ،كتعت ٌد م ٌدة من الزمن؛ فتكوف
مرة ،تتمتٌع ن
كل ٌ
ذلك ،بع ٌدة اثنية .كىكذا يف ٌ
كل رجل منهم ساعة
قد عاشرت يف سنة كاحدة بضعة رجاؿ ،لبثت مع ٌ
كل متعة م ٌدة من الزمن.
كاحدة ،كصربت بعد ٌ
مرت ٙنس سنوات ،كىي على ىذه اٜناؿ ،فإ ٌهنا تكوف قد عاشرت
فإذا ٌ
رجبل؛ فبل يكوف بينها كبٌن الزانية غًن فرؽ كاحد فقط ،ىو االلتزاـ
٥نو ثبلثٌن ن
ً
أْف ٟنا ذلك؟!!!
ابلع ٌدة؛ إف التزمت هبا ،ك ٌ
أين ىذا اإلشباع اٞنتقطٌع ،اٞنملوء ابٜنسرة كاالحتقار ،من إشباع الزكاج
ابٞنودة كاالحرتاـ؟!!!
الدائم ،اٞنملوء ٌ
رجبل ،يف ٙنس سنوات؛
كماذا عن ىذه اٞنرأة ،اليت تن ٌقلت بٌن ثبلثٌن ن
فصارت كالزانية ،اليت ال تعرؼ الشريك الواحد الدائم ،فهي تتن ٌقل بٌن الزانة
الغرابء ،الذين ينظركف إليها كما ينظركف إُف اآللة؟!!!
كبًنا ،يف تشويو الفطرة النقيٌة ،كٓنويل
ألن تكوف تلك اٞنتعة األثيمة سببنا ن
اٞنرأة إُف دمية شهوانيٌة ،يتناكب عليها اٞنتناكبوف؟!!!
ٕناما ،ببل مشاعر ،كال رغبات ،كال حسرات؛
كليتها كانت كالدمية ،ن
ً
التنوع ،ال ْند الل ٌذة ٌإال يف تغيًن
كلكنٌها ستكوف  -ببل ريب  -يمدمنة على ٌ
فإهنا لن هتنأ برجل كاحد ،كسرتغب يف
دائما؛ ٌ
يوما ،زك ن
تزكجت ن
الرجاؿ؛ فإذا ٌ
اجا ن
تغيًنهٌ ،إما ابلطبلؽ ،أك ابٝنيانة!!!
كفوؽ ىذا كلٌو ،ي٬نكن أف تتخلٌص اٞنتمتًٌعة  -عندىم  -من العً ٌدة ،أبف
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تشرتط على اٞنتمتًٌع عدـ الوطء ،ك٩نوز لو ما سول ذلك من االستمتاعات(ُ)،
يؤدم إُف الوطء.
كمنها التفخيذ ،كما ضارعو٣ ،نٌا ال ٌ
فإذا انتفى الوطء ،انتفت العً ٌدة؛ كابنتفائها تكوف اٞنتمتًٌعة  -عندىم -
ستبعد أف يتمتٌع هبا يف
حرنة ،يف االستكثار من اٞنتعة ،كاالستمرار فيها؛ فبل يي ى
ٌ
كل
اليوـ الواحد عشرة رجاؿ ،يتناكبوف على االستمتاع هبا ،من دكف كطءٌ ،
رجل يبقى معها ساعةن كاحد نة!!!
كتستطيع اٞنتمتًٌعة  -عندىم  -أف تيوا ًزف بٌن ْنُرع مرارة االعتداد ،كبٌن
كْنيز الوطء
تفر من االعتداد ،ي
فوات ل ٌذة الوطء ،فتشرتط عدـ الوطء ،حٌن ٌ
صرب نفسها على ْنُرع مرارة االعتداد!!!
حٌن تكوف راغبة فيو ،كتي ٌ
أبهنا قد مارست اٞنتعة،
كإذا استطاعت اٞنتمتًٌعة أف ئنرب اٞنتمتًٌع اٛنديدٌ ،
من قبل ،مع متمتًٌع سابق؛ فهل تستطيع أف تكشف عن ىذه اٜنقيقة ،للرجل
الشرعي الدائم؟!!!
الذم سيطلبها زكجةن ،يف اٞنستقبل ،بطريقة الزكاج
ٌ
ماذا سيكوف جواب ذلك الرجل الربمء اٞنسكٌن ،كىو يستمع إُف ىذا
االعرتاؼ ال يػمػ ٌػر؟!!!
أليس االحتماؿ الراجح أ ٌف الزكجة ستيخفي ىذه اٜنقيقة ،كٓنرص على
إخفائها؛ لتعيش مع زكج برمء ٢ندكع ،لو علم ّنعشار ما ارتكبتو زكجتو من
أخف عليو من ذلك؟!!!
قذارات ،يف مزبلة الػمتعة ،لكاف ثقل اٛنباؿ ٌ
كما ىو رأم (أحبار اٞنتعة) ،يف إخبار اٞنرأة ،لزكجها ،عن ماضيها
األسود ،يف اٞنتعة؛ أتيراىم ينصحوهنا إبخباره ،لكن مع عدـ كجوب ذلك ،أـ
تيراىم ينصحوهنا بكتماف األمر ،لكن مع عدـ كجوب ذلك؟!!!
(ُ) انظر :اٞنسائل اٞننتخبة.ِّٕ :
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إ ٌف الرجل الشريف ال ٬نتنع عن االرتباط ابمرأة مطلقة ،أك ابمرأة أرملة،
رجبل قد سبقو إُف كطئها؛ أل ٌف اٞنطلقة كاألرملة ارتبطتا
مع علمو يقيننا أ ٌف ن
الشرعي الدائم.
بزكجيهما ،عن طريق الزكاج
ٌ
لكن الرجل الشريف ال ي٬نكن أف يقبل االرتباط ابمرأة ،سبق أف ارتبطت
ٌ
بعقد الػمتعة؛ ألنٌو يؤمن أ ٌف التمتُع صورة من صور الزْف ،فقد ٕنتٌع ذائب اٞنتعة
هبذه اٞنرأة ،كما ٕنتٌع الزانة ابلزانية!!!
أيضا تلك
فإذا استقذر الرجل الشريف تلك اٞنرأة اٞنتمتع هبا؛ فليستقذر ن
سولت ٟنا كألمثاٟنا االنغماس يف مستنقع اٞنتعة القذر!!!
الفتاكل األثيمة ،اليت ٌ
الفتوى :14-ال نفقة للمرأة اٞنتمتع هبا ،كإف ٘نلت من الرجل اٞنتمتًٌع هبا(ُ).
ألهنا يف نظرىم كالزانية ،اليت ٌإما أف تزٓف من أجل اٞناؿ،
تعليق :ال نفقة ٟناٌ ،
حق.
كإما أف تزٓف؛ إلشباع شهوهتا؛ فليس ٟنا كراء ذلك أدْف ٌ
قل ،أك كثرٌ ،
ٌ
كالعجيب أ ٌف بعض الزانة ال يبخلوف عن بعض الزكآف ابلنفقات!!!
الفتوى :15-ال توارث بٌن الرجل كاٞنرأة اٞنتمتًٌ ىع ً
ٌن(ِ).
ي
ً
ً
صر
تعليق :ال يتوارث الػمتمتٌع كالػمتمتٌعة ،كما ال يتوارث الزآف كالزانية؛ مثٌ يي ٌ
(أحبار الػمتعة) على تسمية متعتهم( :زكاج الػمتعة)!!!
الفتوى٩ :16-نوز ٕنتٌع الرجل أبكثر من أربع نسوة ،من غًن حصر(ّ).

كل الصراحة ،يف بياف التشابو الكبًن
تعليق :كىذه الفتول الػخبيثة صريػحةٌ ،
بٌن الػمتعة كالزنػى؛ فكما يتمتٌع الزانػي ،بػما ال حصر لػو ،من الزكانػي ،يتمتٌع
(ُ) انظر :النهاية ،ْٖٗ :كاٞنسائل اٞننتخبة.ِّٖ :
(ِ) انظر :النهاية ،ِْٗ :كشرائع اإلسبلـ ،ْٕٓ/ِ :كاٞنسائل اٞننتخبة.ِّٖ :
(ّ) انظر :النهاية.ِْٗ :
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الػمتمتًٌع بػما ال حصر لو ،من الػمتمتًٌعات.
كاٞنتمتًٌع يستطيع  -عندىم  -أف يتمتٌع ّنا ال حصر لو من اٞنتمتًٌعات،
وجد ىذه الفتول؛ ألنٌو يستطيع أف يتمتٌع يف السنة الواحدة أبكثر
ٌ
حت لو لػم تي ى
ً
يوما ،أك بعض يوـ.
كل متعة منها ن
من ثبلث مئة متمتٌعة ،إذا جعل م ٌدة ٌ
مثٌ أتيت ىذه الفتول ،فتبالغ يف اإلابحيٌة؛ ليتم ٌكن الرجل اٞنتمتًٌع من
سهل عليو التمتٌع أبكثر من
التمتٌع ،يف اليوـ الواحد ،أبكثر من أربع نسوة؛ أك لتي ٌ
أسبوعا،
أربع نسوة ،يف حالة كوف اٞن ٌدة اٞنتٌفق عليها أكثر من يوـ ،كأف تكوف
ن
شهرا ،أك سنة.
أك ن

مرات كثًنة،
الفتوى٩ :17-نوز أف يعقد الرجل على امرأة كاحدة ،بعقد اٞنتعةٌ ،
كاحدة بعد أخرل(ُ).

ً
قادرا على قطع عبلقتو ابٞنرأة اليت
تعليق :يكوف الرجل اٞنتمتٌع  -هبذه الفتول  -ن
كقادرا على إدامة عبلقتو هبا ،مت ما شاء؛ فإف شاء أف
ٕنتٌع هبا ،مت ما شاء ،ن
٩ن ٌدد العبلقة ،بعد انتهاء اٞن ٌدة ،حٌن يشتهي ذلك ،فلو اٝنيار؛ كإف شاء أف
يقطع العبلقة ،كاف لو ذلك.
كمثى ًل الزآف ،الذم تيعجبو إحدل الزكآف ،فييدٔف العبلقة
ى
كمثىػليوي يف ذلك ،ى
بينهما ،كلكن ببل زكاج؛ لكي يستطيع التملٌص مت ما شاء؛ فإف أعجبو البقاء
استمر يف كصاٟنا ،كإف ساءه منها شيء ،قطع العبلقة بينهما.
معهاٌ ،
كىذا يعين أ ٌف اٞنرأة اٞنتمتع هبا ال ٓنتاج إُف أف تعت ٌد ،يف حالة ْنديد عقد
ً
ً
األكؿ ،فييمكنو ْنديد العقد ،بعد
اٞنتعة ،إذا كاف اٞنتمتٌع الثآف ىو نفسو اٞنتمتٌع ٌ

(ُ) انظر :النهاية.ِْٗ :
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انتهاء األجل ،ببل فصل ،أك بعد أف يهبها ابقي اٞن ٌدة ،ببل فصل(ُ).
كقد اعتمد على ىذه الفتول بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة ابطلة ،ذات
ثػمار فاسدة ،كنسبوىا إُف بعض (أحبار الػمتعة)؛ فأجازكا تناكب ٗناعة من
الرجاؿ ،على التمتُع ابمرأة كاحدة ،مع كطئهم ٟنا ،من دكف ًع ٌدة.
فاألجل  -عندىم  -ي٬نكن أف يكوف ساعةن كاحد نة ،مع إمكاف تقصًنه،
أبف يهب اٞنتمتًٌع للمتمتع هبا ابقي اٞن ٌدة.
فيعمد (الػمتمتً
األكؿ) ،إُف كطئها ،قبل (انقضاء األجل) ،أك قبل أف
ع
ٌ
ٌ
يهبها الباقي؛ ثػ ٌم يعقد عليها متعةن ،بعد (انتهاء األجل) ،أك بعد (الػهبة) ،لكن
من دكف كطء.
العملي للحيلة ،ابنقضاء م ٌدة العقد الثآف ،أك ابٟنبة
مثٌ يبدأ التطبيق
ٌ
كذلك؛ فتسقط الع ٌدة  -ابفرتائهم  -فيأيت اٞنتمتًٌع الثآف ،ليفعل ما فعلو اٞنتمتًٌع
األكؿ ،مثٌ أييت الثالث ،مثٌ الرابع ،كىكذا إُف آخرىم!!!
ٌ
جرىم ،أك
كليس ن
بعيدا أف يكوف اشتهار ىذه اٜنيلة بٌن أكلئك الطلبة قد ٌ
العملي ،لتلك اٜنيلة ،ابلتناكب على كطء الػمتمتع هبا،
جر غًنىم ،إُف التطبيق
ٌ
ٌ
ببل ًع ٌدة ،تفصل بٌن كطء رجل ،ككطء رجل آخر!!!
العاملي  -كىو كاحد من (أحبار الػمتعة)  -ىذه
حر
كقد حكى الػ ٌ
ٌ
صحة نسبتها ،إُف شيخو.
اٜنيلة؛ كأجاد يف بياف فسادىا ،كبطبلهنا ،كأنكر ٌ
العاملي« :اشتهر بٌن ٗناعة من الطلبة اآلف حيلة يف إسقاط
ػحر
قاؿ ال ٌ
ٌ
ً
تزكج
علي .كصورهتا أنٌو لو ٌ
الع ٌدة ،كبعضهم ينسبها إُف شيخنا ا﵀ ٌقق الشيخ ٌ
رجل امرأة ابلعقد الدائم ،كدخل هبا ،مثٌ طلٌقها بعد الدخوؿ ،كجبت عليها
(ُ) انظر :العركة الوثقى.ُّٖ/ٔ :
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العً ٌدة .فلو عقد عليها بعد الطبلؽ ،مثٌ طلٌقها قبل الدخوؿ ،فبل ًع ٌدة عليها،
ً
اٞنتضمن لعدـ لزكـ العً ٌدة ،مع الطبلؽ ،قبل الدخوؿ،
النص
فتدخل ٓنت ٌ
ٌ
كالعً ٌدة السابقة سقطت ابلعقد الثآف؛ إذ ال ًع ٌدة عليها منو .ككذلك لو ٕنتٌع
أيضا
رجل ابمرأة ،كدخل هبا ،مثٌ كىبها اٞن ٌدة ،كانقضت م ٌدهتا ،مثٌ عقد عليها ن
متعة ،مثٌ كىبها اٞن ٌدة ،قبل الدخوؿ ،أك انقضت قبلو؛ فإ ٌف اٞنرأة ال ًع ٌدة عليها
اثنينا ،كالعً ٌدة األيكُف بطلت ابلعقد الثآف .كأقوؿ :نسبة ىذه اٜنيلة إُف الشيخ
التاـ؛ فإ ٌف ما أكرده ىنا
علي لػم تثبت ،كعلى تقدير الثبوت ىو مطالىب ابلدليل ٌ
ٌ
كتساىل ،كغفلة عجيبة عن نكتة ،كىي
تسامح
ي
غًن ٌ
اتـ ،بل ىو مشتمل على ي
أ ٌف العً ٌدة األيكُف لػم تسقط ابلعقد الثآفٌ ،إال ابلنسبة إُف صاحب العً ٌدة .ك ٌأما
ابلنسبة إُف غًنه ،فهي ابقية ،كال دليل عندان على إسقاطها.)ُ(»...

الفتوى :18-عدـ كجوب اإلشهاد كاإلعبلف يف الػمتعة(ِ).

التعليق :إ ٌف اإلشهاد كاإلعبلف ٪ن ٌققاف  -يف الزكاج الدائم  -رعاية كبًنة،
أم امرأة ،على حسب ىواه،
ٜنقوؽ األزكاج؛ كلوال٨نا ٌ
كل رجل زكجيٌة ٌ
الدعى ٌ
ابدعائهما
أم رجل ،على حسب ىواىا؛ فيناالف ٌ
ٌ
كل امرأة زكجيٌة ٌ
كالدعت ٌ
ما ال يستح ٌقاف ،من حقوؽ األزكاج.
كل شيء ذم قيمة؛
كلذلك ٤ند أ ٌف اٞنرأة  -يف عبلقة اٞنتعة  -ستخسر ٌ
يدؿ عليوٌ ،إال إذا
حت إثبات الزكجيٌة اٞنؤقتة اٞنزعومة ،ليس ٟنا أدْف دليل ٌ
ٌ
أْف لو ذلك؟!!!
اعرتؼ شريكها  -يف اٞنتعة  -بعبلقتهما اٞنؤقتة ،ك ٌ
فإهنا لن تستطيع أف تيثبت للناس أ ٌف
فإذا أنكر اٞنتمتًٌع عبلقتو ابٞنتمتًٌعةٌ ،
(ُ) الفوائد الطوسيٌة ،ِِٕ :كانظر :مفاتيح الشرائع.ّّٓ/ّ :
(ِ) انظر :النهاية.ْٖٗ :

641

ىذا اٜنمل ،الذم يف بطنها ،ىو نتيجة عبلقة اٞنتعة ،ال نتيجة عبلقة الزْف!!!
كال يستطيع اٞنتمتًٌعوف كاٞنتمتًٌعات أف ييعلنوا للناس ،عن ارتباطهم بعبلقة
ألهنم ييوقنوف كما ييوقن سائر الناس أ ٌف عبلقة اٞنتعة صورة من صور
اٞنتعة اٞنؤقتة؛ ٌ
فكأهنم يشهدكف على أنفسهم ابلزْف ،حٌن ييعلنوف ذلك للناس.
الزْف؛ ٌ
كإيقاف الناس  -كمنهم الػمتمتًٌعوف كالػمتمتًٌعات  -بكوف (الػمتعة) صورة
نفسي مكتوـ) ،يكتمو معظم (الػمقلٌدين)،
من صور (الزنػى) ،إنػٌما ىو (إيقاف ٌ
صرح ػوا
الذين يقلٌدكف (أحبار الػمتعة) ،كال يستطيعوف التصريح بػو؛ ألنػٌهم إف ٌ
بذلك ،فق ػد طعنوا فػي أحب ػارىػم ،الذين يع ٌدكف ىػذه (الػمتعػة) ضػ ػركرة ،من
ضركرٌايت مذىبهم!!!
كلذلك يتظاىر ىؤالء اٞنقلٌدكف ،ابلدفاع عن اٞنتعة ،كاعتقاد حلٌيٌتها؛
حت الذين ٬نارسوهنا منهم.
كل اإلنكارٌ ،
كلكنٌهم يف الباطن يينكركف حلٌيٌتهاٌ ،
كيكفي إلثبات ذلك :أف ْند أ ٌف الرجاؿ اٞنتمتًٌعٌن يرفضوف أش ٌد الرفض
عماهتم ،أك خاالهتم ،أك بنات
أف تكوف ٌأمهاهتم ،أك أخواهتم ،أك بناهتم ،أك ٌ
إخواهنم ،أك بنات أخواهتم ،أك بنات أعمامهم ،أك بنات أخواٟنم ،أك بنات
هبن من النساء؛ كلكنٌهم ال يرفضوف
ٌ
عماهتم ،أك بنات خاالهتم ،من ٗنلة اٞنتمتع ٌ
أبدا أف ي يك ٌن من ًٌ
الشرعي الدائم!!!
اٞنتزكجات ،ابلزكاج
ن
ٌ
فاإلشهاد ال قيمة لو ،يف اٞنتعة؛ أل ٌف اٜناجة إليو منتفية؛ فإٌ٧نا ٪نتاج
اٞنتمتًٌعوف إُف اإلشهاد ،حٌن يستطيعوف اإلعبلف ،كىؤالء ال يستطيعوف ذلك.
كليس صعبنا على بعض اٞنتمتًٌعٌن أف يستعينوا أبصحاهبم ،كأقراهنم،
لكن ىذه الشهادة ستكوف شهادة
كنظرائهم يف التمتٌع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ك ٌ
كل االستنكار،
ٌ
سريٌة ،ال يستطيعوف إعبلهنا للناس ،الذين يستنكركف اٞنتعةٌ ،
فبل تكوف ٟنا أدْف قيمة.
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مثٌ إ ٌف إيػجاب اإلشهاد من شأنو أف يػمنع الكثًنين من التمتٌع ،كال سيٌما
ابلسر؛
حٌن ال يػجدكف من يشهد لػهم ،أك حٌن ٫نشوف أف يبوح بعض الشهود ٌ
فيعرؼ األكلياء كاألقرابء كاألصدقاء كالػجًناف ،كسائر الناس.
كلذلك لػم يبخل (أحبار اٞنتعة) عن أتباعهم ،من اٞنتمتًٌعٌن كاٞنتمتًٌعات؛
فنفوا إ٩ناب اإلشهاد ،يف اٞنتعة؛ لييزيلوا ىذه العقبة الكؤكد؛ فبل ٩ند اٞنتمتًٌعوف،
ً
أم حرج ،يف كتماف عبلقة اٞنتعة بينهم ،كما يكتم الزانة كالزكآف
كال اٞنتمتٌعات ٌ
عبلقة الزْف!!!

الفتوى :19-ليس يف اٞنتعة طبلؽ ،كتبٌن اٞنرأة ابنقضاء اٞن ٌدة(ُ).

التعليق :إ ٌف الفراؽ يف اٞنتعة ١نتوـ موقوت؛ كلذلك ال مكاف للطبلؽ فيها؛
مبين على اتٌفاؽ؛ كالفراؽ الذم يكوف بٌن
ٌ
فكل متعة ٢نتومة بفراؽ ،كىو فراؽ ٌ
الزآف كالزانية ،بعد انتهاء اٞنمارسة الشهوانيٌة.
١نصورا يف التسمية ،كإٌ٧نا ىو
كليس الفرؽ بٌن طبلؽ الزكاج كفراؽ اٞنتعة
ن
فيما كراء الطبلؽ كالفراؽ.
تستحق
فللمطلقة حقوؽ على الزكج تستح ٌقها؛ ِنبلؼ اٞنتمتًٌعة ،فبل
ٌ
حق منها.
أم ٌ
بعد الفراؽ ٌ
ضطر إليو األزكاج اضطر نارا ،كليس مبنيًّا على اتٌفاؽ
كالطبلؽ أمر عارض يي ٌ
ابٞنودة كالر٘نة كالعبلقة الطيٌبة؛
سابق؛ فإ ٌف األصل يف الزكاج
الشرعي أف يدكـ ٌ
ٌ
كلكن أمورا طارئة قد تي ً
وجب الطبلؽ ،مع كراىتو.
ٌ ن
الشرعي ،كأين اٞنتمتع هبا من اٞنطلقة؟!!!
فأين فراؽ اٞنتعة من الطبلؽ
ٌ

(ُ) انظر :شرائع اإلسبلـ.ْٓٔ/ِ :
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الفتوى :21-ليس يف اٞنتعة لعاف(ُ).

يتبٌن للمتمتًٌع
التعليق :ال لعاف يف اٞنتعة؛ أل ٌف اٞنتعة صورة من صور الزْف ،فحٌن ٌ
أ ٌف شريكتو  -يف اٞنتعة  -قد مارست الزْف ،مع غًنه ،يف كقت اٞنتعة؛ فإ ٌف
االعرتاض على ذلك ليس من شأنو؛ فالعبلقة بينهما عابرة مؤقتة ،فلماذا
ينشغبلف ابللعاف ،كال سيما أ ٌف الغرض من اللعاف و
منتف يف اٞنتعة؟!!!
ٌ
فهل اٞنتمتًٌع مستع ٌد ،ألف يقذؼ شريكتو عند القاضي ،كالناس؛ فًنميها
ابلزْف؛ لييقاـ عليها اٜن ٌد؟!!!
أبم صفة ،سيتق ٌدـ اٞنتمتًٌع إُف القاضي ،هبذا القذؼ :بصفة الزكج ،أـ
ٌ
بصفة اٞنتمتًٌع؟!!!
إنٌو لن ٩نرؤ على التصريح ُنقيقة عبلقتو ابٞنقذكفة؛ كلذلك ال داعي ألف
يشغل نفسو هبذا األمر ،فيفتضح أمره بٌن الناس!!!

الفتوى :21-إذا ٘نلت اٞنرأة اٞنتمتع هبا ،من رجل ٕنتٌع هبا ،فنفى الرجل
ظاىرا ،كال يفتقر إُف اللعاف(ِ).
الطفل عن نفسو ،فإ ٌف الطفل ينتفي عنو ن
ً
متممة لفتول انتفاء اللعاف يف اٞنتعة؛ فإ ٌف الرجل إف أراد
التعليق :كىذه الفتول ٌ
أْف لو ذلك؟!!!
أف يعرتؼ أبف اٜنمل منو ،اعرتؼ؛ كلكن ٌ
ىل سييعلن للناس أنٌو كاف على عبلقة مؤقتة هبذه اٞنرأة ،كأ ٌف اٜنمل الذم
يكين الناس مولوده
يف بطنها منو ،كأنٌو مستع ٌد إلٜناؽ اٞنولود بو ،كلن يباِف أف ٌ
بكنية( :ابن اٞنتعة) ،أك (بنت اٞنتعة)؟!!!
إنٌو لن ٩نرؤ على ذلك ،كسيسارع إُف نفيو ،متٌ ًه نما اٞنتمتًٌعة ابلزْف ،أك
(ُ) انظر :شرائع اإلسبلـ.ْٓٔ/ِ :
(ِ) انظر :شرائع اإلسبلـ.ْٓٔ/ِ :
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م ٌدعينا أ ٌف اٜنمل من رجل سبقو ،إُف التمتٌع هبا؛ لتبقى اٞنرأة بعد ذلك بٌن
أمرين ،أحبل٨نا م ػر كالعلقم.
فإما أف يْنهضو ،إف أمكنها ،أك ترميو يف اٞنزابل ،أك يف النهر ،أك قرب
ٌ
تتحمل العار ،ككبلـ الناس ،كتربٌيو
اٞنستشفيات ،أك قرب أحد البيوت؛ ٌ
كإما أف ٌ
بنت الزْف؛ ىذا إف ٤نت من انتقاـ أكليائها.
ابن الزْف ،أك ى
كما ٌ
تريب الزانية ى
كلذلك نفى (أحبار الػمتعة) اللعاف؛ لتسهيل األمر على اٞنتمتًٌعٌن من
الرجاؿ؛ فلن تستطيع اٞنرأة أف تيل ًزـ الرجل إبٜناؽ الػمولود بو ،إف ىو نفاه عنو.
كلن تلجأ إلػى (اللعاف)؛ لتدرأ عن نفسها (تػهمة الزنػى) ،كلن تستطيع
إثبات (عبلقة الػمتعة)؛ إذ ال إشهػ ػاد ،كال إع ػبلف ،كال اعتػراؼ ،م ػن الرجػ ػل!!!
كىذا كلٌو يؤٌكد النظرة الدكنيٌة للمرأة ،عند (أحبار اٞنتعة)؛ فليست عندىم
أكثر من سلعة رخيصة ،يناؿ الرجاؿ منها مبتغاىم ،مثٌ ييلقوف ما تب ٌقى منها يف
اٞنزابل ،كال يبالوف ّنا ييصيبها.
ً
اٞندخن
كمثى ًل (ليفافة التدخٌن) ،اليت يضعها ٌ
ى
كمثىػليها  -يف عبلقة اٞنتعة  -ى
حت إذا استنفدىا ،كانتهى منها ،ألقى هبا يف
 عند التدخٌن  -بٌن شفتيوٌ ،الطريق ،كداسها بقدمو؛ لتتناكب على دكسها األقداـ ،من بعده!!!
رجم الزآفٌ ،إال إذا
الفتوى :22-ال يثبت كصف اإلحصاف ،بعقد اٞنتعة؛ فبل يي ى
الشرعي الدائم ،أك عقد ملك اليمٌن ،قبل ارتكابو
كاف قد ارتبط بعقد الزكاج
ٌ
جر٬نة الزْف(ُ).

ا﵀صن ،كال ٫نالفوف اٛنمهور يف ذلك؛
قر (أحبار اٞنتعة) برجم الزآف ى
التعليق :يي ٌ
كلكنٌهم ينفوف أف يكوف االرتباط بعقد اٞنتعة سببنا يف ثبوت اإلحصاف.
(ُ) انظر :النهاية ،ّٔٗ :كشرائع اإلسبلـ.ّٗٓ/ْ :
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الشرعي الدائم ،كلكنٌو
رجبل لػم يرتبط ،بعقد الزكاج
فإذا افرتضنا :أ ٌف ن
ٌ
حت يف حالة كوف األجل سنة ،أك أكثر  -فإ ٌف
ارتبط بعقد اٞنتعة فقط ٌ -
ً
صننا.
يسموف ىذا اٞنتمتٌع ي١ن ى
(أحبار اٞنتعة) ال ٌ
الشرعي الدائم،
ككذلك إذا افرتضنا :أ ٌف امرأة لػم ترتبط ،بعقد الزكاج
ٌ
حت يف حالة كوف األجل سنة ،أك أكثر -
كلكنٌها ارتبطت بعقد اٞنتعة فقط ٌ -
ً
صنة.
يسموف ىذه اٞنتمتٌعة ي١ن ى
فإ ٌف (أحبار اٞنتعة) ال ٌ
كلذلك ،ال يرجم ىذا اٞنتمتً
رجم ىذه
ت
كال
؛
)
الزْف
٬نة
ر
ج
(
مارس
إذا
ع،
ي
ٌ
ى
يى
صنٌن ،عند (أحبار اٞنتعة)؛
اٞنتمتًٌعة ،إذا مارست (جر٬نة الزْف)؛ ٌ
ألهنما غًن ي١ن ى
ك(اإلحصاف) شرط كاجب ،من شركط ثبوت عقوبة (الرجم) ،عند اٛنمهور.
ككاضح ما يف ىذه الفتول األثيمة ،من التساىل ،الذم ييغرم أتباعهم
ابٞنزاكجة بٌن (زْف اٞنتعة) ،ك(متعة الزْف)؛ فليس على اٞنتمتًٌع الزآف ،كال على
اٞنتمتًٌعة الزانية أكثر من ح ٌد اٛنلد ،عندىم؟!!!
غلو اإلابحيٌة ،اليت يدعوف
كقد حاكؿ (أحبار اٞنتعة) أف ٫ن ٌففوا من ٌ
أتباعهم إليها ،بفتاكاىم األثيمة؛ فتظاىركا بدعوة اٞنتمتًٌعٌن كاٞنتمتًٌعات ،من ابب
النصيحة ،إُف ترؾ بعض تلك اإلابحيٌات اٞنن ىكرة؛ لكنٌهم يستدركوف ،فيختموف
دعوهتم تلك ،ببياف أ ٌف االمتثاؿ لنصائحهم ليس كاجبا ،كأ ٌف اٜنرج و
منتف عن
ن
اٞنتمتًٌعٌن كاٞنتمتًٌعات ،يف حالة ٢نالفتهم لنصائح أحبارىم.
ستحب :أف تكوف مؤمنة
كمن أمثلة ذلك :قوؿ ٤نم الدين اٜنلٌ ٌي« :كيي
ٌ
كره :أف
عفيفة .كأف يسأٟنا عن حاٟنا مع التهمة ،كليس شرطنا يف
ٌ
الصحة .كيي ى
كره:
تكوف زانية ،فإف فعل ،فليمنعها من الفجور ،كليس شرطنا يف
ٌ
الصحة .كيي ى
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يفتضها ،كليس بػمحرـ»(ُ).
أف يتمتٌع ببكر ،ليس ٟنا أب ،فإف فعل ،فبل ٌ
ب ،كليس كاجبنا ،كليس شرطنا
فسؤالو عن حاٟنا  -عند التهمة -
ى
مستح ٌ
صحة عقد اٞنتعة؛ كلذلك ينصح اٜنلٌ ٌي أتباعو ّنا يىستحبٌو ،كلكنٌو يستدرؾ؛
يف ٌ
ً
صحة العقد!!!
ٌ
ليبٌن أ ٌف اٞنتمتٌع لو خالف نصيحتو ،فبل إشكاؿ يف ٌ
لكن ىذه النصيحة ليست من
ككذلك ينصحو بتجنٌب التمتٌع ابلزانية ،ك ٌ
ابب التحرٔف ،بل ىي من ابب الكراىة ،كاٞنكركه جائز فعلو ،كليس ١نرمػنا؛
كلذلك يقوؿ« :فإف فعل ،فليمنعها من الفجور» ،أم :أ ٌف التمتٌع ابلزانية جائز،
لكن اٜنلٌ ٌي ينصح اٞنتمتًٌع حٌن يتمتٌع ابلزانية أف ٬ننعها من
كليس ١نرمػنا؛ ك ٌ
صحة
الفجور؛ مثٌ يستدرؾ اٜنلٌ ٌيٌ ،
كيبٌن أ ٌف منعها من الفجور ال ييع ٌد شرطنا يف ٌ
ً
صحة العقد!!!
العقد؛ فإذا أ٨نل اٞنتمتٌع منعها من الفجور ،فبل إشكاؿ يف ٌ
لكن
مثٌ ينصح اٜنلٌ ٌي أتباعو ،برتؾ التمتٌع ابلبكر ،اليت ليس ٟنا أب؛ ٌ
نصيحتو من ابب الكراىة ،ال من ابب التحرٔف؛ فليس اٞنتمتًٌع  -الذم ٫نالف
يفتضها ،كليس
نصيحتو ّ -نرتكب لفعل ١نرـ؛ بداللة قولو« :فإف فعل ،فبل ٌ
ّنحرـ» ،أم :إف ٕنتع بتلك البكر ،اليت ليس ٟنا أب ،فإ ٌف اٜنلٌ ٌي ينصحو برتؾ
قائبل« :كليس ّنحرـ»ّ ،نعىن أ ٌف اٞنتمتًٌع لو كطئ تلك
كطئها ،مثٌ يستدرؾ اٜنلٌ ٌي ن
البكر؛ فإ ٌف كطأه ٟنا ليس ّنحرـ!!!
كمثى ًل رجل كاذب،
فكاف ىمثى يل اٜنلٌ ٌي ،يف عبارتو ىذه  -كيف أمثاٟنا  -ى
ٙنرا ،كلكنٌك لو
يتظاىر بنصح صاحبو ،فيقوؿ لو« :أنصحك ٌأال تشرب ن
فبلان ،كلكنٌك لو قتلتو ٞنا كاف
شربتها ،فبل إمث عليك؛ كأنصحك ٌأال تقتل ن
عليك إمث»!!!
(ُ) شرائع اإلسبلـ.ْْٓ/ِ :
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أقػ ػوؿ :ي ػا (أحبار الػمتعة) ،ىل تسمعوف آبذانكم ما تقولونو أبفواىكم؛
كى ػل تقرؤكف أبعينكم م ػا تكتبونو أبيديكم؛ كى ػل تي ً
نكركف بقلوبكم ما ٔنتلقونو
بعقولكم؟!!!
قاؿ تعاُف﴿ :كلىىق ٍد ىذرأٍ ىان لًػ ىج ىهنم ىكثًيػرا ًمن الٍػ ًجػ ػ ًٌن ك ًٍ
اإلنٍ ً
وب
س لىػ يه ٍم قيػلي ه
ى
ى
ى
ى ن ى
ىال يػ ٍف ىقهو ىف بًػها كلىػهم أ ٍىعيػن ىال يػب ً
ك
ص يرك ىف بًػ ىها ىكلىػ يه ٍم آ ىذا هف ىال يى ٍس ىمعيو ىف بًػ ىها أيكلىئً ى
ى ي ى ى ي ٍ ي ه يٍ
ك يى ػ يم الٍغىافًليو ىف﴾(ُ).
ىض ُل أيكلىئً ى
ىك ٍاألىنٍػ ىع ًاـ بى ٍل يى ٍم أ ى
كل
كالعجيب الغريب أف يتش ٌدد (أحبار اٞنتعة) ،يف موضوع (االستمناء)ٌ ،
كل التساىل!!!
التش ٌدد ،بعد أف تساىلوا يف موضوع (اٞنتعة)ٌ ،
اٝناص فيو؛
كليس غرضي ىنا القوؿ إبابحة االستمناء ،كال بياف رأيي
ٌ
لكن غرضي التنبيو ،على ذلك (التناقض الشيطآفٌ العجيب) ،بٌن تساىل
ك ٌ
(أحبار اٞنتعة) ،يف (إابحة اٞنتعة) ،كبٌن تش ٌددىم يف (ٓنرٔف االستمناء)!!!
إٗناعا؛ لقولو:
الطوسي« :كاالستمناء ابليد١ :نرـ
قاؿ أبو جعفر
ن
ٌ
ً
ً
ٌن .فى ىم ًن ابٍػتىػغىى ىكىر ىاء
﴿إًال ىعلىى أ ٍىزىكاج ًه ٍم أ ٍىك ىما ىملى ىك ٍ
ت أ ٍى٬نىانػي يه ٍم فىًإنػ يه ٍم ىغٍيػ ير ىمليوم ى
(ِ)
ذىلً
ك فىأيكلىئً
كركم عنو  أنٌو قاؿ:
ذلك.
اء
ر
ك
من
كىذا
،
﴾
ف
ك
اد
ع
ل
ا
م
ى
ك
ٍ
ى
ى
ى
ي
ي
ى
ي
ي
(ّ)
ملعوف سبعة ،فذكر فيها الناكح ك ٌفو» .
حت أنزؿ ،كاف
كقاؿ أبو جعفر
الطوسي ن
أيضا« :كمن استمىن بيدهٌ ،
ٌ
عليو التعزير كالتأديب»(ْ).
(ُ) األعراؼ.ُٕٗ :
(ِ) اٞنؤمنوف ،ٕ-ٔ :كاٞنعارج.ُّ-َّ :
(ّ) اٞنبسوط يف فقو اإلماميٌة.ِِْ/ْ :
(ْ) النهاية ،َٕٗ :كانظر :شرائع اإلسبلـ.ُّْ/ْ :
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النجفي« :من استمىن بيده ،أك بغًنىا ،من أعضائو:
١نمد حسن
كقاؿ ٌ
ٌ
عيٌزر؛ ألنٌو فعل ١نرنما ،بل كبًنة»(ُ).
كاٞنوازنة بٌن اٞنتعة كاالستمناء تي ًٌبٌن للعاقل أ ٌف اآلاثر اٞنعركفة لعبلقة اٞنتعة
أخطر بكثًن من اآلاثر اليت يذكركهنا ،لفعل االستمناء ،إف ثبت ٓنر٬نو ابلدليل
سر ذلك التش ٌدد يف القوؿ بتحرٔف االستمناء؟!!!
الشرعي
القطعي .فما ٌ
ٌ
ٌ
(ِ)
إ ٌف القوؿ إبابحة االستمناء  -عند خشية الوقوع يف الزْف  -قد ٬ننع
الكثًنين من التو ُجو إُف ابب اٞنتعة ،الذم فتحو (أحبار اٞنتعة).
كلذلك عمد (أحبار اٞنتعة) ،إُف إغبلؽ ابب (االستمناء) ،كتش ٌددكا يف
بديبل ألتباعهم ،يستغنوف بو عن اٞنتعة!!!
حت ال يكوف ن
القوؿ بتحر٬نو؛ ٌ
كلكي تيد ًرؾ الفرؽ بٌن اٞنتعة ،كاالستمناء٩ ،نب أف تتذ ٌكر أبرز الثمار
الفاسدة ،اليت ٩ننيها اٞنتمتًٌعوف كاٞنتمتًٌعات ،من شجرة اٞنتعة اٝنبيثة:

 -1االستمتاع تفخي نذا ،ابلطفلة الرضيعة.

 -2االستمتاع تفخي نذا ،ببنت التاسعة ،من دكف إذف أبيها.
 -3االستمتاع كطئنا ،ابلبكر ،اليت ليس ٟنا أب.

 -4االستمتاع كطئنا ،ابلبكر ،من دكف إذف كليٌها ،إذا منعها كليُها من التمتُع
ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو.
 -5االستمتاع كطئنا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من دكف إذف كليٌها.
 -6االستمتاع كطئنا ،ابلفتاة األكربػٌيٌة ،من دكف إذف كليٌها.

طمعا يف اٞناؿ.
 -7االستمتاع كطئنا ،ابلكتابيٌة ،اليت استجابت ن
(ُ) جواىر الكبلـ.َُُْ/ِْ :
(ِ) انظر :اٞنوسوعة الفقهيٌة.ٖٗ/ْ :
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 -8االستمتاع كطئنا ،ابلفاجرة ،مع عدـ منعها من الفجور.

 -9االستمتاع كطئنا ،مع عدـ التح ُقق من ارتباط اٞنوطوءة برجل آخر.
 -11االستمتاع كطئنا ،مع عدـ اإلنفاؽ على اٞنوطوءة ،كإف ٘نلت.
 -11االستمتاع كطئنا ،بعدد غًن ١نصور ،من النساء.

 -12االستمتاع كطئنا ،مع ْنديد االستمتاع ابٞنوطوءة ،مر نارا ،ببل فصل.
 -13االستمتاع كطئنا ،ببل إشهاد ،كال إعبلف.

 -14االستمتاع كطئنا ،مع جواز نفي الرجل كوف اٜنمل منو ،ببل لعاف.

 -15االستمتاع كطئنا ،كلكن ال يثبت بو إحصاف.
كال ريب يف أ ٌف ىذه االستمتاعات تضاىي استمتاعات الزانة كالزكآف،
كقد تزيد عليها يف ٌقوة اإلابحيٌة؛ فأين منها فعل االستمناء؟!!!
العجيب) ،من (أحبار الػمتعة) ،بػما
ض الشيطآفُ
كيذ ٌكرنػي ىذا (التناقي ي
ي
(العػ ٍزؿ) ،فػي زانه؛
ركاه بعض الػمؤلٌفٌن ،من (تناقيض الزانػي) ،الذم تػجنب ى
كرعا!!!
ن
أحبل جاريةن،
قاؿ
ٌ
التوحيدم« :أييت نوفل بن يمساحق ،اببن أخيو ،كقد ى
لت؟ فقاؿ:
ليت ابلفاحشةٌ ،
ىبل عز ى
عدك هللا ،ل ٌػما ابتي ى
من جًنانو ،فقاؿ :اي ٌ
عم ،بلغين أ ٌف العزؿ مكركه ،فقاؿ :أفما بلغك أ ٌف الزنػى حراـ؟!»(ُ).
اي ٌ
كليس غرضي من ًذكر ىذه الركاية :تصحيحها ،كاالعتماد عليها،
كاالحتجاج هبا ،كإٌ٧نا غرضي ىو تقريب فكرة (التناقض العجيب) إُف األذىاف.
فإ ٌف االحرتاز من (العزؿ) يػماثل االحرتاز من (االستمناء)؛ كالوقوع فػي
(الزنػى) يػماثل الوقوع يف (الػمتعة).
(ُ) البصائر كالذخائر.ُّٖ/ُ :
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كمن (النصائح الػ ً
مضحكة) :أف ينصح بعض (أحبار الػمتعة) أتباعهم،
ً
حصنوا أنفسهم من مػمارسة (جريػمة االستمناء)(ُ)؟!!!
ّنمارسة (الػمتعة)؛ ليي ٌ
فيكوف مثىػليهم  -يف نصيحتهم ىذه  -كمثى ًل الطبيب الػم ً
تحامق ،الذم
ى ي
ي
ى
ً
حصن نفسو ،من شرب الشام؟!!!
ينصح الػمريض ،بشرب الػخمر؛ ليي ٌ
فيا أيها الناصح الػم ً
ضحك:
ٌ
ي
إذا أراد أحد مقلٌديك ٓنصٌن نفسو ابلػمتعة؛ لكي يتجنٌب (االستمناء):
أ -ىل ٩نوز أف يتمتٌع ،تفخي نذا ،اببنتك الرضيعة؟!!!

ب -ىل ٩نوز أف يتمتٌع ،تفخي نذا ،اببنتك الصغًنة ،اليت بلغت التاسعة ،من
دكف إذنك؟!!!
ج -ىل ٩نوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك البكر ،بعد أف ٕنوت أنت؟!!!

د -ىل ٩نوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك البكر البالغة الرشيدة ،من دكف
إذنك؟!!!
ه -ىل ٩نوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك البكر ،من دكف إذنك ،إذا منعتها من
التمتُع ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو؟!!!

و -ىل ٩نوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك ،ببل إنفاؽ عليها ،كإف ٘نلت منو؟!!!

ز -ىل ٩نوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك ،ببل إشهاد ،كال إعبلف؟!!!

ظاىرا،
ح -ىل ٩نوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك؛ كينفي كوف اٜنمل منو ،فينتفي ن
ببل لعاف؟!!!

كف من
ط -ىل ٩نوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك ،م ٌدة ساعةّ ،نهر مقداره ٌ
طعاـ؟!!!
(ُ) انظر :مواقف الشيعة.َُِ/ّ :
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ي -ىل ٩نوز أف يتمتٌع ،تفخي نذا ،اببنتك ،م ٌدة ساعة؛ مث أييت مقلًٌد و
اثف من
ٌ
أيضا؛ مثٌ أييت مقلًٌد اثلث ،كىكذا؛
مقلٌديك؛ ليتمتٌع هبا ،تفخي نذا ،ساعة ن
ً
حصن مقلًٌدكؾ أنفسهم ،من الوقوع يف (جريػمة االستمناء) ،أبف يتمتٌعوا
فيي ٌ
متناكبٌنَ ،نسد ابنتك ،تفخي نذا؟!!!
إ ٌف تلك (الفتاكل اإلابحيٌة األثيمة) ،اليت اختلقها (أحبار الػمتعة) تعارض
(القطعيٌات اإلسبلميٌة) ،كػ ٌل الػمعارضػة؛ كاالعتم ػاد  -على ىػذه الفتاكل -
كفيػل بتعطيل بعض (األحكاـ الشرعيٌة).
ابطبل،
كتعطيل األحكاـ الشرعيٌة ابطل ،ببل ريب؛ فكاف ما ٌأدل إليو ن
قطعا ،كىو ىذه (الفتاكل األثيمة).
ن
ك(أحكاـ الزنػى) من أبرز (األحكاـ الشرعيٌة) ،اليت تعطٌلها ىذه الفتاكل؛
كل الوضوح:
كيكوف التعطيل يف ٠نالٌن كاضحٌنٌ ،

األول -تـحرًن الينـى:
الـمجال ّ
٪نرـ االسم
حرـ الفعل كاالسم ن
معا ،كَف ٌ
حرـ الزْف؛ فإنٌو ٌ
إ ٌف اإلسبلـ حٌن ٌ
يغًنكا االسم الذم ييطلىق على ىذه الرذيلة ،مثٌ
فقط؛ فليس للزانة كالزكآف أف ٌ
عسبل؛
السم ن
مركا على فعلها ،ككأ ٌف شيئنا لػم يكن؛ فهل يكفي أف يي ٌ
سمى ٌ
يست ٌ
لينجو متناكلو من اٟنبلؾ؟!!!
بديبل نقيًّا عن عبلقة الزْف؛ فهل
كاإلسبلـ شرع عبلقة الزكاج؛ لتكوف ن
تكفي تسمية صورة من صور الزْف ابسم (الزكاج اٞنؤقت)؛ ٛنعل تلك الصورة
مشركعا؟!!!
اجا
ن
زك ن
سمى
إ ٌف العربة
أساسا ابٜنقائق ،ال ابألٚناء ،فبل يكفي ن
ن
مثبل أف يي ٌ
اٜنديث اٞنوضوع سنٌة نبويٌة؛ ليكوف  -يف اٜنقيقة  -جزءنا من السنٌة النبويٌة.
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سمى اٞنؤلٌف عالًػ نما ،ليكوف  -يف الواقع  -عالًػ نما،
كال يكفي ن
أيضا أف يي ٌ
من الذين قاؿ هللا تعاُف فيهم﴿ :إً٧نىا ى٫نٍ ىشى اَّللى ًم ٍن ًعبى ًادهً الٍعيلى ىماءي﴾(ُ).
الشرعي،
كابٞنوازنة الدقيقة ،بٌن حقائق العبلقات الثبلث :عبلقة الزكاج
ٌ
يتبٌن بوضوح أ ٌف اٞنتعة اٞنؤقتة صورة من صور
كعبلقة اٞنتعة اٞنؤقتة ،كعبلقة الزْفٌ ،
الشرعي ،ال من قريب ،كال من بعيدٌ ،إال من حيث
الزْف ،كال عبلقة ٟنا ابلزكاج
ٌ
يسموهنا( :الزكاج اٞنؤقت) ،أك (زكاج اٞنتعة).
إ ٌف (أحبار اٞنتعة) ٌ
فلماذا يزٓف الزانة كالزكآف ،إف كانت اٞنتعة مباحة؟!!! كٞناذا ال يرتبطوف
برابط اٞنتعة ،ما دامت حقيقة اٞنتعة قريبة جدًّا ،من حقيقة الزْف ،بل ٌإهنا يف
اعا لرغباهتم القذرة؟!!!
بعض اٜناالت أكثر إشب ن
فما على الزآف كالزانيةٌ ،إال ترديد بعض الكلمات ،كاالتٌفاؽ على األجرة،
كالػمػ ٌدة ،ثػ ٌم مػمارسة م ػا يشتهياف ،من الرذيلة ،كليس ثػ ٌمة قيػ ػود ،كال تبعات!!!
حت
فقد أجاز (أحبار اٞنتعة) للرجل أف يتمتٌع ابلرضيعةّ ،نا عدا الوطءٌ ،
حت من دكف إذف أبيها .كأجازكا
ابلتفخيذ .كأجازكا لو ذلك يف بنت التاسعةٌ ،
لو التمتٌع ابلبكر اليت ليس ٟنا أب ،مع كطئها .كأجازكا لو التمتُع ابلبكر ،من
دكف إذف كليٌها ،إذا منع كليُها من التزكيج ابلكفؤ ،مع رغبتها إليو .كأجازكا لو
التمتُع ابلبكر البالغة الرشيدة ،كليس لوليٌها أف يعرتض .كأجازكا لو التمتُع ابلفتاة
األكربػٌيٌة ،من دكف إذف كليٌها ،كلو كانت مسلمةن .كأجازكا لو التمتُع ابلكتابيٌة،
اليت استجابت طمعا يف اٞناؿ .كأجازكا لو التمتُع ابلفاجرة ،كلػم ي ً
وجبوا عليو
ن
ي
منعها من الفجور .كلػم ي ً
وجبوا على الرجل أف يتح ٌقق من كوف اٞنرأة خليٌة،
ي
ليست يف ذمة زكج حي ،عند طلبو التمتع هبا .كلػم ي ً
وجبوا عليو إخبار اٞنرأة عن
ٌ
ٌ
ي
ٌ
(ُ) فاطر.ِٖ :
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ً
يوما
الع ٌدة .كأجازكا كوف اٞنهر ّنقدار ٌ
كف من طعاـ .كأجازكا كوف األجل ن
احدا ،أك بعض يوـ .كلػم ي ً
وجبوا عليو نفقة للمرأة اٞنتمتع هبا .كأجازكا لو التمتُع
ك ن
ي
مرات
أبكثر من أربع نسوة ،من غًن حصر .كأجازكا لو العقد على امرأة كاحدةٌ ،
كثًنة ،كاحدة بعد أخرل .كلػم ي ً
وجبوا اإلشهاد كاإلعبلف .كأجازكا انتفاء كوف
ي
ّنجرد نفيو عنو.
ظاىراٌ ،
اٜنمل منو ن
حرمو اإلسبلـ؟!!!
كل ىذا م ن
باحا ،فما ىو ذلك الزنػى الذم ٌ
فإذا كاف ٌ
اللفظي ،الذم
ىل يكوف الفرؽ الرئيس بٌن الزْف كاٞنتعة ىو ذلك العقد
ٌ
ال حقوؽ فيو ،كال إشهاد ،كال إعبلف؟!!!
اللفظي ،يف الػمتعة؛ لعدـ اعتقادىم
كىل ٬نتنع الزانة ،كالزكآف ،من العقد
ٌ
ُنلٌيٌتها؟!!!
ال أحد ي٬نكن أف يقوؿ هبذا القوؿ الفارغ؛ فهل كاف الزْف الذم ٬نارسونو
حبلال يف اعتقادىم؟!!!
ن
ىل يعتقدكف ٌأهنم سيعاقىبوف على مػمارسة الػمتعة ،فقط ،لكنٌهم سييغ ىفر
ٟنم مػمارسة الزْف؟!!!!
كل
كمن ىنا نيدرؾ أ ٌف (أحبار اٞنتعة)  -حٌن كجدكا (اإلسبلـ) قد غلٌق ٌ
(أبواب الزْف)  -عمدكا إُف أحد األبواب ،كفتحوه ألتباعهم ،كأجازكا فيو أكثر
ما يطمع فيو (أىل الزْف) ،كال سيٌما (الرجاؿ) منهم ،بل زادكا عليو ،يف بعض
اٜناالت؛ كذلك ىو ابب (الػمتعة الػمؤقتة).
يسوغوا  -ألنفسهم ،كألتباعهم  -فت ػح ىذا الب ػاب ،عمدكا إلػى
كلكي ٌ
قسما
(حيلة التسمية)؛ ٌ
فغًنكا االسم فقط ،كجعلوا (الػمتعة)  -يف التسمية  -ن
الشرعي!!!
مقومات الزكاج
كل ٌ
من أقساـ (الزكاج)؛ كلكن بعد أف سلبوا منو ٌ
ٌ
فما الػمتعة يف اٜنقيقةٌ ،إال صورة ًزنى ًويٌة مقيدة ،بعض التقييد؛ كما كاف ٟنا
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أف تيقيدٌ ،إال من أجل خداع األتباع ،كالتملُص من استنكار اٝنصوـ؛ فلو
يرفًعت تلك القيود اليسًنة؛ لكاف الزْف كاٞنتعة اسػمٌن ٛنر٬نة كاحدة ،ببل فرؽ.

الـمجال الثانـي -عقوبة الينـى:
يؤدم إُف تعطيل عقوبة الزْف ،ال أل ٌف الزانة
إ ٌف القوؿ إبابحة اٞنتعة ٌ
كؤكدا،
كالزكآف قد تركوا الزْف ،كاختاركا اٞنتعة ن
بديبل عنو؛ كإٌ٧نا ألنٌنا سنواجو عقبة ن
يف إقامة اٜن ٌد على الزآف كالزانية؛ كىي العجز عن التمييز بٌن من ٬نارساف
اٛنماع بعبلقة اٞنتعة ،كمن ٬نارساف اٛنماع بعبلقة الزْف.
أبهنم شاىدكا
صرحوا  -عند القاضي ٌ -
فلنفرتض أ ٌف أربعة رجاؿ عدكؿ ٌ
رجبل كامرأة ،يف حالة اٛنماع الكامل .فأنكر الرجل كاٞنرأة ٌأهنما كاان يزنياف،
ن
متزكجاف ابٞنتعة.
ك ٌادعيا ٌ
أبهنما ٌ
فإف قاؿ القاضي :أين العقد الذم ييثبت كونكما ًٌ
متزكجٌن ابٞنتعة؟
لفظي ،غًن مكتوب.
قاال :العقد ٌ
فإف قاؿ القاضي :أين الشهود على عقدكما؟
قاال :ال ٩نب اإلشهاد على عقد اٞنتعة.
فإف قاؿ القاضي :أين أعلنتما ارتباطكما ابٞنتعة؟
قاال :ال ٩نب اإلعبلف يف عقد اٞنتعة.
كِف اٞنرأة؟
فإف قاؿ القاضي :ىل استأذنتما ٌ
ألهنا ابلغة رشيدة.
قاال :ال ٩نب استئذاف كليٌها؛ ٌ
عاجزا عن إثبات اٜنقيقة،
ففي حالة كوف اٞنتعة مباحة؛ سيكوف القاضي ن
ألف شاىد.
كلو شهد  -على ٗناعهما الكامل  -ي
كسيكوف القاضي بٌن أمرين:
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 -1أف يك ٌذهبما يف ٌادعائهما االرتباط ابٞنتعة ،كييقيم عليهما اٜن ٌد؛ فإف كانت
اٞنتعة مباحة ،ككاان صادقٌن يف ارتباطهما ابٞنتعة ،فإ ٌف حكم القاضي عليهما
سيكوف ظالػ نما.
 -2أف ي٪نجم القاضي عن إقامة اٜن ٌد عليهما؛ ألنٌو لػم ً
قطعي،
دليل
إُف
يهتد
ٌ
سيؤدم إُف تعطيل اٜن ٌد
ييثبت كذهبما ،فإف كاان كاذبٌن ،فإ ٌف حكم القاضي ٌ
الشرعي ،مع كجود (اٛنماع الكامل) ،كالشهود العدكؿ األربعة.
ٌ
كىكذا سيجد الزانة كالزكآف أ ٌف ٌادعاء االرتباط ابٞنتعة :ىو اٜنبل الذم
٩نب أف يستمسكوا بو؛ ليدرأكا عن أنفسهم عقوبة الزْف.
شرعا ،فبل ي٬نكن تعطيلها؛ كلذلك
كعقوبة الزْف من العقوابت الثابتة ن
قطعا؛
كل ما ٌأدل إُف تعطيلها ن
ابطبل؛ أل ٌف ما ٌ
يؤدم إُف الباطل :ابطل ن
يكوف ٌ
تؤدم إُف تعطيل العقوبة الشرعيٌة.
فتكوف إابحة الػمتعة ابطلة؛ ٌ
ألهنا ٌ
كحت إذا أحجم القاضي ،عن إدانة اٞنتمتًٌ ىع ً
ٌن ،فإ ٌف أمر٨نا قد انكشف،
ٌ
سرا بينهما؛ كالناس لن يتوقٌفوا عن رميهما ابلزنػى؛ ألنػٌهم
بعد أف كاف ًّ
ال يستطيعوف التفريق بٌن اٜنالتٌن؛ لوجود ىذا التشابيو الكبًن اٜناصل بينهما.
فبل ي٬نكن أف يٓن ىفظ حقوؽ الرجل كاٞنرأةٌ ،إال ابإلشهاد كاإلعبلف ،كمنها:
كحق اٜنماية من العقوبة الباطلة.
حق اٜنماية من القذؼ الباطلٌ ،
ٌ
كليست أحكاـ الزْف كحدىا ىي اليت ستتعطٌل يف حالة إابحة الػمتعة؛
الشرعي الدائم.
بل أكثر أحكاـ الزكاج
ٌ
ميسورا؛ إلشباع شهواهتم،
سهبل
بديبل ن
فإ ٌف الكثًن من الرجاؿ إذا كجدكا ن
ن
فإهنم سيع ًرضوف بو ،عن الزكاج الشرعي الدائم ،الذم ي ً
وجب استئذاف الولػ ٌي،
ٌ ي
ي
ٌ
بكل
كدفع النفقات ،كٓن ُمل األعباء ،كرعاية الزكجة ،كاألبناء ،كالبنات ،كالتقيُد ٌ
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يفر اٞنتمتًٌعوف من القيود.
يفر الزانة من القيودٌ ،
القيود الشرعيٌة الػمعركفة؛ فكما ٌ
الشرعي الدائم ،بقيت أكثر النساء،
كإذا أعرض أكثر الرجاؿ عن الزكاج
ٌ
كرىات،
يؤدم
ببل زكاج ،كىذا ٌ
ٌ
ببعضهنٌ ،إما إُف قبوؿ االرتباط ابٞنتعة ،كلو يم ى
أك االنغماس يف الزْف؛ إلشباع الشهوات!!!
اٞنهم بٌن الزْف كاٞنتعة ىو النيٌة؛ فمن كطئ امرأة،
فإف قيل :إ ٌف الفارؽ ٌ
كىو ٪نسبها زكجتو؛ فإنٌو ال ييع ٌد زانينا؛ فكذلك اٞنتمتًٌع إٌ٧نا يطأ اٞنتمتًٌعة ،كىو
٪نسبها زكجتو يف الشرع.
التطبيقي؛ كلسنا فػي مقاـ
التأليفي ،كاٝنطإ
قلت :الفرؽ كبًن بٌن اٝنطإ
ٌ
ٌ
انتقاد اٞنطبًٌقٌن ،الذين مارسوا اٞنتعة؛ فهؤالء حساهبم عند رٌهبم ،كىو أعلم
بنواايىم ،كّنا ئنفي صدكرىم؛ كلكنٌنا فػي مقاـ انتقاد اٞنؤلٌفٌن ،الذم أجازكا
عقد اٞنتعة ،بفتاكاىم األثيمة.
قطعا  -ي٬نكن أف يصدر يف الظاىر
فإ ٌف القتل  -كىو من أعظم اٛنرائم ن
الصديق صدي ىقو الربمءى ،كىو ٪نسبو
من إنساف غًن قاصد للقتل؛ فقد يقتل
ي
ُنجة أ ٌف
قطعا اإلفتاء إبابحة قتل الربمء؛ ٌ
لكن ىذا ال يعين ن
عدكه اجمل ًرىـ؛ ك ٌ
صبلح النيٌة يينجي اٞنخطئ من استحقاؽ اإلمث.
فإف كانت نيٌة اٞنتمتًٌع اٞنخطئ كنيٌة القاتل اٞنخطئ؛ فإ ٌف فتول اٞنؤلٌف،
يصح إابحة
الذم أابح التمتُع كفتول اٞنؤلٌف الذم أابح قتل الربمء؛ فبل ٌ
ُنجة سبلمة النوااي؟!!!
اٛنرائم ٌ
فإف قيل :إ ٌف بعض فتاكل الػ يمبيحٌن ليست أكثر من افرتاضات ،قد
يستحيل تطبيقها كاقعيًّا ،كما يف فتول إابحة االستمتاع ابلرضيعة تفخي نذا.
اضا أ ٌف بعض تلك الفتاكل مستحيلة التطبيق؛
حت إذا افرتضنا افرت ن
قلتٌ :
غًن اٜنكم على الفتول؛ أل ٌف العربة بسبلمة الفتول ،من
فإ ٌف ىذا االفرتاض لن يي ٌ
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مػخالفة الشرع؛ كليست فػي التح ُقق ،أك عدمو.
فقتل اإلنساف الربمء جر٬نة كبًنة ،كاإلفتاء بقتلو جر٬نة كبًنة ،ببل ريب؛
ُنجة أ ٌف قتلو هبذه
يصح أف ييفيت أحدىم إبابحة قتلو ،بصورة افرتاضيٌة؛ ٌ
فهل ٌ
اٛناىلي ،كإرسالو
الصورة مستحيل التطبيق ،كأف يكوف قتليو إبرجاعو إُف العصر
ٌ
إُف النعماف بن اٞننذر ،يف يوـ من ٌأايـ بؤسو؟!!!
يصح أف ييفيت أحدىم إبابحة تزُكجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد
ىل ٌ
ُنجة أ ٌف ىذا الزكاج مستحيل التطبيق؟!!!
حفيدؾٌ ،
كإذا كانت ىذه اٞنسائل مستحيلة التطبيق ،فما الداعي الذم يدعو
اٞنؤلٌفٌن إُف إصدار تلك الفتاكل الفارغة؟!!!
لكن افرتاض االستحالة التطبيقيٌة ليس يمسل نما ٟنم؛ فإ ٌف التسهيبلت
ٌ
الكثًنة ،اليت ق ٌدمتها فتاكاىم األثيمة  -كال سيٌما عدـ إ٩ناب اإلشهاد ،كعدـ
إ٩ناب اإلعبلف ،كعدـ إ٩ناب االستئذاف ،يف حاالت كثًنة  -جعلت تطبيقات
الػمتعة ي٣ن ًكنة؛ ٌإما تلبية للحاجة اٞناليٌة ،أك تلبية للحاجة الشهوانيٌة.
مستحيبل ،كإف كاف
كحت يف فتول (تفخيذ الرضيعة) ،فإ ٌف التطبيق ليس
ن
ٌ
مستصعبنا؛ فإ ٌف االستمتاع ابلرضيعة يكوف إبذف كليٌها؛ فإذا كاف
مستبع ندا ،أك
ى
ى
احدا من ثبلثة رجاؿ؛ فإنٌو ي٬نكن أف ييسلٌم ابنتو الرضيعة للتفخيذ:
كليُها ك ن
أ -إذا كاف مقلً
كل اإل٬ناف ،كال يباِف أف ييلقي
أحباره،
بو
فيت
ي
ّنا
يؤمن
ا،
د
ٌ
ن
ي
ٌ
بنفسو إُف التهلكة؛ من أجل إرضاء أسياده.
ب -إذا كاف شديد الفقر م ً
عد نما ،ال يستطيع إعالة عائلتو ،فيلجأ إُف بيع ابنتو
ي
الرضيعة للتفخيذٓ ،نت غطاء اٞنتعة الفاضح.
كل زانة األرض ،اببنتو الرضيعة؛
ج -إذا كاف شاذًّا ديو ناث ،ال يباِف أف يزٓف ُ
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اندرا ،كلكنٌو ليس ابٞنستحيل.
ن
طمعا فػي حفنة من الػماؿ ،كإف كاف ذلك ن

إبطال استدالالت (أحبار الـمتعة):
فإف قيل :إ ٌف اٞنبيحٌن قد استندكا إُف أدلٌة دلٌت على أ ٌف ٣نارسة اٞنتعة
يؤدم إُف
كانت مباحة يف العهد
النبوم؛ فالقوؿ بكوهنا صورة من صور الزْفٌ ،
ٌ
القوؿ إبابحة الزْف يف ذلك العهد؟!
قلت :إ ٌف األدلٌة اليت اعتمد عليها (أحبار اٞنتعة) ليست كافية؛ إلثبات
صحة رأيهم ،يف إابحة اٞنتعة اٞنزعومة؛ أل ٌف تلك األدلٌة انقصة من ع ٌدة جهات:
ٌ

الشرعي
يدؿ على النكاح
نص القرآٓفٌ الذم استدلٌوا بو ،إٌ٧نا ٌ
اجلهة األوىل -ال ٌ
ٌ
الدائم ،كليس فيو أدْف إشارة إُف اٞنتعة اٞنزعومة.
ىخ ىواتي يك ٍم ىك ىعماتي يك ٍم
﴿حًٌرىم ٍ
ت ىعلىٍي يك ٍم أيم ىهاتي يك ٍم ىكبػىنىاتي يك ٍم ىكأ ى
قاؿ تعاُف :ي
ىخ كبػنىات ٍاأل ً
ىخ ىواتي يك ٍم ًم ىن
يخت ىكأيم ىهاتي يك يم البلًيت أ ٍىر ى
ات ٍاأل ً ى ى ي ٍ
ىك ىخ ىاالتي يك ٍم ىكبػىنى ي
ض ٍعنى يك ٍم ىكأ ى
الرض ً
ات نً ىسائً يك ٍم ىكىرىابئًبي يك يم البلًيت ًيف يح يجوًريك ٍم ًم ٍن نً ىسائً يك يم البلًيت
ى ى
اعة ىكأيم ىه ي
ً
ً
ً
ًً
ًً ً
ين
ىد ىخ ٍلتي ٍم هبن فىإ ٍف ىَفٍ تى يكونيوا ىد ىخ ٍلتي ٍم هبن فى ىبل يجنى ى
اح ىعلىٍي يك ٍم ىك ىح ىبلئ يل أىبٍػنىائ يك يم الذ ى
ً
يختىػ ٍ ً
ف إًف اَّللى ىكا ىف ىغ يف نورا
ٌن ٍاأل ٍ
ٌن إًال ىما قى ٍد ىسلى ى
ىص ىبلبً يك ٍم ىكأى ٍف ىٍْن ىمعيوا بػى ٍ ى
م ٍن أ ٍ
رًحيما .كالٍمحصنىات ًمن النًٌس ًاء إًال ما ملى ىكت أ ٍى٬نىاني يكم كً
اب اَّللً ىعلىٍي يك ٍم ىكأ ًيحل
ت
ى
ى ى ٍ
ٍ ى
ى ن ى يٍ ى ي ى ى
ً
ً
ًً
ًً
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو
ٌن ىغٍيػىر يم ىسافح ى
لى يك ٍم ىما ىكىراءى ىذل يك ٍم أى ٍف تىػٍبػتىػغيوا ًأب ٍىم ىوال يك ٍم يٍ١نصن ى
ٌن فى ىما ٍ
ًمٍنػهن فىآتيوىن أيجورىن فى ًريضةن كىال جناح علىي يكم فً
اضٍيػتي ٍم بًًو ًم ٍن بػى ٍع ًد
يما تىػىر ى
ي ي ىي
ي
ى ى يى ى ى ٍ ٍ ى
ً
ً
الٍ ىف ًر ى ً ً
يما﴾(ُ).
يما ىحك ن
يضة إف اَّللى ىكا ىف ىعل ن
العريب السليم،
النص تدبػٌنرا
فالذم يتدبٌر ىذا ٌ
ن
صحيحا ،ن
قائما على الفهم ٌ
كالنظر يف السياؽ القرآٓفٌ الكامل؛ سيجد أنٌو يبدأ ببياف أصناؼ النساء ،البليت
(ُ) النساء.ِْ-ِّ :
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األـ الن ىسبيٌة ،كاأل ٌـ الرضاعيٌة،
حرـ هللا تعاُف ،على الرجاؿ
كىنٌ :
نكاحهنٌ ،
ٌ
ٌ
العمة ،كاٝنالة ،كبنت األخ،
كاألخت الن ىسبيٌة ،كاألخت الرضاعيٌة ،كالبنت ،ك ٌ
كبنت األخت ،ك ٌأـ الزكجة ،كالربيبة بنت الزكجة ،اليت دخل هبا الرجل،
كحليلة االبن ،الذم من صلب الرجل ،كأخت الزكجة ،يف حالة اٛنمع بينهما،
كاٞنرأة ًٌ
اٞنتزكجة ،غًن اٞنطلقة ،كغًن األرملة.
أحل للرجاؿ نكاح ما عدا
مثٌ ٌ
يبٌن ٌ
النص القرآٓفٌ أ ٌف هللا تعاُف قد ٌ
األصناؼ اٞنذكورة من النساء ،نكاح إحصاف ،ال مسافحة فيو.
عما سبقو ،من السياؽ،
ثػ ٌم أييت اٞنوضع الذم استدلٌوا بو ،بعد أف قطعوه ٌ
ًً
يضةن﴾.
يج ىوريىن فى ًر ى
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًو مٍنػ يهن فىآتي ي
كىو قولو تعاُف﴿ :فى ىما ٍ
وىن أ ي
أتباعهم أ ٌف عبارة (استمتعتم)  -الواردة يف اآلية -
فأكىم (أحبػ يار الػمتعة) ى
تدؿ على ىذه الػمتعػة الػمزعومة؛ مستدلٌٌن على ذلك ،ابلتوافق الػحاصل بٌن
ٌ
االشتقاقي (ـ ت ع).
الفعل (استمتع) ،كلفظة (الػمتعة) ،فػي الػجذر
ٌ
أيضا :أ ٌف لفظة (أجػ ػور) ،إنػٌما تيطلىق على
أتباعهم ن
أحبار الػمتعة) ى
كأكىم ( ي
األجػ ػرة ،اليت تيعطى للمرأة ،الػمتمتع بػها ،بػخبلؼ الزكجة ،فإنػٌها تيعطى الػمه ػر.
النص قائم على ثبلثة ٓنريفات ،ىي:
فاٜناصل أ ٌف تفسًن اٞنبيحٌن ٟنذا ٌ
يدؿ بوضوح على أ ٌف
النص عن السياؽ السابق .كالسياؽ السابق ٌ
أ -قطع ٌ
رعي الدائػم)(ُ)؛ بداللة ًذكػ ػر األصناؼ الػ يمحرمة.
الػم ػراد ىو (النك ػاح الش ػ ٌ
كال أح ػد من (أحبار الػمتعة)  -كال من غيػرىم  -يػيمكن أف ي ٌدعي أ ٌف
تػحرٔف ىذه األصناؼ ٢نصوص هبذه الػمتعة الػمزعومة.
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو ًمٍنػ يهن
فضمًن اإلانث اٞنتٌصل ( يى ٌن) يف قولو تعاُف﴿ :فى ىما ٍ
(ُ) انظر :زاد اٞنسًن ،ْٓ-ّٓ/ِ :كيف ظبلؿ القرآف.ِٔٓ/ِ :
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أحل هللا تعاُف للرجاؿ
يج ىوريىن فى ًر ى
فىآتي ي
وىن أ ي
يضةن﴾ ،يعود على النساء ،البليت ٌ
ً
ً
ًً
نكاحهن ،بقولو تعاُفً :
ٌن
﴿كأيحل لى يك ٍم ىما ىكىراءى ذىل يك ٍم أى ٍف تىػٍبػتىػغيوا ًأب ٍىم ىوال يك ٍم يٍ١نصن ى
ٌ
ى
ىغيػر مسافً ً
الشرعي الدائم.
النكاح
يف
يب
ر
ببل
كىذا
﴾؛
ٌن
ح
ى
ٍى ي ى
ٌ
نكاحهن؛ كاإليتاء
أحل هللا تعاُف
ٌ
فاالستمتاع يكوف ابلنساء ،البليت ٌ
نكاحهن؛ كاألجور ىي أجور النساء،
أحل هللا تعاُف
ٌ
يكوف للنساء ،البليت ٌ
نكاحهن(ُ).
أحل هللا تعاُف
ٌ
البليت ٌ
ابدعاء داللتو على الػمتعة الػمزعومة.
ب -اٝنطأ يف تفسًن الفعل (استمتع) ٌ

عموما ،فهي متعة
كالصواب أ ٌف الفعل (استمتع) ٌ
يدؿ على نيل اٞنتعة ن
عامة ،ال يقصد هبا الصورة اٞنزعومة(ِ).
ٌ
ً ً
ً
استى ٍكثىػ ٍرتيػ ٍم ًم ىن
﴿كيػى ٍوىـ يػى ٍح يش يريى ٍم جػىم نيعا ىاي ىم ٍع ىشىر الٍػج ًٌن قىػد ٍ
قاؿ تعاُف :ى
اؿ أ ٍىكلًيى ياؤيىم ًمن ًٍ
ًٍ
ضنىا بًبىػ ٍع و
اإلنٍ ً
اإلنٍ ً
ىجلىػنىا ال ًذم
س ىكقىػ ى
استى ٍمتى ىع بػى ٍع ي
س ىربػنىا ٍ
ض ىكبػىلى ٍغنىا أ ى
ٍ ى
اؿ النار مثٍػوا يكم خالً ًد ً
ك ىح ًك هيم
ين ف ىيها إًال ىما ىشاءى اَّللي إًف ىرب ى
أىج ٍل ى
ت لىنىا قى ى ي ى ى ٍ ى ى
ىعلً هيم﴾(ّ).
كقاؿ تعاُف﴿ :كيػوـ يػعرض ال ً
ين ىك ىف يركا ىعلىى النا ًر أى ٍذ ىىٍبػتي ٍم طىيًٌبىاتً يك ٍم ًيف
ذ
ى ىٍ ى ي ٍى ي
ى
حياتً يكم ال ُدنٍػيا كاستىمتىػعتيم ًهبا فىالٍيػوـ يٍْنزك ىف ع ىذاب ا ٍٟن ً
وف ًّنىا يكٍنػتي ٍم تى ٍستى ٍكًربيك ىف ًيف
ىى ي ى ى ٍ ٍ ٍ ٍ ى ى ٍ ى ىٍ ى ى ي
ٍاأل ٍىر ً
اٜنى ًٌق ىكًّنىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍف يس يقو ىف﴾(ْ).
ض بًغى ًًٍن ٍ

(ُ) انظر :أحكاـ القرآف.ٕٗ/ّ :
(ِ) انظر :التفسًن البسيط ،ِْْ/ٔ :كالتفسًن الكبًن ،َٓ/َُ :كتفسًن القرآف اٜنكيم:
ٓ ،ُُ-َُ/كتفسًن التحرير كالتنوير.ٗ/ٓ :
(ّ) األنعاـ.ُِٖ :
(ْ) األحقاؼ.َِ :
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ً
كقاؿ تعاُف ﴿ :ىكال ً
ىشد ًمٍن يك ٍم قيػوةن ىكأى ٍكثىػىر أ ٍىم ىو ناال
ذ
ين ًم ٍن قىػٍبل يك ٍم ىكانيوا أ ى
ى
كأىكىالدا فىاستمتػعوا ًِن ىبلقً ًهم فىاستمتػعتم ًِن ىبلقً يكم ىكما استمتع ال ً
ين ًم ٍن قىػٍبلً يك ٍم
ذ
ى ٍ ن ٍ ى ٍ ى ي ى ٍ ٍ ى ٍ ى ٍي ٍ ى ٍ ى ٍ ى ٍ ى ى ى
ً
اضوا أيكلىئً ى ً
ت أ ٍىعماليػ يهم فًػي ال ُدنٍػيىا ك ٍاآل ًخرةً
بًػ ىخ ىبلقً ًه ٍم ىك يخ ٍ
ضتي ٍم ىكالذم ىخ ي
ك ىحبطى ٍ ى ٍ
ى ى
ك ىم الٍػخ ً
ً
اس يرك ىف﴾(ُ).
ىكأيكلىئ ى ي ي ى
يدؿ على نيل
ككاضح من ىذه النصوص القرآنيٌة أ ٌف الفعل (استمتع) ال ٌ
عامةٔ ،نتلف ابختبلؼ اٞنقامات.
اٞنتعة اٞنزعومة ،كإٌ٧نا ىي متعة ٌ
فإهنا
ككذلك سائر األلفاظ ،اليت اشتيػ ٌقت من اٛنذر نفسو( :ـ ت ع)ٌ ،
عموما على االنتفاع ،كالسياقات
ال ٌ
تدؿ على نيل الػمتعة اٞنزعومة ،بل ىي دالٌة ن
ىي اليت ٓن ٌدد نوع ذلك االنتفاع.
قاؿ تعاُفً :
اٜنج كالٍعمرىة ًَّللً فىًإ ٍف أ ً
استىػٍي ىسىر ًم ىن ا ٍٟنىٍد ًم
يحص ٍريٍمت فى ىما ٍ
ٍ
ى
﴿كأىٕنُوا ٍى ى ي ٍ ى
ً
كىال ىٍٓنلً يقوا رءكس يكم حت يػبػلي ىغ ا ٍٟن ٍد ً
يضا أ ٍىك بًًو أى نذل ًم ٍن
م ى١نلوي فى ىم ٍن ىكا ىف مٍن يك ٍم ىم ًر ن
ى
ي ي ى ٍ ى ىٍ ى ي
رأٍ ًس ًو فىًف ٍديةه ًمن ًصي واـ أىك ص ىدقىوة أىك نيس و
اٜنى ًٌج
ك فىًإ ىذا أ ًىمٍنػتي ٍم فى ىم ٍن ىٕنىت ىع ًابلٍعي ٍمىرةً إً ىُف ٍ
ى
ى ٍ ى ٍ ى ٍ ي
فىما استىػيسر ًمن ا ٍٟن ٍد ًم فىمن ىَف ىً٩ن ٍد فى ً
اٜنى ًٌج ىك ىسٍبػ ىع وة إً ىذا ىر ىج ٍعتي ٍم
صيى ياـ ثىىبلثىًة أىايوـ ًيف ٍ
ى ٍ ٍ ىى ى ى ى ٍ ٍ
ً ً
ك لًمن ىَف ي يكن أىىليو ح ً
اض ًرم الٍ ىم ٍس ًج ًد الٍػ ىحىرًاـ﴾(ِ).
تًٍل ى
ك ىع ىشىرةه ىكاملىةه ذىل ى ى ٍ ٍ ى ٍ ٍ ي ى
اٜنج ،كىي
فقولو تعاُف﴿ :فى ىم ٍن ىٕنىت ىع ًابلٍعي ٍمىرةً إً ىُف ٍ
اٜنى ًٌج﴾ يتعلٌق ّنتعة ٌ
صورة من صور اٞنتعة ،ال عبلقة ٟنا ابٞنتعة اٞنزعومة ،ببل خبلؼ(ّ).
ً
وىن أ ٍىك
كقػاؿ تعالػى :ى
اح ىعلىٍي يك ٍم إً ٍف طىل ٍقتي يم النٌ ىس ػاءى ىمػا لىػ ٍم تىػ ىم ُس ي
﴿ال يجنى ى
ً
ً
اعا
ضوا لىػ يهن فى ًر ى
تىػ ٍف ًر ي
وىن ىعلىى الٍ يموس ًع قى ىد يرهي ىك ىعلىى الٍ يم ٍقً ًرت قى ىد يرهي ىمتى ن
يضةن ىكىمتٌعي ي
(ُ) التوبة.ٔٗ :
(ِ) البقرة.ُٗٔ :
(ّ) انظر :اٞنوسوعة الفقهيٌة.ُٓ-ٔ/ُْ :
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ً
ًً
ٌن﴾(ُ).
ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىح ًّقا ىعلىى الٍ يم ٍحسن ى
فقولو تعاُف﴿ :كمتًٌعوىن علىى الٍم ً
وس ًع قى ىد يرهي ىك ىعلىى الٍ يم ٍقً ًرت قى ىد يرهي﴾ يتعلٌق
ىى ي ي ى ي
ّنتعة الطبلؽ ،كال عبلقة ٟنا ابٞنتعة اٞنزعومة ،ببل خبلؼ(ِ).
ت فىػنىػ ىف ىع ىها إً٬نىانػي ىها إً
س لىما
ن
و
ي
ـ
و
ػ
ق
ال
ى
ي
ت قىػ ٍريىةه ىآمنى ٍ
كقاؿ تعاُف﴿ :فىػلى ٍوىال ىكانى ٍ
ى
ي
ٍ
ى
اٝنًز ًم ًيف ٍ ً
اىم إً ىُف ًح و
ٌن﴾(ّ).
اب ٍ ٍ
ىآمنيوا ىك ىش ٍفنىا ىعٍنػ يه ٍم ىع ىذ ى
اٜنىيىاة ال ُدنٍػيىا ىكىمتػ ٍعنى ي ٍ
اىم إً ىُف ًح و
يدؿ على متعة مؤقتة؛ لكنٌها متعة
ٌن﴾ ٌ
﴿كىمتػ ٍعنى ي ٍ
فقولو تعاُف :ى
اٜنياة الدنيا ،ابٜنياة كالطعاـ كالشراب كاٞنسكن كالراحة كاألماف .كالنكاح صورة
من صور متع اٜنياة الدنيا.
ً
ك ىك ٍع هد ىغٍيػ ير
كىا فىػ ىق ى
اؿ ىٕنىتػعيوا ًيف ىدا ًريك ٍم ثىىبلثىةى أىايوـ ىذل ى
كقاؿ تعاُف﴿ :فىػ ىع ىق ير ى
م ٍك يذ و
كب﴾(ْ).
ى
أيضا متعة مؤقتة ،بثبلثة ٌأايـ ،يؤخر عنهم فيها العذاب ،فتكوف
فهذه ن
بكل مل ٌذاهتا  -صورة من صور اٞنتعة.
حياهتم اٞنؤقتة قبل العذاب ٌ -
العامة ،كمنها
فالقرائن اٞنقاليٌة كاٞنقاميٌة ىي اليت ٌ
ٔنصص دالالت األلفاظ ٌ
تدؿ على نيل اٞنتعة ،من النساء البليت
لفظة (استمتع) ،يف آية النساء ،اليت ٌ
الشرعي الدائم ،ببل ريب.
نكاحهن ،كىذا ىو النكاح
أحل هللا تعاُف
ٌ
ٌ
ٌ
ابدعاء داللتها على األجرة ،اليت تيعطى
ج -اٝنطأ فػي تفسًن لفظة (أجور)ٌ ،
للمرأة فػي الػمتعة اٞنزعومة؛ كإيهاـ أتباعهم ٌأهنا ال تيطلىق على الػمهر ،الذم
(ُ) البقرة.ِّٔ :
(ِ) انظر :اٞنوسوعة الفقهيٌة.ٕٗ-ٗٓ/ّٔ :
(ّ) يونس.ٖٗ :
(ْ) ىود.ٔٓ :
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الشرعي الدائم.
ييعطى للزكجة ،فػي النكاح
ٌ
كتكفي مراجعة اآلايت اليت كردت فيها لفظة (أجور) ،كمفردىا (أجر)؛
عامتاف ،تيطلىقاف على األجور الدينيٌة ،فػي
االدعاء؛ ٌ
إلبطاؿ ىذا ٌ
فإهنما لفظتاف ٌ
بعض السياقات ،كتيطلىقاف على األجور الدنيويٌة ،فػي سياقات أخرل ،سػ ػواء
أكانت األجور متعلٌقة ابلنكاح ،أـ كانت غًن متعلٌقة بو.
قاؿ تعاُف ﴿ :يك ُل نػى ٍف و ً
ً ً
يج ىوريك ٍم يػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة
س ىذائ ىقةي الٍ ىم ٍوت ىكإ٧نىا تيػ ىوفػ ٍو ىف أ ي
اٛنىنةى فىػ ىق ٍد فى ىاز ىكىما ٍ
ًح ىع ًن النا ًر ىكأ ٍيد ًخ ىل ٍ
اٜنىيىاةي ال ُدنٍػيىا إًال ىمتىاعي
فى ىم ٍن يز ٍحز ى
الٍغييركًر﴾(ُ).
تدؿ يف ىذه اآلية على ثواب اآلخرة.
ككاضح أ ٌف لفظة (أجور) ٌ
ً
ً
كقاؿ تعاُف﴿ :أ ً
كىن
وىن ًم ٍن ىحٍي ي
ث ىس ىكٍنػتي ٍم م ٍن يك ٍجد يك ٍم ىكىال تي ى
ضا ُر ي
ىسكني ي
ٍ
ً
لًتيضيً يقوا علىي ًهن كإً ٍف يكن أ ى ً
ض ٍع ىن ى٘نٍلى يهن فىإً ٍف
يكالت ى٘نٍ ول فىأىنٍف يقوا ىعلىٍي ًهن ىحت يى ى
ىٌ ى ٍ ى
ً
ً
ً و ً
أ ٍىر ى
ض ٍع ىن لى يك ٍم فىآتي ي
اس ٍريٍمت فى ىستيػ ٍرض يع لىوي
يج ىوريىن ىكأٍىٕن يركا بػىٍيػنى يك ٍم ّنىٍع يركؼ ىكإ ٍف تىػ ىع ى
وىن أ ي
يخىرل﴾(ِ).
أٍ
ككاضح أ ٌف لفظة (أجور) يف ىذه اآلية تيطلىق على أجور اإلرضاع(ّ).
ً
ىجنرا إً ٍف يكنا ىٍ٥ن ين
﴿ك ىجاءى الس ىحىرةي ف ٍر ىع ٍو ىف قىاليوا إًف لىنىا ىأل ٍ
كقاؿ تعاُف :ى
ً
ٌن﴾(ْ).
الٍغىالبً ى
كاألجر الذم أرادكه من فرعوف ىو الػماؿ ،كنػحوه من متاع الدنيا.
(ُ) آؿ عمراف.ُٖٓ :
(ِ) الطبلؽ.ٔ :
(ّ) انظر :اٞنوسوعة الفقهيٌة.ُِْ-َِْ/ِِ :
(ْ) األعراؼ.ُُّ :
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و
استىطٍ ىع ىما أ ٍىىلى ىها فىأىبػى ٍوا أى ٍف
كقاؿ تعاُف﴿ :فىانٍطىلى ىقا ىحت إًذىا أىتىػيىا أ ٍىى ىل قىػ ٍريىة ٍ
ً ً
يد أى ٍف يػٍنػ ىقض فىأىقىامو قى ى ً
ت ىعلىٍي ًو
ضيًٌ يف ي
يي ى
ت ىالٔنى ٍذ ى
اؿ لى ٍو شٍئ ى
ىي
و٨نىا فىػ ىو ىج ىدا ف ىيها ج ىد نارا ييًر ي ى
ىجنرا﴾(ُ).
أٍ
دنيوم ،من ماؿ ،أك طعاـ ،أك ٥نو٨نا.
كاألجر ىنا أجر ٌ
كقاؿ تعاُف﴿ :فىجاءتٍو إًحد يا٨نا ٕنىٍ ًشي علىى ً و
وؾ
ت إًف أًىيب يى ٍدعي ى
است ٍحيىاء قىالى ٍ
ى ى ي ٍى ى
ى ٍ
لً
ك أىجر ما س ىقيت لىنىا فىػلىما جاءه كقىص علىي ً
ً
ت
ص
ق
ل
ا
و
ي
ز
ج
ي
ٍ
ص قى ى
ى
اؿ ىال ىٔنى ٍ
ى
ى
ف ى٤نى ٍو ى
ى
ٍ
ى ٍ ى ٍى ى ى ٍ
ى ى
ى ىي ى
(ِ)
ً
ً ًً
ٌن﴾ .
م ىن الٍ ىق ٍوـ الظالم ى
دنيوم ،من ماؿ ،أك طعاـ ،أك ٥نو٨نا.
كاألجر ىنا ن
أيضا أجر ٌ
ككردت لفظة (أجور) بصيغة اٛنمع ،يف ع ٌدة آايت؛ للداللة على اٞنهر،
الشرعي الدائم ،ببل أدْف خبلؼ(ّ).
الذم ييعطى للزكجة ،يف النكاح
ٌ
يج ىوريىن
اج ى
ىحلىٍلنىا لى ى
﴿اي أىيػُ ىها النً ُ
ك البلًيت آتىػٍي ى
يب إًان أ ٍ
تأي
ك أىٍزىك ى
قاؿ تعاُف :ى
كما ملى ىكت ٬نًينك ً
ك كبػنى ً
ات عماتً
ك كبػنى ً
ك كبػنى ً
ات ع ً
ى
ات
م
ي
ل
ع
اَّلل
اء
ف
أ
ا
٣ن
ى
ى
ى
ى
ى
ىى ى ٍ ى ي ى
ى
ى
ى
ىى
ٌ ىى
ى ي ٍ ىى
خالً
ً
ات خ ىاالتً
ك كبػنى ً
ً
يب
ى
يت
البل
ك
ت نىػ ٍف ىس ىها لًلنً ًٌ
اج ٍر ىف ىم ىع ى
ى
ى
ك ىك ٍامىرأىنة يم ٍؤمنىةن إً ٍف ىكىىبى ٍ
ى
ى
ى
ى ىى
ً
ً ًً
إً ٍف أىراد النًيب أى ٍف يستىػٍن ًكحها خالًصةن لى ى ً
ضنىا
ٌن قى ٍد ىعل ٍمنىا ىما فىػىر ٍ
ك م ٍن يدكف الٍ يم ٍؤمن ى
ى ى ُ ى ٍ ىى ى ى
ً
ً
ك ىحىر هج ىكىكا ىف اَّللي ىغ يف نورا
ت أ ٍى٬نىانػي يه ٍم ل ىكٍي ىبل يى يكو ىف ىعلىٍي ى
ىعلىٍي ًه ٍم ًيف أ ٍىزىكاج ًه ٍم ىكىما ىملى ىك ٍ
ً
يما﴾(ْ).
ىرح ن
(ُ) الكهف.ٕٕ :
(ِ) القصص.ِٓ :
(ّ) انظر :جامع البياف ،ُّٗ/ٖ :كالنكت كالعيوف ،ِِٓ/ٓ :كالتفسًن البسيط،ْْٓ/ٔ :
الكشاؼ ،ُٖ/ٓ :كتفسًن البحر ا﵀يط.ْْٖ/ّ :
ك ٌ
(ْ) األحزاب.َٓ :
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كق ػػػ اؿ تعاُف﴿ :ي ػا أىيػُهػا ال ًذي ػن آمن ػوا إًذىا ج ػ ػاء يك ػم الٍمؤًمنػ ػات مه ً
اجػ ػر و
ات
ى ىي
ى ى
ى ى ي يٍ ى ي يى ى
ً
ً
ًً
ً و
ً
وىن إً ىُف الٍ يكفا ًر
وىن يم ٍؤمنىات فى ىبل تىػ ٍرجعي ي
وىن اَّللي أ ٍىعلى يم إبًً٬نىاهنن فىًإ ٍف ىعل ٍمتي يم ي
فى ٍامتىحني ي
ً
ً
اح ىعلىٍي يك ٍم أى ٍف
ىال يىن حل ىٟنيٍم ىكىال يى ٍم ى٪نلُو ىف ىٟنين ىكآتي ي
وى ٍم ىما أىنٍػ ىف يقوا ىكىال يجنى ى
ً
ً
ً
ً
اسأىليوا ىما أىنٍػ ىف ٍقتي ٍم
وىن إً ىذا آتىػٍيػتي يم ي
تىػٍنك يح ي
ص ًم الٍ ىك ىواف ًر ىك ٍ
يج ىوريىن ىكىال ٕنيٍس يكوا بًع ى
وىن أ ي
ىكلٍيى ٍسأىليوا ىما أىنٍػ ىف يقوا ىذلً يك ٍم يح ٍك يم اَّللً ىٍ٪ن يك يم بػىٍيػنى يك ٍم ىكاَّللي ىعلً هيم ىح ًك هيم﴾(ُ).
كقاؿ تعاُف﴿ :كمن ىَف يستى ًطع ًمٍن يكم طىونال أى ٍف يػٍن ًكح الٍمحصنى ً
ات
ىى ٍ ٍ ى ٍ ٍ
ى ى يٍ ى
ٍ ٍ
ات فى ًمن ما ملى ىكت أ ٍى٬نىاني يكم ًمن فىػتىػياتً يكم الٍم ٍؤًمنى ً
الٍم ٍؤًمنى ً
ات ىكاَّللي أ ٍىعلى يم إبًً٬نىانً يك ٍم
ٍ
ٍ ى ى
ٍ ٍ ى ي ي
ي
ض فىانٍ ًكحوىن إبًً ٍذ ًف أىىلً ًهن كآتيوىن أيجورىن ًابلٍمعر ً
ض يك ٍم ًم ٍن بػى ٍع و
كؼ
بػى ٍع ي
ٍ
ى يٍ
ى ي ي ىي
ي ي
صن فىًإ ٍف أىتىػٌن بًىف ً
ات كىال مت ًخ ىذ ً
ً و
يٍ١ن و
ات أىخ ىد واف فىًإ ىذا أيح ً
اح ىش وة
ٍ
ٍى
ٍ
ى
صنىات ىغٍيػىر يم ىساف ىح ى ي
اب ىذلً ً
ً
فىػعلىي ًهن نًصف ما علىى الٍمحصنى ً
ت ًمٍن يك ٍم
ات ًم ىن الٍ ىع ىذ ً ى
ك ل ىم ٍن ىخش ىي الٍ ىعنى ى
ىٍ
ٍ ي ى ى يٍ ى
كأى ٍف تى ٍ ً
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
صربيكا ىخٍيػهر لى يك ٍم ىكاَّللي ىغ يف ه
ى
كقاؿ تعاُف﴿ :الٍيػوـ أ ًيحل لى يكم الطيًبات كطىعاـ ال ًذين أيكتيوا الٍ ً
اب ًحل
ت
ك
ى
ىٍ ى
ى
ي ٌى ي ى ى ي ى
ات كالٍمحصنات ًمن ال ً
لى يكم كطىعام يكم ًحل ىٟنم كالٍمحصنىات ًمن الٍم ٍؤًمنى ً
ين
ذ
ى
ي
ٍ
ى ي ى
ٍ ى ىي ٍ
يٍ ى ي ٍ ى ي ى ي
ى
ى
أيكتيوا الٍ ًكت ً ً
ًً
ًً
ٌن ىكىال
ٌن ىغٍيػىر يم ىسافح ى
يج ىوريىن يٍ١نصن ى
اب م ٍن قىػٍبل يك ٍم إًذىا آتىػٍيػتي يم ي
ى ى
وىن أ ي
مت ًخ ًذم أىخ ىد واف كمن ي ٍك يفر ًاب ًٍإل٬نى ً
ط ىع ىمليوي ىكيى ىو ًيف ٍاآل ًخىرةً ًم ىن
اف فىػ ىق ٍد ىحبً ى
ٍ
ي
ىى ٍ ى ٍ
ٍ ً
ين﴾(ّ).
اٝنىاس ًر ى
كهبذا تبطل االستدالالت السقيمة الثبلثة ،اليت اعتمد عليها الػ يمبيحوف؛
لنص القرآٓفٌ.
لتحريف داللة ا ٌ
(ُ) اٞنمتحنة.َُ :
(ِ) النساء.ِٓ :
(ّ) اٞنائدة.ٓ :
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ً ً
يج ىوريىن
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًو مٍنػ يهن فىآتي ي
الزجاج« :كقولو﴿ :فى ىما ٍ
قاؿ ٌ
وىن أ ي
عظيما جدًّا؛ ٛنهلهم ابللغة .كذلك
فى ًر ى
يضةن﴾ .ىذه آية قد غلط فيها قوـ غلطنا ن
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو ًمٍنػ يهن﴾ من اٞنتعة ،اليت قد أٗنع
ٌأهنم ذىبوا إُف أ ٌف قولو﴿ :فى ىما ٍ
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو ًمٍنػ يهن﴾ أم :فما
أىل الفقو ٌأهنا حراـ .كإٌ٧نا معىن قولو﴿ :فى ىما ٍ
نكحتموه ،على الشريطة اليت جرت يف اآلية ،آية اإلحصاف﴿ :أى ٍف تىػٍبػتىػغيوا
صنً
ًأبىموالً يكم يٍ١ن ً
يج ىوريىن
أ
ن
وى
ت
آ
ف
﴿
ذكره.
جرل
الذم
التزكيج
عاقدين
أم:
﴾،
ٌن
ى
ي
ى
ي
ي
ٍى ٍ
اتما ،كإف
يضةن﴾ .أم:
مهورىن؛ فإف استمتع ابلدخوؿ هبا ،أعطى اٞنهر ًّ
فى ًر ى
ٌ
كل ما انتيفع بو ،فهو
استمتع بعقد النكاح ،آتى نصف اٞنهر .كاٞنتاع يف اللغةٌ :
متاع .كقولو  ،يف غًن ىذا اٞنوضع﴿ :كمتًٌعوىن علىى الٍم ً
وس ًع قى ىد يرهي﴾ ليس
ىى ي ي ى ي
وىن م ػ ػا يػس ػتػمػتػعػن بػ ػ ػ ػو .ككذلػك قول ػ ػو:
جوىن اٞنتع ،إٌ٧نا الػمعنػى :أعطػ ػ ٌ
ّنعىن ٌزك ٌ
ً (ُ)
﴿كلًػ ٍلػمػطىػلػ ىقػ ػ ً
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو
ا
م
ف
﴿
لو:
و
ق
ف
أ
زعم
كمن
.
ات ىمػ ػتى ػ ػ ػاعه ًابلٍ ىم ٍع يركؼ﴾
ٌ
ى
ى ٍ
ى ي
ًمٍنػ يهن﴾ اٞنتعة ،اليت ىي الشرط يف التمتٌع ،الذم تعملو الرافضة؛ فقد أخطأ
عظيما؛ أل ٌف اآلية كاضحة بيًٌنة»(ِ).
خطأ ن

استدؿ هبا (أحبار اٞنتعة) قراءة شاذٌة مردكدة٢ ،نالفة
اجلهة الثانية -القراءة اليت
ٌ

حجة شرعيٌة،
للقرآف الكرٔف .كالقراءة الشاذٌة ليست من القرآف الكرٔف ،كليست ٌ
ببل خبلؼ.
الطربم« :كقد دلٌلنا على أ ٌف اٞنتعة  -على غًن النكاح الصحيح -
قاؿ
ٌ
حراـ ،يف غًن ىذا اٞنوضع من كتبناّ ،نا أغىن عن إعادتو ،يف ىذا اٞنوضع .ك ٌأما
منهن
ما يركم عن أيبػى ٌي بن كعب ،كابن عبٌاس ،من قراءهتما" :فما استمتعتم بو ٌ
(ُ) البقرة .ُِْ :كسقطت الواك من اٞنطبوع.
(ِ) معآف القرآف كإعرابو.ّٖ/ِ :
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سمى" ،فقراءة ِنبلؼ ما جاءت بو مصاحف اٞنسلمٌن ،كغًن جائز
إُف أجل يم ٌ
ً
ً
عمن
ألحد أف ييلحق يف كتاب هللا تعاُف شيئنا لػم أيت بو اٝنرب القاطع العذرٌ ،
ال ٩نوز خبلفو»(ُ).
ثبوات قطعيًّا،
اجلهة الثالثة -الركاايت اليت
ٌ
استدؿ هبا (أحبار اٞنتعة) ليست بثابتة ن
فكلٌها من ركاايت اآلحاد ،كىي على ع ٌدة أقساـ ،أبرزىا:
النيب .
 -1ركاايت موضوعة مكذكبة منسوبة إُف ٌ
ً
ً ً ً
يس ًر ً ً
اؿ:
يل ،فىػ ىق ى
كمن أمثلتها« :لىػمػا أ ٍ ى
م بػي إلىػى الس ىماء ،لىػح ىقنػي ىجٍبػىرئ ي
وؿ :إًنػًٌي قى ٍد ىغ ىفر ً ً ً
ٌن ًم ىن النًٌ ىس ًاء»(ِ).
ىاي يمػ ىحم يد ،إًف اَّللى  يػى يق ي
ت ل ٍل يمتى ىمتٌع ى
ٍي
(ّ)
حرفوا دالالتػها ،إُف
)
متعة
ػ
ال
أحبار
(
لكن
؛
اٜنج
 -2ركاايت تتعلٌق بػمتعة ٌ
ٌ
ٌ
الػمتعة الػمزعومة.
ت آيىةي الٍ يمٍتػ ىع ًةً ،يف
كمن أمثلة ذلك :عن عمراف بن حصٌن ،قاؿ« :أينٍ ًزلى ٍ
اب اَّللً ،فىػ ىفع ٍلنىاىا مع رس ً
كًتى ً
وؿ اَّللً  ،ىكىَفٍ يػيٍنػىزٍؿ قيػ ٍرآ هف ي٪نىًٌريموي ،ىكىَفٍ يػىٍنوى ىعٍنػ ىها،
ى ى ىى ىي
اؿ ىر يج هل بًىرأٍيًًو ىما ىشاءى»(ْ).
ات ،قى ى
ىحت ىم ى
اٜنج؛
فهذه الركاية  -كأمثاٟنا من الركاايت  -إٌ٧نا تتعلٌق ّنوضوع متعة ٌ
لكن (أحبار اٞنتعة) ٫ندعوف أتباعهم ،كي ٌدعوف أ ٌف لفظة (اٞنتعة) يف ىذه
ك ٌ
العريب الصحيح عدـ
الركاايت ييراد هبا اٞنتعة اٞنزعومة .كقد بيٌنا ابلتفسًن
القطعي ٌ
ٌ
(ُ) جامع البياف.ٖٓٗ/ٔ :
(ِ) ُنار األنوار ،َّٔ/ََُ :رقم ُِ.
(ّ) انظر :كشف اٞنشكل ،ْْٕ/ُ :كفتح البارم ،ّّْ-ِّْ/ّ :كٖ ،ُٖٔ/كنكاح
اٞنتعة دراسة كٓنقيق.ُّٖ-ُّٔ :
البخارم ،ُِْٔ/ْ :رقم ِْْٔ.
(ْ) صحيح
ٌ
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تدؿ على تلك الػمتعة الػمزعومة.
كجود آية ٌ
ٌأما اٞنقصود بعبارة (آية اٞنتعة) ،الواردة يف ىذه الركاية ،فهو قولو تعاُف:
ً
ً
ً
اٜنج كالٍعمرىة ًَّللً فىًإ ٍف أ ً
كس يك ٍم
يحص ٍريٍمت فى ىما ٍ
ٍ
استىػٍي ىسىر م ىن ا ٍٟنىٍد ًم ىكىال ىٍٓنل يقوا يرءي ى
﴿ ىكأىٕنُوا ٍى ى ي ٍ ى
ً
حت يػبػلي ىغ ا ٍٟن ٍد ً
يضا أ ٍىك بًًو أى نذل ًم ٍن ىرأٍ ًس ًو فىًف ٍديىةه ًم ٍن
م ى١نلوي فى ىم ٍن ىكا ىف مٍن يك ٍم ىم ًر ن
ى ىٍ ى ي
ًصي واـ أىك ص ىدقىوة أىك نيس و
استىػٍي ىسىر ًم ىن
ك فىًإ ىذا أ ًىمٍنػتي ٍم فى ىم ٍن ىٕنىت ىع ًابلٍعي ٍمىرةً إً ىُف ٍ
اٜنى ًٌج فى ىما ٍ
ى ٍ ى ٍ ي
ا ٍٟن ٍد ًم فىمن ىَف ىً٩ن ٍد فى ً
صيىا يـ ثىىبلثىًة أىايوـ ًيف ٍ
ك ىع ىشىرةه
اٜنى ًٌج ىك ىسٍبػ ىع وة إً ىذا ىر ىج ٍعتي ٍم تًٍل ى
ى
ىٍ ٍ
اض ًرم الٍمس ًج ً
ىك ًاملىةه ذىلً
ك لًمن ىَف ي يكن أىىليو ح ً
اٜنرً
اَّلل
ىف
أ
ا
و
م
ل
اع
ك
اَّلل
ا
و
ق
ػ
ت
ا
ك
اـ
د
ٍ
ى
ي
ٍ
ى
ٍ
ي
ٍ
ى
ىٍ ى ٍ
ى
ىى ي
ىى ى
ىٍ
يد الٍعً ىق ً
اب﴾(ُ).
ىش ًد ي
كمثى يل (أحبار اٞنتعة)  -يف استدالٟنم هبذه اللفظة من ىذه الركاية،
ى
يستدؿ على ٓنرٔف
كمثى ًل يمغالًط ٪ناكؿ أف
ابالعتماد على (االشرتاؾ
ٌ
اللفظي)  -ى
ٌ
(التمتُع) بقولو تعاُف﴿ :قيل تىػمتػعوا فىًإف م ً
ص ىًنيك ٍم إً ىُف النا ًر﴾(ِ).
ٍ ىي
ى
اللفظي للفعل (ٕنتٌع)،
أيضا أف يعتمد على االشرتاؾ
فاٞنغالط يستطيع ن
ٌ
النص عن سياقو الكامل؛ في ٌدعي ٓنرٔف (التمتُع) ،ابالستناد إُف ىذا
كيقطع ٌ
كل اٞنخالفة!!!
التفسًن السقيم ،اٞنخالف للداللة القرآنيٌةٌ ،

 -3ركاايت دلٌت على الرتخيص اٞنؤقت ،مع الداللة على التحرٔف اٞنؤبد؛
ً
رخص ،كاإلعراض عن اٛنزء الػ يم ًٌ
حرـ(ّ).
يصح االعتماد على اٛنزء الػ يم ٌ
فكيف ٌ
كمن أمثلة ذلك :عن سبػرة الػجهنػي «أىنو ىكا ىف مع رس ً
اؿ:
وؿ اَّللً  ،فىػ ىق ى
ي ٌ ي
ىى ىي
يػا أىيػُهػا النػاس ،إًنػًٌػي قىػ ٍد يكٍنػ ً
ت لى يك ػ ٍم ،ف ػًي ًاال ٍس ػتًػ ٍمػتىػ ًاعً ،م ػ ػ ىن النًٌ ىسػ ػ ًاء ،ىكإًف
ت أىذنٍػ ي
ي
ى ى
ي
(ُ) البقرة.ُٗٔ :
(ِ) إبراىيم.َّ :
(ّ) انظرٓ :نرٔف نكاح اٞنتعة.ُِّ ،ََُ :
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ً
ك ،إًلىػى يػى ػ ٍوًـ الٍ ًقيى ػ ىام ػ ًة ،فى ىم ػ ٍن ىك ػا ىف ًعٍن ػ ىدهي ًمٍنػ يهن ىشػ ػ ٍيءه ،فىػ ٍليي ىخ ػ ًٌل
اَّللى قى ٍد ىحػ ػرىـ ذىل ى
ً
وىن ىشػ ػٍيػئنا»(ُ).
ىسػ ػبًػيػلىػوي ،ىكىال ىأتٍ يخ يذكا مػما آتىػٍيػتي يم ي
فإما أف يعتمد (أحبار الػمتعة) على الػمنت كلٌو ،فيقولوا بوجود الرتخيص
ٌ
دليبل
كإما أف ييعرضوا عن الػمنت كلٌو؛ فبل يكوف ن
الػمؤقت ،فالتحرٔف الػمؤبد؛ ٌ
على مرادىم ،يف الػحالتٌن.
ً
اٞنرخص ،فاعتمدكا عليو؛ كأعرضوا
لكن (أحبار اٞنتعة) عمدكا إُف اٛنزء ٌ
ك ٌ
كل اإلعراض ،عن اٛنزء الػ يم ًٌ
حرـ؛ كىي مغالطة كبًنة مفضوحة ،ببل ريب!!!
ٌ
(ِ)
ض الٍ ًكتى ً
اب ىكتى ٍك يف يرك ىف بًبىػ ٍع و
قاؿ تعاُف﴿ :أىفىػتيػ ٍؤًمنيو ىف بًبىػ ٍع ً
ض﴾ .
كدعول الرتخيص اٞنؤقت ليست قطعيٌة التصدير ،كال قطعيٌة التفسًن؛ فإ ٌف
تضمنت ذلك الرتخيص ليست ٌإال ركاايت آحاد؛ كلذلك ال ي٬نكن
الركاايت اليت ٌ
النيب .
القطع ٌ
بصحة نسبة ما فيها من ترخيص مؤقت إُف ٌ
بصحة الفهم الذم اختاره بعض الركاة ،كبعض
ككذلك ال ي٬نكن القطع ٌ
صحة ذلك الفهم؛ ألنٌو مستنًد
قطعي على ٌ
اٞنؤلٌفٌن ،من بعدىم؛ فليس ٖنٌة دليل ٌ
بصحة صدكره.
إُف ما ال ي٬نكن القطع ٌ
القطعيٌ ،إال بعد التح ُقق من قطعيٌة التصدير؛
كال ي٬نكن ٓنقيق التفسًن
ٌ
أل ٌف التفسًن عبارة عن بياف داللة الدليل ،كالدالالت ٔنتلف ابختبلؼ العناصر
مؤد ناي إُف تغيًن يف
كل تغيًن يف عناصر الداللة ٌ
اٞنقاليٌة كاٞنقاميٌة ٌ
للنص؛ فيكوف ٌ
صحة التفسًن ،كقطعيٌتو.
ٌ
لنيب  ،كبٌن نسبة التمتُع
كٖنٌة فرؽ كبًن بٌن نسبة الرتخيص اٞنؤقت إُف ا ٌ
(ُ) صحيح مسلم ،َُِٓ/ِ :رقم َُْٔ.ُِ/
(ِ) البقرة.ٖٓ :
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النبوم.
إُف بعض الصحابة ،فػي العهد ٌ
فجائز أف يكوف بعض الصحابة قد مارسوا اٞنتعة ،كما مارسوا غًنىا ،من
القطعي ،ابلبياف
العادات اٛناىليٌة ،اليت يحًٌرمت ابلتدريج؛ ثػ ٌم جاء التحرٔف
ٌ
النبوم الصريح ،فانتهوا عنها؛ طاعةن ﵁ تعاُف.
ٌ
النبوم ،قبل ٓنر٬نها؛ كليس
اٝنمر ،يف العهد
كقد ش ًرب ي
ٌ
بعض الصحابة ى
دليبل على إابحتها ،أك على كجود الرتخيص فيها؛ كإٌ٧نا شربوىا؛
ذلك الشرب ن
لعدـ كجود التحرٔف القطعي؛ ٌ ً
اٝنمر ،انتهوا عنها؛ طاعةن ﵁ تعاُف.
فلما يحٌرمت ي
ٌ
النيب  ،ابالعتماد
كلذلك ال ٩نوز القطع بنسبة الرتخيص اٞنؤقت إُف ٌ
القطعي ،بٌن
التعارض
على ركاايت ظنٌػيٌة الثبوت ،كظنٌػيٌة الداللة؛ كال سيٌما مع ي
ٌ
ذلك الرتخيص اٞنزعوـ ،كبٌن القطعيٌات اإلسبلميٌة.
تدؿ على
جدال كجود ذلك الرتخيص؛ فإ ٌف ركاايت الرتخيص ٌ
كلو سلٌمنا ن
أ ٌف الرتخيص كاف مؤقػتنا ،كليس مؤب ندا ،كأنٌو كاف لغيزاة الصحابة ،يف بعض
هبن مؤقػػتنا يك ٌن من
الغزكات ،كأنٌو كاف ألسباب ٌ
خاصة ،كأ ٌف النساء البليت ارتبطوا ٌ
الكافرات ،ال من اٞنؤمنات ،كما توىم بعض اٞنؤلٌفٌن.
فمن أين جاء (أحبار اٞنتعة)  -يف فتاكاىم األثيمة  -ابستحباب التمتُع
ابٞنؤمنة العفيفة؛ كجواز التمتُع ابلرضيعة تفخي نذا؛ كجواز التمتُع ببنت التاسعة
تفخي نذا ،من دكف إذف كليٌها؛ كجواز التمتُع كطئنا ،ابلبكر ،اليت ليس ٟنا أب؛
كجواز التمتُع كطئنا ،ابلبكر ،من دكف إذف كليٌها ،إذا منعها كليُها من التمتُع
ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو؛ كجواز التمتُع كطئنا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من
دكف إذف كليٌها؛ كجواز التمتُع كطئنا ،مع عدـ التح ُقق من ارتباط اٞنوطوءة برجل
آخر؛ كجواز التمتُع كطئنا ،بعدد غًن ١نصور ،من النساء ...إٍف؟!!!
 -4ركاايت تنسب القوؿ إبابحة اٞنتعة اٞنزعومة ،إُف بعض الصحابة.
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ً
ت ابٍ ىن ىعب و
اس ،يي ٍسأ يىؿ ىع ٍن يمٍتػ ىع ًة
كمن أمثلة ذلك :عن أيب ٗنرة قاؿ « :ىٚن ٍع ي
ً ً
اٜن ًاؿ الش ًد ً
ً
يد ،ىكًيف النًٌ ىس ًاء قًلةه،
ص ،فىػ ىق ى
اؿ لىوي ىم ٍونُف لىوي :إً٧نىا ذىل ى
ك ًيف ٍى
النٌ ىساء ،فىػىرخ ى
اؿ ابٍ ين ىعب و
اس :نػى ىع ٍم»(ُ).
أ ٍىك ىٍ٥ن ىوهي ،فىػ ىق ى
صح صدكره منهم -
كالرأم الذم يذىب إليو بعض (الصحابة)  -إف ٌ
ٗنهور الصحابة(ِ).
ليس ٌ
حجةن شرعيٌةن ،كال سيٌما حٌن ٫نالفوف  -يف رأيهم  -ى
 -5ركاايت تنسب القوؿ إبابحة اٞنتعة اٞنزعومة ،إُف بعض التابعٌن ،كاتبعيهم.
علي بن اٜنسٌن بن
نسب إُف جعفر بن ٌ
كمن أمثلة ذلك :ما يي ى
١نمد بن ٌ
علي بن أيب طالب ،اٞنل ٌقب ابلصادؽ ،أنٌو قاؿ « :ىما ًم ٍن ىر يج ول ىٕنىت ىع ،يمث ا ٍغتى ىس ىل،
ٌ
ً
ً
ً
ٌن ىملى نكا ،يى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف لىوي ،إً ىُف يػى ٍوًـ
إًال ىخلى ىق اَّللي م ٍن يك ًٌل قىطٍىرةو ،تىػ ٍقطيير مٍنوي ىسٍبع ى
ً
ً ً
اعةي»(ّ).
وـ الس ى
الٍقيى ىامة ،ىكيػى ٍل ىعنيو ىف يمتى ىجنٌبىػ ىها ،إً ىُف أى ٍف تىػ يق ى
صحت
حجة شرعيٌة ،ببل ريبٌ ،
حت لو ٌ
كأقواؿ التابعٌن كاتبعيهم ليست ٌ
نسبة تلك األقواؿ إليهم.
١نمد)؛ فإ ٌف ىذا
بل يف حالة ٌ
صحة ىذا القوؿ اٞنن ىكر عن (جعفر بن ٌ
القوؿ سيكوف سببنا يف انتقاد ىذا الرجل ،كالطعن يف علمو كصدقو كدينو!!!
صحة
كلذلك ْند العلماء  -الذين يقولوف بفضل ىذا الرجل  -ينفوف ٌ
صدكر أمثاؿ ىذه العبارات منو ،كيتٌهموف الركاة عنو ابلكذب ،كاالفرتاء عليو.
قاؿ ابن تيميٌة« :ككذلك جعفر الصادؽ ،قد يك ًذب عليو من األكاذيب،
حت ني ًسب إليو القوؿ يف أحكاـ النجوـ ،كالرعود ،كالربكؽ،
ما ال يعلمو ٌإال هللاٌ ،
البخارم ،ُٕٗٔ/ٓ :رقم ِْٖٔ.
(ُ) صحيح
ٌ
(ِ) انظر :أحكاـ القرآف.َُِ-َُُ/ّ :
(ّ) ُنار األنوار ،َّٕ/ََُ :رقم ِِ.
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كالقرعة ،اليت ىي من االستقساـ ابألزالـ ،كني ًسب إليو كتاب" :منافع سور
كحت ني ًسب
جعفرا  برمء من ذلكٌ ،
القرآف" ،كغًن ذلك ٣نٌا يعلم العلماءي أ ٌف ن
إليو أنواع من تفسًن القرآف ،على طريقة الباطنيٌة.)ُ(»...
كل السقامة ،ال يػيمكن
فاٜناصل أ ٌف استدالالت (أحبار الػمتعة) سقيمةٌ ،
أف تكوف كافية ،للقوؿ إبابحة (الػمتعة الػمزعومة)؛ كسقامتها كافية ،إلبطاؿ ىذا
(القوؿ األثيم).
كنزداد يقيننا ببطبلف ىذا القوؿ ،إذا تذ ٌكران تلك (الفتاكل األثيمة) ،اليت
ً
كل اٞنعارضة.
تيعارض (القطعيٌات اإلسبلميٌة)ٌ ،
عالقات سقيمة ومـمارسات أثيمة:

أيضا يف الصور اٞنشاهبة ،أك اٞنقاربة ٟنا ،كأبرزىا:
كما قيل يف (اٞنتعة) ييقاؿ ن

سمى( :الزكاج بنيٌة الطبلؽ).
أ -ما يي ٌ
سمى( :زكاج التحليل).
ب -ما يي ٌ

العريف).
ج -ما يي ٌ
سمى( :الزكاج ٌ

سمى( :زكاج الػمسيار).
د -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الػمسفار).
ىـ -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الكاسيت).
و -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الطابع).
ز -ما يي ٌ

سمى( :زكاج البصمة).
ح -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الوشم).
ط -ما يي ٌ
سمى( :زكاج الدـ).
ي -ما يي ٌ
(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.ُُ/ٖ :
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سمى( :زكاج اٟنبة).
ك -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الشفاه).
ل -ما يي ٌ
سمى( :زكاج الوردة).
م -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الػمحموؿ).
ن -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الرمل).
س -ما يي ٌ
سمى:
كعمػا يي ٌ
م)ٌ ،
عمػا يي ٌ
كق ػػد يس ػئ ػل (ابػن بػ ػاز)ٌ ،
السر ٌ
سمى( :الزكاج ٌ
سمى (زكاج الػمتعة)؛
كعما يي ٌ
سمى (زكاج الػمسيار)ٌ ،
كعما يي ٌ
(الزكاج العرفػ ٌي)ٌ ،
فقاؿ« :ىذه األنواع كلٌها ال تػجوز؛ لكونػها مػخالفةن للشرع الػمطهر ،إنػٌما
الشرعي ىو ال يػمػعلىن ،الػمشتمل على أركاف النكػاح ،كشػركطو الػمعتبػىرة،
النكاح
ٌ
رعا .كهللا كلػ ٌي التوفيق»(ُ).
شػ ن
الشرعي،
يتزكج الزكاج
كقاؿ ابن ابز ن
كل مسلم أف ٌ
أيضا« :الواجب على ٌ
ٌ
كأف يػحذر ما يػخالف ذلك ،سواء يسػمػٌي زكاج مسيار ،أك غًن ذلك .كمن
يصح؛ ألنٌو  -كاٜناؿ ما
شرط الزكاج
الشرعي اإلعبلف؛ فإذا كتمو الزكجاف ،لػم ٌ
ٌ
كِف التوفيق»(ِ).
ذكر  -أشبو ابلزنػى ،كهللا ٌ
فالثمار الناْنة من ىذه الصور ثػمار شيطانيٌة فاسدة ،كاإلسبلـ برمء
كل الرباءة؛ كمن أفت َنوازىا من اٞنؤلٌفٌن ،كأشباه اٞنؤلٌفٌن ،فقد أخطأ،
منهاٌ ،
كما أخطأ من أفت إبابحة اٞنتعة.
ككذلك من أفت إبابحة (اٞنمارسات الشاذٌة) ،مع (الزكجة) ،كال سيٌما
اٞنمارسة الشرجيٌة الشاذٌة القذرة ،كاٞنمارسة الفمويٌة الشاذٌة القذرة.
متنوعة.ِْٖ/َِ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
متنوعة.ِّْ-ُّْ/َِ :
(ِ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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فإ ٌف ىذه الػممارسات الشاذٌة القذرة ،إنػٌما يػمارسها الزانة مع الزكانػي،
منهن ،البلتػي ال ييبالٌن ابرتكاب أقبح القذارات؛ من أجل
كال سيٌما العواىر ٌ
حفنة من الدكالرات!!!!
فهل يرضى من أفتوا إبابحة (اٞنمارسة الشرجيٌة الشاذٌة القذرة) أف يفعل
أصهارىم ذلك ،فػي بناتػهم كأخواتػهم؟!!!
ي
كىل يرضى من أفتوا إبابحة (اٞنمارسة الفمويٌة الشاذٌة القذرة) أف يفعل
أصهارىم ذلك ،فػي بناتػهم كأخواتػهم؟!!!
ي
كىػل يرضى مػ ػن أفت ػ ػوا إبابحة ىاتيػن (الػممارستيػن الشاذٌتيػن القذرتيػن)
عامل (العواىر)؟!!!
عامل بناتػهم كأخواتػهم ،كما تي ى
أف تي ى
إذا كاف ىؤالء يرضوف بػهاتٌن القذارتٌن ،لبناهتم كأخواهتم؛ فإ ٌف (اإلسبلـ)
كل فتول ،من الفتاكل
ال يرضى بذلك ن
كل البػراءة ،من ٌ
أبدا ،كىو ب ػرمءٌ ،
الشيطانيٌة األثيمة الشاذٌة القذرة!!!
قاؿ سيٌد قطب« :كيف الػمجتمعات اٛناىليٌة اٜنديثة ينحسر اٞنفهوـ
كل ما لو عبلقة ابلتميُز اإلنسآفٌ عن اٜنيواف.
األخبلقيُ ،نيث يتخلٌى عن ٌ
ٌ
حت
عترب العبلقات اٛننسيٌة غًن الشرعيٌة  -كال ٌ
ففي ىذه اجملتمعات ال تي ى
األخبلقي ينحصر يف
العبلقات اٛننسيٌة الشاذٌة  -رذيلة أخبلقيٌة! إ ٌف اٞنفهوـ
ٌ
أحياان ،يف حدكد مصلحة الدكلة؛
اٞنعامبلت الشخصيٌة كاالقتصاديٌة كالسياسيٌة ن
كل أجهزة التوجيو كاإلعبلـ يف ىذه اجملتمعات
كال يكتٌاب كالصحفيٌوف كالركائيٌوف ك ٌ
اٛناىليٌة تقوٟنا صر٪نة للفتيات كالزكجات كالفتياف كالشبٌاف :إ ٌف االتٌصاالت
اٜنرة ليست رذائل أخبلقيٌة! مثل ىذه اجملتمعات ٠نتمعات متخلٌفة غًن
اٛننسيٌة ٌ
ط التق ٌدـ اإلنسآفٌ ..كىي
متحضرة ،من كجهة النظر اإلنسانيٌة ،كّنقياس خ ٌ
ٌ
ط تػحرير اإلنساف ،من شهواتو،
ط اإلسبلـ ىو خ ٌ
كذلك غًن إسبلميٌة؛ أل ٌف خ ٌ
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كتنمية خصائصو اإلنسانيٌة ،كتغليبها على نزعاتو اٜنيوانيٌة»(ُ).
لقد انػحدرت البشريٌة اليوـ ،إُف أسفل ال ُسفلىيات ،كأىلك الػ يمهلًكات،
كال سيٌما فػي الػممارسات الػجنسيٌة ،الشاذٌة ،القذرة.
كيكفي أف تقرأ شيئنا ،عن (الدُمى الػجنسيٌة)؛ لتيد ًرؾ خطورة ىذا
االنػحدار السريع الفظيع ال يػمريع!!!
تتحوؿ ،بػجهود شيطانيٌة ،كإلػحاديٌة،
لقد بدأت (الػمرأة اآلدميٌة الزانية) ٌ
كل
كصهيونيٌة ،كصليبيٌة ،كبوذيٌة ،إلػى ي
كل الػخواء ،من ٌ
(دمية جنسيٌة) ،خاكية ٌ
مقومات اإلنسانيٌة؛ فبل مشاعر ،كال قً ىيم ،كال كرامة ،كال ع ٌفة ،كال حياء،
الػ ٌ
كل اٝنضوع للُزانة ،كما
كال ي٣نانىعة ،كال إابء؛ بل أصبحت آلة جنسيٌة ،خاضعة ٌ
ٔنضع سائر اآلالت ،اليت يصنعها اإلنساف!!!
تتحوؿ
كقد بدأت (الدُمية اٛننسيٌة)  -الػمصنوعة من اٞنو ٌاد الصناعيٌة ٌ -
إُف بديل صناعي ،عن الػمرأة اآلدمية؛ لي ً
مارسة اآللػيٌػة)،
دم ػن الرجػ ػ ي
ٌ ي
اؿ ،على (الػ يم ى
ٌ
اٝنلو ،من الػمشاعر؛ فييقتىل ما تب ٌقى من (قيم إنسانيٌة) ،عند الرجاؿ؛
كل ٌ
اٝنالية ٌ
ً
كل الػخضوع ،ألكلياء الشيطاف!!!
لييصبحوا (آالت بشريٌة) ،خاضعة ٌ
لقد ا٥ندرت (البشريٌة)  -قد٬ننا كحديثنا  -من (اإلنسانيٌة) إُف (اٜنيوانيٌة)؛
مثٌ ا٥ندرت اليوـ من (اٜنيوانيٌة) إُف (اآلليٌة)؛ فأصبحت ألعوبةن بيد الشيطاف.
كلػم يسلم من ىذين اال٥ندارينٌ ،إال (أكلياء الر٘نن)؛ فإ ٌهنم قد استمسكوا
ُنبل هللا ،كاعتصموا بو؛ فنجوا من السقوط يف (الوادم السحيق) ،الذم سقط
فيو غًنيىم ،من (أحبار الػمتعة) ،ك(أحبار الشذكذ) ،ك(أحبار الفضائيٌات)!!!

(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُِٓٗ-ُِٖٓ/ّ :
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ّ
مضيحيت
صيـرة الـ
ٓنولوا إُف اٞنسيحيٌةٞ ،نا كجدان
كل الناس  -قد ٌ
كلو ٔنيٌلنا أ ٌف الناس ٌ -
فرقنا ييذ ىكر؛ أل ٌف اٞننسوب إُف اٞنسيحيٌة يشارؾ اٞننسوب إُف اليهوديٌة ،يف عقيدة
شرعيٌة العهد القدٔف؛ كلذلك فإنٌو حٌن يطالع تلك التحريفات ،لن يكوف ّننجاة
من آاثرىا ،إف اعتقد بشرعيٌتها.
القس منيس عبد النور« :أكحى هللا ابلتوراة كاإل٤نيل ،ككعد
قا ؿ
ٌ
دائما يصدؽ كعده .كيتضح حفظو
ُنفظهما ،من التحريف كالتبديل ،كىو ن
التاـ ،بٌن التوراة كاإل٤نيل .فمع ٌأهنما يشتمبلف على ٔٔ
لوحيو من االتٌفاؽ ٌ
كل ىذه األسفار ،يف
ن
كتااب ،أيكحي هبا يف ُٔ قرنان ،لستٌة كثبلثٌن نبيًّاٌ ،إال أ ٌف ٌ
غاية االتٌفاؽ ،يف إعبلف فداء البشر ،بواسطة و
فاد كرٔف ،ينتشلهم من عبوديٌة
كتااب ،كىي:
اٝنطيٌة .كتشتمل أسفار التوراة أك (كتب العهد القدٔف) على ّٗ ن
الع ىدد ،كالتػثٍنًية ،كيى يشوع ،كال يقضاة ،كراعيوث،
الت ٍك ًوين ،كالػ يخ يركج ،كالبل ًكيًٌٌن ،ك ى
ً
األكؿ ،كالثآف،
األكؿ ،كالثآف ،كأخبار ٌ
ى
األايـ ٌ
األكؿ ،كالثآف ،كالػ يمليوؾ ٌ
كص يموئيل ٌ
كعزرا ،كنػىحميا ،كأىستًًن ،كأيُوب ،كالػمز ًامًن ،كاألمثاؿ ،ك ً
اٛنامعة ،كنى ًشيد
ىٍ
ٍ
ىٍ
ى
ًً
ً
األىنٍشاد .كنػيبػوات إً ىشعياء ،كإًرً
وشع،
ا،
ي
م
كى ى
كمراثيو ،كنػيبيػوات ح ٍزقياؿ ،كدانيآؿ ،ي
ٍ
ٍ
ي
ى
كيوئًيل ،كعاموس ،كعوب ٍداي ،كيوانفً ،
كص ىفٍنيا،
وـ،
كانح
يخا،
كم
كحبىػ ُقوؽ ،ى
ى
ي
ي
يى
ي
ي
كحجي ،كىزىك ًراي ،كم ً
بلخي .فهذه كتب بين إسرائيل اٞنقدسة ،اليت حافظوا عليها،
ٌ ى
ى
ً
كم ٍرقيس،
بغاية اٜنرصٌ .أما كتب العهد اٛنديد ،فعددىا ِٕ ،كىي :إ٤نيل مت ،ى
وحنٌا .كأعماؿ الُر يسل .كرسائل بيوليس الرسوؿ إُف يركما ،كرسالتاه إُف
كليوقا ،كيي ى
ً
ً
ً ًً
وسي ،كرسالتاه إُف
يكوًرنٍػثيوس ،كرسالتو إُف ىغ ىبلطية ،كأىفى يسس ،كفيلبػٌي ،كيكولي ٌ
يكي ،كرسالتاه إُف تًيمو ىاثكس ،كرسالتو إُف تًيطيس ،كفًلً
تىساليونً ً
يموف ،كالعًٍبػىرانًيًٌٌن،
ي
ي ي
ى
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وحنٌا الثبلث ،كرسالة
مثٌ رسالة يعقوب ،كرسالتا بطرس األيكُف ،كالثانية ،كرسائل يي ى
األكؿ (التوراة) ،كىو كتب
وحنٌا.
يهوذا .كرؤاي يي ى
كيتمسك بنو إسرائيل ابلقسم ٌ
ٌ
فيتمسكوف ابلقسمٌن( :التوراة)،
موسى ،كالػمزامًن ،كاألنبياءٌ .أما اٞنسيحيٌوف،
ٌ
ك(اإل٤نيل) ،ك٨نا مرجعهما يف العقيدة؛ أل ٌف مضموف التوراة كاإل٤نيل كاحد»(ُ).
حرجا ،فػي تصحيح االتٌػهامات،
كمن ىنا ،لػم يػجد
القس منيس ن
ٌ
الػمنسوبة إلػى األنبياء ،يف العهد القديػم ،بل أخذ يؤٌكًدىا ،كيستثمرىا فػي أتكيد
العامة) ،بػمعنػى أ ٌف البشر كلٌهم خطٌاؤكف ،حتٌػى أنبياء
فكرة (الػخطيئة البشريٌة ٌ
(العهد القديػم)؛ كلذلك ٪نتاجوف  -بزعمو  -إُف الفادم!!!
القس منيس« :قاؿ الػمعتػرض :يقوؿ (تكوينْ" :)ُٗ :كاتػخػذ
قاؿ ٌ
للرد نقوؿ:
المك لنفسو امرأتٌن" .فهل ييبيح هللا الزكاج ،أبكثر من كاحدة؟ ك ٌ
حواء كاحدة ،آلدـ الواحد
اختار هللا للبشر الزكاج ،من كاحدة ،فخلق ٌ
(تكوينُ ،)ِٕ :ك(ِ .)ِٓ-ُِ :كاستمر البشر ييطيعوف ما اختار هللا
رجبل،
حت جاء المك اٝناطئ الذم قاؿ المرأتيو :إنٌو قتل ن
(تكوينٌْ ،)ُ :
كفت (تكوينْ .)ِّ :كىو الذم تزكج من السيدتٌن :عادةً ،
كصلة .كأمر هللا،
ٌ
ً
يغ قلبيو
ك بنػي إسرائيل ال ييكثًٌر ل ػو نساءن؛ ٌ
لئبل يىز ى
فػي شريعة موسى :أ ٌف ىمل ى
ً
كتزكج من كثًنات ،رغم األمر
(تثنيةُٕ .)ُٕ :كقد أخطأ اٞنلك سليمافٌ ،
اإلٟنيِ ،نصوص عيباد الوثن ،كالذم يقوؿ" :ال تدخلوف إليهم ،كال يدخلوف
ٌ
إليكم ،أل ٌهنم ي٬نيلوف قلوبكم ،كراء آٟنتهم" (ُملوؾُُ .)ِ :كقاؿ الػمسيح:
ذكرا كأنثى" (متُٗ .)ْ :كعلمنا اإل٤نيل
"الذم خلقهما من البدء خلقهما ن
أ ٌف العبلقة النموذجيٌة  -بٌن الزكج كزكجتو  -ىي اليت تكوف على مثاؿ عبلقة
(ُ) شبهات كىػميٌة حوؿ الكتاب الػمق ٌدس.ُّ :
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الػمسيح ابلكنيسة (أفسسٓ ،ُّ :كِّ) .كالػمسيح كاحد ،كالكنيسة
أبدا ابلزكاج ،من أكثر من كاحدة ،كلكن بسبب قساكة
كاحدة! ..كلػم أيمر هللا ن
قلوب البشر ،سػمح لػهػم بذلك .بل إنٌو من ػع الزكاج ،أبكثر من كاحدة؛ أل ٌف من
كل من تعددت
ييكثر النساء ،يىزيغ قلبيو ،عن ٌ
الرب .كقد رأينا من التوراة أ ٌف ٌ
هن ،كنشأ أكالده ،فػي خصاـ ،كنكد .كتيعلًٌمنا
زكجاتو ،تنغصت حياتو ،كحياتػ ٌ
الطبيعة أ ٌف الزكاج من كاحدة :ىو األمر الػمعقوؿ ،كذلك بسبب تساكم عدد
النساء ،مع الرجاؿ»(ُ).
أيضا« :قاؿ الػمعرتض :جاء يف (تكوينُِ :)ُّ-ُُ :أ ٌف
القس ن
كقاؿ ٌ
إبراىيم طلب من زكجتو سارة أف تقوؿٌ :إهنا أختو؛ "ليكوف ِف خًن بسببك،
ً
ئ ،على تقليد
كر ىذه الػحادثة القار ى
كٓنيا نفسي من أجلك" .أال يدفع ذ ي
للرد نقوؿ :لو كاف موسى (كاتب سفر التكوين)
إبراىيم ،كارتكاب الكذب؟ ك ٌ
ؼ ىذه القصة ،اليت ئن ً
لكن
ك
األكرب.
ه
جد
ل
ج
مدفوعا بتفكًنه
الشخصيٜ ،ن ىذ ى
ن
ٌ
ٌ
ٌ
ًذكرىا دليل على أ ٌف ركح هللا ىو الذم ساقو؛ ً
ليسجلهاٌ .أما ىدؼ الركح
ٌ
كل البشر خطٌاؤكف؛ ألنٌو ال فرؽ ،إذ
القدس ،من تسجيلها ،فهو أف ييرينا أ ٌف ٌ
ً
متربرين مػ ٌجا نان ،بنعمتو ابلفداء ،الذم بيسوع الػمسيح .كليس
اٛنميع أخطأكاٌ ..
ىناؾ إنساف كاملٌ ،إال الواحد ،يسوع اٞنسيح .كىذا يكشف لنا مػحبٌة هللا ،اليت
ً
ً
يشجعنا على التوبة .فبل توجد خطيٌة -
رحب ابٝناطئ ،الراجع إُف هللا ،كما ٌ
تي ٌ
مهما عظيمت ٓ -نرمنا من ر٘نة هللا ،عند التوبة عنها .كمن اٞنؤسف أ ٌف خطيٌة
تكررت ،من كلده إسحاؽ ،مع زكجتو رفقة .كما كاف يعقوب -
إبراىيم ىذه ٌ
حت توبو هللا إليو .كىذا يكشف لنا شناعة الػخطيٌة،
حفيد إبراىيم  -مػ ن
خادعا؛ ٌ
(ُ) شبهات كىػميٌة حوؿ الكتاب الػمق ٌدس.ٓٔ :
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كثًنا ما يقتدكف بوالديهم .كقد حاكؿ البعض أف ييدافعوا ،عن خطيٌة
فإ ٌف األبناء ن
إبراىيم ،بقولػهم :إنػٌه ػا كذبة بيضاء ،فقد كانت سارة أختنا ،غًن شقيقة،
لكن الوحي الػمقدس ييدين الكذب كلٌو :أبيضو،
إلبراىيم .كىذا صحيحٌ .
تستحق
كأسوده ،كقد سجل لنا ىذه الكذبة البيضاء ،على أنػٌها خطيٌة،
ٌ
اإلدانة»(ُ).
عبلهتا،
اِف« :بيد أ ٌف النصارل قبلوا ىذه األسفار على ٌ
قاؿ ٌ
١نمد الغز ٌ
ألهنا ٔندـ قضيٌتٌن تقوـ عليهما
كجعلوىا شطر الكتاب اٞنق ٌدس! ٞناذا؟ٌ ..
رب العاٞنٌن،
يتحوؿ ٌ
النصرانيٌة الشائعة .األيكُف :قضيٌة ْن ُسد اإللو ،كإمكاف أف ٌ
ٗنيعا
إُف شخص أيكل كيصارع ك٩نهل كيندـ ...إٍف .الثانية :قضيٌة أ ٌف البشر ن
أرابب خطااي ،كأصحاب مفاسد ،ك ٌأهنم ١نتاجوف ٞنن ينتحر من أجلهم؛ كي
تيغ ىفر خطاايىم»(ِ).
ضررا ،عن
تقل ن
كاشتمل (العهد الػجديد) ،على تػحريفات زائدة ،ال ٌ
تػحريفات (العهد القديػم)؛ فجاء الػ يم ًٌ
مضادة لدعوة
حرفوف ،بعقائد شيطانيٌة،
ٌ
عيسى  ،كال سيٌما (عقيدة الفداء) ،ك(عقيدة التج ُسد) ،ك(عقيدة التأليو)،
ك(عقيدة التثليث) ،ك(عقيدة الػبيػنيػ ٌوة).
قاؿ األنبا يؤانس أسقف الغربيٌة« :لػ ٌما سقط اإلنساف ،يف اٞنعصية ،كطيرد
كعرب عن ذلك ابالعرتاؼ
من الفردكس،
١نكوما عليو ابٞنوت ،بدأ ييظ ًهر الندـٌ ،
ن
أحس ُناجتو
كالصلوات كتقدٔف الذابئح .كمعىن الذبيحة اليت ق ٌدمها اإلنساف أنٌو ٌ

(ُ) شبهات كىػميٌة حوؿ الكتاب الػمق ٌدس.ّٔ :
اٜنق.ّْ :
(ِ) قذائف ٌ
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إُف فادم(ُ) .ىذا الفادم كاف دكره ىو دكر الوسيط بينو كبٌن هللا .لكنٌو كاف
فرتض يف الوسيط
ن
مستحيبل أف يكوف اٜنيواف كسيطنا بٌن اإلنساف كهللا!! ألنٌو يي ى
أف يكوف يف مكانة أٚنى كأرفع من اإلنساف ،كلو دالٌة عند هللا .كىكذا أدرؾ
آدـ كذريتو ٌأهنم ُناجة إُف كسيط ،لػم ً
أيت زمانو بعد .كما الذابئح اليت كانت
ٌٌ
٠نرد تذكرة لئلنسافُ ،ناجتو إُف ىذا الوسيط ابلذات،
تيقدـ ابستمرارٌ ،إال ٌ
كعدا أ ٌف نسل اٞنرأة يسحق رأس اٜنيٌة (تكّ.)ُٓ :
الذم أيعطي آدـ عنو ن
كنسل اٞنرأة ىو اٞنسيح الذم لػم ً
أيت بطريقة طبيعيٌة ،كسائر البشر ،بزكاج رجل
كحت ال ينسى اإلنساف حاجتو إُف ىذا الوسيط أمرت الشريعة بتقدٔف
ابمرأةٌ .
الذابئح .كيف ذلك يقوؿ الق ٌديس بولس الرسوؿ" :ألنٌو ال ي٬نكن أ ٌف دـ ثًناف
كل سنة،
كتيوس يرفع اٝنطااي ...أل ٌف الناموس ...ال يقدر ن
أبدا بنفس الذابئح ٌ
يكمل الذين يتق ٌدموف" (عبَُ .)ُ ،ْ :كرغم
اليت يق ٌدموهنا على الدكاـ :أف ٌ
استمركا يق ٌدموهنا .كما
أ ٌف دـ الثًناف كالتيوس ال ي٬نكن أف يرفع اٝنطااي ،فقد
ٌ
اٞنتكررة أ ٌف اإلنساف ُناجة ال إُف كسيط ،بل إُف ىذا
ذلك ٌإال للتذكرة الدائمة ٌ
الوسيط ،الذم كانت تلك الذابئح الدمويٌة ترمز إليو .كانت الذابئح اليت أمرت
هبا شريعة العهد القدٔف يف ٗنلتها ترمز إُف ذبيحة اٞنسيح ،الذم أتى ،كق ٌدـ
ذاتو؛ "لييبطل اٝنطيٌة بذبيحة نفسو" (عبٗ .)ِٔ :كىكذا أتى اٞنسيح من
أجل فداء اإلنساف .كمعىن الفداء أ ٌف ىناؾ كسيطنا يينقذ آخر .هبذا اٞنعىن كاف
الرب كضع
النبوةٌ " :
اٞنسيح كسيطنا ن
النيب قد٬ننا ،بركح ٌ
كفاداي ،كما يقوؿ إشعياء ٌ
عليو إمث ٗنيعنا" (إشّٓ)ٔ :؛ "أل ٌف اٞنسيح إذ كنٌا بعد ضعفاء ،مات يف
بٌن ١نبٌتو لنا ،ألنٌو ك٥نن بعد خطاة ،مات
الوقت اٞنعٌن؛ ألجل ال يف ٌجار ...هللا ى
(ُ) يف اٞنطبوع( :فادم) ،كالصواب :و
(فاد).
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حب
اٞنسيح ألجلنا" (ركٓ .)ٖ ،ٔ :كيقوؿ يوحنٌا حبيب ٌ
الرب" :ليس ألحد ٌ
أعظم ،من ىذا ،أف يضع أحد نفسو؛ ألجل أحبٌائو" (يوُٓ .)ُّ :لكن
يقوؿ قائل :ألػم يكن ٣نكننا أ ٌف هللا يرحم اإلنساف ،ك٫نلٌصو كيفديو ،بكلمة
جسدا بشرًّاي كيتألٌػم كييصلىب
كاحدة ،من فيو ،دكف أف يلجأ إُف أف أيخذ
ن
الرد على ىذا :أ ٌف فداء اإلنساف ،كأف ير٘نو هللا بكلمة كاحدة:
ك٬نوت؟! ك ٌ
موات ٕنوت"
األكؿ " :ن
يتعارض مع احرتامو لعدلو ،كاٜنكم الذم نطق بو لئلنساف ٌ
(تكِ .)ُٕ :فا﵁ ٪نرتـ كلمتو ،كاٜنكم الذم صدر منو" .فالسماء كاألرض
تزكالف أيسر من أف تسقط كلمة كاحدة أك حرؼ كاحد ٣نٌا نطق بو هللا"
اٜنل الوحيد ىو أف
(متِّْٓ :؛ مرُُّّ :؛ لوُِ .)ّّ :من ىنا كاف ٌ
أيخذ هللا صورة اإلنساف ،كيتٌخذ شكلو ١نتجبنا يف جسد ،كيقبل يف ىذا اٛنسد
كل الر٘نة؛
كل العدؿٌ .
كل الر٘نة ك ٌ
نفس اٜنكم الصادر على اإلنساف .كيف ىذا ٌ
حب أعظم ،كال ر٘نة أكسع ،من أف يقبل هللا على ذاتو الق ٌدكسة أف
ألنٌو ليس ٌ
كل صنوؼ الضعف كاٟنواف كاٞنذلٌة كاأللػم
يتٌخذ لو ن
جسدا ترابيًّا ،كيقبل منو ٌ
أدؿ على ىذه العدالة اٞنطلقة من أف
كل العدؿ ألف ليس ٌ
كالصلب كاٞنوت .ك ٌ
يقبل هللا على نفسو تنفيذ اٜنكم ،الذم أصدره ىو بنفسو ،على اإلنساف.
شك يف أ ٌف قبوؿ هللا ذلك معىن العدالة كاحرتاـ اٜنكم الصادر منو على
كال ٌ
بديبل لئلنساف اٞنذنب ،قاـ
حت أنٌو لػ ٌما لػم ٩ند ما يصلح أف يكوف ن
اإلنسافٌ ،
ىو نفسو بتنفيذ ىذا اٜنكم ،يف جسده ،الذم ٌأنذه ...كخبلصة القوؿ أ ٌف
الفداء كاف ضركرة .كاٝنبلص ابلصورة اليت متٌ هبا ابلصليب كاف ضركرة .كلو
داع لذلك ،أك بػحسب تعبًن
كاف ىناؾ طريق آخر ،غًن ىذا ،لىما كاف ىنا و
بولس الرسوؿ" :فالػمسيح إذف مات ،ببل سبب" (غلِ ،)ُِ :أم :بدكف
داع!! ىكذا نفهم كلمات الق ٌديس بولس الرسوؿ ،عن اٞنسيح ،كالوسيط
و
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وجد إلو كاحد ،ككسيط كاحد ،بٌن هللا كالناس :اإلنساف يسوع
الوحيد؛ "ألنٌو يي ى
اٞنسيح .الذم بذؿ نفسو فدية؛ ألجل اٛنميع" (ُتػيِ .)ٔ ،ٓ :ِ :كلعلٌنا
نبلحظ ىنا أ ٌف الرسوؿ يقوؿ" :اإلنساف يسوع اٞنسيح" .كىذا التعبًن لتأكيد
اٞنفهوـ أ ٌف اٞنسيح  -لو الػمجد  -اقتبل اآلالـ ،فػي جسده ،كأتػ ٌم الفداء ،حينما
أيضا»(ُ).
قبل  -إبرادتو  -أف ين ٌفذ العقوبة ،يف جسده ،ن
أيضا« :ىكذا جاء هللا إلينا يف اٞنسيح يسوع ،عندما
كقاؿ األنبا يؤانس ن
ككلد مثل سائر
حل يف أحشاء البتوؿ العذراء الطاىرة مرٔف ،كأخذ منها ن
جسدا ،ي
بكل ما
كل ما ﵁ (البلىوت)ٌ ،
البشر .فػي اٞنسيح يسوع ،حدث اتٌػحاد ،بٌن ٌ
جسدا ،جعل ٌقوة اٜنياة
لئلنساف أم :اٛنسد كالنفس .كعندما اتٌػخذ هللا لو ن
كحل بيننا ،كرأينا
اإلٟنيٌة تتٌحد هبذا اٛنسدٌ ،آن نادا ن
كامبل" :الكلمة صار ن
جسداٌ ،
بكل ما للطبيعة البشريٌة ،ما خبل اٝنطيٌة،
٠نده" (يوُ .)ُْ :لقد ٌآند هللا ٌ
كاٝنطيٌة شيء دخيل على اإلنساف .كاٝنطيٌة ليست من صنع هللا ،كلكنٌها من
صنع اإلنساف .كاف ىذا االتٌػحاد  -اتٌػحاد البلىوت ،ابلطبيعة اإلنسانيٌة  -ىو
أىم إعبلانت هللا ،عن ١نبٌتو لئلنساف١ ،نبٌة فائقة الػمعرفة؛ ألنٌو ارتضى أف يتٌحد
ٌ
بكل ما فيو من جسد كنفس .كعندما اتٌػحد البلىوت،
ابلعنصر اإلنسآفٌٌ ،
اص جديدة" ،لكن كضعت ذاتك،
بطبيعتنا البشريٌة ،اكتسبت ىذه الطبيعة خو ٌ
عين .أريتين
كأخذت شكل العبد .كابركت طبيعيت ،فيك ،كأكملت انموسك ٌ
القياـ من سقطيت ...أزلت لعنة الناموس .أبطلت اٝنطيٌة ابٛنسد .أريتين ٌقوة
سلطانك ...أهنضت الطبيعة ابلكلمة" .كلػ ٌما حدث ىذا االتٌػحاد ،كصار
كل من ييريد أف يػحصل على
جسد ابن هللا حيًّا ،كقهر اٞنوت ابلقيامة ،أصبح ٌ
(ُ) عقيدة اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح.ُٔ-ُِ :
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حياة جديدة ،عليو أف يتٌحد بو ،فػي الػمعموديٌة؛ ليناؿ التجديد ،كالقيامة،
سرًّاي ،فػي األفخارستيا( :التناكؿ الػ يمق ٌدس) ،فييعطى عناصر اٜنياة،
كيتٌحد بو ٌ
تتم كلمات الق ٌديس بطرس الرسوؿ،
كعدـ الفساد ،كالقيامة من اٞنوت .كبذا ٌ
عن اإلنساف :أنٌو يصًن شريك الطبيعة اإلٟنيٌة (ِبطُ .)ْ :أك كما تقوؿ
ثيثوطوكيٌة يوـ اٛنمعة ،يف التسبحة السنويٌة اٞنق ٌدسة" :ىو أخذ الذم لنا كأعطاان
علوا" .كاٞنعىن أنٌو أخذ اٛنسد ،كأعطاان بركات
٧نجده كنزيده ًّ
الذم لو ،نسبٌحو ك ٌ
الطبيعة اإللػهيٌة .اي أحبٌائي ،ىذه ىي الطريقة الوحيدة لعودة اإلنساف ،إُف هللا
بتجديد طبيعتو .كىذه العودة ليست مثل عودة اإلنساف ،يف األزمنة السابقة،
ابلتوبة ،كإطاعة الوصيٌة ،بل ىي عودة ،فيها اقتػراب هللا ،من اإلنساف ،كاتٌػح ػاده
بو؛ لع ػبلج الفس ػاد ،الذم أص ػاب الطبيعة اإلنسانيٌة.)ُ(»...
أيضا« :كيؤم ػن الػمسيحيٌوف :أنػٌو إلػى جانػب ك ػوف الػمس ػيح:
كقاؿ األنبا ن
منظورا،
حي" ،فهو هللا الظاىر ،فػي الػجسد .ىو هللا الذم لػم يكن
ن
"ابن هللا الػ ٌ
منظورا ،فػي العهد الػجديد ،فػي الػمسيحّ .نعىن أنٌو ىو
يف العهد القديػم ،كصار ن
منظورا ،فػي الػمسيح»(ِ).
هللا ،غًن الػمنظور ،كقد صار ن
أيضا« :جػميع الػمسيحيٌٌن أمس ،كاليوـ ،كمنذ بدء
كقاؿ األنبا ن
الػمسيحية :مػ ً
جمعوف على االعتقاد ببلىوت الػمسيح .فعلى الرغم من
ٌ ي
االختبلفات العقائديٌة ،بٌن الكنائس ،كالػمذاىب الػمختلفة ،فػي نطاؽ
ختص ببلىوت الػمسيح.
الػمسيحيٌة ،فالػمسيحيٌوف على اتٌفاؽ ٌ
اتـ ،فيما يػ ٌ
ال فرؽ فػي ذلك ،بٌن أرثوذكس ،ككاثوليك ،كبركتستانت .كأيٌة طائفة تنتسب
(ُ) عقيدة اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح.ِٔ-ِْ :
(ِ) عقيدة اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح.ّْ :
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إلػى الػمسيحيٌة ،كال تعتػرؼ ببلىوت الػمسيح ،ىي ليست مسػيحيٌة ،على
اإلط ػبلؽ ،كمػ ػن أمثلته ػم مػ ػن ييسػ ػ ُموف أنفسػ ػهم" :شهود يهوه".)ُ(»...
أيضا« :كجدير ابلذكر أ ٌف إثبات الىوت الػمسيح :ال يستند،
كقاؿ األنبا ن
إُف آية كاحدة ،فػي اإلنػجيل الػمق ٌدس ،بػحيث إذا أيسقطت ىذه اآلية ،أك
لكن حقيقة الىوت
أيثًنت حوٟنا الشكوؾ ،زالت صفة األلوىة عن الػمسيح!! ٌ
الػمسيح اثبتة راسخة ،فػي الكتاب الػمق ٌدس ،كلٌو ،مػ ػن ٌأكؿ س ػفر التكوين ،إلػى
آخػ ػر سػ ػفػر الرؤاي .كالىوت الػمسيح ليست بدايتو العهد الػجديد ،كال مػجيء
الػمسيح ،كتعليمو ،بل إ ٌف اإلشارة إليو تبدأ ،مع بداية الكتاب الػمقدس ،منذ
آدـ.)ِ(»...
(ّ)
مسيحي،
ػ
ال
ماف
ػ
اإلي
ي
ػ
ف
،
تناقض
أيضا« :ليس ىناؾ ثػ ٌمة
كقاؿ األنبا ن
ٌ
بٌن القوؿ ابلوحدانيٌة ،كالقوؿ ابلثالوث الق ٌدكس .فا﵁ كاحد ،يف جوىره ،كذاتو.
وجد  -يف ىذا الػجوىر الواحد  -ثبلثة أقانيم»(ْ).
كلكن يي ى
يتبٌن أ ٌف األقانيم ىي صفات يف ذات هللا،
كقاؿ األنبا ن
أيضا« :كمن ذلك ٌ
لكن الصفات الذاتيٌة
ال يقوـ كيانو ،بدكنػها .كعلى ذلك ،فالػجوىر كاحد ،ك ٌ
نسميها :اآلب ،كاالبن ،كالركح القدس»(ٓ).
ثبلثةٌ ،
أيضا« :كهللا ىو العقل األعظم ،كالسيٌد الػمسيح  -من
كقاؿ األنبا ن
(ُ) عقيدة اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح.ِْ :
(ِ) عقيدة اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح.ْْ :
(ّ) كذا يف اٞنطبوعٗ ،نع اٞنؤلٌف بٌن (ىناؾ) ،ك(ٖنٌة) ،كىو خطأ شائع.
(ْ) عقيدة اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح.ُِٕ :
(ٓ) عقيدة اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح.ُٕٓ-ُْٕ :
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حيث الىوتو  -ىو عقل هللا ،الذم بو خلق العالىمٌن (عبُ.)ُ(»...)ِ :
هي الواحد،
كقاؿ األنبا ن
أيضا« :فاآلب كاالبن ن
معا ،فػي الػجوىر اإللػ ٌ
كالذات اإلٟنيٌة الواحدة ،بغًن افرتاؽ منذ األزؿ ،كإلػى األبد»(ِ).
أيضا« :السيٌد الػمسيح لو الػمجد  -من حيث الىوتو  -ىو
كقاؿ األنبا ن
شبيها بو ،كإنػٌما ىو
ابن هللاّ ،نعىن أنٌو من طبيعة هللا ،كمن جوىره .فهو ليس ن
من طبيعة ذاتو .فاآلب كاالبن ،فػي ذات إلػهيٌة كاحدة ،كليس ثػ ٌمة اختبلؼ بٌن
اآلب كاالبن ،يف الطبيعة كاٛنوىر كالذات»(ّ).
أيضا« :كثػ ٌمة مبلحظة ٩نب اإلشارة إليها ،كىي كوف
كقاؿ األنبا ن
أقل من اآلب يف اٛنوىر ،كال
الػمسيح ىو األقنوـ الثآف .ليس معىن ذلك أنٌو ٌ
ً
البشرم ،أب ٌف األب
متأخر عن اآلب ،فػي الزماف ،على نػحو مفهومنا
أل ٌف االبن ٌ
ٌ
لكن ىذا الرتتيب يرتبط بػمعرفة البشر
الػ
جسدم سابق على ابنو ،يف الزمافٌ .
ٌ
﵁ .فهم يعرفوف هللا بصفة كونو اآلب ،قبل أف يعرفوه بصفة كونو "االبن" ،ذلك
ً
متأخنرا يف الزماف .كنفس الػمفهوـ حينما نقوؿ ،عن الركح
أل ٌف التج ُسد جاء ٌ
القدس :إنٌو األقنوـ الثالث ،فليس ذلك مرتبط(ْ) برتتيب األسبقيٌة ،فػي الزماف؛
أبدم ،كهللا نفسو ركح ،كما قاؿ الػمسيح
كذلك أل ٌف الركح القدس أزلػ ٌي ٌ
حي  -الذم بو ،كعليو  -يقوـ الوجود .إنٌو الػحياة
للسامريٌة (يوْ .)ِْ :إنٌو الػ ٌ

(ُ) عقيدة اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح.ُٕٖ :
(ِ) عقيدة اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح.ُٕٗ :
(ّ) عقيدة اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح.ُٕٗ :
(ْ) يف اٞنطبوع( :مرتبط) ،كالصواب( :مرتبطنا).
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ذاتػها ،كأصل الػحياة .إنٌو هللا ذاتو.)ُ(»...
ىذه ىي خبلصة (عقائد الػمسيحيٌة الكربل) ،بقلم كاحد من أبرز
رجالػها ،كىي  -ببل ريب  -أسوأ من اليهوديٌة ،يف التحريف ،كيف البيعد عن
حق.
الدين الػ ٌ
قاؿ تعاُف﴿ :اي أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب ىال تىػ ٍغليوا ًيف ًدينً يك ٍم ىكىال تىػ يقوليوا ىعلىى اَّللً إًال
ى ى
وؿ اَّللً كىكلً
اٜنق إً٧نىا الٍم ًس ً
اىا إً
ى
كح ًمٍن يو
ر
ك
ٔف
ر
م
ُف
ق
ل
أ
و
ت
م
ٍ
ى
ى
ى
ي
ى
ى
يسى ابٍ ين ىم ٍرىٔفى ىر يس ي ى ى ي
ىٍ ىي ه
ٍى
ى ي
يح ع ى
آمنيوا ًابَّللً كرسلً ًو كىال تىػ يقوليوا ثىىبلثىةه انٍػتىػهوا خيػرا لى يكم إً٧نىا اَّلل إًلىو ك ً
فى ً
اح هد يسٍب ىحانىوي أى ٍف
ه
ى
ٍ
ي
ن ٍ
ي ى
ىي ي ى
ً
ً ً
ي يكو ىف لىو كلى هد لىو ما ًيف السماك ً
ات ىكىما ًيف ٍاأل ٍىر ً
ف
ض ىكىك ىفى ًابَّلل ىكك نيبل .لى ٍن يى ٍستىػٍنك ى
يى يى
ى
ىى
ًً
ً
ف ىع ٍن ًعبى ىادتًًو
يح أى ٍف يى يكو ىف ىعٍب ندا َّلل ىكىال الٍ ىم ىبلئً ىكةي الٍ يم ىقربيو ىف ىكىم ٍن يى ٍستىػٍن ًك ٍ
الٍ ىمس ي
كيستى ٍكًرب فىسيح يشرىم إًلىي ًو ىً
ٗن نيعا﴾(ِ).
ى ى ٍ ٍ ىى ٍ ي ي ٍ ٍ
ً
ً
ً
يح ابٍ ين ىم ٍرىٔفى قي ٍل فى ىم ٍن
ين قىاليوا إف اَّللى يى ىو الٍ ىمس ي
كقاؿ تعاُف﴿ :لىىق ٍد ىك ىفىر الذ ى
٬نىٍلًك ًمن اَّللً شيػئا إً ٍف أىراد أى ٍف يػهلً
ك الٍم ً
يح ابٍ ىن ىم ٍرىٔفى ىكأيموي ىكىم ٍن ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض
س
ى
ىٍن
ى ى يٍ
ى ى
ي ى
ٗنيعا كًَّللً
ك السماك ً
ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكىما بػىٍيػنىػ يه ىما ى٫نٍلي يق ىما يى ىشاءي ىكاَّللي ىعلىى يك ًٌل
ل
م
ٍ
ي
ى ن ى ي
ىى
ىش ٍي وء قى ًد هير﴾(ّ).
كقاؿ تعاُف﴿ :لىىق ٍد ىك ىفر ال ً
ً
ً
اؿ
ذ
يح ابٍ ين ىم ٍرىٔفى ىكقى ى
ين قىاليوا إف اَّللى يى ىو الٍ ىمس ي
ى ى
ً ً
الٍم ًسيح اي ب ًين إًسرائً
ً
يل ٍاعبي يدكا اَّللى ىرًٌيب ىكىرب يك ٍم إنوي ىم ٍن يي ٍش ًرٍؾ ابَّلل فىػ ىق ٍد ىحرىـ اَّللي
ى ي ى ى ٍى ى
ً
ً ًً
ً
ٌن ًم ٍن أىنٍ ى و
ىعلىٍي ًو ٍ
اٛنىنةى ىكىمأٍ ىكاهي الن يار ىكىما للظالم ى
ين قىاليوا إف اَّللى
صار .لىىق ٍد ىك ىفىر الذ ى
ً
ىاثلً ي و ً ً و ً ً ً ً
ين
ث ثىىبلثىة ىكىما م ٍن إلىو إال إلىوه ىكاح هد ىكإ ٍف لىػ ٍم يػىٍنػتىػ يهوا ىعما يػى يقوليو ىف لىيى ىمسن الذ ى
(ُ) عقيدة اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح.ُٖٕ-ُٖٔ :
(ِ) النساء.ُِٕ-ُُٕ :
(ّ) اٞنائدة.ُٕ :
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ً
ىك ىفركا ًمٍنػهم ع ىذ ً
ً ً
ور ىرًح هيم .ىما
ي يٍ ى ه
اب أىل هيم .أىفى ىبل يػىتيوبيو ىف إ ىُف اَّلل ىكيى ٍستىػ ٍغف يركنىوي ىكاَّللي ىغ يف ه
ً
اان ىأيٍ يك ىبل ًف
يح ابٍ ين ىم ٍرىٔفى إًال ىر يس ه
ت ًم ٍن قىػٍبلً ًو الُر يس يل ىكأيُموي ًص ًٌدي ىقةه ىك ى
وؿ قى ٍد ىخلى ٍ
الٍ ىمس ي
الطعاـ انٍظير ىكيف نػيبػًٌن ىٟنم ٍاآلاي ً
ت يمث انٍظير أىْف يػ ٍؤفى يكو ىف .قيل أىتىػعب يدك ىف ًمن د ً
كف
ٍ ي
ٍ ٍي
ٍ ي
ى ى ٍ ٍ ى ى ٌ ي يي ى
ً
ً
ضًّرا كىال نػى ٍفعا كاَّلل يىو الس ًميع الٍعلًيم .قيل اي أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب
اَّلل ىما ىال ٬نىٍل ي
ك لى يك ٍم ى ى ن ى ي ى
ي ى ي ٍ ى ى
و
ً
ىضلُوا ىكثً نًنا
ىال تىػ ٍغليوا ًيف ًدينً يك ٍم ىغٍيػىر ٍ
ضلُوا م ٍن قىػٍب يل ىكأ ى
اٜنى ًٌق ىكىال تىػتبًعيوا أ ٍىى ىواءى قىػ ٍوـ قى ٍد ى
ضلُوا ىع ٍن ىس ىو ًاء السبً ًيل﴾(ُ).
ىك ى
اس ً
اؿ اَّلل اي ً
كقاؿ تعاُفً :
ت لًلن ً
أن يذ ًكٓف
ع
ت قيػ ٍل ى
يسى ابٍ ىن ىم ٍرىٔفى أىأىنٍ ى
ى
﴿كإ ٍذ قى ى ي ى ى
كف اَّللً
ٌن ًمن د ً
كأ ًٌيمي إً ىٟنىٍ ً
ك ىما يى يكو يف ً
ى
ى
س ًِف ًُنى وٌق إً ٍف
ي
ل
ا
م
وؿ
ق
أ
ف
أ
ِف
ن
ا
ح
ب
س
اؿ
ق
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ى
ى
ي
ٍ
ٍ
ى
ى
ي
ٍ
ى
ى ى
ً
ت ىعبل يـ
ك إًن ى
ت قيػ ٍلتيوي فىػ ىق ٍد ىعل ٍمتىوي تىػ ٍعلى يم ىما ًيف نػى ٍف ًسي ىكىال أ ٍىعلى يم ىما ًيف نػى ٍف ًس ى
ك أىنٍ ى
يكٍن ي
ً ً
الٍغيي ً
ت ىعلىٍي ًه ٍم
ت ىٟنيٍم إًال ىما أ ىىم ٍرتىًين بًو أىف ٍاعبي يدكا اَّللى ىرًٌيب ىكىرب يك ٍم ىكيكٍن ي
وب .ىما قيػ ٍل ي
ي
ً
يدا ما دم ً
ت ىعلىى يك ًٌل
يب ىعلىٍي ًه ٍم ىكأىنٍ ى
ت أىنٍ ى
ت في ًه ٍم فىػلىما تىػ ىوفػٍيػتىًين يكٍن ى
ىش ًه ن ى ي ٍ ي
ت الرق ى
شي وء ش ًهي هد .إً ٍف تيػع ًٌذبػهم فىًإنػهم ًعباد ىؾ كإً ٍف تىػ ٍغ ً
ً
ى
ت الٍ ىع ًز ييز
ن
أ
ك
ن
إ
ف
م
ٟن
ر
ف
ى
ٍ
ى
ىٍ ى
ى
ى
ٍ يٍ
ى ٍي ٍ ي ٍ ى ي ى
اٜنى ًك ييم﴾(ِ).
ٍ
األمة ارتكبت ١نذكرين عظيمٌن،
قاؿ ابن القيٌم« :كمن اٞنعلوـ أ ٌف ىذه ٌ
حت جعلوه
ال يرضى هبما ذك عقل ،كال معرفة :أحد٨نا الغيليٌو يف اٞنخلوؽٌ ،
عبدا لو .كالثآف
شريك اٝنالق ،كجزءنا منو ،كإٟننا آخر معو ،كأىنًفوا أف يكوف ن
تن ُقص اٝنالق كسبٌو كرميو ابلعظائم ،حيث زعموا أنٌو  -سبحانو كتعاُف عن
كرسي عظمتو ،كدخل يف فرج امرأة ،كأقاـ
قوٟنم ًّ
علوا ن
كبًنا  -نزؿ من العرش عن ٌ
ىناؾ تسعة أشهر ،يتخبٌط بٌن البوؿ كالدـ كالنجو ،كقد علتو أطباؽ اٞنشيمة
(ُ) اٞنائدة.ٕٕ-ِٕ :
(ِ) اٞنائدة.ُُٖ-ُُٔ :
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٬نص الثدم ،كليف يف
كالرحم كالبطن ،مثٌ خرج من حيث دخل ،ن
صغًناٌ ،
رضيعا ن
ك٪ن ىمل على األيدم
كيتغوط ي
ال يق يمط ،كأيكدع السرير ،يبكي ك٩نوع كيعطش كيبوؿ ٌ
كالعواتق ،مثٌ صار إُف أف لطمت اليهود خ ٌديو ،كربطوا يديو ،كبصقوا يف كجهو،
إكليبل من الشوؾ،
جهرا ،بٌن لصبٌن(ُ) ،كألبسوه
ن
كصفعوا قفاه ،كصلبوه ن
حق ،الذم
كجرعوه أعظم اآلالـ؛ ىذا ،كىو اإللو الػ ٌ
كسػ ٌمركا يديو ،كرجليوٌ ،
بيده ،أيتقنت العوالًػم ،كىو الػمعبود ،الػمسجود لو .كلعمر هللا ،إ ٌف ىذه مسبٌة ﵁
 سبحانو  -ما سبٌو بػها أحد ،من البشر ،قبلهم ،كال بعدىم.)ِ(»...اٜنق  -سبحانو  -إُف ما أينف أسقط
مثٌ قاؿ ابن القيٌم« :فنسبوا اإللو ٌ
نسب
الناس كأقلٌهم أف يفعلو ّنملوكو كعبده ،كإُف ما أينف عيبٌاد األصناـ أف تي ى
إليو أكاثهنم ،كك ٌذبوا هللا سبحانو ،يف كونو اتب على آدـ  ،كغفر لو
خطيئتو ،كنسبوه إُف أقبح الظلم ،حيث زعموا أنٌو سجن أنبياءه كرسلو كأكلياءه
يف اٛنحيم؛ بسبب خطيئة أبيهم ،كنسبوه إُف غاية السفو ،حيث خلٌصهم من
حت قتلوه كصلبوه كأراقوا دمو ،كنسبوه إُف
العذاب ،بتمكينو أعداءه من نفسوٌ ،
عجزكه أف ٫نلٌصهم بقدرتو ،من غًن ىذه اٜنيلة ،كنسبوه
غاية العجز ،حيث ٌ
إلػى غاية النقص ،حيث سلٌط أعداءه ،على نفسو ،كابنو ،ففعلوا بو ما فعلوا.
كابلػجملة ،فبل نعلم ٌأمػ ػة ،من األم ػم ،سػبٌت ربػٌها ،كمعبػودىا ،كإلػهها ،بػمػا سػبٌتو
األم ػة»(ّ).
بػو ى ػذه ٌ
ً
صبىػ ٍ ً
ٌن) ،كالصواب( :لًصيػٍ ًن) ،انظر :العهد اٛنديد ،إنػجيل متٌػى،
(ُ) فػي الػمطبوع( :ل ٍ
الفصل ِٕ ،اآلية ّٖ.
(ِ) إغاثة اللهفاف.َُِٓ-َُُٓ/ِ :
(ّ) إغاثة اللهفاف.َُْٓ/ِ :
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اٞنسيحي  -كىو يقف اليوـ  -يف صفوؼ أعداء
فبل عجب من الطاعن
ٌ
البلديين ،يف مطاعنهم ،اٞنوجهة إُف
اليهودم ،كالطاعن
اإلسبلـ ،مؤيًٌ ندا الطاعن
ٌ
ٌ
البلديين،
اليهودم ،كمطاعن
حت لقد نسي  -أك تناسى  -مطاعن
اإلسبلـ؛ ٌ
ٌ
ٌ
يف اٞنسيح  ،كيف ٌأمو الص ٌديقة اٞنطهرة مرٔف ؛ ككأنٌو ال يعرؼ شيئنا عن
منزلة اٞنسيح ،كمنزلة مرٔف ،يف اإلسبلـ!!!
ت الٍم ىبلئً ىكةي اي مرىٔف إًف اَّلل اصطىىف ً
قاؿ تعاُف﴿ :كإً ٍذ قىالى ً
اؾ ىكطىهىرًؾ
ى ىٍ ي
ى ٍ
ى
ى
ً ً
ً
ً
ً ً
اس يج ًدم ىك ٍارىكعًي ىم ىع
اصطىىفاؾ ىعلىى ن ىساء الٍ ىعالىم ى
ىك ٍ
ٌن .ىاي ىم ٍرىٔفي اقٍػنيًيت لىربًٌك ىك ٍ
الراكًعً ً
ب ني ً
ك ًم ٍن أىنٍػبى ًاء الٍغىٍي ً
ت لى ىديٍ ًه ٍم إً ٍذ يػيٍل يقو ىف أىقٍ ىبل ىم يه ٍم
وح ًيو إًلىٍي ى
ٌن .ذىل ى
ى
ك ىكىما يكٍن ى
صمو ىف .إً ٍذ قىالى ً
ً
أىيػُ يهم ي ٍك يفل مرىٔفى كما يكٍن ى ً ً
ت الٍ ىم ىبلئً ىكةي ىاي ىم ٍرىٔفي إًف
ٍ ى ي ىٍ ى ى
ت لى ىديٍه ٍم إ ٍذ ى٫نٍتى ي
اٚنو الٍم ًس ً
ً ً ً ً وً
يسى ابٍ ين ىم ٍرىٔفى ىكًج نيها ًيف ال ُدنٍػيىا ىك ٍاآل ًخىرًة
اَّللى يػيبى ٌش يرؾ ب ىكل ىمة مٍنوي ٍي ي ى ي
يح ع ى
ً
ٌن﴾(ُ).
ىكم ىن الٍ يم ىقربً ى
فماذا نتوقٌع مػ ٌمن يركف اإلسبلـ أخطر عليهم ،كعلى أبنائهم كبناتػهم
كأحفادىم كأىليهم ،من اإللػحاد؟! كماذا نتوقٌع مػ ٌمن يركف اإلسبلـ أخطر
عليهم ،من شياطٌن اٜنركب ،كاٞنخ ًٌدرات ،كاٝنمور ،كالدعارة؟!!!
قطعاٌ ،إال معاداة اإلسبلـ ،كمػحاكلة النيل منو ،كمن
ال نتوقٌع منهم ن
أتباعو؛ أل ٌف يف انتشار اإلسبلـ ذىاب سلطانػهم ،كالقضاء على أىوائهم،
كالكشف عن فضائحهم ،كفضائح أسبلفهم!!!

(ُ) آؿ عمراف.ْٓ-ِْ :
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ّ
الغلو
آفت
غلو اٞنسيحيٌٌن يف اٞنسيح ،كبعض اٞننسوبٌن
فإن قيل :كيف تستنكركف ٌ
بكل ما
إُف (اإلسبلـ) يغلوف يف بعض الرجاؿ ،كبعض النساء؛ فيصفوهنم ٌ
يصرح بتفضيلهم على األنبياء ،كمنهم من ٩نعلهم
ى
يوصف بو األنبياء ،كمنهم من ٌ
يف منزلة فوؽ اٞننزلة البشريٌة ،فينسب إليهم علم الغيب ،كالوالية التكوينيٌة؟!

منسواب إُف
كل الذـ ،سواء أكاف صاحبو
ن
قلتٌ :
الغلو يف الدين مذموـٌ ،
الغلو.
(اإلسبلـ) ،أـ كاف
ن
منسواب إُف غًنه؛ كال سيٌما ىذا النوع من ٌ
الغلو،
كليست نسبة بعض الغبلة إُف (اإلسبلـ) ن
دليبل على ٌ
صحة ٌ
الغلو جر٬نة تتعلٌق
الغلو
كليست ن
مرضي يف (اإلسبلـ)؛ فإ ٌف ٌ
دليبل على أ ٌف ٌ
ٌ
الغلو ،كمن الغبلة.
أبصحاهبا ،ك(اإلسبلـ) برمء من ٌ
كسائر اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ) ٫نالفوف الغبلة ،كيطعنوف فيهم؛
غلوىم ،كيذكركف األدلٌة الكثًنة على بطبلف ما ىم عليو.
بسبب ٌ
البغدادم« :كٗنيع فرؽ الغبلة منهم خارجوف عن فرؽ
قاؿ أبو منصور
ٌ
اإلسبلـ»(ُ).
االئمة ،كأابحوا
كقاؿ أبو منصور ن
أيضاٌ « :
فأما غبلهتم الذين قالوا إبٟنيٌة ٌ
مػحرمات الشريعة ،كأسقطوا كجوب فرائض الشريعة ،كالبيانيٌة ،كالػمغًنيٌة،
كاٛنناحيٌة ،كاٞننصوريٌة ،كاٝنطٌابيٌة ،كاٜنلوليٌة ،كمن جرل ٠نراىم؛ فما ىم من فرؽ
اإلسبلـ ،كإف كانوا منتسبٌن إليو»(ِ).
(ُ) ال ىفرؽ بٌن ً
الفىرؽ.ُِ :
ٍ
(ِ) ال ىفرؽ بٌن ً
الفىرؽ.ِْ-ِّ :
ٍ
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توىم يف نبيٌنا أك غًنه من األنبياء شيئنا من
كقاؿ ابن تيميٌة« :فمن ٌ
األلوىيٌة كالربوبيٌة ،فهو من جنس النصارل ،كإٌ٧نا حقوؽ األنبياء ما جاء بو
الكتاب كالسنٌة عنهم»(ُ).
أيضا« :فييعلىم أ ٌف اٞننتسب إُف اإلسبلـ ،أك السنٌة  -يف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
حت ي ٌدعي السنٌة من ليس
ىذه األزماف  -قد ٬نرؽ ن
أيضا من اإلسبلـ ،كالسنٌةٌ ،
ذمو هللا تعاُف
الغلو الذم ٌ
من أىلها ،بل قد مرؽ منها ،كذلك أبسباب ،منهاٌ :
يف كتابو.)ِ(»...
أيضا« :ككاف السلف يركف أ ٌف من ا٥نرؼ من العلماء
كقاؿ ابن تيميٌة ن
عن الصراط اٞنستقيم ،ففيو شبو من اليهود ،كمن ا٥نرؼ من العيبٌاد ،ففيو شبو
من النصارل ،كما ييرل يف أحواؿ منحرفة أىل العلم ،من ٓنريف الكلم عن
لرب كنسياف
مواضعو ،كقسوة القلوب ،كالبخل ابلعلم ،كالكرب ،كأمر الناس اب ٌ
الغلو يف
أنفسهم ،كغًن ذلك؛ ككما ييرل يف منحرفة أىل العبادة كاألحواؿ ،من ٌ
األنبياء كالصاٜنٌن ،كاالبتداع يف العبادات ،من الرىبانيٌة كالصور كاألصوات»(ّ).
أيضا« :ك ٌأما من ابتدع ديننا لػم يشرعوه ،فرتؾ ما أمركا بو،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الغلو
من عبادة هللا كحده ،ال شريك لو ،كاتٌباع نبيٌو ،فيما شرعو ٌ
ألمتو ،كابتدع ٌ
تتلعب بو الشياطٌن»(ْ).
يف األنبياء كالصاٜنٌن ،كالشرؾ هبم؛ فإ ٌف ىذا ٌ
الغلو ابلطائفتٌن إُف أف ٩نعلوا بعض من
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كقد بلغ ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ِٓ/ُ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ِّٕ/ّ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ُٓ/ُ :
(ْ) ٠نموعة الفتاكل.ُِٖ/ُ :
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كل
النيب ،كأفضل منو ،كإف زاد األمر جعلوا لو ن
نوعا من اإلٟنيٌة ،ك ٌ
غلوا فيوّ ،ننزلة ٌ
ىذا من الضبلالت اٛناىليٌة ،الػمضاىية للضبلالت النصرانيٌة؛ فإ ٌف يف النصارل
ذمهم هللا عليو يف القرآف؛ كجعل ذلك
الغلو يف اٞنسيح كاألحبار كالرىباف ما ٌ
من ٌ
لئبل نسلك سبيلهم»(ُ).
عربة لنا؛ ٌ

عقائد الغالة:
اعتمادا؛
الغلو ىو ىجر القرآف الكرٔف ،قراءة كتدبػُنرا ك ن
السبب األكرب يف ٌ
فقد أعرض الغبلة عن (دين اآلايت) ،كاعتمدكا على (دين الركاايت)؛ فاختلقوا
عقائد شركيٌة ،ككفريٌة ،تضاىي عقائد الػمنسوبٌن إُف (الػمسيحيٌة).
صرح أحد غبلة (الطائفة اإلماميٌة االثين عشريٌة) أب ٌف قولو يف
بل لقد ٌ
(االثين عشر) يفوؽ قوؿ (غبلة الػمسيحيٌة) يف (الػمسيح) ،فقاؿ(ِ):
أنػ ػا فػي الورل و
قاؿ لكم ،إف لػم أقيػ ٍل ما لػ ػم ت يق ٍلوي  -يف اٞنسػػي ػح  -غيبلتػيها
كل اٞنخالفة ،لصريح القرآف الكرٔف:
كمن أخطر عقائد الغبلة اٞنخالفةٌ ،

أ -عقيدة إمامة االثين عشر.

ب -عقيدة عصمة االثين عشر.

ج -عقيدة علم االثين عشر.
د -عقيدة غيبة الثآف عشر.

ىـ -عقيدة رجعة االثين عشر.

يتم
قاؿ ٌ
١نمد رضا اٞنظ ٌفر« :نعتقد أ ٌف اإلمامة أصل من أصوؿ الدين ال ٌ
اإل٬ناف ٌإال ابالعتقاد هبا ،كال يػجوز فيها تقليد اآلابء كاألىل كالػمربٌٌن ،مهما
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َْ/ُُ :
(ِ) انظر :مقتل اٜنسٌن (حديث كرببلء).َّٖ :
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النبوة»(ُ).
عظموا ككربكا ،بل يػجب النظر فيها ،كما يػجب النظر فػي التوحيد ك ٌ
لطف من هللا
أيضا« :كما نعتقد ٌأهنا
كالنبوة ه
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
ٌ
تعاُف؛ فبل ب ٌد أف يكوف يف كل عصر إماـ و
النيب يف كظائفو ،من
٫نلف
،
ىاد
ٌ
ٌ
للنيب
ىداية البشر ،كإرشادىم إُف ما فيو الصبلح كالسعادة ،يف النشأتٌن ،كلو ما ٌ
العامة على الناس؛ لتدبًن شؤكهنم كمصاٜنهم ،كإقامة العدؿ بينهم،
من الوالية ٌ
للنبوة ،كالدليل
كرفع الظلم كالعدكاف من بينهم .كعلى ىذا ،فاإلمامة استمرار ٌ
ً
ً
أيضا نصب اإلماـ
الذم ييوجب إرساؿ الرسل كبعث األنبياء ىو نفسو ييوجب ن
ابلنص من هللا تعاُف على
بعد الرسوؿ .فلذلك نقوؿ :إ ٌف اإلمامة ال تكوف ٌإال
ٌ
النيب أك لساف اإلماـ الذم قبلو ،كليست ىي ابالختيار ،كاالنتخاب من
لساف ٌ
إماما
ينصبوا ن
أحدا ٌ
الناس ،فليس ٟنم إذا شاءكا أف ٌ
نصبوه ،كإذا شاءكا أف يعيٌنوا ن
ليصح ٟنم البقاء ببل إماـ ،بل "من
ٟنم عيٌنوه ،كمت شاءكا أف يرتكوا تعيينو تركوهٌ ،
مات كلػم يعرؼ إماـ زمانو مات ميتة جاىليٌة" ،على ما ثبت ذلك عن الرسوؿ
األعظم ،ابٜنديث الػمستفيض»(ِ).
أيضا« :كعليو ال ٩نوز أف ٫نلو عصر من العصور
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
من إماـ مفركض الطاعة ،منصوب من هللا تعاُف؛ سواء أَب البشر أـ لػم أيبوا،
حاضرا أـ غائبنا
كسواء انصركه أـ لػم ينصركه ،أطاعوه أـ لػم ييطيعوه ،كسواء كاف
ن
صح
النيب ،كغيبتو يف الغار ،ك ًٌ
الشعبٌ ،
عن أعٌن الناس؛ إذ كما ٌ
يصح أف يغيب ٌ
أف يغيب اإلماـ ،كال فرؽ يف حكم العقل بٌن طوؿ الغيبة كقصرىا»(ّ).
(ُ) عقائد اإلماميٌة.ْٓ :
(ِ) عقائد اإلماميٌة.ٓٓ-ْٓ :
(ّ) عقائد اإلماميٌة.ٓٓ :
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كالنيب ٩نب أف يكوف
أيضا« :كنعتقد أ ٌف اإلماـ
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
ٌ
سن الطفولة
ن
معصوما من ٗنيع الرذائل كالفواحش ،ما ظهر منها كما بطن ،من ٌ
معصوما من السهو كاٝنطإ
كسهوا .كما ٩نب أف يكوف
عمدا
إُف اٞنوت ،ن
ن
ن
النيب،
كالنسياف؛ أل ٌف ٌ
األئمة ىح ىفظة الشرع ،ك ٌ
القواموف عليو ،حاٟنم يف ذلك حاؿ ٌ
كالدليل الذم اقتضاان أف نعتقد بعصمة األنبياء ىو نفسو يقتضينا أف نعتقد
األئمة ،ببل فرؽ»(ُ).
بعصمة ٌ
كالنيب ٩نب أف يكوف
أيضا« :كنعتقد أ ٌف اإلماـ
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
ٌ
أفضل الناس يف صفات الكماؿ ،من شجاعة ،ككرـ ،كع ٌفة ،كصدؽ ،كعدؿ،
النيب ىو نفسو الدليل يف اإلماـ.
كمن تدبًن ،كعقل كحكمة ي
كخليق .كالدليل يف ٌ
ٌأما علمو؛ فهو يتل ٌقى اٞنعارؼ ،كاألحكاـ اإلٟنيٌة ،كٗنيع اٞنعلومات ،من طريق
النيب ،أك اإلماـ ،من قبلو .كإذا استج ٌد شيء ال ب ٌد أف يعلمو ،من طريق اإلٟناـ،
ٌ
توجو إُف شيء ،كشاء أف
ابلقوة القدسيٌة ،اليت أكدعها هللا تعاُف فيو ،فإف ٌ
ٌ
(ِ)
كل
يف
٪نتاج
كال
يشتبو،
كال
،
اٜنقيقي ،ال ٫نطأ فيو
يعلمو ،علمو على كجهو
ٌ
ٌ
قاببل
ذلك إُف الرباىٌن العقليٌة ،كال إُف تلقينات اٞنعلٌمٌن ،كإف كاف علمو ن
للزايدة كاالشتداد»(ّ).
أيضا« :فلذلك نقوؿ ،كىو ٣نكن يف ح ٌد ذاتو:
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
(ُ) عقائد اإلماميٌة.ٓٔ :
(خ ًط ىئ)؛ فإذا
(٫نٍطىأي)  -هبمزة فوؽ األلف القائمة  -ىو مضارع للفعل
(ِ) الفعل ى
الثبلثي ى
ٌ
ىخطىأى) ،فالصواب أف تيكتىب اٟنمزة فوؽ
ابعي (أ ٍ
كاف مراد اٞنؤلٌف ،يف ىذا ٌ
النص :مضارع الر ٌ
(٫نٍ ًطئ).
مهملة ،ىكذا :ي
ايء ى
(ّ) عقائد اإلماميٌة.ٓٔ :
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ابلقوة القدسيٌة  -تبلغ الكماؿ يف أعلى
إ ٌف ٌقوة اإلٟناـ عند اإلماـ  -اليت تي ٌ
سمى ٌ
درجاتو ،فيكوف يف صفاء نفسو القدسيٌة ،على استعداد لتل ٌقي اٞنعلومات ،يف
توجو إُف شيء من األشياء ،كأراد معرفتو،
كل حالة ،فمت ٌ
كل كقت ،كيف ٌ
ٌ
القوة القدسيٌة اإلٟناميٌة ،ببل توقُف ،كال ترتيب مق ٌدمات،
استطاع علمو ،بتلك ٌ
كال تلقٌن معلٌم ،كتنجلي يف نفسو اٞنعلومات ،كما تنجلي اٞنرئيٌات يف اٞنرآة
الصافية ،ال غطش فيها ،كال إهباـ»(ُ).
األئمة ىم أكلو األمر الذين
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
أيضا« :كنعتقد أ ٌف ٌ
كقاؿ ٌ
أمر هللا تعاُف بطاعتهم ،ك ٌأهنم الشهداء على الناس ،ك ٌأهنم أبواب هللا ،كالسبل
كخٌزاف
إليو ،ك ٌ
األدالء عليو ،ك ٌأهنم عيبة علمو ،كتراٗنة كحيو ،كأركاف توحيده ،ي
معرفتو ،كلذا كانوا أما نان ،ألىل األرض ،كما أ ٌف النجوـ أماف ،ألىل
السماء.)ِ(»...
أيضا« :بل نعتقد أ ٌف أمرىم أمر هللا تعاُف ،كهنيهم
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
عدكه.
هنيو ،كطاعتهم طاعتو ،كمعصيتهم معصيتو ،ككليٌهم كليٌو،
كعدكىم ٌ
ٌ
الرد عليهم ،كالر ٌاد عليهم كالر ٌاد على الرسوؿ ،كالر ٌاد على الرسوؿ
كال ٩نوز ٌ
كالر ٌاد على هللا تعاُف .فيجب التسليم ٟنم ،كاالنقياد ألمرىم ،كاألخذ بقوٟنم.
يصح
كٟنذا نعتقد أ ٌف األحكاـ الشرعيٌة اإلٟنيٌة ال تيستقى ٌإال من ٧نًن مائهم ،كال ٌ
يطمئن بينو
ذمة اٞنكلف ابلرجوع إُف غًنىم ،كال
أخذىا ٌإال منهم ،كال تفرغ ٌ
ٌ
كبٌن هللا ،إُف أنٌو قد ٌأدل ما عليو من التكاليف اٞنفركضةٌ ،إال من طريقهمٌ .إهنم
كسفينة نوح ،من ركبها نػجا ،كمن تػخلٌف عنها غرؽ ،فػي ىذا البحر الػمائج
(ُ) عقائد اإلماميٌة.ٕٓ :
(ِ) عقائد اإلماميٌة.ٖٓ :
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االدعاءات كالػمنازعات»(ُ).
الزاخر ،أبمواج الشبو كالضبلالت ،ك ٌ
األئمة الذين ٟنم صفة اإلمامة
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
أيضا« :كنعتقد أ ٌف ٌ
كقاؿ ٌ
الػح ٌقة ،ىم مرجعنا يف األحكاـ الشرعيٌة ،اٞننصوص عليهم ابإلمامة :اثنا عشر
نص اٞنتق ٌدـ
النيب  -صلٌى هللا عليو كآلو  -ن
ٗنيعا أبٚنائهم ،مثٌ ٌ
إماماٌ ،
ن
نص عليهم ٌ
منهم على من بعده.)ِ(»...
أيضا« :غًن أ ٌف الفرؽ بٌن اإلماميٌة ،كغًنىا :ىو
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
معٌن معركؼ ،كلد سنة
أ ٌف اإلماميٌة تعتقد أ ٌف ىذا اٞنصلح
اٞنهدم ىو شخص ٌ
ٌ
حمد»(ّ).
ِٔٓ ىجريٌة ،كال يزاؿ حيًّا؛ ىو ابن اٜنسن
العسكرم ،كاسػمو :مػ ٌ
ٌ
أيضا« :إ ٌف الذم تذىب إليو اإلماميٌة أخ نذا ّنا
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
قوما من األموات إُف الدنيا ،يف
جاء عن آؿ البيت  أ ٌف هللا تعاُف ييعيد ن
ذؿ فري نقا آخر ،كييديل الػ يم ًح ٌقٌن من
عز فري نقا ،كيي ٌ
صورىم اليت كانوا عليها ،فيي ٌ
الػم ً
١نمد -
بطلٌن ،كاٞنظلومٌن منهم من الظاٞنٌن ،كذلك عند قياـ
مهدم آؿ ٌ
ٌ
ي
عليو كعليهم أفضل الصبلة كالسبلـ  -كال يرجع ٌإال من علت درجتو يف
اإل٬ناف ،أك من بلغ الغاية من الفساد ،مثٌ يصًنكف بعد ذلك إُف اٞنوت ،كمن
بعده إُف النشور ،كما يستح ٌقونو من الثواب أك العقاب»(ْ).
أيضا« :ك ٌأما اٞنناقشة الثانية ،كىي دعول أ ٌف
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
اٜنديث فيها موضوع ،فإنٌو ال كجو ٟنا؛ أل ٌف الرجعة من األمور الضركريٌة ،فيما
(ُ) عقائد اإلماميٌة.ٓٗ-ٖٓ :
(ِ) عقائد اإلماميٌة.ٔٓ :
(ّ) عقائد اإلماميٌة.ٔٗ :
(ْ) عقائد اإلماميٌة.ُٕ-َٕ :
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جاء عن آؿ البيت ،من األخبار الػمتواترة»(ُ).
كل حاؿ ،فالرجعة ليست من
١نمد رضا اٞنظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
أيضا« :كعلى ٌ
األصوؿ ،اليت يػجب االعتقاد بػها ،كالنظر فيها ،كإنٌػما اعتقادان بػها كاف تب نػعا
لآلثػػار الصحيحة ،ال ػواردة عػن آؿ البيػت  ،الذيػػن ندي ػػن بعصمتهم ،م ػػن
الكذب ،كىي م ػػن األمػ ػور الغيبيٌػة ،التػي أخبػػركا عنه ػا ،كال يػمتنع كقوعه ػا»(ِ).
فبل فرؽ  -عند ىؤالء الغبلة  -بٌن النبػ ٌي ،كاإلماـٌ ،إال يف التسمية،
سمى
بكل ما ى
فقط .فاإلماـ  -عندىم  -ى
يوصف بو النبػ ٌي ،كلكنٌو ال يي ٌ
يوصف ٌ
(النبوة) ،مع تغيًن التسمية إُف (اإلمامة)؛ كما قالوا إبابحة
نبيًّا؛ فقالوا ابستمرار ٌ
(الزْف) ،مع تغيًن التسمية إُف (اٞنتعة)!!!
بل ذىب كثًن من الغبلة إُف تفضيل (االثين عشر) ،على (األنبياء)
١نمد .)ّ(
النيب ٌ
كلٌهم ،ابستثناء ٌ
اجمللسي« :كابٛنملة ال ب ٌد لنا من اإلذعاف ،بعدـ كوهنم  أنبياء،
قاؿ
ٌ
كأبهنم أشرؼ كأفضل من غيػر نبيٌنا  -صلٌى هللا عليو كآلو كسلٌم  -من األنبياء
ٌ
ابلنبوةٌ ،إال رعاية جبللة خاتػم
كاألكصياء ،كال نعرؼ جهةن ،لعدـ اتٌصافهم ٌ
األنبياء ،كال يصل عقولنا إُف و
فرؽ بىًٌ و
النبوة كاإلمامة .كما دلٌت عليو
بٌن
،
ٌن
ٌ
األخبار ،فقد عرفتو ،كهللا تعاُف يعلم حقائق أحوالػهم ،صلوات هللا عليهم
أٗنعٌن»(ْ).
(ُ) عقائد اإلماميٌة.ْٕ :
(ِ) عقائد اإلماميٌة.ٕٓ-ْٕ :
(ّ) انظر :أكائل اٞنقاالت.َٕ :
(ْ) ُنار األنوار.ِٖ/ِٔ :
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أيضا بثبوت (الوالية التكوينيٌة) ،فزعموا أ ٌف (االثين عشر) كاسطة
كقالوا ن
يف اإل٩ناد ،كهبم الوجود ،كىم السبب يف اٝنلق ،كلوالىم ٞنا يخلًق الناس كلٌهم،
كإٌ٧نا يخلًقوا ألجلهم ،كىم الواسطة يف اإلفاضة؛ كٟنم الوالية التكوينيٌة ٞنا دكف
كقوتو؛ لكوهنم
اٞنكوانت ٓنت إرادهتم ،كمشيئتهمُ ،نوؿ هللاٌ ،
اٝنالق ،بتسخًن ٌ
مظاىر أٚنائو كصفاتو ،فيكوف فعلهم فعلو ،كقوٟنم قولو(ُ).
اٝنميين« :كثبوت الوالية كالػحاكميٌة لئلماـ (ع) ال تعين تػجُرده عن
قاؿ
ٌ
منزلتو ،اليت ىي لو عند هللا ،كال ْنعلو مثل من عداه ،من اٜني ٌكاـ .فإ ٌف لئلماـ
١نمودا ،كدرجة سامية ،كخبلفة تكوينيٌةٔ ،نضع لواليتها كسيطرهتا ٗنيع
مقاما
ن
ن
مقاما ،ال يبلغو ملك
ألئمتنا ن
ذرات ىذا الكوف .كإ ٌف من ضركرٌايت مذىبنا أ ٌف ٌ
ٌ
مرسػ ػػل .كبػموجب مػا لدينا ،مػػن الركايػػات ،كاألحاديث ،فإ ٌف
مقرب ،كال نب ٌػي ى
األئمة (ع) ،كانوا قبل ىذا العالىػم أنو نارا ،فجعلهم هللا
الرسوؿ األعظم (ص) ،ك ٌ
بعرشو م ً
ػحدقٌن ،كجعل لػهم من الػمنزلة كالزلفى مػػا ال يعلمو ٌإال هللا»(ِ).
ي
كل الرباءة ،من ىذه العقائد الباطلة؛ كبرمء
كال ريب أ ٌف اإلسبلـ برمء ٌ
العامة.
كل الرباءة ،من أكلياء الشيطاف ،الذين اختلقوىا ،كنشركىا بٌن ٌ
ٌ
صحة انتساهبم ،كال على
فانتساب الغبلة إُف (اإلسبلـ) ليس ن
دليبل على ٌ
صحة عقائدىم الباطلة؛ فإ ٌف االنتساب ليس أكثر من ٌادعاء كتسمية؛ كالعربة
ٌ
ابالدعاءات كالتسميات.
ابٜنقائق ،كموافقة الشريعة ،ال ٌ
يستحق العذر ،من أكلئك الغبلة،
كهللا  ىو كحده الذم يعلم من
ٌ
كمػن ال يس ػػتح ٌقو منهم؛ كىو كحػػده الذم يػحاسب الناس ،على أعماٟنم،
(ُ) انظر :اٞنكاسب كالبيع ،ِّّ/ِ :كمصباح الفقاىة.َِٖ-ِٕٗ/ّ :
(ِ) اٜنكومة اإلسبلميٌة.ِٓ :
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يستحق العفو منهم.
عمن
ٌ
فييثيب الػمحسنٌن ،كييع ٌذب الػمسيئٌن ،كيعفو ٌ
اٞنتصوفة أمثاؿ ىذه األابطيل ،كالضبلالت ،يف أكليائهم.
كلغبلة ٌ
للحق ما يعتقده بعض الػ ًٌ
متصوفة
قاؿ ابن ابز« :كمن العقائد الػ ٌ
مضادة ٌ
كيتصرفوف فػي
يسمونػهم ابألكلياء يشاركوف هللا ،فػي التدبًن،
من أ ٌف بعض من ٌ
ٌ
كيسمونػهم ابألقطاب ،كاألكاتد ،كاألغواث ،كغًن ذلك ،من
ش ػؤكف العالىػم،
ٌ
األسػماء ،اليت اخرتعوىا آلٟنتهم.)ُ(»...
الغلو ،كاال٥نراؼ عن
كالفرؽ كبًن بٌن (تص ُوؼ الغبلة) القائم على ٌ
الصراط القؤف ،ك٢نالفة الكتاب كالسنٌة؛ كبٌن (تص ُوؼ الُزٌىاد) القائم على الورع
كالتزكية كاإلحساف ،كاالستقامة على الكتاب كالسنٌة.
خًنا
كإذا أردان أف ٌ
نعرب عن (التص ُوؼ الصحيح) بكلمة كاحدة ،فلن ٤ند ن
فاٞنتصوفوف اٜنقيقيٌوف ىم (الػمتٌقوف).
من كلمة (التقول)؛
ٌ
كالتقول إنػٌما تكوف ابتٌباع الكتاب كالسنٌة ،كاالبتعاد عن أحابيل
الغلو ،الذم
الشيطاف ،من الشبهات كالشهوات ،كالبدع كالضبلالت؛ كال سيٌما ٌ
ما كاف لو أف يقوـ ،لوال األكاذيب ،اليت ٫نتلقها اٞنختلقوف ،كيص ٌدقها اٞنغفلوف.
تويف أحد يخ ٌداـ الغوث األعظم(ِ) ،كجاءت
١نمد صادؽ
القادرمٌ « :
قاؿ ٌ
ٌ
فتوجو
فتضرعت ،كالتجأت إليو ،كطلبت حياة زكجها؛ ٌ
زكجتو إُف الغوثٌ ،
الغوث إُف اٞنراقبة ،فرأل يف عالىػم الباطن أ ٌف ملك اٞنوت  يصعد إُف
ً
ف،
السماء ،كمعو األركاح اٞنقبوضة ،يف ذلك اليوـ ،فقاؿ :اي ملك اٞنوت ،ق ٍ
إٓف أقبض األركاح،
كأعطين ركح خادمي ،فبلف ،كٚنٌاه ابٚنو ،فقاؿ ملى ي
ك اٞنوتٌ :
متنوعة.ِٔ/ُ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
اٞنتصوفة على (عبد القادر اٛنيبلٓفٌ).
(ِ) لقب (الغوث األعظم) ييطلقو غبلة ٌ
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أؤديها إُف ابب عظمتو ،كيف ي٬نكنين أف أعطيك ركح الذم قبضتو
أبمر إٟني ،ك ٌ
فكرر الغوث عليو إعطاء ركح خادمو إليو ،فامتنع من إعطائو ،كيف
أبمر ٌ
ريب؟ ٌ
فبقوة
يده ظرؼ
ٌ
معنوم ،كهيئة الزنبيل ،فيو األركاح اٞنقبوضة ،فػي ذلك اليوـ؛ ٌ
فتفرقت األركاح ،كرجػعت إلػى
الػمحبوبيٌة ،ىجػر الػزنبيػػل ،كأخػػذه مػن يػػده؛ ٌ
رب ،أنت أعلم ّنا جرل بيين،
أبدانػها ،فناجى ي
ملك اٞنوت  ربو ،كقاؿ :اي ًٌ
مين ما قبضتو
فبقوة السلطنة كالصولة ،أخذ ٌ
كبٌن ١نبوبك ،ككليٌك عبد القادر؛ ٌ
من األركاح ،يف ىذا اليوـ؛ فخاطبو اٜن ُق ،جل جبللو :اي ملك اٞنوت ،إ ٌف
الغوث األعظم ١نبويب ،كمطلويب ،لً ىػم ال أعطيتو ركح خادمو ،كقد راحت األركاح
الكثًنة من قبضتك؛ بسبب ركح كاحد ،فتندـ ىذا الوقت»(ُ).
ما ىذه ٌإال أكذكبة كاحدة ،من آالؼ األكاذيب الكفريٌة ،كالشركيٌة ،اليت
اٞنتصوفة ،كنشركىا بٌن اٞنغفلٌن منهم ،فص ٌدقوىا!!!
اختلقها غبلةي ٌ
كمن أكاذيب (غبلة ًٌ
اٞنتصوفة) ،اليت انػخدع بػها بعض الػمؤلٌفٌن :أكذكبة
(حياة الػخضر)(ِ) ،كأ ٌف الكثًن من الػمنسوبٌن إُف (اإلسبلـ) اجتمعوا بو.
قاؿ ابن الصبلح« :ك ٌأما اٝنضر  ،فهو من األحياء ،عند ٗناىًن
العامة معهم ،يف ذلك ،كإٌ٧نا ش ٌذ إبنكار ذلك
ٌ
اٝناصة ،من العلماء كالصاٜنٌن ،ك ٌ
بعض أىل اٜنديث»(ّ).
النوكم« :ابب من فضائل الػخضر ٗ :نهور العلماء على أنٌو
كقاؿ
ٌ
أظهران ،كذلك متٌػ ىفق عليو ،عند الصوفيٌة ،كأىل الصبلح
حي ،موجود بٌن ي
ٌ
(ُ) تفريج اٝناطر.ِِ-ُِ :
قطعي ،على أ ٌف اسػمو ىو (الػخضر) ،كركاايت اآلحاد ال تيفيد القطع.
(ِ) ليس ث ٌػمة دليل ٌ
(ّ) فتاكل كمسائل ابن الصبلح.ُٖٔ-ُٖٓ/ُ :
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كاٞنعرفة .كحكاايهتم فػي رؤيتو ،كاالجتماع بو ،كاألخذ عنو ،كسؤالو ،كجوابو،
حصر ،كأشهر من
ككجوده يف الػمواضع الشريفة ،كمواطن الػخًن :أكثر من أف يػي ى
أف ييستىػر.)ُ(»...
وكم ،كأمثالػهما ،مػن
كل العجػب ،من ابن الصػبلح ،كالنػ ٌ
فالعجػبٌ ،
اٞنخرتعة ،كالدعاكل
اٞنؤلٌفٌن ،الذين ا٦ندعوا ،ابلركاايت اٞنكذكبة ،كاٜنكاايت
ى
اٜنس؟!!!
الفارغة؛ فخالفوا الشرع ،كالعقل ،ك ٌ
قػاؿ ابن ابزٌ « :أما الػخضر ،فالصحيح أنٌو م ػات ،مػن دىػ ػر طوي ػل ،قبػل
النيب  .كليس لوجوده حقيقة ،بل ىذا كلٌو ابطل ،كليس لو
مبعث ٌ
كجود .كىذا ىو الصحيح ،الذم عليو ا﵀ ًٌققوف ،من أىل العل ػم .فالػخضر 
مات ،قبل مبعث النبػ ٌي  ،بل قبل مبعث عيسى .)ِ(»...
كمن يطالع كتاب (الفتوحات الػم ٌكػيٌة) ،ككتاب (فيصوص الػ ًح ىكم)،
يػجػ ػد العجب العيجاب ،من األكاذيب ،كاألابطيل ،كالضبلالت ،كالتحريفات.
النيب ىو الذم
فمن أقواؿ صاحب الفتوحات« :اعلم  -أيٌدؾ هللا  -أ ٌف ٌ
يتضمن ذلك الوحي شريعة ،يتعبٌده هبا ،يف
أيتيو اٞنلىك ابلوحي ،من عند هللاٌ ،
رسوال .كأيتيو اٞنلك على حالتٌنٌ :إما ينزؿ
نفسو ،فإف بيعًث هبا إُف غًنه ،كاف ن
كإما على صورة جسديٌة،
هبا على قلبو ،على اختبلؼ أحواؿ ،يف ذلك التنُزؿٌ ،
من خارج ،ييلقي ما جاء بو إليو ،على أذنو ،فيسمع ،أك ييلقيها على بصره،
فييبصره ،فيحصل لو من النظر مثل ما ٪نصل لو من السمع ،سواء ،ككذلك
اٜنساسة ،كىذا ابب قد أيغلًق برسوؿ هللا  ،فبل سبيل أف يتعبٌد
سائر القول ٌ
النوكم ،ُّٔ-ُّٓ/ُٓ :كانظر.َٗ/ُٔ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
متنوعة.ِٖٕ/ٗ :
(ِ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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ا﵀مديٌة ،كأ ٌف عيسى  - إذا نزؿ -
هللا ن
أحدا ،بشريعة انسخة ٟنذه الشريعة ٌ
١نمد  أف
١نمد  ،كىو خامت األكلياء؛ فإنٌو من شرؼ ٌ
ما يػحكم ٌإال بشريعة ٌ
كرـ ،ختم بو مقاـ الوالية؛ فلو
بنيب رسوؿ يم ى
ختم هللا كالية ٌأمتو ،كالوالية مطلقةنٌ ،
١نم ندا ،
يوـ القيامة حشراف :ي٪ن ىشر مع الُر يسل ن
رسوال ،ي
ك٪ن ىشر معنا كليًّا ن
اتبعا ٌ
كرمو هللا تعاُف ،كإلياس بػهذا الػمقاـ ،على سائر األنبياء .ك ٌأما حالة أنبياء
ٌ
ْنل من ْنلٌياتو ،كأقاـ
كل شخص أقامو ٌ
األكلياء ،يف ىذه ٌ
اٜنق ،يف وٌ
األمة ،فهو ٌ
١نمد  ،كمظهر جربيل  ،فأٚنعو ذلك اٞنظهر الركحآفٌ خطاب
لو مظهر ٌ
حت إذا فرغ من خطابو ،كفيًٌػزع عن قلب
١نمد ٌ ،
األحكاـ اٞنشركعة لػمظهر ٌ
تضمنو ذلك اٝنطاب ،من
عقل
صاحب ىذا اٞنشهد ى
ٗنيع ما ٌ
ي
ىذا ٌ
الوِف ،ى
الوِف كما
ا﵀مديٌة ،فيأخذىا ىذا ُ
األحكاـ اٞنشركعة الظاىرة ،يف ىذه ٌ
األمة ٌ
دم للحضور ،الذم حصل لو يف ىذه اٜنضرة٣ ،نٌا أيمر بو
أخذىا اٞنظهر ٌ
ا﵀م ٌ
األمة ،فيي ىػرٌد إُف نفسو ،كقد كعى ما
دم ،من التبليغ ٟنذه ٌ
ذلك اٞنظهر ٌ
ا﵀م ٌ
صحتو علم يقٌن ،بل عٌن يقٌن ،فأخذ
١نمد  ،كعلم ٌ
مظهر ٌ
خاطب ي
الركح بو ى
النيب ،كعمل بو على بيٌنة من ربٌو .يفرب حديث ضعيف ،قد تيًرؾ
حكم ىذا ٌ
صحيحا يف
ضاع ،كاف يف ركاتو ،يكوف
العمل بو؛ لضعف طريقو ،من أجل ىك ٌ
ن
نفس األمر ،كيكوف ىذا الواضع ٣نٌا صدؽ يف ىذا اٜنديث ،كلػم يضعو .كإٌ٧نا
ً
ث؛ لعدـ الثقة بقولو ،يف نقلو ،كذلك إذا انفرد بو ذلك الواضع ،أك
رده ا﵀ ٌد ي
كاف مدار اٜنديث عليو .ك ٌأما إذا شاركو فيو ثقة ٚنعو معو ،قبل ذلك اٜنديث،
من طريق ذلك الثقة ،كىذا كلػ ٌي قد سػمعو من الركح ،ييلقيو على حقيقة
١نمد  ،يف
١نمد  ،كما ٚنع الصحابة ،يف حديث جربيل  ،مع ٌ
ٌ
اإلسبلـ كاإل٬ناف كاإلحساف ،فػي تصديقو ٌإايه ،كإذا سػمعو من الركح ال يػملقي،
يشك فيو،
علما ،ال ٌ
فهو فيو مثل الصاحب ،الذم ٚنعو من فم رسوؿ هللا  ،ن
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بػخبلؼ التابع ،فإنٌو يقبلو على طريق غلبة الظن؛ الرتفاع التهمة الػمؤثٌرة ،يف
كاشف،
كرب حديث يكوف
صحيحا من طريق ركاتو٪ ،نصل ٟنذا ال يػم ى
ن
الصدؽ .ي
النيب  عن ىذا اٜنديث الصحيح ،فأنكره،
الذم قد عاين ىذا اٞنظهر ،فسأؿ ٌ
حكمت بو؛ فيعلم ضعفو ،فيرتؾ العمل بو ،عن بيٌنة من
كقاؿ لو :لػم أقلو ،كال
ي
لصحة طريقو ،كىو يف نفس األمر ليس
أىل النقل؛ ٌ
ربٌو ،كإف كاف قد عمل بو ي
مسلم يف صدر كتابو "الصحيح" .كقد يعرؼ ىذا
كذلك ،كقد ذكر مثل ىذا ه
سمى
ال
ي
ػمكاشف ىمن ى
كضع ذلك اٜنديث الصحيح طريقو ،يف زعمهمٌ ،إما أف يي ٌ
ط
يتفردكف ق ٌ
لو ،أك تيقاـ لو صورة الشخص .فهؤالء ىم أنبياء األكلياء ،كال ٌ
١نمد  ،أك
بشريعة ،كال يكوف ٟنم خطاب هباٌ ،إال بتعريف أ ٌف ىذا ىو شرع ٌ
اٞننزؿ عليو بذلك اٜنكم ،يف حضرة التمثُل ،اٝنارج عن ذاتو ،كالداخل،
يشاىد ٌ
النيب ،يف إدراؾ ما
اٞنعبػر عنو ٌ
ابٞنبشرات ،يف ٌ
حق النائم .غًن أ ٌف الوِف يشرتؾ مع ٌ
العامة ،يف النوـ ،يف حاؿ اليقظة ،سواء .كقد أثبت ىذا اٞنقاـ لؤلكلياء
تيدركو ٌ
ػهمة ،كالعلم من غًن معلًٌم ،من
أىل طريقنا ،كإتياف ىذا ،كىو الفعل ابل ٌ
ي
اٞنخلوقٌن ،غًن هللا ،كىو علم الػخضر ،فإف آاته هللا العلم هبذه الشريعة اليت
تعبٌده بػها ،على لساف رسوؿ هللا  ،ابرتفاع الوسائط ،أعين الفقهاء ،كعلماء
األمة ،فبل يكوف من
الرسوـ ،كاف من العلم اللدنٌ ٌػي ،كلػم يكن من أنبياء ىذه ٌ
اٝناصة ،من مشاىدة
يكوف من األكلياء كارث نب ٌػيٌ ،إال على ىذه الػحالة
ٌ
فافه ٍم .فهؤالء ىم أنبياء األكلياء.
الػملىك ،عند اإللقاء ،على حقيقة الرسوؿ ،ى
كتستوم اٛنماعة كلٌها يف الدعاء إُف هللا على بصًنة ،كما أمر هللا تعاُف نبيٌو 
أف يقوؿ﴿ :أ ٍىدعو إً ىُف اَّللً علىى ب ً
ص ىًنةو أى ىان ىكىم ًن اتػبىػ ىع ًين﴾(ُ) ،كىم أىل ىذا اٞنقاـ،
ي
ى ى
(ُ) يوسف.َُٖ :
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األمة مثل األنبياء يف بين إسرائيل ،على مرتبة تعبُد ىاركف ،بشريعة
فهم يف ىذه ٌ
كصرح هبا يف القرآف؛ فمثل
موسى  ،مع كونو نبيًّا ،فإ ٌف هللا قد شهد ٌ
بنبوتوٌ ،
شك فيها ،على أنفسهم ،كعلى ىذه
ىؤالء ٪نفظوف الشريعة الصحيحة ،اليت ال ٌ
األمة٣ ،نٌن اتٌبعهم ،فهم أعلم الناس ابلشرع ،غًن أ ٌف الفقهاء ال ييسلًٌموف ٟنم
ٌ
ذلك ،كىؤالء ال يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم ،بل ٩نب عليهم الكتم
يردكف على علماء الرسوـ ،فيما ثبت عندىم ،مع علمهم أب ٌف ذلك
ٞنقامهم ،كال ٌ
خطأ ،فػي نفس األمر ،فحكمهم حكم الػمجتهد ،الذم ليس لو أف ٪نكم يف
اٞنسألة ،بغًن ما ٌأداه إليو اجتهاده ،كأعطاه دليلو ،كليس لو أف ي٫نطٌئ اٞنخالف
لو يف حكمو ،فإ ٌف الشارع قد ٌقرر ذلك اٜنكم يف ح ٌقو؛ فاألدب يقتضي لو أف
حكما ،كدليلو ككشفو ٪نكم عليو ابتٌباع حكم ما ظهر
ال ي٫نطٌئ ما ٌقرره الشارع ن
األمة أنبياء بين إسرائيل،
النيب  أ ٌف علماء ىذه ٌ
لو كشاىده .كقد كرد اٝنرب عن ٌ
يعين اٞننزلة اليت أشران إليها ،فإ ٌف أنبياء بين إسرائيل كانت ٓنفظ عليهم شرائع
أئمتها ٪نفظوف عليها
ير يسلهم ،كتقوـ هبا فيهم ،ككذلك علماء ىذه ٌ
األمة ،ك ٌ
أحكاـ رسوٟنا  ،كعلماء الصحابة ،كمن نزؿ عنهم ،من التابعيػن ،كأتباع
كالثورم ،كابن عييىينة ،كابن سيػرين ،كالػحسن ،كمالك ،كابن أبػي رابح،
التابعيػن،
ٌ
كالشافعي ،كابن حنبل ،كمن جرل ٠نرل ىؤالء،
كأبػي حنيفة ،كمن نزؿ عنهم،
ٌ
األمة يػحفظوف
إُف ىلي ٌم ًّ
جرا ،يف حفظ األحكاـ .كطائفة أخرل من علماء ىذه ٌ
عليه ػا أحػ ػواؿ الرس ػ ػوؿ  ،كأسػ ػرار علومػ ػو :كعلػ ٌي ،كابن عبٌػاس ،كس ػلمػاف،
البصرم ،كمالك بن دينار ،كبناف
كأيب ىريرة ،كحذيفة .كمن التابعٌن :كاٜنسن
ٌ
اٜنماؿ ،كأيٌوب السختيانػ ٌي .كمن نزؿ عنهم ابلزماف :كشيباف الراعي ،كفرج
ٌ
مصرم ،كمن نزؿ عنهم:
معمر ،كال يف ى
األسود الػ ٌ
ضيل بن عياض ،كذم النوف الػ ٌ
التسرتم ،كمن جرل مػجرل ىؤالء ،من السادة ،فػي حفظ الػحاؿ
ػجنىيد ،ك
كال ي
ٌ
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الكرسي،
اإلٟني .فأسرار ىح ىفظة اٜنكم موقوفة يف
ٌ
النبوم ،كالعلم اللدنٌ ٌػي ،ك ٌ
ٌ
السر ٌ
علما لدنٌػيًّا،
نبوم ،ييعطي ًّ
عند القدمٌن ،إذ لػم يكن ٟنم حاؿ ٌ
سرا إٟنيًّا ،كال ن
النبوم ،كالعلم اللدنٌ ٌػي  -من علماء يح ٌفاظ الػحكم،
كأسرار يح ٌفاظ الػحاؿ
ٌ
كغًنىم  -موقوفة عند العرش ،كال موقوفة ،كمنها ما لػها مقاـ ،كمنها ما ال مقاـ
ٟنا ،كذلك مقاـ ٟنا تتميٌز بو ،فإ ٌف ترؾ العبلمة  -بٌن أصحاب العبلمات -
عبلمة ١نققة ،غًن ١نكوـ عليها بتقييد ،كىي أسىن العبلمات ،كال يكوف ذلك،
ٌإال للمتم ٌكن الكامل ،يف الورث ا﵀مدم .كأما أقطاب األمم ً
اٞنكملٌن ،فػي غًن
ٌ ٌ ٌ
ٌ
األمة ،م ٌػمن تق ٌدمنا ابلزماف ،فجماعة ذيكًىرت لػي أسػماؤىم ،ابللساف
ىذه ٌ
العريب؛ ل ٌػما أيش ًهدتػهم ،كرأيتهم ،يف حضرة برزخيٌة ،كأان ّندينة قرطبة ،يف مشهد
ٌ
أقدس ،فكاف منهمًٌ :
اٞنفرؽ ،كمداكم الكلوـ ،كالب ٌكاء ،كاٞنرتفع ،كالشفاء،
كاٞناحق ،كالعاقب ،كاٞننحور ،كشحر اٞناء ،كعنصر اٜنياة ،كالشريد ،كالراجع،
اٜني ،كالرامي ،كالواسع،
كالصانع ،كالطيٌار ،كالسالػم ،كاٝنليفة ،كاٞنقسوـ ،ك ٌ
ً
اٞنكملوف الذين يس ٌػموا لنا،
كالبحر ،كاٞنلصق ،كاٟنادم ،كاٞنصلح ،كالباقي .فهؤالء ٌ
١نمد ،
١نمد  .ك ٌأما القطب الواحد ،فهو ركح ٌ
من آدـ  ،إُف زماف ٌ
كىو ال يػم ًم ٌد ٛنميع األنبياء كالرسل ،سبلـ هللا عليهم أٗنعٌن ،كاألقطاب من
كنت نبيًّا" ،فقاؿ :
حٌن النشء اإلنسآفٌ ،إُف يوـ القيامة .قيل لو " :مت ى
"كآدـ بٌن اٞناء كالطٌن" .ككاف اٚنو مداكم الكلوـ ،فإنٌو َنراحات اٟنول خبًن،
رساِف ،أك لساف الوالية،
بكل لساف ٌ
نبوم ،أك ٌ
كالرأم كالدنيا كالشيطاف كالنفس ٌ
ككاف لو نظر إُف موضع كالدة جسمو ّن ٌكة ،كإُف الشاـ ،مثٌ صرؼ اآلف نظره،
ػحر كاليبس ،ال يصل إليها أحد من بين آدـَ ،نسدهٌ ،إال أنٌو
إُف أرض كثًنة ال ٌ
قد رآىا بعض الناس ،من م ٌكة ،يف مكانو ،من غًن نقلة ،يزكيىت لو األرض
دم
فرآىا ،كقد أخذان ٥نن عنو ن
علوما ج ٌػمةّ ،نآخذ ٢نتلفة .كٟنذا الركح ٌ
ا﵀م ٌ
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مظاىر يف العالىػم ،أكمل مظهره يف قطب الزماف ،كيف األفراد ،كيف ختم الوالية
العامة ،الذم ىو عيسى  ،كىو الػمعبػر عنو
دم ،كختم الوالية ٌ
ٌ
ا﵀م ٌ
بػمسكنو .كسأذكر  -فيما بعد ىذا الباب ،إف شاء هللا  -مالو من كونو مداكم
السر بعد ظهور
الكلوـ ،من األسرار ،كما انتشر عنو من العلوـ .مثٌ ظهر ىذا ٌ
حاؿ مداكم الكلوـ ،يف شخص آخر ،اسػمو :اٞنستسلم للقضاء كالقدر ،مثٌ
اٜنق إُف اٟنائج ،مثٌ انتقل
اٜنق ،مثٌ انتقل من مظهر ٌ
انتقل اٜنكم منو ،إُف مظهر ٌ
سمى :كاضع اٜنكم ،كأظنٌو لقماف ،كهللا أعلم؛ فإنٌو
من اٟنائج ،إُف شخص يي ٌ
كاف يف زماف داكد ،كما أان منو على يقٌن أنٌو لقماف ،مثٌ انتقل من كاضع
فت
الػحكم إُف الكاسب ،ثػ ٌم انتقل من الكاسب ،إُف جامع الػحكم ،كما عر ي
لًمن انتقل األمر من بعده .كسأذكر فػي ىذا الكتاب  -إذا جاءت أسػماء
لكل كاحد منهم مسألة ،إف شاء
ىؤالء  -ما
ٌ
اختصوا بو ،من العلوـ ،كنذكر ٌ
هللا ،ك٩نرم ذلك على لسآف؛ فما أدرم :ما يفعل هللا يب؟ كيكفي ىذا القدر،
اٜنق ،كىو يهدم السبيل»(ُ).
من ىذا الباب ،كهللا يقوؿ ٌ
الوِف اٜنميم  -أيٌدؾ هللا  -أ ٌف
كمن أقوالو يف فتوحاتو ن
أيضا« :اعلم أيٌها ٌ
ىذا الوتد ىو خضر ،صاحب موسى  ،أطاؿ هللا عمره ،إُف اآلف ،كقد
رأينا من رآه كاتٌفق لنا  -يف شأنو  -أمر عجيب .كذلك أ ٌف شيخنا أاب العبٌاس
بشر بظهوره
حق شخص ،كاف قد ٌ
ييب  جرت بيين كبينو مسألة ،يف ٌ
العر ٌ
شخصا أعرفو ابٚنو ،كما
رسوؿ هللا  ،فقاؿ ِف :ىو فبلف ابن فبلف ،كٚنٌى ِف
ن
عمتو ،فرٌّنا توقٌفت فيو ،كلػم آخذ ابلقبوؿ ،أعين :قولو
رأيتو كلكن رأيت ابن ٌ
شك أ ٌف الشيخ رجع سهمو عليو ،فتأذٌل
فيو؛ لكوٓف على بصًنة يف أمره ،كال ٌ
(ُ) الفتوحات الػم ٌكيٌة.ِِّ-ِِٗ/ُ :
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كنت يف بداية أمرم ،فانصرفت عنو إُف
يف ابطنو ،كلػم أشعر بذلك؛ ٌ
فإٓف ي
علي ابتداءن ،سبلـ
منزِف،
ي
فكنت يف الطريق ،فلقيين شخص ،ال أعرفو ،فسلٌم ٌ
ً
ً
١نمد ،ص ًٌدؽ الشيخ أاب العباس ،فيما ذكر لك عن
ب يمشفق ،كقاؿ ِف :اي ٌ
ي١ن ٌ
ييب ،فقلت لو :نعم،
فبلف ،كٚنٌى لنا الشخص الذم ذكره أبو العبٌاس العر ٌ
ألعرفو ّنا جرل ،فعندما دخلت
كعلمت ما أراد ،كرجعت من حيين إُف الشيخ؛ ٌ
ذكرت لك مسألة ،يقف
أحتاج معك  -إذا
عليو ،قاؿ ِف :اي أاب عبد هللا،
ي
ي
فبلان ،فيما
عرض إليك ،يقوؿ لك :ص ٌدؽ ن
خاطرؾ عن قبوٟنا  -إُف اٝنضر ،يت ٌ
ي
مين ،فتتوقٌف.
كل مسألة تسمعها ٌ
ذكره لك ،كمن أين يتٌفق لك ىذا ،يف ٌ
فعلمت أ ٌف ذلك الرجل
فقلت :إ ٌف ابب التوبة مفتوح ،فقاؿ :كقبوؿ التوبة كاقع؛
ي
ي
الشيخ عنو ،أىو ىو ،قاؿ :نعم ،ىو
استفهمت
أٓف
كاف اٝنضر ،كال ٌ
شك ٌ
ى
ي
كنت ّنرسى تونس ابٜنفرة ،يف مركب يف
مرة أخرل أنٌػي ي
اٝنضر .مثٌ اتٌفق ِف ٌ
فقمت إُف جانب
البحر ،فأخذٓف كجع يف بطين ،كأىل اٞنركب قد انموا،
ي
شخصا على بعد ،يف ضوء القمر ،ككانت
عت إُف البحر ،فرأيت
السفينة ،كتطلٌ ي
ن
إِف ،فوقف معي ،كرفع قدمو
ليلة البدر ،كىو أييت على كجو اٞناءٌ ،
حت كصل ٌ
بلل ،مثٌ اعتمد
الواحدة ،كاعتمد على األخرل ،فرأيت ابطنها ،كما أصاهبا ه
عليها ،كرفع األخرل ،فكانت كذلك ،مثٌ تكلٌم معي بكبلـ ،كاف عنده ،مثٌ
تل بيننا كبينو
سلٌم ،كانصرؼ يطلب اٞننارة ن
١نرسا ،على شاطئ البحر ،على ٌ
مسافة ،تزيد على ميلٌن ،فقطع تلك اٞنسافة يف خطوتٌن أك ثبلثة ،فسمعت
جراح بن
صوتو ،كىو على ظهر اٞننارة ،يسبٌح هللا تعاُف .كرٌّنا مشى إُف شيخنا ٌ
ٙنيس الكتٌآفٌ ،ككاف من سادات القوـ ،مرابطنا ّنرسى عيدكف ،ككنت جئت
رجبل صاٜننا،
فلما جئت اٞندينة ،لقيت ن
من عنده ،ابألمس من ليليت تلكٌ ،
فقاؿ ِف :كيف كانت ليلتك البارحة ،يف اٞنركب ،مع اٝنضر؟ ما قاؿ لك ،كما
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فلما كاف بعد ذلك التاريخ خرجت إُف السياحة بساحل البحر
قلت لو؟ ٌ
ا﵀يط ،كمعي رجل ي ً
مسجدا خر نااب
نكر خرؽ العوائد للصاٜنٌن ،فدخلت
ن
ي
منقطعا؛ ألصلٌي فيو ،أان كصاحيب صبلة الظهر ،فإذا َنماعة من السائحٌن
ن
اٞننقطعٌن ،دخلوا علينا ،ييريدكف ما نيريده ،من الصبلة ،يف ذلك اٞنسجد ،كفيهم
ذلك الرجل ،الذم كلٌمين على البحر ،الذم قيل ِف :إنٌو اٝنضر ،كفيهم رجل
كبًن القدر ،أكرب منو منزلة ،ككاف بيين كبٌن ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك،
فلما
ٌ
علي ،كفرح يب ،كتق ٌدـ بنا يصلٌيٌ .
كمودة ،فقمت ،فسلٌمت عليو ،فسلٌم ٌ
كخرجت خلفو ،كىو ييريد ابب اٞنسجد ،ككاف
فرغنا من الصبلة خرج اإلماـ،
ي
سمى" :ب ٌكة"،
الباب يف اٛنانب
الغريب ،ييشرؼ على البحر ا﵀يطّ ،نوضع يي ٌ
ٌ
قلت :إنٌو
فقمت أٓن ٌدث معو ،على ابب اٞنسجد ،كإذا بذلك الرجل الذم ي
ي
صغًنا ،كاف يف ١نراب اٞنسجد ،فبسطو يف اٟنواء ،على
اٝنضر ،قد أخذ
حصًنا ن
ن
أذرع ،من األرض ،ككقف  -على اٜنصًن يف اٟنواء  -يتن ٌفل؛
علو سبعة ي
قدر ٌ
فقلت لصاحيب :أما تنظر إُف ىذا ،كما فعل ،فقاؿ ِفً :
كت
إليو،
ر
س
كس ٍلوي ،فرت ي
ى
ٍ
مت عليو ،كأنشدتيو
فلما فرغ من صبلتو ،سلٌ ي
صاحيب كاق نفا ،كجئت إليوٌ ،
لنفسي:
ً
كسخىرٍه
ب ع ػػن الػهواء يىسىرٍه
ب ىمن ىخلى ىق الػهواءى ى
فػي يح ٌ
يشغ ػ يػل ال يػمح ٌ
عػ ػ ػػن ك ػ ػ ٌػل ك ػ ػ ػػوف ترتضػ ػيػو ،يمطىهىرٍه
ال ػعػارف ػ ػ ػ ػ ػػوف عقػ ػ ػولػ ػ ػ ػػهم م ػ ػعػقػػولػ ػػة
ػسػ ػػت ػ ىػرٍه
كرموف ،كيف الورل
أحوال ػ ػهػ ػػم م ػ ػػجهػول ػ ػ ػ ػػة ،ي
فىػ يه يمو لديو يم ى
كم ػ ى
فقاؿ ِف :اي فبلف ،ما فعلت ما رأيت ٌإال يف حق ىذا الػم ً
نكر ،كأشار إلػى
ٌ
ى
ي
ي
صاحيب ،الذم كاف ي ً
نكر خرؽ العوائد ،كىو قاعد يف صحن اٞنسجد ،ينظر
ي
إليو؛ ليعلم أ ٌف هللا يفعل ما يشاء ،مع من يشاء ،فرددت كجهي إُف الػم ً
نكر،
ي
ي
رجعت إُف صاحيب ،كىو
كقلت لو :ما تقوؿ ،فقاؿ :ما بعد العٌن ما ييقاؿ ،مثٌ
ي
ي
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كقلت لو :من ىذا الرجل الذم
ثت معو ساعةن ،ي
ينتظرٓف ،بباب اٞنسجد ،فتح ٌد ي
ذكرت لو ما اتٌفق ِف معو ،قبل ذلك ،فقاؿ ِف :ىذا
صلٌى يف اٟنواء ،كما
ي
اٝنضر ،فسكت ،كانصرفت اٛنماعةي ،كانصرفنا نيريد ركطة ،موضع مقصود،
يقصده الصلحاء ،من الػمنقطعٌن ،كىو بػمقربة من بشكنصار ،على ساحل
البحر ا﵀يط .فهذا ما جرل لنا ،مع ىذا الوتد ،نفعنا هللا برؤيتو .كلو من العلم
اللدنٌ ٌػي ،كمن الر٘نة ابلعالىػم ما يليق بػمن ىو على رتبتو ،كقد أثنػى هللا عليو.
علي بن عبد هللا بن جامع ،من أصحاب
كاجتمع بو رجل ،من شيوخنا ،كىو ٌ
علي اٞنتوٌكل ،كأيب عبد هللا قضيب الباف ،كاف يسكن ابٞنقلى خارج اٞنوصل ،يف
ٌ
بستاف لو ،ككاف اٝنضر قد ألبسو اٝنرقةُ ،نضور قضيب الباف ،كألبسنيها الشيخ
ابٞنوضع ،الذم ألبسو فيو اٝنضر ،من بستانو ،كبصورة الػحاؿ ،التػي جرت لو
لبست خرقة اٝنضر ،بطريق أبعد من ىذا،
كنت
ي
معو ،فػي إلباسو ٌإايىا .كقد ي
الوزرم،
علي بن ميموف بن أب
ٌ
تقي الدين عبد الر٘نن بن ٌ
من يد صاحبنا ٌ
كلبسها ىو من يد صدر الدين ،شيخ الشيوخ ابلداير اٞنصريٌة ،كىو ابن ٘نويو،
قلت بلباس اٝنرقة،
ككاف ج ٌده قد لبسها من يد اٝنضر ،كمن ذلك الوقت ي
كألبستها الناس؛ لى ٌما رأيت اٝنضر قد اعتربىا .ككنت قبل ذلك ال أقوؿ ابٝنرقة
اٞنعركفة اآلف؛ فإ ٌف اٝنرقة عندان إٌ٧نا ىي عبارة عن الصحبة كاألدب كالتخلٌق؛
أداب(ُ) ،كىو
كٟنذا ال يوجد لباسها متٌ ن
صبل برسوؿ هللا  ،كلكن توجد صحبة ك ن
أحدا من
اٞنعرب عنو بلباس التقول ،فجرت عادة أصحاب األحواؿ ،إذا رأكا ن
كملوا لو حالو ،يتٌحد بو ىذا
أصحاهبم ،عنده نقص ،يف أمر ما ،كأرادكا أف يي ٌ
الشيخ ،فإذا ٌآند بو ،أخذ ذلك الثوب ،الذم عليو يف حاؿ ذلك اٜناؿ،
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :كأدب).
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كنزعو ،كأفرغو على الرجل ،الذم ييريد تكملة حالو ،فيسرم فيو ذلك اٜناؿ،
فيكمل لو ذلك ،فذلك ىو اللباس الػمعركؼ عندان ،كاٞننقوؿ عن الػمح ًٌققٌن
من شيوخنا .مثٌ اعلى ٍم أ ٌف رجاؿ هللا على أربع مراتب :رجاؿ ٟنم الظاىر ،كرجاؿ
لػهم الباطن ،كرجاؿ لػهم الػح ٌد ،كرجاؿ ٟنم الػمطلع .فإ ٌف هللا سبحانو لى ٌما أغلق
النبوة كالرسالة ،أبقى ٟنم ابب الفهم عن هللا ،فيما أكحى
 دكف اٝنلق  -ابب ٌعلي بن أيب طالب  يقوؿ" :إ ٌف الوحي
بو إُف نبيٌو  ،يف كتابو العزيز ،ككاف ٌ
فهما ،يف
قد انقطع ،بعد رسوؿ هللا  ،كما بقي أبيدينا ٌإال أف يرزؽ هللا ن
عبدا ن
صحة خرب عن
ىذا القرآف" .كقد أٗنع أصحابنا  -أىل الكشف  -على ٌ
النيب  أنٌو قاؿ ،يف آم القرآف" :إنٌو ما من آية ٌإال كٟنا ظاىر كابطن كح ٌد
ٌ
لكل طائفة من ىؤالء الطوائف
لكل مرتبة من ىذه اٞنراتب رجاؿ ،ك ٌ
كمطلع" .ك ٌ
قيطب ،كعلى ذلك القطب يدكر فلك ذلك الكشف .دخلت على شيخنا
١نمد عبد هللا الشكاز من أىل ابغة ابغرانطة(ُ) ،سنة ٙنس كتسعٌن كٙنس
أيب ٌ
مئة ،كىو من أكرب من لقيتو ،يف ىذا الطريق ،لػم ىأر يف طريقو مثلو يف
اى يدكا اَّللى ىعلىٍي ًو﴾(ِ)،
االجتهاد ،فقاؿ ِف :الرجاؿ أربعةً ﴿ :ر ىج ه
ص ىدقيوا ىما ىع ى
اؿ ى
اؿ ىال تيػ ٍل ًهي ًه ٍم ًْنى ىارةه ىكىال بػىٍي هع ىع ٍن ًذ ٍك ًر اَّللً﴾(ّ) ،كىم
كىم رجاؿ الظاىرً ﴿ .ر ىج ه
اٜنق تعاُف ،كٟنم اٞنشورة .كرجاؿ األعراؼ :كىم رجاؿ
رجاؿ الباطن ،يجلىساء ٌ
(ْ)
اٜن ٌد ،قاؿ هللا تعاُف﴿ :كعلىى ٍاألىعر ً
الشم كالتمييز كالسراح
أىل
،
اؿ﴾
اؼ ًر ىج ه
ىى
ٌ
ٍى
(ُ) كذا يف اٞنطبوع.
(ِ) األحزاب.ِّ :
(ّ) النور.ّٕ :
(ْ) األعراؼ.ْٔ :
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البسطامي .كرجاؿ إذا دعاىم
عن األكصاؼ ،فبل صفة ٟنم ،كاف منهم أبو يزيد
ٌ
﴿كأىًذٌ ٍف ًيف الن ً
وؾ
اٜنق إليو ،أيتونو ن
اس ًاب ٍٜنى ًٌج ىأيٍتي ى
ٌ
رجاال؛ لسرعة اإلجابة ال يركبوف ى
ًر ىج ناال﴾(ُ) ،كىم رجاؿ اٞنطلع .فرجاؿ الظاىر ىم الذين ٟنم التصُرؼ يف عالىػم

١نمد بن قائد األكآفٌ،
ال يػملك كالشهادة ،كىم الذين كاف ييشًن إليهم الشيخ ٌ
أداب مع
كىو اٞنقاـ الذم تركو الشيخ العاقل أبو السعود ابن الشبل
البغدادم؛ ن
ٌ
١نمد بن
التماشكي
هللا .أخربٓف أبو البدر
البغدادم  ،قاؿ :لى ٌما اجتمع ٌ
ٌ
ٌ
قائد األكآفٌ ،ككاف من األفراد ،أبيب السعود ىذا ،قاؿ لو :اي أاب السعود ،إ ٌف هللا
أتصرؼ أان ،فقاؿ لو
تتصرؼ فيها ،كما ٌ
قسم اٞنملكة ،بيين كبينك ،فلم ال ٌ
ٌ
يتصرؼ لنا ،كىو
أبو السعود :اي ابن قائد ،كىبتك سهمي٥ ،نن تركنا ٌ
اٜنقٌ ،
قولو تعاُف﴿ :فى ً
أن ٍذهي ىككً نيبل﴾(ِ) ،فامتثل أمر هللا ،فقاؿ ِف أبو البدر :قاؿ ِف
يعطيت التصُرؼ يف العالىػم ،منذ ٙنس عشرة سنة ،من اتريخ
أبو السعودٌ :
إٓف أ ي
قولو ،فرتكتو ،كما ظهر علي منو شيء .ك ٌأما رجاؿ الباطن ،فهم الذين ٟنم
التصُرؼ ،يف عالىػم الغيب كاٞنلكوت ،فيستنزلوف األركاح العلويٌة ،هبممهم ،فيما
يريدكنو ،كأعين أركاح الكواكب ،ال أركاح اٞنبلئكة .كإٌ٧نا كاف ذلك؛ لً
إٟني
مانع
ي
ٌ
ً
محمد ،
قوم ،يقتضيو مقاـ األمبلؾ ،أخرب هللا بو ،يف قوؿ جربيل  ،ل ٌ
ٌ
ك﴾(ّ) ،كمن كاف تنُزلو أبمر ربٌو ،ال تؤثٌر فيو
﴿كىما نػىتىػنىػزيؿ إًال ًأب ٍىم ًر ىربًٌ ى
فقاؿ :ى
ستنزؿ ابألٚناء كالبخورات كأشباه
ٌ
اٝناصيٌة ،كال ينزؿ هبا .نعم أركاح الكواكب تي ى

اٜنج.ِٕ :
(ُ) ٌ
(ِ) ال يػمزًٌمل.ٗ :
(ّ) مرٔف.ْٔ :
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ذلك؛ ألنٌو تنُزؿ معنوم ،كلً
خياِف(ُ) ،فإ ٌف ذات الكواكب
ا
صور
فيو
يشاىد
ن
م
ٌ
ن
ٌ
ال تربح من السماء مكاهنا ،كلكن قد جعل هللا لًمطارح شعاعاهتا  -يف عالىػم
كالرم عند شرب اٞناء،
الكوف كالفساد  -أتثًنات معتادة ،عند العارفٌن بذلكٌ ،
كالشبع عند األكل ،كنبات اٜنبٌة عند دخوؿ الفصل ،بنزكؿ الػمطر كالصحو.
كعز  -فيفتح ٟنؤالء الرجاؿ  -يف ابطن
جل ٌ
حكمة أكدعها العليم اٜنكيم ٌ -
الكتب اٞننزلة كالصحف اٞنطهرة ككبلـ العالىػم كلٌو ،كنظم اٜنركؼ كاألٚناء من
اختصاصا إٟنيًّا .ك ٌأما رجاؿ اٜن ٌد ،فهم
جهة معانيها  -ما ال يكوف لغًنىم،
ن
الذين ٟنم التصُرؼ يف عالػم األركاح الناريٌة ،عالىػم الربزخ كاٛنربكت؛ فإنٌو تػحت
مقهورآ ،نت سلطاف ذكات األذانب ،كىم طائفة منهم من
الػجرب ،أال تراه
ن
ُهب الثواقب ،فما قهرىم ٌإال َننسهم؛ فعند ىؤالء الرجاؿ استنزاؿ أركاحها
الش ي
كإحضارىا ،كىم رجاؿ األعراؼ .كاألعراؼ سور حاجز بٌن اٛننٌة كالنار ،برزخ،
ابطنو فيو الر٘نة ،كظاىره من قبلو العذاب؛ فهو ح ٌد بٌن دار السعداء ،كدار
األشقياء ،دار أىل الرؤية ،كدار اٜنجاب .كىؤالء الرجاؿ أسعد الناس ّنعرفة
كل نقيضٌن ،مثل قولو:
ىذا السور ،كٟنم شهود الػخطوط الػ ٌ
متوىػمة ،بٌن ٌ
﴿بػىٍيػنىػ يه ىما بػى ٍرىز هخ ىال يػىٍبغًيىا ًف﴾(ِ) ،فبل يتع ٌدكف الػحدكد ،كىم رجاؿ الرحػمة ،اليت
كل حضرة دخوؿ كاستشراؼ ،كىم العارفوف
كل شيء ،فلهم يف ٌ
كسعت ٌ
لكل موجود عن غًنه ،من اٞنوجودات العقليٌة
ابلصفات اليت يقع هبا االمتيازٌ ،
اٜنسيٌة .ك ٌأما رجاؿ اٞنطلع ،فهم الذين ٟنم التصُرؼ يف األٚناء اإلٟنيٌة،
ك ٌ
كل ما ىو
فيستنزلوف هبا منها ما شاء هللا ،كىذا ليس لغًنىم ،كيستنزلوف هبا ٌ
(ُ) كذا يف اٞنطبوع.
(ِ) الر٘نن.َِ :
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ٓنت تصريف الرجاؿ الثبلثة :رجاؿ اٜن ٌد ،كالباطن ،كالظاىر .كىم أعظم الرجاؿ
كىم الػمبلميٌة ،ىذا فػي ٌقوتػهم .كما يظهر عليهم من ذلك شيء ،منهم:
العامة يف ظهور العجز ،كظاىر العوائد ،سواء .ككاف
أبو السعود ،كغًنه ،فهم ك ٌ
أليب السعود يف ىؤالء الرجاؿ ٕنيُز ،بل كاف من أكربىم ،كٚنعو أبو البدر على
ما ح ٌدثنا مشافهة ،يقوؿ :إ ٌف من رجاؿ هللا من يتكلٌم على اٝناطر ،كما ىو مع
اٝناطر ،أم :ال علم لو بصاحبو ،كال يقصد التعريف بو .كلى ٌما كصف لنا عمر
البزاز كأبو البدر كغًن٨نا حاؿ ىذا الشيخ ،رأيناه ٩نرم مع أحواؿ ىذا الصنف
ٌ
كثًنا ما يينشد بيتنا ،لػم نسمع منو
العاِف ،من رجاؿ هللا .قاؿ ِف أبو البدر :كاف ن
غًنه ،كىو:
ً
ً ً
ػح ٍش ير
ك ى
أثبت يف يمستن ىقع الػموت ًرجلىوي كقاؿ ٟنا :من دكف أخػمصك ال ى
ككاف يقوؿ" :ما ىو ٌإال الصلوات اٝنمس ،كانتظار اٞنوت" ،كٓنت ىذا الكبلـ
علم كبًن .ككاف يقوؿ" :الرجل مع هللا تعاُف كساعي الطًن ،فم مشغوؿ ،كقدـ
تسعى" ،كىذا كلٌو أكرب حاالت الرجاؿ مع هللا؛ إذ الكبًن من الرجاؿ من
كل موطنّ ،نا يستح ٌقو ،كموطن ىذه الدنيا ال ٬نكن أف يعاملو ا﵀ ًٌقق إٌال
يعامل ٌ
ّنا ذكره ىذا الشيخ .فإذا ظهر يف ىذه الدار ً -من رجل  -خبلؼ ىذه
اٞنعاملة ،علً
مأمورا ّنا ظهر منو ،كىم الرسل
ػم
ث
ف
أ
م
ى
ٌ
ي
نفسا ،كال ب ٌد ٌإال أف يكوف ن
ٌ
ن
مكر
كاألنبياء  ،كقد يكوف بعض الورثة ٟنم أمر يف كقت بذلك ،كىو ه
ً
سر اٞننزؿ
خفي؛ فإنٌو انفصاؿ عن مقاـ العبوديٌة اليت يخلق اإلنساف ٟنا .ك ٌأما ٌ
لكل
كاٞننازؿ ،فهو ظهور ٌ
كل ما سواه؛ فلوال ْنلٌيو ٌ
اٜنق ابلتجلٌي ،فػي صور ٌ
ً و
شيء ،ما ظهرت شيئيٌة ذلك الشيء ،قاؿ تعاُف﴿ :إً٧نىا قىػ ٍولينىا ل ىش ٍيء إً ىذا أ ىىرٍد ىانهي
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(ُ)
ً
هي إليػجاد ذلك
ػ
اإلل
و
ج
التو
ىو
:
﴾
ه
ان
د
ىر
أ
ا
ذ
إ
﴿
لو:
و
فق
،
وؿ لىوي يك ٍن﴾
أى ٍف نػى يق ى
ُ
ى
ىٍ ى ي
ٌ
اٜنق
وؿ لىوي يك ٍن﴾ ،فنفس ٚناع ذلك الشيء
الشيء ،ثػ ٌم قاؿ﴿ :أى ٍف نػى يق ى
خطاب ٌ
ى
تك ُوف ذلك الشيء ،فهو ّننزلة سرايف الواحد يف منازؿ العدد ،فتظهر األعداد،
إُف ما ال يتناىى بوجود الواحد ،يف ىذه اٞننازؿ؛ كلوال كجود عينو فيها ،ما
ظهرت أعياف األعداد ،كال كاف ٟنا اسم .كلو ظهر الواحد ابٚنو ،يف ىذه اٞننزلة،
أبدا ،فيقاؿ :اثناف ثبلثة
معا ن
ما ظهر لذلك العدد عٌن ،فبل ْنتمع عينو كاٚنو ن
(ِ)
احدا ،من عدد معٌن ،زؿ
ك
أسقطت
أربعة ٙنسة ،إُف ما ال يتناىى ،ككل ما
ن
اسم ذلك العدد ،كزالت حقيقتو ،فالواحد بذاتو ٪نفظ كجود أعياف األعداد،
ا﵀دث ،كإذا قلت" :هللا" ،فين
كابٚنو يعدمها .كذلك إذا قلت" :القدٔف" ،فين ى
العالىػم ،كإذا أخليت العالىػم من حفظ هللا ،لػم يكن للعالىػم كجود ،كفين ،كإذا
موجودا ،فبظهوره كْنلٌيو يكوف العالىػم
سرل حفظ هللا يف العالىػم ،بقي العالىػم
ن
النبوة .كاٞنتكلٌموف من األشاعرة
ابقينا ،كعلى ىذه الطريقة أصحابينا ،كىي طريقة ٌ
يصح افتقار العالىػم
ن
أيضا عليها ،كىم القائلوف ابنعداـ األعراض ألنفسها ،كهبذا ٌ
خبلقنا ،على الدكاـ .كغًنىم من
كل نفس ،كال يزاؿ هللا ٌ
إُف هللا ،يف بقائو ،يف ٌ
يصح ٟنم ىذا اٞنقاـ .كأخربٓف ٗناعة من أىل النظر من علماء
أىل النظر ال ٌ
الرسوـ أ ٌف طائفة من اٜنيكماء عثركا على ىذا .كرأيتو مذىبنا البن السيد
حق ،كىو يهدم
الفن .كهللا يقوؿ الػ ٌ
البطليوسي ،يف كتاب ألٌفو ،يف ىذا ٌ
ٌ
(ّ)
السبيل» .

(ُ) النحل.َْ :
(ِ) كذا يف اٞنطبوع.
(ّ) الفتوحات الػم ٌكيٌة.ِٖٕ-ِِٖ/ُ :
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كمن أقوالو يف فصوصو« :اعلم أ ٌف العلوـ اإلٟنيٌة الذكقيٌة اٜناصلة ألىل هللا
٢نتلفة ابختبلؼ القول اٜناصلة منها ،مع كوهنا ترجع إُف عٌن كاحدة .فإ ٌف هللا
ٚنعو الذم يسمع بو ،كبصره الذم ييبصر بو ،كيده اليت
تعاُف يقوؿ " :ي
كنت ى
يبطش هبا ،كرجلو اليت يسعى هبا" .فذكر أ ٌف ىويٌتو ىي عٌن اٛنوارح ،اليت ىي
لكل جارحة علم من علوـ
عٌن العبد .فاٟنويٌة كاحدة ،كاٛنوارح ٢نتلفة .ك ٌ
٫نصها من عٌن كاحدةٔ ،نتلف ابختبلؼ اٛنوارح ،كاٞناء حقيقة
األذكاؽٌ ،
كاحدة٢ ،نتلف يف الطعم ،ابختبلؼ البقاع ،فمنو عذب فرات ،كمنو ملح
يتغًن عن حقيقتو ،كإف اختلفت طعومو.
أيجاج ،كىو ماء يف ٗنيع األحواؿ ،ال ٌ
كىذه اٜنكمة من علم األىٍر يجل ،كىو قولو تعاُف ،يف األكل ،لًمن أقاـ يكتيػبىو:
﴿كًمن ىٍٓن ً
ت أ ٍىر يجلً ًه ٍم﴾(ُ) .فإ ٌف الطريق  -الذم ىو الصراط  -ىو للسلوؾ
ى ٍ
عليو ،كاٞنشي فيو ،كالسعي ال يكوف ٌإال ابألىٍر يجل .فبل ينتج ىذا الشهود ،يف
اٝناص ،من علوـ
الفن
ٌ
أخذ النواصي بيد من ىو على صراط مستقيمٌ ،إال ىذا ٌ
األذكاؽ .فيسوؽ اجملرمٌن ،كىم الذين استح ٌقوا اٞنقاـ الذم ساقهم إليو ،بريح
الدبور ،اليت أىلكهم عن نفوسهم هبا؛ فهو أيخذ بنواصيهم ،كالريح تسوقهم -
يتو٨نونو.
كىو عٌن األىواء اليت كانوا عليها  -إُف جهنٌم ،كىي البعد الذم كانوا ٌ
مسمى
فلما ساقهم إُف ذلك اٞنوطن ،حصلوا يف عٌن القرب ،فزاؿ البعد ،فزاؿ ٌ
ٌ
جهنٌم ،يف ح ٌقهم ،ففازكا بنعيم القرب ،من جهة االستحقاؽ؛ أل ٌهنم ي٠ن ًرموف.
الذكقي اللذيذ ،من جهة الػ ًمنة ،كإٌ٧نا أخذكه ّنا استح ٌقتو
فما أعطاىم ىذا اٞنقاـ
ٌ
حقائقهم ،من أعماٟنم اليت كانوا عليها ،ككانوا يف السعي يف أعماٟنم على
الرب اٞنستقيم؛ أل ٌف نواصيهم كانت بيد من لو ىذه الصفة .فما مشوا
صراط ٌ
(ُ) اٞنائدة.ٔٔ :
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ب
﴿كىٍ٥ن ين أىقٍػىر ي
بنفوسهم ،كإٌ٧نا مشوا ُنكم اٛنرب ،إُف أف كصلوا إُف عٌن القرب .ى
إًلىي ًو ًمٍن يكم كلى ًكن ىال تيػب ً
ص يرك ىف﴾(ُ) .كإٌ٧نا ىو ييبصر ،فإنٌو مكشوؼ الغطاء ،فبصره
ٍى ٍ ٍ
ٍ
شقي.
خص ميٌػتنا من ميٌت ،أم :ما خص ن
حديد .كما ٌ
سعيدا يف ال يق ٍرب من ٌ
(ِ)
إنساان من إنساف .فالقرب
ب إًلىٍي ًو ًم ٍن ىحٍب ًل الٍ ىوًري ًد﴾  .كما خص ن
﴿كىٍ٥ن ين أىقٍػىر ي
ى
اإلٟني .فبل قرب أقرب من أف تكوف
اإلٟني من العبد ال خفاء بو ،يف اإلخبار ٌ
ٌ
ىويٌتو عٌن أعضاء العبد ،كقواه ،كليس العبد سول ىذه األعضاء كالقول ،فهو
حق ١نسوس ،مشهود ،عند
حق مشهود ،فػي خلق متوىم .فالػخلق معقوؿ ،كالػ ٌ
ٌ
فاٜنق عندىم
اٞنؤمنٌن ،كأىل الكشف كالوجود .كما عدا ىذين الصنفٌن،
ٌ
معقوؿ ،كاٝنلق مشهود .فهم ّننزلة اٞناء اٞنلح األيجاج ،كالطائفة األيكُف ّننزلة اٞناء
العذب الفرات ،السائغ لشاربو .فالناس على قسمٌن :من الناس من ٬نشي على
طريق يعرفها ،كيعرؼ غايتها ،فهي يف ح ٌقو صراط مستقيم .كمن الناس من
٬نشي على طريق ٩نهلها ،كال يعرؼ غايتها ،كىي عٌن الطريق ،اليت عرفها
الصنف اآلخر .فالعارؼ يدعو إُف هللا ،على بصًنة ،كغًن العارؼ يدعو إُف
خاص ،أييت من أسفل سافلٌن ،أل ٌف
هللا ،على التقليد ،كاٛنهالة .فهذا علم
ٌ
األىٍر يجل ىي السفل من الشخص ،كأسفل منها ما ٓنتها ،كليس ٌإال الطريق.
اٜنق عٌن الطريق ،عرؼ األمر على ما ىو عليو ،فإ ٌف فيو جل
فمن عرؼ أ ٌف ٌ
كعبل ،تسلك كتسافر ،إذ ال معلوـ ٌإال ىو ،كىو عٌن الوجود ،كالسالك،
كالػمسافر .فبل عالًػم ٌإال ىو ،فمن أنت؟ فاعرؼ حقيقتك ،كطريقتك ،فقد ابف
حق ،فبل يفهمو ٌإال من
لك األمر على لساف الرتٗناف ،إف فهمت .كىو لساف ٌ
(ُ) الواقعة.ٖٓ :
(ِ) ؽ.ُٔ :
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قوـ ىود:
للحق نسبنا كثًنة،
ككجوىا ٢نتلفة .أال ترل ن
ن
هموي حق؛ فإ ٌف ٌ
عادا ،ى
فى ي
(ُ)
كيف ﴿قىاليوا ى ىذا عا ًرض ٣نيٍ ً
ظن
عند
كىو
،
تعاُف
اب﵁
ا
خًن
ا
و
فظن
،
﴾
ان
ر
ط
ٌ
ى
ٌ
ن
ى ى ه ي
ب ٟنم اٜن ُق ،عن ىذا القوؿ ،فأخربىم بػما ىو أمتٌ ،كأعلى يف
عبده بو ،فأى ٍ
ضىر ى
ظ األرض ،كسقي اٜنبٌة ،فما يصلوف إُف
مطرىم ،فذلك ح ٌ
القرب ،فإنٌو إذا أى ى
ًً
يح فً ىيها
نتيجة ذلك اٞنطرٌ ،إال عن بيعد ،فقاؿ ٟنم﴿ :بى ٍل يى ىو ىما ٍ
استىػ ٍع ىج ٍلتي ٍم بو ًر ه
اب أىلً هيم﴾(ِ) ،فجعل الريح إشارة إُف ما فيها من الراحة؛ فإ ٌف هبذه الريح
ىع ىذ ه
أراحهم من ىذه اٟنياكل اٞنظلً
اٞندٟنمة ،كيف ىذه
السدؼ
ك
،
الوعرة
اٞنسالك
ك
،
مة
ٌ
الريح عذاب ،أم :أمر يستعذبونو ،إذا ذاقوهٌ ،إال أنٌو ي ً
وجعهم ،لفرقة اٞنألوؼ.
ي
فدمرت كل شيء ،أبمر
فباشرىم العذاب ،فكاف األمر إليهم أقرب٣ ،نٌا ٔنيٌلوهٌ ،
ىصبى يحوا ىال يػيىرل إًال ىم ىساكًنيػ يه ٍم﴾(ّ) ،كىي جثثهم اليت عمرتػها أركاحهم
رٌهبا﴿ ،فىأ ٍ
اٝناصة ،كبقيت  -على ىياكلهم  -اٜنياة
الػح ًٌقيٌة .فزالت ح ًٌقػيٌة ىذه النسبة
ٌ
األرجل ،كعذابت
اٝناصة هبم ،من ٌ
ٌ
اٜنق ،اليت تنطق هبا اٛنلود كاأليدم ك ي
اإلٟني هبذا كلٌوٌ ،إال أنٌو تعاُف كصف نفسو
األسواط كاألفخاذ .كقد كرد ٌ
النص ٌ
ابلغًنة ،كمن غًنتو حرـ الفواحش ،كليس ال يفحش ٌإال ما ظهر .ك ٌأما فيحش ما
بطن ،فهو لً
عرؼ حقيقة ما
ت
أف
منع
:
أم
،
احش
و
الف
ـ
حر
ا
فلم
لو.
ظهر
من
ي
ٌ
ى
ذكرانه ،كىي أنٌو عٌن األشياء ،فسرتىا ابلغًنة ،كىو أنت من الغًن .فالغًن يقوؿ
اٜنق ،كىكذا ما بقي من القول
السمع ٚنع زيد ،كالعارؼ يقوؿ السمع عٌن ٌ
اٜنق؛ فتفاضل الناس ،كٕنيٌزت اٞنراتب ،فباف
كل أحد عرؼ ٌ
كاألعضاء .فما ٌ
(ُ) األحقاؼ.ِْ :
(ِ) األحقاؼ.ِْ :
(ّ) األحقاؼ.ِٓ :
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اٜنق ،كأشهدٓف أعياف ير يسلو ،
الفاضل كاٞنفضوؿ .كاعلم أنٌو لى ٌما أطلعين ٌ
١نمد  -صلٌى هللا عليهم كسلٌم أٗنعٌن -
كأنبيائو كلٌهم البشريٌٌن ،من آدـ ،إُف ٌ
ً
ست كٖنانٌن كٙنس مئة ،ما كلٌمين أح هد من
ت فيو ،بقرطبة سنة ٌ
يف مشهد أيق ٍم ي
ضخما،
تلك الطائفةٌ ،إال ىود  ،فإنٌو أخربٓف بسبب ٗنعيٌتهم ،كرأيتو ن
رجبل ن
يف الرجاؿ ،حسن الصورة ،لطيف ا﵀اكرة ،عارفنا ابألمور ،كاش نفا ٟنا .كدليلي
ً
و
ً
اصيتًها إًف رًيب علىى ًصر و
ً
اط
ىٌ ى
﴿ما م ٍن ىدابة إًال يى ىو آخ هذ بًنى ى ى
على كشفو ٟنا قولو :ى
ى
ً و (ُ)
أم بشارة للخلق أعظم من ىذه؟ مثٌ من امتناف هللا علينا أف
ك
.
يم ٍستىقيم﴾
ٌ
١نمد ّ ،نا
للكل ٌ
أكصل إلينا ىذه اٞنقالة عنو ،يف القرآف ،مثٌ تػممها اٛنامع ٌ
اٜنق أبنٌو عٌن السمع كالبصر كاليد ك ًٌ
الرجل كاللساف ،أم ىو عٌن
أخرب بو ،عن ٌ
اس .فاكتفى ابألبعد ا﵀دكد ،عن
اس .كالقول الركحانيٌة أقرب من اٜنو ٌ
اٜنو ٌ
األقرب اجملهوؿ اٜن ٌد .فرتجم اٜن ُق لنا ،عن نبيٌو ىود مقالتو لقومو؛ بشرل لنا،
كترجم رسوؿ هللا  ،عن هللا مقالتو؛ بشرل؛ فكمل العلم يف صدكر الذين أكتوا
(ِ)
حسدا
﴿كىما ىٍ٩ن ىح يد ًآب ىايتًنىا إًال الٍ ىكافًيرك ىف﴾ ؛ ٌ
فإهنم يسرتكهنا ،كإف عرفوىا ن
العلم ،ى
ط ،من عند هللا ،يف ح ٌقو تعاُف ،يف آية
كظلما .كما رأينا ق ٌ
منهم ،كنفاسة ،ن
أكصلو إلينا ،فيما يرجع إليوٌ ،إال ابلتحديد ،تنز نيها كاف،
أنزٟنا ،أك إخبار عنو ،ى
اٜنق فيو،
أك غًن تنزيوٌ .أكلو العماء الذم ما فوقو ىواء ،كما ٓنتو ىواء .فكاف ٌ
أيضا ٓنديد .مثٌ ذكر
قبل أف ٫نلق اٝنلق .مثٌ ذكر أنٌو استول على العرش ،فهذا ن
أنٌو ينزؿ إُف السماء الدنيا ،فهذا ٓنديد .مثٌ ذكر أنٌو يف السماء ،كأنٌو يف
األرض ،كأنٌو معنا أينما يكنٌا ،إُف أف أخربان أنٌو عيننا .ك٥نن ١ندكدكف ،فما
(ُ) ىود.ٓٔ :
(ِ) العنكبوت.ْٕ :
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(ُ)
أيضا ،إف أخذان
د
ح
:
س ىك ًمثٍلً ًو ىش ٍيءه﴾
ٌ ن
كصف نفسو ٌإال ابٜن ٌد .كقولو﴿ :لىٍي ى
الكاؼ زائدة ،لغًن الصفة .كمن تػميٌز عن ا﵀دكد ،فهو ١ندكد ،بكونو ليس عٌن
ىذا ا﵀دكد .فاإلطبلؽ عن التقيد(ِ) تقييد ،كاٞنطلق مقيد ابإلطبلؽ ،لًمن فى ًه ىم.
س ىك ًمثٍلً ًو ىش ٍيءه﴾ على
كإف جعلنا الكاؼ للصفة ،فقد ح ٌددانه ،كإف أخذان ﴿لىٍي ى
نفي اٞنثلٓ ،ن ٌققنا  -ابٞنفهوـ ،كابإلخبار الصحيح  -أنٌو عٌن األشياء ،كاألشياء
كل ١ندكد .فما ي٪نى ُد شيء ٌإال
١ندكدة ،كإف اختلفت حدكدىا .فهو ١ندكد ُن ٌد ٌ
اٞنبدعات ،كلو لػم يكن
سمى اٞنخلوقات ،ك ى
كىو ح ٌد ٌ
اٜنق .فهو السارم يف يم ٌ
كل شيء حفيظ،
األمر كذلك ،ما ٌ
صح الوجود .فهو عٌن الوجود ،فهو على ٌ
بذاتو ،كال يػى يؤ يدهي حفظ شيء .فحفظو تعاُف لؤلشياء كلٌها حفظو لصورتو أف
يصح ٌإال ىذا ،فهو الشاىد من الشاىد،
يكوف الشيء غًن صورتو .كال ٌ
كاٞنشهود من اٞنشهود .فالعالىػم صورتو ،كىو ركح العالىػم ،الػمدبًٌر لو ،فهو
اإلنساف الكبًن»(ّ).
بشرة أيًريتيها ،يف
أيت رسوؿ هللا  يف يم ًٌ
كما أكذبىو حٌن قاؿٌ « :
فإٓف ر ي
(ْ)
العشر ً
كست مئةّ ،نحركسة دمشق،
اآلخر ،من مػحرـ ،سنة سبع كعشركف
ٌ
كبيده  كتاب ،فقاؿ ِف :ىذا "كتاب فصوص الػحكم" ،خذه ،كاخرج بو
إُف الناس ،ينتفعوف بو ،فقلت :السمع كالطاعة ﵁ ،كلرسولو ،كأكِف األمر منٌا،
ً
اٟنمة ،إُف إبراز
كما أيم ٍران .فحق ٍق ي
كجردت القصد ك ٌ
ت األمنيٌة ،كأخلصت النيةٌ ،

(ُ) الشورل.ُُ :
(ِ) كذا يف اٞنطبوع.
(ّ) فصوص اٜنكم.ُُُ-َُٕ :
(ْ) كذا يف اٞنطبوع.
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كسألت
ىذا الكتاب ،كما حده ِف رسوؿ هللا  ،من غًن زايدة ،كال نقصاف؛
ي
هللا تعاُف أف ٩نعلين فيو ،كيف ٗنيع أحواِف ،من عباده الذين ليس للشيطاف
يرقمو بىنآف ،كينطق بو لسآف ،كينطوم
عليهم سلطاف ،كأف ٫ن ٌ
صين يف ٗنيع ما ي
النفسي ،ابلتأييد
كع
وحي ،كالنػ ٍفث
الركحي ،يف الُر ً
ٌ
ٌ
عليو ىجنآف ،ابإللقاء ال ُسبُ ٌ
حت أكوف مرتٗننا ال متح ًٌك نما ،ليتح ٌقق من يقف عليو من أىل هللا
االعتصاميٌ ،
ٌ
أصحاب القلوب أنٌو من مقاـ التقديس ،الػمنزه عن األغراض النفسيٌة اليت
اٜنق لػما ٚنع دعائي ،قد أجاب ندائي ،فما
يدخلها التلبيس .كأرجو أف يكوف ٌ
أيلقي ٌإال ما يػيٍل ًقي إِف ،كال أين ًزؿ يف ىذا الػمسطور ،إال ما يي ًٌنزؿ بو علي .كلست
لكين كارث ،كآلخريت حارث.
بنيب رسوؿ ،ك ًٌ
ٌ
كإلػى هللا ،فارج ػع ػ ػ ػ ػ ػوا
فمػ ػن هللا ،فاسػمع ػوا
ت بػ ػو ،فىػ ػعي ػ ػ ػ ػوا
فػإذا مػ ػ ػا س ػمػع ػتيػ ػ ػ ػ يم
م ػا أتػي ػ ي
ً
ي٠ن ىم ىل القوؿ ،كاٗنعوا
صلوا
ثػي ػ ػم ابلفهػ ػ ػ ػم فى ٌ
طػالبي ػ ػو ،ال ت ػمػنػع ػ ػ ػ ػوا
ثػي ػ ػم يم ػنُ ػوا ب ػ ػ ػو علػ ػى
ً
ً
وس ػ ػعػ ػ ػوا
ىػ ػذه الرحػم ػ ػة التػي
ىكسػ ػعػتػ يكم ،فػ ٌ
ً
ً
دم اٞنطهر ،فتقيد،
كمن هللا أرجو أف أكوف مػ ٌمن أييٌ ىد ،فتأيد ،كقيػيٌد ابلشرع ٌ
ا﵀م ٌ
كقػيد ،كحشران يف زمرتو ،كما جعلنا من أيٌمتو»(ُ).
احدا ،من
فإذا لػم يكن مؤلٌف ىذين الكتابٌن ن
٠ننوان ،فبل ريب يف كونو ك ن
ؼ القوؿ.
أكرب شياطٌن اإلنس ،الذين ييوحي إليهم
خر ى
ي
شياطٌن ال ٌ
ػجن يز ي

(ُ) فصوص اٜنكم.ْٖ-ْٕ :
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جكفيـرالصحابت
كل العقائد
لقد كاف (فضل الصحابة) ىو العقبة الكربل ،التػي تيبطل ٌ
السقيمة العقيمة الػخبيثة الفاسدة ،اليت استمسك هبا (غبلة االثين عشريٌة)؛
كلذلك كانت اٝنطوة األيكُف اليت قاـ هبا ىؤالء الغبلة ىي (تكفًن الصحابة)،
كل اٞنخالفة.
ٌإال أفر نادا معدكدين منهم؛ فخالفوا بذلك صريح القرآف الكرٔفٌ ،
النبوم ،الذين يعيشوف يف جزيرة العرب ،على
كقد كاف الناس يف العهد
ٌ
ع ٌدة أقساـ ،أبرزىا أربعة أقساـ:
ابلنيب  ،كعملوا الصاٜنات .كىم ثبلثة فركع:
 -1ادلؤمنون :كىم الذين آمنوا ٌ

النيب  ،كإف تفاكتوا يف ٌقوة
أ -الصحابة :كىم اٞنؤمنوف الذين صحبوا ٌ
الصحبة ،كدرجة القرب ،كطوؿ الػم ٌدة ،كالػمبلزمة ،كالتقول ،كالعلم ،كاالتٌباع،
كاإلنفاؽ ،كاٛنهاد ،كالسبق ،كالػمسارعة يف اٝنًنات.
النيب ؛ بسبب صعوبة اٟنجرة.
ب -ادلستضعفون :كىم الذين لػم يصحبوا ٌ
قاؿ تعاُف﴿ :إًال الٍمست ٍ ً
ٌن ًم ىن ًٌ
الر ىج ًاؿ ىكالنًٌ ىس ًاء ىكالٍ ًولٍ ىد ًاف ىال يى ٍستى ًطيعيو ىف
ي ٍى
ض ىعف ى
ًحيلىةن ىكىال يػى ٍهتى يدك ىف ىسبً نيبل﴾(ُ).
ج -ادلتأ ّخرون :كىم الذين آمنوا ً
النيب .
صحبة
ٟنم
ر
تتيس
م
ػ
ل
ك
ين،
ر
متأخ
ٌ
ٌ
ٌ
 -2ادلشركون :كىم الذين عبدكا األصناـ كاألكاثف ،من قريش ،كسائر العرب.
 -3الكتابيّون :كىم اليهود كالنصارل ،الذين كانوا يف جزيرة العرب.

 -4ادلنافقون :كىم الذين تظاىركا ابإليػماف ،كأبطنوا الكفػػر ،من أىل الػمدينة،
كمن األعراب الػمحيطٌن ابلػمدينة ،كمن سائر العرب ،الذين تظاىركا ابإليػماف،
(ُ) النساء.ٖٗ :
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بعد فتح (م ٌكة) ،كانػهزاـ الػمشركٌن ،فػي (الطائف) ،كغيػرىا ،مػن أرض العرب.
النبوم لػم يكونوا مؤمنٌن ابتداء؛ فإ ٌف أكثر اٞنؤمنٌن
كاٞنؤمنوف يف العهد
ٌ
كانوا يف األصل من اٞنشركٌن؛ فأخرجهم هللا  ،من الظلمات إُف النور.
كال خبلؼ يف أ ٌف بعض اٞنشركٌن ،كبعض الكتابيٌٌن ،كبعض اٞننافقٌن ،قد
اىتدكا بنور اإل٬ناف ،كصاركا من ٗنلة اٞنؤمنٌن؛ فالعربة ابٝنإنة.
ىحيىػٍيػنىاهي ىك ىج ىع ٍلنىا لىوي ني نورا ٬نىٍ ًشي بًًو ًيف الن ً
اس
قاؿ تعاُف﴿ :أ ىىكىم ٍن ىكا ىف ىمٍيػتنا فىأ ٍ
ات لىيس ًِناروًج ًمٍنػها ىك ىذلًك زيًن لًٍل ىكافً
ىكمن مثىػليو ًيف الظُليم ً
ً
ين ىما ىكانيوا
ر
ى
ى
ي
ٍ
ىٍ ى ي
ٌ
ى
ى
ى
ى
ى
يػى ٍع ىمليو ىف﴾(ُ).
ًً
ً
ىس ىف ًل ًم ىن النا ًر ىكلى ٍن ىًْن ىد ىٟنيٍم
كقاؿ تعاُف﴿ :إًف الٍ يمنىافق ى
ٌن ًيف الد ٍرؾ ٍاأل ٍ
صًنا .إًال ال ًذين ىاتبوا كأىصلىحوا كاعتصموا ًابَّللً كأىخلى ً ً ً
ً
ك ىم ىع
صوا دينىػ يه ٍم َّلل فىأيكلىئً ى
ى ٍ ي
ى ي ى ٍ ي ى ٍى ى ي
نى ن
ًً
الٍم ٍؤًمنًٌن كسو ى ً
ً
يما﴾(ِ).
ؼ يػي ٍؤت اَّللي الٍ يم ٍؤمن ى
ٌن أ ٍ
ي ى ى ىٍ
ىجنرا ىعظ ن
كقاؿ تعاُف﴿ :كإًف ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
اب لى ىم ٍن يػي ٍؤًم ين ًابَّللً ىكىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍي يك ٍم ىكىما
ى ٍ
ً
اشعًٌن ًَّللً ىال ي ٍشتػرك ىف ًآباي ً ً
أينٍ ًزىؿ إًلىي ًهم خ ً
ىج يريى ٍم ًعٍن ىد
ت اَّلل ىٖنىننا قىل نيبل أيكلىئً ى
ى
ى
ٍ ٍ ى
ك ىٟنيٍم أ ٍ
ى ي ى
اٜنًس ً
ىرٌهبًً ٍم إًف اَّللى ىس ً
اب﴾(ّ).
يع
ر
ٍ
ي
ى
ابلنيب  ،كماتوا على كفرىم ،من اٞنشركٌن ،كالكتابيٌٌن،
ٌأما الذين كفركا ٌ
أبدا؛ كال يػيمكن أف يكوف
كالػمنافقٌن؛ فبل يػيمكن أف يكونوا من (الصحابة) ،ن
أبدا.
(الصحابة) منهم ،ن
التاـ ،بٌن
كالقرآف الكرٔف شاىد  -فػي كثيػر من اآلايت  -على التفريق ٌ
(ُ) األنعاـ.ُِِ :
(ِ) النساء.ُْٔ-ُْٓ :
(ّ) آؿ عمراف.ُٗٗ :
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الذين آمنوا ،كبٌن الذين كفركا ،من الػمشركيػن ،كالكتابيٌيػن ،كالػمنافقيػن.
ً
قاؿ تعاُف﴿ :ما يػوُد ال ًذين ىك ىفركا ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
ٌن أى ٍف
اب ىكىال الٍ يم ٍش ًرك ى
ى ي ٍ
ى ىى
ض ًل
يػينىػزىؿ ىعلىٍي يك ٍم ًم ٍن ىخ ٍوًن ًم ٍن ىربًٌ يك ٍم ىكاَّللي ى٫نٍتى ُ
ص بًىر ٍ٘نىتً ًو ىم ٍن يى ىشاءي ىكاَّللي ذيك الٍ ىف ٍ
الٍ ىع ًظي ًم﴾(ُ).
ً ً
ً ًً
ين ىآمنيوا
ين ىك ىف يركا ٍ
اٜنىيىاةي ال ُدنٍػيىا ىكيى ٍس ىخ يرك ىف م ىن الذ ى
كقاؿ تعاُف ﴿ :يزيٌ ىن للذ ى
كال ًذين اتػ ىقوا فىػوقىػهم يػوـ الٍ ًقيام ًة كاَّلل يػريز يؽ من ي ىشاء بًغى ًًٍن ًحس و
اب﴾(ِ).
ى ى ٍ ٍ ي ٍ ى ٍ ى ى ى ى ي ىٍ ى ٍ ى ي
ى
ات إً ىُف النُوًر كال ً
ِف ال ًذين آمنيوا ي٫نٍ ًرجهم ًمن الظُليم ً
ين
ذ
كقاؿ تعاُف﴿ :اَّللي ىكً ُ ى ى
ييٍ ى ى
ى ى
ىك ىفركا أىكلًي ياؤىم الطاغيوت ي٫نٍ ًرجونػىهم ًمن النُوًر إً ىُف الظُليم ً
اب
ات أيكلىئً ى
كأٍ
ىص ىح ي
ى
ي ي يٍ ى
ي ٍ ى يي
النا ًر يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف﴾(ّ).
كمن أقول األدلٌة القرآنيٌة ،الدالٌة داللة قطعيٌة ،على فضل (الصحابة):
تسع كٙنسوف آية ،متٌصلة ،متتابعة ،من سورة التوبة ،ذىكر ً
ت الك ٌفار ،كاٞننافقٌن،
ى
ً
عظيما.
عظيما؛ كذى ىكىرت اٞنؤمنٌن ،كبيٌػنى ٍ
كبيٌػنى ٍ
ت أ ٌف ٟنم ن
ت أ ٌف ٟنم ثو نااب ن
عذااب ن
ً
ً
ضػ يه ٍم أ ٍىكلًيى ػاءي بػى ٍع و
ض ىأيٍ يم ػ يرك ىف
ات بػى ٍع ي
قػ ػاؿ تعالػى ﴿ :ىكالٍ يم ٍؤمنيػو ىف ىكالٍ يم ٍؤمنىػ ي
ًابلٍمعر ً
كؼ كيػٍنػهو ىف ع ًن الٍمٍن ىك ًر كي ًقيمو ىف الص ىبلةى كيػ ٍؤتيو ىف الزىكاةى كي ً
اَّلل
ف
و
يع
ط
ى
ى
ي
ى
ي
ي
ي
ى
ى
ى ٍي ى ٍ
ى
ى
ي ى ي
ك سيػر ى٘نهم اَّلل إًف اَّلل ع ًزيز حكًيم .كع ىد اَّلل الٍم ٍؤًمنًٌن كالٍم ٍؤًمنى ً
ً
ات
ىكىر يسولىوي أيكلىئ ى ى ى ٍ ي ي ي ي
ى ى ه ى ه ىى ي ي ى ى ي
ات ىٍْن ًرم ًمن ىٍٓنتًها ٍاألىنٍػهار خالً ًدين فًيها كمساكًن طىيًبةن ًيف جن ً
جن و
ات ىع ٍد وف
ٍ ى
ى ي ى ى ى ى ى ى ى ٌى
ى
ى
كًرضوا هف ًمن اَّللً أى ٍكبػر ىذلًك ىو الٍ ىفوز الٍع ًظيم .اي أىيػُها النًيب ج ً
اى ًد الٍ يكف ىار
ىي ى ي ى ٍي ى ي ى ى ُ ى
ى ٍى ى
كالٍمنىافً ًقٌن كا ٍغلي ٍظ علىي ًهم كمأٍكاىم جهنم كبًٍئس الٍم ً
صًني .ىٍ٪نلً يفو ىف ًابَّللً ىما قىاليوا
ى ٍ ٍ ىى ى ي ٍ ى ى ي ى ى ى
ى ي ى ى
(ُ) البقرة.َُٓ :
(ِ) البقرة.ُِِ :
(ّ) البقرة.ِٕٓ :
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ىكلىىق ٍد قىاليوا ىكلً ىمةى الٍ يك ٍف ًر ىكىك ىف يركا بػى ٍع ىد إً ٍس ىبل ًم ًه ٍم ىكى٨نُوا ًّنىا ىَفٍ يػىنىاليوا ىكىما نػى ىق يموا إًال أى ٍف
ً
أى ٍغناىم اَّلل كرسوليو ًمن فى ٍ ً
ً
ضل ًو فىًإ ٍف يػىتيوبيوا يى ي
ى ي ي ي ىى ي ي ٍ
ك ىخٍيػنرا ىٟنيٍم ىكإ ٍف يػىتىػ ىول ٍوا يػي ىع ٌذبٍػ يه يم اَّللي
ض ًمن كًوِف كىال نى ً
ًً
ً
ىع ىذ نااب أىلً ً
ص وًن .ىكًمٍنػ يه ٍم ىم ٍن
يما يف ال ُدنٍػيىا ىك ٍاآلخىرة ىكىما ىٟنيٍم يف ٍاأل ٍىر ً ٍ ى ٌ ى
ن
ًً
ً
آات ىان ًمن فى ٍ ً ً
ً
آات يى ٍم ًم ٍن
ٌن .فىػلىما ى
ضلو لىنىصدقىن ىكلىنى يكونىن م ىن الصاٜن ى
ىع ى
اى ىد اَّللى لىئ ٍن ى ٍ
فى ٍ ً ً ً ً
ىع ىقبىػ يه ٍم نًىفاقنا ًيف قيػليوهبًً ٍم إً ىُف يػى ٍوًـ يػى ٍل ىق ٍونىوي ًّنىا
ضو ىف .فىأ ٍ
ضلو ىِنليوا بًو ىكتىػ ىول ٍوا ىكيى ٍم يم ٍع ًر ي
ىخلى يفوا اَّللى ىما ىك ىع يدكهي ىكًّنىا ىكانيوا يى ٍك ًذبيو ىف .أىىَفٍ يػى ٍعلى يموا أىف اَّللى يػى ٍعلى يم ًسريى ٍم ىكنػى ٍج ىو ياى ٍم
أٍ
وب .ال ًذين يػ ٍل ًمزك ىف الٍمط ًو ًعٌن ًمن الٍم ٍؤًمنًٌن ًيف الص ىدقى ً
كأىف اَّلل ىعبلـ الٍغيي ً
ات
ي ٌ ى ى ي ى
ى ى ي
ى ى ي ي
كال ً
ً
ً
ً
اب أىلً هيم.
ذ
ين ىال ىً٩ن يدك ىف إًال يج ٍه ىد يى ٍم فىػيى ٍس ىخ يرك ىف مٍنػ يه ٍم ىسخىر اَّللي مٍنػ يه ٍم ىكىٟنيٍم ىع ىذ ه
ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك
ٌن ىمرةن فىػلى ٍن يػى ٍغفىر اَّللي ىٟنيٍم ىذل ى
استىػ ٍغف ٍر ىٟنيٍم أ ٍىك ىال تى ٍستىػ ٍغف ٍر ىٟنيٍم إً ٍف تى ٍستىػ ٍغف ٍر ىٟنيٍم ىسٍبع ى
ٍ
ًً
ً
ً
ًً
ًح الٍ يم ىخل يفو ىف
ًأبىنػ يه ٍم ىك ىف يركا ًابَّلل ىكىر يسولو ىكاَّللي ىال يػى ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الٍ ىفاسق ى
ٌن .فىر ى
وؿ اَّللً كىك ًرىوا أى ٍف ي٩ن ً
اى يدكا ًأبىمواٟنًًم كأىنٍػ يف ًس ًهم ًيف سبً ًيل اَّللً
ً ًً ً
ؼ رس ً
ى ي
ى
ٍ ى
ّنىٍق ىعدى ٍم خ ىبل ى ى ي
ٍى ٍ ى
ض ىح يكوا
ىكقىاليوا ىال تىػٍن ًف يركا ًيف ٍ
ىش ُد ىحًّرا لى ٍو ىكانيوا يػى ٍف ىق يهو ىف .فىػ ٍليى ٍ
اٜنىًٌر قي ٍل ىان ير ىج ىهن ىم أ ى
ً
ك اَّللي إً ىُف طىائًىف وة ًمٍنػ يه ٍم
قىل نيبل ىكلٍيىػٍب يكوا ىكثً نًنا ىجىزاءن ًّنىا ىكانيوا يى ٍك ًسبيو ىف .فىًإ ٍف ىر ىج ىع ى
كج فىػ يق ٍل لى ٍن ىٔنٍير يجوا ىمعً ىي أىبى ندا ىكلى ٍن تيػ ىقاتًليوا ىمعً ىي ىع يد ًّكا إًن يك ٍم ىر ًضيتي ٍم
وؾ لًٍل يخ ير ً
استىأٍذىني ى
فى ٍ
ً
اٝنالًًفٌن .كىال تيص ًل علىى أ و ً
ات أىبى ندا ىكىال
ىحد مٍنػ يه ٍم ىم ى
ًابلٍ يقعيود أىك ىؿ ىمرةو فىاقٍػعي يدكا ىم ىع ٍى ى ى ى ٌ ى ى
ً
تىػ يقم علىى قىػ ًربهً إًنػهم ىك ىفركا ًابَّللً كرسولًًو كماتيوا كىم فى ً
ك أ ٍىم ىوا يٟنيٍم
اس يقو ىف .ىكىال تيػ ٍعجٍب ى
ىى ي ى ى ى ي ٍ
ٍ ى ٍ يٍ ي
يد اَّللي أى ٍف يػي ىع ًٌذبػى يه ٍم ًهبىا ًيف ال ُدنٍػيىا ىكتىػ ٍزىى ىق أىنٍػ يف يس يه ٍم ىكيى ٍم ىكافًيرك ىف.
ىكأ ٍىكىال يد يى ٍم إً٧نىا ييًر ي
ً ً
ًً
ً
ك أيكليو الط ٍوًؿ ًمٍنػ يه ٍم
استىأٍ ىذنى ى
ىكإً ىذا أينٍ ًزلى ٍ
ت يس ىورةه أى ٍف آمنيوا ًابَّلل ىك ىجاى يدكا ىم ىع ىر يسولو ٍ
اع ً
ً
اٝنىوالً ً
ً
ى
ف ىكطيبً ىع ىعلىى قيػليوهبًً ٍم
ع
م
ا
و
ن
و
ك
ي
ف
أب
ا
و
ض
ر
.
ين
د
ٍ
ي
ٍ
ي
ي
ى
ىكقىاليوا ىذ ٍرىان نى يك ٍن ىم ىع الٍ ىق ى ى
ىى ى
وؿ كال ً
فىػهم ىال يػ ٍف ىقهو ىف .لى ً
ً
اى يدكا ًأب ٍىم ىواٟنًً ٍم ىكأىنٍػ يف ًس ًه ٍم
ذ
س
الر
ن
ك
ي
ين ىآمنيوا ىم ىعوي ىج ى
يٍ ى ي
ي ى ى
ك ىم الٍم ٍفلًحو ىف .أىعد اَّلل ىٟنم جن و
ً
ات ىٍْن ًرم ًم ٍن ىٍٓنتً ىها
ك ىٟنييم ٍ
ىكأيكلىئً ى
اٝنىٍيػىر ي
ات ىكأيكلىئ ى ي ي ي ي
ى ي يٍ ى
ً
ٍاألىنٍػهار خالً ًد ً ً
ىعر ً
اب لًييػ ٍؤذى ىف
ك الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم .ىك ىجاءى الٍ يم ىع ٌذ يرك ىف ًم ىن ٍاأل ىٍ
ين ف ىيها ذىل ى
ىي ى ى
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صيب ال ً
ً
ىٟنم كقىػع ىد ال ًذين ىك ىذبوا اَّلل كرسولىو سي ً
اب أىلً هيم.
ذ
ين ىك ىف يركا مٍنػ يه ٍم ىع ىذ ه
يٍ ى ى
ى
ى ي ى ىى ي ي ىي ي
لىيس علىى الضُع ىف ًاء كىال علىى الٍمرضى كىال علىى ال ً
ين ىال ىً٩ن يدك ىف ىما يػيٍن ًف يقو ىف ىحىر هج
ذ
ى ى ى ىٍ ى ى ى
ٍ ى ى
ى
إً ىذا نىصحوا ًَّللً كرسولًًو ما علىى الٍمح ًسنً ً
ور ىرًح هيم .ىكىال ىعلىى
ىى ي ى ى ي ٍ ى
ىي
ٌن م ٍن ىسبً ويل ىكاَّللي ىغ يف ه
ً
ً
ال ًذين إً ىذا ما أىتىػو ىؾ لًتىح ًملىهم قيػ ٍلت ىال أ ًىج يد ما أ ًٍ
يض
ى ى ٍ ٍ يٍ ى
ى٘نلي يك ٍم ىعلىٍيو تىػ ىول ٍوا ىكأ ٍىعييػنيػ يه ٍم تىف ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك ىكيى ٍم
ين يى ٍستىأٍذنيونى ى
يل ىعلىى الذ ى
م ىن الد ٍم ًع ىحىزنان أىال ى٩ن يدكا ىما يػيٍنف يقو ىف .إ٧نىا السب ي
اٝنىوالً ً
أى ٍغنًيىاء ر ي ً
ف ىكطىبى ىع اَّللي ىعلىى قيػليوهبًً ٍم فىػ يه ٍم ىال يػى ٍعلى يمو ىف.
يى
ضوا أبى ٍف يى يكونيوا ىم ىع ٍ ى
يػى ٍعتى ًذ يرك ىف إًلىٍي يك ٍم إًذىا ىر ىج ٍعتي ٍم إًلىٍي ًه ٍم قي ٍل ىال تىػ ٍعتى ًذ يركا لى ٍن نػي ٍؤًم ىن لى يك ٍم قى ٍد نػىبأ ىىان اَّللي ًم ٍن
ىخبىا ًريكم ك ىسيىػرل اَّلل ىعملى يكم كر يسوليوي يمث تيػرُدك ىف إً ىُف ىع ًاَف الٍغىٍي ً
ب ىكالش ىه ىادةً فىػييػنىػبًٌئي يك ٍم
أ ٍ ٍ ى ى ي ى ٍ ىى
ى
ً
ً
ً
ضوا
ضوا ىعٍنػ يه ٍم فىأ ٍ
ىع ًر ي
ًّنىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف .ىسيى ٍحل يفو ىف ًابَّلل لى يك ٍم إً ىذا انٍػ ىقلىٍبػتي ٍم إًلىٍي ًه ٍم لتيػ ٍع ًر ي
ً
ً
ً
ىعٍنػ يه ٍم إًنػ يه ٍم ً
ض ٍوا
ج
ر
س ىكىمأٍ ىك ياى ٍم ىج ىهن يم ىجىزاءن ًّنىا ىكانيوا يى ٍكسبيو ىف .ىٍ٪نل يفو ىف لى يك ٍم لتىػ ٍر ى
ٍ
ه
ً ًً
ىش ُد
اب أ ى
ٌنٍ .األ ٍ
ض ٍوا ىعٍنػ يه ٍم فىًإف اَّللى ىال يػى ٍر ى
ىعٍنػ يه ٍم فىًإ ٍف تىػ ٍر ى
ضى ىع ًن الٍ ىق ٍوـ الٍ ىفاسق ى
ىعىر ي
ً
كد ىما أىنٍػىزىؿ اَّللي ىعلىى ىر يسولًًو ىكاَّللي ىعلً هيم ىح ًك هيم.
ىج ىد ير أىال يػى ٍعلى يموا يح يد ى
يك ٍفنرا ىكن ىفاقنا ىكأ ٍ
اب من يػت ًخ يذ ما يػٍن ً
كً
ىعر ً
ص بً يك يم الد ىكائًىر ىعلىٍي ًه ٍم ىدائًىرةي الس ٍوًء
ب
ر
ػ
ت
ػ
ي
ك
ا
م
ر
غ
م
ق
ف
األ
ن
م
ٍ
ٍ
ى
ٍ
ي
ى ى ى ى ٍ ى ى ي ى ىن ى ى ى ي
كاَّلل ىًٚن ً
ىعر ً
اب ىم ٍن يػي ٍؤًم ين ًابَّللً ىكالٍيىػ ٍوًـ ٍاآل ًخ ًر ىكيػىت ًخ يذ ىما يػيٍن ًف يق
يع ىعل هيم .ىكًم ىن ٍاأل ىٍ
ى ي ه
ت ًعٍن ىد اَّللً كصلىو ً
قيػراب و
ات الرس ً
وؿ أىىال إًنػ ىها قيػ ٍربىةه ىٟنيٍم ىسيي ٍد ًخلي يه يم اَّللي ًيف ىر ٍ٘نىتً ًو إًف
ى
ي
يى
ى
ى
اج ًرين ك ٍاألىنٍ ً ً
ً
ً
اَّلل ىغ يف ً
وى ٍم
ين اتػبىػعي ي
ور ىرح هيم .ىكالسابً يقو ىف ٍاألىكليو ىف م ىن الٍ يم ىه ى ى ى
ى ه
صار ىكالذ ى
اف ر ًضي اَّلل عٍنػهم كرضوا عٍنو كأىعد ىٟنم جن و
ًً و
ات ىٍْن ًرم ىٍٓنتىػ ىها ٍاألىنٍػ ىه يار
إب ٍح ىس ى ى ي ى ي ٍ ى ى ي ى ي ى ى يٍ ى
ً
ً
خالً ًد ً
ىعر ً
اب يمنىافً يقو ىف ىكًم ٍن
ك الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم .ىك٣ن ٍن ىح ٍولى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ىٍ
ين ف ىيها أىبى ندا ىذل ى
ى ى
أىى ًل الٍم ًدينى ًة مردكا علىى النًٌ ىف ً
اؽ ىال تىػ ٍعلىم يهم ىٍ٥نن نػى ٍعلىم يهم ىسنيػ ىع ًٌذبػي يهم ىمرتىػ ٍ ً
ٌن يمث
ىىي ى
ٍ
ي ٍ ي ي ٍ
ٍ ى
اب ع ًظي وم .كآخرك ىف اعتػرفيوا بً يذنيوهبًًم خلىطيوا عم نبل ً
آخىر
يػيىرُدك ىف إً ىُف ىع ىذ و ى
صاٜننا ىك ى
ٍ ى
ىى ى
ى ى ي ٍى ى
ًً
ً
سيًئا عسى اَّلل أى ٍف يػتيوب علىي ًهم إًف اَّلل ىغ يف ً
ص ىدقىةن
ور ىرح هيم .يخ ٍذ م ٍن أ ٍىم ىواٟن ٍم ى
ى ه
ى ٌن ى ى ي ى ى ى ٍ ٍ
تيطى ًهرىم كتيػىزٌكًي ًهم ًهبا كص ًل علىي ًهم إًف ص ىبلتىك س ىكن ىٟنم كاَّلل ىًٚن ً
ى ى ى ه يٍ ى ي ه
يع ىعل هيم .أىىَفٍ
ٌيي ٍ ى ٍ ى ى ى ٌ ى ٍ ٍ
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ً ًً
ً
اب
يػى ٍعلى يموا أىف اَّللى يى ىو يػى ٍقبى يل التػ ٍوبىةى ىع ٍن عبىاده ىك ىأيٍ يخ يذ الص ىدقىات ىكأىف اَّللى يى ىو التػو ي
الرًح ييم .ىكقي ًل ٍاع ىمليوا فى ىسيىػىرل اَّللي ىع ىملى يك ٍم ىكىر يسوليوي ىكالٍ يم ٍؤًمنيو ىف ىك ىستيػىرُدك ىف إً ىُف ىع ًاَف
ً
ً
الٍغىٍي ً
آخ يرك ىف يم ٍر ىج ٍو ىف ًأل ٍىم ًر اَّللً إًما
ب ىكالش ىه ىادة فىػييػنىػبًٌئي يك ٍم ّنىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف .ىك ى
ً
ً
ً
يػي ىع ًٌذبػي يهم كإًما يػىتي ي ً
ين أنى يذكا ىم ٍس ًج ندا ًضىر نارا ىكيك ٍفنرا
ٍى
وب ىعلىٍيه ٍم ىكاَّللي ىعل هيم ىحك هيم .ىكالذ ى
كتىػ ٍف ًري نقا بػٌن الٍمؤًمنًٌن كإًر ً
ب اَّللى ىكىر يسولىوي ًم ٍن قىػٍب يل ىكلىيى ٍحلً يفن إً ٍف
ىٍ ى ي ٍ ى ى ٍ ى
ص نادا ل ىم ٍن ىح ىار ى
ى
اٜنسىن كاَّلل ي ٍشه يد إًنػهم لى ىك ًاذبو ىف .ىال تىػ يقم فً ًيو أىب ندا لىمس ًج هد أ ً
ً
س ىعلىى
يس
ي
أ ىىرٍد ىان إال ٍي ٍ ى ى ي ى ى ي ٍ
ٍ ى ىٍ
ٌ ى
التػ ٍقول ًمن أىكًؿ يػوو
ب
أ
ـ
وـ فً ًيو فً ًيو ًر ىج ه
اؿ يً٪نبُو ىف أى ٍف يػىتىطىه يركا ىكاَّللي يً٪ن ُ
ىح ُق أى ٍف تىػ يق ى
ىٍ ى
ى ٍ
ضو و
الٍمط ًٌه ًرين .أىفىم ٍن أىسس بػيٍنػيىانىوي ىعلىى تىػ ٍقول ًمن اَّللً كً
س
ىس
أ
ن
م
ىـ
أ
ر
ػ
ي
خ
اف
ر
ٍ
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ى
ه
ي ى ى
ى ى ى ى
ى
ى
بػٍنػيانىو علىى ىش ىفا جر و
ؼ ىىا ور فىانٍػ ىه ىار بًًو ًيف ىان ًر ىج ىهن ىم ىكاَّللي ىال يػى ٍه ًدم الٍ ىق ٍوىـ
يى ي ى
يي
ً
ًً
ًً ً
الظالم ى
ٌن .ىال يػىىز ياؿ بػيٍنػيىانػي يه يم الذم بػىنىػ ٍوا ًريبىةن ًيف قيػليوهب ٍم إال أى ٍف تىػ ىقط ىع قيػليوبػي يه ٍم ىكاَّللي
ً
ًً
ً
ً
اٛنىنةى يػي ىقاتًليو ىف
ٌن أىنٍػ يف ىس يه ٍم ىكأ ٍىم ىوا ىٟنيٍم ًأبىف ىٟنييم ٍ
ىعل هيم ىحك هيم .إًف اَّللى ا ٍشتىػىرل م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
اإل ًٍ٤ن ًيل كالٍ يقر ً
ًيف ىسبً ًيل اَّللً فىػيىػ ٍقتيػليو ىف كيػي ٍقتىػليو ىف ك ٍع ندا ىعلىٍي ًو ىح ًّقا ًيف التػ ٍوراةً ك ًٍ
آف ىكىم ٍن
ى ٍ
ى ى
ى
ى
ً
ً
ًً ً ً
ك يى ىو الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم.
استىػٍب ًش يركا بًبىػٍيعً يك يم الذم ىابيػى ٍعتي ٍم بًًو ىك ىذل ى
أ ٍىك ىىف بً ىع ٍهده م ىن اَّلل فى ٍ
اٜن ًام يدك ىف الس ػائػًح ػو ىف الراكً ػع ػو ىف الس ػ ً
ً
ً
اج ػ يدك ىف ٍاآل ًمػ ػ ػ يرك ىف
ي
ي
التائبيو ىف الٍ ىعاب يدك ىف ٍى
ً
ً
ًً
ً ً ً
ٌن .ىما
اى ػ ػو ىف ىعػ ػ ًن الٍ يمٍن ىك ػ ػ ًر ىكالٍػ ىحافظيو ىف لػً يح يدكد اَّلل ىكبى ٌش ًر الٍ يم ٍؤمن ى
ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكالن ي
ىكا ىف لًلنً ً ً
ً ً ً
ٌن ىكلى ٍو ىكانيوا أ ً
يكِف قيػ ٍرىَب ًم ٍن بػى ٍع ًد ىما
ين ىآمنيوا أى ٍف يى ٍستىػ ٍغف يركا ل ٍل يم ٍش ًرك ى
يب ىكالذ ى
ٌ
اٛن ًحي ًم .كما ىكا ىف استً ٍغ ىفار إًبػر ًاىيم ًألىبً ًيو إًال عن مو ًع ىدةو
تىػبىػ ى
ٌن ىٟنيٍم أىنػ يه ٍم أ ٍ
ىص ىح ي
ىى
اب ٍى
ى ٍ ىٍ
ٍ ي ٍى ى
ٌن لىوي أىنوي ىع يدك ًَّللً تىػبىػرأى ًمٍنوي إًف إًبٍػىر ًاى ىيم ىألىكاهه ىحلً هيم .ىكىما ىكا ىف
ىك ىع ىد ىىا إًايهي فىػلىما تىػبىػ ى
ً ً
ٌن ىٟنيٍم ىما يػىتػ يقو ىف إًف اَّللى بً يك ًٌل ىش ٍي وء ىعلً هيم.
اَّللي لييضل قىػ ٍونما بػى ٍع ىد إً ٍذ ىى ىد ياى ٍم ىحت يػيبىػًٌ ى
ً
ض ي٪نيًي كي٬نًيت كما لى يكم ًمن د ً
كف اَّللً ًم ٍن ىكًٌو
ِف
إًف اَّللى لىوي يم ٍل ي
ك الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ً ٍ ى ي ى ى ٍ ٍ ي
اج ًرين ك ٍاألىنٍصا ًر ال ً
ص وًن .لىىق ٍد ىاتب اَّلل علىى النً ًيب كالٍمه ً
كىال نى ً
اع ًة
ذ
ين اتػبىػ يعوهي ًيف ىس ى
ى
ى
ى
ى
ي
ىى
ٌى ي
ى
ى
ً
ً
كؼ
ب ىعلىٍي ًه ٍم إًنوي هبًً ٍم ىرءي ه
الٍعي ٍسىرةً ًم ٍن بػى ٍعد ىما ىك ىاد يىًز ي
وب فى ًر ويق مٍنػ يه ٍم يمث ىات ى
يغ قيػلي ي
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ً
رًحيم .كعلىى الث ىبلثىًة ال ً
ضاقىت علىي ًهم ٍاألىر ً
ت
ذ
ض ّنىا ىر يحبى ٍ
ى ه ىى
ين يخلٌ يفوا ىحت إًذىا ى ٍ ى ٍ ي ٍ ي
ى
ً ً
ً
ب ىعلىٍي ًه ٍم لًيىػتيوبيوا
ىك ى
ضاقى ٍ
ت ىعلىٍي ًه ٍم أىنٍػ يف يس يه ٍم ىكظىنُوا أى ٍف ىال ىم ٍل ىجأى م ىن اَّلل إًال إًلىٍيو يمث ىات ى
ًً
ً
ً
ٌن .ىما
ين ىآمنيوا اتػ يقوا اَّللى ىكيكونيوا ىم ىع الصادق ى
إًف اَّللى يى ىو التػو ي
اب الرح ييم .ىاي أىيػُ ىها الذ ى
ً
ً
ً ً
اب أى ٍف يػتىخل يفوا ىعن رس ً
ىعر ً
وؿ اَّللً ىكىال
ى ى
ٍ ىي
ىكا ىف أل ٍىى ًل الٍ ىمدينىة ىكىم ٍن ىح ٍوىٟنيٍم م ىن ٍاأل ٍ ى
ً
ً
صةه
يػى ٍر ىغبيوا ًأبىنٍػ يف ًس ًه ٍم ىع ٍن نػى ٍف ًس ًو ىذل ى
ب ىكىال ٢نىٍ ىم ى
ك ًأبىنػ يه ٍم ىال ييصيبيػ يه ٍم ظى ىمأه ىكىال نى ى
صه
ظ الٍ يكفار كىال يػنىاليو ىف ًمن ع يد وك نػىي نبل إًال يكتً
ًيف سبً ًيل اَّللً كىال يطىئو ىف مو ًطئا يغً
ب
ي
ي
ى
ٍ ٌ ٍ
ى ى ى
ى ى ي ىٍ ن ى
ى
ى
ً
ًً
ىٟنم بًًو عمل صالًح إًف اَّلل ىال ي ً
ض
صغً ىًنةن
ىجىر الٍ يم ٍحسن ى
يع أ ٍ
ٌن .ىكىال يػيٍنف يقو ىف نىػ ىف ىقةن ى
يٍ ى ى ه ى ه
ى ي ي
ً
كىال ىكبًًنةن كىال يػ ٍقطىعو ىف ك ًاداي إًال يكتً
ىح ىس ىن ىما ىكانيوا يػى ٍع ىمليو ىف.
ب ىٟنيٍم ليى ٍج ًزيػى يه يم اَّللي أ ٍ
ى ى ى ي ى ن
ى
ى
ىكىما ىكا ىف الٍ يم ٍؤًمنيو ىف لًيىػٍن ًف يركا ىكافةن فىػلى ٍوىال نػى ىفىر ًم ٍن يك ًٌل فًٍرقىوة ًمٍنػ يه ٍم طىائًىفةه لًيىػتىػ ىفق يهوا ًيف
ً
ً ً ً
ً
ً ً
ين ىآمنيوا قىاتًليوا
ال ٌدي ًن ىكلييػٍنذ يركا قىػ ٍوىم يه ٍم إ ىذا ىر ىجعيوا إلىٍيه ٍم لى ىعل يه ٍم ىٍ٪ن ىذ يرك ىف .ىاي أىيػُ ىها الذ ى
ً
ً
ً ً ً
ً
ٌن .ىكإً ىذا
ين يػىليونى يك ٍم م ىن الٍ يكفا ًر ىكلٍيىج يدكا في يك ٍم غ ٍلظىةن ىك ٍاعلى يموا أىف اَّللى ىم ىع الٍ يمتق ى
الذ ى
وؿ أىيُ يكم زادتٍو ى ًذهً إً٬نا نان فىأىما ال ً
ين ىآمنيوا فىػىز ىادتٍػ يه ٍم
ذ
ت يس ىورةه فى ًمٍنػ يه ٍم ىم ٍن يػى يق ي ٍ ى ى ي ى ى
ىما أينٍ ًزلى ٍ
ى
إً٬نا نان كىم يستػب ًشرك ىف .كأىما ال ً
ًً
ض فىػىز ىادتٍػ يه ٍم ًر ٍج نسا إً ىُف ًر ٍج ًس ًه ٍم
ذ
ين ًيف قيػليوهب ٍم ىمىر ه
ى ى ي ٍ ى ٍ ىٍ ي ى
ى
كىماتيوا كيىم ىكافًرك ىف .أىكىال يػىرٍك ىف أىنػ يهم يػي ٍفتىػنيو ىف ًيف يك ًل ىع واـ ىمرةن أ ٍىك ىمرتىػ ٍ ً
ٌن يمث ىال
ٍ
ى
ى ى
ى ٍ ي
ٌ
ض يه ٍم إً ىُف بػى ٍع و
ض ىى ٍل يػىىرا يك ٍم
ت يس ىورةه نىظىىر بػى ٍع ي
يػىتيوبيو ىف ىكىال يى ٍم يىذك يرك ىف .ىكإًذىا ىما أينٍ ًزلى ٍ
ًمن أ و
وؿ
ؼ اَّللي قيػليوبػى يه ٍم ًأبىنػ يه ٍم قىػ ٍوهـ ىال يػى ٍف ىق يهو ىف .لىىق ٍد ىجاءى يك ٍم ىر يس ه
صىر ى
صىرفيوا ى
ىحد يمث انٍ ى
ٍ ى
ًً
ًمن أىنٍػ يف ًس يكم ع ًزيز علىي ًو م ً
كؼ ىرًح هيم .فىًإ ٍف تىػ ىول ٍوا
ٌن ىرءي ه
ٍ ى ه ىٍ ى ى
يص ىعلىٍي يك ٍم ًابلٍ يم ٍؤمن ى
اعنت ٍُم ىح ًر ه
ٍ
ً
ً
ب الٍ ىع ٍر ًش الٍ ىع ًظي ًم﴾(ُ).
ت ىكيى ىو ىر ُ
يب اَّللي ىال إًلىوى إًال يى ىو ىعلىٍيو تىػ ىوك ٍل ي
فىػ يق ٍل ىح ٍس ى
العريب السليم،
معتمدا على الفهم
فمن تدبٌر ىذه اآلايت اٞنتتابعات،
ن
ٌ
األكلٌن ،من الػمهاجرين ،كاألنصار ،كالذين اتٌبعوىم
أدرؾ يقيننا فضل السابقٌن ٌ
(ُ) التوبة.ُِٗ-ُٕ :
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إبحساف؛ كىؤالء  -ببل ريب  -ىم جػمهور (الصحابة).
فمن ا ٌهتم الصحابة كلٌهم ،أك معظمهم ،أك بعضهم ،ابلكفر ،أك ابلنفاؽ،
فقد خالف القرآف الكرٔف ،مػخالفة صر٪نة؛ كبتلك الػمخالفة يكوف قد فضح
نفسو ،ككشف بنفسو عن بطبلف مذىبو.
ك(األدلٌة القرآنيٌة)  -الدالٌة على فضل (الصحابة)  -ليست مػحصورة،
فػي اآلايت الػمذكورة ،آن نفا ،بل ىي كثيػرة جدًّا ،سأكتفي بذكػػر أظهرىا:
وؿ اَّللً كال ًذين ىم ىعوي أ ًىشداء ىعلىى الٍ يكفا ً
اء
٘ن
ر
ر
قاؿ تعاُف ﴿ :ي١نىم هد ىر يس ي
ى
ى
ى ى
ي ي
ي
ض نبل ًمن اَّللً كًرضو ناان ًسيماىم ًيف كج ً
وى ًه ٍم ًم ٍن
ى يٍ ي ي
بػىٍيػنىػ يه ٍم تىػىر ياى ٍم يرك نعا يسج ندا يػىٍبػتىػغيو ىف فى ٍ ى ى ٍ ى
ً ً
ك مثىػليهم ًيف التػوراةً كمثىػليهم ًيف ًٍ ً
ىخىر ىج ىشطٍأىهي فى ى
اإل ٍ٤ن ًيل ىكىزٍروع أ ٍ
آزىرهي
ٍى ى ى ي ٍ
أىثىًر ال ُس يجود ىذل ى ى ي ٍ
ً
ظ فىاستىػول علىى سوقً ًو يػع ًجب الُزراع لًيغًي ى ًً
ين
فى ٍ
استىػ ٍغلى ى ٍ ى ى ي ي ٍ ي ى ى
ظ هب يم الٍ يكف ىار ىك ىع ىد اَّللي الذ ى
ً
ً ً ً
ً
ً
يما﴾(ُ).
ىآمنيوا ىك ىعمليوا الصاٜنىات مٍنػ يه ٍم ىم ٍغفىرنة ىكأ ٍ
ىجنرا ىعظ ن
ًً
ً
ت الش ىجرةً
ٌن إً ٍذ يػيبىايًعيونى ى
كقاؿ تعاُف﴿ :لىىق ٍد ىرض ىي اَّللي ىع ًن الٍ يم ٍؤمن ى
ك ىٍٓن ى
ى
فىػ ىعلً ىم ىما ًيف قيػليوهبًً ٍم فىأىنٍػىزىؿ الس ًكينىةى ىعلىٍي ًه ٍم ىكأى ىاثبىػ يه ٍم فىػٍت نحا قى ًريبنا .ىكىمغى ًاّفى ىكثً ىًننة
أيٍخ يذكنػىها كىكا ىف اَّلل ع ًزيزا ح ً
يما .ىك ىع ىد يك يم اَّللي ىمغى ًاّفى ىكثً ىًنةن ىأتٍ يخ يذكنػى ىها فىػ ىعج ىل لى يك ٍم
ك
يى ن ى ن
ىي ى ى
ً
ً
ً
ى ًذهً كىكف أىي ً
ً ًً
ً
م الن ً
يما.
د
اس ىعٍن يك ٍم ىكلتى يكو ىف آيىةن ل ٍل يم ٍؤمن ى
ٌن ىكيػى ٍهديى يك ٍم صىراطنا يم ٍستىق ن
ٍ ى
ى ى
ً
ىحا ىط اَّللي ًهبىا ىكىكا ىف اَّللي ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء قى ًد نيرا﴾(ِ).
ىكأ ٍ
يخىرل ىَفٍ تىػ ٍقد يركا ىعلىٍيػ ىها قى ٍد أ ى
اث السماك ً
ً ً ً ً ًً ً
ات
كقاؿ تعاُف ﴿ :ىكىما لى يك ٍم أىال تيػٍنف يقوا يف ىسب ًيل اَّلل ىكَّلل م ىًن ي ى ى
ىك ٍاأل ٍىر ً
ك أ ٍىعظى يم ىد ىر ىجةن ًم ىن
ض ىال يى ٍستى ًوم ًمٍن يك ٍم ىم ٍن أىنٍػ ىف ىق ًم ٍن قىػٍب ًل الٍ ىفٍت ًح ىكقىاتى ىل أيكلىئً ى

(ُ) الفتح.ِٗ :
(ِ) الفتح.ُِ-ُٖ :
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ال ً
اٜني ٍس ىىن ىكاَّللي ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًًنه﴾(ُ).
ذ
ين أىنٍػ ىف يقوا ًم ٍن بػى ٍع يد ىكقىاتىػليوا ىكيك ًّبل ىك ىع ىد اَّللي ٍ
ى
وؿ اَّللً لى ٍو يي ًطيعي يك ٍم ًيف ىكثً وًن ًم ىن ٍاأل ٍىم ًر
كقاؿ تعاُف ﴿ :ىك ٍاعلى يموا أىف فًي يك ٍم ىر يس ى
لى ىعنًتُم كلى ًكن اَّللى ىحبب إًلىٍي يكم ًٍ
وؽ
اإل٬نىا ىف ىكىزيػنىوي ًيف قيػليوبً يك ٍم ىكىكرىه إًلىٍي يك يم الٍ يك ٍفىر ىكالٍ يف يس ى
ٍى
ى ي
ً
ض نبل ًم ىن اَّللً ىكنً ٍع ىمةن ىكاَّللي ىعلً هيم ىح ًك هيم﴾(ِ).
ك يى يم الر ًاش يدك ىف .فى ٍ
صيىا ىف أيكلىئً ى
ىكالٍع ٍ
ك اَّللي يى ىو ال ًذم أىي ىد ىؾ
يدكا أى ٍف ى٫نٍ ىدعي ى
كقاؿ تعاُف ﴿ :ىكإً ٍف ييًر ي
وؾ فىًإف ىح ٍسبى ى
بًنىص ًرهً كًابلٍم ٍؤًمنًٌن .كأىلف بػٌن قيػليوهبًًم لىو أىنٍػ ىف ٍقت ما ًيف ٍاألىر ً ً
ت
ٍ ى ي ى ى ى ىٍ ى
ض ىٗن نيعا ىما أىل ٍف ى
ٍ
ى ى
ٍ ٍ
بػٌن قيػليوبًػ ًهم كلى ًكن اَّلل أىلف بػيػنىػهم إًنو ع ًزي ػز ح ً
ً
ى
اَّلل
ك
ب
س
ح
ي
ػ
ب
الن
ا
ه
ػ
ي
أ
اي
.
يم
ك
ُ
ى
ُ
ىٍ ى
ى
ى ى ىٍ ي ٍ ي ى ه ى ه ى
ى ٍي ي
ٍ ى
ك ًمن الٍم ٍؤًمنًٌن .اي أىيػُها النبًػي ح ًر ً ً ً
ٌن ىعلىى الٍ ًقتى ًاؿ إً ٍف يى يك ٍن
ض الٍ يم ٍؤمن ى
ىكىم ًن اتػبىػ ىع ى ى ي ى ى ى
ُ ىٌ
ً ً
ً ً ً
ًمٍن يكم ًع ٍشرك ىف ى ً
ً ً ً ً
ين
صاب يرك ىف يػى ٍغلبيوا مائىػتىػ ٌٍن ىكإ ٍف يى يك ٍن مٍن يك ٍم مئىةه يػى ٍغلبيوا أىلٍ نفا م ىن الذ ى
ٍ ي
ً
ً
ض ٍع نفا فىًإ ٍف
ف اَّللي ىعٍن يك ٍم ىك ىعل ىم أىف في يك ٍم ى
ىك ىف يركا ًأبىنػ يه ٍم قىػ ٍوهـ ىال يػى ٍف ىق يهو ىفٍ .اآل ىف ىخف ى
ٌن إبًً ٍذ ًف ً
ً
ً ً
ف يػى ٍغلًبيوا أىلٍ ىف ٍ ً
صابًرةه يػى ٍغلًبيوا ًمائىػتىػ ٍ ً
اَّلل
ٌن ىكإً ٍف يى يك ٍن مٍن يك ٍم أىلٍ ه
يى يك ٍن مٍن يك ٍم مئىةه ى ى
ً
ين﴾(ّ).
ىكاَّللي ىم ىع الصاب ًر ى
كقاؿ تعاُف﴿ :كاصًرب نػى ٍفسك مع ال ً
ين يى ٍدعيو ىف ىربػ يه ٍم ًابلٍغى ىداةً ىكالٍ ىع ًش ًٌي
ذ
ى ٍ ٍ ى ى ىى ى
اٜنىيىاةً ال ُدنٍػيىا ىكىال تي ًط ٍع ىم ٍن أى ٍغ ىف ٍلنىا
يد ًزينىةى ٍ
يدك ىف ىك ٍج ىهوي ىكىال تىػ ٍع يد ىعٍيػنى ى
اؾ ىعٍنػ يه ٍم تيًر ي
ييًر ي
قىػ ٍلبىوي ىع ٍن ًذ ٍك ًرىان ىكاتػبى ىع ىى ىواهي ىكىكا ىف أ ٍىم يرهي فيػ يرطنا﴾(ْ).
ً ً ً ً
ً
ين ىآكٍكا
اج يركا ىك ىج ى
ين ىآمنيوا ىكىى ى
اى يدكا يف ىسب ًيل اَّلل ىكالذ ى
كقاؿ تعاُف ﴿ :ىكالذ ى
ً
ً
ً ً
ين ىآمنيوا ًم ٍن بػى ٍع يد
ص يركا أيكلىئً ى
ىكنى ى
ك يى يم الٍ يم ٍؤمنيو ىف ىح ًّقا ىٟنيٍم ىم ٍغفىرةه ىكرٍز هؽ ىك ًرٔفه .ىكالذ ى
(ُ) اٜنديد.َُ :
(ِ) اٜنجرات.ٖ-ٕ :
(ّ) األنفاؿ.ٔٔ-ِٔ :
(ْ) الكهف.ِٖ :
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كىاجركا كجاى يدكا مع يكم فىأيكلىئً ى ً
ض يه ٍم أ ٍىكىُف بًبىػ ٍع و
ض ًيف
ك مٍن يك ٍم ىكأيكليو ٍاأل ٍىر ىح ًاـ بػى ٍع ي
ى ى ىي ى ى ى ى ى ٍ
كًتى ً
اب اَّللً إًف اَّللى بً يك ًٌل ىش ٍي وء ىعلً هيم﴾(ُ).
كقاؿ تعاُفً﴿ :يف بػي و
اٚنيوي يي ىسبًٌ يح لىوي فً ىيها
وت أ ًىذ ىف اَّللي أى ٍف تيػ ٍرفى ىع ىكيي ٍذ ىكىر فً ىيها ٍ
يي
اؿ ىال تيػ ٍل ًهي ًهم ًْنارةه كىال بػيع عن ًذ ٍك ًر اَّللً كإًقى ًاـ الص ىبلةً
ص ًاؿً .ر ىج ه
ًابلٍغي يد ًٌك ىك ٍاآل ى
ٍ ى ى ى ىٍ ه ى ٍ
ى
كإًيت ًاء الزىكاةً ى٫نافيو ىف يػوما تىػتػ ىقلب فً ًيو الٍ يقليوب ك ٍاألىبصار .لً
ً
ىح ىس ىن ىما
أ
اَّلل
م
ه
ػ
ي
ز
ج
ي
ىى
ي ى ٍ ى ي ى ٍ ىي ي ي ٍ
ى ىٍ ن ى ي
ع ًمليوا كي ًز ى ً
ضلً ًو كاَّلل يػريز يؽ من ي ىشاء بًغى ًًٍن ًحس و
اب﴾(ِ).
ى ىى
يد يى ٍم م ٍن فى ٍ ى ي ى ٍ ى ٍ ى ي
ى
كقاؿ تعاُف﴿ :اي أىيػُها ال ً
ين ىآمنيوا اتػ يقوا اَّللى ىحق تيػ ىقاتًًو ىكىال ىٕنيوتين إًال ىكأىنٍػتي ٍم
ذ
ى ى
ى
ً
ً
ً ً
ً ً
ت اَّللً ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ
يم ٍسل يمو ىف .ىك ٍاعتىص يموا ُنىٍب ًل اَّلل ىٗن نيعا ىكىال تىػ ىفرقيوا ىكاذٍ يك يركا ن ٍع ىم ى
ىصبى ٍحتيم بًنً ٍعمتً ًو إً ٍخوا نان كيكٍنػتيم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفرةو
يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ف بػى ٍ ى
ى ى ٍ
ٌن قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ ٍ ى
ى
ً
آايتًًو لى ىعل يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف .ىكلٍتى يك ٍن
ًم ىن النا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
ك يػيبىػًٌ ي
ٌن اَّللي لى يك ٍم ى
ً
ك يى يم
ًمٍن يك ٍم أيمةه يى ٍدعيو ىف إً ىُف ٍ
اٝنىًًٍن ىك ىأيٍ يم يرك ىف ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكأيكلىئً ى
الٍ يم ٍفلً يحو ىف﴾(ّ).
كقاؿ تعاُف ﴿ :يكٍنػتم خيػر أيم وة أيخ ًرجت لً
اس ىأتٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
ً
كؼ ىكتىػٍنػ ىه ٍو ىف
لن
ٍ ى ٍ
ى يٍ
يي
يٍ ىٍى
ىع ًن الٍمٍن ىك ًر كتيػ ٍؤًمنيو ىف ًابَّللً كلىو آمن أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب لى ىكا ىف ىخٍيػنرا ىٟنيٍم ًمٍنػ يه يم الٍ يم ٍؤًمنيو ىف
ي ى
ىٍ ىى ي
(ْ)
كأى ٍكثىػرىم الٍ ىف ً
اس يقو ىف﴾ .
ى يي ي
ً
ً
ًً
ً ً
صابػى يه يم الٍ ىق ٍر يح
ين ٍ
استى ىجابيوا َّلل ىكالر يسوؿ م ٍن بػى ٍعد ىما أى ى
كقاؿ تعاُف﴿ :الذ ى
ً
ًً
ً
ً
اؿ ىٟنيم الن ً
اس قى ٍد ىٗنىعيوا
ىح ىسنيوا مٍنػ يه ٍم ىكاتػ ىق ٍوا أ ٍ
ين أ ٍ
ىجهر ىعظ هيم .الذ ى
ل لذ ى
اس إف الن ى
ين قى ى ي ي
(ُ) األنفاؿ.ٕٓ-ْٕ :
(ِ) النور.ّٖ-ّٔ :
(ّ) آؿ عمراف.َُْ-َُِ :
(ْ) آؿ عمراف.َُُ :
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اان كقىاليوا حسبػنىا اَّلل كنًعم الٍوكً
ً
يل .فىانٍػ ىقلىبيوا بًنً ٍع ىم وة ًم ىن
لى يك ٍم فى ٍ
اخ ىش ٍويى ٍم فىػىز ىاد يى ٍم إ٬نى ن ى
ى ٍي ي ى ٍ ى ى ي
ض ول ىع ًظي وم﴾(ُ).
ض ىوا ىف اَّللً ىكاَّللي ذيك فى ٍ
اَّللً ىكفى ٍ
ض ول ىَفٍ ٬نىٍ ىس ٍس يه ٍم يسوءه ىكاتػبىػعيوا ًر ٍ
ًً
ث فًي ًه ٍم ىر يس نوال ًم ٍن
ٌن إً ٍذ بػى ىع ى
كقاؿ تعاُف﴿ :لىىق ٍد ىمن اَّللي ىعلىى الٍ يم ٍؤمن ى
ً
ً
أىنٍػ يف ًس ًهم يػٍتػليو علىي ًهم ًً ً
اٜنً ٍك ىمةى ىكإً ٍف ىكانيوا ًم ٍن قىػٍب يل
اب ىك ٍ
آايتو ىكيػيىزٌكي ًه ٍم ىكيػي ىعلٌ يم يه يم الٍكتى ى
ٍ ى ىٍ ٍ ى
ً
ض ىبل وؿ يمبً و
ٌن﴾(ِ).
لىفي ى
كقاؿ تعاُف﴿ :ىال يس ػػتى ػ ًوم الٍ ىقػ ً
ػاعػ يػدك ىف ًمػ ىػن الٍ يم ٍؤًمنً ػيػ ىػن ىغ ٍػيػ يػر أيكلًػػي الضػ ػ ىػرًر
ىٍ
اى ً
اى يدك ىف فًػي س ػبً ًيل اَّللً ًأبىموالًػ ًهم كأىنٍػ يف ًس ًهم فىضل اَّلل الٍمج ً
كالٍمج ً
ين ًأب ٍىم ىوالًػ ًه ٍم
د
ٍ
ى يى
ى
ى ٍ ى
ٍ ى ي يى ى
اى ً
اٜنسىن كفىضل اَّلل الٍمج ً
كأىنٍػ يف ًس ًهم علىى الٍ ىقاعً ً
ًّ
ين
د
اَّلل
د
ع
ك
بل
ك
ك
ة
ج
ر
د
ين
د
ٍ
ي
ن
ى
ى
ى
ٍ ى
ى
ى
ي
ى
ي
ي
ي
ى ى ى ى
ى
ى
ٍ ى ى
اع ًدين أىج ػػرا ع ًظيما .درج و
ً
ات ًمٍنوي ىكىم ٍغ ًفىرنة ىكىر ٍح ىػمةن ىكىكا ىف اَّللي ىغ يف نورا
ىعلىى الٍ ىق ى ٍ ن ى ن ى ى ى
ً
يما﴾(ّ).
ىرح ن
ً
اس يج يدكا ىك ٍاعبي يدكا ىرب يك ٍم ىكافٍػ ىعليوا
ين ىآمنيوا ٍارىكعيوا ىك ٍ
كقاؿ تعاُف ﴿ :ىاي أىيػُ ىها الذ ى
اٝنيػر لىعل يكم تيػ ٍفلًحو ىف .كج ً
اى يدكا ًيف اَّللً حق ًجه ًادهً
اجتىػبىا يك ٍم ىكىما ىج ىع ىل
و
ى
ى ى يى ٍ
ٍىٍ ى ى ٍ ي ى ى
ً
ً
ً ً
ًً
ٌن ًم ٍن قىػٍب يل ىكًيف
ىعلىٍي يك ٍم ًيف ال ٌدي ًن م ٍن ىحىروج ملةى أىبًي يك ٍم إًبٍػىراى ىيم يى ىو ىٚنا يك يم الٍ يم ٍسلم ى
اس فىأىقً
ى ىذا لً
وؿ ىش ً
ً
الن
ى
ل
ع
اء
د
ه
ش
ا
و
ن
و
ك
ت
ك
م
ك
ي
ل
ع
ا
يد
ه
س
الر
ف
و
ك
ي
ي
ي
ي
ي
ى
ى
يموا الص ىبلةى
ى
ي
ى
ى
ن
ي
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ي
ي
ٍ ى
ى
صموا ًابَّللً ىو موىال يكم فىنًعم الٍموىُف كنًعم الن ً
ً
صًني﴾(ْ).
ي ى ى ٍ ٍ ٍ ى ى ٍ ى ىٍ
ىكآتيوا الزىكاةى ىك ٍاعتى ي
كقاؿ تعاُف﴿ :فىاسػػتىجاب لىػهػػم ربػُهػػم أىنًٌػي ىال أ ً
يضيػ يػع ىع ىمػ ىػل ىع ًامػ وػل ًمٍن يكػ ٍػم
ٍ ى ى يٍ ىيٍ
ًمػػن ذى ىكػ ػ ور أىك أينٍػثى بػعض يكم ًمػػن بػع ػ و ً
يخ ًر يج ػوا ًم ٍػن ًديػىػا ًرًى ػ ٍػم
اج ػ يػركا ىكأ ٍ
ٍ ى ىٍ ي ٍ ٍ ىٍ
ين ىى ى
ٍ
ض فىالذ ى
(ُ) آؿ عمراف.ُْٕ-ُِٕ :
(ِ) آؿ عمراف.ُْٔ :
(ّ) النساء.ٗٔ-ٗٓ :
اٜنج.ٕٖ-ٕٕ :
(ْ) ٌ
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كأيكذيكا فًػي س ػبًيػػلًي كقىػػاتىػليػوا كقيػػتًليػوا ىألي ىك ػ ًٌفػ ػػرف ع ػٍنػهػػم سػ ػػيًئاتػً ًهػم كىأل ٍيد ًخلىنػهم ج ػػن و
ػات
يٍ ى
ى
ى ى ي ٍ ى ٌى ٍ ى
ى
ى
ى
ً (ُ)
تىػج ػ ًرم ًمن تى ً
ػار ثػى ىو نااب ًمػ ٍػن ًعٍنػ ًػد اَّللً ىكاَّللي ًعٍنػ ىػدهي يح ٍسػ يػن الث ىػواب﴾ .
ٍ ٍ
ٍ
ػحت ىها ٍاألىنٍػ ىه ػ ي
كقاؿ تعاُف﴿ :إً٧نىا كلًيُ يكم اَّلل كرسوليو كال ًذين آمنوا ال ًذ ً
يمو ىف الص ىبل ىة
ى ي ي ىى ي ي ى ى ىي
ين ييق ي
ى
كيػؤتيو ىف الزىكا ىة كىم راكًعو ىف .كمن يػتػوؿ اَّلل كرسولىو كال ًذين آمنوا فىًإف ًحزب اَّللً
ى ي ٍ ى ي ى ى ٍ ىى ى ى ى ى ي ي ى ى ى ي
ى يٍ
ٍى
يى يم الٍغىالًبيو ىف﴾(ِ).
ً
ىٓف ي٣نً ُد يكم ًأبىلٍ و
ف ًم ىن
اب لى يك ٍم أًٌ
كقاؿ تعاُف﴿ :إً ٍذ تى ٍستىغيثيو ىف ىرب يك ٍم فى ٍ
استى ىج ى
ٍ
ً ً ًً
ً ً ً
ص ير إًال
الٍ ىم ىبلئ ىكة يم ٍردف ى
ٌن .ىكىما ىج ىعلىوي اَّللي إًال بي ٍشىرل ىكلتىطٍ ىمئن بًو قيػليوبي يك ٍم ىكىما الن ٍ
ًمن ًعٍن ًد اَّللً إًف اَّلل ع ًزيز ح ًكيم .إً ٍذ يػغى ً
اس أ ىىمنىةن ًمٍنوي ىكيػينىػًٌزيؿ ىعلىٍي يك ٍم ًم ىن
ُع
ػ
ن
ال
م
ك
ي
ش
ي
ٌ
ى
ىىه ى ه ي
ٍ
ى
ي
السم ًاء ماء لًيطى ًهريكم بًًو كي ٍذ ًىب عٍن يكم ًرجز الشيطى ً
ط ىعلىى قيػليوبً يك ٍم
اف ىكلًيىػ ٍربً ى
ى ى ن ي ٌى ٍ ىي ى ى ٍ ٍ ى ٍ
ً ً
ً ً
كيػثىػبًت بًًو ٍاألىقٍ ىداـ .إً ٍذ ي ً
ين ىآمنيوا
وحي ىربُ ى
ك إً ىُف الٍ ىم ىبلئ ىكة أًٌ
ىي ٌ ى
ى
ي
ىٓف ىم ىع يك ٍم فىػثىػبٌتيوا الذ ى
ً ً
ىعنى ػ ً
ً ً
اض ًربيوا ًمٍنػ يهػ ٍم يكػل
اؽ ىك ٍ
ب فى ٍ
اضػ ًربيوا فىػ ٍو ىؽ ٍاأل ٍ
ىسأيلٍقي يف قيػليوب الذ ى
ين ىك ىف ػ يركا الُر ٍع ى
بن ػ و
اف﴾(ّ).
ىى
اى ً
اج ىد اَّللً ش ً
كقاؿ تعاُف﴿ :ما ىكا ىف لًٍلم ٍش ًركًٌن أى ٍف يػعمركا مس ً
ين ىعلىى
د
ى
ى
ى
ي ى ىٍ يي ى ى
ت أ ٍىع ىما يٟنيٍم ىكًيف النا ًر يى ٍم ىخالً يدك ىف .إً٧نىا يػى ٍع يم ير
أىنٍػ يف ًس ًه ٍم ًابلٍ يك ٍف ًر أيكلىئً ى
ك ىحبًطى ٍ
مس ً
اج ىد اَّللً من آمن ًابَّللً كالٍيػوًـ ٍاآل ًخ ًر كأىقى ىاـ الص ىبلةى كآتىى الزىكاةى كىَفٍ ى٫نٍ ى ً
ى
ٍ
ى
ش إال اَّللى
ى ىٍ
ى
ى
ى
ى
ىى
ً
ً
اج ىك ًع ىم ىارىة الٍ ىم ٍس ًج ًد
ىج ىع ٍلتي ٍم ًس ىقايىةى ٍ
فىػ ىع ىسى أيكلىئً ى
ين .أ ى
اٜنى ًٌ
ك أى ٍف يى يكونيوا م ىن الٍ يم ٍهتىد ى
اٜنرًاـ ىكمن آمن ًابَّللً كالٍيػوًـ ٍاآل ًخ ًر كجاى ىد ًيف سبً ًيل اَّللً ىال يستػوك ىف ًعٍن ىد اَّللً
ىى ى
ى
ى ىٍ
ٍىى ى ٍ ى ى
ى ٍىي
كاَّلل ىال يػه ًدم الٍ ىقوـ الظالً ًمٌن .ال ًذين آمنوا كىاجركا كجاى يدكا ًيف سبً ًيل اَّللً
ى
ى ىي ى ى ى ي ى ى ى
ى ي ىٍ
ٍى
ى
(ُ) آؿ عمراف.ُٗٓ :
(ِ) اٞنائدة.ٓٔ-ٓٓ :
(ّ) األنفاؿ.ُِ-ٗ :
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ًً
ً
ك يى يم الٍ ىفائًيزك ىف .يػيبى ًٌش يريى ٍم ىربػُ يه ٍم بًىر ٍ٘نىوة
ًأب ٍىم ىواٟن ٍم ىكأىنٍػ يف ًس ًه ٍم أ ٍىعظى يم ىد ىر ىجةن ًعٍن ىد اَّلل ىكأيكلىئً ى
ات ىٟنم فًيها نىعًيم م ًقيم .خالً ًد ً
ً
ضو واف كجن و
ًمٍنوي كً
ىجهر
ر
ٍ
ي
ى
ين ف ىيها أىبى ندا إًف اَّللى عٍن ىدهي أ ٍ
ى
ي
ى
ٍ
ه
ه
ى
ى
ى ى
ىع ًظ هيم﴾(ُ).
ً
اج ػ يركا فًػي اَّللً ًم ػ ٍن بػى ٍعػ ًد ىمػ ػا ظيلً يمػوا لىنيػبىػ ًٌوئىػنػ يه ٍم ف ػًي
ين ىى ى
كقاؿ تعاُف ﴿ :ىكالذ ى
ً
ًً
صبىػ يركا ىك ىعلىى ىربػًًٌه ٍم
ال ُدنٍػيىا ىح ىسنىةن ىكىأل ٍ
ين ى
ىج ػ ػ ير ٍاآلخىرة أى ٍكبىػ ير لىػ ٍو ىكػانػيوا يػى ٍعلى يم ػو ىف .الذ ى
يػىتىػ ىوكليو ىف﴾(ِ).
ً
كقاؿ تعاُف﴿ :أ ًيذ ىف لًل ً
ص ًرًى ٍم
ذ
ين يػي ىقاتىػليو ىف ًأبىنػ يه ٍم ظيل يموا ىكإًف اَّللى ىعلىى نى ٍ
ى
لىىق ًدير .ال ًذين أيخ ًرجوا ًمن ًداي ًرًىم بًغى ًًن ح وق إًال أى ٍف يػ يقوليوا ربػُنا اَّلل كلىوىال دفٍع اَّللً
ى ٍ ي ٍ ى ٍ ٍ ىٌ
ى ىى ي ىٍ ى ي
ه
ً
ً
ض ىٟن ًٌدمت ً
اس يم
اس بػى ٍع ى
صلى ىو ه
ات ىكىم ىساج يد يي ٍذ ىك ير ف ىيها ٍ
ص ىوام يع ىكبًيى هع ىك ى
ض يه ٍم بًبىػ ٍع و ي ى ٍ ى
الن ى
ً
ً ً
صرف اَّلل من يػٍن ي ً
اى ٍم ًيف
ين إً ٍف ىمكن ي
اَّلل ىكث نًنا ىكلىيىػٍن ي ى ي ى ٍ ى
ص يرهي إف اَّللى لىىق ًوم ىع ًز هيز .الذ ى
ض أىقىاموا الص ىبل ىة كآتىػوا الزىكا ىة كأىمركا ًابلٍمعر ً
كؼ ىكنػى ىه ٍوا ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكًَّللً ىعاقًبىةي
ٍاأل ٍىر ً ي
ى ي
ى ىي ى ٍي
ٍاأل ييموًر﴾(ّ).
كقاؿ تعاُف﴿ :كال ًذين ىاجركا ًيف سبً ًيل اَّللً يمث قيتً
اَّلل
م
ه
ػ
ن
ػ
ق
ز
ر
ػ
ي
ل
ا
و
ت
ا
م
ىك
أ
ا
و
ل
ى
ي
ى
ي
ي
ى
ٍ ى ىٍ ي ي ي
ى ى ى ىي
ً
ً
ض ٍونىوي ىكإًف اَّللى لى ىعلً هيم
ٌن .لىيي ٍدخلىنػ يه ٍم يم ٍد ىخ نبل يػى ٍر ى
ًرٍزقنا ىح ىسننا ىكإًف اَّللى ىٟنيىو ىخٍيػ ير الرا ًزق ى
ىحلً هيم﴾(ْ).
ً
ً
اٜن ً
ً
ً
ات لىيى ٍستى ٍخلً ىفنػ يه ٍم
ين ىآمنيوا مٍن يك ٍم ىك ىعمليوا الص ى
كقاؿ تعاُف ﴿ :ىك ىع ىد اَّللي الذ ى
ً
ض ىكما استخلىف ال ًذ ً ً
ً
ً
ً
ضى ىٟنيٍم
ين م ٍن قىػٍبل ًه ٍم ىكلىيي ىم ٌكنىن ىٟنيٍم دينىػ يه يم الذم ٍارتى ى
يف ٍاأل ٍىر ً ى ٍ ى ٍ ى ى
(ُ) التوبة.ِِ-ُٕ :
(ِ) النحل.ِْ-ُْ :
اٜنج.ُْ-ّٗ :
(ّ) ٌ
اٜنج.ٓٗ-ٖٓ :
(ْ) ٌ
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ىكلىييػبى ًٌدلىنػ يه ٍم ًم ٍن بػى ٍع ًد ىخ ٍوفً ًه ٍم أ ٍىمننا يػى ٍعبي يدكنىًين ىال يي ٍش ًريكو ىف ًيب ىشٍيػئنا ىكىم ٍن ىك ىفىر بػى ٍع ىد
ذىلً
ك ىم الٍ ىف ً
ك فىأيكلىئً
اس يقو ىف﴾(ُ).
ى
ى
ي
ي
كقاؿ تعاُف﴿ :ىو ال ًذم أىنٍػزىؿ الس ًكينىةى ًيف قيػلي ً ً ً
اان
ٌن لًيىػ ٍزىد يادكا إً٬نى ن
وب الٍ يم ٍؤمن ى
ى
يى
ً
ً
مع إً٬نىاهنًًم كًَّللً جنيود السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
يما .لًيي ٍد ًخ ىل
ىى
يما ىحك ن
ض ىكىكا ىف اَّللي ىعل ن
ٍ ى ي ي ىى
ًً
ً ً
و
ً ً
ًً
ين فً ىيها ىكيي ىك ًٌفىر ىعٍنػ يه ٍم
الٍ يم ٍؤمن ى
ٌن ىكالٍ يم ٍؤمنىات ىجنات ىٍْن ًرم م ٍن ىٍٓنت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىخالد ى
سيًئاهتًًم كىكا ىف ىذلً
ك ًعٍن ىد اَّللً فىػوزا ع ً
يما﴾(ِ).
ظ
ى
ن
ى
ٍ
ن
ى ٌى ٍ ى
اٛن ً
كقاؿ تعاُف﴿ :إً ٍذ جعل ال ً
اٜن ًميةى ىً
اىلًي ًة فىأىنٍػىزىؿ
ذ
٘نيةى ىٍ
ين ىك ىف يركا ًيف قيػليوهبًً يم ىٍ
ىى ى ى
ً
ًً
ًً
ً
ىحق ًهبىا
اَّللي ىسكينىػتىوي ىعلىى ىر يسولو ىك ىعلىى الٍ يم ٍؤمن ى
ٌن ىكأىلٍىزىم يه ٍم ىكل ىمةى التػ ٍق ىول ىكىكانيوا أ ى
و ً
ً
يما﴾(ّ).
ىكأ ٍىىلى ىها ىكىكا ىف اَّللي ب يك ًٌل ىش ٍيء ىعل ن
ً ً
اج ًر ً
ً
يخ ًر يجوا ًم ٍن ًد ىاي ًرًى ٍم ىكأ ٍىم ىواٟنًً ٍم
ين أ ٍ
ين الذ ى
كقاؿ تعاُف﴿ :ل ٍل يف ىقىراء الٍ يم ىه ى
ك يى يم الص ًادقيو ىف.
يػىٍبػتىػغيو ىف فى ٍ
ض نبل ًم ىن اَّللً ىكًر ٍ
ص يرك ىف اَّللى ىكىر يسولىوي أيكلىئً ى
ض ىوا نان ىكيػىٍن ي
كال ً
اإل٬نىا ىف ًمن قىػبلً ًهم يً
ً
اجىر إًلىٍي ًه ٍم ىكىال ىً٩ن يدك ىف ًيف
ى
ن
م
ف
و
ب
٪ن
ك
ار
الد
ا
ك
ء
و
ػ
ب
ػ
ت
ين
ذ
ٍ
ُ
ى
ى
ىٍ ى ى
ٍ ٍ ٍ
ى ى
ى ى ى ي
ص يدكًرًىم حاجةن ً٣نا أيكتيوا كيػ ٍؤثًرك ىف علىى أىنٍػ يف ًس ًهم كلىو ىكا ىف هبًً
وؽ
ص
خ
م
اصةه ىكىم ٍن يي ى
ىي ي ى
ى
ٍ ى ى
ي ٍ ى ى
ٍ ىٍ
شح نػى ٍف ًس ًو فىأيكلىئًك ىم الٍم ٍفلًحو ىف .كال ً
ين ىجاءيكا ًم ٍن بػى ٍع ًد ًى ٍم يػى يقوليو ىف ىربػنىا ا ٍغ ًف ٍر
ذ
ي
ى يي ي ي ى ى
اف كىال ىْنعل ًيف قيػليوبًنا غً ًّبل لًل ً
لىنىا كًًإلخوانًنىا ال ًذين سبػ يقو ىان ًاب ًٍإل٬نى ً
ك
ذ
ى
ٍ
ين ىآمنيوا ىربػنىا إًن ى
ى
ى ىى
ى
ى
ٍ
ى ٍى
كؼ ىرًح هيم﴾(ْ).
ىرءي ه
العريب السليم،
فمن يتدبٌر ىذه اآلايت الكر٬نات ،ابالعتماد على التفسًن ٌ
(ُ) النور.ٓٓ :
(ِ) الفتح.ٓ-ْ :
(ّ) الفتح.ِٔ :
(ْ) اٜنشر.َُ-ٖ :
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فإنٌو سييدرؾ الفػ ػرؽ الكبيػر ،بٌن الصحابة الػمؤمنيػن ،كبيػن أعداء الدين ،مػن
الكافرين كالػمشركٌن كالػمنافقٌن.
قاؿ سيٌد قطب« :لقد كاف ىذا الكتاب ىو مصدر اٞنعرفة كالرتبية
بعد ،يف اتريخ
يتكرر ي
كالتوجيو كالتكوين الوحيد ٛنيل من البشر ،فريد ..جيل لػم ٌ
البشريٌة  -ال من قبل ،كال من بعد  -جيل الصحابة الكراـ ،الذين أحدثوا يف
حق دراستو،
درسٌ ،
اتريخ البشريٌة ذلك اٜندث اٟنائل العميق اٞنمت ٌد ،الذم لػم يي ى
إُف اآلف ..لقد كاف ىذا اٞنصدر ىو الذم أنشأ ّ -نشيئة هللا كقدره  -ىذه
اٞنعجزة اجملسمة يف عالػم البشر .كىي اٞنعجزة اليت ال تطاكٟنا ٗنيع اٞنعجزات
ٗنيعا ..كىي معجزة كاقعة مشهودة ..أف
كاٝنوارؽ ،اليت صحبت الرساالت ن
كاف ذلك اٛنيل الفريد ظاىرة اتر٫نيٌة فريدة»(ُ).
يسولوا ألنفسهم
إ ٌف الغرض من تكفيػر الغبلة لػمعظم الصحابة ىػػو أف ٌ
اض عن تل ٌقي (الشريعة اإلسبلميٌة) ،من طريق (الصحابة) ،كاختبلؽ طريق
اإلعر ى
كل السقامة:
شيطآفٌ بديل ،يقوـ على ثبلثة أركاف سقيمةٌ ،

األول -االعتماد على أتكيبلت ٓنريفيٌة ،لكثًن من آايت (القرآف الكرٔف) ،مع
ّ
ذىاب بعض الغبلة صراحةن ،إُف القوؿ بوقوع التحريف يف (القرآف الكرٔف).
الثاين -االعتماد على الركاايت السقيمة ،اليت توافق أىواءىم؛ كىي قسماف:
النيب .
 -1الركاايت السقيمة اٞنكذكبة ،اٞننسوبة إُف ٌ
 -2الركاايت السقيمة ،اٞننسوبة إُف االثين عشر.

الثالث -االعتماد على أتكيبلت ٓنريفيٌة للركاايت ،اليت ٔنالف أىواءىم.
القطعي
ككاضح ك ٌل الوضوح أ ٌف ثبوت (فضل الصحابة) ابلدليل القرآٓفٌ
ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُِّْ/ّ :
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كل أركانػهم البالية.
كل عقائد (الغبلة) الباطلة ،ككفيل بػهدـ ٌ
كفيل إببطاؿ ٌ
تطرقت  -يف ىذا الكتاب  -إُف مسألة (فضل الصحابة)؛ لػخمسة
كإٌ٧نا ٌ
مهمة ،ىي:
أسباب رئيسة ٌ
تدؿ داللة
يؤدم إُف تكذيب النصوص القرآنيٌة ،اليت ٌ
 -1إ ٌف (تكفًن الصحابة) ٌ
قطعيٌة ،على فضلهم ،كخلودىم يف جنٌات النعيم.

يؤدم إُف الطعن يف اٟنداية النبويٌة ،كالتزكية النبويٌة،
 -2إ ٌف (تكفًن الصحابة) ٌ
النبوم.
النبوم ،كاإلصبلح ٌ
كالرتبية النبويٌة ،كالتعليم ٌ
يؤدم إُف الطعن يف الطريق الوحيدً ،
اٞنوصل إُف
 -3إ ٌف (تكفًن الصحابة) ٌ
معرفة (الشريعة اإلسبلميٌة) ،كىو (طريق الصحابة).

يؤدم إلػى اختبلؽ (العقائد الباطلة) ،كاختبلؽ
 -4إ ٌف (تكفًن الصحابة) ٌ
(النصوص الباطلة) ،كاختبلؽ (التأكيبلت الباطلة).
ابدعاء
يؤدم إُف الطعن يف (الشريعة اإلسبلميٌة)؛ ٌ
 -5إ ٌف (تكفًن الصحابة) ٌ
اقعي.
ٌأهنا شريعة مثاليٌة (خياليٌة) ،غًن صاٜنة للتطبيق الو ٌ
فعلى الذين يك ٌفركف الصحابة أف ي٩نيبوا عن ثبلثة أسئلة كبًنة:
 -1من ىم اٞندلوؿ عليهم بقولو تعاُف﴿ :كالسابً يقو ىف ٍاألىكليو ىف ًمن الٍمه ً
ً
ين
ر
اج
ى
ى يى ى
اف ر ًضي اَّلل عٍنػهم كرضوا عٍنو كأىعد ىٟنم جن و
ك ٍاألىنٍصا ًر كال ًذين اتػبػع ًً و
ات
ى ى ى ى ىي ي
وى ٍم إب ٍح ىس ى ى ي ى ي ٍ ى ى ي ى ي ى ى يٍ ى
ً
ىْن ًرم ىٓنتػها ٍاألىنٍػهار خالً ًد ً
ك الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم﴾(ُ)؟
ين ف ىيها أىبى ندا ىذل ى
ٍ ٍى ى ى ي ى ى
كقولو تعاُف ﴿ :ي١نم هد رس ي ً ً
ً
ً
ى ىي
وؿ اَّلل ىكالذ ى
ين ىم ىعوي أىشداءي ىعلىى الٍ يكفار ير ى٘نىاءي
ض نبل ًمن اَّللً كًرضو ناان ًسيماىم ًيف كج ً
وى ًه ٍم ًم ٍن
ى يٍ ي ي
بػىٍيػنىػ يه ٍم تىػىر ياى ٍم يرك نعا يسج ندا يػىٍبػتىػغيو ىف فى ٍ ى ى ٍ ى
ود ىذلً
أىثىًر ال ُسج ً
ك مثىػليهم ًيف التػوراةً كمثىػليهم ًيف ًٍ ً
آزىريه
ى
ىخىر ىج ىشطٍأىهي فى ى
اإل ٍ٤ن ًيل ىكىزٍروع أ ٍ
ي
ٍى ى ى ي ٍ
ى يٍ
(ُ) التوبة.ََُ :
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ظ هبًًم الٍ يكفار كع ىد اَّلل ال ً
ظ فىاستىػول علىى سوقً ًو يػع ًجب الُزراع لًيغً
ين
ذ
ي
ى
ى
فى ٍ
استىػ ٍغلى ى ٍ ى ى ي ي ٍ ي ى ى
ى ى
ي ى
ي
ً
ً ً ً
ً
ً
يما﴾(ُ)؟
ىآمنيوا ىك ىعمليوا الصاٜنىات مٍنػ يه ٍم ىم ٍغفىرةن ىكأ ٍ
ىجنرا ىعظ ن
اث السماك ً
ً ً ً ً ًً ً
ات
كقولو تعاُف ﴿ :ىكىما لى يك ٍم أىال تيػٍنف يقوا يف ىسب ًيل اَّلل ىكَّلل م ىًن ي ى ى
ىك ٍاأل ٍىر ً
ك أ ٍىعظى يم ىد ىر ىجةن ًم ىن
ض ىال يى ٍستى ًوم ًمٍن يك ٍم ىم ٍن أىنٍػ ىف ىق ًم ٍن قىػٍب ًل الٍ ىفٍت ًح ىكقىاتى ىل أيكلىئً ى
ً
اٜني ٍس ىىن ىكاَّللي ًّنىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًًنه﴾(ِ)؟
ين أىنٍػ ىف يقوا ًم ٍن بػى ٍع يد ىكقىاتىػليوا ىكيك ًّبل ىك ىع ىد اَّللي ٍ
الذ ى
اج ًرين ال ً
كقولو تعاُف﴿ :لًٍل يف ىقر ًاء الٍمه ً
يخ ًر يجوا ًم ٍن ًد ىاي ًرًى ٍم ىكأ ٍىم ىواٟنًً ٍم
ذ
ين أ ٍ
ى
ى يى ى
ك يى يم الص ًادقيو ىف.
يػىٍبػتىػغيو ىف فى ٍ
ض نبل ًم ىن اَّللً ىكًر ٍ
ص يرك ىف اَّللى ىكىر يسولىوي أيكلىئً ى
ض ىو ناان ىكيػىٍن ي
كال ًذين تىػبػوءكا الدار ك ًٍ ً ً ً
اجىر إًلىٍي ًه ٍم ىكىال ىً٩ن يدك ىف ًيف
اإل٬نىا ىف م ٍن قىػٍبل ًه ٍم ي٪نبُو ىف ىم ٍن ىى ى
ى ى
ى ى ى ي
صدكًرًىم ح ً
ًً
ً
ً
وؽ
اصةه ىكىم ٍن يي ى
ص ى
اجةن ٣نا أيكتيوا ىكيػي ٍؤث يرك ىف ىعلىى أىنٍػ يفس ًه ٍم ىكلى ٍو ىكا ىف هب ٍم ىخ ى
يي ٍ ى ى
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف﴾(ّ)؟
يشح نػى ٍف ًس ًو فىأيكلىئً ى
ًً
ٌن إً ٍذ
 -2من ىم اٞنصاديق الواقعيٌة لقولو تعاُف﴿ :لىىق ٍد ىمن اَّللي ىعلىى الٍ يم ٍؤمن ى
ً
ً
ث فًي ًهم رس نوال ًمن أىنٍػ يف ًس ًهم يػٍتػليو علىي ًهم ًً ً
اب
آايتو ىكيػيىزٌكي ًه ٍم ىكيػي ىعلٌ يم يه يم الٍكتى ى
ٍ ى ىٍ ٍ ى
ٍ
بػى ىع ى ٍ ى ي
ً
ً
ك ًٍ
ض ىبل وؿ يمبً و
ٌن﴾(ْ)؟
اٜن ٍك ىمةى ىكإً ٍف ىكانيوا م ٍن قىػٍب يل لىفي ى
ى

 -3من ىم الذين ٘نلوا أمانة نقل (القرآف الكرٔف) ،كأمانة نقل (السنٌة النبويٌة)،
النيب  ،إُف سائر الناس؟
عن ٌ
إ ٌف اٛنواب الوحيد الفريد األكيد  -عن ىذه األسئلة الثبلثة  -يكوف
بكلمة كاحدة ،فقط ،ىي :كلمة (الصحابة) ،الدالٌة على اٞنؤمنٌن ،اٞنسلمٌن،
(ُ) الفتح.ِٗ :
(ِ) اٜنديد.َُ :
(ّ) اٜنشر.ٗ-ٖ :
(ْ) آؿ عمراف.ُْٔ :
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النيب  ،كال سيٌما ٗناعة (اٞنهاجرين) ،كٗناعة (األنصار).
الذين صحبوا ٌ

نفي العصمة عن الصحابة:
كليس القوؿ بفضل الصحابة يعين القوؿ بعصمتهم ،من األخطاء،
كالذنوب؛ فإ ٌف العصمة إٌ٧نا تكوف إلٗناعهم ،حٌن ي٩نمعوف.
كل ما ييركل يف كتب
لكن نفي العصمة عن
ك ٌ
الصحايب ال ٌ
يسوغ قبوؿ ٌ
ٌ
التاريخ كاٜنديث كالتفسًن كاألدب؛ كال سيٌما إذا علمنا أ ٌف معظم الركاايت اليت
اشتملت على نسبة بعض األخطاء إُف بعضهم ىي  -يف اٜنقيقة  -ركاايت
تج هبا.
سقيمة ،غًن صاٜنة ،ألف ي٪ن ٌ
الطربم) ىو أكرب اٞنصادر التار٫نيٌة القد٬نة اٞنشتملة
كمعلوـ أ ٌف (اتريخ
ٌ
بذـ الصحابة ،أبسانيدىا .كقد كاف اٞنصدر الرئيس
اٝناصة ٌ
على معظم الركاايت ٌ
لكل كتب التاريخ اليت أيلًٌفت ،بعد أتليفو ،كاشتملت على ىذه الركاايت.
ٌ
الطربم) ،من جهة السند؛ فإنٌنا
اٝنربم لتاريخ
فإذا عمدان إُف (النقد
ٌ
ٌ
سنجد أ ٌف أسانيد معظم تلك الركاايت أسانيد كاىية؛ لثبلثة أسباب رئيسة:
 -1كجػ ػود ركاة متٌػ ىهمٌن ابلكذب ،كأبػي ًمػخنػف ،كالكلبػ ٌي ،كابن الكلبػ ٌي،
اقدم ،كسيف بن عمر .كركاايت ىؤالء  -كأمثاٟنم من اٞنتٌػ ىهمٌن  -ىي
كالو ٌ
الطربم) من
جردان (اتريخ
كركدا ،يف (اتريخ
األكثر ن
ٌ
ٌ
الطربم)ُ ،نيث إنٌنا لو ٌ
(ذـ الصحابة) ٌإال القليل القليل.
٫نص ٌ
ركاايت ىؤالء ،لىما بقي فيو ٣نٌا ٌ
 -2كجود ركاة مطعوف يف ضبطهمّ ،نعىن أ ٌف علماء اٛنرح كالتعديل كثٌقوىم من
جهة العدالة ،كلكنٌهم بيٌنوا ضعفهم ،من جهة الضبط.
 -3أ ٌف الراكم الذم ينتهي إليو السند  -يف كثًن من الركاايت  -بعيد عن
كمكاان ،كىذا يعنػي أ ٌف راكم
زماان
ن
مكاان ،أك ن
زماان ،أك ن
األحداث الػمركيٌة ن
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األحداث إف لػم يكن قد اختلقها اختبلقنا ،فإنٌو قد أخذىا من ركاة آخرين،
٤نهل أعياهنم كأحواٟنم؛ فبل تكوف لتلك الركاايت أدْف قيمة.
الطربم) ،من جهة الػمنت؛ فإنٌنا
اٝنربم لتاريخ
كإذا عمدان إُف (النقد
ٌ
ٌ
سنجد أ ٌف متوف معظم تلك الركاايت متوف مريبة؛ لثبلثة أسباب رئيسة:

يتورع عنو
كثًنا من تلك الركاايت اٞنريبة تنسب إُف بعض الصحابة ما ٌ
 -1أ ٌف ن
كثًن من مشركي قريش ،من الغدر كاٝنيانة كاٜنقد كاٞنكر كاللؤـ كالقسوة!!!
كثًنا من تلك الركاايت اٞنريبة تشتمل على تفصيبلت كثًنة ،تتع ٌذر
 -2أ ٌف ن
ئي ،كآالت التوثيق
اإلحاطة هبا؛ فهل كاف الركاة يستعملوف آالت التوثيق اٞنر ٌ
الصويتٌ ،يف ذلك الزماف؛ لينقلوا التفصيبلت اٛنزئيٌة ،لتلك األحداث؟!!!
بعضا.
 -3أ ٌف بعض تلك اٞنتوف متعارضة ،يك ٌذب بعضها ن

بٌن يف مق ٌدمة اتر٫نو أنٌو برمء من تلك الركاايت
الطربم نفسو قد ٌى
ك ٌ
التار٫نيٌة اٞنستن ىكرة .كقد كاف األىكُف أف ينقد تلك الركاايت ،كيكشف عن
بطبلهنا ،كنكارهتا؛ فإف لػم يستطع ،فاألىكُف أف ييع ًرض عن ركايتها ،يف اتر٫نو؛
كثًنا من الناس ال يستطيعوف التمييز بٌن السليم كالسقيم.
فإ ٌف ن
كل ما
قاؿ
ٌ
الطربم« :كليعلم الناظر يف كتابنا ىذا أ ٌف اعتمادم يف ٌ
أحضرت ًذكره فيو ٣نا شرطت أنػي ر ً
ركيت من األخبار
ما
على
ىو
ا
٧ن
إ
فيو؛
و
اٚن
ٌ
ي ٌ
ٌ
ي
ي
ي ى
اليت أان ذاكًيرىا فيو ،كاآلاثر اليت أان يمسنً يدىا إُف ركاهتا فيو ،دكف ما أيد ًرؾ ُني ىجج
العقوؿ ،كاستينبًط ًبف ىكر النفوسٌ ،إال اليسًن القليل منو ،إذ كاف العلم ّنا كاف من
أخبار اٞناضٌن  -كما ىو كائن من أنباء اٜنادثٌن  -غًن كاصل ،إلػى من لػم
يشاىدىم ،كلػم يد ًرؾ زماهنمٌ ،إال إبخبار الػم ً
خربين ،كنقل الناقلٌن ،دكف
ي
ي
االستخراج ابلعقوؿ ،كاالستنباط ًبف ىكر النفوس .فما ي يكن فػي كتايب ىذا ،من
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خرب ذكرانه ،عن بعض اٞناضٌن٣ ،نٌا يستنكره قا ًرئيو ،أك يستشنعو ً
سامعيو ،من
الصحة ،كال معىن فػي اٜنقيقة ،فليعلم أنٌو لػم
كجها فػي
ٌ
أجل أنٌو لػم يعرؼ لو ن
ؤت يف ذلك ،من قًبىلنا ،كإٌ٧نا أيتػي ًمن قًبل بعض انقليو إلينا؛ كأنػٌا إنػٌما ٌأدينا
يي ى
ذلك ،على ٥نو ما أيٌدم إلينا»(ُ).
كقاؿ ابن تيميٌة« :كمن اٞنعلوـ أ ٌف الزبًن بن ب ٌكار  -صاحب كتاب
اقدم ،كصاحب الطبقات ،ك٥نو٨نا من
"األنساب"ٌ ،
ك١نمد بن سعد ،كاتب الو ٌ
اٞنعركفٌن ابلعلم كالثقة كاالطٌبلع  -أعلم هبذا الباب ،كأصدؽ فيما ينقلونو من
الػجاىلٌن ،كالك ٌذابٌن ،كمن بعض أىل التواريخ ،الذين ال يػوثػىق بعلمهم،
حت ٬نيٌز
كال صدقهم ،بل قد يكوف الرجل صادقنا ،كلكن ال خربة لو ابألسانيدٌ ،
بٌن اٞنقبوؿ كاٞنردكد ،أك يكوف سيٌئ اٜنفظ ،أك متٌػ ىه نما ابلكذب ،أك ابلتزيُد يف
اٞنؤرخٌن ،ال سيٌما إذا كاف مثل أيب ٢ننف
الركاية ،كحاؿ كثًن من اإلخباريٌٌن ،ك ٌ
اقدم نفسو خًن عند الناس من مثل
لوط بن ٪نٍن ،كأمثالو .كمعلوـ أ ٌف الو ٌ
١نمد بن السائب ،كأمثاٟنما ،كقد عيلًم كبلـ الناس يف
ىشاـ بن
الكليب ،كأبيو ٌ
ٌ
عتضد بو ،كييستأنس بو ،ك ٌأما االعتماد
اقدم ،فإ ٌف ما يذكره ىو كأمثالو إٌ٧نا يي ى
الو ٌ
ّنجرده يف العلم ،فهذا ال يصلح»(ِ).
عليو ٌ
أيضا« :كإٌ٧نا عمدهتم يف اٞننقوالت على تواريخ منقطعة
كقاؿ ابن تيميٌة ن
اإلسناد ،ككثًن منها من كضع اٞنعركفٌن ابلكذب ،بل كابإلٜناد ،كعلماؤىم
١نمد بن السائب،
يعتمدكف على نقل مثل أيب ٢ننف لوط بن ٪نٍن ،كىشاـ بن ٌ
كأمثاٟنما من اٞنعركفٌن ابلكذب ،عند أىل العلم ،مع أ ٌف أمثاؿ ىؤالء ىم من
(ُ) اتريخ الرسل كاٞنلوؾ.ٖ-ٕ/ُ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ِْٕ/ِٕ :
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أج ًٌل ىمن يعتمدكف عليو ،يف النقل؛ إذ كانوا يعتمدكف على من ىو يف غاية
ى
اٛنهل ،كاالفرتاء٣ ،نٌن ال ييذ ىكر يف الكتب ،كال يعرفو أىل العلم ابلرجاؿ»(ُ).
عما
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كاٛنواب أف ييقاؿ قبل األجوبة ٌ
اٞنفصلةٌ ،
ييذ ىكر من اٞنطاعن :إ ٌف ما يين ىقل عن الصحابة من اٞنثالب ،فهو نوعاف :أحد٨نا
كإما ١نرؼ قد دخلو من الزايدة كالنقصاف ما
ما ىو كذبٌ ،إما كذب كلٌوٌ ،
الذـ كالطعن .كأكثر اٞننقوؿ من اٞنطاعن الصر٪نة ىو من ىذا الباب،
ي٫ن ًرجو إُف ٌ
يركيها الك ٌذابوف ،اٞنعركفوف ابلكذب ،مثل أيب ٢ننف ،لوط بن ٪نٍن ،كمثل
الكليب ،كأمثاٟنما من الك ٌذابٌن.)ِ(»...
١نمد بن السائب
ىشاـ بن ٌ
ٌ
اٞنعنوم،
العامة) ،الثابتة ابلتواتر
كالفرؽ كبًن بٌن (التار٫نيٌات اإلٗناليٌة ٌ
ٌ
اٝناصة) ،اليت ال ي٬نكن القطع بثبوهتا ،كال سيٌما تلك
كبٌن (التار٫نيٌات التفصيليٌة ٌ
اليت ي٬نكن القطع ببطبلهنا.
كاٝنطأ الكبًن الذم يقع فيو أكثر الناس  -عند قراءة كتب التاريخ -
بكل كلمة من كلمات الركاايت التار٫نيٌة!!!
ٌأهنم يثقوف ٌ
اٞنؤرخوف ،عن معركيت (اٛنمل) ك(ص ٌفٌن)،
فحٌن يقرأ أكثر الناس ما كتبو ٌ
كأهنم
بكل ما قرأكه ،من تفصيبلت جزئيٌة ،ك ٌ
مثبل؛ ْندىم موقنٌن إيقا نان ًّ
ن
اتماٌ ،
مثبل!!!
أفبلما كاثئقيٌة كاقعيٌة ،عن (الػحرب العالػميٌة الثانية) ،ن
يشاىدكف ن
ئي ،كآالت التوثيق الصويتٌ -
إنٌنا اليوـ  -مع كجود آالت التوثيق اٞنر ٌ
٤نهل اٜنقيقة ،يف أكثر األخبار اٜنديثة ،كال أنمن على عقولنا من اال٦نداع
ابألكاذيب اإلعبلميٌة؛ فكيف نركن إُف ركاايت اتر٫نيٌة قد٬نة ابلية كاىية ،تطعن
(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.ٓٗ-ٖٓ/ُ :
(ِ) منهاج السنٌة النبويٌة.ُٖ/ٓ :
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يف الكثًن من (الصحابة) ،كتنسب إليهم أقبح األفعاؿ كاألقواؿ؟!!!
إ ٌف اٞننهج السليم يدعوان  -يف مقاـ الدفاع عن الصحابة  -إُف اإلعراض
ألهنا ال تيفيد أكثر
صحح
بعض العلماء؛ ٌ
ى
عن ركاايت اآلحادٌ ،
أسانيدىا ي
حت لو ٌ
الظن يسقط عند معارضة (فضل الصحابة)،
الظن ،يف أحسن أحواٟنا؛ ك ٌ
من ٌ
ثبوات قطعيًّا ،ابألدلٌة القرآنيٌة.
الثابت ن
فكيف نيع ًرض عن األدلٌة القطعيٌة القرآنيٌة ،كنعتمد على تلك الركاايت
اٜنديثي) ،من
اإلنسانيٌة الواىية البالية الػ يمريبة ،اليت ال قيمة ٟنا ،يف ميزاف (النقد
ٌ
جهيت السند كاٞننت؟!!!
استمركا على
النيب  ،ك ٌ
فإف قيل :إ ٌف بعض اٞننافقٌن قد عاشوا بعد كفاة ٌ
مستمر ،فكيف ال ٫نفى
النبوة ،كالوحي
نفاقهم ،كقد خفي نفاقهم ،يف عهد ٌ
ٌ
نظن أ ٌف الصحابة،
النيب ؛ ككيف ٌ
نفاقهم ،بعد انقطاع الوحي ،بوفاة ٌ
كالتابعٌن ،كاتبعيهم ،كعلماء اٜنديث كالرتاجم :قد علموا ُنقيقة نفاقهم ،فلم
يع ٌدكىم من ٗنلة الصحابة؟!
النبوة  -مع خفاء نفاقهم ،على
قلت :إ ٌف بقاء بعض اٞننافقٌن ،بعد عهد ٌ
يسوغ الطعن يف اٞنهاجرين كاألنصار ،الذين
الصحابة ،كمن جاء بعدىم  -ال ٌ
ثبت فضلهم ابألدلٌة القرآنيٌة القطعيٌة.
فبل ًٌ
مسوغ للطعن يف اٞنؤمنٌن الصادقٌن ،الذين ىم ٗنهور أىل اٞندينة،
استمركا على
يف ذلك العهد ،ابالعتماد على ذريعة كجود بعض اٞننافقٌن ،الذين ٌ
نفاقهم ،كخفي نفاقهم على سائر اٞنؤمنٌن!!!
كالطاعنوف يف (الصحابة) يتٌخذكف ىذه اٞنسألة ذريعةن ،إُف الطعن يف كبار
الصحابة ،من الػمهاجرين ،كاألنصار.
كمنهم  -ببل ريب ( -أبو بكر) ،الذم ال يستطيع أحد من الطاعنٌن أف
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ي ً
النيب  ،يف الغار ،عند اٟنجرة من م ٌكة إُف اٞندينة.
صاحب
كاف
و
ن
أ
ر
نك
ٌ
ي
ٌ
ً
ىخر ىجوي ال ًذين ىك ىفركا ىاثًٓف اثٍػنىػ ٍ ً
ٌن
ص يركهي فىػ ىق ٍد نى ى
قاؿ تعاُف﴿ :إًال تىػٍن ي
صىرهي اَّللي إ ٍذ أ ٍ ى
ى ي ى
وؿ لًص ً
احبً ًو ىال ىٍٓنىز ٍف إًف اَّللى ىم ىعنىا فىأىنٍػىزىؿ اَّللي ىس ًكينىػتىوي ىعلىٍي ًو
إً ٍذ ي٨نىا ًيف الٍغىا ًر إً ٍذ يػى يق ي ى
ً ًً
ً ً
ً و
ين ىك ىف يركا ال ُس ٍفلىى ىكىكل ىمةي اَّلل ى ىي الٍعي ٍليىا ىكاَّللي
ىكأىي ىدهي َنينيود ىَفٍ تىػىرٍكىىا ىك ىج ىع ىل ىكل ىمةى الذ ى
ىع ًز هيز ىح ًك هيم﴾(ُ).
كمن حاكؿ أف ي ً
نكر ىذه اٜنقيقة التار٫نيٌة القطعيٌة ،فقد فضح نفسو
ي
بنفسو ،ككشف عن سقامة تفكًنه ،كسوء نيٌتو ،كخبث مقصده؛ فقد اعرتؼ
مفسرم (االثين عشريٌة) أنفسهم(ِ).
هبذه اٜنقيقة التار٫نيٌة بعض ٌ
القطعي»(ّ).
الطباطبائي« :كاٞنراد بصاحبو :ىو أبو بكر؛ للنقل
قاؿ
ٌ
ٌ
أت ىذه اآلية ،كتدبرىهتا حق التدبُر؛ ألدركت فضل ىذا الرجل،
كلو قر ى
النيب .
كعظيم منزلتو عند ٌ
الطوسي ،يف تفسًنه ٟنذه اآلية؛ لتيدرؾ أ ٌف
كيكفي أف تقرأ قوؿ أيب جعفر
ٌ
أقضت مضاجعهم؛ كلذلك حاكؿ  -بتكلُف ابرد مفضوح -
ىذه اآلية قد ٌ
التقليل من قيمة االستدالؿ هبا على (فضل أيب بكر).
يدؿ على تفضيل أيب بكر؛
قاؿ أبو جعفر
الطوسي« :كليس يف اآلية ما ٌ
ٌ
ً
ً
النيب  -صلٌى هللا عليو كآلو  -خ ػرج
أل ٌف قولو ﴿ :ىاثٓفى اثٍػنىػ ٌٍن﴾ ٌ
٠نرد اإلخبار أ ٌف ٌ
كمع ػو غيػره ،ككذلك قول ػو﴿ :إً ٍذ يىػ ىما فػًي الٍغىػ ػا ًر﴾ :خرب عن كونػهما فيو ،كقولو:
وؿ لً ً ً
أيضا؛ أل ٌف تسمية الصاحب ال تيفيد فضيلة،
صاحبًو﴾ ال مدح فيو ،ن
﴿إً ٍذ يػى يق ي ى
(ُ) التوبة.َْ :
(ِ) انظر :التبياف يف تفسًن القرآف ،ُِِ/ٓ :ك٠نمع البياف يف تفسًن القرآف.ْٓ/ٓ :
(ّ) اٞنيزاف يف تفسًن القرآف.ِٕٗ/ٗ :
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اؿ لىو ً
صاحبيوي ىكيى ىو ي٪نىا ًكيرهي
أال ترل أ ٌف هللا تعاُف قاؿ يف صفة اٞنؤمن كالكافر﴿ :قى ى ي ى
(ُ)
ً
أبهنا صاحب اإلنساف ،كقوؿ
كقد
.
ك﴾
يسموف البهيمة ٌ
ت ًابلذم ىخلى ىق ى
أى ىك ىف ٍر ى
ٌ
الشاعر( :كصاحيب ابزؿ مشوؿ) .كقد يقوؿ الرجل اٞنسلم لغًنه :أرسل إليك
يدؿ ذلك على الفضل ،كقولو﴿ :ىال ىٍٓنىز ٍف﴾ إف لػم يكن
صاحيب
اليهودم ،كال ٌ
ٌ
ذما ،فليس ّندح ،بل ىو هني ١نض عن اٝنوؼ ،كقولو﴿ :إًف اَّللى ىم ىعنىا﴾ قيل:
ًّ
النيب  -صلٌى هللا عليو كآلو  -كلو أيريد بو أبوبكر معو ،لػم يكن فيو
إ ٌف اٞنراد بو ٌ
فضيلة؛ ألنٌو ٪نتمل أف يكوف ذلك على كجو التهديد ،كما يقوؿ القائل لغًنه،
تفعل ،إ ٌف هللا معنا ،يريد أنٌو متطلٌع علينا ،عالًػم ُنالنا.
إذا رآه يفعل القبيح :ال ٍ
النيب  -صلٌى هللا عليو كآلو ّ -نا بيٌناه من أ ٌف
كالسكينة قد بيٌنا ٌأهنا نزلت على ٌ
ابلنيب  -صلٌى هللا عليو كآلو  -فأين موضع
التأييد َننود اٞنبلئكة كاف ٌ
٫نتص ٌ
الفضيلة للرجل ،لوال العناد؟ كلػم نذكر ىذا للطعن على أيب بكر ،بل بيٌنا أ ٌف
االستدالؿ ابآلية على الفضل غًن صحيح»(ِ).
م ًٌ
٪نرؼ دالالت
كهبذا األسلوب
التفكيكي السقيم يستطيع أ ُ
١نرؼ أف ٌ
ٌ
آايت القرآف الكرٔف ،على كفق أىوائو ،كأىواء أسياده؛ كلكنٌو سيكوف ٓنري نفا
مفضوحا ،ال ٫نفى على العاقل اٞننصف اللبيب!!!
ن
ازم« :دلٌت ىذه اآلية على فضيلة أيب بكر  ،من
قاؿ الفخر الر ٌ
األكؿ أنٌو  ل ٌػما ذىب إُف الغار؛ ألجل أنٌو كاف ٫ناؼ الك ٌفار من
كجوهٌ :
ً
قاطعا على ابطن أيب بكر ،أبنٌو من
أف ييقدموا على قتلو ،فلوال أنٌو  كاف ن
نفسو ،يف ذلك اٞنوضع؛
اٞنؤمنٌن ا﵀ ٌققٌن الصادقٌن الص ٌديقٌنٌ ،
كإال لىما أصحبو ى
(ُ) الكهف.ّٕ :
(ِ) التبياف يف تفسًن القرآف.ِِّ-ِِِ/ٓ :
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يدؿ أعداءه عليو،
ألنٌو لو ىج ٌوز أف يكوف ابطنيو ِنبلؼ ظاىرهٝ ،نافو من أف ٌ
ً
دؿ
فلما استخلصو لنفسو ،يف تلك اٜنالةٌ ،
ك ن
أيضا ٝنافو من أف ييقدـ على قتلوٌ .
قاطعا ،أب ٌف ابطنو ،على كفق ظاىره .الثآف كىو أ ٌف اٟنجرة
على أنٌو  كاف ن
كانت إبذف هللا تعاُف ،ككاف يف خدمة رسوؿ هللا ٗ ناعة من اٞنخلصٌن،
ككانوا يف النسب إُف شجرة رسوؿ هللا أقرب من أيب بكر؛ فلوال أ ٌف هللا تعاُف
كإال لكاف الظاىر
أمره أبف يستصحب أاب بكر ،يف تلك الواقعة الصعبة اٟنائلةٌ ،
دؿ على منصب و
عاؿ
٫نصو هبذه الصحبة .كٔنصيص هللا ٌإايه هبذا التشريف ٌ
ٌأال ٌ
كل من سول أيب بكر فارقوا رسوؿ هللا ٌ .أما ىو،
لو ،يف الدين .الثالث أ ٌف ٌ
رسوؿ هللا ،كغًنه ،بل صرب على مؤانستو كمبلزمتو كخدمتو ،عند ىذا
فما سبق ى
اٝنوؼ الشديد ،الذم لػم يبق معو أح هد؛ كذلك ي ً
وجب الفضل العظيم.)ُ(»...
ى
ي
كإثبات فضل (أيب بكر) ،كتربئتو من (تكفًن الغبلة) كفيبلف إبثبات
الع ىقديٌة ،اليت تقوـ
ٌ
كل األصوؿ ى
للنيب ؛ كبثبوت خبلفتو ،تبطل ٌ
صحة خبلفتو ٌ
عليها (الفرقة اإلماميٌة االثنا عشريٌة)(ِ).
كصحة (خبلفة أيب بكر) تقوـ على (فضل الصحابة) ،من جهتٌن:
ٌ
 -1فضل أيب بكر نفسو؛ ألنٌو كاحد من الصحابة ،ببل ريب.

 -2فضل ٗنهور الصحابة الذين ابيعوه.
كإلبطاؿ (خبلفة أيب بكر) كاف على الغبلة أف يطعنوا يف فضلو ،كفضل
األمة) ،يوـ البيعة؛
الذين ابيعوه ،من (اٞنهاجرين) ،ك(األنصار) ،كىم (ٗنهور ٌ
(ذـ الصحابة) ،قديػ نما ،كحديثنا.
كل االستقتاؿ ،فػي ٌ
كلذلك يستقتل (الغبلة)ٌ ،
(ُ) التفسًن الكبًن.ٔٔ-ٔٓ/ُٔ :
(ِ) انظر :فلسفات إسبلميٌة.َْٓ :
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اٜنق يف مسألة (الصحابة) ىو اٞنذىب الوسط،
كمن ىنا كاف اٞنذىب ٌ
الذم ييثبت ما أثبتو القرآف الكرٔف ،من فضلهم ،كمنزلتهم عند هللا  ،كعظيم
ثواهبم ،يوـ القيامة؛ مع نفي العصمة عنهم ،كْنويز كقوع األخطاء منهم.
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما الغلط ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،بل يف الصحابة
أحياان ،كفيمن بعدىم»(ُ).
من قد يغلط ن
أيضا« :كيقولوف :إ ٌف ىذه اآلاثر اٞنركيٌة يف مساكيهم،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
منها ما ىو كذب ،كمنها ما قد زيد فيو ،كنيًقص ،كغيًًٌن عن كجهو ،كالصحيح
كإما ٠نتهدكف ي٢ن ًطئوف ،كىم مع
منو :ىم فيو معذكركفٌ ،إما ٠نتهدكف يمصيبوفٌ ،
كل كاحد من الصحابة معصوـ عن كبائر اإلمث ،كصغائره؛
ذلك ال يعتقدكف أ ٌف ٌ
بل ْنوز عليهم الذنوب ،فػي الػجملة ،كلػهم من السوابق كالفضائل ما ي ً
وجب
ي
مغفرة ما يصدر منهم ،إف صدر.)ِ(»...
النيب  - ك﵁ الػحمد  -من أصدؽ
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كأصحاب ٌ
كذاب ،مع أنٌو كاف يقع من
عرؼ فيهم من تعمد عليو ن
الناس حديثنا عنو ،ال يي ى
أحدىم من الػهنات ما يقع ،كٟنم ذنوب ،كليسوا معصومٌن.)ّ(»...

(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.َُِ/ّ :
(ّ) منهاج السنٌة النبويٌة.ْٓٔ/ِ :
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دالئل ّ
الىبوة
فإن قيل :ىسل ٍمنا ببطبلف اٞنناىج :البلدينيٌة ،كاليهوديٌة ،كاٞنسيحيٌة ،بعد
االطٌبلع على ًسيػىػرىا السقيمة ،العقيمة؛ كالنظػر فػي فضائحها ،كقبائحها،
كفظائعها ،كشنائعها؛ كلكنٌنا لن ني ىسلًٌم بشرعيٌة (اإلسبلـ)ٌ ،إال إذا اطٌلعنا على
سيظل الطاعنوف
(نبوة نبيٌكم) ،كِنبلؼ ذلك
األدلٌة القطعيٌة ،الدالٌة على شرعيٌة ٌ
ٌ
يرموف نبيكم ابلكذب؟
أكثر من أف
خ
النبوة ال يػم ٌ
قلت :إ ٌف األدلٌة القطعيٌة على (شرعيٌة ٌ
ػحمديٌة) ي
أكثر الناس ،قدي نػما كحديثنا.
يػيحصيىها ال يػمحصوف ،كإف أنكرىا ي
نكر الػم ً
كإنٌػما ي ً
نكركف تلك األدلٌة؛ لواحد من ثبلثة أسباب ،ىي:
ي
ي
 -1الـجهل :حٌن يػجهل الػم ً
نك ير تلك األدلٌة ،أك يػجهل قيمتها اإلثباتيٌة.
ي
نكر تلك األدلٌة ،كيستيقن قطعيتها ،كلكنٌو ي ً
ً
نكر
ٌ
ي
 -2الـهوى :حٌن يعلم ال يػم ي
قيمتها اإلثباتيٌة؛ أل ٌف ىواه ٫نالف (أحكاـ اإلسبلـ).
نكر تلك األدلٌة ،كيستيقن قطعيتها ،كلكنٌو ي ً
ً
نكر
ٌ
ي
 -3الـخـوف :حٌن يعلم ال يػم ي
قيمتها اإلثباتيٌة؛ ألنٌو ٫ناؼ بطش (أعداء اإلسبلـ).
كيػمكن تقسيم تلك األدلٌة ،على قسمٌن:

النيب  ،يف مكاف
الدليل ال ّ
ـخاص :ىو دليل الصحابة ،الذين عاشوا مع ٌ
بنبوتو.
ػحسيٌة ما يكفي؛ لبلستيقاف ٌ
كاحد ،كزماف كاحد ،كشاىدكا من األدلٌة ال ٌ
ث ٌػم جاء بعدىم التابعوف ،كمن جاء بعدىم ،كىؤالء اطٌلعوا على تلك
ػمركم ،كليس الػخرب كال يػمعايىنة.
األدلٌة ،من طريق الػخرب ال ٌ

كل زماف،
العام :ىو الدليل الذم يكوف ن
الدليل ّ
النبوة ٌ
مرشدا إُف ٌ
ا﵀مديٌة ،يف ٌ
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كيف كل مكاف ،كىو (القرآف الكرٔف) ،الذم يسمى( :الػم ً
عجزة الػخالدة).
ي ٌ
ي
ٌ
ككجوه (إعجاز القرآف) على أقساـ ،أبرزىا:
 -1اإلعجاز البيانـي :ىو أف ي ً
العرب عن اإلتياف ّنثلو.
عجىز البيا يف القرآن ُػي
ى
ي
ّ
كإذا عجز العرب  -كقد عجزكا  -فقد عجز غًني العرب ،من ابب أىكُف.
كال ي٬ن ًكن أف ييد ًرؾ قيمةى (اإلعجاز البيآفٌ)ٌ ،إال العربػ ٌي الفصيح ،أك
كالعريب الفصيح ،يف إتقاهنا.
حت صار
ال يػمستع ًرب الفصيح ،الذم تعلٌم العربيٌةٌ ،
ٌ
كلذلك ال ييعتى ُد إبنكار غًن العرب ٌػي الفصيح ،كغًن ال يػمستع ًرب الفصيح،
ٟنذا الوجو اإلعجازم؛ أل ٌف الػم ً
نكر منهمٌ ،إما أف يكوف قاصنرا عن تعلُم العربيٌة،
ٌ
ي
ً
قصنرا يف تعلُمها.
أك يم ٌ
كإٌ٧نا يكوف االحتكاـ  -يف ىذا الػمقاـ  -إُف (فيصحاء العربيٌة) ،كقد
أجػمعوا على (اإلعجاز البيان ٌػي)؛ فكاف إٗناعيهم يح ٌجةن على من سواىم.
الطب) ،إذا أٗنعوا على (حقيقة طبٌػيٌة)،
ى
كمثى ًل (علماء ٌ
كمثىػلي يهم يف ذلك ،ى
فإ ٌف إٗناعهم يكوف يح ٌجةن ،على من سواىم.
كىذا يعين أ ٌف أكثر الناس ال يستطيعوف إدراؾ (اإلعجاز البيانػ ٌي)؛ أل ٌف
الػجهل ابلعربيٌة يم و
فض إُف الػجهل هبذا الوجو ،من (اإلعجاز)؛ كيستوم يف ىذا
األعجمي غًني ال يػمستع ًرب.
العام ُي  -كال سيٌما الػمعاصر  -ك
ُ
الػجهل :العرب ُػي ٌ
 -2اإلعجاز التشريعي :ىو أف تي ً
الناس كلهم ،عن
ة
القرآني
يعات
ر
التش
ز
عج
ي
ي
ٌ
ى
ى
ّ
اإلتياف بقوانٌن يٕناثًليها ،يف ٓنقيق السعادة اٜنقيقيٌة لئلنساف ،يف الدنيا ،كاآلخرة.
القانوف) ٓنكيم ال ىقتىلة ،كاللصوص ،كالػم ً
ً
غتصبٌن ،يف
(أىل
ي
ى
ككما ال ي٩نيز ي
ٓنكيم أىل األىواء،
تقؤف قوانٌن القتل ،كالسرقة ،كاالغتصاب؛ فكذلك ال ٩نوز ي
فػي تقؤف (التشريعات القرآنيٌة).
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فما الذم نتوقٌعو ،من ال ىقتىلة ،كالػ يمرابيػن ،كاللصوص ،كالزن ػاة ،كالزكانػي،
ً
كمدمين اٞنخ ًٌدرات كاٝنمور كالشذكذ؟!!!
كالػ يمغتصبٌن ،ي
كل
ال نتوقٌع منهم ٌإال الطعن يف (التشريعات القرآنيٌة) ،كمعاداهتا ،كمعاداة ٌ
من يدعو إليها ،كيعمل ّنقتضاىا.
كلذلك ال ييد ً
يعي) ٌإال من كاف عالً نما صادقنا،
ر
التش
(اإلعجاز
قيمة
ؾ
ر
ٌ
يصا على ٓنقيق (السعادة اإلنسانيٌة اٜنقيقيٌة) ،يمػ ًحبًّا للخًن
بريئنا من األىواء ،حر ن
ً
اٞنستكربين.
اٞنستضعفٌن ،من اضطهاد
حق كالعدؿ ،ساعينا إُف ٔنليص
كالػ ٌ
ى

 -3اإلعجاز الغيب ّـي :ىو اشتماؿ القرآف على أنباء غيبيٌة ،يعجز البشر عن
اإلتياف ّنثلها .كتشمل أنباء ما حدث ،قبل نزكؿ القرآف ،كأنباء ما حدث ،عند
نزكؿ القرآف ،كأنباء ما حدث ،كيػحدث ،كسيحدث ،بعد نزكؿ القرآف.
اإلعجازم أكثر من صورة ،أبرزىا صوراتف:
كٟنذا الوجو
ٌ
أ -أف يكوف اٜندث الذم أنبأ عنو القرآف حد ناث ًّ
خاصا؛ كلذلك ال ييد ًرؾ قيمةى
قوال ،أك
أحدىم ن
ىذا اإلعجاز ٌإال من كاف على علم بذلك اٜندث ،كأف يي ًسر ي
عما يف نفسو؛ فييد ًرؾ ذلك ال يػم ًسُر أ ٌف
أمرا ،يف نفسو ،ث ٌػم ينزؿ القرآف؛ للكشف ٌ
ن
١نمد .
اإلٟني ىو مصدر القرآف ،الذم نزؿ على ٌ
الوحي ٌ
عاما ،كما يف اإلنباء عن
ب -أف يكوف اٜندث الذم أنبأ عنو القرآف حد ناث ًّ
غلبة الركـ  -بعد أف غيلًبوا  -يف بضع سنٌن.
كعد هللاي بو،
فالذين شهدكا ى
نزكؿ آايت ىذا اإلنباء ،ثػ ٌم شهدكا ٓن ُق ىق ما ى
الغييب ،يف ىذا األمر ،سواء أكانوا من اٞنؤمنٌن،
ال ب ٌد أ ٌهنم أدركوا قيمةى اإلعجاز ٌ
أـ كانوا من غًن اٞنؤمنٌن.
كلذلك يكوف (اإلعجاز الغيبػ ٌي) من الوجوه النًٌسبيٌة ،فمن لػم يكن من
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العاـ ،فإنٌو لن ٩ند طري نقا إُف ىذا
أىل اٜندث
اٝناص ،كال من أىل اٜندث ٌ
ٌ
اٞنركم ،كليس اٝنرب كاٞنعاينة.
الوجوٌ ،إال طريق اٝنرب ٌ
كال يعين ىذا أ ٌف قيمة اإلعجاز الغيبػ ٌي قد انتفت ،يف العصر اٜنديث،
فكثًنة ىي (األنباء الغيبيٌة) ،اليت اشتمل القرآف على ذكرىا ،كسيكوف الكشف
حدثٌن ،كمن سيأتػي بعدىم.
عن صدقها ،كدقٌتها ،من نصيب ال يػم ى

العلمي :ىو اشتماؿ القرآف ،على إشارات دقيقة ،إُف حقائق
 -4اإلعجاز
ّ
دليبل
علميٌة ،لػم يصل إليها العلماء ،قبل العصر اٜنديث؛ فكاف ذلك االشتماؿ ن
١نمد .
اإلٟني ىو اٞنصدر الوحيد للقرآف ،الذم نزؿ على ٌ
على أ ٌف الوحي ٌ
اإلعجازم ٢نصوص أبىل العصر اٜنديث،
كال ريب يف أ ٌف ىذا الوجو
ٌ
النبوة قادرين ،على إدراؾ اٜنقائق
كاألجياؿ اليت تليو؛ فلم يكن البشر يف عصر ٌ
مطلواب منهم إثبات ذلك.
العلميٌة اٜنديثة ،كلػم يكن
ن
اإلعجازم ز نادا ١نفوظنا ،طىواؿ أربعة عشر قرنان ،ألىل
فكاف ىذا الوجو
ٌ
بديبل عن اإلعجاز
العصر اٜنديث ،كلًمن سيأيت بعدىم ،من األجياؿ؛ ليكوف ن
البيانػ ٌي ،الذم ال ييد ًرؾ قيمتىو ،يف العصر اٜنديثٌ ،إال قلٌة قليلة.

العددي :ىو اتٌصاؼ القرآف ،أبنظمة عدديٌة عجيبة ،يف ألفاظو،
 -5اإلعجاز
ّ
كمعانيو ،يعجز البشر عن اإلتياف ّنثلها؛ فتكوف ىذه األنظمة العدديٌة دالٌةن على
(اإلتقاف الػم ً
عجز) ،الذم يستحيل أف ينشأ ،عن طريق اٞنصادفة.
ي
كبًنا ،كْند أ ٌف أجزاء القصر موضوعة ،على
ن
قصرا ن
فمثبل ،حٌن تدخل ن
كفق أنظمة عدديٌة ،يف الطوؿ ،كالعرض ،كاالرتفاع ،كال ُسمك ،كاٜنجم ،كالوزف،
ً
ً
كل القصد ،إُف تلك األنظمة
ك ٌ
الكم؛ فإنٌك تيدرؾ يقيننا أ ٌف يمنشئ القصر قاص هدٌ ،
أنت ،ابلبحث كالنظر.
العدديٌة ،اليت أدركتىها ى
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كل ىذا التنظيم ،عن
كال ي٬نكن أف ي ٌدعي ه
عاقل ٌأهنا جاءت منظمةنٌ ،
طريق اٞنصادفةٌ ،إال إذا كاف يمعانً ندا ،يتٌبع ىواه؛ فبل ييعتى ُد ِنبلفو ،ك ٌادعائو.
العددم  -ال ي٬نكن أف ينشأ عن طريق اٞنصادفة،
فالنظاـ  -كال سيٌما
ٌ
كال سيٌما حٌن تكوف أمثلتيو كثًننة ،كعجيبةن ،كمنوعةن.
الكثًن ،من أمثلة األنظمة العدديٌة ،يف
كقد اكتشف (ابحثوف معاصركف)
ى
القرآف الكرٔف ،بعد االستعانة ابألجهزة اإلحصائيٌة الػحديثة (الػحواسيب) ،كبعد
ثبوات قطعيًّا.
االعتماد على القوانٌن اٜنسابيٌة ،الثابتة ن
دليبل قطعيًّا ،على شرعيٌة القرآف،
كلذلك تكوف ىذه األنظمة العدديٌة ن
ػهي الػمنزؿ؛ فليس القرآف قوؿ
ّنعىن أ ٌف اٞنصدر الوحيد للقرآف :ىو الوحي اإلل ٌ
اقتباسا من الكتب القد٬نة ،كما يزعم الطاعنوف!!!
البشر ،كال ن
العددم) بع ٌدة خصائص ،أبرزىا:
ػختص (اإلعجاز
كي ٌ
ٌ
ػمدافع عن القرآف أف ييثبًت
 -1سهولة التعليم ،كسهولة التعلُم؛ فيستطيع ال ي
حت إذا كاف اٞنخاطىب صبيًّا ،يف العاشرة.
(إعجاز القرآف) ،أبمثلة معدكدةٌ ،

 -2سهولة الرتٗنة ،كضماف سبلمتها ،من أخطاء الفهم ،كأخطاء التعبًن؛ أل ٌف
العددم) قائمةه على األعداد ،كالقوانٌن الػحسابيٌة.
أمثلة (اإلعجاز
ٌ
األعجمي  -أف
حت
 -3سهولة التح ُقق ،فيستطيع
ي
اٞنبتدئ يف تعلُم العربيٌة ٌ -
ٌ
الشخصي ،أك ابإلحصاء الػحاسوبػ ٌي.
يتح ٌقق من األنظمة العدديٌة ،ابإلحصاء
ٌ
 -4ثبوت الػحقائق الػحسابيٌة ،الػمستم ٌدة من األنظمة العدديٌة القرآنيٌة ،كمن
كل البعد ،عن التغيًن كالتغيُػر كالنًٌسبيٌة.
القوانٌن الػحسابيٌة القطعيٌة؛ فهي بعيدةٌ ،
العددم) ،حق التدبُر؛
لذلك ندعو الطاعنٌن ،إُف تدبُر أمثلة (اإلعجاز
ٌ
فإهنا أدلٌة قطعية على (النبوة ا﵀مدية) ،ال ي ً
نكرىا ٌإال اٛناحدكف ،كأتباعيهم!!!
ٌ
ٌ
ٌ ٌ ٌ
ي
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الخاجمت
ٖنٌة حركب كثًنة ،شرقيٌة كغربيٌة ،مشاليٌة كجنوبيٌة ،قد٬نة كحديثة ،منها:
 -1حرب مئة عاـُّْٓ-ُّّٕ( :ـ).
 -2حرب الوردتٌنُْٖٓ-ُْٓٓ( :ـ).
 -3اٜنركب الدينيٌة األكربػٌيٌةُْٖٔ-ُُٕٓ( :ـ).
 -4اٜنركب األمريكيٌة اٟننديٌةُِْٗ-ُِِٔ( :ـ).
 -5اٜنرب اإل٤نليزيٌة األىليٌةُُٔٓ-ُِْٔ( :ـ).
 -6حرب السنوات السبعُّٕٔ-ُٕٓٔ( :ـ).
 -7اٜنركب النابليونيٌةُُٖٓ-َُّٖ( :ـ).
 -8اٜنرب األمريكيٌة اٞنكسيكيٌةُْٖٖ-ُْٖٔ( :ـ).
 -9اٜنرب األمريكيٌة األىليٌةُٖٔٓ-ُُٖٔ( :ـ).
 -11اٜنرب الفرنسيٌة اٞنكسيكيٌةُٖٕٔ-ُُٖٔ( :ـ).
 -11اٜنرب الياابنيٌة الصينيٌةُٖٗٓ-ُْٖٗ( :ـ)ُْٗٓ-ُّٕٗ( ،ـ).

 -12اٜنرب اإليطاليٌة اإلثيوبيٌةُٖٗٔ-ُٖٗٓ( :ـ)ُّٗٔ-ُّٗٓ( ،ـ).
 -13اٜنرب األمريكيٌة األسبانيٌةُٖٖٗ( :ـ).
 -14اٜنرب األمريكيٌة الفلبٌينيٌةُُّٗ-ُٖٗٗ( :ـ).
 -15اٜنرب الركسيٌة الياابنيٌةَُٗٓ-َُْٗ( :ـ).
 -16اٜنرب العالىميٌة األيكُفُُٖٗ-ُُْٗ( :ـ).
 -17اٜنرب العالىميٌة الثانيةُْٗٓ-ُّٗٗ( :ـ).
 -18اٜنرب الكوريٌةُّٗٓ-َُٗٓ( :ـ).
 -19اٜنرب الفيتناميٌةُٕٗٓ-ُٗٓٓ( :ـ).
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كأيريد اآلف أف ً
مهمة ،إُف (الطاعنٌن الثبلثة) ،يف (اإلسبلـ)،
أسئلة
و
أكج
ٌ
ٌ
حت صارت كلمة (اإلسبلـ)
الذين يتٌهموف (اإلسبلـ) ،أبنٌو دين (اإلرىاب)ٌ ،
 عندىم  -مرادفة لكلمة (اإلرىاب) ،كصارت كلمة (اإلرىاب)  -عندىم -مرادفة لكلمة (اإلسبلـ)!!!
نسب إليها الػمجرموف
 -1ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن (األدايف) ،التػي يي ى
الػمعتدكف يف تلك اٜنركب؟
نسب إليو مػجرمو
 -2ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن (الدين) ،الذم يي ى
(مػحاكم التفتيش)؟
نسب إليو الػمجرموف،
 -3ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن (الدين) ،الذم يي ى
الذين أابدكا (اٟننود الػحمر)؟
نسب إليو الػمجرموف،
 -4ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن (الدين) ،الذم يي ى
ذريٌتٌن) ،على (مدينتٌن ايابنيٌتٌن) ،فقتلتا عشرات
الذين أمركا إبلقاء (قنبلتٌن ٌ
مستضعفٌن؟
اآلالؼ ،من األبرايء الػ
ى
 -5ىل تستطيعوف أف تنسبوا (جرائم الػمعتدين) ،فػي (تلك الػحركب) ،إلػى
نسبوف إليها؟
(األدايف) ،اليت يي ى

تغاِف،
 -6ىل تستطيعوف أف تزعموا أ ٌف (حركب االحتبلؿ) :األسبآفٌ ،كالرب ٌ
الركسي،
البلجيكي ،كاألٞنآفٌ ،ك
لندم ،ك
ك
نسي ،كاٟنو ٌ
ٌ
ٌ
اإليطاِف ،ك ٌ
ٌ
اإل٤نليزم ،كالفر ٌ
يكي ،كالياابٓفٌ :كانت شديدة على الطغاة اٞنستبً ٌدين؛ لكنٌها كانت رحيمة
كاألمر ٌ
اٞنستضعفٌن؟
ابألبرايء
ى

 -7ىل تستطيعوف أف تزعموا أ ٌف (الػمنسوبٌن) إلػى (اإلسبلـ) ى ػم م ػن أكق ػدكا
نًناف (تلك الػحركب)؟
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اٞنستضعفٌن،
 -8ىل تستطيعوف أف تزعموا أ ٌف (اعتداء اجملرمٌن) على األبرايء
ى
إرىااب)ٌ ،إال إذا صدر من أحد
فػي تلك اٜنركب :ال يػيمكن أف ييع ٌد ( ن
(الػمنسوبٌن) ،إُف (اإلسبلـ)؟
 -9ماذا تقولوف يف جرائم (ىتلر) ،كعصابتو النازيٌة؟
 -11ماذا تقولوف يف جرائم (موسوليين) ،كعصابتو الفاشيٌة؟
 -11ماذا تقولوف يف جرائم (لينٌن) ،كعصابتو الشيوعيٌة؟
 -12ماذا تقولوف يف جرائم (ستالٌن) ،كعصابتو الشيوعيٌة؟

 -13ماذا تقولوف يف جرائم (ماك تسي) ،كعصابتو الشيوعيٌة؟
 -14ماذا تقولوف يف جرائم (بوؿ بوت) ،كعصابتو الشيوعيٌة؟
 -15ماذا تقولوف يف جرائم (تيتو) ،كعصابتو الشيوعيٌة؟
 -16ماذا تقولوف يف جرائم (رادكفاف) ،كعصابتو الصربيٌة؟
 -17ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت الصليبيٌة؟
 -18ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت الصهيونيٌة؟
 -19ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت البوذيٌة؟
 -21ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت العنصريٌة؟

اٟنندم؟
 -21ماذا تقولوف يف جرائم (كورتيز) ،ض ٌد شعب (األزتك)
ٌ
اٟنندم؟
 -22ماذا تقولوف يف جرائم (بيزارك) ،ض ٌد شعب (اإلنكا)
ٌ

 -23ماذا تقولوف يف جرائم ا﵀تلٌٌن األكربػٌيٌٌن ،ض ٌد الشعوب اإلفريقيٌة؟
 -24ماذا تقولوف يف جرائم ا﵀تلٌٌن األكربػٌيٌٌن ،ض ٌد الشعوب اآلسيويٌة؟
 -25ماذا تقولوف يف جرائم ا﵀تلٌٌن األكربػٌيٌٌن ،ض ٌد الشعوب األسرتاليٌة؟

 -26ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش األٞنآفٌ ،للنساء األكربػٌيٌات؟
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اإليطاِف ،للنساء األكربػٌيٌات؟
 -27ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش
ٌ
نسي ،للنساء األكربػٌيٌات؟
 -28ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش الفر ٌ

الركسي ،للنساء األكربػٌيٌات؟
 -29ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش
ٌ
يكي ،للنساء األكربػٌيٌات؟
 -31ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش األمر ٌ
 -31ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش الربيطآفٌ ،للنساء األكربػٌيٌات؟
اآلسيوايت؟
 -32ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش الياابٓفٌ ،للنساء
ٌ
اآلسيوايت؟
 -33ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيوش الغربيٌة ،للنساء
ٌ
 -34ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيوش الغربيٌة ،للنساء اإلفريقيٌات؟
 -35ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيوش الغربيٌة ،للنساء العربيٌات؟
يين؟
 -36ماذا تقولوف يف التنصًن
ٌ
اإلجبارم ،للشعب الفلبٌ ٌ

اإلجبارم ،للشعوب اإلفريقيٌة؟
 -37ماذا تقولوف يف التنصًن
ٌ
 -38ماذا تقولوف يف إجبار الشعوب ،على اعتناؽ الشيوعيٌة؟
مستضعفة؟
 -39ماذا تقولوف يف هنب خًنات الشعوب الػ
ى

 -41ماذا تقولوف يف (اٛنرائم األمريكيٌة) ،القد٬نة كاٜنديثة؟
إنٌنا ال نينكر اٜنركب الكثًنة ،القد٬نة كاٜنديثة ،اليت قامت بٌن ٗناعات
كثًنة ،منسوبة إُف اإلسبلـ ،كال نينكر أ ٌف أكثر ىذه اٜنركب كانت من أجل
السلطة كاٞناؿ كاالستبداد؛ كلكنٌنا نؤٌكد أ ٌف اٞنعتدين  -يف ىذه اٜنركب -
كل اإلجراـ ،قد خالفوا أحكاـ اإلسبلـ.
٠نرموفٌ ،
أيضا أ ٌف بعض اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ)  -قد٬ننا كحديثنا  -قد
كال نينكر ن
اٞنستضعفٌن؛ فسفكوا دماءىم،
اعتدكا على الكثًن ،من اٞنخالفٌن ،اٞنسالًمٌن،
ى
كاغتصبوا نساءىم ،كهنبوا أمواٟنم ،كأفسدكا يف ببلدىم.
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لكن نسبة أكلئك اجملرمٌن اٞنعتدين إُف (اإلسبلـ) ال تعين شيئنا؛ أل ٌف
ٌ
معا ،كلو
(اإلسبلـ) دين اإل٬ناف ،كالعمل الصاٌف؛ كال (إسبلـ) ٌإال ابجتماعهما ن
على درجات متفاكتة؛ كلكنٌها درجات رفيعة ،ال ي٬نكن أف يكوف صاحبها  -يف
عقائده كأعمالو كأخبلقو  -مشاهبنا ،أك مقارنابٞ ،نن ال عبلقة لو هبذا الدين.
فاإلسبلـ دين االكتساب ،ال دين االنتساب؛ كاالكتساب يكوف ابإل٬ناف
ٌأكنال ،كالعمل الصاٌف اثنينا؛ فمن انتسب إُف (اإلسبلـ) ،بلسانو ،كَف يص ٌدؽ
انتسابو اكتساب اٜنسنات ،كعمل الصاٜنات ،بل اكتسب السيئاتً ،
كعم ىل
ٌ
ي
ى
ىي
كل الرباءة!!!
أعماؿ (أعداء الدين)؛ فاإلسبلـ برمء منو ،كمن انتسابوٌ ،
قاؿ تعاُف﴿ :كمن أىحسن قىػونال ً٣نن دعا إً ىُف اَّللً كع ًمل ص ً
اؿ إًن ًين
اٜننا ىكقى ى
ىى ٍ ٍ ى ي ٍ ٍ ى ى
ىى ى ى
ً
ً
ًً
ىح ىس ين فىًإ ىذا ال ًذم
ٌن .ىكىال تى ٍستى ًوم ٍ
م ىن الٍ يم ٍسلم ى
اٜنى ىسنىةي ىكىال السيًٌئىةي ٍادفى ٍع ًابل ًيت ى ىي أ ٍ
ك كبػيػنىو ع ىداكةه ىكأىنو كًِف ىً
٘ن هيم﴾(ُ).
بػىٍيػنى ى ى ىٍ ي ى ى ي ى
كقاؿ تعاُف﴿ :اي أىيػُها ال ً
اٜنىىر ىاـ ىكىال
ذ
ين ىآمنيوا ىال يًٓنلُوا ىش ىعائًىر اَّللً ىكىال الش ٍهىر ٍ
ى ى
ى
ا ٍٟن ٍدم كىال الٍ ىق ىبلئً ىد كىال ً
ض ىوا نان ىكإً ىذا
ت ٍ
اٜنىىر ىاـ يػىٍبػتىػغيو ىف فى ٍ
ض نبل ًم ٍن ىرٌهبًً ٍم ىكًر ٍ
آم ى
ٌن الٍبىػٍي ى
ى ٌ
ى ى ى
و
اٜنىىرًاـ أى ٍف
صدُكيك ٍم ىع ًن الٍ ىم ٍس ًج ًد ٍ
اصطى ي
ىحلىٍلتي ٍم فى ٍ
ادكا ىكىال ىٍ٩ن ًرىمن يك ٍم ىشنىآ يف قىػ ٍوـ أى ٍف ى
تىػ ٍعتى يدكا كتىػ ىعاكنيوا ىعلىى الًٍ ًرب كالتػ ٍقول كىال تىػ ىعاكنيوا ىعلىى ًٍ
اإل ًٍمث ىكالٍعي ٍد ىك ًاف ىكاتػ يقوا اَّللى إًف
ى
ٌى ى ى
ى ى
يد الٍعً ىق ً
اب﴾(ِ).
اَّللى ىش ًد ي
فالعدكاف ،كاالضطهاد ،كالظلم ،كالفساد ،كالسرقة ،كالنهب ،كالفجور،
كاالغتصاب :ليست من (اإلسبلـ) يف شيء؛ فإف صدرت من بعض اٞننسوبٌن
كل الرباءة.
إُف (اإلسبلـ)؛ فإ ٌف (اإلسبلـ) برمء منهمٌ ،
فصلت.ّْ-ّّ :
(ُ) ٌ
(ِ) اٞنائدة.ِ :
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لقد أمر هللا  أبف نقاتل الذين يقاتلوننا؛ أل ٌف االستسبلـ ٟنم يعين
تسلُطهم ،على أتباع ىذا الدين ،كإابدهتم ٟنم ،كص ٌدىم الناس ،عن الدخوؿ
لكن هللا  هناان  -مع ذلك كلٌو  -عن االعتداء.
فيو؛ ك ٌ
ً ً ً ً ً
ين يػي ىقاتًليونى يك ٍم ىكىال تىػ ٍعتى يدكا إًف اَّللى ىال
قاؿ تعاُف :ى
﴿كقىاتليوا يف ىسب ًيل اَّلل الذ ى
ب الٍمعت ًدين .كاقٍػتػليوىم حي ً
ىخىر يجويك ٍم
وى ٍم ًم ٍن ىحٍي ي
يً٪ن ُ ي ٍى ى ى ي ي ٍ ى ٍ ي
ث أٍ
وى ٍم ىكأ ٍ
ىخ ًر يج ي
ث ثىق ٍفتي يم ي
ً
كالٍ ًفٍتػنىةي أ ى ً
اٜنىىرًاـ ىحت يػي ىقاتًليويك ٍم فً ًيو فىًإ ٍف
وى ٍم ًعٍن ىد الٍ ىم ٍس ًج ًد ٍ
ىش ُد م ىن الٍ ىقٍت ًل ىكىال تيػ ىقاتلي ي
ى
قىاتىػليويكم فىاقٍػتػليوىم ىك ىذلً
ك جىزاء الٍ ىكافً ًرين .فىًإ ًف انٍػتىػ ىهوا فىً
ور ىرًح هيم.
ف
غ
اَّلل
ف
إ
ى
ي
ى
ى ه
ٍ
ٍ ي يٍ
ى
ى ي
كقىاتًليوىم حت ىال تى يكو ىف فًٍتػنةه كي يكو ىف ال ًٌ
ين ًَّللً فىًإ ًف انٍػتىػ ىه ٍوا فى ىبل عي ٍد ىكا ىف إًال ىعلىى
د
ى ىى
ى يٍ ى
ي
اٜنرم ً
ًً
اص فى ىم ًن ٍاعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم
اٜنىىر ياـ ًابلش ٍه ًر ٍ
ٌن .الش ٍه ير ٍ
اٜنىىرًاـ ىك ٍييى ي
الظالم ى
ص ه
ات ق ى
ً
ً ًً
ٌن﴾(ُ).
فى ٍ
اعتى يدكا ىعلىٍيو ّنثٍ ًل ىما ٍاعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم ىكاتػ يقوا اَّللى ىك ٍاعلى يموا أىف اَّللى ىم ىع الٍ يمتق ى
كرُد االعتداء ّنثلو ليس اعتداء للظلم ،بل إنٌو اعتداء للردع كالػ ىمنىعػة؛ فهو
اعتداء العقوبة العادلة ،كاٛنزاء الرادع؛ كالظالًػم ىو اٞنعتدم ،ابتداء؛ كلوال اعتداء
الظاٞنٌنٞ ،نا رفع (اإلسبلـ) سي نفا على أحد.
كل الرباءة ،من افرتاءات الطاعنٌن ،الذين ينسبوف إليو
كاإلسبلـ برمءٌ ،
هتمة (إكراه الػمخالفٌن) ،على (اعتناؽ الدين)؛ فإ ٌف الذم أدخل الصادقٌن يف
اجا ىو اٜنكمة ،كاٞنوعظة اٜنسنة ،كالكلمة الطيٌبة ،كاٛنداؿ اٜنسن.
دين هللا أفو ن
ً
ٌن الُر ٍش يد ًم ىن الٍغى ًٌي فى ىم ٍن يى ٍك يف ٍر
قاؿ تعاُف﴿ :ىال إً ٍكىراهى ًيف ال ٌدي ًن قى ٍد تىػبىػ ى
ً
ً ً
ً
ً
ً ً
يع
استى ٍم ىس ى
ًابلطاغيوت ىكيػي ٍؤم ٍن ًابَّلل فىػ ىقد ٍ
ص ىاـ ىٟنىا ىكاَّللي ىٚن ه
ك ًابلٍعي ٍرىكة الٍ يوثٍػ ىقى ىال انٍف ى
ىعلً هيم﴾(ِ).
(ُ) البقرة.ُْٗ-َُٗ :
(ِ) البقرة.ِٓٔ :
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ً
ت
ىٗن نيعا أىفىأىنٍ ى

ك ىآل ىم ىن ىم ٍن ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض يكلُ يه ٍم
كقاؿ تعاُف ﴿ :ىكلى ٍو ىشاءى ىربُ ى
ًً
ً
ٌن﴾(ُ).
اس ىحت يى يكونيوا يم ٍؤمن ى
تي ٍكرهي الن ى
اٜنى ىسنى ًة ىك ىج ًاد ٍٟنيٍم
ك ًاب ٍٜنً ٍك ىم ًة ىكالٍ ىم ٍو ًعظىًة ٍ
كقاؿ تعاُفٍ ﴿ :ادعي إً ىُف ىسبً ًيل ىربًٌ ى
ً
ضل ىع ٍن ىسبًيلً ًو ىكيى ىو أ ٍىعلى يم
ىح ىس ين إًف ىرب ى
ك يى ىو أ ٍىعلى يم ًّنى ٍن ى
ًابل ًيت ى ىي أ ٍ
ً ً
ين﴾(ِ).
ابلٍ يم ٍهتىد ى
قطعي ،على بطبلف هتمة (اإلكراه) :أنٌك ْند
اقعي
اتر٫ني ٌ
ٌ
كأقول دليل ك ٌ
الػمنسوبٌن إلػى (اليهوديٌة) ،كالػمنسوبٌن إلػى (الػمسيحيٌة) :قد عاشوا ،كما زالوا
يعيشوف ،يف الببلد ،اليت حكمها اٞننسوبوف إُف (اإلسبلـ)٥ ،نو أربعة عشر قرنان؛
كْند معابدىم ،ككنائسهم :ابقية ،كمتج ًٌددة ،مع ٌأهنا مشتملة على ٢نالفات
اإلٟني الػمنزؿ.
صر٪نة للوحي ٌ
فهل كاف الػمنسوبوف إلػى (اإلسبلـ) قادرين على إكراه اٞنخالفٌن ،من
األمم اآلسيويٌة كاألكربػٌيٌة كاإلفريقيٌة؛ كلكنٌهم كانوا عاجزين ،عن إكراه اٞنخالفٌن،
يف ببلد العراؽ كالشاـ كمصر؟!!!
حت لو كانوا من اٞننسوبٌن
إ ٌف (اإلسبلـ) يدعوان إُف (قتاؿ ال يػمعتدين)ٌ ،
ً
حت لو كانوا من اٞنخالفٌن.
إُف (اإلسبلـ)؛ كينهاان عن (قتاؿ ال يػمسالمٌن)ٌ ،
ًً
ً ً ً
ىصلً يحوا بػىٍيػنىػ يه ىما فىًإ ٍف
قاؿ تعاُف ﴿ :ىكإً ٍف طىائ ىفتىاف م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
ٌن اقٍػتىػتىػليوا فىأ ٍ
ً
ً
ً
ً
ت
يخىرل فىػ ىقاتليوا ال ًيت تىػٍبغي ىحت تىفيءى إً ىُف أ ٍىم ًر اَّلل فىًإ ٍف فىاءى ٍ
بػىغى ٍ
ت إً ٍح ىد يا٨نىا ىعلىى ٍاأل ٍ
ًً
ٌن﴾(ّ).
ىصلً يحوا بػىٍيػنىػ يه ىما ًابلٍ ىع ٍد ًؿ ىكأىقٍ ًسطيوا إًف اَّللى يً٪ن ُ
ب الٍ يم ٍقسط ى
فىأ ٍ
(ُ) يونس.ٗٗ :
(ِ) النحل.ُِٓ :
(ّ) اٜنجرات.ٗ :

759

كقاؿ تعاُف﴿ :ىال يػٍنػها يكم اَّلل ع ًن ال ً
ين ىَفٍ يػي ىقاتًليويك ٍم ًيف ال ًٌدي ًن ىكىَفٍ ي٫نٍ ًر يجويك ٍم
ذ
ىى ي يى
ى
ً ً
ً
ب الٍم ٍق ًس ًط ى ً
ً ً ً ً
م ٍن د ىاي ًريك ٍم أى ٍف تىػبىػُر ي
ٌن .إ٧نىا يػىٍنػ ىها يك يم اَّللي
كى ٍم ىكتيػ ٍقسطيوا إلىٍيه ٍم إف اَّللى ي٪ن ُ ي
ً
ً
ً ً
اى يركا ىعلىى إً ٍخىر ًاج يك ٍم أى ٍف
ين قىاتىػليويك ٍم ًيف ال ٌدي ًن ىكأ ٍ
ىخىر يجويك ٍم م ٍن د ىاي ًريك ٍم ىكظى ى
ىع ًن الذ ى
ك يى يم الظالً يمو ىف﴾(ُ).
تىػ ىول ٍويى ٍم ىكىم ٍن يػىتىػ ىوٟنيٍم فىأيكلىئً ى
ً ً
ً
كقاؿ تعاُف﴿ :كىال يْنى ًادليوا أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
ين
اب إًال ًابل ًيت ى ىي أ ٍ
ى
ىح ىس ين إال الذ ى
ى
ظىلىموا ًمٍنػهم كقيوليوا آمنا ًابل ًذم أينٍ ًزىؿ إًلىيػنىا كأينٍ ًزىؿ إًلىي يكم كإً ىٟننىا كإً ىٟن يكم ك ً
اح هد ىكىٍ٥ن ين
ى
ٍ ٍى ي ى ي ٍ ى
ٍ ى
ي يٍ ى
(ِ)
لىوي يم ٍسلً يمو ىف﴾ .
كقاؿ تعاُف﴿ :الٍيػوـ أ ًيحل لى يكم الطيًبات كطىعاـ ال ً
ً
اب ًحل
ذ
ىٍ ى
ين أيكتيوا الٍكتى ى
ي ٌى ي ى ى ي ى
ات كالٍمحصن ً ً
ً ً
لى يكم كطىعام يكم ًحل ىٟنم كالٍمحصنى ً
ين
ات م ىن الٍ يم ٍؤمنى ى ي ٍ ى ى ي
يٍ ى ي ٍ ى ي
ٍ ى ىي ٍ
ات م ىن الذ ى
أيكتيوا الٍ ًكت ً ً
ًً
ًً
ٌن ىكىال
ٌن ىغٍيػىر يم ىسافح ى
يج ىوريىن يٍ١نصن ى
اب م ٍن قىػٍبل يك ٍم إً ىذا آتىػٍيػتي يم ي
ى ى
وىن أ ي
مت ًخ ًذم أىخ ىد واف كمن ي ٍك يفر ًاب ًٍإل٬نى ً
ط ىع ىمليوي ىكيى ىو ًيف ٍاآل ًخىرةً ًم ىن
اف فىػ ىق ٍد ىحبً ى
ٍ
ي
ىى ٍ ى ٍ
ٍ ً
ين﴾(ّ).
اٝنىاس ًر ى
الذمة ،ما داموا
فالتعايش مشركع يف (اإلسبلـ) بٌن أىل اٞنلٌة ،كأىل ٌ
مسالًمٌن ،خاضعٌن ،غًن معتدين ،كال خائنٌن؛ كحقوقهم اليت أكجبها اإلسبلـ
٩نب أف يٓن ىفظ ٟنم ،كمن خاهنا ،فقد خاف هللا كرسولو.
ٌأما أكلئك الػمعتدكف ،من اٞنخالفٌن؛ فإ ٌف اإلسبلـ قد أكجب اٛنهاد؛ لرٌد
اعتدائهم؛ ال ألنػٌهم مػخالفوف ،يف الدين ،بل أل ٌهنم معتدكف؛ كلكنٌهم إذا ألقوا
٪نل قتاٟنم.
السلىم ،كك ٌفوا أيديهم عن االعتداء ،فبل ٌ
(ُ) اٞنمتحنة.ٗ-ٖ :
(ِ) العنكبوت.ْٔ :
(ّ) اٞنائدة.ٓ :
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قاؿ تعاُف ﴿ :ىكُدكا لى ٍو تى ٍك يف يرك ىف ىك ىما ىك ىف يركا فىػتى يكونيو ىف ىس ىواءن فى ىبل تىػت ًخ يذكا
ً
ً
ً
ً
ث
وى ٍم ىحٍي ي
كى ٍم ىكاقٍػتيػلي ي
مٍنػ يه ٍم أ ٍىكليىاءى ىحت يػي ىهاج يركا ًيف ىسبً ًيل اَّلل فىإً ٍف تىػ ىول ٍوا فى يخ يذ ي
ً
ً ً
صًنا .إًال ال ًذين ي ً
ً
صليو ىف إً ىُف قىػ ٍووـ بػىٍيػنى يك ٍم
ىك ىج ٍديٕني ي
ى ى
وى ٍم ىكىال تىػتخ يذكا مٍنػ يه ٍم ىكليًّا ىكىال نى ن
ً
اؽ أىك جاءكيكم ح ً
كريى ٍم أى ٍف يػي ىقاتًليويك ٍم أ ٍىك يػي ىقاتًليوا قىػ ٍوىم يه ٍم ىكلى ٍو
صىر ٍ
ت ي
ىكبػىٍيػنىػ يه ٍم ميثى ه ٍ ى ي ٍ ى
ص يد ي
ىشاءى اَّللي لى ىسلطى يه ٍم ىعلىٍي يك ٍم فىػلى ىقاتىػليويك ٍم فىًإ ًف ٍاعتىػىزليويك ٍم فىػلى ٍم يػي ىقاتًليويك ٍم ىكأىلٍ ىق ٍوا إًلىٍي يك يم
السلىم فىما جعل اَّلل لى يكم علىي ًهم سبً نيبل .ست ً
ً
يدك ىف أى ٍف ىأيٍىمنيويك ٍم
ر
آخ
ف
ك
د
ج
ى
ين ييًر ي
ي
ىى
ى
ى ى ىى ى ي ٍ ى ٍ ٍ ى
ى
ىك ىأيٍىمنيوا قىػ ٍوىم يه ٍم يكل ىما يرُدكا إً ىُف الٍ ًفٍتػنى ًة أ ٍيركً يسوا فً ىيها فىًإ ٍف ىَفٍ يػى ٍعتى ًزليويك ٍم ىكيػيٍل يقوا إًلىٍي يك يم
السلىم كي يك ُفوا أىي ًديػهم فىخ يذكىم كاقٍػتػليوىم حي ً
وى ٍم ىكأيكلىئً يك ٍم ىج ىع ٍلنىا لى يك ٍم
ٍ ى ي ٍ ي ي ٍ ى ي ي ٍ ىٍ ي
ث ثىق ٍفتي يم ي
ى ىى
ٌن﴾(ُ).
ىعلىٍي ًه ٍم يس ٍلطىا نان يمبً ن
لرد اعتداء اٞنعتدين ،كال سيٌما الستنقاذ
فاٛنهاد كاجب يف (اإلسبلـ)؛ ٌ
لرد االعتداء عنهم.
اٞنستضعفٌن ،الذين ال حيلة ٟنم؛ ٌ
ى
قاؿ تعاُف﴿ :كما لى يكم ىال تيػ ىقاتًليو ىف ًيف سبً ًيل اَّللً كالٍمست ٍ ً
ٌن ًم ىن ًٌ
الر ىج ًاؿ
ى ي ٍى
ض ىعف ى
ى
ىى ٍ
ً ًً ً ً
كالنًٌس ًاء كالٍ ًولٍ ىد ًاف ال ً
اج ىع ٍل
ذ
ين يػى يقوليو ىف ىربػنىا أ ٍ
ىخ ًر ٍجنىا م ٍن ىىذه الٍ ىق ٍريىة الظاَف أ ٍىىلي ىها ىك ٍ
ى ى ى
ى
(ِ)
لىنا ًمن لىدنٍ ً
ك نى ً
ص نًنا﴾ .
اج ىع ٍل لىنىا ًم ٍن لى يدنٍ ى
ى ٍ ي ى
ك ىكليًّا ىك ٍ
ك(إرىاب اٞنعتدين) ىو (اإلرىاب) الوحيد الذم أمر بو (اإلسبلـ)؛ ألنٌو
(إرىاب ١نمود) ،يردع (اٞنعتدين) ،كيكسر شوكتهم؛ لكيبل يطمعوا يف االعتداء،
على األن يفس كاألعراض كاألمواؿ.
اٞنستضعفٌن ،من األمم
ِنبلؼ (أعداء اإلسبلـ)؛ فإ ٌهنم ييرىبوف األبرايء
ى
كالشعوب كالقبائل كالقرل؛ الستعبادىم ،كاضطهادىم ،كاستبلب أمواٟنم.
(ُ) النساء.ُٗ-ٖٗ :
(ِ) النساء.ٕٓ :
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ً
اٝنىٍي ًل تيػ ٍرًىبيو ىف بًًو
استىطى ٍعتي ٍم ًم ٍن قيػوةو ىكًم ٍن ًرىاب ًط ٍ
قاؿ تعاُف ﴿ :ىكأىع ُدكا ىٟنيٍم ىما ٍ
ع يدك اَّللً
ً
ين ًم ٍن يدكهنًً ٍم ىال تىػ ٍعلى يمونػى يه يم اَّللي يػى ٍعلى يم يه ٍم ىكىما تيػٍن ًف يقوا ًم ٍن
ر
آخ
ك
م
ك
ك
د
ع
ك
ي
ي
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
و
ً
ً
اجنى ٍح ىٟنىا
ىش ٍيء ًيف ىسبً ًيل اَّلل يػي ىوؼ إًلىٍي يك ٍم ىكأىنٍػتي ٍم ىال تيظٍلى يمو ىف .ىكإً ٍف ىجنى يحوا للس ٍل ًم فى ٍ
ً
ًً
يع الٍ ىعلً ييم﴾(ُ).
ىكتىػ ىوك ٍل ىعلىى اَّلل إنوي يى ىو السم ي
كل
كمن ىناٌ ،
لكل عاقل متدبٌر منصف (براءةي اإلسبلـ) ،من ٌ
يتبٌن ٌ
تػهمة ،كجهها إليو أعداؤه الطاعنوف ،كال سػيٌما (تػهمة اإلرىاب اإلجرامػ ٌي).
كلو أ ٌف الطاعنٌن كصفوا بعض اٞننسوبٌن إُف (اإلسبلـ) ابإلرىاب ،لىما
كثًنا من (اٞننسوبٌن) :ىم يف اٜنقيقة (إرىابيٌوف) ،ببل ريب؛
أنكران ذلك؛ فإ ٌف ن
لكن إرىاهبم ال ي٪ن ىسب على (اإلسبلـ) ،كإٌ٧نا ي٪ن ىسب على ىمن أمرىم بو،
ك ٌ
حت ظلموا العباد ،كأفسدكا يف الببلد.
كسهل ٟنم األمور؛ ٌ
كدعاىم إليوٌ ،
كأمريكا  -كأذانبػها من دكؿ الغرب ،الػمعادية لئلسبلـ  -ىي التػي
جنٌدت عمبلءىا ،م ػن الرؤسػ ػ ػ ػاء ،كالػ ػوزراء ،كالسياسيٌيػن ،كالق ػ ػ ػادة ،كالس ػػػ ػادة،
كالػجنػ ػ ػ ػود ،كالفنٌانيػن ،كال يكت ػٌػاب ،كالصحػفيٌيػن ،كاإلعبلميٌيػن؛ كغي ػرىم ،م ػن
الػخ ػادعي ػن ،كالػمخدكعٌن ،كالػمغمورين ،كالػمشهورين ،كالظاىرين ،كالػمسترتين؛
ليسوغوا إلصاؽ تلك التهمة بدين (اإلسبلـ).
ٌ
كيكفي أف تيوا ًزف بٌن (السًنة اإلسبلميٌة) كبٌن (السًنة اإلرىابيٌة)؛ لتجد
الشر ،ككالفرؽ بٌن
الفرؽ بينهما ،كالفرؽ بٌن ٌ
اٜنق كالباطل ،ككالفرؽ بٌن اٝنًن ك ٌ
العدؿ كالظلم ،ككالفرؽ بٌن األمانة كاٝنيانة ،ككالفرؽ بٌن اإلصبلح كاإلفساد.
فماذا ينقم الطاعنوف من (اإلسبلـ)؛ ليعادكه ،كيعادكا أكلياءه ،كيطعنوا
بكل كسائلهم القذرة؟!!!
فيوٌ ،
(ُ) األنفاؿ.ُٔ-َٔ :
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إذا كانوا ينقموف منو الدعوة إُف اإل٬ناف ابألصوؿ الغيبيٌة؛ فلماذا يقتصركف
على الطعن فػي (الغيبيٌات اإلسبلميٌة) ،كال ينقموف من سائر الناس إ٬نانػهم
ابلغيبيٌات كاألابطيل كاألساطًن كاٝنرافات؟!!!
كإذا كانوا ينقموف منو الدعوة إُف العمل ابألحكاـ الشرعيٌة ،الكفيلة
كل اٛنرائم؛ فلماذا يعادكف أسباب
بتطهًن الفرد كالػمجتمع كاألرض ،من ٌ
اإلصبلح ،كيتٌكػئ ػوف على القوانيػن البشريٌة ،البديلة ،الناقصة ،القاص ػرة ،التػي
عجزت عػ ػن القضاء على اٛنرائم؟!!!
فإهنم بذلك
كإذا كانوا ينقموف منو األمر ابلفضائل ،كالنهي عن الرذائل؛ ٌ
ليحولوه إُف اٜنيوانيٌة ،أك اآلليٌة؛
٩نردكا اإلنساف من إنسانيٌتو اٜنقة؛ ٌ
ييريدكف أف ٌ
فليس لو  -بعد ْنريده من األخبلؽ  -أدْف نصيب من (اإلنسانيٌة)!!!
ً
ً
ص ٍد ىرهي لً ًٍئل ٍس ىبلًـ ىكىم ٍن ييًرٍد أى ٍف
قاؿ تعاُف﴿ :فى ىم ٍن ييًرد اَّللي أى ٍف يىػ ٍهديىوي يى ٍشىر ٍح ى
ضلو ى٩نعل ص ٍدره ضيً نقا حرجا ىكأى٧نىا يصع يد ًيف السم ًاء ىك ىذلً
ً
ً
س
ج
الر
اَّلل
ل
ع
٩ن
ك
ى
ى
ٍ
ى
يي ي ٍ ى ٍ ى ىي ى ٌ ى ى ن
ى
ىي ي ٌٍ ى
علىى ال ً
ين ىال يػي ٍؤًمنيو ىف﴾(ُ).
ذ
ى
ى
ب أىف أى ٍكثىػىريى ٍم يى ٍس ىمعيو ىف أ ٍىك يػى ٍع ًقليو ىف إً ٍف يى ٍم إًال
كقاؿ تعاُف﴿ :أ ٍىـ تىػ ٍح ىس ي
ىض ُل ىسبً نيبل﴾(ِ).
ىك ٍاألىنٍػ ىع ًاـ بى ٍل يى ٍم أ ى
قاؿ سيٌد قطب« :إ ٌف أىل الكتاب لػم يكونوا ينقموف على اٞنسلمٌن يف
اإلسبلميٌ ،إال أ ٌف
عهد الرسوؿ  ،كىم ال ينقموف اليوـ على طبلئع البعث
ٌ
ىؤالء اٞنسلمٌن يؤمنوف اب﵁ ،كما أنزلو هللا إليهم من قرآف ،كما ص ٌدؽ عليو
قرآهنم٣ ،نٌا أنزلو هللا ،من قبل ،من كتب أىل الكتاب ..إ ٌهنم يعادكف اٞنسلمٌن
(ُ) األنعاـ.ُِٓ :
(ِ) الفرقاف.ْْ :
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يهودا ،كال نصارل .كأل ٌف أىل الكتاب فاسقوف
ألهنم مسلموف! ٌ
ٌ
ألهنم ليسوا ن
عما أنزلو هللا إليهم؛ كآية فسقهم كا٥نرافهم ٌأهنم ال يؤمنوف ابلرسالة
منحرفوف ٌ
ً ً
كحرفوه  -كال يؤمنوف
األخًنة ،كىي مص ٌدقة لما بٌن أيديهم  -ال ما ابتدعوه ٌ
ابلرسوؿ األخًن ،كىو مص ًٌدؽ لًما بٌن يديو ،مع ًظٌم لرسل هللا أٗنعٌنٌ .إهنم
٫نب
٪ناربوف اٞنسلمٌن ىذه اٜنرب الشعواء ،اليت لػم تضع أكزارىا ق ٌ
ط ،كلػم ي
أكارىا طواؿ ألف كأربع مئة عاـ ،منذ أف قاـ للمسلمٌن كياف ،فػي الػمدينة،
اٞنستقل،
مستقل ،انشئ من دينهم
كتػميٌزت ٟنم شخصيٌة ،كأصبح ٟنم كجود
ٌ
ٌ
ظل منهج هللا الفريدٌ .إهنم يشنٌوف
اٞنستقل ،كنظامهم
كتصورىم
ٌ
اٞنستقل ،فػي ٌ
ٌ
ٌ
كل شيء  -مسلموف،
على الػمسلمٌن ىذه الػحرب الػمشبوبة؛ ألنػٌهم  -قبل ٌ
يردكا اٞنسلمٌن عن دينهم،
كال ي٬نكن أف ييطفئوا ىذه الػحرب الػمشبوبةٌ ،إال أف ٌ
فيصبحوا غيػر مسلمٌن ..ذلك أ ٌف أىل الكتاب أكثرىم فاسقوف؛ كمن ثى ٌػم
ال يػيحبٌوف الػمستقيمٌن الػملتزمٌن ،من اٞنسلمٌن!»(ُ).
اليوـ (أعداءى اإلسبلـ) ،من األيصبلء ،كالعيمبلء؛
كلذلك تقػ ػ ػود (أمريكا) ى
ً
رسخ يف (اإلعبلـ) ،كيف
بكل الوسائل القذرة؛ لكي تي ٌ
لػمحاربة (اإلسبلـ)ٌ ،
مي)،
(األذىاف) :أ ٌف (الشريعة اإلسبلميٌة) ىي كحدىا (شريعة اإلرىاب العالى ٌ
مي)!!!
كأ ٌف (أمريكا) ىي كحدىا (راعية السبلـ العالى ٌ
يكي)،
وـ (
ى
كيؤيٌد كثيػ ػهر من الػمنسوبيػن إلػى (اإلسػ ػبلـ) اليػ ػ ػ ى
اإلعبلـ األمر ٌ
فيواطئونو ،على ىذا (الزعم الباطل) ،كيدافعوف عنو؛ غافلٌن ،أك متغافلٌن ،عن
تلك (السًنة األمريكيٌة اإلرىابيٌة اٝنبيثة).
كيكفي لػمعرفة تلك (السًنة اإلرىابيٌة اٝنبيثة) :أف يراجع ىؤالء اٞنؤيٌدكف
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ِْٗ/ِ :
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ما يكتًب عن (التد ُخبلت األمريكيٌة) ،كال سيٌما (التد ُخبلت العسكريٌة) ،فػي
ى ػذه ال ػدكؿ :الػمػكس ػيػك ،ج ػواتيماال ،ىن ػدكراس ،السػ ػلػف ػادكر ،نيك ػاراجػ ػ ػوا،
كوستاريكا ،بنما ،كواب ،ىايتػي ،الدكمينيكاف ،بورتوريكو ،جرينادا ،كولومبيا،
اإلكوادكر ،بًنك ،بوليفيا ،تش ػيلي ،أكرجػ ػوام ،اليابػاف ،كوريػ ػا ،الصيػن ،الفلبٌيػن،
فيتنػ ػاـ ،كمبوداي ،الكس ،يوغوسبلفيا ،اليوانف ،تركيا ،إيراف ،أفغانستاف ،لبناف،
ليبيا ،السوداف ،الصوماؿ ،العراؽ.
إ ٌف العاقل ً
اٞننصف ييد ًرؾ بوضوح أ ٌف (أمريكا) ىي الدكلة الوحيدة ،اليت
كل دكؿ العالىػم ،يف الفوز هبذه (األلقاب اٝنبيثة الػمذمومة):
فاقت ٌ
مي).
( -1راعية اإلرىاب العالى ٌ
مي).
( -2راعية اإلجراـ العالى ٌ

مي).
( -3راعية االضطهاد العالى ٌ
مي).
( -4راعية اإلفساد العالى ٌ
مي).
( -5راعية التدمًن العالى ٌ

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

مي).
( -8راعية االستغبلؿ العالى ٌ
مي).
( -9راعية التجويع العالى ٌ

مي).
( -11راعية النهب العالى ٌ
( -11راعية التح ُ
مي).
ل
العا
م
ك
ى
ٌ
مي).
( -12راعية التد ُخل العالى ٌ
مي).
( -13راعية التج ُسس العالى ٌ
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مي).
( -14راعية االنػحياز العالى ٌ

مي).
( -15راعية التحريض العالى ٌ
مي).
( -16راعية التزييف العالى ٌ
مي).
( -17راعية النفاؽ العالى ٌ
مي).
( -18راعية الغدر العالى ٌ

مي).
( -19راعية اإلٜناد العالى ٌ
ألهنا
إ ٌف تدمًن (أمريكا) ليس ابلوىم الػمستحيل ،بل ىو اليقٌن القريب؛ ٌ
كل أسس التدمًن ،من كفر كظلم كفسق كفجور كاستكبار.
ٌأمػة قائمة على ٌ
ً
ك قىػ ٍريىةن أ ىىم ٍرىان يمٍتػىرفً ىيها فىػ ىف ىس يقوا فً ىيها فى ىحق
قاؿ تعاُف ﴿ :ىكإًذىا أ ىىرٍد ىان أى ٍف نػي ٍهل ى
ىعلىٍيػ ىها الٍ ىق ٍو يؿ فى ىدم ٍرىان ىىا تى ٍد ًم نًنا﴾(ُ).
تقل عن ىذه الػحاؿ .كني يذر
قاؿ سيٌد قطب« :كاٜناؿ فػي أمريكا ال ٌ
لكن عوامل
السوء تتواُف .ك ٌ
األمة األمريكيٌة يف عنفواهنا ،ال تتل ٌفت للنُ يذر .ك ٌ
الظاىرم ،كتعمل بسرعة،
التدمًن تعمل فػي كيانػها ،على الرغم ،من ىذا الركاء
ٌ
كل الظواىر اٝنارجيٌة.)ِ(»...
٣نٌا يشي بسرعة الدمار
الداخلي ،على الرغم من ٌ
ٌ
ص ىارل
ضى ىعٍن ى
كأختم الػخاتػمة بقولو تعالػى ﴿ :ىكلى ٍن تىػ ٍر ى
ك الٍيىػ يه ي
ود ىكىال الن ى
ً
ً
ً
ت أ ٍىى ىواءى يى ٍم بػى ٍع ىد ال ًذم
ىحت تىػتبً ىع ملتىػ يه ٍم قي ٍل إًف يى ىدل اَّلل يى ىو ا ٍٟنيىدل ىكلىئ ًن اتػبىػ ٍع ى
ك ًمن اَّللً ًمن كًوِف كىال نى ً
ً ًً
ص وًن﴾(ّ).
ٍىٌى
ىجاءى ىؾ م ىن الٍع ٍلم ىما لى ى ى
رب العالـميـن.
وآخ ـ خر دعواان أن الـحم خد هلل ّ

(ُ) اإلسراء.ُٔ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف ،ّٔٔ/ِ :كانظر :شبهات حوؿ اإلسبلـ.َّ :
(ّ) البقرة.َُِ :
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بيان
ىذه ىي (النسخة الرقميٌة الذىبيٌة) ،من كتاب (براءة اإلسبلـ) ،أتيت بعد
كجدت الػحاجة إلػى
النسخة ،التػي س ٌػميتها( :النسخة الكاملة األخيػرة)؛ ألنٌنػي
ي
إخراجها أكيدة ،كال سيٌما لتصحيح أخطاء طباعيٌة كثًنة ،اشتملت عليها
ُسخ السابقة من الكتاب ،مع زايدات جديدة ،كتوضيحات مفيدة.
الن ى
ت
كنت قد
ذكرت يف بياف (النسخة الكاملة األخًنة) ٌأهنا قد اشتملى ٍ
ي
ك ي
ُسخ،
أردت
ى
على يمعظىم ما ي
لكل ما سبقها ،من الن ى
الكشف عنو ،ك ٌأهنا انسخة ٌ
ت على أكىػاـ ،كنقػوص ،كعيػوب ،كغمػوض ،كاختصػار ،كركػاكػة؛
التػي اشتملى ٍ
ت من األكىاـ.
كذكرت ن
أزعم أ ٌف (النسخة الكاملة األخًنة) قد خلى ٍ
ي
أيضا أنٌين ال ي
لكل ما سبقها من
كاآلف أيعلن أ ٌف (النسخة الرقميٌة الذىبيٌة) انسخة ٌ
حت النسخة اليت ٚنٌيتها( :النسخة الكاملة األخًنة)؛ كما ىي  -يف
ني ىسخٌ ،
اٜنقيقة  -بكاملة ،كال أبخًنة؛ فإ ٌف خشية اٞنوت بغتةن ،أٛنأتين إُف التسُرع ،يف
إخراج النسخة السابقة ،بعد تصحيح ما أمكنين تصحيحو ،آنذاؾ.
كجدت  -فػي نفسي  -قػدرة كافية ،الستئناؼ النظر ،فػي تلك
كحيػن
ي
النسخة؛ لتصحيح ما ي٬نكنين تصحيحو ،كتوضيح ما ي٬نكنين توضيحو ،كزايدة ما
اجتهدت إلخراج (النسخة الذىبيٌة) ،بعد التوُكل على هللا .
ي٬نكنين زايدتو،
ي
إ ٌف التعديبلت  -اليت أجريتها ،يف ني ىسخ كتاب (براءة اإلسبلـ) -
١نصورة يف التعديبلت الطباعيٌة ،كالتعبًنيٌة ،كالتنسيقيٌة ،كالتكميليٌة؛ كليس ٟنا
ً
كل
ا،
ك
مستمس
لت
ن
تضمنها ىذا الكتاب؛ فما ز ي
أدْف عبلقة ابألفكار ،التػي ٌ
ٌ
االستمساؾ ،ابألفكار الكلٌيٌة ،كالػجزئيٌة ،كاإلجػماليٌة ،كالتفصيليٌة ،اليت يقوـ
ُسخ ،كلٌها ،كلػم أتراجع عن أصغر فكرة ،من أفكاره.
عليها ىذا الكتاب ،يف الن ى
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لست ٌأدعي العصمة لنفسي ،كال لغًنم؛ كلكنٌين ال أجد يف نفسي -
ك ي
الفكرم ،من الكتاب؛ كلذلك
شك ،يف اٛنانب
حت ىذه اللحظة  -أدْف ٌ
ٌ
ٌ
مقصورا على
ُسخ السابقة -
ن
يكوف مرادم من كوف ىذه النسخة انسخةن  -للن ى
التكميلي.
التنسيقي ،كاٛنانب
التعبًنم ،كاٛنانب
الطباعي ،كاٛنانب
اٛنانب
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
عمدت إُف استخراج ع ٌدة
كلكثرة عدد صفحات كتاب (براءة اإلسبلـ)،
ي
مهمة ،منو؛ كنشرتيػها بػهيأة يكتيب مستقلٌة ،بني ىسخ رقميٌة
موضوعات رئيسة ٌ
مػجػازة؛ لينتفع بقراءتػها ىمن يػىىم ُػلً ،من ق ػراءة الكتب الػ يمطولة ،كىي :كتاب
(أصحيٌة الصحيحٌن) ،ككتاب (فركؽ مهجورة)،
(حقائق مهجورة) ،ككتاب
ٌ
ككتاب (مػخارج الػمتٌقٌن).
ً
مهمٌن:
أخًنا ،أينبٌو القارئ على أمرين ٌ
ك ن
ُسخ الرقميٌة،
 -1ال أزعم كماؿ ىذه النسخة من كتاب (براءة اإلسبلـ) ،كال الن ى
ستخرجة منو ،كال أزعم سبلمتها من األخطاء؛ كلكنٌين أزعم ٌأهنا قد
للكتب الػ يم ى
حت اآلف .فإذا يسر هللا ِ ف إخراجها،
أيخ ًر ىج ٍ
ت أفضل إخراج ،استطعتوٌ ،
اجب ما بقي من عي يمرم.
على صورة أفضل؛ فإ ٌف ذلك سيكوف  -إبذف هللا  -ك ى
مهما إدر ياؾ الػمغزل ،من كتابة بياانت النشر الرمزيٌة ،لني ىسخ ىذا
 -2ليس ًّ
ستخرجة منو؛ فباستثناء عناكين الكتب ،كالتواريخ:
الكتاب ،كني ىسخ الكتب الػ يم ى
كل ما ىو مكتوب ،فػي صفحة العنواف ،كالصفحة اليت تليها :ىي إشارات
ُ
سريٌة؛ بدءنا من اسم الػمؤلٌف( :برىاف الدين القاضي) ،كاسم الناشر:
رمزيٌة ٌ
(عبد الػحق الػم ً
سرتشد) ،كانتهاءن أبٚناء دكر النشر( :مكتبة الػهدل الرقميٌة)،
ٌ ي
ك(الػمكتبة اإلسبلميٌة) ،ك(مكتبة الػهداية) ،كسائر األسػماء الػمكانيٌة ،ككذلك
أرقاـ اإليداع ،كسائر األرقاـ .كالقارئ  -الباحث عن الػحػ ٌق  -ال تشغلو معرفةي
(حقيقة الػمؤلًٌف) ،عن معرفة (الػحقائػق) ،اليت اشتمل عليها كتابيو.
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الـمصادروالـمراحع

اٞنطهرة ،األلبآفٌ ،تُٗٗٗـ ،اٞنكتبة اإلسبلميٌة،
* آداب الزفاؼ يف السنٌة ٌ
عماف ،الطبعة األكُف للطبعة اٛنديدةَُْٗ ،ق.
ٌ

علي ٪نٍن معمر ،تَُٖٗـ ،مكتبة
* اإلابضيٌة بٌن الفرؽ اإلسبلميٌةٌ ،
الضامرم ،سلطنة عمافُٖٕٗ ،ـ.
ٌ

الفراء،
* إبطاؿ التأكيبلت ألخبار الصفات ،القاضي أبو يعلى ابن ٌ
تْٖٓق ،دار إيبلؼ الدكليٌة  -الكويت.
النعيمي ،جامعة اٞنصطفى العاٞنيٌة،
١نمد
* ابن تيميٌة كمنهجو يف اٜنديث ،أبو ٌ
ٌ
الطبعة األكُفُِْٗ ،ق.

السبكي ،تٕٔٓق ،كاتج الدين
تقي الدين
ٌ
* اإلهباج يف شرح اٞننهاجٌ ،
السبكي ،تُٕٕق ،دار البحوث للدراسات اإلسبلميٌة كإحياء الرتاث ،ديب،
ٌ
اإلمارات ،الطبعة األكُفُِْْ ،قََِْ/ـ.
السيوطي ،تُُٗق٠ ،نمع اٞنلك فهد ،الػمدينة
* اإلتقاف فػي علوـ القرآف،
ٌ
اٞننورة ،الطبعة األكُفُِْٔ ،ق.
ٌ
القرضاكم ،دار القلم ،الكويت ،الطبعة
* االجتهاد يف الشريعة اإلسبلميٌة،
ٌ
األكُفُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ.

األندلسي ،تْٔٓق ،دار اآلفاؽ
* اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،ابن حزـ
ٌ
اٛنديدة ،بًنكتَُّْ ،قُّٖٗ/ـ.
العريب ،بًنكت،
اٛنصاص ،تَّٕق ،دار إحياء الرتاث
* أحكاـ القرآفٌ ،
ٌ
ُُِْقُِٗٗ/ـ.
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العريب ،تّْٓق ،دار الكتب العلميٌة،
* أحكاـ القرآف ،أبو بكر بن
ٌ
بًنكت ،الطبعة الثالثةُِْْ ،قََِّ/ـ.
اِف ،تَٓٓق ،دار ابن حزـ ،بًنكت،
* إحياء علوـ الدين ،أبو حامد الغز ٌ
الطبعة األكُفُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
* اختصار علوـ اٜنديث ،ابن كثًن ،تْٕٕق ،دار اٞنيماف ،الرايض ،الطبعة
األكُفُّْْ ،قَُِّ/ـ.
البخارم ،القسطبلٓفٌ ،تِّٗق ،مطبعة
* إرشاد السارم لشرح صحيح
ٌ
بوالؽ ،مصر ،الطبعة السابعةُِّّ ،ق.
* إرشاد الفحوؿ ،الشوكآفٌ ،تَُِٓق ،دار الفضيلة ،الرايض ،الطبعة
األكُفُُِْ ،قَََِ/ـ.
اٝنليلي ،تْْٔق ،مكتبة الرشد،
* اإلرشاد يف معرفة علماء اٜنديث،
ٌ
الرايض ،الطبعة األكُفَُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
* إرشاد الن ٌقاد إُف تيسًن االجتهاد ،األمًن الصنعآفٌ ،تُُِٖق ،الدار
السلفيٌة ،الكويت ،الطبعة األكُفَُْٓ ،قُٖٗٓ/ـ.
ػمي ،تَُِٔـ ،دار نشر
* أسباب إابحة األعماؿ اٛنرميٌة ،مصطفى الزل ٌ
إحساف ،الطبعة األكُفُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
احدم ،تْٖٔق ،دار اٞنيماف ،الرايض ،الطبعة
* أسباب نزكؿ القرآف ،الو ٌ
األكُفُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
الذىيب ،تُٕٕٗـ،
١نمد حسٌن
* اإلسرائيليٌات يف التفسًن كاٜنديثٌ ،
ٌ
مكتبة كىبة ،القاىرة.
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حمد أبو شهبة،
* اإلسرائيليٌات كالػموضوعات فػي كتب التفسيػر ،مػ ٌ
تُّٖٗـ ،مكتبة السنٌة ،القاىرة ،الطبعة الرابعةَُْٖ ،ق.

ادم ،ج ٌدة ،الطبعة
* األٚناء كالصفات،
البيهقي ،تْٖٓق ،مكتبة السو ٌ
ٌ
األكُفُُّْ ،قُّٗٗ/ـ.
الباجي ،تْْٕق ،اٞنكتبة اٞن ٌكيٌة،
* اإلشارة يف معرفة األصوؿ ،أبو الوليد
ٌ
ػمكرمػة ،دار البش ػػائػػر اإلسبلميٌة ،بيػركت ،الطبعة األكلػى،
مػ ٌك ػػة ال ٌ
ُُْٔقُٗٗٔ/ـ.

* اإلشراؼ على مذاىب العلماء ،ابن اٞننذر ،تُّٗق ،مكتبة م ٌكة
الثقافيٌة ،رأس اٝنيمة ،اإلمارات ،الطبعة األكُفُِْٓ ،قََِْ/ـ.

البغدادم ،تِْٗق ،مطبعة الدكلة ،إسطنبوؿ،
* أصوؿ الدين ،أبو منصور
ٌ
الطبعة األكُفُّْٔ ،قُِٖٗ/ـ.
ػمي ،تَُِٔـ ،دار نشر
* أصوؿ الفقو فػي نسيجو اٛنديد ،مصطفى الزل ٌ
إحساف ،الطبعة األكُفُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
مكرمة،
* أضواء البياف،
الشنقيطي ،تُّٕٗـ ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
ٌ
الطبعة األكُفُِْٔ ،ق.
كلي ،تُٕٔٗـ ،دار العلم للمبليٌن ،بًنكت ،الطبعة اٝنامسة
* األعبلـ ،الزر ٌ
عشرةََِِ ،ـ.
مكرمة،
* أعبلـ اٜنديث ،الػخطٌابػ ٌي ،تّٖٖق ،جامعة ٌأـ القرل ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكُفَُْٗ ،قُٖٖٗ/ـ.
الدماـ ،الطبعة
* إعبلـ اٞنوقٌعٌن ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار ابن
اٛنوزمٌ ،
ٌ
األكُفُِّْ ،قََِِ/ـ.
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مكرمة،
* إغاثة اللهفاف ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكُفُِّْ ،ق.
الغمارم ،تَُٔٗـ ،مكتبة
* إقامة الدليل على حرمة التمثيل ،أ٘ند
ٌ
القاىرة ،القاىرة ،الطبعة الثالثةُِْٓ ،قََِْ/ـ.
مقدسي ،تََٔق ،مكتبة العلوـ
الغين الػ
ٌ
* االقتصاد يف االعتقاد ،عبد ٌ
اٞننورة ،الطبعة الثانيةُِِْ ،قََُِ/ـ.
كاٜنكم ،اٞندينة ٌ

* إكماؿ اٞنعلم بفوائد مسلم ،القاضي عياض ،تْْٓق ،دار الوفاء ،مصر،
الطبعة األكُفُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.

الدارقطين ،تّٖٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت،
* اإللزامات كالتتبٌع،
ٌ
الطبعة الثانيةَُْٓ ،قُٖٗٓ/ـ.
علي البار ،دار اٞننارة ،ج ٌدة،
* األمراض اٛننسيٌة ،أسباهبا كعبلجهاٌ ،
١نمد ٌ
الطبعة الثانيةَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
* االنتصار للقرآف ،أبو بكر الباقبلٓفٌ ،تَّْق ،دار الفتح  -ىع ٌماف ،دار
ابن حزـ  -بًنكت ،الطبعة األكُفُِِْ ،قََُِ/ـ.
* أكائل الػمقاالت ،الػمفيد ،تُّْق ،دار الػمفيد ،بًنكت ،الطبعة الثانية،
ُُْْقُّٗٗ/ـ.
اٜنق على اٝنلق ،ابن الوزير ،تَْٖق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت،
* إيثار ٌ
الطبعة الثانيةَُْٕ ،قُٖٕٗ/ـ.
* إيضاح الدليل يف قطع حجج أىل التعطيل ،ابن ٗناعة ،تّّٕق ،دار
اقرأ ،دمشق ،الطبعة األكُفُِْٓ ،قََِٓ/ـ.
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العريب ،بًنكت،
* ُنار األنوار ،ال
ػمجلسي ،تُُُُق ،دار إحياء الرتاث ٌ
ٌ
ػمصححةَُّْ ،قُّٖٗ/ـ.
الطبعة الثالثة ال ٌ

كشي ،تْٕٗق ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف
* البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو ،الزر ٌ
اإلسبلميٌة ،الكويت ،الطبعة الثانيةُُّْ ،قُِٗٗ/ـ.

* البداية كالنهاية ،ابن كثًن ،تْٕٕق ،دار ىجر ،اٛنيزة  -مصر ،الطبعة
األكُفُُْٕ ،قُٕٗٗ/ـ.
مكرمة.
* بدائع الفوائد ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
اٛنويين ،تْٖٕق ،دكلة قطر ،الطبعة
* الربىاف يف أصوؿ الفقو ،أبو الػمعاِف
ٌ
األكُفُّٗٗ ،ق.

كشي ،تْٕٗق ،مكتبة دار الرتاث ،القاىرة،
* الربىاف يف علوـ القرآف ،الزر ٌ
الطبعة الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
التوحيدم ،ت ٥نو ََْق ،دار صادر،
* البصائر كالذخائر ،أبو حيٌاف
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفَُْٖ ،قُٖٖٗ/ـ.
الطنطاكم ،تُٗٗٗـ ،دار الػمنارة ،ج ٌدة ،الطبعة األكُف،
علي
ٌ
* البواكًنٌ ،
َُّْقََِٗ/ـ.
عذارم،
* البياف الػمغرب يف اختصار أخبار ملوؾ األندلس كالػمغرب ،ابن
ٌ
ػبلمي ،تػػونػػس ،الطبعػة األكلػى،
ت بعد ُِٕق ،دار الغػ ػػرب اإلس ٌ
ُّْْقَُِّ/ـ.
* اتري ػ ػخ ابن خل ػ ػ ػ ػدكف ،تَٖٖق ،دار الفكػ ػ ػ ػ ػر ،بيػ ػ ػركت ،الطبع ػ ػة الثانيػ ػة،
ُُِْقََُِ/ـ.
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اإلسبلمي،
البغدادم ،تّْٔق ،دار الغرب
* اتريخ بغداد ،اٝنطيب
ٌ
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفُِِْ ،قََُِ/ـ.
الطربم ،تَُّق ،دار الػمعارؼ ،القاىرة ،الطبعة
* اتريخ الرسل كاٞنلوؾ،
ٌ
الثانيةُّٖٕ ،قُٕٗٔ/ـ.
البخارم ،تِٔٓق ،دائرة الػمعارؼ العثمانيٌة ،حيدر آابد،
* التاريخ الكبًن،
ٌ
الدكن ،اٟنند.
ازم ،تَٔٔق ،دار نور الصباح ،دمشق،
* أتسيس التقديس ،الفخر الر ٌ
الطبعة األكُفَُُِ ،ـ.
اإلسبلمي ،بًنكت،
* أتكيل ٢نتلف اٜنديث ،ابن قتيبة ،تِٕٔق ،الػمكتب
ٌ
مؤسسة اإلشراؽ ،الدكحة ،الطبعة الثانيةُُْٗ ،قُٗٗٗ/ـ.
ٌ
اييين ،تُْٕق ،عالػم الكتب،
* التبصًن يف الدين ،أبو الػمظ ٌفر األسفر ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفَُّْ ،قُّٖٗ/ـ.

الطوسي ،تَْٔق ،دار إحياء الرتاث
* التبياف يف تفسًن القرآف ،أبو جعفر
ٌ
العريب.
ٌ
ػمي ،تَُِٔـ ،دار
* التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف ،مصطفى الزل ٌ
نشر إحساف ،الطبعة األكُفُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
ػخميين ،تُٖٗٗـ ،سفارة الػجمهوريٌة ،دمشق،
* تػحرير الوسيلة ،ال ٌ
ُُْٖقُٖٗٗ/ـ.
* تػحرٔف نكاح الػمتعة ،ابن أيب حافظ ،تَْٗق ،دار طيبة ،الرايض ،الطبعة
الثانية.
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السيوطي ،تُُٗق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة
* تدريب الراكم،
ٌ
األكُفُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة
* تراثنا
الفكرم ،مػ ٌ
ٌ
اٝنامسةُِْْ ،قََِّ/ـ.
الوضعي ،عبد القادر عودة،
اإلسبلمي مقارنان ابلقانوف
اٛننائي
* التشريع
ٌ
ٌ
ٌ
العريب ،بًنكت.
تُْٓٗـ ،دار الكاتب ٌ

الباجي ،تْْٕق ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف
* التعديل كالتجريح ،أبو الوليد
ٌ
اإلسبلميٌة ،الػمغربُُُْ ،قُُٗٗ/ـ.

١نمد صادؽ
* تفريج اٝناطر يف مناقب الشيخ عبد القادر ،ألٌفو ابلفارسيٌةٌ :
السعدم ،ترٗنو إُف العربيٌة :عبد القادر بن ١نيي الدين
الشهايب
القادرم
ٌ
ٌ
ٌ
بلي ،مطبعة مريس ،مصرََُّ ،قُّٖٖ/ـ.
اإلر ٌ
األندلسي ،تْٕٓق ،دار الكتب العلميٌة،
* تفسًن البحر ا﵀يط ،أبو حيٌاف
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفُُّْ ،قُّٗٗ/ـ.

١نمد بن سعود ،الرايض،
احدم ،تْٖٔق ،جامعة ٌ
* التفسًن البسيط ،الو ٌ
الطبعة األكُفَُّْ ،ق.
* تفسًن التحرير كالتنوير ،ابن عاشور ،تُّٕٗـ ،الدار التونسيٌة ،تونس،
ُْٖٗـ.
١نمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،دار الػمنار ،القاىرة،
* تفسًن القرآف اٜنكيمٌ ،
الطبعة الثانية.
مؤسسة قرطبة ،اٛنيزة  -مصر،
* تفسًن القرآف العظيم ،ابن كثًن ،تْٕٕقٌ ،
الطبعة األكُفُُِْ ،قَََِ/ـ.
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ازم ،تَٔٔق ،دار الفكر ،بًنكت ،الطبعة
* التفسًن الكبًن ،الفخر الر ٌ
األكُفَُُْ ،قُُٖٗ/ـ.
الذىيب ،تُٕٕٗـ ،مكتبة كىبة،
١نمد حسٌن
ػمفسركفٌ ،
* التفسًن كال ٌ
ٌ
القاىرة.
العريب ،بًنكت ،الطبعة
* التقريب كالتيسًن،
ٌ
النوكم ،تٕٔٔق ،دار الكتاب ٌ
األكُفَُْٓ ،قُٖٗٓ/ـ.
* تكملة اٞنعاجم العربيٌة ،دكزم ،تُّٖٖـ ،كزارة الثقافة كاإلعبلـ ،العراؽ،
الطبعة األكُفَََِ - ُٕٗٗ ،ـ.
ػجوزم ،تٕٗٓق ،دار القلم ،بًنكتَُّْ ،ق.
* تلبيس إبليس ،ابن ال ٌ

البكرم) ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،مكتبة
(الرد على
* تلخيص كتاب االستغاثة ٌ
ٌ
الغرابء األثريٌة ،الػمدينة الػمنورة.
* التمثيل ،بكر أبو زيد ،ت ََِٖـ ،دار الراية ،الرايض ،الطبعة األكُف،
ُُُْق.

الرب ،تّْٔق ،كزارة عموـ األكقاؼ كالشؤكف
* التمهيد ،ابن عبد ٌ
اإلسبلميٌة ،الػمغربُّٖٕ ،قُٕٗٔ/ـ.

* التوحيد ،ابن خزيػمة ،تُُّق ،مكتب ػة الرش ػ ػ ػد ،الرايض ،الطبعة
الػخامسةُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.

* توضيح األفكار لػمعآف تنقيح األنظار ،األمًن الصنعآفٌ ،تُُِٖق،
اٞننورة.
الػمكتبة السلفيٌة ،اٞندينة ٌ
* الثقات ،ابن حبٌاف ،تّْٓق ،دائرة اٞنعارؼ العثمانيٌة ،حيدر آابد الدكن،
اٟنند ،الطبعة األكُفُّّٗ ،قُّٕٗ/ـ َُِْ -قُِٖٗ/ـ.
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الثعاليب ،تِْٗق ،دار
* ٖنار القلوب يف اٞنضاؼ كاٞننسوب ،أبو منصور
ٌ
البشائر ،دمشق ،الطبعة األكُفُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
* ٖنرات النظر يف علم األثر ،األمًن الصنعآفٌ ،تُُِٖق ،مطبوع ضمن
٠نموعة ٦نبة الفكر ،البن حجر العسقبلٓفٌ ،دار ابن حزـ ،بًنكت ،الطبعة
األكُفُِْٕ ،قََِٔ/ـ.
الطربم ،تَُّق ،دار ىجر ،اٛنيزة  -مصر ،الطبعة
* جامع البياف،
ٌ
األكُفُِِْ ،قََُِ/ـ.
وزم،
الرب ،تّْٔق ،دار ابن اٛن ٌ
* جامع بياف العلم كفضلو ،ابن عبد ٌ
الدماـ ،الطبعة األكُفُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
ٌ

حنبلي ،تٕٓٗق ،دار ابن كثيػر،
* جامع العلوـ كالػحكم ،ابن رجب الػ ٌ
دمشق  -بًنكت ،الطبعة األكُفُِْٗ ،قََِٖ/ـ.
مؤسسة الرسالة،
* اٛنامع ألحكاـ القرآف ،أبو عبد هللا
القرطيب ،تُٕٔقٌ ،
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفُِْٕ ،قََِٔ/ـ.

مكرمة،
* جبلء األفهاـ ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكُفُِْٓ ،ق.
مؤسسة النشػػر
ػحمد حسػػن
النجفي ،تُِٔٔقٌ ،
* جواى ػػر الكبلـ ،م ٌ
ٌ
اإلسبلمي ،الطبعة األكُفُّْْ ،ق.
ٌ

اٜننفي ،تٕٕٓق ،دار
* اٛنواىر الػمضيٌة يف طبقات الػحنفيٌة١ ،نيي الدين
ٌ
ىجر ،اٛنيزة  -مصر ،الطبعة الثانيةُُّْ ،قُّٗٗ/ـ.

مكرمة،
* حادم األركاح ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكُفُِْٖ ،ق.
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ماكردم ،تَْٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة
* اٜناكم الكبًن ،الػ
ٌ
األكُفُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
اٝنميين ،تُٖٗٗـ ،الطبعة الثالثة.
* اٜنكومة اإلسبلميٌة،
ٌ

القرضاكم ،مكتبة كىبة ،القاىرة ،الطبعة الثانية
* اٜنبلؿ كاٜنراـ يف اإلسبلـ،
ٌ
كالعشركفُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،نػهضة مصر،
* دفاع عن العقيدة كالشريعة ،مػ ٌ
الطبعة السابعةََِٓ ،ـ.
الركاس ،بًنكت،
* دفع شبو التشبيو ،ابن
اٛنوزم ،تٕٗٓق ،دار اإلماـ ٌ
ٌ
الطبعة الرابعةُِْٖ ،قََِٕ/ـ.
* دليػل الػمحاكمة العادلػة ،منظٌمة العفػ ػو الدكليٌة ،لن ػ ػدف ،الطبعػة الثانػيػة،
الرتجػمة العربيٌةَُِْ ،ـ.

الشافعي ،سيٌد عويس ،تُٖٖٗـ ،دار الشايع ،القاىرة،
* رسائل إُف اإلماـ
ٌ
الكويت ،الطبعة الثانيةُٕٖٗ ،ـ.
النبوم ،مػجموعة من العلماء ،دار
* رسائل فػي حكم االحتفاؿ ابلػمولد
ٌ
العاصمة ،الرايض ،الطبعة األكُفُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
١نمد عبده ،تَُٓٗـ ،دار الشركؽ ،بًنكت ،الطبعة
* رسالة التوحيدٌ ،
األكُفُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
القشًنم ،تْٓٔق ،دار الشعب ،القاىرة،
* الرسالة القشًنيٌة ،أبو القاسم
ٌ
َُْٗقُٖٗٗ/ـ.

حمد قطب ،تَُِْـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة
* ركائز اإل٬ناف ،مػ ٌ
األكُفُِِْ ،قََُِ/ـ.
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مكرمة ،الطبعة
* الركح ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
األكُفُِّْ ،ق.
مكرمة،
* الركض الباسم ،ابن الوزير ،تَْٖق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكُفُُْٗ ،ق.
اإلسبلمي ،بًنكت ،الطبعة
اٛنوزم ،تٕٗٓق ،الػمكتب
* زاد الػمسًن ،ابن
ٌ
ٌ
الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
مؤسسة الرسالة ،بًنكت ،الطبعة السابعة
* زاد اٞنعاد ،ابن القيٌم ،تُٕٓقٌ ،
كالعشركفُُْٓ ،قُْٗٗ/ـ.
* سلسلة األحاديث الصحيحة ،األلبآفٌ ،تُٗٗٗـ ،مكتبة اٞنعارؼ،
الرايض ،الطبعة األكُفُُْٔ ،قُٗٗٔ/ـ.
* الس ػ ػنٌة ،أبو بكر الػخ ػ ٌبلؿ ،تُُّق ،دار الراي ػة  -الري ػاض ،الطبعة الثانية،
ُُْٓقُْٗٗ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ،
* السنٌة النبويٌة بٌن أىل الفقو كأىل اٜنديث ،مػ ٌ
دار الشركؽ ،القاىرة  -بًنكت ،الطبعة الثالثةُٖٗٗ ،ـ.
مؤسسة الرسالة ،بًنكت ،الطبعة
* سيػر أعبلـ النببلء ،الذىبػ ٌي ،تْٖٕقٌ ،
األكُف.
اٛنرار ،الشوكانػ ٌي ،تَُِٓق ،دار ابن حزـ ،بًنكت ،الطبعة
* السيل ٌ
األكُفُِْٓ ،قََِْ/ـ.
ػحمد قطب ،تَُِْـ ،دار الشركؽ ،القاىرة،
* شبهات حوؿ اإلسبلـ ،م ٌ
الطبعة اٜنادية كالعشركفُُّْ ،قُِٗٗ/ـ.
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القس منيس عبد النور ،كنيسة
* شبهات كىػميٌة حوؿ الكتاب الػمقدسٌ ،
قصر الدكابرة اإلنػجيليٌة ،مصر ،الطبعة الثالثةُٖٗٗ ،ـ.

* ش ػ ػرائع اإلسبلـ ،نػجػػم الدين الػحلٌ ٌػي ،تٕٔٔق ،دار القػارئ ،بيػركت،
الطبعة اٜنادية عشرةُِْٓ ،قََِْ/ـ.
اقي ،تَٖٔق ،دار الكتب العلميٌة،
* شرح التبصرة كالتذكرة ،زين الدين العر ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفُِّْ ،قََِِ/ـ.
الدكانػ ٌي ،تُٖٗق ،دار
الدكانػ ٌي على العقائد العضديٌة ،جبلؿ الدين ٌ
* شرح ٌ
الطباعة العامرةُُّٕ ،ق.
* شرح رايض الصاٜنٌن ،ابن عثيمٌن ،تََُِـ ،دار الوطن ،الرايض،
الطبعة األكُفُِْٕ - ُِْٔ ،ق.
مكرمة،
* شرح سنن ابن ماجو ،مغلطام ،تِٕٔق ،مكتبة الباز ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكُفُُْٗ ،قُٗٗٗ/ـ.
البخارم ،ابن بطٌاؿ ،تْْٗق ،مكتبة الرشد ،الرايض،
* شرح صحيح
ٌ
الطبعة الثانيةُِّْ ،قََِّ/ـ.
اإلسبلمي ،بًنكت  -دمشق ،الطبعة
* شرح العقيدة الطحاكيٌة ،الػمكتب
ٌ
الثامنةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
اٜننفي ،تُٖٔق ،دار الكتب العلميٌة،
* شرح فتح القدير ،ابن اٟنماـ
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفُِْْ ،قََِّ/ـ.
* شرح الػمنظومة البيقونيٌة ،ابن عثيمٌن ،تََُِـ ،دار الثرٌاي ،الرايض،
الطبعة الثانيةُِّْ ،قََِّ/ـ.
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الوىيب ،تُُْٗـ ،دار الفتح،
* شرح النيل كشفاء العليلٌ ،
١نمد بن يوسف ٌ
العريب ،ليبيا  -مكتبة اإلرشاد ،ج ٌدة ،الطبعة الثانية،
بًنكت  -دار الرتاث
ٌ
ُِّٗقُِٕٗ/ـ ُّّٗ -قُّٕٗ/ـ.
البخارم ،تِٔٓق ،دار ابن كثًن ،دمشق  -بًنكت ،الطبعة
* صحيح
ٌ
اٝنامسةُُْْ ،قُّٗٗ/ـ.
العريب،
البخارم بشرح الكرمآفٌ ،تٖٕٔق ،دار إحياء الرتاث
* صحيح
ٌ
ٌ
بًنكت ،الطبعة الثانيةَُُْ ،قُُٖٗ/ـ.
* صحي ػح مس ػلم ،تُِٔق ،دار الػحديث ،القاى ػرة ،الطبعة األكلػى،
ُُِْقُُٗٗ/ـ.
النوكم ،تٕٔٔق ،الػمطبعة الػمصريٌة ابألزىر ،الطبعة
* صحيح مسلم بشرح
ٌ
األكُفُّْٕ ،قُِٗٗ/ـ.
مرسلة ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار العاصمة ،الرايض ،الطبعة
* الصواعق الػ ى
األكُفَُْٖ ،ق.
اإلسبلمي،
* صيانة صحيح مسلم ،ابن الصبلح ،تّْٔق ،دار الغرب
ٌ
بًنكتَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
يلي ،تِِّق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة
* الضعفاء الكبًن ،العي ىق ٌ
األكُفَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
* طبقػات الفػقهاء الشػافعيٌة ،ابن الصػبلح ،تّْٔق ،دار البش ػائ ػر
اإلسبلميٌة ،بًنكت ،الطبعة األكُفُُّْ ،قُِٗٗ/ـ.

مكرمة،
* طريق اٟنجرتٌن ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكُفُِْٗ ،ق.
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اإلسبلمي ،الطبعة
مؤسسة النشر
* العركة الوثقى،
اليزدم ،تُُٗٗـٌ ،
ٌ
ٌ
األكُفَُِْ ،ق.
* العزلة ،الػخطٌاب ٌػي ،تّٖٖق ،دار ابن كثًن ،دمشق  -بًنكت ،الطبعة
الثانيةَُُْ ،قَُٗٗ/ـ.
١نمد حامد الناصر،
* العصرانيٌوف بٌن مزاعم التجديد كميادين التغريبٌ ،
مكتبة الكوثر ،الرايض ،الطبعة الثانيةُِِْ ،قََُِ/ـ.
* العظمة ،أبو الشيخ األصبهآفٌ ،تّٗٔق ،دار العاصمة  -الرايض.

ػحمد رضا الػمظ ٌفر ،تُْٔٗـ ،الطبعة الثانية،
* عقائد اإلماميٌة ،م ٌ
َُّٖق.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،نػهضة مصر ،الطبعة الرابعة،
* عقيدة الػمسلم ،مػ ٌ
ََِٓـ.
* عقيدة الػمسيحيٌيػن فػي الػمسيح ،األنبا يؤانس ،مطرانيٌة األقباط األرثوذكس،
ابلغربيٌةُٖٗٓ ،ـ.

* العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة ،الدارقطن ٌػي ،تّٖٓق ،دار طيبة،
الرايض ،الطبعة األكُفُُْٓ ،قُْٗٗ/ـ.
العيين ،تٖٓٓق ،بًنكت ،دار الكتب العلميٌة،
* عمدة القارم ،بدر الدين ٌ
الطبعة األكُفُُِْ ،قََُِ/ـ.
اإلسبلمي ،الطبعة
* فتاكل الشيخ األلبآفٌ ،تُٗٗٗـ ،مكتبة الرتاث
ٌ
األكُفُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
١نمد بن
* فتاكل نور على الدرب ،ابن عثيمٌن ،تََُِـٌ ،
مؤسسة الشيخ ٌ
صاٌف العثيمٌن الػخًنيٌة ،الرايض ،الطبعة األكُفُّْْ ،ق.
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* فتاكل كمسائل ابن الصبلح ،تّْٔق ،دار الػمعرفة ،بًنكت ،الطبعة
األكُفَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
* فتح البارم ،ابن حجر العسقبلٓفٌ ،تِٖٓق ،دار الػمعرفة ،بًنكت.

ػمئّٖ ،ق ،دار الكتب العلميٌة،
* الفتوحات الػم ٌكػيٌة ،ابن عرب ٌػي الػحات ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفَُِْ ،قُٗٗٗ/ـ.
ً
دادم ،تِْٗق ،الػمكتبة العص ػريٌة،
* ال ىف ػ ٍرؽ بيػن الفػ ػىرؽ ،أبو منص ػ ػور البغػ ػ ٌ
صيدا  -بًنكتُُْٔ ،قُٗٗٓ/ـ.
* الفركؽ ،القراف ٌػي ،تْٖٔق ،دار النوادر ،الكويتُُّْ ،قََُِ/ـ.

األندلسي ،تْٔٓق ،مكتبة
* الفصل فػي الػملل كاألىواء كالنحل ،ابن حزـ
ٌ
اٝنا٤ني ،القاىرة.
ٌ
العريب ،بًنكت.
ػمئّٖ ،ق ،دار الكتاب ٌ
* فصوص اٜنكم ،ابن عرب ٌػي الػحات ٌ

١نمد جواد مغنيٌة ،تُٕٗٗـ ،دار كمكتبة اٟنبلؿ،
* فلسفات إسبلميٌةٌ ،
بًنكت ،دار اٛنواد ،بًنكت ،الطبعة السادسةُّٗٗ ،ـ.
مكرمة ،الطبعة
* الفوائد ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
األكُف ُِْٗق.
حبلت ٌػي ،الطبعة
ػحر
العاملي ،تَُُْق ،مكتبة الػم ٌ
* الفوائد الطوسيٌة ،ال ٌ
ٌ
الثالثةُِّْ ،ق.
اللكنوم ،تُِِٓق ،دار الكتب
* فواتح الر٘نوت بشرح مسلم الثبوت،
ٌ
العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة األكُفُِّْ ،قََِِ/ـ.

* يف ظبلؿ القرآف ،سيٌد قطب ،تُٔٔٗـ ،دار الشركؽ ،بًنكت ،الطبعة
الثانية كالثبلثوفُِّْ ،قََِّ/ـ.
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مي ،تُٔٔٗـ ،الػمكتب
* القائد إلػى تصحيح العقائد ،عبد الرحػمن الػمعلٌ ٌ
اإلسبلمي ،بًنكت  -دمشق ،الطبعة الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
ٌ

فتحي سركر ،دار الشركؽ ،القاىرة،
الدستورم ،أ٘ند
جنائي
ٌ
ٌ
* القانوف الػ ٌ
ََِِـ.

حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
* قذائف الػ ٌ
حق ،مػ ٌ
الثانيةُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ.
خالدم ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
* القرآف كنقض مطاعن الرىباف ،صبلح الػ
ٌ
األكُفُِْٖ ،قََِٕ/ـ.
١نمد بن أ٘ند
* القرآنيٌوف العرب كموقفهم من التفسًن دراسة نقديٌةٗ ،ناؿ بن ٌ
ىاجر ،دار التفسًن ،ج ٌدة ،الطبعة األكُفُّْٔ ،قَُِٓ/ـ.

اإلسبلمي ،بًنكت،
قصة اإليػماف ،نديػم الػجسر ،تَُٖٗـ ،الػمكتب
* ٌ
ٌ
الطبعة الثالثةُّٖٗ ،قُٗٔٗ/ـ.
خالدم ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشاميٌة،
* القصص القرآنػ ٌي ،صبلح الػ
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
مؤسسة الرسالة
مي ،تُُْٗـٌ ،
* قواعد التحديث ،جػماؿ الدين القاسػ ٌ
انشركف ،بًنكت ،الطبعة األكُفُِْٓ ،قََِْ/ـ.
* قوت القلوب يف معاملة الػمحبوب ،أبو طالب الػم ٌك ٌي ،تّٖٔق ،مكتبة
دار الرتاث ،القاىرة ،الطبعة األكُفُِِْ ،قََُِ/ـ.
عز الدين ابن األثًن ،تَّٔق ،دار الكتب العلميٌة،
* الكامل يف التاريخٌ ،
بًنكت ،الطبعة األكُفَُْٕ ،قُٖٕٗ/ـ.
* الكتاب الػمقدس ،ترجػمة فاف دايك.
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* الكتاب الػمقدس ،الرتجػمة الكاثوليكيٌة.
* الكتاب الػمقدس ،الرتجػمة الػمشرتكة.
الز٢نشرم ،تّٖٓق ،مكتبة العبيكاف ،الرايض ،الطبعة األكُف،
الكشاؼ،
* ٌ
ٌ
ُُْٖقُٖٗٗ/ـ.
القدسي،
* كشف الػخفاء كمزيل اإللباس ،العجلوٓفٌ ،تُُِٔق ،مكتبة
ٌ
القاىرةُُّٓ ،ق.
جوزم ،تٕٗٓق ،دار
* كشف الػمشكل من حديث الصحيحٌن ،ابن الػ ٌ
الوطن ،الرايض.
البغدادم ،تّْٔق ،دائرة الػمعارؼ
* الكفاية يف علم الركاية ،الػخطيب
ٌ
العثمانيٌةُّٕٓ ،ق.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار نػهضة مصر،
* كيف نتعامل مع القرآف ،مػ ٌ
القاىرة ،الطبعة السابعةََِٓ ،ـ.

حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار نػهضة مصر،
* كيف نفهم اإلسبلـ ،مػ ٌ
القاىرة ،الطبعة الثالثةََِٓ ،ـ.
* لساف الػميزاف ،ابن حجر العسقبلنػ ٌي ،تِٖٓق ،مكتب الػمطبوعات
اإلسبلميٌة ،حلب ،الطبعة األكُفُِّْ ،قََِِ/ـ.
صبحي الصاٌف ،تُٖٔٗـ ،دار العلم للمبليٌن،
* مباحث يف علوـ القرآف،
ٌ
بًنكت ،الطبعة العاشرةُٕٕٗ ،ـ.

مؤسسة الػجامعيٌة،
حمد جعفر ،الػ ٌ
علي مػ ٌ
* مبادئ الػمحاكمات الػجزائيٌةٌ ،
بًنكتُْٗٗ ،ـ.
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السرخسي ،تّْٖق ،دار الػمعرفة ،بًنكت،
األئمة
* الػمبسوط ،شػمس ٌ
ٌ
َُْٗقُٖٗٗ/ـ.
الطوسي ،تَْٔق ،دار الكتاب
* الػمبسوط فػي فقو اإلماميٌة ،أبو جعفر
ٌ
اإلسبلمي ،بًنكتُُِْ ،قُِٗٗ/ـ.
ٌ

الصميعي ،الرايض،
* متػن الورقات ،أبو الػمعاِف الػجوينػ ٌي ،تْٖٕق ،دار
ٌ
الطبعة األكُفُُْٔ ،قُٗٗٔ/ـ.
حمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،كآخركف.
* مػجلٌة الػمنار ،مػ ٌ

ػرسي ،تْٖٓق ،دار الػمرتضى،
* مػجمع البياف يف تفسًن القرآف ،الطب ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفُِْٕ ،قََِٔ/ـ.
* مػجموع فتاكل شيخ اإلسبلـ أحػمد بن تيميٌة ،تِٖٕق ،مػجمع الػملك
ػمنورةُِْٓ ،قََِْ/ـ.
فهد ،الػمدينة ال ٌ

حمػد بن صالػح العػثيميػن،
* مػجمػ ػوع فتاكل كرسػائ ػل فضيلة الش ػيػخ مػ ٌ
تََُِـ ،دار الوطن ،الرايض ،الطبعة األخًنةُُّْ ،ق.

متنوعة ،ابن ب ػاز ،تُٗٗٗـ ،دار القاسم،
* مػجمػوع فتاكل كمقاالت ٌ
الرايض ،الطبعة األكُف.
ػمي ،تَُِٔـ ،دار نشر
* مػجموعة األبػحاث القرآنيٌة ،مصطفى الزل ٌ
إحساف ،الطبعة األكُفُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
* مػجموعة رسائل اإلماـ الغزالػ ٌي ،تَٓٓق ،الػمكتبة التوفيقيٌة ،القاىرة.

* مػجموعة الفتاكل ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،دار الوف ػ ػاء ،الػمنصورة ،الطبعة
الثالثةُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
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األندلسي ،تِْٓق ،دار الكتب العلميٌة،
محرر الوجيز ،ابن عطيٌة
* الػ ٌ
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفُِِْ ،قََُِ/ـ.
األندلسي ،تْٔٓق ،دار الكتب العلميٌة،
* الػمحلٌى ابآلاثر ،ابن حزـ
ٌ
بًنكت ،الطبعة الثالثةُِْْ ،قََِّ/ـ.
البخارم ،األلبانػ ٌي ،تُٗٗٗـ ،مكتبة الػمعارؼ،
* مػختصر صحيح اإلماـ
ٌ
الرايض ،الطبعة الشرعيٌة اٛنديدة األكُفُِِْ ،قََِِ/ـ.

ػمي،
* الػمدخل لدراسة الشريعة اإلسبلميٌة ،فػي نػمط جديد ،مصطفى الزل ٌ
تَُِٔـ ،دار نشر إحساف ،الطبعة األكُفُّْٓ ،قَُِْ/ـ.

* مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات ،أ٘ند بن عبد الر٘نن القاضي،
دار العاصمة ،الرايض ،الطبعة األكُفُُْٔ ،قُٗٗٔ/ـ.
جوزم ،تْٓٔق ،دار الرسالة
* مرآة الزماف يف تواريخ األعياف ،سبط ابن الػ ٌ
العاٞنيٌة ،دمشق ،الطبعة األكُفُّْْ ،قَُِّ/ـ.
األندلسي ،تْٔٓق ،دار ابن حزـ ،بًنكت،
* مراتب اإلٗناع ،ابن حزـ
ٌ
الطبعة األكُفُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
مقدسي ،تٓٔٔق ،دار الكتب العلميٌة،
* الػمرشد الوجيز ،أبو شامة الػ
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكُفُِْْ ،قََِّ/ـ.
ػحمد الركحان ٌػي ،تُٕٗٗـ ،مكتبة األلفٌن،
* الػمسائل اٞننتخبة ،فتاكل م ٌ
الكويت ،الطبعة األكُفُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ.
ػحمد الصدر ،تُٗٗٗـ ،دار كمكتبة البصائر،
* مسائل كردكد ،فتاكل م ٌ
بًنكتُُّْ ،قََُِ/ـ.
اٞنقدسي ،تَٕٓق ،مكتبة الصحابة ،ج ٌدة.
* مسألة التسمية ،ابن طاىر
ٌ
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مؤسسة الرسالة ،بًنكت،
* الػمستصفى ،أبو حامد الغزال ٌػي ،تَٓٓقٌ ،
الطبعة األكُفُُْٕ ،قُٕٗٗ/ـ.
ػمرعشي
الطباطبائي ،تَُٕٗـ ،مكتبة ال
* مسػػتمسػػك الع ػ ػػركة ،مػحسن
ٌ
ٌ
النجفيَُْْ ،ق.
ٌ
الداكرم ،الطبعة األكُف
ػخوئي ،تُِٗٗـ ،مكتبة
ٌ
* مصباح الفقاىة ،ال ٌ
الػمح ٌققة.
مؤسسة الرسالة،
* الػمص ٌفى
ٌ
جوزم ،تٕٗٓقٌ ،
أبكف أىل الرسوخ ،ابن الػ ٌ
بًنكت ،الطبعة الثانيةَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
* معالػم يف الطريق ،سيٌد قطب ،تُٔٔٗـ ،دار الشركؽ ،بًنكت -
القاىرة ،الطبعة الشرعيٌة السادسةُّٗٗ ،قُٕٗٗ/ـ.
الزجاج ،تُُّق ،عالػم الكتب ،بًنكت ،الطبعة
* معآف القرآف كإعرابوٌ ،
األكُفَُْٖ ،قُٖٖٗ/ـ.
* معرفة أنواع علوـ اٜنديث ،ابن الصبلح ،تّْٔق ،دار الكتب العلميٌة،
بًنكت ،الطبعة األكُفُِّْ ،قََِِ/ـ.
ػمقدسي ،تَِٔق ،دار عالػم الكتب ،الرايض،
* الػمغنػي ،ابن قدامة ال
ٌ
الطبعة الثالثةُُْٕ ،قُٕٗٗ/ـ.
الغمارم،
* الػمغًن على األحاديث الػموضوعة فػي الػجامع الصغًن ،أ٘ند
ٌ
العريب ،بًنكتَُِْ ،قُِٖٗ/ـ.
تَُٔٗـ ،دار الرائد ٌ

* مفاتي ػػح الش ػ ػرائػػع ،الفيض الكاشان ٌػي ،تَُُٗق ،مػجمع الذخائػػر
اإلسبلميٌةَُُْ ،ق.
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اٝنالدم ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
* مفاتيح للتعامل مع القرآف ،صبلح
ٌ
الثانيةُُْٓ ،قُْٗٗ/ـ.
* الػمفهم لػما أش ػ ػكل من تلخيص كتاب مسػ ػ ػلم ،أبو العبٌاس القرطبػ ٌي،
تٔٓٔق ،دار ابن كثًن ،دمشق  -بًنكت ،دار الكلم الطيٌب ،دمشق -
بًنكت ،الطبعة األكُفُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ.
األشعرم ،تِّْق ،الػمكتبة العصريٌة ،صيدا -
* مقاالت اإلسبلميٌٌن،
ٌ
بًنكتُُُْ ،قَُٗٗ/ـ.
ػمقرـ ،تُُٕٗـ ،منشورات
* مقتل اٜنسٌن (حديث كرببلء) ،عبد ٌ
الرزاؽ ال ٌ
الرضي.
الشريف
ٌ

مؤسسة النشػػر
تقي
اآلملي ،تُُٕٗـٌ ،
* الػمكاسب كالبيػ ػػع ،م ٌ
ٌ
ػحمد ٌ
اإلسبلمي.
ٌ
* الػملل كالنحل ،الشهرستان ٌػي ،تْٖٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت،
الطبعة الثانيةُُّْ ،قُِٗٗ/ـ.

* الػمنار الػمنيف ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار العاصمة ،الرايض ،الطبعة
األكُفُُْٔ ،قُٗٗٔ/ـ.
* مناىج األدلٌة ،ابن رشػ ػد ،تٓٗٓق ،مكتبة األنػجلو مصريٌة ،القاىرة،
الطبعة الثانيةُْٗٔ ،ـ.
جوزم ،تٕٗٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة
* الػمنتظم ،ابن الػ ٌ
األكُفُُِْ ،قُِٗٗ/ـ.
اِف ،تَٓٓق ،دار األندلس ،الطبعة
* الػمنقذ من الضبلؿ ،أبو حامد الغز ٌ
السابعة ،بًنكتُٕٗٔ ،ـ.
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١نمد بن سعود،
* منهاج السنٌة النبويٌة ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،جامعة ٌ
الرايض ،الطبعة األكُفَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
الركم ،ابن جػماعة ،تّّٕق ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثانية،
* الػمنهل ٌ
َُْٔقُٖٗٔ/ـ.
الشاطيب ،تَٕٗق ،دار ابن ع ٌفاف ،الػ يخ ىرب ،الطبعة األكُف،
* الػموافقات،
ٌ
ُُْٕقُٕٗٗ/ـ.
اإلسبلمي ،الطبعة
مؤسسة النشر
علي
ػجيٌ ،
ٌ
ٌ
األ٘ندم الػميان ٌ
* مواقف الشيعةٌ ،
الثالثةُُّْ ،ق.
* موسوعة بياف اإلسبلـٛ ،ننة ،دار نػهضة مصر.
* الػموسوعة الفقهيٌة ،كزارة األكقاؼ ،الكويت.

اٛنهين،
ميسرة يف األدايف كالػمذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة ،مانع
* الػموسوعة الػ ٌ
ٌ
دار الندكة العالػميٌة ،الطبعة الرابعةَُِْ ،ق.

جوزم ،تٕٗٓق ،مكتبة أضواء السلف ،الرايض،
* الػموضوعات ،ابن الػ ٌ
الطبعة األكُفُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ.
الذىيب ،تْٖٕق ،دار اٞنعرفة ،بًنكت،
* ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ،
ٌ
الطبعة األكُفُِّٖ ،قُّٗٔ/ـ.
الطباطبائي ،تُُٖٗـ ،منشورات جػماعة
* الػميزاف يف تفسًن القرآف،
ٌ
ػمدرسٌن ،يف الػحوزة العلميٌة.
ال ٌ
* النجوـ الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة ،ابن تغرم بردم ،تْٕٖق ،نسخة
مصورة عن طبعة دار الكتب ،مصر.
ٌ
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* نزىة النظر ،ابن حجر العسقبلٓفٌ ،تِٖٓق ،مطبعة سفًن ،الرايض،
الطبعة األكُفُِِْ ،قََُِ/ـ.
جزرم ،تّّٖق ،دار الكتب العلميٌة،
* النشر فػي القراءات العشر ،ابن الػ ٌ
بًنكت.
ػجهمي العنيد،
يسي ال
ٌ
* نقض اإلماـ أبػي سعيد عثماف بن سعيد ،على الػمر ٌ
الدارمي ،تَِٖق ،الػمكتبة اإلسبلميٌة ،القاىرة ،الطبعة األكُف،
أبو سعيد
ٌ
ُّّْقَُِِ/ـ.
مؤسسة
ػحمد عبد الر٘نن شػميلة األىدؿٌ ،
* نكاح الػمتعة دراسة كتػحقيق ،م ٌ
الػخافقٌن ،دمشق ،الطبعة األكُفَُّْ ،قُّٖٗ/ـ.
كشي ،تْٕٗق ،مكتبة أضواء
* النكت على مق ٌدمة ابن الصبلح ،الزر ٌ
السلف ،الرايض ،الطبعة األكُفُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
مؤسسة
* النكت كالعيوف ،الػ
ماكردم ،تَْٓق ،دار الكتب العلميٌةٌ ،
ٌ
الكتب الثقافيٌة ،بًنكت.

اإلسنوم ،تِٕٕق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة
* هناية السوؿ،
ٌ
األكُفَُِْ ،قُٗٗٗ/ـ.

الطوسي ،تَْٔق ،دار
ػجرد الفقو كالفتاكل ،أبو جعفر
* النهاية يف م ٌ
ٌ
العريب ،بًنكت ،الطبعة الثانيةََُْ ،قَُٖٗ/ـ.
الكتاب ٌ

* اٟنداية إُف بلوغ النهاية ،م ٌك ٌي بن أيب طالب ،تّْٕق٠ ،نموعة ُنوث
الكتاب كالسنٌة ،جامعة الشارقة ،الطبعة األكُفُِْٗ ،قََِٖ/ـ.
مكرمة،
* ىداية اٜنيارل ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
الطبعة األكُفُِْٗ ،ق.
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مؤسسة السيٌدة الػمعصومة ،الطبعة األكُف،
* ىداية العباد ،لطف هللا الصايفٌ ،
َُِْق.
* ىدم السارم ،ابن حجر العسقبلٓفٌ ،تِٖٓق ،الطبعة األكُف ،الرايض،
ُُِْقََُِ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة
* ىذا ديننا ،مػ ٌ
اٝنامسةُُِْ ،قََُِ/ـ.
حمد قطب ،تَُِْـ ،دار الشركؽ ،القاىرة،
* ىل ٥نن مسلموف ،مػ ٌ
الطبعة السادسةُِّْ ،قََِِ/ـ.
القومي،
الوىيب ،تُُْٗـ ،كزارة الرتاث
ػحمد بن يوسف
* ىػمياف الزاد ،م ٌ
ٌ
ٌ
سلطنة عمافُُُْ ،قُُٗٗ/ـ.
مؤسسة الرسالة،
* الواضح يف أصوؿ الفقو ،أبو الوفاء ابن عقيل ،تُّٓقٌ ،
بًنكت ،الطبعة األكُفَُِْ ،قُٗٗٗ/ـ.
البغدادم ،تُٖٓق ،مكتبة اٞنعارؼ،
* الوصوؿ إُف األصوؿ ،ابن بىػ ٍرىاف
ٌ
الرايض ،الطبعة األكُفَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
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الـمحخوياث

الـ ّ
ملدمت
ألاولّ :
الـمبدأ ّ
حم الدفاع

ٓ
َِ

الـمبدأ الثاويّ :
أهلُت اللاض ي

ِّ

الـمبدأ الثالث :افتراض البـزاءة
ّ
ّ
كععُت ألادلت
الـمبدأ الزابع:

ِٗ

ّ
الخوافلي
الـمبدأ الخامظ :الخجزٍم
ّ
شخصُت الجزٍمت
الـمبدأ الطادص:
الصورة الخىـ ّ
شٍلُت
ّ
الخألُفُت
الصورة

ّ ّ
الاج ّ
فاكُت
الصورة الخألُفُت
ّ
ّ
الادخالفُت
الخألُفُت
الصورة
ّ
ّ
الخضلُلُت
الخألُفُت
الصورة
ّ
ّ
الخععُلُت
الخألُفُت
الصورة
ّ
الـمواسهت بُـً الصورة الخىـ ّ
شٍلُت والصور
الخألُفُت
ّ
ّ
الخألُفُت
ؤلاضالمُت والـمباحث
الفزوق بُـً الحلائم
الفزوق بُـً اللزآن الكزٍم ،وكزاءاث ّ
اللزاء

ُّ
ّْ
ّٕ
ّٖ
ْٕ
ْٕ
ْٕ
ْٖ
َٓ
ّٓ
َٔ
ْٔ
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الفزوق بُـً اللزآن الكزٍم ،وجفطيراث الـ ّ
مفطزًٍ

ُٕ

الفزوق بُـً اللزآن الكزٍم ،ورواًاث أضباب الىـشول

ٕٕ

الفزوق بُـً اللزآن الكزٍم ،وأكوال الىاسخ والـميطوخ
ّ
مك ّي والـ ّ
مدوي
الفزوق بُـً اللزآن الكزٍم ،ورواًاث الـ
ّ
الفزوق بُـً اللزآن الكزٍم ،وآراء بعض اإلاؤلفين في ؤلاعجاس
الفزوق بُـً ّ
ّ
الىبوٍت ،وألاحادًث
الطىت

ُٖ

الفزوق بُـً ّ
ّ
الىبوٍت ،وشزوح الحدًث
الطىت
الفزوق بُـً ّ
ّ
الىبوٍت ،ومباحث علوم الحدًث
الطىت
دًت ،وآلاراء َ
الشزعُت َ
الع َل ّ
الع َل ّ
ّ
دًت
الفزوق بُـً ألاحكام
ّ
ّ
ّ
ألاصولُت
العملُت ،وآلاراء
الشزعُت
الفزوق بُـً ألاحكام
ّ
ّ
ّ
الفلهُت
العملُت ،وآلاراء
الشزعُت
الفزوق بُـً ألاحكام
ّ ُُ
ُ
الخ ُللُتّ
ّ
الفزوق بُـً ألاحكام الشزعُت الخللُت ،وآلاراء
ؤلاضالمي ،وألادبار الخار ّ
ّ
ٍذُت
الفزوق بُـً الواكع
ّ
ّ
الىص
الىص ألاصُل ،وجزحمت
الفزوق بُـً

ٖٖ
ُٗ
ّٗ
ٕٗ
ٖٗ
ٗٗ
َُُ
َُْ
َُُ
ُُّ
ُُٔ

ّ
العملي على جلك الفزوق
الدلُل

ُُٗ

الادخالف في بعض اللزاءاث

ُُٗ

الادخالف في بعض الخفطُـزاث

ُِِ

الادخالف في بعض ألاحادًث

ُِْ
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الادخالف في بعض آلاراء َ
الع َل ّ
دًت
ّ
ألاصولُت
الادخالف في بعض آلاراء
ّ
الفلهُت
الادخالف في بعض آلاراء
ُ
الخ ُل ّ
لُت
الادخالف في بعض آلاراء
ّ
أضباب أدعاء الـمؤلفُـً
ُ َّ
مثلث ألادعاء

ُِْ
ُِٓ
ُِٔ
ُِٔ
ُِٖ
ُِٗ
َُّ

عبُد الخللُد
ّ
ّ
الخنزًلُت مً أدعاء الـمؤلفين
بزاءة الصورة

ُّّ

معُار اللبول والزفض

ُّْ

جبـزئت العلماء
ّ
اللفظُت
الخبـزئت

َُْ

ّ
معىوٍت
الخبـزئت الـ
ّ
الخعبُلُت
الخبـزئت

َُْ
ُْْ
ُْٔ

ّ
مذهبُت
الخبـزئت الـ
ّ
الخعبُلُت
الصورة

ُْٗ

هجوم الشُعان

ُُٔ

الـمبدأ الطابع :جزاجب الت َهم
الـمبدأ الثامً :حطاكغ الت َهم

ُْٕ

ُِٖ
ُٖٗ
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ّ
ملامي
الـمبدأ الخاضع :الدطوَغ الـ

ُٕٗ

الجهاد

ُٕٗ

الجشٍت

َُِ

الزكُم

َِْ

مُـزاث ألاهثـى

َُِ

حعدد الشوحاث

ُِِ

العلوباث

ُِٖ

علوبت اللصاص في حزٍمت اللخل

ُِٗ

علوبت الجلد في حزٍمت الشوى

َِِ

علوبت الزحم في حزٍمت الشوى

ِِِ

علوبت الجلد في حزٍمت اللذف

ِّْ

علوبت كعع الُد في حزٍمت الطزكت

ِّٓ

الـمبدأ العاشز :الـمواسهت العادلت

َِْ

ضُـزة ؤلاضالم

ِّْ

شبهت الادخالف

َِٓ

ثـمار الادخالف ّ
العُبت

ِِٓ

مصُـز الـمذخلفين
مذارج الـ ّ
مخلين

ِٕٓ
ِٓٔ
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ألامم الطبع الـميطوبت إلى (ؤلاضالم)
ّأمت الـ ّ
مخلين

ِٓٔ
ِٗٔ

الـمذزج ّ
ألاول -الاعخصام

ِٖٕ

ظزائم الخحلُم

ُِٖ

الـمذزج الثاوي -الاكخصار

ِٕٖ

مطألت (سٍادة الصفاث)

ِْٗ

مطألت (جفوٍض الطلف)

َّّ

الـمذزج الثالث -الاحخُاط

ُّّ

الـمذزج الزابع -الاعخبار
ّ
مذهبُت
أمثلت للفتن الـ

ُّٗ
َِّ

ّ
مذهبي
مً آثار الاكخخال الـ

ِّّ

الـمذزج الخامظ -الاعخـزاف
ّ
الطلفُت الواحبت

ّّٖ

ّ
للطلفُاث غير الواحبت
أمثلت
أمثلت للميطوباث َ
الع َل ّ
دًت غير الواحبت
ّ
الفلهُت غير الواحبت
أمثلت للميطوباث
ّ
الخفطيرًت غير الواحبت
أمثلت للميطوباث
ّ
الالدًيُت
ضُـزة

ّْٖ
ُّٔ
ُّٔ
ّْٔ
ّٔٔ
ّّٖ
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ّ
اليهودًت
ضُـزة
شبهت ؤلاضز ّ
ائُلُاث

َْٓ
ُْٕ

ّ
كصت ًوضف

ْٕٕ

شبهت الصـحُحُـً
جلوٍم الـ ّ
ملدمت ألاولـى

ْٖٓ

ّ
الكليّ
ّ
الخصيُفي ال ٌطخلشم الخصحُح
الخصحُح
ّ
الطىدي ال ٌطخلشم الخصحُح الـ ّ
مخني
الخصحُح
ّ
اللفظي
الخصحُح الـمعىو ّي ال ٌطخلشم الخصحُح
ُ
ادخالف و َسخ الصحُحين
الخصحُح الصدور ّي ال ٌطخلشم الخصحُح الـ َ
معاب ّ
لي
ّ
ّ
الشزعي
اللععي
الواكع
اللععي الخار ّ
ّ
ٍخي
الواكع
ّ
ّ
العللي
اللععي
الواكع

ّ
ّ
الاحتهادي ال ٌطخلشم الخصحُح الاجفاكـ ّي
الخصحُح
ّ
اللععي
الخصحُح الحدًثـ ّي ال ٌطخلشم الخصحُح

ْٖٓ
ْٖٓ
ْْٗ
ْٕٗ
َِٓ
ُُٓ
ُٖٓ
ُِٓ
ِْٓ
ِّٓ
ّٓٓ

جلوٍم الـ ّ
ملدمت الثاهُت

ٖٓٓ

أمثلت لألحادًث الـمععون فيها

ْٔٓ

أمثلت لعباراث العاعىين

ٕٕٓ
798

موكف أهل الحدًث

ِٗٓ

جفطير مـحاًد

ّٗٓ

ّ
العملي
الاحخجاج
َّ
مثلث الُلُـً
ّ
اللععي
الخلدًز

ٕٗٓ
ٗٗٓ
ٗٗٓ

ّ
اللععي
الخصدًز
ّ
اللععي
الخفطير

َْٔ

شزوط وحوب العمل بحدًث آلاحاد

َٔٔ

حكم العمل بالحدًث الضعُف

َُٔ

الىدُجت
الاحخجاج َ
الع َل ّ
دي

ُّٔ

َّٔ

ُٓٔ

ّ
الغلو ألاثز ّي

ِِٔ

جفىُد اللول بئباحت الـمخعت

ِٓٔ

إبعال اضخدالالث (أحبار الـمخعت)

ٗٓٔ

عالكاث ضلُمت ومـمارضاث أثُمت
ّ
مطُحُت
ضُـزة الـ

ّٕٔ
ٕٕٔ

آفت ّ
الغلو

ُٗٔ

علائد الغالة

ّٗٔ
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جكفُـز الصحابت

ِِٕ

هفي العصمت عً الصحـابت
دالئل ّ
الىبوة

ّٕٗ
847

الخاجمت

ّٕٓ

بُان

ٕٕٔ

الـمصادر والـمزاحع

ٕٗٔ

الـمحخوٍاث

ّٕٗ
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