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المكتبة اإلسالميّة
دار السالم


قال تعاىل:
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َّاس ََتْمرو َن ِِبلْمعر ِ
ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن
ن
ل
ْ َ ْ
َ ُْ
ُُ
ُْ ََْ
الْمْن َك ِر وتُؤِمنُو َن ِِب َِّ
ّلل﴾(.)1
ُ َْ
اّلل والَّ ِ
ول َِّ
ين َم َعهُ أ َِشدَّاءُ َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر ََحَاءُ بَْي نَ ُه ْم
ذ
* ﴿ ُُمَ َّم ٌد َر ُس ُ
َ َ
اّلل وِرضو ًاًن ِسيماهم ِِف وج ِ
ض ًًل ِمن َِّ
وه ِه ْم
ْ
ُ
َ ْ ُُ
تَ َر ُاه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَْب تَ غُو َن فَ ْ َ َ َ
ود َذلِ
السج ِ
ك مثَلُهم ِِف التَّور ِاة ومثَلُهم ِِف ِْ ِ
ِ
ِ
َ
َخَر َج
ر
ث
أ
ن
م
َ
ُّ
َ
اْل ْْن ِيل َكَزْرٍع أ ْ
ُ
ْ
َْ َ َ ُ ْ
َ ُْ
شطْأَه فَآزره فَاست ْغلَ َظ فَاست وى علَى سوقِ ِه ي ع ِ
اع لِيَغِي َظ ِبِِ ُم
ج
ب ُّ
َ ُ ََُ ْ َ
الزَّر َ
ََْ َ ُ ُْ ُ
ِ
اّلل الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
َجًرا
الْ ُك َّف َار َو َع َد َُّ َ َ َ َ
الصاِلَات مْن ُه ْم َم ْغفَرًة َوأ ْ
َع ِظ ًيما﴾(.)2
* ﴿ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أ ِ
اّلل وأ ِ
ول َوأ ِ
ا
و
يع
َط
ُوِل ْاْل َْم ِر ِمْن ُك ْم
الر ُس َ
َّ
َط ُيعوا َّ
ُ
َ َ
َ َ
ََ
ول إِ ْن ُكْن تم تُؤِمنُو َن ِِب َِّ
فَِإ ْن تَنَازعتم ِِف َشي ٍء فَرُّدوه إِ ََل َِّ
الرس ِ
ّلل
و
اّلل
َّ
ُْ ْ
ْ ُ ُ
َ ُ
َ ُْ ْ
ِ
ِ
َح َس ُن ََتْ ِو ًيًل﴾(.)3
َوالْيَ ْوم ْاْل ِخ ِر َذل َ
ك َخْي ٌر َوأ ْ
( )1آل عمران.111 :
( )2الفتح.22 :
( )3النساء.92 :
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طَائَِفةٌ لِي ت َف َّقهوا فِي ِ
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َسبِ ِيل


الـ ّ
مقدمة
بعض العلماء الصادقني ،إلـى االعتماد على (الطريقة السلفيّة)،
يدعو ُ
القائمة على القرآن الكرمي ،والسنّة النبويّة ،بفهم (السلف الصاحل)؛ للخروج من
(ضيق االختالف) إىل (سعة االئتالف).
كل النفع.
كل ّ
كل اإلفادة ،انفعة ّ
الصحةُ ،مفيدة ّ
وهي دعوة صحيحة ّ
ـهي ال ُـم َّنزل)؛
فاملصدر الوحيد للقرآن الكرمي والسنّة النبويّة هو (الوحي اإلل ّ
ِ ِ
ـهي ال ُـم َّنزل) ،وع ِملت به،
وخيـ ُر أُّمـ ـة أُخ ِرجت للناس ،وفقهت (الوحي اإلل َّ
وحـملت أمانة تبليغه :هي أ ُّمــة (السلف الصاحل) ،وال سيّما جيل (الصحابة).
مهمة ،هي وجود (اختالفات منسـوبة)،
ولكن ،جيب التنبيه على حقيقة ّ
إلـى (السلف الصالـح) ،أنفسهم ،فـي مسائل كثرية.
صحت نسبة االختالف إليهم ،يف تلك املسائل ،أو يف بعضها؛ فإ ّن
فإذا ّ
حمصورا ،فيما اتّفقوا عليه ،وال يـُمكن اتّباعهم فيما
وجوب اتّباعهم سيكون
ً
اختلفوا فيه؛ أل ّن الـمتّبِــع لبعضهم سيكون خمال ًفا آلخرين منهم.
ولـم خيتلف (املؤلّفون القدامى)  -القائلون بعدالة (السلف الصاحل)  -يف
وجوب اتّباع (الطريقة السلفيّة) ،يف (املسائل االتّفاقيّة) ،وهي املسائل اليت اتّفق
عليها (السلف الصاحل).
لكن هؤالء الـمؤلّفني أنفسهم قد اختلفوا فـي تصحيح بعض ما يُنسب
ّ
إلـى (القرآن الكرمي) ،من (قراءات)؛ واختلفوا فـي تصحيح بعض ما يُنسب إلـى
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(السنّة النبويّة) ،م ـن (رواي ـات)؛ واختلفـوا فـي تصحي ـح بعض م ـا يُنس ـب إلـى
(السلف الصاحل) ،من (أقوال) ،يف فـهم القرآن ،وفـهم السنّة.
ّأما الـمسائل الكثرية ،التـي اتّفق عليها (السلف الصاحل)؛ فإ ّن األصل فـي
األول) ،من حـملة (الشريعة اإلسالميّة) ،وهو
اتّفاقهم عليها هو (اتّفاق اجليل ّ
جيل (الصحابة).
فلوال (اتّفاق جيل الصحابة) ،لـما اتّفق الذين من بعدهم ،من التابعني،
واتبعيهم ،وسائر العلماء الـمجتهدين ،وتالميذهم.
وما اتّفق عليه (السلف الصاحل)  -اتّفاقًا قطعيًّا  -هو األساس ،الذي
كل من جاء بعدهم ،من (الـمؤلّفني القدامى) ،الذين لـم خيتلفوا
قام عليه اتّفاق ّ
أدىن اختالف ،يف (القطعيّات اإلسالميّة).
ولذلك كانت الطريقة (السلفيّة القطعيّة) هي الطريقة (السلفيّة الواجبة)،
دون ما سواها من الطرائق االختالفيّة ،الـمنسوبة إىل السلف.
كل ما نُ ِسب إىل السلف يُع ّد جزءًا من (السلفيّة الواجبة)؛ بل مثّة
فليس ّ
منسوابت كثرية سقيمة ،ال عالقة للسلف هبا ،ال من قريب ،وال من بعيد ،وما
هي ّإال أكاذيب وأوهام.
صحت نسبته إىل (بعض السلف) يُع ّد جزءًا من
كل ما ّ
وكذلك ليس ّ
(السلفيّة الواجبة)؛ أل ّن العصمة ليست اثبتة ،ألحد من السلف؛ وإّّنا هي اثبتة
الشرعي ،روايةً ودرايةً.
إلمجاعهم ،حني ُجيمعون على الدليل
ّ
ومن ابب أوىل ،ليست أقوال بعض املؤلّفني املنسوبني إىل (السلفيّة) جزءًا
وخيطئون.
بشر ،يُصيبون ُ
من (السلفيّة الواجبة)؛ فإ ّن املؤلّفني ٌ
اتما ،على صفة (القطعيّة)؛ فإذا
إ ّن (وجوب السلفيّة) يعتمد
اعتمادا ًّ
ً
كل
حت ّققت (السلفيّة القطعيّة) ،حت ّققت (السلفيّة الواجبة) ،اليت جيب على ّ
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منهجا لفهم (احلقائق اإلسالميّة)،
صادق ،ينتسب إىل (اإلسالم) ،أن يتّخذها ً
وتطبيقها ،وتعليمها ،والدعوة إليها.
فإّنا كلّها جتتمع يف أصول
ّأما سائر الطرائق الـمنسوبة إىل (السلفيّة)ّ ،
(السلفيّة القطعيّة)؛ لكنّها تفرتق يف آراء اختالفيّة ،وأدلّة اختالفيّة ،وشخصيّات
اختالفيّة؛ فتستمسك بتلك العناصر االختالفيّة إىل درجة ،ينسى فيها أصحاهبا
املختلفون تلك األصول القطعيّة ،اليت جيتمعون فيها.
صح عن السلف ّأّنم اختلفوا فيه اختالف
قال ابن تيميّة« :و ّأما ما ّ
تناقض ،فهذا قليل ابلنسبة إىل ما لـم خيتلفوا فيه ،كما أ ّن تنازعهم يف بعض
حج والفرائض
مسائل السنّة  -كبعض مسائل الصالة والزكاة والصيام والـ ّ
النب ؛
والطالق وحنو ذلك  -ال مينع أن يكون أصل هذه السنن مأخو ًذا عن ّ
ومجلها منقولة عنه ابلتواتر ...فما ثبت عنه من السنّة ،فعلينا اتّباعه ،سواء قيل:
إنّه يف القرآن ،ومل نفهمه حنن ،أو قيل :ليس يف القرآن؛ كما أ ّن ما اتّفق عليه
األولون ،والذين اتّبعوهم إبحسان ،فعلينا أن نتّبعهم فيه ،سواء قيل:
السابقون ّ
منصوصا يف السنّة ،ولـم يبلغنا ذلك ،أو قيل :إنّه ممّا استنبطوه
إنّه كان
ً
واستخرجوه ،ابجتهادهم ،من الكتاب والسنّة»(.)1
األولون ،والذين اتّبعوهم
فمن قوله« :كما أ ّن ما اتّفق عليه السابقون ّ
ختتص هبا
إبحسان ،فعلينا أن نتّبعهم فيه ،»...نستنبط اخلصائص الثالث ،اليت ّ
(السلفيّة الواجبة) ،وهي :الكلّيّة ،والقطعيّة ،واإللزاميّة.
فمن لفـظ الفعـل (اتّفـق) ،نسـتنبط خصيصة (الكلّـيّة) ،أي :كـون االتّفاق
حاصال من (السلف) ،كلّهم ،حبيث ال يوجد خمالفون منهم.
ً
( )1جمموعة الفتاوى.101-101/5 :
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األولني ،»...أو حنوها من
فهو لـم يقل« :ما اتّفق عليه بعض السابقني ّ
األولون.»...
العبارات ،بل قال« :ما اتّفق عليه السابقون ّ
الزخمشري»،
مثال« :قرأت كتب
والفرق بينهما كبري ،كالفرق بني قولكً ،
ّ
الزخمشري».
وقولك« :قرأت بعض كتب
ّ
الزخمشري،
فمن اجلملة األوىل يُفهم معىن (الكلّيّة) ،أي :أنّك قرأت كتب
ّ
تدل على (الكلّيّة).
كلّها؛ خبالف اجلملة الثانية ،فال ّ
ووجود (املخالف الضعيف) ال يقدح يف (الكلّيّة) ،من جهتني:

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

ب -الضعف الثبويتّ ،أبن تكون الرواية ،اليت نسبت املخالفة  -إىل بعضهم -
السلفي).
غري اثبتة ،ثبو ًات قطعيًّا؛ فال يكون هلا ّقوة ،تؤثّر يف هدم (االتّفاق
ّ
أيضا ،نسـتنبط خصيصة (القطعيّة) ،أي :كــون
ومـن لفــظ الفعـل (اتّفـق) ً
صح وقوعه منهم؛ فهو لـم يقل« :ما ُروي ّأّنم اتّفقوا عليه» ،أو
االتّفاق قد ّ
حنوها من العبارات ،بل قال« :ما اتّفق عليه».
الزخمشري»،
مثال« :سأشرتي الكتاب الذي ألّفه
والفرق كبري بني قولكً ،
ّ
الزخمشري ألّفه».
وقولك« :سأشرتي الكتاب الذي يُروى أ ّن
ّ
الزخمشري قطعيّة؛
ففي اجلملة األوىل تكون نسبة أتليف الكتاب إىل
ّ
ولكنّها يف اجلملة الثانية تكون غري قطعيّة.
ّأما خصيصة (اإللزاميّة) ،فتُفهم من قوله« :فعلينا أن نتّبعهم فيه».
األولني ،والذين اتّبعوهم إبحسان،
فاحلاصل ممّا تق ّدم أ ّن اتّفاق السابقني ّ
قوي ،من بعضهم :هو اتّفاق ُمل ِزم،
الثابت وقوعه ،منهم ،من دون خالف ّ
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نص
جيب علينا اتّباعه ،سواء أكان هذا االتّفاق ر ً
اجعا إىل اطّالعهم ،على ّ
اجعا ،إىل اجتهادهم ،فـي االستنباط ،من الكتاب ،أو
نبوي ،لـم يبلغنا ،أم كان ر ً
ّ
االستنباط من السنّة.
ومعظم الصحابة من العرب؛ ولذلك كانوا خري واسطة ،لنقل الوحي
املنزل ،إىل من جاء بعدهم ،روايةً ،ودرايةً.
َّ
منصوصا يف السنّة ،ومل يبلغنا
وهذا ما عناه بقوله« :سواء قيل :إنّه كان
ً
ذلك ،أو قيل :إنّه ممّا استنبطوه واستخرجوه ،ابجتهادهم ،من الكتاب والسنّة».
وواضــح أ ّن خصيصة (الكلّـيّة) ،وخصيصة (القطعـيّة) ش ـ ــرطـان أكيــدان،
معا ،أو انتفى أحدمها ،انتفت -
لـخصيصة (اإللزاميّة)؛ فإذا انتفى الشرطان ً
بذلك االنتفاء  -خصيصة (اإللزاميّة).
ومن هنا ،كان النظر الدقيق  -فـي (الـمنسوابت السلفيّة)  -واجبًا على
العلماء؛ للتمييز بني مـا هـو جزء من (السلفيّة الواجبة) ،ومـا ليس بـجزء منها.
ويكـون شـرطــا (الكلّيّة) ،و(القطعيّة) :هـما ال ِـمسبارين الدقيقيـن ،لـهذا
النظر الدقيق الواجب األكيد.
التساهل ،يف هذا املقام؛ أل ّن
أبي حال من األحوال -
ُ
وال جيوز ّ -
القيمة الكربى اليت ختتص هبا (السلفية الواجبة) تُ ِ
وجب علينا العناية األكيدة،
ّ
ّ
ابلتمييز بني ما هو جزء منها ،وبني ما ليس جبزء منها.
ِ
ـمعي الـحريص ،ابلتمييز بني
ومث ُـل هذه العناية ،كمثـل عنـاية الصائغ األل ّ
(اجلوهرة القيّمة النادرة) ،وبني (املصوغات املزيَّفة) ،أو (املصوغات الرديئة) ،أو
(املصوغات الرخيصة).
فالقيمة الكربى للجوهرة النادرة تدعوه إىل احلرص الشديد األكيد ،على
جتنُّب التساهل ،يف فحص املصوغات؛ لكيال يلتبس النادر ابلتافه.
9

أي اتّفاق آخر
وهكذا كان التّفاق السلف قيمة ،ال تُضاهيها قيمةُ ّ
ُخمالِف؛ ولذلك يكون الـم ِ
تساهل يف هذا األمر غالِطًا ،أو ُمغالِطًا.
ُ
وأبرز الـمجاالت اليت تنتمي إليها (الـمنسوابت السلفيّة):
 -0مـجال قراءات ال ُقّراء.

ـمفسرين.
 -2مـجال تفسريات ال ّ

 -3مـجال رواايت أسباب النزول.

 -4مـجال أقوال الناسخ والـمنسوخ.
 -5مـجال رواايت الـم ّك ّي والـمدنـ ّي.
 -6مـجال رواية األحاديث.

 -7مـجال األحكام العقديّة.
 -8مـجال األحكام العمليّة.
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ُ
مـجال قراءات الق ّراء
مثّة قراءات تُنسب إىل بعض السلف ،من الصحابة ،والتابعني ،ومن جاء
سمى (القراءات الشاذّة) ،منها:
بعدهم ،وهي خمالفة للقرآن الكرمي ،وتُ ّ

أ -قراءة منسوبة إىل أُب ّـي بن كعب.

ب -قراءة منسوبة إىل عبد هللا بن مسعود.

ج -قراءة منسوبة إىل أيب الدرداء.

علي بن أيب طالب.
د -قراءة منسوبة إىل ّ

ه -قراءة منسوبة إىل سعد بن أيب وقّاص.
و -قراءة منسوبة إىل عبد هللا بن عبّاس.

البصري.
ز -قراءة منسوبة إىل احلسن
ّ
ح -قراءة منسوبة إىل ابن مـح ِ
يصن.
ُ
ط -قراءة منسوبة إىل أيّوب السختياينّ.
ي -قراءة منسوبة إىل األعمش.

يدي.
ك -قراءة منسوبة إىل اليز ّ
فإذا كانت نسبة هذه القراءات الشاذّة إىل من نُسبت إليهم قطعيّة
الثبوت؛ فإنّـها مـخالفة للقرآن الكريـم ،فـي بعض األلفاظ.
ولذلك تكون هذه القراءات  -هبذه املخالفات اجلزئيّة  -شاذّة مردودة؛
فال تُع ّد جزءًا من (القرآن الكرمي).
ّأما ما اتّفق السلف ،على القراءة به ،اتّفاقًا كلّـيًّا قطعيًّا؛ فال ريب يف كونه
من (القرآن الكرمي).
00

السلفي)،
ووجود هذه (ال ُـمخالفات الـجزئيّة) ال يقدح فـي كلّيّة (االتّفاق
ّ
فـي ابب (القراءة القرآنية) ،املوافِ
املنزل؛ من
للوحي
قة،
اف
و
امل
كل
قة
اإلهلي القرآينّ َّ
َّ
ّ
ّ
العددي لتلك ال ُـمخالفات اجلزئيّة ،والضعف الثبوت ّـي هلا.
جهتني :الضعف
ّ
كل
كل القراءات صحيحة ،وال سيّما القراءات الشاذّة؛ وليست ّ
فليست ّ
مباحث علم القراءات صحيحة قطعيّة ،وال سيّما املباحث اخلالفيّة.
ازي« :املسألة الثانية عشرة :اتّفقوا على أنّه ال جيوز يف
قال الفخر الر ّ
الصالة قراءة القرآن ابلوجوه الشاذّة ،مثل قوهلم" :احلمد هلل" ،بكسر الدال من
بضم الالم من "هلل"؛ أل ّن الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطل ًقا؛
"احلمد" ،أو ّ
ألّنا لو كانت من القرآن ،لوجب بلوغها يف الشهرة إىل ح ّد التواتر ،ولـ ّما لـم
ّ
يكن كذلك ،علمنا أنـّها ليست من القرآنّ ،إال أنـّا عدلنا عن هذا الدليل ،فـي
جواز القراءة ،خارج الصالة ،فوجب أن تبقى قراءتـها  -فـي الصالة  -على
أصل الـمنع»(.)1
أيضا« :املسألة الثالثة عشرة :اتّفق األكثرون على أ ّن
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
القراءات املشهورة منقولة ابلنقل املتواتر ،وفيه إشكال :وذلك ألنـّا نقول :هذه
القراءات املشهورةّ ،إما أن تكون منقولة ابلنقل املتواتر ،أو ال تكون؛ فإن كان
خري املكلَّفني بني هذه
األول ،فحينئذ قد ثبت ابلنقل املتواتر أ ّن هللا تعاىل قد ّ
ّ
وسوى بينها يف اجلواز ،وإذا كان كذلك ،كان ترجيح بعضها على
القراءاتّ ،
اقعا على خالف احلكم الثابت ابلتواتر ،فوجب أن يكون الذاهبون إىل
البعض و ً
ترجيح البعض على البعض مستوجبني للتفسيق ،إن مل يلزمهم التكفري؛ لكنّا نرى
معني من القراءة ،ومحمل الناس
القراء
خيتص بنوع ّ
ّ
كل واحد من هؤالء ّ
أ ّن ّ
( )1التفسري الكبري.00/1 :
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عليها ،ومينعهم من غريها ،فوجب أن يلزم يف ح ّقهم ما ذكرانه .و ّأما إن قلنا :إ ّن
هذه القراءات ما ثبتت ابلتواتر ،بل بطريق اآلحاد ،فحينئذ خيرج القرآن عن
مفيدا للجزم والقطع واليقني ،وذلك ابطل ابإلمجاع .ولقائل أن ُجييب
كونه ً
بكل
عنه ،فيقول :بعضها متواتر ،وال خالف بني ّ
األمة فيه ،وجتويز القراءة ّ
واحد منها ،وبعضها من ابب اآلحاد ،وكون بعض القراءات من ابب اآلحاد،
ال يقتضي خروج القرآن بكلّيّته عن كونه قطعيًّا»(.)1
أيضا« :واجلواب الصحيح أ ّن القراءة الشاذّة مردودة؛
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
قرآان وجب أن يثبت ابلتواتر ،فحيث مل يثبت ابلتواتر ،قطعنا
كل ما كان ً
أل ّن ّ
أنّه ليس بقرآن»(.)2
أيضا« :القراءة الشاذّة ال تُبطل القراءة املتواترة ،فنحن
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
حبجة
نتمسك ابلقراءة املتواترة ،يف إثبات مذهبنا .و ً
أيضا القراءة الشاذّة ليست ّ
ّ
عندان؛ ألنـّا نقطع ّأّنا ليست قرآ ًان ،إذ لو كانت قرآ ًان ،لكانت متواترة.)1(»...
أيضا« :فهذه هي القراءات الشاذّة املذكورة يف هذه
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
ألّنا منقولة
اآلية .واعلم أ ّن احمل ّققني قالوا :هذه القراءات ال جيوز تصحيحها؛ ّ
جوزان إثبات زايدة
بطريق اآلحاد ،والقرآن جيب أن يكون ً
منقوال ابلتواتر؛ إذ لو ّ
كل القرآن؛
يف القرآن بطريق اآلحاد ،ملا أمكننا القطع أب ّن هذا الذي هو عندان ّ
ألنّه ل ّـما جاز يف هذه القراءاتّ ،أّنا  -مع كوّنا من القرآن  -ما نُِقلت
ابلتواتر ،ج ـاز فـي غيـرها ذلك؛ فثبت أ ّن تـجويـز ك ـون هذه القراءات  -من
( )1التفسري الكبري.01-00/1 :
( )2التفسري الكبري.11/6 :
( )1التفسري الكبري.211/11 :
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القرآن  -يُ ِّ
طرق جواز الزايدة ،والنقصان ،والتغيري ،إلـى القـرآن ،وذلك يـُخـ ِرج
ابطال ،فكذلك م ـا ّأدى إليه»(.)1
القرآن ،عن كونه ُح ّجـة؛ ولـ ّمـا كان ذلك ً
وقال أبو شامة« :واعلم أ ّن القراءات الصحيحة الـمعتبـرة الـمجمع عليها:
قد انتهت ،إلـى السبعة ال ُقـراء ،الـم َّ ِ
كرهم ،واشتهر نقلها عنهم؛ لتص ّديهم
ّ ُ
قدم ذ ُ
كل علـم ،من
لذلك ،وإجـماع الناس عليهم ،فاشتهروا بـها ،كما اشتهر  -فـي ّ
أئمة ،اقتُدي بـهم ،وعُ ّول فيها عليهم .ونـحن -
الـحديث ،والفقه ،والعربيّة ّ -
فإن قلنا( :)2إ ّن القراءات الصحيحة إليهم نُسبت ،وعنهم نُقلت  -فلسنا مـ ّمن
يقول :إ ّن جـميع ما ُروي عنهم يكون بـهذه الصفة ،بـل قد ُروي عنهم ما يُطلق
عليه أنّه ضعيف ،وشاذّ ،بـخروجه ،عن الضابط الـمذكور ،ابختالل بعض
األركان الثالثة ،وهلذا ترى كتب الـمصنّفني  -فـي القراءات السبع  -مـختلفة يف
ِ
كر ما سقط ،فـي غيـرها ،والصحيح ابالعتبار  -الذي
ذلك ،ففي بعضها ذ ُ
بكل
ذكرانه  -موجود فـي جـميعها ،إن شاء هللا تعالـى .فال ينبغي أن يُغتـَّر ّ
الصحة،
األئمة السبعة ،ويُطلق عليها لفظ ّ
قراءة ،تُعزى إلـى واحد ،من هؤالء ّ
وإن هكذا أنزلت(ّ ،)1إال إذا دخلت ،فـي ذلك الضابط ،وحينئذ ،ال ينفرد
خيتص ذلك بنقلها عنهم ،بل إن نُِقلت عن
بنقلها مصنّف ،عن غيـره ،وال
ّ
الصحة .فإ ّن االعتم ـاد على
غريهم ،من ال ُقـ ـّراء ،فذلك ال يـُخ ِرجهـا ،عـ ـن
ّ
عمن تُنسب إليه .فإ ّن القراءات الـمنسوبة ،إلـى
استجم ـاع تلك األوصاف ،ال ّ
كل قارئ  -من السبعة ،وغريهم  -منقسمة ،إلـى الـ ُمجمع عليه ،والشاذّ ،غيـر
ّ
( )1التفسري الكبري.05/22 :
( )2يف املطبوع( :فإن قلنا) ،والصواب( :وإن قلنا).
( )1يف املطبوع( :وإن هكذا أنزلت) ،والصواب( :و ّأّنا هكذا أُن ِزلت).
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أ ّن هؤالء السبعة  -لشهرتـهم ،وكثرة الصحيح ،الـمجتمع عليه ،فـي قراءتـهم -
ترك ـن النفس ،إلـى مـ ـا نُقل عنهم ،فوق مـ ـا يُنقل عـ ـن غي ـرهـم.)1(»...
املتأخرين
وقال أبو شامة ً
أيضا« :وقد شاع على ألسنة مجاعة من املقرئني ّ
كل فرد ،فرد ،ممّا
وغريهم من املقلّدين أ ّن القراءات السبع كلّها متواترة ،أيّ :
منزلة ،من عند هللا -
األئمة السبعة ،قالوا :والقطع ّ -
أبّنا َّ
ُروي عن هؤالء ّ
واجب .وحنن هبذا نقول ،ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق ،واتّفقت
أقل من
عليه الفرق ،من غري نكري له ،مع أنّه شاع واشتهر واستفاض ،فال ّ
اشرتاط ذلك ،إذا مل يتّفق التواتر يف بعضها .فإ ّن القراءات السبع املراد هبا
املروي عنهم منقسم إىل
القراء املشهورين ،وذلك
ما ُروي عن ّ
ّ
األئمة السبعة ّ
ما أُمجع عليه عنهم ،مل خيتلف فيه الطرق ،وإىل ما اختُلف فيه ،مبعىن أنّه نُفيت
نسبته إليهم يف بعض الطرق .فاملصنّفون لكتب القراءات خيتلفون يف ذلك،
كثريا ،ومن تص ّفح كتبهم يف ذلك ،ووقف على كالمهم فيه ،عرف
اختالفًا ً
قائال :إ ّن القراءات السبع متواترة،
يهول يف عبارته ً
ّ
صحة ما ذكرانه .وأ ّما من ّ
أل ّن القرآن أُنزل على سبعة أحرف ،فخطؤه ظاهر؛ أل ّن األحرف السبعة املراد
هبا غري القراءات السبع ،على ما سبق تقريره يف األبواب املتق ّدمة .ولو ُسئل هذا
القائل عن القراءات السبع اليت ذكرها ،مل يعرفها ،ومل ِ
يهتد إىل حصرها ،وإّّنا
صحته ،وغايته  -إن كان من أهل
هي شيء طرق مسعه ،فقاله غري مف ّكر يف ّ
هذا العلم  -أن ُجييب مبا يف الكتاب الذي حفظه .والكتب يف ذلك كما ذكران
خمتلفة ،وال سيّما كتب املغاربة واملشارقة ،فبني كتب الفريقني تباين يف مواضع
كثرية ،فكم يف كتابه من قراءة قد أُنكرت ،وكم فات كتابه من قراءة صحيحة
( )1املرشد الوجيز.115-111 :
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فيه ما ُسطرت ،على أنّه لو عرف شروط التواتر ،لـم جيسر على إطالق هذه
كل حرف من حروف القراءة .فاحلاصل :إنـّا لسنا ممّن يلتزم التواتر يف
العبارة يف ّ
القراء ،بل القراءات كلّها منقسمة إىل متواتر
مجيع األلفاظ املختلف فيها بني ّ
وغري متواتر ،وذلك ِّبني ملن أنصف وعرف وتص ّفح القراءات وطرقها .وغاية
ما يُبديه م ّدعي تواتر املشهور منها  -كإدغام أيب عمرو ،ونقل احلركة لورش،
وصلة ميم اجلمع ،وهاء الكناية البن كثري  -أنّه متواتر عن ذلك اإلمام ،الذي
نُسبت تلك القراءة إليه ،بعد أن ُجيهد نفسه يف استواء الطرفني والواسطة،
كل فرد ،فرد ،من
النب  ،يف ّ
ّإال أنّه بقي عليه التواتر من ذلك اإلمام إىل ّ
آحاداّ ،إال اليسري
ذلك ،وهنالك تُسكب العرباتّ ،
فإّنا من مثّ مل تُنقل ّإال ً
أيضا ،فـي "كتاب البسملة الكبيـر" ،ونقلنا فيه،
منها .وقد ح ّققنا هذا الفصلً ،
األئمة الـ ُم ِتقنني  -ما تالشى عنده ُشبه الـمشنِّعني،
من كالم الـ ُح ّذاق  -من ّ
وابهلل التوفيق»(.)1
كشي« :واعلم أ ّن القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن ،فالقرآن
وقال الزر ّ
حممد  ،للبيان واإلعجاز؛ والقراءات هي اختالف
هو الوحي َّ
املنزل على ّ
ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة احلروف أو كيفيّتها؛ من ختفيف وتثقيل وغريمها.
مثّ ههنا أمور :أحدها أ ّن القراءات السبع متواترة عند اجلمهور ،وقيل :بل
مشهورة ،وال عربة إبنكار املربد قراءة محزة" :و ِ
و"مصرخي" ،وال إبنكار
األرحام"
ِّ
ّ
"قتل أوالدهم شركائهم".
مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامرُ :
األئمة السبعة؛ ّأما تواترها عن النبـ ّي  ،ففيه نظر؛
والتحقيقّ :أّنا متواترة ،عن ّ
األئمة السبعة هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات ،وهي
فإ ّن إسناد ّ
( )1املرشد الوجيز.116-115 :
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نقل الواحد عن الواحد ،لـم تكمل شروط التواتر ،يف استواء الطرفني والواسطة،
وهذا شيء موجود يف كتبهم ،وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابه
"املرشد الوجيز" إىل شيء من ذلك»(.)1
النووي يف شرح
أيضا« :قلت :وما أفىت به الشيخان نقله
كشي ً
ّ
وقال الزر ّ
الشافعي ،فقال :قال أصحابنا وغريهم :ال جتوز القراءة يف
امله ّذب عن أصحاب
ّ
قرآان ،أل ّن القرآن ال يثبت
الصالة وال غريها ابلقراءة الشاذّة؛ ّ
ألّنا ليست ً
ط أو ِ
جاه ٌل،
ّإال ابلتواتر ،والقراءة الشاذّة ليست متواترة؛ ومن قال غريه ،فغالِ ٌ
فلو خالف وقرأ ابلشاذّ ،أُنكر عليه قراءهتا يف الصالة وغريها ،وقد اتّفق فقهاء
الرب إمجاع املسلمني على أنّه
بغداد على استتابة من قرأ ابلشواذّ .ونقل ابن عبد ّ
ال جتوز القراءة ابلشواذّ ،وال يُصلّى خلف من يقرأ هبا»(.)2
أيضا« :الثالث :أ ّن القراءات توقيفيّة ،وليست اختياريّة،
كشي ً
وقال الزر ّ
الزخمشري ،حيث ظنّوا ّأّنا اختياريّة ،تدور مع اختيار
خالفًا جلماعة منهم
ّ
ورد على محزة قراءة" :و ِ
األرحام" ابخلفض؛ ومثل
الفصحاء ،واجتهاد البلغاءّ .
األصمعي ويعقوب
ما ُحكي عن أيب زيد و
احلضرمي أن خطّأوا محزة يف قراءته:
ّ
ّ
"وما أنتم
مبصرخي" بكسر الياء املش ّددة ،وكذا أنكروا على أيب عمرو إدغامه
ِّ
الزجاج :إنّه خطأ فاحش؛ وال تُدغم الراء
الراء عند الالم يف" :يغفلَّكم" .وقال ّ
مكرر ،وال يُدغم الزائد يف
يف الالم إذا قلتُ :
"مر ِل" بكذا؛ أل ّن الراء حرف ّ
فأما الالم فيجوز إدغامه يف الراء ،ولو أُدغمت الالم يف
الناقص لإلخالل به؛ ّ

( )1الربهان يف علوم القرآن.111-113/1 :
( )2الربهان يف علوم القرآن.111/1 :
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حتام ٌل.)1(»...
الراء ،لزم التكرير من الراء .وهذا إمجاع النحويّني .انتهى .وهذا ُ
أيضا« :وعن اإلمام أمحد بن حنبل أنّه كره قراءة محزة؛ لِما
كشي ً
وقال الزر ّ
فيها من طول امل ّد وغريه ،فقال :ال تعجبين ،ولو كانت متواترة ،لما كرهها»(.)2
اختل ركن من هذه األركان الثالثة ،أُطلِق عليها
وقال ابن
ّ
اجلزري« :ومىت ّ
عمن هو أكرب منهم؛
ضعيفة ،أو شاذّة ،أو ابطلة ،سواء كانت عن السبعة ،أم ّ
أئمة التحقيق ،من السلف واخللف.)1(»...
هذا هو الصحيح عند ّ

( )1الربهان يف علوم القرآن.122-121/1 :
( )2الربهان يف علوم القرآن.120/1 :
( )1النشر يف القراءات العشر.1/1 :
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مـجال تفسيرات ال ّ
ـمفسرين
اشـتملت (كتـب التفسيـر) على (منسوابت تفسرييّة سـلفيّة) ،كثيـرة ِجدًّا،
ال تنتمي إلـى (السلفيّة الواجبة) ،وأبرزها:

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

ج -املنسوابت التـي لـم تثبت ،ثبو ًات قطعيًّا ،وال سـيّما مـا ُروي أبسـانيـد ضعيفة؛
فتنتفي بذلك خصيصة (القطعيّة).
املفسرين صحيحة ،وال سيّما تفسريات الغالة؛
كل تفسريات ّ
فليست ّ
كل مباحث علم التفسري صحيحة قطعيّة ،وال سيّما املباحث اخلالفيّة.
وليست ّ
قال ابن تيميّة« :واملقصود هنا التنبيه على مثار االختالف يف التفسري،
حرفوا الكلم عن
وأ ّن من أعظم أسبابه البدع الباطلة ،اليت دعت أهلها إىل أن ّ
وأتولوه على غري أتويله،
وفسروا كالم هللا ورسوله  ،بغري ما أُريد بهّ ،
مواضعهّ ،
احلق ،وأن
فمن أصول العلم بذلك أن يعلم اإلنسان القول الذي خالفوه ،وأنّه ّ
يعرف أ ّن تفسري السلف خيالف تفسريهم ،وأن يعرف أ ّن تفسريهم حمدث
املفصلة فساد تفسريهم ،مبا نصبه هللا من األدلّة
مبتدع ،مثّ أن يعرف ابلطرق ّ
احلق»(.)1
على بيان ّ
( )1جمموعة الفتاوى.111/11 :

09

أيضا« :وال ب ّد يف تفسري القرآن واحلديث من أن يُعرف
وقال ابن تيميّة ً
يدل على مراد هللا ورسوله من األلفاظ ،وكيف يُفهم كالمه ،فمعرفة العربيّة
ما ّ
اليت خوطبنا هبا ممّا يُعني على أن نفقه مراد هللا ورسوله بكالمه ،وكذلك معرفة
عامة ضالل أهل البدع كان هبذا السبب؛ فإ ّّنم
داللة األلفاظ على املعاين؛ فإ ّن ّ
دال عليه ،وال يكون األمر
صاروا محملون كالم هللا ورسوله على ما ي ّدعون أنّه ّ
جمازا»(.)1
كذلك ،وجيعلون هذه الداللة حقيقة ،وهذه ً
أيضا« :إحدامها :قوم اعتقدوا معاين ،مثّ أرادوا محل
وقال ابن تيميّة ً
مبجرد ما يسوغ أن يُريده بكالمه
فسروا القرآن ّ
ألفاظ القرآن عليها .والثانية :قوم ّ
منزل
من كان من الناطقني بلغة العرب ،من غري نظر ،إىل الـمتكلّم ابلقرآن ،والـ َّ
فاألولون راعوا الـمعىن ،الذي رأوه ،من غري نظر ،إلـى
عليه ،والـمخاطب بهّ .
جرد اللفظ،
ما تستح ّقه ألفاظ القرآن ،من الداللة والبيان .واآلخرون راعوا مـ ّ
العريب ،من غري نظر إىل ما يصلح للمتكلّم به،
وما جيوز عندهم أن يُريد به
ّ
كثريا ما يغلطون يف احتمال اللفظ لذلك املعىن يف
ولسياق الكالم .مثّ هؤالء ً
كثريا ما يغلطون يف
اللغة ،كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم ،كما أ ّن ّ
األولني ً
فسروا به القرآن ،كما يغلط يف ذلك اآلخرون ،وإن كان نظر
ّ
صحة املعىن الذي ّ
األولون صنفان :اترة
األولني إىل املعىن أسبق ،ونظر اآلخرين إىل اللفظ أسبق .و ّ
ّ
يدل عليه،
دل عليه ،وأُريد به ،واترة محملونه على ما مل ّ
يسلبون لفظ القرآن ما ّ
ابطال،
ومل يـُرد به ،ويف كال األمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من املعىن ً
فيكون خطؤهم يف الدليل واملدلول ،وقد يكون ًّ
حقا ،فيكون خطؤهم يف الدليل،

( )1جمموعة الفتاوى.03/0 :
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ال يف املدلول»(.)1
أيضا« :وكثري منهم إّّنا ينظر من تفسري القرآن واحلديث
وقال ابن تيميّة ً
فيتأول أتويالهتم ،فالنصوص اليت توافقهم
فيما يقوله موافقوه على املذهبّ ،
يتأولوّنا ،وكثري منهم مل يكن عمدهتم يف نفس األمر
ّ
محتجون هبا ،واليت ختالفهم ّ
أصال»(.)2
نص ً
اتّباع ّ
أيضا« :فما قاله الناس من األقوال املختلفة يف تفسري
وقال ابن تيميّة ً
القرآن وأتويله ليس ألحد أن يص ّدق بقول ،دون قول ،بال علم ،وال يك ّذب
احلق الذي أُريد
بشيء منهاّ ،إال أن ُمحيط بعلمه ،وهذا ال ُميكن ّإال إذا عرف ّ
ابآلية ،فيعلم أ ّن ما سواه ابطل ،فيك ّذب ابلباطل ،الذي أحاط بعلمه ،و ّأما إذا
علما ،فال جيوز له التكذيب بشيء
لـم يعرف معناها ،ومل يـُحط بشيء منها ً
قطعا ،ويكون حينئذ املك ّذب
منها ،مع أ ّن األقوال املتناقضة بعضها ابطل ً
ابحلق كاملك ّذب ابلباطل ،وفساد
ابلقرآن كاملك ّذب ابألقوال املتناقضة ،واملك ّذب ّ
يدل على فساد امللزوم»(.)1
الالزم ّ
أيضا« :ويف التفسري من هذه املوضوعات قطعة كبرية،
وقال ابن تيميّة ً
مثل احلديث الذي يرويه
الزخمشري ،يف فضائل سور القرآن،
احدي و
ّ
الثعلب والو ّ
ّ
الثعلب هو يف نفسه كان فيه خري
سورة ،سورة؛ فإنّه موضوع ابتّفاق أهل العلم .و ّ
ودين ،وكان حاطب ليل ،ينقل ما وجد فـي كتب التفسري ،من صحيح،
احدي صاحبه كان أبصر منه ،ابلعربيّة؛ لكن هو أبعد
وضعيف ،وموضوع؛ والو ّ
( )1جمموعة الفتاوى.111-110/11 :
( )2جمموعة الفتاوى.210/10 :
( )1جمموعة الفتاوى.213/10 :
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الثعلب ،لكنّه صان
البغوي تفسريه خمتصر من
عن السالمة ،واتّباع السلف ،و ّ
ّ
تفسريه ،عن األحاديث املوضوعة ،واآلراء املبتدعة .والـموضوعات فـي كتب
التفسري كثرية.)1(»...
املفسرون تفاسريهم من
وقال أبو حيّان
األندلسي« :و ً
كثريا ما يشحن ّ
ّ
كل
ذلك اإلعراب ،بعلل النحو ،ودالئل أصول الفقه ،ودالئل أصول الدين ،و ّ
مقرر يف آتليف هذه العلوم ،وإّّنا يؤخذ ذلك مسلَّ ًما يف علم التفسري ،دون
هذا َّ
يصح من أسباب نزول ،وأحاديث يف
استدالل عليه ،وكذلك ً
أيضا ذكروا ما ال ّ
الفضائل ،وحكاايت ال تناسب ،وتواريخ إسرائيليّة ،وال ينبغي ذكر هذا يف علم
التفسري .ومن أحاط مبعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل الرتكيب ،وعلم كيفيّة
تركيبها يف تلك اللغة ،وارتقى إىل متييز حسن تركيبها وقبحه ،فلن محتاج يف فهم
مفهم وال معلّم ،وإّّنا تفاوت الناس يف إدراك هذا
ما ترّكب من تلك األلفاظ إىل ّ
جرينا الكالم
الذي ذكرانه ،فلذلك اختلفت أفهامهم ،وتباينت أقواهلم .وقد ّ
مضطر إىل النقل يف
يوما مع بعض من عاصران ،فكان يزعم أ ّن علم التفسري
ً
ّ
فهم معاين تراكيبه ،ابإلسناد إىل جماهد وطاوس وعكرمة وأضراهبم ،وأ ّن فهم
اآلايت متوقّف على ذلك ،والعجب له أنّه يرى أقوال هؤالء كثرية االختالف،
بعضا .ونظري ما ذكره هذا املعاصر
متباينة األوصاف ،متعارضة ينقض بعضها ً
حىت صار يتكلّم بتلك اللغة،
مثال لغة ُّ
أنّه لو تعلّم أحدان ً
الرتك ،إفر ًادا وتركيبًاّ ،
ونظما ،ويعرض ما تعلّمه على كالمهم ،فيجده مطاب ًقا
نثرا ً
ّ
ويتصرف فيها ً
الرتك ،في ِ
حجم عن
للغتهم ،قد شارك فيها فصحاءهم ،مثّ جاءه كتاب بلسان ُّ ُ
كي،
تضمنه من املعاينّ ،
تدبُّره ،وعن فهم ما ّ
حىت يسأل عن ذلك ً
سنقرا الرت ّ
( )1جمموعة الفتاوى.110/11 :
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كل آية
أو ً
سنجرا ،ترى مثل هذا يُع ّد من العقالء؟ وكان هذا املعاصر يزعم أ ّن ّ
خلف ،عن سلف ،ابلسند ،إىل أن وصل ذلك ،إىل
نقل فيها التفسري
ٌ
الصحابة.)1(»...
األول:
كشي« :لطالب التفسري مآخذ كثريةّ ،أمهاهتا أربعةّ :
وقال الزر ّ
األول؛ لكن جيب احلذر من الضعيف
النقل عن رسول هللا  ،وهذا هو الطراز ّ
فيه ،واملوضوع؛ فإنّه كثري .وإ ّن سواد األوراق سواد يف القلب .قال الـميموينّ:
ـمعت أحـمد بن حنبل ،يقول :ثالث كتب ،ليس هلا أصول :الـمغازي،
س ُ
والـمالحم ،والتفسري .قال ال ُـمح ِّققون ،من أصحابه :ومراده أ ّن الغالب أنّـها
صح من ذلك كثيـر.)2(»...
ليس لـها أسانيد ،صحاح ،متّصلةّ ،
وإال ،فقد ّ
وقال السيوطي مع ِ
صح من ذلك
الزر
كالم
على
ا
ب
ق
ّ
كشيُ « :
ً
ّ ُ
قلت :الذي ّ
ّ
قليل جدًّا ،بل أصل الـمرفوع منه ،فـي غاية القلّة ،وسأسردها كلّها ،آخر
الكتاب»(.)1
حممد رشيد رضا« :وغرضنا من هذا كلّه أ ّن أكثر ما ُروي يف
وقال ّ
التفسري املأثور ،أو كثريه :حجاب على القرآن ،وشاغل لتاليه ،عن مقاصده
العالية الـمزّكية لألنفسِّ ،
فاملفضلون للتفسري املأثور هلم شاغل عن
املنورة للعقول،
ِّ
موضوعا ،كما أ ّن
ـندا ،وال
مقاصد القرآن ،بكثرة الرواايت ،التـي ال قيمة لـها س ـ ً
ً
املفضلني لسائر التفاسري هلم صوارف أخرى عنه ،كما تق ّدم»(.)1
ِّ
( )1تفسري البحر احمليط.101/1 :
( )2الربهان يف علوم القرآن.156/2 :
( )1اإلتقان يف علوم القرآن.2235/6 :
( )1تفسري القرآن احلكيم.10/1 :
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األثري أخضع اآلايت
ال« :وأكاد أقول :إ ّن التفسري
وقال ّ
ّ
حممد الغز ّ
لألحاديث .وهذا قد يكون طبيعيًّا ،يف األسانيد الصحيحة؛ أل ّن الرسول 
ِ
لكن الـمشكلة :أ ّن بعض األحاديث  -اليت جاءت يف
هو ال ُـم ّبني عن ربّه؛ ّ
التفسري ابلـمأثور  -تكون ضعيفة السند.)1(»...
الثعلب" :عرائس اجملالس يف قصص
اخلالدي« :إ ّن كتاب
وقال صالح
ّ
ّ
مرجعا يف كتب التفسري،
األنبياء" مرفوض عند العلماء ،وال يصلح أن يكون ً
وقصص األنبياء ،ومعظم احلكاايت ،واألخبار ،والرواايت ،اليت فيه :موضوعة،
ومردودة ،وهي خرافات ،وأساطيـر ،مأخوذة عن اإلسرائيليّات ،املردودة الباطلة.
()2
ابطل ،ومردود؛ ألنّه ضمن اخلرافات ،واألساطري ،اليت
:
منه
وما أخذه الفادي
ٌ
يتحمل القرآ ُن ما فـي "عرائس الـمجالس" ،من أخطاء،
مألت كتابه! وال َّ
وخرافات ،وأابطيل!»(.)1
أيضا« :فالواجب علينا أن نبقى مع القرآن يف
وقال صالح
اخلالدي ً
ّ
نبني بعض املبهمات اليت
عما سكت عنه ،وال ّ
حديثه عن ّ
القصة ،ونسكت ّ
املفسرين لـم يفعلوا ذلك ،وذهبوا إىل
أهبمها القرآن ً
عمدا! و ّ
لكن ً
كثريا من ّ
وفسروا هبا
األخبار والرواايت اليت لـم تثبت ،واإلسرائيليّات اليت ّ
تفصل الكالمّ ،
كالم هللا ،وبيّنوا هبا املبهمات اليت أهبمها القرآن»(.)1
( )1كيف نتعامل مع القرآن.113 :
ِ
اخلالدي ،على
رد صالح
( )2هو اسم مستعار لمن ألَّف كتاب (هل القرآن معصوم) .وقد ّ
ّ
هذا الكتاب ،بتأليفه كتابه( :القرآن ونقض مطاعن الرهبان).
( )1القرآن ونقض مطاعن الرهبان.56-55/1 :
( )1القرآن ونقض مطاعن الرهبان.153/1 :
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مـجال روايات أسباب النزول
كل رواايت (أسباب النزول) ،اليت فقدت
خترج من (السلفيّة الواجبة) ُّ
معا.
شرط (الكلّيّة) ،أو فقدت شرط (القطعيّة) ،أو فقدت الشرطني ً
فالرواايت اليت يُفهم منها وجود اختالف ،فـي تعيني (سبب النزول)
ال ُميكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
ثبوات قطعيًّا  -وال سيّما الرواايت ذات األسانيد
والرواايت اليت لـم تثبتً ،
الضعيفة  -ال ُميكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
أيضا تلك الرواايت ،اليت نسبت إىل بعض
وخترج من (السلفيّة الواجبة) ً
يدل داللة قطعيّة ،على أ ّن املراد بيان سبب النزول؛ فقد يكون
قوال ،ال ّ
السلف ً
املراد املنسوب :هو بيان احلكم
الشرعي.
ّ
املفسرون من أسباب متع ّددة لنزول اآلية ،قد
كشي« :وما يذكره ّ
قال الزر ّ
يكون من هذا الباب ،ال سيّما وقد عُرف من عادة الصحابة والتابعني أ ّن
أحدهم ،إذا قال :نزلت هذه اآلية فـي كذا؛ فإنّه يُريد بذلك أ ّن هذه اآلية
تتضمن هذا احلكم ،ال أ ّن هذا كان السبب فـي نزوهلا»(.)1
ّ
كل رواايت (أسباب النزول) بثابتة ،ثبو ًات قطعيًّا ،كثبوت القرآن،
فليست ُّ
والكثري من تلك الرواايت  -عند بعض املؤلّفني  -رواايت مكذوبة موضوعة
مفرتاة ،ال قيمة هلا.
وتصحيح بعض املؤلّفني لبعض رواايت أسباب النزول :ليس أكثر من
صحيحا اتّفاقيًّا قطعيًّا.
الظن عند من يركن إليه ،وليس ت
ً
اجتهاد ،قد يُفيد ّ
( )1الربهان يف علوم القرآن.12-11/1 :
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محل القول يف أسباب نزول الكتابّ ،إال ابلرواية
قال الو ّ
احدي« :وال ّ
والسماع ،ممّن شاهد التنزيل ،ووقف على األسباب ،وحبث عن العلم وج ّد يف
الطالب .وقد ورد الشرع ابلوعيد للجاهل ذي العثار ،يف هذا العلم ابلنار»(.)1
كذاب،
فكل أحد خيرتع لآلية سببًا ،وخيتلق إف ًكا و ً
مثّ قال« :و ّأما اليوم ّ
ملقيًا زمامه إىل اجلهالة ،غري مف ّكر يف الوعيد للجاهل بسبب اآلية»(.)2
حممد رشيد رضا« :ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول أ ّّنم
وقال ّ
متفرقة ،مبا
ميزقون الطائفة امللتئمة من الكالم
ّ
اإلهلي ،وجيعلون القرآن عضني ّ
ّ
يف ّككون اآلايت ،ويفصلون بعضها من بعض ،ومبا يفصلون بني اجلمل املوثقة
ًّ
لكل آية من
لكل مجلة سببًا
مستقال ،كما جيعلون ّ
يف اآلية الواحدة ،فيجعلون ّ
ًّ
مستقال .انظر هذه اآلايت جتد إعجازها
اآلايت الواردة يف مسألة واحدة سببًا
مهدت لألمر بتحويل القبلة ،ما يُشعر به يف ضمن
يف بالغة األسلوب ،أن ّ
حكاية شبهة املعرتضني ،اليت ستقع منهم ،وبتوهني هذه الشبهة إبسنادها إىل
السفهاء من الناس ،وإيرادها جمملة ،وبوصلها ابلدليل على فسادها ،وبذكر
هداية الصراط املستقيم ،الذي ال التواء فيه ،وال اعوجاج ،وال تفريط عند
األمة بدينها ،واعتداهلا يف مجيع أمرها،
سالكيه ،وال إفراط ،وبذكر مكانة هذه ّ
وببيان احلكمة ،يف جعل القبلة األوىل قبلة ،مثّ التحويل عنها ،وابلتلطّف يف
افتتاان
عما سيكون ،من ارتداد بعض من ي ّدعون اإلميان ،عن دينهم؛ ً
اإلخبارّ ،
حىت ال يعظم
ابلتحويلً ،
وجهال ابألمر ،إذ أورد اخلرب ،يف سياق بيان احلكمة؛ ّ
النب ،واملؤمنني ،وببيان أ ّن املسألة كبرية ،على غري املنعم عليهم،
وقعه ،على ّ
( )1أسباب نزول القرآن.16 :
( )2أسباب نزول القرآن.13 :
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ابهلداية اإلهليّة ،اليت سبق ذكرها ،وهي اإلميان الكامل ،مبعرفة دالئل املسائل،
وحكم األحكام ،مثّ بتبشري املؤمنني املهتدين ،الثابتني على اتّباع الرسول ،
ابلتحول
إباثبة هللا ّإايهم ،برأفته ورمحته ،وفضله وإحسانه .وبعد هذا كلّه أمره
ّ
أفيصح يف مثل هذا السياق -
أمرا صرمحًا ،كما سيأيت يف تفسري بقيّة اآلايت.
ّ
ً
وجيعل نـُتـ ًفا ،نـُتـ ًفا ،ويُقال :إ ّن
نفك ُوثـُقهُ ،
املوثق بعض مجله وآايته ببعض  -أن ّ
كل مجلة منه نزلت حلادثة حدثت ،أو كلمة قيلت ،وإن ّأدى ذلك إىل قلب
ّ
متأخرة يف النزول
آخرا ،واآلخر ّأوًال ،وجعل آايت التمهيد ّ
الوضع ،وجعل ّ
األول ً
عن آايت املقصد؟ أتسمح لنا اللغة والدين ،أبن جنعل القرآن عضني؛ ألجل
قوي ،حبسب ما عُرف من اتريخ
رواايت ُرويت ،وإن قيل :إ ّن إسناد بعضها ّ
الراوين؟!»(.)1
مفسرين ،بتطلّب أس ـباب ن ـزول
وقال ابن عاشور« :أُول ـع كثيـ ـر مـن الـ ّ
آي القرآن ،وهي حوادث ،يُروى أ ّن آايت  -من القرآن  -نزلت ألجلها؛ لبيان
حكمها ،أو حلكايتها ،أو إنكارها ،أو نـحو ذلك ،وأغربوا فـي ذلك ،وأكثروا،
كل آية  -من القرآن  -نزلت على
حتّـى كاد بعضهم ،أن يُوهم الناس أ ّن ّ
سبب ،وحتّـى رفعوا الثقة ،بـما ذكروا .بيد أنـّا نـجد  -فـي بعض آي القرآن -
أسبااب،
إشارة إلـى األسباب ،اليت دعت إلـى نزولـها ،ونـجد  -لبعض اآلي ً -
ثبتت ابلنقل ،دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل ،فكان أمـ ـر أسباب نزول
غض النظر عنه  -وإرسال حبله
القرآن دائ ـًرا بني القصد ،واإلسراف ،وكان يف ّ
على غاربه  -خطـ ـر عظيم ،فـي فه ـم القـ ـرآن .فذلك الذي دعان ـي ،إلـى خوض
هذا الغرض ،فـي مق ّدمات التفسيـ ـر؛ لظهـ ـور شـ ـ ـ ّدة الـحـاجة ،إلـى تـمحيصه،
( )1تفسري القرآن احلكيم.11/2 :
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فـي أث ـن ـ ـاء التفسي ـر ،ولالستغناء عن إعادة الكالم عليه ،عند عروض تلك
الـمسائل ،غيـر م ّدخر ما أراه  -فـي ذلك  -ر ًأاي ،يـجمع شتاتـها .وأان عاذر
الـمتق ّدمني ،الذين ألّف ـوا ،فـي أسـباب النزول  -فاستكثروا منها  -أب ّن كـ ـ ّل م ـن
التوسع فيه،
يتص ّدى لتأليف كتاب ،يف موضوع ،غيـر مشبع ،تـمتلكه مـحبّة ُّ
ينفك يس ـتزيد ،مـ ـن ملتقطاته؛ ليُذكي قـبسـ ـه ،ويـُ ِم ّد نـفس ـ ـه ،فريضى بـمـ ـا
فال ّ
الصب ابلوعد ،ويقول" :زدنـي من حديثك ،اي سعد" .غيـر هيّاب
يـجـ ـد ،رضى
ّ
لعاذل ،وال متطلّب مع ـ ـذرة عـ ـاذر ،وكذلـك شـ ـ ـأن الول ـ ـع ،إذا امت ـلك القل ـب؛
مفسرين ،الذين تل ّقفوا الرواايت الضعيفة ،فأثبتوها،
ولكنـّي ال أعذر أساطني الـ ّ
كثريا من الناس أ ّن
فـي كتبهم ،ولـم ينبّهوا على مراتبهاّ ،قوة وضع ًفاّ ،
حىت أومهوا ً
القرآن ال تنزل آايتهّ ،إال ألجل حوادث تدعو إليها ،وبئس هذا الوهم؛ فإ ّن
األمة ،يف أصناف الصالح ،فال يتوقّف
هاداي إىل ما به صالح ّ
القرآن جاء ً
نزوله على حدوث الـحوادث ،الداعية إلـى تشريع األحكام .نعم إ ّن العلماء
خيصص"ّ ،إال طائفة شاذّةّ ،ادعت
توجسوا منها ،فقالوا" :إ ّن سبب النزول ال ّ
ّ
عامة ،لما
التخصيص هبا ،ولو أ ّن أسباب النزول كانت كلّها متعلّقة آبايت ّ
أئمـة األصـ ـ ـ ـول ،حيـن قال ـ ـوا:
ضر على عمومها؛ إذ قـ ـ ـد أراحنا ّ
دخل من ذلك ّ
بااب كثرية ،رام رواتـها
لكن أس ـ ً
"العبـ ـرة بعموم اللفـ ـظ ،ال بـخصوص السبب" ،و ّ
عام ،أو تقييد مطلق ،أو إلـجاء إىل مـحمل ،فتلك
تعييـن م ـراد ،من تـخصيص ّ
هي اليت قد تقف عرضة ،أمام معانـي التفسري ،قبل التنبيه على ضعفها ،أو
أتويلها»(.)1
صبحي الصاحل« :ولو استعرضنا نظائر هذه األخطاء التارخييّة ،اليت
وقال
ّ
( )1تفسري التحرير والتنوير.16/1 :
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محال ،على أسباب النزول ،وأنطقت القرآن مبا مل ينطق ،لطال بنا
ُمحلت ً
السر
االستعراض ،وامت ّد بنا التجوال ،وإّّنا ننتهزها فرصة؛ لنضع أيدينا على ّ
الكامن ،وراء هذه األخطاء ،فهو  -يف نظران  -ظ ُّن أكثر العلماء أن ال ب ّد
حىت يف وقائع األمم املاضية ،اليت ُدفنت معها أسباهبا
لكل آية من سبب نزولّ ،
ّ
ونتائجها ،وطُويت يف رموسها مق ّدماهتا وعواقبها؛ فإن كان لز ًاما التماس سبب
نزول هلا ،فليكن متعلّ ًقا ابألحياء ،على عهد الرسول الكرمي ،سواء أكانوا من
املؤمنني ،أم من املشركني ،أم من أهل الكتاب»(.)1
أيضا« :وإذا غضضنا النظر عن بعض هذا اخللط،
وقال
صبحي الصاحل ً
ّ
املفسرين ،إبدراج الوقائع املاضية ،يف أسباب
غري املقصود ،الناشئ من مبالغة ّ
النزول ،واجهنا عقبات أخرى ،يف صيغ الرواايت ،املتعلّقة هبذه األسباب،
نصا ،يف بيان سبب النزول ،يف مجيع األحوال،
فليست عبارة الراوي الصحيحة ًّ
النص الواضح ،وفيها ما محتمل السبب ،وسواه.)2(»...
بل فيها ّ

( )1مباحث يف علوم القرآن.111 :
( )2مباحث يف علوم القرآن.112-111 :
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مـجال أقوال الناسخ والـمنسوخ
كل األقوال املنسوبة إىل السلف ،اليت
وكذلك خترج من (السلفيّة الواجبة) ُّ
هلا عالقة بـموضوع (الناسخ واملنسوخ) ،إذا فقدت شرط الكلّيّة ،أو شرط
معا.
القطعيّة ،أو الشرطني ً
فالرواايت اليت يُفهم منها وجود اختالف ،يف تعيني (الناسخ واملنسوخ)
ال ُميكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
ثبوات قطعيًّا  -وال سيّما الرواايت ذات األسانيد
والرواايت اليت لـم تثبتً ،
الضعيفة  -ال ُميكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
أيضا ،تلك الرواايت اليت نسبت إىل بعض
وخترج من (السلفيّة الواجبة) ً
يدل داللة قطعيّة ،على أ ّن املراد بيان الناسخ واملنسوخ؛ فقد
قوال ،ال ّ
السلف ً
يكون املراد املنسوب :هو التخصيص ،أو حنو ذلك.
عامة السلف ابلناسخ واملنسوخ:
قال ابن القيّم« :قلت :ومراده ،ومراد ّ
العام واملطلق
رفع احلكم جبملته اترة  -وهو اصطالح ّ
املتأخرين  -ورفع داللة ّ
والظاهر وغريها اترةّ ،إما بتخصيص ،أو تقييد ،أو محل ُمطلق على ُمقيَّد،
لتضمن
نسخا؛ ُّ
وتفسريه وتبيينهّ ،
ليسمون االستثناء ،والشرط والصفة ً
حىت ّإّنم ّ
ذلك رفع داللة الظاهر ،وبيان املراد؛ فالنسخ عندهم ،ويف لساّنم :هو بيان
أتمل كالمهم ،رأى من ذلك
الـمراد بغري ذلك اللفظ ،بل أبمر خارج عنه ،ومن ّ
محل كالمهم على
فيه ما ال يـُحصى ،وزال عنه به إشكاالت ،أوجبها ُ
ـمتأخر»(.)1
االصطالح الـحادث ال ّ
( )1إعالم املوقّعني.66/2 :
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ثبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآن؛ بل
فليست أقوال (الناسخ واملنسوخ) بثابتة ً
إ ّن أكثر تلك األقوال عند بعض املؤلّفني :متعارضة ،أو ضعيفة ،فال قيمة هلا.
وتصحيح بعض املؤلّفني لبعض األقوال  -يف النسخ  -قد يكون من
تصحيحا اتّفاقيًّا قطعيًّا ،فإ ّن اختالف املؤلّفني
قبيل االجتهاد ،فهو ليس
ً
كل الوضوح.
القدامى  -يف مسألة النسخ ،ومواضعه ،ورواايته  -واضح ّ
اجلوزي« :قيل :اخلطاب لليهود ،فالتقدير :من ساءلكم عن بيان
قال ابن
ّ
حممد  ،فاصدقوه ،وقيل :أي :كلّموهم مبا حتبّون أن يُقال لكم ،فعلى هذا:
ّ
اآلية حمكمة .وقيل :املراد بذلك مساهلة املشركني يف دعائهم إىل اإلسالم،
عام،
فاآلية عند هؤالء منسوخة آبية السيف .وفيه بُع ٌد؛ أل ّن لفظ (الناس) ّ
فتخصيصه ابلك ّفار محتاج إىل دليل»(.)1
أيضا« :زعم قوم ّأّنا منسوخة آبية السيف ،وليس
وقال ابن
اجلوزي ً
ّ
بصحيح؛ ألنّه مل أيمر ابلعفو ،مطل ًقا ،بل إىل غاية ،ومثل هذا ال يدخل يف
املنسوخ»(.)2
أيضا« :قال بعضهم :هذا يقتضي نوع مساهلة
وقال ابن
اجلوزي ً
ّ
الك ّفار ،مثّ نُسخ آبية السيف .وهو بعيد؛ أل ّن من شرطها التنايف ،وال تنايف،
أيضا فإنّه خرب»(.)1
و ً
أيضا« :قيل :املراد ابآلية اتّقاء املشركني أن يُوقعوا فتنة،
وقال ابن
اجلوزي ً
ّ
أو ما يُوجب القتل ،فال ُفرقة ،مثّ نُسخ ذلك آبية السيف .وليس هذا بشيء،
أبكف أهل الرسوخ.15 :
( )1املص ّفى
ّ
أبكف أهل الرسوخ.16-15 :
( )2املص ّفى
ّ
أبكف أهل الرسوخ.16 :
( )1املص ّفى
ّ
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وإّّنا املراد جواز تقواهم ،إذا أكرهوا املؤمنني على الكفر ابلقول ،الذي ال يُعتقد،
وهذا احلكم ابق غري منسوخ»(.)1
ازي« :املسألة الثانية :قال بعضهم :هذه اآلية منسوخة
وقال الفخر الر ّ
﴿مثَّ ذرُهم ِيف خو ِض ِهم يـلعبُون﴾( )2مذكور
آبية السيف ،وهذا بعيد؛ أل ّن قولهُ :
ألجل التهديد ،وذلك ال ينايف حصول املقاتلة ،فلم يكن ورود اآلية الدالّة على
افعا لشيء من مدلوالت هذه اآلية ،فلم محصل النسخ فيه»(.)1
وجوب املقاتلة ر ً
الكلب :هذه اآلية منسوخة آبية
ازي ً
وقال الفخر الر ّ
أيضا« :قال مقاتل و ّ
افعا حلكم املنسوخ ،ومدلول
السيف ،وهذا بعيد؛ أل ّن شرط الناسخ أن يكون ر ً
كل واحد أبفعاله ،وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب،
هذه اآلية اختصاص ّ
وذلك ال يقتضي حرمة القتال ،فآية القتال ما رفعت شيئًا من مدلوالت هذه
ابطال»(.)1
اآلية ،فكان القول ابلنسخ ً
جرد
وقال ابن تيميّة« :ولو كان من أخبار اآلحاد ،لـم يـ ُجـز أن ُجيعل مـ ّ
انسخا للقرآن .وابلـجملة ،فلم يثبت أ ّن شيئًا من القرآن
الصحة ً
خرب غري معلوم ّ
نُسخ بسنّة ،بال قرآن»(.)5
املفسرين يقول :هذه اآلية منسوخة آبية
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وبعض ّ
يتوجه إن كان يف اآلية النهي عن القتال ،فيكون هذا النهي
السيف ،وهذا ّ
أبكف أهل الرسوخ.22 :
( )1املص ّفى
ّ
( )2األنعام.11 :
( )1التفسري الكبري.31/11 :
( )1التفسري الكبري.101/10 :
( )5جمموعة الفتاوى.213/20 :
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تتعرض لذلك هنا،
ً
منسوخا ،ليس مجيع أنواع الصرب منسوخة؛ كيف ،واآلية لـم ّ
ال بنفي ،وال إثبات؟! بل الصرب واجب حلكم هللا ،ما زال واجبًا ،وإذا أُمر
أيضا أن يصرب حلكم هللا ،فإنّه يُبتلى من قتاهلم مبا هو أعظم من
ابجلهاد ،فعليه ً
كالمهم ،كما ابتُلي به يوم أحد واخلندق ،وعليه حينئذ أن يصرب ويفعل ما أُمر
به من اجلهاد»(.)1
أيضا« :وهذا ضعيف جدًّا؛ أل ّن النسخ ال يُصار إليه،
وقال ابن تيميّة ً
ابلظن ،فال يثبت النسخ»(.)2
ّإال بيقني؛ و ّأما ّ
وقال ابن القيّم« :وقد غلط يف السورة خالئق ،وظنّوا ّأّنا منسوخة آبية
وظن آخرون
السيف؛ العتقادهم أ ّن هذه اآلية اقتضت التقرير هلم على دينهمّ ،
ّأّنا خمصوصة مبن يـُقّرون ،على دينهم ،وهم أهل الكتاب ،وكال القولني غلط
نص
حمض ،فال نسخ يف السورة ،وال ختصيص ،بل هي حمكمة ،عمومها ّ
حمفوظ ،وهي من السور اليت يستحيل دخول النسخ يف مضموّنا ،فإ ّن أحكام
التوحيد  -اليت اتّفقت عليه دعوة الرسل  -يستحيل دخول النسخ فيه»(.)1
وقال
الشاطب« :ووجه آخر ،وهو أ ّن األحكام إذا ثبتت على املكلَّف؛
ّ
فادعاء النسخ فيها ال يكونّ ،إال أبمر َّ
حمقق؛ أل ّن ثبوهتا على املكلَّف ّأوًال
ّ
حمقق؛ فرفعها بعد العلم بثبوهتا ال يكونّ ،إال مبعلوم َّ
َّ
حمقق ،ولذلك أمجع احمل ِّققون
رفع للمقطوع به
على أ ّن خرب الواحد ال ينسخ القرآن ،وال اخلرب املتواتر؛ ألنّه ٌ

( )1جمموعة الفتاوى.115/3 :
( )2جمموعة الفتاوى.126/21 :
( )1بدائع الفوائد.213-210/1 :
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ابملظنون؛ فاقتضى هذا أ ّن ما كان من األحكام امل ّكيّة يدعي( )1نسخه،
ال ينبغي قبول تلك الدعوى فيهّ ،إال مع قاطع ابلنسخ ،حبيث ال ُميكن اجلمع
بني الدليلني ،وال دعوى اإلحكام فيهما ...وهكذا يقال يف سائر األحكام
م ّكيّة كانت ،أو مدنيّة»(.)2
كشي« :وبـهذا التحقي ـق تبيـّن ضع ـف م ـ ـا لـهـ ـ ـج ب ـ ـه كثي ـ ـر ،م ـ ـن
وقال الزر ّ
مفسرين  -يف اآلايت اآلمرة ابلتخفيف ّ -أّنا منسوخة آبية السيف ،وليست
الـ ّ
كل أمر ورد جيب امتثاله ،يف وقت ما،
كذلك ،بل هي من الـ ُمنســإ ،مبعىن أ ّن ّ
لعلّة تُوجب ذلك احلكم ،مثّ ينتقل ابنتقال تلك العلّة ،إىل حكم آخر ،وليس
أبدا»(.)1
حىت ال جيوز امتثاله ً
بنسخ ،إّّنا النسخ اإلزالةّ ،
كل الكتب ،وليس
كشي ً
أيضا« :أل ّن القرآن انسخ مهيمن على ّ
وقال الزر ّ
أييت بعده انسخ له ،وما فيه من انسخ ومنسوخ ،فمعلوم ،وهو قليلّ ،بني هللا
انسخه عند منسوخه ،كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول ،والع ّدة والفرار ،فـي
علما ابلنسخ ،علم أ ّن غالب
الـجهاد ونـحوه ،و ّأما غي ـر ذلك ،فمن تـح ّقق ً
ذلك ،من الـ ُمنسإ ،ومنه مـ ـا يرجع لبيان الـحكم الـمجم ـل ،كالس ـبي ـل فـي حـ ـ ّق
كل ما يف القرآن ،مـ ّما يُ ّدعى نسخه ابلسنّة -
اآلتية ابلفاحشة ،فبيّنته السنّة ،و ّ
عند من يراه  -فهو بيـ ـان لـحك ـم القرآن ،وقال سبحانه﴿ :وأنـزلنا إِليك ال ِّذكر
()1
لِتُـبـِّني لِلن ِ
املفسرين ،فليس بنسخ؛
من
كثري
ه
ظن
ما
على
،
ابلقرآن
ا
أم
و
،
َّاس﴾
ّ
ّ
ّ
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :يُدَّعى).
( )2املوافقات.110-111/1 :
( )1الربهان يف علوم القرآن.12/2 :
( )1النحل.11 :
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وإّّنا هو نسأ( ،)1وأتخري ،أو ُمـجمل أُ ِّخر بيانه ،لوقت احلاجة ،أو خطاب قد
عام
حال بينه ،وبني ّأوله خطاب غريه ،أو خمصوص من عموم ،أو حكم ّ
خاص ،أو لـمداخلة معىن ،فـي معىن .وأنواع اخلطاب كثرية ،فظنّوا ذلك
لـ ّ
نسخا ،وليس به ،وأنّه الكتاب املهيمن على غريه ،وهو يف نفسه متعاضد ،وقد
ً
توىل هللا حفظه»(.)2
ّ
لكن إساءة األدب ًّ
ـجسدت،
وقال
صبحي الصاحلّ « :
حقا  -مع هللا  -ت ّ
ّ
تساهل أصحاب النسخ ،فـي اإلكثار ،من القول ابلناسخ واملنسوخ ،رغ ــم
فـي ُ
علمهم اليقين ّـي ،أب ّن ما يواجهونه ،ابلبح ــث ،والتأويل :هــو إلـى اإلنسـ ــاء أقــرب،
وبـه ألصق .فقد سلكوا فـي الـمنسوخ ما أُمر به؛ لسبب ،ث ّـم زال س ــببه،
كاألم ـ ــر حني الضعف ،والقلّة ،ابلصبـر ،وابلـمغفـرة ،للذين يرج ــون لقاء هللا(،)1
ث ّـم نسخه آبية السيف ،وليس هذا من النسخ ،فـي شيء؛ وإنّـما هو ضرب من
النَّسء ،وأتخيـر البيان ،إلـى وقت الـحاجة»(.)1
ال« :والزع ــم أب ّن ( )120آيــة  -مـ ــن آيـ ــات الدعوة -
وقال ّ
حممد الغز ّ
نُسخت ،آبية السيف :هو حـماقة غريبة ،دلّت على أ ّن الـجماهري الـمسلمة -
العلمي ،يف حضارتنا  -جهلوا القرآن ،ونسوا هبذا
العقلي ،أو
فـي ّأايم التخلّف
ّ
ّ
ـحركون الدعوة ،وكيف يضعون نـماذج
الـجهل كيف يدعون إىل هللا ،وكيف ي ّ
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :نسء) ،هبمزة على السطر ،بال ألف؛ لسكون ما قبلها.
( )2الربهان يف علوم القرآن.11-11/2 :
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :ال يرجون) .قال تعاىل﴿ :قُل لِلَّ ِذين آمنُوا يـغ ِف ُروا لِلَّ ِذين ال
اَّللِ لِيج ِزي قـوًما ِمبا كانُوا يك ِسبُون﴾[ .اجلاثية.]11 :
يـر ُجون أ َّايم َّ
( )1مباحث يف علوم القرآن.261 :
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لعل هذا من أسباب فشل الدعوة اإلسالميّة،
حسنة ،للعرض الـحسن ..و ّ
ووقوف هذه الدعوة  -يف ّأايم كثرية  -عن أداء رسالتها ،ظُ َّن أ ّن السيف هو
فقصة النسخ  -أو
الذي ّ
يؤدي واجب التبليغ! وهذا ابطل ،ابتّفاق العقالءّ .
احلكم بتحنيط بعض اآلايت ،فهي موجودة ،ولكن ال تعمل  -هذا ابطل،
ِ
وحكم
وليس يف القرآن ً
أبدا آية ،يـُمكن أن يُقالّ :إّنا عُطّلت ،عن العملُ ،
لكن الـحكيم هو الذي
كل آية يـُمكن أن تعملّ ،
عليها ابلـموت ..هذا ابطلّ ..
وزع آايت القرآن،
يعرف الظروف ،التـي يـُمكن أن تعمل فيها اآلية ،وبذلك تُ َّ
على أحوال البشــر ،ابلـحكمة ،والـموعظة الـحسنة»(.)1
ملي« :بعد مراجعة مئات املراجع املعتمدة ،من تفاسري
وقال مصطفى الز ّ
القرآن ،واحلديث الشريف ،وشروحه ،وكتب أصول الفقه ،واملؤلّفات القدمية
دليال قطعيًّا  -من آية قرآنيّة ،أو سنّة
واحلديثة ،بشأن النسخ يف القرآن :مل أجد ً
نبويّة متواترة ،أو إمجاع الصحابة ،أو أقوال ُكتّاب الوحي ،البالغ عددهم أكثر
يدل على نسخ آية معيّنة آبية أخرى ،أو بسنّة متواترة.
من أربعني صحابيًّا ّ -
دليال ظنّـيًّا خمتل ًفا فيه ،مستنت ًجا من أخبار
فكل ما ُكتب  -وقيل  -ليس ّإال ً
ّ
اآلحاد ،أو االجتهادات الشخصيّة ،أو الدالالت الظنّـيّة للنصوص .فقد أمجع
علماء اإلسالم  -قدميًا وحديثًا  -على أ ّن ما ثبت ابليقني ال يزول ّإال ابليقني.
وهناك أسباب أخرى كثرية ،أييت بيانـها ،وتفصيلها ،ودعمها ،أبدلّة نقليّة،
العلي العظيم.)2(»...
وعقليّة ،إبذن ّ
أيضا« :وعدد اآلايت الـمنسوخة ،فـي الـحكم،
ملي ً
وقال مصطفى الز ّ
( )1كيف نتعامل مع القرآن.31 :
( )2التبيان لرفع غموض النسخ يف القرآن.16-15 :
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اجلوزي،
دون التالوة ،وهي تُقرأ فـي الـمصاحف )210( :آية ،عند ابن
ّ
النحاس،
و( )211آية ،عند ابن سالمة ،و( )111آية ،عند أبـي جعفر ّ
ورد
البغدادي .وحصرها
و( )66آية ،عند عبد القاهر
السيوطي ،يف ( )20آيةّ ،
ّ
ّ
اخلضري" ،وأثبت عدم نسخ آية واحدة،
حممد
عليه العالـم
األصول" ،الشيخ ّ
ّ
ّ
منها ،وحصرها مصطفى زيد ،فـي خـمس آايت ،وأثبت األستاذ "موسى جواد
صحة نسخ تلك اآلايت الـخمس .وق ــد أثبتنا  -ابألدلّــة العقليّة،
عفانة" عدم ّ
والنقليّة ،فـي ك ـتــابنــا" :التبيـ ــان لرفـ ــع غموض النسـ ــخ فـي القـ ــرآن"  -عدم
وجـ ــود آي ــة قرآنيّة ،واحـ ــدة ،منسوخة ،فـي القرآن الكرمي»(.)1

( )1أصول الفقه يف نسيجه اجلديد.110-121 :
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ّ
مك ّي والـ ّ
مدني
مـجال روايات الـ
كل األقوال املنسوبة إىل السلف ،اليت
وكذلك خترج من (السلفيّة الواجبة) ُّ
هلا عالقة بـموضوع (الـم ّك ّي والـمدنـ ّي) ،إذا فقدت شرط الكلّيّة ،أو شرط
معا.
القطعيّة ،أو الشرطني ً
ثبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآن الكرمي؛ وليست
فليست تلك الرواايت بثابتةً ،
كل آراء املؤلّفني يف هذه املسألة صحيحة قطعيّة ،بل هي اجتهادات ،قد
ّ
يُصيب أصحاهبا ،وقد ُخيطئون ،وإن كانت يف عمومها صحيحة.
قال أبو بكر الباقالينّ« :وإذا كان ذلك كذلك ،وكنّا ال نعتقد مع هذه
نص لصحابته على ما نزل عليه من القرآن ّأوًال ،وما نزل
اجلملة أ ّن الرسول قد َّ
ظاهرا
آخرا ،وعلى مجيع م ّكيّه ،وسائر مدنيّه ،وال كان منه ٌ
قول يف ذلكً ،
منه ً
أيضا من
األمة حفظه ،والتديُّن به ،وال جعله ً
جليًّا ،ال محتمل التأويل ،وال ألزم ّ
نوافل دينهم ،كما أنّه ألزمهم نظم سور القرآن ،وترتيب كلماته وحروفه ،على
وجه خمصوص ،وح ّد مرسوم ،أخذ عليهم لزومه ،ومنعهم من تغيريه ،والعدول
نقل ذلك عنه ،وكيف جيب نقل ما مل يكن ،وما
عنه :لـم جيب أن يظهر وينتشر ُ
فضال عن وجوب ظهوره ،وانتشاره! وإذا كان ذلك
ال أصل له ،واإلخبار بهً ،
توهـمتموه .فإن قالوا :ما
كذلك ،فقد ابن سقو ُط ما سألتم عنه ،وزوال ما ّ
الدليل على أنّه لـم يكن من الرسول نص على ِذكر ّأول ما أُن ِزل عليه من
األمة عِلم ذلك ،ويدعُهم
القرآن ،وعلى آخره ،وعلى م ّكيّه ومدنيّه ،وأنّه لـم يُل ِزم ّ
نصه ،على ترتيب آايت السور ،وكلماهتا ،وإلزامهم العلم
إىل معرفته ،حسب ّ
ونص عليه يف تالوهتا؟ قيل هلم :الدليل على
هبا ،ولزوم املنهج الذي شرعهَّ ،
وفرضه
نصه على األمرين قد وقع سواءًُ ،
ذلك أنّه لو كان كما ت ّدعون ،وكان ّ
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نقل
معتدال ،لوجب يف
حصوال
األمة قد حصل
متماثال ً
ً
ً
هلما على ّ
ّ
مستقر العادة ُ
ذلك ،وظهورهِ ،
وأتثيم من خالف املنصوص عليه،
به،
هم
وعلم
له،
ة
األم
ظ
ف
وح
ُ
ّ
ُ
ُ
ُ
ِ
العلم به ،وجيري
يف ذلك ،وختطئةُ من عدل عن الواجب ،عن معرفة ما فُرض ُ
أمرهم عليه ،من حفظ للقرآن
أمرهم يف ذلك وختطئته على حسب ما جرى ُ
ُ
نفسه ،ومعرفة نظمه ،وترتيب آايته وكلماته ،وعلى وجه ما أوجب حفظهم
لرتتيب صلواهتم ،وما جيب أن يكون متق ِّدما منها ِ
ومتأخًرا ،وما يُفعل منها يف
ّ
ً
النهار دون الليل ،ويف الليل دون النهار ،وغري ذلك من فرائض دينهم الواجبة
ذائعا .ول ّما لـم يكن ذلك
عليهم ،واليت وقع ُّ
النص هلم عليها ً
شائعا ً
وقوعا ً
نص على ِذكر
كذلك ،ولـم ي ّد ِع أح ٌد من أهل العلم أ ّن رسول هللا  كان قد َّ
ض ِعلمه ،ولـم يكن
ّأول ما أُنزل عليه من القرآن وآخرهًّ ،
ظاهرا فـر ُ
نصا جليًّاً ،
األمة وخلفها اختالف يف أ ّن العلم بذلك ليس من فرائض الدين،
بني سلف ّ
يسع اإلبطاء عن علمه ،والسؤال عنه ،وال أيمث التارك للنظر فيه ،إذا قرأ
وأنّه ممّا ُ
يغريه عن نظمه ،ولـم يزد فيه ،ولـم يُ ِنقص منه :عُلِم هبذه
القرآن على وجهه ،ولـم ّ
نص من الرسول ،قاطع على ّأول ما أُنزل عليه ،من ذلك ،وآخره،
اجلملة أنّه ال ّ
وعلى تفصيل م ّكيّه ،ومدنيّه ،وإذا ثبت ذلك ،بطل ما حاولتموه .وممّا ُّ
يدل
صحة ما قلناه أ ّن املختلفني يف ذلك  -من الصحابة  -ال يرون
ً
أيضا على ّ
اختالفهم فيه عن رسول هللا  ،بل إّّنا ُخيربون بذلك عن أنفسهم ،وما ّأداهم
بعضهم يف ذلك ،عن
إليه
اجتهادهم ،واستداللُـهم ،بظاهر األمــر؛ وإن روى ُ
ُ
وقصةً للتأويل
قاطعا ،وإّّنا ُمحكى عنه ً
النب  شيئًا ،لـم يروه ًّ
قوال ً
حمتمالّ ،
نصا ً
ّ
يق ،وليس جيب اتّفاقهم على ما هذه سبيله ،وال أن
سبيل وطر ٌ
والظنون ،عليها ٌ
يكون نقلُهم لِما مسعوه منه ،يف هذا الباب من الكالم ِ
منتشرا ،إذا
ا
ظاهر
ل
احملتم
ً
ً
احلجة ،وال هو ممّا أراد
كان لـم يقع من الرسول ً
وقوعا معلنًا ،حبضرة من تقوم به ّ
39

وقصد  -وقت قوله ذلك للواحد واالثنني  -أن يُذاع عنه ،وينتشر من قِبله،
احلجة إبظهاره ،وإذا كان ذلك
يكرره ّ
ّ
ويردده ،ويقصد إذاعته وإقامة ّ
حىت ّ
كذلك ،لـم جيب شيء ممّا قلتموه .وقد اختلف الصحابة ،ومن بعدهم ،يف ّأول
ورويت يف ذلك رواايت ،كلّها حمتملة للتأويل»(.)1
ما أُنزل من القرآن ،وآخرهُ .
نظر ،فإ ّن
كشي« :وهذا القول ،إن أُخذ على إطالقه ،ففيه ٌ
وقال الزر ّ
َّاس اعبُ ُدوا ربَّ ُك ُم﴾( ،)2وفيها﴿ :اي أيـُّها
سورة البقرة مدنيّة ،وفيها﴿ :اي أيـُّها الن ُ
َّاس ُكلُوا ِممَّا ِيف األر ِ
ض حالًال طيِّبًا﴾( .)1وسورة النساء مدنيّة ،وفيها﴿ :اي
الن ُ
أيـُّها النَّاس اتَّـ ُقوا ربَّ ُكم﴾( ،)1وفيها﴿ :إِن يشأ يذ ِ
َّاس﴾( .)5وسورة
ن
ال
ا
ه
ـ
ي
أ
م
ك
ب
ه
ُ
ُّ
ُ
ُ
ُ
ُ
()6
حج م ّكيّة ،وفيها﴿ :اي أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا اركعُوا واس ُج ُدوا﴾  .فإن أراد
الـ ّ
مفسرون أ ّن الغالب ذلك ،فهو صحيح؛ ولذا قال م ّكي( :)0هذا إنـّما هو فـي
الـ ّ
بعام ،وفـي كثيـر من السور الـم ّكيّة﴿ :اي أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا﴾.
األكثر ،وليس ّ
انتهى»(.)3
أيضا« :وكذلك الصحابة ،والتابعون من بعدهم ،لـ ّما لـم
كشي ً
وقال الزر ّ
يعتربوا أ ّن من فرائض الدين تفصيل مجيع امل ّك ّي واملدينّ ،ممّا ال يسوغ اجلهل به،
( )1االنتصار للقرآن ،211-210/1 :وانظر :الربهان يف علوم القرآن.112-111/1 :
( )2البقرة.21 :
( )1البقرة.163 :
( )1النساء.1 :
( )5النساء.111 :
احلج.00 :
(ّ )6
( )0انظر :اهلداية إىل بلوغ النهاية.132/1 :
( )3الربهان يف علوم القرآن.111-110/1 :
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لـم تتوفّر الدواعي على إخبارهم به ،ومواصلة ذكره على أمساعهم ،وأخذهم
مبعرفته .وإذا كان كذلك ،ساغ أن ُخيتلف يف بعض القرآن :هل هو م ّك ّي ،أو
مدين ،وأن ي ِ
عملوا يف القول بذلك ضرًاب من الرأي ،واالجتهاد ،وحينئذ فلم يلزم
ُ
ّ
النقل عنهم ذكر امل ّك ّي واملدينّ ،ولـم جيب على من دخل يف اإلسالم بعد اهلجرة
كل آية ،أُنزلت قبل إسالمه :م ّكيّة ،أو مدنيّة .فيجوز أن يقف يف
أن يعرف ّ
تومهوه من
ذلك ،أو يغلب على ظنّه أحد األمرين؛ وإذا كان كذلك ،بطل ما ّ
وجوب نقل هذا ،أو شهرته يف الناس؛ ولزوم العلم به لـهم ،ووجوب ارتفاع
اخلالف فيه»(.)1

( )1الربهان يف علوم القرآن.112/1 :
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مـجال رواية األحاديث
خترج من (السلفيّة الواجبة) الكثري من الرواايت احلديثيّة ،وأبرزها:

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

النب  ،بصفته البشريّة ،غري
ج -الرواايت اليت تُنسب فيها أقو ٌال ،إىل ّ
التبليغيّة.
د -الرواايت اليت تُنسب فيها  -إىل بعض (السلف)  -أقو ٌال غري نبويّة.
تدل متوّنا ،داللة قطعيّة ،على خمالفة األدلّة القطعيّة املعتربة.
ه -الرواايت اليت ّ

بعضا ،وال ُميكن اجلمع بينها.
بعضها ً
و -الرواايت اآلحاديّة ،اليت يعارض ُ
كل األحاديث الـمرويّة  -الـمنسوبة إلـى النب ّـي  - صحيحة،
فليست ّ
وال سيّما (األحاديث الـموضوعة) .وليس تصحيح بعض الـمؤلّفني ،لبعض
القطعي.
فاقي
ّ
األحاديث الـمنسوبة إلـى النب ّـي  :من قبيل التصحيح االتّ ّ
صححها
فثمة أحاديث كثرية ،اختلفوا يف تصحيحها ،ومثّة أحاديث ّ
ّ
وصححها آخرون برواية مغايرة ،بزايدة أو بنقيصة ،أو بتبديل.
بعضهم بروايةّ ،
دليال على أنّه مقطوع به ،يف نفس األمر.
وليس تصحيح احلديث ً
وإايي  -أ ّن احلديث عند أهله
قال ابن الصالح« :اعلم  -علّمك هللا ّ
ينقسم إىل صحيح ،وحسن ،وضعيفّ .أما احلديث الصحيح :فهو احلديث
املسند الذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه،
وال يكون شاذًّا ،وال معلَّ ًال .ويف هذه األوصاف احرتاز عن املرسل ،واملنقطع،
واملعضل ،والشاذّ ،وما فيه علّة قادحة ،وما يف راويه نوع جرح .وهذه أنواع أييت
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ابلصحة،
ذكرها ،إن شاء هللا تبارك وتعاىل .فهذا هو احلديث الذي ُمحكم له
ّ
صحة بعض األحاديث؛
بال خالف بني أهل احلديث .وقد خيتلفون يف ّ
الختالفهم يف وجود هذه األوصاف فيه ،أو الختالفهم يف اشرتاط بعض هذه
األوصاف ،كما يف املرسل .ومىت قالوا :هذا حديث صحيح ،فمعناه :أنّه اتّصل
مقطوعا به يف
سنده مع سائر األوصاف املذكورة ،وليس من شرطه أن يكون
ً
نفس األمر ،إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ،وليس من األخبار اليت أمجعت
األمة على تل ّقيها ابلقبول»(.)1
ّ
كل واد،
كل اند ،ويف ّ
وقد انتشرت األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف ّ
وغفل عن بطالّنا  -أو تغافل  -الكثريون ،فكانت هذه الغفلة ،وذاك التغافل
احلق ،واإلعراض عن هداية القرآن الكرمي.
سببني من أسباب االحنراف عن ّ
أئمة السلف يعرفون صحيح املنقول
قال ابن
اجلوزي« :وقد كان مجاهري ّ
ّ
من سقيمه ،ومعلوله من سليمه ،مثّ يستخرجون حكمه ،ويستنبطون علمه ،مثّ
طالت طريق البحث على من بعدهم ،فقلّدوهم فيما نقلوا ،وأخذوا عنهم
يفرقون بني
ما ه ّذبوا ،فكان األمر
ً
متحامال ،إىل أن آلت احلال إىل خلف ،ال ّ
نسرا من ظليم ،وال أيخذون الشيء من معدنه،
صحيح وسقيم ،وال يعرفون ً
فالفقيه منهم يقلّد التعليق يف خرب ما غرب خربه ،واملتعبّد ينصب ألجل حديث
القاص يروي للعو ّام األحاديث املنكرة ،ويذكر هلم ما لو
ال يدري من سطّره ،و ّ
شم ريح العلم ما ذكره ،فخرج العو ّام من عنده يتدارسون الباطل ،فإذا أنكر
ّ
القصاص
عليهم عامل ،قالوا :قد مسعنا هذا بـ(أخربان) ،و(ح ّدثنا) ،فكم قد أفسد ّ
اصفر ابجلوع ،وكم هائم على
من اخللق ابألحاديث املوضوعة ،كم من لون قد ّ
( )1معرفة أنواع علوم احلديث.30-01 :

43

زعما منه
وجهه ابلسياحة ،وكم مانع نفسه ما قد أُبيح ،وكم اترك رواية العلم ً
خمالفة النفس ،يف هواها ،يف ذلك ،وكم موتـِ
حي ،وكم
وهو
د،
ابلتزه
أوالده
م
ُّ
ُ
ّ
ُمع ِرض عن زوجته ،ال يوفّيها ح ّقها ،فهي ال ّأمي ،وال ذات بعل»(.)1
شر األحاديث الضعيفة،
وقال ابن الصالح« :اعلم أ ّن احلديث املوضوع ّ
ِ
مقروان ببيان وضعه»(.)2
أي معىن كانّ ،إال ً
حتل روايته ألحد ،علم حاله ،يف ّ
وال ّ
أيضا« :فقد تع ّذر  -يف هذه األعصار  -االستقالل
وقال ابن الصالح ً
مبجرد اعتبار األسانيد؛ ألنّه ما من إسناد ،من ذلكّ ،إال وجتد
إبدراك الصحيحّ ،
عما يُشرتط يف
فـي رجاله من اعتمد ،فـي روايته ،على ما يف كتابه ،عرًّاي ّ
الصحيح ،من احلفظ ،والضبط ،واإلتقان .فآل األمر إذن  -يف معرفة الصحيح
أئمة احلديث ،يف تصانيفهم املعتمدة
واحلسن  -إىل االعتماد على ما َّ
نص عليه ّ
املشهورة ،اليت يؤمن فيها  -لشهرهتا  -من التغيري والتحريف»(.)1
وقال ابن تيميّة« :ولـهذا تنازع الـحافظ أبو العالء الـهمدانـ ّي ،والشيخ
وزي :هـل فـي الـ ُمسند حديث موضـوع؟ فأنك ـر الـحافـظ
أبـو الف ـرج ابن الـج ـ ّ
أبو العالء أن يكون فـي الـ ُمسند حديث موضوع ،وأثبت ذلك أبو الفرج ،وبي ـَّن
أ ّن فيه أحاديث ،قد عُلِم ّأّنا ابطلة؛ وال منافاة بني القولني؛ فإ ّن املوضوع يف
اصطالح أيب الفرج :هو الذي قام دليل على أنّه ابطل ،وإن كان الـمح ِّدث به
يتعمد الكذب ،بل غلط فيه؛ ولـهذا روى فـي كتابه ،فـي املوضوعات:
لـم ّ
أحاديث كثرية ،من هذا النوع ،وقد انزعه طائفة من العلماء يف كثري مـ ّما ذكره،
( )1املوضوعات.3/1 :
( )2معرفة أنواع علوم احلديث.201 :
( )1معرفة أنواع علوم احلديث.31 :
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لكن
وقالوا :إنّه ليس مـ ّما يقوم دليل على أنّه ابطل ،بل بيّنوا ثبوت بعض ذلكّ ،
الغالب على ما ذكره فـي املوضوعات أنّه ابطل ،ابتّفاق العلماء»(.)1
األئمة ،على التشديد ،فـي أحاديث
وقال
الذهب« :قلت :لـهذا أكثر ّ
ّ
رخص  -فـي الفضائل والرقائق ،فيقبلون
كل التـ ُّ
األحكام ،والتـرخيص ً
قليال  -ال ّ
فـي ذلـك مـ ـا ضعف إسـنـاده ،ال مـ ـا اتُّـ ِه ـم رواته ،فإ ّن األحاديـث الـموضوعة -
واألحاديـث الشديدة الوه ـن  -ال يلتفتون إليـها ،ب ـل يروونـها؛ للتحذيـ ـر منها،
السنَّة ،خائن
والـهتك لـحالـها ،فمن دلَّسها ،أو غطّى تبيانـها ،فهو جان على ُّ
هلل ،ورسوله .فإن كان يـجهل ذلك ،فقد يُعذر ابلـجهل ،ولكن ،سلوا أهل
الذكر ،إن كنتم ال تعلمون»(.)2
أيضا« :وما أبو نـُعيم مبتّـهم ،بل هو صدوق ،عالِـم بـهذا
وقال
الذهب ً
ّ
الفن ،ما أعلم له ذنبًا  -وهللا يعفو عنه  -أعظم من روايته لألحاديث
ّ
الـموضوعة ،يف تواليفه ،ثـ ّم يسكت عن توهيتها»(.)1

( )1جمموعة الفتاوى.103/1 :
( )2سري أعالم النبالء.520/3 :
( )1سري أعالم النبالء.161/10 :
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مـجال األحكام َ
الع َق ّ
دية
ال ريب فـي أ ّن (السلف الصالـح)  -وال سيّما جيل الصحابة  -هم
أعلـم الناس بعد األنبياء  ،أبصول اإلميان ،وفروعه؛ فإ ّن مصدر عقائدهم
النبوي).
اإلميانيّة هو الوحي َّ
املنزل( :الوحي القرآينّ) ،و(الوحي ّ
وقد سلموا من أتثري (الفلسفات القدمية السقيمة) .وكان اإلميان ابلغيب،
والتسليم للوحي ،واالقتصار على ما ُميكن العلم به ،واالقتصار على ما يُـثمر
عمال صاحلًا :أبرز الصفات اليت اتّصفوا هبا ،أو اتّصف هبا معظمهم؛ ولذلك
ً
كانت عقائدهم  -غالبًا  -نقيّة صافية.
فما اتّفق عليه (السلف الصالـح) ،اتّفاقًا كلّـيًّا قطعيًّا :هو املصدر األصفى
لـمعرفة (األحكام العقديّة اإلسالميّة).
دي) ،بصفة (الكلّيّة) ،وصفة
وهذا يعين وجوب اتّصاف (الـمنسوب العق ّ
(القطعيّة)؛ ليكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة) .فإذا فقدت (العقيدة املنسوبة)
معا ،فال تُع ّد جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
إحدى هاتني الصفتني ،أو فقدهتما ً
ولذلك خترج من (السلفيّة الواجبة) منسوابت عقديّة كثرية ،أبرزها:

أ -أن تكون العقيدة منسوبة ،إىل بعض الصحابة ،أو بعض التابعني؛ وليست
ثبوات قطعيًّا.
اثبتة عن السلف ،كلّهمً ،
ب -أن يُفهم من (الرواايت العقديّة) وجود (اختالف مؤثّر) ،بني (السلف)،
يف بعض العقائد ،املنسوبة إليهم ،أو املنسوبة إىل بعضهم.

ج -أن تكون العقيدة املنسوبة إليهم  -أو املنسوبة إىل بعضهم  -قائمة على

ضعفها العلماء ،اتّفاقًا.
أحاديث ّ
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د -أن تكون العقيدة املنسوبة إليهم  -أو املنسوبة إىل بعضهم  -قائمة على
أحاديث ،اختلف العلماء يف تصحيحها ،أو يف تضعيفها.
ه -أن تكون العقيدة املنسوبة إليهم  -أو املنسوبة إىل بعضهم  -قائمة على
صححها العلماء ،اتّفاقًا ،لكنّها غري قطعيّة الثبوت.
أحاديث ّ

و -أن تكون العقيدة املنسوبة إليهم  -أو املنسوبة إىل بعضهم  -قائمة على
أقوال غري نبويّة.

ز -أن تكون العقيدة املنسوبة إليهم  -أو املنسوبة إىل بعضهم  -دالّة داللة
قطعيّة ،على خمالفة األدلّة القطعيّة املعتربة.
كل اآلراء العقديّة صحيحة ،وال سيّما آراء الغالة.
فليست ّ
قال ابن تيميّة« :فكثري من أتباع املتكلّمة واملتفلسفة  -بل وبعض
املتصوفة ،بل وبعض أتباع امللوك والقضاة  -يقبل قول متبوعه فيما
املتف ّقهة و ّ
ُخيرب به ،من االعتقادات اخلربيّة ،ومن تصحيح بعض املقاالت ،وإفساد بعضها،
وذم بعض ،بال سلطان من هللا»(.)1
ومدح بعضها ،وبعض القائلنيّ ،
يضا« :وهللا قد أمر ابلنظر ،واالعتبار ،و ُّ
التفكر ،والتدبُّر،
وقال ابن تيميّة أ ً
أئمة السنّة ،وعلمائها:
فـي غري آية ،وال يُعرف عن أحد ،من سلف ّ
األمة ،وال ّ
أنّه أنكر ذلك ،بل كلّهم متّفقون على األمر ،مبا جاءت به الشريعة ،من النظر،
و ُّ
التفكر ،واالعتبار ،والتدبُّر ،وغري ذلك ،ولكن وقع اشتـراك فـي لفظ "النظر"،
و"االستدالل" ،ولفظ "الكالم"؛ فإ ّّنم أنكروا ما ابتدعه املتكلِّمون ،من ابطل
نظرهم ،وكالمهم ،واستدالهلم؛ فاعتقدوا أ ّن إنكار هذا ُمستل ِزم إلنكار جنس
سمي ما وضعه:
النظر ،واالستدالل .وهذا كما أ ّن طائفة من أهل الكالم يُ ّ
( )1جمموعة الفتاوى.06/1 :
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سمى به فيه من فساد الدين ما هللا به
"أصول الدين" وهذا اسم عظيم ،والـ ُم ّ
عليم .فإذا أنكر أهل احلق والسنّة ذلك ،قال الـم ِ
بطل :قد أنكروا أصول الدين.
ّ
ُ
سمى أصول الدين ،وإّّنا أنكروا ما مسّاه هذا:
وهم لـم يُنكروا ما
ّ
يستحق أن يُ ّ
"أصول الدين" ،وهي أمساء مسّوها هم وآابؤهم أبمساء ،ما أنزل هللا هبا من
سلطان ،فالدين ما شرعه هللا ورسوله ،وقد َّبني أصوله وفروعه ،ومن احملال أن
يكون الرسول قد َّبني فروع الدين ،دون أصوله .كما قد بيّنا هذا ،فـي غيـر هذا
الـموضع؛ فهكذا لفـظ "النظـ ـر" ،و"االعتبـار" ،و"االستدالل" .وعـ ّامة هذه
الضالالت ،إّّنا تطرق من لـم يعتصم ابلكتاب والسنّة»(.)1
وقال سيّد قطب« :وما كان الـجدل
الكالمي ،الذي اثر بني علماء
ّ
الـمسلمني ،حول هذه التعبريات القرآنيّةّ ،إال آفة من آفات الفلسفة اإلغريقيّة،
والـمباحث الالهوتيّة ،عند اليهود والنصارى ،عند خمالطتها للعقليّة العربيّة
الصافية ،وللعقليّة اإلسالميّة الناصعة ..وما كان لنا  -نـحن اليوم  -أن نقع ،يف
هذه اآلفة ،فنُ ِ
فسد مجال العقيدة ،ومجال القرآن ،بقضااي علم الكالم!!»(.)2

( )1جمموعة الفتاوى.13/1 :
( )2يف ظالل القرآن.51/1 :
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ّ
العملية
مـجال األحكام
خترج من (السلفيّة الواجبة) الكثري من (املنسوابت العمليّة) ،وأبرزها:

احدا من الصحابة،
أ -أن يكون الرأي
منسواب إىل بعض السلف ،كأن يكون و ً
ً
آحادا من التابعني؛ وليس
أو و ً
آحادا من الصحابة ،أو ً
احدا من التابعني ،أو ً
ثبوات قطعيًّا.
ر ًأاي اثبتًا ،عن السلف ،كلّهمً ،
ب -أن يُفهم من (الرواايت) وجود (اختالف مؤثّر) ،بني (السلف) ،يف بعض
اآلراء العمليّة ،املنسوبة إليهم ،أو املنسوبة إىل بعضهم.

ج -أن يكون الرأي
قائما
العملي املنسوب إليهم  -أو املنسوب إىل بعضهم ً -
ّ

ضعفها العلماء ،اتّفاقًا.
على أحاديث ّ
قائما
د -أن يكون الرأي
العملي املنسوب إليهم  -أو املنسوب إىل بعضهم ً -
ّ
على أحاديث ،اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،أو يف تضعيفها.
ه -أن يكون الرأي العملي املنسوب إليهم  -أو املنسوب إىل بعضهم ًّ -
داال
ّ
داللة قطعيّة ،على خمالفة األدلّة القطعيّة املعتربة.
كل اآلراء الفقهيّة صحيحة قطعيّة ،وال سيّما آراء الغالة.
فليست ّ
يفرق بني ثالثة استعماالت  -يف عرف أهل زمانه -
فهذا ابن تيميّة ّ
(املتأول) ،والشرع َّ
املبدل.
للفظ (الشرع) ،هي :الشرع َّ
املؤول َّ
املنزل ،والشرع َّ
املنزلة ،من لدن احلكيم
املنزل) ،فيعين به الشريعة اإلسالميّة َّ
فأما (الشرع َّ
ّ
العليم اخلبري ،على الرسول الكرمي ،الصادق األمني  .وهي شريعة معصومة
كل مكلَّف مستطيع.
من األخطاء ،والعمل مبقتضاها واجب على ّ
املؤول ،فيعين به اجتهادات العلماء ،اليت قد يُصيبون فيها،
و ّأما الشرع َّ
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وقد ُخيطئون .وليس ألحد أن يُلزم الناس ابجتهاد أحد العلماء ،بل العمل به
حجته هي القويّة ،أو ملن ساغ له تقليده؛ واإلنكار على
جائز ،ملن اعتقد أ ّن ّ
املخالِف فيها غري جائز.
و ّأما الشرع َّ
املبدل ،فيعين به حتريفات املبطلني ،الذين جاءوا بنصوص
وأقوال وتفسريات وآراء ،خمالفة للصورة التنزيليّة.
أيضا ،فلفظ (الشرع)  -يف هذا الزمان  -يُطلق على
قال ابن تيميّة« :و ً
متأول ،وشرع َّ
فاملنزل :الكتاب والسنّة،
مبدلَّ .
ثالثة معان :شرع َّ
منزل ،وشرع َّ
كل واحد ،ومن اعتقد أنّه ال جيب اتّباعه ،على
فهذا الذي جيب اتّباعه ،على ّ
املتأول موارد االجتهاد ،اليت تنازع فيها العلماء ،فاتّباع
بعض الناس ،فهو كافر .و َّ
حجته هي القويّة ،أو لـمن ساغ له تقليده،
أحد اجملتهدين جائز ،ملن اعتقد أ ّن ّ
وال يـجب  -على عموم املسلمني  -اتّباع أحد بعينهّ ،إال رسول هللا  .فكثري
من املتف ّقهة إذا رأى بعض الناس من املشائخ الصاحلني ،يرى أنّه يكون الصواب
مع ذلك ،وغريه قد خالف الشرع ،وإّّنا خالف ما يظنّه هو الشرع ،وقد يكون
جمتهدا
ظنّه خطأ ،فيُثاب على اجتهاده ،وخطؤه مغفور له ،وقد يكون اآلخر ً
خمطئًا .و ّأما الشرع َّ
املبدل ،فمثل األحاديث املوضوعة ،والتأويالت الفاسدة،
أيضا .وهذا من مثار النزاع ،فإ ّن
واألقيسة الباطلة ،والتقليد َّ
احملرم ،فهذا ُمحَّرم ً
املتصوفة واملتف ّقرة اتّباع
كثريا من املتف ّقهة واملتكلّمة ،قد يُوجب على كثري من
ّ
ً
وظاهرا ،ويرى خروجه
املعني ،وتقليد متبوعه ،والتزام حكم حاكمه ،ابطنًا
مذهبه ّ
ً
احملمديّة ،وهذا جهل منه وظلم ،بل دعوى ذلك
عن ذلك ً
خروجا عن الشريعة ّ
املتصوفة واملتف ّقرة يرى مثل ذلك يف
كثريا من ّ
على اإلطالق كفر ونفاق .كما أ ّن ً
عما
يسوغ اخلروجّ ،
كل من هؤالء قد ّ
شيخه ومتبوعه ،وهو يف هذا نظري ذلك .و ّ
ووجدا،
جاء به الكتاب والسنّة ،ملا يظنّه
يسميه هذا ذوقًا ً
ً
معارضا هلماّ ،إما ملا ّ
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كل
ومكاشفات وخماطباتّ ،
يسميه هذا ً
وإما ملا ّ
قياسا ور ًأاي وعقليّات وقواطع ،و ّ
كل أحد تصديق الرسول  ،يف مجيع
ذلك من شعب النفاق ،بل جيب على ّ
ما أخرب به ،وطاعته يف مجيع ما أمر به ،وليس ألحد أن يعارضه بضرب
كل ما عارضه ،فهو خطأ وضالل»(.)1
األمثال ،وال آبراء الرجال ،و ّ
أيضا« :ولفظ (الشرع) يُقال  -يف عرف الناس  -على
وقال ابن تيميّة ً
املنزل :وهو ما جاء به الرسول  ،وهذا جيب اتّباعه ،ومن
ثالثة معان :الشرع َّ
املؤول :وهو آراء العلماء اجملتهدين فيها،
خالفه وجبت عقوبته .والثاين :الشرع َّ
حرم ،وليس ألحد
كمذهب مالك ،وحنوه .فهذا يسوغ اتّباعه ،وال يـجب ،وال يـُ َّ
أن يُل ِزم عموم الناس به ،وال يـمنع عموم الناس منه .والثالث :الشرع َّ
املبدل:
وهو الكذب على هللا ،ورسوله ،أو على الناس ،بشهادات الزور ،ونـحوها،
البني .فمن قال :إ ّن هذا من ش ـرع هللا ،فقد كفـر ،بال نـزاع .كمن قـال:
والظلم ِّ
إ ّن الدم والـميتة حالل ،ولـو قال :هذا مذهـبـي ،ونـحو ذلك.)2(»...
وبني ابن تيميّة أ ّن أقوال اجملتهدين ليست مبنزلة األحكام الشرعيّة؛
ّ
ولذلك كان العلماء ينهون عن تقليدهم ،فقال« :وأمحد بن حنبل ّنى عن
فإّنم
تقليده ،وتقليد غريه من العلماء يف الفروع ،وقال :ال تقلّد دينك الرجالّ ،
الشافعي.
الثوري ،وال
لن يسلموا أن يغلطوا .وقال :ال تقلّدين ،وال مال ًكا ،وال
ّ
ّ
األئمة ،فكلّهم ّنوا عن تقليدهم ،كما
وقد جرى يف ذلك على سنن غريه من ّ
الشافعي عن تقليده ،وتقليد غريه من العلماء؛ فكيف يُقلَّد أمحد وغريه يف
ّنى
ّ
احلريب،
أصول الدين؟ وأصحاب أمحد  -مثل أيب داود السجستاينّ ،وإبراهيم
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.216-215/11 :
( )2جمموعة الفتاوى.163/1 :
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وبقي بن
الدارمي ،وأيب زرعة ،وأيب حامت ،و
وعثمان بن سعيد
ّ
البخاري ،ومسلمّ ،
ّ
خملد ،وأيب بكر األثرم ،وابنيه :صالـح ،وعبد هللا ،وعبد هللا بن عبد الرمحن
وحممد بن مسلم بن وارة ،وغري هؤالء ،الذين هم من أكابر أهل العلم
ميّ ،
الدار ّ
حبجة يبيّنها هلم ،وقد مسعوا
والفقه والدين  -ال يقبلون كالم أمحد وال غريه ّإال ّ
العلم كما مسعه هو ،وشاركوه يف كثري من شيوخه ،ومن مل يلحقوه أخذوا عن
أصحابه الذين هم نظراؤه ،وهذه األمور يعرفها من يعرف أحوال اإلسالم
وعلمائه»(.)1
األئمة األربعة  قد ّنوا الناس عن
وقال ابن تيميّة ً
أيضا« :وهؤالء ّ
كل ما يقولونه ،وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال أبو حنيفة :هذا
تقليدهم يف ّ
رأيي وهذا أحسن ما رأيت ،فمن جاء برأي خري منه قبلناه؛ وهلذا لـ ّما اجتمع
أفضل أصحابه  -أبو يوسف  -مبالك ،فسأله عن مسألة الصاع ،وصدقة
تدل عليه السنّة يف ذلك،
اخلضراوات ،ومسألة األجناس ،فأخربه مالك مبا ّ
فقال( :)2رجعت إىل قولك ،اي أاب عبد هللا ،ولو رأى صاحب ما رأيت ،لرجع
بشر ،أُصيب وأُخطئ،
إىل قولك كما رجعت .ومالك كان يقول :إّّنا أان ٌ
كالما هذا معناه .و
الشافعي كان يقول:
فاعرضوا قول على الكتاب والسنّة ،أو ً
ّ
احلجة موضوعة على
صح احلديث ،فاضربوا بقول احلائط ،وإذا رأيت ّ
إذا ّ
الطريق ،فهي قول .ويف مـختصر الـمزنـ ّي  -لـ ّما ذكر أنّه اختصره من مذهب
الشافعي ،لِمن أراد معرفة مذهبه  -قال :مع إعالمه ّنيه عن تقليده ،وتقليد
ّ
غريه من العلماء .واإلمام أمحد كان يقول :ال تقلّدوين ،وال تقلّدوا مال ًكا،
( )1جمموعة الفتاوى.110-121/6 :
( )2إذا كان قول أيب يوسف هو جواب (ل ّـما) ،فيجب حذف الفاء من عبارة( :فقال).
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الثوري ،وتعلّموا كما تعلّمنا .وكان يقول :من قلّة علم الرجل
الشافعي ،وال
وال
ّ
ّ
فإّنم لن يسلموا من أن
أن يقلّد دينه الرجال ،وقال :ال تقلّد دينك الرجالّ ،
يغلطوا ...لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدلّة التفصيليّة ،يف مجيع
كل ما يعجز عنه من التف ّقه ،ويلزمه
أموره ،فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ،ال ّ
ما يقدر عليه.)1(»...
أيضا« :وليس ألحـ ــد أن يـحمل كالم هللا ،ورسوله ،على
وقال ابن تيميّة ً
يدل على مراد هللا،
يتبني  -من كالم هللا ورسوله  -ما ّ
وفق مذهبه؛ إن لـم ّ
وإال ،فأقوال العلماء اتبعة ،لقول هللا تعاىل ،ورسوله ؛ ليس قول هللا
ورسوله؛ ّ
اتبعا ألقوالـهم.)2(»...
ورسوله ً
منزل ،الواجب االتّباع ،والـحكم
وقال ابن القيّم« :والفرق بني الـحكم الـ َّ
املنزل :الذي أنزله
مؤول  -الذي غايته أن يكون جائز االتّباع  -أ ّن الـحكم َّ
الـ َّ
هللا على رسوله ،وحكم به بني عباده ،وهو حكمه الذي ال حكم له سواه .و ّأما
املؤول ،فهو أقوال اجملتهدين املختلفة ،اليت ال جيب اتّباعها ،وال يُ َّ
كفر،
احلكم َّ
فسق من خالفها ،فإ ّن أصحاهبا مل يقولوا :هذا حكم هللا ورسوله ،بل قالوا:
وال يُ َّ
األمة .بل قال
اجتهدان برأينا ،فمن شاء قبله ،ومن شاء مل يقبله؛ ومل يُل ِزموا به ّ
أبو حنيفة :هذا رأيي ،فمن جاءان خبري منه قبلناه .ولو كان هو عني حكم هللا،
وحممد وغريمها خمالفته فيه .وكذلك مالك ،استشاره الرشيد
ملا ساغ أليب يوسف ّ
تفرق أصحاب
أن محمل الناس ،على ما يف املوطّإ ،فمنعه من ذلك ،وقال :قد ّ
علم ،غري ما عند اآلخرين .وهذا
كل قوم ٌ
رسول هللا  ،يف البالد ،وصار عند ّ
( )1جمموعة الفتاوى.113-110/20 :
( )2جمموعة الفتاوى.20-26/0 :

53

الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ،ويُوصيهم برتك قوله ،إذا جاء احلديث
ّ
ِ
ودوّنا ،ويقول:
خبالفه .وهذا اإلمام أمحد ،يُنكر على من كتب فتاويهّ ،
فالان ،وخذ من حيث أخذوا .ولو علموا  أ ّن
فالان ،وال ً
ال تقلّدين ،وال تقلّد ً
حلرموا على أصحاهبم خمالفتهم ،وملا ساغ ألصحاهبم
أقواهلم وحي ،جيب اتّباعهّ ،
أن يُفتوا خبالفهم يف شيء ،وملا كان أحدهم يقول القول ،مثّ يُفيت خبالفهُ ،فريوى
عنه يف املسألة القوالن والثالثة ،وأكثر من ذلك .فالرأي واالجتهاد أحسن
حل لـمسلم أن يـخالفه ،وال يـخرج
أحواله أن يسوغ اتّباعه .والـحكم الـ َّ
منزل ال يـ ّ
عنه .و ّأما الـحكم الـ َّ
محل تنفيذه،
مبدل  -وهو احلكم بغري ما أنزل هللا  -فال ّ
وال العمل به ،وال يسوغ اتّباعه ،وصاحبه بني الكفر والفسوق والظلم»(.)1
للمفيت أن يشهد ،على هللا ،ورسوله ،أبنّه
وقال ابن القيّم ً
أيضا« :ال جيوز ُ
حرمه ،أو أوجبه ،أو أحبَّه ،أو كرهه؛ ّإال لِـما يعلم أ ّن األمر فيه
أحل كذا ،أو َّ
َّ
نص هللا ،ورسوله ،على إابحته ،أو تـحريـمه ،أو إيـجابه ،أو
كذلك ،مـ ّما َّ
عمن قلّده دينه ،فليس له أن
كراهته ،و ّأما ما وجده يف كتابه ،الذي تل ّقاهّ ،
يشهد على هللا ،ورسوله به ،ويغـّر الناس بذلك ،وال علم له حبكم هللا
ورسوله.)2(»...

( )1الروح.012-010 :
( )2إعالم املوقّعني.02/6 :
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أمثلة للمنسوبات َ
الع َق ّ
دية غيرالواجبة
مرتيـن ،فـي صورة
 نُسب إىل ابن عبّاس ،أنّه قال« :رأى م ّـحم ٌد ربَّه ،بعينيهّ ،
شاب أمرد»(.)1
ّ

 نُسب إىل ّأم الطفيلّ ،أّنا قالت« :سـمعت رسول هللا  ،يقول :رأيتربّـي ،يف الـمنام ،يف خضر من الفردوس ،إىل أنصاف ساقيه ،يف رجليه نعالن
من ذهب ،على وجهه فراش من ذهب»(.)2
 نُسب إىل عبد هللا بن عمر ،أنّه «بعث إىل عبد هللا بن عبّاس ،يسأله :هلفرد عليه رسوله،
ـحم ٌد ربَّه ،تبارك وتعاىل؟ فبعث إليه :أن نعم ،قد رآهَّ ،
رأى م ّ
كرسي من ذهب ،حتمله أربعة من
فقال :كيف رآه؟ قال :فقال :رآه على
ّ
املالئكة :ملك يف صورة رجل ،وملك يف صورة أسد ،وملك يف صور ثور،
وملك يف صورة نسر ،يف روضة خضراء ،دونه فراش من ذهب»(.)1
 نُسب إىل عُبيد بن ُحنني ،أنّه قال« :بينما أان جالس يف املسجد ،إذ جاءينإل وحت ّدث ،واثب إلينا الناس ،فقال قتادة :مسعت
قتادة بن النعمان ،وجلس َّ
رسول هللا  ،يقول :إ ّن هللا ل ّما فرغ من خلقه ،استوى على عرشه ،واستلقى،
ووضع إحدى رجليه ،على األخرى .وقالّ :إّنا ال تصلح لبشر»(.)1
فيهن
 -نُسب إىل ابن عبّاس ،أنّه قال« :يطوي هللا  السماوات السبع ،مبا ّ

( )1إبطال التأويالت.116 :
( )2إبطال التأويالت.110 :
( )1إبطال التأويالت.113-110 :
( )1إبطال التأويالت.110-131 :
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كل ذلك بيمينه ،فال يُرى
من اخلالئق؛ واألرضني ،مبا ّ
فيهن من اخلالئق ،يطوي ّ
من عند اإلهبام شيء ،وال يُرى من عند اخلنصر شيء ،فيكون ذلك كلّه يف
ك ّفه مبنزلة خردلة»(.)1

 نُسب إىل عبد هللا بن عمرو ،أنّه قال« :خلق هللا املالئكة من نور الذراعني،والصدر»(.)2
 -نُسب إىل جابر بن عبد هللا ،أنّه قال« :قال رسول هللا" : ،يضحك هللا،

حىت بدت لـهواته وأضراسه»(.)1
ربُّكمّ ،

جالسا يف البطحاء ،يف
 نُسب إىل العبّاس بن عبد املطّلب ،أنّه «كانً
عصابة ،ورسول هللا  جالس فيهم ...إذ علتهم سحابة ،فنظروا إليها ،فقال:
هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا :نعم ،هذا السحاب ،فقال :رسول هللا :
واملزن؟ فقالوا :واملزن ،فقال رسول هللا  :والعنان؟ مثّ قال :وهل تدرون كم
بُعد ما بني السماء واألرض؟ قالوا :ال ،وهللا ،ما ندري .قال :فإ ّن بعد ما
وإما ثالث وسبعون سنة ،إىل السماء اليت
وإما اثنتانّ ،
بينهماّ :إما واحدةّ ،
هن سبع مسوات كذلك ،مثّ قال :فوق السماء السابعة
فوقها كذلكّ ،
حىت ع ّد ّ
حبر ،بني أعاله وأسفله ،مثل ما بني مساء إىل مساء ،مثّ فوق ذلك مثانية أوعال،
ظهورهن العرش ،بني
كبهن ،كما بني مساء إىل مساء ،مثّ فوق
ما بني
ّ
أظالفهن ور ّ
ّ
أعاله وأسفله مثل ما بني مساء إىل مساء ،وهللا فوق ذلك»(.)1
( )1العظمة.116-115/2 :
( )2إبطال التأويالت.221 :
( )1إبطال التأويالت.211 :
( )1التوحيد.215-211/1 :
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النب  ،فقالت:
 نُسب إىل عبد هللا بن خليفة ،أنّه قال« :أتت امرأة إىل ّادع هللا أن ي ِ
الرب؛ فقال :إ ّن كرسيّه وسع السماوات
دخلين اجلنّة ،فعظَّم َّ
ُ
ُ
واألرض ،وإنّه ليقعد عليه ،فما يفضل منه ّإال قدر أربع أصابع ،وم ّد أصابعه
األربع ،وإ ّن له أطيطًا كأطيط الرحل اجلديد ،إذا ركبه من يُ ِثقله»(.)1
 نُسب إىل جماهد ،يف تفسري قوله تعاىل﴿ :عسى أن يـبـعثك ربُّك مق ًاماودا﴾( ،)2أنّه قال« :يُقعِده على العرش»(.)1
حم ُم ً

عزته،
 قالالدارمي« :وقد بلغنا ّأّنم حني محلوا العرش ،وفوقه اجلبّار ،يف ّ
ّ
حىت لُِّقنوا" :ال حول،
وهبائه ،ضعفوا عن محله ،واستكانوا ،وجثوا على ركبهمّ ،
استقل به
وال ّقوةّ ،إال ابهلل"؛ فاستقلّوا به بقدرة هللا ،وإرادته .لوال ذلك ما
ّ
الستقر
فيهن .ولو قد شاء
َّ
العرش ،وال احلملة ،وال السماوات واألرض ،وال من ّ
على ظهر بعوضة ،فاستقلّت به بقدرته ،ولطف ربوبيّته ،فكيف على عرش
عظيم أكرب من السماوات السبع ،واألرضني السبع؟»(.)1
تعليق:

ألّنا فاقدة لشرط
خترج هذه الـمنسوابت العقديّة عن (السلفيّة الواجبة)؛ ّ
القطعيّة ،وشرط الكلّيّة.
وال يـخالف يف ذلك ّإال (غالة الـحنابلة) ،الذين أقاموا عقيدة (اإلقعاد)،
على (العرش) ،على أساس (أثــر مـجاهد)!!!

( )1نقض اإلمام أيب سعيد.153 :
( )2اإلسراء.01 :
اخلالل.211/1 :
( )1السنّةّ ،
( )1نقض اإلمام أيب سعيد.101 :

57

رد
خالل« :
حممد بن أمحد بن واصل ،قال :من َّ
قال أبو بكر الـ ّ
ُ
فسمعت ّ
جهمي»(.)1
حديث جماهد ،فهو
ّ
ومسعت أاب داود يقول :من أنكر هذا ،فهو عندان
وقال الـ ّ
خالل ً
أيضاُ « :
ُمتَّـه ٌم ،وقال :ما زال الناس مح ِّدثون هبذا ،يُريدون ُمغايظة اجلهميّة ،وذلك أ ّن
اجلهمية ي ِ
نكرون أ ّن على العرش شيء(.)1(»)2
ّ ُ
حممد بن عبدوس ،واحلسن بن صاحل،
وقال الـ ّ
خالل ً
أيضا« :وأخربين ّ
مروذي ،قال :قال أبو بكر بن
وبعضهما أتـ ُّم من بعض ،قاال :ثنا أبو بكر الـ
ّ
محّاد املقرئ :من ذُكِرت عنده هذه األحاديث ،فسكت ،فهو ُمتَّـه ٌم على
اإلسالم ،فكيف من طعن فيها؟ وقال أبو جعفر
ردها ،فهو عندان
الدقيقي :من َّ
ّ
()1
يرد هذا ّإال
اس
عب
وقال
.
رد هذا أن يتقا
الدوري :ال ُّ
وحكم من َّ
ّ
جهميُ ،
ّ
ّ
ُمتَّـه ٌم ،وقال إسحاق بن راهويه :اإلميان هبذا احلديث ،والتسليم له .وقال
جهمي .وقال
رد هذا احلديث ،فهو
علي القوهستاينّ :من َّ
ّ
إسحاق أليب ّ
النب  :يُقعِ ُده على العرش ،فهو ُمتَّـه ٌم،
الوراق ،للذي َّ
عبد ّ
الوهاب ّ
رد فضيلة ّ
على اإلسالم .وقال إبراهيم األصبهاينّ :هذا احلديث َّ
حدث به العلماءُ ،منذ
علي ،عن
يرده ّإال أهل البدع ،قال:
ستّني ومئة سنة ،وال ُّ
ُ
وسألت محدان بن ّ
يرده ّإال أهل
أحدا ُّ
أيت ً
هذا احلديث ،فقال :كتبتُه منذ مخسني سنة ،وما ر ُ
البدع .وقال إبراهيم الـحربـي :ح ّدثنا هارون بن معروف :وما ي ِ
نكر هذا ّإال أهل
ُ
ّ
اخلالل.211/1 :
( )1السنّةّ ،
( )2كذا يف املطبوع ،والصواب( :شيئًا).
اخلالل.215-211/1 :
( )1السنّةّ ،
لعل مراده( :يـُتَّقى).
( )1كذا يف املطبوع ،و ّ
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ِ
أعني الزاندقة ،قال:
البدع .قال هارون بن معروف :هذا حديث يُسخن هللاُ به ُ
توهم أ ّن حمم ًدا  لـم ِ
يستوجب
حممد بن إسـماعيل
السلمي يقول :من َّ
ُ
ّ
ومسعت ّ
ّ
ومسعت أاب عبد هللا
كافر ابهلل العظيم ،قال:
ُ
من هللا  ما قال جماهد ،فهو ٌ
حممد بن مصعب  -يعين العابد  -يقول :نعم ،يُقعِده
اخل ّفاف يقول:
ُ
مسعت ّ
اخلالئق منزلته»(.)1
على العرش؛ لريى
ُ
ومسعت أاب بكر بن صدقة ،يقول :قال إبراهيم
وقال الـ ّ
خالل ً
أيضاُ « :
يوما ،وذكر حديث ليث ،عن جماهد ،فجعل يقول :هذا َّ
حدث به
حريب ً
الـ ّ
عثمان بن أيب شيبة يف الـمجلس ،على رؤوس الناس؛ فكم ترى كان يف اجمللس؟
عشرين أل ًفا ،فرتى لو أ ّن إنسا ًان قام إىل عثمان ،فقال :ال حت ِّدث هبذا احلديث،
أو أظهر إنكاره ،تراه كان خيرج ِمن ثـ َّم ّإال وقد قُتِل ،قال أبو بكر بن صدقة:
حكمه عندي ّإال القتل»(.)2
وصدق ،ما ُ

اخلالل.210/1 :
( )1السنّةّ ،
اخلالل.220-211/1 :
( )2السنّةّ ،
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ّ
الفقهية غيرالواجبة
أمثلة للمنسوبات
حالال
 قال ابن حزم« :وال جيوز نكاح املتعة ،وهو النكاح إىل أجل ،وكان ًسخا
على عهد رسول هللا  ،مثّ نسخها هللا تعاىل ،على لسان رسوله  ،ن ً
اباتًّ ،إىل يوم القيامة .وقد ثبت على حتليلها بعد رسول هللا  مجاعةٌ من
السلف  ،منهم من الصحابة  :أمساء بنت أيب بكر الص ّديق ،وجابر بن
عبد هللا ،وابن مسعود ،وابن عبّاس ،ومعاوية بن أيب سفيان ،وعمرو بن حريث،
اخلدري ،وسلمة ،ومعبد ابنا أُميّة بن خلف .ورواه جابر بن عبد هللا،
وأبو سعيد
ّ
عن مجيع الصحابة ،م ّدة رسول هللا  ،وم ّدة أيب بكر ،وعمر ،إىل قرب آخر
علي فيها توقُّف .وعن
خالفة عمر .واختُلف يف إابحتها عن ابن الزبري ،وعن ّ
عمر بن اخلطّاب أنّه إّّنا أنكرها إذا لـم يشهد عليها عدالن فقط ،وأابحها
بشهادة عدلني .ومن التابعني :طاوس ،وعطاء ،وسعيد بن جبري ،وسائر فقهاء
تقصينا اآلاثر املذكورة ،يف كتابنا املوسوم بـ"اإليصال".
م ّكةّ ،
أعزها هللا .وقد ّ
األنصاري .واختُلف فيها :عن
وصح حترميها عن ابن عمر ،وعن ابن أيب عمرة
ّ
ّ
علي ،وعمر ،وابن عبّاس ،وابن الزبري .وممّن قال بتحرميها ،وفسخ عقدها ،من
ّ
ـمتأخرين :أبو حنيفة ،ومالك ،و
يصح
ال ّ
الشافعي ،وأبو سليمان .وقال ُزفرّ :
ّ
صح حترمي الشغار ،واملوهوبة،
ـحمد :لقد ّ
العقد ،ويبطل الشرط .قال أبو م ّ
أبني من املتعة ،ولكنّهم ال يبالون ابلتناقض .ونقتصر
فأابحوها ،وهي يف التحرمي ُ
الرزاق ،عن
من احلُ ّجة يف حترميها على خرب اثبت ،وهو ما رويناه من طريق عبد ّ
اجلهين ،عن
معمر ،عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ،عن الربيع بن سربة
ّ
أبيه ،قال :خرجنا مع رسول هللا  ،فذكر الـحديث ،وفيه :فقال :سـمعت
تزوج امرأة إىل أجل،
رسول هللا  ،على الـمنرب خيطب ،ويقول" :من كان ّ
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فلي ِ
حرمها
عطها ما مسّى هلا ،وال يسرتجع ممّا أعطاها شيئًا ،ويفارقها ،فإ ّن هللا قد َّ
ُ
حممد :ما ُحِّرم إىل يوم القيامة ،فقد أمنّا
عليكم ،إىل يوم القيامة" .قال أبو ّ
مسمى .فمن
نسخه .و ّأما قول ُزفر ،ففاسد؛ أل ّن العقد لـم يقع ّإال على أجل ّ
ط ،وال التزماه
عقدا ،لـم يتعاقداه ق ّ
أبطل هذا الشرط ،وأجاز العقد ،فإنّه ألزمهما ً
شك  -أ ّن العقد املعقود إىل أجل:
قّ
حس سليم يدري  -بال ّ
ط ،أل ّن ّ
كل ذي ّ
هو غري العقد ،الذي هو إىل غري أجل ...فمن الباطل إبطال عقد تعاقداه،
محل البتّةّ ،إال أن أيمران به الذي أمران
وإلزامهما ً
عقدا لـم يتعاقداه ،وهذا ال ّ
احلج ،ال أحد دونه ،وابهلل تعاىل التوفيق»(.)1
ابلصالة والزكاة والصوم و ّ
تعليق:

صحة
صحت نسبة القول إبابحة الـمتعة ،إىل بعض السلفّ ،
سواء ّ
تصح؛ فإ ّن القول إبابحة املتعة قول خارج عن (السلفيّة الواجبة)؛
قطعيّة ،أم لـم ّ
ألنّه قد فقد شرط (الكلّيّة) ،بال خالف.
فجمهور (السلف الصاحل)  -بال خالف  -قد ذهبوا إىل القول بتحرمي
حرموها من تلقاء أنفسهم ،بل مبعىن ّأّنم شهدوا
هذه املتعة املؤقّتة ،ال مبعىن ّأّنم ّ
حرمها؛ فيكونون قد اطّلعوا على األدلّة الشرعيّة القطعيّة،
على أ ّن هللا  قد َّ
الشرعي ،من تلك األدلّة.
الدالّة على حترميها ،مع فهمهم السليم للمراد
ّ
ّأما الذين نُ ِسب إليهم القول إبابحة الـمتعة؛ فقد تكون النسبة إليهم
الظن ،يف
ابطلة ،وليس هذا ببعيد؛ ّ
فإّنا رواايت آحاد ،ال تُفيد أكثر من ّ
أحسن أحواهلا.
وقد يكون الرواة  -الذين نسبوا إليهم ذلك القول  -غري مدركني للمراد
( )1احمللّى ابآلاثر.110-120/1 :
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صحت عنهم.
احلقيقي ألقواهلم ،إن ّ
ّ
يصح قول بعضهم ابإلابحة؛ لعدم االطّالع على األدلّة ِّ
احملرمة؛
وقد ّ
وليس هذا ببعيد؛ فليسوا مبعصومني من اخلطإّ ،إال إذا أمجعوا.
الطربي« :وقد دلّلنا على أ ّن املتعة  -على غري النكاح الصحيح -
قال
ّ
حرام ،يف غري هذا املوضع من كتبنا ،مبا أغىن عن إعادته ،يف هذا املوضع .و ّأما
منهن
ما ُروي عن أُبـ ّي بن كعب ،وابن عبّاس ،من قراءهتما" :فما استمتعتم به ّ
سمى" ،فقراءة خبالف ما جاءت به مصاحف املسلمني ،وغري جائز
إىل أجل ُم ّ
ِ
ِ
عمن
ألحد أن يُلحق يف كتاب هللا تعاىل شيئًا لـم أيت به اخلرب القاطع العذرّ ،
ال جيوز خالفه»(.)1

( )1جامع البيان.531/6 :
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ّ
التفسيرية غيرالواجبة
أمثلة للمنسوبات
هم يوسف ابملرأة ،ومهّها به ،فإ ّن أهل العلم
 قالالطربيّ « :
ّ
فأما ما كان من ّ
ذاكره ،وذلك ما ح ّدثنا أبو ُكريب ،وسفيان بن وكيع،
قالوا يف ذلك ما أان ُ
ازي ،قالوا :ثنا ابن عُيينة ،عن عثمان بن أيب سليمان ،عن
وسهل بن موسى الر ّ
هم يوسف ما بلغ؟ قال :ح َّل
ابن أيب ُمليكة ،عن ابن عبّاسُ ،سئل عن ّ
اهلِميان ،وجلس منها مـجلس الـخاتِن .لفظ الـحديث ألبـي ُكريب .ح ّدثنا
بيد هللا بن أيب يزيد
أبو ُكريب ،وابن وكيع ،قاال :ثنا ابن عُيينة ،قال :مسع عُ ُ
ابن عبّاس يف قوله﴿ :ولقد مهَّت بِِه وه َّم ِهبا﴾( ،)1قال :جلس منها جملس
اخلاتِن ،وح َّل اهلِ
علي،
بن
وعمرو
،
اين
احلس
هللا
عبد
بن
ايد
ز
ثنا
د
ح
يان.
م
ّ
ّ
ّ
ّ
حممد ،قالوا :ثنا سفيان بن عُيينة ،عن عُبيد هللا بن أيب يزيد ،قال:
واحلسن بن ّ
هم يوسف؟ قال :ح َّل اهلِميان ،وجلس منها
ُ
مسعت ابن عبّاس ُسئل :ما بلغ من ّ
جملس اخلاتِ
عدي ،عن
أيب
بن
د
حمم
ثنا
:
قال
هللا،
عبد
بن
ايد
ز
ثين
د
ح
ن.
ّ
ّ
ّ
هم يوسف؟
ابن ُجريج ،عن ابن أيب ُمليكة ،قالُ :
سألت ابن عبّاس :ما بلغ من ّ
قال :استلقت له ،وجلس بني ِرجليها .ح ّدثنا ابن وكيع ،قال :ثنا محىي بن ميان،
عن ابن ُجريج ،عن ابن أيب ُمليكة﴿ :ولقد مهَّت بِِه وه َّم ِهبا﴾ ،قال :استلقت
املثىن ،قال :ثنا قبيصة بن عقبة ،قال :ثنا سفيان ،عن
له ،وح َّل ثيابه .ح ّدثين ّ
ابن ُجريج ،عن ابن أيب ُمليكة ،عن ابن عبّاس﴿ :ولقد مهَّت بِِه وه َّم ِهبا﴾ ،ما
املثىن،
بلغ؟ قال :استلقت له ،وجلس بني ِرجليهاَّ ،
وحل ثيابه ،أو ثياهبا .ح ّدثين ّ
قال :ثنا إسحاق ،قال :ثنا محىي بن سعيد ،عن ابن ُجريج ،عن ابن أيب ُمليكة،
( )1يوسف.21 :
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هم يوسف؟ قال :استلقت على قفاها،
قال:
ُ
سألت ابن عبّاس :ما بلغ من ّ
وقعد بني ِرجليها؛ لينزع ثيابه .ح ّدثنا أبو ُكريب ،قال :ثنا وكيع ،وح ّدثنا
ابن وكيع ،قال :ثنا أيب ،عن انفع بن عمر ،عن ابن أيب ُمليكة ،قالُ :سئل
ِ
ِِ
هم يوسف؟ قال:
ابن عبّاس ،عن قوله﴿ :ولقد مهَّت به وه َّم هبا﴾ ،ما بلغ من ّ
ح ـ َّـل الـ ِهميان ،يعين السراويل .ح ّدثنا أبو ُكريب ،وابن وكيع ،قـاال :ثنا
مسعت األعمش ،عن جماهد ،يف قوله﴿ :ولقد مهَّت بِِه وه َّم
ابن إدريس ،قال:
ُ
ِ
حىت ثـُنَّته ،واستلقت له .ح ّدثين زايد بن عبد هللا
هبا﴾ ،قال :ح َّل السراويلّ ،
احلساينّ ،قال :ثنا مالك بن ُسعري ،قال :ثنا األعمش ،عن جماهد ،يف قوله:
ّ
ِ
ِ
حىت وقع على ال ِـميتـن ِ
ني .ح ّدثنا
﴿ولقد مهَّت بِه وه َّم هبا﴾ ،قال :ح َّل سراويلهّ ،
حممد بن ثور ،عن معمر ،عن ابن أيب جنيح،
حممد بن عبد األعلى ،قال :ثنا ّ
ّ
عن جماهد﴿ :ولقد مهَّت بِِه وه َّم ِهبا﴾ ،قال :جلس منها جملس الرجل من
املثىن ،قال :ثنا أبو ُحذيفة ،قال :ثنا شبل ،قال :ثين القاسم بن
امرأته .ح ّدثين ّ
أيب ّبزة﴿ :ولقد مهَّت بِِه وه َّم ِهبا﴾ ،قالّ :أما مهّها به ،فاستلقت له ،و ّأما مهّه
ـحمد ،قال :ثنـي
هبا ،فإنّه قعد بني ِرجليها ،ونزع ثيابه .ح ّدثنا الـحسن بن م ّ
حممد ،عن ابن ُجريج ،قال :أخربين عبد هللا بن أيب ُمليكة ،قال:
ّ
حجاج بن ّ
هم يوسف؟ قال :استلقت له ،وجلس بني
قلت البن عبّاس :ما بلغ من ّ
املثىن ،قال :ثنا احلِ ّماينّ ،قال :ثنا محىي بن اليمان،
ِرجليها ،ينزع ثيابه .ح ّدثين ّ
علي بن بذمية ،عن سعيد بن ُجبري ،وعكرمة ،قاال :ح َّل
عن سفيان ،عن ّ
ِ
حممد
السراويل ،وجلس منها جملس اخلاتن .ح ّدثنا ابن وكيع ،قال :ثنا عمرو بن ّ
العنقزي ،عن شريك ،عن جابر ،عن جماهد﴿ :ولقد مهَّت بِِه وه َّم ِهبا﴾ ،قال:
ّ
حىت بلغ الثـُّنّات .ح ّدثين احلارث ،قال :ثنا عبد العزيز،
استلقتَّ ،
وحل ثيابهّ ،
قال :ثنا قيس ،عن أيب حصني ،عن سعيد بن ُجبري﴿ :ولقد مهَّت بِِه وه َّم
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ِهبا﴾ ،قال :أطلق تِ ّكة سراويله .ح ّدثين احلسن بن محىي ،قال :أخربان
الرزاق ،قــال :أخبـران ابن عُيينة ،عن عثمــان بن أبـي سليمان ،ع ــن
عبـد ّ
هم يوسف ما بلغ؟ قال:
ابن أيب ُمليكة ،قال:
ُ
شهدت ابن عبّاس ُسئل عن ّ
ح َّل اهلِميان ،وجلس منها جملس اخلاتِن .فإن قال قائل :وكيف جيوز أن يُوصف
يوسف مبثل هذا ،وهو هلل نب؟ قيل :إ ّن أهل العلم اختلفوا يف ذلك؛ فقال
بعضهم :كان ممّن ابتُلي من األنبياء خبطيئة ،فإّّنا ابتاله هللا هبا؛ ليكون من
هللا  ،على وجل ،إذا ذكرها ،فيج ّد يف طاعته؛ إشفاقًا منها ،وال يتّكل على
سعة عفو هللا ،ورمحته .وقال آخرون :بل ابتالهم هللا بذلك؛ ِّ
ليعرفهم موضع
نعمته عليهم ،بصفحه عنهم ،وتركه عقوبتهم عليه ،يف اآلخرة .وقال آخرون :بل
أئمة ألهل الذنوب ،يف رجاء رمحة هللا ،وترك اإلايس
ابتالهم بذلك؛ ليجعلهم ّ
وأتولوا القرآن
من عفوه عنهم ،إذا اتبوا .و ّأما آخرون ممّن خالف أقوال السلفّ ،
فإّنم قالوا يف ذلك أقو ًاال خمتلفة ،فقال بعضهم :معناه :ولقد مهّت املرأة
آبرائهمّ ،
هلمها به ،ممّا أرادته من
بيوسفَّ ،
وهم هبا يوسف أن يضرهبا ،أو يناهلا مبكروه؛ ّ
الـمكروه ،لوال أ ّن يوسف رأى برهان ربّه ،و َّ
هم به من أذاها،
عما َّ
كفه ذلك ّ
ِ
صحة ذلك قوله:
ال ّأّنا ارتدعت من قبل نفسها .قالوا :والشاهد على ّ
()1
هم به
السوء والفحشاء﴾  ،قالوا :فالسوء هو ما كان َّ
﴿كذلِك لِنص ِرف عنهُ ُّ
من أذاها ،وهو غري الفحشاء .وقال آخرون منهم :معىن الكالم :ولقد مهَّت به،
وهم هبا يوسف ،لوال أن
فتناهى اخلرب عنها ،مثّ ابتُدئ اخلرب عن يوسف ،فقيلَّ :
وجهوا معىن الكالم إىل أن يوسف لـم يـ ُه َّم هبا ،وأ ّن هللا
رأى برهان ربّهّ ،
كأّنم َّ
إّّنا أخرب أ ّن يوسف لوال رؤيته برهان رب ـِّـه لـه َّم هبا ،ولكنّه رأى برهان رب ـِّـه ،فلم
( )1يوسف.21 :
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اَّللِ علي ُكم ورمحتُهُ التَّـبـعتُ ُم الشَّيطان إَِّال
يـ ُه َّم هبا ،كما قيل﴿ :ولوال فض ُل َّ
قلِ ًيال﴾( .)1ويُفســد هذين القوليـن أ ّن العرب ال تقـ ِّدم جـ ـواب "لوال" قبلها،
قمت ،هذا مع
قمت لوال زيد ،وهي تريد :لوال زيد ،لقد ُ
ال تقول :لقد ُ
خالفهما مجيع أهل العلم بتأويل القرآن ،الذين عنهم يُؤخذ أتويلُه .وقال آخرون
متثيال
وهم يوسف ابملرأة ،غري أ ّن مهّهما كان ً
منهم :بل قد مهَّت املرأة بيوسفَّ ،
عزما وال إرادة؛ قالوا :وال حرج يف حديث النفس،
منهما بني الفعل والرتك ،ال ً
فعل .و ّأما الربهان الذي رآه
وال يف ذكر القلب ،إذا لـم يكن معهما ٌ
عزم ،وال ٌ
يوسف ،فرتك من أجله مواقعة اخلطيئة ،فإ ّن أهل العلم خمتلفون فيه ،فقال
بعضهم :نودي ابلنهي عن مواقعة اخلطيئةِ .
كر من قال ذلك :ح ّدثنا
ذ
ُ
أبو ُكريــب ،ق ــال :ثـنـا ابن عُيينة ،عـن عثمــان بـن أبـي سليمـان ،عــن
ابن أيب ُمليكة ،عن ابن عبّاس﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾( ،)2قال :نودي:
يشه ،فذهب يطري ،فال ريش له؟ قال:
اي يوسف ،أتزين ،فتكون كالطري وقع ر ُ
ثنا ابن عُيينة ،عن عثمان بن أيب سليمان ،عن ابن أيب ُمليكة ،عن ابن عبّاس،
ِ
حىت رأى برهان ربّه ،قال :متثال صورة وجه أبيه .قال
قال :لـم يُعط على النداءّ ،
عاضا على إصبعه ،فقال :اي يوسف ،تزين ،فتكون كالطري ذهب
سفيانًّ :
عدي ،عن
احلساينّ ،قال :ثين ّ
حممد بن أيب ّ
ريشه؟ ح ّدثين زايد بن عبد هللا ّ
ابن ُجريج ،عن ابن أيب ُمليكة ،قال :قال ابن عبّاس :نودي :اي ابن يعقوب،
ال تكن كالطائر له ريش ،فإذا زىن ،ذهب ريشه ،أو قعد ال ريش له ،قال :فلم
ي ِ
عط على النداء ،فلم يزد على هذا .قال ابن ُجريج :وح ّدثين غري واحد ،أنّه
ُ
( )1النساء.31 :
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عاضا على إصبعه .ح ّدثنا أبو ُكريب ،قال :ثنا وكيع ،وح ّدثنا
رأى أابه ًّ
ابن وكيع ،قال :ثنا أيب ،عن انفع بن عمر ،عن ابن أيب ُمليكة ،قال :قال
ابن عبّاس﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :نودي ،فلم يسمع ،فقيل له:
اي ابن يعقوب ،تُريد أن تزين ،فتكون كالطري نُتِف ،فال ريش له؟ ح ّدثنا
احلضرمي ،عن ابن أيب ُمليكة،
ابن محيد ،قال :ثنا سلمة ،عن طلحة بن عمرو
ّ
ـح ّل ِمهيانه ،نودي:
قال :بلغين أ ّن يوسف ،ل ّما جلس بني ِرجلي املرأة ،فهو ي ُ
اي يوسف بن يعقوب ،ال ِ
تزن ،فإ ّن الطري إذا زىن ،تناثر ر ُ
يشه ،فأعرض .مثّ
املثىن ،قال:
نودي ،فأعرض .فتمثّل له يعقوب ًّ
عاضا على إصبعه ،فقام .ح ّدثين ّ
ثنا قبيصة بن عقبة ،قال :ثنا سفيان ،عن ابن ُجريج ،عن ابن أيب ُمليكة ،عن
ابن عبّاس ،قال :نودي :اي ابن يعقوب ،ال تكن كالطري ،إذا زىن ،ذهب ريشه،
ِ
حممد ،قال :ثنا
وبقي ال ريش له ،فلم يُعط على النداء ،ف ُفّزع .ح ّدثنا احلسن بن ّ
حممد ،عن ابن ُجريج ،قال :أخربين عبد هللا بن أيب ُمليكة ،قال:
ّ
حجاج بن ّ
تكونن كالطائر له ريش ،فإذا زىن،
قال ابن عبّاس :نودي :اي ابن يعقوب ،ال
ّ
ِ
حىت رأى
ذهب ريشه .قال :أو قعد ال ريش له .فلم يُعط على النداء شيئًاّ ،
الرزاق ،قال:
برهان ربّه ،فف ِرق ،فف َّـر .ح ّدثنا احلسن بن محىي ،قال :أخربان عبد ّ
أخربان ابن عُيينة ،عن عثمان بن أيب سليمان ،عن ابن أيب ُمليكة ،قال :قال
ابن عبّاس :نودي :اي ابن يعقوب ،أتزين ،فتكون كالطري وقع ريشه ،فذهب
يطري ،فال ريش له؟ ح ّدثين يونس ،قال :أخربان ابن وهب ،قال :أخربين انفع بن
يزيد ،عن مهّام بن محىي ،عن قتادة ،قال :نودي يوسف ،فقيل :أنت مكتوب يف
األنبياء ،تعمل عمل السفهاء؟ ح ّدثنا ابن وكيع ،قال :ثنا محىي بن ميان ،عن
ابن جريج ،عن ابن أيب ُمليكة ،قال :نودي :يوسف بن يعقوب ،تزين ،فتكون
فكف عن
كالطري نُتِف ،فال ريش له؟ وقال آخرون :الربهان الذي رآه يوسف َّ
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يتوعَّدهِ .
كر من قال ذلك:
ذ
مواقعة اخلطيئة؛ من أجله :صورة يعقوب
ُ
العنقزي ،قال :أخربان
حممد
ـحمد ،قال :ثنا عمرو بن ّ
ح ّدثنا الـحسن بن م ّ
ّ
إسرائيل ،عن أيب حصني ،عن سعيد بن ُجبري ،عن ابن عبّاس ،يف قوله﴿ :لوال
عاضا على
أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :رأى صورة  -أو متثال  -وجه يعقوبًّ ،
إصبعه ،فخرجت شهوته من أانمله .ح ّدثنا ابن وكيع ،قال :ثنا عمرو بن
العنقزي ،عن إسرائيل ،عن أيب حصني ،عن سعيد بن ُجبري ،عن ابن عبّاس:
ّ
يعقوب ،فضرب يف صدره ،فخرجت
﴿لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :مثل له
ُ
حممد بن بشر ،عن ِمسعر ،عن
شهوته من أانمله .ح ّدثنا ابن وكيع ،قال :ثنا ّ
أيب حصني ،عن سعيد بن ُجبري﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :رأى متثال
قائال بك ّفه هكذا ،وبسط َّ
كفه ،فخرجت شهوته من أانمله .ح ّدثنا
وجه أبيهً ،
أبو ُكريب ،قال :ثنا وكيع ،وح ّدثنا ابن وكيع ،قال :ثنا أيب ،عن سفيان عن
أيب حصني ،عن سعيد بن ُجبري﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :مثل له
عاضا على أصابعه ،فضرب صدره ،فخرجت شهوته من أانمله .ح ّدثنا
يعقوبًّ ،
يونس بن عبد األعلى ،قال :ثنا عبد هللا بن وهب ،قال :أخربين ابن ُجريج،
عن ابن أيب ُمليكة ،عن ابن عبّاس ،يف قوله﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال:
يتوعده ،ففـ َّـر .ح ّدثنا احلسن بن
اضعا أّنلته على فيهَّ ،
رأى صورة يعقوب ،و ً
حممد ،قال :ثنا محىي بن عبّاد ،قال :ثنا جرير بن حازم ،قال :مسعت عبد هللا
ّ
ابن أيب ُمليكة مح ّدث عن ابن عبّاس ،يف قوله﴿ :ولقد مهَّت بِِه وه َّم ِهبا﴾ ،قال:
حني رأى يعقوب ،يف سقف البيت ،قال :فنُ ِزعت شهوتُه اليت كان جيدها،
فخرج يسعى إىل ابب البيت ،فتبعته املرأة .ح ّدثنا أبو ُكريب ،قال :ثنا وكيع،
السدوسي ،عن الـحسن،
وح ّدثنا ابن وكيع ،قال :ثنا أيب ،عن قُـ ّـرة بن خالد
ّ
عاضا على
قال :زعموا  -وهللا أعلم  -أ ّن سقف البيت انفرج ،فرأى يعقوب ًّ
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أصابعه .ح ّدثين يعقوب ،قال :ثنا ابن عُليّة ،عن يونس ،عن احلسن ،يف قوله:
عاضا على إصبعه،
﴿لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :رأى تـمثال يعقوبًّ ،
يقول :يوسف ،يوسف .ح ّدثنا ابن وكيع ،قال :ثنا ابن عُليّة ،عن يونس ،عن
العنقزي ،قال :أخربان
حممد ،قال :ثنا عمرو
احلسن ،حنوه .ح ّدثنا احلسن بن ّ
ّ
الثوري ،عن أيب حصني ،عن سعيد بن ُجبري﴿ :لوال أن رأى بـُرهان
سفيان
ّ
ربِِّه﴾ ،قال :رأى متثال وجه يعقوب ،فخرجت شهوته من أانمله .ح ّدثنا
علي بن بذمية ،عن سعيد
ابن وكيع ،قال :ثنا محىي بن ميان ،عن سفيان ،عن ّ
عاضا على أصابعه ،فدفع يف
ابن ُجبري ،قال :رأى صورة ،فيها وجه يعقوبًّ ،
رجال،
فكل ولد يعقوبُ ،ولِد له اثنا عشر ً
صدره ،فخرجت شهوته من أانملهّ ،
ّإال يوسف ،فإنّه نقص بتلك الشهوة ،ولـم يولد له غري أحد عشر .ح ّدثين
يونس ،قال :أخربان ابن وهب ،قال :أخربين يونس بن يزيد ،عن ابن شهاب،
يوسف :يعقوب .ح ّدثنا
أ ّن ُمحيد بن عبد الرمحن ،أخربه أ ّن الربهان الذي رأى
ُ
حممد ،قال :ثنا عيسى بن املنذر ،قال :ثنا أيّوب بن ُسويد ،قال :ثنا
احلسن بن ّ
الزهري ،عن ُمحيد بن عبد الرمحن ،مثله .ح ّدثنا
األيلي ،عن
يونس بن يزيد
ّ
ّ
ابن وكيع ،قال :ثنا جرير ،عن منصور ،عن جماهد﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾.
قال :مثل له يعقوب .ح ّدثنا ابن محيد ،قال :ثنا ح ّكام ،عن عمرو ،عن
حممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال:
منصور ،عن جماهد ،مثله .ح ّدثين ّ
ثنا عيسى ،عن ابن أيب جنيح ،عن جماهد﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال:
ـحمد ،قال :ثنا شبابة ،قال :ثنا ورقــاء ،عن
يعقوب .ح ّدثنا الـحسن بن م ّ
املثىن ،قال :ثنا أبو حذيفة ،قال :ثنا
ابن أيب جنيح ،عن جماهد ،مثله .ح ّدثين ّ
املثىن ،قال :ثنا أبو حذيفة،
شبل ،عن ابن أيب جنيح ،عن جماهد ،مثله .ح ّدثين ّ
الثوري ،عن
الرزاق ،قال :أخربان
وح ّدثنا احلسن بن محىي ،قال :أخربان عبد ّ
ّ
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حممد بن عبد األعلى،
ابن أيب جنيح ،عن جماهد ،قال :مثل له يعقوب .ح ّدثنا ّ
حممد بن ثور ،عن معمر ،عن ابن أيب جنيح ،عن جماهد ،أنّه قال:
قال :ثنا ّ
حىت رأى صورة يعقوب يف اجلُ ُدر .ح ّدثنا
جلس منها جملس الرجل من امرأتهّ ،
ابن محيد ،قال :ثنا جرير ،عن منصور ،عن جماهد ،يف قوله﴿ :لوال أن رأى
املثىن ،قال :ثنا أبو حذيفة ،قال :ثنا
بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :مثل له
يعقوب .ح ّدثين ّ
ُ
تكونن كالطري له
شبل ،عن القاسم بن أيب ّبزة ،قال :نودي :اي ابن يعقوب ،ال
ّ
ريش ،فإذا زىن ،قعد ليس له ريش .فلم يع ِرض للنداء ،وقعد ،فرفع رأسه ،فرأى
عاضا على إصبعه ،فقام مرعواب؛ استحياء من هللا ،تعاىل ِ
كره؛
ذ
وجه يعقوبًّ ،
ً
ً
ُ
فذلك قول هللا ﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾؛ وجه يعقوب .ح ّدثنا
عريب ،عن عكرمة ،قال :مثل له يعقوب
ابن وكيع ،قال :ثنا أيب ،عن النضر بن ّ
عريب ،عن
ًّ
عاضا على أصابعه .ح ّدثنا أبو كريب ،قال :ثنا وكيع ،عن نضر بن ّ
عكرمة ،مثله .ح ّدثين احلارث ،قال :ثنا عبد العزيز ،قال :ثنا قيس ،عن
يعقوب ،فدفع يف صدره،
أيب حصني ،عن سعيد بن ُجبري ،قال :مثل له
ُ
علي بن
فخرجت شهوته من أانمله .قال :ثنا عبد العزيز ،قال :ثنا سفيان ،عن ّ
لكل رجل منهم اثنا عشر ابنًاّ ،إال يوسفُ ،ولِد له أحد
بذمية ،قال :كان يُولد ّ
عشر؛ من أجل ما خرج من شهوته .ح ّدثين يونس ،قال :أخربان :ابن وهب،
مسعت عبيد هللا بن أيب جعفر ،يقول :بلغ من شهوة
قال :قال أبو ُشريح:
ُ
يوسف أن خرجت من بنانه .ح ّدثنا ابن وكيع ،قال :ثنا يعلى بن عُبيد ،عن
حممد بن سريين ،عن قوله﴿ :لوال أن رأى بـُرهان
حممد اخلراساينّ ،قال :سألت ّ
ّ
ربِِ
عاضا على أصابعه ،يقول :يوسف بن يعقوب بن
له
ل
ث
م
:
قال
،
﴾
ه
يعقوب ًّ
ّ
ُ
إسحاق بن إبراهيم ،خليل هللا ،امسك اسم األنبياء ،وتعمل عمل السفهاء؟!
حممد بن عبد األعلى ،قال :ثنا يزيد بن ُزريع ،عن يونس ،عن احلسن،
ح ّدثين ّ
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عاضا ،على إصبعه،
يف قوله﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :رأى يعقوب ًّ
حممد بن ثور ،عن
ـحمد بن عبد األعلى ،قال :ثنا ّ
يقول :يوسف .ح ّدثنا م ّ
معمر ،قال :قال قتادة :رأى صورة يعقوب ،فقال :اي يوسف ،تعمل عمل
ال ُف ّجار ،وأنت مكتوب يف األنبياء؟! فاستحيا منه .ح ّدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد،
قال :ثنا سعيد ،عن قتادة﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،رأى آية من آايت ربّه،
ِ
حىت كلّمه ،فعصمه
حجزه هللا هبا عن معصيته؛ ذُكر لنا أنّه مثل له يعقوبّ ،
كل شهوة ،كانت يف مفاصله .قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،عن
هللا ،ونزع َّ
احلسن ،أنّه مثل له يعقوب ،وهو عاض على إصبع من أصابعه .ح ّدثين
يعقوب ،قال :ثنا ُهشيم ،قال :أخربان إمساعيل بن أيب سامل ،عن أيب صاحل،
عاضا على إصبعه ،يقول:
قال :رأى صورة يعقوب ،فـي سقف البيتًّ ،
ِ
املثىن،
اي يوسف ،اي يوسف ،يعين قوله﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِّه﴾ .ح ّدثين ّ
قال :ثنا عمرو بن عون ،قال :أخربان ُهشيم ،عن منصور ،ويونس ،عن احلسن،
يف قوله﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :رأى صورة يعقوب ،يف سقف
املثىن ،قال :ثنا عمرو بن عون ،قال :أخربان
البيتًّ ،
عاضا على إصبعه .ح ّدثين ّ
عاضا على إصبعه،
ُهشيم ،عن إمساعيل بن سامل ،عن أيب صاحل ،مثله ،وقالًّ :
يقول :يوسف ،يوسف .ح ّدثنا ابن محيد ،قال :ثنا يعقوب ال ُق ّم ّي ،عن حفص
عاضا على
ابن ُمحيد ،عن مشر بن عطيّة ،قال :نظر يوسف إىل صورة يعقوبًّ ،
املثىن ،قال:
إصبعه ،يقول :اي يوسف .فذاك حيث َّ
كف ،وقام ،فاندفع .ح ّدثين ّ
ثنا احلِ ّماينّ ،قال :ثنا شريك ،عن سامل وأيب حصني ،عن سعيد بن جبري﴿ :لوال
عاضا على أصابعه،
أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :رأى صورة ،فيها وجه يعقوبًّ ،
املثىن ،قال :ثنا
فدفع يف صدره ،فخرجت شهوته من بني أانمله .ح ّدثين ّ
أبو نُعيم ،قال :ثنا ِمسعر ،عن أيب حصني ،عن سعيد بن ُجبري﴿ :لوال أن رأى
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بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :رأى متثال وجه أبيه ،فخرجت الشهوة من أانمله .ح ّدثنا
حممد ،قال :ثنا محىي  -يعين ابن عبّاد  -قال :ثنا أبو عوانة ،عن
احلسن بن ّ
إمساعيل بن سامل ،عن أيب صاحل﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :متثال صورة
الرزاق ،قال:
يعقوب ،يف سقف البيت .ح ّدثنا احلسن بن محىي ،قال :ثنا عبد ّ
أخربان جعفر بن سليمان ،عن يونس بن عُبيد ،عن احلسن ،قال :رأى يعقوب
الثوري ،عن أيب حصني،
الرزاق ،قال :أخربان
ًّ
عاضا على يده .قال :أخربان عبد ّ
ّ
عن سعيد بن ُجبري ،يف قوله﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،قال :يعقوب ضرب
بيده على صدره ،فخرجت شهوته من أانملهُ .ح ِّدثت عن احلسني بن الفرج،
الضحاك،
مسعت
مسعت أاب ُمعاذ ،قال :أخربان عبيد بن سليمان ،قال:
قال:
ُ
ُ
ّ
يقول يف قوله﴿ :لوال أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾؛ آية من ربّه؛ يزعمون أنّه مثل له
يوسف ما أوعد
يعقوب ،فاستحيا منه .وقال آخرون :بل الربهان الذي رأى
ُ
ِ
كر من قال ذلك :ح ّدثنا أبو كريب ،قال :ثنا
هللا  ،على الزىن أهله .ذ ُ
رظي ،قال :رفع يوسف
وكيع ،عن أيب مودود ،قال:
ُ
مسعت ّ
حممد بن كعب ال ُق ّ
كتاب يف حائط البيت﴿ :ال تـقربُوا ِّ
الزىن إِنَّهُ كان
رأسه ،إىل سقف البيت ،فإذا ٌ
فِ
احشةً وساء سبِ ًيال﴾( .)1ح ّدثنا ابن وكيع ،قال :ثنا أيب ،عن أيب مودود ،عن
هم ،فرأى
حممد بن كعب ،قال :رفع يوسف رأسه ،إىل سقف البيت ،حني َّ
ّ
الزىن إِنَّه كان ف ِ
احشةً وساء سبِ ًيال﴾ .قال:
كتااب ،يف حائط البيت﴿ :ال تـقربُوا ِّ ُ
ً
حممد بن كعب﴿ :لوال أن رأى بـُرهان
ثنا زيد بن احلُباب ،عن أيب معشر ،عن ّ
ربِِّه﴾ ،قال :لوال ما رأى يف القرآن من تعظيم الزىن .ح ّدثنا يونس ،قال :أخربان
رظي،
ابن وهب ،قال :أخربين انفع بن يزيد ،عن أيب صخر ،قال :مسعت ال ُق ّ
( )1اإلسراء.12 :
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يقول يف الربهان الذي رأى يوسف :ثالث آايت من كتاب هللا﴿ :وإِ َّن علي ُكم
حلافِ ِظني﴾( ،)1اآلية ،وقوله﴿ :وما ت ُكو ُن ِيف شأن﴾( ،)2اآلية ،وقوله﴿ :أفمن
ُهو قائِ ٌم على ُك ِّل نـفس ِمبا كسبت﴾( .)1قال انفع :مسعت أاب هالل يقول مثل
قول ال ُقرظي ،وزاد آية رابعة﴿ :وال تـقربُوا ِّ
حممد ،قال:
الزىن﴾ .ح ّدثنا احلسن بن ّ
ّ
رظي﴿ :لوال
حممد ،قال :أخربان أبو معشر ،عن ّ
ثنا عمرو بن ّ
حممد بن كعب ال ُق ّ
ِِ
حرم هللا عليه من الزىن .وقال آخرون :بل رأى
أن رأى بـُرهان ربّه﴾ ،فقال :ما ّ
متثال امللكِ .
حممد بن سعد ،قال :ثين أيب ،قال:
ثين
د
ح
:
ذلك
قال
من
كر
ذ
ّ
ّ
ُ
عمي ،قال :ثين أيب ،عن أبيه ،عن ابن عبّاس﴿ :ولقد مهَّت بِِه وه َّم ِهبا لوال
ثين ّ
أن رأى بـُرهان ربِِّه﴾ ،يقول :آايت ربّه ،أُري متثال امللك .ح ّدثنا ابن محيد،
قال :ثنا سلمة ،عن ابن إسحاق ،قال :كان بعض أهل العلم فيما بلغين يقول:
عاضا على
الربهان الذي رأى
يوسف ،فصرف عنه السوء والفحشاء :يعقوب ًّ
ُ
فلما رآه انكشف هارًاب .ويقول بعضهم :إّّنا هو خيال إطفري سيّده،
أصبعهّ ،
حني دان من الباب ،وذلك أنّه ل ّما هرب منها ،واتّبعته ألفياه ،لدى الباب.
هم
جل ثناؤه أخرب عن ّ
وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب أن يُقال :إ ّن هللا ّ
كل واحد منهما بصاحبه ،لوال أن رأى يوسف برهان
يوسف ،وامرأة العزيزّ ،
هم به يوسف من الفاحشة.
ربّه ،وذلك آية من آايت هللا ،زجرته عن ركوب ما َّ
وجائز أن تكون تلك اآلية صورة يعقوب ،وجائز أن تكون صورة امللك ،وجائز
حجة
أن يكون الوعيد يف اآلايت اليت ذكرها هللا يف القرآن على الزىن ،وال ّ
( )1االنفطار.10 :
( )2يونس.61 :
( )1الرعد.11 :
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أي .والصواب أن يُقال يف ذلك ما قاله هللا،
أبي ذلك ،من ّ
للعذر قاطعةِّ ،
تبارك وتعاىل ،واإلميان به ،وترك ما عدا ذلك إىل عالِمه»(.)1
تعليق:

املروايت املنسوبة إىل بعض
ّ
حىت إذا صرفنا النظر عن وضوح سقامة هذه ّ
فإّنا تبقى (غري واجبة)؛ أل ّّنا قد فقدت صفة الكلّيّة ،وصفة القطعيّة،
السلف؛ ّ
ِ
جاهل ،جيهل
املروايت يف (السلفيّة الواجبة) ّإال
معا؛ ولذلك ال يُدخل هذه ّ
ً
ٌ
ِ
ف
ب يتّبع هواه ،وإن خالف األدلّة القطعيّة؛ أو مستضع ٌ
سقامتها؛ أو ّ
متعص ٌ
خياف أهل الباطل ،فيوافقهم على أابطيلهم؛ ليسلم هو وأهله من أذاهم!!!
ازي« :والقول الثانـي :أ ّن يوسـف  كـان بريئًا ،عن
قال الفخر الر ّ
العمـل الباطل ،والـهم الـمحـَّرم ،وهذا قـ ـول احمل ِّققني ،من ِ
املفسرين ،واملتكلِّمني،
ّ ُ
ّ
نذب ...فالـ ُح ّجة األُولـى :أ ّن الزان من ُمنكرات الكبائر،
وبـه نقول ،وعنه ّ
أيضا مقابلة
أيضا من منكرات الذنوب ،و ً
والـخيانة  -فـي معرض األمانة ً -
ِ
أيضا
التامة ،والعار الشديد ً -
اإلحسان العظيم ،ابإلساءة  -املوجبة للفضيحة ّ
مكفي
الصب ،إذا تربـّى يف ِحجر إنسان ،وبقي
أيضا
من منكرات الذنوب .و ً
َّ
ّ
الـمؤنة ،مصون العرض ،من ّأول صباه ،إىل زمان شبابه ،وكمال ّقوته؛ فإقدام
هذا
الصب على إيصال أقبح أنواع اإلساءة  -إلـى ذلك الـ ُمنعِم الـ ُمع ِظّم  -من
ّ
منكرات األعمال .إذا ثبت هذا ،فنقول :إ ّن هذه الـمعصية  -التـي نسبوها إىل
يوسف  - كانت موصوفة بـجميع هذه الـجهات األربعِ .
ثل هذه
وم
ُ
ِ
كل خري،
الـمعصية لو نُسبت ،إلـى أفسق خلق هللا تعاىل ،وأبعدهم عن ّ
السـتـنـكـف منـ ـه؛ فكي ـف يـجـ ـ ـ ـوز إسن ـاده ـا ،إلـى الرسـ ـول  ،الـمؤيـَّد
( )1جامع البيان.100-32/11 :
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ابلـمعجزات ،القاهرة الباهرة ...وعند هذا نقول :هؤالء اجلُّهال الذين نسبوا إىل
يوسف  هذه الفضيحة ،إن كانوا من أتباع دين هللا تعاىل ،فليقبلوا شهادة
هللا تعاىل ،على طهارته ،وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده ،فليقبلوا شهادة
إبليس ،على طهارته؛ ولعلّهم يقولونُ :كنّا يف ّأول األمر تالمذة إبليس ،إىل أن
ارزمي:
ّ
خترجنا عليه ،فزدان عليه يف السفاهة ،كما قال اخلو ّ
كنت امرأً من ُجند إبليس ،فارتقى
و ُ
إبليس من ُجندي
الدهرّ ،
بـي ُ
حىت صار ُ
فلو مات قبلي ،كنت أُ ِ
حس ُن بعده
ُ
طـ ـرائ ـ ـ ـق فـِسـ ـ ـق ،لـيـس يـ ِ
حس ـنـُهـا بعـ ـ ـدي
ُ
عما يقوله هؤالء اجلُّهال»(.)1
فثبت هبذه الدالئل أ ّن يوسف  بريء ّ
ـهم ِ
وقال أبو حيّان
ني،
ـمفسرون ،فـي تفسري هذين ال َّ
األندلسيّ « :
طول ال ّ
ّ
ونسب بعضهم  -ليوسف  -ما ال جيوز نسبته آلحاد ال ُف ّساق .والذي أختاره:
أ ّن يوسف  لـم يقع منه هــم بـها ،البتّة ،بـل هـو منفي؛ لوجود رؤية الربهان،
كما تقول :لقد قارفت ،لوال أن عصمك هللا .وال تقول( :)2إ ّن جواب (لوال)
متق ِّدم عليها ،وإن كان ال يقوم دليل على امتناع ذلك ،بل صريح أدوات
الشرط العاملة خمتلف يف جواز تقدمي أجوبتها عليها ،وقد ذهب إىل ذلك
ـمربد؛ بل
الكوفيّون ،ومن أعالم البصريّني أبو زيد
األنصاري ،وأبو العبّاس ال ّ
ّ
نقول :إ ّن جواب (لوال) حمذوف؛ لداللة ما قبله عليه ،كما تقول( )1جـمهور
( )1التفسري الكبري.120-113/13 :
( )2كذا يف املطبوع( :تقول) ،ابلتاء ،والصواب( :نقول) ،ابلنون.
( )1كذا يف املطبوع( :تقول) ابلتاء ،والصواب( :يقول) ،ابلياء ،وإن جاز ابلتاء.
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البصريّني ،فـي قول العرب :أنت ظالِـم ،إن فعلت ،فيق ّدرونه :إن فعلت ،فأنت
يدل قوله" :أنت ظالِـم" ،على ثبوت الظلم ،بل هو ُمثبت على تقدير
ظالِـم ،وال ّ
ـهم بـها" ،فكان
وجود الفعل ،وكذلك هنا التقدير" :لوال أن رأى برهان ربّه ،ل َّ
مِ
وج ًدا لِـه ّـم ،على تقدير انتفاء رؤية الربهان ،لكنّه ُوجد رؤية الربهان ،فانتفى
ُ
بعيدا،
الزجاج :ولو كان الكالم" :ولـه َّم هبا" ،كان ً
الـه ُّم .وال التفات إىل قول ّ
فكيف مع سقوط الالم؟ ألنّه ي ِ
وهم أ ّن قوله﴿ :وه َّم ِهبا﴾ هو جواب (لوال)،
ُ
وحنن لـم نقل بذلك ،وإنّـما هو دليل الـجواب .وعلى تقدير أن يكون نفس
الـجواب ،فالالم ليست بالزمة؛ لـجواز أن ما أييت( )1جواب (لوال)  -إذا كان
بصيغة املاضي  -ابلالم ،وبغري الم ،تقول :لوال زيد ألكرمتك ،ولوال زيد
أكرمتك .فمن ذهب إىل أ ّن قوله﴿ :وه َّم ِهبا﴾ هو نفس الـجواب لـم يُبعِد.
وال التفات لقول ابن عطيّة :إ ّن قول من قال :إ ّن الكالم قد ت َّـم يف قوله:
﴿ولقد مهَّت بِِه﴾ ،وإ ّن جواب (لوال) يف قوله﴿ :وه َّم ِهبا﴾ ،وإ ّن املعىن :لوال أن
يرده لسان
ـهم هبا ،فلم ُيه َّم يوسف  ،قال :وهذا ٌ
رأى الربهان ،ل َّ
قول ّ
"يرده لسان العرب" ،فليس كما ذكر،
العرب ،وأقوال السلف ،انتهىّ .أما قولهّ :
استدل من ذهب إلـى جواز ذلك ،بوجوده يف لسان العرب ،قال هللا تعاىل:
وقد
ّ
﴿إِن كادت لتُـب ِدي بِِه لوال أن ربطنا على قـلبِها لِت ُكون ِمن ال ُمؤِمنِني﴾(،)2
ِ ِِ
ِ
يتخرج على أنّه الـجواب ،على ما
فقوله﴿ :إن كادت ل ـتُـبدي به﴾ّ ،إما أن ّ
يتخرج على ما ذهبنا إليه ،من أنّه دليل
ذهب إليه ذلك القائلّ ،
وإما أن ّ
الـجواب ،والتقدير" :لوال أن ربطنا على قلبها ،لكادت تُبدي به" .و ّأما أقوال
( )1كذا يف املطبوع ،والصواب( :أن أييت).
( )2القصص.10 :
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يصح  -عن أحد منهم  -شـيء من ذلك؛ ألنّـها أقوال
السلف ،فنعتقد أنّه ال ّ
بعضا ،مع كونـها قادحة ،فـي بعض فُ ّساق الـمسلمني،
متكاذبة ،يناقض بعضها ً
فضال عن الـمقطوع هلم ،ابلعصمة .والذي ُروي عن السلف ال يساعد عليه
ً
يدل عليه دليل ،ألنّـهم
كالم العرب ،ألنّـهم ق ّدروا جواب (لوال) مـحذوفًا ،وال ّ
ُ
يدل كالم العربّ ،إال على أن يكون الـمحذوف،
لـم يق ّدروا" :لـه َّم هبا" .وال ّ
من معىن ما قبل الشرط؛ أل ّن ما قبل الشرط دليل عليه ،وال يُـحذف الشيء
طهران كتابنا هذا ،عن نقل ما فـي كتب التفسري ،ممّا ال
لغري دليل عليه .وقد َّ
يليق ذكره ،واقتصران على ما َّ
دل عليه لسان العرب ،ومساق اآلايت اليت فـي
كل ما يشني.
هذه السورة ،م ّـما ّ
يدل على العصمة ،وبراءة يوسف  من ّ
ِ
ِ
مفسرين ،فـي هذه اآلية ،فليطالع ذلك،
ومن أراد أن يقف على ما نُقل عن الـ ّ
الزخمشري ،وابن عطيّة ،وغيـرهـما»(.)1
فـي تفسري
ّ
الشنقيطي« :هذه األقوال اليت رأيت نسبتها إىل هؤالء العلماء
وقال
ّ
عمن نُقل عنه ،بسند صحيح ،وهذا
منقسمة إىل قسمني :قسم لـم يثبت نقلهّ ،
ال إشكال يف سقوطه .وقسم ثبت عن بعض من ذُكِر ،ومن ثبت عنه منهم
شيء من ذلك ،فالظاهر الغالب على الظن ،الـمز ِ
احم لليقني :أنّه إنّـما تل ّقاه عن
ّ
اإلسرائيليّات؛ ألنّه ال جمال للرأي فيه ،ولـم يُرفع منه قليل ،وال كثري إليه .
نب هللا ،يوسف ،أبنّه جلس بني
وهبذا تعلم أنّه ال ينبغي ّ
التجرؤ على القول يف ّ
اعتمادا على مثل هذه الرواايت؛ مع أ ّن
ِرجلي كافرة أجنبيّة ،يُريد أن يزين هبا،
ً
الكف اليت خرجت له
كقصة ّ
يف الرواايت املذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذبّ ،
صحته  -فيه
منهن ال يبال هبا؛ أل ّن ذلك  -على فرض ّ
مرات ،ويف ثالث ّ
أربع ّ
( )1تفسري البحر احمليط.215-211/5 :
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أكرب زاجر لعو ّام ال ُف ّساق ،فما ظنّك خبيار األنبياء! مع أ ّان ق ّدمنا داللة القرآن
على براءته ،من جهات متع ّددة ،وأوضحنا أ ّن احلقيقة ال تتع ّدى أحد أمرين:
أصال ،بناء على تعليق ه ّـمه ،على عدم رؤية
ّإما أن يكون لـم يقع منه هم بـهاً ،
الطبيعي املزموم ابلتقوى،
وإما أن يكون ه ّـمه الـميل
الربهان ،وقد رأى الربهانّ ،
ّ
والعلم عند هللا تعاىل»(.)1
كل هذه الشهادات الناصعة
وقال ّ
حممد أبو شهبة« :فكيف تتّفق ّ
املزورة؟!! وقد ذكر الكثري من هذه الرواايت ابن جرير
الصادقة ،وتلك الرواايت َّ
مر هبا ابن كثري بعد أن
البغوي ،وابن كثري ،و
الثعلب ،و ّ
ّ
السيوطي ،وقد ّ
ّ
الطربي ،و ّ
نقلها حاكيًا ،من غري أن ينبّه إىل زيفها ،وهو الناقد البصري!! ومن العجيب
ًّ
يضعف يف تفسريه مذهب
حقا أ ّن اإلمام ابن جرير على جاللة قدره محاول أن ّ
ويفسرون اآلايت على حسب
اخللف ،الذين ينفون هذا الزور والبهتان،
ّ
ما تقتضيه اللغة ،وقواعد الشرع ،وما جاء يف القرآن ،والسنّة الصحيحة الثابتة،
زروا منها آن ًفا  -هي قول مجيع أهل
ويعترب هذه الـ ّ
مروايت  -اليت سقت لك ً
الثعلب
العلم بتأويل القرآن ،الذين يؤخذ عنهم!!! وكذلك اتبعه على مقالته تلك
ّ
املروايت الغثّة املكذوبة اليت أيابها النظم الكرمي،
البغوي يف تفسرييهما!! وهذا ّ
و ّ
الطربي ومن
وجيزم العقل والنقل ابستحالتها على األنبياء  :هي اليت اعتربها
ّ
املروايت ،فيُورد على نفسه
تبعه أقوال السلف!! بل يسري يف خ ّ
ط اعتبار هذا ّ
سؤ ًاال ،فيقول :فإن قال قائل :وكيف جيوز أن يوصف يوسف مبثل هذا ،وهو هلل
نب؟! مثّ أجاب مبا ال طائل حتته ،وال يليق مبقام األنبياء ...وأعجب من ذلك
ّ
املفسرون املوثوق بعلمهم،
ما ذهب إليه الو ّ
احدي يف" :البسيط" قال" :قال ّ
( )1أضواء البيان.31-30/1 :
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يوسف ،
هم
عمن شاهدوا التنزيلَّ :
ُ
املرجوع إىل روايتهم ،اآلخذون للتأويلّ ،
فلما رأى الربهان
هبذه املرأة مهًّا
ً
صحيحا ،وجلس منها جملس الرجل من املرأةّ ،
()1
األئمة ال
هؤالء
من
شديدة
غفلة
وهي
.
كل شهوة منه"
ّ
من ربّه زالت ّ
أنزه لساين وقلمي عن اهلُجر من القول ،و ّأّنم خلطوا يف
نرضاها ،ولوال ّ
أين ّ
لكين أسأل
مؤلّفاهتم ً
وح ّق ل هذاّ ،
عمال صاحلًا وآخر سيّـئًا ،لقسوت عليهمُ ،
املفسرون:
هللا ل وهلم العفو واملغفرة .وهذه األقوال اليت أسرف يف ذكرها هؤالء ّ
ّإما إسرائيليّات وخرافات وضعها زاندقة أهل الكتاب القدماء ،الذي( )2أرادوا هبا
النيل من األنبياء واملرسلني ،مثّ محلها معهم أهل الكتاب الذين أسلموا وتل ّقاها
اعتمادا على ظهور كذهبا
عنهم بعض الصحابة ،والتابعني ،حبسن نيّة ،أو
ً
دسها عليهم أعداء
األئمةّ ،
وزيفهاّ .
وإما أن تكون مدسوسة على هؤالء ّ
األداين ،كي تروج حتت هذا الستار ،وبذلك يصلون إىل ما يُريدون من إفساد
العقائد ،وتعكري صفو الثقافة اإلسالميّة األصيلة الصحيحة ،وهذا ما أميل
إليه»(.)1
فهذه الرواايت الباطلة السقيمة العقيمة األثيمة ال ُميكن أن تُـع ّد جزءًا من
(السلفية الواجبة) ،ومن قال بصحتها من ال ِ
ـمفسرين ،فهو غالِط ،أو ُمغالِط؛
ّ
ّ
ّ
ألّنا  -بال أدىن ريب  -من أكاذيب اليهود ،وأمثاهلم من (أعداء األنبياء).
ّ
الرجل
قال ابن تيميّة« :و ّأما ما يُنقل من أنّه ح َّل سراويله ،وجلس جملس ُ
عاضا على يده ،وأمثال ذلك ،فكلّه ممّا لـم
من الـمرأة ،وأنّه رأى صورة يعقوبًّ ،
( )1انظر :التفسري البسيط.02/12 :
( )2يف املطبوع( :الذي) ،والصواب( :الذين).
( )1اإلسرائيليّات واملوضوعات يف كتب التفسري.225-221 :
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يـ ِ
خرب هللا به ،وال رسوله؛ وما لـم يكن كذلك ،فإّّنا هو مأخوذ عن اليهود،
ُ
كل من نقله ِمن
كذاب ،على األنبياءً ،
الذين هم من أعظم الناس ً
وقدحا فيهم .و ّ
احدا»(.)1
املسلمني ،فعنهم نقله؛ لـم ينقل من ذلك أح ٌد عن نبيّنا  حرفًا و ً
الطربي،
كل العجب ،من (ابن تيميّة) :كيف أثىن على تفسري
ّ
فالعجب ّ
وقد امتأل هبذه الرواايت السقيمة األثيمة ،وأمثاهلا ،من اإلسرائيليّات الباطلة!!!
فأصحها تفسري
قال ابن تيميّة« :و ّأما التفاسيـر ،التـي فـي أيدي الناس،
ُّ
الطربي؛ فإنّه يذكر مقاالت السلف ،ابألسانيد الثابتة ،وليس
ـحمد بن جرير
م ّ
ّ
()2
الكلب(.)1(»...)1
و
،
فيه بدعة ،وال ينقل عن الـمتّـهمني ،ك ُمقاتل بن بكري
ّ
التام ،برواايته!
العامة ،من الوثوق ّ
فالواجب  -على العلماء  -تـحذير ّ
الذهب« :ثـ ّم ُوِجدت من ذلك موسوعات ،من الكتب
حممد حسني
قال ّ
ّ
ي ،عن
الـمؤلَّفة فـي التفسري ،جـمعت َّ
كل ما وقع ألصحابـها ،من التفسري الـمرو ّ
ي .ويُالحـ ـظ أ ّن
النب ّـي  ،وأصح ـابـه ،وتـابعي ـهم ،كـتـفـسـي ـر ابـن ج ـرير الطبـ ـر ّ
توسعوا يف
ابن جرير ،ومن على شاكلته  -وإن نقلوا تفاسريهم ابإلسناد ّ -
حىت استفاض ،وشـمل ما ليس موثوقًا به»(.)5
النقل ،وأكثروا منهّ ،
الطربي ،اإلمام املشهور
حممد بن جرير بن يزيد
وقال ابن عثيمني« :هو ّ
ّ
فـي التفسري ،توفّـي سنة 110ه .وتفسريه :هو أصل التفسري ابألث ـر ،ومرجع
( )1جمموعة الفتاوى.101/10 :
لعل مراده( :مقاتل بن سليمان بن بشري).
( )2كذا يف الـمطبوع ،و ّ
اتما!!!
الطربي) ،من رواايت
ـخل (تفسري
(الكلب)ُ ،خلًُّوا ًّ
ّ
( )1لـم ي ُ
ّ
( )1جمموعة الفتاوى.203/11 :
املفسرون.111/1 :
( )5التفسري و ّ
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املفسرين ابألثر ،وال خيلو من بعض اآلاثر الضعيفة ،وكأنّه يُريد أن جيمع
جلميع ّ
ما ُروي عن السلف من اآلاثر ،يف تفسري القرآن ،ويدع للقارئ احلكم عليها
ابلصحة أو الضعف ،حبسب تتبُّع رجال السند ،وهي طريقة جيّدة من وجه،
ّ
حىت
وليست جيّدة من وجه آخر .فجيّدة من جهة أنـّها تـجمع اآلاثر الواردة؛ ّ
ال تضيع ،ورّمبا تكون طرقها ضعيفة ،ويشهد بعضها لبعض .وليست جيّدة من
الغث ابلسمني ،وأيخذ بـهذا وهذا ،لكن
جهة أ ّن القاصر ابلعلم ربـّما يـخلط َّ
من عرف طريقة السند ،وراجع رجال السند ،ونظر إلـى أحوالـهم ،وكالم العلماء
فيهم؛ علم ذلك»(.)1
الطربي)؛
لكن (ابن عثيمني)  -نفسه  -ال يلبث أن يُـثنـي على (تفسري
و ّ
ّ
ـخشري ،وأمثاله.
ردا على من فضَّل عليه تفسري الزم
ًّ
ّ
ِ
متأخرين يـُح ِّذرون الطلبة
قال ابن عثيمني« :و
أيت بعض الـ ّ
العجيب أنـّي ر ُ
ُ
من تفسريه؛ ألنّه مـملوء  -على زعمهم  -ابإلسرائيليّات ،ويقولون :عليكم
الكشاف) ،للزمـخشري ،ومـا أشـبـه ذلك ،وهؤالء مـ ِ
خطئون؛ ألنـّهم
ب ـ(تفسيـر ّ
ُ
ّ
لـجهلهم بفضل التفسري ابآلاثر ،عن السلف ،واعتزازهم أبنفسهم ،وإعجابـهم
آبرائهم ،صاروا يقولون هذا»(.)2
الطربي وأمثاله من
والصواب من القول أن يُقال ،يف هذا الـمقام :إ ّن
ّ
وخيطئون؛ فليسوا مبعصومني من اخلطإ.
بشر ،يُصيبونُ ،
العلماءٌ :
ِ
حق ،الذي اشتملت
وعدم عصمتهم من اخلطإ ال يُوجب اإلعراض عن الـ ّ
حق فيها أغلب من الباطل.
عليه مؤلَّفاتُـهم ،وال سيّما حني يكون الـ ُّ
حممد بن صاحل العثيمني.121-120/1 :
( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
حممد بن صاحل العثيمني.121/1 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
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حق ،الذي اشتملت عليه مؤلَّفاتُـهم :ال يعنـي
لكن عدم اإلعراض عن الـ ّ
و ّ
كل
بكل ما جاء فيها ،وال سيّما إذا كانت ُمـخالفةُ الـ ّ
الثقة ّ
حق واضحة ّ
التامة ّ
الوضوح ،كما يف هذه الرواايت السقيمة العقيمة األثيمة.
الطربي :ليس دعوة إىل هجر هذا
التامة ،بتفسري
فالتحذير من الثقة ّ
ّ
عما فيه من صواب؛ وإّّنا هي دعوة لتهذيب هذا التفسري،
التفسري ،واإلعراض ّ
كل ما فيه من رواايت؛ لكيال يلتبس
العامة من االعتماد ّ
وحتذير ّ
التام ،على ّ
احلق ابلباطل ،يف أذهاّنم القاصرة عن التمييز ،بني السليم والسقيم.
ّ
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الخاتمة
مهمني ،جدًّا:
أخريا ،إىل أمرين ّ
ال ب ّد من اإلشارة ً

كل مـا هو جـزء من (السـلفيّة الواجبة) :هــو ح ـ ّـق واقــع ،ال ريب فيه،
ّ
األولّ -
كل املوافقة للصورة التنزيليّة (الوحي ال ُـم َّنزل).
موافق ّ
ّأما ما لـيس جبزء من (السلفيّة الواجبة) ،فهو قسمان:
حق ،موافق للصورة التنزيليّة ،لكن لـم يثبت اتّفاق السلف عليه،
 -0ما هو ّ
ثبوات قطعيًّا .فمن اطّلع على أدلّة يراها كافية للقطع ،فالواجب عليه بياّنا
ً
للناس؛ لينتفعوا هبا.

ألّنم
لكن بعض السلف ذهبوا إليه؛ ّ
 -2ما هو ابطل ،خمالف للصورة التنزيليّةّ ،
احلق.
ظنّوا أنّه من قبيل ّ
قال ابن تيميّة« :وكثري من جمتهدي السلف واخللف قد قالوا وفعلوا ما
وإما
هو بدعة ،ولـم يعلموا أنّه بدعة؛ ّإما ألحاديث ضعيفة ،ظنّوها صحيحةّ ،
وإما لرأي رأوه ،ويف املسألة نصوص لـم
آلايت فهموا منها ما لـم يـُرد منهاّ ،
تبلغهم»(.)1
أيضا« :لكن هذا ممّا يسوغ فيه االجتهاد؛ فإ ّن مســائـل
وقال ابن تيميّة ً
الـ ِّد ّق ،فـي األصــول ال يكــاد يتّفــق عليها طائفة؛ إذ لو كـان كذلك ،لما تنازع
فـي بعضها الســلف ،مـن الصحـابة ،والتابعني.)2(»...
أيضا ،فإ ّن السلف أخطأ كثيـر منهم ،فـي كثيـر
أيضا« :و ً
وقال ابن تيميّة ً
( )1جمموعة الفتاوى.101/11 :
( )2جمموعة الفتاوى.16/6 :
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من هذه املسائل ،واتّفقوا على عدم التكفري بذلك .مثلما أنكر بعض الصحابة
احلي ،وأنكر بعضهم أن يكون املعراج يقظة»(.)1
أن يكون امليّت يسمع نداء ّ
وقال ابن كثري« :وقد ُروي يف هذا آاثر كثرية ،عن السلف ،وغالبها من
اإلسرائيليّات ،اليت تُنقل؛ ليُنظر فيها ،وهللا أعلم حبال كثري منها ،ومنها ما قد
كل ما
يُقطع بكذبه؛ لـمخالفته الـ ّ
حق ،الذي أبيدينا ،وفـي القرآن غنية ،عن ّ
عداه ،من األخبار املتق ّدمة؛ ألنـّها ال تكاد ختلو من تبديل وزايدة ونقصان ،وقد
ُوضع فيها أشياء كثرية»(.)2
يؤدي إىل (خمالفات مذهبيّة) ،غالبًا،
الثاين -خمالفة (السلفيّات غري الواجبة) ّ
يؤدي إىل خمالفة (احلقائق اإلسالميّة).
خبالف خمالفة (السلفيّة الواجبة)؛ فإنّه ّ
ولذلك ،تـجب الدعوة إلـى االستمساك ،بـحقائق (السلفيّة الواجبة)؛
لـمواجهة تعطيالت املع ِطّلني ،وتـحريفات ِّ
احملرفني ،من العلمانيّني ،والعصرانيّني،
والقرآنيّني ،وأمثاهلم ،من الذين يُنكرون (احلقائق اإلسالميّة) الكربى.
ّأما فـي مقام (السلفيّات غري الواجبة) ،وهي:
أ -األقوال الـمنسوبة إىل (السلف) كلّهم ،أو أكثرهم ،نسبة غري قطعيّة الثبوت.
ب -األقوال الـمنسوبة إىل بعض (السلف) ،سواء أكانت قطعيّة الثبوت ،أم
غري قطعيّة الثبوت.
التوجه إىل حماولة
فالواجب على العلماء الـمتّقني الـمجتهدين  -قبل ُّ
(االجتهاد) يف مسائلها  -أن يعتمدوا على (مـخارج الـمتّقني)؛ لتهيئة الوضع
الـمناسب لالجتهاد الصحيح ،وهي:
( )1جمموعة الفتاوى.261/12 :
( )2تفسري القرآن العظيم.155/1 :
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 -0اعتصام الـمتّقني بـحبل الـحقائق اإلسالميّة ،وهي القطعيّات االتّفاقيّة ،اليت
اتّفق عليها الـمؤلّفون الـمنسوبون إىل (اإلسالم) ،ولـم يـختلفوا فيها.
فإذا وجد الـمتّقون اختالفًا يف نسبة بعض األمور إىل اإلسالم ،فعليهم
فإّنا أكرب مصداق للحقائق اإلسالميّة،
االعتصام ابلـمسائل التأليفيّة االتّفاقيّةّ ،
ثبوات قطعيًّا ،وموافِقة للوحي ال ُـم َّنزل ،موافقة قطعيّة.
وهي مسائل أتليفيّة اثبتةً ،

العامة
 -2اقتصار الـمتّقني على الـمسائل ،ذات الثمار العمليّة ،وتـجنيب ّ
الدخول ،يف الـمسائل الدقيقة ،والـمسائل النظريّة الـخالصة.
فيقتصر الـمتّقون ،يف مقام الـمسائل التأليفيّة االختالفيّة ،على ما يكون
ذا ثـمار عمليّة؛ فإذا وجدوا اختالفًا ،يف بعض الـمسائل التأليفيّة ،وجب ُّ
التحقق
من الثمار الـمجنيّة منها ،قبل الدخول فيها.
فإذا كانت الثمار الـمجنيّة  -من الـمسائل االختالفيّة  -نظريّة خالصة،
أي مثرة عمليّة؛ فإ ّن الواجب عليهم اإلعراض عن اخلوض فيها؛
ليس من ورائها ّ
أل ّن الغاية من البحث االختاليف هي الوصول إىل احلقيقة الـم ِ
ثمرة ،اليت من
ُ
ّ
شأنـها أن تدعو اإلنسان إىل العمل الصاحل.

 -3احتياط الـمتّقني؛ ابتغاء مرضاة هللا ،واتّقاء غضبه؛ للخروج من اخلالف؛
كل ما يـُمكن أن يكون مـخال ًفا للشريعة؛ فال يتّكل الـمتّقون على
ّ
ابلكف عن ّ
بعض اآلراء االختالفيّة ،بل يـختارون العمل بـما هو أسلم ،وأبعد عن مـخالفة
احتماال.
الشرع ،ولو كانت الـمخالفة مـحتملة
ً
يؤدي
 -4اعتبار الـمتّقني بـما جرى للـمختلفني ،قدي ًـما وحديثًا؛ وال سيّما حني ّ
التفرق ،وإىل التصالُـح
التفرق إىل االقتتال؛ فيدعوهم االعتبار إىل جتنُّب أسباب ُّ
ُّ
الرب والتقوى؛ لينجوا من تلك الـمهالك.
التعاون على ّ
والتعاذُر ،و ُ
85

عمال؛ واعرتافهم
 -5اعرتاف الـمتّقني أبخطائهم ،حني يـُخطئون،
اعتقادا ،أو ً
ً
عمال؛ واعرتاف الـجاهل منهم
حق الذي عليه ُمـخالِفوهم،
اعتقادا ،أو ً
ً
ابلـ ّ
العزة ابإلثـم ،فيأنف من االعرتاف؛
بـجهله ،حني يـجهل حقيقةً ما ،وال أتخذه ّ
واعرتافهم أب ّن ُمـخالِفيهم معذورون ،حني يستح ّقون العذر؛ فال يسارع الـمتّقون،
إىل التكفري والتفسيق والتبديع.
فإذا فعلوا ذلك ،فعسى هللا أن يوفّقهم إىل االجتهاد الصحيح السليم،
الربيء من مـخالفة (الـحقائق اإلسالميّة).

86

الـمصادروالـمراجع
* إبطال التأويالت ألخبار الصفات ،القاضي أبو يعلى ابن الفراء ،ت153ه،
دار إيالف الدوليّة  -الكويت.

السيوطي ،ت111ه ،جممع امللك فهد ،الـمدينة
* اإلتقان فـي علوم القرآن،
ّ
املنورة ،الطبعة األوىل1126 ،ه.
ّ
احدي ،ت163ه ،دار امليمان ،الرايض ،الطبعة
* أسباب نزول القرآن ،الو ّ
األوىل1126 ،ه2005/م.
حمد أبو شهبة،
* اإلسرائيليّات والـموضوعات فـي كتب التفسيـر ،مـ ّ
ت1131م ،مكتبة السنّة ،القاهرة ،الطبعة الرابعة1103 ،ه.

ـمي ،ت2016م ،دار نشر
* أصول الفقه فـي نسيجه اجلديد ،مصطفى الزل ّ
إحسان ،الطبعة األوىل1115 ،ه2011/م.
املكرمة ،الطبعة
* أضواء البيان،
الشنقيطي ،ت1101م ،دار عامل الفوائد ،م ّكة ّ
ّ
األوىل1126 ،ه.
الدمام ،الطبعة
* إعالم املوقّعني ،ابن القيّم ،ت051ه ،دار ابن
اجلوزيّ ،
ّ
األوىل1121 ،ه2002/م.
* االنتصار للقرآن ،أبو بكر الباقالينّ ،ت101ه ،دار الفتح  -ع ّمان ،دار
ابن حزم  -بريوت ،الطبعة األوىل1122 ،ه2001/م.
مكرمة.
* بدائع الفوائد ،ابن القيّم ،ت051ه ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
كشي ،ت011ه ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة،
* الربهان يف علوم القرآن ،الزر ّ
الطبعة الثالثة1101 ،ه1131/م.
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ـمي ،ت2016م ،دار
* التبيان لرفع غموض النسخ يف القرآن ،مصطفى الزل ّ
نشر إحسان ،الطبعة األوىل1115 ،ه2011/م.
األندلسي ،ت015ه ،دار الكتب العلميّة،
* تفسري البحر احمليط ،أبو حيّان
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1111 ،ه1111/م.
* تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،ت1101م ،الدار التونسيّة ،تونس،
1131م.
حممد رشيد رضا ،ت1115م ،دار املنار ،القاهرة،
* تفسري القرآن احلكيمّ ،
الطبعة الثانية.
مؤسسة قرطبة ،اجليزة  -مصر،
* تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،ت001هّ ،
الطبعة األوىل1121 ،ه2000/م.
ازي ،ت606ه ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل،
* التفسري الكبري ،الفخر الر ّ
1101ه1131/م.
الذهب ،ت1100م ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
حممد حسني
ـمفسرونّ ،
* التفسري وال ّ
ّ
التوحيد ،ابن خزيـمة ،ت111ه ،مكتب ـة الرش ـ ـ ـد ،الرايض ،الطبعة الـخامسة،
1111هـ1111/م.
الطربي ،ت110ه ،دار هجر ،اجليزة  -مصر ،الطبعة األوىل،
* جامع البيان،
ّ
1122ه2001/م.
مكرمة ،الطبعة األوىل،
* الروح ،ابن القيّم ،ت051ه ،دار عالـم الفوائد ،م ّكة الـ ّ
1112ه.
* الس ـ ـنّة ،أبو بكر الـخ ـ َّالل ،ت111ه ،دار الراي ـة  -الري ـاض ،الطبعة الثانية،
1115هـ1111/م.
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مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
* سيـر أعالم النبالء ،الذهبـ ّي ،ت013هّ ،
األوىل.
* العظمة ،أبو الشيخ األصبهاينّ ،ت161ه ،دار العاصمة  -الرايض.

* يف ظالل القرآن ،سيّد قطب ،ت1166م ،دار الشروق ،بريوت ،الطبعة
الثانية والثالثون1121 ،ه2001/م.
خالدي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
* القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،صالح الـ
ّ
األوىل1123 ،ه2000/م.
حمد الغزالـ ّي ،ت1116م ،دار نـهضة مصر،
* كيف نتعامل مع القرآن ،مـ ّ
القاهرة ،الطبعة السابعة2005 ،م.
صبحي الصاحل ،ت1136م ،دار العلم للماليني،
* مباحث يف علوم القرآن،
ّ
بريوت ،الطبعة العاشرة1100 ،م.
حممد بن صاحل العثيمني ،ت2001م،
* جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ّ
دار الوطن ،الرايض ،الطبعة األخرية1111 ،ه.
* مـجموعة الفتاوى ،ابن تيميّة ،ت023ه ،دار الوفـ ــاء ،الـمنصورة ،الطبعة
الثالثة1126 ،ه2005/م.
األندلسي ،ت156ه ،دار الكتب العلميّة ،بريوت،
* احمللّى ابآلاثر ،ابن حزم
ّ
الطبعة الثالثة1121 ،ه2001/م.
مقدسي ،ت665ه ،دار الكتب العلميّة،
* الـمرشد الوجيز ،أبو شامة الـ
ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1121 ،ه2001/م.
مؤسسة الرسالة،
* الـمص ّفى
ّ
جوزي ،ت510هّ ،
أبكف أهل الرسوخ ،ابن الـ ّ
بريوت ،الطبعة الثانية1106 ،ه1136/م.
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* معرفة أنواع علوم احلديث ،ابن الصالح ،ت611ه ،دار الكتب العلميّة،
بريوت ،الطبعة األوىل1121 ،ه2002/م.
الشاطب ،ت010ه ،دار ابن ع ّفان ،اخلرب ،الطبعة األوىل،
* املوافقات،
ّ
1110ه1110/م.
جوزي ،ت510ه ،مكتبة أضواء السلف ،الرايض،
* الـموضوعات ،ابن الـ ّ
الطبعة األوىل1113 ،ه1110/م.
جزري ،ت311ه ،دار الكتب العلميّة،
* النشر فـي القراءات العشر ،ابن الـ ّ
بريوت.
ـجهمي العنيد،
يسي ال
ّ
* نقض اإلمام أبـي سعيد عثمان بن سعيد ،على الـمر ّ
أبو سعيد
الدارمي ،ت230هـ ،الـمكتبة اإلسالميّة ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
ّ
1111هـ2012/م.
* اهلداية إىل بلوغ النهاية ،م ّك ّي بن أيب طالب ،ت110ه ،جمموعة حبوث
الكتاب والسنّة ،جامعة الشارقة ،الطبعة األوىل1121 ،ه2003/م.
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