
  



 الكتاب:  معلومات 
 .يد بز  يحممد  بن سعيد حممد الكتاب: ف مؤل   

 ويت. البي  دار النشر: دار
 م. 2008  هـ،1429 ،األوىل الطبعةاتريخ الطبع: 

 حمتوى الكتاب: 
  أربع و  ،مةمقد   من ، ويتكو ن  نةمعي   حبثية ةخط   وفق   اف  مؤل   ليس الكتاب  

 مسائل. وتسع ،مقدمات 
 أيب يف العلماء عهاوق   اليت الوثيقة عن املقدمة يف الكاتب   ث حتد   وقد
  ه ب  كتـ    قضائي    حكم   عن عبارة   هي والوثيقة   ، ةالتيجاني   الطائفة بتكفي تلميت
 وبني اجلكين سيداي بن سامل أمحد بني وقعت مناظرة   على بناء   القاضي
- الوثيقة  وخلصت  ،التجانية الطريقة  عن ام  متكل    عم بن  حممد  بن املختار

  جانية يالت  تكفي إىل -الرجيلني بني اجلدال جرى كيف ت د  سر   أن بعد
 .(1)ابهلل عياذا ةابلرد   عليها واحلكم

 يف هماحب  ص به   ملز  أ   ما أن   ورأى ،الوثيقة رواية يف اتب  الك ك شك   وقد
 أن عىواد   ،جانيةيالت ضد   كان  احلاضرين أغلب ن  أل ؛يلزمه ال القضاء جملس

  األعيان  أحد لكن ،منهم ومجاعات  مشايخ عدة   ذلك  بعد أوفدوا جانينييالت
  وقوع  من ومنع ،للصلح سعى -سيداي الشيخ ابن  هللا عبد  الشيخ وهو-

 الثانية. املناظرة

 

 .(12-11: )ص التقاضي حسن (1)



  ،قضائي   حكم أم  فتيا هو هل الوثيقة  يف ورد ما الكاتب   انقش وقد
  هذه  يف وأفاض ،القضائية األحكام إىل منه الفتوى إىل أقرب  نهأ ورأى

 مضمون يف التشكيك   ذلك  بعد  عليها ليبين هاتقرير   وحاول ،املسألة
 .(1) الوثيقة
 ألهل ما وأورد ،األحكام يف واالستشارة التأن    وجوب عن ث حتد   مث
 تقبل ومن ،الفتياو  العلم أهل مراتب عن ث وحتد   ،كالم    من ذلك يف العلم
 .(2) تقبل ال ومن فتياه

 أربع  اليت سبق احلديث عنه  مقدمته بعد ؤلفامل فذكر املقدمات:وأما 
  املسألة: رلتصو   وضرورية   ةمهم   يراها مات مقد  

  الطريقة  شيوخ أحد هو احلكم صاحب نأ فيها بني   األوىل: مةاملقد  
  وأنه  ،إليهم ينتسب نم   بكالم يكون فالرد   ،املعتقد أشعري   وهو ،القادرية
  ابن  وتلميذه تيمية ابن  الدين تقي  مثل احلنابلة ريمتأخ   هؤالء إىل يضيف

 .(3) القيم
 وأنه ،شنقيط قاضي ابسم امرتمج   رش  ن   القاضي حكم   أن   الثانية: املقدمة

  ، له ليست مرتبة   للقاضي وإعطاء   ،الناس  على ة  تعمي   فهذا طر الق   به قصد إن
 .(4)احلكم إصدار وقت   اقاضي   يكن ومل

 

 .(17-16: )ص السابق املرجع (1)
 .بعدها( وما 30: )ص السابق املرجع (2)
 .(50: )ص السابق املرجع (3)
 .(51: )ص السابق املرجع (4)



  كالم  من امتوه   كان  ما أتويل ضرورة على فيها دأك   الثالثة: املقدمة
 ملا دتشه   يراها اليت النقوالت  ببعض ىتأو  ،احلسنة احملامل على ومحله الصوفية

 .(1)إليه ذهب
 وااستدل   جملسه يف ومن وثيقةال صاحب القاضي أن الرابعة: املقدمة

 ،إلزاماهتم عن جوابه وعدم اخلصم بعجز املعان هراجو  مسائل بطالإ على
 إبطال عن فالعجز ،الكاتب مؤلف نظر وجهة من ضعيف   مستند وهذا

 .(2)القول هلذا األدلة حيشد وطفق ،دليال   ليس الدليل
 ،عنها ودافع جانيةيالت على مأخوذة مسائل تسع   تناول هذا بعد مث
 وهي:

  تصريح  عن فيها دافع وقد للكفار: تعاىل هللا حب   األوىل: املسألة 
  ره يقر    ما مع طئامتو  جانيالت كالم  أن ورأى ،الكافرين حيب هللا أبن جانيالت

  ونقل  ،قوله حد    على ادجيواإل رادةابإل رتفس   احملبة أن من األشاعرة نظار  
 أن  على أكد كما،  (3) يقول ملا يشهد ارهمونظ   األشاعرة يأصولي    عن اكالم  

 .(4) اصطالحهم إىل أصحابه حياكم أن ينبغي خاص    اصطالح قضية القضية
 به يصرح ما وهو للكافر: األخروية الرمحة مشول الثانية: املسألة

 الرمحة أما ،اجلنة   هي الكفار عن املنفية   الرمحة   أن يرى املؤلف لكن ،جانيالت

 

 بعدها(. وما 100: )ص السابق املرجع (1)
 بعدها(. وما 124: )ص السابق املرجع (2)
 بعدها(. وما 158: )ص السابق املرجع (3)
 .(165: )ص السابق املرجع (4)



 وعدم ابجلنة للرمحة ريناملفس    بعض بتفسي كومتس   ،هلم اثبتة فهي العامة
 .(1)لغيها ذكرهم

 دعوى الكفر صريح من أن احلكم صاحب دعوى الثالثة: املسألة 
 ال  } :قوله يف ابلنوم الربد تفسي فرد   ،النار يف ينامون الكفار   أن جانينييالت
 أبن   صرح جانيالت كوني نأ نفى مث ،[24]النبأ:  {ااب  ر  ش   ال  و   اد  ر  بـ   ايه  ف   ون  وق  ذ  ي  

 ال كالنائم  فيكونون األوقات  بعض عليهم متر   وإمنا ،النار يف ينامون ار  الكف  
 .(2)العذاب  أبليم ونحيس  

 أن عىفاد   وسلم: عليه هللا صلى إليه الكتمان نسبة :الرابعة املسألة
 ال ذلك  وأن   ،اأحد   به ص  خي مل بعلم  همشيخ   خص   وسلم عليه هللا صلى النيب

 ،ايئ  ش ذلك  من يكتم ومل ،هكل     الشرع بتبليغ رم  أ   النيب فإن   ؛غ  يلالتب يناقض
 ال ألهنا ؛(3)األول احلد    يف تدخل ال غهال   يب مل وأخرى هاكتم    علوم   هناك لكن
  واستالم  فاتحال صالة عن العنوان هذا حتت دافع وقد .وقته يف ةابألم   تليق  

 من ائ  شي كتم  وسلم عليه هللا صلى النيب ن  أ يعين ال هذا نأو  ،هلا شيخهم
 الدين.

  كالم   نص   وهذا هللا: كالم  من الفاتح صالة   أن   وهي اخلامسة: املسألة
 من صحيفة يف وتعاىل سبحانه هللا عند من ملك   هبا أاته وأنه ،جانيالت

  "، السهام رشق" لصاحب اتبع   التيجان الشيخ كالم    املؤلف لأو   وقد، (4)نور

 

 بعدها(. وما 178: )ص السابق املرجع (1)
 .بعدها( وما 233: )ص السابق املرجع (2)
 .(273: )ص السابق املرجع (3)
 . (138-137 /1) املعان جواهر (4)



 يف املالكية بكالم وأتى، (1)هللا من إهلام :أي هللا عند من أبهنا املقصود وأن
 . (2)معناه يف وما اإلهلام

 فمؤل    حاول وقد ،القرآن على الفاتح صالة تفضيل السادسة: املسألة 
  شيء  ال هللا كالم   هو حيث من القرآن نأب املسألة يف التفصيل   الكتاب 
 لغيها يعرض ما هلا يعرض فإنه ، للعبد فعل   ه تالوت   حيث ومن  منه، أفضل

 من هو القرآن   على الفاتح صالة   تفضيل يف جانيالت كالم  وأن ،األفعال من
  من  أفضل   هحق    يف الفاتح صالة   الصوفية  من العارف غي وأن   ،ةاحليثي   هذه

 ابلقرآن ل يعم   ال  الذي وسلم عليه هللا صلى النيب على ياملصل    وأن ،القرآن
 خارج   ه بعض   ،املوضوع يف اكثي    اكالم    وسرد .هحق    يف أفضل   الفاتح صالة  

 .(3) النقاش حمل    عن
 وهي ،ابلبحث هاد  أفر   هلكن   ،األوىل عن عةمتفر    وهي السابعة: املسألة

  ، دليل بدون بعض عن بعضها للعبادات  تفضيال   جانيةيالت تقريرات  يف أن  
  يؤتيهم  معارف وأهنا ،معناه يف وما لألولياء اإلهلام أنه ذلك  عن جوابه وكان

  قظة ي ال يف إما ؛هللا من   أبمر   هلم يقع ذلك  وأن   ،هبا ألحد   لب  ق   ال ،إايها هللا
 .(4)املنام يف وإما

 

 .بعدها( وما 299: )ص التقاضي حسن (1)
 .(300: )ص السابق املرجع (2)
 .بعدها( وما 324: )ص السابق املرجع (3)
 .بعدها( وما 358: )ص السابق املرجع (4)



 ،فيها وحتي   ،املسألة يف وأعاد أبدأ  وقد ،الذات  ة معي   :الثامنة املسألة 
 الذات  مبعية هقول   كالمه   من لوحتص   ،مهمل من امعجم   يب   ومل ،وأدبر وأقبل
 .(1) إثباته ميكن ال اي  ظن    ابلعلم أتويلها وجعل ،البشر يعقله ال وجه   على

  هم أتباع   جانية يالت هني هنا هبا واملقصود الزايرة: مسألة  التاسعة: املسألة 
  م املوه   الكالم ببعض فةاملتصو    الفقهاء بعض عن أتى فقد ،األولياء زايرة عن
 ،واحد   شيخ على واالقتصار ،املشايخ زايرة كثرة  من زالتحر   يف إليه ذهب ملا

  نص   قد وبعضهم الرتبية، مشيخة دتعد   معد   على جار   عندهم العمل وأن
 .(2)املشايخ من غيه زايرة  عن يه  مريد   ينهى أن عليه الشيخ   أن على

 .هف  مؤل    هل  تناو   مما تاب الك   يف كرذ   ما صملخ   هذا
 املالحظات على الكتاب:

 :، منهاعدة مالحظات  هيعل الكتاب 
 ،النزاع مبحل    له عالقة   ال ،عليه فقملت   تقرير   هو الكتاب نصف   :أوال

  ع ترب   هو حتق   ال ومن له  حتق   نوم   شروطها وذكر وضبطها الفتيا يف زفالتحر  
  عدم  ميسل   وال ،فيها ينازع ال للمخالف معلومة   األمور هذه إذ ؛املؤلف من

 الكتاب  مؤلف من بتسليم   علماء هم الفتيا أصدروا الذين بل ،لذلك  أهليته
  غي  يف حز   هاط  لضواب   واجرتاره الفتيا عن هفكالم   ،طريقته أهل وسائر

 مفصل. 
  حيث من واحلكم الفتيا بني التفريق على فائدة   كبي  بيرتت   ال ا:اثني  

 اشرع   مملز   فيها فما املعطيات  صحيحة   كانت  إذا الفتيا ألن ؛والرد   قض  الن  
 

 بعدها(. وما 381: )ص السابق املرجع (1)
 (.بعدها وما 321: )ص السابق املرجع (2)



 يف الكاتب أفاض  فقد ،اقضائي   أو اقانوني   املزم   يكن مل  ولو ،حهورج   رآه ملن
  أمر   يف النقوالت   فكثرة ،إمجاال   إليها يشي  أن ه حق   وكان ،إضافة   بال املسألة  
 نةحس  مست   عبارة   وللمهدوي    ،علمي    ضعف   دليل   ابلتقعيد إليه اإلشارة يكفي
 عرف فمن ،احلاالت  من  للقليل اآلالت  من ثي التك عاب ي   وإمنا" :قال حيث
 .(1) "اهلز   لط  ي   مل املضارب  عرف ومن ،احلز   ركث  ي   مل لاملفاص  

 إفادة فيه ليست كتابه يف فاملؤل    عليه دأك   مما اكثي   أن   تبني   فإذا
 . ليس إال ،والتكثي احلشو خانة يف فهو لغيهم إضافة وال معه للمختلفني

 يف األشعرية العقيدة إىل وجنوحه ،ميسل   ال املسائل يف ذكره ما ا:رابع  
 وجود من يلزم ال هألن   ه؛حمل    غي يف جنوح   هو جانيالت اعتقاد عن الدفاع
 األشاعرة عليه  فقات   إذا هذا ،هترجيح   حىت وال  ،هتسليم   األشاعرة عند القول

 ،للكفار هللا حب    يف جانيةيالت عن هدفاع   ذلك  ومن ؟!فيه اختلفوا إذا فكيف
 هللا أن والصحيح ،األشاعرة فيه اختلف قول   وهذا ،لإلرادة فةمراد   احملبة   وأن  
  إرادة :عاننو  القرآن يف ة  الوارد اإلرادة   ألن   وذلك  ؛الكفر حيب   ال وجل عز

 ،موجود لكل ةوعام   شاملة وهي ،ةللمحب   مستلزمة ليست وهذه كونية
 معنيان: له لجمم   اإلرادة   "فلفظ، احملبة مبعىن تكون اليت وهي شرعية وإرادة

 كان  فإن به، أمر ملا اوالرض احملبة   به دقص  وي   ه،خلق   ملا املشيئة به دقص  في  
 املعىن؛ هبذا يردها فلم هبا وأمر هاورضي   املعاصي أحب   أنه السائل مقصود  

  بل  ابلفحشاء، أيمر وال الكفر، لعباده يرضى وال ،الفساد   حيب ال هللا فإن
ر وه ا{ ر ب  ك   ع ن د   س ي  ئ ه   ك ان    ذ ل ك   }ك ل   :عنه هنى ملا قال قد ]اإلسراء:  م ك 

  شاء وما شيء، كل     خالق فاهلل هلق  خ   هللا شاء ما مجلة   من أهنا أراد وإن .[38

 

 .(40 /1)لفوائد كتاب التفصيل  التحصيل (1)



 يف هللا ذكر وقد شاءه، ما إال الوجود يف يكون وال يكن، مل يشأ مل وما كان
 ا،خلق   شاءها أنه ابألول واملراد يريدها، ال أنه موضع ويف ،يريدها أنه موضع  
 .(1)هبا" أمر وال يرضاها وال هاحيب   ال أنه والثان

 خمتلفون فاألشاعرة ذلك  ومع ،األشاعرة عند تي  بق   اعتزالية حنلة وهي
 ورد   "اإلرشاد" يف اجلويين به قال القول وهذا ،بعض على بعضهم يرد   ،هافي

 له اليمان الوزير ابن أفرد وقد ،النصوص لظاهر ملخالفته منهم مجع عليه
 ابن كالم    أورد   الكتاب  صاحب أن   والعجيب ،عليه ورد   "لعواصما" يف فصال
  وهذا  ، عليهم رد   وهو األشاعرة لقول استحساان   فجعله  ،يفهمه ومل الوزير
 هللا أن الشهية الصحيحة   النبوية ابلنصوص صح   وقد" الوزير: ابن كالم  
 عليها راحلته وجد إذا العبد من هبا افرح   أشد   وأنه عبده، بتوبة يفرح تعاىل
قاؤه متاعه    هنفس   وألقى وجداهنا، من سوأي   فالة ، أرض يف أضل ها أن بعد وس 

 أشد فاهلل وسقاؤه، متاعه عليها راحلته أقبلت إذ كذلك   هو فبينا ليموت،
 فرحه يف هذا مبثل زالتجو   ميتنع وابإلمجاع  براحلته. ذلك  من عبده بتوبة افرح  

  العبد هداية عن عجز   متقد   على يدل   ال هذا وجل عز الرب وفرح مبعصيته،
 واحملبة، الغضب لونيتأو   كما  أتويله من للمعتزلة بد   وال املعتزلة، ظنته كما
  وال  حبسنته، يفرح العاجز والعبد   تشبيه، غي من ورد كما  يثبتونه السنة وأهل
 شيء كل     على القادر فرح من ذلك يلزم فكيف   عجزه، متقد   فرحه من يلزم

ك -يقول: أن إىل- وتعاىل سبحانه  اجلويين    بكالم واالغرتار   الس ين   أيها فإاي 
  ويرتك  قوله من ذ يؤخ   أحد وكل   والفطرة، والسنة   الكتاب  خالف   فإنه هذا،

 أقرب  نم   اجلويين   اإلمام أن على ،واملرسلني األنبياء من هللا عصمه من إال  

 

 .(112 /1) واألجوبة املسائل (1)



 جو ز فإنه العبد، قدرة أثر يف الغ الة من ع د وه حىت ،املعتزلة إىل األشعرية
 .(1)الذوات" إجياد   يف أتثيها

 دهاقي   للكفار شاملة   هللا رمحة أبن هشيخ   قول عن دفاعه يف ا:خامس  
 والعجيب ،ذلك  غي يذكروا مل ريناملفس    أبن الفتيا أصحاب  على ورد   ،ابجلنة

 يعدل فلماذا ،خاصة أو عامة رمحة  سواء ،رمحتهم ال عذاهبم هو الثابت   أن  
 اليت النار فناء وقضية ؟!جانيالت كالم  مع ليستقيم لويؤو   الكتاب  ظاهر عن
  نقلها  والذين ،جانيالت بقول هلا عالقة ال  أهنا مع  ، القبيل هذا من هي ذكر

  الثابت   بل ،العلماء من أو والتابعني الصحابة من سواء ،عنهم تثبت مل  عنهم
  فبعد  ،إكماله عن كسل فقد هللا  رمحه القيم ابن عن نقله وما ،هاخالف  

 ة  أبدي   فيها وذكر ،أمحد اإلمام مبسائل القيم ابن مخت   إليه ىانته الذي الفصل
 يف عوتوس   املسألة يف أفاض القيم ابن أن األمر يف ما وكل   ،النار

 .(2) االستدالل
 رد   فيها ينامون النار أهل نأ على اعرتض من على هد   ر  يف ا:سادس  

  لكنه  ، ضعيف   تفسي  إنه :وقال ،النوم هو  اآلية يف الربد أبن التفسي الكاتب
  هنم إ :يقل مل فالشيخ ،ابلنص   النص نفاه ما يشعر   أن دون   شيخه عن أثبت  

 ،اجلنة مثار من وأيتيهم ،العذاب  عنهم يرتفع هنمإ :انص   قال وإمنا ،ينامون
  ع نـ ه م   خي  ف ف   ال   ف يه ا }خ ال د ين   سبحانه: قال فقد ،للنصوص خمالف   وهذا

  ال   ف يه ا }خ ال د ين   سبحانه: وقال ،[162 ]البقرة: ي نظ ر ون{ ه م   و ال   ال ع ذ اب  
 }و ع د   سبحانه: وقال، [88 عمران: ]آل ي نظ ر ون{ ه م   و ال   ال ع ذ اب   ع نـ ه م   خي  ف ف  

 

 (.406 /5) والقواصم العواصم (1)
 . (250: )ص األرواح حاديينظر:  (2)



ر   و ال ك ف ار   و ال م ن اف ق ات   ال م ن اف ق ني   هللا ي   ف يه ا خ ال د ين   ج ه ن م   ان 
بـ ه م   ه    ح س 

  ع نـ ه م   يـ ف رت    }ال   سبحانه: وقال، [68 ]التوبة: م ق يم{ ع ذ اب   و هل  م   الل    و ل ع نـ ه م  
 ختفيف إىل إشارة   أي   اآلايت  يف  فليس .[75 ]الزخرف: م ب ل س ون{ ف يه   و ه م  

  لقواطع  خمالف هذا خربهم بل  ،قوناحملق    العارفون عييد    كما العذاب 
 الشرعية. النصوص
 ما فكل   ،القول ترجيح وبني العذر ماس الت   بني الكاتب خلط ا:سابع  

 وهذه ،الكفر قصد عدم يف التيجانية عن هبا يعتذر أن ميكن معاذير هو ذكر
 النزاع حمل   هو وهذا ،اراجح   وال اصحيح   قوهلم جتعل ال لكنها عادية مسألة

  هل  لكن ، أصال   يكفر مل أو الكفر   يقصد مل جانيالت  أن لنفرتض .احلقيقي   
 هذا ،وفتوحات   كرامات   أهنا على تقدميها أو فيها اتباعه ينبغي  هذه خمالفاته

 ش. يناق   أن ينبغي الذي هو
 بشيء مةاأل من اأحد   وسلم عليه هللا صلى النيب ختصيص قضية   :ااثمن  

 صلى النيب   أن يثبت مل الفاتح صالة أوالف ،فيها النزاع   رحير    مل  فهو ،العلم من
 ألننا ؛اشرع   مسل  ت   الف دعواه ألهنا ؛التيجان الشيخ هبا خص   وسلم عليه هللا

 بعد اشرع   منه أحد   ذخ  أي   أن إمكان   وننفي ،يقظة   النيب رؤية تسليم ننفي
  ، األمة   عليها دل   اليت براهيميةاإل  الصالة من أفضل أهنا منسل    وال  ،وفاته

  فثبوهتا  ،غيها على ةمبني   املسألة فهذه ؟!القرآن من أفضل   تكون فكيف
 غيها. ثبوت  على فمتوق   

 املقصود أبن ذلك  لوأو   ،هللا  كالم  من أهنا الفاتح صالة   عن دافع ا:اتسع  
 ،إهلام أهنا ع  يد   مل التجان   أن غفل لكنه ،اإلهلام الصوفية أكابر عند ابلكالم

 عند املعهود لإلهلام خمالف   وهذا ،صحيفة يف ملك   هبا جاءه إنه :قال بل
 فإن هذا ومع  ؟!عليها التنبيه مع  املؤلف على املسألة فاتت فكيف ،القوم



  عمل  على عمل   ليفض   فكيف ،به ضعار  ت   وال ،الشرائع به تثبت ال هلاماإل
  م مسل   غي املؤلف قاله وما ؟!اإلهلام حبجة بفضله الشرعية صوصالن وردت 
 منها: ر  و مأ لعدة

 يف إنسان كل   "أن وذلك  ابملثل، ابملعارضة منقوض   اإلهلام أن -1
 فيقول وصواب، حق   أقوله ما أن أ هل  م ت   قال فإن صاحبه، مثل   اإلهلام دعوى
  نه و تقول ما أن أ هلمنا إان هلؤالء: نقول  وحنن وابطل، خطأ تقوله ما إن اآلخر:

 دعوى. أيضا تقولنه ما : نقول ، منكم دعوى هذا :قالوا فإن وابطل. خطأ
 أهل من لستم إنكم هلم: أيضا نقول ،اإلهلام أهل من لستم إنكم قالوا: فإن

  .(1)"؟!دوننا اإلهلام أهل من صرمت دليل وأبي ،اإلهلام
 الشرع، يف يصلح ال ابطل من حق   به زيتمي   ال الذي االضطراب   وهذا

ي ت ه ، ال احلق وتبيني املختلفني، بني للحكم جاء فالشرع   به  يرتفع ال فما ل تـ ع م 
 ا.مطلق   الشريعة من يكون   أن يقبل  ال اخلالف
  من  أو هللا من  يكون   ألن حم  ت م ل   فهو ح،مرج    بدون االحتمال وجود -2

 ، (2)بنفسه اقائم   دليال  يصلح فال االحتمال يف شأنه هذا كان  وما الشيطان،
 عشر وحتته أسلم الثقفي سلمة بن  غ ي الن   أن أمحد ماماإل مسند يف جاء وقد

 كان  فلما ، «اأربع   منهن   اخت  » وسلم: عليه هللا صلى النيب له فقال نسوة،
 إن فقال: عمر   ذلك  فبلغ يه،ن  ب   بني ماله وقسم نساءه، قطل   عمر عهد يف

 نفسك، يف فقذفه مبوتك، َس  ع   السمع من يسرتق فيما الشيطان   ألظن  

 

 (.351 /2) للسمعان األدلة قواطع (1)
 (.171 /1)  حزم البن األحكام أصول يف اإلحكام ينظر: (2)



 مالك يف ولرتجعن   كنساء   لرتاجعن   هللا، مياو  قليال، إال متكث ال أن ك ولعل  
م   كما  ف ي  ج م   بقربك وآلمرن   منك،  و ر  ثـ ه ن  أل   أو  .(1)لرغا أيب قرب ر ج 

  يف إبهلامه حيتج   يكن مل ذلك  ومع ،ام  مله   اث  حمد   عمر كان  وقد -3
  فاحتج   ،الزكاة ي مانع   يف بكر أيب  مع فل  اخت فقد ،النصوص ظاهر مقابل
 .النص    بظاهر بكر أبو عليه

 وقد ،وأبدى الكاتب فيها أعاد مسألة وهي ،الذات  معية ا:عاشر  
  ؛ يستقيم ال  ابلعلم والتأويل ،حمال   النص    ظاهر أن إىل وخلص ،عليه أظلمت

 نسب وقد ،التفويض   إال يبق فلم ،حمتمل والظاهر ،ابلظاهر أتويل ألنه
 هو والظاهر ،الوحي   لظاهر خمالف قول   وهو ،ةاألئم   بعضل ابملعية التأويل

 الظاهر على االعرتاض ألن ؛الكاتب رقر   ملا اخالف   احملل    هذا يف عليه لاملعو  
 ،اشرع   عليه دليل   ال ،منياملتكل    ابتداع من هو العقلية  القواطع إىل واللجوء

 على عرتاضاال ميكن  الو  ،القرآن عليهم نزل الذين  العرب  عن يعرف ومل
 منها:  ألمور وذلك  ،حتمالاال جملرد ابلظاهر حتجاجاال

 إذا إال انص   يكون ال النص   ألن ؛النص   فيه يندر العرب لسان   أن .1
 وهو منصوص دليل   ورد فإذا ،معدوم  أو اندر وهذا ،حتماالت اال من سلم

 هو كما  انص   يكون ال احتمال فيه وما ،به دائرة حتماالت فاال العرب  بلسان
 املعتمد. هو والظاهر ،الظاهر إال يبق فلم ،ريناملتأخ    اصطالح

 لورود ؛دليل للشريعة يبق   مل الظاهر على عرتاض  اال جاز لو .2
 ضعفت. وإن االحتماالت 

 

 (.4631) أمحد مسند (1)



  رسال إل وال الكتب إلنزال يكن مل القول يف حتمالاال دجمر   اعترب لو .3
 والنواهي ابألوامر حجة اخلالئق على تقوم الن أ يلزم ذإ ؛فائدة الرسل

 هبا.  قصد ما غي حتتمل ال انصوص   ليست أكثرها يف ألهنا ؛خبارات واإل
  وفتح  ،هبا الثقة وانعدام ،العادات  اخنرام إىل ييؤد    االحتمال اعتبار .4

 قال، (1)القطع على ال الغالب على مبنية   األمور جل   ألن ؛السفسطة ابب 
 ،وعمومها ظاهرها على فيه واألحكام عريب... "القرآن هللا: رمحه الشافعي

 بداللة إال ،خاص إىل اعام   وال ،ابطن إىل اظاهر   منها حييل أن ألحد ليس
  أنه  على تدل   وسلم عليه هللا صلى رسوله فسنة تكن  مل فإن ،هللا كتاب   من

  ال  الذين العلماء ةعام   من إمجاع أو ،ظاهر دون ابطن أو عام   دون خاص  
 حيال أن احلديث يف جاز فلو ،السنة وهكذا ،سنة وال كتااب  همكل    جيهلون

  ا عدد   حيتمل احلديث أكثر كان  حيتمله ابطن معىن إىل ظاهر عن منه ءشي
 إىل ذهب أحد على حجة منها معىن إىل ذهب ألحد   يكون وال ،املعان من

 وقال، (2)وعمومها" ظاهرها على ألهنا ؛واحد فيها احلق ولكن ،غيه معىن
 عليه هللا صلى ورسوله تعاىل هللا كالم  محل "الواجب هللا: رمحه القيم ابن

 يقصد الذى وهو ،ظاهره هو الذى ظاهره على املكلف كالم  ومحل وسلم
 ذلك غي ومدعي ،به إال والفهم التفهيم يتم   الو  ،التخاطب عند اللفظ من

 .(3)"عليه كاذب    والتفهيم للبيان لقاصدا املتكلم على
  وحاصل  احلصر، ال املثال سبيل  على املالحظات  من كاملة  عشرة هذه

 وحشد ،لألشياخ بعص  والت واإلطالة التشقيق هو الكتاب  يف للمؤلف ما
 

 . بتصرف (359 /4) املوافقات  ينظر: (1)
 .-األم  كتاب  على  هامش- ( 27 /7) احلديث خمتلف (2)
 . (108 /1) املوقعني  إعالم (3)



 نظر الكتاب  يف نظر ومن ،عنه واالعتذار كالمه  لتسويغ األدلة من كم  ربأك
 ،الوحي حساب  على رالبش   تعظيم خطر   وجد الفتنة من هللا مهص  وع   ل  أتم  
 تأويللل عرضة   النصوص وظواهر   الشرع حمكمات   الكتاب  فمؤل    جعل فقد

 املسألة عكس ولو ،الوحي ال شيخه كالم  هو األصل ليكون ؛والقريب البعيد
 ومل ،األمر عليه هلان يقول وما هشيخ   إليه وحاكم احاكم   الوحي   وجعل
 .املوفق وهللا ،الشديد االلتباس  هذا يلتبس


