
        
  

  
  

  ا���
	 ا������

  ا���� ��� أ��ل ا��� وأ��ل ا����

 ���� ��� 	
�
�� 	
���� 	���� �� ���� ��� 	
�
�� 	
���� 	���� �� ���� ��� 	
�
�� 	
���� 	���� �� ���� ��� 	
�
�� 	
���� 	���� ��	�
���	�
���	�
���	�
���	���� �� � 	���� �� � 	���� �� � 	���� �� �         
  

  

  
  

  

  ا��آ��ر

  �ـ" !� � ا������

  

                 
  

  



  ٢

�  
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣

        


	� �� ����( الشيخان عن عائشة روىروىروىروى���� �� �	
���� �� �	
���� �� �	
  : قالت) 


&.) �ْ�ِ,+َ"() �ِ�&%$ #�"! � : )��� �� ���� ��ـ�� ��� �� ���� ��ـ�� ��� �� ���� ��ـ�� ��� �� ���� ��ـ�� (تال رسول اهللا   َ/(�
&.) �ْ�ِ,+َ"() �ِ�&%$ #�"! �$�) ��ــ01َْ� 2ِ34)�َ َ/(�
&.) �ْ�ِ,+َ"() �ِ�&%$ #�"! �$�) ��ــ01َْ� 2ِ34)�َ َ/(�
&.) �ْ�ِ,+َ"() �ِ�&%$ #�"! �$�) ��ــ01َْ� 2ِ34)�َ َ/(��$�) ��ــ01َْ� 2ِ34)�َ 
            (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$�            (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$�            (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$�            (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$�

  $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(�  $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(�  $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(�  $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(�   (6�ُL��4ِـ���(D $%7 ��/7ـ ِM $%َ/�DِAَْ�    (6�ُL��4ِـ���(D $%7 ��/7ـ ِM $%َ/�DِAَْ�    (6�ُL��4ِـ���(D $%7 ��/7ـ ِM $%َ/�DِAَْ�    (6�ُL��4ِـ���(D $%7 ��/7ـ ِM $%َ/�DِAَْ� 
            )ِ"(��َْْ � ��ُ�&Dُ� 7 ِM $�7N73(� "(�(D "(�O<(� ِP&�ِ� &@ِ� QRُN ِ%ِ< "4�(�# (6�ُ��ُ�(� �ِ/ِْ��ْ� ?8ِ            )ِ"(��َْْ � ��ُ�&Dُ� 7 ِM $�7N73(� "(�(D "(�O<(� ِP&�ِ� &@ِ� QRُN ِ%ِ< "4�(�# (6�ُ��ُ�(� �ِ/ِْ��ْ� ?8ِ            )ِ"(��َْْ � ��ُ�&Dُ� 7 ِM $�7N73(� "(�(D "(�O<(� ِP&�ِ� &@ِ� QRُN ِ%ِ< "4�(�# (6�ُ��ُ�(� �ِ/ِْ��ْ� ?8ِ            )ِ"(��َْْ � ��ُ�&Dُ� 7 ِM $�7N73(� "(�(D "(�O<(� ِP&�ِ� &@ِ� QRُN ِ%ِ< "4�(�# (6�ُ��ُ�(� �ِ/ِْ��ْ� ?8ِ� قالت :

  ): ��� �� ���� ������� �� ���� ������� �� ���� ������� �� ���� ����(قال رسول اهللا 
هللا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الـذين مسـاهم ا            (

  .)فأولئك الذين عىن اهللا فاحذروهم( :ويف رواية) فاحذروهم

        


	� �� ���حذيفة     احلافظ أبو يعلى عنوروى وروى وروى وروى ��� �� �	
��� �� �	
��� �� �	
 :قال        )��� �� ���� ������� �� ���� ������� �� ���� ������� �� ���� ����( عن  النيب 
إن يف أميت قوماً يقرأون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غـري             (

  ). تأويله
  

أي يستعرضونه فيتخريون منه ما     : ينثرونه نثر الدقل  . أردأ التمر   : والدقل
يالئم أهواءهم من املتشابه يتأولونه على غري تأويله، ويتركون ما ال حظَّ هلم فيه              

  .)يتِبعونَ ما تشابه ِمنه ابِتغاَء الِْفتنِة وابِتغاَء تأِْويِلِه(من احملكم 
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.ِ �Mـ
.ِ �Mـ
.ِ �Mـ

� ���" �@ �3U+ـِ ���" �@ �3U+ـِ ���" �@ �3U+ـِ �        /�3U @� "�6"VS� ?1"�� W/6"VS� ?1"�� W/6"VS� ?1"�� W/6"VS� ?1"�� W+ـِ
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Z[َU (@�P�� 6�DZ[َU (@�P�� 6�DZ[َU (@�P�� 6�DZ[َU (@�P�� 6�D        
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    ���Yــ% >"�ــ�,� ��0fــN eM RــR �ــ@ ��ــ"1� c�� dــ�b �ــY����3ــ% >"�ــ�,� ��0fــN eM RــR �ــ@ ��ــ"1� c�� dــ�b �ــY����3ــ% >"�ــ�,� ��0fــN eM RــR �ــ@ ��ــ"1� c�� dــ�b �ــY����3ــ% >"�ــ�,� ��0fــN eM RــR �ــ@ ��ــ"1� c�� dــ�b �ــ�3

 A< )"+,�� A< )"+,�� A< )"+,�� A< )"+,��   %YD 2   %YD 2   %YD 2   %YD 2    g� hij"ـ� ، l�Y��� @�    g� hij"ـ� ، l�Y��� @�    g� hij"ـ� ، l�Y��� @�    g� hij"ـ� ، l�Y��� @� e"ـ��  e"ـ��  e"ـ��  e"ـ]    ��ـC ���0ـm 6�    [ـC ���0ـm 6�    [ـC ���0ـm 6�    [ـC ���0ـm 6� 
 I�0f� I�0f� I�0f� I�0f� . . . . "مه oV�N @��C� �N3�"< ���� pC� "مه oV�N @��C� �N3�"< ���� pC� "مه oV�N @��C� �N3�"< ���� pC� "مه oV�N @��C� �N3�"< ���� pC�::::        
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z1D {3H�8 )"+,�� !"��c��"�+1D X
z1D {3H�8 )"+,�� !"��c���",8�� ���",8�� ���",8�� ���",8�� ��        
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c"�v�      2P
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  �YD l}� W/�  �YD l}� W/�  �YD l}� W/�  �YD l}� W/�       lP
zـ�� d @G~< �P��   ��� l��       lP
zـ�� d @G~< �P��   ��� l��       lP
zـ�� d @G~< �P��   ��� l��       lP
zـ�� d @G~< �P��   ��� l��    eM %ـY��CMD     eM %ـY��CMD     eM %ـY��CMD     eM %ـY��CMD 
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�� �"�D Z"
�� �"�D Z"
�� �"�D Z"
�� �"���������������������            
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v�v�v�v� 	�P� 	�P� 	�P� 	�P� 

  ..الحمد هللا إن 
  .نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه

المهتـد، ومـن    من يهد اهللا فهو     . ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا      
 ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن محمداً             .يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا     

  . عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كمـا               

 .صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
 .بعد أما 

-١- 

&�"ً� ظنوالباطل  .الحق يقينإن ف(a O�(Hْ�� (@ِ� ?ِ�ْJ$�   4@7��� 46ِM(Dً"�&
(a O�(Hْ�� (@ِ� ?ِ�ْJ$�   4@7��� 46ِM(Dً"�&
(a O�(Hْ�� (@ِ� ?ِ�ْJ$�   4@7��� 46ِM(Dً"�&
(a O�(Hْ�� (@ِ� ?ِ�ْJ$�   4@7��� 46ِM(D� )فهما ). ٢٨: النجم

 . ال يجتمعان  ضدان- أبداً –
أما أهل الباطل فتائهون زائغون لعدم استقرار الحق . وأهل الحق راسخون ليقينهم

  . في ظنونهم
هـا؛ ألنـه     ال غنى عن   بين الفريقين ضرورة  الواضح الذي ال شبهة فيه      والتمييز  

الوسيلة الوحيدة التي بها يكون العبد حراً تمام الحرية في االختيار عن بصيرة تامة بين 
من هم أصحاب  - دون أدنى لبس –للجميع بها  كما يتبين .الحق وطريق الباطل طريق

ـ طل؟ وبهذا تقوم حجة اهللا تعالى علـى خلقـه، ويتح           هم أصحاب البا   حق؟ ومن ال ق ق

�O)ٍ	�  أنالمقصد اإللهي في(< &@(� 4?(_ &@(� W(
&H(�(D 	ٍ(�O
(< &@(� (.َ/(� &@(� (./ِ&�(�ِ	ٍ(�O
(< &@(� 4?(_ &@(� W(
&H(�(D 	ٍ(�O
(< &@(� (.َ/(� &@(� (./ِ&�(�ِ	ٍ(�O
(< &@(� 4?(_ &@(� W(
&H(�(D 	ٍ(�O
(< &@(� (.َ/(� &@(� (./ِ&�(�ِ	ٍ(�O
(< &@(� 4?(_ &@(� W(
&H(�(D 	ٍ(�O
(< &@(�   .)٤٢:ألنفالا (�ِ�)�&ِ/.) �)@& �)/َ.) 

  ؟ التمييزذلكلنا فكيف يمكن أن نحقق 
نا فالجواب في غاية     ورضاء اهللا غايت   نا،إذا كان الحق مطلوب   : قبل كل شيء أقول   

أصل الـداء   الذين هم   ،  أهل األهواء في   - كل المشكلة    – المشكلة   ذإ. السهولة واليسر 
إنما نوجه كالمنـا    . هم، وال نحن حريصون عليهم    ال شأن لنا مع   وهؤالء   !وُأس البالء 

ولكن خفي علـيهم لطـروء      . وه لم يؤثروا عليه سواه    وجد ممن إذا    :إلى مريدي الحق  
 :فإلى هؤالء وحدهم نوجه كالمنا فنقول. شبهة، أو افتقاد بينة



  ٨

�َِ�ـ.)  �َِ�ـ.)  �َِ�ـ.)  �َِ�ـ.)  �: كما قال تعـالى     وأساس المعرفة  ،ايةهو مصدر الهد  تعالى  إن كتاب اهللا    
    (oِ�7+ـ$G/ْ�ِ h�Pـ%ِ �$ـ
8ِ (�&�(�   $)"َ+,ِ�ْ�    (oِ�7+ـ$G/ْ�ِ h�Pـ%ِ �$ـ
8ِ (�&�(�   $)"َ+,ِ�ْ�    (oِ�7+ـ$G/ْ�ِ h�Pـ%ِ �$ـ
8ِ (�&�(�   $)"َ+,ِ�ْ�    (oِ�7+ـ$G/ْ�ِ h�Pـ%ِ �$ـ
لكـن   .هذه حقيقة ال يختلف عليها مسلمان. )٢:البقرة( ��ْ�ِ,+َ"($   �)�&�) 8ِ

 اءهتـد الايتمكن العبد من     حتى  به ال بد من اإلمساك   ربانياً   مفتاحاً   ذا الكتاب العظيم  له
 بـال   –وعندها سيعرف   . الباطلبين  ين الحق و  بتام   بوضوح   زميي، و مرادهبيسر إلى   

 ليختار عـن بينـة أن       ؟ الباطل أصحابهم  من  ؟ و أصحاب الحق من هم    –أدنى شبهة   
  .يكون من هؤالء أو هؤالء

 :  نجده في قوله تعالىربانيهذا المفتاح ال

�        �ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� B!"(�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َ� 2ِ37�� (�$�        �ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� B!"(�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َ� 2ِ37�� (�$�        �ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� B!"(�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َ� 2ِ37�� (�$�        �ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� B!"(�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(��$�$+َ�)">ِ�)"!4�َAَ8 B" ��7ـ01َ� 2ِ37�� (�$�  (@�ِ3)�َ (Cُ�(D )ِ"َ+,ِ  (@�ِ34�َ" ��7ـAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$�$�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِ  (@�ِ34�َ" ��7ـAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$�$�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِ  (@�ِ34�َ" ��7ـAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$�$�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِ
8ِ (6�ُLِ��4���(D $%7/��  ِM $%َ/�DِAَْ� $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAْ�(I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ8ِ (6�ُLِ��4���(D $%7/��  ِM $%َ/�DِAَْ� $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAْ�(I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ8ِ (6�ُLِ��4���(D $%7/��  ِM $%َ/�DِAَْ� $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAْ�(I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ8ِ (6�ُLِ��4���(D $%7/��  ِM $%َ/�DِAَْ� $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAْ�(I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ ? ? ? ?
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فأهل الحق يتبعون اآليات المحكمات أي النصوص القرآنية الصريحة الخاليـة           
 .من اإلشكال واالحتمال، وذلك يقين ال شبهة فيه

وذلك أما أهل الباطل فيتبعون المتشابهات التي تحتمل وجوهاً متعددة متناقضة،           
 . ظن ال يقين فيه

به يـتم   ي  ذالحد الواضح الفاصل ال   ، و  العالمة الفارقة  وهذه هي . هذا هو المفتاح  
 . بين فريق الحق وفريق الباطل -بال أدنى شبهة أو لبس  -  التاميزيمالت

فمن وجدنا أصوله قائمة على اآليات المحكمات الواضـحات حكمنـا بـصدقه             
ه مبنية على المتشابهات المحتمالت حكمنا بكذبـه        ومن وجدنا أصول  . ورسوخه وإيمانه 
 .وزيغه وبطالنه

بقى في ميدان الحق العريض إال طائفة واحدة، هـي الطائفـة            يبهذه الطريقة لن    
يتوحـد  يمكـن أن    وعنـدها   . التي أقامت أصولها على النصوص القرآنية القطعيـة       

  .ليقينية الثابتةعلى أساس األصول اصادقون المخلصون ال
 منو -ت  قرر قد )البقرة( سورة أن نجد السابقتين اآليتين إلى أخرى مرة رجعن حينو
 التعامل مع   كيفيةقد بينت   ف )آل عمران ( سورة   أما .هذا الكتاب في  أن الهداية    -بدايتها  

كيفية االهتداء بهـا عمـالً       بينت   – قل   – وأ . من أجل تحقيق هذه الهداية     آيات الكتاب 
مـن  :  أن من هذه اآليات آيات متـشابهات       –يتها أيضاً    بدا  ومن –وواقعاً حين ذكرت    
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 فمرجعه  )ما تشابه منه  (وأن الهداية في اتباع اآليات المحكمات، و      . اتبعها ضل وأضل  
   .إليها

بينـت كيفيـة    قد  ) آل عمران (، بينما آية    وثبتتها القاعدةقد قررت   ) البقرة(فآية  
وبعبارة أخرى بينت آلية االهتـداء      . التعامل أو صيغة االستفادة عملياً من هذه القاعدة       

ولكن لهذا العموم تفـصيالً ال      . هو مصدر الهداية  في العموم    نعم القرآن    :بآيات القرآن 
 الحق فيؤمنون بهـذا     أما أهل ف. بد من مراعاته عند التطبيق أو التوظيف العملي آلياته        

طلين فـي    كما هو ديدن المب    ،وأما أهل الباطل فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض      . وهذا
   .كل زمان ومكان

وهذا الكتاب الذي بين يديك يدور كله حول ذلك المفتاح الرباني العجيب الـذي              
 .بياناً شافياً في غاية الوضوح واإليجاز) آل عمران(بينته آية 
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ولقد فكرت طويالً في شأن هذا االختالف الواقع بين أهل السنة والجماعة، وبين             

؛ فاالحتكاك  نسبة كبيرة فيه  ة  يالشيعاألقلية  مثل  ش في بلد ت   خصوصاً ونحن نعي   ،الشيعة
نحن نعتقد أنهم على دين باطل، ولنا على        :  وبينهم حاصل، والنقاش والجدال قائم    بيننا  

وقد . ما لهموهم يعتقدون فينا االعتقاد نفسه، ولهم علينا من الردود . ذلك أدلتنا وردودنا
أي الفريقين علـى حـق؟       لردود؛ فال يدري  يضيع الباحث عن الحقيقة في خضم هذه ا       

وأنك إذا أردت   ! أيعقل أن الحق مشتبه إلى هذا الحد؟      : فكنت أقول ! وأيهما على باطل؟  
! الوصول إليه احتجت إلى الخوض في مثل هذه المتاهات التي ال أول لها وال آخـر؟               

لناس من  فكيف يتمكن عوام ا   ! وإلى علوم عديدة من اللغة والتفسير والحديث وغيرها؟       
وكيف تقوم عليهم حجة اهللا البالغة؟ وأين هي حجة اهللا فـي            ! من الباطل؟  إدراك الحق 

  وسط هذا الركام؟ 
 - مـع ذلـك      –لكنني  و .شابهها تشغلني وتلح علي كثيراً    كانت هذه األسئلة وما     

في متناول كل واحد    إنها  . أقرب من ذلك بكثير   كنت أعتقد أن معرفة الحق من الباطل        
 وال بد أن تكون حجة اهللا قائمة على الجميع ومـن نـص كالمـه                . المسلمين منا نحن 
 والعلماء يختلفون في    ، وفي كالمه ما يحتاج إلى توضيح وتفسير       ؟ولكن كيف . سبحانه

  :  منهم يقولبل إن البعض. ال سيما إذا كانوا من فرق مختلفة! تفسيره إلى حد التناقض
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   على جميع  حمال أوجه، ويعمم هذا القولإن القرآن
  !  حتى يصرح بأنه ال حجة فيه على اإلطالق ما لم يقرن بغيره!آياته

إلى هذا المفتاح القرآني العظيم، فعرفـت       بفضله ونعمته    هداني اهللا تعالى     إلى أن 
     وأنه ما من آية فـي      . عتمد حتى يفسر في ضوء المحكم منه      أن من القرآن متشابهاً ال ي

فليس القرآن كلـه حمـال      . نها يقيناً من صريح المحكم    األصول مشتبهة إال ولها ما يبي     
وأن ما كان منه كذلك ال نتبعه حتى نرجع به إلى ما يزيل احتماله واشتباهه من                . أوجه

كما . وأن أهل الباطل ال يمكن أن يكون ألصولهم من نصيب في محكمه           . القرآن نفسه 
  .أن أهل الحق ال بد أن تكون أصولهم قائمة على محكم القرآن

فإذا كنت أعتقد أني على حق فال بـد أن تكـون           : وهنا توضح لي الطريق تماماً    
كما أنـه إذا كنـت    . األصول التي أقمت عليها معتقدي وديني مبنية على محكم القرآن         

أعتقد أن الشيعة على باطل فهذا يستلزم أن أستقرئ أصولهم فال أجد لهم عليهـا مـن                 
  . شاهد عدل على ما أقولوهذا الكتاب. وهكذا كان. المحكم شيئاً

في  االختالف في الفروعإذ  :أما الفروع فلها شأن آخر. هذا فيما يخص األصول
والمخطئ فيـه مـأجور     .  ما دامت أدلته ظنية خاضعة لالجتهاد      ،غالبه سائغ ومشروع  

األول على نيته واجتهاده في طلب الحق، والثاني عليه         : أجراً واحداً، والمصيب أجرين   
 .مع إصابته

ومثل هذه األمور ال تنقسم اُألمة بموجبها طوائف، وإنما مذاهب فقهية معتبـرة             
 .ألن األصول واحدة، ما لم يقع تعصب وخصومة وافتراق

فللمسلم أن يكون في الفروع على أي مذهب معتبر بشرط صحة النقل عن اإلمام              
كار الرأي المقابل المقلَّد، وعدم مخالفته للكتاب والسنة، وبشرط عدم التعصب للرأي وإن    

  ال إنكار في : ولهم في ذلك قاعدة أصولية تقول. وعلى هذا إجماع العلماء. أو المعاكس
  .المسائل الخالفية الفروعية

أما اختالف األصول فال يسوغ شرعاً؛ ألن الرب جل وعال قد نصب عليها من              
عليها أن يعذر في  ما ال يمكن لمن اطلع      ) المحكمة(األدلة الصريحة القطعية في داللتها      
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؛ فليس له وجه اعتبـار أو       نزعت من أهله الرحمة    اختالف قد فهو   .)١١٨،١١٩:هود(
    . وليس هذا شأن الفروع.قبول

 أي صريحة   ،وعليه توجب ضرورة أن تكون أدلة األصول آيات قرآنية محكمة         
في داللتها صراحة ال تحتاج معها إلى غيرها من األدلة أو النـصوص الـشارحة أو                

  .المفسرة
 في شأن االخـتالف     -  المجامالت والمزايدات  بعيداً عن  -والناظر بموضوعية   

بأنه اختالف في أصول الدين، قبل أن  والشيعة ال يجد صعوبة في الحكم بين أهل السنة
فإن هناك بين الفريقين أصوالً عديدة ليست موضع اتفاق، بل . يكون اختالفاً في فروعه

حفـظ القـرآن،    و) العـصمة (و) اإلمامة: (منها. هما فيها على طرفي نقيض وافتراق     
 فهل يستطيع الشيعة إثبات ما يدعونه    .إلخ) ... التمسك بأهل البيت  (وعدالة الصحابة، و  

وإن .  أنهم على حق– بال ريب    –فإن فعلوا تبين    . من أصول باآليات القرآنية المحكمة    
  . وكذلك األمر بالنسبة إلينا.عجزوا ونكلوا تبين بياناً تاماً أنهم على باطل
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أهل القبلة  طوائف   بيان أي من  الكتاب منهاج نظري تأصيلي وتطبيقي ل     وفي هذا   

 السافر الـذي ال      الصريح، وأي منها على الباطل      الواضح على الحق هي الطائفة التي    
يمكـن  ي ال   ت ال الحقيقة وصوالً إلى    ،الجدل العقيم  اللف والدوران و    بعيداً عن  شبهة فيه، 
  . اثناناهفييختلف بعدها أن 

طبقـاً لـصريح     - الشيعةمن أصول أهل السنة والجماعة وأصول       وقد اتخذت   
 ميداناً لتطبيق المنهج الذي ذكرته رغبةً في معرفة الحـق وكـشف             - اآليات القرآنية 

  .الحقيقة بأسهل وسيلة وأقرب طريقة
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 أن جميع األصول التي انفرد - بعد االستقراء التام -والحقيقة التي توصلت إليها 
كـل  و!  منها سند من محكم كتاب اهللا أو صريح آياته البتة          ي واحد بها الشيعة، ليس أل   

تـدل بنفـسها علـى      يمكـن أن    آية يحتجون بها دليالً على أي أصل من أصولهم ال           
وليس هذا هـو    . المطلوب ما لم يرجعوا بها إلى تفسير من عالم، أو توجيه من رواية            

         وال يرجع بها إلـى      ،رجع إليها شأن المحكمات التي وصفها اهللا تعالى بأنها األم التي ي 
  .غيرها

هذه . حتج بها الشيعة على أصولهم هي من جنس المتشابهات        جميع اآليات التي ا   
وهي حقيقة مروعـة تحكـم علـى        ! هي الحقيقة التي خرجت بها بعد االستقراء التام       

وعلى !  ومن أول وهلة بأنهم من أهل الباطل الذي ال مراء فيه           - إذا ثبتت    –أصحابها  
شيعة بعدها أن يثبتوا العكس، وإال فإنهم مبطلون زائغون يتبعون ما تشابه منه ابتغاء              ال

 - مطلقـة     وبثقـة  –ولكننـي   . الفتنة، وابتغاء تأويله وحمله على ما يهوون ويشتهون       
لن يتمكنوا قط من العثور علـى آيـة         لم و  إنهم   :أستطيع أن أسبق الزمن وأقرر فأقول     

وبيننـا وبيـنهم   ! بونا ولو بآيةوإال فليكذِّ! ؤيد ما يدعونمحكمة واحدة من القرآن كله ت  
أو أكثـر    ألف سنة    أو ..سنة: فليأخذوا منه ما يشاءون    .الزمان مفتوحاً على مصراعيه   

  !مما يعدون
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 في - عظمته هو سر منهج القرآن وهذا هو –بع هذا الكتاب منهجاً عظيماً يت
ظيم أنه ميزة هذا المنهج الع. مناقشة الحجج التي توردها أي طائفة للداللة على أصولها

يجعل صاحبه قادراً على نقض الحجج الباطلة بسهولة منقطعة النظير ومن أقرب 
  . طريق، حتى لو كان المتكلم بها عالماً مختصاً، ولم يكن هو من أهل اإلختصاص

 إلى كثرة الردود والتفريعات والمناقشات التي ال يحسنها إال - بعد -ولن يحتاج 
ضيعت الحق على عامة الناس ألنهم  يتصورون أن المختصون أو المتدربون، والتي 

معرفته منوطة بالعلماء فقط ، فإذا رأى أحد العوام أنه قد انهزم في نقاش أو حصر في 
 ،علماؤنا أعلم وال بد أن لهم ردوداً ال أعرفها: مسلك ضيق وبان له تهافت حججه قال

أجل حسمه ء من وينهي نقاشه باقتراح مؤداه عرض األمر على أحد أولئك العلما
، وهو ال يدري أن مرجعية المسلم في أصول دينه وأساسياته ومعرفة القول الفصل فيه

  . قرآنية وليست بشرية
وهكذا تضيع معالم الحق وتتشوش صورته في ذهنه ما دام هذا الهـاجس فـي               

 ألنه يتصور أن الحق مع من غلب في النقـاش، مـع أن هـذا لـيس شـرطاً                    ؛نفسه
  !غلب قد يكون لألعلم بأساليب الجدل، ال لألعلم بالحق ألن ال؛مضطرداً

هلـم  : وإلى هذا أشار اإلمام مالك رحمه اهللا تعالى حين جاءه رجل يقـول لـه              
فإن جـاء   : قال. تتبعني: فإن غلبتني؟ قال  : قال. أتبعك: فإن غلبتك؟ قال  : قال. أجادلك

كلما جاءنا رجل أجدل من هذا أمر يطول، أف: فقال اإلمام! نتبعه: رجل ثالث فغلبنا؟ قال 
  . أنت رجل شاك فاذهب إلى رجل شاك مثلك! رجل اتبعناه

 - ولو كان من عوام النـاس      -إن كتاب اهللا تعالى يضع في يد كل طالب للحق           
ولو كان من أكابر     -مفتاحاً يتوصل به إلى معرفة الحق، وسالحاً يتغلب على خصمه           

  ! ويل كل ذلك بسهولة ويسر، ومن دون تط- العلماء
إن هذا المفتاح وهذا السالح يتلخص في مناقشة الدليل من حيث كونه صالحاً              

  .لإلستدالل أم ال، قبل مناقشة داللته على المراد
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: ومعرفة صالحية الدليل من عدمها سهلة جداً، وفي متنـاول مـدارك الجميـع             
 الدليل قبـل    أما اتباع األسلوب التقليدي الذي يعتمد على مناقشة دالالت        . علماء وعامة 

النظر في صالحيته لالستدالل فأمره يطول، وال يحسنه إال القليل، ويحتاج إلـى علـم               
  . اً تامبياناًوقد ال يتبين من خالله الحق من الباطل . كثير

لست بدعاً في اعتماد هذا المنهج الذي يناقش الدليل قبل الداللة، إنما أشار إلـى               
 يظهـر لهـم تـارة       :ه حما  حول – ونحوملوا ي وال زا  -وا  حامذلك العلماء من قبل و    

 ويغيب أخرى فيبتعدون عنه يجرون وراء شُبه الخصوم ال يخطر لهم            ،فيصرحون به 
  !على بال

وهذا فيه مصادرة لكل األدلة    ) إن العقيدة ال تثبت إال بالمتواتر     : (قولهم:  من ذلك 
  .غير المتواترة وذلك قبل مناقشة داللتها) الروايات(

وهذا إسقاط لكـل    ) الدليل إذا تطرق اليه االحتمال بطل به االستدالل       : (قولهم و
  . دليل ظني أي فيه أكثر من احتمال دونما حاجة الى البحث في داللته

الفَرق أني ركزت على هذا المنهج وأبرزته، وهذبته وأغنيته، وأصلته وطبقته، 
مة رحمة بهم من ثم سهلته ويسرته بحيث أخرجته من احتكار العلماء وأبحته للعا

  . هذا من ناحية. تضليل علماء السوء
أظهرت جلياً أمراً في غايـة األهميـة أال وهـو        : ومن ناحية أخرى أهم وأولى    

   . ضرورة قصر الدليل األصولي القطعي الداللة على نصوص القرآن فقط
  :والنتيجة النهائية التي نصل إليها أن المفتاح المذكور يتلخص في العبارة اآلتية

 وأساسياته وضرورياته ال بد أن يكون دليلها نصاً قرآنيـاً           )١(إن أصول الدين  (
 الى تفسير بـآراء العلمـاء أو         معرفته حتاجت ال   صريح غير معنى    صريحاً ال يحتمل  

  ).رواياتهم
                                                           

ـ   )١( المعنى االصطالحي المتعارف عليه من أنها أصول االعتقـاد الثالثـة          ) األصول( ال أقصد ب
 - إضافة الـى هـذا     –وإنما أقصد به    .  فقط   -  عند البعض  – أو الخمسة    )التوحيد والنبوة والمعاد  (

جميع المسائل األساسية التي يقوم عليها الدين، والتي ينبني على وجودها مصالح عظيمـة ال غنـى                 
عنها، وينتج عن االختالف فيها مفاسد عظيمة ال بد منها كالصالة والزكاة والجهاد وتحـريم أمهـات          

 بغض النظر عن كون المسألة أصولية في حقيقتها، أم أنها جعلت       ،زنا السرقة والربا  الحرام كالقتل وال  
                 =                                               . كــذلك، أي أعطاهــا أصــحابها هــذه المنزلــة
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 ويخرجهم ،وهذا يغني غير االختصاصيين عن البحث المطول في دالالت األدلة
 ألن الباطل قد ؛ وضل فيها الجاهلون،ه فيها الكثيرونمن دهاليز الجدل المظلمة التي تا

 وأكثرت من إيراد الحجج المزخرفة ،يبدو في صورة الحق إذا زخرفته عقول ذكية
 ال سيما إذا أسندته بروايات صنعتها على عينها، فهي صريحة في الداللة ،عليه

بينوا صورة  لعامة الناس أن يت-  بعد-فمن أين ! حسب القياس تفصيالً) مفصلة(و
  !!الحق في وسط هذه المتاهات الشديدة الظالم؟

  

  : $�ل
ال يجوز أن ينكح غير المسلم امرأة مسلمة كأن يكـون           : في الشريعة اإلسالمية  

يهودياً أو مجوسياً مهما كان خلوقاً وتوفرت فيه الشروط األخرى كالقدرة على اإلنفاق             
لمادية ال يصح دون تـوفر شـرط        إن النقاش في أخالق الخاطب وإمكانيته ا      . وغيرها

اإلسالم فإذا كان مجوسياً مثالً بطلت صالحيته للخطبة من أول الطريق دونما حاجـة              
وإال وقعنا في خطأ فادح وجوهري هو       . الخ..إلى النقاش في موضوع أخالقه وإمكانيته     

الغفلة عن الشرط األساس أال وهو اإلسالم، فإذا توفر أصبح موضوع الخاطب صالحاً             
  .نظر والنقاشلل

  وعامة الناس من السهل جداً عليهم . هذا هو التسلسل العلمي الصحيح في النقاش

                                                                                                                                                         

 المراد باألصول القواعد الكلية كانت فـي أصـول        إن: (وإلى هذا أشار اإلمام الشاطبي بقوله     =  
الدين، أو في قواعد الفقه أو غير ذلك من معاني الشريعة الكلية ال الجزئية، وعند ذلـك ال نـسلم أن         

                                         ]. ٣/٦٦الموافقات ) [التشابه وقع فيها البتة وإنما وقع في فروعها
 ال بد أن يكون مقطوعاً به ألنه إذا كان مظنوناً تطرق إليه - على كل تقدير –إن األصل : (وقوله

  ].١/١١الموافقات ) [احتمال الخالف، ومثل هذا ال يجعل أصالً في الدين، عمالً باالستقراء
كر أصـول    فاهللا تعالى حين ذ    :وهذا أقرب الى طريقة القرآن ومقاصده منه الى مناهج المتكلمين         

وداخل جمع بين اإليمان بالغيب وإنزال الكتب، وبين إقامة الصالة وأداء الزكاة             ة كتابه الهداية في بداي  
الَّـِذين يْؤِمنُـون ِبالْغَيـِب       * ذَِلك الِْكتَاب ال ريب ِفيِه هدى ِللْمتَِّقـين        * الم�: فقالبينها دون فصل    

    نِْفقُوني مقْنَاهزا رِممالةَ والص ونِقيميـ      * و مو ـكا ُأنِْزَل ِإلَيِبم ْؤِمنُوني الَِّذينو    ِلـكقَب ا ُأنْـِزَل ِمـن
   ).٥-١:البقرة (�ُأولَِئك علَى هدى ِمن ربِهم وُأولَِئك هم الْمفِْلحون * ِخرِة هم يوِقنُونوِباآل

ية التي ينبنـي عليهـا مـصالح         من أساسيات الهدا   – اعتقادية كانت أم عملية      -فكل هذه األمور    
 ولذلك أعبر عنهـا أحيانـاً   . وينتج عن االختالف فيها مفاسد عظيمة ال بد منها       ،عظيمة ال غنى عنها   

  ).أصول(بدالً من لفظ ) ضروريات(أو ) أساسيات(بلفظ 
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معرفة عدم صالحيته بمجرد العلم بكونه مجوسياً غير مسلم، وهذا ال يحتاج إلى اجتهاد 
ولو افترضنا أن عالماً ناقش في أمر عدالته متجاوزاً شرط          . عالم أو رجوع إلى علماء    

د فإن كل مسلم يعرف بطالن كالمه وأنه ال معنـى للنقـاش فـي هـذا                إسالمه المفقو 
الموضوع وال جدوى من ورائه ويستطيع الرد على ذلك العالم وإسكاته ولو لم يكن هو       

  .عالماً
إن شرط صالحيتها أن    . وهكذا ينبغي أن يكون األمر بالنسبة ألدلة أصول الدين        

 آراء أو روايات، فيـسقط كـل        تكون نصوصاً قرآنية صريحة واضحة ال تحتاج إلى       
أصل ليس عليه من دليل بهذه الشروط، ثم بعد ذلك يمكن أن ينظر في داللة ذلك الدليل         

  .وبطالنها
 - ويوقعنـا  –إن هذا التسلسل العلمي ال يتبع في أكثر بحوث العلماء مما أوقعنا       

الحـسنة  في خطأ جوهري يكلفنا الكثير من الجهد ويفقدنا الكثيرين مـن ذوي النوايـا        
لشعورهم بالضياع وسط خضم النقاشات المطولة عن دالالت األدلة دون النظر أصالً            

  .إلى صالحية الدليل لالستدالل
علينا إذن أن نشيع هذا الشرط حتى نجعله في متناول عامـة النـاس يعلمونـه                

  .كعلمهم بشرط إسالم الخاطب أوالً قبل كل شيء
كام أخطر على المسلمين من الخاطـب        إن الدليل الفاقد لشرط الصراحة واإلح     

الفاقد لشرط اإلسالم، وعلى المسلمين أن يرفضوا هذه األدلة كما يرفضون المجوسـي             
  .إذا تقدم للزواج

من أعظم ما ينبغي    إيصال عامة الناس إلى هذا المستوى من اإلدراك         أرى أن    و
  .القيام به العلماء على

 النظر إلى صالحيته لالستدالل     - أو دون  -إن االلتهاء بمناقشة داللة الدليل قبل       
  .تداركه بأسرع وقتينبغي خطأ جوهري في منهاج البحث واالستدالل 
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 - وقبل كل شـيء  -إن االنشغال بمناقشة داللة الدليل دون االبتداء بالنظر أوالً    

 أصاب منهجنا االستداللي األصولي علـى       أكبر خطأ حيته لالستدالل هو    في مدى صال  
  .مدار التأريخ

 في قواعد المـنهج     - ال تقل عن الخطأ السابق     -وهناك أخطاء جوهرية أخرى     
االستداللي الذي يسود أوساطنا العلمية سببها عدم مالحظة الفرق في طبيعة القـضايا             

إذ ال زلنا   ! الجمود والتحجر في طريقة تناولها     األمر الذي أدى الى      -المطروحة للنقاش 
نناقش قضايانا على القواعد األصولية القديمة نفسها رغم اختالف القضايا المستجدة في          

مرور أكثر من عشرة قرون دون أن يطرأ أي تجديد  ورغم القديمة، القضايا عن طبيعتها
  .عليها واالختالف فيما بينهاعلى تلك القواعد يجعلها تتناسب وطبيعةَ التغيير الذي طرأ 

إن أغلب القضايا الفكرية التي اصطرع عليها أهل القبلة في القرون األولى هي             
لهذا الفريق دون (نسبياً ) ثبوتاً أو داللةً( قابلة لألخذ والرد لظنية أدلتها )١(قضايا فروعية

  .أو مطلقاً للجميع). ذاك
                                                           

  :  خذ مثالً مسألة رؤية اهللا تعالى فقد انقسم المسلمون فيها قسمين)١(
  .ال بعدم إمكانية الرؤية مطلقاً ال في الدنيا وال في اآلخرة ق- كالمعتزلة – فمنهم .١

ال تُدِركُه األبصار وهو يدِرك األبصار وهو اللَِّطيـفُ     �: واحتجوا بحجج عقلية ونقلية، كقوله تعالى     
اإلدراك هو الرؤية: قالوا) ١٠٣:األنعام (�الْخَِبير.  
  :وهؤالء انقسموا فريقين. �، وأولهم الصحابة)سلفال( ومنهم من قال برؤيته وهم عموم .٢

  .� فريق قال بجواز رؤيته في الدنيا واآلخرة كابن عباس-أ
  ). رضي اهللا عنها( وفريق قال بجوازها في اآلخرة فقط كأم المؤمنين عائشة -ب

يوجد في ظاهرهـا تعـارض      ) الرؤية(أن النصوص الواردة في     : وسبب االختالف من األساس   
  .                                    ى تدبر ونظر دقيق للوصول إلى المقصد النهائي منهايحتاج إل

وجـوه يومِئـٍذ    �: استدلوا بنصوص عديدة من القرآن والسنة كقوله تعالى       ) الرؤية(فالذين أثبتوا   
  =      على أشكل لكن .طعاً قوالنظر إلى الشيء رؤيته) ٢٢،٢٣:القيامة (�ِإلَى ربها نَاِظرةٌ * نَاِضرةٌ
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 �ال تُدِركُه اَألبـصار وهـو يـدِرك اْألبـصار وهـو اللَِّطيـفُ الخَِبيـر               �:  تعالى قولههم  سوا= 
  ). ١٠٣:األنعام(

 ربه ليلة اإلسراء    �بهذه اآلية على نفي رؤية النبي       ) رضي اهللا عنها  (وقد احتجت السيدة عائشة     
يا أبا عائشة ثـالث     : كنت متكئاً عند عائشة فقالت    :  مسلم عن مسروق قال    كما جاء في صحيح اإلمام    

 رأى  �من زعم أن محمـداً      : وما هن؟ قالت  : قلت. من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اهللا الفرية        
يـا أم المـؤمنين أنظرينـي وال        : وكنت متكئاً فجلست، فقلـت    : قال. ربه فقد أعظم على اهللا الفرية     

 �ولَقَد رآه نَزلَـةً ُأخْـرى     �) ٢٣:التكوير (�ولَقَد رآه ِباألفُِق الْمِبينِ   �: ل اهللا عز وجل   ألم يق . تعجليني
إنما هو جبريل لم أره على : ( فقال�أنا أول هذه األمة سأل عن ذلك رسول اهللا         : ؟ فقالت )١٣:النجم(

ساداً عظم خلقه ما بين السماء      صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء            
ال تُدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار وهو اللَِّطيـفُ         �: أولم تسمع أن اهللا يقول    : فقالت). إلى األرض 

؟) ١٠٣:األنعام (�الْخَبير  
 �هـل رأى محمـد   : سألت عائشة: عن مسروق قال: وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أيضاً 

  .وساق الحديث بقصته… سبحان اهللا لقد قفَّ شعري لما قلت : تربه؟ فقال
  . رآه بقلبه كما جاء في صحيح مسلم أيضاً� فالظاهر من كالمه أنه �أما ابن عباس 

فكالهما ). اإلدراك والنظر : (أشكل عنده األمر لتعارض النصين    ) الرؤية(بـ) اإلدراك(فمن فسر   
فال بد من الجنوح إلى التأويل درءاً للتعارض، وحالً         ! منفيلكن أحدهما مثبت واآلخر     ) الرؤية(يعني  

  .لإلشكال
ال تُدِركُه  �:فمنهم من يجعل قوله تعالى    : وهنا تختلف أنظار الخلق تبعاً الختالف عقولهم وعلومهم       

ما عداه مما يعارضه    إليه  أصالً يؤول   ) ١٤٣: األعراف(�لَن تَراِني �: 	، وقوله لموسى    �األبصار
ولما كانت هذه األحاديث    .  ليتوافق معه ويرد ألجله جميع األحاديث المعارضة       - تأويالً متعسفاً ولو   –

فادعى أنها أحاديث آحـاد أي ظنيـة،        ) اآلحاد والمتواتر (صحيحة ال غبار عليها، لجأ إلى موضوع        
  . هنا- كما يدعي –والظن ال يعتمد 

 أصـالً   �ِإلَى ربها نَـاِظرةٌ   *يومِئٍذ نَاِضرةٌ وجوه  �: فجعل من قوله تعالى   . ومنهم من عكس األمر   
  ). الرؤية(معتمداً ترد إليه النصوص المعارضة فأثبت 

إن النصوص النافية مخصصة بالدنيا دون اآلخرة، ومنهم من فـرق بـين       : وهؤالء منهم من قال   
. دراك باإلحاطـة  ال تالزم بين عدم اإلدراك وعدم الرؤيـة وفـسر اإل          : فقال) اإلدراك(و  ) الرؤية(

 �ال تُدِركُه اَألبصار�فالمدينة تراها وال تدركها أي ال تحيط بها بصراً، وإن رأيت بعضها فاهللا سبحانه          
أي ال تحيط به وإن رأته، ودعم هذا الصنف رأيه باألحاديث الصحيحة وقال بتواترها، أو لم يشترط                 

 فهذا �لَن تَراِنـي � : 	أما قول اهللا تعالى لموسى و.لها التواتر ألن أحاديث اآلحاد عنده حجة بذاتها  
      =  نشأة أخرى يمكنه بهاأما في اآلخرة فسينشئه اهللا  . 	 في الدنيا على الحالة التي عليها موسى
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 أن تناسب المرحلة وطبيعـة  ومن الطبيعي أن تخرج للناس قواعد من المفترض      
الصراع مثل القاعدة التي تقول بثبوت العقيدة بأحاديث اآلحاد، وفي مقابلها القاعدة التي  

  .تشترط التواتر لثبوت العقيدة
 مسألة في غاية األهمية -في حومة الصراع-إن كال الفريقين غابت عن أذهانهم 

صولية والفروعية ولـيس بـين      أن التفريق يجب أن يكون بين المسائل األ       : أال وهي 
  .المسائل االعتقادية والعملية

لقد انصب اهتمام األقدمين على التفريق بين ما هو اعتقادي من المسائل، ومـا              
  . غير دقيق وال مؤثر- لو دققوا النظر-مع أنه فرق . هو عبادي أو عملي منها

  .إن ديننا لم يفرق كثيراً بين األمرين
اس، ولكن العبادة وعموم األعمال الكبيرة لها منزلة        صحيح أن العقيدة هي األس    

  .مقاربة، وإنكار أي من األمرين كفر
  

                                                                                                                                                         

  .من رؤيته سبحانه= 
 أن األصل واألساس العظيم في توحيـد األسـماء          - واهللا أعلم  –والكلمة الفصل في هذه المسألة      

إثبات صفات الكمال هللا تعالى كما جاءت في الكتاب والسنة، وتنـزيهه عن صـفات              : هووالصفات  
وِللَّـِه  �:  وقـال ) ٢٧: الروم (�ولَه الْمثَُل اَألعلَى ِفي السماواِت واَألرضِ     �: النقص كما قال سبحانه   

). ١:الشورى(� وهو السِميع الْبـِصير لَيس كَِمثِْلِه شَيء�: وقال) ١٨٠: األعراف (�اَألسماء الْحسنَى 
  ).١٨٠:الصافات (�سبحان ربك رب الْعزِة عما يِصفُون�: وقال
فرع عن هذا األصل، والنصوص القرآنية التي وردت بإثباتها طرأ عليها إشكال وقـام         ) الرؤية(و

 لم تسلم   -رغم وضوحها –المثبتة  بوجهها معارض سبب هذا االختالف، ودليل فرعيتها أن نصوصها          
من معارض لها يوجب تأويلها عند البعض فعادت هذه النصوص ظنية ولو بدرجة ضعيفة فلم تكتسب   

آحادهـا  ( والفروع يصح بناؤها على األحاديث النبوية الـصحيحة          .القطعية التي هي أساس األصول    
اآلخرة فهو يرى في الجنة ورؤيته       وقد صرحت كثير من األحاديث برؤية اهللا تعالى في           .)ومتواترها

 ولورود اإلشكال في نصوصها بصورة من       ، ولكون المسألة فروعية   .فيها هو أعظم ما فيها من نعيم      
 كـذلك ال يـصح   .متأوالً كما يكفر منكر الصالة أو الزكـاة      ) الرؤية( فال يصح تكفير منكر      ؛الصور

 األمـة، ومـن   بار علماء التابعين وسلفما من ك  وه- ولذلك كان عطاء ومجاهد      .اإلنكار على مثبتها  
 ومع ذلك لم ينسبهما أحـد  ! ال يؤمنان برؤية اهللا مطلقاً ال في الدنيا وال في اآلخرة        -تالميذ ابن عباس  

الفروع الثابتة  إنكار   بل   ، بينما إنكار أصل من األصول يستوجب الكفر       .من العلماء إلى بدعة أو كفر     
   . يستوجب ذلكبدليل قطعي
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  ا����ن �0 +��ق .��+�ً� -�ه�+ً� ��� ا()���د وا�&�
  .خذ مثالً الصالة فقد جعل اإلسالم لها منزلة تكاد توازي التوحيد

قيـدة واآلخـر   إن إنكار الصالة كفر كما أن إنكار التوحيد كفر مع أن أحدهما ع  
 �� ��� �  %/�� e�� ��� �  %/�� e�� ��� �  %/�� e�� ��� ��W7/�  D �4P� i8W7/�  D �4P� i8W7/�  D �4P� i8W7/�  D �4P� i8* * * * 73N @,�D 73N @,�D 73N @,�D 73N @,�D W7���D )W7���D )W7���D )W7���D )* * * *  %/�� e :يقول تعالى في منكرهما. عبادة
 WـG+� WـG+� WـG+� WـG+�* * * *      eDAـ. 8ـ� eD�      eDAـ. 8ـ� eD�      eDAـ. 8ـ� eD�      eDAـ. 8ـ� eD� � )العهد الذي بيننـا    ((:  � ولهذا يقول النبي     ).٣٥-٣ :القيامة

  .)١())وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر

ن األمرين بل قد يقدم في الذكر الصالة        والقرآن واضح في عدم تفريقه كثيراً بي      
  !أو العمل عموماً على العقيدة
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ِ< $)�3َ,ُ1 "4�ُN(D@ِ�OP�� Fِ&�(
ِ< $)�3َ,ُ1 "4�ُN(D**** W7+(_ W7+(_ W7+(_ W7+(_$oِ�(
�ْ� "َ1"َ�َ�$oِ�(
�ْ� "َ1"َ�َ�$oِ�(
�ْ� "َ1"َ�َ�$oِ�(
�ْ� "َ1"َ�َ� *  *  *  *  ُ	(�"َK(a &�$�$�َK&�َ� "(Gَ8 ُ	(�"َK(a &�$�$�َK&�َ� "(Gَ8 ُ	(�"َK(a &�$�$�َK&�َ� "(Gَ8 ُ	(�"َK(a &�$�$�َK&�َ� "(Gَ8
(oِ�8ِ"4���(oِ�8ِ"4���(oِ�8ِ"4���(oِ�8ِ"4��� � )٤٨-٤٢:المدثر(.  

� (@ِ� (6"َN 4�ُ� (@ِ� (6"َN 4�ُ� (@ِ� (6"َN 4�ُ�ٍ(�َJ&^(� 2ِ� Fٍ&�(� ?8ِ BF"(�xِْM &Dَ� ... ... ... ... (@ِ� (6"َN 4�ُ	�ٍ(�َJ&^(� 2ِ� Fٍ&�(� ?8ِ BF"(�xِْM &Dَ	�ٍ(�َJ&^(� 2ِ� Fٍ&�(� ?8ِ BF"(�xِْM &Dَ	�ٍ(�َJ&^(� 2ِ� Fٍ&�(� ?8ِ BF"(�xِْM &Dَ	 ٍ(�َ>(� E.َ8 *  *  *  *	ٍ(�َ>(� E.َ8	ٍ(�َ>(� E.َ8	ٍ(�َ>(� E.َ8	 (��ْ� "(� َ`�(�&�َ� "(�(D *  *  *  *�(�َ	(��ْ� "(� َ`�(�&�َ� "(�(Dُ�(�َ	(��ْ� "(� َ`�(�&�َ� "(�(Dُ�(�َ	Dُ)�)" �َ�&�)�`َ �)" �ْ��)�َ�)	ُ� :ويقول
(@�ِ37��(@�ِ37��(@�ِ37��(@�ِ37��    &�(��(�َ�(D �ِ&�4��"ِ< �&�(��(�َ�(D ��$�(�#&�(��(�َ�(D �ِ&�4��"ِ< �&�(��(�َ�(D ��$�(�#&�(��(�َ�(D �ِ&�4��"ِ< �&�(��(�َ�(D ��$�(�#&�(��(�َ�(D �ِ&�4��"ِ< �&�(��(�َ�(D ��$�(�#	ِ(G(_&�(G�ْ"ِ< �	ِ(G(_&�(G�ْ"ِ< �	ِ(G(_&�(G�ْ"ِ< �	ِ(G(_&�(G�ْ"ِ< �� )١٧-١٢ :البلد.(  

6�$) �ِ�)��"ً l�ُ,ُ/&�"َ8$� : ويقول�&�(� "(�$�&�َ� 	ٍَ/ِ^/ِْ� ?8ِ 4�ُ�$l�ُ,ُ/&�"َ8 ً"��(�ِ� (6�$�&�(� "(�$�&�َ� 	ٍَ/ِ^/ِْ� ?8ِ 4�ُ�$l�ُ,ُ/&�"َ8 ً"��(�ِ� (6�$�&�(� "(�$�&�َ� 	ٍَ/ِ^/ِْ� ?8ِ 4�ُ�$l�ُ,ُ/&�"َ8 ً"��(�ِ� (6�$�&�(� "(�$�&�َ� 	ٍَ/ِ^/ِْ� ?8ِ 4�ُ�    ****    �ِ
�ِ(��ْ� ِ%7/�"ِ< $@ِ�&�$�   (6"َN $%71ِM�ِ
�ِ(��ْ� ِ%7/�"ِ< $@ِ�&�$�   (6"َN $%71ِM�ِ
�ِ(��ْ� ِ%7/�"ِ< $@ِ�&�$�   (6"َN $%71ِM�ِ
�ِ(��ْ� ِ%7/�"ِ< $@ِ�&�$�   (6"َN $%71ِM    ****    
ِo,ِ&^ِG�ْ� Fِ"(�َx Wَ/(� E�$H(�  (Dِo,ِ&^ِG�ْ� Fِ"(�َx Wَ/(� E�$H(�  (Dِo,ِ&^ِG�ْ� Fِ"(�َx Wَ/(� E�$H(�  (Dِo,ِ&^ِG�ْ� Fِ"(�َx Wَ/(� E�$H(�  (D � )٣٤-٣٢:الحاقة(.   

  .م العقيدة على العمل ومرة يقد، فمرة يقدم العمل على العقيدة
ومثل هذا في القرآن كثير مما يدل على أن هذا التفريق غير مؤثر وال أصـيل،               
فالقرآن ال يفرق تفريقاً مؤثراً بين أصول االعتقاد وأصول العمل بل يأتي األمر بهمـا               
على قدم المساواة في جميع القرآن بغض النظر عن االختالف في المرتبة، الذي لـم                

القرآن بحيث يجعل له وزناً مؤثراً يجعلنا نتسامح في قطعية دليل أحـدهما،             يلتفت اليه   
  .ونتشدد في قطعية دليل اآلخر على اعتبار أن األول عمل والثاني عقيدة

8ِ
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  .حديث حسن صحيح غريب: أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال رواه )١(
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وى القرآن بين أصول الدين وأساسياته دون النظر الى كونها اعتقادية           وهكذا سا 
  .أم عملية

��% #�"! ��% #�"! ��% #�"! ��% #�"! �: قوله تعالى: (وإلى ذلك أشار اإلمام الشاطبي بوضوح حين قال
)"+,�� F� @� !"G,�)"+,�� F� @� !"G,�)"+,�� F� @� !"G,�)"+,�� F� @� !"G,وهو الواضح المعنى الذي ال إشكال فيه وال  -  فجعل المحكم��

� �+�"�"!�:  قال هو األم واألصل المرجوع إليه، ثم- اشتباهC�D!"�"�+� �C�D!"�"�+� �C�D!"�"�+� �C�Dوليست بأم :  يريد�
وال معظم فهي إذن قالئل، ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضالل 
عن الحق والميل عن الجادة، وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك وما ذاك إال 

األصول  وأم الكتاب يعم ما هو من .باتباعهم أم الكتاب وتركهم االتباع للمتشابه
فإن المخالف في أصل من  …االعتقادية أو العملية إذ لم يخص الكتاب ذلك وال السنة

أصول الشريعة العملية ال يقصر عن المخالف في أصل من األصول االعتقادية في 
  .  )١()هدم القواعد الشرعية

  
  

�+���   ��� ا��6ل وا���وع +34 أن +�2نا�
للهداية ينبغي أن يبنى علـى قواطـع        إن الشرع يفرق بين ما هو أصل وأساس         

األدلة، وال يتسامح في االختالف فيه وبين ما هو فرعي وتابع ال يشترط له ذلك بـل                 
هذا هو مناط التفريق المؤثر     تكفي فيه األدلة الظنية، واالختالف فيه سائغ ومشروع،         

        .واألصيل
  .هواشتراط الدليل القطعي في األصول، وعدمه في الفروع أمر مفروغ من

إن من نافلة القول أن نذكر بأن القضايا التي دارت حولها مباحث األصوليين هي           
من صلب الدين إذن ال ينبغي أن يكون التأصيل نظرياً بحتاً أو عقلياً مجرداً أو بعيـداً                 

  .عن المصدر األساس للتأصيل
  .إن التأصيل الشرعي الصحيح ينبغي أن يكون مقيداً بما جاء في التنزيل

                                                           
  .١١٦، ٤/١١٥الموافقات ) ١(
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 يبتعد التأصيل عن المصدر ويكون مقيداً بأجواء الصراع وعبـارة عـن             أما أن 
ردود أفعال متقابلة أفرزها ذلك الصراع، وليس أفعاالً أصيلة نابعـة مـن المـصدر               

 فهذا هو السبب الحقيقي الذي أوقع األقدمين فـي تلـك األخطـاء              -)الوحي(األساس  
زمن ألن قواعد االنطالق غير     الجوهرية وهو أحد األسباب الكبرى للتخبط الفكري الم       

  .غير دقيقة.. صحيحة أو 
إن السبب األساس الذي أوقعهم في ذلك الخطأ الفادح أنهم جعلوا مناط تأصـيلهم              
كون المسألة عقدية أم عبادية، ولو جعلوا مناطه كون المسألة أصولية أم فروعية لكانوا 

  .قد أصابوا عين الحقيقة
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 وإن   ، ن الفريق الذي قال بحجية أحاديث اآلحاد في العقيدة أخطأ في التأصـيل            إ
  .  في التطبيق- عرضاً –أصاب 

 إلى تقييد   -لكي تصح أو تعتدل   -فألن القاعدة التي استند اليها تحتاج       : أما خطأه 
إن أحاديث اآلحاد حجة في فروع العقيدة كما هي حجة في فروع : فكان ينبغي أن يقول

  .ة فال حاجة الشتراط التواترالشريع
 - إن فروع العقيدة تثبت بأحاديث اآلحاد     : فقالوا -فالخطأ في االطالق ولو قيدوا      

  .ألصابوا تماماً
فألن القضايا التي طبق عليها هذه القاعـدة   : وأما صواب هذا الفريق في التطبيق     

  .ا القطع فروعية، والفروع يسوغ في إثباتها الظن وال يشترط له- في غالبها -
أما الفريق الذي قال باشتراط التواتر في العقيدة فقد أخطأ في التطبيق وإن قارب              

  : لقد وقع هذا الفريق في عدة أخطاء و.اإلصابة في التأصيل
 أنه طبق هذه القاعدة على فروع، والفروع ال تحتاج الى القطع فال حاجة              : األول
  .الى التواتر

 القرآني والدليل الروائي في تطبيقه لهذه القاعـدة          أنه ساوى بين الدليل    : والثاني
على أصول العقيدة فلم يهتد الى أن األصول ال بد لها من النص القرآني ألنه ال وجود                 
في شرعنا ألصٍل لم يذكر ابتداء في القرآن فيصير القول بإثبات أصول العقيدة بمتواتر              

  .القرآنالحديث ال حاجة فيه، وال معنى له الستغنائنا عنه ب
  أن ينتبهوا إلى  دون. والعمل العقيدة بين  فرقوا- األول كالفريق -أنهم  الى إضافة
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  .وليس بين ما هو عقيدي وعملي. أن يكون بين أصول العقيدة وفروعها  ينبغي  الفرق  أن
 ان الفريقين فرقوا بين متشابهين وخلطوا بين مختلفين أي فرقوا           :وخالصة القول 
  . تفريق وخلطوا بين ما احتاج الى ذلكبين ما ال يحتاج الى

بالنص ) اعتقادية أم عبادية  (ولو اهتدى الفريقان الى اشتراط ثبوت أصول الدين         
) قرآنياً كـان أم حـديثياً     (القرآني القطعي الداللة وجواز إثبات الفروع بالدليل الظني         

ظنيـة مـن    النحل اإلشكال والتقيا في نقطة واحدة وخرجت جميع القضايا الفروعية ال          
  .دائرة الصراع التي اتسعت وطال أمدها

  
  

   ���8 إ>��ت ا�&���ة أو ا��6ل ����ا.� ا��وا+�ت
فإن إثبات العقيدة بمتواتر الروايـات يكتنفـه        : هذا من ناحية ومن ناحية أخرى     

أمران سلبيان يتبين من خاللهما أن هذه القاعدة ليست فارغة فحـسب وإنمـا خطـرة             
  : أضراراً عظيمة-بل الدين عموماً-عقيدة وضارة جداً ألحقت بال

في إثبات أصـول    ) آحادها ومتواترها ( أننا ال نحتاج الى الروايات       :األمر األول 
العقيدة الستغنائها عنها بصريح القرآن فما من أصل من أصول االعتقاد وأساسياته إال             

يـات  وهو مذكور صراحة في القرآن فيصبح القول بإثبات األصـول بمتـواتر الروا            
  .فضوالً ال حاجة فيه
والـشريعة  ( فتح على العقيدة     -الذي ال نحتاجه  - أن هذا الفضول     :واألمر الثاني 

ألن هذه القاعدة غيـر منـضبطة إذ المتـواتر    !!! أبواباً من الشرور ال تحصى   ) كذلك
الروائي أمر نسبي يختلف فيه المحدثون الى حد أن فريقاً يحكم بالضعف على أحاديث              

  .)١(خذ مثالً أحاديث المهدي! ريق آخر بالتواتريحكم لها ف
وال يسلم الحكم بالتواتر أو نفيه من الهوى بل إن أصحاب األهواء أسسوا فرقهم              

حتى روايات تحريف القرآن حكم كثير مـن علمـاء          . على روايات ادعوا لها التواتر    
                                                           

يقول الشيخ  .  من العلماء من أنكر وجود أحاديث متواترة أصالً، واعتبرها مسألة نظرية بحتة            )١(
ن من ليس بين أيدينا اآل]: (٥١-٥٠تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة ص    [محمد الطاهر ابن عاشور     

: وأما األحاديث المتواترة فقد قال علماؤنـا      . المتواتر غير القرآن وماهو معلوم من الدين بالضرورة       
ليس في السنة متواتر لتعذر وجود العدد الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع اصول الرواة                

لمستفيض كما تقرر فـي      ال يعدو أن يكون من ا      ، وإنما أكثر األحاديث رواةً     �بيننا وبين رسول اهللا     
  ).من أجل ذلك ال تجد علماء أصول الدين مشتغلين بهذه المسألة. أصول الفقه
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اب رب  فصل الخطاب في تحريف كت    (كالطبرسي صاحب كتاب    !! اإلمامية لها بالتواتر  
  .الخ… ) اإلمامة(وغيره فضالً عن حكمهم بتواتر روايات ) األرباب

  !وما من عقيدة شاذة إال ووضعت لها روايات كثيرة حكم لها أصحابها بالتواتر
بمتـواتر   - دون التفريق بين أصـولها وفروعهـا         – إن القول بثبوت العقيدة   

كبر أبواب الفتنـة التـي       من أ  -وال زال  - باب كان    - فضالً عن آحادها   -الروايات  
فتحت على األمة في دينها وعقيدتها مع أننا مستغنون تماماً عن هذا الباب بما أكرمنا 

  .اهللا تعالى به من محكمات الكتاب
أننا استمررنا علـى القواعـد نفـسها رغـم          : والخطأ المنهجي الذي وقعنا فيه    

ية واختالف القضايا   مع عدم مالحظة قصورها من ناح     !! إضرارها وعدم حاجتنا اليها   
  .المطروحة للنقاش في طبيعتها من ناحية أخرى

لقد صارت أغلب قضايا الصراع الفكري وعامة محاورها أصـولية ولـم تعـد              
  .اإلمامة مثالً.. فروعية

وهذا يستلزم قواعد جديدة مناسبة غير القواعد القديمة فكيف إذا الحظنا أن هـذه              
  .للتطبيق من أساسهاالقواعد قاصرة في ذاتها وغير صالحة 

  .إن المنهج االستداللي الحالي غير صالح لالعتماد
إنه منهج جامد مستورد من زمان غير زماننا ال يمتلك المرونـة التـي تجعلـه                

  .يتكيف ليستوعب ما استجد من القضايا فضالً عن أنه لم يكن متكامالً من األساس
الستناد الحقيقي علـى     دون ا  -وهي وقتية -إنه منهج مستمد من أجواء الصراع       

  .لدام بدوامه.. وإال) أي القرآن(مصدر الهداية واالستمداد الحقيقي 
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  .ولكل إشكال.. أما المنهج الذي نعتمده فصالح لكل زمان

إنه يحل اإلشكاالت الماضية والمستجدة ألنه منهج أصيل في اسـتمداده ويمتـاز            
  .تطبيقهبالتكيف والمرونة في 

إن اتباع هذا المنهج هو السبيل الوحيد إلشاعة الوحدة الدينيـة بـين الطوائـف               
..  التفريق بوضوح تام بين الجماعة التي تمثل اإلسـالم و     -على األقل -اإلسالمية أو   

 .الطوائف التي خرجت على الجماعة األم وشذَّت عن الصراط المستقيم
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B!"(�ِ<"(�َ+$�B!"(�ِ<"(�َ+$�B!"(�ِ<"(�َ+$�B!"(�ِ<"(�َ+$��  .في هذه اآلية يقسم اهللا جل وعال آيات كتابه قسمين:  
  . قسم منها محكم ال اشتباه أو احتمال فيه هو األم والمرجع  .١
ََ�:  كما قال إتماما على بداية اآليـة       وقسم متشابه ذم اهللا اتباعه واعتماده     . ٢ 4�َAـ"  4�َAـ"  4�َAـ"  4�َAـ"  8َ888َ
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  ).٧:آل عمران 8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37���)َ
 لم يصلح أن يكون دليالً وأن الدليل        إن الدليل إذا كان نصاً متشابها     : وهذا معناه 

  .الصالح لالعتماد هو النص المحكم الواضح في داللته
  .له) الدعاية(وهذا هو المفتاح الذي أريد االعالن عنه و


&�ِ�& >ِـ^$ْ/َ"6ٍ      �: وقال عن أصحاب الكهف   َ/(� (6�ُ�Aْ(� َ &�َ� ً	(��ِ# ِ%1ِD$� &@ِ� �Dُ3َL7�� "(�$�&�َ> ِIَ $�(�      ٍ6"َ
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O
(<O
(<O
(<O
(<"h<ِ3َN ِ%7/�� Wَ/(� �(�َ+8ْ� &@4Gِ� $�َ/�َْ� &@(Gَ8 @ٍ"h<ِ3َN ِ%7/�� Wَ/(� �(�َ+8ْ� &@4Gِ� $�َ/�َْ� &@(Gَ8 @ٍ"h<ِ3َN ِ%7/�� Wَ/(� �(�َ+8ْ� &@4Gِ� $�َ/�َْ� &@(Gَ8 @ٍ"h<ِ3َN ِ%7/�� Wَ/(� �(�َ+8ْ� &@4Gِ� $�َ/�َْ� &@(Gَ8 @ٍ�) ن). ١٥:الكهفهو الدليل الواضح : والسلطان البي

الذي ال شبهة فيه، القوي الذي يتسلط على العقول فيقنعها فال تستطيع رده أو التفلـت                
اء علـى    فليس بدليل إنما هو افتر     - أي كان متشابها محتمالً    -منه، فما لم يكن كذلك      

 سـلطاناً  الشرك في ينزل لم تعالى واهللا وحده، اهللا شأن من العقائد وتشريع ألن الدين ! اهللا

 النفـوس  استحبته أو اآلراء واستحسنته العقول زخرفته وإن باطل فهو قاطعة أو حجة  بيناً

  .باألهواء
نذ  وأن أهل الحق م    ،وهذه اآلية تعبر عن ِقدم هذا المنهج وعمقه في تاريخ الدين          

  !القديم يعرفونه ويحتجون به
�)�َ�&+ُ�& ��D (!i)�ْ��$�40 �: وقال سبحانهَ�40$��ْ �8َ�(D (!i�� &�ُ+&�َ�(�َ8َ� �40$��ْ�(D (!i�� &�ُ+&�َ�(�َ8َ� �40$��ْ�(D (!i�� &�ُ+&�َ�(�َ8َ� * * * *�(�C�� َ	َ~�ِ"7~�� (Z"(�(�(D�(�C�� َ	َ~�ِ"7~�� (Z"(�(�(D�(�C�� َ	َ~�ِ"7~�� (Z"(�(�(D�(�C�� َ	َ~�ِ"7~�� (Z"(�(�(D* * * * Wَ~1�� $%َ�(D $�َN73�� &�ُ,َ�َ� Wَ~1�� $%َ�(D $�َN73�� &�ُ,َ�َ� Wَ~1�� $%َ�(D $�َN73�� &�ُ,َ�َ� Wَ~1�� $%َ�(D $�َN73�� &�ُ,َ�َ� * * * *     

     �(0
ِc ٌ	(G&^>ِ �ً�ِM (./ْ�ِ     �(0
ِc ٌ	(G&^>ِ �ً�ِM (./ْ�ِ     �(0
ِc ٌ	(G&^>ِ �ً�ِM (./ْ�ِ     �(0
ِc ٌ	(G&^>ِ �ً�ِM (./ْ�ِ * * * *          َ�(0ـ" �1َـ(� &�ُN$�"(<#(D &�ُ+1َْ� "(��$Gُ+&
4G(� BI"(G&�َ� 7 ِM (?ِ� &6ِM          َ�(0ـ" �1َـ(� &�ُN$�"(<#(D &�ُ+1َْ� "(��$Gُ+&
4G(� BI"(G&�َ� 7 ِM (?ِ� &6ِM          َ�(0ـ" �1َـ(� &�ُN$�"(<#(D &�ُ+1َْ� "(��$Gُ+&
4G(� BI"(G&�َ� 7 ِM (?ِ� &6ِM          َ�(0ـ" �1َـ(� &�ُN$�"(<#(D &�ُ+1َْ� "(��$Gُ+&
4G(� BI"(G&�َ� 7 ِM (?ِ� &6ِM       ٍ6"َ � ��/7ـ%$ >ِ�)ـ" �ِـ@& �$ـْ/َ"6ٍ        ��/7ـ%$ >ِ�)ـ" �ِـ@& �$ـْ/َ"6ٍ        ��/7ـ%$ >ِ�)ـ" �ِـ@& �$ـْ/َ"6ٍ        ��/7ـ%$ >ِ�)ـ" �ِـ@& �$ـْ/
فليس هناك من سلطان نازل من عند اهللا أي نص قاطع او حجـة              ). ٢٢-١٩ :النجم(



  ٣٠

بينة محكمة إنما هي ظنون اتبعوها وأسماء هم اخترعوها بال دليل معتبر، لذلك عقب              
 �Kُـ�$ D)�َ�َـY &P)ـ"�I$�& �ِـ@& �)>�Oِـ�& �ْ��$ـK      �(Pُـ�$ D)�َ�َـY &P)ـ"�I$�& �ِـ@& �)>�Oِـ�& �ْ��$ـK      �(Pُـ�$ D)�َ�َـY &P)ـ"�I$�& �ِـ@& �)>�Oِـ�& �ْ��$ـK      �(Pُـ�$ D)�َ�َـY &P)ـ"�I$�& �ِـ@& �)>�Oِـ�& �ْ��$ـD 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(�      �(P)�)ـ" �َ�&ـ�)� ��D 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(�     1َْْ)�)ـ" �َ�&ـ�)� ��D 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(�     1َْْ)�)ـ" �َ�&ـ�)� ��D 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(�     1َْْ)�)ـ" �َ�&ـ�)� ��6ِM  &6ِM  &6ِM  &6ِM     1َْْ&  �: اهللا تعالى عليها بقوله   


)	َ ��Wَ~1ُْْ �:  ثم قال)٢٢:النجم(ِG&^َ� َ	َ,ِj(i(Gْ�� (6�EG(^$
َ� Zِ(�ِCْ "ِ< (6�$�ِ�&�$� َ  (@�ِ37�� 46ِM Wَ~1ُْْ�� َ	(
ِG&^َ� َ	َ,ِj(i(Gْ�� (6�EG(^$
َ� Zِ(�ِCْ "ِ< (6�$�ِ�&�$� َ  (@�ِ37�� 46ِM Wَ~1ُْْ�� َ	(
ِG&^َ� َ	َ,ِj(i(Gْ�� (6�EG(^$
َ� Zِ(�ِCْ "ِ< (6�$�ِ�&�$� َ  (@�ِ37�� 46ِM Wَ~1ُْْ�� َ	(
ِG&^َ� َ	َ,ِj(i(Gْ�� (6�EG(^$
َ� Zِ(�ِCْ "ِ< (6�$�ِ�&�$� َ  (@�ِ37�� 46ِM * * * * &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(�(D &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(�(D &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(�(D &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(�(D
      ِ�ْJ$� َ  4@7��� 46ِM(D 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM �ٍ/ِْ�      ِ�ْJ$� َ  4@7��� 46ِM(D 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM �ٍ/ِْ�      ِ�ْJ$� َ  4@7��� 46ِM(D 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM �ٍ/ِْ�      ِ�ْJ$� َ  4@7��� 46ِM(D 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM �ٍ/ِْ�"ً�&
(a O�(H�ْ� &@ِ� ?"ً�&
(a O�(H�ْ� &@ِ� ?"ً�&
(a O�(H�ْ� &@ِ� ?"ً�&
(a O�(H�ْ� &@ِ� ?�) والظن الـذي ذم  . )٢٨،٢٧/النجم

  .المشركين على اتباعه هنا هو المتشابه نفسه الذي ذمهم على اتباعه هناك
6�$�ِ) 8ِ
ــ%ِ 8َْ/
)ــAِْ! �$ــ^&+Gَِ�$�$�& >ِــ^$ْ/َ"6ٍ �$ــ�oٍِ�: وقــالGَ+&^ــ(� B�7/ــ 6�$�ِ) 8ِ
ــ%ِ 8َْ/
)ــAِْ! �$ــ^&+Gَِ�$�$�& >ِــ^$ْ/َ"6ٍ �$ــ�Fَ�ٍoِ& �َ�$ــ�& �$Gَ+&^ــ(� B�7/ــ 6�$�ِ) 8ِ
ــ%ِ 8َْ/
)ــAِْ! �$ــ^&+Gَِ�$�$�& >ِــ^$ْ/َ"6ٍ �$ــ�Fَ�ٍoِ& �َ�$ــ�& �$Gَ+&^ــ(� B�7/ــ 6�$�ِ) 8ِ
ــ%ِ 8َْ/
)ــAِْ! �$ــ^&+Gَِ�$�$�& >ِــ^$ْ/َ"6ٍ �$ــ�Fَ�ٍoِ& �َ�$ــ�& �$Gَ+&^ــ(� B�7/ــ ). ٣٨/الطــور (��Fَ& �َ�$ــ�& �$

  .ذي يسمع من المأل األعلى عن اهللا جل وعالوالسلطان المبين هو الخبر ال
�ِ�&ـP) ��/7ـ%ِ     �        :    �<َ"�ُ�� �َ@& �hZ(�D$P&�(� "h�"4�َ� 7 ِM $�"4��� "�^(Gَ� &@َ� ��ُ�"َ>      hZ(�D$P&�(� "h�"4�َ� 7 ِM $�"4��� "�^(Gَ� &@َ� ��ُ�"َ>      hZ(�D$P&�(� "h�"4�َ� 7 ِM $�"4��� "�^(Gَ� &@َ� ��ُ�"َ>      hZ(�D$P&�(� "h�"4�َ� 7 ِM $�"4��� "�^(Gَ      �وقال عن اليهود الذين    &�ُ�ْ3َ�� Rُْ>     ِ%7ـ/�� (Pـ&�ِ� &�ُ�ْ3َ�� Rُْ>     ِ%7ـ/�� (Pـ&�ِ� &�ُ�ْ3َ�� Rُْ>     ِ%7ـ/�� (Pـ&�ِ� &�ُ�ْ3َ�� Rُْ>

�hP&�(��hP&�(��hP&�(��hP&�(��)/َ� Wَ�َ�(6�ُ��ُ�َ�(6�ُ��ُ�َ�(6�ُ��ُ�Fَ�&Fَ�&Fَ�&Fَ� (6�ُ��ُ&� :قائالً عقب ثم  ،اهللا عن بالدليل فطالبهم �Wَ/(�Wَ/(�Wَ/(� ِ%7/��ِ%7/��ِ%7/��ِ%7/�� "(�"(�"(�"(� (6�$Gَ/&�َ� َ (6�$Gَ/&�َ� َ (6�$Gَ/&�َ� َ (6�$Gَ/&�َ� َ �) ٨٠/البقرة.(  


ـ^)W �>&ـ@)         �:  	وقال مبطالً حجة النصارى في ألوهية عيسى        ِ�
ـ^)W �>&ـ@)         M(Dِ�ْ <َـ"�َ ��/7ـ%$ �)"ِ�
ـ^)W �>&ـ@)         M(Dِ�ْ <َـ"�َ ��/7ـ%$ �)"ِ�
ـ^)W �>&ـ@)         M(Dِ�ْ <َـ"�َ ��/7ـ%$ �)"ِ�M(Dِ�ْ <َـ"�َ ��/7ـ%$ �)"
ِ%7/�� ِ6D$� &@ِ� @ِ&
(�َ�ِM ?O�ُ�(D ?1ِDُ3ِL7�� uِ"4�/�ِ (w/ُْ> (w1َ�َ� (�(�&�(�ِ%7/�� ِ6D$� &@ِ� @ِ&
(�َ�ِM ?O�ُ�(D ?1ِDُ3ِL7�� uِ"4�/�ِ (w/ُْ> (w1َ�َ� (�(�&�(�ِ%7/�� ِ6D$� &@ِ� @ِ&
(�َ�ِM ?O�ُ�(D ?1ِDُ3ِL7�� uِ"4�/�ِ (w/ُْ> (w1َ�َ� (�(�&�(�ِ%7/�� ِ6D$� &@ِ� @ِ&
(�َ�ِM ?O�ُ�(D ?1ِDُ3ِL7�� uِ"4�/�ِ (w/ُْ> (w1َ�َ� (�(�&�  ).١١٦/المائدة (��)

 أما أن عيسى    فإذا كان لهم على ما يدعون نص محكم قاله نبيهم فهم معذورون،           
إله أو ابن إله ألنه ولد من غير أب، فهذا اتباع للمتشابه وليس قوال أو نصاً صـريحا                  

D)�)" <َ+َ/ُـ�D  $l)�)" <َ+َ/ُـ�D  $l)�)" <َ+َ/ُـ�D  $l)�)" <َ+َ/ُـ�l$  �:  	نازالً من عند اهللا، وقال وهو يرد عليهم اعتقادهم في صلب المسيح     
 ?ِKَ� ِ%
8ِ ��ُKَ/َ+&C� (@�ِ37�� 46ِM(D &�$�َ� (%O�$a &@,َِ�(D $l�$�َ/(� "(�(D ?ِKَ� ِ%
8ِ ��ُKَ/َ+&C� (@�ِ37�� 46ِM(D &�$�َ� (%O�$a &@,َِ�(D $l�$�َ/(� "(�(D ?ِKَ� ِ%
8ِ ��ُKَ/َ+&C� (@�ِ37�� 46ِM(D &�$�َ� (%O�$a &@,َِ�(D $l�$�َ/(� "(�(D ?ِKَ� ِ%
8ِ ��ُKَ/َ+&C� (@�ِ37�� 46ِM(D &�$�َ� (%O�$a &@,َِ�(D $l�$�َ/(� "(�(D   "ـ(�(D O@7ـ��� (b"(����  ِM �ٍ/ِْ� &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(� $%&�ِ� �.(a    "ـ(�(D O@7ـ��� (b"(����  ِM �ٍ/ِْ� &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(� $%&�ِ� �.(a    "ـ(�(D O@7ـ��� (b"(����  ِM �ٍ/ِْ� &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(� $%&�ِ� �.(a    "ـ(�(D O@7ـ��� (b"(����  ِM �ٍ/ِْ� &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(� $%&�ِ� �.(a 

ً"�
ِ�(� $l�ُ/َ+َ>ً"�
ِ�(� $l�ُ/َ+َ>ً"�
ِ�(� $l�ُ/َ+َ>ً"�
ِ�(� $l�ُ/َ+َ>�) ١٥٧: النساء.(  

��4&�)ـ" �ِـ@& a)ـ?&Iٍ      �: ورد على المشركين قولهم (_ َ (D "1َـ$�"(<# َ (D "(�N(���4&�)ـ" �ِـ@& a)ـ?&I"(a &�َ�      ٍI) ��/7%$ �)ـ" �aَ&ـ(_ َ (D "1َـ$�"(<# َ (D "(�N(���4&�)ـ" �ِـ@& a)ـ?&I"(a &�َ�      ٍI) ��/7%$ �)ـ" �aَ&ـ(_ َ (D "1َـ$�"(<# َ (D "(�N(���4&�)ـ" �ِـ@& a)ـ?&I"(a &�َ�      ٍI) ��/7%$ �)ـ" �aَ&ـ(_ َ (D "1َـ$�"(<# َ (D "(�N(�    ��َ�& I"(a) ��/7%$ �)ـ" �aَ&ـ
ــائالً ــٍ� 8َ  �: ق /ِْ�ــ@&  ِ� &�ُN(Pــ &�ِ� Rْــ (� Rْــ ــٍ� 8َ  <ُ /ِْ�ــ@&  ِ� &�ُN(Pــ &�ِ� Rْــ (� Rْــ ــٍ� 8َ  <ُ /ِْ�ــ@&  ِ� &�ُN(Pــ &�ِ� Rْــ (� Rْــ ــٍ� 8َ  <ُ /ِْ�ــ@&  ِ� &�ُN(Pــ &�ِ� Rْــ (� Rْــ ــ�6)  <ُ $�$�ْLَ� 7 ِM &�ُ+ــ 1َْ� &6ِM(D 4@ــ 7��� 7 ِM (6ــ� $�ِ�7+َ� &6ِM "ــ (�َ� $lــ� $Y�ِْLُ+  (6ــ� $�$�ْLَ� 7 ِM &�ُ+ــ 1َْ� &6ِM(D 4@ــ 7��� 7 ِM (6ــ� $�ِ�7+َ� &6ِM "ــ (�َ� $lــ� $Y�ِْLُ+  (6ــ� $�$�ْLَ� 7 ِM &�ُ+ــ 1َْ� &6ِM(D 4@ــ 7��� 7 ِM (6ــ� $�ِ�7+َ� &6ِM "ــ (�َ� $lــ� $Y�ِْLُ+  (6ــ� $�$�ْLَ� 7 ِM &�ُ+ــ 1َْ� &6ِM(D 4@ــ 7��� 7 ِM (6ــ� $�ِ�7+َ� &6ِM "ــ (�َ� $lــ� $Y�ِْLُ+� 

  ).١٤٨/األنعام(
��ـ�B �ِـ�&�$�& >ِـ�)>�Oِ�&           �: وقالَِ8 �َ�ِM ً	ـ(G&_(� $%ـ�& �ِ�&ـ$�َ>�َ�َ� �َ�ِM 4�ُ� ِ%&
َ�ِM (oِ�
ِ�$� &�$�4<(� �&�(�(� ��ُc (u"4��� 4�(� �َ�ِM(D           &�ِ�O<(���ـ�B �ِـ�&�$�& >ِـَِ8 �َ�ِM ً	ـ(G&_(� $%ـ�& �ِ�&ـ$�َ>�َ�َ� �َ�ِM 4�ُ� ِ%&
َ�ِM (oِ�
ِ�$� &�$�4<(� �&�(�(� ��ُc (u"4��� 4�(� �َ�ِM(D           &�ِ�O<(���ـ�B �ِـ�&�$�& >ِـَِ8 �َ�ِM ً	ـ(G&_(� $%ـ�& �ِ�&ـ$�َ>�َ�َ� �َ�ِM 4�ُ� ِ%&
َ�ِM (oِ�
ِ�$� &�$�4<(� �&�(�(� ��ُc (u"4��� 4�(� �َ�ِM(D           &�ِ�O<(���ـ�B �ِـ�&�$�& >ِـَِ8 �َ�ِM ً	ـ(G&_(� $%ـ�& �ِ�&ـ$�َ>�َ�َ� �َ�ِM 4�ُ� ِ%&
َ�ِM (oِ�
ِ�$� &�$�4<(� �&�(�(� ��ُc (u"4��� 4�(� �َ�ِM(D

&�$�&�$�&�$�&�$�(6�ُN�ِ(6�ُN�ِ(6�ُN�ِ(6�ُN�َ"1ً" 8َ�$ـ�) �)ـ+َ,َ/Gِ< $�7)ـ" Nَـ"1ُ�� >ِـ%ِ �$ـ�&ِ�Fَ�  &Fَ�  &Fَ�  &Fَ�         (6�ُN&  �:  ثم رد هذه الدعوة بقوله     �ِ/$� &�ِ�&
َ/(� "(��ْ(01َ�         (6�ُN�َ"1ً" 8َ�$ـ�) �)ـ+َ,َ/Gِ< $�7)ـ" Nَـ"1ُ�� >ِـ%ِ �$ـ�&ِ/$� &�ِ�&
َ/(� "(��ْ(01َ�         (6�ُN�َ"1ً" 8َ�$ـ�) �)ـ+َ,َ/Gِ< $�7)ـ" Nَـ"1ُ�� >ِـ%ِ �$ـ�&ِ/$� &�ِ�&
َ/(� "(��ْ(01َ�         (6�ُN�َ"1ً" 8َ�$ـ�) �)ـ+َ,َ/Gِ< $�7)ـ" Nَـ"1ُ�� >ِـ%ِ �$ـ�&ِ/$� &�ِ�&
َ/(� "(��ْ(01َ�� 
  ).٣٥،٣٣/الروم(
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  أي إن أساسيات االعتقاد ال بد لها من دليل منزل من عند اهللا يتكلم بها صراحة 
  .ال يحتاج إلى من يقوله أو يفسره) لمفهو يتك: (لبس أو اشتباه دون بوضوح عليها ويدل

: كما في قوله. وذكر اهللا تعالى أن أكثر الناس يتبعون في أصول دينهم أدلة ظنية    
�$�$ـ�6)                     �ْL(� 7 ِM &6ِ& �$ـ�M(D 4@7 ���7ـ ِM (66ِ& �)+7�ِ�$ـ�M ِ%7ـ/�� Rِ
�)ـ@& �)ـ�ِ َ`��/z8ِـ? ��َْ�&�ِ �$ـ &@(� (�َ~Nَْ� &�ُِ� &6ِM(D                     (6ـ�$�$�ْL(� 7 ِM &6ِ& �$ـ�M(D 4@7 ���7ـ ِM (66ِ& �)+7�ِ�$ـ�M ِ%7ـ/�� Rِ
�)ـ@& �)ـ�ِ َ`��/z8ِـ? ��َْ�&�ِ �$ـ &@(� (�َ~Nَْ� &�ُِ� &6ِM(D                     (6ـ�$�$�ْL(� 7 ِM &6ِ& �$ـ�M(D 4@7 ���7ـ ِM (66ِ& �)+7�ِ�$ـ�M ِ%7ـ/�� Rِ
�)ـ@& �)ـ�ِ َ`��/z8ِـ? ��َْ�&�ِ �$ـ &@(� (�َ~Nَْ� &�ُِ� &6ِM(D                     (6ـ�$�$�ْL(� 7 ِM &6ِ& �$ـ�M(D 4@7 ���7ـ ِM (66ِ& �)+7�ِ�$ـ�M ِ%7ـ/�� Rِ
�)ـ@& �)ـ�ِ َ`��/z8ِـ? ��َْ�&�ِ �$ـ &@(� (�َ~Nَْ� &�ُِ� &6ِM(D� 
  ).١١٦/ألنعاما(

  .غير صالحة لالستدالل.. فأدلتهم ظنية متشابهة
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�D�� R�K���D�� R�K���D�� R�K���D�� R�K��        
�:�5	��� "�;� <=� &�.:�:�5	��� "�;� <=� &�.:�:�5	��� "�;� <=� &�.:�:�5	��� "�;� <=� &�.:        

  
  ا����< ا6ول

  

  ن�ا����+�ت  و)��م ا���02 وا�����A" @� ا�7?9
  

ـ   �$ـ�)  �$ـ�)  �$ـ�)  �$ـ�)  �:  ���� تال رسـول اهللا : قالت) رضي اهللا عنها( عن عائشة شيخانروى ال
"4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِْ�� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� !"�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37��"4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِْ�� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� !"�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37��"4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِْ�� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� !"�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37��"4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِْ�� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� !"�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37��     ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37��

    (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8    (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8    (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8    (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
�6�ُLِ��4) 8ِ? �ْ��ِْ/ـِ� �)�ُ��ُـ�8   (6َ��(D $%7/�� 7 ِM $%َ/�DِْAَ� $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ�    (6ُ��ُـ��6�ُ) 8ِ? �ْ��ِْ/ـِ� �)Lِ��4���(D $%7/�� 7 ِM $%َ/�DِْAَ� $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ�    (6ُ��ُـ��6�ُ) 8ِ? �ْ��ِْ/ـِ� �)Lِ��4���(D $%7/�� 7 ِM $%َ/�DِْAَ� $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ�    (6ُ��ُـ��6�ُ) 8ِ? �ْ��ِْ/ـِ� �)Lِ��4���(D $%7/�� 7 ِM $%َ/�DِْAَ� $�َ/&�(� "(�(D ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� 
7�$ Dُ� 7 ِM&�ُ�� � َْْ��)ـ"ِ(           N73(� "(�(D "(�O<(� ِP&�ِ� &@ِ� QRُN ِ%ِ< "4�(�#           )ِ"ـ(��َْْ � ��ُ�&Dُ� 7 ِM $�7N73(� "(�(D "(�O<(� ِP&�ِ� &@ِ� QRُN ِ%ِ< "4�(�#           )ِ"ـ(��َْْ � ��ُ�&Dُ� 7 ِM $�7N73(� "(�(D "(�O<(� ِP&�ِ� &@ِ� QRُN ِ%ِ< "4�(�#           )ِ"ـ(��َْْ � ��ُ�&Dُ� 7 ِM $�7N73(� "(�(D "(�O<(� ِP&�ِ� &@ِ� QRُN ِ%ِ< "4�(�#� قال رسول اهللا   :  قالت�  :))  إذا رأيـتم

فأولئك ((:  وفي رواية  ))ن ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم اهللا فاحذروهم        الذين يتبعو 
  .))الذين عنى اهللا فاحذروهم

إن في أمتي قوماً ((:  قال� عن النبي  � عن حذيفةوروى الحافظ أبو يعلى
. أردأ التمـر  :  والـدقل  ))يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله        

أي يتخيرون منه ما يالئم أهواءهم من المتشابه يتأولونه على غير           : دقلينثرونه نثر ال  

)+7�ِ�$ـ�6) �)ـ" �َـ�)">)%) �ِ�&ـ%$        8َ
)+7�ِ�$ـ�6) �)ـ" �َـ�)">)%) �ِ�&ـ%$        8َ
)+7�ِ�$ـ�6) �)ـ" �َـ�)">)%) �ِ�&ـ%$        8َ
)+7�ِ�$ـ�6) �)ـ" �َـ�)">)%) �ِ�&ـ%$        � :كما قال تعـالى   . تأويله ويتركون ما ال حظَّ لهم فيه من المحكم        َ8

ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<�ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<�ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<�ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<��.  
يم وهما بمعنى الحـاكم وهـو        الحكَم والحك  ):لسان العرب (قال ابن منظور في     

القاضي فهو فعيل بمعنى فاعل، أو هو الذي يحكم األشياء ويتقنها فهو فعيـل بمعنـى                
وهـو الحـاكم لكـم أو       ): وهو الذكر الحكيم  : (وفي الحديث في صفة القرآن    … مفِعل

. ُأحِكم فهو محكَم  . عليكم، أو هو الذي ال اختالف فيه وال اضطراب فعيل بمعنى مفعل           
، يريد المفصل مـن     )�قرأت المفصل على عهد رسول اهللا       (: ي حديث ابن عباس   وف

  . القرآن ألنه لم ينسخ منه شيء
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 .هو ما لم يكن متشابهاً ألنه أحكم بيانه بنفسه، ولم يفتقر إلـى غيـره              : وقيل
أصل : قال األصمعي … حكَمت وأحكمت وحكَّمت بمعنى منعت ورددت     : والعرب تقول 

  .ومنه حكَمة اللجام ألنها ترد الدابة: قال. ن الظلمرد الرجل ع: الحكومة
واشتبه علي وتشابه الشيئان    … والجمع أشباه . الِمثل: الشِّبه والشبه والشبيه  : شبه

والمشتبهات … }مشتبهاً وغير متشابه  {: وفي التنزيل . أشبه كل منهما صاحبه   : واشتبها
وذكـر فتنـة    : ي حديث حذيفة  وف… المتماثالت: المشكالت والمتشابهات : من األمور 

معناه أن الفتنة إذا أقبلت شبهت على القوم        : قال شمر ): تشَبه مقبلة وتبين مدبرة   : (فقال
وأرتهم أنهم على الحق حتى يدخلوا فيها، ويركبوا منها ما ال يحل فإذا أدبرت وانقضت   

  .بان أمرها، فعلم من دخل فيها أنه كان على الخطأ
وشـبه  … مشكلة يشبه بعضها بعضا   : مور مشتبهة ومشَبهة  وأ. والشبه االلتباس 

آمنـوا  : (وفي الحديث في صـفة القـرآن      …خلَّط عليه األمر حتى اشتبه بغيره     : عليه
: وهو على ضربين  . المتشابه ما لم يتلقَّ معناه من لفظه      ). بمتشابهه واعملوا بمحكمه  

لى معرفة حقيقته، فالمتبع له أحدهما إذا رد إلى المحكم عرف معناه واآلخر ما السبيل إ  
  . ي إلى شيء تسكن نفسه إليهمبتغ للفتنة ألنه ال يكاد ينته

ما ال يعرض فيه     المحكم): مفردات ألفاظ القرآن  (وقال الراغب األصفهاني في     
ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره     : والمتشابه. وال من حيث المعنى    اللفظ حيث شبهة من 

 عـن  ظـاهره  ينبـئ  ال ما المتشابه: الفقهاء المعنى، فقال  يثح من أو اللفظ إما من حيث  

  .هـ.ا. مراده
يدور معناه حول المنع واإلتقان، فـالكالم أو اللفـظ    ): المحكم(يتبين من هذا أن     

المتقن الممتنع بحيث ال يقبل اختالفاً في تحديد معناه وال يتطرق إليه شبهة             : المحكم هو 
ومن هنا أطلق لفظ     .اه بغيره وال يكون منسوخا    أو اضطراب وال يشكل، أو يلتبس معن      

  . على ما كان واضحاً بنفسه غير مفتقر في بيان معناه إلى غيره) المحكم(
 المتشابه الذي يدور معناه حول اإلشكال وااللتبـاس واالخـتالط           وذلك بخالف 

هر اللفظ ال يتبين المراد منها من ظا  مختلفة أمور جملة بين التشابه أو الناتج عن التماثل
  .نفسه دون إرجاعه إلى غيره

  

  )�م و �7D و ���.. ا���02
  .ومقيد عام ومطلق: ثم إن المحكم في القرآن عموماً، قد ورد على ثالثة أنواع
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ٍ� �:  فقد جاء في قوله تعالىالعامأما ,ِ(_ &6$Pَ� &@ِ� &wَ/O�ُ8 4�ُ� $%ُ�"(�# &w(G,ِ&_ُ� B)"َ+Nِ ��� �ٍ
,ِ(_ &6$Pَ� &@ِ� &wَ/O�ُ8 4�ُ� $%ُ�"(�# &w(G,ِ&_ُ� B)"َ+Nِ ��� �ٍ
,ِ(_ &6$Pَ� &@ِ� &wَ/O�ُ8 4�ُ� $%ُ�"(�# &w(G,ِ&_ُ� B)"َ+Nِ ��� �ٍ
,ِ(_ &6$Pَ� &@ِ� &wَ/O�ُ8 4�ُ� $%ُ�"(�# &w(G,ِ&_ُ� B)"َ+Nِ ���        
Cٍٍ)ـ�ِ] C)ـ�ِ] C)ـ�ِ] C)ـ�ِ]  بمعنـى أن آيـات      محكمة،  جميعها - اآلية هذه حسب -الكتاب   اتفآي )١:هود( �ٍٍ

الكتاب إذا رد بعضها إلى بعض واعتبر بعضها ببعض كانت محكمـة بينـة المعنـى             
  .جميعا فكتاب اهللا كله محكم بهذا المعنى

هذا من حيث العموم واإلجمال، وأما من حيث التخصيص والتفصيل، فإن هـذا             
م بإطالق فهو اليحتاج إلى غيره من اآليات يوضحه ويبين المحكم العام منه ما هو محك

المقصود به، ومنه ما هو محتاج إلى غيره من المحكم المطلق يرد إليه ويعتبـر بـه                 
  .ليحكمه وهو المحكم بقيد


&ـ.) �ْ�ِ,+َـ"() �ِ�&ـ%$ #�)ـ"!B      �:  فقد جاء في قوله تعالى     المحكم بإطالق أما  َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�      B!"ـ.) �ْ�ِ,+َـ"() �ِ�&ـ%$ #�)ـ&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�      B!"ـ.) �ْ�ِ,+َـ"() �ِ�&ـ%$ #�)ـ&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�      B!"ـ.) �ْ�ِ,+َـ"() �ِ�&ـ%$ #�)ـ&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�
(Gَ,&H$�(Gَ,&H$�(Gَ,&H$�(Gَ,&H$�         B!"(�ِ<"(َـ�+$� $�فالمحكم هنا جعل في مقابـل   ). ٧:آل عمران  (�"!B �$ـ@EFُ� 4 �ْ�ِ,+َـ"ِCُ�(D ))ـ�$ �$+َـ�)">ِ�)"!B!"         B �$ـ@EFُ� 4 �ْ�ِ,+َـ"ِCُ�(D ))ـ�$ �$+َـ�)">ِ�)"!B!"         B �$ـ@EFُ� 4 �ْ�ِ,+َـ"ِCُ�(D ))ـ�$ �$+َـ�)">ِ�)"!B!"         B �$ـ@EFُ� 4 �ْ�ِ,+َـ"ِCُ�(D ))ـ

المتشابه الذي هو الظني والمحتمل أو ما ال سبيل إلى إدراك معناه، وكال القولين فـي                
المتشابه مردهما إلى أصل واحد وهو ما ال سبيل إلى إدراك معناه بنفسه دون رده إلى                

ذا رددنا النوعين إليه تعالى تبين مراده بهما، والمقصود أن مقابل هذا هو المحكم، اهللا فإ
فالمحكم إذن هو ما كان معلوم المعنى قطعاً بال ظن أو إمكانية احتمال وإال دخل فـي                 

  .المعنى المقابل فكان متشابها وذلك نقيض مراد اآلية
اآليات فلو   من تشابه ما إليه يرد )ُأماً( ومرجعاً أصالً المحكم جعلت اآلية فإن وكذلك

كان المحكم يحتاج إلى غيره يوضح معناه ويحدد المراد به لما صلح أن يكون أصـالً                
  .ومرجعاً بل يكون ذلك الغير هو األصل وليس المحكم وهو نقيض مراد اآلية أيضاً

@& �)�$��ٍ Dِ� (.ِ/&�َ> &@ِ� "(�/ْ(�&�َ� "(�(Dِ� (.ِ/&�َ> &@ِ� "(�/ْ(�&�َ� "(�(Dِ� (.ِ/&�َ> &@ِ� "(�/ْ(�&�َ� "(�(D 7 ِM �?ِ�َ1  (D ٍ��$�(� &@ 7 ِM �?ِ�َ1  (D ٍ��$�(� &@ 7 ِM �?ِ�َ1  (D ٍ��$�(� &@ 7 ِM �?ِ�َ1  (D)�)" �َ�&�)ْ/�)" �ِ@& <َ�&/ِ.) �ِ�: : : : فقد جاء في قوله تعالى المحكم بقيدوأما 
B�
,ِ(_ B�
/ِ(� $%7/��(D ِ%ِ�"(�# $%7/�� $�,ِ&H$� 4�ُ� $6"َ&
4��� ?ِ�ْ/$� "(� $%7/�� $t(^&�(
َ8 ِ%ِ+4
ِ�&�ُ� ?8ِ $6"َ&
4��� Wَ��َْ� W4�(Gَ� �َ�ِMB�
,ِ(_ B�
/ِ(� $%7/��(D ِ%ِ�"(�# $%7/�� $�,ِ&H$� 4�ُ� $6"َ&
4��� ?ِ�ْ/$� "(� $%7/�� $t(^&�(
َ8 ِ%ِ+4
ِ�&�ُ� ?8ِ $6"َ&
4��� Wَ��َْ� W4�(Gَ� �َ�ِMB�
,ِ(_ B�
/ِ(� $%7/��(D ِ%ِ�"(�# $%7/�� $�,ِ&H$� 4�ُ� $6"َ&
4��� ?ِ�ْ/$� "(� $%7/�� $t(^&�(
َ8 ِ%ِ+4
ِ�&�ُ� ?8ِ $6"َ&
4��� Wَ��َْ� W4�(Gَ� �َ�ِMB�
,ِ(_ B�
/ِ(� $%7/��(D ِ%ِ�"(�# $%7/�� $�,ِ&H$� 4�ُ� $6"َ&
4��� ?ِ�ْ/$� "(� $%7/�� $t(^&�(
َ8 ِ%ِ+4
ِ�&�ُ� ?8ِ $6"َ&
4��� Wَ��َْ� W4�(Gَ� �َ�ِM� 

طريق ألفاظها  فهذا اإلحكام لآلية هو بعد إمكانية تطرق االشتباه إليها عن           ). ٥٢:الحج(
العامة أو المجملة وما شابه مما يمكن أن يكون منفذاً لشياطين اإلنس والجن كي يلقوا               
بشبهاتهم من خاللها، ونسخ اهللا لآلية إنما هو نسخ إمكانية ورود المعنى الفاسد الـذي               
يريد أن ينفذ به الشيطان إلى اآلية، فاآلية قبل النسخ معرضة لذلك، أمـا بعـده فقـد                  

  .حكمة ال ثغرة فيها للنفاذ بعد أن كانت مشتبهةصارت م



  ٣٨

   إنما صارت محكمة بغيرها فهي من نوع - أي اآليات المشتبهة -وهذه اآليات 
إما بإطالق وإما بقيد ويكون االشتباه      : المحكم المقيد، وبهذا يكون كتاب اهللا كله محكماً       

  ى بعضها واعتبر بعضها ببعض في آياته نسبياً إضافياً ال حقيقياً فإنه إذا جمعت آياته إل
  .إال بالنسبة إلى من اشتبه عليه األمر بسبب تقصيره أو قصوره. لم يبق فيها اشتباه

فليس في الكتاب ما هو مشتبه بإطالق، اللهم إال إذا اعتبرنا الحروف المقطعـة              
واهللا -في أوائل بعض السور وهذه عندي ال تدخل في باب المحكم وال المتشابه ألنها               

 من حروف المباني وليست من حروف المعاني حتى نفتش لها عن معنـى ثـم                -لمأع
) س(والـسين   ) ع(والعـين   ) ب(نختلف فيه، فمن المعلوم أن الحرف المفرد كالبـاء          

ال معنى له بذاته ما لم يقترن بغيره ليكون كلمة مفهومة، أما أنهـا تـدل                ) ش(والشين  
  .  عن ذاتهاعلى معنى بالتنبيه واإلشارة فهذا أمر خارج

المذكور ) المحكم(ال عالقة له بـ) م ومعناه المقيدالمحكم بمعناه العا(وهذا كله 
ولذلك تواطأ العلماء على تفسيره بالمعنى الخاص المطلق وهو  )آل عمران(في آية 

في الداللة على ) ٢٩من اآلية: الفتحBPG(H$�ِ%7/�� ُ��$�(� BPG(H$�ِ%7/�� ُ��$�(� BPG(H$�ِ%7/�� ُ��$�(� BPG(H$��) �)�$��ُ ��/7%ِ�: كقوله تعالى .القطعي الداللة
 وما نقل عنهم من تفسير المحكم بغير هذا المعنى فإنما عنَوا به المحكم �محمد نبوة 

بمعناه العام أو المقيد وهو ما ورد في عموم القرآن غير هذه اآلية فيكون ما نقل ال 
  .)١()آل عمران(عالقة له بآية 

   

        
        
        
        

                                                           
آل (ومحكـم آيـة     ). آل عمـران  ( أي ان المحكم المقيد في عموم القرآن هو المتشابه في آية             )١(

  .هو المحكم المطلق في القرآن) عمران



  ٣٩

  ا����< ا�$���
  

 9+� �@ "��A�  )�ل )��ان(ا���02 وا��
  

   :في تفسير اآليةد بن جريرالطبري أبو جعفر محميقول 
فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل وأثبتت حججهن : أما المحكمات

وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حالل وحرام، ووعد ووعيد، وثواب وعقاب، 
ثم وصف جل ثناؤه هؤالء اآليات . وأمر وزجر، وخبر ومثل، وعظة وعبر، وما أشبه

 هن أم الكتاب يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين المحكمات بأنهن
والفرائض والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم، وما كلفوا من 

وإنما سماهن أم الكتاب ألنهن معظم الكتاب، وموضع . الفرائض في عاجلهم وآجلهم
جامع معظم الشيء أماً له مفزع أهله عند الحاجة إليه وكذلك تفعل العرب تسمي ال

  .أمها والبلدة القرية أمر معظم والمدبر لهم، أماً العساكر في تجمعهم التي القوم راية فتسمى
. متشابهات في التالوة مختلفات في المعنى: فإن معناه): متشابهات(وأما قوله 
وكما قال  .ي المطعم يعني في المنظر، مختلفاً ف�Dً"�ِ<"(�َ+$� ِ%ِ< ��ُ�ُ�(Dً"�ِ<"(�َ+$� ِ%ِ< ��ُ�ُ�(Dً"�ِ<"(�َ+$� ِ%ِ< ��ُ�ُ�(D)�ُ�ُ�� >ِ%ِ �$+َ�)">ِ�"ً�: كما قال جل ثناؤه


&�)"MِMِMِMِ�: مخبراً عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قالَ/(� (%(<"(�َ� (�َ�(��ْ� 46"(�&
َ/(� (%(<"(�َ� (�َ�(��ْ� 46"(�&
َ/(� (%(<"(�َ� (�َ�(��ْ� 46"(�&
َ/(� (%(<"(�َ� (�: يعنون بذلك �46 �ْ��)�َ
  .    تشابه علينا في الصفة، وإن اختلفت أنواعه

  : في تفسير اآليةابن كثيروقال 
اللة الد هن أم الكتاب أي بينات واضحات      محكمات آيات القرآن في أن تعالى يخبر

  .على كثير من الناس أو بعضهم)١(ومنه آيات أخر فيها اشتباه. ال التباس فيها على أحد
ومن . فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكّم محكمه على متشابهه فقد اهتدى            

 أي أصله الذي يرجع اليه عند االشتباه ��@ �F� @� )"+,�� F� @� )"+,�� F� @� )"+,�� F ��,+"( �: ولهذا قال تعالى  . عكس انعكس 

                                                           
 في آيات عديدة من القرآن كقوله - التصريفعلى اختالف في  –جاء هذا المعنى باللفظ نفسه  )١(
َأم جعلُوا ِللَِّه �: وقوله). ٧٠:البقرة (�قَالُوا ادع لَنَا ربك يبين لَنَا ما ِهي ِإن الْبقَر تَشَابه علَينَا   �: تعالى

     ِهملَيالْخَلْقُ ع هخَلَقُوا كَخَلِْقِه فَتَشَاب كَاءوقوله عن المسيح     ).١٦:الرعد (�شُر 	ا   �:  مو ا قَتَلُوهمو
صلَبوه ولَِكن شُبه لَهم وِإن الَِّذين اخْتَلَفُوا ِفيِه لَِفي شَك ِمنْه ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإالّ اتِّباع الظَّن ومـا                     

  ).١٥٧:النساء (�قَتَلُوه يِقيناً



  ٤٠

� �+ـ�"�"!  �C�D  !"�"ـ�+� �C�D  !"�"ـ�+� �C�D  !"�"ـ�+� �C�D�  مل داللتها موافقة المحكم، وتحتمل شيئاً أخر من حيث اللفظ  أي تحت
  .والتركيب ال من حيث المراد

  :عند تفسير اآلية) الجامع ألحكام القرآن( في القرطبيوقال 

�"�: المتشابه في هذه اآلية من باب االحتمال واالشتباه من قوله/� %<"�� ����� 6M"�
/� %<"�� ����� 6M"�
/� %<"�� ����� 6M"�
/� %<"�� ����� 6M� 

  .ة من البقرأي التبس علينا، أي يحتمل أنواعاً كثير
. اال وجهاً واحداً يحتمل وال التباس فيه ال ما وهو. والمراد بالمحكم في مقابلة هذا

 إن المتشابه ما يحتمل وجوهاً ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وُأبطل البـاقي             : وقيل

قـال  …  فالمحكم أبداً أصل ترد اليه الفروع والمتشابه هو الفرع         ،محكماً متشابهه صار
 العبـاد  إن المحكمات هي التي فيها حجة الرب، وعـصمة : ن جرير بن الزبير   محمد ب 

  .ودفع الخصوم والباطل ليس فيها تصريف وال تحريف عما وضعت له
والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى اهللا فيهن العباد قالـه مجاهـد    

  .هذا أحسن األقوال في اآلية: وابن إسحاق، قال ابن عطية
إن المحكمات : أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات:  قولهلنحاساونقل عن 

1MDـ?  1MDـ?  1MDـ?  1MDـ?  �، ��BP(_َ� �h�ُKُN $%َ� &@ُ,(� &�َ�(DBP(_َ� �h�ُKُN $%َ� &@ُ,(� &�َ�(DBP(_َ� �h�ُKُN $%َ� &@ُ,(� &�َ�(DBP(_َ� �h�ُKُN $%َ� &@ُ,(� &�َ�(Dما كان قائماً بنفسه ال يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره نحو         
   (@(�#(D ()"َ� &@(G�ِ B�"7KَJَ�   (@(�#(D ()"َ� &@(G�ِ B�"7KَJَ�   (@(�#(D ()"َ� &@(G�ِ B�"7KَJَ�   (@(�#(D ()"َ� &@(G�ِ B�"7KَJَ�� . ـ"     �: والمتشابهات نحوh�
ِG(Y ()�ُ1�3�� $�ِKْJ(� (%7/�� 46ِM     "ـh�
ِG(Y ()�ُ1�3�� $�ِKْJ(� (%7/�� 46ِM     "ـh�
ِG(Y ()�ُ1�3�� $�ِKْJ(� (%7/�� 46ِM     "ـh�
ِG(Y ()�ُ1�3�� $�ِKْJ(� (%7/�� 46ِM� جع فيه إلى قولـه    ير

�)`َ >ِ%ِ�: ، وإلى قوله عز وجل�D ()"َ� &@(G�ِ B�"7KَJَ� ?�1ِM(D   (@(�#(D ()"َ� &@(G�ِ B�"7KَJَ� ?�1ِM(D   (@(�#(D ()"َ� &@(G�ِ B�"7KَJَ� ?�1ِM(D   (@(�#(D ()"َ� &@(G�ِ B�"7KَJَ� ?�1ِM(D)#�)@)   �: جل وعال &�$� &6َ� $�ِKْJ(� َ  (%7/�� 46ِMِ%ِ< َ`(�&�$� &6َ� $�ِKْJ(� َ  (%7/�� 46ِMِ%ِ< َ`(�&�$� &6َ� $�ِKْJ(� َ  (%7/�� 46ِMِ%ِ< َ`(�&�$� &6َ� $�ِKْJ(� َ  (%7/�� 46ِM� . 
وال شك في   . االتقان: واإلحكام. أحكم: إن المحكم اسم مفعول من    : ) أي القرطبي (قلت  

دد إنما يكون كذلك لوضـوح مفـردات        أن ما كان واضح المعنى ال إشكال فيه وال تر         
    .ومتى اختل أحد األمرين جاء التشابه واالشكال. كلماته وإتقان تركيبها

  ):الكشاف( في الزمخشريوقال 
  .أحكمت عبارتها بأن حفظن من االحتمال واالشتباه): محكمات(
  .مشتبهات محتمالت): متشابهات(
  .ات عليها وترد اليهامل المتشابهأي أصل الكتاب تُح): هن أم الكتاب(

  : في تفسيره على أن كرر عبارة الزمخشري نفسها ثم قالالنسفيولم يزد 
فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب اليه المبتدع مما ال          ) فيتبعون ما تشابه  (

  .تمل ما يطابقه من قول أهل الحقيطابق المحكم ويح



  ٤١

  ):كامالموافقات في أصول األح( في اإلمام الشاطبيوقال 
  .المحكم يطلق باطالقين عام وخاص): ٣/٥٦(

  .يراد به خالف المنسوخ وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ فالذي :الخاص فأما
. فالذي يعنى به البين الواضح الذي ال يفتقر في بيان معناه إلى غيره            : وأما العام 

يتبين المراد به مـن     فالمتشابه باإلطالق األول هو المنسوخ وباإلطالق الثاني الذي ال          
  .لفظه، كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم ال

�$�) ��7ـ2ِ3 �1َْـ0)�َ   �$�) ��7ـ2ِ3 �1َْـ0)�َ   �$�) ��7ـ2ِ3 �1َْـ0)�َ   �$�) ��7ـ2ِ3 �1َْـ0)�َ   � :وعلى هذا الثاني مدار كالم المفسرين في بيان معنى قوله تعالى   
B!"(Gَ,&H$� !"�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(�B!"(Gَ,&H$� !"�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(�B!"(Gَ,&H$� !"�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(�B!"(Gَ,&H$� !"�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني ما نبه عليه �

 فالبين ))الحالل بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات((:  � قول النبيالحديث من 
  .هو المحكم

التشابه ال يقع في القواعد الكلية وإنما يقع في الفروع الجزئيـة            ): ٣/٦٥(وقال  
  :والدليل على ذلك من وجهين

  .أحدهما االستقراء أن األمر كذلك
  .ر الشريعة متشابهاً وهذا باطلوالثاني أن األصول لو دخلها التشابه لكان أكث

إن المراد باألصول القواعد الكلية كانت في أصول الدين أو في           ): ٣/٦٦(وقال  
أصول الفقه أو غير ذلك من معاني الشريعة الكلية ال الجزئية وعند ذلك ال نـسلم أن                 

  .التشابه وقع فيها البتة، وإنما وقع في فروعها
 ال بد أن يكون مقطوعاً به ألنـه         - ديرعلى كل تق   -إن األصل   ): ١/١١(وقال  

صالً في الدين عمـالً     إن كان مظنوناً تطرق اليه احتمال الخالف ومثل هذا ال يجعل أ           
  .باالستقراء

  ):روح المعاني( في اآللوسيوقال 
صفة آيات أي واضحة المعنى ظاهرة الداللة محكمة العبارة محفوظة ) محكمات(

العرب تسمي كل جامع أي أصله والعمدة فيه، و  ) كتابهن أم ال  (من االحتمال واالشتباه    
  . يكون مرجعاً ُأماً

وهي في الحقيقة صفة لمحذوف أي محتمالت لمعاٍن متـشابهات ال           ) متشابهات(
  .ال يتضح األمر إال بالنظر الدقيقاستحقاق االرادة و في بعض عن بعضها يمتاز

  رحمن في تفسير كالم تيسير الكريم ال( في السعدي ناصر بن الرحمن عبدوقال 



  ٤٢

  ):المنان
هـن أم   (واضحات الداللة، ليس فيها شبهة وال إشكال        : أي) منه آيات محكمات  (
أخر (منه آيات ) و. (أي أصله الذي يرجع إليه كل متشابه وهي معظمه وأكثره) الكتاب

لكون داللتها مجملة أو يتبـادر      : يلتبس معناها على كثير من األذهان     : أي) متشابهات
بعض األفهام غير المراد منها، فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد وهي    إلى  

األكثر التي يرجع إليها، ومنه آيات تشكل على بعض الناس فالواجب في هذا أن يـرد                
  . المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي

  :عند الحديث عن اآلية) في ظالل القرآن( في سيد قطبوقال 
ن في قلوبهم زيغ، الذين يتركون الحقائق الواضحة في آيات اهللا           بعدئذ يكشف الذي  

  .المحكمة ويتبعون النصوص التي تحتمل التأويل ليصوغوا حولها الشبهات
  ):الوجيز في أصول الفقه( في الدكتور عبد الكريم زيدانوقال 

  المحكم في اللغة المتقن، وفي االصطالح الشرعي هو اللفظ الذي ظهرت داللته 
 يقبـل التأويـل وال  ه على معناه ظهوراً قوياً على نحو أكثر مما عليه المفسر وال            بنفس

النسخ فهو ال يحتمل التأويل ألن وضوح داللته بلغت حداً ينتفي معها احتمال التأويـل               
وهو ال يقبل النسخ ألنه يدل على حكم أصلي ال يقبل بطبيعته التبديل والتغيير أو يقبله                

  .ه ما ينفي احتمال نسخهبطبيعته ولكن اقترن ب
وجوب العمل بما دل عليه قطعياً وال يحتمل إرادة غير       ): حكم المحكم (وقال عن   

  .)١(معناه وال يحتمل نسخاً وال إبطاال
  ):كيف نتعامل مع القرآن العظيم( في كتابه الدكتور يوسف القرضاويوقال 

كتاب وأساسـه   محكمات هن أم ال   : قسمت اآلية الكريمة آيات الكتاب الى قسمين      
  .ومعظمه وأخر متشابهات

البين بنفسه، الدال على معناه بوضوح فال يعرض له شبهة          : والمراد بالمحكم هنا  
  ).مفرداته(كما قال الراغب في . من حيث اللفظ وال من حيث المعنى

ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ وإمـا   : والمراد بالمتشابه هنا  
المتشابه ما ال ينبئ ظاهره عن مراده أو ما ال يستقل بنفسه            : ى فلذا قيل  من حيث المعن  

  . )١(إال برده إلى غيره
                                                           

 .٣٤٩ص  )١(



  ٤٣

التوراة واإلنجيل والقرآن في سورة ( في تفسيره عبد الحميد محمود طهمازوقال 
  ):آل عمران
�       B!"ـ(Gَ,&H$� B!"َـ"() �ِ�&ـ%$ #�)ـ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�       B!"ـ(Gَ,&H$� B!"َـ"() �ِ�&ـ%$ #�)ـ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�       B!"ـ(Gَ,&H$� B!"َـ"() �ِ�&ـ%$ #�)ـ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�       B!"ـ(Gَ,&H$� B!"َـ"() �ِ�&ـ%$ #�)ـ+,ِ�ْ� (.&
َ/(�ى ظـاهرة الداللـة   واضحة المعن: ��$�) ��01َْ� 2ِ37)�َ 

أي هـن األصـل     ): هن ُأم الِْكتَـابِ   . (محكمة العبارة محفوظة من االحتمال واالشتباه     
  .والعمدة في القرآن، فغيرها يرد إليها في فهم آياته ويرجع إليها عند االشتباه

)   B!"(�ِ<"(َـ�+$� $�أي وفي القرآن آيات أخرى تحتمل داللتهـا موافقـة اآليـات         ): Cُ�(D)ـ�$ �$+َـ�)">ِ�)"!Cُ�(D   B)ـ�$ �$+َـ�)">ِ�)"!Cُ�(D   B)ـ�$ �$+َـ�)">ِ�)"!Cُ�(D   B)ـ

4�َAَ8ـ"  4�َAَ8ـ"  4�َAَ8ـ"  4�َAَ8ـ"  ( …كمة وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب ال من حيث المـراد             المح
أي يتمسكون   ): 8َ
)+7�ِ�$ـ�6) �)ـ" �َـ�)">)%) �ِ�&ـ%$       8َ
)+7�ِ�$ـ�6) �)ـ" �َـ�)">)%) �ِ�&ـ%$       8َ
)+7�ِ�$ـ�6) �)ـ" �َـ�)">)%) �ِ�&ـ%$       8َ
)+7�ِ�$ـ�6) �)ـ" �َـ�)">)%) �ِ�&ـ%$       . (أي ميل عن الحق ومجانبة له     ): ��37ِ�@) 8ِ? <ُ/ُ�>ِ�ِ�& ;َ�&:ٌ   ��37ِ�@) 8ِ? <ُ/ُ�>ِ�ِ�& ;َ�&:ٌ   ��37ِ�@) 8ِ? <ُ/ُ�>ِ�ِ�& ;َ�&:ٌ   ��37ِ�@) 8ِ? <ُ/ُ�>ِ�ِ�& ;َ�&:ٌ   

ه من اآليات   وال يردونه إلى ما ما يطابق     . بالمتشابه من آيات القرآن وحده ويتعلقون به      
المحكمة كي يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها ويعرضون عن المحكم ألنه            

فال يستطيع أحد أن يقطع بالمعنى المراد لآليـات     … دافع لباطلهم وزيفهم وحجة عليهم    
. المتشابهة بمعزل عن اآليات المحكمة ما دامت اآليات المتشابهة تحتمل عـدة معـان             

أي ال يعلم حقيقة المعنى المراد من المتـشابه         ): D)�)ـ" �)�&/َـ�$ ��DِAَْ/َـ%$ Mِ  ��/7ـ%$        D)�)ـ" �)�&/َـ�$ ��DِAَْ/َـ%$ Mِ  ��/7ـ%$        D)�)ـ" �)�&/َـ�$ ��DِAَْ/َـ%$ Mِ  ��/7ـ%$        D)�)ـ" �)�&/َـ�$ ��DِAَْ/َـ%$ Mِ  ��/7ـ%$        (: ولهذا قال تعالى  
فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكـم وال         … إال اهللا تعالى   استقالالً وابتداءاً 

يحاولون تأويل المتشابه بمعزل عن المحكم وإذا لم يجدوا في المحكم ما يبين المعنـى               
    .  أعلم بمراده وأسرار كتابهاهللا: ن المتشابه توقفوا عن الخوض في معناه وقالوام المراد

  ):األساس في التفسير( في سعيد حوىوقال 
�          B!"ـ(Gَ,&H$� !"َـ"() �ِ�&ـ%$ #�ـ+,ِ�ْ� (.
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�          B!"ـ(Gَ,&H$� !"َـ"() �ِ�&ـ%$ #�ـ+,ِ�ْ� (.
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�          B!"ـ(Gَ,&H$� !"َـ"() �ِ�&ـ%$ #�ـ+,ِ�ْ� (.
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�          B!"ـ(Gَ,&H$� !"َـ"() �ِ�&ـ%$ #�ـ+,ِ�ْ� (.
َ/(� � أي هو الذي أنزل على رسوله ��$�) ��01َْ� 2ِ37)�َ 

 حفظت من االحتمال واالشتباه فهن      القرآن، من هذا القرآن آيات أحكمت عباراتها بأن       
أي أصله أي هذه اآليات     ) هن أم الكتاب  (واضحات الداللة على المراد ال التباس فيهن        

  .هن أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد اليها ويرجع اليها عند االشتباه
أي متشابهات محتمالت تحتمل دالالتها موافقة المحكم وقـد         ) وأخر متشابهات (

فأما الذين في قلـوبهم     (ل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب ال من حيث المراد            تحتم
فيتبعـون   (- وهم أهل البدع واألهواء - أي فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق      ) زيغ

                                                                                                                                                         
  .٢٦٧ ص )١(



  ٤٤

أي فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب اليه المبتدع مما ال يطـابق             ) ما تشابه منه  
يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلـوه عليهـا          المحكم فهم يأخذونه ألنهم     

الحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فال نصيب لهم فيه ألنه دافـع لهـم وحجـة                 
فما من فرقة ضالة من فرق األمة اإلسالمية اال وتمسكت بنصوص فهمتها            … عليهم

إن ما تمسكت بـه     : نقولفهماً خاطئاً وأولتها تأويالً فاسداً، ومن ثم فإننا نستطيع أن           
  .ب باب اآليات المتشابهاتهذه الفرق كله من هذا البا

نستطيع اآلن من خالل اآليات التي بدأت بالكالم عن المتشابه أن نحـدد             :  وقال
  .صفات الفرقة الناجية والفرق الضالة

أما الفرقة الناجية فهي تتبع المحكم وتعمل به وتؤمن بالمتشابه وتسلم هللا فيه، مع              
حملها له على المحكم وفهمها له بما ال يتعارض مع المحكم مـع وجـود مواصـفات                 

  .أما الفرق الضالة فأول مواصفاتها هو إهمال المحكم واتباع المتشابه …الربانية فيها
مـا  : وللمتشابه معنى ثان آخر يرجع إلى المعنى األول فهو أحد أفراده هو  : قلت

ا ال يعلم تأويله إال اهللا يحتمل معنى أو معان ال يمكن            ال يعلم حقيقة معناه إال اهللا ألن م       
المتشابه ما لم يكن ألحد إلـى       : اهللا قوله  نقل القرطبي عن جابر بن عبد     . البت بأحدها 

وذلك مثل وقـت قيـام      : قال بعضهم  .علمه من سبيل مما استأثر اهللا بعلمه دون خلقه        
ف المقطعة في أوائـل     روالساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ونحو الح       

  .السور
  ): صفوة البيان لمعاني القرآن(تفسيره   مقدمة  في  مخلوف  محمد  حسنين  الشيخ  وقال

أحدهما ما إذا رد الى المحكم واعتبر بـه         : جعل الخطابي المتشابه على ضربين    
عرف معناه واآلخر ما ال سبيل إلى الوقوف على حقيقته، فمن المتـشابه مـا يمكـن                 

  .ناه ومنه ما ال يعلمه إال اهللاعاالطالع على م
  :وهذا القسم الثاني على ضربين: قلت

إلى حين ثم يعلمه من شاء من خلقه مثل وقت خروج  بعلمه اهللا يستاثر ما :أحدهما
 :تعـالى  كقوله القرآن في  العلمي اإلعجاز مفردات ومثل . 	 الدجال ونزول عيسى  
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ِJ&�(� َ  ٌsَ;&�(< "(G$�ِ6"(
ِJ&�(� َ  ٌsَ;&�(< "(G$�� )الماضـين  العلمـاء  فإن  )١٩،٢٠:الرحمن 

إلى معرفة حقيقته فهو متـشابه       يصلوا ولم أقوال على البرزخ احتاروا في تفسير معنى   
حتى جاءت الكشوفات العلمية في منتصف القرن العشرين فأظهرت وجود حاجز مادي            



  ٤٥

 بخصائصه دون أن يبغي أحـدهما       غير منظور بين كل بحرين يجعل كل بحر يحتفظ        
قبل ذلك كان متشابهاً يحتمل عدة معان، أما اآلن فقد تساقطت ) البرزخ( فـ.على اآلخر

  .تلك المعاني إال معنى واحداً وهو الذي ذكرناه بدليل الكشوفات العلمية عند من علمها
 فضالً  فمثل هذا المتشابه ال يجوز اتباعه والجزم بحقيقة معناه قبل أن يكشفه اهللا            

  ).ال يعلم تأويله إال اهللا(عن اعتماده في تأصيل أساسيات الدين ألنه 
ما يستأثر اهللا بعلمه إلى يوم القيامة ألنه ال سبيل إلى علم حقيقته قبـل               : واآلخر

مشاهدته مثل وقت قيام الساعة فإذا وقعت علم وقتها ومثل حقيقـة معنـى الـصراط                
نعلم معناها اللغوي ولكن نجهـل صـفتها        والميزان والحوض وأرض المحشر فنحن      

على أن هنالك ما استأثر اهللا تعالى بعلمه مطلقاً مثل           .وكيفيتها حتى نشاهدها ونشهدها   
  ال ((:  � يـ ومنه قول النب،حقيقة أسمائه وصفاته فذلك ما ال سبيل إلى معرفته بحال

  .))أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
  :عند تفسير اآلية) التبيان في تفسير القرآن( في كتابه يأبو جعفر الطوس وقال 
ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن اليه وال داللة تـدل علـى               : المحكم

 ألنه ال يحتاج فـي معرفـة       �g� 6M   ��/ـ� ���ـ"a uـ
�"ً        g� 6M   ��/ـ� ���ـ"a uـ
�"ً        g� 6M   ��/ـ� ���ـ"a uـ
�"ً        g� 6M   ��/ـ� ���ـ"a uـ
�"ً        �: المراد به لوضوحه نحو قوله    

ب الذي يستدل به على المتشابه      أصل الكتا :  معناه ��ـ@ �F ��,+ـ"(    �ـ@ �F ��,+ـ"(    �ـ@ �F ��,+ـ"(    �ـ@ �F ��,+ـ"(    �. المراد به الى دليل   
  .وغيره من أمور الدين

  . ن به ما يدل على المراد منهبظاهره حتى يقتر المراد يعلم ال ما :والمتشابه
  :)١()القرآن في اإلسالم( في كتاب محمد حسين الطباطبائيويقول 

 المحكم ما كان ثابتاً في داللته بحيث ال يشتبه مراده بمراد آخر، والمتشابه مـا              
  .كان غير ذلك

المحكم هو اآليات التي معناها المقصود واضح ال يشتبه بـالمعنى           : وقال أيضاً 
والمتشابه هو اآليات التي    . فيجب اإليمان بمثل هذه اآليات، والعمل بها      . غير المقصود 

  .ال تقصد ظواهرها
واآلية إما محكمـة بـال      . ليس في القرآن آية ال نتمكن من معرفة معناها        : وقال

  . ة كالمتشابهاتأو محكمة مع الواسط. طة كالمحكمات بنفسهاواس

                                                           
  .لبنان -بيروت  /دار الزهراء  – ٣٧، ٣٥، ٣٤ب أحمد الحسيني ص  تعري)١(



  ٤٦

  ):التفسير الكاشف( في محمد جواد مغنيةويقول 
  .ومتشابه. محكم : تنقسم آيات القرآن بالنسبة إلى الوضوح والخفاء إلى نوعين

ويدل على المعنى المقصود منه داللـة       . هو الذي ال يحتاج إلى تفسير     : والمحكم
وال تترك مجاالً للذين في     . تحتمل تأويالً، وال تخصيصاً، وال نسخاً     واضحة قطعية ال    

  …قلوبهم مرض أن يضللوا ويفتنوا بالتأويل والتحريف
  :وهو على أنواع. والمتشابه ضد المحكم

  …ما يعرف معناه على سبيل اإلجمال دون التفصيل: منها
  …أن يدل اللفظ على شيء يأباه العقل: ومنها
  …للفظ بين معنيين أو أكثرأن يتردد ا: ومنها
  . حكم المنسوخال: ومنها

  وهو .  وكالم المفسرين الذين رجعت إليهم ال يخرج عما ذكرت من تفسير اآلية
إنما تكلمت عن   ) آل عمران (وهو أن آية    . وفيما أوردت كفاية في بيان المقصود     . كثير

 ال تحتمل   ة قطعية دال على معناه داللة صريح     ال ،أي الواضح بنفسه  . المطلق) المحكم(
  . عموما) المحكم(وليس عن . تأويالً وال تخصيصاً وال نسخا

  

9+Gا H�&  9�IJ  

&.) �ْ�ِ,+َ"() �ِ�&ـ%$ #�)ـ"!B   : (وخالصة القول في معنى اآلية الكريمة ما يلي َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�   B!"ـ%$ #�)ـ&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�   B!"ـ%$ #�)ـ&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�   B!"ـ%$ #�)ـ&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�

B!"(Gَ,&H$�B!"(Gَ,&H$�B!"(Gَ,&H$�B!"(Gَ,&H$� :(   بينات واضحات ال لبس فيها على أحد) َـ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$� َـ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$� َـ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$� َـ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$�)ِ")ِ")ِ")ِ" :(  أصل الكتاب وعمـاد

�$ �$+َـ�)">ِ�)"!B  . (الدين، ومرجع ما اشتبه أو التبس فهمه من اآليات        (Cُ�(D  B!"(�ِ<"(َـ�+$� $�(Cُ�(D  B!"(�ِ<"(َـ�+$� $�(Cُ�(D  B!"(�ِ<"(َـ�+$� $�(Cُ�(D :(    منه آيـات فيهـا
تحتمل داللتها موافقة المحكم، وتحتمـل شـيئاً        . اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم      

اضح منه،  فمن رد ما اشتبه إلى الو     . آخر من حيث اللفظ والتركيب ال من حيث المراد        

)+7�ِ�$ـ�6)  8َ
)+7�ِ�$ـ�6)  8َ
)+7�ِ�$ـ�6)  8َ
)+7�ِ�$ـ�6)  (ميل عن الحق ): 4�َAَ8" ��37ِ�@) 8ِ? <ُ/ُـ�>ِ�ِ�& ;َ�&ـ:ٌ  4�َAَ8" ��37ِ�@) 8ِ? <ُ/ُـ�>ِ�ِ�& ;َ�&ـ:ٌ  4�َAَ8" ��37ِ�@) 8ِ? <ُ/ُـ�>ِ�ِ�& ;َ�&ـ:ٌ  4�َAَ8" ��37ِ�@) 8ِ? <ُ/ُـ�>ِ�ِ�& ;َ�&ـ:ٌ  . (وحكَّم محكمه على متشابهه فقد اهتدى     َ8

يعكسون األمر فيتركون المحكم، ويتبعون المتشابه بحمله على ما يشتهون ): �)" �َ�)">)%) �ِ�&%$�)" �َ�)">)%) �ِ�&%$�)" �َ�)">)%) �ِ�&%$�)" �َ�)">)%) �ِ�&%$

صد الناس وفتنـتهم  ): ِ+Jَـ"K�ْ� (Iِْ+�)ـِ	  ِ+Jَـ"K�ْ� (Iِْ+�)ـِ	  ِ+Jَـ"K�ْ� (Iِْ+�)ـِ	  ِ+Jَـ"K�ْ� (Iِْ+�)ـِ	  �>&�>&�>&�>& (بمعزل عن المحكممما يمكن أن يحتمل من المعاني      
عن المعنى الحق تلبيساً بالباطل واحتجاجاً بالمتشابه على ما مالت إليه قلوبهم الزائغـة           

): J+ِ&<�(Dَـ"�DِAَْ� (Iِ/ـ%  J+ِ&<�(Dَـ"�DِAَْ� (Iِ/ـ%  J+ِ&<�(Dَـ"�DِAَْ� (Iِ/ـ%  J+ِ&<�(Dَـ"�DِAَْ� (Iِ/ـ%  (من الباطل دون الحق الذي أبانه اهللا فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه،       



  ٤٧

ن المعاني والتأويالت الباطلة المحتملة     حمله على ما تشتهي قلوبهم مما يناسب زيغها م        
): Mِ 7 ��/7ـ%$  Mِ 7 ��/7ـ%$  Mِ 7 ��/7ـ%$  Mِ 7 ��/7ـ%$   (إذا عزل عن المحكـم    معناه المراد قطعاً    ): �DِAَْ� $�َ/&�(� "(�(D/َـ%$   �DِAَْ� $�َ/&�(� "(�(D/َـ%$   �DِAَْ� $�َ/&�(� "(�(D/َـ%$   �DِAَْ� $�َ/&�(� "(�(D/َـ%$   . (بمعزل عن المحكم  

���4ِـ6�ُL) 8ِـ? �ْ��ِْ/ـِ�     . ()١( علم تأويله ومعناه   - أي إلى آياته المحكمات    -فإذا رد إلى اهللا     ��(D     �ِ6�ُ) 8ِـ? �ْ��ِْ/ـL��4ِـ���(D     �ِ6�ُ) 8ِـ? �ْ��ِْ/ـL��4ِـ���(D     �ِ6�ُ) 8ِـ? �ْ��ِْ/ـL��4ِـ���(D 

                                                           
ال أنه  . كان بمعزل عن المحكم   إنما هو إذا    ) أي الذي ال يعلمه إال اهللا     ( إنما قلنا بأن التأويل هنا       )١(

   . التأويل الذي يبتغيه الزائغون ال يكون إال كذلكألن ؛غير المعلوم المعنى بإطالق
أي إذا رد إلى اهللا الذي ال يعلم تأويلـه إال           . إذا جمع مع المحكم كان معلوماً      تأويل المتشابه    وألن

وما اخْتَلَفْتُم ِفيِه ِمن شَيٍء فَحكْمه : (كما قال تعالى.  ليعلم- أي إلى آياته المحكمات -فيرد إليه .  هو
  ).٢٤: الشورى (� قُّ الْحقَّ ِبكَِلماِتِهويمح اللَّه الْباِطَل ويِح�: وقال) ١٠: الشورى ()ِإلَى اللَِّه

. وهذا معلوم قطعـاً باالسـتقراء     . ال يوجد في كتاب اهللا ما هو غير معلوم المعنى بإطالق           وألنه
وهو ما يتناقض مع ما جـاء فـي   . فإنه ال حكمة أو فائدة من إنزال ما ال يدرك معناه     : وبالعقل كذلك 

         :تعـالى  كقولـه . رآن كلها محكمها ومتشابهها دون اسـتثناء      صريح الكتاب من األمر بتدبر آيات الق      
الر ِكتَاب ُأحِكمتْ   �: ، وقوله )٢٩:ص (�ِكتَاب َأنْزلْنَاه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتَذَكَّر ُأولُو األلْبابِ        �

فأي . فآيات الكتاب كلها محكمة مفصلة، ال إبهام فيها       ). ١:وده (�آياتُه ثُم فُصلَتْ ِمن لَدن حِكيٍم خَِبيرٍ      
إال ما يمكن أن يقـال فـي   !  ها ال يمكن إدراك معناه بحال؟آية من اآليات، أم أي مقطع أو عبارة من  

فال داعي  .  من حروف المباني وليست من حروف المعاني       - كما أسلفت  –وهي  . الحروف المقطعة 
  .إلقحامها في الموضوع

وهم وفد  – �رسول اهللا  ين جاءوا فإن النصارى الذ: و الذي يتوافق مع سبب نزول اآليةهوهذا 
ال  أي،  لم يجادلوا الرسول في أمور غير معلومة المعنـى مطلقـاً           - نجران الذي بسببه نزلت اآلية    

م الباطلـة   لكنها تحتمل معانيه  . وإنما احتجوا عليه بآيات متشابهة معلومة المعنى      .  يعلمها إال اهللا فقط   
 وفي هذه الحال ال يمكن ألحد معرفة معناها على المراد الحق قطعاً             .إذا عزلت عن اآليات المحكمات    

  . فقد تبين معناها- وهو المعنى العملي للرد إلى اهللا –أما إذا ردت إلى محكمات الكتاب . سوى اهللا
كلمـة اهللا   ( بأنـه    	لقد تمسك النصارى أولئك بما جاء في متشابه الكتاب من وصف المسيح             

وأعرضوا عن قوله تعالى وهو يتحدث عـن        . هو اهللا، أو ابن اهللا، أو جزء منه       : فقالوا). وروح منه 
ِإن � :وقوله). ٢٩:الحجر (�فَِإذَا سويتُه ونَفَختُ ِفيِه ِمن روِحي فَقَعوا لَه ساِجِدين        �:  	خلق آدم   

 واحتجـوا   .)٥٩:آل عمـران   (� آدم خَلَقَه ِمن تُراٍب ثُم قَاَل لَه كُن فَيكُون         مثََل ِعيسى ِعنْد اللَِّه كَمثَلِ    
وأعرضوا . وأمثاله) وأنزلنا.. ونحن..  إنا : (لعقيدتهم في التثليث بما جاء في القرآن من متشابه قوله         

اعبـدوا  �: وقولـه ). ١٦٣:البقرة (� الرِحيموِإلَهكُم ِإلَه واِحد ال ِإلَه ِإالَّ هو الرحمن     �: ولهقعن محكم   
 أي إلـى     ، وهذه كلها معلومة المعنى إذا ردت إلى اهللا       ). ٥٩: األعراف (�اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيره     

وهـو المقـصود   . وإال فإنه ال يعلم معناها المراد من قبل اهللا على وجه اليقين أحـد         . محكمات كتابه 
  . �علَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللَّهوما ي�: بقوله



  ٤٨

فـال  . آمنا بالمتشابه والمحكم أن جميع ذلك من عنـد اهللا ): " >ِ%ِ NُـQR �ِـ@& �ِ�&ـ�O<(� ِP)ـ"         " >ِ%ِ NُـQR �ِـ@& �ِ�&ـ�O<(� ِP)ـ"         " >ِ%ِ NُـQR �ِـ@& �ِ�&ـ�O<(� ِP)ـ"         " >ِ%ِ NُـQR �ِـ@& �ِ�&ـ�O<(� ِP)ـ"         �)�6�ُ��ُ) #�)�4 �)�6�ُ��ُ) #�)�4 �)�6�ُ��ُ) #�)�4 �)�6�ُ��ُ) #�)�4 
وإذا أشكل عليهم شيء من آياته بعد       . يتبعون المتشابه قبل رده إلى اهللا في محكم آياته        

. ذلك لم يشكوا فيما أشكل عليهم، بل يؤمنون به كل مـن عنـد اهللا علـى مـراد اهللا                   
7�$ �Dُ� 7 ِMُ� ��َْ��)"ِ((، واإلشكال في فهمهم ال في ما أنزل اهللا فالتقصير منهمN73(� "(�(D)ِ"(��َْ�� �ُ�Dُ� 7 ِM $�7N73(� "(�(D)ِ"(��َْ�� �ُ�Dُ� 7 ِM $�7N73(� "(�(D)ِ"(��َْ�� �ُ�Dُ� 7 ِM $�7N73(� "(�(D.(  

   

K9 ا���IJ  
هي النص القرآني القطعي الداللة الذي ال       اآلية المحكمة   أن  : خالصة هذا القول  

) األم(وهو . يشوبه ظن أو احتمال، وال يشتبه معناه بمعنى آخر غير المعنى الدال عليه   
رجع في توضيح ما أشكل، ال يحتاج في معرفة معناه إلى الرجوع به إلى غيـره                 والم

  فغيره يرجع إليه، . ألنه واضح بنفسه، مفسر لغيره. من آيات أو روايات أو نظريات
  .)١(وهو المصدر الوحيد في تأسيس أصول الدين. وهو ال يرجع إلى غيره

. الذي يحتمل أكثر من معنى    . هي النص القرآني الظني الداللة    واآلية المتشابهة   
واألصل الجامع  . واعتمادها في تأسيس أصول الدين هو منهج الفرق المنحرفة جميعها         

  . الفتقار أدلة أصولها إلى اآليات المحكمة . لها، وأكبر عالمة فارقة دالة عليها

                                                           
وتأمـل   .مما يبرز هذا المعنى بوضوح أن اهللا تعالىجعل المحكم في اآلية في مقابل المتشابه             ) ١(

. �هو الَِّذي َأنْزَل علَيك الِْكتَاب ِمنْه آياتٌ محكَماتٌ هن ُأم الِْكتَاِب وُأخَر متَـشَاِبهاتٌ             �: اآلية من جديد  
أو مـا احتمـل     . فإذا علمنا أن مدار كالم المفسرين في بيان معنى المتشابه على أنه ما أشكل معناه              

علمنا أن المحكم مالم    . وما شابه ذلك  . أو أنه ما السبيل إلى إدراك معناه      . وجوهاً متعددة من المعاني   
كذلك جعل اهللا مرد المتـشابه  . هأي ما كان معناه معلوماً علماً واضحاً بيـناً ال احتمال في         . يكن كذلك 

 محتمل المعنى لم يصلح أن يكون مرجعاً نرد إليه ما تشابه            -كالمتشابه–كان المحكم    فلو. إلى المحكم 
وجعله فـي مقابـل     .  لفظ المتشابه بمعنى الظني والمبهم     -جل شأنه –ولذلك استعمل اهللا    . من اآليات 

وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَِكن شُبه لَهم وِإن        �:  	كما في قوله تعالى عن المسيح       . اليقيني الواضح 
). ١٥٧: النساء( �الَِّذين اخْتَلَفُوا ِفيِه لَِفي شَك ِمنْه ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإالّ اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه يِقيناً                

 �نَا ما ِهي ِإن الْبقَر تَشَابه علَينَا وِإنَّـا ِإن شَـاء اللَّـه لَمهتَـدون               قَالُوا ادع لَنَا ربك يبين لَ     �: وقوله
 ).   ٧٠:البقرة(



  ٤٩

�7��2. >��   
  

L�M�. �2ل وNإ  
  

وهموا أن بـين العلمـاء      اشتبه األمر على بعض الذين تناولوا هذا الموضوع فت        
حتى إن بعضهم أوصل    .. اختالفاً في تفسير معنى المحكم والمتشابه المذكور في اآلية        

!! بل أبطـل بعـضها    . ثم راح يرجح بينها   ! وجوه االختالف إلى عشرين قوالً تقريباً     
وحجته أن اآليات الناسـخة ال      . كالقول بأن المحكم هو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ       

تقسم القرآن كله بـين     ) آل عمران (بينما آية   .  بضع آيات، والمنسوخة بقدرها    تتجاوز
واستبعد جداً أن يصح هذا عن عبد اهللا بن مسعود، وعبـد اهللا بـن               . المحكم والمتشابه 

    :مع أن هذا له أصل في القرآن في قولـه سـبحانه           . )١(عباس رضي اهللا تعالى عنهما    
�"(� $%7/�� $t(^&�(
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  ).٥٢: الحج(���4
  

��O��  ��+�9 اP6� �� @� ا�
  : وإلزالة الوهم السابق أقول

. إن أساس هذا القول هو الذهول عن استحضار طريقة األقدمين فـي التفـسير             
م للفظ على سبيل التمثيل له      أو يكون تفسيره  . وهي تفسير اللفظ بأحد أفراده أو معانيه      

D)�ِ�&�$�& �)ـ@&  D)�ِ�&�$�& �)ـ@&  D)�ِ�&�$�& �)ـ@&  D)�ِ�&�$�& �)ـ@&  �: كما فسروا قوله تعالى   . بأحد المعاني التي ينطبق عليها المعنى الكلي للفظ         
�)ـ3َ�() ���4ـ"ِ�       "(�>ِ(D ً	(�(^(_ Zِ(�ِC�� ?8ِ(D ً	(�(^(_ "(
1ْEP�� ?8ِ "(��ِ# "(�4<(� ُ��ُ�(�      �ِ"ـ3َ�() ���4ـ(� "(�>ِ(D ً	(�(^(_ Zِ(�ِC�� ?8ِ(D ً	(�(^(_ "(
1ْEP�� ?8ِ "(��ِ# "(�4<(� ُ��ُ�(�      �ِ"ـ3َ�() ���4ـ(� "(�>ِ(D ً	(�(^(_ Zِ(�ِC�� ?8ِ(D ً	(�(^(_ "(
1ْEP�� ?8ِ "(��ِ# "(�4<(� ُ��ُ�(�      �ِ"ـ3َ�() ���4ـ(� "(�>ِ(D ً	(�(^(_ Zِ(�ِC�� ?8ِ(D ً	(�(^(_ "(
1ْEP�� ?8ِ "(��ِ# "(�4<(� ُ��ُ�(��) إن : فقالوا) ٢٠١:البقرة

وقـال  . هي الرزق الحالل الواسـع    : وقال بعضهم . زوجة الصالحة حسنة الدنيا هي ال   
وال شك أن كل قول على حدة هو بعض المعنى، أو           . إلخ… هي الولد الصالح  : آخرون

فإذا لم يستحضر المتكلم هذا األمر جعل من تعدد هذه األقوال اختالفاً فـي              . أحد أفراده 
مع أن المعنـى الكلـي      …  كذا قال بعضهم كذا، وقال اآلخرون    : فيقول! تفسير المعنى 

  . واحد، وهذه أمثلة له أو جزئيات
  ]: ١٢-٥/ مقدمة في التفسير[الم ابن تيمية يقول شيخ اإلس

وغالب ما يصح عنهم من الخالف يرجع       .. الخالف بين السلف في التفسير قليل     (
 أن يعبر كل مـنهم عـن        أحدهما: وذلك صنفان . إلى اختالف تنوع، ال اختالف تضاد     

                                                           
  . الدكتور محسن عبد الحميد-نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم :  انظر مثالً )١(



  ٥٠

د بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى اآلخر مـع               المرا
، وضرب شيخ اإلسالم لذلك عدة أمثلة منها السؤال عن الذكر في قوله             )اتحاد المسمى 

�&�W(G: تعالىَ� 	ِ(�"(
ِ�ْ�� (F&�(� $l$�$�&Hَ1(D ً",&�َc ً	(�
ِ�(� $%َ� 46ِ�َ8 2ِ�Nِْ� &@(� (�(�&�َ� &@(�(DW(G&�َ� 	ِ(�"(
ِ�ْ�� (F&�(� $l$�$�&Hَ1(D ً",&�َc ً	(�
ِ�(� $%َ� 46ِ�َ8 2ِ�Nِْ� &@(� (�(�&�َ� &@(�(DW(G&�َ� 	ِ(�"(
ِ�ْ�� (F&�(� $l$�$�&Hَ1(D ً",&�َc ً	(�
ِ�(� $%َ� 46ِ�َ8 2ِ�Nِْ� &@(� (�(�&�َ� &@(�(DW(G&�َ� 	ِ(�"(
ِ�ْ�� (F&�(� $l$�$�&Hَ1(D ً",&�َc ً	(�
ِ�(� $%َ� 46ِ�َ8 2ِ�Nِْ� &@(� (�(�&�َ� &@(�(D�) ١٢٤:ـهط(. 
والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كالمه المنـزل، أو هو ذكر           : (وبعد كالم طويل قال   

) فسواء قيل ذكري كتابي  أو كالمي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحداً             . العبد له 
أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سـبيل  : الصنف الثـاني : (ثم قال 
�ُـ�Dَ� 4&�)ْ��)ـ"    �ُـ�Dَ� 4&�)ْ��)ـ"    �ُـ�Dَ� 4&�)ْ��)ـ"    �ُـ�Dَ� 4&�)ْ��)ـ"    �: مثال ذلك ما نقل في قوله     .. يل الحد المطابق للمحدود   ال على سب  .. التمثيل


&�)" �ِــ@&َKَ
&�)" �ِــ@&�ْ�ِ,+َــ"() ��7ــ3ِ�@) ��&ــَKَ
&�)" �ِــ@&�ْ�ِ,+َــ"() ��7ــ3ِ�@) ��&ــَKَ
&�)" �ِــ@&�ْ�ِ,+َــ"() ��7ــ3ِ�@) ��&ــَKَ�)�ِ!  �ْ�ِ,+َــ"() ��7ــ3ِ�@) ��&ــ&
َL�ْ"ــ ِ< B�ِ<"ــ ــ�&�$�& �) ِ�(D BPِْ+َــ��ــ�&�$�& �$ ِ�(D ِ%ِ^ْــK(��ِ B��ِ"ــ ــ�&�$�& �َ ِGَ8 "1َِــ�"(�ِ� !ِ�(�&
َL�ْ"ــ ِ< B�ِ<"ــ ــ�&�$�& �) ِ�(D BPِْ+َــ��ــ�&�$�& �$ ِ�(D ِ%ِ^ْــK(��ِ B��ِ"ــ ــ�&�$�& �َ ِGَ8 "1َِــ�"(�ِ� !ِ�(�&
َL�ْ"ــ ِ< B�ِ<"ــ ــ�&�$�& �) ِ�(D BPِْ+َــ��ــ�&�$�& �$ ِ�(D ِ%ِ^ْــK(��ِ B��ِ"ــ ــ�&�$�& �َ ِGَ8 "1َِــ�"(�ِ� !ِ�(�&
َL�ْ"ــ ِ< B�ِ<"ــ ــ�&�$�& �) ِ�(D BPِْ+َــ��ــ�&�$�& �$ ِ�(D ِ%ِ^ْــK(��ِ B��ِ"ــ ــ�&�$�& �َ ِGَ8 "1َِــ�"(�ِ�� 
والمقتصد . والمنتهك للمحرمات فمعلوم أن الظالم لنفسه المضيع للواجبات       ) ٣٢:فاطر(

والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات . يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات
ثم ذكر الشيخ أن كالً من المفسرين يذكر هذا المعنى الكلي في نوع من              ). مع الواجبات 

فيفسر بعضهم السابق بالذي يـصلي فـي أول        .  الطاعات -أو جزء من أجزاء   -أنواع  
قت، والمقتصد بالذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يـؤخر العـصر إلـى               الو

بينما يفسر البعض السابق بالمتصدق مع أداء الزكاة المفروضة، والمقتصد          . االصفرار
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما    : (ثم قال . الذي يؤدي الزكاة، والظالم لنفسه آكل الربا      

ألسماء والصفات، وتارة لذكر أنواع المـسمى وأقـسامه   في تنوع التفسير تارة لتنوع ا   
   .)كالتمثيالت، هو الغالب في تفسير سلف األمة الذي يظن أنه مختلف

  ]:١٤٤-١٤٠/ ٤الموافقات  [الشاطبيويقول 
  :وهو ضربان. من الخالف ما اليعتد به في الخالف(

  ..ما كان من األقوال خطًأ مخالفاً لمقطوع به في الشريعة: حدهماأ
وأكثر ما يقع ذلك في تفسير      . ما كان ظاهره الخالف وليس في الحقيقة كذلك       : والثاني

فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقواالً مختلفة           . الكتاب والسنة 
واألقـوال إذا  . في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتالقى على العبارة كالمعنى الواحـد    

لقول بجميعها من غير إخالل بمقصد القائل فال يصح نقل الخـالف            أمكن اجتماعها وا  
  فإن نقل الخالف في مسألة الخالف فيهـا        . وهذا الموضع مما يجب تحقيقه    .. فيها عنه 

   .)قل الوفاق في موضع الخالف ال يصحكما أن ن.  خطأ-في الحقيقة-



  ٥١

  رة ـلى عش، وأرجعها إ ثم تكلم الشاطبي عن األسباب التي توقع في هذا الخطأ
 أن يذكر  في التفسير عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فـي ذلـك                :أحدها: (أسباب منها 

ثـم  . شيء أو عن أحد أصحابه أو غيرهم، ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ             
يذكر غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ أيضاً، فينـصهما المفـسرون علـى                

 نقلوا في المن أنه خبز رقاق، وقيـل زنجبيـل، وقيـل            كما. نصهما، فيظن أنه خالف   
. فهذا كله يشمله اللفظ، ألن اهللا من بـه علـيهم          . الترنجين، وقيل شراب مزجوه بالماء    

فيكـون  . ))الكمأة من المن الذي أنزل اهللا على بني إسرائيل        ((ولذلك جاء في الحديث     
  .المن جملة ِنعم ذكر الناس منها آحاداً

فيكون . كر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد           أن يذ : والثاني
كمـا  . ويوهم نقلها على اختالف اللفظ أنه خالف محقق       . التفسير فيها على قول واحد    

طير أحمر صفته كذا، وقيـل طيـر        : إنه طير يشبه السمانى، وقيل    : قالوا في السلوى  
  .لى الموافقة، وهو الظاهر فيهافمثل هذا يصح نقله ع.. بالهند أكبر من العصفور

.. أن يذكر أحد األقوال على تفسير اللغة، ويذكر اآلخر على التفسير المعنوي           : والثالث
ألن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضـع،         . وهما معاً يرجعان إلى حكم واحد     

�ـ"ً ِ�ْ/G$�ْـِ��@   �)+َ"�ـ"ً ِ�ْ/G$�ْـِ��@   �)+َ"�ـ"ً ِ�ْ/G$�ْـِ��@   �)+َ"�ـ"ً ِ�ْ/G$�ْـِ��@   D(D(D(D)�:تعالى في قوله  كما قالوا  .االستعمال في المعنى تقرير إلى راجع واآلخر"َ+(�� 

�ُـ�ِ
�$�$�& >Gِ)ـ"    �ُـ�ِ
�$�$�& >Gِ)ـ"    �ُـ�ِ
�$�$�& >Gِ)ـ"    �ُـ�ِ
�$�$�& >Gِ)ـ"    �: وكذلك قولـه  . النازلين باألرض القواء وهي القفر    : وقيل. أي المسافرين 
 ٌ	(��ِ"َ> ��$�(�(� ٌ	(��ِ"َ> ��$�(�(� ٌ	(��ِ"َ> ��$�(�(� ٌ	(�  … وأشباه ذلك، �سرية من سرايا رسول اهللا : وقيل.  أي داهية تفجؤهم��)�)�$�� <َ"ِ�
لمجاز مـثالً،  أن يقع الخالف في تنـزيل المعنى الواحد، فيحمله قوم على ا   : والثـامن 

: كما يقع ألرباب التفسير كثيراً في نحو قوله       . والمطلوب أمر واحد  . وقوم على الحقيقة  

Oـw) �ِـ@) �H�ْ)ـ?        �(G�ْ� $��
OـL$�(D ِwْـِ(G�ْ� (@ِ� 4?(H�ْ� $��ِْL$�        ?ـ(H�ْ� (@ِـ� (wـO
(G�ْ� $��
OـL$�(D ِwْـِ(G�ْ� (@ِ� 4?(H�ْ� $��ِْL$�        ?ـ(H�ْ� (@ِـ� (wـO
(G�ْ� $��
OـL$�(D ِwْـِ(G�ْ� (@ِ� 4?(H�ْ� $��ِْL$�        ?ـ(H�ْ� (@ِـ� (wـO
(G�ْ� $��
OـL$�(D ِwْـِ(G�ْ� (@ِ� 4?(H�ْ� $��ِْL$��  علـى   فمنهم من يحمل الحيـاة والمـوت 

  … ى بينهماوال فرق في تحصيل المعن. حقائقهما، ومنهم من يحملهما على المجاز
  .)ير عن المعنى المقصود، وهو متحدالخالف في مجرد التعب: والعاشر

  

���&��Iف @� ا�Jوا H�&�ا.��ق @� ا�  
 وما قيل مـن أن العلمـاء        ،وهكذا الحال مع المحكم والمتشابه الوارد في القرآن       

  .اختلفوا فيه على أقوال
  سه على معناه، دونما حاجة الدال بنف الصريح اللفظ هو )المحكم(لـ الكلي المعنى إن



  ٥٢

اج إلـى   ـ، فاحت  ما احتمل من األلفاظ معنيين مختلفين فصاعداً      ) المتشابه(و. إلى غيره 
  .ترجيح بين معانيه المحتملة

وبعـضهم  . هذا مدار أقوال المفسرين جميعاً، وإن اختلفـوا فـي التعبيـر          على  
 والمتـشابه هـو     المحكم هـو الناسـخ،    : فيقوليفسرهذا المعنى الكلي ببعض أفراده      

وهـذا هـو الناسـخ      .  المحكم هو المعمول به، والمتشابه هو المتـروك        أو. المنسوخ
المحكمات ما أحكم اهللا فيـه بيـان حاللـه          : أو يقول . والمنسوخ، مع اختالف العبارة   

علـى  . والمتشابه منها ما أشبه بعضه بعضاً في المعاني، وإن اختلفت ألفاظه          . وحرامه
إن المحكم ما كانـت     : أو يقول . لفاظ قد يولد اختالفاً في المعنى     اعتبار أن اختالف األ   

 المحكم سـورة الفاتحـة أو سـورة       أو. معاني أحكامه معقولة، والمتشابه ما قابل ذلك      
  .وهذا إنما على سبيل التمثيل. اإلخالص، ألنه ليس فيها إال التوحيد

ر بلفظ أو عبـارة     غير أن كل واحد منهم يعب     . وبقية األقوال ترجع إلى ما ذكرنا     
  .  غير عبارة صاحبه

فإن المنسوخ إذا لم   . وكذلك القول بأن المحكم هو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ        
فهو من هـذه    .   مراد – أو العمل به   -يعلم ناسخه عمل به، وتصور العامل أن معناه         

حـتمالً  ألنه تردد بين اعتباره مطلوباً واعتبـاره متروكـاً، فـصار م          . الناحية متشابه 
بل هو يزيل شبهة بقاء     . وفي مقابله الناسخ الذي هو المحكم ألنه الشبهة فيه        . للمعنيين

 من المنسوخ ويكون   تشابه لما والمرجع واألصل األم هو فيكون أصله على المنسوخ حكم

المحكم، وقسم   أفراد أحد الناسخ إذن واحد، وقت في ومحكَماً محِكماً والناسخ إحكاماً النسخ
فتفسير . والمنسوخ أحد أفراد المتشابه، وقسماً من أقسامه      . سامه، وليس قسيماً له   من أق 

  .المحكم والمتشابه بهذا المعنى ال يعتبر اختالفاً في التفسير، وال قوالً آخر فيه
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 إزالة ما يلقي الشيطان من شبه باطلة واحتماالت فاسدة، نسخاً لتلك            - جل وعال  -اهللا  

وهذا كقـول   . لتلك اآليات التي حاول الشيطان أن ينفذ من خاللها        اإللقاءات، وإحكاماً   
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(6D$��ِ�(D(6D$��ِ�(D(6D$��ِ�(D(6D$��ِ�(D�) إن عيسى والملئكة قد عبدوا من دون اهللا، فهم حصب جهنم          ): ٩٨:نبياءألا .
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46ِM 46ِM 46ِM 46ِM �: تعـالى فأنزل اهللا   .  كان هؤالء في جهنم فنحن راضون أن نكون فيها معهم          وإذا
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  .األقاه الشيطان من خالل اآلية السابقة، بعد أن أحكمها باآلية التي بعده
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�Iف .��عJا  
اختلف أهل التأويل في معنى اآلية، لـيس        : وبهذا يتبين أن قول بعض المفسرين     

 وإنما هو -كما فهم البعض–المقصود به االختالف الذي يرجع إلى التضاد أو التناقض    
 علمـاً أن بعـض األقـوال        - كما سبق بيانه   –االختالف اللفظي، أو اختالف التنوع      

كالقول بأن المحكم ما لم تتكرر ألفاظه، والمتشابه        ! حسوبة ال عالقة له باآلية أصالً     الم
فكيف يجعل هذا من معاني اآلية، واآلية قد جعلت اتباع المتـشابه زيغـاً              . ما تكررت 
  ! فهل اتباع كل ما تكررت ألفاظه زيغ وضالل؟! وضالالً؟

  وسبب هذا الوهم ما . مومن تصور أن المقصود بلفظ االختالف غير هذا فقد وِه



  ٥٤

وعدم النظر الدقيق . ذكرنا من الذهول عن معرفة طريقة السلف أو األقدمين في التعبير
  .والمرور بها دون تدبرها التدبر المطلوب. في أقوالهم

  

   مطلق ومقيد..المحكم
مطلق : هذا وقد ذكرنا سابقاً أن المحكم قد ورد في كتاب اهللا تعالى على نوعين             

. هو ما ال اشتباه فيه بأي وجـه مـن الوجـوه           :  من المحكم  المطلقإن  : لناوق. ومقيد
فكتاب اهللا كله محكم . يحكمه ويزيل اشتباهه. بيان معناه إلى غيره في احتاج ما :والمقيد


�ٍ C)�ٍِ]� :تعالى قال كما المعنى بهذا,ِ(_ &6$Pَ� &@ِ� &wَ/O�ُ8 4�ُ� $%ُ�"(�# &w(G,ِ&_ُ� B)"َ+Nِ ���[ٍِ�(C ٍ�
,ِ(_ &6$Pَ� &@ِ� &wَ/O�ُ8 4�ُ� $%ُ�"(�# &w(G,ِ&_ُ� B)"َ+Nِ ���[ٍِ�(C ٍ�
,ِ(_ &6$Pَ� &@ِ� &wَ/O�ُ8 4�ُ� $%ُ�"(�# &w(G,ِ&_ُ� B)"َ+Nِ ���[ٍِ�(C ٍ�
,ِ(_ &6$Pَ� &@ِ� &wَ/O�ُ8 4�ُ� $%ُ�"(�# &w(G,ِ&_ُ� B)"َ+Nِ �  ).١:دهو( ���
يدخل تقسيم الرازي لأللفاظ، حين     ) المحكم بإطالق والمحكم بقيد   (ومن هذا الباب    

وما كان محتمالً   . النصقسمها إلى ما كان موضوعاً لمعنى واحد ال يحتمل غيره وهو            
وإما . المحكم، ألحقه بالنص وجعل كليهما هو        الظاهر   إما احتماالً راجحاً وهو   : لغيره

  .المتشابهمتساوياً وهو احتماالً مرجوحاً أو 
فكالهما . والظاهر عنده هو المحكم بقيد    . فالنص عند الرازي هو المحكم المطلق     

إن المحكم هو : (ويشبه قوَل الرازي قوُل الشوكاني حين قال. ولكن كل باعتبار . محكم
والمتـشابه مـا ال     . الواضح المعنى الظاهر الداللة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره         

 فالـشوكاني هنـا   ).ضح معناه أو ال تظهر داللته ال باعتبار نفسه وال باعتبار غيره         يت
) آل عمـران  (الوارد في آيـة     ) المحكم(وليس عن   ). المحكم(يتكلم عن عموم معنى     

هو ) اُألم(وإنما  ). ُأماً(ال يصلح أن يكون     ) باعتبار غيره (وإال فإن المحكم    . بخصوصه
فهذا المحكم ليس مـن     .  واضحاً محكماً بهذا االعتبار    ذلك الغير الذي اعتبر به فصار     

  .من المحكمات) اُألم(ومقصود اآلية هو . ألنه ليس بأم. مقصود اآلية

&.) ��ِْ,+َ"() �ِ�&%$ #�)"!EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� B ��ِْ,+َ"ِ( �: والناظر في قوله تعالىَ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$� )ِ"َ+,ِْ�� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� B!"(�# $%&�ِ� ()"َ+,ِْ�� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$� )ِ"َ+,ِْ�� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� B!"(�# $%&�ِ� ()"َ+,ِْ�� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$� )ِ"َ+,ِْ�� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� B!"(�# $%&�ِ� ()"َ+,ِْ�� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�

  َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D  َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D  َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D  َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D  ?8ِ (@�ِ37�� "4�  ?8ِ (@�ِ37�� "4�  ?8ِ (@�ِ37�� "4�  ?8ِ (@�ِ37�� "4�       $%7�ِ�$�6) �)" �َ�)">)%) �ِ�&ـ+(
 يجد أن المحكم المذكور فيها    �<ُ/ُ�>ِ�ِ�& ;َ�&:ٌ 8َ
)+7�ِ�$�6) �)" �َ�)">)%) �ِ�&ـ%$      <ُ/ُ�>ِ�ِ�& ;َ�&:ٌ 8َ
)+7�ِ�$�6) �)" �َ�)">)%) �ِ�&ـ%$      <ُ/ُ�>ِ�ِ�& ;َ�&:ٌ 8َ
)+7�ِ�$�6) �)" �َ�)">)%) �ِ�&ـ%$      <ُ/ُ�>ِ�ِ�& ;َ�&:ٌ 8َ
وإنما خصت اآليـة    . ليس هو المحكم بالمعنى العام، أي بمعنييه المطلق والمقيد كليهما         

لمحكم فـا . بدليل أنه استُعمل في مقابل المتشابه     . معنى واحداً منهما هو المحكم المطلق     
فال يصح إذن أن . الوارد في اآلية هو المحكم بالمعنى الخاص، وليس هو عموم المحكم

ثم نـأتي   . نعزل اللفظ عن سياقه الذي ورد فيه بالمعنى الخاص، ونضعه خارج اآلية           
بصرف النظر عن مختلف سياقاته و      -بأقوال العلماء التي بحثت في عموم معنى اللفظ         



  ٥٥

لنطبق هذه األقوال العامة على اللفظ وقد ورد بسياق خاص،           -مناسباته التي ورد فيها   
إن هـذا هـو   : ثم نعيده محمالً بتلك المعاني الغريبة ونجعلها من معاني اآلية ونقـول           

  !المقصود باللفظ في هذه اآلية
  

  �+�ت ا��6ل  �I�R� 9�2ق 
لدين واالستقراء الكامل لكتاب اهللا تعالى يظهر لنا أن اآليات المؤسسة ألصول ا           

وماكان من اآليات له تعلق باألصول، وهو من نوع . أي قطعية الداللة. محكمة بإطالق
بحيث ال توجـد آيـة    . المحكم بقيد، فإن له جميعاً أصالً من المحكم المطلق يرجع إليه          

ليس لها فيه ما ترجع إليـه مـن         . واحدة في القرآن كله تتعلق بأصل من أصول الدين        
ة أن كل أصل من األصول يقوم على آيـات كثيـرة محكمـة     والحقيق. المحكم المطلق 

  .يمكن بسهولة إرجاع اآليات المتشابهة أو المحكمة بقيد إليها. بإطالق
ومنها مـا هـو     . أما اآليات المتعلقة بالفروع، فكذلك منها ما هو محكم بإطالق         

  :    لكن محكمها المقيد على أقسام. محكم بقيد
  . إليه من المحكم المطلق له في القرآن ما يرجع:األول
  . له في السنة مايحكمه:الثاني
  . يرجع به إلى االجتهاد:الثالث

بل إن من الفروع مالم  . ومنها ما يبقى محتمالً مشتبهاً، تتفاوت فيه أنظار العلماء        
. وذلك ألن االختالف في الفروع سائغ ومـشروع       . يرد له ذكر بعينه في القرآن أصال      

ولذلك أحكمت جميع   . عكس االختالف في األصول   .  إلى الفساد  ألنه في عمومه ال يجر    
  .  اآليات التي تبنى عليها األصول إحكاماً مطلقاً كامالً من جميع الوجوه
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?1"~�� R�K��?1"~�� R�K��?1"~�� R�K��?1"~�� R�K��        
 �>��#�� �>��#�� �>��#�� �>��#�� �.?.�@	�� 6���#��� �.?.�@	�� 6���#��� �.?.�@	�� 6���#��� �.?.�@	�� 6���#���        

  
  اإلسالم دين أساسه اليقين. ١

  . يتطرق اليه الشك بحالاليقين هو االعتقاد الجازم الذي ال
مفـردات  (وفي  . العلم وزوال الشك  : اليقين: للرازي) مختار الصحاح (جاء في   

وفي صفوة البيـان    . هو سكون الفهم مع ثبات الحكم     : للراغب الصفهاني ) ألفاظ القرآن 
�Z �ـ�  �: لمفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف في تفسير قوله تعالى    C�"<D  ـ�� Z�C�"<D  ـ�� Z�C�"<D  ـ�� Z�C�"<D

. النشأة اآلخرة هم يعلمون علماً قطعياً ال أثر فيه لالدعاءات الكاذبة واألوهاموب: ���<����6<����6<����6<��6
  .هـ.ايقن الماء إذا سكن وظهر ما تحته  : يقال. من اإليقان وهو التحقق

فالمـسلم الحقيقـي    . واإلسالم دين انبنت أصوله وقواعده وأساسياته على اليقين       
ألن االسـالم يمـنح     . ازماً ال شك فيـه    إنسان آمن بهذه األصول واألساسيات إيماناً ج      

وما ذاك اال لقوة أدلته، وسطوتها التي تـستولي علـى           . معتنقيه الثقة المطلقة بصحته   
  .ويهبها الطمأنينة والسكون. النفوس، وتتمكن منها تمكناً يمنحها الثبات واالستقرار

 هذه -)٢/البقرة (�  ��ـ� 8
ـ%    ��ـ� 8
ـ%    ��ـ� 8
ـ%    ��ـ� 8
ـ%   �الموصوف بأنه-ولقد استوعب كتاب اهللا تعالى 

N &6ِM(Dُ�+ُ�& 8ِـ? �)�&ـ�ٍ �4Gِـ"    N &6ِM(Dُ�+ُ�& 8ِـ? �)�&ـ�ٍ �4Gِـ"    N &6ِM(Dُ�+ُ�& 8ِـ? �)�&ـ�ٍ �4Gِـ"    N &6ِM(Dُ�+ُ�& 8ِـ? �)�&ـ�ٍ �4Gِـ"    �: وقد أثبت اهللا انتفاء الريب عن كتابه بالدليل القطعي فقال  . األدلة
ِ%/ِ~ِْ� &@ِ� Zٍ(��$^ِ< ��ُ�Aَْ8 "َ1ِP&�(� Wَ/(� "(��ْ40َ1ِ%/ِ~ِْ� &@ِ� Zٍ(��$^ِ< ��ُ�Aَْ8 "َ1ِP&�(� Wَ/(� "(��ْ40َ1ِ%/ِ~ِْ� &@ِ� Zٍ(��$^ِ< ��ُ�Aَْ8 "َ1ِP&�(� Wَ/(� "(��ْ40َ1ِ%/ِ~ِْ� &@ِ� Zٍ(��$^ِ< ��ُ�Aَْ8 "َ1ِP&�(� Wَ/(�  .وهذا دليل ثبوته وكونه من عند اهللا). ٢٣/البقرة (��ْ40َ1�)" 

 ،تفاء الريب عن أصل الدينكي يتم ان - فنحتاج مع هذا إلى أمر واحد فقط 
ألن النص قد يكون قطعياً في .  هو قطعية داللة نصوصه على المراد- ويتحقق اليقين

  .وقد يكون ظنياً. الداللة
ذم اهللا  . ألن ما انبنى على الظنـي ظـن       . واألصول ال تنبني على ظنيات األدلة     


&�ً"M (6�$�ِ�7+(� &6ِM4@7��� ّ ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM4@7��� ّ ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM4@7��� ّ ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِMِ ّ ���7@�4: متبعيه، وكفر معتنقيه فقال(a O�(H�ْ� &@ِ� ?ِ�ْJ$�   4@7��� 46ِM(D "ً�&
(a O�(H�ْ� &@ِ� ?ِ�ْJ$�   4@7��� 46ِM(D "ً�&
(a O�(H�ْ� &@ِ� ?ِ�ْJ$�   4@7��� 46ِM(D "ً�&
(a O�(H�ْ� &@ِ� ?ِ�ْJ$�   4@7��� 46ِM(D � )٢٨/النجم(.  
  .الدليل إذا تطرق اليه االحتمال بطل به االستدالل: ولذلك قال علماء األصول



  ٥٨

  أصول الدين وأساسياته قطعية يقينية. ٢
وذلك لقطعية . إن هذا ينقلنا إلى القول بأن أصول الدين وأساسياته قطعية يقينية

ولو لم تكن هذه األصول أدلتها كذلك لكان الدين من أساسه ظنياً . بوتاً وداللةأدلتها ث
وهذا يؤدي إلى تعدد األديان وتفرقها دون معرفة . خاضعاً لتعدد األراء ووجهات النظر

  .)١(ن الباطل، على وجه الجزم واليقينالحق فيها م
  

  األدلة الظنية تصلح في الفرعيات ال األساسيات. ٣
  .عقيدة وعملاإلسالم 

  .ولكل منهما أصول وأساسيات، وفروع وملحقات
 والصالة  � اإليمان بوحدانية اهللا تعالى ونبوة محمد     : صول واألساسيات مثال األ 

وهذه ال تقبل االختالف وتعدد وجهات النظر مـا بـين           . والزكاة وحرمة القتل والزنا   
مـة علـى اخـتالف      بل جاء الشرع بقول واحد فيها مجمع عليه بين األ         . مثبت وناف 

فال تجد مسلماً عالماً أم جاهالً ال يؤمن بوحدانية اهللا، أو ينكر نبـوة محمـد                . مذاهبها
  .رسول اهللا، أو ال يقر بالصالة والزكاة، أو يحل القتل ويستحل الزنا

 علـى هـذه   قطعية النصوص الدالة  والسبب في هذا اإلجماع على القول الواحد        
ولوال ذلك لحصل الخلل والفساد . ها لالحتمال وتعدد اآلراءاألمور األساسية، وعدم قبول

  .وعلى هذا األساس يكون من أنكر واحداً منها كافراً خارجاً من الملة. في الدين والدنيا
وهذه تجد األدلة عليها    . أغلب القضايا الفقهية العملية   : ومثال الفروع والملحقات  

كمـسافة  .  تعددت بشأنها آراء الفقهاء    ولذلك. في الغالب ظنية، محتملة ألكثر من وجه      
والوضوء مـن   . والمسح على الجورب  . السفر الذي تقصر فيه الصالة ويفطر الصائم      

  . المسائل الفقهية-بل آالف-ومئات . لمس المرأة
. وإذا أخذنا فروعيات العقيدة كمثال، نذكر مسألة المفاضلة بين المالئكة والبشر           

إن هـذه األمـور يـسوغ فيهـا         . وأشراط الساعة . وخلق العرش والقلم، وأيهما أقدم    
إال مـا   . لعدم لزومه الفساد والخلل في الدين أو الدنيا       . اإلختالف وتعدد وجهات النظر   

                                                           
.  ال يقع في القواعد الكليـة      التشابه: ( ٣/٦٥-)الموافقات(مر بنا سابقاً قول الشاطبي في كتابه        ) ١(

. أحدهما االسـتقراء أن األمـر كـذلك       : والدليل على ذلك من وجهين    . ما يقع في الفروع الجزئية    نوإ
  ). وهذا باطل. والثاني أن األصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة متشابها



  ٥٩

 إذ يصبح تكذيبه تكذيباً للنص -كصريح اآليات–جاء النص فيه قطعياً في ثبوته وداللته 
  .وهو كفر. نفسه

ألن عامة أدلـة    . أجازوه في الفروع  و. ولقد منع العلماء من التقليد في األصول      
الفروع ظنية، محتملة لوجوه من المعاني يصعب على العوام عادة تحديد المطلوب منها 

فمنع العوام من التقليد فـي  . شرعا، أو فهمها على وجه الدقة دون الرجوع إلى العلماء    
 إذن أن تكـون  فال بـد . األصول يستلزم أن ال تكون أدلتها كذلك، وإال لزم فيها التقليد      

. أدلة األصول خالية من الظن أي قطعية، حتى ال يضطر فيها العوام إلى تقليد العلماء              
  .و يكون المنع من التقليد فيها صحيحاً مقبوال

   

  أصول الحق قطعية وأصول الباطل ظنية. ٤
إن دين اإلسالم اعتمد في أصوله على األدلة القطعية التي ال تحتمل نـصوصها              

) باآليات المحكمـات  (وهي التي يسميها اهللا تعالى      . احداً من وجوه التفسير   إال وجهاً و  
كما قال  . التي جعلها ُأماً للكتاب ومرجعاً عند االختالف، لكونها ال يختلف في تفسيرها           


&.) ��ِْ,+َ"() �ِ�&%$ #�"! �$EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H �ْ�ِ,+َـ"ِ(           �: تعالىَ/(�
&.) ��ِْ,+َ"() �ِ�&%$ #�"! �$EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H �ْ�ِ,+َـ"ِ(           �$�) ��01َْ� 2ِ37)�َ َ/(�
&.) ��ِْ,+َ"() �ِ�&%$ #�"! �$EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H �ْ�ِ,+َـ"ِ(           �$�) ��01َْ� 2ِ37)�َ َ/(�
&.) ��ِْ,+َ"() �ِ�&%$ #�"! �$EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H �ْ�ِ,+َـ"ِ(           �$�) ��01َْ� 2ِ37)�َ َ/(�ولذلك  ).٧/رانآل عم  (��$�) ��01َْ� 2ِ37)�َ 
  .صار الدين يقيناً ال ريب فيه

  : تأمل هذه اآليات
�(oِ�7+$G/ْ�ِ �hP$� ِ%
8ِ (�&�(� َ  $)"َ+,ِ�ْ� (.�َِ�(oِ�7+$G/ْ�ِ �hP$� ِ%
8ِ (�&�(� َ  $)"َ+,ِ�ْ� (.�َِ�(oِ�7+$G/ْ�ِ �hP$� ِ%
8ِ (�&�(� َ  $)"َ+,ِ�ْ� (.�َِ�(oِ�7+$G/ْ�ِ �hP$� ِ%
�)Zِ �$�& �$�ِ<�$�6) - إلى قوله-�َِ�.) �ْ�ِ,+َ"($  َ �)�&�) 8ِِCْ�"ِ<(D(6�$�>ِ�$� &�$� Zِ(�ِCْ�"ِ<(D(6�$�>ِ�$� &�$� Zِ(�ِCْ�"ِ<(D(6�$�>ِ�$� &�$� Zِ(�ِCْ�"ِ<(D�) ٤-٢/البقرة .(  

� Zٍ(��$^ِ< ��ُ�Aَْ8 "َ1ِP&�(� Wَ/(� "(��ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+�ُN &6ِM(D Zٍ(��$^ِ< ��ُ�Aَْ8 "َ1ِP&�(� Wَ/(� "(��ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+�ُN &6ِM(D Zٍ(��$^ِ< ��ُ�Aَْ8 "َ1ِP&�(� Wَ/(� "(��ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+�ُN &6ِM(D Zٍ(��$^ِ< ��ُ�Aَْ8 "َ1ِP&�(� Wَ/(� "(��ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+�ُN &6ِM(Dِ%/ِ~ِْ� &@ِ�ِ%/ِ~ِْ� &@ِ�ِ%/ِ~ِْ� &@ِ�ِ%/ِ~ِْ� &@ِ��) ٢٣/البقرة .(  

�?O<(� &@ِ� 	ٍ(�O
(< Wَ/(� ?�1ِM Rُْ>?O<(� &@ِ� 	ٍ(�O
(< Wَ/(� ?�1ِM Rُْ>?O<(� &@ِ� 	ٍ(�O
(< Wَ/(� ?�1ِM Rُْ>?O<(� &@ِ� 	ٍ(�O
(< Wَ/(� ?�1ِM Rُْ>�) ٥٧/األنعام .(  

���<"��� � �� %����D g"< ����# @�3�� 6����v� " M��<"��� � �� %����D g"< ����# @�3�� 6����v� " M��<"��� � �� %����D g"< ����# @�3�� 6����v� " M��<"��� � �� %����D g"< ����# @�3�� 6����v� " M� ) ١٥/الحجرات.(  

�����D !�D"G^�� �x"8 .a g� d�����D !�D"G^�� �x"8 .a g� d�����D !�D"G^�� �x"8 .a g� d�����D !�D"G^�� �x"8 .a g� d��) ١٠/إبراهيم .(  

�     ِ6D$� &@ِ� �(�َ+ْK$� &6َ� 6#���� �َ3(� (6"َN "(�(D     ِ6D$� &@ِ� �(�َ+ْK$� &6َ� 6#���� �َ3(� (6"َN "(�(D     ِ6D$� &@ِ� �(�َ+ْK$� &6َ� 6#���� �َ3(� (6"َN "(�(D     ِ6D$� &@ِ� �(�َ+ْK$� &6َ� 6#���� �َ3(� (6"َN "(�(D (�&�(� َ  )ِ"َ+,ِ�ْ� َR
ِ�ْKَ�(D ِ%&�(P(� (@&
(< 2ِ37�� (��ِP&�َ� &@,َِ�(D ِ%7/��  (�&�(� َ  )ِ"َ+,ِ�ْ� َR
ِ�ْKَ�(D ِ%&�(P(� (@&
(< 2ِ37�� (��ِP&�َ� &@,َِ�(D ِ%7/��  (�&�(� َ  )ِ"َ+,ِ�ْ� َR
ِ�ْKَ�(D ِ%&�(P(� (@&
(< 2ِ37�� (��ِP&�َ� &@,َِ�(D ِ%7/��  (�&�(� َ  )ِ"َ+,ِ�ْ� َR
ِ�ْKَ�(D ِ%&�(P(� (@&
(< 2ِ37�� (��ِP&�َ� &@,َِ�(D ِ%7/�� 
(oِGَ�"(��ْ� O)(� &@ِ� ِ%
8ِ(oِGَ�"(��ْ� O)(� &@ِ� ِ%
8ِ(oِGَ�"(��ْ� O)(� &@ِ� ِ%
8ِ(oِGَ�"(��ْ� O)(� &@ِ� ِ%
  ).٣٧/يونس (�8ِ

ألنهـا  . إذ قامت على الظن واالشتباه    . أما االديان الباطلة فعلى العكس من ذلك      
 وجوهـاً متعـددة مـن       التي تحتمل نصوصها  . استندت في أصولها على األدلة الظنية     



  ٦٠

ـ     . التفسير أو التأويل   والمتشابهات ال يصح   ). المتشابهات(وهي التي يسميها اهللا تعالى ب
فـال يـصح    . أو مرجعـاً  ) أماً(ألنها ليست   . أن تستقل في تأسيس األحكام األصولية     


&   �: كما قال تعالى  . وإال كان فاعل ذلك من الزائغين     . اتباعهاَ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�   &
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�   &
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�   &
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$� $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (. $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (. $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (. $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.
 	ِ(�+ِْKْ�� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� !"�# 	ِ(�+ِْKْ�� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� !"�# 	ِ(�+ِْKْ�� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� !"�# 	ِ(�+ِْKْ�� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِ�ْ� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� !"�#

ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(Dِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(Dِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(Dِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�(D�) ٧/آل عمران (  
  .  يقين فيهولذلك صارت تلك األديان ظناً ال

 قامـت علـى     	تأمل كيف يذكر اهللا أن عقيدة النصارى في صلب المسيح           
8ِ
%ِ �a ?ِKَ).� �ِ�&%$ �: الظن واالشتباه دون اليقين ��ُKَ/َ+&C� (@�ِ37�� 46ِM(D &�$�َ� (%O�$a &@ِ,َ�(D $l�$�َ/(� "(�(D $l�ُ/َ+َ> "(�(D $%&�ِ� �.(a ?ِKَ� ِ%
8ِ ��ُKَ/َ+&C� (@�ِ37�� 46ِM(D &�$�َ� (%O�$a &@ِ,َ�(D $l�$�َ/(� "(�(D $l�ُ/َ+َ> "(�(D $%&�ِ� �.(a ?ِKَ� ِ%
8ِ ��ُKَ/َ+&C� (@�ِ37�� 46ِM(D &�$�َ� (%O�$a &@ِ,َ�(D $l�$�َ/(� "(�(D $l�ُ/َ+َ> "(�(D $%&�ِ� �.(a ?ِKَ� ِ%
8ِ ��ُKَ/َ+&C� (@�ِ37�� 46ِM(D &�$�َ� (%O�$a &@ِ,َ�(D $l�$�َ/(� "(�(D $l�ُ/َ+َ> "(�(D

(b"(���� 7 ِM �ٍ/ِْ� &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(�(b"(���� 7 ِM �ٍ/ِْ� &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(�(b"(���� 7 ِM �ٍ/ِْ� &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(�(b"(���� 7 ِM �ٍ/ِْ� &@ِ� ِ%ِ< &�$�َ� "(�"h�
ِ�(� $l�ُ/َ+َ> "(�(D O@7��� "h�
ِ�(� $l�ُ/َ+َ> "(�(D O@7��� "h�
ِ�(� $l�ُ/َ+َ> "(�(D O@7��� "h�
ِ�(� $l�ُ/َ+َ> "(�(D O@7��� �) ١٥٧/النساء.(  

 ��Dـ" �+�ـ� �N~ـ��� �  ��ـ"ً 6M ���ـ@   �Jـ� �ـ@ ��ـ� aـ
�"ً                      �Dـ" �+�ـ� �N~ـ��� �  ��ـ"ً 6M ���ـ@   �Jـ� �ـ@ ��ـ� aـ
�"ً                      �Dـ" �+�ـ� �N~ـ��� �  ��ـ"ً 6M ���ـ@   �Jـ� �ـ@ ��ـ� aـ
�"ً                      �Dـ" �+�ـ� �N~ـ��� �  ��ـ"ً 6M ���ـ@   �Jـ� �ـ@ ��ـ� aـ
�"ً                      �: وقال عنهم وعن أمثـالهم    

6ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM& �)+7�ِ�$�6) �  مستند على الظن ال على اليقين أي ان عقيدتهم ومنهاج حياتهم    ). ٣٦/يونس(
$� َ  4@7��� 46ِM(D 4@7��� 7 ِM$� َ  4@7��� 46ِM(D 4@7��� 7 ِM$� َ  4@7��� 46ِM(D 4@7��� 7 ِM$� َ  4@7��� 46ِM(D 4@7��� 7 ِM"ً�&
(a O�(H�ْ� &@ِ� ?ِ�ْJ"ً�&
(a O�(H�ْ� &@ِ� ?ِ�ْJ"ً�&
(a O�(H�ْ� &@ِ� ?ِ�ْJ"ً�&
(a O�(H�ْ� &@ِ� ?ِ�ْJ�) ٢٨/النجم (  

أما الباطل فمبناه على الظن الذي هو أساس اعتقاد . والحق مبناه على اليقين
  .المبطلين ومنهاج حياتهم

وإذن كل دين يقوم على قواعد تستند على أدلة ظنية مشتبهة فهو دين باطـل ال                
  .وكذلك كل فرقة أو طائفة. يورث أتباعه اليقين

أن أصـولها  : ديان والطوائف أو الفرق الضالة تشترك في أصل جامع هو إن األ 
وأساسياتها المميزة لها تقوم على أدلة ظنية تحتمل وجوهاً متعددة من التفسير ليس             

  .واحد منها قطعياً في داللته
  

  وظيفة القرآن تأسيس األصول دون الفروع .٥
8��I?a @� )"+,�� d "�x: يقول تعالى "�I?a @� )"+,�� d "�x�8 "�I?a @� )"+,�� d "�x�8 "�I?a @� )"+,�� d "�x�  ). ٣٨/ماالنعا (��" 8


"�I?a R,� ً"1: ويقول�� )"+,�� .
/� "��01DI?a R,� ً"1"
�� )"+,�� .
/� "��01DI?a R,� ً"1"
�� )"+,�� .
/� "��01DI?a R,� ً"1"
�� )"+,�� .
/� "��01D�) ٨٩/النحل.(  
ما هذه األشياء التي بينها في كتابه، ولم يفرط في ذكر واحد منها فيه؟ أهي األصـول                 

  واألساسيات؟ أم الفروع والملحقات؟ 



  ٦١

  فلو كان اهللا يعنيها بقوله السابق . ال شك أن أكثر الفروع غير مذكورة في الكتاب
فلم يبق إال أصول األشياء، كي يتم التطابق بـين القـول            . ل الخُلف أو التناقض   لحص

  . إذن األصول هي المعنية بالقول. والحقيقة
فإن اهللا تعالى ما ترك في الكتاب شيئاً أساسـياً إال           . واالستقراء يثبت ذلك أيضا   

زكـاة وبـر    كاإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والـصالة وال         . وذكره
أما تفاصيلها فال يشترط ذكرهـا      . الوالدين والزواج والطالق وحرمة الكذب والفواحش     

كعدد ركعاتهـا   . لكنه ترك كثيراً من تفاصيلها    . فالصالة مثالً ذكر أصل وجوبها    . دائماً
  . والزكاة ذكر أصلها وترك تفصيالتها إلى السنة المطهرة. وهيئاتها وحركاتها وأذكارها


"�I?a R,� ً"1 :تعالى قوله في فالكلية�� )"+,�� .
/� "��01I?a R,� ً"1"
�� )"+,�� .
/� "��01I?a R,� ً"1"
�� )"+,�� .
/� "��01I?a R,� ً"1"
�� )"+,�� .
/�  . وليست للفروع لألصول ���01" 

ــالى  ــه تع ــ"�: وقول �D"ــ �D"ــ �D"ــ �D     Rzــ 
� g� 6"ــ N Rzــ 
� g� 6"ــ N Rzــ 
� g� 6"ــ N Rzــ 
� g� 6"ــ N    ً"ــ ــ"ً<�� ــ"ً<�� ــ"ً<�� ــ�6        <�� ــ" �+� ــ�o ¡ــ� � � Wــ +_ ���Pــ� �M Pــ�6    >�ــ ــ" �+� ــ�o ¡ــ� � � Wــ +_ ���Pــ� �M Pــ�6    >�ــ ــ" �+� ــ�o ¡ــ� � � Wــ +_ ���Pــ� �M Pــ�6    >�ــ ــ" �+� ــ�o ¡ــ� � � Wــ +_ ���Pــ� �M Pــ�<� 
أما فروعها فقد تجيء في الـسنة أو تحـصل          . أي من أصول التقوى   ). ١١٥/التوبة(

8
ـ% �ـG/� �Pـ+�o   ��. ��,+"(  ��. ��,+"(  ��. ��,+"(  ��. ��,+"(  �: وكذلك قوله تعالى  . باالجتهاد ���     o�+ـG/� �Pـ% �ـ
8 ���     o�+ـG/� �Pـ% �ـ
8 ���     o�+ـG/� �Pـ% �ـ
أي هدى ) ٢/البقرة (�  ��� 8
ولذلك لم يذكر بعد هذه اآلية إال أصول الهداية من اإليمـان            . في األصول واألساسيات  

. بالغيب وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة واإليمان بالكتب والرساالت السابقة واليوم اآلخر          

G$�6)� :فقالِ�$�(D ِ�&
َJ�ْ"ِ< (6�$�ِ�&�$� (@�ِ37��(6�$G
ِ�$�(D ِ�&
َJ�ْ"ِ< (6�$�ِ�&�$� (@�ِ37��(6�$G
ِ�$�(D ِ�&
َJ�ْ"ِ< (6�$�ِ�&�$� (@�ِ37��(6�$G
ِ�$�(D ِ�&
َJ�ْ"ِ< (6�$�ِ�&�$� (@�ِ37�� &@ِ� َ�0ِ1ُْ� "(�(D (.&
َ�ِM َ�0ِ1ُْ� "(Gِ< (6�$�ِ�&�$� (@�ِ37��(D (6�ُ�ِK�$� &�$�"(�>َْ;(� "4Gِ�(D (Z(i4���  &@ِ� َ�0ِ1ُْ� "(�(D (.&
َ�ِM َ�0ِ1ُْ� "(Gِ< (6�$�ِ�&�$� (@�ِ37��(D (6�ُ�ِK�$� &�$�"(�>َْ;(� "4Gِ�(D (Z(i4���  &@ِ� َ�0ِ1ُْ� "(�(D (.&
َ�ِM َ�0ِ1ُْ� "(Gِ< (6�$�ِ�&�$� (@�ِ37��(D (6�ُ�ِK�$� &�$�"(�>َْ;(� "4Gِ�(D (Z(i4���  &@ِ� َ�0ِ1ُْ� "(�(D (.&
َ�ِM َ�0ِ1ُْ� "(Gِ< (6�$�ِ�&�$� (@�ِ37��(D (6�ُ�ِK�$� &�$�"(�>َْ;(� "4Gِ�(D (Z(i4��� 

(6�$�>ِ�$� &�$� Zِ(�ِC�ْ"ِ<(D (./ِ&�َ>(6�$�>ِ�$� &�$� Zِ(�ِC�ْ"ِ<(D (./ِ&�َ>(6�$�>ِ�$� &�$� Zِ(�ِC�ْ"ِ<(D (./ِ&�َ>(6�$�>ِ�$� &�$� Zِ(�ِC�ْ"ِ<(D (./ِ&�َ>�) ٤-٣/البقرة.(  
  .أما الفروع فقد تذكر في القرآن، وقد تحال إلى بقية أدلة األحكام

  

  صولالقرآن استوعب كل األ. ٦
يتبين مما سبق أن القرآن العظيم قد استوعب ذكر جميع أصول الدين وأساسياته             

وإال لم يكن مـصدراً لهـذه       . ولم يفرط في ذكر واحد منها     . الضرورية لتحقيق الهداية  
  ).٢/البقرة (��+G/� �P�+G/� �P�o�+G/� �P�o�+G/� �P�o��oالهداية، وصالحاً ألن يوصف بأنه 

و بـالنص  . ه من القرآنفمن جاء بأصل من األصول، فال بد أن يكون دليله علي       
  .وإال فأصله باطل مردود عليه. الصريح الذي ال شبهة فيه

إذ ال يعقل أن أمراً من األمور يتوقف عليه الدين          : ومصداق ذلك العقل الصريح   
وال يصح اإليمان إال به، ثم يغفل القرآن ذكره وهو يتنزل على مدى ربع قـرن مـن                  



  ٦٢

لفرعية كالتحية والتفسح في المجالس واألكـل       مع أنه ذكر كثيراً من األمور ا      ! الزمان
والشرب والصيد والتيمم والتطهر من الحيض والجنابة واالستنجاء من قضاء الحاجـة            

فال يعقل أن المصدر األساس والمرجـع األم        . بالنصوص الصريحة التي ال شبهة فيها     
  !يذكر هذه الفروع، بل فروع الفروع، ثم يفرط في ذكر أصل من األصول

  

  القرآن هو المرجع الوحيد في تأصيل أساسيات الدين. ٧
  :هذه مجموعة من آيات الذكر الحكيم التي تثبت هذه القاعدة بوضوح

�(oِ�7+$G/ْ�ِ �hP$� ِ%
8ِ (�&�(� َ  $)"َ+,ِ�ْ� (.�َِ�(oِ�7+$G/ْ�ِ �hP$� ِ%
8ِ (�&�(� َ  $)"َ+,ِ�ْ� (.�َِ�(oِ�7+$G/ْ�ِ �hP$� ِ%
8ِ (�&�(� َ  $)"َ+,ِ�ْ� (.�َِ�(oِ�7+$G/ْ�ِ �hP$� ِ%
  ).٢/البقرة (��َِ�.) �ْ�ِ,+َ"($  َ �)�&�) 8ِ

�Nِْ� &@(� (�(�&�َ� &@(�(D Wَ�&�(� َ (D �Rِz(� (iَ8 (2�(P$� (�(�7�� &@(Gَ8Nِْ� &@(� (�(�&�َ� &@(�(D Wَ�&�(� َ (D �Rِz(� (iَ8 (2�(P$� (�(�7�� &@(Gَ8Nِْ� &@(� (�(�&�َ� &@(�(D Wَ�&�(� َ (D �Rِz(� (iَ8 (2�(P$� (�(�7�� &@(Gَ8Nِْ� &@(� (�(�&�َ� &@(�(D Wَ�&�(� َ (D �Rِz(� (iَ8 (2�(P$� (�(�7�� &@(Gَ8 W(G&�َ� 	ِ(�"(
ِ�ْ�� (F&�(� $l$�$�&Hَ1(D "ً,�َc ً	(�
ِ�(� $%َ� 46ِ�َ8 2ِ� W(G&�َ� 	ِ(�"(
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  النص القرآني القطعي الداللة مرجعنا في أصول الدين. ٨
  :آيات القرآن تنقسم إلى قسمين

  .محكم ال اشتباه فيه. بين المراد. واضح المعنى. طعي الداللةاألول ق  .١
وهذا القسم حرم اهللا اتباعه     . يحتمل أكثر من معنى   . واآلخر ظني الداللة    .٢

كما سبق  . واالحتجاج به دون إرجاعه إلى األصل، وهو القطعي الداللة أو المحكم          
  .الحديث عنه في مبحث المحكم والمتشابه

ظة في تاريخ الفرق أنه لم توجد فرقة انتسبت إلى اإلسـالم            ومن الحقائق المالح  
  !إال واحتجت ألصولها بآيات من القرآن

  ! فما الفرقان الذي يميز بين المحق منها والمبطل والكل يحتج بالقرآن؟
والجواب هو إذا كان االحتجاج باآليات المتشابهات التي تحتمل عـدة وجـوه،             

ى تفسير أو تأويل أو استشهاد بروايات، وإال فـإن          وتحتاج لتعيين المعنى المطلوب إل    
وهـو  . اآلية ال تفصح عن المراد، فهذا دليل بطالن ذلك االحتجاج ألنه اتباع للمتشابه            

واذا كـان االحتجـاج باآليـات المحكمـة         . القاسم المشترك بين جميع الفرق الضالة     
  .لنجاةالصريحة الداللة على المعنى المقصود، فهذا دليل الحق وعالمة ا

أما المـنهج   .  إن هذا الشرط أو المنهج ال يسمح بالمرور اال لفرقة واحدة فقط             
. فهو يستوعب كل الفرق، بل األديـان الباطلـة  ! األول فلم تبق فرقة ضالة إال وسلكته  

  .وهذا دليل فساده وبطالنه ألن الحق واحد والباطل متعدد
  

  ال تقليد في األصول وال اجتهاد . ٩
   ألن التقليد ظن نهى ؛ال يجوز فيها تقليد العلماء األصول أن على يوناألصول أجمع
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وإذا كان التقليد ممتنعـاً     .اهللا تعالى عن اتباعه وحصروا التقليد في الفروع الفقهية فقط           
في األصول ألنه ظن، فكذلك هو اإلجتهاد ظن يجب أن ال يعتبر في األصول الشتراكه 

منعت التقليد من اعتباره دليالً صـالحاً لالعتمـاد فـي         مع التقليد في العلة نفسها التي       
  .أال وهي الظن. األصول

  :والدليل على ظنية االجتهاد ما يلي
العقلـي  ) أو النظـر  (أما االجتهـاد    .االجتهاد ال يخلو أن يكون عقلياً أو نقلياً        *

. نوالدليل على ذلك اختالف العقالء فيما يعقلو. فيحتمل الخطأ والصواب، فهو ظن إذن 
  .وإنكار اختالف العقالء فيما يعقلون مكابرة يكذبها الواقع

فإن . إن االجتهاد لو كان يقينياً ال ظنياً لما ساغ المنع من تقليده من قبل العوام *
وهذه العلـة   . علة المنع التي صرح بها العلماء هي الخشية من تطرق الظن إلى التقليد            

 ال ظنيا، فال داعي للمنع منه في هـذه الحالـة            تكون منتفية عن االجتهاد لو كان يقينياً      
وال شك أن االعتماد على اجتهاد العالم أسلم من         . النتفاء العلة التي بسببها حصل المنع     

 احتماله من أكثر فإن احتمال الخطأ في اجتهاد العامي     . اجتهاد العامي أو الجاهل لنفسه    

  !  الً منه؟فكيف يمنع الثاني، ويتبع األول بد. اجتهاد العالم في
أو الـنص الـشرعي الـذي        –وأما االجتهاد النقلي فال يخلو أن يكون النقل          *

فإن كان النص ظنياً فال يصح اعتمـاده        .  ظنياً أو قطعياً   - تجري عليه عملية االجتهاد   
. وإن كان قطعياً فال اجتهاد فيه. في األصول، فخرجت النصوص الظنية من الموضوع

ك أجمـع   لولـذ . وما كان كذلك فال حاجة فيه إلى االجتهاد       . ألنه واضح محدد المعنى   
وال شك أن النص الذي ال اجتهـاد معـه          ). ال اجتهاد مع النص   (األصوليون على أنه    

ألن كثيراً من االجتهـادات تجـري فـي ميـدان           . هوالنص الصريح القطعي الداللة   
تلـك  . هموكثيراً من النصوص يختلف العلماء في تفسيرها حسب اجتهادات        . النصوص

 تحصيل حكم (ولذلك جاء في بعض تعاريف االجتهاد أنه        . هي النصوص الظنية الداللة   
ـَّر عن ذلك بعض األصوليون بقولهم     ). شرعي من دليل ظني    المجتهد فيه هـو    : (وعب

ان األحكام الشرعية التي    : (وفسروا ذلك بقولهم  ). كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي      
مثل وجوب الصالة والصيام وحرمة     .  االجتهاد واالختالف  فيها أدلة قطعية، ال تحتمل    

أما األحكام التي لم ترد فيهـا نـصوص         . الزنا ونحو ذلك مما وردت فيه أدلة قطعية       
لة فهي التـي يجـري فيهـا        قطعية، وإنما وردت فيها نصوص ظنية الثبوت أو الدال        
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 وضوح الحق في النفي أو بعد فيه للنظر مجال فال القطعي أما: (كذلك وقالوا. )١()االجتهاد
  والخارج  حقيقة  ألنه واضح الحكم؛وهو قسم الواضحات. لالجتهادوليس محالً   .اإلثبات

  .)٢()قطعا مخطئعنه 
    وبما أن األصول قائمة على النصوص القطعية الواضحة الداللـة، إذن امتنـع             

ح الـنص   لعدم الحاجة إليهما بعـد وضـو      . االجتهاد في األصول كما امتنع التقليد     
وضوحاً يجعل عامة الناس متمكنين من فهمه دونما حاجة إلى اجتهـاد العلمـاء أو       

  .تقليدهم
بما أنه ال تقليد في األصول، إذن وجب أن تكون النصوص           : وكذلك يمكن القول  

فيقتصر . الدالة عليها واضحة لعوام الناس بحيث ال يحتاجون معها إلى اجتهاد والتقليد           
  .ألن غالبها قائم علىاألدلة الظنية فساغ فيها التقليدالتقليد على الفروع 

فإلحـاق أصـل كهـذا      . فكل أصل يفتقر إلى النص القطعي الداللة فليس بأصل        
  .له أن يكون دليله نصاً قرآنياً قطعي الداللة  يشترط األصل أن أي .باألصول باطل

هاً تحتاج  أو مشكل يحتمل وجو   . كل نص يصعب على العوام فهمه         وهذا يعني أن    
  .ال يصح اعتماده دليالً في األصول. إلى اجتهاد لمعرفة الراجح منها

  

  األصول تثبت بالنصوص ال بالشروح. ١٠
 -سواء في االعتقاد أم التشريع-أن كل القضايا األصولية : من الحقائق الواضحة

 ج الىفهي ال تحتا.  سوى تالوة نصوصها القرآنية-للعلم بها-يحتاج عامة المسلمين  ال

  .المقدمات وتكثر الكالم، فيها يطول فلسفية قضايا تكون أن عن فضالً .توضيح أو شرح
ومن الحقائق المالحظة أن األصول التي انفردت بها الفـرق الخارجـة عـن               

. دون شرح او تفصيل أو تأويل     . الجماعة، ال يمكن إثباتها بالنصوص القرآنية وحدها      
ولوال .  والكالم خوضاً يصعب على العوام فهمه      بل نجد أصحابها يخوضون في الفلسفة     
  .ألن الكالم في إثباتها فوق مستوى مداركهم. التقليد األعمى لما آمن بها هؤالء العوام

. هذه األصول التي شذت بها هذه الفرق ليست أصوالً معتبرة شرعاً أن يثبت وهذا
  .هو شأن األصول كما .التوالتأوي والفلسفة والتفصيالت الشروح هذه لىإ احتاجت لما  وإال

                                                           
  . الدكتور عبد الكريم زيدان– ٤١٠ الوجيز في أصول الفقه ص )١(
  . أبو إسحاق الشاطبي– ٤/٤١٠افقات في أصول األحكام  المو)٢(
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  القرآن  محفوظ معنى كما هو محفوظ لفظاً. ١١
من المعلوم من الدين باالضطرار أن القرآن الكريم محفوظ من الزيادة والنقصان 

  :كما قال سبحانه. بحفظ اهللا له بنفسه
�(6�ُ�8ِ"(Hَ� $%َ� "71ِM(D (�Nْ�3�� "(��ْ40َ1 $@&Hَ1 "71ِM(6�ُ�8ِ"(Hَ� $%َ� "71ِM(D (�Nْ�3�� "(��ْ40َ1 $@&Hَ1 "71ِM(6�ُ�8ِ"(Hَ� $%َ� "71ِM(D (�Nْ�3�� "(��ْ40َ1 $@&Hَ1 "71ِM(6�ُ�8ِ"(Hَ� $%َ� "71ِM(D (�Nْ�3�� "(��ْ40َ1 $@&Hَ1 "71ِM�) ٩/الحجر.(  
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َ�ِM (?ِ_Dُ� "(� ِ%�ِ"(G/َِ,�ِ َ�OP(�$� َ  (.O<(� )ِ"َ+Nِ &@ِ� (.&
َ�ِM (?ِ_Dُ� "(� �) ٢٧/الكهف.(  
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وإال .  أن يحفظ مصدره-ليحفظ الدين-فال بد . وذلك ان اهللا تعالى ختم النبوة

  .كما كان عليه االمر من قبل. احتجنا إلى نبي جديد يدل الناس على موضع التحريف
إذ .الغاية من حفظ االلفاظ والمباني هو حفظ المقاصـد والمعـاني           وال شك أن  

فال بد أن يحفظ اللفظ بحيـث يـؤدي المعنـى           . األلفاظ وسيلة لتأدية غاية هي المعنى     
واال انتفت الغاية ولـم     . المطلوب دون إمكانية تسلط علماء السوء عليه ليحرفوا معناه        

 قد حفظ شيئاً ال غايـة       -سبحانه عن ذلك  -فيكون اهللا   . تتحقق الحكمة من حفظ اللفظ      
  !ى الذي هو الغاية؟وإال ما معنى أن يتعهد اهللا بحفظ اللفظ دون المعن. ترجى من حفظه

  كيف يمكن لعلماء السوء أن يتسلطوا على المعنى؟ 
هنالك وسيلتان أو نافذتا اختراق يتسلل من خاللهما علماء السوء دائماً لتحريـف      

  .تفسير اللفظ بالرأي أو بالرواية: المعنى هما
 وال شك أن الرأي واالجتهاد، وكذلك الرواية هما نتيجة جهد بشري لم يتعهد اهللا             

فيفـسر اللفـظ    .  بل الهوى كـذلك    -وال بد -فالخطأ يتطرق إليهما    . بحفظه وعصمته 
وبما أن أساسيات الـدين ال      . وتصنع الرواية نصرة للمذهب، وتأييداً للرغبة والمقصد      

 فال بد أن تحفـظ      -تقبل الخطأ وإال صار الدين عرضة للخطأ مشكوكاً فيه من أساسه          
إذن . أن يتطرق الخطأ أو الشك إلى معانيها      نصوصها من أي وسيلة يمكن من خاللها        

ال بد أن تحفظ نصوص األصول من آراء العلماء ورواياتهم، حتى تكـون معـصومة           
  .وإال أمسى الدين من أساسه عرضة لطروء الخطأ عليه. ومحفوظة لفظاً ومعنى

وهذا يعني أن أي اصل احتاجت نصوصه القرآنية إلى تفسير بالرأي او الرواية 
  .لفليس بأص
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  تأكيد األصول وتفريعها ال تأصيلها) السنة(وظيفة الروايات .١٢
وكـذلك  . أما وظيفة الروايات فهي تأكيد ما جاء في القرآن من أصول وتأييدها           

إنما ثبت أصلها باآليات    . فالصالة مثالً لم تستقل الروايات بتأصيلها     . تفصيلها وتفريعها 
صل من ناحية، وتفصل فرعياته من ناحيـة        ثم جاءت الروايات تؤكد األ    . القرآنية أوالً 

كذلك أساسيات  . وهكذا أصل اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر        . أخرى
  .الدين األخرى كالزكاة والصيام والحج والجهاد

أما أن يثبت أصل مهم من أصول الدين لم يرد في القرآن بالنص القطعي، فهذا               
 وال يصح لألسباب التي -ع أصوله ثبتت بالقرآن ابتداءاًإذ جمي-ليس له وجود في ديننا 

  .ذكرناها سابقاً
والشرح تفريع وتفـصيل    . ومن المعلوم أن السنة شرح للقرآن وثمرة من ثماره        

والثمرة ال تنشئ أصالً بل هي محتاجة الى أصل تنـشأ منـه،             . لما هو موجود أصالً   
ي تشتق من الدستور الذي يمثل القضايا  والسنة بالنسبة للقرآن كالقوانين الت    . وتقوم عليه 

إنمـا تتفـرع    . والقوانين ال تنشئ قضايا كلية بمعزل عن الدستور       . الكلية أو األصول  

uِ"4�/�ِ (@O �)" 1ُـM َ�O0ِ�َـ
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َ�ِM "(��ْ(01َْ�(D  &�ِ�&
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  ).٤٤: النحل(
كالكتب الستة، فلم  . لت في الروايات التي في مصادر أهل السنة المعتمدة        ولقد تأم 

ال . وال تحذف منها أصالً.  تضيف أصالً جديداً على أصول القرآن-وهللا الحمد-أجدها 
  .وال الروايات المتواترة. روايات اآلحاد

وال بد لعامة الناس    . ثم إن تصحيح الروايات وتضعيفها من شأن علماء الحديث        
فاعتماد الروايات في إثبات األصول دون صريح القرآن نوع من          .  تقليدهم في ذلك   من

  .وهو في األصول باطل. التقليد
. أو إلى غيره.  نفسه����كذلك فإن الروايات يمكن أن تختلق وتنسب إلى الرسول     

على عكس آيات القرآن التي تعهد اهللا بحفظها إلى حد استحالة اختالقها، أو اشـتباهها               
 ال يمكن أن يختلق عبارة وينـسبها        -مهما أوتي من علم   -فإن أحداً من الناس     . ابغيره

ولذلك التجأ المبطلون إلى الروايـات      . وإال افتضح أمره للعام والخاص    . إلى كتاب اهللا  
يصنعونها ويزخرفونها فيصعب تمييز الصحيح منها مـن الـضعيف إال علـى ذوي              

يمكن إغالقها إال بـإعالم النـاس بـأن         وهذه ثغرة نفذوا من خاللها ال       . االختصاص
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فال . المصدر الوحيد المعصوم من ورود الخطأ أو الهوى هو اآليات القرآنية المحكمة           
وقد أضـيف   . وأما شرط التواتر فإنه يمكن ان يدعى      . يعتمد على سواها في األصول    

  ل أصل دينهم إلى بعباده من أن يك  أرحم  تعالى  وأهللا  !للزندقة  أصوالً  بها  أثبتوا  روايات  إلى
  .وتوجد فيه ثغرات يمكن للباطل أن ينفذ من خاللها. عليه  ال اتفاق  الذي  المرجع  هذا  مثل

 فجعل الروايات مرجعاً في أصول الدين مع هذه المزالق المهلكـة، واسـتغنائنا            
  .  وال يقبل عقالً،عنها بنصوص القرآن اليسوغ شرعاً

  

  ةمرجعيتنا في األصول قرآنية ال بشري. ١٣
وبما . بما أن أصول ديننا ال تخضع نصوصها إلى آراء العلماء وال إلى رواياتهم  

 لعدم  العلماء ليسوا مرجعاً لنا في األصول     فإن  . أن األصول ال يصح فيها تقليد العلماء      
مرجعيتنا في أصول ديننا وأساسـياته قرآنيـة        وهذا يعني أن    . حاجة الناس فيها إليهم   

  .ربانية ال علمائية بشرية
  فما هو دور العلماء إذن؟ 

وهـذا  . واالجتهاد في األدلة الظنية   . إن دور العلماء ينحصر في دائرة الفروع      
إن الـدليل   ). تحصيل حكم شرعي من دليـل ظنـي       (هو معنى تعريف االجتهاد بأنه      

  .الصريح القطعي واضح بنفسه فال يحتاج إلى مجتهد
أما األصول والقطعيات   . اتوإذن مرجعية العلماء تدور في باب الفروع والظني       

  .فليست واقعة في دائرة اختصاصهم
وينبغي أن يلحظ في هذا المقام أن الفروع المستندة إلى األدلة القطعية خارجـة              

كقولـه  .  ال يحتاج إلى مجتهد    -كما قلنا -ألن الدليل القطعي  . أيضاً عن دائرة االجتهاد   
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�h�&�(�(D �ٍ$�&aَ��h�&�(�(D �ٍ$�&aَ��h�&�(�(D �ٍ$�&aَ��h�&�(�(D �ٍ$�&aَ��) ٢٣٤/البقرة.(  
 أعلم الخلق وأفضلهم طراً لم يكن خارج هـذه المرجعيـة            �حتى رسول اهللا    
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�)/Gِ�َ8 $w&�(Pَ+&�� &6ِM(D ?ِ^ْKَ1 Wَ)ـ" �$ـ�_ِ? Mِ�َـ?O<(� 4ـ?              �Rِcَ� "(G71ِ�َ8 $w/َْ/َc &6ِM             ?ـO<(� 4?ِ�َـM ?ِ_ـ" �$ـ�(Gِ�َ8 $w&�(Pَ+&�� &6ِM(D ?ِ^ْKَ1 Wَ/(� �Rِcَ� "(G71ِ�َ8 $w/َْ/َc &6ِM             ?ـO<(� 4?ِ�َـM ?ِ_ـ" �$ـ�(Gِ�َ8 $w&�(Pَ+&�� &6ِM(D ?ِ^ْKَ1 Wَ/(� �Rِcَ� "(G71ِ�َ8 $w/َْ/َc &6ِM             ?ـO<(� 4?ِ�َـM ?ِ_ـ" �$ـ�(Gِ�َ8 $w&�(Pَ+&�� &6ِM(D ?ِ^ْKَ1 Wَ/(� �Rِcَ� "(G71ِ�َ8 $w/َْ/َc &6ِM�) وقال). ٥٠/سبأ :�  `PـYDD  `PـYDD  `PـYDD  `PـYDD

�P�8 ً "c�P�8 ً "c�P�8 ً "c�P�8 ً "c�) كما قال تعالى. أي بالوحي). ٧/الضحى :� "¤ p���� @^_� .
/� p�1 @¥ "¤ p���� @^_� .
/� p�1 @¥ "¤ p���� @^_� .
/� p�1 @¥ "¤ p���� @^_� .
/� p�1 @¥        
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6#���� �3� .
�� "�
_D�6#���� �3� .
�� "�
_D�6#���� �3� .
�� "�
_D�6#���� �3� .
�� "�
_D�o/8"J�� @v %/�> @� w�N 6MD o/8"J�� @v %/�> @� w�N 6MD o/8"J�� @v %/�> @� w�N 6MD o/8"J�� @v %/�> @� w�N 6MD �) ٣/يوسف.(  
أن المتشابهات ): ٧/آل عمران (���% #�"! �,F� @� !"G,� !"�# %��    )"+,�� F� @� !"G,� !"�# %��    )"+,�� F� @� !"G,� !"�# %��    )"+,�� F� @� !"G ��,+"(    �: وفي قوله تعالى  

وهذا فـي   . ال إلى اآلراء، أوالروايات   . يرجع في معرفة معناها إلى اآليات المحكمات      
  .وكذلك في الفروع الثابتة بالنص القطعي الداللة في القرآن. األصول
  

  التفسير أو التأويل ال يثِبت أصالً دون النص الصريح. ١٤

  :ينقسم االحتجاج بالقرآن إلى قسمين
  .لوضوحه وصراحته. احتجاج بالنص نفسه. ١
  .لحاجة النص إليه. احتجاج بتفسيره. ٢

ولكن اهللا تعالى لم يجعل أدلة األصول إال نصوصاً واضحة صريحة ال تحتـاج              
  .الى شرح أو تفسير

وكل إنسان مهما بلغ من العلـم لـيس         . ر في ذلك أن التفسير عمل بشري      والس
فـال  . فإذا أوكلت أصول الدين الى التفسير صارت عرضة للخطأ        . معصوماً من الزلل  

فوجب اعتماد  . يصح اعتماد التفسير في تأصيل الدين لعدم عصمته من الخطأ والهوى          
  .فظاً وداللةألنه معصوم منهما ل. النص القرآني وحده في األصول

 ن التفسير فـي   أل؛  فيرفض كل أصل أثبت بالتفسير أو التأويل دون النص نفسه         
  . وليس قول اهللا جل شأنه،حقيقته قول المفسر

  

  يستقل بتأسيس األصول دون النص القرآني المحكم ال العقل. ١٥
) الرأي( وهو في حقيقته –) العقل(وللسبب نفسه ال يمكن اعتماد ما يسمونه بـ

ألن الحجة . إن العقل ال يمكن أن يكون حجة في ذلك. في تأسيس األصول-كثرال أ
  .والعقل البشري ليس كذلك. يجب أن يكون معصوماً من تطرق الخطأ والهوى

 في تأسيس األصول يفتح باب      -والحالة هذه –وال شك أن اعتماد العقل البشري       
بـل  .  بحجة أن العقل يقول بـه      الدين واسعاً أمام أعدائه ليندسوا فيه ويقولوا ما شاؤوا        

الواقع التاريخي للعقائد واألديان والمذاهب الفكرية يشهد بأن أدعياء العقل قد انحـدروا    
  .الى القول بما تأباه العقول، وتأنف منه األذواق، وترفضه الفطرة السليمة

   .ولو كان العقل حجة في األصول لما كان هناك داع لبعثة األنبياء عليهم السالم
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عدم حاجة الناس إليهم حاجة ضرورية بعد أن حصرت وظيفة الرسـول فـي بيـان                ل
  !وأما األصول فتترك لعقول الناس وآرائهم. الفرعيات

! العقـل؟  إلى مستندة وآراء فلسفة للروم والفرس  كان فلقد معقول غير منطق وهذا
  ! برأي؟ ورأياً بفلسفة فلسفة يستبدلوا أن أجل من المسلمون وقاتلهم � الرسول دعاهم فهل

8ِ
%ِ �$7+$G/ْ�ِ �hP�oِ)�: ما معنى قوله تعالى إذن (�&�(� َ  $)"َ+,ِ�ْ� (.�َِ�(oِ�7+$G/ْ�ِ �hP$� ِ%
8ِ (�&�(� َ  $)"َ+,ِ�ْ� (.�َِ�(oِ�7+$G/ْ�ِ �hP$� ِ%
8ِ (�&�(� َ  $)"َ+,ِ�ْ� (.�َِ�(oِ�7+$G/ْ�ِ �hP$� ِ%
   أهو ؟)٢/البقرة (��َِ�.) �ْ�ِ,+َ"($  َ �)�&�) 8ِ
  هدى في الفروع دون األصول؟

8ِ
G)ـ" �Kَ/َ+&Cُـ�� 8ِ
ـ%ِ                 �: وما معنى قوله تعالى    uِ"4ـ��� (@&
8ِ
G)ـ" �Kَ/َ+&Cُـ�� 8ِ
ـ%ِ                 D)�01َ)�َ �)�)�$ـ�& �ْ�ِ,+َـ"() >ِـ"O�(H�ْ ِ�ـ
)H&,ُ�) >)ـ uِ"4ـ��� (@&
8ِ
G)ـ" �Kَ/َ+&Cُـ�� 8ِ
ـ%ِ                 D)�01َ)�َ �)�)�$ـ�& �ْ�ِ,+َـ"() >ِـ"O�(H�ْ ِ�ـ
)H&,ُ�) >)ـ uِ"4ـ��� (@&
8ِ
G)ـ" �Kَ/َ+&Cُـ�� 8ِ
ـ%ِ                 D)�01َ)�َ �)�)�$ـ�& �ْ�ِ,+َـ"() >ِـ"O�(H�ْ ِ�ـ
)H&,ُ�) >)ـ uِ"4ـ��� (@&
 �D)�01َ)�َ �)�)�$ـ�& �ْ�ِ,+َـ"() >ِـ"O�(H�ْ ِ�ـ
)H&,ُ�) >)ـ
   اختلفوا فيه من الفروع أم األصول؟؟)٢١٣/البقرة(

   �َ�(D $�ُKْ1َْ�� �(�&�َ� "(�(D 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM�َ�(D $�ُKْ1َْ�� �(�&�َ� "(�(D 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM�(P$�ْ�� &�ِ�O<(� &@ِ� &�$�(I"(Y &Pَ�َ�(D $�ُKْ1َْ�� �(�&�َ� "(�(D 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM�(P$�ْ�� &�ِ�O<(� &@ِ� &�$�(I"(Y &Pَ�َ�(D $�ُKْ1َْ�� �(�&�َ� "(�(D 4@7��� 7 ِM (6�$�ِ�7+(� &6ِM�(P$�ْ�� &�ِ�O<(� &@ِ� &�$�(I"(Y &Pَ�P$�ْ�� &�ِ�O<(� &@ِ� &�$�(I"(Y &Pَ)��: وما معنى قوله تعالى
 إن لم يكن الظن وما تهواه االنفس هو ما اعتمده النـاس بعقـولهم               ؟)٢٣/النجم   (  

 - ولـيس اهللا   -وإال كـان البـشر      ! هم بمعزل عن الهدى الذي جاء من الرب؟       وآرائ
  .وذلك من أبواب الكفر. وهي األصول أال .الدين قضايا أخطر في والتشريع الهدى مصدر


)"1ًـ" ِ�,ُـa �R)ـ?&Iٍ        �: وما معنى قوله تعالى   &��ِ ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� "(��ْ40َ1(D        ٍI&?ـ(a �R1ًـ" ِ�,ُـ"(
&��ِ ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� "(��ْ40َ1(D        ٍI&?ـ(a �R1ًـ" ِ�,ُـ"(
&��ِ ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� "(��ْ40َ1(D        ٍI&?ـ(a �R1ًـ" ِ�,ُـ"(
&��ِ ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� "(��ْ40َ1(D�) إن لـم   ). ٨٩/النحل
  !تكن  األصول أول شيء نزل الكتاب بتبيينه؟

6) ��/$%7 ِ�
$h�&�َ> 7Rِz" >)�&ـM (Pِ�ْ �)ـP)��$�& _)+7ـW �$�)ـ
O@) �َ�$ـ�& �)ـ" �)+7�ُـ�6)         �: وما معنى قوله تعالى   "َN "(�(D         (6ُـ��ـ�& �)ـ" �)+7$�َ� (@O
6) ��/$%7 ِ�
$h�&�َ> 7Rِz" >)�&ـM (Pِ�ْ �)ـP)��$�& _)+7ـW �$�)ـ"َN "(�(D         (6ُـ��ـ�& �)ـ" �)+7$�َ� (@O
6) ��/$%7 ِ�
$h�&�َ> 7Rِz" >)�&ـM (Pِ�ْ �)ـP)��$�& _)+7ـW �$�)ـ"َN "(�(D         (6ُـ��ـ�& �)ـ" �)+7$�َ� (@O
6) ��/$%7 ِ�
$h�&�َ> 7Rِz" >)�&ـM (Pِ�ْ �)ـP)��$�& _)+7ـW �$�)ـ"َN "(�(D� 
  إن لم تكن األصول مما بينه اهللا مما يتقون؟). ١١٥/التوبة(

شيئاً معيناً له كيان مستقل محدد بحيث ال يسأل عن مـسألة  ) العقل(لو كان  ! نعم
أصولية إال وأجاب فيها بجواب واحد واضح ال لبس فيه، لساغ أن يكون مرجعا فـي                

و يكـون  ! وهنا ال بد أن نلغي دور الرسالة والرسول ألنه ال حاجة لنا بهما بعد           . الدين
  !االعتراض على بعثة اهللا الرسل وجيهاً ومنطقيا

ا والعقل في حقيقته وواقعه هو الموجود في رأس هذا اإلنسان وذاك، وهؤالء             أم
  .من طبعهم االختالف، فإن القول بحجية العقل ومرجعيته في األصول ال معنى له

ورد على ابن سينا والفارابي وكتب في ذلـك         . لقد كفَّر اإلمام الغزالي الفالسفة    
تهافـت  (ويكتب كتابـه    .  رشد ليرد عليه   وجاء الفيلسوف ابن  ). تهافت الفالسفة (كتابه  

فمن مـنهم علـى   . وال شك أن لكل واحد من هؤالء عقالً جباراً وفكراً نافذاً         )! التهافت
  !الحق؟ وعقل من منهم هو الحجة والمرجع؟
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أمـر اهللا    . له كيان مـستقل محـدد     . مجموع في كتاب  . أما القرآن فشيء واحد   
 فصح أن يكون ؛جواب واحد واضح ال لبس فيه  أصولية مسألة كل عن وله .إليه بالرجوع

 إلنه المصدر الوحيد الذي يمتلك هـذه        ؛ والمرجع الوحيد في أصول الدين     ،هو المرجع 
  .المواصفات

        <w(�(Gَ+&Y� &@�َِ� Rُْ>   &w(�(Gَ+&Y� &@�َِ� Rُْ>   &w(�(Gَ+&Y� &@�َِ� Rُْ>   &w(�(Gَ+&Y� &@�َِ� Rُْ&   �: كما قال سبحانه. وال يستطيع عقل االنسان أن يأتي بمثل القرآن
ِGِ< ��ُ�Aْ(� &6َ� Wَ/(� E@ِ��ْ�(D $�1ِS�ِGِ< ��ُ�Aْ(� &6َ� Wَ/(� E@ِ��ْ�(D $�1ِS�ِGِ< ��ُ�Aْ(� &6َ� Wَ/(� E@ِ��ْ�(D $�1ِS�ِGِ< ��ُ�Aْ(� &6َ� Wَ/(� E@ِ��ْ�(D $�1ِS�ً�[ِ�َ� ٍ�&�(��ِ &�$�ُz&�(< (6"َN &�َ�(D ِ%/ِ~ِْGِ< (6�ُ�Aْ(� َ  6#���� �َ3(� ِR~ًْ�[ِ�َ� ٍ�&�(��ِ &�$�ُz&�(< (6"َN &�َ�(D ِ%/ِ~ِْGِ< (6�ُ�Aْ(� َ  6#���� �َ3(� ِR~ًْ�[ِ�َ� ٍ�&�(��ِ &�$�ُz&�(< (6"َN &�َ�(D ِ%/ِ~ِْGِ< (6�ُ�Aْ(� َ  6#���� �َ3(� ِR~ًْ�[ِ�َ� ٍ�&�(��ِ &�$�ُz&�(< (6"َN &�َ�(D ِ%/ِ~ِْGِ< (6�ُ�Aْ(� َ  6#���� �َ3(� ِR~ْ�) ٨٨/االسراء.(  

ولقد صرح العلماء بأنه ال إلزام في األمور الخالفية المستندة إلى األدلة الظنية 
فال يصح أن . وألن العلماء يختلفون في العقول فهم مختلفون في المعقول. وال إنكار

  . زم الناس باإليمان بما اختلفت فيه العقول، ويجعل من األصوليل
ومن ناحية أخرى فإن العقل اليمكن أن يثبت إال قضايا عامة           . هذا كله من ناحية   

وهـو فـي    . وال يمكن له أن يثبت المطلوب الخاص لتلك القضايا العامة         . كالنبوة مثالً 
  .المثال المضروب نبوة شخص بعينه

 العامة غير معتبر شرعاً دون إثبات المطلوب الخاص من تلك           إن إثبات القضايا  
لكنه لم يثبت أو يـؤمن بنبـوة        . أنا أؤمن بأن هللا تعالى أنبياء     : فلو قال إنسان  . القضايا
أي (ويظل هذا اإلنسان خارج نطاق اإلسالم       . فإيمانه هذا غير معتبر شرعاً    . �محمد  
  ). النبوة( لذلك المعنى العام )نبوة محمد(ما لم يثبت المعنى الخاص ) كافراً

. وهذا المعنى الخاص يعجز اإلنسان أن يتوصل إليه جزماً بالنظر العقلي وحده            
ألن . إذن النظر العقلي ال يمكن له أن يثبت األصول الـشرعية          . دون النص الشرعي  

التي التثبت  . غاية أمره أن يثبت قضايا عامة غير معتبرة شرعاً دون القضايا الخاصة           
  .بالنص الشرعياال 

وإال فإن كثيراً مـن العقـالء       . هذا على فرض أن العقالء جميعاً يقرون بالنبوة       
  .والفالسفة والعلماء ينكرونها اعتماداً على عقولهم

. والعقل يمكن أن يثبت كبريات األصول االعتقادية كاأللوهية والنبـوة والمعـاد         
 اإليمان، كاالعتقاد بالمالئكة    لكنه ال يمكن أن يثبت أصوالً أخرى ضرورية في اعتبار         

كالصالة والزكاة والحج   . وكذلك ال يتمكن العقل من إثبات عامة األصول العملية        . مثالً
  .وال يدخل إنسان في اإلسالم. وهذه األصول من دونها ال يعتبر اإليمان. والصيام
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 أن نتوصل   -دون النص الشرعي  -فاالجتهاد أو النظر العقلي ال يمكن به لوحده         
  .لى مطلوب الشرع من األصولإ

  

  وظيفة القرآن والسنة واالجتهاد. ١٦
  .      وهنا يمكن تحديد الوظيفة الخاصة بكل من القرآن والسنة واالجتهاد

  . وظيفة القرآن الخاصة هي تأصيل أساسيات الدين وأصولهإن 
  .ووظيفة السنة تأكيد هذه األصول وتفريعها

  :ام الشرعية في األحوال اآلتيةأما وظيفة االجتهاد فتحصيل األحك
  . فقدان النص القرآني أو النبوي  .١
إذا كان النص ظنياً في داللته أو ثبوته مع االنتباه الى أن ظنية الثبـوت           .٢

  .تخص السنة وحدها ألن الكتاب قطعي الثبوت
وهذا يختلف باختالف الزمـان والمكـان       . تنزيل األحكام على مواردها     .٣
 .واألعيان

  

  جمع األدلة العقلية والنقليةالقرآن . ١٧
من الحقائق العظيمة التي يذهل الكثيرون عن إدراكها أو تطبيقها رغم وضوحها            

أن القرآن العظيم يقيم أقوى األدلة العقلية علـى صـحة           : وتكرر ورودها في القرآن   
  .دعاواه اإليمانية

عاً لذلك خاض صرا. إنه خطاب موجه إلى الكفار أوالً قبل أن يكون للمؤمنين
. حتى أقنعهم بصحة ما يدعوهم إليه بقوة حججه وبراهينه العقلية. طويالً مع المكذبين

وتذم تجميده . وجاءت عشرات اآليات تخاطب العقل وترشد إلى استعماله وعدم تعطيله
  .واالستعاضة عنه بالتقليد

اً بـالفكر  قد يأتي التعبير عن العقل أحياناً باللب، وأحياناً بالقلب أو الفؤاد، وأحيان        
وكلهـا مـن    . ناهيك عن الفاظ العلم والبرهان، وما شـابه       . الخ.…أو البصر والنظر    

وقد تكرر ورودها في القرآن ما يقرب       . إضافة الى اشتقاقات لفظ العقل نفسه     . متعلقاته
  !من خمسين مرة

كيف نحـتج   :  يقول - السيما اذا كان عالماً    -وأنا أعجب أشد العجب من مسلم       
  ! من ال يؤمن به؟بالقرآن على
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ويشتد العجب حين يوظف هذه الحجة المغلوطة مع المؤمنين ليترك آيات القرآن            
  !!ويدور النقاش بعيداً عنه وكال الطرفين مؤمن بصحته

  :وهذه مغالطة كبيرة جداً من وجهين
فيفترض فيهم عدم حـاجتهم     . إن النقاش عادة ما يدور بين المسلمين أنفسهم        .١

ما داموا يؤمنون مسبقاً    . ، وتثبيت األصول الى األدلة العقلية المجردة      في إنشاء اإليمان  
8
Gـ" �K/+Cـ�� 8
ـ%            �بصحة القرآن وأنه مصدر الهداية الذي أنزلـه اهللا           u"ـ��� oـ< �,H
8
Gـ" �K/+Cـ�� 8
ـ%            �ـ u"ـ��� oـ< �,H
8
Gـ" �K/+Cـ�� 8
ـ%            �ـ u"ـ��� oـ< �,H
8
Gـ" �K/+Cـ�� 8
ـ%            �ـ u"ـ��� oـ< �,H
 ��ـ

  ).٢١٣/البقرة(
.   إن دور األدلة العقلية بالنسبة للمسلم ينحصر في زيادة االطمئنان ال إنشاء االيمـان             


? �Dَ� َ�"َ> Wَ�&�(G�ْ)�َ�& �ُ�&�ِ@& �: أنه قال 	 تعالى عن إبراهيم كما أخبر اهللا¦ X
N ?1�� )� &@ِ�&�ُ� &�َ�(Dَ� َ�"َ> Wَ�&�(G�ْ� ?
¦ X
N ?1�� )� &@ِ�&�ُ� &�َ�(Dَ� َ�"َ> Wَ�&�(G�ْ� ?
¦ X
N ?1�� )� &@ِ�&�ُ� &�َ�(Dَ� َ�"َ> Wَ�&�(G�ْ� ?
¦ X
N ?1�� )�
G)ِ�@4 <َْ/�ِـ?     ْ(
�ِ &@,َِ�(D Wَ/(< َ�"َ>     ?4 <َْ/�ِـ@�ِ(Gْ(
�ِ &@,َِ�(D Wَ/(< َ�"َ>     ?4 <َْ/�ِـ@�ِ(Gْ(
�ِ &@,َِ�(D Wَ/(< َ�"َ>     ?4 <َْ/�ِـ@�ِ(Gْ(
�ِ &@,َِ�(D Wَ/(< َ�"َ>�) إال إذا افترض أو اعتبر أحد الطرفين نفسه ). ٢٦٠/البقرة
  . أنه خارج دائرة اإليمان

قاصر في إيراد الحجج    إذا افترضنا أن النقاش مع طرف كافر، فالقرآن غير           .٢
. وال نحتاج الى غيره في ذلك، إال على سبيل التوسع واالستطراد          . العقلية أو المنطقية  

  .ألن القرآن جمع أمهات الحجج العقلية وأصولها
ودليل الربوبية إلثبات أصل . انظر إليه كيف يستعمل دليل الخلق إلثبات الربوبية

���DP �>,� �� �: األلوهية بأوجز عبارة  � �� �,<� �DP��� �� �,<� �DP��� �� �,<� �DP��إذن . فاهللا هو الخـالق ). ٢١/البقرة (�C 23/�,ـ� C 23/�,ـ� C 23/�,ـ� C 23/�,ـ� �
  .وبما أنه هو الرب ال غيره، فهو االله المعبود الذي ال اله اال هو. هو الرب

��ـ�Y 23ـR �,ـ� ���� 8��aـ"ً ��Dـ^I"G       ��ـ�Y 23ـR �,ـ� ���� 8��aـ"ً ��Dـ^I"G       ��ـ�Y 23ـR �,ـ� ���� 8��aـ"ً ��Dـ^I"G       ��ـ�Y 23ـR �,ـ� ���� 8��aـ"ً ��Dـ^I"G       �: ثم فصل أكثر في براهين الربوبيـة فقـال        
 I"ـ�< I"ـ�< I"ـ�< I"ـ     �:  وهكذا تأتي اآليات لتصب في الهدف نفسه      ). ٢٢/البقرة (�…>�ـC @ـ� Rـ     �ـC @ـ� Rـ     �ـC @ـ� Rـ     �ـC @ـ� Rـ]   �ـU ��"   [ـU ��"   [ـU ��"   [ـU ��"
g�g�g�g��) ٣/فاطر .(�       6���"¨� �� F� I?a [U @� ���/C F�       6���"¨� �� F� I?a [U @� ���/C F�       6���"¨� �� F� I?a [U @� ���/C F�       6���"¨� �� F� I?a [U @� ���/C F��) ٣٥/الطور .(�   !��G^ـ� ��ـ/C d 6M   !��G^ـ� ��ـ/C d 6M   !��G^ـ� ��ـ/C d 6M   !��G^ـ� ��ـ/C d 6M

)"���� ©D� !"�� �"����D R
/�� {i+C�D ����D)"���� ©D� !"�� �"����D R
/�� {i+C�D ����D)"���� ©D� !"�� �"����D R
/�� {i+C�D ����D)"���� ©D� !"�� �"����D R
/�� {i+C�D ����D�) ١٩٠/آل عمران .(  
 �ثم انظر إليه مرة أخرى لترى كيف استعمل دليل العقل إلثبات نبوة محمـد               

��ـd �+�N 6MD  d �+�N 6MD  d �+�N 6MD  d �+�N 6MD          "1P  �: وصدق رسالته فقال   Wـ/���ـª ���           "1P" ��01ـ"  Wـ/���ـª ���           "1P" ��01ـ"  Wـ/���ـª ���           "1P" ��01ـ"  Wـ/�: وفيه أمـران ). ٢٣/البقرة (� ��� ª" ��01ـ" 
فإذا زال الريب عن . وكالهما متالزمان. وهو الرسول ) عبدنا(و. وهو القرآن ) مانزلنا(
  .فصحة أحدهما دليل على صحة اآلخر). المرسل(زال الريب عن ) المنزل(



  ٧٥

��� �A8A8A8A8: فما هو الدليل العقلي الذي يزيل الريب عنهما معاً؟ قال��D %/~� @� Z��^< ��� �����D %/~� @� Z��^< ��� �����D %/~� @� Z��^< ��� �����D %/~� @� Z��^< ���
     g� 6D� @ـ� �NI�Pـ�a     g� 6D� @ـ� �NI�Pـ�a     g� 6D� @ـ� �NI�Pـ�a     g� 6D� @ـ� �NI�Pـ�a…�            فإذا عجزتم عن محاكاة سورة واحدة من مثله ثبت اإلعجـاز 

  !وذلك بدليل عقلي في غاية اإليجاز واإلعجاز. فزال الريب
فتحصل لنا من مجموع هذه اآليات الثالث من سورة البقرة لحـد اآلن ثـالث                

وبقيت قـضية   . حة التوحيد، والنبوة، والقرآن   ص: قضايا اعتقادية كبرى إخبارا وإثباتا    
فاكتفى باإلخبار عنها دون إقامة البرهـان       . رابعة كبرى أال وهي االيمان باليوم اآلخر      

بعد قيامه على   ) اليوم اآلخر (العقلي عليها لعدم الحاجة الى دليل على صحة المخبر به           
 �/ـ�� �Dـ@ ��K/ـ�� 8ـ"���� ���ـ"�         /ـ�� �Dـ@ ��K/ـ�� 8ـ"���� ���ـ"�         /ـ�� �Dـ@ ��K/ـ�� 8ـ"���� ���ـ"�         /ـ�� �Dـ@ ��K/ـ�� 8ـ"���� ���ـ"�         8ـ��K� � 6   8ـ��K� � 6   8ـ��K� � 6   8ـ��K� � 6   �: فقـال ) الرسـول (والمخِبر  ) القرآن(صحة الخبر   

  ). ٢٤/البقرة(
إن : وكيف يقـال  ! وهذا مع الكافرين فكيف يجب أن يكون الحال مع المؤمنين؟         

ثم يستعمل هذا القول لعزل القـرآن       ! حجة اهللا في القرآن ال تقوم على غير المؤمنين؟        
فمـا  . ينوتؤسس أصول الدين بعيداً عن كتاب رب العالم       . عن دائرة اهتداء المسلمين   

  ! عاد القرآن حجة ال على الكافرين وال على المسلمين؟
  ! أنزله اهللا إذن؟فحجةً على من

). ١٤٩/األنعام (�<��� %//8 R	 ���J�"ـ	    <��� %//8 R	 ���J�"ـ	    <��� %//8 R	 ���J�"ـ	    <��� %//8 R	 ���J�"ـ	    �: وأين نجد حجة اهللا التي نص عليها بقوله       
  !إذا لم نجدها في كتابه؟

� �@ �>,ـ�  � �@ �>,ـ�  � �@ �>,ـ�  � �@ �>,ـ�  R>D�� R>D�� R>D�� R>D ���:  إلى من يوجه خطابه الذي أمره اهللا به بقوله �ورسول اهللا
�K,
/8 I"a @�D @��
/8 I"a @G8�K,
/8 I"a @�D @��
/8 I"a @G8�K,
/8 I"a @�D @��
/8 I"a @G8�K,
/8 I"a @�D @��
/8 I"a @G8�) أللمسلمين وحدهم؟). ٢٩/الكهف!  

D ِ%7/�� (P&�(< ٍ��ِP(_ O2َAِ�َ8 ِ%�ِ"(�#(D ِ%7/�� (P&�(< ٍ��ِP(_ O2َAِ�َ8 ِ%�ِ"(�#(D ِ%7/�� (P&�(< ٍ��ِP(_ O2َAِ�َ8 ِ%�ِ"(�#(D ِ%7/�� (P&�(< ٍ��ِP(_ O2َAِ�َ8)#�)"ِ�%ِ �! والحق المذكور في اآلية ما مصدره؟ أغير اهللا وآياته؟  
  ).٦/الجاثية (��$�&�6�$�ِ)�$�&�6�$�ِ)�$�&�6�$�ِ)�$�&�6�$�ِ)

�&�$P)   �: أما قال اهللا تعالى عن رسوله     َ� &6َ� $!&�ِ�ُ� "(G71ِM   (P$�&�َ� &6َ� $!&�ِ�ُ� "(G71ِM   (P$�&�َ� &6َ� $!&�ِ�ُ� "(G71ِM   (P$�&�َ� &6َ� $!&�ِ�ُ� "(G71ِM           �RُـN $%َـ�(D "�4)�)ـ� �)(4 �)ـlِ3ِ �ْ��)ْ/ـZِ(P ��7ـ2ِ3 _)��4)�)ـ" D)�َـ%$ Nُـ�R            �)(4 �)ـlِ3ِ �ْ��)ْ/ـZِ(P ��7ـ2ِ3 _)��4)�)ـ" D)�َـ%$ Nُـ�R            �)(4 �)ـlِ3ِ �ْ��)ْ/ـZِ(P ��7ـ2ِ3 _)��4)�)ـ" D)�َـ%$ Nُـ�R            �)(4 �)ـlِ3ِ �ْ��)ْ/ـZِ(P ��7ـ2ِ3 _)
 &@ِ� "َ1َ� "(G71ِM Rُْ�َ8 7Rَc &@(�(D ِ%ِ^ْK(��ِ 2ِPَ+&�(� "(G71ِ�َ8 �(Pَ+&�� &@(Gَ8 6#���� (�ُ/�َْ� &6َ�(D (oِG/ِ&^$G�ْ� &@ِ� (6�ُNَ� &6َ� $!&�ِ�ُ�(D ٍI&?(a &@ِ� "َ1َ� "(G71ِM Rُْ�َ8 7Rَc &@(�(D ِ%ِ^ْK(��ِ 2ِPَ+&�(� "(G71ِ�َ8 �(Pَ+&�� &@(Gَ8 6#���� (�ُ/�َْ� &6َ�(D (oِG/ِ&^$G�ْ� &@ِ� (6�ُNَ� &6َ� $!&�ِ�ُ�(D ٍI&?(a &@ِ� "َ1َ� "(G71ِM Rُْ�َ8 7Rَc &@(�(D ِ%ِ^ْK(��ِ 2ِPَ+&�(� "(G71ِ�َ8 �(Pَ+&�� &@(Gَ8 6#���� (�ُ/�َْ� &6َ�(D (oِG/ِ&^$G�ْ� &@ِ� (6�ُNَ� &6َ� $!&�ِ�ُ�(D ٍI&?(a &@ِ� "َ1َ� "(G71ِM Rُْ�َ8 7Rَc &@(�(D ِ%ِ^ْK(��ِ 2ِPَ+&�(� "(G71ِ�َ8 �(Pَ+&�� &@(Gَ8 6#���� (�ُ/�َْ� &6َ�(D (oِG/ِ&^$G�ْ� &@ِ� (6�ُNَ� &6َ� $!&�ِ�ُ�(D ٍI&?(a

(@��ِِ3�$G�ْ�(@��ِِ3�$G�ْ�(@��ِِ3�$G�ْ�(@��ِِ3�$G�ْ��) ٩١،٩٢/النمل.(  
  ونحن مأمورون . وهو الحجة البالغة.  الحق الصادر من الرب هو القرآنبلى إن



  ٧٦

�&�. باتباعه وتبليغه واالحتجاج بهُK,ْ(
/َْ8 (I"(a &@(�(D &@ِ�&�$
/َْ8 (I"(a &@(Gَ8&�ُK,ْ(
/َْ8 (I"(a &@(�(D &@ِ�&�$
/َْ8 (I"(a &@(Gَ8&�ُK,ْ(
/َْ8 (I"(a &@(�(D &@ِ�&�$
/َْ8 (I"(a &@(Gَ8&�ُK,ْ(
/َْ8 (I"(a &@(�(D &@ِ�&�$
/َْ8 (I"(a &@(Gَ8�) ٢٩/الكهف.(  
وإنما هو  . بل القرآن نفسه يأمر بها    . وليس هذا الغاءاً للحجج العقلية، حاشا وكال      

فكأن القرآن فـي ناحيـة      . ور القرآن في مقابل ما أسموه بالعقل      اعتراض على إلغاء د   
! وكأن القرآن ليس فيه حجة عقلية     !! وأنت إما أن تختار هذا أو هذا      . والعقل في ناحية  

التي تلزم الكافرين والملحـدين     . وهو أضعف من أن يأتي بالبراهين واألدلة المنطقية       
يه بالحجج التـي تثبـت دعـاواه        فيحتاج الى من يتفضل عل    ! بصحة ما يقول ويدعي؟   

  !!وينطق بما عجز هو عن اإلفصاح عنه
  وإن كان صاحبه معذوراً !!  وقد يكون من لوازم الكفران!  هذا من أكبر البهتان

  .لقصده الحسن وعدم تصور لوازمه الفاسدة
�2ِP&�(� 6# ِ�/7ِ+? �ِ?) �َْ<ـ�)F$ �: يقول تعالى ��� �َ46ِ �)3M $F(2ِ ِ�/7ِ+? �ِ?) �َْ<ـ�P&�(� 6#���� �َ3(� 46ِM $F(2ِ ِ�/7ِ+? �ِ?) �َْ<ـ�P&�(� 6#���� �َ3(� 46ِM $F(2ِ ِ�/7ِ+? �ِ?) �َْ<ـ�P&�(� 6#���� �َ3(� 46ِM�) في كل شيءوهذا ). ٩/ اإلسراء .

  .إذ لهذا القرآن منها النصيب األوفر واألقوم. و الحجج العقلية داخلة في هذه الكلية
�)� �ِ�َ�&Rُْ> (6�$�ِ�&�$� Fٍ �: ويقولNِْ�(D ً	(G&_(�َ� (.�َِ� ?8ِ 46ِM &�ِ�&
َ/(� Wَ/+ْ$� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� "(��ْ(01َْ� "71َ� &�ِ�ِK,ْ(� &�َ�(Dَ� Rُْ> (6�$�ِ�&�$� Fٍ&�َ�ِ� �(�Nِْ�(D ً	(G&_(�َ� (.�َِ� ?8ِ 46ِM &�ِ�&
َ/(� Wَ/+ْ$� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� "(��ْ(01َْ� "71َ� &�ِ�ِK,ْ(� &�َ�(Dَ� Rُْ> (6�$�ِ�&�$� Fٍ&�َ�ِ� �(�Nِْ�(D ً	(G&_(�َ� (.�َِ� ?8ِ 46ِM &�ِ�&
َ/(� Wَ/+ْ$� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� "(��ْ(01َْ� "71َ� &�ِ�ِK,ْ(� &�َ�(Dَ� Rُْ> (6�$�ِ�&�$� Fٍ&�َ�ِ� �(�Nِْ�(D ً	(G&_(�َ� (.�َِ� ?8ِ 46ِM &�ِ�&
َ/(� Wَ/+ْ$� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� "(��ْ(01َْ� "71َ� &�ِ�ِK,ْ(� &�َ�(Dَ�

ِ%7/�"ِ< WَKَNِ%7/�"ِ< WَKَNِ%7/�"ِ< WَKَNِ%7/�"ِ< WَKَNً�P
ِ�(a &�ُ,(�&
(<(D ?ِ�&
(< ً�P
ِ�(a &�ُ,(�&
(<(D ?ِ�&
(< ً�P
ِ�(a &�ُ,(�&
(<(D ?ِ�&
(< ً�P
ِ�(a &�ُ,(�&
(<(D ?ِ�&
  ).٥١،٥٢/العنكبوت (� >)
  !فكيف مع المؤمنين؟. وهذا مع الكافرين

وأنه . فمن أين جاءت األسطورة القائلة بأن القرآن ليس حجة على غير المؤمنين           
ثم . وأن الحجة في العقل وحده دون القرآن. ال بد من الدالئل العقلية بمعزل عن القرآن  

  !ة مع المسلمين ليكون نقاشهم واهتداؤهم خارج دائرة نور القرآن؟توظف هذه األسطور
7+(� (@�ِ37/�ِ "(�$�ُ+NَْA(^َ8 ٍI&?(a 7RُN &w(�ِ�(D ?+ِ(G&_(�(D�N40�� (6�ُ�&�$�(D (6�َُـ"7+(� (@�ِ37/�ِ "(�$�ُ+NَْA(^َ8 ٍI&?(a 7RُN &w(�ِ�(D ?+ِ(G&_(�(D     (Z�N40�� (6�ُ�&�$�(D (6�َُـ"7+(� (@�ِ37/�ِ "(�$�ُ+NَْA(^َ8 ٍI&?(a 7RُN &w(�ِ�(D ?+ِ(G&_(�(D     (Z�N40�� (6�ُ�&�$�(D (6�َُـ"7+(� (@�ِ37/�ِ "(�$�ُ+NَْA(^َ8 ٍI&?(a 7RُN &w(�ِ�(D ?+ِ(G&_(�(D     (Z�N40�� (6�ُ�&�$�(D (6�َُـ"Z)     �: وصدق اهللا تعالى إذ يقول    

     (6�$�ِ�&�$� "(��ِ"(�¢ِ< &�$� (@�ِ37��(D     (6�$�ِ�&�$� "(��ِ"(�¢ِ< &�$� (@�ِ37��(D     (6�$�ِ�&�$� "(��ِ"(�¢ِ< &�$� (@�ِ37��(D     (6�$�ِ�&�$� "(��ِ"(�¢ِ< &�$� (@�ِ37��(D- إلى قوله-   (D ِ%ِ< ��$�(�# (@�3�"8  (D ِ%ِ< ��$�(�# (@�3�"8  (D ِ%ِ< ��$�(�# (@�3�"8  (D ِ%ِ< ��$�(�# (@�3�"8 (.�َِ�&Dُ� $%(�(� َ�0ِ1ُ� 2ِ37�� (��E��� ��$�(�7��(D $lD$�(�َ1(D $lD$�40(� (.�َِ�&Dُ� $%(�(� َ�0ِ1ُ� 2ِ37�� (��E��� ��$�(�7��(D $lD$�(�َ1(D $lD$�40(� (.�َِ�&Dُ� $%(�(� َ�0ِ1ُ� 2ِ37�� (��E��� ��$�(�7��(D $lD$�(�َ1(D $lD$�40(� (.�َِ�&Dُ� $%(�(� َ�0ِ1ُ� 2ِ37�� (��E��� ��$�(�7��(D $lD$�(�َ1(D $lD$�40(�
(6�$H/ِْK$G�ْ� &�$�(6�$H/ِْK$G�ْ� &�$�(6�$H/ِْK$G�ْ� &�$�(6�$H/ِْK$G�ْ� &�$��) ١٥٧،١٥٦/األعراف.(  

  

  أصول الباطل استنباطية ال نصية. ١٨
إن الديانات الباطلة كاليهودية والنصرانية لم ترد أصولها ومبادئهـا منـصوصا            

ي أمور استنتجوها، ومعـان اسـتنبطوها مـن خـالل     إنما ه. عليها في كتبها المنزلة 
في مقابـل النـصوص     . النصوص، أو األدلة المتشابهة، أو األخبار والدعاوى الكاذبة       

  ! المحكمة المعارضة
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إذ . وأول من ترك النص المحكم، واعتمد على االستنباط من المتـشابه إبلـيس            
من دليل متـشابه  ). ١٢/األعراف (��C "1ـ] ��ـ%  �C "1ـ] ��ـ%  �C "1ـ] ��ـ%  �C "1ـ] ��ـ%  �:  بقوله	استنبط خيريته على آدم 

� �@ /CD �"1�x @� %+ـo   �: بقوله+�/C   oـx @� %+�/CD �"1 @� �+�/C   oـx @� %+�/CD �"1 @� �+�/C   oـx @� %+�/CD �"1 @� �+�/C�) وترك السجود آلدم مع أن النص ). ١٢/األعراف

  ).١١/األعراف (�����F�� �DP���F�� �DP���F�� �DP���F�� �DP: اآلمر به محكم
.  وزوجته حواء	 ثم جرب ابليس استعمال الرواية الموضوعة الستزالل آدم

�)"GُN)ـ" �)>Gُ,E)ـ" �)ـ@& �ـlِ3ِ ��ـ��4)�)M Zِِ 7 �6َ& �َ,1�ُـ"               �)"GُN)ـ" �)>Gُ,E)ـ" �)ـ@& �ـlِ3ِ ��ـ��4)�)M Zِِ 7 �6َ& �َ,1�ُـ"               �)"GُN)ـ" �)>Gُ,E)ـ" �)ـ@& �ـlِ3ِ ��ـ��4)�)M Zِِ 7 �6َ& �َ,1�ُـ"               �)"GُN)ـ" �)>Gُ,E)ـ" �)ـ@& �ـlِ3ِ ��ـ��4)�)M Zِِ 7 �6َ& �َ,1�ُـ"                �"1َ  �"1َ  �"1َ  �"1َ �: فقال لهما   .ودلس في نسبتها الى اهللا تعالى     
        (@�ِPِ�ـ"َL�ْ� &@1�َُـ" �ِـ,َ� &Dَ� @ِ&
ووثَّـق هذه الرواية المكذوبـة علـى اهللا     ). ٢٠/األعراف (��)/َ,َـ
&ِ@ �Dَ& �َ,1�َُـ" �ِـ@& �L�َْ"ِ�ـPِ�@)        �)/َ,َـ
&ِ@ �Dَ& �َ,1�َُـ" �ِـ@& �L�َْ"ِ�ـPِ�@)        �)/َ,َـ
&ِ@ �Dَ& �َ,1�َُـ" �ِـ@& �L�َْ"ِ�ـPِ�@)        �)/َ,َـ

  أن يصدق	وما كان آلدم). ٢١/األعراف oِHِ�"4��� &@ِGَ� "(Gُ,َ� ?�1ِM "(G$�(G(�"َ>(D(oِHِ�"4��� &@ِGَ� "(Gُ,َ� ?�1ِM "(G$�(G(�"َ>(D(oِHِ�"4��� &@ِGَ� "(Gُ,َ� ?�1ِM "(G$�(G(�"َ>(D(oِHِ�"4��� &@ِGَ� "(Gُ,َ� ?�1ِM "(G$�(G(�"َ>(D�))�: بالقسم
بهذه الرواية، وهي معارضة لنص محكم واضح بالنهي عن األكل من الشجرة، صادر             

�)oِG�ِ"7��� &@ِ� "َ1�ُ,َ+َ8 (Z)�: أال وهو . من اهللا (�4��� ِlِ3(� "(<(�ْ�َ� َ (D(oِG�ِ"7��� &@ِ� "َ1�ُ,َ+َ8 (Z(�(�4��� ِlِ3(� "(<(�ْ�َ� َ (D(oِG�ِ"7��� &@ِ� "َ1�ُ,َ+َ8 (Z(�(�4��� ِlِ3(� "(<(�ْ�َ� َ (D(oِG�ِ"7��� &@ِ� "َ1�ُ,َ+َ8 (Z(�(�4��� ِlِ3(� "(<(�ْ�َ� َ (D�) وفي سـندها  ). ١٩/األعراف
الذي أخرجه اهللا من الجنة لرفضه الـسجود        . شخص مجروح من قبل اهللا وهو إبليس      

��@�:  قائالً لهآلدمU"��� @ِ� .1M &�$�&C�@��U"��� @ِ� .1M &�$�&C�@��U"��� @ِ� .1M &�$�&C�@��U"��� @ِ� .1M &�$�&C�� ) ١٣:ألعراف.(      
وهذا مصير كل من ترك النص المحكم واتبع المتشابه، والروايـة المعارضـة             

كما قال تعالى يحكي عنهم قولهم يـوم        .للنصوص المحكمة من علماء السوء وأتباعهم     

&ِ@ �ِ@& �ْ��)N(D "(�َ�(�"(� "(�&�َxَ� "71ِM "(�4<(� ��ُ�"َ>(D(�ُN(D "(�َ�(�"(� "(�&�َxَ� "71ِM "(�4<(� ��ُ�"َ>(D(�ُN(D "(�َ�(�"(� "(�&�َxَ� "71ِM "(�4<(� ��ُ�"َ>(D(�ُN(D "(�َ�(�"(� "(�&�َxَ� "71ِM "(�4<(� ��ُ�"َ>(D "h�&�َ� &�$�&�(��ْ�(D )ِ�َ3ُ�)�: القيامةَK&�ِc &�ِ��ِ# "(�4<(� i
ِ�4^�� "َ1��/َcَAَ8 "َ1(I�(� "h�&�َ� &�$�&�(��ْ�(D )ِ�َ3(��ْ� &@ِ� @ِ&
َK&�ِc &�ِ��ِ# "(�4<(� i
ِ�4^�� "َ1��/َcَAَ8 "َ1(I�(� "h�&�َ� &�$�&�(��ْ�(D )ِ�َ3(��ْ� &@ِ� @ِ&
َK&�ِc &�ِ��ِ# "(�4<(� i
ِ�4^�� "َ1��/َcَAَ8 "َ1(I�(� "h�&�َ� &�$�&�(��ْ�(D )ِ�َ3(��ْ� &@ِ� @ِ&
َK&�ِc &�ِ��ِ# "(�4<(� i
ِ�4^�� "َ1��/َcَAَ8 "َ1(I�(�

ً�[ِ�َNً�[ِ�َNً�[ِ�َNً�[ِ�َN�) ٦٧،٦٨/االحزاب.(  
وتركـت  . وعبدت العجـل بالمتـشابه    . وصدقت بنو اسرائيل برواية السامري    

.  ابن اهللا  وادعت أن عزيراً  . النصوص المحكمة الواضحة بعبادة اهللا وحده ال شريك له        
كما ادعت النصارى أن المـسيح ابـن اهللا         . وحجتهم أنه بعث بعد مائة عام من موته       

واحتجوا لذلك بكونه قد ولد من غير أب، وأنه يبـرئ األكمـه             . وعبدوه من دون اهللا   
كما أخبـر تعـالى   . وتركوا محكم التنزيل في كونه عبداً هللا. واألبرص ويحيي الموتى 
 �<َـ"�َ �1ِMـ? �)�ـP$ ��/7ـ%ِ #�َـ"1ِ? ��ِ,+َـ"() Y(D)�)/َ�ِـ? 1َ�ِ
ـ"               <َـ"�َ �1ِMـ? �)�ـP$ ��/7ـ%ِ #�َـ"1ِ? ��ِ,+َـ"() Y(D)�)/َ�ِـ? 1َ�ِ
ـ"               <َـ"�َ �1ِMـ? �)�ـP$ ��/7ـ%ِ #�َـ"1ِ? ��ِ,+َـ"() Y(D)�)/َ�ِـ? 1َ�ِ
ـ"               <َـ"�َ �1ِMـ? �)�ـP$ ��/7ـ%ِ #�َـ"1ِ? ��ِ,+َـ"() Y(D)�)/َ�ِـ? 1َ�ِ
ـ"               �: بها وهو في المهد   عنه في أول كلمة نطق      

  ).٣٠/مريم(
  مقابل النصوص  في األدلة متشابه من استنباطات إال هي ما العقائد هذه أن في شك  وال
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ولذلك يقول تعـالى يـوم      . ليس عليها نص واحد أو قول صريح في داللته        . المحكمة

&ِ@ �ِـ@& �$6Dِ        �:  	سى بن مريم  القيامة لعي (�َ�ِM ?O�ُ�(D ?1ِDُ3ِL7�� uِ"4�/�ِ (w/ُْ> (w1َ�َ� (�(�&�(� (@&<� W^
ِ�"(�        ِ6D$� &@ِـ� @ِ&
(�َ�ِM ?O�ُ�(D ?1ِDُ3ِL7�� uِ"4�/�ِ (w/ُْ> (w1َ�َ� (�(�&�(� (@&<� W^
ِ�"(�        ِ6D$� &@ِـ� @ِ&
(�َ�ِM ?O�ُ�(D ?1ِDُ3ِL7�� uِ"4�/�ِ (w/ُْ> (w1َ�َ� (�(�&�(� (@&<� W^
ِ�"(�        ِ6D$� &@ِـ� @ِ&
(�َ�ِM ?O�ُ�(D ?1ِDُ3ِL7�� uِ"4�/�ِ (w/ُْ> (w1َ�َ� (�(�&�(� (@&<� W^
ِ�"(�

َ� َ (D ?ِ^ْKَ1 ?8ِ "(� $�َ/&�َ� $%َ+&G/ِ(� &Pَ�َ8 $%ُ+/ُْ> $w�ُN &6ِM ��(Hِ< ?�ِ (�&
َ� "(� َ��ُ>َ� &6َ� ?�ِ $6�ُ,(� "(� (.َ1"(H&�$� َ�"َ> ِ%7/��َ� َ (D ?ِ^ْKَ1 ?8ِ "(� $�َ/&�َ� $%َ+&G/ِ(� &Pَ�َ8 $%ُ+/ُْ> $w�ُN &6ِM ��(Hِ< ?�ِ (�&
َ� "(� َ��ُ>َ� &6َ� ?�ِ $6�ُ,(� "(� (.َ1"(H&�$� َ�"َ> ِ%7/��َ� َ (D ?ِ^ْKَ1 ?8ِ "(� $�َ/&�َ� $%َ+&G/ِ(� &Pَ�َ8 $%ُ+/ُْ> $w�ُN &6ِM ��(Hِ< ?�ِ (�&
َ� "(� َ��ُ>َ� &6َ� ?�ِ $6�ُ,(� "(� (.َ1"(H&�$� َ�"َ> ِ%7/��َ� َ (D ?ِ^ْKَ1 ?8ِ "(� $�َ/&�َ� $%َ+&G/ِ(� &Pَ�َ8 $%ُ+/ُْ> $w�ُN &6ِM ��(Hِ< ?�ِ (�&
َ� "(� َ��ُ>َ� &6َ� ?�ِ $6�ُ,(� "(� (.َ1"(H&�$� َ�"َ> ِ%7/�� $�َ/&� $�َ/&� $�َ/&� $�َ/&�
ــ�&          ُ,4<(�(D ?ــ O<(� (%ــ 7/�� �D$Pــ $�&�ــ%ِ �6َ � ــ? >ِ ِ�َ�&�ــ" �َ�) (� 7 ِM &ــ� $�َ� $wــ ــ" <ُْ/ ــ�ِ( �) $
ُJ�ْ� $F4iــ (� (wــ ــ.) �1َْ 71ِM (.ِ^ــ ْKَ1 ?ــ ــ" 8ِ ــ�&         �) ُ,4<(�(D ?ــ O<(� (%ــ 7/�� �D$Pــ $�&�ــ%ِ �6َ � ــ? >ِ ِ�َ�&�ــ" �َ�) (� 7 ِM &ــ� $�َ� $wــ ــ" <ُْ/ ــ�ِ( �) $
ُJ�ْ� $F4iــ (� (wــ ــ.) �1َْ 71ِM (.ِ^ــ ْKَ1 ?ــ ــ" 8ِ ــ�&         �) ُ,4<(�(D ?ــ O<(� (%ــ 7/�� �D$Pــ $�&�ــ%ِ �6َ � ــ? >ِ ِ�َ�&�ــ" �َ�) (� 7 ِM &ــ� $�َ� $wــ ــ" <ُْ/ ــ�ِ( �) $
ُJ�ْ� $F4iــ (� (wــ ــ.) �1َْ 71ِM (.ِ^ــ ْKَ1 ?ــ ــ" 8ِ ــ�&         �) ُ,4<(�(D ?ــ O<(� (%ــ 7/�� �D$Pــ $�&�ــ%ِ �6َ � ــ? >ِ ِ�َ�&�ــ" �َ�) (� 7 ِM &ــ� $�َ� $wــ ــ" <ُْ/ ــ�ِ( �) $
ُJ�ْ� $F4iــ (� (wــ ــ.) �1َْ 71ِM (.ِ^ــ ْKَ1 ?ــ ــ" 8ِ (�� 

أي أأنت نصصت وقلـت      ��w/ُْ> (w1َ�َ� (w/ُْ> (w1َ�َ� (w/ُْ> (w1َ�َ� (w/ُْ> (w1َ�َ) �: فاهللا تعالى يسأل عيسى   ). ١١٧-١٦٦/المائدة(
  بنص ما ادعوه؟ أم هم ادعوا ذلك؟

 فما دام النص الصريح مفقوداً لديهم فاالستنباط ال تقوم لهم به حجة في مثل هذه  
  .األمور العظيمة

�َ َ ِ�/p�ِ"َL�ْ� $@�OP�� ِ%7/�ِ َ َ� $p�ِ"َL�ْ� $@�OP�� ِ%7/�ِ َ َ� $p�ِ"َL�ْ� $@�OP�� ِ%7/�ِ َ َ� $p�ِ"َL�ْ� $@�OP�� ِ%7$ �: وهكذا كان شرك العرب باالستنباط ال بالنص كما قال تعالى    
�ِ 7 ِM &�$�$P$�&�َ1 "(� (I"(
�ِ&Dَ� ِ%1ِD$� &@ِ� �Dُ3َL7�� (@�ِ37��(D�ِ 7 ِM &�$�$P$�&�َ1 "(� (I"(
�ِ&Dَ� ِ%1ِD$� &@ِ� �Dُ3َL7�� (@�ِ37��(D�ِ 7 ِM &�$�$P$�&�َ1 "(� (I"(
�ِ&Dَ� ِ%1ِD$� &@ِ� �Dُ3َL7�� (@�ِ37��(D�ِ 7 ِM &�$�$P$�&�َ1 "(� (I"(
�ِ&Dَ� ِ%1ِD$� &@ِ� �Dُ3َL7�� (@�ِ37��(D (6�ُKِ/َ+ْL(� ِ%
8ِ &�$� "(� ?8ِ &�$�(�&
(< $�ُ,&H(� (%7/�� 46ِM WَKْ�ُ; ِ%7/�� Wَ�ِM "َ1�$<O�َ�$
 (6�ُKِ/َ+ْL(� ِ%
8ِ &�$� "(� ?8ِ &�$�(�&
(< $�ُ,&H(� (%7/�� 46ِM WَKْ�ُ; ِ%7/�� Wَ�ِM "َ1�$<O�َ�$
 (6�ُKِ/َ+ْL(� ِ%
8ِ &�$� "(� ?8ِ &�$�(�&
(< $�ُ,&H(� (%7/�� 46ِM WَKْ�ُ; ِ%7/�� Wَ�ِM "َ1�$<O�َ�$
 (6�ُKِ/َ+ْL(� ِ%
8ِ &�$� "(� ?8ِ &�$�(�&
(< $�ُ,&H(� (%7/�� 46ِM WَKْ�ُ; ِ%7/�� Wَ�ِM "َ1�$<O�َ�$


B�"7KَN B)ِ�"َN (�$� &@(� 2ِP&�(� َ  (%7/�� 46ِMB�"7KَN B)ِ�"َN (�$� &@(� 2ِP&�(� َ  (%7/�� 46ِMB�"7KَN B)ِ�"َN (�$� &@(� 2ِP&�(� َ  (%7/�� 46ِMB�"7KَN B)ِ�"َN (�$� &@(� 2ِP&�(� َ  (%7/�� 46ِM�) ٢/الزمر .(  


&%ِ �M 4�ُِ�َ� �َ       �: وقالَ�ِM (oِ�
ِ�$� &�$�4<(� �&�(�(� ��ُc (u"4��� 4�(� �َ�ِM(D       َ� �َ�ِM 4�ُ� ِ%&
َ�ِM (oِ�
ِ�$� &�$�4<(� �&�(�(� ��ُc (u"4��� 4�(� �َ�ِM(D       َ� �َ�ِM 4�ُ� ِ%&
َ�ِM (oِ�
ِ�$� &�$�4<(� �&�(�(� ��ُc (u"4��� 4�(� �َ�ِM(D       َ� �َ�ِM 4�ُ� ِ%&
َ�ِM (oِ�
ِ�$� &�$�4<(� �&�(�(� ��ُc (u"4��� 4�(� �َ�ِM(D   &�ِ�O<(����B �ِـ�&�$�& >ِـَِ8 �َ�ِM ً	(G&_(� $%&�ِ� &�$�َ>�َ�   &�ِ�O<(����B �ِـ�&�$�& >ِـَِ8 �َ�ِM ً	(G&_(� $%&�ِ� &�$�َ>�َ�   &�ِ�O<(����B �ِـ�&�$�& >ِـَِ8 �َ�ِM ً	(G&_(� $%&�ِ� &�$�َ>�َ�   &�ِ�O<(����B �ِـ�&�$�& >ِـَِ8 �َ�ِM ً	(G&_(� $%&�ِ� &�$�َ>�َ�
(6�ُN�ِ&�$�(6�ُN�ِ&�$�(6�ُN�ِ&�$�(6�ُN��6�ُN)----    إلى قوله - �$�&ِِ&�$� ِ%ِ< ��ُ1"َN "(Gِ< $�7/َ,َ+(� (�$�َ8 "ً1"َ/ْ$� &�ِ�&
َ/(� "(��ْ(01َ� &Fَ� (6�ُN�ِ&�$� ِ%ِ< ��ُ1"َN "(Gِ< $�7/َ,َ+(� (�$�َ8 "ً1"َ/ْ$� &�ِ�&
َ/(� "(��ْ(01َ� &Fَ� (6�ُN�ِ&�$� ِ%ِ< ��ُ1"َN "(Gِ< $�7/َ,َ+(� (�$�َ8 "ً1"َ/ْ$� &�ِ�&
َ/(� "(��ْ(01َ� &Fَ� (6�ُN�ِ&�$� ِ%ِ< ��ُ1"َN "(Gِ< $�7/َ,َ+(� (�$�َ8 "ً1"َ/ْ$� &�ِ�&
َ/(� "(��ْ(01َ� &Fَ� �) ٣٥-٣٣/الروم .(  

 وأن. اهللا تكون نازلة من عند أن: وقد جعل اهللا لها شرطين. هو الحجة والسلطان

اهللا المحكمـة    آيات هو إنما )يتكلم هو( بنفسه المتكلم لنازلا والسلطان .تتكلم التي هي تكون
  .الصريحة التي ال تحتاج الى أمر من خارجها يقولها، أو يعبر هو عن مقصدها

�)�َ�&+ُ�& ��َ~�ِ"7~�� (Z"(�(�(D �40$��ْ�(D (!4i	Cْ � َ&ـ�)�        �: وقالَ8َ�        �(��)�َ�&+ُ�& ��َ~�ِ"7~�� (Z"(�(�(D �40$��ْ�(D (!4i	Cْ � َ&ـَ8َ�        �(��)�َ�&+ُ�& ��َ~�ِ"7~�� (Z"(�(�(D �40$��ْ�(D (!4i	Cْ � َ&ـَ8َ�        �(�4
&+MِMِMِM    "(��$Gُِ -إلى قوله -�8ََ�)�َ�&+ُ�& ��َ~�ِ"7~�� (Z"(�(�(D �40$��ْ�(D (!4i	Cْ � َ&ـGـ(� BI"(G7 �َ�&ـ ِM (?6& �ِـ    "(��$Gُ+&
4Gـ(� BI"(G7 �َ�&ـ ِM (?6& �ِـ    "(��$Gُ+&
4Gـ(� BI"(G7 �َ�&ـ ِM (?6& �ِـ    "(��$Gُ+&
4Gـ(� BI"(G7 �َ�&ـ ِM (?6& �ِـ
والظن هو الرأي  ). ٢٣-١٩/النجم N$�"(<#(D &�ُ+1َْ��)ُ�& �)" �01َ)�َ ��/7%$ >ِ�)" �ِـ@& �$ـْ/َ"6ِM ٍ6& �)+7�ِ�$ـ�M (6ِ 7 ���7ـ@N$�"(<#(D &�ُ+1َْ�               4ُ�& �)" �01َ)�َ ��/7%$ >ِ�)" �ِـ@& �$ـْ/َ"6ِM ٍ6& �)+7�ِ�$ـ�M (6ِ 7 ���7ـ@N$�"(<#(D &�ُ+1َْ�               4ُ�& �)" �01َ)�َ ��/7%$ >ِ�)" �ِـ@& �$ـْ/َ"6ِM ٍ6& �)+7�ِ�$ـ�M (6ِ 7 ���7ـ@N$�"(<#(D &�ُ+1َْ�               4ُ�& �)" �01َ)�َ ��/7%$ >ِ�)" �ِـ@& �$ـْ/َ"6ِM ٍ6& �)+7�ِ�$ـ�M (6ِ 7 ���7ـ@4               

  .والسلطان النازل هو اآلية الصريحة المحكمة. الذي ال سند له إال الحجج المشتبهة
ولذلك لم  . وإنما على النص الصريح   . الدين ال تنبني على االستنباط      إذن أصول   

يعذر اهللا اليهود والنصارى والمشركين في ما اعتقدوه رغـم قيامـه علـى مقـدمات                
  .ونصوص محتملة

  وبمثل هذا ضلت الفرق والطوائف . ُأثبت باالستنباط فهو باطل) أصل(إذن فكل 
  .واألديان المختلفة



  ٧٩

   أسلوب الفرق الضالة كلهااستنباط األصول. ١٩
 إال واحتجـت ألصـولها      - مهما كانـت   -ال توجد فرقة انتسبت الى االسالم       

  .ولكن على طريقة االستنباط دون النص! بنصوص من القرآن 
Cُ�(D)ـ�$  Cُ�(D)ـ�$  Cُ�(D)ـ�$  Cُ�(D)ـ�$  �: إن بعض النصوص المنزلة حمالة أوجه أو مشتبهة كمـا قـال تعـالى       

ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8 B!"(�ِ<"(�َ+�$%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�$%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�$%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�$%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
  ).٧/آل عمران (��& ;َ�&:ٌ 8َ
 بين النص نفسه    -أوالمسافة الفاصلة -والمشكلة أن أكثر الناس ال يكتشف الفرق        

وتكفي المسافة الفاصـلة    ! مع أنهما قد يختلفان الى الضد تماماً      . والمعنى المستنبط منه  
  !  عمداًبينهما ألن يتسلل الخطأ من خاللها سهواً أو

وال خالف بين األصوليين في صحة استعمال االستنباط في الفروع  ألن عامـة          
وهو أساس االجتهاد الذي انقسم الناس بموجبه الى مجتهدين ومقلدين كما           . أدلتها ظنية 
َ�َ��$�� >ِ%ِ M $lDE�(� &�َ�(Dِ�َ      �: قال تعالى � {ِ&�َL�ْ� Dَِ� @ِ&��� (@ِ� B�&�َ� &�$�(I"(Y �َ�ِM(D      َ�ِM $lDE�(� &�َ�(D ِ%ِ< ��$��َ�َ� {ِ&�َL�ْ� Dَِ� @ِ&��� (@ِ� B�&�َ� &�$�(I"(Y �َ�ِM(D      َ�ِM $lDE�(� &�َ�(D ِ%ِ< ��$��َ�َ� {ِ&�َL�ْ� Dَِ� @ِ&��� (@ِ� B�&�َ� &�$�(I"(Y �َ�ِM(D      َ�ِM $lDE�(� &�َ�(D ِ%ِ< ��$��َ�َ� {ِ&�َL�ْ� Dَِ� @ِ&��� (@ِ� B�&�َ� &�$�(I"(Y �َ�ِM(D &�$�&�ِ� �ِ&�َ�� ?�ِDُ� Wَ�ِM(D ِ��$�4��� W &�$�&�ِ� �ِ&�َ�� ?�ِDُ� Wَ�ِM(D ِ��$�4��� W &�$�&�ِ� �ِ&�َ�� ?�ِDُ� Wَ�ِM(D ِ��$�4��� W &�$�&�ِ� �ِ&�َ�� ?�ِDُ� Wَ�ِM(D ِ��$�4��� W

hi
/َِ>  ِM (6"َ&
4��� $�ُ+&�(�7�  $%ُ+(G&_(�(D &�ُ,&
َ/(� ِ%7/�� ُRْzَ8  &�َ�(D &�$�&�ِ� $%َ1�ُِ�&�َ+&^(� (@�ِ37�� $%(G/ِ(�َ�hi
/َِ>  ِM (6"َ&
4��� $�ُ+&�(�7�  $%ُ+(G&_(�(D &�ُ,&
َ/(� ِ%7/�� ُRْzَ8  &�َ�(D &�$�&�ِ� $%َ1�ُِ�&�َ+&^(� (@�ِ37�� $%(G/ِ(�َ�hi
/َِ>  ِM (6"َ&
4��� $�ُ+&�(�7�  $%ُ+(G&_(�(D &�ُ,&
َ/(� ِ%7/�� ُRْzَ8  &�َ�(D &�$�&�ِ� $%َ1�ُِ�&�َ+&^(� (@�ِ37�� $%(G/ِ(�َ�hi
/َِ>  ِM (6"َ&
4��� $�ُ+&�(�7�  $%ُ+(G&_(�(D &�ُ,&
َ/(� ِ%7/�� ُRْzَ8  &�َ�(D &�$�&�ِ� $%َ1�ُِ�&�َ+&^(� (@�ِ37�� $%(G/ِ(�َ��) ٨٣:النساء .(  
  . اد فيها وال استنباط  وبما أن أصول الدين نصوصها جميعها قطعية ال ظنية، فال اجته

  .فكل فرقة استعملت االستنباط في تأسيس أصولها فهي فرقة ضالة منحرفة
                 

  : أمثلة على الفرق وكيف تركت النص واعتمدت على االستنباط
�4�ِM(D �hـ           �:   احتجوا على نفي القدر بقوله تعـالى       :القدريةNِ"ـ(a "4�ِـM َR
�4�ِM(D �hـ           71ِMـ" �)ـl"(�&�(P$ ��ـ^4�ِNِ"ـ(a "4�ِـM َR
�4�ِM(D �hـ           71ِMـ" �)ـl"(�&�(P$ ��ـ^4�ِNِ"ـ(a "4�ِـM َR
�4�ِM(D �hـ           71ِMـ" �)ـl"(�&�(P$ ��ـ^4�ِNِ"ـ(a "4�ِـM َR
" " " " 71ِMـ" �)ـl"(�&�(P$ ��ـ^4�ِ

�h��ُKَN�h��ُKَN�h��ُKَN�h��ُKَNوهذا استنباط وليس نصاً في نفي القدر٣/ الدهر� .  
 عكسوا االمر فنفوا اختيار العبد وارادته وجعلوه مجبوراً محتجين بقوله      :الجبرية

  . وهذا استنباط كذلك٣٠/ الدهر�I"(�(� &6َ� 7 ِM (6D$I"(�َ� "(�(D$%7/�� (I"(�(� &6َ� 7 ِM (6D$I"(�َ� "(�(D$%7/�� (I"(�(� &6َ� 7 ِM (6D$I"(�َ� "(�(D$%7/�� (I"(�(� &6َ� 7 ِM (6D$I"(�َ� "(�(D) ��/7%$�: تعالى
  ! واآليتان في سورة واحدة 

 ��ـ
� GN~/ـ% aـ?I      �ـ
� GN~/ـ% aـ?I      �ـ
� GN~/ـ% aـ?I      �ـ
� GN~/ـ% aـ?I      �: احتجـوا بقولـه تعـالى     :  لـصفات اهللا   المعطلةالجهمية  
وهذا استنباط  . ال يوصف اهللا بشيء من الصفات وإال كان له مثيل         :  فقالوا ١١/الشورى

: واآلية نفسها تنتهي بقوله تعالى    . معارض للنصوص الكثيرة جداً في وصف اهللا تعالى       
�[���� �
G^�� ��D[���� �
G^�� ��D[���� �
G^�� ��D[���� �
G^�� ��D� !!محكمفاتبعوا المتشابه وتركوا النص ال.  



  ٨٠

 ��ـg� P 8ـ�� ��ـ���P   �ـg� P 8ـ�� ��ـ���P   �ـg� P 8ـ�� ��ـ���P   �ـg� P 8ـ�� ��ـ���P   � : عكسوا االمر فاحتجوا بقولـه تعـالى   :والمشبهة المجسمة 

�G" � على أن هللا يداً كيد المخلوق ووجها كوجهه وجسماً كجسمه ١٠/الفتح e"��D %1"H�� "G� e"��D %1"H�� "G� e"��D %1"H�� "G� e"��D %1"H��
�[�N ً��/� 6������[�N ً��/� 6������[�N ً��/� 6������[�N ً��/�  .٤٣/ االسراء������6 

�$�) ��D(D(D(D ِI"(G4^�� ?8ِ 2ِ37�� (�$� ِI"(G4^�� ?8ِ 2ِ37�� (�$� ِI"(G4^�� ?8ِ 2ِ37�� (�$� ِI"(G4^�� ?8ِ 2ِ37)� : الذين قالوا إن اهللا في كل مكان بذاته احتجوا بقوله:والحلولية
B%َ�ِM ِ�&�َْ�� ?8ِ(D B%َ�ِMB%َ�ِM ِ�&�َْ�� ?8ِ(D B%َ�ِMB%َ�ِM ِ�&�َْ�� ?8ِ(D B%َ�ِMB%َ�ِM ِ�&�َْ�� ?8ِ(D B%َ�ِM٨٤/ الزخرف�  
واحد في السماء وواحد في األرض محتجين باآلية        .  قالوا بوجود إلهين   :والثنوية

  .كما نطق باسمهم أبو شاكر الديصاني! نفسها
 أحلوا الخمـر وسـائر المحرمـات        ):اتباع أبي منصور العجلي   (والمنصورية  

8ِ
G)ـ" Gِ�َx$ـ�� Mِ�َ� �)ـ" ��7�َـ�&�                         �: وله تعالى محتجين بق  B¬"ـ(�$Y !ِ"(H�ِ"4ُـ�� ��ـ�/ِG(�(D 7ـ3ِ�@) #�)�$ـ���� Wَـ/(� (�&
8ِ
G)ـ" Gِ�َx$ـ�� Mِ�َ� �)ـ" ��7�َـ�&�                         �َـ B¬"ـ(�$Y !ِ"(H�ِ"4ُـ�� ��ـ�/ِG(�(D 7ـ3ِ�@) #�)�$ـ���� Wَـ/(� (�&
8ِ
G)ـ" Gِ�َx$ـ�� Mِ�َ� �)ـ" ��7�َـ�&�                         �َـ B¬"ـ(�$Y !ِ"(H�ِ"4ُـ�� ��ـ�/ِG(�(D 7ـ3ِ�@) #�)�$ـ���� Wَـ/(� (�&
8ِ
G)ـ" Gِ�َx$ـ�� Mِ�َ� �)ـ" ��7�َـ�&�                         �َـ B¬"ـ(�$Y !ِ"(H�ِ"4ُـ�� ��ـ�/ِG(�(D 7ـ3ِ�@) #�)�$ـ���� Wَـ/(� (�&
�َـ
 هو إن المهم : قالوا! مباشرة الخمر تحريم آية بعد اآلية هذه جاءت وقد ٩٣/ المائدة �D)#�)�$ـ�� D)#�)�$ـ�� D)#�)�$ـ�� D)#�)�$ـ�� 

  !يأكل ويشربمؤمناً تقياً فال إثم عليه فيما  كان فمن .والتقوى اإليمان
 أحلوا جميع المحرمات وتحللوا مـن       ):اتباع أبي الخطاب األسدي   : (والخطابية

�)�&,ُ�&    �: الفرائض محتجين بقوله   (X�KَL$� &6َ� $%7/�� $P��ِ$�    &�ُ,&�(� (X�KَL$� &6َ� $%7/�� $P��ِ$�    &�ُ,&�(� (X�KَL$� &6َ� $%7/�� $P��ِ$�    &�ُ,&�(� (X�KَL$� &6َ� $%7/�� $P�� مـع مجاورتـه لقولـه       ٢٨/ النساء ��$ِ

ِ�
G"ً�: تعالى(� hi&
(� ��ُ/
ِGَ� &6َ� !ِ�(�(�4��� (6�$�ِ�7+(� (@�ِ37�� $P��ِ$�(Dً"G
�ِ(� hi&
(� ��ُ/
ِGَ� &6َ� !ِ�(�(�4��� (6�$�ِ�7+(� (@�ِ37�� $P��ِ$�(Dً"G
�ِ(� hi&
(� ��ُ/
ِGَ� &6َ� !ِ�(�(�4��� (6�$�ِ�7+(� (@�ِ37�� $P��ِ$�(Dً"G
�ِ(� hi&
(� ��ُ/
ِGَ� &6َ� !ِ�(�(�4��� (6�$�ِ�7+(� (@�ِ37�� $P��ِ$�(D٢٧/ النساء�  
 كفروا علياً وعثمان ومعاوية وبقية الصحابة رضـوان اهللا علـيهم            :والخوارج

 �D)�)ـ@& �َـ�& �)H&,ُـ�& >Gِ)ـ" �1َـ0)�َ ��/7ـ%$ DُAَ8&�َِ�ـ.) �$ـ�& �ْ�,َـ"8ِ�$D                 (6D)�)ـ@& �َـ�& �)H&,ُـ�& >Gِ)ـ" �1َـ0)�َ ��/7ـ%$ DُAَ8&�َِ�ـ.) �$ـ�& �ْ�,َـ"8ِ�$D                 (6D)�)ـ@& �َـ�& �)H&,ُـ�& >Gِ)ـ" �1َـ0)�َ ��/7ـ%$ DُAَ8&�َِ�ـ.) �$ـ�& �ْ�,َـ"8ِ�$D                 (6D)�)ـ@& �َـ�& �)H&,ُـ�& >Gِ)ـ" �1َـ0)�َ ��/7ـ%$ DُAَ8&�َِ�ـ.) �$ـ�& �ْ�,َـ"8ِ�$6D)                 �: وحجـتهم قـول اهللا تعـالى      . أجمعين
تنباط مـن   فما قالوه اس  .  وال شك أن هذا ليس نصاً في كفرهم وحلية دمهم          ٤٤/المائدة
  .متشابه

46ِM ��7ـ46ِM   2ِ3 ��7ـ46ِM   2ِ3 ��7ـ46ِM   2ِ3 ��7ـ2ِ3   �:  ألهوا علياً وقالوا برجعته بعد مماته محتجين بقوله تعـالى          :والسبئية
ٍ�"(�(� Wَ�ِM َ È��(�َ� 6#���� (.&
َ/(� (�(�َ8ٍ�"(�(� Wَ�ِM َ È��(�َ� 6#���� (.&
َ/(� (�(�َ8ٍ�"(�(� Wَ�ِM َ È��(�َ� 6#���� (.&
َ/(� (�(�َ8ٍ�"(�(� Wَ�ِM َ È��(�َ� 6#���� (.&
َ/(� (�(��)Y&�)" �َ�$�& �)�>4	ً �ِ@& �:  وبقوله٨٥/ القصص�8َ&Cَ� &�ِ�&
َ/(� ُ�&�َ�ْ�� (�َ>(D �َ�ِM(D &@ِ� ً	4<�(� &�$�َ� "(�&Y(�&Cَ� &�ِ�&
َ/(� ُ�&�َ�ْ�� (�َ>(D �َ�ِM(D &@ِ� ً	4<�(� &�$�َ� "(�&Y(�&Cَ� &�ِ�&
َ/(� ُ�&�َ�ْ�� (�َ>(D �َ�ِM(D &@ِ� ً	4<�(� &�$�َ� "(�&Y(�&Cَ� &�ِ�&
َ/(� ُ�&�َ�ْ�� (�َ>(D �َ�ِM(D

&�$�$G�/َ,ُ� ِ�&�ْ��&�$�$G�/َ,ُ� ِ�&�ْ��&�$�$G�/َ,ُ� ِ�&�ْ��&�$�$G�/َ,ُ� ِ�&�ْأن علياً هو الدابة :  قالوا٨٢/ل النم���.  
وهم أول من قـال     .  قالوا بإمامة محمد بن الحنفية وغيبته ثم رجعته        :والكيسانية

�ِ�&ـEFُ� $l(P �ْ�ِ,+َـ"ِ(               �: من الفرق محتجين بقوله تعـالى     ) بالبداء((D $wِـ�~ْ$�(D $I"(ـ�� ��/7ـ%$ �)ـ" �)ـ�$H&G(�               )ِ"َـ+,ِ�ْ� EFُ� $l(Pـ&�ِ�(D $wِـ�~ْ$�(D $I"(ـ�� ��/7ـ%$ �)ـ" �)ـ�$H&G(�               )ِ"َـ+,ِ�ْ� EFُ� $l(Pـ&�ِ�(D $wِـ�~ْ$�(D $I"(ـ�� ��/7ـ%$ �)ـ" �)ـ�$H&G(�               )ِ"َـ+,ِ�ْ� EFُ� $l(Pـ&�ِ�(D $wِـ�~ْ$�(D $I"(ـ�� ��/7ـ%$ �)ـ" �)ـ�$H&G(�� 
  ٣٩/الرعد



  ٨١

8ِ
%ِ �ِ@& �$D_ِ? 8َ�َ�$ـ��  �: وا بقوله تعالى   احتج :والتناسخية والحلولية  $wْLَKَ1(D $%ُ+&�4�(� �َ�ِ�َ8  َ�$ـ���8َ ?ِ_D$� &@ِ� ِ%
8ِ $wْLَKَ1(D $%ُ+&�4�(� �َ�ِ�َ8  َ�$ـ���8َ ?ِ_D$� &@ِ� ِ%
8ِ $wْLَKَ1(D $%ُ+&�4�(� �َ�ِ�َ8  َ�$ـ���8َ ?ِ_D$� &@ِ� ِ%
8ِ $wْLَKَ1(D $%ُ+&�4�(� �َ�ِ�َ8
  (@�ِPِY"ـ(� $%َ�  (@�ِPِY"ـ(� $%َ�  (@�ِPِY"ـ(� $%َ�  (@�ِPِY"إن روح اهللا حلت في آدم وحلت في عيسى ثـم قاسـوا      :  قالوا ٢٩/ الحجر ��َ%$ �)ـ

  ).األئمة( ثم � األمر فقالوا بحلولها في محمد
" �D�/\D�/\D�/\D 6"N %1M 6"^1S� " 6"N %1M 6"^1S� " 6"N %1M 6"^1S� " 6"N %1M 6"^1S\/��:  طعنوا في أبي بكر وعمر محتجين بقوله تعالى:والمغيرية

 ً ��Y ً"��/� ً ��Y ً"��/� ً ��Y ً"��/� ً ��Y ً"��/�� 6ِ �: هو أبو بكر وان المقصود بقوله تعالى   :  قالوا ٧٢/ األحزاب"َ&
4��� Rَِ~(GَN ِ6"َ&
4��� Rَِ~(GَN ِ6"َ&
4��� Rَِ~(GَN ِ6"َ&
4��� Rَِ~(GَN
&�ُKNْ� ِ6"(^1&�ِ َ�"َ> ْ�ِM&�ُKNْ� ِ6"(^1&�ِ َ�"َ> ْ�ِM&�ُKNْ� ِ6"(^1&�ِ َ�"َ> ْ�ِM&�ُKNْ� ِ6"(^1&�ِ َ�"َ> ْ�ِMهو عمر:  قالوا١٦/ الحشر� .  

هو المقصود بقوله :  االسلوب نفسه للطعن في علي فقالوا الخـوارج استعمل  قد  و
�)/Wَ �)" 8ِـ? <َْ/�ِـ%ِ D)�$ـ�) �َ�َـL�ْ� EPِـ�)"D 4��� &@ِ�(D 4��� &@ِ�(D 4��� &@ِ�(D                 Fِ)�ِ@& ���4 �: تعالى (%7/�� $Pِ�&�$�(D "(
1ْEP�� Zِ"(
(H�ْ� ?8ِ $%ُ�&�َ> (.$�ِ�&�$� &@(� uِ"                 Fِ"(ِـ�L�ْ� EPـ�) �َ�َـ$�(D ِ%8ِـ? <َْ/�ِـ "(� Wَ/(� (%7/�� $Pِ�&�$�(D "(
1ْEP�� Zِ"(
(H�ْ� ?8ِ $%ُ�&�َ> (.$�ِ�&�$� &@(� uِ"                 Fِ"(ِـ�L�ْ� EPـ�) �َ�َـ$�(D ِ%8ِـ? <َْ/�ِـ "(� Wَ/(� (%7/�� $Pِ�&�$�(D "(
1ْEP�� Zِ"(
(H�ْ� ?8ِ $%ُ�&�َ> (.$�ِ�&�$� &@(� uِ"                 Fِ"(ِـ�L�ْ� EPـ�) �َ�َـ$�(D ِ%8ِـ? <َْ/�ِـ "(� Wَ/(� (%7/�� $Pِ�&�$�(D "(
1ْEP�� Zِ"(
(H�ْ� ?8ِ $%ُ�&�َ> (.$�ِ�&�$� &@(� uِ"� 

D)�ِـ@& ���4ـ"uِ �)ـ@& �)ـ�&ِ�Kَ1 2ْـ^)%$           D)�ِـ@& ���4ـ"uِ �)ـ@& �)ـ�&ِ�Kَ1 2ْـ^)%$           D)�ِـ@& ���4ـ"uِ �)ـ@& �)ـ�&ِ�Kَ1 2ْـ^)%$           D)�ِـ@& ���4ـ"uِ �)ـ@& �)ـ�&ِ�Kَ1 2ْـ^)%$           �: إن ابن ملجم هو المقصود بقوله بعدها      :  وقالوا ٢٠٤/البقرة
$%7/��(D ِ%7/�� Zِ"َc&�(� (I"َJ+&<�$%7/��(D ِ%7/�� Zِ"َc&�(� (I"َJ+&<�$%7/��(D ِ%7/�� Zِ"َc&�(� (I"َJ+&<�$%7/��(D ِ%7/�� Zِ"َc&�(� (I"َJ+&<�ِ�"(�ِ��ْ"ِ< B{D$I(� ِ�"(�ِ��ْ"ِ< B{D$I(� ِ�"(�ِ��ْ"ِ< B{D$I(� ِ�"(�ِ��ْ"ِ< B{D$I(� ٢٠٧/ البقرة�.  

اتبعوا االسلوب نفسه في ذم الصحابة وتكفيرهم في مقابل الغلو          :  الرافضة وكذلك
�)/Wَ �َ�&>)"ِ��ِ�& �ِـ@& >)�&ـPِ   �: ن مقصود اهللا تعالى بقولهإ: فقالوا! في علي وذريته   �DEPَ�&�� (@�ِ37�� 46ِM   ِPِـ@& >)�&ـ� &�ِ��ِ"(<&�َ� Wَ/(� �DEPَ�&�� (@�ِ37�� 46ِM   ِPِـ@& >)�&ـ� &�ِ��ِ"(<&�َ� Wَ/(� �DEPَ�&�� (@�ِ37�� 46ِM   ِPِـ@& >)�&ـ� &�ِ��ِ"(<&�َ� Wَ/(� �DEPَ�&�� (@�ِ37�� 46ِM

�(P$��ْ� &�$�َ� (@4
(�َ� "(��(P$��ْ� &�$�َ� (@4
(�َ� "(��(P$��ْ� &�$�َ� (@4
(�َ� "(��(P$��ْ� &�$�َ� (@4
   ١/٤٢٦ الكافي للكليني- وعمر وعثمان  أبو بكر��)" �َ�)


&,ُ�& �VْS)"6)�: وإن معنى قولهَ�ِM (�4�(_ (%7/�� 4@,َِ�(D(6"(VْS� &�ُ,&
َ�ِM (�4�(_ (%7/�� 4@,َِ�(D(6"(VْS� &�ُ,&
َ�ِM (�4�(_ (%7/�� 4@,َِ�(D(6"(VْS� &�ُ,&
َ�ِM (�4�(_ (%7/�� 4@,َِ�(Dعلي واألئمة٧/ الحجرات�   .  

�(6"(
&�ِ��ْ�(D َ��$^ُK�ْ�(D (�ْKُ,�ْ� &�ُ,&
َ�ِM (l4�َN(D(6"(
&�ِ��ْ�(D َ��$^ُK�ْ�(D (�ْKُ,�ْ� &�ُ,&
َ�ِM (l4�َN(D(6"(
&�ِ��ْ�(D َ��$^ُK�ْ�(D (�ْKُ,�ْ� &�ُ,&
َ�ِM (l4�َN(D(6"(
&�ِ��ْ�(D َ��$^ُK�ْ�(D (�ْKُ,�ْ� &�ُ,&
َ�ِM (l4�َN(D١/٤٢٦الكافي -.  أبو بكر وعمر وعثمان�.    


��و���� A���� @� 6��I"^+� ���
���� A���� @� 6��I"^+� ���
���� A���� @� 6��I"^+� ���
���� A���� @� 6��I"^+� ��   ١/٤١٨ الكافي- والية علي ٢-١/النبأ �

ْ�
)�&w/ْ(GNَ� (F$ �َ,ُ�& �ِ��),ُ�&�و�&�ُ,(��ِ� &�ُ,َ� $w/ْ(GNَ� (F&�(
�ْ�&�ُ,(��ِ� &�ُ,َ� $w/ْ(GNَ� (F&�(
�ْ�&�ُ,(��ِ� &�ُ,َ� $w/ْ(GNَ� (F&�(
  .١/٢٩٠الكافي-  كمال الدين بوالية علي ٣/ المائدة��ْ�
  . �  نفسه في مدح ابن ملجم وذم علي الخوارجوهو  أسلوب 

بحيث يستطيع أي إنسان    . إن هذه التأويالت متحررة من كل ضابط أو قيد لغوي         
  .نص، على أية فكرة أو عقيدة، بعد إذ لم يعد لداللة األلفاظ من قيمةأن يحتج بأي 

فمن أراد النجاة فعليه    . ولكنها على كل حال تعتمد على اآليات استنباطاً ال نصاً         
�ـ@ ��ـ�3@    �ـ@ ��ـ�3@    �ـ@ ��ـ�3@    �ـ@ ��ـ�3@    �باتباع النصوص والنصوص وحدها دون االستنباط وإال ضل وأضل وكان           

"�
a ��1"ND ����� ��>�8"�
a ��1"ND ����� ��>�8"�
a ��1"ND ����� ��>�8"�
a ��1"ND ����� ��>�  .٣٢/ الروم�8



  ٨٢

   نصية ال استنباطيةأصولنا. ٢٠
وعلى كل أصل نصوص كثيرة صريحة ال . هذه أهم أساسيات ديننا وأصوله
  :تحتاج إلى  تفسير أو رواية أو استنباط 


Eـ�F$     �، ١٩/ محمـد �8َ"�&/َ�& �71َـ%$  َ Mِ�َـ%) Mِ 7 ��/7ـ%$      8َ"�&/َ�& �71َـ%$  َ Mِ�َـ%) Mِ 7 ��/7ـ%$      8َ"�&/َ�& �71َـ%$  َ Mِ�َـ%) Mِ 7 ��/7ـ%$      8َ"�&/َ�& �71َـ%$  َ Mِ�َـ%) Mِ 7 ��/7ـ%$      � :وحدانية اهللا تعالى  َ��ْ� E?ـ(H�ْ� (7 �$ـ� ِM (%ِ�َـM َ  $%7ـ/��     $Fـ�E
َ��ْ� E?ـ(H�ْ� (7 �$ـ� ِM (%ِ�َـM َ  $%7ـ/��     $Fـ�E
َ��ْ� E?ـ(H�ْ� (7 �$ـ� ِM (%ِ�َـM َ  $%7ـ/��     $Fـ�E
َ��ْ� E?ـ(H�ْ� (7 �$ـ� ِM (%ِ�َـM َ  $%7ـ/���   
  .الخ..…١٧١/ النساء��P_�D %�� g� " MP_�D %�� g� " MP_�D %�� g� " MP_�D %�� g� " M ، ٢/انآل عمر

 ��GــP ��ــ�� �G� gــP ��ــ�� �G� gــP ��ــ�� �G� gــP ��ــ�� �g � ١٤٤/ آل عمــران��Dــ" �GــM P  ��ــ��  �Dــ" �GــM P  ��ــ��  �Dــ" �GــM P  ��ــ��  �Dــ" �GــM P  ��ــ��  � : �نبــوة محمــد 
  .الخ…٢٩/الفتح

�Z �� ��<���6 :اإليمان باليوم اآلخرC�"<D6��>�� �� Z�C�"<D6��>�� �� Z�C�"<D6��>�� �� Z�C�"<D46َ ��/7%) � ٤/ البقرة��(D "(�
8ِ (�&�(� َ  ٌ	(
�ِ# َ	(�"4^�� 46َ�(D (%7/�� 46َ�(D "(�
8ِ (�&�(� َ  ٌ	(
�ِ# َ	(�"4^�� 46َ�(D (%7/�� 46َ�(D "(�
8ِ (�&�(� َ  ٌ	(
�ِ# َ	(�"4^�� 46َ�(D (%7/�� 46َ�(D "(�
8ِ (�&�(� َ  ٌ	(
�ِ# َ	(�"4^�� 46َ�(D        
 ��O<(� Wَ�ِM ®ِ�(P&Yْ�� &@ِ� &�$� �َ�ِ�َ8 �ِ�E��� ?8ِ (tِKُ1(D(6�ُ/ِ^�(� &�ِ�O<(� Wَ�ِM ®ِ�(P&Yْ�� &@ِ� &�$� �َ�ِ�َ8 �ِ�E��� ?8ِ (tِKُ1(D(6�ُ/ِ^�(� &�ِ�O<(� Wَ�ِM ®ِ�(P&Yْ�� &@ِ� &�$� �َ�ِ�َ8 �ِ�E��� ?8ِ (tِKُ1(D(6�ُ/ِ^�(� &�ِ�O<(� Wَ�ِM ®ِ�(P&Yْ�� &@ِ� &�$� �َ�ِ�َ8 �ِ�E��� ?8ِ (tِKُ1(Dِ�& �)�^ِ/6�ُ)�.  ٧/ الحج��ْ��ُ�$�ِ��ْ��ُ�$�ِ��ْ��ُ�$�ِ��ْ��ُ�$�ِ��)�&�)�$ �)@& 8ِ? �)�&�)�$ �)@& 8ِ? �)�&�)�$ �)@& 8ِ? �)�&�)�$ �)@& 8ِ? 

   .٥١/يس
��E$ـRِ      � :االيمان بالرسل �� (P&�(< ٌ	4�$_ ِ%7/�� Wَ/(� uِ"4�/�ِ (6�ُ,(� 4i��ِ      Rِـ$�E��� (P&�(< ٌ	4�$_ ِ%7/�� Wَ/(� uِ"4�/�ِ (6�ُ,(� 4i��ِ      Rِـ$�E��� (P&�(< ٌ	4�$_ ِ%7/�� Wَ/(� uِ"4�/�ِ (6�ُ,(� 4i��ِ      Rِـ$�E��� (P&�(< ٌ	4�$_ ِ%7/�� Wَ/(� uِ"4�/�ِ (6�ُ,(� 4i��ِ7ْ/�)"    �١٦٥/ النساء�z8َـ ُRـ$�E�ِ�ْ/ـ.) ����E$ـRُ 8َـ7zْ/�)"    ِ�ْ/ـ.) ����E$ـRُ 8َـ7zْ/�)"    ِ�ْ/ـ.) ����E$ـRُ 8َـ7zْ/�)"    ِ�ْ/ـ.) ��

  �ٍ&�(< Wَ/(� &�$�َz&�(<  �ٍ&�(< Wَ/(� &�$�َz&�(<  �ٍ&�(< Wَ/(� &�$�َz&�(<  �ٍ&�(< Wَ/(� &�$�َz&�(<� ـِ/%ِ     � ٢٥٣/ البقرة$�$�(D ِ%ِـ�ُ+ُN(D ِ%ـ+َِ,jِ(i(�(D ِ%ـ@) >ِ"�/7ـ(�# QRُN     ِ%/ِـ$�$�(D ِ%ِـ�ُ+ُN(D ِ%ـ+َِ,jِ(i(�(D ِ%ـ@) >ِ"�/7ـ(�# QRُN     ِ%/ِـ$�$�(D ِ%ِـ�ُ+ُN(D ِ%ـ+َِ,jِ(i(�(D ِ%ـ@) >ِ"�/7ـ(�# QRُN     ِ%/ِـ$�$�(D ِ%ِـ�ُ+ُN(D ِ%ـ+َِ,jِ(i(�(D ِ%ـ@) >ِ"�/7ـ(�# QRُN٢٨٥/ البقرة� 
�ِ%/ِ$�$�(D ِ%7/�"ِ< ��$�ِ�¢َ8ِ%/ِ$�$�(D ِ%7/�"ِ< ��$�ِ�¢َ8ِ%/ِ$�$�(D ِ%7/�"ِ< ��$�ِ�¢َ8ِ%/ِ$�$�(D ِ%7/�"ِ< ��$�ِ�¢َ8١٧٩/ آل عمران�.  

�jiv�D ¬D,ـ	 �ـK"ً      � :المالئكة�� F��� F��      ً"Kـ� 	ـ,jiv�D ¬D��� F��� F��      ً"Kـ� 	ـ,jiv�D ¬D��� F��� F��      ً"Kـ� 	ـ,jiv�D ¬D��� F��� F��� ـ%       � ٣٨/ النبأ
�� ¬D�
ـ%       ��ـ�� �jiv,ـ	 ��Dـ�� ¬D�
ـ%       ��ـ�� �jiv,ـ	 ��Dـ�� ¬D�
ـ%       ��ـ�� �jiv,ـ	 ��Dـ�� ¬D� ٤/ المعـارج  ���ـ�� �jiv,ـ	 ��Dـ
� (%َ�ِM َ  $%71َ� $%7/�� (Pِ�(a (%َ�ِM َ  $%71َ� $%7/�� (Pِ�(a (%َ�ِM َ  $%71َ� $%7/�� (Pِ�(a (%َ�ِM َ  $%71َ� $%7/�� (Pِ�(aُ	َ,jِ(i(G�ْ�(D (�$� 7 ِMُ	َ,jِ(i(G�ْ�(D (�$� 7 ِMُ	َ,jِ(i(G�ْ�(D (�$� 7 ِMُ	َ,jِ(i(G�ْ�(D (�$� 7 ِM١٨/ آل عمران�.  


�) D)�$��)ـW          � :الكتبِ��(�
�) D)�$��)ـWَ�Dْ�� ِX$HE��� ?ِKَ� �َ3(� 46ِM          W �$ـM ِX$Hِ>&ـِ��(�
�) D)�$��)ـWَ�Dْ�� ِX$HE��� ?ِKَ� �َ3(� 46ِM          W �$ـM ِX$Hِ>&ـِ��(�
�) D)�$��)ـWَ�Dْ�� ِX$HE��� ?ِKَ� �َ3(� 46ِM          W �$ـM ِX$Hِ>&ـِ��(�1�Dـ�0 ��+ـ���1�D    Zـ�0 ��+ـ���1�D    Zـ�0 ��+ـ���1�D    Zـ�0 ��+ـ���Z    � ١٩-١٨/ االعلى �Wَ�Dْ�� ِX$HE��� ?ِKَ� �َ3(� 46ِM �$ـM ِX$Hِ>&ـ
R
¯S�DR
¯S�DR
¯S�DR
¯S�D�  ـ���    � ٣/ آل عمران<; �D�� "ـ�
�#D    ـ���<; �D�� "ـ�
�#D    ـ���<; �D�� "ـ�
�#D    ـ���<; �D�� "ـ�
�#D� ـ%ِ       � ٥٥/ االسراء+َِ,jِ(i(�(D ِ%ـ@) >ِ"�/7ـ(�# QRُـN       ِ%ـ+َِ,jِ(i(�(D ِ%ـ@) >ِ"�/7ـ(�# QRُـN       ِ%ـ+َِ,jِ(i(�(D ِ%ـ@) >ِ"�/7ـ(�# QRُـN       ِ%ـ+َِ,jِ(i(�(D ِ%ـ@) >ِ"�/7ـ(�# QRُـN

/ِ$�$�(D ِ%ِ�ُ+ُN(D/ِ$�$�(D ِ%ِ�ُ+ُN(D/ِ$�$�(D ِ%ِ�ُ+ُN(D/ِ$�$�(D ِ%ِ�ُ+ُN(Dِ%ِ%ِ%ِ%٢٨٥/ البقرة�.  
 ٣٨/ األحـزاب �NDـ"6 ��ـ� �g <ـ��P ��ـND    ��DPـ"6 ��ـ� �g <ـ��P ��ـND    ��DPـ"6 ��ـ� �g <ـ��P ��ـND    ��DPـ"6 ��ـ� �g <ـ��P ��ـ��DP    � ٤٩/ القمر�C ٍI&?(a 7RُN "71ِM)/َ�ْ�)ـ"l$ >ِ�َـC ٍI&?(a 7RُN "71ِM      �ٍ(P)/َ�ْ�)ـ"l$ >ِ�َـC ٍI&?(a 7RُN "71ِM      �ٍ(P)/َ�ْ�)ـ"l$ >ِ�َـC ٍI&?(a 7RُN "71ِM      �ٍ(P)/َ�ْ�)ـ"l$ >ِ�َـP)ٍ�      � :القدر
�    ً���ِPْ�َ� $l(�4Pَ�َ8 ٍI&?(a 7RُN (�َ/(C(D    ً���ِPْ�َ� $l(�4Pَ�َ8 ٍI&?(a 7RُN (�َ/(C(D    ً���ِPْ�َ� $l(�4Pَ�َ8 ٍI&?(a 7RُN (�َ/(C(D    ً���ِPْ�َ� $l(�4Pَ�َ8 ٍI&?(a 7RُN (�َ/(C(D� ٢/ الفرقان �  �P�8 �P> 23��D  �P�8 �P> 23��D  �P�8 �P> 23��D  �P�8 �P> 23��Dـ"  � ٣/ األعلى�(�
8ِ َ`(�"(<(D  "ـ(�
8ِ َ`(�"(<(D  "ـ(�
8ِ َ`(�"(<(D  "ـ(�
8ِ َ`(�"(<(D

"(�َ��(�>َْ� "(�
8ِ (�4Pَ>(D"(�َ��(�>َْ� "(�
8ِ (�4Pَ>(D"(�َ��(�>َْ� "(�
8ِ (�4Pَ>(D"(�َ��(�>َْ� "(�
8ِ (�4Pَ>(D١٠/ فصلت�.  
�) Hَ� $%َ� "71ِM(D)"6�ُ�8)� :فظ القرآنحNْ�3�� "(��ْ40َ1 $@&Hَ1 "71ِM(6�ُ�8"(Hَ� $%َ� "71ِM(D (�Nْ�3�� "(��ْ40َ1 $@&Hَ1 "71ِM(6�ُ�8"(Hَ� $%َ� "71ِM(D (�Nْ�3�� "(��ْ40َ1 $@&Hَ1 "71ِM(6�ُ�8"(Hَ� $%َ� "71ِM(D (�Nْ�3�� "(��ْ40َ1 $@&Hَ1 "71ِM٩/ الحجر� �(?ِ_Dُ� "(� ُR�ْ�(D(?ِ_Dُ� "(� ُR�ْ�(D(?ِ_Dُ� "(� ُR�ْ�(D(?ِ_Dُ� "(� ُR�ْ�(D(.O<(� )ِ"َ+Nِ &@ِ� (.&
َ�ِM (.O<(� )ِ"َ+Nِ &@ِ� (.&
َ�ِM (.O<(� )ِ"َ+Nِ &@ِ� (.&
َ�ِM (.O<(� )ِ"َ+Nِ &@ِ� (.&
َ�ِM         

ِ%�ِ"(G/َِ,�ِ َ�OP(�$� َ ِ%�ِ"(G/َِ,�ِ َ�OP(�$� َ ِ%�ِ"(G/َِ,�ِ َ�OP(�$� َ ِ%�ِ"(G/َِ,�ِ َ�OP(�$� َ ٢٧/ الكهف�.        



  ٨٣

8ِ
ـ%ِ �$ـG/ْ�ِ �hP$ـ+7�ِ         �َِ�.) �ْ�ِ,+َ"($  َ �)�&�) 8ِ
ـ%ِ �$ـG/ْ�ِ �hP$ـ+7�ِ         �َِ�.) �ْ�ِ,+َ"($  َ �)�&�) 8ِ
ـ%ِ �$ـG/ْ�ِ �hP$ـ+7�ِ         �َِ�.) �ْ�ِ,+َ"($  َ �)�&�) 8ِ
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وقد جاءت النصوص عليها واضحة جلية ال . هذه أهم أصولنا اإلعتقادية والعملية
  .باط ولم تثبت بالرواية أو االستن. مجال فيها لالختالف او االجتهاد

.  فكل من أثبت أصالً اعتقادياً او عملياً، فعليه بالنص القرآني القطعي الداللـة            
وإال فإن االستنباط واالستنتاج من متشابهات اآليات، أو طبقاً الى ضعيف الروايات ال             
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بل اليهـود والنـصارى والمجـوس       . كما مر بنا مع الفرق المنحرفة     . يعجز عنه أحد  
  .يأتي بيانهكما س!! احتجوا بمثل ذلك

  

  أصول الدين جميعاً آياتها صريحة محكمة. ٢١
. إذا استقرأت أصول الدين وأساسياته، تجدها جميعاً تشترك في أمر ال يتخلـف            

أال هو استنادها الى صريح نصوص اآليات القرآنية المحكمة الواضحة القطعية الداللة            
وذلك حتـى ال يكـون   . حددالتي ال لبس فيها وال اشتباه أو احتمال لغير معنى واحد م           

  .الدين في أساسه مشتبهاً مشكوكاً فيه، ال يمنح أهله االستقرار واليقين
وألزم الناس باإليمان به، فعليه أن يثبته بالنص القرآني         ) أصالً( فمن أضاف إلى الدين     

  ).٧/آل عمران (����3@ �+���6 �" ��">% ��%���3@ �+���6 �" ��">% ��%���3@ �+���6 �" ��">% ��%���3@ �+���6 �" ��">% ��%�وإال كان من الزائغين . القطعي الداللة
  

  األصول ضرورية لحفظ الدين والدنيا. ٢٢
 إنما شرعها اهللا تعالى وأوجب      -سواء كانت اعتقادية أم عملية    -إن هذه األصول    

وتترتـب علـى    . اإليمان بها، ألنها ذات أثر فعال في حياة اإلنسان الدينية والدنيويـة           
  .ويتسبب فقدانها في اختالل الدين واضطراب الحياة. وجودها مصالح ضرورية

مان بألوهية اهللا ووحدانيته هو أصل الدين األول الذي ال معنى للـدين وال              فاإلي
  .وجود له إال به

إذ هو الواسطة الضرورية .  ووجود الرسول ال بد منه لمعرفة الشرع والعمل به   
  .وهو القدوة المعصوم الالزم للتأسي واالقتداء. لنقل الدين بين الحق والخلق

نراه من    فما-إال القليل-صالح  عمل من يكن لم به انفلوال اإليم  اآلخر وأما اليوم 
  . بسب الخوف من الحساب والطمع في الثواب-في غالبه–خير فيها فإنما 

ولك أن تتصور ديناً ال وجود فيه إلله أو نبي أو حساب، لتتجلى لك عظمة هذه                
  !!األصول ومدى الحاجة اليها 

فيها مـصالح ال    . ة وكذلك الجهاد  وكذلك أركان اإلسالم العملية كالصالة والزكا     
  .وجعل منكرها كافراً خارجاً من الملة. ولذلك أمر اهللا بها. يمكن االستغناء عنها

لو لم  . وكذلك أصول المنكرات والموبقات كالقتل والزنا والسرقة والخمر والربا        
  .يحرمها اهللا لترتب على تحليلها خراب الدين والدنيا
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ص القرآني الجلي السالم من االحتمـال، الختلـف         ولو لم تأت هذه األمور بالن     
  .فيقع الفساد وتضطرب الحياة ديناً ودنيا. الناس فيها إثباتاً ونفياً

 وكذلك كل أمر يتولد من االختالف فيه االختالل والفساد، يأتي ذكره في القرآن             
 جاءت مسائل   ولهذا. حتى لو كان دنيوياً بحتاً    . ويبين فيه بياناً شافياً يمنع من االختالف      

ألن االختالف في مثل هذه المسألة التي تعم بها البلـوى           . اإلرث فيه مفصلة واضحة   
  .يؤدي إلى خراب البيوت، وتقطيع األواصر، وتفرق المجتمع

وإنما ال بد من انتفـاع      . وهذا يعني أن أساسيات الدين ال تفرض لمجرد االبتالء        
  .ير من المصالح ووجود كثير من المفاسدالناس بها انتفاعاً ينبني على عدمه انعدام كث

وبطالن كل أصل ال تلزم مـن       . وهذا يستلزم قطعية الدليل المثبت له من جهة       
  .وجوده مصلحة من جهة أخرى

  

  جميع الفرق واألديان يحتجون بالقرآن. ٢٣
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. ويهلكون عند متشابهه. فهذا القرآن مصدر ضالل للفاسقين حين يتركون محكمه

  .ومصدر هداية للمتقين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه
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ــ"6ٍ >)�ِ ــ@& �),َ ِ� (6&D(�"ــ ــ.) �$�) �َِ�&Dُ� Wــ hG(� &�ِ�&
ــ َ/(�ــ�)  $�(D B�ــ >ْ(D &ــ� ــ? �1ِ�َ�#ِ ــ�6) 8ِ ــ3ِ�@)  َ �$�&�ِ�$ 7��(D BI"َKــ ِa(D �hPــ $�           ٍPــ 
ــ"6ٍ >)�ِ ــ@& �),َ ِ� (6&D(�"ــ ــ.) �$�) �َِ�&Dُ� Wــ hG(� &�ِ�&
ــ َ/(�ــ�)  $�(D B�ــ >ْ(D &ــ� ــ? �1ِ�َ�#ِ ــ�6) 8ِ ــ3ِ�@)  َ �$�&�ِ�$ 7��(D BI"َKــ ِa(D �hPــ $�� 
  ).٤٤/فصلت(

 فمجرد االحتجاج باآلية ليس دلـيالً     . ولذلك فإن الفرق كلها تحتج بآيات القرآن      
  .ما لم يكن االحتجاج بمحكم اآليات دون المتشابهات. على الحق والهداية

كما احـتج وفـد     !  حتى اليهود والنصارى يحتجون لصحة دينهم بآيات القرآن       
) أمرنـا (و) قـضينا : (لى لصحة التثليث بقوله تعا    �نصارى نجران على رسول اهللا      

ألن . فاتبعوا متـشابه األلفـاظ      . إن المتكلم جماعة وليس واحداً    : قالوا). نحن(و) إنا(و
التعبير بضمير الجمع يحتمل أن يكون المتكلم جماعة، ويحتمل أن يكون فرداً ويـأتي              

فأنزل ). ١٦٣/قرةالب M(D�)ِ�َ�$,ُـ�& Mِ�َـ%D B)�_ِـM(D     BPِ�َ�$,ُـ�& Mِ�َـ%D B)�_ِـM(D     BPِ�َ�$,ُـ�& Mِ�َـ%D B)�_ِـM(D     BPِ�َ�$,ُـ�& Mِ�َـ%D B)�_ِـBP     �: وتركوا المحكم كقوله تعالى   . التعبير للتفخيم 
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َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$� B!"(�ِ<"(�َ+$� $�(Cُ�(D )ِ"َ+,ِْ�� EFُ� 4@$� B!"(Gَ,&H$� B!"(�# $%&�ِ� ()"َ+,ِ�ْ� (.&
َ/(� َ�(01َْ� 2ِ37�� (�$�
(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8(D 	ِ(�+ِْK�ْ� (I"َJ+ِ&<� $%&�ِ� (%(<"(�َ� "(� (6�$�ِ�7+(
َ8 ٌ:&�َ; &�ِ�ِ<�ُ/ُ> ?8ِ (@�ِ37�� "4�َAَ8ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<�ِ%/ِ�DِAَْ� (I"َJ+ِ&<��) ٧/آل عمران.(  

  

  :من اآليات التي يحتج بها اليهود والنصارى
�Rُِ ��7ـ3ِ�@) ��7�)�$ـ�`َ 8َـ�&�َ ��7ـ3ِ�@)        �"(Y(D �D$�َKَN (@�ِ37�� &@ِ� َ`$�O�َ$�(D 4?َ�ِM (.$�8ِ�(�(D (.
�8(�َ+$� ?�1ِM W(^
ِ�"(� $%7/�� َ�"َ> ْ�ِM        (@�ِ37ـ3ِ�@) ��7�)�$ـ�`َ 8َـ�&�َ ��7ـ�� ُRِ�"(Y(D �D$�َKَN (@�ِ37�� &@ِ� َ`$�O�َ$�(D 4?َ�ِM (.$�8ِ�(�(D (.
�8(�َ+$� ?�1ِM W(^
ِ�"(� $%7/�� َ�"َ> ْ�ِM        (@�ِ37ـ3ِ�@) ��7�)�$ـ�`َ 8َـ�&�َ ��7ـ�� ُRِ�"(Y(D �D$�َKَN (@�ِ37�� &@ِ� َ`$�O�َ$�(D 4?َ�ِM (.$�8ِ�(�(D (.
�8(�َ+$� ?�1ِM W(^
ِ�"(� $%7/�� َ�"َ> ْ�ِM        (@�ِ37ـ3ِ�@) ��7�)�$ـ�`َ 8َـ�&�َ ��7ـ�� ُRِ�"(Y(D �D$�َKَN (@�ِ37�� &@ِ� َ`$�O�َ$�(D 4?َ�ِM (.$�8ِ�(�(D (.
�8(�َ+$� ?�1ِM W(^
ِ�"(� $%7/�� َ�"َ> ْ�ِM


)"�)ـِ	  KَNَـ�$M �Dِ�َـW �)ـ�&     KَNَـ�$M �Dِ�َـW �)ـ�&     KَNَـ�$M �Dِ�َـW �)ـ�&     KَNَـ�$M �Dِ�َـW �)ـ�&     ِ��ْ� Fِ  	ِـ(�"(
ِ��ْ� Fِ  	ِـ(�"(
ِ��ْ� Fِ  	ِـ(�"(
ِ��ْ� Fِ�)  أتباع المسيح فوق الـذين      -إن النصارى : قالوا). ٥٥/آل عمران 
  .كفروا وليسوا منهم

�                         (6D$�$�Aْـ(�(D �ْ�
)ـ�&C�ْ� Fِِـِ�(D ِ%6) �$�&�ِ�$ـ�6) >ِ"�/7ـD$P$�&^ـ�& �)ـ$�(D Rِـ&
7/�� (I"6�ُ) #�)"ِ! ��/7%ِ #1َـ/+ْ(� ٌ	(Gjِ"َ> ٌ	4�ُ� )ِ"َ+,ِ�ْ� Rِ&�َ� &@ِ�                         (6D$�$�Aْـ(�(D �ْ�
)ـ�&C�ْ� Fِِـِ�(D ِ%6) �$�&�ِ�$ـ�6) >ِ"�/7ـD$P$�&^ـ�& �)ـ$�(D Rِـ&
7/�� (I"6�ُ) #�)"ِ! ��/7%ِ #1َـ/+ْ(� ٌ	(Gjِ"َ> ٌ	4�ُ� )ِ"َ+,ِ�ْ� Rِ&�َ� &@ِ�                         (6D$�$�Aْـ(�(D �ْ�
)ـ�&C�ْ� Fِِـِ�(D ِ%6) �$�&�ِ�$ـ�6) >ِ"�/7ـD$P$�&^ـ�& �)ـ$�(D Rِـ&
7/�� (I"6�ُ) #�)"ِ! ��/7%ِ #1َـ/+ْ(� ٌ	(Gjِ"َ> ٌ	4�ُ� )ِ"َ+,ِ�ْ� Rِ&�َ� &@ِ�                         (6D$�$�Aْـ(�(D �ْ�
)ـ�&C�ْ� Fِِـِ�(D ِ%6) �$�&�ِ�$ـ�6) >ِ"�/7ـD$P$�&^ـ�& �)ـ$�(D Rِـ&
7/�� (I"6�ُ) #�)"ِ! ��/7%ِ #1َـ/+ْ(� ٌ	(Gjِ"َ> ٌ	4�ُ� )ِ"َ+,ِ�ْ� Rِ&�َ� &@ِ�
ِ<ِ<ِ<ِ<$lD$�َKْ,$� &@َ/َ8 �ٍ&
(C &@ِ� ��ُ/(�ْK(� "(�(D (oِH�ِ"4��� (@ِ� (.�َِ�&Dُ�(D !ِ�(�&
َL�ْ� ?8ِ (6�$�ِ�"(^$�(D �َِ,&�$G�ْ� &@(� (6&�(�&�(�(D {ِD$�&�(G�ْ"$lD$�َKْ,$� &@َ/َ8 �ٍ&
(C &@ِ� ��ُ/(�ْK(� "(�(D (oِH�ِ"4��� (@ِ� (.�َِ�&Dُ�(D !ِ�(�&
َL�ْ� ?8ِ (6�$�ِ�"(^$�(D �َِ,&�$G�ْ� &@(� (6&�(�&�(�(D {ِD$�&�(G�ْ"$lD$�َKْ,$� &@َ/َ8 �ٍ&
(C &@ِ� ��ُ/(�ْK(� "(�(D (oِH�ِ"4��� (@ِ� (.�َِ�&Dُ�(D !ِ�(�&
َL�ْ� ?8ِ (6�$�ِ�"(^$�(D �َِ,&�$G�ْ� &@(� (6&�(�&�(�(D {ِD$�&�(G�ْ"$lD$�َKْ,$� &@َ/َ8 �ٍ&
(C &@ِ� ��ُ/(�ْK(� "(�(D (oِH�ِ"4��� (@ِ� (.�َِ�&Dُ�(D !ِ�(�&
َL�ْ� ?8ِ (6�$�ِ�"(^$�(D �َِ,&�$G�ْ� &@(� (6&�(�&�(�(D {ِD$�&�(G�ْ"� 
  .الكافرين من ال الصالحين من -والنصارى اليهود- فنحن :قالوا )١١٥-١١٣/عمران آل(

 بدينهم، ومدح لهم وأن أعمالهم مقبولة عند اهللا دون          وظاهر اآليات فيه اعتراف   
لكنـه  . وال شك أن هذا المعنى تحتمله اآليات السابقة       . اشتراط الدخول في دين االسالم    

فال يصح . فهو باطل إذن .  �يعارض محكم اآليات التي تشترط االيمان بنبوة محمد
  .اتباعه وترك المحكم

  

  ها من حجج الفرق المنحرفة حجج أهل الكتاب أقوى في داللت. ٢٤
من عجائب األمور أنك إذا تأملت الحجج القرآنية التـي اسـتدل بهـا اليهـود                

وجدتها أقوى في داللتها مقارنة بما يقابلها من حجج جميع الفـرق التـي   -والنصارى  
   ! �جانبت الصواب وخرجت عن سنة النبي 

  :وذلك من وجهين. وبهذا يظهر بطالن أصول هذه الفرق
إذ كالهما يتبع المتـشابه ويتـرك       . به أسلوب الفريقين في االحتجاج    تشا .١
  .المحكم

  !على أدلة هذه الفرق) اليهود والنصارى(تفوق أدلة الفريق األول  .٢
وسـيأتي  !! على أدلة بمثلها يصح دين الكافرين؟     ) المؤمنين(فكيف يؤسس دين    

  .)١(التدليل على هذه القاعدة في موضعه إن شاء اهللا تعالى
                                                           

   ).اإلمامية أضعف حجة من اليهود والنصارى(موضوع ) اإلمامة(في فصل الحقاً  انظر )١(
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  . اإلسالم دين أساسه اليقين-١
  . أصول الدين وأساسياته يقينية قطعية-٢
  . الدليل األصولي إذا تطرق إليه الظن، أو االحتمال، بطل به االستدالل-٣
  . األدلة الظنية االحتمالية مجالها الفروع، وليس األصول-٤
  . أصول الحق يقينية قطعية-٥
  .نية احتمالية أصول الباطل ظ-٦
  . كل أصل دليله ظني ليس بأصل-٧
  . وظيفة القرآن تأسيس األصول دون الفروع-٨
 كل آية متشابهة متعلقة باألصول، ال بد أن يكون لها أم من المحكـم، وإال بطـل                  -٩

  . تعلقها بها
  . كل أصل قام على آية متشابهة ال أم لها من المحكم ليس بأصل-١٠
  . عليها صراحة في القرآن، بالنص القطعي المحكم جميع األصول منصوص-١١
  .  القرآن احتوى أصول الدين جميعا، بالنصوص القطعية المحكمة-١٢
  . القرآن هو المرجع الوحيد في تأسيس األصول-١٣
 النص القرآني القطعي الداللة، المستغني عـن الـشرح والتفـصيل، والتفـسير              -١٤

  . مرجعنا في األصول-ل بشري آخروالتأويل، والرواية والحديث، وأي تدخ
  . مرجعيتنا في األصول قرآنية إلهية، ال علمائية بشرية-١٥
  .وليس لفظاً فقط.  القرآن محفوظ لفظاً ومعنى-١٦
  . ال تقليد في األصول وال اجتهاد-١٧
  . كل أصل أثبت بالشرح، وليس بالنص القرآني القطعي المحكم ليس بأصل-١٨
  . األصول القرآنية وتفريعها، ال تأسيسهاتأكيد) السنة( وظيفة -١٩
ـ    -٢٠ أو الرواية، دون النص القرآني القطعي المحكم،لـيس        ) السنة( كل أصل أثبت ب

  .بأصل
 كل أصل أثبت بالتفسير أو التأويل، دون النص القرآني القطعي المحكـم، لـيس        -٢١

  .بأصل
  .لمحكم العقل ال يستقل بتأسيس األصول، دون النص القرآني القطعي ا-٢٢
  .، دون النص القرآني القطعي المحكم، ليس بأصل)العقل( كل أصل أثبت بـ-٢٣
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  . القرآن جمع أمهات األدلة العقلية والنقلية-٢٤
  .وليس لها عالقة بدائرة األصول.  وظيفة المجتهد ميدانها الفروع-٢٥
  . أصول الحق نصية ال استنباطية-٢٦
  . أصول الباطل استنباطية ال نصية-٢٧
  . كل أصل أثبت باالستنباط ليس بأصل-٢٨
 االستنباط هو الوسيلة الوحيدة، والقاسم المشترك لجميع الفرق الزائغة في إثبات             -٢٩

  .األصول
 كل فرقة تثبت أصولها باالستنباط، دون النص القرآني القطعي المحكـم فرقـة              -٣٠

  .ضالة زائغة
   الضالل الواضحة، ودليله عالمةالصريح  إثبات األصول باالستنباط، دون النص -٣١

  .األكيد بال شك
  . أصولنا نصية ال استنباطية-٣٢
  . األصول ضرورية لحفظ الدين، وتحقيق مصالح الدنيا-٣٣
  . كل أصل ال تتوقف عليه مصلحة دينية أو دنيوية معتبرة ليس بأصل-٣٤
قطعية هي الطائفة التي أقامت أصولها على النصوص القرآنية ال        : الطائفة الناجية  -٣٥

ولم تنفرد بأصل زائد عن أصول الدين التي ثبتت بالنصوص القرآنيـة            . المحكمة
  .الصريحة

التي انفردت بها عـن الطائفـة       -أن أصولها   :  األصل الجامع للطوائف الضالة    -٣٦
  . لم تقم على النصوص القرآنية القطعية المحكمة-الناجية

  . واألديان في القرآن ما يمكن االحتجاج به لجميع الطوائف-٣٧
  . االحتجاج بمطلق آيات القرآن، ليس دليالً على صحة حجة المحتج، أو مذهبه-٣٨
 االحتجاج بالنص القرآني القطعي المحكم، هو الدليل على صحة حجة المحـتج             -٣٩

  .ومذهبه
 حجج أهل الكتاب القرآنية أقوى بمراتب من حجج الطوائف الضالة على -٤٠

  .أصولها
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 هو ما ثبت بالنص القرآني القطعي المحكم، المستغني عـن         : األصل الشرعي المعتبر  

 الشرح والتفصيل، واالستنباط والتفسير والتأويل، والرواية والحديث، وكـل تـدخل          
  .وما لم يكن كذلك فباطل وضالل. بشري آخر
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يتبين من خالل استقراء القرآن أن اهللا تعالى أثبت هذه األصول في كتابه 
بالنصوص الصريحة القطعية الداللة التي ال تحتاج إلى تفسير يوضحها، أو رواية 

  .داللتها ويسندهاتعضدها، أو رأي يقوي 
وهـي  . ولم يغفل القرآن ذكر أي مسالة من المسائل الـضرورية واألساسـية           

. للزومه الفساد في الدين والدنيا. المسائل التي ال يصح التسامح فيها أو االختالف عليها

&ـ.) �ْ�ِ,+َـ"() ِ�      � : كما أخبر تعالى فقـال    . بل جاء مستوعباً لها بال استثناء     َ/(�
&ـ.) �ْ�ِ,+َـ"() ِ�      D)40َ1ْ��)ـ" َ/(�
&ـ.) �ْ�ِ,+َـ"() ِ�      D)40َ1ْ��)ـ" َ/(�
&ـ.) �ْ�ِ,+َـ"() ِ�      D)40َ1ْ��)ـ" َ/(�
)"1ًـ" ِ�,ُـD    �R)40َ1ْ��)ـ" &�    �R1ًـ" ِ�,ُـ"(
&�    �R1ًـ" ِ�,ُـ"(
&�    �R1ًـ" ِ�,ُـ"(
&�

 ٍI&?ـ(a ٍI&?ـ(a ٍI&?ـ(a ٍI&?ـ(a� )وال شك أن هذه الكلية أو التعميم، إنما يقـصد بـه األساسـيات              ). ٨٩/النحل
  -كما أسلفنا-وإال فإن عامة الفروع غير مبينة فيه . واألصول

. اإليمان والعقيدة يدخل في باب قسم: إن هذه المسائل األساسية تنقسم إلى قسمين
وهذا يقتضي أن أتناول بالبحث منهج . لشريعةاألعمال وا آخر يدخل في باب وقسم

   .القرآن فيهما كالً على حدة
  

  ا����< ا6ول
   

  ن @� إ>��ت أ��ل ا�&���ة� �
	 ا���
  

ونستطيع أن نجمعها في ثالثة . أركان اإليمان التي يدور حولها اإلسالم ستة
إذ  .م اآلخرواليو . � ونبوة محمد. وحدانية اهللا تعالى: هي أصولها ولبابها. أركان

  .القدر يدخل في باب اإليمان باهللا، واإليمان بالمالئكة والكتب يدخالن في باب النبوة
وعليها دارت . وهذه الثالثة هي محور الصراع الفكري بين اإلسالم وخصومه

  ة ـفكيف أقام القرآن األدل . وآيات القرآن الكريم في مكة خصوصاً . � دعوة النبي



  ٩٤

  القطعية على صحتها؟
  القرآنمن خالل االستقراء التام لمعرفة المنهج القرآني في إثبات العقيدة أن  يتبين

  :الكريم يتبع المنهج األتي
    اإلخبار .١

إذ يذكر القرآن الكريم هذه األصول ويخبر عنها بالنصوص القطعية التي تصرح 
وهكذا بقية . وأن الساعة آتية ال ريب فيها. وأن محمداً رسول اهللا. بأنه ال اله إال اهللا

  .األصول
  .نهي عن الكفران.  ب أمر باإليمان . أ:  وينقسم اإلخبار إلى قسمين

  .بغض النظر عن صيغة األمر والنهي
   اإلثبات .٢

حتى يضيف إلى ذلك . إذ ال يكتفي القرآن بتقرير الحقيقة والخبر المجرد عنها
. ست أخباراً مجردةفالنصوص في هذا الباب لي. إقامة البرهان العقلي على صحة الخبر

  .وإنما هي أخبار برهن اهللا تعالى على صدقها بالدليل العقلي
   التكرار .٣

إذ ال يكتفي . وتكثر حتى تبلغ المئات. وبين اإلخبار واإلثبات تتكرر اآليات
 كما -أو نصف آية من هنا وربعها من هناك . القرآن في تقرير األصول بآية أو آيتين

 وإنما يستطرد بمئات اآليات التي تتضافر -ق المنحرفةهو المالحظ على أدلة الفر
  .جميعاً لتؤدي غاية واحدة هي تقرير األصل االعتقادي وإثباته صراحة

   القطع والوضوح .٤
بحيث ال يمكن تأويلها أو . وآيات األصول قطعية الداللة على األصل المقصود

كثرة اآليات ول. وذلك لوضوح ألفاظها وصراحتها أوالً. صرفها إلى معنى آخر
  . ثانياً- أو األصل المقصود -وتضافرها في تأدية المعنى 

  

Vا6ر� �Wا���� XYه H7( 9�7�K��  ا6د�9 ا�
  

  وحدانية اهللا تعالى. ١
  :منها. عنها في آيات يعسر حصرها لكثرتها ا����ر جاء
�$F�E
َ��ْ� E?(H�ْ� (�$� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%7/��$F�E
َ��ْ� E?(H�ْ� (�$� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%7/��$F�E
َ��ْ� E?(H�ْ� (�$� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%7/��$F�E
َ��ْ� E?(H�ْ� (�$� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%7/��� ٢/، آل عمران٢٥٥/البقرة  



  ٩٥

�ِ6D$P$�&�"َ8 "َ1َ� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� ِ%&
َ�ِM ?ِ_�ُ1 7 ِM ٍ��$�(� &@ِ� (./ِ&�َ> &@ِ� "(�/ْ(�&�َ� "(�(Dِ6D$P$�&�"َ8 "َ1َ� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� ِ%&
َ�ِM ?ِ_�ُ1 7 ِM ٍ��$�(� &@ِ� (./ِ&�َ> &@ِ� "(�/ْ(�&�َ� "(�(Dِ6D$P$�&�"َ8 "َ1َ� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� ِ%&
َ�ِM ?ِ_�ُ1 7 ِM ٍ��$�(� &@ِ� (./ِ&�َ> &@ِ� "(�/ْ(�&�َ� "(�(Dِ6D$P$�&�"َ8 "َ1َ� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� ِ%&
َ�ِM ?ِ_�ُ1 7 ِM ٍ��$�(� &@ِ� (./ِ&�َ> &@ِ� "(�/ْ(�&�َ� "(�(D� ٢٥/األنبياء  

�$%7/�� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� &�َ/&�"َ8$%7/�� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� &�َ/&�"َ8$%7/�� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� &�َ/&�"َ8$%7/�� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� &�َ/&�  ١٩/محمد �8َ"

�(�$� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� $%7/�� (Pِ�(a(�$� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� $%7/�� (Pِ�(a(�$� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� $%7/�� (Pِ�(a(�$� 7 ِM (%َ�ِM َ  $%71َ� $%7/�� (Pِ�(a� ١٨/آل عمران  

��� (�$� Rُْ>�� (�$� Rُْ>�� (�$� Rُْ>�� (�$� Rُْ>BP(_َ� $%7/BP(_َ� $%7/BP(_َ� $%7/BP(_َ� $%7/� ١/اإلخالص  
  :منها. عن الكفر بها في آيات كثيرة ا�
	� وجاء

�           B�َzَU &�ِ�&
َ/(�َ8 �h�&P(� �ِْKُ,�ْ"ِ< (¬(�(a &@(� &@ِ,َ�(D ِ6"(VِْS"ِ< �@�ِ(Gْ$� $%$�/َْ>(D (l�ِNُْ� &@(� 7 ِM ِ%1ِ"(VِM ِP&�(< &@ِ� ِ%7/�"ِ< (�َKَN &@(�           B�َzَU &�ِ�&
َ/(�َ8 �h�&P(� �ِْKُ,�ْ"ِ< (¬(�(a &@(� &@ِ,َ�(D ِ6"(VِْS"ِ< �@�ِ(Gْ$� $%$�/َْ>(D (l�ِNُْ� &@(� 7 ِM ِ%1ِ"(VِM ِP&�(< &@ِ� ِ%7/�"ِ< (�َKَN &@(�           B�َzَU &�ِ�&
َ/(�َ8 �h�&P(� �ِْKُ,�ْ"ِ< (¬(�(a &@(� &@ِ,َ�(D ِ6"(VِْS"ِ< �@�ِ(Gْ$� $%$�/َْ>(D (l�ِNُْ� &@(� 7 ِM ِ%1ِ"(VِM ِP&�(< &@ِ� ِ%7/�"ِ< (�َKَN &@(�           B�َzَU &�ِ�&
َ/(�َ8 �h�&P(� �ِْKُ,�ْ"ِ< (¬(�(a &@(� &@ِ,َ�(D ِ6"(VِْS"ِ< �@�ِ(Gْ$� $%$�/َْ>(D (l�ِNُْ� &@(� 7 ِM ِ%1ِ"(VِM ِP&�(< &@ِ� ِ%7/�"ِ< (�َKَN &@(�
 &�$�َ�(D ِ%7/�� &@ِ� &�$�َ�(D ِ%7/�� &@ِ� &�$�َ�(D ِ%7/�� &@ِ� &�$�َ�(D ِ%7/�� &@ِ�B�
�ِ(� B)�َ3(�B�
�ِ(� B)�َ3(�B�
�ِ(� B)�َ3(�B�
�ِ(� B)�َ3(�  ١٠٦/النحل �

�Wَ�Dْ��(D Zِ(�ِC�ْ� َ�"َ,َ1 $%7/�� $lَ3(CَAَ8 Wَ/&�ْ�� &�ُ,E<(� "َ1َ� َ�"َ�َ8 �(�"(�َ8 (�(�(Hَ8Wَ�Dْ��(D Zِ(�ِC�ْ� َ�"َ,َ1 $%7/�� $lَ3(CَAَ8 Wَ/&�ْ�� &�ُ,E<(� "َ1َ� َ�"َ�َ8 �(�"(�َ8 (�(�(Hَ8Wَ�Dْ��(D Zِ(�ِC�ْ� َ�"َ,َ1 $%7/�� $lَ3(CَAَ8 Wَ/&�ْ�� &�ُ,E<(� "َ1َ� َ�"َ�َ8 �(�"(�َ8 (�(�(Hَ8Wَ�Dْ��(D Zِ(�ِC�ْ� َ�"َ,َ1 $%7/�� $lَ3(CَAَ8 Wَ/&�ْ�� &�ُ,E<(� "َ1َ� َ�"َ�َ8 �(�"(�َ8 (�(�(Hَ8�  ٢٤-٢٣النازعات   

�hi$Y(� َ`�4�(� 4�ُ� 	ٍَKُْ1 &@ِ� 4�ُ� )ٍ�(�ُ� &@ِ� (.َ�َ/(C 2ِ37�"ِ< (!&�َKَNَ�hi$Y(� َ`�4�(� 4�ُ� 	ٍَKُْ1 &@ِ� 4�ُ� )ٍ�(�ُ� &@ِ� (.َ�َ/(C 2ِ37�"ِ< (!&�َKَNَ�hi$Y(� َ`�4�(� 4�ُ� 	ٍَKُْ1 &@ِ� 4�ُ� )ٍ�(�ُ� &@ِ� (.َ�َ/(C 2ِ37�"ِ< (!&�َKَNَ�hi$Y(� َ`�4�(� 4�ُ� 	ٍَKُْ1 &@ِ� 4�ُ� )ٍ�(�ُ� &@ِ� (.َ�َ/(C 2ِ37�"ِ< (!&�َKَNَ٣٧/ الكهف��   

�46ِM َ َ�46ِM َ َ�46ِM َ َ�46ِM َ َ�ٍ��$� Fِ&�َ> ٍ�"(��ِ �hP&�$< َ َ� &�$�4<(� �D$�َKَN �h�"(� ٍ��$� Fِ&�َ> ٍ�"(��ِ �hP&�$< َ َ� &�$�4<(� �D$�َKَN �h�"(� ٍ��$� Fِ&�َ> ٍ�"(��ِ �hP&�$< َ َ� &�$�4<(� �D$�َKَN �h�"(� ٍ��$� Fِ&�َ> ٍ�"(��ِ �hP&�$< َ َ� &�$�4<(� �D$�َKَN �h�"(�   ٦٠/هود � 

�&�ِ�>ِ"(�&�َ� ?8ِ ُ�(iْUَ � (.�َِ�&Dُ�(D &�ِ�O<(�ِ< �D$�َKَN (@�ِ37�� (.�ِ�&Dُ�&�ِ�>ِ"(�&�َ� ?8ِ ُ�(iْUَ � (.�َِ�&Dُ�(D &�ِ�O<(�ِ< �D$�َKَN (@�ِ37�� (.�ِ�&Dُ�&�ِ�>ِ"(�&�َ� ?8ِ ُ�(iْUَ � (.�َِ�&Dُ�(D &�ِ�O<(�ِ< �D$�َKَN (@�ِ37�� (.�ِ�&Dُ�&�ِ�>ِ"(�&�َ� ?8ِ ُ�(iْUَ � (.�َِ�&Dُ�(D &�ِ�O<(�ِ< �D$�َKَN (@�ِ37�� (.�ِ�&Dُ�� ٥/الرعد   
  :منها. باألدلة العقلية في آيات كثيرة جداً ا���ت وجاء

�(� �D$P$�&�� $u"4��� "(�E�َ� "(�(� �D$P$�&�� $u"4��� "(�E�َ� "(�(� �D$P$�&�� $u"4��� "(�E�َ� "(�(� �D$P$�&�� $u"4��� "(�E�َ� "(�&�ُ,َ�َ/(C 2ِ37�� &�ُ,4<&�ُ,َ�َ/(C 2ِ37�� &�ُ,4<&�ُ,َ�َ/(C 2ِ37�� &�ُ,4<&�ُ,َ�َ/(C 2ِ37�� &�ُ,4<� ٢١/البقرة  

�6���"¨� �� F� I?a [U @� ���/C F�6���"¨� �� F� I?a [U @� ���/C F�6���"¨� �� F� I?a [U @� ���/C F�6���"¨� �� F� I?a [U @� ���/C F�� ٣٥/الطور  

�ِ%7/�� $�&
َU ٍ��"(C &@ِ� Rْ(�ِ%7/�� $�&
َU ٍ��"(C &@ِ� Rْ(�ِ%7/�� $�&
َU ٍ��"(C &@ِ� Rْ(�ِ%7/�� $�&
َU ٍ��"(C &@ِ� Rْ(�� ٣/فاطر  

�"َ�(P(^َKَ� $%7/�� 7 ِM ٌ	(��ِ# "(Gِ�
8ِ (6"َN &�َ�"َ�(P(^َKَ� $%7/�� 7 ِM ٌ	(��ِ# "(Gِ�
8ِ (6"َN &�َ�"َ�(P(^َKَ� $%7/�� 7 ِM ٌ	(��ِ# "(Gِ�
8ِ (6"َN &�َ�"َ�(P(^َKَ� $%7/�� 7 ِM ٌ	(��ِ# "(Gِ�
8ِ (6"َN &�َ�� ٢٢/األنبياء   

ـ          و ا�����ار   :رانهذه اآليات قطعية الداللة على وحدانية اهللا فتحقق الشرطان اآلخ

  .وا����
  

���� نبوة محمد. ٢    
  :منها. عنها في آيات ال تحصى ا����رجاء 
�g� ���� PG�g� ���� PG�g� ���� PG�g� ���� PG٢٩/ الفتح��  

�����  M PG� "�D����  M PG� "�D����  M PG� "�D����  M PG� "�D� ١٤٤/آل عمران  



  ٩٦

�o/��v� @v .1Mo/��v� @v .1Mo/��v� @v .1Mo/��v� @v .1M� ٣/يس  

  :منها. من عدم اإليمان بها في آيات كثيرة ا������ وا����ر وجاء
�َN (@�ِ37�� E�(�(� ٍ3�ِ(�&�(�َN (@�ِ37�� E�(�(� ٍ3�ِ(�&�(�َN (@�ِ37�� E�(�(� ٍ3�ِ(�&�(�َN (@�ِ37�� E�(�(� ٍ3�ِ(�&�(�$�&�ْ�� &�ِ�ِ< �4�(^ُ� &�َ� َ��$�4��� �&�(�(�(D �D$�َK$�&�ْ�� &�ِ�ِ< �4�(^ُ� &�َ� َ��$�4��� �&�(�(�(D �D$�َK$�&�ْ�� &�ِ�ِ< �4�(^ُ� &�َ� َ��$�4��� �&�(�(�(D �D$�َK$�&�ْ�� &�ِ�ِ< �4�(^ُ� &�َ� َ��$�4��� �&�(�(�(D �D$�َK� ٤٢/النساء  

�B6�$�&�(Gَ� $%71ِM (6�ُ��ُ�(�(D (�Nْ�3�� ��$�ِG(� "4Gَ� &�ِ��ِ"(�&<َAِ< (.َ1�ُ��ِ&0$
َ� �D$�َKَN (@�ِ37�� $�"َ,(� &6ِM(DB6�$�&�(Gَ� $%71ِM (6�ُ��ُ�(�(D (�Nْ�3�� ��$�ِG(� "4Gَ� &�ِ��ِ"(�&<َAِ< (.َ1�ُ��ِ&0$
َ� �D$�َKَN (@�ِ37�� $�"َ,(� &6ِM(DB6�$�&�(Gَ� $%71ِM (6�ُ��ُ�(�(D (�Nْ�3�� ��$�ِG(� "4Gَ� &�ِ��ِ"(�&<َAِ< (.َ1�ُ��ِ&0$
َ� �D$�َKَN (@�ِ37�� $�"َ,(� &6ِM(DB6�$�&�(Gَ� $%71ِM (6�ُ��ُ�(�(D (�Nْ�3�� ��$�ِG(� "4Gَ� &�ِ��ِ"(�&<َAِ< (.َ1�ُ��ِ&0$
َ� �D$�َKَN (@�ِ37�� $�"َ,(� &6ِM(D� ٥١/القلم  

�hD$0$� 7 ِM (.َ1Dُ3ِL7+(� &6ِM َ`&Dَ�(� �َ�ِM(DhD$0$� 7 ِM (.َ1Dُ3ِL7+(� &6ِM َ`&Dَ�(� �َ�ِM(DhD$0$� 7 ِM (.َ1Dُ3ِL7+(� &6ِM َ`&Dَ�(� �َ�ِM(DhD$0$� 7 ِM (.َ1Dُ3ِL7+(� &6ِM َ`&Dَ�(� �َ�ِM(Dً �$�(� $%7/�� (�(�(< 2ِ37�� �َ3(�َ� �ً �$�(� $%7/�� (�(�(< 2ِ37�� �َ3(�َ� �ً �$�(� $%7/�� (�(�(< 2ِ37�� �َ3(�َ� �ً �$�(� $%7/�� (�(�(< 2ِ37�� �َ3(�َ� �� ٤١/الفرقان  

�&�ُ,َ�"(G&�َ� ��ُ/ِ&�ُ� َ (D َ��$�4��� ��$�
xَِ�(D (%7/�� ��$�
xَِ� ��$�(�# (@�ِ37�� "�E�َ� "(�&�ُ,َ�"(G&�َ� ��ُ/ِ&�ُ� َ (D َ��$�4��� ��$�
xَِ�(D (%7/�� ��$�
xَِ� ��$�(�# (@�ِ37�� "�E�َ� "(�&�ُ,َ�"(G&�َ� ��ُ/ِ&�ُ� َ (D َ��$�4��� ��$�
xَِ�(D (%7/�� ��$�
xَِ� ��$�(�# (@�ِ37�� "�E�َ� "(�&�ُ,َ�"(G&�َ� ��ُ/ِ&�ُ� َ (D َ��$�4��� ��$�
xَِ�(D (%7/�� ��$�
xَِ� ��$�(�# (@�ِ37�� "�E�َ� "(�� ٣٣/محمد  

  :منها. باألدلة العقلية في آيات كثيرة ���تا وجاء

�     �ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+�ُN &6ِM(D     �ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+�ُN &6ِM(D     �ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+�ُN &6ِM(D     �ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+�ُN &6ِM(D                  &�ُ+ُ�ـN &6ِM ِ%6ِ ��/7ـD$� &@ِـ� &�ُN(I�(P(ـ�$a ـ��$�&��(D ِ%ِـ@& �ِْ~ِ/ـ� Zٍ(��$^ِـ< ��ُ�Aْ1َِ" 8َـP&�(� Wَ/(��$ـ�� a$ـ�)N(I�(Pُ�& �ِـ@& �$6Dِ ��/7ـ%ِ N &6ِMُ�ـ+ُ�&                  �)" &��(D ِ%ِـ@& �ِْ~ِ/ـ� Zٍ(��$^ِـ< ��ُ�Aْ1َِ" 8َـP&�(� Wَ/(��$ـ�� a$ـ�)N(I�(Pُ�& �ِـ@& �$6Dِ ��/7ـ%ِ N &6ِMُ�ـ+ُ�&                  �)" &��(D ِ%ِـ@& �ِْ~ِ/ـ� Zٍ(��$^ِـ< ��ُ�Aْ1َِ" 8َـP&�(� Wَ/(��$ـ�� a$ـ�)N(I�(Pُ�& �ِـ@& �$6Dِ ��/7ـ%ِ N &6ِMُ�ـ+ُ�&                  �)" &��(D ِ%ِـ@& �ِْ~ِ/ـ� Zٍ(��$^ِـ< ��ُ�Aْ1َِ" 8َـP&�(� Wَ/(� "(�
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بوجود رسول اسمه محمد يجـب علـى العـالمين           ا�����ار وا�����    الشرطان اآلخران 
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�ِ 	ٍَ�7/َL$� �ِ&
َU(D 	ٍَ�7/َL$��ِ 	ٍَ�7/َL$� �ِ&
َU(D 	ٍَ�7/َL$��ِ 	ٍَ�7/َL$� �ِ&
َU(D 	ٍَ�7/َL$��ِ 	ٍَ�7/َL$� �ِ&
َU(D 	ٍَ�7/َL$� &�ُ,َ� (@O
(�$� &�ُ,َ� (@O
(�$� &�ُ,َ� (@O
(�$� &�ُ,َ� (@O
�)/�RُN Wَ -الى قوله تعالى-�$�) $%71َ�(D Wَ�&�(G�ْ� ?ِ&H$� $%71َ�(D E�(H�ْ� (�$� (%7/�� 46َAِ< (.�َِ�  �RُN Wَ/(� $%71َ�(D Wَ�&�(G�ْ� ?ِ&H$� $%71َ�(D E�(H�ْ� (�$� (%7/�� 46َAِ< (.�َِ�  �RُN Wَ/(� $%71َ�(D Wَ�&�(G�ْ� ?ِ&H$� $%71َ�(D E�(H�ْ� (�$� (%7/�� 46َAِ< (.�َِ�  �RُN Wَ/(� $%71َ�(D Wَ�&�(G�ْ� ?ِ&H$� $%71َ�(D E�(H�ْ� (�$� (%7/�� 46َAِ< (.�َِ� 

ُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� &@ِ�(D �ِ�$�ُ�ْ�� ?8ِ &@(� $�(�&�(� (%7/�� 46َ�(D "(�
8ِ (�&�(� َ  ٌ	(
�ِ# َ	(�"4^�� 46َ�(D B��ِPَ> ٍI&?(aُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� &@ِ�(D �ِ�$�ُ�ْ�� ?8ِ &@(� $�(�&�(� (%7/�� 46َ�(D "(�
8ِ (�&�(� َ  ٌ	(
�ِ# َ	(�"4^�� 46َ�(D B��ِPَ> ٍI&?(aُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� &@ِ�(D �ِ�$�ُ�ْ�� ?8ِ &@(� $�(�&�(� (%7/�� 46َ�(D "(�
8ِ (�&�(� َ  ٌ	(
�ِ# َ	(�"4^�� 46َ�(D B��ِPَ> ٍI&?(aُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� &@ِ�(D �ِ�$�ُ�ْ�� ?8ِ &@(� $�(�&�(� (%7/�� 46َ�(D "(�
8ِ (�&�(� َ  ٌ	(
�ِ# َ	(�"4^�� 46َ�(D B��ِPَ> ٍI&?(a �ٍْ/ِ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ  �ٍْ/ِ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ  �ٍْ/ِ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ  �ٍْ/ِ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ 
[ٍِ�$� )ٍ"َ+Nِ َ (D �hP$� َ (D[ٍِ�$� )ٍ"َ+Nِ َ (D �hP$� َ (D[ٍِ�$� )ٍ"َ+Nِ َ (D �hP$� َ (D[ٍِ�$� )ٍ"َ+Nِ َ (D �hP$� َ (D� ٨-٥/الحج  

 وهكذا عشرات ومئات اآليات الصريحة الواضحة فتحقق الـشرطان اآلخـران          

  .بوقوع يوم القيامة ا����ار وا����
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  ا����< ا�$���
  

9&+�Aا����ن @� إ>��ت أ��ل ا� 	
�   
  

أن أصول األعمال وأساسياتها في الشريعة تثبت : ين من خالل استقراء القرآنيتب
  : هما- إضافة إلى التكرار -منهما  بأمرين ال بد

  اإلخبار. ١
  القطع في الداللة. ٢

  .واإلخبار ينقسم إلى أمر ونهي. أي تثبت بالخبر القرآني القطعي الداللة

 األعمال إنما يخاطب بها المسلم الذي ألن. أما البرهان العقلي فال حاجة إليه هنا
فهو ال يحتاج للعمل بها إلى أكثر من علمه بأن . آمن ابتداءاً بصحة ما نزل من القرآن

  .اهللا كلفه بها
  ألنها أمور أساسية . وال بد أن يكون الخبر المنشئ ألصل العمل قطعياً في داللته

  .وإال لزم الفساد. ضرورية، ال تقبل االختالف
الصالة والزكاة والصيام والحج تأمل كيف : ألعمال أركان اإلسالم األربعةوأهم ا
  ! في شريعتنا من خالل القرآن)١(ثبتت أصولها

  

  الصــالة
�	�  .وردت خمس مرات في القرآن.   ��<� ����Zi��� �>�Zi��� �>�Zi��� �>�Zi : ا �� 

�Zi��� ��G
>�Zi��� ��G
>�Zi��� ��G
>�Zi��� ��G
  .وردت تسع مرات في القرآن.   ��<
  .شراتفتبلغ الع) أقام(      أما بقية تصريفات 

��آ	� "# �	
�)@& �)i)ِ��ِ�& �)"�$�6)� : ا� &�$� (@�ِ37�� (o�/(�$G/ْ�ِ ٌR&�(�َ8(6�$�"(� &�ِ��ِ(i(� &@(� &�$� (@�ِ37�� (o�/(�$G/ْ�ِ ٌR&�(�َ8(6�$�"(� &�ِ��ِ(i(� &@(� &�$� (@�ِ37�� (o�/(�$G/ْ�ِ ٌR&�(�َ8(6�$�"(� &�ِ��ِ(i(� &@(� &�$� (@�ِ37�� (o�/(�$G/ْ�ِ ٌR&�(�َ8� ٤-٥/الماعون  

�BZ(�>ِ"َ8 "(�ِ< َR(�ْK$� &6َ� E@ُ�َ� Z(�ِ�"(< ٍ3�ِ(�&�(� Bl�$Y$D(DBZ(�>ِ"َ8 "(�ِ< َR(�ْK$� &6َ� E@ُ�َ� Z(�ِ�"(< ٍ3�ِ(�&�(� Bl�$Y$D(DBZ(�>ِ"َ8 "(�ِ< َR(�ْK$� &6َ� E@ُ�َ� Z(�ِ�"(< ٍ3�ِ(�&�(� Bl�$Y$D(DBZ(�>ِ"َ8 "(�ِ< َR(�ْK$� &6َ� E@ُ�َ� Z(�ِ�"(< ٍ3�ِ(�&�(� Bl�$Y$D(D -إلى قوله تعالى-  W7�(�َ�(D ()73َN &@ِ,َ�(D W7/(� َ (D َ�4P(� (iَ8 W7�(�َ�(D ()73َN &@ِ,َ�(D W7/(� َ (D َ�4P(� (iَ8 W7�(�َ�(D ()73َN &@ِ,َ�(D W7/(� َ (D َ�4P(� (iَ8 W7�(�َ�(D ()73َN &@ِ,َ�(D W7/(� َ (D َ�4P(� (iَ8
 (�(�َ� 4�ُ� (�(�َ� 4�ُ� (�(�َ� 4�ُ� (�(�َ� 4�ُ�Wَـ�&DَAَ8 (.َ� Wَ�&Dَ� 4�ُ� Wَ�&DَAَ8 (.َ� Wَ�&Dَ� W7(Gَ+(� ِ%/ِ&�َ� Wَ�ِMWَـ�&DَAَ8 (.َ� Wَ�&Dَ� 4�ُ� Wَ�&DَAَ8 (.َ� Wَ�&Dَ� W7(Gَ+(� ِ%/ِ&�َ� Wَ�ِMWَـ�&DَAَ8 (.َ� Wَ�&Dَ� 4�ُ� Wَ�&DَAَ8 (.َ� Wَ�&Dَ� W7(Gَ+(� ِ%/ِ&�َ� Wَ�ِMWَـ�&DَAَ8 (.َ� Wَ�&Dَ� 4�ُ� Wَ�&DَAَ8 (.َ� Wَ�&Dَ� W7(Gَ+(� ِ%/ِ&�َ� Wَ�ِM� ٣٥-٢٤/القيامة   

�Wَ�"(^ُN &�$�(D 7 ِM (Z(i4��� (6�ُ�Aْ(� َ (D ِ%�ِ�$�(�ِ<(D ِ%7/�"ِ< �D$�َKَN &�$�71َ� 7 ِM &�$�ُ�"َ�َKَ1 &�$�&�ِ� َR(�ْ�ُ� &6َ� &�$�(�(�(� "(�(DWَ�"(^ُN &�$�(D 7 ِM (Z(i4��� (6�ُ�Aْ(� َ (D ِ%�ِ�$�(�ِ<(D ِ%7/�"ِ< �D$�َKَN &�$�71َ� 7 ِM &�$�ُ�"َ�َKَ1 &�$�&�ِ� َR(�ْ�ُ� &6َ� &�$�(�(�(� "(�(DWَ�"(^ُN &�$�(D 7 ِM (Z(i4��� (6�ُ�Aْ(� َ (D ِ%�ِ�$�(�ِ<(D ِ%7/�"ِ< �D$�َKَN &�$�71َ� 7 ِM &�$�ُ�"َ�َKَ1 &�$�&�ِ� َR(�ْ�ُ� &6َ� &�$�(�(�(� "(�(DWَ�"(^ُN &�$�(D 7 ِM (Z(i4��� (6�ُ�Aْ(� َ (D ِ%�ِ�$�(�ِ<(D ِ%7/�"ِ< �D$�َKَN &�$�71َ� 7 ِM &�$�ُ�"َ�َKَ1 &�$�&�ِ� َR(�ْ�ُ� &6َ� &�$�(�(�(� "(�(D� ٥٤/ةالتوب  

                                                           
  .وبعضها في السنة.  أما تفريعاتها فبعضها في القرآن)١(



  ١٠٠

�"´
َU (6&�َ�/ْ(� ({&�(^َ8 !ِ�(�(�4��� ��$�(�7��(D (Z(i4��� ��$�"َcَ� BX/ْ(C &�ِ�ِP&�(< &@ِ� (Xَ/َLَ8"´
َU (6&�َ�/ْ(� ({&�(^َ8 !ِ�(�(�4��� ��$�(�7��(D (Z(i4��� ��$�"َcَ� BX/ْ(C &�ِ�ِP&�(< &@ِ� (Xَ/َLَ8"´
َU (6&�َ�/ْ(� ({&�(^َ8 !ِ�(�(�4��� ��$�(�7��(D (Z(i4��� ��$�"َcَ� BX/ْ(C &�ِ�ِP&�(< &@ِ� (Xَ/َLَ8"´
َU (6&�َ�/ْ(� ({&�(^َ8 !ِ�(�(�4��� ��$�(�7��(D (Z(i4��� ��$�"َcَ� BX/ْ(C &�ِ�ِP&�(< &@ِ� (Xَ/َLَ8� ٥٩/مريم      

�(oNِ�ِ&�$G�ْ� &@ِ� ��ُ1�ُ,َ� َ (D (Z(i4��� ��$G
>َِ�(D(oNِ�ِ&�$G�ْ� &@ِ� ��ُ1�ُ,َ� َ (D (Z(i4��� ��$G
>َِ�(D(oNِ�ِ&�$G�ْ� &@ِ� ��ُ1�ُ,َ� َ (D (Z(i4��� ��$G
>َِ�(D(oNِ�ِ&�$G�ْ� &@ِ� ��ُ1�ُ,َ� َ (D (Z(i4��� ��$G
>َِ�(D� ٣١/الروم  

�َ8 (Z"َN40�� �&�َ�#(D (Z(i4��� ��$�"َ>َ�(D ��$<"َ� &6ِ�َ8َ8 (Z"َN40�� �&�َ�#(D (Z(i4��� ��$�"َ>َ�(D ��$<"َ� &6ِ�َ8َ8 (Z"َN40�� �&�َ�#(D (Z(i4��� ��$�"َ>َ�(D ��$<"َ� &6ِ�َ8َ8 (Z"َN40�� �&�َ�#(D (Z(i4��� ��$�"َ>َ�(D ��$<"َ� &6ِ�َ8&�$�َ/
ِ�(� ���/َL&�$�َ/
ِ�(� ���/َL&�$�َ/
ِ�(� ���/َL&�$�َ/
ِ�(� ���/َL� ٥/التوبة  
  

  الزكــاة
   ��	�في اثني عشر موضعاً إضافة الى عشرات المواضع بـصيغ          ��N40َـ"N40� (Zَـ"N40� (Zَـ"N40� (Zَـ"Dْ��ْ��ْ��ْ��    ���� (Z#�ـُ D#�ـُ D#�ـُ D#�ـُ � : ا ��� 

�ِ/6�ُ)� :أخرى كقوله تعالى"َ8 Zِ"َN40/�ِ &�$� (@�ِ37��(D(6�ُ/ِ�"َ8 Zِ"َN40/�ِ &�$� (@�ِ37��(D(6�ُ/ِ�"َ8 Zِ"َN40/�ِ &�$� (@�ِ37��(D(6�ُ/ِ�"َ8 Zِ"َN40/�ِ &�$� (@�ِ37��(D� ٤/المؤمنون  

��آ	� "# �	

&�$ Gُ�&P(Y(D$��$� : ا�(_ (oNِ�ِ&�$G�ْ� ��ُ/ُ+>ْ"َ8$��$Gُ�&P(Y(D $�&
(_ (oNِ�ِ&�$G�ْ� ��ُ/ُ+>ْ"َ8$��$Gُ�&P(Y(D $�&
(_ (oNِ�ِ&�$G�ْ� ��ُ/ُ+>ْ"َ8$��$Gُ�&P(Y(D $�&
(_ (oNِ�ِ&�$G�ْ� ��ُ/ُ+>ْ"َ8 ٍP(�&�(� 7RُN &�$�َ� �D$P$�>ْ�(D &�$�D$�$�&_�(D &�$�Dُ3$C(D &� ٍP(�&�(� 7RُN &�$�َ� �D$P$�>ْ�(D &�$�D$�$�&_�(D &�$�Dُ3$C(D &� ٍP(�&�(� 7RُN &�$�َ� �D$P$�>ْ�(D &�$�D$�$�&_�(D &�$�Dُ3$C(D &� ٍP(�&�(� 7RُN &�$�َ� �D$P$�>ْ�(D &�$�D$�$�&_�(D &�$�Dُ3$C(D &�
&�$�َ/
ِ�(� ���/َLَ8 (Z"َN40�� �&�َ�#(D (Z(i4��� ��$�"َ>َ�(D ��$<"َ� &6ِ�َ8&�$�َ/
ِ�(� ���/َLَ8 (Z"َN40�� �&�َ�#(D (Z(i4��� ��$�"َ>َ�(D ��$<"َ� &6ِ�َ8&�$�َ/
ِ�(� ���/َLَ8 (Z"َN40�� �&�َ�#(D (Z(i4��� ��$�"َ>َ�(D ��$<"َ� &6ِ�َ8&�$�َ/
ِ�(� ���/َLَ8 (Z"َN40�� �&�َ�#(D (Z(i4��� ��$�"َ>َ�(D ��$<"َ� &6ِ�َ8� ٥/التوبة  

�(Z"َN40�� (6�ُ�&�$� َ  (@�ِ37�� (oNِ�ِ&�$G/ْ�ِ ٌR&�(D(D(Z"َN40�� (6�ُ�&�$� َ  (@�ِ37�� (oNِ�ِ&�$G/ْ�ِ ٌR&�(D(D(Z"َN40�� (6�ُ�&�$� َ  (@�ِ37�� (oNِ�ِ&�$G/ْ�ِ ٌR&�(D(D(Z"َN40�� (6�ُ�&�$� َ  (@�ِ37�� (oNِ�ِ&�$G/ْ�ِ ٌR&�(D(D� ٧-٦/فصلت  
  . وغيره من أساسيات دين اإلسالم. هادوهكذا ثبت أصل الصيام والحج والج

وأما أصول المحرمات كالقتل والزنا فاألدلة عليها باآليات القطعية الداللة أشهر 
  :وإن كان وال بد فلنستشهد بالزنا كمثال. من أن تذكر


�hi :قال تعالىِ�(� (I"(�(D ً	(�ِ_"َ8 (6"َN $%71ِM Wَ1O0�� ��$<(�ْ�َ� َ (Dhi
ِ�(� (I"(�(D ً	(�ِ_"َ8 (6"َN $%71ِM Wَ1O0�� ��$<(�ْ�َ� َ (Dhi
ِ�(� (I"(�(D ً	(�ِ_"َ8 (6"َN $%71ِM Wَ1O0�� ��$<(�ْ�َ� َ (Dhi
ِ�(� (I"(�(D ً	(�ِ_"َ8 (6"َN $%71ِM Wَ1O0�� ��$<(�ْ�َ� َ (D� ٣٢/اإلسراء  

�(D(D(D(D"ً1"(�$� ِ%
8ِ &Pُ/ْL(�(D 	ِ(�"(
ِ��ْ� (F&�(� $)�َ3(��ْ� $%َ� &X(�"َz$� "h�"َ�َ� (�/ْ(� (.�َِ� Rْ(�ْK(� &@(�(D (6�ُ1&0(� َ "ً1"(�$� ِ%
8ِ &Pُ/ْL(�(D 	ِ(�"(
ِ��ْ� (F&�(� $)�َ3(��ْ� $%َ� &X(�"َz$� "h�"َ�َ� (�/ْ(� (.�َِ� Rْ(�ْK(� &@(�(D (6�ُ1&0(� َ "ً1"(�$� ِ%
8ِ &Pُ/ْL(�(D 	ِ(�"(
ِ��ْ� (F&�(� $)�َ3(��ْ� $%َ� &X(�"َz$� "h�"َ�َ� (�/ْ(� (.�َِ� Rْ(�ْK(� &@(�(D (6�ُ1&0(� َ "ً1"(�$� ِ%
8ِ &Pُ/ْL(�(D 	ِ(�"(
ِ��ْ� (F&�(� $)�َ3(��ْ� $%َ� &X(�"َz$� "h�"َ�َ� (�/ْ(� (.�َِ� Rْ(�ْK(� &@(�(D (6�ُ1&0(� َ � ٦٨،٦٩/الفرقان  
  .)١(وغير ذلك من اآليات القطعية الداللة في تحريم الزنا

� �

� �

� �

                                                           
يقيناً وجزماً   انظر في تفصيل هذا الموضوع الذي ال غنى عنه لمؤمن يريد معرفة أصول دينه                )١(

 .للمؤلف] القواعد السديدة في حماية العقيدة[رسالة 



  ١٠١

?1"~�� R�K��?1"~�� R�K��?1"~�� R�K��?1"~�� R�K��        
�.���B� �.G(=�� ��()���.���B� �.G(=�� ��()���.���B� �.G(=�� ��()���.���B� �.G(=�� ��()��1���� 6�-F� / 1���� 6�-F� / 1���� 6�-F� / 1���� 6�-F� /         

  
  ��< ا6ولا��

  

 9+�Z�9 ا��IJ  
  

تقوم النظرية المعرفية اإلمامية في إثبات األصول علـى االجتهـاد، أو النظـر       
التي يقتصر دورها على تأييد ما      ) الكتاب والسنة (العقلي المستقل عن النصوص الدينية      

  .أوالً) العقل(ثبت بـ
  : الشريف المرتضىيقول 

وأوصاف اإلمام من طريـق العقـول       إن المعلوم منهم اعتقاد وجوب اإلمامة       (
واالعتماد عليها في جميع ذلك، وإن كانوا ربما استدلوا بالسمع استظهاراً وتصرفاً في             

  .)١()األدلة
إن التواتر عندنا ليس بطريق إلى إثبات أعيان األئمة فـي الجملـة ووجـوب               (

  .)٢()وجودهم في األعصار، بل طريق ذلك هو العقل وحجته
وصفاته المخصوصة فليس يحتاج في العلم بها إلى خبر، بـل           أما وجود اإلمام    (

  .)٣()العقل يدلنا على ذلك على ما بيناه
قاطع منه عليه السالم فـي اإلمام وصفته وما   نص  بد من ال   أنه يبين  ذلك وكل(

فعندنا أن بيان ذلك غير محتاج إليه، ألن العقول تدل على وجوب            . يقوم به في الجملة   
وما تدل العقول عليه ليس يجب بيانه       . ى صفات اإلمام وما يحتاج فيه إليه      اإلمامة وعل 

  . )٤()من طريق السمع

                                                           
 .١/٩٨ الشافي في اإلمامة )١(

 .١/١٩٥ أيضاً )٢(

 .١/١٩٥ أيضاً )٣(

 .١٢٨-١/١٢٧ أيضاً )٤(



  ١٠٢

  :)١()عقائد الشيعة( في كتابه محمد رضا المظفرويقول 

&%ِ #>)"N &�َ�(Dَ� "َ1Iَ"6) #>)"�$�: ذم اهللا المقلدين آلبائهم بقوله تعالى(َ/(� "(�&
َK�َْ� "(� $�ِ�7+َ1 Rْ(< ��ُ�"َ>$�"(<# (6"َN &�َ�(Dَ� "َ1I"(<# ِ%&
َ/(� "(�&
َK�َْ� "(� $�ِ�7+َ1 Rْ(< ��ُ�"َ>$�"(<# (6"َN &�َ�(Dَ� "َ1I"(<# ِ%&
َ/(� "(�&
َK�َْ� "(� $�ِ�7+َ1 Rْ(< ��ُ�"َ>$�"(<# (6"َN &�َ�(Dَ� "َ1I"(<# ِ%&
َ/(� "(�&
َK�َْ� "(� $�ِ�7+َ1 Rْ(< ��ُ�"َ>   &�$�   &�$�   &�$�   &�$�

فـال  …)6ِM& �)+7�ِ�$ـ�M (6ِ  ���7ـ@6ِM  4& �)+7�ِ�$ـ�M (6ِ  ���7ـ@6ِM  4& �)+7�ِ�$ـ�M (6ِ  ���7ـ@6ِM  4& �)+7�ِ�$ـ�M (6ِ  ���7ـ@4  : (كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال  . � a)ـ
�"ً   a)ـ
�"ً   a)ـ
�"ً   a)ـ
�"ً  )٢(�)�&�ِ/ُـ�6) �)�&�ِ/ُـ�6) �)�&�ِ/ُـ�6) �)�&�ِ/ُـ�6) 
يصح والحال هذه أن يهمل اإلنسان نفسه في األمور االعتقادية، أو يتكل علـى تقليـد                

آنيـة أن   اآلباء أو المربين بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القر           
يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسماة بأصول الدين التي أهمهـا             

  .التوحيد والنبوة واإلمامة والمعاد
ومن قلد آباءه أو نحوهم في هذه األصول فقد ارتكب شططاً وزاغ عن الصراط              

  ). …المستقيم وال يكون معذوراً حتى لو كان مصيباً في اعتقاده للواقع
ف كالمه هذا مباشرة بما يبين اعتقاده في دور النـصوص الدينيـة فـي               يرد ثم

معرفة األصول االعتقادية وأنه ال يعدو عنده التأييد والتبعية لما ثبت بالعقل ابتداءاً وأن              
هذا الثبوت العقلي هو الواجب المفروض في حق العباد، علمائهم وعامتهم أي مجتهدين 

وجوب النظر والمعرفـة فـي أصـول        ] األول[اءان  وعليه فهنا ادع  : (ومقلدين، فيقول 
أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكـون وجوبـاً          ] الثاني[العقائد وال يجوز تقليد الغير فيها       

أي ال يستقى علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيداً بها بعد               شرعياً  
  )٣().داللة العقل

  :اً على النص معلقاألستاذ محسن الخرازيوقال شارح الكتاب 
حاصله هو التفصيل بين أصول االعتقادات بمعنى أساسها وبين غيرها بكفايـة           (

األدلة السمعية في الطائفة الثانية دون األولى من التوحيد والعدل والنبـوة واإلمامـة              
  .)٤()والمعاد

                                                           
والكتاب .  وهو الكتاب المقرر والمعتمد في تدريس العقائد اإلمامية في مدارس الحوزة النجفية            )١(

 ).عقائد اإلمامية(هو نفسه مطبوع باسم آخر 

 ) !! ال يعلمون: ( في األصل)٢(

 . م ١٩٥٤ هجـ، ١٣٧٣ – المطبعة الحيدرية في النجف - ٦،٧ عقائد الشيعة ص )٣(

والكتاب من مقررات التدريس في      . ١٥ بداية المعارف اإللهية في شرح العقائد اإلمامية ص          )٤(
هو يـدخل   فبينما: اتب مضطرب في تقريراتهلكوا. حوزة قم كما جاء التعريف عنه في مقدمة الكتاب 

       =  في األصول التي ال تكفي األدلة السمعية فيها دون - كما في النص السابق -اإلمامة والمعاد 



  ١٠٣

يجب عل كل مسلم أن يحـصل اليقـين فـي           : (الشيخ جعفر السبحاني  ويقول  
يعتقدها، وال يجوز له اتباع اآلخرين في هذه المسائل مـن دون            المسائل التي يجب أن     

  .أن يحصل له اليقين
وحيث أن أمهات األصول وكليات المسائل االعتقادية محدودة ومعـدودة ولكـل     
منها أدلة عقلية واضحة، فإن تحصيل اليقين لألشخاص في أصول الـدين وأساسـيات    

  .)١()العقيدة قضية سهلة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         

ثم يعود فـي الـصفحة       !الكتفاء فيهما باألدلة السمعية    ا - في الصفحة نفسها   -العقلية يعود ليقرر    = 
وليـست  ) التوحيد والنبوة واإلمامة والمعاد والعـدل     (دية خمسة هي    الثانية ليقرر أن األصول االعتقا    

 حـسب   - وهذا يلـزم منـه    . هو ظاهر كالم شيخه السابق    كما   - دون إضافة العدل إليها    -بعة  أر
فإني رأيت المذهب اإلمامي    ! وال عجب   . النظر العقلي فيها جميعاً   وجوب                   – القاعدة

هب اضطراباً واختالفاً على اإلطالق، ليس في الفروع فحـسب وإنمـا فـي       االثني عشري أشد المذا   
لالطالع على صورة مصغرة    ) أسطورة المذهب الجعفري  (ويمكن مراجعة كتابنا    ! األصول والفروع 

 !.  لهذا االضطراب واالختالف ، رغم ما هو شائع من االدعاء بخالفه

الطبعة األولى، قم   . ٣٢٩جعفر السبحاني ص  - العقيدة اإلسالمية على ضوء مدرسة أهل البيت         )١(
 .نقله إلى العربية جعفر الهادي. م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩
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  ا����< ا�$���
  

 [�� 9+�Z�ا�  
  

وحتى تكون كذلك ال بد أن تكون       . إن أصول الدين يجب أن تكون يقينية قطعية       
  . األسس التي تقوم عليها يقينية قطعية كذلك وإال انهارت من األساس

ن الذي يذكره محمد المظفر، والمتفق عليـه بـي         -إن هذا التنظير أو التأصيل      
فإذا ثبت أن هذا    .  ليس له أساس معتبر يقوم عليه      - اإلمامية ال سيما األصوليون منهم    

األساس ضعيف ال تقوم على مثله األصول انهارت أصول اإلمامية النهيار األسـاس             
  .الذي قامت عليه تلك األصول

حقيقتها التمويه . إن الدليل على ضعف هذا األساس هو قيامه على مغالطة فكرية       
 األمور، من أجل إبعاد أو إخفاء مصدر الخطر القاتل من بين األمور المخلوطة،              وخلط

  .ذلك المصدر الذي يضرب النظرية ويهدمها من األساس
  

   �VM ا��?��9D @� ا���Z+9 ا��&�@�9 ا\ � �9
حصرت النظرية المصادر المحتملة للمعرفة األصولية في أمرين اثنـين ال            لقد
  :ثالث لهما
  .وقد اعتبرته النظرية باطالً ألنه اتباع للظن. التقليدهو ) األول(
  النظرية  اعتبرته  وقد  .الدينية  النصوص عن المجرد العقلي االجتهاد هو )والثاني(

وكأن . البديل الوحيد عن التقليد دون التعرض إلى كونه داخالً في دائرة الظن أو اليقين             
  .د أو النظر العقليالخيار الوحيد البديل عن التقليد هو االجتها

وهذا نوع من االحتيال الفكري يعتمد على كون الذهن البشري معتاداً بداهة على          
القفز من النقيض إلى النقيض المقابل كبديل عن نقيضه الذي تبـين لـه بطالنـه أو                 

بينما قد يظهر التدبر والتفكر أن الحق أو النفع ال في هذا وال ذاك، وإنما فـي      . ضرره
   .نقطة الوسط

بما أن التقليد ثبت بطالنه، إذن الحق       : إن الذي تقوله النظرية اإلمامية هو اآلتي      
وهذا بالضبط هو العملية التي يقوم بها العقـل دون          . في نقيضه الذي هو النظر العقلي     

تريث، وهو ينتقل من التقليد إلى االجتهاد أو النظر العقلي كبديل مقابل للنقيض الـذي               
  .تبين له بطالنه
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 حصر المصدر المعرفي األصولي في هذين األمرين مـع إثبـات أحـدهما              إن
بإسقاط اآلخر، أو بإثبات بطالن اآلخر هو المغالطة الفكرية الكبرى التي تقوم عليهـا          

 اعتماداً على نقطة ضعف خفية في الذهن البشري، أال وهي القفز من             اإلمامية النظرية
لنقطة الوسط التي قد تكون هـي البـديل         النقيض إلى النقيض دون التوقف عادة عند ا       

  .الصحيح
ونقطة الوسط التي تهملها النظرية اإلمامية كخيار ثالث معتبر هي النـصوص            

  .وهي النصوص القرآنية الصريحة. الدينية القطعية
  :فالمغالطة تتكون من جزأين أو ركنين تقوم عليهما النظرية هما

 بأمر واحد فقط هو االجتهـاد أو        -تفسير عدم التقليد   أو- التقليد بديل حصر *
اتبـاع   أولهمـا : مع أن عدم التقليد يستلزم أمرين اثنين ال واحداً فقط            .النظر العقلي 

  .االجتهاد أوالنظر العقليوالثاني ). ثبوتاً وداللة(النصوص القرآنية القطعية 
ـ              اده، إن النص القرآني الصريح مفهوم المعنى بذاته فال يحتاج إلى نظر أحـد أو اجته

ان فهم العامي   : وبعبارة أخرى .  سواء كان عامياً أم عالماً يقلده العامي في ذلك النظر         
وهو يقيني قطعي ال ظن فيه، وال يحتمل الخطأ         . للنص الصريح غير مقيد بفهم العالم     

فاالجتهاد  .فال علة فيه تقتضي إبعاده عن دائرة االستدالل       . لصراحة النص ووضوحه  
الـذي ثبـت    الوحيد حتى يصح اعتماده بديالً وحيداً عن التقليـد          إذن ليس هو الخيار     

  .بطالنه
إثبات النظر العقلـي اعتمـاداً      : والركن اآلخر الذي قامت عليه المغالطة هو       *

بل هـو   . بما أن التقليد باطل إذن النظر العقلي صحيح       : أي. على ثبوت بطالن التقليد   
  !البديل الصحيح الوحيد الذي ال يصح غيره

أما وأن هناك .  ال يكون إال إذا تردد األمر بين التقليد والنظر العقلي فقط وهذا
بديالً آخر في المسألة هو اتباع النصوص الدينية الصريحة القطعية فإن االقتصار على 

  .النظر العقلي وحده اعتماداً على ثبوت بطالن التقليد مغالطة مرفوضة
ا أن هذا المال ليس لك، أو ثبت أنـه    بم: إن هذا يشبه أن يقول أحد رجلين آلخر       

إن هذه مغالطة ال تُقبل إال فـي حالـة واحـدة هـي        ! ليس لك، إذن أنا صاحب المال     
فإذا تبين أن المدعين    . انحصار الملكية بواحد من هذين الرجلين دون وجود رجل آخر         

لطـة  ثالثة وليسوا اثنين فقط، صار قول ذلك الرجل وادعاؤه نوعاً من االحتيال والمغا            



  ١٠٧

إن المنطق يفرض عليه أن يثبت بطالن ملكية الرجل اآلخر كـذلك            . في ميزان الحق  
  .قبل أن يدعي هذه الملكية لنفسه دون سواه، وإال كان مغالطاً محتاال

هذا النوع من المغالطة أو االحتيال هو بالضبط ما يجري في النظرية اإلماميـة              
  .في إثبات األصول

: دد بين ثالثة مصادر محتملة لمعرفة األصول هي متر– في حقيقته –إن األمر 
بما أن التقليد ثبت بطالنه : تقول النظرية. التقليد، والنظر العقلي، والنصوص الدينية

دون أن تُدخل . ألنه ظن، إذن النظر العقلي هو المصدر الوحيد إلثبات األصول
  !!!عملية االختيار في ميزان المعادلة، أو - كلمة اهللا الذي هو -االختيار الثالث 

  

   _��  �^X )� ا�Zـ�- آ�����7� -ا���Z ا�&��7 
 ال يمـنح صـاحبه      ظناًكونه  : إن العلة في عدم صالحية التقليد إلثبات األصول       

 – كالتقليد –فهل النظر العقلي منزه عن هذه العلة؟ أم إنه      . وهو أمر متفق عليه   . اليقين
  صول؟يعتريه الظن فال يصح اعتماده في إثبات األ

إن النظر العقلي هو إعمال العقل وتحريكه للتفكر في األدلة العقلية مـن أجـل               
  .تحصيل المعاني المطلوبة، وهي هنا األصول

 إذا صدر عن    –هل هذا الفعل    : والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الموضع هو       
ء كال وإال لما اختلف العقال    :  منزه عن الخطأ قطعاً؟ والجواب القطعي      –غير معصوم   

  . فيما بينهم في إثبات ونفي المعاني المتحصلة باألدلة العقلية البحتة والفالسفة خير مثال
فكيف يـصلح أساسـاً     . إذن النظر العقلي قابل للخطأ، فهو غير منزه عن الظن         

  ! لبناء األصول القائمة على القطع واليقين؟
  .والنظر العقلي قد يصدر من العالم أو من العامي

عالم فلو كان قطعياً يقينياً لكان صالحاً ألن يعتمد أو يقلد مـن قبـل               فأما نظر ال  
وهـذا  . العامي فيكون التقليد مقبوالً في األصول لخلوه من العلة المانعة وهي الظـن            

وما دام هو ليس يقينيـاً      . إذن النظر العقلي ليس يقينياً    . مخالف لما جرى االتفاق عليه    
  . األصولوالظني ال يصلح دليالً في. فهو ظني

إذن النظر العقلي ليس هو البديل عن التقليد في إثبات األصول الشتراكهما فـي              
  .علة واحدة مانعة هي الظن

  ! هذا بالنسبة لنظر العالم، فكيف بنظر غيره من العوام؟



  ١٠٨

فهو أولـى بـالمنع،   . إن تطرق الظن إلى نظر العامي أولى منه إلى نظر العالم         
  .وعدم االعتبار

لنا أن النظر العقلي ال يمتلك شرط الدليل األصولي أال وهو القطع            وهكذا يتبين   
  .فهو غير صالح لالعتماد في إثبات األصول. أو اليقين
  

T2&ا� Tل و�����وط ���ا@�9 ا���A  ل ا��&��ل��P  
ان فلو نظر إنس). ٣:الجاثـية oِ�ِ�&�$G/ْ�ِ !ٍ"�� ِ�&�َ��(D !ِ�(D"(G4^�� ?8ِ 46ِM(oِ�ِ�&�$G/ْ�ِ !ٍ"�� ِ�&�َ��(D !ِ�(D"(G4^�� ?8ِ 46ِM(oِ�ِ�&�$G/ْ�ِ !ٍ"�� ِ�&�َ��(D !ِ�(D"(G4^�� ?8ِ 46ِM(oِ�ِ�&�$G/ْ�ِ !ٍ"�� ِ�&�َ��(D !ِ�(D"(G4^�� ?8ِ 46ِM�))�: يقول تعالى

 إلـى مـا ينـاقض       -كما هو شأن الكثيـرين    -بعقله في السموات واألرض، وتوصل      
النصوص الدينية، هل يكون ما توصل إليه معتبراً شرعاً؟ ويكون هو معذوراً أمام اهللا              

  في اعتقاده بغير مراد اهللا، ونقيض ما أنزله على رسوله؟
 - بل وال عقـالً -عاًفالنظر العقلي إذن غير مقبول شر. ال أظن عاقالً يقول بهذا    

  .ما لم يكن موافقاً ومنضبطاً بالنص الديني
وما يستنتجه اإلنسان بعقله تبع، وظيفته تأييد       . إذن النصوص الدينية هي األصل    

  .وليس العكس، كما تقول به النظرية اإلمامية. ما ثبت أوالً بالنصوص الدينية
  

  ل ا��+�ا���Kص ا��+��9 ا��D&�9 ه� ا��K�ر ا��!�� \>��ت أ��
يتبين مما سبق أن التقليد واالجتهاد أو النظر العقلي، كليهما ال يـصلح أساسـاً               

  .إلثبات أو معرفة األصول ألن مبناهما على الظن، وما كان كذلك ال يصلح لذلك
  ؟ليس بتقليد وال اجتهادفما هو البديل القطعي اليقيني الذي هو 

أما مـن حيـث     . صريحةليس من بديل بهذه الشروط سوى نصوص القرآن ال        
وأما من حيث الداللـة فـإن       . الثبوت فإن هذا المصدر قطعي الصدور عن اهللا تعالى        

اآليات الصريحة قطعية كذلك، فال ظن يتطرق إليها ال من هذه الناحية، وال من هـذه                
  .الناحية

وهي مفهومة بذاتها لكل قارئ أو سامع ،حتى لو لم يكن عالماً مجتهـداً، فـال                
وهذا الفهم ال يحتاج إلى نظر عقلي من خارج         . ا من قبل العامي إلى تقليد     يحتاج فهمه 

  .اآليات، أو اجتهاد معرض للخطأ
، صالحة ألن تكون مصدراً    )أي اآليات الصريحة  (إذن النصوص الدينية القطعية     
وبما أنها المـصدر    . المتالكها للشروط المطلوبة  . معتبراً لمعرفة وإثبات أصول الدين    



  ١٠٩

. ائز على هذه الشروط، إذن هي المصدر الوحيد البديل عن االجتهاد والتقليد           الوحيد الح 
  .أال وهي الظن. اللذين ال يصلحان لذلك لوجود العلة المانعة

، فال يمكن تسمية    )تقليداً(إن اتباع النصوص القرآنية الصريحة ال يمكن اعتباره         
فما يقال  . و المربين والعلماء  لآلباء أ ) مقلداً(المسلم الذي يأخذ أصوله عن هذا الطريق        

وعدم قبول عذره أمـام     . من ارتكابه الشطط والزيغ عن الصراط المستقيم      (عن المقلد   
) عقائد الـشيعة  (إلى آخر ما جاء في كتاب       ) …اهللا تعالى وإن كان مصيباً في اعتقاده      

       . ال عالقة له بمن يتبع آيات القرآن الصريحة في التعرف على أصول دينه-المذكور 
  

bم >��ت ا����ن )� اIU\ا��6ل @� ا   أ�
فإذا ثبت  . صدور القرآن الكريم عن اهللا جل وعال هو أصل األصول في اإلسالم           

هذا األصل ثبتت جميع األصول التي جاءت فيه بالنصوص الصريحة، وصارت ملزمة 
. ألن نصوص القرآن عندما يثبت صـدورها عـن اهللا         . للمسلم والكافر على حد سواء    

  .ويقر العقل بهذه الحقيقة، تصير حجة قائمة على الجميع
لكي -وبما أن األصول جاءت في القرآن بالنصوص الصريحة، فال حاجة بعدها           

.  إلى النظر العقلي المجرد    -تثبت، ويكون ثبوتها بالحجة العقلية الملزمة للمسلم وغيره       
  .إال على سبيل التأييد ال أكثر

 ليـست   - أي صدور القرآن عـن اهللا      –بوت هذا األصل    إن الحجة العقلية على ث    
عقلية مجردة، أي منفصلة عن نصوص القرآن بحيث تكون الحجج خارجية مـستقلة أو              
قائمة بنفسها، وتكون النصوص القرآنية مجرد مؤيدات تابعة لما ثبت أوالً بتلك الحجـج              

ثم .  هو حجة اهللا البالغة    أو يجري اإلثبات أوالً خارج دائرة القرآن الذي       . العقلية المجردة 
بعد ذلك نأتي إلى القرآن لنجعل منه تابعاً يؤيد ويوقع على ما نرى بعقولنا، وكأنه عاجز                

أو أننـا  !  عن اإلتيان بما تأتي به عقولنا القاصـرة العـاجزة        - وهو كلمة اهللا وعلمه    –
  !! نتفضل عليه لنمنحه صك التوثيق الذي يفتقر إليه

ليله العظيم وحجته البالغة على صدور هذا القرآن من عنـده  إنما جعل اهللا تعالى د 
 هو الذي يشهد بنفسه لنفسه أنه -وليس شيئاً آخر خارجاً عنه  -فالقرآن  . هي القرآن نفسه  

  .من عند اهللا
�)�&O� Zٍ(��$^ِ< ��ُ�ْAَ8 "َ1ِP@& �ِْ~ِ/%ِ �: يقول تعالى Wَ/(� "(��ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+&�ُN &6ِM(D ِ%/ِ~ِْ� &@O� Zٍ(��$^ِ< ��ُ�ْAَ8 "َ1ِP&�(� Wَ/(� "(��ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+&�ُN &6ِM(D ِ%/ِ~ِْ� &@O� Zٍ(��$^ِ< ��ُ�ْAَ8 "َ1ِP&�(� Wَ/(� "(��ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+&�ُN &6ِM(D ِ%/ِ~ِْ� &@O� Zٍ(��$^ِ< ��ُ�ْAَ8 "َ1ِP&�(� Wَ/(� "(��ْ40َ1 "4Gِ� ٍ�&�(� ?8ِ &�ُ+&�ُN &6ِM(D &@ِ� &�ُN(I�(P(�$a ��$�&��(D &@ِ� &�ُN(I�(P(�$a ��$�&��(D &@ِ� &�ُN(I�(P(�$a ��$�&��(D &@ِ� &�ُN(I�(P(�$a ��$�&��(D

(o>ِِ�"(� &�ُ+&�ُN &6ِM ِ%7/�� ِ6D$�(o>ِِ�"(� &�ُ+&�ُN &6ِM ِ%7/�� ِ6D$�(o>ِِ�"(� &�ُ+&�ُN &6ِM ِ%7/�� ِ6D$�(o>ِِ�"(� &�ُ+&�ُN &6ِM ِ%7/�� ِ6D$� * * * * &!4Pِ�ُ� $Z(�"(�ِH�ْ�(D $u"4��� "(�$��ُ>(D ?+ِ7�� (�"4��� ��ُ�7�"َ8 ��ُ/(�ْKَ� &@َ�(D ��ُ/(�ْKَ� &�َ� &6ِ�َ8 &!4Pِ�ُ� $Z(�"(�ِH�ْ�(D $u"4��� "(�$��ُ>(D ?+ِ7�� (�"4��� ��ُ�7�"َ8 ��ُ/(�ْKَ� &@َ�(D ��ُ/(�ْKَ� &�َ� &6ِ�َ8 &!4Pِ�ُ� $Z(�"(�ِH�ْ�(D $u"4��� "(�$��ُ>(D ?+ِ7�� (�"4��� ��ُ�7�"َ8 ��ُ/(�ْKَ� &@َ�(D ��ُ/(�ْKَ� &�َ� &6ِ�َ8 &!4Pِ�ُ� $Z(�"(�ِH�ْ�(D $u"4��� "(�$��ُ>(D ?+ِ7�� (�"4��� ��ُ�7�"َ8 ��ُ/(�ْKَ� &@َ�(D ��ُ/(�ْKَ� &�َ� &6ِ�َ8        
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(@��ِ8ِ"َ,/ْ�ِ(@��ِ8ِ"َ,/ْ�ِ(@��ِ8ِ"َ,/ْ�ِ(@��  ).٢٣،٢٤:البقرة( �ِ�ْ/,َ"8ِِ
في دين اإلسالم هو القرآن نفـسه    إن هذه اآلية تجعل الدليل على أصل األصول         

 -بل كل آية من آياتـه     –فكل سورة من سور القرآن      . عن طريق أي سورة من سوره     
4�$6D)    �: يقول تعـالى  . دليل قائم بذاته يشهد لهذا القرآن بصحة الصدور عن اهللا         <(Pَـ+(� i6)    �8ََـD$�4<(Pَـ+(� i6)    �8ََـD$�4<(Pَـ+(� i6)    �8ََـD$�4<(Pَـ+(� i8ََـ�

8ِ
ـ%ِ         �D$P(Y(�َ� ِ%7/�� �ِ&
َU ِP&�ِ� &@ِ� (6"َN &�َ�(D (6#&�8ِ
ـ%ِ        �ْ��ُ �D$P(Y(�َ� ِ%7/�� �ِ&
َU ِP&�ِ� &@ِ� (6"َN &�َ�(D (6#&�8ِ
ـ%ِ        �ْ��ُ �D$P(Y(�َ� ِ%7/�� �ِ&
َU ِP&�ِ� &@ِ� (6"َN &�َ�(D (6#&�8ِ
ـ%ِ        �ْ��ُ �D$P(Y(�َ� ِ%7/�� �ِ&
َU ِP&�ِ� &@ِ� (6"َN &�َ�(D (6#&�علـى  -أي أن هناك ). ٨٢:النساء (��8i+ِ&Cـ"ً Nَـِ~]�ً  �8i+ِ&Cـ"ً Nَـِ~]�ً  �8i+ِ&Cـ"ً Nَـِ~]�ً  �8i+ِ&Cـ"ً Nَـِ~]�ً  �ْ��ُ
 مائة وأربعة عشر دليالً على صحة هذا األصل، الذي تثبت بثبوته جميع أصول     -األقل

  ! ملزماً لكل إنسان عاقل، مسلماً كان أم كافراًعقلياًالدين، ثبوتاً 
ال على سبيل   اللهم إ !! فهل نحتاج بعد هذا العدد الهائل من األدلة إلى دليل آخر؟          

  . وهو أمر غير ممنوع، بل مطلوب شرعا. التوسع والتزيد
وهنا صار النظر العقلي تابعاً ومؤيداً لما ثبت أوالً بالنظر أو الـنص القرآنـي،           

أي ان النظرية اإلمامية في األصـول،      . وليس العكس كما تنص عليه النظرية اإلمامية      
  .قد انهارت، وانقلبت رأساً على عقب

بأن الكافر يحتاج إلى حجج عقلية من خارج القرآن، علـى           (هار القول   وكذلك ان 
على ثبوت  ) وهو نص ديني  (ألن الدليل اإللهي    ). أساس عدم ثبوت صحة القرآن لديه     

اللهم إال من كان من المجـادلين الـذين ال         . صحة القرآن قاطع بالنسبة للكافر والمسلم     
  !فع معهم زيادة تعريف أو بيانوهؤالء ال ينتفعون بحجة، وال ين. يبغون الحق

  : وهؤالء هم الذين قال اهللا عنهم بعد أن ظهرت الحجة واضحة بالقرآن نفسه
�(@��ِ8ِ"َ,/ْ�ِ &!4Pِ�ُ� $Z(�"(�ِH�ْ�(D $u"4��� "(�$��ُ>(D ?+ِ7�� (�"4��� ��ُ�7�"َ8 ��ُ/(�ْKَ� &@َ�(D ��ُ/(�ْKَ� &�َ� &6ِ�َ8(@��ِ8ِ"َ,/ْ�ِ &!4Pِ�ُ� $Z(�"(�ِH�ْ�(D $u"4��� "(�$��ُ>(D ?+ِ7�� (�"4��� ��ُ�7�"َ8 ��ُ/(�ْKَ� &@َ�(D ��ُ/(�ْKَ� &�َ� &6ِ�َ8(@��ِ8ِ"َ,/ْ�ِ &!4Pِ�ُ� $Z(�"(�ِH�ْ�(D $u"4��� "(�$��ُ>(D ?+ِ7�� (�"4��� ��ُ�7�"َ8 ��ُ/(�ْKَ� &@َ�(D ��ُ/(�ْKَ� &�َ� &6ِ�َ8(@��ِ8ِ"َ,/ْ�ِ &!4Pِ�ُ� $Z(�"(�ِH�ْ�(D $u"4��� "(�$��ُ>(D ?+ِ7�� (�"4��� ��ُ�7�"َ8 ��ُ/(�ْKَ� &@َ�(D ��ُ/(�ْKَ� &�َ� &6ِ�َ8�   

  : بقوله سبحانه في اآليات التالية وأمثالهاوهم المقصودون). ٢٤:البقرة(
 �ِ�iِ��ْ� ?8ِ &�$�$��/َ�َ� َ`&�$�ْJ(� iَ8 �D$�َKَN (@�ِ37��  ِM ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ ُ�ِ�"(�$� "(�ِ�iِ��ْ� ?8ِ &�$�$��/َ�َ� َ`&�$�ْJ(� iَ8 �D$�َKَN (@�ِ37��  ِM ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ ُ�ِ�"(�$� "(�ِ�iِ��ْ� ?8ِ &�$�$��/َ�َ� َ`&�$�ْJ(� iَ8 �D$�َKَN (@�ِ37��  ِM ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ ُ�ِ�"(�$� "(�ِ�iِ��ْ� ?8ِ &�$�$��/َ�َ� َ`&�$�ْJ(� iَ8 �D$�َKَN (@�ِ37��  ِM ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ ُ�ِ�"(�$� "(��) ٤:غافر.(  

 �4�(H�ْ� ِ%ِ< ��ُzِ_&P$
�ِ Rِxِ"(��ْ"ِ< ��ُ�(�"(Y(D4�(H�ْ� ِ%ِ< ��ُzِ_&P$
�ِ Rِxِ"(��ْ"ِ< ��ُ�(�"(Y(D4�(H�ْ� ِ%ِ< ��ُzِ_&P$
�ِ Rِxِ"(��ْ"ِ< ��ُ�(�"(Y(D4�(H�ْ� ِ%ِ< ��ُzِ_&P$
�ِ Rِxِ"(��ْ"ِ< ��ُ�(�"(Y(D�) ٥من اآلية: غافر.(  

 �ُ�ِ�"(�$� (@�ِ37�� 46ِMُ�ِ�"(�$� (@�ِ37�� 46ِMُ�ِ�"(�$� (@�ِ37�� 46ِMُ�ِ�"(�$� (@�ِ37�� 46ِM ْ3ِ�َ+&�"َ8 ِ%
ِJ�ِ"(�ِ< &�$� "(� B�&�Nِ  ِM &�ِ��ِD$P$� ?8ِ &6ِM &�$�"َ�َ� ٍ6"َ/ْ$� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ (6� ْ3ِ�َ+&�"َ8 ِ%
ِJ�ِ"(�ِ< &�$� "(� B�&�Nِ  ِM &�ِ��ِD$P$� ?8ِ &6ِM &�$�"َ�َ� ٍ6"َ/ْ$� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ (6� ْ3ِ�َ+&�"َ8 ِ%
ِJ�ِ"(�ِ< &�$� "(� B�&�Nِ  ِM &�ِ��ِD$P$� ?8ِ &6ِM &�$�"َ�َ� ٍ6"َ/ْ$� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ (6� ْ3ِ�َ+&�"َ8 ِ%
ِJ�ِ"(�ِ< &�$� "(� B�&�Nِ  ِM &�ِ��ِD$P$� ?8ِ &6ِM &�$�"َ�َ� ٍ6"َ/ْ$� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ (6�
$[ِ�(��ْ� $�
ِG4^�� (�$� $%71ِM ِ%7/�"ِ<$[ِ�(��ْ� $�
ِG4^�� (�$� $%71ِM ِ%7/�"ِ<$[ِ�(��ْ� $�
ِG4^�� (�$� $%71ِM ِ%7/�"ِ<$[ِ�(��ْ� $�
ِG4^�� (�$� $%71ِM ِ%7/�"ِ<�) ٥٦:غافر.(  

 �ُ�ِ�"(�$�(Dُ�ِ�"(�$�(Dُ�ِ�"(�$�(Dُ�ِ�"(�$�(D    (@�ِ37��(@�ِ37��(@�ِ37��(@�ِ37��    �D$�َKَN�D$�َKَN�D$�َKَN�D$�َKَN    ِ%ِ< ��ُzِ_&P$
�ِ ِRxِ"(��ْ"ِ<ِ%ِ< ��ُzِ_&P$
�ِ ِRxِ"(��ْ"ِ<ِ%ِ< ��ُzِ_&P$
�ِ ِRxِ"(��ْ"ِ<ِ%ِ< ��ُzِ_&P$
�ِ ِRxِ"(��ْ"ِ<    4�(H�ْ�4�(H�ْ�4�(H�ْ�4�(H�ْ�    7��(D7��(D7��(D7��(D?�ِ"(�# �Dُ3َL?�ِ"(�# �Dُ3َL?�ِ"(�# �Dُ3َL?�ِ"(�# �Dُ3َL    "(�(D"(�(D"(�(D"(�(D    ً�D$0$� �D$�ِ31ُْ�ً�D$0$� �D$�ِ31ُْ�ً�D$0$� �D$�ِ31ُْ�ً�D$0$� �D$�ِ31ُْ��)٥٦:الكهف.(  

�ٍP��ِ(� ٍ6"َ&
(a 7RُN $�ِ�7+(�(D �ٍ/ِْ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ ُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� (@ِ�(DٍP��ِ(� ٍ6"َ&
(a 7RُN $�ِ�7+(�(D �ٍ/ِْ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ ُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� (@ِ�(DٍP��ِ(� ٍ6"َ&
(a 7RُN $�ِ�7+(�(D �ٍ/ِْ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ ُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� (@ِ�(DٍP��ِ(� ٍ6"َ&
(a 7RُN $�ِ�7+(�(D �ٍ/ِْ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ ُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� (@ِ�(D�) ٣:الحج.(  
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 �[ٍِ�$� )ٍ"َ+Nِ  (D h�P$�  (D �ٍ/ِْ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ ُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� (@ِ�(D[ٍِ�$� )ٍ"َ+Nِ  (D h�P$�  (D �ٍ/ِْ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ ُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� (@ِ�(D[ٍِ�$� )ٍ"َ+Nِ  (D h�P$�  (D �ٍ/ِْ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ ُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� (@ِ�(D[ٍِ�$� )ٍ"َ+Nِ  (D h�P$�  (D �ٍ/ِْ� �ِ&
َJِ< ِ%7/�� ?8ِ ُ�ِ�"(�$� &@(� uِ"4��� (@ِ�(D�) ٨:حجال.(  
 �(6�ُ/(G&�َ� "(Gِ< $�َ/&�َ� $%7/�� Rُِ�َ8 َ`�ُ�(�"(Y &6ِM(D(6�ُ/(G&�َ� "(Gِ< $�َ/&�َ� $%7/�� Rُِ�َ8 َ`�ُ�(�"(Y &6ِM(D(6�ُ/(G&�َ� "(Gِ< $�َ/&�َ� $%7/�� Rُِ�َ8 َ`�ُ�(�"(Y &6ِM(D(6�ُ/(G&�َ� "(Gِ< $�َ/&�َ� $%7/�� Rُِ�َ8 َ`�ُ�(�"(Y &6ِM(D�) ٦٨:الحج.(  
 �(6�ُ8(�&�$� W71َ� ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ (6�ُ�ِ�"(�$� (@�ِ37�� Wَ�ِM (�َ� &�َ�َ�(6�ُ8(�&�$� W71َ� ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ (6�ُ�ِ�"(�$� (@�ِ37�� Wَ�ِM (�َ� &�َ�َ�(6�ُ8(�&�$� W71َ� ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ (6�ُ�ِ�"(�$� (@�ِ37�� Wَ�ِM (�َ� &�َ�َ�(6�ُ8(�&�$� W71َ� ِ%7/�� !ِ"(�# ?8ِ (6�ُ�ِ�"(�$� (@�ِ37�� Wَ�ِM (�  ). ٦٩:غافر (��َ�َ�& �َ

  ؟) آيات اهللا(هل هذا الجدل إال بالنظر العقلي مقابل 
. أوصلهم هذا النظر إلى عدم صحة نبوة نبيهم       فإن كان النظر العقلي حجة، فقد       
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 تكـن  لم ولو .يتبعها  ال  ثم )الدينية النصوص(  اهللا  آيات  معيس  الذي الكافر على اهللا  من

  .هذا االعتراض صح لما - المسلم على حجة هي كما  -  الكافر  على  حجة  الدينية  النصوص
  

 �7�(   ا��Iب ا���� ا���8ي إ�H د��
إن ثبوت صدور القرآن قطعاً عن اهللا تعالى يجعل من أدلته الخبرية القطعية أدلة      

 ألن العقل يقـضي      يحتاج إثبات مضامينها إلى دليل ونظر عقلي من خارجه         عقلية ال 
فإذا أردنـا أن   . بداهة، ويجزم جزماً قاطعاً بأن الخبر الصادر عن اهللا حق ال ريب فيه            

  . نقيم عليه أدلة عقلية فعلى سبيل التأييد ال أكثر
يم وعلى هذا األساس نحن نثبت جميع األصول التي جاءت فـي القـرآن الكـر       

ألنه إذا صح ثبوت المصدر، صح ثبوت جميع مـا          . باآليات الصريحة القطعية الداللة   
  .فيه من المضامين الصريحة

كيف تجعل الحجج العقلية في مقابل الحجج اإللهية وتكون قـسيماً         : وأخيراً نقول 
هل يمكن أن يكون لقول من قوة الحجة ما لقول اهللا تعالى منها واهللا جل شـأنه                 ! لها؟
  !! ؟)١٤٩:األنعام) 4�$H�ْ� ِ%7//َِ8 Rُْ>)	َJ�ِ"(��ْ� ُ	4�$H�ْ� ِ%7//َِ8 Rُْ>(oِ�(G&Yَ� &�ُN�(P(�َ� (I"(a &�َ/َ8 ُ	َJ�ِ"(��ْ� ُ	4�$H�ْ� ِ%7//َِ8 Rُْ>(oِ�(G&Yَ� &�ُN�(P(�َ� (I"(a &�َ/َ8 ُ	َJ�ِ"(��ْ� ُ	4�$H�ْ� ِ%7//َِ8 Rُْ>(oِ�(G&Yَ� &�ُN�(P(�َ� (I"(a &�َ/َ8 ُ	َJ�ِ"(��ْ� ُ	oِ�(G&Yَ� &�ُN�(P(�َ� (I"(a &�َ/َ8 ُ): (ليقو

   

  )4^ ا�&�
القصور : يتصف العقل البشري بثالث صفات مالزمة له ال تنفك عنه بحال هي           

  .والمحدودية والتناقض
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هو في الوقت و. فألنه عاجز عن إدراك الحقائق من جميع وجوهها : قصورهأما 
وهذا هو السبب في أن مجـاالت علمـه تتوسـع           . نفسه يعلم شيئاً وتغيب عنه أشياء     

فمجاالت علمه قليلـة محـددة بحـدود اذا         . باستمرار، وما يجهل منها أكثر مما يعلم      
ــبحانه  ــول س ــذا يق ــي ه ــا ضــل وتخــبط ، وف ــ@) �ْ��ِْ/ــِ� Mِ  :(تجاوزه ِ�
ــ+ُ�& �ِDُ� "ــ (�(D  ِM �ِــ@) �ْ��ِْ/ــ ِ�
ــ+ُ�& �ِDُ� "ــ (�(D  ِM �ِــ@) �ْ��ِْ/ــ ِ�
ــ+ُ�& �ِDُ� "ــ (�(D  ِM �ِــ@) �ْ��ِْ/ــ ِ�
ــ+ُ�& �ِDُ� "ــ (�(D

hi
/َِ>hi
/َِ>hi
/َِ>hi
 تناقـضه  وأما. القصور  الناشئة عنالمحدودية وهذه هي    ).٨٥:اإلسراء)(<َِ/
  .فيعني أن البشر يختلفون فيما يعقلون ويستحيل أن تتفق عقولهم على كل شيء

  .اإلطالق والشمولية والثبات: ة هيوالدين يمتاز بثالث ميزات معاكس
والعقل بقصوره عاجز عن    . فالدين أوله معرفة اهللا تعالى الذي ال تحده حدود         *
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  . ))انت كما أثنيت على نفسك
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 وفي هـذا يقـول   .والدين يقوم على ثوابت وأسس يقينية ال تحتمل االختالف   *
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إذن ال عالقـة للعقـل      . أصحابه من أن يتفقوا على كل شئ من هذه الثوابت واألسس          

وإنما ال بد أن تكون الجهة الواضعة له ذات علم          . بوضع معالم الدين وتأسيس أصوله    
. مولي ال تحده حدود وال ينتابه قصور ويستحيل في حقه التناقض واالختالف           مطلق ش 

D)�َـ�&  D)�َـ�&  D)�َـ�&  D)�َـ�&  ( :وهذا هو معنى قوله تعـالى     . وال جهة بهذه الصفات أو الشروط إال جهة الوحي        
        ً�[~َِN ً"8i+ِ&C� ِ%
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َU ِP&�ِ� &@ِ� (6"َN        ً�[~َِN ً"8i+ِ&C� ِ%
8ِ �D$P(Y(�َ� ِ%7/�� �ِ&
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8ِ �D$P(Y(�َ� ِ%7/�� �ِ&
َU ِP&�ِ� &@ِ� (6"َN( )وهذا هو السر فـي اخـتالف       ). ٨٢: النساء
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يع الطوائف التي لم تبِن أصولها على صريح كالم اهللا تعالى، وتناقضها فيما بينهـا               جم
  . ألن ما جاءت به إنما جاءت به من عند غير اهللا جل وعال

وخالصة القول أن يعرف اإلنسان أنه من المستحيل أن يحيط القاصـر علمـاً              
  .بالمطلق، والمحدد بالشامل، والمتناقض بالثابت

    

   العقل في األصول إهانة لهالرجوع إلى
افترض انك كنت جالسا مع جماعة من العقالء فسمعتم صـرخة انطلقـت ثـم               

هل هذا الذي صرخ طويـل أم قـصير؟         : خفتت، فراح الجالسون يتناقشون فيما بينهم     
هل تظن هؤالء   . الخ..أبيض أم اسمر؟ أعمى أم مبصر؟ أعرج أم مقعد؟ غني أم فقير؟           

  !انوا جادين هل يمكن أن يكونوا عقالء؟جادين أم يمزحون؟ وإذا ك
إن العقل يمكن ان يدرك هل المستغيث قريب أم بعيد؟ وهل هو صغير أم كبير؟               

أو امرأة؟ أما أن يذهب إلى أكثر من هذا فإن هذا إقحام للعقل في غير مجاله، وال         رجل
  .المجالوهو إهانة للعقل ونزول به عن مكانته، ألن العقل محدود ومحدد . يأتي بطائل

كذلك الذين أقحموا العقل في تأسيس األصول إنما أهانوه واستخفوا به من ناحية،      
وأساءوا إلى الدين ولعبوا به بأن حرفوه وجعلوه عرضة للتناقض واالختالف من ناحية   
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  عجز العقل عن وضع دين متكامل  
  أحداً من العقالء والعباقرة والفالسفة والحكماء تمكن أن التأريخ  في يحدث لم ولهذا

. بعقله المجرد من وضع دين متكامل صالح ألن يتعبد به الناس ويسيروا على منهاجه             
ن وضع اإلله ألن العقل عاجز بذاته عـن         إن كل دين محترم وجد على األرض فهو م        

وما وضعه اإلنسان من أديان كالبوذية والمجوسية والكونفوشيوسـية         . أداء هذه المهمة  
فهي أديان ناقصة متناقضة مضحكة تهين العقل اإلنساني وتحط منـه، علـى عكـس               

وما تجده من تناقض ونقص وخلل فـي هـذه األديـان كاليهوديـة              . األديان السماوية 
صرانية والطوائف الدينية اإلسالمية المنحرفة فبسبب تدخل العقل في ما ال يحل له             والن

: من هذه األديان ألنه تدخل في غير مجاله مما عاد بالـسلب علـى الـدين والعقـل                 
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 فالعنصرية اليهودية مثال، والتثليث النصراني والعـصمة الالهوتيـة اإلماميـة هـي            

ه اإلفرازات هي التي دمرت الدين الواحـد        هذ. إفرازات عقلية وليست مبادئ سماوية    
ولوال تدخل اإلنسان بعقله في الدين لظل الدين واحدا ثابتا،          . وفرقت أهله شيعاً وأحزابا   

  .واألجيال جميعا نبي واحد ولم يحتاجوا إلى تعدد األنبياء ولكفى الناس
ولذلك كانت مهمة كل نبي هي إعادة الناس إلى أصل الدين عن طريق الـوحي               

زالة اثار تدخالت البشر بعقولهم المحدودة، وسر ختم النبـوة هـو حفـظ الـوحي                وإ
  .فحين حكم الرب بحفظ الوحي ختم النبوة): القرآن(

إن مهمة كل   . فتدخل العقل يتناقض مع سر ختم النبوة بل مع أصل بعثة األنبياء           
اجهم مـن   إعادة الناس إلى الوحي وإخـر     ) الذي يمثل دور األنبياء قبل اإلسالم     (مجدد  

  . حمأة التدخل البشري في أصول الدين عن طريق عقولهم القاصرة المحددة المتناقضة
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إن القول بأن النظر العقلي هو األساس في إثبات األصـول، وأمـا النـصوص       
. إال باب من أبواب الكفرهذا القول ما هو     -الدينية فدورها يقتصر على التأييد والتبعية       

 فإذا كانت :ألنه إلغاء لدور النبوة، وتعطيل ألثرها في الدين والحياة! بل هو الكفر بعينه
  أصول الدين تؤخذ عن طريق النظر العقلي، وليس عن طريق النصوص الدينية أوالً، 

  !فال حاجة إلى بعثة األنبياء
ه اهللا تعالى هدى للناس أجمعـين    وكذلك فإنه إلغاء لدور القرآن العظيم الذي أنزل       

وهو كلمـة اهللا     -وحكماً بينهم إلى يوم الدين، وحصره في زاوية ضيقة يتساوى فيها            
أما األصول فتقوم على نظر اإلنسان . الفرعيات هي الزاوية هذه .البشر كالم مع - !العليا

   تقالل بنفسه، سوى تابع ال يقدر على االس- ! كلمة اهللا –وما النصوص الدينية . وعقله
  !وإال فال اعتبار لقوله. يؤيد ما جاء عن غيره

 وعالم هذا االهتمام العظيم الذي    !! فما قيمة القرآن إذا كان تابعاً لنظر اإلنسان؟       
ومن أول يوم نزل – �من التعهد بحفظه، واعتناء نبيه       . أواله الرب جل وعال لكتابه    

وأما األصول فـال    ! عاً في الفرعيات  أمن أجل أن يكون مرج    !  بكتابته دون غيره؟   -فيه
  !شأن له بها؟

  !! أليس هذا قلباً للدين، ونقضاً لما جاء من حقائق في الكتاب المبين؟
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عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب لإلمام عليـه          : (يقول محمد المظفر  

له ما لإلمام فـي الفـصل فـي         . المطلقوهو الحاكم والرئيس    . السالم في حال غيبته   
والراد علـى اإلمـام راد      . والراد عليه راد على اإلمام    . القضايا والحكومة بين الناس   

كما جاء في الحديث عن صادق آل       . حد الشرك باهللا تعالى    وهو على . تعالى على اهللا 
  .)١(.)البيت عليهم السالم

ل من إنسان يخطـئ ويـصيب   أي عقل هذا الذي يقبل هذا الكالم المتهافت ليجع  
  !!! حجة على الخلق، بحيث يكون الرد عليه رداً على اهللا تعالى نفسه، وشركاً به ؟

ولذلك لما احتج صاحب هذه العقيدة لعقيدته هذه لم يأت لها بحجة عقلية، وإنمـا               
) نـص دينـي   (والرواية  )!! صادق أهل البيت  (أحالنا إلى رواية لم يذكرها نسبها إلى        

  . ليس حجة بنفسه عند اإلمامية- حتى لو صح –والنص الديني .  عقلياوليس نظراً

                                                           
 .٩،١٠عقائد الشيعة  ص) ١(



  ١١٦

فكيف وهو لم يكلف نفسه محاولة إثباتها علـى         ! هذا على افتراض صحة النسبة    
صادق أهل (فكيف وإثبات صحة هذه النسبة إلى جعفر بن محمد !! أي وجه من الوجوه   

  .ألنه لم يكن زنديقاً وال مجوسيا. مستحيل) البيت
يعلم بالضرورة من دين اهللا أن إنزال كالم المخلوق منزلـة           ) الصادق(عفر  إن ج 

  إنـه افتـراء    . كالم الخالق إشراك باهللا، ورفع لمنزلة المخلوق إلى درجـة الربوبيـة           
وهو مردود علـى    . وكذب على أئمة الدين   . على اهللا، وعلى رسوله، وعلى المؤمنين     

وقد اشتكى : ( األمامية أنفسهم أنه قال، الذي روت له مصادر) ر(لسان جعفر بن محمد 
إليه الناس حيرتهم إزاء كثرة ما ينقل عنه من أقوال متضاربة عمن يوثق به وعمن ال                

  ):يوثق به
 وإال  �إذا ورد عليكم حديث له شاهد من كتاب اهللا أو من قـول رسـول اهللا                 (

  .)١()فالذي جاءكم أولى به
  .)٢() كتاب اهللا فدعوهما وافق كتاب اهللا فخذوه وما خالف: (وقال

  .)٣()كل حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف: (وقال أيضاً
فهي زخرف باطـل    . وعقيدة اإلمامية هذه تخالف كتاب اهللا صراحة وال توافقه        

وهي عين كفر اليهود والنصارى والمشركين والكفار جميعاً        . مردود على من جاءنا به    
  . أشد التحذير�حذر منه رسوله محمد و. الذي رده اهللا تعالى في آيات كثيرة
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َK&�ِc &�ِ�ِ�# "(�4<(�� ) وقـال ) ٦٨-٦٦:األحـزاب :

�ِ%7/�� ِ6D$� &@ِ� ً"<"(<&�َ� &�$�َ1"(�&�$�(D &�$�(�"(�&_َ� �Dُ3َL7��ِ%7/�� ِ6D$� &@ِ� ً"<"(<&�َ� &�$�َ1"(�&�$�(D &�$�(�"(�&_َ� �Dُ3َL7��ِ%7/�� ِ6D$� &@ِ� ً"<"(<&�َ� &�$�َ1"(�&�$�(D &�$�(�"(�&_َ� �Dُ3َL7��ِ%7/�� ِ6D$� &@ِ� ً"<"(<&�َ� &�$�َ1"(�&�$�(D &�$�(�"(�&_َ� �Dُ3َL7���) وما ذلك إال بطاعتهم كما يطاع ). ٣١:التوبة

                                                           
 .١/٦٩ أصول الكافي للكليني )١(

 . أيضاً)٢(

 . أيضاً)٣(
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وإال فإن اليهود والنصارى وأمثالهم،     . بحيث يكون الراد عليهم كالراد على اهللا      . الرب
فالربوبية هنا ربوبية الطاعة، وليست     . لم يعتقدوا في علمائهم أنهم خلقوهم من دون اهللا        

وعين ما نراه في الواقع من      ). عقيدة اإلمامية في المجتهد   (وهو عين   . )١(قربوبية الخل 
وهي حارس العقيـدة  -) ةالنصوص الديني(ألنه في غيبة   . عامتهم في عالقتهم بعلمائهم   

 صار علماء اإلمامية يصولون ويجولون يقولون بعقـولهم مـا           -األمين ورقيبها العتيد  
وصار عوامهم يتقبلون   . يشاؤون، ويحكمون بآرائهم ما يشتهون، بال رقيب وال حسيب        

ما يلقي به علماؤهم إليهم من أفكار، دون اعتراض أو نقاش مهما كانت مخالفة للنقـل                
  !!      و العقل الصريحالصحيح، أ

   

�
  )٢٢٢٢(إ�2N(ت ( -�اب �
لقد جعل اإلمامية الدليل المعتبر في إثبات األصول النظر العقلي المستقل عـن             

فلو أن إنـساناً نظـر      . أصالً من أصول االعتقاد   ) اإلمامة(وجعلوا  . النصوص الدينية 
  ية على هذا اإلنـسان     بعقله واجتهد طاقته فلم يتوصل إلى هذه العقيدة، فما حجة اإلمام          

   كي يلزموه باإليمان بها؟    - وهو يمثل الغالبية الساحقة ألهل القبلة -

                                                           
يقول محمد مغنية في تفسير اآلية      .  وقد جاء هذا المعنى مصرحاً به في تفاسير األمامية أنفسهم          )١(

قـال  . بل بما يقول رجال دينهم وعقيـدتهم      . هذا دليل آخر بأنهم  ال يؤمنون باهللا       ]: (٤/٣٣اشف  الك[
ولكنهم أحلوا لهم حراماً، وحرموا علـيهم     . إنهم ما صاموا وال صلوا لهم     ): (ع(اإلمام جعفر الصادق    

  ).حالالً فاتبعوهم وعبدوهم من حيث ال يشعرون
واتخاذهم األحبار والرهبان أرباباً من دون اهللا هـو         ]: (٩/٢٤٥الميزان  [ويقول محمد الطباطبائي    

فالطاعة إذا كانـت    … وال يطاع كذلك إال اهللا سبحانه     . إصغاؤهم لهم، وإطاعتهم من غير قيد وشرط      
 ).باالستقالل كانت عبادة

كيف وهي بضاعة الكـذابين     .  ال أقصد بعدم الجواب عدم القدرة على اإلتيان بالردود الجدلية          )٢(
كيف جـادل رب    ! انظر إلى سيدهم إبليس اللعين    !! ة المبطلين، التي يغص بها سوق المفلسين      وتجار

:  قـائالً  	وكيف جادل موسى    ! وانظر إلى السامري  ! العالمين بأنه مخلوق من نار، وآدم من طين       
�          ذْتُهوِل فَنَبسَأثَِر الر ةً ِمنضتُ قَبضوا ِبِه فَقَبربصي ا لَمتُ ِبمرصلَتْ ِلي نَفِْسي    بوس كَذَِلكطـه (�ا و :

اً أن إلبليس والسامري أتباعاً يحافظون على منهجهم، ويسيرون عليه حذو القذة            سلفوأنا أعرف   ). ٩٦
 ! بالقذة
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. ألن اتباع نظر الغيـر تقليـد      . أهي اتباع نظرهم العقلي؟ وهذا ال يصح عندهم       
  .والتقليد ليس بحجة في األصول

يل أم الحجة في الروايات؟ وهي خارجة عن دائرة النظر العقلي، الذي هو الـسب             
  .والقول في اآليات كالقول في الروايات. الوحيد إلثبات األصول عندهم

  . وعقله ال يسلِّم بهذه العقيدة. ما بقي لدينا إال عقل الناظر نفسه
إذن كيف تكفرون ملياراً    ! هل عندكم من حجة أخرى تلزموننا بها أيها اإلمامية؟        

 معها من المسلمين الذين     ونصف المليار، أي ألف مليون وخمسمائة ألف مليون أخرى        
  !!ال تلزمهم عقولهم بما تلتزمون؟؟. يخالفونكم فيما تعتقدون

وقد نظرنا بعقولنا . عندكم هو النظر العقلي فاألساس !وال أساس؟ أي أساس، على
  ! وهو مفقود. وأساس اعتقادنا نحن النص القرآني القطعي. فلم نجدها تسلم بهذه العقيدة

وخمسة مليـارات مـن     -ر ونصف مليار من المسلمين      ثم إذا كانت عقول مليا    
 غير معتبرة في الميزان، فعالم      -)اإلمامة(سواهم لم توصلهم عقولهم إلى شيء اسمه        

هو الحجة المعتبرة الوحيدة في التوصل إلى معرفـة أسـاس الـدين،             ) العقل(جعلتم  
  !وحقائقه العظمى التي ال قيام للدين إال بها؟

  !! عندكم ؟ وبأي حجة عقلية اعتبرتموه؟عقل من إذن هو المعتبر
  

  )التمسك بالعترة(إشكالية 
، وحكموا بكفر من خالفهم في مـا        )التمسك بالعترة (أوجب اإلمامية على الناس     

  .  ذهبوا إليه
أي األخـذ  -) التمسك بـالعترة (هل  : والسؤال المشكل الذي يطرح نفسه هنا هو      

  دائرة النص الديني؟ يدخل في دائرة النظر العقلي، أم -بأقوالهم
وقواعـد اإلماميـة تبطـل اعتمـاد        . نصوص دينية ) العترة(ال شك أن أقوال     

إن هذا يستلزم عدم جواز االعتماد على أقـوال         . النصوص الدينية في إثبات األصول    
في أصـول   ) التمسك بالعترة (أي عدم جواز    . العترة في إثبات أي أصل من األصول      

وهي منزلة يتساوون فيها مع غيرهم من       . ى فرعياته ويجعل دورهم قاصراً عل   ! الدين
  ! الفقهاء غير المعصومين

  عندهم؟ أم شيء آخر؟) التمسك بالعترة(فهل هذا هو معنى 
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في األصول لم   ) العترة(فإذا انتفى اعتبار    . ألن الدين أصول وفروع   ! وال شيء 
ال يتوافق مع األهمية    وهو ما   ! وها قد تساووا فيها مع الفقهاء العاديين      . يبق إال الفروع  

  .إذن حصل تناقض في االعتقاد، والتناقض دليل البطالن. العظمى التي جعلوها لهم
فـأين  : واجب أصوالً وفروعاً، قلنا لهم    ) التمسك بالعترة (إن  : وإن كابروا فقالوا  

  تضعون النظر العقلي من المعادلة؟ 
أي –التمـسك   هـل يجـب      ، �  رسـوله  وسنة تعالى اهللا فكتاب :أيضاً ونقول

فوق ) العترة(جعلوا أقوال . ال:  بهما في األصول كما في الفروع؟ فإن قالوا        -االحتجاج
انهـارت نظـريتهم فـي    . نعم: وإن قالوا!! وهو كفر بواح ! أقوال اهللا، وأقوال رسوله   

  !!!األصول
   

  )كتاب اهللا وعترتي: (الرواية المخترعة 
ت فيكم الثقلين كتاب اهللا وعترتي لـن        ترك: (إن الرواية التي يتعلق بها اإلمامية     

  .تقضي بضالل من تمسك بغير كتاب اهللا والعترة). تضلوا ما تمسكتم بهما
في الوقت الذي   . وهذا هو أساس دين اإلمامية الذي كفروا على أساسه المسلمين         

) والتمسك بالعترة تمسك بنص دينـي     (تصرح فيه كتب أصولهم بأن النصوص الدينية        
ومن المعلوم أن النظر العقلي ليس كتابـاً        . األصول دون النظر العقلي   غير معتبر في    

  وإما أن .  في أصول الدين ضالل) العترة(فإما أن الرجوع إلى الكتاب و.  )عترة(وال 
  !!النظرية اإلمامية في األصول هي الضالل

  : ويمكن صياغة المعنى السابق بعبارة أخرى
  :يستلزم ما يلي) تيكتاب اهللا وعتر(إن االحتجاج برواية 

  .بطالن القول بأن األصول مبناها على النظر العقلي دون النص الديني  -١
  .بطالن االحتجاج بجميع الحجج العقلية التي احتجوا بها في أصولهم  -٢
  .بطالن األصول التي أضافوها إلى الدين بمقتضى النظر العقلي  -٣

  : يستلزم ما يليوإن االحتجاج أو االعتماد على النظر العقلي في األصول
  .)١() كتاب اهللا وعترتي(بطالن رواية   -١

                                                           
. وهذا غيـر صـحيح    ). صحيح مسلم ( أن هذه الرواية وردت في       -أو يتوهم - يدعي البعض    )١(

 .فجاء مقترناً بالكتاب فقط) التمسك(أما األمر بـ). ل بيتيأوصيكم اهللا في أه: (والموجود فيه هو
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  .بطالن االحتجاج بجميع النصوص الدينية التي بنوا عليها أصولهم  -٢
  .بطالن األصول التي أضافوها بمقتضى النصوص الدينية التي احتجوا بها  -٣

  .وال مهرب من سلوك أحد السبيلين
  

  األصل بين المعنى العام والمعنى الخاص
ل اإلنساني مهما نظر واجتهد في التعرف على األصول، فإنه ال يستطيع            إن العق 

  .بينما الشرع يلزمنا بمعان خاصة محددة. إثبات أكثر من معان عامة
ولكن النبوة التي يثبتها العقل نبوة عامة غيـر محـددة           . العقل يثبت النبوة  : مثالً

، فلو  �حدد هو محمدبشخص معين بينما الشرع يلزمنا باإليمان بنبوة شخص معين م     
، فإيمانه هذا غير معتبر      �أنبياء لكنه لم يثبت نبوة محمد        هللا بأن أؤمن أنا :إنسان قال

أي باطل شرعاً وصاحبه كافر ما لم ينتقل من المعنى العام للنبوة إلى المعنى الخـاص     
  . لها

. يوإثبات المعنى الخاص ال يمكن تحقيقه بالنظر العقلي المجرد عن النص الدين           
وال غيـره مـن     . إذ لوال نصوص القرآن لما استطعنا بعقولنا أن نثبت أن محمداً نبي           

 أربعين سنة بين قوم عقالء حكماء، لكن أحداً منهم          �وقد عاش النبي محمد     . األنبياء
رغم أنهم كانوا ينتظرون النبي الخاتم، ويترقبـون        . لم يخطر بباله أن هذا الرجل نبي      

 عله يعثر له على     -وهو أحد األحناف  –الشام كزيد بن نفيل     وبعضهم خرج إلى    ! بعثته
غاية مـا   . لكن عقولهم لم تدلهم عليه    ! والنبي الموعود بينهم يرونه صباح مساء     . خبر

ـ     وال شك أن بعضاً    ! ولما بعث نبياً أنكروه   ). الصادق األمين (توصلوا إليه أن أسموه ب
وليس ألسباب أخرى، كما . ي بما يقولمن هؤالء المنكرين إنما أنكره لعدم اقتناعه العقل

 حين جاءه الوحي    -وهو أكمل الخلق عقالً   –حتى محمد نفسه    . هو شأن  البعض اآلخر    
حتى ذهب إلى ورقة بن نوفـل       . ، لم يعرف أنه الوحي، وأنه صار به نبياً        )حراء(في  

  !!وقص عليه الخبر
اإلثنى عشرية ف. أشخاص معينين دون سواهم) إمامة(واإلمامية يلزمون الناس بـ

ـ  - مثالً – ) المهـدي (وآخـرهم   . أولهـم علـي   ) إماماً(اثني عشر   ) إمامة( يؤمنون ب
ـ  . المنسوب إلى الحسن العسكري    ) أئمة(آخرين هم غير    ) أئمة(واإلسماعيلية يؤمنون ب

كما أن هؤالء يكفـرونهم، ال لعـدم اإليمـان          . ويكفرون اإلثنىعشرية . اإلثنىعشرية
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علـى  ) األئمـة (صل والعموم، ولكن لعدم التوافق في تحديد        من حيث األ  ) اإلمامة(بـ
  .الخصوص

محـددة  ) إمامـة (ما لـم تكـن      . عامة غير معتبر عند اإلمامية    ) إمامة(فإثبات  
وإال كيف يمكن   . وهذه ال مجال للنظر العقلي فيها دون النص الديني        . بأشخاص معينين 

ن أن يستند إلـى نـص       شخص كالحسن العسكري، دو   ) إمامة(للعقل البشري أن يثبت     
  !ديني؟

إذن اعتبار النص الديني في شرعنا أساسي وليس إضافياً، أو أنه مجـرد تـابع               
  .يؤيد ما ثبت بالنظر العقلي أوالً

  :والنتيجة الحتمية التي نصل إليها هي
وهـو ال يثبـت     .  أن نعتمد النظرية اإلمامية في األصول، أي النظر العقلي         إما

وال . وال إسماعيلية . فال إثنىعشرية . ميع المذاهب اإلمامية  فتبطل ج -سوى معان عامة    
  .محددين) أئمة(غيرهما من المذاهب التي التزمت وألزمت غيرها بـ

 أن نقول بضرورة االلتزام بمذهب معين كاإلثنىعشري بناءاً على ما جـاء             إماو
  .فتبطل النظرية اإلمامية في األصول-بالنصوص الدينية 

  .ار أحد األمرين، والخروج من أحد السبيلين وال بد لهم من اختي
  

  أ��ل ا�9�W�D ا\ � �9  
 واآلن نتناول بالحديث فرقة من الفرق التي جانبت المنهج القرآني في إثبات 

وذلك تطبيقاً لما أسلفت بيانه من قواعد وأصول، وليطمئن قلب القارئ من . أصولها
لميزة المنهج الذي اتبعتُه في رد الحجج وتبييناً . صحتها، ويزداد الذين آمنوا إيماناً

الباطلة إال وهي سهولة إبطالها واإلجهاز عليها بأيسر جهد وأقرب طريق، مع وضوح 
الحق دون الوقوع في متاهات الجدل والبحث في دهاليز الدالالت إال بعد ظهور الحق 

  .هوبيانه بالحجة البالغة القاطعة التي تميزه عن الباطل بال لبس أو اشتبا
التي ألزمت المسلمين بأصول اعتقادية ) اإلمامية االثنا عشرية(هذه الفرقة هي 

وعملية وخيرتهم بين اإليمان بها شرطاً للنجاة، أو الكفر إن هم جحدوها ولم يلتزموا 
  .بها
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  أهم أصول اإلمامية االثنى عشرية
  

     األصول االعتقادية . أ

      اإلمامة .١
  عصمة األئمة . ٢
  ر المهدي المنتظ. ٣
  التمسك بأهل البيت .٤
  تحريف القرآن. ٥
  تجريح الصحابة. ٦
  

    األصول العملية . ب

  زيارة المراقد. ١
  خمس المكاسب  . ٢
  نكاح المتعة . ٣

، واألصول الخطيرة )العظيمة(فهل استطاع اإلمامية أن يثبتوا هذه األمور 
ا من بنصوص اآليات المحكمات؟ أم استنبطوها بعقولهم، وأسندوها بما استطاعو

  آراء  وشبهات استخرجوها استخراجاً من اآليات المتشابهات؟
وإن كانت فهوماً لنصوص . فإن ثبتت بالنصوص المحكمة القطعية فهي حق

 إن كان– أو العمل به -إن كان اعتقادياً–مشتبهة ظنية فهي باطل ال يجوز اإليمان به 
  .عبادياً

إال ألنها قائمة على اآليات  ال نلزم الناس بأصولنا - في الوقت نفسه -ونحن 
ولو كانت أدلتها ظنية مشتبهة، لما جاز لنا ذلك عقالً وال شرعاً . المحكمات الصريحات

  .  ألن االجتهاد في الظنيات ال إلزام فيه


