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 ]107: األنبياء[ ﴾لِّْلَعاَلِمنيَ  َرْمحَةً  ِإالَّ  َأْرَسْلنَاكَ  َوَما﴿

بُّونَ  ُكنُتمْ  ِإن ُقلْ ﴿  ]31: آل عمران[ ﴾اهللَُّ  ُحيْبِْبُكمُ  فَاتَِّبُعوِين  اهللََّ  حتُِ

 

 

 كتاب السنة

يف بيان أن سنة سيد األنبياء حممد رسول هللا صلي هللا عليه وعلي آله وصحبه وصاحبيه 
بدعه أكرب آية من آيات هللا للعاملني وفطره على خلق عظيم، وأ وسلم، الذي أرسله رمحة

علي وأكمل بني أصول أدلة شرع اإلسالم أصل عليم، أصل أول وأصل أجل وأسهل وأ العزيز
 .األربعة

وىف الكتاب بيان لكل أصل ولكل دليل اعتربه أهل العلم وأئمة االجتهاد ىف فقه       
 .إجياز وإمجال بني واضح يهدي إىل التفاصيلب. اإلسالم

 :هلُ حيمل هذا العلم من كل خلف عدو       

 .ينفون عنه حتريف الغالني - 1      

 .وانتحال املبطلني - 2      

 .وتأويل اجلاهلني - 3      

خالفهم، حيت اليضرهم من خذهلم وال من . ال تزال طآئفة من أميت قائمة بأمر هللا      
اإلمام البخاري رمحه هللا واإلمام مسلم رمحه هللا . (اهرون على الناسأمر هللا، وهم ظيأيت 

 .)اإلمام أمحد رمحه هللا
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم علي رسوله . احلمد هلل أهل احلمد، يسبح له كل الكون بأكمال محده      
وعلي آله وصحبه الذين قاموا هلل باهلل بأويف عهده ورضي هللا عن كل . حممد أكمل عبده

وعن . أصحابه املهاجرين واألنصار الذين جاهدوا ىف هللا حق جهاده علي أخلص جده
 .ن إىل يوم وعدهالذين اتبعوهم بأحسا

وأن حممًدا عبده ورسوله أرسله باهلدي . وأشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريك له      
 .ودين احلق ليظهره علي الدين كله

ْخَوانِنَا لَنَا اْغِفرْ  رَبـَّنَا       ميَانِ  َسبَـُقونَا الَِّذينَ  َوإلِِ ُلوبِنَا ِيف  َجتَْعلْ  َوَال  .بِاْإلِ ا .آَمنُوا لِّلَِّذينَ  ِغالًّ  قـُ  َربـََّن
 .رَِّحيمٌ  َرُءوفٌ  إِنَّكَ 

أما بعد فإين من قدمي الزمن كنت شديد الشغف بالتعلم واملطالعة وبالنظر والتفكر ىف       
 .أمور كانت داخل دائرة استطاعيت

َا ُقلْ ﴿         ]46: سباء[ ﴾تـَتـََفكَُّروا ُمثَّ  َوفـُرَاَدىٰ  َمثْـَىنٰ  هلِلَِّ  تـَُقوُموا َأن ۖ◌  بَِواِحَدةٍ  أَِعُظُكم ِإمنَّ

ا قليب فارغً . ا لوجه هللا خملًصا له ديينفإذا حضرت عند معلم كنت أطلب العلم، خالصً       
اختليت فرًدا كنت أقوم هلل، ابتغاء مرضاة هللا يف تثبيت  وإذا. عن كل غرض سوي رضي هللا

وأنا إىل آخر نفس من حيايت علي . ام الطلبما تلقيته، وأن ىف املثاين كان هذه سبيلي أي
 .إن شاء هللا. سبيل الطلب

 ".علي بينة من ريب". "علي هدًي من ريب"

وفيها . وكنت ىف أوائل سين الطلب أقرأ كتب املذاهب الكالمية واملذاهب الفقهية      
كانت   حيت. اختالفات قدمية عظيمة، سري أثرها السيء إىل كتب التفاسري وكتب األحاديث
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 على قلوب أبناء األمة ، تسد باب فهم معاين الكتاب الكرمي من قفاًال تلك اآلراء الكالمية أ
 .ىف آيات القرآن الكرمي املفصلة احملكمة كرآياته البينة وتصد عن سبيل التدبر والتف

 ]24: حممد[ ﴾َأقْـَفاُهلَا قـُلُوبٍ  َعَلى أَمْ  اْلُقْرَآنَ  يـََتَدبـَُّرونَ  أََفَال ﴿

ذا اختذوه ذريعة للتفرق والتنافر وتعادي ال إإ. ىف اختالف األفكار من بأس نعم، ليس      
 .وقد غال ىف ذلك غلًوا فاحًشا إذ اكتفروا والتعنوا وإذ اقتتلوا. وقد اختذوه وقد فعلوه. القلوب

 :ات، وال ينبئك أحد مثل خبريييقول صاحب اللزوم      

 ُمَتالِعنَا عاَلماً  إالّ  نَلقَ  َمجٍّة،         فَلمْ  َعواملَ  يف ُعصوراً  َغنِينا

 وطاِعنا عليهِ  َمطعوناً  فيهِ  َترى فَمحِفلٌ  الرّماِح، طعنُ  فاهَتمْ  إذا

 ظاِعنا التعاُرِف، قبلِ  من فَودَّع، َعنُهُم، الّسريَ  أزَمعَ  لطفلٍ  َهنيئاً 

كنت أري أن   اذ احزنً ا وكان عقلي ينفر ويذهب مغاضبا وصدري يضيق مضطربً       
أن النقل ال يفيد العلم وال : الكتب الكالمية تنتقص شديد االنتقاص األدلة النقلية إذ تقول

وفسطائية ال يلقيها يف ذلك بتشكيكات ومهية واشتباهات س تدعي. يفيد القطع أصًال 
وأدلتهم العقلية ىف علم الكالم كلها نقول منتحلة من كتب . األماين إال شياطني األوهام

هل كان املرتجم الناقل يتقن لغتها القدمية ويفهم حق : ال نعلم. لفلسفة القدمية اليونانيةا
ومايسميه علم الكالم دليًال عقليًا هو ىف أصله ظلمات بعضها فوق . الفهم كل معانيها

علم الكالم  قولُ ونُ . يات والفلكيات والطبيعياتد تبني اليوم بطالن أكثرها ىف اإلهلوق. بعض
 .رواة األحديث يف كتب األحاديث قولِ السفة أضعف بكثري من نُ من الف

 :خبري مثل أحد ينبئك وال اللزومات، صاحب يقول   

ه يَنَعِقْدنَ  وشيكاً  غديٍر  َحجا الكالمِ  ُحججُ  غَدتْ   وَينتَِقْضَن

وانتقاص األدلة النقلية ىف مقابلة األدلة العقلية سهَّل علي متكلم من الفرق الكالمية       
علي رد النقل بأوهن شيء يتومهه، وسهل على . وعلي فقيه من املذاهب الفقهية أن يتهور
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حيت بلغ األمر إيل أن . املخالف أن يتهور على وضع نقل ألوهن وأهون شيء يدعو إليه
هوالء واستقت فرقة تسمت بأهل القرآن تنكر األحاديث الثابتة، وتنكر  انشقت من بني

السنن، وتنكر كو�ا أصال من أصول أدلة شرع اإلسالم ىف إثبات األحكام، وما تسمت 
وقد رأيت البعض من هذه . بلقب أهل القرآن إال جملرد إنكارها سنن صاحب القرآن الكرمي

فيكون هذا اللقب تزكية منكرة . ه سنن صاحبه العظيمللكتاب الكرمي من ترك كَ رَ الفرقة أتْـ 
 .تشبه االستهزاء بالقران الكرمي

وما قامت علي وجه األرض ىف عصر من العصور أمة متوحشة أو متمدنة إال )     1(  
ها أو علي السنن علي سنن أسالف: وكانت حياهتا جارية علي سننها فاسدة كانت أو صاحلة

السنة احلكمة ىف أساطريها، أو علي السنن اليت تقلدهتا أمة من ها علي اليت نسجها حكماء
جماوريها فالسنن ىف حياة األمم إمجاع طبيعي والشرائع القدمية وقوانني األمم املتمدنة كلها 

 .يمة اليت توارثها خلف عن سلفمنسوجة من اعمال أسالفها ومن عوائدها وأوضاعها احلك

وهي ىف شرع اإلسالم أصل أول بني .  أصل األصولفالسنن ىف الشرائع والقوانني      
 .والكتاب الكرمي يؤيد األصل األول ويثبته. األصول األربعة

لقي علي قليب أمل أن أكتب أهذه الفرصة املناسبة، إذ كان هللا جل جالله  فانتهزتُ       
 .كتاب السنة لبيان أصول شرع اإلسالم ىف إثبات األحكام: هذا الكتاب

. وما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا هللا بسم هللا الرمحن الرحيم. احلمد هلل الذي هدانا هلذا      
 َأْيِديِهمْ  بـَْنيَ  َيْسَعىٰ  نُوُرُهمْ  ۖ◌  َمَعهُ  آَمنُوا َوالَِّذينَ ﴿. احلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفي

، ]8: التحرمي[ ﴾َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىٰ  إِنَّكَ  ۖ◌  لَنَا َواْغِفرْ  نَانُورَ  لَنَا َأمتِْمْ  رَبـَّنَا يـَُقوُلونَ  َوبَِأْميَا�ِِمْ 
 ].24: الكهف[ ﴾َرَشًدا َهَذا ِمنْ  َألقْـَربَ  َريبِّ  يـَْهِدَيِين  َأنْ  َعَسى﴿

وهذا الكتاب ىف بيان أدلة شرع اإلسالم ىف إثبات األحكام، علي إجيازه وعلي غاية       
. ا من أبواب كتب األصول وكتب أصول احلديثيطً س، بابًا باختصاره، سيكون، إن شاء هللا
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وسيويف  . ال يغادر حجة صغرية وال كبرية من أدلة شرع اإلسالم إال سيحصيها إن شاء هللا
 .كل األدلة بأوفر حظها من البيان، إن شاء هللا

 نعم املويل ونعم النصري. حسيب هللا ونعم الوكيل

 .وباهلل اكتفي. سأمضي على شرطي

 وما خاب ذو ِجدٍّ إذا هو حسبال

 

 )1(السنة 

هي الطريقة اليت اختذهتا حكمة هللا ىف تدابريه ويف كل شؤونه ىف العامل أو ىف : سنة هللا      
 فـََهلْ ﴿ ﴾ُرُسلنَا ِمنْ  قَـْبلك َأْرَسْلنَا َقدْ  َمنْ  ُسنَّة ﴿  ﴾قـَْبلُ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذينَ  ِيف  اهللَِّ  ُسنَّةَ ﴿: األمم

 .﴾َحتْوِيًال  اهللَِّ  ِلُسنَّتِ  جتَِدَ  َوَلن ۖ◌  تـَْبِديًال  اهللَِّ  ِلُسنَّتِ  جتَِدَ  فـََلن ۚ◌  اْألَوَِّلنيَ  ُسنَّتَ  ِإالَّ  يَنُظُرونَ 

 : سنة األولني هلا الكتاب الكرمي معنيان      

هي السنن اليت بنت عليها األمم نظام حياهتا  –ليهديكم سنن الذين من قبلكم  – 1      
 .ىف القدمي

هي . الة والطغاة وبأخذ العتاة والعصاةهللا ىف األمم السابقة بإهالك الغهي سنة  – 2      
 .سنة هللا ىف األمم السابقة باإلثابة ىف األمم املصلحة العادلة

 كل الكون كلها سنة هللا اليت بين ها ىف نظام العامل وىفوالقوانني الطبيعية اليت نشاهد      
ية عادة إهل كلها سنة هللا وكلها. عليها حكمة هللا نظام الكون ىف كل الكائنات

وهي غري  ﴾َحتِْويًال  اهللَِّ  ِلُسنَّتِ  جتَِدَ  َوَلن ۖ◌  تَـْبِديًال  اهللَِّ  ِلُسنَّتِ  جتَِدَ  فـََلن﴿................
وهي غري مانعة لنفوذ إرادة . ناقضة لقدرة هللا القاهرةوهي غري . منخرقة، وهي غري منتقضة

َا﴿ هللا القاهرة الغالبة العزيزة  ِإالَّ  َأْمرُنَا َوَما﴿ ﴾فـََيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  يـَُقولَ  َأنْ  َشْيئًا َأرَادَ  ِإَذا أَْمرُهُ  ِإمنَّ
 .﴾بِاْلَبَصرِ  َكَلْمحٍ  َواِحَدةٌ 



6 
 

وهللا حيييه . مثل احليوان. والقانون الطبيعي ىف حكم هللا وىف أمره له حياة وله موت      
ْلنَا ﴿. ، إذا استحالت هواء، فقد ماتت فال حترقفالنار مثًال . ومييت  بـَْرًدا ُكوِين  نَارُ  يَا قـُ

واملاء إذا تبخر بربودة أو حبرارة فال يغرق وال يقتل ذا ]. 69: األنبياء[ ﴾إِبْـَراِهيمَ  َعَلى َوَسالًما
بل كل ذلك ىف سهولة حدوثه . وليس ىف شيء من أمثال ذلك ال خرق وال إعجاز. تنفس

 .بل أسهل وأسرع" بِاْلَبَصرِ  َكَلْمحٍ "وسرعة وقوعه 

القرآن الكرمي حممد صلي هللا عليه  أما سنن نيب اإلسالم صاحب. هذه معين سنة هللا      
فهي طريقة النيب الكرمي وسريته اليت كان يتحراها وكان . وعلي آله وصحبه، وصاحبيه وسلم

يتوخاها ىف تبليغ رسالته إىل األمة وإيل العاملني بأفعاله النبوية وبأقواله احلكمية وبإقراره عمل 
 .القبائلالعامل بعد أن علمه، وبكتبه إىل ملوك عصره وإىل 

فكل ما كان يفعله ويتحراه ويتوخاه ىف تبليغ ما أوحي إليه، وما أنزل عليه ويف تبليغ       
رسالته إىل أمته وإيل العاملني كل ذلك سننه وسريته ىف حياته الذاتية، وسريته ىف معامالته 

ت مندرج حت. ياته كل ذلك من سننه النبويةالناس االجتماعية وسريته ىف حاجاته وضرور 
 ]151: البقرة[ ﴾تـَْعَلُمونَ  َتُكونُوا ملَْ  مَّا َويـَُعلُِّمُكم﴿عموم قول هللا 

قرآنه العظيم . هو كتابه الكرمي: ورأس سننه وأرفع سننه وعمدة سننه وينبوع كل تعاليمه      
اجمليد احملفوظ ىف مصاحفه الكرمية املكرمة املرفوعة املطهرة ىف أيدي سفر كرام بررة، ويف 

 .صدور الذين أوتوا العلم ويف قلوب أمته الكرمية املعصومة حبفظ هللا جل جالله

 ]9: احلجر[ ﴾َحلَاِفظُونَ  َلهُ  َوإِنَّا الذِّْكرَ  نـزْلنَا نُ حنَْ  إِنَّا﴿

 :والقرآن الكرمي العظيم هو أكرب مرياث النيب ألمته ولكل العامل      

نَا ُمثَّ ﴿  ]32: فاطر[ ﴾ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْصطََفيْـنَا الَِّذينَ  اْلِكتَابَ  أَْورَثـْ

يدخل فيها كل " أهل السنة واجلماعة: "والسنة هبذا املعين هي املراد ىف قول أهل العلم      
 .بين اإلسالم ألمته الكرمية وأورثه كل األمم ىف العامل ما تركه
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 ]158: األعراف[ ﴾مجَِيًعا إِلَْيُكمْ  اهللَِّ  َرُسولُ  ِإِينّ  النَّاسُ  أَيـَُّها يَا ُقلْ ﴿

وحدة األمة اليت ألف هللا : واجلماعة يف هذه اجلملة اجلميلة املقدسة املوجزة هي الوحدة      
جل جالله بني قلوهبم، واليت فرض النيب الكرمي علي أمانتها أمور دينه وفوض علي اختيارها 

 .وعلي أيديها أمور دنياها

عة فلن يكون من فمن نقض هذا العهد وخرج وشذ من هذه الوحدة وخالف اجلما      
بين اإلسالم صاحب القرآن العظيم نومن ينكر سنن . أهل السنة ولن يكون من أهل اجلماعة

 .فليس له أن يتسمي وليس له أن يتوسم وأن يتسم باسم أهل القرآن

 .والروميف سوريت األنعام  ﴾َشْيءٍ  ِيف  ِمنْـُهمْ  لَّْستَ  ِشيـًَعا وََكانُوا ِدينـَُهمْ  فـَرَّقُوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿

فارقوا من باب املفاعلة ىف قراءة اإلمامني محزة والكسائي، ومن باب التفعيل ىف قراءة       
بالبعض وأنكر البعض  فإن من فرق دينه بآمن. والتفريق واملفارقة متقاربان ىف املعين. اجلماعة

وكل العامل فمن نبيه أمته فقد فارق الدين الذي أمر هللا به الناس، وفارق الدين الذي أورثه 
 .سنن فال يتسم وال يتوسم باسم أهل القرآنينكر ال

 

 سرية النيب األمي األمني

 )2(يف كتاب هللا املبني

أريد ىف هذا الفصل الفرد أن أثبت هبداية هللا إن هللا جل جالله أثين ويثين علي عبده       
 .بأعظم اثنية ىف كل آيات كتابه العظيم ورسوله

ن مل يأت ىف آية كرمي ىف الثناء علي عبده ورسوله إوكان من أحسن أدب الكتاب ال      
وإن ذكر تفضيل اليهود علي . من آياته بعبارة تسويده وبعبارة تفضيله علي أحد من عباد هللا
 َضُهمْ بـَعْ  َفضَّْلنَا الرُُّسلُ  تِْلكَ  ﴿ :العاملني، وإن نزل ىف الكتاب الكرمي آيات ىف معين قول هللا
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وإذ ذكر الرفع مل يذكر فوقية . ومل يسم الكتاب الكرمي أحًدا ]253: البقرة[ ﴾بـَْعضٍ  َعَلىٰ 
 .املرفوع علي البعض اآلخر

عليم احلكيم، وهذا ال يراعي مثل هذا األدب إال العزيز ال. هذا أدب حسن نزيه جليل      
 .﴾لِّْلُمتَِّقنيَ  ُهًدى فِيهِ  رَْيبَ  الَ  اْلِكتَابُ  َذِلكَ  ﴿: ال منفضيلة مل تكن إ

أول آيات وأول سورة نزلت وفتحت باب الرسالة علي عبده وفتحت كل أبواب  – 2   
 .الرمحة علي العاملني هي سورة العلق

عظم عبده ورسوله ىف هذه السورة غاية تعظيم وأجله أعظم إجالل بتخصيص خطاب       
مية وبإضافة ربوبيته وكرمه إضافة متدح إيل العزة وخطاب العظمة ثالث مرات علي ذاته الكر 

ار ربوبيته وكرمه القراءة وذكر من آثار كونه رمحة ومن آث. نبيه الذي اصطفاه رمحة للعاملني
 . ة وتعليم مامل يكن يعلموالكتاب

وإذ مل يضمره ىف اخلامسة فاألغلب إنه هو عبده الذي . واإلنسان ىف السورة نوع البشر     
وعلمه، وبه وبربكاته علم كل العامل ما مل . الته وفتح به أبواب رمحته للعاملنيفتح له باب رس

وهذا ثناء من هللا عظيم مل ينزل ألحد ويف أحد من الرسل واألنبياء . يكن يعلمه أحد قبله
 .قبله

 َغيْـرَ  َألْجًرا َلكَ  َوِإنَّ  * ِمبَْجُنونٍ  َربِّكَ  ِبنِْعَمةِ  َأنتَ  َما * َيْسُطُرونَ  َوَما َواْلَقَلمِ  ن ﴿ - 3      
 .]4 - 1: القلم[ ﴾َعِظيمٍ  ُخُلقٍ  لََعَلى َوإِنَّكَ  * َممُْنونٍ 

 ُخُلقٍ  لََعَلى َوإِنَّكَ  ﴿أقسم هللا جل جالله ىف أول ثانية سورة نزلت ىف آياهتا األربع       
وأفضل ال من أعلي األخالق  امللك العزيز العليم ال يكون إوخلق عظمه هللا. ﴾َعِظيمٍ 

ومل يثن الكتاب الكرمي مبثل هذا الثناء . األوصاف وأحسن امللكات وأكمل الكماالت
 بِاْخلُنَِّس  أُْقِسمُ  َفَال  ﴿ : إليه ىف قولهالعظيم علي أحد األعلي من اختذه هللا جل جالله رسوًال 

 قـُوَّةٍ  ِذي * َكِرميٍ  َرُسولٍ  لََقْولُ  إِنَّهُ  * تـَنـَفَّسَ  ِإَذا َوالصُّْبحِ  * َعْسَعسَ  إَِذا َواللَّْيلِ  * اْلُكنَّسِ  اْجلََوارِ  *
فالثناء مبثل هذا الثناء  .]21 - 15: التكوير[ ﴾ أَِمنيٍ  َمثَّ  مُّطَاعٍ  * َمِكنيٍ  اْلَعْرشِ  ِذي ِعندَ 



9 
 

 هبا إىل الثناء علي صاحب الكتاب الكرمي طئة متهيًدا وتوسًال علي رسوله روح القدس تو 
 .رمحة للعاملني الذي اصطفاه رسوًال 

ذكر هللا جل جالله مثل هذا الثناء ىف أول سورة من كتابه العظيم ليبني أن دين هذا       
 .ا علي أحسن خلق عظيما مبتنيً الكتاب يكون مؤسسً 

آخر آية نزلت ىف آخر سورة نزلت ىف كتابه الكرمي خطابًا للناس كافة وخطابًا  – 4      
 َعِنتُّمْ  َما َعلَْيهِ  َعزِيزٌ  أَنُفِسُكمْ  مِّنْ  َرُسولٌ  َجاءَُكمْ  َلَقدْ ﴿: جل جاللهللعاملني مجيًعا هي قول هللا 

 َعلَْيهِ  ۖ◌  ُهوَ  ِإالَّ  إِلَٰهَ  َال  اهللَُّ  َحْسِيبَ  فـَُقلْ  تَـَولَّْوا فَِإن * رَِّحيمٌ  رَءُوفٌ  بِاْلُمْؤِمِننيَ  َعلَْيُكم َحرِيصٌ 
سورة التوبة آخر سورة نزلت ] 129 - 128: التوبة[ ﴾الَْعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  َوُهوَ  ۖ◌  تَـوَكَّْلتُ 
خامتة التوبة فسرت تفسريًا حكيًما . يف أول يوم من شوال السنة التاسعة من اهلجرة. باملدينة

 ُخُلقٍ  لََعَلى َوإِنَّكَ ﴿أول آيات ىف ثاين سورة نزلت مبكة ىف أوائل السنة الثالثة من املبعث 
وذكرت من أخالقه العظيمة بعض ما يكون به رسوله رمحة للعاملني، ] 4: القلم[ ﴾َعِظيمٍ 

 .وبركة وهداية، ويكون به صالح العاملني علي وجه األرض، وسعادة كل العامل ىف العاقبة

من سورة األنبياء اليت نزلت ىف أواخر عهده مبكة ) 109: 107(واآليات الثالث       
والنيب الكرمي مل يكن له ىف ذلك العهد قوة . هبينت وأثبتت ثابت شجاعته عند قوة أعدائ

 ۖ◌  َسَواءٍ  َعَلىٰ  آَذنُتُكمْ  فـَُقلْ  تَـَولَّْوا فَِإن﴿: وقد أوعدهم وآذ�م بقوله. وعدة يراها أعداؤه القوية
 .﴾ُتوَعُدونَ  مَّا بَعِيدٌ  أَم أََقرِيبٌ  َأْدِري َوِإنْ 

وخامتة سورة التوبة أعلنت عظيم كرمه وغاية إحسانه وهو غالب عزيز بيده كل القوة       
 َعلَْيهِ  ۖ◌  ُهوَ  إِالَّ  إِلَٰهَ  َال  اهللَُّ  َحْسِيبَ  فـَُقلْ  تـََولَّْوا فَِإن ﴿ :وأشد أعدائه ذليل عنده كل الذلة

 ﴾اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  َوُهوَ  ۖ◌  تَـوَكَّْلتُ 

ومل يكن علي وجه األرض من رسول فاتح عزيز غالب قاهر كان له مثل هذا الكرم      
 .واإلحسان وعظيم الشهامة واهلمة
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ومل يكتب أحد ممن كتب سرية صاحب القرآن العظيم كتاب سرية مثل ما أثين هللا جل       
 .جالله عليه ىف كل آيات كتابه الكرمي

 اهللَِّ  َفْضلُ  وََكانَ  ۚ◌  تـَْعَلمُ  َتُكن ملَْ  َما َوَعلََّمكَ  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكتَابَ  لَْيكَ عَ  اهللَُّ  َوأَنَزلَ  ﴿ - 5      
 ].113: النساء[ ﴾َعِظيًما َعلَْيكَ 

 ﴾َعِظيمٍ  ُخُلقٍ  َلَعَلى َوإِنَّكَ ﴿: ية ىف القرآن العظيم بكلماته اإلهلوالذي عظمه هللا      
ة كل العامل مقياس ميكن تقريب حد نَ سِ لْ ليس يوجد ىف أ" ﴾َعِظيًما َعلَْيكَ  اهللَِّ  َفْضلُ  وََكانَ ﴿

 .وال �ايةله  ال حدَّ " إال . عظمته به

وهذه اآليات الكرمية وكل متشاهباهتا ىف الكتاب الكرمي قد جاء تفسريها ببيان  – 6      
إن النيب : سهل مفهوم لكل أحد ىف ما رفعه إليه أهل احلكمة وأهل االعتبار وأهل اإلشارة

 :الكرمي قال بلسانه احلكيم

 :أدبين ريب فأحسن تأدييب إذ أوصاين من لدنه ومل يكن واسطة بسبع خصال"      

 .خبشية هللا يف السر والعالنية – 1      

 .وأن أصل من قطعين – 2      

 .صفح عن من ظلمينوأ – 3      

 .عطي من حرمينوأ – 4      

 .وأن يكون نطقي ذكرًا – 5      

 .وصميت فكًرا – 6      

 .ونظري عربة – 7      

فكان النيب الكرمي الرؤوف الرحيم، حبكم ما فطر وجبل عليه، وحبكم ما بعث ووصي       
به، ملتزًما لكل هذه اخلصال السبع كان يعفو من ظلمه، ويصل من قطعه، ويعطي من 
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إال إذا أعلن له ترك ذلك عزًما، وعزم هللا عليه أن يرجع إىل حق العدل وإيل . حرمه
 .والعدل علي وفاق سنة األولني االقتصاص واملواخذة باحلق

وصف  – 2وصف مجال،  – 1: هللا جل جالله له ىف كتابه الكرمي وصفان – 7      
 :جالل

 نـَبِّئْ ﴿، ]156: األعراف[ ﴾َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْمحَِيت  ۖ◌  َأَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  ُأِصيبُ  َعَذاِيب ﴿      
 ِإنَّ ﴿، ]50 - 49: احلجر[ ﴾اْألَِليمُ  اْلَعَذابُ  ُهوَ  َعَذاِيب  َوَأنَّ  * الرَِّحيمُ  اْلغَُفورُ  أَنَا َأّينِ  ِعبَاِدي

 ].43: فصلت[ ﴾أَِليمٍ  ِعَقابٍ  َوُذو َمْغِفرَةٍ  َلُذو رَبَّكَ 

 :فكانت آيات الكتاب الكرمي تنزل علي النيب احلكيم ذي اخللق العظيم من بابني – 8      

والوصية اللدنية هي اليت كان النيب . من باب خطاب الوصية علي وفاق خلقه العظيم      
 ﴾احلَِْكيمِ  َوالذِّْكرِ  اْآليَاتِ  ِمنَ  َعَلْيكَ  نـَتْـلُوهُ  ذَِٰلكَ  ﴿ :تلقاها من لدن حكيم عليم بال واسطة

 ].58: آل عمران[

والوصية تكون من فضل هللا علي عباده وفاقًا علي خلق نبيه العظيم إذ أرسله رمحة      
 :للعاملني برمحته ومجاله

ليكون دين . ولنيالكتاب علي وفاق سنة هللا ىف األ من باب العزة من باب خطاب      
وبني عدل هللا الكتاب الكرمي وشرع القرآن العظيم جامًعا بني فضل هللا ورمحة هللا للعاملني 

جامًعا بني مجال هللا سالم إل ليكون شرع .ولنياحلكيم علي وفاق سنة هللا ىف األ العزيز العليم
 .وجالله

فكل ما نزل من باب خطاب الوصية علي الوجه الذي جبل عليه وبعث له  – 9       
وقبله النيب الكرمي الرؤوف الرحيم . ووصي به تعاضدت فيه الوصية اللدنية وخطاب الكتاب

ب خطا: لتظافر األمرين وتوافق اخلطابني. ةوال تكون له عنه وقف. وعمًال طبًعا وحاًال وعلًما 
 .هليةة اإلالوصية اللدنية وخطاب العز 
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والقرآن العظيم اختص هللا به . وهذا الوجه من التنزيل خاص بالقرآن العظيم – 10      
ومل يؤته أحد . عبده ورسوله خامت النبيني حممًدا صلي هللا عليه وعلي آله وصحبه وصاحبيه

 :قبله

آتيناك، ال أحًدا   ]87: احلجر[ ﴾اْلَعِظيمَ  َواْلُقْرآنَ  اْلَمثَاِين  مِّنَ  َسبْـًعا آتَـيْـنَاكَ  َولََقدْ ﴿      
 .غريك من األنبياء والرسل قبلك

ومن آيات الكتاب الكرمي ما أنزل علي حكم عدل هللا واقتضاء احلق علي سنة  – 11      
. وذلك خالف ما جبل هللا وفطر نبيه عليه، وخالف ما وصي به هللا حبيبه. هللا ىف األولني

نزل عليه آي من الكتاب علي إمضاء عدل هللا وعلي اقتضاء حقه فكان النيب الكرمي إذ 
حيت يعلن عليه بالعزم ىف أخذه وبالتزام حكمه ىف . ختفيفه وترجي تيسريهالشرعي ترقب 

ويظهره ىف إمضاء العدل ويف اقتضاء احلق . فحينئذ يقوم هلل به. إمضاء عدله واقتضاء حقه
 .الشرع

يه وآله وسلم ىف خطاب التشديد عليه ىف أخذه بالعدل فيكون له صلي هللا عل – 12      
هو ثناء علي بل . إنه عتاب: ضد ما يتومهه اجلاهلون. وباحلق أعظم مدح وأبلغ ثناء من هللا

فإن النيب الكرمي مل يكن ينصرف . اته علي الوفاء بعهد هللا وبالوصيةعبده وحبيبه بعظيم ثب
فالنيب الكرمي حممود . عزم من هللا وإشارة عن عن حكم الوصية إيل حكم الكتاب باحلق إال

وخطاب سائر . ألن خطابه ىف القرآن الكرمي أبًدا فيما بني الفضل والعدل. مبا هو منهي عنه
 .الناس ىف ما بني العدل واجلور

 َتْستَِوي َوال﴿ من اآليات الكرمية اليت نزلت من باب خطاب الوصية قول هللا – 13      
يَِّئةُ  َوال احلََْسَنةُ   ِهيَ  بِالَِّيت  اْدَفعْ ﴿ :وقول هللا ،]34: فصلت[ ﴾َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّيت  اْدَفعْ  السَّ
ةِ  َوَيْدَرءُونَ ﴿: وقول هللا ،]96: املؤمنون[ ﴾َيِصُفونَ  ِمبَا َأْعَلمُ  َحنْنُ  ۚ◌  السَّيَِّئةَ  َأْحَسنُ   بِاحلََْسَن
: األعراف[ ﴾اْجلَاِهِلنيَ  َعنِ  َوَأْعِرضْ  بِاْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ ﴿ ،]54: القصص[ ﴾السَّيَِّئةَ 
 ۖ◌  َحْوِلكَ  ِمنْ  َالنْـَفضُّوا اْلَقْلبِ  َغلِيظَ  َفظًّا ُكْنتَ  َولَوْ  ۖ◌  َهلُمْ  لِْنتَ  اهللَِّ  ِمنَ  َرْمحَةٍ  َفِبَما﴿ ،]199
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 َعلَْيِهمْ  َسَواءٌ ﴿  ،]159: آل عمران[ ﴾اْألَْمرِ  ِيف  َوَشاِوْرُهمْ  َهلُمْ  َواْستـَْغِفرْ  َعنْـُهمْ  فَاْعفُ 
 َال  أَوْ  َهلُمْ  اْستـَْغِفرْ ﴿ ،]6: املنافقون[ ﴾ َهلُمْ  اهللَُّ  يـَْغِفرَ  َلن َهلُمْ  َتْستـَْغِفرْ  ملَْ  أَمْ  َهلُمْ  َأْستـَْغَفْرتَ 

 َوَرُسوِلهِ  بِاهللَِّ  َكَفُروا بِأَنـَُّهمْ  ذَِٰلكَ  ۚ◌  َهلُمْ  اهللَُّ  يـَْغِفرَ  فـََلن َمرَّةً  َسْبِعنيَ  َهلُمْ  َتْستـَْغِفرْ  ِإن َهلُمْ  َتْستـَْغِفرْ 
 .]80: التوبة[ ﴾اْلَفاِسِقنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  َواهللَُّ  ۗ◌ 

وكان قوي احلرص علي رشدهم . نتهم وتعبهمكان النيب الكرمي شديًدا شاقًا عليه ع       
 .﴾َعلَْيُكم َحرِيصٌ  َعنِتُّمْ  َما َعلَْيهِ  َعزِيزٌ ﴿: ونفعهم

ذن رة املنافقني وسورة التوبة هو اإلواملعين احلقيقي ىف آييت االستغفار ىف سو  – 14      
 .واإلباحة والتخيري ىف االستغفار ويف ترك االستغفار

يف آية سورة التوبة حتديد مبقدار معناه خاص قطعي ال  ﴾َمرَّةً  َسْبِعنيَ ﴿: وقول هللا      
 .لضرورة ولقرينةال ف عن حقيقته إينصر 

. والنيب الكرمي الرؤوف الرحيم فهم فهم النبوة من نظم هاتني اآليتني إذن االستغفار      
ورأي . بن أيب وقام وصلي علي قربهفاستغفر ال. يًدا بقيد السبعني فقطوجعل نفي املغفرة مق

ليقة أمجل والرمحة باخلوأوفق ملا ىف الرأفة التمسك ىف النظم والتحديد باملعين احلقيقي أويل 
ال املعين اجملازي وق؛ إذ مل يفهم ىف النظم والعدد إواإلمام عمر الفار . سرية وأحسن طريقة

اجرتأ علي النيب الكرمي، وأخذ يعدد أقوال ابن أيب وأيامه ىف نفاقه، والنيب الكرمي العظيم 
ين إين قد خريت، قد حيت إذا أكثر عمر رضي هللا عنه ىف كالمه، قال يا عمر أخر ع. يتبسم
فإن  ﴾َهلُمْ  اهللَُّ  يـَْغِفرَ  فـََلن َمرَّةً  َسْبِعنيَ  َهلُمْ  َتْستـَْغِفرْ  ِإن َهلُمْ  َتْستـَْغِفرْ  َال  َأوْ  َهلُمْ  اْستـَْغِفرْ ﴿: قيل يل

 .أعلم أين إن زدت علي السبعني غفر له، لزدت عليها

النيب الكرمي الرؤوف الرحيم عمل باملعين احلقيقي فإن املعين احلقيقي أوفق خبلقه  – 15      
والفاروق، وله موافقات حلكم هللا، كان فهم املعين اجملازي ىف . العظيم وأثبت خلطاب الوصية

 .النظم والعدد، ووافق يف هذه املرة خلطاب الكتاب علي سنة هللا ىف األولني
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أدل برهان علي كون املعين اجملازي واملعين احلقيقي مصبيبًا ىف كالم وهذا عدل شاهد و       
فإن الكالم هلل، والعمل مبعناه احلقيقي لنبيه ورسوله، واملعين اجملازي، الذي . واحد بليغ معجز

. النيب الكرمي أقره بالتبسم. فقه خليفتهال  أقره رسول هللا ووافقه خطاب الكتاب الكرمي 
فاجرتاء الفاروق علي رسول هللا، . الفاروق صحة املعين احلقيقي أيًضاوأخره إذ مل يفهم 

إين قد خريت هذه األمور الثالثة ميكن : وتبسم النيب الكرمي ىف جوابه، مث تأخريه بقوله النبوي
أن يتخذها الفقيه أصًال مهًما ىف االجتهاد ىف أصول الفقه، وميكن أن يتخذها أهل األدب 

 بيانأصًال ىف املعاين وال

من اآليات الكرمية اليت نزلت باثنية من هللا العزيز احلميد علي نبيه الرؤوف  – 16      
 ﴾ َأَسًفا احلَِْديثِ  هِبََٰذا يُـْؤِمنُوا ملَّْ  ِإن آثَارِِهمْ  َعَلىٰ  نـَّْفَسكَ  بَاِخعٌ  فـَلََعلَّكَ ﴿ : قول هللا: الرحيم

وقول  ،]3: الشعراء[ ﴾ ُمْؤِمِننيَ  َيُكونُوا َأالَّ  نـَّْفَسكَ  بَاِخعٌ  لََعلَّكَ ﴿  :قول هللا] 6: الكهف[
 َوَمن ﴿: وقول هللا ،]97: احلجر[ ﴾ يـَُقوُلونَ  ِمبَا َصْدُركَ  َيِضيقُ  َأنَّكَ  نَـْعَلمُ  َوَلَقدْ  ﴿: هللا

: هود[ ﴾ رَّبِّكَ  ِمن اْحلَقُّ  إِنَّهُ  ۚ◌  مِّْنهُ  ِمْرَيةٍ  ِيف  َتكُ  َفَال  ۚ◌  َمْوِعُدهُ  فَالنَّارُ  اْألَْحَزابِ  ِمنَ  ِبهِ  َيْكُفرْ 
 النَّاسَ  ُتْكرِهُ  أَفَأَنتَ  ۚ◌  مجَِيًعا ُكلُُّهمْ  اْألَْرضِ  ِيف  َمن َآلَمنَ  رَبُّكَ  َشاءَ  َولَوْ  ﴿: وقول هللا ،]17
 إِلَْيكَ  أَنزَْلنَا ممَِّّا َشكٍّ  ِيف  ُكنتَ  فَِإن ﴿: وقول هللا ،]99: يونس[ ﴾ ُمْؤِمِننيَ  َيُكونُوا َحىتَّٰ 

نَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفالَ  رَّبِّكَ  ِمن احلَْقُّ  َجاءكَ  َلَقدْ  قَـْبِلكَ  ِمن اْلِكتَابَ  يـَْقَرُؤونَ  الَِّذينَ  فَاْسَألِ   اْلُمْمَرتِي
 ].94: يونس[ ﴾

ال تتوقف لطلب الرمحة هلم، كما يتوقف املمرتي ىف : ومعين كل هذه اآليات وأمثاهلا      
 .اك فيهالشيء، وكما يتوقف الش

أفة ونيب الرمحة فهذه اآلي وأمثاهلا يسمعها العامل مبواقعها علي إكراه النيب الكرمي نيب الر       
 .اء عدل هللا وإيل اقتضاء حق هللاحيت يرجع إىل إمض

فاهلل جل جالله يثين علي نبيه وعبده الكرمي بكل آيات كتابه احلكيم وبكل  – 17      
والقرآن احلكيم  .والقرآن الكرمي عظيم قد مجع كل ما تضمنته كتب األولني. قرآنه العظيم
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حيت حيقق لعبده ورسوله . بكل آياته الكرمية يشهد بكمال وفاء النيب بعهد هللا وبوصيته
لي الوصية، ووصف نيب امللحمة إلمضائه عدل هللا، والقتضائه حق وصف نيب الرمحة لثباته ع

 .هللا

ر نبيه من أن يضع رمحة هللا موضع دوهللا جل جالله بكتابه العظيم الكرمي رفع ق      
استحقاق نقمه، ومن أن يضع نقم هللا موضع رمحته وهذا أعظم ثناء من هللا وأفضل تزكية 

 .مل يكن ألحد قبله. وأكرب شهادة

ويستميل  م اليزال يتألف قلوب صناديد قريش،كان النيب الكرمي الرؤوف الرحي  – 18      
بس وقد نزل فيه كل سورة ع. حيت يكره علي ترك ذلك خبطاب علنٍ . قلوب كبار القبائل

ن القصد األول ىف التعليم ويف تبليغ الرسالة إمنا هو تعليم من جاء يسعي فإ) 42: 80(
 الَِّذينَ  آيَاِيتَ  َعنْ  َسَأْصرِفُ  ﴿: وهللا جل جالله ىف كتابه الكرمي يقول. وهو يرغب وخيشي

، واملغرور بدعوي شرف نسبه، أو بعلو ]146: األعراف[ ﴾احلَْقِّ  بَِغْريِ  اْألَْرضِ  ِيف  يـََتَكبـَُّرونَ 
 .وكله باطل. حسبه، أو بكثرة ثروته فتكربه بكل واحد من هذه غري حق

وما . تداء كبريهاد استغين رجاء اهتداء القبيلة باهوالنيب الكرمي تصدي لكبري قبيلة ق      
تلهي عن األعمي إال زمنًا يسريًا ألن النيب الرؤوف الرحيم كان يعرفه وقد كان يتوسم فيه 

فكان عمل النيب الكرمي سبب . ثواين قليلة لينال األعمي شرف الصحبةفانظره إىل . اخلري
م هبا األعمي ومن يعمل مثل عمله تكرميًا نزول سورة مفردة أثين هبا هللا علي نبيه العظيم وكرَّ 

 .ملن يكن لبصري

 ومن هو الذي تويل؟ -ومن عبس؟       

بنسبه  ك املتكرب الذي اغرتأقرب إمكان أن يكون ضمري الغائب كناية عن ذل ميكن      
ْنَسانُ  قُِتلَ  ﴿ :االهتداء بداللة قول هللا وماله واستغين عن احلق وعن فإن  ﴾َأْكَفرَهُ  َما اْإلِ

. الوجه املليح وجه النيب الرؤوف الرحيم مل ير أحد علي وجهه األملح أثر عبوسة أصًال 
فإن التويل هو الفرار . يلواشتغال النيب الكرمي بشيء عن آخر ال يعرب عنه الكتاب الكرمي بالتو 
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ظيفة  بو ديه لذلك املتكرب املستغين كان مشغوًال والنيب الكرمي ىف تص. عن الوظيفة عراضأو اإل
 .تبليغ رسالته لكبري من صناديد قريش رجاء اهتداء قريش

 .وهذا هو أدب األمة ىف فهم معين الكتاب الكرمي ويف احرتام النيب العظيم. أقول ذلك      

 ىف تلك إن الكتاب الكرمي عرب عن عمل النّيب :  من أهل األدب يقولولعل قائًال       
ألن طغيان ذلك املتكرب   ﴾ َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ  ﴿ :مثلاحلادثة بالتويل علي أسلوب املزاوجة 

 .كان أعظم تول وكان إعراًضا وفراًرا عن حق وجب

وحنن النستجيز التعبري علي أسلوب املزاوجة إال إذا حصل به معين حكيم مهم       
املشروع احلق فإن إطالق السيئة علي اجلزاء  ﴾َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ  ﴿ :مثل قول هللا. مطلوب

 .﴾ لِلتـَّْقَوىٰ  أَقْـَربُ  تـَْعُفوا َوَأن ﴿. عفوإرشاد إىل فضل ال

ومن اآليات الكرمية اليت نزلت بثناء عظيم علي نبيه الكرمي ىف تألفه القلوب  – 19      
: األنفال[ ﴾ َأْسَرى َلهُ  َيُكونَ  َأنْ  لَِنِيبٍّ  َكانَ  َما ﴿: قول هللا جل جالله ىف سورة األنفال 

 .ثالث آيات ]67

سبب نزول هذه اآليات اجلليلة، وقصة استشارة النيب الكرمي الصحابة الكرام ىف       
 .األسري يوم بدر مستفيضة حكيمة، فيها عرب مؤثرة وفيها فوائد علمية سياسية اجتماعية

. يأ أيها الناس، إن هللا أمكنكم منهم :دعا النيب الكرمي الصحابة الكرام، فقال – 20       
لعل هللا يتوب . فاستبقهم. فما ترون فيهم؟ فقال أبو بكر فقال يا رسول هللا قومك وأهلك

وقام عمر الفاروق وقال يارسول هللا، كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم واضرب . عليهم
ق فقال قد قطعت رمحك والعباس عم النيب عليه الصالة والسالم مسع قول الفارو . أعناقهم

ولعل ذلك كان ألن كالم كل من الصديق . فدخل النيب الكرمي، ومل يرد علي أحد شيئًا
يأخذ بقول الصديق، وقال مجاعة يأخذ بقول : فقال مجاعة. والفاروق كان معقوًال موجًها

حيت إن هللا ليلني قلوب رجال ىف هللا : وخرج النيب الكرمي الرؤوف الرحيم فقال. القاروق
. من احلجارةتكون ألني من كل لني، وإن هللا ليشدد قلوب رجال ىف هللا، حيت تكون أشد 
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ومن عصاين فإنك . فمن تبعين فإنه مين: براهيم عليه السالم، إذ قالمثلك يا أبابكر مثل إ
 ِمنَ  اْألَْرضِ  َعَلى َتَذرْ  َال  رَّبِّ  ﴿: ومثلك يا عمر مثل نوح عليه السالم إذ قال. غفور رحيم

 رَبـَّنَا ﴿: ومثلك يا عمر مثل موسي عليه السالم، إذ قال. ]26: نوح[ ﴾ َديَّاًرا اْلَكاِفرِينَ 
: يونس[ ﴾ اْألَلِيمَ  اْلَعَذابَ  يـََرُوا َحىتَّٰ  يُـْؤِمنُوا َفَال  قـُلُوهِبِمْ  عََلىٰ  َواْشُددْ  أَْمَواهلِِمْ  َعَلىٰ  اْطِمسْ 

88[. 

أنتم عالة فال ينفتلن أحد منكم إال بفداء : "مث قال النيب الكرمي ملن بأيديه من األسري      
مث قال . فسكت رسول هللا. وقال عبد هللا بن ورواحة إال سهل بن بيضاء" أو بضرب عنق

 .يف سورة األنفال) 71: 67(فأنزل هللا اآليات . إال سهل بن بيضاء

أن : تدركه والبيهقي ىف سننه عن علي رضي هللا تعايل عنهروي احلاكم ىف مس – 21      
. وإن شئتم فاديتم واستمتعتم بالفداء. تموهمإن شئتم قتل: ل للناس ىف يوم بدرالنيب الكرمي قا

 .مث يستشهد منكم بعدهتم

استشهد . وكان آخر السبعني ثابت ابن قيس. وقد استشهد منهم عدد ىف أحد      
ألجل أخذ الفداء شاهد عادل أمني كبري ىف عدل اإلسالم ويف علو  واالستشهاد. باليمامة

 .أحكامه وثباهتا علي الدوام

يَا َعَرضَ  ُترِيُدونَ  ﴿ - 22       هذه اجلملة اجلليلة  ]67: األنفال[ ﴾ اآلِخرَةَ  ُيرِيدُ  َواهللَُّ  الدُّنـْ
 .إرشاد ىف السياسيات واإلجتماعيات جليل مجيل حكيم

وما هو عرض اآلخرة الذي يريده هللا . عرض الدنيا ىف هذه اآلية الكرمية يعرفه كل أحد      
 العزيز جل جالله؟

علم أن اآلخرة هي حكمة الشارع وغايته األصلية  واعتقد يعني اعتقاد وأومن إميانَ       
 َوإِذْ ﴿ : هللا يقول. ومل يشرع اجلهاد إال ليحق احلق وبيطل الباطل. اإلهلية من شرع اجلهاد

 َأن اهللَُّ  َوُيرِيدُ  َلُكمْ  َتُكونُ  الشَّوَْكةِ  َذاتِ  َغيْـرَ  َأنَّ  َوتـََودُّونَ  َلُكمْ  َأنـََّها الطَّائَِفتـَْنيِ  ِإْحَدى اهللَُّ  يَِعدُُكمُ 
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 ﴾ اْلُمْجرُِمونَ  َكرِهَ  َولَوْ  اْلبَاِطلَ  َويـُْبِطلَ  احلَْقَّ  لُِيِحقَّ  * اْلَكاِفرِينَ  َداِبرَ  َويـَْقَطعَ  ِبَكِلَماِتهِ  اْحلَقَّ  حيُِقَّ 
 ]8 - 7 :األنفال[

ويريد أن يقطع دابر الكافرين، ويبطل الباطل . يريد هللا أن حيق احلق بكلماته البسيفه      
فاآلخرة هي عزة اإلسالم . هذه اآلية الكرمية تفسري سائر اآليات. بسيفه، ال مبجرد كلماته

 .الكفر وإبطال نظامه الباطلوهي غلبة اإلسالم، وإبطال 

: األنفال[ ﴾ َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َأَخْذمتُْ  فِيَما َلَمسَُّكمْ  َسبَقَ  اهللَِّ  ِمنَ  ِكتَابٌ  لَْوال﴿  - 23      
68[ 

 ما هذا الكتاب الذي سبق من هللا؟      

والبعض أصح وأحكم من . اولك قول ميكن أن يكون صحيحً . فيه ألهل العلم أقوال      
 .بعض

 .هو وعد هللا نبيه أن يغفر ألهل بدر ما تقدم من ذنوهبم وما تأخر: قيل      

 )54: 6( ﴾ِفيِهمْ  َوَأنتَ  لِيـَُعذِّبـَُهمْ  اهللُّ  َكانَ  َوَما ﴿: هو قول هللا ىف كتابه الكرمي: قيل      

 .هو حكم هللا أن اليعذب هللا أحًدا بذنب فعله جاهًال : قيل      

 .الكتاب الذي سبق من هللا ميكن أن يكون حكم هللا حبل الغنائمقيل إن  – 24      

. وذلك إن دم كل أحد ومال كل أحد ىف حكم شرع اإلسالم معصوم عصمة ذاتية      
من قتل . ل لك أن تستحل دم أحد وال ماله إال إذا استحل هو دمك أو استحل مالكحيال

 )32: 5. (س مجيًعانفًسا بغري نفس أو فساد ىف األرض فكأمنا قتل النا

وما أحل هللا الغنائم وال أحل أخذ الفداء من أسري يفتدي ىف سبيل جناة إال إذا   – 25      
ىف دفع اعتداء املعتدي، أو ىف حرب رفع الفساد السائد ألجل إقامة : كان ىف حرب الدفاع
 .النظام الصاحل العادل
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يف سبيل هللا ينصر هللا وينصر رسوله،  اهد الذي جياهدأما ىف جهاد الدعوة فاجمل – 26      
. فشرع اإلسالم رفع قدر إميان املؤمن من أن يطمع ىف غنيمة، ومن أن يريد عرض الدنيا

 .ليكون إميان املؤمن ىف جهاده خالًصا من شرك الطمع

 ُيرِيدُ  َواهللُّ  الدُّنْـيَا َعَرضَ  ُترِيُدونَ  ﴿ ﴾ الدِّينَ  لَهُ  ُخمِْلِصنيَ  ﴿ ﴾ اْخلَاِلصُ  الدِّينُ  هلِلَِّ  َأال ﴿      
ْركَ  ِإنَّ  بِاهللَِّ  ُتْشِرْك  َال  بـَُينَّ  يَا ﴿ ﴾ مُّْشرُِكونَ  َوُهم ِإالَّ  بِاهللِّ  َأْكثـَُرُهمْ  يـُْؤِمنُ  َوَما ﴿ ﴾ اآلِخرَةَ   الشِّ
 .﴾ َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ 

هللا ورسوله فهجرته وإمنا لكل امرئ ما نوي فمن كان هجرته إىل . عمال بالنياتإمنا األ      
ومن كان هجرته إيل دنيا يصيبها أو إيل امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر . إيل هللا ورسوله

 .إليه

فإن أيت به املؤمن وأشرك ىف نيته . ومل يشرع علم ىف اإلسالم إال هلل ولوجه هللا ولرضي هللا     
مردوًدا، ويعده الشرع عمًال لذلك  ويكون العمل. غرًضا آخر فالعمل ال يكون هلل ولوجه هللا

وهللا غين عن كل عمل أشرك . يعترب العامل مشرًكا بنصوص حمكمات القرآن الكرمي. اآلخر
ال . والعمل يعد عمًال لذلك العرض. العامل ىف نيته غري رضي هللا، عرًضا من أعراض الدنيا

 .هلل

 ُيرِيدُ  َكانَ  َوَمن ۖ◌  َحْرِثهِ  ِيف  َلهُ  َنزِدْ  ِخرَةِ اْآل  َحْرثَ  ُيرِيدُ  َكانَ  َمن ﴿ :هذا معين قول هللا      
َها نـُْؤِتهِ  الدُّنْـيَا َحْرثَ   َعَرضَ  ُترِيُدونَ  ﴿، ]20: الشوري[ ﴾ نَِّصيبٍ  ِمن اْآلِخرَةِ  ِيف  َلهُ  َوَما ِمنـْ
 ].67: األنفال[ ﴾ اآلِخرَةَ  ُيرِيدُ  َواهللُّ  الدُّنْـيَا

 َويـَْقَطعَ  ِبَكِلَماِتهِ  احلَْقَّ  حيُِقَّ  َأن اهللَُّ  ُيرِيدُ  ﴿: واآلخرة ىف هذه اآلية الكرمية هي قول هللا      
 ،]8 - 7:األنفال[ ﴾ اْلُمْجرُِمونَ  َكرِهَ  َولَوْ  اْلبَاِطلَ  َويـُْبِطلَ  اْحلَقَّ  لُِيِحقَّ  * اْلَكاِفرِينَ  َدابِرَ 

 .عزة اإلسالم وغلبته، وإبطال الكفر إلبطال نظامه الباطلفاآلخرة علي تفسري هذه اآلية هي 

إن : ونوال الغنائم واالستمتاع باألفدية تأخر كمال اآلخرة، وحتقق قول النيب الكرمي      
 .شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتم واستمتعتم بالفداء مث يستشهد منكم بعدهتم
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 .مث تأخر كمال اآلخرة إىل فتح مكة. وقد وقع اقتصاص ىف أحد، ويف غزوات بعد بدر      

والنيب الكرمي الرؤوف الرحيم بعد أن استشار الصحابة الكرام ىف أسر بدر،  – 27      
فقتل . ما شئتم فلكم: وبعد أن عرف ميول الصحابة، تألف قلوب الصحاة الكرام فقال

 َلَمسَُّكمْ  َسبَقَ  اهللَِّ  مِّنَ  ِكتَابٌ  لَّْوَال ﴿ : فنزل. البعض أسريه، وأخذ البعض الفداء من أسريه
 رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  اهللََّ  ِإنَّ  ۚ◌  اهللََّ  َواتـَُّقوا ۚ◌  طَيِّبًا َحَالًال  َغِنْمُتمْ  ِممَّا َفُكلُوا * َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َأَخْذمتُْ  فِيَما
 ]68 - 67: األنفال[ ﴾

وإذ كان مراد هللا قطع دابر الكفر وإبطال نظامه الباطل خص العذاب بأخذ الفداء،       
وقتل األسري إذ كان موافًقا مراد هللا ىف  ﴾ َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َأَخْذمتُْ  فِيَما َلَمسَُّكمْ  َسَبقَ  ﴿: فقال

 .قطع دابر الكفر، مل جيعله الكتاب الكرمي سببًا ملس العذاب العظيم

وإذ كان هللا جل جالله مأل قلب نبيه بالرأفة والرمحة ألمته راعي هللا ما يرضاه نبيه وما       
 َحَالًال  َغِنْمُتمْ  ِممَّا َفُكلُوا ﴿: وقال هللا جل جالله. يهواه حبيبه، فلم ميس األمة عذاب عظيم

بـَُهمْ لِيـُعَ  اهللَُّ  َكانَ  َوَما﴿ إذ سبق منه . أحل هلم ومل يعذهبم ﴾طَيِّبًا : األنفال[ ﴾ِفيِهمْ  َوأَنتَ  ذِّ
33[. 

واقعة بدر هي أول حرب وقعت ىف صدر اإلسالم ، وأول حرب فتحت باب  – 27      
] األعيون[العزة علي وجه اإلسالم، وأول واقعة عوتب فيها اجملاهدون بالطمع ومد األعني 

وعوتب اجملاهدون  ﴾َلُكمْ  َتُكونُ  الشَّوَْكةِ  َذاتِ  َغيْـرَ  َأنَّ  َوتـََودُّونَ  ﴿: إيل أمتعة األعداء بقول هللا
نْـيَا َعَرضَ  ُترِيُدونَ ﴿  -بإرادة عرض الدنيا  سورة األنفال أول سورة . ﴾ اآلِخرَةَ  ُيرِيدُ  َواهللُّ  الدُّ

ياهتا الكرمية بيان الغاية اإلهلية من شرع اجلهاد ىف اإلسالم، ونيب اإلسالم نيب الرمحة نزل ىف آ
معه ربيون أظهار ىف . واستعلن من جبال فاران: والتوراة قد بشرت به ىف قوهلا. والرأفة واملرمحة

َذا ِإنَّ ﴿ . والتوراة وصفت نيب اإلسالم بأنه نيب امللحمة. ميينه سيف من النار  الصُُّحفِ  يلَفِ  هَٰ
 ِيف  َما بـَيَِّنةُ  تَْأهتِِم أَوَملَْ ﴿  ،]19 - 18: األعلي[ ﴾َوُموَسىٰ  إِبْـَراِهيمَ  ُصُحفِ  * اْألُوَىلٰ 

 .]133: طه[ ﴾اْألُوَىلٰ  الصُُّحفِ 
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 :الطائفتان] 8: األنفال[ ﴾أَنـََّها الطَّائَِفتـَْنيِ  ِإْحَدى اهللَُّ  يَِعدُُكمُ  َوِإذْ ﴿ - 29      

 .عري قريش من الشام حتمل املرية وأمتعة التجارة ومل يكن للعري قوة تدافع عنها – 1      

وعد هللا نبيه أن تكون إحدي . وهم أكثر من أصحاب بدر وأقوي. نفري قريش – 2      
هاتني الطائفتني له وألصحابه وود أصحاب بدر أن العري كانت هلم وإن القتال صرف 

 .عنهم

أن يقيم علي وجه األرض اإلسالم وتعاليمه احلقة  ﴾ِبَكِلَماِتهِ  احلَْقَّ  حيُِقَّ  َأن اهللَُّ  ُيرِيدُ ﴿      
 .البسيفه. بكتابه وآياته البينة

ويريد هللا أن يقطع دابر الكفر . ﴾ اْلبَاِطلَ  َويـُْبِطلَ  احلَْقَّ  لُِيِحقَّ  * اْلَكاِفرِينَ  َداِبرَ  َويـَْقَطعَ ﴿      
الكفر وإلبطال نظامه الباطل إلقامة اإلسالم وإلقامة نظامه  ودابر الكافرين بسيفه إلبطال

 .العادل الصاحل

اإلسالم  مل يشرع اجلهاد. هذه هي الغاية اإلهلية العالية من شرع اجلهاد ىف اإلسالم      
 ِيف  ِإْكَراهَ  َال  ﴿. ومل يشرع قتل أحد إلكراهه علي قبول اإلسالم. إلكراه الناس علي اإلميان

 .﴾الدِّينِ 

أما يف رفع الفساد ورفع . ونظلم واالعتداء والفساد شر شيء ملعالسيف يف ال – 30      
 .النظام الفاسد، ويف دفع الظلم ودفع اعتداء املعتدي فالسيف خريى شيء مقدس

وكونه خري شيء مقدس أو شر شيء ملعون تابع . وليس للسيف جملرد جوهره حكم      
 .فع الظلم ودفع الفساد خري خرييف الظلم شر شر، ويف د: للمقصد

والكتاب الكرمي احلكيم والنيب الكرمي الرؤوف الرحيم العظيم ىف الدعوة إيل اإلسالم مل       
 .يتوسل ومل يتذرع بالسيف أصًال 

اِفعُ  َشِديدٌ  بَْأسٌ  فِيهِ  احلَِْديدَ  َوأَنزَْلنَا ﴿        ۚ◌  بِاْلغَْيبِ  َوُرُسلَهُ  يَنُصرُهُ  َمن اهللَُّ  َولِيـَْعَلمَ  لِلنَّاسِ  َوَمَن
 ]25: احلديد[ ﴾ َعزِيزٌ  قَِويٌّ  اهللََّ  ِإنَّ 
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وهللا جل جالله ىف كتابه الكرمي ىف آيات سورة املائدة أمر نبيه ورسوله أن يتلو  – 31      
وقصة تكوين . علي اليهود وعلي أهل األديان ]30 - 27: املائدة[ ﴾بِاحلَْقِّ  آدَمَ  ابْـَينْ  نـََبأَ ﴿

َينْ  نَـبَأَ  ﴿التوراة ىف  سلهم بل قال : ومل يقل الكتاب الكرمي. حكمة عجيبة ﴾ بِاحلَْقِّ  آَدمَ  ابْـ
ألن القصة ىف القرآن الكرمي نزلت تدارًكا ملا جاء ىف التوراة، ونزلت باحلق  ﴾َعلَْيِهمْ  َواْتلُ ﴿

أكثر قصص القرآن الكرمي تدارك علي ما ىف الكتب  ويف. الذي خاب عن أعني اليهود
 .السابقة

أدب اليهود ىف ) 30 - 27(والكتاب الكرمي ىف سورة املائدة قبل هذه اآليات األربع       
 َوَربُّكَ  أَنتَ  فَاْذَهبْ  ﴿: الظلم والبغي واالعتداء علي النيب موسي وعلي ربه بأمثال قوهلم

وذكر ىف سائر السور خبل اليهود علي سائر الناس، وحسد . ﴾ قَاِعُدونَ  َهاُهنَا إِنَّا فـََقاِتَال 
 * نَِقريًا النَّاسَ  يـُْؤُتونَ  الَّ  فَِإًذا اْلُمْلكِ  مِّنَ  َنِصيبٌ  َهلُمْ  أَمْ ﴿ : اليهود فضل هللا علي الناس كافة

وذكر الكتاب ] 54 - 53: النساء[ ﴾ َفْضِلهِ  ِمن اهللَُّ  آتَاُهمُ  َما َعَلىٰ  النَّاسَ  َحيُْسُدونَ  أَمْ 
 ألدب أجداد اليهود ىف البغي واالعتداء مثاًال ) 30- 27( الكرمي ىف أول هذه اآليات األربع

 .والبخل واحلسد أدب االبن اآلخر من ابين آدم الذي قتل أخاه خبًال وحسًدا وبغيًا

 َوَما َونـَْفسٍ  ﴿لشمس وقد كان الكتاب الكرمي ذكر ىف اآليات العشر األول من سورة ا      
 ﴾ َدسَّاَها َمن َخابَ  َوَقدْ  * زَكَّاَها َمن َأفْـَلحَ  َقدْ  * َوتـَْقَواَها ُفُجوَرَها فَأَْهلََمَها * َسوَّاَها

 .]10 - 7: الشمس[

ذكر الكتاب الكرمي إن هللا جل جالله قد زرع حبات فجور النفس ىف طينة اإلنسان       
 فََأْهلََمَها ﴿: بإهلامه وحكمته، وزرع حبة تقوي النفس يف طينة اإلنسان بإهلامه وحكمته فقال

. وقال إن االبن االخر طوعت له نفسه الفاجرة وسهلت له قتل أخيه ﴾ َوتـَْقَواَها ُفُجوَرَها
ا يَا قَالَ ﴿ وإمنا ندم علي عجزه من دفن سوأة أخيه  قتل أخاه مث مل يندم من قتل أخيه،ف  َويْـلََت

َذا ِمْثلَ  َأُكونَ  َأنْ  َأَعَجْزتُ   .﴾ النَّاِدِمنيَ  ِمنَ  فََأْصَبحَ  ۖ◌  أَِخي َسْوءَةَ  فَأَُواِريَ  اْلُغَرابِ  هَٰ
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َا ﴿: وذكر الكتاب الكرمي ىف أحد ابين آدم قوله        لَئِن * اْلُمتَِّقنيَ  ِمنَ  اهللَُّ  يـَتـََقبَّلُ  إِمنَّ
 اْلَعاَلِمنيَ  َربَّ  اهللََّ  َأَخافُ  ِإّينِ  ۖ◌  ِألَقْـتـَُلكَ  إَِلْيكَ  َيِديَ  ِببَاِسطٍ  َأنَا َما لِتـَْقتـَُلِين  َيَدكَ  ِإَيلَّ  َبَسطتَ 

﴾. 

حاكم اجملتمع علي حسب قانون : وإمنا يبسط يده لتقتلك غريي –ما أنا بباسط       
 ِبهِ  ُجيْزَ  ُسوًءا يـَْعَملْ  َمن ﴿علي حسب عدل هللا . القصاص، أو يلط عليك هللا من يقتلك

﴾. 

نَا ذَِٰلكَ  َأْجلِ  ِمنْ  ﴿: والكتاب الكرمي تدارك قول أحد ابين آدم باحلق بقوله        َعَلىٰ  َكَتبـْ
َا اْألَْرضِ  ِيف  َفَسادٍ  َأوْ  نـَْفسٍ  بَِغْريِ  نـَْفًسا قـََتلَ  َمن أَنَّهُ  ِإْسَرائِيلَ  َبِين   .﴾ مجَِيًعا النَّاسَ  قـََتلَ  َفَكَأمنَّ

 اْألَْرِض  ِيف  َفَسادٍ  َأوْ  ﴿بغري قصاص لقتله نفًسا ظلًما،  ﴾ نـَْفٍس  بَِغْريِ  نـَْفًسا قـََتلَ  َمن ﴿      
موال، البغي علي سفك الدماء هتك احلرمات، �ب األ قطع الطريق،: والفساد ىف األرض ﴾

يقيد . كل هذه فساد ىف األرض. عباد هللا، هدم البنيان قطع األشجار، حرم الناس من املاء
 .فأطلقته. الكتاب الكرمي الفساد بنوع

 االرتباط ىف نظام اجملتمع منايفىف  )32(وهذه اآلية الكرمية من سورة املائدة  – 32      
َا ﴿ويف عظيم التكافل ىف احلقوق أعجب وأحكم  ما هذا التشبيه  ﴾ مجَِيًعا النَّاسَ  قـََتلَ  َفَكأَمنَّ

ومل نشاهد أن أحًدا من . البليغ املبالغ؟ فأنا نعلم ونري قتل النفس ومامت أحياء النفس
 .ه الناسأحياالناس أحيا نفًسا، أو 

فكل فرد من أمة وكل فرد من هيئة . األمة ىف اجملتمع ويف هيئة الدولةالناس مجاعة       
ا من األمة فقد وتر األمة وتر من قصد إيل دً ومن قتل فر . الدولة خصم للقاتل ىف دم املقتول

  .قتل األمة مجيًعا

 انتفاء وثبوتًا،. حقوق األمة كلهاوالشرع احلكيم يبالغ ىف حقوق الفرد، جيعلها مثل       
فجعل الكتاب احلكيم قتل . واخلطر علي الفرد خطر علي كل األمة. من الفرد أمن األمةفأ

 .الواحد قتًال للكل
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 .وإمنا األمة ترث دم القتيل. فال يكون حلاكم وال حملكمة عفو القاتل      

إن نبأ ابين آدم ىف الكتاب الكرمي تصوير : يقول أهل العلم إن قتل وأي شي – 33      
 )حد االبننيأ. (والدب اإلنسانية ىف �ايتها) االبن اآلخر(ألدب اإلنسان ىف بداية اإلنسانية 

فال  ﴾ اْلَعاَلِمنيَ  َربَّ  اهللََّ  َأَخافُ  ِإّينِ  ﴿: فإذا بلغ وارتقي أدب اإلنسانية إىل أن تقول      
 .فاليقع علي وجه األرض قتل وال حرب. أحد يديه لقتل اآلخريبسط 

 ﴾ َدسَّاَها َمن َخابَ  َوَقدْ *  زَكَّاَها َمن أَفْـَلحَ  َقدْ  ﴿      

أصل احلرب   جل جالله بني إن هللا ﴾ آَدمَ  ابْـَينْ  نـَبَأَ  ﴿ومييل قليب إيل أن أري ىف       
ومل جيعل هللا ال . هللا ىف طينة اإلنسان هلمهأومنشأها علي وجه األرض ىف فجور النفس الذي 

 .ىف شرعه وال يف حكمته اإلهلية تقوي النفس دافعة وال رافعة للفساد من وجه األرض

 النَّاسَ  اهللَِّ  َدْفعُ  َوَلْوَال ﴿ . وال يرفع الفساد من وجه األرض وال يدفعه إال القوة ىف مقابله      
 ِإنَّ  ﴿] 251: البقرة[ ﴾ اْلَعاَلِمنيَ  َعَلى َفْضلٍ  ُذو اهللََّ  َولَِٰكنَّ  اْألَْرضُ  لََّفَسَدتِ  ِببـَْعضٍ  بـَْعَضُهم

 َدْفعُ  َوَلْوَال ﴿  ]38: احلج[ ﴾ َكُفورٍ  َخوَّانٍ  ُكلَّ  حيُِبُّ  َال  اهللََّ  ِإنَّ  ۗ◌  آَمنُوا الَِّذينَ  َعنِ  ُيَداِفعُ  اهللََّ 
 َوِإن﴿ ] 40: احلج[ ﴾َوَمَساِجدُ  َوَصلََواتٌ  َوبَِيعٌ  َصَواِمعُ  هلَُّدَِّمتْ  ِببـَْعضٍ  بـَْعَضُهم النَّاسَ  اهللَِّ 

تَتـَلُوا اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  طَائَِفتَانِ  نـَُهَما فََأْصِلُحوا اقـْ  الَِّيت  فـََقاتِلُوا اْألُْخَرىٰ  َعَلى ِإْحَداُمهَا بـََغتْ  فَِإن ۖ◌  بـَيـْ
 َما يـَْفَعلُ  اهللََّ  َولَِٰكنَّ  اقْـتَتـَلُوا َما اهللَُّ  َشاءَ  َولَوْ  ﴿] 9: احلجرات[ ﴾ اهللَِّ  أَْمرِ  ِإَىلٰ  تَِفيءَ  َحىتَّٰ  تـَْبِغي
 .]253: البقرة[ ﴾ ُيرِيدُ 

وضرورة شرعها اإلسالم . فالقتال واحلرب علي وجه األرض ضرورة دبرهتا احلكمة اإلهلية      
إن اجلهاد مل ) 30: 29(وتقدم ىف الفصلني، . وهي باقية ماضية إيل يوم القيامة. ملصلحة

. يشرع ىف اإلسالم إلكراه الناس علي اإلميان، ومل يشرع قتل أحد إلكراهه علي قبول اإلميان
 .وإن النيب الكرمي يف الدعوة إيل اإلسالم مل يتوسل ومل يتذرع بالسيف أصًال 

 ويف الفصول املتأخرة. مسألة اجلهاد ىف شرع اإلسالم مسألة حكيمة جليلة – 34      
وهي حكيمة ىف شرع اإلسالم، . مددت بعض أنفاسي ىف بيا�ا جلاللة شرفها) 33: 19(
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ولو الها لفستد : وهي جليلة ىف احلكمة اإلهلية إذ دبرهتا حكمة هللا لصالح اإلنسانية
 َعَلى َفْضلٍ  ُذو اهللََّ  َولَِٰكنَّ  اْألَْرضُ  لََّفَسَدتِ  بِبَـْعضٍ  بـَْعَضُهم النَّاسَ  اهللَِّ  َدْفعُ  َوَلْوَال  ﴿: األرض

مة هللا، فضل علي العاملني عظيم كويف اجلهاد، الذي دبرته ح] 251: البقرة[ ﴾ اْلَعاَلِمنيَ 
 .ىف صالح اإلنسانية ويف ارتقائها ىف مدارج األدب ويف العلوم والصناعات

 ها،ف بني األمم إال بقوهتا وجبهادولن يكون ألمة عزة وشر . اليستوي قاعد وجماهد      
 ،﴾ قـُوَّةٍ  مِّن اْسَتطَْعُتم مَّا َهلُم َوَأِعدُّوا ﴿: ولن يكون ألمة شأن وملك بني األمم إال بالقوة

 ِيف  اْدُخلُواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها يَا ﴿ ،]61 – 60: األنفال[ ﴾َهلَا فَاْجَنحْ  لِلسَّْلمِ  َجَنُحوا َوِإن﴿
ْلمِ  وإذا . كل هذه بعد إعداد قوة هبا عزة اإلسالم وملك أمته] 208: البقرة[ ﴾َكآفَّةً  السِّ

 )26: 3. (نزع هللا امللك من أمة فهي ذليلة

. مثال هاد مرشد ألهل اإلسالم) 97: 83(قصة ذي القرنني ىف سورة الكهف  – 35     
ورغبة ىف ما فعله  ولنا أمل. ذ واء قرنني وإذ واء قرون، إن شاء هللاوهلل ىف مستقبل اإلسالم إ

ذو القرنني ىف زمنه، وليس ىف تعيني شخصية ذي القرنني ىف نظرنا من فائدة وليس علينا من 
بأس إن أهبمنا ما أهبمه هللا وأهبمه نبيه وكتابه ونكون ممن قعد وتويل إن مل نسع إىل ما تاله 

 .ا من ذي القرننيالنيب الكرمي ذكرً 

الرأفة واملرمحة  ل هذه الفصول املتأخرة ألن كون نيبّ ر كهداين هللا إيل أن أذك – 36      
ا أجلُّ ثناء وأعظم فضيلة لنيب اإلسالم، صلي هللا عليه وعلي آله وصحبه نيب امللحمة أيضً 

 .وصاحبيه وسلم، مل تكن ألحد من األنبياء والرسل قبله

 :النيب يونس عليه السالم ذكره الكتاب الكرمي يف سورة األربع – 37      

ذْ  اْحلُوتِ  َكَصاِحبِ  َتُكن َوَال  رَبِّكَ  حلُِْكمِ  فَاْصِربْ ﴿ : األول ىف خامتة سورة القلم          ِإ
 ىف أدب حسن محيد حكيم، بعد خاطب نبيه الكرمي]. 48: القلم[ ﴾ َمْكظُومٌ  َوُهوَ  نَاَدىٰ 
يونس عليه  وكان النيبّ  ﴾ َعِظيمٍ  ُخُلقٍ  لََعَلىٰ  َوِإنَّكَ  ﴿ :ثين عليه ىف أول هذه السورة بقولهأن أ
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وعده وخاف  أخر العذاب أوجس ىف قلبه خيفة خلفالسالم أوعد قومه بالعذاب وملا ت
 .فخرج من بني قومه ومل يصرب، وامتأل قلبه غيظًا وكربًا. ظهور كذبه

 اْلَمْشُحونِ  اْلُفْلكِ  ِإَىل  أََبقَ  إِذْ *  اْلُمْرَسِلنيَ  َلِمنَ  يُوُنسَ  َوإِنَّ  ﴿: الثاين ىف سورة الصافات      
واألقرب أن يكون . أبق إىل البحر، وركب الفلك املشحون] 140 - 139: الصافات[ ﴾

ومل جيد صاحب الفلك حيلة . فاضطرب اجلماعة. الفلك مشحونًا إيل حد ال يتحمل الزيادة
 ﴾ َحِضنيَ اْلُمدْ  ِمنَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ ﴿ : فوقعت القرعة علي النيب يونس. اعرت قإال اال

وأي شيء كان سبب اإلباق؟ هو خجله عند قومه؟ أو كان لسبب ] 141: الصافات[
 .آخر

 َلِمنَ  ُيوُنسَ  َوِإنَّ  ﴿: مرة ىف قوله. نيرسل مرتذكر ىف سورة الصافات أن النيب يونس أ      
*  َيزِيُدونَ  أَوْ  أَْلفٍ  ِماَئةِ  ِإَىلٰ  َوَأْرَسْلنَاهُ  ﴿: ة يف قولهكان مرسال حني أبق ومر   ﴾ اْلُمْرَسِلنيَ 

والظاهر أن يكون تكرار بيان ] 148 - 147: الصافات[ ﴾ ِحنيٍ  ِإَىلٰ  َفَمتـَّْعنَاُهمْ  فَآَمنُوا
ومل يكن ىف الكتاب الكرمي تكرار بيان اإلرسال إال ىف النيب يونس . اإلرسال لتكرار االرسال

 .عليه السالم

بني كتب  ]87: األنبياء[ ﴾ ُمغَاِضبًا ذََّهبَ  ِإذ النُّونِ  َوَذا ﴿: الثالث يف سورة األنبياء      
. العهد العتيق كتبا للنيب يونس بني فيه سبب املغاضبة نقلته ىف كتايب ترتيب السور الكرمية

وإذ أراد أن يرسله إيل غري بين اسرائيل . فإن يونس كان هللا أرسله إيل بين إسرائيل). 97(
: 37) (87: 21( ا وأبق إيل الفلك املشحونذهب مغاضبً ف. حسد غري اهلود علي اهلداية

وما ىف التفاسري . ألن كل أحد أدري مبا يف قلبه. رأيت بيان صاحب الواقعة أحق). 40
اليقضي علي نظم الكتاب الكرمي خصوًصا إذا احتاج إيل زيادة . هوي كالمي قد حدث

وروي أن النيب . ا لربهغضبً شيء يف نظم الكتاب الكرمي واإلمام الطربي ىف تفسريه قال م
ال إله إال الذي آمنت به بنو : نبذ هللا فرعون ىف اليم فقال: الكرمي صله هللا عليه وسلم قال

مد لو رأيتين وأنا أخذ من حال البحر ألدسه يف فيه خمافة أن حماسرائيل فقال يل جربائيل يا 
 سورة يونس دعوة موسي وقد حكي هللا يف. ومثل هذا غرية هلل وغضب هلل. تدركه الرمحة
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وأيت القرآن العظيم بتدارك عجيب حكيم علي هذه الدعوة ) 88(وهارون عليهم السالم 
: يونس[ ﴾ يـَْعَلُمونَ  ال الَِّذينَ  َسبِيلَ  تـَتَّبَِعانِّ  َوال فَاْستَِقيَما َدْعَوُتُكَما ُأِجيَبتْ  َقدْ  ﴿: فقال
89.[ 

َلْوَال  ﴿) 97: 10(الرابع يف سورة يونس         قَـْومَ  ِإالَّ  ِإميَانـَُها فَـنـََفَعَها آَمَنتْ  قـَْرَيةٌ  َكاَنتْ  فـَ
: يونس[ ﴾ ِحنيٍ  ِإَىلٰ  َوَمتـَّْعنَاُهمْ  الدُّنْـيَا اْحلَيَاةِ  ِيف  اخلِْْزيِ  َعَذابَ  َعنْـُهمْ  َكَشْفنَا آَمنُوا َلمَّا ُيوُنسَ 
َلمْ  ﴿حكي هللا ىف هذه اآلية الكرمية استثناء قوم يونس من قول هللا ] 98  يَنَفُعُهمْ  َيكُ  فـَ

 ﴾ اْلَكافُِرونَ  ُهنَاِلكَ  َوَخِسرَ  ۖ◌  ِعبَاِدهِ  ِيف  َخَلتْ  َقدْ  الَِّيت  اهللَِّ  ُسنَّتَ  ۖ◌  بَْأَسنَا رَأَْوا َلمَّا ِإميَانـُُهمْ 
ا ومتكن ىف قلبه عزم وملا وقع يف قلب النيب يونس غيظ وكرب، وذهب مغاضبً ] 85: غافر[

تأديًبا . علي هالك قوم، أظهر هللا رمحته علي القوم فكشف عنهم العذاب ومتعهم إيل حني
إن رمحة هللا وسعت كل شيء وسبقت ف. لنبيه يونس كما تدارك علي دعوة موسي وهارون

 .ا لعباد هللامً يا رحن عبده إال أن يكون رؤوفً فال جيب هللا م. ضبهغ

أما النيب األمي صاحب القرآن العظيم فقد ذكر هللا عظيم حرصه علي إميان مجيع من       
 ۚ◌  مجَِيًعا ُكلُُّهمْ  اْألَْرضِ  ِيف  َمن َآلَمنَ  رَبُّكَ  َشاءَ  َولَوْ ﴿  :علي وجه األرض ىف هذه السورة

: يونس[ ﴾ اهللَِّ  بِِإْذنِ  ِإالَّ  تُـْؤِمنَ  َأن لِنـَْفسٍ  َكانَ  َوَما*  ُمْؤِمِننيَ  َيُكونُوا َحىتَّٰ  النَّاسَ  ُتْكرِهُ  أَفَأَنتَ 
 ]103: يوسف[ ﴾ ِمبُْؤِمِننيَ  َحَرْصت َوَلوْ  النَّاس َأْكَثر َوَما ﴿ ]100 - 99

وقد ذكرت ىف ترتيب السورة الكرمية وجه نزول سورة يونس بعد سورة اإلسراء، ووجه       
 )97: 96. (وضع النيب الكرمي سورة يونس بعد سورة التوبة

وملا مأل هللا قلب نبيه رمحة ألمته أشار بآيات ىف إظهار مواخذهتم وأعلم بكف نبيه من       
: األنفال[ ﴾ اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  اتـَّبـََعكَ  َوَمنِ  اهللَُّ  َحْسُبكَ  النَِّيبُّ  أَيـَُّها يَا ﴿: تألفهم واحتسبه مبؤمنهم

64[. 

وأمثال . فالنيب الكرمي بكل آيات القرآن العظيم ممدوح حممود موصوف باخللق العظيم      
 اْألَْمرِ  ِمنَ  َلكَ  لَْيسَ  ﴿: وقول هللا] 43: التوبة[ ﴾ َهلُمْ  أَِذْنتَ  ملَِ  َعْنكَ  اهللَُّ  َعَفا ﴿: قول هللا
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بـَُهمْ  أَوْ  َعَلْيِهمْ  يـَتُوبَ  أَوْ  َشْيءٌ  ا من هللا لنبيه الكرمي مل تنزل عتابً ] 128: آل عمران[ ﴾ يـَُعذِّ
 .وإمنا نزلت ثناء لرأفته ورمحته ألمته

وهل يتمكن اإلنسان من أن يتصور ثناء أمجع حمامد من قول هللا جل جالله  – 38      
 ﴾ لِّْلَعاَلِمنيَ  َرْمحَةً  ِإالَّ  َأْرَسْلنَاكَ  َوَما ﴿: ىف سورة األنبياء

ومن يكون رسالته عمومية للعاملني، مث يكون رسالته العمومية جمرد رمحة للعاملني فهل       
 .حد أمحد منهميكن أن يكون بني عباد هللا أ

 ﴿: وهل جاء ألحد ىف كتاب ثناء مثل ما جاء ىف القرآن العظيم لنبيه الكرمي – 39      
بُّونَ  ُكنُتمْ  ِإن ُقلْ   ]31: آل عمران[ ﴾ ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويـَْغِفرْ  اهللُّ  ُحيِْبْبُكمُ  فَاتَّبُِعوِين  اهللَّ  حتُِ

ل فمن جعل هللا اتباعه يوجب حمبة هللا ورضاه وجعله شافًعا ىف مغفرة الذنوب ونوا      
 .هتداء كل فرد من األمة وأسهل طريق ىف االهتداءنفع ثناء الالدرجات عند هللا فهذا الثناء أ

 .النيب الكرمي الرؤوف الرحيم كان عظيم التواضع يف كل حاالته ويف كل معامالته – 40     
 َفَال  َربِّ  * يُوَعُدونَ  َما ُترَِيينِّ  إِمَّا َربِّ  قُلْ  ﴿يف نفسه  كان متواضًعا غاية التواضع حيت  قدو 

ا إن قلت إن مثل وال أكون مبالغً ) 94: 93. (سورة املؤمنون ﴾ الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومِ  ِيف  َجتَْعْلِين 
 .هذا التواضع مل يكن وال يكون ألحد من البشر

بني أطول باب ىف هذا باب سرية النيب األمي األمني ىف كتاب هللا امل: هذا الباب      
ومل يكن قبل . ألن الباب جديد. بسطته بسطًا وجعلته ىف أربعني فصًال . السنة الكتاب كتب

 .من كتاب بني سرية النيب الكرمي من آيات القرآن العلظيم

عسي أن يتخذه أهل  ﴾ يـَتـََقدَّمَ  َأن ِمنُكمْ  اءَ شَ  ِلَمن ﴿: هذا حبمد هللا باب جديد      
 .يف سرية نبيه ويف سرية أنبيائه. الرغبة من أبناء األمة سبيًال إىل كتاب هللا

 )3(السنة أصل أول 
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نة النيب الكرمي صلي هللا سنة هللا، سنة األولني، س: تقدم ىف الباب األول معين السنة      
ونريد ىف هذا الباب أن نثبت أن سنة النيب الكرمي صاحب . ي آله وصحبه وسلملععليه و 

القرآن العظيم أصل أول بني األصول األدلة األربعة ىف شرع اإلسالم ىف إثبات األحكام إن 
 .شاء هللا

. السنة أصل أول بني أصول األدلة األربعة ىف شرع اإلسالم ىف إثبات األحكام – 41      
لكتاب الكرمي كانت تنزل بعد وآيات ا. وته إال بالسنةمل يثبت حكم ىف اإلسالم أول ثب

 .مؤيدة مثبتة لفعل النيب الكرمي وإقراره وأقواله

مث جاءت آيات . اإلميان وكل أركان الدين وكل فرائض الدين ثبتت أول ثبوهتا بالسنة      
ت بالسنة أوًال مث الكتاب الكرمي تؤيدها وتثبتها تثبيتًا الصالة وكل أركا�ا وشروطها وأوقاهتا ثبت

 .نزلت آيات الكتاب الكرمي مؤيدة مثبتة

آية الوضوء، والوضوء شرط الصالة، مل تنزل إال يف السنة السادسة من اهلجرة،       
ووضعت ىف السادسة من آيات سورة املائدة وكان الوضوء شرط الصالة مدة عشرين سنة، 

ففرض  .هذا معلوم بالضروروة. بال وضوءة ومل يصل النيب وال أحد من الصحابة صال. بالسنة
. فإن األعذار ىف مدة عشرين سنة كانت تقع. وكذلك التيمم. الوضوء مل يكن إال بالسنة

ووضع النيب الكرمي آية الوضوء . رشاد النيب الكرميبالطهارة األصلية كان مشروًعا بإ واالكتفاء
 .﴾ تـَْغَتِسلُوا َحىتَّ  َسبِيلٍ  َعاِبِري ِإالَّ  ُجنُباً  َال وَ ﴿ والتيمم ثالثة وأربعني ىف السورة الثالثة مبناسبة 

وليس للتعريف ذكر ىف القرآن . والتعريف أعظم ركن من أركان احلج –احلج عرفة       
 ِعْندَ  اهللََّ  فَاذُْكُروا َعرَفَاتٍ  ِمنْ  أََفْضُتمْ  فَِإَذا ﴿: إال ظرف لنسك غري واجب ىف قوله. الكرمي

ومل يذكر التعريف . عمدة ا الذكر اإلفاضة من عرفات ظرفً  ]198: البقرة[ ﴾ اْحلَرَامِ  اْلَمْشَعرِ 
ومل . وذكر اإلفاضة من املشعر احلرام ىف عمدة الكالم. واحلج هو التعريف مل يثبت إال بالسنة

 َأفَاضَ  َحْيثُ  ِمنْ  َأفِيُضوا ُمثَّ  ﴿. مث قفوا: إال باقتضاء) الوقف ىف املشعر احلرام: (يذكر التشعري
 ]199: البقرة[ ﴾ النَّاسُ 
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األصل ىف ثبوت أركان الدين ويف أن إيل : ومثل هذا البيان العجيب يرشد أهل العلم      
 .عمل النيب الكرمي: ثبوت واجباته هو السنة

ثبت الصيام أول ثبوته بالسنة وثبت الزكاة أول ثبوهتا . وكذلك الصيام، وكذلك الزكاة      
 . نزلت اآليات الكرمية مؤيدة مثبتة فارضة مثبتةبالسنة مث

أمجعت اآليات علي أن السنة أصل أول، مث أمجعت األمة علي أن السنة أصل أول،       
وفعل النيب الكرمي وقوله قبل نزول اآليات وبعد نزوهلا بيان مبعين . وأصل يف البيان أعم وأسهل

ومبعين البسط الختصارها، ومبعين التيسري لفهمها  مجاهلامبعين التفصيل إل التبليغ أوًال وبيان
َلْيكَ  َوأَنزَْلنَا ﴿ :ألن بيان الفعل مشاهد يشاهده كل أحد َ  الذِّْكرَ  ِإ  إَِلْيِهمْ  ُنزِّلَ  َما لِلنَّاسِ  لِتَُبنيِّ

 ِاْختـَلَُفوا الَِّذي َهلُمْ  ِلتَُبنيِّ  ِإالَّ  اْلِكتَاب َعَلْيك أَنْـزَْلنَا َوَما ﴿: والبيان ىف قوله] 44: النحل[ ﴾
 أَرَاكَ  ِمبَا النَّاسِ  بـَْنيَ  لَِتْحُكمَ ﴿ تبليغ ألهل الكتاب حل ما اختلفوا فيه  ]64: النحل[ ﴾ فِيهِ 
 ]105: النساء[ ﴾ اهللَُّ 

حكمه حجة . وال يرتاب أحد يتلو الكتاب الكرمي أن النيب حاكم وأن النيب مبني      
 .قطيعة، وبيانه حجة قطعية بالضرورة

فعل النيب الكرمي وقوله ىف كليات الشرع أعلي من قضائه ىف جزئيات األحكام       
 أَنْـُفِسِهمْ  ِيفٓ  جيَُِدواْ  الَ  ُمثَّ  بـَيْـنـَُهمْ  َشَجرَ  فِيَما ُحيَكُِّموكَ  َحىتَّٰ  يـُْؤِمُنونَ  الَ  َورَبِّكَ  َفالَ  ﴿: واحلوادث

فالكتاب الكرمي باقتضاء هذه اآلية ] 65: النساء[ ﴾ َتْسلِيماً  َوُيَسلُِّمواْ  َقَضْيتَ  ممَِّّا َحرَجاً 
الكرمية قد حكم أن سنة النيب الكرمي أجل حجة وأقوي أصل بني األصول األربعة وأمر النيب 
الكرمي ىف حادثة جزئية إذا كان موجبًا للطاعة كما نصت عليه اآليتان ىف خامتة سورة النور، 

 .كثر إجيابًا بالضرورةكون أكرمي وقوله ىف كليات الشرع يففعل النيب ال

قلنا إن سنة النيب الكرمي أصل أول وأصل أسهل ونقول اآلن أن سنة النيب الكرمي صلي       
دليل وأقوي حجة بني أصول أدلة اإلسالم ىف . هللا عليه وعلي آله وصحبه وصاحبيه أعلي
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 َوالرَُّسولُ  بِاهللَِّ  تـُْؤِمُنونَ  َال  َلُكمْ  َوَما ﴿: إثبات العقائد واألحكام لقول هللا ىف كتابه الكرمي
 ).8(سورة احلديد ( ﴾ ِبرَبُِّكمْ  ِلتـُْؤِمنُوا َيْدُعوُكمْ 

. جعل الكتاب الكرمي دعوة نبيه إيل اإلميان باهلل أعلي حجة ال يبقي بعدها عذر ألحد      
 اهللَِّ  آيَاتُ  َعلَْيُكمْ  تـُتْـَلىٰ  َوأَنُتمْ  َتْكُفُرونَ  وََكْيفَ  ﴿ فدعوة النيب أصل أول وأصل أعلي وأجل

فوجود الرسول الذي يتلو آيات هللا ويدعو إيل اإلميان  ]101: آل عمران[  ﴾ َرُسوُلهُ  َوِفيُكمْ 
 .باهلل حجة ال يبقي بعدها عذر ألحد

 :من آمن برسالة النيب الكرمي حممد صلي هللا عليه وآله وسلم فمحمد ىف رسالته      

ففعله وقوله وحكمه قانون عمومي ىف . جه األرض إمام أمتهخليفة هللا علي و  – 1      
 .دولته

 .معلم حكيم مفت، قوله حجة وفتوي لكل فرد من أمته – 2      

 .قاض عادل مرشد قضاؤه نافذ ىف كل حادثة، ال ميكن أن ينقضه ناقض – 3      

حنن نوحد حممًدا ىف رسالته، كما نوحد ربه ىف . نيب هللا علي العاملني أمجعني – 4      
 .ألوهيته

 .فهديه وسريته من مجيع هذه الوجوه األربعة حجة إهلية بالغة بليغة      

 

 )4(السنة حجة توجب احلكم قطًعا 

ة قطعية هذا الباب الذي تقدم وإن أغناين كل اإلغناء عن بسط أدلة كون السنة حج      
ىف إثبات حكمها، إال أين اقتداء ألهل العلم ىف كتب أصول الفقه أبسط بعض البسط 

 .نزال ألهل الرغبة من كرام الطلبة. األدلة

االيتاء ] 7: احلشر[ ﴾ فَانْـتَـُهوا َعْنهُ  نـََهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آَتَاُكمُ  َوَما ﴿ - 42      
فاألمر بداللة املقابلة يوجب . والنهي يفيد التحرمي ﴾نَـَهاُكمْ  َوَما﴿: بدليل. هو األمر
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وهللا العزيز العليم هبذه اآلية الكرمية فوض إيل نبيه الكرمي املعصوم التشريع . الوجوب
 .ألنه حكيم عصمه هللا وجعله علي بينة من ربه. باإلطالق

فالصحابة الكرام . أدائه وحنن نعتقد أن األمة مثل نبيها معصومة يف حتمل الشرع ويف      
حفظت الكتاب وحفظت السنن وبلغت والذين اتبعوهم باحسان مثل الصحابة يف حفظ 

وكل القرون بعد هؤالء إيل يوم القيامة هلا العصمة ىف . الشرع بالكتاب والسنن ويف األداء
 .حفظ الشرع بكل أصوله ويف التبليغ

وسنن . وائل الينبغي لنا أن خنالفهاولذلك نري ونعتقد أن سنة السلف وسنن األ      
 اْرَتَضىٰ  الَِّذي ِدينَـُهمُ  ﴿: وهي. الصحابة الكرام زمن اخلالفة الراشدة حجة ىف عقيدتنا قطعية

كما أن كل أمر . خصوًصا إذا كان فيها معين حكيم له فائدة إجتماعية] 55: النور[ ﴾ َهلُمْ 
وعلي هذه . وبذلك يكون ظهور اإلسالم وعزته. ىف وضعه فائدة فإن للخلف أن يضعوه

 .الوترية تكون تالوة األمة القرآن الكرمي ارتقاء

 ﴿: مثل قوله هللا. ةوقد نزلت ىف وجوب األتباع ووجوب اإلطاعة آيات كثري  – 43      
 ]64: النساء[ ﴾ اهللِّ  بِِإْذنِ  لُِيطَاعَ  ِإالَّ  رَُّسولٍ  ِمن َأْرَسْلنَا َوَما

 .فإذ جعل إطاعة الرسول غاية اإلرسال ففعل الرسول وقوله يكون حجة بالضرورة      

 هذه اآلية] 31: آل عمران[ ﴾اهللَُّ  ُحيْبِْبُكمُ  فَاتَّبُِعوِين  اهللََّ  حتُِبُّونَ  ُكنُتمْ  إِن ُقلْ  ﴿ - 44      
أفعاله وأقواله وأقاريره واجتهاده حجة بالغة : الكرمية بينة جليلة جلية علي أن كل سنن النيب

ألن برهان حمبة هللا هو االتباع، والذي يوجب رضي . قاطعة، يفوز أعظم فوز من متسك هبا
 .جمرد حماكاة الفعلواالتباع هو امتثال األمر، ال . هللا وحمبته هو االتباع

 َوأَقِيُموا ﴿] 13: اجملادلة[ ﴾َوَرُسوَلهُ  اهللََّ  َوَأِطيُعوا الزََّكاةَ  َوآتُوا الصََّالةَ  فَأَقِيُموا ﴿ - 45      
 .]56: النور[ ﴾ الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا الزََّكاةَ  َوآتُوا الصََّالةَ 

فاإلطاعة واجبة مثل وجوب الصالة . جعل اإلطاعة ىف درجة الصالة والزكاة ىف حكمها      
 .والزكاة
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سورة يوسف  ﴾ اتـَّبـََعِين  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَةٍ  َعَلى اهللَِّ  ِإَىل  َأْدُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقلْ  ﴿ - 46      
علي بصرية أنا . اتبعين أدعوا إيل هللا ويدعو من. هذه سبيلي وسبيل من اتبعين) 107(

والسنة . كل هذه الوجوه الثالثة يفيدها النظم العريب علي حد سواه. وعلي بصرية من اتبعن
إال مل ميكن أن يكون ملن . فالسنة حجة بالبداهة. والنيب الكرمي علي بصرية. سبيله ىف التبليغ

 .اتبع حق ىف الدعوة

ِلكَ  ﴿ - 47        َوَال  اْلِكتَابُ  َما َتْدرِي ُكنتَ  َما ۚ◌  أَْمرِنَا مِّنْ  ُروًحا إَِلْيكَ  أَْوَحيْـنَا وََكذَٰ
ميَانُ   مُّْستَِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإَىلٰ  لَتـَْهِدي َوإِنَّكَ  ۚ◌  ِعبَاِدنَا ِمنْ  نََّشاءُ  َمن ِبهِ  نـَّْهِدي نُورًا َجَعْلنَاهُ  َولَِٰكن اْإلِ

: الشورة[ ﴾ اْألُُمورُ  َتِصريُ  اهللَِّ  ِإَىل  َأَال  ۗ◌  اْألَْرضِ  ِيف  َوَما السََّماَواتِ  ِيف  َما لَهُ  الَِّذي اهللَِّ  ِصَراطِ * 
52 - 53.[ 

والقرآن الكرمي ىف هذه اآلية الكرمية أيت بكناية الغائب أوًال مث التفت ثانيًا وخاطب نبيه       
 نََّشاءُ  َمن ِبهِ  نـَّْهِدي نُوًرا َجَعْلنَاهُ  َولَِٰكن ﴿: فكأن الكتاب الكرمي من أول األمر قال. الكرمي

 .بفعلك وقولك واقرارك ﴾ مُّْستَِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإَىلٰ  لَتـَْهِدي َوإِنَّكَ  ۚ◌  ِعبَاِدنَا ِمنْ 

أضافه  ﴾الذين أنعمت عليهم﴿والصراط املستقيم الذي أضافه هللا ىف أم الكتاب إىل       
 ﴾ اْألَْرضِ  ِيف  َوَما السََّماَواتِ  ِيف  َما َلهُ  الَِّذي اهللَِّ  ِصرَاطِ  ﴿: يف هذه اآلية الكرمية إيل نفسه

تعظيًما لشأن هدي النيب ىف كونه بيانًا للقرآن الكرمي وقلم أبلغ بليغ ولسان أعلم عامل قاصر 
 .يف بيان إفادة هذه اآلية الكرمية ويف بيان درجة إعجازها

دلت داللة قطعية علي أن  ﴾ اْألُُمورُ  َتِصريُ  اهللَِّ  ِإَىل  َأَال  ﴿وخامتة هذه اآلية الكرمية،       
 .صريورة كل األمور إليهبيان النيب بأخالقه وأقواله وأفعاله صائرة إيل هللا 

وأصح االستدالل ىف كل األحكام الشرعية االجتماعية استدالل أهل العلم  – 48      
 اهللَِّ  َرُسولِ  ِيف  َلُكمْ  َكانَ  لََّقدْ  ﴿: والكتاب الكرمي يقول. بأحوال النيب الكرمي وسريته وسننه

فعل النيب صاحب القرآن الكرمي يدل داللة قطعية . سورة األحزاب ويف غريها ﴾َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ 
 .ويدل اآلية علي أن التأسي اهتداء بالضرورة. علي الندب واالستحباب



34 
 

 .اإلسالم فالسنة أهم دليل ىف شرع. وسرية النيب ىف حياته دساتري لألمة      

 ۚ◌  آَمنُوا الَِّذينَ  اْألَْلبَابِ  ُأوِيل  يَا اهللََّ  فَاتـَُّقوا ﴿: وقد أيت القرآن الكرمي بغاية البيان – 49      
ُلو رَُّسوًال  * ِذْكرًا إِلَْيُكمْ  اهللَُّ  أَنَزلَ  َقدْ   ]11 - 10: الطالق[ ﴾ اهللَِّ  آيَاتِ  َعلَْيُكمْ  يـَتْـ

الكرمي، بنص هذه اآلية  فسرية النيبّ . جعل هللا نبيه عني الذكر، وجعل سريته آيات هللا      
 .الكرمية، حجة هلل بالغة مبينة خترج األمة من الظلمات إيل النور

وهو ىف كل أفعاله وكل أقواله . وسنته وحي. النيب الكرمي ىف تبليغ الشرع معصوم – 50      
واتبع ما يوحي ﴿ ﴾إن اتبع إال ما يوحي إيل﴿ات كثرية ىف ذلك آلي ﴾علي بينة من ربه﴿

ون فعل النيب وقوله إال من كيفال  ﴾إن احلكم إال هلل﴿ ﴾قل إين علي بينة من ريب﴿ ﴾إليك
 .ألنه صادق معصوم. إذا حكم فحكمه هلل ﴾إن احلكم إال هلل﴿ومن يقول . هللا

َ  اهللُّ  ُيرِيدُ  ﴿: االقتداء بالسنن املعلومة احلقة جعله هللا غاية إلرادته ىف قوله – 51        لِيَُبنيِّ
فإذا كان اقتداء األمة اإلسالمية ] 26: النساء[ ﴾ قـَْبِلُكمْ  ِمن الَِّذينَ  ُسَننَ  َويَـْهِدَيُكمْ  َلُكمْ 

واهتداءها إيل السنن القدمية غاية إلرادة هللا ىف شرع اإلسالم يهديهم إليها الكتاب الكرمي 
وحجة ألمته فأي واضع خافض وضع وخفض سنن صاحب القرآن الكرمي عن حق بذله هللا 

 .لكل وسننه أهدي وأقوم وأحكم وأقرب لصالح اجملتمع

ُهَما َأْهَدىٰ  ُهوَ  اهللَِّ  ِعندِ  مِّنْ  ِبِكتَاٍب  فَْأتُوا ُقلْ  ﴿  َأَوَلوْ  قَالَ  ﴿] 49: القصص[ ﴾َأتَّبِْعهُ  ِمنـْ
سورة الزخرف  ﴾ َكافُِرونَ  ِبهِ  ُأْرِسْلُتم ِمبَا إِنَّا قَالُوا ۖ◌  آبَاءَُكمْ  َعلَْيهِ  َوَجدمتُّْ  ِممَّا بَِأْهَدىٰ  ِجْئُتُكم

)24( 

 إنا مبا أرسلت به كافرون؟: فهل تقولون مثل ما قالوا      

 أَيـَُّها يَا ﴿ :مور وأعمها نزلت خطابًا للنيب الكرمي مثلوآيات كثرية يف أهم األ – 52      
فلو مل يكن عمل النيب الكرمي حجة موجبة ملا اختص هللا خبطابه  ﴾ النَِّساءَ  طَلَّْقُتمُ  ِإَذا النَِّيبُّ 
 . حجةكل هذه اآليات علي أن سنة النيب  فدلت. نبيه
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 )5(ال عذر ألحد ىف إنكاره السنن وال فائدة 

قلوب أهل الرغبة من   األربعة السابقة ما به سيطمئن، إن شاء هللا تقدم ىف الفصول      
فقد بسطت هداين هللا إليه بعض ما استطعت ىف شأن . كرام الطلبة ىف موضوع السنة

وكان أهم ما قمت إليه بيان سنن النيب الكرمي صاحب القرآن العظيم صلي هللا عليه . السنن
 .وسلم وصحبه وصاحبيه وسلم

بأية شبهة بأي عذر وبأي وهم يعتذر من ينكر سنن النيب الكرمي صاحب  – 53     
 القرآن العظيم؟

ن شيوع الوضع ىف األحاديث ال يقوم عتذر بشيوع الوضع ىف األحاديث، فإفإن يكن ي      
ومن . لها كنهارها بفضل أصحاب السنن وبفضل فقهاء اإلسالما ىف ترك سنن كان ليعذرً 

الوضع مل تتمكن أن متس مشارع الشرع ومشاعر الدين بشيء ية آ عصمة الدين احلق أن
ليس من الدين فلم يوجد ىف هدي النيب الكرمي ، وال ىف سننه الثابتة، وال يف سرية حياته 

وما وضعه القصاصون . ومل يتأثر من وضع أهل الوضع فقه اإلسالم. النبوية شيء موضوع
أن  دفهل يتمكن أح. نعرف الوضع. سالمودعاة الفرق مل يكن له أثر ىف فقه مذاهب اإل

ا موضوًعا ىف هدي يرينا حديًثا موضوًعا بين عليه فقه مذهب من مذاهب اإلسالم، أو حديثً 
 .عليه أدب اإلسالم ينالنيب الكرمي ب

فضائل األعمال وأجودها، وداع من دعاة الفرق ىف مناقب  وضع الزاهد أحاديث يف      
 .وظاهر أن هذا ليس من الدين ىف شيء. األفراد واألشخاص ويف مثاهلا

وعندكم فرقان مييز اخلبيث من الطبيب، والكاذب . فعدوا كل املوضوعات من األساطري      
 ]29: األنفال[ ﴾فـُْرقَانًا لَُّكمْ  َجيَْعل اهللََّ  تـَتـَُّقوا ِإن ﴿. من الصادق، والباطل من احلق

وإن يتعذر بأن السنن صارت تشغل الناس عن الكتاب الكرمي فإن جعل الناس السنن       
 .شاغلة عن الكتاب الكرمي عيب للناس وليس من مضار السنن
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مثل .  من السنن مل يكن إال من األهواءختالف الذي وقع بني األمة مل يكن أصًال واال      
فإن مل يكن . ف أهواء أهل الكالم ىف نصوص آيات الكتاب الكرمي وهي بيناتاختال

ا ىف اآليات البينات فكيف جيعل قادًحا ىف اختالف األهواء السياسية والكالمية قادحً 
 .السنن

حسبنا كتاب هللا وأن الكتاب الكرمي كاف لألمة : حنن نعتقد، ونقول قول حمق صادق      
حنن ال نريد من القرآن الكرمي بدال وال نبغي عن الكتاب . م اإلغناءمتام الكفاية ومغن متا

إمام هؤالء هو النيب الكرمي صلي و . ولكن نتبع من هو أعلم منا بالقرآن الكرمي. الكرمي حوًال 
 .هللا عليه وعلي آله وصحبه وصاحبيه وسلم

أفعال وأقوال نيب ىف حياته كان له وال شك وال ريب أن كل حكيم وكل عظيم وكل       
. وهذا أمر فطري ىف نظام األمم. ا األمم سنة اجتماعية مقدسة هتتدي هبا يف كل أمورهاهتْ دَّ عَ 

الكرمي إن  فال يكون من شرف خامت األنبياء صاحب القرآن. ولن ينكر عاقل. مل ينكره أحد
ية، وقد نستثنيه من بني احلكماء واألنبياء والعظماء ىف كون فعله وقوله وسريته حجة هاد

 .ا كل اآلخرينا ولسانً ا ما حيمده به قلبً أرسله ربه حجة ورمحة للعاملني، وسيبعث ربه مقامً 

 ﴾سالم علي نوح ىف العاملني﴿: وقد ترك هللا علي أنبيائه ىف أقل شؤو�م ىف اآلخرين      
 ).إلياسني( ﴾سالم علي إل ياسني﴿ ﴾سالم علي موسي وهارون﴿ ﴾سالم علي إبراهيم﴿

فهل يكون من كمال اإلسالم أن ال تكون سرية نبيه حجة حاكمة يف حق أمته؟       
 حكيمة ىف اهتدائها؟

ا أن كل سريه ىف كل ونعلم علم اليقني، ونقول، وليس ىف قلبنا ذرة ارتياب وال مبالغً       
حياته مدة ثالث وعشرين سنة ومخسة أشهر دساتري حكيمة ألمته ىف حياهتا األدبية 

 .تماعية والسياسيةاالج
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أن ما وضعه أهل الوضع من االحاديث أقل مما أثبته أئمة السلف : ونعلم حق العلم      
. تركتكم علي بيضاء ليلها مثل �ارها: وقد قال النيب الكرمي. من الصحاح من السنن الثابتة

 .وقد قال عليكم بسنيت لن تضلوا ما متسكتم هبا

 : ومن سننه وسنن صحابته      

 .ىف احلاجات الشخصية زمن الضيق )1(ةغَ لْ بالبُـ االكتفاء ىف احلياة  – 1      

 .بذل كل مهه ىف إقامة العدل ويف إعالء كلمة هللا – 2      

 .ويف إخراج خلق هللا من ظلمات اجلهل ومن فنت الفساد – 3      

فمن ضل من هذه السنن السنية فقد ضل وقد ذل وقد زل، وأحاطت بنظام اجملتمع       
كما رأينا ىف كل تأريخ الدول اإلسالمية، ونري اليوم أهول منه ىف . األزمات واألسقام والعلل

 .عصورنا هذه ىف الدول اليت تدعي املدنية

كار سننه وأية سنة عذرتكم ىف فأرونا أي سنة من سنن النيب الكرمي اضطرتكم إىل إن      
 تركها إعراًضا وتوليا عنها؟

وأحسن اهلدي . أال إن أحسن الكالم كالم هللا. قد ثبت عند األمة قول النيب الكرمي      
وكل ضاللة ىف . وكل بدعة ضاللة. وكل حمدثة بدعة. وشر األمور حمدثاهتا. هدي حممد

 .النار

ا فكيف تنكر أن ا خملصً فإن اعتقدت إن أبلغ الكالم كالم هللا وكنت ىف اعتقادك صادقً       
 أحسن اهلدي هدي حممد؟

يف هذا القول صادقة كل الصدق، حكمة نبوية ىف حفظ الدين علي   لستُّ اُجلمل ا      
 .أصله عًضا طريًا ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

 املعجم الوسيط. ما يكفي لسّد احلاجة وال يفُضل عنها : البـُْلَغُة    )1(
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والبدعة يف هذا القول احلكيم إحداث شيء ليس من الدين علي أنه جزء من الدين،       
 .علي أنه عمل ديين يتقرب به العبد إىل ربه

ا دثه أمة إن مل جيعل جزءًا من الدين ومل يعترب عمًال دينيً ر الذي خيرتعه أحد أو حتواألم      
وكل حمدثة ىف الدين . زيادة ىف الدينإمنا البدعة  .كون بدعة مردودة، وال يكون ضاللةيفال 
 .وكل بدعة ضاللة. بدعة

ألحكام اخلمسة فأقل ما فيه أنه رد لنص الشارع من غري ومن يقول أن البدعة تدخلها ا      
 .أن يفهم قصد الشارع

وقد أصاب كل اإلصابة ىف . ومن أهل العلم من كتب كتبًا رد املنطق، ويف رد الفلسفة      
رده علي املنطق وعلي  ن يقول حرفًا يفومل يتمكن أ. رده علي املناطقة وعلي املتفلسفة

 .الفلسفة

 ال. ومل يكن الرد إال من حيثية جعل املنطق والفلسفة قسًما من أقسام العلوم الدينية      
وال من حيثية كون . من حيثية كون املنطق صناعة من الصنائع، وهندسة ىف نظام األفكار

 :وموضع الفلسفة هو. الفلسفة علًما شريًفا من العلوم يبحث ىف الوجود ويف املعرفة

 .الوجود – 1      

 .املعرفة – 2      

لسفة من مبادي فحرم املنطق وجعل الف. وقد أخطأ وخيطئ من ظن ويظن غري ذلك      
. ، وجعل بني أيديه ومن خلفه سًداهذا هو الذي جعل ىف أعناق عقل البشر أغالًال . الزندقة

 .فأغشاه وأعشاه

وكبار علماء أصول الفقه وإن جعلوا املنطق وبعض مسائل الفلسفة جزءا من علم       
وكانوا أعلم منا . يادينوه جزءا من الدين ومل يعدوه علًما أصول الفقه ىف التدوين، فلم جيعل

 .بكونه من العلوم الكونية
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 َعَلْيِهم اهللَُّ  َأنْـَعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  فَأُولَِٰئكَ  َوالرَُّسولَ  اهللََّ  ُيِطعِ  َوَمن ﴿: وآية سورة النساء – 54      
يِقنيَ  النَّبِيِّنيَ  مِّنَ  دِّ قد ] 69: النساء[ ﴾ رَِفيًقا أُولَِٰئكَ  َوَحُسنَ  ۚ◌  َوالصَّاحلِِنيَ  َوالشَُّهَداءِ  َوالصِّ

أحلقت هبم عامة أربع مجاعات وبأن  َعلَْيِهم اهللَُّ  أَنْـَعمَ  الَِّذينَ  وسعت دائرة الفضل بأن جعلت
وصاحب القرآن الكرمي أول  ﴾ذلك الفضل من هللا﴿األمة اليت أطاعت هللا وأطاعت الرسول 

الصراط املستقيم صراط الذين ﴿: ه الكرمية هيَعلَْيِهم فكل سنن اهللَُّ  أَنْـَعمَ  من دخل ىف الَِّذينَ 
فالذي يتلو . الذي يطلبه كل األمم ىف كل ركعة من مكتوباهتا ونوافلها ﴾أنعمت عليهم

 ﴾إهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم﴿. القرآن الكرمي ويدعو هللا بدعواه
 .نبيه فتالوته ودعوته ودعواه حجة عليه وإن مل يعرتف هو حبجية سنن

 ﴾ َحيْزَُنونَ  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوفٌ  َفالَ  ُهَدايَ  َتِبعَ  َفَمن ُهًدى مِّينِّ  َيْأتِيَـنَُّكم فَِإمَّا ﴿ - 55      
 َوَأْصَلحَ  اتـََّقى َفَمنِ  آيَاِيت  َعَلْيُكمْ  يـَُقصُّونَ  مِّنُكمْ  ُرُسلٌ  َيْأِتيـَنَُّكمْ  إِمَّا آَدمَ  َبِين  يَا ﴿ ]38: البقرة[

واآليات ىف هذا املعين كثرية ىف سور ]. 35: األعراف[ ﴾ َحيَْزُنونَ  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوفٌ  َفالَ 
 .القرآن الكرمي

  علق القرآن الكرمي اإلرسال واإلنزال حبرف الشك؟مل      

فإن أساس الدين وهو معرفة هللا . قال أهل العلم إن اإلرسال ليس بواجب علي هللا      
ه ومعرفة بعض حقوق هللا علي عباده حيصل بالعقل واهتداء اإلنسان كاف ىف قيام بتوحيد

يدركه العقل باإلرسال فاإلرسال فضل من هللا ولطف ا الويبقي التكميل ىف م. أصل احلجة
 :﴾ُهًدى مِّينِّ  َيْأتِيَـنَُّكم فَِإمَّا﴿وليس بواجب . من هللا علي الناس

 .بكتاب – 1      

 .هًدي برسول – 2      

 . هًدي بالعقل – 3      

أضاف  ﴾ َحيَْزُنونَ  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوفٌ  َفالَ  ﴿فمن اتبع هداي املنقول أو املعقول       
 :اهلدي إيل نفسه وأطلقه بعد اإلضافة، فيدخل ىف إطالقه ويف عمومه
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 .هدي الكتاب – 1      

 .هدي الرسول – 2      

 .هدي العقل – 3      

 .كل هذه الثالث علي مستوي واحد ىف اهلداية واالهتداء       

 ]120: البقرة[اْهلَُدٰى  ُهوَ  اهللَِّ  ُهَدى ِإنَّ  ُقلْ       

 ]73: آل عمران[اهللَِّ   ُهَدى اْهلَُدى ِإنَّ  ُقلْ       

 ]71: األنعام[اْهلَُدٰى  ُهوَ  اهللَِّ  ُهَدى ِإنَّ  ُقلْ       

واعتقد، وقليب مطمئن به، إن هدي هللا املعرف باإلضافة إيل اسم اجلاللة هو اخلرب ىف        
ن احنصار أل. التعريف هو اإلسم هو املبتدأ واهلدي احمللي بال. كل هذه اآليات الثالث

هذا قانون عقلي ىف . اهلدي ىف هدي هللا اليستفاد إال إذا جعلنا هدي هللا خربًا حيصر املبتدأ
 .خالفه خلف يفسد به املعين. بيانال

. القرآن الكرمي فيهاويل مغ وقويل هذا ينبسط إىل آيات كثرية أخالف به أهل العلم من      
إن قصدنا احنصار الفالح ىف  ﴾ اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَِٰئكَ ﴿ : قول هللا يف سورة البقرة: مثًال 

أما إذا جعلنا . أولئك فهذا القصد اليتأيت إال إذا جعلنا املفلحون مبتدأ حيصره اسم اإلشارة
اسم اإلشارة مبتدأ واملفلحون خربًا فاجلملة علي هذا التقدير تفيد ثبوت الفالح وال تفيد 

 .احنصاره ىف اسم اإلشارة

يه إذ يقول ىف كتابه إن أكثر النحاة يتهاونون باخللف ورضي هللا عن إمام األدب سيبو       
 .لزم من معرفة وجه األعرابومعرفة معين الكالم أ. جه األعرابىف املعين إذا استقام هلم و 

ا ﴿        مسَِْعنا يـَُقوُلوا َأنْ  بـَيْـنـَُهمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسوِلهِ  اهللَِّ  ِإَىل  ُدعُوا ِإذا اْلُمْؤِمِننيَ  قـَْولَ  كانَ  إِمنَّ
 ].51: النور[ ﴾َوَأطَْعنا
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ولن يستقيم املعين إال  ﴾قول املؤمنني﴿اتفقت األمة وأمجعت األئمة علي نصب،        
وهتاونوا عظيم . اغرتوا بوجه النصب. وأهل األعراب أمجعون قالوا إنه خرب كان. علي اإلمسية

واليستقيم املعين إال  .مي كثريةه اآليات ىف الكتاب الكر وأمثال هذ. التهاون باخللف ىف املعين
 .علي اإلمسية

من بني األفعال الناقصة  "كان"إن : فقلت مهتديًا بأمثال هذه اآليات الكرمية      
 :تستعملها العرب علي وجوه

 .رفع اإلسم، ونصب اخلرب مل يثبت حنوي غري هذا الوجه – 1      

 .حيمله النحوي علي االلغاء، أو علي إضمار ضمري الشأن .رفع اإلمسني – 2      

خيطئ ىف . وهذا الوجه ىف آيات الكتاب الكرمي كثري. نصب اإلسم ورفع اخلرب – 3      
 .هذا الوجه النحاة خطأ فاحًشا جبعل املنصوب خربًا واليستقيم املعين علي اخلربية أصًال 

 :ىف العمل إن كان قد تكون مثل إنَّ : وأنا أقول      

وضل . وشواهدي آيات الكتاب الكرمي ومل يهتد إليه حنوي. كان مثل إنّ . كان كأنَّ        
 .ضالال بعيًدا من ظن أن املنصوب هو اخلرب

هِ  َوَجْدنَا َما َحْسبـُنَا قَالُوا الرَُّسولِ  َوِإَىل  اهللَُّ  أَنَزلَ  َما ِإَىلٰ  تـََعالَْوا َهلُمْ  قِيلَ  َوِإَذا﴿ - 56        َعلَْي
 ]104: املائدة[ ﴾ يَـْهَتُدونَ  َوَال  َشْيئًا يـَْعَلُمونَ  َال  آبَاُؤُهمْ  َكانَ  أََولَوْ  ۚ◌  آبَاءَنَا

دعاهم إيل الرسول إيل هديه وسريته وسننه، مثل ما دعاهم إيل ما أنزل هللا إيل كتاب       
 .ة بالغةفقد جعل الكتاب الكرمي هدي الرسول مثل كتاب هللا حجة إهلية حج. هللا

قتداء بالسنن اآليات الكرمية مل ينكر إلمث ينبغي ملتفكر أن يتنبه إن هللا ىف مثل هذه       
 َوَال  َشْيئًا يـَْعَلُمونَ  َال  آبَاُؤُهمْ  َكانَ  أََولَوْ  ﴿: وإمنا رد االقتداء بالسنن الباطلة، فقال. القدمية
ا ﴿: أما لو كان اآلباء علي علم وعلي هداية ملا أنكر الكتاب الكرمي قوهلم ﴾يـَْهَتُدونَ   َحْسبـَُن

 ﴾آبَاءَنَا َعلَْيهِ  َوَجْدنَا َما
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حجة جليلة وبرهان جلي  ﴾ آبَاءَنَا َعلَْيهِ  َوَجْدنَا َما َحْسبـُنَا ﴿: فقول هللا جل جالله      
السنن وأحسن اهلدي سنة صاحب  وأقوم. مجيل علي أن االقتداء بالسنن الصاحلة هداية

 .القرآن وهدي حممد صلى هللا عليه وسلم

ِلكَ  ﴿ - 57       ا إِنَّا ُمتْـرَفُوَها قَالَ  ِإالَّ  نَِّذيرٍ  مِّن قـَْرَيةٍ  ِيف  قـَْبِلكَ  ِمن َأْرَسْلنَا َما وََكذَٰ  َوَجْدَن
 آبَاءَُكمْ  َعلَْيهِ  َوَجدمتُّْ  ِممَّا بَِأْهَدىٰ  ِجْئُتُكم أََولَوْ  قَالَ *  مُّْقَتُدونَ  آثَارِِهم عََلىٰ  َوإِنَّا أُمَّةٍ  َعَلىٰ  آبَاءَنَا

 ]24 - 23: الزخرف[ ﴾َكاِفُرونَ  ِبهِ  أُْرِسْلُتم ِمبَا إِنَّا قَالُوا ۖ◌ 

ودعاهم إيل سنن النيب اليت هي . أقرهم علي دعواهم االهتداء واالقتداء بالسنن القدمية      
هم إيل أن البقاء علي سنن القدمية لكو�ا سنن اآلباء دفأرش. أهدي من سنن آبائهم القدمية

دعاهم إيل اهلدي، ومل ينكر . اجتماعي لالتخابعد ظهور سنن هي أهدي من القدمية 
 .هذا أدب عظيم ىف دعوة القرآن الكرمي. هداية القدمي

 ِبهِ  ُأْرِسْلُتم ِمبَا إِنَّا قَالُوا ﴿: فإنكار السنن اليوم يدخل ىف قول هللا حكاية عن األمم      
 ]24: الزخرف[ ﴾َكاِفُرونَ 

َها َوَجْدنَا قَالُوا فَاِحَشةً  فـََعلُوا َوِإَذا ﴿ – 58       ا َعلَيـْ  َال  اهللََّ  ِإنَّ  ُقلْ  ۗ◌  هِبَا أََمرَنَا َواهللَُّ  آبَاءََن
 ]28: األعراف[ ﴾تـَْعَلُمونَ  َال  َما اهللَِّ  َعَلى أَتـَُقوُلونَ  ۖ◌  بِاْلَفْحَشاءِ  يَْأُمرُ 

ا َواهللَُّ ﴿ :األب ىف عرف أديان األمم القدمية هم املعلومون واألنبياء بدليل قوهلم        أََمرََن
وفيه . الباطنة رًدا لسنن ﴾بِاْلَفْحَشاءِ  َيْأُمرُ  َال  اهللََّ  ِإنَّ  ُقلْ  ﴿: ردهم القرآن الكرمي بقوله ﴾هِبَا

علي عوائدهم القدمية وعلي سننهم  ة واإلسالم يقر األمميمالقو   تثبيت للسنن الصاحلة
 .القومية إن مل يكن ىف العوائد والسنن فساد اجتماعي، ومل يكن فيها عقيدة باطلة

إن قلت، قد اتفقت األمة علي أن  أن يستبعد رقد اتفق أهل العلم، وليس ملنك – 59      
 : العلم ثالثة، وماسواها زيادة ىف الفضيلة

 .كتاب هللا: آية حمكمة – 1      
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 .سنة قائمة، ثابتة من نيب هللا – 2      

ومعين الفريضة جيب  .هي اإلمجاع وحكم العقل بالقياس أو بغريه. فريضة عادلة – 3      
 ومعين العادلة إ�ا تساوي كتاب هللا وسنة نبيه ىف إثبات حكم هللا. العمل هبا

. ليس بعقل وليس بعلم كل ما يراه كل أحدوكما أنه ليس بسنة كل حديث، كذلك       
فإن كان لك سبيل إيل إنكار حديث بعقلك وعلمك، فأي سد يسد علي وجهنا باب 

وقد قيل، والقول حق يسد علي وجهنا باب الكالم ىف علمك . الكالم ىف علمك وعقلك
وتواضعوا  لسكينة والوقاروقد قيل، والقول حق معقول، تعلموا العلم وتعلموا للعلم ا. وعقلك
 .منه نمو ملن تعل

وليس العجلة والطيش والتهور يف إنكار أصل من األصول اليت اتفقت كل األمم وكل       
 .ديسها، بعقلتقالشرائع علي 

واتباع السنن واختاذها أول حجة وأعظم دليل اتفقت عليها الشرائع وطبيعة البشر،       
 .وأيدته احلكمة ىف مجيع العصور عند مجيع القرون

 :قد اعرتفت إن عالمة الوضع مخس – 60      

 .أن خيالف العقل – 1      

 .أن خيالف الفطرة – 2      

 .أن خيالف القرآن الكرمي – 3      

 .أن خيالف التاريخ – 4      

 .أن خيالف القرائن – 5     

 :وحنن نزيد السادس ونقول      

 .أن خيالف الثابت من أحاديث الرسول – 6      
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 :زيد السابع ونقولنمث لنا أن       

 .أن خيالف أصًال اجتماع تلقاه سلف األمة بالقبول – 7      

فإن أئمة . والحاجة إيل حبث ىف أسانيدها. حنكم علي كل هذه السبع بالوضع      
 .بعد البحث ىف املتوناحلديث ال يبحثون ىف األسانيد إال 

 :وماسواه فضل: إن العلم ثلثة: فإذا قلنا قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم      

 .آية حمكم – 1      

 .سنة قائمة – 2      

 . فريضة عادلة – 3      

فبأي عالمة من هذه العالمات أو بأي دليل من األدلة حتكم علي هذا احلديث       
أدبية حترم  فإن كانت السنة القائمة علًما، فألي حكمة اجتماعية وألي مصلحة. بالوضع

آلية احملكمة وللفريضة العادلة، وأنت التنكر أن اآلية ل: نة القائمة عن حق ثبت ألختيهاالس
 .احملكمة والفريضة العادلة حجة

وأنا . اعرتف املنكر بأنه إمنا ينكر حجية السنن، وال ينكر قيمتها التارخيية – 61      
فإن سنن النيب الكرمي الشارع احلكيم إن مل . استبعد كل االستبعاد مثل هذا القول من مثله

لفعل كل أحد عاش  سوي ما. تكن حجة حاكمة علي الناس كافة مل يبق هلا شيء من قيمة
 وهذا أعظم انتقاص لسيد الرسل خامت النبيني صلى هللا عليه وسلم. يوًما من الدهر

ومن ينكر حجية السنن ويدعي أنه يري قيمتها التارخيية فلكل متهم أن يتهمه بأنه       
ـتأخرة من هتامه علي أن القرون املمستنًدا ىف إ. ًعا رغبًا أو رهبًاتظاهر وأنه تسرت خوفًا أو طم

األمم اإلسالمية ىف هذه العصور قد ختارجت من كل حظوظها ومن كل سهامها ومن  
هل الغرب حيبون العاجلة ويذرون وراءهم كل نبيها ومن مواريث سلفها تربًعا ألمواريث 
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فهم  . يتمتعون هبا ىف ترقياهتم العظيمة ختارجوا كل التخارج. أثقاهلم الثمينة ألهل الغرب
 .مية األدبية الدينيةكما أنتم تنكرون قيمتها العل.قميتها التارخييةثافلون عن 

أن نصوص الكتاب ونصوص السنة : وأنا أعتقد، وليس ىف قليب ودماغي ذرة ارتياب      
 :قسمان متوافقان

يف العبادات . كاليفويسميها أهل العلم بالت. رشاد، أو أمر ونواهطلب وإ – 1      
 .كلها علي عقيدتنا قطعية. وهذا القسم هو األدلة النقلية. هاري غواملعامالت و 

آيات وسنن ىف غري قسم الطلب ويف غري التكاليف وكل هذه النصوص اآليات  – 2      
والسنن براهني عقلية، أقوم من براهني الكتب العقلية ومن براهني كتب احلكمة، وأجل وأدل 

 .من كل برهان جيله أهل العلم ىف كتبهم العلمية

بل أقول . ن فقط وال جبرد هوي ديين وجد قليب خاليًا فتمكناأقول كل ذلك، ال بإمي      
 ُكنَّا َوَما﴿ . بعلم رسخ يف قلوبنا بربكة كتب احلكمة وكتب أهل العلوم، ومبا هدانا هللا له

 ]43: األعراف[ ﴾اهللَُّ  َهَدانَا َأنْ  لَْوَال  لِنـَْهَتِديَ 

حانك دعوانا فيها سب. يهدي هللا لنوره من يشاء: وشاهدنا ىف ذلك وشهيدنا هو هللا      
 .احلمد هلل رب العاملني وحتيتنا فيها سالم وآخر دعوانا أن. اللهم

 َرُسوالً  ِفيِهمْ  َوابْـَعثْ  رَبـَّنَا ﴿) 129: 2(لكرمي يف دعوة إبراهيم ذكر ىف الكتاب ا – 62     
ُلو ِمنْـُهمْ  يِهمْ  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َويـَُعلُِّمُهمُ  آَيَاِتكَ  َعلَْيِهمْ  يَـتْـ  ﴾احلَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  َويـُزَكِّ

ويف ) 164(وذكر هذه األربعة من شؤون النيب الكرمي علي غري هذا الرتتيب ىف آل عمران 
 وسريته يف حياته بأفعاله والتزكية وتعليم الكتاب واحلكمة كانت هبدي النيب) 2(سورة اجلمعة 

فكانت السنة هي . وآيات هللا وكتاب هللا كانت مؤيدة مثبتة هلدي النيب الكرمي. وأقواله
 .األصل األول ىف التشريع

 ﴿الشأن اخلامس من شؤون النيب الكرمي، فقال ) 151: 2(وذكر هللا جل جالله       
والشأن اخلامس إن مل يكن أحد هذه األربعة املتقدمة، فهو  ﴾تـَْعَلُمونَ  َتُكوُنوا ملَْ  َما َويُـَعلُِّمُكمْ 
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: 4( ﴾َعِظيًما َعلَْيكَ  اهللَِّ  َفْضلُ  وََكانَ  ۚ◌  تـَْعَلمُ  َتُكن ملَْ  َما َوَعلََّمكَ  ﴿من باب قول هللا 
113.( 

فالغالب إن . وشأن النيب أرفع من أن يكون معلم مهن وحرف مل تكن تعلمها العرب      
الشأن اخلامس هو يف علوم وشؤون جليلة رفعها كبار السلف بسندها إيل النيب الكرمي صلي 

 .هل الفقه ينكرو�اوسلم وإن كان أهل احلديث وأ هللا عليه

ل هذه اآليات الكرمية قد جعل هدي النيب فإن كان ذلك كذلك فالكتاب الكرمي مبث      
 .أقواله أفعاله حجة بالغة وبرهانا ىف أعلي الشؤون وأجل العلوم: وسريته

ما مساه هللا فضال  ﴾َعِظيًما َعلَْيكَ  اهللَِّ  َفْضلُ  وََكانَ  ۚ◌  تـَْعَلمُ  َتُكن ملَْ  َما َوَعلََّمكَ ﴿       
فيكون هذا الفضل العظيم  .ليحرم أمته من ذلك الفضل العظيم عظيما مل يكن النيب الكرمي

ويكون هدي النيب وسننه حجة . وعدل إيل البشر بربكة النيب حممد صلي هللا عليه وآله وسلم
 .يف أجل األمو شأنا لكل اإلنسانية

 ]28 - 27: التكوير[ ﴾ َيْستَِقيمَ  َأن ِمنُكمْ  َشاءَ  ِلَمن *لِّْلَعاَلِمَني  ذِْكرٌ  ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ ﴿        

والفقه ىف الكتاب ويف السنة هو معرفة حقائق الدين، ومعرفة حكمه، وأسرار  – 63      
وللسادة الصوفية ىف الفقه هبذا املعين ماليس ملن يسمون . الدين، إن كان للدين أسرار
 .أنفسهم فقهاء وأهل احلديث

ول الدين وفيه كما التوحيد وحقائق التوحيد وفيه والتصوف فيه كمال الفقه وكمال أص      
 .أصل األصول

أن نري  ررية قدس اإلسالم ولن يتيسمجع اإلنسانية كافة داخل دائرة خطوال ميكن       
حول القرآن الكرمي إال إذا بلغ نظرنا ىف تعاليم  –اإلنسانية كافة حافة من حول عرش هللا 

احلكيم العظيم  نصوص الكتاب الكرمي ويف هدي النيبّ  اإلسالم وأدب احلياة، وبلغ فقهنا ىف
 .إيل مستوي نظر السلف الكرمي وإيل مستوي فقه السلف الصاحل العليم
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إذ مل يكن ىف أدهبم حتجري ما وسعه هللا، وإذ مل يكن طبع علي قلوهبم داء تقليد يؤثر       
كما نراه . صالح الفطرةرأي املتقدم وهوي القدمي علي الكتاب وعلي السنة وعلي العقل و 

ىف القرون املتأخرة، وكما نراه اليوم ىف دعاوي املنتحلني الغالني والغالني الذين يوحون إيل 
 .أوليائهم زخرف القول غرورًا

تقدم أن سنن النيب الكرمي العظيم هي سرية النيب وطريقته اليت كان يتحراها ىف  – 64      
بل علي أنه عريب . وقد كان بعض هديه ال علي أنه تبليغ للدين. تبليغ دين هللا ألمته الكرمية

وال حتمل علي . يأيت بعوائد العرب، وسعه اإلسالم تقر كل أمة علي عوائدها وعلي طبيعتها
 َأْهَدىٰ  ُهوَ  ِمبَنْ  َأْعَلمُ  فـَرَبُُّكمْ  َشاِكلَِتهِ  عََلىٰ  يـَْعَملُ  ُكلٌّ  ُقلْ  ﴿.  يعتهابمة أخري وطأمته عوائد أ

 ] 84: اإلسراء[ ﴾ َسبِيًال 

هذا القول . حكم كوين طبيعي ال استثناء فيه ﴾َشاِكلَِتهِ  َعَلىٰ  يـَْعَملُ  ُكلٌّ  ﴿فقول هللا        
وقول هللا  ﴾اْلَمْوتِ  َذآئَِقةُ  نـَْفسٍ  ُكلُّ  ﴿: اجلميل اجلليل ىف كونه عاًما مثل قول هللا جل جالله

ال أنتم قطع دابر التفاخر بالعوائد القومية، : معناه ﴾َسبِيًال  َأْهَدىٰ  ُهوَ  ِمبَنْ  َأْعَلمُ  فـَرَبُُّكمْ ﴿ 
 .واستأصل جزور االغرتار باخلصائص القومية

جب ما ورد ىف القرآن الكرمي ىف تقرير هذا األصل الكوين الطبيعي قول هللا جل عومن أ      
ُؤَالءِ  ﴿: جالله حكاية عن قول األمم يوم القيامة ْغَويْـ  َأْغَويْـنَا الَِّذينَ  هَٰ نَا َكَما نَاُهمْ َأ  ۖ◌  َغَويـْ

 .ارهمذحكي قوهلم، وأقرهم علي صادق اعت] 63: القصص[ ﴾إِلَْيكَ  تـَبـَرَّْأنَا

والدين السماوي إذا كان دينا قوميًا مثل ديانة اليهود، ميكن أن يعترب عوائد القوم سنة       
فإن . أما إذا كان الدين ديًنا عامليًا فال ميكن أن جيعل عوائد قوم سنة دينية أصًال . دينية

 ﴾ِتهِ َشاِكلَ  َعَلىٰ  يـَْعَملُ  ُكلٌّ ﴿  . الطبائع وآداهبا وعوائدها خمتلفة بالطبع بالضرورة

واختل به فضل نظام اإلسالم . ية أئمة أصول الفقهوقد أغفل وأمهل هذه امليزة الطبيع      
 .ىف سعته، ويف كونه دينًا عامليًا عرضه السماوات واألرض
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ها فاألقرب أن نكر السنن وحجيتالعاقبة صار سببًا يعتذر به من يوإن قال قائل أنه ىف       
والذي يعتذر به صادق يف اعتذاره، غافل عن احلقيقة، غفلة . ىف القول القائل يكون مصيبًا

ا َكَما َأْغَويْـنَاُهمْ  ﴿: من يقول السنة أن يتربأ اليوم إيل السنة، كما يتربأ  روعلي من ينك ﴾َغَويْـَن
 .األمم إيل هللا يوم القيامة

 . إيل سنيت فقد جنا فمن فرت. ولكل شرة فرتة. كل عامل شرةل: وقد قال النيب الكرمي      

 .ن سكنوا إيل سنتهلرحيم هبذا القول اجليمل الكرمي إعذرهم النيب الكرمي الرب الرؤوف ا      

 

 )6(ذيول علي الفصول 

 :غاية ما قصدته ىف هذا الكتاب      

 .وهي حجة. إن السنة أصل أول بني األصول األربعة اإلسالمية – 1      

 .وإن ليس ىف حجية السنة ضرر تعبت به األمة – 2      

وإن ال حاجة إيل إنكار السنن، وال فائدة بل اإلنكا هدم لقواعد البيت الذي  – 3      
 .رفع حممد صلى هللا عليه وسلم قواعده وأصحابه الكرام

ا تدارك وأريد اآلن أن آيت بذيول جمملة ىف املسائل االجتماعية األدبية الدينية يكون فيه      
 بعض ما بدر منا

هذا هو النصيحة . ننزه كتاب هللا من كل باطل ومن كل تناقض واختالف – 1      
 .لكتاب هللا

 .نعرف مقادير األئمة ونقدر حق القدر فضل األئمة وحقها – 2      

 .فضل إمام من األئمة ال يوجب علينا قبول قوله – 3      

 .ترك قول إمام من األئمة ال يوجب انتقاضه وال احتقاره – 4      
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 .ليس يف تقدم الزمان فضل وليس ىف تأخر الزمان ما يوجب نقًصا ىف املتأخر – 5      

إال سنة النيب الكرمي صاحب القرآن . وال فعل أحد حجة دال يكون قول أح – 6      
 .العظيم

 .والنوجب علي أحد أن يقلده. نسلم لكل أحد له كفاءة أن جيتهد – 7      

والدول . ما قررته أكثرية اجلماعة يف دولتها ال يكون دستورًا جيب العمل به إال – 8      
 .واألمم ختتلفت وختتلف عوائدها ىف حياهتا. ختتلف، وختتلف مصاحلها

 .ونسلم لكل قول ولكل فكر ولكل مذهب حرمته. نسلم لكل أحد حريته – 9      

وإمنا نسعي إيل تأليف . ال نسعي ىف توحيد األفكار، وال يف توحيد املذاهب – 10      
 .األمم وإيل توحيد قلوهبا

وليس توحيد . جد وتوحيد املعبودوأصل األصول ىف اإلسالم إمنا هو توحيد املو  – 11      
واختالف . بل اختالف مبادي األفكار طبيعي. األفكار وال توحيد مبادي األفكار مبطلوب

 .العوائد واختالف مسالك احلياة واختالف التدابري والطرق ووسائل احلياة رمحة واسعة وسعة

وأول الزم علي األمة اليوم هو رفع . وإمنا الضار املمنوع احملرم هو التعادي – 12      
 هللاِ  نِْعَمةَ  وَاذُْكُرْوا ﴿: وأول بركة اإلسالم الذي كان هللا من هبا علينا هي قوله. التعادي
ُلْوِبُكمْ  بـَْنيَ  فَأَلَّفَ  َأْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعلَْيُكمْ   ]103: آل عمران[ ﴾ قـُ

كل أحد حر وكل . بالتزام التحرير وبالتزام االحرتام. فأول التدابري هو تأليف القلوب      
 .أحد حمتمر

 .بتدائي فالشأن بعده يسريفإذا تقرر هذا األصل اإل

 

 )7(العلم وأسبابه 
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خلق  عب ويتعب فيها فكر  البشر من يومأوجز كلمة جامعة خلالصة الفلسفة، اليت ت      
 – 1: هللا السماوات واألرض إيل أيامنا هذه قول اإلمام النسفي يف أول العقائد النسفية

. خرب الصادق املعصوم. العقل. وأسابب العلم كثرية. والعلم هبا متحقق. حقائق األشياء ثابتة
وهذه اجلمل . فإن الفلسفة موضوعها ومرجع لك مسائلها الوجود واملعرفة. واحلواس السليمة

 .ث قد مجعت العقائد احلقة يف الوجود واملوجود، ويف العلم واملعرفة وأسباهباالثال

وإن حقائق . إن وجود األشياء حقيقي، ليس بوهم، والخيال – 1 :ل أهل احلقيقو       
وعلم اإلنسان . األشياء ثابتة ىف نفس األمر وحق الواقع، وليست انتزاعية اعتبارية فقط

ثة توجب العلم ىف الضروريات وأسباب العلم وهي ثال. باحلقائق واملوجودات حق مطابق
. ويعتربها ىف كل األمور الشارع. أقامها هللا. هللا بالغة والعقل والنقل حجة من. النظريات

 .عليها بين نظام احلياة ىف اجملتمع

نفعاالت والعواطف، وبكل ما يف عقله من ان بذاته، وبكل ما يف قلبه من اإلم اإلنسعل      
 .املعلومات واملعقوالت علم حضوري الحيتاج إيل تعليم وال إيل صورة وال إيل واسطة

أما علم اإلنسان بسائر األمور، غري ذاته، وغري ما يف قلبه وعقله فعلم حصويل ال       
يكون إال حبصول الصور، وعلم إمسي اليتعلق علم اإلنسان إال بأسامي األشياء وبصورها وال 

 .وال يعلم اإلنسان شيئًا إال بصوره وأساميه. حيصل ىف عقل اإلنسان حقائق األشياء

وهذه اخلالصة للفلسفة اليت تتعب فيها كبار الفالسفة يفيدها القرآن الكرمي إفادة سهلة       
 َعَلى َعَرَضُهمْ  ُمثَّ  ُكلََّها اْألَْمسَاءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ ﴿ : جامعة بينة ببيانه احمليط يف قول هللا جل جالله

ُؤَالءِ  بَِأْمسَاءِ  أَنِبُئوِين  فـََقالَ  اْلَمَالِئَكةِ   َما ِإالَّ  لَنَا ِعْلمَ  َال  ُسْبَحاَنكَ  قَالُوا) 31( َصاِدِقنيَ  ُكنُتمْ  ِإن هَٰ
 ]32 – 31: البقرة[ ﴾ احلَِْكيمُ  اْلَعلِيمُ  َأنتَ  إِنَّكَ  ۖ◌  َعلَّْمتـَنَا

إن علم اإلنسان وعلم املالئكة كله تعليم من  – 1هذه اآلية اجلليلة فيها إفادات جلية       
وإن علم اإلنسان وعلم امللك كله باألسامي . وال مللك علم فعلي إبداعي رهللا ليس لبش
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ألن التعليم واإلنباء يتعلق إال . أما احلقائق فال يعلمها ال بشر وال ملك. فقط وبالصورة فقط
 .بأمساء ىف نص اآلية الكرمية

العرض يف يذكر القرآن الكرمي ومل . عرض هللا كل املوجودات وكل احلقائق للمالئكة      
يعلم   فأفاد إفادة بسهولة إن اإلنسان له أن. ومل يستثن القرآن الكرمي امسًا من األسامي .آدم

 .كل املوجودات وكل احلقائق بأساميها فقط، وبتعليم هللا فقط

والقرآن الكرمي يسند التعليم إيل هللا فقط ويسند اإلنباء إيل آدم فيفيد إفادة سهلة إن       
زال تلميًذا هلل وهذا شرف تعليم هللا، وإن اإلنسان الي مه ال حيتاج إال إيلاإلنسان ىف عل

ألن العامل ال . عظيم كبري لإلنسان، ولن يبلغ اإلنسان إيل أن يكون معلًما للمالئكة أبًدا
درك كل جيلس علي كرسي التعليم، قبل أن ي نبغي له أن�اية له، وعمر اإلنسان قصري الي

وهذه . لإلنسان ىف اجتهاده، ليس وراءها غاية، سبقنا إليه الغرب بأشواطوهذه كرامة . العامل
ا ﴿: ألن القرآن مل يسند إيل آدم إال اإلنباء، ال التعليم. الكرامة مستفادة من القرآن الكرمي  َي

فالعقل تلميذ هلل، شريك ] 33: البقرة[ ﴾ بَِأْمسَاِئِهمْ  أَنبََأُهم فـََلمَّا ۖ◌  بَِأْمسَاِئِهمْ  أَنبِئْـُهم آَدمُ 
 .للمالئكة

فالعقل هو الشاهد األول واحلجة األويل والسبب األول ىف احلكم والعلم والسبب الثاين       
وحيث أن اإلنسان ال حيتاج إيل النقل إال فيما مل يعلمه . للعلم هو خرب الصادق املعصوم

 .بعقله فالعقل هو األول، والنقل هو الثاين

 :هبا صلة اإلنسان بغريه. ولإلنسان حواس ظاهرة، مخس وزيادة     

 .المسة -1      

 .ذائقة – 2      

 .شامة – 3      

 .باصرة – 4      
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 .سامعة – 5      

 .هبا امتاز عن كل عامل احليوانات. ولإلنسان قوة ناطقة      

ومل يذكر ىف معرض . وآياتسورة وذكر القرآن العظيم الكرمي كل هذه احلواس ىف       
 ﴿: متنان ومقام التكليف وكمال األهلية إال الثالث األخرية الباصرة السامعة الناطقةاإل

ْمعَ  ِإنَّ  ﴿، ﴾ َواْألَْفِئَدةَ  َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  هُ  َكانَ  أُولَِٰئكَ  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّ  َعْن
 ﴾َمْسُئوًال 

. وأعمها فائدة وأمهها ىف احتياج الناس إليها السامعة. وأشرف احلواس وأقومها الباصرة      
وصلة اإلنسان . إن بطلت السامعة بطلت الناطقة واملفكرة وال يبقي لإلنسان إفادة واستفادة

، ﴾فاستمع ملا يوحي﴿: بالعامل األعلي وبالعامل الروحاين  ال تكون إال بالسامعة والعاقلة
 السَّْمعَ  أَْلَقى َأوْ  قـَْلبٌ  َلهُ  َكانَ  ِلَمن َلذِْكَرىٰ  ذَِٰلكَ  ِيف  ِإنَّ  ﴿، ﴾فأوحي إيل عبده ما أوحي﴿

ال يقوم اإلنسان نال اإلنسان الغائب وال يدركه إال بالسامعة و والي ]37: ق[ ﴾ َشِهيدٌ  َوُهوَ 
البالغة  تِ نَّ كَ   ﴾فضربنا علي آذا�م ﴿مه وال يكون يقظا إال بالسامعة، عموًدا علي إقدا

ألن اليقظة واعتماد اإلنسان علي إقدامه ال . اإلعجازية عن الرقود بالضرب علي اآلذان
 .جتعله عموًدا علي مركز الثقل دائًما: السامعة بيدها عود االعتدال. يكون إال بالسامعة

بالنسبة إيل الوجود وباعتبارمها ينقسم عامل . اإلنسان له عقله وفكره وله حواسه      
 :ن، ال �اية لكل واحد منهمايكبري   اإلنسان قسمني

 .نسان بإحدي حواسهعامل الغيب، كل ماال يدركه اإل – 1      

 .حواسه يكن أن يدركه اإلنسان بإحدكل ما مي. عامل الشهادة – 2      

به اال  يطابه ال�اية له الحيوحنن صويف اإلسالم، نعتقد أن عامل الشهادة مأل متش      
وبين العاملني  وأمجل وأعجب من كل عوامل الشهادةوإن عامل الغيب أعلي وأكرب . دهموجو 

ققه وثبوته أقدم وأكون وأحق وأثبت وأقوي وعامل املثال ىف وجوده وحت.املثالبرزخ نسميه عامل 
 .وأوسع من عامل الشهادة
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. ه ىف اإلنسان ويف احليوانوالقلب نشاهد. القلب – 2: اإلنسان له بدنه وله ىف بدنه      
ونسبة الغريزة إيل القلب مثل نسبة الباصرة إيل . هي القوة العاقلة  ويف قلب اإلنسان غريزة

وهذه الغريزة وهي القوة العاقلة تسمي قلبًا، كما تسمي . العني ومثل نسبة السامعة إيل األذن
ومل يرد  ﴾قـَْلبٌ  لَهُ  َكانَ  ِلَمن َلذِْكَرىٰ  ذَِٰلكَ  ِيف  ِإنَّ ﴿ : يقول القرآن الكرمي. القوة الباصرة بصرًا

 .وإمنا أراد القوة والغريزة. فإن لكل أحد ولكل حيوان. شكل القلب

. وكل حاسة تؤدي حمسوساهتا أوًال إيل حاسة القلب, والقلب مركز لكل احلواس      
كل احلواس ولو تعطلت حاسة القلب أو بطلت لبطلت  . وحاسة القلب تؤديها إيل الدماغ

 ﴾الصُُّدور ِيف  الَِّيت  اْلُقلُوبُ  تـَْعَمى َوَلِكنْ  اْألَْبَصارُ  تـَْعَمى َال  فَِإنـََّها﴿ : يقول القرآن الكرمي
 ]46: احلج[

وحتمل كل هذه احلواس وكل هذه القوي وللروح باعتبار . هذا البدن والروح حتمل      
. إذا أضيفت الروح إيل حمل البصر مسيت بصًرا. خيصها هناك واسمٌ  إضافتها إيل حمل حكمٌ 

فالقوة الباصرة . وهي ىف كل ذلك روح. وإذا أضيفت إيل حمل العقل وهو القلب مسيت قلبًا
هي ىف احلقيقة هذا العاقل . والعاقلة والسامعة والناطقة روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة

 .أنا: رب كل إنسان عنها بقولهيع. املدرك احملب العارف احملرك للبدن

ألن العلم ىف اإلنسان ليس عني . وعلم اإلنسان بعقله أو حبواسه جزئي بكل معانيه      
 َلُكمُ  َوَجَعلَ  َشْيئًا تـَْعَلُمونَ  َال  أُمََّهاِتُكمْ  ُبطُونِ  ِمنْ  َأْخرََجُكمْ  َواهللَُّ  ﴿. ذاته وال من ذاته وال لذاته

حيتاج اإلنسان ىف علمه إيل آالت وأسباب ] 78: النحل[ ﴾ َواْألَْفِئَدةَ  َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ 
 .وشروط وإيل حصول صورة ما يعلمه يف ذهنه

ألربعة فعلم اإلنسان اوإذ مل يكن علم اإلنسان من ذاته وكان حيتاج ىف علمه إيل هذه      
 :جزئي من جهات

 يزول بأضداده. وم وال يبقيحادث مل يكن من قبل، فإن ال يد: جزئي زمنًا – 1      
 .وبآفات مثل بطالن احلاسة والنسيان
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 .ال يري واليسمع المن قريب، واليري إال املقابل: جزئي ىف البعد واملسافة – 2      

فكل شيء ال يوجد . يعلم اإلنسان إال بالصورة واملثال: جزئي من حيث املتعلق – 3      
: اإلسراء[ ﴾ قَِليًال  ِإالَّ  اْلعِْلمِ  مِّنَ  ُأوتِيُتم َوَما ﴿. مثاله وصورته يف ذهنه فاإلنسان اليعلمه

ُتمْ  يـَْعَلمُ  َواهللَُّ  ﴿] 85 مث ال يتعلق علم اإلنسان . ذاته ال علم لإلنسان من ﴾تـَْعَلُمونَ  َال  َوأَنـْ
 .ال علي عني الشيء وحقيقته. مبثال الشيء وصورته الإ

أما علم هللا جل جالله فكلي يف . قلنا إن علم اإلنسان جزئي حمدود يف مجيع جهاته      
. يكون مبدًأ النكشاف األشياء ولوجودها ليٌّ عْ مجيع جهاته، مطلق ال يتوقف علي شيء، فِ 

وعلم هللا متعال . عراض واألوصافكل شيء حقيقته ومجيع ماله من األ  لم منكامل حميط يع
 ِيف  َذرَّةٍ  ِمثْـَقالُ  َعْنهُ  يـَْعُزبُ  َال  اْلغَْيبِ  عَاملِِ  ﴿: وهللا جل جالله يعلم كل شيء. عن اجلزئية
 ]3: سبا[ ﴾ مُِّبنيٍ  ِكتَابٍ  ِيف  ِإالَّ  َأْكبـَرُ  َوَال  َذِلكَ  ِمن َأْصَغرُ  َوَال  اْألَْرضِ  ِيف  َوَال  السََّماَواتِ 

وومهت عقول  . وهذه املسئلة، وإن كانت ىف بادي الرأي سهلة، قد تعبت فيها عقول      
. حيت نسبوا إيل أساطني احلكمة وأركان الفلسفة إنكار علم هللا باجلزئيات. كبار أهل العلم

إذ . اجملتهد الغزايلومل ينج من الوهم إمام الفقهاء صاحب اإلحياء تلميذ الصوفية اإلمام 
ن هللا لو مل أل. وهذا وهم. علم هللا باجلزئياتكفر وكفر الفالسفة يف مسائل، منها إنكار أ

ألن علم اإلنسان فيض من .  أبًدايعلم اجلزئيات ملا أمكن أن يعلم إنسان شيئًا أصًال 
 .فيوضات علم هللا، وظل ضئيل من ظالل علم هللا

 .جزئية علم هللا ال علم اجلزئياتمل ينكر حيكم فيلسوف األ      

 .ولصاحب اإلحياء يف إكفاره الفالسفة أوهام      

وكما أن علم اإلنسان جزئي حمدود، كذلك كل ما لإلنسان من كمال وقوة جزئي       
ْنَسانُ  َوُخِلقَ  ﴿. حمدود مثل علمه جزئي حمدود . يف كل شيء] 28: النساء[ ﴾ َضعِيفاً  اْإلِ

 َيَشاء َأن ِإالَّ  َتَشاُؤونَ  َوَما﴿ . فإرادة اإلنسان وقدرته، بل كل خواصه وحواسه جزئية حمدودة
فليس لإلنسان ] 53: النحل[ ﴾ اهللَِّ  َفِمنَ  نِّْعَمةٍ  مِّن ِبُكم َوَما ﴿، ]29: التكوير[ ﴾ اهللَُّ 
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قاء من أ�ار هللا، وباب االستفاضة من إال إذا فتح لإلنسان باب االست. شيء من ذاته
 .خزائن هللا

وهذا، أي االستقاء من أ�ار هللا، واالستفاضة من خزائن هللا واالستضاءة من أنوار هللا       
 اْحلَيَاةِ  ِيف  أَْوِلَياؤُُكمْ  َحنْنُ  ﴿، ﴾ َيَشاُءونَ  َما ِفيَها هلَُّمْ  ﴿ .هو املقصد النهائي من دعوة اإلسالم

ُعونَ  َما فِيَها َوَلُكمْ  أَنُفُسُكمْ  َتْشتَِهي َما فِيَها َوَلُكمْ  ۖ◌  اْآلِخرَةِ  َوِيف  الدُّنْـيَا  مِّنْ  نـُُزًال ) 31( َتدَّ
 ].32 - 31: فصلت[ ﴾رَِّحيمٍ  َغُفورٍ 

نزًال من عند . فال يكون ألنسان مشيئة نافذة وإرادة مطلقة إال إذا كانت من وجه هللا      
 .وذلك هو الفوز العظيم. هللا

 :ثة طرقعلم ثاللإلنسان ىف وصوله إيل ال      

 .األخذ من حمسوس بإحدي حواسه – 1      

 .االنتقال من املعلوم إيل اجملهول – 2      

 .من خزائن الغيبالتلقي  – 3      

رؤية، مسع، : أما األخذ من احملسوس فإن كان بصورة جزئية واحملسوس خاضر فإحساس      
القضية املنعقدة . وإن كان بصورة كلية فتعقل. وبعد غيبة احملسوس ختيل. ملس، شم، ذوق

واالنتقال من املعلوم إيل اجملهول . من الصور العقلية املأخوذة من احملسوسات تسمي بديهية
 1: والتلقي من خزائن الغيب. وإن كان االنتقال دفعيًا فحدس. ا فنظر وفكرإن كان تدرجيً 

 ]26: اجلن[ ﴾ َأَحًدا َغْيِبهِ  َعَلى ُيْظِهرُ  َفال﴿ :كشف قد عرب عنه القرآن الكرمي باإلظهار  –
 .ووحي، وإهلام، ووجدان

 :فاملعترب واملعتد به يف مسائل العلوم من طرق العلم ثالثة      

 .التعقل وهو االنتقال من معلوم إيل اجملهول - 1      

 .النقل – 2      
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 .الكشف – 3      

تم شيء وال يتيسر حصول شيء والي. احتياج الناس إليهالتعقل أهم هذه الثالثة ىف       
 .إلنسان إال به

 .والنقل أحكمها إفادة وأيسرها حصوًال لكل أحد      

حقها وأصدقها مطابقة لنفس وسعها إحاطة وأقواها إفادة وأام أوالكشف والوحي واإلهل      
تلقي فمن كان ذا اتصال قوي ميكن منه . فإن الغيب خزانة لعلوم غري متناهية. األمر وللواقع

 .ن الكشف والوحي واإلهلام من هللا جل جاللهفإ. علوم ال يكاد يدرك شأوها

وعلمه انكشف له بطريق الكشف ألحد ة لإلنسان ىف حياته وفكره كر وأكثر األشياء ب      
 .من أهل العلم بعد طول االجتهاد، أو بنفحة إهلية أثناء التفكر

والنقل ىف . والنقل ىف اخلرب املتواتر يفيد القطع بالضرورة. والعقل يفيد القطع بالربهان      
قه وكتب وما ىف كتب أصول الق. والسنة مثل اآلية تفيد القطع. اخلرب املعصوم يفيد للقطع

وكل احتمال ليس له دليل يوجبه، وهم . ال يتزلزل به قطعية اإلفادة. الكالم جمرد تشكيك
 .مردود

. ألنه من هللا. بل الكشف واإلهلام فرق العقل ىف إفادة. والكشف واإلهلام يفيد القطع      
 ].35: النور[ ﴾َيَشاءُ  َمن لِنُورِهِ  اهللَُّ  يـَْهِدي﴿

قمان ىف حكمته وسقراط يف فلسفته، وبقراط ىف طبه، وارمشيد ىف وما كان يعلمه ل      
رياضياته، وفيثاغور يف أسراره وإهلياته فأهم ما كان هلؤالء األساطني وملن بعدهم من أهل 

وفطرة هؤالء الكرام كانت . بربكة التعلم بعد طول االجتهاد. العلم كان إهلاًما وكشًفا من هللا
 .كانوا أصحاب قوة قدسيةو . مستعدة متوجهة إيل هللا

الشارع الكرمي . والبينة ىف عرف القرآن الكرمي ما ظهر برهانه ىف الطبع والعلم والعقل      
كتفي فلم ينزل فيها آية آمرة وا . رورةاحلكيم يف آيات الكتاب الكرمي قد اكتفي بدعوة الض
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حكم الضرورة وحكم فدل هذا االكتفاء علي أن . بوازع الطبيعة فلم ينزل فيها آية ناهية
 .الطبع والعقل كاف مغن معترب

مث ىف الرسول وحده كفاية ويف الكتاب معه  . قد كان يف حكم العقل والطبع كفاية      
وعلم . لتكون حجة هللا بالغة. مجع هللا الكل فهدي اإلنسان بعقله ورسله وكتبه. كفاية

 .اإلنسان أوسع

فقد كان اخليال يصور لإلنسان أموًرا . ورعقله بعصوكان خياله يسبق . ن خيالولإلنسا      
ت لإلنسان بإميان، يسبق العقل اها اليوم قد وقعت فالنبوة قد جاءنر . مل يكن عقله يقبلها

 .واخليال بدهور

وكل ما جاء به اإلميان من احلقائق اليت اليقبلها العقل اليوم فإن العقل بعد قريب من       
 ]7 - 6: املعارج[ ﴾ َقرِيبًا َونـََراهُ  * بَِعيًدا يـََرْوَنهُ  إِنـَُّهمْ  ﴿ .الزمن سيعلمها علم اليقني

وحيث أن علم اإلنسان جزئي حمدود حيتاج ىف توسيع علمه إيل . واإلنسان يعلم بعقله      
 .النقل

وال نرد . والنرد أصًال العقل ودليل العقل بالنقل. فالنقل معترب ىف توسيع العلوم فقط      
 .وال نرد أصًال أبًدا النقل بالعقل وبدليله. أصًال أبًدا النقل بالعقل

 .وأكثر الفرق ضالًال عندنا من يبطل العقل ودليل العقل بالنقل بدعوي التعارض      
رورًا من يستدرك علي هللا أشياء مدعيًا إن هللا مل حيكم وأشد الفرق غ. ودعوي التعارض وهم

وأشد الفرق إباء واستكبارًا من يتحكم عند هللا بعقله فيوجب عليه أو علي . فيها بشيء
للعقل أن يدرك كل شيء وليس له أن حيكم . مل يأت النقل فيها بشيء عباده بعقله أحكاًما

 .علي آخر بشيء

وعلم ﴿. تعليم هللا جل جالله: وأعلي أسباب العلم وأصل أسبابه. ا العلم وأسبابهبـَيـَّنَّ        
 .﴾علم اإلنسان ما مل يعلم﴿ ﴾آدم األمساء كلها
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ومنها الوحي . االحساس – 2العقل،  – 1: وهللا جعل لعلم اإلنسان أسبابًا وطرقًا      
 َرُسوًال  يـُْرِسلَ  َأوْ  ِحَجابٍ  َوَراءِ  ِمن َأوْ  َوْحيًا ِإالَّ  اهللَُّ  ُيَكلَِّمهُ  َأن ِلَبَشرٍ  َكانَ  َوَما ﴿: من هللا
 أَْمرِهِ  ِمنْ  الرُّوحَ  يـُْلِقي الَْعْرشِ  ُذو الدَّرََجاتِ  رَفِيعُ  ﴿ ]51: الشوري[ ﴾ َيَشاءُ  َما بِِإْذِنهِ  فـَُيوِحيَ 

 ].15: غافر[ ﴾ ِعبَاِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى

 .روح احلياة – 3روح الكشف،  – 2. روح الرسالة والنبوة – 1: يلقي الروح      

وال . يعلم وجودها بآثارها. وباالستدالل – 2باإلحساس،  – 1: نعلم وندرك األشياء      
ومثاله . أقواها يعلم باالستدالل، ال باإلحساسوأكثر معلومات اإلنسان و . ركها احلواسدت

. الضروري القطعي هذه احلواس أنفسها والقوة والقدرة والعلم واإلرادة بل أكثر أحوالنا الروحية
من كتب بني يديك عرفت اقتداره علي الكتابة وعرفت علمه بنوع من الكتابة، وجزمت 

قائق معلوم باالستدالل عليها بآثارها وأكثر املوجودات واحل. كل ذلك باالستدالل. بإرادته
والعلم باإلحساس والتخيل وإن كان حمقًقا إال أن العلم باالستدالل أحق . ال باالحساس

 ﴿وإن مااليتخيل فال حقيقة له . ويظن كثري أن العلم احساس وختيل. وأثبت وأمجع وأنفع
والنور اخلارجي ال . ، نورًا به اإلدراك]52: الشوري[ ﴾ نََّشاءُ  َمن ِبهِ  نـَّْهِدي نُوًرا َجَعْلنَاهُ 

 .يدرك، ليس مبدرك وليس به االدراك بل عنده االدراك

فالبصر هو . واالنسان له بصر وله بصرية. ظهار من النور املبصرالنور الباصر أحق باإل      
لعقل ونور ا .وكل واحد من اإلدراكني يقتضي نوًرا. ي القوة العاقلةوالبصرية ه. العني الباصرة

والقوة . ألن القوة الباصرة ال تدرك وال تدرك إدراكها وآالهتا. العنيأشد وأقوي من نور 
 .فنور العقل أكمل من نور البصر. العاقلة تدرك نفسها

وإدراك اجلزئي ال . وإدراك العقل منتج. العاقلة تدرك الكليات ، والباصرة ال تدركها      
القوة . واأللوان والعاقلة تدرك ظاهر األشياء وباطنها والباصرة ال تدرك إال السطوح .ينتج

منزلة آيات القرآن منزلة نور الشمس، ونور العقل . العاقلة يعلم هللا، والظاهرة تعلم األلوان
 ].8: التغابن[ ﴾أَنزَْلنَا الَِّذي َوالنُّورِ  َوَرُسوِلهِ  بِاهللَِّ  فَآِمنُوا ﴿. يشبه نور العني
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 :ومراتب القوي املدركة مخس. والقوي املدركة كلها أنوار من هللا      

. وكأ�ا أصل الروح احليواين. هي اليت تتلقي ما تورده احلواس اخلمس .احلساسة – 1      
 .وهي موجودة للصيب، وللرضيع. هبا يصري احليوان حيوانًا

لتعرضها علي . هي اليت نثبت ما أوردته احلواس وحتفظه عندها. القوة اخليالية – 2      
 .القوة العاقلة عند احتياجها إليه

 .القوة العقلية املدركة للحقائق الكلية – 3      

القوة الفكرية هي اليت تأخذ املعارف العقلية، وتؤلفها تأليًفا تستنتج منه علًما  – 4      
 .باجملهول

لعلها هي املراد بقول . كوتلتتجلي هبا لوائح الغيب وأسرار امل. القوة القدسية – 5      
ِلكَ  ﴿: هللا َلْيكَ  أَْوَحيْـنَا وََكذَٰ  .]52: الشوري[ ﴾ أَْمرِنَا مِّنْ  ُروًحا ِإ

 ركفإن الدليل هو ما يوصل ف. األدلةمتهيًدا لبيان " باب العلم وأسبابه"عقدت       
 – 3بالعقل،  – 2. باإلحساس] - 1[والعلم حيصل . اإلنسان إيل العلم التصديقي

مهدت ذلك ليكون الطالب الراغب علي حفظ واستعداد ىف فهم . مبقدمات راجعة إليه
 .املسألة

 

 

 )8(األدلة ىف شرع اإلسالم 

من سعة اإلسالم ومن عظيم احرتامه لإلنسان وإلميانه أن اإلنسان إذا ما اعتقد احلق       
وإمنا يكلف . واطمأن به قلبه فإن الكتاب الكرمي ال يطالبه بربهان ىف إثبات عقيدته احلقة

 ِمن اختََُّذوا أَمِ  ﴿. وال يكلف الربهان من يعتقد احلق. الربهان من يدعي الباطل أو يعتقده
وحيث أن الكرمي اليؤاخذ أحًدا مبخالفة ] 24: األنبياء[ ﴾ بـُْرَهاَنُكمْ  َهاتُوا ُقلْ  ۖ◌  آِهلَةً  ُدوِنهِ 
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َذا ﴿دليل العقل لذلك أشار وقال   َمن النَّاسِ  َوِمنَ  ﴿. ﴾ قـَْبِلي َمن َوِذْكرُ  مَِّعيَ  َمن ِذْكرُ  هَٰ
 ]20: لقمان] [8: احلج[ ﴾ مُِّنريٍ  ِكتَابٍ  َوَال  ُهًدى َوَال  ِعْلمٍ  بَِغْريِ  اهللَِّ  ِيف  ُجيَاِدلُ 

سواء كان حًقا أو كان  . د أصفيائهأتاه من هللا علي لسان أح ﴾ عِْلمٍ  بَِغْريِ  ﴿ - 1      
من أن يكون بضرورة أو  أعم. أرشده إليه عقله ﴾ ُهًدى َوَال  ﴿ .كذبًا وضع علي لسانه

ِنريٍ  ِكتَابٍ  َوَال  ﴿. باستدالل  .من هللا ه، صح لديه أن﴾ مُّ

 َوَال ﴿ هو العلم النظري،  ﴾ ُهًدى َوَال ﴿ هو العلم الضروري،  ﴾ ِعْلمٍ  ِبَغْريِ ﴿  - 2      
 .متنا، هو الكتاب الكرمي يف أ﴾ مُِّنريٍ  ِكتَابٍ 

، يهدي اإلنسان به إيل ﴾ ُهًدى َوَال ﴿ من تقل أو عقل،  ﴾ ِعْلمٍ  بَِغْريِ ﴿  - 3      
 .أنزله هللا ﴾ مُِّنريٍ  ِكتَابٍ  َوَال ﴿ الصواب، 

البينات هي الرباهني ] 184: آل عمران[ ﴾اْلُمِنريِ  َواْلِكتَابِ  َوالزُُّبرِ  بِاْلبَيِّنَاتِ  َجاءُوا﴿      
 .والبينة ىف عرف القرآن الكرمي ما ظهر برهانه ىف الطبع والعلم والعقل. القطعية

] 125: النحل[ ﴾َواْلَمْوِعَظةِ  بِاحلِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسبِيلِ  ِإَىلٰ  ادْعُ ﴿ -املواعظ  الزبر كتاب      
 .اآلداب كتاب القانون والشريعة ىف االجتماعيات ويف  –الكتاب املنري 

األدلة املذكورة ىف هذه اآليات الكرمية كلها معتربة ىف شرع اإلسالم والنقل مثل دليل       
ال يف رد . نقل ىف توسيع علومه فقطواإلنسان حيتاج إيل دليل ال. يقنيلالعقل يفيد القطع وا

ومل .  النقل بالعقل أبًدا العقل ودليل العقل بالنقل، وال نرد أصًال وحنن ال نرد أصًال . العقل
 .يأت ىف الكتاب الكرمي حرف يعارض العقل

علم القلب السليم وحكم العقل الصحيح الصريح اعتربه الكتاب الكرمي ىف شهادة       
اِئًما اْلعِْلمِ  َوأُوُلو َواْلَمَالِئَكةُ  ُهوَ  ِإالَّ  إِلَٰهَ  َال  أَنَّهُ  اهللَُّ  َشِهدَ ﴿ :الوجودالتوحيد ويف شهادة   َق

وجعل شهادة هللا . جعل شهادة أهل العلم ىف درجة شهادة هللا ]18: آل عمران[ ﴾بِاْلِقْسطِ 
 .ىف وحدة هللا ويف وجوده إقامة للقسط
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قد يكون أن اإلنسان بنور عقله وبشهادة قلبه يطلع علي أصول الشرائع قبل بعثة       
 عََلىٰ  َكانَ  أََفَمن﴿. ونزول القرآن الكرمي يكون تفصيًال جململ ما يف قلبه وما يف عقله. الرسل

والبينة من هللا هي . ﴾ َوَرْمحَةً  َماًماإِ  ُموَسىٰ  ِكتَابُ  قـَْبِلهِ  َوِمن مِّْنهُ  َشاِهدٌ  َويـَتْـلُوهُ  رَّبِّهِ  مِّن بَيَِّنةٍ 
هو مبدأ إهلي مسَِيٌّ يناجي عقل . الذي نسميه وجدان اإلنسان ونسميه ضمري اإلنسان

وإرادة اإلنسان احلرة قد توافقه وتنفذه، . اإلنسان ىف غالب األحيان جيده كل إنسان ىف قلبه
م بالرباءة أو باإلدانة، فإن كان فكل إنسان حيمل ىف نفسه قانونًا وحمكمة حتك. وقد ختالفه

قلب اإلنسان سليًما حيصل ىف قلبه الرضي اجلميل إن كان عمل خريًا، وحيصل ىف قلبه الندم 
وهذا الذي جيده اإلنسان ىف نفسه أوضح من كل بينة وأعجب . الثقيل إن كان عمل شرًا

َفعُ  َال  يَـْومَ  ﴿. من كل ما يعجبنا : الشعراء[ ﴾َسلِيمٍ  بَِقْلبٍ  اهللََّ  أََتى َمنْ  ِإالَّ *  بَـُنونَ  َوَال  َمالٌ  يَـنْـ
ْيطَانَ  َالتـَّبـَْعُتمُ  َوَرْمحَُتهُ  َعلَْيُكمْ  اهللَِّ  َفْضلُ  َولَْوَال ﴿] 89 - 88 ِليًال  ِإالَّ  الشَّ ] 83: النساء[ ﴾َق

 يطان لو ملفعلية االستثناء من اتباع الشكون اإلنسان علي بينة من ربه قبل نزول القرآن، مث 
ن جليل جلي مجيل واضح أن اإلنسان بنور عقله قد يطلع علي ايينزل الكتاب الكرمي ب

والكتاب بيد الرسول يكون تأييًدا ملا ىف قلب اإلنسان وملا ىف . أصول الشرائع قبل بعثة الرسل
منهم الصديق رضي هللا تعايل عنه والفاروق رضي . ويف األمة من أمثال هؤالء رجال. عقله

 ]181: األعراف[ ﴾ يَـْعِدُلونَ  َوِبهِ  بِاحلَْقِّ  يـَْهُدونَ  أُمَّةٌ  اَخلَْقنَ  َوِممَّنْ ﴿هللا تعايل عنه 

عقله وسالمة طبعه كفاية مث ىف الرسول وحده كفاية،  رو قد كان ىف عقل اإلنسان ون      
ليكون حجة هللا بالغة، . مجع هللا الكل فهدي اإلنسان بعقله ورسله وبكتبه. ويف كتابه كفاية

: يوسف[ ﴾اتـَّبـََعِين  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَةٍ  َعَلى اهللَِّ  ِإَىل  َأْدُعو َسِبيِلي َهِذهِ  لْ قُ ﴿. وعلم اإلنسان أوسع
علي بصرية أنا " "ادعوا إيل هللا أنا ويدعو من اتبعين" "هذه سبيلي وسبيل من اتبعين] "108

 ."وعلي بصرية من اتبعين

د والتأكي. الكرمية تفيد هذه اجلمل الثالث إفادة واحدة علي حد سواء هذه اآلية      
: ومثل هذا يف الكتاب الكرمي قول هللا. بالضمري املنفصل قبيل العطف يهدينا إيل ذلك

. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك] 112: هود[ ﴾َمَعكَ  َتابَ  َوَمن أُِمْرتَ  َكَما فَاْستَِقمْ ﴿
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كما أمرت " "نت وليستقم من تاب معكواستقم أ" "معك أنت، وليدع من تابفادع " 
 "وكما أمر من تاب معك" أنت

وما سوي ذلك . والعقل املستقيم للعامل احلكيم هو املقياس احلق لكل شيء العلم ثلثة      
كمة هي علم معاين آية حم. سنة ماضية، فريضة عادلة آية حمكمة،) من الفضيلة(فضل 

ة من النيب الكرمي قائمة اتفق عليها اجلمهور الصحابة والتابعني نقلها سنة ماضي. القرآن الكرمي
يدخل فيها قضايا اإلمام . فريضة عادلة هي علم القضاء. إلينا عمل الصحابة وعمل التابعني

 .الفاروق رضي هللا تعايل عنه وقضايا الصحابة يف حوادث قد وقعت

أما ىف . لرأي ىف الدين ويف اإلفتاء حتريفا. أن يعمل ىف قضائه برأيه وللقاضي احلكيم      
وهو الفهم الذي أوتيه سليمان عليه السالم، ال داود . القضاء فالرأي حسنة ومكرمة وحكمة

والقاضي من الصحابة الكرام ] 78: األنبياء[ ﴾ احلَْْرثِ  ِيف  َحيُْكَمانِ  ِإذْ  ﴿: عليه السالم
روي املبسوط . مبا يراه حًقا باجتهاده: رضي هللا تعايل عنهم كان حيكم برأيه ويقضي برأيه

عن اإلمام خليفة رسول هللا الصديق رضي هللا تعايل عنه إين مل أمسع من النيب  ) 2: 30(
والرأي كان ىف . لكين ورثتهم برأييو . صلى هللا عليه وسلم، يف توريث ذوي اإلرحام شيئًا

 لِّْلَخآئِِننيَ  َتُكن َوالَ  اهللُّ  َأرَاكَ  ِمبَا النَّاسِ  بـَْنيَ  لَِتْحُكمَ  بِاْحلَقِّ  اْلِكتَابَ  إِلَْيكَ  أَنزَْلنَا إِنَّا ﴿القضاء 
 ]105: النساء[ ﴾ َخِصيماً 

باجتهاد جار علي سنن الوحي ىف العصمة ال يكون  – 2 بالوحي، - 1: مبا أراك هللا      
 َخيْـرُ  َوُهوَ  ۚ◌  اهللَُّ  َحيُْكمَ  َحىتَّٰ  َواْصِربْ  ﴿ولو وقع خطأ فالنيب ال يقر عليه، . رأي النيب خطأ

 .مث حيكم باجتهاده. فكان النيب الكرمي يصرب وينتظر ﴾اْحلَاِكِمنيَ 

وقد وقع من النيب الكرمي احلكيم العظيم هم ورأي ىف أمور أرادها مث تركها إذ مل يكن       
 :ىف حكم وقضاء

حيت ذكرت أن الروم . لقد مهمت أن أ�ي عن الغيلة: ىف احلديث. منها الغيلة – 1      
من  وهذا اهلم. وال يضر أوالدهم اعتمد علي جتربة الناس وترك مهه. والفرس يصنعون ذلك
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فإن أم الرضيع حتمل ويفسد اللنب باحلمل . النيب احلكيم كان اهتداء نبويًا فيه صالح عظيم
وكان مهًا ورأيًا علي سبيل . ويتأدي الرضيع، وتضعف األم بتواتر احلمل، وفيه فساد النسل

 .اإلرشاد

وحكم الشارع احلكيم علي سبيل اإلرشاد إذا كان فيه بعض ضيق لبعض الناس من       
شاهده ىف الكتاب . جهة الطبيعة فالشارع الكرمي يتوب من إجياب إرشاده وخيلي هذا البعض

اُنونَ  ُكنُتمْ  أَنَُّكمْ  اهللَُّ  َعِلمَ  ﴿. الكرمي : البقرة[ ﴾ َعنُكمْ  َوَعَفا َعَلْيُكمْ  فَـتَابَ  أَنُفَسُكمْ  َختَْت
. الصيام عن النساء ىف شهر رمضان فيه تقوية للقوي البدنية، وفيه حتسني للنسلفإن ] 187

وأقر حكمة هذا اإلرشاد يف البعض . ولذا مسي الكتاب الكرمي خالف هذا اإلرشاد باالختيان
رفع  فهذه اآلية الكرمية احلكيمة فيها. ﴾اْلَمَساِجدِ  ِيف  َعاِكُفونَ  َوأَنُتمْ  تـُبَاِشُروُهنَّ  َوَال  ﴿: فقال

 .وفيها إرشاد حكيم للعقل إيل مصلحة الصحة والقوة. حرج ورفع ضيق عن الطبيعة

وإذ ظهور بعد مدة وحني خلله وفساد ىف  .منها النهي عن تأبري خنل املدينة – 2      
لتعليم إن األسباب كلها جارية علي السنن . النهي كان ملصلحة اإلميان. النخل تاب ورجع

واملبدأ األول والسبب األصلي هو حكم هللا . فإن األسباب أسباب عادية. هلية علي العادةاإل
تركهم وخالفهم " أنتم أعلم بأمور دنياكم: وهذا معين قول الشارع احلكيم. الكرمي جل جالله
إن كل شيء ىف : هلية، بعد أن أرشدهم إيل حق العقيدة وإيل أصل اإلمياناإليعلمون بالسنن 

وإن مجيع ما ىف الكون منه ابتداء وإن األسباب كلها " مجيًعا منه: "يل هللا ومن هللالكون إ
 .جارية علي العادة

ا َكمْ  اْألَْرضِ  ِإَىل  يـََرْوا أَوَملَْ  ﴿: الكرمي كان يعلم كل القرآن الكرمي بتعليم هللا النيبّ        َبتْـَن ـْ  أَن
 تُـْنِبتُ  ِممَّا ُكلََّها اْألَْزَواجَ  َخَلقَ  الَِّذي ُسْبَحانَ  ﴿] 7: الشعراء[ ﴾ َكِرميٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَها

وكان يعلم أن التلقيح من السنن اإلهلية ] 36: يس[ ﴾يـَْعَلُمونَ  َال  َوِممَّا أَنْـُفِسِهمْ  َوِمنْ  اْألَْرضُ 
لفهم آيات الكرمي كان أجهل من أهل املدينة، وكان اليفهم حق ا ومن يزعم ويتوهم أن النيبّ 

الكتاب الكرمي وال يفهم معاين كلماهتا فقد هتور باغرتاره وتقدم بني يدي هللا ورسوله ورفع 
 .صوته فوق صوت النيب ىف جتهيله
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وإذ تبني أن املعدن الحيتاج إيل . اقطع الحد من الناس املعدن العد لإلحياء – 3      
 .أحياء، تركه يشرتك فيه الناس

 أصول أدلة الشرع

 :املشهور املعروف من قول أئمة الفقه أن أصول األدلة ىف اإلسالم أربعة      

 .الكتاب – 1      

 .السنة – 2      

 .اإلمجاع – 3      

 .اجتهاد األئمة باالستنباط والقياس – 4      

واآلن بعون هللا جل جالله نبني إن شاء هللا كل هذه األصول األربعة بإجياز واف       
مث نبني إن شاء هللا سائر . وبإمجال يهدي إن شاء هللا أهل الرغبة من كرام الطلبة إيل التفصيل

وسريي الطالب ىف الكتاب من هدي هللا . األدلة اليت جعلها كتب األصول من فروع األدلة
 .اء هللامزيًدا إن ش

 )9(الكتاب الكرمي القرآن العظيم 

القرآن الكرمي هو أصل الرسالة وبرهان الرسالة، تويف هللا نبيه إليه، وبقيت رسالة       
واألمة الكرمية خليفة نبيها . اإلسالم إيل يوم القيام حتمله األمة الكرمية، ببقاء الكتاب الكرمي

الينبغي ألحد أن يكون ىف قلبه توهم انقطاع الرسالة، و . الكرمي ىف تبليغ الرسالة إيل كل األمم
 .والرسالة باقية ظاهرة ببقاء الكتاب الكرمي

نزل الكتاب الكرمي علي ] 41: الزمر[ ﴾ بِاْحلَقِّ  لِلنَّاسِ  اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ  أَنْـزَْلنَا إِنَّا ﴿      
 .النيب العظيم، والغاية اإلهلية هي األمة

 ﴿ة األمة، ينبوع احلكمة، نور العقل هدي الفكر، دالكتاب الكرمي كلية الشريعة، عم      
 .احلكمة هي معاين القرآن الكرمي ﴾ َكِثريًا َخيْـًرا أُوِيتَ  فـََقدْ  احلِْْكَمةَ  يُـْؤتَ  َوَمن
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 :آيات الكتاب الكرمي كلها      

 .قطعية – 1      

 .توافق حكم العقل – 2      

 .توافق مصلحة األمم – 3      

 .عامة، مل يطرأ علي عمومها ختصيص كلها  – 4      

 .كلها معقولة يقبلها كل أحد  – 5      

 .كلها سهلة يفهما كل أمي  – 6      

 .حمكمة ثابتة راسية الزوال هلا – 7      

ا باق ببقاء نور الشمس ىف آيات املصاحف مل ينسخ منها شيء، حكمه – 8      
 .السماء

 .ها حاكمة تفيد احلكم وتوجب العملاآليات كل – 9      

وتعاليم . براهني عقلية ىف املسائل النظرية، براهني اجتماعية يف االجتماعيات – 10      
 .قاطعة ىف إجياب احلكم علي األمة وتكاليف ىف األمور األدبية والشرعية، أدلة

 .هبام وليس فيه اشتباهإ واضحة جلية، ليس ىف بيان اآلياتكلها   – 11      

مكان أن يكون قول هللا ه كتابه الكرمي من كل باطل، ومن إوهللا جل جالله نز  – 12      
ىف كتابه الكرمي يناقض فعل هللا وحكمة هللا ىف خلقه، ونزه كتابه الكرمي املبني من سوء البيان 

هِ  الَّ  * َعزِيٌز  َلِكتَابٌ  َوإِنَّهُ  ۖ◌  َجاَءُهمْ  َلمَّا بِالذِّْكرِ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ  ﴿. ومن الغفلة والنسيان  َيْأتِي
 .]42 - 41: فصلت[ ﴾ محَِيدٍ  َحِكيمٍ  مِّنْ  تَنزِيلٌ  ۖ◌  َخْلِفهِ  ِمنْ  َوَال  َيَدْيهِ  بـَْنيِ  ِمن اْلبَاِطلُ 

 :وحنن ننزه شرف الكتاب الكرمي      

 .ول بالتوقف ىف اتباع ظاهر الكالممن الق – 1      
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 .من القول بالتوقف ىف وجوب احلكم – 2      

 .من القول بالتوقف ىف فور الوجوب – 3      

 .من القول بالتوقف ىف عموم الكالم – 4      

 .من القول بصرف الكالم عن ظاهره إيل تأويل – 5      

ا فإن كل هذه اخلمس األخرية كيد ىف الدين من مذاهب الكالم اليت فرحت مبا عنده      
 .وحاق هبا ما كانت تستهزئ به. من األوهام

ولك ما يف هذا . تعريفه هو اإلشارة إليه. شهر كتاب ىف العاملنياملصحف الكرمي أ      
العظيم حممد من لدن  املصحف الكرمي هو القرآن الكرمي كالم هللا رب العاملني تلقاه النيبّ 

. ي قلب حممد تنزيل من رب العاملنيهو الكتاب الذي نزل به الروح األمني عل. حكيم عليم
وتلقاه الصحابة الكرام من النيب الكرمي . تلقاه النيب حممد من لدن حكيم عليم وحفظه

 .وحفظوه وكتبوه

كل القرآن الكرمي، وسورة من القرآن الكرمي وآية من آيات القرآن . القرآن كالم هللا      
مسي قرآنًا ألنه قد مجع كل كتاب . علمية حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة. الكرمي كالم

والفرقان كتاب بنوره ميتاز الباطل عن احلق، . قبله علي رسول من الرسل ومسي فرقانًا نزل
 .وميتاز الشر عن اخلري، وميتاز الفاسد عن الصالح

 :ولكل متكلم ىف كالمه أمور      

 .وصف لإلنسان مثل كون العلم واإلرادة والقدرة وصفاله. املبدأ النفسي للكالم – 1      

 .هي معلومامت املتكلم ومقاصده اليت يريد أن يفيدها آلخر. املعاين – 2      

 .ويقال هلا حديث النفس. كلمات ذهنية خميلة يتخريها ويرتبها  – 3      

ت لفظية مسموعة، يسمعه هو ويسمعها إذا أخذ اإلنسان يتكلم يأيت بكلما – 4      
 . املخاطب
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هذه األمور األربعة جيدها كل إنسان ىف نفسه، ويشاهدها عند الكالم هلل جل جالله       
 .واإلحياء والتالوة كالم. علوم ومعلومات يوحيها إيل عبد من عباده

كلمات أزلية غيبية   وكالم هللا. فلله جل جالله ىف ذاته من ذاته مبدأ ذايت لكالم هللا      
مثل كلمات مؤلفة مرتتبة مكتوبة علي الصحف كلها . مؤلفة مرتتبة لكنها غري متعاقبة

 .موجودة ىف آن ويف كل آن

 اْلِكتَابِ  أُمِّ  ِيف  َوإِنَّهُ  ﴿: وهو ىف علم هللا احمليط القدمي م هللاالوالقرآن الكرمي قرآن كرمي لك     
ا كلمات إهلية وقد نزل به الروح   والقرآن الكرمي كالم إهلي] 4: الزخرف[ ﴾ َحِكيمٌ  لََعِليٌّ  َلَديْـَن

مني علي قلب حممد صلى هللا عليه وسلم والقرآن الكرمي كالم إهلي كلمات إهلية إذ حفظه األ
والقرآن الكرمي كالم إهلي   ﴾ اْلعِْلمَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  ُصُدورِ  ِيف  َبيِّنَاتٌ  آيَاتٌ  ُهوَ  َبلْ  ﴿. إنسان

 إِنَّا فـََقالُوا اْجلِنِّ  مِّنَ  نـََفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنَّهُ  ِإَيلَّ  أُوِحيَ  قُلْ  ﴿. لمات إهلية مسموعة إذ يتلوه أحدك
ْعنَا : األعراف[ ﴾ َوأَنِصتُواْ  َلهُ  فَاْسَتِمُعواْ  الُْقْرآنُ  ُقِرئَ  َوِإَذا ﴿ ]1: اجلن[ ﴾َعَجبًا قـُْرآنًا مسَِ

والقرآن الكرمي قرآن كرمي كالم هللا كالم إهلي مكتوب، وهو ىف املصاحف والصحف ] 204
يدٌ  قـُْرآنٌ  ُهوَ  َبلْ  ﴿أو األلواح   ُصُحفٍ  ِيف  ﴿ ]22 - 21: الربوج[ ﴾ حمَُّْفوظٍ  لَْوحٍ  ِيف  * جمَِّ

ْرفُوَعةٍ  * مَُّكرََّمةٍ   ﴾ َمْكنُونٍ  ِكتَابٍ  ِيف  * َكِرميٌ  لَُقْرآنٌ  إِنَّهُ  ﴿] 14 - 13: عبس[ ﴾مُّطَهَّرَةٍ  مَّ
 ]78 - 77: الواقعة[

 :والقرآن الكرمي      

 .ىف علم هللا – 1      

 .ىف أم الكتاب لدي هللا – 2      

 .ح األمني ويف لسانهىف قلب الرو  – 3      

 .ب النيب الكرمي ويف لسانه العريبويف قل – 4      

 .ىف صدور الذين أوتوا العلم – 5      
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 .ىف الصحف واأللواح واملصاحف – 6      

حقيقة شرعية . حقيقة لغوية من غري جتوز أصًال . ىف كل هذه املراتب الست كالم هللا      
 .بكل حمكمات القرآن الكرمي

. ن وجد ىف كتب األصول وكتب الكالم، ال ريب أنه وهم من اإلهاموخالف ذلك، وإ      
 .تشكيكات ومهية أثر

وكالم هللا الذي اخرتق كل حجب الكون وجتلي يف هذه املظاهر ال يتأثر من أثر هذه       
والصوت املسموع بآذاننا والكلمات املتلوة بألسنتنا وإن كانت حادثة ال يوجب . املظاهر

. اءوهلل جل جالله أن يتجلي مبا شاء وكيف شاء وميت ش. حدوث كالم هللا الذي جتلي فيها
ال تقديه املظاهر له . وهو يف غاية تعاليه قريب. وهللا ىف كل جتلياته منزه عن آثار املظاهر

 .بل هو أجل وأعلي عن قيد اإلطالق. اإلطالق

حدثت . مسألة خلق القرآن الكرمي بدعة كاذبة خاطئة وفتنة جاهلة ظاملة طاغية      
كبار األئمة وجلد جلد إهانة وجلد   بطغوي فئة مفسدة زمن اخلالفة العباسية امتحن فيها

 .د بن حنبلحتقار إمام األئمة وإمام احلق أمحا

إن القرآن الكرمي كالم هللا جل : حنن نقول، قول أهل العلم وأهل احلق وأهل العقل      
جالله قدمي، مثل قدم علمه وقدرته وكل أمسائه، غري خملوق كما أن علمه جل جالله غري 

. آذاننا حمفوظ ىف صدورنا مكتوب ىف مصاحفنابمتلو بألسنتنا، مسموع وكالم هللا . خملوق
وتنزل القرآن الكرمي، وهو علم هللا وكالم هللا ىف تلك . غري حال ىف شيء من هذه األربعة

ومعين . وكالم هللاوالقرآن الكرمي علم هللا . وال ينايف كمال تنزهه. املظاهر ال يقدح ىف قدمه
وظهور صورة شيء ىف مرأة . ملرايا الروحانية العقلية احلسيةاظهار صوره ىف نزاله إتنزيله ومعين إ

وحال الصورة يؤثر ىف ذي . ملرايا ال يغري هذا الشيء، وال يؤثر فيه بوجه من الوجوهامن 
 .الصورة
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ْلَوادِ  رَبُّهُ  نَاَداهُ  ِإذْ ﴿ : وهللا جل جالله إذ نادي موسي       ) 16: 79( ﴾ طًُوى اْلُمَقدَّسِ  بِا
ناداه بصوت مسموع حادث حبرف مسموع حادث مسعها موسي من هللا جل ) 30: 28(

وحدوث ما . جالله الذي جتلي له بنوره مظهر النار، وكلمه بال واسطة من وراء حجاب النار
والقرآن الكرمي علم هللا كالم هللا أوحاه هللا إيل عبده حممد  صلى . حدث مل يناف قدم القدمي

معانيه من هللا، ونظمه : يه وسلم وتاله عليه بكالم مسموع ألفه هللا يف غيب ذاتههللا عل
 .وتأليفه من هللا

 ﴾ قـُْرآَنهُ  فَاتَِّبعْ  قـَرَْأنَاهُ  فَِإَذا * َوقـُْرآَنهُ  َمجَْعهُ  َعلَيْـنَا ِإنَّ  * ِبهِ  لِتـَْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبهِ  ُحتَرِّْك  ال ﴿      
ِلكَ  ﴿ ]18 - 16: القيامة[ ْلنَاهُ  ۖ◌  فـَُؤاَدكَ  ِبهِ  ِلُنثَبِّتَ  َكذَٰ ، ]32: الفرقان[ ﴾ تـَْرِتيًال  َورَتـَّ

 اْلُمْرَسِلنيَ  َلِمنَ  َوِإنَّكَ  بِاحلَْقِّ  َعَلْيكَ  نَـتْـلُوَها اهللَِّ  آَياتُ  تِْلكَ  ﴿. والقراءة والتالوة والتنزيل من هللا
كل هذه اآليات الكرمية وآيات ترادف هذه اآليات الكرمية نصوص عبارة   ]252: البقرة[ ﴾

 .علي أن القرآن الكرمي كالم هللا نظمه وتأليفه من هللا

َذا ِمبِْثلِ  يَْأتُوا َأن َعَلىٰ  َواجلِْنُّ  اْإلِنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِّئنِ  ُقل ﴿: القرآن الكرمي معجز        اْلُقْرآنِ  هَٰ
والقرآن الكرمي هو الروح  ]88: اإلسراء[ ﴾ ظَِهريًا ِلبـَْعضٍ  بـَْعُضُهمْ  َكانَ  َولَوْ  ِلهِ ِمبِثْ  يَْأُتونَ  َال 

 أُوِتيُتم َوَما َريبِّ  أَْمرِ  ِمنْ  الرُّوحُ  ُقلِ  ۖ◌  الرُّوحِ  َعنِ  َوَيْسأَُلوَنكَ  ﴿: الذي قال هللا جل جالله فيه
 ].85: اإلسراء[ ﴾ قَلِيًال  ِإالَّ  اْلعِْلمِ  مِّنَ 

وإذا أسند السؤال إيل ضمري الغائب املعلوم للمخاطب فالروح ىف اآلية حيتمل أن يكون       
واجلواب حق . روح احلياة، وأن يكون الروح األعظم روح القدس، وأن يكون القرآن الكرمي

 .حكيم لكل السؤاالت الثالثة

طبقات بعضها فوق  فادات كلها حقة عليلم ىف وجوه إعجاز القرآن الكرمي إألهل الع      
فأين ارفع شأن الكتاب الكرمي من أن أقيس بالغته مبقياس بالغة شعراء  أما أنا. بعض

حيت لو ثبت مبقياس بالغة شعراء العرب وبالغة خطبائها كون الكتاب . جاهلية العرب
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ة الكرمي علي �اية البالغة فال يكون البالغة إال وجًها من وجوه االعجاز، بالنسبة إيل األم
 .ورسالة القرآن الكرمي تعم مجيع البشر. العربية

ما من نيب إال قد : قال. اإلمام مسلم أن رسول هللا  صلى هللا عليه وآله وسلم روي      
فارجو أن . أوحاه هللا إيلوكان الذي أوتيته وحيًا . أويت من اآليات ما مثله آمن عليه البشر

 .ثر األنبياء تابًعا يوم القيامأكون اك

ِلكَ  ﴿       َلْيكَ  أَْوَحيْـنَا وََكذَٰ فالوحي والكتاب ) 53: 51(سورة الشوري ( ﴾أَْمرِنَا مِّنْ  ُروًحا ِإ
الكرمي روح من هللا حييي األمم قلوهبا وعقوهلا، يهديها إيل صالحها وسعادهتا ىف الدنيا ويف 

 .احلياة األبدية

علومه ويف معانيه كل واحد منهما  فجهة البالغة يف نظمه وروح األحياء واهلداية ىف      
 .هوجه من وجوه اعجاز 

ال مبجرد الوجوه . وبالغة النظم ىف كون بيانه جامًعا حميطًا اليكون فيه غفلة وقصور      
أن  :ومن وجوه االعجاز يف عقيديت. اليت ىف كتب البالغة وكتب البديع) البدوية(االبتدائية 

 .غفلت عنها عقول البشر ىف دوام العصور البالغة االعجازية تكشف عن حقائق قد

 ُمثَّ  آيَاُتهُ  ُأْحِكَمتْ  ِكتَابٌ  ﴿: والكتاب الكرمي قد فصله اخلبري احلكيم علي سوره      
 ]1: هود[ ﴾ َخِبريٍ  َحِكيمٍ  لَُّدنْ  ِمن ُفصَِّلتْ 

 :114= سور الكتاب الكرمي       

 .قصار – 1      

 .مثان – 2      

 .مئون – 3      

 .طوال – 4      

 .وكل سورة هلا اسم. علي حسب عدد آياهتا      
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وهذا الرتتيب كان بعلم هللا وإرادته وكان الصحابة رضي هللا . ولسور ترتيب ىف نزوهلا      
 .ترتيب النزول هو األول واألثبت. عنهم يشاهده يف مدة نزوهلا

كان بالوحي من هللا، وبالتوقيف من روح القدس، . وللسور ترتيب ىف املصاحف      
 .فلم يكن يف ترتيب املصاحف اختالف بني الصحابة الكرام. وباألمر من النيب الكرمي

كان . وعدد اآليات يف كل سورة معلوم. وكل سورة باعتبار فواصلها فصلت علي آياهتا      
. وكان الصحابة رضي هللا عنهم يعدو�ا عًدا. عليه وسلم يعدها عًدا النيب الكرمي  صلى هللا

 .ومل يقع اختالف ىف العدد إال يف بعض الفواصل

 6204=  وعدد اآليات يف العد البصري      

 6236=  يف عد الكويف   اآليات وعدد      

البسملة ىف أول كل سورة كانت تنزل بنزول . بسم هللا الرمحن الرحيم كالم هللا قطًعا      
. 113= ىف الكتاب الكرمي  فالبسامل. السورة، آية كاملة فذة مستقلة ومل تنزل ىف أول براءة

 .112= وبسملة الفاحتة من الفاحتة فالبسامل الفذة 

 .عد الكويفيف ال 6348= فآيات الكتاب الكرمي       

. وللناس ىف مسألة البسملة أوهام بثها وأشاعتها كتب املذاهب ىف شروحها وحواشيها      
 .وال ينبغي بعد اليوم إقرارها أصًال 

وقد أمجعت املصاحف علي إثبات . واملعتمد يف مثل هذه املسائل هي املصاحف      
 :البسامل كتبت البسامل ىف املصاحف

 .بقلم اآليات – 1      

 .حبرب اآليات – 2      

 .ىف فضاء بني السورتني – 3      
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 .ىف سطر علي حدة – 4      

امجعت . هي من القرآن الكرمي. فالبسملة ىف أول كل سورة آية كاملة، مستقلة فذة      
ل ىف ليكون عدد البسام. األئمة علي أ�ا ليست جزءًا من السورة مل تنزل ىف أول سورة التوبة

 .ن سورة النمل ىف أوهلا ويف قلبها بسملةفإ. لي قدر عدد سور القرآن الكرميالكتاب الكرمي ع

واللغة العربية هلا بطبيعتها وجوه أدائيه بني لغوية . الكتاب الكرمي نزل بلسان عريب مبني      
بوًتا الريب وثبت ث. والفصيح من هذه الوجوه األدائية نزل عليه القرآن الكرمي. صرفية حنوية

 .متفق عليه. ما تيسر منه افاقرؤو . أن القرآن أنزل علي سبعة أحرف: فيه

واألحرف السبعة اليت أنزل عليها القرآن الكرمي هي الوجوه األدائية اليت توجد ىف اللغة       
 .العربية بطبيعة اللغة

ومل يقع . ا والرمسهاوالوجوه األدائية ال ختتلف باختالفها ال عدد الكلمات، والمواده      
 .بني الصحابة رضي هللا تعايل عنهم اختالف إال بالوجوه األدائية

وبعون هللا الكرمي وبفضل هللا العظيم كتبت كتاب ترتيب السور الكرمية وكتاب حروف       
أهل الرغبة من كرام أوائل السور وفيهما ىف حقائق مسائل الكتاب الكرمي بيان ينجو به 

 .رية واألوهاماحلالطلبة من 

ن واألمة هلا أن تستغين بكتاهبا الكرمي عن كل شيء، إذا أخذ أبناؤها وافر حظوظها م      
ضية االجتماعية فإن من ليس له حظ من هذه العلوم ففهمه اياملعارف العمومية الطبيعية الر 

 .معاين الكتاب الكرمي ضعيف معدوم

ه الكرمي ومن أجل حماسن الكتاب الكرمي حفظ  من أعظم نعم هللا علي األمة ىف كتاب      
وفيه كل ما حيتاج إليه كل عامل ىف كل . وفيه كل ما حيتاج إليه كل أحد يف حياته. كما نزل

 .مسألة
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ومن . وكان النيب الكرمي  صلى هللا عليه وآله وسلم يستنبط سننه من القرآن الكرمي      
 .كلي وينبه علي االستنباط من املثال  رمأسلوب الكتاب الكرمي أن يأيت مبثال جزئي أل

ُ  ﴿: مثل قوله        نِْعَمتَ  وَاذُْكُروا ﴿] 221: البقرة[ ﴾ يَـَتذَكَُّرونَ  لََعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  آيَاِتهِ  َويـَُبنيِّ
 ]231: البقرة[ ﴾ ِبهِ  يَِعُظُكم َواحلِْْكَمةِ  اْلِكتَابِ  مِّنَ  َعلَْيُكم أَنَزلَ  َوَما َعلَْيُكمْ  اهللَِّ 

ال القليل قل عندنا اليوم من  نعرف من كتابنا القدمي العظيم إحنن من بني األمم ال      
صحت عزميته علي النظر إيل القرآن الكرمي ويف القرآن الكرمي نظر علماء الغرب إيل أدب 

 .اليونان والرومان وإيل أدب العامل القدمي

 )11(السنة 

 .الشيء وظاهره السنة ىف اللغة وجه      

 َنَدبُ  َوالَ  َخالٌ  هِبَا لَْيس َمْلَساءَ     مقرفةٍ  غريَ  وجهٍ َ◌  ُسنَّة تريكَ 

وأصل املعين أول ما يظهر . سنة األولني، سنة النيب الكرمي: سنة هللا: وقد قدمنا معين      
 .ويبد وعند املقابلة

عامة آيات الكتاب الكرمي ىف اإلميان وأدب احلياة ويف األحكام بينة مبينة، نزلت       
 بل كل. فعله، وإقرارهألصل ىف البيان قول النيب الكرمي، اوإذا ورد البيان ف. بلسان عريب مبني

َ  الذِّْكرَ  إِلَْيكَ  َوأَنزَْلنَا ﴿. حياته وكل سريته بيان للكتاب الكرمي  ﴾إِلَْيِهمْ  ُنزِّلَ  َما نَّاسِ لِل لِتَُبنيِّ
 ].44: النحل[

مث بيان املعين وبيان . وأول البيان وأصل البيان هو تبليغ ما نزل ساعة نزوله كما نزل      
يِهْم  آيَاِتهِ  َعلَْيِهمْ  يـَتْـلُو ﴿: أقواله وأفعاله وبأدب حياته وبسريته وقضاياهقصد القائل ب َويـُزَكِّ

 .﴾ َواحلِْْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َويُـَعلُِّمُهمُ 
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ا َوَما ﴿: والبيان ىف قول هللا جل جالله       َ  ِإالَّ  اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ  أَنزَْلَن  اْختـَلَُفوا الَِّذي َهلُمُ  ِلُتَبنيِّ
والذي يبني هو . هلم ألهل الكتاب) 64(سورة النحل  ﴾يُـْؤِمُنونَ  لَِّقْومٍ  َوَرْمحَةً  َوُهًدى ۙ◌  فِيهِ 

 .ال فعل النيب الكرمي وال قوله. الكرمي نفس الكتاب

وسنن الصحابة الكرام من حيث كو�ا اقتداء بالنيب الكرمي سنن مرفوعة، سنن قائمة       
. نقلها إلينا عمل الصحابة والتابعني، ال ميكن أن يكون فيها شيء موضوع أصًال . ماضية

نبيها معصومة مثل عصمة النيب  وهذا هو الذي نريده إذا قلنا أن األمة ىف حتمل الشريعة من
 .ىف حتمله من جربيل عليه السالم

واألمة ىف تبليغ الشريعة اإلسالمية بكل نصوصها معصومة مثل نبيها ىف التبليغ إيل       
 ,والتبليغ هم الصحابة رضي هللا تعايل عنهملتحمل اوالقرن األول ىف . األمة

وسنة السلف وسنة األوائل إذا كان فيها معين حكيم له فائدة اجتماعية الينبغي       
 .خالفها كما أن كل أمر يف وضعه فائدة فإن عدول اخللف هلم أن يضعوه

واألصل ىف الفقه ويف شرع اإلسالم إن كل شيء يرتتب عليه صالح فرد أو صالح       
صلى هللا عليه  ياء صاحب القرآن احلكيم حممدألنبوقد قال إمام ا. جمتمع مشروع مطلوب

ومن سن سنة سيئة فله وزرها . من سن سنة حسنة فله أجرها واجر من عمل هبا: وآله وسلم
 :فالسنة. وزر من عمل هبا

 .سنة نبوية ثابتة – 1      

 .سنة وضعية وضعها حكماء الوقت لصالح اجملتمع – 2      

وال بابطال حكمة هللا ونظامه يف . اإلهلية ال تتعلق بابطال سنن هللا ىف اجملتمعواملشية       
َ  اهللَُّ  ُيرِيدُ  ﴿: والكتاب الكرمي يقول. خلقه  قـَْبِلُكمْ  ِمن الَِّذينَ  ُسَننَ  َويـَْهِدَيُكمْ  َلُكمْ  ِليَُبنيِّ

ن اليت فيها صالح اجملتمع، سواء  فالسن] 26: النساء[ ﴾ َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َواهللَُّ  ۗ◌  َعلَْيُكمْ  َويَـُتوبَ 
كانت سنن أمم سابقة أو سنن قرون سابقة ىف األمة اإلسالمية هي هداية يريد هللا أن يهدينا 

 .إليها
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صحبه و صلى هللا عليه وعلي آله لنبيني صاحب القرآن الكرمي حممد إمام األنبياء خامت ا      
 ۖ◌  اهللَُّ  َهَدى الَِّذينَ  ُأولَِٰئكَ  ﴿: وصاحبيه وسلم، قد أمر أن يقتدي هبدي األنبياء السابقة

فاهلدي اليت فيها صالح اجملتمع اليتعلق بنسخها مشيئة ] 90: األنعام[ ﴾اقْـَتِدهْ  فَِبُهَداُهمُ 
 .إهلية أصال

 :إن العلم ثالثة: فمن قال      

 .آية حمكمة – 1      

 .سنة قائمة – 2      

 .فريضة عادلة – 3      

وقد أقرها . ة قائمة شيًئا من السنن اليت فيها صالح اجملتمعفلم يستثن من قوله سن      
من سنة : القرآن الكرمي ىف آياته اليت تقدم بعضها وقد أقرها الشارع الكرمي ىف قوله اجلامع

 َذرَّةٍ  ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ  َفَمن﴿ : جالله  جلوقول هللا. سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا
 .مل يغادر صغرية وال كبرية إالوعبها) 7: 96(  ﴾ يـَرَهُ  َشرًّا َذرَّةٍ  ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ  َوَمن*  يـَرَهُ  َخيْـًرا

ومن عصمة الدين احلق أن أيدي الوضع مل متس مشارع الشرع وال مشاعر الدين       
فلم يوجد ىف هدي النيب الكرمي وال يف سننه الثابتة وال يف سرية حياته . بشيء ليس من الدين

فهدي النيب الكرمي وسننه وسرية حياته النبوية بقيت عندنا وصلت إلينا . النبوية موضوع
 .ن كثر املوضوع ىف األخبار والقصص املرفوعة إيل النيب الكرمي وضًعاوإ. خالصة نقية

فحدث . وقد يوجد يف السلف من يسأل اليهود والنصاري عن بعض األمور      
. ومل يقع اضطراب ىف أمور تتعلق بالشرع. االضطراب ووقع االختالف ىف األخبار والقصص

يها ال يتزلزل به كون السنة الثابتة حجة وثبوت الوضع يف األخبار والقصص، وكثرة الوضع ف
قطعية علي أ�ا أصل أول ىف الدين ويف األحكام الشرعية واالجتماعية وبأيدينا موازين 

 .وغرابيل حبمد هللا
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وبقي . واألئمة قد فرغوا من حبث األسانيد متام الفراغ. واألحاديث هلا أسانيد وهلا متون      
لينا كل احلق أن نبحث ىف متون األحاديث فإذا وجدنا املنت يباين املعقول أو خيالف املنقول 

هذا هو ميزان الصحة . أو يناقض األصول حنكم حكم القطع أن املنت موضوع علي الرسول
وحنن يف غين عن هذا امليزان يف هدي النيب الكرمي ويف . ألخبار مييز اخلبيث من الطيبيف ا

 .سننه وسرية حياته ويف باينه الكتاب ويف قضاياه إذ ال ميكن أن يوجد فيها مثل هذا

وهو القانون األول بني . عمل النيب الكرمي هو األصل األول من األصول األربعة      
أما إذا كان . ذا كان بيانا حلكم الكتاب، أو كان تعليًما ليقتدي به األمةالقوانني الشرعية، إ

عمل النيب الكرمي خاًصا بالنيب الكرمي، أو كان عادة قومية للعرب ىف زمنه فال يكون قانوًنا 
والفرق ظاهر متام الظهور، وإن خفي علي بعض الرواة، وقد خيفي علي كثري . عموميًا لألمة

 .من الناس

ون علي بصرية وعلي بصر عند نظره يف عمل النيب الكرمي ويف كيجيب علي الفقيه أن و       
هريرة رضي  ومن أب فإن الراوي ميكن أن يقع ىف اشتباه لسبب من األسباب، كما وقع. قوله

هللا تعايل عنه ىف بعض رواياته وقد كان أكثر الصحابة رواية حديث وإن كان متأخر 
ي علي املفطر يف �ار رمي، صلي هللا عليه وآله وسلم، قضفقد روي إن الشارع الك. الصحبة
فإن  . ال أن الراوي قد خفي عليه تفصيل احلادثةإ. احلديث الصحيح. بكفارة الظهار رمضان
فقضي عليه . مل تكن الفطاره متعمًدا، وإمنا كانت ألن املفطر كان مظاهًرا رالظهاكفارة 

ومل يوجد يف كتب السنن مفطر قضي عليه . الشارع الكرمي بكفارة الظهار لظهاره ال الفطاره
رفع الكفارة عن وقد صرحت كتب األحاديث إن الشارع الكرمي . بالكفارة ومل يكن مظاهًرا

رفع . مرأته بشيءومل يقض علي إ. طعام ستني مسكينًاوتصدق عليه ب. املظاهر الذي أفطر
الشارع الكرمي احلكيم كفارة الظهار عن املظاهر، ألن ظهاره كان عن قصد حسن، ومل يكن 

واملذاهب األربعة وإن . واعتداء علي امرأته منكًرا من القول ومل يكن زوًرا، ومل يكن ظلًما
 .أن مجاعة من كبار التابعني مل تقل هباال فطار، إاتفقت ىف كفارة اال
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وقد آرقتين مدة أسابيع مل أمن فيها ال . واملسألة ىف نظري عجيبة وهي ىف نفسها مهمة      
وقليب هبا مطمئن إيل ) 1910(كتبت رسالة طبعتها يف عاشرة هذا العصر   ليًال وال �اًرا حىت

 .اليوم

حلكيم الكرمي، صلي هللا عليه وآله وسلم يعلمون والذين هلم فقه وفهم يف سنن الشارع ا      
فاألخذ هبا . أن النيب الكرمي قد سن للعمل الواحد صورًا وهيئات كلها سنة جائزة شافية كافية

 .اليكون اختالفًا واألخذ هبا اليكون تركا وانكارًا للبقية

ا دونه األئمة وكل م. والسنن سنن النيب الكرمي وسرية حياته وكل هديه جمموع مدون      
كتاب هللا حمفوظ كما نزل، والسنن مدونة . أصل أول بني أصول أدلة الشرع. ثابت صحيح

وامتازت صحاح . واألئمة قد فرغت متام الفراغ من حبث األسانيد. باجتهاد أئمة السلف
تفهم  ةوقد ورثنا كل إمام وكل حافظ حجة كل علومهم واألم. السنن من غريها متام االمتياز

هلا وتتمكن متام التمكن من االستنباط ومقاصد الشارع كل الفهم علي كما صد الشرعمقا
وحنن نتوخي صالح اجملتمع . مقاصد الشرع...... حنن نتحري . واالجتهاد والتشريع

 .وهذا هو دين األمة الوسط. اإلسالمي كما نتوخي صالح احلياة املدنية 

األمة عندها  ئمة مالك ىف نقله ويف اجتهاده فإنفإن كان ملؤمن أن يعتمد علي إمام األ      
واألمة عندها كل ما كان للصحابة . اليوم كل ماكان ملالك وكل ما كان عند أئمة السلف

وعندها من علوم القرآن الكرمي كل ما كان عند األمة كافة . وعندها القرآن الكرمي. والتابعني
 .كتابه ويف سنن نبيه بايدي كلية األمةه ىف  حفظ هللا كل نصوص دين. ىف كل العصور قاطبة

ألمة وحنن نقدر ا. حنن حبمد هللا نعرف مقادير األئمة وحنرتم أكثر من كل احد اقدارها      
تقر وال نستصغر اخللف والنيأس من روح هللا ومن فضل هللا حق قدرها نراعي السلف وال حن

ومن  ]87: يوسف[﴾  اْلَكاِفُرونَ  اْلَقْومُ  إِالَّ  هللِّ ا رَّْوحِ  ِمن يـَْيَأسُ  الَ  إِنَّهُ  ﴿ورمحته ىف اخللف 
يتقول غريما أقوله وقلته يف هذه الصفحات، فهو حيتقر األمة، ويستصغر هذه األمة الوسط، 

 .وييأس من روح هللا ويقنط من رمحته
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وليس معين . حنن حنسن الظن باألئمة وبالسلف، مث ال نسيء الظن ىف أحد من اخللف      
ومن . ي نصوص السنن الثابتةلعر قول السلف علي الكتاب الكرمي و الظن أن نؤثاحسان 

ابًا َوُرْهبَانـَُهمْ  َأْحبَاَرُهمْ  اختََُّذوا ﴿يتخذ قول أحد حجة فهو من الذين   ﴾اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َأْرَب
 اهللََّ  ِإنَّ  ۚ◌  اهللََّ  َواتـَُّقوا ۖ◌  َوَرُسوِلهِ  اهللَِّ  َيَديِ  بـَْنيَ  تـَُقدُِّموا َال  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا ﴿] 31: التوبة[

 - 1: احلجرات[ ﴾ النَِّيبِّ  َصْوتِ  فَـْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  تـَْرفـَُعوا َال  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا * َعلِيمٌ  مسَِيعٌ 
2[ 

وإذا فتح هللا لعدل متأخر من عدول اخللف الذين اثين عليهم الشارع احلكيم بأجل       
ثناء، دليًال من أدلة الشرع وثبت عند النظر صحته فانا ال نرد دليله بوهم إن السلف تركوه 

مثل األول كان نسًخا لدليل . فإن هذا ترك ونسخ لدليل الشرع مبجرد الوهم, بعد أن عرفوه
 .السنن مبجرد حسن الظن بالسلف والوهم والظن مردود اليغين من احلق شيئًاالكتاب و 

وليس من شأن املؤمن وال من أدب املؤمن أن يتخذ جمرد حسن الظن وباطل الوهم       
 .سبيًال إيل ارتيابه ىف كتاب هللا أو يف سنن نبيه  صلى هللا عليه وسلم

 :نيواملؤمن غين أوفر الغين وأوفاه باكتاب      

 .بكون هللا وهو كتاب هللا األظهر األكرب – 1      

 .وبكتاب هللا وهو القرآن الكرمي األزهر األنور – 2      

وينبغي له وجيب عليه أن اليستغين بأحد الكتابني . املؤمن يستغين هبما عن كل شيء      
أن يأخذ : وصالح اإلنسان وسعادته أن يكون ذا حظ عظيم من كال الكتابني. عن اآلخر

واملعلم ىف كتاب هللا األكرب . اإلنسان بأوفر حظوظه وأوفاها من كون هللا ومن كتابه الكرمي
نبيه الذي أرسله هللا  واملعلم ىف كتاب هللا األكرم األنور هو. جتهادههو عقل اإلنسان وا

 .ي آله وصحبه أمجيعنلعحممد النيب األمني صلي هللا عليه و  باهلدي ودين احلق رمحة للعاملني

يدٌ  قـُْرآنٌ  ُهوَ  َبلْ ﴿        واللوح احملفوظ يف ] 22 - 21: الربوج[ ﴾ حمَُّْفوظٍ  لَْوحٍ  ِيف  * جمَِّ
والعلوم تفسري . كتبه هللا حبكمته وقدرته فيه كل العلوم. هذه اآلية الكرمية هو كل الكون
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نَا اْلِكتَابِ  أُمِّ  ِيف  َوإِنَّهُ  ﴿: والكون هو أم الكتاب. الكتاب الكرمية  ﴾َحِكيمٌ  لََعِليٌّ  َلَديـْ
 .معانيه من اللوح احملفوظ وأم الكتاب وتعلم. اتل الكتاب الكرمي] 4: الزخرف[

ليك رسائل والينبغي ألمة مسلمة تبتغي فإ�ا من املأل األعلي إ. لكائناتتأمل سطور ا      
 .ظهور اإلسالم وعز الدنيا وسعادة اآلخرة أن تفنت بأحد الكتابني عن اآلخر

 ِيف  آََيةٍ  ِمنْ  وََكأَيِّنْ  ﴿] 11: األنبياء[ ﴾ ِحنيٍ  ِإَىل  َوَمَتاعٌ  لَُّكمْ  فِتْـَنةٌ  لََعلَّهُ  َأْدِري َوِإنْ  ﴿      
َها َوُهمْ  َعلَيْـَها َميُرُّونَ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ   ]105: يوسف[ ﴾ُمْعِرُضونَ  َعنـْ

 بِهِ  َكانُوا َما هِبِمْ  َوَحاقَ  اْلعِْلمِ  ِمنَ  ِعْنَدُهمْ  ِمبَا َفرُِحوا بِاْلَبيِّنَاتِ  ُرُسلُُهمْ  َجاءَتْـُهمْ  فـََلمَّا ﴿      
 ].83: غافر[ ﴾َيْستـَْهزُِئونَ 

وأسهل  . يف كتب أصول الفقه وكتب أصول احلديث اصطالحات ىف اقسام األحاديث      
 .كتاب وأنفعه يف أصول احلديث كتاب النخبة والنزهة لإلمام ابن حجر العسقالين

 

 )12(اإلمجاع 

 .كتب األصول جعلت األصل الثالث من األصول األربعة هي اإلمجاع      

اتفاق األمة الكرمية ىف كل : واإلمجاع الذي مل ميكن أن يقع فيه اختالف أهل العلم هو      
وعلي . قرو�ا وكل عصورها علي حتمل القرآن الكرمي واملصاحف املكرمة املرفوعة املطهرة

وعلي نقلها وتبليغها علي التواتر بل فوق . مل كل أركان الدينحتمل السنن الثابتة وعلي حت
 .التواتر بدرجات

مل يوجد . وحتقق اإلمجاع هبذا املعين من خصائص اإلسالم، ومن خصائص كتابه الكرمي      
 .ألمة من األمم وال لكتاب من الكتب ىف وقت من األوقات

واإلمجاع واالجتماع يف األمور اليت حيتاج فيها إيل القوة ضروري اليقوم واليتقوم أمر        
ة فإن أما األفكار واآلراء واألمور الغامض. كبري اال باجتماع عدد من الناس، قليل أو كثري
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وال زالة غموضها املسالة وال يف إيضاحها وال يف إ ال يف حل: ائدةاإلجتماع قد اليأيت فيها بف
بل األكثر األغلب أن طبائع الناس ىف املذاكرة واملشاورة تولد . يف قبول قرار معقول إلمضائها

واملعاين إذا استخرجها من تابوهتا عاطفة . فاإلجتماع يفسد املقصد. التضاعن والتعاند
متكنت ىف القلب أو استخرجها هوي حاكم علي العقيدة وعلي العقل فإن املعاين يف أمثال 

ال تأيت بوفاق أصًال والجتري رخاء إيل . أهوية هلا اجتاهات متمايلة إيل جهاتالصور هذه 
 .وإمجاع أهل العلم يف مثلها قد الميكن. صواب

ولكتب األصول ولكتب الكالم يف إنكار إمكان اإلمجاع ويف تكذيب من يدعي وقوع       
وال . ىف اإلمجاع فكر ونظر ويل. حديدة وكلمات شديدة نةٌ سِ لْ اإلمجاع يف االجتهاديات أَ 

 .أوافق أهم ما يقوله أهل العامل يف حكم اإلمجاع

اإلمجاع، من جهة كونه اتفاق فقهاء األمة، دليل وحجة، مثل : تقول كتب األصول     
الجيوز خالفه . الكتاب ومثل السنة واإلمجاع إذا حتقق يكون قطعيًا ويكون عموميًا وأبديًا

اجتهاد األمراء والقواد يف األمور : لوجه سيأيت تقول كتب األصول. وهذا ال أوافقه. أصًال 
 .دليل قطعي وحجة عمومية. مجاعاحلربية إذا استقر علي قرار فهو إالقضائية والسياسية و 

وهذا . ال إذا كان له سند ينبين عليهل أن اإلمجاع ال يتحقق واليعترب إتقول كتب األصو       
ولو كان دليًال ملا احتاج يف حتققه ويف كونه . مجاع ليس بدليلالقول اعرتاف صريح يف أن اإل

 .مث لوكان دليًال الستدل به والحتج به أهل العلم يف املسائل النظرية والعقلية. معتربًا إيل سند

وقال البعض أن اإلمجاع توفيق من هللا إيل . قال البعض إن اإلمجاع توقيف عن مستند      
 سكينته علي املؤمنني، ويسددهم روح القدس إيل احلق ويلزمهم  ينزل هللا. اختيار الصواب

وهو معين قول النيب الكرمي الجتتمع . كلمة التقوي وكلمة الصواب، إذا كانوا أحق هبا وأهلها
: وأعلي ما نرجو أن يكون أهل اإلمجاع علي. وهذا أحسن حمامل اإلمجاع. أميت علي الضاللة

 ].46: سبا[ ﴾تـَتـََفكَُّروا ُمثَّ  َوفـُرَاَدى َمثْـَىن  هلِلَِّ  تـَُقوُموا َأنْ  ﴿
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بل علي أنه قوة . أري رؤية بصرية أن اإلمجاع معترب، ال علي أنه دليل يف املسائل النظرية      
التنفيذ يف املسائل العلمية االجتماعية الوضعية وليس اإلمجاع بدليل علي ثبوت حكم من 

 .نا ارفعتفشأن اإلمجاع علي عقيد. ذ احلكمع قوة لتنفياألحكام، وال علي صدقه وإمنا اإلمجا 

واإلمجاع يف عقيدتنا مثل القضاء يف نفوذه إال أن القضاء جزئي ىف حادثة جزئية أما       
. واملصلحة العمومية هلا حكم يف زمنها. اإلمجاع فالغالب أنه ملصلحة عمومية، مثل القانون

. واحلل حل املسألة يكون بالعلم والعقل. والعقد ولن تكون أبدية اإلمجاع اتفاق أهل احلل
. فلذلك اليكون اإلمجاع برهانًا. والعقد عقد األمر ووضع القرار وتنفيذه اليكون إال بالقوة

واليكون . قل مينع نفوذ اإلمجاعال وهلذا اليكون خالف إ. الربهان بل اإلمجاع قوة فوق
 .العصمة شرطًا يف اإلمجاع

أمر وأمة يف قطر إذا اجتمعت علي . وهلذا اليكون قرار اإلمجاع أبديًا عموميًا أصال      
ويكون احلكم حمدوًدا يف . فحكم هذا اإلمجاع اليتجاوز هذه األمة، وال يتجاوز حدود القطر

 .قطر هذه األمة

يها ويف كتب األصول يف اإلمجاع كلمات ينبغي علي الفقيه أن يكون علي بصرية ف      
 .وعلي احتياط

النيابية وامللية إيل العمل برأي األكثرية  وقد اهتدي البشر ىف القدمي واحلديث ىف جمالسه      
رادهتا وإن  تب الفقه وأصوله ورأي األكثرية وإوهو اإلمجاع الذي نبينه يف ك. وبإرادة األكثرية

ية ال تدل علي أن القرار كان اقصر خط مستقيم يف تنفيذ القرار ويف إمضائه، إال أن األكثر 
 .حق نافع خادم لصالح اجملتمع وملصلحة اجلماعة

وقول الواحد علي خالف الكل أو قول األقل علي خالف األكثر قد يكون حًقا       
 َعن ُيِضلُّوكَ  اْألَْرضِ  ِيف  َمن َأْكثـَرَ  ُتِطعْ  َوِإن ﴿. وصوابًا أنفع من قول الكل ومن قول األكثر

 .﴾اهللَِّ  َسبِيلِ 
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إن اإلمجاع اليعترب إال إذا كان له سند يدل : ومن هاهنا نتبني فضل الفقيه إذ يقول      
: فإن الكثرة عند اجتماعها تكون فوضي وغوغاء تنقلب كثرة. علي أن القرار حق فيه صالح

 اْلَغيِّ  َسبِيلَ  يـََرْوا َوِإن َسبِيًال  ِخُذوهُ يـَتَّ  َال  الرُّْشدِ  َسبِيلَ  يـََرْوا َوِإن هِبَا يـُْؤِمنُوا الَّ  آَيةٍ  ُكلَّ  يـََرْوا َوِإن ﴿
 ].146: األعراف[ ﴾َسبِيًال  يـَتَِّخُذوهُ 

َا ُقلْ  ﴿: ويف الكتاب الكرمي آية كرمية حكيمة موجزة معجزة        أَن ۖ◌  بَِواِحَدةٍ  أَِعُظُكم إِمنَّ
 .﴾تـَتـََفكَُّروا ُمثَّ  َوفـُرَاَدىٰ  َمثْـَىنٰ  هلِلَِّ  تـَُقوُموا

األمانة يف االستشارة والفائدة يف املذاكرة بني اثنني ال يف الكثرة والوصول إيل املقصد       
 .ةمحاج التفكر يف االنفراد، ال يف الز وانت

والقيام هلل،  ﴾ هلِلَِّ  تـَُقوُموا أَن ﴿: والبالغة كل البالغة يف هذه اآلية الكرمية يف قول هللا       
. منهم املكتشفون. واخالص العمل والقول والفكر لوجه هللا اليكون إال ألحد من املاليني

 .ومنهم اجملتهدون

. وقد تقدم يف أول هذا الفصل املختصر اإلمجاع الذي الميكن أن يقع فيه اختالف      
 .ق التواتر يف اإلفادةوهو فو . رب يف اإلسالم وهو الدليلوهو املعت

يكون بنزول . وقلت يف أثناء هذا الفصل إن اإلمجاع توفيق إهلي إيل اختيار الصواب      
. السكينة علي أهل اإلمجاع، يسددهم روح القدس ويلزمهم كلمة التقوي وكلمة الصواب

 .إذا قام كل هلل مثين وفرادي. وهم أحق هبا وهم أهلها

وهو دليل علي .  حوادث ويف قضايا كثريةوقد وقع مثل هذا اإلمجاع يف األمة الكرمية يف      
 ﴾ اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  اهللََّ  َوِإنَّ . ُسبـُلَنَا َلنـَْهِديَـنـَُّهمْ  ِفينَا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ  ﴿: حسب وعد هللا

 .]69 :العنكبوت[

. أما اجتماع األكثرية أو اتفاق الكل يف تنفيذ أمر ويف إمضائه فهو قوة وليس بدليل      
الصديق رضي هللا تعايل عنه . ومثل اإلمجاع اتفاق الشيخني. وتسميته واعتباره دليًال مساحمة
) 55: سورة النور( ﴾ مْ هلَُ  اْرَتَضىٰ  الَِّذي ِدينـَُهمُ  َهلُمْ  َولَُيَمكَِّننَّ  ﴿والفاروق رضي هللا تعايل عنه 
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فإن هذه اآلية الكرمية يف الصحابة الكرام زمن الصديق والفاروق رضي هللا تعايل عنهما وهللا 
فاتفاق الشيخني علي شيء علي مأل من الصحابة الكرام . قد مكن هلم دينهم وارتضاه هلم

 .دين ارتضاه هللا حجة قطعية، الريب فيها

 .ثل اإلمجاعواتفاق املذاهب األربعة م     

 

 )13(القياس 

األصل الرابع من أصول األدلة يف شرع اإلسالم هو القياس وقياس الفقهاء هو الضرب       
وذلك : األول من الشكل األول عند املناطقة بفرق يف اإلصطالح والعرف واالعتبار أساسي
واحلد . إن قياس املناطقة مركب من مقدمتيه أو أكثر وقياس أهل الفقه بسيط غري مركب

ومتثيل . يه املناطقة حًدا أوسط، هو القياس عند أهل الفقه، وهو الربهاناألوسط، الذي يسم
واعتربه الشرع . وقياس الشبه عند أهل الفقه معترب. يسميه الفقهاء قياس الشبه املناطقة

 ﴿وقياس شبه يكون خزينة علم إن كان الفقيه علي بصرية من أمره . الكرمي يف مسائل مهمة
طق وكتب واألدلة اليت فصلهاكتب املن] 75: احلجر[ ﴾ لِّْلُمتـََوِمسِّنيَ  َآليَاتٍ  ذَِٰلكَ  ِيف  ِإنَّ 

إال القياس االقرتاين علي . وجاءت يف الشرع احلكيم. األصول، كلها معتربة يف فقه اإلسالم
 اهللَُّ  َعِلمَ  َولَوْ  ﴿: اسلوبه اليوناين فلم يأت له نظري يف الكتاب الكرمي وقول هللا جل جالله

َـَولَّْوا َأْمسََعُهمْ  َولَوْ  َألْمسََعُهمْ  َخيْـًرا فِيِهمْ   .23: سورة األنفال ﴾ ُمْعِرُضونَ  َوُهمْ  لَت

مث . ظنت أهل التفسري إن اآلية الكرمية من أول الشكل األول واستشكلت النيتجة      
 .تكلفت يف اجلواب مامل خيل من حتريف معين اآلية

 :واآلية الكرمية فيها مجلتان      

مل يوجد فيهم خري . لو كان فيهم خري المسعهم هللا: أوالمها برهان التالزم – 1      
 .مساع فلم يسمعهميستوجب اإل
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يوجد عندهم مانع يف بيان االهتداء فلم يسمعهم فتولوا : الثانية برهان التعاند – 2      
وهو االباء واالستكبار، واالعراض واآلية الكرمية بنظمها العريب الميكن أن تكون قياًسا 

 .ألن لو االمتناعية ال تكون يف االقرتانيات. اقرتانيًا

ير بوحدة مصطلة معروفة ولكل شيء ميزان والقياس يف األصل هو الوزن والذرع والتقد      
علي حسبه علي ما بينه الكتاب الكرمي وبالقياس والوزن والذرع والكيل يظهر التفاوت 

 .والتساوي بني األشياء

 بِاْلبَيِّنَاِت  ُرُسلَنَا َأْرَسْلنَا لََقدْ  ﴿وميزان الكتب اإلهلية السماوية يف االحكام هو القياس        
فالقياس كان ) 25: سورة احلديد( ﴾ بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ  لِيـَُقومَ  َواْلِميَزانَ  اْلِكتَابَ  َعُهمُ مَ  َوأَنزَْلنَا

 َواْلِميَزانَ  بِاْحلَقِّ  اْلِكتَابَ  أَنزَلَ  الَِّذي اهللَُّ  ﴿. معهم وكان أصًال أساسيا يف كل الشرائع السابقة
 بـَيْـنَـُهم اْحُكم َوَأنِ  ﴿: أنزله هللا علي نبيه. سورة الشوري، فالقياس هو أصل أساس الدين ﴾
هو يف الكتاب ويف السنة هو روح . هو أصل من أصول الدين ]49: املائدة[ ﴾اهللَُّ  أَنزَلَ  ِمبَا

ه واختالف يف الدين مل يكن لفقيه أن خيالفهللا  به يظهر فضل. النصوص ومعقول النصوص
 .يب مستبعد إال أنه قد وقعأهل العلم يف القياس عج

هو احلد األوسط . وقد تقدم أن القياس هو احلد األوسط به يوزن ويذرع حكم لدين      
ألول بديهي االنتاج واحلد األوسط هو اوالشكل . يف الضرب األول من الشكل األول

 .لسائر األشياءاملقياس وامليزان يف األحكام لشرعية مثل سائر املوازين 

والقياس يعتربه الشارع احلكيم يف التوسيع ويف دفع احلرج يف تكثري التكاليف وال يف       
 .التشديد والتضييق

احلكم لشبه بني األصل والفقيه إذا كان لطيف النظر ونافذ الفكر يهتدي إيل ثبوت       
توسيع لعباد هللا وحتقق به دفع  إذا كان فيه) بالتمثيل املنطقي( يستدل بقياس الشبه . والفرع
 ]78: احلج[ ﴾ َحرَجٍ  ِمنْ  الدِّينِ  ِيف  َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما﴿. احلرج
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 )14(قياس الفقهاء 

 :له أربعة أركان      

 .األصل الثابت حكمه – 1      

 .الفرع املطلوب حكمه – 2      

 .احلكم املطلوب ثبوته – 3      

 .الشيء اجلامع الذي قد كان سببًا لوجود احلكم يف األصل – 4      

 :وبعد هذه األربعة حيتاج القائس إيل إثبات أمور      

 .وجود احلكم يف األصل – 1      

 .كون احلكم معلًال يف األصل  – 2      

 .أن يعني علة احلكم يف األصل – 3      

 .أن يثبت وجود العلة يف الفرع – 4      

 .عدم املعارض يف األصل – 5      

 .عدم املانع يف الفرع – 6      

 :وللقياس بعد ذلك شروط      

ن حكم األصل تعبدًيا فإن كا. كون احلكم يف األصل معقوًال ميكن للعقل تعليله  – 1      
 .يله فال سبيل للقياسلعليس للعقل ت

أن يكون احلكم يف األصل شرعيًا ثبت بالكتاب والسنة فإن كان حكم األصل  – 2      
أصليًا ابتدائيًا فثبوته يف الفرع الحيتاج إيل القياس وإن كان حكم األصل اعتقاديًا فثبوته يف 
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أو  . وإن كان حكم األصل حسيًا فال تعدية. الفرع اليكون إال بدليل العقل أو بنص الشارع
 .ويًا فال يثبت الوضع بالقياسكان حكم األصل لغ

اليثبت . عصري العنب مسي مخرًا لوجود الشدة املطربة فالنبيذ مخر لوجود الشدة: مثاله     
 .الوضع وال التسمية بالقياس

فإن ثبت اختصاص حكم األصل . أن ال يكون حكم األصل خمتًصا باألصل – 3      
مثل قبول . ن األصل متفرد حبكمهأل. فال يتعدي احلكم إيل حمل آخر. باألصل بدليل

. شهادة خزمية وحده كان خمتًصابه فال ميكن قياس صحايب آخر علي خزمية يف قبول الشهادة
لئال يكون القياس مبطًال للنص ] 282: البقرة[ ﴾ رَِّجاِلُكمْ  ِمن َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا﴿لقوله 
 .القائم

 .وهذا ظاهر. أن ال يكون حكم األصل منسوًخا يف األصل – 4      

فال جيوز قياس الوضوء يف حكم من . أن اليكون حكم األصل متأخًرا عن الفرع – 5      
 .األحكام علي التيمم

أن اليكون القياس موجبًا لتغري حكم ثبت ىف الفرع بالنص التمليك شرط يف  – 6      
ألنه يوجب تغيري حكم ثبت بالنص يف . ليك للكسوة باطلفقياس الطعام يف التم. الكسوة

 .واإلطعام يتأيت مبجرد الضيافة ﴾فكفارته إطعام عشرة مساكني﴿: الطعام بقول هللا

يف األصل بعد التعليل علي  كم ال يف األصل بأن يبقي حكم النصأن اليتغري احل – 7      
وال يف الفرع بزيادة وصف علي حكم . حاله لو تغري لكان القياس مبطًال للنص يف األصل

 .األصل، أو سقوط قيد كان يف األصل واال لكان القياس اثباتًا ابتداء ال بالتعدية من األصل

 .اسلالستغناء عن تعب القي. أن اليكون دليل األص شامًال للفرع – 8      

  .فإن القياس يكون عبثًا أو باطًال . أن ال يكون حكم الفرع منصوًصا بنص آخر - 9      
 .ال فالنصوص املوافقة للقياس كثريةوإ. كالمنا يف القياس حجة مستقلة



87 
 

واحلكم إذا ثبت يف األصل علي سبيل التكرمي . أن يكون الفرع نظريًا لألصل – 10      
ل يكون باطًال يف حكمة الشرع أكل الناسي استثين من وجوب فقياس احلرام علي هذا احلال

 .القضاء فقياس اخلطأ علي النسيان ليس بفقه

فإن تغري احلكم يف . ا حلكم األصلأن يكون حكم الفرع بعد التعدية مساويً  – 11      
الفرع بطل القياس فقياس ظهار اليهودي مثال علي ظهار املسلم باطل فإن ظهار املسلم 

 .ينتهي بالكفارة واحلرمة يف ظهار اليهودي مؤبدة فإن كفارة اليهودي التعترب

 .أن اليكون علة احلكم متأخرة من نفس احلكم - 12      

ألن ثبوت  .ن عرق الكلب جنس مثل لعابه الستقذاره غري صحيحفقول القائس أ      
 .عد ثبوت النجاسةاالستقذار اليكون إال ب

ن تعدية احلكم إيل الفرع مناقًضا للحاجة العمومية وللمصلحة أن اليكو  – 13      
فإذا عارض القياس حاجة أو مصلحة بطل . فإن عموم احلاجة أقوي من كل قياس. الضرورية
 .القياس

الكفالة يعارض احلاجة  ومة يف عدم جوازدفقياس ضمان الدرك علي الديون املع      
 .العمومية

 

 )15(قانون التعليل والسببية 

وأهل الكالم وإن أطالوا الكالم يف  . قانون التعليل وقانون السببية عندنا بينة ابتدائية      
العلل عالمات مقارنة غري مؤثرة ويف كو�ا مؤثرة اليزلزل هذه البينة وقانون السببية قد  كون

ية أبدعته احلكمة اإلهلية النتظام أمور العامل لكل شيء سبب، ولوجود كل شيء مصلحة وغا
والعلل الشرعية واالجتماعية عندنا مثل العلل الطبيعية الكونية مؤثرة . ال عبث يف اخللق
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توجب احلكم ويرتتب علي احلكم غايته ترتبًا قطعيًا مثل ترتب املسبب علي سببه علة احلكم 
 .يف نظرنا عالمة للحكم بوضع هللا، ومؤثرة جبعل هللا

 :علة احلكم تكون      

 .أمًرا حقيقيًا مثل االسكار يف حرمة اخلمر ومثل القرابة يف سهام املرياث – 1      

 .تكون أمرًا عرفيًا مثل اعتبار الشرف والكفاءة يف النكاح – 2      

 :علية العلة تثبت      

 .حبكم العقل مثل الصغر يف ثبوت الوالية علي الصيب وعلي أمواله – 1      

 ."النظر لاالستيذان ألج لإمنا جع"يف التحرمي  ﴾رجس فإنه﴿. بنص الشارع – 2      

 .باثبات املناسبة بني احلكم والعلة – 3      

 :احلكم الذي يثبته القائس يرتتب عليه املقصد      

 .ا مثل ترتب امللك علي عقد البيعقطعً  – 1      

ولكم يف ﴿. ترتب عصمة الدم واحلياة علي شرع القصاص لمث: ترتًبا ظنيًا – 2      
 .﴾القصاص حياة

 .مثل ترتب املصلحة املطلوبة علي حترمي املسكرات. يكون ترتبه مأموال – 3      

وقد يكون ترتب بعض املقاصد نادرًا شرع النكاح لبقاء النسل وجيوز نكاح  – 4      
 .العاقر، وإن ندر وجود النسل منها

رج ال يف تكثري التكاليف، وال يف التضييق يف السعة ويف دفع احل س يعتربه الشارعوالقيا      
 .فال قياس يف احلدود والكفارات

والقياس بالغاء الفارق بني األصل  والفرع جيعل الفرع أصًال فيثبت احلكم بنفس دليل       
 .األصل فالقياس بالغاء الفارق أقوي من القياس بابداء اجلامع
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 )16(االستقراء 

أحق طرق النظر وأصدقها نتائج حقة وأعمها وأوسعها وأغناها نفًعا وبركة يف العلوم        
 .كلها هو االستقراء

 :واالستقراء      

ائف  ائنة من مجال وجه الطبيعة ومن صحأن يقرأن الناظر الباحث احلقائق الك – 1      
 .كتاب الكائنات

: وهو املراد من قوهلم. نابعها األصلية الصافيةأن يتتبع الناظر حقائق الكون من م – 2      
 .إن االستقراء هو انتقال الناظر من جزئيات تتبعها إيل كل هو استخرجه منها

 )االستقراء من قرأ ومن قري(

واحلكم . واالستقراء جيري يف الشرعيات مثل جريانه يف الكونيات ويف العقليات      
ع احلكيم العليم مثل األحكام العقلية الضرورية االختياري الوضعي الذي قد وضعه الشار 

 .ثبوت واإلثباتلومثل األمور الكونية يف التحقق وا

. شارع احلكيم يف عقيدتنا قطعية مثل قطعيات سائر العلوموعمومات القرآن الكرمي وال      
 :وعمومات الكتاب الكرمي

 .قد تكون من صيغ العموم واالستغراق – 1      

د تكون باستقراء مواقع املعين حيت حيصل باالستقراء يف عقل املستقري أمر  وق – 2      
. كلي عام جيري يف احلكم و يف االستدالل جمري العموم املستغرق املستفاد من صيغ العموم

وقد يكون أجلي من صيغ العموم يف اإلفادة، مثل التواتر املعنوي اليتطرق إليه وهم 
 .التخصيص

 ﴾ َشْيءٍ  لُِّكلِّ  تِبْـيَانًا اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ  َونـَزَّْلنَا ﴿: والقرآن الكرمي نزل جبوامع البيان      
لكالم اختصاًرا علي وجه والنيب الكرمي بعث جبوامع الكلم اختصر له البيان وا] 89: النحل[
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تعبري هو يف ال ون وعلي وجه أقرب ما ميكن من التحصيل ورأس هذه اجلوامعكيأبلغ ما 
 .و باالستقراءالعمومات بالوضع أ

 .وكثري من كليات الشرع وكثري من قواعد الشرع تبني وثبت باستقراء أهل االجتهاد      

وأراه من أحق أصول طريق النظر . عدت االستقراء من فروع األدلة كتب األصول قد       
كليتها متنقضة يف بعض   نتائجه ال تكاد تكون خطا نعم قد تكون أن. ومن أصدقها نتيجة

 .جزئياهتا

 

 )17(فروع األدلة 

 :كتب األصول فصلت أدلة فرعية بعد األصول األربعة       

وثبوت حكم يف . ثبوت حكم أوال دليل علي بقائه يف احلال: االستصحاب – 6      
 .احلال دليل علي ثبوته يف املستقبل

إن مل نتيقن بوجود دليل علي حكم من األحكام فالرباءة : الرباءة األصلية – 7      
األصلية العقلية الطبيعية تكون دليًال علي عدم احلكم عدم الدليل وإن مل يكن دليًال علي 
العدم يف الكونيات إال أن عدم الدليل الشرعي دليل ضروري علي عدم احلكم الشرعي 

 .بالضرورة

 .هو األخذ باملصلحة اجلزئية علي خالف األصل الكلي :ناالستحسا – 8      

من . أن االستحسان قياس خفي يقابل القياس اجللي :يوهو املراد يف قول الفقيه احلنف      
السفينة ويف قتله النفس الزكية،  االستحسان قصة صاحب موسي يف خرقه جب شواهدعأ

 فَأَبـَْوا َأْهلََها اْسَتْطَعَما﴿   آنذاكيل القوت ويف إقامة اجلدار بال أجر وقد كانا يف أشد حاجة إ
. وهذه القصة العجيبة أحسن قصة يف إرشاد أهل العلم] 77: الكهف[ ﴾ُيَضيُِّفومهَُا َأن
 .فاداهتاهذه السورة قصص حكيمة جليلة يف إ بل كل قصص) 82: 61( سورة الكهف (
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فاملصلحة القطعية كانت معتربة يف الشرائع السابقة وهي معتربة يف شرع اإلسالم،        
وليس استحسان الفقيه عمًال باهلوي . خالفت أصًال من األصول الكلية أو مل ختالف

 .وبالرأي، وإمنا هو اقتداء بسنة الشارع يف اعتبار املصلحة

 .سد الذريعة - 9      

. عة ملفسدة أو جعل شيء ذريعة ملفسدة مينع ذلك الشيء منًعا باتًاإذا كان شيء ذري      
فإن منع املفسدة قبل وقوعها ورفع املفسدة بعد وقوعها هو غاية كل شريعة فاملصلحة دليل 

 .الثبوت واملفسدة دليل املنع

واحلكم أن أيت مبصلحة . املصلحة دليل يف األحكام العادية االجتماعية – 10      
والشرائع السماوية كلها علي املصاحل . فاحلكم باقتضاء املصلحة ثابت مشروعللمجتمع 
 .االجتماعية

وأحسن كتاب يف االستحسان واملصاحل املرسلة هو كتاب املستصفي لإلمام الغزايل       
 .وكتاب املوافقات لإلمام الشاطيب

واملصلحة . خالصة إذ ليس يف الكون مصلحة. غلبتها ال خلوصهاويعترب يف املصاحل       
أن ال تتعدي مفسدهتا لسائر : وإن مل ميكن خلوصها متاما من كل مفسرة يعترب فيها النصفة

 .واملصاحل تسعة اعشار الشرع اإلسالمي. واملصلحة ميزان الشرع اإلسالمي. الناس

والعوائد إذا كانت ضرورية . العوائد املعروفة تعترب علي أ�ا سنن اجتماعية لألمم – 11      
حبكم الطبيعة أو كانت حاجية حبكم الحتياج اجملتمع فهي سنن اجتماعية يقرها شرع 

وقول هللا جل : واإلسالم قد أقر كثريًا من عوائد العرب إذ مل تكن فيها مفسدة. اإلسالم
َ  اهللَُّ  ُيرِيدُ  ﴿: جالله  َعلِيمٌ  َواهللَُّ  ۗ◌  َعلَْيُكمْ  َويـَُتوبَ  قـَْبِلُكمْ  ِمن الَِّذينَ  ُسَننَ  َويـَْهِدَيُكمْ  َلُكمْ  لِيَُبنيِّ
عبارة نص يف أن السنن االجتماعية، إذا مل يكن فيها مفسدة ] 26: النساء[ ﴾ َحِكيمٌ 

 .اجتماعية، هداية لنا يريد هللا أن يهدينا سنن الذين من قبلنا

 :علي ضياء هذه اآلية الكرمية لنا أن نقولو       
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التجارب االجتماعية من أصول األدلة يف ثبوت األحكام الشرعية وقد كان  – 12      
النيب الكرمي الشارع العظيم قد هم أن ينهي عن الغيلة مث انتهي عن مهه النبوي حبال الروم 

 .اهتداء يف مصلحة مهمةن ومهُّه كا. التجربة فرتك مهه النبوياعتمد علي . والفرس

إذا حتقق شهادة التاريخ لصالح شيء . ماشهادة التاريخ دليل الثبات األحك – 13      
. ضاًرا يف اجملتمع، فعلي وفاق هذه الشهادة هبكونه نافًعا للمجتمع أو لفساد شيء بكون

 .يكون حكم الشرع يف إقرار هذا الشيء أو يف رفعه

الم االحتياج أصل عظيم من أصول كل الشرائع وأصل عظيم يف شرع اإلس – 14      
ومواقع معانيها ليس يف شرع اإلسالم ويف  ء موارد النصوصار ثبت ذلك ثبوتًا قطعيًا باستق

 .وليس يف شرع اإلسالم شيء يوقع اإلنسان يف ضرورة أويف ضيق. دينه من حرج

فكذلك . واالخرتاع هداية من هللا كونية. خرتاعواحلاجة كما قال احملق املصادق، أم اال      
 :واحلكم هداية من هللا شرعية واملقاصد يف شرع اإلسالم. تكون احلاجة أم احلكم

 .ضروري – 1      

 .حاجي – 2      

 .كمايل  – 3      

 .والميكن أن يوجد حاجة حيتاج إليها اإلنسان ومينعها شرع اإلسالم      

هداية العقل يعتربها الكتاب الكرمي يف شرعه كما يعتمد الشارع علي العقل يف  – 15      
 .خطابه

بين عليها وعلي . ية عليةوالعقل موهبة إهل. ل الشرع احلكيمهنا أصل عظيم من أصو       
 .األمانة اليت عرضها هللا علي السماوات واألرض واجلبال الشريعة اإلسالمية
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. يف ذهن اإلنسان بعقل يتنبه أنه ليس كل فكر وكل وهم رساوينبغي لك مؤمن أن       
وليس كل ميل وكل هوي متكن يف صدر اإلنسان بوجد أن جيده اإلنسان يف قلبه آية من هللا 

 .وبينة من ربه

ومل جيئ يف . مثل البصر اليري إال النور. والعقل بصرية يف اإلنسان اليري إال احلق      
ألن . ومعناه لو كان عقل الدرك احلق. وإمنا جاء نفي العقل. أصًال الكتاب الكرمي ذم العقل 

 يف خلقه هو العقل أوًال وأعظم شواهد هللا. كما أن املاء الحيرق. العقل اليقبل الباطل
واحلس يدرك حقائق واقعة حسية، عند حتقق شروط االحساس من الضوء . ثانيًا واحلس

شأن العقل والبصرية مع األدلة ومع . إلحساسوحنن ال نرتاب يف ا. والوضع وعدم احلجاب
 .احلقائق مثل شأن البصر مع شروطه من الضوء والوضع

حسنها حسن، : لألفعال يف أنفسها حقائق متقررة. واإلنسان يدرك نفسه ويدرك أفعاله      
باألمر  والفعل يف نفسه حسن وله يف نفسه عند ميزان العقل رجحان ال. وقبيحها قبيح

والتحسني عقلي والتقبيح عقلي والعقل يدرك حسن . من اختيار الفاعل فقطفقط، وال
 .احلسن ويدرك قبح القبيح بالضرورة أو بالنظر والشرع احلكيم معرف هاد ال مثبت

لَّةِ  َعن يـَْرَغبُ  َوَمن ﴿. حنن نتبع ملة إبراهيم، ونقتدي هبداه        َسِفهَ  َمن ِإالَّ  إِبْـَراِهيمَ  مِّ
فنسند كل األحكام إيل الشرع وإيل أمر هللا والعقل يطيع األمر، كما ] 130: البقرة[ ﴾نـَْفَسهُ 

َها َوِإنَّ  ﴿أن الطبيعة تطيع اإلرادة   َوِإذِ  ﴿ ]74: البقرة[ ﴾ اهللِّ  َخْشَيةِ  ِمنْ  يـَْهِبطُ  َلَما ِمنـْ
 ].124: البقرة[ ﴾ َفَأمتََُّهنَّ  ِبَكِلَماتٍ  رَبُّهُ  إِبْـَراِهيمَ  ابْـتـََلى

فأمتهن إبراهيم من غري اعرتاض، ودون حبث عن . الكلمات هي تعاليم هللا وهداياته      
: طاعتنا ألمر هللا علي ملة إبراهيمفنحن يف امتثالنا وإ. ا ودون توقفمته فيهكمصلحتها وح

وليس من أدبنا ساعة االمتثال أن نبحث عن مصلحة األمر . نطيع أمر هللا جملرد كونه أمر هللا
 .هوحكمت



94 
 

نَا أَنَّا َولَوْ  ﴿       لٌ  ِإالَّ  فـََعُلوهُ  مَّا ِديَارُِكم ِمن اْخرُُجوا أَوِ  أَنُفَسُكمْ  اقْـتـُلُوا َأنِ  َعلَْيِهمْ  َكَتبـْ  قَلِي
). 66(سورة النساء  ﴾ تـَْثِبيتًا َوَأَشدَّ  هلَُّمْ  َخيْـًرا َلَكانَ  ِبهِ  ُيوَعظُونَ  َما فـََعلُوا َأنـَُّهمْ  َولَوْ  ۖ◌  مِّنْـُهمْ 

 ).66: 4) (13: 34(وحنن إنشاء هللا من القليل يف كلتا اآليتني 

العقل يدرك احلق ويدرك أفعاله ويدرك حسن أفعاله احلسنة ويدرك قبح أفعاله السيئة       
 قُلْ  ﴿ ﴾إن احلكم إال هلل﴿. العقل له اإلدراك وليس له حكم أصًال ال باإلجياب وال بالنهي

َا وليس للعقل أن يكلف أحًدا . فال حكم وال إنذار وال تكليف للعقل ﴾ بِاْلَوْحيِ  أُنِذرُُكم ِإمنَّ
 .بشيء

يسندون كل : دي املذاهب الكالمية والفقهية أدبًا يف هذه املسألة هم األشاعرةهوأ      
كرون املصلحة األحكام ساعة االمتثال واإلطاعة إيل الشرع احلكيم وإيل أمر هللا والين

ينكرون وال. حلكم  والتكليف واإلجياب والنهيوال حيكمون العقل يف ا. واحلكمة يف شرع هللا
نون حق اإليقان أن الشرع أحكم وأعلم اليامر بقبيح وال خيالف أن العقل له االدراك ويوق

تعليل ويقولون أن أمر هللا يوجب ويقتضي املصلحة والينكرون إال ال. أبًدا مصلحة وحكمة
 .مر هللا معلل باملصلحةمن أن يقولوا إن أويتأدبون 

م هللا متعال مثل تعايل هللا عن أن يتوقف إيل وحك. وهذا أدب العبد يف جنب هللا      
 ﴾ملن امللك اليوم هلل الواحد القهار﴿ ﴾اليسأل عما يفعل وهم يسألون﴿و يعلله به شيء أ

 .ر بشيءللعقل وعلي العقل أن يدرك كل شيء وليس له أن حيكم علي آخ

إذكرمه هللا بكمال عقله وباستقالل . وهذا األدب هو الذي يناسب كرامة اإلنسان      
 .قدرته، وباطالق حريته يف إرادته ليس عليه إال ان يطيع أمر هللا

من فضل العقل وكماله أن يدرك احلق ويعلم الصالح من الفساد ومييز اخلبيث من       
ومن أدب العقل أن يطيع أمر احلكيم، ويتابع الشرع  .الطيب، ويعرف احلسن من القبيح

والعقل املطلق من وهم ومن هوي إذا صفا يكون مرآة . والشرع والقانون يتوافقان. والقانون
 .ينعكس فيها احلق آية من هللا وبينة من ربه
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 واألدب املعقول. فما اطمأن إليه العقل وما سكن إليه وجدان القلب السليم هو الدين      
 ﴾ َويـُزَكِّيِهمْ  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َويُـَعلُِّمُهمُ  آَياِتكَ  َعَلْيِهمْ  يَـتْـلُو﴿ . هو صحيح األدب املنقول

اِتهِ  َعلَْيِهمْ  يـَتْـلُو ﴿] 129: البقرة[  ]2: اجلمعة[ ﴾ َواحلِْْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َويـَُعلُِّمُهمُ  َويـُزَكِّيِهمْ  آَي

 

 

 )18(ذيول لفصول السرية 

 .القرآن العظيم ذكر كثريًا من أعضاء بدن النيب احلكيم بعظيم التعظيم      

ُهمْ  ﴿ - 1       َلْيكَ  َيْسَتِمُعونَ  َمنْ  َوِمنـْ : 10( ﴾ يـَْعِقُلونَ  َال  َكانُوا َولَوْ  الصُّمَّ  ُتْسِمعُ  َأَفأَْنتَ  ِإ
فلو مل يكن املستمع معين هذه اآلية الكرمية إن لسان النيب الكرمي كان برهان رسالته، ) 42

 .أصم، وكان يعقل آلمن فورًا بتاثري لسانه املبارك

 ﴾ يـُْبِصُرونَ  َال  َكانُوا َولَوْ  اْلُعْميَ  تـَْهِدي أَفَأَنتَ  ۚ◌  إِلَْيكَ  يَنُظرُ  مَّن َوِمنْـُهم ﴿ - 2      
إن وجه النيب اجلميل املليح برهان رسالته، فالناظر إليه : معين هذه اآلية الكرمية) 43: 10(

 .جرد رؤية وجه النيب الكرميلو مل يكن أعمي الهتدي مب

: األنفال[ ﴾ رََمىٰ  اهللََّ  َولَِٰكنَّ  رََمْيتَ  ِإذْ  َرَمْيتَ  َوَما ﴿ ﴾ أَْيِديِهمْ  فَـْوقَ  اهللَِّ  َيدُ ﴿  - 3      
 .جعل يد النيب الكرمي يد هللا يف هاتني اآليتني وهذا ثناء وتعظيم مل يكن ألحد] 17

ُـَولِّيَـنَّكَ  ۖ◌  السََّماءِ  ِيف  َوْجِهكَ  تـََقلُّبَ  نـََرىٰ  َقدْ  ﴿ - 4       : البقرة[ ﴾ تـَْرَضاَها ِقبْـَلةً  فـَلَن
 .ذكر وجه النيب الكرمي وجعل تقلبه يف السماء سبب سعي هللا يف رضا نبيه] 144

ذكر عينيه ] 17: النجم[ ﴾ طََغىٰ  َوَما اْلَبَصرُ  زَاغَ  َما ﴿ ﴾ َعيْـنـَْيكَ  َمتُدَّنَّ  َوال ﴿ - 5      
 .وذكر ثابت أدب البصر إذ نظر إيل وجه هللا

ن عصم أذن نبيه من أ] 61: التوبة[ ﴾ َلُكمْ  َخْريٍ  ُأُذنُ  ُقلْ  ُذنٌ أُ  ُهوَ  َويـَُقوُلونَ ﴿  - 6      
 .يسمع شرًا ألحد
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َا﴿ - 7       اهُ  فَِإمنَّ ْرَن : القرآن الكرمي حيفظه األمة) 57: 44) (97: 19( ﴾بِِلَساِنكَ  َيسَّ
 .صغريها وكبريها، بصريها وضريرها والتيسري كان بربكة لسان النيب الكرمي

 أَنْـزَْلنَا لَوْ  ﴿) 97: 2) (194: 26( ﴾ قـَْلِبكَ  َعَلى * اْألَِمنيُ  الرُّوحُ  ِبهِ  نـََزلَ ﴿  - 8      
كان قلب النيب ) 21: 59( ﴾ اهللَِّ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصدِّعاً  َخاِشعاً  َلرَأَيْـَتهُ  َجبَلٍ  عََلى اْلُقْرَآنَ  َهَذا

 .الكرمي قويًا مل يتصدع وقد حتمل كل القرآن الكرمي وكان رأسيًا أرسي من اجلبال

ذكر  ﴾ ظَْهَركَ  أَنْـَقضَ  الَِّذي * ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعنَا * َصْدَركَ  َلكَ  َنْشرَحْ  أَملَْ  ﴿ - 9      
شرع صدره وسعته يف حفظ القرآن الكرمي وكل علومه، وذكر قوة ظهره يف حتمل كل اعباء 

 .وذكر إن هللا رفع ذكره بربكة سعة صدره وقوة ظهره. الرسالة

] 120: هود[ ﴾ فـَُؤاَدكَ  ِبهِ  نـُثَبِّتُ  َما الرُُّسلِ  أَنبَاء ِمنْ  َعلَْيكَ  نـَُّقصُّ  وَُكالًّ  ﴿ - 10      
 .وثبات الفواد بتثبيت هللا جل جالله فضيلة جليلة. العلوم من القلبالفواد حمل 

واجلناح ] 215: الشعراء[ ﴾ اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  اتـَّبـََعكَ  ِلَمنِ  َجنَاَحكَ  َواْخِفضْ ﴿  - 11      
 فـَُقلْ  َعَصْوكَ  فَِإنْ  ﴿. كان وقوًرا ساكنًا عظيم التواضع. جانب اإلنسان من اليمني واليسار

كان يربأ من عمل العامل، وماكان يواخذ ] 216: الشعراء[ ﴾ تـَْعَملُونَ  ِممَّا َبِريءٌ  ِإّينِ 
 .العامل

 

 األمة الكرمية ورثت نبيها خامت النبيني

 وحقوقه فقامت مقامه يف كل وظائفه

أورث هللا كتابه بعد ) 32: 35( ﴾ ِعبَاِدنَا ِمنْ  اْصطََفيْـنَا الَِّذينَ  اْلِكتَابَ  أَْورَثْـنَا ُمثَّ  ﴿      
نبيه أمته، بعد أن بلغت رشدها وأشدها واستوت باصطفاء هللا وبتعليم نبيه وتزكيته حيت 

وبيدها كتاب هللا وسنن نبيه . أهًال للرسالة وأحق هبا ةصارت األمة املرحومة املعصومة الكرمي
﴿  ﴾أمة أخرجت للناس كنتم خري﴿فحملت األمة الرسالة اإلسالمية إيل األمم . العظيم
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ا َنَشاءُ  َولَوْ  . فقد شاء وقد جعل). 60: 43( ﴾ َخيْلُُفونَ  اْألَْرضِ  ِيف  َمَالِئَكةً  ِمْنُكمْ  َجلََعْلَن
هللا ومل جيعل ) 45: 3) (42: 3) (39: 3(واملالئكة هم رسل هللا إيل افراد من البشر 

 .ة من البشرملكا رسوًال إيل قوم وإيل أم

فصاحب . وذلك إن هللا جل جالله مل يرسل نبيه صاحب القرآن إال رمحة للعاملني      
فكل كمال له من هللا وكل فضل عليه من هللا قد ورثته أمته . القرآن الكرمي رمحة ألمته

 .وانصبغت به قلوب أمته وعقول أمته

به أمته ) 137: 2( ﴾َعاِبُدونَ  لَهُ  َوَحنْنُ  ۖ◌  ِصبْـَغةً  اهللَِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  ۖ◌  اهللَِّ  ِصبْـغَةَ  ﴿      
 .والصبغ تطوير وانقالب معجل دفعي. يف مدة حياته النبوية بني أمته

يف كل  ماالته يف كل فصائله يف كل وظائفهواألمة الكرمية شريك لنبيها يف كل ك      
كل ما أنعم هللا به علي نبيه من فضل ونعمته وكل ما نزل من عرش هللا العظيم إيل . حقوقه

كل كمال كان له يف حياته، مث ورثته بعد   مة شريك لنبيها يفألمته واأل هبعد هنبيه الكرمي فكل
 .ألمتهالعظيم لنبيه فقد ذكرها ا القرآن وكل نعمة ذكره لمماته وكل فض

 ُأْخرَِجْت  أُمَّةٍ  َخيْـرَ  ُكنُتمْ  ﴿خطاب للنيب  ﴾ لِّْلَعاَلِمنيَ  َرْمحَةً  ِإالَّ  َأْرَسْلنَاكَ  َوَما ﴿ - 1      
 .خطاب ألمته وأمته أخرجت للناس هم األنبياء فأئمة األمة خري من األنبياء ﴾لِلنَّاسِ 

 ﴾وأمتمت عليكم نعميت﴿خطاب للنيب  ﴾ويتم نعمته عليك﴿: إمتا النعمة – 2      
 .م القيامة وأول داخل فيه أول األمةيو طاب ألمته إيل خ

وكان حًقا علينا ﴿خطاب للنيب  ﴾وينصرك هللا نصرًا عزيًزا﴿: النصر يف كل األمور – 3      
 .خاطب املؤمنني، وأوجب النصر علي نفسه بقسم مؤكد ﴾نصر املؤمنني

خطاب  ﴾فتًحا قريبًا وأثاهبم﴿خطاب للنيب  ﴾إنا فتحنا عليك فتًحا مبيًنا﴿ - 4      
 وفتح املؤمنني كان أوسع وأقوي من فتح النيب صلى هللا عليه وسلم. ألهل اإلميان
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هو الذي ﴿ ﴾إن هللا ومالئكته يصلون علي النيب﴿الصالة من هللا ومن املالئكة  – 5      
وصالة هللا وصالة مالئكته علي النيب وعلي أمته أرفع بكثري من  ﴾يصلي عليكم ومالئكته 

كل األمة يف كل أحواهلا يصلي . سجود املالئكة آلدم عليه السالم يف شأن التشريف والتكرمي
كل األمة يف كل صالهتا تسلم علي النيب مث تسلم علي أمته . ويسلم علي النيب وعلي أمته

 .نبيها فاألمة يف الشرف ويف الكرامة مثل

 .﴾وأيدهم بروح منه﴿    ﴾هو الذي أيدك بنصره﴿: التأييد – 6      

مث أورثنا الكتاب ﴿ ﴾هللا يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس﴿: االسطفاء – 7      
ذكر االيراث واملرياث تأخذه األحياء بعد األموات والكتاب  ﴾الذين اصطفينا من عبادنا

ومل يكل . واصطفي األمة بنون العظمة بنفسه لنفسه. إيل األبد حمفوظ إيل األبد فاالمة أحياء
واألمة بربكة . كتاهبا وسائر األمم مل تكن مصطفاة فاحنرفت عن. االصطفاء إيل غريه

صطفاء التنحرف وأضاف العباد إيل نون العظمة لقطع إمكان االحنراف والضالل باالغواء اال
إن هللا بعباده ﴿: ذكر االصطفاء بعد قوله ﴾إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴿. أو غريه

واالصطفاء بعد العلم باالهلية الزوال له فال ميكن الضالل يف االمة مث ذكر كل  ﴾خلبري بصري
 :درجات افراد األمة

 .الظامل لنفسه – 1      

 .املقتصد – 2      

 .السابق باخلريات – 3      

لدرجات يف األمة هو قال إن وجود كل هذه او . وذكر أن كل هذه الدرجات باذن هللا      
من غري مانع وبكمال  ﴾جنات عدن يدخلو�ا﴿: مث ذكر واسع كرمه فقال الفضل الكبري،

 .االهلية كل هذه الدرجات مبنزلة واحد

ظامل نسفه؟ فإن قلنا  – 2وبني قولنا  ﴾ظامل لنفسه﴿ - 1: وهل يوجد فرق بني قولنا      
أن ال فرق بني الرتكيبني، فتقدمي من ظلم نفسه ألن اقرتاف الذنوب أول درجات العبد، مث 
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والسبق باخلريات آخرها وألن السابق يتكل علي طاعته، واملقتصد يتكل علي . ة إيل هللاعنايال
لظامل ليعلم سعة علي رمحة هللا فقدم الكتاب الكرمي اامل اليتكل اال والظ. حسن ظنه بربه

 .رمحته وهذا هو الفضل الكبري

كان الظامل هو الذي يسعي يتعب نفسه يف طلب املعايل والفضائل فالتقدمي علي  وإن      
 .أصله

وأمته خالئف يف األرض لكل األمم علي وجه األرض فأمة . النيب خامت األنبياء – 8      
 .اإلسالم ختلف كل األمم يف كل األمور

 اْلُعْسرَةِ  َساَعةِ  ِيف  اتـَّبـَُعوهُ  الَِّذينَ  َواألَْنَصارِ  َواْلُمَهاِجرِينَ  النَِّيبِّ  َعَلى اهللَُّ  َتابَ  لََقدْ ﴿  - 9      
ُهمْ  َفرِيقٍ  قـُلُوبُ  َيزِيغُ  َكادَ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  ) 117: 2( ﴾ رَِحيمٌ  رَءُوفٌ  هِبِمْ  إِنَّهُ  َعلَْيِهمْ  تَابَ  ُمثَّ  ِمنـْ

 .مث تفضل بالتوبة علي من زاغ من األمة. مجع األمة ونبيها يف توبة هللا عليها وعليه

كانت كل أمة تفزع إيل ) 186: 2( ﴾ َقرِيبٌ  فَِإِينّ  َعينِّ  ِعبَاِدي َسأََلكَ  َوِإَذا ﴿ - 10      
هللا يف هذه الفزع وضمن أنبياء األمم  وهذا فصل األمة علي. نبيها وهذه األمة تفزع إيل هللا

 .الرشد واالهتداء

 ُهوَ  ﴿ )186: 48( ﴾ اْلُمْؤِمِننيَ  َوَعَلى َرُسوِلهِ  َعَلى َسِكينََتهُ  اهللَُّ  فََأنْـَزلَ ﴿  - 11      
ِكيَنةَ  أَنْـَزلَ  الَِّذي  ]4: الفتح[ ﴾ اْلُمْؤِمِننيَ  قـُلُوبِ  ِيف  السَّ

 ﴾شرح هللا صدرهأفمن ﴿ ﴾أمل نشرع لك صدرك﴿: شرح الصدر – 12      

 ﴾يريد هللا بكم اليسر﴿ ﴾إمنا يسرناه بلسانك﴿: التيسري – 13      

َـْغِفرَ  ﴿: غفران الذنوب كلها – 14        ﴾ تََأخَّرَ  َوَما َذنِبكَ  ِمن تـََقدَّمَ  َما اهللَُّ  َلكَ  لِّي
 .﴾واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات﴿ ﴾إن هللا يغفر الذنوب﴿] 2: الفتح[

ومغفرة الذنوب للنيب كانت بالفتح والنصر فنحن نأمل إن هللا يغفر كل ما تقدم وكل ما       
 .سبيل الدين والتمدن والعلوم واملعارف مة بفتوحاهتا وجليل انتصاراهتا يفتأخر من ذنوب األ
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 ِمن إِلَْيِهم أُنزِلَ  ِمبَا﴾ َواْلُمْؤِمُنونَ  رَّبِّهِ  ِمن إِلَْيهِ  أُنزِلَ  ِمبَا الرَُّسولُ  آَمنَ  ﴿: يف اإلميان – 15      
فالنيب كفرد من أمته، ولك فرد كنبيه . َوُرُسِلهِ  وَُكتُِبهِ  َوَمَالِئَكِتهِ  بِاهللَِّ ) النيب وأمته(رَّهبِِّم كل آمن 
 .يف اإلميان باهلل

 ﴾ َجاَهُدوا َمَعهُ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  الرَُّسولُ  لَِٰكنِ  ﴿: يف اجلهاد إلقامة دين هللا – 16      
فاألمة يف إقامة الدين  .إقامة الدين فاستقامة األمة مثل استقامة نبيها يف] 88: التوبة[

والعطف علي الضمريين من غري فصل فيه إفادة معجزة تفيد شدة . معصومة بإجياب العطف
 .ارتباط األمة بنبيها يف اإلستقامة وتوجه خطاب هللا وأمره

يتم ويتناول كل األمة إيل يوم القيامة حيث جعل  ﴾ومن تاب معك ﴿مث قول هللا       
املعية يف جمرد التوبة، سواء عاصره أوال، وسواء اشرتك معه يف عمل االعمال، وكل هذا من 

 .واسع كرم هللا، ومن عظيم بركة انتساب األمة إيل نيب هللا

وأخوات سورة هود هي  "وأخواهتا ديبتين هو ش"ر النيب الكرمي يقول بلسان الشك وكان      
ستسقيم بذلك إشارة نبوية علي أن األمة  عبس والنازعات واملرسالت يشري النيب الكرمي

 .فكأن النيب حي حبياة األمة أشيب بشباهباالنبوة ستبقي فيها  استقامة النيب، وروح

 ﴾ َمَعهُ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  النَِّيبَّ  اهللَُّ  ُخيِْزي َال  يـَْومَ  ﴿: يف اإلميان من كل خزي – 18      
 .أمن األمة كما قد أمن نبيه من كل خزي وسوء إيل يوم القيامة] 8: التحرمي[

َ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  الرَُّسولَ  ُيَشاِققِ  َوَمنْ  ﴿: يف وعيد من خيالف – 19        َويـَتَِّبعْ  اْهلَُدى َلهُ  تـَبـَنيَّ
فمخالفة األمة مثل خمالفة ] 115: النساء[ ﴾َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  تـََوىلَّ  َما نُـَولِّهِ  نيَ اْلُمْؤِمنِ  َسبِيلِ  َغيْـرَ 

أما يف خمالفة األمة فالوعيد علي جمرد عدم . والوعيد يف خمالفة الرسول علي املشاقة. الرسول
 .ومثل هذا البيان بالغة معجزة يف بيان رجحان كفة األمة. تباعاال

 ﴾حممد رسول هللا والذين معه﴿: يف كل فضيلة وكمال تستوجبها الرسالة – 20      
فالذين معه رسل هللا إيل األمم فكل فضيلة تستوجبها الرسالة تكون يف . عطف يف املتبدأ

 .وهذا الوجه يؤيد قراءة أشداء رمحاء بالنصب علي احلالية. األمة
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. علماء أميت كأنبياء بين اسرائيل: قوله ومن بيان هذه اآلية الكرمية أخذ النيب الكرمي      
كتب هللا ألغلنب أنا ورسلي إن هللا ﴿. ويؤكده تأكيًدا اليذر ذرة ريبة قول هللا هللا جل جالله

الن القسم اليكون اال للمستقبل فالرسل يف اآلية هي األمة اإلسالمية إيل  ﴾قوي عزيز
فالرسالة يف األمة اإلسالمية باقية إيل  ومل يكن مع النيب نيب يف زمنه ولن يكون بعده. االمم

 َأْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ  ﴿ويكون يف هذا حتقيق قول هللا . يوم القيامة، وبيدها كتاب هللا الكرمي
 ]28: الفتح[ ﴾ ُكلِّهِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهرَهُ  احلَْقِّ  َوِدينِ  بِاْهلَُدى َرُسوَلهُ 

ا َعْبدٌ  ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ  ﴿. وقول هللا جل جالله يف عيسي       ِين  َمَثًال  َوَجَعْلنَاهُ  َعلَْيهِ  َأنْـَعْمَن  لَِّب
 اْألَْرضِ  ِيف  مََّالِئَكةً  ِمنُكم َجلََعْلنَا َنَشاءُ  َوَلوْ  ﴿إذا تلونا بعده قول هللا ) 59: 43( ﴾ِإْسَرائِيلَ 
فاألمة . األمممدية الرسالة إيل نفهم إن اآلية عرضت لألمة احمل) 60: 43( ﴾ َخيْلُُفونَ 

 .احملمدية خلف لنبيها حممد يف الرسالة إيل األمم

 الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداء لَِّتُكونُواْ  َوَسطاً  أُمَّةً  َجَعْلنَاُكمْ  وََكَذِلكَ  ﴿ - 21      
 )143: 2( ﴾ َشِهيداً  َعلَْيُكمْ 

ألمم فإن النيب الكرمي مثل أعلي يف اشرتك األمة الكرمية مع نبيها يف الشهادة علي ا      
. ومن وظائف األمة أن تكون يف أدب احلياة مثال أعلي لسائر األمم. أدب احلياة لألمة

ة ومثال لسائر األمم يف كل ل هذا الشرف األعلي حيت تكون قدو وعلي األمة أن تستعد ملث
 ُكلِّ  ِمن ِجئْـنَا إَِذا َفَكْيفَ  ﴿يف قول هللا   ةاألمور والشهادة يف هذه اآلية الكرمية غري الشهاد

نَا ِبَشِهيدٍ  أُمَّةٍ  ُؤَالءِ  َعَلىٰ  ِبكَ  َوِجئـْ وللشيعة يف هاتني اآليتني الكرميتني  ) 41: 4(  ﴾ َشِهيًدا هَٰ
: 2) (120: 2. (يف الوايف. كلمات ثقيلة الشك أ�ا موضوعة علي لسان الصادق والباقر

180(. 

كل ما كان ينزل إيل النيب الكرمي يف حياته ينزل إيل أمته يف حياهتا إيل يوم   – 22      
ألن تنزل املالئكة والروح بإذن هللا ليلة القدر يف كل سنة . وهذا نص سورة القدر. القيامة

وهذه السورة  ﴾ رٍ أَمْ  ُكلِّ  ِمنْ  َرهِبِّمْ  بِِإْذنِ  فِيَها َوالرُّوحُ  اْلَمَالِئَكةُ  تـَنـَزَّلُ  ﴿: اليكون إال لألمة
حمكمة ظاهرة نص علي أن األمة شريك لنبيها يف أخص خصائص النبوة، وأن رسالة األمة 
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ومن أعجب ما نراه يف . ال فصل والانقطاع يف الرسالة. متصلة متام االتصال برسالة نبيها
 .بسورة رسالة النيب من غري فصلة متصلة إن سورة رسالة األم: ترتيب السور

 َوِدينِ  بِاْهلَُدى َرُسوَلهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ ﴿ : األمة شريك لنبيها يف الظهور والغلبة – 23      
 ﴾وعد هللا الذين آمنوا ليستخلفنهم﴿ ]28: الفتح[﴾  ُكلِّهِ  الدِّينِ  عََلى لُِيْظِهرَهُ  احلَْقِّ 

سة أضاف الدين إيل األمة، وأكد التمكني بالقسم فدل عل أن دين األمة وسيا      
 .اخلالفة الراشدة بعد النيب هو الذي ارتضاه هللا هلم

 ﴾فـَتـَْرَضىٰ  َربُّكَ  يُـْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ ﴿: يرضي يف اكمال اعطاء واإلحسان حيت – 24      
ْدَخالً  لَُيْدِخَلنـَُّهم﴿ َلُهمْ ﴿  ﴾ َممُْنونٍ  َغيْـرَ  َألَْجراً  َلكَ  َوِإنَّ ﴿ ﴾َحلِيمٌ  لََعلِيمٌ  اهللََّ  َوِإنَّ  يـَْرَضْوَنهُ  مُّ  فـَ

 .﴾َممْنُونٍ  َغيْـرُ  َأْجرٌ 

 أَنَا َبِصريَةٍ  َعَلى اهللَِّ  ِإَىل  أَْدُعو َسبِيِلي َهِذهِ  ُقلْ ﴿ : يف الدعوةوالتبليغ علي بصرية – 25      
 ]108: يوسف[ ﴾اتـَّبـََعِين  َوَمنِ 

 .اتـَّبـََعِين  وسبيل َمنِ  َسبِيِلي َهِذهِ   - 1      

 .أدعوا إيل هللا وأنا ويدعو من اتبعين  - 2      

 .علي بصرية أنا وعلي بصرية من اتبعين  - 3      

      ﴿ َ  َوَال  لِلنَّاسِ  لَتَُبيِّنـُنَّهُ ﴿] 44: النحل[ ﴾يَـتـََفكَُّرونَ  َولََعلَُّهمْ  إِلَْيِهمْ  ُنزِّلَ  َما لِلنَّاسِ  لِتَُبنيِّ
 ].187: آل عمران[ ﴾َتْكُتُموَنهُ 

. أشهر آية وأشرف آية] 128: التوبة[ ﴾َأنْـُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاءَُكمْ  لََقدْ ﴿  - 26      
والميكن بقاؤه إال إذا كان األمة خلًفا للرسول صلي هللا . خطاب لكل الناس يف كل العصور

 .عليه وآله وسلم

 ِمن اْلُقُدسِ  ُروحُ  نـَزََّلهُ  قُلْ  ﴿ ]32: الفقران[ ﴾ فـَُؤاَدكَ  ِبهِ  لِنُثَبِّتَ  ﴿ يف التثبيت – 27      
 ]102: النحل[ ﴾آَمنُوا الَِّذينَ  لُِيَثبِّتَ  بِاحلَْقِّ  رَّبِّكَ 
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: النمل[ ﴾اْصطََفىٰ  الَِّذينَ  ِعبَاِدهِ  َعَلىٰ  َوَسَالمٌ  هلِلَِّ  احلَْْمدُ  ُقلِ ﴿: يف السالم من هللا – 28      
اتِنَا يـُْؤِمُنونَ  الَِّذينَ  َجاَءكَ  َوِإَذا﴿] 59  ]54: األنعام[ ﴾َعلَْيُكمْ  َسَالمٌ  فـَُقلْ  ِبآَي

كرامة ] 16: الفرقان[ ﴾ َيَشاُءونَ  َما فِيَها هلَُّمْ ﴿وألمته مثلها . للرسول كرامة – 29      
 ]31: فصلت[ ﴾ َتدَُّعونَ  َما ِفيَها َوَلُكمْ  أَنُفُسُكمْ  َتْشَتِهي َما ِفيَها َوَلُكمْ ﴿ألحد هلا وال �اية 

قال يف  ]44: الزخرف[ ﴾َوِلَقْوِمكَ  لَّكَ  َلذِْكرٌ  َوإِنَّهُ ﴿الكتاب الذي قال هللا فيه  – 30      
 ]10: األنبياء[ ﴾تـَْعِقُلونَ  أََفَال  ۖ◌  ِذْكرُُكمْ  فِيهِ  ِكتَابًا إِلَْيُكمْ  أَنزَْلنَا لََقدْ ﴿: شرف األمة

 ِصَراطٍ  ِإَىل  َوَهَديْـنَاُهمْ  َواْجَتبَـيْـنَاُهمْ ﴿: ذكر القرآن الكرمي يف األنبياء السابقني – 31      
: احلج[ ﴾اْجتَبَاُكمْ  ُهوَ  ۚ◌  ِجَهاِدهِ  َحقَّ  اهللَِّ  ِيف  َوَجاِهُدوا﴿وذكر فينا ] 87: األنعام[ ﴾مُّْسَتِقيمٍ 

 ،يف األمم إال التفضيل رجعلنا باالجتباء واالصطفاء يف درجة األنبياء ومل يذك] 78
واصطفاها بعد . فضل األمم قبل وجود األمة اإلسالمية. ضائلواالصطفاء كلي جيمع الف

 .واالختيار علي املوجود أفضل من التفضيل علي املعدوم املفقود. وجودهم

 ِإنَّ ﴿: ذكر هللا جل جالله يف كتابه أمة حممد مبا مل يذكر به أحًدا من األنبياء – 32      
 َوأَْبِشُروا 3 َحتْزَنُوا َوَال   2 َختَافُوا َأالَّ   1 اْلَمَالِئَكةُ  َعلَْيِهمُ  تـَتـَنـَزَّلُ  اْستـََقاُموا ُمثَّ  اهللَُّ  رَبـُّنَا قَالُوا الَِّذينَ 
اؤُُكمْ  َحنْنُ  4 * تُوَعُدونَ  ُكنُتمْ  الَِّيت  بِاْجلَنَّةِ   َما فِيَها َوَلُكمْ  6 ۖ◌  اْآلِخرَةِ  َوِيف  5 الدُّنْـيَا اْحلَيَاةِ  ِيف  أَْولَِي

ُعونَ  َما ِفيَها َوَلُكمْ  7 أَنُفُسُكمْ  َتْشَتِهي  ]32 - 30: فصلت[ ﴾ رَِّحيمٍ  َغُفورٍ  مِّنْ  نـُُزًال  8 * َتدَّ

ا ن األنبياء وكان النيب الكرمي كلمآيات جليلة مل تنزل يف كتاب من الكتب وال يف نيب م      
 ".هم أميت ورب الكعبة": تالها يقول

هبذه البشائر الثمان العظيمة فضل من هللا علي نبيه زل املالئكة عدد قطر األمطار نت      
بل خص هللا هبا أمة نبيه حممد . معظيم وفصيلة مل تكن لنيب من األنبياء وال ألمة من األم

 .هذه اآليات والذين معه هم أول من دخل يف
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 نـَزَّلَ  يالَّذِ  تـَبَاَركَ ﴿: األمة تشارك النيب الكرمي يف التبليغ بنص القرآن العظيم – 33      
نزل علي عبد هللا وعلي فالقرآن ] 1: الفرقان[ ﴾َنِذيًرا لِْلَعاَلِمنيَ  لَِيُكونَ  َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرقَانَ 

 .ل العصورك يف لسان عباد هللا وهم األمة يف ه ليكون القرآن نذيراعباد

 :فإن سند القرآن الكرمي سند حي      

 .حتمله حربيل من هللا - 1      

 .النيب الكرمي من هللا ومن جربيل حتمله - 2      

 .مكافة من كافة إيل يوم الوقت املعلو : حتمله األمة املعصومة من نبيها املعصوم - 3      

 .مث كل عصر بعد حتمله حيمله إيل األمم إيل العاملني - 4      

كل آن نذيرًا للعاملني يف لسان   فيكون القرآن الكرمي يف كل عصر بل يف كل يوم بل يف      
 . مةاأل

يدخل فيه القرآن الكرمي . حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله: وقول النيب الكرمي     
: البقرة[ ﴾ اْلعِْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما بَـْعدِ  مِّن َأْهَواَءُهم اتـَّبـَْعتَ  َولَِئنِ ﴿لقول هللا . دخوال أوليا

واحلمل هو األداء إيل غريك . احلمل غري التحمل فإن التحمل هو التلقي من غريك] 145
 .والتبليغ إليه

وشرف التبليغ أشرف وظيفة علي كل عصر، وعلي كل األمة، بل وعلي كل فرد من       
 ولو رجعنا إيل أنفسان اليوم ألخذنا ها مواخذة . األمة، لو قامت به

 أَْنُصالَ  اْلَقْلبَ  تُوِرثُ  َلْيتٍ وَ  َلوْ  وََكمْ 

جعل  ﴾ِمنُكمْ  اْألَْمرِ  َوأُوِيل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اهللََّ  َأِطيُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا ﴿ - 34      
فأولوا األمر هلم . إطاعة أويل األمر مثل إطاعة هللا وإطاعة الرسول إطاعة الرسول إطاعة شرعه

 .حق التشريع
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َـنـَُّهمْ  ﴿ - 35       ُهمُ  ِعبَاَدكَ  ِإالَّ  * َأْمجَِعنيَ  َوَألُْغوِي ] 40 - 39: احلجر[ ﴾ اْلُمْخَلِصنيَ  ِمنـْ
] 24: يوسف[ ﴾ اْلُمْخَلِصنيَ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  ِإنَّهُ  َواْلَفْحَشاءَ  السُّوءَ  َعْنهُ  ِلَنْصِرفَ  َكَذِلكَ ﴿

 .فالعصمة من اخلطا ضمنها هللا لألمة عند وجود اإلخالص

السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلي عباد هللا  – 36      
ويدخل يف . شريك لألنبياء وشريك لنبيها األكرم العظيم األمة يف فضيلة السالم. لصالحلنيا

 .من اخلطا يف أمور دينهاالسالم سالمة األمة وعصمتها 

الصالة الوسالم واملباركة يف قعدات كل صالة مكتوبة ونافلة إن كانت مقبول  – 37      
نبياء آل ارها كأر حق التشريع وهلا شرف العصمة يف قفأمة حممد صاحب القرآن الكرمي هلا 

 رها عبثًا وضالًال واال لكان دعاء النيب الكرمي يف كل حياته ودعاء األمة يف كل عصو . إبراهيم
 ]50: غافر[ ﴾ َضَاللٍ  ِيف  ِإالَّ  اْلَكاِفرِينَ  ُدَعاءُ  َوَما ﴿. الكتاب الكرميمثل قول 

عقيديت معصومة عصمة نبيها وهذه هي اليوم دعواي وهبا فقط البيغرها ميكن يف األمة       
بقاء اإلسالم علي وجه األرض عزيزًا ظاهرًا إيل يوم القيامة واألمة إن مل يكن هلا عقل 

 .فال وجود لألمة وال لدين اإلسالمتعينها يعصمها وإميان يهديها وقوة 

وأن أنتظر ما أنتظر من هللا ومن كلية األمة واألمة العزيزة املهدية هي اليت تولد إمامها       
فإن هذه أمنية باطلة . املهدي ال أن اإلمام املهدي ينجي األمة من فسادها وذلتها وزواهلا

 .تناقض سنة هللا، وتناقض ارشاد الكتاب احلكيم

وجه هللا ومل أكتبها بقدرة علمية وإمنا كتبتها كتبت كتاب السنة بكامل اإلخالص ل       
برغبة اندفاًعا ليثبت عند أنباء األمة كون سنة صاحب القرآن أصال أوليا بني أصول أدلة 

 .مث أمجلت كل أدلة الشرع إمجاال فيه غناء. شرع اإلسالم

 الكرمي النيب كتاب هللا املبني وزدت علي سرية  وأحببت أن أكتب سري النيب األمني من      
أو ليتقدم من . ة الستعد علي أزيد منهاوكان ذلك مين كتابة جترب. العظيمما لألمة يف القرآن 

 .ارغب وأقدر مين إيل أحسن منها هو
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دعواناه فيها سبحانك . احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا هللا      
 .احلمد هلل رب العاملني وآخر دعوانا أن. اللهم وحتيتنا فيها سالم

 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم علي املرسلني واحلمد هلل رب العاملني      

 )1945:  2: 14( 1364أول ربيع األول من سنة  

 موس ابن فاطمه

 

 

 

 ذيل علي ما لألمة يف القرآن العظيم

إن هللا نظر يف قلوب العباد : أصدق قول قاله قائل يف هللا جل جالله قول من قال      
ر يف قلوب األمم بعد قلب حممد مث نظ فوجد قلب حممد خري قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه

ري قلوب أصحابه خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه الكرمي فالصحابة خري العباد وخ دفوج
هم أصحاب حممد  ﴾وسالم علي عباده الذين اصطفي﴿عني وعباده يف قوله األمم كلهم أمج

 .صلي هللا عليه وآله وسلم

بني وآخر آية من ملآخر سورة من القرآن الكرمي نزلت سورة النصر العزيز والفتح ا      
 الكتاب الكرمي نزلت كانت هي آية إكمال الدين، وإمتام نعم هللا علي املؤمنني وآية رضي هللا

وأكد وعد موكد بالقسم اإلهلي كان هو وعد االستخالف كما . اإلسالم دينًا للعاملني
وأجل فرح حصل . استخلف الذين من قبلهم، ووعد التمكني الذي مل يكن ألحد من قبلهم

آخر فرحة فرحها يف آخر ساعة من  للنيب الكرمي صلي هللا عليه وسلم يف آخر حياته كان
 فلمجيع أصحابه يصلون صالة مجاعة أ أم املؤمنني عائشة، فرأية ر اته إذ رفع ستار حجيح

وكانت هذه الصالة . هللا بني قلوهبا خلف خليفته الذي أقامه إماًما ألمته يف دينها ودنياها
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حيت طمأن هللا هبا قلبه فكانت آخر كلمة صدرت من . هي قرة عينيه ورضي قلبه ونور فؤاده
مات اعتماد علي استقامة أمته بعد مماته كما استقام لسان سيد املرسلني كلمات ورضا وكل

 ُمثَّ  اهللَُّ  رَبـُّنَا قَالُوا الَِّذينَ  ِإنَّ  ﴿: هو يف حياته فكان هو والصحابة الكرمي أول من نزل فيهم
وكتاب . الرفيق األعلي: وآخر كلمة مسعته السيدة عائشة يقول ]30: فصلت[ ﴾ اْستـََقاُموا

 .هللا يف حفظ هللا بيد مواله

ي أن يقع فكل قول خيالف حرف منه هذا هو الذي وقع وهذا هو احلق الذي كان ينبغ      
 .حرفًا من هذا القول هدر باطل

القرون قرين، مث الذين  خري: ثبت أن النيب الكرمي صلي هللا عليه وآله وسلم كان يقول      
ا خري من واملعين أن خري القرون املاضية قرين مث الذين يلو�م هم أيضً . يلو�م مث الذين يلو�م

. فالقرون الثالثة من قرون األمة هم خري من كل القرون السابقة قبل اإلسالم. القرون املاضية
أميت كاملطر : إذ قد ثبت وعلي هذا املعين فاحلديث اليكون فيه تفاضل قرون هذه األمة

 .اليدري أوهلا خري أم آخرها

وإن كان معين احلديث خري القرون من هذه األمة قرين، مث الذين يلو�م مث الذين يلو�م       
هو أفضل القرون من هذه األمة ويكون معين احلديث الثاين  لفمعين احلديث أن القرن األو 

يف . خرها؟ يف سعة األرزاق ويف اتساع البالد والدولةأن أميت كاملطر اليدري أوهلا خري أم آ
 ت وتتسع الربكات أزيد؟اخلري أي القرون تتضاعف ا

 يف أوهلا؟ أو يف آخرها؟

فالقرون األول خري القرون علي كال احلديثني قرن الرسالة وقرن اخلالفة الراشدة فيه نزل       
القرآن الكرمي وكتب وفيه املصاحف مئات اآلف وفيه حفظ كل أصول الشرع والدين وفيه 

وفيه اتسع فتوحات املؤمنني فإن الدين وامللك . قامت الدولة اإلسالمية علي أساس متني
وقد قال النيب لعشريته . وامللك خادم الدين وحارسه. دين أساس امللك وعمارةتوأمان وال
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ها ملكتم هبا العرب ودانت لكم هبا و ن قبلتمادعوكم إيل كلمة إ: يقول لصحابته وكان
 .العجم، وأدت إليكم اخلراج

 وعصر. عصر الرسالة كانت علي احلق بالضرورة وبشهادة الواقع وشهادة القرآن الكرمي      
والصحابة . اخلالفة الراشدة كان علي احلق بشهادة النيب وشهادة كل آيات القرآن العظيم

وكان هلم وفور علم ومعرفة . الكرام علي حسب شهد به التاريخ، كان هلم دين وأدب عظيم
 .ونفاذ بصرية واهتمام باألمور كامل

يان  دين احلق علي األدوفيهم نزل خامتة سورة الفتح وامسهم يف رسالة اهلدي وظهور       
وهذا قرآن كرمي يف القرآن العظيم مل يكن لنيب وال . رسول هللا كلها ثالث بعد اسم هللا واسم

 بِاهللَِّ  وََكَفىٰ  ۚ◌  ُكلِّهِ  الدِّينِ  عََلى لُِيْظِهرَهُ  اْحلَقِّ  َوِدينِ  بِاْهلَُدىٰ  َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ ﴿ملك 
صول حبكم النظم و وامل] 29 - 28: الفتح[ ﴾ َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ۚ◌  اهللَِّ  رَُّسولُ  حمَُّمَّدٌ *  َشِهيًدا

 ﴿: بشهادة هللا رسال من  هللا إيل العاملني﴾ َمَعهُ  َوالَِّذينَ ﴿العريب معطوف علي املبتدأ فيكون 
 .﴾ َشِهيًدا بِاهللَِّ  وََكَفىٰ 

والصحابة الكرام واألمة الكرمية، مباهلم من القوة والبأس يف ظهور الدين وغلبته علي       
هتم األدبية للني يف حياااألديان، مجعوا يف أنفسهم مثل التوراة وهو الشدة، ومباهلم من الرمحة 

 .ن أنفسهم مثل اإلجنيل وهو الرمحة الرأفةواإلجتماعية مجعوا فإ

 َشْطأَهُ  َأْخرَجَ  َكَزرْعٍ  ﴿: رمي فقد ذكر يف مثل الصحابة ومثل كل األمةأما القرآن الك      
 )29(امتة سورة الفتح خ ﴾ ُسوِقهِ  َعَلىٰ  فَاْستـََوىٰ  فَاْستـَْغَلظَ  فَآَزرَهُ 

نا داللة ظاهرة بالغة بليغة ل القرآن الكرمي يف الصحابة الكرام ويف كل األمة يدل عقلومث      
ا يكون كل دور منه أقوي من ا حسنً بقدرته وحكمته ينبت األمة نباتً  علي أن هللا جل جالله

سابقه، وكل خلف يكون أحفظ وأعلم من سلفه وكل قرن من قرونه أكمل من قرينه حيت إذا 
 .استوي يكون علي سوقه، أصله ثابت وفروعه يف السماء
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إلجنيل احلكيم، وبعد مثل فبعد شهادة القرآن الكرمي، وبعد استشهاد مبثل التواراة ومبثل ا      
 ﴿ خبيثة هللا العزيز العليم وهلل املثل األعلي فكل كلمة علي خالف هذه الشهادات كلمة

 الَِّذينَ  اهللَُّ  يـُثَبِّتُ  * قـَرَارٍ  ِمن َهلَا َما اْألَْرضِ  فـَْوِق  ِمن اْجتُثَّتْ  َخبِيَثةٍ  َكَشَجرَةٍ  َخبِيَثةٍ  َكِلَمةٍ  َوَمَثلُ 
 َما اهللَُّ  َويـَْفَعلُ  ۚ◌  الظَّاِلِمنيَ  اهللَُّ  َوُيِضلُّ  ۖ◌  اْآلِخرَةِ  َوِيف  الدُّنْـيَا اْحلَيَاةِ  ِيف  الثَّاِبتِ  بِاْلَقْولِ  آَمنُوا
 َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  اهللَُّ  َوَعدَ  ۗ◌  اْلُكفَّارَ  هِبِمُ  لِيَغِيظَ  ﴿] 27 - 26: إبراهيم[ ﴾َيَشاءُ 

 ]29: الفتح[ ﴾ َعِظيًما َوَأْجًرا مَّْغِفرَةً  ِمنْـُهم الصَّاِحلَاتِ 

األمة قد . فاألمة معصومة عصمة نبيها معصومة يف حتملها وحفظها ويف تبليغها وأدائها      
حفظت كل ما بلغه النيب الكرمي مثل حفظ النيب الكرمي وبلغت كل ما بلغه النيب الكرمي مثل 

 .تبليغ النيب الكرمي

وبلغت كليات الدين وجزئيات . حفظت كليات الدين وجزئيات الدين أصال وفرًعا      
 :مل يضع من أصول الدين ومن فروع الدين شيء. الدين أصال وفرًعا

 .حفظه هللا - 1      

 .حفظه نبيه حممد - 2      

 .حفظته كافة عن كافة، عصرًا بعد عصر - 3      

فاألمة بالقرآن الكرمي . شيء من الدين غفل عنه أو نسيه األمة وال ميكن اليوم أن يوجد      
وعلم األمة بالقرآن . واهتداء األمة أقرب من اهتداء األئمة. ألئمةوالسنة أعلم من مجيع ا

وسنن النيب الكرمي أكثر وأكمل من علم علي رضي هللا تعايل عنه ومن علوم كل أوالد علي 
 .رضي هللا تعايل عنهم

ومن عظيم فضل هللا علي نبيه، مث من عموم وعميم فضل هللا علي األمة أن جعل يف       
كل األئمة ومن صحابة النيب الكرمي صلي هللا  األمة من أبناء األمة كثريًا هم أعلم بكثري من

 .عليه وآله وسلم
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للسابق،  فإن كل الحق يرث كل ما كان. وهذا معلوم بالضرورة من نظام هللا يف خلقه      
 .واألمة الكرمية ماقصرت بل ورثت مث وفرت ودونت. مث يكسب ويوفر

والقرآن وعلومه، والسنة وعلومها، واجتهاد األئمة وكل مثرات كل اجتهادات األئمة       
 .تناهلا أيدينا بسهولة من كتب

ابه ستصعوخالفه كسل دائب، وا. ها كلهافابن األمة اليوم يف علومه هو األمة يف علوم      
كان صعبًا عسريًا أو متعذرًا من قبل أما اليوم فهمة األمة وجهودها العظيمة يف . هم رائب

 .عصور متوالية قديسرته للذكر

قه إذا وقعت فاألمة الختلو وال حترم من حكيم ل حادثة ال جواب هلا يف مذاهب الفك       
األمة واألمة اليت ورثت نبيها من األمة او جلماعة من  حق وصواب جواب يريه هللا لواحد

وصارت رشيدة بربكة الرسالة وبربكة ختم الرسالة وانتقاهلا إيل األمة، أرشد إيل احلق من كل 
. إمام فإن األمة مثل نبيها معصومة بربكة الرسالة وبربكة كتاهبا، ومعصومة بعقلها العاصم

يها متام اإلغناء عن كل رشدها وعقلها يغن. األمة بلغت وصارت رشيدة الحتتاج إيل إمام
 .إمام

ومل . كما أن كلية الصناعات بإزاء قوي مجيع الصناع  ية العلوم بإزاء عقول مجيع الناسكل       
وكذلك  . يوجد علي وجه األرض صانع يصنع كل املصنوعات، ويقوم جبميع حاجات الناس

يكن يفيت يف مجيع فكذلك معلوم بالضرورة أنه مل . كلية علوم الدين بإزاء عقول كل األمة
وال يعلم التاريخ إماًما من أوالد اإلمام علي رضي هللا عنه له علم يبلغ به إيل . علوم الدين

 .درجة إمام من أحاد أئمة األمة يف علم من العلوم

وإمنا أنكر عليها عقيدهتا أن أمة . نا ال أنكر علي الشيعة عقيدهتا أن األئمة معصومةأ      
واألمة . ولن تزال قاصرة حتتاج إيل وصاية إمام معصوم إيل يوم القيامة حممد مل تزل قاصرة

ق من كل إمام مام معصوم، واهدي إيل الصواب واحلأقرب إيل العصمة واالهتداء من كل إ
ألن عصمة اإلمام دعوي أما عصمة األمة فبداهة وضرورة بشهادة القرآن الكرمي مث . معصوم
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غري معلوم أضعف حيلة ال يرتكبها إال من تيقن يل أمد االحتيال بدعوي غيبوبة اإلمام إ
ثبات دعواه، واضمر يف قلبه بطالن دعواه وشر حيلة يف تكذيب ظهور الدين عجزه عن إ

 الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهرَهُ  احلَْقِّ  َوِدينِ  بِاْهلَُدىٰ  َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ  ﴿: علي األديان بنفس الرسالة
 .﴾ ُكلِّهِ 

. وليس ميكن يف العامل حادثة ليس هلا جواب عند األمة إن مل ندع نسخ القرآن الكرمي      
وعقل اإلنسان اليتصور احتياج األمة إيل إمام معصوم، وقد بلغت رشدها وهلا عقلها 
العاصم، وعندها كتاهبا املعصوم، وقد حازت بالعصوبة كل مواريث نبيها وفازت بكل ما كان 

 .للنيب بالنبوة

وجعل  .وهللا مل يرتك يوًما من األيام أمة من األمم سدي بل جعل هلا من أبنائها أئمة      
واألمة بعد أن بلغت . والعقل العاصم فوق اإلمام يف العصمة. هلا عقًال يهديها ويعصمها

. وصارت رشيدة بربكة الرسالة وختمها فإن عقلها ورشدها يغنيها عن كل إمام بل هي اإلمام
 .ها بعقوهلا أئمةوأبناؤ 

 :واحكم قول قاله قائل قول من قال      

 اهللَُّ  يَـْهِدي﴿ ي والعقل نور إهل. عقل نيب فكل. ر إن خصصت بعقل فأسألنهأيها الغ      
 ﴿. فإن اإلميان يهدي القلب إيل العلم ﴾ قـَْلَبهُ  يَـْهدِ  بِاهللَِّ  يُـْؤِمنْ  َوَمنْ  ﴿. ﴾ َيَشاءُ  َمن لِنُورِهِ 
 ﴾ بِِإميَا�ِِمْ  َربـُُّهمْ  يـَْهِديِهمْ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  ِإنَّ 

نزل تبيانا لكل شيء يغين األمة  فالعقل العاصم، واإلميان بل هللا، وكتاب هللا الذي      
 .وأنباءها عن كل إمام معصوم

ولو احتاجت إيل إمام معصوم ذرة احتياج ملا ختم النبوة برسالة حممد صلي هللا عليه       
وآله وسلم ومل يكن حممد صلي هللا عليه وآله وسلم ختم النبيني إال لزوال االحتياج بربكة 

 يف خامت ودعوي احتياج الناس إيل إمام معصوم تنايف متام املنافاة حكمة هللا. القرآن الكرمي
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ما لقصور يف لنبوة، فإن االحيتاج إما لقصور يف بيان الكتاب وإما لقصور يف روح النبوة وإا
 .التبليغ فدعوي عصمة اإلمام طعن يف أصل الدين

القرآن الكرمي قد . التصغري والشيعة بدعواها يف األئمة تصغر حق األمة وقوة األمة غاية      
يًا دونه مكان ادريس ويعلي بشأن األمة وحرمتها ا علرفع ويرفع قدر األمة وقوة األمة مكانً 

وأريد اآلن أن . دو�ا كل درجة وقد تقدمت يف هذا الكتاب آيات تشهد بذلك. درجات
: بشرتنا مبا ستبلغه األمة بقوهتا وعقلها واجتهادها يف مستقبل األياماتلو آيات من الكتاب 

َا َولَوْ  ﴿  َكِلَماتُ  نَِفَدتْ  َما َأْحبُرٍ  َسبْـَعةُ  بـَْعِدهِ  ِمنْ  َميُدُّهُ  َواْلَبْحرُ  َالمٌ أَقْ  َشَجرَةٍ  ِمنْ  اْألَْرضِ  ِيف  َأمنَّ
 )27: سورة لقمان( ﴾ َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اهللََّ  ِإنَّ  اهللَِّ 

لو كانت كل ما يف األرض من : شارة وبشارة وإرشادكرمي بليغ، له إيف القرآن ال فرضٌ       
ميدها بعدها سبعة أحبر مداًدا ما نفدت كلمات هللا  قالًما وكانت كل حبار األرضشجرة أ

 .اليت ستكتبها األمة تدارًكا ملا كان لنبيها من األمية

وهذا يف مستقبل األيام قوة كل األمة، بل قوة كل اإلنسانية وحممد نبيها والقرآن الكرمي        
وجه احلكمة  بل منه أيًضا إن. وكل هذا ليس علي جمرد الكالم والكلمات فقط. كتاهبا

وتأمل عجائب الصنعة وإدراك اتقان اخللقة الينفد، بل اليزال يظهر باجتهاد عقول األمة 
 .واإلنسانية

َا ُقلْ  ﴿: ومن أعجب ما أراه يف نسق اآليات إن آية        أَمنََّا ِإَيلَّ  يُوَحىٰ  مِّثْـُلُكمْ  َبَشرٌ  أَنَا إِمنَّ
ُُكمْ   لَنَِفدَ  َريبِّ  لَِّكِلَماتِ  ِمَداًدا اْلَبْحرُ  َكانَ  لَّوْ  ُقل ﴿: بعد آية ]110: الكهف[ ﴾َواِحدٌ  إِلَٰهٌ  إِهلَٰ
نَا َوَلوْ  َريبِّ  َكِلَماتُ  تَنَفدَ  َأن قـَْبلَ  اْلَبْحرُ  فإن النيب الكرمي  ]109: الكهف[ ﴾ َمَدًدا ِمبِْثِلهِ  ِجئـْ

تلك األيام فيكون الفرد من  العظيم جعل نفسه يف هذه اآلية الكرمية مثل فرد من أمته يف
﴿  :ذكره الكتاب الكرمي بعد قوله. وهذه درجات رقي إيل كمال ال أعلي منه. أمته مثل نبيها

 يَـبْـُغونَ  َال  فِيَها َخاِلِدينَ  * نـُُزًال  اْلِفْرَدْوسِ  َجنَّاتُ  َهلُمْ  َكاَنتْ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  ِإنَّ 
 ]108 - 107: الكهف[ ﴾ ِحَوًال  َعنْـَها
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فاألمة أكرم وأعز وأرفع من أن تكون حتت وصاية وصي ومن أن تبقي قاصرة إيل       
 .األبد

 

 أخبار اآلحاد

فانساين مدة مديدة بيان مسألة مهمة يف أسانيد . ائف من النسيانين طقد كان مسَّ       
هي مسئلة أخبار اآلحاد وقد فصلتها كتب أصول الفقه وكتب أصول احلديث . متون السنن

فتذكرت وأبصرت إذ أخذت يف تصحيح احجار . تفصيًال حسنًا فيه طول وفيه انتشار
. إمجاًال يوضح روح املسألة وجوهر اإلفادةفادة أهل العلم يف هذه املسألة إفامجلت . املطبعة

 .وهلذا العذر الطبيعي تأخر بيان املسألة ووضعتها يف ختام الكتاب

إن اإلنسان وكل فرد من بين آدم له عند هللا  : واألصل األساسي يف حكم اإلسالم      
سان هو مث عنده من هللا أمانة إهلية فشرع اإلسالم يف شؤون اإلن) 70: 17. (كرامة إهلية

ا يف أقواله وأمينًا يف أفعاله وهذا األصل األساسي رمسه الكتاب يعتربه صادقً : التأمني املطلق
الكرمي ألمته ليكون أدبًا ألهل اإلسالم بني األمم علي وجه األرض وهذه الفضيلة ومثل هذه 

وهو . لهالزمهم كلمة التقوي وكانوا أحق هبا وأهأنزهلا هللا علي قلوب املؤمنني وأللسكينة 
 الَّ ﴿ : إن البشر أفضل من امللك الذين: تلقني أهل الكالم يف كتب العقائداملقصود من 

 ) 50: 16) (6: 66( ﴾ يـُْؤَمُرونَ  َما َويـَْفَعُلونَ  أََمَرُهمْ  َما اهللََّ  يـَْعُصونَ 

 ﴾صراط الذين أنعمت عليهم﴿هو  ﴾الصراط املستقيم﴿: وهذا األصل األساسي هو      
وهو املثل ﴿) 53: 42( ﴾صراط هللا الذي له ما يف السماوات ومايف األرض﴿وهو 

وقد كان هذا املثل األعلي سرية قرون اإلسالم . يف سعادة اإلنسان دنيا وآخرة ﴾األعلي
 .الثالثة يف عهد الرسالة وعهد اخلالفة الراشدة
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فشا : راها القدميفرجعت احلياة الدنيا إيل جم. مث ارتفع املثل األعلي بذهاب أهله      
وهذه ] 41: الروم[ ﴾ النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  ِمبَا َواْلَبْحرِ  اْلَربِّ  ِيف  اْلَفَسادُ  ظََهرَ  ﴿الكذب و 

 .إذ كانت تستنسخ ما كانوا يعملون. الكتب كتب أهل العلم تنطق عليهم باحلق

 :والعلم الذي يناله اإلنسان بالسماع والتعلم ثالثة      

علم الميكن حصوله إال بالسماع والتعلم مثل األمور الغائبة يف مامضي من  - 1      
هل العلم عصمة املخرب أ اإلنسان يف احلياة األبدية اشرتطالوقائع أويف ماسيقع من أحوال 

 .بأن يكون نبيًا ثبت صدقه

د من بل الب. علم نظري عقلي، وليس يف الفطرة ما يرشد اإلنسان إيل األدلة فيه - 2      
مث يرجع العاقل فيه إيل . الليقلد اإلنسان املعلم، بل لريشده املعلم إيل طريق العلم. التعلم
ية، ومثل الصناعات واحلرف ومل نظره مثل العلوم الطبيعية والرياضفيدركه بفكره و . نفسه

 .ولو كان املعلم املخري أضل خلق هللا وأكذبه. يشرتط أحد يف املخرب واملعلم شرطًا

وأصل . الثالث العلوم الشرعية الفقهية يف معرفة احلالل واحلرام والفرض واملندوب – 3      
والسماع من . هذا العلم هو السماع من الشارع والسماع من الشارع املعصوم يوجب العلم

 .ال ميكن يف كل حادثة ويف كل واقعة و حد كل وال الشارع الميكن 

 :واإلكتفاء بالظن ضروري يف طرفني      

فوجب عليه العمل . يف غائب مل يسمع من لسان الشارع وإمنا مسع من مبلغ مسع - 1      
 .بالظن للضرورة

فإن الواقعات واحلوادث . لواقعةالطرف الثاين يف نفس الصورة الفقهية ويف نفس ا - 2      
فاعمال الرأي ضروري ال بد من حتكيم الظن : والنصوص متناهية حمدود. حد هلا وال �ايةال

إذ مل ميكن أو مل جيب امساع كل . كان ذلك كذلك يف عهد الرسالة. يف العمل بالنصوص
واإلنسان يف مجيع أموره يف كل عصوره  . وإذ مل يستوعب نصوص الشارع كل احلوادث. أحد

. فالتعويل علي الظنون أمر طبيعي فطري لإلنسان يف كل أموره. كان يعول علي الظنون
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وإذ وجب العمل بالظن فاخلطا . وإمكان اخلطأ يف الظن مل يكن يزلزل عزم العامل يف اقدامه
 .يف تفاصيل الشرعيات مرفوع

واالكثر  .وهو األكثر. وقد تفيد اليقني. فأخبار اآلحاد تفيد غلبة الظن وتوجب العمل      
 .الثابتة هي أخبار آحادالسنن 

ان عريب آيات الكتاب الكرمي ومتون السنن الثابتة كلها بينة بلس: وظواهر النصوص      
والباطنية، وهي شر فرقة ماكرة مضلة، يهملون العقل . فادة قطعيةمبني تفيد ظاهر معانيها إ

حلكيم قبيح الرد متا اإلمهال، ويبطلون النظر والتفكر متام االبطال ويردون نصوص الشارع ا
بأ�ا قشور جيب نبذها، وإن هلا باطنًا ال يعلمه إال إمام يدعون عصمته، مث يوجبون علي 

 .واإلمام غائب معدوم مل يره أحد ولن يراه أصًال أبًدا. األمة أن تتعلمه من ذلك اإلمام

 :والباطنية مذهب ظاهره الرفض بكل معانيه      

 .الفاضلة يف أول عصر اإلسالمالثة رفض القرون الث - 1      

 .رفض العقل - 2      

 .رفض النقل - 3      

 .واجلهل احملض ءوباطنه املكر السي      

من أن تكون  وعزل العقول) املعدوم(مفتحه حصر العلوم يف قول اإلمام املعصوم        
 :السنة فدعواهأما هذا الكتاب كتاب . بطال اإلسالم وكتابه الكرميوغايته إ. مدركة للحق

 .إن ظاهر نصوص الشارع كلها - 1      

 .وآحاد السنن الثابتة - 2      

 .ومستفيضات السنن ومتواتراهتا كلها حجة قطعية شرعية علي حد سواء – 3      

 :وآخر دعوانا. وحتيتنا ألمم اإلسالم يف هذا الكتاب سالم
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 .ن احلمد هلل رب العاملنيأ 

 .وصلي هللا علي خري خلقه وآله وصحبه وصاحبيه أمجعني 

 1945من مايس سنة  28ه و 1364من مجادي االخر سنة  15يوم االثنني 

 قل هذه سبيلي

خطباء املنابر والواعظون يف احملافل مل يزالوا يلقنون األمة يف طوال العصور أباطيل زعوم       
رًا إن وه ضر وأقل ما لقن. صرع العقول ومجودهاومسوم أوهام مل تزل تستتبع سكتة القلوب و 

ًال إيل االنقراض أ وإن اإلسالم اليزال ينحط آفِ داإلسالم بدأ ضعيًفا وسيعود ضعيًفا كما ب
هذه التلقيات قد فتحوا أبواب  ومبثل. والنعاد وإن باب االجتهاد قد سد متام االنسداد

تدعي الفلسفة (عات تتفلسف وتتحكم حلاد وهم اليشعرون مث هبا قد نبئت مجاعة بل مجااإل
وإذا مالت فكرة إيل .نصرها إذا اختصرت فئة أو أمة فال فائدة يف: تقول ) وتدعي احلكمة

تيان الدفاع يف اآلفل إاألفول فال تدافع عنها فالعقل يف املختصر مثل الطب يف املوت، و 
 .الشمس من مغرهبا

وإين مل أزل أنكرها شديد اإلنكار فإن كل . هذه هي مزعوم األكثرية يف األزمنة املتأخرة      
وإمنا هي . قنيات وكل هذه الرغوب الباطلة هي أمور غامضة ليس هلا يف أصلها قرارلهذه الت

ها فساد ظهر يف الرب والبحر مبا كسبته أيدينا وخلقته أوهامنا ويف اقتدارنا ويف اختيارنا دفع
 .وما ذلك علي هللا بعزيز. وذلك يسري غري عسري. ورفعها

وإين أوقن حق اإليقان إن هللا جل جالله يستحقق وعده الذي أقسم عليه يف كتابه       
 َهلُمُ  ُجنَدنَا َوِإنَّ  * اْلَمنُصوُرونَ  َهلُمُ  إِنـَُّهمْ  * اْلُمْرَسِلنيَ  لِعِبَاِدنَا َكِلَمتُـنَا َسبـََقتْ  َولََقدْ  ﴿: الكرمي

 )173 – 171 (  :الصافاتسورة ﴾ اْلغَالِبُونَ 

 الَِّذي ُهوَ  ﴿) 21: 57( ﴾ َعزِيزٌ  قَِويٌّ  اهللََّ  ِإنَّ  ۚ◌  َوُرُسِلي أَنَا َألَْغِلَنبَّ  اهللَُّ  َكَتبَ  ﴿      
سورة الفتح  ﴾ َشِهيًدا بِاهللَِّ  وََكَفى ُكلِّهِ  الدِّينِ  عََلى لُِيْظِهرَهُ  احلَْقِّ  َوِدينِ  بِاْهلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ 
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نَا َعلَيْـَها َوَمنْ  اْألَْرضَ  َنِرثُ  َحنْنُ  ﴿. والتوبة والصف  أَنَّ  ﴿)  40(مرمي  ﴾ يـُْرَجُعونَ  َوإِلَيـْ
 .)105: 21( ﴾ الصَّاِحلُونَ  ِعبَاِديَ  َيرِثـَُها اْألَْرضَ 

فيتها علي أمانة أمة صاحب و قيقها وتكل هذه وعود إهلية يف كتابه الكرمي إيفاؤها وحت        
وكل تلك التلقينات ) 47: 14( ﴾ ُرُسَلهُ  َوْعِدهِ  ُخمِْلفَ  اهللَّ  َحتَْسَنبَّ  َفالَ  ﴿ .القرآن العظيم

تلقينات املنابر واحملافل كلها ظلمات بعضها فوق بعض ستزيلها عن القلوب والعقول أنوار 
 .]6: الروم[ ﴾ َوْعَدهُ  اهللَُّ  ُخيِْلفُ  ال اهللَِّ  َوْعدَ  ﴿. هذه اآليات البينات

كل مانراه  فإن. عود ضعيًفا كما بدأ عمي وعمهيضعيًفا وس ومن يتقول أن اإلسالم بدأ      
العجيبة واخرتاعاته  ته عامل التمدن يف اكتشافايفعلي وجه األرض يف اجملتمع اإلسالمي و 

ومل يظهر . ار روح اإلسالمأثر من آثاهلائلة ويف جهوده يف العلوم والصناعات العظيمة كلها 
 .إال بعد أن ارسل هللا رسوله باهلدي ودين احلق رمحة للعاملني

ٍق  َويَْأتِ  ُيْذِهْبُكمْ  َيَشأْ  ِإنْ ﴿ وضعف أمة من األمم وزواهلا اليتأثر به روح اإلسالم         ِخبَْل
إن ﴿ ﴾غالب علي أمرهوهللا ﴿] 20 - 19: فاطر[ ﴾ بَِعزِيزٍ  اهللَِّ  َعَلى َذِلكَ  َوَما * َجِديدٍ 

 .﴾وإن تنصركم هللا فال غالب لكم﴿ ﴾تنصروا هللا ينصركم 

 اييتل هذه غوككل هذه عقيديت وكل هذه دعواي         

 ﴾ اتـَّبـََعِين  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَةٍ  َعَلى اهللَِّ  ِإَىل  َأْدُعو َسبِيِلي َهِذهِ  ُقلْ ﴿ 
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 خامتة الطبع

والصالة والسالم علي سيدنا  وأعظم شأن الفضالءاحلمد هلل الذي رفع أقدار العلماء       
ي آله وأصحابه املهتدين املكرمني صلوات لعنبيني وأفضل السابقني واآلخرين و حممد سيد ال

هللا وسالمه عليهم أمجعني أما بعد فقد مت حبمد هللا طبع هذا الكتاب الذي مل ير مثله يف 
اتبع بالشدة ز لكان به حقيًقا ولو حد من أويل األلباب لو كتب مباء الذهب األبريالكتب أ

موسي جار هللا الذي الينطق  .......... خليًقا كيف ال وقد صنفه االحق وهو لكون ذلك
أو بشواهد من سنن سيد املرسلني صلي هللا مي والقرآن الكر  عن اهلوي إال ببينات من اهلدي 

وأصحابه أمجعني فجزاه هللا خري اجلزاء وجعل آخرته خريًا من األويل مبنه عليه وعلي آله 
 .وفضله وكرمه

كاتب الفساوري مث الداو منكوي  ر أحوج اخللق إيل احلق العاصي عبيد احلق وأنا العبد املفتق
 .هذا الكتاب وغريه من كتب املصنف

 1945مي سنة  29ه  1364مجادي األخر سنة  16
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