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ــــــة م   :المق ـــد 

 ..الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن واالهالحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله

ستوضح   كل  كل    فمن بداهة األمور أنفمن بداهة األمور أن: : أما بعدأما بعد ستوضح من أراد أن ي ضيَّة أو من أراد أن ي ضيَّة أو ق حث حث للبللب  سيتجهسيتجهأمًرا أمًرا ق

شاريف   ذويه ومن ابتكره وشاااريف     ه عنده عندعنعن ستوعأ أفكار ، فمن أراد أن يسااتوعأ أفكار صناعتهصااناعتهذويه ومن ابتكره و س و أرساا و ، فمن أراد أن ي ذهأ ذهأ أر

صحابه يسااتعرن وصااوح أصااحابه  صوح أ ستعرن و سفة من والفالساافة من ي صراوية ومن أراد االطالع على دين النصااراوية   بعده،بعده،والفال ومن أراد االطالع على دين الن

سالم وذالمي هذهأ يدرس أقوال المساايح عليه السااالم وذالمي ه سيح عليه ال سة من بعده والقساااوسااة من بعده   ذهأ يدرس أقوال الم ساو ومن أراد أن ومن أراد أن   ،،والق

صور الم لمةالعصااااور الم لمةيعرف ذاريخ يعرف ذاريخ  ات   سهل أهل التاريخ األورب ،سااااهل أهل التاريخ األورب ،  الع ات ومن أراد أن يعرف و ريَّ ومن أراد أن يعرف و ريَّ

شتاين بحث عنعا عندويوذن وأينشاااتاين بحث عنعا عند سرار شاااس أسااارار ومن أراد أن يكومن أراد أن يك  ،،العلماء التجريبيينالعلماء التجريبيين  ويوذن وأين ما ما ذقنيٍة ذقنيٍة شس أ

صاوعيمخرتعيعا وصاااااوعي  سهلسااااهل اقعا وح ا   عاعامخرتعيعا و اقعا وح ا وحاوره ، ومن أراد أن يتعلَّ  صاااانعة  الَّ ح َّ صنعة  الَّ ح َّ وحاوره ، ومن أراد أن يتعلَّ  

صون فيه ح وه ح وه  ص، فهصبح لكلِّ ش ٍء متخصِّ صون فيه ، حتى صار عندوا اليوم ما ُيعرف بالتخصُّ ص، فهصبح لكلِّ ش ٍء متخصِّ ، حتى صار عندوا اليوم ما ُيعرف بالتخصُّ

قون   دقائقه قون   دقائقهمتعمِّ ص فيه غيره   ،،متعمِّ ص فيه غيره ال يكاد يملك الخربة   الش ء المتخصَّ  ..ال يكاد يملك الخربة   الش ء المتخصَّ

ماذا  ماذا ولكن  يد أن يعرف اإلســــلح ال  َّ ولكن  ن ير سلح ال  َّ عمَّ يد أن يعرف اإل ن ير بهيفهم يفهم وو  ،،عمَّ تا بهك تا عاليم وو  الكريمالكريم  ك عاليم ت ي  ت ي  نب ه ه نب

د دم مَّ  بفهم من؟بفهم من؟  ويستعينويستعين، يسأل من؟ ويقرأ لمن؟ ، يسأل من؟ ويقرأ لمن؟ صلى اهلل عليه وسلمصلى اهلل عليه وسلم  م مَّ

ل من ور ع إليع  ل من ور ع إليع ال يكاد يسرتيأ العاقل أن أوَّ ُل من وزل إليع  القرآن،    ذلك  ذلك  ال يكاد يسرتيأ العاقل أن أوَّ ُل من وزل إليع  القرآن،ه  أوَّ   ه  أوَّ

سا  وخاطبع  بلساااا   صرووعاصااارو  ،،وخاطبع  بل ضاياه،ا أحداثه وقضااااياه،وعا عقائده  عقائده    علىعلى    ك  ك  وح  وح    امتثلوه،امتثلوه،فوعوه وفوعوه و  ا أحداثه وق

موه،  عالع  وحكَّ موه، وأقوالع  وأف عالع  وحكَّ فاوتعجوه  و جو جوأقوالع  وأف فاوتعجوهلع  منعج الحياة  قاموا ، ، حف وا حروفهحف وا حروفه، ، لع  منعج الحياة  قاموا وأ وأ

ا حدودهحدوده ا ، فكاووا حقًّ  ..ذجسيدا حقيقيا لإلسالمذجسيدا حقيقيا لإلسالم، فكاووا حقًّ
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ة من يزع ولكن ولكن  ة من يزع ثمَّ صحابة الكرامالصااحابة الكرامستاناء عن سااتاناء عن أوه يمكن االأوه يمكن اال  ثمَّ   فع  كالم اهلل ذعالى   فع  كالم اهلل ذعالى   ال

صلى رسااااوله صاااالى كالم كالم وو سوله  سل   اهلل عليه وساااال   ر ستناد على اللاة العربية وُيكتفى   فعمعما باالسااااتناد على اللاة العربية   اهلل عليه و وُيكتفى   فعمعما باال

 وقواعدها  وقواعدها  

ص   فهل يصــ    صَّ ابةفهم الصــَّ ابةاللغة بمجردها بديلا عن اللغة بمجردها بديلا عن   وهل يمكن أن تكونوهل يمكن أن تكون؟ ؟ هذاهذا  قولهمقولهمفهل ي   فهم ال

 لوحيين؟لوحيين؟لل

 طاولة النقاش   ه ه الورقة.طاولة النقاش   ه ه الورقة.  علىعلى  ههععضضننسسه ا ما ه ا ما 

لف مع فهم الص  ابة  :رضي اهلل عنهم حال الس 

الح عن ه ه الحقيقة الف ريَّة البدهيَّة،   زغزغل  يل  ي لس الصااَّ الح عن ه ه الحقيقة الف ريَّة البدهيَّة، السااَّ صَّ لس ال سَّ فع  كالم اهلل فع  كالم اهلل   فاعتمدوا  فاعتمدوا  ال

سل  رساااوله صااالى اهلل عليه وسااال  كالم كالم ذعالى وذعالى و صلى اهلل عليه و سوله  صلى اهلل عليه ذالمي  رساااول اهلل صااالى اهلل عليه   فع فع على على ر سول اهلل  ذالمي  ر

صحابهوأصااحابه صحابةالصااحابة، بل كان األخ  بفع  ، بل كان األخ  بفع  وأ يراه ديد   ديد     ال يراه وهجِّ لوا، وبه  ، وعليه، وعليهواواُعرفُعرف  ، وبه، وبهوهجِّ لوا، وبهعوَّ   عوَّ

 ..علَّمواعلَّمواإياه إياه وو  ،،ذعلَّمواذعلَّموا

اسذر مان القرآن عبد اهلل ذر مان القرآن عبد اهلل ووحرب األمة حرب األمة   ع اع افف اسبن عبَّ ض  اهلل عنعمارضاااا  اهلل عنعما  بن عبَّ رغ  ا تماع رغ  ا تماع   ر

حبة و صُّ رف فيه )ال شَّ حبة وميزاب  ال صُّ رف فيه )ال شَّ سوله القرابة(، إال أوه اختار القرابة(، إال أوه اختار ميزاب  ال سوله أن يفع  كالم اهلل ذعالى وكالم ر أن يفع  كالم اهلل ذعالى وكالم ر

صَّ بفع  أشااااياص الصااااَّ  شياص ال ن ساااابقه   العل  والفع ، بفع  أ سبقه   العل  والفع ، حابة ممَّ ن  ل ل وب ل   ذلك كل الب ل، وذحمَّ وب ل   ذلك كل الب ل، وذحمَّ حابة ممَّ

سنة بفع  أولئك  ؛؛المشاق، وذجشَّ  العناءالمشاق، وذجشَّ  العناء سنة بفع  أولئكليهخ  القرآن وال ، وها هو يقول عن وفسه رض  ، وها هو يقول عن وفسه رض  ليهخ  القرآن وال

سل   رسااول اهلل صاالى اهلل عليه وساال اهلل عنه: لما ذواهلل عنه: لما ذو صلى اهلل عليه و سول اهلل  صارقلت لر ل من األوصااار    ر هلم هلم   ،،يا فالنيا فالن  ::قلت لر ل من األو

صلى افلنســـأل أصـــ اي النبي صـــلى ا ص اي النبي  سأل أ سلمهلل عليه وســـلمفلن ا لك يا ابن ا لك يا ابن فقال: واعجبً فقال: واعجبً ، فإ   اليوم كثير، ، فإ   اليوم كثير، هلل عليه و

و  الناس من أصحاب النب  صلى اهلل عليه وسل  من و  الناس من أصحاب النب  صلى اهلل عليه وسل  من   الناس يحتا ون إليكالناس يحتا ون إليكعباس  أذرى عباس  أذرى 

سهلة، فإن كاعلى المسااااهلة، فإن كا  فرتيف ذلك، وأقبلُت فرتيف ذلك، وأقبلُت     ذرى؟ذرى؟ وهو وهو   ن ليبلان  الحديث عن الر ل فآذيهن ليبلان  الحديث عن الر ل فآذيهعلى الم

فيراين، فيقول: يا فيراين، فيقول: يا   قائل، فهذوسد ردائ  على بابه، فتسف  الريح على و ع  الرتاب، فيخرجقائل، فهذوسد ردائ  على بابه، فتسف  الريح على و ع  الرتاب، فيخرج
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سول اهللع  رسااااول اهللابن ابن   ما  اء بك؟ ما  اء بك؟   ،،ع  ر
َّ
 أال أرساااالت إل 
َّ
سلت إل    ،،فهقول: ال، أوا أحق أن آذيكفهقول: ال، أوا أحق أن آذيك    فآذيك؟فآذيك؟  أال أر

 ..((1))فهسهله عن الحديثفهسهله عن الحديث

ضية حين واقل الخوارج ووامره  حيث لقضاااية حين واقل الخوارج ووامره  حيث موقفه من ه ه اموقفه من ه ه ا   لَّى لَّىوقد وقد  أذيتك  أذيتك  ""  قال:قال:لق

من عند أصحاب النب  صلى اهلل عليه وسل  المعا رين واألوصار، ومن عند ابن ع  النب  من عند أصحاب النب  صلى اهلل عليه وسل  المعا رين واألوصار، ومن عند ابن ع  النب  

صعره، وعليع  وزل القرآن، صااالى اهلل عليه وسااال  وصاااعره، وعليع  وزل القرآن،  سل  و ، وليَّ فيك  ، وليَّ فيك  فهم أعلم بتأويله منكمفهم أعلم بتأويله منكمصلى اهلل عليه و

 ..((2))""منع  أحد، ألبلاك  ما يقولون، وأبلاع  ما ذقولونمنع  أحد، ألبلاك  ما يقولون، وأبلاع  ما ذقولون

ًبا وأل ل ه ا المنعج القوي  كان ابن عباس مقدَّ وأل ل ه ا المنعج القوي  كان ابن عباس مقدَّ  ًبا ًما   الصحابة رض  اهلل عنع ، ومقرَّ ًما   الصحابة رض  اهلل عنع ، ومقرَّ

 من مجلَّ أمير المؤمنين عمر رض  اهلل عنه.من مجلَّ أمير المؤمنين عمر رض  اهلل عنه.

عيل األول على ه ا عيل األول على ه اوذتابع الرَّ صوح  فع  النصااااوح  المنعجالمنعج  وذتابع الرَّ   ، فع ا عمر بن عبد العزيز، فع ا عمر بن عبد العزيز  فع  الن

ض  به القوم فارن لنفسااااك ما رضاااا  به القوم ""  ::ويقولويقول  ينصُّ على ذلكينصُّ على ذلك  --رحمه اهلل ذعالىرحمه اهلل ذعالى--ه( ه( 8686)) سك ما ر فارن لنف

ألوفسع ؛ فإ   عن عل  وقفوا، وببصر واف  قد كفوا، ولع  كاووا على كشس األمور أقوى، ألوفسع ؛ فإ   عن عل  وقفوا، وببصر واف  قد كفوا، ولع  كاووا على كشس األمور أقوى، 

ضل لو كان فيه أحرى، فلئن قلت : أمر  وبالفضاااال لو كان فيه أحرى، فلئن قلت : أمر   حدث بعده ، فما أحدثه بعده  إال من اذبع حدث بعده ، فما أحدثه بعده  إال من اذبع   وبالف

سه عنع ، إ  غير ساااانتع ، ورغااأ بنفساااااه عنع ، إ   غأ بنف سنتع ، ور نهلُعُ  الساااااابقون، فقااد ذكلموا منااه  غير  قد ذكلموا م سابقون، ف مبماا  لُعُ  ال ا يكف ، ا يكف ، ب

صفواووصااافوا سر، لقدما يشاااف ، فما دو   مقصااار، وما فوقع  مخسااار، لقد منهمنه وو صر، وما فوقع  مخ شف ، فما دو   مق صر عنع  آخرون قصااار عنع  آخرون  ما ي ق

 . . ((3))""فضلوا، وإ   بين ذلك لعلى هدى مستقي فضلوا، وإ   بين ذلك لعلى هدى مستقي 

يبي ن حالع  والوا أ علينا  -رحمه اهلل ذعالى-( ها204) الشافع وه ا اإلمام 

ا، ملسو هيلع هللا ىلص علموا ما أراد رسول اهلل ": ذجاهع ، فيقول ا وخاص  ا وإرشاد ا، وعرفوا من عام  وعزم 

وورع وعقل، وآراؤه  لنا أحمد  نا، وه  فوقنا   كل عل  وا تعادسنته ما عرفنا و عل

                                         
، (1925) ( برقم976 /2) (، واإلمام أمحد يف فضائل الصحابة590برقم ) (467 /1)الدارمي  واهر  (1)

 وصحح حمققاه إسناد احلديث.
 .414-413 /10(، وصححه الضياء يف املختارة 8522خرجه النسائي يف الكربى )أ( 2)
 (.930 /2( ينظر: الشريعة لآلجري )3)
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 لنا عنه ببلدوا صاروا فيما  ند أوفسنا، ومن أدركنا ممن ي رضىوأولى بنا من رأينا ع
 
ك  أو ح 

  إن ذفرقوا، وهك ا فيه سنة إلى قولع  إن ا تمعوا، أو قول بعضعملسو هيلع هللا ىلص ل  يعلموا لرسول اهلل 

 .(1)"وقول، ول  وخرج عن أقاويلع ، وإن قال أحده  ول  يخالفه غيره أخ وا بقوله

ضية يقول ابن ذيمية و  ذات القضااااية يقول ابن ذيمية  سوله معرفة ما أراد اهلل ورسااااوله "": : رحمه اهلل ذعالىرحمه اهلل ذعالىو  ذات الق ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص  معرفة ما أراد اهلل ور

ع  ع  بهلفاظ الكتاب والسنة؛ بهن يعرفوا لاة القرآن الت  هبا وزل، وما قاله الصحابة والتابعون لبهلفاظ الكتاب والسنة؛ بهن يعرفوا لاة القرآن الت  هبا وزل، وما قاله الصحابة والتابعون ل

بإحسان، وسائر علماء المسلمين   معاين ذلك األلفاظ؛ فإن الرسول لما خاطبع  بالكتاب بإحسان، وسائر علماء المسلمين   معاين ذلك األلفاظ؛ فإن الرسول لما خاطبع  بالكتاب 

فع  ما أراد بتلك األلفاظ، وكاوت معرفة الصااااحابة لمعاين القرآن أكمل من  صحابة لمعاين القرآن أكمل من والساااانة عر  فع  ما أراد بتلك األلفاظ، وكاوت معرفة ال سنة عر  وال

حف ع  لحروفه، وقد بلَّاوا ذلك المعاين إلى التابعين أع   مما بلاوا حروفه؛ فإن المعاين حف ع  لحروفه، وقد بلَّاوا ذلك المعاين إلى التابعين أع   مما بلاوا حروفه؛ فإن المعاين 

مة ال عا مة الال عا حد واألحد، ال ثل معنى التوحيد، ومعنى الوا عا عموم المساااالمين م حد واألحد، ت  يحتاج إلي ثل معنى التوحيد، ومعنى الوا سلمين م عا عموم الم ت  يحتاج إلي

من من ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص واإليمان واإلسالم، ووحو ذلك، كان  ميع الصحابة يعرفون ما أحأ اهلل ورسوله واإليمان واإلسالم، ووحو ذلك، كان  ميع الصحابة يعرفون ما أحأ اهلل ورسوله 

 ..((2))""معرفتهمعرفته

حابة ورسااوُل كاووا لكاووا لوما وما  سوُل ُيعرضااوا عن فع  الصااَّ حابة ور صَّ ضوا عن فع  ال صلى اهلل عليه واهلل صاالى اهلل عليه و  ُيعر س ساال  وساا اهلل  أهل أهل   سل  و

نة سُّ نةال سُّ سئل عنع   يكووون علىيكووون على  به  به    ال شعاره  حين  صحابه حيث أ اب عن  سئل عنع ما كان عليه أ شعاره  حين  صحابه حيث أ اب عن  : : ما كان عليه أ

 ..((3))((((ما أنا عليه وأص ابيما أنا عليه وأص ابي))))

ضى فاألخ  بفع  الصاااحابة هو مقتضاااى  صحابة هو مقت لس   حيا  ، وهو العقلالعقلفاألخ  بفع  ال لس   حيا  ، وهو ، وهو ما اوتعجه الساااَّ سَّ ، وهو ما اوتعجه ال

حيح   فع  كالم اهلل ذعالى وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسلَّ . حيح   فع  كالم اهلل ذعالى وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسلَّ .المنعج الحق الصَّ  المنعج الحق الصَّ

                                         
 (.90 /1عالم املوقعني )أ( ينظر: 1)
 (.353 /17( جمموع الفتاوى )2)
 وحس نه ،"ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه ،حديث مفسر غريب"قال: و (، 2641( رواه الرتمذي )3)

 .(284 /3(، والعراقي يف ختريج اإلحياء )432 /3ابن العريب يف أحكام القرآن )



6 

 

سنا و يل القولساااانا و يل الق صحابة؛ فقد ول   حجية فع  الصااااحابة؛ فقد ول قنا لهول   حجية فع  ال قنا لهذ رَّ ، وإوما ، وإوما ((1))ت أخرت أخر  مقاال  مقاال  ذ رَّ

منا هبا ألهميتعا منا هبا ألهميتعاقدَّ  ..قدَّ

شنا  بيد أنبيد أن شناوقا حابة واالعتماد على مع من يريد مع من يريد     ه ه الورقة  ه ه الورقة  وقا صَّ حابة واالعتماد على االستاناء عن فع  ال صَّ االستاناء عن فع  ال

 ..  فع  الوحيين  فع  الوحيين  اللاةاللاة

 لم َنعمل بفهم الص ابة؟لم َنعمل بفهم الص ابة؟ماذا لو ماذا لو فف

 بأي  شيٍء سنفهم النصوص؟بأي  شيٍء سنفهم النصوص؟

 االستغناء بأهل اللغة عن فهم الصَّ ابة؟االستغناء بأهل اللغة عن فهم الصَّ ابة؟هل يمكننا هل يمكننا 

اًل  اًل فيقال أوَّ ؤال   ::فيقال أوَّ ؤال إن ه ا السااُّ سُّ شتمل على ماال ة من قيَّة؛ فمشااتمل على ماال ة من قيَّة؛ فإن ه ا ال صحابة ال ين وناد  إن الصااحابة ال ين وناد  م إن ال

  فمن ه ؟ فمن ه ؟   ، وإن ل  يكوووا ه ، وإن ل  يكوووا ه ال ين ُيحتجُّ بلاتع ال ين ُيحتجُّ بلاتع   بالر وع لفعمع  ه  أهل اللاة والبيانبالر وع لفعمع  ه  أهل اللاة والبيان

حابة ه  العرب فمن ه ؟   ل  يكن القرشيُّونل  يكن القرشيُّونإن إن  حابة ه  العرب فمن ه ؟ وأهل مكة والمدينة من الصَّ  وأهل مكة والمدينة من الصَّ

ش  التميم إن ل  يكن أبو بكر القرشااا  التميم  ش  العدو وعمر بن الخ َّاب القرشااا  العدو   ((2))إن ل  يكن أبو بكر القر وعثمان وعثمان   وعمر بن الخ َّاب القر

ش  األمو القرشااا  األمو   بن عفانبن عفان شم قرشااا  العاشااام الال  وعل  بن أب  طالأوعل  بن أب  طالأ  القر ش  العا سعود وعبد اهلل بن مساااعود   قر وعبد اهلل بن م

حابة من أهل اللاة فمن ه   الع ل الع ل  حابة من أهل اللاة فمن ه وغيره  من الصَّ  ؟ ؟ ننأهل اللاة إذأهل اللاة إذ  وغيره  من الصَّ

شعاد لع  من كالم غيره ، ولكن ه ا وهؤالء أ لُّ وأرفع من أن وحتاج إلى االساااتشاااعاد لع  من كالم غيره ، ولكن ه ا  ست وهؤالء أ لُّ وأرفع من أن وحتاج إلى اال

  يق وعمر بن الخ ابيق وعمر بن الخ ابصدصاااادسمعت خ بة أب  بكٍر الساااامعت خ بة أب  بكٍر ال""األحنس بن قيَّ التميم  يقول: األحنس بن قيَّ التميم  يقول: 

                                         
 :، ومقال/656https://salafcenter.org/ فهم الصحابة املدلول واحلجية  :نظر: مقال( ي1)

 ./278https://salafcenter.org/ :فهم الصحابة للنصوص الشرعيةمعيارية 
 :لالستزادة ينظر: من بالغة اخلطاب عند أيب بكر الصديق( و 2)

72142/2https://platform.almanhal.com/Files/،  ومناذج من فصاحة
 ./1163https://dorar.net/akhlaq الصحابة:

https://salafcenter.org/656/
https://salafcenter.org/278/
https://platform.almanhal.com/Files/2/72142
https://dorar.net/akhlaq/1163
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ا إلى يوم  ه ا،   عفانعفانوعثمان بن وعثمان بن  ا إلى يوم  ه ا، وعل  بن أب  طالٍأ رضاااا  اهلل عنع ، والخلفاء هل   رًّ ض  اهلل عنع ، والخلفاء هل   رًّ وعل  بن أب  طالٍأ ر

 ..((1))""فما سمعت الكالم من ف  مخلوٍق أفخ  وال أحسن منه من   عائشة رض  اهلل عنعافما سمعت الكالم من ف  مخلوٍق أفخ  وال أحسن منه من   عائشة رض  اهلل عنعا

ن إليه المنتعى   الفصاااحة والبيان من أمثال: لبيد بن ربيعة وحسااان وابن واهيك واهيك  سان وابن عمَّ صاحة والبيان من أمثال: لبيد بن ربيعة وح ن إليه المنتعى   الف عمَّ

ضوان اهلل عليع  أ معين، رضاااوان اهلل عليع  أ معين، رواحة وكعأ بن مالك وكعأ بن زهير رواحة وكعأ بن مالك وكعأ بن زهير  ا وور ا واهيك أيضاااً ضً ن واهيك أي ن عمَّ عمَّ

سيراشااتعر منع  بتفسااير شتعر منع  بتف سلَّ  رسااوله صاالى اهلل عليه وساالَّ  كالم كالم كالم اهلل وكالم اهلل و  ا صلى اهلل عليه و سوله  كابن عبَّاس ال    مع كابن عبَّاس ال    مع ر

رف بين  نبيه  رف بين  نبيه أطراف الشاااَّ شَّ صاحًة فصااااحًة أطراف ال سًبا ووساااًبا وعلًما وعلًما ف ضاره وحف ه واساااتحضااااره وعبادًة و اًها، وعبادًة و اًها، وو ستح وحف ه وا

 ما وقول.ما وقول.  خير شاهٍد علىخير شاهٍد على  ألشعار العرب    واباذه لنافع بن األزرقألشعار العرب    واباذه لنافع بن األزرق

ماء قال من العل قال من  ع ا  ماءول قال من العل قال من  ع ا  عالى و  ::ول ًما لكالم اهلل ذ بة أعمق فع حا عالى وإن الصاااا ًما لكالم اهلل ذ بة أعمق فع صحا كالم كالم إن ال

سل  من كلِّ رسااااوله صاااالى اهلل عليه وساااال  من كلِّ  صلى اهلل عليه و سوله  صروا بعده ؛ ألوه بلسااااا   وزل، وأل   عاصااااروا   منمنر سا   وزل، وأل   عا بعده ؛ ألوه بل

شافع  كما ساابق قول اإلمام الشااافع  األحداث الت  فيعا حدثت، األحداث الت  فيعا حدثت،  سبق قول اإلمام ال لِموا ما "": : --رحمه اهلل ذعالىرحمه اهلل ذعالى--كما  لِموا ما ع  ع 

سنته ما عرفنا و علنا، وه  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص أراد رسول اهلل أراد رسول اهلل  ا، وعزًما وإرشاًدا، وعرفوا من  ا وخاصًّ سنته ما عرفنا و علنا، وه  عامًّ ا، وعزًما وإرشاًدا، وعرفوا من  ا وخاصًّ عامًّ

 ..((2))""فوقنا   كل عل  وا تعاد، وورع وعقلفوقنا   كل عل  وا تعاد، وورع وعقل

شهًوا بعيد المنال، حتىإ   بلاوا شااااهًوا بعيد المنال، حتى  بلبل ا فعموه  إ   بلاوا  ا فعموهإن كثيًرا ممَّ ضوان اهلل عليع رضااااوان اهلل عليع --  إن كثيًرا ممَّ   --ر

صلَّى اهلل  سواء   كالم اهلل ذعالى أو كالم رسوله  صلَّى اهلل يخفى على من بعده   سواء   كالم اهلل ذعالى أو كالم رسوله  ول ول عليه وسل ، يقعليه وسل ، يقيخفى على من بعده  

ية  ية ابن ذيم عالى--ابن ذيم مه اهلل ذ عالىرح مه اهلل ذ بة فع   "": : --رح حا بة فع   للصاااا صحا تهخرين،   لل تهخرين،   القرآن يخفى على أكثر الم   القرآن يخفى على أكثر الم

 ..((3))""بهمور من السنة ال يعرفعا أكثر المتهخرينبهمور من السنة ال يعرفعا أكثر المتهخرين  ومعرفة  ومعرفة  

                                         
 وسكت عنه الذهيب يف التلخيص، ورواه (،6732( برقم )12 /4املستدرك ) أخرجه احلاكم يف (1)

 .(2767( برقم )1522 /8) السنة اعتقاد أهل أصولشرح الاللكائي يف 
 (.90 /1عالم املوقعني )أ( ينظر: 2)
 (.20 /19)جمموع الفتاوى  (3)
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وأما بيان الصحابة فإن أ معوا على وأما بيان الصحابة فإن أ معوا على ""    موافقاذه:  موافقاذه:  ذلكذلك  --رحمه اهللرحمه اهلل--ويقرر الشاطب  ويقرر الشاطب  

صحته...، وإن ل  ُيجمعوافال إشااكال   صااحته...، وإن ل  ُيجمعوا  نوهنوهما بيَّ ما بيَّ  شكال    أم ال؟ ه ا أم ال؟ ه ا   عليه؛ فعل يكون بيا   حجةعليه؛ فعل يكون بيا   حجة  فال إ

 ح االعتماد عليع    البيان من و عين:ح االعتماد عليع    البيان من و عين:فيه و ر وذفصيل، ولكنع  يرت َّ فيه و ر وذفصيل، ولكنع  يرت َّ 

سنتع  ول  ذنزل  سان العرب ؛ فإ   عرب فصحاء، ل  ذتاير أل سنتع  ول  ذنزل أحدهما: معرفتع  بالل سان العرب ؛ فإ   عرب فصحاء، ل  ذتاير أل أحدهما: معرفتع  بالل

صاحتع ؛ فع  أعرف   فععن رذبتعا العليا فصاااحتع ؛ فع  أعرف   فع سنة من غيره ، فإذا  اء عنع    الكتاب والساانة من غيره ، فإذا  اء عنع  عن رذبتعا العليا ف   الكتاب وال

 قول أو عمل واقع موقع البيان؛ صح اعتماده من ه ه الجعة.قول أو عمل واقع موقع البيان؛ صح اعتماده من ه ه الجعة.

سنة؛ فع  أقعد   والثاين: مباشااار   للوقائع والنوازل، وذنزيل الوح  بالكتاب والسااانة؛ فع  أقعد    شر   للوقائع والنوازل، وذنزيل الوح  بالكتاب وال والثاين: مبا

سبأ ذلك، فع  القرائن الحالية وأعرف بهساااباب التنزيل، ويدركون ما ال يدركه غيره  بسااابأ ذلك،  سباب التنزيل، ويدركون ما ال يدركه غيره  ب فع  القرائن الحالية وأعرف به

 يرى ما ال يرى الاائأ.يرى ما ال يرى الاائأ.  والشاهدوالشاهد

فمتى  اء عنع  ذقييد بعض الم لقات، أو ذخصيص بعض العمومات؛ فالعمل عليه فمتى  اء عنع  ذقييد بعض الم لقات، أو ذخصيص بعض العمومات؛ فالعمل عليه 

سهلة صااواب، وه ا إن ل  ينقل عن أحد منع  خالف   المسااهلة، فإن خالس بعضااع  فالمسااهلة  ضع  فالم سهلة، فإن خالس بع صواب، وه ا إن ل  ينقل عن أحد منع  خالف   الم

 ..((1))""ا تعاديةا تعادية

شكال ال   أوردواه، فع ا إلى هنا وكاد ونتع  من الجواب على ذلك اإلشااااكال ال   أوردواه، فع ا  الحقيقة الحقيقة     إلى هنا وكاد ونتع  من الجواب على ذلك اإل

 ..القضيَّةالقضيَّة  كاٍف لدحضه، وإغالق ملسِّ كاٍف لدحضه، وإغالق ملسِّ 

ل قلياًل ولكن ولكن  ل قلياًل دعنا وتنزَّ حابة   ،،دعنا وتنزَّ حابة ووساااااير من يقول بهن اللاة قد ذانينا عن فع  الصااااَّ صَّ ساير من يقول بهن اللاة قد ذانينا عن فع  ال     وو

 النصوح الشرعية.النصوح الشرعية.  إدرايف معاينإدرايف معاين

ع  ذلك أن  ع  ذلك أن إن أقصى ما يست يع من يدَّ   بهن يعيلبهن يعيل  بعض العرببعض العرب  اللاة عناللاة عن  ر لر ل  يهخ يهخ إن أقصى ما يست يع من يدَّ

شا  ناقل ناقل ييتكلَّ  بكالمع ، وتكلَّ  بكالمع ، وييبين أمعره  وبين أمعره  و شا  وقا ستعمل ستعمل ويوي  ،،يحاور بهمثلتع  وحججع يحاور بهمثلتع  وحججع وو  ،،وقا

صفو له ذلك إال وال يصاافو له ذلك إال   مفردا   وذركيبا  ، ث  بعد ذلك يقيَّ بين ذلك اللاة ولاة القرآن.مفردا   وذركيبا  ، ث  بعد ذلك يقيَّ بين ذلك اللاة ولاة القرآن. وال ي

 إذا اذحد المقصود باللف ين   المعنى دون زيادة أو وقص.إذا اذحد المقصود باللف ين   المعنى دون زيادة أو وقص.

                                         
 .(127 /4املوافقات ) (1)
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ذ وَّ  حد   ذ وَّ وال يختلس أ حد   يهوال يختلس أ عاو يه وم اة الوح  وعرف مرام يهق ل عاو يه وم اة الوح  وعرف مرام كاد   ق ل عة ال ذ اة رفي كاد أ ا ل عة ال ذ اة رفي أ ا ل

ضاًل قارهبا لاة، فضاااااًل ذذ ساويعا أو ذعلو عليعا، عن أن ذساااااويعا أو ذعلو عليعا،   قارهبا لاة، ف القرآن ال يكاد يخفى على من القرآن ال يكاد يخفى على من إعجاز إعجاز ففعن أن ذ

، فإ ا  معت العقالين والو داين   آن، كما أ ا ألفت بين اإليجاز واإلسعاب   ، فإ ا  معت العقالين والو داين   آن، كما أ ا ألفت بين اإليجاز واإلسعاب   استبصرهاستبصره

عت كل سااكنة  ت إلى رووق لاتعا رصاااوًة وقوًة ال يبلاعا دهاة األقالم، ووضااِ سكنة إيوان، وضاامَّ ِضعت كل  صاوًة وقوًة ال يبلاعا دهاة األقالم، وو ت إلى رووق لاتعا ر ضمَّ إيوان، و

 ..((1))فعافعاااكمامعا، فع  ملتقى  ايات الفضيلة البياوية كلعا على ذباعد ما بين أطركمامعا، فع  ملتقى  ايات الفضيلة البياوية كلعا على ذباعد ما بين أطروحركة   أوحركة   أ

فجنَّ ما دل على القرآن ليَّ من  نَّ ما يتخاطأ به الناس   عاد  ، وإن كان فجنَّ ما دل على القرآن ليَّ من  نَّ ما يتخاطأ به الناس   عاد  ، وإن كان ""

سول  اءه  بمعان غيبية ل  يكوووا يعرفو ا، وأمره  بهفعال بينعما قدر مشااارتيف، فإن الرساااول  اءه  بمعان غيبية ل  يكوووا يعرفو ا، وأمره  بهفعال  شرتيف، فإن الر بينعما قدر م

قدر  ل  يكوووا ل  يكوووا  فاظ  لك األل ما عناه وبين معاين ذ كان بين  عا بلاتع   فإذا عرب عن قدر  يعرفو ا،  فاظ  لك األل ما عناه وبين معاين ذ كان بين  عا بلاتع   فإذا عرب عن يعرفو ا، 

صائص النبوة ال ذعرف إال مشااارتيف ول  ذكن مسااااوية لعا، بل ذلك الزيادة الت  ه  من خصاااائص النبوة ال ذعرف إال  ساوية لعا، بل ذلك الزيادة الت  ه  من خ شرتيف ول  ذكن م م

 ..((2))""منهمنه

 ؟ ؟ أن يت َّ أن يت َّ فهوَّى لقياس أولئك فهوَّى لقياس أولئك 

 ؟ ؟ بقياسع  ذلكبقياسع  ذلك  كوا  ميع ما أراد القرآن من معانكوا  ميع ما أراد القرآن من معانوأوى لع  أن يدروأوى لع  أن يدر

سير على أربعة أو ه: و ه ذعرفه التفسااير على أربعة أو ه: و ه ذعرفه ""حين قال: حين قال:   األمة العلماء  األمة العلماء    ما خصَّ به حربُما خصَّ به حربُ  وه اوه ا التف

العرب من كالمعا، وذفسير ال يع ر أحد بجعالته، وذفسير يعلمه العلماء، وذفسير ال يعلمه العرب من كالمعا، وذفسير ال يع ر أحد بجعالته، وذفسير يعلمه العلماء، وذفسير ال يعلمه 

ق بين ما ُيدريف باللاة، وما ُيدركه العلماء.  فتهملفتهمل  ..((3))""إال اهللإال اهلل ق بين ما ُيدريف باللاة، وما ُيدركه العلماء.كيس فرَّ  كيس فرَّ

عا يعرت  من يعرت  من إن ما ذكرواه سابًقا هو ما إن ما ذكرواه سابًقا هو ما  ق لاتع  بسمعه، وشمَّ عا باشر أهل العربية، وذ وَّ ق لاتع  بسمعه، وشمَّ باشر أهل العربية، وذ وَّ

وه، و يا وه، وبهوس ب يا ًحابهوس ب اة كفا ًحاأخ  عنع  الل اة كفا بة  ..((4))أخ  عنع  الل ه ه المرذ بةودون  ه ه المرذ ية  ودون  عال يةال عال ذأ  ال ذأمرا ، ذقس عندها ، ذقس عندها مرا

عين لفع   عين لفع  ركاب المدَّ  وذجاوز الصحابة الكرام رضوان اهلل عليع .وذجاوز الصحابة الكرام رضوان اهلل عليع .  باللاةباللاة  الوح الوح ركاب المدَّ

                                         
 (.106نظر: النبأ العظيم د. حممد دراز )ص: ( ي1)
 (.17واب االعرتاضات املصرية البن تيمية )ص: ( ج2)
 .(14 /1سالمة )ال :تفسري ابن كثري ت(، 70 /1تفسري الطربي )ينظر:  (3)
 ي: مباشرة.( أ4)
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ن باشر أن أن   المرتبة الثانية:المرتبة الثانية: ن باشر يهخ ها عمَّ و و فعفعالعرب وسمع منع  شعره  ووثره ، العرب وسمع منع  شعره  ووثره ، بعض بعض يهخ ها عمَّ

شر العرب،  ن با شر العرب، حينئٍ  يهخ ها وقاًل عمَّ ن با وسل أهل النَّقل عن عيوب النَّقل وعلله واوق اعاذه وسل أهل النَّقل عن عيوب النَّقل وعلله واوق اعاذه حينئٍ  يهخ ها وقاًل عمَّ

 وسق اذه وذخلي اذه.وسق اذه وذخلي اذه.

اهكلَّ ما كلَّ ما فإن فإن  اهذوخَّ سنة المص فى علماء الحديث النبو  من عيوب النَّقل علماء الحديث النبو  من عيوب النَّقل   ذوخَّ سنة المص فى وذادوه عن  وذادوه عن 

صالةالصاااالة  عليهعليه سالساااالم ساااوو  ال سالم  فكيس واللاة غير فكيس واللاة غير ، بل وأكثر من ذلك؛ ، بل وأكثر من ذلك؛ ويعيبهويعيبه  يعرت  ه ا النَّقليعرت  ه ا النَّقلال

ر لدينه ووحيه القرآين والنبو  من يصااووه  فإن المولىفإن المولى  ؟ ؟ الحديثالحديث صووهعزَّ و لَّ سااخَّ ر لدينه ووحيه القرآين والنبو  من ي سخَّ   ،،ويحف هويحف ه  عزَّ و لَّ 

مانفف  ،،األعماراألعماروو  فن  دووه األموالفن  دووه األموالويوي مانر ال الحديث أعجوبة  من أعا يأ الزَّ ، وال مقاروة ، وال مقاروة ر ال الحديث أعجوبة  من أعا يأ الزَّ

 فشتان بينعما شتان.فشتان بينعما شتان.  ،،بين واقل  اللاة وواقل  الحديثبين واقل  اللاة وواقل  الحديث

شرةً وحينئٍ  يكون األخ  بقول من اشااااتال بالنصااااوح ولاتعا ومعاويعا مباشاااارةً  صوح ولاتعا ومعاويعا مبا شتال بالن أقوى أقوى   وحينئٍ  يكون األخ  بقول من ا

ن   وأقرب لنيل المرادوأقرب لنيل المراد  برهاًوا وأقصر طريًقابرهاًوا وأقصر طريًقا ن ممَّ ث  قايَّ هبا النصوح ث  قايَّ هبا النصوح   ،،أخ  اللاة عن واقليعاأخ  اللاة عن واقليعاممَّ

 القرآوية والنبوية.القرآوية والنبوية.

   المرتبة الثالثة:المرتبة الثالثة:

وه فع   قل عن العرب األقحاح، وذكر أ  من و
 
ن لق  اة ممَّ يهخ  الل وه فع  أن  قل عن العرب األقحاح، وذكر أ  من و
 
ن لق  اة ممَّ يهخ  الل ، ، معنى قولع معنى قولع أن 

صحاب وه ا كحال أصاااحاب  صمع  مثاًل المعا   ال ين يشااارحون كالم العرب بعبارا  ، فاألصااامع  مثاًل وه ا كحال أ شرحون كالم العرب بعبارا  ، فاأل المعا   ال ين ي

نس؛ فعو قد سمع اللُّاة ممن لق  من  نس؛ فعو قد سمع اللُّاة ممن لق  من حين  لَّ مع األعراب وأهل البادية هو من ه ا الصِّ حين  لَّ مع األعراب وأهل البادية هو من ه ا الصِّ

 وقل عن العرب ال ين ُيحتج هب .وقل عن العرب ال ين ُيحتج هب .

ا سااابقه، وآفاذه ال ذوازى بآفات ما سااابقه، واحتماوو سبقه، واحتماه ا أبعد ممَّ سبقه، وآفاذه ال ذوازى بآفات ما  ا  الت الخ ه فيه أكثر، الت الخ ه فيه أكثر، ه ا أبعد ممَّ

شارح فيحتمل أن ذلك الشااارح    يكون قد ف ع  منع  ولكن ل  يعتديكون قد ف ع  منع  ولكن ل  يعتد  أخ ه   فع  من وقل عنع ، أوأخ ه   فع  من وقل عنع ، أوفيحتمل أن ذلك ال

ها من العيوب إلى العبااارة الصااااحيحااة، أو عبَّر بمااا هو أقاالُّ من المعنى المراد، إلى غيرهااا من العيوب  قلُّ من المعنى المراد، إلى غير ما هو أ حة، أو عبَّر ب صحي بارة ال إلى الع

 واالحتماالت.واالحتماالت.

فت ول السلسلة، ويعرتيعا من اآلفات كثير، فت ول السلسلة، ويعرتيعا من اآلفات كثير،   ،،هؤالءهؤالء  كتأكتأ  أن ينقل عنأن ينقل عن  المرتبة الرابعة:المرتبة الرابعة:

لس أولى منعا وأقوى بال شك. لس أولى منعا وأقوى بال شك.والسنة وفع  الصحابة والسَّ  والسنة وفع  الصحابة والسَّ



11 

 

ه هوأقل من هذا كل  صريف أن يهخ  اللاة بالقياس النحو  والتصااااريف   وأقل من هذا كل  ، ويعرتيه ما يعرت  ، ويعرتيه ما يعرت  أن يهخ  اللاة بالقياس النحو  والت

 سابقه وأكثر.سابقه وأكثر.

 فنحن بين خيارين   فع  النصِّ إًذا:فنحن بين خيارين   فع  النصِّ إًذا:

صر ال ريقبفع  الصااحابة ووختصاار ال ريقأن وهخ  أن وهخ    إماإما صحابة ووخت ة المعنى بب  وووقنوووقن  ،،بفع  ال ة المعنى صااحة الفع  وصااحَّ صحَّ صحة الفع  و

بارة، قة الع بارة،ود قة الع وأ   ود وأ إلى  ا يه النصإلى  ا يل ف ل   ق ياق ا بة الساااا يه النصمواك يل ف ل   ق سياق ا بة ال عالى مواك عالى ، ووؤمن بكالم اهلل ذ ، ووؤمن بكالم اهلل ذ

قه ووعمل به قه ووعمل بهووصدِّ  ..ووصدِّ

ستبدل  وإما أنوإما أن ستبدلو ضعس منع  بمراحل     ،،األدوى بال   هو خيراألدوى بال   هو خير  و ضعس منع  بمراحل   ووهخ  بفع  من هو أ  ووهخ  بفع  من هو أ 

دات، وذبقى ، وذبقى ودخل   عال  ال نون واالحتماالتودخل   عال  ال نون واالحتماالتوو  ،،اللاةاللاة داتالقلوب بين الشااااكِّ والرتدُّ شكِّ والرتدُّ ، إن ، إن القلوب بين ال

ات اتأصااابنا مراد اهلل ورساااوله مرًة أخ هواه مرَّ سوله مرًة أخ هواه مرَّ صبنا مراد اهلل ور كما هو كما هو   وأودى بعقولنا   معاو  التحريس،وأودى بعقولنا   معاو  التحريس،  ،،أ

 ..((1))حال أهل الضاللحال أهل الضالل

 أفغير هذين الطَّريقين من طري ؟!أفغير هذين الطَّريقين من طري ؟!

نهوع  هناايف طريق  ثاالاث، ولكناه لث، ولك ثا نايف طريق   اة طريق من حك  على عقلاه بااإلعادام، وعلى اللااة   وع  ه عدام، وعلى الل باإل له  طريق من حك  على عق

 رسوله رسوله كالم كالم وعلى كالم اهلل ووعلى كالم اهلل و، ، واإلخاللواإلخالل  بالعبثيةبالعبثية
ِّ
 بالع 
ِّ
     واإللاازواإللااز  بالع 

نة ال معنى لعا، سااواء أحك  ب لك على  سواء أحك  ب لك على وه ا حال من زع  أن وصااوح القرآن والسااُّ نة ال معنى لعا،  سُّ صوح القرآن وال وه ا حال من زع  أن و

وية، وال يتقبَّ كلِّ النصوح أو بعضعاكلِّ النصوح أو بعضعا وية، وال يتقبَّ ، وه  حال ذهباها العقول النيِّرة والف ر السَّ من من   لعا إاللعا إال، وه  حال ذهباها العقول النيِّرة والف ر السَّ

شائبة  شائبة شابه  ول ا وجد المولى سبحاوه وذعالى استنكرها واستعجنعا ول ا وجد المولى سبحاوه وذعالى استنكرها واستعجنعا   البعائ  والعجماوات؛البعائ  والعجماوات؛شابه 

ضع   مواضااااع  به  كثيرة، كثيرة،   موا به  فوصااااس اهلل ذعالى المؤمنين  صس اهلل ذعالى المؤمنين  و}}: : فو ْ  ي ِخرُّ بِِّعْ  ل  اِت ر  ي  ِبآ ُروا  ا ُذكِّ وإِذ  ْ  ي ِخرُّ بِِّعْ  ل  اِت ر  ي  ِبآ ُروا  ا ُذكِّ ا ا إِذ 

ُعْمي اًوا ا و  مًّ ا صاُ ل ْيع  ُعْمي اًواع  ا و  ُصمًّ ا  ل ْيع  ُروا }}ذعالى: ذعالى:   ههللوصس الكافرين بقووصاس الكافرين بقو، و، و[[3333]الفرقان: ]الفرقان:   {{ع  ف  ِ ين  ك  ث ُل الَّ م  ُروا و  ف  ِ ين  ك  ث ُل الَّ م  و 

ث   م  ث  ك  م  ُعْ  ال  ي ْعِقُلون  ك    ف 
اًء صااااُ   ُبْك   ُعْم  ِود  اًء و  ُع إاِلَّ ُدع  م  ا ال  ي سااااْ م  ِ   ي نِْعُق بِ لَّ ُعْ  ال  ي ْعِقُلون  ِل ا   ف 
صُ   ُبْك   ُعْم  اًء  ِود  اًء و  ُع إاِلَّ ُدع  م  سْ ا ال  ي  م  ِ   ي نِْعُق بِ لَّ ]البقرة: ]البقرة:   {{ِل ا

ة  }}وقال ذعالى: وقال ذعالى:   [،[،131131 او  اِرِهْ  ِغشاااا  ل ى أ ْبصاااا  ع  ْمِعِعْ  و  ل ى ساااا  ع  ل ى ُقُلوبِِعْ  و  ت    اهلُل ع  ة  خ  او  ش  اِرِهْ  ِغ ص  ل ى أ ْب ع  ْمِعِعْ  و  س  ل ى  ع  ل ى ُقُلوبِِعْ  و  ت    اهلُل ع    {{خ 

مِنْعُ }}  وقال ذعالى:وقال ذعالى:  [،[،33]البقرة: ]البقرة:  مِنْعُ و  ُعوُه و  ْفق  ًة أ ْن ي  نَّ
ل ى ُقُلوبِِعْ  أ كِ ا ع  ن  ْل ع  ْيك  و    ت ِمُع إِل  ْن ي سااااْ ُعوُه ْ  م  ْفق  ًة أ ْن ي  نَّ
ل ى ُقُلوبِِعْ  أ كِ ا ع  ن  ْل ع  ْيك  و    ت ِمُع إِل  سْ ْن ي  ْ  م 

                                         
 (.19: نظر: جواب االعرتاضات املصرية البن تيمية )ص( ي1)
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ا ْوا ُكلَّ آي ٍة ال  ُيْؤمِنُوا بِع  إِْن ي ر  ْقًرا و  اوِِعْ  و  فِ  آذ  او  ْوا ُكلَّ آي ٍة ال  ُيْؤمِنُوا بِع  إِْن ي ر  ْقًرا و  اوِِعْ  و  فِ  آذ  سبحاوه وذعالى بفع  أمر ساابحاوه وذعالى بفع  [، و[، و2222]األوعام: ]األوعام:   {{و  أمر 

سبحاوه وذدبُّره والعمل به؛  سبحاوه وذدبُّره والعمل به؛ كالمه  ت د  }}  قال ذعالى:قال ذعالى:كالمه  ت د  أ ف ال  ي  اأ ف ال  ي  اُلع  ل ى ُقُلوٍب أ ْقف  ابَُّرون  اْلُقْرآن  أ ْم ع  اُلع  ل ى ُقُلوٍب أ ْقف    {{بَُّرون  اْلُقْرآن  أ ْم ع 

 ..[[2424]محمد: ]محمد: 

ستور  وبيَّن ساااابحاوه وذعالى أن ه ا الكتاب وور وهدى للعالمين، وأوه منعاج  ودسااااتور   سبحاوه وذعالى أن ه ا الكتاب وور وهدى للعالمين، وأوه منعاج  ود وبيَّن 

سلمين، للمسااالمين،  ضوح والبيانوأوه  عله   أعلى در ات الوضاااوح والبيانللم صاحة والحجية ج الفصااااحة والحجية و  أوو  أو  ،،وأوه  عله   أعلى در ات الو ج الف

ضوح والبيان إال والربهان، وما كان ذلك الوضااااوح والبيان إال  وذ بيقه واقًعا؛ وذ بيقه واقًعا؛   بهبه  واالذعاظواالذعاظ  وذدبُّرهوذدبُّره  لفعمهلفعمهوالربهان، وما كان ذلك الو

يان القرآن   ليتحققليتحقق ما ورد ذكر ب يان القرآن التقوى ويسااااود العدل والخير بين البشاااارية  معاء، وكلَّ ما ورد ذكر ب شرية  معاء، وكلَّ سود العدل والخير بين الب التقوى وي

به المولى هب ه العلة، كما  به المولى هب ه العلة، كما وفصاااااحته عقَّ صاحته عقَّ لَُّكْ  ذ ْعِقُلون  }}قال ذعالى: قال ذعالى: وف ع  بِيًّا ل  ر  ْلن اُه ُقْرآًوا ع  لَُّكْ  ذ ْعِقُلون  إِوَّا أ ْوز  ع  بِيًّا ل  ر  ْلن اُه ُقْرآًوا ع    {{إِوَّا أ ْوز 

سس: ]يوسااااس:  تَُّقون  }}عالى: عالى: وقال ذوقال ذ  [،[،22]يو لَُّعْ  ي  ع  ٍج ل  ْير  ِذ  ِعو  ا غ  بِيًّ ر  تَُّقون  ُقْرآًوا ع  لَُّعْ  ي  ع  ٍج ل  ْير  ِذ  ِعو  ا غ  بِيًّ ر  وقال وقال   ،،[[2626]الزمر: ]الزمر:   {{ُقْرآًوا ع 

نِين  }}ذعالى: ذعالى: 
ى لِْلُمْحسااااِ ر  ُبشااااْ ل ُموا و  ِ ين  م  لَّ ْنِ ر  ا ا لُِي يًّ بِ ر  ًوا ع  ا ق  لِساااا  دِّ اب  ُمصاااا  ت  ا كِ ه    نِين  و 
سِ ى لِْلُمْح ر  شْ ُب ل ُموا و  ِ ين  م  لَّ ْنِ ر  ا ا لُِي يًّ بِ ر  ًوا ع  ا س  ق  لِ دِّ ص  اب  ُم ت  ا كِ ه      {{و 

ْلن اُه ُقْرآوً }}وقال ذعالى: وقال ذعالى:   [[1212]األحقاف: ]األحقاف:  لِك  أ ْوز  ك    ْلن اُه ُقْرآوً و  لِك  أ ْوز  ك    لَُّعْ  و  ع  ِعيِد ل  يِه مِن  اْلو 
ْفن ا فِ رَّ صاااا  بِيًّا و  ر  لَُّعْ  ا ع  ع  ِعيِد ل  يِه مِن  اْلو 
ْفن ا فِ رَّ ص  ا و  بِيًّ ر  ا ع 

ُعْ  ِذْكًرا تَُّقون  أ ْو ُيْحِدُث ل  ُعْ  ِذْكًراي  تَُّقون  أ ْو ُيْحِدُث ل  ا }}وقال ذعالى: وقال ذعالى: [، [، 113113]طه: ]طه:   {{ي  يًّ بِ ر  ْيك  ُقْرآًوا ع  ا إِل  ن  ْي ِلك  أ ْوح  ك    ا و  يًّ بِ ر  ْيك  ُقْرآًوا ع  ا إِل  ن  ْي ِلك  أ ْوح  ك    و 

يْ  ْمِع ال  ر  ُذنِْ ر  ي ْوم  اْلج  ا و  ع  ْول  ْن ح  م  ى و  يْ لُِتنِْ ر  ُأمَّ اْلُقر  ْمِع ال  ر  ُذنِْ ر  ي ْوم  اْلج  ا و  ع  ْول  ْن ح  م  ى و  ِعيرِ لُِتنِْ ر  ُأمَّ اْلُقر  ِريق  فِ  السَّ ف  نَِّة و  ِريق  فِ  اْلج  ِعيرِ أ  فِيِه ف  ِريق  فِ  السَّ ف  نَِّة و  ِريق  فِ  اْلج    {{أ  فِيِه ف 

شورى: ]الشاااورى:   }}وقال ذعالى: وقال ذعالى: [، [، 33]ال
 
ِم  اُذُه أ أ ْعج  ل ْت آي  ْوال  ُفصاااِّ اُلوا ل  ق  ِميًّا ل  ْلن اُه ُقْرآًوا أ ْعج  ع  ْو    ل   و 
 
ِم  اُذُه أ أ ْعج  ل ْت آي  صِّ ْوال  ُف اُلوا ل  ق  ِميًّا ل  ْلن اُه ُقْرآًوا أ ْعج  ع  ْو    ل  و 

ِ ين  ال  ُيْؤمِ  لَّ ا اء  و  ف 
شااااِ ُهًدى و  نُوا  ِ ين  آم  لَّ

ُقْل ُهو  لِ   
بِ  ر  ع  ِ ين  ال  ُيْؤمِ و  لَّ ا اء  و  ف 

شِ ُهًدى و  نُوا  ِ ين  آم  لَّ
ُقْل ُهو  لِ   

بِ  ر  ع  ْيِعْ  و  ل  ُهو  ع  ْقر  و  اوِِعْ  و  ْيِعْ  نُون  فِ  آذ  ل  ُهو  ع  ْقر  و  اوِِعْ  و  نُون  فِ  آذ 

ًمى ًمىع   ..[[4444]فصلت: ]فصلت:   {{ع 

واه من ال َّريقين  واه من ال َّريقين وما ذكر م مومينوما ذكر م مومينال كلِّ عصاااار،  ال هل الزيك    لك أ صر،هما مساااا كلِّ ع هل الزيك    سلك أ وكال وكال   هما م

سلكعما أخبث خلالمسااالكين قد سااالكعما أخبث خل سلكين قد  صورعلى مر العصاااور  ق اهللق اهللالم مِنُْعْ  }}، كما حكى اهلل عنع : ، كما حكى اهلل عنع : على مر الع مِنُْعْ  و  و 

اب   ت  يُّون  ال  ي ْعل ُمون  اْلكِ اب  ُأمِّ ت  يُّون  ال  ي ْعل ُمون  اْلكِ إِْن ُهْ  إاِلَّ ي ُ نُّون  )ُأمِّ َّ و 
اوِ  م  إِْن ُهْ  إاِلَّ ي ُ نُّون  )إاِلَّ أ  َّ و 
اوِ  م  اب  3636إاِلَّ أ  ت  ِ ين  ي ْكُتُبون  اْلكِ لَّ

ْيل  لِ اب  ( ف و  ت  ِ ين  ي ْكُتُبون  اْلكِ لَّ
ْيل  لِ ( ف و 

ت ب ْت أ   ا ك  ُعْ  مِمَّ ْيل  ل  لِياًل ف و  نًا ق  ت ُروا بِِه ث م   لِي شاااْ
ِ
ا مِْن ِعنِْد اهلل ت ب ْت أ  بِه ْيِديِعْ  ُث َّ ي ُقوُلون  ه    ا ك  ُعْ  مِمَّ ْيل  ل  لِياًل ف و  نًا ق  ت ُروا بِِه ث م  شْ  لِي 
ِ
ا مِْن ِعنِْد اهلل و  بِه ْيِديِعْ  ُث َّ ي ُقوُلون  ه    و  ْيِديِعْ  و  ْيل  ْيل  ْيِديِعْ  و 

ا ي   مَّ
ُعْ  مِ ا ي  ل  مَّ
ُعْ  مِ ُبون  ل  ُبون  ْكسااااِ سِ ان  }}[، وقال عنع : [، وقال عنع : 3737، ، 3636]البقرة: ]البقرة:   {{ْك ْد ك  ق  ُكْ  و  ُعون  أ ْن ُيْؤمِنُوا ل  ت ْ م  ان  أ ف  ْد ك  ق  ُكْ  و  ُعون  أ ْن ُيْؤمِنُوا ل  ت ْ م  أ ف 

ُهْ  ي ْعل ُمون  ) ُلوُه و  ق  ا ع  ْعِد م  ُه مِْن ب  ُفوو  رِّ  ُث َّ ُيح 
ِ
م  اهلل ال  ُعون  ك  م  ِريق  مِنُْعْ  ي سااااْ ُهْ  ي ْعل ُمون  )ف  ُلوُه و  ق  ا ع  ْعِد م  ُه مِْن ب  ُفوو  رِّ  ُث َّ ُيح 
ِ
م  اهلل ال  ُعون  ك  م  سْ ِريق  مِنُْعْ  ي  ُقوا 3232ف  ا ل  إِذ  ُقوا ( و  ا ل  إِذ  ( و 
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نَّ  اُلوا آم  ق  نُوا  ِ ين  آم  لَّ نَّ ا اُلوا آم  ق  نُوا  ِ ين  آم  لَّ ْيُكْ  ا ل  ت ح  اهلُل ع  ا ف  م  ُثوو ُعْ  بِ دِّ ح  اُلوا أ ُذ ق  ُعْ  إِل ى ب ْعٍض  ال  ب ْعضااااُ ا خ  إِذ  ْيُكْ  ا و  ل  ت ح  اهلُل ع  ا ف  م  ُثوو ُعْ  بِ دِّ ح  اُلوا أ ُذ ق  ُعْ  إِل ى ب ْعٍض  ضُ ال  ب ْع ا خ  إِذ  ا و 

بُِّكْ  أ ف ال  ذ ْعِقُلون  ) د  ر  ِه ِعنااْ وُكْ  بااِ ا ُّ بُِّكْ  أ ف ال  ذ ْعِقُلون  )لُِيحاا  ْند  ر  ِبِه ِع وُكْ   ا ُّ ح  ال  ي ْعل ُمون  أ نَّ اهلل  ي ْعل ُ  ماا  3838لُِي م  ( أ و  ال  ي ْعل ُمون  أ نَّ اهلل  ي ْعل ُ   ا ( أ و  ماا  ون  و  رُّ
ا ا ُيسااااِ م  ون  و  رُّ
سِ ا ُي

 ..[[3333--3232]البقرة: ]البقرة:   {{ُيْعلِنُون  ُيْعلِنُون  

ا  هوهووو اأيضااااً ضً لك   أي ما ذكر ذ تدعة   القرون األولى ك لك حال المب ما ذكر ذ تدعة   القرون األولى ك       الكناينالكناينعبد العزيز عبد العزيز حال المب

  ،،حين واقشه   بعض مسائل النصوح وفع  الصحابة لعاحين واقشه   بعض مسائل النصوح وفع  الصحابة لعا  منامرذه الشعيرة لبشر المريس منامرذه الشعيرة لبشر المريس 

يا أمير المؤمنين أطال اهلل بقايف، إوه يحأ يا أمير المؤمنين أطال اهلل بقايف، إوه يحأ "": : وهو   مجلَّ المنامرة عند المهمونوهو   مجلَّ المنامرة عند المهمون  فه ابفه اب

سمعه، وال أن يخ أ ويع   بما ال أعقله، وال أساااامعه، وال  لتفت إليه، وال أذى بحجة، وال أقبل من لتفت إليه، وال أذى بحجة، وال أقبل من أأأن يخ أ ويع   بما ال أعقله، وال أ

شيئً ه ا شاااايئً  ستنكر عليه اإلمام الكناين فاسااااتنكر عليه اإلمام الكناين   ..""ااه ا  عاءه العل  مع عدم علمه   --رحمه اهلل ذعالىرحمه اهلل ذعالى--فا عاءه العل  مع عدم علمه ادِّ ادِّ

لس والعلماء رضوان بقول اهلل بقول اهلل  لس والعلماء رضوان ورسوله وبفع  السَّ  اهلل عليع .اهلل عليع .ورسوله وبفع  السَّ

فقلت: يا أمير المؤمنين أطال اهلل بقايف، من ال يعقل عن اهلل ما فقلت: يا أمير المؤمنين أطال اهلل بقايف، من ال يعقل عن اهلل ما "": : رحمه اهلل ذعالىرحمه اهلل ذعالىقال قال 

سل ، وما علمه لعباده المؤمنين   كتابه، وال يعل  ما أراد خاطأ به وبيه صااالى اهلل عليه وسااال ، وما علمه لعباده المؤمنين   كتابه، وال يعل  ما أراد  صلى اهلل عليه و خاطأ به وبيه 

بالمقاالت والم اهأ وي يدع  العل ، ويحتج  له،  بالمقاالت والم اهأ وياهلل بكالمه وقو يدع  العل ، ويحتج  له،  ناس إلى اهلل بكالمه وقو ناس إلى دعو ال بدع دعو ال بدع ال ال

 ..""؟ ؟ والضالالتوالضالالت

صوح كفع  اإلمام الكناين وادَّعى أوه يفع  النُّصااااوح كفع  اإلمام الكناين   ،،المبتدع ذمادى   غيِّهالمبتدع ذمادى   غيِّهولكن ولكن  رحمه رحمه وادَّعى أوه يفع  النُّ

سيرها وال ""  فقال:فقال:  ،،اهلل ذعالىاهلل ذعالى سواء، أوت ذنتزع بآيات من القرآن ال ذعل  ذف سيرها وال أوا وأوت   ه ا  سواء، أوت ذنتزع بآيات من القرآن ال ذعل  ذف أوا وأوت   ه ا 

 ..""ذهويلعا، وأوا أرد ذلك وأدفعه حتى ذهيت بش ء أفعمه وأعقلهذهويلعا، وأوا أرد ذلك وأدفعه حتى ذهيت بش ء أفعمه وأعقله

سلس وبين من ل  يفع ، له الفرقان بين من فع  القرآن والسااانة بفع  السااالس وبين من ل  يفع ،   فجلى اإلمامفجلى اإلمام سنة بفع  ال له الفرقان بين من فع  القرآن وال

ولقد فرق اهلل فيما ولقد فرق اهلل فيما   يا أمير المؤمنين، قد سمعت كالم بشر وذسويته فيما بين  وبينه،يا أمير المؤمنين، قد سمعت كالم بشر وذسويته فيما بين  وبينه،"": : وقالوقال

 وأخرب أوا على غير السواء.وأخرب أوا على غير السواء.  بين  وبينه،بين  وبينه،

 أين ذلك لك من كتاب اهلل عز و ل؟أين ذلك لك من كتاب اهلل عز و ل؟: و: و]أمير المؤمنين[]أمير المؤمنين[  قالقال

قُّ }}: قال اهلل عز و ل: : قال اهلل عز و ل: لكناين[لكناين[]اإلمام ا]اإلمام ا  قلتقلت بِّك  اْلح  ْيك  مِْن ر  ا ُأْوِزل  إِل  ْن ي ْعل ُ  أ وَّم  قُّ أ ف م  بِّك  اْلح  ْيك  مِْن ر  ا ُأْوِزل  إِل  ْن ي ْعل ُ  أ وَّم  أ ف م 

رُ  كَّ ت    ا ي  ى إِوَّم  ْن ُهو  أ ْعم  م  رُ ك  كَّ ت    ا ي  ى إِوَّم  ْن ُهو  أ ْعم  م  أعل  أعل    --واهلل يا أمير المؤمنينواهلل يا أمير المؤمنين--فهوا فهوا   [،[،1717]الرعد: ]الرعد:   {{ُأوُلو األ ْلب اِب ُأوُلو األ ْلب اِب   ك 
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وه ال وه ال  يشعد على وفسه أ يشعد على وفسه أبه، وبشر  به، وبشر  من من صلى اهلل عليه وسل  هو الحق، وأوصلى اهلل عليه وسل  هو الحق، وأو  وزل عليهوزل عليهأن ال   أُ أن ال   أُ 

  وال هو مما يقوم ل  به عليه حجة، فل  يقل كما قال اهلل عزوال هو مما يقوم ل  به عليه حجة، فل  يقل كما قال اهلل عز  ،،يعل  ذلك وال يعقله وال يقبلهيعل  ذلك وال يعقله وال يقبله

سالم، ه صاالى اهلل عليه وساال  أن يقوله، وال كما قال موسااى عليه السااالم،   وبيَّ   وبيَّ و ل، وال كما علَّ و ل، وال كما علَّ  سى عليه ال سل  أن يقوله، وال كما قال مو صلى اهلل عليه و ه 

ال أهل الكتاب، ولقد أخرب اهلل ال أهل الكتاب، ولقد أخرب اهلل وال كما قالت المالئكة، وال كما قال المؤمنون، وال كما قوال كما قالت المالئكة، وال كما قال المؤمنون، وال كما ق

 ..((1))""وأخر ه عن  ملة أولى األلبابوأخر ه عن  ملة أولى األلباب  ،،وأزال عنه الت كرةوأزال عنه الت كرة  ،،عز و ل عن  علهعز و ل عن  عله

ا اختاما سل  ساااوله صااالى اهلل عليه وسااال  وكالم روكالم ر  هلل ذعالىهلل ذعالى  ذدبُّر كالمذدبُّر كالم  ،،أيها الفطن اللبيبأيها الفطن اللبيب  ::ختاما صلى اهلل عليه و سوله 

لس هو ما  بفع بفع   وفعمهوفعمه لس هو ماالصااااحابة والسااااَّ سَّ صحابة وال اًل،   ال اًل، أمر به اهلل ورسااااوله أوَّ سوله أوَّ وهو ما ذناد  به الف رة وهو ما ذناد  به الف رة أمر به اهلل ور

أسل  ال رق أسل  ال رق   كووهكووه  فضاًل عنفضاًل عن، ، بالسير عليهبالسير عليه  إالإال  ما بلاواما بلاوا  األف اذاألف اذ  العلماءالعلماء  كونكونفضاًل عن فضاًل عن ، ، أيًضاأيًضا

سلكه، بل ال سااااالمة إال به، وال يبلك الم لوب إال من ساااالكه،   وأعلمعا وأحكمعا،وأعلمعا وأحكمعا، سالمة إال به، وال يبلك الم لوب إال من  فما لنا ابتعدوا فما لنا ابتعدوا بل ال 

مُ }}  ؟ ؟ وهو األقوموهو األقومعن هديه عن هديه    أ ْقو 
ا اْلُقْرآن  ي ْعِد  لِلَّتِ  ِه  مُ إِنَّ ه      أ ْقو 
ا اْلُقْرآن  ي ْعِد  لِلَّتِ  ِه   [.[.77]اإلسراء: ]اإلسراء:   {{إِنَّ ه   

                                         
 (.42احليدة واالعتذار )ص:  (1)


