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 بسم الل الرمحن الرحيم 

 السالم عليكم ورمحة الل وبركاته ... أما بعد: 

عىل تفريٍغ لدورة يف رشح رسالة: )اإلقليد يف األسامء والصفات واالجتهاد فقد اطلعت  

الشنقيطي   األمني  حممد  للعالمة  تعاىل-والتقليد(  الل  اإلخوة   -رمحه  بعض  بإعدادها  قام 

 .ووضعوا هلا فهرًسا

 والل أسأل أن جيعل هذا الكتاب نافًعا خللقه مقبواًل عنده سبحانه.

  وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة الل

 

 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

 هـ1442/  2/  29
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 بسم الل الرمحن الرحيم 

أؤكد أن هذه الرسالة مل يكتبها العالمة الشنقيطي مفردًة، وإنام هي تفسري لقوله تعاىل يف 

حممد:   َأْم  ﴿سورة  اْلُقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن  َأْقَفاهُلَاَأَفال  ُقُلوٍب  استطراًدا [  24]حممد:    ﴾َعىَل  فاستطرد 

تعاىل-طوياًل   الل  ذكر    -رمحه  والسنةيف  الكتاب  بنصوص  املقلدة  العمل  عىل  والعمل   والرد 

النصوص  والرد عىل املؤولة للصفات   بظواهر النصوص  ، ثم أطال بحجة أنه ال ُيعمل بظواهر 

  .-رمحه الل تعاىل-للغاية  يسيف االجتهاد والتقليد بكالم نف الكالم

اجلملة   أن كالمه يف  تدبرت كالمه وجدت  تيمية  وإذا  ابن  وابن هو كالم شيخ اإلسالم 

فإن البن تيمية كالًما كثرًيا يف هذا وهو منثور وترك التقليد املذموم،  سواء يف اتباع الدليل  القيم،  

وغريه،   الفتاوى(  )جمموع  يف  )اهلدي(  كام  كتابه  يف  هذا  يف  كثري  كالٌم  القيم  كتابه والبن  ويف 

، وكذلك كالمه )أعالم املوقعني( فقد أطال الكالم كثرًيا عىل التقليد كام تقدمت اإلشارة لذلك

الل وصفاته   بأسامء  يتعلق  غريًبا؛ هو كالفيام  ليس  القيم، وهذا  وابن  تيمية  ابن  م شيخ اإلسالم 

فالكالم يف هذه املسائل يف أسامء الل وصفاته هو كالم السلف،  وابن القيم  ألن كالم ابن تيمية  

وترك التقليد، هذه أمور ، وكذلك الكالم يف اتباع الدليل  اجتهادية، فليست مسائل  جممع عليها

 ا هؤالء األئمة.شبهات ُيثريها املتأخرون فأجاب عليهالجممع عليها، لكن 

تعاىل-الشنقيطي  ورّد   الل  وابن    -رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  بعد  جاؤوا  أناس  عىل 

م اخلروج  الكتاب والسنة كفر، والذي حرَّ العمل بظواهر  أن  الذي ذكر  الصاوي  القيم، كأمحد 

 املذاهب األربعة، وسيأيت مناقشته له. عىل 
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وممن  فإذن الكالم من حيث اجلملة هو كالٌم جممع عليه، يتناقله املجددون واملصلحون،  

ثم بعد ذلك شيخ اإلسالم حممد بن عبد   اشتهر بنقل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم 

ر دعوة التوحيد الدعوة النجدية ، ألن أنصاثم علامؤنا يف هذا العرص  -رمحه الل تعاىل-الوهاب  

الذي   وغريهم جممعون عىل ما ُجددت عليه الدعوة  ,السلفية من أهل اجلزيرة وغريهم من اهلنود

األسامء  توحيد  وتعظيم  بالعبادة،  الل  وإفراد  التوحيد  تعظيم  وهو  األولون،  السلف  عليه 

السلف،   عليه  ما  عىل  ووالصفات  الدليل  التقليد واتباع  وترك  املنضبط  االجتهاد  عىل  احلرص 

والشيخ املذموم،   باز،  بن  العزيز  عبد  كالشيخ  املعارصين  من  كلهم  علامؤنا  هذا  وعىل  وهكذا، 

العالمة  املعارصين  علامئنا  ومن  العثيمني،  صالح  بن  حممد  والشيخ  األلباين،  الدين  نارص  حممد 

 .-رمحه الل تعاىل-حممد األمني الشنقيطي  

أحببت قراءته والتعليق عليه، وقد   ن كالمه مفيد يف هذا وقد مجع كثرًيا من املنثورلكن أل

 ذكرت أسباًبا أخرى متقدمة.
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 :-رمحه الل تعاىل-قال العالمة الشنقيطي  

ا.  لخوٍب َأْقَفاهلخَ ْرآَن َأْم َعىَل قخ وَن اْلقخ  َقْولخهخ َتَعاىَل: َأَفاَل َيَتَدبَّرخ

وَفٍة، َعىَل َأَصح   َلٍة حَمْذخ ْ َفة  َعىَل مجخ
، َواْلَفاءخ َعاطي

وَن ليْْليْنَكاري : َأَفاَل َيَتَدبَّرخ
ْمَزةخ يفي َقْوليهي ،  اهْلَ  اْلَقْوَلْيي

ْرآَن  َوالتَّْقدي  وَن اْلقخ َتابي اهللَّي َفاَل َيَتَدبَّرخ
وَن َعْن كي ضخ ْعري : َأيخ :  ;يرخ اَلَصةي بيَقْوليهي َوَحْذفخ    َكاَم َأَشاَر َلهخ يفي اخْلخ

اْسَتبيْح  نَا  هخ َبَدا  ا  ،  َمْتبخوٍع  َأْقَفاهلخَ لخوٍب  قخ َعىَل  َأْم  َتَعاىَل:  بَ   »َأْم«َوَقْولخهخ  بيَمْعنَى  نَْقطيَعة   مخ  
َأْنَكَر فييهي َفَقْد  ْل، 

َأنَّ   َ َوَبيَّ  ، ْمَزةخ اهْلَ َي 
هي الَّتيي  ْنَكاري  اإْلي بيَأَداةي   ، ْرآني اْلقخ َتَدبُّري  َعْن  ْم  إيْعَراَضهخ ْم  َعَلْيهي َعَلْيَها   َتَعاىَل  ْم  لخوهَبخ قخ

ْرآٍن.  ، َواَل ليَفْهمي قخ رْيٍ حخ خليَ
 َأْقَفال  اَل َتنَْفتي

هي اآْل  نَْتهخ َهذي ْنَكاري َعىَل َمْن َأْعَرَض َعْن َتَدبُّري كيَتابي اهللَّي،  َوَما َتَضمَّ َن التَّْوبييخي َواإْلي يَمةخ مي َيةخ اْلَكري

نْدي َغرْيي  ْن عي ْرآَن َوَلْو َكاَن مي وَن اْلقخ  َتَعاىَل: َأَفاَل َيَتَدبَّرخ
ًحا يفي آَياٍت َكثيرَيٍة، َكَقْوليهي َوضَّ وا   َجاَء مخ اهللَّي َلَوَجدخ

ليَي  ،[82  \ 4اْختياَلًفا َكثيرًيا ]فييهي  مخ اأْلَوَّ  آَباَءهخ
ْم َما ََلْ َيْأتي وا اْلَقْوَل َأْم َجاَءهخ بَّرخ  َتَعاىَل: َأَفَلْم َيدَّ

َوَقْوليهي

أخو  ،[68  \  23] َر  َوليَيَتَذكَّ آَياتيهي  وا  بَّرخ َيدَّ
لي َباَرك   مخ إيَلْيَك  َأْنَزْلنَاهخ  َتاب  

كي َتَعاىَل:  ]َوَقْوليهي  اأْلَْلَبابي   38لخو 

\ 29] . 

ْرآني اْلَعظييمي يفي آَياٍت َكثيرَيٍة، َكَقْوليهي َتَعاىَل: َوَمْن    -َجلَّ َوَعاَل    -َوَقْد َذمَّ   َض َعْن َهَذا اْلقخ املْخْعري

هي َفَأْعَرَض َعنَْها ]  َرب 
َر بيآَياتي ك  َّْن ذخ

هي َوَقْوليهي َتَعاىَل: َوَمْن أَ   ،[57  \  18َأْظَلمخ ِمي  َرب 
َر بيآَياتي ك  َّْن ذخ

ْظَلمخ ِمي

 . [22  \ 32ثخمَّ َأْعَرَض َعنَْها ]

َها،  مي َوَتَفهُّ َها 
حي َتَصفُّ َأْي  اْلَعظييمي  ْرآني  اْلقخ َهَذا  آَياتي  بيَتَدبُّري  ْل 

َيْشَتغي ََلْ  َمْن  لَّ  كخ َأنَّ   َوَمْعلخوم  

ْنَكاَر وَ  قُّ اإْلي
ا َفَيْسَتحي ٍر هَلَ َتَدب  ض  َعنَْها، َغرْيخ مخ ْعري هخ مخ َا، َفإينَّ يَها َواْلَعَملي هبي

وَر التَّ َوإيْدَراكي َمَعاني ْوبييَخ املَْْذكخ
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، َوَقْد َشَكا النَّبييُّ    َعىَل التََّدبُّري
رخ بيهي

 إيْن َكاَن اهللَّخ َأْعَطاهخ َفْهاًم َيْقدي
إيىَل   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم    -يفي اآْلَياتي

الرَّ  َتَعاىَل: َوَقاَل  َقاَل  َكاَم  ْرآَن،  اْلقخ َهَذا   
هي َقْومي ْن َهْجري  مي هي  ْرآَن َرب  اْلقخ َهَذا  وا  ذخ َ ي اَّتَّ َقْومي إينَّ  َياَرب   ولخ  سخ

وًرا ]  [.30 - 25َمْهجخ

، َأمْ  َمهخ َواْلَعَمَل بيهي َمهخ َوَتَعلُّ ْرآني َوَتَفهُّ َر اْلقخ لُّ َعىَل َأنَّ َتَدبُّ وَرةخ َتدخ  اآْلَياتخ املَْْذكخ
هي نْهخ َوَهذي

ر  اَل بخدَّ مي

َي.  ْسليمي ْلمخ
 لي

  َ َم    -النَّبييُّ  َوَقْد َبيَّ . َكاَم َثَبَت َعنْهخ    -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ ْم َخرْيخ النَّاسي َك هخ
َأنَّ املْخْشَتغيليَي بيَذلي

َم    - هخ َقاَل:    -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ َ اهللَّخ َعنْهخ َأنَّ
اَن َرِضي ْثاَمَن ْبني َعفَّ  عخ

يثي ْن َحدي يحي مي حي ْم »َخرْيخ يفي الصَّ كخ

» َوَعلََّمهخ ْرآَن  اْلقخ َم  َتَعلَّ نْتخْم    َمْن  كخ َوبياَم  اْلكيَتاَب  وَن  َعل مخ تخ نْتخْم  كخ بياَم  ي َي 
اني َربَّ ونخوا  كخ ْن 

َوَلكي َتَعاىَل:  َوَقاَل 

وَن ] سخ  [. 79 \ 3َتْدرخ

مي  َتابي اهللَّي َوَتَفهُّ
َن اأْلَْقَطاري َعني النََّظري يفي كي  املْخبيي نَةي  َفإيْعَراضخ َكثيرٍي مي

نَّةي الثَّابيَتةي  َوبيالسُّ
هي َواْلَعَملي بيهي

ًدى.  خْم َعىَل هخ لخوهخ َأهنَّ
َها، َوإيْن َظنَّ َفاعي

، َمْن َأْعَظمي املْخنَاكيري َوَأْشنَعي  َلهخ

ولي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

ٍل َأنَّ اْلَقْوَل بيَمنْعي اْلَعَملي بيكي
َم    -هي  َواَل ََيَْفى َعىَل َعاقي َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ

اَم    - هي اَجةي إيىَل َتَعلُّمي ، َواْنتيَفاءي احْلَ َنةي بي املْخَدوَّ
اَم بياملََْذاهي َفاًء َعنْهخ

بي   ;اْكتي ْن َمَذاهي اَم مي ي َعنْهخ
ودي َما َيْكفي جخ وخ

لي

ةي  مَّ
. -اأْلَئي ْن َأْعَظمي اْلَباطيلي  مي

َاليف  ليكيَتابي  َو ُمخ .َوهخ ةي اأْلَْرَبَعةي مَّ
َْقَوالي اأْلَئي َاليف  ألي َحاَبةي َوُمخ  َوإيمْجَاعي الصَّ

وليهي  َرسخ
نَّةي  اهللَّي َوسخ

َسرَتَ  َكاَم  اهللَّخ،  مخ  َهخ
َرمحي ةي  مَّ

َوليْْلَئي مَجييًعا  وليهي  َرسخ َْصَحابي 
َوألي وليهي  َرسخ

َولي هلليَّي  َاليف   ُمخ بخهخ 
ْرَتكي ى  َفمخ

 اهللَّخ َتَعاىَل.  إييَضاَحهخ إيْن َشاءَ 
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-------------------------------------------------- 

: َأَفاَل َيَتَد )قوله:   ْمَزةخ يفي َقْوليهي ا. اهْلَ لخوٍب َأْقَفاهلخَ ْرآَن َأْم َعىَل قخ وَن اْلقخ وَن َقْولخهخ َتَعاىَل: َأَفاَل َيَتَدبَّرخ بَّرخ

، َواْلَفاءخ َعاطيَفة   
وَن َعْن كيَتابي اهللَّي ليْْليْنَكاري ضخ ْعري : َأيخ يرخ

، َوالتَّْقدي وَفٍة، َعىَل َأَصح  اْلَقْوَلْيي َلٍة حَمْذخ ْ َعىَل مجخ

ْرآَن   اْلقخ وَن  َيَتَدبَّرخ :  ;َفاَل  بيَقْوليهي اَلَصةي  َلهخ يفي اخْلخ َأَشاَر  نَا اْسَتبي   َكاَم  َبَدا هخ َمْتبخوٍع  يعني قوله:   (ْح َوَحْذفخ 

وَفةٍ )  ثم يقول:اهلمزة لالستنكار،    ﴾بَُّروَن اْلُقْرآنَ َأَفال َيَتدَ ﴿ َلٍة حَمْذخ ْ َفة  َعىَل مجخ
التي هي    (َواْلَفاءخ َعاطي

 ؟ "أُيعرضون عن كتاب الل فال يتدبرون القرآن "وتقدير هذه اجلملة: الفاء بعد اهلمزة، 

 عند أهل اللغة ونقل كالم صاحب اخلالصة.ثم ذكر أن هذا معروف  

َتَدبُّري  )قوله:   َعْن  َأْعَرَض  َمْن  َعىَل  ْنَكاري  َواإْلي التَّْوبييخي  َن  مي يَمةخ  اْلَكري اآْلَيةخ  هي  َهذي نَْتهخ  َتَضمَّ َوَما 

ْرآَن َوَلْو َكاَن مي  وَن اْلقخ  َتَعاىَل: َأَفاَل َيَتَدبَّرخ
ًحا يفي آَياٍت َكثيرَيٍة، َكَقْوليهي َوضَّ َتابي اهللَّي، َجاَء مخ

نْ كي دي َغرْيي ْن عي

َكثيرًيا ] اْختياَلًفا  فييهي  وا  َلَوَجدخ َيْأتي   ، [82  \  4اهللَّي  ََلْ  َما  ْم  َأْم َجاَءهخ اْلَقْوَل  وا  بَّرخ َيدَّ َأَفَلْم  َتَعاىَل:   
َوَقْوليهي

ليَي ] مخ اأْلَوَّ َباَرك  ليَيدَّ   ،[68  \  23آَباَءهخ َتاب  َأْنَزْلنَاهخ إيَلْيَك مخ
َر أخولخو َوَقْوليهي َتَعاىَل: كي وا آَياتيهي َوليَيَتَذكَّ بَّرخ

 . ([29 \ 38اأْلَْلَبابي ]

 ذم من ال يتدبَّر كتاب اهلل.: القاعدة األوىل

َذمَّ  )قوله:   َوَعاَل    -َوَقْد  ْرآني    -َجلَّ  اْلقخ َهَذا  َعْن  َض  َكَقْوليهي  املْخْعري َكثيرَيٍة،  آَياٍت  يفي  اْلَعظييمي 

[ َعنَْها  َفَأْعَرَض  هي  َرب   
بيآَياتي َر  ك  ذخ َّْن 

ِمي َأْظَلمخ  َوَمْن  َّْن   ، [57  \  18َتَعاىَل: 
ِمي َأْظَلمخ  َوَمْن  َتَعاىَل:   

َوَقْوليهي

 ثخمَّ َأْعَرَض َعنَْها
هي  َرب 

َر بيآَياتي ك   .(ذخ

 .ذم من أعرض عن كتاب اهلل: القاعدة الثانية
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َها،)قوله:   مي َها َوَتَفهُّ
حي ْرآني اْلَعظييمي َأْي َتَصفُّ ْل بيَتَدبُّري آَياتي َهَذا اْلقخ

لَّ َمْن ََلْ َيْشَتغي  َوَمْعلخوم  َأنَّ كخ

ْنَكاَر َوالتَّْوبييَخ َوإيْدَراكي   قُّ اإْلي
ا َفَيْسَتحي ٍر هَلَ َتَدب  ض  َعنَْها، َغرْيخ مخ ْعري هخ مخ َا، َفإينَّ يَها َواْلَعَملي هبي

وَر   َمَعاني املَْْذكخ

والعمل ترك التدبر  فلم جيعل املُعرض من ترك التدبر فحسب، بل من    كالمه دقيق  (يفي اآْلَياتي 

؛ ألن يف القرآن أموًرا واجبات وأموًرا العلم بالقرآن والعمل به فهو آثم قطًعاومن ترك  بمعانيه،  

آثم، فيختلف، فإن تدبر القرآن منه ما هو   ليس من ترك التدبر... إلخ، فهي رشط يف اإلسالم

بالت ومراده  ُيتدبَّر،  ما  بحسب  واجب،  هو  ما  ومنه  فالعلم دبرمستحب  والعمل،  العلم   :

 .أو فرض كفاية بالواجبات واجب، والعمل بالواجبات واجب، والواجبات ما بني فرض عني 

: من ترك هذا  ال أن كالمه من حيث اجلملةوالعمل هبا مستحب، إأما املستحبات فالعلم  

 .تدبر الواجب العيني والواجب الكفائيالآثم؛ ألن من تركها مجلة سيرتك مجلًة فإنه 

 َعىَل التََّدبُّري )قوله:  
رخ بيهي

أي من كان قادًرا  ،  إذن قيَّد هذا بالقدرة  (إيْن َكاَن اهللَّخ َأْعَطاهخ َفْهاًم َيْقدي

 رتك التدبر الذي تقدم ذكره.عىل الفهم والتدبر فلم يتدبَّر، فإنه آثم ب

 ، وإثمه عىل حسب قدرته. والعمل به مطلًقا إثم  ترك تدبر القرآن والعلم : القاعدة الثالثة

النَّبييُّ  )قوله:   َشَكا  َم    -َوَقْد  َوَسلَّ َعَلْيهي  اهللَّخ  ْرآَن، كَ   -َصىلَّ  اْلقخ َهَذا  هي  َقْومي َهْجري  ْن  مي هي  َرب  اَم  إيىَل 

وًرا ْرآَن َمْهجخ وا َهَذا اْلقخ ذخ َ ي اَّتَّ
ولخ َياَرب  إينَّ َقْومي سخ -قد ذكر اإلمام ابن القيم    (َقاَل َتَعاىَل: َوَقاَل الرَّ

 .هجَر تدبُّرهيف كتابه )الفوائد( أن من أنواع اهلجر  -رمحه الل تعاىل

لُّ َعىَل  )قوله:   وَرةخ َتدخ هي اآْلَياتخ املَْْذكخ ، َأْمر  اَل  َوَهذي
َمهخ َواْلَعَمَل بيهي َمهخ َوَتَعلُّ ْرآني َوَتَفهُّ َر اْلقخ َأنَّ َتَدبُّ

يَ  ْسليمي ْلمخ
نْهخ لي
تدبر مجيع القرآن فهذا فرض كفاية عىل املسلمني، جممل، إن كان يريد  فكالمه    (بخدَّ مي
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ال تيمية كام يف )جمموع  ابن  كفايقال شيخ اإلسالم  فرض  املستحب  أراد   ،ةفتاوى(: وعلم  وإن 

 التدبر الواجب فإن تدبره واجب كام تقدم. 

النَّبييُّ  )قوله:    َ َبيَّ َم    -َوَقْد  َوَسلَّ َعَلْيهي  اهللَّخ  َكاَم    -َصىلَّ   . النَّاسي َخرْيخ  ْم  َك هخ
بيَذلي املْخْشَتغيليَي  َأنَّ 

َم    -َثَبَت َعنْهخ   هخ   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ َ اهللَّخ َعنْهخ َأنَّ
اَن َرِضي ْثاَمَن ْبني َعفَّ  عخ

يثي ْن َحدي يحي مي حي  َقاَل: يفي الصَّ

» َمهخ ْرآَن َوَعلَّ َم اْلقخ ْم َمْن َتَعلَّ كخ وَن اْلكيَتاَب َوبياَم   »َخرْيخ َعل مخ نْتخْم تخ ي َي بياَم كخ
اني ونخوا َربَّ ْن كخ

َوَقاَل َتَعاىَل: َوَلكي

ونَ  سخ نْتخْم َتْدرخ  . (كخ

الناس  :  الرابعةالقاعدة   القرآن خري  تعلم  به  من  النبي  ،  وعمل  عليه -فقول  الل  صىل 

عثامن:    -وسلم حديث  وعلمه«يف  القرآن  تعلم  من  به »خريكم  املراد  ليس  البخاري،  أخرجه   .

 . لم بهبل حفظه مع العجمرًدا،  حفظه

ٍل َأنَّ اْلَقْوَل  )قوله:  
وليهي  َواَل ََيَْفى َعىَل َعاقي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي    -بيَمنْعي اْلَعَملي بيكي

اَم    -َوَسلََّم   هي َتَعلُّمي إيىَل  اَجةي  احْلَ َواْنتيَفاءي   ، َنةي املْخَدوَّ بي 
بياملََْذاهي اَم  َعنْهخ َفاًء 

ْن   ;اْكتي مي اَم  َعنْهخ ي 
َيْكفي َما  ودي  جخ وخ

لي

ةي  مَّ
بي اأْلَئي ْن َأْعَظمي اْلَباطيلي  -َمَذاهي  .(مي

اخلامسة اهلل  :  القاعدة  بكتاب  العمل  النبي  ترك  وسلم-وسنة  عليه  اهلل  اكتفاًء   -صىل 

نة كاملذاهب األربعة من أعظم الباطل   املخالف للكتاب والسنة واإلمجاع.  باملذاهب املدوَّ

ةي  )قوله:   مَّ
اأْلَئي َْقَوالي  ألي َاليف   َوُمخ َحاَبةي  الصَّ َوإيمْجَاعي   

وليهي َرسخ  
نَّةي َوسخ اهللَّي  َتابي 

ليكي َاليف   ُمخ َو  َوهخ

باملذاهب يف دعواهم إىل االكتفاء  أنفسهم خُيالفون أصحاهبم  إذن أئمة املذاهب األربعة    (اأْلَْرَبَعةي 

 األربعة.
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 :-رمحه الل تعاىل-قال العالمة الشنقيطي  

يَمةي  هي اآْلَيةي اْلَكري َذي لخ َتَتَعلَّقخ هبي
 َمَسائي

إينَّ  ي َي: 
ولي اأْلخصخ ي  ري َتَأخ  مخ َبْعضي  َقْوَل  َأنَّ  اْعَلْم  اأْلخوىَل:  ،   املَْْسَأَلةخ  اْلَعظييمي ْرآني  اْلقخ َهَذا  َر  َتَدبُّ

ْج  االي َدَرَجَة  ْغ  َيْبلخ ََلْ  َمْن  لَّ  كخ َوإينَّ  ًة،  َخاصَّ يَن 
دي ْجَتهي ْلمخ

لي إيالَّ  جَيخوزخ  اَل   
بيهي َواْلَعَمَل  َمهخ  املْخْطَلقي َوَتَفهُّ تيَهادي 

ا َ
مخ الَّتيي ََلْ َيْسَتنيدي اْشرتي نَْدهخ

َرةي عي  املْخَقرَّ
وطيهي خ اٍع َواَل بيرشخ نٍَّة َواَل إيمْجَ َتاٍب َواَل سخ

ْن كي نَْها إيىَل َدلييٍل مي طخ َكثيرٍي مي

َحاَبةي  ، َواَل َأَثٍر َعني الصَّ ٍّ
يٍّ َأْصاًل. -قيَياٍس َجِلي

عي ْن َدلييٍل رَشْ ْسَتنََد َلهخ مي  َقْول  اَل مخ

ْد  لَّ َمْن َلهخ قخ ، َأنَّ كخ
ي اَل َشكَّ فييهي قُّ الَّذي ، َوإيْدَراكي  َبلي احْلَ مي َي، َعىَل التََّعلُّمي َوالتََّفهُّ

َن املْخْسليمي َرة  مي

اَم  نْهخ
مي َعليَم  بياَم  َواْلَعَملخ  اَم،  هخ َتَعلُّمخ  

َعَلْيهي جَييبخ   ،
نَّةي َوالسُّ َتابي 

اْلكي بياَم ،  َمَعاِني  ْهلي  اجْلَ َمَع  ياَم  هبي اْلَعَملخ  ا  َأمَّ

اَم  نْهخ
 َفَمْمنخوع  إيمْجَاًعا. َيْعَملخ بيهي مي

. َوَلْو آَيًة َوا يٍح. َفَلهخ َأْن َيْعَمَل بيهي
ًئا َعْن َتَعلٍُّم َصحي يًحا َناشي ْلاًم َصحي اَم عي نْهخ

َمهخ مي
ا َما َعلي َدًة َوَأمَّ حي

ًدا. يًثا َواحي ْنَكاَر َعىَل َمْن َيَتَدبَّرخ كيَتا َأْو َحدي مَّ َواإْلي .  -َب اهللَّي  َوَمْعلخوم  َأنَّ َهَذا الذَّ يعي النَّاسي مي  َعامٌّ جليَ

ارخ  فَّ َواْلكخ وَن  قخ
املْخنَافي مخ  هخ ْم  يهي

في َنَزَل  يَن  الَّذي بيهي  ليَي  اأْلَوَّ املْخَخاَطبيَي  َأنَّ  َك 
َذلي حخ  يخَوض  َّا 

َلْيَس  َوِمي  ،

َأْهلي  نَْد  عي َرةي  املْخَقرَّ  
ْجتيَهادي االي وطي  خ رشخ

لي اًل  ْسَتْكمي مخ ْم  نْهخ
مي نَْها  َأَحد   مي ء   ََشْ ْم  نَْدهخ

عي َلْيَس  َبْل   ، ولي اأْلخصخ  

دخ  املْخْجَتهي إيالَّ  ْدييهي  َ هبي  
ْهتيَداءي َواالي بيهي  بياْلَعَملي  نَْتَفَع  يخ َأْن  جَيخوزخ  اَل  ْرآنخ  اْلقخ َكاَن  َفَلْو  بياإْليْصاَلحي َأْصاًل.  وَن 

عَ  َوَأْنَكَر  ارخ  اْلَكفَّ اهللَّخ  َوبََّخ  ملََا  وِلي   صخ
َحتَّى اأْلخ بيهي  َة  جَّ احْلخ مخ  َعَلْيهي َأَقاَم  َوملََا   ، َداهخ خ هبي  

ْهتيَداءي االي َعَدَم  ْم  َلْيهي

ي َي، َكاَم َتَرى. 
ولي ي اأْلخصخ ري َتَأخ  نَْد مخ

َرَة عي  املْخَقرَّ
ْجتيَهادي وَط االي خ لخوا رشخ َص   ُيخ
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وَرةَ  َأنَّ صخ  
ولي اأْلخصخ يفي  ري  املْخَقرَّ َن 

مي َأنَّ  ولخ    َوَمْعلخوم   خخ َفدخ َوإيًذا   ، ولي خخ الدُّ يَّةخ 
َقْطعي ولي  النُّزخ َسَببي 

رْ  اْلقخ َْديي  هبي َفاعخ 
ْنتي االي حُّ 

َيصي اَل  َكاَن  َوَلْو   ، يٌّ
َقْطعي وَرةي  املَْْذكخ اآْلَياتي  يفي  َي  َواملْخنَافيقي اري  فَّ إيالَّ اْلكخ آني 

يَن ملََا َأْنَكَر اهللَّخ َعىَل الْ  دي وصي املْخْجَتهي صخ . خليخ ْم بيهي ْم كيَتاَب اهللَّي، َوَعَدَم َعَمليهي هي اري َعَدَم َتَدبُّري فَّ  كخ

طخ إيالَّ   اَل تخْشرَتَ
ْجتيَهادي وَط االي خ َك َقْطًعا، َواَل ََيَْفى َأنَّ رشخ

اَلفخ َذلي ْمَت َأنَّ اْلَواقيَع خي
فيياَم    َوَقْد َعلي

وَص  املَْنْصخ ورخ  َواأْلخمخ  .
ْجتيَهادي ليالي جَمَال    

جَيخوزخ فييهي اَل   ،
نَّةي َوالسُّ َتابي 

اْلكي َن  مي يَحٍة  َصحي وٍص  نخصخ يفي  ةخ 

، َوبيَذ  َباعخ ت 
ْجتيَهادي، َبْل َلْيَس فييَها إيالَّ االي وطخ االي خ َط فييَها رشخ ََحٍد، َحتَّى تخْشرَتَ

َهادخ فييَها ألي
ْجتي َك َتْعَلمخ االي

لي

َتبَ  عخودي  السُّ ي 
َمَراقي بخ 

هخ َصاحي َذَكرخ َما  بيَمْعنَى َأنَّ  نْهخ 
مي َفاْلَعَملخ  ًدا  َْتهي ْن جمخ َيكخ ََلْ  َمْن   :

َقْوليهي ْن  مي   
ليْلَقَرايفي ًعا 

اْس  َغرْيي  ْن  مي َكثيرَيٍة  َوَأَحادييَث  َياٍت  مليخَعاَرَضتيهي آلي بيَحاٍل  إيْطاَلقيهي  َعىَل  حُّ 
اَل َيصي َْظلخ  َّا ُيخ

ِمي إيىَل النَّص   تينَاٍد 

 َدلييٍل.

َن املَْعْ  . َومي وعخ إيَلْيهي جخ يٍل جَييبخ الرُّ
، إيالَّ بيَدلي نَّةي َتابي َوالسُّ

وَماتي اْلكي مخ يصخ عخ حُّ ََّتْصي
هخ اَل َيصي  لخومي َأنَّ

اْلَعمَ  َعىَل  النَّاسي  مَجييعي  َحث   َعىَل  الَّةي  الدَّ َواأْلََحادييثي  اآْلَياتي  وَماتي  مخ عخ َأنَّ  َأْيًضا  املَْْعلخومي  َن 
لي َومي

وليهي  بيكيَتابي ا  َرسخ
نَّةي ََْص، َكَقْوليهي    -هللَّي، َوسخ ْن َأْن ُتخ

ْم َما َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:    -َأْكَثرخ مي »َتَرْكتخ فييكخ

نَّتيي« َوسخ اهللَّي  َتاَب 
كي لُّوا  َتضي َلْن  بيهي  ْكتخْم  ََتَسَّ َوَسلََّم:    -َوَقْوليهي    إيْن  َعَلْيهي  اهللَّخ  بي َصىلَّ  ْم  نَّتيي«»َعَلْيكخ  سخ

ََْص.  َّا اَل ُيخ
يَث، َوَنْحوي َذليَك ِمي دي  احْلَ

اْلكيَتابي   َْديي  هبي َفاعي 
ْنتي االي يمخ  ري َوَُتْ يَن، 

دي املْخْجَتهي وصي  صخ بيخخ وصي  النُّصخ ْلَك 
تي مَجييعي  يصخ  َفَتْخصي

ْن كيَتابي  َتاجخ إيىَل َدلييٍل مي ا َُيْ ياًم َباتًّ ري ْم َُتْ
هي نَّةي َعىَل َغرْيي وليهي    َوالسُّ  َرسخ

نَّةي َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم   -اهللَّي َأْو سخ

خ   - ْم بيَأهنَّ هي
سي يَن َعىَل َأْنفخ ر 

يَن املْخقي ري َن املْخَتَأخ   مَجَاَعاٍت مي
وصي بيآَراءي ْلَك النُّصخ

يصخ تي حُّ ََّتْصي
َن َواَل َيصي ْم مي

يَن.   املْخَقل دي
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 ْ الرص  املْخَقل َد  َأنَّ  ى َوَمْعلخوم   َسرَتَ َكاَم   ،
اأْلَْنبيَياءي َوَرَثةي  ْن  مي َواَل  َلاَمءي  اْلعخ َن 

مي هخ  َعدُّ جَيخوزخ  اَل  َف، 

 إييَضاَحهخ إيْن َشاَء اهللَّخ.

وري  املَْْذكخ ليَبْيتيهي  هي  حي اْلبخنخودي يفي رَشْ َنرْشي  عخودي يفي  ي السُّ
َمَراقي بخ 

ي َأنَّ   َوَقاَل َصاحي
َيْعني  : هخ ًفا َما َنصُّ

آني

نٍَّة َوإيْن َصحَّ َسنَدخ  َتاٍب َأْو سخ
ْن كي ْمنَعخ َأْن َيْعَمَل بيَمْعنَى َنصٍّ مي ، َأْي يخ َْظلخ َلهخ  ُيخ

دي ْحتياَملي َغرْيَ املْخْجَتهي َها الي

َن اْلَعَواري  يٍص َوَغرْيي َذليَك مي ْن َنْسٍخ َوَتْقيييٍد، َوََّتْصي هي مي ضي ، َفاَل  َعَواري دخ ي اَل َيْضبخطخَها إيالَّ املْخْجَتهي
ضي الَّتي

نْهخ بيَلْفظيهي. 
. اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي ُّ

ٍد، َقاَلهخ اْلَقَرايفي َْتهي يدخ جمخ
َن اهللَّي إيالَّ َتْقلي هخ مي َل صخ  َيخ

ي َتبي  ُّ الَّذي
، َواَل ليْلَقَرايفي ْسَتنََد َلهخ هخ اَل مخ  َتْعَلمخ َأنَّ

َن  َوبيهي يَن مي دي َي َغرْيي املْخْجَتهي َعهخ يفي َمنْعي مَجييعي املْخْسليمي

اْلكيتَ  وصي  نخصخ
لي ضخ  َتْعري الَّتيي   ، ضي اْلَعَواري اْحتياَملي  ْطَلَق  مخ إيالَّ   ،

وليهي َرسخ  
نَّةي َوسخ اهللَّي،  َتابي 

بيكي ابي اْلَعَملي 

يٍص َأْو َتْقيييٍد َونَ  ْن َنْسٍخ َأْو ََّتْصي ، مي نَّةي :َوالسُّ ْن َوْجَهْيي ود  مي َو َمْردخ َك، َوهخ
 ْحوي َذلي

ومي  مخ اْلعخ ر  يفي 
َظاهي َواْلَعامُّ   ، خي

النَّاسي ودخ  رخ وخ َيْثبخَت  َحتَّى  النَّْسخي  َن 
مي اَلَمةخ  السَّ اأْلَْصَل  َأنَّ   : لخ   اأْلَوَّ

َحتَّ  ْطاَلقي  اإْلي يفي  ر  
َظاهي َواملْخْطَلقخ   ، صي املْخَخص  ودخ  رخ وخ َيْثبخَت  جَييبخ َحتَّى  َوالنَّصُّ   ، املْخَقي دي ودخ  رخ وخ َيْثبخَت  ى 

إيْطاَلقً  َأْو  َكاَن  وًما  مخ عخ  
بيهي اْلَعَملخ  جَييبخ  رخ 

َوالظَّاهي  ، يٍّ
عي رَشْ بيَدلييٍل  النَُّسخخ  َيْثبخَت  َحتَّى   

بيهي َأْو اْلَعَملخ  ا 

ف  َعنْهخ إيىَل املْخْحَتَملي املَْ  َد َدلييل  َصاري ا َحتَّى َيري َ مهخ . َغرْيَ هي وف  يفي حَمَل  َو َمْعرخ ، َكاَم هخ وحي  ْرجخ

َوَنْحَو    ، يخوَجدخ َفاَل  صي  املْخَخصَّ َعني  ْبَحَث  يخ َحتَّى  بياْلَعام   اْلَعَملخ  جَيخوزخ  اَل  هخ  َأنَّ َزَعَم  َمْن  لخ  َوَأوَّ

ينَ   -َذليَك   ري املْخَتَأخ  َن  مي مَجَاَعات   َوَتبيَعهخ  ْيٍج،  َ ُسخ ْبنخ  اْلَعبَّاسي  مْجَاعي َأبخو  اإْلي َك 
َذلي َعىَل  وا  َحَكمخ َحتَّى   ،

ا.  َكاَيًة اَل َأَساَس هَلَ  حي
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حي  َعىَل رَشْ هي  َكاَلمي َذليَك، يفي  ْم يفي  َغَلَطهخ  
اْلَبي نَاتي  

اآْلَياتي يُّ يفي 
اْلَعبَّادي مي 

اْلَقاسي اْبنخ  َأْوَضَح    َوَقْد 

وَ  ي  يفي مَجْعي اجْلَ
ْبكي  اْبني السُّ

 النَّبيي   املََْحل  ليَقْولي
كخ بياْلَعام  يفي َحَياةي َتَمسَّ ، َويخ عي

َم    -امي  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ

ْيٍج اهـ. َ ْبني ُسخ اَلًفا الي ، َوَكَذا َبْعَد اْلَوَفاةي، خي صي  َعني املْخَخص 
 َقْبَل اْلَبْحثي

وٍم   مخ عخ ْن 
مي وصي  النُّصخ رخ 

َفَظَواهي َحاٍل  ل   كخ إيالَّ  َوَعىَل  َها  َتْركخ جَيخوزخ  اَل  َك، 
َذلي َوَنْحوي  َوإيْطاَلٍق 

َو َمْعلخ  ، َكاَم هخ
ْحتياَملي ْطَلقي االي  مخ

دي خَجرَّ
َقي ٍد، اَل ملي ٍص َأْو مخ َص  ْن ُمخ

وعخ إيَلْيهي، مي جخ يٍل جَييبخ الرُّ
.ليَدلي هي  وم  يفي حَمَل 

هخ جَيي  يَن، َأنَّ ري َن املْخَتَأخ 
َعاءخ َكثيرٍي مي صي َواملْخَقي دي َمَثاًل  َفاد  ْبَحَث َعني املْخَخص   َحتَّى يخ

بخ َتْركخ اْلَعَملي بيهي

-  . يقي اَلفخ التَّْحقي  خي

النَّبيي     
َأَحادييثي َبْعَض  َأْو   ، ْرآني اْلقخ آَياتي  َتَعلََّم  إيَذا  دي  املْخْجَتهي َغرْيَ  َأنَّ   :

الثَّاِني اهللَّخ    -اْلَوْجهخ  َصىلَّ 

َم  َعَلْيهي َوَس  َقي َدهخ إيْن َكا   -لَّ َصهخ َومخ َص  َم َمَعهخ ُمخ َم َذليَك النَّصَّ اْلَعامَّ َأوي املْخْطَلَق، َوَتَعلَّ َا، َتَعلَّ َيْعَمَل هبي
َن لي

الْ  َؤالي  بيسخ ا،  دًّ جي َسْهل   َك 
َذلي َوَتَعلُّمخ  وًخا،  َمنْسخ َكاَن  إيْن  َخهخ 

َناسي َوَتَعلََّم  َقيًَّدا،  مخ َأْو  ًصا  َصَّ َلاَمءي ُمخ عخ

يفي   َكانخوا  َحاَبةخ  َوالصَّ َك، 
َذلي يفي  َا  هبي املْخْعَتد    

يثي دي َواحْلَ ريي  التَّْفسي تخبي  كخ َراَجَعةي  َومخ  ،
بيهي فيَي  اْلَعرْصي اْلَعاري

َن الْ  عخ مي
، َواَل َيْمَتني َفَيْعَملخ بيهي يًثا  َا، َوَحدي َفَيْعَملخ هبي ْم آَيًة  هخ  َيَتَعلَّمخ َأَحدخ

لي َل  اأْلَوَّ َص  َك َحتَّى ُيخ
َعَملي بيَذلي

، َكاَم يخ  ْن َيْعَلمخ َمهخ َما ََلْ َيكخ َم َفَعلَّ
ْنَسانخ بياَم َعلي َل اإْلي

بَّاَم َعمي ، َورخ  املْخْطَلقي
ْجتيَهادي ْتَبَة االي ريخ َلهخ َقْولخهخ َتَعاىَل: رخ

شي

[ اهللَّخ  مخ  كخ َعل مخ َويخ اهللََّ  وا  تَ 282  \  2َواتَّقخ َوَقْولخهخ  ْم [،  َلكخ جَيَْعْل  اهللََّ  وا  َتتَّقخ إيْن  آَمنخوا  يَن 
الَّذي ا  َ َأُّيُّ َيا  َعاىَل: 

[ ْرَقاًنا  ْلمخ 29  \  8فخ
اْلعي َو  هخ اْلَفْرَقاَن  بيَأنَّ   

اْلَقْولي َعىَل   ،]   . َواْلَباطيلي ق   احْلَ َبْيَ   
بيهي قخ  َفرَّ يخ ي 

الَّذي عخ 
 النَّافي

ي ا الَّذي َ ْم نخوًرا  َوَقْولخهخ َتَعاىَل: َيا َأُّيُّ  َوجَيَْعْل َلكخ
تيهي ْن َرمْحَ

ْم كيْفَلْيي مي ْؤتيكخ  يخ
وليهي نخوا بيَرسخ

وا اهللََّ َوآمي َن آَمنخوا اتَّقخ

وَن بيهي اآْلَيَة ]  [. 28  \ 57ََتْشخ
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َبَها بيَسَببيَها َما ََلْ   َعل مخ َصاحي يخ  اآْلَياتخ َعىَل َأنَّ اهللََّ 
هي التَّْقَوى الَّتيي َدلَّتي يدخ َوَهذي ، اَل َتزي ْن َيْعَلمخ َيكخ

ْلَم َما َم َزاَدهخ اهللَّخ بيهي عي
َي َعَمل  بيَبْعضي َما َعلي ْن َأْمري اهللَّي َوَعَلْيهي َفهي .  َعىَل َعَمليهي بياَم َعليَم، مي ْن َيْعَلمخ  ََلْ َيكخ

َحتَّ   ، نَّةي َوالسُّ َتابي 
اْلكي َن  مي َعليَم  بياَم  اْلَعَملي  بيَمنْعي  َو َفاْلَقْولخ  هخ  ، املْخْطَلقي  

ْجتيَهادي االي ْتَبَة  رخ َل  َص  ُيخ ى 

َمْفقخ  ًطا  رَشْ لخوا  َص  ُيخ َحتَّى   ، ْرآني اْلقخ بينخوري  َفاعي 
االْنتي َن  مي َي  املْخْسليمي مَجييعي  ْرَماني  حي يفي  ْعيي  السَّ يفي َعْيخ  وًدا 

ْثلي َهَذا َعىَل اهللَّي َعاءخ مي َك. َواد 
وليهي اْعتيَقادي اْلَقائيليَي بيَذلي  َرسخ

نَّةي  َوَعىَل سخ
َو َكاَم َتَرى. - َوَعىَل كيَتابيهي  هخ

 : مٌّ هي  َتنْبييه  مخ

هي املَْ  ى لينََفسي رَيَ
َل فييهي لي ، َأْن َيَتَأمَّ

َياَمةي هي َيْوَم اْلقي ْسليٍم ََيَافخ اْلَعْرَض َعىَل َرب  ل  مخ ْخَرَج  جَييبخ َعىَل كخ

ْظمَ  اْلعخ  
اْلَوْرَطةي هي  َهذي ْن  وَرةي. مي املَْْعمخ َن 

مي َي  املْخْسليمي بياَلدي  لَّ  جخ ْت  َعمَّ ي 
الَّتي ْْبَى،  اْلكخ  

ةي َوالطَّامَّ  ى، 

نْ  مي اأْلَْحَكامي  مَجييعي  يفي  ا  َتامًّ ْغنَاًء 
اْستي  ، وليهي َرسخ  

نَّةي َوسخ اهللَّي  َتابي 
كي َعْن  ْستيْغنَاءي  االي َعاءخ  اد  َي 

َباَداٍت   َوهي عي

ودٍ  دخ َعاَماَلٍت، َوحخ . َومخ َنةي بي املْخَدوَّ
  َوَغرْيي َذليَك، بياملََْذاهي

 : َمَتْيي َقد   َوبينَاءخ َهَذا َعىَل مخ

يَن.  دي ْجَتهي ْلمخ
 اَل جَيخوزخ إيالَّ لي

نَّةي َتابي َوالسُّ
ا: َأنَّ اْلَعَمَل بياْلكي َ  إيْحَدامهخ

يًّا، اَل  ل  وَن َعَدًما كخ ومخ يَن َمْعدخ
دي : َأنَّ املْخْجَتهي َيةخ

هخ بينَاًء َعىَل َوالثَّاني ْنَيا، َوَأنَّ ْم يفي الدُّ نْهخ
ََحٍد مي وَد ألي جخ  وخ

ا َعىَل مَجييعي َأْهلي ا هخ َمنًْعا َباتًّ
ولي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
ْمنَعخ اْلَعَملخ بيكي ، يخ َمَتْيي ْسَتْغنَى َهاَتْيي املْخَقد  ، َويخ أْلَْرضي

َنةي  بي املْخَدوَّ
اَم بياملََْذاهي  . َعنْهخ

ْمَرارخ 
َك َيْلَزمخ اْستي

، َوَأنَّ َذلي
بي اأْلَْرَبَعةي ْم َعىَل َهَذا َمنَْع َتْقلييدي َغرْيي املََْذاهي نْهخ

ري  مي
ري  َوَزاَد َكثي هخ إيىَل آخي

 . َماني  الزَّ
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ْهتيَداءي  االي بيَمنْعي  َيقخوَل  َأْن  مليخْسليٍم،  وغخ  َيسخ َكْيَف  اهللَّخ:  ََك 
َرمحي ي  َأخي َيا  ْل  نَّةي   َفَتَأمَّ َوسخ اهللَّي،  َتابي 

بيكي

وليهي   َجاٍل   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم    -َرسخ اَم بيَكاَلمي ري ْغنَاًء َعنْهخ
ياَم اْستي اَم َواْلَعَملي هبي هي وبي َتَعلُّمي جخ َوَعَدمي وخ

ْطيئخوَن. خْم َيخ اَلَف يفي َأهنَّ
َي َواَل خي ومي  َغرْيي َمْعصخ

ْم  هخ َتان  َفإيْن َكاَن َقْصدخ ْ ا، َفَهَذا هبخ َ مهخ ي َغرْيخ
ْغني خاَم يخ اَم، َوَأهنَّ هي

نََّة، اَل َحاَجَة إيىَل َتَعلُّمي َتاَب َوالسُّ
َأنَّ اْلكي

. ور   َوزخ
َن اْلَقْولي نَْكر  مي ، َومخ يم 

 َعظي

َزْعم   َأْيًضا  َو  َفهخ  ،
َعَلْيهي ْقَدرخ  يخ اَل  َصْعب   اَم  َمهخ َتَعلُّ َأنَّ  ْم  َقْصَدهخ َكاَن  َباطيل   َوإيْن  َم   ;  َتَعلُّ َنَّ  ألي

َا يفي َغايَ  ةي، َمَع َكْوهني َ
ْجتيَهادي املْخنَْترشي ْن َتَعلُّمي َمَسائيلي اآْلَراءي َواالي نَّةي َأْيرَسخ مي َتابي َوالسُّ

يدي اْلكي  ةي التَّْعقي

َواهللَّخ   َوَعاَل    -َواْلَكْثَرةي،  تَ   -َجلَّ  مخ اٍت  َمرَّ اْلَقَمري   
وَرةي سخ يفي  ْرآَن  َيقخولخ  اْلقخ َنا  ْ َيرسَّ َوَلَقْد  َدًة:  َعد 

 [ كيٍر  دَّ مخ ْن 
مي َفَهْل  ْكري  َناهخ 40  -  32  -  22  -  17  \  54ليلذ  ْ َيرسَّ َفإينَّاَم   : َخاني الدُّ يفي  َتَعاىَل  َوَيقخولخ   ،]

[ وَن  رخ َيَتَذكَّ ْم  َلَعلَّهخ َك 
َنا 58  \  44بيليَساني ْ َيرسَّ َفإينَّاَم  َمْرَيَم:  يفي  َوَيقخولخ  َي [،  املْختَّقي بيهي   َ ليتخَبرش  بيليَسانيَك  هخ 

ا ] َر بيهي َقْوًما لخدًّ نْذي  [. 97 \  19َوتخ

، َواهللَّخ  َقهخ اهللَّخ ليْلَعَملي بيهي َْن َوفَّ
ريي اهللَّي ملي َيرسَّ  بيَتْيسي َتاب  مخ

َو كي َو آَيات    -َجلَّ َوَعاَل  -َفهخ : َبْل هخ َيقخولخ

وري الَّ  دخ ْلَم ]َبي نَات  يفي صخ يَن أخوتخوا اْلعي ْلٍم 49  \  29ذي ْلنَاهخ َعىَل عي َتاٍب َفصَّ
ْم بيكي ْئنَاهخ : َوَلَقْد جي [، َوَيقخولخ

نخوَن ] ْؤمي َقْوٍم يخ
ًة لي ًدى َوَرمْحَ  [. 52 \ 7هخ

تيهي  َدى اهللَّي َوَرمْحَ َد َعْن هخ لخ التََّباعخ َاوي َداهخ ُيخ ي َيَتَباَعدخ َعْن هخ
 .َفاَل َشكَّ َأنَّ الَّذي



16 
 

، فَ  يخْسَتَضاَء بيهي
، لي هي ي َأْنَزَلهخ اهللَّخ إيىَل َأْرضي

َو النُّورخ الَّذي يَم هخ
ْرآَن اْلَعظي يخْعَلَم يفي  َواَل َشكَّ َأنَّ َهَذا اْلقخ

اْلَغي   َن 
مي ْشدخ  َوالرُّ  ، ار  الضَّ َن 

مي عخ 
َوالنَّافي  ، اْلَقبييحي َن  مي َسنخ  َواحْلَ  ، لي

اْلَباطي َن  مي قُّ  احْلَ  
 . َضْوئيهي

بيينً  ْم نخوًرا مخ ْم َوَأْنَزْلنَا إيَلْيكخ ْن َرب كخ
ْم بخْرَهان  مي ا النَّاسخ َقْد َجاَءكخ َ  [. 174 \ 4ا ]َقاَل اهللَّخ َتَعاىَل: َيا َأُّيُّ

ْضَوانَ  َبَع ري ي بيهي اهللَّخ َمني اتَّ بيي  َُّيْدي َتاب  مخ
َن اهللَّي نخور  َوكي

ْم مي اَلمي  َوَقاَل َتَعاىَل: َقْد َجاَءكخ بخَل السَّ هخ سخ

[ يٍم  ْسَتقي مخ اٍط  َ
ِصي إيىَل  ُّييْم  َوَُّيْدي  

بيإيْذنيهي النُّوري  إيىَل  الظُّلخاَمتي  َن  مي ْم  هخ جخ ْري َتَعاىَل:  15  \  5َوَيخ َوَقاَل   ،]

وَ  ياَمنخ  اإْلي َواَل  َتابخ 
اْلكي َما  ي  َتْدري نَْت  كخ َما  َنا  َأْمري ْن  مي وًحا  رخ إيَلْيَك  َأْوَحْينَا  َك 

نخوًرا  َوَكَذلي َجَعْلنَاهخ  ْن 
َلكي

[ َباديَنا  عي ْن  مي َنَشاءخ  َمْن   
بيهي ي  َأْنَزْلنَا 52  \  42هَنْدي ي  الَّذي َوالنُّوري  وليهي  َوَرسخ بياهللَّي  نخوا 

َفآمي َتَعاىَل:  َوَقاَل   ،]

النُّ 8  \  64] وا  َبعخ َواتَّ وهخ  َوَنرَصخ وهخ  رخ َوَعزَّ  
بيهي آَمنخوا  يَن  َفالَّذي َتَعاىَل:  َوَقاَل  أخوَلئيَك [،  َمَعهخ  َل  أخْنزي ي 

الَّذي وَر 

وَن ] حخ
مخ املْخْفلي  [. 157 \ 7هخ

يخْسَتَضا
لي اهللَّخ  َأْنَزَلهخ  ي 

الَّذي النُّورخ  َو  هخ يَم، 
اْلَعظي ْرآَن  اْلقخ َهَذا  َأنَّ  مخ 

املْخْسلي ا  َ َأُّيُّ ْمَت 
َعلي ،  َفإيَذا  بيهي َء 

، َفَكْيَف َتْرََض  هي َداهخ يفي َأْرضي خ َْتَدى هبي .َوُّيخ رَيتيَك َأْن َتْعَمى َعني النُّوري  ليَبصي

ْم: َخَفافييش  َأْعاَمَها النََّهارخ بيَضْوئي  َّْن قييَل فييهي
وَن ِمي رَيةي، َواْحَذْر َأْن َتكخ َّ اْلَبصي

اَشي فَّ ْن خخ هي  َفاَل َتكخ

اْلوَ  َأْبَصاَر  يدخ  َيزي النََّهاري  ْثلخ  مي مخ 
ْظلي مخ اللَّْيلي  َن 

مي ْطع  
قي َيَكادخ َوَواَفَقَها  اشي  فَّ اخْلخ  َ َأْعيخ ي 

ْعمي َويخ نخوًرا  َرى 

ْم ] قخ ََيَْطفخ َأْبَصاَرهخ َو َأْعَمى إينَّاَم 20  \  2اْلَْبْ قُّ َكَمْن هخ ْن َرب َك احْلَ
َل إيَلْيَك مي اَم أخْنزي [، َأَفَمْن َيْعَلمخ َأنَّ

رخ أخولخو اأْلَْلَبابي ]  [. 19 \ 13َيَتَذكَّ

، َوَمْن ََلْ جَيَْعلي اهللَّخ َلهخ نخوًرا، َفاَم َلهخ  َواَل َشكَّ َأنَّ   بََّط يفي الظَّاَلمي هخ َعني النُّوري ََّتَ رَيتخ
َيْت َبصي َمْن َعمي

ْن نخوٍر.  مي
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َهادخ يفي َتَعلُّمي كيَتابي ا
ْجتي دُّ َواالي هخ جَييبخ َعَلْيَك اجْلي ، َأنَّ فخ

مخ املْخنْصي
ا املْخْسلي َ َذا َتْعَلمخ َأُّيُّ َ نَّةي  َوهبي هللَّي، َوسخ

وليهي   ْلاًم   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم    -َرسخ اَم عي نْهخ
ل  َما َعلََّمَك اهللَّخ مي ، َواْلَعَملخ بيكخ بياْلَوَسائيلي النَّافيَعةي املْخنْتيَجةي

يًحا.   َصحي

-------------------------------------------------- 

اأْلخ )قوله:   ْرآني  املَْْسَأَلةخ  اْلقخ َهَذا  َر  َتَدبُّ إينَّ  ي َي: 
ولي اأْلخصخ ي  ري َتَأخ  مخ َبْعضي  َقْوَل  َأنَّ  اْعَلْم  وىَل: 

ْغ دَ  َيْبلخ لَّ َمْن ََلْ  ًة، َوإينَّ كخ يَن َخاصَّ
دي ْجتَهي ْلمخ

 اَل جَيخوزخ إيالَّ لي
َمهخ َواْلَعَمَل بيهي ، َوَتَفهُّ يمي

ْجتيَهادي اْلَعظي َرَجَة االي

نَّ املْخْطَلقي   َواَل سخ َتاٍب 
ْن كي مي َدلييٍل  إيىَل  نَْها  مي َكثيرٍي  اطخ  َ

َيْسَتنيدي اْشرتي ََلْ  الَّتيي  مخ  نَْدهخ
عي َرةي  املْخَقرَّ  

وطيهي خ َواَل  بيرشخ ٍة 

َحاَبةي  ، َواَل َأَثٍر َعني الصَّ ٍّ
اٍع َواَل قيَياٍس َجِلي يٍّ َأْص  -إيمْجَ

عي ْن َدلييٍل رَشْ ْسَتنََد َلهخ مي  . (اًل َقْول  اَل مخ

،  إال للمجتهدين خاصة خطأ قول: إنه ال يصح تدبُّر القرآن والعمل به  :  القاعدة السادسة

 ال دليل عىل هذا القول.و

السابعة كتاب وال  :  القاعدة  عليها ال من  دليل  االجتهاد ال  املتأخرون رشوًطا يف  اشرتط 

 . وال قياس وال قول صحايب إمجاعوال سنة 

الشنقيطي   تعاىل-وسُيكرر  الل  العلامء   -رمحه  اشتكى  فقد  وصدق،  هذا،  إىل  اإلشارة 

ه الدعوة، وهي اشرتاط رشوط يف االجتهاد نتيجتها إغالق باب  من هذاملجددون واملصلحون  

أحد،   يف  توجد  ال  رشوط  ألهنا  يف االجتهاد؛  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  قال  حتى 

مثل هذا الصنعاين والشوكاين: أهنم يشرتطون رشوًطا ال تكاد توجد يف ، وذكر  )األصول الستة(

 . فإذا كانت ال تكاد توجد يف أيب بكر وعمر فغريهم من باب أوىلأيب بكر وال عمر، 
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أنه ال جيوز اخلروج عىل املذاهب األربعة، فهم صلوا إىل  لي  واملتأخرون شددوا يف االجتهاد

يل حتى يكون جمتهًدا اجتهاًدا مطلًقا، واالجتهاد املطلق ال أن يتبع الدليقولون: ال يصح ألحد  

اجلميع   عىل  جيب  فإذن  ُيقلدوايوجد،  منهم:  أن  كثري  قال  بل  األربعة من  .  املذاهب  عن  خرج 

أسأل الل أن ُيعافينا   ..،.فيعزر؛ ألنه ليس جمتهًدا، ورشوط االجتهاد ال تتوافر يف هذه األزمان،  

 وإياكم.

،)قوله:   مي َي، َعىَل التََّعلُّمي َوالتََّفهُّ
َن املْخْسليمي ْدَرة  مي لَّ َمْن َلهخ قخ ، َأنَّ كخ

ي اَل َشكَّ فييهي قُّ الَّذي   َبلي احْلَ

ا َمَعاِني  َمَع َوإيْدَراكي  ياَم  هبي اْلَعَملخ  ا  َأمَّ اَم،  نْهخ
مي َعليَم  بياَم  َواْلَعَملخ  اَم،  هخ َتَعلُّمخ  

َعَلْيهي جَييبخ   ،
نَّةي َوالسُّ َتابي 

ْلكي

اَم َفَمْمنخوع  إيمْجَاًعا نْهخ
ْهلي بياَم َيْعَملخ بيهي مي  . (اجْلَ

إذن ال إفراط وال تفريط،  ،  حمرم إمجاًعاالعمل بالكتاب والسنة مع اجلهل  :  الثامنةالقاعدة  

ي للعمل  ال  اجلاهلون  ُيدعى  أن  بجهلهمصح  والسنة  املقابل  بالكتاب  يف  وال  العمل ،  يف  ُيشدد 

ز إالبالكتاب والسنة   فيه رشوطٌ حتى ال جُيوَّ ال تكاد توجد يف أيب بكر    للمجتهد الذي اشرُتط 

وسط،   األمر  وإنام  قدرة  وعمر،  عنده  كان  العميلودرس  من  الفقه  عىل   أصول  قادًرا  وصار 

،  ، بل القرآن يفهمه كثري من العامة، فضاًل عن طالب العلم املبتدئنياالجتهاد، فإن له أن جيتهد

 .فضاًل عمن هم فوقهم

َهَذا  )قوله:   َأنَّ  َيَتَدبَّرخ كيَتاَب اهللَّي  َوَمْعلخوم   َمْن  َعىَل  ْنَكاَر  َواإْلي مَّ  النَّاسي   -الذَّ يعي  مي إذن   (َعامٌّ جليَ

مأمورون   الناس  بحسبه،  مجيع  كٌل  آيات  فبالتدبر،  قرأ  وإذا  بكى،  الوعيد  آيات  قرأ  إذا  العامي 

 د العامة. الرتغيب واجلنة والنعيم تأثَّر وبكى ورجا الل، فكثري من القرآن مفهوم حتى عن
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ارخ )قوله:   فَّ َواْلكخ قخوَن 
املْخنَافي مخ  ْم هخ يهي

في َنَزَل  يَن  الَّذي بيهي  ليَي  اأْلَوَّ املْخَخاَطبيَي  َأنَّ  َك 
َذلي حخ  يخَوض  َّا 

،  َوِمي

، َبْل َليْ  ولي نَْد َأْهلي اأْلخصخ
َرةي عي  املْخَقرَّ

ْجتيَهادي وطي االي خ رشخ
اًل لي ْسَتْكمي ْم مخ نْهخ

نَْها َلْيَس َأَحد  مي ء  مي ْم ََشْ نَْدهخ
َس عي

دخ  املْخْجَتهي إيالَّ  ْدييهي  َ هبي  
ْهتيَداءي َواالي بيهي  بياْلَعَملي  نَْتَفَع  يخ َأْن  جَيخوزخ  اَل  ْرآنخ  اْلقخ َكاَن  َفَلْو  بياإْليْصاَلحي َأْصاًل.  وَن 

هْ  االي َعَدَم  ْم  َعَلْيهي َوَأْنَكَر  ارخ  اْلَكفَّ اهللَّخ  َوبََّخ  ملََا  وِلي   صخ
َحتَّى اأْلخ بيهي  َة  جَّ احْلخ مخ  َعَلْيهي َأَقاَم  َوملََا   ، َداهخ خ هبي  

تيَداءي

ي َي، َكاَم َتَرى
ولي ي اأْلخصخ ري َتَأخ  نَْد مخ

َرَة عي  املْخَقرَّ
ْجتيَهادي وَط االي خ لخوا رشخ َص   . (ُيخ

قوية حجة  فوهذه  وليس  العرب،  عىل  نزل  القرآن  فإن  ال  ،  اجتهاد،  آلة  عنده  رجل  يهم 

أهنم احلجة   عرب   شك  عليهم  الل  وأقام  الرشعية،  االجتهاد  آلة  عندهم  ليس  لكن  وفصحاء، 

أنه قال:   ابن عباس  أربعة أوجه"بالقرآن، وكام ُروي عن  . رواه ابن جرير وغريه، "القرآن عىل 

 .  "وجه تعرفه العرب، ووجه ال ُيعذر أحد بجهله"وذكر وجًها وقال: 

الع بلساهنا  أي  العرب،  تعرفه  الذي  النا فالقرآن  من  كثري  يعرفه  هذا  ال  ريب،  وقسم  س، 

له،  ُيعذر أحد بجهله، أي ل القرآن وبيانه  القرآن إال املجتهد فلو  وضوح  كان ال يصح أن يفهم 

، وليس فيهم كفار قريشعىل  املطلق، وال أن يتدبره إال املجتهد املطلق، ملا صح أن ُتقام احلجة  

 الل احلجة عليهم. ، ومع ذلك أقام مسلم فضاًل عن جمتهد مطلق

َوإيًذا )قوله:    ، ولي خخ الدُّ يَّةخ 
َقْطعي ولي  النُّزخ َسَببي  وَرَة  صخ َأنَّ  ولي  اأْلخصخ يفي  ري  املْخَقرَّ َن 

مي َأنَّ  َوَمْعلخوم  

يٌّ 
وَرةي َقْطعي املَْْذكخ َي يفي اآْلَياتي  َواملْخنَافيقي اري  فَّ ولخ اْلكخ خخ آية معنى هذا: إذا    (َفدخ   كان هناك سبب لنزول 

اخلطاب   يف  داخلون  اآلية  فيهم  نزلت  قطعي  فمن  وهو  يف فيهم،  إمجاًعا،  نزلت  هذه  واآليات 

 كفار قريش إلقامة احلجة عليهم، فإذن هي قطعية فيهم.
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َأْنَكَر  )قوله:   ملََا  يَن  دي املْخْجَتهي وصي  صخ إيالَّ خليخ ْرآني  اْلقخ َْديي  َفاعخ هبي
ْنتي حُّ االي

اَل َيصي َكاَن  َعىَل  َوَلْو  اهللَّخ 

ْم بيهي  ْم كيَتاَب اهللَّي، َوَعَدَم َعَمليهي هي اري َعَدَم َتَدبُّري فَّ  .(اْلكخ

إقامة احلجة    ملا صحَّ إال املجتهد املطلق  لو كان ال يصح أن يفهم القرآن  :  التاسعةالقاعدة  

 . عىل املرشكي به 

طخ  )قوله:    اَل تخْشرَتَ
ْجتيَهادي وَط االي خ َك َقْطًعا، َواَل ََيَْفى َأنَّ رشخ

اَلفخ َذلي ْمَت َأنَّ اْلَواقيَع خي
َوَقْد َعلي

 جَمَال   
، اَل جَيخوزخ إيالَّ فيياَم فييهي

نَّةي َتابي َوالسُّ
َن اْلكي يَحٍة مي وٍص َصحي وَصةخ يفي نخصخ ورخ املَْنْصخ . َواأْلخمخ

ْجتيَهادي ليالي

َباعخ  ت 
ْجتيَهادي، َبْل َلْيَس فييَها إيالَّ االي وطخ االي خ َط فييَها رشخ ََحٍد، َحتَّى تخْشرَتَ

َهادخ فييَها ألي
ْجتي  .  (االي

نفهم من هذا شيًئا مهاًم:   العلامء يف االجتهاد هو إذن  أن كالم  فيها    وهو  التي  املسائل  يف 

إىل   وحتتاج  إىل  اجتهاد،  خالف  حتتاج  فال  عليها  املجمع  املسائل  شيخ اجتهادأما  ذكر  وقد   ،

بل يف كالمه يف )االستقامة( كثرية،  أن املسائل املجمع عليها    -رمحه الل تعاىل-ة  اإلسالم ابن تيمي

فيها،   املختلف  املسائل  من  أكثر  عليها  املجمع  املسائل  أن  عىل  يدل  كالمه ما  بعض  من  وُيفهم 

إليه، لكن املسائل املجمع عليها كثرية للغاية،  أيًضا   الناس  وكالمه يف )االستقامة( أنه ما حيتاج 

، ثم قال: وإن كان املختلف فيه املجمع عليها أكثر من املسائل املختلف فيهادل عىل أن املسائل  ي

 . فإن البحر كثري لكنه بنسبة املحيط أقل.كثرًيا لكن هذا كالبحر إىل املحيط

فيها،  تاالجفإذن   املختلف  املسائل  يف  يكون  إنام  الدعوة  هاد  هبذه  أن  "وهؤالء  يصح  ال 

 فهم القرآن حتى يف املسائل املجمع عليها والواضحة والبيَّنة. أغلقوا   "جمتهديفهم القرآن إال 



21 
 

ْن )قوله:   : َمْن ََلْ َيكخ ْن َقْوليهي   مي
عخودي َتَبًعا ليْلَقَرايفي ي السُّ

بخ َمَراقي
هخ َصاحي َك َتْعَلمخ َأنَّ َما َذَكرخ

َوبيَذلي

يَ  حُّ َعىَل إيْطاَلقيهي بيَحاٍل مليخَعاَرَضتيهي آلي
َْظلخ اَل َيصي َّا ُيخ

نْهخ بيَمْعنَى النَّص  ِمي
ًدا َفاْلَعَملخ مي َْتهي ادييَث اٍت َوَأَح جمخ

ْن َغرْيي اْستينَاٍد إيىَل َدلييلٍ   ُيمنع، إذن هذا اإلطالق غلط كام تبنيَّ بيانه. أي:  "حُيظل"معنى  (َكثيرَيٍة مي

َكاَم  )قوله:    ، اأْلَْنبيَياءي َوَرَثةي  ْن  مي َواَل  َلاَمءي  اْلعخ َن 
مي هخ  َعدُّ جَيخوزخ  اَل  َف،  ْ الرص  املْخَقل َد  َأنَّ  َوَمْعلخوم  

إي  ى  اهللَّخَسرَتَ َشاَء  إيْن  تقدم    (يَضاَحهخ  املقلد ليس عاملًا،  وقد  أن  كام حكاية اإلمجاع عىل ذلك، وهو 

حكى اإلمجاع ابن عبد الرب يف كتابه )جامع بيان العلم وفضله( وابن القيم يف )أعالم املوقعني( 

 ويف )النونية(.

،  )قوله:   َلهخ ْسَتنََد  مخ اَل  هخ  َأنَّ َتْعَلمخ   
َغرْيي َوبيهي َي  املْخْسليمي مَجييعي  َمنْعي  يفي  َتبيَعهخ  ي 

الَّذي  ُّ
ليْلَقَرايفي َواَل 

َتعْ  الَّتيي   ، ضي اْلَعَواري اْحتياَملي  ْطَلَق  مخ إيالَّ   ،
وليهي َرسخ  

نَّةي َوسخ اهللَّي،  َتابي 
بيكي اْلَعَملي  َن  مي يَن  دي ضخ املْخْجَتهي ري

َنْسٍخ   ْن  مي  ، نَّةي َوالسُّ َتابي 
اْلكي وصي  نخصخ

َذليَك لي َوَنْحوي  َتْقيييٍد  َأْو  يٍص  ََّتْصي خشية   (َأْو  األصل  ُيرتك  ال 

َوَما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ ﴿ترك األصل خشية العوارض اتباٌع للظن،  العوارض،  

هذا  خشية العوارض،  فال جيوز أن ُيرتك احلق    [28]النجم:    ﴾ِمْن احْلَقِّ َشْيئاً َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي  

 .كام أنه أمر رشعي فهو أمر عقيل

ي، تقال: أخشى أن أدرس فأمرض فال أستطيع أن أكمل دراسفلو قيل لرجل: أدرس.  

الدراسة،  و فُتقفل  أدرس  أن  كل وأخشى  عليه  لعاب  وكذا...  كذا  فيكون  أدرس  أن  أخشى 

، فال يصح أن ُيرتك احلق خشية العوارض، هذا كام أنه ثابت رشًعا فهو العقالء بل حتى البلهاء

مة الناس يف تعاملهم يف حياهتم، وإال ملا وواقًعا، وأمر شائع ومعروف حتى عند عا  ثابت عقاًل 

 بِِه ِمْن ِعْلٍم َوَما هَلُمْ ﴿صحَّ ألحد أن يعمل شيًئا ممن ينفعه يف حياته، وقد تقدم قول الل عز وجل:  
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َشْيئاً  احْلَقِّ  ِمْن  ُيْغنِي  الظَّنَّ ال  َوإِنَّ  الظَّنَّ  إاِلَّ  َيتَّبُِعوَن  ُيرتك احلق والظاهر    [28]النجم:    ﴾إِْن  فال 

املظنونةخشية   قال سبحانه:  العوارض  كام  بالظاهر  ُيعمل  أن  فاألصل  إَِلْيُكْم ﴿،  ُأْنِزَل  َما  اتَّبُِعوا 

سبحانه:    [3]األعراف:    ﴾َربُِّكمْ ِمْن   ُسوَل ﴿وقال  الرَّ َوَأطِيُعوا  اللََّ  ، [12]التغابن:    ﴾َوَأطِيُعوا 

ُكْم ُتْرمَحُونَ ﴿وقال:  ُسوَل َلَعلَّ  .، إىل غري ذلك من اآليات[132]آل عمران:  ﴾َوَأطِيُعوا اللََّ َوالرَّ

ذكر كام  األمر  هذا  يف    لكن  الفقهية  هؤالء  ويسميها  -األمور  بالعملية  كثريون وتسمى 

العقائد،    -بالفروع يف  حتى  الرازي  ذلك  اطرد  ُيعمل كذلك  أن  يصح  ال  الرازي:  فقال 

والعقائد   والصفات  األسامء  يف  عوارض،  بالنصوص  عرشة  من  وتسلم  ختلو  النسخ  حتى  منها 

وهذا مردوٌد    )الصواعق املرسلة(  والتخصيص ...إلخ، وقد رد عليه ابن القيم رًدا قوًيا يف كتابه

العقائد   العلمية-يف  باألمور  تسمى  التي  الفقهيات  ومردوٌد    -وهي  باألمور -يف  املسامة  وهي 

 ، ويدل لذلك ما ييل:فاألصل وجوب االتباع -العملية

 . األدلة الكثرية يف طاعة الل ورسوله -1

َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ َوَما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم  ﴿،  يقني للظنذم ترك ال -2 إِْن 

 [. 28]النجم:  ﴾ ال ُيْغنِي ِمْن احْلَقِّ َشْيئاً 

وإال ما فلح أحد يف  أن مثل هذا ال يصح حتى واقًعا وعقاًل كام تقدم ذكره،   -3

 ه العوارض. ه ال يفعل شيًئا خشية أن تعرض لحياته، بحيث إن

والتابع -4 الصحابة  طريقة  خالف  هذا  الدين،  أن  وأئمة  بإحسان  هلم  فإنه ني 

فلام صىل الصحابة مستقبلني بيت املقدس كام يف  متى ما سمع الصحايب حديًثا عمل به،  
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وا،  ما قالوا: نخشى أن يكون هذا خاًصا، أو نخشى  الصحيحني فُأخربوا بتغيري القبلة غريَّ

ام سمع أحد منهم فأن يكون كذا وكذا، إىل غري ذلك من العوارض، بل عملوا مبارشة،  

 .-ريض الل عنهم-ة مبارشنًصا إال وعمل به 

حُمد -5 القول  يسلم  هذا  حتى  بالنص  ُيعمل  ال  بأنه  فالقول  كذا ث،  من 

و  وكذا حُمدث  التأصيل  هذا  بالنصوصنتيجت...إلخ،  العمل  عدم  بني  ف،  ه  قرأ  ي  أن فرق 

خشية أن يكون فهمه ذا النص  العلامء هل  بحث فيه ويف فهميوواملجتهد نًصا  طالب العلم  

األمر   هذا  داللة  تظهر  أن  وبني  يكون    ويتوقفخطأ،  أن  أخشى  ويقول:  به،  العمل  يف 

سلًفا والنصوص أخشى أن يكون منسوًخا ...، فاألصل أن تعمل به بام أن لك  وخاًصا،  

و ظاهرها،  يتبنيَّ  من  العلامء  من  عىل  أن  إىل  به  تعمل  أن  فاألصل  الظاهر،  هذا  فهموا 

 خالفه. 

الحتامل العوارض من نسٍخ أو بظواهر النصوص  ال يصح ترك العمل  :  القاعدة العارشة

َيتَّبُِعوَن  ﴿كام قال تعاىل:  فإن احلق ال ُيرتك للظن،    َّتصيٍص أو غري ذلك. َوَما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن 

 . [28]النجم:  ﴾إاِلَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمْن احْلَقِّ َشْيئاً 

اْلَعَملخ  )قوله:   جَيخوزخ  اَل  هخ  َأنَّ َزَعَم  َمْن  لخ  ، َوَأوَّ يخوَجدخ َفاَل  صي  املْخَخصَّ َعني  ْبَحَث  يخ َحتَّى  بياْلَعام  

َذليَك   َذليَك   -َوَنْحَو  َعىَل  وا  َحَكمخ َحتَّى  يَن،  ري املْخَتَأخ  َن 
مي مَجَاَعات   َوَتبيَعهخ  ْيٍج،  َ ُسخ ْبنخ  اْلَعبَّاسي  َأبخو 

ا َكاَيًة اَل َأَساَس هَلَ مْجَاعي حي م أيب العباس ابن رسيج ُمغاير لقول أن كال  -والل أعلم-يظهر يل    (اإْلي

وهي:   مسألة  األصوليون  فيذكر  هؤالء،  املذاهب  مبارشًة؟أصحاب  بالعموم  ُيعمل  ال    هل  أو 

 ُيعمل به إال بعد النظر هل ُخصص أو مل خُيصص ...إلخ؟
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فإنه ال ،  خالًفا للمتأخرين  خالٌف لفظييف هذا عند األولني    -والل أعلم-كأن اخلالف  

به   أن يعمل  إذا سمع ظاهر نص  لعامل  يكيمكن  أن  أن  مبارشة الحتامل  بعد  فهمه خطأ، إال  ون 

وثَّق من هذا وتأكد منه فإنه يعمل به حتى ، فإذا  يف هذا الفهم  يتوثَّق من صحة الفهم وأن له سلًفا

أيب العباس ابن ، فمن قال: ُيعمل بظواهر النصوص. يريد شيًئا، ومن قال كقول  يتبنيَّ له خالفه

 .رسيج من األولني ال املتأخرين، فإنه يريد معنًى آخر، أي أنه ال يعمل مبارشة إال بعد التأكد منه 

و رسيج  ابن  العباس  أيب  قول  بني  املتأخرين  بني  فرق  من  بعده  جاء  تأويل  من  يف  سواء 

الفقهيات، يف  أو  العقائد  يف  سواء  العوارض،  هلذه  النصوص  إسقاط  وإرادة  هؤالء ف  الصفات 

ناسخ  ال  أنه  هلم  تبنيَّ  ولو  منسوًخا،  يكون  قد  أنه  بحجة  البتة،  به  يعملون  وال  النص  يطرحون 

ال  ونحن  خمصوص  يكون  قد  ندري،  ال  ونحن  منسوًخا  يكون  قد  به،  نعمل  ال  يقولون  أيًضا 

مل به لكن البد أن  فإنه يرى الع  -والل أعلم-ندري ...، بخالف طريقة أيب العباس ابن رسيج  

 وإدراكه، وفهم العلامء هلذا النص حتى ال حُيدث قواًل جديًدا. يتأكد من فهم النص

هي َعىَل  )قوله:   ْم يفي َذليَك، يفي َكاَلمي  َغَلَطهخ
 اْلَبي نَاتي

يُّ يفي اآْلَياتي
مي اْلَعبَّادي

َوَقْد َأْوَضَح اْبنخ اْلَقاسي

اْبني   ليَقْولي  املََْحل   حي  النَّبيي   رَشْ  
َحَياةي بياْلَعام  يفي  كخ  َتَمسَّ َويخ  ، عي

َوامي اجْلَ مَجْعي  ي  يفي 
ْبكي َعَلْيهي   -السُّ اهللَّخ  َصىلَّ 

اهـ  -َوَسلََّم   ْيٍج  َ ُسخ ْبني  الي اَلًفا  خي اْلَوَفاةي،  َبْعَد  َوَكَذا   ، صي املْخَخص  َعني   
اْلَبْحثي أن  تقدم    (َقْبَل  بيان 

 . - أعلموالل-اخلالف يف هذا لفظي 

َها  )قوله:   َك، اَل جَيخوزخ َتْركخ
وٍم َوإيْطاَلٍق َوَنْحوي َذلي مخ ْن عخ

وصي مي رخ النُّصخ
ل  َحاٍل َفَظَواهي َوَعىَل كخ

وَ  َكاَم هخ  ،
ْحتياَملي االي ْطَلقي  مخ  

دي خَجرَّ
ملي اَل  َقي ٍد،  مخ َأْو  ٍص  َص  ْن ُمخ

مي  ، إيَلْيهي وعخ  جخ الرُّ جَييبخ  يٍل 
ليَدلي َمْعلخ إيالَّ  يفي   وم  
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هي  بني    (حَمَل  فرٌق  أن  إذن  خشية  به  العمل  نرتك  أن  وبني  باملُخصص،  فنعمل  املُخصص  يثبت  أن 

 يكون هناك خمصص وال نعلم به. 

احلادية عرشة بي  :  القاعدة  ...إلخ، وبي  فرق   ناسخ  أو  صص  لثبوت ُمخ النص  ترك  ترك 

به   العمل  وعدم  ...إلخالنص  ناسخ  أو  صص  ُمخ هناك  يكون  أن  والثاِن خشية  حممود  فاألول   ،

دث.   مذموم وحمخ

َبْعَض  )قوله:   َأْو   ، ْرآني اْلقخ آَياتي  َتَعلََّم  إيَذا  دي  املْخْجَتهي َغرْيَ  َأنَّ   :
الثَّاِني النَّبيي   اْلَوْجهخ   

 -َأَحادييثي

َقي َدهخ   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم   َصهخ َومخ َص  َم َمَعهخ ُمخ َم َذليَك النَّصَّ اْلَعامَّ َأوي املْخْطَلَق، َوَتَعلَّ َا، َتَعلَّ َيْعَمَل هبي
لي

و َخهخ إيْن َكاَن َمنْسخ
َقيًَّدا، َوَتَعلََّم َناسي ًصا َأْو مخ َصَّ اإيْن َكاَن ُمخ دًّ وهذه إشارة   (ًخا، َوَتَعلُّمخ َذليَك َسْهل  جي

أن   وصدق  إىل  سُهل،  تعاىل-االجتهاد  الل  كلام    -رمحه  االجتهاد  ر  فإن  عن تأخَّ سُهل  الزمن 

فإنه من رمحة الل وتيسريه  فاألولني،   املتأخرين،  اجتهاد األولني واجتهاد  ملا لكتابه  فرق بني  أنه 

واهلمم   املدارك  االجتهاد،  ضُعفت  ُسبل  حفظهم يَّسَّ  عىل  يعتمدون  كانوا  األولني  أن  وذلك 

أما املتأخرون كلام تأخر الزمن سُهل، فإن األمور قد ، وعىل رواياهتم وعىل الرحلة يف طلب العلم

نت بني أيدهيم ُيراعون زماهنم، بخالف من ، لذا إذا تكلم األولون يف رشوط االجتهاد فهم  ُدوِّ

 . بعدهم

عدَّ   ون يشرتطفاألولون   من  ومنهم  أحاديث  حيفظ  أن  األحكام  يف  يتكلم  أن  أراد  فيمن 

هو   كام  ُتضبط  ومل  ن  ُتدوَّ مل  الكتب  ألن  جيتهد؛  أن  يستطيع  حتى  األحاديث،  من  كبرًيا  يف عدًدا 

نت عندهم عىل طريقة املسانيد لكن مل ُتدون عىل هذه الطريقة وفيها مجع أحاديث   وقتنا، وإن ُدوِّ

واحدة جهة  يف  الفقهية  األحكام  للمسائل  املطولة  كالرشوح  أو  األحاديث،  ورُشاح  ، ...إلخ، 
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، وأؤكد مل ُتدون كام هو ُمدون عندنا هبذا الرتتيب، هم معتمدون عىل احلفظفففرق بيننا وبينهم،  

الطالق  و يف  مسألة  يبحث  أن  منا  أحد  أراد  كتًبا  فإنه  لو  ُيقلب  أن  وخمترصة يستطيع  مطولة 

يجد ذلك جمموًعا، وسحاديث والفقه، وما يسمى بالفقه املقارن وغريه،  األ   ورشوحومتوسطة،  

قد   األحكام  تكعت  مُج وجيد  كتًبا  جيد  ثم  وهذا  وُذكرت،  وضعفها،  األحاديث  صحة  عن  لمت 

ًدا عند األولني، لذلك اشرتطوا رشوًطا تناسب زمنهم وحاهلم، بخالف زمننا، موجومل يكن    كله

قال سبحانه:   ُسبل االجتهاد، وكام  الل  تأخر يَّس  َفَهْل ﴿والزمن كلام  ْكِر  لِلذِّ اْلُقْرآَن  َنا  ْ َيَّسَّ َوَلَقْد 

كِرٍ   .[17]القمر:  ﴾ِمْن ُمدَّ

حيرصون عىل املبالغة يف  كثرًيا من املتأخرين    فإن عىل رشوط االجتهاد،  تكلم العلامء  وإذا  

وُيلزموا   األربعة،  املذاهب  عن  وخيرج  أحد  جيتهد  ال  حتى  ذكره،  تقدم  ملا  االجتهاد  رشوط 

ذكروا رشوًطا يف علم أصول من ذلك أهنم  لذا بالغوا فيها مبالغًة شديدة واملجتهدين بمذاهبهم،  

وقد ذكر نحًوا من هذا أيًضا أهنم بالغوا يف اللغة، وصدق،  من  الطويف   ذكر  بالغوا فيها كامالفقه،  

وبقية اللغة والنحو  ما حيتاج إليه من  وإنام يدرس طالب العلم  يف أصول الفقه ويف اللغة والنحو،  

وأصبح ولل احلمد، فلذلك األمور قد ُيَّست كثرًيا    اوقد ُيَّسِّ كثري منه ،  العلوم وال ُيبالغ يف ذلك

ملن أراد أن جيتهد، لكن بعد أن يتعلم ويكون عنده آلة اجتهاد، وآلة االجتهاد التي ال األمر سهاًل  

التقليد   فيها  من  يصح  العميل  الفقه  أصول  ومحل  هي  واخلاص  العام  عىل معرفة  املطلق 

 املقيد ...إلخ.

السمع املظفر  أبو  ذكر  ألصول  وقد  عارًفا  يكون  أن  جمتهد  لكل  األساس  الرشط  أن  اين 

 فالالفقه، وذكر ذلك الرازي يف كتابه )املحصول( والشوكاين يف )إرشاد الفحول(، وهذا حق،  
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ال يعرف ما النصوص التي ووهو ال يعرف أصول الفقه العميل،  ُيتصور أن يكون الرجل جمتهًدا  

ال  وما  االستحباب،  وعىل  الوجوب  عىل  لالستحباب،  تدل  الوجوب  من  ترصفه  التي  صوارف 

واخلاص،  العام  يعرف  وال  واملفهوم،  املنطوق  يعرف  وال  هبا،  ُيستدل  التي  األدلة  يعرف  وال 

فهذا  يعرف هذه األمور،  أن يكون جمتهًدا وهو ال  البتة  ُيتصور  ...إلخ، هذا ال  واملطلق واملقيد 

، وإال هي يسرية للغاية ولل  تعلم ودربةرشط أساس لكل جمتهد، وهي يسرية للغاية وحتتاج إىل 

وكام تقدم اشرتطوا رشوًطا ال تكاد توجد يف أيب بكر وال وقد شددوا يف رشوط املجتهد،    احلمد.

 .عمر

ا)قوله: وتأمل  دًّ  .ل سهل جًداليس سهاًل فحسب، ب (َوَتَعلُّمخ َذليَك َسْهل  جي

ه اهلل لهالوصول إىل مرتبة االجتهاد  :  القاعدة الثانية عرشة والناس يف    .سهل جًدا ملن يرسَّ

الرشوط  يف  بالغ  قسٌم  نقيض،  طريف  عىل  املتأخرين  هذا  طريقة  هي  جمتهد ،  كام  يوجد  ال  حتى 

يف إمهال رشوط االجتهاد ، وقسٌم بالغ  املذاهب األربعةفينتج من هذا أنه ال جيوز اخلروج عن  

مرصاعيه عىل  الباب  فتحوا  العلم  حتى  يف  يتكلم  الكل  وصار  آلة   وجيتهد،  عنده  تكن  مل  ولو 

   .االجتهاد العميل

، وأعني بذلك أنه ال يوجد من يدعو إىل  ال يوجد تنظرًيا لكن يوجد عميلٌ والقسم الثاين  

أعلم-هذا   مطلق  -فيام  فةدعوة  ُوجد  وإن  يُ ،  ومل  ُيذكرون،  ال  ناس  يف  يوجد  ذلك هو  يف  ؤلف 

 . من خيوض هذا البحر وليس لديه آلة وال معرفةكموجود عملًيا،  وكتب وإن كان رسائل 



28 
 

يفي  )قوله:   َا  هبي املْخْعَتد    
يثي دي َواحْلَ ريي  التَّْفسي تخبي  كخ َراَجَعةي  َومخ  ،

بيهي فيَي  اْلَعاري َلاَمءي  اْلعخ  
َؤالي َذليَك،  بيسخ

، وَ  يًثا َفَيْعَملخ بيهي َا، َوَحدي ْم آَيًة َفَيْعَملخ هبي هخ  َيَتَعلَّمخ َأَحدخ
لي َحاَبةخ َكانخوا يفي اْلَعرْصي اأْلَوَّ َن َوالصَّ عخ مي

اَل َيْمَتني

ْنَسانخ   اإْلي َل 
َعمي بَّاَم  َورخ  ، املْخْطَلقي  

ْجتيَهادي االي ْتَبَة  رخ َل  َص  ُيخ َحتَّى  َك 
بيَذلي ْن اْلَعَملي  َيكخ ََلْ  َما  َمهخ  َفَعلَّ َم 

َعلي بياَم 

مخ اهللَّخ ] كخ َعل مخ َويخ وا اهللََّ  َواتَّقخ َتَعاىَل:  َقْولخهخ  َلهخ  ريخ 
يخشي َكاَم   ، يَن 282  \  2َيْعَلمخ الَّذي ا  َ َأُّيُّ َيا  َتَعاىَل:  َوَقْولخهخ   ،]

[ ْرَقاًنا  فخ ْم  َلكخ جَيَْعْل  اهللََّ  وا  َتتَّقخ إيْن  عَ 29  \  8آَمنخوا  ي [،  الَّذي عخ 
النَّافي ْلمخ 

اْلعي َو  هخ اْلَفْرَقاَن  بيَأنَّ   
اْلَقْولي ىَل 

. ق  َواْلَباطيلي  َبْيَ احْلَ
قخ بيهي َفرَّ  يخ

تي  َرمْحَ ْن 
مي كيْفَلْيي  ْم  ْؤتيكخ يخ  

وليهي بيَرسخ نخوا 
َوآمي اهللََّ  وا  اتَّقخ آَمنخوا  يَن  الَّذي ا  َ َأُّيُّ َيا  َتَعاىَل:  َوجَيَْعْل  َوَقْولخهخ   

هي

بيهي اآْلَيةَ لَ  وَن  نخوًرا ََتْشخ ْم  من أمثال هذه الكلامت ومن كالم السلف وقد فهم من هذا بعضهم    (كخ

بني العلم والعمل   والعمل، فجمعواأهنم ال يتجاوزون عرش آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم  

عن عبد الرمحن السلمي،  أيب  عن    عنده  ثبتعند ابن حرير يف تفسريه عن ابن مسعود وثبت  كام  

يقرأ فأنه ال حيتاج إىل يشء من هذه،    من هذه اآلثار  بعضهموقد فهم    مشيخته كٌل يستطيع أن 

وهو العلم كله،   فإن علم القرآن فيام سبق هو التوحيد، وهو الفقه،القرآن ويتعلمه، وهذا خطأ  

 . ثم ُيفَّسوهنا بالسنة النبويةالفقه، يدرس هو فإذا درس آية الطهارة ف 

أنه قال:   ام ترى من ف  "اجلاهلون العلم نقطة كثَّرها  "وكان العلم قلياًل كام ُروي عن عيل 

قوالن   فيها  أو مسائل  واحد  قوٍل  عىل  السلف  عند  كانت  أحياًنا،  أقوال  وتسعة  أقوال،  وأربعة 

بقية املسائل،   بالنسبة إىل  فنادًرا جتد يف مسألة قولني  أما الصحابة  التابعني كان قولني،  ويف عهد 

قلياًل  كان اخلالف  وما  الكثرية    ،  األقوال  قواًل  فمن  إال  خطأ  عند كلها  كان  الذي  وهو  واحًدا 

 علم نقطة كثرها اجلاهلون. السلف، فال
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يقرأ   الرجل منهم  فإذا مر لذلك كان  فيهالقرآن  الدين  تعلم أحكام  آيات احليض  به  ، ت 

دقة،   أهل  هم  بل  ُيدققون،  ال  أهنم  هذا  معنى  عىل هذا وليس  ويدل  العلم  يف  الناس  أدق  ومن 

لكن األمور   العلم،  الكثري يف  والأجىل وأوضح مما هي  فتاواهم وكالمهم  تفَّسها،  عندنا،  سنة 

كثري،   يوجد خالف  يأيت يف جزء صغري؛ ألنه ال  يومذاك ال  العلم  لو مجعت  آيات  فهو  ولعلك 

 -صىل الل عليه وسلم-يصيل فقد رأى النبي  قرآنية وُتفَّس بالسنة النبوية، وإذا أراد أحدهم أن  

 كيف أشار لة لنعرف  فنسبح يف معركة طوي  أما نحن،  فيحكي صالته يف أسطرأكثر من مرة يصيل  

غاية ما يف األمر وإنام هذا ال حيتاج إليه الصحابة، و ، يف التشهد بأصبعه النبي صىل الل عليه وسلم

الصحايب كام رأى الصحايب عن    التابعي يتلقاهثم    -صىل الل عليه وسلم-يقول: رأيت النبي  أن  

 يفعل ذلك،  -صىل الل عليه وسلم-النبي 

حذو املنكبني أو فروع األذنني، أو   هل مهارفع اليدين  صفة يف  خالف عند العلامء لب

كان  بل الصحابة والتابعني،  يف كتب الفقه مل يكن موجوًدا عند املذكور هذا اخلالف  وبينهام؟ 

بني قوة احلفظ لغوا أعىل املراتب فيها، ووقد بالعبادة   األمر أيَّس من هذا بكثري، فهم مجعوا بني

وقد ذكر هذا الشاطبي يف كتابه  والفهم، فإن الفهم واحلفظ ينقص كلام تأخر الزمان، 

قوله تعاىل:  ه عنديف تفسري  ابن أيب حاتم)املوافقات( وابن القيم يف )أعالم املوقعني(، وثبت عند 

   [.14]العنكبوت:  ﴾َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِلَّ ََخِْسنَي َعاماً ﴿

يومك  إىل  وأخالقهم  وأحالمهم  أعامرهم  نقصان  يف  يزالوا  مل  الناس  فإن  عمر:  ابن  قال 

 هذا. 
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أما  قلة اخلالف،  وفالنقص الزال موجوًدا، فالحظ هم مجعوا بني العبادة وبني قوة الفهم  

جتهاد من وجه دون وجه، فينبغي أن  فلذا يَّسَّ الل سبل االنحن عىل النقيض متاًما يف هذه كلها،  

آيات ...":  نكون وسًطا يف كالم السلف إفراط وال تفريط،  ب  "كنا نتعلم عرشة  ليس معنى فال 

وال ُيدققون يف املسائل، بل كانوا ُيدققون، لكن األمور أجىل من هذا أهنم ال يلتفتون إىل الراجح  

 أن حُيتاج أن ُيدققوا، إال أشياء قليلة حصل فيها خالف بينهم وُبينت. 

القرآن قوم    فنكون وسًطا بني يكفي،  ونيقولو  يقرأون  الشباب  ف: هكذا  يجتمع مجع من 

ا فمع شيخهم   ويتفقهون يفتحون  آيات  يزعمون أهنم  ملصاحف ويقرأون عرش  ثم  الطريقة   هبذه 

العلم،    انتهوا يف  ُيدققوا  مل  ألهنم  جهل،  أهل  فأصبحوا  العلم،  حال ومثل  من  يناسب  هذا 

 كثرة اخلالف ...إلخ. الختالف احلال كام تقدم بيانه، ل نااألولني، وال ُيناسب حال

اللغة هي سليقتهم، أما نحن فقد أصبنا بالعجمة ونحتاج أن نتعلم اللغة، وهذا ما    ثم إن

فإذن البد أن نكون وسًطا بني هؤالء الذين فرطوا وأمهلوا وبني ال حيتاجه الصحايب واألولون،  

وبالغوا غلوا  الذين  لتهؤالء  فصَّ وقد  عىل   ،  السلف  علم  )فضل  رسالة  عىل  رشحي  يف  هذا 

 .-رمحه الل تعاىل-اخللف( البن رجب 

قوله:   اللَُّ﴿أما  َوُيَعلُِّمُكْم  اللََّ  ُقوا  اللَُّ﴿فقوله:    [282]البقرة:    ﴾َواتَّ ليست    ﴾َوُيَعلُِّمُكْم 

الطلب،   الل(  جواب  )وُيعلْمُكْم  فتكون:  نة،  ُمسكَّ لكانت  للطلب  جواًبا  كانت  هي: لو  وإنام 

اللَُّ﴿ ُيستدل    ﴾َوُيَعلُِّمُكْم  أن  اآلية  فلذلك ال يصح  للعلمهبذه  التقوى سبب  أن  استدالاًل   عىل 

العام، كام ذكر ابن تيمية يف )جمموع الفتاوى( أن العلم   باملطابقة، لكن ُيستدل من حيث املعنى 
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بالتقوى،   للعلم، بخالف مقرون  التقوى سبب  أن  اآلية  بداللة هذه اآلية، لكن ليست يف هذه 

 بقية اآليات. 

ا يفي مَجييعي اأْلَْحَكامي  )قوله:   َتامًّ ْغنَاًء 
، اْستي وليهي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
ْستيْغنَاءي َعْن كي َعاءخ االي َي اد 

َوهي

َباَداٍت  ْن عي َنةي مي بي املْخَدوَّ
وٍد َوَغرْيي َذليَك، بياملََْذاهي دخ َعاَماَلٍت، َوحخ ال يوجد عنده حتى صار بعضهم    (َومخ

يتبناه،  إال كتاب أحد املذاهب،   وال يرجع جتد كتاًبا معتمًدا عنده وهو معتمد يف املذهب الذي 

 . دليل من كتاب أو سنةوال يلتفت إىل ، إال إليه، وال يقرأ إال هو، وال ُيدرس إال هذا الكتاب 

إال هبا،   يستدل  متوًنا خمترصة فال  إليه،  بل بعضهم حيفظ  يلتفت  بدليل مل  ومهام عارضته 

وغريه:  وجوابه   هو  ُيردده  حنيفة؟الذي  أيب  من  أعلم  أنت  مالك؟ هل   هل  من  أعلم  أنت  هل 

أنت أعلم من الشافعي؟ هل أنت أعلم من أمحد بحسب مذهبه، إن كان حنفًيا قال ذلك عن أيب 

 .عن اإلمام أمحد احنبليً أوحنيفة، أو مالكًيا عن مالك، أو شافعًيا عن الشافعي، 

-مناظرة قوية سيأيت ذكرها  رد عىل هذا املزين يف    وهذا كله مردود وسيأيت الرد عليه، وقد 

 . -إن شاء الل تعاىل

َنةي )قوله:   املْخَدوَّ بي 
بياملََْذاهي اَم  َعنْهخ ْسَتْغنَى  األربعة  (َويخ املذاهب  أي  املدونة  باملذاهب  ،  املراد 

إال حتى ملا قيل ألحدهم: مل تقرأون صحيح البخاري وأنتم تعتقدون أنه ال يفهم الكتاب والسنة 

التربك باب  من  البخاري  صحيح  نقرأ  إنام  قالوا:  انعدم؟  قد  واالجتهاد  ألجل املجتهد،  ال   ،

 الجتهاد وال نلتفت ألي دليل خيالف ما عليه املذهب.ا
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دُّ  )قوله:   هخ جَييبخ َعَلْيَك اجْلي ، َأنَّ فخ
مخ املْخنْصي

ا املْخْسلي َ َذا َتْعَلمخ َأُّيُّ َ َهادخ يفي َتَعلُّمي كيَتابي اهللَّي، َوهبي
ْجتي َواالي

وليهي    َرسخ
نَّةي اَم    -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم    -َوسخ نْهخ

ل  َما َعلََّمَك اهللَّخ مي ، َواْلَعَملخ بيكخ بياْلَوَسائيلي النَّافيَعةي املْخنْتيَجةي

يًحا ْلاًم َصحي  . (عي

والسنة  :  الثالثة عرشةالقاعدة   الكتاب  الراجح  تعلم  بكثري من  ومعرفة  أيرس  معرفة  منهام 

 .  األربعة الراجح يف املذاهب الفقهية

مطردة   قواعد  ال  أنه  األربعة،  وذلك  املذاهب  يف  الراجح  معرفة  كتاب يف  طالع  فمن 

احلنابلة  )اإلنصا أن  علم  للمرداوي،  كثرًيا  ف(  خمتلفون  املذهبأنفسهم  يف  الراجح  معرفة  ؛ يف 

ق  ال  و)احلاوي(  ألنه  للنووي،  )املجموع(  كتاب  طالع  من  هذا  ومثل  مطردة،  ، للاموردياعدة 

 . يف معرفة الراجح، ألنه ال قاعدة مطردةعلم أن الشافعية أنفسهم خمتلفون 

الراجح،   معرفة  يف  مطرًدا  شيًئا  جتد  ال  سألت،  من  سألت  من ولو  كثري  أصبح  لذا 

ام قاله البهويت فهب احلنبيل، كأنه رسول املذهب،  يف املذ  املتأخرين كساىل يعتمدون عىل البهويت

 . هو املذهب
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 :-رمحه الل تعاىل-قال الشنقيطي 

نَّةي   َتابي اهللَّي َوسخ
َتَعلَُّم كي َأنَّ  اأْلَْوىَل،  َوْلَتْعَلْم  وني  رخ اْلقخ رٍي يفي 

بيَكثي نْهخ 
مي َأْيرَسخ  َماني  الزَّ َهَذا  وليهي يفي  َرسخ

َقيٍَّد،   ْطَلٍق َومخ ، َومخ وٍخ َوَعامٍّ َوَخاصٍّ ٍخ َوَمنْسخ
ْن َناسي يعي َما َيَتَعلَّقخ بيَذليَك، مي

َفةي مَجي وَلةي َمْعري هخ سخ
َْمٍل  لي َوجمخ

  ، َجالي  الر 
ٍ َوَأْحَوالي َبيَّ عييفي  َومخ يحي َوالضَّ حي ، َوالتَّْميييزي َبْيَ الصَّ

يثي دي َواةي احْلَ ْن رخ
يَع َضَبَط   ;مي مي َنَّ اجْلَ ألي

َل اْلَيْوَم. َل التَّنَاوخ يعخ َسهَّ
مي َن، َفاجْلَ  َوَأْتَقَن َوَدوَّ

النَّبيي    َن 
مي فييَها  َجاَء  َما  ليَم  عخ َقْد  اهللَّي  َتابي 

كي ْن  مي آَيٍة  لُّ  ا  -َفكخ َوَسلََّم  َصىلَّ  َعَلْيهي  َن   -هللَّخ  مي ثخمَّ 

يَن. ي املْخَفرس  َوكيَباري  َوالتَّابيَعْيي  َحاَبةي  َعنْهخ    الصَّ  
َدةي اْلَواري اأْلََحادييثي  يعخ 

َم    -َومَجي َوَسلَّ َعَلْيهي  اهللَّخ   -َصىلَّ 

يَ  َوَما  َها،  َوَأَسانييدي َا  تخوهني مخ َأْحَوالخ  َمْت 
لي َوعخ َنْت،  و  َودخ َظْت 

في . حخ ْعفي َوالضَّ اْلعيَللي  َن  مي إيَلْيَها  قخ   َتَطرَّ

فَ  اهللَّخ  َرَزَقهخ  َمْن  ل   كخ َعىَل  ا  دًّ جي يلخَها 
َُتْصي لخ  َيْسهخ  

ْجتيَهادي االي يفي  طخوَها  اْشرَتَ ي 
الَّتي وطي  خ الرشُّ يعخ 

ْهاًم َفَجمي

ْلاًم.   َوعي

َواملْخْطلَ   ، َواْلَعامُّ اصُّ  َواخْلَ  ، وخخ َواملَْنْسخ خخ 
اْلَيْوَم  َوالنَّاسي َفتخهخ  َمْعري لخ  َتْسهخ َك 

َذلي َوَنْحوخ   ، َواملْخَقيَّدخ قخ 

َتابي اهللَّي َوسخ 
َقهخ ليَتَعلُّمي كي َّْن َرَزَقهخ اهللَّخ َفْهاًم َوَوفَّ

نَّةي ِمي َتابي َوالسُّ
ل  َناظيٍر يفي اْلكي .َعىَل كخ وليهي  َرسخ

 نَّةي

، أَ  فخ مخ املْخنْصي
ا املْخْسلي َ ، َعىَل اهللَّي َوكيَتابيهي  َواْعَلْم َأُّيُّ ق  لي َوَأْعَظمي اْلَقْولي بيَغرْيي احْلَ

ْن َأْشنَعي اْلَباطي نَّ مي

اَلَلْيي  َيتيهي َعىَل اجْلَ يُّ يفي َحاشي اوي ْيخخ َأمْحَدخ الصَّ ، َما َقاَلهخ الشَّ
َرةي  املْخَطهَّ

نَّتيهي وَرةي اْلَكْهفي َوَعىَل النَّبيي  َوسخ  يفي سخ

ْمرَ  عي اْلعيْلمي  َوآلي  َطَلَبةي  بياْسمي  َي  املْخَتَسم  َن 
مي ََْص  ُيخ اَل  َخْلق   َك 

َذلي يفي  بيَقْوليهي  َواْغرَتَّ  اَل   ;اَن  يْم  ليَكْوهني

وَن َبْيَ َحقٍّ َوَباطيٍل. َمي زخ  يخ
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ورخ يفي اْلَكاَلمي َعىَل َقْوليهي َتَعاىَل َواَل   يُّ َأمْحَدخ املَْْذكخ اوي ل  َذليَك َفَقْد َقاَل الصَّ ٍء إيِن  َفاعي ََشْ
َتقخوَلنَّ لي

[ بيَزَماٍن  23  \  18َغًدا  نْهخ 
مي املْخْسَتْثنَى  َعني  ْستيْثنَاءي  االي َصالي  اْنفي يفي  اأْلَْقَواَل  َذَكَر  َأْن  َبْعَد   ]-   : هخ َنصُّ َما 

َط   رَشْ َفإينَّ   ،
هي ل  كخ َذليَك  اَلفي  خي َعىَل  اأْلَْرَبَعةي  بي  املََْذاهي ةخ  َوَأْن َوَعامَّ َل،  َتتَّصي َأْن  يَئةي  بياملَْشي اأْلَْياَمني  َحل  

عَ  َما  َتْقلييدخ  جَيخوزخ  َواَل  َطاٍس،  عخ َأْو  َعاٍل  سخ َأْو  ٍس  بيَتنَفُّ اْلَفْصلخ   َّ َيُضخ َواَل   ، يي اْلَيمي َحلُّ  َا  هبي ْقَصَد  َدا  يخ

َواحلَْ  َحاَبةي  الصَّ َقْوَل  َواَفَق  َوَلْو  اأْلَْرَبَعَة،  َب 
بي املََْذاهي املََْذاهي َعني  جخ  اري َفاخْلَ َواآْلَيَة،  يَح 

حي الصَّ يَث 
دي

ْفري   ليْلكخ َذليَك  اهخ  َأدَّ اَم  بَّ َورخ  ، لٌّ
ضي مخ َضالٌّ  ولي   ;اأْلَْرَبَعةي  أخصخ ْن 

مي نَّةي  َوالسُّ َتابي 
اْلكي ري  بيَظَواهي اأْلَْخَذ  َنَّ  ألي

نْهخ بيَلْفظيهي.
. اْنَتَهى مي ْفري  اْلكخ

ي َأخي َيا  اهللَّخ    -  َفاْنظخْر  ََك 
اهللَّي   -َرمحي َعىَل  َلهخ 

َقائي َأْجَرَأ  َوَما   ، َأْبَطَلهخ َوَما  اْلَكاَلَم  َهَذا  َأْشنََع  َما 

، َوَعىَل النَّبيي   
.   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم    -َوكيَتابيهي يم 

َتان  َعظي ْ ْبَحاَنَك َهَذا هبخ  سخ
هخ   َوَأْصَحابيهي ا َقْولخهخ بيَأنَّ َأمَّ

وَ   ، نَّةي َوالسُّ َتابي 
ليْلكي َاليَفًة  ُمخ ْم  َأْقَواهلخخ َكاَنْت  َوَلْو   ، اأْلَْرَبَعةي بي  املََْذاهي َعني  وجخ  رخ اخْلخ جَيخوزخ  َأْقَوالي اَل 

ا َوإيمْجَ ْم،  َعنْهخ اهللَّخ   َ
َرِضي َحاَبةي  الصَّ َوإيمْجَاعي   

نَّةي َوالسُّ َتابي 
بياْلكي َباطيل   َقْول   َو  َفهخ  ،

َحاَبةي ةي الصَّ مَّ
اأْلَئي عي 

اآْلتيَيةي  املََْسائيلي  يفي  َعَلْيهي  يَد  َمزي اَل  بياَم  اهللَّخ  َشاَء  إيْن  إييَضاَحهخ  َسنََرى  َكاَم  ْم،  هي
سي َأْنفخ هي اأْلَْرَبَعةي  َهذي َبْعَد   

. ل  الُّ املْخضي َو الضَّ هخ هخ خ ي َينرْصخ ، َفالَّذي  املَْْسَأَلةي

بي  اأْلَْخَذ  إينَّ   : َقْولخهخ ا  َأْشنَعي َوَأمَّ ْن  مي َأْيًضا  َفَهَذا   ، ْفري اْلكخ ولخ  َأصخ ْن 
مي نَّةي  َوالسُّ َتابي 

اْلكي ري    َظَواهي

وليهي    َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

ْرَمةي كي ْن َأْعَظمي النَّاسي اْنتيَهاًكا حليخ هخ مي لخ
، َوَقائي هي َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي   -اْلَباطيلي َوَأْعَظمي

ْبَحاَنَك  -َوَسلََّم  .سخ يم 
َتان  َعظي ْ   َهَذا هبخ

اهللَّي   ولي  َرسخ َأْصَحابخ   
َعَلْيهي َكاَن  ي  الَّذي َو  َوهخ  ،

فييهي َشكَّ  اَل  ي  الَّذي يقخ 
َعَلْيهي   -َوالتَّْحقي اهللَّخ  َصىلَّ 

ري كيَتابي اهللَّي   -َوَسلََّم   ولخ َعْن َظاهي دخ هخ اَل جَيخوزخ اْلعخ َي َأنَّ
َلاَمءي املْخْسليمي ةخ عخ ولي اهللَّي    َوَعامَّ  َرسخ

نَّةي َصىلَّ   -َوسخ
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َم  ف   -اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ يٌّ َصاري
عي يح  رَشْ

وَم َدلييل  َصحي وهي، َحتَّى َيقخ جخ َن اْلوخ
َن اأْلَْحَوالي بيَوْجٍه مي يفي َحاٍل مي

. وحي ري إيىَل املْخْحَتَملي املَْْرجخ
 َعني الظَّاهي

ري  ٍ بيكيَتابي  َواْلَقْولخ بيَأنَّ اْلَعَمَل بيَظاهي رخ اْلَبتََّة َعْن َعاَلي ْفري اَل َيْصدخ  اْلكخ
ولي ْن أخصخ

نَّةي مي َتابي َوالسُّ
 اْلكي

َأْصاًل   نَّةي  َوالسُّ َتابي 
بياْلكي َلهخ  ْلَم 

عي اَل  ْن  َعمَّ رخ  َيْصدخ اَم  َوإينَّ  ،
وليهي َرسخ  

نَّةي َوسخ دخ   ;اهللَّي  َيْعَتقي ياَم  هبي ْهليهي  جليَ هخ  َنَّ
ألي

 َ َرمهخ َن اللَّ َظاهي ْمسي مي ْن َبْعدي الشَّ َّا َظنَّهخ َأَشدُّ مي
ا َبعييد  ِمي َ َرمهخ

عخ يفي َنْفسي اأْلَْمري َأنَّ َظاهي
ْفًرا، َواْلَواقي .ا كخ  ْمسي

اأْلَْياَمني   َحلَّ  َرَها  َظاهي َأنَّ  يُّ  اوي الصَّ َظنَّ  ي 
الَّتي هي  َهذي اْلَكْهفي  آَيَة  َأنَّ  َك: 

َذلي َلَك  حخ  يخَوض  َّا 
َوِمي

: بي اأْلَْرَبَعةي َاليف  ليْلَمَذاهي ، َوَأنَّ َذليَك ُمخ يي
ري َزَمنخَها َعني اْلَيمي يَئةي املْخَتَأخ  َك َأنَّ   بيالتَّْعلييقي بياملَْشي

َوَبنَى َعىَل َذلي

. َلهخ َأَساَس  اَل  َباطيل   هخ  لُّ كخ  ، ْفري اْلكخ ولي  أخصخ ْن  مي نَّةي  َوالسُّ اْلكيَتابي  ري  بيَظَواهي  اْلَعَمَل 

إيلَ  ريخ اآْلَيةخ 
ي َزَعَمهخ اَل تخشي

الَّذي ْعمخ  َظنَّهخ َوالزَّ ي 
الَّذي ، َبلي الظَّنُّ  َّا َظنَّ

َبعييد  ِمي رخ اآْلَيةي 
ْيهي َأْصاًل، َواَل َوَظاهي

، َفْضاًل َعىَل َأْن تَ  ْلتيَزامي ني َواَل االي ، َواَل التََّضمُّ
لُّ َعَلْيهي اَل بيَداَلَلةي املْخَطاَبَقةي .َتدخ َرًة فييهي وَن َظاهي  كخ

يدخ َذليَك إييَضاًحا   ا َيزي وهليَ اَر َسَألخوا النَّبييَّ    ;َوَسَببخ نخزخ فَّ  َأنَّ اْلكخ
ولي اآْلَيةي َنَّ َسَبَب نخزخ َصىلَّ اهللَّخ   -ألي

، َفَقاَل    -َعَلْيهي َوَسلََّم   ، َوذيي اْلَقْرَنْيي ، َوَأْصَحابي اْلَكْهفي وحي ْل  َعني الرُّ َيقخ ْم َغًدا، َوََلْ  كخ خ ْخْبي
ْم: َسأخ هَلخ

يَئتيهي   هي بيَمشي ، َوَعَدمي َتْعلييقي يضي اأْلَْمري إيَلْيهي هخ بيَعَدمي َتْفوي َر َعنْهخ   -َجلَّ َوَعاَل    -إيْن َشاَء اهللَّخ، َفَعاَتَبهخ َربُّ َفَتَأخَّ

. َمعَ   اْلَوْحيخ اأْلََدَب  اآْلَيةي  يفي  اهللَّخ  َمهخ  َعلَّ َأْن ثخمَّ  إيالَّ  َغًدا  َذليَك  ل   َفاعي إيِن   ٍء  ََشْ
لي َتقخوَلنَّ  َواَل   :

َقْوليهي يفي   ، هخ

 [. 24  - 23 \ 18َيَشاَء اهللَّخ ]

[ يَت  َنسي إيَذا  َربََّك  ْر  َواْذكخ  :
نَبيي هي
لي َقاَل  ثخمَّ 24  \  18ثخمَّ  َغًدا،  َكَذا  َسَأْفَعلخ  ْلَت  قخ إيْن  ي 

َيْعني  ،]

يَت َأْن َتقخوَل: ْل: إيْن َشاَء اهللَّخ، َأْي ليَتَتَداَرَك  َنسي ْر َربََّك، َأْي قخ َك، َفاْذكخ
ْرَت َبْعَد َذلي إيْن َشاَء اهللَّخ، ثخمَّ َتَذكَّ
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ْهَدةي النَّْهيي يفي  ْن عخ
َج مي رخ ، َوََّتْ ، بيَسَببي الن ْسَياني

نَْد َوْقتيهي ي َفاَتَك عي هي َتَعاىَل:   َقْولي بيَذليَك اأْلََدَب َمَع اهللَّي الَّذي

ل  َذليَك َغًدا إيالَّ َأْن َيَشاَء اهللَّخ. ٍء إيِن  َفاعي ََشْ
 َواَل َتقخوَلنَّ لي

ي حي الصَّ  
اآْلَيةي رخ 

َظاهي َو  هخ ي 
الَّذي وري  املَْْذكخ املَْْعنَى  َْجلي  ألي َرةي  املْخَتَأخ  يَئةي  املَْشي هي  َذي هبي يقخ 

اَل َوالتَّْعلي حخ 

َن املَْ  َاليفخ َمْذَهًبا مي ْن َيخ نَْقلخ َعنْهخ مي  اْبني َعبَّاٍس بياَم يخ
َرادي يقخ يفي مخ

َو التَّْحقي ْم، َوهخ
هي بي اأْلَْرَبَعةي َواَل َغرْيي َذاهي

هخ  َ
يُّ َرمحي يٍر الطََّْبي يَن َأبخو َجْعَفري ْبنخ َجري ي  َكاَم َأْوَضَحهخ َكبيريخ املْخَفرس 

ْستيْثنَاءي ريي االي  اهللَّخ.َجَوازي َتْأخي

َتْقلييًد   َوَقْد  َلهخ  يَن 
املْخَقل دي ي   اوي الصَّ َأْتَباَع  َفَيا   .

هي َهذي اْلَكْهفي  آَيةي  َعىَل  اْلَكاَلمي  يفي  إييَضاَحهخ  ْمنَا  ا  َقدَّ

، يي بياهللَّي، َأْو بيالطَّاَلقي هي َعىَل اْلَيمي رخ آَيةي اْلَكْهفي َهذي
، أَ   َأْعَمى َعىَل َجَهاَلٍة َعْمَياَء، َأْيَن َدلَّ َظاهي ْو بياْلعيْتقي

؟ اأْلَْياَمني َن  مي َذليَك  بيَغرْيي  النَّبييُّ    َأْو  َوَسلََّم    -َهلي  َعَلْيهي  اهللَّخ  ْم   -َصىلَّ  كخ خ ْخْبي
َسأخ  : اري فَّ ليْلكخ َقاَل  ملََّا  َحَلَف 

ٍء إيِن  َحاليف  َسَأْفَعلخ َذليَك َغًدا؟ َغًدا؟ ََشْ
 َوَهْل َقاَل اهللَّخ: َواَل َتقخوَلنَّ لي

يَئةي املْخَتأَ وَ  َو َحلُّ اأْلَْياَمني بياملَْشي ْرآني هخ َر اْلقخ
ْلتخْم: إينَّ َظاهي ، َحتَّى قخ يي

ْئتخْم بياْلَيمي ْن َأْيَن جي َرةي َعنَْها،  مي خ 

، َوَأنَّ اْلَعمَ 
ةي اأْلَْرَبَعةي مَّ

بي اأْلَئي َاليف  مليََذاهي َر اآْلَيةي ُمخ َك َأنَّ َظاهي
نَّةي َوَبنَْيتخْم َعىَل َذلي َتابي َوالسُّ

ري اْلكي َل بيَظَواهي

؟ ْفري ولخ اْلكخ  َمْن َأصخ

َقْولي  ْمَراَن يفي اْلَكاَلمي َعىَل  وَرةي آلي عي يُّ َأْيًضا يفي سخ اوي يدخ َما َذَكْرَنا إييَضاًحا َما َقاَلهخ الصَّ َّا َيزي
هي  َوِمي

يْم َزْيغ    لخوهبي يَن يفي قخ ا الَّذي يَلهخ َتَعاىَل: َفَأمَّ  َوَما َيْعَلمخ َتْأوي
يليهي ْتنَةي َواْبتيَغاَء َتْأوي نْهخ اْبتيَغاَء اْلفي

َفَيتَّبيعخوَن َما َتَشاَبَه مي

مْ 7  \  3] هي قخوعي : بيوخ ، َقْولخهخ لي
ق  ليْلَباطي : َزْيغ  َأْي َمْيل  َعني احْلَ هخ  َما َنصُّ

اَللي هخ َقاَل َعىَل َكاَلمي اجْلَ  يفي [، َفإينَّ

بخهَ  َلاَمءَ الشُّ َفإينَّ اْلعخ  ، ْرآني ري اْلقخ
َّْن َأَخَذ بيَظاهي

ْم ِمي ، َأْي َكنََصاَرى َنْجَراَن، َوَمْن َحَذا َحْذَوهخ  اتي َواللَّْبسي

نَّةي اهـ. َتابي َوالسُّ
ري اْلكي ْفري اأْلَْخَذ بيَظَواهي ولي اْلكخ ْن أخصخ

وا َأنَّ مي  َذَكرخ
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ََك اهللَّخ    -َفاْنظخْر  
َماتي  َما    -َرمحي رخ  حخ

َلهخ َعىَل اْنتيَهاكي
، َوَما َأْجَرَأ َقائي َأْشنََع َهَذا اْلَكاَلَم، َوَما َأْبَطَلهخ

نَّتيهي    َوسخ
 َوَنبيي هي

.    -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم    -اهللَّي َوكيَتابيهي بيهي ي َما َيَتَكلَّمخ  َبهخ اَل َيْدري
َأَدلَّهخ َعىَل َأنَّ َصاحي َوَما 

ْم، َفأَ َفإينَّ  ْم َمْن َحَذا َحْذَوهخ ْثَلهخ
رخ كيَتابي اهللَّي، َوليَذا َجَعَل مي

َو َظاهي َخَذ  هخ َجَعَل َما َقاَلهخ َنَصاَرى َنْجَراَن هخ

 . ْرآني ري اْلقخ  بيَظاهي

ا ولي  أخصخ ْن 
مي نَّةي  َوالسُّ َتابي 

اْلكي ري  بيَظَواهي اأْلَْخَذ  إينَّ  َقالخوا:  َلاَمَء  اْلعخ َأنَّ  اَل  َوَذَكَر  هخ  َأنَّ َمَع   ، ْفري ْلكخ

مْ  َعاَءهخ م  َأنَّ اد 
ْسلي هخ مخ هخ َكَفَر، َمَع َأنَّ ْرآني َأنَّ ري اْلقخ

َعاءي َنَصاَرى َنْجَراَن َعىَل َظاهي ي َوْجَه اد  ري  َيْدري  َعىَل َظاهي

ا َأنَّ  إيالَّ   ، يح 
َصحي َعاء   اد  مخ  َحْذَوهخ َحَذا  َوَمْن  ْم  َرهخ َكفَّ هخ  َأنَّ  

ْرآني ْن اْلقخ مي نَّةي  َوالسُّ َتابي 
اْلكي ري  بيَظَواهي أْلَْخَذ 

 . ْفري ولي اْلكخ  أخصخ

لنَّبيي   
لي َقالخوا  َنْجَراَن  َوْفَد  َأنَّ  ا  َ

وهلي نخزخ َسَببخ  يَل 
قي َهَذا:  َقْبَل  َقاَل  َوَسلََّم:    -َوَقْد  َعَلْيهي  اهللَّخ  َصىلَّ 

َمتخهخ 
وحخ اهللَّي َوَكلي يَسى رخ

: إينَّ عي ؟ َفَقاَل: َنَعْم، َفَقالخوا: َحْسبخنَا، َأْي َكَفاَنا َذليَك يفي َكْونيهي اْبَن َأَلْسَت َتقخولخ

.  اهللَّي. َفنََزَلتي اآْلَيةخ

َمتخهخ َألْ 
َر َقْوليهي َتَعاىَل: َوَكلي َعاَء َنَصاَرى َنْجَراَن َأنَّ َظاهي دخ َأنَّ اد 

يَّ َيْعَتقي اوي َقاَها إيىَل  َفاتََّضَح َأنَّ الصَّ

]َمْريَ  نْهخ 
مي وح   َورخ َلاَمَء  171  \  4َم  اْلعخ َأنَّ  َك 

َذلي َعىَل  َوَبنَى   ، يح 
َصحي َعاء   اد  اهللَّي  اْبنخ  يَسى 

عي َأنَّ  َو  هخ  ،]

. ْفري ولي اْلكخ ْن أخصخ
نَّةي مي َتابي َوالسُّ

ري اْلكي ْن َأْشنَعي اْلَباطيلي َوَأْعَظمي   َقالخوا: إينَّ اأْلَْخَذ بيَظَواهي هخ مي لُّ ، َوَهَذا كخ هي

ي ، َأنَّ عي
اَلاَلتي َن الدَّ وهي، َواَل بيَداَلَلٍة مي جخ َن اْلوخ

َها اْلَبتََّة، بيَوْجٍه مي ري ْفَهمخ َمْن َظاهي َسى اْبنخ اهللَّي، َفاآْلَية  اَل يخ

 . ب  َبْحت 
َعاءخ َنَصاَرى َنْجَراَن َذليَك َكذي  َواد 
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ي  َكنََصاَرى َنْجَراَن، َوَمْن َحَذا اوي هخ   َفَقْولخ الصَّ يح  يفي َأنَّ ْرآني َِصي ري اْلقخ َّْن َأَخَذ بيَظَواهي
ْم ِمي َحْذَوهخ

َقاد  َباطيل  بَ 
ْرآني اْعتي رخ اْلقخ

َو َظاهي يَسى اْبَن اهللَّي هخ
ْن َكْوني عي َعاهخ َوْفدخ َنْجَراَن مي دخ َأنَّ َما ادَّ

، َيْعَتقي اطيل  َباطيل 

ونَ  ْن َأْن َيكخ ْرآني اْلَعظييمي مي لُّ َعَلْيهي اْلَبتََّة َفْضاًل َعْن َحاَشا اْلقخ َو اَل َيدخ ، َبْل هخ َرهخ
ْفرخ اْلَبَواحخ َظاهي  َهَذا اْلكخ

اأْلَ  يفي  َوَما  اَمَواتي  السَّ يفي  َما  ْم  َلكخ َر  َوَسخَّ َتَعاىَل:   
َكَقْوليهي نْهخ 

مي وح   َورخ  : َوَقْولخهخ  ، َرهخ
َظاهي وَن  َيكخ ْرضي َأْن 

نْهخ ]
هخ [، َأيْ 13  \  45مَجييًعا مي هخ َوَمنَْشؤخ اَمَواتي َواأْلَْرضي َمْبَدؤخ ريي السَّ

ْن َتْسخي يَسى َومي ْن عي لُّ َذليَك مي  كخ

 َجلَّ َوَعاَل. -

ْن«َفَلْفَظةخ   َزَعَمهخ   »مي َا 
ملي اَلًفا  قُّ خي احْلَ َو  َوهخ ْرآني  اْلقخ رخ 

َظاهي َو  َك هخ
َوَذلي  ، اْلَغاَيةي ْبتيَداءي  اآْلَيَتْيي الي يفي 

يُّ َوَحَكاهخ َعْن َنَصاَرى َنْجَراَن.  اوي  الصَّ

ري اْلكي  ولخوَن: إينَّ اأْلَْخَذ بيَظَواهي يَن َيقخ
 اتََّضَح بياَم َذَكْرَنا َأنَّ الَّذي

ْفري  َوَقدي ولي اْلكخ ْن أخصخ
نَّةي مي َتابي َوالسُّ

يَ  اَل  النَّصَّ  َأنَّ  عخ 
َواْلَواقي  ، النَّص  َر  َظاهي َشْيًئا  وَن  دخ َيْعَتقي خْم  َوَأهنَّ  ، رخ

الظََّواهي َي  هي َما  وَن  َيْعَلمخ َعَلْيهي اَل  لُّ  دخ

 . َرهخ
وَن َظاهي َن اأْلَْحَوالي َفْضاًل َعْن َأْن َيكخ بْنَى  َفَبنَْوا بَ   بيَحاٍل مي َل اَل يخ

ٍل، َواَل َشكَّ َأنَّ اْلَباطي
اطياًل َعىَل َباطي

 .  َعَلْيهي إيالَّ اْلَباطيلخ

َما  ولخوا  َيقخ َأْن  ْن  مي َذليَك  ْم  َنََعهخ
ملي يَقتيَها  َحقي َعىَل  نَّةي  َوالسُّ َتابي 

اْلكي ري  َظَواهي  َ َمَعاِني وا  رخ َتَصوَّ   َوَلْو 

َأنَّ   َقالخوا. ي   اوي الصَّ رخ  يَئةي   َفَتَصوُّ بياملَْشي بيالتَّْعلييقي   ، اأْلَْياَمني َحلُّ  َو  هخ  
َمةي املْخَتَقد  اْلَكْهفي  آَيةي  َر  ري   َظاهي املْخَتَأخ 

، َوأَ  ةي اأْلَْرَبَعةي مَّ
بي اأْلَئي ري اآْلَيةي مليََذاهي َاَلَفَة َظاهي هخ َعىَل َذليَك ُمخ ، َوبينَاؤخ يي

ري نَّ اأْلَْخَذ بيَظوَ َزَمنخَها َعني اْلَيمي اهي

هَ  رخ
هخ َظاهي ريخ َأْصاًل إيىَل َما اْعَتَقَد َأنَّ

، َمَع َأنَّ اآْلَيَة اَل تخشي ْفري ولي اْلكخ ْن أخصخ
نَّةي مي َتابي َوالسُّ

 ا.اْلكي
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َأنَّ  ْن 
مي َنْجَراَن،  َنَصاَرى  َزَعَمهخ  َما  َو  هخ  

وَرةي املَْْذكخ ْمَراَن  عي آلي  آَيةي  َر  َظاهي َأنَّ  هخ  َقادخ
اْعتي   َوَكَذليَك 

َّا َزَعَم 
ء  ِمي هخ َباطيل  َوَلْيَس ََشْ لُّ هخ كخ يَسى اْبنخ اهللَّي َفإينَّ

ْطَلًقا، َكاَم اَل ََيَْفى َعىَل َعاقيٍل. -عي ْرآني مخ َر اْلقخ
 َظاهي

َلاَمَء َقالخوا: إينَّ اأْلَ  ْمَراَن: إينَّ اْلعخ
وَرةي آلي عي وري يفي سخ  املَْْذكخ

هي ي  يفي َكاَلمي اوي ري َوَقْولخ الصَّ ْخَذ بيَظَواهي

َفٍة. هي َأْدَنى َمْعري نْدي ْن عي كُّ يفي بخْطاَلنيهي مي ، َقْول  َباطيل  اَل َيشخ ْفري ولخ اْلكخ ْن َأصخ
نَّةي مي َتابي َوالسُّ

مخ    اْلكي َوَمْن هخ

ولخ اْلكخ   َمْن َأصخ
نَّةي َتابي َوالسُّ

ري اْلكي يَن َقالخوا: إينَّ اأْلَْخَذ بيَظَواهي
َلاَمءخ الَّذي ؟اْلعخ َلنَا   ْفري َلنَا، َوَبي نخوا  ْم  وهخ َسمُّ

ْم؟   َمْن هخ

َتَعل م    مخ َواَل   ، 
َعاَلي ولخهخ  َيقخ اَل  اْلَقْوَل  َهَذا  َأنَّ   

فييهي َشكَّ  اَل  ي  الَّذي قُّ  اْلكيَتابي    ;َواحْلَ َر  َظَواهي َنَّ  ألي

يخْس 
لي وليهي  َرسخ َعىَل  َأْنَزَلهخ  ي 

الَّذي اهللَّي  نخورخ  َي 
هي نَّةي  بيهي َوالسُّ َذ  نَفَّ َوتخ  ، هخ ودخ دخ حخ  

بيهي َقاَم  َوتخ هي  َأْرضي يفي  بيهي  َتَضاَء 

. هي َباديهي يفي َأْرضي  َبْيَ عي
نَْصَف بيهي ، َويخ هخ رخ

 َأَوامي

نَْها إيالَّ َأْمثيَلة  َقلي  ا اَل َيَكادخ يخوَجدخ مي دًّ يَلة  جي
يَّةخ الَّتيي اَل اْحتياَمَل فييَها َقلي

وصخ اْلَقْطعي ا  يلَ َوالنُّصخ دًّ ة  جي

َلة  ] ة  َكامي ج  َوَسْبَعٍة إيَذا َرَجْعتخْم تيْلَك َعرَشَ اٍم يفي احْلَ  َأيَّ
َيامخ َثاَلَثةي

بخ  [196 \ 2َكَقْوليهي َتَعاىَل: َفصي
َواْلَغالي

. رخ
َظَواهي نَّةي  َوالسُّ َتابي 

اْلكي وصي  نخصخ َكْونخ  َو  هخ اأْلَْكَثرخ  َو  هخ ي 
َع    الَّذي َأمْجَ َأنَّ َوَقْد  َعىَل  َي 

املْخْسليمي يعخ 
مَجي

َهَذا َوَعىَل   ، وحي املَْْرجخ املْخْحَتَملي  إيىَل  َعنْهخ  ف   َصاري يٌّ 
عي َدلييل  رَشْ َد  َيري َحتَّى  ب   َواجي ري  بيالظَّاهي لُّ   اْلَعَمَل  كخ

 . ولي  َمْن َتَكلََّم يفي اأْلخصخ

اهللَّي،   كيَتابي  َعْن  َها  َوإيْبَعادخ النَّاسي  ريخ 
نْ َفَتنْفي مي ا  َ

مهي ري بيَظَواهي اأْلَْخَذ  َأنَّ  بيَدْعَوى   ،
وليهي َرسخ  

نَّةي   َوسخ

هي َكاَم َتَرى. ْن َأْشنَعي اْلَباطيلي َوَأْعَظمي َو مي ْفري هخ  اْلكخ
ولي    أخصخ
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لَّ  كخ نَْها  مي َوَيَتَباَعَد   ، َذري احْلَ لَّ  كخ نَْها  مي َُيَْذَر  َأْن  ٍم 
ْسلي مخ ل   كخ َعىَل  جَييبخ  ْفري  اْلكخ ولخ  دي َوأخصخ التََّباعخ  

مي  دي  التََّباعخ وبخ  جخ وخ يعي 
ني الشَّ املْخنَْكري  اْلَقْولي  َهَذا  َعىَل  َفَيْلَزمخ  نَابي 

ْجتي االي لَّ  كخ َأْسَباهَبَا  اأْلَْخذي َوَيَتَجنََّب  َن 

. َر اْلَوْحيي  بيَظَواهي

َأْسَبا َأْعَظمي  ْن  مي َأنَّ  خ  َيَتَبيَّ َذَكْرَنا  َوبياَم  َتَرى،  َكاَم  اْلكيَتابي َوَهَذا  َر  َظَواهي َأنَّ  َعاَء  اد   
اَللي الضَّ بي 

نَّةي َدالَّة  َعىَل َمَعاٍن َقبييَحٍة، َلْيَسْت بياَلئيَقٍة. ْن َذليَك. َوالسُّ ا مي َ َها َوَبَراَءُتخ عخ يفي َنْفسي اأْلَْمري بخْعدخ
 َواْلَواقي

كيَتابي   ري  َظَواهي َعىَل  نييَعةي  الشَّ ْعَوى  الدَّ تيْلَك  َفةي  َوَسَببخ  َمْعري َعَدمخ  َو  هخ  ،
وليهي َرسخ  

نَّةي َوسخ اهللَّي، 

يَها.  عي دَّ  مخ

ْم َفهْ  نَْدهخ
يَن عي َن النُّظَّاري الَّذي ري  مي

ْْبَى، َزَعَم َكثي  اْلكخ
ةي ْظَمى، َوالطَّامَّ  اْلعخ

يَّةي
هي اْلَبلي َْجلي َهذي َر  َوألي ، َأنَّ َظَواهي م 

اَل  َغرْيخ  يَثَها 
َوَأَحادي َفاتي  الص   

اهللَّي آَياتي َفاتي  صي َتْشبييهخ  َو  هخ نَْها 
مي املْخَتَباديَرَة  َرَها  َظَواهي َنَّ  ألي بياهللَّي،  َقٍة 

ئي

: ئخ يفي إيَضاَءتيهي يفي َقْوليهي ، َوَعَقَد َذليَك املْخْقري هي َفاتي َخْلقي ئيقي بياهللَّي َكالتَّْشبييهي   بيصي ْن َأْوَهَم َغرْيَ الالَّ
َوالنَّصُّ إي

اَلئيقي   ْعَوى اْلَباطيَلةخ َمْن َأْعظَ بياخْلَ هي الدَّ اَعا َواْقَطْع َعني املْخْمَتنيعي اأْلَْطاَمَعا َوَهذي  إيمْجَ
هي ري ْفهخ َعْن َظاهي مي َفاِْصي

وليهي   َرسخ
اءي َعىَل آَياتي اهللَّي َتَعاىَل، َوَأَحادييثي َ

ْفرتي  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. -االي

َنْفسي  يفي  عخ 
ْسليٍم    َواْلَواقي مخ ل   كخ

لي نَْها،  مي املْخَتَباديَرةي  َوَأَحادييثيَها  َفاتي  الص   
آَياتي َر  َظَواهي َأنَّ  اأْلَْمري 

 : َفنَقخولخ نَا،  هخ َنَتَساَءَل  َأْن  بخدَّ  َواَل   .
هي َخْلقي َفاتي  ليصي اهللَّي  َفاتي  صي َاَلَفةخ  ُمخ َي  هي  ، َعْقَلهخ َع   َراجي

رخ 
رخ املْخَتَبادي

؟ َأَلْيَس الظَّاهي َفاتي َواأْلَْفَعالي  َوالص 
اتي اليقي ليْلَمْخلخوقي يفي الذَّ َاَلَفَة اخْلَ  ُمخ

َبىَل.  : هخ َغرْيخ َجَواَب  اَل  ي 
الَّذي َوابخ  َحتَّى   َواجْلَ هي  َخْلقي َفاتي  صي َمَع  اهللَّي  َفاتخ  صي َتَشاهَبَْت  َوَهْل 

َفتيهي  صي َعىَل  الَّ  الدَّ ْفَظ  اللَّ إينَّ  َقاَل  ؟   يخ ْلقي اخْلَ َفةي  بيصي هخ  َتْشبييهخ نْهخ 
مي رخ 

املْخَتَبادي هخ  رخ
َظاهي  َتَعاىَل 



41 
 

: اَل. هخ ي اَل َجَواَب َغرْيخ
َوابخ الَّذي َأْنَزَلهخ اهللَّخ يفي كيَتابيهي َمَثاًل َداالًّ   َواجْلَ َلْفًظا  ل  َأنَّ 

رخ َعاقي َفبيَأي  َوْجٍه َيَتَصوَّ

َفاتي اهللَّي أَ  ْن صي َفٍة مي ؟ َعىَل صي ْلقي َفةي اخْلَ َتهخ ليصي َشاهَبَ نْهخ مخ
رخ مي
هخ املْخَتَبادي رخ

ونخ َظاهي  َيكخ
هي ا َتَعاىَل َعىَل َنْفسي َ ْثنَى هبي

. يم 
َتان  َعظي ْ ْبَحاَنَك َهَذا هبخ  سخ

التََّخالخفي  لَّ  كخ َتَخاليَفة   مخ اَم  خ َفاُتخ
َوصي التََّخالخفي  لَّ  كخ َتَخاليَفاني  مخ َواملَْْخلخوقخ  قخ 

الي  . َفاخْلَ

َفةي اخلَْ  ولخ صي ؟ َأْو دخخخ قي
الي َفةي اخْلَ ال  َعىَل صي َفةي املَْْخلخوقي يفي اللَّْفظي الدَّ ولخ صي ْعَقلخ دخخخ اليقي يفي َفبيَأي  َوْجٍه يخ

؟  َواملَْْخلخوقي اليقي  اخْلَ َبْيَ  املْخنَاَفاةي  َكاَملي  َمَع  املَْْخلخوقي  َفةي  صي َعىَل  ال   الدَّ  اللَّْفظي 

لُّ  َشاَفكخ ًها َعْن مخ نَزَّ قي مخ
الي وَن اَلئيًقا بياخْلَ نْهخ َأْن َيكخ

رخ مي
هخ املْخَتَبادي رخ

اليقي َظاهي َفةي اخْلَ َفاتي َلْفٍظ َدلَّ َعىَل صي هَبَةي صي

. َفةخ اخلَْ  املَْْخلخوقي َل فييهي صي ْعَقلخ َأْن َتْدخخ  اَل يخ
َفةي املَْْخلخوقي الُّ َعىَل صي . َوَكَذليَك اللَّْفظخ الدَّ  اليقي

م  وَ  َوحَلْ َعْظم   َي 
َحًة هي َا َجاري َكْوهنخ َو  ، هخ ْلَمْخلخوقي

لي بيالن ْسَبةي  اْلَيدي  َلْفظي  ْن  مي رخ 
املْخَتَبادي رخ 

،  َفالظَّاهي َدم 

[ َُّيخاَم 
َأْيدي وا  َفاْقَطعخ َتَعاىَل:   

َقْوليهي َنْحوي  يفي  ْهني  الذ  إيىَل  َيَتَباَدرخ  ي 
الَّذي َو  هخ  [. 38  \  5َوَهَذا 

َد مليَ َوا  َتَعاىَل: َما َمنََعَك َأْن َتْسجخ
َن اْلَيدي بيالن ْسَبةي ليْلَخاليقي يفي َنْحوي َقْوليهي رخ مي

رخ املْخَتَبادي
ا َخَلْقتخ بيَيَديَّ لظَّاهي

َفةخ َكاَمٍل َوَجاَلٍل، اَلئيَقة  بياهللَّي  75  \  38] َا صي ئيقي بيَكاَمليهي َثابيَتة  َلهخ َعىَل اْلوَ   -َجلَّ َوَعاَل    -[، َأهنَّ ْجهي الالَّ

 .  َوَجاَلليهي

  َ ْن   -َجلَّ َوَعاَل    -َوَقْد َبيَّ َا مي َ َأهنَّ ، َوَبيَّ
اَللي َن اْلَكاَملي َواجْلَ َي َعَلْيهي مي َفةي َوَما هي  الص 

هي َظَم َهذي عي

قَ  َوَما  َا:  َشْأهني َتْعظييمي  يفي  َتَعاىَل  َقاَل  ْدَرةي،  َكاْلقخ التَّْأثيريي  َفاتي  مَجييًعا صي َواأْلَْرضخ  هي  َقْدري َحقَّ  اهللََّ  وا  َدرخ

وَن ] كخ رْشي ْبَحاَنهخ َوَتَعاىَل َعامَّ يخ  سخ
ينيهي يَّات  بيَيمي امَواتخ َمْطوي  َوالسَّ

َياَمةي  [. 67 \ 39َقْبَضتخهخ َيْوَم اْلقي
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يَ  َقاَل  َتَعاىَل:  َقْوليهي  يفي  ْدَرةي  َكاْلقخ َتْأثيرٍي  َفةخ  َا صي َأهنَّ  َ َخَلْقتخ  َوَبي  مليَا  َد  َتْسجخ َأْن  َمنََعَك  َما  اإيْبلييسخ 

َفاتخ َكاَم  َي صي َفةي اْلَعظييَمةي الَّتيي هي  الص 
هي َذي هخ َخَلَق َنبييَّهخ آَدَم هبي ُيخهخ َتَعاىَل بيَأنَّ ، َفَترْصي لُّ  بيَيَديَّ ليهي َوَجاَلليهي َيدخ

َفاتي التَّْأثيريي َكاَم َتَرى. ْن صي َا مي  َعىَل َأهنَّ

ْم َعىَل َأنَّ  ل هي ، كخ ق  َواْلَباطيلي مْجَاعي َأْهلي احْلَ ي
ْدَرةي اْلَبتََّة، إلي يلخ اْلَيدي بياْلقخ نَا َتْأوي حُّ هخ

هخ اَل جَيخوزخ  َواَل َيصي

ْدَرةي. َحةي الَّتيي    َتْثنيَيةخ اْلقخ اري ولخ اجْلَ عي َعْقَلهخ دخخخ مي املََْراجي
م  َوَدم  يفي َواَل ََيْطخرخ يفي ذيْهني املْخْسلي َي َعْظم  َوحَلْ

هي

. اَمَواتي َواأْلَْرضي قي السَّ
َفاتي َخالي ْن صي َفةي اْلَعظييَمةي مي  الص 

هي ال  َعىَل َهذي  َمْعنَى َهَذا اللَّْفظي الدَّ

ا اَل  وَرةي َوَأْمَثاهَلَ َر َلْفظي اْلَيدي يفي اآْلَيةي املَْْذكخ ي َأنَّ َظاهي
عي ا املْخدَّ َ يقخ بياهللَّي    َفاْعَلْم َأُّيُّ

َرَها    ;َيلي َنَّ َظاهي ألي

َذا  َ  هبي
، َوََلْ َتْكَتفي بييثي ري اخْلَ َها َعْن َهَذا الظَّاهي فخ َا جَييبخ َِصْ ، َوَأهنَّ ْنَساني  اإْلي

َحةي َعْيَت التَّْشبييهخ بيَجاري َحتَّى ادَّ

َها   ري َظاهي َعْن  فيَها  َِصْ َعىَل  مْجَاَع  لَّ   -اإْلي كخ َهَذا  َقْوَلَك  كيَتابيهي َأنَّ  َوَعىَل  َتَعاىَل،  اهللَّي  َعىَل  يم  
َعظي اء   َ

اْفرتي هخ 

التَّْشبييهي   َهَذا  ْؤمخ  شخ َك  َجرَّ َوَقْد  َي، 
مي َواملْخَجس  َي  املْخَشب هي َأْعَظَم  نَْت  كخ  

بيَسَببيهي َوَأنََّك   ، َوْرَطةي اْلَعظييمي إيىَل 

ي َأْثَبَتهخ 
، َفنََفْيَت اْلَوْصَف الَّذي ْلَتهخ بيَمْعنًى آَخَر التَّْعطييلي ، َوَأوَّ

يقخ بيهي
هخ اَل َيلي  بيَدْعَوى َأنَّ

هي  اهللَّخ يفي كيَتابيهي لينَْفسي

 . َلفي َن السَّ
نٍَّة، َواَل إيمْجَاٍع، َواَل َقْولي َأَحٍد مي َتاٍب، َواَل سخ

ْن كي ْسَتنٍَد مي َك بياَل مخ
ْن تيْلَقاءي َنْفسي  مي

ْن  َوَماَذا َعَلْيَك َلْو   ئيقي بيَكاَمليهي َوَجاَلليهي مي  َنْفَسهخ َعىَل اْلَوْجهي الالَّ
َصَدْقَت اهللََّ، َوآَمنَْت بياَم َمَدَح بيهي

نَْد  َغرْيي َكْيٍف، َواَل َتْشبييٍه، َواَل َتْعطييٍل؟  َفةخ املَْْخلخوقي عي ْهنيَك َأْن ََيْطخَر فييهي صي ْغَت ليذي ٍب َسوَّ وجي َوبيَأي  مخ

فَ  ؟ذيْكري صي اليقي َن   ةي اخْلَ َفَة املَْْخلخوقي مي َفةي املَْْخلخوقي َعْن َأَحٍد َحتَّى َيْفَهَم صي اليقي بيصي َفةخ اخْلَ َهْل َتْلَتبيسخ صي

؟  اليقي َفةي اخْلَ ال  َعىَل صي  اللَّْفظي الدَّ



43 
 

ْلٍم، بياَل عي َعىَل اهللَّي  لي  التََّقوُّ َن 
مي َواْحَذْر   ، إيْنَسانخ َيا  َمَع    َفاْخَش اهللََّ  بياَم َجاَء يفي كيَتابي اهللَّي  ْن  َوآمي

 . هي ةي َخْلقي َشاهَبَ  اهللَّي َعْن مخ
يهي  َتنْزي

بي  ئيقي  الالَّ اْلَوْصفي  َبْيَ  اْلَفْرقخ   
َعَلْيهي ََيَْفى  اَل  ٍء  ََشْ ل   بيكخ هخ  ْلمخ

عي َأَحاَط  ي  الَّذي اهللََّ  َأنَّ  هي َواْعَلْم 

ئيقي بيهي، َح  ي َوَصْفَت بيهي َواْلَوْصفي َغرْيي الالَّ َفَيقخوَل: َهَذا الَّذي َم يفي َذليَك  َفَيَتَحكَّ َ إيْنَسان  
َنْفَسَك   تَّى َيْأِتي

ال بياْلَوْصفي  َبَدَلهخ  يَك 
َوآتي وليَك،  ْن َرسخ

مي َواَل  نَْك،  مي ْسَتنٍَد  مخ بياَل  َعنَْك   
يهي َأْنفي َوَأَنا  بيَك،  اَلئيٍق  ئيقي َغرْيخ  الَّ

َمَثاًل  ،  بيَك  يَها  َفاْلَيدخ  َأْنفي َوَأَنا   ، َحةي اري بياجْلَ التَّْشبييهي  َعىَل  ليَداَلَلتيَها  بيَك  يقخ 
َتلي اَل  َنْفَسَك  ا  َ هبي َوَصْفَت  ي 

الَّتي

. ودخ ْدَرةخ َمَثاًل َأوي اجْلخ َو الن ْعَمةخ َأوي اْلقخ ٍق بيَك، َوهخ
ا لََك بيَوْصٍف اَلئي هلخَ ْبَحاَنَك هَ   َعنَْك َنْفًيا َباتًّا، َوأخْبدي َذا سخ

. يم 
َتان  َعظي ْ  هبخ

واًل َيْتلخو َعَليْ  ْكًرا َرسخ
ْم ذي يَن آَمنخوا َقْد َأْنَزَل اهللَّخ إيَلْيكخ وا اهللََّ َيا أخوِلي اأْلَْلَبابي الَّذي ْم آَياتي اهللَّي  َفاتَّقخ كخ

َن  اتي مي احليَ لخوا الصَّ
يَن آَمنخوا َوَعمي َج الَّذي يخْخري

َبي نَاٍت لي .مخ  الظُّلخاَمتي إيىَل النُّوري

َواَل  اهللَّي،  َعني  ْد  َتري ََلْ  بيَمَعاٍن  ا  هَلَ ليَي  املْخَئو  اهللَّي   
َفاتي ليصي يَن  دي احي اجْلَ َبْعَض  َأنَّ  يبي  اْلَغري َن 

َعْن  َومي  

َبْعضٍ  وَن  دخ َتابي 
اْلكي بيَبْعضي  فييَها  نخوَن  ْؤمي يخ  

وليهي بيَأنَّ  ،  َرسخ وَن  رُّ
نَْها  َفيخقي مي تخْشَتقُّ  ي 

الَّتي ْبَع  السَّ  
َفاتي الص 

ْمعَ  َياَة َوالسَّ ْلَم َواحْلَ
َراَدَة َواْلعي ْدَرَة َواإْلي ا اْلقخ َ ي هبي

، َوَنْعني يهي  ; َواْلَبرَصَ َواْلَكاَلَم  َأْوَصاف  َثابيَتة  هلليَّي َمَع التَّنْزي

إيلَ  يم  
َعلي َحيٌّ  ر  

َقادي نَْها  مي ْشَتقُّ  يخ َا  هَنَّ
َياءي  ألي َواْلكيْْبي َكاْلَعَظَمةي  َعةي  امي اجْلَ َفاتي  الص  َبْعضي  يفي  َوَكَذليَك  ْخ، 

اَللي َمَثاًل   َفٍة   ;َواملْخْلكي َواجْلَ لَّ صي وَن كخ ، َوَهَكَذا جَيَْحدخ كخ
لييلخ َواملَْلي خ َواجْلَ يمخ املْخَتَكْب 

نَْها اْلَعظي ْشَتقُّ مي َا يخ هَنَّ
ألي

وليهي  َثَبَتْت يفي كيَتابي اهللَّي  َرسخ
نَّةي َفةي اْلَيدي َواْلَوْجهي   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم    - َوسخ َها َكصي نَْها َغرْيخ

ْشَتقَّ مي ََلْ يخ

َأْثَبَتَها َأْو   ، هي لينَْفسي َأْثَبَتَها  الَّتيي  اهللَّي  َفاتي  َبْيَ صي يَق  التَّْفري َهَذا  َأنَّ  َشكَّ  َواَل  َك، 
َذلي ولخهخ  َلهخ    َوَنْحوي   -َرسخ

وهي.  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  جخ َن اْلوخ
 اَل َوْجَه َلهخ اْلَبتََّة بيَوْجٍه مي
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وليهي   ْد َعني اهللَّي، َواَل َعْن َرسخ َيري َم    -َوََلْ  َعَلْيهي َوَسلَّ َفاتيهي   -َصىلَّ اهللَّخ  بيَبْعضي صي ياَمني  اإْلي ْذنخ يفي  اإْلي

َها َوتَ  يليهي  َوَجْحدي َبْعضي نَْها.  ;ْأوي ْشَتقُّ مي َا اَل يخ هَنَّ
ًغا   ألي َسو   مخ

ْشتيَقاقي وَن َعَدمخ االي ل  َأْن َيكخ
رخ َعاقي َوَهْل َيَتَصوَّ

؟  َنْفَسهخ
ْحدي َما َوَصَف اهللَّخ بيهي َردُّ بيهي   جَلَ  اَل يخ

ْشتيَقاقي ، َأنَّ َعَدَم االي ٍم َراَجَع َعْقَلهخ
ْسلي ل  مخ نَْد كخ

 َواَل َشكَّ عي

. هخ  َربَّ
وليهي فيياَم َوَصَف بيهي ، َواَل َكاَلمخ َرسخ

هي  َكاَلمخ اهللَّي فيياَم َأْثنَى بيهي َعىَل َنْفسي

الَّ  َو  هخ َببخ  السَّ َوَهَذا  اهللَّي،   
نْدي عي ْن  مي هخ  َكْونخ َو  هخ يًّا  ل  كخ َحْتاًم  إيجَياًبا  ْْليياَمني 

لي بخ  املْخوجي َببخ  ي َوالسَّ ذي

وَن  خخ اسي َم الرَّ
ل  َما َجاَء َعني اهللَّي، َسَواء  اْسَتْأَثَر اهللَّخ َعلي  بيكخ

بخ ليْْليياَمني هخ املْخوجي ْلمي َأنَّ
 يفي اْلعي

ا ْم: َوالرَّ ، َكاَم َقاَل اهللَّخ َعنْهخ ْلمي
وَن يفي اْلعي خخ اسي هخ الرَّ َّا َيْعَلمخ

، َأْو َكاَن ِمي هي َكاملْخَتَشابيهي وَن يفي  بيعيْلمي خخ سي

نَا ]اْلعيْلمي َيقخ   َرب 
نْدي ْن عي لٌّ مي  [.7 \ 3ولخوَن آَمنَّا بيهي كخ

ل   كخ َعىَل  َواهللَّخ  َتَعاىَل:  َوَقْوَلهخ  نَا،  َرب   
نْدي عي ْن  مي بيَيَديَّ  َخَلْقتخ  َا 

ملي َتَعاىَل:  َقْوَلهخ  َأنَّ  َشكَّ  ٍء  َفاَل  ََشْ  

ير  ]
بخ َعَلْينَا284 \ 2َقدي نَا َأْيًضا َفَيجي  َرب 

نْدي ْن عي يعي  [ مي مي ياَمنخ بياجْلَ نَا.  ;اإْلي  َرب 
نْدي ْن عي هخ مي لَّ هخ كخ َنَّ

 ألي

، َوَهَذ  نْهخ
ْشَتقُّ مي ، بيَأنَّ َهَذا يخ

هي  َرب 
نْدي ْن عي هخ مي لَّ   بيَأنَّ كخ

َو َعاَلي ، َوهخ قخ َبْينَهخ َفر  ي يخ
ا الَّذي نْهخ  َأمَّ

ْشَتقُّ مي ا اَل يخ

وَن بَ  َتابي دخ
 ْعٍض. َفَقْد آَمَن بيَبْعضي اْلكي

نْ  َأْو مي  ، املْخَتَشابيهي َن  مي َكاَن  ، َسَواء  
بيهي ياَمنخ  اإْلي  اهللَّي جَييبخ 

نْدي ْن عي مي َما َجاَء  لَّ  َأنَّ كخ ودخ  َغرْيي  َواملَْْقصخ  

نْهخ َأْو اَل.
ْشَتقُّ مي ، َوَسَواء  َكاَن يخ

 املْخَتَشابيهي

هخ اهللَّخ    -َوَمْعلخوم  َأنَّ َماليًكا   َ
ئيَل كَ   -َرمحي وٍل، َواْلَكْيفخ  سخ َواءخ َغرْيخ جَمْهخ

ْستي ْيَف اْسَتَوى؟ َفَقاَل: االي

 . ب  ياَمنخ بيهي َواجي  َغرْيخ َمْعقخوٍل، َواإْلي
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، بيَد  ، َواْلَوْجهي َلْيَسْت َكاْلَيدي ا  َ َراَدَة َمَثاًل َوَنْحَومهخ ْدَرَة َواإْلي ْن َأنَّ اْلقخ
ْم مي هخ هخ َبْعضخ مخ ْعَوى َوَما َيْزعخ

اْلقخ  َفةي َأنَّ  َكصي ا  َ
مهي َغرْيي اَلفي  بيخي  ،  

ْفِلي َوالسُّ ي   ْلوي اْلعخ اْلَعاََلي  يفي  ا  َ مهخ آَثارخ َظَهَرْت  َمَثاًل  َراَدَة  َواإْلي اْلَيدي ْدَرَة   

 . ْن َأْعَظمي اْلَباطيلي َو مي َها َفهخ  َوَنْحوي

هخ مي  َو َوَأبخوهخ َوَجدُّ ولخهخ هخ ي َيقخ
َك َأنَّ الَّذي

حخ َذلي َّا يخَوض 
ا َنبييَّهخ  َوِمي َ ي َخَلَق اهللَّخ هبي

َفةي اْلَيدي الَّتي ْن آَثاري صي

 آَدَم.

ْعتيَقادي   يني َماتخوا َعىَل َهَذا االي َر اهللَّخ َتَعاىَل ليلَّذي و َأْن َيْغفي وَن َتْشبييَه اهللَّي    ;َوَنْحنخ َنْرجخ دخ خْم اَل َيْقصي هَنَّ
ألي

ُّيَ  لخوَن َتنْزي َاوي ، َوإينَّاَم ُيخ
هي .بيَخْلقي هي ةي َخْلقي َشاهَبَ ْم إيىَل َذليَك اْلَقْصدي   هخ َعْن مخ يَقهخ نَّ َطري

، َوَلكي ْم َحَسن  هخ َفَقْصدخ

. ا َنْفَسهخ يَ   َسي َئة  َ ي َمَدَح اهللَّخ هبي
َفةي الَّتي خْم َظنُّوا َلْفَظ الص  وءخ بيَسَببي َأهنَّ َك السُّ

ْم َذلي اَم َنَشَأ هَلخ لُّ  َوإينَّ هخ  دخ رخ
َظاهي

يهي اهللَّي ْم ليَتنْزي نْهخ
يقخ َقْصًدا مي

َا اَل َتلي ي َظنُّوا َأهنَّ
َفَة الَّتي ا الص  ْلقي َفنََفوخ  اخْلَ

َفةي َشاهَبَةي صي لخوَها بيَمْعنًى َعىَل مخ ، َوَأوَّ

هخ اهللَّخ َ
يُّ َرمحي

افيعي ْم َكاَم َقاَل الشَّ ْم َفهخ يَه يفي َظن هي  التَّنْزي
َن اْلْبي  آَخَر َيْقَتِضي

ْن َغرْيي َقْصٍد َومي : َراَم َنْفًعا َفَُضَّ مي

ليَي يفي َقْوليهي َتَعا ونخوا َداخي ْم، َوَأْن َيكخ ْم َخَطَأهخ َر اهللَّخ هَلخ
و َأْن َيْغفي وًقا َوَنْحنخ َنْرجخ قخ ونخ عخ َوَليَْس   ىَل: َما َيكخ

ْم بيهي َوَلكيْن َما تَ  نَاح  فيياَم َأْخَطْأتخ ْم جخ ياًم ]َعَلْيكخ وًرا َرحي ْم َوَكاَن اهللَّخ َغفخ لخوبخكخ َدْت قخ  [.5 \ 33َعمَّ

َوَج  اًل،  َأوَّ  
التَّْشبييهي َن  مي يْم  لخوهبي قخ ريي  ليَتْطهي مخ اهللَّخ  َقهخ َوفَّ َوَلْو   ،

فييهي ورخ اَل َشكَّ  املَْْذكخ مخ  هخ وا َوَخَطؤخ َزمخ

يهخ َعنْ  َو التَّنْزي قي هخ
الي َفةي اخْلَ َر صي . بيَأنَّ َظاهي وا فييهي َّا َوَقعخ

وا ِمي مخ
، َلَسلي َفةي املَْْخلخوقي َشاهَبَةي صي  مخ

النَّبييَّ   َعَلْيهي َوَسلََّم    -َواَل َشكَّ َأنَّ  َّا َمَدَح    -َصىلَّ اهللَّخ 
املْخَتَباديَر، ِمي َر  بيَأنَّ الظَّاهي  ، ْلمي

اْلعي لَّ    كخ
َعاَلي

وَ   هخ
َفاتي  الص 

 َنْفَسهخ يفي آَياتي
َرهخ  اهللَّخ بيهي

 َأنَّ َظاهي
، َوَلْو َكاَن ََيْطخرخ يفي ذيْهنيهي ْلقي  اخْلَ

َفاتي يهخ التَّامُّ َعْن صي  التَّنْزي
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يقخ  
لَّ املْخَباَدَرةي إيىَل َبَياني َذليَك    ;اَل َيلي ، َلَباَدَر كخ ْلقي َفاتي اخْلَ هخ َتْشبييه  بيصي َنَّ

ريخ   ;ألي
هي َتْأخي هخ اَل جَيخوزخ يفي َحق  َنَّ

ألي

ْفرخ َوالتَّْش الْ  هخ اْلكخ رخ
يَّاَم فيياَم َظاهي

، َواَل سي يَّاَم يفي اْلَعَقائيدي
، َواَل سي اَجةي إيَلْيهي . َبَياني َعْن َوْقتي احْلَ  بييهخ

النَّبيي    وتخ  كخ َوَسلََّم    -َفسخ َعَلْيهي  اهللَّخ  لخو   -َصىلَّ  املْخَئو  َزَعَمهخ  َما  َأنَّ  َعىَل  لُّ  َيدخ َهَذا  َبَياني  اَل  َعْن  َن 

 َأَساَس َلهخ َكاَم َتَرى.

-------------------------------------------------- 

وني )قوله:   رخ اْلقخ رٍي يفي 
بيَكثي نْهخ 

مي َأْيرَسخ  َماني  الزَّ َهَذا  وليهي يفي   َرسخ
نَّةي َوسخ اهللَّي  َتابي 

كي َتَعلَُّم  َأنَّ    َوْلَتْعَلْم 

َفةي مَجي  وَلةي َمْعري هخ سخ
َقيٍَّد،  اأْلَْوىَل، لي ْطَلٍق َومخ ، َومخ وٍخ َوَعامٍّ َوَخاصٍّ ٍخ َوَمنْسخ

ْن َناسي يعي َما َيَتَعلَّقخ بيَذليَك، مي

عييفي   َوالضَّ يحي  حي الصَّ َبْيَ  َوالتَّْميييزي   ،
يثي دي احْلَ َواةي  رخ ْن 

مي  ، َجالي الر   
َوَأْحَوالي  ٍ َبيَّ َومخ َْمٍل  َنَّ    ;َوجمخ ألي

يَع َضَبَط َوَأْتَقَن   مي َل اْلَيْومَ اجْلَ َل التَّنَاوخ يعخ َسهَّ
مي َن، َفاجْلَ وتقدم هذا يف   -رمحه الل تعاىل-صدق    (َوَدوَّ

، وهذا من فضل وهذا يؤكد ما تقدم ذكره وأن االجتهاد قد تيَّس كثرًيا ولل احلمدقاعدة سابقة،  

 . العلم وتقريبهفإن للعلامء جهوًدا كبرية يف تسهيل  -صىل الل عليه وسلم-أمة حممد الل عىل 

َن النَّبيي   )قوله:  
ليَم َما َجاَء فييَها مي َتابي اهللَّي َقْد عخ

ْن كي لُّ آَيٍة مي ثخمَّ   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم    -َفكخ

 َعنْهخ  
َدةي يعخ اأْلََحادييثي اْلَواري

يَن. َومَجي ي َحاَبةي َوالتَّابيَعْيي َوكيَباري املْخَفرس  َن الصَّ
 -ىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  َص   -مي

ْعفي  َوالضَّ اْلعيَللي  َن  مي إيَلْيَها  قخ  َيَتَطرَّ َوَما  َها، 
َوَأَسانييدي َا  تخوهني مخ َأْحَوالخ  َمْت 

لي َوعخ َنْت،  و  َودخ َظْت 
في . حخ

َعىَل  ا  دًّ جي يلخَها  َُتْصي لخ  َيْسهخ  
ْجتيَهادي االي يفي  طخوَها  اْشرَتَ ي 

الَّتي وطي  خ الرشُّ يعخ 
َفْهاًم   َفَجمي اهللَّخ  َرَزَقهخ  َمْن  ل   كخ

ْلاًم  وحتيط بأكثر تعلم أكثر معاين اآليات،  قليلة  فبمراجعة تفاسري    -رمحه الل تعاىل-وصدق    (َوعي

من راجع تفسري ابن جرير وابن أيب حاتم، وتفسري )زاد املسري( البن اجلوزي، اخلالف املتقدم ك
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كثري  ابن  وتفسري  للسيوطي،  املنثور(  األقوال فإنه  ،  و)الدر  الغالب  يف  عليه  يفوت  يكاد  ال 

التفاسري، يف    ، وإال يف الغالب ال يكاد يفوت عليه يشء من كالم األولني ، إال نزًرا قلياًل األخرى

 .-صىل الل عليه وسلم-وهكذا جتد يف سنة النبي 

ْن  )قوله:   ، َأنَّ مي فخ
مخ املْخنْصي

ا املْخْسلي َ ، َعىَل اهللَّي َواْعَلْم َأُّيُّ ق  لي َوَأْعَظمي اْلَقْولي بيَغرْيي احْلَ
َأْشنَعي اْلَباطي

َيتيهي َعىَل ا يُّ يفي َحاشي اوي ْيخخ َأمْحَدخ الصَّ ، َما َقاَلهخ الشَّ
َرةي  املْخَطهَّ

نَّتيهي  َوَعىَل النَّبيي  َوسخ
وَرةي  َوكيَتابيهي اَلَلْيي يفي سخ جْلَ

ْمَراَن َواغْ  َي بياْسمي َطَلَبةي اْلعيْلمي  اْلَكْهفي َوآلي عي َن املْخَتَسم 
ََْص مي َك َخْلق  اَل ُيخ

يْم   ;رَتَّ بيَقْوليهي يفي َذلي ليَكْوهني

وَن َبْيَ َحقٍّ َوَباطيلٍ  َمي زخ وضالل مبني، فقد ذكر  كالٌم خطري للغاية،  وصدق، كالم الصاوي    (اَل يخ

 ذاهب؛ ألنه يوافق ما هم عليه. متعصبة املكالًما شنيًعا، ومع ذلك اغرت به كثري من 

ْفري  )قوله:   ليْلكخ َذليَك  اهخ  َأدَّ اَم  بَّ َورخ  ، لٌّ
ضي مخ َضالٌّ  اأْلَْرَبَعةي  بي  املََْذاهي َعني  جخ  اري اأْلَْخَذ    ;َفاخْلَ َنَّ  ألي

بيَلْفظيهي  نْهخ 
. اْنَتَهى مي ْفري ولي اْلكخ ْن أخصخ

نَّةي مي َتابي َوالسُّ
ري اْلكي للغاية، أعوذ بالل، والل كالٌم شنيع    (بيَظَواهي

 :ةبل كالم كفري والعياذ بالل، وفيه أخطاء شنيع

حرص احلق يف املذاهب األربعة، وقد أمجع العلامء عىل أن احلق غري حمصور  -1

م ابن تيمية يف كتابه )منهاج السنة( وقد يف املذاهب األربعة، حكى اإلمجاع شيخ اإلسال

 تقدم ذكر هذا يف املقدمات. 

ألقوال  -2 ...إلخ  الصحابة  وأقوال  الصحيح  احلديث  ترك  جيوز  أنه  ُيرصح 

 املذاهب األربعة. 
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كفًرا -3 والسنة  الكتاب  ظواهر  جيعل  أن  أشنعها:  شناعته وهذا  مع  هذا  ثم   ،

السقيم،   فهمه  نتاج  االستثناء  كله  فهم  تعاىليف  فقد  َفاِعٌل  ﴿:  قوله  إيِنِّ   
ٍ
ء ليَِشْ َتُقوَلنَّ  َوال 

( َغدًا  الل23ََُّذلَِك  َيَشاَء  َأْن  إاِلَّ  القول    [24-23]الكهف:    ﴾(  هذا  منه  نتج  خطأ  فهاًم 

 نس أراد أن يفعل فعاًل وكان عازًما عىل أن يستثني لكنه    الشنيع، وإنام معنى اآلية أن من

 . فإن له أن يستثنى 

َاليَفًة  )قوله:   ُمخ ْم  َأْقَواهلخخ َكاَنْت  َوَلْو   ، اأْلَْرَبَعةي بي  املََْذاهي َعني  وجخ  رخ اخْلخ جَيخوزخ  اَل  هخ  بيَأنَّ َقْولخهخ  ا  َأمَّ

َحاَبةي   الصَّ َوإيمْجَاعي   
نَّةي َوالسُّ َتابي 

بياْلكي َباطيل   َقْول   َو  َفهخ  ،
َحاَبةي الصَّ  

َوَأْقَوالي  ، نَّةي َوالسُّ َتابي 
اهللَّخ رَ ليْلكي  َ

ِضي

يَد   ْم، َكاَم َسنََرى إييَضاَحهخ إيْن َشاَء اهللَّخ بياَم اَل َمزي هي
سي ةي اأْلَْرَبَعةي َأْنفخ مَّ

ْم، َوإيمْجَاعي اأْلَئي َعَلْيهي يفي املََْسائيلي  َعنْهخ

ل   الُّ املْخضي َو الضَّ هخ هخ خ ي َينرْصخ ، َفالَّذي هي املَْْسَأَلةي  -رمحه الل تعاىل -وقد تقدم أن ابن تيمية    (اآْلتيَيةي َبْعَد َهذي

أيًضا حيكي إمجاع الصحابة عىل هذا، وهذا بدهي ألن  حكى اإلمجاع عىل هذا، وها هو الشنقيطي 

 هؤالء جاؤوا بعد الصحابة، ثم الصحابة أمروا باتباع الدليل ومل حيرصوا احلق يف أحد. 

روى  فقد  من باب أوىل،    ا، فغريمهخمالفة أيب بكر وعمر للدليلجواز  بل إذا قرر الصحابة  

من ههنا تؤتون نجيئكم   "قال:  أنه  عن ابن عباس    -كام يف املطالب العالية  -  إسحاق بن راهويه

 وصححه احلافظ ابن حجر. "برسول الل وجتيئون بأيب بكر وعمر 

بلفظ عباس  ابن  أثر  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  نفسه    ونقل  الشيخوباللفظ  بن  حممد    نقله 

وتقولون قال   -صىل الل عليه وسلم-أقول قال رسول الل  ":  الوهاب يف كتابه )التوحيد(عبد  

زوا ترك   "أبو بكر وعمر؟ فهذا األثر ُروي عن ابن عباس بألفاظ، فاملقصود من هذا أهنم مل جُيوِّ

 .احلق اتباًعا أليب بكر وعمر، فغريهم من باب أوىل
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خمالفة م، بل أقوال أئمتهم يف كثري من املسائل  املذاهب األربعة ليست أقوال أئمته  ثم هذه

للشافعي ومالك وأمحد، إذن غاية ما يف   ، وهكذاأليب حنيفة أقوااًل خُيالفه احلنفية  فإن،  ألقواهلم

لبعض  األمر   أقوال  املتأخرين،  أهنا  من  املذهب معظميهم  أصحاب  من  ثم  املذهب،  فزعموه 

وخيالف يف أن هذا هو املذهب، ويرى أن املذهب   املذهب،أنفسهم من خيالفهم يف نسبة هذا إىل  

 هو القول اآلخر، فعجًبا ملثل هذا. 

ْن  )قوله:   مي َأْيًضا  َفَهَذا   ، ْفري اْلكخ ولخ  َأصخ ْن 
مي نَّةي  َوالسُّ َتابي 

اْلكي ري  بيَظَواهي اأْلَْخَذ  إينَّ   : َقْولخهخ ا  َوَأمَّ

ْن َأْعظَ  هخ مي لخ
، َوَقائي هي وليهي  َأْشنَعي اْلَباطيلي َوَأْعَظمي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
ْرَمةي كي َصىلَّ اهللَّخ   -مي النَّاسي اْنتيَهاًكا حليخ

يم   -َعَلْيهي َوَسلََّم 
َتان  َعظي ْ ْبَحاَنَك َهَذا هبخ  .(سخ

عرشةالقا الرابعة  األقوال :  عدة  أشنع  من  هو  كفر   والسنة  الكتاب  ظواهر  بأن  القول 

 وأعظمها انتهاًكا حلرمة الكتاب والسنة. وأبطلها 

ٍ )قوله:   رخ اْلَبتََّة َعْن َعاَلي ْفري اَل َيْصدخ  اْلكخ
ولي ْن أخصخ

نَّةي مي َتابي َوالسُّ
ري اْلكي َواْلَقْولخ بيَأنَّ اْلَعَمَل بيَظاهي

َأْصاًل   نَّةي  َوالسُّ َتابي 
بياْلكي َلهخ  ْلَم 

عي اَل  ْن  َعمَّ رخ  َيْصدخ اَم  َوإينَّ  ،
وليهي َرسخ  

نَّةي َوسخ اهللَّي  َتابي 
ياَم   ;بيكي هبي ْهليهي  جليَ هخ  َنَّ

ألي

َظنَّهخ  َّا 
َبعييد  ِمي ا  َ َرمهخ

عخ يفي َنْفسي اأْلَْمري َأنَّ َظاهي
َواْلَواقي ْفًرا،  ا كخ َ َرمهخ

دخ َظاهي َن   َيْعَتقي ْمسي مي َبْعدي الشَّ ْن  َأَشدُّ مي

الكتاب  ؛ ألن مقتضاها ترك  وإال هذه العبارة كفريةالعبارة    -رمحه الل تعاىل-قد أالن    (اللَّْمسي 

والسنةوالسنة الكتاب  يقرأ  أال  العامي  ُيؤمر  أن  والزمها  يقرأوا ،  أال  العلم  طالب  يؤمر  وأن   ،

ظواهرها فيقعوا يف الكفر والعياذ   يعتقدون ؛ ألهنم قد  ظواهرها الكتاب والسنة حتى ال يعتقدوا  

 بالل.
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َحلَّ  )قوله:   َرَها  َظاهي َأنَّ  يُّ  اوي الصَّ َظنَّ  ي 
الَّتي هي  َهذي اْلَكْهفي  آَيَة  َأنَّ  َك: 

َذلي َلَك  حخ  يخَوض  َّا 
َوِمي

يي  ري َزَمنخَها َعني اْلَيمي يَئةي املْخَتَأخ  : َوَبنَى َعىَل اأْلَْياَمني بيالتَّْعلييقي بياملَْشي بي اأْلَْرَبَعةي َاليف  ليْلَمَذاهي ، َوَأنَّ َذليَك ُمخ

هخ َباطيل  اَل َأَساَس َلهخ  لُّ ، كخ ْفري  اْلكخ
ولي ْن أخصخ

نَّةي مي َتابي َوالسُّ
ري اْلكي َك َأنَّ اْلَعَمَل بيَظَواهي

 . (َذلي

 إيِنِّ َفاِعٌل َذلَِك َغدًا )﴿أن قوله:  يعني فهمه خطأ، فهو ظنَّ  
ٍ
ء ( إاِلَّ َأْن  23َوال َتُقوَلنَّ ليَِشْ

اللَُّ أن[  24-23]الكهف:    ﴾َيَشاَء  عليه ظنَّ  ما  خُيالف  وهذا  زمن،  طول  بعد  االستثناء  صحَّ  ه 

متصاًل،   الكالم  يكون  أن  البد  االستثناء  أن  األربعة  عىل املذاهب  واحد،  جملس  يف  يكون  وأن 

الفاصل اليسري ونوع الفاصل، لكن بأن خيتلف يف املجلس ولو بعد حني فهذا خالف يف صحة  

والل ألعطينك كذا. ثم ر وظن أن الرجل لو قال:  ، فهو ظن هذا األم هاملذاهب األربعة عىل خالف

جاء بعد شهر وقال: إن شاء الل. فإذن حلت يمينه وال تلزمه الكفارة وال يلزمه العمل هبا، فظن 

فلفهمه املعنى،  هو  هذا  خطأ   أن  اآلية  فهم  أن  السقيم  وهو  الكفري  التأصيل  هذا  منه  نتج  ثم   ،

 بالل.  العلم بظواهر الكتاب والسنة كفر والعياذ

يدخ َذليَك إييَضاًحا  )قوله:   ا َيزي وهليَ اَر َسَألخوا النَّبييَّ    ;َوَسَببخ نخزخ فَّ  َأنَّ اْلكخ
ولي اآْلَيةي َنَّ َسَبَب نخزخ  -ألي

ْم:    -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم   ، َفَقاَل هَلخ ، َوذيي اْلَقْرَنْيي ، َوَأْصَحابي اْلَكْهفي وحي ْم َغًدا، َعني الرُّ كخ خ ْخْبي
َسأخ

يَئتي  بيَمشي هي  َتْعلييقي َوَعَدمي   ، إيَلْيهي اأْلَْمري  يضي  َتْفوي بيَعَدمي  هخ  َربُّ َفَعاَتَبهخ  اهللَّخ،  َشاَء  إيْن  ْل  َيقخ َوَعاَل    -هي  َوََلْ   -َجلَّ 

، يفي   اأْلََدَب َمَعهخ
َمهخ اهللَّخ يفي اآْلَيةي . ثخمَّ َعلَّ َر َعنْهخ اْلَوْحيخ ل  َذليَك َغًدا  َفَتَأخَّ ٍء إيِن  َفاعي ََشْ

: َواَل َتقخوَلنَّ لي
َقْوليهي

: والل أخربكم غًدا؟ -صىل الل عليه وسلم-هل قال النبي    ([24  -  23  \  18إيالَّ َأْن َيَشاَء اهللَّخ ]

هل هذا مثل رجل قال: والل ألعطينك ألف   فغري األمر بقوله: إن شاء الل.؟ثم أراد أال خُيربهم  

ل، ثم جاء بعد وندم، فقال: ما احلل؟ ُأكفر؟ فقال قائل: قل إن شاء الل، فال جيب عليك أن  ريا
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الذي أراد أن يغري   نفسها؟ شتان بني هذا  تعطيه وال جتب عليك الكفارة. هل هذه هي الصورة

هم ف لكن مل يقل إن شاء الل، فبهذا يعرف    ما حلف عليه بقول إن شاء الل وبني من مل يرد التغيري

 الصاوي العقيم. 

يَت ])قوله:   ْر َربََّك إيَذا َنسي : َواْذكخ
نَبيي هي
ْلَت َسَأْفَعلخ َكَذا َغًدا،  24  \  18ثخمَّ َقاَل لي [، َيْعنيي إيْن قخ

َشا إيْن  ْل:  قخ َأْي  َربََّك،  ْر  َفاْذكخ َك، 
َذلي َبْعَد  ْرَت  َتَذكَّ ثخمَّ  اهللَّخ،  َشاَء  إيْن  َتقخوَل:  َأْن  يَت 

َنسي َأْي ثخمَّ  اهللَّخ،  َء 

ْهَدةي  عخ ْن 
مي َج  رخ َوََّتْ  ، الن ْسَياني بيَسَببي   ،

َوْقتيهي نَْد  عي َفاَتَك  ي  الَّذي اهللَّي  َمَع  اأْلََدَب  بيَذليَك  يفي ليَتَتَداَرَك  النَّْهيي   

اهللَّخ َيَشاَء  َأْن  إيالَّ  َغًدا  َذليَك  ل   َفاعي إيِن   ٍء  ََشْ
لي َتقخوَلنَّ  َواَل  َتَعاىَل:   

بني    (َقْوليهي فرق  يقول: إذن  من 

تقول: إن شاء الل. ولو  سأعطيك كذا. وهو كان سيقول إن شاء الل فنس، فيقال له: يصح أن  

أن   فرق بني هذا وبني رجل ليس يف نفسهيريد أن يقول إن شاء الل فنس،  ألنه كان  بعد حني؛  

فقال: إن شاء وهو عازم أن يعطيه، ثم ندم وأراد أن يتحلل من هذه اليمني،  يقول إن شاء الل،  

 .بعد سنة .الل

َلهخ  )قوله:   يَن 
املْخَقل دي ي   اوي َأْتَباَع الصَّ َفَيا   .

هي اْلَكْهفي َهذي آَيةي  َعىَل  اْلَكاَلمي  إييَضاَحهخ يفي  ْمنَا  َقدَّ َوَقْد 

َأْعَمى َعىَل   َأْو َتْقلييًدا   ، بيالطَّاَلقي َأْو  بياهللَّي،  يي  اْلَيمي هي َعىَل  رخ آَيةي اْلَكْهفي َهذي
َأْيَن َدلَّ َظاهي َجَهاَلٍة َعْمَياَء، 

؟ َن اأْلَْياَمني ، َأْو بيَغرْيي َذليَك مي م فهموا لو قال رجل المرأته: أنِت طالق. ثم ندم بعد فكأهن  (بياْلعيْتقي

فقد  راجعون، ماذا أفعل؟ فقال له قائل: قل إن شاء الل، فال تطلق.  شهرين، قال: إنا لل وإنا إليه  

 هذا الفهم يف الطالق واأليامن وهكذا. فهم الصاوي

 يمينًا بل يقع طالًقا.والطالق عند املذاهب األربعة ال يكون 
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األصوليني  تنبيه/ من  كثري  عند  باملعنى   اختلط  واالستثناء  اللغوي  باملعنى  االستثناء 

وأخواهتا،  النحوي،   )إال(  يريدون  االستثناء  بحثوا  إذا  يصح األصوليون  هل  يبحثون:  لذلك 

استثناء القليل من الكثري والكل من الكل ...إلخ، أما االستثناء اللغوي الذي ورد يف آية الكهف 

الذي ذكر إن شاء الل.  وهو  فهو قول:  ابن عباس  الل "وقول  ه  يدل عليها يسمى   "إن شاء  وما 

 )إال(   يف االستثناء  ن يبحثونستثناء عند األصوليني، فاألصوليو استثناًء لغوًيا، وليس املراد به اال

هذا ال يصح ؛ ألنه استثناء الكل من الكل، :  واقول: لك مائة ريال إال مائة ريال، فقالك  وأخواهتا

 استثناء القليل من الكثري.  ؛ ألنهيصحهذا قول: لك مائة ريال إال أربعني ريااًل، فقالوا: أو ك

يبحثون   النحويفهم  باملعنى  باآليات  االستثناء ورشوطه  بأن استدلوا  ، ثم حصل خلط 

السلف   اللغويوكالم  النبوية يف االستثناء  النحوي  واألحاديث  باملعنى  ، ونزلوه عىل االستثناء 

 . وفرق بني االستثناء باملعنى اللغوي واالستثناء باملعنى النحوي

الصاوي من أن    واالستدالل بكالم ابن عباس وفهمه وما أوردهفإذن البحث كله خطأ،  

األربعة  ه املذاهب  كالم  اللغوي،ذا خيالف  باملعنى  االستثناء  يف  عباس  ابن  كالم  فإن  ال   خطأ، 

 . االستثناء باملعنى النحوي الذي يذكره الفقهاء واألصوليون 

ْمَراَن يفي اْلَكاَلمي َعىَل )قوله:   وَرةي آلي عي يُّ َأْيًضا يفي سخ اوي يدخ َما َذَكْرَنا إييَضاًحا َما َقاَلهخ الصَّ َّا َيزي
َوِمي

يْم َزْيغ    لخوهبي قخ يَن يفي  الَّذي ا  َفَأمَّ َتَعاىَل:   
َتْأوي َقْوليهي َواْبتيَغاَء  ْتنَةي  اْلفي اْبتيَغاَء  نْهخ 

َتَشاَبَه مي َما  َيْعَلمخ َفَيتَّبيعخوَن   َوَما 
يليهي

يَله : 7  \  3]  َتْأوي َقْولخهخ  ، لي
ليْلَباطي ق   احْلَ َعني  َمْيل   َأْي  َزْيغ    : هخ َنصُّ َما   

اَللي اجْلَ َكاَلمي  َعىَل  َقاَل  هخ  َفإينَّ  ،]

بخهَ  ْم يفي الشُّ هي
وعي قخ ،  بيوخ ْرآني ري اْلقخ َّْن َأَخَذ بيَظاهي

ْم ِمي ، َأْي َكنََصاَرى َنْجَراَن، َوَمْن َحَذا َحْذَوهخ اتي َواللَّْبسي

نَّةي اهـ َتابي َوالسُّ
ري اْلكي ْفري اأْلَْخَذ بيَظَواهي ولي اْلكخ ْن أخصخ

وا َأنَّ مي َلاَمَء َذَكرخ  . (َفإينَّ اْلعخ
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ذكر له  الكفر    عجًبا  بظواأن من أصول  والسنة،  األخذ  الكتاب  للعلامء وهذا وهر  ينسبه 

إذن    باطل، ثم فعل نصارى نجران،  الكفر كام  واقًعا يف  الكتاب والسنة  جعل من أخذ بظواهر 

 ظواهر والعياذ بالل. ال سبب ضالل نصارى نجران أخذهم ب

ري  )قوله:   َلاَمَء َقالخوا: إينَّ اأْلَْخَذ بيَظَواهي هخ  َوَذَكَر َأنَّ اْلعخ ، َمَع َأنَّ ْفري  اْلكخ
ولي ْن أخصخ

نَّةي مي َتابي َوالسُّ
اْلكي

َعاءَ  اد  َأنَّ  م  
ْسلي مخ هخ  َأنَّ َمَع  َكَفَر،  هخ  َأنَّ ْرآني  اْلقخ ري 

َظاهي َعىَل  َنْجَراَن  َنَصاَرى  َعاءي  اد  َوْجَه  ي  َيْدري َعىَل اَل  ْم  هخ

ْم َوَمْن َحَذا َحْذوَ  َرهخ هخ َكفَّ ْرآني َأنَّ ري اْلقخ
نَّةي َظاهي َتابي َوالسُّ

ري اْلكي ، إيالَّ َأنَّ اأْلَْخَذ بيَظَواهي يح 
َعاء  َصحي مخ اد  هخ

ْفري  ولي اْلكخ ْن أخصخ
 .(مي

اخلامسة عرشة  حكاية  :  القاعدة  يف  متساهلون  البدعية،    اإلمجاع املتكلمون  عقائدهم  عىل 

 .، وكام يف )جمموع الفتاوى((التسعينيةذكر هذا ابن تيمية يف كتابه )

َمتخهخ  )قوله:  
َوَكلي َتَعاىَل:  َقْوليهي  َر  َأنَّ َظاهي َنْجَراَن  َنَصاَرى  َعاَء  اد  َأنَّ  دخ 

َيْعَتقي يَّ  اوي َأنَّ الصَّ َفاتََّضَح 

وح    نْهخ ]َأْلَقاَها إيىَل َمْرَيَم َورخ
َك َأنَّ 171  \  4مي

، َوَبنَى َعىَل َذلي يح 
َعاء  َصحي يَسى اْبنخ اهللَّي اد 

َو َأنَّ عي [، هخ

َأْشنَ  ْن  مي هخ  لُّ كخ َوَهَذا   . ْفري اْلكخ  
ولي أخصخ ْن 

مي نَّةي  َوالسُّ َتابي 
اْلكي ري  بيَظَواهي اأْلَْخَذ  إينَّ  َقالخوا:  َلاَمَء  اْلَباطيلي اْلعخ عي 

َفاآْليَ   ، هي َأنَّ َوَأْعَظمي  ،
اَلاَلتي الدَّ َن  مي بيَداَلَلٍة  َواَل  وهي،  جخ اْلوخ َن 

مي بيَوْجٍه  اْلَبتََّة،  َها  ري َظاهي َمْن  ْفَهمخ  يخ اَل  ة  

ب  َبْحت  
َعاءخ َنَصاَرى َنْجَراَن َذليَك َكذي يَسى اْبنخ اهللَّي، َواد 

ملا ذكر رب العاملني سبحانه أن عيسى   (عي

ي إذن هذا  قالوا  الل وكلمته  النصارى روح  الصاوي:  فقال  الل،  ابن  أن عيسى  وافق عقيدتنا يف 

 هذه النصوص. فيقال: ظاهر النص ال يدل عىل هذا. ضلوا ملا أخذوا بظواهر  
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ْرآني  )قوله:   اْلقخ ري  بيَظَواهي َأَخَذ  َّْن 
ِمي ْم  َحْذَوهخ َحَذا  َوَمْن  َنْجَراَن،  َكنََصاَرى  ي   اوي الصَّ َفَقْولخ 

ْرآني   رخ اْلقخ
َو َظاهي يَسى اْبَن اهللَّي هخ

ْن َكْوني عي َعاهخ َوْفدخ َنْجَراَن مي دخ َأنَّ َما ادَّ
هخ َيْعَتقي يح  يفي َأنَّ َقاد  َباطيل   َِصي

اْعتي

الصاوي    (َباطيل    َباطيل   القرآن يعني  ظاهر  أن  والعياذ   ُيقرر  عيسى  يف  النصارى  عقيدة  عىل  يدل 

 .(َباطيل  َباطيل  َباطيل  ) لذلك الشنقيطي شدد وقال: بالل، 

اَل  )قوله:   َو  َبْل هخ  ، َرهخ
َظاهي اْلَبَواحخ  ْفرخ  اْلكخ َهَذا  وَن  َيكخ َأْن  ْن 

مي اْلَعظييمي  ْرآني  اْلقخ َعَلْيهي َحاَشا  لُّ  َيدخ

ْم َما يفي السَّ  َر َلكخ  َتَعاىَل: َوَسخَّ
نْهخ َكَقْوليهي

وح  مي : َورخ ، َوَقْولخهخ َرهخ
وَن َظاهي اَمَواتي َوَما اْلَبتََّة َفْضاًل َعْن َأْن َيكخ

[ نْهخ 
مي مَجييًعا  اأْلَْرضي  اَموَ 13  \  45يفي  السَّ ريي 

َتْسخي ْن  َومي يَسى  عي ْن  مي َذليَك  لُّ  كخ َأْي  َواأْلَْرضي [،  اتي 

هخ  هخ َوَمنَْشؤخ  .(َجلَّ َوَعاَل  -َمْبَدؤخ

ابتداًء من الل، ألن الل  روح خلقها اللأي:    ﴾ َوُروٌح ِمنْهُ ﴿وقوله:   ، فكلنا أرواح من الل 

إىل الل ترشيًفاخلقنا،   الروح  ُأضيفت هذه  أرواح قد خلقها وإنام  أي كلنا  ، وإال كلنا روح الل، 

كل املخلوقات كلمة الل ألهنا كانت و عيسى هبذا ترشيًفا، وكلنا كلمة الل،  ، وإنام خص اللالل

اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيئًا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ ﴿﴾  نْ كُ بقوله: ﴿ ، لكن أضافه إىل الل [82]يس:    ﴾إِنَّ

 ترشيًفا.

َأنَّ  )قوله:   َذَكْرَنا  بياَم  اتََّضَح   
ْن َوَقدي مي نَّةي  َوالسُّ َتابي 

اْلكي ري  بيَظَواهي اأْلَْخَذ  إينَّ  ولخوَن:  َيقخ يَن 
الَّذي

عخ َأنَّ 
، َواْلَواقي َر النَّص  وَن َشْيًئا َظاهي دخ خْم َيْعَتقي ، َوَأهنَّ رخ

َي الظََّواهي وَن َما هي ْفري اَل َيْعَلمخ  اْلكخ
ولي  النَّصَّ اَل أخصخ

َن اأْلَْح  لُّ َعَلْيهي بيَحاٍل مي َرهخ َيدخ
وَن َظاهي  .(َوالي َفْضاًل َعْن َأْن َيكخ
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فهو َل يفهم ظواهر  كل من دعا إىل ترك ظواهر الكتاب والسنة  :  القاعدة السادسة عرشة

 قال هذا القول اخلطأ. ، وبناًء عىل فهمه اخلطأ الكتاب والسنة

إينَّ اأْلَْخَذ  )قوله:   َقالخوا:  َلاَمَء  اْلعخ إينَّ  ْمَراَن: 
وَرةي آلي عي وري يفي سخ املَْْذكخ  

هي ي  يفي َكاَلمي اوي َوَقْولخ الصَّ

كُّ  َيشخ اَل  َباطيل   َقْول    ، ْفري اْلكخ ولخ  ْن َأصخ
مي نَّةي  َوالسُّ َتابي 

اْلكي ري  َفٍة. بيَظَواهي َمْعري َأْدَنى  هي  نْدي عي ْن  مي بخْطاَلنيهي   يفي 

؟ َسمُّ  ْفري اْلكخ ولخ  َمْن َأصخ  
نَّةي َوالسُّ َتابي 

اْلكي ري  بيَظَواهي اأْلَْخَذ  إينَّ  َقالخوا:  يَن 
الَّذي َلاَمءخ  اْلعخ مخ  َلنَا،  َوَمْن هخ ْم  وهخ

ْم؟ هخ َمْن  َلنَا  مما  (َوَبي نخوا  ذكره،    هذا  املتكلمني  من  تقدم  ويأن  إمجاعات تساهلون  عىل   حيكون 

 الباطلة.عقائدهم 

َأْمثيَلة   )قوله:   إيالَّ  نَْها  مي وَجدخ  يخ َيَكادخ  اَل  ا  دًّ جي يَلة  
َقلي فييَها  اْحتياَمَل  اَل  الَّتيي  يَّةخ 

اْلَقْطعي وصخ  َوالنُّصخ

يفي   اٍم  َأيَّ  
َثاَلَثةي َيامخ 

َفصي َتَعاىَل:  َكَقْوليهي  ا  دًّ جي ] َقلييَلة   َلة   َكامي ة   َعرَشَ تيْلَك  َرَجْعتخْم  إيَذا  َوَسْبَعٍة  ج    2احْلَ

رخ 196 \
نَّةي َظَواهي َتابي َوالسُّ

وصي اْلكي َو َكْونخ نخصخ َو اأْلَْكَثرخ هخ ي هخ
بخ الَّذي

 .([ َواْلَغالي

ُيعلم   أن  والسنة  ينبغي  الكتاب  نصوص  وحمتمل،  أن  وظاهر  قطعي  بني  أن  ما  إما  ألهنا 

قطعي   قسمني:  حمتمل-ُتقسم  غري  و  -أي  حمتمل،  بمرجح   إذا  املحتملأو  منه  الراجح  تبنيَّ 

ح بمرجح يف نفسه فيقال:    مؤول، ألنه كان خارجي فيقال:   حظاهرجمماًل، أو ترجَّ  ، أو مل يرتجَّ

 .فيبقى مشتبًها يشءب فيه

الشنقيطي   قول  تعاىل-ثم  الل  تفصيل،    -رمحه  فيه  هذا  جًدا،  قليل  القطع  يف أن  أراد  إن 

فهذا قد ُيقبل، وإن كان األظهر يف مثل من غري مرجحاته ومن غري سابقه والحقه،  ذات النص  



56 
 

أ العلم    نههذا  يف  وأعمق  أكثر  كلام  الرجل  أن  تيمية  ابن  ذكر  وقد  املجتهدين،  باختالف  خيتلف 

 غريه.واتضحت له األحكام الرشعية أكثر من صوص أكثر قطعيًة عنده من غريه، صارت الن

فاللفظ يف الكتاب والسنة بل يف لغة العرب ال ُيعرف بالنظر إىل ذاته، وإنام ُيعرف بالنظر  

سابقه   والسنة   هوقرائن  والحقهإىل  الكتاب  أدلة  يف  املعنى  هذا  إىل  نظر  ومن  واملنفصلة،  املتصلة 

النصوص   له أن كثرًيا من  بتفاوت معرفتهم للعلمقطعية،  تبنيَّ  فيه  الناس  يتفاوت  ملا وإنام  لذا   ،

، وبينهام أمور ذكر ابن رجب يف كتابه )جامع العلوم واحلكم( حديث:   »احلرام بنيَّ واحلالل بنيِّ

الناس«مشتبهات ال   من  أن هذا خيتلف،    يعلمهن كثري  أعلم  فذكر  الرجل  كان  املشتبه كلام  قلَّ 

 . ت عليه املشتبهاتعنده، وكلام قلَّ علمه كُثر

يٌّ  )قوله:  
عي رَشْ َدلييل   َد  َيري َحتَّى  ب   َواجي ري  بيالظَّاهي اْلَعَمَل  َأنَّ  َعىَل  َي 

املْخْسليمي يعخ 
مَجي َع  َأمْجَ َوَقْد 

ف    ولي َصاري لُّ َمْن َتَكلََّم يفي اأْلخصخ ، َوَعىَل َهَذا كخ وحي –املتكلمني  حتى بعض    (َعنْهخ إيىَل املْخْحَتَملي املَْْرجخ

وا عىل أن العمل بظواهر النصوص جممع عليه  -ومع أهنم متكلمون  أما  ،  اآلمدي والطويفك  نصُّ

 . السلف فطريقتهم واضحة الداللة يف العمل بظواهر النصوص

ْم  )قوله:   نَْدهخ
يَن عي َن النُّظَّاري الَّذي ري  مي

ْْبَى، َزَعَم َكثي  اْلكخ
ةي ْظَمى، َوالطَّامَّ  اْلعخ

يَّةي
هي اْلَبلي َْجلي َهذي َوألي

 ... بياهللَّي  اَلئيَقٍة  َغرْيخ  يَثَها 
َوَأَحادي َفاتي  الص   

آَياتي َر  َظَواهي َأنَّ   ، قيل:    (َفْهم  هبم   "ظارالنُّ"إذا  فرياد 

 املتكلمون. 

ئخ  )ه:  قول ، َوَعَقَد َذليَك املْخْقري هي َفاتي َخْلقي َفاتي اهللَّي بيصي َو َتْشبييهخ صي نَْها هخ
َرَها املْختََباديَرَة مي َنَّ َظَواهي ألي

ْفهخ   اَلئيقي َفاِْصي ئيقي بياهللَّي َكالتَّْشبييهي بياخْلَ ْن َأْوَهَم َغرْيَ الالَّ
: َوالنَّصُّ إي  إيمْجَاَعا عَ يفي إيَضاَءتيهي يفي َقْوليهي

هي ري ْن َظاهي
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اهللَّي   آَياتي  َعىَل  اءي  َ
ْفرتي االي َأْعَظمي  َمْن  اْلَباطيَلةخ  ْعَوى  الدَّ هي  َوَهذي اأْلَْطاَمَعا  املْخْمَتنيعي  َعني  َتَعاىَل،  َواْقَطْع 

وليهي   َرسخ
  (َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  -َوَأَحادييثي

الشنقيطي   الل  -ومن هاهنا سيذكر  و  -تعاىلرمحه  الل  أسامء  نفيًسا يف  فإن ،  هصفاتمبحًثا 

 .واهر النصوص تفيد التشبيه فزعوا إىل التأويل الباطلملا ظنوا ظاملتكلمني 

وغريها،   )التدمرية(  يف  تيمية  ابن  هذا  عىل  رد  النصوص  قولكم  وقال:  وقد  هو  ظواهر 

حمتمل بالظاهر  هل  ،  قول  يف  ما  تريدون  الظاهر  أو  أذهانكم؟  أذ  ما  أما  الواقع؟يف  هانكم يف 

ابقه ُيعرف بس  إنام  ، والظاهريف واقع األمر فليست كذلكما  ، أما  فاحتملت التشبيه لسوء فهمكم

 والحقه. 

وإنام أفادت التشبيه  ال تفيد التشبيه،    يف حقيقتهاظواهر النصوص  :  القاعدة السابعة عرشة

 ال يف واقع األمر.   يف أذهان أهل التعطيل 

وحكى اإلمجاع ابن  من املحكامت ال املتشاهبات،  أمجع السلف عىل أن آيات الصفات    قد

 .تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( وابن القيم يف )الصواعق املرسلة(

ل  )قوله:   ليكخ نَْها،  مي املْخَتَباديَرةي  َوَأَحادييثيَها  َفاتي  الص   
آَياتي َر  َظَواهي َأنَّ  اأْلَْمري  َنْفسي  يفي  عخ 

َواْلَواقي

َعْقَلهخ  َع  َراجي ٍم 
ْسلي قاعدة    (مخ ُتعلم  أن  مفتاحوينبغي  والصفات  باب    مفيدة وهي  باألسامء  اإليامن 

، فيجمعون بني التشبيه  اإلثبات، والثاين/ عدم  األول/  أهل السنة جيمعون بني أمرين:  وهي أن

ِميُع ﴿وهو الذي ذكره الل يف سورة الشورى:  تشبيه،  ال  اإلثبات وعدم ٌء َوُهَو السَّ َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

 شبيه. الت ألول اإلثبات والثاين عدمفالبد من هذين األمرين، ا [11]الشورى:  ﴾الَبِصريُ 



58 
 

ًها عَ )قوله:   نَزَّ قي مخ
الي وَن اَلئيًقا بياخْلَ نْهخ َأْن َيكخ

رخ مي
هخ املْخَتَبادي رخ

اليقي َظاهي َفةي اخْلَ لُّ َلْفٍظ َدلَّ َعىَل صي ْن  َفكخ

َتْدخخ  َأْن  ْعَقلخ  يخ اَل   
املَْْخلخوقي َفةي  صي َعىَل  الُّ  الدَّ اللَّْفظخ  َوَكَذليَك   . املَْْخلخوقي َفاتي  َشاهَبَةي صي َفةخ مخ صي فييهي  َل 

اليقي  معنى      (اخْلَ أن  ُيعلم  أن  السنة   "جارحة"ينبغي  أهل  علامء  بعض  رأيت  وقد  خملوقة،  أي: 

إن أراد هبا املخلوق فكذا، وإن أراد هبا غري ويقول:    "ارحةاجل"  لفظاملعارصين يقول: ُيفصل يف  

املخلوق فكذا، والصواب أن ُيقال: اجلارحة بمعنى املخلوقة، واجلارحة ُتنفى عن الل مطلًقا وال 

موع الفتاوى( وغريه، كام يف )جم  -رمحه الل تعاىل-فيها، وهذا مستفاد من كالم ابن تيمية    ُيفصل

ألن اجلارحة هي التي حتتاج إىل قال:    ابن أيب العز احلنفي يف رشح )الطحاوية(وابن القيم، قال  

 فهي يف أصلها نقص فال تكون إال خملوقة.كسب، 

نَا  )قوله:   حُّ هخ
هخ اَل َواَل َيصي ْم َعىَل َأنَّ ل هي ، كخ لي

ق  َواْلَباطي مْجَاعي َأْهلي احْلَ ي
ْدَرةي اْلَبتََّة، إلي يلخ اْلَيدي بياْلقخ َتْأوي

يَ  هي الَّتيي  َحةي  اري اجْلَ ولخ  دخخخ َعْقَلهخ  عي  املََْراجي مي 
املْخْسلي ذيْهني  يفي  ََيْطخرخ  َواَل   .

ْدَرةي اْلقخ َتْثنيَيةخ  م    جَيخوزخ  َوحَلْ َعْظم  

اَمَواتي َواأْلَرْ  قي السَّ
َفاتي َخالي ْن صي َفةي اْلَعظييَمةي مي  الص 

هي ال  َعىَل َهذي ال   (ضي َوَدم  يفي َمْعنَى َهَذا اللَّْفظي الدَّ

﴿ قوله:  يف  ُيقال  أن  َخ ملَِ يصح  أال   ﴾يَّ دَ يَ بِ   ُت قْ لَ ا  بحيث  التقليل،  تفيد  التثنية  ألن  بقدريّت،  أي 

 هذا ُيقال يف القوة لو ُفَّست هبذا. ومثل يكون هناك إال قدرتان، 

َأْثَبَتهخ اهللَّخ يفي  )قوله:   ي 
َفنََفْيَت اْلَوْصَف الَّذي  ، ْؤمخ َهَذا التَّْشبييهي إيىَل َوْرَطةي التَّْعطييلي َك شخ َوَقْد َجرَّ

ْن تي  ْلَتهخ بيَمْعنًى آَخَر مي ، َوَأوَّ
يقخ بيهي

هخ اَل َيلي  بيَدْعَوى َأنَّ
هي ْن كيَتاٍب، َواَل كيَتابيهي لينَْفسي ْسَتنٍَد مي َك بياَل مخ

ْلَقاءي َنْفسي

َلفي  َن السَّ
نٍَّة، َواَل إيمْجَاٍع، َواَل َقْولي َأَحٍد مي  . (سخ

شبه، كل مؤول معطل وكل م : الثامنة عرشةالقاعدة  القيم يف )النونية(  ذكر هذا ابن  عطل مخ

 و)التدمرية( وغريها من كتبه.  و)الصواعق املرسلة( وابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(
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 دال أحد من السلف    أو سنة أو نقل عنكتاب  ال يوجد دليل من  :  القاعدة التاسعة عرشة

لة يف صفات اهلل. الذي عليه  عىل التأويل   املخؤو 

ذكر هذا كثرًيا ابن تيمية يف احلموية ويف كثري من كتبه، وذكره ابن القيم كثرًيا ومن ذلك ما 

 يف كتابه الصواعق املرسلة

حديث قال يف  أنه  مالك  نقل عن  ربنا«  وما  رمحته   »ينزل  تنزل  فقد    قال:  ابن وأمره.  بنيَّ 

القيم   النزول، وابن  إسناده ساقط    خمترص  يفكام  تيمية يف رشح حديث  أن  ما )الصواعق(  وكذا 

فقد أجاب عليه احلنابلة  جاء أمر ربك.  ﴾ قال:  َك بُّ رَ   اءَ َج وَ يف قوله تعاىل: ﴿  أمحد  اإلمام  عن  نقل

أوجهمن   كتبه   هاذكر،  َخسة  النزول، ويف غريها من  تيمية يف )االستقامة( ورشح حديث  ، ابن 

مفردات  من  أهنا  اإلمام  ومنها  عن  من   حنبل  ذلك  غري  إىل  املناظرة،  وجه  عىل  أهنا  ومنها  أمحد، 

 . فإذن مل يثبت التأويل عن السلف ألبتةاألوجه، 

إن  الصفة    تنبيه/  الزم  إثبات  بني  فرًقا  تأويلها،  هناك  أهنم  طر  فإن وبني  السلف  يقة 

بخالف فتفسري السلف ليس عىل وجه املطابقة،  يفَّسون اليشء بذكر الزمه أو مثل من أمثلته،  

اليشء بذكر مثل من أمثلته،   املطابقة، لذا كثرًيا ما يفَّس السلف  اخللف فإن تفسريهم عىل وجه

ذكر تعاىل:    هذا  وقد  قوله  التفسري( يف  )مقدمة أصول  تيمية يف  َ   انَ دِ اهْ ﴿ ابن  ﴾ مَ يْ قِ تَ ْس املُ   اطَ الرصِّ

القرآن،   قال  من  ومنهم  اإلسالم،  قال  من  منهم  النبي  قال:  قال  من  عليه ص-ومنهم  الل  ىل 

قال: وهذا تفسري اليشء بذكر مثل من أمثلته، وذكر نحًوا من هذا ابن القيم يف كتابه ثم    -وسلم

ثبت كام    حاديث النبويةعند السلف، بل معروف حتى يف األفهذا معروف    )الصواعق املرسلة(



60 
 

اخلمسة   الديلميعند  يعمر  بن  الرمحن  عبد  حديث  عرفة«قال:    مرفوًعا  يف  لفظ:   »احلج  ويف 

 هذا تفسري للحج بذكر فرد من أفراده. و »عرفات«

ال ُيامنعون  تفسري اليشء بذكر فرد من أفراده، لكن    فطريقة السلف بل طريقة األحاديث

بخالف اخللف ،  دل عىل إثباهتم له  مل ُيبيِّنوهلو كان املطابق منكًرا لبيَّنوه فلام  وإثبات املطابق،  من  

كام ترى هاهنا،   ، بل ُيرصحون أن ظاهره كفرثم ُيامنعون من إثبات املعنى املطابق  فإهنم يتأولون 

لة ثري من  ، ومن فهم هذا قطع الطريق عىل كففرق بني طريقة السلف وطريق اخللف املؤولة املُؤوِّ

كام –  واملفوضة الذين يريدون أن جيعلوا تفسري اليشء بذكر مثل من أمثلته سلًفا هلم، وهذا باطل

 .-تقدم

ئيقي  )قوله:    اْلَفْرقخ َبْيَ اْلَوْصفي الالَّ
ٍء اَل ََيَْفى َعَلْيهي ل  ََشْ هخ بيكخ ْلمخ

ي َأَحاَط عي َواْعَلْم َأنَّ اهللََّ الَّذي

بيهي بيهي   َوَصْفَت  ي  الَّذي َهَذا  َفَيقخوَل:  َذليَك  يفي  َم  َفَيَتَحكَّ إيْنَسان    َ
َيْأِتي َحتَّى   ، بيهي ئيقي  الالَّ َغرْيي   َواْلَوْصفي 

بيالْ  َبَدَلهخ  يَك 
َوآتي وليَك،  ْن َرسخ

مي َواَل  نَْك،  مي ْسَتنٍَد  مخ بياَل  َعنَْك   
يهي َأْنفي َوَأَنا  بيَك،  اَلئيٍق  َغرْيخ   َوْصفي َنْفَسَك 

بياجلَْ  التَّْشبييهي  َعىَل  ليَداَلَلتيَها  بيَك  يقخ 
َتلي اَل  َنْفَسَك  ا  َ َوَصْفَت هبي ي 

الَّتي َمَثاًل  َفاْلَيدخ  بيَك،  ئيقي  َوَأَنا الالَّ  ، َحةي اري

ْدَرةخ  اْلقخ َأوي  الن ْعَمةخ  َو  َوهخ بيَك،  ٍق 
اَلئي بيَوْصٍف  َلَك  ا  هلخَ َوأخْبدي َباتًّا،  َنْفًيا  َعنَْك  يَها  .   َأْنفي ودخ اجْلخ َأوي  َمَثاًل 

يم  
َتان  َعظي ْ ْبَحاَنَك َهَذا هبخ  .(سخ

العرشون الصفات  :  القاعدة  لة يف  املخؤو  قول  اهلل ورسوله  الزم  أنصح من  اهلل -أهنم  صىل 

ذر اهلل منه وال رسوله  -عليه وسلم روا ِما َل ُيخ  .-صىل اهلل عليه وسلم-فحذَّ
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ْد َعني اهللَّي، َواَل )قوله:   ا بيَمَعاٍن ََلْ َتري ليَي هَلَ  اهللَّي املْخَئو 
َفاتي يَن ليصي دي احي يبي َأنَّ َبْعَض اجْلَ َن اْلَغري

  َومي

وليهي  نَْها َعْن َرسخ ْشَتقُّ مي ي تخ
ْبَع الَّتي  السَّ

َفاتي وَن بيَأنَّ الص  رُّ
وَن َبْعٍض، َفيخقي َتابي دخ

نخوَن فييَها بيَبْعضي اْلكي ْؤمي  يخ

ْمعَ  َياَة َوالسَّ ْلَم َواحْلَ
َراَدَة َواْلعي ْدَرَة َواإْلي ا اْلقخ َ ي هبي

، َوَنْعني يهي  ( رَصَ َواْلَكاَلمَ  َواْلبَ َأْوَصاف  َثابيَتة  هلليَّي َمَع التَّنْزي

يف الرد عىل األشاعرة، فأراد هبذا أن ُيبنيِّ أهنم متناقضون، فقبلوا اإلثبات يف بعض الصفات  بدأ  

 . البعض، وهذا من تناقضهمعىل ظاهرها يف الكتاب والسنة دون 

لة  :  القاعدة الواحدة والعرشون وذلك أن القول يف  كاألشاعرة واملاتريدية متناقضون؛  املخؤو 

 ذكر هذا ابن تيمية يف )التدمرية( وغريها من كتبه. بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخر.

َوَلْو  )قوله:    ، فييهي َشكَّ  اَل  ورخ  املَْْذكخ مخ  هخ اًل،  َوَخَطؤخ َأوَّ  
التَّْشبييهي َن  مي يْم  لخوهبي قخ ريي  ليَتْطهي اهللَّخ  مخ  َقهخ َوفَّ

َّا َوَقعخ 
وا ِمي مخ

، لََسلي َفةي املَْْخلخوقي َشاهَبَةي صي يهخ َعْن مخ َو التَّنْزي قي هخ
الي َفةي اخْلَ َر صي وا بيَأنَّ َظاهي  .(وا فييهي َوَجَزمخ

والعرشون الثانية  العذر  :  القاعدة  يف  فرق  الصحيح  ال  والتقليد  املسائل  باالجتهاد  بي 

حكاه ابن تيمية كام يف )جمموع بإمجاع السلف،    -أي الفقه-واملسائل العملية    -االعتقاد-العلمية  

 .وقالوا: أول من خالف يف ذلك املعتزلة القيم يف )أعالم املوقعني(الفتاوى( وابن 

يظنه    أو بتقليدإما باجتهاد  بعذر  يف مسائل االعتقاد  من أخطأ  :  القاعدة الثالثة والعرشون

اآلخرة  صحيًحا أحكام  يف  معذور  الدنيافهو  يف  ضال  لكنه  يستوجب  ،  فيه  وقع  ما  كان  إذا   ،

، ذكر هذا األصل واآلخرةفإن من أصول أهل السنة التفريق بني أحكام الدنيا    تضلياًل وتبديًعا.

 ابن تيمية كام يف املجلد السابع من )جمموع الفتاوى( وغريه. 
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الذي أو لتقليده  واجتهاده  إنه وإن كان هناك من يخعذر بخطئه  :  القاعدة الرابعة والعرشون

ففيهم من تعصب ألشياخه وعقيدته وترك فليس معنى هذا أهنم كلهم معذورون،  ظنه صحيًحا  

 الدليل من الكتاب والسنة بعد وضوحه له. 

الرجل إذا وقع فيام يستحق   ُيبدع  لتكفري وباب التبديع، ففي التبديعفرق بني باب ا  تنبيه/

فإنه ال ُيكفر وال ُيفسق إال بخالف التكفري والتفسيق،    جمتهًدا معذوًرا جاهاًل وإن كان    به التبديع

وذلك ، وقد سبق ذكر هذا أكثر من مرة  فأمر آخربعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع، أما التبديع  

 ملا ييل:

أن األصل يف كل بدعة أهنا كفر كام ذكره الشاطبي يف )االعتصام( وأشار   -1

ُعوا هَلُْم  ﴿لقوله تعاىل:    خنائية( اإلهلذا ابن تيمية يف كتابه )االقتضاء( و) َكاُء رَشَ َأْم هَلُْم رُشَ

اللَُّ بِِه  َيْأَذْن  مَلْ  َما  يِن  الدِّ احلجة    [21]الشورى:    ﴾ِمْن  قامت  لصار فلو  البدعة  يف  عليه 

أو فيكون كافًرا  عليه احلجة  قامت  من  ، فيلزم عىل هذا أن تكون القسمة ثنائية ما بني  كافًرا

 ، وهذا خطأ ألن الزمه أال يوجد مبتدع  سنًيا سلفًيافيكون مل تقم احلجة عليه 

هذا -2 خالف  عىل  السلف  الرازيان  أن  حكى  فقد  بأن  ،  قال  من  القرآن أن 

ع  .، فبدعوا مع وجود اجلهلخملوق فهو كافر، فإن كان جاهاًل ُبدِّ

والعرشون اخلامسة  األشاعرة:  القاعدة  تكفري  عدم  السنة  أهل  عند  ألهنم  املشهور  من ؛ 

اجلملة   التنزيهحيث  وبالتأويل،    أرادوا  بشبه  كفرفزلوا  التأويل  لوال  ، وإال أصل قول األشاعرة 
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، أنه ال ُيرىكإنكار العلو وإنكار الرؤية، ألن األشاعرة يقولون: ُيرى إىل غري جهة، ومعنى هذا  

 )التسعينية(.نقله عنه ابن تيمية يف وحقيقة قولنا أن الل ال ُيرى،  وذكر هذا الرازي وقال:

فإنكارهم للعلو وإنكارهم للرؤية، وإنكارهم للصفات الكثرية، وقوهلم باجلرب، إىل غري  

 لوال التأويل لُكفروا.فإنه ، الضالة ذلك من العقائد الكثرية

يقخ  )قوله:  
َيلي اَل  َرهخ 

َظاهي َأنَّ   
ذيْهنيهي ََيْطخرخ يفي  َكاَن  اخلَْ   ;َوَلْو  َفاتي  بيصي َتْشبييه   هخ  َنَّ

لَّ  ألي كخ َلَباَدَر   ، ْلقي

َذليَك   َبَياني  إيىَل  يفي   ;املْخَباَدَرةي  يَّاَم 
سي َواَل   ، إيَلْيهي اَجةي  احْلَ َوْقتي  َعْن  اْلَبَياني  ريخ 

َتْأخي هي  َحق  يفي  جَيخوزخ  اَل  هخ  َنَّ
ألي

ْفرخ َوالتَّْشبييهخ  هخ اْلكخ رخ
يَّاَم فيياَم َظاهي

، َواَل سي  .(اْلَعَقائيدي

صىل اهلل  -لبيَّ ذلك النبي  لو كان ظواهر النصوص التشبيه  :  القاعدة السادسة والعرشون

البيان عن  -عليه وسلم تأخري  فإن  العقائد،  يخعتقد، السيام يف  ف وقت احلاجة ِمتنع  لئال  دل هذا ، 

 عىل أن ظواهرها ال تفيد التشبيه. 
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 :-رمحه الل تعاىل-قال العالمة الشنقيطي  

  ٍّ َساٍن َعَريبي
َنَزَل بيلي ْرآَن اْلَعظييَم  يَل: إينَّ َهَذا اْلقخ

يًَّة  َفإيْن قي
لخَغتيَها َكْيفي فخ يفي  بيٍي، َواْلَعَربخ اَل َتْعري مخ

ا  اْلَيدي  َمَعاِني  ْن  مي َها  َوَغرْيي  ، َحةي اري َكاجْلَ نَْدَها  عي وَفةي  املَْْعرخ املََْعاِني  يََّة 
َكْيفي إيالَّ  َمَثاًل،  ، ليْلَيدي  َغةي اللُّ يفي  وَفةي  ملَْْعرخ

اَل   مخ
يًَّة ليْلَيدي

 ئيَمًة مليَا َذَكْرتخْم. َفَبي نخوا َلنَا َكْيفي

: ْن َوْجَهْيي َوابخ مي  َفاجْلَ

ا  َفةي  صي نَاَفاةي  مخ  
ةي دَّ ليشي لخَغتيَها،  ْن  مي اهللَّي  َفاتي  صي يَّاتي 

َكْيفي كخ  تخْدري اَل  اْلَعَرَب  َأنَّ   : لخ اأْلَوَّ هللَّي  اْلَوْجهخ 

ْم   قخوهلخخ عخ فخ  َتْعري اَل  َواْلَعَربخ   ، ْلقي اخْلَ  
َفةي يًَّة ليصي

َكْيفي اْلَعَربخ  فخ  َتْعري َفاَل   ، ْلقي اخْلَ َفاتي  ليصي إيالَّ  يَّاٍت 
َكْيفي

ٍن،   ا َسْمع  اَل َيقخومخ بيأخذخ ، َأمَّ ني َواْلَعْيي  اأْلخذخ
ةي  املْخَشاَهَدَة يفي َحاسَّ

هي ، إيالَّ َهذي ْمعي َواْلَبرَصي لسَّ
َوَبرَص  اَل َيقخومخ لي

فخ  يًَّة اْلَبتََّة.بيَحَدَقٍة، َفَهَذا اَل َيْعري
 وَن َلهخ َكْيفي

ْن   يََّتهخ اْلَعَربخ مي
فخ َكْيفي ي َتْعري ، َفالَّذي ْستيَواءي ، َوَبْيَ اْلَيدي َواالي ْمعي َواْلَبرَصي لخَغتيَها  َفاَل َفْرَق َبْيَ السَّ

 . َو املْخَشاَهدخ يفي املَْْخلخوَقاتي َك هخ
ْن مَجييعي َذلي  مي

اهللَّخ اتََّصَف  ي  الَّذي ا  َفاتيهي  َوَأمَّ مليخَخاَلَفةي صي ا  َحدًّ َواَل  يًَّة، 
َكْيفي اْلَعَربخ  َلهخ  فخ  َتْعري َفاَل  َذليَك،  ْن  مي بيهي   

هخ   َ
َمامخ َماليك  َرمحي ْم َأْصَل املَْْعنَى، َكاَم َقاَل اإْلي هي

ْن لخَغتي فخوَن مي خْم َيْعري ، إيالَّ َأهنَّ ْلقي  اخْلَ
َفاتي َواءخ ليصي

ْستي اهللَّخ: االي

. َغرْيخ  َؤالخ َعنْهخ بيَدَعة  ، َوالسُّ ب  ياَمنخ بيهي َواجي وٍل، َواْلَكْيفخ َغرْيخ َمْعقخوٍل، َواإْلي   جَمْهخ

َواملْخْح  َواملْخْحييي   ، وقي َواملَْْرزخ قي  ازي َوالرَّ  ،
َواملَْْخلخوقي اليقي  اخْلَ َبْيَ  َأنَّ  ْم  هي

لخَغتي ْن  مي فخوَن  َيْعري َيا،  َكاَم 

يتي َواملاََْمتي  . - َواملْخمي اليقي َواملَْْخلخوقي َفاتي اخْلَ َة، َبْيَ صي مخ املْخَخاَلَفَة التَّامَّ ا َتْسَتْلزي ْظَيَمًة اَل َحدَّ هَلَ
َق عي  َفَواري
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 َ
ْن َكْوهني اَلئيَمًة مليَا َذَكْرتخْم، مي  مخ

يًَّة ليْلَيدي
َْن َقاَل: َبي نخوا َلنَا َكْيفي

: َأْن َنقخوَل ملي فَ اْلَوْجهخ الثَّاِني َة َكاَمٍل ا صي

فَ  َسةي املْختَّصي اتي املْخَقدَّ يََّة الذَّ
. َهْل َعَرْفَت َكْيفي َحةي املَْْخلخوقي ةي َجاري َشاهَبَ َهًة َعْن مخ نَزَّ ، َفاَل َوَجاَلٍل، مخ ةي بياْلَيدي

 بخدَّ َأْن َيقخوَل: اَل. َفإيْن َقاَل َذليَك. 

َفاتي َتَتَوقَّ   الص 
يَّةي
َفةخ َكْيفي ْلنَا: َمْعري ْن َباٍب قخ َفاتخ مي اتخ َوالص  . َفالذَّ

اتي يَّةي الذَّ
َكْيفي َفةي  فخ َعىَل َمْعري

َذاَتهخ   َأنَّ  َفَكاَم  ٍد. 
َوَعاَل    -َواحي .   -َجلَّ  َفاتي الص  يَع 

مَجي اليفخ  َ َّتخ َفاتيهي  صي َفإينَّ   ،
َواتي الذَّ مَجييَع  اليفخ  َ َّتخ

َوَتَتَباَينخ  فخ 
َتلي ََّتْ َفاتي  الص  َأنَّ  َكليَمة  َوَمْعلخوم   َرْأٍس  َلْفَظَة  َأنَّ  َمَثاًل  َتَرى  َأالَّ  َا. 

وَفاُتي َمْوصخ  
بياْختياَلفي  

؟  َدة   َواحي

َوإيىَل   اْلَواديي،  ْلَت: َرَأسخ  َفقخ اْلَواديي،  َوإيىَل   ، ْنَساني اإْلي ْلَت: َرَأسخ  َفقخ  ، ْنَساني اإْلي إيىَل  َأَضْفَتَها  إيْن 

وَ   ، املَْالي َرْأسخ  ْلَت:  َفقخ  ، َمَعانييَها، املَْالي اْخَتَلَفْت  ْأسي  الرَّ َمَة 
َكلي َفإينَّ   . َبلي اجْلَ َرَأسخ  ْلَت:  َفقخ  ، َبلي اجْلَ إيىَل 

رَيٍة. َفاَم َبالخَك بي  َا يفي َُمْلخوَقاٍت َحقي َها، َمَع َأهنَّ
يًدا بيَحَسبي اْختياَلفي إيَضاَفتي نًا َشدي يَف َوَتَباَينَْت َتَبايخ اَم أخضي

إيىَل  َفاتي  الص  َن 
اَل مي َكاَم   ، َواملَْْخلخوقي اليقي  اخْلَ َكَتَبايخني  َيَتَباَينخ  هخ  َفإينَّ  ،

هي َخْلقي إيىَل  نَْها  مي يَف  أخضي َوَما  اهللَّي،   

 ََيَْفى.

: ئي يفي إيَضاَءتيهي َط يفي َقْولي املْخْقري ْ َر َأنَّ الرشَّ
كي  َفاتََّضَح بياَم ذخ

ْن َأْوَهَم َغرْيَ  
ط  َمْفقخود  َقْطًعا  َوالنَّصُّ إي ئيقي رَشْ َفاتي   ;الالَّ َدَة يفي صي اْلَواري وَص اْلَوْحيي  َنَّ نخصخ

ألي

فَ  َوالص   
اتي الذَّ يفي  هي  ْلقي خليَ َاَلَفتيهي  َوُمخ اهللَّي،  يهي  َتنْزي َعىَل  إيالَّ  اْلَبتََّة  َها  رخ

َظَواهي لُّ  َتدخ اَل  . اهللَّي  َواأْلَْفَعالي  اتي 

يَ  لُّ املْخْسليمي ابيَق إيىَل ذيْهني    َفكخ َر السَّ
َر املْخَتَبادي ْم يفي َأنَّ الظَّاهي نْهخ

كُّ َأَحد  مي ْم، اَل َيشخ وهَلخ قخ عخوَن عخ َراجي يَن يخ
الَّذي

ء  ] ْثليهي ََشْ : َلْيَس َكمي ، َكاَم َنصَّ َعَلْيهي بيَقْوليهي هي ْلقي َاَلَفةخ اهللَّي خليَ َو ُمخ مي هخ
: وَ 11  \  42املْخْسلي ْن [، َوَقْوليهي ََلْ َيكخ
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ًوا َأَحد  ] فخ ي َبنَاهخ َعىَل َذليَك 4  \  112َلهخ كخ
اَع الَّذي مْجَ َك َتْعَلمخ َأنَّ اإْلي

، َوبيَذلي َن اآْلَياتي [، َوَنْحوي َذليَك مي

 إيمْجَاًعا
هي ري ْفهخ َعْن َظاهي : َفاِْصي وَد َلهخ الَْبتََّة  ،  يفي َقْوليهي جخ ٍط   ;إيمْجَاع  َمْفقخود  َأْصاًل، َواَل وخ يٌّ َعىَل رَشْ

هخ َمْبني َنَّ
ألي

وَد َلهخ اْلَبتََّة.  جخ وٍد اَل وخ  َمْفقخ

َأَحد   ْلهخ  َيقخ َوََلْ   ،
وليهي َرسخ  

نَّةي سخ يفي  َواَل  اهللَّي،  َتابي 
كي يفي  ْد  َيري ََلْ  ومخ  املَْْزعخ ومخ  املَْْعدخ مْجَاعخ  ْن   َفاإْلي مي

ْم، َتابيعييهي ْن  مي َواَل  ولي اهللَّي،  اأْلَْمَصاري   َأْصَحابي َرسخ َقَهاءي  فخ ْن  مي َواَل   ، اأْلَْرَبَعةي ةي  مَّ
اأْلَئي َن  مي َأَحد   ْلهخ  َيقخ َوََلْ 

ولخوا بيَذليَك   اَم ََلْ َيقخ وفيَي. َوإينَّ يهي   ;املَْْعرخ لُّ إيالَّ َعىَل َتنْزي وصي اْلَوْحيي اَل َتدخ َر نخصخ
وَن َأنَّ َظَواهي خْم َيْعَلمخ هَنَّ

ألي

َشا َها َعنْهخ َكاَم َتَرى.اهللَّي َعْن مخ
في رَصْ

َي لي يهخ اهللَّي اَل َداعي َو َتنْزي ي هخ
رخ الَّذي

، َوَهَذا الظَّاهي هي ةي َخْلقي  هَبَ

وف    َوَتَعاىَل َمْوصخ َتَباَرَك  إينَّ اهللََّ   :
املْخَباَركي اْلكيَتابي  َهَذا  َمةي  َقد  مخ ْلنَا يفي  قخ  

هي ل  َهَذا كخ َْجلي  بيتيْلَك  َوألي

َفاتي   يَقًة اَل جَمَاًزا  الص 
َفاتي   ;َحقي  الص 

َر آَياتي  َشكٌّ َأنَّ َظَواهي
قخ إيَلْيهي ًما اَل َيَتَطرَّ َقاًدا َجازي

دخ اْعتي ا َنْعَتقي َنَّ ألي

ْلقي َوات َصافيهي َتَعاىَل بياْلَكاَم  ةي اخْلَ َشاهَبَ  َعْن مخ
يهي لُّ اْلَبتََّة إيالَّ َعىَل التَّنْزي . َوَأَحادييثيَها، اَل َتدخ اَللي  لي َواجْلَ

جَمَاًزا   اَل  يَقًة 
َحقي هلليَّي  اَللي  َواجْلَ َواْلَكاَملي  يهي  التَّنْزي إيىَل    -َوإيْثَباتخ  و  َيْدعخ َّا 

َوِمي  . م 
ْسلي مخ هخ  رخ

نْكي يخ اَل 

تيْلَك  َأنَّ  َي 
مي اعي الزَّ ليَي  اهي اجْلَ َكْثَرةخ   ، املََْجازي َوَنْفيي   ، يَقةي قي احْلَ بيَلْفظي  يحي  ا،   التَّرْصي هَلَ َحَقائيَق  اَل  َفاتي  الص 

يًقا إيىَل َنْفييَها  . َوَجَعلخوا َذليَك َطري َها جَمَاَزات  لَّ َا كخ يَقةخ اَل جَيخوزخ َنْفيخَها.  ;َوَأهنَّ
قي ، َواحْلَ َنَّ املََْجاَز جَيخوزخ َنْفيخهخ

 ألي

ْدَرةخ َوالن ْعمَ  َرادخ بيهي اْلقخ . َوَقالخوا:  َفَقالخوا َمَثاًل: اْلَيدخ جَمَاز  يخ َا جَمَاز  هَنَّ
، ألي َفَة اْلَيدي ، َفنََفْوا صي ودخ ةخ َأوي اجْلخ

ْستيَواَء   االي ا  َفنََفوخ جَمَاز   اْسَتَوى  اْلَعْرشي  َمْعنَى    ;َعىَل  َوَقالخوا:   . جَمَاز  هخ  َنَّ
وا   »اْسَتَوى«ألي َوَشبَّهخ اْسَتْوىَل، 

ياَلَءهخ بياْستيياَلءي بيرْشي ْبني َمْرَوانَ 
. اْستي  َعىَل اْلعيَراقي
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يلي اْلَيدي بيا ، َوَتْبدي ْستيياَلءي ْستيَواءي بياالي يلي االي ْن َتْبدي ْم َذليَك مي َنََعهخ
وا كيَتاَب اهللَّي ملي ْدَرةي َأوي  َوَلْو َتَدبَّرخ ْلقخ

َنَّ اهللََّ    ;الن ْعَمةي   وَرةي اْلبَ   -َجلَّ َوَعاَل    -ألي  يفي سخ
َْكمي كيَتابيهي وا َقْواًل َغرْيَ َيقخولخ يفي حمخ يَن َظَلمخ

َل الَّذي َقَرةي: َفَبدَّ

وَن ] قخ  بياَم َكانخوا َيْفسخ
اَمءي َن السَّ

ْجًزا مي وا ري يَن َظَلمخ
ْم َفَأْنَزْلنَا َعىَل الَّذي ي قييَل هَلخ [، َوَيقخولخ يفي 59  \  2الَّذي

الَّ  َغرْيَ  َقْواًل  ْم  نْهخ
مي وا  َظَلمخ يَن 

الَّذي َل  َفَبدَّ بياَم اأْلَْعَرافي  اَمءي  السَّ َن 
مي ْجًزا  ري ْم  َعَلْيهي َفَأْرَسْلنَا  ْم  هَلخ قييَل  ي  ذي

[ وَن  مخ
َيْظلي َقْولخهخ  162  \  7َكانخوا  َو  هخ ْم  هَلخ اهللَّخ  َقاَلهخ  ي 

الَّذي َفاْلَقْولخ   ،]» طَّة  ط    »حي احْلَ َن  مي فيْعَلة   َي  َوهي

وٍف، َأْي دخ  ْبَتَدأٍ حَمْذخ َمْعنَى اْلَوْضعي َخَْبخ مخ
ا َعنَّا بي نخوبينَا، َأْي َحطٌّ َوَوْضع  هَلَ ذخ

طَّة  لي َنا َوَمْسَأَلتخنَا َلَك حي َعاؤخ

لخوا َهَذا اْلَقْوَل   خْم َبدَّ يْم َأهنَّ
يثي يفي َشْأهني دي َواَياتي احْلَ َرةي، َويفي َبْعضي ري َي بيَمْعنَى َطَلبي املَْْغفي وا َفهي بيَأْن َزادخ

، َوهي  نَْطة  . نخوًنا َفَقالخوا: حي  َي اْلَقْمحخ

مخ الَّ   الالَّ
هي وا اَلًما، َفَقالخوا: اْسَتْوىَل. َوَهذي ْم: َعىَل اْلَعْرشي اْسَتَوى، َفَزادخ يلي قييَل هَلخ تيي  َوَأْهلخ التَّْأوي

. َوَيقخ  طَّة  ولخوا حي ودخ يفي َقْوليهي َتَعاىَل: َوقخ ي َزاَدَها اْلَيهخ
ٍء بيالنُّوني الَّتي وَها َأْشَبهخ ََشْ َجلَّ َوَعاَل   -ولخ اهللَّخ  َزادخ

بيعخ إيالَّ   -  إيْن َأتَّ
ْن تيْلَقاءي َنْفِسي َلهخ مي ونخ ِلي َأْن أخَبد  ْل َما َيكخ : قخ

هي ْرآني بيَغرْيي يلي اْلقخ َِلَّ إيِن  يفي َمنْعي َتْبدي
 َما يخوَحى إي

 َأَخافخ إيْن َعَصْيتخ َريب  َعَذاَب َيْوٍم َعظييٍم.

مَ  َأنَّ  َشكَّ  النَّبيي   َواَل  إيىَل  َي 
أخوحي َما  َيتَّبيْع  ََلْ  َمَثاًل  بياْسَتْوىَل  اْسَتَوى  َل  َبدَّ َعَلْيهي    -ْن  اهللَّخ  َصىلَّ 

 َوَسلََّم. 

ولخ اهللَّي   ي َخاَفهخ َرسخ
يَل َوََيَاَف اْلَعَذاَب اْلَعظييَم، الَّذي َتنيَب التَّْبدي  َأْن جَيْ

 -َسلََّم  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي وَ   -فيْعَلْيهي

َيْومٍ  َعَذاَب  َريب   َعَصْيتخ  إيْن  َأَخافخ  إيِن    :
َقْوليهي يفي  وري  املَْْذكخ هي  بيَغرْيي ْرآًنا  قخ َل  َفَبدَّ اهللََّ  َعََص  َعظييٍم. َلْو   

مْ  نَّهخ
طٍَّة َوَلكي َو َلْفظخ حي ْم: هخ ي َقاَلهخ اهللَّخ هَلخ

ْفَظ الَّذي وا َأنَّ اللَّ رخ
نْكي ودخ ََلْ يخ وَرةي.  َواْلَيهخ َياَدةي املَْْذكخ وهخ بيالز  فخ  َحرَّ
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فخوَها َوَقالخوا يفي َمعْ  ْن َحرَّ
َي اْسَتَوى، َوَلكي ْرآني هي وا َأنَّ َكليَمَة اْلقخ رخ

نْكي  ََلْ يخ
هي املََْقاَلةي نَاَها: َوَأْهلخ َهذي

ا   َ َأْبَدلخوَها هبي اَم  ْم مي   ;اْسَتْوىَل َوإينَّ هي َا َأْصَلحخ يفي َزْعمي هَنَّ
مخ ألي

ْرآني تخوهي َنَّ َكليَمَة اْلقخ ، ألي ْرآني  اْلقخ
ْن َلْفظي َكليَمةي

ْعَقلخ   يخ اَل  هخ  َأنَّ َمَع  بياهللَّي  َقةخ 
ئي الالَّ َهةخ  املْخنَز  َي  هي ْم  هي َزْعمي يفي  اْسَتْوىَل  َوَكليَمةخ   ، ئيقي الالَّ ْن َغرْيَ  مي َأْشنَعخ  َتْشبييه  

َعىَل َتْشبييهي اْستيياَلءي اهللَّي َعىَل َعرْ  بخ اهللََّ 
َغالي يخ . َوَهْل َكاَن َأَحد  

اْلعيَراقي بيرْشٍ َعىَل  بياْستيياَلءي   ، ومي  املَْْزعخ
هي شي

 َحتَّى َغَلَبهخ َعىَل اْلَعْرشي َواْسَتْوىَل َعَلْيهي؟
هي ْسَتْوٍل  َعْرشي ، َفاهللَّخ مخ

ْسَتْوٍل َعَلْيهي ء  إيالَّ َواهللَّخ مخ َوَهْل يخوَجدخ ََشْ

ٍء. ل  ََشْ ؟ َفاْفَهْم.  َعىَل كخ ٍء َغرْيَ اْلَعْرشي ل  ََشْ هخ َتَعاىَل اْسَتَوى َعىَل كخ َقاَل إينَّ  َوَهْل جَيخوزخ َأْن يخ

َشاهَبَ  مخ  
هي ْستيْلَزامي الي بياهللَّي  ئيقي  الالَّ َغرْيَ  مخ 

يخوهي َواَء 
ْستي االي َأنَّ  َزَعَم  ل  املخؤو  َفإينَّ  َحاٍل،  ل   كخ َة َوَعىَل 

َنَّ اْس  ، َوََلْ َينَْتبيْه. ألي
هي قخ بيهي يفي َزْعمي

ئي َو الالَّ هخ هخ َنَّ
ْستيياَلءي، ألي ، َوَجاَء َبَدَلهخ بياالي ْلقي  اخْلَ

َتْشبييَه اْستيياَلءي اهللَّي   تيَواءي

َو َأْفَظعخ َأْنَواعي التَّْشبي  َراقي هخ
هي بياْستيياَلءي بيرْشي ْبني َمْرَواَن َعىَل اْلعي هخ َعىَل َعْرشي ٍق َقْطًعا، إيالَّ َأنَّ

، َوَلْيَس بياَلئي يهي

َب َلهخ املَْثَ  ، َمَع َأنَّهخ ََضَ ْلقي  اخْلَ
ةي اْستيياَلءي َشاهَبَ ه  َعْن مخ نَزَّ وَم مخ ياَلَء املَْْزعخ

ْستي : إينَّ االي َل بياْستيياَلءي بيرَشٍ َيقخولخ

بخوا هلليَّي : َفاَل َتُْضي وَن ]َعىَل اْلعيَراقي َواهللَّخ َيقخولخ  [. 74 \ 16 اأْلَْمَثاَل إينَّ اهللََّ َيْعَلمخ َوَأْنتخْم اَل َتْعَلمخ

يهي  َتنْزي ْن  مي بخدَّ  اَل  هخ  َأنَّ ْمَت 
َعلي إيَذا  َنْسَألخَك  َنْحنخ  يَل،  التَّْأوي َهَذا  لخ  املْخَئو  ا  َ َأُّيُّ  : َنقخولخ َأَحدي    َوَنْحنخ 

ي   ْفَظْيي َأْعنيي َلْفَظ اْسَتَوى الَّذي  املََْلَك َعىَل النَّبيي   اللَّ
َم    -َأْنَزَل اهللَّخ بيهي ْتىَل،   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ ْرآًنا يخ قخ

ْن كيَتابي اهللَّي َكَفَر. هخ مي نْهخ َعرْشخ َحَسنَاٍت، َوَمْن َأْنَكَر َأنَّ
لُّ َحْرٍف مي  كخ

تيْلقَ  ْن  مي َقْوم   ا  َ هبي َجاَء  ي 
الَّتي اْسَتْوىَل  اهللَّي  َوَلْفَظةخ  كيَتابي  ْن  مي إيىَل َنصٍّ  اْستينَاٍد  َغرْيي  ْن  مي ْم  هي سي َأْنفخ اءي 

يهي يفي َرْأييَك. اأْلَ  َمَتْيي َأَحقُّ بيالتَّنْزي
. َفَأيُّ اْلَكلي

َلفي َن السَّ
وليهي َواَل َقْولي َأَحٍد مي  َرسخ

نَّةي يهي  َواَل سخ َحقُّ بيالتَّنْزي

مي  َلةي  املْخنَزَّ ْرآني  اْلقخ َغرْيي َكليَمةخ  ْن  مي ْم،  كخ سي َأْنفخ تيْلَقاءي  ْن  مي ا  َ هبي ْئتخْم  جي ي 
الَّتي مخ  َمتخكخ

َكلي َأْم   ، وليهي َرسخ َعىَل  اهللَّي  َن 

ْسَتنٍَد َأْصاًل؟   مخ
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 . هخ فخ َتْعري اَل  نَْت  كخ إيْن  َؤالي  السُّ َهَذا  َعْن   ، يحخ
حي الصَّ َوابخ  اجْلَ َعَلْينَا  ََيَْفى  اَل   َوَنْحنخ 

يَقًة اَل جَمَاًزا، َواْعَلْم َأنَّ َما ذَ 
وف  بيهي َحقي َو َمْوصخ ، َفهخ

َفاتي َن الص 
 َنْفَسهخ مي

ْن َأنَّ َما َوَصَف اهللَّخ بيهي
َكْرَنا مي

 . ئيقي بيَكاَمليهي َوَجاَلليهي  َعىَل اْلَوْجهي الالَّ

َوالْ  ْمعي  َكالسَّ  ، َوْصف  نَْها  مي ْشَتقُّ  يخ َفٍة 
صي َبْيَ  اْلَبتََّة  َفْرَق  اَل  هخ  َياةي. َوَأنَّ َواحْلَ  َبرَصي 

ْستي  بياالي ْستيَواءي  االي يلي  َكَتْأوي َفاتي  الص  يَل  َتْأوي َوَأنَّ   .
َواْلَيدي َكاْلَوْجهي  نَْها  مي ْشَتقُّ  يخ اَل  َفٍة 

صي اَل َوَبْيَ   ، ياَلءي

هخ اهللَّخ. َ
ي  َرمحي َسني اأْلَْشَعري ْعَتَقدخ َأيبي احْلَ َو مخ . هخ حُّ

 جَيخوزخ َواَل َيصي

َو مخ   النَّبييُّ  َوهخ
ي َكاَن َعَلْيهي َو الَّذي ، َوهخ

َلفي  السَّ
ةي َم    -ْعَتَقدخ َعامَّ .   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ هخ  َوَأْصَحابخ

ْستي  َواالي َواْلَيدي  َكاْلَوْجهي   ، َفاتي الص  َن 
مي َفًة  صي لخ  َئو  يخ هخ  َأنَّ ي   اأْلَْشَعري َسني  احْلَ َأيبي  َعىَل  َعى  ادَّ  َواءي، َفَمني 

اًء َعظيياًم. َ
ى َعَلْيهي اْفرتي  اْفرَتَ

 َوَنْحوي َذليَك َفَقدي

ْعتيَزا االي َعني  هي  وعي جخ رخ َبْعَد  َصنََّفَها  الَّتيي  اْلَعظييَمةي  تخبيهي  كخ يفي  ح   رَص  مخ اهللَّخ  هخ  َ
َرمحي يُّ  اأْلَْشَعري ،  َبلي  لي

ي َي َواْختياَلفي املْخ 
ْساَلمي (، )َوَمَقااَلتي اإْلي ْعَتَقَدهخ )َكاملْخوَجزي ( َأنَّ مخ

َياَنةي ولي الد   َعْن أخصخ
َباَنةي َصل َي(، )َواإْلي

نَ  بيهي  اهللَّخ  َوَصَف  َما  ل   بيكخ ياَمني  اإْلي َن  مي حخ 
الي الصَّ َلفخ  السَّ  

َعَلْيهي َكاَن  َما  َو  هخ  
بيهي اهللََّ  ينخ 

َيدي ي  َأْو الَّذي  ، ْفَسهخ

ولخهخ    َرسخ
ْن َغرْيٍ َكْيٍف َواَل َتْشبييٍه َواَل َتْعطييٍل.   -َلْيهي َوَسلََّم  َصىلَّ اهللَّخ عَ   -َوَصَفهخ بيهي هي مي ل  َوإيْثَباتخ َذليَك كخ

ْستيياَلءي   بياالي ْستيَواءي  االي يَل  َتْأوي َوَأنَّ   .
فييهي بياملََْجازي  اْلَقْولخ  َواَل   ، هخ يلخ َتْأوي حُّ 

َيصي اَل  َذليَك  َمْذَهبخ َوَأنَّ  َو  هخ

َلةي وَ  ْم. املْخْعَتزي  َمْن َضاَهاهخ

يَ  َُّيْدي َأْن  َقْبَل  ْم، 
َمْذَهبيهي يفي  إيَماٍم  َأْعَظَم  َكاَن  هخ  َنَّ

ألي  ، َلةي املْخْعَتزي بيَأْقَوالي  النَّاسي  َأْعَلمخ  َو  إيىَل  َوهخ اهللَّخ  هخ 

هخ اهللَّخ  َ
ي  َرمحي َسني اأْلَْشَعري وصي َأيبي احْلَ نَا َبْعَض نخصخ رخ َلَك هخ ، َوَسنَْذكخ ق  .احْلَ َة َما َذَكْرَنا َعنْهخ حَّ

 ليَتْعَلَم صي
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كيَتاٍب  رخ 
آخي هخ  َأنَّ ٍد 

َواحي َغرْيخ  َقاَل  ي 
الَّذي  ) َياَنةي الد  ولي  أخصخ َعْن   

َباَنةي اإْلي كيَتابي  )يفي  اهللَّخ  هخ  َ
َرمحي   َقاَل 

 : هخ ، َما َنصُّ  َصنََّفهخ

املْخْعَتزي  َقْوَل  ْم  َأْنَكْرتخ َقْد   : َقائيل  َلنَا  َقاَل  ،  َفإيْن  افيَضةي َوالرَّ  
ةي يَّ وري رخ َواحْلَ  

يَّةي
ْهمي َواجْلَ ةي  يَّ َواْلَقَدري  

َلةي

 : َلهخ يَل 
قي ينخوَن،  َتدي ا  َ هبي الَّتيي  مخ  َياَنَتكخ

َودي ولخوَن،  َتقخ بيهي  ي  الَّذي مخ  َقْوَلكخ وَنا  فخ َفَعر   ،
َئةي  َواملْخْرجي

ينخ  
ي َنقخولخ بيهي َوديَياَنتخنَا الَّتيي َندي  َنبيي نَا  َقْولخنَا الَّذي

نَّةي نَا َعزَّ َوَجلَّ َوسخ َتابي َرب 
كخ بيكي َا، التََّمسُّ َصىلَّ اهللَّخ   -هبي

.  -َعَلْيهي َوَسلََّم  يثي دي ةي احْلَ مَّ
َحاَبةي َوالتَّابيعيَي َوَأئي َي َعني الصَّ وي  َوَما رخ

َعْبدي   َأبخو   
بيهي َيقخولخ  َكاَن  َوبياَم  وَن،  مخ

ْعَتصي مخ َك 
بيَذلي َ اهللَّخ  َوَنْحنخ  َحنَْبٍل َنُضَّ ْبني  دي  َمَّ ْبنخ حمخ َأمْحَدخ  اهللَّي 

بخوَن. 
َاني  َوْجَههخ َوَرَفَع َدَرَجَتهخ َوَأْجَزَل َمثخوَبَتهخ َقائيلخوَن، َومليَْن َخاَلَف َقْوَلهخ جمخ

َورَ  قَّ  احْلَ  
بيهي َأَباَن  ي  الَّذي لخ  اْلَكامي ئييسخ  َوالرَّ لخ 

اْلَفاضي َمامخ  اإْلي هخ  َنَّ
بيهي ألي َوَأْوَضَح  اَلَل  الضَّ بيهي  َفَع 

َعَلْيهي   اهللَّي  ةخ  َفَرمْحَ َي.  اك  الشَّ َوَشكَّ  َي 
ائيغي الزَّ َوَزْيَغ  َي،  عي املْخْبَتدي بيَدَع  بيهي  َوَقَمَع  ينَْهاَج  ٍم املْ َقدَّ مخ إيَماٍم  ْن 

مي

يَ  ةي املْخْسليمي مَّ
ٍم، َوَعىَل مَجييعي َأئي َفخَّ َعظٍَّم مخ يٍل مخ

ليهي َوَخلي سخ  َورخ
تخبيهي رُّ بياهللَّي َوَماَلئيَكتيهي َوكخ

قي ا نخ َلةخ َقْولينَا: َأنَّ ْ . َومجخ

نْ   اهللَّي، َوَما َرَواهخ َوَما َجاَء مي
نْدي ولي اهللَّي  ا   عي َم    -لث َقاتخ َعْن َرسخ ْن َذليَك   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ دُّ مي اَل َنرخ

 َشْيًئا.

َعزَّ  ًدا  َوَأنَّ اهللََّ  َمَّ َبًة َواَل َوَلًدا َوَأنَّ حمخ
ْذ َصاحي َيتَّخي ، ََلْ  َو َفْرد  َصَمد  د  اَل إيَلَه إيالَّ هخ

 َوَجلَّ إيَله  َواحي

اَعةخ   َوالسَّ  ، قٌّ النَّاَر حخ َوَأنَّ   ، نََّة َحقٌّ اجْلَ َوَأنَّ   ، ق  احْلَ يني 
َودي َدى  بياهْلخ َأْرَسَلهخ   ، ولخهخ هخ َوَرسخ اَل َعْبدخ َرْيَب آتيَية    

 . بخوري يَها، َوَأنَّ اهللََّ َيْبَعثخ َمْن يفي اْلقخ
 في
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مْحَنخ َعىَل اْلَعْرشي اْسَتَوى ]  َكاَم َقاَل: الرَّ
هي [، َوَأنَّ َلهخ َوْجًها  5  \  20َوَأنَّ اهللََّ اْسَتَوى َعىَل َعْرشي

[ ْكَرامي  َواإْلي اَللي  اجْلَ و  ذخ َرب َك  َوْجهخ  َوَيْبَقى  َقاَل:  َقاَل:  27  \  55َكاَم  َكاَم  َكْيٍف  بياَل  َيَدْيني  َلهخ  َوَأنَّ   ،]

وَطَتاني ]75  \  38َخَلْقتخ بيَيَديَّ ] [، َوَأنَّ َلهخ َعْينَاني بياَل َكْيٍف َكاَم 64  \  5[، َوَكاَم َقاَل: َبْل َيَداهخ َمْبسخ

ي بيَأْعيخنينَا ] ري نْهخ بي 14 \ 54َقاَل: ََتْ
.[. اْنَتَهى حَمَلٌّ اْلَغَرضخ مي  َلْفظيهي

ي    َعىَل اأْلَْشَعري ي  َيْفرَتي َتْعَلمخ َأنَّ َمْن   
َفاتي    -َوبيهي  الص 

َر آَياتي َي َأنَّ َظاهي
عي املْخدَّ ليَي  املْخَئو  َن 

هخ مي َأنَّ

يقخ بياهللَّي  
ًبا َشنييًعا. -َوَأَحادييثيَها اَل َيلي ب  َعَلْيهي َكذي

 َكاذي

ا َسني  احْلَ َأبخو  ْيخخ  الشَّ َما  َوَقاَل  َتَعاىَل  هلليَّي  ْستيَواءي  االي إيْثَباتي  يفي  َأْيًضا  َباَنةي  اإْلي كيَتابي  يفي  ي   أْلَْشَعري

: هخ  َنصُّ

هي  ْسَتٍو َعىَل َعْرشي : إينَّ اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ مخ : َنقخولخ يَل َلهخ
ْستيَواءي؟ قي ولخوَن يفي االي : َما َتقخ  َكاَم َقاَل: إيْن َقاَل َقائيل 

مْحَنخ  مخ الطَّي بخ ]  الرَّ
: إيَلْيهي َيْصَعدخ اْلَكلي [، َوَقْد 10  \  35َعىَل اْلَعْرشي اْسَتَوى. َوَقْد َقاَل اهللَّخ َعزَّ َوَجلَّ

َيْعرخ 158  \  4َقاَل: َبْل َرَفَعهخ اهللَّخ إيَلْيهي ]  اَمءي إيىَل اأْلَْرضي ثخمَّ  َن السَّ
َدب رخ اأْلَْمَر مي : يخ جخ [، َوَقاَل َعزَّ َوَجلَّ

[ َأْسَباَب 5  \  32إيَلْيهي  اأْلَْسَباَب  َأْبلخغخ  َلَعِل   ًحا  َِصْ ِلي  اْبني  َياَهاَمانخ  ْرَعْوَن: 
في َعْن  َكاَيًة  حي َوَقاَل   ،]

نُّهخ َكاذيًبا ] وَسى َوإيِن  أَلَظخ  مخ
ليَع إيىَل إيَلهي اَمَواتي َفَأطَّ  [. 36 \ 40السَّ

وَس  مخ اهللَّي  َنبييَّ  ْرَعْونخ 
في َب  (. َفَكذَّ اَمَواتي السَّ َفْوَق  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللََّ  )إينَّ   :

َقْوليهي يفي  اَلمخ  السَّ  
َعَلْيهي ى 

  ، اَمَواتخ َفْوَقَها اْلَعْرشخ مخ اأْلَْرَض. َفالسَّ َف بيكخ
اَمءي َأْن ََيْسي نْتخْم َمْن يفي السَّ

: َأَأمي َفَلامَّ َكاَن  َوَقاَل َعزَّ َوَجلَّ

اَموَ  السَّ َفْوَق  ،  اْلَعْرشخ  اَمَواتي السَّ َفْوَق  ي 
الَّذي اْلَعْرشي  َعىَل  ْسَتٍو  مخ هخ  َنَّ

ألي اَمءي  السَّ َمْن يفي  نْتخْم 
َأَأمي َقاَل:  اتي 

هخ اهللَّخ َ
ي  َرمحي َسني اأْلَْشَعري . َهَذا َلْفظخ َأيبي احْلَ

اَمَواتي ، َفاْلَعْرشخ َأْعىَل السَّ َو َساَمء  لُّ َما َعاَل َفهخ  يفي كيَتابي َوكخ

. اإْلي  وري  َباَنةي املَْْذكخ
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ْستيَواءي، َوصي  َفةي االي يَّةي يفي إيْثَباتي صي
ْرآني ْكري اأْلَديلَّةي اْلقخ هخ اهللَّخ يفي اْلَكاَلمي بيذي َ

لخو  هلليَّي  َوَقْد َأَطاَل َرمحي  اْلعخ
َفةي

 َجلَّ َوَعاَل. -

: هخ  َما َنصُّ
هي املْخَشاري إيَلْيهي َلةي َكاَلمي ْ ْن مجخ

 َومي

مْحَ  الرَّ  : َوَجلَّ َعزَّ  اهللَّي  َقْوَل  إينَّ   :
ةي يَّ وري رخ َواحْلَ  

يَّةي
ْهمي َواجْلَ َلةي  املْخْعَتزي َن  مي َقائيلخوَن  َقاَل  َعىَل َوَقْد  نخ 

وا َأنْ  ل  َمَكاٍن. َوَجَحدخ َعزَّ َوَجلَّ يفي كخ َوَقَهَر، َوَأنَّ اهللََّ  هخ اْسَتْوىَل َوَمَلَك  َأنَّ وَن اهللَّخ   اْلَعْرشي اْسَتَوى  َيكخ

ْدَرةي.  ْستيَواءي إيىَل اْلقخ ، َوَذَهبخوا يفي االي ق   َكاَم َقاَل َأْهلخ احْلَ
هي  َعزَّ َوَجلَّ َعىَل َعْرشي

ر  َعَلْيَها َوعَ 
ْبَحاَنهخ َقادي ، َفاهللَّخ سخ وهخ َكاَن اَل َفْرَق َبْيَ اْلَعْرشي َواأْلَْرضي ىَل  َوَلْو َكاَن َهَذا َكاَم َذَكرخ

ل  َما يفي اْلَعاََلي. احْلخ  ، َوَعىَل كخ وشي  شخ

ْسَتْوٍل َعىَل اأْلَْشَياءي   َو َعزَّ َوَجلَّ مخ  َوهخ
ْستيياَلءي ًيا َعىَل اْلَعْرشي بيَمْعنَى االي ْسَتوي َها َفَلْو َكاَن اهللَّخ مخ ل  كخ

َوَعىَل  اَمءي  السَّ َوَعىَل  اأْلَْرضي  َوَعىَل  اْلَعْرشي  َعىَل  ًيا  ْسَتوي مخ َعىَل َلَكاَن  ر  
َقادي هخ  َنَّ

ألي َواأْلَْفَرادي،  وشي  شخ احْلخ  

ْسَتْوٍل َعَلْيَها.  مخ
 اأْلَْشَياءي

َي َأْن َيقخوَل: إينَّ اهللََّ
َن املْخْسليمي نَْد َأَحٍد مي َها َوََلْ جَيخْز عي ل   كخ

 َعزَّ َوَجلَّ  َوإيَذا َكاَن َقاديًرا َعىَل اأْلَْشَياءي

وشي وَ  شخ ْسَتٍو َعىَل احْلخ َو َعامٌّ يفي مخ ي هخ
ْستيياَلَء الَّذي َواءخ َعىَل اْلَعْرشي االي

ْستي وَن االي جَيخْز َأْن َيكخ ، ََلْ 
اأْلَْخليَيةي

ل َها. َوَزَعَمتي  وَن اأْلَْشَياءي كخ وَن َمْعنَاهخ اْستيَواًء ََيَْتصُّ اْلَعْرَش دخ ل َها. َوَوَجَب َأْن َيكخ  كخ
َلةخ  اأْلَْشَياءي املْخْعَتزي

اَواحلَْ  َويفي  َمْرَيَم  َبْطني  يفي  َأنَّهخ  ْم  َمهخ َفَلزي َمَكاٍن  ل   كخ يفي  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللََّ  َأنَّ  يَّةخ 
ْهمي َواجْلَ ةخ  يَّ وري وشي رخ شخ حْلخ

يني   اَلفخ الد  . َوَهَذا خي َسني اأْلَْشعَ   -َواأْلَْخليَيةي ْم. اهـ. َهَذا َلْفظخ َأيبي احْلَ هخ اهللَّخ َتَعاىَل اهللَّخ َعْن َقْوهليي َ
ي  َرمحي ري

 . َياَنةي ولي الد   َعْن أخصخ
َباَنةي َتابخ اإْلي

َو كي ، َوهخ
َصنََّفاتيهي ري مخ

 يفي آخي
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يَّ 
ْهمي َلةي َواجْلَ َو َقْولخ املْخْعَتزي  هخ

ْستيياَلءي ْستيَواءي بياالي يَل االي هخ اهللَّخ بيَأنَّ َتْأوي َ
َح َرمحي ةي ةي  َوَتَراهخ َِصَّ يَّ وري رخ َواحْلَ

َذليَك.  بخْطاَلني  َعىَل  َحَة  اْلَواضي َي  اهي اْلَْبَ َوَأَقاَم  نَّةي  السُّ َأْهلي  ْن  مي َأَحٍد  َقْولخ   اَل 

وري  رخ َواحْلَ يَّةخ 
ْهمي َواجْلَ َلةخ  املْخْعَتزي َذليَك  َسَلَفهخ يفي  َأنَّ   

ْستيياَلءي بياالي ْستيَواءي  لخو االي َئو  مخ اَل َفْلَيْعَلْم   ، ةخ َسني   يَّ احْلَ َأبخو 

 . َلفي َن السَّ
هخ اهللَّخ َواَل َأَحد  مي َ

يُّ َرمحي  اأْلَْشَعري

َويفي   اَمَواتي  السَّ يفي  اهللَّخ  َو  َوهخ َتَعاىَل:   
َقْوليهي َعىَل  اْلَكاَلمي  يفي  اأْلَْنَعامي  وَرةي  سخ يفي  َأْوَضْحنَا  َوَقْد 

ْم اآْلَيَة ] ْم َوَجْهَركخ كخ َّ
ل  َمَكاٍن  3  \  6اأْلَْرضي َيْعَلمخ ُسي ْم: إينَّ اهللََّ يفي كخ  َوَمْن َتبيَعهخ

يَّةي
ْهمي  -[ َأنَّ َقْوَل اجْلَ

 .  َقْول  َباطيل 

اَموَ  السَّ َق 
َخالي نَْها  مي ء   ََشْ َيَسَع  َأْن  ْن  مي  ، َوَأْصَغرخ َوَأَقلُّ  َأْحَقرخ   

وَدةي املَْْوجخ  
اأْلَْمكينَةي مَجييَع  َنَّ  اتي ألي

وَ  ي هخ
، الَّذي َفاْنظخْر   َواأْلَْرضي  . ء  ييطخ بيهي ََشْ ٍء، َواَل ُيخ ل  ََشْ يط  بيكخ ي َو حمخ ٍء، َوهخ ل  ََشْ ْن كخ َأْعَظمخ َوَأْكَْبخ مي

.  إييَضاَح َذليَك يفي اأْلَْنَعامي

َفةي االي  ْن صي ْرآني اْلَعظييمي مي ْن َأنَّ َما يفي اْلقخ
، مي َهَلةي َن اجْلَ ري  مي

هخ َكثي مخ لخو  َواْعَلْم َأنَّ َما َيْزعخ  َواْلعخ
ْستيَواءي

لخ  َواْلعخ  
ْستيَواءي االي َنْفيخ  جَييبخ  هخ  َوَأنَّ اهللَّي،  َعىَل  َال   حمخ َك 

َذلي َوَأنَّ  َهَة،  اجْلي مخ  َيْسَتْلزي  
يَّةي
، َواْلَفْوقي يَّةي

َواْلَفْوقي و  

 . هخ َباطيل  لُّ َن املََْعاِني كخ
َها بياَم اَل َدلييَل َعَلْيهي مي يلخ  َوَتْأوي

وصي  َوَسَببخهخ  نخصخ ري 
ليَظَواهي َهةي  اجْلي ومي  لخزخ عيي  دَّ َفمخ َحاٍل  ل   كخ َوَعىَل   ،

َوبيكيَتابيهي بياهللَّي  الظَّن   وءخ  سخ  

؟  َهةي َك بياجْلي َرادخ : َما مخ َقالخ َلهخ يلي يخ لتَّْأوي
بي لي ْلَزامخ َذليَك ليلنَّْقصي املْخوجي

. َواْستي ْرآني اْلَعظييمي  اْلقخ
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يدخ بيا  نَْت تخري ْلهخ َأَحد   إيْن كخ ، َوََلْ َيقخ ْرآني ري اْلقخ
وًدا اْنَحرَصَ فييهي اهللَّخ، َفَهَذا َلْيَس بيَظاهي  َمَكاًنا َمْوجخ

َهةي جْلي

َفَمي ْز   ٍء.  ََشْ اَل  َعْن  َباَرة   عي َفاْلَعَدمخ  املَْْحَض.  اْلَعَدَم  َهةي  بياجْلي يدخ  تخري نَْت  كخ َوإيْن  َي.  املْخْسليمي َن  َبْيَ  مي اًل  َأوَّ

ٍء.ا ، َوَبْيَ اَل ََشْ
ودي  املَْْوجخ

ءي ْ  لَشَّ

 : هخ َنصُّ َما  َأْيًضا   
َباَنةي اإْلي كيَتابي  يفي  اهللَّخ  هخ  َ

َرمحي يُّ  اأْلَْشَعري َسني  احْلَ َأبخو  َأْيًضا  َقاَل   َوَقْد 

َعَليْ  َدلَّ  َوَقْد  َذليَك،  َنقخولخ  قييَل:  ؟  َيَدْيني هلليَّي  إينَّ  ولخوَن:  َأَتقخ ْلنَا: 
ئي سخ َفْوَق َفإيْن  اهللَّي  َيدخ   : َوَجلَّ َعزَّ  َقْولخهخ   

هي

ُّييْم ] َا َخَلْقتخ بيَيَديَّ ]10 \ 48َأْيدي
: ملي  [. 75 \ 38[، َوَقْولخهخ َعزَّ َوَجلَّ

اْلَيَديْ  َفةي  صي إيْثَباتي  َعىَل  نَّةي  َوالسُّ َتابي 
اْلكي َن  مي اأْلَديلَّةي  ذيْكري  يفي  اْلَكاَلَم  اهللَّخ  هخ  َ

َرمحي هلليَّي.َوَأَطاَل   ني 

: هخ  َما َقاَل َما َنصُّ
َلةي ْ ْن مجخ

 َومي

نيْعَمَتْيي  َلْيَسَتا  َيَدْيني  َيَديَّ   :
بيَقْوليهي َعنَى  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَّخ  وَن  َيكخ َأْن  ْم  َأْنَكْرتخ  َ َلي ْم:  هَلخ َقالخ   . َويخ

ْن إيالَّ  ْن نيْعَمًة ََلْ َتكخ َنَّ اْلَيَد إيَذا ََلْ َتكخ َحًة.َفإيْن َقالخوا: ألي   َجاري

وَعنَا إيىَل  جخ َحًة؟ َفإينَّ رخ ْن إيالَّ َجاري ْعَمًة ََلْ َتكخ
ْن ني َ َقَضْيتخْم َأنَّ اْلَيَد إيَذا ََلْ َتكخ ْم: َوَلي يَل هَلخ

َنا،  قي دي  َشاهي

ْن نيْعَمًة يفي  ؟ َفَقالخوا: اْلَيدخ إيَذا ََلْ َتكخ ْلقي َن اخْلَ هخ فيياَم َبْينَنَا مي دخ َحًة. َوإيىَل َما َنجي ْن إيالَّ َجاري دي ََلْ َتكخ اهي   الشَّ

مي  َحيًّا  ْد  َنجي ََلْ  َك 
َفَكَذلي َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَّي  َعىَل  بيهي  َوَقَضْيتخْم  دي  اهي الشَّ َعىَل  ْلتخْم  َعمي إيْن  ْم:  هَلخ َن قييَل 

َوَج  َعزَّ  اهللَّي  َعىَل  بيَذليَك  وا  َفاْقضخ َوَدًما،  اًم  حَلْ ْساًم  جي إيالَّ  ْلقي  لخوَن اخْلَ َتَأو  مخ ْم  كخ
ليَقْولي َفَأْنتخْم  َوإيالَّ   . لَّ

وَن اْلَيَدا ْم َأْن َتكخ نَّا. َفليَم َأْنَكْرتخ وَن. َوإيْن َأْثَبتُّْم َحيًّا اَل َكاأْلَْحَياءي مي ضخ
ْم َناقي ْعتياَلليكخ  َأْخَْبَ اهللَّخ َوالي

َتاني ني اللَّ

اَم، َيَدْيني َلْيَسَتا نيعْ  ي؟ َعزَّ َوَجلَّ َعنْهخ ، َواَل َكاأْلَْيدي َحَتْيي ، َواَل َجاري  َمَتْيي

ْم:  َقالخ هَلخ َك يخ
 َوَكَذلي
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نْ  ًرا َحكيياًم، َلْيَس َكاإْلي َدب  ْنَيا مخ لدُّ
ياًم إيالَّ إيْنَساًنا، ثخمَّ َأْثَبتُّْم َأنَّ لي

ًرا َحكي َدب  وا مخ ، َوَخاَلْفتخمخ ََلْ ََتيدخ َساني

َد َوَنَقْضتخمخ اْعتياَل 
اهي ْن َأْجلي َأنَّ الشَّ

، مي َحَتْيي َلْيَسَتا نيْعَمَتْيي َواَل َجاري ْن إيْثَباتي َيَدْيني  وا مي ْم. َفاَل ََتْنَعخ َلكخ

 . نْهخ بيَلْفظيهي
 اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي

دي اهي اَلفخ الشَّ  َذليَك خي

َأنَّ   دخ 
َيْعَتقي هخ اهللَّخ  َ

يَّ َرمحي اأْلَْشَعري َأنَّ  َتْعَلمخ   
ْن  َوبيهي مي  ، اْلَيدي َفةي  لخوَن َكصي املْخَئو  َأْنَكَرَها  ي 

الَّتي َفاتي  الص 

يَ  َفةي احْلَ َفةي اْلَيدي َوصي هخ اَل َفْرَق اْلَبتََّة َبْيَ صي َها، َوَأنَّ  َوَنْحوي
َياةي َفاتي املََْعاِني َكاحْلَ َلةي صي ْ اةي َفاَم اتََّصَف اهللَّخ مجخ

َو مخ  َك َفهخ
ْن مَجييعي َذلي َفاتي بيهي مي َْن َشبََّه يفي َبْعضي الص 

مخ ملي زي . َوالالَّ نْهخ
ْلقخ مي  اخْلَ

ةي َما اتََّصَف بيهي َشاهَبَ ه  َعْن مخ نَزَّ

 . يُّ َها، َكاَم َقاَلهخ اأْلَْشَعري
َه يفي مَجييعي نَز  َها َأْو يخ

ْشب َه يفي مَجييعي َها َأْن يخ
َه يفي َبْعضي  َوَنزَّ

التَّ  وري  ظخهخ َعاءخ  اد  ا  َنَّ  َأمَّ ألي  ، اأْلَْحَوالي َن 
مي بيَحاٍل  َلهخ  َوْجَه  َفاَل  َبْعٍض،  وَن  دخ َها 

َبْعضي يفي  ْشبييهي 

اأْلَ  َسني  احْلَ َأيبي  َلةي َكاَلمي  ْ ْن مجخ
َومي  . هي َخْلقي َفاتي  َشاهَبَةي صي مخ َعْن  ه   نَزَّ مخ َو  َوهخ  ، د 

َواحي ا  َ وَف هبي ي  املَْْوصخ ْشَعري

هخ اهللَّخ املْخَشاري إيلَ  َ
:َرمحي هخ  َما َنصُّ

َفاتي  الص 
 ْيَها آنيًفا يفي إيْثَباتي

ينَا ] َلْت َأْيدي َّا َعمي
: ِمي وَن َقْولخهخ ْم َأْن َيكخ َأْنَكْرتخ  َ

: َلي : مليَا َخَلْقتخ  71  \  36َفإيْن َقاَل َقائيل  [، َوَقْولخهخ

؟75 \ 38بيَيَديَّ ]  [ َعىَل املََْجازي

َعزَّ  اهللَّي  َكاَلمي  ْكمخ  حخ  : َلهخ يَل 
َعْن قي ءخ  ْ الَشَّ جخ  ََيْرخ َواَل   ،

يَقتيهي َوَحقي هي  ري َظاهي َعىَل  وَن  َيكخ َأْن  َوَجلَّ   

َوَردَ  َفإيَذا  وَم،  مخ اْلعخ اْلَكاَلمي  رخ 
َظاهي َكاَن  إيَذا  هخ  َأنَّ َتَرْوَن  َأاَل  ٍة.  جَّ خ

حلي إيالَّ  املََْجازي  إيىَل  هي  ري ومي   َظاهي مخ اْلعخ  
بيَلْفظي

و صخ ومخ َعني َواملْخَرادخ بيهي اخْلخ مخ هخ اْلعخ رخ
ْعَدَل بياَم َظاهي ؟ َوَلْيَس جَيخوزخ َأْن يخ ري يَقةي الظَّاهي َو َعىَل َحقي ، َفَلْيَس هخ صخ

ٍة؟ جَّ ومي بيَغرْيي حخ مخ  اْلعخ
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اْلَيَديْ  إيْثَباتي  ْن  مي يَقتيهي  َوَحقي هي  ري َظاهي َعىَل  بيَيَديَّ  َخَلْقتخ  َا 
ملي  : َوَجلَّ َعزَّ  اهللَّي  َقْولخ  َواَل َكَذليَك   ، ني

ٍة. َوَلْو َجاَز َذليَك مليخ  جَّ نَا إيالَّ بيحخ ومخ صخ َعاهخ خخ ري اْلَيَدْيني إيىَل َما ادَّ
ْعَدَل بيهي َعْن َظاهي َي جَيخوزخ َأْن يخ عي ٍع َأْن َيدَّ دَّ

َو َعىَل الْ  وصخ َفهخ صخ هخ اخْلخ ، َوَما َظاَهرخ وصي صخ َو َعىَل اخْلخ ، َفهخ ومخ مخ هخ اْلعخ رخ
ٍة. َأنَّ َما َظاهي جَّ ومي بيَغرْيي حخ مخ  عخ

جَّ  حخ بيَغرْيي  جَمَاز   هخ  َأنَّ وهخ  َعْيتخمخ ادَّ َما  ْم  َلكخ جَيخْز  ََلْ  ْرَهاٍن  بخ بيَغرْيي   
يهي عي مليخدَّ َهَذا  جَيخْز  ََلْ   ٍة. َوإيَذا 

َا َخَلْقتخ بيَيَديَّ إيْثَباتخ َيَدْيني هلليَّي َتَعاىَل يفي 
: ملي وَن َقْولخهخ ب  َأْن َيكخ  َغرْيَ نيْعَمَتْيي إيَذا َكاَنتي َبْل َواجي

يَقةي قي  احْلَ

َو َيْعنيي الن ْعَمَتْيي  يَّ َوهخ
ْم: َفَعْلتخ بيَيدي لخهخ

نَْد َأْهلي الل َساني َأْن َيقخوَل َقائي . اْنَتَهى حَمَلُّ  الن ْعَمَتاني اَل جَيخوزخ عي

. نْهخ بيَلْفظيهي
 اْلَغَرضي مي

َسني  يحخ َأيبي احْلَ يَقًة اَل َوفييهي َترْصي  َثابيَتة  َلهخ َحقي
َفةي اْلَيدي َفاتي اهللَّي َكصي هخ اهللَّخ، بيَأنَّ صي َ

ي  َرمحي  اأْلَْشَعري

ْم َكاَم َتَرى. هخ َو َخْصمخ هخ َوهخ ومخ صخ ْم خخ َا جَمَاز  هخ َي َأهنَّ
عي  جَمَاًزا، َوَأنَّ املْخدَّ

تَّ  هخ َتَعاىَل مخ هخ اهللَّخ: إينَّ َ
اَم َقاَل َرمحي َفةي اهللَّي َوإينَّ َر صي كُّ يفي َأنَّ َظاهي هخ اَل َيشخ َنَّ

يَقًة اَل جَمَاًزا، ألي
ا َحقي َ ف  هبي

صي

ْم.  ل هي اليحي كخ  الصَّ
َلفي َو َشْأنخ السَّ َها َكاَم هخ

تي َشاهَبَ َها َعْن مخ ُّيخ ، َوَتنْزي
ْلقي َفةي اخْلَ َاَلَفةخ صي َو ُمخ  هخ

َوَنْفيخ    
يَقةي قي احْلَ َأْقَذاري َفإيْثَباتخ  ْن  مي اْلَقْلبي  ري  َطاهي ْسليٍم  مخ ل   كخ َقادخ 

اْعتي َو  هخ اهللَّي   
َفاتي يفي صي املََْجازي 

َفةي اْلَيدي َواْلَوْجهي إيالَّ  َفةي َكصي ال  َعىَل الص   الدَّ
َن اللَّْفظي هخ اَل َيْسبيقخ إيىَل ذيْهنيهي مي َنَّ

، ألي َفةخ َكاَمٍل التَّْشبييهي َا صي  َأهنَّ

هَ  نَزَّ . مخ ْلقي َفاتي اخْلَ َشاهَبَةي صي  ة  َعْن مخ

 . َها بيَمْعنًى اَل َأْصَل َلهخ
يلي َفةي َوَتْأوي َو َسَببخ َنْفيي الص  ي هخ

 التَّْشبييهخ الَّذي
 َفاَل ََيْطخرخ يفي ذيْهنيهي

-------------------------------------------------- 
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يَل: إينَّ َهَذا  )قوله:  
فخ يفي لخَغتيَها  َفإيْن قي بيٍي، َواْلَعَربخ اَل َتْعري ٍّ مخ َساٍن َعَريبي

ْرآَن اْلَعظييَم َنَزَل بيلي اْلقخ

َمَعاِني  ْن  مي َها  َوَغرْيي  ، َحةي اري َكاجْلَ نَْدَها  عي وَفةي  املَْْعرخ املََْعاِني  يََّة 
َكْيفي إيالَّ  َمَثاًل،  ليْلَيدي  يًَّة 

يفي َكْيفي وَفةي  املَْْعرخ  
اْلَيدي  

اَلئيَمًة مليَا َذَكْرتخمْ اللُّ   مخ
يًَّة ليْلَيدي

، َفَبي نخوا َلنَا َكْيفي
 .(َغةي

 ملا ذكر االجتهاد والتقليد ذكر مسائل التقليد يف االعتقاد ثم سريجع إىل االجتهاد،

إدراك   هو  والبرص  املسموعات،  إدراك  هو  فالسمع  العرب  لغة  إىل  بالرجوع  إنه  تنبيه/ 

اليد أما  سهل،  هبا   املُبرصات،  فاليد  وبأفعاهلا  العام  للمعنى  بالنظر  معناها  ف  يعرَّ فإنه  والوجه، 

 يقبض ويبسط وهبا ُيعطى وُيؤخذ.

ْن  )قوله:   يََّتهخ اْلَعَربخ مي
فخ َكْيفي ي َتْعري ، َفالَّذي ْستيَواءي ، َوَبْيَ اْلَيدي َواالي ْمعي َواْلَبرَصي َفاَل َفْرَق َبْيَ السَّ

ْن مَجييعي َذلي  َو املْخَشاَهدخ يفي املَْْخلخوَقاتي لخَغتيَها مي إذن اللغة العربية ال تدل عىل الكيفيات وإنام تدل    (َك هخ

 عىل املعاين.

والعرشون السابعة  عىل  :  القاعدة  تدل  ال  العربية  عىل  اللغة  وإنام  الصفات،  كيفيات 

 معانيها، والكيفيات ال تخعرف إال باملشاهدة وبأمثال ذلك. 

َقْطًعا  )قوله:   َمْفقخود   ط   ئيقي رَشْ الالَّ َغرْيَ  َأْوَهَم  ْن 
إي َدَة يفي   ;َوالنَّصُّ  اْلَواري اْلَوْحيي  وَص  نخصخ َنَّ 

ألي

إيالَّ  اْلَبتََّة  َها  رخ
َظَواهي لُّ  َتدخ اَل  اهللَّي  َفاتي  َفاتي صي َوالص   

اتي الذَّ يفي  هي  ْلقي خليَ َاَلَفتيهي  َوُمخ اهللَّي،  يهي  َتنْزي َعىَل   

 .(َواأْلَْفَعالي 

والعرشون الثامنة  ال  :  القاعدة  اهلل  الوحي يف صفات  نصوص  عىل أن  إال  ظواهرها  تدل 

 التنزيه وُمالفة املخلوقات. 
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يَقًة اَل جَمَاًزا  )قوله:  
اَللي هلليَّي َحقي يهي َواْلَكاَملي َواجْلَ و إيىَل    -َوإيْثَباتخ التَّنْزي َّا َيْدعخ

. َوِمي م 
ْسلي هخ مخ رخ

نْكي اَل يخ

اجلَْ  َكْثَرةخ   ، املََْجازي َوَنْفيي   ، يَقةي قي احْلَ بيَلْفظي  يحي  ا، التَّرْصي هَلَ َحَقائيَق  اَل  َفاتي  الص  ْلَك 
تي َأنَّ  َي 

مي اعي الزَّ ليَي  اهي

َنْفييَها   إيىَل  يًقا  َطري َذليَك  َوَجَعلخوا   . جَمَاَزات  َها  لَّ كخ َا  جَيخوزخ   ;َوَأهنَّ اَل  يَقةخ 
قي َواحْلَ  ، َنْفيخهخ جَيخوزخ  املََْجاَز  َنَّ 

ألي

 .(َنْفيخَها

أسامء اهلل وصفاته عىل احلقيقة ال عىل املجاز إمجاًعا، قال ابن :  القاعدة التاسعة والعرشون

عىل  ال  احلقيقة  عىل  اهلل  أسامء  أن  عىل  وأمجعوا  )التمهيد(:  كتابه  من  السابع  املجلد  يف  الْب  عبد 

 املجاز. 

هي )قوله:   ْستيْلَزامي الي بياهللَّي  ئيقي  الالَّ َغرْيَ  مخ 
يخوهي َواَء 

ْستي االي َأنَّ  َزَعَم  ل  املخؤو  َفإينَّ  َحاٍل،  ل   كخ َوَعىَل 

، َوََلْ َينْ  هي قخ بيهي يفي َزْعمي
ئي َو الالَّ هخ هخ َنَّ

ْستيياَلءي، ألي ، َوَجاَء َبَدَلهخ بياالي ْلقي  اخْلَ
َة اْستيَواءي َشاهَبَ    ( ...َتبيهْ مخ

ل )استوى( بـ)استوىل( من أوجه، ذكر بعضها الشنقيطي، وأوجه أخرى    الرد عىل من أوَّ

 مذكورة من غريه كابن تيمية وابن القيم وغريمها:

إىل   -1 احلقيقة  من  ُينتقل  وال  احلقيقة  عىل  الكالم  محل  األصل  إال أن  املجاز 

لقرينة، وال قرينة صحيحة ُتوجب االنتقال من احلقيقة إىل املجاز، فإن قيل: القرينة خشية 

 التشبيه؟

ذلك  من  يلزم  وال  بالل،  تليق  ذاٌت  ُيثبت  كام  بالل،  يليق  استواٌء  ُيثبت  فيقال: 

 التشبيه. 
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كابن  -2 )استوىل(  بمعنى  )استوى(  ُتفَّس  أن  أنكروا  اللغة  أهل  من  مجع  أن 

 عرايب وغريه.األ

نثبت   -3 ال  قالوا:  فإهنم  )استوىل(،  يف  موجود  )استوى(  يف  املحظور  أن 

)استوى( حتى ال نقع يف التشبيه. فيقال: قلتم )استوىل( وهي ُتطلق عىل املخلوق، فكام 

 تصورتم استيالًء يليق بالل واستيالًء يليق باملخلوق، فتصوروا مثل هذا يف )استوى(.

)ا  -4 معنى  عىل  يرتتب  الل أنه  بني  مغالبة  هناك  أن  وهو  باطل،  معنًى  ستوىل( 

 وخلقه، فقد أخذه اخللق فقهروا الل ثم قهرهم الل فأخذه، وهذا بخالف )استوى(.

)استوى(   -5 لوا  أوَّ ملا  أئمتهم  خالفوا  واملتوسطني  املتأخرين  األشاعرة  أن 

)ا كتابه  يف  الباقالين  بكر  وأبو  األشعري  احلسن  أبو  رد  فقد  عىل بـ)استوىل(،  لتمهيد( 

خالف  عىل  األولون  األشاعرة  فإذن  )استوىل(،  بمعنى  )استوى(  فَّسوا  الذين  املعتزلة 

 هذا. 

َعني  )قوله:   هي  وعي جخ رخ َبْعَد  َصنََّفَها  الَّتيي  اْلَعظييَمةي  تخبيهي  كخ يفي  ح   رَص  مخ اهللَّخ  هخ  َ
َرمحي يُّ  اأْلَْشَعري َبلي 

(، )َوَمَقااَل  ، )َكاملْخوَجزي ْعتيَزالي ( االي َياَنةي ولي الد   َعْن أخصخ
َباَنةي ي َي َواْختياَلفي املْخَصل َي(، )َواإْلي

ْساَلمي تي اإْلي

َوَص  َما  ل   بيكخ ياَمني  اإْلي َن  مي حخ 
الي الصَّ َلفخ  السَّ  

َعَلْيهي َكاَن  َما  َو  هخ  
بيهي اهللََّ  ينخ 

َيدي ي  الَّذي ْعَتَقَدهخ  مخ بيهي َأنَّ  اهللَّخ  َف 

َأْو َوَصفَ   ، ولخهخ  َنْفَسهخ  َرسخ
بيهي َم    -هخ  َوَسلَّ َعَلْيهي  َتْشبييٍه    -َصىلَّ اهللَّخ  َواَل  َكْيٍف  َغرْيٍ  ْن  مي هي  ل  َذليَك كخ َوإيْثَباتخ 

   (َواَل َتْعطييٍل ...
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 ذلك، كأيب احلسن واألشاعرة األولون ُيثبتون الوجه واليدين والعينني وهم جممعون عىل

لوا ذلك.   األشعري، وابن فورك، وأمثاهلم، بخالف من تأخر، فإهنم تأوَّ

عنه،   النقوالت  ذكر  بعد  األشعري  احلسن  أيب  مذهب  عىل  الكالم  فسيأيت  االستواء  أما 

تيمية يف كتابه  ابن  ُيعلم أن قول األوائل من األشاعرة حجة عىل من بعدهم، لذلك ذكر  فبهذا 

تلبيس   كتابه )اجتامع اجليوش اإلسالمية(:واجلهمية(  )بيان  القيم يف  املذهب   ابن  تأخر  أنه كلام 

األشعري فسد وتغري، حتى قال ابن تيمية يف )احلموية(: وعامة التأويالت التي بني أيدينا اليوم 

 هي تأويالت برش التي أنكرها الدارمي والسلف عىل برش املريس.

َب  )قوله:   َفْوَق  َفَكذَّ َوَجلَّ  َعزَّ  اهللََّ  )إينَّ   :
َقْوليهي يفي  اَلمخ  السَّ  

َعَلْيهي وَسى  مخ اهللَّي  َنبييَّ  ْرَعْونخ 
في

َفْوقَ  اَمَواتخ  َفالسَّ اأْلَْرَض.  مخ  بيكخ َف 
ََيْسي َأْن  اَمءي  السَّ يفي  َمْن  نْتخْم 

َأَأمي  : َوَجلَّ َعزَّ  َوَقاَل   .) اَمَواتي َها السَّ

َفَلامَّ كَ   ، ي  اْلَعْرشخ ْسَتٍو َعىَل اْلَعْرشي الَّذي هخ مخ َنَّ
اَمءي ألي نْتخْم َمْن يفي السَّ

َأَأمي اَمَواتي َقاَل:  اَن اْلَعْرشخ َفْوَق السَّ

َسني اأْلَ  . َهَذا َلْفظخ َأيبي احْلَ اَمَواتي ، َفاْلَعْرشخ َأْعىَل السَّ َو َساَمء  لُّ َما َعاَل َفهخ ، َوكخ
اَمَواتي ي  َفْوَق السَّ ْشَعري

 َ وري َرمحي َباَنةي املَْْذكخ  . (هخ اهللَّخ يفي كيَتابي اإْلي

قال   )عارضة األحوذي(: من  كتابه  قال يف  الذي  املالكي  العريب  ابن  وهذا خالف كالم 

بأن الل يف السامء فشيخه فرعون، وقد أخطأ يف ذلك، وكالم أيب احلسن األشعري يرد عىل هذه  

قاد( رد هذه املقالة، وممن أطال الكالم يف الرد عىل ابن املقالة، وقد ذكر ابن قدامة يف )ملعة االعت

 العريب ابن القيم يف كتابه )خمترص الصواعق(. 
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وخالصة األمر: أن فرعون ما أمر هامان أن يبني له رصًحا يف السامء إال ملا علم أن موسى  

 يقول إن إهلي وريب يف السامء.

َي َأْن َيقخوَل: إينَّ اهللََّ َعزَّ  َوإيَذا َكاَن َقاديًرا َعىَل اأْلَْشَياءي )قوله:  
َن املْخْسليمي نَْد َأَحٍد مي َها َوََلْ جَيخْز عي ل   كخ

الَّ  ْستيياَلَء  االي اْلَعْرشي  َعىَل  َواءخ 
ْستي االي وَن  َيكخ َأْن  جَيخْز  ََلْ   ،

َواأْلَْخليَيةي وشي  شخ احْلخ َعىَل  ْسَتٍو  مخ َو َوَجلَّ  ي هخ
ذي

ل   ل َهاَعامٌّ يفي اأْلَْشَياءي كخ وَن اأْلَْشَياءي كخ وَن َمْعنَاهخ اْستيَواًء ََيَْتصُّ اْلَعْرَش دخ وهذا رٌد    (َها. َوَوَجَب َأْن َيكخ

قوٌي، وقد ذكر نحًوا من هذا الدارمي يف رده عىل اجلهمية، أنه لو قيل )استوى( بمعنى )استوىل( 

إىل األوجه السابقة وُيقال: ملا كان للعرش مزية، فإن الل مستوٍل عىل كل خملوق، وهذا ُيضاف  

الوجه السادس: لو قيل )استوى( بمعنى )استوىل( الستوى العرش مع غريه؛ ألن الل مستوٍل 

 عىل كل يشء. 

َخاليَق )قوله:   نَْها  مي ء   ََشْ َيَسَع  َأْن  ْن  مي  ، َوَأْصَغرخ َوَأَقلُّ  َأْحَقرخ   
وَدةي املَْْوجخ  

اأْلَْمكينَةي مَجييَع  َنَّ  ألي

اَمَواتي  بيهي السَّ ييطخ  ُيخ َواَل  ٍء،  ََشْ ل   بيكخ يط   ي حمخ َو  َوهخ ٍء،  ََشْ ل   كخ ْن  مي َوَأْكَْبخ  َأْعَظمخ  َو  هخ ي 
الَّذي  ، َواأْلَْرضي  

اأْلَْنَعامي  يفي  َذليَك  إييَضاَح  َفاْنظخْر   . ء  اآلية:    (ََشْ َمَواِت ﴿معنى هذه  السَّ يِف  اللَُّ  األَْرضِ  َوُهَو   ﴾ َويِف 

 إَِلٌه َويِف ﴿أي: هو الل املعبود يف الساموات واألرض، كام قال:    [3]األنعام:  
ِ
اَمء ِذي يِف السَّ َوُهَو الَّ

اْلَعلِيمُ  احْلَكِيُم  َوُهَو  إَِلٌه  السامء [84]الزخرف:    ﴾ األَْرِض  يف  املعبود  أي  وغريه:  أمحد  قال   ،

 يف كل مكان إال أنه ليس واألرض، أما مذاهب املتكلمني يف علو الل فإن اجلهمية يقولون إن الل

عىل العرش، أما املعتزلة فقالوا: إنه ليس داخل العامل وال خارج العامل وال متصاًل به وال منفصاًل 

عنه، أما األشاعرة فلهم قوالن، قول كقول املعتزلة ليس داخل العامل وال خارج العامل، والقول 

 ريه أنه ُيثبت العلو. اآلخر قد ُيفهم من املتقدمني كأيب احلسن األشعري وغ
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ْستيَواءي  )قوله:   َفةي االي ْن صي ْرآني اْلَعظييمي مي ْن َأنَّ َما يفي اْلقخ
، مي َهَلةي َن اجْلَ ري  مي

هخ َكثي مخ َواْعَلْم َأنَّ َما َيْزعخ

هخ جَيي  َال  َعىَل اهللَّي، َوَأنَّ َك حمخ
َهَة، َوَأنَّ َذلي مخ اجْلي  َيْسَتْلزي

يَّةي
لخو  َواْلَفْوقي ، َواْلعخ يَّةي

لخو  َواْلَفْوقي  َواْلعخ
ْستيَواءي بخ َنْفيخ االي

َباطيل   هخ  لُّ كخ املََْعاِني  َن 
مي َعَلْيهي  َدلييَل  اَل  بياَم  َها  يلخ أهن  (َوَتْأوي هذا  وسبب  عطَّلوا،  شبَّهوا  ملا  ُيقال:   م بل 

 شبهوا الل بخلقه سبحانه وتعاىل.

َهةي َمَكانً )قوله:   بياجْلي يدخ  تخري نَْت  َوََلْ  إيْن كخ  ، ْرآني اْلقخ ري  بيَظاهي َلْيَس  َفَهَذا  فييهي اهللَّخ،  وًدا اْنَحرَصَ  ا َمْوجخ

ََشْ  اَل  َعْن  َباَرة   عي َفاْلَعَدمخ  املَْْحَض.  اْلَعَدَم  َهةي  بياجْلي يدخ  تخري نَْت  كخ َوإيْن  َي.  املْخْسليمي َن  مي َأَحد   ْلهخ  َفَمي ْز َيقخ ٍء. 

ءي املَْوْ  ْ اًل َبْيَ الَشَّ ءٍ َأوَّ ، َوَبْيَ اَل ََشْ
ودي وقد ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )درء تعارض     (جخ

وجودية   اجلهة جهتان، جهة  أن  والنقل( وغريه،  فوق -وجهة عدمية    -أي خملوقة-العقل  أي 

فصحيح،   -أي فوق املخلوقات -إن أراد اجلهة املعدومة    "إن الل يف جهة"فقوله:    -املخلوقات

فكيف ُيقال باجلهة والوجودية وكرسيه وسع   فال يصح،  -أي يف املخلوقات -وإن أراد املوجودة  

 الساموات واألرض؟ فكيف به سبحانه.

: )قوله:   هخ َنصُّ َما  َأْيًضا   
َباَنةي اإْلي كيَتابي  يفي  اهللَّخ  هخ  َ

َرمحي يُّ  اأْلَْشَعري َسني  احْلَ َأبخو  َأْيًضا  َقاَل   َوَقْد 

قييَل  ؟  َيَدْيني هلليَّي  إينَّ  ولخوَن:  َأَتقخ ْلنَا: 
ئي سخ َفْوَق َفإيْن  اهللَّي  َيدخ   : َوَجلَّ َعزَّ  َقْولخهخ   

َعَلْيهي َدلَّ  َوَقْد  َذليَك،  َنقخولخ   :

ُّييْم ] َا َخَلْقتخ بيَيَديَّ ]10  \  48َأْيدي
: ملي هخ اهللَّخ اْلَكاَلَم يفي   [.75  \  38[، َوَقْولخهخ َعزَّ َوَجلَّ َ

َوَأَطاَل َرمحي

نَّ  َتابي َوالسُّ
َن اْلكي َفةي اْلَيَدْيني هلليَّيذيْكري اأْلَديلَّةي مي  .(ةي َعىَل إيْثَباتي صي

ال يقتيض املامسة، كام لو قيل: هذا اجلدار فوقنا    [10]الفتح:    ﴾َيُد اللَِّ َفْوَق َأْيِدهيِمْ ﴿قوله:  

)تلخيص  كتابه  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذلك  من  نحًوا  ذكر  وقد  املامسة،  يقتيض  فال 

 االستغاثة(.
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كالم أيب احلسن األشعري يف إثبات اليدين والرد   -رمحه الل تعاىل-وقد ذكر الشنقيطي  

هلا بالنعمتني بناًء عىل ما   نشاهده من األيدي يف املشاهد وأهنا أيدي املخلوقني. عىل من أوَّ

ْد َحيًّا )قوله:   َنجي َك ََلْ 
دي َوَقَضْيتخْم بيهي َعىَل اهللَّي َعزَّ َوَجلَّ َفَكَذلي اهي ْلتخْم َعىَل الشَّ ْم: إيْن َعمي قييَل هَلخ

اهللَّي َعىَل  بيَذليَك  وا  َفاْقضخ َوَدًما،  اًم  حَلْ ْساًم  جي إيالَّ  ْلقي  اخْلَ َن  لخوَن مي َتَأو  مخ ْم  كخ
ليَقْولي َفَأْنتخْم  َوإيالَّ   . َوَجلَّ َعزَّ   

ونَ  ْم َناقيضخ ْعتياَلليكخ  . وهذه حجة قوية يف الرد عىل من قال بمثل هذا  (َوالي

َتاني  )قوله:   اللَّ اْلَيَداني  وَن  َتكخ َأْن  ْم  َأْنَكْرتخ َفليَم  نَّا.  مي َكاأْلَْحَياءي  اَل  َحيًّا  َأْثَبتُّْم  َعزَّ  َوإيْن  اهللَّخ  َأْخَْبَ 

ي؟ ، َواَل َكاأْلَْيدي َحَتْيي ، َواَل َجاري نيْعَمَتْيي َلْيَسَتا  َيَدْيني  اَم،  َعنْهخ القول يف بعض "وهذا معنى:    (َوَجلَّ 

 ."الصفات كالقول يف البعض اآلخر

لَ )قوله:   َّا َعمي
: ِمي وَن َقْولخهخ ْم َأْن َيكخ َأْنَكْرتخ  َ

: َلي ينَا ]َفإيْن َقاَل َقائيل  : مليَا  71  \  36ْت َأْيدي [، َوَقْولخهخ

[ بيَيَديَّ  هي  75  \  38َخَلْقتخ  ري َظاهي َعىَل  وَن  َيكخ َأْن  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَّي  َكاَلمي  ْكمخ  حخ  : َلهخ يَل 
قي ؟  املََْجازي َعىَل   ]

ةٍ  جَّ خ
حلي إيالَّ  املََْجازي  إيىَل  هي  ري َظاهي َعْن  ءخ  ْ الَشَّ جخ  ََيْرخ َواَل   ،

يَقتيهي من   (َوَحقي ُينتقل  فال  دقيق،  كالٌم  وهذا 

محل  من  متنع  قرينة  توجد  مل  فإن  العقالء.  باتفاق  تيمية:  ابن  قال  لقرينة،  إال  املجاز  إىل  احلقيقة 

 الكالم عىل الوضع األول فإنه البد من محله عىل الوضع األول وهو احلقيقة.

َفا)قوله:   املََْجازي يفي صي َوَنْفيخ   
يَقةي قي احْلَ ْن َفإيْثَباتخ  مي اْلَقْلبي  ري  َطاهي ْسليٍم  مخ ل   َقادخ كخ

اْعتي َو   اهللَّي هخ
تي

َفةي اْلَيدي َوالْ  َفةي َكصي ال  َعىَل الص   الدَّ
َن اللَّْفظي هخ اَل َيْسبيقخ إيىَل ذيْهنيهي مي َنَّ

، ألي َفةخ َأْقَذاري التَّْشبييهي َا صي  إيالَّ َأهنَّ
َوْجهي

ةي  َشاهَبَ مخ َعْن  َهة   نَزَّ مخ َفةي   َكاَمٍل  الص  َنْفيي  َسَببخ  َو  هخ ي 
الَّذي التَّْشبييهخ   

ذيْهنيهي يفي  ََيْطخرخ  َفاَل   . ْلقي اخْلَ  
َفاتي صي

َها بيَمْعنًى اَل َأْصَل َلهخ 
يلي  . (َوَتْأوي
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الثالثون فإنه البد من محلها عىل احلقيقة؛ وذلك    :القاعدة  باملجاز يف صفات اهلل،  لو قيل 

األول   الوضع  من  نتقل  يخ ال  احلقيقة-أنه  الثاِن    -وهو  الوضع  املجاز-إىل  لقرينة    -وهو  إال 

 صحيحة باتفاق العقالء، وال قرينة صحيحة تخوجب االنتقال من احلقيقة إىل املجاز. 

موع الفتاوى(، وابن القيم كام يف )خمترص الصواعق(، وهذا  أفاد هذا ابن تيمية كام يف )جم

 تنبيه مهم، فعىل القول باملجاز فإنه ال ُيستفاد منه يف تأويل الصفات. 
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 :-الل تعاىلرمحه -قال العالمة الشنقيطي  

مٌّ  هي  َتنْبييه  مخ

َفةي اْلَيَدْيني كَ   َعىَل َأنَّ اهللََّ َوَصَف َنْفَسهخ بيصي
َلفي نَّةخ َوإيمْجَاعخ السَّ َتابخ َوالسُّ

َقْوليهي َفإيْن قييَل: َدلَّ اْلكي

 [ بيَيَديَّ  َخَلْقتخ  َا 
ملي َد  َتْسجخ َأْن  َمنََعَك  َما  َتَعاىَل 75  \  38َتَعاىَل:  َوَقْوليهي   ،] [ وَطَتاني  َمْبسخ َيَداهخ  َبْل   :5 

اموَ 64  \ َوالسَّ  
َياَمةي اْلقي َيْوَم  َقْبَضتخهخ  يًعا 

مَجي َواأْلَْرضخ  هي  َقْدري َحقَّ  اهللََّ  وا  َقَدرخ َوَما  َتَعاىَل:   
َوَقْوليهي اتخ [، 

ينيهي اآْلَيَة ] يَّات  بيَيمي  [. 67 \ 39َمْطوي

َما ْثلي  مي َعىَل  الَّةخ  الدَّ َع   َواأْلََحادييثخ  َوَأمْجَ  ، َمْعلخوم  َو  هخ َكاَم   ، رَية 
َكثي وَرةخ  املَْْذكخ اآْلَياتخ  َعَلْيهي  َدلَّْت 

هخ   وَن َعىَل َأنَّ مخ
ا   -َجلَّ َوَعاَل    -املْخْسلي هخ َتَعاىَل َقاَل: َأَوََلْ َيَرْوا َأنَّ ي َمَع َأنَّ

َفةي اأْلَْيدي اَل جَيخوزخ َأْن يخوَصَف بيصي

َّا  
ْم ِمي وَن ]َخَلْقنَا هَلخ ا َماليكخ ْم هَلَ ينَا َأْنَعاًما َفهخ

َلْت َأْيدي يمي آَيةي 71  \  36َعمي وَن َعىَل َتْقدي مخ
َم َأمْجََع املْخْسلي

[، َفلي

ينَا؟ َلْت َأْيدي َّا َعمي
َا َخَلْقتخ بيَيَديَّ َعىَل آَيةي ِمي

 ملي

الل َساني   َأْهلي  َبْيي  اَلَف  اَل خي هخ  َأنَّ  : َوابخ َتْأِتي َفاجْلَ وعي  مخ اجْلخ َيَغ 
َأنَّ صي َي 

املْخْسليمي َبْيَ  َواَل   ، اْلَعَريبي 

ي َنَّ صي د  َأْصاًل، ألي ْمعي َتَعدُّ  اجْلَ
يَغةي لخ يفي صي ا إيَراَدةخ التَّْعظييمي َفَقْط، َفاَل َيْدخخ َ مهخ َْعنََيْيي َأَحدخ

ْمعي املْخَراَد ملي َغَة اجْلَ

يمخ 
ا التَّْعظي َ اَم يخ  -هبي . إينَّ د  ا َواحي َ  َرادخ هبي

رْ  اْلقخ َأنَّ  َفاْعَلْم  َك، 
َذلي َعليْمَت  َوإيَذا   ، وفي املَْْعرخ ْمعي  اجْلَ َمْعنَى  ْمعي  اجْلَ  

يَغةي بيصي َراَد  يخ َأْن  آَن َوالثَّاِني 

ا إيْطاَلقخ اهللَّي   دًّ يَم َيْكثخرخ فييهي جي
، يخ   -َجلَّ َوَعاَل    -اْلَعظي ْمعي يَغَة اجْلَ

هي صي ، َعىَل َنْفسي هي يدخ بيَذليَك َتْعظييَم َنْفسي ري

َكَقْولي  َكبيرًيا،  ا  لخوًّ عخ َك 
َذلي َعْن  َوَتَعاىَل  ْبَحاَنهخ  سخ  ، هخ َغرْيَ َمَعهخ  َأنَّ  َواَل  ًدا  َتَعدُّ َك 

بيَذلي يدخ  ري يخ ا َواَل  إينَّ َتَعاىَل:  هي 
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ْمعي   اجْلَ يَغةخ  َفصي افيظخوَن.  حَلَ َلهخ  ا  َوإينَّ ْكَر  الذ  ْلنَا  َنزَّ لْنَا َنْحنخ  َنزَّ  : َقْوليهي َويفي  َنْحنخ   :
َقْوليهي َويفي  إينَّا   : َقْوليهي يفي 

هخ َتَعاىَل. ًظا َلهخ َغرْيَ
، َوَحافي ْكري اًل ليلذ  نَز  ا َأنَّ َمَعهخ مخ َ َرادخ هبي ظخوَن اَل يخ

افي : حَلَ  َوَقْوليهي

، َوَكَذليَك َقوْ  ظخ َلهخ
افي َلهخ َواحْلَ لخ  َو َوْحَدهخ املْخنَز  َأْم  َبْل هخ وَنهخ  لخقخ َأَأْنتخْم ََّتْ ْنخوَن  َأَفَرَأْيتخْم َما َتخ لخهخ َتَعاىَل: 

اليقخوَن ] لخوَن ]59 - 58 \ 56َنْحنخ اخْلَ َن املْخْزني َأْم َنْحنخ املْخنْزي
وهخ مي : َأَأْنتخْم َأْنَزْلتخمخ [، 69 \ 56[، َوَقْولخهخ

ا َأْم   : َأَأْنتخْم َأْنَشْأتخْم َشَجَرَُتَ ئخوَن ]َوَقْولخهخ ا، َوبيهي 72  \  56َنْحنخ املْخنْشي دًّ ْرآني جي ري  يفي اْلقخ
[، َوَنْحوخ َهَذا َكثي

ينَا إينَّاَم  َلْت َأْيدي : َخَلْقنَا َويفي َقْوليهي: َعمي : إينَّا. َويفي َقْوليهي ْمعي يفي َقْوليهي يَغَة اجْلَ ،   َتْعَلمخ َأنَّ صي يمخ
ا التَّْعظي َ َرادخ هبي يخ

 َ َرادخ هبي دخ َأْصاًل.َواَل يخ  ا التََّعدُّ

  : َضةخ َقْوليهي َعاري ا مخ َ حُّ هبي
َا اَل َتصي َك َأهنَّ

ليَم بيَذلي ؛ عخ دخ ، اَل التََّعدُّ يمخ
ا التَّْعظي َ َرادخ هبي مليَا َخَلْقتخ  َوإيَذا َكاَن يخ

ينَ  َأْيدي  : َقْوليهي يفي  ْمعخ  َواجْلَ  . اْلَيَدْيني َفةي  صي َعىَل  َدلَّْت  َا  هَنَّ
ألي  ، . بيَيَديَّ التَّْعظييمي دي  خَجرَّ

ملي  ا 

، َفإيْن َدلَّ َعىَل َأنَّ املْخَراَد  
هي ْن َغرْيي لييَل مي دي َفَيْطلخبخ الدَّ لُّ َعىَل التََّعدُّ د   َوَما َكاَن َكَذليَك اَل َيدخ بيالتَّْعظييمي َواحي

. َوإيْن َدلَّ َعىَل َمْعنًى آَخرَ  َمةي كيَم بيَذليَك، َكاآْلَياتي املْخَتَقد  . حخ كيَم بيهي  حخ

[ افيظخوَن  حَلَ َلهخ  ا  َوإينَّ َمَثاًل:  ،  9  \  15َفَقْولخهخ  د  َواحي َحافيظ   هخ  َأنَّ يُّ 
اْلَقْطعي َهانخ  ْ اْلْبخ  

فييهي َقاَم   ،]

اليقخوَن ] َأْم َنْحنخ اخْلَ  : َقْولخهخ َك 
لخوَن ]59  \  56َوَكَذلي املْخنْزي َأْم َنْحنخ  ئخونَ 69  \  56[،  املْخنْشي َأْم َنْحنخ   ،] 

[56  \  72 ، د  َواحي ل   نْزي َومخ  ، د 
َواحي ق  

َخالي هخ  َأنَّ َعىَل  يُّ 
اْلَقْطعي َهانخ  ْ اْلْبخ َك 

َذلي ل   كخ يفي  َقاَم  َقْد  هخ  َفإينَّ  ،]

. د  ئ  َواحي
نْشي  َومخ

ينَا ] َأْيدي َلْت  َّا َعمي
ِمي  : َقْولخهخ ا  َأنَّ ا71  \  36َوَأمَّ َعىَل  يُّ 

اْلَقْطعي َهانخ  ْ اْلْبخ َفَقْد َدلَّ  وف   [،  َمْوصخ هللََّ 

[ بيَيَديَّ  َخَلْقتخ  َا 
ملي  : َقْوليهي يفي  بيهي  َح  َِصَّ َكاَم  اْلَيَدْيني  َفةي  يًبا. 75  \  38بيصي َقري هخ  إييَضاحخ َم  َتَقدَّ َكاَم   ،] 
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[ افيظخوَن  حَلَ  : َقْوليهي يفي  ْمعي  اجْلَ يَغَة  صي َأنَّ  َمْت 
َعلي اليقخو 9  \  15َوَقْد  اخْلَ َنْحنخ  َأْم   :

َوَقْوليهي  ،][  56َن 

لخوَن ]59  \ املْخنْزي َنْحنخ  َأْم   :
َوَقْوليهي ئخوَن ]69  \  56[،  املْخنْشي َنْحنخ  َأْم   :

َوَقْوليهي  ،]56  \  72  : َوَقْوليهي  ،]

[ ينَا  َأْيدي َلْت  َعمي َّا 
ِمي ْم  هَلخ التَّ 71  \  36َخَلْقنَا  بيهي  َرادخ  يخ اَم  َوإينَّ  ، ْمعي اجْلَ َمْعنَى  نْهخ 

مي ٍء  بيََشْ َرادخ  يخ اَل  يمخ  [، 
ْعظي

 َفَقْط.

املَْعْ  يفي  َهَذا  ْن  مي بخ  َيْقرخ بياَم   
َباَنةي اإْلي كيَتابي  يفي  اهللَّخ  هخ  َ

َرمحي يُّ  اأْلَْشَعري َسني  احْلَ َأبخو  َأَجاَب   نَى.َوَقْد 

بيلَ  ا،  ْعاَماًل َخاصًّ
اْستي اْلَعَربييَّةي   

َغةي اللُّ ْسَتْعَملخ يفي  يخ َقْد  اْلَيَدْيني  َلْفَظ  َأنَّ  بيهي يفي َواْعَلْم  تخْقَصدخ  اَل  ْفٍظ َخاصٍّ 

َرادخ بيهي َمْعنَى َأَماٍم.  اَم يخ ، َوإينَّ ْدَرةخ َحةخ َواَل اْلقخ اري َك الن ْعَمةخ َواَل اجْلَ
 َذلي

يَفْت إيَلْيَها َلْفَظةخ   َو َلْفَظةخ اْلَيَدْيني الَّتيي أخضي ََذا املَْْعنَى هخ «َواللَّْفظخ املْخْخَتصُّ هبي ًة، َأْعنيي    »َبْيَ َخاصَّ

« َلْفَظَة   وف  َمْش »َبْيَ َيَدْيهي ٌّ َمْعرخ ْعاَمل  َعَريبي
َو اْستي . َوهخ هخ  َأَمامخ

ْفَظةي هي اللَّ َذي ور  يفي لخَغةي اْلَعَربي ، َفإينَّ املْخَراَد هبي هخ

َفٍة َكائينٍَة َما َكاَنْت.  ، َواَل َأيَّ صي
ْدَرةي َحةي َواَل الن ْعَمةي َواَل اْلقخ اري ْقَصدخ فييهي َمْعنَى اجْلَ  اَل يخ

َذا   َ َن هبي
ْؤمي وا َلْن نخ يَن َكَفرخ

 َأَمام  َفَقْط َكَقْوليهي َتَعاىَل: َوَقاَل الَّذي
َرادخ بيهي اَم يخ ي َبْيَ  َوإينَّ

ْرآني َواَل بيالَّذي اْلقخ

َا َبْيَ َيَدْيهي 31 \ 34َيَدْيهي ]
ًقا ملي َصد  : َومخ

. َوَكَقْوليهي تخبي َن اْلكخ ي َكاَن َأَماَمهخ َسابيًقا َعَلْيهي مي
[، َأْي َواَل بيالَّذي

َن التَّْوَراةي ] ًما َعلَ 46  \  5مي َتَقد  َا َكاَن َأَماَمهخ مخ
ًقا ملي َصد  ْم َما [، َأْي مخ نخوا هَلخ َفَزيَّ  :

َن التَّْوَراةي. َوَكَقْوليهي ْيهي مي

ْم ]  ُّييْم َوَما َخْلَفهخ
ُّييْم«[، َفاملْخَرادخ بيَلْفظي  25  \  41َبْيَ َأْيدي َو   »َما َبْيَ َأْيدي  َتَعاىَل: َوهخ

ْم. َوَكَقْوليهي َما َأَماَمهخ

َيَدْي َرمْحَ  َبْيَ  ا  بخرْشً َياَح  لخ الر 
ْرسي ي يخ

الَّتيي 57  \  7تيهي ]الَّذي تيهي  َأَماَم َرمْحَ اٍت  َ َبرش  َياَح مخ لخ الر 
ْرسي َأْي يخ  ،]

. َن اآْلَياتي ، إيىَل َغرْيي َذليَك مي َي املََْطرخ
 هي
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وَ  ْدَرَتْيي  قخ َواَل  بينيْعَمَتْيي  َذليَك  يفي  اْلَيَدْيني  يلخ  َتْأوي نخ 
ْمكي يخ اَل  هخ  َأنَّ َك 

َذلي َلَك  حخ  يخَوض  َّا 
اَل  َوِمي

. بيَلْفٍظ َخاصٍّ  ، َفَهَذا أخْسلخوب  َخاصٌّ َدالٌّ َعىَل َمْعنًى َخاصٍّ
َفاتي َن الص 

. َواَل َغرْيي َذليَك مي َحَتْيي َجاري

ْنَساني   اإْلي إيىَل  بيالن ْسَبةي   ، َحةي اري اجْلَ َعىَل  ال   الدَّ بياللَّْفظي  َلهخ  َلَة 
َفاَل صي اْلَعَربي  َكاَلمي  وٍر يفي  بياللَّْفظي   َواَل َمْشهخ

اَللي الثَّابيَتةي هلليَّي َتَعاىَل. َفاْفَهْم.  َفةي اْلَكاَملي َواجْلَ ال  َعىَل صي  الدَّ

كيَتابيهي   يفي  اهللَّخ  هخ  َ
َرمحي يُّ  اأْلَْشَعري َسني  احْلَ َأبخو  املْخَصل َي« َوَقاَل  َواْختياَلفخ  ي َي 

ْساَلمي اإْلي   »َمَقااَلتخ 

ي َذَكَر فييهي َأقْ  :الَّذي هخ َها َما َنصُّ
َفاتي اهللَّي َأْو َبْعضي ليَي َوالنَّافيَي ليصي  َواْلبيَدعي َواملْخَئو 

 َواَل مَجييعي َأْهلي اأْلَْهَواءي

، َوَما َجاءَ  ليهي سخ  َورخ
تخبيهي بياهللَّي َوَماَلئيَكتيهي َوكخ ْقَرارخ  اإْلي  

نَّةي  َوالسُّ
يثي دي َعَلْيهي َأْهلخ احْلَ َما  َلةخ  ْ ْن  مجخ نْدي   مي عي

اهللَّي   ولي  َرسخ َعْن  الث َقاتخ  َرَواهخ  َوَما  َوَسلََّم    -اهللَّي،  َعَلْيهي  اهللَّخ  َشْيًئا.   -َصىلَّ  َذليَك  ْن  مي وَن  دُّ َيرخ  اَل 

َوأَ  َوَلًدا،  َواَل  َبًة  َصاحي ْذ  َيتَّخي ََلْ  هخ  َغرْيخ َلَه 
إي اَل  َصَمد   َفْرد   د  

َواحي إيَله   ْبَحاَنهخ  سخ اهللََّ  هخ َوَأنَّ  َعْبدخ ًدا  َمَّ حمخ نَّ 

اهللََّ   َوَأنَّ  يَها، 
في َرْيَب  اَل  آتيَية   اَعَة  السَّ َوَأنَّ   ، َحقٌّ النَّاَر  َوَأنَّ   ، َحقٌّ نََّة  اجْلَ َوَأنَّ   ، ولخهخ يفي َوَرسخ َمْن  َيْبَعثخ 

ا َعىَل  مْحَنخ  الرَّ َقاَل:  َكاَم   ،
هي َعْرشي َعىَل  ْبَحاَنهخ  سخ اهللََّ  َوَأنَّ   ، بخوري ]اْلقخ اْسَتَوى  َلهخ 5  \  20ْلَعْرشي  َوَأنَّ   ،]

وَطَتاني ]75  \  38َيَدْيني بياَل َكْيٍف َكاَم َقاَل: َخَلْقتخ بيَيَديَّ ] [. إيىَل 64  \  5[، َوَكاَم َقاَل: َبْل َيَداهخ َمْبسخ

اَمَعةي  نَّةي َواجْلَ َد َمْذَهَب َأْهلي السُّ هي َهَذا َبْعَد َأْن َُسَ : - َأْن َقاَل يفي َكاَلمي هخ  َما َنصُّ

َوإي   ، َنقخولخ ْم  َقْوهليي ْن  مي َذَكْرَنا  َما  ل   َوبيكخ  ، َوَيَرْوَنهخ لخوَنهخ 
َوَيْسَتْعمي بيهي  وَن  رخ َيْأمخ َما  َلةخ  ْ مجخ  

هي َلْيهي  َفَهذي

، وَ  يخ
، َوبيهي َنْسَتعي َو َحَسبخنَا َونيْعَم اْلَوكييلخ نَا إيالَّ بياهللَّي، َوهخ يقخ

، َوَما َتْوفي ، َنْذَهبخ ريخ
، َوإيَلْيهي املَْصي لخ َعَلْيهي َنَتَوكَّ

 . وري هخ اهللَّخ يفي كيَتابي املََْقااَلتي املَْْذكخ َ
ي  َرمحي َسني اأْلَْشَعري  َهَذا َلْفظخ َأيبي احْلَ
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وليهي   َرسخ َعْن  َثَبَت  َوَما   
كيَتابيهي يفي  اهللَّي  َعني  َجاَء  َما  ل   بيكخ نخ 

ْؤمي يخ هخ  َأنَّ َتْعَلمخ   
َعَلْيهي َص   -َوبيهي اهللَّخ  ىلَّ 

ْثبيتخهخ هلليَّي، بياَل َكْيٍف َواَل َتْشبييٍه، َكاَم    -َوَسلََّم    َويخ
نخ بيهي

ْؤمي  َبْل يخ
يهي ْن َذليَك َشْيًئا َواَل َينْفي دُّ مي َو َمْذَهبخ اَل َيرخ هخ

يُّ َأْيًضا يفي كيَتابي املَْ  َسني اأْلَْشَعري . َوَقاَل َأبخو احْلَ
نَّةي :َأْهلي السُّ هخ وري َما َنصُّ  املَْْذكخ

 َقااَلتي

هخ َعىَل اْلَعْرشي َكاَم  ْشبيهخ اأْلَْشَياَء َوإينَّ ْسٍم َواَل يخ َلْيَس بيجي  : يثي دي  َوَأْصَحابخ احْلَ
نَّةي   َوَقاَل َأْهلخ السُّ

مخ َبْيَ َيَديي اهللَّي مْحَنخ َعىَل اْلَعْرشي اْسَتَوى َواَل نخَقد  : الرَّ : اْسَتَوى بياَل   َقاَل َعزَّ َوَجلَّ ، َبْل َنقخولخ يفي اْلَقْولي

  : هخ َنصُّ َما  َقاَل  ثخمَّ   ، َعنْهخ ْمنَا  َقدَّ َكاَم   
َفاتي الص   

إيْثَباتي يفي  اهللَّخ  هخ  َ
َرمحي اْلَكاَلَم  َأَطاَل  ثخمَّ  َوَقاَلتي َكْيٍف. 

هي بيَمْعنَى اْسَتْوىَل. : إينَّ اهللََّ اْسَتَوى َعىَل َعْرشي َلةخ .  املْخْعَتزي نْهخ بيَلْفظيهي
 اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي

َو َقْولخ املْخ  ، هخ
ْستيياَلءي ْستيَواءي بياالي يَل االي ، بيَأنَّ َتْأوي  املَْْذكخوري

َح يفي كيَتابي املََْقااَلتي اهخ َِصَّ َلةي اَل  َفرَتَ ْعَتزي

. َوَزاَد يفي  نَّةي ْن َأْهلي السُّ
َو، َواَل َقْولخ َأَحٍد مي َكاَم َقْولخهخ هخ َة  يَّ وري رخ يََّة َواحْلَ

ْهمي َلةي اجْلَ َباَنةي َمَع املْخْعَتزي  كيَتابي اإْلي

ْمنَا.   َقدَّ

آَياتي   يفي  َلفي  السَّ َمْذَهبي  إيىَل   
ْعتيَزالي االي َعني  َرَجَع  يَّ  اأْلَْشَعري َأنَّ  َتْعَلمخ  َذَكْرَنا  َما  ل   َوبيكخ

َفاتي َوَأَحادييثيَها.  الص 

ْمنَا َقدَّ يفي    َوَقْد  اأْلَْعَرافي  وَرةي  سخ يفي  بيَكْثَرٍة   
يَّةي
ْرآني اْلقخ بياأْلَديلَّةي  َفاتي  الص   

آَياتي يفي  ق   احْلَ إييَضاَح 

 َتَعاىَل: ثخمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرشي ] 
 [. 54 \ 7اْلَكاَلمي َعىَل َقْوليهي

وا َقبْ  يلي َرَجعخ َي بيالتَّْأوي
َة اْلَقائيلي مَّ

وني اْلَعاقيَبةي  َواْعَلْم َأنَّ َأئي هخ َمْذَهب  َغرْيخ َمْأمخ َنَّ
، ألي يْم َعنْهخ   ;َل َمْوُتي

َوَتبَ  َها  وري ظخهخ
لي بياهللَّي  يقخ 

َتلي اَل  َوَأَحادييَثَها،  َفاتي  الص   
آَياتي َر  َظَواهي َأنَّ   

َعاءي اد  َعىَل  َمْبنَاهخ  َنَّ 
يفي ألي َها  ري ادخ

 . ْلقي َفاتي اخْلَ َشاهَبَةي صي  مخ
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َنْفيي  اْلَكاذيَبةي    ثخمَّ  ْعَوى  الدَّ تيْلَك  َْجلي  ألي  ، َواأْلََحادييثي اآْلَياتي  يفي  َدةي  اْلَواري َفاتي  الص  ْلَك 
تي

َأوْ   ٍّ َصَحايبي َقْولي  َأْو  نٍَّة،  سخ َأْو  َتاٍب 
كي ْن  مي ْسَتنٍَد  مخ وَن  دخ أخَخَر،  بيَأْشَياَء  َها 

يلي َتْأوي ثخمَّ   ،
َن املَْْشئخوَمةي مي َأَحٍد   

. َوكخ  َلفي . السَّ َلفي َع َعنْهخ إيىَل َمْذَهبي السَّ ري َأْن َيْرجي لي املْخَفك 
ير  بياْلَعاقي

هخ َجدي ، َفإينَّ  َحالخهخ
هي  لُّ َمْذَهٍب َهذي

فَ  ر  َعْن َخبيرٍي بياهللَّي، َوبيصي
ْستيَواءي َصادي ْرَقاني َأنَّ َوْصَف اهللَّي بياالي  اْلفخ

وَرةي اتيهي  َوَقْد َأَشاَر َتَعاىَل يفي سخ

بَ َعا َوَما  َواأْلَْرَض  اَمَواتي  السَّ َخَلَق  ي 
الَّذي َتَعاىَل:  َقْوليهي  يفي  َوَذليَك  يقخ 

َيلي اَل  َوبياَم   ، بيهي يقخ 
َيلي بياَم    

يفي َلي اَم  ْينَهخ

مْحَنخ َفاْسَأْل بيهي َخبيرًيا ] اٍم ثخمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرشي الرَّ  َأيَّ
تَّةي  [.59 \ 25سي

: َقْوَلهخ ْل  َمْن    َفَتَأمَّ َأنَّ  َتْعَلمخ   ، مْحَنخ الرَّ اْلَعْرشي  َعىَل  اْسَتَوى  ثخمَّ   :
َقْوليهي َبْعَد  َخبيرًيا،  بيهي  َفاْسَأْل 

ا َن  مي قخ 
ئي الالَّ َعَلْيهي  ََيَْفى  اَل  َفاتيهي  َوبيصي مْحَني  بيالرَّ َخبيري   اْلَعْرشي  َعىَل  ْستيَواءي  بياالي مْحََن  الرَّ َفاتي َوَصَف  لص 

.َوَغرْيخ الالَّ   ئيقي

 . مْحَنخ الرَّ َو  هخ ي  الَّذي بيريخ  اخْلَ يمخ 
اْلَعلي َو  هخ هي  َعْرشي َعىَل  اْسَتَوى  هخ  بيَأنَّ َنبََّأَنا  ي 

 َفالَّذي

ْثلخ َخبيرٍي ] نَب ئخَك مي مخ 14 \ 35َوَقْد َقاَل َتَعاىَل: َواَل يخ َواَء َيْسَتْلزي
ْستي ي َأنَّ االي

عي َك َتْعَلمخ َأنَّ َمْن َيدَّ
[. َوبيَذلي

هخ َغرْيخ اَلئيٍق ا َو َغرْيخ َخبيرٍي. -لتَّْشبييَه، َوَأنَّ  َغرْيخ َخبيرٍي، َنَعْم َواهللَّي هخ

يلي الص   ْم َعْن َتْأوي لُّهخ وا كخ يَن َرَجعخ وري َي املَْْشهخ
َة املْخَتَكل مي مَّ

َأئي نَا إيْن َشاَء اهللَّخ َأنَّ  رخ هخ . َوَسنَْذكخ  َفاتي

ي هخ 
مخ الَّذي هخ ا َكبيريخ دخ ْبنخ َأمَّ َمَّ  حمخ

َو اْلَقاِضي ، َوهخ ي  َسني اأْلَْشَعري بيَي إيىَل َأيبي احْلَ
َي املْخنَْتسي َو َأْفَضلخ املْخَتَكل مي

َلفي َويَ   َعىَل َمْذَهبي السَّ
َفاتي نخ بيالص 

ْؤمي هخ َكاَن يخ ، َفإينَّ ِني  وفخ بيَأيبي َبْكٍر اْلَباقيالَّ يَلَها ْمنَعخ َتْأوي الطَّي بخ املَْْعرخ

 . هي نَا َبْعَض َكاَلمي رخ َلَك هخ ، َوَسنَْذكخ ي  ْمنَا َعني اأْلَْشَعري ْثلي َما َقدَّ
 َمنًْعا َباتًّا، َوَيقخولخ فييَها بيمي

 : هخ  َما َنصُّ
يدي ورخ يفي كيَتابي التَّْمهي ُّ املَْْذكخ ِني  َقاَل اْلَباقيالَّ
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، َفإيْن قَ  ؟ قييَل  َباب  يفي َأنَّ هلليَّي َوْجًها َوَيَدْيني ةخ يفي َأنَّ هلليَّي َعزَّ َوَجلَّ َوْجًها َوَيَدْيني جَّ : َفاَم احْلخ ل 
اَل َقائي

[ ْكَرامي  َواإْلي اَللي  اجْلَ و  ذخ َرب َك  َوْجهخ  َوَيْبَقى   : َقْولخهخ  : مليَا 27  \  55َلهخ َد  َتْسجخ َأْن  َمنََعَك  َما   : َوَقْولخهخ  .]

.[، َفَأْثَبَت 75 \ 38َخَلْقتخ بيَيَديَّ ] هي َوْجًها َوَيَدْيني  لينَْفسي

َأوْ  ْدَرتيهي  بيقخ هخ َخَلَقهخ  َأنَّ بيَيَديَّ  : َخَلْقتخ 
َقْوليهي املَْْعنَى يفي  وَن  َأْن َيكخ ْم  َأْنَكْرتخ َفاَم  َقالخوا:  ، َفإيْن  بينيْعَمتيهي  

ْد  ، َوبيَمْعنَى اْلقخ ونخ بيَمْعنَى الن ْعَمةي  َقْد َتكخ
َغةي َنَّ اْلَيَد يفي اللُّ َرادخ ألي . يخ اَلٍن َيد  َبْيَضاءخ نَْد فخ

: ِلي عي َقالخ ، َكاَم يخ
َرةي

 .  بيهي نيْعَمة 

ْلكيهي  مخ َويفي   
ْدَرتيهي قخ َت  َُتْ هخ  َأنَّ  

بيهي َرادخ  يخ فخاَلٍن،   
َيدي َت  َوَُتْ اَلٍن  فخ  

َيدي يفي  ءخ  ْ الَشَّ َهَذا   : َقالخ يخ .  َوَكاَم 

ل  َأْيٍد إيَذا َكاَن   : َرجخ َقالخ ينَا َأْنَعاًما ]َويخ َلْت َأْيدي َّا َعمي
ْم ِمي [، 71  \  36َقاديًرا. َوَكاَم َقاَل َتَعاىَل: َخَلْقنَا هَلخ

 : رخ
اعي ْدَرتينَا. َوَقاَل الشَّ ْلنَا بيقخ يدخ َعمي ري  يخ

يي  اَها َعَراَبةخ بياْلَيمي فيَعْت مليَْجٍد ... َتَلقَّ  إيَذا َما َراَية  رخ

: َخَلْقتخ  َك َقْولخهخ
ْم َهَذا َباطيل   َفَكَذلي َقالخ هَلخ ي. يخ

ْدَرِتي َأْو نيْعَمتي : بيَيَديَّ    ; بيَيَديَّ َيْعنيي بيقخ َنَّ َقْوَلهخ
ألي

ْدرَ  َلهخ قخ وَن  ْدَرةخ َلَوَجَب َأْن َيكخ ياَم اْلقخ َفَلْو َكاَن املْخَرادخ هبي  . َفة  َلهخ
ا صي َ  إيْثَباَت َيَدْيني مهخ

. َوَأْنتخْم اَل َيْقَتِضي َتاني

؟ تَ  ْدَرَتْيي ْثبيتخوا َلهخ قخ َدًة، َفَكْيَف جَيخوزخ َأْن تخ ْدَرًة َواحي ْبَحاَنهخ قخ ي سخ ْلَبار 
وَن َأنَّ لي مخ  ْزعخ

َتعَ  َلهخ  وَن  َيكخ َأْن  جَيخوزخ  اَل  هخ  َأنَّ َعىَل  ا  هَلَ َي 
َوالنَّافي َفاتي  الص  ي 

ْثبيتي مخ ْن 
مي وَن  مخ

املْخْسلي َع  َأمْجَ اىَل  َوَقْد 

ْدَرَتاني فَ  وَن اهللَّخ َتَعاىَل َخَلَق آَدَم بينيْعَمَتْيي  قخ َك اَل جَيخوزخ َأْن َيكخ
ْلتخْم. َوَكَذلي َنَّ نيَعَم اهللَّي َتَعاىَل   ;َبَطَل َما قخ ألي

ََْص.   اَل ُتخ
هي  َعىَل آَدَم َوَعىَل َغرْيي
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أَ  بيَيَديَّ  َء  ْ َأْن َيقخوَل: َرَفْعتخ الَشَّ َل اَل جَيخوزخ 
اْلَقائي َنَّ  َو  َوألي بيَيَديَّ َوهخ َتَولَّْيتخهخ  بيَيَديَّ َأْو  ْو َوَضْعتخهخ 

. ْعَمَتهخ
 َيْعنيي ني

َيَداني  نَْدهخ 
عي ِلي  َقالخ  يخ اَم  َوإينَّ  . ْعَمَتْيي

ني َيْعنيي  َيَداني  اَلٍن  فخ نَْد  عي ِلي  َقاَل:  يخ َأْن  جَيخوزخ  اَل  َك 
 َوَكَذلي

َنَّ اْلَقْوَل: َيد   ، ألي ْستَ  -َبْيَضاَواني .اَل يخ اتي َفةخ الذَّ َي صي  ْعَملخ إيالَّ يفي اْلَيدي الَّتيي هي

إيْبلي  َذليَك  َعْن  ْل  َيْغفخ ََلْ  َقالخوهخ  َما  َعىَل  اأْلَْمرخ  َكاَن  َلْو  هخ  َأنَّ َأْيًضا  ْم  هي
يلي َتْأوي َفَسادي  َعىَل  لُّ  ،  َوَيدخ يسخ

أَ  َأْن  َيْقَتِضي   َّ
َعِلي َدَم  آلي َفْضٍل  َوَأيُّ  َيقخوَل:  َأْن  َي َوَعْن  هي الَّتيي  َخَلْقَتنيي  َك  بيَيدي َأْيًضا  َوَأَنا   ، َلهخ َد  ْسجخ

ْدَرتخَك َوبينيْعَمتيَك َخَلْقَتنيي؟  قخ

هي بيَيَدْيهي  َل آَدَم َعَلْيهي بيَخْلقي ْلمي بيَأنَّ اهللََّ َتَعاىَل َفضَّ
.  -َويفي اْلعي  َما َقالخوهخ

 َدلييل  َعىَل َفَسادي

  : َفٍة َوَوْجَه  َفإيْن َقاَل َقائيل  لخوا َيَد صي نْتخْم ََلْ َتْعقي َحًة؟ إيْذ كخ هخ َجاري هخ َوَيدخ وَن َوْجهخ ْم َأْن َيكخ َفاَم َأْنَكْرتخ

َحًة.  َفٍة اَل َجاري  صي

 َ
ْساًم َأْن َنْقِضي ْل َحيًّا َعامليًا َقاديًرا إيالَّ جي

َك َكاَم اَل جَييبخ إيَذا ََلْ َنْعقي
: اَل جَييبخ َذلي َقالخ َلهخ َنْحنخ َوَأْنتخْم   يخ

 َعىَل اهللَّي َتَعاىَل بيَذليَك. 

ْد َقائي  ْم ََلَ َنجي اكخ ا َوإييَّ َنَّ
ْساًم، ألي وَن َجْوَهًرا َأْو جي هي َوَكاَم اَل جَييبخ َمَتى َكاَن َقائياًم بيَذاتيهي َأْن َيكخ اًم بينَْفسي

نْ  َك. اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي
َنا إيالَّ َكَذلي دي . يفي َشاهي  هخ بيَلْفظيهي

لَّ  ْدَرةي كخ َواْلقخ َياةي  ، َواحْلَ اْلعيْلمي َفَة  ، َوصي اْلَيدي َفَة  اْلَوْجهي، َوصي َفَة  هخ َيَرى َأنَّ صي َأنَّ يح  يفي  َو َِصي َها  َوهخ

يعي صي  مي َاَلَفة  جليَ َفاتي اهللَّي ُمخ يعخ صي
، َواَل َوْجَه ليْلَفْرقي َبْينََها، َومَجي َفاتي املََْعاِني ْن صي . مي هي  َفاتي َخْلقي

 : هخ  َما َنصُّ
يدي ُّ َأْيًضا يفي كيَتابي التَّْمهي ِني  َوَقاَل اْلَباقيالَّ
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ل  َمَكاٍن؟ ولخوَن: إينَّهخ يفي كخ  َفإيْن َقالخوا: َفَهْل َتقخ

مْحَ  الرَّ َفَقاَل:   ،
كيَتابيهي يفي  َأْخَْبَ  َكاَم  اْلَعْرشي  َعىَل  ْسَتٍو  مخ َو  هخ َبْل  اهللَّي،  َمَعاَذ  يَل: 

اْلَعْرشي  قي َعىَل  نخ 

هخ ]5  \  20اْسَتَوى ] حخ َيْرَفعخ
الي مخ الطَّي بخ َواْلَعَملخ الصَّ

إيَلْيهي َيْصَعدخ اْلَكلي [، 10  \  35[، َوَقاَل َتَعاىَل: 

مخ اأْلَْرَض. َف بيكخ
اَمءي َأْن ََيْسي نْتخْم َمْن يفي السَّ

 َوَقاَل: َأَأمي

ل  َمَكاٍن، َلَكاَن   ْرَغبخ  َوَلْو َكاَن يفي كخ ي يخ
عي الَّتي وشي َواملََْواضي شخ هي َويفي احْلخ ْنَساني َوَفمي يفي َجْوفي اإْلي

َخ  ْن  َيكخ ََلْ  َما  نَْها  مي َخَلَق  إيْذ  اأْلََماكيني  َياَدةي  بيزي يَد  َيزي َأْن  َوَلَوَجَب  َذليَك،  َعْن  َتَعاىَل  َها،  ذيْكري ، َعْن  َلَقهخ

َا إيَذا َبَطَل مي   نَْها َما َكاَن.َوَينْقخَص بينخْقَصاهني

َوَشاَمئيلينَا. َأْياَمنينَا  َوَعْن  َنا  وري ظخهخ  
َوَراءي َوإيىَل  اأْلَْرضي  َنْحوي  إيىَل  إيَلْيهي  ْرَغَب  يخ َأْن   َوَلَصحَّ 

َواَل  اهللَّخ:  َهخ 
َرمحي َقاَل  َأْن  إيىَل   ، َقائيليهي طيَئةي  َوََّتْ اَلفيهي  خي َعىَل  وَن  مخ

املْخْسلي َع  َأمْجَ َقْد  َما  وَن َوَهَذا  َيكخ َأْن  جَيخوزخ   

 : رخ
اعي هخ َعَلْيهي َكاَم َقاَل الشَّ ياَلؤخ

َو اْستي  َمْعنَى اْستيَوائيهي َعىَل اْلَعْرشي هخ

ْهَراقي  ْن َغرْيي َسْيٍف َوَدٍم مي  َقدي اْسَتَوى بيرْش  َعىَل اْلعيَراقي ... مي

َتعَ  َواهللَّخ   ، َواْلَقْهرخ ْدَرةخ  اْلقخ َو  هخ ياَلَء 
ْستي االي َنَّ  ًرا.ألي ْقَتدي مخ يًزا  َعزي ًرا 

َقاهي َقاديًرا  َيَزْل  ََلْ   اىَل 

: ثخمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرشي ] ْن َفيخْبطيلخ  59  \  25َوَقْولخهخ  َبْعَد َأْن ََلْ َيكخ
[، َيْقَتِضي اْستيْفَتاَح َهَذا اْلَوْصفي

 .  َما َقالخوهخ

مي  َذاتيهي  َفاَت  صي ِلي  لخوا  َفَفص   : ل 
َقائي َقاَل  َذليَك. َفإيْن  َف  َْعري ألي  ، َأْفَعاليهي َفاتي  صي  ْن 

َا. وًفا هبي ي ََلْ َيَزْل َواَل َيَزالخ َمْوصخ
َي الَّتي َفاتخ َذاتيهي هي : صي يَل َلهخ

 قي
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َوالْ  َواْلَوْجهخ  َواْلَبَقاءخ  َراَدةخ  َواإْلي َواْلَكاَلمخ  َواْلَبرَصخ  ْمعخ  َوالسَّ ْدَرةخ  َواْلقخ ْلمخ 
َواْلعي َياةخ  احْلَ َي  ْينَاني عَ َوهي

. نْهخ بيَلْفظيهي
. اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي  َواْلَيَداني

 . وري املَْْذكخ اَلِني  
ليْلَباقي يدي  التَّْمهي ليكيَتابي  وَدٍة  َمْوجخ نخْسَخٍة  َأْجَودخ  َي 

هي نخْسَخٍة  ْن  مي َنَقْلنَاهخ   َوَقْد 

نْ  َفَة اْلَوْجهي َواْلَيدي مي يَها بيَأنَّ صي
َُيهخ في َراَدةي، َكاَم  َوَتَرى َترْصي ْدَرةي َواإْلي َياةي َواْلعيْلمي َواْلقخ َفاتي املََْعاِني َكاحْلَ  صي

 . ْمنَا إييَضاَحهخ ي َقدَّ
ي  الَّذي َسني اأْلَْشَعري َو َقْولخ َأيبي احْلَ  هخ

ْن أَ  ، َكاَن يفي َزَمانيهي مي يَّ
َوْيني ، َأَبا املََْعاِلي اجْلخ َرَمْيي ، َواْعَلْم َأنَّ إيَماَم احْلَ يلي ةي اْلَقائيليَي بيالتَّْأوي مَّ

ْعَظمي َأئي

اْلعَ  َساَلتيهي  ري َذليَك يفي  َعْن  َرَجَع  نَّهخ 
َوَلكي ْرَشادي.  اإْلي َلهخ يفي كيَتابيهي  َواْنَترَصَ  يَل  التَّْأوي َر  َقرَّ يَّةخ َوَقْد 

الن َظامي يَدةخ  قي

هخ َقاَل فييَها:   َفإينَّ

َلاَمءي يفي  كخ اْلعخ
ق  اْخَتَلَف َمَسالي ، َواْمَتنََع َعىَل َأْهلي احْلَ

نَّةي َتابي َوالسُّ
ري الَّتيي َوَرَدْت يفي اْلكي  الظََّواهي

نَْها.  هخ َأْفَهامخ َأْرَبابي الل َساني مي زخ ْْبي وَجبي َما تخ َها َعىَل مخ  َفْحَواَها َوإيْجَراؤخ

يَلَها، َواْلتيَزاَم َهَذا املَْنَْهجي يفي  ْم َتْأوي هخ نَني النَّبيي  َفَرَأى َبْعضخ ْن سخ
ياَم َصحَّ مي

، َوفي َصىلَّ   - آيي اْلكيَتابي

 اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. 

يضي   َوَتْفوي ديَها،  َمَواري َعىَل  ري  الظََّواهي َوإيْجَراءي  يلي  التَّْأوي ْنكيَفافي َعني  إيىَل االي َلفي  ةخ السَّ مَّ
َأئي َوَذَهَب 

 . ْبَحاَنهخ ب  سخ يَها إيىَل الرَّ
 َمَعاني

ينخ هلليَّي بيهي َعَقًدا  
يهي َرْأًيا َوَندي ي َنْرَتضي ْبتيَداَع،    -َوالَّذي َباعخ َوَتْركخ االي ت 

، َفاأْلَْوىَل االي ةي  اأْلخمَّ
َباعخ َسَلفي ات 

َو  ، َوهخ تََّبَعة  ة  مخ جَّ  حخ
ةي اَع اأْلخمَّ َك َأنَّ إيمْجَ

عخ يفي َذلي
يُّ اْلَقاطي

ْمعي يلخ السَّ
لي . َوالدَّ يَعةي ي ْعَظمي الرشَّ ْسَتنَدخ مخ  مخ
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ولي   سخ الرَّ َدَرَج َصْحبخ  َم    -َوَقْد  َوَسلَّ َعَلْيهي  َما   -َصىلَّ اهللَّخ  َوَدْركي  مليََعانييَها  ضي  التََّعرُّ  
َتْركي َعىَل 

. َوَكانخوا اَل َيأْ  يَعةي ي ْساَلمي َواملْخْشَتغيلخوَن بيَأْعَباءي الرشَّ ْم َصْفَوةخ اإْلي يَها َوهخ
يلَّةي  في َد املْ ْهًدا يفي َضْبطي َقَواعي لخوَن جخ

نَْها. وَن إيَلْيهي مي َتاجخ ْفظيَها َوَتْعلييمي النَّاسي َما َُيْ  َوالتََّواِصي بيحي

َفْوَق   ا  َ هبي ْم  هخ اَممخ
اْهتي وَن  َيكخ َأْن  أَلَْوَشَك  حَمْتخوًما  َأْو  ًغا  َسو  مخ ري 

الظََّواهي هي  َهذي يلخ  َتْأوي َكاَن  َفَلْو 

َكااْهتياَم  يلي  التَّْأوي َعني  ابي  َْضَ اإْلي َعىَل  التَّابيعيَي  َوَعرْصخ  ْم  هخ َعرْصخ َم  اْنرَصَ َفإيَذا   . يَعةي ي الرشَّ وعي  رخ بيفخ ْم  هي
َن مي

. هخ اْلَوْجهخ املْختََّبعخ بيَحقٍّ ًعا بيَأنَّ
 َذليَك َقاطي

َعْن   َتَعاىَل  ب   الرَّ َه  َتنَزُّ َد 
َيْعَتقي َأْن  يني  الد  ذيي  يلي  َفَعىَل  َتْأوي يفي  ََيخوضخ  َواَل   ، املْخْحَدَثاتي َفاتي  صي

ْجَرةي َماليكي ْبني َأَنٍس أَ  ْن إيَمامي َداري اهْلي َن مي َّا اْستخْحسي
. َوِمي ب  لخ َمْعنَاَها إيىَل الرَّ

ئيَل َعْن املْخْشكياَلتي َوَيكي هخ سخ نَّ

[ اْسَتَوى  اْلَعْرشي  َعىَل  مْحَنخ  الرَّ َتَعاىَل:   
ول  5  \  20َقْوليهي جَمْهخ َواْلَكْيفخ  َمْعلخوم   َواءخ 

ْستي االي َفَقاَل:   ،]

 . َؤالخ َعنْهخ بيْدَعة   َوالسُّ

َا َخَلْقتخ بيَيَديَّ ]
: ملي  َوَقْوَلهخ

يءي ْستيَواءي َواملَْجي   55[، َوَيْبَقى َوْجهخ َرب َك ]75  \  38َفْلتخْجري آَيَة االي

\  27[ بيَأْعيخنينَا  ي  ري ََتْ  : َوَقْوَلهخ ولي 14  \  54[،  النُّزخ َكَخَْبي  اَلمخ  السَّ  
َعَلْيهي ولي  سخ الرَّ َعني  َصحَّ  َوَما   ،]

َساَلةي  َن الر 
هخ بيَلْفظيهي مي  َعىَل َما َذَكْرَنا، َفَهَذا َبَيانخ َما جَييبخ هلليَّي َتَعاىَل. اْنَتَهى َكاَلمخ

هي وَرةي َوَغرْيي يَّةي املَْْذكخ
الن َظامي

وَ  وَع اجْلخ جخ . َمَع َأنَّ رخ  َأْمر  َمْعلخوم 
َلفي َو َمْذَهبخ السَّ قَّ هخ يَها إيىَل َأنَّ احْلَ

ي  في
 ْيني

، ثخمَّ َرَجَع َعْن َذلي  يلي َي بيالتَّْأوي
ْن َأْعَظمي اْلَقائيلي ، َكاَن يفي َزَمانيهي مي  اْلَغَزاِلي 

دي َك َأبخو َحامي
َك،  َوَكَذلي

ي اَل َشكَّ فييهي  قَّ الَّذي َ َأنَّ احْلَ :َوَبيَّ ْلمي اْلَكاَلمي امخ اْلَعَوام  َعْن عي : إيجْلَ
. َوَقاَل يفي كيَتابيهي َلفي َو َمْذَهبخ السَّ   هخ
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اْلَبَصائيري   َأْهلي  نَْد  عي فييهي  َراَء  مي اَل  ي  الَّذي يَح  ي الرصَّ قَّ  احْلَ َأنَّ  َأْعنيي   -اْعَلْم   ، َلفي السَّ َمْذَهبخ  َو  هخ

قَ  ثخمَّ   ، َوالتَّابيَعْيي َحاَبَة  فخ  الصَّ َينَْكشي َوْحَدهخ   
َلفي السَّ َمْذَهبي  يفي  قَّ  احْلَ َأنَّ  َعىَل   َّ ِل  اْلكخ َهاَن  ْ اْلْبخ نَّ 

إي اَل: 

ل  َعاقيٍل.  نَْد كخ َمٍة عي َسلَّ وٍل مخ  أخصخ
 بيَتْسلييمي َأْرَبَعةي

 َأنَّ النَّبييَّ  
وَرةي ولي املَْْذكخ ْلَك اأْلخصخ

ْن تي َل مي َ َأنَّ اأْلَوَّ َو َأْعَرفخ    -ىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  َص   -ثخمَّ َبيَّ هخ

َي   أخوحي َما  لَّ  كخ َبلََّغ  هخ  َأنَّ  : الثَّاِني اأْلَْصلخ  ْم.  ْنَياهخ َودخ ْم  هي
دييني يفي  اْلعيَبادي  َأْحَوالي  بيَصاَلحي  ْلقي  ْن اخْلَ مي إيَلْيهي 

نْ  ْم، َوََلْ َيْكتخْم مي هي ْم َوَمَعاشي  هخ َشْيًئا.َصاَلحي اْلعيَبادي يفي َمَعاديهي

ْم  هخ  
هي اري َأُْسَ َعىَل  قخوفي  بياْلوخ ْم  َوَأْحَراهخ اهللَّي  َكاَلمي  بيَمَعاِني  النَّاسي  َأْعَرَف  َأنَّ   : ثخ

الثَّالي اأْلَْصلخ 

ولي اهللَّي   َوَسلََّم    -َأْصَحابخ َرسخ َعَلْيهي  وا    -َصىلَّ اهللَّخ  َوَعَرفخ يَل  التَّنْزي وا  وهخ َوَحَُضخ اَلَزمخ يَن 
يَل. الَّذي  التَّْأوي

ا َدَعوخ َما  ْم 
هي َأْعاَمري ري  إيىَل آخي ْم  هي ْم يفي طخولي َعرْصي َعنْهخ َ اهللَّخ 

َحاَبَة َرِضي َأنَّ الصَّ  : ابيعخ الرَّ ْلَق    َواأْلَْصلخ  اخْلَ

يني أَلَْقَبلخوا َعَلْيهي َليْ  ْلمي الد  يني َأْو عي َن الد  يلخ مي ، َوَلْو َكاَن التَّْأوي يلي ْم إيىَل التَّْأوي  َأْواَلَدهخ
اًل َوهَنَاًرا َوَدَعْوا إيَلْيهي

ْم.  َوَأْهَلهخ

َأنَّ  بياْلَقْطعي  َنْعَلمخ  ٍم 
ْسلي مخ ل   كخ نَْد 

عي َمةي  املْخَسلَّ اأْلَْرَبَعةي  ولي  اأْلخصخ  
هي َذي َوهبي  : ُّ اْلَغَزاِلي َقاَل  َما  ثخمَّ  قَّ  احْلَ  

. اْنَتَهى بياْختيَص  َواَب َما َرَأْوهخ  اٍر. َقالخوهخ َوالصَّ

قُّ   احْلَ َو  هخ  
َلفي السَّ َمْذَهَب  َنَّ 

ألي َهَذا  اْلَغَزاِلي   ْداَلَل 
اْستي َأنَّ  َشكَّ  يفي    -َواَل  َشكَّ  اَل  اْستيْداَلل  

َ النَّبييُّ   ًما لََبيَّ ًغا َأْو اَلزي
يَل َلْو َكاَن َسائي ، َوَأنَّ التَّْأوي

لييلي فييهي وحي َوْجهي الدَّ ضخ ، َووخ
تيهي حَّ

 اهللَّخ َعَلْيهي َصىلَّ   -صي

ْم َكاَم اَل ََيَْفى. -َوَسلََّم  هخ َوَتاَبعخوهخ  َأْصَحابخ
 َذليَك، َوليَقاَل بيهي
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ْفظي اأْلََح  ري َحَياتيهي إيىَل تياَلَوةي كيَتابي اهللَّي َوحي هخ َرَجَع يفي آخي ٍد َعني اْلَغَزاِلي  َأنَّ
ادييثي  َوَذَكَر َغرْيخ َواحي

 َ ْعرتي َواالي يَحةي  حي َوَعىَل الصَّ َماَت  هخ  َأنَّ ْم  هخ َبْعضخ َوَذَكَر   .
وليهي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
َما يفي كي َو  قَّ هخ احْلَ بيَأنَّ   

افي

هخ اهللَّخ. َ
ي  َرمحي يحخ اْلبخَخاري

هي َصحي  َصْدري

ةي  مَّ
َأئي َأْعَظَم  َزَمانيهي  يفي  َكاَن  ي  الَّذي يَّ  ازي الرَّ اْلَفْخَر  َأنَّ  َأْيًضا  يلي    َواْعَلْم  َذليَك    -التَّْأوي َعْن  َرَجَع 

َفاتي اهللَّي. ْرآني يفي صي َباعخ اْلقخ َي ات 
ق  هي يَق احْلَ ًفا بيَأنَّ َطري ْعرَتي  مخ

َلفي  املَْْذَهبي إيىَل َمْذَهبي السَّ

اْلَكاَلمي  َق  الطُّرخ اْخَتَْبْتخ   
َلَقدي  : اتي اللَّذَّ َأْقَسامخ   : َتاَبهخ

كي يفي  َذليَك  يفي  َقاَل  َج َوَقْد  َواملَْنَاهي يََّة، 

ْرآ يَقَة اْلقخ قي َطري ياًل، َوَرَأْيتخ َأْقَرَب الطُّرخ
ي َعلي ي َغليياًل، َواَل َتْشفي ْدَها َتْروي يََّة، َفَلْم َأجي

، َأْقَرأخ يفي اْلَفْلَسفي ني

[ اْسَتَوى  اْلَعْرشي  َعىَل  مْحَنخ  الرَّ  :
ْثَباتي ال5  \  20اإْلي مخ 

اْلَكلي َيْصَعدخ  إيَلْيهي   ،][ َويفي 10  \  35طَّي بخ   ،]

ء  ] ْثليهي ََشْ : َلْيَس َكمي يًّا ]11  \  42النَّْفيي
َبتيي 65  \  19[، َهْل َتْعَلمخ َلهخ َسمي ري ْثَل ََتْ

َب مي ْن َجرَّ [، َومخ

َفتيي. اهـ. ْثَل َمْعري  َعَرَف مي

وَرةي الَّتيي َيقخولخ   املَْْشهخ
َ َهَذا املَْْعنَى يفي َأْبَياتيهي  فييَها:   َوَقْد َبيَّ

يَي َضاَللخ  ... َوَغاَيةخ َسْعيي اْلَعاملَ َقالخ قخولي عي َاَيةخ إيْقَدامي اْلعخ
 هني

ْنَياَنا َأًذى َوَوَبالخ  لخ دخ
نَا... َوَحاصي ومي سخ نَا يفي َوْحَشٍة َمْن جخ  َوَأْرَواحخ

َوى َأْن مَجَْعنَا 
َنا... سي ْمري نَا طخوَل عخ

ْد َمْن َبْحثي  فييهي قييل  َوَقالخ َوََلْ َنْسَتفي

 . ري اأْلَْبَياتي  إيىَل آخي

هخ  يْم َأْمرخ ي هبي هخ َينَْتهي ، َفإينَّ  َواْلَكاَلمي
وَن يفي اْلَفْلَسَفةي يَن َكانخوا ََيخوضخ بخ َأَكابيري الَّذي

ْم إيىَل  َوَكَذليَك َغالي

وَن. رخ َقر   بياَم َكانخوا يخ
ةي َوَعَدمي الث َقةي رْيَ  احْلَ
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َعني  كيَر  ذخ َقاَل: َوَقْد  هخ  َأنَّ  
بياْلَفْلَسَفةي النَّاسي  َأْعَلمي  ْن  مي َو  َوهخ ْشٍد  رخ اْبني  يدي  في احْلَ   

ْعَتدُّ بيهي؟   َشْيًئا يخ
يَّاتي
هَلي ي َقاَل يفي اإْلي  َوَمني الَّذي

َي إيالَّ  َفةي َواملْخَتَكل مي نَْد اْلَفاَلسي هخ ََلْ جَييْد عي ْسَتاِني  َأنَّ ْهري وا َعني الش  َة َوالنََّدَم، َوَقْد َقاَل يفي    َوَذَكرخ رْيَ احْلَ

ي َفَلْم َأَر إيالَّ َواضي  تخ َطْريفي َبْيَ تيْلَك املََْعاَلي ْ لََّها َوَسريَّ َد كخ
ي َلَقْد طخْفتخ املََْعاهي ًعا َكفَّ َحائيٍر َذليَك: َلَعْمري

. نَّ َناديٍم َوَأْمَثالخ َهَذا َكثيرَية 
 َعىَل َذَقٍن َأْو َقاَرًعا سي

َفاتي َوَأَحادييَثَها َخبييث  اَل َيلي   الص 
َر آَياتي َدْعَوى َأنَّ َظَواهي

بخوَن لي وَن املْخَتَعص  خ
ا املْخَعاِصي َ يقخ  َفَيا َأُّيُّ

َأْنَزَل  َما  بيَمَعاٍن  َها  يلخ َوَتْأوي َنْفيخَها  جَييبخ  َا  َوَأهنَّ  ، ْلقي اخْلَ  
َفاتي بيصي التَّْشبييَه  هي  ْستيْلَزامي الي ْن   بياهللَّي  مي ا  َ هبي اهللَّخ 

ولخ اهللَّي  ْلَها َرسخ ْلَطاٍن، َوََلْ َيقخ َن التَّابيعيَي.  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -سخ ْن َأْصَحابيهي َواَل مي  َواَل َأَحد  مي

؟  َلفي السَّ مْجَاعي  ي
إلي املْخَخاليَفةي  اْلَباطيَلةي  ْعَوى  الدَّ هي  َهذي يفي  ْم  كخ َسَلفخ َو  هخ  َفَمْن 

مْ إينْ  نْكخ مي يء   َبري َو  َفهخ َك 
َذلي يفي  ْم  كخ َسَلفخ هخ  َوَأنَّ ْم،  كخ

َقْولي ْثَل  مي َيقخولخ  يَّ  اأْلَْشَعري َأنَّ  وَن  مخ َتْزعخ نْتخْم  كخ ْن   َومي  

ْم.   َدْعَواكخ

بيا اْلَقائيليَي  َأنَّ  َزالي 
ْعتي االي َعني  وعي  جخ الرُّ َبْعَد  َصنََّفَها  الَّتيي  تخبيهي  كخ يفي  ح   رَص  مخ َو  مخ  َوهخ هخ يلي  لتَّْأوي

 . َواملََْقااَلتي َباَحةي  اإْلي يفي  َكاَلَمهخ  َأْوَضْحنَا  َكاَم  ْم،  هخ َخْصمخ َو  َوهخ هخ  ومخ صخ خخ ْم  َوهخ  ، َلةخ  املْخْعَتزي

َوَأنَّ   ، َلهخ ْسَتنََد  مخ اَل  يَل  التَّْأوي بيَأنَّ  وا  فخ اْعرَتَ  
َقدي يلي  بيالتَّْأوي اْلَقْولي  َأَساطيَي  َأنَّ  َبيَّنَّا  َباعخ َوَقْد  ات  َو  هخ قَّ  احْلَ  

، َوَأيبي   ي 
َوْيني ، َوَأيبي املََْعاِلي اجْلخ ِني  َلفي َكاَم َأْوَضْحنَا َذليَك َعْن َأيبي َبْكري الَْباقيالَّ ،  َمْذَهبي السَّ ٍد اْلَغَزاِلي 

َحامي

َّْن َذَكْرَنا.
ْم ِمي هي ، َوَغرْيي ي  ازي  اهللَّي اْلَفْخري الرَّ

 َوَأيبي َعْبدي
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َواهللَّخ  َفنخ  ْم،  َأَتاكخ ْلَطاٍن  بيَغرْيي سخ اهللَّي   
آَياتي اديلخوا يفي  َ َتخ َوَأالَّ  اهللَّي،  بيَتْقَوى  َسنَا  َوَأْنفخ ْم  يكخ

َجلَّ    -وصي

وري   -َوَعاَل   دخ ْم إيْن يفي صخ ْلَطاٍن َأَتاهخ  اهللَّي بيَغرْيي سخ
َاديلخوَن يفي آَياتي يَن جيخ

: إينَّ الَّذي
ْْب  َيقخولخ يفي كيَتابيهي

ْم إيالَّ كي هي

ريخ ]
يعخ اْلَبصي

مي َو السَّ هخ هخ ْذ بياهللَّي إينَّ
ْم بيَباليغييهي َفاْسَتعي  [.56 \ 40َما هخ

نيرٍي َوإيَذا قييَل  َتاٍب مخ
ًدى َواَل كي ْلٍم َواَل هخ

َاديلخ يفي اهللَّي بيَغرْيي عي َن النَّاسي َمْن جيخ مخ  َوَيقخولخ َتَعاىَل: َومي  هَلخ

وهخ  َيْدعخ ْيَطانخ  الشَّ َكاَن  َأَوَلْو  آَباَءَنا   
َعَلْيهي َوَجْدَنا  َما  َنتَّبيعخ  َبْل  َقالخوا  اهللَّخ  َأْنَزَل  َما  وا  بيعخ َعَذابي اتَّ إيىَل  ْم 

عيريي ]  [. 21 - 20 \ 31السَّ

-------------------------------------------------- 

عَ )قوله:   الَّةخ  الدَّ ، َواأْلََحادييثخ  َمْعلخوم  َو  َكاَم هخ  ، رَية 
َكثي وَرةخ  املَْْذكخ اآْلَياتخ  َعَلْيهي  َدلَّْت  َما  ْثلي  مي ىَل 

هخ   وَن َعىَل َأنَّ مخ
َع املْخْسلي هخ َتَعاىَل َقاَل: َأَوََلْ   -َجلَّ َوَعاَل    -َوَأمْجَ ي َمَع َأنَّ

َفةي اأْلَْيدي اَل جَيخوزخ َأْن يخوَصَف بيصي

ا َخَلْقنَا وَن ]  َيَرْوا َأنَّ ا َماليكخ ْم هَلَ ينَا َأْنَعاًما َفهخ
َلْت َأْيدي َّا َعمي

ْم ِمي وَن َعىَل 71  \  36هَلخ مخ
َع املْخْسلي َم َأمْجَ

[، َفلي

ينَا؟ َلْت َأْيدي َّا َعمي
َا َخَلْقتخ بيَيَديَّ َعىَل آَيةي ِمي

يمي آَيةي ملي  .(َتْقدي

يقول:   سبحانه  ألنه  كثرية؟  أيدي  لل  ُنثبت  ال  ملاذا  يقول:  أن  َأْيِدينَا﴿يريد  َعِمَلْت    ﴾مِمَّا 

 ﴾ملَِا َخَلْقُت بَِيَديَّ ﴿وهذا لفظ مجع، فلم مل ُنثبت له إال يدين استدالاًل بقوله تعاىل:    [71]يس:  

 ؟ ﴾مِمَّا َعِمَلْت َأْيِدينَا ﴿تدالاًل بقوله تعاىل: وال ُنثبت اجلمع اس [75]ص: 

وهو كالم ابن القيم كام يف )خمترص الصواعق( وذكر نحوه ابن تيمية  -وخالصة اجلواب  

أنه يف اللغة يصح أن ُيعربَّ عن التثنية باجلمع، ويصح أن ُيعرب عن الواحد   -يف )الرسالة املدنية(

ْكَر َوإِنَّا  ﴿باجلمع، لكن ال يصح أن ُيعرب عن اجلمع بلفظ االثنني، لذا قال تعاىل:   ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ
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حَلَافُِظونَ  فإنفعربَّ   [9]احلجر:    ﴾َلُه  بالواحد،  ُيعرب عن عن االثنُيعرب  ه عن اجلمع  ني باجلمع وال 

 اجلمع باالثنني. 

.)قوله:   مْحَنخ الرَّ َو  هخ ي 
الَّذي بيريخ  اخْلَ يمخ 

اْلَعلي َو  هخ  
هي َعْرشي َعىَل  اْسَتَوى  هخ  بيَأنَّ َنبََّأَنا  ي 

 َفالَّذي

ْثلخ َخبيرٍي ] نَب ئخَك مي َك َتْعَلمخ َأنَّ َمْن َيدَّ 14 \ 35َوَقْد َقاَل َتَعاىَل: َواَل يخ
مخ [. َوبيَذلي َواَء َيْسَتْلزي

ْستي ي َأنَّ االي
عي

هخ َغرْيخ اَلئيٍق  َو َغرْيخ َخبيرٍي. -التَّْشبييَه، َوَأنَّ  َغرْيخ َخبيرٍي، َنَعْم َواهللَّي هخ

يلي ا ْم َعْن َتْأوي لُّهخ وا كخ يَن َرَجعخ وري َي املَْْشهخ
َة املْخَتَكل مي مَّ

نَا إيْن َشاَء اهللَّخ َأنَّ َأئي رخ هخ َفاتي َوَسنَْذكخ  (لص 

 أما أبو احلسن األشعري ففيه قوالن:

األول:   - والثاين القول  االعتزال،  طور  األول  الطور  ثالثة،  بأطوار  مرَّ  أنه 

أهل   مذهب  الثالث  والطور  التغيريات،  بعض  مع  كاليب  أصله  الذي  األشعري  طور 

 الذي ُيقرره الشنقيطي هنا. السنة، وهو 

أن له طورين فحسب، األول االعتزال، ثم الطور األشعري،   القول الثاِن: -

 ومل يرجع إىل أهل السنة.

أظهر   الثاين  أعلم-وهذا  احلسن   -والل  أبا  أن  ذكر  فإنه  تيمية،  ابن  كالم  ظاهر  وهو 

ذلك عىل  األدلة  أقوى  ومن  أخطأ،  ل  فصَّ وإذا  أصاب،  أمجل  إذا  عن   األشعري  رجع  ملا  أنه 

رجع   كان  فلو  مفصاًل،  نقًدا  نقده  يف  عن  االعتزال  ل  لفصَّ األشاعرة  اعتقاد عىل  رد  المذهب 

األشاعرة، السيام يف كالم الل أو أنه ُيرى إىل غري جهة، إىل غري ذلك، أما األشاعرة بصفة عامة 

لوا أخطأوا.   إذا أمجلوا أصابوا، وإذا فصَّ
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ا ُفصلوا قالوا: ُيرى إىل غري جهة، فرجع إىل إنكار الرؤية، كام  فيقولون: إن الل ُيرى. وإذ

تيمية   ابن  عنه  ونقل  الرازي،  هبذا  تعاىل-اعرتف  الل  تلبيس   -رمحه  )بيان  ويف  )التسعينية(  يف 

أن هذا هو األظهر   فاملقصود  أعلم-اجلهمية(،  الرد عىل   -والل  له كالم مفصل يف  ليس  لذلك 

 األشاعرة.

الْ )قوله:   ...َقاَل  َوَيَدْيني  َوْجًها  هلليَّي  َأنَّ  يفي  َباب    
يدي التَّْمهي كيَتابي  يفي  ورخ  املَْْذكخ  ُّ ِني اسم    (َباقيالَّ

ين بالتشديد، والباِقاَلين بالتخفيف.  "الباقالين"  ُيقال: الباقالَّ

ينبغي أن ُيعلم أن إثبات أيب بكر الباقالين للوجه واليدين والعينني ال يدل عىل أنه رجع  

إىل مذهب السلف، فإن األشاعرة األوائل كانوا عىل ذلك، وإنام اخلالف فيام عدا هذه الصفات  

ت من الصفات الذاتية ثم يف الصفات الفعلية، فإنه ال ُيمكن ألشعري ال متقدم وال متأخر أن ُيثب 

 شيًئا من الصفات الفعلية ألنه معتمد عىل دليل األعراض وحدوث األجسام.

ثم اخلالف أيًضا كبري معهم يف مسائل ُأخر، يف الرؤية ويف اإليامن فهم مرجئة، ويف القدر 

يدور عىل هذا  فذكر كالًما  إىل غري ذلك،  أفعال الل،  والعلة يف  ُيثبتون احلكمة  فهم جربية، وال 

 ثبات الوجه واليدين، وهذا يف ظني ليس حمل اإلشكال.املعنى، عىل إ

ْلمخ  )قوله:  
َواْلعي َياةخ  احْلَ َي  َوهي َا.  هبي وًفا  َمْوصخ َيَزالخ  َواَل  َيَزْل  ََلْ  ي 

الَّتي َي  هي َذاتيهي  َفاتخ  صي  : َلهخ يَل 
قي

َراَدةخ َواْلَبَقاءخ َواْلوَ  ْمعخ َواْلبرََصخ َواْلَكاَلمخ َواإْلي ْدَرةخ َوالسَّ . اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي  َواْلقخ ْجهخ َواْلَعْينَاني َواْلَيَداني

بيَلْفظيهي  نْهخ 
وقد جاء عن أيب بكر الباقالين أنه جعل الكالم من الصفات الذاتية وهذا يدل عىل   (مي

 أنه عىل االعتقاد األشعري املعروف، ألن الكالم من الصفات الفعلية. 
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ْن نخْسَخ )قوله:   وري َوَقْد َنَقْلنَاهخ مي اَلِني  املَْْذكخ
يدي ليْلَباقي وَدٍة ليكيَتابي التَّْمهي َي َأْجَودخ نخْسَخٍة َمْوجخ

  ( ٍة هي

فقد ُطبع فيام أذكر له طبعتان، األوىل حققها أحدهم وحذف كالمه يف إثبات االستواء والرد عىل 

ن ابن تيمية وابن من فَّسَّ االستواء باالستيالء، فظن بعضهم أن ابن تيمية وابن القيم أخطأوا، أل

الباقالين بكر  أيب  نقلوا كالم  والذهبي وغريهم،  حقق   القيم  باالستيالء، حتى  تفسريه  إنكار  يف 

الكتاب رجل نرصاين فأثبت هذه النقوالت من نسخ خطية، وفيها تفسري االستواء بمعناه والرد 

له باالستيالء، فهذا يؤكد ما نقله عنه ابن تيمية وابن القيم  والذهبي.  عىل من أوَّ

بات  إن أبا احلسن األشعري ومن تبعه إذا أثبتوا االستواء فهم ال يريدون بذلك إث  فائدة:

اال فعل  الل  وأن  فعلية،  عليه،  صفة  فاستوى  إليه  قُرب  العرش  وإنام  فعاًل يف ستواء،  فإذن خلق 

ابن  وذكره  والصفات(  )األسامء  كتابه  يف  البيهقي  هذا  ذكر  وقد  االستواء،  فعل  أنه  ال  العرش 

فإذن مل يتصف الل  الفتاوى(  أكثر من موضع كام يف )جمموع  تيمية عن أيب احلسن األشعري يف 

 بفعل جديد، كي ال تتجدد األفعال يف حقه. 

موهم، إلثباته عىل وجه التفويض أو احلقيقة، وقد نقل  تنبيه/ كالم أيب احلسن يف العلو  

السجزي عنه يف رسالته ألهل زبيد أنه قال: من قال إن الل يف السامء فهو كافر. فلذلك كالمه فيه 

 إشكال، أما كالم اخلطايب والبيهقي تفويض، ألن ظاهر الكالم أهنم يفوضون إثبات العلو. 

فييَها  )قوله:   َُيهخ  َترْصي َواْلعيْلمي َوَتَرى  َياةي  َكاحْلَ املََْعاِني  َفاتي  صي ْن  مي َواْلَيدي  اْلَوْجهي  َفَة  صي بيَأنَّ 

َأنَّ  َواْعَلْم   . إييَضاَحهخ ْمنَا  َقدَّ ي 
الَّذي ي   اأْلَْشَعري َسني  احْلَ َأيبي  َقْولخ  َو  هخ َكاَم   ،

َراَدةي َواإْلي ْدَرةي  إيَماَم   َواْلقخ

، َأَبا املََْعاِلي اجْلخ  َرَمْيي يلي احْلَ ةي اْلَقائيليَي بيالتَّْأوي مَّ
ْن َأْعَظمي َأئي ، َكاَن يفي َزَمانيهي مي يَّ

 .(َوْيني
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التي   هي  اخلربية  فإن  املعنوية،  ُتقابل  التي  اخلربية  الصفات  من  واليدين  الوجه  أن  مع 

 بالنسبة إلينا أبعاض، أما املعنوية فهي التي ليست كذلك، كالعلم. 

إ فيه نوع  أثبتوه  الرد لذا حتى ما  الباب، نستفيد من كالمهم يف  شكال، فنكون وسًطا يف 

...إلخ،  اجلارحة  وأثبت لل  كافًرا،  بقوهلم  يقول  بل وجعلوا من  الذين خالفوهم،  أتباعهم  عىل 

 لكن يف املقابل نفهم اعتقادهم حتى ال نظن أهنم ُيقررونه كام ُيقرره أهل السنة. 

َرَمْيي )قوله:   احْلَ إيَماَم  َأنَّ  اْلَقائيليَي  َواْعَلْم  ةي  مَّ
َأئي َأْعَظمي  ْن  مي َزَمانيهي  َكاَن يفي   ، يَّ

َوْيني اجْلخ املََْعاِلي  َأَبا   ،

نَّهخ َرَجَع َعْن َذليَك يفي ري 
ْرَشادي. َوَلكي يَل َواْنَترَصَ َلهخ يفي كيَتابيهي اإْلي َر التَّْأوي ، َوَقْد َقرَّ يلي يَدةخ بيالتَّْأوي َساَلتيهي اْلَعقي

املعايل   (يَّةخ الن َظامي  أبا  احلرمني  إمام  أن  ُيعلم  أن  ينبغي  أواًل:  السلف،  مذهب  إىل  يرجع  مل  لكنه 

يدل عليه كالمه،  التفويض، كام  إىل  التأويل  السلف، بل رجع من  يرجع إىل مذهب  اجلويني مل 

-ثانًيا: قد نسب هذا له ابن تيمية وقال: كالمه هذا عىل وجه التفويض، وصدق شيخ اإلسالم  

 لكنه حجة عليهم يف عدم صحة التأويل، وأن مذهب السلف عىل خالف ذلك. -رمحه الل تعاىل

الظَّوَ )قوله:   َوإيْجَراءي  يلي  التَّْأوي َعني  ْنكيَفافي  االي إيىَل  َلفي  السَّ ةخ  مَّ
َأئي ديَها،  َوَذَهَب  َمَواري َعىَل  ري  اهي

ْبَحاَنهخ  ب  سخ يَها إيىَل الرَّ
يضي َمَعاني  وهذا رصيح يف أنه ُيثبتها عىل وجه التفويض.  (َوَتْفوي

َعَقًدا  )قوله:   بيهي  ينخ هلليَّي 
َوَندي َرْأًيا  يهي  َنْرَتضي ي  َوَتْركخ   -َوالَّذي َباعخ  ت 

َفاأْلَْوىَل االي  ، ةي اأْلخمَّ  
َباعخ َسَلفي ات 

ْبتيَداَع ... ا لة. (الي  ثم ذكر بعده كالًما مفاده أهنم يرتضون كالم السلف بخالف كالم املُؤوِّ

اْلَغَزاِلي  )قوله:    
دي َحامي َأبخو  َك 

مذهب    (َوَكَذلي هو  إليه  رجع  ما  الغزايل،  حامد  أبو  ومثله 

يض، ال إىل التفويض، ومثله الرازي، فإن هؤالء الذين رجعوا إنام رجعوا من التأويل إىل التفو
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إثباًتا للصفات الفعلية لتعظيم  إثبات بمعناه عند السلف، فهم ما استطاعت قلوهبم أن تتصور 

 دليل األعراض وحدوث األجسام يف نفوسهم.

ْن َأْعَظمي اْلَقائيليَي  )قوله:   ، َكاَن يفي َزَمانيهي مي  اْلَغَزاِلي 
دي َك َأبخو َحامي

، ثخمَّ َرَجَع َعْن  َوَكَذلي يلي بيالتَّْأوي

َلفي  َو َمْذَهبخ السَّ  هخ
ي اَل َشكَّ فييهي قَّ الَّذي َ َأنَّ احْلَ َك، َوَبيَّ

 فكالمه ككالم اجلويني.  (َذلي

ي ) قوله:   هبي ي  َينَْتهي هخ  َفإينَّ  ، َواْلَكاَلمي  
اْلَفْلَسَفةي يفي  وَن  ََيخوضخ َكانخوا  يَن  الَّذي َأَكابيري  بخ 

َغالي ْم  َوَكَذليَك 

وَ  َوهخ ْشٍد  رخ اْبني   
يدي في احْلَ َعني  كيَر  ذخ َوَقْد  وَن،  رخ َقر  يخ َكانخوا  بياَم   

الث َقةي َوَعَدمي  ةي  رْيَ احْلَ ىَل 
إي ْم  هخ َأْعَلمي   َأْمرخ ْن  مي

ْعَتدُّ بيهي؟  َشْيًئا يخ
يَّاتي
هَلي ي َقاَل يفي اإْلي هخ َقاَل: َوَمني الَّذي  َأنَّ

 . (النَّاسي بياْلَفْلَسَفةي

 أنه قد بلغ منزلة كبرية يف الفلسفة ووقف عند احلرية، ومثله الشهرستاين.مع 

علم   وأن  السابقني،  بكالم  حمجوجون  املتأخرين  األشاعرة  هؤالء  أن  اخلالصة:  إذن 

 الكالم أوصلهم إىل احلرية. 

والثالثون الواحدة  تأويل  :  القاعدة  يف  املتأخرين  عىل  ة  جَّ حخ املتقدمي  األشاعرة  كالم 

 الصفات، كالوجه واليدين والعيني واالستواء. 

والثالثون الثانية  للحرية  :  القاعدة  طريق  الكالم  علم  اجلويني  أن  حال  هو  كام  والشك، 

 والرازي والغزاِل، والشهرستاِن، وقد قرر هذا ابن تيمية يف )احلموية(. 
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 :-رمحه الل تعاىل-قال العالمة الشنقيطي  

ْجتي   َهادي. املَْْسَأَلةخ الثَّانيَيةخ يفي اْلَكاَلمي َعىَل االي

ْجتيهَ  َن االي مي َوَأنَّ  ْطَلًقا،  مخ  
ْجتيَهادي بيَمنْعي االي ةي  يَّ ري

الظَّاهي َقْولي  بخْطاَلَن  ْمنَا  َقدَّ ا  َأنَّ اًل  َأوَّ َو  اْعَلْم  َما هخ  
ادي

وَرةي   بيإييَضاٍح يفي سخ َك 
َذلي َأديلََّة  َوَبَسْطنَا   ، يمي اْلَكري عي  ْ ليلرشَّ ق  

َوافي مخ يح  
َقْوليهي َصحي َعىَل  اْلَكاَلمي  يفي  اأْلَْنبيَياءي 

ْرثي اآْلَيَة ] اَمني يفي احْلَ َلْياَمَن إيْذ َُيْكخ َد َوسخ  [. 78 \ 21َتَعاىَل: َوَداوخ

َلَك  َلْيَس  َما  َتْقفخ  َواَل  َتَعاىَل:  َقْوليهي  َعىَل  اْلَكاَلمي  ائييَل يفي  ُْسَ
إي َبنيي  وَرةي  نْهخ يفي سخ

مي َطَرًفا  بيهي    َوَبيَّنَّا 

ْلم  ]
نَا.36 \ 17عي  هخ

 [، َفَأْغنَى َذليَك َعْن إيَعاَدتيهي

بي  بيالَْعَملي  هي  َتَدب ري مخ َفاَع 
َواْنتي ْرآني  اْلقخ َر  َتَدبُّ َأنَّ   َ نخَبي  َأْن  َو  هخ  

املَْْسَأَلةي هي  َهذي يفي  نَا  نْهخ  َوَغَرضخ
مي َعليَم  اَم 

َهذي  يفي  َتَعاىَل  َقْولخهخ   
َعَلْيهي َدلَّ  ي  َأَفاَل الَّذي َتَعاىَل:  َقْولخهخ  َي 

هي الَّتيي  بيَصَدديَها  َنْحنخ  ي 
الَّتي يَمةي  اْلَكري اآْلَيةي  هي 

وطي  خ بيرشخ املْخْطَلقي  ْجتيَهادي  االي يلي  َُتْصي َعىَل  َيَتَوقَّفخ  اَل  ا  َأْقَفاهلخَ لخوٍب  قخ َعىَل  َأْم  ْرآَن  اْلقخ وَن  وَفةي َيَتَدبَّرخ املَْْعرخ  
هي

ي  ري َتَأخ  نَْد مخ
ي َي. عي

ولي  اأْلخصخ

َوالسُّ  َتابي 
بياْلكي اْلَعَملي  بيَمنْعي  ولخوَن  َيقخ يَن  الَّذي ولي  اأْلخصخ َأْهلي  ْن 

مي يَن  ري املْخَتَأخ  َأنَّ  اًل:  َأوَّ نَّةي اْعَلْم 

دي َبالي  َي َكْونخ املْخْجَتهي
ْجتيَهادي هي وَط االي خ ولخوَن: إينَّ رشخ يَن، َيقخ

دي ْجَتهي ْلمخ
ْطَلًقا إيالَّ لي . مخ يَد اْلَفْهمي  ًغا، َعاقياًل َشدي

ف    َصاري َنْقل   دخ  َيري َحتَّى   ،  
اأْلَْصِلي اْلَعَدمي  ْصَحابخ 

اْستي َو  هخ ي 
الَّذي  ،  

اْلَعْقِلي لييلي  بيالدَّ ًفا  َعاري َطْبًعا 

 .  َعنْهخ

ا َفةي  َمْعري َمَع  َوَباَلَغٍة  ٍف  َِصْ ْن  مي َوبيالنَّْحوي   ، اْلَعَربييَّةي  
َغةي بياللُّ ًفا  . َعاري يَّةي

ْرفي َواْلعخ  
يَّةي
عي ْ الرشَّ َقائيقي   حْلَ
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هَ  ْ اْلْبخ  
ائيطي َورَشَ  ، ومي سخ َوالرُّ  ،

ودي دخ احْلخ ائيطي  َكرَشَ املَْنْطيقي  َفن   ْن 
مي إيَلْيهي  املْخْحَتاَج  يدخ  َيزي ْم  هخ . َوَبْعضخ  اني

نَّ  َتابي َوالسُّ
َن اْلكي ًفا بيَأديلَّةي اأْلَْحَكامي مي ، َعاري ولي ًفا بياأْلخصخ . َعاري  ةي

املْخْصَحفي   يفي  كيَها  بيَمَداري هخ  ْلمخ
عي ْم  نَْدهخ

عي ي  َيْكفي َبْل   ، وصي النُّصخ ْفظخ 
حي ْم  نَْدهخ

عي طخ  ْشرَتَ يخ َواَل 

حي  َوالصَّ  
َواآْلَحادي  ، املْخَتَواتيري وطي  خ بيرشخ ًفا  َعاري  . اَلفي َواخْلي مْجَاعي  اإْلي َع 

بيَمَواقي ًفا  َعاري  . يثي دي احْلَ تخبي  يحي َوكخ

عيي َوَأْحَوالي َوالضَّ  ، َحاَبةي  الصَّ
بيَأْحَوالي ًفا  َعاري  . ولي النُّزخ بيَأْسَبابي  ًفا  َعاري  . وخي َواملَْنْسخ خي 

بيالنَّاسي ًفا  َعاري  . في

. اهـ. َياسي هي ليْلقي طي َعَدمي إيْنَكاري وا يفي رَشْ ، اْخَتَلفخ يثي دي َواةي احْلَ  رخ

ْم  اطيهي َ
ْم يفي اْشرتي ْسَتنََدهخ حخ بيَأنَّ  َواَل ََيَْفى َأنَّ مخ نٍَّة يخرَص  َتاٍب َواَل سخ

ْن كي ا مي وطي َلْيَس َنصًّ خ هي الرشُّ ذي هليَ

َوإينَّ  َذليَك.  َعىَل  َداالًّ  إيمْجَاًعا  َواَل  نٍَّة،  سخ َواَل  َتاٍب 
بيكي َعَمل   وهَنَا  دخ حُّ 

َيصي اَل  لََّها  كخ وَط  خ الرشُّ هي  اَم َهذي

يقخ املَْنَ 
قي َو َُتْ َك هخ

ْم يفي َذلي هخ ْسَتنَدخ ْم.مخ  اطي يفي َظن هي

وليهي   نََّة َرسخ َوسخ اهللَّي  َتاَب 
كي َأنَّ  َو  َك هخ

َذلي َم    -َوإييَضاحخ  َوَسلَّ َعَلْيهي  اهللَّخ  َي    -َصىلَّ  املْخْسليمي اَع  َوإيمْجَ

وليهي    َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

َها َدالٌّ َعىَل َأنَّ اْلَعَمَل بيكي لَّ ط    -لََّم  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَس   -كخ طخ َلهخ إيالَّ رَشْ ْشرَتَ اَل يخ

اَم.  نْهخ
ْكمي َما َيْعَملخ بيهي مي ْلمخ بيحخ

َو اْلعي ، َوهخ د 
 َواحي

َّا اَل َيَكادخ يخ 
هي اْلَبتََّة. َوَهَذا ِمي ْكمي ْلمي بيحخ

ط  َزائيد  َعىَل اْلعي طخ يفي اْلَعَملي بياْلَوْحيي رَشْ ْشرَتَ عخ َواَل يخ نَازي

.  فييهي َأَحد 

. وَ  املَْنَاطي يقخ 
قي َُتْ َو  هخ طخوَها  اْشرَتَ ي 

الَّتي وطي  خ الرشُّ يعي  بيَجمي ي َي 
ولي اأْلخصخ ي  ري َتَأخ  مخ َرادخ   مخ

بَ  وا َهَذا املَْنَاَط، َأْي يخ قخ َق  وا َأْن ُيخ  َأَرادخ
َو َمنَاَط اْلَعَملي بيهي ْلَم بياْلَوْحيي ملََّا َكاَن هخ

َنَّ اْلعي َق الَّتي ألي ي ي نخوا الطُّرخ

. َو َمنَاطخ اْلَعَملي ي هخ
ولخ اْلعيْلمي الَّذي صخ َا حخ  َيَتَحقَّقخ هبي
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بياْلَوْحيي  اْلعيْلمي  ولي  صخ حخ يقخ 
قي َُتْ نخ 

ْمكي يخ اَل  هخ  َأنَّ ْم  نْهخ
مي َظنًّا  وَرةي،  املَْْذكخ وطي  خ الرشُّ مَجييَع  طخوا    َفاْشرَتَ

وهَنَا.   دخ

َنَظر     
فييهي الظَّنُّ  إينْ   ;َوَهَذا  لَّ  كخ َنَّ  َفاَل  ألي نٍَّة  سخ َأْو  َتاٍب 

كي ْن  مي بينَصٍّ  اْلَعَمَل  َأَراَد  إيَذا  َفْهم   َلهخ  َساٍن 

ص  َأْو   َصَّ وخ  َأْو ُمخ َو َمنْسخ ، َهْل هخ َم َمْعنَاهخ َوَيْبَحَث َعنْهخ يلخ َأْن َيَتَعلَّ
، َواَل َيْسَتحي عخ َعَلْيهي

َقيَّد  َحتَّى َيْمَتني مخ

 .َيْعَلَم َذليَك َفَيْعَمَل بيهي 

ْم بيَذليَك َليْ  هخ َقي د  َمَثاًل. َوإيْخَبارخ ص  َأْو مخ َص  خ  َأْو ُمخ
َذا النَّص  َناسي : َهْل هليَ َؤالخ َأْهلي اْلعيْلمي َس َوسخ

خ إيْن َشاَء اهللََّ اْلَفْرَق َبْيَ التَّْقلييدي   . َوَسنخَبي  َباعي ت 
َو َمْن َنْوعي االي ، َبْل هخ

َباعي يفي َمْسَأَلةي َمْن َنْوعي التَّْقلييدي ت  َواالي

.  التَّْقلييدي اآْلتيَيةي

بياْلَعمَ  َي  املْخَكلَّفي مَجييعي  بيإيْلَزامي  َدة   َواري ََص  ْ ُتخ اَل  ي 
الَّتي نَّةي  َوالسُّ َتابي 

اْلكي وَص  نخصخ َأنَّ  لخ 
اصي لي  َواحْلَ

وليهي   َرسخ  
نَّةي َوسخ اهللَّي  َتابي 

َوَسلَّمَ   -بيكي َعَلْيهي  اهللَّخ  َل  َصىلَّ  َحصَّ بيَمْن  يصخ  التَّْخصي نَْها  مي ٍء  ََشْ يفي  َوَلْيَس   .

ا يلي  بيَتْحصي َها  يصخ
ََّتْصي جَيخوزخ  اَل  هخ  َأنَّ  َ نخَبي 

لي نَْها  مي َطَرًفا  رخ  َوَسنَْذكخ وَرَة.  املَْْذكخ  
ْجتيَهادي االي وَط  خ وطي رشخ خ لرشُّ

وَرةي.   املَْْذكخ

َل  وا َما أخْنزي بيعخ وَن  َقاَل اهللَّخ َتَعاىَل: اتَّ رخ ياًل َما َتَذكَّ
ونيهي َأْوليَياَء َقلي ْن دخ

وا مي ْم َواَل َتتَّبيعخ ْن َرب كخ
ْم مي  إيَلْيكخ

. َوَقاَل تَ 3  \  7] َجالي الر  َلهخ اَل آَراءخ  املْخَبي نَةخ  نَّةخ  َوالسُّ ْرآنخ  اْلقخ َو  ْم هخ إيَلْيكخ َل  ْنزي
أخ َما  بـي  َواملْخَرادخ  َوإيَذا [،  َعاىَل: 

مْ  وًدا ]قييَل هَلخ دخ وَن َعنَْك صخ دُّ َي َيصخ
ولي َرَأْيَت املْخنَافيقي سخ  [. 61 \ 4 َتَعاَلْوا إيىَل َما َأْنَزَل اهللَّخ َوإيىَل الرَّ

نَّةي َوَصدَّ َعْن َذليَك   ْرآني َوالسُّ َي إيىَل اْلَعَملي بياْلقخ
عي يَمةخ َأنَّ َمْن دخ  اآْلَيةخ اْلَكري

هي ْن    -َفَدلَّْت َهذي هخ مي َأنَّ

 ْ َي  مجخ املْخنَافيقي يفي   ;َلةي  َتنَاَزْعتخْم  َفإيْن  َتَعاىَل:  َوَقاَل   . اأْلَْسَبابي وصي  صخ بيخخ اَل  اأْلَْلَفاظي  ومي  مخ بيعخ َة  ْْبَ
اْلعي َنَّ  ألي



108 
 

 [ ري  اآْلخي َواْلَيْومي  بياهللَّي  نخوَن  ْؤمي تخ نْتخْم  كخ إيْن  ولي  سخ َوالرَّ اهللَّي  إيىَل  وهخ  دُّ َفرخ ٍء  َوال59  \  4ََشْ اهللَّي [،  إيىَل  دُّ  رَّ

َوَفاتيهي   َبْعَد  ولي  سخ الرَّ إيىَل  دُّ  َوالرَّ  ،
إيىَل كيَتابيهي دُّ  الرَّ َو   هخ

ولي سخ َم    -َوالرَّ َوَسلَّ َعَلْيهي  إيىَل   -َصىلَّ اهللَّخ  دُّ  الرَّ َو  هخ

. نَّتيهي  سخ

نخوَن بياهللَّي عَ  ْؤمي نْتخْم تخ : إيْن كخ ياَمَن يفي َقْوليهي هخ اإْلي يقخ
، َوَتْعلي وليهي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
عي إيىَل كي ىَل َرد  التَّنَازخ

بيعخ  َواتَّ َتَعاىَل:  َوَقاَل  بياهللَّي.  نخ 
ْؤمي يخ ْن  َيكخ ََلْ  ا  َ

مهي َغرْيي إيىَل  َع  التَّنَازخ دُّ  َيرخ َمْن  َأنَّ  نْهخ 
مي ْفَهمخ  َل يخ أخْنزي َما  َأْحَسَن  وا 

َقْبلي   ْن  مي ْم  َرب كخ ْن 
مي ْم  ] إيَلْيكخ وَن  رخ َتْشعخ اَل  َوَأْنتخْم  َبْغَتًة  اْلَعَذابخ  مخ  َيكخ

َيْأتي َأنَّ 55  \  39َأْن  َشكَّ  َواَل   ،]

َد َمْن ََلْ َيتَّبيْع أَ  ، َوَقْد َهدَّ َبي نَة  َلهخ نَّةخ مخ نَا، َوالسُّ ْن َرب 
َل إيلَْينَا مي ْرآَن َأْحَسنخ َما أخْنزي ْن اْلقخ َل إيَلْينَا مي ْحَسَن َما أخْنزي

وَن.رَ  رخ مخ اْلَعَذابخ َبْغَتًة َوَأْنتخْم اَل َتْشعخ َيكخ
ْن َقْبلي َأْن َيْأتي : مي نَا بيَقْوليهي  ب 

مخ اهللَّخ َوأخوَلئي  يَن َهَداهخ
َفَيتَّبيعخوَن َأْحَسنَهخ أخوَلئيَك الَّذي وَن اْلَقْوَل  عخ

يَن َيْسَتمي ْم  َوَقاَل َتَعاىَل: الَّذي َك هخ

]أخولخو   . 18  \  39اأْلَْلَبابي  َجالي الر   
آَراءي ْن  مي َأْحَسنخ   

وليهي َرسخ نََّة  َوسخ اهللَّي  َتاَب 
كي َأنَّ  َشكَّ  َواَل   ،] 

َشدي  اهللََّ  إينَّ  اهللََّ  وا  َواتَّقخ وا  َفاْنَتهخ َعنْهخ  ْم  هَنَاكخ َوَما  وهخ  ذخ َفخخ ولخ  سخ الرَّ مخ  آَتاكخ َوَما  َتَعاىَل:  اْلعيَقابي َوَقاَل  يدخ 

ولي اهللَّي  7  \  59]  َرسخ
نَّةي َْن ََلْ َيْعَمْل بيسخ

يد  ملي يد  َشدي دي  َُتْ
يدخ اْلعيَقابي فييهي : إينَّ اهللََّ َشدي َصىلَّ اهللَّخ   -[، َوَقْولخهخ

ي َعنَْها. -َعَلْيهي َوَسلََّم  َجالي َتْكفي يَّاَم إيْن َكاَن َيظخنُّ َأنَّ َأْقَواَل الر 
 َواَل سي

َر ]َوَقاَل َتَعاىَل:   و اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلخي َْن َكاَن َيْرجخ
ولي اهللَّي أخْسَوة  َحَسنَة  ملي ْم يفي َرسخ   33َلَقْد َكاَن َلكخ

اهللَّي  21  \ وَل  َرسخ ْدَوَتهخ  قخ جَيَْعَل  َأْن  َم 
املْخْسلي َفَيْلَزمخ   ، َداءخ

ْقتي االي  : َواأْلخْسَوةخ َوَسلََّم    -[،  َعَلْيهي  اهللَّخ   -َصىلَّ 

.َوَذلي  نَّتيهي َباعي سخ  َك بيات 
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سي  َأْنفخ وا يفي  اَل جَييدخ ْم ثخمَّ  َبْينَهخ ياَم َشَجَر 
في وَك  مخ َك  نخوَن َحتَّى ُيخ

ْؤمي يخ اَل  َفاَل َوَرب َك  َتَعاىَل:  ْم  َوَقاَل  هي

[ َتْسليياًم  وا  َسل مخ َويخ َقَضْيَت  َّا 
ِمي اآْل 65  \  4َحَرًجا  هي  َهذي يفي  َتَعاىَل  َأْقَسَم  َوَقْد  اَل [،  خْم  َأهنَّ  

يَمةي اْلَكري َيةي 

النَّبييَّ   وا  مخ َك  ُيخ َحتَّى  نخوَن  ْؤمي َم    -يخ َوَسلَّ َعَلْيهي  اهللَّخ  .  -َصىلَّ  فييهي وا  اْخَتَلفخ َما  ل   كخ  يفي 

ْم َوَمْن َأَضلُّ   وَن َأْهَواَءهخ اَم َيتَّبيعخ يبخوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّ ًدى  َوَقاَل َتَعاىَل: َفإيْن ََلْ َيْسَتجي َبَع َهَواهخ بيَغرْيي هخ ََّن اتَّ
ِمي

ي اْلَقْوَم الظَّاملييَي ] نَّ اهللََّ اَل َُّيْدي
َن اهللَّي إي  [. 50 \ 28مي

َجاَبةخ َلهخ  
ْستي نَّتيهي    -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم    -َواالي وعخ إيىَل سخ جخ َي الرُّ

َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي   -َبْعَد َوَفاتيهي هي

َبي نَة  ليكيَتابي اهللَّي. -َم َوَسلَّ  َي مخ
 َوهي

يمي َأنَّ النَّبييَّ  
ْرآني اْلَعظي َم    -َوَقْد َجاَء يفي اْلقخ اَل َيتَّبيعخ َشْيًئا إيالَّ اْلَوْحَي، َوَأنَّ    -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ

 .َفَقْد َأَطاَع اهللََّ -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َمْن َأَطاَعهخ 

بيعخ إيالَّ َما يخ   إيْن َأتَّ
ْن تيْلَقاءي َنْفِسي َلهخ مي َبد  ونخ ِلي َأْن أخ ْل َما َيكخ ونخَس: قخ  يخ

وَرةي َِلَّ  َقاَل َتَعاىَل يفي سخ
وَحى إي

 [. 15 \ 10إيِن  َأَخافخ إيْن َعَصْيتخ َريب  َعَذاَب َيْوٍم َعظييٍم ]

ْل اَل  : قخ ْم  َوَقاَل َتَعاىَل يفي اأْلَْنَعامي نخ اهللَّي َواَل َأْعَلمخ اْلَغْيَب َواَل َأقخولخ َلكخ
ي َخَزائي نْدي ْم عي  َأقخولخ َلكخ

َِلَّ ]
بيعخ إيالَّ َما يخوَحى إي  [. 50 \ 6إيِن  َمَلك  إيْن َأتَّ

ْفَعلخ   يخ َما  ي  َأْدري لي َوَما  سخ َن الرُّ
بيْدًعا مي نْتخ  ْل َما كخ قخ  : َتَعاىَل يفي اأْلَْحَقافي إيْن  َوَقاَل  ْم  بيكخ يبي َواَل 

بيي  ] ير  مخ
َِلَّ َوَما َأَنا إيالَّ َنذي

بيعخ إيالَّ َما يخوَحى إي  [. 9 \ 46َأتَّ

[ اآْلَيَة  بياْلَوْحيي  ْم  كخ رخ
أخْنذي اَم  إينَّ ْل  قخ  : اأْلَْنبيَياءي يفي  َتَعاىَل  يفي 45  \  21َوَقاَل  ْنَذاَر  اإْلي َفَحرَصَ   ،]

هي.  وَن َغرْيي  اْلَوْحيي دخ
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َِلَّ َريب  اآْلَيَة ]َوَقا
ي إي  َوإيني اْهَتَدْيتخ َفبياَم يخوحي

لُّ َعىَل َنْفِسي ْل إيْن َضَلْلتخ َفإينَّاَم َأضي  34َل َتَعاىَل: قخ

نَْها أَ 50  \ . َوإيَذا َعليْمَت مي ْثلي َهَذا َكثيرَية  ، َواآْلَياتخ بيمي َو بياْلَوْحيي َداَء إينَّاَم هخ
ْهتي َ َأنَّ االي يَقهخ [، َفَبيَّ نَّ َطري

َوَسلََّم    - َعَلْيهي  اهللَّخ  َأَطاَعهخ    -َصىلَّ  َمْن  َأنَّ  َعىَل  َدلَّ  ْرآَن  اْلقخ َأنَّ  َفاْعَلْم   ، اْلَوْحيي َباعخ  ات  َي 
اهللَّخ   -هي َصىلَّ 

وَل َفَقْد َأَطا -َعَلْيهي َوَسلََّم  سخ عي الرَّ
يع  هلليَّي َكاَم َقاَل َتَعاىَل: َمْن يخطي

طي َو مخ [، َوَقاَل َتَعاىَل: 80 \ 4َع اهللََّ ]َفهخ

مخ اهللَّخ ] بيْبكخ ْ بيعخوِني ُيخ بُّوَن اهللََّ َفاتَّ
ي نْتخْم ُتخ ْل إيْن كخ  [. 31  \ 3قخ

َرةي إيالَّ مليختَّبيعيي اْلوَ  يًّا يفي اآْلخي
ْنَيا َواَل َشقي وَن َضاالًّ يفي الدُّ ََحٍد َأالَّ َيكخ . ْحيي وَ َوََلْ َيْضَمني اهللَّخ ألي  ْحَدهخ

لُّ َواَل َيْشَقى ] َداَي َفاَل َيضي َبَع هخ ًدى َفَمني اتَّ ن ي هخ
ْم مي ا َيْأتيَينَّكخ [، َوَقْد 123 \ 20َقاَل َتَعاىَل يفي طه: َفإيمَّ

. تَّبيعيي اْلَوْحيي  َعْن مخ
َقاَوةي اَللي َوالشَّ هي َعىَل اْنتيَفاءي الضَّ  َدلَّْت آَيةخ طه َهذي

اْلَبقَ  آَيةخ  ن ي  َوَدلَّْت  مي ْم  َيْأتيَينَّكخ ا  َفإيمَّ َتَعاىَل:   
َقْوليهي يفي  َوَذليَك   ، َعنْهخ ْزني  َواحْلخ  

ْوفي اخْلَ اْنتيَفاءي  َعىَل  َرةي 

ْم َُيَْزنخوَن ] ْم َواَل هخ َداَي َفاَل َخْوف  َعَلْيهي ًدى َفَمْن َتبيَع هخ  [.38 \ 2هخ

َقاَوةي  َوالشَّ اَللي  الضَّ اْنتيَفاَء  َأنَّ  َشكَّ  يفي    َواَل  بيهي  حي  املْخرَصَّ اْلَوْحيي  تَّبيعيي  مخ َعْن  ْزني  َواحْلخ  
ْوفي َواخْلَ

َدهخ فييهي َأْم َخطَ  ي َأَصَواب  َما َقلَّ وٍم، اَل َيْدري َقل دخ َعامليًا َلْيَس بيَمْعصخ يَمْن يخ
، اَل َيَتَحقَّقخ في ْرآني أ . يفي َحالي اْلقخ

كي  يفي  التََّدبُّري  َعني  ًضا  ْعري مخ وليهي  َكْونيهي  َرسخ نَّةي  َوسخ اهللَّي  َوَسلََّم.   -َتابي  َعَلْيهي  اهللَّخ   َصىلَّ 

َتابي اهللَّي َوسخ 
، َعْن كي َغن َية  َية  مخ

، َكافي َدهخ ي َقلَّ
َ الَّذي يَّاَم إيْن َكاَن َيظخنُّ َأنَّ آَراَء اْلَعاَلي

وليهي  َواَل سي  َرسخ
َصىلَّ   -نَّةي

 اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. 

َوَكَذليَك  َواآْليَ  ََْص،  ُتخ َتَكادخ  اَل   ،
بيهي َواْلَعَملي   ، اْلَوْحيي َباعي  ات  ومي  لخزخ َعىَل  الَّةخ  الدَّ يَّةخ 

ْرآني اْلقخ اتخ 

وليهي   َرسخ  
نَّةي َوسخ اهللَّي  َتابي 

بيكي اْلَعَملي  ومي  لخزخ َعىَل  الَّةخ  الدَّ ةخ  يَّ النََّبوي يثخ 
َوَسلَّمَ   -اأْلََحادي َعَلْيهي  اهللَّخ  اَل   -  َصىلَّ 
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ََص   ْ ْم   ;َتَكادخ ُتخ وهخ َوَما هَنَاكخ ذخ ولخ َفخخ سخ مخ الرَّ  َطاَعةخ اهللَّي. َوَقْد َقاَل َتَعاىَل: َوَما آَتاكخ
ولي سخ َنَّ َطاَعَة الرَّ

ألي

[ اْلعيَقابي  يدخ  َشدي اهللََّ  إينَّ  اهللََّ  وا  َواتَّقخ وا  َفاْنَتهخ ا7  \  59َعنْهخ  وا  يعخ
َوَأطي َتَعاىَل:  َوَقاَل  وَل [،  سخ َوالرَّ هللََّ 

[ ْرمَحخوَن  تخ ْم  بُّ 132  \  3َلَعلَّكخ
ي ُيخ اَل  اهللََّ  َفإينَّ  َتَولَّْوا  َفإيْن  وَل  سخ َوالرَّ اهللََّ  وا  يعخ

َأطي ْل  قخ َتَعاىَل:  َوَقاَل   .]

[ يَن  َأْنعَ 32  \  3اْلَكافيري يَن  الَّذي َمَع  َفأخوَلئيَك  وَل  سخ َوالرَّ اهللََّ  عي 
يخطي َوَمْن  َوَقاَل:   .][ ْم  َعَلْيهي اهللَّخ   4َم 

َعظيياًم ]69  \ َفْوًزا  َفاَز  َفَقْد  وَلهخ  َوَرسخ اهللََّ  عي 
يخطي َوَمْن  َتَعاىَل:  َوَقاَل  َمْن 71  \  33[.  َتَعاىَل:  َوَقاَل   .]

يًظا ] ْم َحفي وَل َفَقْد َأَطاَع اهللََّ َوَمْن َتَوىلَّ َفاَم َأْرَسْلنَاَك َعَلْيهي سخ عي الرَّ
 [. 80 \ 4يخطي

ْم َفإيْن تَ وَ  نْكخ وَل َوأخوِلي اأْلَْمري مي سخ وا الرَّ يعخ
وا اهللََّ َوَأطي يعخ

يَن آَمنخوا َأطي ا الَّذي َ نَاَزْعتخْم  َقاَل َتَعاىَل: َيا َأُّيُّ

ري ] نخوَن بياهللَّي َواْلَيْومي اآْلخي ْؤمي نْتخْم تخ ولي إيْن كخ سخ وهخ إيىَل اهللَّي َوالرَّ دُّ ٍء َفرخ َقاَل َتَعاىَل: تيْلَك [. وَ 59  \  4يفي ََشْ

يَن فييَها وَ  َها اأْلهَْنَارخ َخاليدي
تي ْن َُتْ

ي مي ري ْلهخ َجنَّاٍت ََتْ
ْدخي وَلهخ يخ عي اهللََّ َوَرسخ

ودخ اهللَّي َوَمْن يخطي دخ َذليَك اْلَفْوزخ حخ

ْلهخ َناًرا َخالي 
ْدخي وَدهخ يخ دخ وَلهخ َوَيَتَعدَّ حخ يمخ َوَمْن َيْعصي اهللََّ َوَرسخ

ي  ]اْلَعظي هي يَها َوَلهخ َعَذاب  مخ
 13  \  4ًدا في

- 14 .] 

َعىَل َرسخ  َأنَّاَم  وا  َفاْعَلمخ َتَولَّْيتخْم  َفإيْن  وا  َواْحَذرخ وَل  سخ الرَّ وا  يعخ
َوَأطي وا اهللََّ  يعخ

َوَأطي َتَعاىَل:  ولينَا َوَقاَل 

[ املْخبييخ  َوَرسخ 92  \  5اْلَباَلغخ  اهللََّ  وا  يعخ
َوَأطي َتَعاىَل:  َوَقاَل   .][ نيَي  ْؤمي مخ نْتخْم  كخ إيْن  َوَقاَل 1  \  8وَلهخ   .]

ْم َما محخ   َل َوَعَلْيكخ  َما محخ 
اَم َعَلْيهي وَل َفإيْن َتَولَّْوا َفإينَّ سخ وا الرَّ يعخ

وا اهللََّ َوَأطي يعخ
ْل َأطي وهخ َتَعاىَل: قخ يعخ

ْلتخْم َوإيْن تخطي

ا اْلَباَلغخ  إيالَّ  ولي  سخ الرَّ َعىَل  َوَما  وا  َتدخ ]َُتْ َكاَة 54  \  24ملْخبييخ  الزَّ َوآتخوا  اَلَة  الصَّ وا  يمخ
َوَأقي َوَقاَل:   .]

ْرمَحخوَن ] ْم تخ وَل َلَعلَّكخ سخ وا الرَّ يعخ
 [.56 \ 24َوَأطي

[ ْم  َأْعاَمَلكخ ْبطيلخوا  تخ َواَل  وَل  سخ الرَّ وا  يعخ
َوَأطي اهللََّ  وا  يعخ

َأطي آَمنخوا  يَن  الَّذي ا  َ َأُّيُّ َيا  َتَعاىَل:   47َوَقاَل 

\ 33 .] 
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ْم َأْن َيقخ  َم َبْينَهخ َيْحكخ
وليهي لي وا إيىَل اهللَّي َوَرسخ عخ َي إيَذا دخ

ني اَم َكاَن َقْوَل املْخْؤمي ْعنَا  َوَقاَل َتَعاىَل: إينَّ ولخوا َسمي

َوَيتَّْقهي فَ  وَلهخ َوََيَْش اهللََّ  عي اهللََّ َوَرسخ
وَن َوَمْن يخطي حخ

مخ املْخْفلي َك هخ
وَن ]َوَأَطْعنَا َوأخوَلئي مخ اْلَفائيزخ َك هخ

 24أخوَلئي

\ 51 - 52 .] 

ولي اهللَّي أخْسَوة  َحَسنَة  ] ْم يفي َرسخ نخوَن  21  \  33َوَقاَل َتَعاىَل: َلَقْد َكاَن َلكخ [. َوَقاَل َتَعاىَل: َواملْخْؤمي

عَ  َوَينَْهْوَن  وفي  بياملَْْعرخ وَن  رخ َيْأمخ َبْعٍض  َياءخ 
َأْولي ْم  هخ َبْعضخ نَاتخ 

ْؤتخوَن َواملْخْؤمي َويخ اَلَة  الصَّ وَن  يمخ
قي َويخ املْخنَْكري  ني 

مخ اهللَّخ ] مَحخهخ َك َسرَيْ
وَلهخ أخوَلئي يعخوَن اهللََّ َوَرسخ

َكاَة َويخطي  [.71 \ 9الزَّ

هي   وَرَة يفي َهذي وليهي املَْْذكخ ْلمي َأنَّ َطاَعَة اهللَّي َوَرسخ
ْن َأْهلي اْلعي نَْد َأَحٍد مي َها  َواَل َشكَّ عي اآْلَياتي َوَنْحوي

وليهي   َرسخ  
نَّةي َوسخ اهللَّي  َتابي 

بيكي اْلَعَملي  يفي  وَرة   حَمْصخ  ، اْلَوْحيي وصي  نخصخ ْن 
َوَسلََّم.   -مي َعَلْيهي  اهللَّخ  َصىلَّ 

َوَتْعلُّ  هي  مي َوَتَفهُّ  ، اْلَوْحيي َدبُّري  تخ وٍم  لخزخ َعىَل  َدالَّة   َها  لُّ كخ  
نَّةي َوالسُّ ْرآني  اْلقخ وصخ  ، َفنخصخ بيهي َواْلَعَملي  هي  مي

ء   حُّ ََشْ
: اَل َيصي َمهخ َوالَْعَمَل بيهي َر اْلَوْحيي َوَتَفهُّ ل َها، بيَدْعَوى َأنَّ َتَدبُّ وصي كخ ْلَك النُّصخ

يصخ تي نْهخ َفَتْخصي
 مي

تَ  مخ نَْد 
عي وَفةي  املَْْعرخ  

ْجتيَهادي االي وطي  خ رشخ
لي عيَي  امي اجْلَ يَن  دي املْخْجَتهي وصي  صخ خليخ ي َي  إيالَّ 

ولي اأْلخصخ ي  ري َُيَْتاجخ   -َأخ 

، َواَل َدلييَل َعىَل َذليَك الَْبتََّة. وعخ إيلَْيهي جخ يٍل جَييبخ الرُّ
 إيىَل َدلي

بيكخ  َواْلَعَملي  هي  َوَتَعلُّمي هي  مي َوَتَفهُّ اْلَوْحيي  َتَدبُّري  وبي  جخ وخ َعىَل  َدالَّة    
نَّةي َوالسُّ َتابي 

اْلكي َأديلَّةخ  َما  َبْل  ل  

لي  يًحا َقليياًل َكاَن َأْو َكثيرًيا. عخ ْلاًم َصحي ، عي نْهخ
 َم مي

اأْلخوىَل، املَْْسَأَلةي  يفي  اْلَكاَلمي  َبْعضي  َمَع  فييَها،  اْلَكاَلمي  َبْعضخ  َيَتَداَخلخ  الثَّانيَيةخ  املَْْسَأَلةخ  هي  اَم   َوَهذي َفهخ

َدةي.  ْبهخ املَْْسَأَلةي اْلَواحي
 شي

-------------------------------------------------- 
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ْجتيَهادي )قوله:   رجع اآلن إىل أصل البحث وهو االجتهاد    (املَْْسَأَلةخ الثَّانيَيةخ يفي اْلَكاَلمي َعىَل االي

 وترك الكالم يف األسامء والصفات. 

ْجتيَها)قوله:   بيَمنْعي االي ةي  يَّ ري
الظَّاهي َقْولي  بخْطاَلَن  ْمنَا  َقدَّ ا  َأنَّ اًل  َأوَّ ْطَلًقا اْعَلْم  مخ  

هذا فيه إشكال،    (دي

ُينازعون يف االجتهاد وإنام  الظاهرية ال  أما  الظاهرية،  املتقدم هو الكالم يف متعصبة املذاهب ال 

منعوا  فهم  اجتهاًدا،  القياس  يسمي  من  وغريه  كالشافعي  السلف  ومن  القياس،  يف  ُينازعون 

الرت بمعنى  يمنعوا االجتهاد  مل  لكن  القياس،  بمعنى  ذلك  االجتهاد  منع  الذي  األدلة،  بني  جيح 

 هم متعصبة املذاهب. 

يقخ املَْنَاطي )قوله:  
قي َو َُتْ َك هخ

ْم يفي َذلي هخ ْسَتنَدخ اَم مخ أي: حتقيق أن يكون   "حتقيق املناط"معنى    (َوإينَّ

 جمتهًدا، وتقدم أهنم بالغوا يف رشوط االجتهاد. 

نَّ )قوله:   َوالسُّ َتابي 
اْلكي وَص  نخصخ َأنَّ  لخ 

اصي َي  َواحْلَ املْخَكلَّفي مَجييعي  بيإيْلَزامي  َدة   َواري ََص  ْ ُتخ اَل  ي 
الَّتي ةي 

وليهي   َرسخ  
نَّةي َوسخ اهللَّي  َتابي 

بيكي بيَمْن   -بياْلَعَملي  يصخ  التَّْخصي نَْها  مي ٍء  ََشْ يفي  َوَلْيَس  َوَسلََّم.  َعَلْيهي  اهللَّخ  َصىلَّ 

وَرةَ  ْجتيَهادي املَْْذكخ وَط االي خ َل رشخ رمحه الل -أنه قد حصل عند الشنقيطي    -والل أعلم-يظهر يل    (َحصَّ

تداخل بني أمرين: أن من الكتاب والسنة ما هو واضح ويفهمه العامي، فال نحتاج إىل   -تعاىل

كذكر اجلنة والنار والصالة ووجوب الصالة    رشط زائد عىل أنه يفهم لغة العرب ويقرأ أمامه،

والزكاة، إىل غري ذلك. ففرق بني هذا وبني رشوط املجتهد الذي يستطيع به أن ُيرجح بني األدلة 

علم  معرفة  أمهها  ومن  رشوط  هلا  فهذه  والسنة،  الكتاب  أدلة  من  واالستنباط  فيها  املختلف 

 أصول الفقه العميل.
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جمتهًدا إال ويكون عارًفا هلذا العلم، وهو رشط أساس، كام بل ال يصح أن يكون الرجل  

بيَّنه أبو املظفر السمعاين يف كتابه )القواطع( والرازي يف كتابه )املحصول( والشوكاين يف )إرشاد 

يكون   أن  العميل والبد  الفقه  فالبد من علم أصول  تفريط،  إفراط وال  فال  الفحول( وغريهم، 

ُيرجح به، والبد أن يكون عنده من اللغة ما ينفع يف معرفة الراجح عند املجتهد فهم يستطيع أن  

يف   بالغ  من  هناك  أن  وكام  تفريط،  وال  إفراط  فال  هذا،  إىل  اإلشارة  تقدمت  وقد  واملرجوح، 

 الرشوط فال يصح أن ُتقابل هذه املبالغة بتفريط. 

َي إي )قوله:   عي يَمةخ َأنَّ َمْن دخ  اآْلَيةخ اْلَكري
هي نَّةي َوَصدَّ َعْن َذليَك  َفَدلَّْت َهذي ْرآني َوالسُّ   -ىَل اْلَعَملي بياْلقخ

َي   املْخنَافيقي َلةي  ْ ْن مجخ
مي هخ  اأْلَْسَبابي   ;َأنَّ وصي  صخ بيخخ اَل  اأْلَْلَفاظي  ومي  مخ بيعخ َة  ْْبَ

اْلعي َنَّ  هذا استدالل بمورد    (ألي

والسنة، بالكتاب  بالعمل  مأمورون  فإنا  األدلة  تعارض  عند  ألنه  إال   النزاع،  يتحقق  ال  وهذا 

بدراسة علم أصول الفقه العميل للرتجيح والعمل باألدلة، وليس معنى هذا أن يعمل كل أحد 

 بظاهر النص عىل أي صورة كانت، وهو مل يدرس أصول الفقه العميل. 

بأدلة عامة يف   فأتى  املعنى،  فقد أخذ من ظواهرها هذا  ما سيأيت من اآليات،  ومثل هذا 

  واالستجابة لذلك، وكلها أرجعها إىل هذا املعنى.التحاكم لكتاب الل

ورسوله   الل  طاعة  وجوب  أدلة  عىل  يدور  كالمه  أن  وسلم-واملقصود  عليه  الل    -صىل 

ال  واجب،  فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال  ما  لكن  فيه،  نزاع  ال  وهذا  والسنة،  للكتاب  والتحاكم 

أص علم  بدراسة  إال  املرجوح  من  الراجح  ُيعرف  أن  العام يمكن  يعرف  بأن  العميل،  الفقه  ول 

املنطوق  وداللة  ذلك،  غري  إىل  املخالفة،  ومفهوم  األلفاظ  ودالالت  واملقيد،  واملطلق  واخلاص 
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حُيتج  التي ال  حُيتج هبا واألدلة  التي  األدلة  التعامل مع هذه األدلة، وما  املفهوم، وكيف  وداللة 

 هبا، إىل غري ذلك. 

ل   َبْل َأديلَّةخ اْلكيتَ )قوله:   هي َواْلَعَملي بيكخ هي َوَتَعلُّمي مي وبي َتَدبُّري اْلَوْحيي َوَتَفهُّ جخ  َدالَّة  َعىَل وخ
نَّةي ابي َوالسُّ

َكثيرًيا َأْو  َقليياًل َكاَن  يًحا  ْلاًم َصحي ، عي نْهخ
ليَم مي هذا الكالم فيه إمجال، فمن القرآن ما يفهمه كل   (َما عخ

والنار اجلنة  وذكر  الوعيد  آيات  من  إىل رشوط االجتهاد،   عريب  فهذا ال حيتاج  العامة،  واألمور 

االجتهاد،  آلة  من  فهذا البد  ترجيح ودراسة،  إىل  ما حيتاج  الرشعية  القرآن واألحكام  من  لكن 

أن  إال  يريده،  أظنه  تدل عىل هذا لكن ال  الشنقيطي  كان ظاهر عبارة  وإن  بيان هذا،  تقدم  وقد 

 وط لالجتهاد، وهذا فيه نظر كبري. ظاهر العبارة تدل عىل أنه ال حُيتاج رش 

كيف يستطيع رجل ال ُيميز بني العام واملطلق أن يتعامل مع األدلة؟ وذلك أن ذكر فرد 

أفراد املطلق  أما ذكر فرد من  أفراد العموم ال يقتيض التخصيص، وهذا من حيث األصل،  من 

ُيميز بن العام واملطلق إال بدراسة علم أ التقييد، فإذن كيف  صول الفقه؟ كيف يستطيع يقتيض 

 أن يعرف أن هذا اللفظ عام؟ أو ليس عاًما؟ إال بدراسة علم أصول الفقه، وهكذا... 
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 :-رمحه الل تعاىل-قال الشنقيطي 

نَْها َوَما اَل املَْْسَأَلةخ   حُّ مي
هي َوَبَياني َما َيصي  يفي َبَياني َمْعنَاهخ لخَغًة َواْصطياَلًحا َوَأْقَسامي

  الثَّاليَثةخ يفي التَّْقلييدي

. حُّ
 َيصي

. نخقي  يفي اْلعخ
اَلَدةي َو َجْعلخ اْلقي : هخ

 اْعَلْم َأنَّ التَّْقلييَد يفي اللَُّغةي

َو َجْعلخ الْ   هخ
اَلةي يدخ اْلوخ

: َوَتْقلي ي 
َيادي يٍط اإْلي نْهخ َقْولخ َلقي

ْم، َومي اَلَياتي َقاَلئيَد يفي َأْعنَاقيهي  وي

ْضَطليَعا ْربي مخ َراعي بيَأْمري احْلَ مخ َرْحَب... الذ  كخ ْم هلليَّي َدرُّ وا َأْمَركخ  َوَقل دخ

اْلغَ  بيَمْذَهبي  اأْلَْخذخ  َو  َفهخ  :
َقَهاءي اْلفخ اْصطياَلحي  يفي  التَّْقلييدخ  ا  . َوَأمَّ َدلييليهي َفةي  َعرَّ مخ َغرْيي  ْن 

مي  رْيي 

ًة.  َهادخ َخاصَّ
ْجتي حُّ فييهي االي

َو َما َيصي  َواملْخَرادخ بياملَْْذَهبي هخ

َن املْخ  نًَّة َثابيَتًة، َسامليًا مي  َأْو سخ
ْن كيَتابيهي ا مي فخ َنصًّ

َالي ٍء َيخ َهادخ اْلَبتََّة يفي ََشْ
ْجتي حُّ االي

ضي  َواَل َيصي   ;َعاري

َنَّ  ََحٍد َكائي   ألي اَم اْلَبتََّة ألي َاَلَفتخهخ وغخ ُمخ نًا َمْن َكاَن، اَل َتسخ
ل  َأَحٍد َكائي ة  َعىَل كخ جَّ نََّة حخ َتاَب َوالسُّ

نًا َمْن َكاَن اْلكي

بخ التََّفطُّنخ   ةي وَ   ;َفَيجي يَّ
ْجتيَهادي وري االي ي فييهي التَّْقلييدخ ََيَْتصُّ بياأْلخمخ َنَّ املَْْذَهَب الَّذي َيَتنَاَولخ َما َجاَء فييهي ألي اَل 

 . ضي َن املْخَعاري   مي
َن اْلَوْحيي َساَلي يح  مي

 َنصٌّ َصحي

َمامي َماليكي ْبني  ا َعىَل َمْذَهبي اإْلي َْترَصً هي: ُمخ َْترَصي هي ليَقْولي َخلييٍل يفي ُمخ حي طَّاَب يفي رَشْ ْيخخ احْلَ  َقاَل الشَّ

: هخ  َأَنٍس َما َنصُّ

يًَّة فيياَم َذَهَب إيَلْيهي  )َواملَْْذَهبخ لخَغةً 
ْرفي يَقًة عخ

َقَهاءي َحقي نَْد اْلفخ ، ثخمَّ َصاَر عي َهابي يقخ َوَمَكانخ الذَّ : الطَّري

. نْهخ بيَلْفظيهي
( اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي

ةي يَّ
ْجتيَهادي َن اأْلَْحَكامي االي ةي مي مَّ

َن اأْلَئي  إيَمام  مي
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االي  اأْلَْحَكامي  َن  مي  : وصي َفَقْولخهخ النُّصخ َع 
َمَواقي َيَتنَاَوْل  ََلْ  املَْْذَهبي  اْسَم  َأنَّ  َعىَل  لُّ  َتدخ  

ةي يَّ
ْجتيَهادي

. ضي َن املْخَعاري امليَةي مي  السَّ
يَّةي
عي ْ  الرشَّ

فييهي   اَلَف  اَل خي َأْمر   َك 
بياْج   ;َوَذلي َأَقاَم  إيَذا  املْخْطَلَق  َد  املْخْجَتهي َأنَّ  َعىَل   

َلاَمءي اْلعخ مْجَاعي  ي
َدليياًل،  إلي تيَهاديهي 

اَلٍف. يَلهخ َذليَك َباطيل  بياَل خي
نٍَّة َأْو إيمْجَاٍع، َأنَّ َدلي َتاٍب َأْو سخ

ْن كي َاليًفا لينَصٍّ مي  ُمخ

. ْعتيَباري ولي بيَفَسادي االي ى يفي اأْلخصخ حي املْخَسمَّ
دُّ بياْلَقادي هخ َيرخ  َوَأنَّ

َاَلفَ  َو ُمخ ي هخ
ْعتيَباري الَّذي َن اْلَقَواديحي الَّتيي اَل نيَزاَع يفي إيْبَطالي َوَفَسادخ االي لييلي لينَصٍّ َأْو إيمْجَاٍع مي ةخ الدَّ

: عخودي يفي اْلَقَواديحي ي السُّ
بي َمَراقي َشاَرةخ بيَقْولي َصاحي َا، َوإيَلْيهي اإْلي يلي هبي

لي  الدَّ

اٍع َدَعا َفَساًدا...   ْلفخ ليلنَّص  َأْو إيمْجَ هخ اَل اْجتيَهاَد  َواخْلخ ل  َمْن َوَعى َوبياَم َذَكْرَنا َتْعَلمخ َأنَّ َباري كخ
ْعتي الي

نٍَّة َأْو إيمْجَاٍع.  َتاٍب َأْو سخ
ْن كي ا مي فخ َنصًّ

َالي ٍء َيخ  َأْصاًل َواَل َتْقلييَد َأْصاًل يفي ََشْ

ري  املْخَتَأخ  َن  مي النَّاسي  َبْعَض  َأنَّ  َفاْعَلْم  َك 
َذلي َعَرْفَت  َاَلَفةخ َوإيَذا  فييهي ُمخ َكاَن  َوَلْو  التَّْقلييَد،  َأَجاَز  يَن 

بي يفي َهَذ  يَن ليْلَمَذاهي  َأْكَثرخ املْخَقل دي
. َوَعَلْيهي ابيهي ي  َوَأَْضَ اوي ، َكاَم َذَكْرَنا َعني الصَّ وصي اْلَوْحيي َماني نخصخ ا الزَّ

َلاَمءي َمنََع التَّْقلي  . َوَبْعضخ اْلعخ ، َوَأْزَماٍن َقْبَلهخ يَّةي
َن املَْاليكي َوْيزي َمنَْداَد مي َك اْبنخ خخ

َّْن َذَهَب إيىَل َذلي
ْطَلًقا، َوِمي يَد مخ

 . ْجتيَهادي َوالتَّْقلييدي يدي يفي َأديلَّةي االي ُّ يفي اْلَقْولي املْخفي ْوَكاِني  َوالشَّ

نْهخ َما لَيْ 
، َومي َو َجائيز  نْهخ َما هخ

: َأنَّ التَّْقلييَد مي يقخ
وَن َوالتَّْحقي رخ  املْخَتَأخ 

نْهخ َما َخالََف فييهي
َس بيَجائيٍز، َومي

  . َلةي وني الثَّاَلَثةي املْخَفضَّ رخ َن اْلقخ
ْم مي هي َحاَبةي َوَغرْيي َن الصَّ

َي مي مي  املْخَتَقد 

 . نَا، إيْن َشاَء اهللَّخ َمَع َبَياني اأْلَديلَّةي لَّ اأْلَْقَسامي هخ رخ كخ  َوَسنَْذكخ



118 
 

ا التَّْقليي ي  َعامليًا َأْهاًل َأمَّ يدخ اْلَعام 
َو َتْقلي َي، َفهخ

َن املْخْسليمي َاليفخ فييهي َأَحد  مي ي اَل َيَكادخ َيخ
ائيزخ الَّذي دخ اجْلَ

ًعا يفي َزَمني النَّبيي   
َن التَّْقلييدي َكاَن َشائي ، َوَهَذا النَّْوعخ مي

َلٍة َنَزَلْت بيهي ْتَيا يفي َنازي  -َعَلْيهي َوَسلََّم  َصىلَّ اهللَّخ    -َلْلفخ

. اَلَف فييهي  َواَل خي

اهللَّي   ولي  َرسخ َأْصَحابي  ْن 
مي َشاَء  َمْن  َيْسَألخ  يُّ  اْلَعام  َكاَن  َم    -َفَقْد  َوَسلَّ َعَلْيهي  اهللَّخ  َعْن   -َصىلَّ 

. ْتَياهخ  َفَيْعَملخ بيفخ
، َفيخْفتييهي

لخ بيهي َلةي َتنْزي ْكمي النَّازي  حخ

َنَزَلْت بيهي نَ  ْن  َوإيَذا  اًل َبْل َيْسَألخ َعنَْها َمْن َشاَء مي َأْفَتاهخ َأوَّ ي 
َحايبي  الَّذي َيْرَتبيْط بيالصَّ َلة  أخْخَرى ََلْ  ازي

ولي اهللَّي  . -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َأْصَحابي َرسخ ْتَياهخ  ثخمَّ َيْعَملخ بيفخ

هي ليَقوْ  حي بخ َنرْشي اْلبخنخودي يفي رَشْ
عخودي:َقاَل َصاحي ي السُّ

 ليهي يفي َمَراقي

لَ  يَّ جَيخوزخ  اْلَعام  َأنَّ  ي 
َيْعني  : هخ َما َنصُّ اأْلَْكَثري  نَْد 

ْْليمْجَاعي عي
لي  ...  يفي آَخري جَيخوزخ

هي ليَغرْيي هخ  وعخ جخ نَْد رخ هخ عي

اًل يفي  ي اْسَتْفَتاهخ َأوَّ
الَّذي دي  املْخْجَتهي َغرْيي  َقْولي  إيىَل  وعخ  جخ َ اهللَّخ   اأْلَْكَثري الرُّ

َحاَبةي َرِضي مْجَاعي الصَّ ي
ْكٍم آَخَر إلي حخ

َها.  ْكمخ َنْفسي ا حخ لَّ َمْسَأَلٍة هَلَ َنَّ كخ
ٍ، َوألي ل  َعاَلي َؤالخ ليكخ ي  السُّ ْلَعام 

وغخ لي هخ َيسخ ْم، َعىَل َأنَّ  َعنْهخ

اأْلخوىَل  املَْْسَأَلةي  َباعي يفي  ت  ليالي لخ  اأْلَوَّ ي  َيَتَعيَّ ََلْ  اأْلخْخَرى.    َفَكاَم  املَْْسَأَلةي  َفَكَذليَك يفي   ، َؤاليهي َبْعَد سخ إيالَّ 

. لييلي َْترَصي اخْلَ حخ ُمخ طَّابخ َشاري  َقاَلهخ احْلَ

نْ  مي َلاَمءي  اْلعخ َن 
مي َشاَء  َمْن  َد  َقل  يخ َأْن  َفَلهخ  َأْسَلَم،  َمْن  َأنَّ  َعىَل  مْجَاعخ  اإْلي اْنَعَقَد   : ُّ

اْلَقَرايفي َغرْيي  َقاَل   

 ٍر. َحْج 

َريْ  هخ َأَبا  َي 
َيْسَتْفتي َأْن  َفَلهخ  ا  َ َوَقلََّدمهخ َمَر  َوعخ َبْكٍر  َأَبا  اْسَتْفَتى  َمني  َأنَّ  َعىَل  َحاَبةخ  الصَّ َع  ْبَن َوَأمْجَ َعاَذ  َومخ َرَة 

ْم بيَغرْيي َنكيرٍي. ا، َوَيْعَمَل بيَقْوهليي َ مهخ  َجَبٍل َوَغرْيَ
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مْجَاعَ  َعى َرْفَع َهَذْيني اإْلي .َفَمني ادَّ نْهخ
. اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي يلخ

لي  ْيي َفَعَلْيهي الدَّ

َتَأخ   مخ ْن 
مي اَم  هَلخ املْخَخاليَفةخ  َفاأْلَْقَوالخ  ََيَْفى،  اَل  َكاَم  يح  

َصحي مْجَاَعْيي  اإْلي  
اْنعيَقادي ني  مي َذَكَرهخ  ي  َوَما  ري

ل َها  ي َي كخ
ولي .  -اأْلخصخ ْْليمْجَاعي

َاليَفة  لي  ُمخ

مي َوَبعْ  اَل  َباعي  ت  االي َن  مي ْتَياهخ  بيفخ  
َوَعَمليهي ليْلَعاََلي  وري  املَْْذكخ ي   اْلَعام  يَد 

َتْقلي إينَّ   : َيقخولخ  
َلاَمءي اْلعخ َن  ضخ 

 . يَّتيهي
وعي َْمع  َعىَل َمرْشخ وع  جمخ : َأنَّ َذليَك َتْقلييد  َمرْشخ َوابخ . َوالصَّ

 التَّْقلييدي

التَّْقلي  َن  مي َلْيَس  َما  ا  ْكمخ َوَأمَّ احْلخ َلهخ  َظَهَر  ي 
الَّذي دي  املْخْجَتهي َتْقلييدخ  َو  َفهخ اَلٍف، 

خي بياَل  بيَجائيٍز  يدي 

لَ  َظَهَر  إيَذا  َد  املْخْجَتهي َأنَّ  َعىَل  ْْليمْجَاعي 
لي َو؛  هخ َلهخ  َظَهَر  َما  اَلَف 

خي َيَرى  آَخَر  ًدا  َْتهي جمخ  ،
ْكمخ بياْجتيَهاديهي احْلخ هخ 

 اَل جَيخوزخ 
.بياْجتيَهاديهي هخ املْخَخاليَف ليَرْأييهي َد َغرْيَ َقل   َلهخ َأْن يخ

هَلخ  ودي  املَْْشهخ وني  رخ اْلقخ َن 
مي ْم  هخ َوَغرْيَ َحاَبَة  الصَّ وَن  رخ املْخَتَأخ   

فييهي َخاَلَف  ي  الَّذي التَّْقلييدي  َنْوعخ  ا  ْم  َوَأمَّ

هي،   وَن َغرْيي ٍ دخ َعيَّ ٍد مخ
ٍل َواحي يدخ َرجخ

َو َتْقلي ، َفهخ رْيي .بياخْلَ َلاَمءي يعي اْلعخ
ْن مَجي  مي

ْن   ْل بيهي َأَحد  مي نٍَّة، َوََلْ َيقخ َتاٍب َواَل سخ
ْن كي ْد بيهي َنصٌّ مي ، ََلْ َيري َن التَّْقلييدي َأْصَحابي  َفإينَّ َهَذا النَّْوَع مي

ولي اهللَّي  وني الثَّاَلَثةي  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َرسخ رخ َن اْلقخ
. َواَل َأَحد  مي رْيي ْم بياخْلَ ودي هَلخ   املَْْشهخ

ودي َعىَل   مخ ْم بياجْلخ نْهخ
ْل َأَحد  مي قي مخ اهللَّخ، َفَلْم يخ َهخ

ةي اأْلَْرَبَعةي َرمحي مَّ
َْقَوالي اأْلَئي َاليف  ألي َو ُمخ ٍل  َوهخ  َرجخ

َقْولي

َي. َلاَمءي املْخْسليمي يعي عخ
ْن مَجي هي، مي وَن َغرْيي ٍ دخ َعيَّ ٍد مخ

 َواحي

اًل َواحي َفَتْقليي ْ َلنَا َرجخ َك، َفْليخَعي 
اَلَف َذلي عيي خي ، َوَمْن َيدَّ ابيعي ْن بيَدعي اْلَقْرني الرَّ

ي مي ي املْخَعيَّ
ًدا  دخ اْلَعاَلي

َأَبًدا   َذليَك  َيْسَتطييَع  َوَلْن   ، ٍ َعيَّ مخ ٍد 
َواحي ٍل  َرجخ َمْذَهَب  اْلَتَزَم   ،

اأْلخَولي الثَّاَلَثةي  وني  رخ اْلقخ َن 
َنَّ   ;مي َيَقعي ألي ََلْ  هخ 

 اْلَبتََّة.
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 َوحخ 
َن التَّْقلييدي ْن َكاَلمي َأْهلي اْلعيْلمي يفي َفَسادي َهَذا النَّْوعي مي َاًل مي نَا إيْن َشاَء اهللَّخ مجخ رخ هخ َججي  َوَسنَْذكخ

َيْظَهرخ لَ  َما  خ  نخَبي   
هي ل  َذليَك كخ إييَضاحي  َوَبْعَد  نَاَقَشتيَها،  ، َومخ

بيهي َوابخ اْلَقائيليَي  قُّ َوالصَّ َو احْلَ هخ هخ َأنَّ يلي 
لي بيالدَّ نَا 

 إيْن َشاَء اهللَّخ.

َوَما   َوَفْضليهي  اْلَعَلمي  َبَياني  عي  هخ اهللَّخ يفي كيَتابيهي َجامي َ
اْلَْب  َرمحي  

َعْبدي ْبنخ  َمَر  َأبخو عخ َمامخ  اإْلي َينَْبغيي يفي  َقاَل 

: هخ ، َما َنصُّ
ليهي  َومَحْ

َواَيتيهي  ري

فَ  التَّقْ َبابخ  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  اهللَّخ  َذمَّ  َقْد   : َباعي ت 
َواالي التَّْقلييدي  َبْيَ  َواْلَفْرقي   

َوَنْفييهي التَّْقلييدي  يفي  َسادي  لييَد 

ْن دخوني اهللَّي ]
ْهَباهَنخْم َأْرَباًبا مي ْم َورخ وا َأْحَباَرهخ ذخ َ ، َفَقاَل: اَّتَّ

ْن كيَتابيهي ٍع مي  [.31 \ 9َغرْيي َمْوضي

َقالخوا:   هي،  َوَغرْيي َذْيَفَة  حخ َعْن  َي  وي وا  َورخ مخ َوَحرَّ ْم  هَلخ َأَحلُّوا  ْم  نَّهخ
َوَلكي اهللَّي  دخوني  ْن 

مي ْم  وهخ َيْعبخدخ »ََلْ 

ْم« َبعخوهخ ْم َفاتَّ  .َعَلْيهي

وَل اهللَّي   ٍم: َأَتْيتخ َرسخ
يُّ ْبنخ َحاتي

َم    -َوَقاَل َعدي ، َفَقاَل    َويفي   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ يبخ
لي ي الصَّ

نخقي عخ

  : َأَتى َعىَل ِلي َبَراَءَة َحتَّى  وَرَة  َيْقَرأخ سخ َو   َوهخ
إيَلْيهي َفاْنَتَهْيتخ  َك،  نخقي ْن عخ

اْلَوَثَن مي َأْلقي َهَذا   : يُّ
هي »َيا َعدي  َهذي

ْن دخوني اهللَّي َقاَل:
ْهَباهَنخْم َأْرَباًبا مي ْم َورخ وا َأْحَباَرهخ ذخ َ : اَّتَّ

ْم َأْرَباًبا.  اآْلَيةي ْذهخ
ا ََلْ َنتَّخي وَل اهللَّي: إينَّ َقَلْت: َيا َرسخ

ْم َما َأَحلَّ اهللَّخ  وَن َعَلْيكخ مخ َر  لُّوَنهخ َوُيخ
ْم َفتخحي َم َعَلْيكخ ر  ْم َما حخ لُّوَن َلكخ

ي ؟ َقاَل: َبىَل، َأَلْيَس ُيخ وَنهخ مخ ْم َفتخَحر  َلكخ

َبا : َبىَل، َفَقاَل: تيْلَك عي ْلتخ خْم«َفقخ  . َدُتخ

عَ  َقْوليهي  يفي  ي   اْلَبْخرَتي َأيبي  َعْن  َقاَل:  َأْن  إيىَل  نََد  السَّ َساَق  ثخمَّ  ْفَياَن،  ْبنخ سخ  
ثي اْلَواري َعْبدخ  َثنَا  زَّ  َحدَّ

ْم أَ  وهخ خْم َلْو َأَمرخ ْن دخوني اهللَّي َأَما إيهنَّ
ْهَباهَنخْم َأْرَباًبا مي ْم َورخ وا َأْحَباَرهخ ذخ َ : اَّتَّ ْن دخوني اهللَّي َوَجلَّ

ْم مي وهخ ْن َيْعبخدخ
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َفكَ  ْم،  وهخ َفَأَطاعخ َحاَلَلهخ  َوَحَراَمهخ   ، َحَراَمهخ اهللَّي  َحاَلَل  َفَجَعلخوا  ْم،  وهخ َأَمرخ ْم  نَّهخ
َوَلكي ْم،  وهخ َأَطاعخ اَنْت َما 

بخوبييََّة. ْلَك الرُّ
 تي

اٍح، ثخمَّ َساَق  َثنَا اْبنخ َوضَّ َذْيَفَة يفي َقاَل: َوَحدَّ ، َقاَل: قييَل حليخ ي  نََد إيىَل َأْن َقاَل: َعْن َأيبي اْلَبْخرَتي السَّ

َولَ  اَل،  َفَقاَل:  وهَنخْم؟  َيْعبخدخ َأَكانخوا  اهللَّي  دخوني  ْن 
مي َأْرَباًبا  ْهَباهَنخْم  َورخ ْم  َأْحَباَرهخ وا  ذخ َ اَّتَّ  :

َكانخوا َقْوليهي كيْن 

َراَم َفيخ  مخ احْلَ لُّوَن هَلخ
ي .ُيخ وَنهخ مخ اَلَل َفيخَحر  مخ احْلَ وَن َعَلْيهي مخ ، َوَُيْر  لُّوَنهخ

 حي

فخوَها إينَّا وَ  رْتَ الَّ َقاَل مخ
يٍر إي ْن َنذي ْن َقْبليَك يفي َقْرَيٍة مي : َوَكَذليَك َما َأْرَسْلنَا مي َجْدَنا َوَقاَل َجلَّ َوَعزَّ

ْقتَ  مخ ْم 
هي آَثاري َعىَل  ا  َوإينَّ ٍة  أخمَّ َعىَل  ] آَباَءَنا  ْم  آَباَءكخ َعَلْيهي  ْم  َوَجْدتخ َّا 

ِمي بيَأْهَدى  ْم  ْئتخكخ جي َأَوَلْو  َقاَل  وَن   43دخ

وَن 24  -  23  \ رخ
َكافي بيهي  ْلتخْم  أخْرسي بياَم  ا  إينَّ َفَقالخوا:   ، ْهتيَداءي االي َقبخولي  ْن 

مي ْم  بيآَبائيهي َداءخ 
ْقتي االي مخ  َفَمنََعهخ  .]

مْ 24  \  43] ْثليهي اَلءي َومي يَن اَل [. َويفي َهؤخ مُّ اْلبخْكمخ الَّذي نَْد اهللَّي الصُّ
َواب  عي : إينَّ رَشَّ الدَّ  َقاَل اهللَّخ َعزَّ َوَجلَّ

لخوَن ]  [. 22 \ 8َيْعقي

يمخ   هبي َوَتَقطََّعْت  اْلَعَذاَب  ا  َوَرَأوخ وا  َبعخ اتَّ يَن 
الَّذي َن  مي وا  بيعخ اتُّ يَن 

الَّذي َأ  َتَْبَّ ْذ 
إي َوَقاَل َوَقاَل:  اأْلَْسَبابخ 

ُّييمخ اهللَّخ َأعْ  ري َك يخ
نَّا َكَذلي وا مي ءخ ْم َكاَم َتَْبَّ نْهخ

َأ مي ًة َفنََتَْبَّ وا َلْو َأنَّ َلنَا َكرَّ َبعخ يَن اتَّ
ْم ] الَّذي اٍت َعَلْيهي ْم َحرَسَ  2اَمهَلخ

\ 166 - 167 .] 

هَلخ  ا  َوَذامًّ ْفري  اْلكخ َْهلي 
ألي َعائيًبا  َوَجلَّ  َعزَّ  َقالخوا  َوَقاَل  وَن  َعاكيفخ ا  هَلَ َأْنتخْم  الَّتيي  التَّاَمثييلخ  هي  َهذي َما  ْم: 

يَن ] ا َعابيدي اَءَنا َفَأَضلُّوَنا 53 - 52 \ 21َوَجْدَنا آَباَءَنا هَلَ َْبَ ا َأَطْعنَا َساَدَتنَا َوكخ نَّ
نَا إي [. َوَقاَل: َوَقالخوا َربَّ

بييَل ] ْثلخ َهَذا يفي اْلقخ 67  \  33السَّ َلاَمءخ [. َومي  اْحَتجَّ اْلعخ
. َوَقدي َؤَساءي  َوالرُّ

ْن َذم  َتْقلييدي اآْلَباءي
ري  مي
ْرآني َكثي



122 
 

ا   َ َجاجي هبي
ْحتي َن االي ْفرخ أخوَلئيَك مي ْم كخ َيْمنَْعهخ ، َوََلْ 

هي اآْلَياتي يفي إيْبَطالي التَّْقلييدي َذي ْن   ;هبي َيَقْع مي َنَّ التَّْشبييَه ََلْ  ألي

ْفري أَ  َهةي كخ .جي ا َوإيياَمني اآْلَخري َ
مهي  َحدي

َوقَ  َفَكَفَر  ل   َرجخ َقلََّد  َلْو  َكاَم   ،
َقل دي ْلمخ

لي ٍة  جَّ حخ بيَغرْيي  يَدْيني 
التَّْقلي َبْيَ  التَّْشبييهخ  َوَقَع  اَم  آَخرخ َوإينَّ َد  لَّ

لُّ   َفَأْخَطَأ َوْجَهَها، َكاَن كخ ْنَياهخ   دخ
َد آَخرخ يفي َمْسَأَلةي َوَقلَّ ٍة  َفَأْذَنَب،  جَّ بيَغرْيي حخ  

التَّْقلييدي ٍد َملخوًما َعىَل   ;َواحي

.  اآْلَثامخ فييهي
هخ َبْعًضا، َوإيني اْخَتَلَفتي ْشبيهخ َبْعضخ يد  يخ

لَّ َذليَك َتْقلي َنَّ كخ  ألي

 َ َبي  يخ َحتَّى  ْم  َهَداهخ إيْذ  َبْعَد  َقْوًما  لَّ 
يخضي
لي اهللَّخ  َكاَن  َوَما   : َوَجلَّ َعزَّ  اهللَّخ  ]  َوَقاَل  َيتَّقخوَن  َما  ْم    9هَلخ

َأْيًضا. 115  \ التَّْقلييدي  إيْبَطالخ  بخوتيهي  ثخ َويفي  َهَذا،  اْلَبابي  يفي  ْمنَا  َقدَّ بياَم  َجاجخ 
ْحتي االي َثَبَت  َوَقْد   ،] 

يمخ 
التَّْسلي جَييبخ  ي 

الَّتي ولي  ْْلخصخ
لي يمخ 

التَّْسلي َوَجَب  َذَكْرَنا  َما  ل   بيكخ التَّْقلييدخ  َبَطَل  َتابخ   َفإيَذا 
اْلكي َي  َوهي ا،  هَلَ

ٍع َبْيَ َذليَك.
ا بيَدلييٍل َجامي َ نَّةخ َأْو َما َكاَن يفي َمْعنَامهخ  َوالسُّ

و بْ  ريخ ْبنخ َعْبدي اهللَّي ْبني َعْمري
َثنَا َكثي نََد إيىَل َأْن َقاَل: َحدَّ ، ثخمَّ َساَق السَّ

ثي َنا َعْبدخ اْلَواري ني َعْوٍف َأْخَْبَ

، َعنْ  ُّ وَل اهللَّي  املْخَزِني ْعتخ َرسخ
هي، َقاَل: َسمي ، َعْن َجد  َم    - َأبييهي :    -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ »إيِن  أَلََخافخ َيقخولخ

وَل اهللَّي؟  َي َيا َرسخ
ْن َأْعاَمٍل َثاَلَثٍة، َقاَل: َوَما هي ي مي ْن َبْعدي تيي مي  َعىَل أخمَّ

ْن َزلَّةي الْ  ْم مي تََّبٍع«َقاَل: َأَخافخ َعَلْيهي ْن َهًوى مخ
ْكٍم َجائيٍر، َومي ْن حخ

ي، َومي  .َعاَلي

 َعني النَّبيي   
ْسنَادي َذا اإْلي َ هخ َقاَل:    -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم    -َوهبي لُّوا  َأنَّ ْم َأْمَرْيني َلْن َتضي »َتَرْكتخ فييكخ

وليهي« نََّة َرسخ َتاَب اهللَّي َوسخ
ياَم كي ْكتخْم هبي . َما ََتَسَّ عيهي َمَر يفي َجامي  . َهَذا َلْفظخ َأيبي عخ

نَّ املَْْتنَْيي 
، َوَلكي ، َوَأبخوهخ َعْبدخ اهللَّي َمْقبخول  ْسنَادي َضعييف  ورخ يفي اإْلي  اهللَّي املَْْذكخ

ريخ ْبنخ َعْبدي
ْيي  َوَكثي يَّ  املَْْروي

دخ َكثيرَية  َتدخ  ا َلهخ َشَواهي َ اَلمهخ
وري كي ْسنَادي املَْْذكخ . بياإْلي يح 

 لُّ َعىَل َأنَّ َأْصَلهخ َصحي
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َمَر ْبني  َدْيٍر، َعْن عخ  ْبني حخ
َيادي عيهي بيإيْسنَاديهي َعْن زي  اْلَْب  يفي َجامي

َمَر ْبنخ َعْبدي  ثخمَّ َذَكَر َأبخو عخ

َد  َوجي َعاََلٍ،  َزلَّةخ  يَن:  الد  ْمَن  َُّيْدي َثاَلث   َقاَل:  هخ  َأنَّ َعنْهخ  اهللَّخ   َ
َرِضي طَّابي  ،  اخْلَ ْرآني بياْلقخ نَافيٍق  مخ الخ 

لُّوَن.  ضي ة  مخ مَّ
 َوَأئي

َأبخو   َقاَل  َقاَل:  ْسني  احْلخ َعني  َحبَّاَن،  ْبني  َجْعَفري  َعْن  يٍّ 
َمْهدي اْبني  َعني  وري  املَْْذكخ ْسنَادي  بياإْلي َذَكَر  ثخمَّ 

َداَل املْخ  ي، َوجي ْم َزلََّة اْلَعاَلي : إينَّ فيياَم َأْخَشى َعَلْيكخ
ْرَداءي ْرآني َمنَار  الدَّ ْرآنخ َحقٌّ َوَعىَل اْلقخ ، َواْلقخ ْرآني قي بياْلقخ

نَافي

. يقي  َكَأْعاَلمي الطَّري

َيْومٍ  لَّ  كخ هي  جَمْليسي يفي  َيقخولخ  َكاَن  هخ  َأنَّ َعنْهخ  اهللَّخ   َ
َجَبٍل َرِضي ْبني  َعاذي  مخ َعْن   

بيإيْسنَاديهي َأْخَرَج  َقلَّاَم  ثخمَّ   ،

ذَ  َيقخوَل  َأْن  ئخهخ 
ْطي ْفَتحخ ليَك:  َيخ َويخ  ، املَْالخ يَها 

في َيْكثخرخ  َتنًا 
في ْم  َوَراَءكخ إينَّ  املْخْرَتابخوَن،  َهَلَك   ، ْسط 

قي َحَكم   »اهللَّخ 

َفيخو َواأْلمَْحَرخ  َواأْلَْسَودخ   ، بييُّ َوالصَّ َواملَْْرَأةخ   ، قخ
َواملْخنَافي نخ 

املْخْؤمي َيْقَرَأهخ  َحتَّى  ْرآنخ  اْلقخ يَها 
مْ في هخ َأَحدخ كخ 

َأْن شي  

اْبتخ  َوَما  ْم  اكخ َفإييَّ  ، هخ َغرْيَ ْم  هَلخ َع 
َأْبَتدي َحتَّى  َيْتَبعخوِني  َأْن  َأظخنُّ  َفاَم  ْرآَن،  اْلقخ َقَرْأتخ  َقْد  لَّ َيقخوَل:  كخ َفإينَّ  َع، 

دي

» كييمي ْم َوَزْيَغَة احْلَ اكخ ، َوإييَّ َن    بيْدَعٍة َضاَلَلة  هخ اهللَّخ مي َ
ري َما َذَكَرهخ َرمحي

َم إيىَل آخي الَّةي َعىَل َنْحوي َما َتَقدَّ اآْلَثاري الدَّ

 . ةي  اأْلخمَّ
هي في َعىَل َهذي ْن َأْخَوفي املََْخاوي ي مي ْن َأنَّ َزلََّة اْلَعاَلي

 مي

لخ  َفَيَتَقوَّ  
فييهي َزلَّ  فيياَم  هخ  َقل دخ يخ َأْعَمى  يًدا 

َتْقلي  َ اْلَعاَلي َقل دخ  يخ َمْن  َنَّ 
َكَذليَك ألي َكاَنْت  اَم  َأنَّ    َوإينَّ اهللَّي  َعىَل 

، وَ  ولخهخ َوَرسخ ا  َ هبي اهللَّخ  َأَمَر  َّا 
ِمي َا  َوَأهنَّ اهللَّي،  يني 

دي ْن  مي  َ اْلَعاَلي فييَها  َقلََّد  الَّتيي  لََّة  الزَّ َوالتَّنْبييهخ تيْلَك  َتَرى  َكاَم  َهَذا 

 .  اْلَْب 
َرادخ اْبني َعْبدي َو مخ  هخ

 َعَلْيهي

َنا َأْيًضا بيإييَرادي  َرادخ وَرةي.َومخ   اآْلَثاري املَْْذكخ
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َكاَمءخ َزلََّة اْلعَ  : َوَشبََّه احْلخ هخ  َما َنصُّ
عيهي هخ اهللَّخ يفي َجامي َ

 اْلَْب  َرمحي
َمَر ْبنخ َعْبدي ي بياْنكيَساري  ثخمَّ َقاَل َأبخو عخ اَلي

 . ري 
َق َمَعَها َخْلق  َكثي َقْت َغري َا إيَذا َغري هَنَّ

، ألي ينَةي في  السَّ

. َوإيَذا َصحَّ  فخ َوْجَههخ يَن بيَقْوٍل اَل َيْعري ْفتيَي َوَيدي ََحٍد َأْن يخ
، ََلْ جَيخْز ألي ئخ

ْطي لُّ َوَيخ َ َيزي   َوَثَبَت َأنَّ اْلَعاَلي

هخ َكاَن َيقخولخ  وٍد َأنَّ نََد إيىَل َأْن َقاَل: َعني اْبني َمْسعخ مْحَني ْبنخ َُيَْيى، ثخمَّ َساَق السَّ َثنَا َعْبدخ الرَّ دخ َعامليًا  : اغْ َحدَّ

ياَم َبْيَ َذليَك.
َعًة في اًم َواَل َتْغدخ إيمَّ َتَعل   َأْو مخ

. وف   َمْعرخ
َعةي مَّ َعَة، َوَمْعنَى اإْلي مَّ مخ اإْلي

هي ريي َواَياتي يفي َتْفسي  ثخمَّ َساَق الر 

َأْيًضا   َعةخ  مَّ َواإْلي عخ  مَّ اإْلي َقالخ  يخ  :
هي َصَحاحي يفي  يُّ  ْوَهري اجْلَ ل   َقاَل  كخ َمَع  َرْأييهي  ليَضْعفي  ونخ  َيكخ ي 

ليلَّذي

 . نْهخ
َعًة. اْنَتَهى مي ْم إيمَّ كخ وَننَّ َأَحدخ نْهخ َقْولخ اْبني َمْسعخوٍد: اَل َيكخ

 َأَحٍد، َومي

 َوليَقْد َأَصاَب َمْن َقاَل: 

رٍي قييَد َفا ْثَل عي ْن مي ًدا... َواَل َتكخ َْتهي يني جمخ وري الد  ْن يفي أخمخ ْر َوكخ  ْنَقاَداَشم 

و ا نَّا َنْدعخ هخ َقاَل: كخ ، َأنَّ
َعةي مَّ ريي اإْلي

 َعني اْبني َمْسعخوٍد يفي َتْفسي
 اْلَْب  بيإيْسنَاديهي

َعَة يفي  َوَذَكَر اْبنخ َعْبدي مَّ إْلي

مخ اْلَيْوَم املْخ  يكخ
َو في ، َوهخ

هي ْدَعى إيىَل الطََّعامي َفَيْذَهبخ َمَعهخ بيَغرْيي ي يخ
يَّةي الَّذي

لي اهي َجاَل. اجْلَ ينَهخ الر 
بخ دي

 ْحقي

نْ  ليْْلَْتَباعي مي َقاَل: َوْيل   هخ  َأنَّ اَم  َعنْهخ َ اهللَّخ 
َعبَّاٍس َرِضي  َعني اْبني 

بيإيْسنَاديهي َمَر  َأبخو عخ َذَكَر  َعَثَراتي    ثخمَّ 

 ثخمَّ جَييدخ 
خ َشْيًئا بيَرْأييهي

ي، قييَل: َكْيَف َذليَك؟ َقاَل: َيقخولخ اْلَعاَلي ولي اهللَّي  اْلَعاَلي َو َأْعَلمخ بيَرسخ َصىلَّ اهللَّخ   - َمْن هخ

.  -َعَلْيهي َوَسلََّم   اأْلَْتَباعخ
َك ثخمَّ ََتِْضي

كخ َقْوَلهخ َذلي نْهخ َفَيرْتخ
 مي

و يث  َمْشهخ
َو َحدي ، َوهخ ي 

َياٍد النََّخعي َمْيلي ْبني زي َ اهللَّخ َعنْهخ ليكخ
ُّ ْبنخ َأيبي َطاليٍب َرِضي

نَْد َوَقاَل َعِلي ر  عي

َفَخ   ، َية  َأْوعي لخوَب  اْلقخ هي  َهذي إينَّ  َمْيلخ  كخ َيا  ْم:  نَْدهخ
عي ْهَرتيهي  ليشخ ْسنَادي  اإْلي َعني  ْسَتْغنَى  يخ  ، ْلمي

اْلعي َها َأْهلي  رْيخ
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َتَعل م  َعىَل َسبييلي َنَجاٍة، َومَهَج   ، َومخ ٌّ   َربَّاِني
: َفَعاَلي ، َوالنَّاسخ َثاَلَثة  ٍق، َأَوَعاَها ليْلَخرْيي ل  َناعي َعاع  َأْتَباعخ كخ  ري

 . يثي دي ري احْلَ ْكٍن َوثييٍق، إيىَل آخي ْلمي َوََلْ َيْلَجئخوا إيىَل رخ
يئخوا بينخوري اْلعي  ََلْ َيْسَتضي

ْبَهٍة، اَل  ْن شخ ٍض مي لي َعاري  بيَأوَّ
كُّ يفي َقْلبيهي حخ الشَّ

، َينَْقدي هخ َلهخ خ لي َحقٍّ اَل يخَصري 
امي : أخفٌّ حليَ ي  َوفييهي  َيْدري

َو فيْتنَة  مليَ  ، َفهخ يَقَتهخ
ي َحقي ، َمْشغخوف  بياَم اَل َيْدري َيْدري ، إيْن َقاَل َأْخَطَأ، َوإيْن َأْخَطَأ ََلْ  قُّ ، َأْيَن احْلَ ني اْفَتَتَن بيهي

، َوَكَفى بياملَْْرءي َجْهاًل َأْن اَل  ينَهخ
َفهخ اهللَّخ دي  َمْن َعرَّ

هي ل  رْيي كخ َن اخْلَ . َوإينَّ مي ينَهخ
َف دي   َيْعري

َ اهللَّخ َعنْهخ يفي َهَذا ا
ٌّ َرِضي

ياَم َذَكَرهخ َعِلي
لخ في هخ َتْقلييًدا َأْعَمى َيْدخخ َد َغرْيَ يثي  َواَل َشكَّ َأنَّ املْخَقل  دي   ;حْلَ

َذ  َ َل هبي
َّ َعمي اَلِني َماَم اْلفخ يني اهللَّي َشْيًئا إيالَّ َأنَّ اإْلي

ي َعْن دي هخ اَل َيْدري َنَّ
 ا. ألي

َأْم   فييهي  َو  هخ يب  
صي َأمخ ي  َيْدري َواَل  َكَذا  إيىَل  َذَهَب   

ةي مَّ
اأْلَئي َن  مي هخ  َقل دخ يخ َمْن  َأنَّ  يفي  ور   حَمْصخ هخ  ْلمخ

َفعي

. ئ 
ْطي  ُمخ

َطأي َعىَل َمتْ  َوازي اخْلَ ْكٍن َوثييٍق جليَ َيْلَجْأ إيىَل رخ ، َوََلْ  ْلمي
ْئ بينخوري اْلعي ْثلخ َهَذا ََلْ َيْسَتضي ، َوَعَدمي  َومي هي بخوعي

 . َوابي  َوالصَّ
َطأي َو َبْيَ اخْلَ  هخ

هي  َمْيزي

َ اهللَّخ
 َعني اْبني َمْسعخوٍد َرِضي

عيهي بيإيْسنَاديهي هخ اهللَّخ يفي َجامي َ
 اْلَْب  َرمحي

َمَر ْبنخ َعْبدي هخ  ثخمَّ َذَكَر َأبخو عخ  َعنْهخ َأنَّ

 َقاَل: 

هخ اَل أخْسَوَة يفي الرشَّ   اًل إيْن آَمَن آَمَن َوإيْن َكَفَر َكَفَر، َفإينَّ ينَهخ َرجخ
ْم دي كخ َقل َدنَّ َأَحدخ  . َأالَّ اَل يخ

هخ اهللَّخ: َوَثَبَت َعني النَّبيي    َ
عيهي َأْيًضا َرمحي َم    -َوَقاَل يفي َجامي َّا َقْد َذَكرْ   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ

َناهخ يفي ِمي

َقاَل:   هخ  َأنَّ َهَذا  َتابينَا 
ْلٍم، كي عي بيَغرْيي  َفيخْفتخوَن  ْسَألخوَن  يخ ااًل  هَّ جخ َؤَساَء  رخ النَّاسخ  ذخ  َتتَّخي ثخمَّ  َلاَمءخ  اْلعخ »َتْذَهبخ 

لُّوَن« لُّوَن َويخضي
 .َفَيضي
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دً  َمهخ َوهخ َْن َفهي
، َوإيْبَطال  َلهخ ملي

هخ َنْفي  ليلتَّْقلييدي لُّ هي. َوَهَذا كخ ْشدي رخ
 ى لي

: اَل َفرْ  ري َبْيدخ اهللَّي ْبنخ املْخْعَتمي َم ثخمَّ َقاَل: َوَقاَل: عخ هخ اهللَّخ آَثاًرا َنْحَو َما َتَقدَّ َ
َق َبْيَ هَبييَمٍة  ثخمَّ َذَكَر َرمحي

 . َقل دخ َقادخ َوإيْنَساٍن يخ  تخ

َة اَل بخدَّ  ، َفإينَّ اْلَعامَّ
ةي َغرْيي اْلَعامَّ

هخ لي لُّ ا  َوَهَذا كخ َ لخ هبي  َتنْزي
َلةي نَْد النَّازي َلاَمئيَها عي  عخ

ْن َتْقلييدي ا مي َا اَل   ; هَلَ هَنَّ
ألي

َسبييَل  اَل  َدَرَجات   ْلَم  اْلعي َنَّ  ألي َك، 
َذلي ْلمي  عي إيىَل  اْلَفْهمي  ليَعَدمي  لخ  َتصي َواَل   ، ةي جَّ احْلخ َع 

َمْوقي خ  إيىَل   َتَتَبيَّ نَْها  مي

. َأْعاَلَها إيالَّ بينَْيلي  . َواهللَّخ َأْعَلمخ
ةي جَّ  َوَبْيَ َطَلبي احْلخ

ةي لخ َبْيَ اْلَعامَّ
ائي َو احْلَ َها، َوَهَذا هخ

 َأْسَفلي

اهللَّي بيَقْولي  وَن  املْخَرادُّ خمخ  َوَأهنَّ َها، 
َلاَمئي عخ يدخ 

َتْقلي َعَلْيَها  َة  اْلَعامَّ َأنَّ  َلاَمءخ  اْلعخ  
َتليفي ََّتْ :  َوََلْ  َوَجلَّ َعزَّ   

وَن ]َفاْسَألخو نْتخْم اَل َتْعَلمخ ْكري إيْن كخ ْن َتْقلييدي 43  \  16ا َأْهَل الذ  وا َعىَل َأنَّ اأْلَْعَمى اَل بخدَّ َلهخ مي [. َوَأمْجَعخ

ْبَلةي إيَذا َأْشَكَلْت َعَلْيهي.  هي يفي اْلقي قخ بيَمْيزي
َّْن َيثي

هي ِمي  َغرْيي

ْلَم َلهخ َواَل َبرَصَ بيَمْعنً 
، َوَكَذليَك ََلْ ََيَْتليفي  َفَكَذليَك َمْن اَل عي ْن َتْقلييدي َعاملييهي  اَل بخدَّ مي

ينخ بيهي
ى َما َيدي

ْتَيا.  ا اْلفخ َة اَل جَيخوزخ هَلَ َلاَمءخ َأنَّ اْلَعامَّ  اْلعخ

َوالْ   ، َوالتَّْحلييلخ يمخ  التَّْحري جَيخوزخ  نَْها 
مي الَّتيي  بياملََْعاِني  ْهليَها  جليَ َأْعَلمخ  َواهللَّخ  َك 

. َوَذلي اْلعيْلمي يفي   َقْولخ 

اهللَّي   وَل  َرسخ َأنَّ   : َعنْهخ اهللَّخ   َ
َرْيَرَة َرِضي هخ َأيبي  َعني   

بيإيْسنَاديهي َمَر  عخ َأبخو  َذَكَر  َم    -ثخمَّ  َوَسلَّ َعَلْيهي  اهللَّخ   -َصىلَّ 

َومَ َقاَل:    ، النَّاري َن  مي َمْقَعَدهخ  ْأ  َفْلَيَتَبوَّ ْل  َأقخ ََلْ  َما  َعَِلَّ  َقاَل  هي »َمْن  ْشدي بيَغرْيي رخ  
َعَلْيهي َفَأَشاَر  َأَخاهخ  اْسَتَشاَر  ني 

» َها َعىَل َمْن َأْفَتاهخ اَم إيْثمخ ْن َغرْيي َثْبٍت َفإينَّ
ْتَيا مي ، َوَمْن َأْفَتى بيفخ  . َفَقْد َخاَنهخ

هخ َقاَل: مَ  اَم َأنَّ َ اهللَّخ َعنْهخ
 َأْيًضا َعني اْبني َعبَّاٍس َرِضي

هي َو َيْعَمى َعنَْها  ثخمَّ َذَكَر بيَسنَدي ْتَيا َوهخ ْن َأْفَتى بيفخ

َها َعَلْيهي اهـ.   َكاَن إيْثمخ
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ْفَتى بيهي   َد َأْعَمى َعامَّ يخ  بيَأنَّ    ;َواَل َشكَّ َأنَّ املْخَقل 
هي ْلمي اَلًنا َقاَلهخ َمَع عي ور  يفي َأنَّ فخ  حَمْصخ

ْلَمهخ بيهي
َنَّ عي ألي

طَ  اخْلَ َن  مي وٍم  بيَمْعصخ َلْيَس  اَلًنا  َحدُّ فخ َوالنََّظري  اْلعيْلمي  َأْهلخ  َوَقاَل  اهللَّخ:  هخ  َ
َرمحي َمَر  عخ َأبخو  َقاَل  ثخمَّ   . َللي َوالزَّ  

أي

 . َمهخ
ءخ َفَقْد َعلي ْ ، َفَمْن َباَن َلهخ الَشَّ

َو بيهي ْلمي التَّْبيييخ َوإيْدَراكخ املَْْعلخومي َعىَل َما هخ
 اْلعي

َلهخ  ْلَم 
عي اَل  َواملْخَقل دخ  ْبنخ  َقالخوا:  اهللَّي   

َعْبدي َأبخو  َوَقاَل  اهللَّخ:  هخ  َ
َرمحي َقاَل  َأْن  إيىَل  َذليَك  يفي  وا  َتليفخ ََيْ َوََلْ   ،

ليَقا َة  جَّ حخ اَل  َقْوٍل  إيىَل  وعخ  جخ الرُّ عي  ْ الرشَّ يفي  َمْعنَاهخ  يدخ 
التَّْقلي  : يُّ

املَْاليكي يُّ  اْلَبرْصي َمنَْداَد  َوْيزي  َعَلْيهي، خخ ئيليهي 

 ْ َك َِم
. َوَذلي ة  جَّ  حخ

َباعخ َما َثَبَت َعَلْيهي ت 
، َواالي يَعةي ي نْهخ يفي الرشَّ

 نخوع  مي

ليَدلييل   َقبخولخهخ  َعَلْيَك  جَييَب  َأْن  َغرْيي  ْن 
مي َقْوَلهخ  َبْعَت  اتَّ لُّ َمني  : كخ

ْن كيَتابيهي مي آَخَر  ٍع   َوَقاَل يفي َمْوضي

، َوالتَّ  هخ َقل دخ َك َفَأْنَت مخ
بخ َعَلْيكخ َذلي لييلخ يخوجي لُّ َمْن َأْوَجَب َعَلْيَك الدَّ يٍح، َوكخ يني اهللَّي َغرْيخ َصحي

ْقلييدخ يفي دي

 . يدخ َِمْنخوع 
غ  َوالتَّْقلي َسوَّ يني مخ َباعخ يفي الد  ت 

، َواالي هخ تَّبيعخ  َفَأْنَت مخ
َباَع َقْوليهي  ات 

 يفي َهَذا اْلَبابي َما َنصُّ 
هي ري َكاَلمي َمَر يفي آخي ةي اأْلَْمَصاري يفي َفَسادي  َوَقاَل َأبخو عخ مَّ

اَلَف َبْيي َأئي : َواَل خي هخ

. ْكَثاري  التَّْقلييدي َفَأْغنَى َذليَك َعني اإْلي

ا مَجَ اْحَتجَّ   
َوَقدي  : هخ َنصَّ َما   

التَّْقلييدي َعني  هي  َكاَلمي اهللَّخ يفي  هخ  َ
َرمحي اْلَْب    

َعْبدي ْبنخ  َمَر  عخ َأبخو  َن  َوَقاَل  مي َعة  

َقَها َم. اْلفخ َتَقدَّ َما  َبْعَد  يٍَّة 
َعْقلي ٍة  يَّ َنَظري َجٍج  بيحخ يَد 

التَّْقلي َأَجاَز  َمْن  َعىَل  النََّظري  َوَأْهلخ   ءي 

بيال مليَْن َحَكَم  َقالخ  يخ َقاَل:  هخ  دخ َوَأَنا أخوري هخ اهللَّخ،  َ
املْخْزِني  َرمحي َقْولخ  َك 

َذلي ْن  َما َرَأْيتخ مي نخ 
تَّْقلييدي َهْل لََك َفَأْحسي

ٍة فيياَم َحَكْمَت بيهي؟مي  جَّ  ْن حخ

نَْدهخ اَل التَّْقلييَد. ;َفإيْن َقاَل: َنَعْم، َأْبَطَل التَّْقلييَد 
َة َأْوَجَبْت َذليَك عي جَّ َنَّ احْلخ

 ألي

ٍة.  جَّ  بيَغرْيي حخ
 َوإيْن َقاَل: َحَكْمتخ بيهي
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َوأَ  وَج  رخ اْلفخ َوَأَبْحَت  َماَء،  الد  َأَرْقَت  َم 
َفلي  : َلهخ يَل 

إيالَّ قي َذليَك  اهللَّخ  َم  َحرَّ َوَقْد  اأْلَْمَواَل،  ْتَلْفَت 

ٍة؟  جَّ  بيحخ

[ َذا  َ هبي ْلَطاٍن  سخ ْن  مي ْم  نَْدكخ عي إيْن   : َوَجلَّ َعزَّ  اهللَّخ  ََذا؟ 68  \  10َقاَل  هبي ٍة  جَّ حخ ْن  مي َأْي   ،] 

جَّ   احْلخ
في َو اَل َيقخولخ َفإيْن َقاَل: َأَنا َأْعَلمخ َأِن  َقْد َأَصْبتخ َوإيْن ََلْ َأْعري  َوهخ

َلاَمءي َن اْلعخ
َِن  َقلَّْدتخ َكبيرًيا مي

َة، ألي

 . َيْت َعَِلَّ
ٍة َخفي جَّ  إيالَّ بيحخ

َعل مي  يدخ مخ
َيْت َعَلْيَك، َفَتْقلي ٍة َخفي جَّ هخ اَل َيقخولخ إيالَّ بيحخ َنَّ

َك ألي َعل مي يدخ مخ
: إيَذا َجاَز َتْقلي يَل َلهخ

 قي

َك َأْوىَل   َعل مي َ   ;مخ ٍة  ألي جَّ َك إيالَّ بيحخ َعل مخ ْل مخ َك: َكاَم ََلْ َيقخ
َعل مي َيْت َعىَل مخ

ٍة َخفي جَّ هخ اَل َيقخولخ إيالَّ بيحخ نَّ

َيْت َعَلْيَك.   َخفي

 . هي َعل مي َعلَّمي مخ  مخ
هي إيىَل َتْقلييدي َعل مي يَد مخ

 َفإيْن َقاَل: َنَعْم، َتَرَك َتْقلي

َأَعىَل   َو  َمْن هخ َك 
اهللَّي  َوَكَذلي ولي  َأْصَحابي َرسخ إيىَل  اأْلَْمرخ  َي  َينَْتهي َوَسلََّم،   -َحتَّى  َعَلْيهي  اهللَّخ  َصىلَّ 

 .  َوإيْن َأَبى َذليَك َنَقَض َقْوَلهخ

ْلاًم؟ ، َوَأَقلُّ عي َو َأْصَغرخ يَد َمْن هخ
زخ َتْقلي و  َ : َكْيَف َتخ يَل َلهخ

 َوقي

َو َأْكَْبخ  يَد َمْن هخ
زخ َتْقلي و  َ ؟ َواَل َتخ ْلاًم، َوَهَذا َتنَاقخض    َوَأْكَثرخ عي

َأْبرَصخ  َو  َفهخ  ،
هي ْلمي إيىَل عي َفْوَقهخ  َو  ْلَم َمْن هخ

َع عي َفَقْد مَجَ َوإيْن َكاَن َأْصَغَر  ي 
َعل مي َنَّ مخ

َقاَل: ألي بياَم َفإيْن   

 َأَخَذ َوَأْعَلمخ بياَم َتَرَك.
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َعل مي  مخ ْن 
مي َتَعلََّم  َمْن  َكَذليَك   : َلهخ يَل 

هي  قي ْلمي عي إيىَل  َفْوَقهخ  َمْن  َوَعَلَم  َك 
َعل مي مخ ْلَم 

عي َع  مَجَ َفَقْد  َك، 

َك.   َعل مي مخ ْن 
مي َنْفَسَك  َد  َتَقل  َأْن  َأْوىَل  َأْنَت  َوَكَذليَك  َك،  َعل مي مخ  

َتْقلييدي َوَتْركخ  هخ  يدخ
َتْقلي َك  َنََّك َفَيْلَزمخ ألي

وَ  َك َوَعَلَم َمْن هخ
َعل مي ْلَم مخ

َك.مَجَْعَت عي ْلمي   َفْوَقهخ إيىَل عي

َأْصَحابي  َن  مي بيالتَّْقلييدي  َأْوىَل   ، َلاَمءي اْلعخ َغاري 
صي ْن  مي ثخ  َد  ُيخ َوَمْن  اأْلَْصَغَر  َجَعَل  َقْوَلهخ  َد  َقلَّ َفإيْن 

ولي اهللَّي َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوآليهي َوَسلََّم.   َرسخ

. َواأْلَْعىَل لي  ونيهي يفي قيَياسي َقْوليهي ْن دخ
هخ َتْقلييدخ التَّابيعي َوالتَّابيعي مي نَْدهخ َيْلَزمخ

بخ عي
احي َك الصَّ

ْْلَْدَنى  َوَكَذلي

ًضا َوَفَساًدا اهـ.   َأَبًدا. َوَكَفى بيَقْوٍل َيئخولخ إيىَل َهَذا َتنَاقخ

َبْعَد  اهللَّخ  هخ  َ
َرمحي َمَر  عخ َأبخو  َقاَل  َوَخاَلْفَت  ثخمَّ   ، بيهي ْلَت  قخ  َ َلي  : بيالتَّْقلييدي َقاَل  مليَْن  َقالخ  يخ  : هخ َنصُّ َما  َهَذا   

وا؟  َقل دخ خْم ََلْ يخ َك َفإيهنَّ
َلَف يفي َذلي  السَّ

وليهي   نََّة َرسخ  َوسخ
يليهي ْلَم ِلي بيَتْأوي َنَّ كيَتاَب اهللَّي اَل عي ََلْ    -ْيهي َوَسلََّم  َصىلَّ اهللَّخ َعلَ   -َفإيْن َقاَل: َقلَّْدتخ ألي

ن ي. َو َأْعَلمخ مي َك َفَقلَّْدتخ َمْن هخ
هخ َقْد َعليَم َذلي ْدتخ ي َقلَّ

َها، َوالَّذي  أخْحصي

وليهي   َرسخ
نَّةي َعْن سخ َكاَيٍة 

َأْو حي اْلكيَتابي  يلي  َتْأوي ْن  مي ٍء  َعىَل ََشْ وا  َأمْجَعخ إيَذا   ، َلاَمءخ اْلعخ ا  َأمَّ  : َلهخ يَل 
 -  قي

َوَسلََّم  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي  فيياَم    -  وا  اْخَتَلفخ َقدي  َوَلكيْن   ، فييهي قُّ اَل َشكَّ  احْلَ َو  َفهخ ٍء  َعىَل ََشْ خْم  َرْأُّيخ اْجَتَمَع   
َأوي

َواْلَعا  ، 
َعاَلي ْم  لُّهخ َوكخ َبْعٍض.  وَن  دخ ْم  هي

َبْعضي َتْقلييدي  يفي  تخَك  جَّ حخ َفاَم  َبْعٍض،  وَن  دخ ْم  َبْعَضهخ  
فييهي خ َقلَّْدَت 

 َلي

. ي َذَهْبَت إيىَل َمْذَهبيهي َن الَّذي  َأْعَلمخ مي
ْبَت َعْن َقْوليهي ي َرغي  الَّذي

 . هخ َصَواب  َِن  َأْعَلمخ َأنَّ
هخ ألي ْدتخ  َفإيْن َقاَل: َقلَّ

نٍَّة َأْو إيمْجَاٍع؟ َتابي اهللَّي َأْو سخ
ْن كي : َعليْمَت َذليَك بيَدلييٍل مي يَل َلهخ

 قي
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َأبْ  َنَعْم.  َقاَل:  . َفإيْن  لييلي الدَّ َن  مي َعاهخ  ادَّ بياَم  َوطخوليَب  التَّْقلييَد   َطَل 

ن ي. مي َأْعَلمخ  هخ  َنَّ
ألي هخ  ْدتخ َقلَّ َقاَل:   َوإيْن 

َقلَّ  َمْن  ََّتخصَّ  َواَل  َكثيرًيا،  َخْلًقا  َذليَك  ْن  مي ََتيدخ  َفإينََّك  نَْك،  مي َأْعَلمخ  َو  هخ َمْن  لَّ  كخ ْد  َفَقل   : َلهخ يَل 
إيْذ  قي ْدَتهخ 

لَّ  نَْك. عي مي َأْعَلمخ  هخ  َأنَّ فييهي   تخَك 

هخ   ْدتخ َقلَّ َقاَل:  .  ;َفإيْن  النَّاسي َأْعَلمخ  هخ  َنَّ
 ألي

ْبًحا.  قخ َهَذا  ْثلي  مي بيَقْوٍل  َوَكَفى  َحاَبةي  الصَّ َن  مي َأْعَلمخ  إيًذا  هخ  َفإينَّ  : َلهخ  قييَل 

: َفاَم  يَل َلهخ
. قي َحاَبةي ْم، َوَلَعلَّ َمْن َتَرْكَت َفإيْن َقاَل: َأَنا أخَقل دخ َبْعَض الصَّ نْهخ

ْد مي َقل  تخَك يفي َتْركي َمْن ََلْ تخ جَّ  حخ

بيَقْوليهي؟  َأَخْذَت  َّْن 
ِمي َأْفَضلخ  ْم  نْهخ

مي  َقْوَلهخ 

 . َعَلْيهي لييلي  الدَّ بيَداَلَلةي  حُّ 
َيصي َوإينَّاَم   ، َقائيليهي ليَفْضلي  حُّ 

َيصي اَل  اْلَقْوَل  َأنَّ   َعىَل 

ل   َوَقْد َذَكَر ابْ  لُّ َما َقاَل َرجخ مي َعْن َماليٍك، َقاَل: َلْيَس كخ يَسى ْبني ديينَاٍر، َعني اْبني اْلَقاسي َزْيٍن َعْن عي نخ مخ

وَن اْلَقْوَل َفَيتَّ  عخ
يَن َيْسَتمي : الَّذي تََّبعخ َعَلْيهي ليَقْولي اهللَّي َعزَّ َوَجلَّ  39]بيعخوَن َأْحَسنَهخ  َقْواًل َوإيْن َكاَن َلهخ َفْضل  يخ

\  18 . التَّْقلييدي َعىَل  نيي  لخ َُيْمي ي  ْلمي عي ةخ  َوقيلَّ ي  قيرَصي َقاَل  َفإيْن   .] 

رخ  ، َفَيْصدخ
هي ْلمي قخ َلهخ َعىَل عي

يَعتيهي َعامليًا َيتَّفي َن َأْحَكامي رَشي لخ مي ا َمْن َقلََّد فيياَم َينْزي : َأمَّ يَل َلهخ
هخ   قي خ ْْبي َك َعامَّ َيخ

يفي َذلي

َنَّ  ، ألي ور  ٍ فيياَم َفَمْعذخ ْن َتْقلييدي َعاَلي  َواَل بخدَّ َلهخ مي
ْهليهي َمهخ فيياَم َنَزَل بيهي جليَ  َوَأدَّى َما َلزي

، هخ َقْد َأدَّى َما َعَلْيهي َلهخ  َجهي

ْبَلةي   اْلقي يفي  هي  بيَخَْبي قخ 
َيثي َمْن  َقل دخ  يخ وَف  املَْْكفخ َأنَّ  َي 

املْخْسليمي مْجَاعي  ي
رخ   ;إلي

َيْقدي اَل  هخ  َنَّ
َذليَك. ألي ْن  مي َأْكَثَر  َعىَل    

إيبَ  َعىَل  هخ  َغرْيَ لخ 
َفَيْحمي اهللَّي؟  دييني  ائيعي  رَشَ يفي  تَْيا  اْلفخ َلهخ  وزخ  ََتخ َهْل   ، َحالخهخ  

هي َهذي َكاَنْت  َمْن  اَحةي َوَلكيْن 

َص  َويخ  
اأْلَْماَلكي َوإيَزاَلةي   ، َقابي الر   

َقاقي ْ
َواْسرتي  ، َماءي الد  َوإيَراَقةي   ، وجي رخ َيَدْيهي اْلفخ َكاَنْت يفي  َمْن  َغرْيي  إيىَل  َها  خ ري 

لييلخ َعَلْيهي؟ ، َواَل َقاَم َلهخ الدَّ َتهخ حَّ
فخ صي  بيَقْوٍل اَل َيْعري
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ياَم َخاَلَفهخ  
يَب في اَم َكاَن املْخصي بَّ َك رخ

َفهخ يفي َذلي
َالي ، َوَأنَّ ُمخ يبخ

ئخ َويخصي
ْطي َلهخ َيخ

رٌّ َأنَّ َقائي
قي َو مخ ، َفإينَ َوهخ  فييهي

 . ةي ْلَعامَّ
لي ييَزهخ  جيخ َأْن  َمهخ  َلزي وَع،  رخ اْلفخ  

ْفظيهي حليي َواملَْْعنَى  اأْلَْصَل  َل  َجهي مليَْن  اْلَفْتَوى   َأَجاَز 

ْلم  ]
بيهي عي َلَك  َلْيَس  َما  َتْقفخ  َتَعاىَل: َواَل  َقاَل اهللَّخ   ، ْرآني ليْلقخ ا  َوَردًّ َذا َجْهاًل  َ َوَقاَل:  36  \  7َوَكَفى هبي  ،]

]َأَتقخو وَن  َتْعَلمخ اَل  َما  اهللَّي  َعىَل   [. 28  \  7لخوَن 

َوالظَّ   ، َو َظنٌّ َوإينَّاَم هخ ْلٍم، 
بيعي َفَلْيَس  ْن  َوَيَتَيقَّ  ْ َيَتَبيَّ ََلْ  َما  َأنَّ  َعىَل  َلاَمءخ  اْلعخ َع  َأمْجَ ق  َوَقْد  احْلَ َن 

مي ْغنيي  يخ اَل  نُّ 

َعْبدي  اْبني  عي  َجامي ْن  مي هخ  لُّ كخ اْنَتَهى  اهللَّخ.   َشْيًئا.  هخ  َ
َرمحي  اْلَْب  

َْتثيلخ  يَن ِمخ
َ املْخَقل دي

ْم: َنْحنخ َمَعارشي
  يفي َقْوهليي

نَْحرصي يَن مخ
َججي املْخَقل دي يعي حخ

َل مَجي وَن َقْوَل اهللَّي َواْعَلْم َأنَّ َحاصي

[ وَن  َتْعَلمخ اَل  نْتخْم  كخ إيْن  ْكري  الذ  َأْهَل  َفاْسَألخوا   [. 43  \  16َتَعاىَل: 

، َوَهَذا َنصُّ َقْولينَا، َوَقْد َأْرَشَد النَّ َفأَ  نْهخ
َو َأْعَلمخ مي ْسَأَل َمْن هخ ْلَم َلهخ َأْن يخ

ْبَحاَنهخ َمْن اَل عي َصىلَّ   -بييُّ  َمَر سخ

:    -اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم   ةي جَّ بي الشَّ يثي َصاحي ، َفَقاَل يفي َحدي  َمْن َيْعَلمخ
َؤالي »َأالَّ َسَألخوا إيَذا َمْن اَل َيْعَلمخ إيىَل سخ

» َؤالخ السُّ اْلَعييي   َفاءخ 
شي إينَّاَم  وا،  َيْعَلمخ  . ََلْ 

ْسَتْأَجَرٍة:   ي َزَنى بياْمَرَأٍة مخ
: الَّذي يفي وِني َأنَّ َما َعىَل اْبنيي  َوَقاَل َأبخو اْلَعسي ْلمي َفَأْخَْبخ

»َوإيِن  َسَأْلتخ َأْهَل اْلعي

َعاٍم، يبخ  َوَتْغري اَئٍة 
مي «  َجْلدخ  نْهخ

مي َأْعَلمخ  َو  هخ َمْن  يدخ 
َتْقلي َعَلْيهي  نْكيْر  يخ َفَلْم  ْجَم،  الرَّ َهَذا   

اْمَرَأةي َعىَل   :   َوَأنَّ 

َبْكٍر.  َأَبا  َد  َقلَّ َقْد  َمرخ  عخ اأْلَْرضي  خ 
َعاَلي  َوَهَذا 

يفي   َقاَل  َبْكٍر  َأَبا  َأنَّ  ْعبيي   الشَّ َعني   ،
اأْلَْحَولي ٍم  َعاصي َعْن  ْعَبةخ  شخ ْن َفَرَوى  َيكخ َفإيْن  فييَها  َأْقِضي   : اْلَكاَلَلةي

َو َما دخونخ اْلَوَلدي  : هخ يء  نْهخ َبري
، َواهللَّخ مي ْيَطاني َن الشَّ ن ي َومي ْن َخَطًأ َفمي َن اهللَّي، َوإيْن َيكخ ، َصَواًبا َفمي  َواْلَواليدي

َأنْ  اهللَّي  َن  مي َْسَتْحييي  ألي إينَّنيي   : طَّابي اخْلَ ْبنخ  َمرخ  عخ َبْكٍر. َفَقاَل  َأَبا  أخَخاليَف    

بيَقْولي   ذخ  َيْأخخ َكاَن  هخ  َأنَّ وٍد  َمْسعخ اْبني  َعني  َوَصحَّ   ، َتَبع  َرْأييَك 
لي نَا  َرْأيخ  : َلهخ َقاَل  هخ  َأنَّ َعنْهخ  َمَر. َوَصحَّ   عخ
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اهللَّي   ولي  َرسخ َأْصَحابي  َن 
مي تَّة   سي َكاَن  وٍق:  َمرْسخ َعْن  ْعبييُّ  الشَّ اهللَّخ  -َوَقاَل  َوَسلََّم  َصىلَّ  َعَلْيهي  ْفتخوَن   -  يخ

وَسى مخ َوَأبخو  َكْعٍب،  ْبنخ  يَبُّ 
َوأخ َثابيٍت،  ْبنخ  َوَزْيدخ   ، ٌّ

َوَعِلي  ، طَّابي اخْلَ ْبنخ  َمرخ  َوعخ َمْسعخوٍد،  اْبنخ   . النَّاَس: 

ْم ليَقْولي َثاَلَثٍة. وَن َقْوهَلخ ْم َيَدعخ نْهخ
 َوَكاَن َثاَلَثة  مي

، َوَكاَن َزْيد  َيَدعخ  َكاَن َعْبدخ اهللَّي َيَدعخ   ٍّ
َقْوَلهخ ليَقْولي َعِلي وَسى َيَدعخ  َأبخو مخ َمَر، َوَكاَن   عخ

َقْوَلهخ ليَقْولي

َكْعٍب.  ْبني  يَب  
أخ ليَقْولي   َقْوَلهخ 

 . النَّاسي َن  مي َأَحٍد  ليَقْولي  وٍد  َمْسعخ اْبني  َقْوَل  َأَدعخ  نْتخ  كخ َما   : ب  نْدخ جخ  َوَقاَل 

النَّبييُّ   َقاَل  َوَسلََّم:    -َوَقْد  َعَلْيهي  اهللَّخ  َفاْفَعلخوا«َصىلَّ  َفَكَذليَك  نًَّة  سخ ْم  َلكخ َسنَّ  َقْد  َعاًذا  مخ َشْأني   »إيْن  يفي 

َصلُّوَن َما فَ  ، َوَكانخوا يخ َمامي َبْعَد اْلَفَراغي  َمَع اإْلي
اَلةي َن الصَّ

َر َفَصىلَّ َما َفاَتهخ مي  َحْيثخ َأخَّ
اَلةي اًل،  الصَّ ْم َأوَّ اَُتخ

 . َمامي اإْلي َمَع  لخوَن  َيْدخخ  ثخمَّ 

َلاَمءخ أَ  مخ اْلعخ وِلي اأْلَْمري َوهخ
وليهي َوأخ  َرسخ

: َوَقْد َأَمَر اهللَّخ َتَعاىَل بيَطاَعتيهي َوَطاَعةي َدةخ ، َقاَل املْخَقل  َمَراءخ
َلاَمءخ َواأْلخ  اْلعخ

وي

لَ  هخ  َفإينَّ  ،
بيهي ْفتخوَن  يخ ياَم 

في ْم  هخ يدخ
َتْقلي ْم  يْم. َوَطاَعتخهخ هبي ََّتَْتصُّ  َطاَعة   نَاَك  هخ ْن  َيكخ ََلْ  يدخ 

التَّْقلي  ْواَل 

 َ
َرِضي بيإيْحَساٍن  ْم  َبعخوهخ اتَّ يَن 

َوالَّذي َواأْلَْنَصاري  يَن  ري املْخَهاجي َن  مي لخوَن  اأْلَوَّ ابيقخوَن  َوالسَّ َتَعاىَل:  اهللَّخ َوَقاَل   

[ َعنْهخ  وا  َوَرضخ ْم   [.100  \  9َعنْهخ

ات   مخ  هخ يدخ
ورخ  َوَتْقلي املَْْشهخ يثخ 

دي احْلَ َذليَك  ي  َوَيْكفي ْم،  َعنْهخ اهللَّخ   َ
َرِضي َّْن 

ِمي هخ  لخ
َفَفاعي ْم  هَلخ »َأْصَحايبي َباع  

اْهَتَدْيتخْم« اْقَتَدْيتخمخ  يمخ  بيَأُّي  ومي   . َكالنُّجخ

بيمَ  َفْلَيْسَتنَّ  ْسَتنًّا  مخ ْم  نْكخ
مي َكاَن  َمْن  وٍد:  َمْسعخ ْبنخ  اهللَّي  َعْبدخ  َعَلْيهي َوَقاَل  تخْؤَمنخ  اَل  يَّ  احْلَ َفإينَّ  َماَت،  َقْد  ْن 

ًفا، َها َتَكلُّ ْلاًم َوَأَقلُّ َها عي لخوًبا، َوَأْعَمقخ ةي قخ  اأْلخمَّ
هي ٍد َأَبرُّ َهذي َمَّ َك َأْصَحابخ حمخ

، أخوَلئي ْتنَةخ مخ اهللَّخ   اْلفي َقْوم  اْخَتاَرهخ

، َفاعْ  ، َوإيَقاَمةي ديينيهي  َنبيي هي
ْحَبةي صخ

يْم  لي َْدُّيي وا هبي كخ ْم، َوََتَسَّ هخ ْم َحقَّ وا هَلخ فخ .  ;ري يمي ْديي املْخْسَتقي خْم َكانخوا َعىَل اهْلَ  َفإيهنَّ



133 
 

النَّبيي    َعني  َم    -َوَقْد َصحَّ  َوَسلَّ َعَلْيهي  اهللَّخ  َقاَل:    -َصىلَّ  هخ  يَن َأنَّ دي اشي الرَّ  
َلَفاءي اخْلخ نَّةي  َوسخ ي 

نَّتي بيسخ ْم  »َعَلْيكخ

ي«املَْْهدي  َبْعدي ْن  مي َي   . ي 

أخم  َوَقاَل:   اْبني   
بيَعْهدي وا  كخ َوََتَسَّ ٍر،  َعامَّ َْديي  هبي وا  َواْهَتدخ َمَر،  َوعخ َبْكٍر  َأيبي  ي 

بيَعدي ْن  مي بياللََّذْيني  وا   »اْقَتدخ

 . َعْبٍد«

ْيٍح: َأني اْقضي بياَم يفي كيَتابي اهللَّي َفإيْن ََلْ يَ  َ َمرخ إيىَل رشخ ولي اهللَّي  َوَقْد َكَتَب عخ  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َفبيسخ

ْن يفي كي   -كخ

َوَسلََّم   َعَلْيهي  اهللَّخ  اهللَّي    -َصىلَّ  ولي  َرسخ  
نَّةي سخ يفي  ْن  َيكخ ََلْ  َم    -َفإيْن  َوَسلَّ َعَلْيهي  اهللَّخ  بيهي   -َصىلَّ  َقََض  بياَم 

وَن.  احليخ  الصَّ

اأْلَ  َهاتي  أخمَّ َبْيعي  َعْن  َمرخ  عخ َمنََع  .َوَقْد  َحاَبةخ الصَّ َوَتبيَعهخ   ْواَلدي 

َأْيًضا.  وهخ  َفَتبيعخ الثَّاَلثي  بيالطَّاَلقي   َوَأْلَزَم 

نَّ  سخ َصاَرْت  َفَعْلتخَها  َلْو  َفَقاَل:  َثْوبيَك،  َغرْيَ  َثْوًبا  ْذ  خخ  : اْلَعاصي ْبنخ  و  َعْمرخ َلهخ  َفَقاَل  ًة،  َمرَّ  ًة. َواْحَتَلَم 

يَبُّ ْبنخ َكْعٍب َوَغرْيخ 
. َوَقاَل أخ ْلهخ إيىَل َعاملييهي

، َوَما اْشَتَبَه َعَلْيَك َفكي : َما اْسَتَباَن َلَك َفاْعَمْل بيهي َحاَبةي َن الصَّ
 هخ مي

ولخ اهللَّي   ْفتخوَن َوَرسخ َحاَبةخ يخ َم    -َوَقْد َكاَن الصَّ ْم   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ ْم، َوَهَذا َتْقلييد  هَلخ هي ري َحيٌّ َبْيَ َأْظهخ

النَّبيي     ;ًعا  َقطْ   
َحَياةي يفي  ًة  جَّ حخ ونخ  َيكخ اَل  ْم  َقْوهلخخ َوَسلََّم.   -إيْذ  َعَلْيهي  اهللَّخ   َصىلَّ 

وا قَ  رخ
يخنْذي
يني َولي وا يفي الد  هخ َيَتَفقَّ

ْم َطائيَفة  لي نْهخ
ل  فيْرَقٍة مي ْن كخ وا َوَقْد َقاَل َتَعاىَل: َفَلْواَل َنَفَر مي ْم إيَذا َرَجعخ ْوَمهخ

وَن ]إيلَ  ْم َُيَْذرخ ْم َلَعلَّهخ ْم، َوَهَذا 122  \  9ْيهي وا إيَلْيهي  إيَذا َرَجعخ
ْم بيهي وهخ ْم َقبخوَل َما َأْنَذرخ [، َفَأْوَجَب َعَلْيهي

َلاَمءي.  ْلعخ
لي ْم  نْهخ

مي  َتْقلييد  

ا   ، َفَقاَل: َأمَّ
ْخَوةي د  َواإْلي ئيَل َعني اجْلَ هخ سخ ، َأنَّ َبرْيي ولخ اهللَّي  َوَصحَّ َعني اْبني الزُّ ي َقاَل َرسخ

َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي   -الَّذي

َخليياًل«َوَسلََّم   هخ  ْذتخ َ اَلَّتَّ ياًل 
َخلي اأْلَْرضي  َأْهلي  َن  مي ًذا  تَّخي مخ نْتخ  كخ يفي   »َلْو  ر  

َظاهي َوَهَذا  َأًبا،  َأْنَزَلهخ  هخ  َفإينَّ
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 . َلهخ هي   َتْقلييدي

بيَقبخولي   ْبَحاَنهخ  سخ اهللَّخ  َأَمَر  . َوَقْد  َلهخ َتْقلييد   َوَذليَك   ، دي اهي الشَّ  َشَهاَدةي 

َها َوا ، َوَغرْيي ْتَلَفاتي ْلمخ
مي لي مي َواملْخَقو 

اريصي َواْلَقاسي ، َواخْلَ يَعةخ بيَقبخولي َقْولي اْلَقائيفي ي َي  َوَجاَءتي الرشَّ اكيمي حْلَ

 . حَمْض  َتْقلييد   َوَذليَك   ، ْيدي الصَّ َجَزاءي  يفي  يْثلي   بياملْ

وا يفي َجَوازي  َوَأمْجَعَ  ، َوإيني اْخَتَلفخ لي في َواملْخَعد   َواملْخَعر 
ولي سخ مي َوالرَّ جي  املْخرَتْ

ةخ َعىَل َقبخولي َقْولي  اأْلخمَّ
ْكتيَفاءي تي االي

اَلءي.  ؤخ َ
هلي حَمْض   َتْقلييد   َوَذليَك  ٍد،   بيَواحي

، َوالث َيابي َواأْلَ  اءي اللُّْحاَمني َ
وا َعىَل َجَوازي رشي ل َها، َوَأمْجَعخ َؤاٍل َعْن َأْسَبابي حي ْن َغرْيي سخ

َها، مي ْطعيَمةي َوَغرْيي

َا.  َأْرَباهبي بيَتْقلييدي  اْكتيَفاًء  َها  يمي ري  َوَُتْ

َوَتَعطَّ  اْلعيَبادي،  حخ 
َمَصالي َلَضاَعْت  فخَضاَلَء  َلاَمَء  عخ ونخوا  َيكخ َوَأْن  َهاَد 

ْجتي االي مخ  لُّهخ كخ النَّاسخ  ل َف  كخ َلتي َوَلْو 

َواالصَّ  ًعا،  رَشْ إيَلْيهي  َسبييَل  اَل  َّا 
ِمي َوَهَذا  يَن،  دي َْتهي جمخ َلاَمَء  عخ ْم  لُّهخ كخ النَّاسخ  َوَكاَن   ، رخ َواملََْتاجي عخ 

َقْد نَائي ْلَقَدرخ 

 . هي وعي قخ ْن وخ
 َمنََع مي

إيَلْيهي زَ  يَن  َُّيْدي  
ِتي ليلن َساءي الالَّ ْوجي  الزَّ َتْقلييدي  النَّاسخ َعىَل  َأمْجََع  َتْقلييًدا َوَقْد  َوْطئيَها  َوَجَوازي   ، ْوَجَتهخ

 . َزْوَجتخهخ َي  هي َا  َكْوهني يفي  نَّ   هَلخ

ةي يفي الطََّهاَرةي، َوقيَراَءةي ا مَّ
، َوَعىَل َتْقلييدي اأْلَئي ْبَلةي َقل دخ يفي اْلقي وا َعىَل َأنَّ اأْلَْعَمى يخ حُّ َوَأمْجَعخ

، َوَما َيصي ةي َ
ْلَفاُتي

، َوعَ  َداءخ
ْقتي َها بيهي االي ْوجي َوْطؤخ لزَّ

 اْنَقَطَع َفيخَباحخ لي
يًَّة َأنَّ َحْيَضَها َقدي م 

ْسليَمًة َكاَنْت َأْو ذي  مخ
ْوَجةي ىَل َتْقلييدي الزَّ

 .  بيالتَّْقلييدي

النَّاسي  َتْقلييدي  َوَعىَل َجَوازي  َا، 
ُتي دَّ َضاءي عي اْنقي ا يفي  هَلَ بيالتَّْقلييدي  َها  جيخ َتْزوي ْلَوِلي  

لي َباحخ  ولي   َويخ َي يفي دخخخ
ني َؤذ  ْلمخ

لي

. لييلي بيالدَّ َذليَك  َفةخ  َوَمْعري َهادخ 
ْجتي االي مخ  َعَلْيهي جَييبخ  َواَل   ، َلَواتي الصَّ  َأْوَقاتي 
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: َأْرَضْعتخَك َوَأْرَضْعتخ اْمَرَأَتَك، َفَأَمَرهخ  
ثي اري ْقَبَة ْبني احْلَ عخ

ْوَداءخ لي  اأْلََمةخ السَّ
 َعَلْيهي َصىلَّ اهللَّخ  -َوَقْد َقاَلتي

َم  ْن َذليَك. -َوَسلَّ ْتهخ بيهي مي ياَم َأْخَْبَ
َها في َراقيَها، َوَتْقلييدي  بيفي

-------------------------------------------------- 

ْن َغرْيي  )قوله:   َو اأْلَْخذخ بيَمْذَهبي اْلَغرْيي مي َفهخ  :
َقَهاءي ا التَّْقلييدخ يفي اْصطياَلحي اْلفخ .َوَأمَّ َفةي َدلييليهي َعرَّ  مخ

 َ ٍء َيخ اْلَبتََّة يفي ََشْ َهادخ 
ْجتي حُّ االي

َواَل َيصي ًة.  َهادخ َخاصَّ
ْجتي فييهي االي حُّ 

َما َيصي َو  بياملَْْذَهبي هخ ا َواملْخَرادخ  فخ َنصًّ
الي

ضي  َن املْخَعاري نًَّة َثابيَتًة، َسامليًا مي  َأْو سخ
ْن كيَتابيهي  .(مي

التقليد له إطالقان عند العلامء، أما املعنى االصطالحي فهو ما ذكره املصنف، أما املعنى 

عند العلامء األوائل: فهو يشمل ما ذكره املصنف ويشمل االتباع، وهو أخذ قول العامل مع معرفة  

أنه قال: قلت يف هذه املسألة   دليله، ذكر هذا ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(، ونقل الشافعي

 تقليًدا لعطاء. قال: أي اتباًعا لعطاء. وذكر نحًوا من ذلك العالئي يف كتابه )منيف الرتبة(.

َن  )قوله:   مي َسامليًا  َثابيَتًة،  نًَّة  سخ َأْو   
كيَتابيهي ْن  مي ا  َنصًّ فخ 

َالي َيخ ٍء  ََشْ يفي  اْلَبتََّة  َهادخ 
ْجتي االي حُّ 

َيصي َواَل 

ضي  ََح   ;  املْخَعاري اْلَبتََّة ألي اَم  َاَلَفتخهخ وغخ ُمخ نًا َمْن َكاَن، اَل َتسخ
َأَحٍد َكائي ل   ة  َعىَل كخ جَّ نََّة حخ َتاَب َوالسُّ

َنَّ اْلكي ٍد ألي

التََّفطُّنخ   بخ  َفَيجي َكاَن  َمْن  ْجتيهَ   ;َكائينًا  االي وري  بياأْلخمخ ََيَْتصُّ  التَّْقلييدخ  فييهي  ي  الَّذي املَْْذَهَب  َنَّ  َواَل ألي ةي  يَّ
ادي

ضي  َن املْخَعاري   مي
َن اْلَوْحيي َساَلي يح  مي

وهذا واضح، ال اجتهاد يف مسائل   (َيَتنَاَولخ َما َجاَء فييهي َنصٌّ َصحي

منصوصة، وال اجتهاد فيام ُيقابل النص، وإنام االجتهاد يف املسائل التي فيها تعارض يف األدلة، 

 أما إذا ظهرت السنة وجب اتباعها. 
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ْن كيَتاٍب )  قوله: ا مي فخ َنصًّ
َالي ٍء َيخ هخ اَل اْجتيَهاَد َأْصاًل َواَل َتْقلييَد َأْصاًل يفي ََشْ َوبياَم َذَكْرَنا َتْعَلمخ َأنَّ

نٍَّة َأْو إيمْجَاعٍ  لكن ينبغي أن ُيعلم أن خمالفة النص يف كثري من أحيانه يكون نسبًيا، فقد يظهر   (َأْو سخ

الدليل منصو أن  املجتهد  ذلك، وهذا من موارد  لفالن  يظهر لآلخر خالف  وقد  ص ورصيح، 

 اختالف الناس يف الفهم.

فييهي  )قوله:   َخاَلَف  َما  نْهخ 
َومي بيَجائيٍز،  َلْيَس  َما  نْهخ 

َومي  ، َجائيز  َو  هخ َما  نْهخ 
مي التَّْقلييَد  َأنَّ   : يقخ

َوالتَّْحقي

َوَغرْيي  َحاَبةي  َن الصَّ
مي َي  مي املْخَتَقد  وَن  رخ َلةي املْخَتَأخ  املْخَفضَّ الثَّاَلَثةي  وني  رخ اْلقخ َن 

مي ْم  التقليد وجعل   (هي وقد حرر 

القيم   ابن  ...إلخ،  جائًزا  ليس  ما  ومنه  جائز  هو  ما  تعاىل-منه  الل  )أعالم   -رمحه  كتابه  يف 

 املوقعني(، وقبله ابن عبد الرب يف كتابه )جامع بيان العلم وفضله(.

َحاَبةخ عَ )قوله:   َع الصَّ َرْيَرَة  َوَأمْجَ َي َأَبا هخ
ا َفَلهخ َأْن َيْسَتْفتي َ َمَر َوَقلََّدمهخ ىَل َأنَّ َمني اْسَتْفَتى َأَبا َبْكٍر َوعخ

مْجَاَعْيي  اإْلي َهَذْيني  َرْفَع  َعى  ادَّ َفَمني  رٍي. 
َنكي بيَغرْيي  ْم  بيَقْوهليي َوَيْعَمَل  ا،  َ مهخ َوَغرْيَ َجَبٍل  ْبَن  َعاَذ  َفَعَلْيهي َومخ  

لييلخ  ن من استفتى عاملًا فليس له أن يدع قول العامل املوثوق إىل غريه ألن قوله أسهل، فإن  إ  (الدَّ

األصل فيمن استفتى من يثق به أن يعمل بقوله، وال ينتقل عن هذا إال ألمر رشعي، وإال لكان 

 صاحب هوى. 

ابيعي )قوله:   الرَّ اْلَقْرني  بيَدعي  ْن 
مي ي  املْخَعيَّ ي 

اْلَعاَلي يف    (َفَتْقلييدخ  القيم  ابن  ذكرها  مهمة  فائدة  وهذه 

كتابه )أعالم املوقعني( وكأن الشنقيطي أخذها من ابن القيم، فتقليد عامل واحد والتزام قوله هذا 

ذهب احلنبيل، أو الشافعي، من بدع القرن الرابع، ال ُيعرف عن السلف، ومثل ذلك أن ُيقلد امل

أو املالكي، أو احلنفي، ويستمر مع أقواهلم وُيالزمها وال ُيفارقها إىل غريها ولو ظهر له الدليل، 

 أو لو مل يظهر له الدليل استمر عىل هذا املذهب، فهذا من بدع القرن الرابع.
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التزام قول رجل يف األحكام الفقهية هو من بدع القرن الرابع،    :القاعدة الثالثة والثالثون

 قاله ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعي( ومثل ذلك التزام أحد املذاهب األربعة.

َوفَ )قوله:   اْلَعَلمي  َبَياني  عي  َجامي كيَتابيهي  يفي  اهللَّخ  هخ  َ
َرمحي اْلَْب    

َعْبدي ْبنخ  َمَر  عخ َأبخو  َمامخ  اإْلي َوَما  َقاَل  ْضليهي 

َواالي  التَّْقلييدي  َبْيَ  َواْلَفْرقي   
َوَنْفييهي التَّْقلييدي  َفَسادي  َبابخ   : هخ َنصُّ َما   ،

ليهي َومَحْ  
َواَيتيهي ري َباعي َينَْبغيي يفي  ابن   (ت  نقل 

 عبد الرب أدلة وآثاًرا عن السلف يف ذم التقليد. 

املْخ )قوله:   َقْولخ  َذليَك  ْن  مي َرَأْيتخ  َما  نخ 
اهللَّخَفَأْحسي هخ  َ

َرمحي املزين   (ْزِني   مناظرة  الرب  عبد  ابن  نقل 

هذه، وهي مناظرة دقيقة وقد نقلها أيًضا ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني( ونقلها غريه، وهي 

 قوية يف الرد عىل املقلدة.

َقالخ  )قوله:   ٍة فيياَم َحَكْمَت بيهي؟َقاَل: يخ جَّ ْن حخ
ل كيف هذه    (مليَْن َحَكَم بيالتَّْقلييدي َهْل َلَك مي تأمَّ

املناظرة قوية، وافرتض أن عندك رجاًل ُيقلد اإلمام أمحد، أو اإلمام الشافعي أو اإلمام مالًكا، أو 

...إلخ؟ أو مالك  الشافعي  أو  بقول أمحد  تأخذ  ملاذا  له:  تقول  فإنك  فذكر حجته يف   أبا حنيفة، 

أخذه هلذا، تقول له: ملاذا أخذت قول أمحد وتركت قول الشافعي؟ سيذكر املزين حجًجا ثم يرد 

 عليها. 

التَّْقلييَد  )قوله:   َأْبَطَل  َنَعْم،  َقاَل:  َفإيْن  بيهي؟  َحَكْمَت  فيياَم  ٍة  جَّ حخ ْن 
مي َلَك  َة    ;َهْل  جَّ احْلخ َنَّ 

ألي

نَْدهخ اَل ال
ُيقال له: هل لك حجة؟ قال: نعم، ُيقال: إذن َبَطل التقليد، ألنكم   (تَّْقلييَد َأْوَجَبْت َذليَك عي

 تقولون: التقليد أخذ القول بال حجة وال دليل، وقد رجعت إىل القول باحلجة. 
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َِن  َقلَّْدتخ كَ )قوله:  
َة، ألي جَّ  احْلخ

في َلاَمءي  َفإيْن َقاَل: َأَنا َأْعَلمخ َأِن  َقْد َأَصْبتخ َوإيْن ََلْ َأْعري َن اْلعخ
بيرًيا مي

َعَِلَّ  َيْت 
َخفي ٍة  جَّ بيحخ إيالَّ  َيقخولخ  اَل  َو  أين   (َوهخ أعلم  لكن  بحجة  أتكلم  مل  وإن  أنا  املقلد:  قال  فإن 

العامل   وهذا  كبري،  عامل  بقول  أخذت  قال:  كيف؟  الل،  سبحان  يا  فيقال:  الصواب.  إىل  وصلت 

 الكبري ال يتكلم إال بحجة.

جل ُذكر له الدليل ومل يعمل به وإنام قلد هذا العامل، ويف مثل هذا  والبحث مفرتض يف ر 

 .[28]النجم:   ﴾إِْن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمْن احْلَقِّ َشْيئاً ﴿ُيقال: 

هخ اَل َيقخولخ  )قوله:   َنَّ
َك ألي َعل مي يدخ مخ

: إيَذا َجاَز َتْقلي يَل َلهخ
َعل مي قي يدخ مخ

َيْت َعَلْيَك، َفَتْقلي ٍة َخفي جَّ إيالَّ بيحخ

َك َأْوىَل   َعل مي َيْت   ;مخ ٍة َخفي جَّ َك إيالَّ بيحخ َعل مخ ْل مخ َك: َكاَم ََلْ َيقخ
َعل مي َيْت َعىَل مخ

ٍة َخفي جَّ هخ اَل َيقخولخ إيالَّ بيحخ َنَّ
ألي

 ا فإذن نأخذ بقول ُمعلم ُمعلمك. فإذا كان األمر راجًعا إىل وجود حجة ال نعلمه (َعَلْيَك 

َو )قوله:   َفهخ  ،
هي ْلمي عي إيىَل  َفْوَقهخ  َو  هخ َمْن  ْلَم 

عي َع  مَجَ َفَقْد  َأْصَغَر  َكاَن  َوإيْن  ي 
َعل مي مخ َنَّ 

ألي َقاَل:  َفإيْن 

ه أخذ علم تلميذ معلمك أوىل بأن ُيقلَّد، ألن  -عىل هذا-ُيقال: إذن   (َأْبرَصخ بياَم َأَخَذ َوَأْعَلمخ بياَم َتَركَ 

 معلمك ومعلميه من قبل.

َن )قوله:   مي بيالتَّْقلييدي  َأْوىَل   ، َلاَمءي اْلعخ َغاري 
صي ْن  مي ثخ  َد  ُيخ َوَمْن  اأْلَْصَغَر  َجَعَل  َقْوَلهخ  َد  َقلَّ َفإيْن 

هخ َتْقلييدخ التَّ  نَْدهخ َيْلَزمخ
بخ عي

احي َك الصَّ
ولي اهللَّي َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوآليهي َوَسلََّم. َوَكَذلي عي ابيعي َوالتَّابي َأْصَحابي َرسخ

ًضا َوَفَسادً  . َواأْلَْعىَل ليْْلَْدَنى َأَبًدا. َوَكَفى بيَقْوٍل َيئخولخ إيىَل َهَذا َتنَاقخ ونيهي يفي قيَياسي َقْوليهي ْن دخ
 .(ا اهـمي

 دعاة التقليد متناقضون. : القاعدة الرابعة والثالثون

 وذلك من وجهني:
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خمالف  وهذا  باحلجة  عملوا  إذ  أصلهم  نقضوا  فقد  بحجة  ادعوه  فإن  األول:  الوجه 

 للتقليد، وإن ادعوه بغري حجة فكيف جيعلون غري احلجة مستنًدا ومرجًعا؟ .

أو   -صىل الل عليه وسلم-الوجه الثاين: الزم تقليد شيخه أن ُيقلد شيخ شيخه إىل النبي  

شيخه تلميذ  ُيقلد  فكذلك   أن  قبل،  من  علم  مجع  تأخر  ملا  شيخه  أن  زعم  إن  شيخه، ألنه  دون 

ُيقال يف شيخ شيخه ويف  فكذا  بدليل  إال  يتكلم  مل  أن شيخه  إن زعم  أما  تلميذ شيخه،  ُيقال يف 

 املخالف لشيخه ...وهكذا.

: َعلي )قوله:   يَل َلهخ
. قي هخ َصَواب  َِن  َأْعَلمخ َأنَّ

هخ ألي ْدتخ ْن كيَتابي اهللَّي َأْو  َفإيْن َقاَل: َقلَّ ْمَت َذليَك بيَدلييٍل مي

نٍَّة َأْو إيمْجَاٍع؟ وهذا إلزام قوي من املزين، وذلك أن يقال: ملاذا قلدت شيخك دون غريه؟ قال:   (سخ

ألين أعلم أنه صواب، فيقال: كيف عرفت أنه صواب؟ قال: بالدليل الرشعي. فيقال: تناقضت 

 د. ورجعت إىل ما أنكرته وهو االجتها

تقليد،   من  سلكوه  فيام  هلم  برهان  ال  وأنه  املقلدة  تناقض  بيان  يف  قوية  أدلة  تقدم  ما  فإن 

 ُيفرتض يف أحد رجلني:  -والل أعلم-والبحث كله 

 رجل يرى الدليل ويرتكه تقليًدا للمشايخ.  -1

 رجل يبحث تأصيل التقليد وأن يكون منهًجا له. -2
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 :-رمحه الل تعاىل-قال العالمة الشنقيطي  

َْتثيلخ  يَن ِمخ
َ املْخَقل دي

ْم: َنْحنخ َمَعارشي
  يفي َقْوهليي

نَْحرصي يَن مخ
َججي املْخَقل دي يعي حخ

َل مَجي وَن  َواْعَلْم َأنَّ َحاصي

وَن ]َقْوَل اهللَّي َتَعاىَل: َفاْسَألخوا َأْهَل  نْتخْم اَل َتْعَلمخ ْكري إيْن كخ  [. 43 \ 16الذ 

، َوَهَذا َنصُّ َقْولينَا، َوَقْد َأْرَشَد ا نْهخ
َو َأْعَلمخ مي ْسَأَل َمْن هخ ْلَم َلهخ َأْن يخ

ْبَحاَنهخ َمْن اَل عي َصىلَّ  -لنَّبييُّ َفَأَمَر سخ

َؤالي  -اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  : َمْن اَل َيْعَلمخ إيىَل سخ ةي جَّ بي الشَّ يثي َصاحي ، َفَقاَل يفي َحدي »َأالَّ َسَألخوا إيَذا َمْن َيْعَلمخ

» َؤالخ َفاءخ اْلَعييي  السُّ
وا، إينَّاَم شي  .ََلْ َيْعَلمخ

ْسَتْأَجَرٍة:  ي َزَنى بياْمَرَأٍة مخ
: الَّذي يفي وِني أَ َوَقاَل َأبخو اْلَعسي ْلمي َفَأْخَْبخ

نَّ َما َعىَل اْبنيي »َوإيِن  َسَأْلتخ َأْهَل اْلعي

َو َأْعلَ  يدخ َمْن هخ
نْكيْر َعَلْيهي َتْقلي ْجَم، َفَلْم يخ  َهَذا الرَّ

يبخ َعاٍم، َوَأنَّ َعىَل اْمَرَأةي اَئٍة َوَتْغري
«َجْلدخ مي نْهخ

 : مخ مي

َد َأَبا َبْكٍر.  َمرخ َقْد َقلَّ خ اأْلَْرضي عخ
 َوَهَذا َعاَلي

ٍم اأْلَ  ْعَبةخ َعْن َعاصي ْن  َفَرَوى شخ : َأْقِضي فييَها َفإيْن َيكخ ْعبيي  َأنَّ َأَبا َبْكٍر َقاَل يفي اْلَكاَلَلةي ، َعني الشَّ
ْحَولي

َو َما دخونخ اْلَوَلدي  : هخ يء  نْهخ َبري
، َواهللَّخ مي ْيَطاني َن الشَّ ن ي َومي ْن َخَطًأ َفمي َن اهللَّي، َوإيْن َيكخ ، َصَواًبا َفمي  َواْلَواليدي

َمرخ بْ  َن اهللَّي َأْن أخَخاليَف َأَبا َبْكٍر. َفَقاَل عخ َْسَتْحييي مي : إينَّنيي ألي طَّابي  نخ اخْلَ

ذخ بيَقْولي  هخ َكاَن َيْأخخ وٍد َأنَّ ، َوَصحَّ َعني اْبني َمْسعخ َرْأييَك َتَبع 
نَا لي : َرْأيخ هخ َقاَل َلهخ َمَر. َوَصحَّ َعنْهخ َأنَّ  عخ

وٍق: َكانَ  ْعبييُّ َعْن َمرْسخ ولي اهللَّي  َوَقاَل الشَّ َن َأْصَحابي َرسخ
تَّة  مي ْفتخوَن  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -سي يخ

وَسى يَبُّ ْبنخ َكْعٍب، َوَأبخو مخ
، َوَزْيدخ ْبنخ َثابيٍت، َوأخ ٌّ

، َوَعِلي طَّابي َمرخ ْبنخ اخْلَ  . النَّاَس: اْبنخ َمْسعخوٍد، َوعخ

وَن َقوْ  ْم َيَدعخ نْهخ
ْم ليَقْولي َثاَلَثٍة.َوَكاَن َثاَلَثة  مي  هَلخ

، َوَكاَن َزْيد  يَ  ٍّ
وَسى َيَدعخ َقْوَلهخ ليَقْولي َعِلي َمَر، َوَكاَن َأبخو مخ  عخ

َدعخ  َكاَن َعْبدخ اهللَّي َيَدعخ َقْوَلهخ ليَقْولي

يَب  ْبني َكْعٍب.
 َقْوَلهخ ليَقْولي أخ
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وٍد  نْتخ َأَدعخ َقْوَل اْبني َمْسعخ : َما كخ ب  نْدخ . َوَقاَل جخ َن النَّاسي  ليَقْولي َأَحٍد مي

نًَّة َفَكَذليَك َفاْفَعلخوا«َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:  -َوَقْد َقاَل النَّبييُّ  ْم سخ َعاًذا َقْد َسنَّ َلكخ يفي َشْأني  »إيْن مخ

َمامي َبْعَد الْ  اَلةي َمَع اإْلي َن الصَّ
َر َفَصىلَّ َما َفاَتهخ مي  َحْيثخ َأخَّ

اَلةي اًل، الصَّ ْم َأوَّ َصلُّوَن َما َفاَُتخ ، َوَكانخوا يخ َفَراغي

 . َمامي لخوَن َمَع اإْلي  ثخمَّ َيْدخخ

َلاَمءخ أَ  مخ اْلعخ وِلي اأْلَْمري َوهخ
وليهي َوأخ  َرسخ

: َوَقْد َأَمَر اهللَّخ َتَعاىَل بيَطاَعتيهي َوَطاَعةي ، َقاَل املْخَقل َدةخ َمَراءخ
َلاَمءخ َواأْلخ  اْلعخ

وي

يْم.َوَطاَعتخ  نَاَك َطاَعة  ََّتَْتصُّ هبي ْن هخ يدخ ََلْ َيكخ
هخ َلْواَل التَّْقلي ، َفإينَّ

ْفتخوَن بيهي ياَم يخ
ْم في هخ يدخ

ْم َتْقلي  هخ

 َ
ْم بيإيْحَساٍن َرِضي َبعخوهخ يَن اتَّ

يَن َواأْلَْنَصاري َوالَّذي ري َن املْخَهاجي لخوَن مي ابيقخوَن اأْلَوَّ    اهللَّخَوَقاَل َتَعاىَل: َوالسَّ

وا َعنْهخ ] ْم َوَرضخ  [. 100  \ 9َعنْهخ

ورخ  يثخ املَْْشهخ
دي ي َذليَك احْلَ ْم، َوَيْكفي َ اهللَّخ َعنْهخ

َّْن َرِضي
هخ ِمي لخ
ْم َفَفاعي َباع  هَلخ مخ ات  هخ يدخ

»َأْصَحايبي  َوَتْقلي

يمخ اْقَتَدْيتخمخ اْهَتَدْيتخْم« ومي بيَأُّي   . َكالنُّجخ

يَّ اَل تخْؤَمنخ َعَلْيهي َوَقاَل َعْبدخ اهللَّي ْبنخ َمْسعخ  ْسَتنًّا َفْلَيْسَتنَّ بيَمْن َقْد َماَت، َفإينَّ احْلَ ْم مخ نْكخ
وٍد: َمْن َكاَن مي

ًفا، َها َتَكلُّ ْلاًم َوَأَقلُّ َها عي لخوًبا، َوَأْعَمقخ ةي قخ  اأْلخمَّ
هي ٍد َأَبرُّ َهذي َمَّ َك َأْصَحابخ حمخ

، أخوَلئي ْتنَةخ مخ ا اْلفي هللَّخ  َقْوم  اْخَتاَرهخ

يْم  َْدُّيي وا هبي كخ ْم، َوََتَسَّ هخ ْم َحقَّ وا هَلخ فخ ، َفاْعري
، َوإيَقاَمةي ديينيهي  َنبيي هي

ْحَبةي صخ
. ;لي يمي ْديي املْخْسَتقي خْم َكانخوا َعىَل اهْلَ  َفإيهنَّ

هخ َقاَل:  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَقْد َصحَّ َعني النَّبيي   ْم بي َأنَّ يَن »َعَلْيكخ دي اشي  الرَّ
َلَفاءي نَّةي اخْلخ ي َوسخ

نَّتي سخ

ي« ْن َبْعدي َي مي ي 
 . املَْْهدي

 اْبني أخم  َوَقاَل: 
وا بيَعْهدي كخ ٍر، َوََتَسَّ َْديي َعامَّ وا هبي َمَر، َواْهَتدخ ي َأيبي َبْكٍر َوعخ

ْن بيَعدي َذْيني مي وا بياللَّ   »اْقَتدخ

 . َعْبٍد«

يْ  َ َمرخ إيىَل رشخ ولي اهللَّي َوَقْد َكَتَب عخ  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َفبيسخ

ْن يفي كي   -ٍح: َأني اْقضي بياَم يفي كيَتابي اهللَّي َفإيْن ََلْ َيكخ
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َم  ولي اهللَّي  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ  َرسخ
نَّةي ْن يفي سخ بياَم َقََض بيهي  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َفإيْن ََلْ َيكخ

احليخ   وَن. الصَّ

 . َحاَبةخ  َوَتبيَعهخ الصَّ
َهاتي اأْلَْواَلدي َمرخ َعْن َبْيعي أخمَّ  َوَقْد َمنََع عخ

وهخ َأْيًضا.  َفَتبيعخ
 َوَأْلَزَم بيالطَّاَلقي الثَّاَلثي

ْذ َثْوًبا َغرْيَ َثْوبيَك، َفَقاَل: َلْو َفَعْلتخهَ  : خخ و ْبنخ اْلَعاصي ًة، َفَقاَل َلهخ َعْمرخ نًَّة. َواْحَتَلَم َمرَّ  ا َصاَرْت سخ

، َوَما اْشَتَبَه َعَلْيَك َفكيلْ  : َما اْسَتَباَن َلَك َفاْعَمْل بيهي َحاَبةي َن الصَّ
هخ مي يَبُّ ْبنخ َكْعٍب َوَغرْيخ

.َوَقاَل أخ  هخ إيىَل َعاملييهي

ولخ اهللَّي  ْفتخوَن َوَرسخ َحاَبةخ يخ ْم  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَقْد َكاَن الصَّ ْم، َوَهَذا َتْقلييد  هَلخ هي ري َحيٌّ َبْيَ َأْظهخ

 النَّبيي   ;َقْطًعا 
ًة يفي َحَياةي جَّ ونخ حخ ْم اَل َيكخ  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم.  -إيْذ َقْوهلخخ

وا يفي  هخ َيَتَفقَّ
ْم َطائيَفة  لي نْهخ

ل  فيْرَقٍة مي ْن كخ وا  َوَقْد َقاَل َتَعاىَل: َفَلْواَل َنَفَر مي ْم إيَذا َرَجعخ وا َقْوَمهخ رخ
يخنْذي
يني َولي الد 

وَن ] ْم َُيَْذرخ ْم َلَعلَّهخ ْم، َوَهَذا 122 \ 9إيَلْيهي وا إيَلْيهي  إيَذا َرَجعخ
ْم بيهي وهخ ْم َقبخوَل َما َأْنَذرخ [، َفَأْوَجَب َعَلْيهي

َلاَمءي. ْلعخ
ْم لي نْهخ

 َتْقلييد  مي

، َأنَّ  َبرْيي ولخ اهللَّي َوَصحَّ َعني اْبني الزُّ ي َقاَل َرسخ
ا الَّذي ، َفَقاَل: َأمَّ

ْخَوةي د  َواإْلي ئيَل َعني اجْلَ َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي  -هخ سخ

هخ َخليياًل«َوَسلََّم  ْذتخ َ ياًل اَلَّتَّ
َن َأْهلي اأْلَْرضي َخلي ًذا مي تَّخي نْتخ مخ ر  يفي   »َلْو كخ

هخ َأْنَزَلهخ َأًبا، َوَهَذا َظاهي َفإينَّ

. َتْقليي  َلهخ
هي  دي

 . يد  َلهخ
، َوَذليَك َتْقلي دي اهي ْبَحاَنهخ بيَقبخولي َشَهاَدةي الشَّ  َوَقْد َأَمَر اهللَّخ سخ

َها َوا ، َوَغرْيي ْتَلَفاتي ْلمخ
مي لي مي َواملْخَقو 

صي َواْلَقاسي اري ، َواخْلَ يَعةخ بيَقبخولي َقْولي اْلَقائيفي ي َي َوَجاَءتي الرشَّ اكيمي حْلَ

يْثلي يفي  . بياملْ يد  حَمْض 
، َوَذليَك َتْقلي ْيدي  الصَّ

 َجَزاءي

وا يفي  ، َوإيني اْخَتَلفخ لي في َواملْخَعد   َواملْخَعر 
ولي سخ مي َوالرَّ جي  املْخرَتْ

ةخ َعىَل َقبخولي َقْولي  اأْلخمَّ
ْكتيَفاءي  َوَأمْجََعتي َجَوازي االي



143 
 

 . اَلءي ؤخ َ
يد  حَمْض  هلي

ٍد، َوَذليَك َتْقلي  بيَواحي

وا ل َها،  َوَأمْجَعخ َؤاٍل َعْن َأْسَبابي حي ْن َغرْيي سخ
َها، مي ، َوالث َيابي َواأْلَْطعيَمةي َوَغرْيي اءي اللُّْحاَمني َ

َعىَل َجَوازي رشي

َا.  َأْرَباهبي
َها اْكتيَفاًء بيَتْقلييدي يمي ري  َوَُتْ

َضاَل  َلاَمَء فخ ونخوا عخ َهاَد َوَأْن َيكخ
ْجتي مخ االي لُّهخ ل َف النَّاسخ كخ حخ اْلعيَبادي، َوَتَعطََّلتي  َوَلْو كخ

َء َلَضاَعْت َمَصالي

ًعا، َّا اَل َسبييَل إيَلْيهي رَشْ
يَن، َوَهَذا ِمي دي َْتهي َلاَمَء جمخ ْم عخ لُّهخ ، َوَكاَن النَّاسخ كخ رخ عخ َواملََْتاجي

نَائي َواْلَقَدرخ َقْد   الصَّ

 . هي وعي قخ ْن وخ
 َمنََع مي

َع النَّاسخ َعىَل َتْقلييدي  ، َوَجَوازي َوْطئيَها َتْقلييًدا  َوَقْد َأمْجَ  َزْوَجَتهخ
يَن إيَلْيهي  َُّيْدي

ِتي ْوجي ليلن َساءي الالَّ  الزَّ

. َي َزْوَجتخهخ
َا هي نَّ يفي َكْوهني  هَلخ

ةي يفي الطََّهاَرةي، َوقيَراءَ  مَّ
، َوَعىَل َتْقلييدي اأْلَئي ْبَلةي َقل دخ يفي اْلقي وا َعىَل َأنَّ اأْلَْعَمى يخ حُّ َوَأمْجَعخ

، َوَما َيصي ةي َ
ةي اْلَفاُتي

 اْنَقَطَع َفيخَباحخ 
يًَّة َأنَّ َحْيَضَها َقدي م 

ْسليَمًة َكاَنْت َأْو ذي  مخ
ْوَجةي ، َوَعىَل َتْقلييدي الزَّ َداءخ

ْقتي َها  بيهي االي ْوجي َوْطؤخ لزَّ
لي

 .  بيالتَّْقلييدي

ا يفي انْ  جيخَها بيالتَّْقلييدي هَلَ ْلَوِلي  َتْزوي
َباحخ لي ولي  َويخ َي يفي دخخخ

ني َؤذ  ْلمخ
َا، َوَعىَل َجَوازي َتْقلييدي النَّاسي لي

ُتي دَّ َضاءي عي قي

. لييلي َفةخ َذليَك بيالدَّ َهادخ َوَمْعري
ْجتي مخ االي ، َواَل جَييبخ َعَلْيهي

َلَواتي  الصَّ
 َأْوَقاتي

: َأْرَضْعتخ  ثي اري ْقَبَة ْبني احْلَ عخ
ْوَداءخ لي  اأْلََمةخ السَّ

َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي  -َك َوَأْرَضْعتخ اْمَرَأَتَك، َفَأَمَرهخ َوَقْد َقاَلتي

ْن َذليَك. -َوَسلََّم  ْتهخ بيهي مي ياَم َأْخَْبَ
َها في َراقيَها، َوَتْقلييدي  بيفي

 

 : ْفَياَن َيقخولخ ْعتخ سخ
َياٍث: َسمي ، َفَقاَل َحْفصخ ْبنخ غي ةخ بيَجَوازي التَّْقلييدي مَّ

َح اأْلَئي َل  َوَقْد َِصَّ جخ إيَذا َرَأْيتخ الرَّ

 . يَمهخ َفاَل َتنَْههخ ري  َوَأْنَت َتَرى َُتْ
ي َقدي اْختخليَف فييهي  َيْعَملخ اْلَعَمَل الَّذي
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، َواَل جَيخوزخ َلهخ َتْقلييدخ َمْن  نْهخ
َو َأْعَلمخ مي يدخ َمْن هخ

ي َتْقلي : جَيخوزخ ليْلَعاَلي َسني دخ ْبنخ احْلَ َمَّ .َوَقاَل حمخ هخ ْثلخ
َو مي  هخ

ْمَر.  عخ
ْلتخهخ َتْقلييًدا لي ، قخ ري 

ْبعي َبعي ، َفَقاَل: يفي الضَّ يُّ بيالتَّْقلييدي
افيعي َح الشَّ  َوَقْد َِصَّ

ْثاَمَن.  عخ
ْلتخهخ َتْقلييًدا لي ، قخ يخوبي َن اْلعخ

اَءةي مي اْلَْبَ
َيَواني بي  َوَقاَل يفي َمْسَأَلةي َبْيعي احْلَ

د  َمَع اإْلي  يٍد. َوَعنْهخ َقبيْلنَا َأْكَثَر َوَقاَل يفي َمْسَأَلةي اجْلي  زي
ْلتخ بيَقْولي اَم قخ ْم، ثخمَّ َقاَل: َوإينَّ هخ مخ

َقاسي هخ يخ  إينَّ
ْخَوةي

 .  اْلَفَرائيضي

ْلتخهخ َتْقلييًدا اْلَعَطاَء. : قخ
يدي دي ْن كيَتابيهي اجْلَ ٍع آَخَر مي  َقاَل يفي َمْوضي

هخ اهللَّخ يفي َمَسائي  َ
َن التَّابيَعْيي فييَها.َوَهَذا َأبخو َحنييَفَة َرمحي َمهخ مي يدخ َمْن َتَقدَّ

 لي اآْلَباري َلْيَس َمَعهخ فييَها إيالَّ َتْقلي

هخ َأْدَرَك اْلَعَمَل َعىَل   بيَأنَّ
ئيهي َوطَّ حخ يفي مخ ، َويخرَص 

ينَةي جخ َعْن َعَملي َأْهلي املَْدي ك  اَل ََيْرخ
َو  َوَهَذا َمالي َهَذا، َوهخ

ي َعَلْيهي َأهْ  َنا. الَّذي  لخ اْلعيْلمي بيَبَلدي

هي َلَطاَل  ْن َكاَلمي َعنَا َذليَك مي ، َوَلْو مَجَ هخ  َيْفَعلخ
ي بيهي ٍع: َما َرَأْيتخ َأَحًدا َأْقَتدي  . َوَيقخولخ يفي َغرْيي َمْوضي

نَا، َونَ  سي َْنفخ ْن َرْأيينَا ألي ْم َلنَا َخرْي  مي خ : َرْأُّيخ
َحاَبةي يُّ يفي الصَّ

افيعي قخ َأنَّ َرْأَي  َوَقْد َقاَل الشَّ ْحنخ َنقخولخ َونخَصد 

نَا. سي َْنفخ  َمَعهخ َلنَا َخرْي  َمْن َرْأيينَا ألي
ةي مَّ
ي  َواأْلَئي

افيعي  الشَّ

َي، َواَل  َي ليْْلخْسَتاذييَن َواملْخَعل مي ْبَحاَنهخ يفي فيَطري اْلعيَبادي َتْقلييَد املْخَتَعل مي حخ  َتقخومخ َمَصا َوَقْد َجَعَل اهللَّخ سخ
لي

نَاَعٍة.  ْلٍم َوصي ل  عي َك َعامٌّ يفي كخ
ََذا، َوَذلي ْلقي إيالَّ هبي  اخْلَ

ْكَمتيهي  نخ يفي حي ، َفاَل َُيْسخ ، َكاَم َفاَوَت َبْيَ اأْلَْبَداني َوى اأْلَْذَهاني ْبَحاَنهخ َبْيَ قخ  َوَعْدليهي  َوَقْد َفاَوَت اهللَّخ سخ

َض َعىَل مَجييعي  تيهي َأْن َيْفري هي يفي مَجييعي َمَسائيلي  َوَرمْحَ ضي َعاري َوابخ َعْن مخ ، َواجْلَ
ق  بيَدلييليهي َفَة احْلَ  َمْعري

هي َخْلقي

َها َوَجلييليَها.  يني َدقييقي  الد 

ْبَحاَنهخ َوَتَعاىَل َهَذا عَ  َلاَمَء، َبْل َجَعَل سخ يْم عخ
اَلئيقي يفي َكْوهني َك َلَتَساَوْت َأْقَدامخ اخْلَ

ا، َوَهَذا امليً َوَلْو َكاَن َكَذلي
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َمامي َوالتَّابيعي َمَع املَْ  ومي َمَع اإْلي  املَْْأمخ
َلةي ًّا بيهي بيَمنْزي ْؤََت ي مخ

تَّبيًعا ليْلَعاَلي اًم َوَهَذا مخ َتَعل  َم اهللَّخ َتَعاىَل مخ ، َوَأْيَن َحرَّ ْتبخوعي

َقل    مخ
ًّا بيهي ْؤََت ي مخ

تَّبيًعا ليْلَعاَلي وَن مخ لي َأْن َيكخ
اهي . َعىَل اجْلَ وليهي لخ بينخزخ هي َوَينْزي ريخ بيَسرْيي

 ًدا َلهخ َيسي

، َفَهْل َفْرض  َعىَل كخ  ْلقي َلة  بياخْلَ لَّ َوْقٍت َنازي َل كخ َواديَث َوالنََّوازي ْبَحاَنهخ َأنَّ احْلَ َم اهللَّخ سخ
ْم  َوَقْد َعلي نْهخ

لٍّ مي

 ْ َن اأْلَديلَّةي الرشَّ َلٍة مي ْكَم َنازي َذ حخ َها؟َعْي  َأْن َيْأخخ مي وطيَها َوَلَوازي خ يَّةي بيرشخ
 عي

وًعا؟  َوَهْل َذليَك يفي إيْمَكاني َأَحٍد َفْضاًل َعْن َكْونيهي َمرْشخ

ولي اهللَّي   َأْصَحابخ َرسخ
اَلءي يثخ اْلَعْهدي   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَهؤخ دي وا اْلبياَلَد، َوَكاَن احْلَ َفَتحخ

ْساَلمي َيْسَأهلخخ  .بياإْلي  ْم َفيخْفتخوَنهخ

يلي َواَل يخْعَرفخ َذليَك َعني 
لي هي اْلَفْتَوى بيالدَّ ق  يفي َهذي َفَة احْلَ ولخوَن َلهخ َعَلْيَك َأْن َتْطلخَب َمْعري  َأَحٍد  َواَل َيقخ

مخ اْلَبتََّة.  نْهخ
 مي

؟ َفهخ 
ودي جخ مي اْلوخ  َوَلَوازي

مي التَّْكلييفي ْن َلَوازي . َوَهلي التَّْقلييدخ إيالَّ مي عي َواْلَقَدري ْ مي الرشَّ ْن َلَوازي  َو مي

َها. َن اأْلَْحَكامي َوَغرْيي هخ مي َم َبَيانخ ياَم َتَقدَّ
. َوَذليَك في  َواَل بخدَّ

وَن إيَلْيهي ْضَطرُّ وَن َلهخ مخ رخ
 َواملْخنْكي

ا َفَأْنَت  ٍة َذَكْرَُتَ يَّ ٍة َأَثري جَّ لُّ حخ : كخ
َني اْحَتجَّ َعىَل إيْبَطاليهي

ْم َدلييل   َوَنقخولخ ملي ا إيْذ ََلْ َيقخ َ
َواُتي َها َورخ

َمَلتي َقل د  حليَ  مخ

ي.  اوي يدخ الرَّ
َك إيالَّ َتْقلي ْم، َفَلْيَس بيَيدي ْدقيهي يٌّ َعىَل صي

 َقْطعي

ي  ي  إيالَّ َتْقلييدخ اْلَعاَلي  اْلَعام 
، َوَكَذليَك َليَْس بيَيدي دي اهي اكيمي إيالَّ َتْقلييدخ الشَّ ي  َوَلْيَس بيَيدي احْلَ ، َفاَم الَّذي

 ،  َما َرَواهخ
نيهي َع بيأخذخ ي، َوَهَذا َسمي ْن َتْقلييدي اْلَعاَلي ، َوَمنََعنَا مي دي اهي ي َوالشَّ اوي يَد الرَّ

َغ َلَك َتْقلي َوَهَذا َعَقَل َسوَّ

 . وَلهخ ، َوَأدَّى َهَذا َمْعقخ وَعهخ َعهخ َفَأدَّى َهَذا َمْسمخ
 بيَقْلبيهي َما َسمي

نْ َوَفَرَض َعىَل هَ  اَم اْلَقبخوَل مي َلَتهخ ْغ َمنْزي ، َوَعىَل َمْن ََلْ َيْبلخ َيَة َما َعَقَلهخ
، َوَعىَل َهَذا َتْأدي َعهخ

اَم. َذا َتْأديَيَة َما َسمي  هخ

َطأي، بيَأْن  وعي املْخَقل دي يفي اخْلَ قخ وهخ َخْشَيَة وخ : َأْنتخْم َمنَْعتخمخ
َن التَّْقلييدي َقالخ ليْلاَمنيعيَي مي ْطيًئا يفي ثخمَّ يخ هخ ُمخ َقل دخ وَن مخ َيكخ
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، َواَل َرْيَب َأنَّ َصَواَبهخ يفي َتقْ  ق  ْداَلَل يفي َطَلبي احْلَ
ْستي ، ثخمَّ َأْوَجْبتخْم َعَلْيهي النََّظَر َواالي ي  َفْتَواهخ هي ليْلَعاَلي لييدي

 . هي َو لينَْفسي  هخ
ْن َصَوابيهي يفي اْجتيَهاديهي  َأْقَربخ مي

ينًا نَ َوَهَذا َكَمْن َأرَ  ا َأمي َ  َخبيرًيا هبي
ْلَعةي ْلَك الس 

َد َعامليًا بيتي هخ إيَذا َقلَّ َا، َفإينَّ َة َلهخ هبي ْْبَ
ْلَعٍة اَل خي اَء سي َ

ًحا اَد رشي اصي

َقاَلءي اه  َبْيَ اْلعخ
تََّفق  َعَلْيهي ، َوَهَذا مخ

هي ني اْجتيَهاديهي لينَْفسي هي َأْقَرَب مي ولخ َغَرضي صخ هخ َوحخ  ـ.َكاَن َصَوابخ

هخ اهللَّخ يفي إيْعاَلمي املْخوَ  َ
وَن، َوَقْد َذَكَرهخ اْبنخ اْلَقي مي َرمحي  املْخَقل دخ

َو َغاَيةخ َما َُيَْتجُّ بيهي َ بخْطاَلَنهخ  َهَذا هخ َي، َوَبيَّ
عي ق 

ٍد َوَثاَمنيَي َوْجًها. ْن َواحي  مي

ًة مي  َْترَصَ َاًل ُمخ نَا إيْن َشاَء اهللَّخ مجخ رخ هخ يدخ املَْْسَأَلَة إيْن َشاَء اهللَّخ َوَسنَْذكخ َف، َوَتزي ي املْخنْصي يلي َتْكفي هي الطَّوي ْن َكاَلمي

 إييَضاًحا َوإيْقنَاًعا. 

-------------------------------------------------- 

املقلدة  أطال النفس جًدا يف مناقشة التقليد والرد عىل    -رمحه الل تعاىل-تقدم أن ابن القيم  

 .-رمحه الل تعاىل-بأوجه كثرية، وقد ذكر الشيخ هاهنا أنه رد عليهم من واحد وثامنني وجًها 

حتى إن ابن القيم ملا انتهى من البحث قال: ال أظن جتد يف كتاب آخر بحًثا كهذا البحث،  

من حترير أو كالًما نحو هذا، ولو تأملت يف احلجج السابقة وجدت أن فيها تداخاًل، وذلك أن  

حمل النزاع أن العلامء جممعون عىل جواز التقليد للعامي، ذكره ابن عبد الرب وغريه، ومما سبق يف 

احلجج التي نقلها عن املقلدة، كثرٌي منه خارج مورد النزاع ألنه من تقليد العامي، وتقليد العامي 

 للعامل جائز إمجاًعا، هذا أواًل.
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وبني   الثقة  خرب  قبول  بني  ففرق  بالتقليد،  هلا  عالقة  ال  املتقدمة  املسائل  من  كثري  وثانًيا: 

أين  رجاًل:  سألت  وإذا  الثقة،  خرب  قبول  من  هو  للخرب،  الراوي  رواية  فقبول  اجتهاده،  قبول 

القب قال:  رجللالقبلة؟  تزوج  وإذا  الثقة،  خرب  قبول  فهذا  هاهنا،  من  هذه    ة  إليه  وُزفت  امرأة، 

 املرأة وهو مل يرها، فإن علمه هبذه املرأة من باب قبول خرب الثقة، وعىل هذا فقس.

ومن ذلك الرواة، فرواية الراوي للحديث من باب قبول خرب الثقة، ففرق بني قبول خرب  

قلده يف اجتهاده، الثقة وبني التقليد، فالتقليد يكون يف مسألة اجتهادية، حتتاج إىل اجتهاد ونظر في

 ففرق بني تقليد املقلد يف اجتهاده وبني قبول خرب الثقة. 

ونظر،  اجتهاد  بعد  بجهة  القبلة  حدد  فأحدهم  القبلة،  معرفة  يف  اجتهدا  رجلني  أن  فلو 

فأخذ غريه كالمه يف أن القبلة إىل هذه اجلهة يسمى تقليًدا، ففرق بني هذا وبني رجل هو من أهل 

القب أن  ويعلم  عىل البلد  مبنًيا  ليس  ألنه  الثقة؛  خرب  قبول  باب  من  كالمه  فقبول  هاهنا،  من  لة 

اجتهاد، ومن ذلك رواية الراوي للحديث، فهو سمع حديًثا، فينقله ملن بعده، ومن بعده ينقله 

 ملن بعده، فكل هذا من باب قبول خرب الثقة.

 يف ظني إذا ُفهم ما ييل: 

 جواز تقليد العامي للعامل إمجاًعا.  -1

ناك فرًقا بني قبول خرب الثقة وبني اجتهاد الثقة، وأن الثاين هو التقليد أن ه -2

 بخالف األول. 
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أن لألولني استعاماًل يف لفظ التقليد مغاير للمتأخرين، وقد نبه عىل هذا ابن  -3

كتابه  يف  العالئي  ذلك  مثل  وذكر  التقليد،  بحث  عند  املوقعني(  )أعالم  كتابه  يف  القيم 

حجي يف  اإلصابة  االتباع،  )إمجال  بمعنى  األوائل  عند  التقليد  فقالوا:  الصحابة(  قول  ة 

أن  تقدم  وقد  عطاًء،  اتبعت  أي:  لعطاء.  تقليًدا  املسألة  هذه  يف  قلت  الشافعي:  فقول 

اجتهاد   إما  اتباع    -وهذا األعىل-املراتب ثالث،  يليه-أو  الذي  تقليد    -وهذا  وهو  -أو 

 . -حمل البحث

 ث سقطت كثري من احلجج التي أدىل هبا املقلدة.أيًضا إذا ُفهم هذا األمر الثال
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 :-رمحه الل تعاىل-قال العالمة الشنقيطي  

يَن الَّتيي  َجَج املْخَقل دي  حخ
هي عيَي َبْعَد ذيْكري : َقاَل َأْصَحابخ  َقاَل يفي إيْعاَلمي املْخَوق  هخ ًفا َما َنصُّ

َذَكْرَناَها آني

خ  ْلمي بيَأهنَّ
ْم َمَع َشَهاَدةي َأْهلي اْلعي هي سي يَن َعىَل َأْنفخ دي اهي يَن، الشَّ َ املْخَقل دي

َعارشي ْم مخ : َعَجًبا َلكخ
ةي جَّ َن احْلخ وا مي ْم َلْيسخ

، َكْيَف َأبْ  ْمَرةي َأْهليهي ودييَن يفي زخ ، َواَل َمْعدخ َقل دي َوَما  َأْهليهي ْلمخ
ْم، َفاَم لي ْم، بينَْفسي َدلييليكخ َطْلتخْم َمْذَهَبكخ

؟ ل  بي املْخْسَتدي ْن َمنْصي بخ املْخَقل دي مي
؟ َوَأْيَن َمنْصي ْستيْداَللي  ليالي

ةي َفَتَج  جَّ بي احْلخ
ْن َصاحي خوَها، مي َياًبا اْسَتَعْرَتخ

َن اأْلَديلَّةي إيالَّ ثي نْتخْم َوَهْل َما َذَكْرتخْم مي ، َوكخ ا َبْيَ النَّاسي َ ْلتخْم هبي مَّ

 ْ ْم ََل ْم َأنَّكخ كخ
سي ْدتخْم َعىَل َأْنفخ َن اْلعيْلمي بياَم َشهي َي مي ، َناطيقي َي بياَم ََلْ تخْعَطْوهخ َتَشب هي َك مخ

، َوَذليَك  يفي َذلي ْؤَتْوهخ تخ

َن َأْهليهي َغَص  ب  َلْستخْم مي
، َوَمنْصي وهخ وٍر َلبيْستخمخ .َثْوبخ زخ وهخ  ْبتخمخ

، َفنََزْلتخْم بي  ْم َعَلْيهي ْرَهاٍن َدلَّكخ ، َوبخ
ْم إيَلْيهي ْم إيىَل التَّْقلييدي ليَدلييٍل َقاَدكخ تخ ْ

وَنا: َهْل ِصي خ نَ َفَأْخْبي  هي مي

ٍل، َأْم َسَلْكتخْم َسبييَلهخ ات    بيَمْعزي
نْتخْم بيهي َعني التَّْقلييدي ٍل، َوكخ ْستيْداَللي َأْقَرَب َمنْزي ْن االي ينًا مي مي َفاًقا، َوََّتْ

 َغرْيي َدلييٍل.

َو بيَفَسادي َمْذَهبي التَّْقلي  اَم َكاَن َفهخ خ ، َوَأُّيُّ  َسبييل 
ْم َعني َأَحدي َهَذْيني اْلَقَسَمْيي كخ وجي رخ يدي  َوَلْيَس إيىَل خخ

 . م  نْهخ اَلزي
ةي مي جَّ وعي إيىَل َمْذَهبي احْلخ جخ ، َوالرُّ م 

 َحاكي

ْكمي َوَنْحنخ إيْن َخاَطبْ  ْم بيحخ ، َوإيْن َخاَطْبنَاكخ بييلي  السَّ
هي َن َأْهلي َهذي ْلتخْم َلْسنَا مي ، قخ ةي جَّ َساني احْلخ

ْم بيلي نَاكخ

 . لييلي َن الدَّ وهخ مي َا َأَقْمتخمخ
، َفاَل َمْعنَى ملي  التَّْقلييدي

َن اأْلخمَ  ٍة مي لَّ أخمَّ ، َوكخ
َن الطََّوائيفي لَّ َطائيَفٍة مي ، َحاَشا فيْرَقةي  َواْلَعَجبخ َأنَّ كخ َا َعىَل َحقٍّ ي َأهنَّ

عي ، َتدَّ مي

وَن َعىَل َأْنفخ  دخ خْم َشاهي َي، َفإيهنَّ
ْبطيلي َعْوهخ َلَكانخوا مخ َك، َوَلوي ادَّ

وَن َذلي عخ خْم اَل َيدَّ ، َفإيهنَّ
خْم ََلْ  التَّْقلييدي ْم بيَأهنَّ هي

سي

ْم إيلَ  يٍل َقاَدهخ
وا تيْلَك اأْلَْقَواَل ليَدلي دخ ، َواملْخَقل دخ َيْعَتقي ْم حَمْضخ التَّْقلييدي اَم َسبييلخهخ ْم َعَلْيَها، َوإينَّ ْرَهاٍن َدهلَّخ ْيَها، َوبخ
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. َن اْلَعاطيلي َّ مي اِلي ، َواَل احْلَ لي
َن اْلَباطي قَّ مي فخ احْلَ  اَل َيْعري

ْم َفَعَصْوهخ 
هي ْم َعْن َتْقلييدي ْم هَنَْوهخ َتهخ مَّ

ْن َهَذا َأنَّ َأئي
ْم، َوَقالخوا َنْحنخ َعىَل َوَأْعَجبخ مي وهخ ْم َوَخاَلفخ

جَّ  خْم َبنَْوا َعىَل احْلخ ، َفإيهنَّ
ي َبنَْوا َعَلْيهي ْم يفي َأْصلي املَْْذَهبي الَّذي اَلفيهي ْم، َوَقْد َدانخوا بيخي بيهي ةي َوهَنَْوا َعني  َمَذاهي

وا أَ  كخ يلخ َأْن َيرْتخ
لي ْم إيَذا َظَهَر الدَّ  َوَأْوَصْوهخ

. التَّْقلييدي هي ل  ْم يفي َذليَك كخ وهخ ، َفَخاَلفخ وهخ ْم َوَيْتَبعخ  ْقَواهَلخ

ْم، َواْقَتَفى آثَ  ْم إيالَّ َمْن َسَلَك َسبييَلهخ هخ ْم، َوَما َأْتَباعخ يهي
ْم، تيْلَك َأَماني هي َن َأْتَباعي ْم يفي  َوَقالخوا: َنْحنخ مي اَرهخ

ْم. هي وعي رخ ْم َوفخ
وهليي  أخصخ

خ  ْن َهَذا َأهنَّ
هخ اَل َُييلُّ اْلَقْولخ بيهي يفي دييني َوَأْعَجبخ مي ، َوَأنَّ

هي يمي ري ، َوَُتْ
ْم بيبخْطاَلني التَّْقلييدي تخبيهي وَن يفي كخ حخ رَص  ْم مخ

هخ َواَل َتْولييَ  طخ حَّ رَشْ
ٍ ََلْ َيصي َعيَّ َم بيَمْذَهٍب مخ مي َأْن َُيْكخ

اكي َمامخ َعىَل احْلَ َط اإْلي  اْشرَتَ
. اهللَّي، َوَلوي  تخهخ

نْ  َط. َومي ْ َح التَّْوليَيَة َوَأْبَطَل الرشَّ ْم َمْن َصحَّ  هخ

. َتهخ بيات َفاقي النَّاسي حَّ
ْفَتاءخ بياَم اَل َيْعَلمخ صي  اإْلي

مخ َعَلْيهي ي َُيْرخ
 َوَكَذليَك املْخْفتي

وَدة  َعلَ  يقخ َذليَك َمْسدخ  إيْذ َطري
ةي اْلَقْولي َوَفَساديهي حَّ

ْلَم َلهخ بيصي
. َواملْخَقل دخ اَل عي  ْيهي

لَّ َما كخ َلهخ كخ ، َوَيرْتخ قخ َقْوَلهخ
َفاري  اَل يخ

هي َْتبخوعي
َقل د  ملي هخ مخ  َأنَّ

هي ْن َنْفسي فخ مي ْم َيْعري نْهخ
لٌّ مي  َخاَلَفهخ  ثخمَّ كخ

هي، وَ  هي َأْو َنظيريي ْن َمْتبخوعي
َو َأْعَلمخ مي  َمْن هخ

ٍب، َأْو َقْولي نٍَّة َأْو َقْولي َصاحي َتاٍب َأْو سخ
ْن كي َن مي َهَذا مي

 .  َأْعَجبي اْلَعَجبي

نْ  اًل مي َذ َرجخ َ د  اَّتَّ
ل  َواحي ، َرجخ

َحاَبةي ْن يفي َعرْصي الصَّ هخ ََلْ َيكخ ، َأنَّ
وَرةي خ ا َنْعَلمخ بيالُضَّ هخ يفي َوَأْيًضا َفإينَّ َقل دخ ْم يخ هخ

نَْها َشْيًئا َوَأْسَقَط َأْقَواَل َغرْيي  ْط مي ْسقي ، َفَلْم يخ
نَْها َشْيًئا.مَجييعي َأْقَواليهي ْذ مي  هي، َفَلْم َيْأخخ

ْن يفي َعرْصي التَّابيعيَي، َواَل َتابيعيي التَّابيعيَي.  ، َأنَّ َهَذا ََلْ َيكخ
وَرةي خ  َوَنْعَلمخ بيالُضَّ

يَلةي  وني اْلَفضي رخ يَمَة يفي اْلقخ
مخ اْلَوخي ٍد، َسَلَك َسبييَلهخ

ٍل َواحي وَن بيَرجخ ْبنَا املْخَقل دخ ولي اهللَّي َفْليخَكذ  َساني َرسخ
َعىَل لي



151 
 

 َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. -

ومي َعىَل ليَسانيهي  ابيعي املَْْذمخ  اْلبيْدَعةخ يفي اْلَقْرني الرَّ
هي وَن   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوإينَّاَم َحَدَثْت َهذي َفاملْخَقل دخ

يعي َما َقالخوهخ 
ْم يفي مَجي هي َْتبخوعي

وَن َأَذليَك  ملي وهَنَا َواَل َيْدرخ مخ َر  َماَء َواأْلَْمَواَل، َوُيخ وَج، َوالد  رخ  اْلفخ
وَن بيهي بييحخ ، يخ

يد  َيْعَلمخ فييهي َمْن َقاَل َعىَل اهللَّي
ْم َبْيَ َيَديي اهللَّي َمْوقيف  َشدي يٍم، َوهَلخ

 َما اَل َصَواب  َأْم َخَطأ  َعىَل َخطٍَر َعظي

هخ  .  َيْعَلمخ َأنَّ نْهخ بيَلْفظيهي
ٍء. اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي ْن َعىَل ََشْ  ََلْ َيكخ

و صخ هخ اَل جَيخوزخ اْلَعَملخ بياْلَوْحيي إيالَّ بيخخ ولخوَن إينَّ وَن: َتقخ ا املْخَقل دخ َ ل  َحاٍل، َفَأْنتخْم َأُّيُّ يَن َوَعىَل كخ دي صي املْخْجَتهي

مخ االي  كخ
سي َْنفخ ْغتخْم ألي َم َسوَّ

وَن ]َفلي نْتخْم اَل َتْعَلمخ ْكري إيْن كخ : َفاْسَألخوا َأْهَل الذ 
 16ْستيْداَلَل َعىَل التَّْقلييدي بيآَيةي

ْم َطائيَفة  اآْلَيَة ]43 \ نْهخ
ل  فيْرَقٍة مي ْن كخ  [.122 \ 9[، َوآَيةي َفَلْواَل َنَفَر مي

ْستيْداَلَل بياْلوَ  ْم بيَأنَّ االي كخ
هخ َهْل َرَجْعتخْم َعْن َقْولي وَن َأنَّ دخ

، َأوي اْرَتَكْبتخْم َما َتْعَتقي دي ْحيي اَل جَيخوزخ ليَغرْيي املْخْجَتهي

ْجتيَهادي؟ ْتَبةي االي ْم َعْن رخ كخ
 بخْعدي
ةي دَّ ْرآني َمَع شي ْم بياْلقخ ني اْستيْداَلليكخ َم مي  َحرَّ

يعي َما اْسَتْدَلْلتخْم بيهي َعىَل ا مي ٌّ جليَ مْجَاِلي
ي َأْنتخْم َعَلْيهي. َويفي َهَذا َردُّ إي  لتَّْقلييدي الَّذي

، الَّتيي َس  ري اْلكيَتابي ْن َظَواهي ْم مي كخ َا يفي َزْعمي ي اْسَتْدَلْلتخْم هبي
هي اآْلَياتخ الَّتي : َأَلْيَسْت َهذي َقالخ مخ ثخمَّ يخ نَّ َلكخ

هخ  ، َفإينَّ ْفري  اْلكخ
ولي ْن أخصخ

ا مي َ يُّ َوَأْمَثالخهخ َأنَّ اْلَعَمَل هبي اوي ونخ  الصَّ ْرآني َيكخ ري اْلقخ
ْن َظَواهي ََلْ َيْسَتْثني َشْيًئا مي

 . ْفري ولي اْلكخ ْن أخصخ
 اْلَعَملخ بيهي َلْيَس مي

، َمعَ  ْرآني ْستيْداَلَل بياْلقخ مخ االي كخ
سي َْنفخ ْغتخْم ألي ْفري َوَسوَّ  اْلكخ

ولي ْن أخصخ
َو مي ٍء هخ ْم َعىَل ََشْ ْأتخ رَّ َم ََتَ

هخ اَل جَيخوزخ  َفلي َأنَّ

نَْد  يَن. عي دي ْجَتهي ْلمخ
ْم إيالَّ لي  كخ

ياًل، بيإيجَياٍز إيْن َشاَء اهللَّخ َتَعاىَل. يَن َتْفصي رخ َردَّ اْستيْداَللي املْخَقل دي  َوَسنخَذك 
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وَن ] نْتخْم اَل َتْعَلمخ ْكري إيْن كخ  َفاْسَألخوا َأْهَل الذ 
ْم بيآَيةي ا اْستيْداَلهلخخ َو اْستيْداَلل  يفي 43 \ 16َأمَّ  [، َفهخ

ني  َو َعَلْيهي مي ي هخ
َن التَّْقلييدي اأْلَْعَمى الَّذي لُّ َعىَل َهَذا النَّْوعي مي . َفإينَّ اآْلَيَة اَل َتدخ

هي اْلتيَزامي مَجييعي َأْقَوالي َغرْيي حَمَل 

َواَها. ٍد َوَتْركي مَجييعي َما سي ٍل َواحي  َرجخ

ْكري َأْهلخ  َلاَمءي اْلكيَتابي  َواَل َشكَّ َأنَّ املْخَراَد بيَأْهلي الذ   اهللَّي َكعخ
نْدي ْن عي وَن َما َجاَء مي يَن َيْعَلمخ

 اْلَوْحيي الَّذي

. نَّةي  َوالسُّ

 . َو اْلَوْحيخ ي هخ
ْكري الَّذي ْقَتََض َذليَك الذ  ْم بيمخ يخْفتخوهخ

ْكري لي وا َأْن َيْسَألخوا َأْهَل الذ  رخ
 َفَقْد أخمي

َباعخ اْلَوْحيي اَل   َوَمْن َسَأَل َعني اْلَوْحيي َوأخْعليمَ  يًدا، َوات 
َباًعا ليْلَوْحيي اَل َتْقلي َ َلهخ َكاَن َعَملخهخ بيهي ات   َوبخي 

بيهي

 . تيهي حَّ
 نيَزاَع يفي صي

ي  لُّ إيالَّ َعىَل التَّْقلييدي الَّذي َي اَل َتدخ ، َفهي ْمَلةي لُّ َعىَل َنْوعي َتْقلييٍد يفي اجْلخ هخ اَل  َقدَّ َوإيْن َكاَنتي اآْلَيةخ َتدخ ْمنَا َأنَّ

َلاَم  َن اْلعخ
َلةخ َعامليًا مي لخ بيهي النَّازي ي َتنْزي ي  الَّذي يدخ اْلَعام 

َو َتْقلي َي، َوهخ
 َبْيَ املْخْسليمي

اَلَف فييهي هخ بياَم َأْفَتاهخ خي ، َوَعَملخ
ءي

خ، وَ 
ولخهخ َذليَك اْلَعاَلي يعي َما َيقخ

مي نْهخ جليَ
ْن َغرْيي اْلتيَزاٍم مي .بيهي مي هخ ولخهخ َغرْيخ يعي َما َيقخ

مي هخ جليَ  اَل َتْركخ

، ثخمَّ اْحَتَلَم، فَ 
هي ة  يفي َرْأسي ي َأَصاَبْتهخ َشجَّ

لي الَّذي جخ  يفي الرَّ
دي يثي اْلَواري دي ْم بياحْلَ ا اْستيْداَلهلخخ َسَأَل  َوَأمَّ

؟ َفَقالخوا: َما مي ْخَصًة يفي التََّيمُّ وَن َلهخ رخ : َهْل َيْعَلمخ ،   َأْصَحاَبهخ ر  َعىَل املَْاءي
ْخَصًة َوَأْنتخ َقادي َنَرى َلكخ رخ

مخ اهللَّخ، َأالَّ َسَألخوا إيَذا ََلْ  َفَقاَل:  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َفاْغَتَسَل َفاَمَت، َفَبَلَغ النَّبييَّ  »َقَتلخوهخ َقَتَلهخ

» َؤالخ َفاءخ اْلَعييي  السُّ
وا؟ َفإينَّاَم شي  .َيْعَلمخ

ْم. فَ  يَن اَل هَلخ ة  َأْيًضا َعىَل املْخَقل دي جَّ َو حخ ، َوهخ
هي ْداَلل  َأْيًضا يفي َغرْيي حَمَل 

َو اْستي  هخ

: إينَّ النَّبييَّ  هخ َك َما َنصُّ
عيَي يفي َبَياني َوْجهي َذلي اَم َأْرَشَد  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َقاَل يفي إيْعاَلمي املْخَوق  إينَّ

مخ اهللَّخ، َفَدَعا عَ املْخ   َفَقاَل: َقَتلخوهخ َقْتَلهخ
نَّتيهي ، َوسخ

هي ْكمي  َعْن حخ
َؤالي  بيالسُّ

ةي جَّ بي الشَّ َي ْسَتْفتيَي، َكَصاحي ْم حي َلْيهي
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ْفَتاءي بيالتَّْقلييدي  يمخ اإْلي ري ْلٍم، َويفي َهَذا َُتْ
َفاقي  ;َأْفَتْوا بيَغرْيي عي ْلاًم بيات  هخ َلْيَس عي . َفإينَّ  النَّاسي

ولخ اهللَّي  اَم َدَعا َرسخ ، َفاَم   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم   -َفإينَّ يمي َو َحَرام  َوَذليَك َأَحدخ َأديلَّةي التَّْحري ، َفهخ
ليهي َعىَل َفاعي

ْم.  َججي َعَلْيهي َن َأْكَْبي احْلخ َو مي وَن هخ  املْخَقل دخ
 اْحَتجَّ بيهي

َؤالخ َأيبي  َك سخ
وهخ َوَكَذلي هخ ملََّا َأْخَْبخ نَّ

، َفإي َْهلي اْلعيْلمي ْسَتْأَجَرٍة ألي ي َزَنى بياْمَرَأٍة مخ
يفي الَّذي  اْلَعسي

ولي اهللَّي   َرسخ
نَّةي ، َفَلْم   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -بيسخ ْرهخ

نْكي َك، َوََلْ يخ
هخ َعىَل َذلي اِني َأَقرَّ يفي اْلبيْكري الزَّ

مْ  َؤاهلخخ ْن سخ ْم.َيكخ بيهي يْم َوَمَذاهي   َعْن َرْأُّيي

َن اهللَّي َأْن أخَخاليَف َأَبا َبْكرٍ  َْسَتْحييي مي : إيِن  ألي
َمَر َقاَل يفي اْلَكاَلَلةي ْم بيَأنَّ عخ ْداَلهلخخ

ا اْستي ، َوَأنَّ َذليَك َتْقلييد  َوَأمَّ

ْم فييهي َأْيًضا. َة هَلخ جَّ . َفاَل حخ نْهخ َلهخ
 مي

 َ َمَر ألي اَلفخ عخ
ْذَكَر. َوخي َن َأْن يخ

اَم َأْشَهرخ مي َ اهللَّخ َعنْهخ
 يبي َبْكٍر َرِضي

 . َمرخ ْم َأبخو َبْكٍر، َوَخاَلَفهخ عخ  َفَسَباهخ
ةي دَّ  َكاَم َخاَلَفهخ يفي َسْبيي َأْهلي الر 

َسي  
نَّ إيالَّ مليَْن َوَلَدْت لي هي

نَّ َحَرائيَر إيىَل َأْهلي هخ إيىَل َأْن َردَّهخ اَلفخ
ْن َوَبَلَغ خي ، َومي ْكَمهخ ، َوَنَقَض حخ نَّ نْهخ

َها مي دي

 . ٍّ
دي ْبني َعِلي َمَّ يَّةخ َأمُّ حمخ

نَفي نَّ َخْوَلةخ احْلَ هي
َلتي ْ  مجخ

 . َمرخ  َفَقَسَمَها َأبخو َبْكٍر َوَوَقَفَها عخ
 َوَخاَلَفهخ يفي َأْرضي اْلَعنَْوةي

، َفَرَأى َأبخو َبكْ 
ْمرخ املْخَفاَضَلَة. َوَخاَلَفهخ يفي املْخَفاَضَلةي يفي الَْعَطاءي َيَة، َوَرَأى عخ  ٍر التَّْسوي

َمرخ  ْم عخ ْف َعَلْيهي
َي، َوََلْ َيْسَتْخلي َمَر َعىَل املْخْسليمي ، َفاْسَتْخَلَف َأبخو َبْكٍر عخ ْستيْخاَلفي  َأَحًدا َوَخاَلَفهخ يفي االي

ولي اهللَّي  ْعلي َرسخ
ْم.  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -إييَثاًرا ليفي َ اهللَّخ َعنْهخ

 َعىَل فيْعلي َأيبي َبْكٍر َرِضي

هخ يفي قَ  اَلفخ
َو خي َمرخ هخ نْهخ عخ

ي اْسَتْحَيا مي اَلَف َأيبي َبْكٍر الَّذي ، َمَع َأنَّ خي
ْخَوةي د  َواإْلي : إيْن  َوَخاَلَفهخ يفي اجْلَ ْوليهي

ن ي وَ  ْن َخَطًأ َفمي َن اهللَّي، َوإيْن َيكخ ْن َصَواًبا َفمي يء  َيكخ نْهخ َبري
، َواهللَّخ مي ْيَطاني َن الشَّ وَن اْلَوَلدي   -مي َو َما دخ هخ
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هخ َلْيَس  ، َوَأنَّ
َطأي َعَلْيهي افيهي بيَجَوازي اخْلَ َ

َاَلَفةي َأيبي َبْكٍر يفي اْعرتي ْن ُمخ َمرخ مي  َفاْسَتْحَيا عخ
هخ َواْلَواليدي لُّ هخ كخ  َكاَلمخ

َطأخ.  وًنا َعَلْيهي اخْلَ  َصَواًبا َمْأمخ

هخ ََلْ َيْقضي يفي الْ   َأنَّ
نَْد َمْوتيهي َ اهللَّخ َعنْهخ َأَقرَّ عي

طَّابي َرِضي َمَر ْبَن اخْلَ َك َأنَّ عخ
لُّ َعىَل َذلي ٍء، َوَقدي  َوَيدخ َكاَلَلةي بيََشْ

عيَي.  هخ ََلْ َيْفَهْمَها، َقاَلهخ يفي إيْعاَلمي املْخَوق  َف َأنَّ  اْعرَتَ

َن اْلَعَجبي اْستيْداَللخ  خْم ََلْ َومي  َأيبي َبْكٍر، َمَع َأهنَّ
َاَلَفةي ْن ُمخ َمَر مي  عخ

ْم، بياْستيْحَياءي هي يَن َعىَل َتْقلييدي  املْخَقل دي

نَّةي إيَذا َكانَ  َتابي َوالسُّ
َاَلَفةي اْلكي ، َوُمخ َحاَبةي يعي الصَّ

َمَر، َومَجي  َأيبي َبْكٍر َوعخ
َاَلَفةي ْن ُمخ  َذليَك اَل  َيْسَتْحيخوا مي

َوافي  يْم.يخ ْن َعاَدُتي َو َمْعلخوم  مي ْم، َكاَم هخ هي
 قخ َمْذَهَب إيَمامي

ٍء إيِن  فَ  ََشْ
ولَنَّ لي  َتَعاىَل: َواَل َتقخ

ْمنَا َعىَل َقْوليهي ي َقدَّ يُّ يفي اْلَكاَلمي الَّذي اوي ل  َذليَك َغًدا  َوَكاَم َأْوَضَحهخ الصَّ اعي

 [.24 - 23  \ 18إيالَّ َأْن َيَشاَء اهللَّخ ]

، َوَلْو َواَفَق َفقَ  لٌّ ضي َو َضالٌّ مخ  َفهخ
بي اأْلَْرَبَعةي هخ َقاَل: إينَّ َمْن َخَرَج َعني املََْذاهي نَاَك َأنَّ ْمنَا هخ  ْد َقدَّ

ْفري  اهخ َذليَك إيىَل اْلكخ اَم َأدَّ بَّ يَح َواآْلَيَة، َورخ
حي يَث الصَّ

دي َحاَبَة، َواحْلَ ري اْلكي  ;الصَّ َنَّ اأْلَْخَذ بيَظَواهي َتابي  ألي

. ْفري ولي اْلكخ ْن أخصخ
نَّةي مي  َوالسُّ

َاَلَفةي َأيبي َبْكٍر؟ ْن ُمخ َمَر مي  عخ
لُّ بياْستيْحَياءي ينخهخ َكْيَف َيْسَتدي

 َفَمْن َهَذا َمْذَهبخهخ َودي

ولي اهللَّي  َن َأْصَحابي َرسخ
، َأْو َقْولي َأَحٍد مي وصي اْلَوْحيي ْن نخصخ

لُّ بينَصٍّ مي َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي  -َبْل َكْيَف َيْسَتدي

 َوَسلََّم؟

 : ْقتيَداءي بيهي يفي َقْوليهي د  َأَمَر النَّبييُّ بياالي
يَن َمَع َأنَّ َأَبا َبْكٍر َخلييَفة  َراشي دي اشي  الرَّ

َلَفاءي نَّةي اخْلخ ي َوسخ
نَّتي ْم بيسخ »َعَلْيكخ

ي« ْن َبْعدي َي مي ي 
َداءخ  املَْْهدي

ْقتي يَث، َفَلْيَس االي دي ْم.احْلَ هي ْقتيَداءي بيَغرْيي َلَفاءي َكاالي  بياخْلخ

نَا ليَرْأييَك تَ  اَم: َرْأيخ َ اهللَّخ َعنْهخ
يَبي َبْكٍر َرِضي َمَر ألي  عخ

ْم بيَقْولي هي ْم َعىَل َتْقلييدي ا اْستيْداَلهلخخ هي َوَأمَّ ي يفي َرد 
، َفَيْكفي َبع 
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يَبي  َمَر ألي  عخ
َاَلَفةي ْن ُمخ يًبا، مي ْمنَا َقري ، َردَّ فييَها  َما َقدَّ َرْأييَك َتَبع 

نَا لي يَها: َرْأيخ
ي َقاَل َلهخ في

ةي الَّتي صَّ
َبْكٍر، َمَع اْلقي

 .  َعىَل َأيبي َبْكٍر َبْعَض َما َقاَلهخ

اَم. َ اهللَّخ َعنْهخ
هي َعىَل َأيبي َبْكٍر َرِضي ْمرخ يفي َرد  َحاَبةخ َما َقاَل عخ َد الصَّ  َوَأيَّ

يَث املَْْذكخ  دي َنَّ احْلَ ْلَح، ألي وا َعىَل َأيبي َبْكٍر َيْسَألخوَنهخ الصُّ مخ
َي َقدي َن َأَسٍد َوَغَطَفاَن حي َزاَخَة مي  بخ

وَر يفي َوْفدي

. َيةي ْلمي املْخْخزي  َوالس 
ْربي املْخْجليَيةي ْم َأبخو َبْكٍر َبْيَ احْلَ هخ َ  َفَخريَّ

هي املْخْجليَيةخ َقْد َعَرْفنَاَها، َفاَم املْخ  ؟ َفَقالخوا: َهذي َيةخ  ْخزي

نَّا؟  وَن َلنَا َما َأَصْبتخْم مي دُّ ْم َوَترخ ، َوَنْغنَمخ َما َأَصْبنَا َلكخ َراعخ ْلَقةخ َواْلكخ مخ احْلَ نْكخ
نخ َلنَا َقْتاَلَنا َقاَل: تخنَْزعخ مي َوتخَدوَّ

. هي ري َكاَلمي  إيىَل آخي

طَّابي َفَقاَل: َقْد َرَأْيتخ َرْأيً  َمرخ ْبنخ اخْلَ : َفَقاَم عخ
ْربي املْخْجليَيةي َوفييهي َن احْلَ ا َما َذَكْرَت مي ريخ َعَلْيَك، َأمَّ

ا َسنخشي

وَن َما أَ  دُّ ْم، َوَترخ نْكخ
ْن َأْن َنْغنََم َما َأَصْبنَا مي َيةي َفنيْعَم َما َذَكْرَت، َوَما َذَكْرَت مي ْلمي املْخْخزي نَّا،  َوالس  َصْبتخْم مي

ا َما َذَكرْ  ْعَم َما َذَكْرَت، َوَأمَّ
، َفإينَّ َقْتاَلَنا َقْد َقاَتَلْت  َفني ْم يفي النَّاري وَن َقْتاَلكخ َن َقْتاَلَنا َوَتكخ َدوَّ َن َأْن تخ

َت مي

 . ا ديَيات  َها َعىَل اهللَّي، َلْيَس هَلَ ورخ َلْت َعىَل َما َأَمَر اهللَّخ، أخجخ
تي  َفقخ

َ اهللَّخ َعنْهخ 
ْمرخ َرِضي  .َفَتَتاَبَع اْلَقْومخ َعىَل َما َقاَل عخ

. َرْأييَك َتَبع 
نَا لي َها: َوَرْأيخ

َي الَّتيي يفي َبْعضي َأْلَفاظي : هي ةخ الثَّابيَتةخ صَّ
هي اْلقي  َفَهذي

دخ  ، إيالَّ فيياَم َيْعَتقي َ اهللَّخ َعنْهخ
ْد فييَها َأَبا َبْكٍر َرِضي َقل  َ اهللَّخ َعنْهخ ََلْ يخ

ْمَر َرِضي .َوَأْنَت َتَرى عخ   َصَواَبهخ

: نيْعَم َما َذَكْرَت. َفإينَّ َما ظَ  هخ َصَواب  َقاَل َلهخ فييهي  َهَر َلهخ َأنَّ

َهَدا َو َقْولخ َأيبي َبْكٍر بيَدْفعي ديَياتي الشُّ هخ َعىَل َأيبي َبْكٍر، َوهخ هخ َلْيَس بيَصَواٍب َردَّ َمَر  ;ءي َوَما َظَهَر َلهخ َأنَّ َنَّ عخ
ألي

يَد يفي َسبييلي اهللَّي هي دخ َأنَّ الشَّ
َيَة َلهخ َيْعَتقي

ْم   ; اَل دي َسهخ َي َأْنفخ
ني َن املْخْؤمي ى مي نَّ اهللََّ اْشرَتَ

: إي َنَّ اهللََّ َيقخولخ ألي
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ْقَتلخوَن َوْعًدا َعَلْيهي َحقًّ  لخوَن يفي َسبييلي اهللَّي َفَيْقتخلخوَن َويخ
َقاتي نََّة يخ مخ اجْلَ ْم بيَأنَّ هَلخ ْنجي َوَأْمَواهَلخ يلي  ا يفي التَّْوَراةي َواإْلي

َو اْلفَ  َك هخ
ي َباَيْعتخْم بيهي َوَذلي مخ الَّذي كخ

وا بيَبْيعي خ
َن اهللَّي َفاْسَتْبرشي هي مي ْرآني َوَمْن َأْوََف بيَعْهدي يمخ ]َواْلقخ

  9ْوزخ اْلَعظي

\ 111 .] 

لخوَن َعني اْلكيَتابي   ْم اَل َيْعدي َ اهللَّخ َعنْهخ
َحاَبَة َرِضي حخ َلَك َأنَّ الصَّ َك يخَوض 

نَّةي إيىَل َقْولي َأَحٍد. َوَذلي  َوالسُّ

َمَر يفي َبْعضي املَْ  ، َوَلْو َواَفَق عخ
قخوطي رخ السُّ

َو َظاهي ْمَر َفهخ عخ
وٍد لي  اْبني َمْسعخ

ْم بيَتْقلييدي هخ َجاجخ
ا اْحتي َسائيلي َوَأمَّ

يْم اَل  ت َفاقي َرْأُّيي َلاَمءي ليَبْعٍض، الي َواَفَقةي َبْعضي اْلعخ ْن َقبييلي مخ
َو مي ْم ليَبْعٍض. َفهخ هي  ليَتْقلييدي َبْعضي

 َلهخ يفي أخم  
َخاَلَفتيهي ا، َكمخ دًّ رَيٍة جي

اَم يفي َمَسائيَل َكثي َ اهللَّخ َعنْهخ
َمَر َرِضي وٍد عخ َنَّ   ;اْلَوَلدي  َوَقْد َخاَلَف اْبنخ َمْسعخ ألي

َها، وَ  يبي َوَلدي ْن َنصي ْعَتقخ مي َا تخ يَها: إيهنَّ
وٍد َيقخولخ في َطب قخ يفي  اْبَن َمْسعخ وٍد َكاَن يخ َك َأنَّ اْبَن َمْسعخ

ْن َذلي مي

 . ْكَبَتْيهي  َعىَل رخ
َمرخ َكاَن َيَضعخ َيَدْيهي  إيىَل َأْن َماَت، َوعخ

هي وعي كخ  رخ

 . َدة  هخ َطْلَقة  َواحي : إينَّ ْمرخ َيقخولخ ، َوعخ ي 
َي َيمي : هي َرامي وٍد َيقخولخ يفي احْلَ  َوَكاَن اْبنخ َمْسعخ

ا اآْلَخَر.َوَكاَن اْبنخ مَ  َ حخ َأَحَدمهخ
نْكي خاَم، َويخ هبخ َتو  َمرخ يخ َيْيي َوعخ

اني مخ الن َكاَح َبْيَ الزَّ َر  وٍد ُيخ  ْسعخ

َرى َعَدَم َذليَك، َوَأْمَثالخ َهَذا َكثيرَية  َمْعلخومَ  ْمرخ يخ  َطاَلَقَها، َوعخ
وٍد َيَرى َبْيَع اأْلََمةي .َوَكاَن اْبنخ َمْسعخ  ة 

نْهخ بيهي َلَرَحَل  َمَع َأنَّ اْبنَ 
هخ َلْو َكاَن َأَحد  َأْعَلَم مي َتابي اهللَّي َوَأنَّ

َحاَبةي بيكي هخ َأْعَلمخ الصَّ : إينَّ وٍد َيقخولخ ،  َمْسعخ إيَلْيهي

 . َحاَبةي َن الصَّ
نْكيْر َعَلْيهي َأَحد  مي  َوََلْ يخ

َتَعل اًم، وَ  ًا َأْو مخ
ْن َعاملي : كخ ْمنَا َعنْهخ َقْوَلهخ َعًة.َوَقْد َقدَّ ني إيمَّ  اَل َتكخ

 اْبني َمْسعخودٍ 
َي بيَتْقلييدي يَن املْخْحَتج 

، َمَع َأنَّ املْخَقل دي
وٍد َمني َأْهلي التَّْقلييدي  َفَلْيَس اْبنخ َمْسعخ

ولي اهللَّي  َن َأْصَحابي َرسخ
ا مي َ مهخ َمَر َواَل َغرْيَ وَن اْبَن َمْسعخوٍد، َواَل عخ َقل دخ ْمَر، اَل يخ عخ

 اهللَّخ  َصىلَّ  -لي

 َعَلْيهي َوَسلََّم. 
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ةي  مَّ
هي َتْقلييَد َأَحدي اأْلَئي ل  لخوَن َعىَل َذليَك كخ َفض  اَم يخ  َوإينَّ

وليهي  اهللَّي َواَل َرسخ
وَن بخقخولي ذخ َأْصَحابي  َواَل َيْأخخ

مخ اهللَّخ. َهخ
بي َرمحي  املََْذاهي

 بيَأنَّ َعبْ 
ْم َعىَل التَّْقلييدي ا اْستيْداَلهلخخ َمَر. َوَأمَّ  عخ

 َد اهللََّ َكاَن َيَدعخ َقْوَلهخ ليَقْولي

 .  َعَِلٍّ
وَسى َكاَن َيَدعخ َقْوَلهخ ليَقْولي  َوَأبخو مخ

قخوطي َأْيًضا  رخ السُّ
َو َظاهي ٍب َفهخ يَب  ْبني َكعَّ

َحاَبَة   ;َوَزْيد  َيَدعخ َقْوَلهخ ليَقْولي أخ َن املَْْعلخومي َأنَّ الصَّ
هخ مي َنَّ

ألي

وري  ولي اهللَّي املَْْذكخ نََّة َرسخ وَن سخ ْم اَل َيَدعخ َ اهللَّخ َعنْهخ
ليَقْولي َأَحٍد، َوَهَذا   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -يَن َرِضي

.  اَل َشكَّ فييهي

. نَّةخ َمَر، إيَذا َظَهَرْت َلهخ السُّ َمَر َيَدعخ َقْوَل عخ  َوَكاَن اْبنخ عخ

و : يخ ولخ اهللَّي َوَكاَن اْبنخ َعبَّاٍس َيقخولخ : َقاَل َرسخ ، َأقخولخ
اَمءي َن السَّ

َجاَرة  مي ْم حي َل َعَلْيكخ كخ َأْن َتنْزي َصىلَّ  -شي

.  -اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  َمرخ ولخوَن: َقاَل َأبخو َبْكٍر َوعخ  َوَتقخ

َ اهللَّخ َعنْهخ َصىلَّ 
َعاًذا َرِضي  بيَأنَّ مخ

ْم َعىَل التَّْقلييدي ا اْستيْداَلهلخخ اًل، َوَأمَّ َمامي َأوَّ  َمْسبخوًقا َفَصىلَّ َما َأْدَرَك َمَع اإْلي

لخو اًل، ثخمَّ َيْدخخ ْم َأوَّ َصلُّوَن َما َفاَُتخ َك يخ
، َوَكانخوا َقْبَل َذلي َمامي َمامي  ثخمَّ َقََض َما َفاَتهخ َبْعَد َساَلمي اإْلي َن َمَع اإْلي

 يفي اْلَباقيي. 

نًَّة، َفَكَذليَك َفاْفَعلخوا«َقاَل يفي َذليَك:  - َعَلْيهي َوَسلََّم َصىلَّ اهللَّخ -َوَأنَّ النَّبييَّ  ْم سخ َعاًذا َقْد َسنَّ َلكخ ، »إينَّ مخ

قخوطي َأْيًضا  رخ السُّ
َو َظاهي ولي اهللَّي  ;َفهخ نًَّة إيالَّ بيَأْمري َرسخ ْن سخ َك ََلْ َيكخ

َنَّ َذلي َكاَم  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -ألي

 اَل ََيَْفى.

ولخ اهللَّي  نًا َمْن َكاَن، َوَرسخ
َة َقْطًعا يفي َقْولي َأَحٍد َكائي جَّ .  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َفاَل حخ ود   َمْوجخ

ةخ بيَقْوليهي  ْْبَ
اَم اْلعي ، َوَهَذا َمْعلخوم   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوإينَّ

هي يري . َوفيْعليهي َوَتْقري يني َن الد  وَرةي مي خ  بيالُضَّ
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يعخو
وا اهللََّ َوَأطي يعخ

يَن آَمنخوا َأطي ا الَّذي َ  َتَعاىَل: َيا َأُّيُّ
ْم َعىَل التَّْقلييدي بيَقْوليهي ا اْستيْداَلهليي وَل َوَأمَّ سخ ا الرَّ

ْم ] نْكخ  [. 59 \ 4َوأخوِلي اأْلَْمري مي

َي إينَّ املْخَراَد بيأخوِلي اأْلَْمري الْ 
رخ  َقائيلي

َو َظاهي ْم، َفهخ هخ يدخ
َي َتْقلي َا يفي اآْلَيةي هي وَر هبي مخ املَْْأمخ َلاَمَء، َوَأنَّ َطاَعَتهخ عخ

قخوطي َأْيًضا  ْم إيالَّ يفي  ;السُّ نًَّة، َواَل َطاَعَة هَلخ َتاًبا َأْو سخ
اًعا فيياَم َخاَلَف كي هخ اَل جَيخوزخ َطاَعةخ أخوِلي اأْلَْمري إيمْجَ َنَّ

 ألي

يَحةخ َعنْهخ املَْْعرخ 
حي يثخ الصَّ

 َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. -وفي َكاَم َجاَءْت بيهي اأْلََحادي

 . اليقي َيةي اخْلَ هخ اَل َطاَعَة مليَْخلخوٍق يفي َمْعصي َي يفي َأنَّ
َزاَع َبْيَ املْخْسليمي

 َواَل ني

 َأنَّ املْخرَ 
يَمةي يقخ يفي َمْعنَى اآْلَيةي اْلَكري

َلاَمَء َوالتَّْحقي : َما َيْشَملخ اأْلخَمَراَء َواْلعخ َلاَمَء  ;اَد بيأخوِلي اأْلَْمري َنَّ اْلعخ
ألي

ْم إيالَّ فيياَم  نْهخ
وزخ َطاَعةخ َأَحٍد مي وَن، َواَل ََتخ ذخ نَف  َمَراءخ مخ

، َواأْلخ وليهي َبل غخوَن َعني اهللَّي َوَعْن َرسخ   ;َأذيَن اهللَّخ فييهي مخ

َنَّ َما َأَمَر بي  :ألي َن َأَحدي َأْمَرْيني  هي أخولخو اأْلَْمري اَل ََيْلخو مي

نْ  ْثلي َهَذا مي ْن َغرْيي نيَزاٍع، َوَطاَعةخ أخوِلي اأْلَْمري يفي مي وليهي مي َرسخ
وَن َطاَعًة هلليَّي َولي ا: َأْن َيكخ َ مهخ َطاَعةي اهللَّي   َأَحدخ

 . وليهي  َوَرسخ

، هَ  َزاع 
َل فييهي ني : َأْن َُيْصخ وليهي َأْو اَل؟ َوالثَّاِني  اهللَّي َوَرسخ

ْن َطاَعةي َو مي  ْل هخ

َح اهللَّخ خوِلي اأْلَْمري َواَل التَّْقلييدخ اأْلَْعَمى َكاَم َِصَّ وزخ الطَّاَعةخ اْلَعْمَياءخ ألي  اَل ََتخ
اَلةي هي احْلَ  َتَعاىَل بيَذليَك َويفي َهذي

.  يفي َنْفسي اآْلَيةي

هخ َتَعاىَل ملََّا َقاَل: أَ  َنَّ
ْم ]ألي نْكخ وَل َوأخوِلي اأْلَْمري مي سخ وا الرَّ يعخ

وا اهللََّ َوَأطي يعخ
:  59 \ 4طي [، َأْتَبَع َذليَك بيَقْوليهي

ري  نخوَن بياهللَّي َواْلَيْومي اآْلخي ْؤمي نْتخْم تخ ولي إيْن كخ سخ وهخ إيىَل اهللَّي َوالرَّ دُّ ٍء َفرخ َك َخرْي  َفإيْن َتنَاَزْعتخْم يفي ََشْ
 َذلي

ياًل ] َوَأْحَسنخ  وليهي.59 \ 4َتْأوي َزاٍع إيىَل اهللَّي َوَرسخ
ل  ني َُية  يفي َرد  كخ  [، َفاآْلَيةخ َِصي

وليهي   دُّ إيىَل َرسخ ، َوالرَّ
دُّ إيىَل كيَتابيهي َو الرَّ دُّ إيىَل اهللَّي هخ ،  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوالرَّ دُّ إيَلْيهي يفي َحَياتيهي َو الرَّ هخ
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نَّتيهي َبْعَد َوَفاتيهي َوا دُّ إيىَل سخ  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. -لرَّ

ل  يفي اأْلَْرضي َخلييَفًة ]  َتَعاىَل: إيِن  َجاعي
وَرةي اْلَبَقَرةي يفي اْلَكاَلمي َعىَل َقْوليهي ْمنَا يفي سخ [ 30 - 2َوَقْد َقدَّ

الَّةي عَ  يَحةي الدَّ حي  الصَّ
َمَر َبْعَض اأْلََحادييثي  اْبني عخ

يثي ، َكَحدي اليقي َيةي اخْلَ هخ اَل َطاَعَة مليَْخلخوٍق يفي َمْعصي ىَل َأنَّ

َه َما ََلْ َقاَل:  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َأنَّ النَّبييَّ  ياَم َأَحبَّ َوَكري
ْمعخ َوالطَّاَعةخ َعىَل املَْْرءي املْخْسليمي في »السَّ

َيٍة،  ْؤَمْر بيَمْعصي َيٍة َفاَل َسْمَع َواَل َطاَعَة«يخ َر بيَمْعصي  . َفإيْن أخمي

، َعني النَّبيي   َ اهللَّخ َعنْهخ
ٍّ َرِضي

يثي َعِلي ْم   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَحدي يَن َأَمَرهخ
ةي الَّذي يَّ ي هخ َقاَل يفي الرسَّ َأنَّ

 : لخوا يفي النَّاري ْم َأْن َيْدخخ هخ ريخ
اَم الطَّاَعةخ َأمي نَْها َأَبًدا، إينَّ وا مي «»َلْو َدَخلخوَها َما َخَرجخ وفي  . يفي املَْْعرخ

وٍف ] ينََك يفي َمْعرخ
: َواَل َيْعصي يزي  [. 12 \ 60َويفي اْلكيَتابي اْلَعزي

َها إيالَّ بيمَ  ودخ جخ  اَل َيَتَحقَّقخ وخ
َا يفي اآْلَيةي وَر هبي  املَْْأمخ

وليهي َفةي َأْمري اهللَّي  َواَل ََيَْفى َأنَّ َطاَعَة اهللَّي َوَطاَعَة َرسخ ْعري

 َوهَنْ 
وليهي . َوَرسخ وليهي  يي اهللَّي َوَرسخ

و ، َواَل َأْمَر َرسخ وَن َأْمَر اهللَّي َواَل هَنَْيهخ خْم اَل َيْعَلمخ ْم بيَأهنَّ هي
سي وَن َعىَل َأْنفخ رُّ

قي وَن مخ . َواملْخَقل دخ  َواَل هَنَْيهخ
 ليهي

ي  َماَم الَّذي َو َأنَّ اإْلي ْلَمهخ هخ
وَن عي عخ َو َخَطأ  َوَغاَيةخ َما َيدَّ ْم َعني التَّْميييزي َبْيَ َما هخ

هي وهخ َقاَل َكَذا، َمَع َعْجزي َقلَّدخ

هخ َبْعَدهخ  َقهخ َأْتَباعخ َمامي َوَبْيَ َما َأحْلَ  اإْلي
وَن َبْيَ َقْولي َمي زخ ْم اَل يخ هخ ، َبْل َأْكَثرخ َو َصَواب  وهخ َعىَل  َوَما هخ َّا َقاسخ

ِمي

 . ولي َمْذَهبيهي  أخصخ

وليهي وَ َواَل َش   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

َن النََّظري يفي كي َفاءخ َما َكانخوا َعَلْيهي مي
َي اْقتي َلاَمءي هي َها كَّ َأنَّ َطاَعَة اْلعخ يمي َتْقدي

ل  َرْأٍي َكائينًا َما َكاَن.  ل  َقْوٍل َوَعىَل كخ  َعىَل كخ

مخ التَّْقلييَد اأْلَْعَمى َوَتَرَك اْلكيتَ  دخ َعْن َفَمْن َقلََّدهخ مخ املْخَتَباعي فخ هَلخ
َو املْخَخالي ْم، َفهخ

َْقَواهليي نََّة ألي اَب َوالسُّ

َم، َوَكاَم َسَيْأِتي إيْن َشاَء اهللَّخ. ْم َكاَم َتَقدَّ  َطاَعتيهي
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َن املْخهَ  لخوَن مي ابيقخوَن اأْلَوَّ  َتَعاىَل: َوالسَّ
ْم َعىَل التَّْقلييدي بيَقْوليهي ا اْستيْداَلهلخخ يَن َوَأمَّ يَن َواأْلَْنَصاري َوالَّذي ري اجي

وا َعنْهخ ]  ْم َوَرضخ َ اهللَّخ َعنْهخ
ْم بيإيْحَساٍن َرِضي َبعخوهخ ْم 100 \ 9اتَّ هي َباعي َلةي ات  ْ ْن مجخ

ْم مي يَدهخ
َي: إينَّ َتْقلي

[، َقائيلي

وَ   َفهخ
َ اهللَّخ َعنْهخ بينَص  اآْلَيةي

َّْن َرِضي
ْم ِمي هخ َقل دخ قخوطي َأْيًضا  بيإيْحَساٍن، َفمخ رخ السُّ

ْم   ;َظاهي َبعخوهخ يَن اتَّ
َنَّ الَّذي ألي

وليهي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

َن اْلَعَملي بيكي ْثلي َما َكانخوا َعَلْيهي مي وا َعىَل مي يَن َسارخ
مخ الَّذي َصىلَّ اهللَّخ  -بيإيْحَساٍن هخ

َقل   ْم يخ نْهخ
َن َأَحد  مي . َعَلْيهي َوَسلََّم، َفَلْم َيكخ نََّة ليَقْوليهي َتاَب َوالسُّ

كخ اْلكي اًل َوَيرْتخ  دخ َرجخ

َاَلَفًة  ْم َأْعَظمخ النَّاسي ُمخ مخ اْلَبتََّة، َبْل هخ َبعخوهخ َّني اتَّ
وا ِمي يَد اأْلَْعَمى َلْيسخ

وَن التَّْقلي ْم َعني َفاملْخَقل دخ هخ ْم، َوَأْبَعدخ هَلخ

ْم، َفَأْتَبعخ النَّاسي مليَاليٍك  هي
َباعي نَّةي ات  َتابي َوالسُّ

وَن َأْقَواَلهخ َعىَل اْلكي ضخ َّْن َيْعري
، ِمي هخ  َمَثاًل اْبنخ َوْهٍب َونخَظَراؤخ

هي. وَن َغرْيي اَم دخ نَْها َما َواَفَقهخ
وَن مي ذخ  َفَيْأخخ

 ، اَم َلهخ هي
َاَلَفتي د  َمَع َكْثَرةي ُمخ َمَّ َف َوحمخ يَفَة َأبخو يخوسخ

يَبي َحني نٍَّة.َوَأْتَبعخ النَّاسي ألي َتاٍب َأْو سخ
ْن كي لييلي مي َْجلي الدَّ  ألي

مخ الدَّ  هي
يمي ، ليَتْقدي َد َواأْلَْثَرمخ م  َوَأبخو َداوخ

ْسلي يُّ َومخ َد ْبني َحنَْبَل َلهخ اْلبخَخاري لييَل َعىَل َقْوليهي  َوَأْتَبعخ َأْصَحابي َأمْحَ

هي، َوَهَكَذا.   َوَقْولي َغرْيي

ْم َعىَل  ا اْستيْداَلهلخخ : َوَأمَّ يثي ْم، بيَحدي هي يمخ اْقَتَدْيتخمخ اْهَتَدْيتخْم«َتْقلييدي ومي بيَأُّي  رخ   »َأْصَحايبي َكالنُّجخ
َو َظاهي َفهخ

قخوطي َأْيًضا.  السُّ

حُّ َعني النَّبيي  
يَث اَل َيصي دي اًل َأنَّ احْلَ يث  َضعييف  اَل  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -اْعَلْم َأوَّ َو َحدي َفهخ

عيَي: يَ  ، َقاَل يفي إيْعاَلمي املْخَوق  م 
ء  َقائي قيهي َلْيَس فييَها ََشْ يعخ طخرخ

، َفَجمي َجاجخ بيهي
ْحتي حُّ االي

 صي

 ْبني املْخَسيَّبي 
يثي َسعييدي ْن َحدي ْفَياَن َعْن َجابيٍر، َومي يقي اأْلَْعَمشي َعْن َأيبي سخ ْن َطري يثخ مي دي َي َهَذا احْلَ وي رخ

َمَر.   َعني اْبني عخ

نَْها.  ء  مي َمَر، َواَل َيْثبختخ ََشْ ٍع َعني اْبني عخ
، َعْن َنافي َري  َزَة اجْلخ يقي مَحْ ْن َطري

 َومي
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يَم ْبني َسعييٍد  دخ ْبنخ إيْبَراهي َمَّ َثنَا حمخ : َحدَّ  اْلَْب 
دخ  ;َقاَل اْبنخ َعْبدي َمَّ نَا حمخ

ْم: ثي َثهخ ٍح َحدَّ َُض   اهللَّي ْبني مخ
َأنَّ َأَبا َعْبدي

ْرَوى َعني النَّبيي  ْبنخ  ا َما يخ : َوَأمَّ ارخ وتخ َقاَل: َقاَل َلنَا اْلَبزَّ مخ َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:  - َأيُّوٍب الصَّ

يمخ اْقَتَدْيتخمخ اْهَتَدْيتخْم« ومي بيَأُّي  حُّ َعني النَّبيي    »َأْصَحايبي َكالنُّجخ
 َعَلْيهي َصىلَّ اهللَّخ -َفَهَذا اْلَكاَلمخ اَل َيصي

. نْهخ
 َوَسلََّم. اْنَتَهى مي

. وف  َعني َأْهلي اْلعيْلمي وري َمْعرخ  املَْْذكخ
يثي دي  َوَضْعفخ احْلَ

ْهتيَداَء بيتيْلَك النُّ  وَن االي مخ َر  ، َوُيخ
َحاَبةي يَد الصَّ

وَن َتْقلي  َيْمنَعخ
َي بيهي يَن املْخْحَتج 

.َمَع َأنَّ املْخَقل دي ومي  جخ

َو َتنَاقخض   ْض َوهخ  َعىَل َما ََلْ َيَتَعرَّ
يثي دي يثخ َواْسَتَدلُّوا بياحْلَ دي وا َنْفَس َما َدلَّ َعَلْيهي احْلَ خْم َتَركخ هَنَّ

يب  ألي َعجي

 . َحاَبةي  الصَّ
ْم َعىَل َتْقلييدي تيهي مَّ

ْم َتْقلييَد َأئي هخ يمخ
َو َتْقدي ، َوهخ يثخ

دي  َلهخ احْلَ

َحاَبةي اَل  ْم َعىَل الصَّ َياَسهخ
وا َمَع َأنَّ قي ْم بياَم َذَكرخ

وَط اْستيْداَلهليي قخ ، َوبياَم َذَكْرَنا َتْعَلمخ سخ
قي حُّ ليعيَظمي اْلَفاري

 َيصي

 : ْن َقْوليهي وٍد مي ٍد« َعني اْبني َمْسعخ َمَّ َك َأْصَحابخ حمخ
ْم َفْلَيْسَتنَّ بيَمْن َقْد َماَت أخوَلئي نْكخ

ْسَتنًا مي  . »َمْن َكاَن مخ

ْم ] -َجلَّ َوَعاَل  -َواهللَّخ  َسكخ اْلْبي  َوَتنَْسْوَن َأْنفخ
وَن النَّاَس بي رخ : َأَتْأمخ  [. 44  \ 2َيقخولخ

ْم بيَقْوليهي  ا اْستيْداَلهلخخ َي َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:   -َوَأمَّ ي 
يَن املَْْهدي دي اشي  الرَّ

َلَفاءي نَّةي اخْلخ ي َوسخ
نَّتي ْم بيسخ »َعَلْيكخ

ي« ْن َبْعدي  . مي

َمَر« َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:  - َوَقْولخهخ  ي َأيبي َبْكٍر َوعخ
ْن بيْعدي َذْيني مي وا بياللَّ ْم اَل  »اْقَتدخ ة  َعَلْيهي جَّ َو حخ َفهخ

ْم  ولخ اهللَّي  ;هَلخ ي َحثَّ َعَلْيَها َرسخ
يَن الَّتي دي اشي  الرَّ

َلَفاءي نََّة اخْلخ َنَّ سخ
وَنة   - َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  -ألي َمْقرخ

. ٍل بيَعْينيهي  َرجخ
َزامخ َقْولي

نَّتيهي َلْيَس فييَها اْلَبتََّة َتْقلييد  َأْعَمى، َواَل اْلتي  بيسخ

وليهي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

َباعخ كي َي ات 
ْم هي نَّتخهخ ل   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َبْل سخ اَم َعىَل كخ هخ يمخ

َوَتْقدي

ٍء  ولي اهللَّي  ;ََشْ َرسخ
ْم َأْتَبعخ النَّاسي لي خْم هخ هَنَّ

ْرًصا َعىَل اْلَعَملي بياَم  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -ألي ْم حي هخ َوَأَشدُّ
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 .  َجاَء بيهي

لُّ َعىَل َذليَك  وليهي َوَيْسَتدي  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

َجالي َعىَل كي مخ آَراَء الر  َقد  ي يخ
: َفالَّذي يثي نَّتيي بيَحدي ْم بيسخ »َعَلْيكخ

يَن« دي اشي  الرَّ
َلَفاءي نَّةي اخْلخ َو َكاَم َتَرى.  َوسخ يَث، هخ

دي  احْلَ

َنة  إيىَل اآْلني َلْيَس فييَها  َدوَّ وَفة  مخ َها َمْعرخ لُّ ْم كخ ْم َوَأْفَعاهلخخ َ اهللَّخ َعنْهخ
َلَفاءي َرِضي َتْقلييد  َأْعَمى، َواَل َوَأْقَوالخ اخْلخ

خ  ٍد. مجخ ٍل َواحي  َرجخ
 ود  َعىَل َقْولي

وليهي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

َي َعَمل  بيكي َن  -َوإينَّاَم هي َْصَحابيهي فيياَم َنَزَل مي َشاَوَرة  ألي  َوَسلََّم، َومخ
َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي

وصي اْلكيَتابي  ْن نخصخ
وًصا مي ْن َمنْصخ  َما ََلْ َيكخ

لي َواْستينَْباطي وهي َوَأْتَقنيَها،  النََّوازي جخ  َعىَل َأْحَسني اْلوخ
نَّةي َوالسُّ

 . ْحتيَياطي يفي َطاَعتيهي َضا اهللَّي َواالي ا ليري َ  َوَأْقَرهبي

ولي اهللَّي  ء  َعْن َرسخ ْم ََشْ َاليًفا   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَكانخوا إيَذا َبَلَغهخ وا إيَلْيهي َوَلْو َكاَن ُمخ َرَجعخ

يْم. ليَرأْ   ُّيي

دي ْبني َمْسَلمَ  َمَّ ْعَبَة، َوحمخ  ْبني شخ
َ اهللَّخ َعنْهخ إيىَل َقْولي املْخغيرَيةي

يقخ َرِضي
دي  -َة َأنَّ النَّبييَّ َفَقْد َرَجَع َأبخو َبْكٍر الصَّ

ْدَس.  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم   السُّ
ةي  َفَرَض ليْلَجدَّ

 َ : َوَكاَن َأبخو َبْكٍر َيَرى َأهنَّ َا َجاَءْتهخ
ا ملي ا، َوَقْد َقاَل هَلَ رَياَث هَلَ »اَل َأَرى َلكي َشْيًئا يفي كيَتابي اهللَّي، َواَل ا اَل مي

ولي اهللَّي   َرسخ
نَّةي  َشْيًئا يفي سخ

 . َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم« -َأْعَلمخ َلكي

وَرْيني يفي دييَ  َمرخ إيىَل َقْولي املَْْذكخ يي َأنَّ النَّبييَّ َوَقْد َرَجَع عخ
ني َة   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -ةي اجْلَ رَّ يَها غخ

َجَعَل في

 َعْبٍد َأْو َولييَدٍة. 

مْحَني ْبني َعْوٍف َأنَّ النَّبييَّ   الرَّ
يثي َعْبدي َمرخ َأْيًضا إيىَل َحدي ْزَيةَ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَرَجَع عخ  َأَخَذ اجْلي

ْن جَمخوسي َهَجَر. 
 مي
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ْفَياَن َأنَّ النَّبييَّ   ْبني سخ
َحاكي َمرخ َأْيًضا إيىَل َقْولي الض  َكَتَب إيَلْيهي َأْن   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَرَجَع عخ

َها. ْن ديَيةي َزْوجي َبايبي  مي َث اْمَرَأَة َأْشَيَم الض  َور   يخ

ْثاَمنخ ْبنخ َعفَّ  ي  َأنَّ النَّبييَّ َوَرَجَع عخ ْدري يٍد اخْلخ
َرْيَعَة بينْتي َماليٍك أخْختي َأيبي َسعي يثي فخ َصىلَّ اهللَّخ  -اَن إيىَل َحدي

َا. -َعَلْيهي َوَسلََّم  ُتخ دَّ
َ عي

َي فييهي َحتَّى َتنَْقِضي َها َوهي َ َعنَْها َزْوجخ يف  ي تخوخ
ْكنَى يفي اْلَبْيتي الَّذي  َأَمَرَها بيالسُّ

َا. َوَكانَ  ُتخ دَّ
َ عي

َتَوَفَّ َعنَْها َحتَّى َتنَْقِضي ْلمخ
ْكنَى لي وبي السُّ جخ ي بيوخ

ْفتي َك يخ
ْثاَمنخ َبْعَد َذلي   عخ

َي   يَن هي دي اشي  الرَّ
َلَفاءي نََّة اخْلخ َنَّ سخ

، ألي ح 
َك َبَيان  َواضي

ََْص، َويفي َذلي َن َأْن ُتخ
َوَأْمَثالخ َهَذا َأْكَثرخ مي

ولي  َرسخ
ٍء، َفَعَلْينَا مَجييًعا َأْن َنْعَمَل   -اهللَّي  املْخَتاَبَعةخ لي ل  ََشْ نَّتيهي َعىَل كخ يمخ سخ

َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَتْقدي

ولي اهللَّي   َرسخ
نَّةي سخ
تَّبيعيَي لي وَن مخ نَكخ

ْثلي َما َكانخوا َيْعَملخوَن لي مْ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -بيمي نَّتيهي  .َوسخ

وليهي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

ْم، َوَعْن كي نَّتيهي ضخ َعْن سخ ا املْخَقل دخ املْخْعري اًل َعىَل  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َأمَّ َفض  مخ

مخ اهللَّخ، َفاَم كَ  َهخ
َد َرمحي ي  َأْو َأمْحَ

افيعي : َذليَك َتْقلييَد َأيبي َحنييَفَة َأْو َماليٍك َأوي الشَّ يثي لَّ بيَحدي قُّ َلهخ َأْن َيْسَتدي
اَن َُيي

يَن« دي اشي  الرَّ
َلَفاءي نَّةي اخْلخ ي َوسخ

نَّتي ْم بيسخ هخ َأْبَعدخ النَّاسي َعني  »َعَلْيكخ  بيَأنَّ
هي ْقَتََض َتْقلييدي رٌّ بيمخ

قي هخ مخ َنَّ
يَث ألي دي احْلَ

يثي  َلَفااْلَعَملي بيَحدي نَّةي اخْلخ ي َوسخ
نَّتي ْم بيسخ يَن«»َعَلْيكخ دي اشي  الرَّ

يَث.  ءي دي  احْلَ

ْن يفي كي  ْيٍح: َأني اْقضي بياَم يفي كيَتابي اهللَّي َفإيْن ََلْ َيكخ َ ْمَر َكَتَب إيىَل رشخ ْم بيَأنَّ عخ ْداَلهلخخ
ا اْستي َتابي اهللَّي َفبياَم يفي َوَأمَّ

ولي اهللَّي   َرسخ
نَّةي َو َفإيْن ََلْ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -سخ وَن َفهخ خ

احلي  الصَّ
ولي اهللَّي َفبياَم َقََض بيهي  َرسخ

نَّةي ْن يفي سخ َيكخ

ْم  ْم َأْيًضا اَل هَلخ ة  َعَلْيهي جَّ وليهي  ;حخ  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي، ثخمَّ سخ

يَم كي َنَّ فييهي َتْقدي ثخمَّ   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -ألي

 الصَّ 
ولي اهللَّي اْلَعَملي بياَم َقََض بيهي ْم َأْصَحابخ َرسخ هخ وَن، َوَخرْيخ خ

 َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم.  -احلي

يَن املْخ  نَّ املْخَقل دي
، َوَلكي ْم َأْهلخ اْلعيْلمي وَن َيْمَتثيلخوَن َهَذا، ملََا َأْنَكَر َعَلْيهي َذا َيْمنَعخوَن َوَلْو َكاَن املْخَقل دخ َ َي هبي ْحَتج 

ولي اهللَّي اْلَعَمَل بيكي  ، َواْلَعَمَل بيَفَتاَوى َأْصَحابي َرسخ
وليهي  َرسخ

نَّةي  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم.  -َتابي اهللَّي َوسخ
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 . وا بيَمْذَهبيهي وهخ َواْلَتَزمخ ي َقلَّدخ
َمامي الَّذي وَد َعىَل َقْولي اإْلي مخ بخوَن اجْلخ  َويخوجي

، َفاَل َُيي   َحاَلهخ
هي .َوَمْن َكاَنْت َهذي هي اأْلَديلَّةي ْن َهذي ٍء مي لَّ بيََشْ  قُّ َلهخ َأْن َيْسَتدي

 . َحاَبةخ  َفَتبيَعهخ الصَّ
َهاتي اأْلَْواَلدي َ اهللَّخ َعنْهخ َمنََع َبْيَع أخمَّ

َمَر َرِضي ْم بيَأنَّ عخ ْداَلهلخخ
ا اْستي  َوَأمَّ

َدٍة َوَتبيَعهخ الصَّ 
قخوطي َأْيًضا.َوَأْلَزَم الطَّاَلَق الثَّاَلَث بيَكليَمٍة َواحي رخ السُّ

َو َظاهي ، َفهخ  َحاَبةخ

َنَّ بَ  ، اَل ألي ياَم َرَأْوهخ
ْم في َفاقيهي ت  َي الي َحاَبةي ليَبْعٍض إينَّاَم هي َتاَبَعَة َبْعضي الصَّ ْمنَا َأنَّ مخ َقل د  َوَقْد َقدَّ ْم مخ ْعَضهخ

 َبْعًضا َتْقلييًدا َأْعَمى. 

ْمنَا إييَضاَح َذليَك بياَم  ي. َوَقْد َقدَّ   َيْكفي

مْ  ْن َعَجائيبيهي ، َفمي َحاَبةي ري الصَّ
َمَر، َوَسائي يَد عخ

وَن َتْقلي َذا َيْمنَعخ َ َي هبي يَن املْخْحَتج 
لُّوَن   َمَع َأنَّ املْخَقل دي خْم َيْسَتدي َأهنَّ

.  َِمْنخوع 
وَن َأنَّ اْلَعَمَل بيهي دخ

 بياَم َيْعَتقي

ْم بيَأنَّ َعْمَرو ْداَلهلخخ
ا اْستي ْذ َثْوًبا َغرْيَ َثْوبيَك، َفَقاَل: َلْو   َوَأمَّ ْمَر ملََّا اْحَتَلَم: خخ عخ

ْبَن اْلَعاصي َقاَل لي

قخوطي َأْيًضا  رخ السُّ
َو َظاهي نًَّة. َفهخ َد  ;َفَعْلتخ َصاَرْت سخ طَّابي َخاَف َأْن َيْفَعَل َشْيًئا َفَيْعَتقي َمَر ْبَن اخْلَ َنَّ عخ

ألي

هي َأنَّ  نْدي ْلَم عي . َمْن اَل عي وري َْجلي َهَذا املَْْحذخ ْن فيْعليهي ألي نًَّة، َفاْمَتنََع مي  سخ
اَم َفَعَلهخ ليَكْونيهي  هخ إينَّ

. َ اهللَّخ َعنْهخ
َمَر َرِضي  عخ

 َمَع َأنَّ املْخَقل َد َيَرى َمنَْع َتْقلييدي

هخ َقاَل: مَ   َأنَّ
هي يَبٍّ َوَغرْيي

وهخ َعْن أخ ْم بياَم َذَكرخ ْداَلهلخخ
ا اْستي ْلهخ َوَأمَّ

، َوَما اْشَتَبَه َعَلْيَك َفكي ا اْسَتَباَن َلَك َفاْعَمْل بيهي

ْم.  ْم َأْيًضا اَل هَلخ ة  َعَلْيهي جَّ َو حخ ، َفهخ
 إيىَل َعاملييهي

ولي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

ْن كي يح  يفي َأنَّ َما اْسَتَباَن مي ، َِصي : َما اْسَتَباَن َلَك َفاْعَمْل بيهي َنَّ َقْوَلهخ
، جَييبخ ألي

هي

ولخ َعنْهخ ليَقْولي َأَحٍد.  دخ  َواَل جَيخوزخ اْلعخ
 اْلَعَملخ بيهي

 . هخ ضخ
نَاقي ْم بياَم يخ لُّوَن َعىَل َمْذَهبيهي

ْم َدائياًم َيْسَتدي وَن، َفهخ  املْخَقل دخ
 َوَهَذا َنقييضخ َما َعَلْيهي



165 
 

: َفكيلْ  يَب  ْبني َكْعٍب بيَقْوليهي
َراَد أخ ْلَمهخ إيىَل اهللَّي.َواأْلَْظَهرخ َأنَّ مخ

، َأْي َفكيْل عي  هخ إيىَل َعاملييهي

: اهللَّخ. هخ بيَعاملييهي َرادخ ، َومخ هخ بياَم اْشَتَبَه املْخَتَشابيهخ َرادخ  َفمخ

نْهخ ابْ 
يْم َزْيغ  َفَيتَّبيعخوَن َما َتَشاَبَه مي لخوهبي يَن يفي قخ

ا الَّذي  َتَعاىَل: َفَأمَّ
ريخ إيىَل َقْوليهي

َو يخشي ْتنَةي َواْبتيَغاَء  َفهخ تيَغاَء اْلفي

نْدي  ْن عي لٌّ مي ولخوَن آَمنَّا بيهي كخ وَن يفي اْلعيْلمي َيقخ خخ اسي يَلهخ إيالَّ اهللَّخ َوالرَّ  َوَما َيْعَلمخ َتْأوي
يليهي نَا ] َتْأوي  [.7 \ 3َرب 

يَن َقالخوا  نَا«َفالَّذي  َرب 
نْدي ْن عي لٌّ مي َو اهللَّخ.َفَقْد َوَكلخوا مَ  »آَمنَّا بيهي كخ  َوهخ

ْم إيىَل َعاملييهي  ا اْشَتَبَه َعَلْيهي

َو َأْعَلمخ بيهي مي  ْلهخ إيىَل َمْن هخ
ْلهخ إيىَل َعاملييهي َأْي َفكي

: َفكي يَبٍّ بيَقْوليهي
َرادخ أخ وَن مخ َْتَملخ َأْن َيكخ ،  َوُيخ َلاَمءي َن اْلعخ

نَْك مي

َمهخ اْبنخ اْلَقي مي يفي  ي َفهي
َو الَّذي .َوَهَذا هخ يَبٍّ

ْن َكاَلمي أخ عيَي مي  إيْعاَلمي املْخَوق 

يَن  َقل دي ْلمخ
َة فييهي َأْيًضا لي جَّ  َفاَل حخ

ْحتياَملي ْلمي َفَوَكَلهخ إيىَل  ;َوَعىَل َهَذا االي
َن اْلعي ء  مي َي َعَلْيهي ََشْ َنَّ َمْن َخفي ألي

، َفَقْد َأَصاَب.  نْهخ
َو َأْعَلمخ بيهي مي  َمْن هخ

ْرآني ليَقْوليهي َتَعاىَل: َواَل  َواَل َيْلَزمخ مي  َو َعَمل  بياْلقخ  َبْل هخ
وليهي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
ْعَراضخ َعْن كي ْن َذليَك اإْلي

ْلم  ]
 [.36 \ 17َتْقفخ َما َلْيَس َلَك بيهي عي

ْفتخوَن َورَ  َحاَبَة َكانخوا يخ ْم بيَأنَّ الصَّ
هي ْم َعىَل َتْقلييدي ا اْستيْداَلهلخخ ولخ اهللَّي َوَأمَّ َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -سخ

قخوطي َأْيًضا  - رخ السُّ
َو َظاهي ْم َفهخ يد  هَلخ

ْم، َوَأنَّ َذليَك َتْقلي
هي ري ود  َبْيَ َأْظهخ ْفتخوهَنخْم يفي  ;َمْوجخ خْم َما َكانخوا يخ هَنَّ

ألي

ولي اهللَّي   َرسخ
ودي جخ  وخ

نَّةي  -َم َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ  -َحاَلةي َتابي َوالسُّ
َن اْلكي ْم مي َمهخ ْم إيالَّ بياَم َعلَّ

هي ري َبْيَ َأْظهخ

 َكاَم اَل ََيَْفى.

 النَّبييُّ  
َط يفي َفْتَواهخ َأْنَكَر َعَلْيهي

ْم َوَغلي نْهخ
َطابيَقًة  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَمْن َأْفَتى مي ي َلْيَسْت مخ

َفْتَواهخ الَّتي

يَّةي ملََّ ليلْ 
َبْيَعَة اأْلَْسَلمي سخ

نَابيلي ْبني بيَعَكَك َقْوَلهخ لي  َعىَل َأيبي السَّ
هي َها َعَلْيهي َكإيْنَكاري ، َوَردَّ َها َحق  ا َماَت َزْوجخ

اٍم:  َك بيَأيَّ
َلَها َبْعَد َذلي  َأْشهخ َوَوَضَعْت مَحْ

ا إيالَّ َبْعَد َأْرَبَعةي َ ُتخ دَّ
َا اَل َتنَْقِضي عي  . ٍر َوَعرْشي َلَياٍل«»إيهنَّ
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ْم وَ  نْكخ ْوَن مي َتَوفَّ يَن يخ
ومي َقْوليهي َتَعاىَل: َوالَّذي مخ  بيعخ

نَابيلي َعىَل َما َأْفَتى بيهي  اْسَتَدلَّ َأبخو السَّ
وَن َأْزَواًجا  َوَقدي َيَذرخ

ا ] ٍر َوَعرْشً نَّ َأْرَبَعَة َأْشهخ هي
سي بَّْصَن بيَأْنفخ  [. 234 \ 2َيرَتَ

 النَّبييُّ َوَقْد َردَّ َعلَ 
ْم  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -ْيهي نْكخ ْوَن مي َتَوفَّ يَن يخ

وَم َقْوليهي َتَعاىَل: َوالَّذي مخ َبي نًا َأنَّ عخ َفْتَواهخ مخ

وَن َأْزَواًجا ] نَّ َأْن َيَضْعنَ 234 \ 2َوَيَذرخ  َأَجلخهخ
 َتَعاىَل: َوأخواَلتخ اأْلمَْحَالي

ص  بيَقْوليهي َصَّ نَّ  [ ُمخ َلهخ  مَحْ

[65 \ 4 .] 

هي  َو  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَكإيْنَكاري ْخَصًة َوهخ وا َلهخ رخ خْم ََلْ جَييدخ  بيَأهنَّ
ةي جَّ َب الشَّ يَن َأْفَتْوا َصاحي َعىَل الَّذي

 . رخ َعىَل املَْاءي
 َيْقدي

، َوَأنَّ النَّبييَّ  َتهخ صَّ
ْمنَا قي ْم:  - َعَلْيهي َوَسلََّم َصىلَّ اهللَّخ -َوَقْد َقدَّ مخ اهللَّخ«َقاَل فييهي يَث.  »َقَتلخوهخ َقَتَلهخ دي  احْلَ

و مخ وا َماًء َفَتَيمَّ  َتَعاىَل: َفَلْم ََتيدخ
ْن َقْوليهي وهخ مي مخ َا َفهي

ْم ملي وا يفي َفْتَواهخ خمخ اْسَتنَدخ رخ َأهنَّ
يًدا َطي ًبا ]َوالظَّاهي

 4ا َصعي

نْتخْم َمْرََض ][، َوَغَفلخوا َعْن قَ 43 \ : َوإيْن كخ  [، َوَأْمَثالخ َهَذا َكثيرَية .43 \  4ْوليهي

ْم َطائيَفة  لييَ  نْهخ
ل  فيْرَقٍة مي ْن كخ ْم َعىَل التَّْقلييدي بيَقْوليهي َتَعاىَل: َفَلْواَل َنَفَر مي ا اْستيْداَلهلخخ يني َوَأمَّ وا يفي الد  هخ َتَفقَّ

ْم إيَذا رَ  وا َقْوَمهخ رخ
يخنْذي
وَن ]َولي ْم َُيَْذرخ ْم َلَعلَّهخ وا إيَلْيهي َي إينَّ اآْلَيَة َأْوَجَبْت َقبخوَل  122 \ 9َجعخ

[، َقائيلي

قخوطي َأْيًضا  رخ السُّ
َو َظاهي ْم، َفهخ يد  هَلخ

ْم، َوَأنَّ َذليَك َتْقلي
هي ْم اَل  ;إيْنَذاري وا َقْوَمهخ رخ

يخنْذي
: َولي ْنَذاَر يفي َقْوليهي َنَّ اإْلي ألي

ونخ بي  . َيكخ  َرْأيٍّ

َي  رْصي الَّتيي هي ْنَذاَر يفي اْلَوْحيي بيَأَداةي احْلَ ًة، َوَقْد َحرَصَ َتَعاىَل اإْلي ونخ بياْلَوْحيي َخاصَّ اَم َيكخ يفي   »إينَّاَم«َوإينَّ

ْم بياْلَوْحيي ] كخ رخ
اَم أخْنذي ْل إينَّ : قخ  [. 45 \ 21َقْوليهي

ْنَذاَر اَل َيقخومخ   َتْعَلمخ َأنَّ اإْلي
يَر َمْن َوبيهي َر، َكاَم َأنَّ النَّذي

ْن َقْد أخْنذي ، ََلْ َيكخ ةخ جَّ  احْلخ
ْم َعَلْيهي ةي َفَمْن ََلْ َتقخ جَّ إيالَّ بياحْلخ

يٍر. ٍة َفَلْيَس بينَذي جَّ  بيحخ
َة، َفَمْن ََلْ َيْأتي جَّ  َأَقاَم احْلخ
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وَر يفي َقْوليهي  ْنَذاَر املَْْذكخ  َأنَّ َهَذا اإْلي
ْم َفاَم اَل َشكَّ فييهي : َلَعلَّهخ

َاَلَفتيهي يفي َقْوليهي ْن ُمخ يَر مي وا، َوالتَّْحذي رخ
يخنْذي
: َولي

وَن َلْيَس بيَرْأٍي َواَل اْجتيَهاٍد.  َُيَْذرخ

، َكاَم يَ  يني َن الد  َمهخ مي
رخ بياَم َعلي

نْذي ، َوَصاَر يخ يني َه يفي الد  َّْن َتَفقَّ
َو إيْنَذار  بياْلَوْحيي ِمي لُّ عَ َوإينَّاَم هخ  َقْولخهخ  دخ

َلْيهي

يني ] وا يفي الد  هخ َيَتَفقَّ
وا  122 \ 9َتَعاىَل َقْبَلهخ لي هخ ْم َأْي بياَم َتَفقَّ وا َقْوَمهخ رخ

يخنْذي
: َولي لُّ َعىَل َأنَّ َقْوَلهخ َو َيدخ [، َفهخ

. يني َن الد   فييهي مي

نَّةي  َتابي اهللَّي َوسخ
ْلَم كي يني إيالَّ عي هخ يفي الد  وليهي  َوَلْيَس التََّفقُّ  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم.  -َرسخ

بخوَن َتْقلييَد إيَماٍم بيعَ  يَن يخوجي
، الَّذي َ َأنَّ اآْلَيَة اَل َدلييَل فييَها اْلَبتََّة ليَطائيَفةي التَّْقلييدي َردَّ  َفَتَبيَّ ْن َغرْيي َأْن يخ

، مي ْينيهي

َن َأقْ  ْؤَخَذ مي ، َواَل يخ ء  َن َأْقَواليهي ََشْ .مي ء  هي ََشْ  َوالي َغرْيي

بيَل َوَما ََلْ يخ  اَم قخ نْهخ
 َفاَم َواَفَق َأْقَواَلهخ مي

وليهي  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

َياًرا ليكي .َوَنْجَعلخ َأْقَواَلهخ عي دَّ اَم رخ نْهخ
 َوافيْقَها مي

، َوَعَدمي َجَوازي   اَل َشكَّ يفي بخْطاَلنيهي
َن التَّْقلييدي  هي.َوَهَذا النَّْوعخ مي

َا عَ  يَن هبي
، َمَع َأنَّ اْستيْداَلَل املْخَقل دي

اَلَلةي َعَلْيهي َن الدَّ لَّ اْلبخْعدي مي يَدة  كخ
يَمةخ َبعي مخ  َفاآْلَيةخ اْلَكري

هي ىَل َتْقلييدي

هخ اْستيْداَلل  بيقخ  َنَّ
 َِمْنخوع  َباتًّا، ألي

ْستيْداَلَل بيهي وَن َأنَّ االي دخ
ٍء َيْعَتقي  ْرآٍن.اْستيْداَلل  بيََشْ

هخ إيْن َشاَء اهللَّخ. ، َكاَم َسَيْأِتي إييَضاحخ
َن التَّْقلييدي َباعي اَل مي ت  َن االي َو مي ْم َفهخ

هي ا َقبخولخ إيْنَذاري  َوَأمَّ

 َ
يقي َرِضي دي يَبي َبْكري الصَّ

هي ألي لُّ َعىَل َتْقلييدي ، َقاَل َما َيدخ َبرْيي ْم بيَأنَّ اْبَن الزُّ ْداَلهلخخ
ا اْستي دَّ َوَأمَّ اهللَّخ َعنْهخ يفي َأنَّ اجْلَ

قخوطي َأْيًضا. رخ السُّ
َو َظاهي ْخَوَة، َفهخ بخ اإْلي  َُيْجي

ي، َفَأْغنَى َعني  ْم َبْعًضا َما َيْكفي هي َحاَبةي َبْعضي  الصَّ
ْم بيَتْقلييدي َراًرا يفي َرد  اْستيْداَلهليي

ْمنَا مي نَا.  َوَقْد َقدَّ  هخ
 إيَعاَدتيهي

ا اْستيْداَلهلخخ  ،َوَأمَّ يد  َلهخ
َد بيهي َتْقلي َي: إينَّ َقبخوَل َشَهاَدتيهي فيياَم َشهي

. َقائيلي قخوقي دي يفي احْلخ اهي   ْم بيَقبخولي َشَهاَدةي الشَّ
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دٍ  ٍل َواحي  َرجخ
ْن َتْقلييدي . مي وري اْلَفْرقي َبْينَهخ َوَبْيَ َما اْسَتَدلُّوا َعَلْيهي بيهي ظخهخ

قخوطي لي رخ السُّ
َو َظاهي ، بيعَ  َفهخ ْينيهي

نًَّة. َتاًبا َأْو سخ
، َوَلْو َكاَن كي ء  َّا َخاَلَفَها ََشْ

ْؤَخذخ ِمي ء  َواَل يخ َن َأْقَواليهي ََشْ كخ مي رْتَ َحْيثخ اَل يخ
 بي

 : ْن َوْجَهْيي  َوَذليَك مي

 َ ، ألي وليهي  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

دي َأْخذ  بيكي اهي ا: َأنَّ اْلَعَمَل بيَشَهاَدةي الشَّ َ مهخ وا َذَوْي  َأَحدخ دخ : َوَأْشهي نَّ اهللََّ َيقخولخ

ْم ] نْكخ ل   2 \ 65َعْدٍل مي َلْيي َفَرجخ وَنا َرجخ ْم َفإيْن ََلْ َيكخ كخ
َجالي ْن ري يَدْيني مي وا َشهي دخ : َواْسَتْشهي [، َوَيقخولخ

َهَداءي ] َن الشُّ َّْن َتْرَضْوَن مي
َن ا282 \ 2َواْمَرَأَتاني ِمي . [، إيىَل َغرْيي َذليَك مي  آْلَياتي

:   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَقْد َصحَّ َعني النَّبيي   يثي دي ، َويفي احْلَ يي يفي اأْلَْمَوالي دي َواْلَيمي اهي اْلَقَضاَء بيالشَّ

» ينخهخ
َداَك َأْو َيمي .  »َشاهي يح 

يث  َصحي َو َحدي  َوهخ

َن اْلَعَملي  دي إيًذا مي اهي ٍد بيَعْينيهي َفاأْلَْخذخ بيَشَهاَدةي الشَّ ٍل َواحي َرجخ
َن التَّْقلييدي لي وليهي اَل مي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
 بيكي

 َتْقلييًدا َأْعَمى. 

ةي َُيْ  اسَّ ، َواملْخْدَركخ بياحْلَ
هي خ َعامَّ َأْدَرَكهخ بيإيْحَدى َحَواس  ْْبي نَّاَم َيخ

َد إي اهي : َأنَّ الشَّ  اْلَقْطعخ اْلَوْجهخ الثَّاِني
لخ بيهي  مليَْن صخ

. ْأيي َن الرَّ
 َما َظَهَر َلهخ مي

ةي حَّ
َبهخ اَل َيْقَطعخ بيصي

، َفإينَّ َصاحي ْأيي  الرَّ
اَلفي  َأْدَرَكهخ بيخي

، َوَبْيَ َخَْبي التََّواتخ  سٍّ
َلاَمءخ َعىَل اْلَفْرقي َبْيَ َخَْبي التََّواتخري املْخْسَتنيدي إيىَل حي َع اْلعخ َذا َأمْجَ

 إيىَل َعْقٍل. ري املْخْسَتنيدي َولي

. س 
ْستينَاديهي إيىَل احْلي يَد ليْلَقْطعي الي ْلَم املْخفي بخ اْلعي َل يخوجي وا َعىَل َأنَّ اأْلَوَّ  َفَأمْجَعخ

َدمخ اْلعَ 
ْلَم يفي املَْْعقخواَلتي َلَكاَن قي يدخ اْلعي في ، َوَلْو َكاَن َخَْبخ التََّواتخري يخ بخهخ

َ اَل يخوجي   ;طخوًعا بيهي اََلي َمقْ َوَأنَّ الثَّاِني

ْم إيالَّ اهللَّخ. يهي ْصي  َخْلق  اَل ُيخ
َفةي َن اْلَفاَلسي هخ َتَواَتَر َعَلْيهي مي َنَّ

 ألي

َفةي َعىَل قيَدمي اْلعَ  َن اْلَفاَلسي وا مي يَن َتَواَترخ
، َفالَّذي يٌّ اَل َشكَّ فييهي

وَث اْلَعاََلي َأْمر  َقْطعي دخ َو َمَع َأنَّ حخ ي هخ
اََلي الَّذي

َن املَْ  يَّ فييهي مي
يني ْلَم اْلَيقي وٍس أَلََفاَد اْلعي ْم َعىَل َأْمٍر حَمْسخ هخ رْشخ  َلْو َتَواَتَر عخ

وَساتي َن املَْْحسخ
 .ْعقخواَلتي اَل مي



169 
 

قخ   َقْطًعا اَل َيَتَطرَّ
طيَع بيهي ْْبي  َعامَّ قخ َو َعْدل  ُمخ وٍس، َوَكاَن َعْداًل، َفهخ ْن َأْخَْبَ َعْن حَمْسخ

دخ إي اهي َلْيهي  إي  َفالشَّ

وحخ اْلَفْرقي َبْيَ اأْلَْمَرْيني َكاَم تَ  ضخ ، َفوخ هخ َعْدل  َأْخَْبَ َعامَّ َظنَّهخ نَّ
، َفإي دي اَلفي املْخْجَتهي ، بيخي كُّ  َرى.الشَّ

اكيَمْيي  مي َواحْلَ صي َواملْخَقو  اري ْم بيَقبخولي َقْولي اْلَقائيفي َواخْلَ
هي ْم َعىَل َتْقلييدي ا اْستيْداَلهلخخ يْثلي يفي   َوَأمَّ بياملْ

. ْيدي  الصَّ
 َجَزاءي

. ْبَلةي  َوَتْقلييدي اأْلَْعَمى يفي اْلقي

َي.  حي َي، َواملْخَجر 
لي فيَي، َواملْخَعد  َي َواملْخَعر 

ي مجي  َواملْخرَتْ
نيَي يفي اْلَوْقبي  َوَتْقلييدي املْخَؤذ 

رخ 
هخ َظاهي لُّ َو كخ َها، َفهخ  املَْْرَأَة يفي طخْهري

هي قخوطي َأْيًضا.َوَتْقلييدي   السُّ

نَ  نٍَّة، َفاْلَعَملخ بيهي مي َتاٍب َأْو سخ
ْن كي نْهخ إيالَّ َما َقاَم َعَلْيهي َدلييل  مي

ْقَبلخ مي َك اَل يخ
َنَّ مَجييَع َذلي لييلي  ألي اْلَعَملي بيالدَّ

َن التَّْقلييدي اأْلَْعَمى.  ي  اَل مي
عي ْ  الرشَّ

َها ْن َقبييلي الشَّ هخ مي لُّ َك كخ
ْن َقبييلي اْلَفْتَوى َوَذلي هي، اَل مي ري صخ إيىَل آخي اري ْخَباري بياَم َعَرَفهخ اْلَقائيفخ َواخْلَ ، َواإْلي

َدةي

 . يني  يفي الد 

وري النَّبيي   خ َلاَمءخ َعىَل َقبخولي َقْولي اْلَقائيفي بيرسخ  اْسَتَدلَّ اْلعخ
َز   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَقدي ْن َقْولي جمخ

زي  مي

ي  يفي أخَساَمَة َوَزْيٍد:  ْن َبْعٍض«ْبني اأْلَْعَوري املْخْدجليي َها مي  اأْلَْقَدامخ َبْعضخ
هي  .»َهذي

هخ النَّبييُّ  ؛ ملََا َأَقرَّ ْقَبلخ  اَل يخ
هي  -َفَلْو َكاَن َقْولخ اْلَقائيفي يرخ َوْجهي  َوَسلََّم، َوملََا َبَرَقْت َأَساري

َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي

خ   وًرا بيهي.ُسخ

ولي اهللَّي  َرسخ
َباع  لي َو ات  َك، َفهخ

 َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم.  -َفَقبخولخهخ ليَذلي

، َوَبيَّنَّا َأنَّ َبْعَضَها َثابي  صي اري الََّة َعىَل َقبخولي َقْولي اخْلَ َة الدَّ يَّ يَث النََّبوي
َمنَا اأْلََحادي ، َوَقْد َقدَّ يحي حي ت  يفي الصَّ

هخ َيْوَم َحَصاديهي ]َوَرَد   َتَعاىَل: َوآتخوا َحقَّ
وَرةي اأْلَْنَعامي يفي اْلَكاَلمي َعىَل َقْوليهي َك يفي سخ

  6َقْولخ َمْن َمنََع َذلي
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يَن. 141 \ وري ْن َقبخولي َقْولي املَْْذكخ
نَّةي مي َثالخ َما َثَبَت بيالسُّ

 [، َفَهَذا مي

نْ  ْرآنخ مي  اْلقخ
َثالخ َما َدلَّ َعَلْيهي ْيدي  َومي  الصَّ

يْثلي يفي َجَزاءي َكَمْيي يفي املْ َك َقبخولخ َقْولي احْلَ
َنَّ اهللََّ َنصَّ َعَلْيهي  ;َذلي ألي

ْم ] نْكخ مخ بيهي َذَوا َعْدٍل مي َن النََّعمي َُيْكخ
ْثلخ َما َقَتَل مي  َتَعاىَل: َفَجَزاء  مي

 [. 95 \ 5يفي َقْوليهي

وا، َفإينَّ  لُّ َمْن َذَكرخ نٍَّة  َوَهَكَذا كخ َتاٍب َأْو سخ
ْن كي لُّ َعىَل َقبخوليهي مي يٍّ َيدخ

عي ْم إينَّاَم َصحَّ بيَدلييٍل رَشْ
َقبخوَل َقْوهليي

 َأْو إيمْجَاٍع. 

ي اْسَتَدلُّوا بيهي َعَلْيهي إي  وٍس، َوالتَّْقلييدخ الَّذي َر إيْخَبار  َعْن حَمْسخ
كي ْخَباَر َعْن مَجييعي َما ذخ ْخَبار  َمَع َأنَّ اإْلي

 ْن َمْعقخوٍل َمْظنخوٍن.عَ 

ٍة.  جَّ وني حخ يًدا َأْعَمى بيدخ
ْن َذليَك َتْقلي ء  مي يًبا، َفَلْيَس ََشْ ْمنَاهخ َقري  َواْلَفْرقخ َبْيَ اأْلَْمَرْيني َقدَّ

ومي َوالث َيابي َواأْلَْطعي   اللُّحخ
اءي َ
وري بيَجَوازي رشي ْم َعىَل التَّْقلييدي املَْْذكخ ا اْستيْداَلهلخخ ْن َغرْيي َوَأمَّ َها مي َمةي َوَغرْيي

قخوطي َأْيًضا  رخ السُّ
َو َظاهي َا، َفهخ  َأْرَباهبي

َها اْكتيَفاًء بيَتْقلييدي ل  َؤاٍل َعني َأْسَبابي حي ْكتيَفاَء بيَقْولي   ;سخ َنَّ االي ألي

اَم. يٍّ هَلخ
ْكٍم دييني يٍد َأْعَمى يفي حخ

ابيحي َواْلَبائيعي َلْيَس بيَتْقلي  الذَّ

اَم  يَّةي َوإينَّ
عي ْ َو َعَمل  بياأْلَديلَّةي الرشَّ َلعي   ;هخ ومي َوالس  َن اللُّحخ

َي مي َا َدلَّْت َعىَل َأنَّ َما يفي َأْسَواقي املْخْسليمي هَنَّ
ألي

َاليفخ َذليَك.  ، َحتَّى َيْظَهَر َما َيخ ةي حَّ َوازي َوالص  ول  َعىَل اجْلَ  حَمْمخ

َك، َما َصحَّ 
لُّ َعىَل َذلي َّا َيدخ

َ اهللَّخ َعنَْها   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َعنْهخ َوِمي
يثي َعائيَشَة َرِضي ْن َحدي مي

َر اْسمخ اهللَّي َعَليْ َقاَلْت: 
كي ي َأذخ وَل اهللَّي، إينَّ َقْوًما َيْأتخوَننَا بياللَّْحمي اَل َنْدري هي َأْم اَل؟ »إينَّ َقْوًما َقالخوا: َيا َرسخ

وا عَ  «َفَقاَل: َسمُّ ْفري يثيي َعْهٍد بياْلكخ لخوا، َقاَل: َوَكانخوا َحدي  . َلْيهي َأْنتخْم َوكخ

َو  يُّ َواْبنخ َماَجْه، َوهخ
يُّ َوالن َسائي يَث: َرَواهخ اْلبخَخاري

دي يل  َعىَل َأنَّ َقاَل املَْْجدخ يفي املْخنَْتَقى َبْعَد َأْن َساَق احْلَ
َدلي

مَ  ْ  َواأْلَْفَعاَل ُتخ
َفاتي .التَّرَصُّ نْهخ

وَم َدلييلخ اْلَفَسادي. اْنَتَهى مي اَلَمةي إيىَل َأْن َيقخ  َوالسَّ
ةي حَّ  الص 

 لخ َعىَل َحالي
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ي  
عي ْ لييلي الرشَّ َلاَمءخ َعىَل َهَذا، َفاْلَعَملخ بيهي َعَمل  بيالدَّ َع اْلعخ َي  ;َوَقْد َأمْجَ َنَّ اهللََّ َلْو َكلََّف النَّاَس َأالَّ َيْشرَتي ألي

يََّتهخ َفَوَقعخوا يفي َحَرٍج َعظييٍم َتَتَعطَّلخ بيهي املَْعييَشةخ َوََيَْتلُّ بيهي نيَظاَأَحد  مي 
لي ْم َشْيًئا َحتَّى َيْعَلَم حي َها. نْهخ  مخ

ْن َحَرٍج  يني مي ْم يفي الد  َرجي َكاَم َقاَل َتَعاىَل: َوَما َجَعَل َعَلْيكخ   22]َفَأَجاَز اهللَّخ َتَعاىَل َذليَك بيَرْفعي احْلَ

َن ال78 \ ، َوَلْيَس مي لييلي ةي َوالدَّ جَّ هخ َأْخذ  بياحْلخ َنَّ
، ألي د  ْستيْداَللخ بيهي َعىَل التَّْقلييدي اأْلَْعَمى َفاسي .[، َفاالي  تَّْقلييدي

ْجتيَهاَد، َوأَ  مخ االي لَّهخ  بيَأنَّ اهللََّ َلْو َكلََّف النَّاَس كخ
ْم َعىَل التَّْقلييدي ا اْستيْداَلهلخخ َلاَمَء َضاَعْت  َوَأمَّ ونخوا عخ ْن َيكخ

وَ  ًعا َوَقَدًرا، َفهخ َّا اَل َسبييَل إيَلْيهي رَشْ
، َوَهَذا ِمي رخ عخ َواملََْتاجي

نَائي  الصَّ
حخ اْلعيَبادي، َوَتَعطََّلتي

رخ  َمَصالي
 َظاهي

قخوطي َأْيًضا.  السُّ

وَن الثَّاَل  رخ  َأنَّ اْلقخ
قخوطيهي  َعىَل سخ

ْن َأْوَضحي اأْلَديلَّةي ٍل  َومي يدخ َرجخ
ْم َتْقلي ْن فييهي ، ََلْ َيكخ رْيي ْم بياخْلَ وَد هَلخ َثَة املَْْشهخ

ٍد بيَعْينيهي َهَذا التَّْقلييَد اأْلَْعَمى.   َواحي

، َبْل َكا عخ َواَل اْلَقَدرخ ْ هخ الرشَّ بخوا َما َيْمنَعخ
ْم، َوََلْ َيْرَتكي هخ عخ

ْم، َواَل َصنَائي هخ رخ نخوا َوََلْ َتَتَعطَّْل َمَتاجي

وليهي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

وَن َشْيًئا َعىَل كي مخ َقد  ْم اَل يخ لُّهخ  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. -كخ

ْم َقْوم  دخو يهي
ياَم، َوَكاَن في ْفتخوَن هبي  َويخ

نَّةي َتابي َوالسُّ
وَن بياْلكي وَن َيْعَلمخ دخ َْتهي َلاَمءخ جمخ ْم عخ يهي

ْم يفي َوَكاَن في ْتَبتيهي  َن رخ

ْم  ْم، َوهخ هي
سي وَن ليْلَعَملي بيهي يفي َأْنفخ  َما َُيَْتاجخ

وليهي  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

ْن كي وَن مي ، َيَتَعلَّمخ ْلمي
تَّبيعخوَن اَل  اْلعي مخ

وَن.  َقل دخ  مخ

، َوَكانخوا َيْس  ا َعىَل التََّعلُّمي ْدَرَة هَلَ َي اْلَعَوامخ اَل قخ
ْم َطائيَفة  أخْخَرى، هي لي َمْن َوفييهي َن النََّوازي َتْفتخوَن فيياَم َنَزَل مي

. ْم بيهي ياَم َأْفَتاهخ
لييلي في ، َوَتاَرًة َيْسَألخوَنهخ َعني الدَّ

َلاَمءي َن اْلعخ
وا مي  َشاءخ

ي َيْسَتفْ  ي الَّذي وا بينَْفسي َذليَك اْلَعاَلي وَن بيَفْتَواهخ َواَل َيْسَألخوَن، َوََلْ َيَتَقيَّدخ يْم َوَتاَرًة َيْكَتفخ ، َفإيَذا َنَزَلْت هبي تخوَنهخ

ي َمَضْت َعَلْيهي  وا، َواَل إيْشَكاَل يفي َهَذا الَّذي  إيْن َشاءخ
َلاَمءي َن اْلعخ

هخ مي ْخَرى، َسَألخوا َعنَْها َغرْيَ
َلة  أخ   َنازي
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هخ َتْعطييلخ َصنَائيَع َواَل َمَتاجي  ْم، َواَل َيْلَزمخ َحاَبةخ َوالتَّابيعخوَن َوَتابيعخوهخ . الصَّ ع  َواَل َقَدر  هخ رَشْ  َر، َواَل َيْمنَعخ

وري ا ْبهخ َلَوَقعخوا يفي املَْْحذخ
 اأْلَْعَمى، بيَأنَّ النَّاَس َلْو ََلْ َتْرَتكي

ف  ليلتَّْقلييدي نْصي لُّ مخ
. َفَكْيَف َيْسَتدي وري  ملَْْذكخ

، َيْعَلمخ َأنَّ  بخ  التََّعصُّ
هي ْعمي ٍل ََلْ يخ

لُّ َعاقي ل  َحاٍل َفكخ َن َوَعىَل كخ كخ مي رْتَ َحْيثخ اَل يخ
، بي ٍد بيَعْينيهي  َتْقلييَد إيَماٍم َواحي

نَّةي  َتابي اهللَّي، َوسخ
َياًرا ليكي ، َوَجْعَل َأْقَواليهي عي ء  هي ََشْ َن َأْقَوالي َغرْيي ْؤَخذخ مي ، َواَل يخ ء  ، َفاَم  َأْقَواليهي ََشْ وليهي َرسخ

اَم َجاَز اْلَعَملخ  نْهخ
، َوَتْركخ اْلَعَملي بيهي  َواَفَق َأْقَواَلهخ مي هخ اَم َوَجَب اط َراحخ نْهخ

، َوَما َخاَلَفَها مي اَل َوْجَه َلهخ   -بيهي

 اْلَبتََّة.

وليهي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

َاليف  ليكي َو ُمخ َحاَبةي َوالتَّابيعيَي  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوهخ َوإيمْجَاعي الصَّ

مْ  ، وَ َوَتابيعييهي وليهي  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

َي َتَعلُّمخ كي
بخ َعىَل املْخْسليمي ، َفاْلَواجي ةي اأْلَْرَبَعةي مَّ

اْلَعَملخ  ، َوإيمْجَاعي اأْلَئي

اَم. نْهخ
وا مي مخ

 بياَم َعلي

َؤالخ َأْهلي  ْم َعىَل التََّعلُّمي سخ ْدَرَة هَلخ يَن اَل قخ
بخ َعىَل اْلَعَوام  الَّذي .َواْلَواجي ْم بيهي ، َواْلَعَملخ بياَم َأْفَتْوهخ ْلمي

 اْلعي

في يفي التَّنْبييَهاتي اآْلتيَيةي إيْن َشاَء اهللَّخ َتَعاىَل. نْصي ْلمخ
َياَدةخ إييَضاٍح َوإيْقنَاٍع لي َذا زي  َوَسَيْأِتي هليَ

ا املْخَقل   َ ي َُيَْتجُّ هبي
َججي الَّتي نَا بخْطاَلَن مَجييعي احْلخ ْ َوَقْد َبيَّنَّا هخ وَر، َوَما ََل يَد املَْْذكخ

وَن التَّْقلي  دخ

هخ َوإيْبَطاَلهخ فيياَم َذَكْرَنا. ْم، َقْد َأْوَضْحنَا َردَّ هي َججي ْن حخ
ْر مي  َنْذكخ

-------------------------------------------------- 

َجَج  )قوله:   حخ  
هي ذيْكري َبْعَد  عيَي  املْخَوق  إيْعاَلمي  يفي  َقاَل  َقاَل   : هخ َنصُّ َما  ًفا 

آني َذَكْرَناَها  الَّتيي  يَن  املْخَقل دي

ْم َمَع َشَهاَدةي َأْهلي اْلعيلْ  هي سي يَن َعىَل َأْنفخ دي اهي يَن، الشَّ َ املْخَقل دي
َعارشي ْم مخ : َعَجًبا َلكخ

ةي جَّ خْم َأْصَحابخ احْلخ مي بيَأهنَّ

ْمرَ  ودييَن يفي زخ َمْعدخ َواَل   ، َأْهليهي َن  مي وا  َقل دي َلْيسخ ْلمخ
لي َفاَم  ْم،  َدلييليكخ بينَْفسي  ْم،  َمْذَهَبكخ َأْبَطْلتخْم  َكْيَف   ، َأْهليهي ةي 

؟ ل  بي املْخْسَتدي ْن َمنْصي بخ املْخَقل دي مي
؟ َوَأْيَن َمنْصي ْستيْداَللي  إذن هذا الرد األول. (َوَما ليالي
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تناقض املقلدين، وذلك بأهنم استدلوا عىل التقليد مع زعمهم :  القاعدة اخلامسة والثالثون

 أنه ال يصح هلم أن يستدلوا، وأهنم ليسوا أهاًل لذلك. 

ْم  )قوله:   َتهخ مَّ
َأئي َأنَّ  َهَذا  ْن 

مي َوَقالخوا  َوَأْعَجبخ  ْم،  وهخ َوَخاَلفخ ْم  َفَعَصْوهخ ْم 
هي َتْقلييدي َعْن  ْم  هَنَْوهخ

َبنَْوا  خْم  َفإيهنَّ  ،
َعَلْيهي َبنَْوا  ي  الَّذي املَْْذَهبي  ْم يفي َأْصلي  اَلفيهي َدانخوا بيخي َوَقْد  ْم،  بيهي ةي   َنْحنخ َعىَل َمَذاهي جَّ َعىَل احْلخ

إي  ْم  َوَأْوَصْوهخ  
التَّْقلييدي َعني  َذليَك َوهَنَْوا  يفي  ْم  وهخ َفَخاَلفخ  ، وهخ َوَيْتَبعخ ْم  َأْقَواهَلخ وا  كخ َيرْتخ َأْن  يلخ 

لي الدَّ َظَهَر  َذا 

هي  ل   . (كخ

أن املقلدة متناقضون، من جهة أهنم قلدوا أئمتهم تعظياًم هلم، :  القاعدة السادسة والثالثون

 ويف املقابل خالفوا أمر أئمتهم يف عدم تقليدهم ويف وجوب اتباع الدليل.

بيبخْطاَلني  )قوله:   ْم  تخبيهي وَن يفي كخ حخ رَص  خْم مخ ْن َهَذا َأهنَّ
هخ اَل َُييلُّ َوَأْعَجبخ مي َوَأنَّ  ،

هي يمي ري ، َوَُتْ
التَّْقلييدي

حَّ 
َيصي ََلْ   ٍ َعيَّ بيَمْذَهٍب مخ َم  َُيْكخ َأْن  مي 

اكي احْلَ َعىَل  َمامخ  اإْلي َط  اْشرَتَ  
َوَلوي اهللَّي،  دييني  بيهي يفي  َواَل اْلَقْولخ  هخ  طخ  رَشْ

َيتخهخ 
بمذهب معني مل يصح، واملراد   هذا كالم عظيم، لو اشرتط اإلمام عىل احلاكم أن حيكم   (َتْولي

 باحلاكم القايض، فال يصح رشط السلطان وال توليته، وهذا باإلمجاع.

والثالثون السابعة  يلتزم :  القاعدة  وأن  بمذهب  يقِض  أن  قاٍض  لزم  يخ أن  إمجاًعا  ال يصح 

 ذلك وال َيرج عنه، حكى اإلمجاع ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(. 

َتهخ بيات َفاقي النَّاسي َوَكَذليَك املْخ )قوله:  حَّ
ْفَتاءخ بياَم اَل َيْعَلمخ صي  اإْلي

مخ َعَلْيهي ي َُيْرخ
 .(ْفتي

وحكى ابن تيمية عىل ال جيوز أن يخفتي أحد بغري ما يدين اهلل به،  :  القاعدة الثامنة والثالثون

 ذلك اإلمجاع كام يف )جمموع الفتاوى(. 
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،  )قوله:   اْلكيَتابي ري  َظَواهي ْن  مي ْم  كخ َزْعمي يفي  َا  هبي اْسَتْدَلْلتخْم  ي 
الَّتي اآْلَياتخ  هي  َهذي َأَلْيَسْت   : َقالخ يخ ثخمَّ 

و أخصخ ْن 
مي ا  َ هبي اْلَعَمَل  َأنَّ  َوَأْمَثالخهخ  يُّ  اوي الصَّ مخ  َلكخ َسنَّ  ي 

ري الَّتي َظَواهي ْن  مي َشْيًئا  َيْسَتْثني  ََلْ  هخ  َفإينَّ  ، ْفري اْلكخ  
لي

ْفري  اْلكخ ولي  أخصخ ْن 
مي َو  هخ ٍء  ََشْ َعىَل  ْأتخْم  رَّ ََتَ َم 

َفلي  . ْفري اْلكخ ولي  أخصخ ْن 
مي َلْيَس  بيهي  اْلَعَملخ  ونخ  َيكخ ْرآني   اْلقخ

أَ  َمَع   ، ْرآني بياْلقخ ْستيْداَلَل  االي مخ  كخ
سي َْنفخ ألي ْغتخْم  ينَ َوَسوَّ دي ْجَتهي ْلمخ

لي إيالَّ  ْم  نَْدكخ عي جَيخوزخ  اَل  هخ  الل -  (نَّ رمحه 

الصاوي   -تعاىل كالم  فإن  الصاوي،  عىل  الرد  تركيز  كالمه  أحسن  ومن  للغاية،  طيب  كالمه 

والعياذ -فاسد للغاية ملا قال ال جيوز اخلروج عن املذاهب األربعة وقال: إن ظواهر القرآن كفر  

 .-بالل

َتْقلييًدا،  )قوله:   اَل  ليْلَوْحيي  َباًعا  ات  بيهي  هخ  َعَملخ َكاَن  َلهخ   َ َوبخي   
بيهي َوأخْعليَم  اْلَوْحيي  َعني  َسَأَل  َوَمْن 

، َفهي  ْمَلةي لُّ َعىَل َنْوعي َتْقلييٍد يفي اجْلخ . َوإيْن َكاَنتي اآْلَيةخ َتدخ تيهي حَّ
َباعخ اْلَوْحيي اَل نيَزاَع يفي صي لُّ َوات   إيالَّ َي اَل َتدخ

ي   الَّذي ي   اْلَعام  يدخ 
َتْقلي َو  َوهخ َي، 

املْخْسليمي َبْيَ   
فييهي اَلَف  هخ اَل خي َأنَّ ْمنَا  َقدَّ ي 

الَّذي التَّْقلييدي  َلةخ َعىَل  النَّازي بيهي  لخ  َتنْزي

َلاَمءي  َن اْلعخ
 هذا جيد، وهو حترير ملوضع النزاع.  (َعامليًا مي

: إينَّ النَّبييَّ  َقاَل يفي إيْعاَلمي املْخوَ )قوله:   هخ َك َما َنصُّ
عيَي يفي َبَياني َوْجهي َذلي   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم   -ق 

مخ  َقْتَلهخ َقَتلخوهخ  َفَقاَل:   
نَّتيهي ، َوسخ

هي ْكمي  َعْن حخ
َؤالي  بيالسُّ

ةي جَّ بي الشَّ املْخْسَتْفتيَي، َكَصاحي َأْرَشَد  اَم  َفَدَعا إينَّ  اهللَّخ، 

مْ  بيالتَّْقلييدي  َعَلْيهي ْفَتاءي  اإْلي يمخ  ري َُتْ َهَذا  ْلٍم، َويفي 
عي بيَغرْيي  َأْفَتْوا  َي  اَم   ; حي َفإينَّ  . النَّاسي بيات َفاقي  ْلاًم  َلْيَس عي هخ  َفإينَّ

اهللَّي   ولخ  َرسخ َم    -َدَعا  َوَسلَّ َعَلْيهي  اهللَّخ  َأدي   -َصىلَّ  َأَحدخ  َوَذليَك  َحَرام   َو  َفهخ  ،
ليهي َفاعي َفاَم  َعىَل   ، يمي التَّْحري لَّةي 

مْ  َججي َعَلْيهي َن َأْكَْبي احْلخ َو مي وَن هخ  املْخَقل دخ
 .(اْحَتجَّ بيهي

والثالثون التاسعة  عىل    :القاعدة  دلياًل  ليس  علم  بغري  اهلل  دين  يف  تكلم  من  عىل  اإلنكار 

 حرمة االجتهاد بعلم، ففرق بينهام، وليس للمقلدة ِمسك يف ذلك. 
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قال:   فإنه  هذا  جابر  حديث  صحة  عىل  الل«لذا  قتلهم  علم،    »قتلوه  بغري  تكلموا  ألهنم 

ليس   ففالذم  اجتهدوا  ألهن ألهنم  الذم  وإنام  مذموًما،  االجتهاد  فهو يكون  علم،  بغري  تكلموا  م 

حجة عليهم كام أشار هلذا الشنقيطي، وأصله من كالم ابن القيم، وذلك ذٌم لتكلم اجلاهل بغري 

ليسوا   وهم  منهم  اجتهاد  فهذا  االجتهاد،  وحرمة  التقليد  بوجوب  قالوا  ملا  املقلدة  ومنهم  علم، 

 هم. أهاًل لالجتهاد، فهم إذن تكلموا يف العلم بغري علم فهو حجة علي

هخ ََلْ َيْقضي يفي  ... وَ )قوله:    َأنَّ
نَْد َمْوتيهي َ اهللَّخ َعنْهخ َأَقرَّ عي

طَّابي َرِضي َمَر ْبَن اخْلَ َك َأنَّ عخ
لُّ َعىَل َذلي َيدخ

عييَ  َيْفَهْمَها، َقاَلهخ يفي إيْعاَلمي املْخَوق  هخ ََلْ  َف َأنَّ  اْعرَتَ
ٍء، َوَقدي ريض الل -مر  فإذن هذا من ع  (اْلَكاَلَلةي بيََشْ

ليس دعوًة إىل التقليد بدليل أنه هو خالف أبا بكر يف مسائل كثرية، وإنام يقول: أنا أخالفه   -عنه

كان   وإن  لوالده،  الولد  كمخالفة  أخالفه،  لكني  بكر،  أيب  جلاللة  أستحي  كنت  وإن  أظنه  ملا 

  التقليد. يستحي تقديًرا لوالده لكنه خُيالفه بام يعتقده صواًبا، ففرق بني هذا وبني

َوَلْو  )قوله:    ، لٌّ ضي َو َضالٌّ مخ َفهخ  
بي اأْلَْرَبَعةي املََْذاهي إينَّ َمْن َخَرَج َعني  َقاَل:  هخ  َأنَّ نَاَك  ْمنَا هخ َقدَّ َفَقْد 

ْفري   اْلكخ إيىَل  َذليَك  اهخ  َأدَّ اَم  بَّ َورخ َواآْلَيَة،  يَح 
حي الصَّ يَث 

دي َواحْلَ َحاَبَة،  الصَّ َنَّ    ;َواَفَق  ري ألي بيَظَواهي اأْلَْخَذ 

َمَر مي   عخ
لُّ بياْستيْحَياءي ينخهخ َكْيَف َيْسَتدي

. َفَمْن َهَذا َمْذَهبخهخ َودي ْفري  اْلكخ
ولي ْن أخصخ

نَّةي مي َتابي َوالسُّ
َاَلَفةي اْلكي ْن ُمخ

عن   فإذا كانت املسألة حياًء فأين أنتم  -رمحه الل تعاىل-الل أكرب، قلب الدليل عليهم    (َأيبي َبْكٍر؟

القرآن   تركتم  بل  ألئمتكم،  تقليًدا  كلهم  التابعني  وعن  الصحابة  عن  أعرضتم  وقد  احلياء  هذا 

والسنة تقليًدا ألئمتكم، والبحث مطروح يف رجل عرف احلق بالدليل الرشعي أو عرف أن هذا 

 قول فالن من الصحابة ثم أبى وذهب إىل قول من يقلده. 
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َعىَل )قوله:   ْم  اْستيْداَلهليي ا  وا  َوَأمَّ يعخ
َوَأطي اهللََّ  وا  يعخ

َأطي آَمنخوا  يَن  الَّذي ا  َ َأُّيُّ َيا  َتَعاىَل:   
بيَقْوليهي التَّْقلييدي   

ْم ] نْكخ وَل َوأخوِلي اأْلَْمري مي سخ وَر 59  \  4الرَّ املَْْأمخ مخ  َلاَمَء، َوَأنَّ َطاَعَتهخ اْلعخ بيأخوِلي اأْلَْمري  املْخَراَد  إينَّ  َي 
َقائيلي  .]

اآْليَ  يفي  َا  َأْيًضا  هبي قخوطي  السُّ رخ 
َظاهي َو  َفهخ ْم،  هخ يدخ

َتْقلي َي  هي فيياَم   ;ةي  اًعا  إيمْجَ اأْلَْمري  أخوِلي  َطاَعةخ  جَيخوزخ  اَل  هخ  َنَّ
ألي

َعنْ  يَحةخ  حي الصَّ يثخ 
اأْلََحادي بيهي  َجاَءْت  َكاَم  وفي  املَْْعرخ يفي  إيالَّ  ْم  هَلخ َطاَعَة  َواَل  نًَّة،  سخ َأْو  َتاًبا 

كي  -هخ  َخاَلَف 

َوَسلَّمَ  َعَلْيهي  اهللَّخ  فهو   (َصىلَّ  معصية  ليس  ما  فكل  معصية،  يف  طاعة  ال  أي  املعروف  يف  الطاعة 

عيل:   حديث  يف  قال  لذا  املعروف«معروف،  يف  الطاعة  أن  ،  »إنام  اجليش  أمري  أمرهم  ملا  وذلك 

 معصية فيام ال  أي  أنكر هذا النبي صىل الل عليه وسلم وذكر أن الطاعة يف املعروف  يدخلوا النار  

 .فيه

اَل؟ )قوله:   َأْو  وليهي  َوَرسخ اهللَّي   
َطاَعةي ْن  مي َو  هخ َهْل   ، َزاع 

ني فييهي  َل  َُيْصخ َأْن   :  َوالثَّاِني

َح اهللَّخ خوِلي اأْلَْمري َواَل التَّْقلييدخ اأْلَْعَمى َكاَم َِصَّ وزخ الطَّاَعةخ اْلَعْمَياءخ ألي  اَل ََتخ
اَلةي هي احْلَ اىَل بيَذليَك  َتعَ َويفي َهذي

ْم ] نْكخ وَل َوأخوِلي اأْلَْمري مي سخ وا الرَّ يعخ
وا اهللََّ َوَأطي يعخ

هخ َتَعاىَل ملََّا َقاَل: َأطي َنَّ
. ألي [، َأْتَبَع 59  \  4يفي َنْفسي اآْلَيةي

نْتخ  ولي إيْن كخ سخ وهخ إيىَل اهللَّي َوالرَّ دُّ ٍء َفرخ : َفإيْن َتنَاَزْعتخْم يفي ََشْ ري َذليَك َذليَك بيَقْوليهي نخوَن بياهللَّي َواْلَيْومي اآْلخي ْؤمي ْم تخ

ياًل ] َو 59  \  4َخرْي  َوَأْحَسنخ َتْأوي دُّ إيىَل اهللَّي هخ . َوالرَّ
وليهي َزاٍع إيىَل اهللَّي َوَرسخ

ل  ني َُية  يفي َرد  كخ [، َفاآْلَيةخ َِصي

وليهي   إيىَل َرسخ دُّ  ، َوالرَّ
إيىَل كيَتابيهي دُّ  َعَلْيهي َوَسلََّم  َصىلَّ    -الرَّ نَّتيهي   -اهللَّخ  إيىَل سخ دُّ  ، َوالرَّ

إيَلْيهي يفي َحَياتيهي دُّ  َو الرَّ هخ

 .(َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  -َبْعَد َوَفاتيهي 

هذا الكالم قد ُيفهم خطًأ، وقد ُيظن أنه ال طاعة لوالة األمر إال يف طاعة الل ورسوله، أي  

اإلمامة  يف كتايب ) عىل هذا الوجه هذا الكالمخطأ فهم حب، وقد بيَّنت إال يف الواجب واملست

 . (السلفينيالعظمى عند أهل السنة واجلامعة 
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هذا الكالم ُيكرره ابن تيمية وابن القيم، واملراد به: أنه ال طاعة لألمراء إال بام دل علاًم أن 

 الرجوع للكتاب والسنة قد تكون  عليه الكتاب والسنة، أي يف غري ما حرم الل، ألن الطاعة بغري

طاعة فيام حرم الل، فإذن البد من الرجوع للكتاب والسنة حتى ُيعلم أن هذا مما مل حُيرمه الل،  

 والبد من الرجوع للعلامء حتى ُيعلم أن هذا مما مل حُيرمه الل. 

واملستحب،  بني أن ُيقال: ال طاعة للعلامء واحلكام إال يف طاعة الل أي يف الواجب  ففرق  

، وبني أن ُيقال: ال طاعة إال بالرجوع للكتاب والسنة، أي: -أحد من أهل السنة  هوهذا ال يقول-

 حتى ُيعلم أن هذا مما مل حيرمه الل. 

َخلي )قوله:   اأْلَْرضي  ل  يفي  َجاعي إيِن   َتَعاىَل:   
َقْوليهي َعىَل  اْلَكاَلمي  اْلَبَقَرةي يفي  وَرةي  ْمنَا يفي سخ َقدَّ يَفًة َََقْد 

اليقي 30  -  2] َيةي اخْلَ هخ اَل َطاَعَة مليَْخلخوٍق يفي َمْعصي  َعىَل َأنَّ
الَّةي يَحةي الدَّ حي  الصَّ

الحظ   ([ َبْعَض اأْلََحادييثي

ذا علم   للكتاب والسنة، ومن مل يكن  بالرجوع  ُيعرف إال  أنه جعله يف معصية اخلالق، وهذا ال 

 فلريجع إىل العلامء. 

ََيَْفى)قوله:   إيالَّ   َواَل  َها  ودخ جخ وخ َيَتَحقَّقخ  اَل   
اآْلَيةي يفي  َا  هبي وَر  املَْْأمخ  

وليهي َرسخ َوَطاَعَة  اهللَّي  َطاَعَة  َأنَّ 

خ  بيَأهنَّ ْم  هي
سي َأْنفخ وَن َعىَل  رُّ

قي مخ وَن  َواملْخَقل دخ  .
وليهي َوهَنْيي اهللَّي َوَرسخ  

وليهي َأْمري اهللَّي َوَرسخ  
َفةي أَ بيَمْعري وَن  َيْعَلمخ اَل  ْمَر ْم 

 َواَل هَنَْيهخ 
وليهي ، َواَل َأْمَر َرسخ املراد وهذا البيان جُييل اإلشكال  -رمحه الل تعاىل-فإذن بنيِّ   (اهللَّي َواَل هَنَْيهخ

 السابق، وأن املراد يف غري معصية الل.

:  )قوله:   يثي ْم، بيَحدي هي ْم َعىَل َتْقلييدي ا اْستيْداَلهلخخ يمخ اْقَتَدْيتخمخ اْهَتَدْيتخْم«َوَأمَّ ومي بيَأُّي    »َأْصَحايبي َكالنُّجخ

قخوطي  السُّ رخ 
َظاهي َو  َأْيًضا.َفهخ النَّبيي   و    َعني  حُّ 

اَل َيصي يَث  دي احْلَ َأنَّ  اًل  َأوَّ َم    -اْعَلْم  َوَسلَّ َعَلْيهي  اهللَّخ   -َصىلَّ 
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بيهي  َجاجخ 
ْحتي حُّ االي

يث  َضعييف  اَل َيصي َو َحدي هذا احلديث ال يصح روايًة ودراية، أما رواية فقد   (َفهخ

 »بأهيم اقتديتم اهتديتم«م املوقعني(، أما درايًة: فقوله:  يف )أعال  -رمحه الل تعاىل-بيَّنه ابن القيم  

إذن إذا اختلف الصحابة عىل قولني أو عىل ثالثة أقوال، بأي قول آخذ وأكون قد أصبت احلق، 

 مع أن الصواب واحد وال شك.

املْخ )قوله:   َأنَّ  َمَع   . ْلمي
اْلعي َأْهلي  َعني  وف   َمْعرخ وري  املَْْذكخ  

يثي دي احْلَ بيهي َوَضْعفخ  َي  املْخْحَتج  يَن 
َقل دي

ومي  ْلَك النُّجخ
ْهتيَداَء بيتي وَن االي مخ َر  ، َوُيخ

َحاَبةي يَد الصَّ
وَن َتْقلي إذن هم متناقضون يف استدالهلم هبذا   (َيْمنَعخ

لدل عىل أن تقليد الصحابة مطلوب، والواقع أهنم خيالفون تقليد الصحابة   -لو صح احلديث-

 ليهم. بقول أئمتهم، فهو حجة ع

بيَقْوليهي  )قوله:   ْم  اْستيْداَلهلخخ ا  َوَسلََّم:    -َوَأمَّ َعَلْيهي  اهللَّخ  َلَفاءي  َصىلَّ  اخْلخ نَّةي  َوسخ ي 
نَّتي بيسخ ْم  »َعَلْيكخ

ي« ْن َبْعدي َي مي ي 
يَن املَْْهدي دي اشي ْن  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:    -. َوَقْولخهخ  الرَّ َذْيني مي وا بياللَّ ي َأيبي َبْكٍر »اْقَتدخ بيْعدي

َمَر« مْ   َوعخ ْم اَل هَلخ ة  َعَلْيهي جَّ َو حخ ة عليهم ال هلم؛ ألهنم ال يقتدون هبم فهم يقتدون بقول هو حج  (َفهخ

 أئمتهم ويعرضون عن أقوال الصحابة. 

َبْيَع  )قوله:   َمنََع  َعنْهخ  اهللَّخ   َ
َرِضي َمَر  عخ بيَأنَّ  ْم  ْداَلهلخخ

اْستي ا  . َوَأمَّ َحاَبةخ الصَّ َفَتبيَعهخ   
اأْلَْواَلدي َهاتي   أخمَّ

َأْيًضا.  قخوطي  السُّ رخ 
َظاهي َو  َفهخ  ، َحاَبةخ الصَّ َوَتبيَعهخ  َدٍة  َواحي بيَكليَمٍة  الثَّاَلَث  الطَّاَلَق   َوَأْلَزَم 

مْ  َفاقيهي ت  الي َي  هي إينَّاَم  ليَبْعٍض  َحاَبةي  الصَّ َبْعضي  َتاَبَعَة  مخ َأنَّ  ْمنَا  َقدَّ َقل د  َوَقْد  مخ ْم  َبْعَضهخ َنَّ 
ألي اَل   ، َرَأْوهخ ياَم 

في  

  (َبْعًضا َتْقلييًدا َأْعَمى
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األربعون كتقليد :  القاعدة  ال  الدليل،  يف  التفاقهم  هو  بعًضا  بعضهم  الصحابة    تقليد 

 وهذا كالم عظيم، وقد سبق وذكره الشنقيطي لكنه خلصه هنا بتلخيص أوضح. األعمى. 

َطائيَفة  )قوله:   ْم  نْهخ
مي فيْرَقٍة  ل   كخ ْن  مي َنَفَر  َفَلْواَل  َتَعاىَل:  بيَقْوليهي  التَّْقلييدي  َعىَل  ْم  اْستيْداَلهلخخ ا  َوَأمَّ

وَن ] ْم َُيَْذرخ ْم َلَعلَّهخ وا إيَلْيهي ْم إيَذا َرَجعخ وا َقْوَمهخ رخ
يخنْذي
يني َولي وا يفي الد  هخ َيَتَفقَّ

َي إينَّ ا122  \  9لي
آْلَيَة [، َقائيلي

َأْيًضا   قخوطي  السُّ رخ 
َظاهي َو  َفهخ ْم،  هَلخ يد  

َتْقلي َذليَك  َوَأنَّ  ْم، 
هي إيْنَذاري َقبخوَل  :   ;َأْوَجَبْت  َقْوليهي يفي  ْنَذاَر  اإْلي َنَّ  ألي

ًة، َوَقْد َحرَصَ َتَعاىَل  ونخ بياْلَوْحيي َخاصَّ اَم َيكخ . َوإينَّ ونخ بيَرْأيٍّ ْم اَل َيكخ وا َقْوَمهخ رخ
يخنْذي
ْنَذاَر يفي اْلَوْحيي َولي  اإْلي

َي   رْصي الَّتيي هي ْم بياْلَوْحيي ]  »إينَّاَم«بيَأَداةي احْلَ كخ رخ
اَم أخْنذي ْل إينَّ : قخ ْنَذاَر اَل 45  \  21يفي َقْوليهي  َتْعَلمخ َأنَّ اإْلي

[. َوبيهي

نْ  َيكخ ََلْ   ، ةخ جَّ احْلخ  
َعَلْيهي ْم  َتقخ ََلْ  َفَمْن  ةي  جَّ بياحْلخ إيالَّ  ََلْ   َيقخومخ  َفَمْن  َة،  جَّ احْلخ َأَقاَم  َمْن  يَر 

النَّذي َأنَّ  َكاَم  َر، 
أخْنذي َقْد 

يرٍ  ٍة َفَلْيَس بينَذي جَّ  بيحخ
 .(َيْأتي

 وهذه فائدة نفيسة للغاية.

بيهي  ﴿اإلنذار ال يتم إال بإقامة احلجة، لقوله تعاىل:  :  الواحدة واألربعونعدة  القا ْم  َركخ ألخنذي

 . [19]األنعام:  ﴾َوَمْن َبَلغَ 

تقوم بمجرد سامع فائدة:   • بأن احلجة  اآلية  يف هذا رد عىل من استدل هبذه 

ابن القيم    القرآن، ألن املراد من بلغه اإلنذار، أي بلغته إقامة احلجة، وهذا من نفيس كالم

 .-رمحه الل تعاىل-

 فإن قيل: ما الذي يدل عىل هذا؟

 فيقال: األدلة الكثرية يف وجوب إقامة احلجة، والرشيعة ُيفَّس بعضها بعًضا.
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َقبخوَل  )قوله:   إينَّ  َي: 
َقائيلي  . قخوقي احْلخ يفي  دي  اهي الشَّ َشَهاَدةي  بيَقبخولي  ْم  ْداَلهلخخ

اْستي ا  فيياَم  َوَأمَّ َشَهاَدتيهي 

. مي  وري اْلَفْرقي َبْينَهخ َوَبْيَ َما اْسَتَدلُّوا َعَلْيهي بيهي ظخهخ
قخوطي لي رخ السُّ

َو َظاهي ، َفهخ يد  َلهخ
َد بيهي َتْقلي ٍل  َشهي  َرجخ

ْن َتْقلييدي

َّا َخا
ْؤَخذخ ِمي ء  َواَل يخ َن َأْقَواليهي ََشْ كخ مي رْتَ َحْيثخ اَل يخ

، بي ٍد بيَعْينيهي نًَّة. َواحي َتاًبا َأْو سخ
، َوَلْو َكاَن كي ء   َلَفَها ََشْ

 : ْن َوْجَهْيي  َوَذليَك مي

: وَ  َنَّ اهللََّ َيقخولخ ، ألي
وليهي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
دي َأْخذ  بيكي اهي ا: َأنَّ اْلَعَمَل بيَشَهاَدةي الشَّ َ مهخ وا َأَحدخ دخ َأْشهي

[ ْم  نْكخ مي َعْدٍل  َلْيي 2  \  65َذَوْي  َرجخ وَنا  َيكخ ََلْ  َفإيْن  ْم  كخ
َجالي ري ْن  مي يَدْيني  َشهي وا  دخ َواْسَتْشهي  : َوَيقخولخ  ،] 

َهَداءي ] َن الشُّ َّْن َتْرَضْوَن مي
ل  َواْمَرَأَتاني ِمي . َوَقْد َصحَّ َعني 282  \  2َفَرجخ

َن اآْلَياتي [، إيىَل َغرْيي َذليَك مي

َم    -النَّبيي    :    -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ يثي دي ، َويفي احْلَ يي يفي اأْلَْمَوالي دي َواْلَيمي اهي َد اْلَقَضاَء بيالشَّ اَك َأْو »َشاهي

» ينخهخ
اَل   َيمي وليهي  َرسخ  

نَّةي َوسخ اهللَّي  َتابي 
بيكي اْلَعَملي  َن  مي إيًذا  دي  اهي الشَّ بيَشَهاَدةي  َفاأْلَْخذخ   . يح 

يث  َصحي َحدي َو  َوهخ

بيَعْينيهي َتْقلييًدا َأْعَمى. ٍد  ٍل َواحي َرجخ
َن التَّْقلييدي لي َد إينَّاَم    مي اهي : َأنَّ الشَّ خ َعامَّ َأْدَرَكهخ بيإيْحَدى اْلَوْجهخ الثَّاِني ْْبي َيخ

هي   .(َحَواس 

شهادة   قبول  أما  ...إلخ،  الراوي  ورواية  الشاهد  شهادة  لقبول  قويان  ردان  هذان  فإذن 

وهو أن ُيقال:   -والل أعلم-الشاهد فهذا اتباع للرشيعة، أما الرد الثاين فهو أقوى من الرد األول  

 الثقة، ففرق بني قبول خرب الثقة وبني اجتهاد الثقة.  إن قبول شهادة الشاهد من باب قبول خرب

التََّواتخ )قوله:   َخَْبي  َوَبْيَ   ، سٍّ
إيىَل حي املْخْسَتنيدي  التََّواتخري  َخَْبي  َبْيَ  اْلَفْرقي  َعىَل  َلاَمءخ  اْلعخ َع  َأمْجَ َذا 

ري َولي

َل يخوجي  وا َعىَل َأنَّ اأْلَوَّ  إيىَل َعْقٍل. َفَأمْجَعخ
َ املْخْسَتنيدي . َوَأنَّ الثَّاِني س 

ْستينَاديهي إيىَل احْلي يَد ليْلَقْطعي الي ْلَم املْخفي بخ اْلعي
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َدمخ اْلَعاََلي َمْقطخوًعا بي 
ْلَم يفي املَْْعقخواَلتي َلَكاَن قي يدخ اْلعي في ، َوَلْو َكاَن َخَْبخ التََّواتخري يخ بخهخ

هخ َتَواَتَر   ;هي  اَل يخوجي َنَّ
ألي

َن اْلَفاَل  ْم إيالَّ اهللَّخ.َعَلْيهي مي يهي ْصي  َخْلق  اَل ُيخ
َفةي  سي

اْلعَ  قيَدمي  َعىَل  َفةي  اْلَفاَلسي َن  مي وا  َتَواَترخ يَن 
َفالَّذي  ، فييهي يٌّ اَل َشكَّ 

َقْطعي َأْمر   اْلَعاََلي  وَث  دخ َأنَّ حخ اََلي َمَع 

رْشخ  عخ َتَواَتَر  َلْو   
وَساتي املَْْحسخ َن 

مي اَل  املَْْعقخواَلتي  َن  مي َو  هخ ي 
ْلَم الَّذي اْلعي أَلََفاَد  وٍس  حَمْسخ َأْمٍر  َعىَل  ْم  هخ

. يَّ فييهي
يني  .(اْلَيقي

يف  أخرى:  بعبارة  أي  واملحسوسات،  املعقوالت  يف  الثقة  خرب  قبول  بني  فرق  أنه  الحظ 

االجتهاد ويف نقل اخلرب الذي تقدم ذكره، فرق بني قبول خرب العامل ونقله، وبني قبول اجتهاده، 

 سامه باملعقوالت، أي الذي حيتاج إىل اجتهاد وعقل ونظر. فاجتهاده هو الذي 

اَل )قوله:   َقْطًعا  بيهي  طيَع  قخ َعامَّ  ْْبي   ُمخ َعْدل   َو  َفهخ َعْداًل،  َوَكاَن  وٍس،  حَمْسخ َعْن  َأْخَْبَ  ْن 
إي دخ  اهي َفالشَّ

َعْدل    هخ  َفإينَّ  ،
دي املْخْجَتهي اَلفي  بيخي  ، كُّ الشَّ إيَلْيهي  قخ  َكاَم َيَتَطرَّ اأْلَْمَرْيني  َبْيَ  اْلَفْرقي  وحخ  ضخ َفوخ  ، َظنَّهخ َعامَّ  َأْخَْبَ 

فالن      (َتَرى يف  فالن  الشيخ  قول  قبول  أن  السنيات  هذه  يف  السلفيني  بني  انترش  قد  ولألسف 

وأن الشيخ فالًنا إذا تكلم يف فالن فإنه إمام اجلرح والتعديل فالبد أن    جترحًيا أو تعدياًل واجب،

ابن  رده  الذي  املقلدة  قول  هو  وهذا  الثقة،  خرب  قبول  باب  من  ذلك  أن  ويزعمون  خربه،  ُيقبل 

 القيم سواًء بسواء. 

وإنام الواقع أن ُيقال: إن قول العامل إن فالًنا ضال. هذا اجتهاد، وقبول اجتهاده ليس من 

باب قبول خرب الثقة، وإنام من باب قبول اجتهاد الثقة، وهذا ال جيوز إذا كان خمالًفا ملا تعلمه من 

 دليل، وهو التقليد الذي أنكره العلامء عىل املقلدة، فخرجوا من باب ودخلوا من باب آخر.
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ثم جاءت قاعدة أخرى حمدثة مصادمة هلا من باب ردة الفعل، أن الرجل إذا اخُتلف فيه 

بمسائل ت تلزمني  أن  يصح  فال  مبتدع،  يقول  واآلخر  سني  أنه  األول  يقول  بأن  وجترحًيا،  عدياًل 

اخلالف، فيقال: هذا أيًضا كالم جممل، ال يصلح ألحد أن ُيلزم أحًدا يف مسألة فيها خالف بني 

 أهل العلم، لكن البد أن ُتلزم بالدليل الظاهر، وال ترد الدليل ألجل أن فيه خالًفا.

أ ابن عبد الرب يف )جامع  وقد  الدليل باخلالف، كام حكاه  أنه ال جيوز رد  مجع العلامء عىل 

 بيان العلم وفضله( فإذن نكون وسًطا ال إفراط وال تفريط.

هي، اَل )قوله:   ري صخ إيىَل آخي اري ْخَباري بياَم َعَرَفهخ اْلَقائيفخ َواخْلَ ، َواإْلي
َهاَدةي ْن َقبييلي الشَّ هخ مي لُّ َك كخ

ْن  َوَذلي مي

يني   يعني يرجع إىل نقل الثقة ال إىل اجتهاده. (َقبييلي اْلَفْتَوى يفي الد 

وري النَّبيي   )قوله:   خ َلاَمءخ َعىَل َقبخولي َقْولي اْلَقائيفي بيرسخ  اْسَتَدلَّ اْلعخ
َم    -َوَقدي   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّ

زي ْبني اأْلَْعَوري املْخْدجليي  َز  ْن َقْولي جمخ
ْن َبْعٍض«ي  يفي أخَساَمَة َوَزْيٍد: مي َها مي  اأْلَْقَدامخ َبْعضخ

هي  .(»َهذي

إن املؤذن إذا أذن لغروب الشمس، فهو من باب نقل الثقة يف أن الشمس غربت فنأخذ  

بخربه، والقائف يرى ما ال ترى من الدقة، ألن عنده دقة يف النظر، وهذا من باب قبول خربه ال 

اجتهاده، واألعمى ال يدري أين القبلة فقال له من يدري: إن القبلة هاهنا، فهذا من من قبول  

قبول خرب الثقة، ففرق بني رجل يعرف القبلة فيقول إهنا من هاهنا، وبني رجل جيتهد يف البحث 

 عن اجتاه القبلة، فاألول من باب قبول خرب الثقة والثاين من باب قبول اجتهاد الثقة.

 ُضبط الفرق بني هذين األمرين انجلت كثري من أدلة املقلدة. ويف ظني، إذا
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النَّبييُّ  )قوله:   هخ  َأَقرَّ ملََا  ؛  ْقَبلخ يخ اَل   
اْلَقائيفي َقْولخ  َكاَن  َبَرَقْت    -َفَلْو  َوملََا  َوَسلََّم،  َعَلْيهي  اهللَّخ  َصىلَّ 

َو ات   َك، َفهخ
. َفَقبخولخهخ ليَذلي

وًرا بيهي خ هي ُسخ يرخ َوْجهي ولي اهللَّي َأَساري َرسخ
 . (َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  -َباع  لي

 يرد عىل هذا من وجهني: -رمحه الل تعاىل-وابن القيم 

القائف  هذا من الرجوعأن   -1 بقبول كالم  ، كام ذكر يف للدليل، والدليل أمر 

 الشهادة.

 أن هذا من باب قبول خرب الثقة ال اجتهاد الثقة. -2

ةٍ َواْلَفْرقخ  )قوله:   جَّ وني حخ يًدا َأْعَمى بيدخ
ْن َذليَك َتْقلي ء  مي يًبا، َفَلْيَس ََشْ ْمنَاهخ َقري   ( َبْيَ اأْلَْمَرْيني َقدَّ

قبول قول اخلارص من قبول اجتهاد الثقة؛ ألن اخلارص   إن   -والل أعلم-إال أنه ينبغي أن ُيقال  

فيخرص جزًء ويبقيه   -لزكاةهذا يف ا-خيرص التمر فيعزل باخلرص واالجتهاد جزًء وُيبقي جزًء  

الزكاة، وقد جاء يف حديث مرفوع   منه  منه، واجلزء اآلخر خُيرج  يأكلوا  أن  النخل  والل -ألهل 

 من قوله، وهو قول اجلمهور. -ريض الل عنه-أنه ال يصح، وإنام يصح عن عمر  -أعلم

ا أيًضا راجع لالجتهاد، ومثل هذا من جنس  فهو  العرايا،  جتهاد ومثل ذلك اخلرص يف 

الثقة، وقبول اجتهاد الثقة الذي ال خُيالفه اجتهاد آخر، أي كمثل عامل أفتى يف مسألة وهذا الذي 

املوثوق، وإما عامل لكن ليس عنده دليل يف  ُيقلد  فالعامي  إما عامي  الفتوى أحد رجلني،  سمع 

يف املسألة فيقلد عاملًا   املسألة، فيصح للعامل أن ُيقلد عاملًا، ففرق بني هذا وبني عامل ظهر له الدليل

 آخر بام خيالف الدليل. 
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فالرشيعة أذنت للخارص بأن خيرص، فهو رجل موثوق ولو كان واحًدا، فمثل هذا أدى 

الذي عليه وقبل غريه كالمه، ولو ُقدر أن خارًصا آخر كصاحب النخل مثاًل قال: خرصك غري 

لنخل قوله هو،  ذ صاحب اصحيح، والصواب هو كذا وهو من أهل اخلرص فاملفرتض أن يأخ 

 رص، ألنه تعارض دليالن عند جمتهدين يف هذه املسألة.اخل خالفه يف الذيوال يأخذ بقول 

ُيفهم   الثقة، بخالف ما  الثقة ال من قبول خرب  فإذن اخلرص هو من جنس قبول اجتهاد 

د ألي سبب من كالم ابن القيم، إال أن اخلرص كمثل عامل اجتهد وعامل آخر مل يتيَّس له االجتها

كان، وليس عنده دليل يدل عىل خالف قوله، فإنه يأخذ قوله، فعىل أصح القولني يصح للعامل أن  

يشء آخر، وهذا الذي ال   تقليًدا لعامل آخر  العامل ما ظهر له من الدليل  ةالف وهذا يشء وخمُيقلد،  

 جيوز رشًعا. 

إذا حكم اثنان عدول،    [95]املائدة:    ﴾ِمنُْكمْ حَيُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل  ﴿ومثل هذا قوله تعاىل:  

الشافعي  الصحابة حجة، وخالف مالك، والصواب قول  أن حكم  إىل  الشافعي وأمحد  فذهب 

، وذلك لألدلة د من ذوي النعم ُيقدم عىل غريهمالصي  ، فام حكم به الصحابة من الشبه يفوأمحد

عليه رجل عنده دقة    والذي ُحكم  ةالصحابة، أما لو حكم غري الصحاب  الكثرية عىل حجية قول 

قرر ما  أن  عىل  برهان  وعنده  فخالف  يعمل وأشبه    ومعرفة  فإنه  حكم،  الذي  حكم  من  أقوى 

 باجتهاده هو مع احلاكم اآلخر الذي حكم معه، ويرتك حكم األول.

لو مل يكن عنده معرفة أو عنده معرفة لكن مل يتيَّس له معرفة القول احلق، فإنه يأخذ   أما

 عدلني الثقتني العارفني الذين حكام باألشبه.قول ال
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َواأْلَْطعيَمةي  )قوله:   َوالث َيابي  ومي  اللُّحخ  
اءي َ
رشي بيَجَوازي  وري  املَْْذكخ التَّْقلييدي  َعىَل  ْم  اْستيْداَلهلخخ ا  َوَأمَّ

 َ َأْرَباهبي بيَتْقلييدي  اْكتيَفاًء  َها  ل  حي َأْسَبابي  َعني  َؤاٍل  سخ َغرْيي  ْن 
مي َها  َأْيًضا  َوَغرْيي قخوطي  السُّ رخ 

َظاهي َو  َفهخ َنَّ   ;ا،  ألي

اَم. هَلخ يٍّ 
دييني ْكٍم  حخ يفي  َأْعَمى  يٍد 

بيَتْقلي َلْيَس  َواْلَبائيعي  ابيحي  الذَّ بيَقْولي  ْكتيَفاَء  بياأْلَديلَّةي   االي َعَمل   َو  هخ َوإينَّاَم 

يَّةي  
عي ْ يفي    ;الرشَّ َما  َأنَّ  َعىَل  َدلَّْت  َا  هَنَّ

َوازي  ألي اجْلَ َعىَل  ول   حَمْمخ َلعي  َوالس  ومي  اللُّحخ َن 
مي َي  املْخْسليمي َأْسَواقي 

َذليَك  َاليفخ  َيْظَهَر َما َيخ ، َحتَّى  ةي حَّ وكل هذا مبني عىل قبول خرب الثقة، فاألصل يف اللحوم   (َوالص 

اص إىل الظاهر أهنا ُذبحت رشًعا، فهذا خرب الثقة، وما مل يعلم بخرب خاص ينتقل من الدليل اخل

 عند املسلمني واألصل والغالب. 

ي   )قوله:  
عي ْ الرشَّ لييلي  بيالدَّ َعَمل   بيهي  َفاْلَعَملخ  َهَذا،  َعىَل  َلاَمءخ  اْلعخ َع  َأمْجَ َكلََّف    ;َوَقْد  َلْو  اهللََّ  َنَّ  ألي

َفوَ  يََّتهخ 
لي حي َيْعَلَم  َحتَّى  َشْيًئا  ْم  نْهخ

مي َأَحد   َي  َيْشرَتي َأالَّ  املَْعييَشةخ النَّاَس  بيهي  َتَتَعطَّلخ  َعظييٍم  َحَرٍج  يفي  َقعخوا 

َها َظامخ
ني بيهي  أفراد   (َوََيَْتلُّ  نقل عن خاص يف  فيه  يثبت  الثقة، وما مل  قبول خرب  أنه  األصل يف هذا 

 املالبس والذبائح فإنه ُيرجع إىل األصل العام عند املسلمني. 

َي  )قوله:   ْم َطائيَفة  أخْخَرى، هي َنَزَل  َوفييهي ، َوَكانخوا َيْسَتْفتخوَن فيياَم  ا َعىَل التََّعلُّمي ْدَرَة هَلَ اْلَعَوامخ اَل قخ

 . بيهي ْم  َأْفَتاهخ ياَم 
في لييلي  الدَّ َعني  َيْسَألخوَنهخ  َوَتاَرًة   ، َلاَمءي اْلعخ َن 

مي وا  َشاءخ َمْن  لي  النََّوازي َن   مي

َيْسَألخوَن،   َواَل  بيَفْتَواهخ  وَن  َيْكَتفخ يْم َوَتاَرًة  هبي َنَزَلْت  َفإيَذا   ، َيْسَتْفتخوَنهخ ي 
الَّذي ي  اْلَعاَلي َذليَك  بينَْفسي  وا  َيَتَقيَّدخ َوََلْ 

َعَلْيهي  َمَضْت  ي  الَّذي َهَذا  يفي  إيْشَكاَل  َواَل  وا،  َشاءخ إيْن   
َلاَمءي اْلعخ َن 

مي هخ  َغرْيَ َعنَْها  َسَألخوا  ْخَرى، 
أخ َلة    َنازي

َحاَبةخ َوالتَّابيعخوَن َوتَ  ع  َواَل َقَدر  الصَّ هخ رَشْ َر، َواَل َيْمنَعخ َع َواَل َمَتاجي
هخ َتْعطييلخ َصنَائي ْم، َواَل َيْلَزمخ    (ابيعخوهخ
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التي   النتيجة  فإن  أدلة  من  استدللتم  مهام  مفاده:  ما  فقال  مفيد  بجواب  القيم  ابن  أجاب 

بوا أنفسكم، وهذه  تريدون الوصول إليها ال تقبل ألن العلامء جممعون عىل خالفها، فإذن ال تتع

 حجة قوية.

َتَعاىَل.  )قوله:   اهللَّخ  َشاَء  إيْن  اآْلتيَيةي  التَّنْبييَهاتي  يفي  في  نْصي ْلمخ
لي َوإيْقنَاٍع  إييَضاٍح  َياَدةخ  زي َذا  هليَ َوَسَيْأِتي 

التَّقْ  وَن  املْخَقل دخ ا  َ هبي َُيَْتجُّ  ي 
الَّتي َججي  احْلخ مَجييعي  بخْطاَلَن  نَا  هخ َبيَّنَّا  ْن َوَقْد  مي ْر  َنْذكخ ََلْ  َوَما  وَر،  املَْْذكخ لييَد 

هخ َوإيْبَطاَلهخ فيياَم َذَكْرَنا ْم، َقْد َأْوَضْحنَا َردَّ هي َججي  . (حخ

واألربعون الثانية  دليل  :  القاعدة  كل  إن  يخقال:  أن  املقلدة  عىل  الرد  يف  احلجج  أقوى  من 

ّوز التقليد املذموم ال يمكن أن يكون دلياًل صحيًحا؛ ألن السلف جممعون عىل خالف  تزعمونه جيخ

 دعواكم. 
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 :-رمحه الل تعاىل-قال العالمة الشنقيطي  

يَن اغْ  : اْعَلْم َأنَّ املْخَقل دي لخ : التَّنْبييهخ اأْلَوَّ
يَمةي هي اآْلَيةي اْلَكري ذي َ ة  َتَتَعلَّقخ هبي مَّ هي يََّتْيي  َتنْبييَهات  مخ

وا بيَقضي رَتُّ

يًّا يفي 
لي لخ َأوَّ اَم َيْدخخ هي

ْدقي . َوَظنُّ صي ْدقي َن الص 
ا َبعييَدَتاني مي َ ، َومهخ َقَتْيي

ا َصادي َ  َتَعاىَل: إينَّ  َظنُّومهخ
ومي َقْوليهي مخ  عخ

ق  َشْيًئا ] َن احْلَ
ْغنيي مي ْم َوالظَّنَّ َفإينَّ الظَّنَّ َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:  -[، َوَقْوليهي 36 \ 10الظَّنَّ اَل يخ اكخ »إييَّ

» يثي دي  . َأْكَذبخ احْلَ

مَ  ْم َأنَّ اإْلي َي َظنُّهخ اَم َفهي نْهخ
ا اأْلخوىَل مي َلَع َعىَل مَجييعي َمَعاِني كيَتابي َأمَّ وَن َقدي اطَّ وهخ اَل بخدَّ َأْن َيكخ ي َقلَّدخ

اَم الَّذي

ولي اهللَّي   َرسخ
نَّةي يعي سخ

، َوَعىَل مَجي ء  نَْها ََشْ ْتهخ مي ء   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -اهللَّي، َوََلْ َيفخ نَْها ََشْ ْتهخ مي  َوََلْ َيفخ

َلَع َعىَل تيْلَك َوليَذليَك َفإي  َماَم اطَّ ْم َأنَّ َذليَك اإْلي نَْدهخ
يٍث َقْد َخاَلَفا َقْوَلهخ َفاَل َشكَّ عي

لَّ َحدي لَّ آَيٍة َوكخ نَّ كخ

 َ ياَم إيالَّ ألي هخ َما َتَرَك اْلَعَمَل هبي ، َوَأنَّ َم َمْعنَاهخ
يثي َوَعلي دي هخ اآْلَيةي َوَعليَم َمْعنَاَها، َوَعىَل َذليَك احْلَ َلَع َعىَل َما نَّ اطَّ

. اَم َوَأْرَجحخ نْهخ
َو َأْقَوى مي  هخ

ُّييْم.   َبْيَ َأْيدي
ودي َن اْلَوْحيي املَْْوجخ

ء  مي يَّلخوهخ ََشْ ي ََّتَ
يمخ َذليَك اأْلَْرَجحي الَّذي

َك جَييبخ َتْقدي
 َوليَذلي

. ب  َباطيل  بياَل َشكٍّ
 َوَهَذا الظَّنُّ َكذي

فخ  ْعرَتي ْم مخ لُّهخ ةخ كخ مَّ
هخ إيْن َشاَء اهللَّخ.َواأْلَئي ، َكاَم َسَيْأِتي إييَضاحخ وصي اْلَوْحيي يعي نخصخ

خْم َما َأَحاطخوا بيَجمي  وَن بيَأهنَّ

هي َوَفْض  ْلمي  املَْْجَمعخ َعىَل عي
ْجَرةي هخ اهللَّخ، إيَمامخ َداري اهْلي َ

َماَم َماليًكا َرمحي َك َأنَّ اإْلي
حي َذلي ْن َأِْصَ ، مليَّ َومي ا ليهي َوَجاَلَلتيهي

ئيهي ََلْ َيْقَبْل َذليَك  َوطَّ َل النَّاَس َعىَل اْلَعَملي بياَم مَجََعهخ يفي مخ ورخ َأْن َُيْمي َن َأيبي َجْعَفٍر  َأَراَد َأبخو َجْعَفٍر املَْنْصخ  مي

. هخ َعَلْيهي  َوَردَّ

ولي اهللَّي  هخ َأنَّ َأْصَحاَب َرسخ ْلم  تَ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَأْخَْبَ
نَْدهخ عي

ْم عي لُّهخ ْنَيا، كخ وا يفي َأْقَطاري الدُّ قخ َفرَّ

 . نَْد اآْلَخري  َلْيَس عي
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ةي اأْلَْرَبعَ  مَّ
نَّةي إيالَّ َبْعَد اأْلَئي يعي السُّ

ا بيَحْيثخ َأْمَكَن مَجْعخ مَجي ًعا َتامًّ يَث مَجْ
دي َنَّ َأْصَحاَب   ;ةي َوََلْ جَيَْمعي احْلَ ألي

ولي اهللَّي  نْ  - اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم َصىلَّ  -َرسخ ري  مي
ْم َكثي َي َعنْهخ وي ْنَيا رخ وا يفي َأْقَطاري الدُّ قخ يَن َتَفرَّ

 الَّذي

لْ  ط اَلعخ َعَلْيهي إيالَّ َبْعَد َأْزَماٍن، َوَكْثَرةخ عي
ي االي ْم، َوََلْ َيَتَيرسَّ هي نَْد َغرْيي ْن عي ي اَل اأْلََحادييثي ََلْ َيكخ مي اْلَعاَلي

.َتْس  وصي يعي النُّصخ
مخ اط اَلَعهخ َعىَل مَجي  َتْلزي

 َ
َز َعني َأْن َيْفَهَم َمْعنَى اْلَكاَلَلةي َحتَّى َماَت َرِضي َو َعجي َ اهللَّخ َعنْهخ َوهخ

طَّابي َرِضي َمرخ ْبنخ اخْلَ  اهللَّخ  َفَهَذا عخ

، َوَقْد َسَأَل النَّبييَّ  رًيا َفَبيَّنََها َلهخ َوََلْ َيْفَهْم.عَ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َعنْهخ
 نَْها َكثي

وَل اهللَّي  هخ َقاَل: َما َسَأْلتخ َرسخ َ اهللَّخ َعنْهخ َأنَّ
ٍء َأْكَثَر  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َفَقْد َثَبَت َعنْهخ َرِضي َعْن ََشْ

، َحتَّى َطَعَن بيإيْصَبعي  َّا َسَأْلتخهخ َعني اْلَكاَلَلةي
: ِمي ي، َوَقاَل ِلي وَرةي هي يفي َصْدري ري سخ

ْيفي يفي آخي يَك آَيةخ الصَّ
»َيْكفي

َن َأْوَضحي اْلَبَياني الن َساءي« َراَد النَّبيي   ;، َفَهَذا مي َنَّ مخ
ْيفي َيْسَتْفتخوَنَك  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -ألي  الصَّ

بيآَيةي

ْم يفي اْلكَ  ْفتييكخ لي اهللَّخ يخ َا: 176 \ 4اَلَلةي ]قخ َا َأْوَضَحْت َأهنَّ هَنَّ
خ َمْعنَى اْلَكاَلَلةي َبَياًنا َشافيًيا، ألي [، َواآْلَيةخ تخَبي 

 . وَن اْلَوَلدي َواْلَواليدي  َما دخ

ؤ  َهَلَك َلْيَس َلهخ   َتَعاىَل: إيني اْمرخ
[، َوَبيَّنَْت  176 \ 4َوَلد  ] َفَبيَّنَْت َنْفَي اْلَوَلدي بيَداَلَلةي املْخَطاَبَقةي يفي َقْوليهي

 َتَعاىَل: َوَلهخ أخْخت  َفَلَها نيْصفخ َما َتَرَك ] 
ْلتيَزامي يفي َقْوليهي رَياَث  ;[ 176 \ 4َنْفَي اْلَواليدي بيَداَلَلةي االي َنَّ مي ألي

 . مخ َنْفَي اْلَوَلدي  َيْسَتْلزي
 اأْلخْختي

حي  ي  اْلَواضي َ اهللَّخ َعنْهخ ََلْ َيْفَهْم، َوَقْد َصحَّ َعنْهخ َوَمَع َهَذا اْلَبَياني النََّبوي
َمَر َرِضي ، َفإينَّ عخ

يَمةي هي اآْلَيةي اْلَكري ذي هليَ

 . ْشكيَلًة َعَلْيهي  َأنَّ اْلَكاَلَلَة ََلْ َتَزْل مخ

َ اهللَّخ َعنْهخ َفَقاَل يفي 
يقي َرِضي دي َي َمْعنَى َهَذا َأْيًضا َعىَل َأيبي َبْكري الصَّ

ولخ فييَها بيَرْأييي. َوَقْد َخفي : َأقخ اْلَكاَلَلةي

 . َو َما دخونخ اْلَوَلدي َواْلَواليدي ، هخ ْيَطاني َن الشَّ
ن ي َومي َن اهللَّي َوإيْن َكاَن َخَطًأ َفمي  َفإيْن َكاَن َصَواًبا َفمي
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ا ليْْلَيةي لَ  ً
هخ َلْو َكاَن َفامهي رخ َأنَّ

، َوالظَّاهي هخ َمْعنَى اآْلَيةي ْأيي  َفَواَفَق َرْأيخ َصىلَّ  -َكاَم َقاَل النَّبييُّ  ;َكَفْتهخ َعني الرَّ

:  -اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  َ اهللَّخ َعنْهخ
ْمَر َرِضي عخ

«لي ْيفي يَك آَيةخ الصَّ
نْهخ »َتْكفي

يح  مي َو َترْصي َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي  -، َوهخ

ل  َما  -َوَسلََّم  .بيَأنَّ يفي اآْلَيةي كيَفاَيًة َعْن كخ  َعنْهخ
ْكمي املَْْسئخولي َواَها يفي احْلخ  سي

َن النَّبيي  
َمَر َطَلَب مي َك َأنَّ عخ

حخ َذلي َّا يخَوض 
ريخ اْلَبَياني َعْن  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوِمي

، َوَتْأخي َبَياَن اآْلَيةي

هي   اَل جَيخوزخ يفي َحق 
اَجةي َن  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي  -َوْقتي احْلَ َنَّ فييَها مي  إيالَّ ألي

َمرخ َعىَل اآْلَيةي  َوَسلََّم، َفاَم َأَحاَل عخ

ي.  ي َوَيْكفي  اْلَبَياني َما َيْشفي

َ اهللَّخ َعنْهخ َأنَّ النَّبييَّ 
يقي َرِضي دي َي َعىَل َأيبي َبْكري الصَّ

َة  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:  -َوَقْد َخفي دَّ »َأْعَطى اجْلَ

ْد  دخ ْبنخ َمْسَلَمَة َأنَّ النَّبييَّ السُّ َمَّ ْعَبَة َوحمخ رَيةخ ْبنخ شخ
هخ املْخغي َأْعَطاَها  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َس َحتَّى َأْخَْبَ

ْدَس« اَم. السُّ  َفَرَجَع إيىَل َقْوهليي

َ اهللَّخ َعنْهخ بيَأنَّ النَّبييَّ 
َمرخ َرِضي ةي َعْبٍد َأْو َصىلَّ ا -َوََلْ َيْعَلْم عخ رَّ يي بيغخ

ني هللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم: َقََض يفي ديَيةي اجْلَ

. وَراني َقْبلخ هخ املَْْذكخ يَدٍة َحتَّى َأْخَْبَ
 َولي

اكخ  حَّ هخ الضَّ َها. َحتَّى َأْخَْبَ
ْن ديَيةي َزْوجي ثخ مي َ اهللَّخ َعنْهخ بيَأنَّ املَْْرَأَة َتري

َمرخ َرِضي ْفَياَن َأنَّ  بْ َوََلْ َيْعَلْم عخ نخ سخ

َها.  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -النَّبييَّ  ْن ديَيةي َزْوجي َبايبي  مي َث اْمَرَأَة َأْشَيَم الض  َور  : َأْن يخ
 َكَتَب إيَلْيهي

مْحَني  هخ َعْبدخ الرَّ   َحتَّى َأْخَْبَ
وِسي َن املَْجخ

ْزَيةي مي َصىلَّ اهللَّخ  -ْبنخ َعْوٍف بيَأنَّ النَّبييَّ  َوََلْ َيْعَلْم َأْيًضا بيَأْخذي اجْلي

ْن جَمخوسي َهَجَر.  -َعَلْيهي َوَسلََّم 
ْزَيَة مي  َأَخَذ اجْلي

يُّ  ْدري يٍد اخْلخ
يُّ َوَأبخو َسعي وَسى اأْلَْشَعري هخ َأبخو مخ  َثاَلًثا َحتَّى َأْخَْبَ

ْستيْئَذاني ْكمي االي َ اهللَّخ  َوََلْ َيْعَلْم بيحخ
َرِضي

 . َعنْهخ 

َرْيَعةخ بي  ْتهخ فخ َتَوَفَّ َعنَْها َحتَّى َأْخَْبَ ْلمخ
ْكنَى لي وبي السُّ جخ َ اهللَّخ َعنْهخ بيوخ

ْثاَمنخ َرِضي ٍك َأنَّ  َوََلْ َيْعَلْم عخ
نْتخ َمالي
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ي َماَت َعنَْها زَ  -النَّبييَّ  ْكنَى يفي املََْحل  الَّذي َم َأْلَزَمَها بيالسُّ  َوَسلَّ
َ  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي

َها فييهي َحتَّى َتنَْقِضي ْوجخ

َا.  ُتخ دَّ
 عي

ري  
ْم َكثي َي َعَلْيهي ْم، َخفي ْم هخ وَن َوهخ دخ

اشي َلَفاءخ الرَّ  اخْلخ
اَلءي ، َفَهؤخ رَصَ ْ َن َأْن ُتخ

ْن َقَضاَيا َوَأْمَثالخ َهَذا َأْكَثرخ مي مي

ولي اهللَّي  يثخهخ َمعَ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َرسخ
، َوَأَحادي نْهخ

ْم َعىَل اأْلَْخذي مي هي ْرصي ةي حي دَّ ، َوشي ْم َلهخ هي
اَلَزَمتي  مخ

 . وهَنخْم يفي اْلَفْضلي َواْلعيْلمي َو دخ َّْن هخ
وهخ ِمي  َفَتْعَلمخ

َحاَبةي يفي َأْقَطاري ا قي الصَّ وا َبْعَد َتَفرُّ يَن َنَشأخوا َوَتَعلَّمخ
ةي الَّذي مَّ

َن اأْلَئي ْم مي هي ْنَيا؟ َفاَم َظنَُّك بيَغرْيي  لدُّ

ي َذَهبخوا إيَلْيَها؟ 
َن اأْلَْقَطاري الَّتي ول  مي دخ يَث عخ

 َوَرَوى َعنْهخ اأْلََحادي

ق  َشْيئً  َن احْلَ
ْغنيي مي يَها َظنٌّ اَل يخ

عي َوَمَعاني ْ وصي الرشَّ يعي نخصخ
َمامي بيَجمي لخ َأنَّ َظنَّ إيَحاَطةي اإْلي

اصي ا، َواحْلَ

يٍح َقْطًعا  َ  ;َوَلْيَس بيَصحي يهي َبْعضخ  ألي هخ َبْعضخ اأْلََحادييثي َفَلْم َيطَّليْع َعَلْيَها َوَيْروي وتخ هخ َيفخ هخ اَل َشكَّ َأنَّ نَّ

هي.  نَْد َغرْيي  َفيَْثبختخ عي
َحاَبةي  َعني الصَّ

ولي دخ  اْلعخ

هخ َبَذَل املَْ   َمَع َأنَّ
هي َعَلْيهي ، بيَعَدمي اط اَلعي ور  يفي َتْركي اْلَعَملي بيهي َو َمْعذخ وَد يفي اْلَبْحثي َوهخ َذا َكاَن َلهخ   ;ْجهخ

َولي

َطأي.  ْذري يفي اخْلَ  َواْلعخ
ْجتيَهادي  َأْجرخ االي

هخ ليَضْعفي   كخ ي َبَلَغهخ بيهي َضعييف  َفَيرْتخ
نََد الَّذي نَّ السَّ

، َوَلكي يثي دي َلَع َعىَل احْلَ َمامخ اطَّ ونخ اإْلي َوَقْد َيكخ

 . نَدي  السَّ

َلَع  هخ اطَّ ونخ َغرْيخ هخ ََلْ َيطَّليْع َوَيكخ َنَّ
، ألي ور  يفي َتْركيهي َو َمْعذخ يثخ َفهخ

دي ا احْلَ َ يَحٍة َيْثبختخ هبي
َواَيٍة أخْخَرى َصحي َعىَل ري

يَحةخ اأْلخْخَرى.  حي يقخ الصَّ ْغهخ الطَّري ، َوََلْ َتْبلخ
عييفي نَدي الضَّ  إيالَّ َعىَل السَّ

ٍء َيظخنُّهخ َأْرَج  ََشْ
يَث لي دي كخ احْلَ ي َوَقْد َيرْتخ ءي الَّذي ْ ْن َذليَك الَشَّ يَث َأْرَجحخ مي

دي عخ َأنَّ احْلَ
ونخ اْلَواقي ، َوَيكخ نْهخ

َح مي

مَّ 
كي اأْلَئي رَيٍة، َكرَتْ

َيامي َأديلٍَّة أخْخَرى َعىَل َذليَك ََلْ َيطَّليْع َعَلْيَها إيىَل َأْسَباٍب أخَخَر َكثي ةي ليْلَعَملي بيَبْعضي َظنَّهخ ليقي
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. وصي  النُّصخ

 َ عي َوإيَصاَبتيهي يفي َمَعانييَوهبي ْ ْن َأْحَكامي الرشَّ ٍء مي ل  ََشْ َمامي َعىَل كخ  َتْعَلمخ َأنَّ َظنَّ اط اَلعي اإْلي
هي ل  َها َذا كخ ل   -َها كخ

ى إييَضاَحهخ إيْن   َهَذا الظَّن  َكاَم َسرَتَ
حخ بيبخْطاَلني  يخرَص 

ةي مَّ
َن اأْلَئي ٍد مي لُّ َواحي ، َوكخ  َشاَء اهللَّخ.َظنٌّ َباطيل 

ْطيئخوَن، َوهَنَْوا َعني ات   خْم َقْد َيخ ْن َأهنَّ
مخ اهللَّخ مي َهخ

ْم َرمحي هخ سخ ةخ َأْنفخ مَّ
َو َما َقاَلهخ اأْلَئي مخ هخ زي ٍء َفالالَّ ل  ََشْ ْم يفي كخ هي َباعي

نٍَّة. َتاٍب َأْو سخ
ْن كي ا مي فخ َنصًّ

َالي  َيخ

َو َمْن  يَقًة، هخ
ْم َحقي وليهي َشْيًئا.َفاملْختَّبيعخ هَلخ  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
مخ َعىَل كي َقد   اَل يخ

تَّبيع  هَلخ  ْم اَل مخ ف  هَلخ
َالي َو ُمخ ، َفهخ

نَّةي يحي السُّ
َجالي َعىَل اْلكيَتابي َوَصحي مخ َأْقَواَل الر  َقد  ي يخ

ا الَّذي ْم، َوَدْعَواهخ َأمَّ

. ب  حَمْض 
ْم َكذي َباَعهخ  ات 

يَّ 
ا اْلَقضي َطأي. َوَأمَّ ْذري يفي اخْلَ َن اْلعخ

ْثَل َما ليْْليَمامي مي ْم مي يَن َأنَّ هَلخ
َي َظنُّ املْخَقل دي : َفهي َيةخ

 ةخ الثَّاني

َطأي يَ  وهخ يفي َذليَك اخْلَ َماَم َلْو َأْخَطَأ يفي َبْعضي اأْلَْحَكامي َوَقلَّدخ خْم َيظخنُّوَن َأنَّ اإْلي : َأهنَّ هخ َن َوإييَضاحخ ْم مي ونخ هَلخ كخ

وهخ  ي َقلَّدخ
َمامي الَّذي ْثَل َما ليَذليَك اإْلي َطأي َواأْلَْجري مي ْذري يفي اخْلَ ْم َما   ;اْلعخ ي َعَلْيهي وَن َلهخ َفَيْجري تَّبيعخ خْم مخ هَنَّ

ألي

 .  َجَرى َعَلْيهي

ْهَدهخ   وهخ َبَذَل جخ ي َقلَّدخ
َماَم الَّذي َنَّ اإْلي . ألي ل  بياَل َشكٍّ

ب  َباطي
نَّةي  َوَهَذا َظنٌّ َكاذي َتابي اهللَّي َوسخ

يفي َتَعلُّمي كي

ْم.   َوَفَتاَواهخ
وليهي َوَأْقَوالي َأْصَحابيهي  َرسخ

ْن َتَعلُّمي اْلَوْحيي َواْلَعَملي بيهي َوَطاَعةي اهللَّي َعىَل َضْوءي اْلَوْح  ياَم َيْلَزمخ مي
َ في َر َوَما َقرصَّ ، َوَمْن َفَقْد َشمَّ لي يي املْخنَزَّ

ْذري يفي َخَطئيهي َواأْلَْجري يفي اْجتيَهاديهي.َكاَن َهَذا َشْأنخ  ير  بياْلعخ
َو َجدي  هخ َفهخ

اَم  هي وا َعْن َتَعلُّمي ، َوَأْعَرضخ وليهي  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

وا النََّظَر يفي كي وهخ َفَقْد َتَركخ َقل دخ ا مخ  َوَأمَّ
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لخوا وَلتيهي َوَنزَّ هخ  َوسخ
هي رْسي يًّا َمَع يخ ل  َلَة   إيْعَراًضا كخ يبخوَن َمنْزي

ئخوَن َويخصي
ْطي يَن َيخ َجالي الَّذي َأْقَواَل الر 

َن اهللَّي. لي مي  اْلَوْحيي املْخنَزَّ

ْم؟ وهخ يَن َقلَّدخ
ةي الَّذي مَّ

َن اأْلَئي اَلءي مي  َفَأْيَن َهؤخ

َحًة، َعىَل أَ  لُّ َداَلَلًة َواضي ْم، َيدخ ْم َوَبْينَهخ يمخ َبْينَهخ
َطأي يفي َوَهَذا اْلَفْرقخ اْلَعظي يَن يفي اخْلَ وري وا َمْأجخ خْم َلْيسخ هنَّ

 . ق  َداَء َواَل أخْسَوَة يفي َغرْيي احْلَ
 َتْقلييٍد َأْعَمى إيْذ اَل اْقتي

ْن َأْمري اهللَّي َوهَنْييهي َعىَل َضْوءي َوْحييهي  هخ مي ْم َتَعلُّمخ هخ وا َما َيْلَزمخ خْم َتَركخ هَنَّ
يَن ألي وري وا َمْعذخ . املْخنَ َوَلْيسخ لي  زَّ

يمْ  َباَداُتي ، َكَأْحَكامي عي اَجةخ ليْلَعَملي بيهي مخ احْلَ وهخ َو َما َتْدعخ َك هخ
ْن َتَعلُّمي َذلي ْم مي ي جَييبخ َعَلْيهي

 َوالَّذي

يْم. َعاَماَلُتي  َومخ

نَّ  َتابي َوالسُّ
َن اْلكي لي مي ، َسْهَلةخ التَّنَاوخ َحة 

وص  َواضي  نخصخ
لُّ َعَلْيهي .َوَأْغَلبخ َذليَك َتدخ  ةي

َّا َأْنَزَل 
، ِمي َط يفي َتَعلُّمي ديينيهي  املْخَفر 

وليهي  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي، َوسخ

َض َعْن كي لخ َأنَّ املْخْعري
اصي اهللَّخ، َوَما َسنَّهخ َواحْلَ

ونخ َلهخ الْ  ، اَل َيكخ
وليهي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي، َوسخ
َم َكاَلَم النَّاسي َعىَل كي ، املْخَقد  ولخهخ ي ََلْ  َرسخ َبتََّة َما ليْْليَمامي الَّذي

ْط يفي َتَعلُّمي اأْلَمْ  َفر  اَم َشْيًئا َوََلْ يخ ْم َعَلْيهي َقد  ، َوََلْ يخ
وليهي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
ْض َعْن كي ْعري َن  يخ ري َوالنَّْهيي مي

 . نَّةي َتابي َوالسُّ
 اْلكي

ْن َهَذا؟   َفَأْيَن َهَذا مي

َقًة  رَش  بي َساَرْت مخ َغر  ٍق َومخ رَش  ًبا... َشتَّاَن َبْيَ مخ َغر  تخ مخ ْ
 َوُسي

 

 التَّنْبييهخ الثَّاِني 

مخ التَّْقلييَد اأْلَْعَمى 
هي قخوَن َعىَل َمنْعي َتْقلييدي تَّفي مخ اهللَّخ، مخ َهخ

َة اأْلَْرَبَعَة َرمحي مَّ
بخ َلهخ اْعَلْم َأنَّ اأْلَئي ي َيَتَعصَّ

الَّذي
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خ  وَن َأهنَّ عخ ْم.َمْن َيدَّ هخ  ْم َأْتَباعخ

 . خوا َعنْهخ نْهخ َوهنخ
وا مي عخ

ني ي مخ
مخ الَّذي

هي ْم يفي َتْقلييدي وهخ ا ملََا َخاَلفخ ْم َحقًّ  َوَلْو َكانخوا َأْتَباَعهخ

َمَّ  َنا َعْبدخ اهللَّي ْبنخ حمخ : َأْخَْبْ
هي عي هخ اهللَّخ يفي َجامي َ

 اْلَْب  َرمحي
َمَر ْبنخ َعْبدي َمامخ َأبخو عخ ، َقاَل: َقاَل اإْلي ني دي ْبني َعْبدي املْخْؤمي

وَسى ْبنخ إيْسَحاَق، َقا َثنَا مخ ، َقاَل: َحدَّ يُّ
َد اْلَقاِضي املَْاليكي دخ ْبنخ َأمْحَ َمَّ  اهللَّي حمخ

َثنَا َأبخو َعْبدي َثنَا َحدَّ َل: َحدَّ

يَسى، َقاَل:  ْثنَا َمْعنخ ْبنخ عي ، َقاَل: َحدَّ ري
يمخ ْبنخ املْخنْذي

 إيْبَراهي

عْ  لُّ َما َواَفَق  َسمي وا يفي َرْأييي، َفكخ ، َفاْنظخرخ يبخ
ئخ َوأخصي

اَم َأَنا َبرَش  أخْخطي : إينَّ تخ َماليَك ْبَن َأَنٍس َيقخولخ

. اْنَتَهى حَمَلُّ اْلغَ  وهخ كخ نََّة َفاْترخ َتاَب َوالسُّ
َوافيقي اْلكي لُّ َما ََلْ يخ ، َوكخ

وا بيهي ذخ نََّة َفخخ َتاَب َوالسُّ
نْهخ اْلكي

  َرضي مي

 .  بيَلْفظيهي

َطأي َوَينَْهى َعني اْلَقْولي بياَم َخالَ  فخ بياخْلَ هي َوَجاَلَلتيهي َوَفْضليهي َيْعرَتي ْلمي هخ اهللَّخ َمَع عي َ
ْن َفاَمليك  َرمحي َف اْلَوْحَي مي

ْسَتنَدٍ  ْفهخ بياَل مخ
َالي يًّا َفْلَيْمَتثيْل َقْوَل َماليٍك َواَل َيخ

، َفَمْن َكاَن َماليكي  .َرْأييهي

ِني َأمْحَدخ ْبنخ َعْبدي اهللَّي بْ   َأْيًضا: َأْخَْبَ
عيهي هخ اهللَّخ يفي َجامي َ

 الَْْب  َرمحي
َمَر ْبنخ َعْبدي ،  َوَقاَل َأبخو عخ ٍّ

دي ْبني َعِلي َمَّ ني حمخ

 ٍّ
كخ ْبنخ َعِلي

َثنَا َمالي َمَر ْبني لخَباَبَة، َقاَل: َحدَّ دخ ْبنخ عخ َمَّ َثنَا حمخ ، َحدَّ ي َأيبي
َثني ، َقاَل: َأْنَبَأَنا َعْبدخ اهللَّي َحدَّ ُّ

 اْلقخَرَشي

 َفَردَّ َعَِلَّ ثخمَّ 
هخ َباكيًيا َفَسلَّْمتخ َعَلْيهي ٍك َفَوَجْدتخ

، َقاَل: َدَخْلتخ َعىَل َمالي  َسَكَت َعن ي  ْبنخ َمْسَلَمَة اْلَقْعنَبييُّ

ي يخ 
: َيا َأَبا َعْبدي اهللَّي َما الَّذي ْلتخ َلهخ ي، َفقخ

ن ي،  َيْبكي : َيا اْبَن َقْعنٍَب، إينَّا هلليَّي َعىَل َما َفَرَط مي ْبكييَك؟ َفَقاَل ِلي

ن ي َما َفَرَط مي  ْن َفَرَط مي َا يفي َهَذا اأْلَْمري بيَسْوٍط، َوََلْ َيكخ َمٍة َتَكلَّْمتخ هبي
ل  َكلي ليْدتخ بيكخ ي جخ

ْن َهَذا َلْيَتني

هي املََْسائيلي َقْد كَ  ، َوَهذي ْأيي .الرَّ نْهخ بيَلْفظيهي
. اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي

 اَنْت ِلي َسَعة  فيياَم َسَبْقتخ إيَلْيهي

يمخ َرْأييهي َهَذا الَّ 
يهي َتْقدي ْرضي هخ َواَل يخ ُّ هخ اهللَّخ اَل َيرسخ َ

 َأنَّ َماليًكا َرمحي
وَرةي خ َن املَْْعلخومي بيالُضَّ عخ َومي جي ي َيْسرَتْ

ذي

وليهي َوَيْبكيي َنَدًما َعَليْ   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

، َعىَل كي نْهخ
ْن َصَدَر مي َياطي َوََلْ َيكخ َب بيالس  ي ، َوَيَتَمنَّى َلْو َضخ  -هي
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 َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. 

ْأيي َعىَل اْلكيَتابي َوا  ْثَل َهَذا الرَّ
مخ مي َقد  َن اهللَّي َمْن يخ

تَّبيع  َماليًكا يفي َفْلَيتَّقي اهللََّ َوليَيْسَتْحيي مي هخ مخ اًم َأنَّ
نَّةي َزاعي لسُّ

 َذليَك. 

َن أَ  ْعَتدُّ بيهي مي ل  َمْن يخ كخ
َْصَحابيهي َولي ، َوألي وليهي  هلليَّي َوَرسخ

َاليف  فييهي َاليف  فييهي مليَاليٍك، َوُمخ َو ُمخ . َوهخ  ْهلي اْلعيْلمي

هخ اهللَّخ يفي إيْعاَلمي  َ
وا َمْن َأَخَذ َوَقاَل اْبنخ اْلَقي مي َرمحي ْم َوَذمُّ

هي ةخ اأْلَْرَبَعةخ َعْن َتْقلييدي مَّ
عيَي: َوَقْد هَنَى اأْلَئي املْخَوق 

ٍة.  جَّ ْم بيَغرْيي حخ  َأْقَواهَلخ

ْزَمَة َحَطٍب َوفي  لخ حخ
بي َلْيٍل َُيْمي

ٍة، َكَمَثلي َحاطي جَّ ْلَم بياَل حخ
ي َيْطلخبخ اْلعي : َمَثلخ الَّذي يُّ

افيعي هي يَفَقاَل الشَّ

. يُّ
ي، َذَكَرهخ اْلَبْيَهقي َو اَل َيْدري هخ َوهخ  َأْفَعى َتْلَدغخ

 ، ي 
افيعي ْلمي الشَّ ْن عي تخ َهَذا مي هي: اْخَترَصْ َْترَصي لي ُمخ ُّ يفي َأوَّ يَسى املْخَزِني

يلخ ْبنخ عي
 َوَقاَل إيْساَمعي

َبهخ َعىَل َمْن َأَراَدهخ َمَع إيْعاَل  خَقر 
؛ ألي ْن َمْعنَى َقْوليهي هي؛ ليَينْظخَر فييهي  َومي هي َوَتْقلييدي َغرْيي  هَنَْيهخ َعْن َتْقلييدي

هي مي

ْد مَ  َقل  ، َواَل تخ َقل ْدِني  إيىَل َأْن َقاَل: َوَقاَل َأمْحَدخ ْبنخ َحنَْبٍل: اَل تخ
هي ، َوَُيَْتاَط فييهي لينَْفسي

ينيهي يَّ ليدي ًكا، َواَل الثَّْوري
الي

نْ  ْذ مي ، َوخخ يَّ
وا. َواَل اأْلَْوَزاعي   َحْيثخ َأَخذخ

َجاَل.  ينَهخ الر 
َد دي َقل  لي َأْن يخ جخ  الرَّ

ةي فيْقهي ْن قيلَّ  َوَقاَل: مي

َن َأيْ  ََحٍد َأْن َيقخوَل َمَقاَلَتنَا َحتَّى َيْعَلَم مي َف: اَل َُييلُّ ألي : َقاَل َأبخو يخوسخ
ْلنَا.َوَقاَل بيرْشخ ْبنخ اْلَولييدي  َن قخ

َح َماليك  بيَأ  ، َفَكْيَف  َوَقْد َِصَّ ْسَتَتابخ هخ يخ ي  َأنَّ
يَم النََّخعي طَّابي ليَقْولي إيْبَراهي َمَر ْبني اخْلَ نَّ َمْن َتَرَك َقْوَل عخ

نْ  . اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي هخ ْثلخ
يَم َأْو مي وَن إيْبَراهي َو دخ  َمْن هخ

وليهي ليَقْولي .بيَمْن َتَرَك َقْوَل اهللَّي َوَرسخ  هخ

َّا اَل َش 
ل  َما َخاَلَف كيَتاًبا َأوْ َوِمي ْم يفي كخ هي مخ اهللَّخ هَنَْوا َعْن َتْقلييدي َهخ

َة اأْلَْرَبَعَة َرمحي مَّ
 َأنَّ اأْلَئي

نًَّة َكاَم  كَّ فييهي سخ

يَّةي َعْن َأيبي َحنييَفَة.
نَفي تخبي احْلَ ر  يفي كخ َقرَّ َو مخ خْم، َكاَم هخ ْم َأْصَحاهبخ  َنَقَلهخ َعنْهخ
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تخبي الشَّ  َو َمْذَهبيي.َوكخ يثخ َفهخ
دي : إيَذا َصحَّ احْلَ لي

ي  اْلَقائي
افيعي يَّةي َعني الشَّ

 افيعي

مخ اهللَّخ مَجييًعا. َهخ
َد َرمحي ٍك َوَأمْحَ

نَابيَلةي َعْن َمالي ، َواحْلَ يَّةي
تخبي املَْاليكي  َوكخ

ْن َتقْ   َيْمنَعخوَن مي
َلاَمءي لي اْلعخ

ْم َمْن َأَفاضي هخ َك َكاَن َغرْيخ
نََّة َوَقْد  َوَكَذلي َتاَب َوالسُّ

َوافيقي اْلكي ياَم ََلْ يخ
ْم في هي لييدي

نْهخ َواَل َيْرَضْوَن. 
ظخوَن مي  َيَتَحفَّ

ٍث يفي َأْخَباري َسْحنخو دخ ْبنخ َحاري َمَّ : َوَذَكَر حمخ
عيهي هخ اهللَّخ يفي َجامي َ

 اْلَْب  َرمحي
َمَر ْبنخ َعْبدي َن ْبني َسعييٍد  َقاَل َأبخو عخ

يَم ْبني ديينَاٍر، َعْن َسْحنخو دخ ْبنخ إيْبَراهي َمَّ يزي ْبنخ َأيبي َسَلَمَة، َوحمخ كخ ْبنخ َأَنٍس، َوَعْبدخ الَْعزي
َن، َقاَل: َكاَن َمالي

يزي َأَجاهَبخاَم. ك  َوَعْبدخ اْلَعزي
َز، َفَكاَن إيَذا َسَأَلهخ َمالي ْرمخ وَن إيىَل اْبني هخ فخ

َتلي ْم ََيْ هخ  َوَغرْيخ

 َ يزي َفتخجي َوإيَذا َسَأَلهخ حمخ : َيْسَألخَك َماليك  َوَعْبدخ اْلَعزي ْم َفَقاَل َلهخ يْبهخ وهخ ََلْ جيخ ينَاٍر َوَذوخ
يَم ْبني دي دخ ْبنخ إيْبَراهي اَم، مَّ يبخهخ

ي يفي َقْلبيَك؟ َقاَل: َنَعْم، َفقَ  ييبخنَا؟ َفَقاَل: َأَوَقَع َذليَك َيا اْبَن َأخي يَّ َفاَل َتخ : إيِن  َقْد َوَأْسَألخكخ َأَنا َوَذوي اَل َلهخ

 ، ي َخاَلَطنيي يفي َبَدِني ْثلخ الَّذي وَن َخاَلَطنيي يفي َعْقِلي مي ي، َوَأَنا َأَخافخ َأْن َيكخ ن ي َوَرقَّ َعْظمي ْت سي َ  َكْبي

َعا َخ  ، َوإيَذا َسمي ا َقبياَلهخ ن ي َحقًّ
َعا مي ، إيَذا َسمي يَهاني يزي َعامليَاني َفقي ، َوَماليك  َوَعْبدخ اْلَعزي َطًأ َتَرَكاهخ

 . وهخ  َقبيْلتخمخ
ْم بيهي وَك َما َأَجْبتخكخ  َوَأْنَت َوَذوخ

َذيَ  ، اَل َكَمْن َيْأِتي بياهْلَ حخ اجي ، َواْلَعْقلخ الرَّ لخ
ينخ اْلَكامي َو الد  ٍث: َهَذا َواهللَّي هخ دخ ْبنخ َحاري َمَّ يدخ َقاَل حمخ ري ، َويخ اني

َلَة ا لخوبي َمنْزي َن اْلقخ َل مي .َأْن َينْزي نْهخ
. اْنَتَهى مي ْرآني  ْلقخ

 

 التَّنْبييهخ الثَّاليثخ 

، وَ  وليهي نَّةخ َرسخ َتابخ اهللَّي، َوسخ
ةي َهَذا التَّْقلييَد اأْلَْعَمى َقْد َدلَّ كي مَّ

يَن ليْْلَئي ْعَتدُّ بيهي اْعَلْم َأنَّ املْخَقل دي إيمْجَاعخ َمْن يخ

ََح  هخ اَل جَيخوزخ ألي ، َأنَّ ْلمي
ْن َأْهلي اْلعي ْم َأْن َيقخوَل: َهَذا َحاَلل  َوَهَذا َحَرام  مي نْهخ

هخ اهللَّخ،  ;ٍد مي اَلَل َما َأَحلَّ َنَّ احْلَ
ألي
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وليهي  َساني َرسخ
َمهخ اهللَّخ َعىَل  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َعىَل لي َرامخ َما َحرَّ ، َواحْلَ

وليهي  َرسخ
نَّةي  َأْو سخ

يفي كيَتابيهي

ولي  َساني َرسخ
وليهي. -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -هي لي  َرسخ

نَّةي ، َأْو سخ
 يفي كيَتابيهي

هخ أَ  ْدتخ ي َقلَّ
َمامخ الَّذي ْكمخ َقاَلهخ اإْلي : َهَذا احْلخ

يَد َعىَل َقْوليهي َقل دي َأْن َيزي ْلمخ
.َواَل جَيخوزخ اْلَبتََّة لي  ْو َأْفَتى بيهي

ْرآني َعىَل  ا َداَلَلةخ اْلقخ نْهخ   َأمَّ
ْزٍق َفَجَعْلتخْم مي ْن ري ْم مي ْل َأَرَأْيتخْم َما َأْنَزَل اهللَّخ َلكخ َمنْعي َذليَك َفَقْد َقاَل َتَعاىَل: قخ

وَن ] ْم َأْم َعىَل اهللَّي َتْفرَتخ َن َلكخ
ْل آهللَّخ َأذي فخ 59 \ 10َحَراًما َوَحاَلاًل قخ ولخوا مليَا َتصي [، َوَقاَل َتَعاىَل: َواَل َتقخ

وَن َعىَل اهللَّيَألْ  يَن َيْفرَتخ
َب إينَّ الَّذي

وا َعىَل اهللَّي اْلَكذي َتْفرَتخ
َب َهَذا َحاَلل  َوَهَذا َحَرام  لي

مخ اْلَكذي نَتخكخ
َب سي  اْلَكذي

وَن ] حخ
ْفلي مَ 116 \ 16اَل يخ وَن َأنَّ اهللََّ َحرَّ يَن َيْشَهدخ

مخ الَّذي َهَداَءكخ ْل َهلخمَّ شخ  َهَذا.  [، َوَقاَل َتَعاىَل: قخ

َراًرا، َوَأْوَضْحنَا أَ  وصي اأْلَْسَبابي َكاَم َبيَّنَّاهخ مي صخ ، اَل بيخخ ومي اأْلَْلَفاظي مخ َة بيعخ ْْبَ
َن َوَمْعلخوم  َأنَّ اْلعي لََّتهخ مي

دي

 . يَحةي حي  الصَّ
نَّةي  السُّ

: َهَذا َحاَلل  َوَهَذا  ي َيقخولخ َد الَّذي حخ َهَذا َأنَّ املْخَقل  َّا يخَوض 
َمهخ َعىَل ليَساني َوِمي ْلٍم بيَأنَّ اهللََّ َحرَّ

ْن َغرْيي عي َحَرام  مي

وليهي  ْلٍم َقْطًعا. -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َرسخ  َيقخولخ َعىَل اهللَّي بيَغرْيي عي

َ اْلَفوَ  َم َريب  نَّاَم َحرَّ
ْل إي ومي َقْولخهخ َتَعاىَل: قخ مخ ل  بياَل َشكٍّ يفي عخ

َو َداخي ْثَم َفهخ نَْها َوَما َبَطَن َواإْلي َش َما َظَهَر مي احي

ولخوا َعىَل اهللَّي مَ  ْلَطاًنا َوَأْن َتقخ  سخ
ْل بيهي نَز  وا بياهللَّي َما ََلْ يخ كخ ق  َوَأْن تخرْشي وَن ]َواْلَبْغَي بيَغرْيي احْلَ  7ا اَل َتْعَلمخ

\ 33 .] 

: َوَأْن َتقخولخوا َعىَل اهللَّي ولخهخ يفي َقْوليهي خخ وَن َكاَم َفدخ   َما اَل َتْعَلمخ

ولخوا وءي َواْلَفْحَشاءي َوَأْن َتقخ ْم بيالسُّ كخ رخ اَم َيْأمخ  َتَعاىَل: إينَّ
ومي َقْوليهي مخ ل  َأْيًضا يفي عخ

َو َداخي  َتَرى، َوهخ

وَن ]   [. 169 \ 2َعىَل اهللَّي َما اَل َتْعَلمخ

مخ ْبنخ احلَْ 
ْسلي ، َفَقْد َقاَل مخ نَّةخ ا السُّ يعخ ْبنخ َوَأمَّ

ْثنَا َوكي َثنَا َأبخو َبْكري ْبنخ َأيبي َشْيَبَة، َحدَّ : َحدَّ
هي يحي اجي يفي َصحي جَّ
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ْفَيانخ  َثنَا سخ َنا َُيَْيى ْبنخ آَدَم، َحدَّ يَم، َأْخَْبْ
َثنَا إيْسَحاقخ ْبنخ إيْبَراهي ْفَياَن. ح، َوَحدَّ احي َعْن سخ رَّ ، َقاَل:  اجْلَ

 َأْماَلهخ َعَلْينَا إيْماَلًء. 

ٍم  ي َعْبدخ اهللَّي ْبنخ َهاشي
َثني ْفَيانخ  -َواللَّْفظخ َلهخ  -ح َوَحدَّ َثنَا سخ ، َحدَّ يٍّ

مْحَني َيْعنيي اْبَن َمْهدي ي َعْبدخ الرَّ
َثني َحدَّ

ولخ اهللَّي   ، َقاَل: َكاَن َرسخ
َرْيَدَة َعني َأبييهي َلْياَمَن ْبني بخ  -هللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم َصىلَّ ا -َعْن َعْلَقَمَة ْبني َمْرَثٍد َعْن سخ

يَ  َن املْخْسليمي  بيَتْقَوى اهللَّي َوَمْن َمَعهخ مي
تيهي ٍة َأْوَصاهخ يفي َخاصَّ يَّ رًيا َعىَل َجْيٍش َأْو َُسي َر َأمي ا ثخمَّ َقاَل: إيَذا َأمَّ  َخرْيً

وا بياْسمي اهللَّي يفي َسبييلي اهللَّي، َقاتيلخوا َمْن َكَفَر بياهللَّي« يَث.  »اْغزخ دي  احْلَ

 : ْكمي اهللَّي،َوفييهي ْم َعىَل حخ هْلخ نْزي ْكمي اهللَّي َفاَل تخ ْم َعىَل حخ هَلخ نْزي وَك َأْن تخ ْصٍن َفَأَرادخ
َت َأْهَل حي  »َوإيَذا َحاَِصْ

ْم َأْم اَل« ْكَم اهللَّي فييهي يبخ حخ
ي، َأتخصي َك َفإينََّك اَل َتْدري ْكمي ْم َعىَل حخ هْلخ َن َأْنزي

ْسليٍم يفي   . َهَذاَوَلكي َلْفظخ مخ

 . هي يحي  َصحي

َن النَّبيي  
يحخ مي ي  النَّْهيخ الرصَّ

ْكٍم إيىَل اهللَّي، َحتَّى َيْعَلَم بيَأنَّ َهَذا  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوفييهي  حخ
َعْن نيْسَبةي

وليهي  َساني َرسخ
َعهخ َعىَل لي ي رَشَ ْكمخ اهللَّي الَّذي َْجلي َهَذا َكاَن َأْهلخ اْلعيْلمي اَل َصىلَّ اهللَّخ عَ  -حخ َلْيهي َوَسلََّم، َوألي

وليهي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َأْو سخ

ْن كي يمي َوالتَّْحلييلي إيالَّ بينَصٍّ مي وَن َعىَل اْلَقْولي بيالتَّْحري ءخ َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي  -َيَتَجرَّ

 َوَسلََّم. 

 اْلَْب  
َمَر ْبنخ َعْبدي مخ ْبنخ َقاَل َأبخو عخ

َثنَا َقاسي ْفَياَن، َقاَل: َحدَّ  ْبنخ سخ
ثي َثنَا َعْبدخ اْلَواري : َحدَّ عيهي هخ اهللَّخ يفي َجامي َ

 َرمحي

ْيدٍ  َ َبْيَدةخ ْبنخ محخ َثنَا عخ ، َقاَل: َحدَّ يٍّ
فخ ْبنخ َعدي َثنَا يخوسخ اٍح، َقاَل: َحدَّ َثنَا اْبنخ َوضَّ  َعْن َأْصبخَغ، َقاَل: َحدَّ

َم َهَذا َعَطاءي ْبني  ٍء: إينَّ اهللََّ َحرَّ لخ يفي ََشْ جخ ْم َأْن َيقخوَل الرَّ اكخ بييعخ ْبنخ َخْيَثَم: إييَّ ، َقاَل: َقاَل الرَّ بي
ائي َأْو السَّ

. ْمهخ َوََلْ َأْنَه َعنْهخ ، َفَيقخوَل اهللَّخ: َكَذْبَت ََلْ أخَحر   هَنَى َعنْهخ

.َقاَل: َأْو َيقخوَل: إينَّ اهللََّ َأَحلَّ هَ  ْر بيهي هخ َوََلْ آمخ لَّ
، َفَيقخوَل: َكَذْبَت ََلْ أخحي  َذا َوَأَمَر بيهي
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َن َأْمري النَّا ْن مي : ََلْ َيكخ َعا َماليَك ْبَن َأَنٍس َيقخولخ خاَم َسمي يقخ ْبنخ َيْعقخوَب َأهنَّ
سي َواَل َمْن َوَذَكَر اْبنخ َوَهٍب َوَعتي

نَا َواَل َأْدَرْكتخ َأَحًد  ْن َسَلفي .َمََض مي ٍء: َهَذا َحاَلل  َوَهَذا َحَرام  ي بيهي َيقخولخ يفي ََشْ  ا َأْقَتدي

ولخوَن: َنْكَرهخ َهَذا، َوَنَرى َهَذا َحَسنًا، َوَنتَّقيي َهَذ  اَم َكانخوا َيقخ َك، َوإينَّ
ئخوَن َعىَل َذلي ا، َواَل َما َكانخوا جَيْرَتي

 َنَرى َهَذا. 

يقخ ْبنخ َيْعقخوَب: َواَل َيقخ 
.َوَزاَد َعتي  ولخوَن َحاَلل  َوَحَرام 

نْهخ َح 
ْزٍق َفَجَعْلتخْم مي ْن ري ْم مي ْل َأَرَأْيتخْم َما َأْنَزَل اهللَّخ َلكخ : قخ ْعَت َقْوَل اهللَّي َعزَّ َوَجلَّ ْل  َأَما َسمي َراًما َوَحاَلاًل قخ

وَن ] ْم َأْم َعىَل اهللَّي َتْفرَتخ َن َلكخ
 [. 59 \ 10آهللَّخ َأذي

لخ َما أَ  الَّ .احْلَ ولخهخ َمهخ اهللَّخ َوَرسخ َرامخ َما َحرَّ ، َواحْلَ ولخهخ هخ اهللَّخ َوَرسخ  َحلَّ

ْل فييهي َح  قي َن اْلعيْلمي َرْأًيا َواْستيْحَساًنا ََلْ نخ َذ مي ٍك َهَذا َأنَّ َما أخخي
َمَر: َمْعنَى َقْولي َمالي اَلل  َواَل  َقاَل َأبخو عخ

. اْنَتَهى حَمَ  .َحَرام  َواهللَّخ َأْعَلمخ نْهخ
 لُّ اْلَغَرضي مي

هي يفي اْلَكاَلمي َعىَل َقْوليهي َتَعاىَل: َواَل تَ  ريي هخ اهللَّخ يفي َتْفسي َ
بييُّ َرمحي ْرطخ  اهللَّي اْلقخ

فخ َوَقاَل َأبخو َعْبدي ولخوا مليَا َتصي قخ

َب َهَذا َحاَلل  َوَهَذا َحَرام  ]
مخ اْلَكذي نَتخكخ

: َأْسنََد 116 \ 16َأْلسي هخ هي [ َما َنصُّ ٍد يفي َمْسنَدي َمَّ يُّ َأبخو حمخ
مي اري الدَّ

  ، : َحاَلل  َواَل َحَرام  يَم َقطُّ َيقخولخ
ْعتخ إيْبَراهي ، َقاَل: َما َسمي ونخ َعْن َحْفٍص َعني اأْلَْعَمشي َنا َهارخ َأْخَْبَ

بُّوَن. 
وَن َوَكانخوا َيْسَتحي : َكانخوا َيْكَرهخ ْن َكاَن َيقخولخ

 َوَلكي

.َوَقاَل اْبنخ َوَهٍب  ولخوا َهَذا َحاَلل  َوَهَذا َحَرام  ْتَيا النَّاسي َأْن َيقخ ْن فخ ْن مي : ََلْ َيكخ  : َقاَل َماليك 

َْصنََع َهَذا. ْن ألي ْم َوَكَذا َوَكَذا. َوََلْ َأكخ اكخ ولخوَن: إييَّ ْن َيقخ
 َوَلكي

َو هلليَّي َعزَّ  يَم إينَّاَم هخ يَل َوالتَّْحري
َذا يفي َعْيٍ   َوَمْعنَى َهَذا َأنَّ التَّْحلي َ َح هبي ََحٍد َأْن َيقخوَل َأْو يخرَص 

َوَجلَّ َوَلْيَس ألي

 . َك َعنْهخ
َح بيَذلي ئخ َتَعاىَل َِصَّ وَن اْلَباري ، إيالَّ َأْن َيكخ َن اأْلَْعَياني  مي
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: إيِن  َأْكَرهخ َكَذا.  هخ َحَرام  َيقخولخ َهادخ يفي َأنَّ
ْجتي َؤد ي إيَلْيهي االي  َوَما يخ

.َوَكَذلي  نْهخ
ْن َأْهلي اْلَفْتَوى. اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي

مخ مي َداًء بيَمْن َتَقدَّ
 َك َكاَن َماليك  َيْفَعلخ اْقتي

وَن َأْن َيقخو ءخ ْلمي اَل َيَتَجرَّ
ْن َأَكابيري َأْهلي اْلعي ا مي َ مهخ يُّ َوَغرْيخ

يمخ النَّْخعي
ٍء  َوإيَذا َكاَن َماليك  َوإيْبَراهي لخوا يفي ََشْ

.مي  : َهَذا َحاَلل  َأْو َحَرام  ْأيي  َوالرَّ
ْجتيَهادي  ْن َمَسائيلي االي

؟  ْن نخوري اْلَوْحيي ٍء مي يئخوا بيََشْ يَن ََلْ َيْسَتضي يَن الَّذي َن املْخَقل دي ْم مي هي  َفاَم َظنَُّك بيَغرْيي

َن اْلكيَتا ْسَتنٍَد مي يلي بياَل مخ
يمي َوالتَّْحلي ْم َعىَل التَّْحري هخ ؤخ نَّةي  َفَتَجرُّ َتابي اهللَّي َوسخ

ْهلي بيكي َن اجْلَ ْم مي اَم َنَشَأ هَلخ بي إينَّ

 . اليحي  الصَّ
َلفي ، َوآَثاري السَّ

وليهي  َرسخ

َواَها  ل  َما سي ْغنيي َعْن كخ اَحًة تخ َُية  فيياَم َذَكْرَنا َِصَ َمةخ َِصي ونخَس املْخَتَقد  هخ َتَعاىَل ملََّا َقاَل: َفَجَعلْ   ;َوآَيةخ يخ َنَّ
تخْم ألي

نْهخ َحَراًما َوَحاَلاًل ]
وَن.59 \ 10مي ْم َأْم َعىَل اهللَّي َتْفرَتخ َن َلكخ

ْل آهللَّخ َأذي : قخ  [ َأْتَبَع َذليَك بيَقْوليهي

َن اهللَّي نَْدهخ إيْذن  مي
، َفَمْن َكاَن عي اءي َعَلْيهي َ

ْفرتي َك َوَبْيَ االي
َطًة َبْيَ إيْذنيهي يفي َذلي

يمي   َوََلْ جَيَْعْل َواسي بيَتْحري

ْد َعىَل إيْذني اهللَّي يفي َذليَك.  ليياًل َفْلَيْعَتمي  َهَذا َأْو َُتْ

َطَة  اءي َعىَل اهللَّي، إيْذ اَل َواسي َ
ْفرتي َن االي َن اهللَّي يفي َذليَك َفْلَيْحَذْر مي نَْدهخ إيْذن  مي

ْن عي ْن ََلْ َيكخ .َومي  َبْيَ اأْلَْمَرْيني

وصي َسَببيَها. َوَمْعلخوم  َأنَّ اْلعيْْبَ  صخ ومي َلْفظي اآْلَيةي اَل بيخخ مخ  َة بيعخ

نْهخ 
ْكمخ اهللَّي، َظنًّا مي ، َوَهَذا حخ يَن: َهَذا َحاَلل  َوَهَذا َحَرام 

َهَلةي املْخَقل دي َن اجْلَ ولخوَن مي يَن َيقخ ْم َأنَّ َأْقَواَل َفالَّذي

وهخ َتقخومخ َمَقاَم اْلكيَتابي  ي َقلَّدخ
َمامي الَّذي ْكتيَفاَء اإْلي نَّةي َواالي َتابي َوالسُّ

اَم، َوَأنَّ َتْرَك اْلكي ي َعنْهخ
ْغني نَّةي َوتخ َوالسُّ

َقائيقي َحتَّى َصا اكيَمةخ َعني احْلَ ْهلي املْخرَتَ لخاَمتخ اجْلَ ْم ظخ  َأْعَمْتهخ
ينيهي وهخ َأْسَلَم ليدي  َمْن َقلَّدخ

ولخوَن بيَأْقَوالي وا َيقخ رخ

 َهَذا.

ْم َكاَم َتَرى، وا َعَلْيهي  َفهخ ءخ رَّ ي ََتَ
ْثلي الَّذي أخ َعىَل مي ، َما َكاَن َيَتَجرَّ وهخ ي َقلَّدخ

َماَم الَّذي ْلَمهخ   ;َمَع َأنَّ اإْلي
َنَّ عي ألي
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ْن َذليَك. هخ مي  َيْمنَعخ

ونَ  -َجلَّ َوَعاَل  -َواهللَّخ  يَن اَل َيْعَلمخ
وَن َوالَّذي يَن َيْعَلمخ

ي الَّذي ْل َهْل َيْسَتوي : قخ رخ أخولخو   َيقخولخ اَم َيَتَذكَّ إينَّ

 [. 9 \ 39اأْلَْلَبابي ]

 

ابيعخ   التَّنْبييهخ الرَّ

َباعي اَل  ت  ، َوَأنَّ حَمَلَّ االي
َباعي َوالتَّْقلييدي ت  َفَة اْلَفْرقي َبْيَ االي نْهخ َمْعري

َّا اَل بخدَّ مي
 جَيخوزخ التَّْقلييدخ فييهي  اْعَلْم َأنَّ ِمي

 بيَحاٍل. 

وليهي َوإييَضاحخ َذلي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي، َأْو سخ

ْن كي هخ مي يلخ
ْكٍم َظَهَر َدلي لَّ حخ َأْو  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َك: َأنَّ كخ

َي، اَل جَيخوزخ فييهي التَّْقلييدخ بيَحاٍل 
َهاد   ;إيمْجَاعي املْخْسليمي

َو اْجتي ، َفهخ َاليفخ النَّصَّ لَّ اْجتيَهاٍد َيخ َنَّ كخ ، َواَل  ألي  َباطيل 

ْجتيَهادي  يَد إيالَّ يفي حَمَل  االي
يَن، َفَلْيَس   ;َتْقلي دي ل  املْخْجَتهي ، َحاكيَمة  َعىَل كخ نَّةي َتابي َوالسُّ

وَص اْلكي َنَّ نخصخ
ألي

َاَلَفتخَها َكائينًا َمْن َكاَن.  ْم ُمخ نْهخ
ََحٍد مي  ألي

، َفَلْيَس فيياَم َدلَّْت َعَلْيهي  َواَل جَيخوزخ التَّْقلييدخ فيياَم َخاَلَف كيَتاًبا ق  اًعا إيْذ اَل أخْسَوَة يفي َغرْيي احْلَ نًَّة َأْو إيمْجَ َأْو سخ

َباعخ َفَقْط. ت 
وصخ إيالَّ االي  النُّصخ

نٍَّة  َتاٍب َأْو سخ
ْن كي ، مي ضي  -َواَل اْجتيَهاَد، َواَل َتْقلييَد فيياَم َدلَّ َعَلْيهي َنصٌّ َن املْخَعاري   مي

 . َساَلي

ةي مَ  حَّ
عخ يفي صي نَازي ، اَل َيَكادخ يخ ْلمي

نَْد َأْهلي اْلعي وف  عي ت َباعي َأْمر  َمْعرخ
ْعنَاهخ َواْلَفْرقخ َبْيَ التَّْقلييدي َواالي

 . َن َأْهلي اْلعيْلمي  َأَحد  مي

ي َنَقَلهخ َعنْهخ اْبنخ َعْبدي ا
َوْيزي َمنَْداَد الَّذي ْمنَا َكاَلَم اْبني خخ يدخ َمْعنَاهخ َوَقْد َقدَّ

: التَّْقلي َو َقْولخهخ ، َوهخ
عيهي ْلَْب  يفي َجامي

ت   ، َواالي يَعةي ي نْهخ يفي الرشَّ
َك َِمْنخوع  مي

، َوَذلي َة ليَقائيليهي َعَلْيهي جَّ وعخ إيىَل َقْوٍل اَل حخ جخ عي الرُّ ْ َباعخ َما َثَبَت يفي الرشَّ
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 . ة  جَّ  حخ
 َعَلْيهي

ْن كي  ٍع آَخَر مي بخ  َوَقاَل يفي َمْوضي يٍل يخوجي
ْن َغرْيي َأْن جَييَب َعَليَْك َقْولخهخ ليَدلي

َبْعَت َقْوَلهخ مي لُّ َمني اتَّ : كخ
َتابيهي

يٍح.  يني اهللَّي َغرْيخ َصحي
، َوالتَّْقلييدخ يفي دي هخ َقل دخ َك َفَأْنَت مخ

 َذلي

تَّبي   َفَأْنَت مخ
َباَع َقْوليهي لييلخ ات  لُّ َمْن َأْوَجَب َعَلْيَك الدَّ .  َوكخ يدخ َِمْنخوع 

غ  َوالتَّْقلي َسوَّ يني مخ َباعخ يفي الد  ت 
، َواالي هخ عخ

 اهـ.

هخ اهللَّخ  َ
َمامخ َأمْحَدخ َرمحي َق اإْلي َي: َوَقْد َفرَّ

عي هخ اهللَّخ يفي إيْعاَلمي املْخَوق  َ
ي مي َرمحي

. َوَقاَل اْبنخ اْلقي َباعي ت   َبْيَ التَّْقلييدي َواالي

دَ  لخ َما َجاَء َعني النَّبيي  َفَقاَل َأبخو َداوخ جخ َباعخ َأْن َيْتَبَع الرَّ ت 
: االي ْعتخهخ َيقخولخ

 -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم   -: َسمي

. نْهخ
. اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي َريَّ   ُمخ

ْن َبْعٍد يفي التَّابيَعْيي َو مي ، ثخمَّ هخ
 َوَعني َأْصَحابيهي

هخ َعَفا  َقي دخ ،  َقاَل مخ يٌّ
َو َأْمر  َقْطعي يًدا َفهخ

َباًعا اَل َتْقلي ا َكْونخ اْلَعَملي بياْلَوْحيي ات  : َأمَّ ، َوَغَفَر َلهخ اهللَّخ َعنْهخ

ا  دًّ َباًعا َكثيرَية  جي َيتيهي ات  الَّةخ َعىَل َتْسمي ْن َرب   ;َواآْلَياتخ الدَّ
ْم مي َل إيَلْيكخ وا َما أخْنزي بيعخ  َتَعاىَل: اتَّ

ْم َواَل  َكَقْوليهي كخ

وَن ] رخ ياًل َما َتَذكَّ
ونيهي َأْوليَياَء َقلي ْن دخ

وا مي  [.3 \ 7َتتَّبيعخ

ْم ] ْن َرب كخ
ْم مي َل إيَلْيكخ وا َأْحَسَن َما أخْنزي بيعخ  َتَعاىَل: َواتَّ

 [.55 \ 39َوَقْوليهي

ْن َريب  َهَذ 
َِلَّ مي
بيعخ َما يخوَحى إي اَم َأتَّ ْل إينَّ  َتَعاىَل: قخ

نخوَن َوَقْوليهي ْؤمي َقْوٍم يخ
ة  لي ًدى َوَرمْحَ ْم َوهخ ْن َرب كخ

رخ مي
ا َبَصائي

[7 \ 203 .] 

َِلَّ إي 
بيعخ إيالَّ َما يخوَحى إي  إيْن َأتَّ

ْن تيْلَقاءي َنْفِسي َلهخ مي ونخ ِلي َأْن أخَبد  ْل َما َيكخ  َتَعاىَل: قخ
ِن  َأَخافخ إيْن  َوَقْوليهي

 [.15 \ 10يٍم ]َعَصْيتخ َريب  َعَذاَب َيْوٍم َعظي 

ْرمَحخوَن ]  ْم تخ وا َلَعلَّكخ وهخ َواتَّقخ بيعخ َباَرك  َفاتَّ َتاب  َأْنَزْلنَاهخ مخ
 [. 155 \ 6َوَقْوليهي َتَعاىَل: َوَهَذا كي
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كيَي ] ْض َعني املْخرْشي َو َوَأْعري ْن َرب َك اَل إيَلَه إيالَّ هخ
َي إيَلْيَك مي بيْع َما أخوحي  6َوَقْوليهي َتَعاىَل: اتَّ

\ 106 .] 

بيعخ إيالَّ  ْم إيْن َأتَّ ْفَعلخ يبي َواَل بيكخ ي َما يخ لي َوَما َأْدري سخ َن الرُّ
نْتخ بيْدًعا مي ْل َما كخ َِلَّ  َوَقْوليهي َتَعاىَل: قخ

َما يخوَحى إي

بيي  ] ير  مخ
.9 \ 46َوَما َأَنا إيالَّ َنذي ْثلي َهَذا َكثيرَية  َمْعلخوَمة   [، َواآْلَياتخ بيمي

. َفاْلعَ  َباعخ َكاَم َدلَّْت َعَلْيهي اآْلَياتخ ت 
َو االي ، هخ  َملخ بياْلَوْحيي

َهاد  
حُّ اْجتي

وَر بيهي يفي اآْلَياتي اَل َيصي َباَع اْلَوْحيي املَْْأمخ ، َأنَّ ات 
ي اَل َشكَّ فييهي َن املَْْعلخومي الَّذي َن   َومي هخ مي فخ

َالي َيخ

، َواَل جَيخوزخ التَّْقلييدخ يفي 
وهي جخ .  اْلوخ هخ فخ

َالي ٍء َيخ  ََشْ

َباعي َلْيَسْت حَمَالًّ َأْصاًل  ت  َع االي
، َوَأنَّ َمَواضي

َباعي َوالتَّْقلييدي ت  ْن َهَذا اْلَفْرقخ َبْيَ االي
ْجتيَهادي َواَل َفاتََّضَح مي ليالي

امليَةخ مي   السَّ
اَلَلةي َحةخ الدَّ يَحةخ اْلَواضي حي وصخ اْلَوْحيي الصَّ ، َفنخصخ

َن املْخَعاريضي اَل اْجتيَهاَد َواَل َتْقلييَد ليلتَّْقلييدي

ل  َأَحٍد َكائينًا َمْن َكاَن َكاَم اَل ََيَْفى. ;َمَعَها اْلَبتََّة  ا َفْرض  َعىَل كخ ْذَعاَن هَلَ َباَعَها َواإْلي َنَّ ات   ألي

يُّ 
ولي َها اأْلخصخ طخ ي َيْشرَتي

دي الَّتي وَط املْخْجَتهي خ َذا َتْعَلمخ َأنَّ رشخ َ َباعي َوهبي ت  عخ االي
ْجتيَهادي، َوَمْوضي طخ يفي االي اَم تخْشرَتَ نَّ

وَن إي

 َلْيَس حَمَلَّ اْجتيَهاٍد.

اَم َخْلط   عيهي َباعي َوَتَبايخني َمَواضي ت 
ْجتيَهادي َواالي  يفي املْختَّبيعي َمَع َتَبايخني االي

دي وطي املْخْجَتهي خ ، َكاَم  َفَجْعلخ رشخ َوَخْبط 

 َتَرى.

ي ي َيتَّبيعخ َوالتَّْحقي
ْن َذليَك اْلَوْحيي الَّذي هخ بياَم َيْعَملخ بيهي مي ْلمخ

طخ فييهي إيالَّ عي ْشرَتَ َباَع اْلَوْحيي اَل يخ هخ قخ َأنَّ ات  ، َوَأنَّ هخ

َا. ْلمخ آَيٍة َواْلَعَملخ هبي
، َوعي يٍث َواْلَعَملخ بيهي ْلمخ َحدي

حُّ عي
 َيصي

يلي مَجي  َك َعىَل َُتْصي
َن  َواَل َيَتَوقَّفخ َذلي َم َما َُيَْتاجخ إيَلْيهي مي ، َفَيْلَزمخ املْخَكلَّفخ َأْن َيَتَعلَّ

ْجتيَهادي وطي االي خ يعي رشخ

َن اْلقخ  ، مي ةي  اأْلخمَّ
هي لخ َهذي  َأوَّ

ْن َذليَك، َكاَم َكاَن َعَلْيهي ل  َما َعليَم مي ، َوَيْعَملخ بيكخ نَّةي َتابي َوالسُّ
ودي اْلكي وني املَْْشهخ رخ
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ا بياخلَْ  . هَلَ  رْيي

 

سخ 
امي  التَّنْبييهخ اخْلَ

ولخوَن:  ، َيقخ وري يَن التَّْقلييَد اأْلَْعَمى املَْْذكخ هخ اَل ََيَْفى َعَلْينَا َأني املْخَقل دي  اْعَلْم َأنَّ

اَم  هي يمي ، َوَتْقدي نَّةي َتابي َوالسُّ
َن اْلَعَملي بياْلكي وَننَا بيهي مي رخ  َوَتْأمخ

وَننَا إيَلْيهي ي َتْدعخ
  َعىَل آَراءي َهَذا الَّذي

َطاقخ   بياَم اَل يخ
َن التَّْكلييفي َجالي مي نَّةي َحتَّى َنْعَمَل   ;الر  َتابي َوالسُّ

َفةي اْلكي ْدَرَة َلنَا َعىَل َمْعري ا اَل قخ َنَّ ألي

ياَم.  هبي

َقل دخ  ي نخ َمامي الَّذي يقي اإْلي عي إيالَّ َعْن َطري ْ َن الرشَّ ٍء مي َفةخ ََشْ ْمكينخنَا َمْعري َنا  ;هخ َواَل يخ ا ََلْ َنَتَعلَّْم َنْحنخ َواَل آَباؤخ َنَّ
ألي

 َشْيًئا َغرْيَ َذليَك.

َعاَماَلتينَ  نَا َواَل مخ
َباَداتي ْن َأْحَكامي عي ٍة اَل َنْعَلمخ َشْيًئا مي  َحرْيَ

ينَا يفي ْد إيَماَمنَا َبقي َقل  ا، َوَتَعطََّلْت َبْينَنَا  َفإيَذا ََلْ نخ

نَا اأْلَْحَكامخ إيْذ اَل َنعْ  يقي َمْذَهبي إيَمامي َن اأْلَْحَكامي إيالَّ َعْن َطري فخ َقَضاًء َواَل َفْتَوى َواَل َغرْيَ َذليَك مي  ;ري

َن اْلكيَتابي َأوي  َها مي وَن َغرْيي َها دخ َها َوَنَتَداَرسخ ي َنَتَعلَّمخ
َي الَّتي نَْدَنا َوهي َنة  عي َدوَّ َنَّ َأْحَكاَمهخ مخ

نَّةي َوَأْقَوالي  ألي   السُّ

يَن. ةي اآْلَخري مَّ
بي اأْلَئي َحاَبةي َوَمَذاهي  الصَّ

ْدَرةي يفي َأْمٍر َسْهٍل، وَ  َعْيتخمخ اْلَعْجَز، َوَعَدَم اْلقخ ًعا. َوادَّ
: َواهللَّي َلَقْد َضيَّْقتخْم َواسي اَل َشكَّ َأنَّ َوَنْحنخ َنقخولخ

يَن التَّْقلييَد اأْلَعْ  َقل دي ْلمخ
نََة لي اهي يقي اأْلَْحَواَل الرَّ ا يفي َطري دًّ يَدًة جي عخوَبًة َشدي  صخ

َنةي َتْقَتِضي بي املْخَدوَّ
َمى ليْلَمَذاهي

 . ْستيَضاَءةي بينخوري اْلَوْحيي َن التَّْقلييدي اأْلَْعَمى إيىَل االي لي مي  التََّحوُّ

نَّةي وَ  َتابي َوالسُّ
يطي يفي َتَعلُّمي اْلكي ةي التَّْفري دَّ ْن شي اَم َنَشَأ مي هخ  َوَذليَك إينَّ يًّا َيَتَواَرثخ ل  اَم إيْعَراًضا كخ ْعَراضي َعنْهخ اإْلي

َي اَل بخدَّ ليعي 
ني  الس 

َئاتي ْن مي مخ مي
اءخ املْخْسَتْحكي ، َفالدَّ

، َواآْلَباءخ َعني اأْلَْجَدادي
ْن َزَمٍن اأْلَْبنَاءخ َعني اآْلَباءي هي مي اَلجي
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يٍل.  َطوي

َل بيالْ  اهي : إينَّ اجْلَ ْن َأْن َنقخوَل َذليَك.َوَنْحنخ اَل َنقخولخ وذخ بياهللَّي مي ، َبْل َنعخ
ياَم بياْجتيَهاديهي نَّةي َيْعَملخ هبي َتابي َوالسُّ

 كي

لَّ مَ  اَم َوَأنَّ كخ ْعَراضخ َعنْهخ اَم، َواَل جَيخوزخ اإْلي هخ نََّة جَييبخ َتَعلُّمخ َتاَب َوالسُّ
: إينَّ اْلكي نَّا َنقخولخ

َمهخ  َوَلكي
ا َعلي

نْ  اَم املْخَكلَّفخ مي ْظَمى إينَّ يَّةخ اْلعخ
، َفاْلَبلي يٍح َوَجَب َعَلْيهي اْلَعَملخ بيهي ًئا َعْن َتَعلٍُّم َصحي يًحا َناشي ْلاًم َصحي اَم عي هخ

َن َأْعَظمي  ا، َوَهَذا مي َ
مهي اَم بيَغرْيي َفاًء َعنْهخ

يًّا اْكتي ل  اَم إيْعَراًضا كخ ْعَراضي َعنْهخ ثي اإْلي ْن َتَوارخ
كيري  املْخنْ  َنَشَأْت مي

 .  َوَأْشنَعي اْلَباطيلي

ياَم َوا اًل ثخمَّ اْلَعَملي هبي اَم َأوَّ هي
مي اَم بيَتَعلُّ وعي إيَلْيهي جخ َو املْخَباَدَرةخ بيالرُّ  هخ

و إيَلْيهي ي َنْدعخ
َن َفالَّذي لتَّْوَبةي إيىَل اهللَّي مي

اَم. ْعَراضي َعنْهخ  اإْلي

وٍر عَ  اَم َغرْيخ َمْقدخ َمهخ َسنَا َوإيْخَواَننَا بياهللَّي َأْن َوَدْعَوى َأنَّ َتَعلُّ ، َونخعييذخ َأْنفخ َا َعاقيل  كُّ يفي بخْطاَلهني ، اَل َيشخ َلْيهي

ْن َفْهمي كيَتابي اهللَّي ْم مي هخ يْم َوْقًرا َيْمنَعخ
يْم َأكينًَّة، َويفي آَذاهني لخوهبي ْم َأنَّ َعىَل قخ هي

سي وا َعىَل َأْنفخ عخ َنَّ َذليَك  ; َيدَّ ألي

َي، َقاَل اهللَّخ َتَعاىَل:َقْولخ الْ  اري اَل َقْولخ املْخْسليمي فَّ  كخ

ي رًيا َوَنذي وَن َبشي َقْوٍم َيْعَلمخ
ْرآًنا َعَربييًّا لي هخ قخ َلْت آَياتخ َتاب  فخص 

يمي كي حي مْحَني الرَّ َن الرَّ
يل  مي ًرا حم َتنْزي

نَا لخوبخ ْم اَل َيْسَمعخوَن َوَقالخوا قخ ْم َفهخ هخ ْن َبْينينَا   َفَأْعَرَض َأْكَثرخ نَا َوْقر  َومي
وَنا إيَلْيهي َويفي آَذاني َّا َتْدعخ

يفي َأكينٍَّة ِمي

لخوَن ] نَا َعامي َجاب  َفاْعَمْل إينَّ
 [. 5  - 1 \ 41َوَبْينيَك حي

نَْت َتْسَمعخ َربَّ   َوكخ
اَلءي اْلَكَفَرةي ْثَل َقْولي َهؤخ

ي َواْرَحْم َنْفَسَك َأْن َتقخوَل مي : َوَلَقْد  َفاْحَذْر َيا َأخي َك َيقخولخ

كيٍر ] دَّ ْن مخ
ْكري َفَهْل مي ْرآَن ليلذ  َنا اْلقخ ْ وَن 17 \ 54َيرسَّ رخ ْم َيَتَذكَّ َك َلَعلَّهخ

َناهخ بيليَساني ْ : َفإينَّاَم َيرسَّ [، َوَيقخولخ

[44 \ 58 .] 

وا آَياتيهي َوليَيَتَذ  بَّرخ َيدَّ
َباَرك  لي َتاب  َأْنَزْلنَاهخ إيَلْيَك مخ

َر أخولخو اأْلَْلَبابي ] َوَيقخولخ كي  [. 29 \ 38كَّ
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قخولي  ْم َأْصَحابخ اْلعخ يَن هخ
ومي أخوِلي اأْلَْلَبابي الَّذي مخ ْن عخ

ْج َنْفَسَك مي ري ْ َنََّك إيْن َفَعْلَت َذليَك   ;َفاَل َّتخ ألي

َقاَلءي.  اْلعخ
َلةي ْ ْن مجخ

َك َأنََّك َلْسَت مي ْفَت َعىَل َنْفسي  اْعرَتَ

ل  َحاٍل فَ  :َوَعىَل كخ ْن أَحدي َأْمَرْيني وَن التَّْقلييَد اأْلَْعَمى، مي  اَل ََيْلخو املْخَقل دخ

ْعَراضي َعنْ  مخ اأْلَْعَمى، َواإْلي
هي وَن َعىَل َتْقلييدي رُّ

ٍح، َبْل َيْسَتمي تخوا إيىَل نخْصحي َناصي ا: َأالَّ َيْلَتفي َ مهخ  نخوري َأَحدخ

َجالي  يمي َرْأيي الر 
. اْلَوْحيي َعْمًدا، َوَتْقدي   َعَلْيهي

نَ  ، َواَل يفي َقْولي َأَحٍد مي وليهي  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َواَل سخ

ْذًرا يفي كي ْم اَل َنْعَلمخ َلهخ عخ نْهخ
ْسمخ مي

،  َوَهَذا اْلقي َحاَبةي  الصَّ

رْيي  ْم بياخْلَ ودي هَلخ وني املَْْشهخ رخ َن اْلقخ
وَ  ;َواَل َأَحٍد مي  هخ

ْم َعَلْيهي يَقَة َما هخ
َنَّ َحقي ْعَراضخ َعامَّ َأْنَزَل اهللَّخ َعْمًدا  ألي اإْلي

 . ةي مَّ
ْغنَاءخ َعنْهخ بيَأْقَوالي اأْلَئي

ْستي ، َواالي نْهخ
وَلةي َتَعلُّمي اْلَقْدري املْخْحَتاجي إيَلْيهي مي هخ  َمَع سخ

ر  َعىَل التََّعلُّمي َفعَ 
َو َتامُّ اْلَعْقلي َواْلَفْهمي َقادي هخ َوهخ هي َكاَم َتَرى.َوَمْن َكاَن َهَذا َشْأنخ ْذري  َدمخ عخ

، يطي يفي َتَعلُّمي اْلَوْحيي َن التَّْفري وَن َعىَل َما َكانخوا َعَلْيهي مي َو َأْن َينَْدَم املْخَقل دخ : هخ ْعَراضي َعْن  اأْلَْمرخ الثَّاِني َواإْلي

وليهي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

 َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. -كي

َبادي  َن َويخ َّا َكانخوا َعَلْيهي مي
. َتائيبيَي ِمي دٍّ وا يفي َذليَك بيجي عخ نَّةي َوَيرْشَ َتابي َوالسُّ

وعي إيىَل اْلكي جخ وا إيىَل الرُّ يطي رخ التَّْفري

 . و إيْخَواَننَا إيَلْيهي ي َنْدعخ
َو الَّذي َن اهللَّي، َوهخ

ًدى مي ْسمخ َعىَل هخ
 َقْبَل َذليَك، َوَهَذا اْلقي

 

سخ  التَّنْبييهخ 
ادي  السَّ

بخ َأْحَكاًما َغرْيَ  ة  َتْسَتْوجي ا َأْحَوال  َخاصَّ وَرَة هَلَ خ ْلمي يفي َأنَّ الُضَّ
اَلَف َبْيي َأْهلي اْلعي  اَل خي

. ْختيَياري  َأْحَكامي االي

َو يفي َسَعةٍ  يًّا، َفهخ
يقي يًحا َحقي اًء َصحي ٍء إيجْلَ وَرةخ إيىَل ََشْ خ َأْتهخ الُضَّ ٍم َأجْلَ

ْسلي لُّ مخ .َفكخ هي فييهي ْن َأْمري   مي
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َماتي  -َجلَّ َوَعاَل  -َوَقدي اْسَتْثنَى اهللَّخ  يَها املْخَحرَّ
، َذَكَر في ْن كيَتابيهي ْضطيَراري يفي ََخْسي آَياٍت مي َحاَلَة االي

مخ  مخ َوحَلْ َي املَْْيَتةخ َوالدَّ
ياًم َوهي ري  َُتْ

َماتي  املْخَحرَّ
ْن َأْغَلظي َي مي ،  اأْلَْرَبَع الَّتيي هي لَّ ليَغرْيي اهللَّي بيهي يري َوَما أخهي نْزي اخْلي

ْكمي التَّ  ، َفَأْخَرَجَها َمْن حخ
وَرةي خ نَْها َحاَلَة الُضَّ يَمَها اْسَتْثنَى مي ري اَم َذَكَر َُتْ لَّ . َفإينَّ اهللََّ َتَعاىَل كخ يمي  ْحري

دخ يفي َما أخوحي  ْل اَل َأجي : قخ وَرةي اأْلَْنَعامي وَن َمْيَتًة َقاَل َتَعاىَل يفي سخ هخ إيالَّ َأْن َيكخ ٍم َيْطَعمخ
ًما َعىَل َطاعي َرَّ َِلَّ حمخ

َي إي

 َفَمني اْضطخرَّ َغرْيَ 
لَّ ليَغرْيي اهللَّي بيهي ْجس  َأْو فيْسًقا أخهي هخ ري يٍر َفإينَّ نْزي

َم خي وًحا َأْو حَلْ  َباٍغ َواَل َعاٍد  َأْو َدًما َمْسفخ

يم  ] 
ور  َرحي  [. 145 \ 6َفإينَّ َربََّك َغفخ

ْم مَ  َل َلكخ  َوَقْد َفصَّ
َر اْسمخ اهللَّي َعَلْيهي

كي َّا ذخ
لخوا ِمي ْم َأالَّ َتْأكخ ْم إيالَّ َوَقاَل يفي اأْلَْنَعامي َأْيًضا: َوَما َلكخ َم َعَلْيكخ ا َحرَّ

ْم إيَلْيهي ] ْرتخ  [. 119  \ 6َما اْضطخري

َم َعَلْيكخ  : إينَّاَم َحرَّ  َفَمني اْضطخرَّ  َوَقاَل َتَعاىَل يفي النَّْحلي
لَّ ليَغرْيي اهللَّي بيهي يري َوَما أخهي نْزي َم اخْلي َم َوحَلْ مخ املَْْيَتَة َوالدَّ

يم  ]
ور  َرحي  [. 115 \ 16َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفإينَّ اهللََّ َغفخ

َم َوحلَْ  مخ املَْْيَتَة َوالدَّ َم َعَلْيكخ : إينَّاَم َحرَّ
َغرْيي اهللَّي َفَمني اْضطخرَّ  َوَقاَل َتَعاىَل يفي اْلَبَقَرةي

لَّ بيهي لي يري َوَما أخهي نْزي َم اخْلي

يم  ]
ور  َرحي  إينَّ اهللََّ َغفخ

 [. 173 \ 2َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل إيْثَم َعَلْيهي

ي نْزي مخ اخْلي مخ َوحَلْ مخ املَْْيَتةخ َوالدَّ َمْت َعَلْيكخ ر  : حخ
: َفَمني َوَقاَل َتَعاىَل يفي املَْائيَدةي لَّ ليَغرْيي اهللَّي بيهي إيىَل َقْوليهي ري َوَما أخهي

يم  ]
ور  َرحي ْثٍم َفإينَّ اهللََّ َغفخ ي

َتَجانيٍف إلي  َُمَْمَصٍة َغرْيَ مخ
 [. 3 \ 5اْضطخرَّ يفي

يًّا، بيَحْيثخ َيكخ 
يقي َذا َتْعَلمخ َأنَّ املْخْضَطرَّ ليلتَّْقلييدي اأْلَْعَمى اْضطيَراًرا َحقي َ هي َوهبي ْدَرَة َلهخ اْلَبتََّة، َعىَل َغرْيي ونخ اَل قخ

ْدَرة  َعىَل اْلَفْهمي َوَقْد َعاقَ  ، َأْو َلهخ قخ ْدَرَة َلهخ َأْصاًل َعىَل اْلَفْهمي  اَل قخ
يطي ليَكْونيهي قخ َمَع َعَدمي التَّْفري

ْتهخ َعَوائي

. َرة  َعني التََّعلُّمي  َقاهي

َو يفي َأْثنَاءي التََّعلُّمي  ٍد. َأْو هخ هخ يفي َوْقٍت َواحي ل  َما َُيَْتاجخ رخ َعىَل َتَعلُّمي كخ
هخ اَل َيْقدي َنَّ

جًيا ألي نَّهخ َيَتَعلَّمخ َتْدري
 َوَلكي
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وَرةي  خ وري ليلُضَّ ور  يفي التَّْقلييدي املَْْذكخ َو َمْعذخ َك َفهخ
نْهخ َوَنْحوخ َذلي

ْفًئا َيَتَعلَّمخ مي هخ اَل  ;َأْو ََلْ جَييْد كخ َنَّ
ألي

. َمنْ  وَحَة َلهخ َعنْهخ  دخ

، فَ  َن اْلَوْحيي َجالي َعىَل َما َعليَم مي مخ آَراَء الر  ، َواملْخَقد 
طخ فييهي رخ َعىَل التََّعلُّمي املْخَفر 

ا اْلَقادي ي َلْيَس َأمَّ َهَذا الَّذي

وٍر.   بيَمْعذخ

 

ابيعخ   التَّنْبييهخ السَّ

 َ ةي َرمحي مَّ
َن اأْلَئي َي اْعَلْم َأنَّ َمْوقيَفنَا مي في َي املْخنْصي َو َمْوقيفخ َسائيري املْخْسليمي ْم هخ

هي َن اأْلَْرَبَعةي َوَغرْيي مخ اهللَّخ مي هخ

ْم.  نْهخ
 مي

َن ا ْم َعَلْيهي مي ْم، بياَم هخ ْم، َوالثَّنَاءخ َعَلْيهي ْم، َوإيْجاَلهلخخ هخ يمخ
ْم، َوَتْعظي خْم، َوحَمَبَّتخهخ َوااَلُتخ َو مخ ْلعيْلمي َوالتَّْقَوى، َوهخ

ْستي وَ  ْم ليالي يْم، َوَتَعلُّمخ َأْقَواهليي اَم َعىَل َرْأُّيي هي
يمي نَّةي َوَتْقدي َتابي َوالسُّ

ْم يفي اْلَعَملي بياْلكي هخ َباعخ ا َعىَل ات  َ  هبي
َعاَنةي

نَْها. نََّة مي َتاَب َوالسُّ
، َوَتْركخ َما َخاَلَف اْلكي ق   احْلَ

ا املََْسائيلخ الَّتيي اَل َنصَّ فييَها  ْم َوَأمَّ َباعخ اْجتيَهاديهي ونخ ات  يَها، َوَقْد َيكخ
ْم في َوابخ النََّظرخ يفي اْجتيَهاديهي َفالصَّ

نَا  سي َْنفخ ني اْجتيَهاديَنا ألي نَّا. ;َأْصَوبخ مي ْلاًم َوَتْقَوى مي خْم َأْكَثرخ عي هَنَّ
 ألي

نَا يفي َأْقَربي اأْلَ  سي َْنفخ َن َوَلكيْن َعَلْينَا َأْن َننْظخَر َوَنْحَتاَط ألي َها مي َضا اهللَّي َوَأْحَوطيَها َوَأْبَعدي ْقَوالي إيىَل ري

ْشتيَباهي، َكاَم َقاَل  يبخَك«َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:  -االي ري يبخَك إيىَل َما اَل يخ ري  .»َدْع َما يخ

«َوَقاَل:  هي ْرضي ينيهي َوعي َأ ليدي  اْسَتْْبَ
َبَهاتي َفَقدي  .»َفَمني اتََّقى الشُّ

ةي َوَح  مَّ
يَقةخ اْلَقْولي اْلَفْصلي يفي اأْلَئي مخ اهللَّخ  -قي َهخ

وا  -َرمحي خْم َلْيسخ َي، َوَأهنَّ
َلاَمءي املْخْسليمي َياري عخ

ْن خي خْم مي َأهنَّ

، وَ  َصاَبةي  َوَأْجرخ اإْلي
ْجتيَهادي  َأْجرخ االي

ْم فييهي  َفَلهخ
لُّ َما َأَصابخوا فييهي ، َفكخ

َطأي َن اخْلَ َي مي ومي َما َأْخَطئخوا فييهي َمْعصخ
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مْ  هخ ل  َحاٍل، اَل َيْلَحقخ وَن َعىَل كخ ورخ ْم َمْأجخ ْم َفهخ هي
وَن يفي َخَطئي ورخ ْم َمْعذخ

وَن فييهي بياْجتيَهاديهي ورخ ْم َمْأجخ  َذمٌّ َفهخ

 َواَل َعْيب  َواَل َنْقص  يفي َذليَك. 

نََّة َنبيي هي  َتاَب اهللَّي َوسخ
نَّ كي

ْم َكاَم اَل ََيَْفى. -َعَلْيهي َوَسلََّم َصىلَّ اهللَّخ  -َوَلكي ْم َوَعىَل َأْقَواهليي  َحاكياَمني َعَلْيهي

ْم وَ  هخ مُّ َّْن َيذخ
يمخ َفاَل َتكخ ِمي

وري َذمي  اأْلخمخ
اَل َطَريَفْ َقْصدي

ْد كي َن اأْلَْمري َواْقَتصي ٍء مي ْم  َفاَل َتْغلخ يفي ََشْ هخ صخ
َينَْتقي

دخ َأْقَوا َّْن َيْعَتقي
اَم.َواَل ِمي َمًة َعَلْيهي َقدَّ  َأْو مخ

وليهي  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

ْغنيَيًة َعْن كي ْم مخ  هَلخ

نخ 
 التَّنْبييهخ الثَّامي

نَّ  يَها السُّ
هخ َخالََف في : إينَّ

َلاَمءي . َقاَل َبْعضخ اْلعخ َذْت َعَلْيهي َمَسائيلخ ةي أخخي مَّ
َن اأْلَئي رخ اْعَلْم َأنَّ كخالًّ مي َة، َوَسنَْذكخ

نَا إيْن َشاَء اهللَّخ. َك هخ
ْن َذلي  َطَرًفا مي

ةي يفي َذليَك  مَّ
َو َأْكَثرخ اأْلَئي هخ اهللَّخ َفهخ َ

َمامخ َأبخو َحنييَفَة َرمحي ا اإْلي ْم َرْأًيا. ;َأمَّ هخ هخ َأْكَثرخ َنَّ
 ألي

ْن َذليَك اَل نَ  يلخ َواْلَقالخ مي يليَها. َوليَكْثَرةي املََْسائيلي الَّتيي َحَصَل فييَها اْلقي  ْحَتاجخ إيىَل َبْسطي َتْفصي

َها َقْد َبَلغَ  نَّةخ فييَها، َوَبْعضخ ْغهخ السُّ هخ ََلْ َتْبلخ َك َيْظَهرخ َأنَّ
نَّةخ فييَها، َوَبْعضخ املََْسائيلي الَّتيي قييَل فييَها َذلي ْتهخ السُّ

كي  نَْها، َكرَتْ
ٍء آَخَر َظنَّهخ َأْرَجَح مي ََشْ

نَّهخ َتَرَكَها لي
يي يفي  َوَلكي دي َواْلَيمي اهي يثي اْلَقَضاءي بيالشَّ دي هي اْلَعَمَل حليَ

 .  اأْلَْمَوالي

اِني اْلبيْكري  يبي الزَّ يثي َتْغري يَّةي يفي َظن هي  ;َوَحدي
ْرآني وصي اْلقخ لنُّصخ

اًما لي َ
هي اْحرتي هخ َتَرَك اْلَعَمَل بيَذليَك َوَنْحوي َنَّ

 ;ألي

َيا دخ َأنَّ الز 
هخ َيْعَتقي َنَّ

يي َنْسخ  ألي دي َواْلَيمي اهي ليَقْوليهي َتَعاىَل:   ;َدَة َعىَل النَّص  َنْسخ  َوَأنَّ اْلَقَضاَء بيالشَّ

َن  َّْن َتْرَضْوَن مي
ل  َواْمَرَأَتاني ِمي َلْيي َفَرجخ وَنا َرجخ ْم َفإيْن ََلْ َيكخ كخ

َجالي ْن ري يَدْيني مي وا َشهي دخ َهَداءي َواْسَتْشهي الشُّ

[2 \ 282 .] 

هي َفاْح  وَن َسنَدي هخ دخ َّ املْخَتَواتيَر، َفَلْم َيْرَض َنْسَخهخ بيَخَْبٍ آَحاٍد َسنَدخ ْرآِني َم النَّصَّ اْلقخ َنَّ َنْسَخ املْخَتَواتيري  ;رَتَ ألي
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. حُّ
، َوَذليَك اَل َيصي نَْدهخ َرْفع  ليْْلَْقَوى بياأْلَْضَعفي

 بياآْلَحادي عي

اِني  يبي الزَّ يثخ َتْغري وا   َوَكَذليَك َحدي اِني َفاْجليدخ انيَيةخ َوالزَّ َخة  ليَقْوليهي َتَعاىَل: الزَّ َياَدة  َناسي هخ زي نْدخ
َو عي اْلبيْكري َفهخ

اَئَة َجْلَدٍة ] اَم مي نْهخ
ٍد مي لَّ َواحي نَْسخخ بياآْلَحادي.2 \ 24كخ رخ اَل يخ

 [، َواملْخَتَواتي

َن اأْلََحادييثي  َذا النَّْوعي مي َ هخ اْلَعَمَل هبي كخ :  َفرَتْ َمَتْيي َقد   َبنَاهخ َعىَل مخ

 . َياَدَة َعىَل النَّص  َنْسخ  ا: َأنَّ الز  َ  إيْحَدامهخ

نَْسخخ بياآْلَحادي.  َر اَل يخ
: َأنَّ املْخَتَواتي َيةخ

 َوالثَّاني

 . وهخ يفي الثَّانيَيةي ، َوَواَفقخ
َلاَمءي ورخ اْلعخ ْهخ  اأْلخوىَل مجخ

َمةي  َوَخاَلَفهخ يفي املْخَقد 

ي يَحٍة.  َوالَّذي َمَتْيي َلْيَسْت بيَصحي ًما َأنَّ كيْلَتا املْخَقد  َقاًدا َجازي
هخ اْعتي دخ

 َيْظَهرخ َلنَا َوَنْعَتقي

ْكاًم َأثْ  ْكاًم َنَفاهخ النَّصُّ َأْو َنَفْت حخ ، َفإيْن َكاَنْت َأْثَبَتْت حخ يلخ
بخ فييَها التَّْفصي َياَدةخ َفَيجي ا الز  َبَتهخ النَّصُّ َأمَّ

َي نَ  . َفهي  ْسخ 

نخ 
ْمكي ْض ليلنَّص  بينَْفٍي َواَل إيْثَباٍت َبْل َزاَدْت َشْيًئا َسَكَت َعنْهخ النَّصُّ َفاَل يخ   َوإيْن َكاَنْت ََلْ َتَتَعرَّ

اَءةخ  َي اْلَْبَ
يََّة الَّتيي هي

َباَحَة اْلَعْقلي اَم َرَفَعتي اإْلي َا إينَّ هَنَّ
وَن َنْسًخا ألي َها َلْيَس َنْسًخا َأْن َتكخ ، َوَرْفعخ يَّةخ

اأْلَْصلي

 إيمْجَاًعا. 

ورَ  نْهخ َواَل حَمْذخ
هخ اَل َمانيَع مي  َأنَّ

ي اَل َشكَّ فييهي يقخ الَّذي
ا َنْسخخ املْخَتَواتيري بياآْلَحادي، َفالتَّْحقي ، َواَل َوْجَه   َوَأمَّ فييهي

ْهخ  َك مجخ
ولي مليَنْعيهي اْلَبتََّة، َوإيْن َخاَلَف يفي َذلي َها   ;ورخ َأْهلي اأْلخصخ رخ يَحَة الثَّابيَت َتَأخُّ

حي  الصَّ
َنَّ َأْخَباَر اآْلَحادي ألي

َض بَ  َض اْلَبتََّة َبْينََها َوَبْيَ املْخَتَواتيري إيْذ اَل َتنَاقخ َها، َواَل َتَعارخ َرد 
ْيني اْخَتَلَف  َعني املْخَتَواتيري اَل َوْجَه لي ْيَ َخَْبَ

اَم، جليَ  .َزَمنخهخ اَم يفي َوْقتيهي نْهخ
لٍّ مي ْدقي كخ  َوازي صي

، بيَأنَّ َأَخاَك اْلَغائيَب ََلْ َيَزْل َغائيًبا وَ  بي
ْم َعىَل اْلَكذي هخ يلخ َتَواطخؤخ

َك َمَثاًل َعَدد  َيْسَتحي ََلْ َيْأتي  َفَلْو َأْخَْبَ
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َلهخ  وٍد، ثخمَّ  ;َمنْزي ليهي َوَلْيَس بيَمْوجخ خْم َكانخوا بيَمنْزي هَنَّ
ود  يفي ألي د  بيَأنَّ َأَخاَك َمْوجخ

ل  َواحي َك َرجخ
َك َبْعَد َذلي َأْخَْبَ

هخ ََلْ  ري  َقْبَلَك َأنَّ
ِني َعَدد  َكثي َِن  َأْخَْبَ

وغخ َلَك َأْن َتقخوَل َلهخ َكَذْبَت، ألي  اآْلَن، َفَهْل َيسخ
ليهي ؟َمنْزي  َيْأتي

ْم يفي َوْقتي  َك َلَقاَل لََك هخ
ْلَت َلهخ َذلي نَّ َأَخاَك َجاَء َبْعَد َذليَك. َوَلْو قخ

وَن، َوَلكي ْم َلَك َصاديقخ هي   إيْخَباري

دخ َبْعَدهخ َصاديق  َأْيًضا    اْلَواري
، َوَخَْبخ اآْلَحادي ق 

وليهي َصادي رخ يفي َوْقتي نخزخ
ٍء ََلْ  ;َفاملْخَتَواتي َد ََشْ دُّ هخ َأَفاَد ََتَ َنَّ

ألي

َماتي َمَثاًل  ْن، َفَحرْصخ املْخَحرَّ ًما  َيكخ َرَّ َِلَّ حمخ
َي إي دخ يفي َما أخوحي ْل اَل َأجي وَرةي يفي َقْوليهي َتَعاىَل: قخ يفي اأْلَْرَبعي املَْْذكخ

وَن َمْيَتًة اآْلَيَة ] هخ إيالَّ َأْن َيكخ ٍم َيْطَعمخ
م  َعىَل 145  \ 6َعىَل َطاعي َرَّ ، اَل يخوَجدخ حمخ

[ َصاديق  يفي َذليَك اْلَوْقتي

هخ  ٍم َيْطَعمخ
َماتي اأْلَْرَبَع. َطاعي ْلَك املْخَحرَّ

 إيالَّ تي

، َواَل َغرْيخ  ْمرخ ، َواَل اخْلَ َباعي َن الس 
و النَّابي مي ، َواَل ذخ يَّةخ

رخ اأْلَْهلي مخ  احْلخ
مخ يفي َذليَك اْلَوْقتي رخ   َذليَك. َفاَل َُتْ

يح  َأنَّ النَّبييَّ 
َذا َجاَء َبْعدخ َخَْب  آَحاد  َصحي

، َصىلَّ اهللَّخ  -َفإي َخْيَْبَ
يَّةي بي
ري اأْلَْهلي مخ وَم احْلخ َم حلخخ  َوَسلََّم َحرَّ

َعَلْيهي

وغخ ليَقائيٍل َأْن َيقخوَل:   َفَهْل َيسخ

ْل  : قخ وَرةي يفي آَيةي َماتي يفي اأْلَْرَبعي املَْْذكخ ضخ َحرْصَ املْخَحرَّ َعاري هخ يخ َنَّ
يحخ َمْردخود  ألي

حي َْبخ الصَّ دخ يفي َهَذا اخْلَ  اَل َأجي

ًما ] َما َرَّ َِلَّ حمخ
َي إي  [ ؟145 \ 6أخوحي

ْكاًم  اَم َأَفاَد حخ هخ إينَّ َنَّ
، ألي هخ اآْلَيةخ ضخ

نَاقي يحخ اَل تخ
حي َْبخ الصَّ : َهَذا اخْلَ يَل َلهخ

 َوَلْو َقاَل َذليَك َلقي

دخ َشيْ   َتَتَجدَّ
يَعةي ي ، َوَأْحَكامخ الرشَّ ْن َقْبلخ

وًعا مي ْن َمرْشخ ًئا ََلْ َيكخ يًدا َطاري لَّ  َجدي ًئا َفَشْيًئا، َواآْلَيةخ ََلْ َتدخ

وري فييَها.  رْصي املَْْذكخ  َعىَل اْستيْمَراري احْلَ

َض َبْينََها َوَبْيَ َما َكاَن َقْبَلَها.  ٍئ اَل َتنَاقخ ْكٍم َطاري َياَدَة حخ َ َأنَّ زي  َفَتَبيَّ

اَم َرفَ  ْكمي املْخَتَواتيري َوَداَلَلةخ املْخَتَواتيري َعىَل اْستيْمَراري  َوإييَضاحخ َهَذا َأنَّ َنْسَخ املْخَتَواتيري بياآْلَحادي إينَّ ْمَراَر حخ
َع اْستي

 . يَحةي حي  الصَّ
َها بيَأْخَباري اآْلَحادي ْمنََع َنْسخخ يًَّة َحتَّى يخ

هي َلْيَسْت َقْطعي ْكمي  حخ
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ْطَلقخ  َنا مخ ، َوَقْصدخ  اأْلَْنَعامي
وَرةي ْمنَا إييَضاَح َهَذا يفي سخ هخ  َوَقْد َقدَّ َ

َماَم َأَبا َحنييَفَة َرمحي : إينَّ اإْلي َقالخ َا يخ
يَثالي ملي املْ

 . نََّة بيَرْأييهي  السُّ
 اهللَّخ َخاَلَف فييهي

غً  َسو  ٍء اْعَتَقَدهخ مخ ََشْ
ْن َذليَك، إيالَّ لي َاليْف َشْيًئا مي هخ اهللَّخ ََلْ َيخ َ

هخ َرمحي َ َأنَّ نَا َأْن نخَبي  هخ اَل  ا ليَذليَك، َوَأنَّ َوَغَرضخ

ًعا. ًبا ليَذليَك رَشْ ْسَتْوجي ٍء َيَراهخ مخ ََشْ
نََّة إيالَّ لي كخ السُّ  َيرْتخ

 . ْأيي  َعىَل الرَّ
يثي دي مخ َضعييَف احْلَ َقد  هخ َكاَن يخ َك َأنَّ

خ َذلي َبي  َّا يخ
 َوِمي

: وَ  هخ َي َما َنصُّ
عي هخ اهللَّخ يفي إيْعاَلمي املْخَوق  َ

عخوَن َعىَل َأنَّ َقاَل اْبنخ اْلَقي مي َرمحي
ْمي هخ اهللَّخ جمخ َ

َأْصَحابخ َأيبي َحنييَفَة َرمحي

 . ْأيي َياسي َوالرَّ َن اْلقي نَْدهخ َأْوىَل مي
يثي عي دي يَفَة َأنَّ َضعييَف احْلَ

 َمْذَهَب َأيبي َحني

هي َعىَل اْلقي  يَث اْلَقْهَقَهةي َمَع َضْعفي َم َحدي َك َبنَى َمْذَهَبهخ َكاَم َقدَّ
. َوَعىَل َذلي ْأيي  َياسي َوالرَّ

. َياسي ْأيي َواْلقي  َعىَل الرَّ
هي َفري َمَع َضْعفي  التَّْمري يفي السَّ

وءي بينَبييذي ضخ يَث اْلوخ
َم َحدي  َوَقدَّ

. يثخ فييهي َضعييف  دي َم، َواحْلَ ةي َدَراهي ْن َعرَشَ َقٍة َأَقلَّ مي قي ليرَسي اري  السَّ
 َوَمنََع َقْطَع َيدي

ْيضي  .َوَجَعَل َأْكَثَر احْلَ يثخ فييهي َضعييف  دي اٍم َواحْلَ َة َأيَّ   َعرَشَ

يثخ فييهي َكَذليَك. دي ، َواحْلَ رْصَ
ي َعةي املْ مخ  اجْلخ

َط يفي إيَقاَمةي  َورَشَ

َثاٍر فييَها َغرْيي َمْرفخوَعٍة. َياَس املَْْحَض يفي َمَسائيلي اآْلَباري آلي  َوَتَرَك اْلقي

عييفي َوآَثاري  يثي الضَّ دي يمخ احْلَ
يثي  َفَتْقدي دي َد: َوَلْيَس املْخَرادخ بياحْلَ َمامي َأمْحَ ، َوَقْولخ اإْلي  َقْولخهخ

َحاَبةي الصَّ

يَن  ري ْعفخ يفي اْصطياَلحي املْخَتَأخ  َو الضَّ  هخ
َلفي اَلحي السَّ

عييفي يفي اْصطي وَن َحَسنًا  ;الضَّ رخ  املْخَتَأخ 
يهي َسم  َبْل َما يخ

وَن َضعي  مخ  املْخَتَقد 
يهي َسم  .َقْد يخ نْهخ

 يًفا. اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي

ومخ الطَُّمْأنيينَةي يفي ال نََّة لخزخ يَها السُّ
هخ اهللَّخ َخاَلَف في َ

َر َأنَّ َأَبا َحنييَفَة َرمحي
كي ْن َأْمثيَلةي َما ذخ خ َومي ، َوَتَعيُّ

اَلةي صَّ

رخ  ْلخخ
اَلمخ لي يَها، َوالسَّ

ولي في خخ ْحَرامي يفي الدُّ ، َتْكبيرَيةي اإْلي وءي ضخ يَها، َوالن يَّةخ يفي اْلوخ
ةي في َ
نَْها، َوقيَراَءةخ اْلَفاُتي وجي مي
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ْن َمَسائيَل َكثيرَيٍة.  ، إيىَل َغرْيي َذليَك مي  َواْلغخْسلخ

 . نَاَقَشةي اأْلَديلَّةي َك َومخ
 َأبخو َحنييَفَة ليَذلي

ْكري َما اْسَتَدلَّ بيهي نَا ليذي عخ املََْقامخ هخ
 َواَل َيتَّسي

نًَّة وَ َبلي ا  سخ
ء  َخاَلَف فييهي ْؤَخَذ َعَلْيهي ََشْ ْم َمْن َأْن يخ نْهخ

َة اَل ََيْلخو َأَحد  مي مَّ
ودخ َبَيانخ َأنَّ اأْلَئي خْم ََلْ  ملَْْقصخ َأهنَّ

ْم َذليَك.  َغ هَلخ ٍء َسوَّ ََشْ
وَها إيالَّ لي َاليفخ  َيخ

 َقْد َيْظَهرخ َأنَّ احلَْ 
قييَقةي نَْد املْخنَاَقَشةي الدَّ اَلفي َذليَك. َوعي ونخ اأْلَْمرخ بيخي ْم َوَقْد َيكخ ونخ َمَعهخ  قَّ َقْد َيكخ

. هخ َم إييَضاحخ وَن َكاَم َتَقدَّ ورخ وَن َوَمْعذخ ورخ ْم َمْأجخ ل  َحاٍل َفهخ  َوَعىَل كخ

هخ َخاَلَف فييَها هخ اهللَّخ َأْشَياَء َقاَل: إينَّ َ
َلاَمءي َعىَل َماليٍك َرمحي َمَر ْبنخ َعْبدي  َوَقْد َأَخَذ َبْعضخ اْلعخ نََّة َقاَل َأبخو عخ السُّ

ْعتخ َعْبَد اهللَّي ْبَن َغانيٍم يفي جَمْ  : َوَقْد َذَكَر َُيَْيى ْبنخ َساَلٍم َقاَل: َسمي
عيهي هخ اهللَّخ يفي َجامي َ

يَم  اْلَْب  َرمحي ليسي إيْبَراهي

هخ َقاَل   ْبني َسْعٍد َأنَّ
ثخ َعني اللَّْيثي َد  َها ْبني اأْلَْغَلبي ُيخ لُّ : َأْحَصْيتخ َعىَل َماليكي ْبني َأَنٍس َسْبعيَي َمْسَأَلًة، كخ

 النَّبيي  
نَّةي سخ
َاليَفة  لي ، َقاَل: َوَلَقْد َكَتْبتخ إيَلْيهي يفي   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -ُمخ َّا َقاَل َماليك  فييَها بيَرْأييهي

ِمي

َك. اْنَتَهى حَمَلُّ اْلَغَرضي مي 
.َذلي  نْهخ

ي املََْسائيَل املَْْذكخ  َعي  هخ ََلْ يخ َنَّ
، ألي ٍك اَل َأَثَر َلهخ

ْثَل َكاَلمي اللَّْيثي َهَذا َعْن َمالي  وَرَة َواَل َأديلََّتَها. َوَمْعلخوم  َأنَّ مي

، َفَلْي  َيْت َعىَل اللَّْيثي َديلٍَّة َخفي َوابخ فييَها َمَع َماليٍك ألي وَن الصَّ وزخ َأْن َيكخ َها َعىَل َماليٍك بيَأْوىَل َفَيجخ َس َخَفاؤخ

 . ْن َخَفائيَها َعىَل اللَّْيثي  مي

رخ َأنَّ َبْعَضهَ 
. َوالظَّاهي وصي اْلَوْحيي اليفخ َبْعَض نخصخ َ وع  َّتخ رخ  فخ

َن فييهي ٍك املْخَدوَّ
ا ََلْ َواَل َشكَّ َأنَّ َمْذَهَب َمالي

َل  هخ اهللَّخ َوَلْو َبَلَغهخ ليَعمي َ
ْغهخ َرمحي . َيْبلخ  بيهي

 . نْهخ
هخ َدليياًل َأْقَوى مي دخ

ٍء آَخَر َيْعَتقي ََشْ
 َوَأنَّ َبْعَضَها َبَلَغهخ َوَتَرَك اْلَعَمَل بيهي لي

ْغهخ النَّصُّ فييهي   َما ََلْ َيْبلخ
َن َأْمثيَلةي اَل َبْعَد َصْومي َرَمَضاَن.  -َومي ْن َشوَّ

تٍّ مي َيامخ سي
 صي
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أي  هخ اهللَّخ يفي املْخَوطَّ َ
ْغنيي َذليَك َعْن َقاَل َرمحي َها َوََلْ َيْبلخ ومخ  َيصخ

ْقهي ْن َأْهلي اْلعيْلمي َواْلفي : إيِن  ََلْ َأَر َأَحًدا مي هخ  َما َنصُّ

 . َلفي َن السَّ
 َأَحٍد مي

 ، وَن بيْدَعَتهخ َك َوََيَافخ
وَن َذلي ْلمي َيْكَرهخ

 َوإينَّ َأْهَل اْلعي

نْهخ أَ 
َق بيَرَمَضاَن َما َليَْس مي ْلحي نَْد َأْهلي  َوَأْن يخ ْخَصًة عي َك رخ

، َوَلْو َرَأْوا يفي َذلي َفاءي َهاَلةي َواجْلَ ْهلخ اجْلَ

 . نْهخ بيَلْفظيهي
وَن َذليَك. اْنَتَهى مي ْم َيْعَلمخ ، َوَرَأْوهخ ْلمي

 اْلعي

اَل َعْن أَ  ْن َشوَّ
تٍّ مي َيامخ سي

هخ ََلْ َيْبلخْغهخ صي هخ اهللَّخ بيَأنَّ َ
يحخ َماليٍك َرمحي يح  َوفييهي َترْصي َو َِصي ، َوهخ

َلفي َن السَّ
َحٍد مي

ْغهخ َعني النَّبيي    هخ ََلْ َيْبلخ  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. -يفي َأنَّ

 َعني النَّبيي  
يبخ فييهي

غي ْ هخ َلْو َبَلَغهخ الرتَّ رخ   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َواَل َشكَّ َأنَّ َها َوَيْأمخ ومخ َلَكاَن َيصخ

َها، َفْضاًل َعْن َأْن َيقخوَل بيَكَراَهتيَها. بي   َصْومي

كُّ َأنَّ النَّبييَّ  َو اَل َيشخ نْهخ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوهخ
ةي مي َنَّ اهللََّ َوَصَفهخ  ;َأْرَأفخ َوَأْرَحمخ بياأْلخمَّ

َصىلَّ  -ألي

هخ  -اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  ْرآني بيَأنَّ يم  ]يفي اْلقخ
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يَها النَّبييُّ 
َب في ْن َأْجليهي ملََا َرغَّ َهَها َماليك  مي ي َكري ورخ الَّذي هخ املَْْحذخ  َيْلَزمخ

نَّةي َصىلَّ اهللَّخ   - َفَلْو َكاَن َصْومخ السُّ

. -َعَلْيهي َوَسلََّم  ي َراَعاهخ َماليك 
وَر الَّذي  َوَلَراَعى املَْْحذخ

نَّهخ 
 بيَأنَّ َشْهَر َرَمَضاَن َأْشَهرخ   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَلكي

هي ، ليعيْلمي وَر َوَأْهَدَرهخ وَر املَْْذكخ َأْلَغى املَْْحذخ

اَل.  ْن َشوَّ
ٍء مي ْن َأْن َيْلَتبيَس بيََشْ  مي

َلَواتي املَْْكتخوَبةي  يَها َقْبَل الصَّ
َب في ْن َأْهلي اْلعيْلمي َخْشَيَة  َكاَم َأنَّ النََّوافيَل املْخَرغَّ َوَبْعَدَها ََلْ َيْكَرْهَها َأَحد  مي

َها.  َها بيَغرْيي ْمسي َوَعَدمي اْلتيَباسي ْهَرةي املَْْكتخوَباتي اخْلَ َهَلةخ بياملَْْكتخوَباتي ليشخ َقَها اجْلَ ْلحي  َأْن يخ

ةي َأنْ  مَّ
َن اأْلَئي َماٍم مي ي هخ َلْيَس إلي ل  َحاٍل، َفإينَّ ولخ اهللَّي َوَعىَل كخ َعهخ َرسخ ي رَشَ َصىلَّ اهللَّخ  - َيقخوَل َهَذا اأْلَْمَر الَّذي
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َم  .  -َعَلْيهي َوَسلَّ بي نْسي اْلَواجي ْن جي الخ مي هَّ  َأْن َيظخنَّهخ اجْلخ
ْشَيةي وه  خليَ  َمْكرخ

يبخ النَّبيي  
وَرةي، َوَتْرغي تَّةي املَْْذكخ َيامخ الس 

.  -َسلََّم َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي وَ  -َوصي  َثابيت  َعنْهخ
 فييهي

َتْيَبةخ ْبنخ َسعييٍد،  َثنَا َُيَْيى ْبنخ َأيُّوَب، َوقخ : َحدَّ
هي يحي هخ اهللَّخ يفي َصحي َ

اجي َرمحي جَّ مخ ْبنخ احْلَ
ْسلي ُّ ْبنخ َقاَل مخ

َوَعِلي

يلخ بْ  َثنَا إيْساَمعي يَل، َقاَل اْبنخ َأيُّوٍب: َحدَّ
ْجٍر مَجييًعا َعني إيْساَمعي ِني َسْعدخ ْبنخ َسعييدي ْبني حخ نخ َجْعَفٍر، َأْخَْبَ

َ اهللَّخ َعنْهخ 
ي  َرِضي ي  َعْن َأيبي َأيُّوَب اأْلَْنَصاري ْزَرجي  اخْلَ

ثي اري َمَر ْبني َثابيتي ْبني احْلَ :  ;َقْيٍس َعْن عخ َثهخ هخ َحدَّ َأنَّ

وَل اهللَّي  اٍل َكاَن : َقاَل  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َأنَّ َرسخ ْن َشوَّ
تًّا مي »َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثخمَّ َأْتَبَعهخ سي

» ْهري َيامي الدَّ .  َكصي نْهخ بيَلْفظيهي
 اْنَتَهى مي

َن النَّبيي   
يحخ مي وَرةي َفاْلَقْولخ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوفييهي التَّرْصي تَّةي املَْْذكخ يبي يفي َصْومي الس 

غي ْ الرتَّ
 بي

نْ   بيَكَراَهتيَها مي

يقخ بيَجاَلَلةي َماليٍك 
ا بيَرَمَضاَن، اَل َيلي الي هَلَ هَّ اقي اجْلخ  اْلَوْحيي َخْشَيَة إيحْلَ

َن َأديلَّةي ْسَتنٍَد مي هي  َغرْيي مخ ْلمي َوعي

هخ اهللَّخ َ
هي َرمحي هي َنْفسي يحخ َكاَلمي َو َِصي ْغهخ َكاَم هخ يَث ََلْ َيْبلخ

دي نَّ احْلَ
، َلكي هي ْغنيي َذليَك َعْن  َوَوَرعي : ََلْ َيْبلخ  يفي َقْوليهي

َل بيهي  يثخ ليَعمي دي ، َوَلْو َبَلَغهخ احْلَ
َلفي َن السَّ

ولي اهللَّي  ;َأَحٍد مي َرسخ
َباًعا لي ْن َأْكَثري النَّاسي ات  هخ اهللَّخ مي َ

هخ َرمحي َنَّ
  -ألي

ْم َعىَل اْلَعمَ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  هي . َوَأْحَرصي نَّتيهي  لي بيسخ

ورخ َرَوا  املَْْذكخ
نَّةي ، َوَصْومخ السُّ يَّ

نَني إيالَّ الن َسائي ورخ َرَواهخ َأمْحَدخ َوَأْصَحابخ السُّ يثخ املَْْذكخ
دي هخ َأْيًضا َعني َواحْلَ

، وَ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -النَّبيي   ْم َثْوَبانخ نْهخ
، مي ْن َأْصَحابيهي اَعة  مي ، َواْبنخ َعبَّاٍس، َوَأبخو  مَجَ َجابير 

 . بخ َنْيلي اأْلَْوَطاري
ٍب َكاَم َبيَّنَهخ َصاحي اءخ ْبنخ َعازي َرْيَرَة، َواْلَْبَ  هخ

َة بيَكاَلمي َمْن  ْْبَ
، َواَل عي ورخ ٍم املَْْذكخ

ْسلي َك إيْسنَادخ مخ
ي يفي َذلي يح  َوَيْكفي

يثخ َصحي دي ل  َحاٍل َفاحْلَ َتَكلََّم  َوَعىَل كخ

. يفي  هي يحي ْسليٍم َعَلْيهي يفي َصحي  مخ
ْلمي َلهخ َواْعتياَمدي

  َسْعدي ْبني َسعييٍد ليَتْوثييقي َبْعضي َأْهلي اْلعي
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ولي اهللَّي  نَّةخ َعْن َرسخ  السُّ
هخ اهللَّخ فييهي َ

ْغ َماليًكا َرمحي ْن َأْمثيَلةي َما ََلْ َتْبلخ َصْومي  إيْفَرادخ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َومي

ْن َأْهلي اْلعيْلمي وَ  : ََلْ َأْسَمْع َأَحًدا مي هخ  َما َنصُّ
أي هخ اهللَّخ يفي املْخَوطَّ َ

، َفَقْد َقاَل َرمحي َعةي مخ ْقَتَدى َيْومي اجْلخ ، َوَمْن يخ
ْقهي اْلفي

، َوَقْد َرَأْيتخ َبْعَض َأْهلي  هخ َحَسن  َيامخ
، َوصي َعةي مخ َيامي َيْومي اجْلخ

، َوَأَراهخ َكاَن  بيهي َينَْهى َعْن صي هخ ومخ ْلمي َيصخ
 اْلعي

. نْهخ بيَلْفظيهي
. اْنَتَهى مي اهخ  َيَتَحرَّ

 . َعةي مخ ْلمي َينَْهى َعْن َصْومي اجْلخ
ْن َأْهلي اْلعي هخ ََلْ َيْسَمْع َأَحًدا مي هخ اهللَّخ بيَأنَّ َ

ُيخهخ َرمحي  َوفييهي َترْصي

هخ َرَأى َبعْ  ، َوَأنَّ
هي نْدي َك َحَسن  عي

.َوَأنَّ َذلي وَمهخ َيصخ
َعةي لي مخ ى َيْوَم اجْلخ ْلمي َيَتَحرَّ

 َض َأْهلي اْلعي

ْغهخ هَنْيخ النَّبيي   هخ ََلْ َيْبلخ هخ اهللَّخ بيَأنَّ َ
نْهخ َرمحي

يح  مي َعةي  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَهَذا َترْصي مخ َعْن َصْومي َيْومي اجْلخ

هخ َمْن َصاَمهخ َأنْ  ، َوَأْمرخ .َوْحَدهخ ًيا إيْفَراَدهخ َياَمهخ َناوي
هخ َوإيالَّ َأْفَطَر إيني اْبَتَدَأ صي وَم َمَعهخ َيْوًما َغرْيَ   َيصخ

ولي اهللَّي  َك َعْن َرسخ
نَّةخ يفي َذلي َها   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَلْو َبَلَغْتهخ السُّ ا َوَتَرَك اْلَعَمَل بيَغرْيي َ َل هبي

 ;َلَعمي

َنَّ ال ولي اهللَّي ألي  َوْحَدهخ َثابيت  َعْن َرسخ
َعةي مخ  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم.  -نَّْهَي َعْن َصْومي َيْومي اجْلخ

يدي ْبني  مي َرْيٍج، َعْن َعْبدي احْلَ ٍم َعني اْبني جخ
َثنَا َأبخو َعاصي : َحدَّ

هي يحي هخ اهللَّخ يفي َصحي َ
يُّ َرمحي َبرْيي ْبني  َقاَل اْلبخَخاري جخ

: َأهَنَى النَّبييُّ  َش  َ اهللَّخ َعنْهخ
 ْبني َعبَّاٍد، َقاَل: َسَأْلتخ َجابيًرا َرِضي

دي َمَّ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -ْيَبَة، َعْن حمخ

هي. َد بيَصْومي ٍم: َيْعنيي َأْن َينَْفري ؟ َقاَل: َنَعْم. َزاَد َغرْيخ َأيبي َعاصي
َعةي مخ  َعْن َصْومي اجْلخ

َثنَ  َثنَا َأبخو َصاليٍح َعنْ َحدَّ ، َحدَّ َثنَا اأْلَْعَمشخ َثنَا َأيبي َحدَّ َياٍث، َحدَّ َمرخ ْبنخ َحْفصي ْبني غي  ا عخ

وَل اهللَّي  ْعتخ َرسخ
، َقاَل: َسمي َ اهللَّخ َعنْهخ

َرْيَرَة َرِضي »اَل َيقخولخ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َأيبي هخ

ْم َيْوَم ا كخ ومخ َأَحدخ «َيصخ  إيالَّ َيْوًما َقْبَلهخ َأْو َبْعَدهخ
َعةي مخ  . جْلخ

، عَ  ْعَبةخ ْثنَا شخ ، َحدَّ نَْدر  َثنَا غخ ، َحدَّ د  َمَّ ي حمخ
َثني ْعَبَة، ح َوَحدَّ َثنَا َُيَْيى َعْن شخ ، َحدَّ د  َسدَّ َثنَا مخ ْن َقَتاَدَة، َحدَّ

َ اهللَّخ 
ثي َرِضي اري َة بينْتي احْلَ يَّ َوْيري يَبٍّ َعْن جخ

َدَخَل َعَلْيَها   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -»َأنَّ النَّبييَّ َعنَْها: َعْن أخ
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ي َغًدا؟ َقاَلْت:  ومي يَن َأْن َتصخ
يدي ؟ َقاَلْت: اَل، َقاَل: تخري تي َأْمسي ، َفَقاَل: َأْصمخ َمة 

َي َصائي َعَة َوهي مخ َيْوَم اجْلخ

ي«  . اَل. َقاَل: َفَأْفطيري

ادخ ْبنخ ا نْ َوَقاَل مَحَّ َثْتهخ َفَأَمَرَها، َفَأْفَطَرْت، اْنَتَهى مي َة َحدَّ يَّ َوْيري ي َأبخو َأيُّوٍب: َأنَّ جخ
َثني َع َقَتاَدَة َحدَّ ْعدي َسمي  جْلَ

. ي  بيَلْفظيهي يحي اْلبخَخاري
 َصحي

و النَّاقيدخ  َثنَا َعْمر  : َحدَّ
هي يحي هخ اهللَّخ يفي َصحي َ

اجي َرمحي جَّ مخ ْبنخ احْلَ
ْسلي َيْينََة َعْن َعْبدي َوَقاَل مخ ْفَيانخ ْبنخ عخ َثنَا سخ َحدَّ

 ْبني َعبَّادي ْبني َجْعَفٍر 
دي َمَّ َبرْيٍ َعْن حمخ  ْبني جخ

يدي مي َو َيطخوفخ احْلَ اَم َوهخ َ اهللَّخ َعنْهخ
»َسَأْلتخ َجابيَر ْبَن َعْبدي اهللَّي َرِضي

ولخ اهللَّي   َأهَنَى َرسخ
؟ َفَقاَل: َنَعْم، َوَرب  َهَذا  -َوَسلََّم  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي  -بياْلَبْيتي

َعةي مخ َيامي َيْومي اجْلخ
َعْن صي

»  . اْلَبْيتي

َيَة َعني اأْلَْعَمشي  َعاوي َثنَا َحْفص  َوَأبخو مخ َثنَا َأبخو َبْكري ْبنخ َأيبي َشْيَبَة َحدَّ م  َأْيًضا: َوَحدَّ
ْسلي ، ح َوَقاَل مخ

َثنَا َُيَْيى ْبنخ َُيَْيى َوا  َرْيَرَة َوَحدَّ ٍح َعْن َأيبي هخ
َيَة َعني اأْلَْعَمشي َعْن َأيبي َصالي َعاوي َنا َأبخو مخ للَّْفظخ َلهخ َأْخَْبَ

ولخ اهللَّي  َ اهللَّخ َعنْهخ َقاَل: َقاَل َرسخ
َعةي إيالَّ َأْن َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:  -َرِضي مخ ْم َيْوَم اجْلخ كخ ْم َأَحدخ »اَل َيصخ

وَم َقبْ  «َيصخ وَم َبْعَدهخ  . َلهخ َأْو َيصخ

َرْيَرَة َأنَّ النَّبييَّ  يٍث َأيبي هخ
ْن َحدي ْسليٍم مي يٍح مخ

»اَل َقاَل:  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َويفي َلْفٍظ يفي َصحي

مخ  وا َيْوَم اجْلخ َياِلي َواَل ََّتخصُّ ْن َبْيي اللَّ
َياٍم مي َعَة بيقي مخ وا َلْيَلَة اجْلخ َتصُّ وَن ََّتْ ، إيالَّ َأْن َيكخ امي ْن َبْيي اأْلَيَّ

َياٍم مي َعةي بيصي

ْم« كخ هخ َأَحدخ ومخ .  يفي َصْوٍم يخصخ هي يحي ْسليٍم يفي َصحي  َهَذا َلْفظخ مخ

. َا ََلْ َتْبلخْغهخ
ور  يفي َكْوهني َو َمْعذخ ًكا َما َخاَلَفَها، َفهخ

هي اأْلََحادييَث َلْو َبَلَغْت َمالي  َواَل َشكَّ َأنَّ َهذي

ْن َأْهلي اْلعيلْ  أي: ََلْ َأْسَمْع َأَحًدا مي ا َقْولخ َماليٍك يفي املْخَوطَّ ٍم: َوَأمَّ
ْسلي حي مخ يُّ يفي رَشْ ْقهي َوَمْن َوَقاَل النََّووي مي َواْلفي

، َوَقْد َرَأْيتخ َبْعَض َأْهلي اْلعي  هخ َحَسن  َيامخ
َعةي َوصي مخ َيامي َيْومي اجْلخ

ْقَتَدى هَنَى َعْن صي  يخ
هخ َوَأَراهخ  بيهي ومخ ْلمي َيصخ
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. اهخ  َكاَن َيَتَحرَّ

َمة  َعىَل َما  َقدَّ نَّةخ مخ َو، َوالسُّ اَلَف َما َرَأى هخ
هخ خي ، َوَقْد َرَأى َغرْيَ ي َرآهخ

َو الَّذي ي َقاَلهخ هخ
َو َفَهَذا الَّذي َرآهخ هخ

. هخ  َوَغرْيخ

.َوَقْد َثَبَت النَّْهيخ َعْن َصْومي َيْومي  هخ ََلْ َيْبلخْغهخ ، َفإينَّ ور  ك  َمْعذخ
، َوَمالي خ اْلَقْولخ بيهي ، َفَيَتَعيَّ

َعةي مخ  اجْلخ

. اْنَتهَ  ْفهخ
َالي يَث َوَلْو َبَلَغهخ ََلْ َيخ

دي ْغ َماليًكا َهَذا احْلَ ْن َأْصَحابي َماليٍك: ََلْ َيْبلخ يُّ مي
دي اوخ .َقاَل الدَّ نْهخ

 ى مي

ي   قُّ الَّذي َو احْلَ ولي اهللَّي  ;اَل َشكَّ فييهي َوَهَذا هخ  َرسخ
نَّةي سخ
َباًعا لي َلاَمءي َوَأْكَثري النَّاسي ات  ْن َأْوَرعي اْلعخ

َنَّ َماليًكا مي ألي

ا.  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  - َ   هبي
َو َعاَلي َها َوهخ  َفاَل َيَدعخ

 : يثي دي وَن يفي َصوْ َوَقْولخهخ يفي َهَذا احْلَ ْم«»إيالَّ َأْن َيكخ كخ هخ َأَحدخ ومخ َر َأَحد  َصْوَم اْلَيْومي  ٍم َيصخ َأْي َكَأْن َينْذخ

َعَة  مخ َك َيْوَم اجْلخ
، َفَواَفَق َذلي يَضهخ  َمري

ي اهللَّخ فييهي ي َيْشفي ْد   ;الَّذي ي ََلْ َيْقصي ، الَّذي َْجلي النَّْذري َنَّ َصْوَمهخ َلهخ ألي
ألي

. َعةي مخ  َتْعييَي َيْومي اجْلخ
 بيَأْصليهي

هي. وَ  وَن َغرْيي  دخ
َعةي مخ هي َنْفَس َيْومي اجْلخ اَم النَّْهيخ فييَمْن َقَصَد بيَصْومي  إينَّ

نَّةخ َعْن رَ  يَها السُّ
ْغ َماليًكا في يَثالخ ليَبْعضي اأْلَْحَكامي الَّتيي ََلْ َتْبلخ َو املْ نَْدَنا إينَّاَم هخ

ولي اهللَّي َواْلَغَرضخ عي َصىلَّ   -سخ

َا. -لََّم اهللَّخ َعَلْيهي َوَس  َل هبي
 َوَلْو َبَلَغْتهخ َلَعمي

هخ َبَلَغهخ   َمَع َأنَّ
وصي َتَرَك َماليك  اْلَعَمَل بيهي َن النُّصخ

نَاليَك َبْعًضا مي دخ َأنَّ َما َتَرَك  ;َوَمْعلخوم  َأنَّ هخ
هخ َيْعَتقي َنَّ

ألي

. َن النَّص   َأْرَجحخ مي
ْن َأْجليهي  النَّصَّ مي

َْتاجخ فييهي  َمامي َتاَرًة َوَمَع َوَهَذا ُيخ قُّ يفي َذليَك َمَع َهَذا اإْلي ونخ احْلَ ، َفَقْد َيكخ
يَقٍة َبْيَ اأْلَديلَّةي

نَاَقَشاٍت َدقي  إيىَل مخ

هي أخْخَرى.   َغرْيي

، َوَقْد َبلَ  تََّفق  َعَلْيهي يث  مخ
هخ َحدي سي َمَع َأنَّ

َياري املَْْجلي يثي خي  َغ َماليًكا. َفَقْد َتَرَك َماليك  اْلَعَمَل بيَحدي
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ْفتيي بيَثاَلٍث  هخ اَل يخ َة َعىَل َأنَّ يَّةي بياملََْْشي إيىَل َمكَّ
َن املَْاليكي ائيغخ مي  الصَّ

يدي مي . َوَقْد َحَلَف َعْبدخ احْلَ ا َماليك   . َقاهَلَ

وَرةي  هخ بيالثَّاَلثي املَْْذكخ َرادخ ةي  -َومخ حَّ
َياري املَْْجليسي َهَذا َمَع صي .َعَدمخ اْلَقْولي بيخي يثي فييهي دي   احْلَ

 . نَْساني خاَم جي  َعىَل َأهنَّ
الَّةي ةي اأْلََحادييثي الدَّ حَّ

عيريي َمَع صي يَّةخ اْلَقْمحي َوالشَّ
نْسي  َوجي

َياري املَْْجليسي َهَذا.  يثخ خي ًكا َبَلَغهخ َحدي
، َواَل َشكَّ َأنَّ َمالي َيةخ اْلَبْيَضاءخ

 َوالتَّْدمي

أي عَ  َمَر َفَقْد َرَوى يفي املْخَوطَّ  اهللَّي ْبني عخ
وَل اهللَّي  ;ْن َنافيٍع َعْن َعْبدي  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َأنَّ َرسخ

«َقاَل:  َياري َقا إيالَّ َبْيَع اخْلي  َما ََلْ َيَتَفرَّ
بيهي َياري َعىَل َصاحي اَم بياخْلي نْهخ

ٍد مي لُّ َواحي  .»املْخَتَباييَعاني كخ

: َوَلْيَس  . َقاَل َماليك  نْهخ بيَلْفظيهي
. اْنَتَهى مي ول  بيهي فييهي ، َواَل َأْمر  َمْعمخ وف  نَْدَنا َحدٌّ َمْعرخ

َذا عي   هليَ

أي إيىَل َبْعضي اأْلَْسَبابي الَّتيي : َوَأَشاَر يفي املْخَوطَّ يحي حي  الصَّ
يثي دي َذا احْلَ َ ًكا ََلْ َيْعَمْل هبي

َن   َمَع َأنَّ َمالي َمنََعْتهخ مي

َياَر املَْْجليسي ََلْ  اْلَعَملي بيهي  َنَّ خي ، ألي
ول  بيهي فييهي وف  َواَل َأْمر  َمْعمخ نَْدَنا َحدٌّ َمْعرخ

َذا عي : َوَليَْس هليَ ْد يفي َقْوليهي َدَّ ُيخ

وٍف.   بيَحدٍّ َمْعرخ

وٍف.  اْلَبْيعي إيىَل َحدٍّ َغرْيي َمْعرخ
ني اْنعيَقادي  َفَصاَر اْلَقْولخ بيهي َمانيًعا مي

ونخ  وَنْيي َوَقْد َيكخ وَناني َمْسجخ ، َوَقْد َيكخ قخ بياأْلَْبَداني مخ التََّفرُّ نخهخ
ْمكي ينٍَة يفي اْلَبْحري اَل يخ

يفي    املْخَتَعاقيَداني يفي َسفي

قخ فييهي. اَم التََّفرُّ نخهخ
ْمكي  حَمَلٍّ اَل يخ

قي   َعىَل التََّفرُّ
يثي دي وَر يفي احْلَ َق املَْْذكخ ك  التََّفرُّ

َل َمالي ، َقاَل: َوَقْد أخْطليَق َوَقْد مَحَ يَغةي اْلَعْقدي ، َوصي  يفي اْلَكاَلمي

ْغني اهللَّخ كخ  َقا يخ  َتَعاىَل: َوإيْن َيَتَفرَّ
وَن اأْلَْبَداني يفي َقْوليهي قي يفي اْلَكاَلمي دخ قخ َعىَل التََّفرُّ ْن َسَعتيهي ]التََّفرُّ   4الًّ مي

 إينَّاَم هخ 130 \
قخ يفي اآْلَيةي . [، َفالتََّفرُّ يَغةي الطَّاَلقي اَل بياأْلَْبَداني  َو بيالتََّكلُّمي بيصي

 َما َجاَءُْتخمخ اْلَبي نَةخ ]
ْن َبْعدي يَن أخوتخوا اْلكيَتاَب إيالَّ مي َق الَّذي قخ يفي 4 \ 98َوَقْولخهخ َتَعاىَل: َوَما َتَفرَّ [، َفالتََّفرُّ

ْعتيَقادي، َفاَل  ق  بياْلَكاَلمي َواالي  َتَفرُّ
. اآْلَيةي وَن بياأْلَْبَداني طخ َأْن َيكخ ْشرَتَ   يخ
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. وَفة  رَية  َمْعرخ
َياري املَْْجليسي َهَذا َكثي يثي خي هي بيَحدي َججخ َمني اْحَتجَّ مليَاليٍك يفي َعَدمي َأْخذي  َوحخ

وا إيَذا َتَباَيْعتخمْ  دخ ْن كيَتابي اهللَّي َكَقْوليهي َتَعاىَل: َوَأْشهي َو يفي آَياٍت مي نَْها َما هخ
: َأْوفخوا  282 \  2] مي [، َوَقْوليهي

قخودي ] ْم ]1 \ 5بياْلعخ نْكخ اَرًة َعْن َتَراٍض مي َ
وَن َتي : إيالَّ َأْن َتكخ  [. 29 \ 4[، َوَقْوليهي

يَثا نَا املْ نَاَقَشتخَها، َوإينَّاَم َغَرضخ َججي َومخ نَا َبْسطخ احْلخ نَا هخ َو بيَغرْيي َذليَك، َوَلْيَس َغَرضخ نَْها َما هخ
َنَّ   ; لخ َومي ألي

 ، ْن َنْفسي النَّص  ْن َأْجليهي النَّصُّ َأْرَجحخ مي َك مي  َأنَّ َما تخري
ْعتيَقادي ا َبَلَغهخ الي كخ َنصًّ َماَم َقْد َيرْتخ

هخ جَييبخ  اإْلي َوَأنَّ

، َوَيْعَملخ   َفَينْظخرخ يفي اأْلَديلَّةي
هي َراَعاةخ املَْْخَرجي َوالنََّجاةي لينَْفسي مي مخ

ا إيىَل َرَضا اهللَّي.َعىَل املْخْسلي َ   بيَأْقَواَها َوَأْقَرهبي

ْفتيي بيَقْولي َماليٍك يفي َهَذا. َة، اَل يخ ائيغخ بياملََْْشي إيىَل َمكَّ  الصَّ
يدي مي  َكاَم َحَلَف َعْبدخ احْلَ

وًحا اَل َلْبَس فييهي  ضخ َحًة وخ
هخ َرَأى اأْلَديلََّة َواضي َنَّ

، ألي يٌّ
  َماليكي

هخ َعاَلي قي   َمَع َأنَّ يفي َأنَّ املْخَراَد بيالتََّفرُّ

 . قخ بياأْلَْبَداني  التََّفرُّ

َاليف   ْم ُمخ ْعَلْم هَلخ ، َوََلْ يخ
يثي دي ي احْلَ َمَر َراوي مخ اْبنخ عخ نْهخ

َحاَبةي مي َن الصَّ
اَعة  مي َك مَجَ

َح بيَذلي َن   َوَقْد َِصَّ مي

 . َحاَبةي  الصَّ

َل  َف إيَذا َتَأمَّ
َياري   َواَل َشكَّ َأنَّ املْخنْصي َو ثخبخوتخ خي قَّ هخ بي َعَرَف َأنَّ احْلَ َن التََّعصُّ

اًل َصاديًقا َخاليًيا مي َتَأمُّ

قخ يفي اأْلَْبَداني اَل بياْلَكاَلمي   التََّفرُّ
قي ، َوَأنَّ املْخَراَد بيالتََّفرُّ سي

ولخ   ;املَْْجلي صخ َو حخ قي بياْلَكاَلمي هخ َنَّ َمْعنَى التََّفرُّ
ألي

جَيابي مي  ي.اإْلي َن املْخْشرَتي عي َواْلَقبخولي مي
 َن اْلَبائي

جَيابي  ولي اإْلي صخ وَرًة َقْبَل حخ ي ََضخ َن اْلَبائيعي َواملْخْشرَتي لٍّ مي ل  ليكخ َياَر َحاصي ٍل َيْعَلمخ َأنَّ اخْلي
لُّ َعاقي  َوكخ

، َفَحْملخ َكاَلمي النَّبيي  
َو َعىَل  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َواْلَقبخولي ٍل، َوهخ

يلي َحاصي  َهَذا مَحْل  َلهخ َعىَل َُتْصي

 َكاَم َتَرى.

يثي املْختَ  دي مخ َأنَّ املْخَراَد بياملْخَتَباييَعْيي يفي احْلَ َل اْلَكاَلمي َعىَل َهَذا املَْْعنَى َيْسَتْلزي َماني َمَع َأنَّ مَحْ هخ اَل   ;َساوي َنَّ
ألي
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اَم اْسمخ املْخَتَبايي  قخ َعَلْيهي . َيْصدخ جَيابي َواْلَقبخولي  اإْلي
ولي صخ يَقًة إيالَّ َبْعَد حخ

 َعْيي َحقي

اَم َبْيع   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َومَحْلخ املْخَتَباييَعْيي يفي َكاَلمي النَّبيي   ْد َبْينَهخ
َذْيني ََلْ َينَْعقي َمْيي اللَّ َعىَل املْخَتَساوي

ري َأْيًضا َكاَم  اَلفخ الظَّاهي   َتَرى.خي

 اْسَتَدلَّ َلهخ َماليك  بيَبْعضي اآْلَثاري الَّتيي َلْيَس فيي
ًدا، َفَقدي نًْسا َواحي عيريي جي ا َكْونخ اْلَقْمحي َوالشَّ ء   َوَأمَّ َها ََشْ

 َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم.  -َمْرفخوع  إيىَل النَّبيي  

هخ َبَلَغهخ َأنَّ  : إينَّ
أي :  َقاَل يفي املْخَوطَّ هي اَلمي اٍص َفَقاَل ليغخ َاري َسْعدي ْبني َأيبي َوقَّ

َلْياَمَن ْبَن َيَساٍر َقاَل: َفنيَي َعَلفخ محي سخ

 . نْهخ بيَلْفظيهي
. اْنَتَهى مي ْثَلهخ

ْذ إيالَّ مي َا َشعيرًيا، َواَل َتْأخخ َك َفاْبَتْع هبي
نَْطةي َأْهلي ْن حي ْذ مي  خخ

أي َأْيًضا َعْن َنافيعٍ  مْحَني ْبَن اأْلَْسَوَد ْبني َعْبدي َيغخوَث  َويفي املْخَوطَّ هخ َأنَّ َعْبَد الرَّ هخ َأْخَْبَ  َيَساٍر َأنَّ
َلْياَمَن ْبني َعْن سخ

ثْ  ْذ إيالَّ مي َا َشعيرًيا َواَل َتْأخخ  َأْهَلَك َفاْبَتْع هبي
نَْطةي ْن حي ْذ مي : خخ هي اَلمي ، َفَقاَل ليغخ تيهي نْ َفنيَي َعَلفخ َدابَّ . اْنَتَهى مي هخ  َلهخ

 .  بيَلْفظيهي

ْثَل    مي
ْوِسي يٍب الدَّ َعْيقي ٍد َعني اْبني مخ َمَّ مي ْبني حمخ

ًكا َبَلَغهخ َعني اْلَقاسي
 َأْيًضا: َأنَّ َمالي

أي  َويفي املْخَوطَّ

 . نْهخ بيَلْفظيهي
نَْدَنا. اْنَتَهى مي َو اأْلَْمرخ عي : َوهخ ك 

 َذليَك. َقاَل َمالي

ْمَدةخ مَ  َي عخ
 اآْلَثارخ هي

هي بي َفَهذي َك بيَتَقارخ
َد َذلي ًدا، َوَعضَّ نًْسا َواحي عيريي جي هخ اهللَّخ يفي َكْوني اْلَقْمحي َوالشَّ َ

اليٍك َرمحي

اَم.  َمنَْفَعتيهي

يَح  حي يثخ الصَّ
، َكاَم َجاَءْت بيَذليَك اأْلََحادي نَْساني عيرَي جي  َأنَّ اْلَقْمَح َوالشَّ

ي اَل َشكَّ فييهي يقخ الَّذي
ةخ َوالتَّْحقي

ْن َذَكَر. -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -لنَّبيي  َعني ا  َعمَّ
ةي يَّ  اآْلَثاري املَْْروي

هي ْثلي َهذي َعاَرَضتخَها اْلَبتََّة بيمي حُّ مخ
 َواَل َتصي

َ اهللَّخ َعنْهخ َعني النَّبيي  
َرْيَرَة َرِضي  َعْن َأيبي هخ

هي يحي م  يفي َصحي
ْسلي َقاَل:  - َعَلْيهي َوَسلََّم َصىلَّ اهللَّخ -َوَقْد َرَوى مخ

ْثٍل َيًدا بي  ْثاًل بيمي يْلحي مي ْلحخ بياملْ
ي عيريي َواملْ ريخ بيالشَّ

عي نَْطةي َوالشَّ نَْطةخ بياحْلي َيٍد َفَمْن َزاَد َأوي  »التَّْمرخ بيالتَّْمري َواحْلي
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» نْهخ  اْسَتَزاَد َفَقْد َأْرَبى إيالَّ َما اْخَتَلَفْت َأْلَوانخهخ
.  اْنَتَهى مي  بيَلْفظيهي

، َوَأنَّ  ْلحي
ي اَم َمَع التَّْمري َواملْ ، َكاْختياَلفيهي َْتليَفاني نَْساني ُمخ عيرَي جي يح  بيَأنَّ اْلَقْمَح َوالشَّ َو َِصي َل َوهخ التََّفاضخ

َمامخ أَ   َواإْلي
هي يحي م  يفي َصحي

ْسلي ، َوَرَوى مخ
نْسي إيْن َكاَن َيًدا بيَيدي َباَدَة ْبني َجائيز  َمَع اْختياَلفي اجْلي مْحَدخ َعْن عخ

 َعني النَّبيي  
تي امي هخ َقاَل:  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -الصَّ ُّ  َأنَّ  َواْلْبخ

ةي ضَّ ةخ بياْلفي ضَّ َهبي َواْلفي َهبخ بيالذَّ »الذَّ

يْلحي مي  ْلحخ بياملْ
ي ، َواملْ ، َوالتَّْمرخ بيالتَّْمري ريي

عي ريخ بيالشَّ
عي اْلْبخ  َوالشَّ

ْثٍل، َسَواًء بيَسَواٍء، َيًدا بيَيٍد«بي نْهخ  ْثاًل بيمي
اْنَتَهى مي

 .  بيَلْفظيهي

عيريي َوال َّ بيالشَّ يَع اْلْبخ
هي: َوَأَمَرَنا َأْن َنبي ري ، َويفي آخي هخ َد َنْحوخ ي  َواْبني َماَجْه َوَأيبي َداوخ

اْلْبخ  َيًدا  َوليلنََّسائي
عيرَي بي شَّ

ْئنَا.  بيَيٍد َكْيَف شي

يَث  َقاَل  دي ،  -املَْْجدخ يفي املْخنَْتَقى ملََّا َساَق َهَذا احْلَ نَْسْيي عيريي جي  اْلْبخ  َوالشَّ
يح  يفي َكْوني َو َِصي : َوهخ هخ َما َنصُّ

يح  َكاَم َتَرى. 
 َوَما َقاَلهخ َصحي

وَرةي  نَْها يفي سخ
ْمنَا َطَرًفا مي ، َوَقْد َقدَّ ْثلي َهَذا َكثيرَية  اَحةي  َواأْلََحادييثخ بيمي نَا َبَيانخ َِصَ ودخ هخ ، َواملَْْقصخ

اْلَبَقَرةي

 َعني النَّبيي  
نْس    -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -اأْلََحادييثي الثَّابيَتةي نَْساني اَل جي عيرَي جي يفي َأنَّ اْلَقْمَح َوالشَّ

تي  حَّ
ا َمَع صي َ خاَم اَل جَيخوزخ َتْركخ اْلَعَملي هبي ، َوَأهنَّ د 

َم َعَلْيَها َأَثر  َمْوقخوف  َعىَل َواحي َقدَّ َها، َواَل َأْن يخ
وحي ضخ َها َووخ

 َيغخوَث، َواَل َأَثر  
مْحَني ْبني اأْلَْسَودي ْبني َعْبدي  الرَّ

اٍص َواَل َأَثر  َمْوقخوف  َعىَل َعْبدي َمْوقخوف    َسْعدي ْبني َأيبي َوقَّ

يٍب. َعْيقي  َعىَل اْبني مخ

هخ اَل يَ  يثي َمْعَمري ْبني َعْبدي اهللَّي َواْعَلْم َأنَّ ًدا بيَحدي نًْسا َواحي عيريي جي ْستيْداَللخ ليَكْوني اْلَقْمحي َوالشَّ حُّ االي
صي

نْتخ َأْسَمعخ النَّبييَّ  ، َقاَل: كخ
هي ْسليٍم َوَغرْيي يحي مخ

:  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -الثَّابيتي يفي َصحي »الطََّعامخ َيقخولخ

ْثٍل«بيالطَّعَ  ْثاًل بيمي :  امي مي َْمَرْيني يَث، َوَذليَك ألي دي  احْلَ
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 َ رَي، َفَقْد َعيَّ
عي ْم َيْوَمئيٍذ الشَّ هخ : َوَكاَن َطَعامخ

يثي دي ري احْلَ وَر َقاَل يفي آخي ا َأنَّ َمْعَمًرا املَْْذكخ َ مهخ  َأنَّ َأَحدخ

صخ الطََّعاَم املَْْذكخ  َص  َطابي َيخ
َن ليْلخي مخ املْخَقاري ْرَفهخ .عخ عيريي  وَر بيالشَّ

 َ َلةي الَّتيي َيخ َصاتي املْخنَْفصي َن املْخَخص 
َطابي مي َن ليْلخي ْرَف املْخَقاري ٍك: َأنَّ اْلعخ

ولي َمالي رخ يفي أخصخ ا  َواملْخَقرَّ َ صخ هبي صَّ

عخودي يفي َذليَك:  ي السُّ
 اْلَعامخ َقاَل يفي َمَراقي

َطاَبا... َوَدعْ  رَي اْلَبْعضي َواأْلَْسَباَبا َواْلعخْرفخ َحْيثخ َقاَرَن اخْلي  َضمي

هي  يصي ، َوَعَدمي ََّتْصي هي ومي مخ َباري عخ
وري َعىَل َفْرضي اْعتي يثي املَْْذكخ دي ْستيْداَلَل بياحْلَ : إينَّ االي بياْلعخْرفي اأْلَْمرخ الثَّاِني

لخ التَّْمرخ  د  َفَيْدخخ
نْس  َواحي لَّهخ جي  َأنَّ الطََّعاَم كخ

، َيْقَتِضي وري اَم، َوَهَذا اَل  املَْْذكخ ْدقي الطََّعامي َعَلْيهي ْلحخ ليصي
ي َواملْ

 َقائيَل بيهي َكاَم َتَرى.

هي اأْلَ  ْم َهذي ، ََلْ َتْبلخْغهخ ْلمي
ْن َأْهلي اْلعي هخ اهللَّخ َوَمْن َواَفَقهخ مي َ

َماَم َماليًكا َرمحي رخ َأنَّ اإْلي
يَحةخ َفالظَّاهي حي يثخ الصَّ

َحادي

، بيَأنَّ  َحةخ .املْخرَص  يْلَح َأْجنَاس  عيرَي َوالتَّْمَر َواملْ  اْلَقْمَح َوالشَّ

عيريي َكْيَف َشاَء املْخَتَباييَعاني إيْن َكاَن َيًدا بيَيٍد.  َباعخ بيالشَّ  َوَأنَّ اْلَقْمَح يخ

، َوإي  اَههخ َ َتهخ َواَت  وَّ رخ َلنَا قخ ْظهي يَها يخ
َيةخ اْلَبْيَضاءخ َفَقْولخ َماليٍك في

ا التَّْدمي ْن َخالََف يفي َذليَك َبْعَض َأْصَحابيهي َوَأمَّ

 .  َوَأْكَثَر َأْهلي اْلعيْلمي

ا.  َ مهخ  اْلَْب  َواْبنخ اْلَعَريبي  َوَغرْيخ
يَها اْبنخ َعْبدي

َ َوْجَه َقْولي َماليٍك في  َوَقْد َبيَّ

ْلمي إينَّ َماليًكا َخالََف فييَها 
نَْها َما َذَكْرَنا.َواملََْسائيلخ الَّتيي َقاَل َبْعضخ َأْهلي اْلعي وَفَة مي نََّة املَْْعرخ  السُّ

َي، َوَعَدمخ َرْفعي 
ْهري بيآمي ، َوَعَدمخ اجْلَ لي  يفي املْخَفصَّ

ْكري َوَسَجَداتخ الت اَلَوةي ودي الشُّ جخ نَْها َمْسَأَلةخ سخ
 اْلَيَدْيني  َومي

: رَ  َمامي ، َوَعَدمخ َقْولي اإْلي نْهخ
ْفعي مي وعي َوالرَّ كخ نَْد الرُّ

 املَْي َتةي َثاَلَث عي
، َوَعَدمخ َضْفري َرْأسي املَْْرَأةي ْمدخ نَا َوَلَك احْلَ بَّ

 . َن املََْسائيلي ، َوَغرْيخ َذليَك مي ج   احْلَ
ْجَدةي الثَّانيَيةي يفي َر، َوَتْركخ السَّ

 َضَفائي
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وصي َقْد َبَلَغْتهخ  َن النُّصخ
ْمنَا َأنَّ َبْعَض َما َتَرَك َماليك  مي َها َأْرَجَح  َوَقْد َقدَّ نَّهخ َرَأى َغرْيَ

نَّةخ َوَلكي  السُّ
فييهي

َذْت َعلَ  ونخ َمَعهخ يفي َبْعضي املََْسائيلي الَّتيي أخخي قَّ َقْد َيكخ ، َوَأنَّ احْلَ نَْها، َوَأنَّ َبْعَضَها ََلْ َيْبلخْغهخ
ونخ مي ، َوَقْد َيكخ

ْيهي

هخ ا َ
هخ َرمحي ك  َنْفسخ

هي، َكاَم َقاَل َمالي بي َهَذا  َمَع َغرْيي ، إيالَّ َكاَلَم َصاحي  َمْقبخول  َوَمْردخود 
لُّ َكاَلٍم فييهي هللَّخ: كخ

 .  اْلَقْْبي

َي َأْخَبارخ آَحاٍد 
نَّةي الَّتيي هي َق َأوي اْلَعامَّ َعىَل السُّ

ْرآني املْخْطلي مخ َدلييَل اْلقخ َقد  َو َتاَرة  يخ َنَّ  ;َوهخ  ألي

ْرآَن َأْقَوى َسنًَدا َوإيْن َكا وني  اْلقخ َرادي بيدخ بيْح َمْيَتَة اجْلَ َْجلي َهَذا ََلْ يخ
نَّةخ َأْظَهرخ َداَلَلًة، َوألي  السُّ

َنتي

مخ املَْْيَتةخ ] ;َذَكاٍة  َمْت َعَلْيكخ ر  وَم حخ مخ مخ عخ َقد  هخ يخ َنَّ
: 3 \ 5ألي يثي «[. َعىَل َحدي لَّْت َلنَا َمْيَتَتاني َوَدَماني   »أخحي

ومَ  مخ َم عخ يَث، َوَقدَّ
دي ْفَيًة ]احْلَ ًعا َوخخ ْم َتَُضُّ وا َربَّكخ  َتَعاىَل: اْدعخ

َدةي 55 \ 7 َقْوليهي [، َعىَل اأْلََحادييثي اْلَواري

وَرةي.  ور  بيإيْخَفائيهي يفي اآْلَيةي املَْْذكخ َعاءخ َمْأمخ ، َوالدُّ َعاء  َي دخ
َنَّ التَّْأمي َي ألي

ْهري بيآمي  بياجْلَ

َن املَْْعلخومي َأنَّ َأْكَثَر َأْهلي  َفاآْلَيةخ َأْقَوى َسنًَدا َوَأَحادي 
. َومي يي َأْظَهرخ َداَلَلًة يفي حَمَل  الن َزاعي

ْهري بيالتَّْأمي يثخ اجْلَ

نََّة يفي َنْحوي َهَذا.  وَن السُّ مخ َقد  ْلمي يخ
 اْلعي

مَ  ْرآني فيياَم َذَكْرَنا َكاَم َقدَّ هخ اهللَّخ َدلييَل اْلقخ َ
َم َماليك  َرمحي َنَّ َنصَّ َوَقْد َقدَّ ج  ألي ْن َسْجَدَِتي احْلَ

هخ َأْيًضا يفي الثَّانيَيةي مي

 َ يَها: َيا َأُّيُّ
َنَّ اهللََّ َيقخولخ في ، ألي

اَلةي ودخ الصَّ جخ يحي يفي َأنَّ املْخَراَد سخ ي يَمةي فييَها َكالرصَّ يَن آَمنخوا  اآْلَيةي اْلَكري ا الَّذي

مْ  وا َربَّكخ وا َواْعبخدخ دخ وا َواْسجخ لُّ َعىَل َأنَّ املْخَراَد  77 \ 22] اْرَكعخ  َيدخ
ودي جخ وعي َمَع السُّ كخ ْكرخ الرُّ

[، َفذي

اَلةي. ودخ الصَّ جخ  سخ

َرب َك َواْنَحْر ]
: َفَصل  لي وَد الت اَلَوةي َكَقْوليهي جخ مخ سخ ْرآني اَل َيْسَتْلزي  يفي اْلقخ

اَلةي  [. 2 \ 108َواأْلَْمرخ بيالصَّ

نْ  دخ عي َك اَل َيْسجخ
يَن ]َوليَذلي دي اجي َن السَّ

ْن مي  َرب َك َوكخ
: َفَسب ْح بيَحْمدي ْجري

ري احْلي   15َد َقْوليهي َتَعاىَل يفي آخي

\ 98 .] 
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َن السَّ 
ْن مي هي، َوكخ َتَلب ًسا بيَحْمدي َرب َك مخ

 َرب َك َأْي: َصل  لي
: َفَسب ْح بيَحْمدي

َنَّ َمْعنَى َقْوليهي يَن يفي َقالخوا: ألي دي اجي

 َصاَلتيَك.

وا اآْلَيَة ] يَن آَمنخوا اْرَكعخ
ا الَّذي َ : َيا َأُّيُّ ج   احْلَ

حخ يفي إيَراَدةي 77 \ 22َواَل َشكَّ َأنَّ َقْوَلهخ َتَعاىَل يفي َثانيَيةي [ َأِْصَ

يَن. دي اجي َن السَّ
ْن مي  َرب َك َوكخ

 َتَعاىَل: َفَسب ْح بيَحْمدي
ْن َقْوليهي اَلةي مي  الصَّ

ودي جخ  سخ

َذ َعلَ ثخمَّ َبْعَد َهَذ  ْم َنْقص  َواَل َعْيب  فيياَم أخخي هخ مخ اهللَّخ اَل َيْلَحقخ َهخ
َة َرمحي مَّ

رخ َأنَّ اأْلَئي نَا نخَكر   َفإينَّ
هي ل  ْم ا كخ   ;ْيهي

وليهي  َساني َرسخ
ْم يفي َتَعلُّمي َما َجاَء َعني اهللَّي َعىَل لي ْسَعهخ مخ اهللَّخ َبَذلخوا وخ َهخ

خْم َرمحي هَنَّ
 -هللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم َصىلَّ ا -ألي

ْم  نْهخ
ئخ مي
، َواملْخْخطي ْم َلهخ َأْجرخ اْجتيَهاديهي َوإيَصاَبتيهي نْهخ

يبخ مي
ْم، َفاملْخصي وا بيَحَسبي َطاَقتيهي ور  يفي  ثخمَّ اْجَتَهدخ َمْأجخ

نَاَقَشةخ اأْلَديلَّةي فيياَم  نَا مخ نَا هخ ، َواَل َيَسعخ
ور  يفي َخَطئيهي  َمْعذخ

اَم َقَصْدَنا اْجتيَهاديهي مخ اهللَّخ، َوإينَّ َهخ
ْم َرمحي َذ َعَلْيهي  أخخي

نَّةَ  َتاَب اهللَّي َوسخ
َ َأنَّ كي ْم َأْن نخَبي  هي

َلتي افي بيعيَظمي َمنْزي َ
ْعرتي  َمَع االي

وليهي  خْم غَ  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َرسخ هَنَّ
ْم، ألي اَم َعىَل َأْقَواهليي هخ يمخ

َن  جَييبخ َتْقدي َي مي ومي رْيخ َمْعصخ

نَّةي  َتابي اهللَّي َوسخ
ا َعْن كي َ ْغنَاءخ هبي

ْستي حُّ َواَل جَيخوزخ االي
َنَة اَل َيصي مخ املْخَدوَّ َبهخ

، َوَأنَّ َمَذاهي
َطأي وليهي اخْلَ َصىلَّ   - َرسخ

ْسليٍم َقاديٍر َعىَل التَّْعلييمي أَ  -اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  ل  مخ بي َوَأنَّ َعىَل كخ َفةخ َمَذاهي نََّة، َوَمْعري َتاَب َوالسُّ
ْن َيَتَعلََّم اْلكي

َفةي َأْرَجحي اأْلَ  ينخهخ َعىَل َمْعري
عي ْم يخ نْهخ

لٌّ مي َك، َوالنََّظرخ فيياَم اْسَتَدلَّ بيهي كخ
ينخهخ َعىَل َذلي

ةي تخعي مَّ
ا إيىَل اأْلَئي َ  َوَأْقَرهبي

ْقَوالي

َضا اهللَّي.  ري

يُّ 
افيعي َناَوَكَذليَك الشَّ َرادخ ، َومخ

َذ َعَلْيهي ٍء َقْد أخخي ْن ََشْ اَم اَل ََيْلخو مي نْهخ
ٍد مي لَّ َواحي اَم اهللَّخ، َفإينَّ كخ َهخ

  َوَأمْحَدخ َرمحي

ْن ذَ  ْكَثارخ مي َنا اإْلي ْم مَجييًعا، َوَلْيَس َقْصدخ م  َعىَل َأْقَواهليي َقدَّ َك، َوَأنَّ اْلَوْحَي مخ
نَا التَّْمثييلخ ليَذلي  .ليَك هخ

َو َظاهي  َها َعىَل َما هخ رخ هخ اهللَّخ َأْرَجَأ إييَراَدَها َفنَْذكخ َ
ْيخخ َرمحي هي َأْمثيَلة  بياملَْْطلخوبي َوَكاَن الشَّ َن املَْْذَهَبْيي َوَهذي ر  مي

. يقخ
َوافيَقًة مليَا َأَراَد. َوبياهللَّي التَّْوفي وَن مخ و َأْن َتكخ  َوَنْرجخ



225 
 

َو يفي َمْذَهبي أَ  امَّ هخ
يناََم يخَشكُّ فييهي َفمي

ْعَباني حي َن الشَّ َو َيْومخ الثَّاَلثيَي مي ك  َوهخ هخ اهللَّخ َصْومخ َيْومي الشَّ َ
َد َرمحي مْحَ

َغي َمًة َخْشَيَة َأْن َيْظَهَر ا اَمءخ مخ ونخ السَّ يناََم َتكخ
لخ َرَمَضاَن. َوَذليَك حي َو ََتَامخ َشْعَباَن َأْو َأوَّ اَللخ َخْلَف َهْل هخ  هْلي

.  اْلَغْيمي َأوي اْلَقرَتي

ْن َرَمَضاَن َوإيالَّ  َو مي اَللخ َفهخ
ئيَي اهْلي َنَّهخ إيَذا رخ

اَمءخ َصْحًوا ألي  السَّ
ونخ َيْوَم َشكٍّ إيَذا َكاَنتي ْن  َواَل َيكخ َو مي َفهخ

 َشْعَباَن.

وكي فييهي اْحتيَياًطا لي  َو َصْومخ َهَذا اْلَيْومي املَْْشكخ َد هخ كيَر َعْن َفَمْذَهبخ َأمْحَ هخ ذخ َو َنصُّ املَْْعنَى إيالَّ َأنَّ َرَمَضاَن، َوهخ

يحي النَّص  يفي  َاليف  ليرَصي نَّهخ ُمخ
. َوَلكي مخ يفي املَْْذَهبي َو املْخَقدَّ نَّ َصْوَمهخ هخ

. َوَلكي َواَيات  أخَخرخ َد ري   - َقْوليهي َأمْحَ

«»َمْن َص يفي َذليَك:  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  مي كُّ فييهي َفَقْد َعََص َأَبا اْلَقاسي ي َيشخ َصىلَّ اهللَّخ  - اَم اْلَيْوَم الَّذي

 َعَلْيهي َوَسلََّم. 

: َواْعَلْم َأنَّ َيوْ  اَلمي بخلي السَّ ، َقاَل يفي سخ يًقا َوَوَصَلهخ
يُّ َتْعلي : َذَكَرهخ اْلبخَخاري لخوغي املََْرامي َو َقاَل يفي بخ ك  هخ َم الشَّ

ْن رَ َيْومخ ال هخ مي وزخ َكْونخ  َفَيجخ
هي اَللخ يفي َلْيَلٍة بيَغْيٍم َساتيٍر، َأْو َنْحوي َر اهْلي ْن َشْعَباَن إيَذا ََلْ يخ

َمَضاَن  ثَّاَلثيَي مي

. اهـ. هي يمي َصْومي ري لُّ َعىَل َُتْ يثخ َوَما يفي َمْعنَاهخ َيدخ
دي ْن َشْعَباَن، َواحْلَ هخ مي  َوَكْونخ

ْم  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:  -اهخ َقْوَلهخ َيْعنيي بياَم يفي َمْعنَ  مَّ َعَلْيكخ  َفإيْن غخ
ْؤَيتيهي رخ

وا لي رخ
ْؤَيتيهي َوَأْفطي رخ

وا لي ومخ »صخ

وا َلهخ َثاَلثيَي« رخ
، َومليخْسليٍم َفاْقدي تََّفق  َعَلْيهي وا َلهخ َثاَلثيَي«. مخ رخ

ْم َفاْقدي مَّ َعَلْيكخ : »َفإيْن غخ ي  ْلبخَخاري
  َولي

َة َثاَلثيَي« لخوا اْلعيدَّ  .»َفَأْكمي

َد يفي َقْوليهي  ْبَهةخ َأمْحَ «َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:   -َوشخ وا َلهخ رخ
وا َعَلْيهي َكاَم يفي َقْوليهي  »َفاْقدي  بيَمْعنَى َفَضي قخ

َّا آَتاهخ اهللَّخ ]
ْق ِمي هخ َفْليخنْفي ْزقخ  ري

َر َعَلْيهي دي ض  ليلنَّص  7 \ 65َتَعاىَل: َوَمْن قخ َعاري نَّ َهَذا مخ
[، َوَلكي

يحي يفي َمْعنَى  ي وا َلهخ َثاَلثيَي«الرصَّ رخ
:  »َفاْقدي َة َثاَلثيَي«َوَقْوليهي لخوا اْلعيدَّ َأْي َسَواء  يفي َشْعَباَن َأْو يفي  »َفَأْكمي
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َن اأْلَئي  هي مي ْل بيَصْومي ، َوََلْ َيقخ ْطري نَْد اْلفي هخ اهللَّخ. ََتَامي َرَمَضاَن عي َ
 إيالَّ َأمْحَدخ َرمحي

ةي  مَّ

وني َح   اأْلَْجنَبييَّةي بيدخ
دي ملَْسي املَْْرَأةي َرَّ ْن جمخ

وءي مي ضخ ي  َقْولخهخ بينَْقضي اْلوخ
افيعي نَْد الشَّ َو عي َّا هخ

ائيٍل َمَع َما َجاَء َوِمي

َ اهللَّخ َعنَْها: يفي َأَحادييثي َعائيَشَة  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َعنْهخ 
ْبَلةي َرِضي َضًة يفي اْلقي ْعرَتي نْتخ َأَنامخ مخ »كخ

ولخ اهللَّي  َها َفإيَذا َقاَم   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَرسخ ْجِلي َفَأْقبيضخ م  يخَصِل  َفإيَذا َسَجَد َغَمَزِني يفي ري
َقائي

َا«  . َمَدْدُتخ

ا َوَقْد َأَجابخوا َعْن َذليَك بياْحتي  َها بيَحائيٍل َفَجاَء َقْوهلخَ وَل اهللَّي َذاَت َلْيَلٍة َفقخْمتخ  اَملي َسرْتي »اْفَتَقْدتخ َرسخ

د  َيقخولخ  َو َساجي  َوهخ
هي ي َعىَل َبْطني َقَدمي جخ َحتَّى َوَقَعْت َكف  خ َراتخ َلْيَس فييهي آَنَذاَك الرسُّ جخ بخهخ َواحْلخ :  َأْطلخ

وس  َربُّ املاََْل  دُّ بُّوح  قخ ي َواٍد َوَأَنا يفي َواٍد«سخ : َواهللَّي إينَّكي َلفي ْلتخ ، َفقخ وحي  َوالرُّ
 . ئيَكةي

نَْدَها   َفاْغَتَسَل ثخمَّ َجاَء يخَصِل  عي
نَْد َبْعضي نيَسائيهي  َظنَّْتهخ َذَهَب عي

ْكَعةي الثَّانيَيةي لرَّ
َفَقاَمْت َفَلامَّ َقاَم لي

هي  سخ َهلي اْغَتَسَل َأْم اَل. إيَلْخ. َوَأْدَخَلْت َيَدَها يفي َشْعري َرْأسي  َتَتَحسَّ

. َُيةي ي وصي الرصَّ  النُّصخ
هي ل  َذليَك َوَلكينََّها اَل َتنَْهضخ َمَع َهذي َبة  َعىَل كخ ْم َأْجوي  َوهَلخ

ْن َقْوليهي َتَعاىَل: َأْو َجاَء أَ  َك يفي َمْعنَى: اَلَمْستخمخ الن َساَء مي
ي  يفي َذلي

افيعي ْبَهةخ الشَّ َن اْلَغائيطي  َوشخ ْم مي نْكخ َحد  مي

وا ] مخ وا َماًء َفَتَيمَّ ةي إيالَّ 43 \ 4َأْو اَلَمْستخمخ الن َساَء َفَلْم ََتيدخ مَّ
َن اأْلَئي وءي بيهي مي ضخ ْل بينَْقضي اْلوخ [، َوََلْ َيقخ

هخ اهللَّخ. َ
يُّ َرمحي

افيعي  الشَّ

ي التَّنْبييهخ َعَلْيهي يفي َهَذا املَْ 
َّا َينَْبغي

ْن  َوِمي ًُيا مي ا َِصي َف َنصًّ
َالي َي َأْن َيخ ةي املْخْسليمي مَّ

ْن َأَحدي َأئي هخ اَل َيَتَأتَّى مي َقامي َأنَّ

لخوغي النَّص  إيَلْيهي  َعاَرَضٍة بينَصٍّ آَخَر، َأْو َعَدمي بخ ْبَهةخ مخ  شخ
وَن َلَدْيهي وني َأْن َتكخ نٍَّة، بيدخ َتاٍب َأْو سخ

، َأْو َعَدمي كي

نَْد  تيهي عي حَّ
. صي وف  يفي َهَذا املََْقامي َو َمْعرخ َّا هخ

 هخ َأْو َغرْيي َذليَك ِمي

 . دي املَْثَّالي خَجرَّ
ًة ليْلَبْحثي َوملي مَّ

يَثاَلْيي َتتي اَم َأْوَرْدَنا َهَذْيَن املْ  َوإينَّ
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عخ 
 التَّنْبييهخ التَّاسي

ْن َتْقلييدي  هخ اَل بخدَّ َلهخ مي لَّ َمْن َيَرى َأنَّ ْستيْداَللي  اْعَلْم َأنَّ كخ رخ َعىَل االي
هخ اَل َيْقدي ٍء بيَدْعَوى َأنَّ ل  ََشْ َمامي يفي كخ اإْلي

َمامي جَيي  ، َواَل َأَحٍد َغرْيَ َذليَك اإْلي
َحاَبةي َواَل التَّابيَعْيي َن الصَّ

نٍَّة، َواَل َقْولي َأَحٍد مي َتاٍب َواَل سخ
بخ َعَلْيهي َأْن بيكي

ا  دي  َيَتنَبََّه َتنَبًُّها َتامًّ َق َبْعَدهخ َعىَل َقَواعي
ا، َوَبْيَ َما أخحْلي ا َحقًّ ي َخاهَلَ

َمامي الَّتي ْلَفْرقي َبْيَ َأْقَوالي َذليَك اإْلي
لي

ا يفي  ْستيْحَساني الَّتيي اَل َأَساَس هَلَ ْن َأْنَواعي االي وَن َوْقًتا َبْعَد َوْقٍت مي رخ ، َوَما َزاَدهخ املْخَتَأخ 
  كيَتابي اهللَّيَمْذَهبيهي

وليهي   َرسخ
نَّةي  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. -َواَل يفي سخ

َها، َفنيْسَبةخ مَجييعي  قي ْلحي نَْها، َوَأْنَكَر َعىَل مخ
َأ مي ، َلَتَْبَّ

ْم بيَمْذَهبيهي اقيهي َمامخ بيإيحْلَ َم اإْلي
َن َوَلْو َعلي َذليَك ليْْليَمامي مي

 . حي  اْلَباطيلي اْلَواضي

هخ بخ  يدخ ري  َوَيزي
، َوَنْحوخ َهَذا َكثي

وليهي َساني َرسخ
َع َذليَك َعىَل لي هخ رَشَ ، بيَدْعَوى َأنَّ

وليهي ْسَبتخهخ إيىَل اهللَّي َوَرسخ
 يفي ْطاَلًنا ني

ْم.  نْهخ
يَن مي ري تخبي املْخَتَأخ  بي َوكخ اتي يفي املََْذاهي  املْخْخَترَصَ

ْن َأْمثيَلتيهي يفي َمْذَهبي َماليٍك َقْولخ َخلييلٍ  َبي نًا مليَا بيهي اْلَفْتَوى: َكَأَقل   َومي  مخ
ي َقاَل فييهي هي الَّذي َْترَصي ي  يفي ُمخ

 املَْاليكي

َسَة َعرَشَ َيْوًما.  ْيَضَتْيي ََخْ ي َأنَّ َأَقلَّ الطُّْهري َبْيَ احْلَ
، َيْعني  الطُّْهري

وَن َأنَّ َمالي  دخ
وَن َمْذَهَب َماليٍك َيْعَتقي دخ يَن َيْعَتقي ْيَضَتْيي ََخَْسَة َعرَشَ َوالَّذي : بيَأنَّ َأَقلَّ الطُّْهري َبْيَ احْلَ ًكا َيقخولخ

 . ْن َأْصَحابيهي  َعنْهخ َأَحد  مي
هي ْفتي بيهي َوََلْ َيْروي ك  َأَبًدا َوََلْ يخ

ْلهخ َمالي
قي  َيْوًما، َوَهَذا ََلْ يخ

: َأنَّ َأَقلَّ الطُّْهري َثاَم  ك 
ولخهخ َمالي ي َكاَن َيقخ

ءخ َأْهلي  َوالَّذي الَّ
ي َنَقَلهخ َعنْهخ َأجي

َو الَّذي اٍم، َوهخ ةخ َأيَّ اٍم َأْو َعرَشَ َيةخ َأيَّ
ني

هخ اهللَّخ.  َ
َساَلتيهي َرمحي دي ْبني َأيبي َزْيٍد يفي ري َمَّ  َكَأيبي حمخ

 َمْذَهبيهي

َو َقْولخ اْبني َمْسَلَمَة َوا ، َوَجَعَلهخ اْبنخ َواْلَقْولخ بيَأنَّ َأَقلَّ الطُّْهري ََخَْسَة َعرَشَ هخ يي
بخ التَّْلقي

ْعَتَمَدهخ َصاحي
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وَر َمْذَهبي َماليٍك.  وَر، َأْي َمْشهخ  َشاٍش املَْْشهخ

هي. ا يفي َمْذَهبي َماليٍك َوَغرْيي دًّ ، َوَأْمَثالخ َهَذا َكثيرَية  جي ْلهخ َوََلْ َيْعَلْم بيهي ًكا ََلْ َيقخ
 َمَع َأنَّ َمالي

َثالخ اْستيْحَساني املْختَ  طَّابي يفي َومي َماَم ََلْ َيْقَبْلهخ َقْولخ احْلَ هخ َلْو َبَلَغ اإْلي َّا اَل َشكَّ َأنَّ
َمامخ ِمي ْلهخ اإْلي يَن َما ََلْ َيقخ ري   َأخ 

وَعاَء  وَراَء َوَتاسخ : َوَعاشخ ْومي  يفي الصَّ
هي َْترَصي هي ليَقْولي َخلييٍل يفي ُمخ حي وق  يفي  -رَشْ ْيخخ َزرُّ : َقاَل الشَّ هخ  َما َنصُّ

 . هخ هخ َوَوَرعخ ْلمخ
َّْن َصلخَح عي

هخ ِمي َب َعرْصخ َههخ َبْعضخ َمْن َقرخ  َكري
َيامخ املَْْوليدي

: صي بييَّةي ْرطخ حي اْلقخ  رَشْ

نَا َأبخو َعْبدي اهللَّي اْلقخوري  ، َوَكاَن َشْيخخ
َصاَم فييهي ي َأالَّ يخ

َي َفَينَْبغي ْن َأْعَيادي املْخْسليمي هخ مي رخ َذليَك يُّ َيْذكخ َقاَل: إينَّ

. اْنَتَهى. نخهخ
 َكثيرًيا َوَيْسَتْحسي

ي  ا املَْْوليدخ َفالَّذي : َوَأمَّ هخ ى َما َنصُّ ْْبَ  اْلكخ
َباٍد. َفَقْد َقاَل يفي َرَسائيليهي هخ َيْعنيي اْبَن عي : َلَعلَّ ْلتخ يد  قخ هخ عي َيْظَهرخ ِلي َأنَّ

هي  مي ْن َمَواسي م  مي
َي َوَمْوسي ْن َأْعَيادي املْخْسليمي َّامي

ْفَعلخ فييهي ِمي لُّ َما يخ  ْم، َوكخ

ْمعي َوإيْمَتاعي اْلَبرَصي وَ  ْن إييَقادي الشَّ وري بيَذليَك املَْْوليدي املْخَباَركي مي خ ودخ اْلَفَرحي َوالرسُّ جخ  وخ
يهي ْمعي َيْقَتضي السَّ

َواب    الدَّ
هي كخوبي َفاري ري الث َيابي َورخ

هي َأْمر  مخ  -َوالتََّزيُّني بيلخْبسي َفاخي نَْكرخ َعىَل َأَحٍد قيَياًسا َعىَل َغرْيي َباح  اَل يخ

 . ْن َأْوَقاتي اْلَفَرحي  مي

ودي َواْرَتَفَع فييهي  جخ ُّ اْلوخ
ي َظَهَر فييهي ُسي هي اأْلَْشَياءي بيْدَعًة يفي َهَذا اْلَوْقتي الَّذي ْكمخ بيَكْوني َهذي ْلمخ   َواحْلخ

عي

 َظاَلمخ الْ 
ودي َواْنَقَشَع فييهي هخ وَعةي الشُّ مي املرَْْشخ َن املََْواسي َماَن َلْيَس مي َعاءخ َأنَّ َهَذا الزَّ ، َواد 

ودي حخ ْفري َواجْلخ كخ

ْهَرَجانخ  
ي وزي َواملْ َك بيالنَّرْيخ

َقاَرَنةخ َذلي ، َومخ ياَمني َْهلي اإْلي
لييَمةخ   -ألي لخوبخ السَّ نْهخ اْلقخ

ْسَتْثَقل  َتْشَمئيزُّ مي َأْمر  مخ

هخ اآْلَرا  .َوَتْدَفعخ يَمةخ  ءخ املْخْسَتقي

َفَق َأْن َوَجْدتخ هخ  ، َفاتَّ لي اْلَبْحري
َماني َخَرْجتخ يفي َيْومي َمْوليٍد إيىَل َساحي َن الزَّ نْتخ فيياَم َخاَل مي نَاَك  َوليَقْد كخ

هخ   َوَقْد َأْخَرَج َبْعضخ
ْن َأْصَحابيهي اَعًة مي هخ اهللَّخ َومَجَ َ

ٍ َرمحي اجَّ اْبَن َعارشي ي احْلَ
لخوهخ َسي دي َيْأكخ

َْتليًفا لي ْم َطَعاًما ُمخ
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نَاليَك.  هخ

ْم: إي  ْلتخ هَلخ نْتخ إيْذ َذاَك َصائياًم َفقخ ، َوكخ ْم يفي اأْلَْكلي َشاَرَكَتهخ ن ي مخ
وا مي َك َأَرادخ

وهخ ليَذلي مخ ،  َفَلامَّ َقدَّ م 
ِن  َصائي

نَْكَرًة، َوَقاَل ِلي  اجُّ َنْظَرًة مخ ي احْلَ
َِلَّ َسي دي

ْسَتْقَبحخ يفي  َفنََظَر إي وٍر يخ خ : إينَّ َهَذا اْلَيْوَم َيْومخ َفَرٍح َوُسخ َما َمْعنَاهخ

نْتخ َنائياًم َفَأْيقَ  نيي كخ ا، َوَكَأنَّ هخ َحقًّ ْلتخ َكاَلَمهخ َفَوَجْدتخ ، َفَتَأمَّ
َلةي اْلعييدي َيامخ بيَمنْزي  الص 

.َمَثليهي  َظنيي. اْنَتَهى بيَلْفظيهي

ْن َغرْيي اْستينَاٍد إيىَل كيَتابي اهللَّي َفَهَذا اْلَكاَلمخ الَّذي   َوَجْعَلهخ َكَيْومي اْلعييدي مي
ْبَح َصْومي َيْومي املَْْوليدي ي َيْقَتِضي قخ

وليهي   َرسخ
نَّةي .  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َواَل سخ ْن َتابيعييهي ْن َأْصَحابيهي َواَل مي  َواَل َقْولي َأَحٍد مي

ْل  ي َأْدَخَلهخ َبْعضخ املْخ َوََلْ َيقخ
وفيَي الَّذي  اأْلَْمَصاري املَْْعرخ

َقَهاءي ْن فخ ةي اأْلَْرَبَعةي َواَل مي مَّ
َن اأْلَئي يَن بيهي َأَحد  مي ري َتَأخ 

ولي َمْذَهبي  ، َوََلْ جَيْري َعىَل أخصخ َن اللَّْمسي ْمسي مي نْهخ َبَراَءَة الشَّ
يء  مي ك  َبري

َنَّ  يفي َمْذَهبي َماليٍك، َوَمالي ، ألي
هي

بَ  ل  َسنٍَة عي َباَدهخ يفي كخ
َكل فخ عي نَْدهخ َأنَّ اهللََّ َتَعاىَل يخ

ْطري عي يمي َصْومي َيْومي اْلعييدي َواْلفي ري َة َُتْ لَّ
اَدَتْيي َعظييَمَتْيي عي

ْمري  ا ََتيبخ يفي اْلعخ َ اَم، َوإيْحَدامهخ هخ يعخ
ل  َمْن َيْسَتطي ياَم َعامٌّ ليكخ . َوالثَّانيَيةخ   َواأْلَْمرخ هبي جُّ َي احْلَ

َدًة َوهي ًة َواحي َمرَّ

َباَدةخ الصَّ 
ج  َأْو عي َباَدةخ احْلَ

، َفإيَذا اْنَتَهْت عي ْومخ َي الصَّ
نَْها، َوهي لَّ َسنٍَة يفي َشْهري َرَمَضاَن مي ْومي َأْلَزَم اهللَّخ ََتيبخ كخ

َياَفتيهي َيْوَم ا ونخوا يفي ضي ْم َأْن َيكخ لَّهخ . النَّاَس كخ ْطري يدي اْلفي  لنَّْحري َوَيْوَم عي

.  َتَعاىَل اَل جَيخوزخ
َياَفتيهي ْعَراضخ َعْن ضي َياَفةي اهللَّي، َواإْلي  َفَمْن َصاَم يفي َأَحدي اْلَيْوَمْيي َأْعَرَض َعْن ضي

اق   هخ إيحْلَ َنَّ
، ألي اق  اَل َأَساَس َلهخ اقخ َيْومي املَْْوليدي بيَيْومي الْعييدي إيحْلَ اَم َواَل َنْفيي  َفإيحْلَ ٍع َبْينَهخ

َلْيَس بيَجامي

ٍق. ٍع َأْو َنْفيي َفاري اَق اْلَبتََّة إيالَّ بيَجامي ٍق، َواَل إيحْلَ  َفاري

َباعخ النَّبيي   َو ات   هخ
ي اَل َشكَّ فييهي قَّ الَّذي رَيَتهخ َيْعَلمخ َأنَّ احْلَ

لُّ َمْن ََلْ َيْطميسي اهللَّخ َبصي َلْيهي  َصىلَّ اهللَّخ عَ  -َوكخ

َم  .  -َوَسلَّ  َوَأْصَحابيهي

ولخ اهللَّي   ْلهخ َرسخ ْومي ََلْ َيقخ  يفي َمنْعي الصَّ
 -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َوَمْعلخوم  َأنَّ َجْعَل َيْومي املَْْوليدي َكَيْومي اْلعييدي
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وَ  ، َفهخ
ةي اأْلَْرَبَعةي مَّ

َن اأْلَئي هخ َواَل َأَحد  مي ْومي َوَمنْعيَها يفي َيْومي املَْْوليدي  َواَل َأْصَحابخ  الصَّ
ْرَبةي ْستيْقَباحي قخ يع  الي َترْشي

 . ْقَتَدى بيهي َّْن يخ
يٍح، َواَل َقْولي َأَحٍد ِمي ْن َغرْيي اْستينَاٍد إيىَل َوْحٍي َواَل قيَياٍس َصحي  مي

 َأنَّ النَّبييَّ 
َّا اَل نيَزاَع فييهي

ًة ليْلَعاملييَي، َكاَم َقاَل َتَعاىَل: َوَما   -لََّم َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَس  -َوِمي َأْرَسَلهخ اهللَّخ َرمْحَ

يَي ] ًة ليْلَعاملَ َساَلتخهخ 107 \ 21َأْرَسْلنَاَك إيالَّ َرمْحَ َي َأْعَظمخ نيْعَمٍة َعىَل  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -[، َوري
هي

َلاَمءخ  ، َكاَم َبيَّنَهخ عخ ْلقي ْفًرا ]اخْلَ لخوا نيْعَمَة اهللَّي كخ يَن َبدَّ ريي يفي اْلَكاَلمي َعىَل َقْوليهي َتَعاىَل: َأََلْ َتَر إيىَل الَّذي  14التَّْفسي

يعي 28 \ لُّ الرشَّ  يفي َترْشي ُّ كخ ، َوالرشَّ هخ َعَلْيهي  َصَلَواتخ اهللَّي َوَساَلمخ
هي َباعي رْيي يفي ات  لُّ اخْلَ رْيخ كخ ْ [، َواخْلَ    َما ََل

. ْلهخ  بياَم ََلْ َيقخ
لي َعَلْيهي ، َوالتََّقوُّ ْعهخ  َيرْشَ

طَّ  ي َذَكَرهخ احْلَ
وَن َأنَّ َهَذا اْلَكاَلَم الَّذي دخ

ْثَل َهَذا التَّْقلييدي اأْلَْعَمى َيْعَتقي وَن مليَاليٍك مي ابخ َعْن َزْرَوٍق  َفاملْخَقل دخ

َو َمْذ  هخ هخ ، َأنَّ ٍ
ْن َمْذَهبي َواْبني َعبَّاٍد َواْبني َعارشي هخ َما َداَم مي ، َوَأنَّ

عي اهللَّي َوديينيهي ْن رَشْ هخ مي ٍك َوَأنَّ
َهبخ َمالي

دي املْخ  ْجَتهي ْلمخ
خاَم اَل جَيخوزخ اْلَعَملخ إيالَّ لي هَنَّ

نَّةي ألي َتابي َوالسُّ
هخ َعىَل اْلكي يمخ

مخ َتْقدي زي ٍك، َفالالَّ
. َمالي  ْطَلقي

ْن َباَلَيا التَّ  َثال  مي . َوَهَذا مي هي  ْقلييدي اأْلَْعَمى َوَعَظائيمي

 النَّبيي  
وَد نيَعمي اهللَّي َكَمْوليدي جخ َعاَء َأنَّ وخ لُّ َعىَل اْستيْقَباحي   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َواَل ََيَْفى َأنَّ اد  َيدخ

ودي تيْلَك الن َعمي  جخ  وخ
ْومي يفي َأْوَقاتي  اهللَّي بيالصَّ

َو َطاَعتخهخ َظاهي  -َطاَعةي َعمي اهللَّي هخ
َب ليني َنَّ املْخنَاسي ، ألي

رخ اْلَفَسادي

. ْومي  َكالصَّ
 بيَأْنَواعي الطَّاَعاتي

يضي أَ  َفاءي املَْري ْم فييهي بيشي مخ اهللَّخ َعَلْيهي
نْعي ي يخ

وَن هلليَّي َصْوَم اْلَيْومي الَّذي رخ ، َوليَذا ََتيدخ النَّاَس َينْذخ ْو إيْتَياني اْلَغائيبي

 . هخ َو املَْْعقخولخ اَل َعْكسخ وف  َوهخ  َوَهَذا َأْمر  َمْعرخ

َو َأْعَظمخ نيْعَمٍة َعىَل اْلَبرَشي  يمي هخ
ْرآني اْلَعظي حخ َهَذا َأنَّ إيْنَزاَل اْلقخ َّا يخَوض 

مخ اهللَّخ  ;َوِمي َك َعلََّمهخ
َْجلي َذلي َوألي

ْظَمى يفي   اْلعخ
هي الن ْعَمةي َدهخ َتَعاىَل َعىَل َهذي وَرةي اْلَكْهفي يفي َقْوليهي َتَعاىَل: مَحْ  سخ

لي   َأوَّ
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هي اْلكيَتاَب ] ي َأْنَزَل َعىَل َعْبدي ْمدخ هلليَّي الَّذي  [. 1 \ 18احْلَ

هي الن ْعَمةي يفي َشهْ  ولخ َهذي هي الن ْعَمَة يفي َشْهري َرَمَضاَن، َفَكاَن نخزخ هخ َأْنَزَل َهذي َ َتَعاىَل َأنَّ اَن ري َرَمَض َوَقْد َبيَّ

َنَّ اهللََّ َتَعاىَل َقاَل: َشْهرخ َرمَ 
َها، ألي ْسَتْقَبحخ َصْومخ  َأْعَياًدا يخ

هي امي ْعلي َأيَّ  اَل جليَ
هي ًيا ليَصْومي ْقَتضي َل مخ ي أخْنزي َضاَن الَّذي

ْرَقاني ] َدى َواْلفخ َن اهْلخ ًدى ليلنَّاسي َوَبي نَاٍت مي ْرآنخ هخ  اْلقخ
 [. 185 \ 2فييهي

َو َأعْ  ْمهخ ]َوَهَذا هخ ْهَر َفْلَيصخ مخ الشَّ نْكخ
َد مي : َفَمْن َشهي  َقْوَلهخ َبْعَدهخ

، َوَقْد َرتََّب َعىَل َهَذا بياْلَفاءي   2َظمخ الن َعمي

 [، َفاْفَهْم. 185 \

وا َعىَل َغرْيي َهَذا التَّْقلييدي اأْلَْعمَ  رخ
يني ََلْ َيْقدي يَحةخ ليلَّذي يَثالي النَّصي َذا املْ َ ودخ هبي تخبي  َواملَْْقصخ ى ليَيْبَحثخوا يفي كخ

ْستي  وا َبْينََها َوَبْيَ َأْنَواعي االي قخ يخَفر 
َمامي َوكيَباري َأْصَحابيهي لي َهاتيهي َعْن َأْقَوالي اإْلي ْحَساني الَّتيي اَل  املَْْذَهبي َوأخمَّ

يَ  وَن َوْقًتا َبْعَد َوْقٍت َوهي رخ َها املْخَتَأخ  لخ
ْدخي ي يخ

ا، الَّتي ْسَتنََد هَلَ نَْد َمْن َرَزَقهخ اهللَّخ َعلياًم  مخ
َرةخ اْلَفَسادي عي َظاهي

. وليهي  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

 بيكي

ني اْس  ْمَلةي مي َوابي يفي اجْلخ  َمَثاًل َأْحَرى بيالصَّ
اَء َأْصَحابيهي َْبَ ٍك َوكخ

 َأنَّ َأْقَواَل َمالي
َّا اَل َشكَّ فييهي

تيْحَساني  َوِمي

اَم. اْبني َعبَّاٍد َواْبني  ٍ َوَأْمَثاهليي  َعارشي

 

خ 
 التَّنْبييهخ اْلَعارشي

ْم َعىَل َخاليقي  ْكَمهخ نخ حخ ي َتَتَضمَّ
ي َي الَّتي

ولي و اأْلخصخ رخ َتَأخ  َفَق َعَلْيَها مخ ي اتَّ
ْعَوى الَّتي اَمَواتي اْعَلْم َأنَّ الدَّ  السَّ

يدخ احلَْ  -َجلَّ َوَعاَل  -َواأْلَْرضي  ري ٍم يخ
ْم فييَها اَل جَيخوزخ مليخْسلي َقهخ َدَها، َواَل َأْن يخَصد 

ْنَصاَف َأْن َيْعَتقي قَّ َواإْلي

َو  ْسَتنٍَد، َوهخ يَها َعىَل اهللَّي بياَل مخ
ْكمي في ، َواحْلخ َاَلَفتيَها ليلنَّص  تيَها َوُمخ حَّ

وري َعَدمي صي ظخهخ
ي  -َجلَّ َوَعاَل  -لي الَّذي

َو  ، َوهخ
هي ْكمي َب حليخ َعق  مخ اَل مخ .َُيْكخ َسابي يعخ احْلي  َُسي
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نْ  ْجتيَهاَد َقدي اْنَقَرَض يفي الدُّ َو َأنَّ االي ، َوهخ َّا َيْأِتي
َبةخ ِمي ك  َي املْخرَتَ

وَرةخ هي ْعَوى املَْْذكخ هي الدَّ ، َوَهذي هخ َيا َواْنَسدَّ َبابخ

عَ  ًدا َواَل يخ َْتهي  بيَأْن اَل ََيْلخَق جمخ
وم  َعَلْيهي وَن بيهي َوَأنَّ اهللََّ َتَعاىَل حَمْكخ نخ َأْن َيكخ

ْمكي ْلاًم يخ
هي عي ْن َخْلقي َم َأَحًدا مي ل 

. ي  املْخنَْتَظري
وري املَْْهدي ًدا إيىَل ظخهخ َْتهي  جمخ

نًا َمْن َكاَن َغرْيَ 
َد َأَحًدا َكائي َقل  نٍَّة َواَل َأْن يخ َتاٍب َواَل سخ

ََحٍد َأْن َيْعَمَل بيكي هخ اَل جَيخوزخ ألي ةي اَوَأنَّ مَّ
أْلَْرَبَعةي  اأْلَئي

بخ َمَراقيي 
ْم َعَلْيَها َصاحي ًيا إيمْجَاَعهخ

ْعَوى َحاكي هي الدَّ ، َكاَم َنصَّ َعىَل َهذي َنةي بي املْخَدوَّ
َأْصَحابي املََْذاهي

 : عخودي يفي َقْوليهي  السُّ

يعخ َمنََعهْ 
مي َها اجْلَ  اأْلَْرَبَعْه... َوَقْفوخ َغرْيي

 َواملْخْجَمعخ اْلَيْوَم َعَلْيهي

دخ َحتَّ  مخ املْخَجد 
 ى جَيييَء اْلَفاطي

دخ  َْتهي هخ جمخ َنَّ
َدى ألي  دييَن اهْلخ

يُّ املْخنَْتَظرخ 
ي  املَْْهدي

هخ بياْلَفاطيمي َرادخ . ;َومخ يف  هخ رَشي َنَّ
 ألي

 َأَحٍد َغرْيَ اأْلَْرَبَعةي ا
 َمنْعخ َتْقلييدي

، َواملْخَغيَّا بيهي
: َحتَّى جَيييَء، َحْرفخ َغاَيةي : َوَقْفوخ  َوَقْولخهخ

وري يفي َقْوليهي ملَْْذكخ

يعخ َمنََعْه.
مي َها اجْلَ  َغرْيي

و جخ ًدا َقْبَل وخ َْتهي هخ اَل ََيْلخقخ جمخ ، بيَأنَّ يمي
يري الَْعلي وَن َعىَل اهللَّي اْلَقدي مخ

خْم َحاكي يح  يفي َأهنَّ ي   َوَهَذا َِصي
دي املَْْهدي

بخ مَ 
ي َقاَلهخ َصاحي

، َوَهَذا الَّذي ْن  املْخنَْتَظري ي َي مي
ولي َن اأْلخصخ

يَن مي ري تخبي املْخَتَأخ  رخ يفي كخ َو املْخَقرَّ  هخ
عخودي ي السُّ

َراقي

 . َنةي بي املْخَدوَّ
 َأْهلي املََْذاهي

ي  مي 
ًدا َقْبَل املَْْهدي َْتهي هخ اَل ََيْلخقخ جمخ َو يفي َشْأٍن بيَأنَّ ي َكلَّ َيْوٍم هخ

ْكمخ َعىَل اهللَّي الَّذي َراضي  نْ َوَهَذا احْلخ ةي اْنقي دَّ مخ

ي َكاَم َتَرى. َو َيا َأخي ومي هخ  املَْْزعخ
ْجتيَهادي  االي

ي َذكَ  ، َوَهَذا الَّذي ْسَتنََد َلهخ هخ اَل مخ بخ املَْْذَهبييُّ َتْقَطعخ َأنَّ َك التََّعصُّ
ْعمي بخ  َواَل َشكَّ َأنََّك إيْن ََلْ يخ

َرهخ َصاحي
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نَ  َح بياَم يخ عخودي َقْد َِصَّ ي السُّ
: َمَراقي  َقْبَلهخ

هخ يفي َقْوليهي ضخ
 اقي

دي  لي اْلَقَواعي لخو إيىَل َتَزْلزخ ... ََّتْ دي َْتهي ٍم جمخ
 َواأْلَْرضخ اَل َعْن َقائي

ْلَحق  
يحخ املْخَوافيقي لي

حي َو الصَّ ريخ هخ
َنَّ النَّبييَّ  ;َوَهَذا النَّقييضخ اأْلَخي

َقْد َثَبَت  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -ألي

هخ َقاَل: َعنْ  ا َأنَّ َ
مهي يَحْيي َوَغرْيي حي ْم َمْن  هخ يفي الصَّ هخ ُّ ق  اَل َيُضخ يَن َعىَل احْلَ ري

تيي َظاهي ْن أخمَّ
»اَل َتَزالخ َطائيَفة  مي

َ َأْمرخ اهللَّي«
ْم َحتَّى َيْأِتي تي  َخَذهَلخ حَّ

تََّفق  َعَلْيهي اَل نيَزاَع يفي صي ور  مخ يث  َمْشهخ
َو َحدي يَث. َوهخ

دي . احْلَ  هي

َح النَّبييُّ  هي الطَّائيَفَة الَّتيي َِصَّ َرًة َعىَل  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم   -َواَل َشكَّ يفي َأنَّ َهذي َا اَل َتَزالخ َظاهي بيَأهنَّ

، وَ  وليهي  َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي، َوسخ

َا َطائيَفة  َعىَل كي َ َأْمرخ اهللَّي َأهنَّ
ق  َحتَّى َيْأِتي يَن التَّْقلييَد  احْلَ َن املْخَقل دي َلْيَستي اْلَبتََّة مي

 اأْلَْعَمى. 

د   َمَّ  حمخ
َو َما َجاَء بيهي قَّ هخ َنَّ احْلَ

وَرةي   -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -ألي  َكاَم َقاَل َتَعاىَل يفي سخ
نَّةي َتابي َوالسُّ

َن اْلكي مي

ا النَّاسخ َقْد َجاءَ  َ : َيا َأُّيُّ
ْم ]الن َساءي ْن َرب كخ

ق  مي ولخ بياحْلَ سخ مخ الرَّ َب  170 \ 4كخ : َوَكذَّ [، َوَقاَل يفي اأْلَْنَعامي

قُّ ] َو احْلَ َك َوهخ  َقْومخ
ق  املْخبييي ]66 \ 6بيهي ْل َعىَل اهللَّي إينََّك َعىَل احْلَ : َفَتَوكَّ  27[، َوَقاَل يفي النَّْملي

\ 79 َ ونخَس: َيا َأُّيُّ ْم ][، َوَقاَل يفي يخ ْن َرب كخ
قُّ مي مخ احْلَ ْثلي 108  \ 10ا النَّاسخ َقْد َجاَءكخ [، َواآْلَياتخ بيمي

.  َذليَك َكثيرَية 

ي  
وري املَْْهدي رٌّ إيىَل ظخهخ

ْسَتمي َك مخ
د  اْلَبتََّة، َوَأنَّ َذلي َْتهي يَها جمخ

 َفَدْعَوى َأنَّ اأْلَْرَض ََلْ َيْبَق في

َذا نَاقيَضة  هليَ  َعني النَّبيي   املْخنَْتَظري مخ
بخوًتا اَل َمْطَعَن فييهي  ثخ

يثي الثَّابيتي دي  َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم.  -احْلَ

َنَّ اهللََّ  ، ألي َو َضاَلل  قَّ َفهخ ضخ احْلَ
نَاقي لَّ َما يخ  َأنَّ كخ

َّا اَل نيَزاَع فييهي
ق   -َجلَّ َوَعاَل   -َوِمي : َفاَمَذا َبْعَد احْلَ َيقخولخ

فخوَن ] إيالَّ  اَللخ َفَأنَّى تخرْصَ نَْد اهللَّي َتَعاىَل.32 \ 10الضَّ ْلمخ عي
 [، َواْلعي
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اديَي َعرَشَ   التَّنْبييهخ احْلَ

وليهي   َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

ْعَراَض َعْن كي ي َأنَّ َهَذا اإْلي
، َواْعتيَقاَد  -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  -اْعَلْم َيا َأخي

ْستي  ْن َأْعَظمي االي َي مي َن املْخْسليمي وَرةي مي لَّ َمْن يفي املَْْعمخ ي َعمَّ جخ
َنةي الَّذي بي املْخَدوَّ

اَم بياملََْذاهي  َعنْهخ
 املَْآِسي ْغنَاءي

يَدٍة.  وٍن َعدي رخ  قخ
ةي دَّ ْن مخ

َي مي ي الَّتيي َدَهتي املْخْسليمي َواهي ، َوالدَّ  َواملََْصائيبي

َلتيَها َما َعَلْيهي َواَل َشكَّ َأنَّ النََّتائي  ْ  َمْن مجخ
نَّةي َتابي َوالسُّ

ْعَراضي َعني اْلكي َئَة َعني اإْلي يَمَة النَّاشي َج اْلَوخي

ْساَلمي  َْصلي اإْلي يَّةي املْخنَايفي ألي
كييمي اْلَقَوانييي اْلَوْضعي ْن َُتْ

مخ اآْلَن مي هي
وَن يفي َواقيعي مخ

اَم  ;املْخْسلي اَر إينَّ فَّ َنَّ اْلكخ ألي

وكي اْح  كخ َبهي َوالشُّ قي الثََّقاَفةي َوإيْدَخالي الشُّ ي  َعْن طخرخ ْكري
ْم بياْلَغْزوي اْلفي ْم َعْن ديينيهي ْم بيَفْصليهي وهخ يفي دييني َتاجخ

. ْساَلمي  اإْلي

وليهي  نََّة َرسخ َتاَب اهللَّي َوسخ
وَن كي وَن َيَتَعلَّمخ مخ

اَم  -َسلََّم َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي وَ  -َوَلْو َكاَن املْخْسلي َوَيْعَملخوَن بياَم فييهي

ْم. ْم َوديينيهي هي ي  يفي َعَقائيدي ْكري
ْن َتْأثيريي اْلَغْزوي اْلفي ْم مي ْصنًا َمنييًعا هَلخ  َلَكاَن َذليَك حي

َجالي   َأْقَواَل الر 
ْم َواْسَتْبَدلخوا بيهي هي وري وهخ َوَراَء ظخهخ وا اْلَوْحَي َوَنَبذخ ْن ملََّا َتَركخ

ْم َأْقَوالخ َوَلكي ْم هَلخ ََلْ َتقخ

، َوَكاَلمي النَّبي  ْرآني ْعتيَصامي بياْلقخ مخ اهللَّخ َمَقاَم َكاَلمي اهللَّي َواالي َهخ
ةي َرمحي مَّ

بخ اأْلَئي
َجالي َوَمَذاهي َصىلَّ اهللَّخ   -ي  الر 

.  -َعَلْيهي َوَسلََّم  نَّتيهي ني بيسخ  َوالتََّحصُّ

َك َوَجَد اْلَغْزوخ الْ 
مخ املْخَضادُّ َوليَذلي هخ اَلحخ

َي، َوَلْو َكاَن سي َن املْخْسليمي َئةي مي لخوبي النَّاشي يًقا إيىَل قخ يُّ َطري ْكري
في

ْم َسبيياًل. نََّة ََلْ جَييْد إيَلْيهي ْرآَن َوالسُّ  اْلقخ

وا  وا َما َبَلغخ ، َوَلْو َبَلغخ ٍف َيْعَلمخ َأنَّ َكاَلَم النَّاسي
نْصي لَّ مخ َن اْلعيْلمي َواْلَفْضلي َواَل َشكَّ َأنَّ كخ نخ  -مي

ْمكي اَل يخ

وليهي َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم. وَم َمَقاَم َكاَلمي اهللَّي َوَكاَلمي َرسخ  َأْن َيقخ

َي، وَ  ي َقََض َعىَل كيَياني املْخْسليمي يَّ الَّذي ْكري
 َأنَّ َهَذا اْلَغْزَو اْلفي

امَّ اَل َشكَّ فييهي
ْمَلةي َفمي يْم َوبياجْلخ َوْحَدُتي



235 
 

وًرا  َلَرَجَع َمْدحخ
وليهي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
وَن بيكي كخ َتَمس  ْم مخ ْم َوهخ ْم، َلْو َصاَدَفهخ هي

ْم َعْن دييني يفي َغاَيةي  َوَفَصَلهخ

وري ََلْ  ي  املَْْذكخ ْكري
، َوَكْوني اْلَغْزوي اْلفي نَّةي َتابي َوالسُّ

وحي َأديلَّةي اْلكي ضخ وخ
َيْسَتنيْد إيالَّ َعىَل اْلَباطيلي اْلَفَشلي لي

. َو َمْعلخوم   َكاَم هخ
يهي  َوالتَّْموي

-------------------------------------------------- 

َبْيَ )قوله:    
ودي املَْْوجخ اْلَوْحيي  َن 

مي ء   ََشْ يَّلخوهخ  ََّتَ ي 
الَّذي اأْلَْرَجحي  َذليَك  يمخ 

َتْقدي جَييبخ  َك 
َوليَذلي

بي  َأَحاطخوا  َما  خْم  بيَأهنَّ وَن  فخ ْعرَتي مخ ْم  لُّهخ كخ ةخ  مَّ
َواأْلَئي  . َشكٍّ بياَل  َباطيل   ب  

َكذي الظَّنُّ  َوَهَذا  ُّييْم. 
يعي َأْيدي َجمي

هخ إيْن َشاَء اهللَّخ  ، َكاَم َسَيْأِتي إييَضاحخ وصي اْلَوْحيي تقدم أن العلامء جممعون عىل أنه ال أحد أحاط   (نخصخ

النبي   باب   - الل عليه وسلمصىل-بسنة  بالسنة فغريهم من  بكر وعمر حميطني  أبو  فإذا مل يكن 

 أوىل.

َن  )قوله:   ْغنيي مي يخ يَها َظنٌّ اَل 
َوَمَعاني عي  ْ وصي الرشَّ يعي نخصخ

بيَجمي َمامي  اإْلي إيَحاَطةي  لخ َأنَّ َظنَّ 
اصي َواحْلَ

َقْطًعا   يٍح  بيَصحي َوَلْيَس  َشْيًئا،  ق   اَل    ;احْلَ هخ  َنَّ
َعَلْيَها ألي َيطَّليْع  َفَلْم  اأْلََحادييثي  َبْعضخ  هخ  وتخ َيفخ هخ  َأنَّ َشكَّ 

هي  نَْد َغرْيي َفَيْثبختخ عي  
َحاَبةي  َعني الصَّ

ولي دخ يهي َبْعضخ اْلعخ وبيَّنه   -رمحه الل تعاىل-هذا بيَّنه الشافعي    (َوَيْروي

األئمة األعالم(، وابن القيم يف ابن عبد الرب يف كتابه )االستذكار( وابن تيمية يف )رفع املالم عن  

 . -رمحه الل تعاىل-)أعالم املوقعني(، واملصنف يبَّن أنه استفاد من كالم ابن القيم 

ْذري يفي اخلَْ )قوله:   َن اْلعخ
ْثَل َما ليْْليَمامي مي ْم مي يَن َأنَّ هَلخ

َي َظنُّ املْخَقل دي : َفهي َيةخ
يَّةخ الثَّاني

ا اْلَقضي   ( َطأي ... َوَأمَّ

ا كالم مهم للغاية، من اجتهد فأخطأ فهو معذور يف ترك احلق؛ ألنه بذل وسعه، بخالف من وهذ

 ترك احلق بال عذر رشعي فهو غري معذور، بحجة تقليد فالن أو فالن.
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و)قوله:   َلْيسخ خْم  َأهنَّ َعىَل  َحًة، 
َداَلَلًة َواضي لُّ  َيدخ ْم،  َوَبْينَهخ ْم  َبْينَهخ يمخ 

اْلَعظي اْلَفْرقخ  يَن  َوَهَذا  وري َمْأجخ ا 

خ  هَنَّ
ألي يَن  وري َمْعذخ وا  َوَلْيسخ  . ق  احْلَ َغرْيي  يفي  أخْسَوَة  َواَل  َداَء 

اْقتي اَل  إيْذ  َأْعَمى  َتْقلييٍد  يفي  َطأي  اخْلَ َما يفي  وا  َتَركخ ْم 

لي  ْن َأْمري اهللَّي َوهَنْييهي َعىَل َضْوءي َوْحييهي املْخنَزَّ هخ مي َتَعلُّمخ ْم  هخ م يف مثل هذا يرجع إىل رجل إذن الكال  (َيْلَزمخ

عرف احلق فرتكه أو أبى أن يبحث يف احلق تقليًدا للرجال، فكالمها ُمالم، واألول أشد لوًما من 

 اآلخر، واألول عرف احلق فرتكه، والثاين مفرط يف طلب احلق، واملفرط ُمالم.

نَّةي )قوله:   َوسخ اهللَّي،  َتابي 
كي َعْن  َض  املْخْعري َأنَّ  لخ 

اصي َأْنَزَل   َواحْلَ َّا 
ِمي  ، ديينيهي َتَعلُّمي  يفي  َط  املْخَفر   

وليهي َرسخ

ونخ َلهخ   ، اَل َيكخ
وليهي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي، َوسخ
َم َكاَلَم النَّاسي َعىَل كي ، املْخَقد  ولخهخ اْلَبتََّة َما ليْْليَمامي اهللَّخ، َوَما َسنَّهخ َرسخ

ْض َعْن كيَتابي اهللَّي ْعري ي ََلْ يخ
ْط يفي َتَعلُّمي اأْلَْمري َوالنَّْهيي الَّذي َفر  اَم َشْيًئا َوََلْ يخ ْم َعَلْيهي َقد  ، َوََلْ يخ

وليهي  َرسخ
نَّةي  َوسخ

نَّةي  َتابي َوالسُّ
َن اْلكي  إذن رصح بقوله املفرط يف تعلم دينه. (مي

قخو)قوله:   تَّفي مخ اهللَّخ، مخ َهخ
َة اأْلَْرَبَعَة َرمحي مَّ

ي  اْعَلْم َأنَّ اأْلَئي مخ التَّْقلييَد اأْلَْعَمى الَّذي
هي َن َعىَل َمنْعي َتْقلييدي

ْم يفي َتْقلييدي  وهخ ا ملََا َخاَلفخ ْم َحقًّ ْم. َوَلْو َكانخوا َأْتَباَعهخ هخ خْم َأْتَباعخ وَن َأهنَّ عخ بخ َلهخ َمْن َيدَّ وا َيَتَعصَّ عخ
ني ي مخ

مخ الَّذي
هي

َعنْهخ  خوا  نْهخ َوهنخ
املذاهب األربعة يف ذمهم للتقليد، وأنه ال جيوز ألحد ثم نقل نقوالت عن أئمة    (مي

العلم   بيان  )جامع  كتابه  يف  الرب  عبد  ابن  النقوالت  هذه  نقل  وقد  لقوهلم،  الدليل  يرتك  أن 

-وفضله(، وابن القيم يف )أعالم املوقعني(، والعالمة األلباين يف أوائل كتابه )صفة صالة النبي  

 (.-صىل الل عليه وسلم

َتابخ اهللَّي، وَ التَّ )قوله:  
ةي َهَذا التَّْقلييَد اأْلَْعَمى َقْد َدلَّ كي مَّ

يَن ليْْلَئي ثخ اْعَلْم َأنَّ املْخَقل دي
نَّةخ  نْبييهخ الثَّالي سخ

َهَذا َيقخوَل:  َأْن  ْم  نْهخ
مي ََحٍد  ألي جَيخوزخ  اَل  هخ  َأنَّ  ، ْلمي

اْلعي َأْهلي  ْن  مي بيهي  ْعَتدُّ  يخ َمْن  َوإيمْجَاعخ   ،
وليهي َوَهَذا   َرسخ َحاَلل  

هخ اهللَّخ ...  ;َحَرام    اَلَل َما َأَحلَّ َنَّ احْلَ
خالصة التنبيه الثالث أنه ال يصح ألحد أن يقول هذا حالل   (ألي
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نقل  ثم  يقول هذا حالل وهذا حرام،  أن  له  فال يصح  عاملًا  ليس  واملقلد  بعلم،  إال  وهذا حرام 

ه كان ُيشدد يف قوله هذا حالل وهذا حرام،  نقوالت عن األئمة حتى مع علمهم كاملك وغريه أن

 وهذا مع مالك مع علمه، فكيف بغريه. 

َوَأنَّ )قوله:    ،
َوالتَّْقلييدي َباعي  ت  االي َبْيَ  اْلَفْرقي  َفَة  َمْعري نْهخ 

مي بخدَّ  اَل  َّا 
ِمي َأنَّ  اْعَلْم  ابيعخ  الرَّ حَمَلَّ التَّنْبييهخ   

جَيخوزخ   اَل  َباعي  ت 
بيَحالٍ االي فييهي  والتقليد،   (التَّْقلييدخ  االتباع  بني  فرًقا  هناك  أن  الرابع  التنبيه  خالصة 

 فاالتباع هو العمل باحلجة، أما التقليد فهو خالف هذا. 

املَْ )قوله:   اأْلَْعَمى  التَّْقلييَد  يَن  املْخَقل دي َأني  َعَلْينَا  ََيَْفى  اَل  هخ  َأنَّ اْعَلْم  سخ 
امي اخْلَ ،  التَّنْبييهخ  وري ْذكخ

هي  يمي َوَتْقدي  ، نَّةي َوالسُّ َتابي 
بياْلكي اْلَعَملي  َن  مي بيهي  وَننَا  رخ َوَتْأمخ  

إيَلْيهي وَننَا  َتْدعخ ي 
الَّذي َهَذا  ولخوَن:  آَراءي َيقخ َعىَل  اَم 

َطاقخ   يخ اَل  بياَم   
التَّْكلييفي َن  مي َجالي  اْلكيَتابي    ;الر  َفةي  َمْعري َعىَل  َلنَا  ْدَرَة  قخ اَل  ا  َنَّ ياَم ألي هبي َنْعَمَل  َحتَّى  نَّةي   (َوالسُّ

ني )لكن أنبه عىل أنه البد من رشوط االجتهاد، لذا قال:    يفي املْختَّبيعي َمَع َتَبايخ
دي وطي املْخْجَتهي خ َفَجْعلخ رشخ

، َكاَم َتَرى اَم َخْلط  َوَخْبط  عيهي ني َمَواضي َباعي َوَتَبايخ ت 
ْجتيَهادي َواالي يعني يريد أن ُيشري إىل ما تقدم ذكره   (االي

يسوغ   ال  التي  املسائل  يف  االتباع  أن  الفرق  ووجه  واالجتهاد،  االتباع  بني  فرًقا  هناك  أن  من 

والواجب يف   اخلالف فيها والدليل ظاهر، فليس هناك جمال أن جيتهد املجتهد وإنام ليس له خيار،

حقه أن يتبع الدليل، بخالف املسائل التي بينها تعارض فيحتاج إىل ترجيح، ففرق بني هذا وبني 

 هذا. 

وهذا صحيح من حيث اجلملة أن املسائل التي ال يسوغ اخلالف فيها ليست حمل اجتهاد 

يف مثل هذا   أن األضبط  -والل أعلم-والكالم يف املسائل التي يسوغ اخلالف فيها، لكن يبدو يل  

من  فاملسألة  جُيمعوا  مل  وإن  اجتهاد،  حمل  فليس  عليه  أمجعوا  فإن  العلم،  أهل  فهم  إىل  ُينظر  أن 
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موارد االجتهاد، ثم ختتلف، فمنها ما يكون اخلالف ضعيًفا والدليل ظاهًرا فمثل هذا ال حيتاج  

ان النص ظاهًرا فليس إىل اجتهاد، ومنها ما يكون اخلالف فيها أقوى وأقوى، أما أن ُيقال: إذا ك

حمل اجتهاد. فهذا يظهر يل أنه يصح إمجااًل لكن ال يصح من جهة التدقيق والتفصيل؛ ألن ظهور 

النص نسبي، فقد يظهر عند هذا ما ال يظهر عند هذا، وقد يظهر النص يف الداللة عىل دليل لو مل 

 الدليل يشء آخر.يكن هلذا النص معارض، أما مع وجود املُعارض فُيعلم أن املراد من 

 فإذن الذي يضبط هذا األمر هو النظر يف فهم أهل العلم، ال النظر يف ظواهر النصوص. 

املسائل   من  جعلوه  هل  العلم،  أهل  فهم  يف  النظر  هو  األمر  هذا  يضبط  الذي  أن  أؤكد 

هاد االجتهادية أو من املسائل اخلالفية، فإن كان من املسائل التي أمجع عليها أهل العلم فال اجت

فيها، أما إذا كان ما عدا ذلك فهو حمل اجتهاد ونظر، ثم الذي هو حمل اجتهاد ونظر يتباين فيه 

قوة اخلالف وقوة االجتهاد بحسب املسائل، فمن املسائل ما يكون النزاع فيها قوًيا، ومن املسائل 

شاًذا، وليس  ضعيًفا،  فيها  النزاع  يكون  ما  ومنها  متوسًطا،  فيها  النزاع  يكون  قال:   ما  فلذا 

ْن َذليَك اْلَوْحيي الَّذي ) هخ بياَم َيْعَملخ بيهي مي ْلمخ
طخ فييهي إيالَّ عي ْشرَتَ َباَع اْلَوْحيي اَل يخ يقخ َأنَّ ات 

هخ َوالتَّْحقي ، َوَأنَّ هخ ي َيتَّبيعخ

َا هبي َواْلَعَملخ  آَيٍة  ْلمخ 
َوعي  ، بيهي َواْلَعَملخ  يٍث  َحدي ْلمخ 

عي حُّ 
أ-هذا حيتاج    (َيصي ما    -علموالل  نظر عىل  إىل 

 تقدم تقريره.

النص منسوًخا،   أنه يدل عىل كذا، لكن قد يكون هذا  النص  بالوحي وبظاهر  فقد تعلم 

وقد يكون عاًما ُيراد به اخلصوص، وقد يكون قطعًيا لكن يف حال دون حال، أو أشخاص دون 

الرش بالنصوص  يعمل  أن  أراد  من  كل  يف  االجتهاد  رشط  من  البد  فإذن  ومن أشخاص،  عية، 

رشوط االجتهاد أن يعلم أقوال من تقدم، هذا بخالف ظواهر القرآن والسنة يف األمر بالصالة 
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يفهمها كل  فهذه  الوعيد عىل ذلك، وذكر اجلنة والنار،  املعصية وذكر  ارتكب  والزكاة وذم من 

الكتاب والسنة، من علم العربية، ألنه ليس املراد منها أحكام معينة وإنام املراد الدعوة إىل اتباع  

 وترك خمالفة الكتاب والسنة.

 فلو قال قائل: إذن ال يصح للعامي أن يتدبر القرآن؟ 

بالنار،   عصاه  ملن  ووعيد  باجلنة،  الل  أطاع  ملن  وعد  ووعيد،  وعد  فيه  القرآن  بىل،  ُيقال: 

كالص العوام  عامة  يفهمها  ما  منها  املعصية  وأفراد  الطاعة  أفراد  لكن  العامي،  يفهمه  الة  فهذا 

األحكام  هبذه  عاملًا  الرجل  يكون  أن  البد  فلذلك  العوام،  يفهمه  ال  ما  ومنها  ...إلخ،  والزكاة 

 الرشعية. 

َعاَماَلتينَ )قوله:   مخ َواَل  نَا 
َباَداتي عي َأْحَكامي  ْن  مي َشْيًئا  َنْعَلمخ  اَل  ٍة  َحرْيَ  

يفي ينَا  َبقي إيَماَمنَا  ْد  َقل  نخ ََلْ  ا، َفإيَذا 

َبْينَ  يقي َوَتَعطََّلْت  َطري َعْن  إيالَّ  اأْلَْحَكامي  َن  مي َذليَك  َغرْيَ  َواَل  َفْتَوى  َواَل  َقَضاًء  فخ  َنْعري اَل  إيْذ  اأْلَْحَكامخ  نَا 

نَا   إيَمامي َن اْلكيَتابي   ;َمْذَهبي  َها مي وَن َغرْيي َها دخ َوَنَتَداَرسخ َها  َنَتَعلَّمخ ي 
الَّتي َي  نَْدَنا َوهي َنة  عي َدوَّ َأْحَكاَمهخ مخ َنَّ 

 ألي

ينَ  ةي اآْلَخري مَّ
بي اأْلَئي َحاَبةي َوَمَذاهي  الصَّ

نَّةي َوَأْقَوالي  . (َأوي السُّ

 خالصة هذه الشبهة: لو مل نقلد إمامنا لتعطلنا، وتقدمت أجوبة كثرية عىل هذا، ومنها: 

ال  أن   -1 العامي  أن  برشط  لكن  العامل،  دون  للعامي  يصح  رجاًل  جيهذا  عل 

يلتزم مذهبه وقوله، فإن العلامء جممعون عىل خالف هذا وأنه من بدع القرن الرابع، أما  

 أن عامًيا ُيقلد هذا وُيقلد هذا دون دافع اهلوى فهذا خارج مورد النزاع.
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الب -2 اتباًعا لشيخه، ترك ال  حث يف رجل ظهر له الدليل، وأرص عىل أن  دليل 

فالبحث يف   لشيخه،  تقدياًم  فيه  فرط  لكنه  احلق،  إىل  أن يصل  يستطيع  والبحث يف رجل 

 هذين وتقدم ذكره. 

أئمتكم   -3 تقليد  من  أسهل  الرشعية  األدلة  يف  بالبحث  احلق  اتباع  أن 

 واتباعهم، فإن هلم أقوااًل، ثم هلم أقوال أخرى قال هبا غريهم من أصحاهبم فتنازعوا أهيام 

 ُيقدم من أقواله، فإذا كان الرجل له آلة فاتباع الدليل أسهل من اتباع أقوال األئمة. 

ما الذي جعل إلمامكم مزية عىل غريه؟ فام الذي ميَّز أبا حنيفة عىل الثوري  -4

 ومالك؟ وكذلك ما الذي ميز مالًكا عىل أمحد؟ 

س االجتهاد  أن  ُيكرر  أنه  املباركة  الرسالة  هذه  يف  ُيعجبني  للغاية، ومما  وسهل  بل  هل 

 فقد أصبح االجتهاد سهاًل ملن رغب ووفق .  -رمحه الل تعاىل -وصدق 

نْ )قوله:   ، َبْل َنعخوذخ بياهللَّي مي
ياَم بياْجتيَهاديهي نَّةي َيْعَملخ هبي َتابي َوالسُّ

َل بياْلكي اهي : إينَّ اجْلَ   َوَنْحنخ اَل َنقخولخ

 فهو يفرق بني اجلاهل وصاحب العلم،  رهوهذا ُيؤكد ما تقدم ذك (َأْن َنقخوَل َذليَك 

يرى  و ال  أنه  كالمه  بعض  لكن  العلم  ظاهر  لالجتهاد،  أعلم-رشًطا  بني    -والل  باجلمع 

ُيقال: فيام هو ظاهر  العلم  ال يرى    إنه  أقواله  ما يف النصوص  وواضح  رشًطا لالجتهاد  بخالف 

الظهور نسبي، لذا األحسن أن ُينظر إىل حال العلامء   ُيستدرك عىل الشنقيطي بأن، وقد  كان خفًيا

إمجااًل  يصح  ذكره  وما  نسبية،  النصوص  داللة  ألن  النصوص،  داللة  إىل  من   ال  االستفادة  ىف 
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ذلك ونحو  القرآن  هذه  مواعظ  مع  العلامء  أحوال  إىل  ُينظر  أن  فالبد  التفصيل  جهة  من  أما   ،

 النصوص. 

هخ )قوله:   هي َكاَم َتَرى  َوَمْن َكاَن َهَذا َشْأنخ ْذري ر  َعىَل التََّعلُّمي َفَعَدمخ عخ
َو َتامُّ اْلَعْقلي َواْلَفْهمي َقادي  (َوهخ

)أعالم  كتابه  يف  القيم  ابن  نقله  فيام  الشافعي  اإلمام  قال  فرتكه،  الدليل  له  استبان  صنف  هذا 

النبي   سنة  له  استبانت  من  أن  عىل  العلامء  أمجع  وسلم-املوقعني(:  عليه  الل  أن    -صىل  له  ليس 

 يدعها لقول أحد كائنًا من كان.

، )قوله:   اْلَوْحيي َتَعلُّمي  يطي يفي  التَّْفري َن  وَن َعىَل َما َكانخوا َعَلْيهي مي املْخَقل دخ َينَْدَم  َو َأْن  : هخ   اأْلَْمرخ الثَّاِني

وليهي    َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

ْعَراضي َعْن كي وعي إيىَل اْلكيَتابي   َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي   -َواإْلي جخ وا إيىَل الرُّ رخ
َبادي َوَسلََّم. َويخ

الْ  َوَهَذا  َذليَك،  َقْبَل  يطي  التَّْفري َن  مي َعَلْيهي  َكانخوا  َّا 
ِمي َتائيبيَي   . دٍّ بيجي َذليَك  يفي  وا  عخ َوَيرْشَ نَّةي  َعىَل َوالسُّ ْسمخ 

قي

و إيْخَواَننَا إي  ي َنْدعخ
َو الَّذي َن اهللَّي، َوهخ

ًدى مي وهو املذموم يف هذا البحث -لذلك من ترك الدليل    (َلْيهي هخ

 أحد أصناف ثالثة، السيام الصنفان األوالن ثم الثالث:   -كله

 ظهر له الدليل فرتكه.األول:  -

ُمعاقب عىل   الثاِن: - تفريًطا وتعظياًم ملشاخيه، وهذا مفرط واملفرط  مل يبحث 

العلامء   أن  له  كالم  يف  الرب  عبد  ابن  وبنيَّ  )الفروق(،  كتابه  يف  القرايف  ذكره  كام  تفريطه 

 جممعون عىل أن املفرط ُمالم وليس معذوًرا.

من   الثالث: - جاء  خطأه  لكن  األصل،  حيث  من  معذور  وهو  مقلد  عامي 

 التزم مذهًبا، أو قلد عاملًا والتزم أقواله، فهذا من بدع القرن الرابع.جهة أنه 



242 
 

َلهخ )قوله:   ْدَرَة  ونخ اَل قخ يًّا، بيَحْيثخ َيكخ
يقي َذا َتْعَلمخ َأنَّ املْخْضَطرَّ ليلتَّْقلييدي اأْلَْعَمى اْضطيَراًرا َحقي َ َوهبي

ليَكوْ  يطي  التَّْفري َعَدمي  َمَع  هي  َغرْيي َعىَل  َوَقْد اْلَبتََّة،  اْلَفْهمي  َعىَل  ْدَرة   قخ َلهخ  َأْو   ، اْلَفْهمي َعىَل  َأْصاًل  َلهخ  ْدَرَة  قخ اَل   
نيهي

 َ جًيا ألي نَّهخ َيَتَعلَّمخ َتْدري
َو يفي َأْثنَاءي التََّعلُّمي َوَلكي . َأْو هخ َرة  َعني التََّعلُّمي

قخ َقاهي
رخ َعىَل َتَعلُّمي َعاَقْتهخ َعَوائي

هخ اَل َيْقدي نَّ

ل   ور  يفي التَّْقلي   كخ َو َمْعذخ َك َفهخ
نْهخ َوَنْحوخ َذلي

ْفًئا َيَتَعلَّمخ مي ٍد. َأْو ََلْ جَييْد كخ
هخ يفي َوْقٍت َواحي وري َما َُيَْتاجخ يدي املَْْذكخ

وَرةي   خ .  ;ليلُضَّ وَحَة َلهخ َعنْهخ هخ اَل َمنْدخ َنَّ
،    ألي طخ فييهي رخ َعىَل التََّعلُّمي املْخَفر 

ا اْلَقادي َجالي َعىَل َما َأمَّ مخ آَراَء الر  َواملْخَقد 

ورٍ  ي َلْيَس بيَمْعذخ ، َفَهَذا الَّذي َن اْلَوْحيي  . (َعليَم مي

يل   أعلم-ويظهر  ليس   -والل  فهذا  فيرتكه،  الدليل  له  يظهر  رجل  بني  فرًقا  هناك  أن 

البحث، وأصبح عنده يشء من   له  يتيَّس  نفسه شك ومل  إذا ورد عىل  إال  فهو معذوًرا،  التفريط 

آثم،   هو  ُيقال  فال  كساًل  املسائل  يبحث  ومل  جمتهد  رجل  فهو  الثاين  أما  تفريطه،  عىل  مالم 

واجًبا،  ليس  فاالجتهاد  معذور،  فهو  به  يثق  رجل  بتقليد  اكتفى  وإنام  واجًبا،  ليس  فاالجتهاد 

ابتداًء: جيب عليه أن جيتهد، فهذا حيت اج إىل دليل، بخالف من ظهر له احلق فرتكه، أما أن يقال 

 أنه ال جيب عىل املجتهد أن جيتهد. -والل أعلم-لذلك عىل أصح القولني 

ةي  )قوله:   مَّ
اأْلَئي يفي  اْلَفْصلي  اْلَقْولي  يَقةخ  اهللَّخ    -َوَحقي مخ  َهخ

َي،    -َرمحي املْخْسليمي َلاَمءي  عخ َياري 
خي ْن  مي خْم  َأهنَّ

َطأي  َن اخْلَ َي مي ومي وا َمْعصخ خْم َلْيسخ ، َوَما َوَأهنَّ َصاَبةي  َوَأْجرخ اإْلي
ْجتيَهادي  َأْجرخ االي

ْم فييهي  َفَلهخ
لُّ َما َأَصابخوا فييهي ، َفكخ

ل  َحالٍ  وَن َعىَل كخ ورخ ْم َمْأجخ ْم َفهخ هي
وَن يفي َخَطئي ورخ ْم َمْعذخ

وَن فييهي بياْجتيَهاديهي ورخ ْم َمْأجخ  َفهخ
، اَل  َأْخَطئخوا فييهي

ْم َذمٌّ َواَل َعْيب   هخ  . ( َواَل َنْقص  يفي َذليَك َيْلَحقخ

ال تالزم بي جاللة األئمة وعلو قدرهم يف العلم وبي وجوب  :  القاعدة الثالثة واألربعون

 تقليدهم.
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الرابعة واألربعون بالدليل وإن كانوا :  القاعدة  مع جاللة األئمة إال أننا مطالبون بالعمل 

أعلم،  هو  من  خالفنا  وإن  رشًعا،  مطلوب  اهلل  يريده  فيام  واالجتهاد  بالدليل  عملنا  فإن  أعلم، 

اَل، فإنه ليس مطلوًبا رشًعا بل مذموًما رشًعا؛ ألنه ال بخالف عدم البحث يف الدليل تقليًدا للع

 مزية يف هذا العاَل عىل غريه من العلامء حتى يخقدم عليهم، وليس احلق حمصوًرا فيه دون غريه.

يمخ َفاَل َتكخ  )قوله:  
وري َذمي  اأْلخمخ

اَل َطَريَفْ َقْصدي
ْد كي َن اأْلَْمري َواْقَتصي ٍء مي ْم  َفاَل َتْغلخ يفي ََشْ هخ مُّ َّْن َيذخ

ِمي

َمًة   َقدَّ  َأْو مخ
وليهي  َرسخ

نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ
ْغنيَيًة َعْن كي ْم مخ دخ َأْقَواهَلخ

َّْن َيْعَتقي
ْم َواَل ِمي هخ صخ

اَم َوَينَْتقي لذا يظهر يل    (َعَلْيهي

أعلم- قوله:    -والل  يفي  )يف  نَا  سي َْنفخ ألي َوَنْحَتاَط  َننْظخَر  َأْن  َعَلْينَا  اهللَّي َوَلكيْن  َضا  ري إيىَل  اأْلَْقَوالي  َأْقَربي 

ْشتيَباهي، َكاَم َقاَل   َن االي َها مي يبخَك« َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم:    -َوَأْحَوطيَها َوَأْبَعدي ري يبخَك إيىَل َما اَل يخ ري  ( »َدْع َما يخ

فل  -والل أعلم-يبدو يل   الدليل طاعة لل،  و كانت املسألة راجعة أن يف هذا نظًرا، وإنام ننظر يف 

للشك، فإن تقليد العامل الكبري يف العلم أحوط من اجتهاد اإلنسان يف نفسه، فتقليد ابن تيمية يف 

أننا   إىل هذا  يدعو  الذي  وإنام  اجلهة،  املسألة من هذه  نظرنا هلذه  لو  اجتهادي،  اجتهاده خري من 

م أو غريه  تيمية  ابن  الدليل، ألن  يف  بالنظر  رشًعا  أوىل من غريه  مطالبون  ليس  أئمة اإلسالم  ن 

باحلق، ونحن مطالبون باالجتهاد والنظر، ولوال هذا لصار احلق حمصوًرا يف قول واحد، وهذا 

 مما ال يصح رشًعا وال كوًنا. 

َذليَك  )قوله:   ةي يفي  مَّ
اأْلَئي َأْكَثرخ  َو  َفهخ هخ اهللَّخ  َ

َأبخو َحنييَفَة َرمحي َمامخ  اإْلي ا  أَ   ;َأمَّ هخ  َنَّ
ْم َرْأًياألي هخ ويزيد   (ْكَثرخ

ذلك يف أيب حنيفة أنه ما كان صاحب حديث، لذلك خفيت عليه أدلة كثري من املسائل، وإنام كام 

 قال املصنف كان من أهل الرأي.
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نْ )قوله:   َمانيَع مي هخ اَل  َأنَّ  
فييهي ي اَل َشكَّ  الَّذي يقخ 

َفالتَّْحقي بياآْلَحادي،  املْخَتَواتيري  ا َنْسخخ  وَر َوَأمَّ حَمْذخ هخ َواَل 

ولي   ورخ َأْهلي اأْلخصخ ْهخ َك مجخ
، َواَل َوْجَه مليَنْعيهي اْلَبتََّة، َوإيْن َخاَلَف يفي َذلي يَحَة   ;فييهي حي  الصَّ

َنَّ َأْخَباَر اآْلَحادي ألي

َبيْ  اْلَبتََّة  َض  َتَعارخ َواَل  َها،  َرد 
لي َوْجَه  اَل  املْخَتَواتيري  َها َعني  رخ َتَأخُّ َبْيَ الثَّابيَت  َض  َتنَاقخ اَل  إيْذ  املْخَتَواتيري  َوَبْيَ  نََها 

اَم يفي َوْقتيهي  نْهخ
لٍّ مي ْدقي كخ َوازي صي اَم، جليَ ْيني اْخَتَلَف َزَمنخهخ  . (َخَْبَ

إىل   النظر  إىل  فنحتاج  تعارضا  إذا  فإهنام  ُيقال  وال  املتواتر،  اآلحاد  ينسخ  ألن  قد  القوة، 

اآلحاد جاء متأخًرا يف زمن واملتواتر يف زمن، فلم حيصل التعارض يف حمل واحد، لكن هذا يشء 

ونسخ القرآن بالسنة يشء آخر، فإن منزع الشافعي وأمحد يف رواية وابن تيمية، أن السنة ال تنسخ 

للقرآن، فاملُبنيِّ ال ينسخ القرآن، ليس املنزع إىل قوة الثبوت، وإنام ألن السنة من حيث املعنى بيان  

، وإىل غري ذلك من األدلة الرشعية.   املُبنيَّ

ثم السلف ما كانوا يتكلمون بلفظ املتواتر واآلحاد، ألنه ليس دقيًقا، ووجه عدم دقته: أن  

ُيقال: ال ينسخ اآلحاد األقل قوة آحاًدا أكثر قوة  اآلحاد نفسه يتفاوت يف القوة، فإذن عىل هذا 

فالسلف   التواتر منه.  بلفظ  ُيعربون  وإنام  اآلحاد،  ُيقابل  الذي  املتواتر  بلفظ  ُيعربون  كانوا  ما 

باملعنى اللغوي العام، أي املتكاثر، وهؤالء جعلوا القسمة ثنائية، وجعلوا اآلحاد كله عىل منزلة 

 واحدة، والتواتر كذلك، وهذا ليس دقيًقا.

ْكمي املْخَتَواتيري َوَداَلَلةخ املْخَتَواتيري َوإييَضاحخ َهَذا َأنَّ َنْسَخ املْخَتَواتي )قوله:   ْمَراَر حخ
اَم َرَفَع اْستي ري بياآْلَحادي إينَّ

يَحةي  حي  الصَّ
بيَأْخَباري اآْلَحادي َها  ْمنََع َنْسخخ يخ يًَّة َحتَّى 

َقْطعي َليَْسْت  هي  ْكمي ْمَراري حخ
هذا تنبيه طيب   (َعىَل اْستي

ليس قطعًيا، لكن داللته يف نفسه قطعي، ومثاله املتقدم جُييل للغاية، فداللة املتواتر عىل استمراره  

 األمر. 
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غً )قوله:   َسو  مخ اْعَتَقَدهخ  ٍء  ََشْ
لي إيالَّ  َذليَك،  ْن  مي َشْيًئا  َاليْف  َيخ ََلْ  اهللَّخ  هخ  َ

َرمحي هخ  َأنَّ  َ نخَبي  َأْن  نَا  ا َوَغَرضخ

ََشْ 
لي إيالَّ  نََّة  السُّ كخ  َيرْتخ اَل  هخ  َوَأنَّ َك، 

ًعا.ليَذلي رَشْ ليَذليَك  ًبا  ْسَتْوجي مخ َيَراهخ  مخ   ٍء  َقد  يخ َكاَن  هخ  َأنَّ َك 
َذلي خ  َبي  يخ َّا 

َوِمي

ْأيي   َعىَل الرَّ
يثي دي لكن السلف عابوا عىل أيب حنيفة قوله بالرأي، وهذا يدل قطًعا عىل   (َضعييَف احْلَ

ط، ال ُيظن بأيب حنيفة أن خُيالف احلديث الصحيح لذاته ملجرد الرأي، فهذا يبعد للغاية  أنه قد فرَّ

كام ذكره ابن تيمية وابن القيم وقبلهم ابن عبد الرب، وغريهم من العلامء، وإنام الذي ُيالم عىل أيب 

 حنيفة أنه فرط يف البحث والتحري وعمل بالرأي.

أبو حنيفة حتى ال ُنسلم جنابه ونطعن  فإذن البد أن نخرج بيشء و ُيذم عليه  بأمر  سط، 

بجميع العلامء الذين طعنوا فيه يف هذا الباب، ويف املقابل أال حُيمل ما ال حيتمل من أن يرد النص 

 الصحيح الرصيح ملجرد رأيه، وله كالم كثري بخالف ذلك.

اآْلَبا)قوله:   َمَسائيلي  يفي  املَْْحَض  َياَس  اْلقي َمْرفخوَعٍة. َوَتَرَك  َغرْيي  فييَها  َثاٍر  آلي  ري 

... َقْولخهخ   
َحاَبةي الصَّ َوآَثاري   

عييفي الضَّ يثي  دي احْلَ يمخ 
يل    (َفَتْقدي أعلم-يظهر  كانت   -والل  حنيفة  أبا  أن 

ختفى عليه أحكام هذه األحاديث ألسباب: أواًل أنه هو يف نفسه ضعيف يف احلديث، كام ترجم 

ع وابن  البغدادي  اخلطيب  عاملًا له  ليس  ثانًيا  ثم  احلديث،  يف  ضعفه  وبيَّنوا  وغريهم،  دي، 

باحلديث صحة وضعًفا، فقال بأقوال بناًء عىل أحاديث ظنها صحيحة، فلام رأى أصحابه كثرة 

هذا جعلوا من أصوله تقديم احلديث الضعيف عىل الرأي، لذا ليس أليب حنيفة نٌص يف تقديم 

أخذ وإنام  الرأي،  الضعيف عىل  فقد احلديث  أمحد،  اإلمام  منه، بخالف  الذي وقع  فعله  وه من 

كام  احلديث احلسن،  الضعيف أي  باحلديث  وأراد  الرأي،  الضعيف عىل  احلديث  بتقديم  ح  رصَّ
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القيم يف كتابه )أعالم  الفتاوى( وابن  ابن تيمية كام يف )جمموع  دل عىل هذا صنيعه ثم ذكر هذا 

 املوقعني(، وابن رجب يف رشح )العلل(.

بني   فقال ففرق  لغريه،  احلسن  أي  الرتمذي،  عند  احلسن  أمحد  اإلمام  أراد  تيمية:  ابن 

 الرجلني. 

هخ )قوله:   َم إييَضاحخ وَن َكاَم َتَقدَّ ورخ وَن َوَمْعذخ ورخ ْم َمْأجخ ل  َحاٍل َفهخ أيًضا هذا حيتاج إىل    (َوَعىَل كخ

رأي، فالبد أنه حصل منه تأمل، فمن فرط فليس معذوًرا، فالسلف ذموا أبا حنيفة يف كالمه يف ال 

 فإنه قد ُأخذ عىل أيب حنيفة أمور:تفريط عىل ما تقدم ذكره، 

الرأي،  -1 أهل  وسموهم  ذلك  يف  السلف  كالم  توارد  وقد  بالرأي،  قوله 

الصحيح الرصيح وذموهم هبذا، فاألمر فيه كام تقدم فال ُيظن بأيب حنيفة أن يرتك النص  

عنده للرأي، وال ُيتصور هذا ممن هو دون أيب حنيفة فضاًل عن أيب حنيفة، ويف املقابل ال  

أنه   ُيقال ما تقدم تقريره  يمكن أن خُيطأ السلف مع تواردهم عىل ختطئة أيب حنيفة، وإنام 

 أخذ بالرأي وتساهل يف البحث يف احلديث. 

لكنه رجع عن   -2 السلطان،  باخلروج عىل  ما  قوله  ذلك  يدل عىل  ذلك، ومما 

نقله الطحاوي، فقد نقل عن أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احلسن أهنم ال يرون جواز 

 اخلروج عىل السلطان، ويف )الفقه األكرب( قال: ُيفسدون أكثر مما ُيصلحون. 

قوله بأن القرآن خملوق، وال شك أنه قد قال بذلك، لكنه رجع، فقد ثبت  -3

ل: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فخرج رأيي ورأيه عىل أن القرآن غري  عن أيب يوسف أنه قا
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خملوق. وثبت عن الثوري أنه قال: إن أبا حنيفة اسُتتيب عىل الكفر ثالث مرات، أي عىل 

قوله بأن القرآن خملوق، لكنه رجع واحلمد لل، ويدل لذلك ما نقله أبو جعفر الطحاوي  

و خملوق،  غري  القرآن  أن  من  عقيدته  يوسف يف  وأيب  حنيفة  أيب  عقيدة  هذه  أن  قرر  قد 

 وحممد بن احلسن. 

وهو   -4 به،  واشتهر  السلف  عند  به  ُعرف  الذي  قوله  وهذا  باإلرجاء،  قوله 

 ثابت عىل ذلك، وقد نقله عنه أبو جعفر الطحاوي.

فينبغي أن نكون وسًطا يف هؤالء العلامء، وأال ُنخطئ السلف كلهم ألجل تربئتهم، وال 

حملهم ما ال حيتملون، والعلامء تركوا الكالم يف أيب حنيفة بعد السلف، ألهنم رأوا أن يف املقابل نُ 

الكالم فيه يرض أكثر مما ينفع، والدين قائم عىل جلب املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها، 

الناس قد يقف عىل كلامت السلف فيطري هبا فرًحا،  فإن بعض  الرجل عاقاًل،  فينبغي أن يكون 

ُيراعون  وال ال  احلدادية،  باسم  اشتهروا  من  عند  معروف  وهذا  واملفاسد،  املصالح  ُيراعي   

املصالح وال املفاسد، وما أطبق العلامء من قرون وتعاقبوا عىل أن يسكتوا عن أيب حنيفة وأمثاله 

 إال للمصلحة، فإن مذهبه قد شاع رشًقا وغرًبا، والكالم فيه يرض وال ينفع.

ُيبنيَّ  املقابل  يرض  ويف  فيه  الكالم  ألن  حنيفة،  أيب  ذات  عىل  هُيجم  ال  لكن  املسائل،  خطأ   

 ها ودرء املفاسد وتقليلها. لأكثر مما ينفع، والدين قائم عىل جلب املصالح وتكمي

ال)قوله:   فييَها  َخالََف  هخ  إينَّ َقاَل:  َأْشَياَء  هخ اهللَّخ  َ
َماليٍك َرمحي َعىَل  َلاَمءي  اْلعخ َبْعضخ  َأَخَذ  َقاَل َوَقْد  نََّة  سُّ

ْعتخ َعْبَد ا : َوَقْد َذَكَر َُيَْيى ْبنخ َساَلٍم َقاَل: َسمي
عيهي هخ اهللَّخ يفي َجامي َ

 اْلَْب  َرمحي
َمَر ْبنخ َعْبدي هللَّي ْبَن َغانيٍم يفي َأبخو عخ
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أَ  َقاَل:  هخ  َأنَّ َسْعٍد  ْبني   
اللَّْيثي َعني  ثخ  َد  ُيخ اأْلَْغَلبي  ْبني  يَم 

إيْبَراهي َأَنٍس جَمْليسي  ْبني  َماليكي  َعىَل  ْحَصْيتخ 

النَّبيي     
نَّةي سخ
لي َاليَفة   ُمخ لَُّها  كخ َمْسَأَلًة،  َوَسلََّم    -َسْبعيَي  َعَلْيهي  اهللَّخ  َقاَل:   -َصىلَّ   ، بيَرْأييهي فييَها  َماليك   َقاَل  َّا 

ِمي

 .(َوَلَقْد َكَتْبتخ إيَلْيهي يفي َذليَك 

القي  ابن  نقله  أيًضا  الليث إىل مالك مل  وهذا الكالم  م يف كتابه )أعالم املوقعني(، ورسالة 

لكن مالك مع جاللة قدره   -والل أعلم-أقف عليها بكاملها، ولو وقفنا عليها لكان فيها خري  

الرأي، فإن أبا عبد الرمحن من أهل الرأي، أو أكثر الكالم يف الرأي،   ةأويت من جهة شيخه ربيع

مالك   تبعه  وقد  أقوال  يف  تعاىل-ووقع  الل  يف   -رمحه  مثله  قلَّ  أثري  مالًكا  اإلمام  فإن  وإال 

اإلسالم، لكن تأثر بشيخه يف مسائل، وقد ذكر هذا الليث يف الرسالة، وأنه أويت من شيخه ربيعة 

 الرأي.

َفلَ )قوله:    ، َيْت َعىَل اللَّْيثي َديلٍَّة َخفي َوابخ فييَها َمَع َماليٍك ألي وَن الصَّ وزخ َأْن َيكخ َها  َفَيجخ ْيَس َخَفاؤخ

ْن َخَفائيَها َعىَل اللَّْيثي  بيَأْوىَل مي َماليٍك  وهذا إنصاف، فليس قول الليث أوىل من مالك بأنه مل   (َعىَل 

ُيبينها وال العكس، لكن مع ذلك اعرتف بأن عند مالك أقوااًل ختالف النص، ثم اعتذر له، وال 

 شك.

مالًكا   أن  املسائل  من  تعاىل-لكن  الل  ُينقض ذه  -رمحه  ال  االستحاضة  دم  أن  إىل  ب 

الوضوء، وقد ذكر ابن املنذر واخلطايب أن أول من قال بذلك ربيعة الرأي، فتأثر مالك بشيخه، 

وقد ُيقال من املسائل: تقديم صالة االستسقاء عىل اخلطبة، فإن هذا مما عاب الليث عىل مالك، 

انوا عىل تقديم اخلطبة عىل الصالة، وهو وذكر هذه املسألة، فإن العلامء من الصحابة والتابعني ك

الذي دل عليه حديث عبد الل بن زيد بن عاصم يف الصحيحني، وحديث عائشة عند أيب داود، 
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وغريها من األحاديث، لكن مالًكا ذهب إىل تقديم الصالة عىل اخلطبة، وهذا مما وقع فيه شيخه 

 .-رمحه الل تعاىل-فتبعه مالك 

من   مجع  شدد  قد  عىل  أيًضا  أصحابه  ومحله  املجلس،  خيار  إنكاره  يف  مالك  عىل  العلامء 

التفرق يف القول ال عىل التفرق باألبدان، وسبقه إىل هذا أبو حنيفة، حتى إن ابن أيب ذئب قال: ما  

 أحوج مالك أن ُترضب عنقه يف هذه املسألة. أو كالًما نحو هذا، لظهور السنة يف هذا األمر. 

َو َنصُّ املَْْعنَى َفَمْذَهبخ َأمْحَ )قوله:   َرَمَضاَن، َوهخ
وكي فييهي اْحتيَياًطا لي َو َصْومخ َهَذا اْلَيْومي املَْْشكخ َد هخ

َواَيات  أخَخرخ  َد ري َر َعْن َأمْحَ
كي هخ ذخ وقرر أنه خطأ، ويف ظني أن ما قرره فيه نظر، وأن الصواب ما   (إيالَّ َأنَّ

عن َخسة من الصحابة، وأن هناك فرًقا بني يوم ذكره أمحد، وقريب منه قول أيب حنيفة، وقد ثبت 

الغيم والقرت ويوم الشك، واملقصود ليس ذات املثال وقد سبق بيانه يف رشح كتاب )بلوغ املرام( 

 قسم الصيام. 

َها،  )قوله:   قي ْلحي نَْها، َوَأْنَكَر َعىَل مخ
َأ مي ، َلَتَْبَّ

ْم بيَمْذَهبيهي اقيهي َمامخ بيإيحْلَ َم اإْلي
َفنيْسَبةخ مَجييعي َذليَك َوَلْو َعلي

حي  اْلَواضي اْلَباطيلي  َن  مي ابن   (ليْْليَمامي  وكالم  وغريه،  الفتاوى(  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن  كالم  وهذا 

 -رمحه الل تعاىل-القيم يف )أعالم املوقعني( وغريه، وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  

 واملنتهى خُيالف نصوص أمحد. كام يف )الدرر السنية(: وأكثر ما يف اإلقناع 

تعاىل-وصدق   الل  اإلمام    -رمحه  وأقوال  اإلمام  بمذهب  املسائل  إحلاق  من  أكثروا  فقد 

 عىل خالف ذلك. 



250 
 

َبي نًا مليَا  )قوله:    مخ
ي َقاَل فييهي هي الَّذي َْترَصي ي  يفي ُمخ

ْن َأْمثيَلتيهي يفي َمْذَهبي َماليٍك َقْولخ َخلييٍل املَْاليكي بيهي  َومي

َيْوًما. َعرَشَ  َسَة  ََخْ ْيَضَتْيي  احْلَ َبْيَ  الطُّْهري  َأَقلَّ  َأنَّ  ي 
َيْعني  ، الطُّْهري َكَأَقل   وَن    اْلَفْتَوى:  دخ َيْعَتقي يَن  َوالَّذي

ََخَْسةَ  ْيَضَتْيي  احْلَ َبْيَ  الطُّْهري  َأَقلَّ  بيَأنَّ   : َيقخولخ ًكا 
َمالي َأنَّ  وَن  دخ

َيْعَتقي َماليٍك  ََلْ   َمْذَهَب  َوَهَذا  َيْوًما،  َعرَشَ 

ْن َأْصَحابيهي   َعنْهخ َأَحد  مي
هي ْفتي بيهي َوََلْ َيْروي ك  َأَبًدا َوََلْ يخ

ْلهخ َمالي
قي  . (يخ

ُيقال:   ال  اللغوية  الفائدة  باب  من  يل  ُيستقبل،   "أبًدا"يبدو  ملا  ظرف  فإهنا  املايض،  يف 

هذا    "قط"بخالف   مثل  يف  ُيقال  لذا  مىض،  ملا  أعلم-فإنه  ُيقال    "قط"  -والل  قال   "أبًدا"وال 

 ملا ُيستقبل. [119]املائدة:  ﴾َخالِِديَن فِيَها َأَبداً ﴿تعاىل: 

َأْحَرى  )قوله:   َمَثاًل  اَء َأْصَحابيهي  َْبَ َوكخ ٍك 
َمالي َأْقَواَل  َأنَّ   

فييهي َّا اَل َشكَّ 
ْمَلةي  َوِمي اجْلخ َوابي يفي  بيالصَّ

اَم  ٍ َوَأْمَثاهليي ْحَساني اْبني َعبَّاٍد َواْبني َعارشي
ني اْستي  .(مي

فقد    أن هناك فرًقا بي قول اإلمام وقول أصحاب املذهب،:  القاعدة اخلامسة واألربعون

 ُنسب ملذهب احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ما خُيالف أقوال إمام املذهب. 

َعىَل  )قوله:   ْم  ْكَمهخ نخ حخ َتَتَضمَّ ي 
الَّتي ي َي 

ولي اأْلخصخ و  رخ َتَأخ  مخ َعَلْيَها  َفَق  اتَّ ي 
الَّتي ْعَوى  الدَّ َأنَّ  اْعَلْم 

اَمَواتي َواأْلَْرضي   قي السَّ
َدَها، َواَل    -َوَعاَل  َجلَّ    -َخالي َيْعَتقي َأْن  ْنَصاَف  قَّ َواإْلي يدخ احْلَ ري يخ ٍم 

مليخْسلي اَل جَيخوزخ 

ْس  يَها َعىَل اهللَّي بياَل مخ
ْكمي في ، َواحْلخ َاَلَفتيَها ليلنَّص  تيَها َوُمخ حَّ

وري َعَدمي صي ظخهخ
ْم فييَها لي َقهخ َو  َأْن يخَصد   -َتنٍَد، َوهخ

ي -َجلَّ َوَعاَل  َسابي  الَّذي يعخ احْلي َو َُسي ، َوهخ
هي ْكمي َب حليخ َعق  مخ اَل مخ  .(َُيْكخ
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نسبة هذا إىل إمجاع واتفاق األصوليني فيه نظر، حتى نسبته للمتأخرين حيتاج إىل نظر، ال  

األصوليني  من  وهو  الشوكاين  هذا  أنكر  وقد  السيام  ذلك،  عىل  مل جيمعوا  لكن  اشتهر  أنه  شك 

 األصوليني املتأخرين.  املتأخرين، والصنعاين وهو من

وليهي  )قوله:    َرسخ
نَّةي َتابي اهللَّي َوسخ

ْعَراَض َعْن كي ي َأنَّ َهَذا اإْلي
اديَي َعرَشَ ، اْعَلْم َيا َأخي   -التَّنْبييهخ احْلَ

َنةي .. -َصىلَّ اهللَّخ َعَلْيهي َوَسلََّم  بي املْخَدوَّ
اَم بياملََْذاهي  َعنْهخ

ْستيْغنَاءي  . (.، َواْعتيَقاَد االي

والسنة   بالكتاب  االستدالل  تركوا  أهنم  ذكر  فقد  مهم،  تنبيه  عرش  احلادي  التنبيه  وهذا 

وتعصبوا ألئمة مذاهبهم كان سبًبا لرتك الناس احلكم بكتاب الل والفزع إىل القوانني الوضعية، 

ذا شيخ اإلسالم ابن تيمية، لكنه قال كام يف )جمموع الفتاوى(: لقلة العلم قد وقد ذكر شيًئا من ه

ظن كثري من احلكام أنه ال يوجد يف أحكام الرشيعة ما ُيعالج كثري من الوقائع، فاضطروا إىل ترك 

احلل  عىل  يدلوهم  فلم  علامءهم  استفتوا  ألهنم  الرشعي،  للنص  الرجوع  وإىل  الل  رشع  حتكيم 

 لكتاب والسنة يف مثل هذه النوازل أو أيًضا يف مثل هذه األحكام.واهلدى يف ا

-أسأل الل الذي ال إله إال هو أن يغفر للعالمة حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي  

 وأن يغفر له ولوالديه ويل ولكم ولوالدينا وللمسلمني أمجعني يا رب العاملني.  -رمحه الل تعاىل

ينبغي أن ُتتناقل يف هذا الزمن، السيام يف هذه السنيات، ألنه خرج  وهذه الرسالة وأمثاهلا  

احلمد  التي ُكَّست ولل  املذهبية  وإحياء  التعصب  إىل  الدعوة  السنة فضاًل عن غريهم  أهل  بني 

بجهود العلامء من دعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب إىل العالمة ابن باز واأللباين وابن 

عل من  وغريهم  أهل  عثيمني،  بني  ُينرش  وأن  وأمثاهلا،  الرسالة  هذه  تتناقل  أن  ينبغي  فلذا  امئنا، 
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التي ُحوربت وُقيض  الدعوة للرجوع للمذهبية  ليعلموا خطورة  العلم وأن حُيثوا عىل دراستها، 

 عليها بدعوة هؤالء العلامء.

 . أسأل الل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم الل خرًيا

 


