
   



  : أمَّا بعدُ ..الحمُد هللا

ة، وال أساليَب ة استدالليَّ ال ِجيُد ما يلِفُت نظرَه من قوَّ = ة لفيَّ القارَئ لكتاب ما بعد السَّ  فإنَّ 

هزيالِن يف أدوات  -مع ما وهَبهما اُهللا من ذكاٍء ِفطري -املؤلَِّفنيِ  ى له أنَّ بيانيٍَّة، بل يتجلَّ 

 ة؛ لَعَفْت معاُمل الكتاب، وتغريَّ رداه من نصوٍص عن ابن تيميَّ االستدالِل؛ ولو أبَعْدنا ما أو 

  ! رمسُه، وأصبح كالطَّلل البايل

ني، والتعايل عليهم؛ والعجُب بعَد هذا أْن َيْظَهر من ِخطاب املؤلَِّفِني االستطالُة على السلفيِّ 

 ؛ةبصري�م األصوليَّ  غوي، وَضْعفبَدْعوى ضحالِتهم يف طرائِق االستدالل، وِقلَّة حتصيلهم اللُّ 

تلك احلقيقة . بأصول الفقه حقيقيٌّ  سلفيٌّ  ليس هناك اهتمامٌ ): (٢٨٩(حيُث قاال يف 

  ..). الراسخة األوىل

يستوعبون  -ما يف اجلامعاتوال سيَّ  - صنيفقد يكون هناك بعض املتخصِّ ): (٣٠١(ويف 

ف العامِّ لالشتغال السلفي األصويل عْ الشأَن يف الضَّ  ة، ولكنَّ قْدرًا كبريًا من املباحث األصوليَّ 

ة نْفِسها، وعلى مستوى استنباط وختريج األصول على مستوى التحرير يف املباحث األصوليَّ 

  ..) السلف، أو على مستوى االشتغال الفقهي ة اليت قام عليها فقهُ السلفيَّ 

ة وإمهاُل السلفيَّ (): ٣٩٠(غة ة يف باب اللُّ وقال املؤلِّفان يف سخريَّة ِمن ضحالِة السلفيَّ 

هذا  بالتحديد هلذا الباب غري مفهوم، فضًال عن اخللط الكثري الذي يقُع منهم فيها؛ فإنَّ 

ومل يكن .. الالت اليت أرادها صاحُب الوحيالباب هو ُمعَتصُمهم يف تفسري الوحي على الدَّ 

ة، وبدًال من أن صوص العربيَّ ة من قوم َيْدُعون إىل التزام دالالت النُّ أْدَعى لالعتناء بالعربيَّ  أحدٌ 

صاروا يَعتِصمون = ل ودالالت ألفاظه ون باالجتهاد يف فقه اللسان العريب األوَّ يعتَين السلفيُّ 

  ..).وأربُعمائة جدار بظاهر ما يتبادر إىل َفهم قوٍم بينهم وبني املتكلِّم بالوحي ألفٌ 

ملؤلَِّفِني تفوَّقَا يف طرائق االستدالل، وبرَعا ا فإذا قرأَت مثَل هذا الكالم الساخر ُخييَّل إليك أنَّ 

ل يف الكتاب حىت من، مث ما إْن تتأمَّ يف هذا الزَّ  حىت مل يُكْن هلما نظريٌ  ،يف قواعد األصول

فادح فيه،  حَصل منهما خطأٌ  -مع ِقلَّته -ة، وما ذكراهتكاد جتزُم خبُلوِّه من الدالئل األصوليَّ 

ْسَتكِرب فأتعجَّب ِمن لُغة العاِئِل 
ُ
  ! امل

السلفيِّني على الَعبِّ من الكُتب  ة هو حثُّ دَّ إنَّ مقصوَد املؤلَِّفِني من هذه الشِّ  :قد يقال



 
 ١ 

والِغلظُة أحيانًا مطلوبٌة، غري أين  -بقراء�ا، وحترير مسائلها، وَفهم مضامينها -األصوليَّة

غالب هذه الكُتب األصوليَّة،  رَّرَا أنَّ ة ُتطارِد كالَمهما من جديد؛ إذ قغة الشكيَّ أتفاجُأ أنَّ اللُّ 

 لني؛ إذ هي تقريراتٌ يف موافقتها لقواعد األوَّ  مشكوكٌ = ة وما تزخر به من قواعد استدالليَّ 

هذه القواعد األصولية ُكِتَب معظم  واحلقيقة أنَّ ): (٣٠٨(ة جمرَّدٍة، فقاال يف لقواعَد ذهنيَّ 

ة، وال ميكن ادِّعاُء  تقرار معظم املذاهب الفقهيَّ بتجريد ذهين، ونظر عقلي، وُكِتب عِقَب اس

ة األربعة وَمن عاَصَرهم وسَبقهم بنَـْوا ِفقَههم على تلك القواعد كون الفقهاء من األئمَّ 

  .عن اُحلجَّة االدِّعاء الفارغإالَّ بنوع من = ة الرياضيَّ 

، وهي خالُف ما درةُة والنُّ لم يُقل بها إالَّ القلَّ ولذلك يكثُر يف ترجيحات هؤالء آراٌء وأقواٌل 

قوًال وعمًال، وما ذلك إالَّ لكون هذه القواعد وتطبيِقها الرياضيِّ مل يُكن  غالُب الفقهاءعليه 

ما كان عليه السَّلُف أن يبنَي نظاَمه ، وال ميكن ملنهج معريف يُريد حتقيَق هلا هذا احلضور قطُّ 

  ).الفقهيَّ على هذا المرتَكِز األصوليِّ 

 منها مل يُقل به إالَّ  ا يف ِصحَّتها، وكثريٌ كانْت قواعُد أصول الِفقه يف معَظِمها مشكوكً وإذا  

فلماذا َيُشنَّان محلًة شعواَء على = السلفيِّ عليها  درة، وال ميكن بناُء النظام الفقهيِّ الِقلَُّة والنُّ 

؛ ِلَما ُتسبِّبه من تضليٍل بل مفسدُ�ا راجحةٌ ! السلفيِّني يف عدم عنايتهم �ذه الكُتب الفاشلة؟

  ! بقواعدها ا�رَّدة الفارغةِ 

�ذه اإلطالقاِت  فلن يستقيمَ ومهما حاول املؤلِّفاِن تربيَر هذا الكالم على معًىن صحيٍح 

 أصول الفقه دخلْت فيه مباحُث كالميَّة، مث أَْدخل أبو حامد الَغزَّايلُّ  ِعْلمَ الفجَّة، وال نِزاَع أن 

ة، وإمنا جَعَله مع هذا قرَّر أنه ليس من ِعلم أصول الفقه، وال ِمن ُمقدِّماته اخلاصَّ املنطَق فيه، و 

 ، لكن تبقى دالالُت األلفاظ، وطرائُق االستدالل، ومعرفُة العامِّ )١(مقدِّمًة عامًَّة للعلوم

يف طَعنهما يف   وكالُم املؤلَِّفنيِ . ُث كثرية ال ِغىن للفقيه عنهاومباح.. ، واملطَلق واملقيَّدواخلاصِّ 

ة التابعني كُتب األصول ُيشبه إىل حدٍّ ما َمن َيطُعن يف كُتب النحو؛ ُحبجَّة أنَّ الصحابة وعامَّ 

  مل حيتاجوا إىل هذه القواعد النحويَّة الفارغة ال سيَّما أنَّ كثريًا منها أُدِخَل فيه مضامنيُ = 

                                                             
بل هي ، ماته اخلاصة بهوال من مقدِّ  ،مة من مجلة علم األصولوليست هذه املقدِّ (: )١٠(قال الغزايل يف املستصفى  )١(

 .)له بعلومه أصًال  قةَ يط �ا فال ثِ ن ال حيُ ومَ ، هاكلِّ مة العلوم  قدِّ مُ 



 
 ٢ 

ككُتب أيب عليٍّ الفارسي، وابن   تزاليَّةٌ كالميَّة أشعريَّة بعَد ذلك، بل ويف بعِضها مضامُني اع

، والزخمشريِّ، وغريهم   .ِجينِّ

واحلقيقُة أنَّ غالب َمن ألَّف يف كتب األصول هو عاِمل بالفقه، وِجتُده يذكر األمثلَة اليت تُؤيِّد 

  !فكيف ختاِلُف ما عليه الفقهاُء؟ ؛ةمذهَبه، وكثٌري منهم له مؤلَّفات فقهيَّ 

ة ملؤلَِّفِني أن يَنُدبا السلفيِّني إىل جتريد كُتب األصول ِمن املباحث الكالميَّ وكان الواجُب على ا

ة، أو بعض النِّزاع يف للمعتزَلِة واألشعريَّة، كالنِّزاع يف دخوِل اإلباحة يف األحكام التكليفيَّ 

، وأشباه ، أو التحسني والتقبيح العقليَِّني، أو تسمية الِعلل ُمعرِّفات وأماراتٍ الواجب املخريَّ 

  .جزاهم اهللا خريًا ؛له بعُض املعاصرينعَ ا فَـ ذلك ممَّ 

وهذان املؤلِّفان قد نصَبا نـَْفَسيهما ُقضاًة على اجلموع السلفيَّة، فَحكَما عليهم بضْعِف 

قد وقَعا يف  - للدَّالئل األصوليَّة امع قلَّة َطْرقهم -التحصيل يف الدَّالئل، وقلَّة التحقيق، ومها

ما مل يفتَحا  أشرِّ املذاه ب، وتوصََّال إىل أخسِّ املطالب، حىت إنَّه لُيخيَُّل إىل القارئ أحيانًا أ�َّ

ما اكتفَيا بفْتِح أَوِْكَية كُتِب أصوِل الِفْقه، واالرتشاِف من أفواهها ا واحًدا، أو أ�َّ كتابًا أصولي� 

ما أخَذا هذه املوادَّ االستدال ليَّة من بعض كُتب املعاصريَن قطراٍت دون االرتواء منها، أو أ�َّ

يف تصويح النَّخيل السلفيَّة  أنَّ هذه األدواِت الصَِّدئَة كافيةٌ  - غرورًا -وَحِسَبا.. السطحيَّة

  ! الباِسَقة

يف اجلملة مقارنًة بالسلف األوائل، وهو  وال ريَب أنَّ السلفيَِّني املعاصرين يوجد عندهم َضعفٌ 

 شرٌّ  بعده الذي إالَّ  زمانٌ  عليكم يأيت ال: (ليه وسلَّممصداُق حديث النيب صلَّى اهللا ع

ا، وأسعُد دليًال، وأقَوُم فهم أوفُق حظ�  ؛، لكنَّ الضَّعف عنَد غريهم من الطوائف أشدُّ )١()منه

سبيًال؛ أل�م يـَْقتفون آثاَر َمن قبلهم، وَيْستُقون منهم طرائَق االستدالِل املتينة، ال سيَّما أنَّ 

اليوم َتستقي موادَّها الَعَقديََّة من املنطق، فأَتـَْوا بتهويالٍت كالميَّة، وِخداعات عامة الِفرق 

لفظيَّة، ودالئَل فارغٍة يف كثٍري منها، بل أجلَأْ�م إىل عقائَد فاسدٍة باالضطرار كاألشاعرِة يف 

ل ، ومبحث أوَّ مبحث ِقَدم اخلالق على العاَمل، ومبحث ما ال خيلو ِمن احلادث فهو حادثٌ 

  .واجب، وغريها
                                                             

  .)٤٩/ ٩(صحيح البخاري  )١(



 
 ٣ 

  : فَدْعنا نستعرْض أبرَز املآِخذ على الكتاب يف جانِب االستداللِ 

  .داللُة ِصَيغ العموم: المأخذ األوَّل

  .خْلط املصطلحات األصوليَّة يف حديث الطائفة املنصورة: المأخذ الثاني

  .َقشَّة اإلمجاع: المأخذ الثالث

  .ناجلهل بقضايا األعيا: المأخذ الرابع 

دْعنا نقتِف آثاَر هذه املآخذ مأخًذا مأخًذا، فنذُكر ما فيه، وأسأل اَهللا العوَن .. ًناحس

  .والسَّداد

لاوا  :ِ دَا   

غ يَ صِ  أنَّ  فقرَّرَا= حتدَّث املؤلِّفاِن باستعالٍء عن َسرياِن الُعْجمة يف أْلُسن السلفيِّني املعاصرين 

عرف ويُ ): (١٥(، فقاال يف من القرائنِ  االستغراقُ  ستفادُ ، وإمنا يُ قَ فيد االستغراالعموم ال تُ 

، )غ العموميَ د استعمال صِ جرَّ وليس بمُ منه،  أو بيانٍ ، ظاهر ياقٍ بسِ  املتكلم لالستغراقِ  قصدُ 

ا تُنتَقُد بو : (يف القليل، فقاال اللفظ العامِّ  عندمها هو استعمالُ  ا احملظورُ وإمنَّ  جٍه والتَّعميماُت إمنَّ

  ).الكثري أو السائد ى ملرتبةِ قَ رْ مع ما هو قليٌل ال يَـ  التعميماتُ  ستعملَ تُ  أنْ : األوَّل: من وجهنيِ 

ال تُفيد االستغراَق إالَّ بقرينٍة، وأمَّا إفاد�ا ) صيغ العموم(ما قرَّرا أنَّ أ�َّ : الحظفيُ 

ا تفيد ذلك دون قرينٍة كما هو الظاهر/للكثري  من أربابِ  فيكونانِ : السائد فُمحتمٌل أ�َّ

ال تفيد : السائد، أي/، وُحيتمل أنَّ ِصَيغ العموم حتتاُج إىل قرائَن أيًضا لتفيد الكثرياخلصوص

؛ لوجود فُ ا ويلزم التوقُّ شرتكً م اللفظُ  االستغراَق وال الكثَري إالَّ بقرينة مرجِّحة، وبدو�ا يكون

 وقولُ  ،قويل أيب احلسن األشعريِّ  وهو أحدُ  ،ة يف العمومِ من أرباب الواقفيَّ  ويكونانِ : اإلمجال

  .الفهماة على خِ األئمَّ  ، ومجهورُ ساقطانِ  املذهبانِ  وهذانِ  الباقالين

، ومل العامُّ على الكثري أو السائد دون قرينةٍ  أن يدلَّ اللفظُ  ازَ جوَّ  أنَّ املؤلَِّفنيِ الحظ يُ كما 

 أيًضا ك فيهما، أم هو لفٌظ مشرتَ )األكثر(د ته على الكثري من السائح داللَ رجِّ كيف نُ ا  حَ يوضِّ 

  ! ن قال �ذامَ  ومل أرَ  ؟ح خارجيٍّ وحيتاج إىل مرجِّ 



 
 ٤ 

هم يُقرِّر باتِّفاق السلف؛ إذ كلُّ  فاسدٌ  حادثٌ  فهذا املذهُب الذي سار عليه املؤلِّفان مذهبٌ 

، وهو مذهُب أيب حنيفة ، )١(وصاحبيه أنَّ ِصَيغ العموم ُجتَرى على عمومها إالَّ بدليل خاصٍّ

م )٢() ٢٠٤: ت( والشافعي ) ٢٥١: ت(، وابن َزجنويه )٣() ٢٢٤: ت(، والقاسم بن سالَّ
َزين )٤(

ُ
، وحممد بن نصر املروزي )٦() ٢٨٠: ت(، وأيب سعيد الدارمي )٥() ٢٦٤: ت(، وامل

، )٢() ٣١٩: ت(، وابن املنذر )١() ٣١٠: ت(، وابن جرير الطربي )٧() ٢٩٤: ت(

                                                             
/ ٢(فقال يف �ذيب اآلثار مسند ابن عباس ، عن أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد ى ابن جرير هذا املذهبَ حكَ  )١(

، لة قائلي هذه املقالة لقوهلم هذاوكانت ع. لد امليتة إذا دبغال بأس جبِ : وحممد، وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة(: )٨٣٥

صلَّى النيب  عمَّ : وقالوا .»رغ فقد طهُ بِ أميا إهاب دُ «: أنه قال صلَّى اهللا عليه وسلَّمنا من األخبار عن رسول اهللا رْ كَ ما ذَ 

اب فذلك على عمومه يف كل إه: قالوا، امنه شيئً  من غري أن خيصَّ  »كل إهاب دبغ«: بذلك من قوله اهللا عليه وسلَّم

  .)ا من ذلك بغري برهان جيب التسليم له من أصل أو نظريأن خيص شيئً  وغري جائز ألحدٍ : قالوا. دبغ
، نة رسول اهللا فهو على ظهوره وعمومهيف سُ  افكل كالم كان عام�ا ظاهرً : ()٣٤١/ ١(قال الشافعي يف الرسالة  )٢(

على أنه إمنا أريد باجلملة العامة يف الظاهر بعُض اجلملة  لُّ يد -بأيب هو وأمي -حىت يـُْعَلَم حديٌث ثاِبٌت عن رسول اهللا 

  .اوكالم الشافعي يف هذا املعىن كثري جد�  ،)كما وصفُت من هذا وما كان يف مثل معناه،  دون بعض
القول عندنا على العموم (: )٢٧٠(مث قال يف كتابه الطهور ، السؤر لعموم الكالب م جناسةَ ح القاسم بن سالَّ رجَّ  )٣(

فيه خصوصية شيء منها دون  صلَّى اهللا عليه وسلَّمومل يأتنا عن النيب  ،ا ال خنص إال ما خصت السنةألنَّ  ؛جلميعها

 .)شيء
يف كل مخس من اإلبل أو الذود «: فقال، ملتهانة جاءت بالعموم جبُ السُّ (: )٨٢١/ ٢(قال ابن زجنويه يف األموال  )٤(

 ما إالَّ ، دون غريه شيًئامنها ن ألحد أن يستثين مل يكُ ، ةنة عامَّ ا جاءت السُّ فإذ، مث كذلك حىت أتى على آخرها ،»شاة

 وكما خصَّ ، حني استثناها من املزابنة فأرخص فيها، يف العرايا صلَّى اهللا عليه وسلَّمنة يف الذي جاء عنه ته السُّ خصَّ 

، يضحى به خاصة من بني األزواج الثمانيةواجلذع من الضأن ، ها قبل توديع البيت دون الناساحلائض بالنفر يف حجِّ 

  .)نة كثريوأشباه هلذا يف السُّ 
 :وقال اهللا جل ثناؤه، »هميتتُ  لُّ ماؤه احلِ  هورُ هو الطَّ « :صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقال(: )٣٩١/ ٨(قال املزين يف خمتصره  )٥(

فاملخصوص ال جيوز عند ، امنه شيئً  ن خصَّ وهذا عموم فمَ  ،}يَّارَةِ َولِلسَّ  َلُكمْ  َمَتاًعا َوطََعاُمهُ  اْلَبْحرِ  َصْيدُ  َلُكمْ  ُأِحلَّ {

  .)أو إمجاع الذين ال جيهلون ما أراد اهللا، ةنَّ أهل العلم إال بسُ 
صرف معانيه إىل أشهر ما تُ ، القرآن عريب مبني(: )٣٤٥/ ١(قال أبو سعيد الدارمي يف كتابه النقض على املريسي  )٦(

بعيد  أو صرفه إىل معًىن ، امنه خصوصً  ثلك جاهل يف شيءٍ ل مِ ل متأوِّ تأوَّ  فإنْ . وأعمها عندهم، اغا�فه العرب يف لُ عرِ تَ 

  .وكالمه يف هذا املعىن كثري .)ا فهو على العموم أبدً وإالَّ  ،نة على دعواهفعليه البيِّ ، عن العموم بال أثر
ض اجلهاد ظاهر هذه اآليات وعمومها أن يكون فرْ فكان الالزم على (: )٤٤(نة قال حممد بن نصر املروزي يف السُّ  )٧(

ذلك على خاص  نة أو اإلمجاع على أنَّ الكتاب أو السُّ  يَُدلَّ   أنْ إالَّ  ،نفسه إذا أطاق ذلك مسلم يف خاصِّ  ا لكلِّ الزمً 

  .)دون عام



 
 ٥ 

وهو اختياُر  ،، وغريهم)٤() ٣٢٤: ت(، وأيب احلسن األشعري )٣() ٣٢١: ت(والطحاوي 

 ا؛ وهلذا حَكى ابُن جرير الطربيُّ ، وكالم السَّلف يف هذا كثٌري جد� )٥(ابِن تيميَّة وابن القيِّم

 -ذلك من عنهم روينا ما على مجيعهم إمجاع ففي: ()٦(اإلمجاَع على ذلك، فقال يف تفسريه

                                                                                                                                                                               

ة نَّاطته إميان حىت تأيت سُ وإم، ىأذً  كلَّ    صلَّى اهللا عليه وسلَّم النيب قد عمَّ (: )٨١٠/ ٢(وقال يف تعظيم قدر الصالة 

  .)ا دون شيءشيئً  ثابتة ختصُّ 
، ةجَّ تقوم به احلُ  فاخلرب على عمومه حىت يأيت خربٌ (: )٣٦٩/ ٢٤(يف تفسريه ) ٣١٠: ت(وقال ابن جرير الطربي  )١(

  .)على خصوصه دالٌّ 
عن ظاهر احلديث  جيوز اخلروجُ ال  ؛عند أصحابنا على العموم واألخبارُ (: )١٤٣/ ١(وقال ابن املنذر يف األوسط  )٢(

  .)نة أو إمجاع بكتاب أو سُ وال عن عمومه إىل خصوصه إالَّ  ،إىل باطنه
لها على محْ  ل هذه اآليات على ظاهرها وجوبُ محْ  وجوبِ  ويف(: )٦٥/ ١(وقال الطحاوي يف أحكام القرآن  )٣(

عليه إما من    بدليل آخر يدلُّ إالَّ  من اخلاص ىل �اوْ ليس بأَ  العامَّ  كان بعض الناس قد ذهب إىل أنَّ   وإنْ ، عمومها

ىل �ا من وْ يف ذلك أَ  العامَّ  ا نذهب إىل أنَّ ولكنَّ ، ا ال نقول يف ذلك كما قالفإنَّ  ،وإما من إمجاع، نةوإما من سُ ، كتاب

  .)اخلاص
موم عن العموم بغري وليس جيوز أن يعدل مبا ظاهره الع(: )١٣٩(ر كتبه اإلبانة وقال أبو احلسن األشعري يف آخِ  )٤(

عدل به عن وال جيوز أن يُ ، على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين } بَِيَديَّ  َخَلْقتُ  لَِما{: كذلك قوله تعاىل،  ةجَّ حُ 

عي أن ما ظاهره العموم فهو على أن يدَّ  عٍ ولو جاز ذلك جلاز ملدَّ  .ةجَّ نا إال حبُ صومُ عاه خُ ظاهر اليدين إىل ما ادَّ 

عيه بغري برهان مل جيز لكم ما هذا ملدَّ  وإذا مل جيزْ ، ةجَّ ظاهره اخلصوص فهو على العموم بغري حُ وما ، اخلصوص

هللا  يدينِ  إثباتَ  }ِبَيَديَّ  َخَلْقتُ  لَِما{: بل واجب أن يكون قوله تعاىل، جةا بغري حُ أن يكون جمازً  عيتموه أنه جمازٌ ادَّ 

وهو يعين ، بيديَّ  فعلتُ : سان أن يقول قائلهمعند أهل اللِّ  ال جيوزُ  كانت النعمتان إذ ؛تعاىل يف احلقيقة غري نعمتني

  .)عمتنيالنِّ 
وقال ).فإنه ما مل يقم الدليل املخصص وجب العمل بالعام): (٤٤٢/ ٦( )٥(تيمية كما يف جمموع الفتاوى بنُ قال ا )٥(

د من مجيع مفرداته عند التجرُّ له على محْ  كم االسم العام وجوبُ حُ ( ):٥٣٩/ ٥( )٥(ابن القيم يف زاد املعاد

 .)التخصيص
من الصحابة والتابعني  -ن ذكرناها عنهوهذه األقوال اليت ذكرناها عمَّ (: )٢٠٧/ ٢( ا يفأيضً وقال ) ٢٠٨/ ٢( )٦(

 اهللاُ د دوا فشدَّ ولكنهم شدَّ ، عنهم ىن بقرة فذحبوها أجزأتْ بين إسرائيل لو كانوا أخذوا أدْ  إنَّ  :من قوهلم، واخلالفني بعدهم

صلَّى اهللا  فيما أمر و�ى يف كتابه وعلى لسان رسوله، كم اهللاحُ  القوم كانوا يرون أنَّ  من أوضح الداللة على أنَّ  -عليهم

أو ، التنزيل كتاب من اهللا ه ظاهرُ ما عمَّ  بعضَ   أن خيصَّ إالَّ ، دون اخلصوص الباطن، على العموم الظاهرعليه وسلَّم، 

، عليه الظاهر كم خالف ما دلَّ التنزيل حبُ  ه ظاهرُ بعض ما عمَّ  إن خصَّ ، ل أو الرسولالتنزي وأنَّ ، رسوُل اهللا

على حنو ؛ كم اآلية على العموموسائر حُ ، ت ذلك اجلنس خاصةكم اآلية اليت عمَّ فاملخصوص من ذلك خارج من حُ 

، يف قولنا يف العموم واخلصوص" املطيف القول يف البيان عن أصول األحك"من " كتاب الرسالة"اه يف كتابنا ما قد بينَّ 



 
 ٦ 

 على واضح دليلٌ  - لقوهلم باملوافقة صلَّى اهللا عليه وسلَّم اهللا رسولِ  عن ُروِّيناها اليت الرِّواية مع

 و�ى أمر فيما ِكتاِبه آيِ  يف ثناؤه جلَّ  اهللا أحكام واخلصوص، وأنَّ  العموم يف قولِنا صحَّة

 ، فاملخصوصشيءٌ  منه ُخصَّ  إذا له، وأنه التسليمُ  جيب ما ذلك خيصَّ  مل العموم، ما على

العامِّ،  ظاهرها على اآلية ُحكمِ  الظاهر، وسائرُ  العامَّة اآلية ُحكم ِمن ُحكُمه خارجٌ  منه

  ).فيه قولنا خالف َمن قول فساد على عدلٍ  ذلك، وشاهدُ  يف قلنا ما حقيقةَ  ومؤيِّدٌ 

  : كالُم أهل اللِّسان العربي من المتقدِّمين من سائر الطوائف

ة السلف، بل هوهذا ليس خاص�  ، )٢(، واملعتزلة)١(عند سائر الطوائف كالكالبيَّة و مستقرٌّ ا بأئمَّ

  .وغريهم

                                                                                                                                                                               

 وشهاد�م على فسادِ ، القائلني باخلصوص يف األحكام وختطئتهم قولَ ، ناومذهبهم مذهبَ ، نام يف ذلك قولَ وموافقة قوهلِ 

منها  صَّ خُ  فإنْ ، ته اآليةما عمَّ  منها بعضُ  ما مل خيتصَّ ، العموم على العموم كم اآلية اجلائية جميءَ حُ : ن قالقول مَ 

  .)على اخلصوص كم اآلية حينئذٍ فحُ ، ضبع
ا بأعيا�م عموم مل خيص قومً " يغفر ملن يشاء"قوله عز وجل ( : )٣٧٤(يف كتابه فهم القرآن  احلارث احملاسيبُّ قال  )١(

بعد ذلك لكان علينا أن نقف اخلاصة  ولوال األخبارُ  ،ن يشاء مغفرته بعد عموم هذا اخلرب بأخبار خاصةفقد عرفنا مَ 

 .)فلما أخربنا أنه ال يغفر ملن أشرك قطعنا بذلك ،ن يشاء عذابهمَ  علمَ حىت ن
  .)ه اهللا بآية أخرىكذلك العام إىل أن خيصَّ (: )٨/ ٤(قال اجلاحظ املعتزيل يف الرسائل  )٢(

يث ال وح ، داللةوال خيص إالَّ ، صيغة العموم معروفة(: )٤٦٦(املعتزيل يف الوجوه والنظائر  وقال أبو هالل العسكريُّ 

ألنه ال دليل فيه فهو ؛ ال جيوز أن ختص }ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ {: أال ترى أن قوله، فهو على أصل العموم دليلَ 

: فكأنه قال، على أنه خمصوص فقد دلَّ  }َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ {: وأما قوله تعاىل، وصيغته صيغة العموم، على العموم

  .)فإن األصل ال يبطل به؛ وإذا خرج شيء عن األصل، واألول جماز، فهذا األصل ،شياءاأل أكثرَ  قد أوتيتْ 

األخبار إذا جاءت  املعتزلة القائلون بالوعيد أنَّ  وأمجعتِ (: )٢٧٦(ني وقال أبو احلسن األشعري يف مقاالت اإلسالميِّ 

 ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ  َوَمنْ  * يـََرهُ  َخيـْرًا َذرَّةٍ  ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ  َفَمنْ {و ،}َجِحيمٍ  َلِفي اْلُفجَّارَ  َوِإنَّ {: من عند اهللا وخمرجها عام كقوله

، يهم وحمرميهممن مستحلِّ  يف مجيع أهل الصنف الذي جاء فيهم اخلربُ  فليس جبائز إال أن تكون عامةً : } يـَرَهُ  َشر�ا َذرَّةٍ 

ا واخلرب ظاهر اإلخبار واالستثناء واخلصوصية ليسَ  ،ا أو مستثىن منها أنه ال جيوز أن يكون اخلرب خاص� وزعموا مجيعً 

صصه أو تكون خصوصيته إال ومع اخلرب ما خيُ  عام�ا اا وقد جاء جميئً وليس جيوز عندهم أن يكون اخلرب خاص� ، بظاهرين

  .مث جييء اخلصوصية بعد اخلرب ، وال جيوز أن يكون خاص�ايف العقل

صه ما الذي عليه يف ذلك على صِّ ره العموم ومل يكن يف العقل ما خيُ واختلفوا إذا مسع السامع اخلرب الذي ظاه

  .) :.مقالتني



 
 ٧ 

  .)١(عند األصوليَّني وهذا هو املستقرُّ 

يف ذلك  خالف ِمن املرِجئةاألصوليِّني ُيشريون إىل خالف املرجئة، وِمن أبرز َمن  ونالحظ أنَّ 

ينأبو منصور املاتريدي  َمن أشار إىل وجود خالف من  كما أنَّ أول  ،)٢(ومها متأخِّران والباقالَّ

                                                             
له يف  ن ال سلفَ فقال بعض األحداث ممَّ ): (٩٦: ص( )١(ةيف تقومي األدلَّ ) ٤٣٠: ت(قال أبو زيد الدبوسي  )١(

اخلصوص حىت  الثابت به أخصُّ : عضهموقال ب،  املراد به كاملشرتكحكم العام الوقف فيه حىت يتبنيَّ  إنَّ : القرون الثالثة

  .)إنه على العموم حىت يقوم الدليل على اخلصوص: وقال الشافعي .تقوم الداللة على العموم

  ).مبنزلة اخلاص، وإحاطة ابعمومه قطعً  كمَ العام يوجب احلُ : وقال علماؤنا رمحهم اهللا(: مث قال

بهة يف وصف الكالم الشامل بأنه اعلم أنه ال شُ ( ):١٨٩/ ١( )١(يف املعتمد) ٤٣٦: ت(وقال أبو احلسني البصري 

  .)من اطراد وغريه إال وهو حاصل فيه االسم حقيقةً  ه ال وجه نعلم به كونَ ألنَّ ؛ وعموم على احلقيقة ،عام

وذهب  .غة العربالعموم ال صيغة له يف لُ  إىل أنَّ  ذهبت املرجئةُ ( ):٢٠٠/ ٢(إحكامه  يف) ٦٣١: ت( وقال اآلمديُّ 

ومنهم ، جماز فيما عداه ،يف العموم كره من الصيغ حقيقةٌ ما سبق ذِ  افعي ومجاهري املعتزلة وكثري من الفقهاء إىل أنَّ الش

  .وهو مذهب أيب هاشم -كما يأيت تعريفه -اسم اجلنس إذا دخله األلف والالمو  ،ر واملعروفن خالف يف اجلمع املنكَّ مَ 

: قل عن األشعري قوالنوقد نُ ، يف اخلصوص وجماز فيما عداه حقيقةٌ  يغهذه الصِّ  اخلصوص إىل أنَّ  وذهب أربابُ 

ا قيل يف احلقيقة يف العموم كم بشيء ممَّ الوقف وهو عدم احلُ : واآلخر، القول باالشرتاك يف العموم واخلصوص: أحدمها

  .القاضي أبو بكر ووافقه على الوقفِ ، واخلصوص أو االشرتاك

  ).نيمن األصوليِّ وعلى كل واحد من القولني مجاعةٌ 
ألَنه َأمرهم ؛ قرْع السمع عموم اخلطاب وقتَ : �ذه اآلية على قومٌ  مث استدلَّ (: )٤٩٠/ ١(قال املاتريدي يف تفسريه  )٢(

  .فثبت أَنه على العموم؛  بعد البحث والسؤال عنهاإالَّ ، وال ماهيتها وقت اخلطاب، بذبح بقرة مل يبني هلم كيفيَّتها

  ".عليهم  د اللَّهُ دوا على أنفسهم فشدَّ لكنهم شدَّ ، لو عمدوا إىل أَدىن بقرة َألجزأ�م": يف اخلربَأال ترى ما روي 

مث يف ...ال يقوله مسلم، فذلك كفرٌ ، كمهوبُُدوٍّ يف حُ ، يف أَمره حلدوث شيءٍ ، ألَنه دعوى على اللَّه؛ لكن هذا ال يصح

 أ�ا لو محلتْ : ا ذكرنامَ لِ ؛ تْأخري البيان على تقدم اَألمر به جواز: والثاين. .:.اآلية دليل خصوص اخلطاب من وجهني

ل هِ ن جَ مَ  فذلك حالُ ، وحدوث يف األحكام والشرائع دوٌّ فهو بُ ، ر اخلصوصمث ظهَ  -وهو مرادها -على العموم

  ..)تعاىل اللَّه عن ذلك، والنهايات العواقبَ 

، اإذ غاية التخصيص أن يكون نسخً ؛ شنيع منه لكن هذا غلطٌ  ،على ابن جرير الطربي أبا منصور يقصد الردَّ  ويبدو أنَّ 

، االتخصيص ليس نسخً  الناس أنَّ  والصواب الذي عليه مجهورُ ، وليس من البدوات يف شيء، وهو جائز يف األحكام

 يٌّ وهو عِ ، لظاهرا ألنَّه خالفُ ؛ وهلذا فإن الصواب أن التخصيص ال يأيت على أكثر أفراد العام؛ ملِّ املتكوإمنا بيان إلرادة 

  .يف اللسان

بل هي معرضة  ،ليست موضوعة لالستغراق والعموم )كل(لفظة  فإنَّ (: )٧٥٤/ ٢(يف االنتصار للقرآن  وقال الباقالين

تمل وكل لفِظ َيدَّعي القائلون بالعموم أنه موضوع هو حمُ ، )َمن(و )أيُّ (و )سائر(و )مجيع(وكذلك ، للعموم واخلصوص

  .)للعموم واخلصوص



 
 ٨ 

م  -املتقدِّمني هو ابُن جرير الطربيُّ  وهو بعد القرون املفضَّلة، مث أشار أبو احلسن  -كما تقدَّ

  .األشعري إىل نِزاع املرجئة يف كتابه مقاالت اإلسالميِّني

ىل القرمطة ف، وإمَّا أن يُفضي إغة والتوقُّ وهذا املذهب اإلرجائي يُفضي إمَّا إىل اللبس يف اللُّ 

  .يف اللغة، وهو ِمن جنس املذهب اهلرمونوطيقي احلديث

ا بتقريٍر ما، فأتيَ يف غالب تقريرا�ِ  اهُ اينَ النقل عن ابن تيمية وبَ من ا املؤلَِّفِني أكثرَ العجيُب أن و 

ف ال، وَسخَّ هَّ ه بالطماطم والجُ ف أصحابَ وصَ ا، حىت ا ضروسً ة حربً تيميَّ  عليه ابنُ  شنَّ قْد 

  ! رذمةهم بالشِّ ووصفَ  مذهبهم،

 من ماطمالطَّ  بعض بهاتشُ  من بهةٌ شُ  وهذا( :)١١٣/ ٣١( يف جمموع الفتاوى كما  فقال

، انقضً  أو ارجوعً  االستثناءُ  لكان ةً عامَّ  يغالصِّ  هذه كانت لو: قالوا مالعموم؛ فإ�َّ  منكري

  ).جهل وهذا

 الواقفة نمِ  العموم ريمنك مذهبُ  فهو( :)٤٤٢/ ٦( الفتاوىيف جمموع  أيًضا كما وقال

 فهذا االستدالل من امانعً  يكن مل وإن. إليه نتسبْ يُ  مل سخيف مذهب وهو واملخصِّصة،

؛ فإنهيُ  ال وهذا الظواهر، من غريه من أضعفُ  العموم داللة: يقال أن هغايتُ  ضائع كالمٌ   ما قرُّ

 العموم أنَّ  لكم مسلَّ  الذي نمَ ": اثانيً " يقال مث. بالعامِّ  العملُ  وجب صاملخصِّ  الدليلُ  يقم مل

  ).!؟ضعيف دليلٌ  صٌ خمصِّ  له يظهرْ  مل الذي دا�رَّ 

ص اللفظ العامَّ مبجرد االحتماالت؛ قال ن خصَّ عوا على مَ شنَّ  من أهل العلم قنيبل إنَّ احملقِّ 

يف داللة العام باحتمال  حَ دْ القَ  إنَّ : ()٦٨٣/ ٢() الصواعق املرسلة(ابن القيم يف 

؛ )أخباره ه وفائدةَ ه ونواهيَ بطل أوامرَ قه بآياته، ويُ لْ اهللا على خَ  ججَ بطل حُ يُ  ...اخلصوص

  !باهلوى أو بالقرعة وحنو ذلك؟  ص اللفظ العامَّ صِّ فكيف مبن خيُ 

ا خماِلٌف لقول مجاهري املسلمني ولكالم ابن تيميَّة ضعيف جد�  أنَّ هذا قولٌ  :وخالصة القول

يف خمالفة هذه اجلموع األصوليَّة دون دليل أو ُحجَّة  ِده ُحجَّةٌ الذي َيظُنَّاِن أنَّ جمرد إيرا

  ! يذكراِ�ا

�ذا القول  بعُض املرجئة ثملاذا تشبَّ : سؤال حائر تبادر إىل الذِّهنهذا التقرير ي بعدَ و 
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  الضعيف؟ 

على مشرحة ابن  -)املستغرق جلزئياته(مذهب منكر صيغ العموم  -هذا املذهبسأترك 

/ ٦( يف جمموع الفتاوى كما  هذا القول الضعيف، قال لنا نشأةَ  حَ ة؛ ليوضِّ يَّ ة العلمتيميَّ 

يف العلم  مستقرٌّ  مذهب هلا طائفةٌ  وال إمامٌ  اأيضً  أنكره فما"  اللفظي العموم"  اوأمَّ : ()٤٤٠

ة ر بعد املائه بعد املائة الثانية وظهَ ث إنكارُ نكره؛ وإمنا حدَ ن يُ مَ " القرون الثالثة"وال كان يف 

ن ن أهل املرجئة مَ ومِ ". أهل السُّنة"زين للعفو من ا من ا�وِّ ه إمَّ إنكارِ  سببِ  الثالثة، وأكربُ 

 دَ جحَ  ة بعموم آيات الوعيد وأحاديثه، فاضطره ذلك إىل أنْ ا ناظره الوعيديَّ مَّ ه لَ ضاق عطنُ 

. ارمضاء بالنَّ من الرَّ رع، فكانوا فيما فرُّوا إليه من هذا اجلحد كاملستجري العموم يف اللغة والشَّ 

ا فقد الوعيد يف آية وإن كان عام�ا مطلقً  ن أنَّ مِ ": للوعيدية"السديد  ولو اهتدوا للجوابِ 

د وإن ىل جبواز العفو عن املتوعَّ وْ أَ  -نن املستقيمةا على السَّ جريً  -د يف آية أخرىص وقيِّ صِّ خُ 

وبة، وليس هذا موضع تقرير ذلك؛ ق، وغري ذلك من األجا للوعيد املطلَ ا؛ تقييدً نً كان معيـَّ 

بل العلم : قالوإن كان قد يُ . كرهعن ذِ  روا العموم مبا يضيق هذا املوضعُ فإنَّ الناس قد قرَّ 

رقٌة قليلة جيوز ف، واملنكرون له فِ رْ من اللغة والشرع والعُ  حبصول العموم من صيغه ضروريٌّ 

ن جحد العلم مبوجب األخبار معرفتها؛ كما جاز على مَ  بُ الضروريات أو سلْ  عليهم جحدُ 

  ).املتواترة، وغري ذلك من املعامل الضرورية

 يف ليس: وقالوا ،العمومَ  املرجئة من قومٌ  فأنكر: ()٤٨١/ ١٢( يف جمموع الفتاوى كما  وقال

تزموا ذلك ة والشيعية، وإمنا الْ األشعريَّ  وبعض املرجئة من العموم يف الواقفية وهم، عمومٌ  اللغة

 يغُ صحيح والصِّ  بل العمومُ : وقالت املقتصدةُ . املؤمنني يف نصوص الوعيد مجيعُ  لَ  يدخُ لئالَّ 

لني واآلخرين مجيع اخلالئق من األوَّ  العامَّ يقبل التخصيص؛ وهذا مذهبُ  عموم؛ لكنَّ  صيغُ 

  ).ذمةَ رْ  هذه الشِّ إالَّ 

  إلى المؤلَِّفيِن؟ هذا الَفهمُ ل كيف تسلَّ : سؤاٌل آخر يتبادر إلى الذهنو 

  : يَبدو أنَّ ذلك راجع إىل سببني

وا أنَّ هذا فظنُّ منفصل؛  املخصوص مبُخصِّص د، والعاما�رَّ  هما بني العامِّ خلطُ : السَّبب األول

ال جيوُز أن يستغرَق أغلَب = هو هذا، وابن تيمية يُقرِّر أنَّ العامَّ املخصَّص مبُخصِّص منفِصلٍ 
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 أن جيوز ال العامُّ  واللفظ( :)٤٣٢/ ٦( الفتاوى يف جمموعأفراده، فقال يف هذا الصدد كما 

 عنه هنزَّ يُ  يٌّ وعِ  تلبيسٌ  ذلك ؛ ألنَّ متصلة قرينةٍ  بال الكثري دون الصور من القليل على ملحيُ 

  .)الشارع كالمُ 

  !وهذا ِخبالف العامِّ الذي مل ُخيصَّص، أو العامِّ املخصَّص مبخصِّص متصلٍ 

 : ()٤٤٢/ ٦( يف جمموع الفتاوى قالكما   ،و على عمومهفأمَّا العام الذي مل ُخيصَّص، فه

  ).بالعامِّ  العملُ  وجبَ  صاملخصِّ  الدليل مقُ يَـ  مل ما هفإنَّ 

  .فيجوز أن يُراد به القليل ،وأمَّا العامُّ املخصوص مبخصِّص متصل

: ، فقاال)جمة لسانيةوعُ  خطأٌ (االستثناءات  إيرادَ  ن أنَّ فان مِ ره املؤلِّ ما ذكَ هو : السبب الثاين

ذكر االستثناءات؛  الوحي مملوء بالتعميمات مع وجود استثناءات، ومع ذلك ال يلتزم الوحيُ (

  ).أصًال  التعميم ال يستلزم االستغراقَ  ألنَّ 

ص خصِّ ص مبُ صِّ إذا خُ  العلماء واألئمة على أنَّ اللفظ العامَّ   فجمهورُ وهذه جمازفة، وإالَّ 

ا ص لظننَّ نا باملخصِّ مُ لْ ، ولوال عِ مراد من اللفظ العامِّ  ص غريُ ذلك املخصَّ  ُعلم أنَّ : لمنفصِ 

ا هل ص يدلُّ على إرادته للعموم، وأمَّ م عن بيان املخصِّ ه فيه، وجمرد سكوت املتكلِّ دخولَ 

  ! قوالن مشهورانفاألزمان واألحوال أم هو مطلق فيها؟  اللفظ العامُّ يف األشخاص يعمُّ سائرَ 

/ ١( دقيق العيد يف إحكام األحكام ن ابن تيمية حىت قال ابنُ يف زم وهذه املسألة ثارتْ 

 على وردت إذا العموم صيغة إنَّ : قالوا بأن -منه يقرب وما - العصر أهل بعضُ  عَ ولِ أُ ( :)٩٨

 واملكان، واألحوال الزمان يف ذلك، مطلقةً  يف ةً عامَّ  كانت األفعال؛ على أو مثًال  الذوات

 ني؛ وعليه فإنَّ طائفة من األصوليِّ  يف األحوال، وهو قولُ  ةمَّ عا اح أ�مث رجَّ  ،)واملتعلقات

 .لمنفصِ  دليلٍ ؛ لوجود داخلة يف اللفظ العام يف أدلَّة أخرى غريُ  الواردةَ  والشروطَ  حرتازاتِ اال

ق يف األحوال، وهذا هو يف األشخاص مطلَ  ني إىل أنَّ اللفظ عامٌّ وذهب طائفٌة من األصوليِّ 

 القولني؛ وعليه ال تكون تلك الشروطُ  من كتبه، وهو أظهرُ  يف مواضعَ  ةابن تيميَّ  اختيارُ 

  .العموم بني األشخاص واألحوال لِّ للفظ العام الختالف حمَ  صاتٍ خمصِّ  واالحرتازاتُ 

؛ املؤلَِّفِني َفِهَما فـَْهًما خاطًئا، وليس هلما ُحجَّة يف أيِّ واحد من هذين املذهبني أنَّ : واملقصود
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 ةُ حَّ صِ  ماهنهب عن ذِ ، وعزَ  متصًال ص ال يكون إالَّ املخصِّ  على أنَّ  ماكالمه  َيابنَـ  اإذ مه

العام  فيما يتناوله اللفظُ  باطلة كتحكُّم املستدلِّ  يلزم منه لوازمُ  ماص املنفصل، وكالمهاملخصِّ 

  .صراعيهالقرمطة على مِ  ا يفتح بابَ بقي ما يشاء؛ ممَّ خرج ما يشاء، ويُ من أفراده، فيُ 

 اإلطالقُ : هدِ يِّ الكالم وجَ  من فصيحِ ): (١٥( يف ة حني قاالقاله عن ابن تيميَّ ا نَ م :تنبيه

  .إخل.) .والتعميم عند ظهور قصد التخصيص والتقييد

د ظهور قصْ (قرينة، وهو  النزاع؛ لوجودِ  حملِّ  ه خارجُ ؛ ألنَّ لكالمهما موافقةٌ  ليس فيه

  .راد به اخلاصُّ الذي يُ  امِّ ن مجلة العٌة عليهما، وهو مِ جَّ ؛ فهو حُ ..)التخصيص
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بني حتقيق املناط  مل يُفرِّقَاشنيع يف املصطلحات األصوليَّة؛ حيث  حَصل من املؤلَِّفِني خْلطٌ 

قاال يف ..) حلقمن أمَّيت يقاتلون على ا ال تزال طائفةٌ : (في أثناء شرِحهما حلديث؛ فوغريه

إنَّ ألفاظ احلديث وموارد استعماله قبل طَبقة أهل احلديث هي يف  :فالذي نقوله): (٦٣(

ْمِكن أن يلحَق �م غريُهم . ا�اهدين أصالةً : املقاتلني يف سبيل اهللا قتاًال مشروًعا
ُ
نعم من امل

  ) ا بالحديثيبقى هذا إلحاقً ولكن ...أو بطريق تحقيق المناطبطريق اإلضافة القياسية 

 ،األحاديث اشرتطِت القتاَل للظهورِ  مث علََّقا على كالٍم أليب قتادة الفلسطيين يف تقريره أنَّ 

للطائفة  على االشرتاط، فإنَّ وْصف القتال هو وصفٌ  وليس يف لفظ احلديث ما يدلُّ : (فقاَال 

  ).شرطفإنَّ الوصَف غيُر الوسواء أكان الوصف كاشًفا أو مؤسًِّسا؛  ،املنصورة

 ؛فإنَّ كثريًا من ا�اهدين يف سبيل اهللا عرب التاريخ مل يكونوا على عقيدِة أهل احلديث: (وقاال

فما البيِّنُة على إخراجهم من احلديث؟ ويلزم ِمن ذلك الفهِم تصويُب عقيدة كلِّ َمن ظهر 

تثبت له  على الباطل يف سبيل اهللا، وهذا ال ميكن القول به، فإنه ما دام املسلُم مسلًما

فهو على احلقِّ ظاهر يف ذلك املوضع، وال  ،أحكاُم اإلسالم، وما دام مسلًما وينصر احلقَّ 

  ).يستلزم ذلك أن يكون ظاهرًا على احلق يف كل موضع

املسلمني محََلُة احلقِّ   معىن ظهور طائفة من املسلمني على األعداء، وأنَّ ليس فيه إالَّ : (وقاال

  ..) ااحملفوظ ال يَبيدون أبدً 
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  : وخالصة ما توصَّل إليه املؤلِّفان اآليت

باملقاتلني، وحيتمل عندمها أن يدخل غُري املقاتلني  خمصوصٌ أنَّ حديث الطائفة املنصورة  - ١

جيوز أن يلحَق به ما يف (، أو )من املمكن أن يلحَق �م غريهم: (يف احلديث، أو كما يقوالن

تيقًَّنا، وإمنا ممكٌن جائز، ومعىن ذلك أنَّ قْصرَه على ، فنالحظ أنَّ دخوَل غريهم ليس م)معناه

هما أثناء ردِّمها على أيب قتادة الفلسطيين مينعاِن منه منًعا جازًما ال ممتنع، لكنَّ  املقاتلني ممكنٌ 

ليس يف لفظ احلديث ما ): (٦٣(بأنه ليس مقصورًا على املقاتلني وْحَدهم، أو كما يقوالن يف

  .اشرتاط القتال :أي ،)على االشرتاط يدلُّ 

الصحيح ): (٦٤(تارًة يذهباِن إىل التفريق بني الطائفة الظاهرة، والفرقة الناجية، فقاال يف - ٢

م ا�اهدون أصالة، كما يدلُّ  سياق احلديث،  التفريق بني الطائفة الظاهرة على احلق، وأ�َّ

هي الفرقة الناجية، ويُقال فيها  ، وتارًة الطائفة الظاهرة)على فْرض ثبو�ا -وبني الفرقة الناجية

الصحيح أنَّ الكالم فيه، أو يف املعىن اإلحلاقي إْن ُرمنا ): (٦٧(ما يُقال يف تلك، فقاال يف

 ).الدقَة كالكالم يف حديث الفرقة الناجية

وال يلزم ): (٦٥(أنَّ هذه الطائفة املنصورة تـَْنُصر الدِّين، لكنها غري معصومة؛ إذ قاال يف  - ٣

  ).ا عصمُة هذه الطائفة من أبواب أخرى من اخلطأ والضاللةمن هذ

فوا هذا احلديث يف ِصراعهم مع أهل الرأي واملتكلِّمني باعتبار أنَّ أهل احلديث وظَّ ( أنَّ  - ٤

  ).٦٥(كما يف ) الردَّ عليهم جهاد

ليس ): (٦٥(قاال يف ؛بني طوائف أهل الِقبلة على أنَّ احلقَّ موزَّعٌ  أنَّ غاية احلديث يدلُّ  - ٥

فالكالم يف احلديث على أقصى تقدير كالكالم  ؛من دليل على أ�ا واحدة متعيِّنة يف مجاعة

ونالحظ أنَّ هذا يُناقض كالَمهما يف أنَّ الفرقة الناجية غُري الطائفة ). على الفرقة الناجية

  .املنصورة

فعلى أي  ؛د السلفيِّنيِمن أهل احلديث قدميًا وحديثًا َمن ليس مرضيَّ العقيدة عن(أنَّ  - ٦

  ..أساس يستثنون من ذلك احلديث؟

  ليس املراُد بأهل احلديث جمرَّد املشتغلني به، بل العاِلمون العاملون به: فإن قيل
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م ال َحيُضر يف ذهنهم عند إطالق أهل السلفيُّ : فنقول ون املعاِصرون مل ُيشريوا إىل ذلك؛ أل�َّ

  ).٦٦- ٦٥(ا يفكم..) احلديث إالَّ الطبقة املعيَّنة

شائك، دقيُق املدَرك، وِعُر  حديثٌ = واحلقيقة أنَّ الكالم حول حديث الطائفة املنصورة 

ل شديد، وتوفيق ِمن اهللا وتسديد، وأسأل اهللا أن يُريَنا احلقَّ حق�ا حيتاج إىل تأمُّ .. املسَلك

  ..وَيرزُقَنا اتِّباَعه، ويُريَنا الباطَل باطًال ويرزُقَنا اجتنابَه

أنَّ أوضَِّح أنَّ غاية املؤلَِّفِني من ِذكر هذا احلديث هو ختطئُة أهل احلديث، وأ�م  حبُّ وأُ 

  .خمالِفون لظواهره، وخمالفون للصحابة، وأنَّ احلقَّ ليس حمصورًا فيهم

 ه ال ُيسعف املؤلَِّفِني على املراد؛ ألنَّه لو قدِّر صحَُّة هذا فغايته أ�م أخطؤوا، ومل يُقلوهذا كلُّ 

على قول الصحابة، أو أ�م ال  ُحجَّةٌ ) اجليل الرابع(إنَّ قول  :أحد من األوَّلني واآلخرين

  !فكيف إذا خالفوا الصحابة؟ ؛ُخيطئون إذا خالفوا غريهم

كثري نبـَّْهنا على   وال ريَب أنَّ أهل احلديث مل خيالفوا الصحابة، وإمنا حَصل من املؤلَِّفِني خلطٌ 

، وسُنركِّز يف جوابنا هذا على األخطاء األصوليَّة؛ إذ حصلْت منهما بعضه يف اجلزء األوَّل

  : أن تصُدر من أمثاهلما أخطاء ما ينبغي

إذ جعَال من طرق تعدية اُحلكم من وصف القتال إىل أهل  ؛زلَّة تحقيق المناط :األولى

 يزجَّاِن بأيِّ كلمة ويبدو أنَّ املؤلَِّفنيِ ! وهذه زلة أصوليَّة عجيبة ،)طريق حتقيق املناط(احلديث 

 ؛يُراد �ا تنزيُل الوصف الثابت على األعيان) حتقيق املناط(أصوليَّة دون علم مبعناها؛ إذ مجلة 

 يف ةلَّ العِ  وجود معرفة يف النظرُ  فهو املناط حتقيق( :)٣٠٢/ ٣( اإلحكامقال اآلمدي يف 

  ).استنباط أو إمجاع أو بنص معروفةً  كانت وسواء نفسها، يف هاعرفتِ مَ  بعدَ  الصور آحاد

فهو حيصل بعد ثبوت الوصف الذي يُناط به  ؛فتحقيُق املناط انتقاٌل من الوصف إىل الواقع

فَيعِمد ا�تهد إىل تنزيله على الواقع؛ وهلذا مل ينازْع أحد يف جوازه من منكري = اُحلكم 

عدالة الشاهد،  القياس وغريهم، فإذا ثَبت لدى الفقيه وجوُب استقبال القبلة، واشرتاط

ق الوصف فيأيت ا�تهُد فيتأكَّد من حتقُّ ...ووجوب النفقة باملعروف، واملماثلة يف جزاء الصيد

 يف كاالجتهاد: ()٣٣٦/ ٧( درءتيمية يف القال ابن  ؛على املعيَّنات، هذا هو حتقيق املناط
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 للمرأة باملعروف ه، والنفقاملعنيَّ  الشخص لعدْ  يف االشتباه، واالجتهاد عند بلةالقِ  تعيني

 الرحم لة، وصِ املعنيَّ  املال إتالف يف الواجب ، املثلاملعنيَّ  للصيد أو الصيد لنوع املعيَّنة، واملثل

  ..).الواجبة

، أو البحث يف أبعاد )ختريج املناط(يف َدالالت النص، و يف كالِم املؤلَِّفِني هووحمل البحث 

  ! اللَّفظ واملعىن

ا ُيستعمل إذا ليف) حتقيق املناط(وأما س من طُرق توسيع دالالت النص لفظًا أو معًىن، وإمنَّ

مول املبينِّ على فهو بعد ثبوته من ِجنس قياس الشُّ  ؛ثبت عموُم اللفظ ومشولُه للنوع أو العني

ودالالته ) القتال(وحمل النزاع هو البحث يف الوصف  ،أو الوصف املشرتك ،تسليم العموم

  .ونطاقه

 َغلطةٌ  - طريًقا آخر لتوسيع داللة النص لفظًا أو معىن) حتقيق املناط(جْعل أنَّ  :واملقصود

  !فكيف بأساطِني األصوِل ونقَّاد السلفيَّة؟ ؛شنيعة عنَد مبتدئ يف األصول

 حتقيق إىل وافتقر اقطعً  احلكم مناطُ  منه رفعُ  ما: ()٣٢٢( )املستصفى(يف  قال الغزايلُّ 

  ).الصيد اءجز  يف بهالشَّ  طلب: املناط، مثاله

 يف ةلَّ العِ  معرفة إىل النظر هو: املناط حتقيق: ()٩٦/ ١()  النظرتقومي(وقال ابن الدهان يف 

 بولَ قَ  عليه لينبين ؛عدًال  الشاهد هذا كون كتعرُّف،  نفسها يف تهاصحَّ  بعد الصور آحاد

  ).شهادته

 وجود معرفة يف رُ النظ فهو املناط حتقيق : ()٣٠٢/ ٣( )إحكام األحكام(يف  وقال اآلمديُّ 

 أو إمجاع أو بنص معروفة كانت وسواء، نفسها يف معرفتها بعد الصور آحاد يف العلة

، استقباهلا وجوب مناط افإ�َّ  القبلة هةجِ  يف بالنص، فكما معروفةً  كانت إذا اأمَّ  .استنباط

  ).النص بإمياء معروفة وهي

 عليها فقاملتَّ  لةالعِ  حتقيق فهو: املناط حتقيق: ()٣٨٩() الفصول تنقيح شرح(يف  وقال القرايفُّ 

 نيالتِّ  يف الربا يف وخيتلف، الغالب وتالقُ  هي باالرِّ  يف العلة أن على فقيتَّ  أن الفرع، مثاله يف

  ).وغريه احلجاز إىل انظرً  ال األندلس، أو يف اغالبً  قتاتيُ  أنه على بناءً 
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 الشارع يعلق أن: وهو املناط، قيقحت: ()١٦/ ١٩() الفتاوى جمموع(قال ابن تيمية كما يف 

 الكعبة باستقبال كأمره،  األعيان بعض أو األنواع بعض يف ثبوته يف فينظر كلي مبعىن كمَ احلُ 

  اخلمرَ  وكتحرميه، الشهداء من نرضى نممَّ  جالنارِ  من شهيدين باستشهاد وكأمره
َ
ر؛ سِ يْ وامل

 يف النظرُ  فيبقى. ذلك والطالق؛ وغري ديةالفِ  بني وكتفريقه، ارةبالكفَّ  اليمني حتليلَ  هضِ وكفرْ 

 من هي هل: األعيان بعض طالق؟ ويف أو وفدية سريْ ومَ  وميني مخر هي هل: األنواع بعض

 ذلك؛ فإنَّ  ؟ وحنوضيٌّ رْ مَ  عدلٌ  الشخص بلة؟ وهذاالقِ  مستقبلُ  ياملصلِّ  هذا النوع؟ وهل هذا

  ).املسلمني بني عليه قفَ متـَّ  االجتهاد من النوع هذا

إذ قرَّر املؤلِّفاِن أنَّ أهل احلديث ال يتناوهلم اخلطاُب إال بنوع من  ؛الجزم بالنفي :ثانيةال

، فقد ُخيِّل إليهما حصُر طرق )ولكن يبقى هذا إحلاقًا باحلديث: (اإلحلاق، أو كما يقوالن

َق لشمول ولو سلَّْمنا أنه ال طري.. فيبقى ذلك جمرََّد إحلاق... تعدية اُحلكم يف ذينك الطريقني

ا من أْزره حينما أراَدا : النصِّ ألهل احلديث إالَّ بالقياس فهو ُحجَّة ال سيَّما أنَّ املؤلَِّفِني شدَّ

  ! فهو جمرَّد إحلاقٍ  ؛واآلن يُقلِّالن منه.. االنتصار ألهل الرأي

طًة يف مبسو  - جيهلها املؤلِّفان -فكيف إذا كانت طُرق مشول النصِّ لِلَّْفظ املسكوت عنه كثريةً 

  !دواوين أصول الفقه الفارغة عندمها؟

إذ حصرَا طُرَق تعدية اُحلكم ألهل احلديث يف  ؛الجهالة بُطرق تعدية الُحكم :الثالثة

على عدم  ، وهذا يدلُّ )اإلضافة القياسيَّة(أحدمها متَّت مناقشته، فبقي طريق  ؛طريقني

ومنها ما يكون دخوهلم أَْوىل من  ،ِعنايتهما بأصول الفقه وطرائق التعِديَة؛ إذ هي كثريةٌ 

  : املقاتلني؛ وهي كاآليت

طريق َفْحوى اِخلطاب؛ وذلك بالتنبيه باألْدىن على األعلى؛ فيكون ُحكم املسكوت أقوى  - أ

َهْرُمهَا َوَال  ُأفٍّ  َهلَُما تـَُقلْ  َفَال {: ِمن ُحكم املنطوق كقوله تعاىل فهو  ،]٢٣: اإلسراء[} تـَنـْ

وميكن أن يستدلَّ على أنَّ أهل .. لضرب قصًدا بطريق فْحوى اِخلطابيتناوُل النهَي عن ا

العلم واحلديث داخلون يف احلديث بطريق فْحوى اِخلطاب؛ ألنَّ ُنصَرَ�م للدِّين أعظُم ِمن 

  .وهو األعلى ،على اجلهاِد الِعلميِّ  -وهو األْدىن - نصرة املقاتلني، وإمنا نبَّه بالِقتال

والَفْرق بينه وبني فْحوى اخلطاب، هو أنَّ  - ا أشار إليه املؤلِّفانوهو م :طريق القياس -ب
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فهو فْحوى : باألدىن على األعلى نبيهاملتكلِّم إْن قَصد الصورة املسكوَت عنها من لفظه بالت

اخلطاب، وإْن مل يكن املتكلُِّم يقصد مشوَل لفظه للصورة املسكوت عنها، لكن قد تكون 

فهذا هو قياُس املساوي، وقد تكون الصورُة  ؛لًة للصورة املنطوق �االصورة املسكوت عنها مماثِ 

  ! فهما طريقان ؛فهذا هو قياس اَألْوىل ؛املسكوُت عنها َأْوىل من الصورة املنطوق �ا

أنَّ وْصف القتال والظهور ا�رَّديِن ال مْدَح فيهما باتِّفاق العلماء؛ وهلذا مل متَُْدح الدولة  -ت

فُعِلَم من هذا  ؛ال الدولة البويهيَّة وال نظائرُمها مع ما حَصل هلما من ظهوٍر وِقتالالفاطميَُّة و 

، وأهل احلقِّ وخاصَّته )اهللا بأمر قائمةٌ : (وقوله ،)على احلقِّ : (أنَّ الوصف األَهمَّ هو قوله

السائرون  ،ههم أهُل احلديث العاِلمون بأْمر اهللا و�ي= والقائمون بأمر اهللا، املناِفحون عن ِدينه

  .كما دلَّت عليه األحاديثُ   ،على منهاج الصَّحابة رضي اهللا عنهم

أنَّ املقصود من القتال هو اجلهاد، وقد نبَّه القرآن إىل أنَّ اجلهاد حيُصل بالعلم الشرعي   -ث

 َوَجاِهْدُهمْ {: قال تعاىل ؛ِمن أعظم اجلهاِد وأكربه كما حيُصل بالسِّالح، بل اجلهاد العلميُّ 

يتناول العلماَء ) يقاتلون(وإذا تقرَّر هذا، وأنَّ مدلول لفظ  ،]٥٢: الفرقان[} َكِبريًا ِجَهاًدا هِ بِ 

وأنَّ أهل احلديث َمْشمولون بعموِم  ،فعندها نستعمُل حتقيَق املناط= تناوَل اللفظ لعموم أفراِده

  .البيانبالعلم و  ُجماِهدين وُمقاتِلنيويكون العلماُء  ،اللفظ، وهو ليس إحلاقًا

 بن يدُ محُ  قال: ()٢٥/ ١( أخرج البخاري يف صحيحه ؛يف احلديث إشارًة إىل العلم أنَّ  -ج

 دِ رِ يُ  نمَ «: يقول صلَّى اهللا عليه وسلَّم النيبَّ  مسعتُ : يقول امعاوية خطيبً  مسعتُ  :الرمحن عبد

 رأمْ  على قائمةً  ةُ األمَّ  هذه الَ تز  عطي، ولنيُ  واهللا مٌ قاسِ  أنا ، وإمناينالدِّ  في ههْ فقِّ يُ  اخيرً  به اهللاُ 

  ).»اهللا أمر يأيتَ  خالفهم، حىت نمَ  يضرُّهم اهللا، ال

إنَّ هذه ُمجٌَل  :فالِحظ أنَّه ذَكر الفقه يف الدِّين، مث أشار إىل الطائفِة املنصورة، وقد يُقال

س خمتلفة معطوٌف بعُضها على بعض حبرف الواو، وهي ال تُفيد السببيَّة، بل هي ِمن ِجن

  .َداللة االقرتان، بل أضعُف منها

والغرُض هنا هو بياُن الطرق األصوليَّة اليت ُميكن �ا مشوُل هذه اآلثار لطائفِة أهِل احلديث 

  .لفظًا أو معًىن 
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ليس يف : (أنه ليس يف احلديث اشرتاُط القتال، فقاال إذ قرَّر املؤلِّفانِ  ؛شرطيَّة القتال :الرابعة

بطرائق االستدالل؛ إذ  ظاهر، وجهالةٌ  ، وهذا غلطٌ )لى االشرتاطع لفظ احلديث ما يدلُّ 

مناِسب مؤثِّر مالِئٌم، وهو ُحجَّة عند  مشتَّقٌ  وهو وصفٌ  ،)يقاتلون(احلديُث ورد فيه لفظ 

ما ثَبت بالنصوص أنَّ اجلهاد طريُق : ، ووجه مناَسَبِته وتأثريه يف الظهور)١(مجهور األصوليِّني

 )٢٧٤/ ٣(يف ُسننه  داود وأبما أْخرَجه  :منها ؛نَّ ترَكه سبيُل الذِّلَّة واخلنوعالِعزَّة والظهور، وأ

، ينةبالعِ  متبايعتُ  إذا: (يقول صلَّى اهللا عليه وسلَّم اهللا رسولَ  مسعتُ : مر، قالعُ  ابن عن

 حىت عهزِ نْ يَـ  ال ال� ذُ  عليكم اهللا طسلَّ  ؛اجلهادَ  رع، وتركتمبالزَّ  ميتُ ضِ ر، ورَ قَ البَـ  أذنابَ  وأخذمت

صلَّى  اهللا رسول قال: قال، الصِّدِّيق بكر أيب عن )٢(األوسط املعجم ، ويف)ينكمدِ  إىل عوارجِ تَ 

  ).بالعذاب اهللا همعمَّ  إالَّ  اجلهادَ  قومٌ  ترك ما(: اهللا عليه وسلَّم

  .الإالَّ بالقت أنَّه ال َحيُصل لتلك الطائفِة ذاِت االعتقاِد احلقِّ يف اجلملة ظهورٌ : ومفهومه

فيما يبدو ال يَعرفاِن الشَّرط املعنويَّ؛  إذ املؤلِّفانِ  ؛الجهالة بالشَّرط المعنوي :الخامسة

باملعاين، وإالَّ فإنَّ  على احلروف، وجهالةٌ  وهذا مجودٌ  ،)الوصف غري الشرط: (حيث قاَال 

كاِفئ الرجل ( هي مبعىن) كاِفئ الرَُّجَل الكرميَ : (ا، فمثًال مجلةالوصف قد يكون شرطًا معنوي� 

ون مبفهوم الصِّفة ال سيَّما يف مذهب الشافعي وأمحد وغريمها ممَّن حيتجُّ  ،)إْن كان كرميًا

  .والشرط

) ١٦٤/ ٥() احمليط البحر(قال الزركشي يف  ؛حاة مع ِعنايتهم باأللفاظ مل َجيُمدوا عليهاوالنُّ 

 يقومُ  ما أو، "، وإذاإنْ " احلرفني أحدُ  عليه لدخَ  ما(هو : موضًِّحا الشَّْرط عند النحاة

                                                             
قال السمعاين يف قواطع األدلة ، وأكثرها استعماًال ، ةكم على الوصف املناسب من أعظم القواعد األصوليَّ احلُ  تعليقُ  )١(

م خميل مؤثر يف إثباته مىت عرض الوصف على قواعد كْ ة وجود وصف مناسب للحُ دليل صحة العلَّ (: )١٦٢/ ٢(

وقال الغزايل ، )عرف صحته وهذا أمر ال يتم باملكابرات واملعاندات دِّ د الوصف �ذا احلَ جِ فإذا وُ  ،الشرع وقوانينه وأصوله

فجميع ذلك يفهم منه التعليل من (: مث قال) من إضافة احلكم إىل الوصف املناسب التعليلُ (: )٢٦٤(يف املستصفى 

ميته بعد الوقوف وإليك اخلرية يف تس، وحلنه، وإشارة كما يسمى فحوى الكالم، ى إمياءوهذا قد يسمَّ ، غري نطق به

فدل . مناسب على وصف مشتقٍّ  قٌ حكم معلَّ (: )٢٨٠(قال ابن تيمية يف القواعد النورانية .) وحقيقته، على جنسه

 ..)على أن ذلك الوصف سبب لذلك احلكم
 .)٣٥٢/ ٦(السلسلة الصحيحة وحسنه األلباين يف ) ١٤٩/ ٤( )٢(



 
 ١٨ 

  ).الثاني ةسببيَّ ومُ ، لاألوَّ  ةسببيَّ  على ةالدالَّ : والظروف، األسماء من مقامهما

 تعليُق اُحلكم عليه، فهو شرطٌ  مشتق مناِسب مؤثِّر؛ فيصحُّ  القتال وصفٌ  وقد َتقرَّر أنَّ 

الطائفة املنصورة، وإمنا  حلصول الظهور، واملؤلِّفان مل َجيزَما بدخوِل غري املقاتلني يف حديثِ 

  ! ُجيوِّزان ذلك إحلاقًا

فهذا هو عُني الشرط = الظهور يَنتفي بانتفاء املقاتلة، ويُوجد بوجودها  فإْن كان املقصود أنَّ 

وإن  ،-وهو الظهور -انعدم املشروطُ  -وهو القتال -الذي إْن انعَدم الشرط ،غوي الواحداللُّ 

) الفصول تنقيح شرح( قال القرايف يف ؛السبب األصويل حدُّ ُوِجد الشرط ُوِجد املشروط، وهو 

  ).العدمُ  عدمها نومِ ، الوجودُ  وجودها نمِ  يلزم هألنَّ ؛ أسبابٌ  اللُّغوية الشروطُ : ()٨٥(

وإْن كان املقصوُد أنَّه يلزم من وجود القتال وجوُد الظهور، وال يلزم ِمن انتفاء القتال انتفاُء 

أيًضا إذا كان حلصوِل الشيء أكثُر  ، وشرط لُغويٌّ فهذا سببٌ = ه الظهور؛ إذ قد يظهر بغريِ 

  .من سبب

وإْن كان املقصوُد أنه يلزم من انتفاِء الِقتال انتفاُء الظهور، وال يلزم من وجود الِقتال وجوُد 

  .الشرعيُّ  فهذا هو الشرُط األصويلُّ = الظهور

  ..ى الطائفة املنصورةعل وأمارةٌ  حنن نقصد أنَّ املقاتلة عالمةٌ : فإْن قاال

فهذا ال يكوُن شرطًا لوجود الطائفة؛ ألنَّ الشرَط َيسِبُق املشروَط أو يقارنه، واألمارة تتأخَّر 

  ضعيفٌ  عنه، لكن األمارة هنا قد تكون شرطًا لكْشف الطائفِة املنصورة؛ مع أنَّ هذا قولٌ 

عالمة وأمارة، ولكن األشاعرة  مؤثِّر يف اُحلكم ال جمرَّد كما ال َخيفى؛ ألنَّ الِقتال وصفٌ 

  .ون ِمن تسميتها ِعلَّة مؤثِّرة بناًء على معتقدهم يف الكسبيَفرُّ 

إمَّا شْرط لُغوي، أو شْرط ُأصويل، أو شْرط للكشف : أنَّه على مجيع االحتماالت :واملقصود

ان املؤلِّفاِن فهذ ؛عن الطائفة املنصورة؛ يظهر غلُط املؤلَِّفِني يف تغليِط أيب قتادة الفلسطيين

  !! ال يَعرِفان معىن الشرط األصوليَّانِ 

وَن قتاَل يبدو من كالم املؤلِّفِني أنَّ السََّلف ينفُ  :سوُء َفهِمهما لكالم السَّلف :السادسة

إنَّ هذه الطائفَة  :الطائفِة املنصورة فضًال عن اشرتاِطه، وهذا غَلٌط، فالسَّلُف مل يقولوا قطُّ 



 
 ١٩ 

ُل كما حاول املؤلِّفاِن أْن يُوِمها ذلك، وإمنا هذا جهٌل بكالِم العلماء املنصورَة ال تقاتِ 

قرِّرون أنَّ هذه فهم من أشدِّ املتمسِّكني باحلديِث واحملافظَني على ظاهره، وإمنا يُ  ؛السابقني

  .الذي هو عقيدُة أهِل احلديث ؛الطائفَة مستمِسكٌة باحلقِّ يف اجلملة

ظاهُر كالم املؤلَفِني أنَّ هذه الطائفة متفرِّقُة األبدان،  :منصورةتفرُُّق الطائفة ال :السابعة

موزَّعٌة على البلدان، موجودة يف األذهاِن ال يف األعياِن، وهذا خماِلٌف لظاهر احلديث؛ إذ 

هذه الطائفُة املعدومُة يف األعياِن ال ُميكن أن تقاتل أصًال، مع أنَّ ظواهَر النصوص تدلُّ على 

ا أنَّ تلك ال وهي لفظٌة دالَّةٌ ): عصابة(طائفَة الظاهرَة يف مكاٍن واحٍد تقاتُل؛ إذ ُوِصَفْت بأ�َّ

: لقا أنه صلَّى اهللا عليه وسلَّم النيب ، عنرةَ مسَُ  بنِ  رِ جابِ  عنف ؛ط والتعاون واالجتماععلى الرتابُ 

أخرجه ). اعةُ السَّ  تقومَ  املسلمني، حىت من عصابةٌ  عليه ا، يقاتلُ قائمً  الدينُ  هذا حَ يَرب  لنْ (

  . وغريُه )١(مسلمٌ 

 ،و�ذا نعلُم أنَّ الطائفَة املنصورَة جمتمعٌة غُري متفرِّقٍة خبالف أحاديِث االستمساِك باجلماعة

وحديث الِفرقِة الناجيِة والِفَرق النارِيَّة؛ فإنَّه ال يلزم أن تكون جمتمعًة يف بلٍد واحٍد، فالصحابة 

كعليٍّ ومعاويَة رضي اهللا عنهما وكلُّهم من اجلماعِة   ؛بينهم نزاعٌ  تفرَّقوا يف البلدان، وحصل

ومن الِفرقة النَّاِجَية، وهلذا رجَّح الشافعيُّ أنَّ لزوَم اجلماعِة ال يَلزُم منه اجتماُع األبدان، فقال 

 عَ اجتما  كن، وألنَّ ميُْ  ال ه، ألنَّ معًىن  األبدانِ  لزومِ  يف يكنْ  فلم: ()٤٧٣/ ١() الرسالة(يف 

 التحليلِ  من هممجاعتُ  عليهم ما ، إالَّ معًىن  مجاعتهم زومِ لُ لِ  يكن فلم اشيئً  يصنعُ  ال األبدانِ 

  ).فيهما اعةِ والطَّ  والتحرميِ 

 - ظواهُر النُّصوِص تدلُّ على أنَّ هذه الطائفَة الظاهرةَ  :مكاُن الطَّائفِة المنصورةِ  :الثامنة

هي  -تنتِصرُ  :أي ،ومل ُختَْذل، أو ظاهرًة على غريها مل تـُْهَزم :أي ،سواٌء كانت ظاهرًة بنفسها

يف الغرب، ويف الشَّام، ويف دمشق، ويف أكناِف بيت املقدس، وهذا ما َفِهَمه الصحابة رضي 

  .وَفِهَمه أهُل احلديث، وابن تيميََّة، وغريُهم ،اهللا عنهم

صلَّى اهللا عليه  اهللا رسولُ  قال: اص، قالوقَّ  أيب بنِ  سعدِ  عن )٢(أخرج مسلم يف صحيحة

                                                             
  .)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  )١(
 ) ١٥٢٥/ ٣(صحيح مسلم  )٢(



 
 ٢٠ 

  ) اعةُ السَّ  تقومَ  ، حىتاحلقِّ  على ظاهرينَ  بِ رْ الغَ  أهلُ  يزالُ  ال(: وسلَّم

 أنه مُ يزعُ  كٌ مالِ  هذا: معاوية ، فقالمِ ابالشَّ  وهم: معاذٌ  قال: ()١(قال البخاريُّ يف صحيحه

  ) مابالشَّ  موهُ : يقول اعاذً مُ  عَ مسَِ 

 ال :فقالَ  قتادةَ  به تُ ثْ دَّ فحَ  :األوزاعيُّ  قال: ()٢٥٩/ ١( دمشق تاريخِ قال ابن عساكر يف  

 جمموع، ويبدو أنَّ األوزاعيَّ أقرَّ قتادة، وقال ابن تيميَّة كما يف )امِ الشَّ  لَ أهْ  إال أولئك أعلم

  ).امالشَّ  أهلُ  هم بِ رْ الغَ  وأهل: أمحد اإلمامُ  قال: ()٤٤٦/ ٤( الفتاوى

مل تـَُقيَّْد مبكان، وتارة جاءت مقيَّدًة بأهل الغرب،  وقد جاءت النُّصوص الشرعيُة تارًة ُمْطلقةً 

ْطَلق؛ وعليه تكون 
ُ
ومقتضى القواعد األصوليَّة عند مجهور العلماء أنَّ املَقيَّد يَقضي على امل

  .يف الشَّام :تلك الطائفُة املنصورُة يف الغرب، أي

عنه هي الطائفَة املنصورَة دون  وهذا ظاهُر كالم ابِن تيميَّة؛ إذ َجَعل طائفَة معاويَة رضي اهللا

  )٢(.طائفِة عليٍّ رضي اهللا عنه

، وَوْصُف أنَّ الطائفَة المنصورَة بعُض الطائفِة النَّاِجَية الذين هم أهُل السُّنَّة وبهذا نعلمُ 

م أهُل احلديثِ  ملة، ال أنَّ املراَد على مذَهِبهم قوًال وعمًال يف اجلُ : أي ؛الطائفِة املنصورِة بأ�َّ

ا متناِوَلٌة لكلِّ رجٍل من أهل احلديث يف أيِّ بلٍد شرقًا وغربًاأ َّ�.  

دالئُل النُّصوص قاضيٌة بأنَّ تلك الطائفَة  :وجوُد الطائفِة المنصورِة في الشَّرق :التاسعة

  املنصورَة ال تكون يف الشَّرق، وإمنا تكوُن يف الَغْرِب يف الشَّاِم وغريها

صلَّى اهللا عليه  اهللا رسولُ  قال: اص، قالوقَّ  أيب بن سعد عن )٣(أخرج مسلٌم يف صحيحة

  ).اعةُ السَّ  تقومَ  ، حىتقِّ احلَ  على ظاهرينَ  برْ الغَ  أهلُ  يزالُ  ال«: وسلَّم

                                                             
 ) ٢٠٧/ ٤(صحيح البخاري  )١(
)٢(

والنيب صلى اهللا عليه وسلم ميز أهل الشام بالقيام بأمر اهللا دائما ):(٤٤٩/ ٤(قال ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى  

إىل آخر الدهر وبأن الطائفة املنصورة فيهم إىل آخر الدهر فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة وهذا 

  )صف ليس لغري الشام من أرض اإلسالمالو 

 ) ١٥٢٥/ ٣(صحيح مسلم  )٣(



 
 ٢١ 

 :فيُـَعلَُّق عليه اُحلكُم عند مجهور العلماء، ومفهوُمه ؛وصٌف مشتقٌّ مناِسب) الغرب(ولفظ  

ا ال تكوُن يف غريهم، وهو ظاهر كالمِ   قال: ()١(قال البخاريُّ يف صحيحه ؛أهِل احلديث أ�َّ

  ) مابالش وهم: يقول امعاذً  عَ مسَِ  أنه مُ يزعُ  مالك هذا: معاوية م، فقالابالشَّ  موهُ : معاذ

 ال :فقال قتادةَ  به تثْ دَّ فحَ : األوزاعيُّ  قال: ()٢٥٩/ ١( دمشق تاريخقال ابُن عساكر يف  

 جمموعو أنَّ األوزاعيَّ أقرَّ قتادة، وقال ابن تيميَّة كما يف ، ويبد)امالشَّ  أهلَ  إالَّ  أولئك أعلمُ 

  ).امالشَّ  أهل هم الغرب وأهل: أمحد اإلمامُ  قال: ()٤٤٦/ ٤( الفتاوى

هو أنَّ الغرب موِطُن الربكة واالنتصاراِت آِخَر الزَّماِن  : ووجُه مناَسبِة َوْصف الَغْرب للُحكم

لطائفَة املنصورَة كما أنَّ الشرق موِطُن الِفَنت؛ وهذا فهو يناِسُب ا ؛كما دلَّت عليه النصوص

 الفتاوى جمموعيدلُّ على أنَّ الطائفَة املنصورَة ال تكون يف غري الَغْرب، قال ابن تيميَّة كما يف 

 صحيحه يف مسلم روى وكما، معاذ كقول ام؛بالشَّ  مأ�َّ  تنَ يـَّ عَ  النصوصَ  أنَّ : ()٤٤٦/ ٤(

 قال، "ظاهرينَ  الغربِ  أهلُ  يزال ال: "قال أنه صلَّى اهللا عليه وسلَّم النيبِّ  عن هريرة أيب عن

 امقيمً  كان صلَّى اهللا عليه وسلَّم النيبَّ  أنَّ  وذلك. امالشَّ  أهل هم الغرب وأهل: أمحد اإلمامُ 

 وما دجنَْ  أهلَ  يسمِّ يُ  وكان، هقُ رْ شَ  فهو عنها رقشْ يُ  وما، هبُ رْ غَ  فهو عنها برُ غْ يَـ  فما باملدينة

  أهلَ  عنها يشرق
َ
  أهل من رجالنِ  قدم: عمر ابن قال كما رق؛شْ امل

َ
 النيبُّ  فقال، فخطبا رقشْ امل

صلَّى اهللا عليه  النيب عن ننُ السُّ  استفاضت وقد. "ارً حْ سِ لَ  البيانِ  من إنَّ ": صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  من هأصلَ  أنَّ  رِّ الشَّ  يف وسلَّم
َ
 إىل ويشريُ  "هاهنا نمِ  الفتنةُ ، ناهاه نمِ  تنةُ الفِ ": كقوله: رقشْ امل

  حنوَ  رِ فْ الكُ  رأسُ " :صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقوله املشرق،
َ
  ).ذلك وحنو "قرِ شْ امل

واملقصوُد أنَّ هذه الطائفَة ُميكن أن تكون يف أيِّ بلٍد من بلداِن الغرب كالشَّام ومصر، 

  .)٢(وغريمها، لكن ال تكون يف الشَّرق

ا ِمن ِجْنس حديِث و�ذا نعلُم أنَّ امل ؤلَفِني بقوهلما بتَفرُِّق الطائفِة املنصورة يف البلدان، وأ�َّ

                                                             
 ) ٢٠٧/ ٤(صحيح البخاري  )١(
فقال كما يف جمموع ، وابن تيمية قد أشار يف مواضع إىل أن الغرب يتناول غرب املدينة من البلدان من الشام وغريها )٢(

مدينته يف أهل املغرب هم أهل الشام ومن يغرب  وأهلصلَّى اهللا عليه وسلَّم  أن لغة النيب(: )٥٠٨/ ٢٧(الفتاوى 

  .)كما أن لغتهم يف أهل املشرق هم أهل جند والعراق،  عنهم



 
 ٢٢ 

   .االفرتاق، َغَلٌط ظاهر، وجهالٌة بالدَّالئِل األصوليَّة

ظاهُر دالئل النُّصوص ال  :ال ماِنَع من وجود طائفٍة منصورٍة في الشَّرق أحيانًا :العاشرة

أنه ال تكون ): الغرب(منصورة أحيانًا؛ إذ مفهوُم لفظة يُنفي أن يكون يف الشَّْرِق طائفٌة 

طائفٌة يف الشَّرق ظاهرًة باستمراٍر، وال يعين أنه ال يوجُد يف الشَّْرق طائفٌة ظاهرٌة أحيانًا، 

َيْصُدق بصورة واحدٍة، : فاحلديث مل يـَْنِف ذلك؛ ألنَّ مفهوَم املخالفة ال عموَم له؛ أي

طائفٍة على احلقِّ منصورٍة باستمراٍر يف الشَّرق، لكن ليس يف واملفهوُم املنفيُّ هو وجود 

احلديث أنَّه ال تُوَجد طائفٌة على احلقِّ منصورٌة يف الشرق أحيانًا، والواقع يؤيِّد هذه القواعَد 

  .األصوليَّة

) أكناف بيت املقدس(أو ) دمشق(أو ) الشام(لفظة  :ُحجِّيَّة مفهوم اللَّقب :الحادية عشرة

ألقاٌب ال مفهوَم هلا عند مجهوِر األصوليِّني، مبعىن أنه ميكن أن تكون تلك الطائفُة  كلُّها

كمصر أو غريها من بلدان الغرب، وإمنا ُخصَّت الشاُم ودمشق   ؛املنصورُة يف غري الشام

عدَم وجوِدها يف  هذاوأكناف بيت املقدس؛ لكثرِة وجوِد الطائفة املنصورة فيها، وال يَعين 

  .واهللا أعلم ،بلدان الَغْرب إال على رأِي َمن حيتجُّ مبفهوم املخالفِة يف األلقابغريها من 

هذه الطائفة املنصورُة هي خُري الطوائف املقاتَِلة،  :خيريَّة الطائفة المنصورة: الثانية عشرة

 داودِلَما أخرَج أبو  ؛وهي اليت يف الغرب كالشام وغريها، وهم خُري أجناد األرض يف اجلملة

 إىل األمرُ  سيصريُ ((: -صلَّى اهللا عليه وسلَّم-اهللا رسول قال: قال َحوالة ابن عن )١( ُسَنِنهيف

 يل ِخرْ : َحَوالة ابن قال)). بالعراق باليمن، وجندٌ  بالشام، وجندٌ  جندٌ : َدةً ُجمَنَّ  ُجنوًدا تكونوا أن

 إليها أرضه، َجيَْتِيب  ِمنْ  اهللا خريةُ  ام؛ فإ�ابالشَّ  عليك((: فقال ذلك؟  أدركتُ  إنْ ! اهللا رسول يا

 يل لَ توكَّ  اهللا ُغُدركم؛ فإنَّ  من واقُ كم، واسْ نِ مَ يَ بِ  أبيتم؛ فعليكم إنْ  افأمَّ ، هعبادِ  من ِخريَتهُ 

  )).هوأهلِ  امبالشَّ 

) أرضه(فهذه ألفاظ عامَّة؛ فـ ) هعبادِ  من ِخريَتهُ  إليها أرضه، َجيَْتِيب  ِمنْ  اهللا خريةُ  افإ�َّ : ((وقوله

أرض الشام، وأرض اليمن،  :وهي ،فيعمُّ كلَّ أرٍض مذكورة يف احلديث ؛جنٌس مفرد مضاف

                                                             
 .)٢٤٦/ ٧(صحيح أيب داود  )١(



 
 ٢٣ 

  .وأرض العراق، ال كلُّ أرض؛ ألنَّ أرض احلجاز خٌري باتِّفاِق املسلمني

فيعمُّ كلَّ العباد من األجناد يف الشام، واليمن، والعراق؛ إذ  ؛مجع مضاف) عباده: (وقوله 

لناس يف املدينة يف َزَمن عمَر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خُري الناس، الضمُري راجٌع إليهم، وا

يكونوا ُجنًدا؛ وهذا يدلُّ على أنَّ ُجنَد معاويَة هم مل وفيهم ُخنْبُة الصحابة وَصْفو�م، لكنَّ 

علي َخَذلوه، وُجْنُد معاويَة  رضي اهللا عنه خٌري ِمن ُجْند عليٍّ رضي اهللا عنه يف اجلملة؛ فُجْندُ 

 كما أنَّ قـَْرن التابعَني خٌري من قرن  ؛وهذا التفضيُل العامُّ ال يلزم منه التفضيُل اخلاصُّ  عوه،أطا

تابعيهم يف اجلملة، وتفضيُل اجلملة ال يستلزُِم تفضيَل ُكلِّ واحد من آحادها؛ و�ذا نعلُم أنَّه 

َمن ليس يف قد يكون أنَّه على باطل، بل : ال يلزم أنَّ من مل يكن من هذه الطَّائفِة الظاهرة

هذه الطائفِة خريًا من كلِّ فرٍد من أفراد الطائفة املنصورة، وهذا هو املواِفُق لدالئل النُّصوِص 

هي الطائفَة  -رضي اهللا عنه - الشَّرعية، وهو ظاِهُر كالِم ابن تيميَّة؛ إذ جعل طائفَة معاويةَ 

 -رضي اهللا عنه -يٍّ يف اجلملة، وبنيَّ أنَّ علي�اطائفِة علاملنصورَة، واحلقَّ فيها أكثَر من اَحلقِّ يف 

، لكنَّ التفضيَل من طائفِة معاويةَ  قتاله ذاكخُري أهل زمانه، وهو وطائفته أقْـَرُب إىل اَحلقِّ يف 

َعنيَّ اجلزئيَّ ال َيستلزُم التفضيَل العامَّ الُكليَّ 
ُ
/ ٤( )الفتاوى جمموع( يفقال ابن تيميَة كما  ؛امل

 كِ رْ لتَـ  تارةً  يكون ذاك إذ؛ مٍ لْ وظُ  باطلٍ  أهلَ  صاروا هرِ صْ نَ  نمِ  جيب ما كواتَر  امَّ ولَ (: )٤٤٤

 منهم؛ وهلذا حَ جَ رْ أَ  معاويةَ  مع الذين عثمانَ  شيعةُ  حينئذ فصار=  قِّ احلَ  يدِّ لتعَ  وتارة، احلقِّ 

  .)١()عليهم انتصروا

                                                             

 اهللا ىصلَّ  قوله اأمَّ : قالفيُ  ؛والتأليفِ  بينها اجلمعِ  نمِ  بدَّ  ال النصوصُ  هذه: ()٤٤٧/ ٤( الفتاوى جمموعقال يف و  )١(

 وهذا ،عوقَ  فهكذا، وانتصارهم امالشَّ  أهل ظهور على يدلُّ  اممَّ  ذلك وحنوُ  ،»رينظاهِ  الغربِ  أهلُ  يزالُ  ال«: موسلَّ  عليه

 هو نومَ  ،»اهللا ربأمْ  قائمةً  يتأمَّ  نمِ  طائفةٌ  تزالُ  ال«: المالسَّ  عليه هقولُ  اوأمَّ . يننتصرِ مُ  رينَ ظاهِ  زالوا ما مفإ�َّ  ؛األمرُ  هو

 ىلوْ أَ  هملُ قتُـ تَ «: قوله اوأمَّ . وهذا هذا فيهم بل، منهم باحلقِّ  ىلوْ أَ  هريُ غَ  نومَ  غيٌ بَ  فيه نمَ  فيهم يكونَ  أالَّ  قتضييَ  فال ظاهرٌ 

أو  خصُ األخرى، وإذا كان الشَّ  ائفةِ ن الطَّ إذ ذاك مِ  ىل باحلقِّ وْ ن معه كان أَ ومَ  اعلي�  أنَّ  على دليلٌ  فهذا »باحلقِّ  نيِ الطائفتَ 

 اهللاِ  اهللا عن طاعةِ  رِ بأمْ  ا بالقيامِ ظاهرً  يكونَ  وأنْ  ،اهللاِ  رِ ا بأمْ يكون قائمً  أنْ  نعْ مل ميَ  األحوالِ  ضِ ا يف بعمرجوحً  الطائفةُ 

ا مغفورً  ه خطأً يِ بغْ  األوقات، مع كونِ  ا يف بعضِ ا كون بعضهم باغيً وأمَّ . منه ه أطوعَ وغريُ  طاعةً  الفعلُ  ه، وقد يكونُ ورسولِ 

 أهلِ  لةِ عن مجُ  م أخربَ ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  النيبَّ  ؛ وذلك أنَّ به النصوصُ  ما شهدتْ  عُ نَ ميَ  ا الفهذا أيضً : اا مغفورً أو ذنبً 

 ).األحوالِ  مومِ يف عُ  هم كانوا أرجحَ لتَ مجُ  أنَّ  هم، وال ريبَ ظمتِ وعَ  الشامِ 
  



 
 ٢٤ 

عنه خٌري من معاوية، بل معاويُة ال يُنِكر معاويَة أو أكثُرهم مِقرُّون بأنَّ علي�ا رضي اهللا  وطائَِفةُ 

حاقـََقة حىت بعَد التحكيِم، وطََلِبه لإلمارة، قال ابُن تيميَّة يف 
ُ
 النبوية ةنَّ السُّ  منهاجذلك عند امل

 ، وعسكرُ اسِ النَّ  فاقِ باتِّ  منه قِّ باحلَ  ىلوْ أَ  ، وهودرجةً  وأعلى منه أفضلُ  وعليٌّ : ()٣٨٣/ ٤(

 نمَ  أو، دٌ معانِ  إال منهم ذلك رُ نكِ يُ  ، والرباألم وأحقُّ  منه أفضلُ  اعلي�  أنَّ  علمونَ يَ  معاويةَ 

  .هبَ لْ قَـ  اهلوى ىمَ عْ أَ 

 اإمنَّ  املؤمنني، بل بأمري ىيتسمَّ  ه، والسِ فْ لنَـ  األمرَ  عيدَّ يَ  منيكَ احلَ  حتكيمِ  قبل معاويةُ  يكن ومل

 لُ تقاتِ  ذاامل: له يقول ةَ معاوي عسكر من واحدٍ  غريُ  مني، وكانكَ احلَ  كمحُ  بعد ذلك عىادَّ 

 معاويةُ  هلم منك؟ فيعرتفُ  باألمر ىلوْ أَ  ه، وهورُ هْ صِ  وال، هلُ ضْ فَ  وال، هتُ قَ سابِ  لك وليس اعلي� 

 اوْ اعتدَ  كما عليهم يعتدون مةٌ لَ ظَ  فيه عليٍّ  عسكرَ  أنَّ  همنِّ ظَ لِ  معاويةَ  مع قاتلوا لكن .بذلك

 وهمؤ يبد مل ؛ وهلذاجائزٌ  ائلِ الصَّ  عليهم، وقتالُ  ماهليَ لصِ  ادفعً  يقاتلو�م ، وأ�معثمانَ  على

 بدأناهم حنن األنَّ ؛ علينا رونصَ نْ يُـ  مإ�َّ : النخعيُّ  األشرت قال وهلذا. أولئك همبدأَ  حىت بالقتال

  ).سكرينَ العَ  من ةمَ لَ الظَّ  رِ هْ قَـ  عن اعاجزً  كان عنه اهللا رضي وعليٌّ : بدأناهم

ا حصل منه ادِّعاُء ذلك بعد فالِحْظ أنَّ معاويَة مل يَعتِقْد  ، وإمنَّ أنَّه أحقُّ باخلالفة من عليٍّ

ومل يعتِقْد ذلك، وإمنا ادَّعاه؛ إذ هو  ،كمِني كما حَصل منه ذلك مع ابِن ُعمرحتكيِم احلَ 

َر أنَّه اعتقد ذلك فلم تعتِقْده أكثُر طائفِته، وإمنا ادِّعاُؤه ذلك  حاقـََقة، ولو ُقدِّ
ُ
يَعرتُف عند امل

ُك املبايعة يدلُّ على أنَّ علي�ا وطائفَته يف اجلملة كانوا أقرَب إىل احلقِّ من طائفة معاويَة يف وتـَرْ 

ا  َعنيَّ ال ُمطلًقا؛ إذ مجلٌة من أهل الشاِم مل ميتنعوا عن املبايعِة، وإمنَّ
ُ
اجلملة يف ذِلك القتاِل امل

  .قاتلوا دفًعا

عليٍّ يف اجلملة، ومل يَعتقدوا خالَف احلقِّ يف اجلملة  واملقصوُد أنَّ طائفَة معاويَة خٌري من طائفةِ 

  .فكانوا هم الطائفَة املنصورةَ = 

تورََّط = فمن مل يـَْعِرف الفرَق بينهما :كم الفردالَفْرُق بين ُحكم الجملة وحُ  :الثالثة عشرة

 مينع ال وترجيحها اجلملة مقابلة:()١(الفتاوى جمموعقال ابن تيمية كما يف  يف مآزَِق،

                                                             
أهل الشام  جملةأخرب عن  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب):(٤٤٨/ ٤(وقال كما يف جمموع الفتاوى . )٤٤٩/ ٤( )١(

  ..)وعظمتهم وال ريب أن مجلتهم كانوا أرجح يف عموم األحوال



 
 ٢٥ 

والَفْرق مقرٌَّر عند طوائف املسلمني إالَّ من َشذَّ من  ).راجح بأمر األخرى الطائفة اختصاص

؛ إذ يُقرِّرون أنَّ مجلة احلوادث ال �ايَة هلا يف املستقبل وأفرادها حادثٌة، فافرتق )١(اجلهميَّة

ا  يعين يف ) بأْمِر اهللا قائمةٌ (ُحكم اجلملة عن ُحكم الفرد، وهذه الطائفُة املنصورة موصوفٌة بأ�َّ

َعنيَّ منهم؛ فإنَّ احلُ 
ُ
كم على أفرادها، أال كم على اجلملة خيتلُف عن احلُ اجلملة ال يف الَفْرد امل

ا هذه الطائفُة : ترى أنَّنا نقول املسلمون على احلقِّ ال يعين أنَّ كلَّ فرٍد حمُِقٌّ يف كل مسألة، وإمنَّ

ا إن أمجعتْ  ا�تمعُة على احلقِّ يف اجلملة، وال على مسألٍة  ميُْكن أن جتتمَع على باطٍل؛ أل�َّ

، وأيُّ طائفٍة تدَّعي اإلسالَم وحصل هلا ظهوٌر  = باطلة  ا على احلقِّ مل َيِصحَّ َوْصُفها بأ�َّ

مل = كالدولة الفاطمية، أو البويهية، أو غريمها، وأمجعت على الباطِل وخماَلَفِة أهِل احلديث 

ملنصورَة، وهذه الطائفُة قد ال تستطيع ِفْعَل بعِض الواجباِت كواجب تكن هي الطائفَة ا

: اخلالفِة مثًال، لكنَّها ال ترضى بذلك يف اجلملة؛ و�ذا نعلم ُبطالَن كالِم املؤلَفِني؛ إذ قاال

َر التاريخ مل يكونوا على عقيدِة أهِل احلديث( فما  ؛فإنَّ كثريًا من ا�اهديَن يف سبيل اهللا عبـْ

يِّنُة على إخراِجهم من احلديِث؟ ويلزم من ذلك الَفْهِم تصويُب عقيدة كلِّ من ظهر على البَـ 

  ) الباطل يف سبيل اهللا، وهذا ال ميكن القوُل به

فاملؤلِّفان فِهَما أنَّه يلزُم أن يكون كلُّ فرٍد من هذه الطائفة على احلقِّ والسُّنَّة، وليس عنده 

ا هو عدُم التفريِق بني اُحلكم على الفرد، واُحلكم على وِسرُّ غلطهم ؛بدعٌة، وهذا غلطٌ 

  ! اجلملة

جاءت أوصاُف هذه الطائفة تارًة  :تحريُر َوْصِف الطائفة بأنَّها على الَحقِّ  :الرابعة عشرة

، وُجمَْمُلها يَرِجع إىل ِستَِّة ألفاٍظ  ، وتارًة تقاِتُل على احلقِّ ا قائمٌة بأمر اهللا، وتارًة على احلقِّ أ�َّ

  : فيما يبدو، وهي كاآليت

  ).)اهللا رِ بأمْ  قائمةٌ  ةٌ يت أمَّ ن أمَّ مِ  ال يزالُ (( - ١

  )).قِّ  َعلى احلَال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّيت (( - ٢

  )).قِّ على احلَ  عصابةٌ  -أو على هذا األمر -رِ مْ هلذا األَ  ال يزالُ (( - ٣

                                                             
 .شذوذهم يف تسلسل املستقبل ال يلزم منه عدم تفريقهم بني حكم اجلملة وحكم الفرد يف مواضع أخرى:قلت )١(



 
 ٢٦ 

  )).قِّ على احلَ  لونَ قاتِ من أميت يُ  طائفةٌ  ال تزالُ (( - ٤

  )).من املسلمنيَ  عليه عصابةٌ  لُ ا، يقاتِ قائمً  ينُ هذا الدِّ  ربحَ لن يَ (( - ٥

  )).قِّ احلَ  على يت ظاهرينَ من أمَّ  طائفةٌ  ال تزالُ (( - ٦

ا على احلق، أو قائمٌة بأمر اهللا، وبعض  ونالحُظ أنَّ أكثر األلفاِظ َتِصُف هذه الطائفَة أ�َّ

، وحتتمل أ�م يقاتلوَن من أْجلِ  حتتملوهذه ) يقاتلون على احلقِّ : (األلفاظ فيها م  اَحلقِّ أ�َّ

، وهذا أقرب، وهو مواِفٌق لأللفاظ األخرى ؛ وهو أعظُم َمْدًحا؛ ألنَّ يقاتلون وهم على اَحلقِّ

ْنحرفَة قد تقاِتُل 
ُ
، بل قد تقاتل الطائفُة النصرانيَُّة طائفًة  من أْجلِ الطائفَة الفاجرَة امل احلقِّ

ا َتُسبُّ اخلالق، فِقتاُهلا  ، كما أنَّ الطائفَة املنصورَة قد حيُصل منها  من أْجلِ ُملحدًة؛ أل�َّ اَحلقِّ

  .العمِل، لكْن مع سالمِة اعتقادها يف اجلملة بعُض التفريط أو اإلفراِط يف
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َطِفق املؤلِّفاِن يـَْنِسجاِن ُحجََّتهما على توزُِّع احلقِّ بني الِفَرق اإلسالميَّة من خالل التشكيك 

َة يف أيِّ إمجاٍع إال همهم إال باإلمجاِع، وال ُحجِّيَّ السَّلف، وأنَّه ال ميكن اليقُني بصحَّة فَ  يف َفهمِ 

إنَّ هناك تصوُّرين ُميكن بأحدمها تفسُري املقصوِد بفهم ): (٤٣(إمجاع الصَّحابة، فقاال يف 

  : عند السلفيني واجبة االتِّباعالسلف الذي ُيَشكِّل طريقة 

  ...هو وجوب لزوِم القوِل الذي أمجع عليه الصحابة: األول

له األصوليَّة؛ حبيث يدخل فيه إمجاُع علماِء أهل السُّنَّة أن املقصود هو اإلمجاع بتفاصي: الثاين

  .)..يف عصر من العصور

عَتَرب اُحلجَّة هو إمجاُع الصَّحابة ال غري، فقاال يف 
ُ
فـَْهُم السلف ): (٤٨(وقرَّرَا أنَّ اإلمجاَع امل

على قول، وال  حجَّة الزمة من حيث اجلملة ال ننازع يف هذا، فال جيوُز خمالفة قوهلم إذا اتَّفقوا

ا ُمبِطلة لغريها، وإمنا تنضبط هذه  جيوز اخلروُج عن أقواهلم إذا اختلفوا على أقوال يُقَطع بأ�َّ

احلجَّة إذا استطعنا الَقْطع بأنه ال يوجد قوٌل آخُر عنهم مل يُنَقل إلينا يف املسألة، وال يكاد 

  .)ينضبط اُحلْكم �ذا الَقْطع إال يف قرن الصحابة دون غريهم
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إمجاَع الصحابة ُحجَّة اتفاقيَّة، وُحجَّة غريهم حجة : (هو أنَّ ) ٤٤(ومن املربِّرات كما يف 

  ).خالفيَّة، واالتفاقيُّ يكون أقوى من اخلاليفِّ 

فالنزول يف حترير فـَْهم السلف إىل طبقاِت َمن بْعَد الصحابة، واإللزام ): (٤٩(وقاال يف 

ا غري مستلزَِمة التفاق الصحابة على مضمو�ا بفهومهم للنصوص، وحاُل هذه األفهاِم  = أ�َّ

  ).طريقة خاطئة

): ٤٥(مث أوضَحا أنَّ إمجاَع الصحابة الذي يكون حجًة هو الثبويتُّ والعكسي، فقاال يف 

الثبويت والعكسي، والعكسي مبعىن أنه ال جيوز إحداُث قول : اإلمجاع حجي بنوعيه(

إذا اختلفوا على (أو كما نقلنا يف األعلى ) م إمكانهبشرط حتقُّق عدم قول آخر أو عد..ثالث

  ).أقواٍل يُقطع بأ�ا مبطلة لغريها

 اإلمجاع فهو الظين وأما: (وأما اإلمجاع السكويت فليس حبجة؛ إذ نقَال عن ابن تيميَّة قوله

 يف القول يشتهر أو اخالفً  ذلك يف جيد فال العلماء أقوالَ  يستقرئ بأن: واالستقرائي اإلقراريُّ 

 دفع النصوصُ فال جيوز أن تُ  به االحتجاج جاز وإن اإلمجاع فهذا أنكره اأحدً  يعلم وال القرآن

  ).بصحتها ة ال جيزم اإلنسانُ املعلومة به؛ ألن هذا حجة ظنيَّ 

فإنه يوجب مراجعة بعض قضايا االعتقاد اليت متَّ تعظيمها وتبديع (مث علَّقا عليه قائلِني 

ا جمرَّد نظر - رمحه اهللا -قات السلفية املتتالية منذ أمحداملخالف فيها يف التحقُّ  ، واحلاُل أ�َّ

اجتهادي، ال ميكن القطع بأنَّ الصحابة كانوا سينظرون نظرًا مثله، وغاية ما ميكن هو 

  ..) تصحيح هذا القول ديًنا مع جتويز خطئه، ال أن ُيساق مساق أصوِل االعتقاد الثابتة

إنَّ اهللا خلق آدم على : "حلديث -رمحه اهللا -َكَفْهِم أمحدَ ): (٤٧(وقد ذكرَا مثاًال، فقاال 

وجعل هذا الفهم إمجاًعا هلذه الطبقة من علماء السلف، وإبطال فهم ابن خزميَة " صورته

  ).بعده، بدليل هذا اإلمجاع

أرجو أنَّين نقلُت صورَة الدليل وبعَض توابعه كما هو، فدْعنا نناقِش الدليَل الذي ..حسًنا

  ! اعتمدا عليه يف التشكيك بعقيدة السَّلف

متنيِ : وُميكن من خالل التأمُّل   : ونتيجة ،صياغة دليل املؤلَفِني يف ُمَقدِّ
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ًة إالَّ باإلمجاع القطعيِّ الثبويتِّ أو العكسيِّ : املقدمة األوىل   .أنَّ فهم السَّلف ال يكون حجَّ

  .الصحابة ال غري أنَّ اإلمجاَع املعتَرب هو إمجاعُ  :املقدمة الثانية

  .أنَّ فـَْهم السَّلف ال يكون حجًَّة إالَّ إذا أمجع الصَّحابُة عليه إمجاًعا قطعي�ا :النتيجة

هذه ُخالصة ُحجَّة املؤلَفِني، وميكن مناقشة هذه النتيجة بإبطاِل املقدِّمة األوىل، أو بإبطاِل 

ألوىل هي املقدِّمة اخلطرية، واملقولة أنَّ املقدمة ا املقدِّمة الثانية، أو مها مًعا، وال شكَّ 

  ..! الشنيعة

وذلك أنَّ هذه املقدمة تقضي بأنَّه ال سبيَل للَقْطع بَفْهم السَّلف إال باإلمجاع، أو بعبارة 

مث راَحا يـُْبِطالن أيَّ .. أنَّ الدليَل على التيقُِّن من ِصحَّة فـَْهم السلف هو اإلمجاع: أخرى

  .إمجاع سوى إمجاِع الصحابة

ولو سلَّمنا صحََّة هذا، فإنَّ ُمجًَال من عقائد السَّلف ثابتٌة بإمجاع الصحابة املنصوص عنهم، 

كاجلهميَّة واملعتزلة والشِّيعة والرافضة، ومن   ؛وقد خالفها أهُل الِبدَع يف عصر التابعني وتابعيهم

 من إمجاعٌ : ()٦٦( ةاجلهميَّ  على ُعُلوُّ اهللا، قال الدارميُّ يف الرد: ذلك على سبيل املثالِ 

 آية تْ نزلَ : واألحكام واحلدود والفرائض القرآن تفسريِ  ة، مناألمَّ  ومجيعِ  والتابعني الصحابة

 اأحدً  نسمعُ  ال. كذا مكان يف كذا سورة كذا، ونزلت يف كذا آية كذا، ونزلت يف كذا

 من نزلت :كله خلف، ولكن نمِ  أمام، وال من جاءتْ  األرض، وال حتت من تْ عَ لَ طَ : يقول

  )...فوق

وما ثبت بالنصِّ الصحيِح الصريح مواِفٌق ملذهب أهِل السُّنَّة، دالٌّ عليه ُمطابقًة، وتضمًُّنا، 

  .ولزوًما

فهذا التنظُري الذي يـَْفِرض ضياَع احلقِّ إذا مل ُجيِْمع عليه الصحابُة تنظٌري فاسد : ومع ذلك

  ..ةباتِّفاق املسلمني، مبِطٌل لدالئِل الكتاب والسنَّ 

أنَّ بُطالن الدليل املعنيَّ ال يستلزم بطالَن املدلول، وهذه القاعدة : وجواب املقدِّمة األوىل هو

/ ١( درءيف ال شيخ اإلسالم ابُن تيميَّةقال  ؛- فيما َأْحَسب -العقلية متَّفٌق عليها بني العقالء

ذكرها ابن تيميَّة يف مواِضَع  ، وقد )املدلول انتفاءُ  املعنيَّ  الدليل فِ عْ ضَ  نمِ  يلزمُ  ال: ()٣٩٢
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ا   .كثرية جد�

أنَّ بطالن حجيَّة إمجاع التابعني وتابعيهم ال يستلزُم أنَّ َفهمهم ليس يقيني�ا، بل  :واملعىن

بطالن اإلمجاع بُرمَّته ال يستلزم خلوَّ عقائد السَّلف من اليقينياِت باتِّفاق الناس إالَّ َمن كان 

إىل اليقني بصحَّة عقائد السلف بُطُرٍق كثرية غري إمجاع الصحابة  ُمَسْفِسطًا؛ إذ ميكن الوصولُ 

  : ومنها ؛القطعيِّ 

القرآن والسُّنة مليئان بالنصوص الصحيحة الصرحية على صحَّة . طريُق النَّصِّ  :الطريق األول

قوٍل عقيدة السلف سواء ثَبَت إمجاٌع أو مل يثُبت، بل األئمة متَّفقون على أنه ال اعتباَر بأيِّ 

إذا خالف النُّصوص، وال فـَْرَق بني العقائد واألحكام، فال جيوز نكاُح التحليل، وال بـَْيع 

ْسِكر غري الِعَنب،
ُ
ونظائر ذلك ممَّا ...الِعيَنة، وال أكُل اُحلُمر األهليَّة، وال شرُب القليِل غِري امل

  .حصل فيه نزاٌع؛ لثبوت النهي عنها

ة مجلٌة يف باب الَقَدر، وبْعث األجساد، وزَِنة وقد ثبتت بالنصوص الصحيحة الصرحي

 على قال الدارمي يف الردِّ  ؛األعمال، وعذاب القرب، وأكثر آيات الصِّفات كصفة الكالم

 غريَ  تأويًال  حيتمل ال فهذا ،}ايمً لِ كْ تَ  ىوسَ مُ  اهللاُ  مَ لَّ كَ وَ {: كتابه يف اهللا قال: ()١٥٥( اجلهميَّة

  ).الكالم سفْ نَـ 

لَتمَِّت اجلملة، ) ِلَما َخَلْقتُ : (فلو قال} ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ {: حنو قوله تعاىل ؛دِ وِصَفُة الي 

وإال ألفضى إىل إعواِز اللُّغة عن  ،وهذه ال حتتمل غري اليدين احلقيقيتنيِ  ،}بَِيَديَّ {لكنَّه قال 

  .لقطعيَّةبيان ذلك، فكيف إذا انضمَّت إليها الظواهر األخرى؟ ونظائر ذلك من النصوص ا

وتنظُري هذين املؤلَفِني يلزم منه عدُم االحتجاج بنصوص الكتاب والسُّنة إذا مل ُجيِْمع عليها 

 العلم مجاعالصحابة، وهو يشبه كالم جاِهٍل ناَظَر الشافعيَّ مبِْثل ذلك، فأجابه قائًال كما يف 

 أنَّ  تَ مْ زعَ  كألنَّ  ؛اإلمجاع وإثبات، األخبار إبطالِ  جتويزُ  هذا: له فقلتُ : (وغريه) ٢٣(

  )! فيه يكن لم أو خبرٌ  فيه كان ةجَّ حُ  غيرُ  همافتراقَ 

أنَّه يلزم املؤلَفِني من خالل هذا التنظِري الفاسد  :الالزم الهادم للشَّريعة :الطريق الثاني

النصوَص ال ُحجَّة فيها عند املؤلَفِني إالَّ إذا أمجع عليها  بطالُن الشريعة بُرمَّتها؛ إذ إنَّ 



 
 ٣٠ 

الصحابُة إمجاًعا قطعي�ا بنصوصهم املشهورة، وهذا مل َحيُْصل يف حِجيَّة اإلمجاع نفِسها؛ إذ مل 

يُنَقل عن الصحابة أنَّ اإلمجاَع ُحجٌَّة كما أنه خالف يف حجِّيَّته النَّظَّاُم وطائفُته، فإذا بطََلْت 

الوحيد الذي نستطيع به بَطل الدليُل = حجيَّة اإلمجاع لعدم وجوِد إمجاع الصحابة الثبويت 

  ! اَجلْزم بفهم العقيدة

مبا  - أنَّ املسلمنيَ  :حجيَّة النصوص أقوى من حجيَّة اإلجماِع الُمَجرَّد :الطريق الثالث

متَّفقوَن على االحتجاج بالكتاب  - فيهم الصحابُة والتابعوَن وغريُهم من طوائف املسلمني

ل االتفاُق فيها أقوى من االتفاق على ُحجيَّة وتقدميها واجلزم فيها، ب ؛والسُّنة ودالئلهما

  .اإلمجاع نفسه؛ إذ مل خياِلْف فيها أحٌد يف اجلملة

قال  ؛حجَّة ظنِّية باإلمجاع= أنَّ ظواهر النُّصوص  :حجية ظاِهِر األخبار :الطريق الرابع

 تكون أالَّ  هذا على) أي الرَّافضة(فيلزمهم : قلنا: ()٢٣٠/ ٥( األفكار اآلمدُي يف أبكار

  ).املسلمني إمجاعِ  خالفُ  الشريعة، وهو يف ُحجًجا أيًضا والسُّنة الكتاب من الظواِهرُ 

فظواِهُر النصوص قد َتِصُل إىل اليقني بقرائَن؛  ؛حجيَّة اجتماِع الظواهر :الطريق الخامس

كاجتماِع ألنَّ الظاهر الواِحَد يفيد الظنَّ، فإذا اجتمعت ظواِهُر اآلثار يف املعىن الواحد كان  

فتصري يقيًنا، فإنَّه من املعلوم أنَّ اجتماع الظُّنون املختلفة تُوِرث ِعلًما، وهذا متقرٌِّر = الظُّنون 

لدى أهِل التحقيق، وقريٌب من هذا تقريُر بعض العلماء كالغزايلِّ وغريه أنَّ أخباَر اآلحاد 

  ! باجتماعها تصُري متواترَة املعىن

إذا دلَّ ظاِهُر نصٍّ مشهور على معًىن  ؛)الظاهر واإلجماع(ن يْ نَـ حجية الظَّ  :الطريق السادس

إنَّنا نعتقد أنَّ النيبَّ : فهذه حجَّة قطعية، أو بعبارة أخرى= وأمجع الصحابُة على ذلك إقرارًا 

صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأصحاَبه مل َيصرِفوا آياِت وأحاديَث الصفاِت وال ما ُيْشِبهها عن 

لَنَـَقَله إلينا أصحابُه نقًال متواترًا مشهورًا،  -صلَّى اهللا عليه وسلَّم -و أوَّهلا النيبُّ ظواهرها؛ إذ ل

ونـََقَله َمن بعدهم إىل َمن بعدهم، وهكذا، فلمَّا سكت هؤالء كلُّهم أمجعون عن تأويِل مئات 

ضطراِر ِمن مع ما نعلُم عنهم باال -اليت يزعم املبتدعُة أنَّ ظاِهَرها ُكفر أو ضاللٌ  -النصوص

َعِلْمنا قطًعا  - ِحْرٍص منقطِع النظري يف تبليِغ َشْرعه وأدائه، ومع قوَّة الدواعي إىل ذلك وتوافره

م مل يتأوَّلوها   .أ�َّ
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ة ِحرصهم على الدِّين مل يتأولوا آياِت الصفات مع قوَّة : أو يُقال إنَّ الصحابة مع ِشدَّ

كما حيتجُّ �ا   ؛ُري واحٍد من السلف وغريِهمالدواعي إىل ذلك، وهذه احلجَّة احتجَّ �ا غ

املتكلِّمون يف مناسباٍت خمتلفة يف نـَْفِي معارضة الكافرين للقرآن، أو فيما تعمُّ به البلوى، أو 

سائر الطوائف يف يف الردِّ على الروافض، ونظائر ذلك، وهذه احلجَّة مل أَر َمن نازع فيها ِمن 

كمحمد بن احلسن الشيباين، والقاضي عبد اجلبار، والرازي،  ؛احتجَّ �ا َمن اجلملة، بل مثة

  ،)١(وغريهم

ا ال يستوعبه هذا املكان، والبن تيميََّة كالٌم كثري  وكالم األصوليَني يف هذا املعىن كثٌري جد�

  .مشهور

  ملاذا خالف أْهُل البدع يف ظواهر اآلثاِر مع إقرارهم بأصل القاعدِة؟ : فإن قيل.. حسًنا

ما تارًة ينازعون يف َضْعِف الداعي، وتارة ينازعون يف التواطِؤ على الَكِذب :واجلواب  ..أ�َّ

  .وهذان باطالن هاهنا

فممتنٌع يف العوائد، ال جيادل فيه إال  ؛أمَّا دعوى التواطِؤ على الَكِذب مع قوة الدواعي - ١

: )٧١( الكسبمعانٌد، وهذه الدعوى من جنس دعوى الرافضة، قال حممد بن احلسن يف 

 ذهب مبا القول هذا وديفيُ  منيللمتقدِّ  ذلك مثل زناجلوَّ ، النقل ترك رينللمتأخِّ  زناوَّ جَ  فلو(

صلَّى اهللا  اهللا رسول وذكر عنه اهللا رضي عليٍّ  شأن يف آياتٍ  أنزل تعاىل اهللا أنَّ  الروافض إليه

                                                             
، كونوا قد أتوا مبثلهفما تنكرون أن ي: فإن قيل(: )٣٧٢/ ٢(اجلبار املعتزيل يف تثبيت دالئل النبوة  قال القاضي عبد )١(

وجلاء جميء أمثاله من األمور اليت كانت ، ولكان العلم به كالعلم بالقرآن، لو أتوا مبثله جلاء ذلك جميء القرآن: قيل له

  .)وما قاله هلم وقالوه له، بينهم وبينه

لدواعي على نقله وضبطه ومعرفة ر اا جيب توفَّ إنكار هذه األعالم ممَّ (: )١٦٤(وقال الباقالين األشعري يف متهيد األوائل 

 ،رى جمرى اخلرب الذي هو اعرتاض عليهوجيُ  ،حىت يشتهر ذلك ويظهر وينتشر وينقل نقل مثله ،عني املعرتض فيه ولفظه

  .)يف مستقر العادة ووضعها وإنكار هذا واجبٌ 

رضي  اع الصحابةالتمسك بإمج: احلجة الثانية على صحة مذهب السلف(: )١٣٩(وقال الرازي يف أساس التقديس 

فلو  ، والوقف على حقائقها متوفرة، والدواعي إىل البحث عنها، أن هذه املتشا�ات يف القرآن واألخبار كثرية اهللا عنهم

ولو  ،رضي اهللا عنهم لكان أوىل اخللق بذلك الصحابة والتابعون، اكان البحث عن تأويلها على سبيل التفصيل جائزً 

اخلوض فيها  نا أنَّ مْ علِ ؛ وحيث مل ينقل عن واحد من الصحابة والتابعني اخلوض فيها، ل بالتواترقِ نُ ر ولَ هِ الشتُ  فعلوا ذلك

 .)غري جائز
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 مواكتَ  عنهم اهللا رضي الصحابة أنَّ  غريَ  إمامته على والتنصيص فضله يف أحاديثَ  عليه وسلَّم

 نَّ ظَ يُ  أن جيوز وال وزور، كذبٌ  هذا -اهللا رمحهم- نةالسُّ  أهل وعند، له منهم احسدً ؛ ذلك

 ذلك من اشيئً  كان ولو !؟جبماعتهم نُّ ظَ يُ  فكيف هذا؛ عنهم اهللا رضي الصحابة من بأحدٍ 

  ).ذلك الشتهر

اوأمَّ  - ٢ َضُعَفت حجِّيَّتها، = إن َضُعَفْت  ا دعوى املنازعة يف َضْعف الدواعي، فال ريب أ�َّ

كآيات الصفات وغريها من أبواب العقائد يف   لكنَّها إذا َقِوَيت الدواعي فهي حجَّة أكيدةٌ 

 ،كما يقول الغزايل  ؛اجلملة؛ ألنَّ ظواهر اآلثار اليت تأوَّهلا متأخرو األشاعرة تفوق األَْلَف أثرٍ 

 من: ()١٥٤( الباطنية فضائحيف  قال الغزايلُّ  ؛وأصحابه مصلَّى اهللا عليه وسلَّ  ومل يتأوَّهلا النيبُّ 

 الظواهر هذه لونوِّ ؤَ يُـ  كانوا ما الصاحلني فلَ السَّ  أنَّ  تعلمون نتمأو  ألف على تزيد هالعلَّ  أخبارٍ 

َعطِّلة املعتزلة والرافضة؟ ؛)الظاهر على رو�اجيُْ  كانوا بل
ُ
وكيف إذا كانت ! فكيف بغريهم من امل

  ! ضالًال أو كفرًا؟= ُر عندهم هذه الظواهِ 

أنَّ أهل احلديث من التابعني وتابعيهم معلوٌم عنهم  :حجيَّة اإلنكار العام :الطريق السابع

ُة التمسُّك بآثار َمن قَبَلهم، واحلرُص عليها، والَعضُّ عليها بالنواجذ، فإذا  باالضطرار شدَّ

: كإنكارهم على َمن قال  مجاٌع يقيينٌّ فهذا إ= اشتهر إنكاُرهم يف البلدان بتكفٍري أو تبديع

القرآُن خملوق، أو على َمن مل حيتجَّ خبرب اآلحاد، أو على َمن خالَف ظواِهَر النصوص من غري 

م ال  ،دليٍل نقليٍّ  وحنو ذلك، فهذا دليٌل على أنه خالف إمجاًعا متحقًِّقا، أو فْهًما قطعي�ا؛ أل�َّ

لبلدان إالَّ وهو يقيينٌّ حجٌة، وال تتَِّفُق طباعهم على يفعلون ذلك ويتواطؤون عليه يف سائر ا

، وقد أسََّس هذه اُحلجََّة اإلماُم الشافعيُّ بُِلَغِته الفصيحة فقال يف  ؛ذلك إالَّ بفْهم قطعيٍّ

 على البلدان في العلم أهلِ  إجماعَ  إالَّ  نرى ال: مًعا وقالوا: ()٥٩٢/ ٨(احلديث  اختالف

 أبايل ال ما إىل السبيل هذا خيالفُ  فيمن همأكثرُ  أو ، وجاوزوالسبيلا هذا فَ خالَ  نمَ  تجهيلِ 

 خالفوا الذين الطبقة هذه من فإنَّ ؛ العلم أهل من تُ فْ صَ وَ  نممَّ  لعددٍ  وقلتُ . هيَ كِ أحْ  ال أنْ 

 فيه لنا بأنَّ  رُ يأمُ  واحلديثِ  القرآن يف تممْ عَ زَ  امَ لِ  خالفنا إنَّ : قال نمَ  كمومذهبِ  نابِ ذهَ مَ  لَ أصْ 

 ، والاللسانُ  حيتمل ما على كال�  لُ ، فأتأوَّ عريبٍّ  بكالم واألحاديث عريبٌّ  القرآنَ  أنَّ  على ةً حجَّ 

 كما عريبٌّ  القرآنُ : أخالفه، فقلت تُ سْ فلَ  حيتمله ما على هتُ لْ تأوَّ  سان، وإذااللِّ  هحيتملُ  مما أخرج
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، باطنٍ  إىل اظاهرً  منها يلَ حيُ  أن ألحدٍ  وعمومها، ليس ظاهرها على فيه ، واألحكاموصفتُ 

 هأنَّ  على تدلُّ  اهللا رسول ةُ نَّ فسُ  تكنْ  مل اهللا، فإن كتابِ  من بداللة إال خاصٍّ  إىل اعام�  وال

 همكلُّ  جيهلون ال الذين العلماء ةعامَّ  من إمجاعٌ  ظاهر، أو دون باطنٌ  أو عامٍّ  دون خاصٌّ 

 معًىن  إىل ظاهره عن منه الشيء الَ حيُ  أن احلديث يف جاز ة، ولوالسنَّ  ، وهكذاسنةً  وال اكتابً 

 معًىن  إىل بَ هَ ذَ  ألحدٍ  يكون وال املعاين من اعددً  حيتمل احلديث أكثرُ  كان حيتمله باطنٍ 

 ظاهرها على ا؛ أل�َّ واحدٌ  فيها احلقَّ  ه، ولكنَّ ريِْ غَ  معًىن  إىل بَ هَ ذَ  أحدٍ  على ةٌ جَّ حُ  منها

عام،  دون خاصٍّ  على ابأ�َّ  العلم أهل ةمَّ عا قول اهللا، أو رسول عن بداللة إال وعمومها

: قال. معناه يف للدخول حمتملةً  ظاهرها عن إليه تفَ رِ صُ  إذا كانت ظاهر، إذا دون وباطن

مي أهل البلدان يف الفقه معىن متقدِّ  من عدد عن ينغَ وبلَ  أصحابنا ميمتقدِّ  من اعددً  ومسعتُ 

  ).ال خيالفه هذا القولِ 

يَّ ال يَرى اتِّفاَق اخلاصة إمجاًعا، وإْن كان يراه حجًَّة إذا مل خيالف دليًال أنَّ الشافع مع التنبيه

ظنـِّي�ا من كتاب أو سنَّة، لكنَّه هنا أشاَر إىل إمجاعهم؛ ألنَّ اتِّفاَقهم على اإلنكار قرينٌة أخرى 

  .تقوِّي هذا الدليَل سواء بلغ قوَة إمجاع العامة عنده أم مل يبلغْ 

 أنَّه ميكن إمجاُع التابعني إمجاًعا سكوتي�ا، كأنْ  :جيَّة اإلجماع السكوتيح :الطريق الثامن

ٌة ظنيٌَّة معتبَـَرٌة عند األئمَّ : ينتِشَر قوُل عاٍمل أو علماَء وال خماِلَف هلم كالشافعيِّ   ؛ةفهو حجَّ

  .وغريهم ،وأمحَد وأيب ثور

على  ،ص أو أخباَر اآلحاديف العمل به إذا خالف ظواِهَر النصو  وإمنا حَصل بينهم نزاعٌ  

  : قولنيِ 

ٌم على ظنِّ ظاهر النص، وهو مذهب أيب ثوٍر وابن جرير  :القول األول أنَّ َظنَّ اإلمجاع مقدَّ

وَمن كان ظنُّ َعَدِم النزاع عنده أقوى : ()١/١٥( قال ابن تيميَّة يف الرد على السُّبكيِّ  ؛وغريمها

َقِوَي ما ظنَّه إمجاًعا كما فَعل أبو ثور وابُن  ،ألةمن داللِة الكتاب والسُّنَّة على تلك املس

  ).جرير

قال  ؛أنَّ َظنَّ ظاهر النصِّ مقدَّم على ظنِّ اإلمجاع، وهو الثابت عن األئمَّة :القول الثاني
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 وإثبات األخبار إبطالِ  جتويزُ  هذا: (يُوضُِّح ُبطالَن القول األوَّل) ٢٩٣/ ٧( الشافعيُّ يف األم

 غريُ  افرتاقهم وأنَّ  فيه، يكن مل أو خربٌ  فيه كان ةٌ حجَّ  إمجاعهم أنَّ  تَ زعمْ  كألنَّ ؛ اإلمجاع

  ).فيه يكن مل أو خربٌ  فيه كان ةحجَّ 

وهذا أصُل أمحَد بِن حنبل وغريِه من َسَلِف ): (١/١٣(قال ابن تيميَّة يف الردِّ على السُّْبكي  

تَِّبعَني للصحابة ال يعارضون قطُّ 
ُ
داللَة كتاٍب وسنٍَّة بإمجاٍع كما فعل أبو ثور  األمَّة وأئمتها امل

  ).وأمثاله

سواٌء مسَُِّي  ،متَّفقون على أنَّ اإلمجاَع السكويتَّ حجَّةٌ وعامة األصوليَني أنَّ السلف  :واملقصود

  .إمجاًعا أو مل ُيَسمَّ، وخالف بعُض أهل البدع يف ذلك

ليُل أ :الُحجج الظنيَّة واجبُة االتِّباع :الطريق التاسع نَّه ليس ِمن َشْرط االتِّباع أن يكون الدَّ

فهو واجُب االتِّباِع  = يقيني�ا، بل مىت كان ظني�ا راجًحا، ومل يعاِرْضه دليٌل مثُله أو أقوى منه

كظواهر النصوص، وبعُض أخبار اآلحاد، ونظائر ذلك، ولو كانت غري واجبة االتِّباع لكانت  

ْجَملة، ومل يكن القر 
ُ
آُن يف أكثر آياته واجَب االتِّباع، وإمنا هو ُمهَمل تتالعُب كالنصوص امل

َعطِّلني والباطنيِّني، وهذا معلوٌم فساُده باالضطرار
ُ
  .به عقول امل

من حيث  -أنَّ أهَل اللسان متَّفقون أنَّ خري الكالم .قـُْبُح تحريف الظاهر: الطريق العاشر

: )٢٠٦( األدبية وجزًا، قال اجلاحظ يف الرسائلهو ما كان واضًحا ُمفِهًما بليًغا م -إنَّه كالم

 مقصوًرا والتعقُّب، ويكون التأويل إىل ُحيْوِجُ  للسَّامع، وال إفهاًما كان ما كلِّه ذلك أكرمَ  فإنَّ (

  ).عليه فاضًال  عنه، وال مقصرًا ال معناه على

 ُكلِّ  ِمنْ  اْلُقْرآنِ  َهَذا ِيف  لنَّاسِ لِ  َضَربـَْنا َوَلَقدْ {: وهذا ما امتدَح اهللا به كتابَه الكرمي فقال تعاىل

رَ  َعَربِي�ا قـُْرآنًا * يـََتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ  َمَثلٍ    .]٢٨ ،٢٧: الزمر[} يـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّهمْ  ِعَوجٍ  ِذي َغيـْ

قال  ؛وإنَّ ِمن أقَبِح التفسِري أْن يعِمد إىل واضِح الكالم وَجِليِّه فيُـْفِسده بَفْهِمه الغامض البعيد

 يظنَّ  أن :وأفَحشُ  منه وأقَبحُ  ذلك من وأشنعُ : ()٤٠٨( )األدبية الرسائل(يف  املعتزيل اجلاحظ

وهذا قبيٌح يف كالم  ).الَقْعر قريبُ  وهو الَغْورِ  بعيدٌ  ظاهر، وتأويَله وهو خفيٌّ  معناه أنَّ  صاحُبه

  الناس يف كيف بكالِم رب العاملني؟
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بَني الطوائف احملصورة يكون تارًة بطريِق إثباِت احلقِّ  أنَّ إثباَت اَحلقِّ  :الطريق الحادي عشر

م شيٌء منها، وتارًة بطريِق السَّْرب والتقسيم وإبطاِل عقائد الطوائف  وطائَفِته بالدَّالئل كما تقدَّ

كما يف سورة الكهف واختالف   ؛املنحرفة؛ لتبقى طائفُة أهل احلقِّ شاخمًة، وهو منهٌج قرآينٌّ 

  : م، وبياُن ذلك كاآليتالنَّاِس يف عدده

طائفة اجلهميَّة، وطائفة : الطوائُف يف عصر التابعني وتابعيهم مخُس طوائَف ال سادَس هلا

ْعَتزلة، وطائفة الشِّيعة، وطائفة الرَّافضة، وطائفة أهل السُّنَّة
ُ
  .امل

بل قد خالفت النُّصوَص وظواهرها،  -خال أهَل السُّنةَّ -الطوائِف وكلُّ طائفٍة من هذه 

تشبيِه اِهللا تعاىل كنَـْفِي الصفاِت مطلًقا، أو   ؛ين باالضطرارخالَفْت ما هو معلوٌم من الدِّ 

  .وَسبِّ الصَّحابة كالرَّافضة ،خبَْلقه

نة يف اجلملة، ومل فموافقوَن ألهِل السُّ  ؛وى مذهِب أهل السنَّة، وأمَّا ُمرِجَئة الفقهاءفلم يَبَق سِ 

  ؛ان، وإخراِج العمل منه، واالستثناء فيه، وكثٌري من النِّزاع لفظيٌّ ُخيالفوهم إال يف تفاُضل اإلمي

، وهم خمالفون أيًضا لظواهر النصوص، وإن كان خطُؤهم ليس كخطِأ )١(كما يقول ابن تيمية

  .أولئك

 يف القرن الثالث أو ما ُيَسمِّيه املؤلِّفان اجليل الرابع، وأما ا املذهب الكاليبُّ فلم ينشأْ إالَّ أمَّ 

 يف أواِخِر القرن الرابع، فهو من آخر املذاِهِب يف مذهب تفويِض الصفات فلم ينشأ إالَّ 

  .األمساء والصفات ظهورًا، وكان األشاعرُة يُنكرونه كابن فورك وغريه

  حجٌة يف حال انفرادها، فكيف إذا احتج �ا جمتمعة؟= وكل واحد من هذه الطرق وغريها

رِّفون الَكِلم عن مواِضِعه، وميكن حتريُف  ت من الِفَرق املبتدعة حيُ فإنَّ أرباَب املقاال: وبالجملة

كما حرَّفوا كالَم ربِّ   الذي هو مذهب أهل احلديث، ليوافق احلقَّ كالم أئمَّتهم ليوافق 

، ...ليس هللا يدان، وال عينان، وال وجهٌ : ةاملعطِّل أحد أئمة ؛ فإن قالباطَلهمالعاملني ليواِفَق 

له يدان كيَدِي املخلوِق، وال عيناِن كَعيينَِ املخلوق، وال َوْجٌه كوجه  معناه ليس: قيل

، وهو يف احلقيقة يوافق أهل احلديث يف إثبات صفات هللا تعاىل من وجه وهكذا... املخلوق

                                                             
 .)٣٩٤/ ٧(جمموع الفتاوى  )١(
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ويدين وعينني وغريها، وهذا املنهج ال نرتضيه؛ ألنه حتريف لكالم املتكلم كما فعلوا مع 

يـُْفضي إىل الَقْرمطة يف السمعيَّات كما أتوا بالسفسطِة يف هو ظواهر الكتاب والسنة، و 

العقليات، وإمنا يُعَلم كالُم املتكلِّم َحَسب ما قرَّره أهُل اللسان، وما تعارفوا عليه، ويُعَرف 

تارًة بنصوصهم الظَّاهرة، وتارًة بطريَقِتهم يف االستدالل، وإحلاق  ؛مذهُب السََّلف يف االعتقاد

ت أجناِسها املنصوصة، ومثيال�ا املذكورة، وال يلزم أن يتحدَّثوا عن كلِّ مسألة اجلزئيات حت

بعينها، فمثًال التأويل املنقول عن ابن خزميَة يف نفي الصورة هللا تعاىل خماِلٌف للمأثور، وجلنِس 

  .ل اإلنكاُر عليهتفسريات السََّلف وطرائقهم؛ وهلذا حصَ 
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 -هاتِ أئمَّ  ا، وأجوبةِ ة، وأحواهلِ السلفيَّ  للوقائعِ  داللة قضايا األعيان يف قراءة املؤلَفنيِ  ظ أنَّ الحَ يُ 

أكثر الدراسات احلديثة  كما أنَّ  ا أوقعهما يف بعض القراءات اخلاطئة،ممَّ =  مل تكن حاضرةً 

املواضع للخلل يف التعامل مع  يف بعض ها الصوابُ فْ مل حيالِ  احلقِّ  ا إصابةَ يَّ للتاريخ اليت تتغَ 

  ! ؟نةيَّ عَ مُ  ة األخرى اليت تنحاز لقراءةٍ التارخييَّ  راساتِ األحوال؛ فكيف بالدِّ  وقائعِ 

تستخِلُص نتائَجها = وذلك أنَّ كثريًا من الدِّراسات احلديثة للتاريخ، واجلماعات، والعقائد، 

َعيَّنة، وهو ما وقع فيها من األفعال ال من األقوال، أو من األقوال الواقعِة على 
ُ
األفعال امل

، ودراسة عقائدهم، وهلذا حصل منهم املؤلَفاِن يف بعض املواضع؛  تسلُّط على التاريخ السلفيِّ

ْلَحظ، ولكنَّهم مل يستوعبوا ذلك؛ فذكر املؤلِّفان
َ
 -والعجيُب أنَّ ابن تيميَّة نبـََّههم إىل هذا امل

مع ما يراه، قاال يف  قَ قراء�ا لتتوافَ أويل أجوبة األئمَّة، و ت ة يعِمد إىلابن تيميَّ  أنَّ  -مثًال 

 تيمية ينقل بعض اآلراءِ  فابنُ : (النقل والتقرير مع التأويل وإعادة القراءة: حتت عنوان) ١٦٣(

ا اليت توصل ة أيضً ا يوافق اخلالصات السلفيَّ نً عيـَّ ا مُ ا تأويلي� ط عليها منظارً عن السلف، ويسلِّ 

ا فيما أحيانً  مذهبيةً  طوةً لباب، ويف بعض تلك احلاالت ميارس ابن تيمية سَ إليها يف نفس ا

  ).ق باملذهب احلنبلي خباصةيتعلَّ 

ر جْ ن هَ مع حفص الفرد، وموقف أمحد مِ  موقف الشافعيِّ : ا أمثلة منهاكرَ ذَ  وبعد أنْ 

ا يً ة متحاشِ تأويليَّ  تيمية تلك اجلوابات قراءةً  وهلذا كان من الالزم أن يقرأ ابنُ (مث قاال ..املبتدع



 
 ٣٧ 

مث نقَال كالًما البن تيميَّة هو جواب عن دعوامها لو  ) أمحد يف بعض تلك اجلوابات ئَ أن خيطِّ 

من أجوبة اإلمام أمحد وغريه من األئمة خرج على سؤال سائل قد  وكثريٌ : (كان يستوعبان

 ه، وأخرج خطابً حالَ  علم املسؤولُ 
ُ
لة قضايا األعيان بمنز ه، فيكون  قد علم حالَ نيَّ عَ ا مل

ا جعلوا أقوامً  ها يف نظريها؛ فإنَّ مُ كْ إمنا يثبت حُ  -صلَّى اهللا عليه وسلَّم - الصادرة عن الرسول

  ..) روا بهؤمَ ر واإلنكار ما مل يُ جْ ا، فاستعملوا من اهلَ ذلك عام� 

، واحلالة ا ملعيَّنة اليت هي فالِحْظ أنَّ مبدأ قراءة ابن تيميَّة ألجوبة األئمَّة ذات اخلطاب املعنيَّ

ليست قراءًة صحيحًة، وإمنا هي قراءٌة تأويليَّة = هي عند املؤلَفِني = مبنزلة قضايا األعيان 

ونظاِئُر ذلك من املعاين  ،تتحاشى التخِطئَة، أو قراءٌة جديدٌة، أو إعادُة قراءة، َتَسلٌُّط منه

بة لَكِلمِة    ) ! حتريٌف لكالمهم(املهذَّ

هذه القراءَة يف اجلملة لألجوبة على أفعاٍل معلومة، أو على األفعاِل  أنَّ  :بينما الصَّوابُ 

ْطلقة هي القراءة األصوليَّة الصحيحة، وهي قاعدة راسخة يف اجلملة، ومل أَر من نازع يف 
ُ
امل

: )٢٣٨/ ٣( الوسيط مشكل شرحأصِل أنَّ الفعل ال عموَم له؛ وهلذا قال ابُن الصَّالح يف 

بل ال ميكن أن ينازَِع عاِقٌل يف ذلك؛ ). مُّ عُ يَـ  ال األصول، أنه فن يف دهَّ متََ  قد: األعيان قضايا(

ألنَّ األصل يف الفعل أن يقع على صورٍة واحدة بال ريٍب، فيمتنع أن يشرب الواِحُد يف نفس 

إال  ، وال جيوز اَجلْزُم حبصول أَحِدها..الوقت قائًما قاعًدا، أو ناسًيا ذاكرًا، أو خمتارًا ُمكَرًها

 ٌ كأن تقع فأرٌة يف َمسْن مل يُْدَر هل كان ذائًبا أم جامًدا؟ أو كأْن : بدليٍل، فإذا ُوِجَد فعٌل معنيَّ

يـََقَع َرُجٌل على امرأته يف �اِر رمضان، ومل يُْدَر هل كان ذاكرًا أو ناسًيا، أم عاِلًما أو جاهًال؟ 

هل كان من أجِل اضطراٍر؛ لئالَّ تنكِشَف أو كأْن يقضي حاَجَته مستدِبَر الِقبلِة، وال يُْدَرى 

؟، أو كأْن َيرى وجه امرأٍة َوضيئٍة ال يُدَرى هل  ..عوَرتُه، أو ألجل بـُْنياٍن، أو ألجل َنْسخ

، وإذا كانت  -أو أثناَء نزوٍل عن راحلة ،ِمن رِيحٍ - كانت كاشفًة لوجهها بَقْصٍد، أو بغري قصد

ا= كاشفًة وْجَهها بقصٍد  سرتت وجهها عندما رأِت الَقْوَم، ورآها بعُضهم قبل  فُيحَتَمل أ�َّ

وغري ذلك من االحتماالت اليت ال ُميكن أن جتتمع كلُّها، فإن استوت االحتماالُت أو ..سرته

فُتْحَمُل تلك الصورة على ما دلَّْت عليه = تقاَرَبْت ومل يوَجْد قرينٌة على ُرْجحان أحدها 

يف تأسيس حكم جديٍد، أو يف مواِضِع النزاع، قال الطويفُّ يف النصوص األخرى، وال ُحيَْتجُّ �ا 



 
 ٣٨ 

، يعين أنَّه ال ُحيَتجُّ )رعالشَّ  دِ قواعِ  على لُ تتنزَّ  األعيان قضايا: ()١٥٣/ ٢( الروضة خمتصر شرح

=  االحتمالُ  إليها قَ رَّ تطَ  إذا: احلال حكاية: ()١(�ا يف مواقع النزاع، وهو معىن قول الشافعيِّ 

  ).االستداللُ  �ا طقَ سَ 

َعيَّنة
ُ
  : وإن كان قد حيُصُل نزاٌع يف القرائن يف الصور امل

إمَّا برتجُّح ظهوِر إحدى االحتماالِت كرتجيِح أنَّ السَّْمن ذائٌب؛ إذ العادُة جاريٌة أنَّ الفأَر  - أ

= نة ال ميوت إال يف السَّْمن الذائب ال يف اجلامد، السيَّما أنه هو الغالب على مسن أهل املدي

  .فرتجََّح أنَّ السمن املسؤوَل عنه النيبُّ صلَّى اهللا عليه وسلَّم هو الذائب ال اجلامد

ا؛ ألنه قاليف َ�اِر َرمضاَن  أو كرتجيِح أنَّ األعرايبَّ الذي وقع على امرأتِه 
ً
: كان ذاكرًا عامل

ُعد النسياُن عادةً  فهذا ترجيٌح .. من الزوجني َهَلْكُت، واهلََلكُة فـَرٌْع عن العلم باملخالفة، ويـَبـْ

  .صحيح

وإمَّا برتجيِح مشوِل اُحلكم لكلِّ الصور املتساوية يف االحتماِل أو املتقاربة؛ لتَـْرِك  -ب

ْفيت، كأْن يقال
ُ
السَّْمُن حيتمل أن يكون ذائًبا أو جامًدا، واالحتماالن : االستفصال من امل

ْر أْن ال قرينَة مرجِّ  صلَّى اهللا عليه  - حٌة ألحدمها، لكنَّ النيبَّ متساويان أو متقاربان، وقدِّ

مل يستْفِصْل من السائل هل كان جامًدا أو ذائًبا، وتـَْرُك االستفصاِل مع قياِم  -وسلَّم

وهذا الوجه صحيح أيًضا؛ وعدم النقل لالستفصال ..االحتماِل يـُنَـزَُّل منزلَة العموِم يف املقالِ 

ا من قرائن دليٌل على عدمه، فالعموُم هنا مل ُيكت ْطَلق، وإمنَّ
ُ
َسب من الفعل، وال من اللفظ امل

احلال، وتـَْرك االستفصاِل، وهذا الدليل يـَْقوى كلَّما َقِوَيِت الدواعي على نقل االستفصاِل مثَّ 

يف اجلملة على وقائِع األحوال، ويْضُعُف  -صلَّى اهللا عليه وسلَّم -كأجوبِة النيبِّ   ؛مل تُنَقل

  .ْشتَـَرط عدُم ِعْلم املفيت بتفاصيل واقعِة السائل يقيًنا أو ظن�ابضدِّ ذلك، كما يُ 

واملقصود أنَّ العلماء من مجيع املذاهب الفقهيَّة متَّفقوَن على أنَّ الفعل ال عموَم له يف 

  ).َلهُ  ُعمومَ  ال َحالٍ  ِحَكايَةُ : ()١٨٧/ ٩( املبسوطاألصل، وقال السَّْرَخسيُّ يف 

 واقعةُ  أو احلالِ  حكايةُ  :لعلماءا قولِ  معىن: ()١٢٢/ ١( الفصول تنقيح شرحوقال القرايفُّ يف 

                                                             
 .)٨٧/ ٢(الفروق للقرايف  )١(



 
 ٣٩ 

  االحتمالُ  هأنَّ  -االستداللُ  �ا سقط االحتمالُ  إليها قَ تطرَّ  إذا العنيِ 
ُ
  أو ساويامل

ُ
  ).تقاربامل

  ).له عمومَ  ال ،حالٍ  حكايةَ  ورد إذا واخلربُ : ()١٩٢/ ١( النظر تقوميوقال ابن الدَّهَّان يف 

 يف وقضية لٍ عْ فِ  حكايةُ  فيه؛ فإنَّه حجَّةَ  اخلُرب، فال أمَّا: ()١٩/ ٥( الواضحابن َعقيٍل يف وقال 

  ).االحتمالِ  �ردِ  فُ قِ فتَ  عنيٍ 

ليس هذا خاص�ا بالفتاوى اليت جييب عنها النيبُّ صلَّى اهللا عليه وسلَّم على وقائع : وباجلملة

َأْوىل؛ ألنَّ دواعَي نـَْقِل االستفصاِل عن األحوال، بل هي شاملٌة ألجوبة األئمة، بل هي 

ُعِلَم أنَّ جوابه شاِمٌل = أقوى؛ فإذا أفىت ومل يستْفِصْل  - صلَّى اهللا عليه وسلَّم - النيب

فالدواعي يف نقل استفصاالِ�م أضعُف يف اجلملة، والغالُب أنَّ  ؛لالحتماالت، خبالف غريِه

قال وإن كان لفظُه ُمْطلًقا غَري ُمقيَّد،  ،ه املعلومِة لديهاملفيت ُجييُب الساِئَل َوْفق حالِه وظروفِ 

 : ()١٢٢/ ١( يف الربهان ويينُّ اجلُ 
ُ
ا على قً نطبِ مُ  ق جوابه للمستفيت إذا رأى اجلوابَ لِ طْ فيت يُ وامل

  ).لَ صِّ لفُ  لَ سِ رْ لو أُ  مُ كْ احلادثة، وإن كان ذلك احلُ  قِ فْ وَ 

لتارخييَّة اليت حصَلْت َجنَْهُل كثريًا من تفاصيلها، وإذا تقرَّر هذا؛ فإنَّ كثريًا من الوقائع ا

وأحواهلا، وُمالبسا�ا؛ وهلذا ينبغي أن تكون قراءُة حكاياِت األفعاِل َوْفَق مقرَّراِت كلِّ طائفة 

مثل  ؛تلك القراءات اخلاطئة وقع املؤلِّفاِن يف بعض ، وقدإىل ذلك سبيًال  الباحث ما استطاع

وغريه يف َهْجر املبتدع، وما وَقع لإلماِم ابن جرير، ونظائر ذلك،  تعليقهما على كالم أمحدَ 

وقد تقدَّم بياُن ذلك يف اجلزء األول من هذا الرَّدِّ، ومن ذلك ما ذكراه عن ابن تيميَّة وأنه يرى 

ال تقوم به اُحلجَّة، وأنه ال ُيَكفِّر بعض أعيان = وبراهَني وبياٍن  ُحَججٍ أنَّ ما يذكره ِمن 

وى ال امع أنَّه أقام عليهم احلجَّة، وهذه دع ،كالبكري وغريه  ؛ني عن الشِّْرك يف عصرهاملنافح

ُلْغ خصوَمه بعُد، أمَّا أثناَء  براهَني عليها؛ ألنَّ هذه وقائُع أحوال؛ إذ ُحيَتَمل أنَّ ُحَجَجه مل تـَبـْ

إىل خصومه، وقد ال مه، وأما بعَد تأليفه، فقد َتِصُل و ردِّه؛ فممَتِنٌع أن تصل ُحَجُجه إىل خص

َتِصُل؛ لشدة احلرب عليها، مث إْن وصَلْت إليه وقامت عليه اُحلجَّة؛ فُيحَتَمل أنه يرى وجوَد 

كمانِع التأويل أو غريه، وُحيَتَمل أنه يرى ُكْفرَه، ولكنه مل يُْطِلْق حكم   ؛مانٍع آَخَر غِري اجلهلِ 

ع إىل حظريِة اإلسالم، وُحيَْتَمل أنَّه َكفَّره؛ لعدم لعلَّه يرج ؛الكفر عليه للَمْصَلحِة؛ لتأليف قـَْلِبه

جْهِله، وقياِم احلجة عليه، ويرى وجوَب قـَْتِله، لكنَّه ال ميلك قوًَّة وال دولةً يقيم �ا احلدوَد؛ 



 
 ٤٠ 

فأقام احلدوَد، وَجيََّش اجليوش،  ؛فكان معه قوٌَّة ودولةٌ = خبالف الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

ْمَتنعَني؛ وهذا يُْظِهُر   ؛، واملمتنعنيَ وقاَتَل املشركنيَ 
ُ
كحاِل أيب بكٍر يف قتال املشركني، وقتال امل

ق السلفي الوحيد الذي قابل التحقُّ  ): (١٨١(غلط املؤلَفِني يف قراءة الواقع حني قاال يف 

بن الفروق اليت بني الصورة اليت شهدها ا ة، بل إنَّ ، هو ابن تيميَّ هٍ على حنو مشاب هذه الظاهرةَ 

من حيث بقاء  ةكانت لصالح زمن ابن تيميَّ = ن حممد بن عبدالوهاب مَ تيمية وبني صورة زَ 

  ..).آثار الرسالة

أنَّ اُحلكم على اجلماعاِت واألشخاص بوقائِع األحوال ِبَصْرِف النظر عن كالمهم،  :واملقصودُ 

  .هرٌ غلط ظا= أو َحْرِف أقواهلم لتتواَفَق مع ما اْستَـْنَتَجه من أفعاِهلم 

 .وأسأُل اهللا بمنِّه وَكَرِمه، أن يُرِيـََنا الحقَّ حق�ا وَيرزَُقنا اتِّباَعه، ويُرِيَنا الباِطَل باطًال وَيرزَُقنا اجتناَبه

 
 


