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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 يةػخصػالش

الشخصية ُب كل إنساف تتألف من عقليتو ونفسيتو، وال دخل لشكلو 
ومن السطحية أف يظن  .وال جسمو وال ىندامو وال غَت ذلك، فكلها قشور

ذلك أف اإلنساف  .الشخصية ُبأو تؤثر  أحد أهنا عامل من عوامل الشخصية
ؤتا أف سلوؾ  .يتميز بعقلو، وسلوكو ىو الذي يدؿ على ارتفاعو أو ا٩تفاضو

اإلنساف ُب اٟتياة إ٪تا ىو ْتسب مفاىيمو، فيكوف سلوكو مرتبطًا ٔتفاىيمو 
والسلوؾ ىو أعماؿ اإلنساف اليت يقـو هبا  .ارتباطًا حتميًا ال ينفصل عنها

ه أو حاجاتو العضوية، فهو سائر ْتسب ا١تيوؿ ا١توجودة عنده إلشباع غرائز 
 .ىي قواـ شخصيتو وميولووعلى ذلك تكوف مفاىيمو  .سَتًا حتمياً  لئلشباع

وما ىي ىذه ا١تيوؿ،  ؟أما ما ىي ىذه ا١تفاىيم وممَّ تتكوف وما ىي نتائجها
 فذلك ٭تتاج إٔب بياف: ؟وما الذي ٭تدثها، وما ىو أثرىا

فاللفظ كبلـ دؿ على  .اظػاين األلفػاين األفكار ال معػي معاىيم ىػا١تف
 معاٍف قد تكوف موجودة ُب الواقع وقد ال تكوف موجودة، فالشاعر حُت يقوؿ:

 ومػػػن الرجػػػػاؿ إذا انربيػػػػَ  ٢تػػػػْدِمِهمْ 
 فػػػػػػػػَذا رميػػػػػػػػَ  اٟتَػػػػػػػػقَّ ُب َأْجػػػػػػػػبلِدهِ 

 

 َىػػػػػػػػػَرـٌ غلػػػػػػػػػيُظ مَناكِػػػػػػػػػِب الص ػػػػػػػػػفَّاحِ  
 حِ لػػػػػػوا األتػػػػػػرَؾ الصػػػػػػراَع ُمضعَضػػػػػػَع 

 

وإف كاف إدراكو ٭تتاج إٔب  اً ١تعٌت موجود ُب الواقع ومدرؾ حسّ فَف ىذا ا
 ولكن الشاعر حُت يقوؿ: .عمق واستنارة
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 قػػػػػػػػػالوا: أَيػػػػػػػػػنظم فارسػػػػػػػػػُت بطعنػػػػػػػػػةٍ 
 قَناتِػػػػػوِ  فػػػػػأجبتهْم: لػػػػػو كػػػػػاَف طػػػػػوؿُ 

 

 زاِؿ وال يػػػػػػػػػػػراه َجلػػػػػػػػػػػيبلً ػنّػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػوـَ ال 
 ِمػػػػػػػيبلً إذْف َنظَػػػػػػػَم الَفػػػػػػػوارَس مػػػػػػػيبلً 

 

فلم ينظم ا١تمدوح فارسُت بطعنة وال  ،موجود مطلقاً فهذا ا١تعٌت غَت 
فهذه ا١تعاين للجمل  .سأؿ أحد ىذا السؤاؿ وال ٯتكن أف ينظم الفوارس ميبلً 

أما معٌت الفكر فهو أنو إذا كاف ٢تذا ا١تعٌت الذي تضمنو  .لفاظهاأُتشرح وتُفسر 
ف اللفظ واقع يقع عليو اٟتس أو يتصوره الذىن كشيء ٤تسوس ويصدقو، كا
ىذا ا١تعٌت مفهومًا عند من ٭تسو أو يتصوره ويصدقو، وال يكوف مفهومًا عند 
من ال ٭تسو وال يتصوره، وإف كاف فهم ىذا ا١تعٌت من اٞتملة اليت قيل  لو أو 

 ،ومن ىنا كاف من احملتم على الشخص أف يتلقى الكبلـ تلقياً فكرياً  .اليت قرأىا
اٞتمل كما تدؿ عليو من حيث ىي ال  أي أف يفهم معاين  .سواًء قرأه أو ٝتعو

وأف يدرؾ ُب نفس الوق  واقع  .كما يريدىا الفظها أو يريدىا ىو أف تكوف
ىذه ا١تعاين ُب ذىنو إدراكًا يشخِّص لو ىذا الواقع، حىت تصبح ىذه ا١تعاين 

فا١تفاىيم ىي ا١تعاين ا١تدرؾ ٢تا واقع ُب الذىن سواء أكاف واقعاً  .مفاىيم
رج أـ واقعًا مسلمًا بو أنو موجود ُب ا٠تارج تسليمًا مبنيًا على ٤تسوسًا ُب ا٠تا
وما عدا ذلك من معاين األلفاظ واٞتمل ال يسمى مفهوماً،  .واقع ٤تسوس

  .وإ٪تا ىو ٣ترد معلومات
وتتكوف ىذه ا١تفاىيم من ربط الواقع با١تعلومات، أو من ربط ا١تعلومات 

ة أو القواعد اليت ٬تري عليها قياس بالواقع، وبتبلور ىذا التكوين حسب القاعد
 ،أي حسب عقلو للواقع وا١تعلومات حُت الربط .ا١تعلومات والواقع حُت الربط

فتوجد بذلك للشخص عقلية تفهم األلفاظ واٞتمل،  .دراكو ٢تاإأي حسب 
وعلى ذلك فالعقلية  .وتدرؾ ا١تعاين بواقعها ا١تشّخص، وتصدر حكمها عليو
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وبعبارة أخرى ىي  .ليها عقُل الشيء، أي إدراكوىي الكيفية اليت ٬تري ع
الكيفية اليت يربط فيها الواقع با١تعلومات، أو ا١تعلومات بالواقع بقياسها على 

ومن ىنا يأٌب اختبلؼ العقليات كالعقلية  .قاعدة واحدة أو قواعد معينة
العقلية اإلسبلمية، والعقلية الشيوعية، والعقلية الرأٝتالية، والعقلية الفوضوية، و 

أما نتائج ىذه ا١تفاىيم فَهنا ىي اليت تعُتِّ سلوؾ اإلنساف ٨تو الواقع  .الرتيبة
ا١تدرؾ، وتعُتِّ لو نوع ا١تيل ٢تذا الواقع من االقباؿ عليو أو االعراض عنو، وٕتعل 

  .لو ميبلً خاصاً وذوقاً معيناً 
اىيم مربوطة با١تف لئلشباعأما ا١تيوؿ فهي الدوافع اليت تدفع اإلنساف 
وٖتدثها عند اإلنساف  .ا١توجودة لديو عن األشياء اليت يُراد منها أف تشبع

الطاقة اٟتيوية اليت تدفعو إلشباع غرائزه وحاجاتو العضوية، والربط اٞتاري بُت 
 .ىذه الطاقة وبُت ا١تفاىيم

اىيم عن اٟتياة ىي اليت ػذه ا١تيوؿ وحدىا أي الدوافع مربوطة با١تفػوى
فالنفسية ىي الكيفية اليت ٬تري عليها إشباع الغرائز  .نسافتكّوف نفسية اإل
باع ػوبعبارة أخرى ىي الكيفية اليت تربط فيها دوافع اإلش .ويةػواٟتاجات العض

فهي مزيج من االرتباط اٟتتمي الذي ٬تري طبيعياً ُب داخل اإلنساف  .اىيمػبا١تف
 .ٔتفاىيمو عن اٟتياة بُت دوافعو وا١تفاىيم ا١توجودة لديو عن األشياء مربوطة
فالعقل أو اإلدراؾ وإف   .ومن ىذه العقلية والنفسية تتكوف الشخصية

كاف مفطورًا مع اإلنساف، ووجوده حتمي لدى كل إنساف، ولكن تكوين 
وا١تيوؿ وإف كان  مفطورة عند اإلنساف،  .العقلية ٬تري بفعل اإلنساف

 .ري بفعل اإلنسافووجودىا حتمي لدى كل إنساف، ولكن تكوين النفسية ٬ت
ؤتا أف وجود قواعد أو قاعدة ٬تري عليها قياس ا١تعلومات والواقع حُت الربط 
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ىو الذي يبلور ا١تعٌت فيصبح مفهوماً، ؤتا أف االمتزاج الذي ٭تصل بُت الدوافع 
وا١تفاىيم ىو الذي يبلور الدافع فيصبح ميبًل، كاف للقاعدة أو القواعد اليت 

كرب ُب تكوين ثر األ١تعلومات والواقع حُت الربط األيقيس عليها اإلنساف ا
 .العقلية وتكوين النفسية، أي األثر األكرب ُب تكوين الشخصية تكوينًا معيناً 
فَف كان  ىذه القاعدة أو القواعد اليت ٬تري عليها تكوين العقلية ىي نفس 
ف القاعدة أو القواعد اليت ٬تري عليها تكوين النفسية، وجدت عند اإلنسا

وإف كان  القاعدة أو القواعد اليت ٬تري عليها  .شخصية متميزة بلوف خاص
تكوين العقلية غَت القاعدة أو القواعد اليت ٬تري عليها تكوين النفسية كان  
عقلية اإلنساف غَت نفسيتو، ألنو يكوف حينئذ يقيس ميولو على قاعدة أو 

ا١تفاىيم اليت تكوَّن  هبا  قواعد موجودة ُب األعماؽ، فَتبط دوافعو ٔتفاىيم غَت
فيصبح شخصية ليس ٢تا ٦تيِّز، ٥تتلفة متباينة، أفكاره غَت ميولو، ألنو  .عقليتو

 .يفهم األلفاظ واٞتمل ويدرؾ الوقائع على وجو ٮتتلف عن ميلو لؤلشياء
ومن ىنا كاف عبلج الشخصية وتكوينها إ٪تا يكوف ب٬َتاد قاعدة واحدة 

أي أف ٕتعل القاعدة اليت يقيس عليها ا١تعلومات  .لعقلية اإلنساف ونفسيتو معاً 
والواقع حُت الربط ىي نفس القاعدة اليت ٬تري على أساسها االمتزاج بُت 

فتتكوَّف بذلك الشخصية على قاعدة واحدة ومقياس واحد  .الدوافع وا١تفاىيم
  .فتكوف شخصية متميزة



 ٔٙ 

 الميةػية اإلسػخصػالش

املة إل٬تاد شخصية معينة لو متميزة عن عاِب اإلسبلـ اإلنساف معاٞتة ك
فعاِب بالعقيدة أفكاره إذ جعل لو هبا قاعدة فكرية يبٍت عليها أفكاره،  .غَتىا

حُت  ا٠تطأفيميز الفكر الصائب من الفكر  .ويكوِّف على أساسها مفاىيمو
 .يقيس ىذا الفكر بالعقيدة اإلسبلمية، يبنيو عليها باعتبارىا قاعدة فكرية

ليتو على ىذه العقيدة، وتكوف لو بذلك عقلية متميزة هبذه القاعدة فتتكوف عق
الفكرية، ويوجد لديو مقياس صحيح لؤلفكار، فيأمن بذلك زلل الفكر، وينفي 

 .الفاسد من األفكار، ويظل صادؽ الفكر سليم اإلدراؾ
عاِب اإلسبلـ أعماؿ اإلنساف الصادرة عن حاجاتو  الوق  نفسووُب 

األحكاـ الشرعية ا١تنبثقة عن ىذه العقيدة نفسها معاٞتة العضوية وغرائزه ب
لو إشباع ٚتيع  ئوهتيصادقة، تنظم الغرائز وال تكبتها، وتنسقها وال تطلقها، 
قد جعل  فاإلسبلـ .جوعاتو اشباعًا متناسقًا يؤدي إٔب الطمأنينة واالستقرار

عليها العقيدة اإلسبلمية عقلية، َفَصُلح  ألف تكوف قاعدة فكرية تقاس 
ؤتا أف الشخص  .األفكار، وجعلها فكرة كلية عن الكوف واإلنساف واٟتياة

إنساف ٭تيا ُب الكوف فقد حل  لو ىذه الفكرة الكلية ٚتيع عقده ُب الداخل 
وا٠تارج فصلح  ألف تكوف مفهومًا عاماً، أي مقياسًا يستعمل طبيعيًا حُت 

 .تتكوف على أساسو ا١تيوؿ ٬تري االمتزاج بُت الدوافع وا١تفاىيم، أي مقياساً 
عند اإلنساف قاعدة قطعية كان  مقياساً قطعياً للمفاىيم وا١تيوؿ  أوجدوبذلك 
وبذلك كوَّف الشخصية تكويناً معيناً  .أي للعقلية والنفسية ُب وق  واحد .معاً 

 .متميزاً عن غَتىا من الشخصيات
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دة وعلى ىذا ٧تد أف اإلسبلـ يكّوف الشخصية اإلسبلمية بالعقي
ومن ىذا يتبُت أف  .اإلسبلمية، فبها تتكوَّف عقليتو وهبا نفسها تتكوَّف نفسيتو

العقلية اإلسبلمية ىي اليت تفكر على أساس اإلسبلـ، أي ٕتعل اإلسبلـ وحده 
بل  .ا١تقياس العاـ لؤلفكار عن اٟتياة، وليس ىي فقط العقلية العا١تة أو ا١تفكرة

ٞتميع األفكار عمليًا وواقعيًا ٬تعل عنده  رد جعل اإلنساف اإلسبلـ مقياساً ػ٣ت
 .عقلية إسبلمية

وأما النفسية اإلسبلمية فهي اليت ٕتعل ميو٢تا كلها على أساس اإلسبلـ 
شباعات ٚتيعها وليس  ىي فقط لئلأي ٕتعل اإلسبلـ وحدُه ا١تقياس العاـ 

 شباعاتاإلا١تتبتلة أو ا١تتشددة، بل ٣ترد جعل اإلنساف اإلسبلـ مقياسًا ٞتميع 
فيكوف حينئذ هبذه العقلية وىذه  .عمليًا وواقعيًا ٬تعل عنده نفسية إسبلمية

النفسية شخصية إسبلمية، بغض النظر عن كونو عا١تًا أو جاىبًل، قائمًا بأداء 
الفروض وا١تندوبات وبًتؾ احملرمات وا١تكروىات، أو قائمًا بذلك ؤتا ىو أكثر 

فكل منها شخصية  .عن الشبهات من ذلك من الطاعات ا١تستحبة والبعد
ألف كل من يفكر على أساس اإلسبلـ و٬تعل ىواه تبعًا لئلسبلـ  .إسبلمية

 .يكوف شخصية إسبلمية
نعم إف اإلسبلـ أمر باالستزادة من الثقافة اإلسبلمية لتنمو ىذه العقلية 

وأمر بأكثر من الفروض وهنى  .وتصبح قادرة على قياس كل فكر من األفكار
من احملرمات لتقوى ىذه النفسية وتصبح قادرة على ردع كل ميل  عن أكثر

ولكن ىذا كلو لًتقية ىذه الشخصية وجعلها تسَت ُب طريق  .ٮتالف اإلسبلـ
بل تكوف ىي  .ا١ترتقى السامي، ولكنو ال ٬تعل َمْن دوهنا غَت شخصية إسبلمية

هم باإلسبلـ، َمْن دوهنا من العواـ الذين يُقّيدوف سلوك شخصية إسبلمية ويكوف
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وا١تتعلمُت الذين يقتصروف على القياـ بالواجبات وعلى ترؾ احملرمات، شخصية 
ولكنها كلها شخصيات  ،إسبلمية، وإف كان  تتفاوت ىذه الشخصيات قوة

وا١تهم ُب اٟتكم على اإلنساف بأنو شخصية إسبلمية ىو جعلو  .إسبلمية
يأٌب تفاوت الشخصيات  ومن ىنا .اإلسبلـ أساسًا لتفكَته وأساسًا ١تيولو

ولذلك  .اإلسبلمية وتفاوت العقليات اإلسبلمية وتفاوت النفسيات اإلسبلمية
وضرر  .ولئك الذين يتصوروف الشخصية اإلسبلمية بأهنا مبلؾأكثَتًا   ئٮتط

ىؤالء ُب اجملتمع عظيم جدًا ألهنم يبحثوف عن ا١تبلؾ بُت البشر فبل ٬تدونو 
 .هم فييأسوف وينفضوف أيديهم من ا١تسلمُتمطلقاً، بل ال ٬تدونو ُب أنفس

ستحيل التطبيق، موىؤالء ا٠تياليوف إ٪تا يربىنوف على أف اإلسبلـ خيإب، وأنو 
وأنو عبارة عن ُمثل عليا ٚتيلة ال ٯتكن لئلنساف أف يطبقها أو يصرب عليها، 

مع أف اإلسبلـ جاء  .فيصدوف الناس عن اإلسبلـ ويشّلوف الكثَتين عن العمل
وُب متناوؿ كل  .بَّق عمليًا وىو واقعي أي يعاِب واقعاً، ال يصعب تطبيقولُيط

إنساف مهما بلغ تفكَته من الضعف ومهما بلغ  غرائزه وحاجاتو من القوة 
فَنو ٦تكن لو أف يطبق اإلسبلـ على نفسو بسهولو ويسر بعد أف يدرؾ العقيدة 

مقياسًا ١تفاىيمو ألنو ٔتجرد جعلو عقيدة اإلسبلـ  .ويصبح شخصية إسبلمية
وما عليو بعد  .وميولو وسَته على ىذا ا١تقياس كاف شخصية إسبلمية قطعاً 

ذلك إال أف يقّوي ىذه الشخصية بالثقافة اإلسبلمية لتنمية عقليتو وبالطاعات 
قوية نفسيتو حىت يسَت ٨تو ا١ترتقى السامي ويثب  على ىذا ا١ترتقى بل يسَت تل

بالعقيدة أفكاره إذ جعل لو هبا قاعدة فكرية يبٍت ألنو عاِب  .من عّلي إٔب أعلى
حُت يقيس  ا٠تطأعليها أفكاره عن اٟتياة، فيميز الفكر الصائب من الفكر 

ىذه األفكار بالعقيدة اإلسبلمية يبنيها عليها باعتبارىا قاعدة فكرية، وبذلك 
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يأمن زلل الفكر، ويتقي الفاسد من األفكار، ويظل صادؽ الفكر سليم 
وعاِب باألحكاـ الشرعية ميولو حُت عاِب أعمالو الصادرة عن حاجاتو  .اإلدراؾ

العضوية وغرائزه معاٞتة صادقة تنظِّم الغرائز وال تض ر هبا حملاولة القضاء عليها، 
لو إشباع ٚتيع جوعاتو إشباعًا متناسقًا يؤدي إٔب  ئوهتيّ وتنسقها وال تطلقها، 
م الذي يعتنق اإلسبلـ عن عقل وبّينة، ولذلك كاف ا١تسل .الطمأنينة واالستقرار

ويطبق اإلسبلـ كامبًل على نفسو، ويفهم أحكاـ اهلل فهمًا صحيحاً، كاف ىذا 
ا١تسلم شخصية إسبلمية متميزة عن غَتىا، لدية العقلية اإلسبلمية ُب جعلو 
العقيدة اإلسبلمية أساسًا لتفكَته، والنفسية اإلسبلمية ُب جعلو ىذه العقيدة 

يولو، ومن ىنا كان  للشخصية اإلسبلمية صفات خاصة يتَّسم هبا أساسًا ١ت
وىذه الصفات اليت  .ا١تسلم ويعرؼ بسيماه بُت الناس، ويظهر فيهم كأنو شامة

يتصف هبا نتيجة حتمية لتقيده بأوامر اهلل ونواىيو، ولتسيَته أعمالو هبذه 
غي من تقيده األوامر والنواىي، بناء على إدراؾ صلتو باهلل، ولذلك ال يبت

  .بالشرع إال رضواف اهلل تعأب
وا١تسلم حُت تتكّوف لديو العقلية اإلسبلمية والنفسية اإلسبلمية يصبح 

والزىد  ،مؤىبًل للجندية والقيادة ُب آٍف واحد، جامعًا بُت الرٛتة والشدة
والنعيم، يفهم اٟتياة فهمًا صحيحاً، فيستوٕب على اٟتياة الدنيا ْتقها ويناؿ 

ولذا ال تغلب عليو صفة من صفات ُعّباد الدنيا، وال  .ة بالسعي ٢تااآلخر 
يأخذه ا٢توس الديٍت وال التقشف ا٢تندي، وىو حُت يكوف بطل جهاد يكوف 

و٬تمع بُت  .حليف ٤تراب، وُب الوق  الذي يكوف فيو سريًا يكوف متواضعاً 
عبد هلل  وأٝتى صفة من صفاتو أنو .اإلمارة والفقو، وبُت التجارة والسياسة

ولذلك ٕتده خاشعًا ُب صبلتو، معرضًا عن لغو القوؿ،  .و وبارئوقتعأب خال
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مؤديًا لزكاتو، غاضًَّا لبصره، حافظًا ألماناتو، وفيًا بعهده، منجزًا وعده، ٣تاىداً 
ىذا ىو ا١تسلم، وىذا ىو ا١تؤمن، وىذا ىو الشخصية اإلسبلمية  .ُب سبيل اهلل

 .اإلنساف هبا خَت بٍت اإلنساف اليت يكّوهنا اإلسبلـ و٬تعل
وقد وصف اهلل ىذه الشخصية ُب القرآف الكرًن بالعديد من اآليات 

وؿ اهلل، وحُت َوَصَف ا١تؤمنُت، وحُت وصف عباد ػابة رسػَف صحػحُت َوصَ 
 قاؿ اهلل تعأب:  .الرٛتن، وحُت وصف اجملاىدين               

                              :وقاؿ            

                                       

         :وقاؿ                            
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 يةػخصػتكوين الش

حُت ٬تري عقُل اإلنساف لؤلشياء أي إدراكو ٢تا حسب كيفية معينة 
وحُت ٬تري ربط دوافع اإلشباع ا١تبلورة بواسطة امتزاجها  .تكوف لو عقلية معينة

 .معينة عن اٟتياة تكوف لو نفسية معينة اٟتتمي با١تفاىيم عن األشياء ٔتفاىيم
وحُت تتحد مفاىيمو عن اٟتياة ُب ٖتكمها بو عند عقل األشياء وعند ميلو ٢تا 

فالشخصية ىي جعل االٕتاه لدى اإلنساف ُب عقلو  .تكوف لو شخصية معينة
وعلى ذلك يكوف  .لؤلشياء وميلو ٢تا إتاىًا واحدًا مبنيًا على أساس واحد

وىذا  .إ٬تاد أساس واحد للتفكَت وا١تيوؿ لدى اإلنساف تكوين الشخصية
فَف كاف متعددًا كأف جعل   .األساس قد يكوف واحداً، وقد يكوف متعدداً 

عدة قواعد أُسسًا للتفكَت وا١تيوؿ، كان  لئلنساف شخصية، ولكنها شخصية 
وإف كاف األساس واحداً كأف ُجعل  قاعدة واحدة أساساً للتفكَت  .ال لوف ٢تا

ا١تيوؿ كان  لئلنساف شخصية معينة ٢تا لوف معُت، وىذا ىو الذي ٬تب أف و 
 .يكوف لئلنساف، والذي ٬تب أف يسعى إليو عند القياـ بتهذيب األفراد

 ،وإنو وإف كان  كل فكرة عامة ٯتكن أف تكوف أساسًا للتفكَت وا١تيوؿ
أف يكوف وال يصلح  .ولكنها إ٪تا تكوف أساسًا لعدة أشياء ال ٞتميع األشياء

 .أساسًا شامبًل ٞتميع األشياء إال الفكرة الكلية عن الكوف واإلنساف واٟتياة
ألهنا ىي القاعدة الفكرية اليت يُبٌت عليها كل فكر، واليت تُعُتِّ كل وجهة نظر، 
وألهنا ىي العقيدة العقلية اليت ىي وحدىا الصاٟتة ألف تربط هبا األفكار عن 

 .ؤثر ُب سلوؾ اإلنساف ُب اٟتياةتنظيم شؤوف اٟتياة، واليت ت
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إال أنو ليس معٌت كوف الفكرة الكلية أي العقيدة العقلية ىي وحدىا 
الصاٟتة ألف تكوف أساسًا عامًا شامبًل للتفكَت وا١تيوؿ ىو أهنا ىي األساس 
الصحيح، بل معناىا أهنا تصلح ألف تكوف أساسًا فقط بغض النظر عن كونو 

لذي يدؿ على كوف ىذا األساس صحيحًا أو أما ا .صحيحًا أو غَت صحيح
فَذا اتفق  العقيدة العقلية مع فطرة  .غَت صحيح فهو موافقتو لفطرة اإلنساف

اإلنساف فهي عقيدة صحيحة وبالتإب ىي أساس صحيح للتفكَت وا١تيوؿ أي 
 ىي لتكوين الشخصية، وإذا خالف  فطرة اإلنساف فهي عقيدة باطلة وبالتإب

 اتفاؽ العقيدة مع فطرة اإلنساف كوهنا تقرر ما ُب فطرة ومعٌت .أساس باطل
وبعبارة أخرى كوهنا توافق غريزة  .اإلنساف من عجز واحتياج إٔب ا٠تالق ا١تدبر

  .التديّن

والعقيدة اإلسبلمية وحدىا ىي العقيدة العقلية اليت تقرر ما ُب فطرة 
فق غريزة التدين عن ألف ما عداىا من العقائد إما أف توا .اإلنساف وىو التدين

طريق الوجداف ال عن طريق العقل وليس  عقيدة عقلية، وإما أف تكوف عقيدة 
  .عقلية ولكنها ال تقرر ما ُب فطرة اإلنساف أي ال توافق غريزة التدين

وىي  .ولذلك كان  العقيدة اإلسبلمية وحدىا ىي العقيدة الصحيحة
ومن ىنا ٬تب  .كَت وا١تيوؿوحدىا اليت تصلح ألف تكوف أساسًا صحيحًا للتف

أف يكوف تكوين الشخصية لدى اإلنساف ّتعل العقيدة العقلية أساسًا لتفكَته 
ؤتا أف العقيدة اإلسبلمية وحدىا ىي العقيدة العقلية الصحيحة  .وميولو

وبالتإب ىي وحدىا األساس الصحيح، فيجب أف ٬تري تكوين الشخصية 
س الوحيد لتفكَت اإلنساف وميولو حىت ّتعل العقيدة اإلسبلمية وحدىا األسا
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وعلى ىذا  .بلمية أي حىت يكوف شخصية سامية متميزةػيصبح شخصية إس
فَف تكوين الشخصية اإلسبلمية إ٪تا يكوف ببناء التفكَت وا١تيوؿ معاً لدى الفرد 

وهبذا يكوف قد تكون  الشخصية  .الواحد على أساس العقيدة اإلسبلمية
التكوين ال يعٍت تكوينًا أبدياً، وإ٪تا يعٍت تكويناً إال أف ىذا  .اإلسبلمية
بلمية ػأّما أف تبقى ىذه الشخصية مبنية على أساس العقيدة اإلس .للشخصية

فذلك غَت مضموف، ألنو قد ٬تري ُب اإلنساف التحوؿ عن العقيدة ُب تفكَته، 
ولذلك  .وقد يكوف ٖتوؿ ضبلؿ، وقد يكوف ٖتوؿ فسق .وقد ٬تري ُب ميولو

أف يظل يبلحظ بناء التفكَت وا١تيوؿ على أساس العقيدة اإلسبلمية ُب  ٬تب 
وبعد تكوين  .كل ٟتظة من ٟتظات اٟتياة، حىت يظل الفرد شخصية إسبلمية

 .ىذه الشخصية يعمل لتنميتها بالعمل لتنمية العقلية، والعمل لتنمية النفسية
اعات ودواـ بناء كل أما تنمية النفسية فتكوف بعبادة ا٠تالق والتقرب إليو بالط

وأما تنمية العقلية فيكوف بشرح  .ميل ألي شيء على العقيدة اإلسبلمية
 .األفكار ا١تبنية على العقيدة اإلسبلمية وتبياهنا بالثقافة اإلسبلمية

ىذه ىي طريقة تكوين الشخصية اإلسبلمية وطريقة تنميتها، وىي 
بدعوهتم للعقيدة  فقد كاف يدعو الناس لئلسبلـ .نفسها طريقة الرسوؿ 

اإلسبلمية حىت إذا أسلموا قّوى ُب نفوسهم ىذه العقيدة وٟتظ التزاـ بناء 
ال يؤمن أحدكم حتى »: اٟتديثتفكَتىم وميلهم على أساسها كما ورد ُب 

رواه أبو نعيم ونصر بن إبراىيم ا١تقدسي  «يكوف ىواه تبعًا لما جئت بو
تى أكوف أحب إليو من ال يؤمن أحدكم ح»، كما صححو النووي  وصححاه

ؿ نػز ٍب يأخذ يبُت آيات اهلل اليت ت .رواه الشيخاف «والده وولده والناس أجمعين
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فتكون  بُت يديو  .عليو من القرآف ويشرح األحكاـ ويعلم ا١تسلمُت اإلسبلـ
ومن اتباعو والسَت على حسب ما جاء بو شخصيات إسبلمية كان  أعلى 

  .نبياءالشخصيات ُب الكوف بعد شخصيات األ
ومن ذلك يتبُت أف األساس الذي يبدأ بو ُب الفرد ىو إ٬تاد العقيدة 
اإلسبلمية لديو، ٍب بناء التفكَت وا١تيوؿ عليها، وبعد ذلك يبذؿ اٞتهد ُب القياـ 

 .بالطاعات والتثقيف باألفكار
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 لوؾػرات في السػغػالث

 .ميةيشاىد ُب كثَت من ا١تسلمُت ظهور أعماؿ ٗتالف عقيدهتم اإلسبل
ويشاىد ُب كثَت من الشخصيات اإلسبلمية سلوؾ يتناقض مع كوهنم 

فيظن البعض أف ما صدر من أعماؿ ٗتالف العقيدة  .شخصيات إسبلمية
  .اإلسبلمية قد أخرج  الشخص عن اإلسبلـ

ف ما برز من سلوؾ يتناقض مع صفات ا١تسلم ا١تتمسك بدينو ٮُترج إو 
 .الشخص عن كونو شخصية إسبلمية

يقة أف وجود ثغرات ُب سلوؾ ا١تسلم ال ٮترجو عن كونو شخصية واٟتق
ذلك أنو قد يغفو اإلنساف فُيغفل ربط مفاىيمو بعقيدتو، أو قد ٬تهل  .إسبلمية

تناقض ىذه ا١تفاىيم مع عقيدتو أو مع كونو شخصية إسبلمية، أو قد يطغى 
 أعماؿبالشيطاف على قلبو فيجاُب ىذه العقيدة ُب عمل من األعماؿ، فيقـو 

ٗتالف ىذه العقيدة، أو تتناقض مع صفات ا١تسلم ا١تتمسك بدينو أو ضد 
ويقـو بذلك كلو أو بعضو ُب الوق  الذي ال يزاؿ يعتنق  .أوامر اهلل ونواىيو

نو ُب إولذلك ال يصح أف يُقاؿ  .ىذه العقيدة ويتخذىا أساسًا لتفكَته وميولو
ألنو ما  .غَت إسبلميةمثل ىذه اٟتاؿ خرج عن اإلسبلـ أو أصبح شخصية 

دام  العقيدة اإلسبلمية تُعتنق من ِقَبلو فهو مسلم، وإف عصى ُب عمل من 
وما دام  العقيدة اإلسبلمية تُتخذ لديو أساسًا لتفكَته وميولو فهو  .األعماؿ

ألف العربة  .شخصية إسبلمية وإف فسق ُب سلوؾ معُت من سائر سلوكو
ا أساساً للتفكَت وا١تيوؿ، ولو وجدت ثغرات باعتناؽ العقيدة اإلسبلمية واٗتاذى
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 .ُب األعماؿ والسلوؾ
وال ٮترج ا١تسلم عن اإلسبلـ إال بًتؾ اعتناؽ العقيدة اإلسبلمية قواًل أو 

وال ٮترج عن كونو شخصية إسبلمية إال إذا جاَب العقيدة اإلسبلمية ُب  .عمبلً 
ذا جافاىا خرج عن كونو فَ .تفكَته وميولِو أي ٓب ٬تعلها أساساً لتفكَته وميولو

وبذلك ٯتكن أف  .شخصية إسبلميةوإذا ٓب ٬تافها بقي  شخصية إسبلمية
ومع كونو مسلماً  .يكوف الشخص مسلمًا ألنو غَت جاحد للعقيدة اإلسبلمية

ألنو مع اعتناقو العقيدة اإلسبلمية ٓب ٬تعلها  .ال يكوف شخصية إسبلمية
ا١تفاىيم بالعقيدة اإلسبلمية ليس  وذلك ألف ارتباط .أساسًا لتفكَته وميولو

ارتباطًا آليًا ْتيث ال يتحرؾ ا١تفهـو إال ْتسب العقيدة، بل ىو ارتباط 
ولذلك ال ُيستغرب أف  .ة الرجوعياجتماعي فيو قابلية االنفصاؿ وفيو قابل

فقد يرى ا١ترء  .يعصي ا١تسلم فيخالف أوامر اهلل ونواىيو ُب عمل من األعماؿ
وقد ٮُتيَّل إليو أف مصلحتو موجودة  .ربط السلوؾ بالعقيدة الواقع يتناقض مع

فهذه ا١تخالفة ألوامر اهلل  .فيما فعلو ٍب يندـ ويدرؾ خطأ ما فعل ويرجع إٔب اهلل
ونواىيو ال تطعن ُب وجود العقيدة عنده، وإ٪تا تطعن ُب تقيده هبذا العمل 

وإ٪تا يعترب مسلماً  ولذلك ال يعترب العاصي أو الفاسق مرتداً، .وحده بالعقيدة
عاصياً ُب العمل الذي عصى بو وحده، ويعاقب عليو وحده، ويبقى مسلماً ما 

إسبلمية جملرد أف  غَت نو شخصيةإولذلك ال يقاؿ  .داـ يعتنق عقيدة اإلسبلـ
غفا غفوة أو طغاه الشيطاف مرة، ما داـ اٗتاذه العقيدة اإلسبلمية أساساً 

 .وٓب يتطرؽ إليو خلل أو ارتياب لتفكَته وميولو ال يزاؿ موجوداً 
وقد وقع  مع الصحابة ُب عهد الرسوؿ عدة حوادث كاف الصحايب 
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ٮتالف بعض األوامر والنواىي فلم تطعن ىذه ا١تخالفات بَسبلمو وٓب تؤثر ُب  
وأهنم كباقي الناس  .ذلك أهنم بشر وليسوا مبلئكة .كونو شخصية إسبلمية

فقد أرسل حاطب بن أيب بلتعة لكفار  .اءوليسوا معصومُت، ألهنم ليسوا أنبي
قريش خرب غزو الرسوؿ ٢تم مع أف الرسوؿ كاف حريصًا على كتمانو ولوى 
الرسوؿ عنق الفضل بن العباس حُت رآه ينظر إٔب ا١ترأة اليت كان  تكلم 

وٖتدث األنصار عاـ الفتح عن  .الرسوؿ نظرة مكررة تنم عن ا١تيل والشهوة
وفّر   .جع إٔب أىلو مع أنو كاف بايعهم على أف ال يًتكهمرسوؿ اهلل أنو تركهم ور 

كبار الصحابة ُب حنُت وتركوا الرسوؿ ُب قلب ا١تعركة مع نفر قليل من 
وؿ طاعنة ػل  وٓب يعتربىا الرسػأصحابو، إٔب غَت ذلك من اٟتوادث اليت حص

 .بلـ مرتكبيها، وال مؤثرة ُب كوهنم شخصيات إسبلميةػبَس
ف يكوف دليبًل على أف الثغرات اليت ٖتصل ُب وىذا وحده كاٍؼ أل

 .إسبلمية شخصية كونو عن ُٗترجو وال، اإلسبلـ عن ا١تسلم السلوؾ ال ٗترج
فَف حرمة ٥تالفتها  .ولكن ذلك ال يعٍت إباحة ٥تالفة أوامر اهلل ونواىيو

أو كراىتها أمر ال شبهة فيو، وال يعٍت أف الشخصية اإلسبلمية ٢تا أف ٗتالف 
سلم ا١تتمسك بدينو، فَف ىذا ال بد منو لتكوف شخصية إسبلمية، صفات ا١ت

وإ٪تا يعٍت أف ا١تسلمُت بشر، وأف الشخصيات اإلسبلمية من البشر وليسوا من 
ا١تبلئكة، فَذا زّلوا عوملوا ٔتا يقتضيو حكم اهلل من ا١تعاقبة على الذنب إف كاف 

 .ات غَت إسبلميةهنم أصبحوا شخصيإ٦تا يعاقب عليو، ولكن ال يقاؿ عنهم 
فاألساس ىو سبلمة العقيدة اإلسبلمية عند الشخص وبناؤه تفكَته 

فما داـ األساس سليمًا والبناء ُب  .وميولو عليها حىت يكوف شخصية إسبلمية
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ُب العقيدة اإلسبلمية فَنو ال يطعن ُب كوف ا١تسلم  اً التفكَت وا١تيوؿ ٤تصور 
فَذا  .صوؿ ثغرات ُب سلوكوشخصية إسبلمية حصوؿ ىفوات نادرة منو أي ح

طرأ خلل على العقيدة خرج الشخص عن اإلسبلـ ولو كان  أعمالو مبنية 
على أحكاـ اإلسبلـ ألهنا ال تكوف حينئذ مبنية على االعتقاد بل مبنية على 

إما مبنية على العادة أو على ٣تاراة الناس أو على كوهنا نافعة  -غَت االعتقاد 
رأ خلل على البناء بأف صار ٬تعل ا١تنفعة األساس وإذا ط -أو على غَت ذلك 

الذي يبٍت عليو سلوكو أو جعل العقل األساس الذي يبٍت عليو سلوكو، فَنو 
يكوف مسلمًا لسبلمة عقيدتو ولكنو ال يكوف شخصية إسبلمية ولو كاف من 

ألف بناء  .ٛتلة الدعوة اإلسبلمية، ولو كاف سلوكو كلو وفق أحكاـ اإلسبلـ
وا١تيوؿ على العقيدة اإلسبلمية بناء على االعتقاد هبا ىو الذي ٬تعل التفكَت 

و٢تذا ٬تب أف ٭تذر أولئك الذين ٭تّبوف اإلسبلـ  .اإلنساف شخصية إسبلمية
ويريدوف أف يكوف ظاىرًا ومنصورًا ٍب ال يبنوف تفكَتىم على أفكاره وأحكامو 

الء من عملهم ىذا بل يبنوهنا على عقو٢تم أو منافعهم أو ىواىم، فليحذر ىؤ 
ألنو يبعدىم عن أف يكونوا شخصيات إسبلمية ولو كان  عقيدهتم سا١تة من 

و٦تا  .ا٠تلل، ولو كانوا على جانب عظيم من ا١تعرفة بأفكار اإلسبلـ وأحكامو
٬تب أف يُلف  النظر إليو أف اعتناؽ العقيدة اإلسبلمية معناه اإلٯتاف بكافة ما 

ب  بالدليل القطعي تفصيبًل، وأف يكوف تقبل ذلك جاء بو الرسوؿ إٚتااًل وما ث
و٬تب أف يعلم أف ٣ترد ا١تعرفة ال يغٍت، وأف التمرد على  .عن رضى وتسليم

 .أصغر شيء ثاب  يقينًا من اإلسبلـ ٮترج الشخص ويفصلو من العقيدة
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واإلسبلـ كٌل غَت قابل للتجزئة من حيث اإلٯتاف والتقبل فبل ٬توز ُب اإلسبلـ 
تقبل كامبًل، والتنازؿ عن بعضو كفر، ومن ىنا كاف االعتقاد بفصل إال أف يُ 

 قاؿ اهلل تعأب:  اً صراح اً الدين عن اٟتياة أو بفصلو عن الدولة كفر   

                                         

                                     

                        . 
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 الميةػيدة اإلسػقػالع
العقيدة اإلسبلمية ىي اإلٯتاف باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر 

ومعٌت اإلٯتاف ىو التصديق  .أبوبالقضاء والقدر خَت٫تا وشر٫تا من اهلل تع
اٞتاـز ا١تطابق للواقع عن دليل، ألنو إذا كاف التصديق عن غَت دليل ال يكوف 

فَف ٓب يكن لو  .إذ ال يكوف تصديقًا جازمًا إال إذا كاف ناٚتًا عن دليل .إٯتاناً 
، فيكوف تصديقاً فقط ٠ترب من األخبار فبل يعترب إٯتاناً   .دليل ال يتأتى فيو اٞتـز
وعليو فبل بد أف يكوف التصديق عن دليل حىت يكوف جازمًا أي حىت يكوف 

ومن ىنا كاف ال بد من وجود الدليل على كل ما يُطلب اإلٯتاف بو حىت  .إٯتاناً 
فوجود الدليل شرط أساسي ُب وجود اإلٯتاف بغض  .يكوف التصديق بو إٯتاناً 

 .النظر عن كونو صحيحاً أو فاسداً 
والذي يعُتِّ كوف  .وف عقليًا وإما أف يكوف نقلياً والدليل إما أف يك

فَف   .ٯتاف بوالدليل عقليًا أو نقليًا ىو واقع ا١توضوع الذي يستدؿ بو عليو لئل
كاف ا١توضوع واقعًا ٤تسوسًا تدركو اٟتواس فَفَّ دليلو يكوف عقليًا حتمًا وليس 

اف الدليل النقلي و١تا ك .وإف كاف ٦تا ال تدركو اٟتواس فَف دليلو نقلي .نقلياً 
نفسو ىو ٦تا تدركو اٟتواس أي أف كونو دليبًل يدخل ٖت  اٟتس وتدركو 
ٯتاف اٟتواس، كاف ال بد من أف يكوف اعتبار الدليل النقلي دليبًل يصلح لئل

 .متوقفاً على ثبوت كونو دليبلً بالدليل العقلي
د أف والناظر ُب األمور اليت تطلب العقيدة اإلسبلمية اإلٯتاف هبا ٬ت

اإلٯتاف باهلل دليلو عقلي، ألف موضوعو ٤تسوس تدركو اٟتواس وىو وجود خالق 
ولكن اإلٯتاف با١تبلئكة دليلو نقلي ألف وجود  .للموجودات ا١تدركة احملسوسة
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ا١تبلئكة ال تدركو اٟتواس إذ ا١تبلئكة غَت مدركة بذاهتا وغَت مدرؾ أي شيء 
و فَف كاف ا١تراد اإلٯتاف بالقرآف فَف وأما اإلٯتاف بالكتب فينظر في .يدؿ عليها

 .دليلو عقلي ألف القرآف مدرؾ ٤تسوس واعجازه مدرؾ ٤تسوس ُب كل عصر
وإف كاف ا١تراد اإلٯتاف بغَته من الكتب كالتوراة واال٧تيل والزبور فدليلو نقلي 
ألف ىذه الكتب غَت مدرؾ كوهنا من عند اهلل ُب كل عصر بل ادرؾ كوهنا من 

وقد  .من ا١تعجزات اليت جاءت ،وجود الرسوؿ الذي جاء هبا عند اهلل حُت
انته  ىذه ا١تعجزات بانتهاء وقتها، فبل تدرؾ من بعد اصحاهبا، بل ينقل 

ولذلك كاف دليلها  .ا٠ترب الذي يقوؿ أهنا من عند اهلل وأهنا نزل  على الرسوؿ
عدـ إدراكو نقليًا وليس عقليًا لعدـ إدراؾ العقل ُب كل عصر أهنا كبلـ اهلل ل

واإلٯتاف بالرسل ٚتيعهم مثل ذلك فَف اإلٯتاف بالرسوؿ ٤تمد  .إعجازىا حساً 
دليلو عقلي ألف إدراؾ كوف القرآف كبلـ اهلل وكونو قد جاء بو ٤تمد شيء يدركو 

وذلك متوفر ُب كل عصر  .اٟتس فيدرؾ من إدراؾ القرآف أف ٤تمداً رسوؿ اهلل
نبياء فدليلو نقلي ألف دليل نبوة األنبياء ىو وأما اإلٯتاف بسائر األ .وُب كل جيل

أما من جاء بعدىم حىت  .معجزاهتم وىي ٓب ٭تس هبا غَت من كانوا ُب زمنهم
اآلف وحىت قياـ الساعة فلم ٭تسوا هبذه ا١تعجزات، فلم يثب  لو دليل ٤تسوس 

وأما دليل  .على نبوهتم، فلم يكن دليل عقلي على نبوهتم بل دليل نبوهتم نقلي
بوة سيدنا ٤تمد وىو معجزتو فهو موجود و٤تسوس وىو القرآف، ولذلك كاف ن

وال  .وأما دليل اليـو اآلخر فهو نقلي ألف يـو القيامة غَت ٤تسوس .دليلو عقلياً 
وأما  .يوجد شيء ٤تسوس يدؿ عليو، فبل يوجد لو دليل عقلي بل دليلو نقلي

ن: األوؿ ما يقتضيو نظاـ يتعلق بأمريالقضاء والقدر فدليلو عقلي ألف القضاء 
ىو فعل اإلنساف نو متعلق با٠تالق، واألمر الثاين الوجود وىذا دليلو عقلي أل
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الذي يقع منو أو عليو جربًا عنو، وىو شيء ٤تسوس يدركو اٟتس فدليلو 
حراؽ الذي ُب والقدر ىو ا٠تاصية اليت ٭تدثها اإلنساف ُب الشيء كاإل .عقلي

وىذه ا٠تاصية شيء ٤تسوس يدركو اٟتس،  .ُتالنار، والقطع الذي ُب السك
 .فدليل القدر إذاً عقلي

أما من حيث دليل كل  .ىذا من ناحية نوع أدلة العقيدة اإلسبلمية
ذلك أف كوف  .واحدة منها فَف الدليل على وجود اهلل موجود ُب كل شيء

و وكوهنا ٤تتاجة إٔب غَتىا ى .األشياء ا١تدركة احملسوسة موجودة ىو أمر قطعي
فكوهنا ٥تلوقة ٠تالق أمٌر قطعي ألف كوهنا ٤تتاجة يعٍت أهنا  .أمر قطعي أيضاً 

وال يقاؿ ىنا  .٥تلوقة، إذ احتياجها يدؿ على أف قبلها شيء فهي ليس  أزلية
ف الشيء ٤تتاج لشيء آخر ال لغَت الشيء فاألشياء مكملة لبعضها ولكنها إ

اف ىو عن شيء معُت كقلم ُب ٣تموعها غَت ٤تتاجة، ال يقاؿ ذلك ألف الربى
أو إبريق أو ورقة أو ما شاكل ذلك، فيكوف الربىاف على أف ىذا القلم أو 

فيظهر أفَّ ىذا الشيء من حيث ىو، ٤تتاج  .اإلبريق أو الورقة، ٥تلوقة ٠تالق
وىذا الغَت الذي  .لغَته بغض النظر عن الذي تكوف إليو اٟتاجة موجودة

ومىت احتاج الشيء لغَته  .شاىد احملسوساحتاجو الشيء ىو غَته قطعًا با١ت
ف الشيء من حيث ىو مادة فهو إوال يقاؿ  .ثب  أنو غَت أزٕب فهو إذف ٥تلوؽ

ال يقاؿ  .ُب حاجة إٔب مادة فهو ٤تتاج إٔب نفسو ال إٔب غَته، فهو غَت ٤تتاج
ذلك ألنو لو سلم أف الشيء مادة و٭تتاج إٔب مادة فَف ىذا االحتياج من ا١تادة 

ذلك أف ا١تادة ال تستطيع من  .ىو احتياج إٔب غَت ا١تادة ال احتياج لنفسها إ٪تا
نفسها أف تكمل احتياج مادة أخرى، بل ال بد من وجود غَت ا١تادة حىت يسد 

فمثبًل ا١تاء حىت يتحوؿ إٔب  .االحتياج، فهي ٤تتاجة إٔب غَتىا ال إٔب نفسها
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مادة وا١تاء مادة فَنو ال يكفي فلو سلَّمنا أف اٟترارة  .ٓتار ٭تتاج إٔب حرارة
وجود اٟترارة من حيث ىي حرارة حىت يتحوؿ ا١تاء بل ال بد من نسبة معينة 

 .فالنسبة ا١تعينة من اٟترارة ىي احملتاج إليها ا١تاء .من اٟترارة حىت ٭تصل التحوؿ
وىذه النسبة يفرضها غَت ا١تاء وغَت اٟترارة أي غَت ا١تادة، و٬ترب ا١تادة على 

وعلى ذلك تكوف ا١تادة احتاج  إٔب من يُعُتِّ ٢تا النسبة  .ع ٢تذه النسبةا٠تضو 
فيكوف احتياج ا١تادة إٔب غَتىا أمراً قطعياً فهي ٤تتاجة  .فهي ٤تتاجة لغَت ا١تادة
  .وعليو فَف األشياء ا١تدركة احملسوسة ٥تلوقة ٠تالق .أي ىي ٥تلوقة ٠تالق

إذ لو ٓب يكن أزلياً لكاف ٥تلوقاً  .وا٠تالق ال بد أف يكوف أزلياً ال أوؿ لو
وإذا  .فا٠تالق ازٕب حتماً  .ال خالقاً، فكونو خالقًا ٭تتم أف يكوف أزلياً 

استعرض  األشياء اليت ٯتكن أف يظن فيها أهنا ا٠تالق يتبُت من استعراضها أف 
أما   .ا٠تالق إما أف يكوف ا١تادة وإما أف يكوف الطبيعة وإما أف يكوف اهلل تعأب

ا١تادة ىي ا٠تالق فباطل ١تا تقدـ توضيحو من أف ا١تادة ٖتتاج إٔب من يُعُتِّ كوف 
٢تا النسبة حىت ٭تصل ٖتويل األشياء فهي غَت ازلية، وغَت االزٕب ال يكوف 

وأما كوف الطبيعة ىي ا٠تالق فباطل، ألف الطبيعة ىي ٣تموع األشياء  .خالقاً 
  .طبق ىذا النظاـوالنظاـ الذي ينتظمها فيسَت كل شيء ُب الكوف 

وىذا االنتظاـ ليس آتيًا من النظاـ وحده ألنو دوف وجود األشياء اليت 
وال ىو آت من األشياء، ألف وجود األشياء ال يُوِجد  .تُنظَّم ال يوجد نظاـ

وال ىو  .النظاـ آليًا أو حتميًا وال ٬تعلها وجودىا تنتظم من نفسها دوف منظم
نو ال ٭تدث التنظيم إال وفق وضع ٥تصوص آت من ٣تموع األشياء والنظاـ أل

فهذا الوضع ا١تخصوص للنظاـ مع األشياء ىو  .ٮتضع لو النظاـ واالشياء
الذي يوجد التنظيم، فالوضع ا١تخصوص مفروض على النظاـ وعلى األشياء 
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وىو ليس آتياً من النظاـ وال من األشياء وال من  .وال ٭تصل التنظيم إال ْتسبو
فتكوف الطبيعة اليت ال تستطيع أف تتحرؾ  .إذف من غَتىا ٣تموعها، فهو آت

ة إٔب غَتىا، فتكوف ػتاجػإال ْتسب وضع ٥تصوص مفروض عليها من غَتىا، ٤ت
ق ىو الذي ػالػق إال أف يكوف ا٠تػفلم يب .اً ػالقػوف خػغَت أزلية، وغَت االزٕب ال يك

 .وىو اهلل سبحانو وتعأب .ف بصفة االزلية اتصافاً حتمياً ػاتص

فوجود اهلل أمر ٤تسوس ومدرؾ عن طريق اٟتس ألف األشياء ا١تدركة 
واإلنساف كلما أمعن  .احملسوسة قد دؿ احتياجها إٔب األزٕب، على وجود ا٠تالق

النظر ُب ٥تلوقات اهلل واتصل بالكوف وحاوؿ اإلحاطة بالزماف وا١تكاف، رأى 
ورأى أف ىذه العوآب  .كةنفسو أنو ذرة صغَتة جدًا بالنسبة ٢تذه العوآب ا١تتحر 

ا١تتعددة ٕتري كلها على سنن معينة وقوانُت ثابتة، وهبذا يُدرؾ ٘تاـ اإلدراؾ 
وجود ىذا ا٠تالق ويدرؾ وحدانيتو وتتجلى لو عظمتو وقدرتو، ويدرؾ أف ما يراه 
من اختبلؼ الليل والنهار، ومن تصريف الرياح، ومن وجود البحار واألهنار 

وعلى  .دالئل عقلية وبّينات ناطقة على وجود اهللواألفبلؾ إف ىو إال 
 قاؿ تعأب:  .وحدانيتو وقدرتو                      

                                               

                                             

                                        

        :وقاؿ تعأب                         

                         .  فالعقل ىو
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لذلك أوجب اإلسبلـ  .لئلٯتافالذي يدرؾ وجود اهلل وىو الذي يُتخذ طريقة 
ومن ىنا   .استعماؿ العقل وجعلو اٟتكم ُب اإلٯتاف بوجود اهلل سبحانو وتعأب

 .ى وجود اهلل دليبلً عقلياً كاف الدليل عل
أما الذين يقولوف بقدـ العآب وأنو أزٕب ال أوؿ لو، والذين يقولوف بقدـ 

ف العآب غَت ٤تتاج إٔب غَته بل ىو إا١تادة وأهنا أزلية ال أوؿ ٢تا فَهنم يقولوف: 
مستغٍن بنفسو ألف األشياء ا١توجودة ُب العآب ىي عبارة عن صور متعددة 

ألف  .فاحتياج بعضها للبعض اآلخر ليس احتياجاً  .لها مادةللمادة إذ ىي ك
وعليو  .احتياج الشيء لنفسو ال يكوف احتياجاً بل ىو مستغٍن بنفسو عن غَته

تكوف ا١تادة أزلية ال أوؿ ٢تا ألهنا مستغنية بنفسها عن غَتىا أي أف العآب أزٕب 
 .قدًن مستغن بنفسو عن غَته

: أحد٫تا أف ىذه األشياء واٞتواب على ذلك موجود ُب وجهُت
ا١توجودة ُب العآب ليس  عندىا القدرة على ا٠تلق واإلبداع من عدـ، سواء 
أكان  ٣تتمعة أـ متفرقة، فالشيء الواحد عاجز عن ا٠تلق واالبداع من عدـ، 
وإذا كمَّلو غَته ُب ناحية واحدة أو عدة نواح، فَنو يبقى ىو وغَته معاً عاجزين 

وىذا  .فعجزه عن ا٠تلق واإلبداع من عدـ ظاىر ٤تسوس .عن ا٠تلق واالبداع
يعٍت أنو غَت أزٕب، ألف األزٕب الذي ال أوؿ لو ٬تب أف تنتفي عنو صفة العجز، 
و٬تب أف يكوف متصفًا بالقدرة على ا٠تلق واالبداع من عدـ، أي ٬تب أف 
آب تستند األشياء اٟتادثة ُب وجودىا إليو حىت يكوف أزلياً، وبذلك يكوف الع

فعدـ وجود القدرة ُب  .غَت أزٕب وليس بقدًن ألنو عاجز عن ا٠تلق واالبداع
أما الوجو الثاين،  .الشيء على ا٠تلق من عدـ دليل يقيٍت على أنو ليس بأزٕب
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فهو ما قررناه من احتياج الشيء إٔب نسبة معينة ال يستطيع أف يتعداىا حىت 
 تأتى لو سد حاجة غَته وبياف ذلك:ي

)ج( ٤تتاج إٔب )أ(  )ب( ٤تتاج إٔب )ج( و تاج إٔب )ب( وإف )أ( ٤ت
وىكذا فَف احتياجها لبعضها دليل على أف كل واحد منها ليس أزلياً، وكوف 
بعضها يكمل بعضاً أو يسد حاجة البعض اآلخر ال يتأتى بشكل مطلق، وإ٪تا 
 ٭تصل وفق نسبة معينة، أي وفق ترتيب معُت، وال ٯتكنو أف يقـو بالتكميل إال
حسب ىذا الًتتيب أو يعجز عن ا٠تروج عنو، فيكوف الشيء ا١تكمِّل ٓب يكمل 
وحده أي ٓب يسد اٟتاجة وحده، بل سدىا بًتتيب فُرض عليو من غَته وأُجرب 
إٔب  على ا٠تضوع لو، فيكوف الشيء ا١تكمَّل والشيء الذي كمَّلو قد احتاجا

 يستطيعا أف ٮتالفا ىذا  حىت سدت اٟتاجة وٓب٢تما الًتتيب ا١تعُّت  نػيَّ ػمن ع
الًتتيب، وال ٭تصل سد اٟتاجة بغَت ىذا الًتتيب، فيكوف الذي فرض الًتتيب 
عليها ىو احملتاج إليو، وبذلك تكوف األشياء ُب ٣تموعها ولو كمَّل بعضها 
بعضًا ال تزاؿ ٤تتاجة إٔب غَتىا، أي ٤تتاجة إٔب من أجربىا على ا٠تضوع 

 ،ا١تاء حىت يتحوؿ إٔب جليد ٭تتاج إٔب اٟترارة فمثبلً  .حسب الًتتيب ا١تعُتَّ 
ف ا١تاء مادة واٟترارة مادة واٞتليد مادة، فا١تادة حىت ٖتول  إٔب صورة أفيقولوف 

أخرى من ا١تادة احتاج  إٔب ا١تادة أي احتاج  إٔب نفسها وليس لغَتىا، 
ة فَف ا١تاء حىت يتحوؿ إٔب جليد ٭تتاج إٔب حرار  .ولكن الواقع ىو غَت ىذا

واٟترارة شيء، وكوهنا ال تؤثر إال بدرجة معينة  .بدرجة معينة ال إٔب اٟترارة فقط
أي أف النسبة ا١تفروضة على اٟترارة حىت تؤثر،  .أمر آخر، وىو غَت اٟترارة

وعلى ا١تاء حىت يتأثر، ىذه النسبة ليس  آتية من ا١تاء، وإال الستطاع أف يتأثر  
أي  .وإال الستطاع  أف تؤثر كما تشاء كما يشاء، وليس  آتية من اٟترارة،
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ليس  آتية من ا١تادة نفسها، وإال الستطاع  أف تؤثر وأف تتأثر كما تشاء، 
وعليو تكوف ا١تادة قد احتاج  إٔب َمن  .بل ال بد أف تكوف آتية من غَت ا١تادة

يعُتِّ ٢تا نسبة معينة حىت ٭تصل ىذا التأثَت، أو ٭تصل فيها التأثر، وىذا الذي 
فهي إذف  .فتكوف ا١تادة ٤تتاجة إٔب غَتىا . ٢تا ىذه النسبة ىو غَتىايعُّت 

ليس  أزلية، ألف األزٕب القدًن ال ٭تتاج إٔب غَته فهو مستغن عن غَته، 
فعدـ استغناء ا١تادة عن غَتىا دليل يقيٍت على أهنا  .واألشياء كلها تستند إليو
اد ػاف يدرؾ أف إ٬تػأي إنس ونظرة واحدة للعآب ٕتعل .لوقةػليس  أزلية فهي ٥ت

 يتم أف ال ٯتكن - سواء أكان  ٦تا يشغل حيزاً أـ ٦تا ىو من الطاقة -األشياء 
من أشياء مدركة ٤تسوسة ومن ترتيب معُت بُت ىذه األشياء ا١تدركة  إال

احملسوسة حىت يتأتى إ٬تاد الشيء، فبل يوجد ُب ىذا العآب إ٬تاد منو من عدـ، 
أي ال  .من غَت ٖتكم ىذه النسبة ُب ا١توَجد وخضوعو ٢تاوال يوجد إ٬تاد منو 

يوجد ُب ىذا العآب شيء قد وجد من عدـ وال من غَت نسبة، أي من غَت 
فتكوف األشياء اليت توَجد واليت وجدت ُب العآب ليس  أزلية وال  .ترتيب معُتَّ 

مدركة أما بالنسبة لؤلشياء اليت توجد فواضح ُب أهنا وجدت من أشياء  .قدٯتة
٤تسوسة، وواضح أيضًا ُب أهنا ُب وجودىا خضع  لنسبة معينة فُرض  عليها 

٬تاد من وأما بالنسبة لؤلشياء اليت وجدت فواضح ُب عجزىا عن اإل .فرضاً 
عدـ وواضح ُب أهنا خاضعة جربًا عنها إٔب ترتيب معُت فرض عليها فرضاً، 

ى عدـ ا٠تضوع لو، فهو وىو ليس آتيًا منها، وإال لكان  قادرة على تركو وعل
فعجز األشياء ا١تدركة احملسوسة ُب العآب أي عجز العآب عن  .آت من غَتىا

٬تاد من عدـ، وخضوعو لًتتيب معُت آٍت من غَته دليل يقيٍت على أف اإل
أما الذين يقولوف إف  .العآب ليس أزليًا وال قدٯتًا بل ىو ٥تلوؽ لؤلزٕب القدًن
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ف وينكروف وجود ا٠تالق من عدـ فَف قو٢تم ىذا ا٠تلق ىو التقدير والتكيي
معناه أف األشياء ا١تدركة احملسوسة والًتتيب ا١تعُت ا١تفروض عليها ٫تا اللذاف 
ٮتلقاف، ألف التقدير والتكييف ال ٯتكن أف يتأتى إال بوجود شيء مدرؾ 

وىذا ٬تعل ا٠تلق آتياً  .٤تسوس وبوجود ترتيب معُت آت من غَت ىذا الشيء
فيكوناف ٫تا  -األشياء ا١تدركة احملسوسة والًتتيب ا١تعُتَّ  -ن األمرين من ىذي
ىذا ىو ما يعنيو القوؿ بأف ا٠تلق ىو التقدير والتكييف، وىذا باطل  .ا٠تالقُت
ألف الًتتيب ا١تعُت ٓب يأت من األشياء وال من نفسو بل قد فرضو على  .قطعاً 

 .دركاً وال ٤تسوساً األشياء ا١تدركة احملسوسة غَتىا ٦تا ىو ليس مُ 
وبذلك يتبُت أنو ال ٯتكن أف يكوف التكييف والتقدير خلقاً، ألنو 

٬تاد، بل ال بد من وجود شيء غَت مدرؾ وال إليستحيل بو وحده أف يتم ا
وهبذا  .٬تادة حىت يتأتى اإلػوسػسػياء ا١تدركة احملػوس يفرض ترتيباً معيناً لؤلشػسػ٤ت

 .ٓتلق، وال ٯتكن أف يتم بو وحده إ٬تاد مطلقاً  يظهر أف التكييف والتقدير ليس
على أف ا٠تالق إذا ٓب ٮتلق األشياء ا١تدركة احملسوسة من عدـ ال يكوف 

وحده، وٮتضع لوجود شيء معو  بَرادتوخالقًا ألنو يعجز عن إ٬تاد األشياء 
٬تاد وبذلك يكوف عاجزاً ويكوف غَت أزٕب ألنو َعِجَز عن اإل .يستطيع أف يوجد

وفوؽ ذلك فَف ا٠تالق  .واحتاج إٔب غَته، والعاجز واحملتاج ليس أزلياً  بنفسو
معناه الواقعي ىو ا١توجد من عدـ، وذلك أف معٌت كونو خالقًا أف األشياء 

فَذا ٓب ٮتلق األشياء من  .تستند ُب وجودىا إليو وحده وىو ال يستند إٔب شيء
فَنو يكوف مستنداً عدـ وعجز عن ا٠تلق إذا ٓب تكن ىنالك أشياء موجودة، 

إٔب األشياء ُب اإل٬تاد وتكوف األشياء غَت مستندة إليو وحده، وىذا يعٍت أنو 
وإذف ال بد أف يكوف ا٠تالق موجداً  .ليس ىو وحده ا٠تالق، فبل يكوف خالقاً 
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األشياء من عدـ حىت يكوف خالقاً وأف يكوف متصفاً بالقدرة واإلرادة، مستغنياً 
ومن ىنا   .تند األشياء ُب وجودىا إليوػند إٔب شيء وتسعن األشياء، أي ال يست
٬تاد إ٬تاداً من عدـ حىت يكوف خلقاً وال بد أف يكوف كاف ال بد أف يكوف اإل

 .ا١توجد موجداً من عدـ حىت يكوف خالقاً 

 وأما الدليل على اإلٯتاف با١تبلئكة فهو نقلي قاؿ اهلل تعأب:      

                                              اؿ: ػوق
                                          

       اؿ: ػػوق                                 
        :وقاؿ                                      

                 . 

 بالنسبة عنو للقرآف بالنسبة ٮتتلف فَنو بالكتب اإلٯتاف على الدليل وأما
أما دليل أف القرآف من عند اهلل وأنو كبلـ اهلل فهو  .ماويةلباقي الكتب الس

دليل عقلي، ألف القرآف واقع ٤تسوس وٯتكن للعقل أف يدرؾ كونو من عند 
منو الشعر  .والعرب قد نطقوا بكبلـ .فالقرآف كبلـ عريب ُب ألفاظو وٚتلو .اهلل

نهم استظهاراً بأنواعو، ومنو النثر بأنواعو، وكبلمهم ٤تفوظ ُب الكتب ومنقوؿ ع
فهو إما أف يكوف من طراز   .نقلو ا٠تلف عن السلف ورواه بعضهم عن بعض

كبلمهم من حيث ىو، فيكوف قد قالو عريب بليغ، وإما أف يكوف من غَت 
وىو إما أف يقدر العرب أف يقولوا  .طراز كبلمهم فيكوف الذي قالو غَت العرب

فَف قالوا مثلو فقد  .و كبلـ عريبمثلو وإما أف يعجزوا عن أف يقولوا مثلو، مع أن
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 ٔتثلو وإف عجزوا عن اإلتيافاستطاعوا أف يأتوا ٔتثلو، فيكوف كبلـ بشر مثلهم، 
والناظر  .، ٓب يكن كبلـ بشروبلغاؤىم العرب فصحاء وىم عريب كبلـ أنو مع

ُب القرآف وُب كبلـ العرب ٬تد أف القرآف طراز خاص من القوؿ ٓب يسبق 
من ىذا النمط من القوؿ ُب شيء، ال  أتوال ىذا الطراز، وال للعرب أف قالوا مث

، فدَّؿ ذلك ألسلوبوقبل نزوؿ القرآف وال بعد نزولو، حىت وال تقليداً لو و٤تاكاة 
وقد ثب  بالتواتر الذي  .على أف العرب ٓب يقولوا ىذا القوؿ فهو كبلـ غَتىم

لقرآف من القوؿ مع يفيد القطع واليقُت أف العرب عجزوا عن أف يأتوا ٔتثل ا
 فقد قاؿ ٢تم القرآف:  .ٖتدي القرآف ٢تم                   

                                           

          :وقاؿ                            

                                :وقاؿ   

                                         

                         :وقاؿ      

                                         

                         .  وبالرغم من ىذا التحدي
وإذا ثب  أف القرآف ٓب يقلو العرب وٓب  .ف يأتوا ٔتثلوالصارخ فَهنم عجزوا عن أ

يستطيعوا أف يأتوا ٔتثلو فقد ثب  أف القرآف من عند اهلل وأنو كبلـ اهلل، ألنو 
وال يقاؿ أنو   .يستحيل أف يقولو غَت العرب ألنو كبلـ عريب وألنو أعجز العرب

نس العرب فَذا ثب  العجز على ج .كبلـ ٤تمد ألف ٤تمدًا عريب ومن العرب
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 .فقد ثب  العجز عليو ألنو من العرب
على أف طراز التعبَت من حيث األلفاظ واٞتمل ٮتضع لو كل إنساف 

وىو  .حسب ما ىو متعارؼ عليو ُب عصره أو ما روي عن كبلـ السابقُت لو
حُت ٬تدد ُب التعبَت إ٪ّتا ٬تدد ُب استعماؿ األلفاظ والتعابَت ١تعاٍف جديدة أو 

وا١تشاىَد ُب طراز  .تحيل أف ينطق ٔتا ٓب يسبق أف أحسوخياؿ جديد ويس
القرآف أف التعبَت فيو من حيث األلفاظ واٞتمل ٓب يكن معروفًا ُب عصر 

فيستحيل عليو كبشر أف ينطق بشيء ٓب  .الرسوؿ، وال من قبلو لدى العرب
يسبق أف وقع عليو حسو، الستحالة ذلك عقبًل، فيستحيل أف يكوف طراز 

قرآين من حيث األلفاظ واٞتمل صادرًا من ٤تمد ما داـ ٓب يسبق التعبَت ال
 .ٟتسو أف وقع عليو، فيكوف القرآف كبلـ اهلل وقد اتى بو ٤تمد من عند اهلل
وذلك ثاب  بالدليل العقلي حُت نزؿ القرآف، وثاب  بالدليل العقلي اآلف، ألنو 

عجاز ثابتًا باٟتس ال يزاؿ معجزًا للبشر عن أف يأتوا ٔتثلو، وال يزاؿ ىذا اال
  .ُمدركاً إدراكاً حسياً للعا١تُت

واٟتاصل أف القرآف إما أف يكوف من العرب أو من ٤تمد أو من اهلل ألنو  
أما أنو من العرب  .كلو عريب وال ٯتكن أف يأٌب من غَت واحد من ىذه الثبلث

يـو وكاف واقعهم حىت ال .فباطل ألهنم عجزوا عن اإلتياف ٔتثلو واقروا بعجزىم
العجز عن اإلتياف ٔتثلو، فدؿ على أنو ليس من العرب، فيكوف إما من ٤تمد 

أما أنو من ٤تمد فباطل ألف ٤تمدًا واحد من العرب ومهما ٝتا  .وإما من اهلل
العبقري ال ٯتكن أف ٮترج عن عصره؛ فَذا عجز العرب عجز ٤تمد وىو واحد 

 من»: ل قولو على أنو روي عن ٤تمد حديث بطريق التواتر مث .منهم
وإذا  أخرجو البخاري ومسلم، «كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار
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قورف كبلـ ٤تمد مع القرآف ال يوجد أي تشابو بُت الكبلمُت، فدؿ على أف 
 .القرآف ليس كبلـ ٤تمد فثب  أنو كبلـ اهلل

على أف ٚتيع الشعراء والكتاب والفبلسفة وا١تفكرين من بٍت اإلنساف ُب 
العآب يبدأوف بأسلوب فيو بعض الضعف، ويأخذ أسلوهبم ُب االرتفاع إٔب أف 

ولذلك يكوف أسلوهبم ٥تتلفًا قوة وضعفاً، فضبًل عن  .يصلوا إٔب ذروة قدرهتم
وجود بعض األفكار السخيفة والتعابَت الركيكة ُب كبلمهم، ُب حُت ٧تد القرآف 

 من أوؿ يـو نزل  فيو أوؿ آية:                      إٔب
 آخر آية نزل :                                

       أسلوبو ىو ىو ُب الذروة من الببلغة والفصاحة وعلو األفكار وقوة
واحداً سخيفاً، بل ىو قطعة  التعبَتات، ال ٕتد فيو تعبَتاً واحداً ركيكاً وال فكراً 

واحدة، وكلو ُب األسلوب ٚتلة وتفصيبًل كاٞتملة الواحدة، ٦تا يدؿ على أنو 
ليس كبلـ البشر ا١تعرَّض لبلختبلؼ ُب التعبَتات وا١تعاين، وإ٪تا ىو كبلـ رب 

 .العا١تُت
 .ىذا بالنسبة للقرآف من الكتب السماوية اليت طلب اإلسبلـ اإلٯتاف هبا

 أب:ػػػتع  اهلل نقلي وليس بعقلي قاؿ  دليلها  فَف  ماوية ػالس  ي الكتبوأما باق
                                             

                         اؿ: ػػػػوق              

                                   اؿ: ػػػوق       

                                           

       :وقاؿ                                . 
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 اؿ: ػوق                                   

           . 
وأما الدليل على اإلٯتاف بالرسل فهو بالنسبة لسيدنا ٤تمد ٮتتلف عنو 

فالدليل على نبوة سيدنا ٤تمد عقلي وليس نقلياً، ألف  .اقي الرسلبالنسبة لب
دليل كوف من يدعي النبوة والرسالة أنو نيب ورسوؿ ىو ا١تعجزات اليت جاء هبا 

ومعجزة سيدنا  .دليبًل على رسالتو، والشريعة اليت جاء هبا مؤيدة هبذه ا١تعجزات
الشريعة اليت جاء هبا إ٪تا و  ،٤تمد اليت ىي دليل على نبوتو ورسالتو ىي القرآف

ؤتا أنو ثب  بطريق  .ىي القرآف، وىو نفسو معجز وال يزاؿ حىت اآلف معجزاً 
التواتر الذي ىو دليل قاطع يقيٌٍت أف ٤تمدًا ىو الذي جاء بالقرآف، وثب  أف 
القرآف ىو شريعة اهلل وىو من عند اهلل، وال يأٌب بشريعة اهلل إال األنبياء والرسل، 

 .ا دليبلً عقلياً على أف ٤تمداً نيب ورسوؿ من عند اهللفيكوف ىذ

أما معجزات باقي األنبياء فَهنا ذىب  وانقض ، والكتب ا١توجودة 
اآلف ال يقـو دليل عقلي على أهنا من عند اهلل ألف ا١تعجزة اليت تؤيد كوف ىذه 
الكتب من عند اهلل قد انقطع  وانقض ، فبل يقـو دليل عقلي على نبوة أي 

نبوهتم ولكن تثب   .وؿ أو نيب من األنبياء ما عدا سيدنا ٤تمد رس
 ورسالتهم بالدليل النقلي، قاؿ اهلل تعأب:                    

                                               

              . 

 وقاؿ:                                    
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                                       . 
اف باليـو اآلخر وىو يـو القيامة، فهو دليل نقلي ػوأما الدليل على اإلٯت

 قاؿ اهلل تعأب:  .لػقػلياً، ألف يـو القيامة ال يدركو العػوليس دليبًل عق     

                                            اؿ: ػوق
                                       

 وقاؿ:                           :وقاؿ         

                               :وقاؿ          

                                      

                                        

                                            

                         وقاؿ رسوؿ اهلل: 
أخرجو  «وبلقائو ورسلو وتؤمن بالبعث اإليماف أف تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو»

 .البخاري من طريق أيب ىريرة

ىذه ىي األمور اليت ٬تب اإلٯتاف هبا وىي ٜتسة أمور: اإلٯتاف باهلل 
ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر وتؤمن أيضًا بالقضاء والقدر وال يطلق 

ا٠تمسة  اإلٯتاف باإلسبلـ على الشخص وال يعترب مسلمًا إال إذا آمن هبذه
 قاؿ اهلل تعأب:  .ٚتيعها وآمن بالقضاء والقدر                   
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          .  فقد جاء القرآف واٟتديث ينص على ىذه األمور
ا٠تمسة بشكل صريح ظاىر التنصيص على كل منها باٝتو ومسمَّاه، وٓب يرد 
اإلٯتاف بغَت ىذه ا٠تمسة بنص صريح قطعي بأمر معُت باٝتو ومسماه كما ورد 

ذه األمور، وإ٪تا النصوص القطعية الثبوت القطعية الداللة وردت هبذه األمور هب
 .ا٠تمسة ليس غَت

نعم قد ورد اإلٯتاف بالقدر ُب حديث جربيل ُب بعض الروايات فقد 
أخرجو مسلم من طريق عمر بن  «وشره وتؤمن بالقدر خيره»جاء قاؿ: 
لقدر ىنا علم اهلل وليس إال أنو خرب آحاد عبلوة على أف ا١تراد با .ا٠تطاب

وأما مسألة اإلٯتاف بالقضاء  .القضاء والقدر الذي ىو موضع خبلؼ ُب فهمو
والقدر هبذا االسم ؤتسماىا الذي جرى ا٠تبلؼ ُب مفهومو فلم يرد هبا نص 

وٓب تُعرؼ  .إال أف اإلٯتاف ٔتسماىا من العقيدة فهي ٦تا ٬تب اإلٯتاف بو .قطعي
ُب عصر الصحابة مطلقًا فلم يرد نص صحيح هبذا االسم وىذا ا١تسمى 

وصارت  .بورودىا هبذا االسم وا١تسمى، وإ٪تا اشتهرت ُب اوائل عصر التابعُت
والذي اتى هبا وجعلها موضوع البحث ىم  .تُعرؼ وتُبحث منذ ذلك اٟتُت

القضاء )فَهنا ٓب توجد قبل نشأة علم الكبلـ وٓب يبحثها باٝتها ىذا  .ا١تتكلموف
 .ُت بعد انتهاء القرف األوؿ ا٢تجريػمػوى ا١تتكلػا سػاىػمػٔتسو  (والقدر
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 اف بيـو القيامةػمعنى اإليم

اء ػوىو وق  ينقضي فيو بق .ـو القيامة ىو اإلٯتاف بالبعثػاف بيػإف اإلٯت
امهم وىي ػفيموت كل من فيها ٍب ٭تيي اهلل ا١توتى، ٭تيي عظ .لق ُب الدنياػا٠ت

  ى:ػالػػػاؿ تعػػا األرواح، قػيد إليهػن  ويعاـ كما كاػيد األجسػرميم ويع      

                اؿ: ػػػوق                      

                                         

                    اؿ: ػػوق             
                               اؿ: ػػوق   

                                  . 

قاؿ ومن اإلٯتاف بيـو القيامة اإلٯتاف بأف الناس يُعطوف كتبهم يـو القيامة 
 تعأب:                                            

                     . نوف يعطوهنا بأٯتاهنم، أما فا١تؤم
 قاؿ تعأب:  .ووراء ظهورىم الكفار فيعطوهنا بأمشلهم              

                                          

                                           

       :وقاؿ تعأب                               
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                                      . 

اٞتنة دار و  .ومن اإلٯتاف بيـو القيامة اإلٯتاف بأف اٞتنة حق وأف النار حق
  ٥تلوقة للمؤمنُت وال يدخلها كافر أبدًا قاؿ تعأب:         

                      :وقاؿ         

                                           

                        .  :وقاؿ         

                         وأما النار فهي دار ٥تلوقة ال
   ٮتلد فيها مؤمن قاؿ تعأب:                    

                    .  ويدخل النار من شاء اهلل تعأب من
ا١تسلمُت الذين رجح  كبائرىم وسيئاهتم على صغائرىم وعلى حسناهتم، ٍب 

 ٮترجوف منها ويدخلوف اٞتنة، قاؿ اهلل تعأب:                     

                                  :وقاؿ تعأب
                                       

       . 

وف ػلػا يأكومن اإلٯتاف باٞتنة اإلٯتاف بأف نعيمها نعيم ٤تسوس، وأف أىله
 قاؿ تعأب:  .ربوف ويطؤوف ويلبسوف ويتلذذوفػويش           
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  أب: ػػاؿ تعػػوق               اؿ: ػوق         

                                         

       :وقاؿ                         

                                      :وقاؿ
                                         

                                             

                                      

                     .  إٔب غَت ذلك من أنواع النعيم اليت
 .ذكرىا القرآف صر٭تة

ومن اإلٯتاف بالنار اإلٯتاف بأف عذاهبا عذاب ٤تسوس، وأف أىلها 
لي وغَت ذلك ٦تا ورد ُب ػرير والقيح ا١تغػذاب ُب النار والزمهػاموف أنواع العػيس

لنَتاف ا اؽػبػوأطوالقطراف  بلؿػواألغل ػبلسػذيب بالسػصريح القرآف مثل التع
 أب: ػقاؿ اهلل تع .وأكلهم الزقـو وشرهبم ا١تاء كا١تهل واٟتميم        

      :وقاؿ                                
 وقاؿ:                      :وقاؿ      
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       :وقاؿ                                 

          :وقاؿ                    :وقاؿ 
                                         

  وقاؿ:                                 . 
 وقاؿ:                                   

                                    

             .  :وقاؿ                  

      . 
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 أة المتكلمين ومنهجهمػنش

آمن ا١تسلموف باإلسبلـ إٯتانًا ال يتطرؽ إليو ارتياب، وكاف إٯتاهنم من 
يهم أية أسئلة ٦تا فيو شبهة التشكيك، وٓب يبحثوا ُب آيات القوة ْتيث ال يثَت ف

وٓب يتطرقوا إٔب  .القرآف إال ْتثًا يدركوف فيو معانيو إدراكًا واقعيًا ُب األفكار
وقد  .الفروض اليت تًتتب على ذلك، وال النتائج ا١تنطقية اليت تستخلص منو

فة، ويقاتلوف ُب خرجوا إٔب العآب ٭تملوف ىذه الدعوة اإلسبلمية للناس كا
  .سبيلها، وفتحوا البلداف، ودان  ٢تم الشعوب

وقد انصـر القرف األوؿ للهجرة كلو وتيار الدعوة اإلسبلمية يكتسح 
أمامو كل شيء، واألفكار اإلسبلمية تعطى للناس كما تلقاىا ا١تسلموف، ُب 

إال أف ٛتل الدعوة اإلسبلمية ُب  .فهم مشرؽ، وإٯتاف قطعي ووعي مدىش
لداف ا١تفتوحة أدى إٔب االصطداـ الفكري مع أصحاب االدياف األخرى ٦تن الب

وكاف ىذا االصطداـ الفكري  .ٓب يدخلوا اإلسبلـ بعد، و٦تن دخلوا ُب حظَتتو
فقد كاف أصحاب األدياف األخرى يعرفوف بعض األفكار الفلسفية،  .عنيفاً 

و٬تادلوف ا١تسلمُت وعندىم آراء أخذوىا عن أدياهنم، فكانوا يثَتوف الشبهات، 
فكاف  .ألف أساس الدعوة مبٍت على العقيدة واألفكار ا١تتعلقة هبا .ُب العقائد

حرص ا١تسلمُت على الدعوة اإلسبلمية، وحاجتهم للرد على خصومهم، قد 
ٛتل الكثَتين منهم على تعلم بعض األفكار الفلسفية لتكوف بيدىم سبلحاً 

ودفعهم إليو فوؽ حرصهم على ٛتل  وقد بررَّ ٢تم ىذا التعلم .ضد خصومهم
 الدعوة والرد على ٥تالفيهم عامبلف اثناف ٫تا: 

إف القرآف الكرًن ّتانب دعوتو إٔب التوحيد والنبوة، عرض ألىم  -أواًل 
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 .فرد عليهم ونقض قو٢تم ،الفرؽ واألدياف اليت كان  منتشرة ُب عهد النيب 
شركُت من ألّو الكواكب فمن ا١ت .فقد عرض للشرؾ ّتميع أنواعو ورد عليو

ومنهم من قالوا بعبادة األوثاف وأشركوىا مع اهلل  .واٗتذىا شريكة هلل فردَّ عليهم
ومنهم من أنكر النبوات فردَّ عليهم، ومنهم من أنكر نبوة ٤تمد  .فردَّ عليهم
ومنهم من ألّو عيسى عليو  .، ومنهم من أنكر اٟتشر والنشر فردَّ عليووفرد علي

 بذلك بل أمر الرسوؿ وٓب يكتف  .جعلو ابن اهلل فرد عليوالسبلـ أو 
 ٔتجادلتهم:                    ،            

                  .  وقد كان  حياة الرسوؿ حياة صراع
روي  عنو اٟتوادث الكثَتة فكري مع الكفار ٚتيعاً من مشركُت وأىل كتاب، و 

فهذا  .ُب مكة وا١تدينة وىو يناقش الكفار و٬تاد٢تم أفرادًا وٚتاعات ووفوداً 
الصراع الفكري البارز ُب آيات القرآف وُب أحاديث الرسوؿ وأعمالو يقرأه 
ا١تسلموف ويسمعونو ولذلك كاف طبيعيًا أف يناقشوا أىل األدياف األخرى، وأف 

فأحكاـ دينهم تدعوىم إٔب ىذا  .فكري، وأف ٬تادلوىميدخلوا معهم ُب صراع 
اٞتداؿ، وطبيعة الدعوة اإلسبلمية وىي تصطدـ مع الكفر ال ٯتكن إال أف 

أما الذي جعل الصراع يأخذ  .٭تصل بينها وبُت الكفر صراع ونقاش وجداؿ
ناحيتو العقلية، فَف القرآف نفسو دعا إٔب استعماؿ العقل، وجاء باألدلة العقلية 

الرباىُت اٟتسية، والدعوة إٔب عقيدتو إ٪تا تعتمد على العقل ال على النقل و 
 .فكاف من اٟتتمي أف يأخذ اٞتداؿ والصراع الناحية العقلية ويتسم بطابعها
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قد تسرب  مسائل فلسفية الىوتية من نصارى النساطرة وأمثا٢تم  -ثانياً 
لى بعض كتب وُعرؼ منطق ارسطو بُت ا١تسلمُت، واطلع بعض ا١تسلمُت ع

الفلسفة، وترٚت  كتب كثَتة من اليونانية إٔب السريانية ٍب إٔب العربية، ٍب 
فكاف ىذا مساعداً على وجود األفكار  .صارت الًتٚتة من اليونانية إٔب العربية

وكان  بعض األدياف األخرى وخاصة اليهودية والنصرانية قد  .الفلسفية
بلد األفكار الفلسفية، فكاف ذلك  تسلح  بالفلسفة اليونانية، وأدخل  للب

  .كلو موجداً أفكاراً فلسفية ٛتل  ا١تسلمُت على دراستها
العامبلف و٫تا: أحكاـ اإلسبلـ وأفكاره ُب اٞتداؿ، ووجود أفكار  ففهذا

فلسفية، ٫تا اللذاف دفعا ا١تسلمُت لبلنتقاؿ إٔب األْتاث العقلية واألفكار 
إال أف  .ُب مناقشاهتم و٣تادالهتم وبررا ذلكالفلسفية يتعلموهنا ويتخذوهنا مادة 

ذلك كلو ٓب يكن دراسة فلسفية كاملة، وإ٪تا دراسة أفكار فلسفية للرد على 
النصارى واليهود، ألنو ما كاف يتسٌت للمسلمُت الرد إال بعد االطبلع على 

ولذلك  .ال سيما ما يتعلق منها با١تنطق والبلىوت .أقواؿ الفبلسفة اليوناف
وبذلك أصبح  الببلد  .ا إٔب االحاطة بالفرؽ األجنبية وأقوا٢تا وحججهااندفعو 

وال شك  .اإلسبلمية ساحة تُعرض فيها كل اآلراء وكل الديانات ويُتجادؿ فيها
أف اٞتدؿ يستدعي النظر والتفكَت ويثَت مسائل متعددة تستدعي التأمل، 

لتفكَت مؤثراً وٖتمل كل فريق على األخذ ٔتا صح عنده، فكاف ىذا اٞتدؿ وا
إٔب حد كبَت ُب إ٬تاد أشخاص ينهجوف هنجًا جديدًا ُب البحث واٞتدؿ 

رت عليهم األفكار الفلسفية اليت تعلموىا تأثَتاً كبَتاً ُب طريقة ػػَّ وقد أث .والنقاش
استدال٢تم، وُب بعض أفكارىم، فتكوَّف من جراء ذلك علم الكبلـ وصار فناً 

 .مية بُت ا١تسلمُت ٚتاعة ا١تتكلمُتخاصاً، ونشأت ُب الببلد اإلسبل
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و١تا كاف ىؤالء ا١تتكلموف إ٪تا يدافعوف عن اإلسبلـ ويشرحوف أحكامو 
ساسهم الذي يبنوف أويبينوف أفكار القرآف، كاف تأثرىم األساسي بالقرآف، و 

 إال أهنم وقد تعلموا الفلسفة للدفاع عن القرآف، .عليو ْتثهم ىو القرآف
م، صار ٢تم منهج خاص ُب البحث والتقرير وتسلحوا هبا ضد خصومه

والتدليل، ٮتالف منهج القرآف واٟتديث وأقواؿ الصحابة، وٮتالف منهج 
  .الفبلسفة اليوناف ُب ْتثهم وتقريرىم وتدليلهم

أما ٥تالفتهم ١تنهج القرآف فذلك أف القرآف اعتمد ُب الدعوة على أساس 
واعتمد ُب  .ٔتا يتفق معها فطري، فقد اعتمد على ىذه الفطرة وخاطب الناس

فقد اعتمد على العقل وخاطب العقوؿ،  .نفس الوق  على األساس العقلي
 قاؿ تعأب:                               

                                         

              :وقاؿ تعأب                

                                        اؿ: ػوق
                                           

                                           
                      .  :وقاؿ           

                                      

                         :وقاؿ ،    

               .  :وقاؿ                   . 
قدرة اهلل وعلمو وإرادتو على أساس الفطرة  إثباتآف ُب وىكذا يسَت منهج القر 
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كل إنساف بأعماؽ نفسو  وىذا ا١تنهج يتفق مع الفطرة ويشعر .والعقل
وىو منهج يوافق كل  .إليو، حىت ا١تلحد يعقلو ويعنو لو واإلصغاءباالستجابة لو 

  .إنساف ال فرؽ بُت ا٠تاصة والعامة وبُت ا١تتعلم وغَت ا١تتعلم

 ،يات ا١تتشاهبة اليت فيها إٚتاؿ، وفيها عدـ وضوح للباحثٍب إف اآل
جاءت عامة دوف تفصيل، وجاءت بشكل وصف إٚتإب لؤلشياء أو تقريراً 

فبل ينفر منها القارئ  .لوقائع يظهر فيها عدـ البحث واالستفاضة واالستدالؿ
 ولذلك كاف من .وال يدرؾ حقيقة ما ترمي إليو إال ٔتقدار مدلوالت ألفاظها

الطبيعي الوقوؼ منها موقف التسليم كما ىي اٟتاؿ ُب وصف أي واقع، 
 أفعاؿفآيات تصف جانبًا من  .وتقرير أي حقيقة، دوف تعليل أو تدليل

يقوؿ  .االختيار على فتدؿ آخر جانباً  تصف وآيات، اٞترب على فتدؿ اإلنساف
 اهلل تعأب:                                 :ويقوؿ

                   .  :ولكنو مع ذلك ٕتده يقوؿ    

                                             

             .   وتعرب عنو هلل تعأب وجهاً ويداً وجاءت آيات تثب
 بأنو نور السموات واألرض وتقوؿ أنو ُب السماء:               

      ،                   ،       

       ،            . و: ػينػز ػتػو الػ  لػبػثػات تػاءت آيػػوج
               ،                    
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                 ،                  ، 
               .  وىكذا وردت ُب القرآف آيات ُب نواح

 يظهر فيها التناقض، وقد ٝتَّاىا القرآف با١تتشاهبات قاؿ تعأب:       

                         . 
وؿ للناس، وآمن هبا ا١تسلموف ػرسػات وبلَّغها الػوحُت نزل  ىذه اآلي

وحفظوىا عن ظهر قلب، ٓب تثر فيهم أي ْتث أو جداؿ، وٓب يروا فيها أي 
وا كل آية ُب اٞتانب الذي جاءت تصفو أو ػمػاج إٔب التوفيق، بل فهػتػتناقض ٭ت

آمنوا هبا وصدقوىا تقرره، فكان  منسجمة ُب واقعها وُب نفوسهم، وقد 
وفهموىا فهمًا ٣تمبًل واكتفوا هبذا الفهم، واعتربوىا وصفًا لواقع، أو تقريراً 

وكاف كثَت من ذوي العقوؿ ال يستسيغ الدخوؿ ُب تفصيل ىذه  .ٟتقائق
ففهم  .بلـػا١تتشاهبات واٞتداؿ فيها، ويرى أف ذلك ليس من مصلحة اإلس

فهم يغنيو عن الدخوؿ ُب التفصيبلت  ا١تعٌت االٚتإب لكل من فهم ٔتقدار ما
وىكذا ادرؾ ا١تسلموف منهج القرآف وتلقوا آياتو وساروا على ذلك  .والتفريعات

 .ُب عصر الرسوؿ، ٍب من بعدىم حىت انتهى القرف األوؿ بكاملو
وأما ٥تالفتهم ١تنهج الفبلسفة، فذلك أف الفبلسفة يعتمدوف على 

من مقدمة صغرى وكربى  .ليفًا منطقياً الرباىُت وحدىا، ويؤلفوف الربىاف تأ
و٨تو٫تا  وعرض جوىر من لفاظًا واصطبلحات لؤلشياءأونتيجة ويستعملوف 

 .ويثَتوف ا١تشاكل العقلية ويبنوف عليها بناًء منطقياً ال بناًء حسياً أو واقعياً 
ألف ا١تتكلمُت آمنوا باهلل  .أما منهج ا١تتكلمُت ُب البحث فيغاير ذلك
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ء بو رسولو، ٍب أرادوا أف يربىنوا على ذلك باألدلة العقلية ورسولو وما جا
ا١تنطقية، ٍب أخذوا يبحثوف ُب حدوث العآب، وإقامة الدليل على حدوث 

وأخذوا يتوسعوف ُب ذلك، فَػُفتح  أمامهم موضوعات جديدة ساروا  .األشياء
يات فهم ٓب يبحثوا ُب آ .ُب ْتثها وْتث ما يتفرع منها إٔب هنايتو ا١تنطقية

لفهمها كما ىو منهج ا١تتقدمُت وكما ىو غرض القرآف، وإ٪تا آمنوا هبا وأخذوا 
ىذه ناحية من نواحي البحث وأما  .يقيموف الرباىُت على ما يفهمونو ىم منها

الناحية األخرى من البحث، وىي النظرة إٔب اآليات ا١تتشاهبة، فَف ا١تتكلمُت 
فجمعوا اآليات اليت قد غَت تفصيل،  ٓب يقنعوا باإلٯتاف با١تتشاهبات ٚتلة من

ا خبلؼ بعد تتبعهم ٢تا ٚتيعها كاٞترب واالختيار وكاآليات اليت قد يظهر بينه
وسلطوا عليها عقو٢تم وجرؤوا على ما ٓب ٬ترؤ  .يظهر منها جسمية اهلل تعأب

لوا إٔب ىذا الرأي ػفأدَّاىم النظر ُب كل مسألة إٔب رأي، فَذا وص .عليو غَتىم
فكاف التأويل أوؿ  .إٔب اآليات اليت يظهر أهنا ٗتالف رأيهم فأولوىاعمدوا 

 ه عن اٞتهة وا١تكاف أولوانػز مظاىر ا١تتكلمُت، فَذا أداىم البحث إٔب أف اهلل م
وإذا أداىم  .اآليات اليت ُتشعر بأنو تعأب ُب السماء وأولوا االستواء على العرش

أْعُت الناس ال ٯتكن أف تراه، أولوا  البحث إٔب أف نفي اٞتهة عن اهلل يستلـز أفَّ 
ر ػرًا من عناصػة الناس هلل، وىكذا كاف التأويل عنصػاالخبار الواردة ُب رؤي

 .ا١تتكلمُت وأكرب ٦تّيز ٢تم عن السلف
فهذا ا١تنهج من البحث ُب إعطاء العقل حرية البحث ُب كل شيء فيما 

يعة، فيما يقع عليو اٟتس يُدرؾ وفيما ال يُدرؾ، ُب الطبيعة وفيما وراء الطب
وفيما ال يقع عليو اٟتس يؤدي حتمًا إٔب جعلو األساس للقرآف، ال جعل 
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فكاف طبيعيًا أف يوجد ىذا ا١تنحى ُب التأويل، وكاف طبيعياً  ،القرآف أساسًا لو
وىذا  .أف يتجو ىؤالء إٔب أية جهة يروهنا على اعتبار أف العقل يراىا ُب نظرىم

فَف أدى النظر قومًا إٔب االختيار وتأويل اٞترب،  .َتًا بينهميستلـز اختبلفًا كب
فَنو قد يؤدي النظر غَتىم إٔب إثبات اٞترب وتأويل آيات االختيار، وقد يؤدي 

وبرز على ٚتيع  .غَتىم إٔب التوفيق بُت رأي ىؤالء ورأي ىؤالء برأي جديد
وتأليف القضايا ال أحد٫تا: االعتماد ُب الرباىُت على ا١تنطق  ؛ا١تتكلمُت أمراف

على احملسوسات، والثاين: االعتماد على تأويل اآليات اليت ٗتالف النتائج اليت 
 .توصلوا إليها
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 خطأ منهج المتكلمين

يتبُت من استعراض منهج ا١تتكلمُت أنو منهج غَت صحيح وسلوكو ال 
إ٬تاد يؤدي إٔب ا٬تاد اإلٯتاف وال إٔب تقوية اإلٯتاف، بل إف سلوكو ال يؤدي إٔب 

التفكَت وال إٔب تقوية التفكَت، وإ٪تا يوجد معرفة فحسب، وا١تعرفة غَت اإلٯتاف 
 ووجو ا٠تطأ ُب ىذا ا١تنهج ظاىر ُب عدة وجوه:  .وغَت التفكَت

أواًل: إف ىذا ا١تنهج يعتمدوف فيو ُب إقامة الربىاف على األساس ا١تنطقي 
أنو ٬تعل ا١تسلم أحد٫تا  .وليس على األساس اٟتسي وىذا خطأ من وجهُت

ُب حاجة إٔب أف يتعلم علم ا١تنطق حىت يستطيع إقامة الربىاف على وجود اهلل، 
ومعٌت ذلك أف َمْن ال يعرؼ ا١تنطق يعجز عن الربىنة على صحة عقيدتو، 
ومعناه أيضًا أف يصبح علم ا١تنطق بالنسبة لعلم الكبلـ كالنحو بالنسبة لقراءة 

أف علم ا١تنطق ال دخل لو بالعقيدة اإلسبلمية  العربية بعد أف فسد اللساف، مع
فقد جاء اإلسبلـ وٓب يكن ا١تسلموف يعرفوف علم  .وال شأف لو ُب الرباىُت

ا١تنطق وٛتلوا الرسالة واقاموا األدلة القاطعة على عقائدىم وٓب ٭تتاجوا علم 
ا١تنطق بشيء وىذا يدؿ على انتفاء وجود علم ا١تنطق من الثقافة اإلسبلمية 

دـ لزومو ُب شيء من الرباىُت على العقيدة اإلسبلمية، أمَّا الوجو الثاين فَف وع
األساس ا١تنطقي مظنة للخطأ ٓتبلؼ األساس اٟتسي فَنو من حيث وجود 
الشيء ال ٯتكن أف يتطرؽ إليو ا٠تطأ مطلقاً وما ٯتكن أف يتسرب إليو ا٠تطأ ال 

  .يصح أف ٬ُتعل أساساً ُب اإلٯتاف
ف ٖتصل فيو ا١تغالطة وعرضة ألف تكوف نتائجو غَت فا١تنطق عرضو أل

صحيحة ألنو وإف كاف يشًتط صحة القضايا وسبلمة تركيبها إال أنو ُب كونو 
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بناء قضية على قضية ٬تعل صحة النتيجة مبنيًا على صحة ىذه القضايا، 
وصحة ىذه القضايا غَت مضمونة ألف النتيجة ال تستند إٔب اٟتس مباشرة بل 

 .اقًتاف القضايا مع بعضها فتكوف النتيجة غَت مضمونة الصحة تستند إٔب
وذلك أف الذي ٭تصل فيو ىو أف اقًتاف القضايا مع بعضها ٬تري فيو ترتيب 
ا١تعقوالت على ا١تعقوالت واستنتاج معقوالت منها، و٬تري فيو ترتيب 
احملسوسات على احملسوسات واستنتاج ٤تسوسات منها أما ترتيب ا١تعقوالت 

ا١تعقوالت فَنو يؤدي إٔب االنزالؽ ُب ا٠تطأ ويؤدي إٔب التناقض ُب النتائج  على
ويؤدي إٔب االسًتساؿ ُب سبلسل من القضايا والنتائج ا١تعقولة من حيث 
الفرض والتقدير ال من حيث وجودىا ُب الواقع، حىت كاف آخر الطريق ُب كثَت 

دالؿ بالقضايا اليت ٬تري ومن ىنا كاف االست .من ىذه القضايا أوىاماً وأخاليط
فمثبًل يقاؿ منطقياً:  .فيها ترتيب معقوالت على معقوالت ُعرضة لبلنزالؽ

القرآف كبلـ اهلل وىو مركب من حروؼ مرتبة متعاقبة ُب الوجود وكل كبلـ 
مركب من حروؼ مرتبة متعاقبة ُب الوجود حادث، فالنتيجة القرآف حادث 

إٔب نتيجة ليس  ٦تا يقع ٖت  اٟتس فبل  فهذا الًتتيب للقضايا أوصل .و٥تلوؽ
سبيل للعقل إٔب ْتثها أو اٟتكم عليها، ولذلك فهي حكم فرضي غَت واقعي، 
فضبًل عن كوهنا من األمور اليت ُمنَع العقل من ْتثها، ألف البحث ُب صفة اهلل 

على أنو ٯتكن  .ْتث ُب ذاتو وال ٬توز البحث ُب ذات اهلل وال بوجو من الوجوه
نفس ا١تنطق أف نصل إٔب نتيجة تناقض ىذه النتيجة، فيقاؿ القرآف   بواسطة

كبلـ اهلل وىو صفة لو، وكل ما ىو صفة هلل فهو قدًن، فالنتيجة القرآف قدًن 
وبذلك برز التناقض ُب ا١تنطق ُب قضية واحدة، وىكذا ُب كثَت  .غَت ٥تلوؽ

نطقي إٔب من القضايا ا١تًتتبة على ترتيب معقوالت على معقوالت يصل ا١ت
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أما ترتيب احملسوسات على  .نتائج ُب غاية التناقض وُب غاية الغرابة
احملسوسات فَنو إذا انتهى إٔب اٟتس ُب القضايا وانتهى إٔب اٟتس ُب النتيجة 
تكوف النتيجة صحيحة ألهنا اعتمدت على اٟتس ُب القضايا والنتيجة ال على 

ماد ُب الوصوؿ إٔب اٟتقيقة ولكن الذي ٭تصل أف االعت .ترتيب القضايا فقط
يكوف على ترتيب القضايا، ومبلحظة اٟتس إ٪تا تكوف فيما تنتهي إليو القضايا 
وقد ٭تصل أف القضية قد يتوىم أهنا تصدؽ على شيء ويكوف الواقع أهنا ال 
تصدؽ على ىذا الشيء، أو قد ٭تصل أف القضية ا١تسوَّرة بالسور الكلي قد 

جزائها أالبعض فيوىم صدقها على بعض تصدؽ على بعض أجزائها دوف 
صدقها على اٞتميع أو قد ٭تصل أف يكوف ُب القضية حكم ظاىره صحيح 
وواقعو خطأ فيتوىم صحة القضية، وقد ٭تصل أف تكوف النتيجة صحيحة 
ولكن القضايا اليت استنتج  منها خطأ فيتوىم من صحة النتيجة صحة 

نيا سكاهنا ليسوا مسلمُت، وكل بلد سباإفمثبًل قد يُقاؿ:  .وىكذا ...القضايا
سكانو ليسوا مسلمُت ليس بلدًا إسبلمياً، فالنتيجة إسبانيا ليس  بلداً 

فقولو   .فهذه النتيجة خطأ، وا٠تطأ آٍت من أف القضية الثانية خطأ .إسبلمياً 
كل بلد سكانو ليسوا مسلمُت ليس بلدًا إسبلميًا خطأ ألف البلد يكوف بلداً 

م  باإلسبلـ أو إذا كاف ٚتهرة سكاهنا مسلمُت، و٢تذا إسبلميًا إذا حك
ومثبًل قد ومثبًل قد يقاؿ:  .جاءت النتيجة خطأ، فَف إسبانيا ببلد إسبلمية

يقاؿ: أمَتكا بلد ترتفع فيو الناحية االقتصادية وكل بلد ترتفع فيو الناحية 
ة فهذه النتيجة صحيح .االقتصادية بلد ناىض، فالنتيجة أمَتكا بلد ناىض

فليس كل بلد  .مع أف إحدى القضيتُت فيها غَت صحيحة .بالنسبة ألمَتكا
ترتفع فيو الناحية االقتصادية بلدًا ناىضاً، بل البلد الناىض ىو البلد الذي 
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فيًتتب على ىذه القضية اليت صحَّ  نتيجتها أف  .ترتفع فيو الناحية الفكرية
حيحة ويًتتب على ذلك  يتوىم أف القضايا اليت أخذت منها ىذه النتيجة ص

كلو أف تكوف الكوي  وقطر والسعودية كل منها بلد ناىض ألف الناحية 
وىكذا ٚتيع  .االقتصادية فيها مرتفعة مع أف اٟتقيقة ىي ببلد غَت ناىضة

القضايا تستند صحة نتائجها إٔب صحة القضايا، وصحة القضايا غَت مضمونة 
ا٠تطأ االعتماد ُب إقامة الربىاف  ألنو قد تقع فيها ا١تغالطة، ولذلك كاف من

عن  إليهال ػٌت ىذا أف اٟتقيقة اليت يتوصػولكن ليس مع .اس ا١تنطقيػعلى األس
طريق ا١تنطق خطأ، أو أف إقامة الربىاف بواسطة ا١تنطق خطأ بل معناه أف 
االعتماد ُب الربىاف على األساس ا١تنطقي خطأ وجعل ا١تنطق أساسًا ُب إقامة 

أمَّا  .افػة والربىػجػب أف ٬تعل اٟتس ىو األساس ُب اٟتاٟتجج خطأ فيج
ا١تنطق فَنو ٬توز أف يقاـ بو الربىاف على صحة القضية وىو يكوف صحيحاً إذا 

صحة   صح  قضاياه ٚتيعها وانته  ىي والنتيجة معًا إٔب اٟتس، وكان
ة من االستنتاج من القضايا ال من شيء آخر، إال أف وجود إمكاني ةالنتيجة آتي

وقوع ا١تغالطة فيو يوجب أف ال ٬ُتعل أساسًا ُب إقامة اٟتجة ألنو ككل أساس 
ظٍت فيو إمكانية ا٠تطأ وإف كاف ٯتكن أف يكوف االستدالؿ ُب بعض صورة 
يقينياً، و٬تب أف ٬ُتعل األساس ُب الربىاف ىو اٟتس ألنو ككل أساس قطعي 

 .ُب وجود الشيء ال ٯتكن أف يتطرؽ إليو أي خطأ
إف ا١تتكلمُت خرجوا على الواقع احملسوس، وٕتاوزوه إٔب غَت  - ثانياً 

احملسوس فهم ْتثوا فيما وراء الطبيعة، ُب ذات اهلل وُب صفاتو، فيما ٓب يصل 
إليو اٟتس، وشبكوا ذلك مع األْتاث ا١تتعلقة باحملسوس، وأفرطوا ُب قياس 

على اهلل العدؿ   الغائب على الشاىد، أعٍت ُب قياس اهلل على اإلنساف، فأوجبوا
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كما يتصوره اإلنساف ُب الدنيا وأوجبوا على اهلل أف يعمل ما فيو الصبلح بل 
ألف اهلل حكيم وال يفعل  األصلحأوجب بعضهم على اهلل أف يعمل ما ىو 

فعبًل إال لغرض أو حكمة، والفعل من غَت غرض سفو وعبث، واٟتكيم إما أف 
اهلل تعأب عن االنتفاع تعُت أنو إ٪تا ينتفع ىو وإما أف ينفع غَته، و١تا تقدس 

 ...يفعل لينفع غَته
وىكذا ٦تا جعلهم ٮتوضوف ُب أْتاث ليس  ٦تا يقع عليو اٟتس 

وفاهتم أف  .وليس  ٦تا ٯتكن اٟتكم عليها بواسطة العقل، فوقعوا فيما وقعوا فيو
احملسوس مدرؾ وأف ذات اهلل غَت مدركة فبل ٯتكن أف يقاس أحد٫تا على 

وٓب يفطنوا إٔب أف عدؿ اهلل ال يصح أف يقاس على عدؿ اإلنساف وال اآلخر، 
٬توز إخضاع اهلل لقوانُت ىذا العآب وىو الذي خلق العآب، وىو الذي يُديره 

وإذا كنا نرى أف اإلنساف إذا ضاؽ نظره  .حسب ىذه القوانُت اليت جعلها لو
فَذا اتسع نظره  يفهم العدؿ فهمًا ضيقًا و٭تكم على األشياء حكمًا معيناً 

تغَتت نظرتو إٔب العدؿ وتغَت حكمو فكيف نقيس رب العا١تُت الذي ٭تيط 
أما الصبلح  ؟علمو بكل شيء فنعطي عدلو ا١تعٌت الذي نراه ٨تن للعدؿ

واألصلح فهو متفرع عن نظرهتم للعدؿ وما قيل ُب العدؿ يقاؿ فيو، وا١تشاىد 
 .ذا اتسع  نظرتو تغَت رأيوُب ذلك أف اإلنساف قد يرى شيئًا فيو صبلح فَ

فالعآب اإلسبلمي اليـو دار كفر ترؾ اٟتكم باإلسبلـ ولذلك يراه ٚتيع 
غَت ولكن  إصبلحا١تسلمُت أنو عآب فاسد ويقوؿ أكثرىم أنو ُب حاجة إٔب 

 ،وىذا خطأ ،يعٍت إزالة الفساد من الوضع ا١توجود اإلصبلحالواعُت يروف أف 
إٔب انقبلب شامل يزيل حكم الكفر ويعمل بو بل العآب اإلسبلمي ُب حاجة 

وهبذا يظهر اختبلؼ  .لعمر الفساد إطالةفيو  إصبلحوكل  ،ُب حكم اإلسبلـ
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اهلل لنظرة اإلنساف حىت نوجب عليو  إخضاعنظرة اإلنساف للصبلح فكيف يُراد 
ولو حكّمنا عقلنا لرأينا أف اهلل فعل  ؟أف يفعل ما نراه ٨تن صبلحًا وأصلح

 إبليسترى عقولنا أف فيها أي صبلح، فأي صبلح ُب خلق أشياء ال 
إٔب يـو  إبليسالناس وٓب أنظَر اهلل  إضبلؿالقوة على  وإعطائهموالشياطُت 

وِٓبَ يزيل حكم  ؟فهل ذلك اصلح للخلق ؟القيامة وأمات سيدنا ٤تمدًا 
اإلسبلـ على األرض ويُعلي حكم الكفر،ويذؿ ا١تسلمُت ويسلط عليهم 

األعماؿ  آالؼولو سرنا ُب تعداد  ؟كافرين، ىل ذلك أصلح للعبادأعداءىم ال
 .١تا وجدناىا صاٟتة واألصلحوقسناىا على عقلنا وعلى فهمنا ١تعٌت الصبلح 

  ولذلك ال يصح قياس اهلل على اإلنساف وال ٬تب على اهلل شيء:     
        ،              . ذا إال ػع ا١تتكلمُت ُب ىػوقا أػوم

 .هم اهلل على اإلنسافػث وقياسػمنهجهم ُب البح
منهج ا١تتكلمُت يُعطي العقل حرية البحث ُب كل شيء،  إف -ثالثًا 

فيما ٭تس وفيما ال ٭تس، وىذا يؤدي حتمًا إٔب جعل العقل يبحث فيما ال 
اف على ٣ترد ٯتكنو أف ٭تكم عليو، ويبحث ُب الفروض والتخيبلت، ويقيم الربى

قد تكوف موجودة وقد ال تكوف موجودة، وىذا يؤدي إٔب  ألشياءالتصور 
 إخبارهبصدؽ  أشياء موجودة قطعًا إذا اخبَػَرنا عنها من ٧َتزـُ  إنكار إمكانية

اإلٯتاف بأمور و٫تية ال وجود ٢تا  إمكانيةولكن العقل ال يُدركها، ويؤدي إٔب 
وا ُب ذات اهلل وصفاتو فمنهم من قاؿ ولكن العقل ٗتّيل وجودىا، فمثبًل ْتث

وقالوا علم اهلل  ،ومنهم من قاؿ الصفة غَت ا١توصوؼ ،الصفة عُت ا١توصوؼ
ىو انكشاؼ ا١تعلـو على ما ىو عليو، وا١تعلـو يتغَت من حُت آلخر، فورقة 

 الشجرة تسقط بعد أف كان  غَت ساقطة واهلل يقوؿ:              
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        .  وعلم اهلل ينكشف بو الشيء على ما ىو عليو، فهو عآب
بالشيء قبل أف يكوف على أنو سيكوف، وعآب بالشيء إذا كاف على أنو كاف، 

 ؟َت  ا١توجوداتػفكيف يتغَّت علم اهلل بتغ .وعآب بالشيء إذا عدـ على أنو عدـ
ـ بو ٤تدث، ألف ما يتعلق َتِّ بتغَت اٟتوادث علم ٤تدث واهلل ال يقو ػوالعلم ا١تتغ

من ا١تسلَّم  إفومن ا١تتكلمُت َمْن أجاب على ىذا بقولو:  ..بو احملدث ٤تدث
سيقدـ علينا غَت علمنا بأنو قدـ فعبًل، وتلك التفرقة  اً بو أف ِعلمنا بأف زيد

دد علمو ػترجع إٔب ٕتدد العلم، ولكن ذلك ُب حق اإلنساف فهو الذي يتج
أما ُب حق اهلل فبل تفرقة  .ددػيتج واإلدراؾاس ػإلحسلم وىو اػدر العػألف مص

عنده بُت ُمَقدَّر سيكوف و٤تقق كاف وُمنجز حدث، ومتوقع سيحدث، بل 
وأجاب متكلموف آخروف: أف اهلل عآب  .ا١تعلومات بالنسبة لو على حاؿ واحدة

بذاتو بكل ما كاف وما سيكوف، وكل ا١تعلومات معلومات عنده بعلم واحد، 
ؼ بُت ما سيكوف وما كاف يرجع إٔب االختبلؼ ُب األشياء ال ُب واالختبل
فهذا البحث كلو ْتث ُب شيء ال يقع عليو اٟتس وال ٯتكن للعقل  .علم اهلل

أف يصدر حكمًا عليو ولذلك ال ٬توز للعقل أف يبحثو، ولكنهم ْتثوه ووصلوا 
ُب كل العقل حرية البحث  إعطاءإٔب ىذه النتائج جريًا على طريقتهم ُب 

وقد تصوروا أشياء فبحثوىا، فمثبًل تصوروا أف إرادة اهلل لفعل العبد  .شيء
العبد الفعل أي أف اهلل خلق الفعل عند وجود قدرة العبد  أرادتعلق  بو حُت 

 .وإرادتو ال بقدرة العبد وإرادتو
فهذا الكبلـ تصوره الباحثوف تصورًا وفرضوه فرضًا وال واقع لو حساً، 

العقل حرية البحث فبحث ىذا األمر ووجد لديو ىذا التصور  ولكنهم اعطوا
ولو جعلوا  .اإلٯتاف ٔتا تصوروه واطلقوا عليو اسم الكسب واالختيار فأوجبوا
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العقل يبحث ُب احملسوسات وحدىا الدركوا أف خلق الفعل من حيث إ٬تاد 
ق، أما ٚتيع مواده إ٪تا ىو من اهلل ألف ا٠تلق من العدـ ال يتأتى إال من ا٠تال

مباشرة ىذه ا١تواد وا٬تاد الفعل منها فهو من العبد كأي صناعة يقـو هبا،  
ولو جعلوا العقل يبحث ُب احملسوسات وحدىا ١تا  .كصناعة الكرسي مثبلً 

  .آمنوا بكثَت من الو٫تيات والفروض النظرية
ج ا١تتكلمُت ٬تعل العقل أساس البحث ُب اإلٯتاف كلو، ػإف منه -رابعًا 
لى ذلك أف جعلوا العقل أساسًا للقرآف وٓب ٬تعلوا القرآف أساساً فًتتب ع
يو ا١تطلق نػز وقد بنوا تفسَتىم للقرآف ٔتقتضى ذلك على أسسهم من الت .للعقل
ل االصلح إٔب غَت ذلك، وحكَّموا العقل باآليات ػدؿ وفعػة اإلرادة والعػوحري

لوا اآليات اليت ال اليت ظاىرىا التعارض وجعلوه الفيصل بُت ا١تتشاهبات وأو 
تتفق والرأي الذي يذىبوف إليو حىت صار التأويل طريقة ٢تم ال فرؽ بُت ا١تعتزلة 
وأىل السنة واٞتربية، ألف األساس ليس اآلية وإ٪تا األساس عندىم العقل، 

وىكذا أدى جعل العقل أساساً للقرآف إٔب  .واآلية ٬تب أف تؤوؿ لتطابق العقل
اً للبحث والعقل ػاسػولو جعلوا القرآف أس .ثػيبح خطأ ُب البحث، وخطأ فيما

 .مبنياً على القرآف َلما وقعوا فيما وقعوا فيو
نعم إف اإلٯتاف بكوف القرآف كبلـ اهلل مبٍت على العقل فقط، ولكن 
القرآف نفسو بعد أف يتم اإلٯتاف بو يصبح ىو األساس لئلٯتاف ٔتا جاء بو وليس 

ت ُب القرآف أف ال ٭تكم العقل ُب صحة و٢تذا ٬تب إذا وردت آيا .العقل
معناىا أو عدـ صحتو وإ٪تا ٖتكم اآليات نفسها، والعقل وظيفتو ُب ىذه اٟتالة 

ولكن ا١تتكلمُت ٓب يفعلوا ذلك، بل جعلوا العقل أساسًا للقرآف،  .الفهم فقط
  .ومن أجل ىذا حصل لديهم التأويل ُب آيات القرآف
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 .ومة الفبلسفة أساسًا لبحثهمإف ا١تتكلمُت جعلوا خص -خامسًا 
فا١تعتزلة أخذوا من الفبلسفة وردوا عليهم، وأىل السنة واٞتربية ردوا على 
ا١تعتزلة، وأخذوا من الفبلسفة وردوا عليهم، ُب حُت أف موضوع البحث ىو 

وكاف عليهم أف يبحثوا  .اإلسبلـ وليس ا٠تصومة ال مع الفبلسفة وال مع غَتىم
وا ما جاء بو القرآف وما ورد ُب اٟتديث ويقفوا عند مادة اإلسبلـ أي يبحث

ولكنهم ٓب يفعلوا ذلك،  .حده وعند حد ْتثو بغض النظر عن أي إنساف
وحولوا تبليغ اإلسبلـ وشرح عقائده إٔب مناظرات و٣تادالت وأخرجوىا من قوة 
 .دافعة ُب النفس، من حرارة العقيدة ووضوحها، إٔب صفة جدلية ومهنة كبلمية

وكاف من أثر ىذا ا١تنهج أف  .برز وجوه ا٠تطأ ُب منهج ا١تتكلمُتىذه أ
ٖتوَّؿ البحث ُب العقيدة اإلسبلمية من جعلو وسيلة الدعوة إٔب اإلسبلـ 
ولتفهيم الناس اإلسبلـ إٔب جعلو علماً من العلـو يدرس كما يدرس علم النحو 

ألي معرفة  مع أنو إذا جاز .أو أي علم من العلـو اليت حدث  بعد الفتوحات
من معارؼ اإلسبلـ أف يوضع ٢تا علم لتقريبها وتفهيمها فبل ٬توز أف يكوف 
ذلك بالنسبة للعقيدة اإلسبلمية ألهنا ىي مادة الدعوة وىي أساس اإلسبلـ 
و٬تب أف تُعطى للناس كما وردت ُب القرآف وأف تُتخذ طريقة القرآف ُب تبليغها 

ومن ىنا وجب  .سبلـ وشرح أفكارهللناس وشرحها ٢تم ىي طريقة الدعوة لئل
العدوؿ عن منهج ا١تتكلمُت والرجوع إٔب منهج القرآف وحده، أال وىو االعتماد 
ُب الدعوة على األساس الفطري مع االعتماد على العقل ُب حدود البحث ُب 

 .احملسوسات
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 كيف نشأت مسألة القضاء والقدر

ا واصل بن عطاء رأس إذا استثنينا مسألة ُمرتكب الكبَتة اليت اعتزؿ هب
فَننا ال نكاد ٧تد مسألة من مسائل علم الكبلـ  ،ا١تعتزلة حلقة اٟتسن البصري

القضاء )ومسألة  .إال كان  ناشئة عن مسألة سبق للفبلسفة اليوناف أف ْتثوىا
هبذا االسم وبا١تسمى الذي ْتثوه قد ْتثها الفبلسفة اليوناف واختلفوا  (والقدر
 (اٞترب واالختيار)وتسمى  (القضاء والقدر)لة تسمى فَف ىذه ا١تسأ .فيها

وكلها تعٍت مسمى واحدًا وىو: أف ما ٭تدث من  (حرية اإلرادة)وتسمى 
وىذا  ؟اإلنساف من أفعاؿ ىل اإلنساف حرٌّ ُب إحداثها وعدـ إحداثها أو ٣تبور

إ٪تا و  .أف يبحثوه - قبل ترٚتة الفلسفة اليونانية -ا١تعٌت ٓب ٮتطر بباؿ ا١تسلمُت 
بيقوريوف يروف أف اإلرادة حرة ُب فاأل .ْتثو الفبلسفة اليوناف واختلفوا فيو

أما  .كراهإواختياره دوف أي  بَرادتواالختيار، واإلنساف يفعل ٚتيع األفعاؿ 
الرواقّيوف فَهنم يروف أف اإلرادة ٣تربة على السَت ُب طريق ال ٯتكنها أف تتعداىا، 

وإ٪تا ىو ٣تبور على فعل أي شيء وال ٯتلك أف  توبَرادواإلنساف ال يفعل شيئاً 
فلما جاء اإلسبلـ وتسرب  األفكار الفلسفية كان  من  . يفعلف الأيفعل و 

فاهلل عادؿ ويًتتب على ىذا  .أىم ا١تسائل مسألة صفة العدؿ بالنسبة إٔب اهلل
 العدؿ مسألة الثواب والعقاب، وترتب على ذلك مسألة قياـ العبد بأفعالو جرياً 
على منهج البحث الذي ساروا عليو من ْتث ا١تسألة وما يتفرع عنها والتأثر 

الفبلسفة، أي ٔتا درسوه من أفكار فلسفية تتعلق ٔتوضوعاهتم اليت  بأْتاث
وأظهر ما ُب ىذا ا١توضوع ىو ْتث ا١تعتزلة، فَنو ىو األصل ُب  .يردوف عليها
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د على ا١تعتزلة، ولذلك يعترب ىذه ا١تسألة وأْتاث باقي ا١تتكلمُت إ٪تا جاءت للر 
ُب ٚتيع أْتاث علم  ا١تعتزلة ىم األصل ُب ْتث مسألة القضاء والقدر، بل
ووقفوا  .يو لو عن الظلمنػز الكبلـ، وقد كان  نظرة ا١تعتزلة إٔب عدؿ اهلل نظرة ت
 فرأوا .يو اهلل ومع عدؿ اهللنػز أماـ مسألة ا١تثوبة والعقوبة ا١توقف الذي يتفق مع ت

ؿ اهلل ال يكوف لو معٌت إال بتقرير حرية اإلرادة ُب اإلنساف، وأنو ٮتلق أف عد
أو  بَرادتوفَذا فعل  .أعماؿ نفسو وأف ُب إمكانو أف يفعل الشيء أو ال يفعل

أما إف كاف اهلل ٮتلق  .، كان  مثوبتو أو عقوبتو معقولة وعادلةبَرادتوترؾ 
١تطيع إٔب الطاعة اإلنساف ويضطره إٔب العمل على ٨تو خاص، فيضطر ا

 .والعاصي إٔب العصياف، ٍب يُعاِقب ىذا ويثيب ذلك فليس من العدالة ُب شيء
خضعوا اهلل أفهم قاسوا الغائب على الشاىد، قاسوا اهلل تعأب على اإلنساف، و 
فقد ألزموا اهلل  .تعأب لقوانُت ىذا العآب ٘تاماً كما فعل فريق من فبلسفة اليوناف

اإلنساف، فأصل البحث ىو الثواب والعقاب من اهلل على  بالعدؿ كما يتصوره
( القضاء والقدر)فعل العبد، وىذا ىو موضوع البحث الذي أُطلق عليو اسم 

وقد إتهوا ُب ْتثهم إتاه الفبلسفة  .(حرية اإلرادة)أو  (اٞترب واالختيار)أو 
ادة: انا نرى أف فقالوا ُب مسألة اإلر  .اليوناف فبحثوا ُب اإلرادة وُب خلق األفعاؿ

فلو   .َّت وُمريد الشر شرير، وُمريد العدؿ عادؿ، وُمريد الظلم ظآبػُمريد ا٠تَت خ
كان  إرادة اهلل تتعلق بكل ما ُب العآب من خَت وشر، لكاف ا٠تَت والشر 

رية والعدؿ والظلم وذلك ف ا١تريد موصوفًا با٠تَتية والشَّ مرادين هلل تعأب، فيكو 
داً لكفر الكافر، ومعاصي ػوف بأف اهلل لو كاف ُمريػولػويق .أبػع٤تاؿ ُب حق اهلل ت

ما هناه عن الكفر والعصياف، وكيف يُػَتَصور أف يريد اهلل من أيب ٢تب  .العاصي
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ولو فعل ىذا أحد من ا٠تلق  ؟ٯتاف، وينهاه عن الكفرأف يكفر ٍب يأمره باإل
ياف ػاف كفر الكافر وعصولو ك .أب اهلل عن ذلك علوًا كبَتاً ػفيهاً، تعػلكاف س

 ...رادتوتحقا عقوبة ولكاف عملهما طاعة إلػأب ما اسػالعاصي ُمراداً من اهلل تع

نقلية وىكذا ٯتضوف ُب الدليل ُب قضايا منطقية، ٍب يعقبوف ذلك بأدلة 
 فيستدلوف بقولو تعأب:  .من القرآف الكرًن                  

  لو تعأب: وبقو                               

                                     
 وبقولو تعأب:                                   

 وقولو:                             :وقولو   

               .  مثل قولو وأوَّلوا ما ورد من آيات ٗتالف رأيهم ىذا
 تعأب:                                     

       تعأب:  قولو ومثل                        

                 :وقولو                   . 
هم ا١تعروؼ من أف وخلصوا من ذلك إٔب الرأي الذي اعتنقوه ودعوا لو، وىو رأي

، وإذا فبَرادتوفَذا فعل  .اإلنساف لو حرية اإلرادة ُب أف يفعل الفعل أو يًتكو
وأما مسألة خلق األفعاؿ، فقد قاؿ ا١تعتزلة أف أفعاؿ العباد ٥تلوقة  .فبَرادتوترؾ 

٢تم ومن عملهم ىم ال من عمل اهلل، ففي قدرهتم أف يفعلوىا وأف يًتكوىا من 
ودليل ذلك ما يشعر بو اإلنساف من التفرقة بُت اٟتركة  .غَت دخل لقدرة اهلل



 ٚٓ 

االختيارية واالضطرارية، كحركة من أراد أف ٭ترؾ يده وكحركة ا١ترتعش، وكالفرؽ 
فاٟتركة االختيارية مقدورة لئلنساف فهو  .بُت الصاعد إٔب منارة والساقط منها

لو ٓب يكن اإلنساف  وأيضاً  .الذي ٮتلقها، واٟتركة االضطرارية ال دخل لو فيها
إذ لو ٓب يكن قادرًا على أف يفعل وأال يفعل ما  .خالق أفعالو لبطل التكليف
فعل وال تفعل، و١تا كاف ىذا ٤تل ا١تدح والذـ والثواب اصح عقبًل أف يُقاؿ لو 

وىكذا ٯتضوف ُب الدليل ُب قضايا منطقية على رأيهم ٍب يعقبوف  .والعقاب
 على رأيهم ىذا بآيات كثَتة كقولو تعأب: ذلك بأدلة نقلية، فيستدلوف     

                                        :وقولو
                                   :وقولو   

                  و: ػولػوق                    
      و: ػولػوق                       . 

 وأولوا ما ورد من آيات ٗتالف رأيهم ىذا مثل قولو تعأب:            

       :وقولو تعأب             .  وخلصوا من ذلك
كلو إٔب الرأي الذي اعتنقوه ُب مسألة خلق األفعاؿ، وىو أف اإلنساف ٮتلق 

وجرياً  .أفعاؿ نفسو وأنو قادر على أف يفعل الشيء وقادر على أف ال يفعلو
عنها، تفرَّع لديهم وراء منهج ا١تتكلمُت ُب البحث ُب ْتث ا١تسألة وما يتفرع 

فَف ا١تعتزلة ١تا قرروا أف أفعاؿ اإلنساف  .عن مسألة خلق األفعاؿ مسألة التولد
٥تلوقة لو تفرَّع عن ذلك سؤاؿ وىو: ما الرأي ُب األعماؿ اليت تتولد عن 

وذلك كاألٓب الذي ٭تسو  ؟أـ من خلق اهلل ؟أىي كذلك من خلقو ؟عملو
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من فعل اإلنساف، والقطع الذي ٭تصل والطعم الذي ٭تصل للشيء  .ا١تضروب
واٟترارة، والربودة، والرطوبة واليبوسة،  من السكُت، واللذة والصحة والشهوة،

واٞتنب والشجاعة، واٞتوع، والشبع، وغَت ذلك، فَهنم قالوا أهنا كلها من فعل 
حُت فعل الفعل، فهي متولدة من فعل  أحدثهااإلنساف ألف اإلنساف ىو الذي 

 .هي ٥تلوقة لواإلنساف، ف
وفحواىا  .وىذا ىو رأي ا١تعتزلة فيها( القضاء والقدر)ىذه ىي مسألة 

أهنا مسألة إرادة فعل العبد وما ٭تدث ُب األشياء من خاصيات نتيجة فعل 
وفحوى رأيهم أف العبد حر اإلرادة ُب أفعالو كلها، وأنو ىو الذي  .اإلنساف

  .شياء من أفعالوٮتلق أفعالو وٮتلق ا٠تواص اليت ٖتدث ُب األ

 وىذا الرأي من ا١تعتزلة أثار ثائرة ا١تسلمُت، وكاف رأيًا جديدًا عليهم،
 .ولذلك انربوا يردوف عليو .ورأياً جريئاً ُب األساس األوؿ ُب الدين وىو العقيدة

فقاؿ ىؤالء  .ومن أشهرىم جهم بن صفواف (اٞتربية)فقاـ ٚتاعة يُطلق عليهم 
حرة، وال قدرة على خلق أفعالو،  إرادةور وليس  لو اإلنساف ٣تب إفاٞتربيوف: 

وىو كالريشة ُب مهب الريح أو كا٠تشبة بُت يدي األمواج، وإ٪تا ٮتلق اهلل 
وقالوا: إذا قلنا أف العبد خالق أعمالو ترتب عليو ٖتديد  .األعماؿ على يديو

ا ُب وأف العبد شريك هلل تعأب ُب إ٬تاد م .قدرة اهلل وأهنا ٓب تشمل كل شيء
فَف كان  قدرة  .والشيء الواحد ال ٯتكن أف تتعاوف عليو قدرتاف .ىذا العآب

اهلل ىي اليت خلقتو فبل شأف لئلنساف فيو، وإف كان  قدرة اإلنساف ىي اليت 
وال ٯتكن أف يكوف بعضو بقدرة اهلل وبعضو  .خلقتو فبل شأف فيو لقدرة اهلل
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ويروف  .وحده فَػَعَل العبد الفعل ادتووبَر فاهلل ىو خالق فعل العبد  .بقدرة العبد
أف أفعاؿ العباد واقعة بقدرة اهلل وحدىا وليس لقدرة العبد تأثَت فيها، وليس 
اإلنساف إال ٤َتَبًل ١تا ٬ُتريو اهلل علي يديو، فهو ٣ُترب جربًا مطلقاً، وىو واٞتماد 

يستدلوف وىكذا ٯتضوف ُب الربىاف على رأيهم و  .سواء ال ٮتتلفاف إال ُب ا١تظهر
 عليو كذلك بآيات من القرآف الكرًن مثل قولو تعأب:             

         :وقولو                          :وقولو 
                                  و: وقول    

                :وقولو            .  ويؤولوف
العبد وخلقو لؤلفعاؿ، وتبعًا لذلك يقولوف أف ما تولَّد  إرادةاآليات الدالة على 

، واإلحراؽمن فعل العبد من خواص األشياء كاللذة واٞتوع والشجاعة والقطع 
وقاـ أىل السنة واٞتماعة أيضًا يردوف على  .اهلل تعأب وغَت ذلك ىو من

 واإلرادةاهلل ومشيئتو،  بَرادةأفعاؿ العباد كلها  إفا١تعتزلة فقاؿ أىل السنة 
وا١تشيئة ٔتعٌت واحد وىي صفة أزلية ُب اٟتي توجب ٗتصيص أحد ا١تقدورين ُب 

العباد ْتكمو،  وأفعاؿ .أحد األوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إٔب الكل
إذا أراد شيئًا أف يقوؿ لو كن فيكوف وقضيتو أي قضاؤه وىو عبارة عن الفعل 

 قاؿ تعأب:  إحكاـمع زيادة               ،     

    وفعل العبد بتقدير  .وا١تراد بالقضاء ا١تقضي، ال صفة من صفات اهلل
ْتده الذي يوجد من ُحسن وقُبح ونفع وضر وما اهلل وىو ٖتديد كل ٥تلوؽ 

وا١تقصود تعميم  .٭تويو من زماف ومكاف، وما يًتتب عليو من ثواب وعقاب
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 اإلكراهلعدـ  واإلرادةاهلل وقدرتو ألف الكل ٓتلق اهلل وىو يستدعي القدرة  إرادة
سق وقالوا إف قيل فَف على قولكم يكوف الكافر ٣تبوراً ُب كفره والفا .واإلجبار

أف اهلل  - أجابواأي  -والطاعة، قلنا  باإلٯتافُب فسقو فبل يصح تكليفهما 
تعأب أراد منهما الكفر والفسق باختيار٫تا فبل جرب، كما أنو تعأب علم منهما 

وقالوا عن أفعاؿ العباد ُب الرد  .الكفر والفسق باالختيار وٓب يلـز تكليف احملاؿ
عاؿ اختيارية يثابوف هبا إف كان  طاعة، ويعاقبوف على ا١تعتزلة واٞتربية: للعباد أف
وا وجو كوهنا اختيارية مع أهنم يقولوف أف اهلل نػَّػوبي .عليها إف كان  معصية

وأف  .مستقل ٓتلق األفعاؿ وإ٬تادىا فقالوا: إف ا٠تالق لفعل العبد ىو اهلل تعأب
البعض  لقدرة العبد وإرادتو مدخبًل ُب بعض األفعاؿ كحركة البطش، دوف 

ٍب وضَّحوا  .كحركة االرتعاش، وأف اهلل تعأب خالق كل شيء، والعبد كاسب
صرؼ العبد قدرتو وإرادتو إٔب الفعل كسب، وإ٬تاد اهلل الفعل  إفذلك فقالوا: 

عقب ذلك خلق وا١تقدور الواحد داخل ٖت  القدرتُت لكن ّتهتُت ٥تتلفتُت، 
وبعبارة  ،بلعبد ّتهة الكسلومقدور  اإل٬تادفالفعل مقدور هلل تعأب ّتهة 

العادة ٓتلق الفعل عند قدرة العبد وإرادتو ال بقدرة  أجرىأخرى أف اهلل تعأب 
واستدلوا على قو٢تم باآليات اليت  .العبد وإرادتو، فهذا االقًتاف ىو الكسب

استدؿ هبا اٞتربية على خلق اهلل لؤلفعاؿ وإرادتو ٢تا، واستدلوا على الكسب 
 لو تعأب: بقو   العبد من                       :وقولو تعأب
                            :وقولو          

                واعتربوا أنفسهم أهنم ردوا على ا١تعتزلة واٞتربية. 
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كل   أخفقواوقد  .يهم ورأي اٞتربية واحد فهم جربيوفواٟتقيقة ىو أف رأ
ُب مسألة الكسب، فبل ىي جارية على طريق العقل، إذ ليس عليها  اإلخفاؽ

أي برىاف عقلي، وال على طريق النقل إذ ليس عليها أي دليل من النصوص 
 الشرعية، وإ٪تا ىي ٤تاولة ٥تفقة للتوفيق بُت رأي ا١تعتزلة ورأي اٞتربية وا٠تبلصة
أف مسألة القضاء والقدر أخذت دورًا ىامًا لدى ا١تتكلمُت، وكانوا ٚتيعاً 
٬تعلوف موضع البحث ىو فعل العبد وما توّلد من ىذا الفعل من خاصيات 
أي ا٠تاصيات اليت ٭تدثها العبد من فعلو ُب األشياء، و٬تعلوف أساس البحث 

د خلقو اهلل وخلقها ىو ىل فعل العبد وا٠تاصيات اليت ٭تدثها العبد من فعلو ق
 ؟العبد بَرادةاهلل أـ  بَرادةأـ أف ذلك من خلق العبد، وىل ذلك حصل 

وسبب وجود ىذا البحث ىو أخذ ا١تعتزلة ٢تذه ا١تسألة عن الفلسفة اليونانية  
اٞترب )أو ( حرية اإلرادة)أو ( القضاء والقدر)كما ىي باٝتها ومسماىا 

وىا تتفق مع ما ٬تب هلل تعأب من صفة وْتثهم ٢تا من وجهة نظر رأ( واالختيار
العدؿ، فأدى ىذا إٔب قياـ اٞتربية وأىل السنة يردوف على ا١تعتزلة آراءىم على 
نفس الصعيد وعلى ذات األساس، وْتثوىا ٚتيعاً من ناحية صفات اهلل ال من 

اهلل وقدرتو على فعل العبد وعلى  إرادةناحية موضوعها وحده، فسلطوا 
٭تدثها العبد ُب األشياء وصاروا يبحثوف: ىل ىي بقدرة اهلل ا٠تاصيات اليت 

فالقضاء والقدر إذف ىو أفعاؿ العباد  ؟وإرادتو أـ ىي بقدرة العبد وإرادتو
فالقضاء ىو  .وخاصيات األشياء اليت ٭تدثها اإلنساف من فعلو ُب األشياء

العباد أما كوف القضاء ىو أفعاؿ  .أفعاؿ العباد والقدر ىو خاصيات األشياء
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فظاىر من ْتثهم لو وخبلفهم فيو، أي من قو٢تم أف العبد يقـو بالفعل بقدرتو 
وإرادتو، وقوؿ من رّد عليهم أف فعل العبد يُوَجد بقدرة اهلل وإرادتو ال بقدرة 
العبد وإرادتو، وقوؿ من رّد على االثنُت أف فعل العبد يوجد ٓتلق اهلل للفعل 

ة العبد وإرادتو فهذا يدؿ على أف معٌت القضاء رادتو ال بقدر إو  العبدعند قدرة 
وأما كوف القدر ىو ا٠تاصيات اليت ٭تدثها العبد ُب األشياء  .ىو أفعاؿ العباد

فظاىر من ْتثهم لو وخبلفهم فيو، فَهنم حُت ْتثوا ما توّلد من أفعاؿ العبد 
نا٫تا نشًا وسكرًا وأنضج أضفناْتثوا ُب ا٠تاصيات اليت ٭تدثها فقد قالوا: إذا 

 ؟تولَّد من ذلك الفالوذج فهل طعم الفالوذج ولونو من َخلِقنا أـ من خلق اهلل
ىل خروج الروح عند الذبح وذىاب اٟتجر عند الدفعة، واإلبصار إذا فتحنا 

، وكسر الرجل عند السقوط، وصحتها إذا جربت، و٨تو ذلك، ىل ىو أبصارنا
ا٠تواص، ويدؿ على  فهذا البحث ىو ْتث ُب ؟من خلقنا أـ من خلق اهلل

فقد قاؿ بشر بن ا١تعتمر رئيس  .ذلك اختبلفهم ُب حكم ىذه ا١تتولدات
فَذا فتح  أنا عُت اإلنساف  .معتزلة بغداد: كل ما تولَّد من فعلنا ٥تلوؽ لنا

للشيء ىو فعلي أنا، ألنو متولد من فعلي، وكذلك  إبصارهفأبصر الشيء، فَف 
وكذلك األٓب  .، ورائحتها، ىو فعلنالوف ما نصنع من ا١تأكوالت، وطعومها

وقاؿ أبو ا٢تذيل  .كل ذلك من فعل اإلنساف  .ْبا...واللذة والصحة والشهوة
فكل ما تولَّد من  .العبلؼ أحد شيوخ ا١تعتزلة: ىنالك فرؽ بُت ا١تتولدات
فاألٓب اٟتاصل من  .أفعاؿ اإلنساف ٦تا يُعلم كيفيتو ىو من فعلو وما ال فبل

جر صعدًا إذا رماه إٔب أعلى، وسفبًل إذا رماه إٔب أسفل الضرب، وذىاب اٟت



 ٚٙ 

أما األلواف والطعـو واٟترارة والربودة والرطوبة  .و٨تو ذلك، ىو من فعل اإلنساف
وقاؿ النظَّاـ إف  .واليبوسة واٞتنب والشجاعة واٞتوع والشبع، فكلها من فعل اهلل

نعو، وال يفعل اإلنساف اإلنساف ال يفعل إال اٟتركة فما ليس ْتركة فليس من ص
فَذا حرؾ إنساف يده فذلك فعلو، وأما  .اٟتركة إال ُب نفسو، فأما ُب غَته فبل

إذا رمى حجرًا فتحرؾ اٟتجر إٔب فوؽ أو إٔب ٖت ، فتحرؾ اٟتجر ليس من 
فعل اإلنساف وإ٪تا ىو من فعل اهلل، ٔتعٌت أنو طبع اٟتجر أف يتحرؾ إذا دفعو 

اف والطعـو والرائحة واألٓب واللذة ليس  من فعل دافع وىكذا، فتكّوف األلو 
فهذا االختبلؼ ُب النظر إٔب التوّلد واقعو يبُتِّ  .اإلنساف ألهنا ليس  حركات

 ؟أنو اختبلؼ ُب خاصيات األشياء: ىل ىي من فعل اإلنساف أـ من اهلل
فالبحث إذف وا٠تبلؼ ُب ىذا البحث إ٪تا ىو ُب ا٠تاصيات اليت ٭تدثها 

وىكذا سار البحث ُب موضوع واحد وعلى صعيد واحد  . األشياءاإلنساف ُب
ونظراً ألف البحث ُب متولِّدات األفعاؿ أي ُب ا٠تاصيات  .عند ٚتيع ا١تتكلمُت

اليت ٭تدثها اإلنساف ُب األشياء كاف فرعيًا ألنو مًتتب على ْتث فعل العبد، 
واٞتربية فكاف ْتث فعل  فقد كاف ْتثاً ثانوياً ُب ا٠تبلؼ بُت ا١تعتزلة وأىل السنة

العبد ىو البحث الطاغي بُت ا١تتكلمُت، واٞتدؿ والنقاش كاف مسلطًا عليو 
اٝتًا واحداً  (القضاء والقدر)و١تا كاف  .أكثر ٦تا كاف مسلطًا على ا٠تاصيات

١تسمى، ولو كاف مركبًا من كلمتُت فهما مند٣تتاف مع بعضهما ومندرجة 
هور ْتث القضاء والقدر فيما بعد على احدا٫تا ٖت  األخرى، فقد غلب ظ

واستمر  .ْتث فعل العبد أكثر منو على ْتث ا٠تاصيات اليت ٭تدثها اإلنساف
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 .وصار كٌل يفهمو على وجو ٮتالف الوجو اآلخر (القضاء والقدر)النقاش ُب 
وقد جاء بعد شيوخ ا١تعتزلة وشيوخ أىل السنة تبلمذهتم واتباعهم واستمر 

ُب كل عصر، ونظراً لضمور ا١تعتزلة وغلبة أىل السنة صار  النقاش بينهم وٕتدد
النقاش ٯتيل إٔب جانب رأي أىل السنة، وصار ا١تتناقشوف ٮتتلفوف ُب القضاء 
والقدر وصاروا يضعوف ٢تا معاٍف جديدة يتخيلوهنا من عند أنفسهم و٭تاولوف 

 (والقدرالقضاء )فصار بعضهم يقوؿ  اتطبيق الفاظ اللغة أو ألفاظ شرعية عليه
سر من أسرار اهلل ال يعرفو أحد، وصار بعضهم يقوؿ ال ٬توز البحث ُب 

ِكَر إذا ذ»القضاء والقدر مطلقًا ألف الرسوؿ هنى عن ذلك ويستدؿ ْتديث: 
إف  :وصار بعضهم يفرِّؽ بُت القضاء والقدر فيقوؿ ،«ِكَر القدر فأمسكواذ

اٞتزئي ُب  القضاء ىو اٟتكم الكلي ُب الكليات فقط، والقدر ىو اٟتكم
وبعضهم يقوؿ: إف القدر ىو التصميم، والقضاء ىو  .اٞتزئيات وتفاصيلو

اإل٧تاز، وعلى ىذا الرأي أف اهلل يصمم العمل، أي يرٝتو ويضع تصميمو، 
قدَّر العمل فهو القدر، وأنو تعأب ينفذ العمل وينجزه فيكوف قد فيكوف قد 
بالقدر التقدير وبالقضاء ومنهم من قاؿ أف ا١تراد  .فهو القضاءقضى العمل 

ف القضاء والقدر أمراف إوبعضهم ٬تعل الكلمتُت متبلزمتُت فيقوؿ  .ا٠تلق
لة األساس وىو القدر نػز ألف أحد٫تا ٔت متبلزماف ال ينفك احد٫تا عن اآلخر،

لة البناء وىو القضاء، فمن راـ الفصل بينهما فقد راـ ىدـ البناء نػز واآلخر ٔت
 .بينهما فجعل القضاء شيئاً والقدر شيئاً آخر ومنهم من فرَّؽ .ونقضو

كمسمى معُت ( القضاء والقدر)وىكذا ظل النقاش يدور ُب موضوع 
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إال أنو كاف لو مدلوؿ واحد  .سواء عند الذين فرَّقوا بينهما أو جعلو٫تا متبلزمُت
عند اٞتميع وعلى أي تفسَت من التفاسَت ىو فعل العبد من حيث إ٬تاده ىل 

وتبلور البحث  ؟أـ أوجده العبد أـ خلقو اهلل عندما قاـ بو العبدأوجده اهلل 
وصار بعد  .وتركز على ىذا ا١تدلوؿ وظل النقاش يدور على نفس الصعيد

ُب ْتث العقيدة وُجعل  أمراً  (القضاء والقدر)وجود ىذا البحث توضع مسألة 
نو ىو سادسًا من أمور العقيدة ألهنا صارت تدؿ على أمر يتعلق باهلل من أ

الذي ٮتلق الفعل وٮتلق خاصيات األشياء سواء أكاف ىذا الفعل وىذه 
 .ا٠تاصيات خَتاً أـ شراً 

باعتبار٫تا اٝتًا واحدًا ١تسمى  (القضاء والقدر)ومن ذلك يتبُت أف 
ُب أْتاث  اواحد، أو على حد تعبَتىم باعتبار٫تا أمرين متبلزمُت ٓب توجد

( القضاء والقدر)ا أي موأنو ليس ُب مسألته .ا١تسلمُت إال بعد وجود ا١تتكلمُت
إال رأياف اثناف أحد٫تا حرية االختيار وىو رأي ا١تعتزلة والثاين اإلجبار وىو رأي 
اٞتربية وأىل السنة مع اختبلؼ بينهما بالتعابَت واالحتياؿ على األلفاظ واستقر 

كاف   ا١تسلموف على ىذين الرأيُت وُحولوا عن رأي القرآف ورأي اٟتديث وما
أو  (القضاء والقدر)يفهمو الصحابة منهما إٔب ا١تناقشة ُب اسم جديد ىو 

وُب مسمى جديد ىو: ىل األفعاؿ ٓتلق ( حرية اإلرادة)أو  (اٞترب واالختيار)
أو ىل ما ٭ُتدثُو اإلنساف ُب األشياء من  ؟العبد وإرادتو أـ ٓتلق اهلل وإرادتو

وصار بعد وجود  ؟اهلل تعأب منخاصيات ىي من فعل العبد وإرادتو أـ ىي 
ىذا البحث توضع مسألة القضاء والقدر ُب ْتث العقيدة وجعل  أمراً سادساً 

 .من أمور العقيدة
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 القدر

اليت وضعها ا١تتكلموف اٝتًا للمسمى الذي  (القضاء والقدر)ٚتلة 
 .أخذوه عن فبلسفة اليوناف، ٓب يسبق أف وضع  ٢تذا ا١تعٌت ال لغة وال شرعاً 

ُت إٔب أي حد يبعد معٌت القدر ومعٌت القضاء اللغويُت أو الشرعيُت عن وليتب
ا١تعٌت الذي وضعو ٢تما ا١تتكلموف، نعرض معنا٫تا كما ورد ُب اللغة وُب 

يقاؿ ُب اللغة َقَدَر  .فقد وردت لكلمة القدر عدة معافٍ  .النصوص الشرعية
وقدر الشيء  .قدارهاألمر وقدَّره: دبره، والشيء بالشيء قاسو بو وجعلو على م

 .قدر األمر: نظر إليو ودبره وقاسو قدر قدرًا اهلل: عظمو .قدارة: ىيأه ووقتو
 .وعليو قدر الرزؽ: قسمو .وقدر اهلل عليو األمر وقدر لو األمر: قضى وحكم

وَقَدَر  .قدر الرجل فكر ُب تسوية أمره وتدبَته .قدَّر وقدَّر على عيالو: ضّيق
 .أي أ٘توا ثبلثُت «فإف ُغمَّ عليكم فاقدروا لو»اٟتديث:  الشيء أي َقدَّره، وُب

 قاؿ تعأب:  ،ووردت كلمة قدر ُب القرآف الكرًن بعدة معافٍ       

              :أي أمراً ُمربماً أو قضاًء ٤تكماً وقاؿ         

       :فضيَّق عليو رزقو، وقاؿ                         
أي على حدث قد قدره اهلل ُب اللوح احملفوظ أي كتبو، وىو ىبلُؾ قـو نوح 

 وقاؿ:  .بالطوفاف              أي جعل فيها إنبات أقوات أىلها أي
 وقاؿ:  .األقواتخاصية إنبات               فكر ماذا يقوؿ أي

 وقاؿ:  .ُب القرآف وقدَّر ُب نفسو ما يقولو وىيأه            

               أي خلق كل شيء فسواه تسوية، وقدر لكل
حيواف ما ُيصلحو فهداه إليو وعرَّفو وجو االنتفاع بو، أي جعل ُب كل حٍي من 
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قولو:  مثل   إشباعها  إٔب وىداه   اإلشباع تتطلب  حاجات   فوحيوا  إنساف
             .  :وقاؿ                 َأي جعلنا فيها سهولة 

 وقاؿ:  .السَت وأمَنو                    ًأي تقديرا
 وقاؿ:  .وتوقيتاً                         وقاؿ:  .أي بتقدير
             وقاؿ:  .أي إٔب وق  معلـو              

        أي جعلنا تقدير ا١توت بينكم على اختبلؼ وتفاوت فاختلف
  وقاؿ: .ومتوسط  وطويل  قصَت من   أعماركم               

        وقاؿ:   ٔتقدار  أي ،  معلـو                  

         وقاؿ:  .أي كاف تقديرنا أهنا ١تن الغابرين         

         ووردت كلمة  .أي أتي  على وق  معُت وقتو لذلك
 وعن أيب ىريرة قاؿ، قاؿ رسوؿ اهلل .هقدر ُب اٟتديث ٔتعٌت علم اهلل وتقدير 

: « لتستفرغ صفحتها َولُِتنَكَح فإف لها ما ُقدِّر  أختهاال تسأؿ المرأة طالؽ
أي ما قدره اهلل ُب اللوح احملفوظ، أي ما حكم بو أخرجو البخاري،  «لها

 وعلمو وىو من قبيل قولو تعأب:               أي قدر ُب اللوح
بشيء لم  آدـ النذرُ  ال يأتي ابنَ »قاؿ:  وعن أيب ىريرة عن النيب  .احملفوظ

 «ْسَتخِرُج بو من البخيلأيلقيو القدر وقد قدرتو لو  يكن قد قدرتو ولكن
 بو آدـ بشيء ٓب يكن قد حكم اهلل ابنَ  النذر ال يأٌب إفأي  أخرجو البخاري،

وقدرتو ىنا  .وكتبو ُب اللوح احملفوظ أي علمو، إ٪تا يستخرج بالنذر من البخيل
أيب طريق  روى البخاري من .حكم  بو وعلمتو، والقدر تقدير اهلل وعلمو
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أنت آدـ  احتجَّ آدـ وموسى، فقاؿ موسى:»قاؿ:  ىريرة أف رسوؿ اهلل 
ي اصطفاؾ اهلل قاؿ آدـ: أنت موسى الذ ؟الذي أخرجت ذريتك من الجنة

فحج آدـ  ؟ثم تلومني على أمر قد ُقدِّر علَّي قبل أف ُأخلق ؟برساالتو وكالمو
وقاؿ  .أي ُكتب علي ٔتعٌت عِلمو اهلل، أي على تقدير حكم اهلل بو .«موسى

كل شيء بقدر » : طاووس ٝتع  عبد اهلل بن عمر يقوؿ قاؿ رسوؿ اهلل
أي كل شيء بتقدير  أخرجو مسلم، «العجز والَكْيس أو الَكْيس والعْجز حتى

ُب كبلـ  (قدر اهلل)ووردت كلمة  .اهلل وعلمو، أي كتبو اهلل ُب اللوح احملفوظ
)أف عمر بن ا٠تطاب  :عن عبد اهلل بن عباس .الصحابة ٔتعٌت تقدير اهلل وعلمو

خرج إٔب الشاـ حىت إذا كاف بسرغ لقيو أمراء األجناد، أبو عبيدة بن اٞتراح 
فقاؿ عمر  :قاؿ ابن عباس ،وه أف الوباء قد وقع بأرض الشاـوأصحابو فأخرب 
فاستشارىم وأخربىم أف  فدعوهتم، .دع ٕب ا١تهاجرين األولُتا :بن ا٠تطاب

قد خرجَ  أَلمر وال نرى أف  :فقاؿ بعضهم .فاختلفوا ،الوباء قد وقع بالشاـ
 وال نرى  معك بقية الناس وأصحاب رسوؿ اهلل :وقاؿ بعضهم .ترجع عنو
 .ادع ٕب األنصار :ٍب قاؿ .َمُهم على ىذا الوباء فقاؿ عمر: ارتفعوا عٍّت ْقدِ أف تػُ 

فاستشارىم فسلكوا سبيل ا١تهاجرين واختلفوا كاختبلفهم، فقاؿ:  فدعوهتم،
ادع ٕب من كاف ىا ىنا من مشيخة قريش من مهاجرة  :ٍب قاؿ .ارتفعوا عٍت

نرى أف ترجع بالناس  :قالوافلم ٮتتلف عليو منهم رجبلف، ف فدعوهتم، .الفتح
فنادى عمر ُب الناس أين مصبٌح على ظهر  .ذا الوباءػعلى ى َمُهمدِ ػقْ ػتُ وال 

لو غَتؾ قا٢تا  :فقاؿ عمر ؟فقاؿ أبو عبيدة: أَِفراراً من قدر اهلل .فأصبحوا عليو
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أرأي  لو كاف لك ِإبل فهبط   .نعم نفّر من قدر اهلل إٔب قدر اهلل .يا أبا عبيدة
لو عدوتاف، إحدا٫تا ٥تصبة واألخرى َجْدبة، أليس إف رعي  ا١تخصبة  وادياً 

دير اهلل ػرعيتها بقدر اهلل وإف رعي  اٞتدبة رعيتها بقدر اهلل( وقدر اهلل ىنا تق
وظ وَعِلَمو، وإف ػفػوح احملػأي إف رعي  ا٠تصبة فعل  ما كتبو اهلل ُب الل .وعلُمو

 .ح احملفوظ وَعِلَمورعي  اٞتدبة فعل  ما كتبو اهلل ُب اللو 
ويتبُت من ىذا كلو أف كلمة قدر من األلفاظ ا١تشًتكة اليت ٢تا عدة 
معاٍف منها التقدير والعلم والتدبَت والوق  والتهيئة، وجعل ُب الشيء خاصية، 
ولكن على تعدد ىذه ا١تعاين ٓب يرد فيها أف القدر معناه أف يفعل العبد الفعل 

القدر اٟتكُم الكلي ُب اٞتزئيات وتفاصيلو، وال ورد جربًا عنو، وٓب يرد فيها أف 
معاٍف لغوية  (القدر)وعلى ىذا فلكلمة  .فيها أف القدر سر من أسرار اهلل

استعملها القرآف هبذه ا١تعاين، واستعملها اٟتديث ٔتعاين القرآف، وٓب يكن 
ىنالك خبلؼ ُب معانيها، ال فيما وردت ُب القرآف وال فيما وردت فيو من 

وإذا كاف ٓب يرد ٢تا  .ديث، وىذه ا١تعاين للفظة لغوية، فبل دخل للعقل فيهااٟت
آية، فبل يقاؿ عن معٌت  وال ُبأي معٌت شرعي غَت ىذه ا١تعاين ال ُب حديث 

ومن ىذا نتبُت أف ىذه ا١تعاين اليت ُب اآليات  .يصطلح عليو إنو معٌت شرعي
وف فيما بعد، وأف ا١تعاين ليس ا١تقصود منها القدر الذي اختلف فيو ا١تتكلم

اليت ُب األحاديث إ٪تا يُقصد هبا تقدير اهلل وعلمو، أي كتابتو ُب اللوح احملفوظ، 
وأما ما أخرجو  .وال شأف ٢تا ُب ْتث القضاء والقدر الذي أورده ا١تتكلموف

 «القدر فأْمسكوا كرذُ إذا »الطرباين بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعو: 
اهلل وتقديره لؤلشياء فبل ٗتوضوا ُب ذلك، ألف كوف تقدير كر علم أي إذا ذُ 

األشياء من اهلل يعٍت أنو كتبها ُب اللوح احملفوظ وىذا يعٍت أنو علمها، وكوف اهلل 
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عا١تاً هبا ىو من صفات اهلل اليت ٬تب اإلٯتاف هبا، فيكوف معٌت اٟتديث أنو إذا 
ُب اللوح احملفوظ فبل ذكر أف اهلل ىو الذي قدر األشياء وعلمها أي كتبها 

 .ٗتوضوا ُب مناقشة ذلك بل امسكوا وسلموا
أدركُت ناسًا من أصحاب »من طريق طاووس:  مسلموكذلك ما أخرج 

 .فَف معناه بتقدير من اهلل أي بعلم منو «يقولوف كل شيء بقدر رسوؿ اهلل 
ت لػتقل: لو أني فع يء فالػابك شػواف أص ...»بلـ: ػبلة والسػوقاؿ عليو الص

أخرجو مسلم من طريق أيب  «قدر اهلل وما شاء فعل :لكاف كذا وكذا ولكن قل
فات ػوىذا كلو من باب ص .ومعناه كتب اهلل ُب اللوح احملفوظ أي َعِلم، ىريرة

ري على قدر منو، أي على ػاهلل، وأنو ىو اهلل يعلم األشياء قبل وقوعها، وأهنا ٕتَ 
 .(درالقضاء والق)وال دخل لذلك ُب ْتث  .علم
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 اءػالقض

وقضى  .وقدره بَحكاـيُقاؿ ُب اللغة قضى يقضي قضاًء الشيء، َصنَعو 
وقد وردت كلمة القضاء ُب آيات  .أمضاهبُت ا٠تصمُت حكم وفصل، واألمر 

 قاؿ اهلل تعأب:  .القرآف ُب عدة آيات                        

       أبـر أمرًا فَنو يدخل ٖت  الوجود من غَت امتناع وال أي إذا
 وقاؿ تعأب:  .توقف                          أي

وقاؿ تعأب:  .جعل ٢تذا ا١تخلوؽ الذي خلقو من طُت أجبًل بُت إ٬تاده وموتو
                      ر أمراً مقطوعاً بو أال تعبدوا سواه أي أم

 وقاؿ تعأب:                                      

                          وقاؿ تعأب:  .وحكم ْتكمأي أمر بأمر
              بَِحكاـ حاَؿ كوهِنا سبع صنع السماء أي ف

 وقاؿ تعأب:  .ٝتاوات                  رـب أمراً  ػيُ ػأي ل
 وقاؿ تعأب:  .بًا أف يُفعلػكاف واج          أي أًب األمر وىو أمر
 وقاؿ تعأب:  .منو ََ وتدمَتىم وفَػرَغ إىبلكهم               أي

ليرـب األجل الذي ٝتاه وضربو لبعث ا١توتى وجزائهم على أعما٢تم، وقاؿ 
 أب: ػتع                                 

         أب: ػوقاؿ تع .عاجبلً  وأىلكتكمأي النتهى األمر    

            ًوكاف أمراً مربماً من اهلل وحكماً قد ُحِكم بوجوده أي فعبل
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 وقاؿ تعأب:  .يقع جربًا عنك ألنو من قضاء اهلل            

         واٟتتم مصدر حتم األمر إذا أوجبو ومقضيًا ٤تكومًا بو، أي
وعلى ىذا فَف كلمة  .قضى بوكاف ورودىم واجباً على اهلل أوجبو على نفسو و 

قضاء من األلفاظ ا١تشًتكة اليت ٢تا عدة معاٍف منها: َصَنع الشيء بَِحكاـ، 
وأمضى األمر وجعل الشيء، وأمر بأمر وأًب األمر، وحتم وجود األمر وأبـر 

 .وأمر أمراً مقطوعاً بو ،راألمر، وانتهى األمر وحكم باألم
ها أف القضاء ىو حكم اهلل ُب ولكن على تعدد ىذه ا١تعاين ٓب يرد في

وعلى ىذا فكلمة  .الكليات فقط، كما ٓب يرد أف القدر حكم اهلل ُب اٞتزئيات
قضاء ٢تا معاٍف لغوية استعملها القرآف ُب ىذه ا١تعاين، وٓب يكن ىنالك خبلؼ 

وإذا   .وىذه ا١تعاين للفظة لغوية فبل دخل للعقل فيها .ُب معانيها اليت وردت
رعي، فبل بد أف يرد ىذا ا١تعٌت ُب حديث أو آية حىت يُقاؿ كاف ٢تا معٌت ش

وعليو فَنو ليس ا١تقصود من  .عن ىذا ا١تعٌت أنو شرعي، وٓب يرد غَت ىذه ا١تعاين
الذي اختلف فيو ا١تتكلموف فيما  (القضاء والقدر)القضاء الوارد ُب اآليات ىو 

شأف لآليات  بعد، وال شأف ٢تذه اآليات ُب ْتث القضاء والقدر، كما ال
واألحاديث اليت تضمن  معٌت القدر ُب ْتث القضاء والقدر، فَف ىذه 
اآليات واألحاديث تتحدث عن صفات اهلل وعن أفعاؿ اهلل، والقضاء والقدر 

وىذه اآليات ْتثها شرعي ومعانيها لغوية، وْتث  .يبحث عن فعل العبد
حاديث تفسر وىذه اآليات واأل .عند ا١تتكلمُت عقلي (القضاء والقدر)

معٌت اصطبلحي وضعو  (القضاء والقدر)ٔتعانيها اللغوية أو الشرعية، وْتث 
 .ا١تتكلموف
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 درػاء والقػالقض

الكلمتُت معًا ١تعٌت واحد، ٢تما  بَدراجأي  ،القضاء والقدر هبذا االسم
مسمى معُّت، أي القضاء ا١تقروف بالقدر ّتعلهما أمرين متبلزمُت ال ينفك 

ر ٢تما معًا مدلوؿ معُّت ال يصح أف يدخل فيو غَته ٓب ٬تِر أحد٫تا عن اآلخ
ويظهر من تتبع النصوص  .استعما٢تما ال من الصحابة، وال من التابعُت

الشرعية واللغوية، ومن تتبع أقواؿ الصحابة والتابعُت ومن أتى بعدىم من 
عُت معًا ٓب ٬تِر استعما٢تما با١تدلوؿ ا١ت (القضاء والقدر)العلماء أف كلميت 

االصطبلحي من أحد من الصحابة أو التابعُت، وٓب تردا ٣تتمعتُت ٔتدلو٢تما 
االصطبلحي ا١تعُت ال ُب القرآف وال ُب اٟتديث، وإف وردتا ٣تتمعتُت ٔتعنا٫تا 

قاؿ:  بسند حسن عن النيب  براللغوي فيما أخرجو البزار من حديث جا
و٢تذا ٓب يوجد ىذا  .«نفسأكثر من يموت من أمتي بعد قضاء اهلل وقدره باأل»

ا١تسمى االصطبلحي الذي يدؿ عليو ىذا االسم إال بعد وجود ا١تتكلمُت بعد 
انصراـ القرف األوؿ، وبعد ترٚتة الفلسفة اليونانية، وٓب يوجد ُب عصر 
الصحابة، وٓب ٬تر أي خبلؼ أو نقاش ُب ىاتُت الكلمتُت كاسم واحد ١تسمى 

القضاء )طواؿ عصر الصحابة ْتث  اصطبلحي معُت، فلم يعرؼ ا١تسلموف
وحدىا  (قدر)ووردت كلمة  .وحدىا (قضاء)وإف كان  وردت كلمة  (والقدر

ا١تار لكنها ُب ٚتيع ذلك  جابرُب األحاديث، كما وردتا ٣تتمَعتُت ُب حديث 
وردت با١تعٌت اللغوي، وٓب ترد با١تعٌت االصطبلحي، وقد وردت كلمة قضاء ُب 

كلمات أقو٢تن ُب قنوت    علمٍت رسوؿ اهلل حديث القنوت قاؿ اٟتسن:
شر ما قضيت فإنك تقضي وال يقضى  وقني»الوتر ٍب ذكر دعاء القنوت ومنو: 

ومعناه احفظٍت من شر ما أخرجو الدارمي من طريق اٟتسن بن علي،  «عليك
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ووردت كلمة قدر ُب  .حكم  بو فَنك ٖتكم ٔتا تريد وال ٭ُتكم عليك
أخرجو  «وتؤمن بالقدر خيره وشره»يات قاؿ: حديث جربيل ُب بعض الروا

وإف أصابك شيء فال  ...» :وُب قولو مسلم من طريق عمر بن ا٠تطاب، 
أخرجو  «تقل: لو أني فعلت لكاف كذا وكذا ولكن قل َقدََّر اهلل وما شاء فعل

ومعٌت كلمة قدر ُب ىذين اٟتديثُت تقدير اهلل مسلم من طريق أيب ىريرة، 
من بأف األشياء يكتبها اهلل ُب اللوح احملفوظ ويعلمها قبل أف وعلمو، أي أف تؤ 

ح احملفوظ وَعِلَمو قبل أف توجد خَتًا كان  أـ شراً، وقل كتب اهلل ىذا ُب اللو 
وكلمة القضاء با١تعٌت الوارد ُب ىذا اٟتديث وأينما وردت  .وما شاء فعل يوَجدَ 

 .ُب مدلو٢تا ٓب ٮتتلف ا١تسلموف فيها وٓب يتناقشوا ُب لفظها وال
أما كلمة قدر با١تعٌت الوارد ُب ىذين اٟتديثُت فَف ا١تسلمُت قبل وجود 
الفلسفة اليونانية بينهم ٓب ٮتتلفوا فيها وٓب يتناقشوا ُب لفظها وال ُب مدلو٢تا، 
ولكنو بعد وجود الفلسفة اليونانية عند ا١تسلمُت جاء ٚتاعة من الكوفة قالوا: 

 «بالقدرية»وا شيء ٭تدث دوف سابق تقدير وٝتُّ ل ال قدر أي ال مقدر وأف ك
وىم الذين ينكروف القدر ويقولوف بأف اهلل خلق أصوؿ األشياء ٍب تركها فبل 
يعلم جزئياهتا، وىذا خبلفًا ١تا ورد بنص القرآف الصريح من أف اهلل خالق كل 

ل يء قبػدر كل شػأب قػشيء صغَتًا كاف أو كبَتًا أصبًل كاف أو فرعًا وأنو تع
 .وح احملفوظ أي علمو قبل أف يوجدػوده أي كتبو ُب اللػوج

 أب: ػاؿ تعػق                        اؿ: ػوق
                                                 

                             .  إال أف
ىذا ا٠تبلؼ والنقاش إ٪تا ىو ُب كلمة قدر اهلل ٔتعٌت علمو، فالقدرية يقولوف أف 
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اهلل يعلم أصوؿ األشياء وال يعلم جزئياهتا، واإلسبلـ ينطق بأف اهلل يعلم أصوؿ 
قدر اهلل أي ُب علمو، فهو ُب موضوع علم اهلل،  فالنقاش ُب .األشياء وجزئياهتا

وىو ْتث آخر منفصل عن  .وىو موضوع آخر غَت موضوع القضاء والقدر
ْتث القضاء والقدر، وواقعو الذي حدث ىو كذلك، أي ىو ْتث آخر غَت 

 .ْتث القضاء والقدر
وكاف قد وردت كل واحدة وحدىا  (قضاء وقدر)وهبذا يظهر أف كلميت 

أي أف كلمة  .معٌت معُت، فبل عبلقة ٢تما ُب ْتث القضاء والقدرلكل منهما 
قضاء ّتميع معانيها اللغوية والشرعية اليت وردت عن الشارع، وكلمة قدر 
ّتميع معانيها اللغوية والشرعية اليت وردت عن الشارع ال عبلقة ألي كلمة 

تصر فيهما منهما ال منفردتُت وال ٣تتمعتُت ُب ْتث القضاء والقدر، وإ٪تا يق
 .على ما ورد لغة وشرعاً من معٌت ألي منهما

علم اهلل بكل  إحاطةواآليات الواردة ُب بياف علم اهلل آيات دالة على 
 شيء فقولو تعأب:                             

                                    :وقولو 
                                           

          :وقولو                        

                                  
 وقولو:                                      

                                            

         .  فهذه اآليات نزل  على الرسوؿ وحفظها الصحابة
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وفهموىا وٓب ٮتطر ببا٢تم ْتث القضاء والقدر، وفوؽ ذلك فَف منطوؽ ىذه 
اآليات ومفهومها وداللتها ناطقة بأهنا بياف لعلم اهلل وال عبلقة ٢تا ببحث 

 وكذلك آية:  .القضاء والقدر                        

                                        

                              ال دخل ٢تا ُب
قوف بُت السيئة واٟتسنة ْتث القضاء والقدر ألهنا رد على الكفار الذين يفر 

فيجعلوف السيئة من الرسوؿ واٟتسنة من اهلل، فَتد عليهم اهلل بأف الكل من 
واٟتديث ليس ُب اٟتسنة اليت يفعلها اإلنساف والسيئة اليت يباشرىا،  .عند اهلل

 بل اٟتديث ُب القتاؿ وا١توت، واآلية نفسها وما قبلها تبُت ذلك:     

                                                 

                                       

                                           

                                       

                                     

                                       

                                      

                                  فا١توضوع ما
 .و٢تذا ال دخل ٢تا ُب ْتث القضاء والقدر .يفعلونو يصيبهم ال ما

وعلى ذلك فَف ٚتيع ما تقدـ ال دخل لو ببحث القضاء والقدر وال 
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يدخل ٖت  مدلولو فبل عبلقة لو ّتميع ما تقدـ مطلقاً، وإ٪تا القضاء والقدر 
معٌت جاء من الفلسفة اليونانية نقلو ا١تعتزلة وأعطوا فيو رأياً، ورد عليهم أىل 

لسنة واٞتربية ورد أىل السنة على اٞتربية، وحصر البحث ُب نفس ا١تعٌت وظل ا
فا١تسألة إذف معٌت جاء ُب الفلسفة اليونانية وبرز  .البحث على صعيد واحد

أثناء اٞتداؿ الذي كاف ٭تصل بُت ا١تسلمُت والكفار الذين كانوا يتسلحوف 
إعطاء رأي اإلسبلـ ُب ىذا  الفلسفة اليونانية، وىو معٌت يتعلق بالعقيدة فَتادب

واٞتربية ردوا عليهم وأعطوا فيو رأيًا آخر، وأىل  ،فا١تعتزلة أعطوا فيو رأياً  .ا١تعٌت
السنة ردوا على اٞتميع وأعطوا رأياً قالوا عنو أنو رأي ثالث خرج من بُت الرأيُت 

 .(بأنو خرج من بُت فرث ودـ لبناً خالصاً سائغاً للشاربُت)ووصفوه 
فموضوع البحث صار معروفًا وىو ا١توضوع الذي جاء من  وعلى ىذا
ؤتا أنو يتعلق بالعقيدة فيجب أف يصرّح ا١تسلم عن اعتقاده  .الفلسفة اليونانية

وقد صرّح ا١تسلموف بالفعل برأيهم وكانوا ثبلثة  ؟ُب ىذا ا١توضوع ما ىو
معٌت  وعلى ىذا فبل ٬توز إرجاع مسألة القضاء والقدر إٔب ما ورد عن .مذاىب

القضاء ُب اللغة والشرع وال إٔب ما ورد عن معٌت القدر ُب اللغة والشرع، وال 
٬توز أف يتخيل ويتصور للقضاء والقدر معٌت يؤتى بو من مطلق الفرض 

والقدر  ،والتصور والتخيل فيقاؿ أف القضاء ىو اٟتكم الكلي ُب الكليات فقط
أف القدر ىو التصميم األزٕب ىو اٟتكم الكلي ُب اٞتزئيات وتفاصيلو، أو يقاؿ 

نعم ال  .لؤلشياء، والقضاء ىو اإل٧تاز وا٠تلق ٔتقتضى ذلك التقدير والتصميم
٬توز ذلك ألف ىذا ٣ترد ٗتّيل وتصّور و٤تاولة التمحل ُب تطبيق بعض األلفاظ 
اللغوية والشرعية ٤تاولة فاشلة ألهنا ال تدؿ عليو بل تدؿ على معاٍف عامة، 

وكذلك ال ٬توز أف يقاؿ أف  .٥تصص ٖتّكم بغَت دليل وٗتصيصها هبا دوف
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ألنو ٓب يرد نص  .ينا عن البحث فيوالقضاء والقدر سر من أسرار اهلل وأننا هنُ 
ب أف يُعطى ػوس ٬تػسػشرعي أنو سر من أسرار اهلل فضبًل عن أنو موضوع ٤ت

وع يتعلق ػلي وموضػ! عبلوة على أنو ْتث عق؟الرأي فيو فكيف يقاؿ ال يبحث
ومن حيث تعلقها  .ُب األمور اليت يبحثها العقل من حيث كوهنا واقعاً ٤تسوساً 

در ٔتدلولو الذي وضع ػاء والقػضػث القػولذلك ال بد من ْت .باإلٯتاف باهلل
 .موضع البحث وصار جزءاً من العقيدة

ومدلوؿ القضاء والقدر أو بعبارة أخرى مسألة القضاء والقدر ىي أفعاؿ 
ذلك أف ا١تسألة الواردة ىي أفعاؿ العبد وا١تتولد من  .األشياءالعباد وخاصيات 

ىذه األفعاؿ أي ا٠تاصيات اليت ٭تدثها العبد ُب األشياء، ىل ىي من خلق 
أي أف العبد ىو الذي  ؟أـ ىي من العبد ؟اهلل ىو الذي خلقها وأوجدىا

بنفسو،  ف العبد ىو الذي ٮتلق أفعالوإفا١تعتزلة قالوا ٚتيعًا  ؟خلقها وأوجدىا
ف العبد إالفعل ويوجده، واختلفوا ُب ا٠تاصيات فقاؿ بعضهم  قفهو الذي ٮتل
ٚتيع ا٠تاصيات اليت ٭تدثها اإلنساف وىو الذي يوجدىا، وفرَّؽ  قىو الذي ٮتل

بعضهم بُت خاصيات وخاصيات، فجعل قسمًا منها ٮتلقها العبد ُب األشياء 
أما اٞتربية فقالوا  .األشياء ويوجدىاويوجدىا، وقسماً منها ٮتلقها اهلل تعأب ُب 

أف اهلل ٮتلق ٚتيع أفعاؿ اإلنساف وٚتيع ا٠تاصيات اليت ٭تدثها اإلنساف ُب 
األشياء وىو الذي يوجدىا وال دخل للعبد ُب خلق الفعل وإ٬تاده وال ُب 

وقاؿ أىل السنة أف أفعاؿ العبد وا٠تاصيات اليت  .إحداث ا٠تاصية ُب الشيء
األشياء ٮتلقها اهلل تعأب، ولكنهم قالوا أف اهلل ٮتلقها عند قياـ  ٭تدثها العبد ُب

فاهلل ٮتلقها عند وجود قدرة العبد  .العبد بالفعل وعند إحداث العبد للخاصية
  .وإرادتو ال بقدرة العبد وإرادتو
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وىذه ىي خبلصة اآلراء  -مسألة القضاء والقدر -ىذه ىي ا١تسألة 
ا ٬تد أنو ال بد من معرفة األساس الذي يبٌت عليو وا١تدقق فيه .اليت قيل  فيها

البحث حىت يكوف البحث على صعيده فتنتج النتيجة اليت يقتضيها أساس 
وأساس البحث ُب القضاء والقدر ليس ىو فعل العبد  .البحث ال مطلق نتيجة

من كونو ىو الذي ٮتلقو أـ اهلل، وليس ىو إرادة اهلل تعأب من أف إرادتو تعلق  
العبد فهو ال بد موجود هبذه اإلرادة، وليس ىو علم اهلل تعأب من كونو  بفعل

يعلم أف العبد سيفعل كذا و٭تيط علمو بو، وليس ىو كوف ىذا الفعل للعبد 
نعم ليس  .مكتوبًا ُب اللوح احملفوظ فبل بد أف يقـو بو وفق ما ىو مكتوب

و ال عبلقة ٢تا ُب األساس الذي يبٌت عليو البحث ىو ىذه األشياء مطلقًا ألن
بل عبلقتها من حيث اإل٬تاد من  .ىذا ا١توضوع من حيث الثواب والعقاب

عدـ، ومن حيث اإلرادة اليت تتعلق ّتميع ا١تمكنات، ومن حيث العلم احمليط 
وىذه العبلقة موضوع آخر  .بكل شيء واحتواء اللوح احملفوظ على كل شيء
وموضوع البحث الذي  .عليو منفصل عن موضوع اإلثابة على الفعل والعقاب

تبٌت مسألة القضاء والقدر على أساسو ىو موضوع الثواب على الفعل 
 ؟القياـ بالفعل خَتًا أـ شرًا أو ٥تَّت فيوبوالعقاب عليو، أي: ىل العبد ملـز 

وا١تدقق ُب أفعاؿ  ؟وىل لو اختيار القياـ بالفعل أو تركو أو ليس لو االختيار
يعيش ُب دائرتُت إحدا٫تا يسيطر عليها وىي الدائرة اليت العباد يرى أف اإلنساف 

تقع ُب نطاؽ تصرفاتو وضمن نطاقها ٖتصل أفعالو اليت يقـو هبا ٔتحض 
اختياره، واألخرى تسيطر عليو وىي الدائرة اليت يقع ىو ُب نطاقها، وتقع 

 .عليو ـضمن ىذه الدائرة األفعاؿ اليت ال دخل لو هبا سواء أوقع  منو أ
عاؿ اليت تقع ُب الدائرة اليت تسيطر عليو ال دخل لو هبا وال شأف لو فاألف
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وىي قسماف: قسم يقتضيو نظاـ الوجود مباشرة، وقسم ال يقتضيو  ،بوجودىا
أّما ما  .نظاـ الوجود مباشرة، وإف كاف كل شيء ال ٮترج عن نظاـ الوجود
سَتاً جربياً،  تقتضيو أنظمة الوجود مباشرة فهي ٗتضعو ٢تا ولذلك يسَت ْتسبها

ألنو يسَت مع الكوف ومع اٟتياة طبق نظاـ ٥تصوص ال يتخلف، ولذلك تقع 
فقد  .األعماؿ ُب ىذه الدائرة على غَت إرادة منو، وىو فيها مسَتَّ وليس ٥تَتاً 

أتى إٔب ىذه الدنيا على غَت إرادتو وسيذىب عنها على غَت إرادتو، وال 
وال أف ٯتشي بوضعو الطبيعي على يستطيع أف يطَت ّتسمو فقط ُب ا٢تواء 

ا١تاء، وال ٯتكن أف ٮتلق لنفسو لوف عينيو وال يوجد شكل رأسو، وال حجم 
جسمو، وإ٪تا الذي أوجد ذلك كلو ىو اهلل تعأب، دوف أف يكوف للعبد 
ا١تخلوؽ أي أثر وال أية عبلقة ُب ذلك، ألف اهلل ىو الذي خلق نظاـ الوجود، 

وأما  .الوجود يسَت ْتسبو وال ٯتلك التخلف عنو وجعلو منظمًا للوجود، وجعل
القسم الثاين فهي األفعاؿ اليت ليس  ُب مقدوره واليت ال ِقَبَل لُو بدفعها وال 
يقتضيها نظاـ الوجود وىي األفعاؿ اليت ٖتصل من اإلنساف أو عليو جربًا عنو 
وال ٯتلك دفعها مطلقاً، كما لو سقط شخص عن ظهر حائط على شخص 

تلو، وكما لو أطلق شخص النار على طَت فأصاب إنسانًا ٓب يكن آخر فق
ٓب  ئطار يعلمو فقلتو، وكما لو تدىور قطار أو سيارة أو سقط  طائرة ٠تلل 

يكن باإلمكاف تبلفيو، فتسبب عن ىذا التدىور والسقوط قتل الركاب، وما 
فَف ىذه األفعاؿ اليت حصل  من اإلنساف أو عليو وإف كان   .شاكل ذلك

يس  ٦تا يقتضيو نظاـ الوجود، ولكنها وقع  من اإلنساف أو عليو على غَت ل
 .إرادة منو، وىي ليس  ُب مقدوره، فهي داخلة ُب الدائرة اليت تسيطر عليو
فهذه األفعاؿ كلها اليت حصل  ُب الدائرة اليت تسيطر على اإلنساف ىي اليت 
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جد حرية إرادة للعبد تسمى قضاء، ألف اهلل ىو الذي قضى الفعل، وألنو ال تو 
ُب الفعل، وليس لو أي اختيار، ولذلك ال ٭تاسب اهلل العبد على ىذه األفعاؿ 
مهما كاف فيها من نفع أو ضرر، أو حب أو كراىية بالنسبة لئلنساف، أي 
مهما كاف فيها من خَت أو شر حسب تفسَت اإلنساف ٢تا، وإف كاف اهلل وحده 

األفعاؿ، ألف اإلنساف ال أثر لو هبا وال يعلم ىو الذي يعلم الشر وا٠تَت ُب ىذه 
عنها وال عن كيفية إ٬تادىا وال ٯتلك دفعها أو جلبها مطلقاً، ولذلك ال يثاب 

فهذا ىو القضاء، ويقاؿ حينئذ أف الفعل وقع قضاء، وعلى  .وال يعاقب عليها
  .اإلنساف أف يؤمن هبذا القضاء أنو من اهلل سبحانو وتعأب

رة اليت يسيطر عليها اإلنساف فهي الدائرة ػع ُب الدائػ تقأما األفعاؿ اليت
وىذه  .اليت يسَت فيها ٥تتاراً ضمن النظاـ الذي ٮتتاره سواء شريعة اهلل أو غَتىا

و ػالدائرة ىي اليت تقع فيها األعماؿ اليت تصدر من اإلنساف أو عليو بَرادتو، فه
نع عن ذلك ُب أي افر ُب أي وق  يشاء، وٯتتػرب ويسػي ويأكل ويشػٯتش

بع جوعة ػاء، وىو يشػوق  يشاء، وىو ٭ترؽ بالنار ويقطع بالسكُت كما يش
ة ا١تلك أو جوعة ا١تعدة كما يشاء، يفعل ٥تتاراً وٯتتنع عن الفعل ػوعػالنوع أو ج

٥تتاراً، ولذلك يسأؿ عن األفعاؿ اليت يقـو هبا ضمن ىذه الدائرة، فيثاب على 
 .تحق العقابػواب، ويعاقب عليو إف كاف ٦تا يسالفعل إف كاف ٦تا يستحق الث

وىذه األفعاؿ ال دخل ٢تا بالقضاء وال دخل للقضاء هبا، ألف اإلنساف ىو 
الذي قاـ هبا بَرادتو واختياره، وعلى ذلك فَف األفعاؿ االختيارية ال تدخل 

 .ٖت  القضاء
وأما القدر فهو أف األفعاؿ اليت ٖتصل سواء أكان  ُب الدائرة اليت 
يسيطر عليها اإلنساف أـ الدائرة اليت تسيطر عليو، تقع من أشياء وعلى أشياء 
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ُيحِدث ىذا الفعل أثراً، أي يًتتب على ػواٟتياة، فَ  واإلنسافمن مادة الكوف 
ىذا الفعل وجود أمر ما، فهل ىذا الذي ٭تدثو اإلنساف ُب األشياء من 

وتعأب ُب ىذه األشياء  خاصيات قد خلقو اإلنساف فيها أو خلقو اهلل سبحانو 
وا١تدقق ٬تد أف ىذه األمور اليت ٖتدث ُب األشياء  ؟كما خلق األشياء نفسها

ىي من خواص األشياء ال من فعل اإلنساف، بدليل أف اإلنساف ال يستطيع أف 
يوجدىا إال ُب األشياء اليت تكوف خاصية من خواصها، أما األشياء اليت 

و٢تذا ٓب تكن  .ف أف يوجد فيها ما يريدهليس  من خواصها فبل ٯتكن لئلنسا
ىذه األمور من أفعاؿ اإلنساف وإ٪تا ىي من خواص األشياء، فاهلل تعأب خلق 
األشياء وقدر فيها خواصها على وجو ال يتأتى منها غَت ما قدره فيها، كتقدير 
النواة أف ينب  منها النخل دوف التفاح، وكتقدير مٍت اإلنساف أف يكوف منو 

وقد خلق اهلل لؤلشياء خواص معينة، فخلق ُب  .ف دوف سائر اٟتيواناتاإلنسا
النار خاصية اإلحراؽ، وُب ا٠تشب خاصية االحًتاؽ، وُب السكُت خاصية 
القطع، وجعلها الزمة حسب نظاـ الوجود ال تتخلف، وحُت يظهر أهنا ٗتلف  

وىو ٭تصل يكوف اهلل قد سلبها تلك ا٠تاصية، وكاف ذلك أمرًا خارقًا للعادة، 
وكما خلق ُب األشياء خاصيات كذلك خلق ُب  .لؤلنبياء ويكوف معجزة ٢تم

اإلنساف الغرائز واٟتاجات العضوية، وجعل فيها خاصيات معينة كخواص 
األشياء، فخلق ُب غريزة النوع خاصية ا١تيل اٞتنسي مثبًل، وخلق ُب غريزة 

ة اٞتوع مثبًل، وجعل البقاء خاصية ا١تلك مثبًل، وُب اٟتاجات العضوية خاصي
ة اليت نفهذه ا٠تاصيات ا١تعي .ىذه ا٠تاصيات الزمو ٢تا حسب سنة الوجود

أوجدىا اهلل سبحانو وتعأب ُب األشياء وُب الغرائز وُب اٟتاجات العضوية اليت 
ُب اإلنساف ىي اليت تسمى القدر، ألف اهلل وحده ىو الذي خلق األشياء 
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ر فيها خواصها، فحُت ٖتدث الشهوة عند والغرائز واٟتاجات العضوية وقدَّ 
اإلنساف، وحُت يبصر عند فتح عينيو، وحُت يذىب اٟتجر إٔب أعلى عند دفعو 
لفوؽ، وإٔب أسفل عند دفعو لتح ، فَف ذلك كلو ليس من فعل اإلنساف وإ٪تا 
ىو من فعل اهلل ٔتعٌت أنو طبع األشياء أف تكوف ىكذا، أي خلقها وخلق فيها 

وال شأف لو فيها وال  من اهلل تعأب، وىي ليس  من العبد خواص معينة فهي
القضاء )ويقاؿ حينئذ أف القدر ُب ْتث  .أثر لو مطلقاً، فهذا ىو القدر

ىو خواص األشياء اليت ٭تدثها اإلنساف فيها، وعلى اإلنساف أف يؤمن ( والقدر
  .بأف الذي قدَّر ُب ىذه األشياء خواصها ىو اهلل سبحانو وتعأب

األفعاؿ اليت تقع ُب الدائرة اليت ىو  (القضاء والقدر)ىنا كاف ومن 
تسيطر على اإلنساف سواء أكاف يقتضيها نظاـ الوجود أـ كاف ال يقتضيها، بل 

ومعٌت  .وا٠تاصيات اليت ٭تدثها ُب األشياء تقع من اإلنساف أو عليو جرباً عنو،
األفعاؿ ىو اإلٯتاف بأف اإلٯتاف بالقضاء والقدر خَت٫تا وشر٫تا من اهلل تعأب، 

جربًا عنو وال قبل لو بدفعها، وا٠تاصيات اليت  اليت تقع من اإلنساف أو عليو
 .٭تدثها ُب األشياء ىي من اهلل تعأب وليس  من العبد وال دخل للعبد فيها
وبذلك ٗترج األفعاؿ االختيارية عن ْتث القضاء والقدر، وذلك ألف ىذه 

عليو باختياره وألف اهلل حُت خلق اإلنساف  األفعاؿ حصل  من اإلنساف أو
وخلق ا٠تاصيات ُب األشياء والغرائز واٟتاجات العضوية، وخلق لئلنساف العقل 
ا١تميِّز، أعطاه االختيار بأف يقـو بالفعل أو يًتكو وٓب يلزمو القياـ بالفعل أو 

و على الًتؾ، وٓب ٬تعل ُب خاصيات األشياء والغرائز واٟتاجات العضوية ما يلزم
على الفعل  اإلقداـالقياـ بالفعل أو الًتؾ، ولذلك كاف اإلنساف ٥تتارًا ُب 

عنو ٔتا وىبو اهلل من العقل ا١تيِّز، وجعلو مناط التكليف الشرعي،  واإلقبلع
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و٢تذا جعل لو الثواب على فعل ا٠تَت ألف عقلو اختار القياـ بأوامر اهلل 
ر ألف عقلو اختار ٥تالفة أوامر واجتناب نواىيو، وجعل العقاب على فعل الش

وكاف جزاؤه على ىذا الفعل حقًا وعداًل ألنو ٥تتار ُب  .اهلل وعمل ما هنى عنو
القياـ بو وليس ٣تربًا عليو، وال شأف للقضاء والقدر فيو، بل ا١تسألة ىي قياـ 

 وعلى ذلك كاف اإلنساف مسؤواًل عن كسبو:  .العبد نفسو بفعلو ٥تتاراً   
               . 
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 الؿػدى والضػاله

ا٢تدى ُب اللغة الرشاد والداللة، يُقاؿ ىداه للدين يهديو ىدى، وىديتو 
وا٢تداية شرعاً ىي االىتداء  .والضبلؿ ضد الرشاد .الطريق والبي  ىداية عرَّفتو

نو قولو إٔب اإلسبلـ واإلٯتاف بو، والضبلؿ شرعًا ىو اال٨تراؼ عن اإلسبلـ، وم
: «وقد جعل اهلل اٞتنة  .أخرجو أٛتد «ال تجتمع أمتي على ضاللة

للمهتدين والنار للضالُت، أي أف اهلل أثاب ا١تهتدي وعذب الضاؿ، فتعليق 
ا١تثوبة أو العقوبة با٢تدى والضبلؿ يدؿ على أف ا٢تداية والضبلؿ ٫تا من فعل 

اب على ا٢تداية وعاقب على إذ لو كانا من اهلل ١تا أث .اإلنساف وليسا من اهلل
الضبلؿ، ألف ذلك يؤدي إٔب نسبة الظلم إٔب اهلل تعأب، إذ أنو حُت يُعاِقب 

عن ذلك علوًا كبَتاً، قاؿ يكوف قد ظلمو، وتعأب اهلل  بَضبللوَمْن قاـ ىو 
 أب: ػتع                      :وقاؿ            

      . 
إال أنو قد وردت آيات تدؿ على نسبة ا٢تداية والضبلؿ إٔب اهلل تعأب، 
فيفهم منها أف ا٢تداية والضبلؿ ليسا من العبد وإ٪تا من اهلل تعأب، ووردت 

إٔب العبد، فيُفهم منها  واإلضبلؿآيات أخرى تدؿ على نسبة ا٢تداية والضبلؿ 
وىذه اآليات وتلك ال بد أف تُفهم فهماً  .بدأف ا٢تداية والضبلؿ من الع

تشريعياً، ٔتعٌت أف يُدرؾ واقعها التشريعي الذي ُشرع  لو، وحينئذ يظهر أف 
نسبة ا٢تداية والضبلؿ إٔب اهلل ٢تا مدلوؿ غَت مدلوؿ نسبة ا٢تداية والضبلؿ إٔب 
العبد، واف كبًل منهما مسلط على جهة ٗتتلف عن اٞتهة اليت يسلط عليها 

اآليات اليت تنسب  إفنعم  .خر، وبذلك يربز ا١تعٌت التشريعي أًب بروزاآل
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ل قاؿ ػالضبلؿ وا٢تداية إٔب اهلل صر٭تة ُب أنو ىو الذي يهدي وىو الذي يض
 تعأب:                                :وقاؿ 
                            :وقاؿ          

                  :وقاؿ                   

         :وقاؿ تعأب                          

                                         

              :وقاؿ                           

         تعأب:  وقاؿ                 :وقاؿ   
                                          

     :وقاؿ                                  

            :وقاؿ                          

       .  فمنطوؽ ىذه اآليات فيو داللة واضحة على أف الذي يفعل
ىو اهلل تعأب وليس العبد، وىذا يعٍت أف العبد ال يهتدي من واإلضبلؿ ا٢تداية 

ولكن ىذا ا١تنطوؽ قد  .نفسو وإ٪تا إذا ىداه اهلل اىتدى، وإذا أضلو ضل
والضبلؿ من اهلل إٔب معٌت جاءت قرائن تصرؼ معناه عن جعل مباشرة ا٢تداية 

آخر، ىو جعل خلق ا٢تداية وخلق الضبلؿ من اهلل، وأف ا١تباشر للهداية 
أما الشرعية  .أما ىذه القرائن فشرعية وعقلية .ىو العبد واإلضبلؿوالضبلؿ 
قاؿ  .إٔب العبد واإلضبلؿاءت آيات كثَتة تنسب ا٢تداية والضبلؿ ػفقد ج
 أب: ػتع                                      
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        :وقاؿ                        :وقاؿ    

               :وقاؿ                    وقاؿ
 تعأب:                                        

  :وقاؿ                           :وقاؿ        

                                  :وقاؿ     

             اؿ: ػوق                    اؿ: ػوق
               :وقاؿ                 :وقاؿ    

                                       :وقاؿ
                     :وقاؿ                 

                  :وقاؿ                 . 
يفعل  فمنطوؽ ىذه اآليات فيو داللة واضحة على أف اإلنساف ىو الذي

ا٢تداية والضبلؿ فيضل نفسو ويضل غَته وأف الشيطاف يضل أيضاً، فقد 
جاءت نسبة ا٢تداية والضبلؿ إٔب اإلنساف وإٔب الشيطاف، وأف اإلنساف يهتدي 

إٔب اهلل  واإلضبلؿفهذا قرينة على أف نسبة ا٢تداية  .من نفسو ويضل من نفسو
  اآليات مع بعضها فَنك إذا وضع .ليس  نسبة مباشرَة بل ىي نسبة خلق

وفهمتها فهمًا تشريعيًا يتبُت لك انصراؼ كل منها إٔب جهة غَت اٞتهة اليت 
 لؤلخرى، فاآلية تقوؿ:                  :واآلية األخرى تقوؿ   

                            فاألؤب تدؿ على أف اهلل ىو
وىداية اهلل ُب  .ىدى، والثانية تدؿ على أف اإلنساف ىو الذي اىتدىالذي 
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اآلية األؤب ىي خلق للهداية ُب نفس اإلنساف، أي إ٬تاد قابلية ا٢تداية، واآلية 
الثانية تدؿ على أف اإلنساف ىو الذي باشر ما خلقو اهلل من قابلية ا٢تداية 

 فاىتدى، ولذلك يقوؿ ُب آية أخرى:                أي طريق
ا٠تَت وطريق الشر، أي جعلنا فيو قابلية ا٢تداية وتركنا لو أف يباشر االىتداء 

إٔب اإلنساف قرينة شرعية  واإلضبلؿفهذه اآليات اليت تنسب ا٢تداية  .بنفسو
أما القرينة العقلية فَف اهلل  .دالة على صرؼ مباشرة ا٢تداية عن اهلل إٔب العبد

٭تاسب الناس فيثيب ا١تهتدي ويعذب الضاؿ ورتب اٟتساب على  تعأب
  أعماؿ اإلنساف، قاؿ تعأب:                              

                   :وقاؿ                   

                            اؿ: ػوق          

                              :وقاؿ   

                :وقاؿ تعأب             

                            .  فَذا جعل معٌت نسبة
إٔب اهلل مباشرتو ٢تا فَف عقابو للكافر وا١تنافق والعاصي يكوف  واإلضبلؿا٢تداية 

فوجب أف يصرؼ معناىا على غَت  .ظلماً، وتعأب اهلل عن ذلك علوًا كبَتاً 
يق إليها فيكوف الذي يباشر ا٢تداية ا١تباشرة وىو خلق ا٢تداية من العدـ والتوف

 .ىو العبد ولذلك ٭تاسب عليها واإلضبلؿ
أما من  .إٔب اهلل واإلضبلؿىذا من ناحية اآليات اليت فيها نسبة ا٢تداية 

 با١تشيئة:  واإلضبلؿناحية اآليات اليت تقًتف فيها ا٢تداية          
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             شيئة ىنا ىو اإلرادة، ومعٌت ىذه اآليات فَف معٌت ا١ت
ىو أنو ال يهتدي أحد جربًا عن اهلل وال يضل أحد جربًا عنو، بل يهتدي من 

  .يهتدي بَرادة اهلل ؤتشيئة ويضل من يضل بَرادتو ومشيئتو
بقي  مسألة اآليات اليت يُفهم منها أف ىناؾ أناساً ال يهتدوف أبداً مثل 

 قولو تعأب:                                     

                                        

       :وقولو                  وقولو :        

                             فهذه اآليات إخبار
من اهلل ألنبيائو عن أناس ٥تصوصُت بأهنم لن يؤمنوا وىذا داخل ُب علم اهلل 
 .وليس معناه أف ىناؾ فئة تؤمن وفئة ال تؤمن، بل كل إنساف فيو قابلية اإلٯتاف

ده ٥تاطب بدعوة الناس ٚتيعًا لئلٯتاف، وال ٬توز والرسوؿ وحامل الدعوة من بع
أما من سبق ُب علم اهلل أنو ال يؤمن،  .أف ييأس ا١تسلم من إٯتاف أحد مطلقاً 

فاهلل يعلمو ألف علمو ٤تيط بكل شيء، وما ٓب ٮتربنا عما يعلمو ال ٬توز لنا أف 
 .بذلكواألنبياء ٓب ٭تكموا بعدـ إٯتاف أحد إال بعد أف أخربىم اهلل  .٨تكم

 أب: ػولو تعػوأما ق                     ولو: ػوق  
                      :وقولو              

         :وقولو تعأب                        

        :وقولو                        فَف
 .ىذه اآليات تعٍت عدـ توفيق اهلل ٢تم با٢تداية، إذ التوفيق للهداية من اهلل
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والفاسق والظآب والكافر والضاؿ وا١تسرؼ الكذاب كل أولئك يتصفوف 
واهلل ال يوفق للهداية من كان  ىذه صفتو، ألف بصفات تتناَب مع ا٢تداية 

التوفيق للهداية هتيئة أسباهبا لئلنساف، ومن يتصف هبذه الصفات ٓب تتهيأ لو 
 ونظَت ىذا قولو تعأب:  .أسباب ا٢تداية بل أسباب الضبلؿ        

          :وقولو                    أي وفقنا ألف
  .هنتدي، أي يسّر لنا أسباب ىذه ا٢تداية
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 لػاء األجػانته
 وتػبب الوحيد للمػىو الس 

يظن كثَت من الناس أف ا١توت وإف كاف واحدًا ولكن أسباب ا١توت 
ويروف أف ا١توت قد يكوف  .متعددة، ويقولوف تنوع  األسباب وا١توت واحد

ثبًل، وقد يكوف من طعن سكُت أو ضرب رصاص من مرض ٦تي  كالطاعوف م
فهذه كلها عندىم أسباب مباشرة  ،أو حرؽ بالنار أو قطع رأس أو غَت ذلك
ومن أجل ذلك يعلنوف أف ىذه  .تؤدي إٔب ا١توت، أي ٭تصل ا١توت بسببها

األشياء سبب ا١توت، وبناء على ىذا ٭تصل ا١توت إذا حصل  ىذه األشياء، 
فيكوف ا١توت عندىم قد حصل بوجود ىذه األسباب  .وال ٭تصل إذا ٓب ٖتصل

ال بانتهاء األجل، وإف قالوا بألسنتهم ٯتوت اإلنساف بأجلو، ويكوف ا١تمي  
ىو ىذه األسباب، وليس اهلل تعأب وإف قالوا بألسنتهم أف احمليي وا١تمي  ىو 

  .اهلل تعأب
األجل، واٟتقيقة ىي أف ا١توت واحد وأف سببو واحد أيضًا وىو انتهاء 

٬تاد ا١توت ىو اهلل سبحانو وأف ا١تمي  ىو اهلل تعأب وحده، وأف ا١تباشر إل
وذلك أف الشيء حىت يصح أف يكوف سببًا ال بد أف ينتج ا١تسبب  .وتعأب
وىذا ٓتبلؼ اٟتالة  .وأف ا١تسبب ال ٯتكن أف ينتج إال عن سببو وحده .حتماً 

عادة، ولكنو قد  فَهنا ظرؼ خاص ٔتبلبسات خاصة ٭تصل فيها الشيء
فمثبًل، اٟتياة سبب للحركة ُب اٟتيواف، فَذا وجدت اٟتياة  .يتخلف وال ٭تصل

ومثبًل،  .فيو، وجدت اٟتركة منو، وإذا ُعدم  اٟتياة فيو ُعدم  اٟتركة منو
الطاقة سبب لتحرؾ ا١توتور، فَذا وجدت الطاقة ٖترؾ ا١توتور، وإذا ٓب توجد 

الزرع، فَنو حالة من  إلنباتبلؼ ا١تطر بالنسبة وىذا ٓت .الطاقة ال توجد اٟتركة
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وذلك أف ا١تطر ينب  الزرع، ولكن  .اٟتاالت اليت ينب  هبا الزرع وليس سبباً 
ؿ ا١تطر وال ينب  الزرع، وقد ينب  الزرع من رطوبة األرض وحدىا  نػز قد ي

وكذلك مرض الطاعوف وضرب  .كالزرع الصيفي ينب  بدوف نزوؿ ا١تطر
لك قد توجد وال ٭تصل ا١توت، وقد ٭تصل ا١توت من غَت أف الرصاص وغَت ذ

  .يوجد أي شيء من ىذه األشياء اليت ٭تصل فيها ا١توت عادة
وا١تتتبع لكثَت من األشياء اليت ٭تصل فيها ا١توت، وا١تتتبع للموت نفسو 
يتأكد من ذلك واقعياً، فيجد أنو قد ٖتصل ىذه األشياء اليت ٭تصل منها 

 .٭تصل ا١توت، وقد ٭تصل ا١توت بدوف حصوؿ ىذه األشياءا١توت عادة وال 
فمثبًل قد ُيضرب شخص سكينًا ضربة قاتلة و٬تمع األطباء على أهنا قاتلة، ٍب 

وقد ٭تصل ا١توت دوف سبب  .ال ٯتوت فيها ا١تضروب، بل يشفى ويعاَب منها
ظاىر، كأف يقف قلب إنساف فجأة فيموت ُب اٟتاؿ دوف أف يتبُت نوع اٟتالة 

واٟتوادث  .ليت ٭تصل فيها وقوؼ القلب ٞتميع األطباء بعد الفحص الدقيقا
، وقد شهدت منها ا١تستشفيات ُب العآب آالؼ األطباءعلى ذلك كثَتة يعرفها 

فقد ٭تصل شيء يؤدي إٔب ا١توت عادة جزماً ٍب ال ٯتوت الشخص،  .اٟتوادث
ذلك  ومن أجل .وقد ٭تصل موت فجأة دوف أف يظهر أي سبب أدى إليو

يقوؿ األطباء ٚتيعًا أف فبلنًا ا١تريض ال فائدة منو حسب تعاليم الطب، ولكن 
ويقولوف أف فبلنًا ال خطر عليو وىو معاَب وٕتاوز  .قد يعاَب وىذا فوؽ علمنا

وىذا كلو واقع مشاىد ٤تسوس من  .دور ا٠تطر، ٍب ينتكس فجأة فيموت
ىذه األشياء اليت حصل وىو يدؿ داللة واضحة على أف  .الناس ومن األطباء

إذ لو كان  أسبابًا لو ١تا ٗتلف و١تا حصل  .منها ا١توت ليس  أسبابًا لو
فمجرد ٗتلفها ولو مرة واحدة،  .بغَتىا، أي ١تا حصل بغَت سبب ٤تسوس
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و٣ترد حصوؿ ا١توت بدوهنا ولو مرة واحدة، يدؿ قطعًا على أهنا ليس  أسباباً 
سبب ا١توت اٟتقيقي الذي يُنتج للموت بل حاالت ٭تصل فيها ا١توت، و 

ىذه األشياء اليت ٖتصل  إفقد يقاؿ نعم  .ا١تسبب ىو غَتىا وليس  ىي
ولكن  .و٭تصل منها ا١توت عادة ىي حاالت وليس  أسبابًا ألهنا قد تتخلف

ىنالك أسبابًا مشاىدة ٤تسوسة ٭تصل منها ا١توت قطعًا وال يتخلف فتكوف 
وإزالة الرأس عنها ٭تصل منها ا١توت قطعاً فمثبًل قطع الرقبة  .ىي سبب ا١توت

فهذه وأمثا٢تا  .وال يتخلف، ووقف القلب ٭تصل منو ا١توت قطعًا وال يتخلف
 إفنعم  .من أعضاء جسم اإلنساف ٦تا ٭تصل منو ا١توت قطعاً ىو سبب ا١توت

ضربة الرقبة بالسيف حالة من حاالت ا١توت وليس  سببًا للموت، واف طعنة 
حالة من حاالت ا١توت وليس  سببًا للموت وىكذا، ولكن القلب بالسكُت 

 ؟فَِلَم ال نقوؿ أف ىذا سبب ا١توت .قطع الرقبة ووقف القلب سبب للموت
واٞتواب على ذلك أف قطع الرقبة وإزالة الرأس عن اٞتسم ال ٭تصل من نفسو 
 .فبل ٭تصل من الرقبة نفسها، وال من الرأس فبل ٭تصل إال ٔتؤثر خارجي عنها

 يصلح حينئذ أف يكوف قطع الرقبة سبباً، بل الذي فعل القطع ىو مظنة فبل
وكذلك  .السبب وليس نفس القطع، ألنو ال ٭تصل من ذاتو بل ٔتؤثر خارجي

وقف القلب ال ٭تصل من نفسو بل ال بد من مؤثر خارجي عنو فبل يصلح 
حينئذ أف يكوف وقف القلب سبباً، بل الذي سبب توقيف القلب ىو مظنة 

ف يكوف سبب ا١توت، وليس نفس وقف القلب، ألنو ال ٭تصل من ذاتو بل أ
وعلى ذلك فبل ٯتكن أف يكوف نفس قطع الرقبة أو ذات وقف  .ٔتؤثر خارجي

القلب مظنة أف يكوف سببًا للموت مطلقًا فلم يبق مظنة السبب للموت إال 
 .ا١تؤثر ا٠تارجي
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ذا ُعدم  وعبلوة على ذلك فَف اهلل خلق لؤلشياء خاصيات، فَ
ا٠تاصية زاؿ أثرىا، وال توجد ا٠تاصية إال بوجود العُت اليت ىي من خواصها، 
فمثبًل خلق اهلل ُب العُت الرؤية وخلق ُب األذف السمع وخلق ُب األعصاب 

وىذه  .حراؽ وخلق ُب الليموف اٟتموضة وىكذااٟتس وخلق ُب النار اإل
صفة من صفاتو، فمثبًل ا١تاء  ا٠تاصية للشيء نتيجة طبيعية لوجوده، فهي ٔتثابة
رواء، وا١توتور من صفاتو الطبيعية من صفاتو الطبيعية ا١تيوعة، ومن خاصياتو اإل

اٟتركة، ومن خاصياتو اٟترارة، والقلب من صفاتو الطبيعية النبض ومن 
رواء واٟترارة واٟتياة صفة من صفات الشيء الطبيعية فكاف اإل .خاصياتو اٟتياة

ن خواصو، فبل يكوف وجود ا٠تاصية ُب الشيء ىو سبب مع كوهنا خاصية م
العمل الذي ىو أثر ٢تا، فبل يكوف حينئذ انعداـ ا٠تاصية سببًا النعداـ العمل 

٬تاد حراؽ ُب النار كافيًا إلوذلك أنو ليس وجود خاصية اإل .الذي ىو أثر ٢تا
اؽ حر حراؽ وإذا كاف وجود خاصية اإلحراؽ فبل يصلح أف يكوف سببًا لئلاإل

حراؽ من حراؽ، فيكوف حينئذ انعداـ خاصية اإلاإل ٬تادُب النار ليس سببًا إل
حراؽ، وكذلك ليس وجود خاصية اٟتياة ُب القلب  النار ليس سببًا لعدـ اإل

وإذا كاف وجود خاصية  .اٟتياة، فبل يصلح أف يكوف سببًا للحياة ٬تادكافيًا إل
ذ انعداـ خاصية اٟتياة من القلب ٬تاد اٟتياة، فيكوف حينئاٟتياة ليس سببًا إل

وعلى ذلك ال يقاؿ أف ذىاب الشيء سبب لذىاب  .ليس سبباً النعداـ اٟتياة
خاصياتو، بل الذي يكوف سببًا لذىاب خاصية الشيء ىو أمر خارج عن 
الشيء نفسو، يُذىب خاصيتو ويبقي الشيء ذاتو دوف خاصيتو، أو يذىب 

ف الشيء الذي أذىب ا٠تاصية، أو فيكو  .الشيء نفسو فُيذىُب معو خاصيتو
أذىب الشيء وأذىب معو خاصيتو ىو سبب ذىاب ا٠تاصية وليس الشيء 
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وعليو فَنو من ىذه اٞتهة أيضاً، أي من جهة   .نفسو سببًا لذىاب خاصيتو
كوف اٟتياة خاصية من خواص وجود الرأس على اٞتسم، وخاصية من خواص 

رقبة سبب ا١توت، ووقف القلب نبض القلب، ال يقاؿ أف إزالة الرأس عن ال
سبب ا١توت، بل مظنة السبب ىو الذي أزاؿ ا٠تاصية من الرقبة بَزالتها، ومن 

وعلى ذلك ال يكوف سبب  .القلب بوقفو، وليس ىو قطع الرقبة ووقف القلب
تبلؼ العضو أي قطع الرقبة ووقف القلب، ألنو يستحيل إا١توت اٟتقيقي ىو 
ٔتؤثر خارجي وألف اٟتياة خاصية من خواصو تبلؼ للعضو إال إأف ٭تصل أي 

 أي ا٠تاصية -ال يكوف منو وإ٪تا ٔتؤثر خارجي أزا٢تا  افذىاهب - أي العضو -
وكذلك ال يكوف سبب ا١توت ىو ا١تؤثر ا٠تارجي ألنو  .أو أزالو وأزا٢تا معو -

ثب  عقبًل وواقعًا أنو قد ٭تصل ا١تؤثر ا٠تارجي وال ٭تصل ا١توت، وقد ٭تصل 
والسبب ال بد أف ينتج ا١تسبب  .دوف أف ٭تصل ىذا ا١تؤثر ا٠تارجي ا١توت

حتماً، فلم يبَق إال أف سبب ا١توت اٟتقيقي الذي يُنتج ا١تسبب حتمًا وىو 
 .ا١توت، ىو غَت ىذه األشياء

وىذا السبب اٟتقيقي ٓب يستطع العقل أف يهتدي إليو ألنو ٓب يقع ٖت  
عن السبب  اإلخبار، وأف يثب  ىذا اٟتس فبل بد أف ٮتربنا بو اهلل تعأب

اٟتقيقي للموت بدليل قطعي الداللة قطعي الثبوت حىت نؤمن بو، ألف ذلك 
وقد أخربنا اهلل تعأب ُب آيات  .من العقائد وىي ال تثب  إال بالدليل القطعي

فا١توت  .متعددة بأف سبب ا١توت ىو انتهاء األجل، وأف اهلل ىو الذي ٯتي 
وال يتخلف مطلقًا فكاف األجل سببًا للموت، والذي  ٭تصل حتمًا باألجل

وقد ورد ذلك ُب  .ٯتي  ىو اهلل سبحانو وتعأب، فهو الذي يباشر فعل ا١توت
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 آيات متعددة، قاؿ تعأب:                       

          جل معلـو ال يتقدـ أي كتب ا١توت كتابًا مؤجبًل مؤقتًا إٔب أ
 وقاؿ تعأب:  .وال يتأخر                    أي ىو الذي

وقاؿ تعأب:  .حية بو   ىي  ٯتي  األنفس حُت ٘توت، فهو الذي يسلب ما
                  يباشر خلق اٟتياة وإ٬تادىا أي ىو الذي

 وقاؿ تعأب:  .وإيقاعوا١توت وىو الذي يباشر فعل              
 فاآلية ىي:  .وقد قاؿ اهلل ذلك رداً لقوؿ الذين كفروا               

                                        

                                       

                                   أي األمر بيد
    تعأب: وقاؿ .اهلل قد ٭تيي ا١تسافر والغازي وٯتي  ا١تقيم والقاعد كما يشاء

                                       أي ُب
وقاؿ  .أي مكاف تكونوف، فَف ا١توت يدرككم ولو كنتم ُب حصوف حصينة

 تعأب:                             وىذا جواب
أهنم راجعوف إٔب رهبم فسوؼ ٯتيتهم، إذ يرسل ٢تم ملك فاهلل يقوؿ  .للكفار

 ا١توت ليتوفاىم، واآلية ىي:                               

                                       

                           أي يستوُب أنفسكم
 وقاؿ تعأب:  .فالتوُب استيفاء الروح                    
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             ا١توت الذي تفروف منو وهتربوف وال ٕتسروف أف  إفأي
وقاؿ  . تفوتونو وىو مبلقيكم ال ٤تالةتتمنوه خيفة أف تؤخذوا بوباؿ كفركم ال

  تعأب:                                   
أي إذا حل األجل الذي قدره ٢تم، ال يتأخروف عنو أقل وق  وال يتقدموف أقل 

 وقاؿ تعأب:  .وإ٪تا قاؿ ساعة كناية عن أقل الوق  .وق         

            أي ٨تن قدرنا بينكم ا١توت تقديرًا وقسمناه عليكم قسمة
الرزؽ على اختبلؼ وتفاوت كما تقتضيو مشيئتنا، فاختلف  أعماركم من 

فهذه اآليات وغَتىا ٦تا ىو قطعي الثبوت قطعي  .قصَت وطويل ومتوسط
ىو أف اهلل ىو الذي ٭تيي وٯتي  الداللة تدؿ داللة ال ٖتتمل غَت معٌت واحد 

بالفعل دوف وجود أسباب ومسببات، وأف اإلنساف ال ٯتوت إال بانتهاء أجلو، 
فيكوف سبب ا١توت ىو  .وليس من اٟتالة اليت حصل ، وظن أهنا سبب ا١توت

 إسنادوال يقاؿ أف  .انتهاء األجل فحسب وليس اٟتالة اليت حصل فيها ا١توت
أما ا١تباشرة فهي من اإلنساف أو من األسباب اليت  ،ا٠تلقا١توت إٔب اهلل باعتبار 

 نتج عنها ا١توت، كقولو تعأب:                         ،
 وكقولو:                                        

                        :وقولو تعأب          

              ال يقاؿ ذلك، ألف ىناؾ قرائن تصرؼ مباشرة الفعل
عن اهلل إٔب اإلنساف، وٕتعل ا١تعٌت أف اهلل خلق الرمي وخلق شرح الصدر وخلق 

شر ذلك فعبًل ليس ضيق الصدر وخلق الضبلؿ وخلق ا٢تداية، ولكن الذي يبا
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 ألف قولو:  .وىذه القرائن عقلية وشرعية .اهلل، وإ٪تا ىو اإلنساف     
معناه حصل الرمي من الرسوؿ، وألف معاقبتو على الضبلؿ وإثابتو على 
اإلسبلـ يدؿ على وجود االختيار من اإلنساف، ٮتتار اإلسبلـ أو ٮتتار الكفر، 

إلنساف، ولو كاف ا١تباشر ىو اهلل ١تا أثابو وال ٦تا يدؿ على أف ا١تباشر للفعل ا
وأيضًا فَف األمر احملسوس ا١تعقوؿ أف الرسوؿ ىو الذي كاف يرمي، وأف  .عذبو

اإلنساف ىو الذي يهتدي باستعماؿ عقلو استعمااًل صحيحاً، ويضل بعدـ 
استعماؿ عقلو أو باستعمالو استعمااًل غَت مستقيم، وىذا ٓتبلؼ ا١توت، فَنو 

رد أي قرينة تدؿ على أف مباشرة ا١توت من غَت اهلل، وأنو حصل بغَت انتهاء ٓب ت
فَنو ثب  أنو ال يوجد سبب ٤تسوس للموت، وال يوجد نص يصرؼ  .األجل

معٌت اآليات عن معناىا الصريح، وال قرينة تدؿ على أف ا١تباشر للموت غَت 
لوؿ اللغة اهلل، فتبقى اآليات على ا١تعٌت الذي وردت بو صراحة حسب مد

 .والشرع، وىو أف ا١تباشر للموت ىو اهلل تعأب
ومن ذلك كلو يتبُت أف الدليل العقلي، يدؿ على أف األشياء اليت 

وأف السبب اٟتقيقي ىو  .٭تصل فيها ا١توت عادة ىي حاالت وليس  أسباباً 
وثب  بالدليل الشرعي أف ىذه األشياء اليت  .غَتىا، ٦تا ال يقع ٖت  اٟتس

ودل   .ا ا١توت ليس  ىي اليت توجد ا١توت، وال ىي أسباباً للموت٭تصل منه
اء األجل، وأف ا١تمي  ىو اهلل ػو انتهػبب ا١توت ىػية على أف سػعػاآليات القط
 .سبحانو وتعأب
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 دهػرزؽ بيد اهلل وحػال

وأما  .الرزؽ غَت ا١تلكية، ألف الرزؽ ىو العطاء، فَرَزؽ معناىا أعطى
شيء بكيفية من الكيفيات اليت أجاز الشرع حيازة ا١تاؿ ا١تلكية فهي حيازة ال

فا١تاؿ الذي  .هبا، ويكوف الرزؽ حبلاًل ويكوف حراماً، وكلو يقاؿ عنو أنو رزؽ
يأخذه ا١تقامر من غَته ُب لعب القمار رزؽ، ألنو ماؿ أعطاه اهلل لكل منهما 

  .حُت باشر حالة من اٟتاالت اليت ٭تصل فيها الرزؽ
لناس الظن بأهنم ىم الذين يرزقوف أنفسهم، ويعتربوف وقد غلب على ا

أسبابًا للرزؽ، وإف   - أي ا١تاؿ أو ا١تنفعة - األوضاع اليت ٭توزوف فيها الثروة
فَهنم يروف أف ا١توظف الذي يأخذ  .كانوا يقولوف بألسنتهم أف الرزاؽ ىو اهلل

منو، أو  راتبًا معينًا بكده وجهده ىو الذي رزؽ نفسو، وحُت يبذؿ ٣تهوداً 
يسعى بوسائل متعددة لزيادة راتبو، أنو ىو الذي رزؽ نفسو ىذه الزيادة 
والتاجر الذي يربح ماالً بسعيو ُب التجارة ىو الذي َرَزؽ نفسو، والطبيب الذي 
يعاِب ا١ترضى ىو الذي رزؽ نفَسو، وىكذا يروف أف كل شخص يباشر عَمبل 

رزؽ عند ىؤالء ٤تسوسة يكسب منو ماال، ىو الذي رزؽ نفسو، فأسباب ال
ملموسة، وىي األوضاع اليت تؤدي إٔب كسب ا١تاؿ، والذي يقـو هبذه األوضاع 

وإ٪تا جاء ىذا  .غَته ـىو الذي يرزؽ ىذا ا١تاؿ، سواء أكاف نفس ا١ترزوؽ أ
اليت يأتيهم فيها الرزؽ،  القوؿ للناس من كوهنم ٓب يدركوا حقيقة اٟتاالت

األوضاع اليت  هبُت السبب واٟتالة، واٟتقيقة أف ىذأسباباً لعدـ ٘تييزىم  فظنوىا
ولو   .يأٌب فيها الرزؽ، ىي حاالت حصل فيها الرزؽ وليس  أسبابًا للرزؽ

فقد ٖتصل  .كان  أسباباً ١تا ٗتلف  مطلقاً، مع أف ا١تشاىد حساً أهنا تتخلف
ىذه اٟتاالت وال يأٌب الرزؽ، وقد ٭تصل الرزؽ دوف حصو٢تا فلو كان  أسباباً 



 ٖٔٔ 

لنتج عنها ا١تسبب حتمًا وىو الرزؽ، ؤتا أنو ال ينتج عنها حتماً، وإ٪تا يأٌب 
حُت تكوف، وقد يتخلف الرزؽ مع وجودىا، فدؿ على أهنا ليس  أسباباً وإ٪تا 

فقد يشتغل ا١توظف طوؿ الشهر ٍب ٭تجز على معاشو لسداد  .ىي حاالت
 .د ضرائبعلى من وجب عليو نفقتو، أو لتسدي لئلنفاؽدين سابق، أو 

وٓب  ،فيكوف ُب ىذه اٟتالة حصل الوضع الذي يأٌب بالرزؽ وىو عمل ا١توظف
وقد يكوف شخص ُب القدس ُب بيتو فيأتيو  .٭تصل الرزؽ إذ ٓب يأخذ أجره

ساعي الربيد بأف قريبو فبلنًا الذي ُب أمَتكا قد مات، وأنو وارثو الوحيد، وأف 
سطة معتربة، فهذا رزؽ قد جاءه أموالو قد آل  إليو فليقبضها بنفسو أو بوا

فلو   .أو قد يهبط جانب من بيتو فيجد مااًل ٥تبوءًا فيأخذه .وىو ال يعلمو
كان  األوضاع اليت ٖتصل من اإلنساف سبباً للرزؽ ١تا ٗتلف ، و١تا جاء الرزؽ 

 .وا١تشاىد أهنا تتخلف َفَدؿ على أهنا حاالت، وليس  أسباباً  .إال إذا وجدت
صل فيها الرزؽ دوف سبب ظاىر أكثر من أف ٖتصى، واٟتوادث اليت ٭ت

فحوادث األكل والسفر وترؾ األكل ا١تهيأ لؤلكل وغَت ذلك مشاىد ٤تسوس، 
٦تا يدؿ على أف األوضاع اليت ٭تصل فيها الرزؽ عادة ىي حاالت للرزؽ 

  .وليس  أسباباً 
رزؽ االت اليت يأٌب الػار اٟتػن اعتبػة إٔب ذلك ال ٯتكػافػعلى أنو باإلض

حُت توجد، أسبابًا للرزؽ، وال الشخص الذي قاـ هبا ىو الذي أتى بالرزؽ 
 .بواسطتها، ألف ذلك يتعارض مع نص القرآف القطعي الثبوت والقطعي الداللة
وإذا تعارض أي شيء مع نص قطعي الداللة قطعي الثبوت يتعُت األخذ 

ألف ما ثب   .بالنص القطعي قطعًا دوف أي تردد، ويُرفض غَته قواًل واحداً 
ولذلك فَف اٟتقيقة  .بالدليل القطعي أنو من اهلل ٬تب أف يؤخذ بو ويًتؾ غَته
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 .اليت ٬تب على ا١تسلم أف ُيسلِّم هبا، ىي أف الرزؽ من اهلل وليس من اإلنساف
وقد وردت اآليات الكثَتة اليت تدؿ بصراحة ال تقبل التأويل، على أف 

وىذا ما ٬تعلنا ٧تـز بأف ما  .اإلنسافالرزؽ من اهلل تعأب وحده وليس من 
يأٌب نشاىده من وسائل وأساليب يأٌب فيها الرزؽ، إ٪تا ىي حاالت ٭تصل أف 

 فاهلل تعأب يقوؿ:  .الرزؽ فيها              ،           

       ،                 ،                 ، 
               ،            ،               

    ،                 ،                     

       ،             ات وغَتىا كثَت، قطعية ػذه اآليػفه
الثبوت قطعية الداللة، وال ٖتتمل إال معٌت واحدًا ال يقبل التأويل، وىو أف 

وأف اهلل وحده ىو الرزاؽ، فالرزؽ بيد اهلل  .الرزؽ من اهلل وحده ال من غَته
 .وحده

لى االختيار إال أف اهلل أمر عبادة بالقياـ بأعماؿ جعل فيهم القدرة ع
بأف يباشروا فيها اٟتاالت اليت يأٌب فيها الرزؽ، فهم الذين يباشروف ٚتيع 
اٟتاالت اليت يأٌب فيها الرزؽ باختيارىم، ولكن ليس  ىذه اٟتاالت ىي سبب 

بل اهلل ىو  .الرزؽ، وليسوا ىم الذين يأتوف بالرزؽ، كما ىو صريح نص اآليات
 .نظر عن كوف الرزؽ حبلاًل أو حراماً الذي يرزقهم ُب ىذه اٟتاالت، بغض ال

وبغض النظر عن كوف ىذه اٟتاالت قد أوجبها اهلل أو حرمها أو أباحها، 
غَت أف اإلسبلـ قد  .وبغض النظر عن كوهنا قد حصل فيها الرزؽ أـ ٓب ٭تصل

بُت الكيفية اليت ٬توز للمسلم أف يباشر فيها اٟتالة اليت ٭تصل فيها الرزؽ، 
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فبُت أسباب التملك ال أسباب الرزؽ،  .٬توز أف يباشرىا والكيفية اليت ال
فليس ألحد أف ٯتلك الرزؽ إال بسبب شرعي،  .وحصر ا١تلكية هبذه األسباب

حبلالً  -ألنو ىو الرزؽ اٟتبلؿ وما عداه فهو رزؽ حراـ، وإف كاف الرزؽ كلو 
  .من اهلل سبحانو وتعأب - وحراماً 

خص ىو كل ما ٭توزه وإف ٓب ػألة واحدة وىي: ىل رزؽ الشػبقي  مس
واب على ذلك أف آيات ػواٞت ؟ينتفع بو، أـ أف رزقو ىو الذي ينتفع بو فقط

 ينتفع ٓبالقرآف تدؿ على أف رزؽ اإلنساف ىو كل ما حازه سواء انتفع بو أـ 
 أب: ػبو، قاؿ اهلل تع                              

      ،                       ،              

     ،                   ،              

       ،                  ،              

    ،                  .  فَف ىذه اآليات صر٭تة ُب
فبل ٮتصص الرزؽ  .انتفع بو أو ٓب ينتفع اسم الرزؽ على كل ما حازه، إطبلؽ

وال يقاؿ  .فيما انتفع بو فقط دوف ٥تصص، ألف اآليات عامة وداللتها عامة
رقة أو غصبًا أو اختبلسًا أنو أخذ منك رزقك، حُت يأخذ أحد منك مالك س
فاإلنساف حُت ٭توز ا١تاؿ فقد أخذ رزقو، وحُت  .بل يقاؿ أنو أخذ رزَقُو منك

يؤخذ منو ا١تاؿ ال يكوف أُخذ رزقو، بل يكوف من حاز ا١تاؿ أخذ رزقو منو، فبل 
 .يأخذ أحد رزؽ أحد وإ٪تا يأخذ الشخص رزقو ىو من غَته
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 ات اهللػصف

ؼ قبل ظهور ا١تتكلمُت مسألة صفات اهلل، وٓب تُػَثر ُب أي ْتث ٓب تعر 
فلم يرد ُب القرآف الكرًن وال ُب اٟتديث الشريف كلمة صفات  .من األْتاث

اهلل، وٓب يُعرؼ عن أحد من الصحابة أنو ذكر كلمة صفات اهلل أو ٖتدث عن 
فات اهلل، وكل ما ورد ُب القرآف ٦تا قاؿ عنو ا١تتكلموف أنو من ص .صفات اهلل

٬ تب أف يُفهم على ضوء قولو تعأب:                  

       :وقولو                :وقولو       

     .  ف وصف اهلل إ٪تا يؤخذ من القرآف، وكما ورد ُب القرآف فالعلم إٍب
 ولو تعأب: يؤخذ من مثل ق                          

                                                

                             .  اٟتياة و
 تؤخذ من مثل قولو تعأب:                     ،    

            .  :والقدرة تؤخذ من مثل قولو تعأب          

                                              

     ،                                     

         .  :والسمع من مثل قولو تعأب              ،
           ر من مثل قولو تعأب: ، والبص         

     ،             ،           
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      .  :والكبلـ من مثل قولو تعأب               
  ،                           .  واإلرادة من مثل قولو
 تعأب:            ،                            

        ،                   وا٠تالق من مثل
 قولو تعأب:            ،                 

      .  أوصاؼ وردت ُب القرآف الكرًن كما وردت أوصاؼ فهذه
وٓب يكن ىنالك خبلؼ بُت ا١تسلمُت  .غَتىا مثل الوحدانية والِقَدـ، وغَت٫تا

  .بأف اهلل واحد أزٕب حي قادر ٝتيع بصَت متكلم عآب ُمريد
لموف وتسرب  األفكار الفلسفية، دبَّ ا٠تبلؼ بُت فلما جاء ا١تتك

ا١تتكلمُت ُب صفات اهلل، فقاؿ ا١تعتزلة: إف ذات اهلل وصفاتو شيء واحد، فاهلل 
ألنو لو كاف عا١تاً  .حي عآب قادر بذاتو، ال بعلم وقدرة وحياة زائدة على ذاتو

ُب اإلنساف،  بعلم زائد على ذاتو، وحيَّا ْتياة زائدة على ذاتو، كما ىو اٟتاؿ
لََلزِـ أف يكوف ىناؾ صفة وموصوؼ وحامل و٤تموؿ، وىذه ىي حالة 

ولو قلنا كل صفة قائمة بنفسها لتعددت  .ه عن اٞتسميةنػز األجساـ، واهلل م
وقاؿ أىل السنة: هلل سبحانو وتعأب  .القدماء، وبعبارة أخرى لتعددت اآل٢تة

أما كونو لو صفات، فِلما  .صفات أزلية قائمة بذاتو وىي )ال ىو وال غَته(
ثب  من أنو عآب حي قادر إٔب غَت ذلك ومعلـو أف كبًل من العلم واٟتياة 
والقدرة وما شاكلها، يدؿ على معٌت زائد على مفهـو الواجب الوجود، وليس 
الكل ألفاظاً مًتادفة، فبل ٯتكن أف يكوف كما يقوؿ ا١تعتزلة من أنو عآب ال علم 

لة قولنا األسود ال نػز ، إٔب غَت ذلك، فَنو ٤تاؿ ظاىر، ٔتلو وقادر ال قدرة لو
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وقد نطق  النصوص بثبوت علمو وقدرتو وغَت٫تا، ودؿ صدور  .سواد لو
وأما   .األفعاؿ ا١تتقنة على وجود علمو وقدرتو ال على ٣ترد تسميتو عا١تًا قادراً 

قدًن األزٕب إذ ال .كوف صفاتو تعأب أزلية، فبلستحالة قياـ اٟتوادث بذاتو تعأب
وأما كوهنا قائمة بذاتو تعأب، فَف ذلك من  .يستحيل أف يقـو بو حادث
فبل  .ألنو ال معٌت لصفة الشيء إال ما يقـو بو .الضروريات للوجود استلزاماً 

، بل معٌت كونو عا١تًا قياـ صفة العلم بو  .معٌت لكونو عا١تًا قياـ الصفة با١تعلـو
صفات اهلل ليس  عُت الذات، ألف العقل ٭تتم  وأما كوهنا ال ىو وال غَته فَف

أف الصفة غَت ا١توصوؼ، فهي معٌت زائد عن الذات، وألهنا صفة هلل فليس  
ىي غَت اهلل، إذ ىي ليس  شيئًا وال ذاتًا وال عيناً، وإ٪تا ىي وصف لذات، 

وأما قوؿ  .فهي مع كوهنا ليس  ذات اهلل فهي ليس  غَت اهلل بل ىي صفة هلل
، لو ُجعل  كل صفة قائمة بنفسها لتعددت القدماء، فَف ىذا فيما لو  ا١تعتزلة

كان  الصفة ذاتاً، أما وىي وصف للذات القدٯتة فبل يلـز من اتصاؼ الذات 
هبا تعدد الذوات، بل يلـز تعدد صفات الذات الواحدة، وذلك ال يناُب 

ف هلل صفات وبذلك أثب  أىل السنة عقبلً أ .الوحدانية وال يقتضي تعدد اآل٢تة
ىي غَت ذاتو، وىي غَت غَته، ألف الصفة غَت ا١توصوؼ، وال تنفصل عن 

ٍب بينوا معٌت كل صفة من ىذه الصفات األزلية، فقالوا صفة العلم  .ا١توصوؼ
وىي صفة أزلية تنكشف ا١تعلومات عند تعلقها هبا، والقدرة ىي صفة أزلية 

صفة أزلية توجب صحة اٟتي، تؤثر ُب ا١تقدورات عند تعلقها هبا، واٟتياة ىي 
والقدرة ىي القوة، والسمع ىي صفة أزلية تتعلق با١تسموعات، والبصر ىي 
صفة أزلية تتعلق با١تبصرات، فيدرؾ هبا إدراكًا تامًا ال على سبيل التخيل أو 

واإلرادة وا١تشيئة و٫تا  .التوىم، وال على طريق تأثر حاسة، ووصوؿ ىواء
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وجب ٗتصيص أحد ا١تقدورين ُب أحد األوقات عبارتاف عن صفة ُب اٟتي، ت
بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إٔب الكل، والكبلـ ىو صفة أزلية عربَّ عنو 
بالنظم ا١تسمى بالقرآف، واهلل تعأب متكلم بكبلـ ىو صفة لو أزلية ليس من 
جنس اٟتروؼ واألصوات، وىو صفة منافية للسكوت واآلفة، واهلل تعأب 

، ناه، ٥ترب، وكل من يأمر وينهى وٮترب، ٬تد من نفسو معٌت ٍب متكلم هبا آمرٌ 
  .يدؿ عليو

ثبتوا أف هلل صفات أوىكذا بُّت أىل السنة ما تعنيو صفات اهلل، بعد أف 
إال أف ا١تعتزلة نفوا أف تكوف ىذه ا١تعاين لصفات اهلل، إذ أهنم نفوا أف  .أزلية

  أف اهلل قادر، عآب، ٤تيط، تكوف هلل صفات زائدة على ذاتو، وقالوا إذا ثب
ه عن زَّ ػنوأف ذات اهلل وصفاتو ال يلحقها تغَت، ألف التغَت صفة احملدثات، واهلل م

ذلك، فَذا كاف الشيء يوجد وقد كاف غَت موجود، ويعدـ وقد كاف موجوداً، 
وقدرة اهلل وإرادتو تولّتا ذلك فأوجدتا الشيء بعد أف ٓب يكن، وأعدمتاه بعد أف  

وٓب أوجدتو  ؟ف تتعلق القدرة اال٢تية القدٯتة بالشيء اٟتادث فتوجدهكاف، فكي
فمباشرة القدرة لشيء  ؟ُب ىذه اللحظة دوف غَتىا وليس زمن أؤب من زمن

وقد ثب  أف اهلل ال يلحقو تغَت ببل  .بعد أف كان  ال تباشره، تغَت ُب القدرة
 .لك يقاؿ ُب العلموكذلك القوؿ ُب اإلرادة، ومثل ذ .شك، شأف القدًن األزٕب

وا١تعلـو يتغَت من حُت آلخر،  .فالعلم ىو انكشاؼ ا١تعلـو على ما ىو عليو
فورقة الشجرة تسقط بعد أف كان  غَت ساقطة، والرطب يتحوؿ يابساً، واٟتي 

وعلم اهلل ينكشف بو الشيء على ما ىو عليو، فهو عآب بالشيء قبل أف  .ميتاً 
يء إذا كاف على أنو كاف، وعآب بالشيء يكوف على أنو سيكوف، وعآب بالش

والعلم ا١تتغَت  ؟إذا عدـ على أنو عدـ، فكيف يتغَت علم اهلل بتغَت ا١توجودات
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بتغَت اٟتوادث علم ٤تدث، واهلل تعأب ال يقـو بو ٤تدث، ألف ما يتعلق بو 
وقد رد عليهم أىل السنة فقالوا: إف للقدرة تعلقُت، أزٕب ال  .احملدث ٤تدث
ليو وجود ا١تقدور بالفعل، وتعلق حادث يًتتب عليو وجود ا١تقدور يًتتب ع
 .فالقدرة تعلق  ُب الشيء فأوجدتو، وكان  موجودة قبل تعلقها بو .بالفعل

فتعلقها ب٬َتاده ال ٬تعلها حادثة، ومباشرهتا للشيء بعد أف كان  ال تباشره، ال 
 .الشيء فأوجدتو فالقدرة ىي ىي دائماً، تعلق  ُب .يكوف تغَتًا ُب القدرة

وأما العلم فَف ٚتيع ما ٯتكن أف  .فا١تقدور ىو الذي تغَت أما القدرة فلم تتغَت
يتعلق بو العلم فهو معلـو بالفعل، إذ ا١تقتضى للعا١تية ذاتو تعأب، وا١تعلومية 

والعلم ال يتغَت ْتسب  .ذوات األشياء، ونسبة الذات إٔب اٞتميع على السواء
وإ٪تا ا١تستحيل ىو تغَت  .ن حيث اإلضافة، وىذا جائزالذات وإ٪تا يتغَت م

نفس العلم والصفات القدٯتة، كالقدرة والعلم وغَت٫تا، وال يلـز من ِقَدمها ِقَدـ 
  .فتكوف ىي قدٯتة وتتعلق باحملدثات .تعلقاهتا

وىكذا نشب اٞتداؿ بُت ا١تتكلمُت ا١تعتزلة من جانب، والسنة من 
 .نشب ُب غَتىا من مثل القضاء والقدر كما  ،جانب آخر، ُب صفات اهلل

والغريب أف نقاط اٞتدؿ اليت أثارىا ا١تتكلموف، كاف قد أثارىا نفسها الفبلسفة 
فالفبلسفة اليوناف كانوا قد أثاروا ىذه النقاط بالنسبة لصفات  .اليوناف من قبل

ُب ا٠تالق، فجاء ا١تعتزلة ٬تيبوف عليها ولكن جوابًا ُب حدود إٯتاهنم باهلل، و 
وتصدى ٢تم أىل السنة لتخفيف ىذا االندفاع وراء  .حدود آرائهم بالتوحيد

 .الفلسفة اليونانية، ووراء ما توصل إليو الفروض النظرية والقضايا ا١تنطقية
ولكنهم وقعوا ُب نفس ما وقع بو ا١تعتزلة فردوا على الصعيد نفسو، وىو جعل 

 يدركو، وما ٭تسو اإلنساف وما العقل أساسًا للنقاش واٞتداؿ فيما يدركو وما ال
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ال ٭تسو، وجعلوا آيات القرآف واأَلحاديث مؤيدة ألقوا٢تم، وأوَّلوا ما ورد من 
وبذلك استوى ا١تتكلموف ٚتيعًا من معتزلة  .آيات وأحاديث ٗتالف آراءىم

وأىل سنة وغَتىم ُب جعل العقل ىو األساس، وجعل آيات اهلل تؤيد ما يرشد 
 .ؿ لُتفهم حسب ما يرشد إليو عقل الفاىم منهمإليو العقل أو تؤوَّ 

ويبدو أف الذي ٛتل ا١تتكلمُت على سلوؾ ىذه الطريقة ُب البحث 
والثاين أهنم ٓب ٯتيزوا  .أمراف اثناف: أحد٫تا أهنم ٓب يكونوا يدركوف تعريف العقل

أما  .بُت طريقة القرآف ُب إدراؾ اٟتقائق وبُت طريقة الفبلسفة ُب إدراؾ اٟتقائق
مسألة عدـ إدراكهم لتعريف العقل فظاىر من تعريفهم للعقل، فَنو يروى عنهم 
أهنم كانوا يقولوف: "إف العقل ىو قوة للنفس واإلدراكات" وىو ا١تعٍت بقو٢تم 

أو يقولوف: "إف العقل  .عها العلم بالضروريات عند سبلمة اآلالت"ب"غريزة يت
أو يقولوف:  .ت با١تشاىدة"ىو جوىر تدرؾ بو الغائبات بالوسائط واحملسوسا

ومن يكوف فهمو للعقل ىذا الفهم، ليس غريباً  ."إف العقل ىو النفس بعينها"
عليو أف يطلق لنفسو العناف فَتتب نظريًا قضايا متعددة وٮترج منها بنتيجة ال 

ومن ىنا ٓب يكن  .وجود ٢تا، ويقوؿ عن نفسو أنو أدرؾ بالعقل ىذه النتيجة
د يقف عنده، فكل ْتث ٯتكنهم أف ٮتوضوا فيو، للبحث العقلي عندىم ح

ولذلك ليس غريباً  .ويصلوا إٔب نتائج ويسموف ذلك ْتثًا عقلياً، ونتائج عقلية
أف يقوؿ ا١تعتزلة: إف تعلق قدرة اهلل األزلية با١تقدور اٟتادث ٬تعل صفة القدرة 

ُب نفس ويقوؿ أىل السنة  ...حادثة، ويعتربوف ذلك ْتثًا عقليًا ونتيجة عقلية
الوق  أف تعلق قدرة اهلل با١تقدور ال ٬تعل القدرة تتغَت، وال ٬تعلها حادثة، ألف 

ويعتربوف ذلك ْتثاً  .الذي ٬تعل القدرة حادثة ىو تغَت القدرة، ال تغَت ا١تقدور
ألف العقل عند اٞتميع ىو النفس أو غريزة يتبعها  ...عقلياً، ونتيجة عقلية
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ولو أدركوا معٌت العقل  .بحث ُب كل شيءالعلم بالضروريات، وإذف ىو ي
حقيقة ١تا تورطوا ُب ىذه األْتاث الفرضية والنتائج ا١تدرؾ أهنا غَت واقعية، بل 

  .٣ترد أشياء ترتب  عليها أشياء أخرى فسمي  حقائق عقلية
واآلف وقد وضح عندنا ُب ىذا العصر معٌت العقل، فَنا ندرؾ أنو ما ٓب 

منها ليبحث العقل، ال ٯتكن أف نسميو ْتثًا عقلياً،  تتوفر األشياء اليت ال بد
فَننا نعرؼ أف العقل ىو "نقل الواقع  .وال ٬توز لنا أف نسمح ألنفسنا ببحثها

فبل بد ُب كل  .بواسطة اٟتواس للدماغ ومعلومات سابقة تفسر ىذا الواقع"
واقع،  :ً حواس، وثالثا :دماغ، وثانياً  :ْتث عقلي من توفر أربعة أشياء، أوالً 

فَف فقد واحد من ىذه األمور  .معلومات سابقة تتصل هبذا الواقع :ً ورابعا
األربعة ال ٯتكن أف يكوف ىناؾ ْتث عقلي مطلقاً، وإف كاف ٯتكن أف يكوف 

وىذا كلو ال قيمة لو  .ىناؾ ْتث منطقي، وٯتكن أف يكوف ىنالك ٗتيل وتوىم
فعدـ إدراؾ  .١تصدرهألنو ٓب يقع ٖت  إدراؾ العقل لو، أو إدراؾ العقل 

ا١تتكلمُت ٚتيعًا ١تعٌت العقل، جعلهم يطلقوف ألنفسهم العناف ُب كثَت من 
 .األْتاث اليت ال تقع ٖت  اٟتس، أو ليس لديهم معلومات سابقة تتصل هبا

أما عدـ ٘تييز ا١تتكلمُت لطريقة القرآف عن طريقة الفبلسفة ُب البحث 
أما  .ات، والفبلسفة ْتثوا ُب اإل٢تياتالعقلي، فذلك أف القرآف ْتث ُب اإل٢تي

ْتث الفبلسفة ُب اإل٢تيات فهو أف الفبلسفة نظروا ُب الوجود ا١تطلق وما 
يقتضيو لذاتو، فهم ٓب يبحثوا ُب الكوف، وإ٪تا ْتثوا ما وراء الكوف، وأخذوا 
يرتبوف الرباىُت ٔتقدماهتا، وتوصلوا من ىذه الرباىُت إٔب نتائج، ٍب رتبوا على 

النتائج نتائج أخرى، وىكذا حىت توصلوا إٔب ما اعتربوه حقيقة عن ىذه 
وىم ٚتيعًا على اختبلؼ النتائج اليت  .الذات، وعن مقتضيات ىذه الذات
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توصلوا إليها، قد سلكوا ُب ْتثهم طريقة واحدة، ىي ْتث ما وراء الطبيعة، 
أو على براىُت  أي ما وراء الكوف، وإقامة الرباىُت ا١ترتبة إما على فروض نظرية،

  .أخرى، والوصوؿ إٔب نتائج يعتربوهنا قطعية ويعتقدوهنا
وىذه الطريقة ُب البحث ٗتالف طريقة القرآف، ألف القرآف إ٪تا يبحث ُب 
الكوف نفسو، ُب ا١توجودات: ُب األرض والشمس والقمر والنجـو واٟتيواف 

يتوصل منها واإلنساف والدواب واإلبل واٞتباؿ وغَت ذلك من احملسوسات، و 
إٔب أف يدرؾ السامع خالق الكوف، خالق ا١توجودات، خالق الشمس، واإلبل 

وحُت يبحث فيما  .واٞتباؿ، واإلنساف، وغَت ذلك، من إدراكو ٢تذه ا١توجودات
وراء الكوف ٦تا ال يقع ٖت  اٟتس، وال يدرؾ من إدراؾ ا١توجودات، فَنو يصف 

ك أمرًا قاطعاً، وال يلف  نظر اإلنساف واقعًا أو يقرر حقيقة ويأمر باإلٯتاف بذل
وذلك كصفات اهلل وكاٞتنة والنار واٞتن  .إٔب إدراكو، وال إٔب شيء ليدركو منو

وىذه الطريقة فهمها الصحابة وساروا عليها  .والشياطُت وما شابو ذلك
واندفعوا ُب الببلد ٭تملوف للناس رسالة اإلسبلـ لُيسعدوىم هبا كما سعدوا ىم 

وظل اٟتاؿ كذلك حىت انصـر القرف األوؿ كلو، وتسرب   .الةهبذه الرس
األفكار الفلسفية من الفلسفة اليونانية وغَتىا ووجد ا١تتكلموف، فتغَتت طريقة 

وىو فوؽ   .البحث العقلي، وصار ىذا اٞتداؿ ُب ذات اهلل وُب صفات اهلل
 شيء ال يقع كونو جداًل عقيمًا فَنو ال يعترب ْتثًا عقليًا مطلقاً، ألنو ْتث ُب

عليو اٟتس، وكل ما ال يقع عليو اٟتس ال ٣تاؿ للعقل ُب ْتثو وال بوجو من 
على أف البحث ُب صفات اهلل ىل ىي عُت الذات أـ غَت الذات،  .الوجوه

و٢تذا كاف  .ىو ْتث ُب الذات، والبحث ُب الذات ٦تنوع أصبًل ومستحيل
وىو خطأ ٤تض، فصفات اهلل ْتث ا١تتكلمُت ٚتيعاً ُب صفات اهلل ُب غَت ٤تلو 
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توقيفية، فما ورد منها ُب النصوص القطعية ذكرناه بالقدر الذي ورد ُب 
ة ٓب ترد وال أف نشرح صفة بغَت ما ػفػوز أف نزيد صػوص ليس غَت، فبل ٬تػالنص

 .ورد عنها بالنص القطعي
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 فلموػفة المسػالفالس

٢تيات، حُت تسرب  للمسلمُت مسائل فلسفية تتعلق بأْتاث ُب اإل
صار بعض العلماء ُب أواخر العصر األموي وأوائل العصر العباسي كاٟتسن 

وغيبلف الدمشقي، وجهم بن صفواف، يتعرضوف ١تسائل كبلمية متفرقة ،البصري
ٍب جاء بعدىم علماء عرفوا منطق أرسطو واطلعوا بأنفسهم على  .ومعدودة

ئل الكبلمية بعض كتب الفلسفة بعد أف ترٚت ، فتوسع البحث ُب ا١تسا
بن عطاء، وعمرو اوصاروا يبحثوف علم الكبلـ ا١تعروؼ، وىؤالء مثل واصل 

إال أف دراسة ىؤالء ٓب تكن دراسة  .بن عبيد، وأيب ىذيل العبلؼ، والنظّاـ
فلسفية كاملة وإ٪تا دراسة أفكار فلسفية بتوسع، حىت أحاطوا باآلراء ا١تختلفة 

إحاطة ُب بعض ا١تسائل بتتبعها ال  ُب الفلسفة وبرأي كل فريق من الفبلسفة
ُب ٚتيع ا١تسائل، وكانوا فوؽ اقتصارىم على بعض األْتاث الفلسفية يقيدوف 

و٢تذا ٓب ٮترجوا عن أىل اإلسبلـ، وإ٪تا توسعوا ُب  .أنفسهم بَٯتاهنم بالقرآف
االستدالؿ وأطلقوا ألنفسهم العناف ُب الرباىُت، ولكن إلثبات ما يقّوي 

و٢تذا ٓب ٭تصل منهم أي ا٨تراؼ ُب العقائد  .يو اهللنػز ص على تاإلٯتاف، وللحر 
 .على اختبلؼ معتقداهتم، فكلهم مسلموف مدافعوف عن اإلسبلـ

ٍب جاء بعد ا١تتكلمُت أفراد ٓب يبلغوا أف يكونوا ٚتاعات أو مذاىب، وٓب 
ىؤالء الذين  .يتبعهم أحد من ا١تسلمُت ٚتاىَتياً، وإْف استحسن ْتثهم أفراد

وا بعد ا١تتكلمُت ُب الزمن وجودًا بُت ا١تسلمُت ُب الببلد اإلسبلمية ىم جاء
ويبدوا أف الذي أتاح ٢تؤالء أف يوجدوا بُت ا١تسلمُت، ىو  .الفبلسفة ا١تسلموف

أف االطبلع على األفكار الفلسفية وعلى كتب الفلسفة قد حبب ىذه 
لتوسع ُب األْتاث للناس ُب ذلك العصر، فحمل ذلك بعض األشخاص على ا
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ىذه األفكار، فدرسها دراسة عميقة واسعة ودراسة كلية مطلقة ُب كل شيء، 
وُب كل فكر، وُب كل إتاه وإتو إليها بكليتو، وىضم قدراً صاٟتاً من الفلسفة 

فكاف من جراء ىذه  .يؤىلو ألف يفكر تفكَتًا فلسفيًا وينتج إنتاجًا فلسفياً 
 سيما الفلسفة اليونانية بنوع خاص، أف الدراسات الواسعة العميقة للفلسفة وال

وجد بُت ا١تسلمُت فبلسفة، وكاف أوؿ فيلسوؼ مسلم ظهر للوجود ىو 
وعلى  .ٍب تتابع ظهور الفبلسفة ا١تسلمُت .ىػٕٓٙيعقوب الكندي ا١تتوَب سنة 

ىذا ٓب يظهر الفبلسفة ا١تسلموف ُب الببلد اإلسبلمية إال بعد أف وجد 
  طريقة ىؤالء ا١تتكلمُت ىي السائدة، وىي ا١تتكلموف، وبعد أف أصبح

موضع البحث وا١تناظرة واٞتدؿ، وكربت الفلسفة ُب أعُت الكثَتين من 
وبذلك  .أما قبل ذلك فلم يكن أحد من ا١تسلمُت فيلسوفاً  .ا١تتكلمُت والعلماء

إال أف ىنالك فرقاً  .وجد ُب الببلد اإلسبلمية بُت العلماء متكلموف وفبلسفة
 .لمُت والفبلسفة، فا١تتكلموف كانوا ملمُت ببعض األفكار الفلسفيةبُت ا١تتك

أما الفبلسفة فهم علماء بالفلسفة، ولذلك كاف الفبلسفة ينظروف إٔب 
 .ا١تتكلمُت نظرة ٕتهيل، ويرى الفبلسفة أف ا١تتكلمُت ىم أىل سفسطة وجدؿ
لسفي وأهنم ىم أي الفبلسفة الذين يبحثوف عقليًا ُب ا١تعقوالت البحث الف

 .الصحيح
اً ػبلفػوقد ْتث كل من ا١تتكلمُت والفبلسفة ُب اإل٢تيات، إال أف ىناؾ خ

 ة، وٯتكن تلخيص الفرؽ بينهما فيما يلي:ػفػج الفبلسػج ا١تتكلمُت ومنهػبُت منه
أف ا١تتكلمُت اعتقدوا قواعد اإلٯتاف وأقروا بصحتها وآمنوا هبا، ٍب  - ٔ

 .ها فهم يربىنوف عليها عقليًا برباىُت منطقيةاٗتذوا أدلتهم العقلية للربىنة علي
فهم ٬تعلوف البحث العقلي باألسلوب ا١تنطقي إلثبات عقائدىم، ألهنم قد 
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آمنوا بالقواعد األساسية لئلسبلـ وصاروا يصوغوف اٟتجج والرباىُت إلثبات ما 
 .آمنوا بو
أف أْتاث ا١تتكلمُت ٤تصورة فيما يتعلق بالدفاع عن عقيدهتم  - ٕ
ولكنهم ٮتالفوهنم ُب الفهم،  - حجج خصومهم سواء أكانوا مسلمُت ودحض

أـ كانوا غَت مسلمُت كالنصارى  - من معتزلة ومرجئة وشيعة وخوارج وغَتىم
واليهود واجملوس وغَتىم، وإف كاف البارز ُب أْتاثهم أهنا للرد على ا١تسلمُت من 

 .متكلمُت وفبلسفة
ة وتعترب على اختبلفها أف أْتاث ا١تتكلمُت أْتاث إسبلمي - ٖ

وتناقضها آراء إسبلمية، يعترب كل مسلم اعتنق رأياً منها أنو اعتنق رأياً إسبلمياً، 
  .وما يعتنقو يعترب عقيدة إسبلمية

ج الفبلسفة فَنو أما منه .ىذا ىو منهج ا١تتكلمُت وىذا ىو اعتباره
 يتلخص فيما يلي:

ومنهاج ْتثهم وعماده  .أف الفبلسفة يبحثوف ا١تسائل ْتثًا ٣ترداً  - ٔ
ونظرهتم ُب اإل٢تيات إ٪تا ىي  .إ٪تا ىو النظر ُب ا١تسائل كما يدؿ عليها الربىاف

وىم يبدأوف النظر منتظرين ما يؤدي  .نظرة ُب الوجود ا١تطلق وما يقتضيو لذاتو
إليو الربىاف، سائرين خطوة خطوة حىت يصلوا إٔب النتيجة كائنة ما كان  

الغرض من الفلسفة والعمدة فيها، وْتثهم ْتث فلسفي  ىذا ىو .فيعتقدوهنا
٤تض ال عبلقة لو باإلسبلـ من حيث البحث، وإف كان  تشاىد لو عبلقة من 

فَهنم كثَتًا ما ُيسلِّموف ُب ْتثهم بأشياء ٝتعية ال ٯتكن  .حيث بعض ا١تواضيع
اد إقامة الربىاف العقلي على صحتها أو على بطبلهنا، كالبعث والنشور وا١تع

وكثَتًا ما كانوا يبدوف بعض اآلراء ُب الفلسفة اليونانية متأثرين  .اٞتسماين
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وكثَتاً ما كانوا  .بعقيدهتم اإلسبلمية، ومصدرين اٟتكم ُب ا١تسألة على أساسها
٭تاولوف التوفيق بُت بعض قضايا الفلسفة والقضايا اإلسبلمية، ولكن ىذا كاف 

ثروف باإلسبلـ، ولكن ليس تأثرًا فكرياً جانبيًا ونإتًا عن كوهنم مسلمُت يتأ
٬تعلو أساسًا كما ىي اٟتاؿ عند ا١تتكلمُت، بل تأثرًا يشبو إٔب حد بعيد تأثر 
الفبلسفة ا١تسيحيُت با١تسيحية، والفبلسفة اليهود باليهودية، باعتبار أنو ال بد 
 .أف تظل مفاىيم األعماؽ رواسب تقفز أثناء البحث، أو تؤثر فيو بعض التأثَت
أما األساس الذي يسَتوف عليو فهو الوجود ا١تطلق، وما يقتضيو لذاتو، وتأثرىم 
اٟتقيقي إ٪تا ىو بالفلسفة اليونانية، وعقليتهم إ٪تا تكون  على الفلسفة 

فة اليونانية وال ػهم ُب الفلسػوجػد نضػفية بعػم الفلسػاليونانية، فكتبوا أفكارى
 .د أية صلة باإلسبلـ لفلسفتهمػتوج

أف الفبلسفة ا١تسلمُت ال يقفوف دفاعًا عن اإلسبلـ، وإ٪تا يقفوف  - ٕ
عند تقرير اٟتقائق ويربىنوف عليها وال يدخلوف ُب حكاية األقواؿ ا١تخالفة والرد 

فالبحث العقلي ىو  .عليها دفاعًا عن اإلسبلـ، وإف كاف قد يكوف تأثرًا بو
 .األصل وىو ا١توضوع وال يوجد غَته ُب ْتثهم

أْتاث الفبلسفة ا١تسلمُت أْتاث غَت إسبلمية، بل ىي أْتاث أف  - ٖ
فلسفية ٤تضة وال عبلقة لئلسبلـ هبا، وال ٤تل لئلسبلـ ُب ْتثها، فبل تعترب آراء 

  .إسبلمية وليس  ىي من الثقافة اإلسبلمية
ىذا ىو الفرؽ بُت منهج ا١تتكلمُت ومنهج الفبلسفة ا١تسلمُت، وىذه 

ومن الظلم وخبلؼ الواقع والدس على  .مُتىي حقيقة الفبلسفة ا١تسل
اإلسبلـ أف تسمى الفلسفة اليت اشتغل فيها أمثاؿ الكندي والفارايب وابن سينا 
وغَتىم من الفبلسفة ا١تسلمُت فلسفة إسبلمية، ألهنا ال ٘ت  لئلسبلـ بصلة، 
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بل ىي تتناقض مع اإلسبلـ تناقضاً تاماً سواء من حيث األساس أو من حيث  
أما من حيث األساس فَف ىذه الفلسفة تبحث ُب ما وراء  .التفاصيلكثَت من 

الكوف، أي ُب الوجود ا١تطلق، ٓتبلؼ اإلسبلـ فَنو إ٪تا يبحث ُب الكوف وُب 
احملسوسات فحسب، وٯتنع البحث ُب ذات اهلل، وفيما وراء الكوف، ويأمر 

و منو دوف بالتسليم بو تسليمًا مطلقاً، والوقوؼ عند حد ما يأمر باإلٯتاف ب
وأما من حيث التفاصيل فَف ُب  .زيادة، ودوف أف يسمح للعقل ُب ٤تاولة ْتثو

ىذه الفلسفة أْتاثًا كثَتة يعتربىا اإلسبلـ كفراً، ففيها أْتاث تقوؿ بقدـ العآب 
وأنو أزٕب، وأْتاث تقوؿ أف نعيم اٞتنة روحاين وليس مادياً، وأْتاث تقوؿ أف 

 .لك ٦تا ىو كفر صراح قطعًا ُب نظر اإلسبلـاهلل ٬تهل اٞتزئيات، وغَت ذ
 ؟قاؿ عن ىذه الفلسفة أهنا فلسفة إسبلمية مع ىذا التناقض البُتِّ فكيف يُ 

على أنو ال توجد ُب اإلسبلـ فلسفة مطلقاً، ألف حصره للبحث العقلي ُب 
احملسوسات ومنعو العقل من أف يبحث فيما وراء الكوف ٬تعل كافة أْتاثو 

فة، سائرة ُب غَت طريقها، وال ٬تعل فيو أي احتماؿ ألف توجد بعيدة عن الفلس
وإ٪تا يوجد ُب اإلسبلـ  .فيو أْتاث فلسفية، ولذلك ال توجد فلسفة إسبلمية

ْتث القرآف الكرًن والسنة النبوية، فهما وحد٫تا أصل اإلسبلـ عقيدة 
 .وأحكاماً، أمراً وهنياً وإخباراً 
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 لػاألنبياء والرس

 .فظاف متغايراف، ولكنهما ٬تتمعاف ُب إ٭تاء الشرع ٢تماالنيب والرسوؿ ل
والفرؽ بينهما ىو أف الرسوؿ من أوحي إليو بشرع وأُمر بتبليغو، أما النيب فهو 

فالرسوؿ من أُمر بتبليغ شرع  .من أوحي إليو بشرع غَته من الرسل وأُمر بتبليغو
يضاوي ُب تفسَت البوقد قاؿ القاضي  .نفسو، والنيب من أُمر بتبليغ شرع غَته

 قولو تعأب:                            اآلية "الرسوؿ من
والنيب من بعثو اهلل لتقرير  .بعثو اهلل تعأب بشريعة متجددة يدعو الناس إليها

فسيدنا موسى نيب ألنو أوحي إليو بشرع، ورسوؿ ألف الشرع  .شرع سابق"
وسيدنا ىروف نيب ألنو أُوحي إليو بشرع وليس  .بو رسالة لو الذي أوحي لو

برسوؿ ألف الشرع الذي أوحي لو بو ليبلغو لغَته ىو ليس رسالة لو وإ٪تا ىو 
وسيدنا ٤تمد نيب ألنو أوحي إليو بشرع، ورسوؿ ألف الشرع  .رسالة ١توسى

العباد، ليبُت والرسالة سفارة العبد بُت اهلل وبُت  .الذي أوحي لو بو ىو رسالة لو
واٟتكمة تقتضي إرساؿ الرسل  .ما يعاِب ما ٭تتاجونو من مصاّب الدنيا واآلخرة

فقد أرسل اهلل تعأب  .وقد وقع إرساؿ الرسل فعبلً  .١تا فيو من اٟتكم وا١تصاّب
رسبًل من البشر إٔب البشر مبشرين ألىل اإلٯتاف والطاعة باٞتنة والثواب، 

بالنار والعذاب، ومبينُت للناس ما ٭تتاجونو إليو  ومنذرين ألىل الكفر والعصياف
من أمور الدنيا واآلخرة، ألف ذلك ٦تا ال طريق للعقل إليو لعدـ إحاطتو 

وقد أيد اهلل األنبياء والرسل با١تعجزات الناقضات للعادات،  .باإلنساف وأحوالو
 ألف ا١تعجزة ىي أمر يظهر ٓتبلؼ العادة على يد مدَّعي النبوة عند ٖتدي

وذلك ألنو لوال التأييد  .ا١تنكرين على وجو يعجز ا١تنكرين عن اإلتياف ٔتثلو
با١تعجزة ١تا وجب قبوؿ قولو، وَلمَا باف الصادؽ ُب دعوى الرسالة من 



 ٖٔٔ 

و عند من يقتنع هبذه ػدقػـز بصػل اٞتػزة ٭تصػوعند ظهور ا١تعج .الكاذب
 .ا١تعجزة، وبأهنا ال ٖتصل من البشر

أما نبوة آدـ فثابتة  .عليو السبلـ، وآخرىم ٤تمد وأوؿ األنبياء آدـ 
  بالكتاب قاؿ تعأب:                           

              ، :وقاؿ تعأب                  

                        وأيضاً  .ومعٌت اجتباه اصطفاه
 فَف القرآف داؿ على أف اهلل أمره وهناه قاؿ تعأب:                 

                                             
فهو نيب بالوحي ال غَت والنيب من  .بأنو ٓب يكن ُب زمنو نيب آخرمع القطع 

 .أوحي إليو بشرع، وكل أمر وهني شرع، فهو إذف قد أوحي إليو، فهو نيب
أنا »وأيضاً نبوتو ثابتة بالسنة فقد روى الًتمذي من حديث أيب سعيد ا٠تدري: 

ما من نبي سيد ولد آدـ يـو القيامة وال فخر وبيدي لواء الحمد وال فخر و 
وأيضًا فَف إٚتاع  .أخرجو الًتمذي «يومئذ آدـ فمن سواه إال تحت لوائي

 .الصحابة على أف آدـ نيب
أما دعوى النبّوة  .فؤلنو أدعى النبّوة وأظهر ا١تعجزة وأما نبوة ٤تمد 

فقد ُعلم بالتواتر الذي يفيد القطع، وأما إظهار ا١تعجزة فؤلنو أظهر كبلـ اهلل 
ورة منو ػر سػلبلغاء مع كماؿ ببلغتهم، فعجزوا عن معارضة أقصتعأب وٖتدى ا

حىت أعرضوا عن معارضتو بالكبلـ والببلغة وىم أعلى  .مع هتالكهم على ذلك
وٓب ينقل عن أحد منهم مع  .الناس كعباً ُب ذلك، إٔب معارضتو بالقوة والسيف

أنو من عند  توفر دواعي النقل، اإلتياف بشيء ٦تا يدانيو، فدؿ ذلك قطعاً على
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 .يقيناً  اهلل تعأب، وعلم بو صدؽ دعوى النيب 
 : للرسوؿ يقوؿ تعأب اهلل ألف ،يُعرؼ فلم والرسل األنبياء عدد أما

                                            

         .  ُب بعض األحاديث، ولكن وإنو وإف روي عدد
األحاديث الواردة ُب بياف عدد األنبياء والرسل خرب آحاد ال قيمة ٢تا ُب 
العقيدة، فَف خرب اآلحاد على تقدير اشتمالو على ٚتيع الشرائط ا١تذكورة ُب 

ولذلك  .أصوؿ الفقو، ال يفيد إال الظن، وال عربة بالظن ُب باب االعتقادات
القرآف الكرًن ألنو قطعي، وٓب يرو أنو ورد عنهم  يقتصر على ما ورد منهم ُب
أما من ورد ذكرىم ُب القرآف الكرًن فقد قاؿ اهلل  .عدد ُب اٟتديث ا١تتواتر

 أب: ػتع                                       

                                      

                                           

                                         

                                    

                                       

                                          

                                            

                                          وقاؿ
 تعأب:                               
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                              أب: ػاؿ تعػوق
                    أب: ػوقاؿ تع            

      :وقاؿ تعأب                  :وقاؿ تعأب      

                       :وقاؿ تعأب           

                                 .  وكل األنبياء والرسل كانوا
هلل تعأب ألف ىذا معٌت النبوة والرسالة، وصادقُت ناصحُت للخلق ٥تربين عن ا

وىم معصوموف عن الكذب وعن ا٠تطأ ُب التبليغ،   .لئبل تبطل البعثة والرسالة
وٓب يرد عن األنبياء والرسل عليهم  .كما أهنم معصوموف عن ارتكاب ا١تعصية

سنة متواترة  الصبلة والسبلـ أي دليل نقلي قاطع سواء ُب كتاب اهلل أو ُب
لرسوؿ اهلل على معصية ارتكبها أحد منهم بعد الرسالة، وما ورد ىو إّما ُب 
أحاديث ظنية الثبوت، وإما ُب آيات ظنية الداللة، والظٍت ال يعارض الدليل 

 .العقلي على العصمة
أما ما ورد عن آدـ عليو الصبلة والسبلـ ُب القرآف الكرًن من أكلو من 

اهلل عنها، فَف ىذا ال يناقض مقتضى العصمة النإتة عن  الشجرة بعد أف هناه
تبليغ الرسالة للناس ُب الدنيا، ألف ما حدث من آدـ عليو السبلـ كاف ُب اٞتنة 
ٟتكمة يعلمها اهلل وىو موضوع آخر ألف العصمة متعلقة بالرسالة للناس على 

 .األرض ُب الدنيا
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 اءػة األنبيػعصم

مية ىي اإلٯتاف باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو حُت يُقاؿ أف العقيدة اإلسبل
واليـو اآلخر وبالقضاء والقدر خَت٫تا وشر٫تا من اهلل تعأب، ال يعٍت أنو ال 

وىناؾ  .غَتىا ٬تب االعتقاد هبا، بل يعٍت أف ىذه ىي األساس أشياء وجدت
أفكار أخرى تتعلق بالعقيدة منها عصمة األنبياء، وىي داخلة ٖت  اإلٯتاف 

ودليل عصمة األنبياء دليل عقلي وليس دليبًل ٝتعياً، ألف ثبوت نبوة  .بياءباألن
النيب ورسالة الرسوؿ ١تن أرسل إليهم عقلية تثب  ٔتعجزة ٤تسوسة، فكوف النيب 
 .معصومًا ال بد أف يكوف عقليًا ألنو من مقتضيات ثبوت نبوة األنبياء والرسل

ألف كونو نبيًا أو رسواًل ٭تتم  .لفَف عصمة األنبياء والرسل مسألة ٭تتمها العق
إذ لو تطرؽ ا٠تلل إٔب إمكانية عدـ العصمة ُب  .أنو معصـو ُب التبليغ عن اهلل

 .وحينئذ تنهار النبوة والرسالة كلها .مسألة واحدة لتطرؽ ا٠تلل إٔب كل مسألة
فثبوت أف الشخص نيب هلل أو رسوؿ من عند اهلل تعٍت أنو معصـو فيما يبلغو 

فعصمتو ُب التبليغ حتمية، والكفر هبا كفر بالرسالة اليت جاء هبا،  عن اهلل،
وعلى ىذا فكل نيب ورسوؿ معصـو عن ا٠تطأ ُب  .وبالنبوة اليت بعث هبا

التبليغ، ألف من صفات النيب والرسوؿ العصمة ُب التبليغ، وىي من الصفات 
 .اليت ٭تتم العقل وجودىا ُب كل نيب ورسوؿ

وؿ عن األفعاؿ ا١تخالفة ألوامر اهلل ونواىيو أما عصمة النيب والرس
فالدليل العقلي قائم على أنو معصـو عن الكبائر حتماً، فبل يفعل كبَتة من 

والطاعة ال تتجزأ  .الكبائر مطلقًا ألف فعل الكبَتة يعٍت ارتكاب ا١تعصية
فَذا تطرق  ا١تعصية إٔب الفعل تطرق  إٔب التبليغ، وىي  .وا١تعصية ال تتجزأ
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ولذلك كاف األنبياء والرسل معصومُت عن الكبائر كما  .قض الرسالة والنبوةتنا
أما العصمة عن الصغائر، فَنو قد اختلف  .ىم معصوموف بالتبليغ عن اهلل
هنم غَت معصومُت عنها، ألهنا ليس  معصية، إالعلماء فيها، فمنهم من قاؿ 

كل ما كاف طلب واٟتق أف   .هنم معصوموف عنها ألهنا معصيةإومنهم من قاؿ 
ىم معصوموف  - أي ٚتيع الفروض واحملرمات -فعلو أو طلب تركو جازمًا 

بالنسبة ٢تا، معصوموف عن ترؾ الواجبات، وعن فعل احملرمات، سواء أكان   
أي معصوموف عن كل ما يسمى معصية ويصدؽ عليو أنو  .كبائر أو صغائر

األؤب، فهم غَت وما عدا ذلك من ا١تكروىات وا١تندوبات وخبلؼ  .معصية
 .العقليحسب الدليل  معصومُت عنو، ألنو ال يتناقض مع النبّوة والرسالة

فيجوز عليهم فعل ا١تكروه وترؾ ا١تندوب، ألنو ال يًتتب عليو إٍب، و٬توز عليهم 
فعل خبلؼ األؤب، وىو فعل بعض ا١تباحات دوف البعض، ألف ذلك ُب ٚتيع 

ىذا ما ٭تتمو العقل ويقتضيو   .ةوجوىو، ال يدخل ٖت  مفهـو كلمة معصي
زيادًة على  أدلة نقلية وقد وردت ُب حق رسولنا ٤تمد  .كوهنم أنبياء ورسبلً 
ال يفعل مكروىاً، بل إف   من القرآف الكرًن تدؿ على أنو  الدليل العقلي،
ىو وحي من اهلل سبحانو، فرضًا كاف أو مندوبًا أو مباحاً،  كل ما يفعلو 
 قاؿ تعأب:                    :وقاؿ سبحانو           

              .   كما أنو  :قدوة للمسلمُت، قاؿ تعأب    

                              :وقاؿ سبحانو   

                          ،  فما ورد من تشريع بأفعاؿ
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فكلو بالوحي امتثااًل ألمر اهلل  ،ىو مثل وروده بأقوالو  الرسوؿ 
حرامًا وال مكروىاً، ولكن ٬توز أف  سبحانو، ولذلك فبل تكوف أفعالو 

 .ن ا١تباحاتتكوف خبلؼ األؤب، ألف خبلؼ األؤب يكوف مباحاً م
إال أف ىذه العصمة لؤلنبياء والرسل إ٪تا تكوف بعد أف يصبح نبيًا أو 

أما قبل النبّوة والرسالة فَنو ٬توز عليهم ما ٬توز على سائر  .رسواًل بالوحي إليو
 .البشر، ألف العصمة ىي للنبّوة والرسالة
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 يػوحػال

العتقاد الوحي من األمور الداخلة ُب العقائد، و٬تب على ا١تسلم ا
ألف الوحي ال يقع  .إال أف دليل الوحي ليس عقلياً، وإ٪تا ىو نقلي .بالوحي

وكل ٤تاولة إلثباتو عن طريق  .عليو اٟتس فبل يتأتى للعقل أف يثبتو مطلقاً 
العقل ٤تاولة غَت صحيحة، ألنو ال ٯتكن أف يثب  عن طريق العقل لعدـ وقوع 

 الرسوؿ أف الوحي نزؿ على  وقد ثب  .اٟتس عليو، فدليلو نقلي ال عقلي
 بنص القرآف القطعي قاؿ تعأب:                          

               :وقاؿ                           

  :وقاؿ                              :وقاؿ
                                            اؿ: ػػوق
                                              

       . 
لو ثبلث حاالت، وىي  ؿ على الرسوؿ نػز والوحي الذي كاف ي

ؿ على كل نيب وال يوجد غَتىا، وتدخل نػز اٟتاالت اليت تكوف للوحي الذي ي
وقد بُت اهلل تعأب ىذه اٟتاالت ُب  .فيها ٚتيع اٟتاالت اليت تندرج ٖتتها
 صريح القرآف حصراً قاؿ اهلل تعأب:                         

                                       أي ما صح
 .أف يكلم اهلل أحدًا إال موحيًا أو مسمعًا من وراء حجاب أو مرسبًل رسوالً 

شار إليهما الرسوؿ حُت لو حالتاف أ ؿ على الرسوؿ نػز والوحي الذي كاف ي
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أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وىو أشده »سئل كيف يأتيو الوحي بقولو: 
علي فيفصم عني وقد وعيت عنو ما قاؿ وأحيانًا يتمثل لي الملك رجاًل 

 .أخرجو البخاري من طريق عائشة رضي اهلل عنها «فيكلمني فأعي ما يقوؿ
 وىاتاف اٟتالتاف ٫تا ما يلي:

بَشارة ا١تلك باإللقاء من غَت بياف بالكبلـ،  ا وقع لو م -أواًل 
ف روح إ»وذلك ما ألقاه ا١تلك ُب روع الرسوؿ كما قاؿ عليو الصبلة السبلـ: 

القدس نفث في روعي أنو لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا 
سوؿ ، أو ما وقع للر أخرجو رزين واٟتاكم «اهلل أيها الناس وأجملوا في الطلب

لهمو يوكاف يراه ُب ا١تناـ فَنو وحي من اهلل يوحي لو باليقظة ويوحي لو با١تناـ، ف
الشيء إ٢تامًا ُب حاؿ يقظتو، ويريو الشيء رؤيا ُب حاؿ منامو وىو إ٢تاـ، كما 

الرؤيا  أوؿ ما بُدئ رسوؿ اهلل : »قال  عائشة أـ ا١تؤمنُت رضي اهلل عنها
أخرجو  «يا إال جاءت مثل فلق الصبحالصادقة في النـو فكاف ال يرى رؤ 

أو ما وقع للرسوؿ ٦تا كاف ٭تس بو أف الوحي جاءه ولكنو ال  البخاري ومسلم،
يظهر لو كما روي عن عائشة رضي اهلل عنها أف اٟتارث بن ىشاـ رضي اهلل 

فقاؿ يا رسوؿ اهلل كيف يأتيك الوحي فقاؿ رسوؿ   عنو سأؿ رسوؿ اهلل
وىو أشده علي فيفصم عني وقد  ثل صلصلة الجرسأحيانًا يأتيني م» :اهلل

اء ػاـ وا١تناـ واإلعطػذه األنواع: اإل٢تػفه .اريػأخرجو البخ «وعيت عنو ما قاؿ
 اكلها ىي حالة واحدة تدخل ٖت  قولو تعأب: ػخفية دوف كبلـ وكل ما ش

       إليوار وأومأ، واهلل ػأش :بلفػاء إٔب فػوؿ أوحى إ٭تػألف اللغة تق: 
 واهلل تعأب يقوؿ:  .أ٢تمو                واإل٭تاء إٔب النحل: 

 .إ٢تامها والقذؼ ُب قلوهبا وتعليمها
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بعد علمو بدليل قاطع  ما يأتيو بلساف ا١تلك، فيقع ُب ٝتعو  -ثانياً 
   أب:ػتع  جربيل، قاؿ  وا١تلك ىو .أف ىذا ىو الوحي وىو ا١تلك     

                            .  وذلك أف
: ، قاؿ يرسل اهلل جربيل فيكلم الرسوؿ فيسمع الرسوؿ كبلمو و٭تفظو عنو

أخرجو البخاري من طريق  «فيكلمني فأعي ما يقوؿ وأحيانًا يتمثل لي الملك»
بارزًا يومًا للناس فأتاه رجل فقاؿ   كاف النبي» وعن أيب ىريرة قاؿ: .عائشة

 .أف تؤمن باهلل ومالئكتو وبلقائو ورسلو وتؤمن بالبعث :قاؿ ؟ما اإليماف :لو
قاؿ: اإلسالـ أف تعبد اهلل وال تشرؾ بو وتقيم الصالة وتؤدي  ؟ما اإلسالـ :قاؿ

 كأنك أف تعبد اهلل :قاؿ ؟ما اإلحساف :قاؿ .الزكاة المفروضة وتصـو رمضاف
ما المسؤوؿ عنها  :قاؿ ؟متى الساعة :قاؿ .تراه فإف لم تكن تراه فإنو يراؾ

وسأخبرؾ عن أشراطها: إذا ولدت اأَلَمُة ربتها، وإذا تطاوؿ  ،بأعلم من السائل
 : رعاة اإلبل البهم في البنياف في خمس ال يعلمهن إال اهلل، ثم تال النبي

                 فلم يروا شيئاً  .ردوه :فقاؿ ،، ثم أدبراآلية. 
ووقائع نزوؿ  .أخرجو البخاري «الناس دينهم ىذا جبريل جاء يعلم :فقاؿ

جربيل عليو السبلـ حُت كاف يكلمو فيسمع قولو جاءت على عدة أحواؿ 
ذكرت ُب األحاديث، فيوحي للرسوؿ، وىذا الوحي ىو أف يلقي ا١تلك إٔب 

بالكبلـ وذلك إما وحي باللفظ وا١تعٌت وىذا ٤تصور بالقرآف الرسوؿ ا١تعاين 
بلفظ من عنده، أو بفعلو أو  الكرًن، وإما وحي با١تعٌت ويعرب عنو الرسوؿ 

ويعترب اٟتديث القدسي من السنة ألف معناه وحي من  .سكوتو وىذا ىو السنة



 ٔٗٓ 

 ، وال تكوف ألفاظ اٟتديث القدسي من اهللاهلل ولفظو من عند الرسوؿ 
وأنو وإف   .مطلقاً، ألف األلفاظ اليت من اهلل خاصة بالقرآف الثاب  إعجازه

كان  السنة تأٌب ُب اإل٢تاـ وا١تناـ واإللقاء ُب القلب، فَهنا تأٌب كذلك ُب 
أما القرآف فبل يأٌب إال بواسطة الرسوؿ  .حالة اليقظة أو تكليم جربيل للرسوؿ

على الوحي بالقرآف قاؿ تنص وقد جاءت عدة آيات  .ألف ألفاظو من اهلل
 تعأب:                            :وقاؿ            

                  وقاؿ:  .والكتاب القرآف وِمن للبياف     

                             :وقاؿ           

                                 :وقاؿ       

                             وقد  .وىو القرآف
 ل السنة كقولو تعأب: جاءت آيات ُب الوحي عامة تشم         

                :وقولو                            

        :وقولو                     . 
ثار، أما اٟتالة الثالثة وىي الواردة ُب ىاتاف اٟتالتاف الواردة فيهما اآل

 قولو:             فقد حصل  مع سيدنا موسى عليو السبلـ. 
والواقع الذي تشَت إليو اآلية ُب ىذه اٟتالة من الوحي ىو أف يكلم اهلل النيب 
من وراء حجاب أي كما يكلم احملتجب بعض خواصو، وىو من وراء اٟتجاب 

وٓب يرد أف ذلك  .وتو وال يرى شخصو، وذلك كما كلم اهلل موسىفيسمع ص
إال ُب وضع واحد، ىو وضع اإلسراء وا١تعراج الذي  حصل مع الرسوؿ 



 ٔٗٔ 

جاء ُب اٟتديث الصحيح، والذي أشارت إليو آيات سورة النجم، وىي قولو 
 تعأب:                                   

                                          

            .  وما عدا ىذا الوضع وىو وضع اإلسراء وا١تعراج، فَف
وعلى  .ؿكاف ُب اإل٢تاـ وُب إرساؿ الرسو    الوحي الذي نزؿ على الرسوؿ

فَخبار ا١تلك للرسوؿ بالكبلـ أو  .أي حاؿ فَف ٚتيع أنواع الوحي حجة
اإلشارة وحي صريح، واإل٢تاـ والرؤيا وحي صريح، وتكليم اهلل للنيب من أنواع 

وىذا الوحي حجة قطعية لوروده ُب النصوص القطعية الثبوت القطعية  .الوحي
 .الداللة



 ٕٔٗ 

 جتهداً أف يكوف م وؿػرسػق الػوز في حػال يج
خطأ ُب أض األحكاـ و ػد ُب بعػهػاجت دًا ػمػيدنا ٤تػوؿ بأف سػقػال

بّلغ الناس  أ معناه أف سيدنا ٤تمدًا ػطػذا ا٠تػح اهلل لو ىػاجتهاده وصح
ة من اجتهاده ال عن الوحي، وأنو غَت معصـو ُب بعض ما يبّلغو الناس ػريعػش

نيب  َف سيدنا ٤تمدًا وىذا كلو باطل عقبًل وشرعًا ف .من شريعة اإلسبلـ
ورسوؿ فهو كباقي األنبياء والرسل معصـو عن ا٠تطأ فيما يبّلغو عن اهلل تعأب 

وفوؽ ذلك فَنو ورد الدليل الشرعي  .عصمة قطعية دؿَّ عليها الدليل العقلي
ا إ٪تا كاف عن الوحي، ػزئياهتػالقطعي الداللة على أف تبليغو الرسالة ُب كلياهتا وج

قاؿ تعأب ُب سورة  .يبلغ األحكاـ إال عن الوحي ؿ وما كاف الرسو 
  األنبياء:                   أي قل ٢تم يا ٤تمد إ٪تا أنذركم 

وقاؿ تعأب ُب  .بالوحي الذي أُنزؿ علي، أي أف إنذاري لكم ٤تصور بالوحي
  سورة النجم:                            
 وقولو تعأب:         فعل منفي يفيد العمـو فيشمل القرآف والسنة وال

يوجد ما ٮتصصو بالقرآف ال من الكتاب وال من السنة، فيبقى على عمومو، 
. وال يصح أف ٮتصَّص ٔتا أي إف ٚتيع ما ينطقو من التشريع ىو وحي يوحى

بل ٬تب أف يبقى عامًا شامبًل للقرآف واٟتديث. وىذا  ،ينطقو فقط من القرآف
 ما تؤكده اآلية الثانية:              . 

وأما ٗتصيصها فيما يبلغو عن اهلل من تشريع وغَته من األحكاـ 
والعقائد واألفكار والقصص، وعدـ مشو٢تا لؤلساليب والوسائل وأمور الدنيا، 

عة والصناعة والعلـو وما شاكلها، فَنو قد حصل ىذا من أعماؿ الزرا
فَف  .التخصيص بأمرين: األوؿ نصوص أخرى جاءت ٥تصصة ٢تا ُب التشريع
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أخرجو  «أنتم أدرى بأمور دنياكم»قاؿ ُب موضوع تأبَت النخل:  الرسوؿ 
وؿ حُت سألوه ىل ىذا وحي نػز ، وقاؿ ٢تم ُب معركة بدر عن مكاف المسلم

 «ىو الرأي والحرب والمكيدة»فقاؿ:  ؟الرأي واٟترب وا١تكيدةمن اهلل أـ ىو 
فهذه النصوص خصص  الوحي ُب غَت أمور الدنيا وُب غَت ما  .أخرجو اٟتاكم

وأما األمر الثاين الذي خصص الوحي  .ىو من قبيل اٟترب والرأي وا١تكيدة
 ذلك .بالتشريع والعقائد واألحكاـ وغَت ذلك، فَنو واضح من موضوع البحث

أنو رسوؿ والبحث فيما أُرسل بو ال ُب غَت ذلك، فكاف موضوع الكبلـ ىو 
ا١تخصص، وصيغة العمـو تبقى عامة، ولكن ُب ا١توضوع الذي جاءت بو وال 

نعم العربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب، إال أف ا١تراد  .تضم ٚتيع ا١تواضيع
يس خاصًا هبا بل ىو بالسبب ىو اٟتادثة اليت نزؿ بسببها القرآف، فا١توضوع ل

وموضوع  .عاـ ٞتميع اٟتوادث ولكن ُب موضوع الكبلـ ال ُب ٚتيع ا١تواضيع
 ْتث الوحي ىو اإلنذار أي التشريع واألحكاـ، قاؿ تعأب:       

             :وقاؿ ُب سورة ص                   
         فَهنا تبُت أف ا١تراد ىو ما أتى بو من العقائد واألحكاـ وكل

ولذلك ال تشمل استعماؿ األساليب أو أفعالو  .ما أمر بتبليغو واإلنذار بو
اٞتبّلية اليت تكوف من جبلة اإلنساف أي من طبيعة ِخلقتو، كا١تشي والنطق 

عية ال باألساليب وٗتتص ٔتا يتعلق بالعقائد واألحكاـ الشر  .ْبا...واألكل
والوسائل وما شاهبها ٦تا ال يدخل ٖت  العقائد واألحكاـ: وعلى ذلك فكل 

٦تا أمر بتبليغو من كل ما يتعلق بأفعاؿ العباد واألفكار  ما جاء بو الرسوؿ 
 .ىو وحي من اهلل

 .وػاعػويشمل الوحي أقواؿ الرسوؿ وأفعالو وسكوتو، ألننا مأموروف باتب
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 أب: ػاؿ تعػق                                
 وقاؿ:                        .  فكبلـ الرسوؿ وفعلو

  .وىي كلها وحي من اهلل تعأب .وسكوتو دليل شرعي
غ ما يأتيو من يتلقى الوحي ويبلّ  وقد كاف رسوؿ اهلل سيدنا ٤تمد 

قاؿ تعأب  .اهلل تعأب، ويعاِب األمور ْتسب الوحي وال ٮترج عن الوحي مطلقاً 
 ُب سورة األحقاؼ:                    :وقاؿ ُب سورة األعراؼ

                          من  أي ال أتبع إال ما يوحى إٕب
وىذا كلو صريح وواضح وظاىر ُب  .فحصر اتباعو ٔتا يوحى إليو من ربو .ريب
 .٦تا ىو مأمور بتبليغو ىو وحي فحسب وإف كل ما يتعلق بو  .العمـو

وكان  حياة الرسوؿ التشريعية ُب بياف األحكاـ للناس سائرة على ذلك، فَنو 
كاـ، كالظهار واللعاف عليو الصبلة والسبلـ كاف ينتظر الوحي ُب كثَت من األح

وغَت٫تا، وما كاف يقوؿ حكمًا ُب مسألة أو يفعل فعبًل تشريعياً، أو يسك  
وقد كاف ٮتتلط على الصحابة ُب  .سكوتاً تشريعياً، إال عن وحي من اهلل تعأب

بعض األحياف اٟتكم ُب فعل من أفعاؿ العباد بالرأي ُب شيء أو وسيلة أو 
فَف  ؟وحي يا رسوؿ اهلل أـ الرأي وا١تشورةلك أسلوب فيسألوف الرسوؿ أذ

وإف قاؿ ٢تم: بل ىو  .قاؿ ٢تم وحي سكتوا ألهنم عرفوا أنو ليس من عنده
وكاف  .الرأي وا١تشورة تناقشوا معو ورٔتا اتبع رأيهم كما ُب بدر، وأحد، وا٠تندؽ

كما ورد ُب   «نتم أدرى بأمور دنياكمأ»يقوؿ ٢تم ُب غَت ما يبّلغو عن اهلل: 
ولو كاف الرسوؿ ينطق ُب التشريع عن غَت وحي ١تا كاف  .ث تأبَت النخلحدي

ينتظر الوحي حىت يقوؿ اٟتكم، و١تا سألو الصحابة عن الكبلـ ىل ىو وحي 
وعلى ذلك فَنو عليو  .أـ رأي، إذ ألجاب من عنده أو لناقشوه من غَت سؤاؿ
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وحي من اهلل  الصبلة السبلـ كاف ال يصدر ُب قولو أو فعلو أو سكوتو إال عن
وأنو عليو الصبلة والسبلـ ما كاف ٬تتهد قط، وال  .ال عن رأي من عنده .تعأب

أما شرعًا فلآليات الصر٭تة اليت تدؿ على  .٬توز االجتهاد عليو شرعًا وعقبلً 
 حصر ٚتيع ما يتعلق بو الوحي:                    ،   

                ،                 وأما عقبًل فؤلنو
   كاف ينتظر الوحي ُب كثَت من األحكاـ مع اٟتاجة ا١تاسة لبياف حكم اهلل

ا أخر اٟتكم بل ٬تتهد، ؤتا أنو كاف يؤخر اٟتكم حىت 
َ
فلو جاز لو االجتهاد ١ت

ى أنو ال ٬توز لو االجتهاد، إذ لو ؿ الوحي فدؿ على أنو ٓب ٬تتهد، ودؿ علنػز ي
واجب االتباع، فلو  وأيضًا فَنو  .جاز ١تا أخر اٟتكم مع اٟتاجة إليو

اجتهد ٞتاز عليو ا٠تطأ، ولو أخطأ وجب علينا اتباعو فيلـز األمر باتباع ا٠تطأ 
وفوؽ ذلك فَف الرسوؿ معصـو عن  .ألف اهلل ال يأمر باتباع ا٠تطأ .وىو باطل
ألف جواز ا٠تطأ على  .ليغ وال ٬توز ُب حقو ا٠تطأ ُب التبليغ مطلقاً ا٠تطأ ُب التب

فاإلقرار بالرسالة والنبّوة ٭تتم عدـ جواز ا٠تطأ  .الرسوؿ يناُب الرسالة والنبّوة
وُب التبليغ ٭تتِّم عصمتو عن ا٠تطأ ُب التبليغ، ولذلك يستحيل  .على الرسوؿ

 وعليو فبل ٬توز ُب حقو  .ُب حق الرسوؿ ا٠تطأ فيما يبلغو عن اهلل تعأب
وكل ما بلغو من األحكاـ بقولو أو فعلو أو سكوتو وحي من  .االجتهاد مطلقاً 
 .اهلل تعأب ليس غَت

ألف ا٠تطأ ُب  .وال يقاؿ أف اهلل ال يقره على ا٠تطأ، وأنو يبينو لو سريعاً 
االجتهاد حُت ٭تصل من الرسوؿ يصبح فرضًا على ا١تسلمُت أف يتبعوه حىت 

ل البياف، فيكوف ىذا البياف جدد حكمًا آخر غَت اٟتكم األوؿ أمر ٭تص
وىذا باطل وال ٬توز ُب حق اهلل أف  .ا١تسلموف باتباعو وبًتؾ األوؿ وىو ا٠تطأ
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وكذلك ال ٬توز ُب  .يأمر الناس باتباع خطأ ٍب يأمرىم بًتكو واتباع الصواب
نو من عندي، حق الرسوؿ أف يبلغ حكماً، ٍب يقوؿ ٢تم ىذا اٟتكم خطأ أل

والصواب ما جاءين من اهلل وىو ىذا، ويبلغهم ترؾ اٟتكم األوؿ ألنو خطأ 
 .ويبلغهم الصواب

وال يقاؿ أف ىذا دليل عقلي على أمر شرعي وىو ال ٬توز، ألف األمر 
الشرعي ٬تب أف يكوف دليلو شرعياً، ألف األمر الشرعي الذي ٬تب أف يكوف 

أما العقائد فَف دليلها يكوف عقلياً  .عيدليلو شرعيًا فحسب ىو اٟتكم الشر 
ويكوف شرعياً، وموضوع أف الرسوؿ يكوف ٣تتهدًا أو ال يكوف ٣تتهدًا ىو من 

وكونو  .العقائد وليس من األحكاـ الشرعية، فدليلو يكوف عقليًا ويكوف شرعياً 
ال ٬توز ُب حق الرسوؿ أف يكوف ٣تتهدًا ثاب  بالدليل العقلي والدليل 

 .عقيدة من العقائد الشرعي، وىو
ف اهلل ٓب يقره إددة و ػبًل ُب أحكاـ متعػوؿ اجتهد فعػف الرسإاؿ ػوال يق

اؿ ػال يق .على ىذا االجتهاد، وصححو وأنزؿ اآليات تبُت اٟتكم الصواب
وؿ اجتهاد ُب تبليغ أي حكم من أحكاـ اهلل ػل من الرسػصػذلك ألنو ٓب ٭ت

كاف يبلغ عن الوحي،   السنة أنو رآف وبصحيح ػمطلقاً، بل الثاب  بنص الق
اءه عن طريق ػوال يبلغ شيئًا من التشريع والعقائد واألحكاـ و٨توىا إال إذا ج

 .ؿنػز ؿ الوحي ُب حادثة ينتظره حىت ينػز وأنو كاف حُت ال ي .الوحي
وأما اآليات اليت أوردىا من يقولوف بأف الرسوؿ اجتهد بالفعل واليت 

فَنو ال يوجد فيها آية واحدة حصل فيها  تو٫توا حصوؿ االجتهاد فيها،
 فمثل قولو تعأب:  .اجتهاد                       

            ل قولو تعأب: ػومث              
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     :ومثل قولو تعأب                             

              تعأب:  قولو  ومثل                      

        ومثل ىذا من اآليات واألحاديث، فَف ذلك ٓب يكن من قبيل
االجتهاد ُب حكم وتبليغو للناس، وإ٪تا ىو من قبيل العتاب على القياـ 

إذ ٓب يبلغ الرسوؿ حكماً  .بأعماؿ ٗتالف ما ىو األؤب بالرسوؿ أف يقـو بو
معينًا للناس ٍب جاءت اآلية تبُت خطأ اٟتكم الذي بلغو وخطأ اجتهاده فيو، 

وإ٪تا واقع األمر أف الرسوؿ قاـ بعمل  .وتطلب تبليغ الصواب ُب ىذا اٟتكم
سبق أف نزؿ هبا الوحي  من األعماؿ تطبيقًا ٟتكم شرعي من أحكاـ اهلل اليت

وبلَّغها الرسوؿ للناس، فخالف الرسوؿ ما ىو األؤب بو أف يقـو بو حسب ىذا 
 .اٟتكم، فعوتب على ىذه ا١تخالفة، وليس ىذا العتاب تشريعًا ٟتكم جديد

وُب ىذه اٟتوادث  .فاٟتكم كاف مشرعًا وكاف مأمورًا بو، وكاف الرسوؿ قد بلغو
قاـ عليو الصبلة والسبلـ بالعمل حسب ما أمر اليت جاءت هبا ىذه اآليات 

فاآليات آيات  .اهلل، إال أف قيامو كاف خبلؼ األؤب فعوتب على ذلك عتاباً 
عتاب على قياـ الرسوؿ ٔتا ىو خبلؼ األؤب، وليس  آيات تشريع أحكاـ 
جديدة ٓب تكن قد شرع ، وليس  تصحيحاً الجتهاد، وال تشريعاً ٟتكم أخر 

واألنبياء والرسل ٬توز عليهم شرعاً  .ف الرسوؿ قد اجتهد فيوٮتالف حكمًا كا
وعقبًل أف يفعلوا خبلؼ األؤب ألف معٌت خبلؼ األؤب أف يكوف ىناؾ أمر 

أو أف يكوف ىنالك أمر مندوب  .مباح، ولكن بعض أعمالو أؤب من بعضها
فمباح للمرء أف يسكن ا١تدف أو أف  .ولكن بعض أعمالو أؤب من بعضها
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القرى، ولكن سكٌت ا١تدف أؤب من سكٌت القرى ١تن يعاين أمور اٟتكم يسكن 
وإعطاء الصدقة سراً  .و٤تاسبة اٟتكاـ، فَذا سكن القرى فعل خبلؼ األؤب
ها جهراً، فَذا أعطاىا ئوجهرًا أمر مندوب ولكن إعطاءىا سرًا أؤب من إعطا

و خبلؼ ٬توز عليو أف يقـو ٔتا ى فالرسوؿ  .علنًا فعل خبلؼ األؤب
والناظر ُب  .وقد قاـ ٔتا ىو خبلؼ األؤب فعبًل فعاتبو اهلل على ذلك .األؤب

اآليات اليت أوردوىا ٬تد أف منطوؽ اآليات ومفهومها وداللتها يدؿ على 
 .ذلك

  فَف قولو تعأب:                       

            ى أف األسر كاف مشروعًا بشرط سبق يدؿ عل
 ويؤيده آية:  .اإلثخاف                        فحكم
  آية: ُب ؿنػز ي ٓب األسرى                     وإ٪تا  .اآلية

نزل  قبل سورة نزؿ قبل ذلك ُب سورة ٤تمد اليت تسمى سورة القتاؿ، وقد 
 فقد نزَؿ ُب سورة القتاؿ ىذه حكم األسرى قاؿ تعأب:  .األنفاؿ    

                                          

                                      فكاف حكم
 األسرى نازاًل ومعروفاً قبل نزوؿ:          فلم يكن ُب ىذه  .اآلية

اآلية أي تشريع لؤلسرى، ولفظها ال يوجد فيو أي تشريع لؤلسرى، وإ٪تا ىو 
وا١تراد  .خطاب للرسوؿ بأنو ما كاف ينبغي لو أف يأخذ األسرى حىت يثخن

وال شك أف الصحابة قتلوا يـو بدر  .ويف والشديدباإلثخاف ىو القتل والتخ
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خلقًا عظيمًا وكسبوا ا١تعركة، وليس من شرط اإلثخاف ُب األرض قتل ٚتيع 
وىذا جائز من آية سورة ٤تمد  .هنم بعد القتل الكثَت أسروا ٚتاعةإٍب  .الناس

اليت ىي سورة القتاؿ ومن ىذه اآلية نفسها، فَهنا تدؿ على أنو بعد اإلثخاف 
فصارت ىذه اآلية دالة داللة بّينة على أف ذلك اأَلسر كاف جائزاً  .وز األسر٬ت

فبل يكوف الرسوؿ قد اجتهد ُب حكم األسرى حُت أسر  .ْتكم ىذه اآلية
وجاءت اآلية تصحح اجتهاده، وال يكوف األسر الذي فعلو الرسوؿ ُب بدر 

ذنبًا ٥تالفاً سر وكذلك ال يكوف ىذا األ .فجاءت اآلية تبُت خطأه تشريعاً 
للحكم الذي نزؿ، ولكن يدؿ على أف الرسوؿ ُب تطبيق حكم األسرى الوارد 

 ُب آية ٤تمد:               على ىذه اٟتادثة، وىي معركة  .اآلية
ل  اآلية نػز بدر كاف األؤب أف يكوف القتل أكثر حىت يكوف اإلثخاف أبرز، ف

فهي عتاب  .و اٟتكم على وجو ىو خبلؼ األؤبعلى تطبيق معاتبة النيب 
على فعل قاـ بو تطبيقًا ٟتكم سابق وليس  ىي تشريعًا ٟتكم، وال تصحيحاً 

 وأما قولو تعأب ُب ٘تاـ اآلية:  .الجتهاد               

                    ب ُب اآلية، أي فَنو من ٘تاـ العتا
إنكم أخذًب األسرى قبل ا١تبالغة ُب اإلثخاف طمعًا ُب فداء ىؤالء األسرى أي 
ترغبوف بأخذ حطاـ الدنيا من الفداء الذي يًتتب على أخذىم أسرى، واهلل 

وا١توضوع أخذ األسرى،  .يريد إعزاز دينو بقتلهم ُب ا١تعركة ال بأخذىم أسرى
سر وليس ىو عتابًا على أخذ الفداء، وإ٪تا وعرض اٟتياة الدنيا يًتتب على األ
فهو متمم ١تعٌت اآلية الذي بدأت بو من  .ىو عتاب على األسر قبل اإلثخاف
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 أو٢تا:                                   

                                   
 وأما قولو تعأب:                              

      فَنو ليس وعيدًا من اهلل بالعذاب على أخذ الفداء كما يتوىم
ل البعض، بل ىو بياف للنتائج اليت كاف ٯتكن أف تًتتب على أخذ األسرى قب
ا١تبالغة باإلثخاف وىي خسراف ا١تعركة وإصابة ا١تسلمُت بالقتل من الكفار، 

أي لوال علم اهلل بأنكم ستنتصروف  .وىذا ىو العذاب العظيم وليس عذاب اهلل
ألصابكم ُب أخذكم األسرى قبل ا١تبالغة بَثخاف الكفار قتل وانكسار من 

  تعأب: قاؿ   اٟتربوقد أطلق القرآف كلمة عذاب على القتل ُب  .أعدائكم
                    .  معناىا عذاب وال يتأتى أف يكوف

اهلل، ألف ا٠تطاب عاـ للرسوؿ وا١تؤمنُت وألنو إف اعُتربت اآلية تصحيح اجتهاد 
على حد تعبَتىم فهو خطأ معفو عنو ال يستحقوف عليو عذابًا من اهلل، وإْف 

ًا على خبلؼ األؤب كما ىو الواقع فبل يستحق عليها عذابًا من اعُتربت عتاب
اهلل، فبل يتأتى مطلقاً أف يكوف مس العذاب من اهلل، بل ا١تعٌت، ألصابكم قتل 

وأما األحاديث الواردة ُب سبب نزوؿ ىذه اآلية وُب  .وإذالؿ من أعدائكم
االجتهاد ُب قصصها فَهنا أخبار آحاد ال تصلح دليبًل على العقيدة، وجواز 

 وأما قولو تعأب:  .حق الرسوؿ وعدـ جوازه من العقيدة         

                                     
حكم أنو ٬توز للرسوؿ أف يأذف ١تن يشاء، قد  فَهنا ال تدؿ على اجتهاد، ألفّ 
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 نزوؿ ىذه اآلية، فقد جاء ُب سورة النور قاؿ تعأب: جاء قبل     

                                وقد نزل  ىذه السورة
 بعد سورة اٟتشر ُب معركة ا٠تندؽ، وآية:          جاءت ُب

سنة التاسعة للهجرة، فاٟتكم كاف زوة تبوؾ ُب الغسورة التوبة، ونزل  ُب شأف 
 .أف يأذف ٢تم معروفاً وآية النور صر٭تة تدؿ على أنو ٬توز للرسوؿ 

ولكن ُب تلك اٟتادثة اليت نزل  فيها آية التوبة وىي غزوة تبوؾ وٕتهيز 
فلما أذف  .جيش العسرة كاف األؤب أف ال يأذف الرسوؿ للمنافقُت ُب التخلف

ت عاتبو اهلل على ذلك الفعل، أي عاتبو على القياـ ٢تم ُب تلك اٟتادثة بالذا
وليس  اآلية تصحيحًا الجتهاد، وال تشريعًا ٟتكم  .ٔتا ىو خبلؼ األؤب

ٮتالف حكمًا كاف الرسوؿ قد اجتهد فيو ُب نفس اٟتادثة، وإ٪تا ىو عتاب 
 .على ما ىو خبلؼ األؤب
 وأما قولو تعأب:                              

                                     فَهنا
 جاءت بعد قولو تعأب:                              

                                              

                                          . 
 آية:  وقد بُتَّ اهلل ُب .اآلية                       ال أف

يصحبهم الرسوؿ ُب غزواتو وذلك لتخذيلهم وإىانتهم حىت ال ينالوا شرؼ 
 ويبُت ُب اآلية اليت بعدىا مباشرة وىي:  .اٞتهاد وا٠تروج مع الرسوؿ  

              وكاف ذلك أثناء اٟتملة  .شيئاً آخر ُب إذال٢تم .اآلية
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ة ىذه واآلية اليت قبلها واآلية اليت بعدىا فاآلي .على ا١تنافقُت للقضاء عليهم
تبُّت أحكاـ ا١تنافقُت والكيفية اليت ٬تب أف يعاملوا هبا من االحتقار واإلذالؿ 

وليس ُب اآلية ما يدؿ على أف الرسوؿ اجتهد ُب  .وإنزا٢تم عن رتبة ا١تؤمنُت
، حكم، وجاءت اآلية دالة على خبلفو، بل ىي تشريع ابتداء ُب حق ا١تنافقُت
وىي منسجمة مع آيات ا١تنافقُت ا١تكررة ُب نفس السورة، فبل يظهر فيها ال 
صراحة وال داللة وال منطوقًا وال مفهومًا وال ما يبعث أدىن شبهة أهنا تصحيح 

وأما ما ورد ُب شأف نزوؿ ىذه اآلية من أخبار فهي  .الجتهاد وتنبيو على خطأ
 تعارض القطعي الذي ٭تصر أخبار آحاد وال تصلح دليبًل على العقائد وال

 .تبليغ الرسوؿ لؤلحكاـ ٔتا جاء بو الوحي ليس غَت، وأنو ال يتبع إال الوحي
عبلوة على أف ىذه األحاديث ٕتعل عمر بن ا٠تطاب ٭تاوؿ منع الرسوؿ عن 
الصبلة على جنازة فهو إما يريد أف ٯتنعو عن فعل يشرع بو حكمًا أو ٯتنع 

حكم شرعي مشرع والرسوؿ يسك  عنو ٍب  الرسوؿ عن القياـ بعبادة حسب
وىذا ال ٬توز ُب حق الرسوؿ، فالعمل باٟتديث  .يرجع لرأيو بعد نزوؿ اآلية

واٟتديث يدؿ على أف  .ىذا يعارض كوف الرسوؿ نبيًا فَُتد اٟتديث دراية
لعبد اهلل بن أيّب وكاف يريد أف يصلي عليو وىو رأس  قميصوالرسوؿ أعطى 

زوة بٍت ا١تصطلق وجاء ابنو إٔب غ بن أيّب فضحو اهلل بعد وعبد اهلل .ا١تنافقُت
كاف الرسوؿ قد قرر قتلو أف يتؤب ىو قتل أبيو، واهلل تعأب  الرسوؿ ليعرؼ إذا

 ا١تصطلق وقاؿ للرسوؿ فيها: أنزؿ سورة ا١تنافقُت بعد غزوة بٍت        

                           :وقاؿ لو فيها        
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       :وقاؿ لو فيها                         ٍب
لرأس ا١تنافقُت و٭تاوؿ أف يصلي على  ويأٌب الرسوؿ بعد ذلك فيعطي قميص

زل  ُب السنة فآية التوبة ن .رأس ا١تنافقُت فيمنعو عمر فهذا يناقض اآليات
التاسعة بعد سورة ا١تنافقُت بعدة سنوات، فاألحاديث عن عمر، وعن 
القميص، وغَت ذلك من األحاديث تعارض واقع معاملة ا١تنافقُت بعد غزوة بٍت 
ا١تصطلق، وتعارض اآليات اليت نزل  قبلها ُب شأف ا١تنافقُت، ولذلك ترد أيضاً 

 .من ىذه الناحية دراية
 وأما قولو تعأب:                         

               فَف الرسوؿ  ..اآليات، فهي ال تدؿ على اجتهاد
وكبل األمرين  .مأمور بتبليغ الدعوة للناس ٚتيعاً، وبتعليم ا١تسلمُت اإلسبلـ

 .تـو أسلم وتعلم اإلسبلـوعبد اهلل بن أـ مك .للرسوؿ أف يقـو بو ُب كل وق 
وعنده صناديد قريش، عتبة وشيبو ابنا ربيعة وأبو جهل  وقد أتى رسوؿ اهلل 

بن ا١تغَتة يدعوىم ابن ىشاـ والعباس بن عبد ا١تطلب وأمية بن خلف والوليد 
إٔب اإلسبلـ رجاء أف يسلم بَسبلمهم غَتىم، فقاؿ ابن أـ مكتـو للنيب وىو ُب 

قرئٍت وعلمٍت ٦ّتا علمك اهلل، وكرر ذلك وىو ال يعلم أهلل ىذه اٟتالة يا رسوؿ ا
ل  نػز قطعو لكبلمو وعبس وأعرض عنو ف فكره رسوؿ اهلل  ،تشاغلو بالقـو

ىذه السورة فالرسوؿ مأمور بالتبليغ ومأمور بتعليم اإلسبلـ، فقاـ بالتبليغ 
يعلِّم ابن وكاف األؤب أف  .وأعرض عن تعليم من طلب التعليم النشغالو بالتبليغ

 أـ مكتـو ما سألو، ولكنو ٓب يفعل فعاتبو اهلل على ذلك، إذ كاف إعراضو 
عن ابن أـ مكتـو خبلؼ األؤب، فعاتبو اهلل على قيامو ٔتا ىو خبلؼ األؤب 
وليس ُب ىذا أي اجتهاد ُب حكم وال تصحيح الجتهاد، وإ٪تا ىو تطبيق 
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 .تبو اهلل على ىذاٟتكم اهلل ُب حادثة معينة على خبلؼ األؤب عا
وؿ االجتهاد من ػورة على حصػذكػات ا١تػوعلى ذلك فَنو ال داللة ُب اآلي

إذ ٓب ٭تصل منو اجتهاد فيما يبلغو عن اهلل وال ٬توز عليو  .الرسوؿ 
وؿ ٣تتهداً، وال ٬توز ُب حق ػفبل يكوف الرس .رعًا وال عقبلً ػاالجتهاد ال ش

حي يوحى لو من اهلل تعأب وىذا الوحي وؿ أف يكوف ٣تتهداً، وإ٪تا ىو و ػالرس
إما باللفظ وا١تعٌت وىو القرآف الكرًن، وإما با١تعٌت فقط ويعرب عنو الرسوؿ إما 
بلفظ من عنده، أو بسكوتو إشارة للحكم، أو بفعلو الفعل وذلك كلو ىو 

 .السنة
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 ريمػف الكآرػالق
اف وك .مفرقًا ُب مدة ثبلث وعشرين سنة نزؿ القرآف على النيب 

ؿ دفعة نػز وإ٪تا نزؿ منجمًا وٓب ي .نزولو على أ٨تاء شىت، تارة بتتابع، وتارة بًتاخ
 واحدة ٟتكمة ذكرىا اهلل تعأب ُب القرآف الكرًن:               

                        بتفريقو أي كذلك أُنزؿ مفرّقًا لنقوي
 وقاؿ تعأب:  .فؤادؾ حىت تعيو وٖتفظو                        

                  أي قرآنًا جعلنا نزولو مفرقًا منجمًا على
فمن  .يبًل أي حسب اٟتوادثنػز مكث، أي على مهل وتؤدة وتثب ، نزلناه ت

الرسوؿ، ومن أجل قراءتو على الناس على مكث وتؤدة، ومن أجل تثبي  فؤاد 
ؿ حسب اٟتوادث وجوابات السائلُت، نزؿ منجماً مفرقاً ُب ثبلث نػز أجل أف ي

 .وعشرين سنة
فيأمر ْتفظو ُب الصدور، وكتابتو  ؿ على رسوؿ اهلل نػز وكاف القرآف ي

اؼ، أي ُب الرقاع، من جلد أو ورؽ أو كاغد، وُب االكتاؼ والعسب واللخ
وكاف إذا نزل  اآليات،  .على العظم العريض وعسب النخل واٟتجارة الرقيقة

أمر بوضعها موضعها من السورة، فيقوؿ أٟتقوا ىذه اآلية ُب سورة كذا بعد آية  
ؿ نػز ت كاف النبي »عن عثماف قاؿ:  .كذا، فيضعوهنا موضعها من السورة

رواه الًتمذي وأبو  «فيها كذايذكر  عليو اآليات فيقوؿ ضعوىا في السورة التي
وىكذا حىت نزؿ القرآف كلو والتحق الرسوؿ بالرفيق األعلى بعد أف كمل داود، 

ولذلك كاف ترتيب آيات كل سورة على ما ىي عليو اآلف ُب  .نزوؿ القرآف
عن جربيل عن اهلل تعأب فهو ترتيب توقيفي من  ا١تصحف توقيفاً من النيب 

 .وال خبلؼ ُب ذلك مطلقاً  لتو األُمة عن نبيها وعلى ذلك نق .اهلل تعأب
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وىذا الًتتيب لآليات ُب سورىا على الشكل الذي نراه اآلف، ىو نفسو الذي 
أمر بو رسوؿ اهلل، وىو نفسو الذي كاف مكتوبًا بالرقاع واألكتاؼ والعسب 

وعليو فَف ترتيب اآليات ُب سورىا قطعي أنو  .واللخاؼ و٤تفوظًا ُب الصدور
وأما ترتيب السور بالنسبة  .ي عن رسوؿ اهلل، عن جربيل، عن اهلل تعأبتوقيف

لبعضها فَنو كاف باجتهاد من الصحابة رضواف اهلل عليهم، فقد أخرج أٛتد 
وأصحاب السنن وصححو ابن حباف واٟتاكم من حديث ابن عباس قالوا: 

إٔب براءة ما ٛتلكم على أف عمدًب إٔب األنفاؿ وىي من ا١تثاين و  :"قل  لعثماف
وىي من ا١تئُت فقرنتم هبما وٓب تكتبوا بينهما سطر بسم اهلل الرٛتن الرحيم 

ؿ نػز كثَتاً ما ت  كاف رسوؿ اهلل   :فقاؿ عثماف ؟ووضعتموىا ُب السبع الطواؿ
دعا بعض من   - يعٍت منها - عليو السور ذات العدد، فَذا نزؿ عليو شيء

سورة اليت يذكر فيها كذا، وكان  ضعوا ىؤالء اآليات ُب ال :كاف يكتب فيقوؿ
األنفاؿ من أوائل ما نزؿ با١تدينة، وبراءة من آخر القرآف وكان  قصتها شبيهة 

وعن سعيد  .وٓب يبُت لنا أهنا منها" فُقِبض رسوؿ اهلل  .هبا فظنن  أهنا منها
 ؿنػز ي حتى السورة ختم يعلم ال  النبي كاف» قاؿ: عباس ابن عن جبَت بنا

فإذا نزلت بسم اهلل الرحمن الرحيم »وُب رواية:  «لرحمن الرحيمبسم اهلل ا
فهذا يدؿ على أف ترتيب اآليات ُب كل سورة   .«علموا أف السورة قد انقضت

نفاؿ ألضافها عثماف إٔب اأبأمر براءة  وّلما ٓب يفصح النيب  .كاف توقيفياً 
اءة ثابتة ُب قناع أف البسملة لرب ونقل صاحب اإل .اجتهادًا منو رضي اهلل عنو

مصحف ابن مسعود، وروى أف الصحابة كانوا ٭تتفظوف ٔتصاحف على ترتيب 
ُب السور ٥تتلف مع عدـ االختبلؼ ُب ترتيب اآليات، فمصحف ابن مسعود 
 ،على غَت تأليف العثماين من حيث ترتيب السور، وكاف أولو الفاٖتة ٍب البقرة
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و الفاٖتة ٍب البقرة ٍب آؿ عمراف ٍب النساء ٍب آؿ عمراف، بعكس العثماين فًتتيب
ويقاؿ أف مصحف علي   .وؿنػز وٓب يكن أي منهما على ترتيب ال .ٍب النساء

وؿ أولو اقرأ ٍب ا١تدثر ٍب ف والقلم ٍب ا١تزمل ٍب تب  ٍب نػز كاف على ترتيب ال
وىذا كلو يدؿ على أف  .التكوير ٍب سبح، وىكذا إٔب آخره ا١تكي ٍب ا١تدين

بة لبعضها كاف باجتهاد من الصحابة ولذلك كاف ترتيب ترتيب السور بالنس
السور ُب القراءة ليس بواجب ُب التبلوة وال ُب الصبلة وال ُب الدرس وال ُب 

قرأ ُب صبلتو ُب الليل بسورة النساء قبل آؿ  التعليم، بدليل أف النيب 
ة وأّما ما ورد من النهي عن قراء .، أخرجو مسلم عن حذيفة بن اليمافعمراف

القرآف منكوسًا فَف ا١تراد قراءة اآليات ُب السورة الواحدة منكوسة ال قراءة 
  .السور منكوسة

مرة ُب   وقد كاف جربيل يقرأ ٚتيع ما نزؿ من القرآف على الرسوؿ 
وُب السنة اليت توُب فيها رسوؿ اهلل قرأ جربيل القرآف كلو على  .كل سنة

أَسرَّ إلّي »عن فاطمة عليها السبلـ: عن عائشة رضي اهلل عنها  .الرسوؿ مرتُت
أف جبريل يعارضني بالقرآف كل سنة وأنو عارضني العاـ مرتين وال   النبي

كاف يعرض على »وعن أيب ىريرة قاؿ:  أخرجو البخاري، «أراه حضر إال أجلي
 «القرآف كل عاـ مرة فعرض عليو مرتين في العاـ الذي قبض فيو  النبي

 .أخرجو البخاري
جربيل القرآف على الرسوؿ كل عاـ مرة معناه عرض ترتيب آياتو فعرض 

بالنسبة لبعضها، وترتيب آياتو ُب سورىا، ألف عرض الكتاب معناه عرض ٚتلو 
وكلماتو وترتيبو، وعرضو مرتُت ُب العاـ الذي توُب فيو الرسوؿ، معناه كذلك 

ن أف يفهم  وترتيب آياتو ُب سورىا، وٯتك .عرض ترتيب آياتو بالنسبة لبعضها
إال أنو وردت  .كذلك من اٟتديث عرض ترتيب سوره بالنسبة لبعضها
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أحاديث صحيحة أخرى صر٭تة ُب ترتيب اآليات؛ فَهنا تنص على ترتيب 
ضعوا ىذه اآليات في »اآليات بالنسبة لبعضها وترتيب اآليات ُب سورىا: 

فيها كذا  ضعوا ىؤالء اآليات في السورة التي ذكر» ،«بعد آية كذا سورة كذا
 .وكان  السورة ٗتتم ويبدأ بسورة غَتىا بتوقيف من اهلل بواسطة جربيل .«وكذا

ؿ بسم اهلل نػز ال يعلم ختم السورة حتى ي كاف النبي »عن ابن عباس قاؿ: 
نزلت بسم اهلل الرحمن الرحيم علموا أف أفإذا »وُب رواية:  «الرحمن الرحيم

فهذا كلو يدؿ قطعًا على أف  .ودسنن البيهقي وأيب دا «السورة قد انقضت
ترتيب اآليات ُب سورىا وشكل السور بعدد آياهتا ووضعها، كل ذلك توقيفي 

أما  .وثب  ذلك تواتراً  وعلى ذلك نقلتو األُمة عن نبيها  .من اهلل تعأب
ترتيب السور بالنسبة لبعضها فَنو وإف كاف ٯتكن أف يفهم من أحاديث عرض 

عن عائشة أـ ا١تؤمنُت  .فهم غَته من حديث آخرالقرآف، ولكن ٯتكن أف ي
و٭تك وما  :قال  ؟رضي اهلل عنها إذ جاءىا عراقي فقاؿ: )أي الكفن خَت

لعلّي أؤلف  :قاؿ ؟ٓبَِ  :قال  .أريٍت مصحفك ،يا أـ ا١تؤمنُت :قاؿ ؟يضرؾ
إ٪تا نزؿ  ؟وما يضرؾ أيو قرأت قبل :قال  .القرآف عليو فَنو يقرأ غَت مؤلف

حىت إذا ثاب الناس  ،منو سورة من ا١تفصل فيها ذكر اٞتنة والنار أوؿ ما نزؿ
ال  :لقالوا ،إٔب اإلسبلـ نزؿ اٟتبلؿ واٟتراـ، ولو نزؿ أوؿ شيء ال تشربوا ا٠تمر

ال ندع الزنا أبداً، لقد نزؿ ٔتكة  :لقالوا ،ولو نزؿ ال تزنوا .ال ندع ا٠تمر أبداً 
 وإين ٞتارية ألعب:  على ٤تمد                      

     . خرج  لو أف :قاؿ .وما نزل  سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده
فهذا اٟتديث يدؿ على أف القرآف ٓب يكن  .ا١تصحف فأمل  عليو آي السور(

٣تموعاً فَذا أضيف إٔب ذلك اختبلؼ ترتيب مصاحف الصحابة، دؿ على أف 
 .سور بالنسبة لبعضها كاف باتفاؽ من الصحابةالترتيب 
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 فآرػمع القجَ 

حُت التحق بالرفيق األعلى   لقد ثب  بالدليل اليقيٍت اٞتاـز أف النيب 
كاف القرآف كلو مكتوبًا ُب الرقاع واألكتاؼ والعسب واللخاؼ، وكاف كلو 

اآليات ؿ اآلية أو نػز فقد كان  ت .٤تفوظاً ُب صدور الصحابة رضواف اهلل عليهم
فيأمر حااًل بكتابتها بُت يديو، وكاف ال ٯتنع ا١تسلمُت من كتابة القرآف غَت ما 

أخرج مسلم من حديث أيب سعيد ا٠تدري قاؿ:  .ّتاب الوحيػكاف ٯتليو على كُ 
 .«كتب عني غير القرآف فليمحو ال تكتبوا عني ومن» :قاؿ رسوؿ اهلل 

 قاؿ تعأب:  .وكاف ما يكتبو كتاب الوحي ٣تموعاً ُب صحف       

                من الباطل فيها مكتوبات أي يقرأ قراطيس مطهرة
 أب: ػتقيمة قاطعة باٟتق والعدؿ، وقاؿ اهلل تعػمس               

                                        
           أي أف ىذه التذكرة مثبتة ُب صحف مكرمة عند اهلل

وقد  .ىة عن أيدي الشياطُت، قد كتب  بأيدي كتبة أتقياءنػز مرفوعة ا١تقدار م
عن عبد  .ٚتيع ما بُت دفيت ا١تصحف مكتوبًا قد ُكِتَب بُت يديو  ترؾ

دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي اهلل »رفيع قاؿ: العزيز بن 
قاؿ: ما ترؾ إال ما  ؟من شيء  معقل: أَترؾ النبي عنهما فقاؿ لو شداد بن

فقاؿ ما ترؾ إال ما  قاؿ: ودخلت على محمد بن الحنفية فسألنا .بين الدفتين
قد كتب   فاإلٚتاع منعقد على أف ٚتيع آيات القرآف ُب سورىا .«بين الدفتين
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ؿ هبا الوحي مباشرة، وأهنا كتب  ُب نػز حُت كاف ي  بُت يدي الرسوؿ
وتوُب الرسوؿ األعظم وىو قرير العُت على القرآف معجزتو الكربى  .صحف

وٓب يكن ٮتشى على آيات القرآف  .اليت قام  حجة على العرب وعلى العآب
 الضياع ألف اهلل حفظ القرآف بنص صريح:                       

        وألنو كاف قد ثّب  ىذه اآليات كتابة بُت يديو وحفظًا ُب
ولذلك ٓب يشعر الصحابة  .صدور الصحابة وأذف للمسلمُت أف يكتبوا القرآف

بعد وفاة الرسوؿ أهنم ُب حاجة ٞتمع القرآف ُب كتاب واحد أو ُب حاجة إٔب  
ثر القتل ُب اٟتّفاظ ُب حروب الردة، فخشي عمر من ذلك حىت ك .كتابتو

على ضياع بعض الصحف وموت القراء، فتضيع بعض اآليات، ففكر ُب ٚتع 
عن عبيد  .الصحف ا١تكتوبة، وعرض الفكرة على أيب بكر وحصل ٚتع القرآف

بن السباؽ أف زيد بن ثاب  رضي اهلل عنو قاؿ: )أرسل إّٕب أبو بكر مقتل أىل 
إف عمر  :قاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو .، فَذا عمر بن ا٠تطاب عندهاليمامة

أتاين وقاؿ: إف القتل قد استحر يـو اليمامة بقراء القرآف وإين أخشى أف 
يستحر القتل بالقراء با١تواطن فيذىب كثَت من القرآف وإين أرى أف تأمر ّتمع 

ؿ عمر ىذا قا ؟قل  لعمر كيف تفعل شيئًا ٓب يفعلو رسوؿ اهلل  .القرآف
فلم يزؿ عمر يراجعٍت حىت شرح اهلل صدري لذلك، ورأي  ُب ذلك  .واهلل خَت

إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك،  :قاؿ زيد: قاؿ أبو بكر .الذي رأى عمر
فوا هلل لو كانوا   .فتتبع القرآف فاٚتعو وقد كن  تكتب الوحي لرسوؿ اهلل 

 .أمرين بو من ٚتع القرآفكلفوين نقل جبل من اٞتباؿ ما كاف أثقل علي ٦تا 
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فلم  .قاؿ: ىو واهلل خَت ؟كيف تفعلوف شيئًا ٓب يفعلو رسوؿ اهلل   :قل 
يزؿ أبو بكر يراجعٍت حىت شرح اهلل صدري للذي شرح لو صدر أيب بكر وعمر 

فتتبع  القرآف أٚتعو من العسب واللخاؼ وصدور الرجاؿ  .رضي اهلل عنهما
وٓب أجدىا مع أحد  .خزٯتة األنصاريحىت وجدت آخر سورة التوبة مع أيب 

 غَته:                                 
فكان  الصحف عند أيب بكر حىت توفاه اهلل ٍب عند عمر  .حىت خا٘تة براءة

وٓب يكن ٚتع زيد للقرآف   .ماحياتو ٍب عند حفصة بن  عمر رضي اهلل عنه
 و من اٟتفاظ، وإ٪تا كاف ٚتعو لو ٚتعًا ١تا كتب بُت يدي رسوؿ اهللكتابة ل
،  وكاف ال يضع صحيفة مع صحيفة أخرى ليجمعها إال بعد أف يشهد

٢تذه الصحيفة اليت تُعرض عليو شاىداف يشهداف أف ىذه الصحيفة كتب  بُت 
وكاف فوؽ ذلك ال يأخذ الصحيفة إال إذا توفر فيها  . يدي رسوؿ اهلل

اف، أحد٫تا أف توجد مكتوبة مع أحد من الصحابة، والثاين أف تكوف أمر 
٤تفوظة من قبل أحد الصحابة، فَذا طابق ا١تكتوب واحملفوظ للصحيفة اليت 

ولذلك توقف عن أخذ آخر سورة براءة حىت  .يراد ٚتعها أخذىا وإال فبل
 .عووجدىا مكتوبة عند أيب خزٯتة مع أف زيداً كاف يستحضرىا ىو ومن ذكر م

روي من طريق ٭تيي بن عبد الرٛتن بن حاطب قاؿ: "قاـ عمر فقاؿ من كاف 
شيئًا من القرآف فليأِت بو، وكانوا يكتبوف ذلك ُب   تلقى من رسوؿ اهلل

الصحف واأللواح والعسب، قاؿ وكاف ال يقبل من أحد شيئًا حىت يشهد 
توبًا حىت ىذا يدؿ على أف زيدًا كاف ال يكتفي ٔتجرد وجدانو مك .شاىداف
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يشهد من تلقاه ٝتاعًا مع كوف زيد كاف ٭تفظو وكاف يفعل ذلك مبالغة 
 .باالحتياط"

  فاٞتمع ٓب يكن إال ٚتع الصحف اليت كتب  بُت يدي رسوؿ اهلل
ُب كتاب واحد بُت دفتُت، فقد كاف القرآف مكتوبًا ُب الصحف، لكن كان  

يكن أمر أيب بكر ُب وعلى ذلك ٓب  .مفرقة فجمعها أبو بكر ُب مكاف واحد
ٚتع القرآف أمرًا بكتابتو ُب مصحف واحد بل أمرًا ّتمع الصحف اليت كتب  

مع بعضها ُب مكاف واحد والتأكد من أهنا ىي بذاهتا  بُت يدي الرسوؿ 
وأف تكوف   بتأييدىا بشهادة شاىدين على أهنا كتب  بُت يدي رسوؿ اهلل

ل  ىذه الصحف ٤تفوظة عند وظ .مكتوبة مع الصحابة و٤تفوظة من قبلهم
أيب بكر حياتو، ٍب عند عمر حياتو، ٍب عند حفصة بن  عمر أـ ا١تؤمنُت 

ومن ىذا يتبُت أف ٚتع أيب بكر للقرآف إ٪تا كاف ٚتعاً  .حسب وصية عمر
وأف اٟتفظ  .وليس ٚتعًا للقرآف  للصحف اليت كتب  بُت يدي رسوؿ اهلل
وليس   ب  بُت يدي رسوؿ اهللإ٪تا كاف ٢تذه الصحف أي للرقاع اليت كت

وٓب يكن ٚتع الرقاع واحملافظة عليها إال من قبيل االحتياط  ..حفظًا للقرآف
أما القرآف نفسو فَنو  .وا١تبالغة ُب ٖتري اٟتفظ لعُت ما نقل عن رسوؿ اهلل 

كاف ٤تفوظًا ُب صدور الصحابة و٣تموعًا ُب حفظهم، واالعتماد ُب اٟتفظ  
 .ف الذين كانوا ٭تفظونو كلياً وجزئياً كثَتوفكاف على ٚتهرهتم أل

ىذا بالنسبة ٞتمع أيب بكر، أما بالنسبة ٞتمع عثماف فَنو ُب السنة 
الثالثة أو الثانية من خبلفة عثماف، أي ُب سنة ٜتس وعشرين للهجرة قدـ 
حذيفة بن اليماف على عثماف ُب ا١تدينة وكاف يغازي أىل الشاـ ُب فتح أرمينية 

فَنو رأى  .مع أىل العراؽ، فأفزع حذيفة اختبلفهم ُب قراءة القرآف وأذربيجاف
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أىل الشاـ يقرأوف بقراءة أيّب بن كعب فيأتوف ٔتا ٓب يسمع أىل العراؽ، ورأى 
أىل العراؽ يقرأوف بقراءة عبد اهلل بن مسعود فيأتوف ٔتا ٓب يسمع أىل الشاـ، 

ورة البقرة، قرأ ىذا وأ٘توا وأف اثنُت اختلفا ُب آية من س .فيكّفر بعضهم بعضاً 
اٟتج والعمرة هلل، وقرأ ىذا وأ٘توا اٟتج والعمرة للبي  فغضب حذيفة واٛترت 
عيناه، وروي عن حذيفة قاؿ: يقوؿ أىل الكوفة قراءة ابن مسعود، ويقوؿ أىل 
البصرة قراءة أيب موسى، واهلل لئن قدم  على أمَت ا١تؤمنُت آلمرنو أف ٬تعلها 

وقد حدَّث ابن شهاب أف أنس بن مالك  .ب إٔب عثماففرك ،قراءة واحدة
حّدثو: "أف حذيفة بن اليماف قدـ على عثماف وكاف يغازي أىل الشاـ ُب فتح 
أرمينية وأذربيجاف مع أىل العراؽ فأفزع حذيفة اختبلفهم ُب القراءة فقاؿ 
 حذيفة لعثماف: يا أمَت ا١تؤمنُت أدرؾ ىذه األُمة قبل أف ٮتتلفوا ُب الكتاب

فأرسل عثماف إٔب حفصة أف أرسلي إلينا الصحف  .اختبلؼ اليهود والنصارى
ننسخها ُب ا١تصاحف ٍب نردىا إليك فأرسل  هبا حفصة إٔب عثماف فأمر زيد 
بن ثاب  وعبد اهلل بن الزبَت وسعيد بن العاص وعبد الرٛتن بن اٟتارث بن 

إذا  :بلثةىشاـ فنسخوىا ُب ا١تصاحف، وقاؿ عثماف للرىط القرشيُت الث
رآف فاكتبوه بلساف قريش فَ٪تا ػاختلفتم أنتم وزيد بن ثاب  ُب شيء ما من الق

ا عثماف إٔب ػف ردىػاحػف ُب ا١تصػحػخوا الصػحىت إذا نس .نزؿ بلساهنم ففعلوا
من القرآف ُب   هحفصة، وأرسل إٔب كل أفق ٔتصحف ٦تا نسخوا وأمر ٔتا سوا

بع ػخ  سػخ اليت نسػف عدد النسف أف ٭ترؽ" وقد كاػحػيفة أو مصػحػكل ص
اـ وإٔب اليمن وإٔب ػف إٔب مكة وإٔب الشػاحػبعة مصػفقد كتب  س ،خػنس

 .البحرين وإٔب البصرة وإٔب الكوفة وحبس با١تدينة واحد
وعلى ىذا ٓب يكن عمل عثماف ٚتعًا للقرآف وإ٪تا نسخ ونقل لعُت ما 
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ى نسخ سبع نسخ فَنو ٓب يصنع شيئًا سو  .كما ىو  نقل عن رسوؿ اهلل 
عن النسخة احملفوظة عند حفصة أـ ا١تؤمنُت، وٚتع الناس على ىذا ا٠تط 

واستقر األمر على ىذه النسخة خطاً  .وحده ومنع أي خط أو إمبلء غَتىا
وإمبلًء، وىي عُت ا٠تط واإلمبلء الذي كتب  بو الصحف اليت كتب  بُت يدي 

سخة اليت كاف ٚتعها أبو حُت نزؿ الوحي هبا، وىي عينها الن رسوؿ اهلل 
ٍب أخذ ا١تسلموف ينسخوف عن ىذه النسخ ليس غَت، وٓب يبق إال  .بكر

و١تا وجدت ا١تطابع صار يطبع ا١تصحف عن ىذه  .مصحف عثماف برٝتو
 .النسخة بنفس ا٠تط واإلمبلء

والفرؽ بُت ٚتع أيب بكر وبُت ٚتع عثماف أف ٚتع أيب بكر كاف ٠تشية 
بذىاب َٛتَلتو، ألنو وإف كاف مكتوبًا ُب صحف أف يذىب من القرآف شيء 

 .ولكنو ٓب يكن ٣تموعًا ُب موضع واحد ككتاب واحد، فجمعو ُب صحائف
وٚتع عثماف كاف ١تا كثر االختبلؼ ُب وجوه القرآف حُت قرأوه بلغاهتم على 
اتساع اللغات فأدى ذلك بعضهم إٔب ٗتطئة بعض، فخشي من تفاقم األمر 

فا١تصحف الذي بُت أيدينا ىو عينو  .صحف واحدفنسخ تلك الصحف ُب م
وىو عينو الذي كاف مكتوبًا ُب الصحف اليت   الذي نزؿ على رسوؿ اهلل 
وىو عينو الذي ٚتعو أبو بكر حُت ٚتع  ،كتب  بُت يدي رسوؿ اهلل 

الصحف ُب مكاف واحد، وىو عينو الذي نسخ عنو عثماف النسخ السبعة 
عينو القرآف الكرًن ُب ترتيب آياتو بالنسبة وأمر أف ٭ترؽ ما عداىا، وىو 

وأما النسخة اليت أمبلىا رسوؿ  .لبعضها وترتيبها ُب سورىا وُب رٝتو وإمبلئو
عن الوحي وٚتع  صحفها وجرى النسخ عنها، فَهنا ظل  ٤تفوظة  اهلل 

عند حفصة أـ ا١تؤمنُت إٔب أف كاف مرواف واليًا على ا١تدينة فمزقها، إذ ٓب يعد 



 ٔٙ٘ 

عن ابن شهاب قاؿ  .زـو بعد أف انتشرت نسخ ا١تصاحف ُب كل مكاف٢تا ل
يعٍت  -أخربين سآب بن عبد اهلل بن عمر قاؿ: )كاف مرواف يرسل إٔب حفصة 

يسأ٢تا الصحف اليت كتب منها  - حُت كاف أمَت ا١تدينة من جهة معاوية
سل القرآف فتأىب أف تعطيو، قاؿ سآب فلما توفي  حفصة ورجعنا من دفنها أر 

مرواف بالعزٯتة إٔب عبد اهلل بن عمر لَتسلن إليو تلك الصحف فأرسل هبا إليو 
 ، وقاؿ إ٪تا فعل  ىذا ألين خشي  ػقػقػعبد اهلل بن عمر فأمر هبا مرواف فش

 .إف طاؿ بالناس زماف أف يرتاب ُب شأف ىذه الصحف مرتاب(



 ٔٙٙ 

 حفػم المصػرسْ 

  على ذلك أف النيبوالدليل  .رسم ا١تصحف توقيفي ال ٕتوز ٥تالفتو
وقد كتبوا القرآف فعبًل هبذا الرسم وأقرىم الرسوؿ  .كاف لو كتاب يكتبوف الوحي

والقرآف على ىذه الكتبة ٓب ٭تدث فيو تغيَت  ومضى عهده  .على كتابتهم
وال تبديل، مع أف الصحابة قد كتبوا القرآف، وٓب يرو عن أحد أنو خالف ىذه 

خبلفتو فاستنسخ الصحف احملفوظة عند حفصة  الكتبة، إٔب أف جاء عثماف ُب
أـ ا١تؤمنُت ُب مصاحف على تلك الكتبة، وأمر أف ٭ترؽ ما عداىا من 

 العربية وأيضاً فَف ما ورد ُب رسم القرآف من رسم غَت رسم الكتابة .ا١تصاحف
٢تذا العدوؿ سوى أف   ةة علتظهر فيو أيّ  ال الكتبة تلك عن والعدوؿ لغَته اليت

 ة مولذلك ال يقاؿ ١تاذا كتب  كل .قيفية وليس  اصطبلحاً كتابتو تو      

  ُب القرآف بالواو واأللف       وال يقاؿ ما  .وٓب تكتب بالياء أو األلف
 ىو سبب زيادة األلف ُب       دوف      وزيادة الياء ُب      

  وزيادة األلف ُب       باٟتج ونقصاهنا من      بسبأ، وزيادهتا
 ُب       :حيث كاف نقصاهنا من       ُب   وزيادهتا  الفرقاف ُب 
       وإسقاطها من      ،      ،       بالقرآف ،

 وزيادهتا ُب            ونقصاهنا من          وال  .ُب النساء
  .بعضيقاؿ كذلك ما ىو وجو حذؼ بعض أحرؼ من كلمات متشاهبة دوف 

 كحذؼ األلف من:        ا١تواضعبيوسف والزخرؼ وإثباهتا ُب سائر. 
 وإثبات األلف بعد واو      وإثبات  .ُب فّصل  وحذفها من غَتىا

وإثبات األلف  .ا من ا١توضع الذي ُب األنفاؿاأللف ُب ا١تيعاد مطلقًا وحذفه
 ُب      فهذا االختبلؼ ُب   .حيثما وقع وحذفها من موضع الفرقاف
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ورة من حيث الرسم مع عدـ اختبلؼ ػورة وسػكتابة الكلمة الواحدة بُت س
ا١تعٌت واللفظ دليل على انو فعل مرده إٔب السماع ال إٔب االجتهاد والفهم، وكل 

وأيضاً فَنو قد نقل االختبلؼ ُب ترتيب  .مرده إٔب السماع فهو توقيفيما كاف 
السور ولكنو ٓب ينقل خبلؼ ُب رسم ا١تصحف على ىذه الكتبة اليت كتب  

كما ٓب ينقل خبلؼ ُب ترتيب اآليات، ٦تا يدؿ على أف   .بُت يدي الرسوؿ
ها، وواقع فَقرار الرسوؿ على ىذه الكتبة، وإٚتاع الصحابة علي .الرسم توقيفي

االختبلؼ ُب رسم الكلمة الواحدة بُت سورة وسورة مع اٖتاد اللفظ وا١تعٌت،  
كل ذلك دليل واضح على أف ىذا الرسم الذي عليو ا١تصحف ىو رسم 
توقيفي ٬تب أف يلتـز وحده، و٭تـر أف يكتب ا١تصحف على رسم غَت ىذا 

اف أميًا فبل يعترب ف الرسوؿ كإوال يقاؿ  .الرسم، فبل ٬توز العدوؿ عنو مطلقاً 
تقريره ٢تا، فَف لو كتاباً يعرفوف ا٠تطوط فكانوا يصفوهنا لو، عبلوة على أنو كاف 

على أف كتابة كّتابو  .يعرؼ أشكاؿ اٟتروؼ كما ورد ُب بعض األحاديث
للكتب اليت كاف يرسلها للملوؾ والرؤساء كان  على رسم الكتابة العادية، 

بوف بو الصحف اليت يكتبوف فيها القرآف حُت وعلى غَت الرسم الذي كانوا يكت
التزاـ الرسم العثماين أف على  .نزولو، مع أف ا١تملي واحد والكّتاب ىم ىم

للقرآف، إ٪تا ىو خاص بكتابة ا١تصحف كلو، أما كتابة القرآف استشهاداً، أو  
كتابتو على اللوح للتعليم أو غَت ذلك ٦تا يكتب ُب غَت ا١تصاحف، فهو جائز 

رار من الرسوؿ واإلٚتاع من الصحابة حصل ُب ا١تصحف وحده دوف ألف اإلق
 .غَته، وال يقاس عليو ألنو أمر توقيفي لغَت علة، فبل يدخلو القياس
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 فآرػاز القػإعج

ٔتا يدؿ عليو من معانيو،  ؿ على سيدنا ٤تمد نػز القرآف ىو اللفظ ا١ت
آناً، واللفظ وحده ال فا١تعٌت وحده ال يسمى قر  .فالقرآف ىو اللفظ وا١تعٌت معاً 

داللة ػو للػيتأتى أف يكوف دوف معٌت مطلقاً، ألف أصل الوضع ُب اللفظ إ٪تا ى
ولذلك وصف القرآف بوصف لفظو، فقاؿ اهلل عنو أنو عريب  .على معٌت معُت
 حيث قاؿ:                     :وقاؿ             

            :وقاؿ                    ،           

          ،                    .  والعربية وصف للفظ القرآف
 عربية، وىي لبٍت اإلنساف ال ١تعانيو ألف معانيو معاٍف إنسانية وليس  معاين

 وأما قولو تعأب:  .وليس  للعرب فقط                     
فالعربية  .فَف معناه حكمة مًتٚتة بلساف العرب، وليس معناه حكمة عربية

وىو ال اسم لو  .ولفظو ال يوصف إال بالعربية فحسب .ليس غَت ووصف للفظ
ولذلك ال يصح أف يقاؿ عن كتابة  .اً على مسماه غَت العربية ال حقيقة وال ٣تاز 
فعربية القرآف حتمية وىي عربية لفظو  .بعض معانيو بغَت اللغة العربية أهنا قرآف

وأنو وإف كان  ىنالك معجزات  والقرآف ىو معجزة للنيب ٤تمد  .فحسب
كما ورد ذلك ُب القرآف ، على يده غَت القرآفقد جرت  أخرى للنيب 

ٓب يتحدَّ هبا، بل كاف التحدي بالقرآف  النيب  فَف، نفسو وُب صحاح السنة
اليت هبا ثبت  رسالتو  ف القرآف ىو معجزة النيب ٤تمد إولذا نقوؿ  .وحده
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وقد أعجز القرآف العرب عن أف يأتوا  .منذ نزوؿ القرآف عليو إٔب يـو القيامة
 ٔتثلو وٖتداىم أف يأتوا ٔتثلو، فقاؿ تعأب ُب ٖتديو ٢تم:            

                                               

              :وقاؿ                     

                         ،        

                                              

                وقد بلغ من ٖتديو ٢تم أنو قاؿ ٢تم ال
 ٔب: تستطيعوف أف تأتوا ٔتثلو قاؿ تعا                   

                                           

         .  ،فعجز الذين خوطبوا بالقرآف عن أف يأتوا ٔتثلو
رؼ التاريخ وال روى أحد أهنم أتوا وعجزىم ىذا ثاب  بطريق التواتر وٓب يع

 .ٔتثلو
وىذا التحدي ليس خاصًا بالذين خوطبوا بل ىو ٖتد عاـ إٔب يـو 

فالقرآف متحد البشر   .ألف العربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب .القيامة
ولذلك ليس القرآف معجزاً  .كلهم منذ نزولو إٔب يـو القيامة أف يأتوا ٔتثلو

أياـ الرسوؿ فقط، وال للعرب وحدىم ُب كل مكاف  للعرب الذين كانوا ُب
وزماف، بل ىو معجز للناس أٚتعُت، ال فرؽ ُب ذلك بُت قبيل وقبيل، ألف 

 قاؿ تعأب:  .ا٠تطاب بو للناس أٚتعُت                   
 وألف آيات التحدي عامة تقوؿ:                      
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وىو يشمل الناس ٚتيعاً، وألف القرآف أخرب عن عجز اإلنس واٞتن قاؿ تعأب: 
                                           

          . 
الناس ٚتيعًا عن أف  وعجز العرب عن أف يأتوا ٔتثل ىذا القرآف، وعجز

فَف العرب كانوا إذا ٝتعوا القرآف  .يأتوا ٔتثلو، إ٪تا ىو ألمر ذاٌب ُب القرآف نفسو
ف الوليد بن ا١تغَتة ليقوؿ للناس وقد إأقبلوا عليو مأخوذين بسحر ببلغتو، حىت 

يقرأ القرآف )واهلل ما منكم رجل أعرؼ باألشعار مٍت وال أعلم  ٝتع النيب 
مٍت واهلل ما يشبو الذي يقولو شيئاً من ىذا، واهلل إف لقولو الذي  برجزه وقصيده

يقولو ٟتبلوة وإف عليو لطبلوة، وانو ١تورؽ أعبله مغدؽ أسفلو، وإنو ليعلو وال 
فاإلعجاز آت من  .يعلى عليو( مع أف الوليد ىذا ٓب يؤمن وأصر على كفره

لقيامة يشهدوف ذات القرآف، ألف الذين ٝتعوه والذين يسمعونو إٔب يـو ا
 واحدة:  ولو ٚتلة  لو  ٝتاعهم  ببلغتو، ٔتجرد  وقوة  تأثَته  ويتحَتوف من قوة 

              ،                              ، 
                                    ،        

                                       

                                   

                                   
وىكذا تتلى آية من القرآف أو آيات، فَف الفاظها وأسلوهبا ومراميها تستغرؽ 

 .أحاسيس اإلنساف وتستوٕب عليو



 ٔٚٔ 

وإعجاز القرآف أظهر ما يظهر ُب فصاحتو وببلغتو وارتفاعو إٔب درجة 
الوضوح ويتجلى ذلك ُب أسلوب القرآف ا١تعجز، فَف ُب أسلوبو من  .مدىشة

  .والقوة واٞتماؿ ما يعجز البشر عن أف يصلوا إليو
أو ىو كيفية التعبَت  .واألسلوب ىو معاين مرتبة ُب ألفاظ منسقة

لتصوير ا١تعاين بالعبارات اللغوية، ووضوح األسلوب يكوف بربوز ا١تعاين ا١تراد 
 أداؤىا ُب التعبَت الذي أدي  بو:                      

                         .  وقوة األسلوب تكوف باختيار
فا١تعٌت الرقيق يؤدي باللفظ  .األلفاظ اليت تؤدي ا١تعٌت ٔتا يتبلءـ مع ا١تعٌت

الرقيق، وا١تعٌت اٞتزؿ يؤدى باللفظ اٞتزؿ، وا١تعٌت ا١تستنكر يؤدى باللفظ 
  ...ستنكر وىكذاا١ت                             

              ،                    

                    ،                   ، 
                     .  أما ٚتاؿ األسلوب فيكوف

باختيار أصفى العبارات وأليقها با١تعٌت الذي أدتو، وباأللفاظ وا١تعاين اليت معها 
 ُب اٞتملة واٞتمل:                               

                                 . 
وا١تتتبع للقرآف ٬تد االرتفاع الشامخ الذي يتصف بو أسلوبو وضوحاً 

 اٝتع ىذا الوضوح والقوة واٞتماؿ:  .وقوة وٚتاالً               
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      ،                               

                                        

                                         

                                 ،        

                                  

                                            

                         . 
وف والقرآف طراز خاص من التعبَت، ونظمو ليس على منهاج الشعر ا١توز 

ا١تقفّى، وال ىو على منهاج النثر ا١ترسل، وال ىو منهاج النثر ا١تزدوج أو النثر 
ا١تسجوع، وإ٪تا ىو منهاج قائم بذاتو ٓب يكن للعرب عهد بو وال معرفة من 

 .قبل
وكاف العرب لفرط تأثرىم بالقرآف ال يدروف من أي ناحية وصل إٔب ىذا 

 فصاروا يقولوف:  .اإلعجاز              ويقولوف أنو قوؿ 
 ولذلك رد عليهم اهلل فقاؿ:  .شاعر وأنو قوؿ كاىن             

                                . 
فبينما  .الوضوحرازاً خاصاً ونسيجاً منفرداً واضح فيو كل ػرآف طػوكوف الق
 ٕتده يقوؿ:                              

        :ويقوؿ                           
بيتُت من الشعر  ار، إذ لو نظم  اآليتاف لكانتػعػريب من الشػ٦تا ىو نثر ق

 ا:ىكذ
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 ركم عليهم ػصػوين زىمػخػوي
 ىػػتػػر حػػػػبػوا الػالػػػنػت نػػل

 ُتػـو مؤمنػدور قػف صػويش 
 وفػػبػػػحػت اػػمػم واػػقػػفػػنػت

وُب الوق  الذي ٕتد  .ولكنهما ليسا شعرًا وإ٪تا ىو نوع من النثر فريد
 القرآف يقوؿ ىذا النوع من النثر ٕتده يقوؿ:                

                                      
                                     

             وبينما ٕتده  .لشعر كل البعد٦تا ىو نثر بعيد عن ا
 يقوؿ:                            ،           

                                           

           ،                         

                                            
   :فيطيل الفقرة والنفس ُب النثر، ٕتده يقوؿ            

                                          
وبينما ٕتده  .مع أف كبًل منهما نثر ُب فقرات .فيقصر الفقرة والنفس ُب النثر

 يبدع ُب النثر ا١ترسل فَتسل ُب القوؿ فيقوؿ:                
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                                  ٕتده يبدع
 ا١تسجع ويسجع فيقوؿ: ُب النثر                         

                                       

             ٕتده يتسامى ُب االزدواج ويزدوج فيقوؿ:و       

                                      

                                    
 ج فيقوؿ: وٕتده يطيل االزدوا                        

                                      

                                           

                                          

                                           
                        وبينما يسَت ُب سجعة معينة إذا

  سجعو أخرى، فبينما يكوف سائرًا بالسجع ىكذا:ىو يعدؿ عنها إٔب     

                                         
  :إذا ىو يعدؿ ُب اآلية اليت بعدىا مباشرة فيقوؿ             

                                     

                                     

             ذه السجعة إٔب غَتىا ُب اآلية اليت ٍب يعدؿ عن ى
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 وؿ: ػقػبعدىا مباشرة في                            

                                     . 
ده ملتزماً شيئاً ٦تا ُب أسلوب العرب من شعر أو ذا تتبع ٚتيع القرآف ال ٕتػكػوى

نثر على ٥تتلف أنواعهما وال يشبو أي قوؿ من أقواؿ العرب، وال يشبهو أي 
 .قوؿ من أقواؿ البشر

ٍب إنك ٕتد أسلوبو واضحًا قويًا ٚتيبًل يؤدي ا١تعاين بكيفية من التعبَت 
 يقوؿ: فتجده حُت يكوف ا١تعٌت رقيقًا  .تصور ا١تعاين أدؽ تصوير  

                                       

      وحُت يكوف ا١تعٌت جزالً  .من األلفاظ الرقيقة واٞتمل السلسة
 يقوؿ:                                

                                     

          وحُت يكوف ا١تعٌت  .من األلفاظ الفخمة واٞتمل اٞتزلة
٤ تببًا يأٌب باللفظ احملبب فيقوؿ:                         

     .  وحُت يكوف ا١تعٌت مستنكرًا يأٌب باللفظ ا١تناسب ٢تذا ا١تعٌت
 فيقوؿ:                                 :ويقوؿ

                                 . د ػوق
ب تأدية ا١تعاين هبذه الكيفية من التعبَت اليت تصور ا١تعاين مراعاة لؤللفاظ ػاحػص

ولذلك   .ذات اٞترس الذي ٭ترؾ النفس عند تصورىا ٢تذه ا١تعاين وإدراكها ٢تا
اين وببلغة التعبَت خشوعاً ػذه ا١تعػق ىػمػدرؾ لعػامع ا١تػث ُب السػكان  تبع
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فكرين العرب من البلغاء أف يسجدوا ٢تا مع كفرىم عظيمًا حىت كاد بعض ا١ت
 .وعنادىم

ٍب إف ا١تدقق ُب ألفاظ القرآف وٚتلو ٬تد أنو يراعي عند وضع اٟتروؼ 
مع بعضها، األصوات اليت ٖتدث منها عند خروجها من ٥تارجها فيجعل 
اٟتروؼ ا١تتقاربة ا١تخارج متقاربة الوضع ُب الكلمة أو اٞتملة وإذا حصل تباعد 

وُب نفس الوق  ٬تعل  .ة االنتقاؿػُت ٥تارجها فصل بينها ْترؼ يزيل وحشب
وؿ ػى، فبل يقػقػيػحرفاً ٤تبباً من ٥ترج خفيف على األذف يتكرر كالبلزمة ُب ا١توس

 )كالباعق ا١تتدفق( وإ٪تا يقوؿ:       :وال يقوؿ )ا٢تُْعخع( وإ٪تا يقوؿ 
        ل اٟتروؼ ا١تتباعدة وضعها ُب ا١تعٌت وإذا لـز أف يستعم

 الذي يليق هبا وال يؤدي ا١تعٌت غَتىا مثل كلمة:      فَنو ال ينفع
ومع ىذه الدقة ُب  .مكاهنا كلمة ظا١تة وال جائرة مع أف ا١تعٌت واحد

االستعماؿ، فَف اٟترؼ الذي ٬تعلو الزمة يرد ُب اآليات واضحًا ُب الًتدد، 
ترددت البلـ فيها ثبلثاً وعشرين مرة بشكل ٤تبب يؤثر على  فآية الكرسي مثبلً 

 .األذف حىت ترىف للسماع ولبلستزادة من ىذا السماع
ؿ كل معٌت من ا١تعاين ُب نػزّ وىكذا ٕتد القرآف طرازًا خاصاً، وٕتده ي

اللفظ الذي يليق بو، واأللفاظ اليت حولو، وا١تعاين اليت معو، وال ٕتد ذلك 
فكاف إعجازه واضحًا ُب أسلوبو من حيث كونو  .ة من آياتويتخلف ُب أية آي

ومن حيث  .طرازاً خاصاً من القوؿ ال يشبو كبلـ البشر وال يشبهو كبلـ البشر
إنزاؿ ا١تعاين ُب األلفاظ واٞتمل البلئقة هبا، ومن حيث وقع ألفاظو على أٝتاع 
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وعلى  من يدرؾ ببلغتها ويتعمق ُب معانيها فيخشع حىت يكاد يسجد ٢تا،
ع لو ػق معجز ٮتشػأٝتاع من ال يدرؾ ذلك فيأسره جرس ىذه األلفاظ ُب نس

ولذلك كاف معجزة وسيظل معجزة حىت قياـ  .السامع قسراً ولو ٓب يدرؾ معانيو
 .الساعة
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 ةػنّ ػالس
 وا١تراد بالسّنة ما ورد عن رسوؿ اهلل  .السّنة واٟتديث ٔتعٌت واحد

موقوفاً، ألهنم   الصحابة عن ورد ما السّنة من واعترب .تقرير أو فعل أو من قوؿ
كانوا يعاشروف النيب عليو الصبلة والسبلـ ويستمعوف قولو ويشاىدوف عملو 

  اهلل تعأب يقوؿ:  و٭تدثوف ٔتا رأوا وما ٝتعوا، ويعترب اٟتديث نصًا شرعيًا ألف
                                  :ويقوؿ    

                                      

. فالصبلة مثبًل جاءت  .وكثَت من اآليات جاءت ٣تملة وفصلها اٟتديث
ـ  وىكذا كثَت من األحكا .٣تملة وفعل النيب ىو الذي أوضح أوقاهتا وكيفياهتا

 قاؿ اهلل تعأب:  .يفسرىا  كان  تأٌب ُب القرآف ٣تملة والرسوؿ      

                          .  وأف الصحابة رضواف اهلل
عليهم أٚتعُت الذين ٝتعوا أقواؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ وشهدوا أفعالو 

أشكل عليهم فهم آية أو اختلفوا ُب تفسَتىا أو حكم من  وأحوالو كانوا إذا
وكاف اعتماد ا١تسلمُت  .أحكامها رجعوا إٔب األحاديث النبوية الستيضاحها

أواًل على اٟتفظ والضبط ُب القلوب غَت ملتفتُت إٔب ما يكتبونو، ٤تافظة على 
تفرؽ نتشر اإلسبلـ واتسع  األمصار و افلما  .ىذا العلم، كحفظهم كتاب اهلل

الصحابة ُب األقطار ومات معظمهم وقل الضبط، مس  اٟتاجة إٔب تدوين 
 .اٟتديث وتقييده بالكتابة

ويرجع عهد تدوين اٟتديث إٔب عصر الصحابة، فقد كاف منهم عدة 
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فَنو روي عن أيب ىريرة أنو قاؿ )ما من  .أشخاص يكتبوف و٭تدثوف ٦تا كتبوا
 وإال ما كاف من عبد اهلل بن عمر  أكثر حديثاً مٍّت  أحد من أصحاب النيب 

ولكن ىؤالء الصحابة الذين كانوا يكتبوف كانوا  .فَنو كاف يكتب وال أكتب(
ومعظم الصحابة كانوا يعوف ذلك ُب صدورىم إذ هُنوا عن   .نادرين لقلتهم

عن أيب سعيد  وفقد أخرج مسلم ُب صحيح .كتابة اٟتديث ُب بدء اإلسبلـ
ال تكتبوا عني ومن كتب عني غير » : اهللا٠تدري أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ 

من كذب علّي متعمدًا فليتبوأ مقعده » .«فليمحو وحدثوا عني وال حرج القرآف
ولذلك أحجم الصحابة عن كتابة اٟتديث  .أخرجو البخاري ومسلم «من النار

 .وقد كان  للصحابة عناية شديدة ُب معرفة اٟتديث .واكتفوا ْتفظو ووعيو
فقد روى ابن ) .ثَت من الصحابة ُب قبوؿ كثَت من األخباروقد ثب  توقف ك

شهاب عن قبيصة أف اٞتدة جاءت إٔب أيب بكر رضي اهلل عنو تلتمس أف 
  تورَّث فقاؿ: ما أجد لك ُب كتاب اهلل شيئًا وما علم  أف رسوؿ اهلل

يعطيها   كاف رسوؿ اهلل»ٍب سأؿ الناس فقاـ ا١تغَتة فقاؿ:  .ذكر لك شيئاً 
فشهد ٤تمد بن مسلمة ٔتثل ذلك فأنفذه ٢تا  ؟فقاؿ: ىل معك أحد «السدس
 .رواه مالك والًتمذي وأبو داود .(أبو بكر

وروى اٞتريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد أف أبا موسى سلم على عمر 
رضي اهلل عنو من وراء الباب ثبلث مرات فلم يؤذف لو، فرجع فأرسل عمر ُب 

سلم أحدكم  إذا»يقوؿ:  ع  رسوؿ اهلل قاؿ: ٝت ؟ره فقاؿ ٓب رجع ػػْ ثإ
قاؿ لتأتيٍت على ذلك ببينة أو ألفعلن  .أخرجو أٛتد «ثالثًا فلم ُيجب فليرجع

 ،فأخربنا ؟ما شأنك :فجاء أبو موسى منتقعًا لونو و٨تن جلوس فقلنا .بك
كلنا ٝتعو، فأرسلوا معو رجبلً منهم حىت   .وقاؿ: فهل ٝتع أحد منكم فقلنا نعم

وقاؿ علي رضي اهلل عنو: كن  إذا ٝتع  من رسوؿ اهلل  .أخربهأتى عمر ف
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  حديثًا نفعٍت اهلل ٔتا شاء منو، وإذا حدثٍت عنو ٤تدث استحلفتو فَف
 .حلف ٕب صدقتو

ومن ذلك نرى تثب  الصحابة رضواف اهلل عليهم ُب رواية اٟتديث 
اطمة حىت روي أف عمر ٓب يلتف  إٔب رواية ف .واحتياطهم ُب قبوؿ االخبار

بن  قيس ُب أف ال نفقة وال سكٌت للمبتوتة ثبلثاً وأنو قاؿ: ال ندع كتاب ربنا 
وليس معٌت ذلك  .وسنة نبينا لكبلـ امرأة ال ندري لعلها حفظ  أو نسي 

ألهنا امرأة بل يعٍت ال نًتؾ الكتاب والسنة لكبلـ شخص ال يعلم ىل حفظ 
 .امرأةأو نسي، فالعلة كوهنا حفظ  أو نسي  وليس كوهنا 

و١تا نشأت الفتنة بعد مقتل عثماف رضي اهلل عنو واختلف ا١تسلموف 
  عناية كل حزب من أحزاهبم ُب استنباط ػرفػوخرج  منهم أحزاب، انص

األدلة واستخراج األحاديث ا١تؤيدة لدعواىم، فكاف بعضهم إذا أعوزىم 
م، حديث يؤيدوف بو قواًل أو يقيموف حجة اختلقوا حديثًا من عند أنفسه

فلما ىدأت الفتنة وعمد ا١تسلموف إٔب  .وتكاثر ذلك أثناء تلك الفوضى
التحقيق وجدوا تلك ا١توضوعات قد تكاثرت، فاشتغلوا ُب التفريق بينها وبُت 

 .الصحيح
و١تا انقضى عهد الصحابة وجاء بعدىم التابعوف، ساروا ُب نفس الطريق 

ونشره بطريقة الرواية، إٔب واتبعوا الصحابة الكراـ ُب اىتمامهم بشأف اٟتديث 
أف وضع زماـ ا٠تبلفة ُب يد ا٠تليفة العادؿ عمر بن عبد العزيز، فأمر بكتابة 

قاؿ البخاري ُب صحيحو ُب كتاب العلم )وكتب  .اٟتديث على رأس ا١تائة
 عمر بن عبد العزيز إٔب أيب بكر بن حـز انظر ما كاف من حديث رسوؿ اهلل

 حديث  الإوال تقبل  .م وذىاب العلماءفاكتبو فَين خف  دروس العل
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ولتفشوا العلم ولتجلسوا حىت يعلم من ال يعلم فَف العلم ال يهلك  النيب 
حىت يكوف سراً( وكذلك كتب إٔب عمالو ُب أمهات ا١تدف اإلسبلمية بتتبع 

 .اٟتديث
٤تمد بن مسلم بن ، وأوؿ من دّوف اٟتديث بأمر عمر بن عبد العزيز

هلل بن شهاب الزىري، أخذ عن ٚتاعة من صغار الصحابة عبيد اهلل بن عبد ا
ٍب فشا التدوين ُب الطبقة اليت تلي طبقة الزىري فكاف ٦تن ٚتعو  .وكبار التابعُت

ٔتكة ابن جريج وُب ا١تدينة مالك وُب البصرة ٛتاد بن سلمة، وُب الكوفة 
 .يةسفياف الثوري، وُب الشاـ األوزاعي، وغَتىم ُب ٥تتلف الببلد اإلسبلم

وكان  ٣تموعات اٟتديث ٢تؤالء ٥تتلطة بأقواؿ الصحابة وفتاوى التابعُت، 
ٍب أخذ رواة اٟتديث يفردونو باٞتمع  .وكاف ذلك ُب القرف الثاين للهجرة

والتأليف ُب أوؿ القرف الثالث، وٓب يزؿ التأليف ُب اٟتديث متوالياً إٔب أف ظهر 
ابو ا١تشهور بصحيح البخاري اإلماـ البخاري وبرع ُب علم اٟتديث فأّلف كت

أورد فيو ما تبُت لو صحتو واقتفى أثره ُب ذلك مسلم بن اٟتجاج وىو تلميذ 
البخاري، وقد ألف كتابو ا١تشهور بصحيح مسلم، ولقب ىذاف الكتاباف 

 .بالصحيحُت
ف أئمة اٟتديث ١تا شرعوا ُب تدوينو، دونوه على ا٢تيئة اليت وجدوه إو 

 .صل إليهم ُب األكثر إال ما يعلم أنو موضوع ٥تتلقعليها، وٓب يسقطوا ٦تا و 
فجمعوه باألسانيد اليت وجدوه هبا ٍب ْتثوا عن أحواؿ الرواة ْتثًا شديدًا حىت 

وأتبعوا ذلك  .عرفوا من تقبل روايتو ومن ترد ومن يتوقف ُب قبوؿ روايتو
إذ ليس كل ما يرويو من كاف موسوماً  .بالبحث عن ا١تروي وحاؿ الرواية

 .لعدالة والضبط يؤخذ بو ألنو قد يعرض لو السهو أو الوىمبا
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وكاف اٟتديث ىو ا١تادة الواسعة اليت تشمل ٚتيع ا١تعارؼ اإلسبلمية 
وكاف راوي اٟتديث  .وكاف يشمل التفسَت، ويشمل التشريع، ويشمل السَتة

يروي حديثًا فيو تفسَت آلية من القرآف الكرًن، وحديثًا فيو حكم حادثة من 
و١تا أخذ ا١تسلموف ٬تمعوف  ...ادث وحديثًا فيو غزوة من الغزوات وىكذااٟتو 

 .األحاديث وصار تدوين اٟتديث، بدأ التأليف ُب اٟتديث بأمصار ٥تتلفة
وبذلك استقل  .وكاف ٚتع اٟتديث أف يفرد حديث الرسوؿ عن كل ما سواه

ُت، اٟتديث عن الفقو، كما استقل عن التفسَت، وكاف ذلك على رأس ا١تائت
وبعدما نشط  حركة ٚتع اٟتديث و٘تيز الصحيح من الضعيف، وتشريح 

 .الرجاؿ، واٟتكم ٢تم أو عليهم



 ٖٔٛ 

 فآرػرعي كالقػة دليل شػنّ ػالس

على  واالقتصار .السّنة دليل شرعي كالقرآف، وىي وحي من اهلل تعأب
ة أما أف السنّ  .القرآف وترؾ السّنة كفر صراح، وىو رأي ا٠تارجُت على اإلسبلـ
 وحٌي من اهلل تعأب فهو صريح ُب القرآف الكرًن قاؿ تعأب:       

              :وقاؿ                         

  :وقاؿ                   :وقاؿ                

           :وقاؿ                           
 .  فهذه اآليات قطعية الثبوت قطعية الداللة ُب حصر ما يأٌب بو الرسوؿ

صادر عن الوحي وال ٖتتمل أي تأويل، فالسنة ، بأنو وما ينذر بو وما ينطق بو
وأما أف السنة واجبة االتباع كالقرآف الكرًن، فهو صريح ُب وحي كالقرآف 
 تعأب:   قاؿ ،القرآف أيضاً                            

            :وقاؿ                           :وقاؿ 
                                            

      :وقاؿ                                

                            :وقاؿ             

                                        

                  :وقاؿ                 
 وقاؿ:                             .  فهذا كلو



 ٔٛٗ 

وُب اعتبار طاعتو طاعة هلل  .صريح واضح ُب وجوب اتباع الرسوؿ فيما يأٌب بو
 .تعأب

فالقرآف واٟتديث من حيث وجوب اتباع ما جاء فيهما دليبلف 
و٢تذا ال ٬توز أف يقاؿ عندنا   .شرعياف، واٟتديث كالقرآف ُب ىذا ا١توضوع

بل ال بد من أف تقرف  .ف ذلك يفهم منو ترؾ السنةكتاب اهلل نأخذ بو، أل
السنة بالكتاب فيؤخذ اٟتديث دليبًل شرعيًا كما يؤخذ القرآف، وال ٬توز أف 

وقد نّبو الرسوؿ  .يصدر من ا١تسلم ما يشعر بأنو يكتفي بالقرآف دوف اٟتديث
 فقد ورد أف النيب .إٔب ذلك   :الرجل منكم على  يوشك أف يقعد»قاؿ

ث بحديثي فيقوؿ: بيني وبينكم كتاب اهلل، فما وجدنا فيو حالاًل يحدَّ  أريكتو
 «استحللناه، وما وجدنا فيو حرامًا حّرمناه، وإف ما حّرـ رسوؿ اهلل كما حّرـ اهلل

َمْن بلغو عّني »وقاؿ ُب رواية عن جابر مرفوعة:  .أخرجو اٟتاكم والبيهقي
٣تمع  «وب والذي حدث بو، فقد كذب ثالثة: اهلل، ورسولو، بفكذّ حديث 

ومن ىنا كاف من ا٠تطأ أف يقاؿ نقيس القرآف باٟتديث،  .الزوائد عن جابر
وإف ٓب يطابقو تركناه، ألف ذلك يؤدي إٔب ترؾ اٟتديث إف جاء ٥تصصاً للقرآف 

إذ يظهر أف ما جاء بو اٟتديث ال يطابق  .أو مقيدًا لو، أو مفصبًل جململو
وذلك كاألحاديث اليت جاءت تلحق  .رآفأو ليس موجودًا ُب الق .القرآف

فَف ما جاء فيها باٟتديث من أحكاـ ٓب يأت بالقرآف، ال  .الفروع باألصل
سيما وأف كثَتاً من األحكاـ ا١تفصلة ٓب تأت بالقرآف وجاء هبا اٟتديث وحده، 

بل  .فيقبل ما جاء بو ويرفض ما عداه ،و٢تذا ال يقاس اٟتديث على القرآف
و إذا جاء حديث مناقض ١تا جاء ُب القرآف قطعي ا١تعٌت، فَنو األمر ُب ذلك أن

وذلك مثل ما  .رآفػيكوف اٟتديث مردودًا دراية أي متناً، ألف معناه ناقض الق



 ٔٛ٘ 

طلقني زوجي ثالثًا على عهد رسوؿ »روي عن فاطمة بن  قيس أهنا قال : 
دود فهذا اٟتديث مر  «وال نفقة فلم يجعل لي سكناً   فأتيت النبي  اهلل

 ألنو يناقض القرآف فهو يعارض قولو تعأب:                
         فَتد حينئذ اٟتديث ألنو عارض القرآف القطعي الثبوت القطعي

أما إذا ٓب يعارض اٟتديث القرآف بأف اشتمل على أشياء ٓب يأت هبا  .الداللة
وال يقاؿ  .فَنو يؤخذ باٟتديث ويؤخذ بالقرآفالقرآف أو زيادة عما ُب القرآف 

نكتفي بالقرآف ؤتا ورد ُب القرآف، ألف اهلل أمر هبما معًا واالعتقاد واجب 
 .فيهما معاً 



 ٔٛٙ 

 ةػنّ ػتدالؿ بالسػاالس

وأفعالو وسكوتو، وىي  ّنة ىي كبلـ الرسوؿ ػروؼ أف السػمن ا١تع
الرسوؿ ىو الذي قاؿ ىذا غَت أنو ال بد أف يثب  أف  .واجبة االتباع كالقرآف

وإذا  .الكبلـ، أو فعل ىذا الفعل، أو سك  عن ىذا الكبلـ، أو ىذا الفعل
ثبت  السنة فقد صح االستدالؿ هبا على األحكاـ الشرعية وعلى العقائد، 
 .وكان  حجة على أف ىذا الثاب  بالسنة حكم شرعي، أو عقيدة من العقائد

تًا قطعياً، كأف يرويها ٚتع من تابعي إال أف ثبوت السّنة إما أف يكوف ثبو 
بشرط أف  ،التابعُت عن ٚتع من التابعُت عن ٚتع من الصحابة عن النيب 

 .يكوف كل ٚتع يتكوف من عدد كاؼ، ْتيث يؤَمن تواطؤىم على الكذب
وإما أف يكوف ثبوت السنة ثبوتاً ظنياً   .وىذه ىي السنة ا١تتواترة أو ا٠ترب ا١تتواتر

أو آحاد متفرقوف من تابعي التابعُت عن واحد أو آحاد من  كأف يرويو واحد
، وىذا ىو حديث التابعُت، عن واحد أو آحاد من الصحابة، عن النيب 

ومن ىنا كان  السّنة من حيث االستدالؿ قسمُت  .اآلحاد أو خرب اآلحاد
الذي  تفيض وىوػور أو ا١تسػهػأما ا٠ترب ا١تش .اثنُت ٫تا ا٠ترب ا١تتواتر وخرب اآلحاد
ٍب يشتهر ُب عصر التابعُت أو تابعي  يروى بطريق اآلحاد عن النيب 

ألنو ال يرتفع ُب االستدالؿ  .التابعُت فَنو من خرب اآلحاد وليس قسمًا ثالثاً 
وما دام  الرواية قد  .عن مرتبة خرب اآلحاد، فبل يصل إٔب مرتبة ا١تتواتر مطلقاً 

١تراتب سواء أكاف ُب الصحابة أـ تطرؽ إليها وجود آحاد ُب أي مرتبة من ا
 .التابعُت أـ تابعي التابعُت فَنو يعترب آحادًا ولو كان  ا١ترتبتاف األخرياف ٚتعاً 

 .فالسنة إما متواترة أو آحاد وال ثالث ٢تما
وخرب اآلحاد إذا كاف صحيحًا أو حسناً، يعترب حجة ُب األحكاـ 



 ٔٛٚ 

عبادات أـ معامبلت أـ الشرعية كلها و٬تب العمل بو، سواء أكان  أحكاـ 
فَف االحتجاج ٓترب اآلحاد ُب إثبات  .واالستدالؿ بو ىو اٟتق .عقوبات

 .األحكاـ الشرعية ىو الثاب ، وىو ما أٚتع عليو الصحابة رضواف اهلل عليهم
والدليل على ذلك أف الشرع قد اعترب الشهادة ُب إثبات الدعوى، وىي خرب 

ؿ اآلحاد على قبوؿ الشهادة، ذلك أنو آحاد، فيقاس قبوؿ رواية السنة وقبو 
ثب  بنص القرآف الكرًن أنو يقضى بشهادة شاىدين رجلُت أو رجل وامرأتُت 
ُب األمواؿ، وبشهادة أربعة من الرجاؿ ُب الزنا، وبشهادة رجلُت ُب اٟتدود 

بشهادة شاىد واحد وٯتُت صاحب اٟتق،   والقصاص، وقضى رسوؿ اهلل
وقد سار على ذلك  . الرضاع، وىذا كلو خرب آحادوقبل شهادة امرأة واحدة ُب

والقضاء إلزاـ بًتجيح جانب الصدؽ  .الصحابة كلهم وٓب يرو عنهم ٥تالف
على جانب الكذب ما دام  الشبهات اليت ٕتعل ا٠ترب مظنة الكذب قد 

فوجب بالقياس أف  .وىذا اإللزاـ ليس إال عمبًل ٓترب اآلحاد .انتف  وغَت ثابتة
لًتجيح جانب الصدؽ ما داـ الراوي  آلحاد ا١تروي عن النيب يعمل ٓترب ا

عداًل ثقة ضابطاً قد التقى ٔتن روى، فقد انتف  شبهة مظنة الكذب وٓب تثب  
واالستدالؿ بو  فكاف قبوؿ خرب اآلحاد عن الرسوؿ  .عليو ىذه الشبهة

ى وعل .على اٟتكم مثل قبوؿ الشهادة واٟتكم ٔتوجبها على األمر ا١تقضي بو
 .ذلك يكوف خرب اآلحاد حجة بدليل ما أرشد إليو القرآف

نّضر اهلل عبدًا سمع مقالتي فوعاىا عني »قاؿ:  على أف الرسوؿ 
سنن  «وأداىا فُربَّ حامل فقو غير فقيو، وُربَّ حامل فقو إلى من ىو أفقو منو

فالرسوؿ يقوؿ نّضر اهلل عبدًا وٓب يقل عبيداً،  .ابن ماجو عن أنس بن مالك



 ٔٛٛ 

وعبداً جنس يصدؽ على الواحد وعلى األكثر فمعناه أنو ٯتدح الواحد واآلحاد 
 .ُب نقل حديثو

يدعو إٔب حفظ قولو وأدائو فكاف فرضاً على  وفوؽ ذلك فَف النيب 
كل من يسمعو واحدًا أو ٚتعاً، أف يؤديو وال يكوف ألدائو ونقلو أثر من ٛتلو 

إٔب نقل أقوالو، ىي   دعوة من النيبفال .إٔب غَته إال إذا كاف كبلمو مقبوالً 
دعوة إٔب قبو٢تا ما داـ ا١تنقوؿ إليو قد صدَّؽ أف ىذا كبلـ الرسوؿ، أي ما داـ 
الناقل ثقة أمينًا تقيًا ضابطًا يعرؼ ما ٭تمل وما يدع، حىت تنتفي عنو مظنة 

وىذا يدؿ على أف خرب اآلحاد حجة  .الكذب ويًتجح فيو جانب الصدؽ
 .ا دل  عليو السنةبصريح السنة ؤت

بعث ُب وق  واحد اثٍت عشر  فَف النيب  ،وعبلوة على ىذا
 ًَ إٔب اثٍت عشر ملكًا يدعوىم إٔب اإلسبلـ، وكاف كل رسوؿ واحدًا ُب  رسواًل

فلو ٓب يكن تبليغ الدعوة واجب االتباع  .رواه البخاري .اٞتهة اليت أرسل إليها
فكاف ىذا دليبلً  .لتبليغ اإلسبلـ ٓترب الواحد ١تا اكتفى الرسوؿ بَرساؿ واحد

وكاف الرسوؿ  .صر٭تًا من عمل الرسوؿ، على أف خرب الواحد حجة ُب التبليغ
يرسل الكتب إٔب الوالة على يد اآلحاد من الرسل وٓب ٮتطر لواحد من والتو 
ترؾ إنفاذ أمره ألف الرسوؿ واحد، بل كاف يلتـز ٔتا جاء بو الرسوؿ من عند 

وأوامر، فكاف ذلك دليبًل صر٭تًا أيضًا من عمل الرسوؿ  من أحكاـ النيب 
على أف خرب اآلحاد حجة ُب وجوب العمل باألحكاـ الشرعية وُب أوامر 

 .الرسوؿ ونواىيو، وإال ١تا اكتفى الرسوؿ بَرساؿ واحد إٔب الوإب
والثاب  عن الصحابة فيما اشتهر بينهم واستفاض عنهم أهنم كانوا 
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والوقائع الثابتة ُب ذلك ٗترج عن اٟتد  .إذا وثقوا بالراوييأخذوف ٓترب اآلحاد 
د، وإ٪تا  ػواٟتصر وٓب يرد عن واحد منهم أنو ردَّ خرب الواحد ألنو قد رواه واح

وعلى ذلك يكوف خرب الواحد حجة ُب  .كانوا يردونو لعدـ ثقتهم براويو
لصحابة األحكاـ الشرعية وُب تبليغ اإلسبلـ بدليل الكتاب والسنة وإٚتاع ا

 .رضواف اهلل عليهم



 ٜٔٓ 

 خبر اآلحاد ليس بحجة في العقائد

يوجب طاعتو واتباعو، ويوجب   إف اإلٯتاف بالرسوؿ ٤تمد
 االستدالؿ بسنتو على اإلسبلـ عقيدة وأحكاماً، قاؿ اهلل تعأب:      

                                              

                                   وقاؿ
 تعأب:                   :وقاؿ            

                    . 
 .إال أف ىذا االستدالؿ بالسنة ٮتتلف شأنو بالنسبة ١تا يستدؿ بو عليو
فَف كاف ما يستدؿ عليو يكفي فيو أف يغلب الظن عليو، فَنو يستدؿ بو ٔتا 
يغلب الظن على الشخص أف الرسوؿ قالو، ويستدؿ بو ٔتا يتقُت الشخص أف 

نو ٬تب أف يستدؿ أما ما ٬تب فيو اٞتـز واليقُت، فَ .الرسوؿ قالو من باب أؤب
بو ٔتا يتيقن الشخص أف الرسوؿ قالو، وال يستدؿ عليو ٔتا يغلب الظن على 
الشخص أف الرسوؿ قالو، ألف الظن ال يصلح دليبًل لليقُت، إذ ما يتطلب فيو 

 .اٞتـز واليقُت ال يكفي فيو إال اليقُت
واٟتكم الشرعي يكفي فيو ما غلب على ظن الشخص أنو حكم اهلل 

و اتباعو، ومن ىنا جاز أف يكوف دليلو ظنياً؛ سواء كاف ظنيًا من فيجب علي
ومن ىنا صلح خرب اآلحاد ألف يكوف  .حيث الثبوت أـ ظنياً من حيث الداللة

وقد قبلو الرسوؿ ُب القضاء ودعا إٔب قبولو ُب رواية  .دليبًل على اٟتكم الشرعي
فَهنا التصديق اٞتاـز  أما العقيدة .حديثو، وقبلو الصحابة ُب األحكاـ الشرعية



 ٜٔٔ 

وما دام  ىذه ىي حقيقة العقيدة، وىذا ىو واقعها،  .ا١تطابق للواقع عن دليل
وىذا ال يتأتى مطلقًا إال إذا   .فبل بد أف يكوف دليلها ٤تدثًا التصديق اٞتاـز

ألف الظٍت  .للجـز كاف ىذا الدليل نفسو دليبل ٣تزومًا بو حىت يصلح دليبلً 
ولذلك ال يصلح خرب اآلحاد  .فبل يصلح دليبلً للجـز يستحيل أف ٭تدث جزماً 

وقد ذـ اهلل تعأب  .دليبًل على العقيدة ألنو ظٍت، والعقيدة ٬تب أف تكوف يقينية
 ُب القرآف الكرًن اتباع الظن فقاؿ:                         

 وقاؿ:                                          
 وقاؿ:                                 

            :وقاؿ                          
 وقاؿ:                                        

            ُب ذـ من يتبع الظن ُب  ةفهذه اآليات وغَتىا صر٭ت
وخرب اآلحاد  .العقائد، وذمهم والتنديد هبم دليل على النهي عن اتباع الظن

باع للظن ُب العقائد، وىذا ما ورد ذمو ُب ظٍت، فاالستدالؿ بو على العقيدة ات
فالدليل الشرعي، وواقع العقيدة، يدؿ كل ذلك على أف  .القرآف صر٭تاً 

ذا ػاء ُب ىػاد ٔتا جػقػب االعتػاالستدالؿ بالدليل الظٍت على العقائد ال يوج
 .اد ليس ْتجة ُب العقائدػوعلى ذلك فَف خرب اآلح .الدليل

ة ُب العقائد دوف األحكاـ الشرعية ألف وإ٪تا حصرت ىذه اآليات خاص
اهلل اعترب اتباع الظن ُب العقيدة ضبلاًل، وأوردىا ُب موضوع العقائد، فنعى نعياً 

 واضحًا على من يتبعوف الظن ُب العقائد قاؿ تعأب:             



 ٜٕٔ 

              :قا٢تا عقب قولو                  

                                          

                                            

                  فدؿ ذلك على أف موضوع الكبلـ ىو  .اآلية
 وقاؿ تعأب:  .العقائد                        

                  .  فاعترب الضبلؿ وىو الكفر أنو قد حصل
من ىذا  .فدؿ ذلك على أف موضوع اآليات ىو العقائد .من اتباع الظن

حكم ٓترب اآلحاد، وأف   جهة، ومن جهة أخرى فَنو ثب  أف الرسوؿ
ا١تسلمُت ُب أيامو أخذوا اٟتكم الشرعي ٓترب اآلحاد وأقرىم على ذلك، فكاف 
حديث الرسوؿ ٥تصصًا لآليات ُب غَت اٟتكم الشرعي أي ُب العقائد، أي 

  .استثٌت اٟتكم الشرعي منها، على فرض أف بعض اآليات عامة
بعث رسواًل واحداً إٔب ا١تلوؾ ورسواًل واحداً  ما ورد من أف النيب أما 

إٔب عمالو، وما ورد بأف الصحابة كانوا يقبلوف قوؿ الرسوؿ الواحد ُب إخبارىم 
عن حكم شرعي، كأمر استقباؿ الكعبة، وأمر ٖترًن ا٠تمر، وإرساؿ الرسوؿ 

  وىو واحد إٔب غَت  (ةالتوب)لعلي رضي اهلل عنو إٔب الناس يقرأ عليهم سورة
ذلك، فَف ىذا ال يدؿ على قبوؿ خرب الواحد ُب العقيدة، بل يدؿ على قبوؿ 
 .خرب الواحد ُب التبليغ، سواء أكاف تبليغ األحكاـ الشرعية، أو تبليغ اإلسبلـ
وال يقاؿ أف قبوؿ تبليغ اإلسبلـ ىو قبوؿ للعقيدة، ألف قبوؿ تبليغ اإلسبلـ 

عقيدة، بدليل أف على ا١تبّلغ أف يُعمل عقلو فيما بلغو، قبوؿ ٠ترب وليس قبواًل ل
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 ظٍت فرفض خرب .فَذا قاـ الدليل اليقيٍت عليو اعتقده وحوسب على الكفر بو
عن اإلسبلـ ال يعترب كفراً، ولكن رفض اإلسبلـ الذي قاـ الدليل اليقيٍت عليو 

وقبوؿ  .يدةىو الذي يعترب كفراً، وعلى ذلك فتبليغ اإلسبلـ ال يعترب من العق
خرب الواحد ُب التبليغ ال خبلؼ فيو، واٟتوادث ا١تروية كلها تدؿ على التبليغ، 

أما العقيدة فلم يرد دليل  .إما تبليغ اإلسبلـ أو تبليغ القرآف أو تبليغ األحكاـ
 .ٓترب اآلحاد اواحد على االستدالؿ عليه
قطعياً،  ًا أي دليبلً يأف يكوف دليل العقيدة يقين من وعلى ىذا فبل بد

ألف العقيدة قطع وجـز ويقُت، وال يفيد القطع واٞتـز واليقُت إال الدليل 
و٢تذا ال بّد أف يكوف قرآناً أو حديثاً متواتراً على أف يكوف كل منهما  .القطعي

و٬تب أخذه ُب العقائد وُب األحكاـ الشرعية، ويكفر منكره،  .قطعي الداللة
 .يدة، أـ حكماً شرعياً ومنكر ما دؿَّ عليو، سواء أكاف عق

أما إذا كاف الدليل خرب آحاد فَنو ال يكوف قطعياً، فَف كاف صحيحاً 
فَنو يفيد غلبة الظن، فُتصدَّؽ العقائد اليت جاء هبا تصديقًا ظنياً، ال تصديقاً 

، وخرب  .جازماً، و٢تذا ال ٬توز أف تُعتقد، وال أف ٬ُتـز هبا ألف العقيدة قطع وجـز
قطعاً وال جزماً، وإ٪تا يفيد ظناً، وال يكفر منكره، ولكن ال ٬توز اآلحاد ال يفيد 

أف يكذب، ألنو لو جاز تكذيبو ٞتاز تكذيب ٚتيع األحكاـ الشرعية ا١تأخوذة 
 .من األدلة الظنية، وٓب يقل بذلك أحد من ا١تسلمُت
فَف القرآف قد نقل إلينا  .ومثلو ُب ىذه الناحية مثل القرآف سواء بسواء

ريق ػوما نقل من آيات بط .ب االعتقاد بو ويكفر منكرهػريق التواتر فيجػنقبًل بط
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارٚتو٫تا البتة )خرب اآلحاد على أهنا من القرآف مثل: 
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فَهنا ال تعترب من القرآف وال ٬تب االعتقاد هبا،  (نكااًل من اهلل واهلل عزيز حكيم
وف روايتها كان  بطريق اآلحاد نفى ألنو وإف روي  على أهنا قرآف، ولكن ك

وكذلك خرب  .وب االعتقاد هباػونفى وج ،عنها وجوب اعتبارىا من القرآف
اآلحاد، فَنو وإف روي على أنو حديث، ولكن كوف روايتو كان  بطريق 

االعتقاد ٔتا جاء بو  باآلحاد نفى عنو وجوب اعتقاده حديثاً، ونفى عنو وجو 
 .، و٬تب األخذ بو ُب األحكاـ الشرعيةإال أنو يصدؽ ويعترب حديثاً 
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 الفرؽ بين العقيدة
 رعيػوالحكم الش 

ومعٌت عقد عليو أي جـز بو، أي  .العقيدة ُب اللغة ما عقد عليو القلب
غَت أف التصديق بالشيء  .صدقو يقينياً، وىذا عاـ يشمل التصديق بكل شيء

أو متفرعاً عن أمر  ينظر فيو إٔب الشيء الذي يصدؽ بو، فَف كاف أمراً أساسياً 
أساسي فَنو يصح أف يسمى عقيدة ألنو يصح أف يتخذ مقياساً أساسياً لغَته، 

وإف كاف ىذا الشيء الذي يصدؽ بو  .فيكوف النعقاد القلب عليو أثر ظاىر
ليس أمرًا أساسيًا وال متفرعًا عن أمر أساسي فَنو ال يكوف من العقائد، ألف 

أي أثر، فبل يوجد ُب االعتقاد بو أي واقع أو انعقاد القلب عليو ال يكوف لو 
أما إف كاف النعقاد القلب عليو أثر يدفع لتعيُت موقف ٕتاىو من  .أي فائدة

 .التصديق والتكذيب فيكوف من العقيدة
والعقيدة ىي الفكرة الكلية عن الكوف واإلنساف واٟتياة وما قبل اٟتياة 

وىذا تعريف لكل عقيدة  .بعدىاالدنيا وما بعدىا، وعبلقتها ٔتا قبلها وما 
فاإلٯتاف باهلل  .ل فيها ا١تغّيباتػبلمية، وتدخػيدة اإلسػقػبق على العػوينط

ر٫تا من اهلل ػومبلئكتو وكتبو ورسلو وباليـو اآلخر وبالقضاء والقدر خَت٫تا وش
واإلٯتاف باٞتنة والنار وا١تبلئكة والشياطُت وما  .بلميةػتعأب ىو العقيدة اإلس

واالخبار وما  .لق هباػلك ىو من العقيدة اإلسبلمية واألفكار وما يتعشاكل ذ
 .يتعلق هبا من ا١تغيبات اليت ال يقع عليها اٟتس يعترب من العقيدة

وبعبارة  .أما األحكاـ الشرعية فهي خطاب الشارع ا١تتعلق بأفعاؿ العباد
اتو أخرى ىي األفكار ا١تتعلقة بفعل من أفعاؿ اإلنساف، أو بصفة من صف

فاإلجارة، والبيع والربا والكفالة والوكالة والصبلة وإقامة  .باعتبارىا من أفعالو
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خليفة وإقامة حدود اهلل، وكوف ا٠تليفة مسلماً، وكوف الشاىد عداًل، وكوف 
اٟتاكم رجبًل، وما شاكل ذلك، تعترب كلها من األحكاـ الشرعية والتوحيد، 

ألنبياء، وكوف القرآف كبلـ اهلل، والرسالة، والبعث وصدؽ الرسوؿ، وعصمة ا
فالعقائد أفكار  .واٟتساب والعذاب، وما شاكل ذلك، تعترب كلها من العقيدة
فركعتا الفجر حكم  .تصدؽ، واألحكاـ الشرعية خطاب يتعلق بفعل اإلنساف

فصبلة ركعيت  .شرعي من حيث صبلهتما، والتصديق بكوهنما من اهلل عقيدة
ا ال شيء عليو، ولو صبلىا لو ثواب مثل ركعيت سنة الفجر سنة لو ٓب يصّله

ا١تغرب سواء بسواء من حيث اٟتكم الشرعي، أما من حيث العقيدة، 
 .فالتصديق بركعيت الفجر أمر حتمي وإنكار٫تا كفر، ألهنما ثبتتا بطريق التواتر
أما التصديق بركعيت ا١تغرب فمطلوب، ولكن إنكار٫تا ال يعترب كفراً، ألهنما 

وقطع يد  .يل ظٍت وىو خرب آحاد، وخرب اآلحاد ليس ْتجة ُب العقائدثبتتا بدل
وٖترًن الربا  .السارؽ حكم شرعي، وكوف ذلك من اهلل والتصديق بو عقيدة
 ...حكم شرعي، والتصديق بكونو حكماً من اهلل تعأب عقيدة، وىكذا

فالعقيدة ىي اإلٯتاف  .وعليو فهنالك فرؽ بُت العقيدة واٟتكم الشرعي
 .التصديق اٞتاـز ا١تطابق للواقع عن دليل، وا١تطلوب فيو ىو القطع واليقُت وىو

 .واٟتكم الشرعي ىو خطاب الشارع ا١تتعلق بأفعاؿ العباد، ويكفي فيو الظن
وإدراؾ الفكر  .فَدراؾ الفكر والتصديق بوجود واقعو أو عدـ وجوده ىو عقيدة

تباره معاٞتة، ىو حكم واعتباره معاٞتة لفعل من أفعاؿ اإلنساف أو عدـ اع
أما ألجل التصديق  .فؤلجل اعتبار الفكر معاٞتة يكفي الدليل الظٍت .شرعي

 .بوجود واقع الفكر فبل بد من الدليل القطعي
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 اد والتقليدػاالجته
 قاؿ تعأب:  .الناس ٚتيعاً  خاطب اهلل برسالة سيدنا ٤تمد   

                            :وقاؿ تعأب       

                      :وقاؿ                 

               .  :وخاطب بأحكامو الناس وا١تؤمنُت، قاؿ تعأب
                                      
 اؿ: ػوق                                    

 وقاؿ:                                   

                :وقاؿ                          

          :وقاؿ                               

        :وقاؿ                                  

             ،فصار على من ٝتع ا٠تطاب أف يفهمو، ويؤمن بو
و٢تذا كاف  .وعلى من آمن بو أف يفهمو ويعمل بو، ألنو ىو اٟتكم الشرعي

األصل ُب ا١تسلم أف يفهم بنفسو حكم اهلل ٓتطاب الشارع، ألف ا٠تطاب 
ع للجميع، وليس ىو موجهًا للمجتهدين وال للعلماء، موجو مباشرة من الشار 
فصار فرضًا على ا١تكلفُت أف يفهموا ىذا ا٠تطاب  .بل موجو ٞتميع ا١تكلفُت

فصار  .حىت يتأتى أف يعملوا بو، ألنو يستحيل العمل با٠تطاب دوف فهمو
استنباط حكم اهلل فرضًا على ا١تكلفُت ٚتيعاً، أي صار االجتهاد فرضًا على 
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ومن ىنا كاف األصل ُب ا١تكلف أف يأخذ حكم اهلل بنفسو من  .ا١تكلفُت ٚتيع
  .خطاب الشارع ألنو ٥تاطب هبذا ا٠تطاب، وىو حكم اهلل

غَت أف واقع ا١تكلفُت أهنم يتفاوتوف ُب الفهم واإلدراؾ، ويتفاوتوف ُب 
ولذلك كاف من ا١تتعذر على اٞتميع  .التعلم، وٮتتلفوف من حيث العلم واٞتهل

أف يكوف ٚتيع ا١تكلفُت  رمتعذّ نباط ٚتيع األحكاـ الشرعية من األدلة، أي است
و١تا كاف الغرض ىو فهم ا٠تطاب والعمل بو، كاف فهم ا٠تطاب أي  .٣تتهدين

و١تا كاف يتعذر على ٚتيع ا١تكلفُت فهم  .االجتهاد فرضًا على ٚتيع ا١تكلفُت
م ُب التعلم، كان  فرضية ا٠تطاب بأنفسهم لتفاوهتم ُب الفهم واإلدراؾ وتفاوهت

ومن ىنا كاف فرضاً  .البعض سقط عن الباقُت أقامواالجتهاد على الكفاية، إف 
 .على ا١تكلفُت ا١تسلمُت أف يكوف فيهم ٣تتهدوف يستنبطوف األحكاـ الشرعية

وعلى ذلك كاف واقع ا١تكلفُت وحقيقة اٟتكم الشرعي، أف يكوف ُب 
يأخذ اٟتكم بنفسو مباشرة من الدليل ألف من  .ا١تسلمُت ٣تتهدوف ومقلدوف

يكوف ٣تتهداً، ومن يسأؿ اجملتهد عن اٟتكم الشرعي للمسألة يكوف مقلداً، 
 .سواء أكاف السائل سأؿ ليعلم ويعمل، أـ ليعلم ويعلم غَته، أـ ليعلم فقط
ويعترب مقلداً من سأؿ شخصاً غَت ٣تتهد ولكنو يعلم اٟتكم الشرعي وٯتكنو أف 

واء أكاف ا١تسؤوؿ عا١تًا أـ عاميًا فكل من ىؤالء مقلد غَته ُب يقولو لغَته، س
ألف ا١تكلف مطالب بأخذ  .ىذا اٟتكم الشرعي، حىت ولو ٓب يعرؼ مستنبطو

ومعٌت كونو مقلدًا أي أخذ اٟتكم الشرعي  .اٟتكم الشرعي ال بتقليد شخص
عن طريق شخص وٓب يستنبطو ىو، وليس معناه قلد شخصاً، ألف ا١توضوع ىو 
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والفرؽ بُت ا١تقّلد واجملتهد ىو أف اجملتهد يستنبط  .اٟتكم الشرعي ال الشخص
اٟتكم الشرعي من الدليل الشرعي بنفسو، وا١تقّلد ىو الذي يأخذ اٟتكم 
الشرعي الذي استنبطو غَته سواء عرؼ ا١تستنبط أـ ٓب يعرؼ، ما داـ يثق أف 

ن الناس باعتباره وليس من التقليد الشرعي أخذ رأي زيد م .ىذا حكم شرعي
رأيًا لو من عنده، أو باعتباره رأيًا للعآب الفبلين أو للمفكر الفبلين أو 
للفيلسوؼ الفبلين، فهذا كلو ليس تقليدًا شرعياً، وإ٪تا ىو أخذ لغَت اإلسبلـ 
وىو حراـ شرعاً، ال ٭تل ١تسلم أف يفعلو ألف أمر اهلل لنا أف نأخذ عن الرسوؿ 

 قاؿ تعأب:  .كاف٤تمد ال عن غَته أيًا                    

             . 

ففي اٟتديث:  .وقد ورد النهي عن األخذ بالرأي الذي من عند الناس
عو مع قبض نػز أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ي ع العلم بعد إذنػز بأف اهلل ال ي»

أخرجو  «تفتوف فيفتوف برأيهم فيضلوف وُيضلوفالعلماء، فيبقى ناس جهاؿ ُيس
وال  .أي يُفتوف برأيهم الذي ىو من عندىمالبخاري عن عبد اهلل بن عمرو، 

أما الذي  .يعترب الرأي ا١تستنبط رأيًا من عند ا١تستنبط، بل ىو حكم شرعي
ففي  .يعترب رأياً فهو الرأي الذي من عند الشخص، ولذلك ٝتاه الرسوؿ بدعة

خير الحديث كتاب اهلل وخير الهدي »قاؿ:   لصحيح أف النيباٟتديث ا
رواه مسلم من  «بدعة ضاللة وشر األمور محدثاتها وكل  ىدي محمد

واحملدثات ىي البدع، وىو كل ما ٮتالف الكتاب طريق جابر بن عبد اهلل، 
أما ما ىو من غَت  .والسنة واإلٚتاع من األحكاـ سواء أكاف عمبًل أـ قوالً 

اـ، من األعماؿ واألشياء فبل يدخل ٖت  كلمة بدعة، وليس ىو األحك



 ٕٓٓ 

ا١تقصود بالرأي ا١تذمـو وا١تنهي عنو، بل الذي يدخل ىو أخذ حكم لعمل أو 
شيء من رأي إنساف، إذ ٬تب أف يؤخذ من األدلة الشرعية فحسب، وال 

وعلى ذلك فالتقليد الذي أباحو الشرع ىو أف ١تن ٓب يستنبط  .يؤخذ من غَتىا
ٟتكم الشرعي ُب مسألة أف يسأؿ العآب للحكم الشرعي ُب ىذه ا١تسألة ا

ليعلمو ويأخذه، أي لكل من ٬تهل حكماً شرعياً أف يسأؿ غَته ٦تن يعلم ىذا 
 .اٟتكم ليعلمو ويأخذ منو، وىذا ىو ا١تقلد شرعاً 
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 ادػاالجته

االجتهاد ُب اللغة ىو استفراغ الوسع ُب ٖتقيق أمر من األمور مستلـز 
وأما ُب اصطبلح األصوليُت فمخصوص باستفراغ الوسع ُب  .لكلفة وا١تشقةل

طلب الظن بشيء من األحكاـ الشرعية على وجو ٭ُتس من النفس العجز عن 
 .ا١تزيد فيو

أنو قاؿ  فقد روي عن الرسوؿ  .واالجتهاد ثاب  بنص اٟتديث
بسنة اقِض بكتاب اهلل، فإف لم تجد ف»أليب موسى حُت وجهو إٔب اليمن: 

وروي عنو عليو الصبلة والسبلـ أنو  .«رسوؿ اهلل، فإف لم تجد فاجتهد رأَيك
فقاال:  ؟بم تقضياف»قاؿ ١تعاذ وأيب موسى األشعري وقد أنفذ٫تا إٔب اليمن: 

والسنة قسنا األمر باألمر فما كاف أقرب إلى  إف لم نجد الحكم في الكتاب
 باستنباط اٟتكم، والنيب وىذا القياس منهما ىو اجتهاد « الحق عملنا بو
بم »أنو قاؿ ١تعاذ حُت أرسلو واليًا إٔب اليمن:  وما روي عنو  .أقر٫تا عليو

قاؿ: فإف  .قاؿ بسنة رسوؿ اهلل .قاؿ: فإف لم تجد .قاؿ بكتاب اهلل ؟تحكم
فقاؿ: الحمد هلل الذي وفق رسوؿ رسوؿ اهلل لما  .قاؿ: أجتهد رأيي .لم تجد

ذا صريح ُب إقرار الرسوؿ ١تعاذ على االجتهاد، وال وى .«يحبو اهلل ورسولو
وقد انعقد إٚتاع الصحابة على اٟتكم بالرأي  .يوجد أحد ينازع ُب االجتهاد

ا١تستنبط من الدليل الشرعي، أي أٚتعوا على االجتهاد ُب كل واقعة وقع  ٢تم 
فمن ذلك قوؿ  .وىذا ما تواتر إلينا عنهم تواتراً ال شك فيو .وٓب ٬تدوا فيها نصاً 

أيب بكر ١تا ُسئل عن الكبللة قاؿ: "أقوؿ فيو برأيي، فَف كاف صوابًا فمن اهلل 
الكبللة ما خبل الولد  .وإف كاف خطأ فمٍت ومن الشيطاف واهلل منو بريء

وليس معٌت قولو أقوؿ فيو برأيي أف ىذا الرأي من عنده، بل معناه  .والوالد"
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والكبللة ُب اللغة العربية تطلق على  .يةأقوؿ ما أفهمو من لفظ كبللة ُب اآل
على من ٓب ٮتلف ولدًا وال والداً، وعلى من ليس ىو بولد وال والد من  .ثبلثة

فأي ىذه ا١تعاين ينطبق  .ا١تخلفُت، وعلى القرابة من غَت جهة الولد والوالد
ففهم أبو بكر منها معٌت واحد من ىذه ا١تعاين الثبلثة  ؟على الكبللة ُب اآلية

 ن قولو تعأب: م                        فكبللة خرب
ولعلو فهم ذلك أيضًا من اآلية الثانية  .كاف، أي إف كاف رجل كبللة يورث

 وىي:                                        ومن
١ تروي ُب سبب نزوؿ آية: اٟتديث ا         ،  فَنو روي أف
فقاؿ: إين كبللة فكيف  .عاد جابر بن عبد اهلل، وكاف مريضاً  الرسوؿ 

 ل : نػز أصنع ُب مإب ف           فهذا الرأي  .رواه مسلم .اآلية
ن ذلك االجتهاد وم .الذي صرح بو أبو بكر ىو اجتهاد وليس رأيًا من عنده

ـّ األب ـّ األـ دوف أ فقاؿ بعض األنصار لقد ورث   .أيضًا أّف أبا بكر ورَّث أ
امرأة من مي  لو كان  ىي ا١تيتة ٓب يرثها، وترك  امرأة لو كان  ىي ا١تيتة 

ومن ذلك حكمو ُب تسوية  .بينهما التشريكورث ٚتيع ما تركتو فرجع إٔب 
كمن   دياره وأموالو مهاجرًا إٔب النيب العطاء، فقاؿ عمر ال ٕتعل من ترؾ 

دخل ُب اإلسبلـ كرىاً، فقاؿ أبو بكر إ٪تا أسلموا هلل وأجورىم على اهلل وإ٪تا 
برأيي وأقوؿ  - أيب األب -ومن ذلك قوؿ عمر "أقضي ُب اٞتد  .الدنيا ببلغ

ومن ذلك أف عمر وقع  لو  .فهمي الذي فهمتو من النصوصبفيو برأيي" أي 
وىي أنو قد مات  امرأة عن زوج وأـ وأخوين ألـ وأخوين  قضية مَتاث،

شقيقُت، فرأى فيهما أواًل أف لؤلخوة من األـ الثلث فريضة، فبل يبقى شيء 
ألسنا من  - وُب رواية حجر -فقاؿ ىؤالء ىب أف أبانا ٛتار  .لؤلخوة األشقاء
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 ُب حُت أف بعض .فرجع عمر وقضى باشًتاكهم ٚتيعًا ُب الثلث ؟أـ واحدة
الصحابة ذىبوا إٔب غَت ذلك، فقد أعطوا الزوج نصف الًتكة وأعطوا األـ 
السدس كما فعل عمر وكما ىو صريح النص، وأعطوا األخوة ألـ الثلث عمبلً 
 .بالنص فلم يبق لؤلخوة األشقاء شيء، ولذلك ٓب يعطوىم شيئًا من الًتكة

أخوتو من أمو فعمر فهم أف األخوة ألـ ىم أخوة الرجل من أمو، فيصدؽ على 
فاألـ مشًتكة بينهم، فعند عدـ وجود شيء  .فقط، وعلى أخوتو من أمو وأبيو

وباقي الصحابة  .لؤلخوة لؤلب، بقي ما يستحقونو باعتبارىم من األخوة ألـ
ومن االجتهاد أنو  .فهموا غَت ذلك، وكل منهم اجتهد رأيو، أي فهم النص

ُب العشور وخللها وباعها فقاؿ:  قيل لعمر أف ٝترة أخذ من ٕتار اليهود ا٠تمر
 اليهود حرمت عليهم لعن اهلل»قاؿ:  قاتل اهلل ٝترة، أما علم أف النيب 

فقاس عمر  .رواه مسلم من طريق ابن عباس «فباعوىا الشحـو فجملوىا
ومن االجتهاد قوؿ علي رضي اهلل  .ا٠تمر على الشحم وأف ٖترٯتها ٖترًن لثمنها

ىذى ومن ىذى افترى فأرى عليو حد من شرب »عنو ُب حد الشرب 
وىو قياس للشرب على القذؼ ألنو مظنة القذؼ، التفاتًا إٔب أف  «المفتري

لة اٟتدث، وكما أنزؿ نػز لتو، كما أنزؿ النـو منػز ؿ مظنة الشيء منػز الشرع قد ي
فهذا كلو اجتهاد من  .لة حقيقة شغل الرحمنػز الوطء ُب إ٬تاب العدة م
 .ليهم وإٚتاع منهم على االجتهادالصحابة رضواف اهلل ع

وليس من االجتهاد تطبيق اٟتكم على ا١تسائل اليت تندرج ٖتتو، بل ىو 
ألف االجتهاد ىو استنباط اٟتكم من النص، إما من  .فهم اٟتكم الشرعي

منطوقو أو من مفهومو أو من داللتو أو من العلة اليت وردت ُب النص، سواء 
دليل كلي، كاستنباط أف على الناىب أكاف ذلك استنباط حكم كلي من 
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عقوبة من جعل الشارع قطع اليد حدًا للسرقة، أـ كاف استنباط حكم جزئي 
استأجر أجيرًا من » من دليل جزئي مثل استنباط حكم اإلجارة من كونو 

 ومن قولو تعأب:  ،أخرجو البخاري «بني الدئل ىاديًا خريتاً         
              .  أو مثل استنباط حكم إعطاء األجَت أجرتو إذا

أخرجو  «أعطوا األجير أجره قبل أف يجف عرقو» :أهنى عملو من قولو 
فهذا  .فهو دليل جزئي ٟتكم جزئي ابن ماجو من طريق عبد اهلل بن عمر،

االستنباط للحكم الكلي من الدليل الكلي، واالستنباط للحكم اٞتزئي من 
الدليل اٞتزئي، كل ذلك يعترب اجتهادًا ألنو أخذ للحكم من الدليل، سواء 
أكاف حكماً عاماً من دليل عاـ، أو حكماً خاصاً من دليل خاص، فكلو بذؿ 

أما تطبيق اٟتكم على ا١تسائل ا١تستجدة  .الوسع ُب فهم اٟتكم من الدليل
 .ده، فبل يعترب اجتهاداً الداخلة ٖت  معناه وا١تندرجة ٖتتو، واليت ىي فرد من أفرا

فمثبًل حرـّ اهلل ا١تيتة، فحينما تقتل بقرة بضرهبا على رأسها حىت ٘توت، فَف 
وحكم  .ٟتمها ال يؤكل ألهنا مات  ميتة وٓب تذبح ذْتاً شرعياً، وٟتم ا١تيتة حراـ

ٟتم العلب الذي ٓب تذبح البقرة اليت أُخذ من ٟتمها ذْتًا شرعيًا حراـ شرعاً 
ومثبلً  .، وىذا اٟتكم ٓب يستنبط وإ٪تا اندرج ٖت  كلمة ٟتم ا١تيتةأكلو وبيعو

فهذا  .ذبيحة الدرزي ال تؤكل ألهنا ليس  ذبيحة مسلم وال ذبيحة كتايب
اٟتكم وىو ٖترًن أكل ذبيحة الدرزي ٓب يستنبط استنباطاً وإ٪تا طبق عليو حكم 

جواز كوف  ومثبلً  .معروؼ وىو عدـ أكل ذبيحة الكفار من غَت أىل الكتاب
ا١ترأة عضواً ُب ٣تلس الشورى حكم شرعي، فهذا اٟتكم ٓب يستنبط، وإ٪تا طبق 

وا١ترأة ٬توز ٢تا أف  .عليو حكم الوكالة، وعضوية ٣تلس الشورى وكالة ُب الرأي
ومثبًل، ال تصرؼ  .توكل غَتىا ُب الرأي وأف تكوف وكيلة عن غَتىا ُب الرأي
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مارة ظنية قاـ الدليل على اعتبارىا شرعاً، وال أإٔب فقَت ويعلم فقره ب إالّ الزكاة 
وكذلك يتحرى معرفة القبلة حىت  .٭تكم إال بقوؿ عدؿ وتعرؼ عدالتو بالظن
 االجتهادفَف ىذا كلو ليس من قبيل  .تعرؼ القبلة بعد التحري، ومثل ذلك

الذي ىو استنباط األحكاـ من األدلة الشرعية، وإ٪تا ىو من قبيل تطبيق 
ى اٞتزئيات، أو فهم اٞتزئيات وتطبيق األحكاـ عليها، وىذا األحكاـ عل

يدخل ُب القضاء وال يدخل ُب االجتهاد، وال يعد اجتهاداً ألنو ال يقرر حكماً 
شرعيًا معيناً، وإ٪تا يطبق حكمًا شرعيًا سبق تعيينو ومعرفتو، على حادثة من 

ق عليها كما اٟتوادث، فجاءت حادثة أخرى من نوع اٟتادثة نفسها، فَنو يطب
واألحكاـ الشرعية تستوجب التطبيق  .طبق على تلك اٟتادثة وال يعترب اجتهاداً 

بعد معرفتها من الدليل وال تستوجب االجتهاد، ٓتبلؼ النصوص الشرعية فَهنا 
ولذلك كاف االجتهاد الشرعي  .تستوجب االجتهاد ألخذ اٟتكم الشرعي منها
النصوص الشرعية واستنباط اٟتكم  ا١تعترب اجتهادًا ىو بذؿ الوسع ُب فهم

منها، وليس ىو بذؿ الوسع ُب تطبيق األحكاـ الشرعية على ا١تسائل ا١تندرجة 
 .ٖتتها

ألف  .ونصوص الشريعة اإلسبلمية تستوجب من ا١تسلمُت االجتهاد
النصوص الشرعية ٓب تأت مفصلة وإ٪تا جاءت ٣تملة تنطبق على ٚتيع وقائع 

واستنباط حكم اهلل فيها إٔب بذؿ اٞتهد ألخذ  بٍت اإلنساف، و٭تتاج فهمها
حىت النصوص اليت جاءت مفصلة وتتعرض  .اٟتكم الشرعي منها لكل حادثة

فمثبلً آيات ا١تَتاث جاءت مفصلة،  .للتفصيبلت ىي ُب حقيقتها عامة و٣تملة
وتعرض  لتفصيبلت دقيقة ومع ذلك فَهنا من حيث األحكاـ اٞتزئية 

ط ُب كثَت من ا١تسائل، كمسألة الكبللة ومسائل احتاج  إٔب فهم واستنبا
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اٟتجب، فَف ٚتيع اجملتهدين يقولوف أف الولد ٭تجب األخوة سواء أكاف ذكراً 
وابن عباس يقوؿ أف البن  ال  .أـ أنثى ألف كلمة ولد تعٍت كل ولد ابناً أو بنتاً 
فهذا يدؿ على أنو حىت النصوص  .ٖتجب، ألف كلمة ولد تعٍت الذكر فقط

 تعرض  للتفصيبلت جاءت ٣تملة، ٭تتاج فهمها واستنباط اٟتكم منها اليت
 .إٔب اجتهاد

على أف ىذه النصوص اليت تعرض  للتفصيبلت ٖتتاج إٔب تطبيق على 
إاّل أف ىذا التطبيق ليس ىو ا١تراد باالجتهاد فيها، بل ا١تراد  .اٟتوادث ا١تتجددة

صيبلت، فَهنا عامة ىو استنباط اٟتكم من ٣تملها حىت ولو تعرض  للتف
و٣تملة وىي نصوص تشريعية، ومن طبيعة النصوص التشريعية أف تكوف عامة 

والنصوص الشرعية سواء أكان  من  .٣تملة ولو كان  تتعرض للتفصيبلت
الكتاب أـ من السنة ىي أصلح النصوص التشريعية ميدانًا للتفكَت، وأفسحها 

د العامة، وىي وحدىا اليت تصلح ٣تااًل للتعميم، وأخصبها تربة إلنبات القواع
أما كوهنا أصلح النصوص  .ألف تكوف نصوصًا تشريعية ٞتميع الشعوب واألمم

 .ميدانًا للتفكَت فَنو بارز ُب إحاطتها ّتميع أنواع العبلقات بُت الناس ٚتيعاً 
ذلك أف ٚتيع أنواع العبلقات سواء أكان  عبلقات بُت األفراد بعضهم مع 

 الدولة والرعية، أـ عبلقات بُت الدوؿ والشعوب بعض، أـ عبلقات بُت
واألمم، فَهنا مهما ٕتددت وتعددت وتنوع  ٯتكن للفكر أف يستنبط 
أحكامها من ىذه النصوص الشرعية، فهي أصلح النصوص ميداناً للتفكَت بُت 

وأما كوهنا أصلح النصوص ٣تاالً للتعميم، فَنو واضح  .ٚتيع النصوص التشريعية
لفاظها وأسلوب سبكها من حيث مشو٢تا للمنطوؽ وللمفهـو ُب ٚتلها وأ

وللداللة وللتعليل ولقياس العلة، ٦تا ٬تعل االستنباط متيسرًا ودائميًا وشامبلً 
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وأما   .لكل عمل، ٦تا ٬تعلها غَت قاصرة عن مشوؿ أي شيء بل كاملة عامة
اين كوهنا أخصب النصوص إلنبات القواعد العامة، فَنو ظاىر ُب غزارة ا١تع

ذلك  .وظاىر ُب طبيعة ىذه ا١تعاين العامة .العامة اليت ٖتتويها ىذه النصوص
 .أف القرآف واٟتديث قد جاءا خطوطًا عريضة حىت عند التعرض للتفصيبلت
وطبيعة ا٠تطوط العريضة ٕتعلها معاين عامة تندرج ٖتتها الكليات واٞتزئيات، 

َف مدلوالت ىذه ا١تعاين وفوؽ ذلك ف .ومن ىنا جاءت غزارة ا١تعاين العامة
وىي  .العامة أمور واقعية ٤تسوسة، وليس  من األمور الفرضية نظرياً أو منطقياً 

ُب نفس الوق  لعبلج اإلنساف وليس  لعبلج أفراد معينُت، أي لبياف حكم 
فعل اإلنساف مهما كاف مظهر الغريزة الدافع ٢تذا الفعل، ولذلك جاءت 

وهبذا كلو كان  النصوص الشرعية  .ـ كثَتةمنطبقة على معاين متعددة وأحكا
  .أخصب النصوص تربة إلنبات القواعد العامة

وإذا أضيف  .ىذه ىي حقيقة النصوص الشرعية من الناحية التشريعية
إٔب ذلك أهنا جاءت لبٍت اإلنساف من حيث ىو إنساف، وكان  تشريعاً ٞتميع 

فهمها فهمًا تشريعياً األمم والشعوب، يتبُت أنو ال بد من وجود ٣تتهدين ل
  .وتطبيقها ُب كل وق  ألخذ اٟتكم الشرعي منها لكل حادثة

واٟتوادث تتجدد كل يـو وال تدخل ٖت  حصر، فبل بد من ٣تتهد 
يستنبط حكم اهلل لكل حادثة ٖتدث، وإال لبقي  اٟتوادث دوف معرفة حكم 

 .اهلل فيها، وىذا ال ٬توز
البعض سقط  أقامومُت، إف واالجتهاد فرض على الكفاية على ا١تسل

أحد أٍب ا١تسلموف ٚتيعًا ُب ذلك العصر الذي ال  وُ مْ قِ عن الباقُت، وإف ٓب يُ 
ولذلك ال ٬توز أف ٮتلو عصر من ٣تتهد مطلقاً، ألف التفقو  .يوجد فيو ٣تتهد
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ُب الدين واالجتهاد فيو فرض على الكفاية، ْتيث إذا اتفق الكل على تركو 
عصر ٦تن يقـو بو لـز منو اتفاؽ أىل العصر على إذ لو جاز خلو  .أٙتوا

عبلوة على أف طريق  .الضبللة، أي على ترؾ أخذ أحكاـ اهلل، وىو ال ٬توز
معرفة األحكاـ الشرعية إ٪تا ىو االجتهاد، فلو خبل العصر من ٣تتهد ٯتكن 

تناد إليو ُب معرفة األحكاـ أفضى إٔب تعطيل الشريعة واندراس األحكاـ، ػاالس
 .ال ٬توزوذلك 

واجملتهد يبذؿ وسعو ُب استنباط اٟتكم، فَف أصاب فلو أجراف وإف 
إذا حكم الحاكم فاجتهد، »قاؿ عليو الصبلة والسبلـ:  .أخطأ فلو أجر واحد

أخرجو  «دػواح رػأ فلو أجػهد ثم أخطػتػراف، وإذا حكم فاجػاب فلو أجػثم أص
ط عن اجملتهدين ُب وقد أٚتع الصحابة على أف اإلٍب ٤تطو  .البخاري ومسلم

أما ا١تسائل القطعية   .األحكاـ الشرعية ُب ا١تسائل الظنية من الفقهيات
 .أهناػبلؼ بشػكوجوب العبادات، وٖترًن الزنا والقتل، فبل اجتهاد فيها وال خ

 .ل الظنية وٓب ٮتتلفوا ُب ا١تسائل القطعيةػائػابة ُب ا١تسػحػولذلك اختلف الص
ة مصيب فيما وصل إليو باجتهاده، ولو كاف واجملتهد ُب ا١تسائل الظني

ُب رأيو قابلية ا٠تطأ، إال انو ليس معٌت كونو مصيبًا أنو تصويب اجملتهد من 
اإلصابة للحق مطلقاً، ألف ذلك غَت موافق للواقع بالنسبة للحكم الظٍت، وألف 

بل ا١تقصود من أف اجملتهد مصيب ىو من الصواب  .ٝتاه ٥تطئاً  الرسوؿ 
فَف تسمية  .يناُب ا٠تطأ، ال من اإلصابة اليت ىي مقابلة للخطأالذي ال 

و، ال باعتبار أنو ئا١تخطئ مصيباً ىي باعتبار قياـ النص على أنو مأجور ُب خط
وعلى ىذا فكل ٣تتهد مصيب حسب ظنو من الصواب الذي ال  .ٓب ٮتطئ
  .فهي من أصاب صواباً، ال من أصاب إصابة .يناُب ا٠تطأ
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 ادػروط االجتهػش

ن بشيء من األحكاـ ػب الظػلػع ُب طػرِّؼ االجتهاد بأنو بذؿ الوسػعُ 
الشرعية على وجو ٭تس من نفسو العجز عن ا١تزيد عليو، أي ىو فهم النص 
الشرعي من الكتاب والسنة بعد بذؿ أقصى اٞتهد ُب سبيل الوصوؿ إٔب ىذا 

 استنباط اٟتكم وىذا يعٍت أنو ال بد أف تتوفر ُب .الفهم ١تعرفة اٟتكم الشرعي
الشرعي ثبلثة أمور حىت يكوف قد استنبط باجتهاد شرعي، أي ال بد من توفر 
ثبلثة أمور حىت يطلق على العمل انو اجتهاد: أحدىا بذؿ الوسع على وجو 
٭تس من نفسو العجز عن ا١تزيد عليو: والثاين أف يكوف ىذا البذؿ ُب طلب 

ف يكوف طلب الظن ىذا من والثالث أ .الظن بشيء من األحكاـ الشرعية
النصوص الشرعية، ألف طلب شيء من األحكاـ الشرعية ال يكوف إال 
بالنصوص الشرعية، ألف اٟتكم الشرعي ىو خطاب الشارع ا١تتعلق بأفعاؿ 

ومعٌت ذلك أف من ٓب يبذؿ الوسع ال يعترب ٣تتهداً، ومن بذؿ الوسع ُب  .العباد
ارؼ واآلراء ال يعترب ٣تتهداً، ومن طلب الظن بغَت األحكاـ الشرعية من ا١تع

 .طلب الظن باألحكاـ الشرعية من غَت النصوص الشرعية ال يعترب ٣تتهدا
فينحصر اجملتهد فيمن يبذؿ أقصى جهد ُب فهم النصوص الشرعية ١تعرفة 

وما عداه من العلماء الذين يشرحوف كبلـ إماـ مذىبهم، أو  .حكم اهلل
ـ منها، أو يرجحوف أقواؿ بعض العلماء يفهموف أقوالو ويستنبطوف األحكا

على البعض اآلخر عن غَت طريق األدلة الشرعية، وما شاكل ذلك، ال يعترب 
فأمر االجتهاد ٤تصور ُب فهم  .ٚتيع ىؤالء من اجملتهدين حسب ىذا التعريف

النصوص الشرعية بعد بذؿ أقصى اٞتهد ُب سبيل الوصوؿ إٔب ىذا الفهم 
وص الشرعية ىي ٤تل الفهم، وىي ٤تل طلب الظن فالنص .١تعرفة حكم اهلل
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  .بشيء من األحكاـ الشرعية
و٦تا ٬تب أف يكوف واضحًا أف النصوص الشرعية ىي الكتاب والسنة 
ليس غَت، وما عدا٫تا من النصوص ال يعترب من النصوص الشرعية مهما كان  

ال يعترب  فكبلـ أيب بكر أو عمر أو علي أو غَتىم من الصحابة .لة قائلهانػز م
من النصوص الشرعية وال بوجو من الوجوه، وكذلك كبلـ اجملتهدين كجعفر 
 .والشافعي ومالك وغَتىم من اجملتهدين ال يعترب من النصوص الشرعية مطلقاً 
فبذؿ الوسع ُب استنباط حكم من كبلـ ىؤالء أو غَتىم من بٍت البشر أياً  

ي يبذؿ الوسع الستنباط حكم كانوا ال يعترب اجتهاداً، وال يعترب الشخص الذ
منو ٣تتهداً، وال يعترب اٟتكم الذي يستنبط منو حكمًا شرعياً، بل ىو رأي 

على أف استنباط حكم من كبلـ أي فرد  .للشخص ا١تستنبط وال قيمة لو شرعاً 
من الصحابة أو التابعُت أو اجملتهدين أو غَتىم ال ٬توز شرعاً، ألنو استنباط 

تاب والسنة وىو حراـ شرعاً، ألنو حكم بغَت ما أنزؿ ٟتكم شرعي من غَت الك
فأخذ  .لو اهللنػز ألف ما أنزؿ اهلل ٤تصور ُب الكتاب والسنة، وما عدا٫تا ٓب ي .اهلل

 .اٟتكم منو أخذ من غَت ما أنزؿ اهلل، وحكم بغَت ما أنزؿ اهلل، وىو حراـ قطعاً 
حي من عند والكتاب والسنة كبلـ عريب، والكتاب والسنة جاء هبما الو 

اهلل إما لفظًا ومعٌت وىو القرآف، وإما معٌت فحسب، وعرّب الرسوؿ عن ىذا 
أي الكتاب  -ا١تعٌت بألفاظ من عنده وىو اٟتديث، وعلى أي حاؿ فهما 

إما أف  - أي ىذا الكبلـ -فهو  ،كبلـ عريب نطق بو رسوؿ اهلل   - والسنة
معٌت شرعي  ف يكوف لويكوف لو معٌت لغوي فحسب مثل كلمة مًتفُت، وإما أ

، وإما أف يكوف لو معٌت الصبلةفحسب وتنوسي فيو ا١تعٌت اللغوي مثل كلمة 
فصار فهمو ال بد  .لغوي وشرعي مثل كلمة الطهارة ُب مثل طهر، وا١تطهروف
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أف يعتمد على ا١تعارؼ اللغوية وا١تعارؼ الشرعية حىت يتمكن من فهم النص 
من ىنا كان  شروط االجتهاد كلها تدور و  .والوصوؿ إٔب معرفة حكم اهلل منو

وقد كاف  .حوؿ ىذين األمرين و٫تا: توفر ا١تعارؼ اللغوية، وا١تعارؼ الشرعية
ا١تسلموف ُب فجر اإلسبلـ حىت هناية القرف الثاين، ال ٭تتاجوف إٔب قواعد معينة 
لفهم النصوص الشرعية، ال من الناحية اللغوية، وال من الناحية الشرعية، نظراً 

وصرؼ عنايتهم ُب اٟتياة إٔب الدين، ونظراً  لقرب عهدىم برسوؿ اهلل 
ولذلك ٓب تكن ىنالك  .لسبلمة سليقتهم اللغوية وبعدىم عن فساد اللساف

فكاف اجملتهدوف  .أي شروط معروفة لبلجتهاد، وكاف االجتهاد أمرًا معروفاً 
كثر اٟتكاـ فقد كاف كافة الصحابة ٣تتهدين، ويكاد يكوف أ .يعدوف باآلالؼ

إال أنو ١تا فسد اللساف العريب ووضع  قواعد  .والوالة والقضاة من اجملتهدين
معينة لضبطو وشغل الناس بالدنيا، وقلَّ من يفرغ أكثر وقتو للدين، وفشا 

ووضع  قواعد للناسخ  ، الكذب ُب األحاديث على لساف رسوؿ اهلل
تنباط اٟتكم من اآلية أو وا١تنسوخ، وألخذ اٟتديث أو رفضو، ولفهم كيفية اس

اٟتديث، ١تا حصل ذلك قل عدد اجملتهدين وصار اجملتهد يسَت باجتهاده على 
قواعد معينة يصل منها إٔب استنباطات معينة ٗتالف قواعد غَته، وتكون  ىذه 
القواعد عنده، إما من كثرة ٦تارستو الستنباط األحكاـ من النصوص فصارت  

ة واحدة حسبها، وإما أف يكوف اتبع قواعد كأهنا موضوعة لسَته على طريق
فنتج عن ذلك أف صار اجملتهد ٣تتهداً ُب طريقة  .معينة وصار يستنبط ْتسبها

معينة لفهم النصوص الشرعية و٣تتهدًا ُب أخذ اٟتكم الشرعي من النصوص 
الشرعية، وصار بعض اجملتهدين يقلدوف شخصًا ُب طريقتو ُب االجتهاد، 

ُب األحكاـ، بل يستنبطوف األحكاـ بأنفسهم على طريقة ولكنهم ال يقلدونو 
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وصار بعض ا١تسلمُت ا١تلّمُت بشيء من ا١تعارؼ الشرعية،  .ذلك الشخص
يبذلوف الوسع ُب طلب الظن بشيء من األحكاـ الشرعية ُب مسائل معينة 

فوجد بذلك واقعيًا بُت ا١تسلمُت ثبلثة أنواع  .تعرض ٢تم، ال ُب ٚتيع ا١تسائل
 .تهدين: ٣تتهد مطلق، و٣تتهد مذىب، و٣تتهد مسألةمن اجمل

أما ٣تتهد ا١تذىب، فهو الذي يقلد ٣تتهدًا من اجملتهدين ُب طريقة 
و٣تتهد ا١تذىب ىذا  .االجتهاد ولكنو ٬تتهد ُب األحكاـ وال يقلد إماـ مذىبو

ال توجد لو شروط سوى معرفة أحكاـ ا١تذىب وأدلتها، وىو يستطيع أف يتبع 
وعلى ىذا فَنو ٬توز ١تن  .ذىب واف ٮتالفها برأي لو ُب ا١تذىب نفسوأحكاـ ا١ت

يتبع مذىبًا أف ٬تتهد ُب ىذا ا١تذىب وأف ٮتالف إماـ ا١تذىب ُب بعض 
وقد روي عن األئمة أهنم كانوا  .األحكاـ وا١تسائل إذا ظهر لو دليل أقوى

من و  .يقولوف: "إذا صح اٟتديث فهو مذىيب واضربوا بقوٕب عرض اٟتائط"
أوضح األمثلة على ىذا اجملتهد اإلماـ الغزإب، فَنو من أتباع ا١تذىب الشافعي، 
 .ولكن لو اجتهادات ُب مذىب الشافعي ٗتالف اجتهادات الشافعي نفسو
والثاين ٣تتهد ا١تسألة، وىذا ال توجد لو شروط معينة وال طريقة معينة، بل ٬توز 

ا١تعارؼ اللغوية ْتيث ٘تكنو  لكل من لو معرفة ببعض ا١تعارؼ الشرعية وبعض
فيجوز أف  .من فهم النصوص الشرعية، ٬توز لو أف ٬تتهد ُب ا١تسألة الواحدة

يتتبع ُب ا١تسألة الواحدة آراء اجملتهدين وأدلتهم ووجو االستدالؿ، فيصل من 
ذلك إٔب فهم معُتَّ للحكم الشرعي يغلب على ظنو أنو ىو اٟتكم الشرعي، 

و٬توز أف يتتبع ُب ا١تسألة الواحدة األدلة  .ين أو خالفهمسواء وافق رأي اجملتهد
الشرعية ويفهم منها ما يغلب على ظنو أنو ىو اٟتكم الشرعي، سواء سبق أف 

ويكفي ٣تتهد  .ْتث  ىذه ا١تسألة من قبل اجملتهدين أـ ٓب يسبق أف ْتث 
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وال  ،و فيهاا١تسألة الواحدة أف يكوف عارفاً ٔتا يتعلق بتلك ا١تسألة، وما ال بد من
ا١تسائل الفقهية أو األصولية بيضره ُب ذلك جهلو ٔتا ال تعلق لو هبا، ٦تا يتعلق 

  .أو غَت ذلك
وإنو عدا عن أف الواقع الذي حصل ُب أياـ الصحابة والتابعُت، والذي 
حصل بعد وجود مذاىب وأئمة، فَف ىنالك أشخاصاً كانوا يفهموف النصوص 

نها مباشرة دوف أي شروط، كما ىي اٟتاؿ ُب الشرعية ويستنبطوف األحكاـ م
وىناؾ أشخاص ظلوا أتباع مذىب معُت، ولكن ٢تم  .عصر الصحابة

فواقع ما حدث أنو وجد ٣تتهدو مذىب،  .اجتهادات ٗتالف رأي إمامهم
ىذا من حيث الواقع أما من حيث االجتهاد نفسو فَف  .ووجد ٣تتهدو مسألة

وف ٣تتهدًا ُب بعض النصوص وال لشخص أف يكلاالجتهاد يتبعض، فيمكن 
أما ما يقولو بعضهم من أف االجتهاد ىو  .ٯتكنو أف يكوف ٣تتهدًا ُب بعضها

َمَلَكة ٖتصل للنفس عند اإلحاطة ٔتعارفو ا١تعتربة، فبل أصل ٢تذا التعريف، وغَت 
َلَكة قد ٖتصل للشخص وال يكوف ٣تتهداً، ألنو ٓب  .مطابق للواقع

َ
ألف ا١ت
البحث ُب ا١تسألة، وألف ا١تلكة تعٍت قوة الفهم والربط،  يكلف نفسو عناء

وىذه قد ٖتصل من فرط الذكاء مع معرفة شيء من ا١تعارؼ الشرعية واللغوية، 
وقد تكوف اإلحاطة با١تعارؼ  .وال ٖتتاج إٔب إحاطة با١تعارؼ الشرعية واللغوية

ة لعدـ وجود اللغوية والشرعية موجودة علمًا للدرس والتدريس، وال توجد ا١تلك
على أف االجتهاد ىو عملية ٤تسوسة ٢تا نتيجة  .التفكَت عند ىذا العآبِ 

أما وجود ا١تلكة فبل  .٤تسوسة أي بذؿ الوسع عمليًا للوصوؿ إٔب اٟتكم
وعلى ذلك فَنو قد يقدر على االجتهاد شخص ُب بعض  .يسمى اجتهاداً 

تهد ُب الفروع وال ا١تسائل وال يقدر على االجتهاد ُب مسائل أخرى، وقد ٬ت
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يقدر أف ٬تتهد ُب غَتىا، ومن ذلك يتبُت أف االجتهاد يتبّعض، إال انو ليس 
معٌت تبعيض االجتهاد ىو ٕتزئة االجتهاد، بأف يكوف اجملتهد قادرًا على 
االجتهاد ُب بعض أبواب الفقو وغَت قادر على االجتهاد ُب أبواب أخرى من 

إمكانية فهمو لبعض األدلة لوضوحها  الفقو، بل معٌت تبعيض االجتهاد، ىو
وعدـ وجود تشابو فيها، وعدـ إمكانية فهم بعض األدلة لعمقها وتشعبها، 
ووجود عدة أدلة تبدو متعارضة ُب شأهنا، وقد ٭تصل ذلك ُب قواعد أصولية، 

فتبعيض االجتهاد بالنسبة للقدرة على االستنباط  .وقد ٭تصل ُب أحكاـ شرعية
 .ب الفقووليس بالنسبة ألبوا

أما بالنسبة للمجتهد  .ىذا كلو بالنسبة جملتهد ا١تذىب و٣تتهد ا١تسألة
ا١تطلق فهو الذي ٬تتهد ُب األحكاـ الشرعية، و٬تتهد ُب طريقة استنباطو 
لؤلحكاـ الشرعية، سواء جعل لو طريقة خاصة كما ىي اٟتاؿ ُب بعض 

ُب طريقة معينة من ا١تذاىب، أـ ٓب ٬تعل لو طريقة خاصة، ولكنو يسَت طبيعيًا 
ومنذ  .الفهم الستنباط األحكاـ، كما ىي حاؿ اجملتهدين ُب عصر الصحابة

أف فسد اللساف العريب وبَػُعَد الناس عن التفرِغ لفهم الدين، صار ال بد 
ف إومن ىنا قالوا  .للمجتهد ا١تطلق من توفر شروط حىت يكوف ٣تتهدًا مطلقاً 

 :اجملتهد ا١تطلق لو شروط أ٫تها شرطاف
  .معرفة األدلة السمعية اليت تنتزع منها القواعد واألحكاـ -أحد٫تا 
اؿ ػمػتعػمعرفة وجوه داللة اللفظ ا١تعتد هبا ُب لساف العرب واس -ثانيهما 

 .اءػغػالبل
أما األدلة السمعية فَتجع النظر فيها إٔب الكتاب والسنة واإلٚتاع، وإٔب 

ينها وترجيح أقواىا على ما ىو دونو عند القدرة على ا١توازنة بُت األدلة واٞتمع ب
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وذلك أف األدلة قد تتزاحم ُب نظر اجملتهد، ويراىا واردة على قضية  .تعارضها
فيحتاج إٔب أف  .واحدة، وكل منها يقتضي من اٟتكم غَت ما يقتضيو اآلخر

ينقب عن الوجوه اليت يُرّجح هبا جانب أحد األدلة ليعتمد عليو ُب تقرير 
 قاؿ تعأب:  فمثبلً  .اٟتكم                 :وقاؿ     
                        فاألؤب  .ُب الشهادةفاآليتاف

والثانية تنص على أف يكونوا من  .تنص على أف الشهود يكونوف من ا١تسلمُت
ف اآلية األؤب تشًتط أف يكوف الشاىد أي أ .ا١تسلمُت ومن غَت ا١تسلمُت

مسلماً، واآلية الثانية ٕتيز أف يكوف الشاىد غَت مسلم، فبل بد من معرفة 
اٞتمع بينهما، أي ال بد من معرفة أف اآلية األؤب ُب الشهادة مطلقاً، واآلية 

 فبل بد من معرفة أف اآلية الثانية .الثانية مقيدة ُب الشهادة ُب الوصية ُب السفر
ٕتيز شهادة غَت ا١تسلمُت حُت الوصية وما ُب معناىا من ا١تعامبلت ا١تالية، 

وأيضًا فَف ىاتُت اآليتُت تدالف على أف البّينة  .واألؤب تكوف ُب غَت ذلك
 تكوف شاىدين عدلُت، وتؤيدىا آية أخرى وىي قولو تعأب:         

                                        فكيف
شهادة امرأة واحدة  لَ ػِ بأنو قَ  يتفق ذلك مع ما ثب  ُب الصحيح عن النيب 

وأنو قبل شهادة  .أخرجو الدارقطٍت من طريق عقبة بن اٟتارث على الرضاعة،
أف رسوؿ اهلل قضى بيمين »فعن ابن عباس:  ؟شاىد واحد مع ٯتُت ا١تدعى

الشاىد  قضى باليمين مع  أف النبي»وعن جابر: أخرجو مسلم،  «شاىدو 
  أف النبي»بن أيب طالب: اوعن أمَت ا١تؤمنُت علي  .الًتمذي «الواحد

وقد يبدو ُب  .سنن البيهقي «صاحب الحق قضى بشهادة شاىد واحد ويمين
كرت واألحاديث ذ ىذا تعارض بُت األدلة، ولكن اجملتهد ا١تدقق ٬تد أف اآلية 
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، ألف النصاب إ٪تا ىو أكثر من نصاب للشهادة، وىذا ال يعٍت تعارضاً 
للتحمل، أما ُب األداء واٟتكم من قبل القاضي فبل يشًتط نصاب الشهادة، 
بل يشًتط البينة، وىي كل ما يبُت اٟتق ولو شهادة امرأة واحدة، أو شهادة 

نصاب رجل واحد مع ٯتُت صاحب اٟتق، إال إذا جاء نص شرعي يعُت 
رد  وأيضًا فَف النيب  .الشهادة كما ُب شهادة الزنا، فحينئذ يتقيد بالنص

وقاؿ فيما ا١تشركُت ُب معركة أحد فلم يقبل أف يشًتكوا ُب حرب مع ا١تسلمُت 
َل االستعانة ػِ وأنو قَب ،«فإنا ال نستعين بمشرؾ»رواه اإلماـ أٛتد ُب مسنده: 

فبل بد أف  ؟وفق بُت ىذين الدليلُت، فكيف يرواه مسلم .با١تشركُت ُب حنُت
يعرؼ اجملتهد أف الرسوؿ ٓب يقبل ا١تشركُت ُب أحد ورفض أف يستعُت هبم، 

ا معتزين هبا، فكاف لرفضهم و ألهنم كانوا يريدوف أف يقاتلوا ٖت  رايتهم إذ جاؤ 
علة وىي كوهنم يقاتلوف ٖت  رايتهم وُب دولتهم، وأنو قبلهم ُب حنُت واستعاف 

قاتلوا ٖت  راية الرسوؿ، فانتف  علة رفض االستعانة هبم، فجازت هبم ألهنم 
 .وهبذا البياف ومثلو يذىب تزاحم األدلة .االستعانة

 .ا شرط أساسيدلة السمعية وعلى ا١توازنة بينهفا١تقدرة على فهم األ
فبل بد أف يكوف اجملتهد ا١تطلق عارفًا ٔتدارؾ األحكاـ الشرعية  ،وعليو

باهتا، ووجوه داللتها على مدلوالهتا، واختبلؼ مراتبها، وأقسامها، وطرؽ إث
وأف يعرؼ جهات ترجيحها عند تعارضها، وىذا يوجب  .والشروط ا١تعتربة فيها

عليو أف يكوف عارفًا بالرواة وطرؽ اٞترح والتعديل، وأف يكوف عارفًا بأسباب 
  .وؿ والناسخ وا١تنسوخ ُب النصوصنػز ال

ظ فهذا يقتضي معرفة اللغة العربية، فيتمكن وأما معرفة وجوه داللة اللف
هبا من معرفة معاين األلفاظ ووجوه ببلغتها وداللتها، ومعرفة ا٠تبلؼ اٞتاري 
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وال يكفي  .ُب اللفظ الواحد، حىت يرجع إٔب رواية الثقة، وما يقولو أىل اللغة
أف يعرؼ من القاموس أف القرء تدؿ على الطهر واٟتيض، وأف النكاح يدؿ 

لوطء والعقد، بل ال بد من معرفة اللغة العربية بشكل عاـ من ٨تو على ا
وصرؼ وببلغة ولغة وغَت ذلك، معرفة ٘تكنو من الوقوؼ على وجوه داللة 
اللفظ الواحد واٞتملة الواحدة حسب لساف العرب واستعماؿ البلغاء، و٘تكنو 

يس معٌت ولكن ل .من ا١تراجعة ُب كتب العربية وفهم ما ٭تتاج إٔب فهمو منها
ذلك أف يكوف ٣تتهداً ُب كل فرع من فروع اللغة، فبل يشًتط فيو أف يكوف ُب 
اللغة كاألصمعي، وُب النحو كسيبويو، بل يكفي أف يكوف عا١تًا بأسلوب 
اللغة، ْتيث ٯتيز بُت داللة األلفاظ واٞتمل واألساليب، مثل ا١تطابقة، 

 .ؾ، وا١تًتادؼ، وما شاكل ذلكوالتضمُت، واٟتقيقة، واجملاز، والكناية، وا١تشًت 
وباٞتملة فَف درجة االجتهاد ا١تطلق ال ٖتصل إال ١تن اتصف بوصفُت: أحد٫تا 
فهم مقاصد الشريعة بفهم األدلة السمعية، والثاين فهم اللغة العربية ومدلوالت 

 .وبذلك يتمكن من االستنباط بناء على فهمو .ألفاظها وٚتلها وأساليبها
ا١تطلق أف يكوف ٤تيطاً ُب كل نص وقادراً على استنباط أي وليس معٌت اجملتهد 

حكم، إذ اجملتهد ا١تطلق قد يكوف ٣تتهدًا ُب مسائل كثَتة بالغًا رتبة االجتهاد 
ا١تطلق فيها، وإف كاف ال يعرؼ بعض ا١تسائل ا٠تارجة عنها، فَنو ليس شرط 

 .١تسائل ومداركهااجملتهد ا١تطلق أف يكوف عا١تاً ّتميع ا١تسائل، وّتميع أحكاـ ا
وعليو فليس وجود اجملتهد ا١تطلق باألمر العسَت بل ىو ٦تكن ومتيسر مىت 

و٣تتهد ا١تسألة متيسر للجميع بعد معرفة ما ال بد منو من  .صح  ا٢تمم
  .ا١تعارؼ الشرعية اللغوية
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 التقليد

يقاؿ "قلده ُب كذا" أي تبعو  .التقليد ُب اللغة ىو اتباع الغَت دوف تأمل
ة ػوالتقليد شرعًا ىو العمل بقوؿ الغَت من غَت حج .غَت تأمل وال نظرمن 
والتقليد  .د، وأخذ اجملتهد بقوؿ من ىو مثلوػتهػوؿ ٣تػذ العامي بقػزمة، كأخػُمل

 ى: ػالػػػعػُب العقيدة ال ٬توز ألف اهلل قد ذـ ا١تقلدين ُب العقيدة قاؿ ت    
                                             
                                وقاؿ
 تعأب:                                         
                                          

      . 
التقليد ُب األحكاـ الشرعية فجائز شرعًا لكل مسلم، قاؿ تعأب:   أما

                          . ر سبحانو فأم
نو وإف كان  وردت ُب إو  .وتعأب من ال علم لو أف يسأؿ من ىو أعلم منو

مقاـ الرد على ا١تشركُت ١تا أنكروا كوف الرسوؿ بشراً، ولكن لفظها عاـ والعربة 
وىي ليس  ُب موضوع معُّت حىت يقاؿ أهنا  .بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب

 .٦تن ال يعلم السؤاؿ ٦تن يعلم خاصة ُب ىذا ا١توضوع، فَهنا عامة ُب الطلب
إذ ىي طلب من ا١تشركُت أف يسألوا أىل الكتاب ليعلموىم أف اهلل ٓب يبعث 
إٔب األمم السالفة إال بشراً، وىذا خرب ٬تهلونو فطلب منهم أف يسألوا من 

 فاآلية تقوؿ:  .يعرفو                             
                          وا عامة، ػألػاءت كلمة فاسػفج
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لق ػابقة إال بشراً، فهو متعػث إٔب األمم السػعػوا أف اهلل ٓب يبػمػلػألوا لتعػأي اس
وأىل الذكر وإف كاف ا١تشار إليهم ُب اآلية ىم  .با١تعرفة وليس متعلقًا باإلٯتاف

وا١تسلموف  .تاب فَنو جاء الكبلـ أيضًا عامًا فيشمل كل أىل ذكرأىل الك
 أىل الذكر ألف القرآف ذكر قاؿ تعأب:                    

             . واء ػرعية ىم من أىل الذكر سػا١توف باألحكاـ الشػفالع
ُب  اٟتكم الشرعيوا١تقلد إ٪تا يسأؿ عن  .ـ علم تلقٍ أكانوا عا١تُت علم اجتهاد أ

 .وعلى ذلك فَف اآلية تدؿ على جواز التقليد .ا١تسألة أو ا١تسائل
وأيضًا فقد روي عن جابر رضي اهلل عنو: أف رجبًل أصابو حجر فشّجو 

قالوا ما ٧تد  ؟ُب رأسو ٍب احتلم فسأؿ أصحابو ىل ٕتدوف ٕب رخصة ُب التيمم
إنما كاف » : قدر على ا١تاء فاغتسل فمات، فقاؿ النيبلك رخصة وأن  ت

يكفيو أف يتيمم ويعصب على رأسو خرقة فيمسح عليها ويغسل سائر 
أال سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي »: وقاؿ أي النيب  ،«جسده
فالرسوؿ أرشدىم إٔب السؤاؿ عن  رجو أبو داود عن طريق جابر،ػأخ «السؤاؿ

 ح أف الشعيب قاؿ: "كاف ستة من أصحاب رسوؿ اهللوص .اٟتكم الشرعي
 ب وزيد بن ػالػيفتوف الناس: ابن مسعود وعمر بن ا٠تطاب وعلي بن أيب ط

ة يََدعوف قو٢تم ػبلثػب وأبو موسى رضي اهلل عنهم، وكاف ثػعػثاب  وأيّب بن ك
ولو لقوؿ عمر، وكاف أبو موسى يدع قولو لقوؿ ػدع قػة، كاف عبد اهلل يػبلثػلث

فهذا أيضًا يدؿ على أف  .علي، وكاف زيد يدع قولو لقوؿ أيّب بن كعب"
 .الصحابة كاف يقلدىم ا١تسلموف، وأف بعضهم كاف يقلد بعضاً 

وأما ما ورد ُب القرآف الكرًن من ذـ التقليد، فَف ذلك ذـ للتقليد 
باإلٯتاف ال بأخذ األحكاـ الشرعية، ألف موضوع اآليات ىو اإلٯتاف، ونصها 



 ٕٕٓ 

 فقولو تعأب:  . موضوع اإلٯتاف وىي غَت معللةخاص ُب             

                                               

                                      

                 :وقولو تعأب                      

                                            

                                              

                            :وقولو تعأب   

                                        

     .   فهذه اآليات ىي نص ُب موضوع اإلٯتاف والكفر وليس
عامة لكل شيء، ونص بات ال يشتمل على أية علة، وٓب يرد ٢تا أي تعليل ُب 

ولذلك ال يقاؿ أف العربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب،  .أي نص آخر
وؿ، وليس نػز ب الوىو اٟتادثة اليت كان  سب .فَف ىذا صحيح بالنسبة للسبب

ىو صحيحًا بالنسبة ١توضوع اآلية، فالعربة ٔتوضوع اآلية، والعمـو إ٪تا ىو 
٤تصور ُب موضوع اآلية فحسب، وىو عاـ ُب كل ما يشملو معٌت اآلية من 

وال يقاؿ أهنا ُب حق  .ا١توضوع، وليس عامًا لكل شيء غَت ما مشلتو اآلية
ين على اعتبار أف اٟتكم يدور مع اإلٯتاف والكفر، لكن يصح تأويلها للمقلد

العلة وجوداً وعدماً، ألنو ال توجد ىنا علة ُب اآلية، وال توجد علة لآلية، ألهنا 
ٓب تشتمل على تعليل، وال جاء أي تعليل ٢تا ُب أي نص من نصوص الكتاب 

وعلى ىذا ال يوجد أي نص ٯتنع التقليد، بل النصوص وواقع ا١تسلمُت  .والسنة
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 .ؿ والصحابة وواقع الصحابة، كل ذلك يدؿ على جواز التقليدُب عصر الرسو 
واء، وذلك ألف اهلل ٝتى ػع وعلى العامي سػبػدؽ على ا١تتػليد يصػوالتق

 ليد اتباعًا فقاؿ: ػالتق                            وألف
تنبطو ػوف استنبطو ىو أو اساٟتكم الشرعي الذي يتبناه الشخص إما أف يك

غَته، فَف استنبطو ىو فهو ٣تتهد، وإف استنبطو غَته وأخذه ىو فقد أخذ رأي 
غَته، أي اتبع رأي غَته، واتباع رأي الغَت تقليد، سواء أكاف بغَت حجة أـ 

وأيضًا فَف االتباع ىو أف تتبع رأي اجملتهد  .ْتجة غَت ملزمة، فا١تتبع إذف مقلد
من دليل دوف أف ٖتاكم ىذا الدليل، أي دوف أف تكوف ملزماً على ما باف لك 

فَف حاكم  الدليل وعرف  وجو استنباط اٟتكم منو ووافق   .هبذه اٟتجة
على استنباط اٟتكم وعلى اٟتكم، فقد أصبح  اٟتجة اليت يستند إليها 
اٟتكم ملزمة لك، فصار رأيك كما ىو رأي اجملتهد، فأن  ُب ىذه اٟتالة 

ومن ذلك يتبُت أف االتباع تقليد وأف ا١تتبع مقّلد وإف عرؼ  .متبع٣تتهد ال 
 .الدليل
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 ع التقليدػواق

تعريف التقليد لغة وشرعًا يدؿ على أف كل من تبع غَته ُب أمر يكوف 
وعلى ذلك فالناس ُب معرفة اٟتكم الشرعي  .مقلداً، فالعربة باتباع الغَت

ألف الواقع أف ا١ترء إما  .ال ثالث ٢تماشخصاف، أحد٫تا اجملتهد، والثاين ا١تقلد، و 
أف يأخذ ما توصل إليو ىو باجتهاده، أو ما توصل إليو غَته باجتهاده، وال 

وعلى ىذا فكل من ليس ٔتجتهد مقلد مهما   .ٮترج األمر عن ىذين اٟتالُت
كاف نوعو، فا١تسألة ُب التقليد ىي أخذ اٟتكم من غَته بغض النظر عن كوف 

فيجوز للمجتهد أف يقلد ُب ا١تسألة الواحدة  .ليس ٔتجتهد اآلخذ ٣تتهدًا أو
غَته من اجملتهدين ولو كاف ىو أىبًل لبلجتهاد، ويكوف حينئذ مقلدًا ُب ىذه 

وعلى ذلك فَف اٟتكم الواحد قد يكوف ا١تقلد فيو ٣تتهدًا وقد يكوف  .ا١تسألة
 .والشخص الواحد قد يكوف ٣تتهداً وقد يكوف مقلداً  .غَت ٣تتهد
جملتهد إذا حصل  لو أىلية االجتهاد بتمامها ُب مسألة من ا١تسائل، وا

فَف اجتهد فيها وأّداه اجتهاده إٔب حكم فيها، فبل ٬توز لو تقليد غَته من 
أو ترؾ العمل  اجملتهدين ُب خبلؼ ما أّداه إليو اجتهاده، وال ٬توز لو ترؾ ظنو

 ُب ىذه ا١تسألة إال ُب أربع حاالت: بظنو
ذا ظهر لو أف الدليل الذي استند إليو ُب اجتهاده ضعيف، إ -إحداىا 

ففي ىذه اٟتالة ٬تب عليو ترؾ  .وأف دليل ٣تتهد آخر غَته أقوى من دليلو
اٟتكم الذي أداه إليو اجتهاده ُب اٟتاؿ، وأخذ اٟتكم األقوى دليبًل، و٭تـر 
خذ عليو البقاء على اٟتكم األوؿ الذي أدى إليو اجتهاده، وال ٯتنعو من أ

اٟتكم اٞتديد انفراد اجملتهد اٞتديد فيو، أو كوف ىذا اٟتكم ٓب يقل بو أحد من 
قبل، فَف ذلك يناُب التقوى، ألف العربة بقوة الدليل ال بكثرة القائلُت بو أو 
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 .فكم من اجتهادات الصحابة ظهر خطؤىا للتابعُت أو تابعي التابعُت .ِقَدِمهم
غَته ظهور ترجح دوف النظر ُب األدلة  وإذا ظهر لو ضعف دليلو، وقوة دليل 

كلها واالستنباط منها، فَنو يكوف ُب ىذه اٟتالة مقلداً، ألنو أخذ رأي غَته 
فمثلو مثل ا١تقلد الذي ورد عليو حكماف فرّجح أحد٫تا ١ترِجح  .عن ترجيح
وإف ظهر لو ضعف دليلو وقوة دليل غَته ظهور ٤تاكمة وتتبع واستنباط  .شرعي

أي ىو رأي غَته، فَنو ُب ىذه اٟتالة ال يكوف مقلداً وإ٪تا يكوف توصل بو إٔب ر 
٣تتهدًا ظهر لو خطأ اجتهاده األوؿ فرجع عنو إٔب رأي آخر استنبطو ىو كما 

  .حصل مع الشافعي عدة مرات
إذا ظهر لو أف ٣تتهداً غَته أقدر على الربط، أو أكثر اطبلعاً  -ثانيتها 

أو أكثر اطبلعاً على األدلة السمعية، أو غَت  على الواقع، وأقوى فهمًا لؤلدلة،
ذلك، فرّجح ُب نفسو أف يكوف ىو أقرب إٔب الصواب ُب فهم مسألة معينة، 
أو ُب فهم ا١تسائل من حيث ىي، فَنو ٬توز لو أف يًتؾ اٟتكم الذي أّداه إليو 
اجتهاده، ويقلد ذلك اجملتهد الذي يثق باجتهاده أكثر من ثقتو باجتهاد 

د صح عن الشعيب أف أبا موسى كاف يدع قولو لقوؿ علي، وأف زيداً  فق .نفسو
 .كاف يدع قولو لقوؿ أيّب بن كعب، وأف عبد اهلل كاف يدع قولو لقوؿ عمر
وروي  حوادث عن أيب بكر وعن عمر كانا يدعاف قو٢تما لقوؿ علي فيها 
د فهذا يدؿ على رجوع اجملتهد عن قولو لقوؿ غَته، بناء على الثقة باجتها

  .إال أف ىذا جائز للمجتهد وليس بواجب .ذلك الغَت
 .ادهػأف يتبٌت ا٠تليفة حكماً ٮتالف اٟتكم الذي أداه إليو اجته -ثالثتها 

اؿ ٬تب عليو ترؾ العمل ٔتا أداه إليو اجتهاده والعمل باٟتكم ػذه اٟتػففي ى
يرفع ، ألف إٚتاع الصحابة قد انعقد على أف "أمر اإلماـ الذي تبناه اإلماـ
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  .ا٠تبلؼ" وأف أمره نافذ على ٚتيع ا١تسلمُت
أف يكوف ىناؾ رأي يراد ٚتع كلمة ا١تسلمُت عليو ١تصلحة  -رابعتها 

فَنو ُب ىذه اٟتالة ٬توز للمجتهد ترؾ ما أدى إليو اجتهاده، وأخذ  .ا١تسلمُت
اٟتكم الذي يراد ٚتع كلمة ا١تسلمُت عليو، وذلك كما حصل مع عثماف عند 

نو روي أف عبد الرٛتن بن عوؼ بعد أف سأؿ الناس مثٌت وفرادى، فَ .بيعتو
٣تتمعُت ومتفرقُت، سراً وعبلنية، ٚتع الناس ُب ا١تسجد وصعد ا١تنرب فدعا دعاء 
طويبًل ٍب دعا عليًا فأخذ بيده وقاؿ لو: ىل أن  مبايعي لتعملن بكتاب اهلل 

قاؿ علي:  ؟روسنة رسولو وما كاف يراه ا٠تليفتاف من بعده أبو بكر وعم
فأرسل يده ودعا عثماف  .أبايعك على كتاب اهلل وسنة رسولو واجتهد رأيي

وقاؿ لو: ىل أن  مبايعي لتعملن بكتاب اهلل وسنة رسولو، وما كاف يراه 
فرفع عبد الرٛتن  .قاؿ عثماف: اللهم نعم ؟ا٠تليفتاف من بعده أبو بكر وعمر

ٍب  .ثبلثًا اللهم اٝتع واشهدرأسو إٔب سقف ا١تسجد ويده ُب يد عثماف وقاؿ 
بايعو فازدحم من با١تسجد يبايعوف عثماف، وجعل علي يشق الناس حىت بايع 

فهذا عبد الرٛتن طلب من اجملتهد وىو علي وعثماف ترؾ اجتهاده  .عثماف
واتباع ما اجتهد بو أبو بكر وعمر ُب ٚتيع ا١تسائل، سواء ما كاف قد اجتهد 

وقد أقره  .ما أو رأي أحد٫تا، أو ٓب ٬تتهد فيو بعدفيو وكاف لو رأي ٮتالف رأيه
الصحابة على ذلك وبايعوا عثماف على ذلك، حىت علي الذي رفض أف يًتؾ 

 .إال أف ىذا ٬توز للمجتهد وال ٬تب عليو .اجتهاده بايع عثماف على ذلك
بدليل أف عليًا ٓب يقبل أف يًتؾ اجتهاده الجتهاد أيب بكر وعمر، فلم ينكر 

 .، ٦تا يدؿ على أف ذلك جائز وليس بواجبعليو أحد
وىذا كلو ُب اجملتهد إذا كاف اجتهد بالفعل، وأداه اجتهاده إٔب حكم ُب 
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ف اجتهد ُب ا١تسألة، فَنو ٬توز لو أف يقلد أأما إذا ٓب يسبق للمجتهد  .ا١تسألة
غَته من اجملتهدين، وأف ال ٬تتهد ُب ا١تسألة، ألف االجتهاد فرض على الكفاية 

ُب ا١تسألة فبل ٬تب على  اٟتكم الشرعيس فرض عُت، فَذا سبق أف عرؼ ولي
اجملتهد أف ٬تتهد فيها، بل ٬توز لو أف ٬تتهد و٬توز لو أف يقلد غَته من 

"رأينا تبٌع  :فقد صح عن عمر أنو قاؿ أليب بكر .اجملتهدين ُب ىذه ا١تسألة
لسنة ما يقضي بو لرأيك" وصح عن عمر أنو كاف إذا أعياه أف ٬تد ُب القرآف وا

إذا ورد عليو ا٠تصـو نظر ىل كاف أليب بكر قضاء، فَف وجد أبا بكر قضى 
وصح عن ابن مسعود رضي اهلل عنو أنو كاف يأخذ بقوؿ  .فيو بقضاء قضى بو
وكاف ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة ُب حوادث  .عمر رضي اهلل عنو

 .اً متعددة وٓب ينكر عليهم منكر، فكاف إٚتاعاً سكوتي
أّما تقليد غَت اجملتهد، سواء أكاف متعلمًا أو  .ىذا واقع تقليد اجملتهد

اهلل عامياً فَنو إذا عرض  لو مسألة ال يسعو إال السؤاؿ عنها على اٞتملة، ألف 
 قاؿ تعأب:  .وإ٪تا تعبدىم بالعلم ،ٓب يتعبد ا٠تلق باٞتهل        

           فكاف العلم  .هلل يعلمكم على كل حاؿ فاتقوهأي أف ا
قبل التقوى، إذ يًتتب األمر بالتقوى على حصوؿ التعليم ترتيبًا عقليًا وىو 

 يقتضي تقدـ العلم على العمل، فكأنو حُت قاؿ:           توارد إٔب
وال بد من تقدـ  .الذىن وكيف تكوف التقوى فقاؿ: إف اهلل يعلمكم فتتقوف

ولذلك كاف فرضًا على ا١تسلم أف يتعلم أحكاـ اهلل اليت  .لعلم على العملا
وىذا العلم باألحكاـ  .تَلزمو للعمل قبل العمل، ألنو ال ٯتكن العمل دوف العلم

قاؿ  .يستوجب السؤاؿ عنها فيأخذ اٟتكم ويعمل بو فيكوف مقلدًا بذلك
 تعأب:                            وىو عاـ لكل
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يعلموا  أال سألوا إذ لم»ُب حديث صاحب الشجة:  وقاؿ  .ا١تخاطبُت
وٓب تزؿ العامة ُب زمن  .أخرجو أبو داود عن جابر «انما شفاء العي السؤاؿ

الصحابة يستفتوف اجملتهدين ويقلدوهنم ُب األحكاـ الشرعية، وكانوا يبادروف 
 .غَت إشارة إٔب ذكر الدليل، وال ينهوهنم عن ذلك إٔب إجابة سؤا٢تم من

وقد جرى ا١تسلموف  .وحصل ىذا كلو من غَت نكَت من أحد فكاف إٚتاعاً 
 .على ذلك أيضاً ُب زمن التابعُت وتابعي التابعُت وروي  آالؼ اٟتوادث

وكما ٬توز للمتعلم والعامي أف يقلد غَته ُب اٟتكم الشرعي، أي أف 
وز لو أف يعّلم ىذا اٟتكم الشرعي لغَته كما عرفو، إذا يسأؿ غَته، كذلك ٬ت

ثب  لو أنو يعرفو معرفة صحيحة، وكاف قد أخذ ىذا اٟتكم الشرعي ليعمل بو 
أما إذا ٓب يثق هبذا اٟتكم لعدـ وثوقو  .ىو، أي ثب  لو أنو حكم شرعي

بصحة دليلو أو عدـ ثقتو بدين من عّلمو، فَنو ال ٬توز لو أف يعّلمو غَته 
وإ٪تا جاز ١تن تعلم حكمًا أف  .عمل بو، بل إذا قالو، أف يقوؿ ما عنده عنولي

يعّلمو لغَته، ألف كل من عرؼ مسألة واحدة يعترب عا١تًا بتلك ا١تسألة مىت 
عن  وقد ورد النهي  .ٖتقق  لو الثقة ٔتعرفتو وبصدؽ قولو ُب تلك ا١تسألة

لمًا يعلمو أُلجم يـو ع َمْن كتم»كتماف العلم، قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: 
وىذا عاـ يصدؽ على  .أخرجو أٛتد عن أيب ىريرة «القيامة بلجاـ من نار

 .العلم با١تسألة الواحدة وبا١تسائل الكثَتة
إال أف ا١تتعلم ال يُعترب مقلدًا من عّلمو، وإ٪تا ىو مقلد اجملتهد الذي 

تقليد ال يكوف ألف ال .استنبط اٟتكم الشرعي، وىو إ٪تا تعلم ىذا اٟتكم تعلماً 
تهدين من درجة العلم، ػغ غَت اجملػفمهما بل .ليد عآبػد، ال تقػتهػليد ٣تػإال تق

فهم علماء، ألنو إ٪تا ٬توز التعلم فقط عليهم، وال ػفَنو ال ٬توز تقليدىم بوص
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 .٬توز تقليدىم
وليس ١تقلد أف يتخَت ُب ا٠تبلؼ، كما إذا اختلف اجملتهدوف على قولُت 

أي ورد اٟتكم الشرعي على ا١تقلد على قولُت، فقد  .ى ا١تقلدفوردت كذلك عل
يظن بعض الناس القولُت بالنسبة للمقلد ٔتثابة القوؿ الواحد، فيظنوف أنو ٥تَّت 

 .مع أف األمر ليس كذلك .فيهما، فيتبع ىواه وما يوافق غرضو دوف ما ٮتالفو
اب الشارع ألف ا١تسلم مأمور بأخذ اٟتكم الشرعي، واٟتكم الشرعي ىو خط

فَذا تعدد فهمو كاف كل فهم حكمًا شرعيًا ُب حق  .وىو واحد ال يتعدد
الفاىم وَمْن قّلده، وما عداه ليس حكمًا شرعيًا ُب حقو، فكيف ٯتكنو أخذ 

فَذا تعارض عند ا١تقلد قوالف جملتهدين فَنو يكوف كل واحد  ؟قولُت ٥تتلفُت
يقتضيو دليل صاحبو، فهما  من اجملتهدين مّتبعًا لدليل عنده يقتضي ضد ما

اتباع للهوى، وىذا منهي عنو، فاتباع أحد٫تا با٢توى  .صاحبا دليلُت متضادين
 قاؿ تعأب:             .  فاجملتهداف  .للمقلد إال الًتجيحفليس

فكما ٬تب على اجملتهد  .بالنسبة إٔب العامي، كالدليلُت بالنسبة إٔب اجملتهد
بُت األدلة ا١تتعارضة، كذلك ٬تب على ا١تقلد الًتجيح بُت األحكاـ الًتجيح 
ولو جاز ٖتكيم التشهي واألغراض ُب مثل ىذا ٞتاز للحاكم، وىو  .ا١تتعارضة

وأيضًا فَف ُب مسائل القرآف ضابطًا قرآنيًا ينفي اتباع  .باطل بَٚتاع الصحابة
 ا٢توى ٚتلة وىو قولو تعأب:                          

       وىذا ا١تقلد تنازع ُب مسألتو ٣تتهداف فوجب ردىا إٔب اهلل
والرسوؿ وىو الرجوع إٔب مرجِّح يرضاه اهلل والرسوؿ عند ا١تقلد، كما أف الرجوع 

والرجوع إٔب ما يرضاه اهلل ورسولو أبعد  .إٔب كتاب اهلل وسنة رسولو عند اجملتهد
فبل بد للمقلد من اختيار أحد القولُت، وأف يكوف  .متابعة ا٢توى والشهوةعن 
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فعمل ا١تقلد بالقولُت غَت  .وىذا االختيار بناء على مرّجح يرضاه اهلل ورسول
٦تكن لتعارضهما، واختياره أحد ا١تذىبُت أو أحد اٟتكمُت ا١تختلفُت دوف 

 .هلل والرسوؿمرجح اختيار با٢توى والشهوة، وىو مضاد للرجوع إٔب ا
وا١ترجحات اليت يرجح هبا ا١تقلد ٣تتهدًا على ٣تتهد، أو حكمًا على حكم  

فقد جاء ُب حديث ابن مسعود أنو  .كثَتة، أ٫تها وأوالىا: األعلمية والفهم
  :وسعديك، قاؿ قلت: لبيك يا رسوؿ اهلل .يا عبد اهلل بن مسعود»قاؿ: 

قاؿ: فإّف أعلم الناس  .علمقلت: اهلل ورسولو أ ؟ىل تدري أي الناس أعلم
اختلف الناس وإْف كاف مقصرًا في العمل وإْف كاف يزحف  أبصرىم بالحق إذا

وعلى ىذا فَتجح ا١تقلد من عرفو  .أخرجو اٟتاكم ُب مستدركو «على إستو
بالعلم والعدالة ألف العدالة شرط ُب قبوؿ شهادة الشاىد، وإعطاء اٟتكم 

حكم شرعي فبل بد ُب قبولو من عدالة الشرعي ُب تعليمو شهادة أف ىذا 
فالعدالة شرط أف  .الذي يعّلمو، فعدالة َمْن يستنبطو من باب أؤب ا١تعّلم

 .يتصف هبا من نأخذ عنو اٟتكم الشرعي ٣تتهدًا كاف أو معلماً، فهي حتمية
فمن اعتقد أف الشافعي أعلم والصواب على مذىبو  .أما العلم فهو ا١ترجح
ومن اعتقد أف جعفر  .أخذ ٔتذىب ٮتالفو بالتشهيأغلب، فليس لو أف ي

الصادؽ أعلم والصواب على مذىبو أغلب، فليس لو أف يأخذ ٔتذىب ٮتالفو 
اف ذلك ا ٮتالف مذىبو إذا ظهر لو رجحبا٢توى، وإ٪تا لو، بل عليو أف يأخذ ٔت

فالًتجيح حتمي وكوف ىذا الًتجيح ٬تب أف ال يكوف عن  .حاف الدليلرجب
وليس للمقلد أف ينتقي من ا١تذاىب ُب كل مسألة  .تمي أيضاً تشٍو وىوى، ح

 .أطيبها عنده، بل ىذا الًتجيح عنده كًتجيح الدليلُت ا١تتعارضُت عند اجملتهد
ىذا إف كاف  .ويعتمد ُب الًتجيح على صدؽ ا١تعلومات اليت ترده بالقرائن
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 .الًتجيح باألخذ ٚتلة ال لكل حكم
٫تا مرجِّح عاـ، وىو ما يتعلق ٔتن يريد وا١ترجح ُب التقليد شيئاف: أحد

والثاين مرجح خاص وىو  .أف يقلده كجعفر الصادؽ ومالك بن أنس مثبلً 
وتأٌب األعلمية ُب  .يكوف ُب اٟتكم الشرعي الواحد الذي يريد أف يقّلد فيو

فاٟتادثة اليت حصل  ُب ا١تدينة ُب زمن مالك يعترب ىو أعلم فيها من  .االثنُت
ٟتادثة اليت حصل  ُب الكوفة ُب زمن جعفر يعترب ىو أعلم فيها أيب يوسف، وا

فًتجع إٔب  .أما بالنسبة ١تن يقلد .ىذا بالنسبة للحادثة .من أٛتد بن حنبل
  .ا١تعلومات اليت تصل إٔب ا١تقلد عن اجملتهد

وليس  األعلمية ىي ا١ترجح الوحيد وال ىي ا١ترجح للتقليد من حيث 
ن يقلد، وللحكم الذي يُراد تقليده، من حيث ىو، بل ىي ا١ترجح ٚتلة ١ت

 .أما ا١ترجح اٟتقيقي بالنسبة للحكم فهو قوة الدليل الذي يستند إليو .اإلٚتاؿ
وىناؾ مرجحات كثَتة  .ولكن ٔتا أف ا١تقلد ال يعرؼ الدليل اعتربت األعلمية

  .معتربة ٗتتلف باختبلؼ أحواؿ ا١تقلدين
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 اتهمػواؿ المقلدين ومرجحػأح

فيعترب قبوؿ قوؿ الغَت ببل  .يد ىو أخذ قوؿ الغَت ببل حجة ُملزِمةالتقل
 .حجة ملزمة تقليداً، كما يُعترب العمل بقوؿ الغَت من غَت حجة ملزمة تقليداً 

فبل يكوف  .وذلك كأخذ العامي بقوؿ اجملتهد، وكأخذ اجملتهد بقوؿ مثلو
ألف  .بة تقليدًا ٢تمالرجوع إٔب الرسوؿ تقليدًا لو وال الرجوع إٔب إٚتاع الصحا

وكذلك ال يعترب رجوع  .ذلك رجوع إٔب الدليل نفسو ال أخذًا بقوؿ الغَت
فهو إما أف  .العامي إٔب ا١تفيت تقليدًا لو بل ىو استفتاء وتعّلم وليس أخذاً 

يراجعو للفتوى أو للتعّلم، أي ال يعترب رجوع العامي إٔب ا١تتعلم تقليداً ألنو إما 
أما أخذ القوؿ مع معرفة دليلو فُينظر،  .لشرعي أو تعلم لواستخبار عن اٟتكم ا

فَف كان  معرفة الدليل ٣ترد معرفة، كأف يعرؼ أف زيارة القبور جائزة ألف 
أخرجو مسلم وابن  «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروىا»الرسوؿ يقوؿ: 

َت ببل فَنو ُب ىذه اٟتاؿ يعترب مقلداً ألنو أخذ قوؿ الغ .ماجو عن ابن مسعود
ولكن ىذا الدليل ٓب يستدؿ بو ىو،  .حجة ملزمة، ولو كاف قد عرؼ الدليل

وأما إف كان  معرفة الدليل بعد ٤تاكمتو  .فبل يعترب حجة ملزمة بالنسبة لو
واستنباط اٟتكم منو فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل هبذا اٟتكم، ألف ٤تاكمة 

هد لتوقفها على معرفة سبلمتو من الدليل واستنباط اٟتكم منو إ٪تا تكوف للمجت
ا١تعارض بناء على وجوب البحث عنو، وىي متوقفة على استقراء األدلة، وال 

وعلى ذلك فا١تقلد غَت اجملتهد، والناس بالنسبة  .يقدر على ذلك إال اجملتهد
للحكم الشرعي إما ٣تتهد وإما مقلد وال ثالث ٢تما، أي إما أف يستنبط بنفسو 

بطو غَته من قبل أو استنبطو ىو ابتداء، وإما أف يأخذ اٟتكم سواء استن
لية االجتهاد مقلِّد، سواء أكان  لو ػوعليو فكل من ليس لو أى .استنباط غَته
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فيدخل ُب ا١تقلد  .معرفة ببعض العلـو ا١تعتربة شرعًا ُب االجتهاد أـ ٓب تكن
تهد، وأما رط أف يعرؼ دليل اجملػإال أّف ا١تتبع يقّلد على ش .العامي وا١تتبع

 .شرطالعامي فَنو يقّلد دوف قيد وال 
و٬توز للمقّلد متبعًا كاف أو عاميًا أف يأخذ قوؿ أي ٣تتهد إذا ثب  أف 

وإذا عرض  لو مسألة وٓب يطّلع على  .قولو ىذا ىو اجتهاد ولو ٓترب الواحد
أقواؿ اجملتهدين بل عرؼ قوؿ ٣تتهد واحد فيجوز لو أف يأخذ اٟتكم الشرعي 

استنبطو ىذا اجملتهد ألف ا١تطلوب منو أخذ اٟتكم الشرعي ُب ا١تسألة ال الذي 
أما إذا اطلع على أقواؿ  .تتبع أقواؿ اجملتهدين، ومثل ىذا ال يطلب منو الًتجيح

وىذا الًتجيح ال  .اجملتهدين وأراد أف يأخذ بأحدىا فبل يصح لو إال الًتجيح
ظاىرة، ألف مقصود الشريعة يكوف بناء على موافقة اٟتكم ٢تواه ومصلحتو ال

 يكوف بل الًتجيح .إخراج ا١تكلف من داعية ىواه حىت يكوف عبدًا صادقًا هلل
باهلل ورسوؿ اهلل، قاؿ  يتصل شيئاً  ا١ترجح يكوف أف بد ال شرعي، أي ٔترجح
 تعأب:                             .  وإٔب والرد إٔب اهلل

رسولو إما أف يكوف إٔب كبلـ اهلل وسنة رسولو أي إٔب دليل شرعي، وإما إٔب ما 
نعم  .ومن ىنا ٗتتلف ا١ترجحات باختبلؼ أحواؿ ا١تقلدين .أمر اهلل بو ورسولو

إف ا١ترجح العاـ للعامي ىو بعَد الدليل، األعلمية والفهم، وىذا ىو أؤب 
رجحات ٥تتلفة يرجح هبا الناس مع إال أف ىناؾ م .ا١ترجحات ٞتميع ا١تقلدين
فالعامي يقلد ٣تتهدًا من اجملتهدين بناء على ثقتو  .األعلمية أو غَت األعلمية

بفهم وتقوى من يقلدونو ٦تن يعرفهم كأف يثق بأبيو أو أحد العلماء فيقلد من 
أو أف يعرؼ  .يقلدونو، فهذا ترجيح للعامي من ناحية الدين ال من ناحية ىواه

ألحكاـ الشرعية واألدلة من مبلزمة دروس الفقو واٟتديث و٨توىا العاّمي ا
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فيمّيز حينئذ بُت األحكاـ وأدلتها، فهذا يرجح ُب التقليد بناء على اطبلعو 
على الدليل، فيقلد اٟتكم الذي يطلع على دليلو إذا تعارض مع حكم ٓب يطّلع 

جح من اٟتكم على دليلو، ألنو حينئذ يكوف عنده اٟتكم ا١تقروف بالدليل أر 
وىاتاف اٟتالتاف تنطبقاف على العامي وىو كل من  .الذي ٓب يقًتف لديو بدليل

وعليو فَف العامي ُب ىذه  .ليس لو معرفة ببعض العلـو ا١تعتربة ُب االجتهاد
األحواؿ كلها إذا ظهر لو الدليل، عليو أف يًتؾ التقليد ا١تبٍت على ثقتو بفهم 

قلده، ويأخذ بالقوؿ ا١تقروف بالدليل، ألنو  وتقوى من يقلدوف اجملتهد الذي
فمن كاف يقلد الشافعي أو غَته ألف أباه يقّلده، إذا  .صار لديو مرجح أقوى

واطمأف ظهر لو الدليل على حكم شرعي استنبطو غَت اجملتهد الذي يقلده 
 .فعليو أف يأخذ بذلك اٟتكم لوجود مرجح أقوى وىو الدليل الشرعي لذلك

ذلك فليس لو أف يًتؾ اٟتكم الذي يقلده ألنو ٓب ٭تصل ل ئنيطمأما إذا ٓب 
 أي العامي -ويعتمد ُب الًتجيح على التسامع بالقرائن، وليس لو  .لديو ا١ترجح

أف يأخذ ٔتذاىب ٥تتلفة بالتشهي، وليس لو من ا١تذاىب ُب كل مسألة  -
 .أسهلها عليو، بل ال بد من مرجح عند تعدد معرفتو لؤلحكاـ
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 ن المجتهدينالتنقل بي

إف اهلل ٓب يأمرنا باتباع ٣تتهد وال باتباع إماـ وال باتباع مذىب، وإ٪تا 
وأف  . أمرنا أف نأخذ ما أتى بو الرسوؿ ٤تمد .أمرنا بأخذ اٟتكم الشرعي

 قاؿ تعأب:  .ننتهي عما هنى عنو                      

         . اع تبولذلك ال يصح شرعًا إال اتباع أحكاـ اهلل، ال ا
غَت أف واقع التقليد قد جعل ا١تسلمُت يقلدوف أحكاـ ٣تتهد من  .األشخاص

اجملتهدين و٬تعلونو إمامًا ٢تم و٬تعلوف ما ذىب إليو ُب االجتهاد من أحكاـ 
ية وا١تالكية الشافعية واٟتنف ،فصار موجودًا واقعيًا بُت ا١تسلمُت .مذىبًا ٢تم

وىؤالء إف كانوا يتبعوف األحكاـ  .واٟتنابلة واٞتعفريوف والزيديوف إٔب غَت ذلك
وأما  .الشرعية اليت استنبطها ىذا اجملتهد فعملهم شرعي ألنو اتباع حكم شرعي

إْف كانوا يتبعوف شخص اجملتهد ال استنباطو، فعلمهم غَت شرعي وما يتبعونو ال 
و كبلـ شخص وليس من أوامر اهلل أو نواىيو اليت أتانا يعترب حكمًا شرعياً، ألن
ومن ىنا ٬تب أف يفهم أتباع ا١تذاىب ٚتيعها أهنم  .هبا رسوؿ اهلل ٤تمد 

اليت استنبطها ىؤالء األئمة، وإذا فهموا غَت ذلك   األحكاـ الشرعيةإ٪تا يتبعوف 
خاص ىم واتباع أش األحكاـ الشرعيةكانوا مسؤولُت أماـ اهلل تعأب عن ترؾ 

 .عبيد اهلل
أما من ناحية ترؾ ىذه األحكاـ  .ىذا من ناحية اتباع أحكاـ ا١تذىب

فَنو ينظر، فَف أخذ اٟتكم ولكنو ٓب يعمل بو بعد، فَف لو تركو وأخذ غَته بناء 
أما إف عمل بو فعبلً  .على مرجح من ا١ترجحات اليت تتصل بطلب مرضاة اهلل
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ُب حقو فبل ٬توز لو تركو وأخذ  شرعياٟتكم الفَنو قد أصبح ىذا اٟتكم ىو 
غَته من األحكاـ إال إذا كاف اٟتكم الثاين اقًتف بدليل واٟتكم األوؿ ٓب يقًتف 
بدليل أو ثب  لو عن طريق التعليم أف دليل اٟتكم الثاين أقوى من دليل اٟتكم 
األوؿ واقتنع بذلك، فَف عليو أف يًتؾ اٟتكم األوؿ ألف اقتناعو بالدليل 

ُب حقو قياسًا على اجملتهد حُت  اٟتكم الشرعيوتصديقو بو جعلو الشرعي 
٬تد دليبًل أقوى من الدليل الذي استنبط منو اٟتكم، فَف عليو أف يًتؾ رأيو 

وز ػأما ُب غَت ىذه اٟتالة فَنو ال ٬ت .السابق ويأخذ بالرأي اٞتديد لقوة الدليل
 .عملو بذلك اٟتكمللمقلد أف يًتؾ اٟتكم الذي قلده إٔب غَته إذا اقًتف 

وأما تقليد غَت ذلك اجملتهد ُب حكم آخر فَنو ٬توز لو، ١تا وقع عليو 
وأما إذا عُّت  .إٚتاع الصحابة من تسويغ استفتاء ا١تقّلد لكل عآب ُب مسألة

ا١تقلد مذىبًا كمذىب الشافعي أو جعفر مثبًل وقاؿ أنا على مذىبو وملتـز لو 
سألة من ا١تذىب الذي قّلده اتصل فهناؾ تفصيل ُب ذلك، وىو أف كل م

وما ٓب يتصل عملو هبا فبل مانع من اتباع  .ا فليس لو تقليد غَته فيهاػعملو هب
 .غَته فيها

إال أنو ٬تب أف يكوف واضحًا أف ا١تسألة اليت ٬توز لو أف يًتؾ اٟتكم 
إٔب حكم آخر، يشًتط فيها أف تكوف مسألة منقطعة فيها الذي كاف يقلده 

أما إف كان   .ال يًتتب على تركها اإلخبلؿ بأحكاـ شرعية أخرىعن غَتىا و 
متصلة بغَتىا فَنو ال ٬توز لو تركها حىت يًتؾ ٚتيع ا١تسائل ا١تتصلة هبا، ألهنا 

كأف كان  شرطًا ُب حكم آخر أو ركنًا من أركاف   .تعترب كلها مسألة واحدة
١تن يقلد  فبل يصح .وذلك كالصبلة والوضوء وكأركاف الصبلة .عمل كامل
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لشافعي أف يقلِّد أبا حنيفة ُب قولو أفَّ ١تس ا١ترأة ال ينقض الوضوء ويظل ا
يصلي على مذىب الشافعي، وال يصح أف يقّلد من يقوؿ أف اٟتركات الكثَتة 
ال تبطل الصبلة مهما بلغ ، أو أف عدـ قراءة الفاٖتة ليس  ركنًا من أركاف 

لعمل الكثَت يبطل الصبلة أو أف الصبلة، ويظل يصلي مقلدًا من يقوؿ أف ا
فاٟتكم الذي ٬توز تركو ىو اٟتكم الذي ال يؤثر  .الفاٖتة ركن من أركاف الصبلة

 .تركو على األعماؿ اليت يقاـ هبا وفق أحكاـ شرعية أخرى
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 رعيػتعلم الحكم الش
ا١تستفيت غَت ا١تقلد، ألف ا١تقلد ىو الذي يأخذ اٟتكم الشرعي ويعمل 

 فهو الذي يتعلم اٟتكم الشرعي من شخص يعرؼ ىذا بو، وأما ا١تستفيت
اٟتكم سواء أكاف ذلك الشخص ٣تتهداً أـ غَت ٣تتهد، وسواء تعلمو ا١تستفيت 

ُب  اٟتكم الشرعيوا١تستفيت ىو كل من طلب معرفة  .للعمل بو أـ جملرد العلم
فالذي ال يكوف  .فكل من ليس ٣تتهدًا ُب حكم ىو مستفٍ  فيو .مسألة

 الكل فهو مستفٍ  ُب الكل، ومن كاف ٣تتهدًا ُب مسائل فهو ٣تتهدًا ُب
 اٟتكم الشرعيأما من يبُّت  .مستف  ُب غَت ا١تسائل اليت اجتهد فيها

فَف اللغة تقوؿ: أفىت إفتاء ُب ا١تسألة: أباف لو اٟتكم  .للمستفيت فهو ا١تفيت
اوى الصحابة وفت .واستفىت استفتاء العآب ُب مسألة، سألو أف يفتيو فيها .فيها

اٟتكم و١تّا كان  معرفة  .وفتاوى التابعُت ىي ما بينوه للناس من أحكاـ
فرضًا كاف ال بد من وجود من يُعلِّموف األحكاـ الشرعية للناس سواء  الشرعي

وسواء أكانوا يعلِّموف الناس األحكاـ الشرعية  .أكانوا ٣تتهدين أـ غَت ٣تتهدين
إذ ال ُيشًتط فيمن يعّلم األحكاـ  .وف أدلتهامع أدلتها، أـ يعّلموف األحكاـ د

أف يكوف ٣تتهداً كما ال ُيشًتط ُب تعليم ا١تسلم األحكاـ لغَته أف يبُّت أدلتها، 
 .فيجوز لكل من عرؼ حكماً أف يعلمو لغَته إذا كاف مطلَعاً على ذلك اٟتكم
داً، إذ ال يشًتط فيمن يفيت الناس ُب األحكاـ أو يعلمهم إياىا أف يكوف ٣تته

فَف لغَت اجملتهد إذا كاف مطلعًا على حكم  .بل ٬توز أف يكوف غَت ٣تتهد
شرعي جملتهد أف يفيت الناس بذلك اٟتكم ألنو ناقل اٟتكم، وإف ٓب يصرح 

فكما ال يشًتط ُب  .بالنقل، وال فرؽ ُب ذلك بُت العآب وغَته، كاألحاديث
الشرعي لغَته أف يكوف  راوي اٟتديث أف يكوف عا١تاً ال يشًتط ُب ناقل اٟتكم
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ومن باب أؤب ال يشًتط فيو أف يكوف ٣تتهداً، وإف كاف ُيشًتط فيو أف  .عا١تاً 
يكوف عا١تًا باٟتكم الذي ينقلو ضابطًا لو واضحًا لديو، ألنو ال يستطيع نقلو 

وكذلك ال يشًتط فيمن يعلم  .لغَته إذا ٓب يكن ضابطًا لو قادرًا على نقلو
أو يفتيهم بو أف يعلمهم الدليل أو ينقلو إليهم، بل ٬توز الناس اٟتكم الشرعي 

أف يقتصر على نقل اٟتكم الشرعي دوف نقلو دليلو، أي ٬توز أف يفيت باٟتكم 
إال أنو يشًتط أف يبُتِّ ٢تم  .الشرعي وأف يعّلمو للناس، دوف أف يبُتِّ ٢تم دليلو

تهداً معينًا من أف ما ينقلو ٢تم ىو حكم شرعي أو ىو استنباط فبلف، يعٍت ٣ت
اؿ ٢تم ىذا رأيي، أو نقل إليهم رأيًا وقاؿ ػًا وقػأما إذا نقل إليهم رأي .اجملتهدين

لو ال يعترب حكماً ػفَف ما نق اؿ كذا،ػد الفبلين قػتهػىذا ىو اٟتكم بدليل أف اجمل
فجْعل كبلمهم دليبلً على اٟتكم  ،رعياً ػألف قوؿ اجملتهدين ليس دليبلً ش ،شرعياً 
أما إذا نسبو إٔب استنباطهم فهو حكم شرعي ولو ٓب  .ونو حكماً شرعياً أبطل ك
 .يبُت دليلو

وقد كان  العامة ُب زمن الصحابة يستفتوف اجملتهدين ويتبعوهنم ُب 
والعلماء منهم يبادروف إٔب إجابة سؤا٢تم من غَت إشارة إٔب  .األحكاـ الشرعية

ك أحد من الصحابة فكاف وٓب يُنِكر ذل .ذكر الدليل وال ينهوهنم عن ذلك
إٚتاعًا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقًا من غَت ذكر الدليل، وعلى 

والعامي  .وتعليمها من غَت تعلم الدليل أو تعليمو األحكاـ الشرعيةجواز تعلم 
وا١تتبع ُب ذلك سواء فيجوز لكل منهما أف يستفيت غَته، و٬توز لكل منهما أف 

رعي الذي يعرفو معرفة صحيحة، سواء عرؼ دليلو أـ ٓب اٟتكم الش هم غَت يعلِّ 
يعرفو، ألف كل من عرؼ مسألة فهو عآب بتلك ا١تسألة ٬توز لو أف يعلمها 

أما ا١تّتبع فَنو يعلم  .إال أف العامي يقتصر على نقل ما يعرفو كما تعّلمو .غَته
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الجتهاد، فهو ما يعرفو ويفيت ٔتا يعرفو ألف لو معرفة ببعض العلـو ا١تعتربة ُب ا
إال أف تعّلم األحكاـ أو  .يدرؾ األحكاـ ويدرؾ كيف يعّلمها وكيف يفيت هبا

االستفتاء هبا ليس تقليدًا للمعلم أو ا١تفيت وإ٪تا ىو استفتاء وتعلم للحكم 
إاّل أنو ُيشًتط ُب ا١تعلم أف  .وتقليد ١تن استنبط اٟتكم ال ١تن علمو وأفىت بو

سق قياسًا على الشاىد، ألف الشاىد ٮترب فاليكوف عداًل أي غَت ظاىر 
 .فكبل٫تا ٥ترب بشيء فيشًتط فيو العدالة باٟتكم الشرعيباٟتادثة، وىذا ٮترب 

 قولو قاؿ تعأب: يتبُت  أف  قوؿ الفاسق وأمر  قبوؿ  وأيضًا فَف اهلل هنى عن 
                                     ،  ،وتنكَت فاسق

ف الناس عن ػوتنكَت نبأ، يدؿ على أف أي فاسق جاء بأي نبأ فيجب أف يتوق
 .قػوؿ الفاسػاألخذ بو ويطلبوا بياف األمر وانكشاؼ اٟتقيقة، وال يقبلوا ق

 .ومفهـو ا١تخالفة ٢تذه اآلية أف قوؿ العدؿ يؤخذ استفتاء وتعلماً وغَت ذلك
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 ة الدليلوّ ػق
 .الشرعي ىو اٟتجة على أف اٟتكم الذي دؿ عليو حكم شرعيالدليل 

ومن ىنا   .ولذلك كاف اعتبار اٟتكم حكماً شرعياً إ٪تا يتوقف على اعتبار دليلو
فَذا  .كاف البحث عن اعتبار الدليل ىو األصل ُب اعتبار األحكاـ الشرعية

نئذ ورد على اٟتادثة دليل صاّب لبلستدالؿ على أف حكمها كذا، فيعترب حي
أما إذا ورد على  .ىذا اٟتكم حكماً شرعياً لتلك اٟتادثة بناء على اعتبار دليلو

اٟتادثة دليبلف صاٟتاف أحد٫تا يدؿ على حكم معُت كاٟترمة مثبًل، واآلخر 
، فيجب حينئذ ترجيح أحد مثبلً  كاإلباحةيدؿ على حكم آخر خبلفو  

على أف دليلو أقوى الدليلُت على اآلخر حىت يتسٌت أخذ أحد اٟتكمُت بناء 
ومن ىنا كاف ال بد من معرفة أوجو الًتجيح ُب األدلة  .من الدليل اآلخر

الصاٟتة لبلستدالؿ، حىت يتسٌت أخذ الدليل األقوى بًتجيحو على غَته من 
والدليل على وجوب الًتجيح ووجوب العمل بالدليل الراجح أي الدليل  .األدلة

م على ذلك، فَهنم رجَّحوا خرب عائشة األقوى، إٚتاع الصحابة رضي اهلل عنه
جاوز الختاف الختاف فقد وجب الغسل إذا »ُب التقاء ا٠تتانُت وىو قو٢تا: 

على خرب أيب سعيد  .أخرجو الًتمذي «فاغتسلنا  فعلتو أنا ورسوؿ اهلل
 .مسلمأخرجو  «إنما الماء من الماء»قاؿ:   ا٠تدري وىو قولو أف النيب
وخرب َمن  .أعلُم بفعلو ُب ىذه األمور من الرجاؿ  وذلك ألف أزواج النيب

 .رواه البخاري ومسلم .ويبقى صائماً  روت من أزواجو أنو كاف يصبح جنباً 
أف من أصبح »: بن العباس عن النيب اعلى ما روى أبو ىريرة عن الفضل 

وكما قوَّى علي بن أيب طالب خرب أيب بكر  .أخرجو أٛتد «جنبًا فال صـو لو
فو وحّلف غَته، وقوى أبو بكر خرب ا١تغَتة ُب مَتاث اٞتدة ١تا روى معو فلم ٭تلّ 
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٤تمد بن مسلمة، وقوَّى عمر خرب أيب موسى األشعري ُب االستئذاف ٔتوافقة 
وكاف الصحابة ال يعدلوف إٔب اآلراء واألقيسة إال  .أيب سعيد ا٠تدري ُب الرواية

أحوا٢تم، ونظر ُب ومن فتَّش عن  .بعد البحث عن النصوص واليأس منها
وقائع اجتهاداهتم َعِلَم علمًا ال يشوبو ريب أهنم كانوا يوجبوف العمل بالراجح 

 ويدؿ على ذلك أيضًا تقرير النيب  .من الدليلُت الظنيُت دوف أضعفهما
 .١تعاذ حُت بعثو إٔب اليمن قاضياً على ترتيب األدلة وتقدًن بعضها على بعض

ال يصح اللجوء إٔب ترجيح أحد٫تا على  إال أنو عندما يتعارض دليبلف
فَف أمكن العمل هبما  .اآلخر إال ُب حالة عدـ إمكاف العمل بكليهما معاً 

فهو أؤب ألف ِإعماؿ الدليلُت أؤب من إ٫تاؿ أحد٫تا بالكلية، لكوف األصل ُب 
عماؿ ال اإل٫تاؿ، غَت أف العمل بالدليلُت ال يصح أف يكوف الدليل ىو اإل
ومثاؿ العمل بالدليلُت ا١تتعارضُت قولو  .تمّحل، بل ٔتدلوؿ النصٔتحاوالت ال

الذي يأتي بشهادتو قبل  ؟أال أخبركم بخير الشهداء»عليو الصبلة والسبلـ: 
ثم »: وقولو  .أخرجو مسلم من طريق زيد بن خالد اٞتهٍت «أف ُيسألها

رواه  «يفشو الكذب حتى يحلف الرجل وال ُيستحلف ويشهد وال ُيستشهد
، فمدح الرسوؿ من أٛتد والًتمذي عن ابن عمر وىو جزء من حديث طويل

فمدح  .يشهد قبل أف ُيستشهد، وذـ الرسوؿ من يشهد قبل أف ُيستشهد
الرسوؿ من يشهد قبل أف ُيستشهد ٦تا يدؿ على أنو مأمور بو من الشارع، وذـ 
، الرسوؿ من يشهد قبل أف يستشهد ٦تا يدؿ على أنو منهي عنو من الشارع
فهذا تعارض بُت الدليلُت واٞتمع بينهما ىو أف الشهادة ُب حق من حقوؽ 
اهلل أمر الشرع فيها با١تبادرة بأدائها دوف طلب، والشهادة على حق من حقوؽ 

 .العبد هنى الشارع فيها أف يشهد الشاىد قبل أف ُيستشهد
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لُت فبل بد من ٤تاولة إمكاف العمل بالدليلُت، فَف ٓب ٯتكن العمل بالدلي
معاً وتعارضا مع تساويهما ُب القوة والعمـو ينظر، فَف علم ا١تتأخر منهما فهو 
ناسخ للمتقدـ، سواء أكانا قطعيُت أـ ظنيُت، وسواء أكانا من الكتاب أـ من 

وال يكوناف من الكتاب والسنة معًا ألف السنة ال تنسخ الكتاب ولو   .السنة
فلم يعلم عينو فبل بد أف يكونا  وأما إف جهل ا١تتأخر منهما .كان  متواترة

فَف كانا ظنيُت وجب الرجوع إٔب  .ظنيُت ألف القطعيُت ال تعارض بينهما
وقوة الدليل تعٍت قوتو من حيث ترتيب األدلة،  .الًتجيح فيعمل بالدليل األقوى

أما  .وقوتو من حيث درجة اعتبار االستدالؿ ُب كل نوع من أنواع األدلة الظنية
األدلة فَف الكتاب أقوى من السنة ولو كان  متواترة، والسنة من حيث ترتيب 

ا١تتواترة أقوى من اإلٚتاع، واإلٚتاع ا١تنقوؿ بالتواتر أقوى من خرب اآلحاد، 
وخرب اآلحاد أقوى من القياس إذا كان  علتو مأخوذة داللة أو استنباطًا أو 

ي دّؿ عليها أما إذا أُخذت علتو صراحة، فتعامل معاملة النص الذ .قياساً 
صراحة وتأخذ حكمو من حيث قوة الدليل، فَف كاف قرآناً كاف حكمها حكم 
القرآف، وإف كاف سّنة كاف حكمها حكم السّنة، وإف دؿ عليها اإلٚتاع فتأخذ 

أما من حيث اعتبار االستدالؿ ُب كل من أنواع األدلة الظنية  .حكم اإلٚتاع
واآلخر القياس، ولكل واحد منهما فَف األدلة الظنية دليبلف أحد٫تا السنة، 

أما السنة فَف قوة  .اعتبارات معينة ُب الًتجيح، أي من اعتبار القوة ُب الدليل
الدليل بالنسبة ٢تا تعٍت قوتو من حيث السند، وقوتو من حيث ا١تنت، وقوتو من 

أما قوة دليل السّنة من حيث السند فتكوف ُب أمور منها ما  .حيث ا١تدلوؿ
 يلي:

ما يعود إٔب الراوي، فَتجح الراوي ا١تباشر على الراوي غَت  - أحدىا
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تَػَزوََّج َرُسوُؿ اللَِّو » وذلك كرواية أيب رافع قَاَؿ: .ا١تباشر، لكونو أعرؼ ٔتا روى
، وَُكْنُ  أَنَا «َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َمْيُمونََة َوُىَو َحاَلٌؿ، َوبَػَنى ِبَها َوُىَو َحاَلؿٌ 

نَػُهَما: أخرجو الًتمالرَّ  وأخرج  ذي وقاؿ "َىَذا َحِديٌث َحَسٌن".ُسوَؿ ِفيَما بَػيػْ
َوَرُسوُؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم بِاْلَمِديَنِة، » مالك ُب موطئو ٨توه، وأضاؼ:

فَهنا تُرجح على رواية ابن عباس اليت أخرجها أٛتد ُب  ».قَػْبَل َأْف َيْخُرجَ 
َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، تَػَزوََّج َمْيُمونََة » مسنده َعِن اْبِن َعبَّاٍس:

ـٌ  . وأخرج ٨توه النسائي َعْن  »بِْنَت اْلَحاِرِث ِفي َسَفرِِه َوُىَو َحَرا أي وىو ٤تـر
ألف أبا رافع كاف ىو السفَت بينهما والقابل لنكاحها عن رسوؿ  .اْبِن َعبَّاسٍ 

الراوي، فا٠ترب الذي يكوف راويو فقيهًا ُمرجَّح على  بفقوويرجح اٟتديث  .اهلل
ويرجح اٟتديث الذي يكوف راويو روايتو حفظ،  .ا٠ترب الذي راويو غَت فقيو

فَذا كاف أحد الراويُت يعتمد على  .على اٟتديث الذي راويو روايتو عن كتابة
حفظو اٟتديث، واعتمد اآلخر على ا١تكتوب فاٟتافظ أؤب، ألنو أبعد عن 

ويرجح اٟتديث الذي راويو مشهور على اٟتديث الذي راويو غَت  .لشبهةا
 .مشهور

فَتجح ا٠ترب ا١تتواتر على خرب  .ما يعود إٔب نفس الرواية - ثانيها
لذكر الصحايب ُب سند ا١تسند  اآلحاد، ويرجح ا٠ترب ا١تسند على ا٠ترب ا١ترسل،

 .وعدـ ذكره ُب سند ا١ترسل
فَتجح الراوي الذي روى اٟتديث ُب  .لراويةما يعود إٔب وق  ا - ثالثها
 .ى اٟتديث ُب زمن الصبا أي وىو صيبرو على الراوي الذي  ،زمن البلوغ

فَتجح ا٠ترب ا١تتفق على رفعو إٔب  .ما يعود إٔب كيفية الرواية - رابعها
على ا٠ترب الذي اختلف ُب كونو مرفوعًا إليو، ويرجح ا٠ترب احملكي  النيب 
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 .ى ا٠ترب ا١تروي با١تعٌتبلفظ الرسوؿ عل
لقاً من ػ  ورود ا٠ترب، فَتجح ا٠ترب ا١تروي مطػود إٔب وقػما يع - خامسها

ويرجح  .رػأخػبو با١تتػلق أشػدـ، ألف ا١تطػقػخ متػاريػؤرخ بتػرب ا١تػخ على ا٠تػغَت تاري
، فا٠ترب الوارد ُب مرض موتو يرجح على ا٠ترب ا٠ترب الوارد ُب آخر أيامو 

 .ا١تطلق
 أما قوة ا٠ترب من حيث ا١تنت فتكوف ُب أمور منها:و 

 .أف يكوف أحد ا٠تربين أمراً واآلخر هنياً فَتجح النهي على األمر - أوالً 
أف يكوف أحد٫تا آمرًا واآلخر مبيحاً، فَتجح ا١تبيح على اآلمر  - ثانياً 

ألف غاية ما يلـز من العمل با١تبيح تأويل األمر بصرفو عن طلب الفعل إٔب 
باحة وىو من مدلوالتو الثابتة، والعمل باألمر يلـز منو تعطيل ا١تبيح بالكلية، اإل

 .وإعماؿ الدليلُت أؤب من تعطيل أحد٫تا
أف يكوف أحد٫تا أمراً واآلخر خرباً فَتجح ا٠ترب على األمر، ألف  - ثالثاً 

ا٠ترب أقوى ُب الداللة من األمر، و٢تذا امتنع نسخ ا٠ترب، ٓتبلؼ األمر فَنو 
 .٬توز نسخو
أف يكوف أحد٫تا هنيًا واآلخر خرباً، فَتجح ا٠ترب على النهي  - رابعاً 

 .لنفس السبب الذي رجح بو ا٠ترب على األمر
فَتجح ا٠ترب الذي لفظو داؿ على  .ما يعود إٔب لفظ ا٠ترب - ساً خام

ويرجح ا٠ترب ا١تشتمل على اٟتقيقة  .اٟتقيقة، على ا٠ترب الذي لفظو ٣تاز
بُعث   ألف النيب .ى ا٠ترب ا١تشتمل على اٟتقيقة اللغوية أو العرفيةالشرعية عل

ويرجح ا٠ترب ا١تتضمن علة للحكم صراحة أو داللة أو  .لبياف الشرعيات
استنباطًا على ا٠ترب الذي ال يومي إٔب علة اٟتكم ألف ا٠ترب ا١تعلل أقوى من 
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 .ناحية تشريعية
 مور منها:وأما قوة ا٠ترب من حيث ا١تدلوؿ فتكوف ُب أ

أف يكوف أحد ا٠تربين مفيدًا للتخفيف واآلخر يفيد التغليظ،  - أوالً 
أب: ػللتغليظ لقولو تع ا١تتضمن  ا٠ترب   على فيف ػن للتخػمػا١تتض  ا٠ترب ح ػفَتج
                             :وقولو       

                  ولقولو« :أخرجو « ف الدين يسرإ
 «ال ضرر وال ضرار في اإلسالـ»: وقولو البخاري من طريق أيب ىريرة، 

 .أخرجو مالك وابن ماجو عن عبادة بن الصام 
أف يكوف أحد ا٠تربين مفيدًا للتحرًن واآلخر يفيد اإلباحة،  - ثانياً 

: على ا٠ترب الداؿ على اإلباحة، لقولو  فَتجح ا٠ترب الداؿ على التحرًن
 .أخرجو أٛتد والًتمذي «دع ما يريبك إلى ما ال يريبك»

أف يكوف أحد ا٠تربين مفيدًا للتحرًن واآلخر يفيد الوجوب،  - ثالثاً 
، ُب حالة عدـ فَتجح ا٠ترب الداؿ على التحرًن على ا٠ترب الداؿ على الوجوب

 .وجود قرينة مرجِّحة
لوجوب واآلخر يفيد اإلباحة، ليكوف أحد ا٠تربين مفيدًا أف  - رابعاً 

فَتجح ا٠ترب الداؿ على الوجوب على ا٠ترب الداؿ على اإلباحة، ألف الوجوب 
يقتضي تركو اإلٍب، واإلباحة ال يقتضي تركها شيئاً، فالبعد عن اإلٍب أؤب من 

جوب فيو وألف ا٠ترب الداؿ على الو  .شيء البعد عنوالبعد عما ال يًتتب على 
، وا٠ترب الداؿ على اإلباحة إما أف يكوف طلبًا فيو ٗتيَت أو أف  طلب جاـز

 .يكوف ىو ٗتيَتاً، واٞتاـز أرجح من غَته
ىذا بالنسبة العتبارات الًتجيح ُب السنة، أما اعتبارات الًتجيح ُب 
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القياس فَهنا تكوف ْتسب دليل العلِّية، فَتجح القياس الذي تثب  علّية وصفو 
ص القاطع على الذي تثب  علّية وصفو بالنص غَت القاطع، ألف القاطع ال بالن

ويرجح القياس الذي تثب  العلة فيو  .٭تتمل غَت العّلية ٓتبلؼ غَت القاطع
صراحة على القياس الذي تثب  العلة فيو داللة أو استنباطًا أو قياساً، ويرجح 

تثب  فيو العلة استنباطاً  القياس الذي تثب  العلة فيو داللة على القياس الذي
أو قياساً، ويرجح القياس الذي تثب  فيو العلة استنباطًا على القياس الذي 
 .تثب  فيو العلة قياساً، فًتجيح القياس يكوف ْتسب العلة وْتسب دليل العّلية
ىذه ىي خبلصة ا١ترجحات، وهبا يستطيع أف يعرؼ الدليل األقوى 

٦تكن أف يكوف ُب حالتُت: إحدا٫تا أنو  وىذا .حىت يرجح بو اٟتكم الشرعي
يكوف مع ا١تتبع ُب ٤تاكمتو لدليلُت دوف أف يستطيع القدرة على االستنباط 
لعدـ بذلو الوسع ُب طلب الظن، والثاين يكوف مع اجملتهد حُت يتعارض أمامو 

وُب كلتا اٟتالتُت إذا ورد عليو دليبلف ٬تب أف يرجح أحد٫تا، وإذا  .دليبلف
ا ٬تب أف يأخذ اٟتكم الذي دليلو أقوى ويعمل بو، ويًتؾ اٟتكم رجح أحد٫ت

 .الذي ثب  لو ضعف دليلو
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 ورىػالش
 الـػي في اإلسأرػأو أخذ ال 

الشورى أو أخذ الرأي يكوف من قبل ا٠تليفة أو أي أمَت أو أي 
صاحب صبلحية رئيسًا كاف أو قائدًا أو مسؤواًل فَنو كلو أمَت، ويكوف بُت 

 تعأب:  الزوجُت لقولو                         .  أما
إبداء الرأي ١تن لو الصبلحية حاكمًا كاف أو قائدًا أو غَت ذلك فأمر ال خفاء 
فيو، فهو من قبيل النصيحة، وىي أمر مشروع وتبدى ألَئمة ا١تسلمُت 

أو أمَتًا أو رئيسًا أَلخذ وأما رجوع من لو الصبلحية حاكمًا كاف  .وعامتهم
الرأي من الناس فهو ٤تل التباس، ال سيما بعد أف تفش  مفاىيم الدٯتقراطية 

وأخذ الرأي ىو ما أُطلق عليو ُب  .وكادت ُٖتوِّؿ عقليات كثَت من ا١تسلمُت
وإذا كاف إبداء الرأي جائزًا ٝتاعو من  .)التشاور(و اإلسبلـ: )الشورى(

ألف الرسوؿ أقر الرأي الذي تضمَّنو حلف الفضوؿ،  ا١تسلمُت وغَت ا١تسلمُت،
ولو دعيت بو ألجبت وما أحب أف أخيس بو، وأّف لي بو  ...»حيث قاؿ: 

، فَف الرجوع ألخذ الرأي مشركُتمع أنو كاف رأي  .سنن البيهقي «ُحمر النعم
ألف اهلل  ،ال للمسلمُتإ حقاً  ليس  الشورى أف ال يكوف إال للمسلمُت، أي

 اطب الرسوؿ فيقوؿ: تعأب ٮت              لمُتػأي للمس. 
 وؿ: ػويق                 ألف اآلية األؤب تقوؿ:  .لمُتػأي ا١تس
                                       

                                        وىذا كلو ال
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 واآلية الثانية تقوؿ:  .يكوف من الرسوؿ إال للمسلمُت           

                               وىذه األوصاؼ ال تكوف
ولذلك كان  الشورى خاصة با١تسلمُت مع  .إال للمسلمُت مع بعضهم

والشورى عند ا١تسلمُت أمر مشهور ومعروؼ، وقد وردت ُب  .بعضهم قطعاً 
فعن أيب ىريرة رضي  .القرآف الكرًن وُب اٟتديث الشريف وُب أقواؿ ا١تسلمُت

سنن  «ألصحابو  اهلل ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة من رسوؿ»اهلل عنو قاؿ: 
وعن اٟتسن رضي اهلل عنو قاؿ: "ما تشاور قـو قط إاّل ىدوا ألرشد  .البيهقي
إالّ  .فأخذ الرأي وىو التشاور أو الشورى ثاب  بنص القرآف واٟتديث .أمرىم"

أف الذي ٮتفى على الكثَتين ىو: ما ىو الرأي الذي تكوف فيو الشورى أو 
ٍب ما ىو حكم ىذا الرأي،  ؟أي ما ىو األمر الذي يؤخذ فيو الرأي ؟التشاور

أـ  ؟ىل ٬تب أف يؤخذ فيو برأي األكثرية بقطع النظر عن كونو صواباً أو خطأ
٬تب أف يؤخذ فيو بالرأي الصواب بقطع النظر عن كونو رأي األكثرية أو 

 ؟األقلية أو الواحد
 ؟و١تعرفة اٞتواب على ذلك يتحتم فهم واقع الرأي من حيث ىو، ما ىو

شرعية التفصيلية الواردة ُب أخذ الرأي، وتطبيق ىذه األدلة على وفهم األدلة ال
 .واقع الرأي تطبيقاً تشريعياً 

أما واقع اآلراء ا١توجودة ُب العآب فَهنا ال ٗترج عن أربعة آراء ليس غَت، 
وكل رأي ُب الدنيا يكوف إما واحدًا من ىذه اآلراء أو متفرعاً  .وال خامس ٢تا

 ٖت  رأي منها وىذه اآلراء األربعة ىي: عن رأي منها، أو مندرجاً 
 .أف يكوف الرأي حكماً شرعياً أي رأياً تشريعياً  - أوالً 
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إما تعريفًا شرعيًا كتعريف  .أف يكوف تعريفًا ألمر من األمور - ثانياً 
اٟتكم الشرعي ما ىو، أو تعريفًا لواقع، كتعريف العقل وتعريف اجملتمع وما 

 .شاكل ذلك
رأيًا يدؿ على فكر ُب موضوع، أو على فكر ُب أمر  أف يكوف - ثالثاً 

 .فٍت يدركو أىل االختصاص
 .أف يكوف رأياً يرشد إٔب عمل من األعماؿ للقياـ بو - رابعاً 

فهل تقع الشورى ُب ىذه  .ىذه ىي اآلراء ُب الدنيا وىذا ىو واقعها
لنظر وىل يرجح فيها رأي األكثرية دوف ا ؟اآلراء كلها أـ تقع ُب بعضها فقط

وحىت  ؟إٔب الصواب وا٠تطأ، أـ يرجح فيها جانب الصواب وال عربة باألكثرية
 نصل إٔب اٞتواب ال بد أف نستعرض األدلة اليت وردت ُب القرآف واٟتديث أوالً 

أما بالنسبة للشورى فَف نص القرآف يدؿ  .ٍب نطبق ىذه األدلة على ىذه اآلراء
  :آلية تقوؿعلى أف الشورى تقع ُب اآلراء كلها ألف ا              

 وتقوؿ:                 والكبلـ ىنا عاـ فكلمة أمرىم تعٍت أمر
 ا١تسلمُت وىو عاـ ُب كل أمر، وكلمة:       أؿ فيها للجنس أي جنس

د دليل األمر، والعاـ يبقى على عمومو ما ٓب يرد دليل التخصيص، وىنا ٓب ير 
وأما بالنسبة لئللزاـ بالرأي  .ٮتصص الشورى ُب شيء فتكوف عاّمة ُب كل رأي

الذي تؤخذ فيو الشورى، أي لًتجيح رأي األكثرية دوف النظر إٔب الصواب 
وا٠تطأ، أو ترجيح جانب الصواب وال عربة فيو باألكثرية، فَف ىناؾ نصوصاً 

وىناؾ نصوص تدؿ على  .هاوؿ عند رأينػز تدؿ على األخذ برأي األكثرية وال
عدـ االلتزاـ برأي األكثرية، بل ٕتعل لصاحب الصبلحية اٟتق ُب أف ٯتضي ٔتا 

يقوؿ أليب بكر وعمر:   فالرسوؿ .يعـز عليو ىو بغض النظر عن األكثرية
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ؿ عند رأي األكثرية نػز وي .أخرجو أٛتد «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما»
  :للرسوؿ ُب أُحد، واهلل تعأب يقوؿ                     

           . 
ولكي نصل إٔب معرفة مىت يلتـز األخذ برأي األكثرية، ومىت ال يلتـز 
األخذ برأيها، ٬تب أف نستعرض األدلة اليت وردت ُب القرآف واٟتديث أواًل، ٍب 

 .ة ُب الدنيانطّبق ىذه األدلة على اآلراء ا١توجود
 أب: ػولو تعػدا٫تا قػاف، إحػرآف منها آيتػا ورد ُب القػة فمػا األدلػأم

               فَنو أمر من اهلل للرسوؿ ُب الرجوع إٔب ا١تسلمُت ُب
حق اختيار الرأي فقاؿ متممًا اآلية  غَت أف اهلل قد جعل لو  .أخذ رأيهم
 نفسها:                      أي إذا قطع  الرأي على شيء

     بعد الشورى فتوكل على اهلل ُب إمضاء أمرؾ على األرشد االصلح، وقاؿ:
      )وأما اآلية الثانية فقولو تعأب:  .وٓب يقل )عزمتم       

         ُت بأهنم ال يتفردوف برأي وىو ثناء من اهلل تعأب على ا١تسلم
حىت يتشاوروا فيو، وىو حث على الشورى، وكبلـ ٣تمل، و٢تذا ال بد من 

 .الرجوع إٔب السنة لنرى ُب أقواؿ الرسوؿ وأفعالو ما يفّصل ىذا اجململ
يقوؿ أليب بكر   وبالرجوع إٔب أقواؿ الرسوؿ وأفعالو ٧تد أف الرسوؿ

فهو يُلـز نفسو  .أخرجو أٛتد «كمالو اجتمعتما في مشورة ما خالفت»وعمر: 
فهنا بُّت الرسوؿ عدـ ٥تالفة رأي األكثرية إذ  .بعدـ ٥تالفتهما فيما يتفقاف عليو

 .٫تا اثناف وىو واحد
قد ٚتع يـو معركة أحد أىل الرأي من ا١تسلمُت  و٧تد أف الرسوؿ 

أف يتحصنوا   ورأى النيب .ومن ا١تتظاىرين باإلسبلـ وجعلوا يتشاوروف
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١تدينة وأف يًتكوا قريشاً خارجها، ورأى رأيو ىذا رأس ا١تنافقُت عبد اهلل بن ُأيّب با
بن سلوؿ، وكاف ىذا ىو رأي كبار الصحابة وكاف رأي الفتياف وذوي اٟتمية 

وظهرت الكثرة ّتانب  .٦تن ٓب يشهدوا بدرًا يقوؿ با٠تروج إٔب العدو ومبلقاتو
فهذه اٟتادثة تدؿ  .بع رأي األكثريةؿ الرسوؿ عند رأيهم واتنػز رأي الفتياف ف
نزؿ عند رأي األكثرية وعمل برأيها وترؾ رأيو ورأي كبار   على أنو

ا رسوؿ اهلل وٓب ننو حُت ندـ الناس وقالوا استكرىإالصحابة ألهنم أقلية، حىت 
استكرىناؾ ولم يكن لنا ذلك فإف شئت " :يكن لنا ذلك وذىبوا إليو وقالوا لو

رفض طلبهم أف يرجع  .أخرجو اٟتاكم ُب مستدركو "ليكفاقعد صلى اهلل ع
 .وؿ عند رأي األكثريةنػز لرأيو ورأي كبار الصحابة وظل مصرّاً على ال

ُب بدر نزؿ عند الرأي الصواب، واكتفى برأي واحد  إاّل أننا نراه 
حُت وجد الصواب، فَنو حُت نزؿ الرسوؿ ونزؿ ا١تسلموف معو عند أدىن ماء 

 ،يا رسوؿ اهلل»ؿ وقاؿ للرسوؿ: نػز اٟتباب بن ا١تنذر هبذا ا١ت من بدر ٓب يرض
أـ  ؟اًل أنزلكو اهلل فليس لنا أف نتقدمو وال نتأخر عنونػز أم ،ؿنػز أرأيت ىذا الم

قاؿ الرسوؿ: بل ىو الرأي، والحرب،  ؟ىو الرأي والحرب والمكيدة
 مكاف، فماؿ، ثم أشار إلى نػز إف ىذا ليس بم ،يا رسوؿ اهلل :فقاؿ .والمكيدة

وُب  .دالئل النبوة للبيهقي «لبث الرسوؿ أف قاـ ومن معو واتبع رأي الحباب
ىذا اٟتديث ترؾ الرسوؿ رأيو وٓب يرجع لرأي اٞتماعة بل اتبع الصواب، واكتفى 
بأخذه من واحد ُب موضوع قاؿ عنو الرسوؿ نفسو: ىو الرأي، واٟترب، 

 .وا١تكيدة
بية ٘تسك برأيو وحده منفردًا وضرب ٍب إننا نرى الرسوؿ ُب غزوة اٟتدي

برأي أيب بكر وعمر عرض اٟتائط، بل ضرب برأي ٚتيع ا١تسلمُت وألزمهم 
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إني رسوؿ اهلل، »وؿ عند رأيو رغم سخطهم وتذمرىم وقاؿ ٢تم: نػز جربًا ال
 .أخرجو البخاري عن ا١تسور بن ٥ترمة «ولست أعصيو وىو ناصري

وؿ ٘تسك برأيو منفرداً وضرب فمن ىذه األحاديث األربعة ٧تد أف الرس
ّتميع اآلراء عرض اٟتائط، و٧تده رجع إٔب الصواب وأخذه من الواحد منفرداً 
وترؾ رأيو وٓب يرجع لرأي اٞتماعة، و٧تده نزؿ عند رأي األكثرية وقاؿ ٔتا يدؿ 

وإذا دقّقنا ُب ىذه األحاديث  .على الرجوع لرأي األكثرية وعدـ ٥تالفة رأيها
يت جاءت فيها، ٧تد أف الرسوؿ رجع إٔب الدليل الشرعي وىو وُب األوضاع ال

الوحي ُب اٟتديبية، ورجع إٔب الصواب ُب معركة بدر، ورجع إٔب األكثرية ُب 
أُحد، وُب عدـ ٥تالفتو أليب بكر وعمر، فبل يعدو األمر فيما دؿَّ عليو فعل 

ستدؿ بو ال الرسوؿ وقولو ثبلث أحواؿ: إحداىا الرجوع إٔب قوة الدليل عند ا١ت
عند الناس، والثاين الرجوع إٔب الصواب بغض النظر عن األكثرية بل بعدـ 
اعتبارىا مطلقاً، والثالث الرجوع إٔب األكثرية بغض النظر عن الصواب، بل 

  .بعدـ اعتباره مطلقاً 
وإذا طبقنا ىذه األحكاـ الثبلثة اليت استنبط  من فعل الرسوؿ وقولو 

 ة ُب العآب ُب الدنيا ٧تد ما يلي:على واقع اآلراء ا١توجود
ف اٟتكم الشرعي إ٪تا تُرّجح فيو قوة الدليل فقط، ألف الرسوؿ أ - أوالً 
  ًإني »ولذلك قاؿ:  .إ٪تا رجَّح ما نزؿ بو الوحي ورفض غَته رفضًا قاطعا

 .أخرجو البخاري عن ا١تسور بن ٥ترمة «رسوؿ اهلل، ولست أعصيو وىو ناصري
ىو الكتاب والسنة وما دؿ عليو الكتاب والسنة أنو دليل،  والدليل الشرعي إ٪تا

وقوة الدليل ليس  عند الناس  .ألنو ىو الذي ينطبق عليو أمر أو هني من اهلل
بل قوة الدليل عند ا١تستدؿ بو  .وال فيما اصطلحوا عليو، وال فيما فهموه
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ما  فحسب، ولو كاف وجو االستدالؿ فهمًا لو وحده، أو اصطبلحاً لو وحده،
ألف قوة الدليل ٗتتلف عند الناس باختبلؼ  .ة الدليلهداـ مستندًا إٔب شب

م إٔب الدليل الشرعي نفسو، وإٔب الكيفية اليت يفهم فيها من اللغة نظرهت
وليس معٌت قوة الدليل قوة اٟتديث فقط، بل قوة الدليل كتاباً كاف أو  .والشرع

عتبار، وىذا ال خبلؼ فيو بُت سنة، ىو من حيث الدراية والرواية والفهم واال
 .ا١تسلمُت

ف الرأي الذي يدؿ على فكر ُب موضوع يرجح فيو جانب أ - ثانياً 
ىل تكوف باالرتفاع الفكري أو االرتفاع  .واب، وذلك كمسألة النهضةػالص

 ؟أو ىل ا١توقف الدوٕب ّتانب الدولة الفبلنية أو الدولة الفبلنية ؟االقتصادي
ية، أو ػياسػا١توقف الدوٕب مؤات للقياـ بأعماؿ سأو ىل الوضع الداخلي و 

فَف ىذا كلو يُرجع  ؟ية، أو غَت مؤاتػياسػكرية مع األعماؿ السػبأعماؿ عس
ىو الرأي،  بل»فيو إٔب الصواب، ألنو أياً كاف نوعو يدخل ٖت  قوؿ الرسوؿ: 

 ويرجع فيو للرأي الصواب، كما رجع رسوؿ اهلل  .«والحرب، والمكيدة
ألف الرسوؿ حُت رجع إٔب رأي اٟتباب  .باب، ومثل ذلك الرأي الفٍتلرأي اٟت

ولذلك يُرجع  .بن ا١تنذر كاف اٟتباب عليمًا بذلك ا١تكاف فرجع إليو ٠تربتو
 .بالرأي الفٍت إٔب الصواب

ف الرأي الذي يرشد إٔب القياـ بعمل من األعماؿ يرجح فيو أ - ًَ ثالثا
ثرية ُب أُحد وخرج إٔب خارج ا١تدينة، نزؿ عند رأي األك رأي األكثرية ألنو 

وكذلك كاف كبار  .مع أنو يرى خطأ ىذا الرأي، ويرى أف الصواب خبلفو
الصحابة يروف خبلؼ ىذا الرأي إذ كانوا يروف رأي الرسوؿ ُب البقاء ُب 

ومع ذلك عمل الرسوؿ هبذا الرأي وىو ا٠تروج خارج ا١تدينة ألنو رأي  .ا١تدينة
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لو اجتمعتما »وؿ ىذا يبُّت مدلوؿ قولو أليب بكر وعمر: ففعل الرس .األكثرية
بأنو الرأي الذي  .أخرجو أٛتد عن ابن غنم األشعري «في مشورة ما خالفتكما

من جنس حادثة أُحد أي الرأي الذي يرشد إٔب القياـ بعمل فكل رأي يرشد 
 إٔب القياـ بعمل من األعماؿ يرجح فيو جانب األكثرية مثل انتخاب رئيس، أو
عزؿ واٍؿ، أو إقرار مشروع، أو ما شاكل ذلك، فَنو ٬تب أف يؤخذ برأي 

، بغض النظر عن كونو صواباً أـ ال  .األكثرية ويكوف رأيها ىو ا١تلـز
ومن ىذا التطبيق لؤلدلة على واقع اآلراء ُب العآب يتبُت أف الرأي ا١تلـز 

الرأي الذي أي الذي يرجح فيو رأي األكثرية ىو الرأي الذي يكوف من جنس 
حصل ُب أُحد، وىو الرأي الذي يرشد إٔب القياـ بعمل من األعماؿ، وما عداه 

وعلى ذلك يكوف الرأي  .ال يكوف ملزمًا وال ٬تب فيو العمل برأي األكثرية
 اآلراءاألكثرية ٤تصورًا ُب نوع واحد من أنواع رأي ا١تلـز أي الذي يرجح فيو 

كما   .يبحث ُب العمل من أجل القياـ بوا١توجودة ُب العآب وىو الرأي الذي 
يتبُت من التطبيق أيضاً أف اٟتكم الشرعي، والرأي الذي يؤدي إٔب فكر أو أمر 
فٍت ال يلتف  ُب أي منهما إٔب رأي األكثرية، وإ٪تا يلتف  ُب اٟتكم الشرعي 
إٔب قوة الدليل، ويلتف  ُب الرأي الذي يؤدي إٔب فكر أو أمر فٍت، أي ما كاف 

 .ع الرأي واٟترب وا١تكيدة، إٔب الصواب ليس غَتمن نو 
، أي ال يتبع فيو رأي األكثرية،  وعلى ذلك يكوف التعريف رأياً غَت ملـز

على أف مسألة التعريف ينطبق عليها الرأي  .ألنو ال تنطبق عليو حادثة أُحد
الذي يدؿ على فكر، ألف ْتث اٟتكم الشرعي لتعريفو، وْتث العقل لتعريفو 

شيء واقع للوصوؿ إٔب معرفة واقعو، أي معرفة حقيقتو، وكلما كاف ىو ْتث 
 جانب - التعريف ُب أي -ح، ولذلك يرجح فيو ػراجػو الػع كاف ىػمطابقاً للواق
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يعبأ فيو برأي األكثرية، وال  وال، الشرعي الدليل عن فيو يبحث وال .الصواب
فمىت كاف  .مورفرؽ ُب ذلك بُت التعريف الشرعي وبُت تعريف أي أمر من األ

التعريف جامعًا ٚتيع أفراد ا١تعّرؼ دوف استثناء ودوف خروج أي فرد من أفراده 
عن التعريف، ومانعًا من دخوؿ أي فرد ليس من أفراده ٖت  مدلوؿ التعريف، 

أي يرجح اٞتانب الذي فيو الصواب، ألنو  .فَنو يرجح على غَته من التعاريف
 .صف وصفاً حقيقياً ٢تذا الواقعىو ا١تطابق لواقع ا١تعّرؼ، والوا

ىذا ىو حكم الشورى ُب اإلسبلـ وىو واضح ُب نصوص القرآف 
فهمو قد يلتبس فيو  ةإاّل أنو لدق . واٟتديث ومفصل ُب أعماؿ رسوؿ اهلل

عند ْتث واقع اآلراء أمر الفرؽ بُت الرأي الذي يتوصل بو إٔب فكر، وبُت 
س أيضاً ُب تطبيق األدلة على اآلراء وقد يلتب .الرأي الذي يتوصل بو إٔب عمل

فقد يقاؿ ُب ْتث  .ا١توجودة ُب العآب، أمر الفرؽ بُت حادثة بدر وحادثة أُحد
واقع اآلراء أنو ال يوجد فرؽ بُت الرأي الذي يؤدي إٔب العمل، وبُت الرأي 
الذي يؤدي إٔب فكر، فَهنا كلها ترجع هنائيًا إٔب العمل، فمن أين جاء الفرؽ 

واٞتواب على ذلك ىو أف ىنالك فرقًا دقيقًا بينهما، فَف الرأي الذي  ؟بينهما
يؤدي إٔب فكر يبحث فيو ا١توضوع فقط دوف النظر إٔب العمل، فيكوف صعيد 
البحث ىو ا١توضوع ال العمل، ويكوف ا١تراد من البحث ىو الوصوؿ إٔب فكرة 

تب على عن ا١توضوع الذي يبحث دوف مبلحظة العمل، وبغض النظر عما يًت 
فمثبًل خروج ا١تسلمُت ٟتروب الردة ْتثو أبو بكر على  .ىذه الفكرة من أعماؿ

تنفيذ أحكاـ الشرع، وْتثو عمر على  علىصعيد أنو ٘تّرد ٚتاعة من الرعية 
وقد ال تكوف الدولة قادرة على  ،صعيد أنو ٤تاربة ٞتماعة قوية تتحدى الدولة

منعوين عقاؿ بعَت كانوا يؤدونو  واهلل لو» :ولذلك قاؿ أبو بكر .٤تاربتهم
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فما كاف من عمر حُت ا٧تلى لو موضوع البحث إالّ « لرسوؿ اهلل لقاتلتهم عليو
أف رجع عن رأيو واتبع الصواب وىو رأي أيب بكر، ألنو فعبًل كاف أمر ٘ترد 

فالبحث اٟتقيقي ٓب  .ٚتاعة من الرعية وليس أمر ٚتاعة كبَتة تتحدى الدولة
حرب وعدـ ا٠تروج كما كاف ُب أُحد، بل البحث ىو ىل يكن ُب ا٠تروج لل

امتناع األعراب عن أداء الزكاة بعد وفاة الرسوؿ وٖتديهم للدولة ىو ٘تّرد عن 
ىذا ىو البحث، ولذلك   ؟تنفيذ حكم الشرع أـ ىو ٖتدي ٚتاعة كبَتة للدولة

داً كاف ْتثًا عن رأي يؤدي إٔب فكر، ويرجع فيو إٔب الصواب، وىو أنو كاف ٘تر 
ومثبًل رفع معاوية للمصاحف  .من ٚتاعة من الرعية عن تنفيذ أحكاـ الشرع

طالبًا ٖتكيم القرآف بينو وبُت سيدنا علي: ىل ىو ٖتكيم للقرآف فعبًل أـ ىو 
وقد رآه علي رضي اهلل عنو خدعة ورآه أكثر من معو  ؟خدعة ضد سيدنا علي

يقة رفع ا١تصاحف، فهو فهذا ا١توضوع يبحث للوصوؿ إٔب حق .ٖتكيمًا للقرآف
ويرجع فيو إٔب الصواب وىو أنو كاف خدعة ضد سيدنا  .رأي يؤدي إٔب فكر

ومثبًل ىل زيادة عدد اٟتكاـ تضعف الدولة أـ أف زيادهتم تقّويها،  .علي
عددىم  عدد اٟتكاـ قوي  الدولة أـ أنو كلما قلّ  وبتعبَت آخر ىل كلما قلّ 

لوزارة ُب النظاـ الدٯتقراطي تقوى  أي ىل ا ؟ضعف  وكلما زاد عددىم قوي 
كلما قل عدد أعضائها وتضعف كلما زاد عددىم أـ العكس، وىل الدولة ُب 
النظاـ اإلسبلمي تقوى كلما قل عدد ا١تعاونُت للخليفة وتضعف كلما زاد 

فهذا ا١توضوع يُبحث للوصوؿ إٔب حقيقتو، فهو رأي  ؟عددىم أـ العكس
واب، وىو أنو كلما زاد عدد اٟتكاـ ضعف  يؤدي إٔب فكر ويرجع فيو إٔب الص
 .الدولة وكلما قّل عددىم قوي 

وواضح فيها أف  .ىذه ثبلثة أمثلة على الرأي الذي يؤدي إٔب فكر
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عليها أعماؿ، ولكن   صعيد البحث ىو ا١توضوع ال العمل، وىي وإف ترتب
البحث ٓب يكن مسلطًا على العمل بل ىو مسلط على فكرة يًتتب على 

ها القياـ بالعمل أو عدـ القياـ بو، أو القياـ بو على وجو تقتضيو الفكرة ا٧تبلئ
فَذا  .فالبحث ىو للوصوؿ إٔب رأي ُب ا١توضوع، أي إٔب فكر فيو .اليت ُْتث 

وصل إٔب فكر يقرر بعد ذلك على ضوء الفكر الذي وصل إليو بعد البحث، 
مباشرة، وإ٪تا يؤدي فهذا الرأي الذي ُْتث ال يؤدي إٔب العمل  .موضوع العمل

 .وقد يًتتب على الفكر الذي وصل إليو القياـ بالعمل وقد ال يًتتب .إٔب فكر
أما الرأي الذي يؤدي إٔب عمل فَنو يبحث  .ومن ىنا كاف رأيًا يؤدي إٔب فكر

فيو القياـ بالعمل دوف النظر إٔب ا١توضوع الذي ترتب عليو ىذا العمل، فيكوف 
عمل وليس ا١توضوع، ويكوف ا١تراد من البحث صعيد البحث ىو القياـ بال

القياـ بالعمل أو عدـ القياـ بو، أو القياـ بو على صفة معينة، وليس ا١تراد من 
فحُت يُراد انتخاب خليفة وبيعتو ال يُبحث  .البحث موضوعًا من ا١تواضيع

وال يُبحث ىل ينتخب رئيس  ؟موضوع ا٠تبلفة ىل ىو فرض أـ مندوب
أـ ينتخب فبلف  .وإ٪تا يبحث: ينتخب فبلف ويبايع ؟ٚتهورية أو خليفة

وحُت يبحث أخذ قرض للدولة ال يبحث موضوع جواز أخذ القرض  ؟ويبايع
وحُت يبحث  ؟أو عدـ جواز ذلك، وإ٪تا يبحث: يؤخذ القرض أو ال يؤخذ

فتح طريق من الطرؽ ال يبحث ىل ٬توز فتح ىذه الطريق لوجود طريق غَتىا 
أي  ؟ز، وإ٪تا يُبحث: ىل تفتح الطريق أو ال تفتحتسد مسدىا أو ال ٬تو 

يُبحث العمل ذاتو من حيث القياـ بو أو عدـ القياـ بو، وال يبحث ا١توضوع 
فَف ْتث ا١توضوع رأي يؤدي إٔب فكر، وليس ىو  .الذي ترتب العمل عليو

ا١توضوع على صعيد البحث، وإ٪تا ا١توضوع على صعيد البحث ىو القياـ 
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البحث ُب رأي يؤدي إٔب عمل فيعطى الرأي للقياـ بالعمل بالعمل، فيكوف 
فمثبًل حُت استشار أبو بكر ا١تسلمُت فيمن يكوف خليفة من بعده،  .مباشرة

ىو ْتث ُب انتخاب خليفة، أي ىل ينتخبوف فبلناً أـ فبلناً، وٓب يكن البحث 
ومثبًل حُت  .فهو ْتث ُب رأي يؤدي إٔب عمل .ُب موضوع ا٠تبلفة مطلقاً 

نتهى االتفاؽ على التحكيم بُت معاوية وسيدنا علي جرى البحث عن اختيار ا
فاختار علي رضي اهلل عنو عبد اهلل بن عباس  .حكم من طرؼ سيدنا علي

فهذا ْتث ُب اختيار  .رضي اهلل عنو، واختار أكثر َمْن معو أبا موسى األشعري
ْتث ُب رأي فهو  .من يكوف َحَكمًا وليس البحث ُب موضوع قبوؿ التحكيم

ومثبًل إذا رأى ٚتهرة ا١تسلمُت اليـو أف يقيموا مصانع ليتسٌت  .يؤدي إٔب عمل
٢تم استكماؿ عوامل الدولة صاحبة الرسالة، ورأى حكامهم إقامة السدود 

فهذا ْتث ُب القياـ با١تصانع أو القياـ  .وتشجيع الزراعة لرفع مستوى الفبّلح
تكوف الدولة صاحبة رسالة أو ال  بَنشاء السدود وليس البحث ىل ٬تب أف

 .فهو ْتث ُب رأي يؤدي إٔب عمل .٬تب أف تكوف
ىذه ثبلثة أمثلة أيضًا ُب الرأي الذي يؤدي إٔب عمل وواضح فيها أف 

 ،وىذه األعماؿ وإف ترتب  على مواضيع .صعيد البحث ىو العمل ال ا١توضوع
على القياـ ولكن البحث ٓب يكن مسلطًا على ا١تواضيع، وإ٪تا ىو مسلط 

 .بالعمل، فالبحث ُب العمل ال ُب الرأي
ومن ىذا الشرح ومن األمثلة يتبُت أف ىنالك فرقًا بُت الرأي الذي 
يؤدي إٔب فكر والرأي الذي يؤدي إٔب عمل، وإف كاف ىذا الفرؽ دقيقًا ٭تتاج 

ىذا كلو بالنسبة لبللتباس الذي ٯتكن أف يقع ُب الفرؽ  .نظر نعاـإٔب تأمل وإ
أما بالنسبة  .الرأي الذي يؤدي إٔب فكر والرأي الذي يؤدي إٔب عملبُت 
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لبللتباس الذي قد يقع ُب الفرؽ بُت حادثة بدر وحادثة أُحد، فَنو قد يقاؿ ال 
فرؽ بُت حادثة بدر وحادثة أُحد، فلَم اعتربت حادثة بدر من الرأي الذي 

 عمل، مع أف يؤدي إٔب فكر، واعتربت حادثة أُحد من الرأي الذي يؤدي إٔب
واٞتواب على ذلك أف  ؟كبًل منهما ذىاب إٔب ا١تعركة وال يوجد فرؽ بينهما

 .ىنالك فرقًا واضحًا بُت اٟتادثتُت، إذ واقع حادثة بدر غَت واقع حادثة أُحد
فكاف فيها ٛتاسة وتعّقل وٓب تكن ْتثاً  ؟فحادثة أُحد كان : ٮترجوف أو يبقوف

حُت جاء ترتيب اٞتيش ُب ا١تكاف   ولذلك ٧تد الرسوؿ .ُب مكاف حريب
وجعل الرماة با٠تلف وأمرىم بأف  .اإلسًتاتيجي على جبل أُحد قاـ ىو بًتتيبو

أما  .يرجع فيو لرأي اٞتماعة وٓب ،)والقصة بتمامها ُب البخاري(ال يهجموا 
واقع حادثة بدر فقد كاف ا١توضوع ترتيب اٞتيش ُب مكاف اسًتاتيجي ٤تض 

ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فَف الدليل فيو  .ٔب الصوابفرجع فيو الرسوؿ إ
ليس فعل الرسوؿ فحسب، وإ٪تا الدليل فعلو وقولو، فدليلو أيضًا قوؿ الرسوؿ 

: «الرأي والحرب والمكيدة بل ىو». 
من الذي يبُّت الصواب ويكوف قولو ىو  بقي  مسألة واحدة وىي:

ها قوة الدليل، وأف اآلراء اليت فقد عرفنا أف األحكاـ الشرعية يرجح في ؟الراجح
تؤدي إٔب عمل يرجح فيها رأي األكثرية، وأف اآلراء اليت تؤدي إٔب فكر 

بقي أف نعرؼ  .واألمور الفنّية والتعاريف يرجح فيها ٚتيعها جانب الصواب
واٞتواب على ذلك أف  ؟من ىو الذي يبُتِّ الصواب ويكوف قولو ىو الراجح

الصبلحية ُب ىذا األمر وىو أمَت القـو أي الذي يرجح الصواب ىو صاحب 
وحُت ٕتري اٞتماعة التشاور  .رئيسهم ألنو ىو الذي ٬تري التشاور مع اٞتماعة

مع بعضها إ٪تا تفعل ذلك من أجل الوصوؿ إٔب رأي تسَت على ىداه، وسَتىا  
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كجماعة ُب أمر ٭تتم أف يكوف عليها أمَت، فيكوف ىو صاحب الصبلحية ُب 
 .ى التشاور فيو، فيكوف ا١ترجح للصواب إ٪تا ىو رئيس القـواألمر الذي جر 

 والدليل على ىذا أف اآلية تقوؿ:                 فالشورى حصل
من الرسوؿ وىو رئيس ا١تسلمُت، وقد جعل اهلل األمر إليو بعد االستشارة ينفذ 

وكذلك اٟتاؿ  .وابما يعـز عليو، أي ما يراه صواباً، فيكوف ىو ا١ترجح للص
، ألف ىذا ليس خاصًا بالرسوؿ بل ىو عاـ للمسلمُت، ألف  مع كل رئيس قـو
خطاب الرسوؿ خطاب ألمتو ما ٓب يرد دليل ٮتصصو بو، وىنا ٓب يرد أي دليل 

  .ٮتصصو بالرسوؿ فكاف عاماً 
أما إذا ٓب يكن للجماعة رئيس وتريد أف ٗتتار من يكوف لو حق ترجيح 

نو ُب ىذه اٟتاؿ ٬تب على اٞتماعة أف ٗتتار واحدًا فقط جانب الصواب، فَ
ليكوف لو حق ترجيح الصواب، وال ٬توز ٢تا أف ٗتتار أكثر من واحد وال بوجو 

نعم إف  .وذلك ألف ترجيح الصواب ال يكوف إاّل للواحد فحسب .من الوجوه
 األكثرية قد تقوؿ الصواب، وإف االثنُت قد يكوف الصواب ّتانبهما أكثر من
الواحد، ولكن ا١تسألة ليس  ىي إمكانية أين يكوف الصواب، بل ىي من 

وال يتأتى أف يكوف  ؟أـ االثناف ؟الذي يرجح الصواب، ىل ىو الواحد
لؤلكثرية، ألف األكثرية غَت الصواب، و٫تا أمراف متقاببلف، فيعمل باألكثرية 

 .بغض النظر عن الصواب، ويعمل بالصواب بغض النظر عن األكثرية
أما أنو ال بد أف يرجح الصواب واحد فحسب وال ٬توز أف يكوف أكثر 

 من واحد فذلك واجب لعدة أسباب منها:
أف واقع الصواب ٭تتم أف يكوف ا١ترجح واحدًا ألنو لو ترؾ  - أوالً 

الًتجيح الثنُت أو ثبلثة أو أكثر فبل ٯتكن إاّل أف ٮتتلفوا، واختبلفهم ىذا 
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لفوا ػتػبل بد أف ٮتػُت فػنػوا اثػمػكيم، فَف حكّ ػلتحوع إٔب اػم على الرجػربىػ٬ت
وف قد رجع التحكيم إٔب واحد، وإف حّكموا ػد٫تا فيكػع التحكيم إٔب أحػويرج

فَف  .ثبلثة فبل بد أف ٮتتلفوا ويرجع التحكيم إما إٔب اثنُت وإما إٔب واحد
فيتحتم  رجعوا إٔب اثنُت رجعوا لرأي األكثرية، وا١تطلوب الرجوع إٔب الصواب،

ولذلك يتحتم من أوؿ األمر أف يرجع التحكيم لواحد، أي  .أف يرجعوا لواحد
وما ٭تصل من خبلؼ بُت اثنُت  .أف يكوف ا١ترجح للصواب واحدًا فحسب

وبُت ثبلثة ٭تصل بُت أكثر من ذلك فبل ٭تكم غَت الواحد، ألنو إذا ُحكِّم غَت 
 .اد ٖتكيم الصواب ال األكثريةالواحد يكوف ٖتكيماً لؤلكثرية ال للصواب، وا١تر 

أف األصل ُب ترجيح جانب الصواب إ٪تا ىو لصاحب  - ثانياً 
الصبلحية وىو ال يكوف إاّل واحدًا ألنو إف كاف أمَتًا أي رئيسًا فبل يكوف إالّ 
واحداً، وإف كاف منفذًا لذلك األمر الذي جرى التشاور بو ال يكوف إالّ 

تلفا ُب أساليب التنفيذ، فيحوؿ اختبلفهما دوف واحداً، ألف االثنُت ال بد أف ٮت
وعليو ال بد أف يكوف  .وقوع التنفيذ، فبل يكوف صاحب الصبلحية إاّل واحداً 

 .ا١ترجح ٞتانب الصواب واحداً 
أف أعظم أمر عند ا١تسلمُت ىو مركز ا٠تبلفة، وقد أعطى الشرع  - ثالثاً 

ُب التبٍت اإلسبلمي ا٠تليفة وحده صبلحيات ترجيح حكم على حكم 
لؤلحكاـ، وجعلو ينفرد بقوة الدليل، وجعل لو وحده ترجيح جانب الصواب، 
ولو وحده حق إعبلف اٟترب، وعقد الصلح، وٖتديد العبلقات مع الدوؿ 
الكافرة، وغَت ذلك ما ىو داخل ُب صبلحيات ا٠تليفة، وُجعل  رعاية 

 .الصحابة على ىذاوقد انعقد إٚتاع  .الشؤوف لرأيو وحده ما يراه صوابًا ٬تريو
وىو  -ورأي ا٠تليفة رأي لواحد فحسب، فما ىو دوف ىذا العمل ا٠تطَت 
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 .يرجح فيو الصواب واحد من باب أؤب - عمل ا٠تليفة
ىػػػػػػػػذه ىػػػػػػػػي مسػػػػػػػػألة الشػػػػػػػػورى والتشػػػػػػػػاور أي أخػػػػػػػػذ اآلراء، وىػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػو 
 .حكػػػػم الشػػػػرع فيهػػػػػا، وىػػػػذا اٟتكػػػػػم ٮتػػػػالف اٟتكػػػػم الػػػػػدٯتقراطي كػػػػل ا١تخالفػػػػػة

ُب أخػػػػذ الػػػػرأي ىػػػػو وحػػػػده اٟتػػػػق، ومػػػػا عػػػػداه مػػػػن الدٯتقراطيػػػػة  وحكػػػػم اهلل ىػػػػذا
 .باطل ال ٬توز األخذ بو
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 ةػافػلم والثقالعِ 
وَعِلَم الشيء  .يُقاؿ ُب اللغة َعِلَم الرجل ِعلماً، حصل  لو حقيقة العلم

ويقاؿ ُب اللغة ثقف ثقافة صار  .َفو، وأعلمو األمر وباألمر، أطلعو عليوَعرَ 
وىذه  .وثقف الكبلـ ثقافة حذقو وفهمو بسرعة .فحاذقًا فهو ثقف وثقي

ا١تعاين اللغوية ىي األصل ُب استعماؿ األلفاظ، إاّل أنو إذا اصطلح على 
كما اصطلح على    .وضعها على معاٍف أخرى ٢تا عبلقة ُب ا١تعٌت اللغوي فجائز

وقد كاف ا١تعٌت اللغوي ىو السائد، ومن أجل ذلك   .كلمة فاعل ُب النحو مثبلً 
القدماء يطلقوف لفظ العلم على كل معرفة مهما كاف نوعها، وال يُفرِّقوف كاف 

ٍب صار الناس يعتربوف ا١تعارؼ العقلية والطبيعية عامة  .بُت العلـو وا١تعارؼ
للناس ٚتيعاً، ويعتربوف غَتىا من ا١تعارؼ النقلية خاصة بكل أُمة نقل  عنها، 

وصار  . الثقافة ٔتعارؼ معينةٍب أخذ يتحدد معٌت العلم ٔتعارؼ معينة، ومعٌت
وبناء  .معٌت اصطبلحي، وللثقافة معٌت اصطبلحي، غَت معنا٫تا اللغوي للعلم

على ىذا االصطبلح يكوف معنا٫تا ما يلي: فالعلم: ىو ا١تعرفة اليت تؤخذ عن 
طريق ا١تبلحظة والتجربة واالستنتاج، مثل علم الطبيعة وعلم الكيمياء وسائر 

والثقافة: ىي ا١تعرفة اليت تؤخذ عن طريق اإلخبار والتلقي  .العلـو التجريبية
 .واالستنباط، مثل التاريخ واللغة والفقو والفلسفة وسائر ا١تعارؼ غَت التجريبية
وىنالك معارؼ غَت ٕتريبية تلحق بالعلم وإف كان  تدخل ُب الثقافة، مثل 

نها تعترب فَهنا وإف كان  من الثقافة، ولك .اٟتساب وا٢تندسة والصناعات
 .اعتبار العلم من حيث كوهنا عامة ٞتميع الناس وال ٗتتص بأُمة من األُمم
وكذلك ما يشبو الصناعات من الثقافات ا١تتعلقة باِٟتَرؼ، كالتجارة وا١تبلحة، 

وأما الفنوف، كالتصوير والنح   .فَهنا تعترب اعتبار العلم وتكوف عامة
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 .جهة نظر معينة، وىي ثقافة خاصةوا١توسيقى فَهنا من الثقافة، وىي تتبع و 
والفرؽ بُت الثقافة والعلم ىو: أف العلم عا١تي ٞتميع األمم وال ٗتتص بو أُمة 
دوف أخرى، وأما الثقافة فقد تكوف خاصة تُنسب لؤلُمة اليت نتج  عنها أو 
تكوف من خصوصياهتا و٦تيزاهتا، مثل األدب وِسََت األبطاؿ، وفلسفتها عن 

و٢تذا يؤخذ العلم  .عامة مثل التجارة وا١تبلحة وما شاكلها اٟتياة، وقد تكوف
وأما الثقافة  .أخذًا عا١تيًا أي من أي أُمة من األُمم، ألنو عا١تي ال ٮتتص بأُمة

فَف األُمة تبدأ بثقافتها حىت إذا درستها ووعتها و٘تركزت ُب األذىاف تدرس 
 .الثقافات األخرى

ـ اليت يتوصل إليها ا١ترء من نفسو، وقد كاف ا١تسلموف يفرّقوف بُت العلو 
 :يقوؿ ابن خلدوف ُب كتابو )ا١تقدمة( .والعلـو اليت يتلقاىا عن غَته تلقياً 

وصنف نقلي  .العلـو صنفاف: صنف طبيعي، لئلنساف أف يهتدي إليو بفكره"
واألوؿ ىو العلـو اٟتكمية والفلسفية وىي اليت ٯتكن أف  .يأخذه عمن وضعو
بطبيعة فكره، ويهتدي ٔتداركو البشرية إٔب موضوعاهتا  يقف عليها اإلنساف

ومسائلها وأ٨تاء براىينها ووجوه تعليمها، حىت يقف نظره وْتثو على الصواب 
والثاين ىو العلـو النقلية  .من ا٠تطأ فيها من حيث ىو إنساف ذو فكر

 الوضعية، وىي كلها تستند إٔب ا٠ترب عن الواضع الشرعي، وال ٣تاؿ فيها للعقل
"إف العلـو العقلية أو  :وقاؿ ،إاّل ُب إٟتاؽ الفروع من مسائلها باألصوؿ"

وأما  .الطبيعية مشًتكة بُت األُمم، ألف اإلنساف يهتدي إليها بطبيعة فكره
ويبدو أف مراد ابن خلدوف  .العلـو النقلية فمختصة با١تّلة اإلسبلمية وأىلها"
٪تا ىو على سبيل ا١تثاؿ، وإال فغَت باختصاص العلـو النقلية با١تّلة اإلسبلمية إ

وال يدؿ كبلـ  .األُمة اإلسبلمية ٢تا علـو نقلية خاصة هبا كشريعتها أو لغتها
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ابن خلدوف على أنو يفّرؽ بُت العلم والثقافة، وإ٪تا يدؿ على أنو يفرِّؽ بُت 
 العلـو النقلية والعلـو العقلية، فبل يعترب كبلمو دليبًل على أف ا١تسلمُت كانوا
يفرقوف بُت العلم والثقافة، وإ٪تا ىو دليل على أف ا١تسلمُت كانوا يفرِّقوف بُت 
ا١تعارؼ ٣ترد تفرقة فجعلوىا قسمُت، إاّل أف تفرقتهم كان  من حيث تلقيها 

فجعلوىا علومًا عقلية أي تتلقى عن  .مطلق تلٍق، ال من حيث طريقة تلقيها
إاّل أف الناس اليـو  .النقل طريق العقل، وعلومًا نقلية أي تتلقى عن طريق

ما يتلقى  يفرِّقوف بُت ا١تعارؼ من حيث طريقة تلقيها، فأطلقوا كلمة علم على
 .بطريقة ٕتريبية وأطلقوا كلمة ثقافة على ما يتلقى بغَت الطريقة التجريبية
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 الميةػة اإلسػافػالثق

ُب الثقافة اإلسبلمية ىي ا١تعارؼ اليت كان  العقيدة اإلسبلمية سببًا 
ْتثها، سواء أكان  ىذه ا١تعارؼ تتضمن العقيدة اإلسبلمية وتبحثها مثل علم 
التوحيد، أـ كان  مبنية على العقيدة اإلسبلمية مثل الفقو والتفسَت واٟتديث، 
أـ كاف يقتضيها فهم ما ينبثق عن العقيدة اإلسبلمية من األحكاـ مثل ا١تعارؼ 

اللغة العربية ومصطلح اٟتديث وعلم اليت يوجبها االجتهاد ُب اإلسبلـ كعلـو 
فهذه كلها ثقافة إسبلمية ألف العقيدة اإلسبلمية ىي السبب ُب  .األصوؿ
 .ْتثها

فعنهما وبفهمهما  .وترجع الثقافة اإلسبلمية كلها إٔب الكتاب والسنة
و٫تا أيضًا من الثقافة  .قافة اإلسبلميةػيع فروع الثػمػب  جػؤتوجبهما اكتس
فقد  .العقيدة اإلسبلمية توجب أخذ٫تا والتقيد ٔتا جاء فيهمااإلسبلمية ألف 

 نزؿ القرآف على الرسوؿ ليبينو للناس، قاؿ اهلل تعأب:           
                       وأمر ا١تسلمُت أف يأخذوا ما يأٌب بو ،

 الرسوؿ قاؿ تعأب:                                

. فكاف من جراء  .وأخذ ما أتى بو الرسوؿ ال يتأتى إاّل بعد فهمو وتعلمو
ذلك وجود ا١تعارؼ اليت اقتضاىا فهم الكتاب والسنة، فنشأت أنواع ا١تعارؼ 

الكتاب والسنة واللغة وصار للثقافة اإلسبلمية مدلوؿ معُتَّ ىو  .اإلسبلمية
والصرؼ والنحو والببلغة والتفسَت واٟتديث ومصطلح اٟتديث واألصوؿ 

 .والتوحيد، وغَت ذلك من ا١تعارؼ اإلسبلمية
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 درسػالـ في الػريقة اإلسػط

وللثقافة اإلسبلمية طريقة ُب الدرس، وىذه الطريقة تتخلص ُب ثبلثة 
 أمور:

حقائقها إدراكًا صحيحاً،  أف تدرس األشياء بعمق حىت تدرؾ أحدىا:
ألف  .ألف ىذه الثقافة فكرية عميقة اٞتذور ٭تتاج ُب دراستها إٔب صرب وٖتّمل

التثقف هبا عملية فكرية ٖتتاج إٔب بذؿ جهد عقلي إلدراكها، ألف األمر ٭تتاج 
 .إٔب فهم ٚتلها، وإٔب إدراؾ واقعها، وربطو با١تعلومات اليت يُفهم هبا ىذا الواقع

فمثبًل يفرض على ا١تسلم أف يأخذ عقيدتو  .بد أف تتلقى تلقياً فكرياً ولذلك ال 
بالعقل ال بالتسليم، فدراسة كل ما يتعلق بأساس العقيدة ال بد من عملية 

واألحكاـ الشرعية ٥تاطب هبا ُب القرآف واٟتديث فبل بد  .فكرية عند دراستو
ا١تتعلق هبا وتطبيقو  الستنباطها من عملية فكرية يفهم هبا واقع ا١تشكلة والنص

حىت العامّي الذي يأخذ اٟتكم دوف  .عليها، وىذه ال بد ٢تا من عملية فكرية
معرفة دليلو فَنو ٭تتاج إٔب فهم ا١تشكلة، وفهم اٟتكم الذي وجد ١تعاٞتتها، 
حىت ال يأخذ حكمًا ١تشكلة أخرى غَت ا١تشكلة اليت ينطبق عليها اٟتكم، فبل 

لى ذلك فالتثقف بالثقافة اإلسبلمية سواء أكاف من وع .بد لو من عملية فكرية
اجملتهد أـ العامي، ال بد من أف يتلقى تلقيًا فكرياً، وال يتأتى أخذه إاّل بعملية 

 .فكرية وبذؿ جهد
أف يعتقد الدارس ٔتا يدرس حىت يعمل بو، أي أف يصدؽ  ثانيها:

ارتياب إذا كان  اٟتقائق اليت يدرسها تصديقًا جازمًا دوف أف يتطرؽ إليها أي 
٦تا يتعلق بالعقيدة، وأف يغلب على ظنو مطابقتها للواقع إذا كان  من غَت 
العقائد كاألحكاـ واآلداب، ولكن ٬تب أف تكوف مستندة إٔب أصل معتقد بو 
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فهي على أي حاؿ تشًتط ُب أخذ  .اعتقادًا جازمًا ال يتطرؽ إليو أي ارتياب
أخذ وإّما بأصل ما يأخذ، وال ٕتيز أخذ الدارس ما يدرس االعتقاد، إّما ٔتا ي

فكاف من جراء جعل االعتقاد أساسًا ُب أخذ  .الثقافة على غَت ذلك مطلقاً 
فهي  .الثقافة أْف وجدت ىذه الثقافة اإلسبلمية على وضع ٦تتاز ومتميِّز

عميقة، وُب نفس الوق  مثَتة مؤثرة ٕتعل ا١تثقف طاقة ملتهبة تتأجج ناراً ٖترؽ 
فَف التصديق اٞتاـز هبذه األفكار ٬تعل  .رًا يضيء طريق الصبلحالفساد ونو 

االرتباط اٟتتمي الذي ٬تري طبيعيًا ُب داخل اإلنساف بُت واقعو وا١تفاىيم 
ا١توجودة لديو عن األشياء مربوطًا هبذه األفكار باعتبارىا معاين عن اٟتياة، 

تأثَت ا٢تائل ٢تذه فيندفع بشوؽ وٛتاس إٔب العمل هبذه األفكار، فيكوف ىذا ال
الثقافة ُب النفوس، إذ ٖترؾ ا١تشاعر ٨تو الواقع الذي تضمنو الفكر، ألف 

 .االعتقاد هبا ىو ربط ا١تشاعر ٔتفاىيمها فيحصل حينئذ االندفاع
أف يدرسها الشخص دراسة عملية تعاِب الواقع ا١تدرؾ احملسوس،  ثالثها:

ء كما ىي على حقيقتها ال دراسة مبنية على فروض نظرية، حىت يصف األشيا
فهو يأخذ اٟتقائق ا١توجودة ُب الكوف واإلنساف واٟتياة ٦تا  .ليعاٞتها ويغَّتىا

يقع ٖت  حسو أو ٦تا ٯتكن أف يقع عليو حسو، ويدرسها من أجل معاٞتتها 
وإعطاء حكم ُب شأهنا حىت يعُتِّ موقفو منها من حيث أخذىا، أو تركها، أو 

ومن أجل ذلك ال ٬تعل اإلسبلـ اإلنساف  .والًتؾجعل االختيار لو بُت األخذ 
يتبع فروضًا نظرية مثل: أف ىناؾ حياة ُب ا١تريخ فكيف يصـو الناس شهر 

وإ٪تا ٬تعل اإلنساف  !رمضاف ىناؾ، وال يوجد قمر حىت يوجد شهر رمضاف
الذي على ىذه الكرة األرضية ٤تل ا٠تطاب وىو ال بد أف يشهد شهر 

ولكنو يقدر أف الغيم قد ٭تجب رؤية القمر عن  .فبل بد أف يصومو ،رمضاف



 ٕٙٛ 

صوموا لرؤيتو، »الناس فيأمر ْتكم ٢تذه اٟتادثة إذا حدث  فيقوؿ الرسوؿ: 
 .أخرجو البخاري «وأفطروا لرؤيتو، فإف ُغبِّي عليكم فاكملوا عدة شعباف ثالثين

ولذلك يشًتط ُب أخذ الثقافة أف تكوف واقعية ال خيالية، وال نظرية، وأف 
رس للعمل هبا عند حدوث واقعها ُب حياتو ال ١تعرفة ٚتا٢تا والتمتع العقلي تد

 .بفهمها
ىذه ىي طريقة اإلسبلـ ُب الدرس، وىي: التعمق ُب البحث، واالعتقاد 
ٔتا يتوصل إليو من البحث أو ٔتا يبحثو، وأخذ ذلك واقعيًا لتطبيقو ُب معًتؾ 

اف ا١تسلم ا١تثقف بالثقافة ومىت استكمل  الدراسة طريقتها ىذه، ك .اٟتياة
اإلسبلمية على ىذه الطريقة عميق الفكر مرىف اإلحساس قادرًا على حل 

فَهنا ٕتعل ا١تسلم يسَت ُب طريق الكماؿ طوعًا واختياراً، سَتاً  .مشاكل اٟتياة
طبيعيًا وال يستطيع أف ٭تيد عن ىذه الطريق ما داـ سائرًا على ىذه الطريقة، 

ية اليت يأخذىا ُب ىذه الثقافة مثَتة مؤثرة، وواقعية ألف األفكار اإلسبلم
وىي فوؽ كوهنا ٕتعل ا١تثقف ملتهباً، فَهنا ٕتعل ُب  .صادقة، وعبلج ناجع

ا١تسلم مقدرة غَت عادية على ٣تاهبة مشكبلت اٟتياة ْتلوؿ لدقيقها وجليلها 
العقل ولذلك تتكوَّف عنده العقلية اليت ال ترضى إاّل بقناعة  .وسهلها وصعبها

وطمأنينة القلب، وتتكوف عنده ُب نفس الوق  النفسية اإلسبلمية ا١تشبعة 
وهبذه العقلية والنفسية يتصف الشخص بالصفات الرائعة اليت  .باإلٯتاف الكامل

وهبذه العقلية والنفسية يتغلب على ٚتيع  .يتطلبها اإلسبلـ من ا١تسلم
ُب مادة ىذه الثقافة  وذلك ١تا يبلحظ .الصعوبات اليت تعًتضو ُب الطريق

اإلسبلمية من أفكار عميقة مستنَتة، ومن كوف ىذه األفكار مبنية على 
فهي إّما من عند اهلل  .العقيدة، يتمثل فيها إدراؾ اإلنساف صلتو باهلل تعأب
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ففيها الناحية  .نةػتنبطة ٦تا ىو من عند اهلل من كتاب أو سػتعأب أو مس
س الوق  الروح من حيث وجود ػفػا ُب نػوفيهراً، ػرية من حيث كوهنا فكػالفك

ولذلك ٕتعل كل مثقف  .إدراؾ الصلة باهلل حُت أخذىا باعتبارىا من عند اهلل
هبا عميق الفكر، مستنَتة، متأجج اٟتماس ملتهبة، قد باع نفسو هلل ُب سبيل 

ف هبا يعرؼ ماذا يريد، ويعرؼ كيف ػقػد ا١تثػكما ٕت  .اإلسبلـ ابتغاء مرضاة اهلل
ولذلك  .ل مشاكل اٟتياة، ألنو قد تعلَّم اٟتقائق اليت يواجو هبا معًتؾ اٟتياة٭ت

ٮتوض غمار اٟتياة وىو مزود ٓتَت زاد ىو الفكر ا١تستنَت، والتقوى، وا١تعرفة 
 .اليت ٖتل ٚتيع ا١تشاكل، وىذا ٚتاع ا٠تَت العميم
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 ـوػة والعلػافػاب الثقػاكتس

ة ىو اقتصار ا١تسلم عليها، بل ليس معٌت اٟتث على الثقافة اإلسبلمي
 .معناه جعلها أساسًا ُب التثقيف والتعليم، وإباحة غَتىا من الثقافات والعلـو
 .فَف للمسلم أف يتثقف ٔتا يشاء من الثقافات وأف يتعلم ما راؽ لو من العلـو

إاّل أنو ٬تب أف تكوف الشخصية اإلسبلمية ا١تركز األساسي الذي يدور حولو 
فقد كاف ا١تسلموف حريصُت على أف يثقفوا أبناءىم أوالً  .افةاكتساب أي ثق

بالثقافة اإلسبلمية، ٍب بعد أف يطمئنوا إٔب تركيز ىذه الثقافة كانوا يفتحوف 
وىذه الطريقة ُب التعليم تُبقي الشخصية اإلسبلمية  .أبواهبم ١تختلف الثقافات

خصيات بٍت شخصية إسبلمية ليس غَت، ٢تا صفات خاصة ٘تيزىا عن باقي ش
 .اإلنساف

وما اشًتط ُب أخذ الثقافة غَت اإلسبلمية من أهنا ال تؤخذ إاّل بعد 
 ، االطمئناف إٔب تركيز الثقافة اإلسبلمية وتثبيتها ُب النفوس، ال يشًتط ُب العلـو

روري أف ػومن الض .ألف العلـو ال عبلقة ٢تا بالشخصية اإلسبلمية، ألهنا عا١تية
ائل ػين على األخذ من العلـو جهد طاقتهم، ألهنا من وسابر ػلموف مثػل ا١تسػيظ
ظ ُب إعطاء العلـو أف تكوف نتائجها متفقة مع ػن ينبغي أف يبلحػلك .اٟتياة

فَذا  .بلـ ْتيث تكوف مقوِّية للعقيدة، أو غَت مزعزعة ٢تاػر اإلسػوجهة نظ
عي تناقض  نظرية علمية أو قانوف علمي مع نص القرآف القطعي الداللة القط
 .الثبوت، ال يؤخذ وال يٌػتَّخذ مادة من مواد التعليم، ألنو ظٍت والقرآف قطعي

رية داروين ُب أصل اإلنساف تناقض نص القرآف ُب خلق آدـ، فًُتد ػفمثبًل نظ
وإنّو وإف كاف ال ٬تعل اإلسبلـ أساساً  .ىذه النظرية ألهنا تتعارض مع القرآف

، ولكنو ال بد أف يبلحظ  عدـ مناقضة ىذه العلـو مع العقيدة الكتساب العلـو
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 .اإلسبلمية
واٟتاصل أنو ٬تب أف ٭ُترص كل اٟترص على العقيدة اإلسبلمية حُت 
، ُب جعل الشخصية اإلسبلمية ا١تركز األساسي  التزود بالثقافات والعلـو
 .الكتساب أي ثقافة، ومبلحظة عدـ تناقض العلـو معها ُب اكتساب العلـو

بقي على وجود الشخصية اإلسبلمية لدى ا١تسلم، وىذا اٟترص ىو الذي ي
و٬تعل الثقافة اإلسبلمية تؤثر ُب غَتىا من الثقافات، و٭تافظ على بقائها ثقافة 

وإذا ذىب ىذا اٟترص وتساىل  .إسبلمية متمّيزة عن سائر ثقافات العآب
ا١تسلموف ُب ذلك فاكتسبوا الثقافات األخرى على غَت أساس اإلسبلـ، وٓب 

، فَف ذلك يؤدي إٔب وجود خطر يبلحظو  ا العقيدة اإلسبلمية حُت أخذ العلـو
إذا طاؿ أمد ىذا  حقيقي على الشخصية اإلسبلمية، بل على األُمة اإلسبلمية

 ...السَت واستمر جيبلً أو أجياالً 
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كاف ا١تسلموف يفتحوف البلداف من أجل ٛتل الدعوة اإلسبلمية إٔب 
ألف  .ة ٛتل الدعوة اإلسبلمية تقتضي إ٬تاد اٟتركة الثقافيةوطبيع .أىلها

اإلسبلـ رسالة ال بد ٢تا من درس وْتث وقراءة، وألف طبيعتها تقتضي أف 
 .ضي بأف يدرس معتنقها كل ما لو أثر ُب رقي اٟتياةػتػتُدرس وأف تُفهم، وتق

حبهم من العلماء والقارئُت والكاتبُت، ويص ،ولذلك كاف كثَت من الفاٖتُت
العلماء والقراء والكتاب بقصد التعليم ُب الببلد ا١تفتوحة، ألف كل بلد يفتح 

وكاف العلماء ىم  .يبٌت فيو ا١تسجد للصبلة وللتعليم، للرجاؿ والنساء واألطفاؿ
 .الذين يتولوف تعليم الناس القرآف واٟتديث واألحكاـ، ويتولوف نشر اإلسبلـ

تعليم اإلسبلـ ونشره، فكان  حركة  ولذلك كان  اٟتركة الثقافية تستهدؼ
إاّل أهنا مع ذلك كان  تشمل النواحي التارٮتية واللغوية  .إسبلمية ثقافية

 .واألدبية
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 .سبانياإفريقية و أفتح ا١تسلموف فارس والعراؽ وببلد الشاـ ومصر ومشإب 
ت والقوميات واٟتضارات والقوانُت والعادات، وكان  ىذه الببلد ٥تتلفة اللغا
فلما دخل ا١تسلموف ىذه الببلد ٛتلوا إليها  .ومن ٍب كان  ٥تتلفة الثقافات

ومع أهنم كانوا ال يُكرىوف  .الدعوة اإلسبلمية وطبقوا عليها نظاـ اإلسبلـ
الناس حىت يكونوا مؤمنُت، إاّل أف قوة مبدأ اإلسبلـ وصدقو وبساطة عقيدتو 

عبلوة على أف فهم  .فدخلوا ُب دين اهلل أفواجاً  ،رت فيهمػػّ يتها قد أثوفطر 
فقد كاف العلماء يصحبوف اٞتيوش ُب حالة  .اإلسبلـ كاف متيسرًا للجميع

و٢تذا تكون  ُب  .اٟترب، ويرحلوف إٔب الببلد ا١تفتوحة لتعليم الدين للناس
ألثر األكرب ُب تفّهم الببلد ا١تفتوحة حركة ثقافية إسبلمية قوية، فكاف ٢تذا ا

ر على الثقافات ػػّ ر اإلسبلـ على األفكار وأثػػّ الناس حقيقة الدين وثقافتو، فأث
 .اليت كان  ُب الببلد ا١تفتوحة، فصهر العقليات ٚتيعها وجعلها عقلية إسبلمية

غَت أف اإلسبلـ مع كونو يتسلم مركز القيادة الفكرية العا١تية، ويعمل 
يفرض نفسو بالقوة على الناس، وإف كاف يهيئ القوة  إلنقاذ اإلنسانية، ال

كما يهيئ األذىاف والعقوؿ بالثقافة   .ٟتماية دعوتو وٟتملها إٔب الناس
ولذلك سلك مع الناس ُب  .اإلسبلمية حىت تتمكن من إدراؾ حقيقة اإلسبلـ

وقد فهم ا١تسلموف ذلك حُت خرجوا من جزيرة العرب  .ثقافتو سلوكًا حازماً 
فقد دخلوا الببلد وٛتلوا إليها اإلسبلـ: ٛتلوا إليها  .إلسبلـ بالفتحينشروف ا

وكانوا يعلِّموف الناس القرآف  .القرآف الكرًن، والسنة النبوية، واللغة العربية
واٟتديث وأحكاـ الدين ويعلموهنم أيضًا اللغة العربية، و٭تصروف اىتمامهم 

م الببلد حىت تبلش  ولذلك ٓب ٘تض مدة على حكمه .بالثقافة اإلسبلمية



 ٕٚٗ 

الثقافة القدٯتة للببلد ا١تفتوحة واضمحل ، وصارت الثقافة اإلسبلمية وحدىا 
ىي ثقافة الببلد، واللغة العربية وحدىا ىي لغة اإلسبلـ، وىي وحدىا اليت 

لذلك أصبح  ثقافة ٚتيع الببلد اإلسبلمية على  .تستعملها الدولة اإلسبلمية
اهتا ثقافة واحدة، ىي الثقافة اإلسبلمية، وبعد أف اختبلؼ شعوهبا ولغاهتا وثقاف

كاف ابن فارس ٥تتلف الثقافة عن ابن الشاـ، وابن أفريقية ٥تتلف الثقافة عن 
ابن العراؽ، وابن اليمن ٥تتلف الثقافة عن ابن مصر، صارت عقلية اٞتميع 
عقلية واحدة ىي العقلية اإلسبلمية، وصارت ثقافة اٞتميع ثقافة واحدة ىي 

وهبذا صارت الببلد ا١تفتوحة ٚتيعها مع الببلد العربية بلداً  .ثقافة اإلسبلميةال
وصارت ىذه  .واحدًا ىو البلد اإلسبلمي، بعد أف كان  ببلدًا متعددة

الشعوب ا١تتعددة أُمة واحدة ىي األُمة اإلسبلمية، بعد أف كان  شعوباً 
 .متعددة متفرقة

قوف، ويقع فيو بعض علماء ومن ا٠تطأ الفاحش الذي يتعمده ا١تستشر 
ا١تسلمُت، قو٢تم أف الثقافات األجنبية من فارسية ورومانية ويونانية وىندية 

ومن التضليل الواضح ذلك التعليل الذي  .رت ُب الثقافة اإلسبلميةػػّ وغَتىا أث
يقولونو من أف كثَتاً من ىذه الثقافات األجنبية قد دخل  ُب الثقافة اإلسبلمية 

رت ىي على ػػّ ف الثقافة اإلسبلمية دخل  الببلد ا١تفتوحة وأثوالواقع ىو أ
ثقافاهتا تأثَتًا تامًا ْتيث أزال  ىذه الثقافات بوجو عاـ، وبوصفها ثقافة 

 .الببلد، واحتل  ىي مكاهنا، وصارت وحدىا ثقافة ىذه الببلد
أما شبهة تأثر الثقافة اإلسبلمية بالثقافات غَت اإلسبلمية، فَ٪تا جاءت 

١تغالطة ا١تتعمدة اليت يعمد إليها غَت ا١تسلمُت ُب تغيَت مفاىيم األشياء، من ا
نعم إف الثقافة اإلسبلمية انتفع  بالثقافات  .ومن قصر النظر عند الباحثُت
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ولكن ذلك  .األجنبية واستفادت منها، وجعل  منها وسيلة ٠تصبها وتنميتها
 .ثقافة ليس تأثراً وإ٪تا ىو انتفاع، وىو ما ال بد منو لكل

والفرؽ بُت التأثر واالنتفاع، أف التأثر بالثقافة ىو دراستها وأخذ األفكار 
اليت ٖتويها، وإضافتها إٔب أفكار الثقافة األؤب، جملرد وجود شبو بينهما، أو 

فلو  .والتأثر بالثقافة يؤدي إٔب االعتقاد بأفكارىا .جملرد استحساف ىذه األفكار
جنبية ُب أوؿ الفتح، لنقلوا الفقو الروماين وترٚتوه تأثر ا١تسلموف بالثقافة األ

وأضافوه إٔب الفقو اإلسبلمي باعتباره جزءاً من اإلسبلـ، ولكانوا جعلوا الفلسفة 
اليونانية جزءاً من عقائدىم، ولكانوا إتهوا ُب حياهتم طريقة الفرس والروماف ُب 

ة ٔتا يروف من مصلحة ٢تم لوا ذلك الٕتو ولو فع .جعل أمور الدولة مسَتَّ
اإلسبلـ من أوؿ خروجو من اٞتزيرة إتاىًا مضطرباً، والختلط  أفكاره 

وأما االنتفاع فهو دراسة  .ىذا ىو التأثر لو حصل .اختبلطاً أفقده كونو إسبلماً 
الثقافة دراسة عميقة ومعرفة الفرؽ بُت أفكارىا، وأفكار الثقافة اإلسبلمية، ٍب 

قافة والتشبيهات اليت ٖتويها، وإخصاب الثقافة أخذ ا١تعاين اليت ُب تلك الث
األدبية، وٖتسُت األداء هبذه ا١تعاين وتلك التشبيهات، دوف أف يتطرؽ إٔب 
أفكار اإلسبلـ أي تناقض، ودوف أف يؤخذ من أفكارىا عن اٟتياة، وعن 

واالقتصار على االنتفاع بالثقافة دوف التأثر  .التشريع وعن العقيدة، أي فكر
فا١تسلموف  .ل دراستها معلومات ال تؤثر على وجهة النظر ُب اٟتياةهبا، ٬تع

منذ أوائل الفتح اإلسبلمي حىت العصر ا٢تابط الذي حصل فيو الغزو الثقاُب 
والتبشَتي، ُب منتصف القرف الثامن عشر ا١تيبلدي، كانوا ٬تعلوف العقيدة 

مية لبلنتفاع ٔتا اإلسبلمية أساس ثقافتهم، وكانوا يدرسوف الثقافات غَت اإلسبل
فيها من معاٍف عن األشياء ُب اٟتياة، ال العتناؽ ما فيها من أفكار، ولذلك ٓب 
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ٓتبلؼ ا١تسلمُت بعد الغزو الثقاُب الغريب ٢تم،  .يتأثروا هبا، وإ٪تا انتفعوا هبا
ا وٗتلى عن فمنهم من اعتنقه .فَهنم درسوا الثقافة الغربية واستحسنوا أفكارىا

ومنهم من استحسنها وأضاؼ أفكارىا للثقافة اإلسبلمية  ...يةالثقافة اإلسبلم
باعتبارىا منها، وصارت بعض أفكارىا من األفكار اإلسبلمية بالرغم من 

فكثَت منهم مثبًل كاف ٬تعل القاعدة الدٯتقراطية ا١تعروفة  .تناقضها مع اإلسبلـ
لؤلُمة، وأف )األُمة مصدر السلطات( قاعدة إسبلمية مع أهنا تعٍت أف السيادة 

األُمة ىي اليت تضع التشريع وتسن القوانُت، وىذا يناقض اإلسبلـ، ألف 
وكثَت من   .السيادة فيو للشرع ال لؤلُمة، والقانوف من عند اهلل ال من عند الناس

مع أف اإلسبلـ  .كاف ٭تاوؿ أف ٬تعل اإلسبلـ دٯتقراطياً أو اشًتاكياً أو شيوعياً 
و ٬تعل اٟتاكم منفِّذاً للشرع مقّيداً بو، ال أجَتاً عند يتناقض مع الدٯتقراطية، ألن

وكذلك يتناقض  .األُمة، وال ُمنّفذًا إلرادهتا، بل راعيًا ١تصاٟتها حسب الشرع
كما   .مع االشًتاكية ألف ا١تلكية ٤تددة عنده بالكيف وال ٬توز أف ٖتدد بالكم

ياة، ويقوؿ با١تلكية يتناقض مع الشيوعية ألنو ٬تعل اإلٯتاف بوجود اهلل أساس اٟت
فجعُل اإلسبلـ دٯتقراطيًا أو اشًتاكيًا أو شيوعياً  .الفردية ويعمل لصيانتها

واألنكى  .استحسانًا لتلك األفكار ىو تأثر بالثقافة األجنبية وليس انتفاعًا هبا
من ذلك أف القيادة الفكرية الغربية، وىي عقيدة تناقض عقيدة اإلسبلـ، تأثر 

ويقوؿ غَت  !يقوؿ ا١تتعلم منهم ٬تب فصل الدين عن الدولةهبا بعضهم وصار 
٦تا يدؿ  ...! وال تدخلوا الدين بالسياسة!ا١تتعلم منهم الدين غَت السياسة

على أف ا١تسلمُت ُب العصر ا٢تابط بعد الغزو الثقاُب، درسوا الثقافة غَت 
فات غَت اإلسبلمية وتأثروا هبا، ٓتبلؼ ا١تسلمُت قبل ذلك، فأهنم درسوا الثقا

 .اإلسبلمية وانتفعوا هبا، وٓب يتأثروا بأفكارىا
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ومن استعراض الكيفية اليت درس ا١تسلموف هبا الثقافة غَت اإلسبلمية، 
وا١تدقق ُب  .والكيفية اليت كانوا يأخذوهنا هبا، يتبُت وجو االنتفاع وعدـ التأثر
وما شاكلها، الثقافة اإلسبلمية ٬تدىا معارؼ شرعية كالتفسَت واٟتديث والفقو 

ومعارؼ اللغة العربية من ٨تو وصرؼ وأدب وببلغة وما شاهبها، ومعارؼ 
 .وال ٗترج الثقافة اإلسبلمية عن ىذه األنواع الثبلثة .عقلية كا١تنطق والتوحيد

أما ا١تعارؼ الشرعية فَهنا ٓب تتأثر بالثقافات غَت اإلسبلمية، وٓب تنتفع هبا 
فالفقهاء ٓب ينتفعوا بالثقافات  .كتاب والسنةمطلقاً، ألهنا مقّيدة األساس بال

غَت اإلسبلمية وٓب يدرسوىا، ألف الشريعة اإلسبلمية نسخ  ٚتيع الشرائع 
السابقة ٢تا، وأُمر أصحاهبا بًتكها واتباع شريعة اإلسبلـ وإف ٓب يفعلوا ذلك 

ولذلك ال ٬توز للمسلمُت شرعًا أف يأخذوا بتلك الشرائع، وال أف  .فهم كّفار
أثروا بتلك الثقافات، ألهنم مقيدوف بأخذ أحكاـ اإلسبلـ وحدىا، ألف ما يت

على أف لئلسبلـ طريقة واحدة ُب أخذ األحكاـ ال  .عداىا كفر ٭تـر أخذه
وىذه الطريقة ىي فهم ا١تشكلة القائمة واستنباط حكم ٢تا من  .يتعداىا مطلقاً 
بالنسبة ألخذ األحكاـ  ولذلك ال ٣تاؿ لدراسة أي ثقافة فقهية .األدلة الشرعية

ومن ىنا ٓب يتأثر ا١تسلموف بالفقو الروماين أو غَته، وٓب  .من ِقبل ا١تسلمُت
،  .يأخذوا عنو وٓب يدرسوه مطلقاً  ومع أفَّ ا١تسلمُت ترٚتوا الفلسفة وبعض العلـو

لكنهم ٓب يًتٚتوا شيئًا من الفقو غَت اإلسبلمي، وال من التشريعات غَت 
نيًا وال غَته، ٦تا يدؿ جزمًا على أنو ٓب يكن للثقافات غَت اإلسبلمية، ال روما

نعم أف الفقو ٪تا  .اإلسبلمية أي وجود عند الفقهاء، ال للدرس، وال لبلنتفاع
واتسع، وكاف ٪توه واتساعو ٔتا حدث أماـ ا١تسلمُت ُب الببلد ا١تفتوحة من 

ـ الدولة فا١تشاكل االقتصادية اليت صارت أما .مشاكل ٖتتاج إٔب معاٞتات



 ٕٚٛ 

اإلسبلمية ا١تًتامية األطراؼ، والقضايا اليت حدث  ُب ٥تتلف نواحي ىذه 
الدولة، ٛتل  ا١تسلمُت ْتكم دينهم على أف ٬تتهدوا فيها حسب قواعد 
اإلسبلـ، ويستنبطوا من الكتاب والسنة، أو ٦تا أرشد إليو الكتاب والسنة من 

ىم بو دينهم وما بيَّنو ٢تم أدلة األحكاـ ١تعاٞتة تلك ا١تشاكل، وىذا ما يأمر 
١تا أراد أف يبعث  أف رسوؿ اهلل  فقد روي . سيدنا ٤تمد رسوؿ اهلل
قاؿ: أقضي  «؟كيف تقضي إذا عرض لك قضاء»معاذًا إٔب اليمن قاؿ: 

 .قاؿ: فبسنة رسوؿ اهلل  «؟فإف لم تجد في كتاب اهلل»قاؿ:  .بكتاب اهلل
فضرب  .اؿ: أجتهد رأيي وال آلوق «؟فإف لم تجد في سنة رسوؿ اهلل»قاؿ: 

الحمد هلل الذي وفق رسوؿ رسوؿ اهلل لما يرضي »وقاؿ: صدره  رسوؿ اهلل 
ولذلك كاف فرضًا على ا١تسلمُت أف ٬تتهدوا  .أخرجو أبو داود «رسوؿ اهلل

وىذه األحكاـ  .الستنباط اٟتكم الشرعي لكل مسألة من ا١تسائل اليت ٖتدث
أو ٦تا  .بلمية، استنبط  من الكتاب والسنةاليت تستنبط أحكاـ شرعية إس

 .أرشد إليو الكتاب والسنة من األدلة
وأما التفسَت فَهنم كانوا يشرحوف آيات القرآف، و٭تاولوف أف يبينوا معاين 
اآليات، إّما ْتسب ما تدؿ عليو األلفاظ واٞتمل من ا١تعاين اللغوية أو ا١تعاين 

ل ٖت  مدلوالت تلك األلفاظ الشرعية، وإما بَدخاؿ أشياء حدث ، تدخ
وانو وإف صار توسع ُب التفسَت وتفصيل ُب بياف معاين اآليات،  .وتلك اٞتمل

ولكنو ٓب يدخل ُب التفسَت أفكار رومانية أو يونانية تتعلق بوجهة النظر ُب 
نعم ىنالك  .اٟتياة، أو التشريع، باعتبارىا جاءت من الثقافات غَت اإلسبلمية

ضعيفة أخذ هبا بعض ا١تفسرين، فادخلوا معانيها ُب أحاديث موضوعة أو 
تفسَت القرآف، مع أهنا معاف غَت إسبلمية، ولكن ذلك ال يعترب تأثرًا بالثقافة 



 ٕٜٚ 

غَت اإلسبلمية، بل يعترب دسًا على الثقافة اإلسبلمية ُب دس أحاديث على 
لتأثر وفرؽ بُت الدس على اإلسبلـ ُب افًتاء أحاديث، وبُت ا .الرسوؿ ٓب يقلها

بالثقافات غَت اإلسبلمية، بأخذ أفكارىا وإدخا٢تا على اإلسبلـ باعتبارىا جزءاً 
وأّما  .وباٞتملة فَف ا١تعارؼ الشرعية ٓب تتأثر بالثقافات غَت اإلسبلمية .منو

ا١تعارؼ األدبية واللغوية وما شاهبها، فَف تأثَت اللغة العربية على وجود باقي 
كاف قوياً حىت أزال  اللغات األخرى من االستعماؿ اللغات ُب الببلد ا١تفتوحة  
فقد كان  اللغة العربية وحدىا ىي ا١تسيطرة على ٚتيع  .العاـ ُب شؤوف اٟتياة

ولذلك  .شؤوف اٟتياة باعتبارىا جزءاً أساسيًا ُب فهم اإلسبلـ، ألهنا لغة القرآف
ا التأثَت، ألنو ٕتد األمم ا١تفتوحة بعد اعتناقها اإلسبلـ، قد شارك  ُب تقوية ىذ

ولذلك ٓب تتأثر اللغة العربية بلغات  .من مقتضيات اإلسبلـ دينها الذي اعتنقتو
رت ىي ُب الببلد اليت فتحتها وأضعف  فيها ػػّ الببلد ا١تفتوحة وثقافتها، وإ٪تا أث

لغاهتا األصلية حىت تبلش  ُب بعضها، وكادت تتبلشى ُب البعض اآلخر، 
دىا لغة اإلسبلـ، وىي وحدىا اللغة اليت تستعملها وبقي  اللغة العربية ىي وح

غَت أف األدب  .الدولة، وىي اللغة الشائعة، وىي لغة الثقافة والعلم والسياسة
العريب قد صادؼ ُب الببلد ا١تفتوحة أشكااًل مدنية ورياضاً وقصوراً وْتاراً وأهناراً 

وموضوعاتو،  ومناظر وغَت ذلك، فنما ُب زيادة معانيو وأخيلتو وتشبيهاتو
ولذلك ٧تد أف  .وانتفع بذلك، ولكنو ٓب يتأثر باألفكار اليت تناقض اإلسبلـ

اٞتوانب اليت تتعلق بالعقيدة وتناقض اإلسبلـ، ٓب يتأثر هبا أحد من األدباء 
وبالرغم من أفَّ الفلسفة اليونانية قد  .ا١تسلمُت وأعرضوا عنها إعراضًا تاماً 

دب اليوناين الذي يعدد اآل٢تة، ويعطيهم صفات ترٚت  واعتٍت هبا، إاّل أف األ
نعم قد خرج  .البشر، ٓب يلق رواجًا لدى ا١تسلمُت، بل ٓب يلتفتوا إليو مطلقاً 
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عن مقتضيات ما يليق بالثقافة اإلسبلمية أشخاص، فتعرضوا ١تعاٍف ال يقرىا 
عاين اإلسبلـ، كما فعل ا٠تَُلعاء من األدباء والشعراء، فَهنم ذكروا ُب شعرىم م

إاّل أف ىؤالء نزر يسَت ال يعتربوف بالنسبة للمجتمع  .ال يوافق عليها اإلسبلـ
اإلسبلمي شيئًا مذكوراً، ومهما تأثر أدهبم با١تعاين اليت ينهى عنها اإلسبلـ، 
فَف ىذا التأثر ٓب يكن تأثرًا يؤثر على الثقافة اإلسبلمية، بل ظل  الثقافة 

 .ل  اللغة العربية، خالية من الشوائباإلسبلمية، وظل األدب العريب، وظ
وأما ا١تعارؼ العقلية فَف ا١تسلمُت بطبيعة مهمتهم األصلية ُب اٟتياة، 
وىي الدعوة إٔب اإلسبلـ، كانوا يصطدموف بأصحاب الديانات والثقافات 
األخرى، وكاف أولئك يتسلحوف بالفلسفة اليونانية، فكاف ال بد من إبطاؿ 

وكاف ال بد من شرح العقيدة اإلسبلمية  .يفهاعقائدىم وىدمها وبياف ز 
لذلك وضع ا١تسلموف علم التوحيد ليبينوا فيو  .باألسلوب الذي يفهمو ىؤالء

وىو وإْف كاف من  .العقيدة اإلسبلمية ويشرحوىا للناس، فكاف علم التوحيد
ا١تعارؼ الشرعية من حيث ا١توضوع، وىو العقيدة اإلسبلمية، ولكنو يعترب من 

العقلية من حيث الشكل واالداء، وقد انتفع ا١تسلموف فيو با١تنطق  ا١تعارؼ
وهبذا يتبُتَّ أف الثقافات األجنبية ٓب تؤثر ُب  .وترٚتوا ا١تنطق إٔب اللغة العربية

الثقافة اإلسبلمية ال ُب ا١تعارؼ الشرعية، وال ُب معارؼ اللغة العربية، وال ُب 
ية حىت أواخر العصر ا٢تابط ثقافة ا١تعارؼ العقلية، وبقي  الثقافة اإلسبلم

أما ا١تسلموف فاهنم أيضًا ٓب يتأثروا بالثقافة ال من حيث طريقة  .إسبلمية ْتتة
تفكَتىم وال من حيث فهمهم لئلسبلـ، وظل  عقلية ا١تسلمُت عقلية 

إالّ أف ىنالك أفراداً تأثروا ىم با١تعارؼ العقلية األجنبية، فنشأت  .إسبلمية ْتتة
فهناؾ أفراد قد أوجدت دراسة الفلسفات األجنبية  .ر جديدةعندىم أفكا
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ا٠تطأ ُب فهم بعض أفكار االسبلـ،  غشاوة على أذىاهنم أدت إٔب وقوعهم ُب
أو أدت إٔب وقوعهم ُب الضبلؿ حُت البحث العقلي، وفهموا بعض األفكار 

كاف   وىؤالء فريقاف: أحد٫تا .دوف التقيد بالعقيدة اإلسبلمية، وبأفكار اإلسبلـ
ا٠تطأ ُب الفهم ىو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيو ولكنهم ظلوا ٭تملوف عقلية 
إسبلمية، ونفسية إسبلمية ولذلك يعترب إنتاجهم العقلي من الثقافة اإلسبلمية 

والفريق الثاين كاف  .ولو كاف ٭توي أفكارًا خاطئة، ولكنو خطأ ُب الفهم
ا فيو، وقد ا٨ترفوا عن العقيدة الضبلؿ ُب اإلدراؾ ىو الذي أوقعهم فيما وقعو 

اإلسبلمية كل اال٨تراؼ وصاروا ٭تملوف عقلية غَت إسبلمية، ولذلك ال يعترب 
 .إنتاجهم العقلي من الثقافة اإلسبلمية

 .أما الفريق األوؿ فقد كاف تأثره بالفلسفة ا٢تندية سبب خطئو ُب الفهم
دنيا، فالتبس ذلك ذلك أف الفلسفة ا٢تندية تقوؿ بالتقّشف وباإلعراض عن ال

على بعض ا١تسلمُت وظنوا ىذا التقشف ىو الزىد الذي ورد ُب بعض 
األحاديث، فنشأ عن ىذا الفهم فئة الصوفية، وأثر ذلك على فهم معٌت األخذ 

مع أف الزىد ُب الدنيا يعٍت عدـ اٗتاذىا غاية  .من الدنيا أو اإلعراض عنها
ٓتبلؼ  . عدـ التمتع بالطيباتومثبًل أعلى يكسب ا١تاؿ من أجلها، وال يعٍت

التقشف واإلعراض عن الدنيا فَنو يعٍت ترؾ ملذات اٟتياة وطيباهتا مع ا١تقدرة 
فنشأ ىذا الفهم ا٠تاطئ من جراء الغشاوة  .عليها، وىذا يتناقض مع اإلسبلـ

 .اليت غش  على أذىاف بعض ا١تسلمُت من جراء دراسة الفلسفة ا٢تندية
كاف تأثره بالفلسفة اليونانية سبب ضبللو ُب أما الفريق الثاين فقد  

ذلك أف الفلسفة اليونانية جاءت بأفكار وأْتاث فيما وراء الطبيعة،  .الفهم
وقد ىاجم ا١تثقفوف هبا من غَت ا١تسلمُت  .وتعرض  لبحث وجود اإللو وصفاتو
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ُب الببلد ا١تفتوحة، اإلسبلـ، ٦تا ٛتل بعض ا١تسلمُت على ترٚتتها وعلى 
وقد حاولوا التوفيق بُت ما جاء ُب  .للرد على ا١تهاٚتُت لئلسبلـدراستها 

الفلسفة وبُت اإلسبلـ، فأدى ذلك إٔب وجود أْتاث تأثر أصحاهبا بالفلسفة 
اليونانية مثل ْتث خلق القرآف، ومثل ْتث ىل الصفة عُت ا١توصوؼ، أو غَت 

حدود ا١توصوؼ، وغَت ذلك من األْتاث، إاّل أف ىذه األْتاث وقف  عند 
وكان  العقيدة  .العقيدة اإلسبلمية، والتـز أصحاهبا هبا وتقيدوا بأفكارىا

اإلسبلمية سبب أْتاثهم، فلم ٭تيدوا عنها، وٓب يندفعوا ُب الفلسفة أكثر ٦تا 
فكان  أفكارىم أفكارًا إسبلمية، وتعترب أْتاثهم  .تنطبق عليو ىذه العقيدة

وا، وكاف تقيدىم بالعقيدة اإلسبلمية ولذلك ٓب ينحرفوا وٓب يضل .ثقافة إسبلمية
ولكن وجد  .وىؤالء أمثاؿ ا١تعتزلة من علماء التوحيد .حاميًا ٢تم من الضبلؿ

ىنالك أشخاص قبلئل اندفعوا ُب الفلسفة اليونانية دوف أف يتقيدوا بالعقيدة 
اإلسبلمية، وْتثوا ُب الفلسفة اليونانية ْتثًا على أساس عقلي ٤تض دوف أي 

وقد توغلوا ُب ْتث الفلسفة اليونانية وأخذوا ٭تاولوف تقليدىا  .سبلـتقّيد باإل
وٓب ٬تعلوا  .واالقتداء هبا، كما أخذوا ٭تاولوف إ٬تاد فلسفة ٢تم على منوا٢تا

للعقيدة اإلسبلمية أي أثر ُب أْتاثهم، وٓب يبلحظوا وجودىا، بل كاف ْتثهم 
قد ظهرت ُب أْتاثهم نواٍح  ْتثًا فلسفيًا ٤تضاً، وإف كانوا باعتبارىم مسلمُت

إسبلمية، ولكن ذلك كاف من جراء مفاىيم األعماؽ اإلسبلمية ا١توجودة 
لديهم كما كان  اٟتاؿ عند فبلسفة اليهود، وىذا ال يقرِّب فلسفتهم من 
 .اإلسبلـ أية خطوة بل ىي فلسفة عقلية سائرة ُب طريق الفلسفة اليونانية

 .سينا والفارايب وابن رشد وأمثا٢تم وىؤالء ىم الفبلسفة ا١تسلموف كابن
وفلسفتهم ىذه ليس  فلسفة إسبلمية وال فلسفة اإلسبلـ عن اٟتياة، وال 
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عبلقة ٢تا باإلسبلـ مطلقاً، بل ال تعترب ثقافة إسبلمية، ألف العقيدة اإلسبلمية 
ٓب تكن شيئاً ُب ْتثها، بل ٓب ُتبلحظ حُت ْتثها، وإ٪تا كان  الفلسفة اليونانية 

 .وضع ْتثها وليس  ٢تا أيّة عبلقة باإلسبلـ وال بالعقيدة اإلسبلميةىي م
فهم ٓب  .ىذه ىي خبلصة موقف ا١تسلمُت من الثقافات غَت اإلسبلمية

يتأثروا، وٓب ينتفعوا، وٓب يدرسوا الثقافات األجنبية ا١تتعلقة باألحكاـ الفقهية 
افات غَت مطلقاً، فلم يوجد ُب ا١تعارؼ الشرعية أي شيء يتعلق بالثق

اإلسبلمية، وانتفعوا با١تعاين والتشبيهات واألخيلة ا١توجودة ُب الثقافات 
األجنبية، إاّل إف ذلك ٓب يؤثر على اللغة العربية وال على األدب العريب، 
فكان  دراستهم للثقافات غَت اإلسبلمية من ىذه اٞتهة دراسة انتفاع ال 

ىا وانتفعوا هبا من حيث أسلوب أما العلـو العقلية فَهنم درسو  .دراسة تأثر
ولكن اإلسبلـ وأفكار اإلسبلـ ٓب تتأثر، ولكن  .االداء ُب ا١تنطق وعلم التوحيد

بعض ا١تسلمُت تأثر ُب فهمو وحده لئلسبلـ فظهر ذلك ُب تصرفاهتم وكتاباهتم 
ىم، ال ُب الثقافة اإلسبلمية واألفكار اإلسبلمية، وذلك كالصوفية والفبلسفة 

 .ا١تسلمُت
ذا بالنسبة للثقافة، أما بالنسبة للعلـو من طبيعية ورياضية وفلك وطب ى

وغَتىا، فَف ا١تسلمُت درسوىا وأخذوىا أخذًا عا١تيًا وىي ال تدخل ُب باب 
الثقافة اليت تؤثر على وجهة النظر ُب اٟتياة، وإ٪تا ىي علـو ٕتريبية، وىي عاّمة 

ولذلك أخذىا  .ىا من األممٞتميع الناس، وىي عا١تية ال ٗتتص بأُمة دوف غَت 
 .ا١تسلموف وانتفعوا هبا

وأما أسلوب التأليف ُب العلـو والثقافة اإلسبلمية، فَنو ٪تا ٪توًا طبيعياً 
حىت وصل إٔب التنظيم، فقد بدأت الثقافة اإلسبلمية شفوية يتناقلها الناس 
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بعضهم من بعض بالسماع، وٓب يُعَن بتدوين شيء سوى القرآف، إٔب أف 
فبدأ حينئذ  .  رقعة الدولة وصارت اٟتاجة ماسَّة لكتابة العلـو وا١تعارؼاتسع

فكانوا يكتبوف  .يكثر التدوين شيئًا فشيئاً، ولكنو كاف على غَت نظاـ معُّت 
مسألة ُب التفسَت، ومسألة ُب اٟتديث، ومسألة ُب الفقو، ومسألة ُب التاريخ، 

غَت ترتيب وال تبويب ألهنا  كلها ُب كتاب واحد من   .ْبا...ومسألة ُب األدب
وال فرؽ عندىم بُت أي علم وعلم، وال بُت أي معرفة  .كلها علم ُب نظرىم

ومعرفة، بل العلم كلو شيء واحد، والعآب غَت متميِّز بعلم معُّت، ٍب أخذ يًتكز 
التأليف حُت اتسع  دائرة ا١تعارؼ وصار أكثر العلماء ال تتسع قدرهتم على 

على كل طائفة منهم ميل خاص إٔب نوع من العلـو اإلحاطة هبا، فغلب 
فتميزت  .وبذلك صارت ا١تسائل ا١تتشاهبة ٬ُتَمع بعضها إٔب بعض .وا١تعارؼ

وبذلك  .العلـو وا١تعارؼ، وصار العلماء يدخلوف عليها التنظيم شيئًا فشيئاً 
إته  األفكار إٔب التنظيم والتأليف، حىت كاف مثل كتاب ا١توطأ ُب اٟتديث، 

ليلة ودمنة ُب األدب، وكتاب الرسالة ُب األصوؿ، وكتب ٤تمد ُب الفقو، وك
وكتاب العُت ُب اللغة، وكتاب سيبويو ُب النحو، وكتاب ابن ىشاـ ُب السَتة، 

بل وجدت كتب ُب فرع واحد من  ...وكتاب الطربي ُب التاريخ، وىكذا
ـ السلطانية الفقو، مثل كتاب ا٠تراج أليب يوسف ُب االقتصاد، وكتاب األحكا

ٍب مشل التأليف كل فرع من فروع العلـو وا١تعارؼ وصار  .للماوردي ُب اٟتكم
تنظيمو يًتقى تدر٬تيًا ُب مسائلو وأبوابو إٔب أف أصبح تأليفًا راقيًا يشمل ٚتيع 

ٍب ٘تيزت الثقافة عن العلم ُب التأليف وُب صفوؼ  .أنواع ا١تعارؼ والعلـو
 ...ىكذاالدراسة العليا ُب اٞتامعات و 

و٦تا ٬تدر ذكره أف ا١تسلمُت أخذوا من غَتىم أسلوب التأليف، ألف 
 .أسلوب التأليف كالعلم ليس خاصاً وإ٪تا ىو عاـ
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لقد رأى ا١تسلموف أف حياهتم إ٪تا ىي من أجل اإلسبلـ، وأف وجودىم 
اس إ٪تا ىو من أجل ٛتل الدعوة اإلسبلمية، وأف اإلسبلـ وحده ىو أس

وحدهتم وسبب هنضتهم، وأنو ىو وحده عزىم و٣تدىم ورجاؤىم، لذلك ملك 
فأقبلوا  .عليهم نفوسهم وعقو٢تم فأخلصوا لو وأقبلوا عليو يدرسونو ويتفهمونو

على القرآف يفهمونو ويفسرونو، وعلى اٟتديث يروونو و٬تمعونو، وأخذوا 
خبار النيب عليو يستنبطوف األحكاـ اليت تعاِب مشاكل اإلنساف، ويتتبعوف أ

الصبلة والسبلـ وغزواتو، ٭تفظوهنا ويرووهنا، وعلى ا١تغازي والفتوحات 
و١تّا كاف فهم القرآف ال يتأتى بغَت اللغة العربية، وحصل من  .يسجلوهنا ويرووهنا

جراء اختبلط العرب بالعجم ُب الفتوحات فساٌد ُب نطق العربية عند 
وف على اللغة العربية يدرسوهنا ويشرحوهنا ا١تستعربُت، وعند العرب، أقبل ا١تسلم

ويضعوف قواعدىا، ويدرسوف الشعر اٞتاىلي وعادات العرب، وخطبهم 
ٍب ١تّا دخل ُب اإلسبلـ من  .وأيامهم، من أجل فهم كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل

أصحاب الديانات األخرى َمْن لديهم ثقافات عقلية ورواسب من أفكار 
ا١تسلمُت للدعوة اإلسبلمية أف حصل الصراع  الكفر، وكاف من جراء ٛتل

الفكري بينهم وبُت أعداء اإلسبلـ، فأقبلوا على العلـو العقلية يدرسوهنا 
فكاف أف تفرَّع  أنواع  .ليشرحوا للناس عقيدة اإلسبلـ ويبينوىا بالدليل العقلي

ا١تعارؼ لدى ا١تسلمُت، فتنوَّع  بذلك ا١تعارؼ اإلسبلمية، وتناول  أشياء  
َتة وأخذت ٗتصب كلما اتسع  الفتوحات، وتنمو كلما دخل الناس ُب كث

و١تّا أصبح  الدولة اإلسبلمية مًتامية األطراؼ ورجح جانب الًتكيز  .دين اهلل
للبلداف اليت فتح  على جانب الفتح، انصرؼ كثَت من ا١تسلمُت إٔب ا١تعارؼ 
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ُت ثقافة إسبلمية ث، فتكون  لدى ا١تسلمػق ُب البحػمّ ػوالعلـو والدرس والتع
متعددة النواحي أقبل الناس على تعلمها ٚتيعها ما دام  ٗتدـ اإلسبلـ وتعلي 

وكاف ا١تسلموف ُب ٚتلتهم إ٪تا يهتموف هبذه الثقافة ال بغَتىا  .شأف ا١تسلمُت
وكاف كل عآب  .من الثقافات، مع اىتمامهم ٔتا ُب الكوف من علـو وصناعات

صص هبا، وكل أديب مهما كاف منحاه ُب مهما كاف نوع الثقافة اليت ٗت
األدب، بل كل رياضي أو طبيعي أو صانع مهما كاف إتاىو إ٪تا يتثقف 

أّما اشتهار بعض العلماء  .ف بغَتىاػقػثػاً، ٍب يتػمػتػبلمية أواًل حػافة اإلسػبالثق
ُب الرياضيات، وابن بطوطة ُب اٞتغرافية،  بن ا٢تيثم بعلم كمحمد بن اٟتسن

ثَت ُب التاريخ، وأيب نواس ُب الشعر وغَت ىؤالء، فليس معٌت ىذا وابن األ
االشتهار أهنم درسوا العلم الذي اشتهروا بو فحسب، بل ىؤالء وغَتىم درسوا 
الثقافة اإلسبلمية كلها، ٍب تفرَّغوا لفرع من فروع ا١تعرفة فاشتهروا بو مع 

ة اإلسبلمية فَف منها ما أما ىذه الثقاف .إحاطتهم بباقي فروع الثقافة اإلسبلمية
ىو ا١تادة األصلية للثقافة، ألف ا١تعاين الواردة فيها ىي ا١تقصودة عند ا١تسلم 

يد، ػوؿ الفقو والتوحػوذلك كالتفسَت واٟتديث والسَتة والتاريخ والفقو وأص
 .ادة األصلية، وذلك كعلـو اللغة العربية وا١تنطقػو آلة لفهم تلك ا١تػومنها ما ى
يلة لفهم ػو١تّا كان  ا١تعارؼ اآللية وس .موف يقبلوف عليها ٚتيعهاوكاف ا١تسل

لية ا١تقصودة، فَف معرفة ا١تعاين ا١تقصودة ىي اليت ينبغي أف تكوف ػاين األصػا١تع
و٢تذا نقتصر على عرض حملة عن التفسَت واٟتديث والسَتة والتاريخ  .مقصودة

 .والفقو وأصوؿ الفقو إلعطاء صورة عن كل واحد منها
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التفسَت تفعيل من الفسر وىو البياف، تقوؿ فسرت الشيء بالتخفيف 
والفرؽ بُت التفسَت  .، وفسرَّتو بالتشديد أفسره تفسَتًا إذا بّينتوأفسره فسراً 

وقد  .والتأويل أف التفسَت ىو بياف ا١تراد باللفظ، والتأويل ىو بياف ا١تراد با١تعٌت
وقد نزؿ القرآف باللغة  .ؽ ببياف آيات القرآفاختص  كلمة التفسَت عند اإلطبل

العربية، فألفاظو عربية حىت األلفاظ اليت أصلها أعجمية مثل استربؽ، فَهنا 
وأساليبو ىي أساليب  .عرّب  على أصوؿ العربية، وأصبح  من األلفاظ العربية

 العرب ُب كبلمهم، قاؿ تعأب:              نو كاف العرب يقرأو وقد
إاّل أف القرآف ٓب يكن ٚتيعو ُب متناوؿ  .ويدركوف قوة ببلغتو ويفهموف معانيو

العرب ٚتيعًا يستطيعوف أف يفهموه إٚتااًل وتفصيبًل ٔتجرد أف يسمعوه، ألف 
نزوؿ القرآف بلغة العرب ال يقتضي أف العرب كلهم يفهمونو ُب مفرداتو 

ألف  .اللغة أف يفهموه إذ ليس كل كتاب مؤلف بلغة يستطيع أىل .وتراكيبو
فهم الكتاب ال يتطلب اللغة وحدىا، وإ٪تا يتطلب درجة عقلية من الفهم 

وواقع العرب حُت نزؿ القرآف أهنم ٓب  .واإلدراؾ تتفق ودرجة الكتاب ُب رقّيو
يكونوا كلهم يفهمونو كلو إٚتااًل وتفصيبًل، وإ٪تا كانوا ٮتتلفوف ُب فهمو حسب 

 القرآفلك تفاوت  مقدرة الصحابة ُب تفسَت ومن أجل ذ .رقيهم العقلي
على أف  .وفهمو، لتفاوت معرفتهم باللغة العربية، وتفاوت ذكائهم وإدراكهم

ألفاظ القرآف نفسها ٓب يكن العرب كلهم يفهموف معناىا، فقد روي عن أنس 
  بن مالك أف رجبًل سأؿ عمر بن ا٠تطاب عن قولو تعأب:          

 فقاؿ عمر: هنينا عن التكّلف والتعمق وروي عن عمر أيضًا أنو   ؟ا األبم
 كاف على ا١تنرب فقرأ:                  ٍب سأؿ عن معٌت
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 .فقاؿ لو رجل من ىذيل: التخوؼ عندنا التنقص ؟التخوؼ
وفوؽ ذلك ففي القرآف آيات كثَتة ال يكفي ُب تفهمها معرفة ألفاظ 

وأساليبها، وإ٪تا ٖتتاج إٔب معلومات عن بعض ألفاظها، ألف ىذه األلفاظ اللغة 
 تعأب:   قولو مثل  معينة  مدلوالت   إٔب تشَت               ،
             ،                      ،        

          إٔب غَت ذلك من اآليات اليت تشَت إٔب معاٍف معهودة. 
 .وؿنػز وىناؾ آيات ٭تتاج فهمها إٔب معرفة أسباب ال

وُب القرآف آيات ٤تكمة واضحة ا١تعٌت، وىي اآليات اليت تتعلق بأصوؿ 
الدين من العقائد وخاصة اآليات ا١تكّية، واآليات اليت تتعلق بأصوؿ األحكاـ 

  .ي اآليات ا١تدنية، وخاصة ما يتعلق منها با١تعامبلت والعقوبات والبّيناتوى
كما أف ُب القرآف آيات متشاهبة تشتبو معانيها على كثَت من الناس، وخاصة 
اآليات اليت ٖتتمل عدة معاٍف، أو يتحتم صرفها عن ا١تعٌت الظاىر ٢تا إٔب معٌت 

 .يهيةنػز آخر لتناقضو مع العقيدة الت
لصحابة رضواف اهلل عليهم ىم أقدر الناس على فهم القرآف ومع أف ا

ألهنم من أعلم الناس بالعربية، وألهنم شاىدوا الظروؼ والوقائع اليت نزؿ فيها 
القرآف، إاّل أهنم اختلفوا ُب الفهم وتفاوتوا ُب القدرة على تفسَت القرآف حسب 

 بلزمة الرسوؿتفاوهتم ُب درجة اطبلعهم على العربية، وحسب تفاوهتم ُب م
.  شهر ا١تفسرين من الصحابة علي بن أيب طالب، وعبد اهلل بن أوكاف من

عباس، وعبد اهلل بن مسعود، وأيّب بن كعب، وىؤالء األربعة أكثر َمْن 
ى التفسَت ُب األمصار اإلسبلمية ا١تختلفة، والذي مكَّن ىؤالء من غذ

تهم ٔتناحيها وأساليبها التبحر ُب التفسَت قوهتم ُب اللغة العربية وإحاط
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ومبلزمتهم لو مبلزمة مكنتهم من معرفة اٟتوادث اليت  و٥تالطتهم للنيب 
نزل  فيها آيات القرآف وقوة عقلهم وذكائهم قوة مكنتهم من ربط ا١تعاين 

ولذلك ٓب يتحرجوا عن  .ببعضها أحسن ربط، وا٠تروج بالنتائج الصائبة
عقلهم، بل اجتهدوا ُب التفسَت،  االجتهاد ُب فهم القرآف حسب ما يقتضيو

ولذلك يعترب تفسَت  .وقالوا فيو برأيهم، وقرروا ما أداىم إليو فهمهم واجتهادىم
إاّل أنو قد كذب عليهم كثَت، وأدخل  على  .ىؤالء من أعلى أنواع التفسَت

تفسَتىم أقواؿ ٓب يقولوىا، ولذلك ٕتد ُب تفسَتىم الكثَت من ا١توضوع، وما 
أما ما عداه  .من التفاسَت برواية الثقات ىو من أقوى التفاسَتصح عن ىؤالء 

إاّل أنو ليس معٌت  .من ا١توضوعات فبل ٬توز أف يؤخذ إذا ٓب يثب  أهنم قالوه
التحذير من أخذ تفسَت ىؤالء األربعة ا١توضوع ىو التحذير من قراءة 

وعات تفاسَتىم، بل ىو ٖتذير من أخذىا والعمل هبا باعتبار أف ىذه ا١توض
أما قراءهتا وٖتكيم الفهم الصحيح لغة وشرعًا وعقبًل ٔتا جاء هبا فهو أمر  .٢تم

مفيد، ألف ُب ىذه الروايات ا١توضوعة تفاسَت قّيمة من حيث الفهم، وإف  
  .كان  ضعيفة السند من حيث نسبتو إٔب الصحابة

وقد جاء بعد الصحابة التابعوف، واشتهر بعضهم ُب الرواية عن 
عن األربعة ا١تذكورين وعن غَتىم، ومن أشهر ىؤالء التابعُت ٣تاىد، الصحابة، 

وعطاء بن أيب رباح، وعكرمة مؤب ابن عباس، وسعيد بن جبَت، وقد اختلف 
فمجاىد أوثقهم وإْف كاف  .العلماء ُب مقدار الثقة هبؤالء ا١تفسرين من التابعُت

 .كالشافعي والبخاري  اقلهم رواية، ويعتمد على تفسَته بعض األئمة واحملدثُت،
إاّل أف بعضهم كاف يرى أف ٣تاىدًا يسأؿ أىل الكتاب، ومن ىذه الناحية 

وكاف كل من عطاء  .يًتيثوف ُب أخذ أقوالو، وإْف كانوا متفقُت على صدقو
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أما عكرمة فَف أكثر العلماء  .وسعيد ثقة صادقاً ٓب يطعن أحد على أي منهما
يرى آخروف أنو جرؤ على التفسَت ويزعم يوثقو ويصدقو، والبخاري يروي لو، و 

َت للقرآف عن ػأنو يعلم كل شيء ُب القرآف، وذلك لكثرة ما يرويو من التفس
ة أكثر من يروي عن ابن عباس، وىناؾ من يروي ػوكاف ىؤالء األربع .الصحابة
ة الصحابة كمسروؽ بن األجدع تلميذ عبد اهلل بن مسعود، وكاف ػيػعن بق

واشتهر كذلك ُب التفسَت من التابعُت قتادة بن دعامة  .يروي عنو التفسَت
وكاف واسع االطبلع ُب اللغة العربية ضليعاً ُب الشعر العريب  .السدوس األكمو

وبعد أف انتهى عصر التابعُت أخذ العلماء يؤلفوف كتب  .وأياـ العرب وأنساهبم
ن التفسَت على طريقة خاصة ىي ذكر اآلية ونقل ما روي ُب تفسَتىا ع

بن اند، وأشهر من قاـ بذلك سفياف بن عيينة ووكيع ػابة والتابعُت بالسػالصح
َت ىؤالء العلماء ٓب تصل إلينا كاملة، ػاسػرزاؽ وغَتىم، إاّل أف تفػراح وعبد الػاٞت

ٍب جاء  .َت كتفسَت الطربيػسػض كتب التفػواؿ وردت ُب بعػل منها أقػوإ٪تا وص
تتابع علماء التفسَت ُب كل عصر حىت عصرنا بعدىم الفراء ٍب جاء الطربي، ٍب 

 .ىذا
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 يرػرين في التفسػلوب المفسػأس

فسَّر الصحابة آيات من القرآف الكرًن إما اجتهادًا منهم ُب التفسَت أو 
ٝتاعًا من رسوؿ اهلل، وشرحوا ُب كثَت من األحياف أسباب نزوؿ اآلية، وفيمن 

ضيح ا١تعٌت اللغوي الذي فهموه وكانوا يقتصروف ُب تفسَت اآلية على تو  .نزل 
متعرض أي غَت  "متجانف إلٍب غَت"مثل قو٢تم  ،من اآلية بأخصر لفظ

 ومثل قو٢تم ُب قولو تعأب:  .١تعصية                 :  كاف
أىل اٞتاىلية إذا أراد أحدىم خروجًا أخذ قدحًا فقاؿ: ىذا يأمر با٠تروج فَف 

ُب سفره خَتاً، ويأخذ قدحًا آخر فيقوؿ ىذا يأمر با١تكوث خرج فهو مصيب 
وما روي عن  .فنهى اهلل عن ذلك .فليس يصيب ُب سفره خَتاً، وا١تنيح بينهما

 ابن عباس ُب قولو تعأب:              فَف زادوا . قاؿ: إٔب مكة
ما  مثاؿ ذلكو  .ما روي عن سبب نزوؿ اآلية وفيمن نزل  فهو عن ذلك شيئاً 

 روي عن أيب ىريرة ُب قولو تعأب:                   قاؿ: نزل
ٍب  .رواه مسلم .حيث يراود عمو أبا طالب على اإلسبلـ ُب رسوؿ اهلل 

جاء بعد الصحابة التابعوف فرووا كل ما ذكره الصحابة من ىذا القبيل، وكاف 
و٢تا، نػز ر بعض آيات القرآف الكرًن أو ذكر سببًا لمن التابعُت أنفسهم من فسَّ 

ٍب جاء من بعد التابعُت العلماء  .إما اجتهادًا منهم ُب التفسَت أو ٝتاعاً 
فتوسعوا ُب التفسَت ونقلوا أخبار اليهود والنصارى، ٍب تتابع ا١تفسروف ُب كل 

ف وأخذ ا١تفسرو  .عصر وجيل يفسروف القرآف ويتوسعوف ُب كل عصر عما قبلو
يتعرضوف لآليات ليستنبطوا منها األحكاـ ويتعرضوف لآليات يفسروف هبا 
مذاىبهم من اٞترب واالختيار، ويفسروف اآليات يثبتوف هبا آراءىم حسب ما 
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ٯتيلوف إليو، من تشريع أو علم كبلـ أو ببلغة أو صرؼ و٨تو أو ما شاكل 
ر الصحابة والذي يبدو من تتبع التفاسَت ُب ٥تتلف العصور منذ عص .ذلك

حىت عصرنا ىذا، أف تفسَت القرآف كاف ُب كل عصر من العصور متأثراً باٟتركة 
العلمية فيو، وصورة منعكسة ١تا ُب العصر من آراء ونظريات ومذاىب، وقلما 

  .ٮتلو تفسَت من التأثر ٔتا كاف يسود عصره من آراء وأفكار وأحكاـ
أوؿ يـو صار فيو  إاّل أف ىذه التفاسَت كلها ٓب تؤلف ُب كتب من

مفسروف، أي من عصر الصحابة، بل انتقل  من حاؿ إٔب حاؿ ُب ٥تتلف 
فقد كاف التفسَت ُب أوؿ أمره جزءاً من اٟتديث وباباً من أبوابو، وكاف  .العصور
ديث  ػفراوي اٟت .ديث ىو ا١تادة الواسعة اليت تشمل ٚتيع ا١تعارؼ اإلسبلميةػاٟت

ٍب  .هي، يروي حديثاً فيو تفسَت آلية من القرآفػاً فيو حكم فقػديثػكما يروي ح
أخذ ا١تؤلفوف ُب أوائل العصر العباسي وأواخر العصر األموي، أي ُب أوائل 

وع واحد ػاهبة ا١تتعلقة ُب موضػالقرف الثاين للهجرة ٬تمعوف األحاديث ا١تتش
َت وفقو ػمنها اٟتديث من تفسػففصل  ا١تعارؼ اليت يتض .ويفصلوهنا عن غَتىا

أ من العلـو ما نشأ من حديث وسَتة، وفقو، وتفسَت، فكاف ػن بعضها، ونشع
إالّ أف التفاسَت ُب أوؿ أمرىا  .علم التفسَت، وأصبح علماً مستقبًل يدرس وحده

ٓب تتخذ شكبًل منظمًا بأف تذكر آيات القرآف مرتبة كًتتيب ا١تصحف ٍب تتبع 
ناؾ، تفسَتًا آليات متفرقة  َتىا، بل كان  التفاسَت تروى منثورة ىنا وىػبتفس

كما ىو الشأف ُب اٟتديث، وظل اٟتاؿ كذلك إٔب أف ًب انفصاؿ التفسَت عن 
اٟتديث وصار علمًا قائمًا بنفسو، ووضع التفسَت لكل آية من القرآف أو جزء 

َت ػرض لتفسػوأوؿ من تع .ب ترتيب ا١تصحفػمن آية مرتبة ىذه اآليات حس
فقد  .ىجرية ٕٚٓلتتابع ىو الفراء ا١تتوَب سنة رىا على اػالقرآف آية آية وفس
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بن بكَت كتب إٔب الفراء أف اف عمر إ" :روى ابن الندًن ُب كتابو الفهرس  قاؿ
اٟتسن بن سهل رٔتا سألٍت عن الشيء بعد الشيء من القرآف فبل ٭تضرين فيو 
جواب، فَف رأي  أف ٕتمع ٕب أصواًل، أو ٕتعل ُب ذلك كتابًا أرجع إليو 

عليكم كتابًا ُب القرآف،  أُمليفقاؿ الفراء ألصحابو اجتمعوا حىت فعل ، 
 أوجعل ٢تم يوماً، فلما حضروا خرج إليهم، وكاف ُب ا١تسجد رجل يؤذف ويقر 
بالناس ُب الصبلة، فالتف  إليو الفراء فقاؿ لو: اقرأ بفاٖتة الكتاب نفسرىا ٍب 

عباس: ٓب يعمل أحد قبلو نوُب الكتاب كلو، فقرأ الرجل وفسر الفراء فقاؿ أبو ال
ٍب جاء بعده ابن جرير الطربي ا١تتوَب  .مثلو وال أحسب أف أحدًا يزيد عليو"

وقد اشتهر قبل تفسَت ابن جرير  .ىجرية فكتب تفسَته ا١تشهور ٖٓٔسنة 
وكاف شأنو شأف احملدثُت األولُت  .ٚتلة من التفاسَت، منها تفسَت ابن جريج

فرؽ بُت الصحيح وغَت الصحيح، وقد ذكروا ٬تمعوف ما وصلوا إليو من غَت 
"أف ابن جريج ٓب يقصد الصحة وإ٪تا روى ما ذكر ُب كل آية من الصحيح 

ىجرية، ومنها تفسَت مقاتل  ٕٚٔومنها تفسَت السدي ا١تتوَب سنة  .والسقيم"
ىجرية، وقد قاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ عن تفسَت مقاتل ىذا  ٓ٘ٔا١تتوَب سنة 

ومنها تفسَت ٤تمد بن اسحق، وقد كاف  .لو كاف ثقة " "ما أحسن تفسَته
ينقل عن اليهودية والنصرانية ويذكر ُب تفسَته أقوااًل لوىب بن منبو وكعب 
األحبار وغَت٫تا ٦تن يرووف عن التوراة واإل٧تيل وشروحهما، وىذه التفاسَت ٓب 

ٍب تتابع  .إاّل أف ابن جرير الطربي ٚتع أكثرىا وأدخلها ُب كتابو .تصل إلينا
 .ا١تفسروف يفسروف القرآف كامبلً مرتباً ُب كتب كاملة مرتبة

إالّ أف الناظر ُب التفاسَت اليت دون  ٬تد أف ا١تفسرين سلكوا ُب التفسَت 
منهم من عٍت بالنظر ُب أساليب الكتاب ومعانيو وما اشتمل  .وجوىًا شىت
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غَته من القوؿ فغلب  عليو من أنواع الببلغة ليعرؼ بو علو الكبلـ وامتيازه عن 
على تفاسَتىم الناحية الببلغية، ومن ىؤالء ٤تمد بن عمر الز٥تشري ُب تفسَته 

ومنهم من نظر ُب أصوؿ العقائد ومقارعة الزائفُت و٤تاجة  .ا١تسمى بالكشاؼ
ومنهم  .ا١تخالفُت مثل فخر الدين الرازي ُب تفسَته ا١تشهور بالتفسَت الكبَت

ية واعتٌت ُب استنباطها من اآليات فوّجو عنايتو من نظر ُب األحكاـ الشرع
بكر الرازي ا١تعروؼ باٞتصاص ُب تفسَته  آليات األحكاـ وذلك مثل أيب

ومنهم من تتبع القصص وزاد ُب قصص القرآف ما شاء  .ا١تشهور أحكاـ القرآف
من كتب التاريخ واإلسرائيليات، وأخذ ٬تمع ٚتيع ما يسمعو من غث وٝتُت 

١تا ٮتالف الشرع وال يطابق العقل ويتناَب مع اآليات القطعية  من غَت تنقيح
الداللة ومن ىؤالء عبلء الدين علي بن ٤تمد البغدادي الصوُب ا١تعروؼ 

ومنهم من عٍت ُب تأييد  .يلنػز با٠تازف ُب تفسَته باب التأويل ُب معاين الت
مذىبو وتفسَت اآليات حسب ما يؤيد فرقتو مثل تفسَت البياف للشيخ 
الطربسي، وتفسَت التبياف للشيخ الطوسي، فَهنما يؤيداف آراء الشيعة ومذىبهم 

ومنهم من عٍت بالتفسَت لشرح معاين القرآف وأحكامو  .ُب العقائد واألحكاـ
وىؤالء ىم ا١تفسروف الذين تعترب  .من غَت نظر إٔب ناحية من النواحي

 التفسَت وغَته، تفاسَتىم من أمهات كتب التفسَت، ويعتربوف من األئمة ُب
وذلك مثل تفسَت ابن جرير الطربي، وتفسَت أيب عبد اهلل ٤تمد القرطيب، 

أما ما أُلف ُب ىذا العصر وأواخر العصر ا٢تابط من  .وتفسَت النسفي وغَتىم
، وتفسَت طنطاوي جوىري، وتفسَت أٛتد رشيد رضاتفاسَت مثل تفسَت ٤تمد 

سَت وال يوثق هبا، وذلك ألف فيها مصطفى ا١تراغي وغَتىم، فبل تعد من التفا
آلية:   رضارشيد جرأة على دين اهلل ُب تفسَت كثَت من اآليات كتفسَت ٤تمد 
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                                    فَنو
 ألىل ا٢تند من ا١تسلمُت أخذ القوانُت اإل٧تليزية وا٠تضوع ألحكاـ أجاز

ُب اٞتزء السادس من تفسَت  رشيد رضاالقضاة اإل٧تليز فقد ذكر الشيخ ٤تمد 
 القرآف اٟتكيم الشهَت )با١تنار( ُب تفسَت سورة ا١تائدة عند تفسَت قولو تعأب:

                                    ُب
سئل: أ٬توز للمسلم ا١تستخدـ عند  عندما ٜٓٗ - ٙٓٗالصفحة من 

فأجاب  ؟اإل٧تليز اٟتكم بالقوانُت اإل٧تليزية وفيها اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل
"وٚتلة القوؿ أف دار اٟترب ليس  ٤تبًل إلقامة  :ّتواب طويل منو ما نصو

أحكاـ اإلسبلـ، ولذلك ٕتب ا٢تجرة منها إاّل لعذر أو مصلحة للمسلمُت 
ُب الدين، وعلى من أقاـ أف ٮتدـ ا١تسلمُت بقدر طاقتو  يؤمن معها من الفتنة

ويقوي أحكاـ اإلسبلـ بقدر استطاعتو وال وسيلة لتقوية نفوذ اإلسبلـ وحفظ 
مصلحة ا١تسلمُت مثل تقلد أعماؿ اٟتكومة، وال سيما إذا كان  اٟتكومة 

عروؼ وا١ت .متساىلة قريبة من العدؿ بُت ٚتيع األمم وا١تلل كاٟتكومة اإل٧تليزية
أف قوانُت ىذه الدولة أقرب إٔب الشريعة اإلسبلمية من غَتىا ألهنا تفوِّض أكثر 

فمن كاف أىبًل للقضاء ُب اإلسبلـ وتؤب القضاء ُب  .األمور إٔب اجتهاد القضاة
وظاىر  .ا٢تند بصحة قصد وحسن نية يتيسر لو أف ٮتدـ ا١تسلمُت خدمة جليلة

ة للقضاء وغَته من أعماؿ اٟتكومة تأٙتاً أف ترؾ أمثالو من أىل العلم والبصَت 
من العمل بقوانينها يضيِّع على ا١تسلمُت معظم مصاٟتهم ُب دينهم ودنياىم" 

"والظاىر من ىذا كلو أف قبوؿ ا١تسلم للعمل ُب اٟتكومة اإل٧تليزية ُب  :ٍب قاؿ
ا٢تند" ومثلو ما ىو ُب معناه "وحكمو بقوانينها ىو رخصة تدخل ُب قاعدة 

أخف الضررين إف ٓب يكن عزٯتة يقصد هبا تأييد اإلسبلـ وحفظ  ارتكاب
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" وكتفسَت طنطاوي جوىري حيث ذكر أف القرآف فيو من ...مصلحة ا١تسلمُت
العلـو وا١تعارؼ اٟتديثة ومؤله بالصور للحيوانات والطيور للداللة على أف 

شياطُت القرآف بّينها، وكتفسَت مصطفى زيد الذي أنكر فيو وجود ا١تبلئكة وال
فهذه التفاسَت، وأمثا٢تا ال  .ؿ ذلك فكفر بتفسَته ىذا، وخرج عن اإلسبلـوأوّ 

 .تعد من كتب التفسَت عند ا١تسلمُت وال يعترب تفسَتىا
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 يرػادر التفسػمص

ال يقصد من كلمة مصادر التفسَت ما اعتمد عليو ا١تفسروف ُب تفسَت  
والفقو والببلغة والتاريخ كل منهم للقرآف حسب الفكرة اليت ٭تملها كالتوحيد 

فهذه ليس  مصادر التفسَت، بل ىي األمور اليت أثرت على  ،وما شاكل ذلك
وإ٪تا ا١تقصود من مصادر التفسَت ا١تراجع  .ا١تفسِّر فنحا ٨توًا معينًا ُب التفسَت

اليت نقل عنها ا١تفسروف، ووضعوا ما نقلوه عنها ُب تفسَتىم، بغض النظر عن 
وإذا تتبعنا مصادر التفسَت ٧تدىا تنحصر ُب  .وه ُب تفسَتىماالٕتاه الذي إته
 ثبلثة مصادر ىي:

  مثل الذي روي أف الرسوؿ  تفسَت نقل عن رسوؿ اهلل - أوالً 
 .أخرجو الًتمذي من طريق ابن مسعود «الصالة الوسطى صالة العصر»قاؿ: 

عن يـو الحج األكبر   سألت رسوؿ اهلل»ومثل ما روي عن علي قاؿ: 
أي األجلين قضى موسى قاؿ: »وما روي:  .أخرجو الًتمذي «يـو النحر: فقاؿ

إاّل أف ىذا النوع ال ٬توز االعتماد  .أخرجو البخاري «قضى أكثرىما وأطيبهما
عليو كمصدر للنقل إاّل ما ورد منو ُب الكتب الصحاح، ألف القّصاص 

مصادر النقل لكثرة ولذلك يتحرى ُب ىذا النوع من  .والوّضاع زادوا فيو كثَتاً 
وقد بلغ من ٖتري السلف ُب ىذا النوع من  . الكذب فيو على رسوؿ اهلل

وقالوا ٓب يرو عن رسوؿ اهلل  ...التفسَت حدًا أنكره كثَت منهم إنكارًا كلياً 
ثبلثة ليس ٢تا أصل: : "وقد روي عن اإلماـ أٛتد بن حنبل أنو قاؿ .تفسَت

٧تد أف ا١تفسرين لعدـ ثقتهم ٔتا ورد، ٓب  ولذلك ."التفسَت وا١تبلحم وا١تغازي
وٓب يقفوا عند  .يقفوا عند حد ما ورد، بل اتبعوا ذلك ٔتا أداىم إليو اجتهادىم

وقد أضيف إٔب ما ورد عن رسوؿ اهلل، ما ورد عن الصحابة من  .حدود النص
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وقد  .تفسَت، وصار من التفسَت ا١تنقوؿ، وكذلك ما ورد عن التابعُت من تفسَت
ىذا النوع من التفسَت ا١تنقوؿ وصار يشمل ما نقل عن رسوؿ اهلل وما  تضّخم

نقل عن الصحابة، وما نقل عن التابعُت، وصار وحده كافيًا ألف يكوف 
وتكاد كتب التفسَت ا١تؤلَّفة ُب العصور األؤب تكوف مقصورة على ىذا  .تفسَتاً 

 .النحو من التفسَت
ما يطلق عليو االجتهاد ُب من مصادر التفسَت الرأي، وىو  - ثانياً 
ذلك أف ا١تفسر يعرؼ كبلـ العرب ومناحيهم ُب القوؿ، ويعرؼ  .التفسَت

األلفاظ العربية ومعانيها بالوقوؼ على ما ورد مثلو ُب الشعر اٞتاىلي والنثر 
و٨تو٫تا، ويقف على ما صح عنده من أسباب نزوؿ اآلية مستعينًا هبذه 

وٓب يكن  .حسب ما أداه إليو فهمو واجتهادهاألدوات، ويفسر اآليات القرآنية 
التفسَت بالرأي يعٍت أف يقوؿ ُب اآلية ما يشاء وما تتطلبو رغبتو، وإ٪تا كاف 
الرأي الذي ٬تري التفسَت ْتسبو يعتمد على األدب اٞتاىلي من شعر ونثر 
وعادات العرب و٤تاوراهتا، ويعتمد ُب نفس الوق  على األحداث اليت 

رسوؿ، وما لقي النيب من عداء ومنازعات وىجرة وحروب حصل  ُب أياـ ال
 .وفنت، وما حدث ُب أثناء ذلك ٦تا استدعى أحكامًا واستوجب نزوؿ القرآف
وإذف فا١تراد من التفسَت بالرأي ىو فهم اٞتمل بواسطة فهم مدلوالهتا اليت تدؿ 

سيدنا وأما ما روي عن  .عليها ا١تعلومات ا١توجودة عند ا١تفسر من لغة وحادثة
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو من قولو "القرآف ٛتّاؿ أوجو" فليس ا١تراد منو 
أف القرآف ٭تمل أي وجو تريد تفسَته منو، بل ا١تراد أف اللفظة الواحدة أو 
اٞتملة الواحدة ٖتتمل عدة أوجو من التفسَت، ولكن األوجو ٤تصورة با١تعاين 

ومن ىنا كاف التفسَت بالرأي  .ج عن ذلكاليت ٖتتملها اللفظة أو اٞتملة وال ٮتر 
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عبارة عن فهم للجملة ُب حدود ما ٖتتملو ألفاظها من معاٍف، ولذلك أطلقوا 
 .عليو أنو تفسَت باالجتهاد

وقد كاف ٚتهرة ا١تفسرين من الصحابة يفسروف بالرأي ويعتمدوف 
سَت بالدرجة األؤب عليو ُب التفسَت، وكانوا ٮتتلفوف ُب التفسَت حىت ُب تف

الكلمة الواحدة، ٦تا يدؿ على اعتمادىم على فهمهم ا٠تاص مثل كثَت ٦تا ورد 
الطور ُب فمثبًل يفسر ا١تفسروف  .عن ابن عباس وابن مسعود و٣تاىد وغَتىم

 قولو تعأب:                              بتفسَتات
اٞتبل، وابن عباس يفسر الطور ْتبل بعينو، فمجاىد يفسر الطور ب .٥تتلفة

فهذا  .فأما ما ٓب ينبث فليس بطور .وآخر يقوؿ أف الطور ما انبّث من اٞتباؿ
االختبلؼ ُب التفسَت نتيجة لبلختبلؼ ُب الرأي، ال نتيجة لبلختبلؼ ُب 
ا١تنقوؿ، مع أف اللفظة لغوية، فما بالك حُت يكوف الرأي ١تدلوؿ اٞتملة ال 

 .ة، ولذلك اختلفوا أيضًا ُب معاين اآليات خبلفهم ُب معاين األلفاظ١تعٌت لفظ
والظاىر من تتبع تفسَت الصحابة ال سيما ا١تفسرين ا١تشهورين أهنم ُب ٚتلتهم 
يعتمدوف على الرأي ُب التفسَت وأما ما نقل عن بعضهم من التحرّج عن 

على رأي من ٓب التفسَت بالرأي واالقتصار على التفسَت ا١تنقوؿ، فَنو ٭تمل 
وباٟتوادث  ،يستكمل أدوات التفسَت وىي العلم باللفظة العربية ا١تراد تفسَتىا

وال ٭تمل على التحرّج من فهم القرآف ألنو أُنزؿ  .اليت نزل  ُب شأهنا اآليات
وعلى ذلك ال نستطيع  .ليفهمو الناس ال ليقتصروا على حد ما نقل من تفسَت

سمُت إٔب قسمُت، قسم يتورع عن أف يقوؿ ف الصحابة كانوا منقإأف نقوؿ 
 .وإ٪تا كانوا يقولوف بالقرآف برأيهم .بالقرآف برأيو، وقسم يقوؿ بالقرآف برأيو

وكانوا يتورعوف أف يقوؿ أحد بالقرآف برأيو عن غَت علم متأكد منو ُب اللفظة 
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 إاّل أنو .اليت تفسر واٞتملة اليت تبُت من آيات القرآف، وكاف كذلك التابعوف
جاء من بعدىم من اطلعوا على ىذه األقواؿ وفهموىا أهنا ٖتذير من القوؿ 

وجاء من اطلعوا على تفسَت الصحابة  .بالقرآف بالرأي فتورعوا أف يقولوا فيو
ولذلك انقسم العلماء فيما بعد ُب التفسَت إٔب  .بالرأي فقالوا بالتفسَت بالرأي

ى ا١تنقوؿ، وقسم يقوؿ فيو قسمُت: قسم يتحرج عن القوؿ بالرأي ويقتصر عل
أما الصحابة والتابعوف فلم يكونوا قسمُت بل كانوا يقولوف بالقرآف ٔتا  .بالرأي

يعلموف من رأي ومنقوؿ، ويتحرجوف عما ال يعلموف و٭تذروف من القوؿ ُب 
 .القرآف بالرأي من غَت اعتماد على علم

ود ذلك أنو دخل ُب اإلسبلـ بعض اليه .اإلسرائيليات - ثالثاً 
وكاف اليهود منهم، أكثر  .والنصارى، وكاف بُت ىؤالء علماء ُب التوراة واإل٧تيل

 .ما دخلوا غَت صادقُت، ألف اليهود أكثر حقداً وبغضاً للمسلمُت من النصارى
فتسرب من ىؤالء العلماء إٔب ا١تسلمُت كثَت من األخبار اإلسرائيلية، دخل  

ذلك أف شغف العقوؿ وميلها  .ياتُب تفسَت القرآف ليستكملوا هبا شرح اآل
لبلستقصاء دعاىا عند ٝتاع كثَت من آيات القرآف أف تتساءؿ عما حو٢تا، فَذا 

 وإذا ٝتعوا:  ؟ٝتعوا قصة كلب أصحاب الكهف قالوا ما كاف لونو     
               وإذا قرأوا:  ؟البعض الذي ضربوا بو  ذلك ما  تساءلوا

                                            
       تساءلوا من ىذا العبد الصاّب الذي لقيو موسى وطلب منو أف
وىكذا كان  تتوارد عليهم قصص وأخبار  .ومن ىنا تأٌب قصة ا٠تضر ؟يعّلمو

لوف عن الغبلـ الذي قتلو العبد الصاّب وعن وٕتدىم يسأ .فيسألوف عنها
وتساءلوا عن قصة موسى  .وعن القرية اليت ٓب تضّيفو .السفينة اليت خرقها
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وكاف الذي ٬تيبهم على ىذه  .وشعيب وعن مقدار سفينة نوح إٔب غَت ذلك
األسئلة ويسد طمعهم ُب ىذه ا١تعلومات ىي التوراة وما علق عليها من حواش 

ل عليها من أساطَت، ينقلها إليهم اليهود الذين دخلوا ُب وما أدخ .وشروح
وكاف قد أدخل بعض النصارى  .اإلسبلـ عن حسن نية أو عن سوء نية سواء

٦تن أسلموا بعض القصص واألخبار عن اإل٧تيل، إاّل أف ذلك قليل بالنسبة ١تا 
وىكذا تضّخم الشيء الكثَت من القصص واألخبار تضخماً   .أدخلو اليهود

ًا حىت زاد عما روي من التفسَت ا١تنقوؿ، وحىت شحن  كثَت من كتب كبَت 
 .التفسَت هبذا ا١تقدار الضخم من اإلسرائيليات والقصص واألخبار األخرى
وكاف من أكثر من أدخل ىذه اإلسرائيليات وأشهرىم كعب األحبار، ووىب 
بن منبو، وعبد اهلل بن سبلـ، وىناؾ غَتىم كثَت، وهبذا صارت ىذه 

سرائيليات والقصص واألخبار األخرى مصدرًا من مصادر التفسَت عند اإل
 .ا١تفسرين
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 رينػة اليـو إلى مفسػة األُمّ ػاجػح

علم التفسَت باعتبار كونو معرفة من ا١تعارؼ الشرعية ا٢تامة ىو من أجّل 
واألُمة  .ولذلك ال بد من العناية بو ُب كل عصر وُب كل جيل .العلـو الشرعية

حاجة إٔب مفسرين، ألنو جدَّت أشياء ٓب تكن، فبل بد من معرفتها إذا  اليـو ُب 
كان  تندرج ٖت  كليات عامة ذكرت ُب القرآف، أو ٯتكن انطباؽ أحكاـ 

على أف أسلوب التفاسَت القدٯتة باعتباره ٚتعًا للتفسَت، ىو نوع  .جزئية عليها
ات القدٯتة من أنواع التأليف من حيث الشكل والعرض، وىو كأسلوب ا١تؤلف

ال ٬تد أبناء ىذا اٞتيل رغبة وشغفاً بقراءة ىذه التفاسَت إالّ ١تن تعّود على قراءة 
و٢تذا كاف ال بد من أسلوب يبعث الرغبة  .ا١تؤلفات القدٯتة، وقليل ما ىم

والشغف ُب ا١تسلمُت فضبًل عن غَتىم، لقراءة التفاسَت ككتاب فكري عميق 
سار عليو ا١تفسروف ُب العصر الذي جاء  وفوؽ ذلك فَف ما .الفكر مستنَته

بعد وجود ترٚتة الكتب الفلسفية والتأثر هبا، وُب العصر ا٢تابط الذي جاء بعد 
اٟتروب الصليبية، قد أدى إٔب وجود تفاسَت صرف  جهدًا كبَتًا ٨تو العناية 

فضبًل عما تراكم فيها  ،بأشياء ليس  من التفسَت وال عبلقة آليات القرآف هبا
إلسرائيليات، حىت أصبح  عند ا١تفسرين مصدرًا ثالثًا من مصادر من ا
فكاف ال بد من تفسَت للقرآف ٬تري على سنن تفسَت الصحابة من  .التفسَت

أما  .حيث االجتهاد ُب فهم القرآف واالستعانة ٔتا نقل من تفسَت عن الصحابة
، وال فَنو إف صح يعترب جزءًا من اٟتديث  ما نقل من تفسَت عن الرسوؿ

يعترب تفسَتاً، إذ يكوف حينئذ نصًا تشريعيًا كالقرآف فبل يدخل ُب عداد 
 .التفسَت

أما األسلوب الذي ينبغي أف يسَت عليو ا١تفسر فذلك راجع إلبداعو 
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ىو، ألنو شكل من األشكاؿ، وىو من نوع التأليف ٮتتار كل واحد حسب ما 
التبويب والعرض، ولذلك يرى من وسيلة ألداء ىذا التفسَت من حيث الًتتيب و 

أما طريقة التفسَت فهي اليت  .ال يصح أف يبُت أسلوب التأليف ُب التفسَت
وقد وجدنا بعد الدراسة والبحث والفكر طريقة للتفسَت  .ٖتتاج إٔب بياف

نعرضها ىنا ليجري تفسَت القرآف على منهجها، وىي الطريقة اليت يقتضيها 
أمراً مقرراً دائمياً وٓب نقل أسلوباً، ألهنا كطريقة وإ٪تا قلنا طريقة أي  .واقع القرآف

االجتهاد اليت فهم  من واقع النصوص ومن األدلة اليت أرشد إليها القرآف 
فهي طريقة من حيث االلتزاـ هبا ال من  .الكرًن، وكذلك التفسَت سواء بسواء

 ألهنا ليس  من قبيل األحكاـ، أما ىذه الطريقة .حيث كوهنا حكمًا شرعياً 
 اليت نرى السَت عليها ُب تفسَت القرآف الكرًن فتتلخص فيما يلي:

تفسَت القرآف ىو بياف معاين مفرداتو ُب تراكيبها، ومعاين تراكيبو من 
وحىت تعرؼ طريقة تفسَته ال بد من عرض واقع القرآف  .حيث ىي تراكيب

بق عليو أواًل ودراستو دراسة إٚتالية تربز حقيقة ىذا الواقع، ٍب يدرس ما ينط
 .ىذا الواقع من حيث ألفاظو ومعانيو، ٍب يفهم ما ىو ا١توضوع الذي جاء بو
وهبذه ا١تعرفة للواقع وما ينطبق عليو، و١توضوع البحث الذي جاء بو القرآف 

فيهتدى إٔب السبيل القوًن  ،يتبُت ا١ترء الطريقة اليت تسلك ُب تفسَت القرآف
 .الذي ٬تب أف ٬تري التفسَت على هنجو

ا واقع القرآف فهو كبلـ عريب فيجب أف يفهم واقعو باعتباره كبلماً أم
إذ ٬تب أف تدرؾ مفرداتو من حيث كوهنا مفردات عربية، وأف تدرؾ  .عربياً 

تراكيبو من حيث كوهنا تراكيب عربية ٖتتوي ألفاظًا عربية، وأف يدرؾ واقع 
بوصفها تراكيب التصرؼ ُب ا١تفردات ُب تراكيبها، وواقع التصرؼ ُب الًتاكيب 



 ٖٓٗ 

فحسب، من حيث كونو تصرفًا عربيًا ُب مفردات عربية ُب تراكيب عربية أو 
وأف يدرؾ فوؽ ذلك  .تصرفًا عربيًا ُب تراكيب عربية من حيث الًتكيب ٚتلة

الذوؽ العإب ُب أدب ا٠تطاب وأدب اٟتديث ُب القرآف من حيث النهج 
فَذا  .ديث ُب كبلـ العربالعريب ُب الذوؽ العإب ُب أدب ا٠تطاب وأدب اٟت

اس العريب إدراكاً ػأدرؾ ذلك كلو، أي إذا أدرؾ واقع القرآف على ىذا األس
ألف القرآف كلو ٯتضي ُب ألفاظو وعباراتو على  .َته وإال فبلػتفصيليًا أمكن تفس

ألفاظ العرب وعباراهتم ومعهودىم ُب كبلمهم، وال ٮترج عن ذلك قيد شعرة، 
وما ٓب يتوفر ذلك فَنو ال  .هبذا اإلدراؾ وعلى ىذا الواقع فبل ٯتكن تفسَته إالّ 

وعليو فَنو يتوقف تفسَت القرآف  .حقيقياً ْتاؿ من األحواؿ تفسَتاً  ٯتكن تفسَته
ًا من النصوص العربية على إدراؾ واقعو العريب من ػبوصفو كبلمًا عربيًا ونص

 حيث اللغة:                     ،                
      . 

ىذا من حيث واقعو، وما ينطبق عليو الواقع من حيث ألفاظو ومعانيو، 
أما من حيث ا١توضوع الذي جاء بو فَف موضوعو رسالة  .أي من حيث اللغة

ن ففيو كل ما يتعلق بالرسالة م .من اهلل لبٍت اإلنساف يبّلغها رسوؿ من اهلل
العقائد واألحكاـ والبشارة واإلنذار والقصص، للعظة والذكرى، والوصف 
١تشاىد يـو القيامة واٞتنة والنار، للزجر وإثارة الشوؽ، والقضايا العقلية، 
لئلدراؾ، واألمور اٟتسية واألمور الغيبية ا١تبنية على أصل عقلي، لئلٯتاف 

فالوقوؼ على ىذا  .اإلنساف والعمل، وغَت ذلك ٦تا تقتضيو الرسالة العامة لبٍت
ا١توضوع وقوفاً صحيحاً ال ٯتكن أف يكوف إالّ عن طريق الرسوؿ الذي جاء بو، 
ال سيما وقد بُتَّ اهلل تعأب أف القرآف أنزؿ على الرسوؿ ليبّينو للناس، قاؿ 
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 تعأب:                                  وطريق ،
 .الرسوؿ ىي سنتو، أي ما روي عنو رواية صحيحة من أقواؿ وأفعاؿ وتقارير
ومن ىنا كاف من احملّتم أف ٬تري االطبلع على سّنة الرسوؿ قبل البدء بتفسَت 
القرآف وعند تفسَته، إذ ال ٯتكن فهم موضوع القرآف إاّل باالطبلع على سنة 

كوف اطبلع وعي ١تنت السنة بغض إاّل أف ىذا االطبلع ٬تب أف ي .الرسوؿ
النظر عن االطبلع على سندىا، أي ٬تب أف يكوف اطبلع تدبّر ألفكارىا 
باعتبارىا مفاىيم، ال اطبلع حفظ أللفاظها، أي ال يضَت ا١تفسر أف ال يهتم 
ْتفظ األلفاظ أو معرفة السند والرواة ما داـ واثقًا من صحة اٟتديث من ٣ترد 

ألف التفسَت متعلق  .تم عليو إدراؾ مدلوالت اٟتديثٗتريج اٟتديث، بل احمل
وعليو ٬تب توفر الوعي على  .ٔتدلوالت السنة ال بألفاظها وسندىا ورواهتا

ومن ىنا يتبُت أنو ال بد لتفسَت القرآف أوالً  .السنة حىت يتأتى تفسَت القرآف
ا وقبل كل شيء من دراسة واقع القرآف تفصيلياً، ودراسة ما ينطبق عليو ىذ

و٬تب أف يُعلم أنو ال  .الواقع من حيث األلفاظ وا١تعاين، ٍب إدراؾ موضوع ْتثو
يكفي اإلدراؾ اإلٚتإب بل ال بد من اإلدراؾ التفصيلي للكليات واٞتزئيات ولو 

وألجل تصور ىذا اإلدراؾ التفصيلي نعرض حملة أو إشارة عن   .بشكل إٚتإب
من حيث مفرداتو وتراكيبو وتصرفو كيفية ىذا اإلدراؾ التفصيلي لواقع القرآف 

ُب ا١تفردات والًتاكيب، ومن حيث األدب العإب ُب ا٠تطاب واٟتديث من 
 .الناحية العربية، من حيث لغة العرب ومعهودىم ُب كبلمهم

أما واقع القرآف من حيث مفرداتو فَنا نشاىد فيو مفردات ينطبق عليها 
وقد يبقى استعماؿ ا١تعٌت اللغوي  .ا١تعٌت اللغوي حقيقة، وا١تعٌت اللغوي ٣تازاً 

وقد يتناسى ا١تعٌت  .واجملازي معاً، ويعرؼ ا١تعٌت ا١تراد بالقرينة ُب كل تركيب
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ونشاىد  .اللغوي ويبقى ا١تعٌت اجملازي، فيصبح ىو ا١تقصود، ال ا١تعٌت اللغوي
فيو مفردات ينطبق عليها ا١تعٌت اللغوي فقط، وٓب تستعمل ُب ا١تعٌت اجملازي، 

وتوجد فيو مفردات ينطبق  .ـ وجود أي قرينة تصرفها عن ا١تعٌت اللغويلعد
عليها ا١تعٌت اللغوي وينطبق عليها معٌت شرعي جديد غَت ا١تعٌت اللغوي حقيقة، 
وغَت ا١تعٌت اللغوي ٣تازًا وتستعمل ُب ا١تعٌت اللغوي وا١تعٌت الشرعي ُب آيات 

أو ينطبق عليها  .كيب اآلية٥تتلفة، والذي يعُّت أي معٌت ُمراد منهما ىو تر 
فمثبًل كلمة قرية  .ا١تعٌت الشرعي فحسب، وال تستعمل ُب ا١تعٌت اللغوي

 وي فقط، قاؿ تعأب: ػغػمل  ٔتعناىا اللػتعػاس                 

            ،                    عناىا واستعمل  ٔت
 اجملازي، قاؿ تعأب:                       والقرية ال تسأؿ بل

 وقاؿ تعأب:  .ا١تراد أىل القرية، وىذا ا١تعٌت ٣تازي                

       ومثل قولو تعأب:  .، وا١تراد أىل قرية              

        ،ًفالغائط ىو ا١تكاف ا١تنخفض، استعمل  ُب قضاء اٟتاجة ٣تازا
ألف الذي كاف يقضي اٟتاجة يذىب إٔب مكاف منخفض فغلب استعماؿ 

 ا١تعٌت اجملازي وتنوسي ا١تعٌت اٟتقيقي، ومثل قولو تعأب:           

         :وقولو                   فَف ا١تراد معناىا
 ومثل قولو تعأب:  .اللغوي وٓب يرد ٢تا معٌت آخر            فَف

ا١تراد معناىا اللغوي، وىو تطهَت الثياب من النجاسة، ألف طهر ُب اللغة طهارة 
 وقولو .األدناس عن هنػز ت واطهر وتطهر ،ضد ٧تس، وطهر الشيء با١تاء غسلو
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  تعأب:          ،                   
فا١تعٌت اللغوي ىنا وىو إزالة النجاسة غَت ٦تكن ألف ا١تؤمن ال ينجس، فلم يبق 

ىوف ز نػوا١تطهروف: ا١تت .إاّل معٌت آخر وىو إزالة اٟتدث، فاطّهروا: أزيلوا اٟتدث
 .عن اٟتدث، ألف إزالة اٟتدث األكرب واٟتدث األصغر يُقاؿ لو شرعًا طهارة

أخرجو مسلم عن  «ال يقبل اهلل صالة بغير طهور»قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: 
ومثل قولو تعأب:  .أي إزالة حدث .ابن عمر، وابن ماجو عن أنس بن مالك

                           فَف ا١تراد معناىا الشرعي. 
 وقولو تعأب:              ومثل  .ا١تراد ا١تعٌت اللغوي وىو الدعاء
 قولو تعأب:                :وقولو تعأب             . 

 .ستعمل إال ٔتعناىا الشرعيوٚتيع اآليات اليت ذكرت فيها الصبلة ٓب ت
أما من حيث الًتاكيب فَف اللغة العربية من  .ىذا من حيث ا١تفردات

حيث ىي ألفاظ دالة على معاٍف، وإذا تقصينا ىذه األلفاظ من حيث وجودىا 
ُب تراكيب، سواء أكان  من حيث معناىا اإلفرادي ُب الًتكيب، أـ من حيث 

إحدا٫تا أف ينظر إليها من  .ن نظرتُت اثنتُتمعٌت الًتكيب ٚتلة، فَهنا ال ٗترج ع
جهة كوهنا ألفاظًا وعبارات مطلقة دالة على معاٍف مطلقة، وىي الداللة 

والثانية من جهة كوهنا ألفاظًا وعبارات دالة على معاٍف خادمة  .األصلية
أما بالنسبة للقسم األوؿ وىو   .لؤللفاظ والعبارات ا١تطلقة، وىي الداللة التابعة

الًتاكيب ألفاظاً وعبارات مطلقة دالة على معاٍف مطلقة، فَف ُب اللغة من كوف 
حيث ا١تفردات ألفاظًا مشًتكة مثل كلمة العُت وكلمة القدر وكلمة الروح وما 
شاكل ذلك، وفيها ألفاظ مًتادفة مثل كلمة جاء وأتى، وكلمة أسد وقسورة، 
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كلمة قرء للحيض،   ألفاظ مضادة مثل اوفيه .وكلمة ظن وزعم، إٔب غَت ذلك
ـو والتنكيل وما شابو ذلك، ر لئلعانة والنصرة وكذلك للّ والطهر، وكلمة عزّ 

و٭تتاج فهم ا١تعٌت ا١تراد من الكلمة فهم الًتكيب، وال ٯتكن أف يُفهم معناىا 
ٔتجرد مراجعة قواميس اللغة، بل ال بد من معرفة الًتكيب الذي وردت فيو ىذه 

وكما نقوؿ ذلك ُب  .ذي يعُتِّ ا١تعٌت ا١تراد منهاالكلمة، ألف الًتكيب ىو ال
ا١تفردات بالنسبة للًتاكيب نقولو بالنسبة للًتاكيب نفسها، فَهنا من حيث ىي 
ألفاظ وعبارات مطلقة دالة على معاٍف مطلقة، وىذه ىي داللتها األصلية، وما 

ثَت ُب ٓب ترد قرينة دالة على غَت ذلك، فَف معناىا ا١تطلق ىو ا١تراد، وىذا ك
 .القرآف ال ٭تتاج إٔب ٘تثيل ألنو األصل

وأما بالنسبة للقسم الثاين وىو كوف الًتاكيب ألفاظًا وعبارات دالة على 
معاٍف خادمة لؤللفاظ والعبارات ا١تطلقة، فَف كل خرب يقاؿ ُب اٞتملة يقتضي 

فتوضع اٞتملة على وضع يؤدي  .بياف ما يقصد ُب اٞتملة بالنسبة لذلك ا٠ترب
القصد ْتسب ا١تخرب، وا١تخرب عنو، ونفس اإلخبار، ُب اٟتاؿ اليت وجد  ذلك

عليها، وُب ا١تساؽ الذي سيق  بو اٞتملة، وُب نوع األسلوب من اإليضاح 
فَنك تقوؿ ُب ابتداء اإلخبار: قاـ  .واإلخفاء واإل٬تاز واإلطناب وغَت ذلك

عناية با١تخرب عنو فَف كان  ال .ف ٓب تكن عناية با١تخرب عنو بل با٠تربإزيد، 
 .لة السؤاؿ قل  إف زيداً قاـنػز ؿ منػز وُب جواب السؤاؿ أو ىو م .قل  زيد قاـ

وُب جواب ا١تنكر: واهلل إف زيدًا قاـ، وُب إخبار من يتوقع قياـ زيد: قد قاـ 
زيد، إٔب غَت ذلك من األمور اليت ٬تب أف تبلحظ ُب النصوص العربية، وقد 

 النظرتُت، فجاءت فيو األلفاظ والعبارات ا١تطلقة جاء القرآف مستوفيًا ىاتُت
الدالة على  الدالة على معاٍف مطلقة، وجاءت فيو األلفاظ والعبارات ا١تقيدة
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ومن أروع ما روعي  .معاٍف خادمة للمعاين ا١تطلقة، ُب وجوه متعددة من الببلغة
اآليات اليت  فيو وجود ا١تعاين ا٠تادمة، اليت ىي الداللة التابعة، اآليات وأجزاء

تتكرر ُب القرآف ُب السورة الواحدة والسور ا١تختلفة، وكذلك القصص واٞتمل 
اليت تتكرر ُب القرآف، وما جاء فيو من تقدًن احملموؿ على ا١توضوع، ومن 
التأكيد بأنواع من التأكيد أو بنوع واحد حسب مساؽ اٞتملة، ومن 

 .ى أنواع الداللة التابعةاالستفهامات اإلنكارية وغَت ذلك، ٦تا يتضمن أعل
فَنك ٕتد اآلية أو جزء اآلية أو اٞتملة أو القصة، تأٌب ُب مساؽ على وجو ُب 
بعض السور، وتأٌب على وجو آخر ُب سورة أخرى، وتأٌب على وجو ثالث ُب 

وال ٕتد تعبَتًا حّوؿ عن وضعو األصلي كتقدًن ا٠ترب  ...موضع آخر وىكذا
وكاالكتفاء بذكر البعض عن البعض اآلخر ٦تا  على ا١تبتدأ، وكتأكيد ا٠ترب،

يذكر عادة، وغَت ذلك، إاّل وجدت ٢تذا نكتة ببلغية كان  إل٬تاد معٌت ٮتدـ 
 .ا١تعاين ا١تطلقة اليت تتضمنها األلفاظ والعبارات ُب اآلية

ىذا من حيث أسس الكبلـ ُب اللغة العربية من حيث ىي ألفاظ دالة 
ـ ُب القرآف من حيث ىي ألفاظ دالة على على معاٍف، ومن حيث أسس الكبل

معاٍف، سواء أكان  من حيث النظرة إٔب ا١تفردات ُب تراكيبها، أـ من حيث 
أّما من حيث التصرؼ ُب ا١تفردات وىي ُب تراكيبها، أو  .الًتاكيب ٚتلة

التصرؼ ُب الًتاكيب، فَف القرآف سائر فيها على معهود العرب الذين نزؿ 
مع إعجاز القرآف للعرب، فَنو ٓب ٭تصل فيو العدوؿ عن و  .القرآف بلساهنم

العرؼ ا١تستمر ٢تم ُب التصرؼ بالقوؿ، وواقعو من ىذه اٞتهة ىو عينو واقع 
وبالرجوع إٔب واقع معهود العرب ٧تد أف العرب ال ترى  .معهود العرب ُب ذلك

وإف   األلفاظ حتمية االلتزاـ حُت يكوف ا١تقصود احملافظة على معٌت الًتاكيب،
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وكذلك ال ترى جواز العدوؿ عن األلفاظ ْتاؿ من األحواؿ  .كان  تراعيها
بل تلتزمها حُت يكوف ا١تقصود أداء ا١تعاين اليت تقتضي الدقة ُب أدائها التزاـ 
 ، اللفظ الذي يكوف أداؤىا بو أكمل وأدؽ، فليس أحد األمرين عندىم ٔتلتـز

االلتزاـ باأللفاظ، وقد تبٌت  بل قد تبٌت ا١تعاين على الًتكيب وحده مع عدـ
فمن شأف العرب االستغناء ببعض األلفاظ  .ا١تعاين على األلفاظ ُب الًتكيب

فقد حكى ابن  ،عّما يرادفها أو يقارهبا إذا كاف ا١تعٌت ا١تقصود على استقامتو
 جٍت عن عيسى بن عمر قاؿ: ٝتع  ذا الرمة ينشد:

 وظاىر ٢تا من يابِس الشَّْخِ  واستِعنْ  
 ًتاػْل يدَيك ٢تا سػعػبا واجػعليها الص       

وعن أٛتد بن ٭تِت  .فقل  أنشدتٍت من بائس فقاؿ يابس وبائس واحد
 قاؿ: 

 أنشدين ابن األعرايب:
 كأين بو من شدة الرَّْوِع آَنسُ  َتوُ ػِع زير ال أُريُد َمبيػوموض

أنشدتنا وموضع ضيق فقاؿ  .فقاؿ لو شيخ من أصحابو ليس ىكذا
وقد حصل  . تصحبنا منذ كذا وكذا وال تعلم أف الزير والضيق واحدسبحاف اهلل

ذلك ُب القرآف ُب االستغناء ببعض األلفاظ عما يرادفها أو يقارهبا مثل 
 القرآف:   القراءات ُب             ،         

    ،                 ،          
       ،                     ،                  

     وغَت ذلك من اآليات ْتسب القراءات. 
ومن شأف العرب االلتزاـ باأللفاظ بعينها حُت يكوف ىنالك قصد من 
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 ى أف أحد الرواة حُت أنشد:فَنو يرو  .التعبَت هبا
 اَب فأوجعاػزٌِع ٦تا أصػوال جَ  لعمُرَؾ ما دىري بتأبُِت مالكٍ 

فوضع كلمة ىالك بدؿ مالك فقاؿ: لعمرؾ ما دىري بتأبُت ىالك 
ب وقاؿ: الرواية مالك وليس هبالك وا١ترثي ىو مالك ال مطلق شخص ػغض
أف يؤدى ا١تعٌت بدوهنا، والقرآف الكرًن وردت فيو ألفاظ ملتزمة ال ٯتكن  .ىالك

 فقولو تعأب:                 فَف كلمة ضيزى ىنا ال ٯتكن
ة كلمة مرادفة أو مقاربة، ال قسمة ظا١تة، وال جائرة، وال غَت يّ أأف تؤدي معناىا 

 تعأب:  ذلك ٦تا ىو ُب معناىا، وقولو                   
        فَف كلمة اٟتمَت ال ٯتكن أداء ا١تعٌت بغَتىا، ومن أجل ذلك

ىذا من حيث احملافظة على  .روعي لفظها ُب الًتكيب ٤تافظة على ا١تعٌت
أما من حيث احملافظة على ا١تعٌت  .التعبَت بنفس اللفظ أو عدـ احملافظة
ب أف يكوف االعتناء فَف من معهود العر  اإلفرادي بتبيانو أو عدـ احملافظة،

با١تعاين ا١تبثوثة ُب ا٠تطاب ىو ا١تقصود األعظم، بناء على أف العرب إ٪تا كان  
إاّل أنو إذا كاف مقصود  .عنايتها با١تعاين، وإ٪تا أصلح  األلفاظ من أجلها

اٞتملة ا١تعٌت اإلفرادي فيجب أف توجَّو العناية إٔب معٌت ا١تفردات مع معاين 
قصود اٞتملة ا١تعٌت الًتكييب، فَنو يكتفي با١تعٌت اإلفرادي اٞتملة، وإذا كاف م

وقد جاء القرآف الكرًن  .لئبل يفسد على القارئ فهم ا١تعٌت الًتكييب للجملة
ولذلك قاؿ عمر بن ا٠تطاب  .على ىذا ا١تعهود، وسار عليو ُب ٥تتلف اآليات

 حُت سئل عن معٌت قولو تعأب:            ُينا عن التكّلف ، هن
 .والتعّمق، أي ُب ا١تعٌت اإلفرادي ُب مثل ىذه اٞتملة ا١تراد منها ا١تعٌت الًتكييب
إاّل أنو إذا كاف ا١تعٌت اإلفرادي يتوقف عليو ا١تعٌت الًتكييب فيجب بذؿ العناية 
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و سأؿ وىو على ا١تنرب عن ػو٢تذا ٧تد عمر بن ا٠تطاب نفس .للمعٌت اإلفرادي
 لكلمة التخّوؼ حُت قرأ:  ا١تعٌت اإلفرادي                 فقاؿ

 لو رجل من ىذيل التخّوؼ عندنا التنّقص وأنشده:
َعِة السََّفنُ      الرَّْحُل منها تاِمكاً َقرِداً  َٗتَوَّؼَ    كما َٗتَوََّؼ ُعوَد النَّبػْ

لقرداف "والسفن اٟتديدة اليت يربد هبا خشب القوس، والقرد الكثَت ا
والتامك العظيم السناـ: أي أف الرحل تنقص الناقة وتربد ظهرىا كما تنقص 

وحُت أنشد ا٢تذيلي بي  الشعر وفسر لعمر  .اٟتديدة خشب القسي"
"أيها الناس ٘تسكوا بديواف شعركم ُب جاىليتكم فَف فيو  :التخوؼ قاؿ عمر
 .تفسَت كتابكم"

بَتات يقصد منها مراعاة رآف يراعي عند الكبلـ تعػوفوؽ ذلك فَف الق
األدب العإب، فَنو أتى بالنداء من اهلل تعأب للعباد، ومن العباد هلل تعأب، إما 

فحُت أتى بالنداء من ِقَبل اهلل للعباد جاء ْترؼ النداء  .حكاية وإما تعليماً 
 ا١تقتضي للبعد ثابتًا غَت ٤تذوؼ ليشعر العبد ببعده كقولو تعأب:      

                   ،                     

     ،                                    ، 
          ،                . لنسبة لنداء اهلل ىذا با

أما بالنسبة لنداء العباد هلل فقد أتى بالنداء ٣ترداً من الياء كقولو تعأب:  .للعباد
                                                 

                                              ، 
                           ،                  
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        ،                                     

     .  فهذه كلها ٣تردة من الياء ا١تشعرة بالبعد ليشعر العبد أف اهلل قريب
واهلل تعأب ليس   ،منو وألف الياء تفيد التنبيو فالعبد ُب حاجة للتنبيو عند النداء

 .كذلك
اتو التعبَتات اليت يقصد منها مراعاة األدب العإب قد ػًا فَف مراعػوأيض

ريح ُب األمور اليت يستحى من ػتياف بالكناية عن التصسار فيها القرآف باإل
 ذكرىا والتصريح هبا، كما كٌت عن اٞتماع باللباس وا١تباشرة قاؿ تعأب:   

                   :وقاؿ تعأب             

              اء اٟتاجة بقولووكٌّت عن قض:     

          . 
ومن ذلك أيضًا قد أتى القرآف بااللتفات الذي ينبئ ُب القرآف عن 
أدب اإلقباؿ من الغيبة إٔب اٟتضور بالنسبة إٔب العبد إذا كاف مقتضى اٟتاؿ 

 يستدعيو كقولو تعأب:                     

                 ٍب عدؿ عن الغيبة إٔب ا٠تطاب
 فقاؿ:                    :وكقولو تعأب       

                           فعدؿ عن ا٠تطاب إٔب الغيبة
 : وقولو تعأب                       فجرى العتاب

ٍب توجو  ،على حاؿ تقتضيو الغيبة مع أف اآلية نزل  عليو وىو ا١تخاطب هبا
 ا٠تطاب لو فقاؿ تعأب:                  .  فهذا العدوؿ من
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اب إ٪تا ىو ١تراعاة األدب العإب، ١تا ُب ا٠تطاب إٔب الغيبة ومن الغيبة إٔب ا٠تط
ا٠تطاب بعد الغيبة من تقوية للمعٌت الثاين، أو ٗتفيف للمعٌت األوؿ على 

أال ترى ُب الشكر هلل والثناء عليو، كاف األدب  .االنفس حُت إلقائو إليه
يقتضي الغيبة، وحُت العبادة وإظهار الضعف كاف ا٠تطاب أليق بأدب 

ب أخف على ا١تعاتب بلفظ الغيبة واالستفهاـ أليق بو أف ولعل العتا ؟ا٠تطاب
ومن ذلك أيضًا ما علمنا اهلل تعأب ُب ترؾ التنصيص على  .يكوف من ٥تاطب

قاؿ تعأب:  كما  لكل شيء   ا٠تالق ىو   نسبة الشر إٔب اهلل تعأب وإف كاف
            يقل:  واكتفى بذلك واستغٌت هبا عن ذكر الشر فلم
 وذلك بعد قولو تعأب:  ،(وبيدؾ الشر)                  

                                           

                               ع أف السياؽ أف م
ألف ما نص على فعل اهلل لو خَت وشر باعتبار إطبلؽ  .يقوؿ وبيدؾ الشر

اإلنساف، فَتياف ا١تلك وعزة الشخص ىي خَت بالنسبة لئلنساف، ونزع ا١تلك 
وذلة الشخص ىي شر بالنسبة لئلنساف، وقد نسبها اهلل لنفسو بأنو ىو الذي 

 فعلها، وقاؿ ُب ختاـ اآلية:                  ًوىو أيضا
ومع ذلك قاؿ بيدؾ ا٠تَت واكتفى بذلك عن  .يشمل الشر كما يشمل ا٠تَت

وىذا   .ذكر الشر وٓب يقل وبيدؾ الشر، تعليمًا لنا بأف نتأدب بأدب ا٠تطاب
كلو، وىو التعبَت بتعبَتات يقصد منها مراعاة األدب العإب، ىو من معهود 

وىكذا ٯتضي القرآف ُب ألفاظو  .هم، ورد ُب الشعر وُب ا٠تطبالعرب ُب كبلم
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وعباراتو على ألفاظ العرب وعباراهتم ومعهودىم ُب كبلمهم ال ٮترج عن ذلك 
فواقعو  .شعرة، و٭تيط بكل ما ىو ُب أعلى مرتبة من بليغ القوؿ ٦تا ساروا عليو
ْن أراد أنو عريب ٤تض، ال مدخل لؤللسن األعجمية بو، فكاف حتمًا على مَ 

تفّهم القرآف أف يأتيو من جهة اللساف العريب، وال سبيل إٔب تطلب فهمو من 
غَت ىذه اٞتهة، ولذلك كاف من احملتم أف يفسر القرآف من حيث ألفاظو 
وعباراتو، ومن حيث مدلوالت ىذه األلفاظ والعبارات، مفردات وتراكيب، ُب 

ية وما يقتضيو معهودىا يفسر فما ترشد إليو اللغة العرب .اللغة العربية فحسب
بو القرآف، وال ٬توز أف يفسَّر من ىذه الناحية إاّل حسب ما تقتضيو اللغة 

وطريق ذلك النقل ا١توثوؽ بو من طريق الرواية اليت يرويها  .العربية ليس غَت
 .الثقة الضابط ١تا يقوؿ عن فصحاء العرب ا٠تالصة عربيتهم

ب ألفاظًا وعبارات ٤تصور ُب اللغة وعلى ىذا فتفسَت ا١تفردات والًتاكي
ىذا ما يقتضيو واقعو من ىذه  .العربية وحدىا و٦تنوع أف يفسَّر بغَتىا مطلقاً 

 .اٞتهة
أّما واقعو من حيث ا١تعاين الشرعية كالصبلة والصياـ، واألحكاـ 
الشرعية كتحرًن الربا، وحل البيع، واألفكار اليت ٢تا واقع شرعي كا١تبلئكة 

َف الثاب  أف القرآف جاء ُب كثَت من آياتو ٣تمبًل، وجاء الرسوؿ والشياطُت، ف
وبُتَّ اهلل  .ومطلقًا وجاء الرسوؿ وقيَّده .وعاّمًا وجاء الرسوؿ وخصصو ،وفصَّلو

 فيو أف الرسوؿ ىو الذي يبينو، قاؿ تعأب:                    
             .  فالقرآف من ىذه اٞتهة ٭تتاج فهمو إٔب االطبلع على

ما بيَّنو الرسوؿ من معاين مفردات القرآف وتراكيبو، سواء كاف ىذا البياف 
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و٢تذا كاف ال بد لفهم القرآف  .ٗتصيصاً، أـ تقييداً، أـ تفصيبًل، أـ غَت ذلك
، ألهنا بياف من االطبلع على السنة ا١تتعلِّقة بالقرآف، أي على السّنة مطلقاً 

 .للقرآف، حىت يعرؼ من ىذه السنة ما ُب القرآف من معاٍف وأحكاـ وأفكار
و٢تذا كاف االقتصار على فهم القرآف من حيث ىو فهمًا كامبًل ال يكفي فيو 
االقتصار على اللغة العربية، بل ال بد أف يكوف مع معرفة اللغة العربية معرفة 

حدىا ىي اليت يُرجع إليها لفهم مدلوالت السّنة، وإف كان  اللغة العربية و 
ولكن لفهم القرآف كلو ال بد  .ا١تفردات والًتاكيب، من حيث ألفاظها وعباراهتا

من جعل السّنة واللغة العربية أمرين حتميُت، وحتمي أف يسَتا معًا لفهم 
وأف ٬ُتعبل الواسطة لفهمو  .القرآف، وأف يتوفرا ١تن يريد أف يفسر القرآف

أما القصص الواردة فيو عن األنبياء والرسل واٟتوادث اليت قصَّها عن  .وتفسَته
األمم الغابرة، فَنو إف ورد فيها حديث صحيح أُخذ، وإال فيقتصر عند ما ورد 
عنها ُب القرآف ُب ٣تموع اآليات، وال يصح أف تُعرؼ عن غَت ىاتُت 

لتوراة واإل٧تيل لفهم ألهنا من ناحية ا١تفردات والًتاكيب ال سبيل إٔب ا .الطريقُت
ا١تفردات والًتاكيب اليت روت القصص، وال عبلقة للتوراة واإل٧تيل ُب فهم ىذه 

وأما من ناحية ا١تعاين فَف الذي يبينها ىو الرسوؿ بصريح  .ا١تفردات والًتاكيب
ولذلك ال سبيل إٔب التوراة واإل٧تيل ُب فهم  .القرآف، وليس التوراة واإل٧تيل

ف اهلل أمرنا بالرجوع إٔب الرسوؿ، وبُتَّ لنا أف الرسوؿ بُّت معاين القرآف، أل
فبل ٬توز أف نرجع إٔب التوراة  .القرآف، وٓب يأمرنا بالرجوع إٔب التوراة واإل٧تيل

وكذلك ال سبيل إٔب غَت  .واإل٧تيل لفهم قصص القرآف وأخبار األمم ا١تاضية
وع ليس شرح قصة حىت التوراة واإل٧تيل من كتب التاريخ وغَتىا، ألف ا١توض

يقاؿ أف ىذا مصدر أوسع على فرض صدقو، وإ٪تا ا١توضوع ىو شرح نصوص 
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فيجب الوقوؼ عند مدلوالت ىذه  .معينة نعتقد أهنا كبلـ رب العا١تُت
النصوص من حيث اللغة اليت جاءت هبا وما تقتضيو ىذه اللغة، ومن حيث 

ي قاؿ اهلل أف االصطبلح الشرعي من صاحب االصطبلح، وىو الرسوؿ الذ
ومن ىنا ٬تب أف يُنفى من التفسَت كل قوؿ  .القرآف أُنزؿ عليو ليبّينو ىو للناس

ويكوف من االفًتاء على اهلل  .جاء من التوراة واإل٧تيل أو كتب التاريخ وغَتىا
ة دليل أف ٢تا عبلقة ٔتعاين  هأف نزعم أف ىذه ىي معاين كبلـ اهلل وال توجد شب

 .كبلـ رب العا١تُت
ما ما يزعمو الكثَت من الناس قدٯتاً وحديثاً من أف القرآف ٭توي العلـو وأ

والصناعات واالخًتاعات وأمثا٢تا، فيضيفوف إٔب القرآف كل علم يُذكر 
للمتقدمُت وا١تتأخرين، من علـو الطبيعيات، والكيمياء، وا١تنطق، وغَت ذلك، 

قصد فيو تقرير لشيء فَف القرآف ٓب ي .هبميكذّ فَنو ال أصل لو، وواقع القرآف 
وكل آياتو إ٪تا ىي أفكار للداللة على عظمة اهلل، وأحكاـ ١تعاٞتة  .٦تّا زعموا

وأما ما حدث من العلـو فَنو ٓب ترد فيو ال آية، وال جزء آية،  .أعماؿ عباد اهلل
وما ورد فيو ٦تا ٯتكن  .فضبًل عن آيات فيها أدىن داللة على أي علم من العلـو

 ظريات أو حقائق علمية، كآية: أف ينطبق على ن              

          اآلية فَ٪تا جاء للداللة على قدرة اهلل، ال إلثبات النواحي
 وأما قولو تعأب:  .العلمية                           

 .لتكاليف والتعّبد وما يتعلق بذلك، بدليل نص اآليةفا١تراد منو لكل شيء من ا
ىو:  اآلية   ونص فَهنا متعلقة ُب موضوع التكاليف اليت بلَّغها الرسل للناس 
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               فكوف اهلل جاء بالرسوؿ شهيدًا على أمتو معناىا
شهيداً عليها ٔتا بلَّغها، وكونو نّزؿ القرآف ليبُت كل شيء، ويكوف ىدى ويكوف 

شيء ليس علم الطبيعة وال ا١تنطق رٛتة ويكوف بشرى للمسلمُت، ٭تتِّم أف ال
وال اٞتغرافيا وال غَت ذلك، بل ىو شيء يتعلق بالرسالة، فهو أي الكتاب تبياف 
لؤلحكاـ والتعبد والعقائد، وىدى يهدي الناس، ورٛتة ٢تم ينقذىم من 
الضبلؿ، وبشرى للمسلمُت باٞتنة ورضواف اهلل، وال عبلقة لغَت الدين وتكاليفو 

ُتَّ أف يكوف معٌت تبيانًا لكل شيء: أي من أمور فتع .بشيء من ذلك
 وأما قولو تعأب:  .اإلسبلـ                      فا١تراد

وكلمة كتاب من األلفاظ  .بالكتاب اللوح احملفوظ وىو كناية عن علم اهلل تعأب
 فحُت يقوؿ اهلل:  .ا١تشًتكة يفسرىا الًتكيب الذي وردت فيو   

             وحُت يقوؿ:  .يُراد منها القرآف         

        ولكن حُت يقوؿ:  .أي ما الكتابة             
   :ويقوؿ                   ،           

           ،               ،         ، 
            ،                       

 فقولو تعأب:  .فا١تراد منها ٚتيعًا علم اهلل                 
  :أي اللوح احملفوظ كناية عن علمو، وقولو               أي
  :اللوح احملفوظ كناية عن علمو، وقولو                     
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  :اآلية كلها تقوؿإذ جاءت صر٭تة بأهنا علم اهلل،                

                                                

                 :على غرار قولو            

             بدليل اآلية الثانية اليت جاءت ُب نفس السورة - 
 وىي:  - بسورة األنعاـ         :فقد جاءت اآلية      

                                                

                                         

            فهذا كلو يدؿ على أنو ليس ا١تراد ُب ىذه اآلية من
وإذف ال  .كلمة الكتاب القرآف، بل ا١تراد اللوح احملفوظ وىو كناية عن علم اهلل

فيكوف القرآف خاليًا من  .داللة ُب اآلية على أف القرآف ٭توي العلـو وأمثا٢تا
، ألف مفرداتو وتراكيبو ال تدؿ عليها، وألف الرسوؿ ٓب يبينها، فبل  ْتث العلـو
ىذا ىو واقع القرآف، وىو يدؿ داللة صر٭تة واضحة أنو نصوص  .عبلقة ٢تا بو

 .عربية جاء هبا رسوؿ من عند اهلل، ال تُفسَّر بغَت اللغة العربية وسنة رسوؿ اهلل
َته فغَت واقع وال أصل لو أما تفسَته بناء على دليل شرعي ورد ُب كيفية تفس

ألف القرآف نفسو ٓب يبُت لنا كيف تفسر آياتو، والرسوؿ ٓب يصح عنو  .مطلقاً 
والصحابة رضواف اهلل عليهم إف كاف الذي فسروه  .بياف لكيفية معينة للتفسَت

وإف   .وؿ فهو من قبيل اٟتديث ا١توقوؼ، وليس من قبيل التفسَتنػز سبب ال
اف فقد اختلفوا ُب اآليات، وقاؿ كٌل ٔتا يرى ٦تا يدؿ كاف من قبيل الشرح والبي

فمنهم من كاف يأخذ  .على أنو ٓب ٭تصل إٚتاع منهم على كيفية معينة للتفسَت
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عن أىل الكتاب بعض اإلسرائيليات ويرويها عنو التابعوف، ومنهم كاف يرفض 
غة العربية إاّل أهنم ٚتيعاً كانوا يفهموف القرآف ٔتا عندىم من علم ُب الل .أخذىا

ؤتا يعرفوف من سنة رسوؿ اهلل قواًل وفعبًل وسكوتًا ووصفًا ٠تَْلق وُخُلق رسوؿ 
ومن كاف يتحرج عن تفسَت بعض الكلمات  .اهلل، وذلك مشهور عنهم ٚتيعاً 

أو اآليات، كاف ٖترجو للوثوؽ من ا١تعٌت ال اقتصاراً على ما ورد بو النص، حىت 
أف ذلك ال يسمى إٚتاعًا ألنو ال يكشف  إالّ  .ال يعطي إاّل عن علم موثوؽ

إاّل أنو ١تّا كاف  .ألف بياف الرسوؿ سنة وليس تفسَتاً  .عن دليل من الرسوؿ
الصحابة أقرب الناس ٚتيعًا إٔب الصواب ُب تفسَت القرآف لعلو كعبهم ُب اللغة 
العربية، و١تبلزمتهم للذي أُنزؿ عليو القرآف، كاف فيما اتفقوا على سلوكو، من 
جعل العربية كالشعر اٞتاىلي، وا٠تَُطب اٞتاىلية وغَتىا األداة الوحيدة لفهم 
مفردات القرآف وتراكيبو، ومن وقوفهم عند حد ما ورد عن الرسوؿ، وِمْن 

فهم القرآف على ضوء ىاتُت االداتُت، خَت طريقة تسلك  إطبلؽ عقلهم ُب
 .لفهم القرآف

تُتَخذ اللغة العربية، والسّنة  ولذلك فَنا نرى أف طريقة تفسَت القرآف أف
النبوية، األداة الوحيدة لفهم القرآف وتفسَته من حيث مفرداتو وتراكيبو، ومن 
حيث ا١تعاين الشرعية، واألحكاـ الشرعية، واألفكار اليت ٢تا واقع شرعي، وأف 
يُطلق للعقل أف يفهم النصوص بقدر ما يدؿ عليو كبلـ العرب ومعهود 

وما تدؿ عليو األلفاظ من ا١تعاين الشرعية الواردة بنص رفهم ُب القوؿ، ػتص
شرعي من قرآف أو سنة، غَت مقيد ٔتا فهم األولوف السابقوف، ال العلماء، وال 
التابعوف، حىت وال الصحابة، فَهنا كلها اجتهادات قد ٗتطئ وتصيب، ورٔتا 
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و للعربية أرشد العقل إٔب فهم آية بَػَرَز واقعها للمفسر من خبلؿ كثرة مطالعات
والشريعة، أو بَػَرَز من خبلؿ ٕتدد األشياء، وتقدـ األشكاؿ ا١تدنية، والوقائع، 
واٟتوادث، فبَطبلؽ العقل ُب اإلبداع، بالفهم ال بالوضع، ٭تصل اإلبداع ُب 
التفسَت ُب حدود ما تقتضيو كلمة تفسَت، مع اٟتماية من ضبلؿ الوضع ١تعاٍف 

َُفسَّر بصلة
وىذا االنطبلؽ ُب الفهم  .من الصبلت ال ٘ت  إٔب النص ا١ت

وإطبلؽ العناف للعقل بأقصى ما يفهمو من النص دوف التقيد بفهم أي إنساف 
ما عدا َمْن أُنزَؿ عليو القرآف، ٭تّتم أف ينفي اإلسرائيليات كلها مقتصرًا ُب 
القصص على ما ورد بو القرآف عنها، وأف ينفي ما يزعموف من علـو تضمنها 

فًا عند حد ما تعنيو تراكيب القرآف من اآليات الباحثة ُب الكوف، القرآف، واق
ىذه ىي طريقة تفسَت القرآف اليت ٬تب أف  .وما ُقصَد منها من بياف عظمة اهلل

فسٍر، وأف يقـو بأعبائها َمْن يريد تفسَت القرآف
ُ
 .يلتزمها ا١ت
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 ديثػلم الحعِ 
يتو معرفة اٟتديث ىو علم بقوانُت يُعرؼ هبا أحواؿ السند وا١تنت، وغا

وىو قسماف: علم اٟتديث ا٠تاص بالرواية، وعلم اٟتديث  .الصحيح من غَته
وأفعالو  أما ا٠تاص بالرواية فيشتمل على نقل أقواؿ النيب  .ا٠تاص بالدراية

أما ا٠تاص بالدراية فيعرؼ  .وتقريراتو وصفاتو، وروايتها وضبطها وٖترير ألفاظها
وأنواعها وأحكامها، وحاؿ الرواة وشروطهم عنو حقيقة الرواية وشروطها 
، وتشمل الدراية معرفة ا١تعٌت الذي تضمَّنو اوأصناؼ ا١ترويات وما يتعلق هب

 .اٟتديث من حيث مناقضتو للنص القطعي
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 ديثػالح

تدور ألفاظ بُت احملدثُت ينبغي الوقوؼ على معانيها وىي: اٟتديث، 
وا١تنت، والسند،  .بلؽ العاـىذا من حيث اإلط .وا٠ترب، واألثر، والسّنة

من ناحية ألفاظ  ،وا١تسِند )بكسر النوف( ،واإلسناد، وا١تسَند )بفتح النوف(
أّما  .واحملدث، واٟتافظ، واٟتجة، واٟتاكم، من ناحية الرواة .اٟتديث، وروايتو

 بياف معاين ىذه األلفاظ ُب اصطبلح اٟتديث فهو:
أو فعل أو تقرير، أو  من قوؿ اٟتديث: ما ُأضيف إٔب النيب  - ٔ

وصف َخلْقي )بفتح ا٠تاء( أي متعلق با٠تلقة ككونو عليو الصبلة والسبلـ 
ليس بالطويل وال بالقصَت، أو ُخُلقي )بضم ا٠تاء( أي متعلق با٠تُلق ككونو 

  ال يواجو أحدًا ٔتكروه، وا٠ترب والسنة معنا٫تا ىو ىذا ا١تعٌت نفسو فهما
 .وكلها أي اٟتديث وا٠ترب والسنة ٔتعٌت واحد .لفظاف مرادفاف للفظ اٟتديث

 .وأما األثر فهو اٟتديث ا١توقوؼ على الصحابة رضي اهلل عنهم
والسند الطريق  .ا١تنت: ما ينتهي إليو غاية السند من الكبلـ - ٕ

واإلسناد رفع اٟتديث لقائلو،  .ا١توصلة إٔب ا١تنت، أي الرجاؿ ا١توصلوف إليو
 .اتصل سنده من أولو إٔب منتهاه ولو كاف موقوفاً  وا١تسَند )بفتح النوف( ما

سَند أيضًا على الكتاب الذي ُٚتع فيو مرويات الصحايب
ُ
أّما ا١تسِند  .ويطلق ا١ت

 .)بكسر النوف( فهو من يروي اٟتديث بَسناده
َحدِّث: َمْن يتحمل اٟتديث ويعتٍت بو رواية ودراية - ٖ

ُ
واٟتافظ:  .ا١ت

اً وسنداً ولو بطرؽ متعددة ووعى ما ٭تتاج إليو، َمْن حفظ مائة ألف حديث متن
 .واٟتجة: َمْن أحاط بثبلٙتائة ألف حديث، واٟتاكم: َمْن أحاط بالسنة
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 ديثػواة الحرُ 

فليس بعد  .تنتهي الرواية للحديث بعد ضبط األحاديث ُب الكتب
عصر تسجيل اأَلحاديث وىو عصر البخاري ومسلم وأصحاب السنن رواية 

ورواة اٟتديث ىم  .لرواية عبارة عن النقل وقد انتهى ىذا النقلأَلف ا .حديث
ويقوؿ علماء اٟتديث أف كل َمْن رأى النيب  .الصحابة والتابعوف وَمْن دوهنم

 ولكن اٟتق ىو أف الصحايب كل من ٖتقق فيو  .وآمن بو فهو صحايب
و نتين أػال بد من أف يصحبو سنة أو س»عن سعيد بن ا١تسيب:  .معٌت الصحبة

وأثٌت عليو  -ببلين ػعبة عن موسى السػوروى ش .«يغزو معو غزوة أو غزوتين
 ىل بقي من أصحاب رسوؿ اهلل : قاؿ: قل  ألنس بن مالك - خَتاً 

والصحابة   .قاؿ: بقي ناس من األعراب رأوه، فأما من صحبو فبل ؟أحد غَتؾ
السنة النبوية  كلهم عدوؿ ِلما أثٌت اهلل عليهم ُب كتابو العزيز، ؤتا نطق  بو

أما التابعوف فَنو يطلق التابعي على من  .ُب ا١تدح ٢تم ُب أخبلقهم وأفعا٢تم
بن ا١تسّيب، وقيس بن القي الصحايب وروى عنو وإْف ٓب يصحبو، مثل سعيد 

وقد ُكتب تاريخ  .وقيس بن عباد، وأيب ساساف حصُت بن ا١تنذر ،أيب حاـز
 .حابة ليسوا معصومُت من ا٠تطأوالص .رواة اٟتديث وعّرَؼ كل واحد منهم

قاؿ اٟتافظ الذىيب الدمشقي: "وأما الصحابة رضي اهلل عنهم فبساطهم مطوي 
فما يكاد يسلم  .وإْف جرى ما جرى، وإْف غلطوا كما غلط غَتىم من الثقات

إذ على عدالتهم وقبوؿ ما  .من الغلط واحد، لكنو غلط نادر ال يضر أبداً 
وأما التابعوف فيكاد يعدـ فيهم من يكذب  . تعأب"نقلوا العمل، وبو ندين اهلل

عمداً، لكن ٢تم غلط وأوىاـ، فمن ندر غلطو من حيثما قد ٛتل احتمل، ومن 
تعدد غلطو وكاف من أوعية العلم اغتفر لو أيضاً، ونُقل حديثو، وعمل بو على 
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صم ثبات ُب االحتجاج ٔتن ىذا نعتو، كاٟتارث األعور وعاتردد بُت األئمة واألَ 
وَمْن فحش خطؤه  .بن حنبل وصاّب مؤب التوأمة وعطاء بن السائب و٨توه

وكثر تفّرده ٓب ٭ُتتج ْتديثو، وال يكاد يقع ذلك ُب التابعُت األولُت، ولو وجد 
وأما أصحاب التابعُت كاألوزاعي وغَته  .ذلك ُب صغار التابعُت فمن بعدىم

الكذب، أو من كثر غلطو  فعلى ا١تراتب ا١تذكورة، ووجد ُب عصرىم من يتعمد
 ."ىذا مالك ىو النجم ا٢تادي بُت األُمة وما سلم من الكبلـ فيو .فًتؾ حديثو

وكذا األوزاعي  .ولو قاؿ قائل عند االحتجاج ٔتالك فقد تكلم فيو لعزر وأُىُت
 .ثقة حجة ورٔتا انفرد ووىم، وحديثو عن الزىري فيو شيء ما"
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 َمْن تُقبل روايتو وَمْن ال تُقبل
 وبياف الجرح والتعديل 

أما العدؿ  .ُيشًتط فيمن ٭ُتتج بروايتو أف يكوف عداًل ضابطًا ١تا يرويو
وأما  .فهو ا١تسلم البالغ العاقل الذي َسِلَم من أسباب الفسق وخواـر ا١تروءة

الضابط فهو ا١تتيقظ غَت ا١تغفل، اٟتافظ لروايتو إْف روى ِمن حفظو، الضابط 
العآب ٔتعٌت ما يرويو وما ٭تيل ا١تعٌت عن ا١تراد، إف  ،تابلكتابتو إف روى من الك

 .روى با١تعٌت

وتثب  عدالة الراوي باشتهاره با٠تَت والثناء عليو، فمن اشتهرت عدالتو 
بُت أىل النقل و٨توىم من أىل العلم وشاع الثناء عليو بالثقة واألمانة استغٍت 

  عدالة الراوي كذلك وتثب .فيو بذلك عن بّينة شاىدة بعدالتو تنصيصاً 
 .بتعديل األئمة، أو واحد منهم لو، إف ٓب يكن مشهوراً بالعدالة والرضى

ويُعرؼ كوف الراوي ضابطًا بأف تعترب رواياتو بروايات الثقات ا١تعروفُت 
بالضبط واإلتقاف، فَف وجدت روايتو موافقة ولو من حيث ا١تعٌت لرواياهتم، أو 

 .فة نادرة، عرؼ حينئذ كونو ضابطاً ثبتاً موافقة ٢تا ُب األغلب، وا١تخال

رح فَنو ال يُقبل إال ػبلؼ اٞتػٓت .بب أـ الػكر السديل مقبوؿ، ذػوالتع
فقد يعتقد اٞتارح  .قةمفّسرًا مبُت السبب الختبلؼ الناس ُب األسباب ا١تفسِّ 

و وال يكوف كذلك ُب نفس األمر أو عند غَته، أي قد فعّ ػقًا فيضػيئًا مفسػش
 .اء على أمر اعتقده جرحًا وليس ّترح ُب نفس األمرػرح بنػدىم اٞتػحلق أػيط

ب  اٞترح ػويث .رح أـ الػفلهذا اشًتط بياف السبب ُب اٞترح لينظر فيما ىو ج
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ًتط العدد، إذ يكفي قوؿ الواحد ُب التعديل والتجريح، ألنو ػبواحد وال يش
رب ػًتط ُب قبوؿ ا٠تػفكما ال يش .إخبار با٠ترب، ويكفي ُب ا٠ترب قوؿ الواحد

دد بل يكفي خرب الواحد، كذلك ال يشًتط ُب جرح راويو أو تعديلو عدد ػع
وإذا اجتمع ُب شخص جرح مبُتَّ  .رحػديل واٞتػبل يكفي قوؿ واحد للتع

ألف ا١تعدؿ ٮترب عّما  .السبب وتعديل فاٞترح مقدـ، وإف كثر عدد ا١تعدلُت
وأما كوف عدد  .عن ا١تعدؿظهر من حالو، واٞتارح ٮترب عن باطن خفي 

ا١تعدلُت أكثر فبل قيمة لو، ألهنا ليس  علة قبوؿ ا٠ترب، بل العلة االطبلع 
وقيَّد الفقهاء ذلك ٔتا إذا ٓب يقل ا١تعدؿ: عرف  السبب الذي  .وعدـ االطبلع

ذكره اٞتارح ولكنو تاب وحسن  حالو، إذا ذكر اٞتارح سببًا معينًا للجرح 
 .يقيناً على بطبلف السببا١تعدؿ ٔتا يدؿ  فنفاه

ٜتسة منها تتعلق بالعدالة، وٜتسة منها  .والطعن يكوف بعشرة أشياء
أما ا٠تمسة اليت تتعلق بالعدالة فهي: الكذب، وهتمتو، وظهور  .تتعلق بالضبط

وأما ا٠تمسة اليت تتعلق بالضبط فهي: فحش  .الفسق، واٞتهالة، والبدعة
 .لثقات، سوء اٟتفظالغلط، فحش الغفلة، الوىم، ٥تالفة ا

 وأما اجملهوؿ اٟتاؿ فأقساـ:

 .وىذا ال تقبل روايتو ،اجملهوؿ العدالة ظاىراً وباطناً  - ٔ

اجملهوؿ اٟتاؿ باطنًا والعدؿ ُب الظاىر وىو ا١تستور، فهذا ٭تتج  - ٕ
 .بروايتو

وىو كل َمْن ٓب تعرفو العلماء، ومن ٓب يُعرؼ حديثو  .اجملهوؿ العُت - ٖ
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وترتفع اٞتهالة عن الراوي ٔتعرفة العلماء لو، أو برواية  .اٍو واحدإال من جهة ر 
وقد روى البخاري  .وتكفي رواية واحد كما يكفي تعديل واحد .ا١تعدلُت عنو

بن الوليد، اللوليد بن عبد الرٛتن اٞتارودي وٓب يرو عنو سوى ابنو ا١تنذر 
بد اهلل بن وكذلك روى مسلم ٞتابر بن إٝتاعيل اٟتضرمي وقد تفرد عنو ع

 .وىب وذلك مصَت منهما إٔب ارتفاع اٞتهالة برواية واحد
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 الميةػَرؽ اإلسػرواية الفِ 

ولذلك ٓب يكن الناس يسألوف عن االسناد ُب  .الصحابة كلهم عدوؿ
وقد حث  .وبعده، حىت وقع  الفتنة سألوا عن اإلسناد زمن النيب 

فقد روي عن أيب  .الصحابة وغَتىم على التحري عمن يؤخذ عنو اٟتديث
سكينة ٣تاشع بن فطينة قاؿ: ٝتع  علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو وىو ُب 

وقاؿ  .مسجد الكوفة يقوؿ: انظروا عمن تأخذوف ىذا العلم فَ٪تا ىو الدين
الضّحاؾ بن مزاحم: اف ىذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونو، وقاؿ ٤تمد بن 

 .تأخذونو سَتين: إ٪تا ىذا اٟتديث دين فانظروا عمن
وكاف أتباع  .وقد حدث  بعد الفتنة فرؽ إسبلمية اعتنق  آراء جديدة

ىذه الفرؽ يدَّعوف أهنم يستنبطوف ىذه اآلراء اليت اعتنقوىا من النصوص 
الشرعية حىت تصبح آراء اسبلمية، وحُت كان  تعوز بعضهم اٟتجة وال ٬تد ُب 

ضع اٟتديث الذي يؤيد النصوص الشرعية الدليل على الرأي الذي يراه، كاف ي
وكاف بعضهم ٖتملو الدعوة إٔب فرقتو والًتغيب  ،رأيو، وينسبو للرسوؿ 

 .فيها، أو الدعوة إٔب آرائو والًتغيب فيها على وضع ما ٭تسنها من االحاديث
ولذلك   .وقد أُطلق على ىذه اآلراء اٞتديدة بدع، وأُطلق على اصحاهبا مبتدعة

 .، وكان  روايتهم للحديث موضع ْتثكاف السماع من ىؤالء موضع نظر
 .فا١تبتدع الذي يكفر ببدعتو فبل إشكاؿ ُب رد روايتو .وىناؾ تفصيل ُب شأهنم

أما إف ٓب يستحل الكذب فَنو  .وإذا ٓب يكفر فَف استحل الكذب ردت أيضاً 
أّما إْف كاف داعياً  .ًا لفرقتو أو مذىبوػيػوف داعػتقبل روايتو على شرط أف ال يك
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 .بأخبارهبل روايتو، وال ٭ُتتج فبل تق

واٟتاصل أف كل مسلم اجتمع  فيو شروط قبوؿ الرواية بأف كاف عدالً 
ضابطاً، تُقبل روايتو بغض النظر عن مذىبو وفرقتو، إاّل إف كاف داعياً لفرقتو أو 

ويشرح  لئلسبلـأّما إف كاف داعياً  .مذىبو، ألف الدعوة للفرقة وا١تذىب ال ٕتوز
 لئلسبلـيتبناىا بأدلتها، فَنو تقبل روايتو، ألنو يكوف حينئذ داعياً  االفكار اليت

 .وىذا ال يطعن بروايتو
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 ارهػديث بالمعنى واختصػرواية الح

لفاظ اٟتديث بل ٔتعناه إٔتوز رواية اٟتديث با١تعٌت، ألننا لسنا متعبدين ب
وي عا١تاً وألف الوحي ىو معٌت اٟتديث ال ألفاظو، إاّل أنو يشًتط أف يكوف الرا

فَف كاف غَت عآب وال عارؼ بذلك فبل ٕتوز رواية اٟتديث  .ٔتا ٭تيل ا١تعٌت
أّما اختصار اٟتديث فيجوز، فيصح أف ٮتتصر اٟتديث فيحذؼ بعضو  .با١تعٌت

إاّل أنو ال ٬توز  .ويذكر بعضو على شرط إذا ٓب يكن احملذوؼ متعلقًا با١تذكور
ا١تعٌت ناقصاً، أو ٬تعل ما يذكر من  حذؼ الغاية واالستثناء و٨توه ٦تا ٬تعل
غَت أنو إذا كان  الغاية أو االستثناء  .اٟتديث مؤديًا غَت معٌت اٟتديث كامبلً 

رواية ثانية وشك ُب تلك الرواية، فَنو ٬تب أف يروي الرواية اليت يثق هبا 
 .و٭تذؼ ما وجد ُب الرواية اليت يشك فيها
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 ديثػاـ الحػأقس

لحديث والسّنة باعتبار طرقو إٔب خرب متواتر وخرب ينقسم ا٠ترب ا١ترادؼ ل
 آحاد، فا١تتواتر ىو ما ٚتع أموراً أربعة ىي:

أف يكوف الرواة عددًا ْتيث يكوف ٚتعًا وال ينحصر ُب عدد  - ٔ
إذا استوَب  فكل ما يصدؽ عليو من العدد من اٞتمع يعترب متواتراً  .معُت

  .الشروط األخرى
وٗتتلف باختبلؼ  .م على الكذبىأأف ٖتيل العادة تواط - ٕ

فخمسة من مثل علي بن أيب طالب تكفي العتبار ا٠ترب  .األشخاص واألمكنة
وٜتسة من بلداف ٥تتلفة ٓب ٬تتمعوا قد  .متواتراً، ورٔتا كاف من غَته ال تكفي

حىت يتأتى تواطؤىم، ورٔتا   تكفي العتبار ا٠ترب متواتراً، إذ ٓب ٬تتمعوا ُب مكاف
 .هم ُب بلد واحد ال يكفيكاف إخبار مثل
أف يرووا ذلك عن مثلهم من االبتداء إٔب االنتهاء، ُب كوف العادة  - ٖ
ىم على الكذب، وإف ٓب يبلغوا عددىم، أي أف يتحقق الشرطاف أٖتيل تواط

 .األوالف ُب كل طبقات الرواة
أف يكوف مستند انتهائهم اٟتس، من ٝتاع وغَته، ال ما يثب   - ٗ

ألف العقل الصرؼ ٯتكن أف ٮتطئ إذا ٓب يكن مستندًا إٔب بالعقل الصرؼ، 
 .اٟتس، فبل يفيد اليقُت

وحكم ا٠ترب ا١تتواتر أنو يفيد العلم الضروري، وىو الذي يضطر إليو 
أي  .وإ٪تا كاف ضروريًا ألنو غَت ٤تتاج إٔب نظر .اإلنساف ْتيث ال ٯتكن دفعو
من  »قسماف: متواتر لفظاً كحديث:  وا٠ترب ا١تتواتر .أف ا٠ترب ا١تتواتر يفيد اليقُت

 أخرجو مسلم عن أيب ىريرة، «كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار
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وحديث مسح ا٠تفُت، وحديث اٟتوض، وحديث الشفاعة، ورفع اليدين ُب 
ومتواتر معٌت كأف يتفق الناقلوف على أمر ُب وقائع ٥تتلفة ككوف سّنة  .الصبلة

وروي  أحاديث متواترة عديدة وإف كاف قد وىو موجود،  .الصبح ركعتُت
 .اختلف ُب اعتبارىا متواترة عند العلماء باختبلؼ نظرهتم إٔب ا١تتواتر

أما خرب اآلحاد فهو الذي ٓب يبلغ رواتو حد ا١تتواتر، سواء رواه واحد أو 
وىو  .شرط من الشروط األربعة ا١تتقدمة ُب ا١تتواترفيو أي ىو ما اختل  ،أربعة

 حيث عدد الرواة إٔب ثبلثة أقساـ:ينقسم من 
الغريب: وىو ما انفرد بو راٍو عمن ٬تمع حديثو، أي ىو أف يقع  - ٔ

وينقسم إٔب غريب إسناد فقط، وإٔب غريب  .التفرد ُب روايتو ُب أي موضع كاف
منت وإسناد معاً، وال يوجد غريب منت فقط، فالغريب متنًا وإسنادًا ما انفرد 

أخرجو البخاري عن ابن  .النهي عن بيع الوالء وىبتوكحديث   .بروايتو واحد
ما روى متنو ٚتاعة من الصحابة، وانفرد واحد  ،والغريب إسنادًا ال متناً  .عمر

الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن »بروايتو عن صحايب آخر كحديث: 
 .الذي رواه الًتمذي من طريق أيب موسى األشعري «يأكل في معي واحد

ز: وىو ما رواه أكثر من واحد وأقل من أربعة، أي ما رواه العزي - ٕ
 .لقلة وجوده اً وٝتي عزيز  .اثناف أو ثبلثة ولو ُب مرتبة واحدة

وٝتي  .ا١تشهور: ىو ما زاد نقلتو على ثبلثة وٓب يصل حد ا١تتواتر - ٖ
با١تشهور لوضوحو واشتهاره على األلسنة، سواء وجد لو سند أو ٓب يوجد 

وىو قسماف: مشهور عند أىل اٟتديث، ومشهور عند  .ستفيضأصبًل، وىو ا١ت
يدعو على رعل  قنت شهراً   أف النبي»واألوؿ كحديث أنس:  .عامة الناس

 .أخرجو البخاري ومسلم وأٛتد «وذكواف
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أخرجو  «المسلم من سلم المسلموف من لسانو ويده»والثاين كحديث: 
فقد  .ند الناس صحيحاً وليس كل مشهور ع .البخاري عن عبد اهلل بن عمرو

يشتهر بُت الناس أحاديث ال أصل ٢تا أو ىي موضوعة بالكلِّية، وىذا كثَت 
وخرب اآلحاد أيضاً  .جدًا كحديث )يـو صومكم يـو ٨تركم( فَنو ال أصل لو

فَما أف ينتهي  .سواء كاف غريبًا أو عزيزًا أو مشهوراً، فَف اإلسناد فيو لو هناية
و إٔب الصحايب، أو إٔب التابعي، فهو من حيث انتهاء أ ،اإلسناد إٔب النيب 

 السند ثبلثة أنواع ىي:
خاصة، قواًل أو فعبًل أو  ا١ترفوع: وىو ما أضيف إٔب النيب  - ٔ

الصحايب أـ التابعي أـ  سواء أكاف ا١تضيف لو إٔب النيب  .تقريرًا أو وصفاً 
حياة رسوؿ اهلل  ومنو قوؿ الصحايب: كنا نفعل أو نقوؿ كذا ُب .من بعد٫تا
،  أو وىو فينا، أو وىو بُت أظهرنا، أو كنا ال نرى بأسًا بكذا، أو كانوا

ومنو أيضًا قوؿ  ، يفعلوف ويقولوف، أو يقاؿ كذا ُب حياة رسوؿ اهلل
ويعترب من ا١ترفوع  .الصحايب: أُمرنا بكذا أو هُنينا عن كذا، أو من السّنة كذا

ألنو  ،نقوؿ كذا، وإف ٓب يضفو إٔب النيب أيضاً قوؿ الصحايب: كنا نفعل أو 
كانت أبواب »وكذلك يعترب من ا١ترفوع قوؿ أنس بن مالك:  .يدؿ على التقرير

يشفع األذاف  أمر بالؿ أف»وقوؿ أنس: رواه البزار،  «النبي تقرع باألظافير
وكذلك ُب حكم ا١ترفوع تفسَت الصحايب فيما كاف رواه مسلم،  «ويوتر اإلقامة
 .أما ما عدا ذلك من تفسَت الصحابة فَنو ال يعترب من اٟتديث .ؿسبب نزو 

وكذلك ٧تد كثَتاً  .وذلك ألف الصحابة اجتهدوا كثَتاً ُب تفسَت القرآف فاختلفوا
ولذلك ال يعترب تفسَتىم  .منهم من كاف يروي اإلسرائيليات عن أىل الكتاب

 .حديثاً فضبلً عن اعتباره من ا١ترفوع
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ابة قواًل وفعبًل، ومطلقو ٮتتص ػا١تروي عن الصح وؼ: وىوػا١توق - ٕ
وىو الذي يسميو كثَت من  .وقد يكوف إسناده متصبًل وغَت متصل .بالصحايب

 وا١توقوؼ ال تقـو بو حجة ألف اهلل يقوؿ:  .الفقهاء واحملدثُت أيضًا أثراً    
                              من فمفهومو ما أتاكم

وال ٭تل  . وعليو فبل حجة ُب أحد دوف رسوؿ اهلل .غَت الرسوؿ ال تأخذوه
 .أف يضيف ذلك إٔب رسوؿ اهلل ألنو احتماؿ وليس بظن واالحتماؿ ال يعترب

وىو ا١توقوؼ على التابعي قواًل وفعبًل،  .ا١تقطوع: وىو غَت ا١تنقطع - ٖ
 .من ا١توقوؼضعف أوال تقـو بو حجة وىو 
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 اـ خبر اآلحادػأقس

خرب اآلحاد بأنواعو الثبلثة: الغريب والعزيز وا١تشهور، سواء أكاف 
مرفوعًا أو موقوفًا أو مقطوعاً، ينقسم عند أىل اٟتديث من حيث قبولو أو 

وىذا بياف كل واحد  .عدـ قبولو إٔب ثبلثة أقساـ: صحيح، وحسن، وضعيف
 منها:

ذي يتصل إسناده بنقل العدؿ الضابط الصحيح: ىو اٟتديث ال - ٔ
 ا١تتصل أي ىو .عن العدؿ الضابط إٔب منتهاه، وال يكوف شاذًا وال معلبلً 

أو إٔب   العدؿ الضابط عن مثلو حىت ينتهي إٔب رسوؿ اهلل سنده بنقل
فقولو )الذي يتصل إسناده بنقل العدؿ  .منتهاه من صحايب أو من دونو
ن ا١ترسل وا١تنقطع وا١تعضل، فبل يكوف من الضابط عن مثلو( احًتز بذلك ع

 .بدوف ذكر الصحايب ألف ا١ترسل ما رواه التابعي عن النيب  .أنواع الصحيح
وا١تعضل ما  .وا١تنقطع ما سقط منو واحد من الرواة ُب موضع، أو مواضع

فهي كلها أي ا١ترسل وا١تنقطع  .سقط منو اثناف فأكثر ُب موضع أو مواضع
)وال يكوف شاذاً( فخرج  من الصحيح وقولو  اإسنادىوا١تعضل ٓب يتصل 

)وال يكوف معلبلً(  وقولو .احًتز بو عن الشاذ وىو ٥تالفة الثقة ١تن ىو أوثق منو
أمر قادح ُب اٟتديث  والعلة عبارة عن .احًتز بو عن ا١تعلل وىو ما كاف فيو علة

، مثل أف والتفتيش فيهاأي مؤثر ُب رده يظهر للنقاد عند ٚتع طرؽ اٟتديث 
العدؿ( احًتز بو عما  وقولو )بنقل .يتصل سند راٍو واٟتاؿ أف اٞتماعة وقفوه

نقلو ٣تهوؿ اٟتاؿ ظاىرًا وباطنًا أو ٣تهوؿ العُت أو معروؼ بالضعف، فَنو ال 
وقولو )بنقل الضابط( احًتز بو عما نقلو غَت اٟتافظ  .يعترب من الصحيح

ال يعترب من اٟتديث الصحيح، بل ال بأف نقلو مغفل كثَت ا٠تطأ فهذا  ا١تتيقظ
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بد أف ٕتتمع ُب اٟتديث الصحيح الشروط ا١تبينة كلها، فَف فقد شرط منها  
 .كاف اٟتديث غَت صحيح

جو واشتهر رجالو وعليو مدار أكثر رّ اٟتسن: ىو ما عرؼ ٥ت - ٕ
أي أف ال  .اٟتديث، وىو الذي يقبلو أكثر العلماء ويستعملو عامة الفقهاء

 وىو نوعاف: .ناده من يُػتَّهم بالكذب، وال يكوف حديثاً شاذاً يكوف ُب إس
أحد٫تا: اٟتديث الذي ال ٮتلو رجاؿ إسناده من مستور ٓب تتحقق 

ويكوف منت  .أىليتو، غَت أنو ليس مغفبًل كثَت ا٠تطأ، وال ىو متهمًا بالكذب
اٟتديث قد روي مثلو من وجو آخر فيخرج بذلك عن كونو شاذًا أو منكراً، 

يهما: أف يكوف راويو من ا١تشهورين بالصدؽ واألمانة وٓب يبلغ درجة رجاؿ ثان
الصحيح ُب اٟتفظ واإلتقاف، وال يُعد ما ينفرد بو منكراً، وال يكوف ا١تنت شاذاً 

فاٟتديث اٟتسن ما رواه عدؿ قل ضبطو متصل السند غَت معّلل  .وال معلبلً 
 .صحيح سواء بسواءواٟتديث اٟتسن ٭ُتتج بو كما ٭ُتتج بال .وال شاذ
الضعيف: ىو ما ٓب ٬تمع فيو صفات الصحيح وال صفات  - ٖ
ومن ا٠تطأ القوؿ أف اٟتديث الضعيف  .يف مطلقاً ػعػج بالضػتػوال ٭ت .نػاٟتس

فَنو إذا   .يحػإذا جاء من طرؽ متعددة ضعيفة ارتقى إٔب درجة اٟتسن أو الصح
، ٍب جاء من طرؽ كاف ضعف اٟتديث لفسق راويو أو اهتامو بالكذب فعبلً 

أما إذا كاف ا١تعٌت الذي تضمنو  .أخرى من ىذا النوع ازداد ضعفًا إٔب ضعف
اٟتديث الضعيف تضمنو حديث صحيح فَنو ُيستشهد باٟتديث الصحيح 

وعليو ال ُيستدؿ باٟتديث الضعيف مطلقًا وال بوجو من  .ويًتؾ الضعيف
 .الوجوه
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من تقسيم اٟتديث عند أىلو إٔب صحيح وحسن وضعيف، أف يتبُت 
اٟتديث الصحيح واٟتديث اٟتسن ٫تا اللذاف ٭تتج هبما، واٟتديث الضعيف ال 

والذي ٬تعل اٟتديث مقبواًل أو مردودًا ىو النظر ُب السند والراوي  .٭ُتتج بو
، وٓب فَذا ٓب ٭تذؼ من السند راٍو يؤدي حذفو إٔب عدـ تعديل احملذوؼ .وا١تنت

يطعن ُب الراوي وكاف ا١تنت غَت ركيك وال ٥تالف لبعض القرآف أو السّنة ا١تتواترة 
أو اإلٚتاع القطعي، فَف اٟتديث ُب ىذه اٟتاؿ يكوف مقبواًل ويعمل بو ويتخذ 

أما إذا كاف اٟتديث على غَت  .دليبًل شرعياً، سواء أكاف صحيحًا أـ حسناً 
وعلى ذلك فاٟتديث ا١تردود ىو  .بوىذه الصفات فاٟتديث يرد وال يستدؿ 

الذي يكوف رده إما بسبب حذؼ من السند ينتج عنو عدـ تعديل احملذوؼ، 
أو بسبب طعن ُب راٍو من الرواة أو بسبب ركاكة اٟتديث، أو ٥تالفتو للمقطوع 

وتدخل ٖت  اٟتديث ا١تردود أنواع متعددة  .من القرآف أو اٟتديث أو اإلٚتاع
 صاؼ منها:ال ٗترج عن ىذه األو 

ا١تعلق: وىو ما سقط منو راو فأكثر على التوإب من مبدأ السند  - ٔ
سقوطًا ال َخفاء فيو، وكلمة األكثر أعم من أف يكوف كل السند أو بعضو، 
ويدخل فيو ما ٭تذؼ احملدث أو ا١تصنف ٚتيع سنده، كأف يقوؿ: قاؿ رسوؿ 

 .كذا أو فعل كذا  اهلل 
ومنو  .ناف فأكثر ُب موضع أو مواضعا١تعضل: ىو ما سقط منو اث - ٕ
 وؿ اهللػلو تابع التابعي، وليس منو قوؿ ا١تصنفُت من الفقهاء )قاؿ رسػما يرس
) عن رس( وؿ اهللػوقو٢تم ) بًل ألف ذلك ليس رواية ػضػفبل يكوف مع

 .وإ٪تا ىي استشهاد واستدالؿ، فيصح
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ُب ا١توضع  ا١تنقطع: ىو ما سقط من رواتو راٍو واحد قبل الصحايب - ٖ
الواحد، أي موضع كاف، وإْف تعددت ا١تواضع، ْتيث ال يزيد الساقط ُب كل 

وأيضًا يعترب من ا١تنقطع ما يذكر  .فيكوف منقطعًا من مواضع منها عن واحد،
مثاؿ ما سقط من رواتو راٍو ما رواه عبد الرزاؽ عن الثوري عن  .فيو رجل مبهم

فوعًا )إف وليتموىا أبا بكر فقوي أيب إسحاؽ عن زيد بن يثيع عن حذيفة مر 
أمُت( اٟتديث، ففيو انقطاع ُب موضعُت أحد٫تا أف عبد الرزاؽ ٓب يسمعو من 
الثوري وإ٪تا رواه عن النعماف بن أيب شيبة اٞتندي عنو، والثاين أف الثوري ٓب 

ومثاؿ  .فاٟتديث إذف مردود .يسمعو من أيب اسحق، إ٪تا رواه عن شريك عنو
ل مبهم ما رواه أبو العبلء بن عبد اهلل بن شخَت عن رجلُت ما يذكر فيو رج

أخرجو عن شداد بن أوس حديث: )اللهم اين أسألك الثبات ُب األمر( 
 .فاٟتديث إذف مردود لوجود ٣تهوؿ ُب رواتوالًتمذي، 
٦تَّن ىم  الشاذ: وىو أف يروي الثقة حديثًا ٮتالف ما روى الناس - ٗ
ألف ما رواه الثقة  .يروي الثقة ما ٓب يرو غَتهوليس من الشاذ أف  .أوثق منو

 «إنما األعماؿ بالنّيات»وذلك مثل حديث:  يُقبل ولو ٓب يروه غَته، و٭ُتتج بو،
 نفَنو تفرد بو عمر، وعنو علقمة، وعنو ٤تمد بن إبراىيم التيمي، وعنو ٭تِت ب

قط وعلى ذلك فالشاذ ىو ف .سعيد األنصاري، ٍب تواتر عن ٭تِت بن سعيد ىذا
، أي ما رواه ا١تقبوؿ ٥تالفاً ٦تَّن ىم أوثق منو ما خالف بو الثقة ما روى الناس

 .١تن ىو أرجح منو
ا١تعلل: ىو ما كاف فيو علَّة، وىو اٟتديث الذي اطلع فيو على  - ٘

عّلة تقدح ُب صحتو، مع أف الظاىر سبلمتو منها، وينصرؼ ذلك إٔب اإلسناد 
 .لصحة من حيث الظاىر، اٞتامع شروط اتالذي رجالو ثقا
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فا١تنكر ما رواه الضعيف  .ا١تنكر: ىو ما انفرد بو الراوي غَت الثقة - ٙ
 .للثقات٥تالفاً 
واٟتديث  .ا١توضوع: اٟتديث ا١توضوع ىو ا١تختلق ا١تصنوع - ٚ

وال ٖتل روايتو ألحد علم حالو ُب أي  .ا١تصنوع ىو شر األحاديث الضعيفة
وإ٪تا يعرؼ كوف اٟتديث موضوعًا بَقرار  .ضعومعٌت كاف، إال مقرونًا ببياف و 

تباع اوقد يفهم الوضع من قرينة حاؿ الراوي ك .لة إقرارهنػز ؿ منػز واضعو، أو ما يت
 ابكذّ الراوي ُب الكذب ىوى بعض الرؤساء، أو وقوعو ُب أثناء إسناده وىو  
أو  .ال يعرؼ ذلك ا٠ترب إال من جهتو، وال يتابعو عليو أحد وليس لو شاىد

ن حاؿ ا١تروي، أي من حاؿ ا١تنت كركاكة ألفاظو ومعانيو، أو ١تخالفتو لبعض م
 .والواضعوف للحديث أصناؼ .القرآف أو السّنة ا١تتواترة أو اإلٚتاع القطعي

وأعظمهم ضررًا قـو من ا١تنسوبُت إٔب الزىد وضعوا اٟتديث احتسابًا فيما 
ٍب  .نهم هبم وركوناً إليهموا٠تطر فيهم أف الناس تقبل موضوعاهتم ثقة م .زعموا

إف الواضع رٔتا صنع كبلمًا من عند نفسو فرواه، ورٔتا أخذ كبلمًا لبعض 
ومن األحاديث ا١توضوعة  . اٟتكماء أو غَتىم فوضعو على رسوؿ اهلل

األحاديث ا١تروية ُب فضل القرآف سورة فسورة، وال سيما ا١تروية عن ُأيّب بن  
وثب  وضعها من ْتث  .ابن عباس كعب، وعن أيب عصمة عن عكرمة عن

"إين رأي  الناس قد  :الباحثُت، ومن إقرار أيب عصمة، فَنو ُروي عنو أنو قاؿ
أعرضوا عن القرآف واشتغلوا بفقو أيب حنيفة ومغازي ٤تمد بن إسحاؽ فوضع  

 .ىذه األحاديث حسبة"
ىذه طائفة من أنواع األحاديث ا١تردودة وليس  ىي كل األنواع، بل 

نواع كثَتة من األحاديث ا١تردودة اكتفي بذكر بعضها، كمثاؿ على ىناؾ أ
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القاعدة اليت يعرؼ هبا اٟتديث ا١تقبوؿ من اٟتديث ا١تردود، فبل يرد حديث 
ح ما داـ سنده ورواتو ومتنو مقبولة، أي مىت  ػيػحػروط الصػتوؼ شػألنو ٓب يس

تور أو كاف ػسكاف حسناً بأف كاف رجالو أقل من رجاؿ الصحيح، أو كاف فيو م
ى ٔتتابع أو شاىد، ح قبولو، كأف يتقوّ ػرينة ترجػى بقوّ ػاٟتفظ ولكن تق يئػسفيو 

أي براٍو ظن تفرده، أو حديث آخر، فبل يتنطع ُب رد اٟتديث ما داـ ٯتكن 
وال سيما إذا قبلو أكثر العلماء  .قبولو حسب مقتضيات السند والراوي وا١تنت

بالقبوؿ، ولو ٓب يستوؼ شروط الصحيح  واستعملو عامة الفقهاء فَنو حري
وكما ال ٬توز أف يتنطع ُب رد اٟتديث كذلك ال ٬توز  .ألنو يدخل ُب اٟتسن

 .أف يتساىل ُب اٟتديث فيقبل اٟتديث ا١تردود للسند أو الراوي أو ا١تنت
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اٟتديث ا١ترسل ىو ما سقط منو الصحايب، كأف يقوؿ التابعي قاؿ 
وصورتو حديث التابعي  .أو فعل كذا أو فعل ْتضرتو كذا كذا  هلل رسوؿ ا

الذي قد أدرؾ ٚتاعة من الصحابة وجالسهم كعبيد اهلل بن عدي بن ا٠تيار، ٍب 
وا١تشهور التسوية  .( سعيد بن ا١تسيب وأمثا٢تما إذا قاؿ )قاؿ رسوؿ اهلل

ذكر الصحابة، وال أي ىو ما رواه التابعي عن النيب بدوف  .بُت التابعُت أٚتعُت
وقد اختلف  .فرؽ بُت التابعي الصغَت والكبَت ألف ا١تشهور التسوية بُت التابعُت

احملّدثوف واألصوليوف واألئمة ُب االحتجاج با١ترسل، فمنهم من ال ٭تتج بو 
والذين ال ٭تتجوف  .ويعتربه كاٟتديث ا١تنقطع مردوداً، ومنهم من ٭تتج بو

، وىي ألنو حذؼ منو راٍو غَت معروؼ، وقد يكوف غَت با١ترسل إ٪تا يردونو لِعّلة
ىذه ىي عّلة رد  .ثقة، والعربة ُب الرواية بالثقة واليقُت، وال حجة ُب اجملهوؿ

ا١ترسل، وىي علة صحيحة والرد هبا صحيح ولكنها ال تنطبق على ا١ترسل، 
وىو وإف كاف غَت معروؼ من ناحية شخصو  .ألف الراوي احملذوؼ صحايب

والصحابة كلهم عدوؿ، فبل يكوف غَت ثقة، بل  معروؼ أنو صحايب،ولكنو 
وعلى ذلك فبل تنطبق العلة اليت ردوا هبا اٟتديث ا١ترسل عليو،  .ىو ثقة يقيناً 

ؤتا أنو مستوؼ شروط ا١تنت والسند والراوي،  .وال يوجد سبب آخر لرده
هو واحملذوؼ من سنده صحايب ال يضر جهلو، ما داـ عرؼ أنو صحايب، ف

قد يُقاؿ أف العّلة  .ثقة، فذلك يدؿ على أف اٟتديث ا١ترسل حجة ُيستدؿ بو
ىي احتماؿ رواية التابعي عن تابعي مثلو عن الصحايب، فسقوط الصحايب ال 
يعٍت سقوط راٍو واحد، بل ىو انقطاع ٭تتمل سقوط راويُت تتحقق ُب أحد٫تا 

فيوجد ُب اٟتديث  .العدالة وىو صحايب، ويشك ُب أمر اآلخر وىو التابعي
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قد يقاؿ ىذا الكبلـ، واٞتواب عليو  .احتماؿ اٞترح أو عدـ الضبط ولذلك يُردّ 
بدوف ذكر  ما رواه التابعي عن النيب )ىو أف تعريف اٟتديث ا١ترسل ىو 

على أنو لو  .فبل يدخل فيو رواية التابعي عن التابعي غَت ا١تذكور (الصحايب
اؿ سقوط تابعي مع عدـ ذكر الصحايب، فرضنا دخوؿ ىذه الصورة وىي احتم

فَنو يكوف احتماؿ سقوطو من قبيل التوىم، بل ىو توىم، وال يصل إٔب درجة 
االحتماؿ، ألنو يتوىم أف يكوف رواه تابعي عن تابعي ٓب يذكر، وٓب يذكر 
الصحايب، أي يفرض أف يكوف سقط منو تابعي، وال يوجد دليل على ىذا 

والتوىم ال قيمة لو وال يُبٌت عليو حكم، وال  .توىمالفرض التقديري، فهو ٣ترد 
يقاؿ فيو أنو رواه ٣تهوؿ، ألنو ال يوجد شيء قد أسندت إليو رواية حىت يقاؿ 

وعليو فبل يعترب اٟتديث ا١ترسل من اٟتديث ا١تردود بل ىو من  .عنو أنو ٣تهوؿ
 .اٟتديث ا١تقبوؿ الذي ٭تتج بو
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مع إسناده لو عن  ،ىو ما نقل إلينا آحادًا عنو  سيدُ اٟتديث القُ 
ونسبتو إليو حينئذ نسبة  .فهو من كبلمو تعأب فيضاؼ إليو وىو األغلب .ربو

ألنو ا١تخرب هبا عن اهلل  وقد تضاؼ إٔب النيب  .إنشاء ألنو ا١تتكلم هبا أوالً 
 (اهلل تعأبقاؿ )ٓتبلؼ القرآف فَنو ال يضاؼ إال إليو تعأب، فيقاؿ فيو  .تعأب

ولراوي اٟتديث  .(فيما يرويو عن ربو  قاؿ رسوؿ اهلل)وُب اٟتديث القدسي 
 (فيما يرويو عن ربو قاؿ رسوؿ اهلل )القدسي صفتاف إحدا٫تا أف يقوؿ 

 .وا١تعٌت واحد ( قاؿ اهلل تعأب فيما رواه عنو رسوؿ اهلل)وثانيهما أف يقوؿ 
القرآف ما كاف لفظو ومعناه من والفرؽ بُت القرآف واٟتديث القدسي أف 

وأما اٟتديث القدسي فهو ما كاف لفظو من عند الرسوؿ  .عند اهلل بوحي جلي
ؿ بواسطة نػز والقرآف لفظ معجز وم .ومعناه من عند اهلل باإل٢تاـ أو با١تناـ

والفرؽ بُت القرآف  .جربيل، واٟتديث القدسي غَت معجز وبدوف الواسطة
َت القدسي ىو: أف القرآف ىو اللفظ الذي نزؿ واٟتديث القدسي واٟتديث غ

واٟتديث القدسي ىو إخبار اهلل  .بو جربيل على النيب عليو الصبلة والسبلـ
وأما سائر األحاديث  .معناه باإل٢تاـ أو با١تناـ، فأخرب النيب بعبارة من عنده

فهي كاٟتديث القدسي معناىا من اهلل، ولفظها من الرسوؿ، ولكن ٓب يضفها 
فتسمية اٟتديث ا١تضاؼ إٔب اهلل تعأب باٟتديث القدسي تسمية  .اهلل تعأبإٔب 

 .اصطبلحية
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تعترب قوة السند شرطًا ُب قبوؿ اٟتديث، إال أنو ينبغي أف يعلم أنو ال 
إذ قد يكوف  .يلـز اٟتكم بضعف سند اٟتديث ا١تعُت اٟتكم بضعفو ُب نفسو

فمن  .ماـ على أنو ال يُروى إال من ىذا الوجوإلو إسناد آخر، إال أف ينص 
وجد حديثًا بَسناد ضعيف فاألحوط أف يقوؿ أنو ضعيف هبذا اإلسناد وال 

ولذلك رد اإلسناد ال يقتضي رد  .٭تكم بضعف ا١تنت مطلقًا من غَت تقييد
سناد ولكن ١تا تلقتها على أف ىناؾ أحاديث ال تثب  من جهة اإل .اٟتديث

غنوا بصحتها عندىم عن طلب اإلسناد، واألمثلة على استالكافة عن الكافة 
رو ػمػرواه الًتمذي والنسائي عن ع «ال وصية لوارث»ذلك كثَتة مثل حديث: 

رواه ابن ماجو من طريق ا١تغَتة بن  «الدية على العاقلة»ديث: ػوح بن خارجة،
 ...وغَت ذلك كثَتشعبة، 
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الدليل على العقيدة ال بد أف يكوف دليبًل يقينيًا مقطوعًا بصحتو، 
ولذلك ال يصلح خرب اآلحاد ألف يكوف دليبًل على العقيدة، ولو كاف حديثاً 

ولذلك  .أما اٟتكم الشرعي فيكفي أف يكوف دليلو ظنياً  .صحيحاً رواية ودراية
كذلك   ،يكوف اٟتديث ا١تتواتر دليبًل على اٟتكم الشرعي فَنو كما يصلح أف

إال أف خرب اآلحاد  .يصلح أف يكوف خرب اآلحاد دليبًل على اٟتكم الشرعي
الذي يصح أف يكوف دليبًل على اٟتكم الشرعي ىو اٟتديث الصحيح 

وأما اٟتديث الضعيف فبل يصلح أف يكوف دليبًل شرعياً  .واٟتديث اٟتسن
إال أف اعتبار  .يستدؿ بو ال يعترب أنو استدؿ بدليل شرعي وكل من .مطلقاً 

اٟتديث صحيحًا أو حسنًا إ٪تا ىو عند ا١تستدؿ بو إف كان  لديو األىلية 
ذلك أف ىنالك رواة يُعتربوف ثقة  .١تعرفة اٟتديث، وليس عند ٚتيع احملدثُت

هولُت عند بعض احملدثُت، ويُعتربوف غَت ثقة عند البعض، أو يعتربوف من اجمل
وىناؾ أحاديث ٓب  .عروفُت عند البعض اآلخرمن ا١تعند بعض احملدثُت، و 

وىنالك طرؽ ٓب تصح عند البعض  .تصح من طريق وصح  من طريق أخرى
وىناؾ أحاديث ٓب تعترب عند بعض احملدثُت وطعنوا هبا،  .وصح  عند آخرين

ض أىل وىناؾ أحاديث طعن هبا بع .واعتربىا ٤تدثوف آخروف واحتجوا هبا
فَلزاـ الناس باعتبار اٟتديث  .اٟتديث، وقبلها عامة الفقهاء واحتجوا هبا

صحيحًا أو حسنًا برأي من اآلراء أو ّتميع اآلراء ىو إلزاـ غَت صحيح، 
فكما أنو ال ٬توز اإلسراع بقبوؿ اٟتديث دوف النظر  .و٥تالف لواقع األحاديث

ديث ورده جملرد أف طعن ُب صحتو، فكذلك ال ٬توز اإلسراع بالطعن ُب اٟت
أحد احملدثُت ُب راويو، الحتماؿ أف يكوف مقبواًل عند راو آخر، أو جملرد أف 
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رده أحد احملدثُت، الحتماؿ أف يكوف قبلو ٤تدث آخر أو ألف احملدثُت ردوه، 
فبل يتسرع بالطعن ُب  .الحتماؿ أف يكوف قد احتج بو األئمة وعامة الفقهاء

راويو معروفًا بأنو مطعوف فيو عامة، أو كاف اٟتديث  اٟتديث ورده إال إذا كاف
مردودًا من اٞتميع، أو ٓب ٭تتج بو إال بعض الفقهاء الذين ال دراية ٢تم 

فيجب التأين والتفكَت ُب  .فَنو حينئذ يطعن ُب اٟتديث ويرد .باٟتديث
وا١تتتبع للرواة ولؤلحاديث ٬تد  .اٟتديث قبل اإلقداـ على الطعن فيو أو رده

  .ختبلؼ ُب ذلك بُت احملدثُت كثَتاً، واألمثلة على ذلك كثَتة جداً اال
فمثبًل: روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ: قاؿ 

المؤمنوف تتكافأ دماؤىم، ويسعى بذمتهم أدناىم، ويجير » : رسوؿ اهلل
عليهم أقصاىم، وىم يد على من سواىم، يرد مشدىم على مضعفهم، 

بن شعيب، وعمرو بن افراوي ىذا اٟتديث عمرو  «على قاعدىم ومتسريهم
شعيب عن أبيو عن جده فيو مقاؿ مشهور، ومع ذلك فقد احتج ْتديثو  

قاؿ الًتمذي: قاؿ ٤تمد بن إٝتاعيل رأي  أٛتد  .كثَتوف ورفضو آخروف
واسحق وذكر غَت٫تا ٭تتجوف ْتديث عمرو بن شعيب، قاؿ وقد ٝتع شعيب 

ومن تكلم ُب حديث عمرو  : بن عمر، وقاؿ أبو عيسىبن ٤تمد من عبد اهلل
بن شعيب إ٪تا ضّعفو ألنو ٭تدث من صحيفة جّده، كأهنم رأوا أنو ٓب يسمع 

بن أيب عبد اهلل ا١تديٍت قاؿ ٭تِت بن اقاؿ علي  .ىذه األحاديث من جده
وعلى ىذا فَنو إذا استدؿ أحد  .سعيد: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهٍ 

 بن شعيب يعترب دليلو دليبًل شرعيًا ألفاي ْتديث رواه عمرو على حكم شرع
 عند بعض احملدثُت،  ْتديثو ٭تتج ٦تن شعيب بن عمرو

  ومثبًل ُب الدارقطٍت عن اٟتسن عن عبادة وأنس بن مالك أف النيب
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ما وزف مثل بمثل إذا كاف نوعًا واحدًا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف »قاؿ: 
ىذا اٟتديث ُب إسناده الربيع بن صبيح وثقو أبو زرعة  .«النوعاف فال بأس بو

وضعفو ٚتاعة، وقد أخرج ىذا اٟتديث البزار أيضاً واعُترب حديثاً صحيحاً، فَذا 
بن صبيح، يكوف قد ااستدؿ أحد هبذا اٟتديث أو ْتديث ُب إسناده الربيع 

عند استدؿ بدليل شرعي، ألف ىذا اٟتديث صح عند ٚتاعة، وألف الربيع ثقة 
ٚتاعة، وال يقاؿ ىنا أنو إذا عدؿ شخص وجرح فاٞترح أؤب من التعديل، ألف 
ذلك إ٪تا يكوف إذا وردا على الشخص الواحد عند شخص واحد، أما إذا وردا 

ومن  .عند شخصُت فاعترب أحد٫تا الطعن، وٓب يعتربه اآلخر طعناً، فَنو ٬توز
 .رىم عند آخرينىنا جاء اعتبار بعض الرواة عند البعض وعدـ اعتبا

روى أبو داود وأٛتد والنسائي وابن ماجة والًتمذي عن أيب ىريرة  ومثاًل:
انا نركب  .فقاؿ يا رسوؿ اهلل  سأؿ رجل رسوؿ اهلل»رضي اهلل عنو قاؿ: 

البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإف توضأنا بو عطشنا أفنتوضأ بماء 
ىذا اٟتديث قد حكى الًتمذي  «فقاؿ: ىو الطهور ماؤه الحل ميتتو ؟البحر

عن البخاري تصحيحو وحكم ابن عبد الرب بصحتو لتلقي العلماء لو بالقبوؿ، 
وصححو ابن ا١تنذر، وقاؿ ابن األسَت ُب شرح ا١تسند: ىذا حديث صحيح 

وقاؿ الشافعي ُب  .مشهور أخرجو األئمة ُب كتبهم، واحتجوا بو، ورجالو ثقات
 اليتد وجوه التعليل يوقد ذكر ابن دقيق الع .إسناد ىذا اٟتديث من ال أعرفو

بن أيب بردة ايعلل هبا ىذا اٟتديث، منها اٞتهالة ُب سعيد بن سلمة، وا١تغَتة 
ُب حُت أف ىذين الراويُت قاؿ عنهما بعض احملدثُت أهنما  .ا١تذكورين ُب إسناده

عبد وقاؿ ابن  .قو النسائيػػّ ا١تغَتة معروؼ وقد وث :قاؿ أبو داود .معروفاف
 :قاؿ اٟتافظ .اجتمع عليو أىل افريقية بعد قتل يزيد بن أيب مسلم فأىب :اٟتكم
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وأما سعيد بن سلمة فقد  .فعلم من ىذا غلط من زعم أنو ٣تهوؿ ال يعرؼ
فَذا احتج أحد هبذا  .تابع صفواف بن سليم ُب روايتو لو عن اُٞتبلح بن كثَت

ترب أنو قد احتج بدليل شرعي، اٟتديث، أو احتج برواية ا١تغَتة وسعيد فَنو يع
 .العتبار اٟتديث، واعتبار ىذين الراويُت عند بعض احملدثُت

  سمعت النبي»روى أٛتد عن سعد بن أيب وقاص قاؿ:  ومثاًل:
قالوا  ؟يسأؿ عن اشتراء التمر بالرطب فقاؿ لمن حولو أينقص الرطب إذا يبس

ٚتاعة، منهم  ىذا اٟتديث صححو الًتمذي، وأعلو «نعم، فنهى عن ذلك
الطحاوي والطربي وابن حـز وعبد اٟتق، بأف ُب إسناده زيدًا أبا عياش وىو 

واٞتواب أف الدارقطٍت قاؿ إنو ثقة ثب  )يعٍت زيداً قاؿ ُب التلخيص  .٣تهوؿ
أبا عياش( وقاؿ ا١تنذري: قد روى عنو اثناف ثقتاف وقد اعتمده مالك مع شدة 

بًل شرعياً أو استدؿ ْتديث فيو زيد أبو فَذا جعل أحد ىذا اٟتديث دلي .نقده
 .عياش، فَنو يكوف قد استدؿ بدليل شرعي

يقوؿ:  روى أٛتد وأبو داود عن أيب سعيد قاؿ: ٝتع  النيب  ومثاًل:
كاشفين عورتهما يتحدثاف فإف اهلل يمقت  ال يخرج الرجالف يضرباف الغائط»

د احتج بو مسلم ىذا اٟتديث فيو عكرمة بن عمار العجيلي، وق .«على ذلك
بن كثَت، مع اُب صحيحو، وبعض اٟتّفاظ ضّعف حديث عكرمة ىذا عن ٭تِت 

 .أنو قد أخرج مسلم حديثو عن ٭تِت، واستشهد ْتديثو البخاري عن ٭تِت أيضاً 
فَذا استدؿ أحد هبذا اٟتديث، أو ْتديث فيو عكرمة فَنو يكوف قد استدؿ 

 .ن يطعن ُب عكرمةبدليل شرعي رغم وجود من يطعن ُب اٟتديث، وم
سرة بن  صفواف بُ روى أٛتد وأبو داود والنسائي والًتمذي عن  ومثاًل:
ىذا اٟتديث  «من مس ذكره فال يصلي حتى يتوضأ»قاؿ:  أف النيب 
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قاؿ أبو  .اف واٟتاكم وابن اٞتارودبّ أخرجو مالك والشافعي وابن خزٯتة وابن حِ 
قاؿ  .بل ىو صحيحقاؿ:  .سرة ليس بصحيحبُ داود: قل  ألٛتد حديث 

البيهقي: ىذا اٟتديث وإف ٓب ٮترجو الشيخاف الختبلؼ وقع ُب ٝتاع عروة 
فَذا احتج أحد هبذا اٟتديث كاف  .منها أو من مرواف فقد احتجا ّتميع رواتو

فَف اٟتديث إذا ٓب ٭تتج بو  .دليبًل شرعيًا وإف ٓب ٮترجو البخاري ومسلم
  .البخاري ومسلم فليس ذلك بقادح فيو

وحديث:  .رواه النسائي حديث:  مثاًل:و 
قد استعملهما عامة  .رواه رزين «أصحابي كالنجـو بأيهم اقتديتم اىتديتم»

فَذا احتج أحد هبما يعترب أنو استدؿ  .الفقهاء، وطعن فيهما بعض احملدثُت
 .بدليل شرعي

، والرواة، وطرؽ الرواية بُت وىكذا يتبُت االختبلؼ الكثَت ُب األحاديث
 .و٭تصل اختبلؼ كثَت بُت احملدثُت وعامة الفقهاء وبعض اجملتهدين .احملدثُت

فَذا رد اٟتديث ٢تذا االختبلؼ ردت أحاديث كثَتة تعترب صحيحة أو حسنة، 
ولذلك ٬تب أف ال يرد  .وأسقط  الكثرة من األدلة الشرعية، وىذا ال ٬توز

وف معتربًا عند عامة احملدثُت أو يكوف اٟتديث اٟتديث إال لسبب صحيح يك
و٬توز  .غَت مستوؼ الشروط الواجبة ُب اٟتديث الصحيح واٟتديث اٟتسن

االستدالؿ بأي حديث إذا كاف معترباً عند بعض احملدثُت وكاف مستوفياً شروط 
اٟتديث الصحيح أو اٟتديث اٟتسن، ويعترب دليبلً شرعياً على أف اٟتكم حكم 

 .شرعي
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 يرة والتاريخػسال
وما تبعها من  أوؿ ما عٍت بو من التاريخ اإلسبلمي سَتة النيب 

وقد اعتمد فيها على أحاديث رواىا الصحابة والتابعوف ومن بعدىم،  .مغاز
من والدتو ونشأتو ودعوتو إٔب اإلسبلـ وجهاده ا١تشركُت  عن حياة النيب 

وكاف تاريخ النيب  .وفاتومن والدتو إٔب حُت  ،وباٞتملة أخباره  .وغزواتو
  داخبًل فيما يروى من األحاديث، وكان  األحاديث فيو متفرقة يـو كاف

األحاديث ُب فلما رتب   .احملّدث ٬تمع كل ما وصل إليو علمو من غَت ترتيب
 ُب أبواب مستقلة، ٍب انفصل  ىذه األبواب عن ََت ػاألبواب، ٚتع  السِّ 

، ولكن ظل احملدثوف يدخلوهنا ضمن اٟتديث وأُلف  فيها الكتب ا٠تاصة
وقد  .ََت ػالسِّ أبواهبم، ففي البخاري كتاب ا١تغازي، وُب مسلم كتاب اٞتهاد و 

ألَّف ُب السَتة رجاؿ كثَتوف إال أف أوؿ كتاب وصل إلينا ُب السَتة من بُت 
ا١تؤلفُت األولُت ىو كتاب ا١تغازي البن اسحق، ويعترب مؤلفو ٤تمد بن اسحق 

با١تغازي، حىت روي  اشتغلىجرية من أشهر من  ٖ٘ٔتوَب سنة بن يسار ا١ت
عن الشافعي أنو قاؿ "من أراد أف يتبحر ُب ا١تغازي فهو عياؿ على ٤تمد بن 

وأما الثاين بعد ابن اسحق فهو الواقدي، ويعترب ٤تمد بن عمر بن  .اسحق"
ن ابن ىجرية ذا سعة ُب العلم با١تغازي تقرب م ٜٕٓواقد الواقدي ا١تتوَب سنة 

وكاف كثَت العلم ُب التاريخ واٟتديث، إال أنو يروى عنو أنو اختلط ُب  .اسحق
آخر عمره، ولذلك يضّعفو كثَت من احملدثُت، والبخاري يقوؿ فيو "أنو منكر 
اٟتديث" ولكنهم ال يطعنوف ُب سعة علمو با١تغازي، فيقوؿ فيو أٛتد بن حنبل 

ا١تغازي اقتبس منو ابن سعد ُب كتابو  وقد ألَّف كتابًا ُب ."أنو بصَت ا١تغازي"
ومن أشهر  ."الطبقات" عند الكبلـ ُب السَتة، واقتبس منو الطربي كذلك
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ىجرية، و٤تمد بن سعد ا١تتوَب  ٕٛٔا١تؤلفُت ُب السَتة ابن ىشاـ ا١تتوَب سنة 
وتعترب  .وظل ا١تسلموف يعتنوف بالسَتة حىت يومنا ىذا .ىجرية ٖٕٓسنة 

ب على ا١تسلمُت العناية بو، ألهنا ٖتوي أخبار الرسوؿ، السَتة من أىم ما ٬ت
من أعمالو وأقوالو وسكوتو وأوصافو، وىذه كلها تشريع كالقرآف، فالسَتة مادة 
 من مواد التشريع، ولذلك تعترب جزءاً من اٟتديث، وما صح فيها عن النيب 

أف االقتداء رواية ودراية يعترب دليبًل شرعياً، ألنو من السنة، ىذا فضبًل عن 
 مأموروف بو من اهلل تعأب، قاؿ تعأب:  بالرسوؿ           

             . إال أف الفرؽ  .فالعناية بالسَتة وتتبعها أمر شرعي
بُت طريقة التأليف ُب السَتة عند القدامى، وبُت من جاؤوا ُب العصور ا١تتأخرة 

 .كان  طريقتهم ُب السَتة والتاريخ تعتمد على رواية األخبارىو: أف القدامى  
وقد بدأ ا١تؤرخوف شفوياً، وبدأ اٞتيل األوؿ الذي شاىد أعماؿ الرسوؿ أو ٝتع 
عنها ورواىا يرويها لغَته، وٖتملها عنو اٞتيل الذي بعده، وقّيد بعضهم منها 

ا جاء القرف أحاديث متفرقة كاليت تُرى ُب كتب اٟتديث حىت اآلف، حىت إذ
الثاين رأينا بعض العلماء يبدأوف ُب ٚتع أخبار السَتة، وضم بعضها إٔب بعض، 
وتدوين ذلك بطريق الرواية، بذكر اسم الراوي، ومن روى عنو، ٘تاماً كما يفعل 

ولذلك يستطيع علماء اٟتديث ونُػّقاده أف يعرفوا أخبار السَتة  .ُب اٟتديث
وىذا ىو  .ردودة ٔتعرفتهم الرواة والسندالصحيحة ا١تقبولة من الضعيفة ا١ت

ٓتبلؼ ا١تؤلفُت ُب السَتة  .ا١تعتمد عند االستشهاد بالسَتة إذا كاف صحيحاً 
حديثاً، فَهنم يسردوف اٟتوادث فقط، دوف ذكر رواهتا، ولذلك ال يعتمد على  
كتبهم كمصدر للسَتة، إال إذا كاف ا١تؤلف ٭تقق عند كتابتو األخبار ا١تروية ُب  

وإال فبل ُيستشهد بقولو بل يُرجع  .و من أخبار السَتة، وكاف من ا١توثوقُتكتاب
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ُب اٟتادثة اليت يذكرىا إٔب كتب السَتة ا١تروية بطريق الرواية، أو إٔب كتب 
 .اٟتديث، ألف أخبار النيب من السّنة ال تؤخذ إال إذا كان  صحيحو
إٔب السَتة، وىي وىناؾ ناحية ثانية إتو إليها ا١تؤرخوف ّتانب إتاىهم 

تاريخ اٟتوادث اإلسبلمية من حروب بُت بعض ا١تسلمُت وبعض، ومن حروب 
وقد اشتهر من  .ا١تسلمُت مع األمم األخرى، وما تبع ذلك من فتوح وأحداث

بن ٥تنف بن اا١تؤرخُت ٚتاعة كاف من أو٢تم أبو ٥تنف لوط بن ٭تِت بن سعيد 
من أشهر كتبو اليت كتبها كتاب ىجرية، و  ٓٚٔسليم األزدي ا١تتوَب بعد سنة 

وكتاب  (صفُت)وكتاب  (اٞتمل)وكتاب  (فتوح العراؽ)وكتاب  (فتوح الشاـ)
وٓب يبق من كتبو  .ويظهر أف كل كتاب شرح ١تسألة واحدة .(مقتل اٟتسُت)

وقد طعن فيو كثَت من  .الصحيحة إال ما نقلو ابن جرير الطربي ُب تارٮتو
ومن مشهوري ا١تؤرخُت  .عن ٚتاعة من اجملهولُت احملدثُت وقالوا أنو كاف يروي

ىجرية، وقد أكثر من  ٕٕ٘ا١تدائٍت، وىو علي بن ٤تمد ا١تدائٍت ا١تتوَب سنة 
وكتب ُب  ،وكتب ُب أخبار قريش ،فلو كتب ُب أخبار النيب  .التأليف

وقد وصفو ثعلب النحوي فقاؿ "من  .أخبار النساء وكتب ُب أخبار ا٠تلفاء
اىلية فعليو بكتب أيب عبيدة، ومن أراد أخبار اإلسبلـ فعليو أراد أخبار اٞت
واحملدثوف ال يطعنوف عليو، فيقوؿ عنو ٭تِت بن معُت أشهر  .بكتب ا١تدائٍت"

وقد بدأ تأليف التاريخ كما بدأت السَتة  .نقاد رجاؿ اٟتديث "أنو ثقة"
رويها، شفوياً، ٍب بدأ اٞتيل األوؿ الذي شاىد ىذه اٟتوادث واشًتؾ فيها ي

وقد ساروا ُب التاريخ  .وٖتملها عنو اٞتيل الذي بعده، ٍب صار تدوين اٟتوادث
 .اإلسبلمي، كما ساروا ُب السَتة سواء بسواء، من حيث الرواية لؤلخبار
ولذلك ٕتد كتب التاريخ القدٯتة كالطربي مثبًل، تروي اٟتادثة عن فبلف عن 
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ُب تأليف التاريخ ىي الرواية ، ألف طريقتهم عدة ن طرؽمفبلف، ورٔتا روهتا 
 .فقط

وىناؾ ناحية أخرى ظهرت عند ا١تسلمُت منذ العصور األؤب، وىي 
تاريخ األمم األخرى من فرس ورـو و٨توىا، وتاريخ األدياف األخرى من يهودية 

إال أف ىذا النوع من التاريخ أقل تدقيقًا من السَتة وتاريخ اٟتوادث  .ونصرانية
ا١تؤرخُت كانوا يعتمدوف على رواة ىذا التاريخ من أىل وذلك أف  .اإلسبلمية

وقد تضخم ىذا القسم من التاريخ باألساطَت، لبعد العهد  .األمم األخرى
 .بالرواة، ولعدـ الدقة ُب النقل، وألف كل أُمة كان  تزيد ُب أخبارىا

وا٠تبلصة ىي أف ا١تسلمُت ٓب يكن ٢تم باع ُب التاريخ، ال التاريخ 
ال تاريخ األمم األخرى، مع أف طريقتهم ُب كتابة التاريخ ىي اإلسبلمي، و 

أو رواية الكتاب عمن روى  .الطريقة الصحيحة، وىي رواية ا٠ترب عمن شاىده
ولكنهم ُب تاريخ األمم األخرى اعتمدوا على روايات  .ا٠ترب عمن شاىده

ة وُب تاريخ اإلسبلـ ٓب يدققوا ُب الروا .ضعيفة، فحشي باألساطَت والقصص
تدقيقهم ُب السَتة واٟتديث، واقتصروا على أخبار ا٠تلفاء والوالة، وٓب يعنوا 

ولذلك ال يُعطي التاريخ اإلسبلمي صورة كاملة  .بأخبار اجملتمع وأحواؿ الناس
عن اجملتمع أو عن الدولة، وإ٪تا ٯتكن أخذ ىذا من كتب السَتة بعد ٖتقيقها، 

واٟتق أف التاريخ  .صحابة والتابعُتومن كتب اٟتديث اليت روي  فيها أخبار ال
اإلسبلمي ٭تتاج إٔب إعادة نظر ُب ٖتقيق ما ورد من حوادث ُب كتب التاريخ 
عن طريق التحقيق ُب أمر الرواة الذين رووىا وسندىم، وُب نفس اٟتوادث، 

على أف ما عدا ما حصل ُب زمن  .و٤تاكمتها على ضوء الوقائع والروايات
أما ما حصل من الصحابة فَنو  .يهم فَنو ال أ٫تية لوالصحابة رضواف اهلل عل
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ىو موضع البحث، ألف إٚتاع الصحابة دليل شرعي، وألف ىنالك أحكاماً  
بتجدد اٟتياة، وعوٞت  مشاكل من قبل الصحابة، فبل بد من  جّدتكثَتة 

وإف كثَتاً  .معرفتها من ناحية تشريعية، فتاريخ الصحابة مادة من مواد التشريع
ف اٞتهاد، ومعاملة أىل الذمة، وا٠تراج والعشر، ومعرفة كوف األرض من شؤو 

عشرية أـ خراجية، أي أيها فتح صلحًا وأيها فتح عنوة، واألماف، وا٢تدنة، 
وأحكاـ الغنائم والفيء وأرزاؽ اٞتند، وما شاكل ذلك، كلو حوادث وأحكاـ 

و الصحابة صارت عملية ُب الدولة، فبل بد من معرفتها الٗتاذ ما أٚتع علي
دليبًل شرعيًا ٭تتج بو، والعتبار ما انفرد بو الصحايب حكمًا شرعيًا جملتهد من 

ولبلئتناس ٔتا كاف عليو الصحابة، ال سيما ا٠تلفاء الراشدين، من  ،اجملتهدين
فَهنم خَت من آتاه اهلل عقلية حكم، وخَت من  .تسيَت اٟتكم واإلدارة والسياسة
و٢تذا ال  .لة على الرعية، مسلمُت كانوا أو ذميُتيفهم تطبيق األحكاـ ُب الدو 

بد من معرفة تاريخ الدولة اإلسبلمية ُب عصر الصحابة، وال بأس ٔتعرفة تارٮتها 
ولدى ا١تسلمُت مصادر ألخبار الصحابة غَت كتب  .الصحيح فيما بعد ذلك

التاريخ، كتب أخرى كاألمواؿ أليب عبيد، وموطأ مالك وكتب اٟتديث اليت 
 .الصحيح واٟتسنتروي 

أما من عدا الصحابة فَنو ال بأس ٔتعرفتها كأخبار ومعلومات، وليس 
نعم إف القرآف قص علينا تاريخ بعض األنبياء وبعض األمم  .لئلقتداء هبا

األخرى، للعظة بالنسبة لئلٯتاف ولطاعة اهلل وبياف عاقبة من يعصيو، ال لنتخذ 
ن األخطاء الشائعة ما يزعمو أخبارىم وأعما٢تم منهجًا للسَت ْتسبو، وم

الكثَتوف بأف للتاريخ أ٫تية كربى ُب هنضة األمم، وأف معرفة ا١تاضي تُلقي ضوءاً 
على اٟتاضر وتفتح الطريق للمستقبل، وىذا وىم وٗتليط، وىو قياس للحاضر 



 ٖ٘ٙ 

احملسوس على الغائب اجملهوؿ، وقياس للقطعي اليقيٍت الذي نراه على الظٍت 
وقد يكوف صحيحاً وقد يكوف خطأ، وقد يكوف صدقاً وقد  الذي أُخربنا عنو،

واٟتق أنو ال ٬توز أف يتخذ التاريخ أساساً ألية هنضة بل وال ألي  .يكوف كذباً 
ْتث، وإ٪تا ٬تعل الواقع الذي نريد أف نعاٞتو موضع البحث ألنو ٤تسوس 
ملموس، فُيدرس حىت يُفهم، ٍب يوضع لو عبلج، إما من الشريعة إف كاف 

لقًا باألحكاـ الشرعية، وإما من مقتضيات ىذا الواقع من عبلج إذا كاف متع
وليس من ا١تفيد أف يشغل ا١تسلم بأخبار بسمارؾ  .من الوسائل واألساليب

حىت وال بأخبار ىروف الرشيد، بل من احملتم أف يشغل ا١تسلم بالشريعة 
حية رفع شأف وباٟتياة العملية الواقعية من نا .اإلسبلمية أفكارًا وأحكاماً 

اإلسبلـ وا١تسلمُت، واٗتاذ ٚتيع اإلمكانيات لنشر اإلسبلـ وٛتل دعوتو إٔب 
وإذا كاف وال بد من دراسة أخبار الناس فلندرس أخبار اجملتمعات  .العآب

ديد موقفنا ػاً، لتحػيػعػاٟتاضرة كواقع ١تعاٞتتو، وأخبار األمم األخرى اليـو واق
بيل نشر اإلسبلـ وٛتل دعوتو لتلك ػُب سن ُب حالة كفاح دائم ػو٨ت امنه
 .األمم
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 وؿ الفقوػأص
يُعترب الشافعي أنو ىو الذي حد أصوؿ االستنباط وضبطها بقواعد 
عامة كلية، فكاف بذلك واضع علم أصوؿ الفقو، وإْف كاف كثَتوف ٦تن أتوا 

وقد كاف الفقهاء قبل الشافعي  .بعده أكثر معرفة بأصوؿ الفقو وتفريعاتو
ف من غَت أف يكوف بُت أيديهم حدود مرسومة لبلستنباط، بل كانوا ٬تتهدو 

يعتمدوف على فهمهم ١تعاين الشريعة، ومرامي أحكامها، وغاياهتا، وما تومئ 
إذ أف ٘تّرس ىؤالء الفقهاء بدراسة  .إليو نصوصها، وما تشَت إليو مقاصدىا

ويدركوف أغراضها الشريعة، وتضلعهم ُب اللغة العربية، جعلهم يتعرفوف معانيها، 
فكانوا يوفقوف ُب استنباط األحكاـ من النصوص ومفاىيمها  .ومقاصدىا

نعم إف  .ومقاصدىا، من غَت أف تكوف بُت أيديهم حدود مدونة مرسومة
الفقهاء قبل الشافعي، من الصحابة والتابعُت ومن بعدىم كانوا يتكلموف ُب 

ن علي بن أيب طالب مسائل أصوؿ الفقو ويستدلوف ويعًتضوف، كما يروى ع
إال  .رضي اهلل عنو أنو ٖتدث با١تطلق وا١تقيد وا٠تاص والعاـ والناسخ وا١تنسوخ

أف ذلك ٓب يكن بشكل حدود مرسومة، وال كاف ٢تؤالء الفقهاء الذين تكلموا 
ُب بعض مسائل أصوؿ الفقو قواعد عامة كلية يرجع إليها ُب معرفة دالئل 

حىت إذا جاء الشافعي استنبط علم  .جيحاهتاالشريعة ُب كيفية معارضاهتا وتر 
 .أصوؿ الفقو، ووضع للناس قانونًا كليًا يرجع إليو ُب معرفة مراتب أدلة الشرع
وقد اشتهر بُت الناس أف الشافعي وضع علم األصوؿ ُب كتابو ا١تسمى 

ٖتوي بعضًا من علم  ،ولكن اٟتقيقة أف الرسالة .بالرسالة، وىي مشهورة
فَف الذي يراجع كتب الشافعي، ٬تد أف  .و الشافعياألصوؿ الذي وضع
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الرسالة اشتمل  على مباحث من علم أصوؿ الفقو، وٓب تشتمل على ٚتيع 
فللشافعي كتب أخرى اشتمل  مباحث   .مباحث الشافعي ُب األصوؿ

ف كتاب األـ موجود إحىت  .ككتاب إبطاؿ االستحساف، وكتاب ٚتاع العلم
وؿ، فقد ذكر فيو قواعد كلية ُب ثنايا األحكاـ ُب ثناياه أْتاث من علم األص

 .الفرعية
والذي ساعد الشافعي على وضع علم األصوؿ، أنو جاء والفقو 
اإلسبلمي مزدىر أٯتا ازدىار، وقد بدأت تتكوف ُب الببلد اإلسبلمية ٣تموعات 

وكاف اٞتدؿ بُت اجملتهدين وأصحاب  .فقهية جملتهدين، وبدأت تتكوف مذاىب
ًا نواحي متعددة ُب الفقو واألدلة، فخاض غمار اٞتدؿ مع من ا١تذاىب آخذ

ٮتوضونو، فكان  تلك ا١تناقشات ىي ا٢تادية إٔب التفكَت ُب قواعد عامة كلية، 
وقد ٚتع ىذه القواعد ُب  .ومقاييس ضابطة، تكوف أساس البحث واالستنباط
وؿ والشيء الرائع ُب أص .٣تموعة واحدة من العلم كان  علم أصوؿ الفقو

الشافعي أنو يسَت ُب البحث األصوٕب سَتًا تشريعيًا ال سَتًا منطقياً، ألف من 
أخطر األمور على البحث، بل على األُمة ُب هنضتها، السَت ا١تنطقي، وال 

وقد أبعد الشافعي كل البعد عن السَت ا١تنطقي،  .سيما ُب الفقو واألصوؿ
وض نظرية، وإ٪تا يضبط أموراً فهو ال يهيم ُب صور وفر  .والتـز السَت التشريعي

واقعة موجودة، أي يأخذ النصوص الشرعية ويقف عند حد النص، وعند حد 
الواقع الذي يدؿ عليو النص ويشاىده اإلنساف، فهو ُب الناسخ وا١تنسوخ يقر 
قواعد النسخ من ا١تسائل اليت ثب  عنده النسخ فيها، ٔتا ورد ُب اآلية نفسها، 

من  لة على النسخ، أو ٔتا ورد عن الرسوؿ أو اٟتديث نفسو، من دال
أحاديث تدؿ على النسخ، وما أثر عن صحابة رسوؿ اهلل من أخبار وأقضية 
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وليس كما فعل كثَتوف ٦تن جاءوا بعده، من حيث أهنم إذا رأوا تعارضًا بُت 
آيتُت أو حديثُت انتقلوا إٔب القوؿ بأف أحد٫تا ناسخ لآلخر، حىت وقعوا من 

وحُت يأٌب بالقاعدة ال يأٌب هبا من مقدمات  .بلط فاحشةجراء ذلك بأغ
أو من فتاوى  ،منطقية، بل يريك مصادر أخذىا، إما من مأثور عن النيب 

الصحابة، فإتاىو ُب استخراج القواعد الضابطة كاف إتاىًا عملياً، يعتمد فيو 
أبرز ما و  .على الواقع، وعلى األدلة، وعلى انطباؽ ذلك على الوقائع احملسوسة

تتميز بو أصوؿ الشافعي أهنا قواعد مطلقة لبلستنباط، بغض النظر عن طريقة 
معينة لو، بل ىو يصلح لكل طريقة مهما اختلف فهو ميزاف ١تعرفة صحيح 
اآلراء وغَت الصحيح، وقانوف كلّي ٕتب مراعاتو عند استنباط األحكاـ اٞتديدة 

واالنضباط بالقانوف الكلي  مهما وضع اإلنساف لنفسو من طريقة لوزف اآلراء
فكان  أصوؿ الشافعي ليس  أصواًل ١تذىبو وإف تقيَّد هبا، وٓب  .عند االستنباط

 .تكتب دفاعًا عن مذىبو وبيانًا لوجهتو، بل ىي قواعد عامة كلية لبلستنباط
وٓب يكن الباعث عليها نزعة مذىبية، وإ٪تا الرغبة ُب ضبط أساليب االجتهاد، 

وقد كاف صدؽ القصد، وصحة الفهم ُب  .للمجتهدينووضع حدود ورسـو 
وضع علم أصوؿ الفقو مؤثرًا فيمن أتى بعد الشافعي من اجملتهدين والعلماء، 
سواء ا١تخالفُت لو أو ا١تؤيدين آلرائو من غَت استثناء، حىت رأوا أنفسهم ٚتيعاً 
على اختبلؼ نزعاهتم يسَتوف ُب النهج الذي سلكو الشافعي، من وضع 

عد الكلية، والسَت ُب الفقو واالستنباط ُب وضع انضباطي، وفق قوانُت  القوا
وصار الفقو بعده مبنيًا على أصوؿ ثابتة، ال طائفة ُب  .كلية وقواعد عامة

إال أف العلماء مع سَتىم ٚتيعًا ُب  .الفتاوى واألقضية، كما كان  اٟتاؿ قبلو
ا وصل إليو الشافعي  أثر الشافعي من حيث فكرة أصوؿ الفقو، ولكن تلقيهم ١ت
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فمنهم من اتبعو ُب آرائو وأخذ  .كاف ٥تتلفًا باختبلؼ إتاىاهتم الفقهية
يشرحها ويتوسع فيها وٮترج على منهجها، وذلك كأتباع مذىب الشافعي 
نفسو، ومنهم من كاف آخذًا ّتل ما جاء بو الشافعي مع اختبلؼ ُب بعض 

لف من حيث اجملموع وا٢تيكل تفصيبلت األصوؿ، ال ُب ٣تموعها، ألنو ال ٮتت
ومنهم  .والسَت عن أصوؿ الشافعي، وذلك كاٟتنفية، ومن سار على هنجهم
فممن اتبع  .من خالف الشافعي ُب ىذه األصوؿ، وذلك كالظاىرية والشيعة

فقد أخذوا بأصوؿ الشافعي، وإف كانوا قالوا أف  .الشافعي ُب آرائو: اٟتنابلة
ا بعد الشافعي، و وا١تالكية الذين جاؤ  .اإلٚتاع ىو إٚتاع الصحابة فحسب

اٖتدت طريقتهم مع أكثر ما جاء ُب أصوؿ الشافعي، وإْف جعلوا عمل أىل 
أما الذين ساروا على هنجو  .ا١تدينة حجة، وخالفوه ُب بعض التفصيبلت

واحتضنوا آراءه فهم أتباع مذىبو الذين نشطوا ُب علم أصوؿ الفقو، وأكثروا 
أُلف  على طريقة الشافعي ُب أصوؿ الفقو كتب كان  فقد  .من التأليف فيو

وأعظم ما ُعرؼ لؤلقدمُت ثبلثة كتب، أو٢تا   .وال تزاال عماد ىذا العلم ودعامتو
 ٖٔٗالبصري ا١تتوَب سنة  الطيب بن علي أليب اٟتسُت ٤تمد (ا١تعتمد)كتاب 

وؼ بَماـ لعبد ا١تلك بن عبد اهلل اٞتويٍت، ا١تعر  (الربىاف)ىجرية، وثانيها كتاب 
أليب حامد  (ا١تستصفى)ىجرية، وثالثها كتاب  ٛٚٗاٟترمُت ا١تتوَب سنة 
ٍب جاء بعدىم أبو اٟتسُت علي ا١تعروؼ  .ىجرية ٘ٓ٘الغزإب ا١تتوَب سنة 

اإلحكاـ ُب )وزاد عليها ُب كتاب ٝتّاه  ةباآلمدي، فجمع ىذه الكتب الثبلث
أما من أخذ ّتل ما  .ووىو من أعظم ما أُلف ُب أصوؿ الفق (أصوؿ األحكاـ

ذلك أنو قد  .جاء بو الشافعي، واختلف ُب بعض التفصيبلت، فهم اٟتنفّية
اتفق  طريقتهم ُب االستنباط مع أصوؿ الشافعي، ولكنهم إتهوا ُب علم 
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فقد درسوا قواعد األصوؿ ليؤيدوا هبا الفروع،  .األصوؿ االٕتاه ا١تتأثر بالفروع
ولعلَّ  .اعد العامة تبٌت عليها وٕتعل لتأييدىافجعلوا الفروع ىي األصل، والقو 

الذي ٛتلهم على ىذا االٕتاه ىو ْتثهم عن أصوؿ لتأييد مذىبهم، وليس 
ذلك أف أبا حنيفة وقد سبق الشافعي  .إ٬تاد قواعد يستنبط ْتسبها مذىبهم

مات ُب السنة اليت ولد فيها الشافعي، وٓب يكن استنباطو وفق قواعد عامة  
جاء من بعده تبلميذه أبو يوسف و٤تمد وزفر، فلم يعنوا وكذلك  .كلية

بالتأليف ُب أصوؿ الفقو، بل جاء العلماء ُب ا١تذىب اٟتنفي من بعد وإتهوا 
إٔب استنباط القواعد اليت ٗتدـ فروع ا١تذىب اٟتنفي، فهي جاءت متأخرة عن 

على  ومع ذلك فَف أصوؿ اٟتنفية ُب ٚتلتها ٥تّرجة .الفروع ال متقدمة عليها
وما خالفوا فيو الشافعية من أف العاـ قطعي كا٠تاص، وأنو ال  .أصوؿ الشافعي

عربة ٔتفهـو الشرط والوصف، وال ترجيح بكثرة الرواة وغَت ذلك، فهي مسائل 
عترب أصوؿ اٟتنفية وأصوؿ تولذلك ٯتكن أف  .تفصيلية وليس  قواعد كلية
٨تو الفروع واختبلؼ بعض وال يكوف إتاىها  .الشافعية أصواًل واحدة للفقو

 .التفصيبلت أصواًل أخرى، بل ىي أصوؿ واحدة ُب كلياهتا وإٚتا٢تا وقواعدىا
وال تكاد ٕتد أي فارؽ بُت كتاب ُب أصوؿ الشافعية، وكتاب ُب أصوؿ 

وؿ عند ػومن أعظم كتب األص .اٟتنفية، بل كلها دراسة أصوؿ فقو واحدة
بلـ علي بن ٤تمد البزدوي ا١تتوَب ػاإلس رػوؿ البزدوي الذي ألّفو فخػاٟتنفية أص

 .ىجرية ٖٛٗسنة 
فَهنم  .أما الذين خالفوا الشافعي ُب األصوؿ فهم الظاىرية والشيعة

أما الظاىرية  .خالفوا أصوؿ الشافعي ُب بعض أركاهنا ال ُب تفصيبلهتا فحسب
ف ما إحىت  .فَهنم يرفضوف القياس كلو وال يعتمدوف إاّل على ظاىر النصوص
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واعتبارىم  .مى بالقياس اٞتلي ال يعتربونو من القياس، وإ٪تا يعتربونو نصاً يس
وإماـ ىذا ا١تذىب ىو أبو سليماف داود  .للنص اعتبار لظاىر النص ليس غَت
ىجرية، وكاف من الشافعية وتلقى الفقو  ٕٓٚبن خلف األصفهاين ا١تتوَب سنة 

نفسو مذىباً خاصاً على أصحاب الشافعي، ٍب ترؾ مذىب الشافعي، واختار ل
،  .ال يعتمد فيو إال على النص، وٝتي با١تذىب الظاىري ومنهم اإلماـ ابن حـز

وقد روَّج لو بعض الناس وأعطوا صورة مشرقة عنو حىت صار إقباؿ على كتبو 
مع أهنا دوف كتب الفقو واألصوؿ األخرى من حيث البحث الفقهي ووجو 

فَهنم جعلوا  .ؿ الشافعي ٥تالفة كبَتةوأما الشيعة فقد خالفوا أصو  .االستدالؿ
أقواؿ األئمة دليبًل شرعيًا كالكتاب والسنة، وىي عندىم معتربة حجة تلي 
حجة الكتاب والسنة على األقل، و٬تعلوف كبلـ األئمة ٥تِصصاً للسّنة فيقولوف 

من األحكاـ وكتماف ٚتلة، ولكنو سبلـ  ة"إف حكمة التشريع اقتض  بياف ٚتل
ُب  اإٔب اآلخر لينشرى ادعها عند أوصيائو، كل وصي يعهد هباهلل عليو أو 

الوق  ا١تناسب لو، حسب اٟتكمة، من عاـ ٥تصص أو مطلق مقيد أو ٣تمل 
عامًا ويذكر ٥تصصو بعد برىة من  فقد يذكر النيب  .مبُت إٔب أمثاؿ ذلك

ة يضعوف يفالشيعة اإلمام .حياتو، وقد ال يذكره أصبًل بل يؤديو عنو وصيو"
واالجتهاد عندىم مقيد با١تذىب، فبل ٬توز للمجتهد أف  .متهم ّتوار السنةأئ

ٮتالف آراء ا١تذىب، أي ال ٬توز للمجتهد أف ٬تتهد ٔتا ٮتالف أقواؿ اإلماـ 
وىم ال  .وقد رفضوا األحاديث إال إذا كان  عن طريق أئمتهم .الصادؽ

أف الشريعة إذا يأخذوف بالقياس، وقد تواتر عن أئمتهم كما يرووف ُب كتبهم 
 .قيس  ٤تق الدين

ىذه وضعية سَت علماء ا١تسلمُت ُب علم أصوؿ الفقو بعد الشافعي، 
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أما من حيث العلم نفسو فَنو توسع القوؿ فيو  .من حيث ٥تالفتو أو موافقتو
والغريب أف العصور اليت تل  عصر  .بعد الشافعي وكثر فيو الشراح ا١تؤلفوف

د، وقل اجملتهدوف، والعصور اليت تلتها قد أُغلق الشافعي، قد شح فيها االجتها
ولكن علم أصوؿ الفقو ٪تا وترعرع وكثر التحقيق ُب  .فيها باب االجتهاد

إال أنو كاف ذلك كلو من ناحية نظرية ال من ناحية  .قواعده وتشعب  مسائلو
ومن أجل ذلك ٓب يؤثر ُب إ٬تاد ٣تتهدين، وال ُب كسر فكرة غلق باب  .عملية
ولعل السبب ُب ذلك أنو قد سلك أصوؿ الفقو ُب  .اد، والقضاء عليهااالجته

تلك العصور ا١تتأخرة االٕتاه النظري ا٠تالص، وساد فيو البحث النظري، 
فعناية الباحثُت إته  إٔب  .وأُدخل  فيو أْتاث ال عبلقة ٢تا بأصوؿ الفقو

اىا دليبًل بغض ٖتقيق القواعد وتنقيحها، وتأييد القواعد باألدلة واختيار أقو 
وكثرت لديهم الفروض النظرية، وقد نظروا ُب  .النظر عن وجود واقع ٢تا أـ ال

الداللة وقّسموىا تقسيم علماء ا١تنطق، وأثاروا ْتوثًا ال يًتتب عليها أي شيء 
وكبحث  ؟ُب أصوؿ الفقو كبحث اٟتسن والقبح، وىل ٫تا عقلياف أـ شرعياف

بل ْتثوا أْتاثًا ىي من علم الكبلـ  .لشكر ا١تنعم واجب بالشرع أـ بالعق
وليس  من علم أصوؿ الفقو، مثل ْتث عصمة األنبياء، وُب جواز ا٠تطأ 

وْتثوا أْتاثًا تتعلق باللغة العربية ال ُب  .والنسياف على األنبياء ُب أمور الرسالة
وبذلك  .فقد ْتثوا ُب أصل اللغات وْتثوا ُب اٟتروؼ واألٝتاء .أصوؿ الفقو

علم أصوؿ الفقو، وحولوه من ناحيتو التشريعية اليت توجد ٣تتهدين  ّٚتدوا
وٗتصب الفقو، إٔب ْتث نظري فلسفي ال يستطيع العآب فيو استنباط ابسط 
األحكاـ، حىت كادت فائدتو تفقد، وحىت ٓب يوجد لو أي أثر ُب التشريع 

لتنمية و١تّا كاف علم أصوؿ الفقو بالنسبة الستنباط األحكاـ و  .واالستنباط
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الناحية التشريعية ضرورياً، كضرورة علم النحو والببلغة للغة العربية، لذلك كاف 
ال بد من بذؿ العناية ُب دراسة علم أصوؿ الفقو، وال بد من بذؿ العناية ُب 
دراسة أصوؿ الفقو دراسة واقعية ال دراسة نظرية فيكتفى منو باألْتاث ا١تتعلقة 

دلة الدالة عليها، والوقائع ا١تنطبقة على باالستنباط وتبحث مشفوعة باأل
مدلوالهتا، حىت تنتج ٣تتهدين، وتنتج ثروة تشريعية، ١تعاٞتة ا١تسائل ا١تتجددة ُب  

، ُب العآب اإلسبلمي، وُب سائر أ٨تاء العآب  .كل يـو
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 الفقو
 الفقو ُب اللغة الفهم، ومنو قولو تعأب:                  

وُب ُعرؼ ا١تتشرعُت الفقو ٥تصوص بالعلم اٟتاصل ّتملة من  .ي ال نفهمأ
والعلم باألحكاـ الشرعية قد  .األحكاـ الشرعية الفروعية بالنظر واالستدالؿ

بدأ منذ أف بدأت ىذه األحكاـ الشرعية، وذلك بعد ا٢تجرة من مكة إٔب 
سنة، ٍب أقاـ بُعث وأقاـ ُب مكة ثبلث عشرة  ذلك أف رسوؿ اهلل  .ا١تدينة

ؿ طواؿ ىذه ا١تدة، غَت أف آيات نػز ُب ا١تدينة ٨تو عشر سنُت، وكاف القرآف ي
ؿ القرآف ويتحدث نػز ففي ىذه ا١تدة كاف ي .ؿ ُب ا١تدينةنػز األحكاـ إ٪تا كان  ت

بو الرسوؿ باألحكاـ ا١تتعلقة ٔتا ٭توي من حوادث، وا١تعاٞتة ١تا ٭تصل من 
 .مشاكل

قرب من ثلثي القرآف وٝتي  آياتو مكية، وىي والقسم الذي نزؿ ٔتكة ي
ُب ٣تموعها ال تكاد تتعرض لشيء من األحكاـ، وإ٪تا تقتصر على بياف أصوؿ 
الدين والدعوة إليها كاإلٯتاف باهلل ورسولو واليـو اآلخر، واألمر بالصبلة، 
واالتصاؼ بالصفات ا٠تُلقية كالصدؽ واألمانة، والنهي عن األعماؿ ا١تسيئة  

 .والقتل ووأد البنات، والتطفيف ُب الكيل وا١تيزاف، وما شابو ذلك كالزنا
 .والقسم الثاين الذي نزؿ ُب ا١تدينة يقارب ثلث القرآف وٝتي  آياتو مدنية
وىي آيات األحكاـ من معامبلت كالبيع واإلجارة والربا، ومن حدود كحد 

اع الطرؽ، ومن الزنا وحد السرقة، ومن جنايات كقتل القاتل العمد وعقوبة ُقطّ 
ونزؿ كذلك باقي أحكاـ العبادات   .بّينات كشهادة الزنا وسائر الشهادات

ومن ذلك يتبُت أنو وإف نزل  ُب مكة أحكاـ  .كالصـو والزكاة واٟتج واٞتهاد
الصبلة، فَهنا ال تشكل علماً ّتملة من األحكاـ، وإ٪تا علم بنوع من األحكاـ 
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ومن ىنا   .ولذلك يعترب العلم هبا فقهاً  .اـأما ما نزؿ ُب ا١تدينة فهو كل األحك
و١تا كاف الفقو أحكامًا عملية   .كاف االدؽ أف نقوؿ أف الفقو بدأ ُب ا١تدينة

ؿ ١تعاٞتة وقائع ٖتدث، فكان  آيات األحكاـ أكثر ما نػز كان  األحكاـ ت
 تكوف ٔتناسبة حوادث ٖتدث، فيتحاكم ا١تتخاصموف إٔب رسوؿ اهلل 

نزلو اهلل عليو من أحكاـ، أو ٔتناسبة مشاكل ٖتتاج إٔب ويقضي بينهم ٔتا أ
ؿ اآلية أو اآليات ناطقة باٟتكم، وىذا ىو معٌت نزوؿ القرآف نػز معاٞتة فت
ومن ىنا كان  الناحية التشريعية بارزة ُب نزوؿ اآليات، فهي ٓب تعاِب  .ُمنجَّماً 

دث فروضًا ٯتكن أف ٖتدث، بل عاٞت  مسائل حدث  بالفعل، ومشاكل ٖت
ؿ إٔب السنة اليت التحق فيها رسوؿ اهلل نػز وقد ظل القرآف ي .بُت الناس حقيقة
فأكمل اهلل الدين وأ٘تو، وأنزؿ عليو آخر آية وىي قولو تعأب  .بالرفيق األعلى

 ُب سورة البقرة:                                
       وبذلك كمل  األحكاـ من حيث ىي، واشتمل القرآف وأعماؿ

الرسوؿ وأقوالو وتقريراتو، على أحكاـ ٞتميع ما يصدر عن اإلنساف من أنواع 
األعماؿ، من عبادات كصبلة وزكاة، ومن خلق كصدؽ وأمانة، ومن معامبلت  
كبيع وإجارة، ومن عقوبات كقتل وسرقة، ومن بّينات كأحكاـ الشهادات 

الوثائق ا٠تطية، ومن شؤوف سياسية تتعلق بالسياسة الداخلية كأحكاـ  وأحكاـ
ا٠تليفة وأحكاـ القضاء، أو تتعلق بالسياسة ا٠تارجية كأحكاـ احملاربُت 

وبذلك ُوجد الفقو اإلسبلمي بوجود األحكاـ الشرعية، ألف الفقو  .وا١تعاىدات
 .علم ّتملة من األحكاـ الشرعية
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 وء الفقوػنش

ّل ا١تعارؼ اإلسبلمية وأعظمها تأثَتاً على اجملتمع، وىو من الفقو من أج
ذلك أف الثقافة اإلسبلمية ىي الكتاب والسنة وما  .أىم فروع الثقافة اإلسبلمية

وىي وإف مشل  علـو اللغة العربية،  .اسُتمد منهما ووضع من أجل فهمهما
ليت تتصل وعلـو اٟتديث، وعلـو التفسَت، فَف أبرز ما تظهر فيو األفكار ا

بوجهة النظر ُب اٟتياة، وا١تعاٞتات اليت تعاِب مشاكل اٟتياة، وبعبارة أخرى 
تظهر ُب العقائد واألحكاـ الشرعية، ألهنا وىي ثقافة عملية تؤخذ ١تواجهة 
مشكبلت اٟتياة، ٖتوي أكثر ما ٖتوي أفكار العقائد وا١تعاٞتات، أي 

 .وما الفقو إال العلم هبذه األحكاـ .األحكاـ
تبتدئ الثقافة اإلسبلمية، ويبتدئ تعلم األحكاـ الشرعية منذ بعثة و 
وكاف الرسوؿ وحده ا١ترجع لؤلحكاـ الشرعية، ألنو أُرسل لُيعلِّم  . الرسوؿ

 قاؿ تعأب:  .الناس دين اهلل                            

                         :وقاؿ تعأب               

                  .  وٓب يكن ألحد غَت الرسوؿ من ا١تسلمُت أف
ألنو مع وجود الرسوؿ  .يستقل بَعطاء رأي ُب أي وجهة نظر أو ُب أي حكم

رض ٢تم ال يسوغ ألي واحد أف يعطي رأياً بينهم وتيسر رجوعهم إليو فيما يع
ولذلك كانوا إذا عرض  اٟتادثة، أو  .من عنده، ُب أي حادثة من اٟتوادث

شجر خبلؼ، أو خطر ألحدىم خاطر، رجعوا إٔب الرسوؿ، وىو يعطيهم 
أما ما ورد  .الرأي، ويفصل بينهم، و٬تيب على أسئلتهم، تارة بآية وتارة ْتديث

تهد ُب عصر الرسوؿ، وقضى باجتهاده ُب بعض من أف بعض الصحابة اج
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ا٠تصومات، أو استنبط باجتهاده حكمًا ُب بعض الوقائع، فَف ذلك ٓب ٬تعل 
ىذه االجتهادات مصدرًا لؤلحكاـ الشرعية، وإ٪تا كان  فهمًا للشريعة، وبأمر 

فهي تطبيق للشريعة، وىي مستمدة من الكتاب والسنة كما  ،من الرسوؿ 
ويدؿ على ذلك الوضع الذي حصل  فيو ىذه  .تهدوففهمها ىؤالء اجمل
بعث علَّي بن أيب طالب رضي اهلل عنو إٔب  فقد ورد أف النيب  .االجتهادات

إف اهلل سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين »اليمن قاضيًا وقاؿ لو: 
يديك الخصماف فال تقضين حتى تسمع من اآلخر كما سمعت من األوؿ فإنو 

أف وورد  .أخرجو أبو داود عن علي بن أيب طالب «يتبين لك القضاءأحرى أف 
كيف تقضي إذا عرض »١تا أراد أف يبعث معاذاً إٔب اليمن قاؿ:  رسوؿ اهلل 
 «؟فإف لم تجد في كتاب اهلل»قاؿ:  .قاؿ: أقضي بكتاب اهلل «؟لك قضاء

ي  فإف لم تجد في سنة رسوؿ اهلل وال ف»قاؿ:  . قاؿ: فبسنة رسوؿ اهلل
وقاؿ:  صدره فضرب رسوؿ اهلل  .قاؿ: أجتهد رأيي وال آلو «؟كتاب اهلل

أخرجو أبو  «الحمد هلل الذي وفق رسوؿ رسوؿ اهلل لما يرضي رسوؿ اهلل»
وورد أف قومًا اختصموا ُب خّص كاف بينهم، فبعث حذيفة يقضي  .داود
 روى البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أنو ٝتع رسوؿ اهلل  .بينهم
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلو أجراف، وإذا حكم فاجتهد ثم »يقوؿ: 

 .«أخطأ فلو أجر
من   فهذا كلو ومثلو يدؿ على أف ما حصل ُب أياـ الرسوؿ

ولذلك كاف   إ٪تا كان  بأمره ،اجتهادات تصدر عن ا١تسلمُت ُب عهده
كاف عهد وجود مصدر   وعلى ىذا فَف عهد الرسوؿ  .ىو مصدرىا

ال  حىت وفاتو، ُب مدة واستمر ذلك منذ بعثتو  .قافة اإلسبلمية كلهاالث
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تزيد على اثنتُت وعشرين سنة وبضعو شهور، نزؿ فيها القرآف كلو، و٘ت  هبا 
السّنة الشريفة، و٫تا النص الوحيد الذي يعترب مصدراً لئلسبلـ أفكاراً وأحكاماً 

 .وثقافة
للهجرة، ابتدأ عهد ُب السنة اٟتادية عشرة  وبوفاة الرسوؿ 

الصحابة، وىو عهد التفسَت، وفتح أبواب االستنباط فيما ال نص فيو من 
وقد رأى الصحابة أف نصوص القرآف والسنة ٓب تكن قد نشرت  .الوقائع

ألف نصوص  .ٚتيعها بُت ا١تسلمُت نشراً عاماً ٬تعلها ُب متناوؿ كل واحد منهم
 بي  الرسوؿ و٤تفوظة ُب القرآف كان  مدّونة ُب صحف خاصة ٤تفوظة ُب

ورأوا أف نصوص الكتاب  .والسّنة ٓب تكن مدّونة بعد .بيوت بعض الصحابة
والسنة شرع  أحكامًا ٟتوادث وأقضية وقع  حُت تشريعها، وٓب تشرع 

وقد طرأت للمسلمُت حاجات  .أحكامًا ٟتوادث فرضية ٭تتمل وقوعها
فيما خلفو من نصوص ما وحوادث وأقضية ٓب تطرأ ُب عهد الرسوؿ، وال يوجد 

ينص على حكمها، كما رأوا أف نصوص الكتاب والسنة ليس كل واحد من 
ألف  .ا١تسلمُت أىبًل ألف يرجع إليها بنفسو ويفهم ما تدؿ عليو من األحكاـ

فهم العامة الذين ال يتوصلوف لفهم النصوص إال بواسطة من يفهمهم إياىا 
لذلك أدركوا أف عليهم أف  .ـيقتضي وجود من يفهم الناس أحكاـ اإلسبل

ينشروا بُت ا١تسلمُت القرآف الكرًن وأحاديث الرسوؿ، فقاموا ّتمع القرآف 
ونسخوا عنو النسخ الكثَتة ونشرت بُت ا١تسلمُت، واٗتذوا االحتياطات اليت 

وأدركوا أيضاً أف عليهم أف  .تكفل الوثوؽ من رواية السّنة وٖتري الرواة ُب نقلها
 . ما ٭تتاج إٔب التبيُت والتفسَت من نصوص الكتاب والسنةيبينوا للمسلمُت

ٍب رأوا أف يفتوا الناس فيما يطرأ عليهم من  .فأخذوا يعلموف الناس الدين
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فأخذوا يستنبطوف األحكاـ اليت تلـز  .الوقائع واالقضية اليت ال نص فيها
 .للمسائل اليت ٖتدث، وبذلك قاموا بواجب الدين خَت قياـ

طريقة اليت سار عليها الصحابة ُب األحكاـ الشرعية، ىي وقد كان  ال
أهنم إذا وجدوا نصاً ُب القرآف أو السنة يدؿ على حكم الواقعة اليت طرأت ٢تم 
وقفوا عند ىذا النص، وقصروا جهودىم على فهمو والوقوؼ على ا١تراد منو، 

ُب القرآف وإذا ٓب ٬تدوا نصًا  .ليصلوا إٔب تطبيقو على الواقع تطبيقًا صحيحاً 
 .والسنة يدؿ على حكم ما عرض ٢تم من الوقائع، اجتهدوا الستنباط حكمو
وكانوا ُب اجتهادىم يعتمدوف على فهمهم لنصوص الشريعة، ومعرفتهم فيها، 

وؿ اآليات وتطبيقها على نػز اليت اكتسبوىا من مشافهة الرسوؿ، ومشاىدهتم ل
فيها، أهنم كانوا يقيسوف ما ال ويبلحظ من تتبع الوقائع اليت اجتهدوا  .الوقائع

يعتربوف جلب ا١تصلحة ودرء ا١تفسدة علة ال نص فيو على ما فيو نص، و 
وما   .وكانوا يعتربوف ا١تصلحة اليت دؿ عليها الشرع ىي ا١تصلحة .لؤلحكاـ

وقد نقل  .كانوا يقولوف برأيهم ُب ا١تصلحة، ألف القوؿ بالرأي منهي عنو
كثَتًا من اجتهادات الصحابة، ومنها يتبُت مبلغ ا١تؤرخوف واحملدثوف والفقهاء  

فقد وقع  لعمر قصة  .تقيدىم بالشريعة، ومبلغ انطبلقهم ُب فهم الشريعة
فقاؿ لو  ؟فًتدد عمر: ىل يقتل الكثَت بالواحد .رجل قتلتو امرأة أبيو وخليلها

علي: أراي  لو أف نفرًا اشًتكوا ُب سرقة جزور فأخذ ىذا عضوًا وىذا عضواً، 
فعمل عمر برأي علي وكتب إٔب  .قاؿ: فكذلك .قاؿ: نعم ؟كن  قاطعهمأ

و١تا اختلفوا ُب ا١تسألة  .عاملو أف اقتلهما، فلو اشًتؾ فيو أىل صنعاء لقتلتهم
كاف   .ا١تشًتكة وىي اليت توفي  فيها امرأة عن زوج وأـ وإخوة ألـ وإخوة أشقاء

الثلث، فبل يبقى شيء ولئلخوة ألـ  ،عمر يعطي الزوج النصف، ولؤلـ السدس
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 ؟فقيل لو: ىب أف أبانا كاف ٛتاراً، ألسنا من أـ واحدة .لئلخوة األشقاء
 .وكانوا يتعرفوف العلة إذا كان  تفهم من النص .فعدؿ عن رأيو وأشرؾ بينهم

 من ذلك أف اهلل تعأب قاؿ:                        

                          فجعل اهلل ا١تؤلفة قلوهبم مصرفاً  .اآلية
كاف يعطي بعض الناس يتألف   وقد ثب  أف النيب  .من مصارؼ الزكاة
وبعد وفاة الرسوؿ روي عن عمر أنو منع إعطاء ا١تؤلفة قلوهبم  .قلوهبم لئلسبلـ

فَف ثبّتم عليو وإال فبيننا وبينكم )إف اهلل أعز اإلسبلـ وأغٌت عنكم  :وقاؿ ٢تم
فرأى عمر أف تأليف القلوب كاف لضعف الدولة ألف كلمة تأليف  .السيف(

 ؟القلوب تدؿ على ذلك، إذ مىت تتألف القلوب إال ُب حالة حاجتك إليها
فرأى عمر أف اٟتاجة إٔب تأليف قلوهبم قد انته  بعزة اإلسبلـ، وعدـ حاجتو 

 .ب  العّلة، وبذلك يذىب اٟتكمإٔب من تتألف قلوهبم فذى
وكاف الصحابة يتحروف ويسألوف عن النصوص الشرعية من الناس فيما 

فقد كانوا رضواف اهلل عليهم وىم ٣تتمعوف ُب اٟتجاز يبحثوف ُب  .ٓب يعرفوا
الكتاب والسنة، فَف ٓب ٬تدوا فيهما حكم ا١تسألة اليت يبحثوف عنها سألوا 

قد قضى ُب ىذه ا١تسألة  د أف رسوؿ اهلل ا١تسلمُت عما إذا كاف يعلم أح
ولذلك كاف يرجع بعضهم إٔب بعض، و٬تتمعوف لبحث قضيتو وإعطاء  .بقضاء
 .وقد كاف أبو بكر وعمر يستنبطاف األحكاـ ويرجعاف إٔب الناس .رأي فيها

فقد روى البغوي ُب مصابيح السّنة قاؿ: كاف أبو بكر إذا ورد عليو ا٠تصـو 
فَف وجد فيو ما يقضي بينهم قضى بو، وإف ٓب يوجد ُب  نظر ُب كتاب اهلل،

وعلم من رسوؿ اهلل ُب ذلك األمر سنة قضى هبا، فَف أعياه خرج  .الكتاب
فسأؿ ا١تسلمُت وقاؿ: أتاين كذا وكذا فهل علمتم أف رسوؿ اهلل قضى ُب ذلك 
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 فرٔتا اجتمع عليو النفر كلهم يذكر من رسوؿ اهلل فيو قضاء فيقوؿ أبو .بقضاء
فَف أعياه أف ٬تد فيو  .بكر "اٟتمد هلل الذي جعل فينا من ٭تفظ عن نبينا"

ٚتع رؤوس الناس، وخيارىم فاستشارىم فَف أٚتع  سّنة عن رسوؿ اهلل 
وروي أف عمر كاف يستشَت الصحابة مع فقهو، حىت   .رأيهم على أمر قضى بو

داً" فكاف يستشَتىم كاف إذا رُفع  إليو حادثة قاؿ "ادعوا ٕب علياً وادعوا ٕب زي
وهبذه الطريقة من رجوع الصحابة لبعضهم، كاف  .ٍب يفصل فيما اتفقوا عليو

االختبلؼ ُب اآلراء بُت الصحابة نادراً، ألف كل واحد منهم يبدي لآلخر ما 
ووجهتهم ٚتيعًا اٟتق  .عنده من وجوه النظر، وما يستدؿ بو من أدلة

إف اختلف رأيهم ُب بعض وأهنم و  .والصواب، ويرجع بعضهم إٔب بعض
 .األحكاـ، ولكنو اختبلؼ نادر واختبلؼ ُب الفهم ال ُب طريقة الفهم

و١تا اتسع  الفتوحات وتفرَّؽ الصحابة ُب ٥تتلف األمصار، وصار غَت 
ميسور أف ٬تتمع ىؤالء الصحابة كلما عرض  واقعة ال نص فيها، انفرد كل 

و يرجع إٔب غَته، لتعذر صحايب ُب إعطاء رأيو، دوف أف يبديو لغَته، أ
االجتماع مع تباعد األمصار، وضرورة إعطاء الرأي ُب اٟتادثة الواقعة ُب ا١تصر 

وقد كاف بكل مصر من أمصار ا١تسلمُت واحد أو أكثر من  .ليقضي هبا
الصحابة، وكانوا ا١ترجع ُب األحكاـ، فكانوا يستنبطوف األحكاـ اليت ال نص 

 .نصوص كما يتولوف تعليم الناس الكتاب والسنةفيها، ويتولوف بياف وتفسَت ال
وٓب تكن السنة قد دون  بعد، لذلك اختلف  آراء الصحابة ُب الواقعة الواحدة 

إال أف ٚتيع ىذه  .وكاف لكل منهم دليل على الرأي الذي استنبطو وأفىت بو
اآلراء أحكاـ شرعية مقبولة عندىم ٚتيعاً، ألف اختبلفهم إ٪تا كاف ُب الفهم 

أما طريقتهم ُب االجتهاد فهي واحدة، وىي اعتبار النص من القرآف  .فقط
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واٟتديث والتحري عن النصوص، وجعل ا١تصاّب ا١تعتربة ىي ا١تصاّب اليت دؿ 
فكان  وحدة طريقتهم ُب االجتهاد ال  .عليها الشرع، وقياس ا١تسائل وا١تصاّب
بباً من أسباب بل على العكس كاف س .ٕتعل ٢تذا االختبلؼ ُب الفهم أي أثر

 .ىم على قدر ما وقع من اٟتوادث واالقضيةاوكان  فتاو  .٪تو الفقو واتساعو
ويرجع سبب االختبلؼ  .وٓب تتسع مسافات ا٠تبلؼ بينهم وٓب تتجاوز الفروع

 ُب الفروع بُت الصحابة إٔب سببُت اثنُت:
أف أكثر نصوص القرآف والسنة ليس  قطعية الداللة على  - األوؿ
وكما ٖتتمل أف تدؿ على ىذا ا١تعٌت، ٖتتمل  .ها بل ىي ظنية الداللةا١تراد من

أف تدؿ على معٌت آخر بسبب أف ُب النص لفظًا مشًتكًا لغة بُت معنيُت أو 
فكل ٣تتهد منهم يفهم حسب ما  ،أكثر، أو أف لفظًا عاّمًا ٭تتمل التخصيص

 .ترجح عنده من القرائن
ٓب ٕتمع الكلمة على ٣تموعة منها أف السّنة ٓب تكن مدوَّنة، و  - الثاني

وتنتشر بُت ا١تسلمُت، لتكوف مرجعاً ٢تم على السواء، بل كان  تتناقل بالرواية 
وكثَتاً  .ورٔتا علم منها اجملتهد ُب مصر، ما ٓب يعلمو اجملتهد ُب دمشق .واٟتفظ

ما كاف يرجع بعض اجملتهدين منهم عن فتواه، إذا علم من اآلخر سّنة ٓب يكن 
فأدى ذلك إٔب االختبلؼ ُب الفروع، ولكن األدلة واألصوؿ ٓب ٮتتلفوا  .ايعلمه

 .فيها، ولذلك ٓب ٗتتلف طريقتهم ُب االجتهاد
فقد تعلموا  .وباٞتملة كاف الصحابة رضواف اهلل عليهم علماء بالشريعة

القرآف وتلقوا اٟتديث، واطلعوا بأنفسهم على تنفيذ أحكاـ اإلسبلـ، 
وكانوا  .سالة سيدنا ٤تمد عليو الصبلة والسبلـباختبلطهم بصاحب الر 

٭تكموف الناس ويقضوف بينهم ويعلموهنم دينهم، وكانوا ألىل الببلد اليت 
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 .يسكنوهنا منارًا وعلى الشريعة أمناء، وُب الدعوة إٔب اإلسبلـ مؤمنُت صادقُت
وكانوا يسَتوف ُب تعليم  .يقرئوف الناس القرآف ويعلموهنم الشرائع واألحكاـ

فيعلموف الناس اإلسبلـ وأحكامو، والطريقة اليت  .الناس اإلسبلـ سَتًا عملياً 
فكانوا حكاماً، وكانوا ُب  ،ينتفعوف هبا ُب معاٞتة مشاكل اٟتياة بتلك األحكاـ

وأقبل الناس على الصحابة يتلقوف عنهم الثقافة،  .نفس الوق  معلمُت
ى ما بينوه من آراء ُب وقد أُطلق عل .ويأخذوف اإلسبلـ، ويفهموف األحكاـ

وحفظ  الفتوى عن مائة ونّيف وثبلثُت من أصحاب  ،األحكاـ )فتاوى(
وكاف أكثرىم ُب ذلك علماً وإعطاء رأي سبعة،  .رسوؿ اهلل ما بُت رجل وامرأة

أُطلق عليهم أهنم ا١تكثروف وىم: عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وزيد بن 
ء والوالة وسائر اٟتكاـ فقهاء ُب وكاف ا٠تلفا، ثاب  وابن عباس وابن عمر

األحكاـ، علماء بالشريعة، مشتغلُت بالفتوى، ولذلك كاف اإلسبلـ يتجسد 
فعقو٢تم عامرة بثقافتو، وأفكارىم تصدر عن ىذه الثقافة، ومفاىيمهم  .فيهم

اليت يصدقوهنا معاٍف ٢تذه األفكار، وىم الذين ينفذوف ىذه األوامر والنواىي 
ولذلك كان   .ليفة والوإب يفكر ويعمل، ويفهم و٭تكمفكاف ا٠ت .واألحكاـ

أعما٢تم صائبة، وأمورىم مستقيمة، ونفوسهم سامية، و٢تجاهتم ُب اٟتديث إٔب 
وقد لـز الصحابة  .بلـ بكل دقةػادقة، وأحكامهم ملتزمة خطة اإلسػالناس ص

م، ىاٚتاعة من التابعُت وأخذوا عنهم القرآف ورووا عنهم السّنة وحفظوا فتاو 
ومنهم من كاف يفيت ُب حياة الصحابة مثل  .وفهموا طرؽ استنباطهم لؤلحكاـ

د حُت ػولذلك ٧ت .سعيد بن ا١تسيَّب ُب ا١تدينة، وسعيد بن جبَت ُب الكوفة
اط التابعوف، فكانوا يستنبطوف ػبػنػتػابة، خلفهم ُب الفقو واالسػحػانقرض الص

نة رسوؿ اهلل، ػ كتاب اهلل وسوكانوا ينظروف أواًل ُب .األحكاـ حسب اجتهادىم
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وكان  ٢تم آراء ُب فتاوى  .فَف ٓب ٬تدوا فيهما يدرسوا فتاوى الصحابة
الصحابة من الناحية الفقهية ويرجحوف قواًل على قوؿ، ويأخذوف بقوؿ 

وكان  طريقة استنباط األحكاـ عند التابعُت  .بعضهم، وقد ٮتالفوف الصحابة
م على قدر ما وقع من اٟتوادث ػىااو ػتىي طريقة الصحابة، ولذلك كان  ف

 .اوىػتػد الفػوادث ٕتػدر اٟتػواألقضية، دوف وجود أي فرض من الفروض، بل بق
وٓب تتسع مسافات ا٠تبلؼ بينهم، وٓب تتجاوز أسباب ا٠تبلؼ اليت اختلف 

ولذلك ٓب  .ةػيػرعػلق بفهم النص ال ُب األدلة الشػعليها الصحابة، وىي تتع
 .ُت أي خبلؼ لو أي أثر ُب اٟتياةن بُت ا١تسلمػيك
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 أثر المنازعات والمناظرات في الفقو اإلسالمي

لقد وقع ُب عهد الصحابة والتابعُت حادثاف: أحد٫تا فتنة عثماف، 
فنتج عن ذلك اختبلؼ ُب أنواع  .والثاين ا١تناظرات اليت حصل  بُت العلماء

دى إٔب وجود األدلة الشرعية، أدى إٔب وجود أحزاب سياسية جديدة، وأ
وذلك أنو بعد أف قُتل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو،  .مذاىب فقهية متعددة

وبويع با٠تبلفة علي بن أيب طالب، ونازعو عليها معاوية بن أيب سفياف، 
واشتعل  اٟترب بُت الفريقُت وانته  إٔب ٖتكيم اٟتكمُت، نتج عن ىذا أف 

األحزاب آراء  هرت ٢تذنشأت أحزاب سياسية جديدة ٓب تكن من قبل، وصا
وقد ابتدأ الرأي سياسياً بشأف ا٠تليفة وا٠تبلفة، ٍب مشل كثَتاً من سائر  .جديدة
فقد نشأت ٚتاعة من ا١تسلمُت نقموا من عثماف سياستو ُب  .األحكاـ

خبلفتو، ونقموا من علي قبولو التحكيم، ونقموا من معاوية توليو ا٠تبلفة 
كاف رأيهم أف خليفة ا١تسلمُت ٬تب أف يبايعو و  .فخرجوا عليهم ٚتيعاً  .بالقوة

وأف كل من توفرت فيو  .حض اختيارىم دوف إكراه وال إجبارا١تسلموف ٔت
الكفاية للخبلفة يصح أف يكوف خليفة، وأف يبايعو ا١تسلموف وتنعقد ا٠تبلفة لو 

وأنو ال ٕتب طاعة  .ببيعتو ما داـ رجبًل مسلمًا عداًل، ولو كاف عبدًا حبشياً 
وكاف ىؤالء ال يأخذوف  .يفة إال إذا كاف أمره ُب حدود الكتاب والسّنةا٠تل

باألحكاـ اليت وردت ُب أحاديث رواىا عثماف أو علي أو معاوية، أو رواىا 
ورجَّحوا كل  .ىماصحايب ناصر واحداً منهم، ورّدوا كل أحاديثهم وآرائهم وفتاو 
ف غَتىم، و٢تم فقو ما رووا عمن يرضوهنم، ويعتربوف آراءىم، وعلماءىم دو 

ونشأت ٚتاعة أخرى من ا١تسلمُت أحبوا علي بن  .خاص، وىؤالء ىم ا٠توارج
أيب طالب رضي اهلل عنو وأحبوا ذريتو، ورأوا أنو ىو وذريتو أحق با٠تبلفة من  
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وقد  .وأنو ىو الوصي الذي أوصى إليو الرسوؿ با٠تبلفة من بعده .كل أحد
وٓب يعوِّلوا على آراء  .ٚتهور الصحابةردوا أحاديث كثَتة رواىا عن الرسوؿ 

الصحابة وفتاويهم، وعوَّلوا فقط على األحاديث اليت رواىا أئمتهم من آؿ 
 .البي ، والفتاوى اليت صدرت عنهم، وكاف ٢تم فقو خاص، وىؤالء ىم الشيعة
وأما ٚتهرة ا١تسلمُت فَهنم ٓب يذىبوا ١تا ذىب  إليو األحزاب ا١تذكورة، ورأوا أف 

ة يبايع من قريش إف وجد، و٭تملوف كل إكبار و٤تبة ووالء ٞتميع ا٠تليف
الصحابة دوف استثناء، ويؤولوف ما كاف بينهم من خصومات بأهنا كان  

وكانوا ٭تتجوف بكل  .اجتهادية ُب أحكاـ شرعية ظنية، ال ترتبط بكفر وإٯتاف
حديث صحيح رواه صحايب ببل تفريق بُت الصحابة، إذ الصحابة عندىم  

وهبذا كان   .م عدوؿ، ويأخذوف بفتاوى الصحابة وآرائهم ٚتيعاً كله
أحكامهم ال تتفق مع أحكاـ األحزاب السياسية األخرى ُب عدة موضوعات، 

 .الختبلفهم ُب اٟتكم، وُب طريقة االستنباط، وُب أنواع األدلة
ومن ذلك يتبُت أف الفتنة حُت حصل  أوجدت حالة سياسية وفقهية 

اف لو أثره ُب التاريخ، ولكنو ٓب يكن اختبلفاً على الشريعة أدت إٔب اختبلؼ ك
ولذلك كاف ا١تختلفوف ٚتيعهم مسلمُت،  .وإ٪تا كاف اختبلفًا ُب فهم الشريعة

 .وإف ٕتاوز اختبلفهم الفروع واألحكاـ، إٔب األصوؿ واألدلة وطريقة االستنباط
ت أما ا١تناظرات اليت حصل  بُت العلماء، فقد أدت إٔب اختبلفا

ألهنا ٓب تكن اختبلفًا ُب ا٠تليفة  .فقهية، وٓب تؤد إٔب اختبلفات سياسية
 .وا٠تبلفة ونظاـ اٟتكم، وإ٪تا كان  اختبلفًا ُب األحكاـ وطريقة استنباطها
وأساس ذلك أنو قد وقع  بُت بعض اجملتهدين مناظرات واختبلفات، أدت 

 ا١تدينة ْتوث فقد وقع  ُب .إٔب وجود اختبلؼ بينهم ُب طريقة االجتهاد
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إسبلمية ُب استنباط األحكاـ بُت ربيعة بن أيب عبد الرٛتن، وبُت ٤تمد بن 
شهاب الزىري، أدت إٔب أف كثَتين من فقهاء ا١تدينة كانوا يفارقوف ٣تلس 

ووقع ُب الكوفة مثل ىذا بُت إبراىيم  .ربيعة، وإٔب أهنم لقبوه بربيعة الرأي
ا١تناظرات عدة آراء ُب طريقة استنباط  فتكون  من ىذه .النخعي وبُت الشعيب

وُب منتصف القرف  .األحكاـ، حىت صار اجملتهدوف ٥تتلفي الطرؽ ُب االجتهاد
الثاين للهجرة برزت ىذه الطرؽ ُب االجتهاد، وبرز االختبلؼ بينها، وتكون  

وكاف يبلـز التابعُت ٚتاعة من العلماء واجملتهدين، فساروا على  .عدة آراء
بينهم، وٓب تقف  ؼال أف الذين جاءوا بعدىم اتسع  مسافة ا٠تبلإ .طريقتهم

أسباب اختبلفهم عند حد الفهم، بل ٕتاوزوىا إٔب أسباب تتصل باألدلة 
وهبذا كاف اختبلفهم ُب الفروع واألصوؿ، وصاروا  .الشرعية وا١تعاين اللغوية

ثر فرقاء لكل فريق مذىب، فتكون  من جراء ذلك ا١تذاىب، وكان  كثَتة أك
ويرجع اختبلؼ طريقة االجتهاد عند اجملتهدين  .من أربعة وٜتسة وستة ويزيد

إٔب اختبلفهم ُب أمور ثبلثة: األوؿ ُب ا١تصادر اليت تستنبط منها األحكاـ 
الشرعية، والثاين ُب النظرة إٔب النص الشرعي، والثالث ُب بعض ا١تعاين اللغوية 

 .اليت تطّبق ُب فهم النص
 رجع إٔب أربعة أمور:أما األوؿ فهو ي

 .وا١تيزاف الذي ترجح بو رواية على رواية ،طريق الوثوؽ بالسنة - ٔ
وقد اختلف  .وذلك أف الوثوؽ بالسنة يقـو على الوثوؽ بروايتها وكيفية روايتها

فمنهم من ٭تتجوف بالسّنة ا١تتواترة وا١تشهورة،  .اجملتهدوف ُب طريق ىذا الوثوؽ
وترتب على ىذا أهنم جعلوا ا١تشهور  .ن الفقهاءويرجحوف ما يرويو الثقات م

ومنهم من يرجحوف ما عليو أىل  .ُب حكم ا١تتواتر، وخصوا بو العاـ ُب القرآف
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ومنهم َمْن ٭تتجوف  .ا١تدينة بدوف اختبلؼ، ويًتكوف ما خالفو من خرب اآلحاد
ؿ ٔتا رواه العدوؿ الثقات سواء أكانوا من الفقهاء أـ من غَت الفقهاء، ومن آ

ومنهم من يرى أف رواة  .البي  أو من غَتىم، وافق عمل أىل ا١تدينة أو خالفو
اٟتديث غَت معتربين، إال إذا كانوا من أئمتهم، و٢تم طريقة خاصة ُب رواية 
اٟتديث وُب اعتباره وُب األخذ بو، و٢تم رواة معينوف يعتمدوهنم وال يعتمدوف 

ا١ترسل، وىو ما رواه التابعي وقد اختلف بعض اجملتهدين ُب اٟتديث  .غَتىم
عن الرسوؿ مباشرة مسقطًا الصحايب، فمن اجملتهدين من ٭تتج باٟتديث 

 .ا١ترسل، ومنهم من ال ٭تتج بو
فهذا االختبلؼ ُب طريق الوثوؽ بالسّنة أدى إٔب أف بعضهم احتج 

وىذا ٛتل  .بسنَّة ٓب ٭تتج هبا آخر، وبعضهم رجح سّنة مرجوحة عند اآلخر
ؼ ُب الكيفية اليت تُتخذ فيها السنة دليبلً شرعياً، فحصل ا٠تبلؼ على االختبل

 .ُب األدلة الشرعية
فَف اجملتهدين واألئمة اختلفوا ُب  .ُب فتاوى الصحابة وتقديرىا - ٕ

الفتاوى االجتهادية اليت صدرت من أفراد الصحابة، فمنهم من يأخذ بأي 
ومنهم  .وال ٮترج عنها ٚتيعهافتوى من ىذه الفتاوى، وال يتقيد بواحدة معينة، 

من يرى أهنا فتاوى اجتهادية فردية، صادرة من غَت معصومُت، فلو أف يأخذ 
بأي فتوى منها، ولو أف يفيت ٓتبلفها كلها، ويرى أهنا أحكاـ شرعية مستنبطة 

ومنهم من يرى أف بعض الصحابة معصـو يؤخذ رأيو دليبلً  .ال أدلة شرعية
أما غَته من  .لنيب وأفعالو أفعاؿ النيب وتقاريره تقارير النيبشرعياً، فأقوالو أقواؿ ا

، فبل يؤخذ رأيو مطلقاً، ال باعتباره دليبًل شرعياً، وال  الصحابة فهو غَت معصـو
ومنهم من يرى أف بعض الصحابة ال يؤخذ عنهم  .باعتباره حكمًا شرعياً 
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ومن ىنا نشأ  .همالشًتاكهم ُب الفتنة، والذين ٓب يشًتكوا ُب الفتنة يؤخذ عن
 .وجو آخر من اختبلؼ الرأي ُب األدلة

فَف بعض اجملتهدين أنكروا االحتجاج بالقياس، ونفوا  .ُب القياس - ٖ
ومنهم من ٭تتجوف بالقياس وعّدوه دليبًل شرعيًا بعد  .أف يكوف دليبًل شرعياً 
صلح ولكنهم مع اتفاقهم على انو حجة اختلفوا فيما ي .القرآف والسّنة واإلٚتاع
ومن ىنا نشأ اختبلؼ الرأي ُب  .وما يُبٌت عليو القياس .أف يكوف علة للحكم

 .األدلة
فمنهم من يرى  .اتفق ا١تسلوف على اعتبار اإلٚتاع حجة .اإلٚتاع - ٗ

ومنهم من  .أف إٚتاع الصحابة حجة، ومنهم من يرى إٚتاع آؿ البي  حجة
ٚتاع أىل اٟتل والعقد ومنهم من يرى أف إ .يرى أف إٚتاع أىل ا١تدينة حجة

ومن ىؤالء من يرى أف  .ومنهم من يرى أف إٚتاع ا١تسلمُت حجة .حجة
اإلٚتاع حجة ألنو اجتماع الرأي، ولذلك لو اجتمعوا وأعطوا رأيًا يعترب إٚتاعاً 

ومنهم من يرى أف اإلٚتاع ا١تعترب حجة ال ألنو اجتماع الرأي بل ألنو  .٭تتج بو
آؿ البي  أو أىل ا١تدينة قد صحبوا الرسوؿ  فالصحابة أو .يكشف عن دليل

ورأوه، وىم عدوؿ، فَذا قالوا برأي شرعي وٓب يرووا دليلو اعترب قو٢تم ىذا كاشفاً 
أف ىذا القوؿ قد قالو الرسوؿ، أو عملو، أو سك  عنو، فرووا اٟتكم وٓب يرووا 

ولذلك كاف معٌت كوف اإلٚتاع عندىم حجة أنو  .الدليل لشهرتو لديهم
ولذلك ال يعترب اجتماعهم وتذاكرىم ُب أمر ٍب إعطاء  .عن دليل يكشف

ومن ىنا جاء  .رأيهم إٚتاعاً، بل اإلٚتاع ىو أف يقولوا الرأي دوف توافق عليو
 .أيضاً اختبلؼ اآلراء ُب األدلة

فهذه األمور األربعة باعدت شقة ا٠تبلؼ بُت اجملتهدين، فلم تعد 
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اؿ ُب عصر الصحابة والتابعُت، بل اختبلفًا ُب فهم النص، كما كان  اٟت
وبعبارة أخرى ٓب يعد اختبلفاً ُب  .ٕتاوزت ذلك إٔب االختبلؼ ُب طريقة الفهم

ولذلك  .األحكاـ، وإ٪تا ٕتاوز ذلك وصار اختبلفًا ُب طريقة استنباط األحكاـ
٧تد أف بعض اجملتهدين يرى أف األدلة الشرعية ىي الكتاب والسنة وقوؿ اإلماـ 

وبعضهم يرى أف األدلة الشرعية  .اهلل عنو وإٚتاع آؿ البي  والعقلعلي رضي 
ىي الكتاب والسنة واإلٚتاع والقياس واالستحساف ومذىب الصحايب وشرع 

وبعضهم يرى أف األدلة الشرعية ىي الكتاب والسنة واإلٚتاع  .من قبلنا
 .اعومنهم من يرى أف االدلة ىي الكتاب والسنة واالٚت .والقياس واالستدالؿ

ومنهم من يرى أف االدلة ىي الكتاب والسنة واالٚتاع والقياس وا١تصاّب 
ولذلك اختلفوا ُب األدلة الشرعية، فأدى ذلك إٔب اختبلؼ  .ْبا...ا١ترسلة

 .طريقة االجتهاد
أما األمر الثاين الذي يرجع إليو اختبلؼ طريقة االجتهاد فهو النظرة إٔب 

تقيد بفهم العبارة اليت ترد ُب النص النص الشرعي، فَف بعض اجملتهدين ي
الشرعي، ويقف عند حد ا١تعاين اليت تدؿ عليها ويتقيدوف هبا، وُٝتّوا أىل 

وبعضهم ينظر إٔب ما تدؿ عليو العبارة اليت ترد ُب النص من معاٍف  .اٟتديث
ومن ىنا قاؿ الكثَتوف أف  .معقولة زيادة على معاين األلفاظ، وُٝتّوا أىل الرأي

وليس معٌت ىذا  .ين انقسموا إٔب قسمُت: أىل اٟتديث وأىل الرأياجملتهد
االنقساـ أف أىل الرأي ال يصدروف ُب تشريعهم عن اٟتديث، وأف أىل 
اٟتديث ال يصدروف ُب تشريعهم بالرأي بل كلهم يأخذ باٟتديث والرأي ألهنم 
ٚتيعًا متفقوف على أف اٟتديث حجة شرعية، وأف االجتهاد بالرأي بفهم 

والذي يبدو للمدقق أف القضية ليس  أصحاب  .قوؿ النص حجة شرعيةمع
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اٟتديث أو الرأي، وإ٪تا القضية ىي البحث ُب الدليل الذي يستند إليو اٟتكم 
وذلك أف ا١تسلمُت يستندوف إٔب كتاب اهلل وسنة رسولو فَف ٓب ٬تدوا  .الشرعي

اف اٟتكم الذي ذلك فيهما صر٭تاً، أعملوا رأيهم ُب استنباط ذلك منهما، فك
 يرد ُب كتاب اهلل صر٭تاً مثل:                         يعترب دليلو

ال يبع الرجل على بيع »والذي يرد ُب اٟتديث صر٭تًا مثل:  .كتاب اهلل
وأما ما عدا ذلك، مثل  .يعترب دليلو حديثاً  أخرجو مسلم عن ابن عمر، «أخيو

عند أذاف اٞتمعة، ومثل جعل األرض ا١تفتوحة رقبتها لبي  ا١تاؿ  ٖترًن اإلجارة
ومنفعتها للناس وما شاكل ذلك، يعترب رأيًا ولو كاف مستندًا إٔب الكتاب 

و٢تذا كانوا يدعوف كل ما ٓب يكن فيو نص صريح رأياً، وإف عمل فيو  .والسنة
ا الرأي واٟتقيقة أف ىذ .بواسطة حكم كلي، أو استنبط من الكتاب والسنة

الذي عمل فيو بواسطة قاعدة عامة، أو استنبط من مفهـو النص الوارد ُب 
الكتاب والسنة ال يسمى رأياً، بل ىو حكم شرعي، ألنو قوؿ مستند إٔب 

 .دليل، فهو ٘تسك بدليل
واألصل ُب انقساـ اجملتهدين إٔب أىل حديث وأىل رأي، يرجع إٔب أف 

وتبُّت ٢تم أف  .اليت ُبٍت عليها االستنباطبعض الفقهاء أمعنوا النظر ُب األسس 
األحكاـ الشرعية معقوؿ معناىا، وىي نزل  ١تعاٞتة مشاكل الناس وٖتقيق 

عاً، ػو٢تذا ال بد أف تفهم النصوص فهمًا واس .ا١تصاّب ٢تم ودرء ا١تفاسد عنهم
يشمل ٚتيع ما تدؿ عليو العبارة، وعلى ىذا األساس صاروا يفهموف النصوص 

وبعض الفقهاء عنوا  .صًا على آخر، ويستنبطوف فيما ال نص فيوويرجحوف ن
ْتفظ خرب اآلحاد وفتاوى الصحابة وإتهوا ُب استنباطهم إٔب فهم ىذه 
 .األخبار واآلثار ُب حدود نصوصها، ويطبقوهنا على ما ٭تدث من اٟتوادث
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ومن ذلك نشأ االختبلؼ ُب اعتبار النصوص أدلة شرعية، وُب اعتبار العّلة 
 .عدـ اعتبارىاو 

ففي صحيح  .واألصل ُب مسألة الرأي أنو وردت أدلة تنهى عن الرأي
البخاري عن عروة بن الزبَت قاؿ: حج علينا عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

ع العلم بعد إذ نػز إف اهلل ال ي»يقوؿ:  فسمعتو يقوؿ: ٝتع  رسوؿ اهلل 
هم فيبقي ناس جهاؿ عو مع قبض العلماء بعلمنػز أعطاكموه انتزاعًا ولكن ي

أخرجو البخاري عن عبد اهلل بن  «ُيستفتوف فيفتوف برأيهم، فيضلوف ويضلوف
تفترؽ » : وعن عوؼ بن مالك األشجعي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل .عمرو

أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة قـو يقيسوف الدين برأيهم يحرموف 
وعن ابن  .بزار والطرباين ُب الكبَتأخرجو ال «بو ما أحل اهلل ويحلوف ما حـر اهلل

من قاؿ في القرآف برأيو فليتبوأ مقعده من » : عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
ولكن ليس ىو  .فهذه األحاديث صر٭تة ُب ذـ الرأي .أخرجو الًتمذي «النار

بل الرأي ا١تذمـو ىو القوؿ  .الرأي الذي كاف عليو فقهاء الرأي كاٟتنفّية
أما الرأي الذي يستند إٔب أصل شرعي، فَف األحاديث  .بالشريعة دوف سند

فقد جوَّز النيب  .واآلثار دالة على أنو حكم شرعي وليس أخذًا بالرأي ا١تذمـو
  ًللحاكم أف ٬تتهد رأيو، وجعل لو على خطئو ُب اجتهاد الرأي أجراً واحدا

أف  الصحابة يـو األحزاب وأمر النيب  .إذا كاف قصده معرفة اٟتق واتباعو
يصلوا العصر ُب بٍت قريظة، فاجتهد بعضهم وصبلىا ُب الطريق وقاؿ ٓب يرد 
منا التأخَت وإ٪تا أراد سرعة النهوض فنظروا إٔب ا١تعٌت، واجتهد آخروف وأخروىا 
إٔب بٍت قريظة فصلوىا ليبًل فنظروا إٔب اللفظ، وأقر الرسوؿ الفريقُت كل واحد 

وورد أف رسوؿ اهلل  .ُب البخاري ومسلمالقصة بتمامها وردت  .منهما على رأيو
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  :كيف تقضي إذا عرض لك »١تا أراد أف يبعث معاذًا إٔب اليمن قاؿ
قاؿ:  «؟فإف لم تجد في كتاب اهلل»قاؿ:  .قاؿ: أقضي بكتاب اهلل «؟قضاء

فإف لم تجد في سنة رسوؿ اهلل وال في كتاب »قاؿ:  . فبسنة رسوؿ اهلل
الحمد »وقاؿ: صدره  فضرب رسوؿ اهلل  .آلوقاؿ: أجتهد رأيي وال  «؟اهلل

فهذا  .أخرجو أبو داود «هلل الذي وفق رسوؿ رسوؿ اهلل لما يرضي رسوؿ اهلل
الرأي ىو الذي سار عليو الفقهاء واجملتهدوف أصحاب الرأي عمبًل بالسنة، 

فهم أيضًا أىل اٟتديث وإف ُٝتّوا أىل  .وىو الرأي الذي يستند إٔب النص
ف اٟتنفية الذين اشتهروا أهنم أىل الرأي ٣تمعوف على أف مذىب إحىت  .الرأي

أيب حنيفة أف اٟتديث الذي دوف الصحيح وىو اٟتسن أؤب من القياس 
ومنع  ،والرأي، فقدـ حديث القهقهة مع أنو حديث حسن على القياس والرأي

قطع يد السارؽ بسرقة أقل من عشرة دراىم واٟتديث فيها ٓب يصل درجة 
 .ل ىو حسن، ٦ّتا يدؿ على أف الرأي عندىم ىو فهم النصالصحيح ب

 .والقياس جعلوه أقل مرتبة من اٟتديث اٟتسن، فضبًل عن اٟتديث الصحيح
فأىل  .وىذا يدؿ على أف ا١تراد بالرأي ىو فهم النص والرأي ا١تستند إٔب النص

 .الرأي ىم أىل حديث أيضاً 
ُب طريقة االستنباط فهو ذي أدى إٔب االختبلؼ ػر الثالث الػا األمػوأم

أ من استقراء ػنش دوص، فقػض ا١تعاين اللغوية اليت تطبق ُب فهم النصػبع
فمنهم من رأى  .أساليب اللغة العربية، وما تدؿ عليو، اختبلؼ بُت اجملتهدين

وت حكمو ُب منطوقو، وعلى ثبوت خبلؼ ىذا ػة على ثبػأف النص حج
أف العاـ الذي ٓب ٮتصص قطعي  ومنهم من رأى .اٟتكم ُب مفهومو ا١تخالف

ُب تناوؿ ٚتيع أفراده، ومنهم من يرى أنو ظٍت، ومنهم من يرى أف األمر ا١تطلق 
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ومنهم من  .ب الفعلػلئل٬تاب، وال ينصرؼ عنو إاّل بقرينة فيصبح األمر واج
وعلى  .َتهػاب أو غػوالقرينة ىي اليت تبُت اإل٬ت ،يرى أف األمر جملرد طلب الفعل

م النصوص وأدى إٔب االختبلؼ ُب طريقة ػهػبلؼ ُب فػتػالخأ اػذلك نش
 .االجتهاد

وىكذا نشأ بعد طبقة التابعُت االختبلؼ ُب طريقة استنباط األحكاـ، 
وقد نشأ عن ىذا االختبلؼ ُب طريقة  .وصارت لكل ٣تتهد طريقة خاصة

االستنباط، وجود مذاىب فقهية متعددة أدت إٔب ٪تو الثروة الفقهية، وجعل  
وذلك ألف ا٠تبلؼ ُب الفهم طبيعي، وىو يساعد  .الفقو يزدىر ازدىارًا كلياً 

فقد خالف عبد اهلل  .وقد كاف الصحابة ٮتالف بعضهم بعضاً  .على ٪تو الفكر
بن عباس عليًا وعمر وزيد بن ثاب  مع أنو أخذ عنهم، وخالف كثَت من 

ك كثَتًا من وخالف مال .التابعُت بعض الصحابة، وإ٪تا أخذوا العلم عنهم
أشياخو، وخالف أبو حنيفة جعفر الصادؽ ُب بعض ا١تسائل، مع أنو أخذ 

وىكذا   .وخالف الشافعي مالكًا ُب كثَت من ا١تسائل، مع أنو أخذ عنو .عنو
كاف العلماء ٮتالف بعضهم، والتبلميذ ٮتالفوف أشياخهم وأساتذهتم وما كانوا 

ذلك ألف اإلسبلـ حث و  .أو خروجًا عن أشياخهم .يعدوف ذلك سوء أدب
على االجتهاد، فكاف لكل عآب أف يفهم و٬تتهد، وأف ال يتقيد بصحايب أو 

 .تابعي، وال برأي شيخ أو أستاذ
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 الميػار الفقو اإلسػازدى

ألف  كاف ا١تسلموف ُب ٚتلتهم يقلدوف اجملتهدين على اختبلفهم،
اب الشارع فكاف يعترب فهم كل ٣تتهد ٠تط .اختبلفهم أساسو الدليل الشرعي

ألف خطاب الشارع ىو اٟتكم  .حكمًا شرعيًا ُب حقو، وُب حق من قلده
فكاف  .الشرعي، وال سبيل للوصوؿ إٔب اٟتكم الشرعي إال بفهم ا٠تطاب

خطاب الشارع حكماً شرعياً، وكاف فهم خطاب الشارع حكماً شرعياً، ولكن 
ن يصلوف إٔب فكاف الذي .ُب حق الفاىم، وُب حق من يقلدونو ُب ىذا الفهم

أما الذين ٓب يصلوا إٔب رتبة االجتهاد يقلدوف  .فهم خطاب الشارع ٬تتهدوف
وٓب يكن األمر أمر تقليد  .ُب األحكاـ من وصلوا إٔب رتبة االجتهاد واجتهدوا

شخص الفقيو، كما ٓب يكن أمر تقليد مذىب من ا١تذاىب، بل كاف أخذ 
ألف ا١تسلم مأمور باتباع  .اٟتكم الشرعي الذي استنبطو الفقيو والعمل بو

اٟتكم الشرعي فقط والعمل بو، وليس مأمورًا باتباع مذىب أو شخص، أو 
وإذا استطاع أف  .العمل ٔتذىب من ا١تذاىب، أو اتباع شخص من األشخاص

وكاف  .يصل إٔب اٟتكم الشرعي باجتهاده فعل، وإال أخذ حكماً استنبطو غَته
و٢تذا ٧تد أف اجملتهدين الذين   .باآلالؼاجملتهدوف ُب العصور األؤب يعدوف 

كاف ا١تسلموف يقلدوهنم ٓب يكونوا ٤تصورين بأربعة مذاىب أو ٜتسة أو ستة 
وكاف كل  .أو أي عدد، بل كان  ىنالك مذاىب كثَتة و٣تتهدوف متعددوف

ٚتاعة يقلدوف أحكامًا استنبطها كل ٣تتهد سواء أكاف لو مذىب أـ ٓب يكن 
أىل الكوفة كاف عملهم على فتوى أيب حنيفة وسفياف  فمثبًل عامة .لو مذىب
وكاف عمل  .إاّل الشيعة فقد كاف عملهم على مذىب جعفر الصادؽ ،الثوري
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أىل مكة على فتاوى ابن جريح، وأىل ا١تدينة على فتاوى مالك، وأىل الشاـ 
على فتاوى األوزاعي، وأىل مصر على فتاوى ابن سعد، وأىل خراساف على 

 .هلل بن ا١تبارؾ، وبعض أىل اليمن على فتاوى زيد بن اٟتسُتفتاوى عبد ا
وكاف كثَت من ا١تسلمُت على فتاوى سعيد بن ا١تسيب وابن أيب ليلى وعكرمة 
وربيعة الرأي و٤تمد بن شهاب الزىري واٟتسن البصري والليث بن سعد 
 وسفياف بن عيينة واسحق بن راىوية وأيب ثور وداود الظاىري وابن شربمة وابن

وكاف لكل مذىب من  .وكل ىؤالء ٣تتهدوف وأصحاب مذاىب .جرير الطربي
وكاف كثَت من  .ىذه ا١تذاىب طريقة ُب االجتهاد، ورأي معُّت ُب األحكاـ

اجملتهدين واألئمة قضاة وحكامًا ُب البلداف، فأدى اختبلؼ األئمة والقضاة 
أي فقيو يرى واٟتكاـ إٔب االختبلؼ ُب األحكاـ، كٌل ٭تكم برأيو ىو أو بر 

فحدث من ذلك وجود أقضية ٥تتلفة ُب الدولة وكاف من جراء ىذا أف  .رأيو
وجد ُب بعض العلماء ميل ظاىر ٨تو توحيد األحكاـ اليت يُقضى هبا، وإصدار 
أمر من ا٠تليفة بالتزامها، وكاف بعض العارفُت بأحواؿ اجملتمع حينئذ يرى وضع  

فيفًا عن القضاة وتيسَتاً كتاب جامع يرجع إليو القضاة وغَتىم، ٗت
وقد كتب ابن ا١تقفع إٔب ا٠تليفة ا١تنصور كتابًا ُب ىذا الشأف جاء  .للمتقاضُت

"و٦تا ينظر أمَت ا١تؤمنُت فيو من أمر ىذين ا١تصرين البصرة والكوفة وغَت٫تا  :فيو
من األمصار والنواحي، اختبلؼ ىذه األحكاـ ا١تتناقضة اليت قد بلغ اختبلفها 

فيستحل الدـ والفرج بالبصرة و٭ترماف  .يمًا ُب الدماء والفروج واألمواؿأمرًا عظ
بالكوفة ويكوف مثل ذلك االختبلؼ ُب جوؼ الكوفة فيستحل ُب ناحية منها 

غَت أنو على كثرة ألوانو نافذ ُب ا١تسلمُت ُب دمائهم  .و٭تـر ُب ناحية أخرى
 ا١تؤمنُت أف يأمر فلو رأى أمَت .وحرمهم يقضي بو قضاة جائز أمرىم وحكمهم
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هبذه األقضية والسَت ا١تختلفة فًتفع إليو ُب كتاب ويرفع معها ما ٭تتج بو كل 
وأمضى ُب كل قضية رأيو  ،ٍب نظر أمَت ا١تؤمنُت ُب ذلك ،قـو من سّنة أو قياس

الذي يفهمو ويعتـز عليو، وينهى عن القضاء ٓتبلفو، وكتب بذلك كتاباً 
ىذه األحكاـ ا١تختلطة الصواب با٠تطأ حكماً  لرجونا أف ٬تعل اهلل ،جامعاً 

 .ورجونا أف يكوف اجتماع األمر برأي أمَت ا١تؤمنُت وعلى لسانو ،واحدًا صواباً 
إال أف ىذا الكتاب ٓب يعمل بو  .ٍب يكوف ذلك من إماـ آخر آخر الدىر"

وقد ٛتلو تأثره على ٛتل الفقهاء واحملدثُت على تدوين ما  .ا١تنصور وإف تأثر بو
وسبب عدـ عمل ا١تنصور  .وصل إليهم حىت أصبح للناس مراجع يرجعوف إليها

برأي ابن ا١تقفع ُب وضع دستور وقوانُت للدولة ٕتمع الناس على أحكاـ معينة، 
عن مالك بن  (الطبقات)فقد روى ابن سعد ُب  .ما حصل بينو وبُت مالك

بك ىذه اليت أنس قاؿ: "١تا حج ا١تنصور قاؿ ٕب: قد عزم  على أف آمر بكت
وضعتها فُتنسخ ٍب أبعث إٔب كل مصر من أمصار ا١تسلمُت منها نسخة 

ال  ،يا أمَت ا١تؤمنُت :فقل  .وآمرىم أف يعملوا ٔتا فيها وال يتعدوه إٔب غَته
تفعل ىذا، فَف الناس قد سبق  ٢تم أقاويل وٝتعوا أحاديث ورووا روايات 

ناس وما اختار أىل كل بلد فدع ال ،وأخذ كل قـو ٔتا سبق إليهم ودانوا بو
فكاف من جرّاء ذلك أنو ٓب توحَّد ا١تذاىب واآلراء وبقي  .منهم ألنفسهم"

للناس االجتهاد والرأي ُب أخذ اٟتكم الذي يروف، وبقي ا٠تيار للقضاة 
واٟتكاـ أف ٭تكموا ٔتا يروف، وكاف من جرّاء ىذا أف كاف لكل إماـ من أئمة 

وتغَتت النظرة ٢تذا  .راءه ويشرحوف مذىبوالفقو تبلميذ صاروا يتتبعوف آ
يتدارسونو   (علم ا٠تبلؼ)ا٠تبلؼ الذي كاف ٭تصل فصار علمًا خاصًا ّٝتوه 

وكاف تبلميذ كل  .ف اختبلؼ األئمة رٛتةإوقالوا  .كما يتدارسوف أصوؿ الفقو



 ٖٜٛ 

وكاف ىذا التوسع ىو الذي أبقى مذاىب بعض  .إماـ يتوسعوف ُب الفروع
فاألوزاعي واٟتسن البصري والثوري وابن  .قراض بعضهااجملتهدين وسبب ان

ولكن ٓب  .جرير الطربي من أكرب األئمة وأكثرىم علمًا وأوسعهم اجتهاداً 
يتوسعوا ُب الفروع واقتصروا على األصوؿ، وٓب يكن ٢تم تبلميذ يشرحوف 

أّما باقي األئمة كأيب حنيفة وجعفر  .مذاىبهم، ولذلك ٓب يعمل هبا وٓب تنتشر
بن حنبل ومالك فكاف ٢تم تبلميذ اادؽ وزيد بن اٟتسُت والشافعي وأٛتد الص

فَف جعفر الصادؽ على ما كاف من  .وبقي  مذاىبهم وكاف ٢تم أتباع فدون 
التضييق عليو وعلى غَته من آؿ علي من قبل أيب جعفر ا١تنصور، فَنو استنبط 

ه ونظروا إليها نظرة أحكامًا وكاف لو تبلميذ من الشيعة وغَتىم، وقد دونوا آراء
وإف  .وقد انتشر مذىبو ُب كثَت من بقاع األرض .تقرب من النظرة إٔب السنة

أبا حنيفة كاف لو تبلميذ كثَتوف أشهرىم أبو يوسف و٤تمد بن اٟتسن الشيباين 
غَت أهنم مزجوا مذىبهم ٔتذىبو وإليهم  .وزفر، وكانوا ٚتيعاً ٣تتهدين كأيب حنيفة

وكذلك اإلماـ مالك، فَنو كاف ُب  .مذىب أيب حنيفةيرجع الفضل ُب تدوين 
ا١تدينة وكاف لو تبلميذ كثَتوف وكاف مشهورًا شهرة واسعة وخاصة ُب تدقيق 

وقد كاف تبلميذه من  .(ا١توطأ)األحاديث ورجاؿ اٟتديث، وال سيما ُب كتاب 
رتو ه ويتوسعوف ُب الفروع ويقولوف ُب ا١تسائل، وإليهم مع شهابعده يدّونوف فتاو 

وأما الشافعي فقد أقاـ صرح شهرتو بيده ُب  .يرجع الفضل ُب انتشار مذىبو
الذي يعترب مع  ( األـ)علم الفقو، يدؿ عليو ما يبدو ُب كتابو الكبَت ا١تسمى 

ُب أصوؿ الفقو، أعظم ٪توذج  (إبطاؿ االستحساف)وكتاب  (الرسالة) وكتاب
اروا ػثل الربيع وا١تزين، وسوجاء تبلميذه من م .لليقظة الفكرية ُب ذلك العصر

اـ ػوكذلك اإلم .ارػر أٯتا انتشػذه الطريق وبثوا آراءه وشرحوا مذىبو فانتشػعلى ى
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ل، فَنو مع غلبة اٟتديث على مذىبو، كاف لو تبلميذ شرحوا لو ػبػنػد بن حػأٛت
ؤالء التبلميذ الفضل األوؿ ال ُب نشر مذاىب ػوقد كاف ٢ت .مذىبو وبثوا آراءه

نو يعترب عصرىم إب، بل ُب شرح الفقو وازدىاره حىت ػوأئمتهم فحس أساتذهتم
روح ػهم، ألف ىذا العصر ىو الذي حصل  فيو شػر األئمة أنفسػأزىر من عص

وىكذا اندفع الفقهاء ُب دراسة الفقو وشرحو وال  .األحكاـ وتفصيل األدلة
قو يشع وظل أمر الف .سيما علم أصوؿ الفقو الذي ىو األساس اٟتقيقي للفقو

بعد القرف  ،حىت ازدىر أٯتا ازدىار، وكاف أوج ازدىاره ُب القرف الرابع ا٢تجري
 .الذي تكون  فيو ا١تذاىب
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بعد تبلميذ اجملتهدين جاء اتباع ا١تذاىب ومقلدوىا، فلم يستمروا على 
ط الطريقة اليت سار عليها األئمة وأصحاب ا١تذاىب ُب االجتهاد واستنبا

األحكاـ، وال على الطريقة اليت سار عليها تبلميذ اجملتهدين من تتبع الدليل 
وإ٪تا عٍت أتباع   .وبياف وجو االستدالؿ والتفريع على األحكاـ وشرح ا١تسائل

كل مذىب، باالنتصار ١تذىبهم، وتأييد فروعو وأصولو  كل إماـ، أو علماء
ح الدليل الراجح على فلم يعنوا بتتبع صحة الدليل وترجي .بكل الوسائل

ا١ترجوح ولو خالف مذىبهم، وإ٪تا كانوا تارة يعنوف بَقامة الرباىُت على صحة 
وتارة كان  عنايتهم منصرفة إٔب تأييد مذىبهم  .ما ذىبوا إليو وبطبلف ما خالفو

باإلشادة باألئمة وأصحاب ا١تذاىب، فشغل ذلك علماء ا١تذاىب وصرفهم 
واٟتديث، وصار الواحد منهم ال يرجع إٔب نص عن األساس األوؿ وىو القرآف 

وهبذا حصرت أْتاثهم  .قرآين أو حديث، إال ليلتمس فيو ما يؤيد مذىب إمامو
ُب مذاىبهم وفًتت ٫تمهم عن االجتهاد ا١تطلق، وعن الرجوع إٔب ا١تصادر 

وحصر ٫ّتهم ُب االجتهاد ُب ا١تذىب، أو  .األساسية الستمداد األحكاـ منها
وبلغ من تقليدىم أف  .الواحدة منو، أو تقليده تقليدًا دوف تبّصرُب ا١تسألة 

فهو مؤوؿ  - أي مذىبهم -قالوا كل آية أو حديث ٮتالف ما عليو أصحابنا 
وجعلوا تقليد مذىب من ا١تذاىب فرضًا على ا١تسلم، وأخذوا  .أو منسوخ

يد قوؿ صاحب جوىرة التوحييدرسوف ُب ا١تعاىد اإلسبلمية كاألزىر الشريف، 
 ُب وجوب التقليد:

 كذا حكى القـو بلفظ يفهمُ         وواجب تقليد حرب منهمُ 



 ٖٜٕ 

بل ذىبوا إٔب إقفاؿ باب االجتهاد على ا١تسلمُت، وقالوا بعدـ جواز 
االجتهاد، حىت صار كثَت من العلماء ٦تن ىم أىل لبلجتهاد، وتوفرت فيهم 

وقد بدأ  .م ٣تتهدوفأىلية االجتهاد ال ٬ترؤوف على االجتهاد، وعلى القوؿ أهن
إال أنو كاف ُب أوؿ األمر حىت  .ىذا اال٨تطاط ُب أواخر القرف الرابع ا٢تجري

فقد وجد  .هناية القرف السادس ا٢تجري وأوائل السابع، فيو شيء من االرتفاع
٣تتهدوف ووجد علماء ُب الوق  الذي كاف أمثاؿ القّفاؿ يقولوف بَقفاؿ باب 

القرف السابع ا٢تجري حىت أواخر القرف الثالث ولكنو منذ أوائل  .االجتهاد
عشر ا٢تجري كاف ا٨تطاطًا تاماً، ولكنو كاف ُب حدود اإلسبلـ، فكاف 

أما بعد أواخر  .اال٨تطاط ُب التفكَت، ولكن اآلراء الفقهية كان  آراء إسبلمية
ىػ حىت اآلف، فقد وصل اال٨تطاط إٔب ٕٗٚٔلقرف الثالث عشر أي منذ سنة ا

األحكاـ الشرعية بالقوانُت غَت اإلسبلمية ووصل اٟتاؿ إٔب  حد أف خلط 
 .أبعد حد من حدود اال٨تطاط

وقد كاف جراء ىذا اال٨تطاط الفقهي، أف جر إٔب عسر ٛتل الناس 
فبعد أف كان  الشريعة اإلسبلمية تسع العآب  .عماؿ األحكاـ الشرعيةإعلى 

تناولوا غَتىا من القوانُت بأسره جعلوىا تضيق عن أىلها، حىت يضطروا إٔب أف ي
وأصبح كثَت من األتقياء من ا١تسلمُت  .األخرى، فيما ال يرتقي إليها

وكاف ُب أواخر الدولة العثمانية  .يتخاصموف إٔب شريعة غَت الشريعة اإلسبلمية
من اٞتهل باإلسبلـ ومن جَهلة الفقهاء، ما كاف السبب األكرب ُب تأخر 

اف ىنالك فقهاء جامدوف مستعدوف للفتوى فقد ك .ا١تسلمُت وزواؿ دولتهم
ومن طريف ما وقع ُب ذلك من  .بتحرًن كل جديد، وتكفَت كل مفكر

ا١تضحكات ا١تبكيات أف ظهرت قهوة النب فأفىت بعض الفقهاء بتحرٯتها، 
وظهر الدخاف فأفتوا بتحرٯتو، ولبس الناس الطربوش فأفىت الفقهاء بتحرًن 
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دولة على طبع القرآف الكرًن، فحرَـّ بعض لِبسو، وظهرت ا١تطابع وعزم  ال
الفقهاء طبعو، وظهر التلفوف فحـر بعض الفقهاء التكلم بو، وجرت غَت ذلك 

 .لمُتػأمور، حىت آؿ األمر ُب الفقو اإلسبلمي أف جهل جهبًل تامًا عند ا١تس
ة القوانُت الغربية، ػرعية إٔب دراسػة األحكاـ الشػوقد ٖتوؿ األمر من دراس

لمُت ػا ُب ببلد ا١تسػودىػوؽ، تلك ا١تدارس اليت يعترب وجػقػمدارس اٟت ئ ػوأنش
وقد كان  الدولة اإلسبلمية  -ر الدولة العثمانية ػار عليهم وُب أواخػلطخة ع

عمدوا للفقو اإلسبلمي يقلدوف بو الفقو الغريب ُب  - ورئيسها خليفة ا١تسلمُت
ة السنية مدنيًا وصدرت اإلراد ىجرية قانوناً  ٕٙٛٔفوضعوا اجمللة سنة  .التقنُت

قد وضعوا قانوف اٞتزاء سنة ذلك وكانوا قبل  ىػ،ٖٜٕٔبالعمل هبا ُب سنة 
، ووضعوا قانوف التجارة سنة وجعلوه ٤تل اٟتدود واٞتنايات والتعزير .ىػٕٗٚٔ
ولكنو  .ىػٜٕٗٔلغاء نظاـ ا٠تبلفة كلو سنة ٍب وضعوا الدستور إل .ىػٕٙٚٔ

ولكنهم حاولوا التوفيق بينو  .ـٜٛٓٔػ ا١توافق سنة ىٕٖٙٔألغى ٍب أعيد سنة 
وىكذا ا٨تط الفقو وٖتوؿ إٔب قوانُت وترك   .وبُت اإلسبلـ وأبقوا نظاـ ا٠تبلفة

األحكاـ الشرعية وأخذت األحكاـ من غَت اإلسبلـ ْتجة موافقتها 
لئلسبلـ،وسادت فكرة خاطئة أف كل ما يوافق اإلسبلـ يؤخذ من أي إنساف، 

إال أف ذلك كاف يرى فيو ظل  .م العلماء وصاروا ُب ٚتلتهم مقلدينوا٨تط  ٫ت
لئلسبلـ، ولكن بعد زواؿ ا٠تبلفة، واستيبلء الكفار من اإلنكليز والفرنسيُت 
على الببلد، ٍب صَتورة الببلد اإلسبلمية دواًل على األساس القومي، عربيًا كاف 

ي من الوجود ُب عبلقات الناس، الفقو اإلسبلم ٤تيَ أو تركياً أو إيرانياً أو غَته، 
ومن التعلم والتعليم، وٓب يبق يدرس إاّل ُب بعض البلداف كاألزىر ُب مصر 
وكالنجف ُب العراؽ وكجامع الزيتونة ُب تونس، إال أنو يدرس كما تدرس 

وبلغ اال٨تطاط حدًا فظيعًا إذ زاؿ الفقو اإلسبلمي من  .الفلسفة اليونانية
 .ُتالوجود ُب عبلقات ا١تسلم
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 خرافة تأثير الفقو الروماني في الفقو اإلسالمي

يزعم بعض ا١تستشرقُت اٟتاقدين على اإلسبلـ، ا١تبغضُت للمسلمُت، 
أف الفقو اإلسبلمي ُب العصور األؤب حُت اندفع ا١تسلموف ُب الفتوحات قد 

كاف   وقالوا إف ىذا الفقو الروماين .تأثر كثَتًا بالفقو الروماين، والقانوف الروماين
وىذا يعٍت  .مصدراً من مصادر الفقو اإلسبلمي، وقد استمد منو بعض أحكامو

أف بعض األحكاـ الشرعية اليت استنبط  ُب عصر التابعُت ومن بعدىم ىي 
ويستدؿ ىؤالء  .أحكاـ رومانية أخذىا ا١تسلموف عن الفقو الروماين

انوف الروماين ا١تستشرقوف على قو٢تم ىذا بأنو كاف ُب ببلد الشاـ مدارس للق
وكاف ُب ببلد  .عند الفتح اإلسبلمي ُب قيصرية على سواحل فلسطُت وبَتوت

الشاـ أيضًا ٤تاكم تسَت ُب نظامها وأحكامها حسب القانوف الروماين، 
واستمرت ىذه احملاكم ُب الببلد بعد الفتح اإلسبلمي زمناً، ٦تا يدؿ على إقرار 

وأيدوا نظرهتم  .قوانينها ونظامهاا١تسلمُت ٢تا وأخذىم عنها، وسَتىم حسب 
ىذه بافًتاضات من عندىم، فقالوا من الطبيعي أف قوماً ٓب يأخذوا من اٟتضارة 
ْتظ وافر كا١تسلمُت، إذا فتحوا ببلداً ٦تدنة كببلد الشاـ اليت كان  ٖت  ٖتكم 

ٍب قالوا  .ٍب اقتبسوا من أحكامهم ؟ومب ٭تكموف ؟الروماف نظروا ماذا يفعلوف
ارنة بُت بعض أبواب الفقو اإلسبلمي وبعض أبواب الفقو الروماين إف ا١تق

والقانوف الروماين، ترينا التشابو بُت االثنُت، بل ترينا بعض األحكاـ نقل  كما 
 «البيَّنة على َمْن ادعى واليمين على َمْن أنكر»ىي عن الفقو الروماين مثل 

ب ىؤالء ا١تستشرقوف إٔب بل ذى .ومثل كلميت الفقو والفقيو أخرجو الدارقطٍت،
أف الفقو اإلسبلمي أخذ عن التلمود أحكامًا كاف التلمود أخذىا عن الفقو 
الروماين، فيكوف الفقو اإلسبلمي على حد زعمهم أخذ عن الفقو الروماين 
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مباشرة من مدارس الشاـ و٤تاكمها، وأخذ عنو بواسطة التلمود ُب نقلو عن 
 .التلمود

دوف أف يقيموا أي دليل عليو سوى ٣ترد  ىذا ما يزعمو ا١تستشرقوف
 وىذه األقواؿ من ىؤالء ا١تستشرقُت فاسدة لعدة أسباب منها: .االفًتاض

ٓب يرو أحد عن ا١تسلمُت، ال ا١تستشرقوف، وال غَتىم، أف أحداً  - أوالً 
من ا١تسلمُت فقهاء أو غَت فقهاء، قد أشار أية إشارة إٔب الفقو الروماين، أو 

وال على سبيل  ،اين، ال على سبيل النقد، وال على سبيل التأييدالقانوف الروم
االقتباس، وٓب يذكره أحد ال بالقليل وال بالكثَت، ٦تا يدؿ على أنو ٓب يكن 

وأف بعض ا١تسلمُت ترٚتوا  .موضع حديث، فضبًل عن أف يكوف موضع ْتث
ٚتلة فضبلً الفلسفة اليونانية، ولكن الفقو الروماين ٓب تًتجم منو أيو كلمة أو 

 .عن كتاب، ٦تا يبعث على اٞتـز أنو قد ألغي وطمس من الببلد ٔتجرد فتحها
إنو ُب الوق  نفسو الذي يزعم ا١تستشرقوف أنو كاف ُب ببلد  - ثانياً 

الشاـ  الشاـ مدارس للفقو الروماين، و٤تاكم ٖتكم بالقانوف الروماين، كان 
الطبيعي إذا حصل تأثر فَنو غاصة باجملتهدين من علماء وقضاة وحكاـ، فكاف 

ولكن الواقع أننا ال ٧تد ُب فقو ىؤالء احملفوظ عنهم  .٭تصل عند ىؤالء الفقهاء
كر لو، بل فقههم وأحكامهم مستندة إٔب أي تأثر بالفقو الروماين أو ذ
ومن أشهر ىؤالء اجملتهدين اإلماـ األوزاعي،  .الكتاب والسنة وإٚتاع الصحابة

يت يزعموف أهنا موطن اكرب ا١تدارس الرومانية ُب الشاـ، فقد عاش ُب بَتوت ال
وقد دون  آراؤه ُب كثَت من كتب الفقو  .وقضى حياتو فيها، ومات فيها

 .ا١تعتربة، ففي اٞتزء السابع من كتاب األـ للشافعي أحكاـ كثَتة لؤلوزاعي
اء عن السمويتبُت من قراءهتا ألي إنساف بُعد األوزاعي عن الفقو الروماين بُعد 
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ف مذىب األوزاعي كما يتبُت من فقهو نفسو، و٦تا روي عنو، إ، حىت األرض
ىو من مذىب أىل اٟتديث، ويعتمد على اٟتديث أكثر من اعتماده على 

فلو كاف ىنالك أي تأثر لظهر ُب  .ومثل األوزاعي غَته من الفقهاء .الرأي
 .ىؤالء الفقهاء

ب ُب الشريعة اإلسبلمية ٚتيع إف ا١تسلمُت يعتقدوف أف اهلل خاط - ثالثاً 
 إٔب ٚتيع الناس:  وأرسل سيدنا ٤تمداً  .البشر               

               ويعتربوف أف كل من ال يؤمن بالشريعة اإلسبلمية
كافر، فهم يعتقدوف أف أي حكم غَت حكم اإلسبلـ، ىو حكم كفر ٭تـر 

فمن يعتقد ىذا االعتقاد ويعمل بو ال ٯتكن أف يأخذ غَت حكم  .هعليهم أخذ
اإلسبلـ، وال سيما ُب العصر األوؿ عصر الفتوحات، حيث كاف ا١تسلموف 

فهم  .ٛتلة رسالة اإلسبلـ يفتحوف البلداف، ليحملوا دعوة اإلسبلـ إليها
 يفتحوف الببلد إلنقاذ أىلها من حكم الكفر، فكيف يفتحوهنا ليأخذوا حكم

؟الكفر الذي جاءوا ليزيلوه ويضعوا مكانو حكم اإلسبلـ  ؟
إنو ليس بصحيح أف ا١تسلمُت حُت فتحوا الببلد كانوا أقل  - رابعاً 

ولو كاف ذلك صحيحًا لًتكوا حضارهتم وأخذوا  .حضارة من الببلد ا١تفتوحة
 .ألف الفكر األقوى ىو الذي يؤثر ال الفكر األضعف .حضارة الببلد ا١تفتوحة

شاىد احملسوس أف الببلد اليت كاف ٭تكمها الروماف كان  ٖتمل أفكاراً عن وا١ت
فحُت فتحها ا١تسلموف ٓب يُكرِىوا أىلها على اعتناؽ  .اٟتياة مناقضة لئلسبلـ

اإلسبلـ، بل اكتفوا بأخذ اٞتزية من أىلها، ولكن قوة الفكر اإلسبلمي وٝتو 
ر الرومانية واٟتضارة اٟتضارة اإلسبلمية، ما لبث  أف تغلب  على األفكا

ها، وأصبح أىل الببلد مسلمُت يعتنقوف اإلسبلـ، ويعيشوف على زالتْ أالرومانية و 
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طريقتو عن رضا واطمئناف، ٦تا يدؿ على أف أفكار اإلسبلـ قد ٤ت  الفقو 
ب يكذّ وىذا الواقع الناطق  .الروماين واألفكار الرومانية وحل  ٤تلها

انية أقوى من اٟتضارة اإلسبلمية، ويكذهبم ُب ا١تستشرقُت ُب أف اٟتضارة الروم
 .أف الفقو اإلسبلمي تأثر بالفقو الروماين

إف كلمة فقو وفقيو، قد وردت ُب القرآف الكرًن وُب اٟتديث  - خامساً 
قاؿ تعأب:  .بالروماف يوٓب يكن ا١تسلموف قد عرفوا أي اتصاؿ تشريع .الشريف

                                       وقاؿ عليو
 .رواه البخاري ومسلم «من يرد اهلل بو خيرًا يفقو في الدين»الصبلة والسبلـ: 

وسؤاؿ الرسوؿ ١تعاذ حُت أرسلو إٔب اليمن مب ٖتكم وأجابو معاذ بكتاب اهلل ٍب 
لو باقي الوالة ٍب أقضية وكذلك إرسا .بسنة رسوؿ اهلل ٍب اجتهد رأيي ىو فقو

فكيف يزعم أف كلمة فقو وفقيو  .الصحابة، مدة تزيد عن ربع قرف ىي فقو
أما كلمة )البينة على من ادعى واليمُت على من أنكر(  ؟أخذت عن الروماف

فهي حديث قالو الرسوؿ قبل أف ٭تصل أي اتصاؿ تشريعي بالروماف، ووردت 
علـو أف عمر ٓب ٭تصل منو أي وم .ُب كتاب عمر أليب موسى ُب البصرة

خذوا كلمة فقو وفقيو، أاتصاؿ تشريعي بالروماف، فكيف يزعم أف ا١تسلمُت 
عن الفقو الروماين وىم  (البينة على ا١تدعي واليمُت على من أنكر)وقاعدة 

 !؟قالوىا ووجدت عندىم منذ فجر اإلسبلـ
ين ال أصل فمن ىذا يتبُت أف خرافة تأثر الفقو اإلسبلمي بالفقو الروما

٢تا مطلقاً، وأهنا دس من ا١تستشرقُت ا١تعادين لئلسبلـ الذين يأكل اٟتقد 
 ...صدورىم على ا١تسلمُت

أما مسألة أخذ الفقو اإلسبلمي عن التلمود، فَف بطبلهنا ظاىر ُب ٛتلة 
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لُت على سيدنا موسى نػز القرآف على اليهود، وعلى ٖتريفهم للتوراة واإل٧تيل ا١ت
أف ما بأيديهم كتبوه من عند أنفسهم، وليس ىو من عند وسيدنا عيسى، و 

اهلل، فهو كذب ٤ترؼ عن التوراة واإل٧تيل، وىذه اٟتملة يدخل فيها اٟتملة 
على التلمود وأنو من كتابتهم، وليس من عند اهلل، وذلك يناقض األخذ عنو، 
عبلوة على أف اليهود كانوا قبائل منفصلُت عن ا١تسلمُت، ال يعيشوف مع 

سلمُت، بل ال ٮتتلطوف هبم، فضبًل عن العداوة الدائمة بينهم وبُت ا١تسلمُت، ا١ت
 .واٟتروب ا١تتواصلة اليت كاف يشنها ا١تسلموف عليهم حىت أخرجوىم من بينهم

 .وىذا يتناقض مع فكرة األخذ عنهم
واٟتقيقة، والواقع احملسوس، أف الفقو اإلسبلمي أحكاـ مستنبطة 

نة، أو إٔب ما أرشد إليو الكتاب والسنة من أدلة، وأف مستندة إٔب الكتاب والس
اٟتكم إذا ٓب يكن مستنداً أصلو إٔب دليل شرعي، ال يعترب من أحكاـ اإلسبلـ، 

 .وال يعترب من الفقو اإلسبلمي
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