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 فريد مصطفى السلمان. د

 عمان -اجلامعة األردنية  -كلية الشريعة   األستاذ املشارك يف

  

 ملخّص البحث

لقد استقيت هذا البحث من خالل قراءيت لكتب التفسري وغريها، فوقفت عند بعض املسائل املهمة يف                        
تفسري اآليات القرآنية، وخاصة ما كان فيها موضع خالف بني العلماء، يف قضايـا العقيـدة أو مسائـل                         

 .األحكام
وجند يف هذه املسائل علماً غزيراً، إذ يديل كلّ عامل مبا لديه من قوة احلجة والربهان مستدال من العقل                               

 .والنقل
ففي جمال العقيدة جاءت مسألة اخلالف يف القدر، وبيان وجه احلق فيها، وحكم مرتكب الكبرية بني                           

ة واملعتزلة، ومسألة انشقاق القمر مع بيان األدلة الدامغة القائمة باحلقأهل السن. 
ويف جمال األحكام جند مسألة القتال يف احلرم، واخلالف بني احلنفية والشافعية يف ذلك، ومسألة قتـل                        
املسلم بالكافر مع بيان أدلّة كل فريق، وردوده على الطرف اآلخر، وحكم الوقف يف احليوان، وحكــم                        

 .القراءة خلف اإلمام
وجند يف كلّ مسألة من هذه املسائل منهجاً متكامالً ألسلوب البحث العلمي، وطريقاً واضحاً بيناً لكل                      

 .مذهب يف استدالله على ما يعتقده ويذهب إليه
 .وصلّى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  

: 
ها   :  لقد بينت اآليات الكرمية أمهية الدليل واحلجة يف بيان احلق وإزهاق الباطل ومن ذلك قوله تعاىل                         

 ].٦٦: آل عمران[أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم 

وقد اعتمد علماء هذه األمة احلجة والدليل يف توجيه آرائهم املستنبطة من الكتاب والسنـة، وقـد                          
 .وفق رأيه ومنهجه استدل كل فريق ملا ذهب إليه مبا يرى أنه احلجة الدامغة

وكنت قبل إيراد حجة كلّ فريق أذكر حملّ اخلالف يف فهم اآلية القرآنية، وآراء العلماء يف املسألة، مث                              
 .أعقّب على هذه اآلراء ببيان الراجح منها، من خالل قوة احلجة والربهان

وقد كانت كل مسألة من هذه املسائل منوذجاً لطلبة العلم يف طريقة فهمهم واستنباطهم، حىت يتضح                       
 . وجه احلق جلياً، دون اتباع للهوى أو التقليد

  

: 
 .مجع حجة وهي الدليل والربهان، وقيل ما دفع به اخلصم: احلجج
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الوجه الذي يكون به الظفر عند اخلصومة، وإنما مسيت حجة ألا حتــج، أي                 :  احلجة:  وقال األزهري  
 .ألن القصد هلا وإليها. تقصد

حاججتــه حـىت   :  يقال.  جلّ فغلب من الجه حبججه      :  ومن أمثال العرب جلّ فحج معناه        :  قال األزهري  

 .)١(حججته أي غلبته باحلجج اليت أدليت ا 

  
 . )٢(الداللة املبينة للمحجة أي املقصد املستقيم : احلجة: وقال الراغب األصفهاين

 ].١٤٩: األنعام[قل فلله احلجة البالغة: قال اهللا تعاىل
 ].١٥٠: البقرة[لئال يكون للناس عليكم حجة: وقال تعاىل

والذين حياجون يف    :  وجيوز أن تطلق احلجة على ما حيتج به اخلصم وإن كان باطالً كما يف قوله تعاىل                         
 .فسمى الداحضة حجة. ]١٦: الشورى[اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رم

 .أي ال احتجاج لظهور الربهان. ]١٥: الشورى[ال حجة بيننا وبينكم: وقال سبحانه وتعاىل
 .أن يطلب كل واحد أن يرد اآلخر عن حجته وحمجته: واحملاجة

 ].٨٠: األنعام[وحاجه قومه قال أحتاجوني يف اهللا وقد هدان: قال اهللا عز وجل
ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما ليس لكم به علـم                  :  وقال سبحانه وتعاىل    

]٦٦: آل عمران.[ 
قل هاتوا برهانكم إن      :  وقد أكّد القرآن والسنة مشروعية اادلة وإقامة احلجة، ومن ذلك قوله تعاىل                 

 ].١١١: البقرة[كنتم صادقني
 ].٣٣: هود[يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا: قالوا: وقد قال اهللا تعاىل يف قصة نوح عليه السالم

السالم، وبني ذلك الكافر الـذي        ووقد ذكر اهللا تعاىل تلك احملاجة العظيمة بني إبراهيم عليه الصالة                    
 ].٢٥٨: البقرة[أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك: آتاه اهللا امللك فقال سبحانه

وحتاج آدم وموسى عليهما الصالة والسالم فحج آدم موسى كما جاء يف احلديث الـذي رواه أبـو                        
يا آدم  :  احتج آدم وموسى، فقال له موسى        :" قال   هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               

يا موسى اصطفاك اهللا بكالمه، وخطّ لك بيده، أتلومين            :  أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة، قال له آدم            

 .)٣("على أمر قدره اهللا علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة، فحج آدم موسى

 .من حق املناظرة أن يراد ا اهللا عز وجلّ، وأن يقبل منها ما تبين: )٤(وقد قال املزين

ال تصح املناظرة ويظهر احلق بني املتناظرين حىت يكونوا متقاربني أو مستويني يف مرتبة واحدة                       :  وقالوا

 .)٥(من الدين والعقل والفهم واإلنصاف، وإال فهو مراء ومكابرة

ونالحظ فيما سنذكره من املسائل أنّ اهلدف من ذلك الوصول إىل احلق بطريق احلجــة الشرعيـة،                     
 .باعتماد األصول املتفق عليها سواء كانت من جهة الشرع أم النقل

وقد ضرب علماء اإلسالم أروع األمثلة يف املنهجية العلمية واتباع احلق بالدليل والربهان حىت ذكــر                            
العلماء أنه جيب على املسلم أن يكون اعتقاده عن دليل وبرهان، وإن كان ال يلزم أن يكون دليله كما هو                             

 .)٦(احلال عند أهل املنطق وأصحاب علم الكالم

وقد سار اإلمام فخر الدين الرازي على هذا املنهج يف تفسريه فنجده يقرر مذهب اخلصم تقريراً لـو                          

 .) ٧(أراد اخلصم نفسه أن يقرره ملا استطاع ذلك
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مث يشرع الرازي يف الرد على هذه األدلة باحلجة الدامغة القوية وقد عاب عليه بعض املغاربـة هـذا                          
إنه يورد الشبه نقداً وحيلّهـا         :  السلوك بدعوى أنّ ردوده تأيت أحياناً أضعف من الشبه اليت يوردها، فقالوا                 

 .)٨(نسيئة

ويظهر لكل عاقل منصف أثر االعتماد على احلجة والربهان يف إحقاق احلق، فيتم إثراء العقل والقلب                         
 .بتلك احلجج النيرة، كما يتم إحياء روح البحث العلمي باملدارسة واملذاكرة وتالقح األفكار واملفاهيم

 .وبالتايل فإن هذه التهم تصب أخرياً يف مصلحة هذا املفسر النحرير
  

מ: א א  מ

 ].١٩١: البقرة[وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه: يف قوله تعاىل
 ].٩٧: آل عمران[ومن دخله كان آمنا: وقوله تعاىل

: ذهب احلنفية إىل عدم جواز القتال يف احلرم، وذهب مجهور العلماء إىل أن ذلك منسوخ بقوله تعاىل                       
            فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصـد]  وبقولــه   ].٥:التوبـة

 ].٣٦: التوبة[وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافّة: تعاىل
وقـد  :  وذكر القاضي ابن العريب يف تفسريه مناظرة يف هذه املسألة فيما يلي نصها، قال ابن العــريب                    

        ره اهللا مبدرسة أيب عتبة احلنفي٩(حضرت يف بيت املقدس طه(    حياينوالقاضي الر)يلقي علينا الدرس يف يوم      )١٠
اجلمعة، فبينما حنن كذلك إذ دخل علينا رجل ي املنظر على ظهره أطمار، فسلّم سالم العلماء، وتصدر                            

أمـس،    )١٢(رجل سلبه الشطّـار  :  من السيد؟ فقال له:  الرعاء، فقال له الرحياين    )١١(يف صدر الس مبدارع   

: من طلبة العلم، فقال القاضــي مبــادرا       )١٣(وكان مقصدي هذا احلرم املقدس، وأنا رجل من أهل صاغان           
ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إىل احلرم،             .  سلوه، على العادة يف إكرام العلماء مببادرة سؤاهلم             

وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حــىت         :  هل يقتل فيه أم ال؟ فأفىت بأنه ال يقتل، فسئل عن الدليل، فقال               

، فإن قرئ وال تقتلوهم فاملسألة نص            ،وال تقاتلوهم  ،    ) ١٤(وال تقتلوهم   قرئ    ]١١٩: البقرة[يقاتلوكم فيه  
وإن قرئ وال تقاتلوهم فهو تنبيه، ألنه إذا ى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليالً بيناً ظاهراً على                           

 .النهي عن القتل
هـذه اآليــة   :  فاعترض عليه القاضي الرحياين منتصراً للشافعي ومالك ـ وإن مل ير مذهبهما ـ فقال                        

هـذا ال يليـق     :  ، فقال له الصاغـاين      ]٦: التوبة[فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم   :  منسوخة بقوله تعاىل    
مبنصب القاضي وعلمه، فإن هذه اآلية اليت اعترضت ا علي عامة يف األماكن، واآلية اليت احتججت ا                        

 .) ١٥(خاصة، وال جيوز ألحد أن يقول إن العام ينسخ اخلاص، فأت القاضي الرحياين، وهذا من بديع الكالم

. ووجه الغرابة يف هذه املناظرة أن الرجل ذهب إىل موافقة احلنفية يف احلكم واستدل بنقيض دليلـهم                   

)١٦(فاحلنفية يرون حرمة قتل اجلاين إذا دخل احلرم، وال جييزون القتال يف احلرم إال إذا بدأ الكفار القتال فيه                   

وال تقاتلوهم عند   :  ،وبقوله تعاىل  ]٩٧: آل عمران   [ومن دخله كان آمنا    :  ، ويستدلّون على ذلك بقوله تعاىل         
 ].١٩١: البقرة[املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه

واحلنفية خيالفون اجلمهور يف فهمهم لتخصيص العام فإم يشترطون يف الدليل ليكون خمصصاً للعام أن                  

، وذلك كقولــه     )١٧(يكون مستقالً عن مجلة العام مقارناً له يف الزمان، بأن يردا عن الشارع يف وقت واحد                             
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 .، فإن دليل التخصيص يف هذه اآلية مستقل مقارن]٢٧٥: البقرة[وأحلّ اهللا البيع وحرم الربا: تعاىل
(هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن              :  ولذلك فاحلنفية يعرفون التخصيص بقوهلم          

، وإذا كان الدليل مستقالً، ولكنه مل يكن مقارناً للعام، بل متراخياً عنه، فال يسمى ذلك ختصيصاً، بــل                              )١٨
فإذا تراخى دليل التخصيص فإنه يكون نسخاً ال ختصيصاً خالفاً ملذهب اجلمهـور                      .  نسخاً أي رفعاً للحكم   

 .يف املسألة
ووافق احلنفية يف احلكم، فهو وإن وافق سائله             ) ١٩(فهذا الرجل استدل برأي اجلمهور يف ختصيص العام        

فأت القاضي الرحياين، ألن      :  يف احلكم إال أنه قلب عليه االستدالل، وهذا ما دعى اإلمام ابن العريب للقول             
 .الرحياين كان حنفي املذهب الفقهي

يف )٢١(قال جملّــي :  البن العريب بشكل أمتّ، حيث قال           ) ٢٠(وقد جاء ذكر هذه املناظرة يف قانون التأويل          
من قتل يف احلرم، أو يف احلل، فلجأ إىل احلرم قتل، ألن احلرم بقعة لو وقع القتل فيها الستويف                             :  أول جملس 

 .القصاص ا، فكذلك إذا وقع القتل يف غريها، أصله احللّ 
فقال له خصمه ـ وهو حنفي املذهب ـ ال ميتنع أن يقع القتل فيها وال تعصمه، وإذا قتل يف غريهـا                             
وجلأ إليها عصمته، كالصيد إذا جلأ إىل احلرم عصمه، ولو صال على أحد يف احلرم ملا عصمه، وذلـك أن                         

آل [ومن دخله كان آمنـا       }:القاتل يف غري احلرم إذا جلأ إليه فقد استعاذ حبرمته، وقد قال سبحانه وتعاىل                  

هذا الذي ذكرت    :  له جملّي ال  ، وإذا قتل فيه فقد هتك حرمته وضيع أمنته، فكيف يعصمه؟ فق               ]٩٧: عمـران  
 .ال يصح وال يلزمين، ألن احلرم مل حيترم حبرمة القاتل، وال باعتقاده واحترامه، وإمنا احترم حبرمة اهللا 

فإمنا عين به ما كان عليه احلرم يف اجلاهلية من تعظيم                  ومن دخله كان آمنا    وأما قوله سبحانه وتعاىل      
الكفار له، وأمن الالئذ منهم به، ودار الكالم على هذا النحو، مث دخل علينا مبدرسة أيب عقبة احلنفي ببيت                            

 .املقدس رجل مث ذكر املناظرة كما جاءت يف تفسريه أحكام القرآن
، ممن قرأ األصول حيكي عن أيب حنيفة أن           )٢٢(وأعجب لبعض املغاربة   :  مث علّق على هذه املناظرة بقوله         

ال :  ، فقـال  )٢٤(إذا كان متأخراً عنه، وهذا ما قال به قطّ ولوال أن أبا حنيفة ناقض                      )٢٣(العام ينسخ اخلاص   
يبايع يف احلرم وال يكلّم وال جيالس وال يعان مبأكل وال مبشرب وال مبلبس حىت خيرج منه، فتؤخذ العقوبة                        

 .منه، ما قام له يف هذه املسألة أحد
  

א: א  מ

ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام ولكن الذين كفروا يفترون على                      :  يف قوله تعاىل   
 ] .١٠٣: املائدة[اهللا الكذب وأكثرهم ال يعقلون

هي الناقة يشقون أذا لتكون معلومة للناس أا على هذه الصفة، فكانت ختلّـى دون راع                         :  والبحرية
إن البحرية هي ابنة السائبة، وقيـل غــري          :  فال تطرد من مرعى وال يركبها أحد وال تذبح وال تباع، وقيل                 

أما السائبة فتطلق على البعري أو الناقة اليت تسيب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه اهللا من مـرض،                 .  ذلك
 .أو بلّغه مرتالً يف سفر فتصبح خمالة ال قيد عليها وهلا نفس أحكام البحرية

: كانت يف الغنم إذا ولدت عشر إناث متتابعات يف مخسة أبطن ليس بينهن ذكــر، قــالوا                     :  والوصيلة
 .وصلت، فكان ما ولد منها بعد ذلك للذكور دون اإلناث إال إذا كان ميتة فهم فيه شركاء
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هو الفحل من اإلبل إذا انقضى ضرابه، أو إذا ركب ولد ولده، ومسي ذا االسم ألنه محـى                        :  واحلام
()هذه بعض الوجوه يف تفسـريها، وهناك وجوه أخرى مل نر اإلطالة بذكرها                   (  ظهره من الركوب والذبح        

٢٥(. 

 .هذا وقد ذهب احلنفية استدالالً باآلية إىل عدم جواز الوقف إىل غري جهة معينة تقوم عليه وترعاه    
فلو سيب حيواناً أو عقاراً فجعله سبيال، فإن هذا يدخل فيما عابه اهللا على العرب، فيما كانوا يفعلونه                              
يف اجلاهلية من تسييب البهائم وحبس البهائم والزروع، وذهب مجهور العلماء إىل جواز األوقاف وقاسوا                        
تسييب البهائم على عتق العبيد، ولكن احلنفية مل يسلّموا ذا القياس، وقالوا ال معىن ألن ميلك احليـوان                            

 .األعجم نفسه، ألن إمهاهلا يترتب عليه عدم جواز منفعتها، وهي ال تستطيع تدبري شؤون نفسها
 .وأجاب اجلمهور عن ذلك بأن وقف املنافع املترتبة على هذه احليوانات قربة من القربات

ومن صور السائبة إرسال الطيور ووضع البيض قرب طرقات املسافرين، وترك البساتني لينتفــع ــا                         
الناس كافّة، ولكل من الفريقني أدلته يف املسألة، وقد وقعت مناظرة بني اإلمام مالك من جهة وبني القاضي                          

 .)٢٦(أيب يوسف أكرب تالميذ اإلمام أيب حنيفة حبضرة هارون الرشيد

 .ويقال إن القاضي أبا يوسف قد رجع عن موافقة صاحبه بعد وقوع هذه املناظرة
. وخالصة هذه املناظرة أنه اجتمع كل من اإلمام مالك والقاضي أيب يوسف حبضرة هارون الرشــيد                        

ما :  هذا باطل مستدالً بقوله تعاىل        :  وما حيبسه الناس، فقال القاضي أبو يوسف              )٢٧(فتكلّمـوا يف الوقوف   
 ].١٠٣: املائدة[جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام

إمنا جاء حممد صلى اهللا عليه وسلم بإطالق ما كانوا حيبسونـه آلهلتـهم مــن البحـرية                       :  فقال مالك  
 .والسائبة

إن شئت  :حيث استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال           فهذا وقف عمر بن اخلطاب       :  فأما الوقوف 

 .  )٢٨(حبست أصلها وتصدقت ا 

فأعجب   )٢٩(حيث وقف داره مبكة ومصر وأمواله باملدينة على أوالده                  وهذا وقف الزبري بن العوام        
 .اخلليفة بذلك، ورجع القاضي أبو يوسف إىل رأي اجلمهور

أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال             )٣٠(ومما يؤكد رأي مجهور العلماء ما جاء يف بعض الروايات            
 ).احبس أصلها وسبل مثرا : ( ويف رواية) تصدق بثمره وحبس أصله : ( لعمر رضي اهللا عنه

وأصرح من ذلك ما جاء يف صـحيح البخــاري أنّ              :  "  ويعقّب ابن حجر على هذه الروايات فيقول       
تصدق بأصله ال يباع وال يوهـب وال يـورث،            :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمر رضي اهللا عنه         

 .  )٣١()ولكن ينفق مثره 

ال نعلم بني الصحابة واملتقدمني من أهل العلم خالفاً يف جواز وقف األرضني، وجاء                         :( وقال الترمذي   
 . ال يلزم، وخالفه يف ذلك مجيع أصحابه إالّ زفر : عن شريح أنه أنكر احلبس، وقال أبو حنيفة

 .  )٣٢()لو بلغ احلديث أبا حنيفة لرجع عن قوله يف الوقف: ومما روي عن أيب يوسف قوله

  
 :وذكر القرطيب إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على جواز الوقف، وقال

ال حجة يف قول شريح، وال يف قول أحد خيالف السنة، وما رواه ابن هليعة عن ابن عبــاس رضــي اهللا                          (  
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 .  )٣٣()عنهما يف عدم جواز ذلك فهو ضعيف ال تقوم به حجة

    

 א:
وأن اإلنسان خيلق فعلـه ويف         ) ٣٥(فذهبوا إىل أنه ال قدر         )٣٤(لقد ضلت بعض الفرق اإلسالمية يف القدر           

مقدمة هؤالء املعتزلة والرافضة، وقد أنكر عليهم بعض صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ممن أدركوا                         

والذي عليه  .  )٣٦(القدرية جموس هذه األمة    :  هذه الفتنة وقد روي عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قوله                 
 .مجهور املسلمني إثبات القدر وأن اإلميان بالقدر خريه وشره من أركان اإلميان

إنـا   :  وسبب هذا الضالل هو سوء فهم بعض اآليات القرآنية الواردة يف القدر ومن ذلك قوله تعاىل                   
 .) ٣٧(]٤٩: القمر[كل شئ خلقناه بقدر

وقد وردت عدة آثار يف ذم القائلني بالقدر منها ما أخرجه ابن ماجه يف سننه أن رسول اهللا صلى اهللا                              
إن جموس هذه األمة املكذبون بأقدار اهللا، إن مرضوا فال تعـودوهم، وإن مـاتوا فـال                          :(عليه وسلم قال    

 .  )٣٨()تشهدوهم، وإن لقيتموهم فال تسلّموا عليهم

لكل أمـة جمـوس،       :( وأخرج أبو داود عن حذيفة بن اليمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                  
من مات منهم فال تشهدوا جنازم، ومن مـرض منـهم فــال            .  ال قدر  :  وجموس هذه األمة الذين يقولون        

 . ) ٣٩()تعودوهم، هم شيعة الدجال، وحق على اهللا أن يلحقهم بالدجال

: وهناك عدة مناظرات يف القدر، نذكر منها هذه املناظرة اليت ذكرها القرطيب يف تفسريه حيث قــال                        

            قال             :  فقال  ) ٤٠(أحضر عمر بن عبد العزيز غيالن القدري يكـذبون   :  يا غيالن بلغين أنك تتكلم بالقدر، ف
إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشــاج         :  قول اهللا تعاىل       أرأيت:  يا أمري املؤمنني   :  علي يا أمري املؤمنني، مث قال       
فقال عمر بـن عبــد      .  ]٢،٣: اإلنسان[إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً         .  نبتليه فجعلناه مسيعاً بصرياً      

 ].٢٩: اإلنسان[فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال: اقرأ يا غيالن، فقرأ حىت انتهى إىل قوله: العزيز
واهللا يا أمري املؤمنـني        :  فقال غيالن    ]٣٠: اإلنسان[وما تشاءون إال أن يشاء اهللا         :  اقرأ فقال :  فقال عمر 

 .أنّ هذا يف كتاب اهللا قطّ -أي ما شعرت  –إن شعرت 
سواء عليهم أأنذرم أم مل تنـذرهم ال         فقرأ حىت بلغ     )  يس(يا غيالن اقرأ أول سورة        :  فقال له عمر  

واهللا يا أمري املؤمنني لكأين مل أقرأها قطّ قبل اليوم، اشهد يا أمري املؤمنــني                   :  ، فقال غيالن    ]١٠: يس[يؤمنون
 .أين تائب

اللهم إن كان صادقاً فتب عليه وثبته، وإن كان كاذباً فسلط عليه من ال يرمحه واجعله آية                  :  فقال عمر 
 . للمؤمنني، فأخذه هشام بن عبد امللك بعدما تولّى احلكم، فقطع يديه ورجليه وصلبه

أصابتين دعوة الرجل الصاحل عمر بن عبد           :  وكان مصلوباً على باب دمشق وإذا سئل ما شأنك؟ قال               

 .  )٤١(العزيز

أن هشامــاً  )  ابن املرتضى الرافضي     (واختلف العلماء يف سبب قتل هشام بن عبد امللك لغيالن، فريى                 
قتله، ألنه قد رآه ينادي على بيع ما يف خزائنهم أيام والّه عليها عمر بن عبد العزيز وأنه يسب بين أميــة،                            
فأقسم ليقتلنه إذا ويل هذا األمر، فلما وليه نفّذ ما أقسم عليه وقتله، فيكون قتل هشام لغيالن سياسـياً ال                                 

وأنه أحضر له األوزاعي فسأله يف ثــالث           .  وأما بقية املؤرخني فريون أن هشاماً قتله لقوله بالقدر               .) ٤٢(دينياً
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مسائل مل جيب غيالن على واحدة منها، فأخذه هشام وأمر به فقطعت يداه ورجاله فمـات، وقيـل                            
 .بدمشق) كيسان(صلب حيا على باب 

أرســل   ) ٤٤(ملّا بلغ هشام بن عبد امللك مقالة غيالن يف القدر               :  )٤٣(ويذكر ابن نباته هذه املناظرة فيقول        
يا أمري املؤمنني هو ما بلغك، فأحضر       :  يا غيالن ما هذه املقالة اليت بلغتين عنك يف القدر؟ فقال              :  إليه وسأله  

 .من أحببت حياجين، فإن غلبين ضربت رقبيت
يا غيالن، إن شئت ألقيت سبعاً، وإن شئت مخساً، وإن شـئت                :  فأحضر األوزاعي، فقال له األوزاعي        

 .أقضى اهللا على عبد ما ى عنه؟: فقال له األوزاعي -أي ثالثة أسئلة -ألق ثالثاً، : فقال غيالن. ثالثاً
هذه أشد من   :  قال غيالن  ). فأمر اهللا بأمر حال دونه؟     :( فقال األوزاعي  .  ما أدري ما تقول     :  قال غيالن  

 ما أدري ما تقول؟: قال غيالن). فحرم اهللا حراماً مث أحلّه؟:( فقال األوزاعي. األوىل

 .فأمر به هشام فقطعت يداه ورجاله فمات 

.  ) ٤٦(جاء يف األوىل عن عمر بن اهليثـم       .  )٤٥(وهناك مناظرتان جاء ذكرمها يف شرح العقيدة الطحاوية          
حـىت  :  أسلم، قال اوسي   :  خرجنا يف سفينة وصحبنا فيها قدري وجموسي، فقال القدري للمجوسي             :  قال

أراد اهللا وأراد الشيطـان،       :  إن اهللا يريد، ولكن الشيطان ال يريد، قال اوسـي              :  فقال القدري   .  يريد اهللا  
 .فأنا مع أقوامها: هذا شيطان قوي، ويف رواية أنه قال! فكان ما أراد الشيطان

ـ من شـيوخ املعتزلــة ـ         )٤٧(أن أعرابياً وقف على حلقة فيها عمرو بن عبيد           :  أما الثانية فجاء فيها    
اللهم إنك مل ترد أن     :  يا هؤالء إن ناقيت قد سرقت، فادعوا اهللا أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد                      :  فقال

أخاف ـ كما    :  وملَ؟ قال :  ال حاجة يل يف دعائك، قال       :  تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه، فقال األعرايب         
 ها فال تردأراد أن ال تسرق فسرقت ـ أن يريد رد. 

أبا اهللا تقدر، أم مــع اهللا       :( مر بقدري، وهو يتكلم يف القدر، فقال له         ويروى يف هذا املقام أن علياً       
إن قلت دون اهللا كفرت، وإن قلت مع           :( فقال له    .  فسكت الرجل ومل يعلم مباذا جييب         ). أم دون اهللا؟   

قك        :  باهللا أقدر، فقال له    :  اهللا أشركت، وإن قلت باهللا أصبت فقال الرجل           (لــو قلت غريها ضربت عن

٤٨(  . 
يه                              فبهذا القول تتم الرباءة من القدرية واجلربية كذلك، ألن اجلربي ال يقول أقدر باهللا وال بغريه فيؤد
مذهبه إىل تعطيل االكتساب والعبادات، ومذهب أهل احلق التوسط، يشتمل على التوحيـد يف األفعـال                        

 .  )٤٩(واألدب مع الفعال

           ويروى كذلك يف هذا الشأن عن علي            أرأيت مسرينا إىل    :  أن قائالً قال له عند انصرافه من صفني
 صفني أبقضاء وقدر؟ 

 . واهللا ما علونا جبال وال هبطنا واديا وال خطونا خطوة إال بقضاء وقدر: فقال علي 
 . عند اهللا احتسب عنائي إذن مايل أجر: فقال الشيخ

فإن .  يا شيخ فإن هذا قول أولياء الشيطان وخصماء الرمحن قدرية هذه األمة وجموسها                    :  فقال له علي  
 .اهللا أمر ختيرياً وى حتذيراً مل يعص مغلوباً ومل يطع مكرهاً

 :)٥٠(فضحك الشيخ وض مسرورا مث قال

 أنت اإلمام الذي نرجو بطاعتــه يوم القيامة من ذي العرش رضوانا
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: ومن املناظرات يف القدر ما يروى أن غيالن القدري دخل جملساً فقال على وجه التحرش للمنــاظرة                         

سبحان من ال يقع يف      :  وقد فهم قصده    ) ٥١(فأجابه ربيعة بن أيب عبد الرمحن          .  سبحان من ترته عن الفحشاء       
 .ملكه إال ما يشاء

 أحيب ربنا أن يعصى؟: فقال غيالن القدري
 ؟   )٥٢(أيعصى ربنا كرها: فأجابه ربيعة

وتروى هذه املناظرة كذلك على أا وقعت بني أيب اسحق اإلسفراييين والقاضي عبد اجلبار اهلمـداين                          
سبحان :  ـ وكان رئيس املعتزلة يف وقته ـ حيث دخل جملساً رأى فيه اإلسفراييين فقال متحرشاً للمناظرة                         

 .من ترته عن الفحشاء
 .سبحان من ال جيري يف ملكه إال ما يشاء: فقال اإلسفراييين

 !أيريد ربنا أن يعصى؟: فقال القاضي عبد اجلبار
 !أيعصى ربنا كرها؟: فقال اإلسفراييين

 أرأيت إن منعين اهلدى وقضى علي بالردى أحسن إيلّ أم أساء؟: فقال القاضي عبد اجلبار
إن كان قد منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برمحته                      :  فأجابه اإلسفراييين  

 .  )٥٣(فقطعه بذلك. من يشاء

  
 

 أوضحت من ديننا ما كان ملتبسـا جزاك ربك عنـا فيـه إحسانـــا

الحجج البّينات في تفسير بعض اآليات٢٧من  ٨صفحة 

٢٠/٠٧/١٤٢٧file://D:\٢-٣٠٠٠٠٢٣\٣٠٠٠٠٢٣\التدقيق.htm



א:א  א

-١: القمــر[وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر         .  اقتربت الساعة وانشق القمر      :  يف قوله تعاىل  

٢.[ 
ذهب مجهور أهل السنة أن القمر قد انشق يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإذن اهللا، معجزة                             

لقد أمجع املسلمون على وقوع انشقاق القمر يف زمن الرسول            :( وقال احلافظ ابن كثري    .  له دالة على صدقه  
وقد جاءت بذلك األحاديث املتواترة، من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحـاط                   صلى اهللا عليه وسلم   

ا ونظر فيها، وقد رويت األحاديث الصحيحة يف ذلك عن مجع من الصحابة هم أنس بن مالك وجبري بن                        
مطعم وحذيفة بن اليمان وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهم أمجعني                              

)٥٤(   . 
وذكر األلوسي االختالف يف تواتر األحاديث الواردة يف انشقاق القمر، ونقل عن ابن السبكي قولـه                        

الصحيح عندي أنّ انشقاق القمر متواتر منصوص عليه يف القرآن، مروي                   :  يف شرحه ملختصر ابن احلاجب      

 .  )٥٥()يف الصحيحني وغريمها من طرق شىت حبيث ال ميترى يف تواتره

وذكر احلافظ ابن حجر العسقالين اإلمجاع على انشقاق القمر يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه                              

 .  )٥٦(وسلم بإذن اهللا، معجزة من اهللا تعاىل، وتصديقا لرسوله

وحىت لو شكّك بعض املعاصرين يف وقوع هذه املعجزة وفسر اآلية على أنّ انشقاق القمر إمنا يكــون                      

عديدة، ويف      فإن معجزات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           )٥٧(عالمة على اقتراب الساعة قبل يوم القيامة        
مقدمتها القرآن الكرمي املعجزة اخلالدة الباقية، ونقرر هنا إمياننا مبعجزة انشقاق القمر يف عهد رسـول اهللا                               
صلى اهللا عليه وسلم، وقد أمجع على ذلك علماء اإلسالم ومل تظهر مثل تلك التأويالت احملدثة إالّ عند نفر                            

ال يستطيـع   ؤالء من بعض املعاصرين الذين تأثروا باألفكار الوافدة، وكأنّ من روى هذه الروايات عنـده       
 .التفريق بني خسوف القمر املعتاد، ومعجزة انشقاقه

ومع ذلك فتذكر لنا الكتب الشرعية تلك املناظرة اجلميلة يف إثبات هذه املعجزة اإلهلية، واليت وقعت                       

 .وبني إمرباطور الروم يف ذلك العهد ) ٥٨(بني اإلمام الباقالين

 هذا الذي تدعونه يف معجزات نبيكم من انشقاق القمر، كيف هو عندكم؟: قال اإلمرباطور
هو صحيح عندنا، انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حـىت رأى                      :  أجاب الباقالين  

 .الناس ذلك، وإمنا رآه احلضور ومن اتفق نظره إليه يف تلك احلال
 وكيف مل يره مجيع الناس؟: فقال اإلمرباطور
 .ألن الناس مل يكونوا على أهبة وموعد النشقاقه تلك الساعة: قال الباقالين

ألي شئ مل تعرفه الــروم وســائر النــاس،        !  وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة؟        :  فقال اإلمرباطور  
 !ورأيتموه أنتم خاصة؟

بينكم وبينها نسبة، وأنتم رأيتموها دون اليهود واوس وأهل اإلحلاد،              )٥٩(وهذه املائدة :  قال الباقالين 
 !فإم كلهم منكرون هلذا الشأن، وأنتم رأيتموها دون غريكم؟

 أتقول إن اخلسوف إذن كان يراه مجيع أهل األرض، أم يراه أهل اإلقليم الذي مبحاذاته؟: مث قال له
 .ال يراه إال من كان يف حماذاته: قال

 !ولكن مثل هذا اخلرب يلزم أن ينقله اجلم الغفري: مث قال له
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 .يلزمكم يف نزول املائدة ما يلزمين يف انشقاق القمر: فأجاب
 .) ٦٠(فبهت امللك ومن كان معه من النصارى يف ذلك الس

أنه ملا دخل على        )٦١(ومما يروى يف املناظرات مع النصارى كذلك ما ورد عن حاطب ابن أيب بلتعة                    

يدعوه إىل اإلسالم بكتاب         املقوقس النصراين ملك اإلسكندرية رسوال من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                
فسأله املقوقس عن احلرب بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني قومه، فــأخربه                     النيب صلى اهللا عليه وسلم     

أنـيب اهللا      :"فقـال حاطــب   !  ؟"أنيب اهللا يغلب      :" أا بينهم سجال، فقال املقوقس خياطب ابن أيب بلتعة              

 .) ٦٢(فكان هذا اجلواب قطعاً للنصراين مبا يعتقده يف حق عيسى عليه السالم!؟"يصلب

  

מ:  א

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثـى                       :  يف قوله تعاىل   
 ].١٧٨: البقرة[باألنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان

اختلف العلماء يف قتل احلر بالعبد وقتل املسلم بالذمي، فذهب مجهور العلماء إىل عدم قتل احلر بالعبد                          
وعدم قتل املسلم بالذمي، وذهب أبو حنيفة إىل أن املسلم يقتل بالذمي أو املعاهد ولكل أدلته من الكتاب                              

 .  )٦٣(والسنة والقياس

وقد وقعت مناظرة بني أحد أتباع أيب حنيفة وآخر من فقهاء الشافعية يف هذه املسألة ذكرها اإلمام ابن                      
 :ونوردها فيما يلي. العريب

هـ فقيه من عظماء أصحاب أيب حنيفة           ٤٨٧ورد علينا باملسجد األقصى سنة           :  قال اإلمام ابن العريب     

 .   )٦٥(زائراً للخليل صلوات اهللا عليه، فحضرنا يف حرم الصخرة املقدسة طهرها اهللا معه ) ٦٤(يعرف بالزوزين

 .) ٦٦(عن قتل املسلم بالكــافر       -يف إكرام العلماء بالسؤال            -وشهد علماء البلد، فسئل على العادة            
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم          :  الدليل عليه قوله تعاىل    :  يقتل به قصاصاً، فطولب بالدليل، فقال           :  فقال

 .وهذا عام يف كل قتيل] ١٧٨: البقرة[القصاص يف القتلى

ما استدل به الشيخ اإلمام ال حجة لـه             :  ، وقال   ) ٦٧(فانتدب معه للكالم فقيه الشافعية عطاء املقدسي       
 :فيه من ثالثة أوجه

كتب عليكم القصاص، فشرط املساواة يف اازاة، وال مساواة بني املسلـم                    :  إن اهللا سبحانه قال    )  ١(
 .والكافر، فإن الكفر حطّ مرتلته، ووضع مرتبته

 :إن اهللا سبحانه ربط آخر اآلية بأوهلا وجعل بياا عند متامها فقال) ٢(
، فإذا نقص العبد عن احلــر     {ىكتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنث             {

 .بالرق وهو من آثار الكفر، فأحرى وأوىل أن ينقص عنه الكافر
وال مؤاخاة    ]١٧٨: البقرة[فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع باملعروف          :  إن اهللا سبحانه وتعاىل قال     )  ٣(

 .بني املسلم والكافر، فدل على عدم دخوله يف هذا القول
إنّ اهللا تعــاىل   :  بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به ال يلزمين منه شئ، أما قولك                    :  فقال الزوزين 

صاص غـري                  .  شرط املساواة يف اازاة فكذلك أقول       وأما دعواك أن املساواة بني الكافر واملسلم يف الق
معروفة فغري صحيح، فإما متساويان يف احلرمة اليت تكفي يف القصاص، وهي حرمة الدم الثابتـة علــى                             
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التأبيد، فإن الذمي حمقون الدم على التأبيد، واملسلم حمقون الدم على التأبيد، وكالمها قد صار مـن                       
أهل دار اإلسالم، والذي حيقق ذلك أن املسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد                            

 .ساوى مال املسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ املال إمنا حيرم حبرمة مالكه
ها خـاص،                                  وأما قولك إن اهللا تعاىل ربط آخر اآلية بأوهلا فغري مسلّم، فإن أول اآليـة عـام وآخر

 .  )٦٨(وخصوص آخرها ال مينع من عموم أوهلا، بل جيري كل على حكمه من عموم أو خصوص
وأما قولك إن احلر ال يقتل بالعبد، فال أسلم به، بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت بدعوى ال تصح                            

صوص يف                 }شيء  فمن عفي له من أخيه        {:وأما قولك  .  لك ، يعين املسلم، فكذلك أقول، ولكن هـذا خ
فال مينع من عموم ورود القصاص، فإما قضيتان متباينتان، فعموم إحدامها ال مينع من خصــوص                        ،  العفو

وجرت يف ذلك مناظرة عظيمة حصلنــا       :  األخرى، وال خصوص هذه يناقض عموم تلك، وقال ابن العريب                 
 .  )٦٩()منها فوائد مجة أثبتناها يف نزهة الناظر، وهذا املقدار يكفي هنا منها

وجييب الشافعية على اعتراضات احلنفية هذه بأن نقص العبد عن احلر يف القصاص مسلّم بــه عنـد                   
احلنفية يف األعضاء، فال يقطعون احلر بالعبد، وأما قطع يد املسلم بسرقة مال الذمي فهذا القطع إمنا هــو                             

 : ) ٧٠(بسبب اخليانة، ويذكرون يف هذا املقام بيت الشعر الذي قاله أبو العالء املعري

  
 :)٧١(فيجيبه القاضي عبد الوهاب املالكي

  
ال يقتل   :  (كما يستدل كل فريق بأدلة من السنة، ويشهد للجمهور قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم                       

 )٧٢()مسلم بكافر

ولكن احلنفية يؤولون معىن كلمة الكافر هنا بأنه الكافر احلريب وليس الذمي، وهو مستبعد، ألنـه ال                       
 .يتصور عاقل وجود القصاص بني املسلم والكافر احلريب

 .وال يعين عدم القتل عند اجلمهور عدم املساءلة، بل يعاقب مبا دون القتل وتلزمه الدية

: اليت قال فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم               ) ٧٣(ومما يؤكّد صحة ما ذهب إليه اجلمهور املناسبة          
ألنّ الرسول عليه الصالة والسالم خطب املسلمني يوم الفتح، بسبـب القتيـل                    )  ال يقتل مسلم بكافر      (  

لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته       :  الذي قتلته خزاعة، وكان له عهد، فخطب عليه الصالة والسالم الناس وقال                 
 :، وقال عليه الصالة والسالم)اليقتل مؤمن بكافر، وال ذو عهد يف عهده  : (به، وقال

 .) ٧٤()لو كنت قاتال مؤمنا بكافر لقتلت حراشا باهلذيل (

  

 א:
نزلت بعض اآليات القرآنية تذكر عقوبة بعض أصحاب الكبائر، وتتوعدهم بعذاب جهنم خالديـن                       

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيهــا           :  فقد قال اهللا تعاىل يف عقوبة قتل النفس املؤمنة              .  فيها
 ].٩٣: النساء[وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

 يد خبمسمئني عسجد وديت ما باهلا قطعت يف ربع دينـار

 عز األمانة أغالها وأرخصها ذلّ اخليانة فافهم حكمه الباري
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ومن يولّهم يومئذ دبره إال متحرفا لقتـال أو             :  يف عقوبة من يولّ الكفار دبره يوم الزحف             وقال  
 ].١٦: األنفال[متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري

وقد فهم بعض أصحاب الفرق اإلسالمية كاخلوارج واملعتزلة أن هذا الوعد حتم الزم ال بد من حتققه،                     

 .) ٧٥(فحكم اخلوارج بكفر مرتكب الكبرية، وذهب املعتزلة إىل جعله يف مرتلة بني الكفر واإلميان

 .) ٧٦(أما أهل السنة فمذهبهم أم ال يكفّرون أحدا من أهل امللة بذنب ما مل يستحلّه

 :وقد وقعت مناظرة يف هذه املسألة بني اإلمام أيب حنيفة وبعض اخلوارج نوردها فيما يلي
ملا بلغ اخلوارج أن أبا حنيفة ال يكفّر أحدا بذنب ما مل يستحله، اجتمع إليه سبعون منـهم، فــدخلوا                             

 .اغمدوا سيوفكم وامسعوا يل وناظروين: فقال هلم أبو حنيفة. عليه وسلّوا سيوفهم وأرادوا قتله
معنا جنازتان إحدامها جنازة رجل شرب اخلمر حىت مات منه، واألخرى جنازة امــرأة زنــت      :  فقالوا

 فحبلت مث قتلت نفسها، ما تقول فيهما؟
 من أي امللل كانا؟ من اليهود أو النصارى أو اوس؟: فقال أبو حنيفة

 .ال: قالوا
 من أي امللل؟: قال
 .من امللة اليت تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا: قالوا
 .) ٧٧(فأخربوين عن هذه الشهادة، كم هي من اإلميان؟ أثلث أم ربع: قال

 .ال، فإن اإلميان ال يكون له ثلث وربع: قالوا
 فكم هي من اإلميان؟: قال
 دعنا من هذا فما تقول فيهما، هل مها من أهل اجلنة أو من أهل النار؟: كلّه، مث قالوا: قالوا
إين أقول فيهما كما قال نيب اهللا إبراهيم عليه الصالة والسـالم فيمن كـان أعظـم جرمـا                           :  فقال
، وأقول فيهما ما قال عيسى عليه           ]٣٦: إبــراهيم [فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم              :  منهما

 ].١١٨: املائدة[إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم: الصالة والسالم
وما علمي مبا كــانوا    :  قال:  وقد كانوا أعظم جرما منهما، وأقول ما قال نوح عليه الصالة والسالم                  

 ].١١٤،  ١١٢: الشعراء[وما أنا بطارد املؤمنني. إن حسام إال على ريب لو تشعرون. يعملون
وال أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم اهللا خريا، اهللا أعلم                   :  وأقول فيهما ما قال نوح عليه السالم        

 ].٣١: هود[مبا يف أنفسهم إين إذاً ملن الظاملني
 .  )٧٨(فألقى اخلوارج سالحهم، وتركوا عقيدة اخلوارج، وتبعوا عقيدة مجاعة املسلمني

  

מ: א א  א

 ].٢٠٤: األعراف[وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون: يف قوله تعاىل
روي عن عبد اهللا بن مسعود وأيب هريرة وجابر بن عبد اهللا وابن شهاب الزهري وغريهم أن اآليـة                             

 .) ٧٩(نزلت يف الصالة، واملراد بذلك قراءة املأموم خلف اإلمام يف الصالة

وإذا قـرئ   فقد روي عن أيب هريرة أن املسلمني كانوا يتكلمون يف الصالة فلما نزلت هذه اآليــة                      
أمرنا بالسكوت وينا عــن       .  ]٢٣٨: البقرة[وقوموا هللا قانتني   واآلية األخرى      القرآن فاستمعوا له وأنصتوا     
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 .) ٨٠(الكالم

وروى ابن شهاب الزهري أن هذه اآلية نزلت يف فىت من األنصار كان رسول اهللا صــلى اهللا عليـه                          
 ] .٢٠٤: األعراف[وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: كلما قرأ شيئا قرأه فرتلت  وسلم

 .  )٨١(وقد اختلف العلماء يف حكم القراءة خلف اإلمام ولكل أدلته

وذهب احلنفية  .  فقد ذهب الشافعية إىل وجوب قراءة الفاحتة من املأموم يف كل صالة سرية أو جهرية                     
وقال املالكية واحلنابلة يقــرأ يف      .  إىل عدم وجوب القراءة من املأموم مطلقا يف كل صالة سرية أو جهرية                 

 .السرية وال يقرأ يف اجلهرية 
وقد وقعت مناظرة بني أيب حنيفة وبني مجع من القائلني بوجوب القراءة من املأموم على كــل حــال،                        

 :ونوجز هذه املناظرة كما يلي
ال ميكنين مناظرة اجلميع، فاختاروا      :  جاء مجاعة إىل أيب حنيفة ليناظروه يف القراءة خلف اإلمام فقال هلم                 

واملناظرة معـه  :  نعم، قال  :  هذا أعلمكم، فقالوا   :  أعلمكم ألناظره، فاختاروا واحدا منهم، فقال أبو حنيفة            
إن ناظرتــه لزمتكـم   :  نعم، فقال :  واحلجة عليه كاحلجة عليكم؟ قالوا        :  نعم، قال :  كاملناظرة معكم؟ قالوا     

ألنكم اخترمتوه فجعلتم كالمه كالمكم، وكذا حنن اخترنـا اإلمـام             :  كيف؟ قال  :  قالوا.  احلجة يف املسألة      

.) ٨٢(فقراءته قراءتنا، وهو ينوب عنا يف ذلك كله، فأقروا بذلك  
  

ومن أدلة اجلمهور القوية يف عدم وجوب القراءة من املأموم خلف اإلمام ما جــاء يف الصحيـح أن                        

 .) ٨٣(إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا: قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هـب أن هـذا      :  فنقول.  وكذلك فإن العلماء قد اتفقوا على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة                   
املأموم كان يلعب الكرة يف الشارع وجاء إىل اإلمام يف ركوعه، فكيف تقولون بصحة صالته، أما املــأموم                          

 !الذي أنصت لقراءة اإلمام وهو يف الصالة فصالته باطلة ألنه مل يقرأ الفاحتة؟
مىت كان  :  ، ونقول )٨٤(وقد أجاب الشافعية بأن املأموم كان متمكنا من القراءة أما املسبوق فلم يتمكن                  

 الفعل صحيحا إذا مل نتمكن من فعله؟
ويتبع هذه املسألة مناظرة أخرى فيمن تكلّم وهو يف الصالة بكالم من خارج أعمال الصالة أو قهقه                              

 .فعند عامة أهل العلم أن من فعل ذلك فقد بطلت صالته وبقي وضوؤه صحيحا. يف الصالة
 .) ٨٥(وذهب أبو حنيفة إىل أن القهقهة يف الصالة تبطل الصالة والوضوء مجيعا

من احلنفية وأحد أصــحاب الشــافعي يف هــذه           ) ٨٦(وقد وقعت مناظرة بني احلسن بن زياد اللؤلؤي          
 :وموجز هذه املناظرة كما يلي. املسألة

أحب أن أمسع مناظرتك للحسن بن زياد اللؤلؤي، فقال                 .  ) ٨٧(قال يل الفضل بن الربيع      :  قال الشافعي  
 .ولك ذلك: ليس اللؤلؤي يف هذا احلد، ولكن أٌحضر بعض أصحايب حىت يكلمه حبضرتك، فقال: الشافعي

فحضر الشافعي، وأحضر معه رجال من أصحابه، من أهل الكوفة، كان على مذهب أيب حنيفة وصار                       
فلما دخل اللؤلؤي أقبل الكويف عليه ـ والشافعي حاضر حبضرة الفضل بن الربيع ـ فقال                   .  من الشافعية  

: فقال اللؤلؤي .  إن أهل املدينة ينكرون على أصحابنا بعض قوهلم، وأريد أن أسأل عن مسألة من ذلك                     :  له
فمـا حــال    :  فقـال  .  صالته فاسدة :  ما تقول يف رجل قذف حمصنة وهو يف الصالة؟ فقال              :  فقال له  .  سلْ

 . طهارته حباهلا، وال ينقض قذفه طهارته: طهارته؟ قال
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فقـذف احملصنــة يف     :  فقال له  .  يعيد الطهارة والصالة   :  فما تقول إن ضحك يف صالته؟ قال          :  فقال له  
 .وقفنا يف هذا، مث مضى: فقال له! الصالة أيسر من الضحك فيها؟

 .) ٨٨(!أمل أقل لك إنه ليس يف هذا احلد؟: فاستضحك الفضل بن الربيع، فقال له الشافعي

ونالحظ يف هذه املناظرة االعتماد على القياس، ولكن حجة احلنفية ورود النص يف إعادة الوضوء ملن                         
 .قهقه يف صالته، وال قياس مع النص

فقد وردت عدة نصوص من السنة عند احلنفية بعضها مسند وبعضها مرسل فاحتجوا ذه الروايات                      

 .) ٨٩(على ما ذهبوا إليه

ولكن الشافعية ضعفوا هذه الروايات، فلم يأخذوا ا، وقدموا عليها القياس كما جاء يف املنــاظرة،                        
الضحك ينقض   :( إضافة إىل أم استدلوا برواية أخرجها الدارقطين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                

 .)٩٠()الصالة وال ينقض الوضوء

  
  

א  :א
من خالل االطالع على هذا البحث ميكن القول إنّ اعتماد احلجة والدليل هو منهج علماء هذه األمة                           
يف الوصول إىل احلق، فعندما يرى العامل املخلص أن الدليل مع غريه فإنه يسلّم به ويأخذ به وإن كان خمالفاً                               

 .ملا كان يذهب إليه من قبل
كما يتضح لدينا سعة صدور العلماء، وفسحهم اال ملن خيـالفوم الـرأي يف عــرض آرائهـم                           

وقد رأينا رجوع القاضي أيب يوسف إىل مذهب اجلمهور يف مسألة الوقوف واألحباس بعــد                            .  وتوضيحها
 .يف مسألة قتل املسلم بالذمي إىل رأي اجلمهور ) زفر(مناظرته مع اإلمام مالك، ورجوع 

ويظهر لدينا كذلك إلزام اخلصم بالدليل العقلي حال عدم اعترافه بالدليل الشرعي كما يف معجـزة                    
 .انشقاق القمر

ونالحظ استعمال القياس، وسرد االحتماالت وتفنيد الباطل منها، يف مسألة القدر وحكــم القــراءة                       
 . خلف اإلمام

ومن ذلك كلّه نستطيع القول إنّ علماء اإلسالم ضربوا أروع األمثلة يف االستدالل على مذهبهم من                       
 .النقل والعقل والقياس
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א א  א
  
عبد احلليم النجار، الـدار       . د: هـ، ذيب اللغة، حتقيق     ٣٧٠األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد، ت       ) ١(

 .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤سنة  ) ٣٩٠ -٣/٣٨٧( ، )مادة حجج(املصرية للتأليف والترمجة، القاهرة، 
هـ، تاج العروس من جواهر القاموس،        ١٢٠٥الزبيدي، حمب الدين أبو الفيض السيد حممد مرتضى، ت               

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤سنة ) ٣/٣١٥(، )مادة حجج( ، ١ج، حتقيق علي شريي، دار الفكر، بريوت، ط٢٠
هـ، املفردات، حتقيق حممد سيد كيالين، دار املعرفـة             ٥٠٢األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، ت         ) ٢(

  ).١٠٧ص( للطباعة والنشر، بريوت 
يت األفــكار الدوليــة،             ٢٥٦أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل، ت      ) ٣( هـ، صحيـح البخـاري، ب

، وأخرجه يف األنبياء باب وفاة موسى، ويف             )١٢٦٤كتاب القدر، باب حتاج آدم وموسى عند اهللا، ص           ( الرياض،  
 ).واصطنعتك لنفسي : ( تفسري سورة طه، باب قوله تعاىل

دار  -حرف ج يعين جملّد      -ج،  ٥هـ، صحيح مسلم،       ٢٦١وأخرجه مسلم بن احلجاج النيسابوري، ت             
  ).٢٦٥٢كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما الصالة والسالم، رقم ( ابن حزم، بريوت

اجلامع الكبـري،    (هو إمساعيل بن حيىي املزين، صاحب اإلمام الشافعي، من أهل مصر، من كتبه                      : املزين) ( ٤(
الزركلـي، خـري    ). لو ناظر الشيطان لغلبه      (، وقال فيه الشافعي ناصر مذهيب، وقال يف قوة حجته                 )اجلامع الصغري 

ابن خلّكان، أبو العباس مشس       ،)١/٣٢٩(م،  ١٩٨٠سنة   ٥بريوت،ط-ج، دار العلم للماليني    ٨األعالم،  : الدين
/١(بـريوت،   -إحسان عباس، دار الثقافة       ج، حتقيق ٧وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،         : الدين أمحد بن حممد      

٧١.( 
ياء الـتراث      ١٠هـ، اجلامع ألحكام القرآن،    ٦٧١القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد، ت     ) ٥( ج، دار إح

  )٣/٢٨٦( العريب، بريوت، 
هـ، اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقـاد،        ٤٧٨اجلويين، عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف، ت     ) ٦(

هـ، ١٣٦٩، سنة   )١٠٨ص(حممد يوسف موسى، علي عبد املنعم عبد احلميد، مكتبة اخلاجني، القاهرة،                   . حتقيق د 
 .م١٩٥٠
 ).١/٢٩٥(ج، ٣م، التفسري واملفسرون، ١٩٧٦الذهيب، حممد حسني، ت) ٧(
، )٤/٧٢٤(ج، دار الفكر، بـريوت،   ٨هـ، لسان امليزان،   ٨٥٢العسقالين، أمحد بن علي بن حجر، ت    ) ٨(
 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨سنة 

فانون التأويل، دراسة وحتقيق حممد السليماين، دار القبلة للثقافـة               : ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا          ) ٩(
 ).أبو عقبة احلنفي(ورد عنده يف الكتاب بدل أيب عتبة  ٤٤١م، ص١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦، ١جدة، ط-اإلسالمية

القاضـي  (، وجاء يف نسخيت أ، م من خمطوطـة الكتـاب             ٤٣٩ذكره ابن العريب يف قانون التأويل ص        ) ١٠(
 .السليماين. كما ذكر ذلك حمقق الكتاب، د) الزجناين
من معـه،          . (مجع مدرعة وهي ثوب من صوف، أو جبة مشقوقة املقدم            : مدارع) ١١( إبراهيم، مصطفى، و

 ).مادة درع(القاهرة -جممع اللغة العربية ٢املعجم الوسيط، ط
مصطفى، إبـراهيم،     (السابق املسرع إىل اهللا     : الشطّار مجع شاطر وهو اخلبيث الفاجر، وعند الصوفية          ) ١٢(
 .٤٨٢، مادة شطر ص٢القاهرة ط-املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية) ورفاقه

، ٥بـريوت، ط -القاموس احمليط، مؤسـسة الرسـالة  : ويف الفريوز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب       
 ).٥٣٣مادة شطر، ص(نزح عنهم مراغما : من أعيا أهله خبثا، وشطر عنهم: الشاطر. م١٩٩٦  -هـ ١٤١٦
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قرية مبرو، وقد تسمى جاغان، والصغانيان بالد مبا وراء النهر متصلة األعمال بترمذ، وهـي                   : صاغان) ١٣(
 .شديدة العمارة كثرية اخلريات، والناحية مثل فلسطني

ج، دار إحــياء     ٥م، معجم البلدان،      ١٢٢٨هـ،  ٦٢٦احلموي، أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا، ت                 
 ).٤٠٨، ٣/٣٨٩(م، ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩بريوت، -التراث العريب

 .هي قراءة محزة والكسائي وخلف) ١٤(
ج، ٢هـ، النشر يف القراءات العشر،      ٨٣٣ابن اجلزري، احلافظ أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي، ت                 
 ).٢/٢٢٧(بريوت، -العلمية   دار الكتب

ج، حتقــيق علـي حممـد         ٤هـ، أحكام القـرآن،     ٥٤٣ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا، ت         ) ١٥(
 ).٢/٢٣١(، القرطيب، )١/١٠٧(البجــاوي، دار املعرفة، بريوت، 

ج، حتقيق حممـد الصـادق       ٥هـ، أحكام القرآن،       ٣٧٠اجلصاص، أبوبكر أمحد بن علي الرازي، ت        ) ١٦(
 . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، سنة )١/٣٢٣(قمحاوي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، 

فة          ٤البخاري، عبد العزيز، كشف األسرار على أصول البزدوي،            ) ١٧( ج، جامعة استانبول، شركة الصحا
 .هـ١٣٠٨، سنة )١/٣٠٦(العثمانية، 

 .وما بعدها ٢٠٨اخلضري، حممد، أصول الفقه، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، ص) ١٨(
 ).٢/٩٩(ج، املكتب اإلسالمي، بريوت، ٢الصاحل، حممد أديب، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي،       

اخلن، مصطفى سعيد، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهـاء، مؤسـسة الرسـالة،                        ) ١٩(
 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٢، سنة )وما بعدها ١٩٨ص( ، ٣بريوت، ط

 ). ٤٤٠ص(ابن العريب، قانون التأويل، ) ٢٠(

إليـه  )) الذخائر يف فروع الشافعيــة  ((جملّي بن مجيع القرشي املخزومي أبو املعايل، صاحب كتاب       : هو) ٢١(
 .كانت ترجع الفتوى مبصر

لو،          ١٠طبقات الشافعية،     : ابن السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف                 ج، حتقيق عبد الفتاح احل
 .هـ١٣٨٣القاهرة، -حممد الطناحي، عيسى البايب احلليب

هـ، شذرات الذهب يف أخبـار        ١٠٨٩ابن العماد احلنبلي، أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي، ت                        
 ).٤/١٥٧(بريوت، -ج، دار الفكر٨من ذهب، 

ج، حتقيـق أمحـد     ١١احمللى،  : ابن حزم األندلسي، علي بن أمحد بن سعيد            : يشري إىل ابن حزم، وانظر     ) ٢٢(
 .، حيث وافق احلنفية يف املسألة)٧/٢٦٢(القــاهرة -شاكر، دار التراث

إنّ اخلاص ال يقضي على العام، بل جيوز أن ينسخ اخلاص بالعام، مثل حديث                      : روي عن أيب حنيفة قوله       ) ٢٣(
من البــول    : ((العرنيني يف بول ما يؤكل حلمه، نسخ وهو خاص، بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم                      )).استرتهوا 

 ).٢/١٠٩(الصاحل، حممد أديب 
ناظر يف أصـول              ٦٢٠ابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد، ت                        هـ، روضة الناظر وجنة امل

 ).٢/١٥٩(القاهرة -الفقه، مكتبة الكليات األزهرية
فتح الباري شرح صـحيح     : العسقالين، أمحد بن علي بن حجر       : وحديث العرنيني يف الصحيحني، انظر              
 .٤٦١٠الرياض، رقم -ج، إدارات البحوث العلمية واإلفتاء١٣البخاري، 

يف ) ١١/١٥٣(بـريوت   -شرح صحيح مسلــم، دار الفكـر      : والنووي، حمي الدين حيىي بن شرف            
 .القسامة
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سنن الدارقطين، تصحيح عبــد اهللا       : أخرجه الدارقطين، علي بن عمر     )) استرتهوا من البول   ((وحديث         
/١(القاهرة، باب جناسة البول واألمر بالترته منه، واحلكم يف بول ما يؤكـل حلمـه                         -املدين، دار احملاسن للطباعة      

هــ، رقـم    ١٣٩٩،  ٢بريوت، ط -ج، املكتب اإلسالمي  ٢، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري،         )١٢٧
٣٠٠٢. 
 .أي مل يسر على مقتضى قوله) ٢٤(
يم،      :ابن كثري،احلافظ عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري             ) ٢٥( -ج، دار املعرفــة   ٤تفسري القرآن العظ
 ).٢/١٠٦(م، ١٩٨٣  -هـ ١٤٠٣بريوت،

 -هــ   ١٤٠٣،  ٢بريوت، ط -ج، دار الفكر  ٨البحر احمليط،    : أبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف                 
 ).٦/٣٣٦(، القرطيب )٤/٢٣١(م، ١٩٨٣

يشكك بعض العلماء يف اجتماع مالك وأيب يوسف حبضرة الرشيد، ألن اإلمام مالـك مل يـذهب إىل                         ) ٢٦(
بغداد يف عهد الرشيد، ولكن من املمكن أن هذا االجتماع وقع يف موسم احلج، وخاصة أن راوي احلادثـة هـو                           

 .احملدث ابن أيب حامت الرازي
قرب                      ) ٢٧( يقال وقف الشئ وحبسه وأحبسه، وسبله مبعىن واحد، وهو ما اختص به املسلمون، ومـن ال

وهو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، ويصح الوقوف بالقول والفعل الدال عليه، كمن جعل أرضـه                      . املندوب إليها  
 .مسجداً وأذن للناس يف الصالة فيه، أو جعل أرضه مقربة وأذن للناس يف الدفن فيها

ج، ٧حاشية الروض املربع شـرح زاد املستقنــع،           : العاصمي النجدي، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم                  
 ).١/٢٠٧(هـ، كتاب الوقف، ١٣٩٧، ١الرياض، ط-املطابع األهلية

   .م١٩٧١، ٢القاهرة، ط-حماضرات يف الوقف، دار الفكر العريب: أبو زهرة، حممد       

، ٥٣٥متفق على صحته، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، ص                    ) ٢٨(
 .١٦٣٢، رقم )٣/١٠١٦(ومسلم يف صحيحه كتاب الوصية، باب الوقف، 

األلباين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديـث          : وذكر األلباين طرقه ومن أخرجه من أصحاب السنن، انظر                    
 ) .٦/٣٠(ج، املكتب اإلسالمي، بريوت، ٩منار السبيل، 

هـ، آداب الشافعي ومناقبه، حتقيق عبد الغــين            ٣٢٧ابن أيب حامت الرازي، أبو حممد عبد الرمحن، ت           ) ٢٩(
   ).١٩٨ص(عبد اخلالق، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 ) .٥/٤٠١( العسقالين، فتح الباري،) ٣٠(

 .، كتاب الوصايا، باب ما للوصي أن يعمل يف مال اليتيم٢٧٤٦البخاري، رقم) ٣١(
 ).٥/٤٠٢(العسقالين، فتح الباري، ) ٣٢(

 ).٦/٣٣٩(القرطيب، ) ٣٣(

قـد  : كتاب القدر لشيخ اإلسالم ابن تيمية، الد الثامن ضمن جمموع الفتاوى، وقال اخلطّايب                    : انظر) ٣٤(
معىن اإلجبار والقهر للعبد على ما قضـاه وقـدره، وليــس                : حيسب بعض الناس أن معىن القدر من اهللا والقضاء         

اإلخبار عن تقدم علم اهللا مبا يكون من أفعال العباد، وصدورها من تقدير منه، وخلق هلا خريها            : كذلك، وإمنا معناه 
 ).١٠/١٠٤(جامع األصول : ابن األثري اجلزري. وشرها

والقدرية هم الذين كانوا خيوضون يف القدر، ويذهبون إىل إنكاره، وأول القدرية على الراجح معبــد                   ) ٣٥(
هــ، شـرح صـحيح مسلـم، دار             ٦٧٦هـ، النووي، حميي الدين حيىي بن شرف، ت        ٨٠اجلهين املقتول سنة     

مسوا قدرية إلنكـارهم القــدر،         ) ١/٧٩(، وجاء يف شرح العقيدة الطحاوية           )١/١٥٠(الفــكر، بيــروت،    
احملمود، عبد الرمحن بـن صـاحل،         : انظر. وكذلك تسمى اجلربية، ولكن هذه التسمية على الطائفة األوىل أغلب               
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 .م١٩٩٧هـ،١٤١٨،سنة )١٦٢ص(، ٢القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة، دار الوطن، الرياض، ط
تاين، ت                       ) ٣٦( ٢٧٥رواه الطرباين وأبو داود عن ابن عمر مرفوعا، أبو داود، سليمان بن األشعث السجس

، كتاب السنة، باب يف القـدر           ٤/٢٢٢(هـ، مراجعة وضبط حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت،                   
 ).٤٦٩١رقم 

ج، حتقيق أمحد القالّش،      ٢هـ، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس،         ١١٦٢العجلوين، إمساعيل بن حممد، ت            
 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، سنة )١٨٦١، رقم ٢/١١٩(مؤسسة الرسالة، بريوت، 

هـ، جامع األصول من أحاديث الرسول،        ٦٦٠ابن األثري اجلزري، أبو السعادات املبارك بن حممد، ت                       
إنّ القدرية ملّا اضـافوا       : ، ومما جاء فيه    )١٠/١٢٨(ج، حتقيق عبد القادر األرناؤوط، مكتبة احللواين، دمشق،           ١١

 .اخلري إىل اهللا، والشر إىل العبيد أثبتوا قادرين خالقني لألفعال، كما اثبت اوس إله النور وإله الظلمة
  أن هذه اآلية نزلت يف وفد جنران عندما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                       روي عن أيب ذر      ) ٣٧(
يا حممــد  : فقالوا إنا كل شئ خلقناه بقدر      األعمال إلينا واآلجال بيد غرينا، فرتلت اآليات إىل قوله تعاىل                : فقالوا

محد، ت           . (أنتم خصماء اهللا يوم القيامة     : يكتب علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال       ٤٦٨الواحدي، أبو احلسن علي بن أ
، وسـنده   ٧٧٧، رقم   )٤٢٠ص(هـ، أسباب الرتول، حتقيق كمال بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت                    

 ).١٧/١٤٨(ضعيف، القرطيب 
جاء مشركوا قريش خياصمون رسـول اهللا يف القـدر،   : قال وجاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة         

  ].٤٩،  ٤٨: القمر[إنا كل شئ خلقناه بقدر. يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا مس سقر: فرتلت
تب                  ٦٥٦املنذري، زكي الدين عبد العظيم، ت                باين، املك هـ، خمتصر صحيح مسلـم، حتقيــق األل
 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، سنة ١٨٣٨رقم  ٤٨٦، كتاب القدر ص٦بريوت،ط-اإلسالمي

بد            ٢٧٣ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، ت             ) ٣٨( هـ، سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد ع
أبـو   –يف املقدمة، وله شاهد عند أيب داود من رواية ابن عمر          ٩٢، رقم ١/٣٥(الباقي، دار إحياء التراث العريب،       

هـذا أحـد أحاديـث      ): ١٨/٢١٣(وقال السهار نفوري يف بذل اهود             ).٤٦٩١داود، سنن أيب داود، رقم        
هذا حسنه الترمـذي،        : انتقدها سراج الدين القزويين وزعم أنه موضوع، وقال احلافظ بن حجر فيما تعقّبه عليه                  

 .وصححه احلاكم، ورجاله رجال الصحيح، مث ذكر له علّتني وأجاب عنهما، وقرر أنه ال جيوز احلكم عليه بالوضع
م، الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل             ١٩٥٢البنا الساعايت، أمحد عبد الرمحن، ت       : وانظر       
حقّق احلافظ ابن حجر أنّ رواية عبـد اهللا بن عمـر رضي اهللا        : ج، دار الشهاب القاهرة، حيث قال   ١٤الشيباين، 

لكلّ أمة جموس، وجموس أميت الذين يقولون ال قدر، إن مرضوا               : ( عنهـما أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
، أنّ هذا احلديث صحيح على شرط مسلم، وذكر الترمذي حديثاً آخر                  )فال تعودوهم، وإن ماتوا فال تشهدوهم          

حسن صحيح غريب، وقد جاء يف املسنــد عـدة               : يقوي هذه الروايات من رواية ابن عمر رضي اهللا عنهما وقال            
 .٤٠، ٣٩، ٣٨األحاديث ) ١/١٤٠(أحاديث يف هذا املوضوع، الساعايت 

(، أمحد يف املسند، طبعة صادر        ٤٦٢٩أخرجه أبو داود السجستاين، كتاب السنة، باب يف القدر، رقم                 ) ٣٩(
 . ١٠/١٢٩، ابن األثري اجلزري يف جامع األصول)٢/٨٦

الصحيـح أنّ غالـب مـا ورد يف ذم           ): ٢/٣٥٨(وقال ابن أيب العز احلنفي يف شرح العقيدة الطحاوية                    
 .القدرية إمنا هو موقوف على صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألنّ هذه البدعة إمنا ظهرت يف زمنهم

غيالن بن مسلم الدمشقي، تنسب إليه فرقة الغيالنية من القدرية، وهو ثاين من تكلّـم يف القــدر                   : هو) ٤٠(
ودعا إليه، مل يسبقه سوى معبد اجلهين،وكان غيالن يقول بالقدر خريه وشره من العبد،طلبه هشام بن عبد امللك،                           

 .هـ١٠٥وأحضر األوزاعي ملناظرته،فأفىت األوزاعي بقتله،وصلب على باب كيسان بدمشق سنة 
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 ).٤/٤٢٤(لسان امليزان، دار الكتاب اإلسالمي : ، العسقالين، ابن حجر)٥/١٢٤(الزركلي       

بريوت، -ج، حتقيق حممد سيد الكيالين، دار املعرفة          ٢امللل والنحل،    : الشهرستاين، حممد بن عبد الكرمي            
 ).١/٢٢٧(م، ١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥، ٢ط

 )١٥/١١(القرطيب ) ٤١(
، )٢٣ص(الغرايب، علي مصطفى، تاريخ الفرق اإلسالمية، مكتبة حممد علي صبيح وأوالده، القاهرة،                       ) ٤٢(
 .م١٩٤٨هـ، ١٣٦٧سنة 

 .٣٩الغرايب، ص) ٤٣(
وقيل إن أصل القول بالقدر إمنّا هـو        ). غيالن القدري  (اشتهر غيالن بقوله بالقدر حىت دعاه املؤرخون           ) ٤٤(

ونسب إىل غيالن كذلك قوله       ) أبو يونس سنسويه    (لرجل من أهل العراق كان نصرانياً فأسلم مث تنصر، وقيل امسه                  
 ) .٣٥-٣٣الغرايب، ص(  .خبلق القرآن واإلرجاع ونفي الصفات الثبوتية هللا عز وجل

ج، حتقيق عبـد اهللا      ٢ابن أيب العز الدمشقي، القاضي علي بن علي بن حممد، شرح العقيدة الطحاوية،                      ) ٤٥(
 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، سنة )١/٣٢٣(، ١التركي، شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 . عمر بن اهليثم اهلامشي جمهول من الثامنة) ٤٦(

 ).١/٤١٨(م، ١٩٨٦، ١سوريا، ط-العسقالين، تقريب التهذيب، دار الرشيد     

وقيل هو عمرو بن اهليثم بن قطن الزبيدي، روى عن أيب حنيفة ومالك، وروى عنه أمحد وحيىي بن معني،                              
) ١٠/٣٨١(م،١٩٨٤–هــ   ١٤٠٤بريوت،-ج،دار الفكر ١٤العسقالين،ذيب التهذيب،   . وقال أبو داود ثقة    

التركي، (وقال حمققا العقيدة الطحاوية لعلّ عمرو بن اهليثم هو املراد، وهو ثقة مات على رأس املائتني                         . ٧٧٣رقم  
 ).١/٣٢٣: األرناؤوط، شرح العقيدة الطحاوية

أحد شيوخ املعتزلة، كان جده من سيب فارس وأبوه شرطياً للحجاج يف البصرة، اشتهر          : عمرو بن عبيد  ) ٤٧(
قال فيـه    ). كلكم ميشي رويد، كلكم طالب صيد، غري عمرو بن عبيد               : (قال فيه املنصور العباسي     . بعلمه وزهده  
هـ، ورثاه اخلليفة املنصــور       ١٤٤تويف سنة    . كان من الدهرية الذين يقولون إمنا الناس مثل الزرع          : حيىي بن معني  

  .وقيل انه حج ماشيا أربعني سنة وبعريه يقاد يركبه الضعيف الفقري               . العباسي ومل يسمع خبليفة رثى من دونه سواه           
 ).٥/٨١(الزركلي 

ج، حتقيق علــي حممــد البجـاوي،       ٤ميزان االعتدال،     : الذهيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان                 
 ).٢/٢٩٤(الرياض -الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء

) ١٧٦ص(السكوين، أبو علي عمر، عيون املناظرات، حتقيق سعد غراب، منشورات اجلامعة التونسية،                   ) ٤٨(
 .م١٩٧٦سنة 

 ).١٧٦ص(السكوين، ) ٤٩(
 ).١٧٦ص(السكوين، ) ٥٠(
مفيت املدينة وعامل الوقت، أبو عبد الرمحن القرشي التيمي املشهــور بربيعـة                : ربيعة بن أيب عبد الرمحن     ) ٥١(

 .هـ١٣٦الرأي، وكان من أئمة االجتهاد وتويف سنة 
١٤٠٢،  ٢ج، مؤسـسة الرسـالة ط      ٢٤هـ، سري أعالم النبالء،       ٧٤٨الذهيب، مشس الدين حممد، ت          

 ).٦/٨٩(م، ١٩٨٢  هـ
 ).٢٠٥ص(السكوين، ) ٥٢(
 ).٢٥٦ص(السكوين، ) ٥٣(
/٣(ج، مكتبة الفالح، الريـاض،        ١٤هـ، البداية والنهاية،      ٧٧٤ابن كثري، عماد الدين إمساعيل، ت         ) ٥٤(
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١١٨.( 
هـ، تثبيت دالئل     ٤١٥، اهلمذاين، القاضي عبد اجلبار، ت          )٤/٢٦٠(ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،                  

 ).١/٥٨(ج، حتقيق عبد الكرمي العثمان، دار العربية، بريوت ٢النبوة، 
، سـنة    )٢٧/٧٤(ج،دار الفكـر،بريوت،      ١٥هـ،  ١٢٧٠األلوسي، شهاب الدين السيد حممود، ت     ) ٥٥(
 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٨
، باب انشقاق القمر، وقد ذكر البخـاري عدة أحاديث يف انشقاق                   ٧/١٨٤العسقالين، فتح الباري،      ) ٥٦(

 . ٤٨٦٥، ٤٨٦٤، ٣٨٧١، ٣٨٦٩، ٣٦٣٦: القمر، انظر األرقام
 .الد التاسع) ٢٧/٧٦(بريوت -ج، دار الفكر١٠تفسري املراغي، : املراغي، أمحد مصطفى: انظر) ٥٧(

وذهب ابن عاشور يف تفسريه إىل أنه قد يكون حصل خسف عظيم يف كرة القمر أحدث يف وجهه هوة                                
من بعـض                              الحت للناظرين يف صورة شق، وجيوز أن يكون قد مر بني مست القمر ومست الشمس جسم مساوي 

 .املذنبات حجب بعض ضوء الشمس عن وجه القمر على حنو ما يسمى باخلسوف اجلزئي
 ).٢٧/١٦٩(م، ١٩٨٤ج، الدار التونسية للنشر ٣٠التحرير والتنوير، : ابن عاشور، حممد الطاهر       
وكلّ هذه األقوال احملدثة من باب التكلّف املخالف ملا ذهب إليه عامة املفسرين، ولألحاديث الصحيحة                               

 .الواردة يف هذا الشأن
هو أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد القاضي املعروف بابن الباقالين، ولد يف البصرة وسكن بغـداد،                        ) ٥٨(

له تصانيف عديدة يف الرد علـى        . مالكي املذهب الفقهي، أشعري العقيدة      . واشتهر بالقدرة على اجلدل واملناظرة     
 .الرافضة واملعتزلة واجلهمية واخلوارج وغريهم

القاضي أبو بكر الباقالين املتكلم هو أفضـل          : هـ، وقال فيه ابن تيمية       ٤٠٣تويف يف ذي القعدة سنة                
 .املتكلمني املنتسبني إىل األشعري، ليس فيهم مثله ال قبله وال بعده

هــ، تاريـخ    ٤٦٣اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علـي، ت            ).٣/١٦٨(ابن العماد احلنبلي،             
 .٥٨٠  رقم) ٣/٤٠٠(ابن خلّكان،   ).٥/٣٧٩(بريوت، -ج، دار الكتب العلمية١٤بغداد،

م، تبيني كذب املفتري،دار      ١١٧٦هـ،  ٥٧١ابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا، ت                    
 .٢٢٣م، ص١٩٧٩هـ ١٣٩٩بريوت -الكتاب العريب

يشري إىل املائدة اليت أنزهلا اهللا تعاىل على عيسى عليه الصالة والسالم من السماء بالطعام،وهي مذكورة                         ) ٥٩(
 .١٠آية  ١٨وقد ذكرت هذه املعجزة يف إجنيل يوحنا اصحاح .١١٥-١١٢يف سورة املائدة، اآليات 

،سـنة   )١/٥٧٨(،  ٢ج، دار العلم للماليني، بـريوت،ط        ٢بدوي، عبد الرمحن، مذاهب اإلسالميني،        ) ٦٠(
 .ذكره القاضي عياض يف ترتيب املدارك وتقريب املسالك: م ، وقال١٩٨٢
بعثه رسول اهللا     . صحايب كرمي شهد الوقائع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان من أشد الرماة                   ) ٦١(

 .صلى اهللا عليه وسلم إىل املقوقس، وخربه مشهور يف نزول أوائل سورة املمتحنة
/١بـريوت   -ج، دار الكتاب العريب     ٤العسقالين، أمحد بن علي بن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة،                      

٣٠٠. 
 ).١٨٥ص(السكوين، ) ٦٢(

ر الدين حممد بن      ــ، الرازي، فخ   )١/١٦١(، ابن العريب، أحكام القرآن         )٢/٢٤٩(القرطيب،  : انظر) ٦٣(
). ٥/٥١(،  ٢ج، دار الكتب العلميـة، طهـران، ط          ١٦هـ، التفسري الكبري،      ٦٠٦عمر بن احلسني القرشي، ت     

هــ،  ١٤١١، سـنة    )١/٣٥٥(،  ١املصطفى من تفسري آيات األحكام، ابن خزمية، الريـاض، ط               : وانظر كتابنا 
 .م١٩٩١
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هناك أكثر من شخص يلقب بالزوزين، ولكن يغلب على اعتقادي لقرائن عدة أنه الشيخ أبو                     : الزوزين) ٦٤(
سعد أمحد بن حممد بن علي الزوزين، مسع القاضي أبا يعلى وأبا بكر اخلطيب، وحدث عنه ابن عساكر والسمعاين،                          

 .٣٤رقم ) ٢٠/٥٧(سري أعالم النبالء، : الذهيب    .هـ٥٣٦تــويف سنة 
وقد ألّف ابن العريب كتابا يف رحلته إىل املشرق سطّر فيه ما شاهده عن أخالق الشعــوب ومتسكهـا                      ) ٦٥(

شيء من ذلك،   ) قانون التأويل   : ( بدينها، وهذا الكتاب مفقود ولكن نقل بعض العلماء طرفاً منه، وجاء يف كتابه               
 .ومما سجل يف هذه النقول إعجابه بأهل بيت املقدس علماً وعمالً واعتقاداً

 .٤٤٠، ابن العريب، قانون التأويل، ص١٤/١٨١القرطيب       
 .أي الكافر الذمي أو املعاهد، أما الكافر احلريب فال خالف أن املسلم ال يقتل به) ٦٦(
تاب العـريب               ) ٦٧( /٨(بـريوت،   -فقيه القدس وقاضيها، وذكره ابن العريب يف عارضة األحوذي، دار الك
نفح الطيب مـن غصـن        : ، املقري، أبو العباس أمحد بن حممد        )ابن عطاء  (ويسميه املقّري يف نفح الطيب        ). ١٣٩

 ).٢/٢٤٧(هـ١٣٨٨بريوت، -إحسان عباس، دار صادر. ج،حتقيق د٨األندلس الرطيب، 
 :ومن األشعار اليت تنسب إىل صاحب الترمجة      

 وأنـت كئيـب إنّ ذا لعجيــب        يقولون يل دار األحبة قد دنت      
 إذا مل يكن بني القلوب قريب            فقلت ومـا تغين ديار قريبة

 ).٨/١٤٠(بريوت، -دار الكتاب العريب-ج، ١٣عارضة األحوذي، : ابن العريب      
. جهة أخـرى  وهذه القاعدة ترتب عليها العديد من املسائل الفقهية بني اجلمهور من جهة واحلنفية من                      ) ٦٨(

ومـن  . فاجلمهور يرون أن داللة العام على مجيع أفراده ظنية، أما احلنفية فريون أن داللته على مجيع أفراده قطعية                        
زكاة الزروع والثمار، فاجلمهور ال يرون الزكاة يف أقل من مخسة أو سبعة أوسق                  : األمثلة املترتبة على هذا اخلالف       

كما ال يرون الزكاة يف اخلضروات، أما احلنفية فيأخذون بألفاظ العموم ويرون الزكاة يف كل ما أنتجت الرجل قلّ                            
 .أو كثر

بريوت -أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، مؤسسة الرسالة               : اخلن، مصطفى سعيد           
   .وما بعدها ٢٠٤م، ص١٩٨٣هـ ١٤٠٣، ٣ط

 ).١/٦٢(ابن العريب، أحكام القرآن ) ٦٩(

م ، اللزوميات، شرح ابـراهيم األبيـاري،           ١٠٥٧هـ، ٤٤٩املعري، أبو العالء أمحد بن عبد اهللا، ت        ) ٧٠(
 :، والبيت السابق على هذا البيت من الشعر قوله)١/٣٩١(وزارة الثقافة واإلشاد، القاهرة، 

 وأن نعوذ مبوالنا من النـار        تناقض ما لنا إالّ السكوت له

 ).٢/٥٦(ابن كثري،   )٧١(

هاد، بـاب فكـاك                            )٧٢( أخرجه البخاري يف صحيحه، يف الديات، باب ال يقتل املسلم بالكافر، ويف اجل
جلزري يف جامـع          : ، وانظر  ١٤١٢والترمذي يف الديات، رقم       .٦٩١٥، رقم    ١٣١٨األسري، ص  ابن األثـري ا

تاء،                  ١٠/٢٥٣األصول من أحاديث الرسول        ، والشوكاين يف نيل األوطار، نشر إدارات البحوث العلميـة واإلف
 .وقد بسط الشوكاين القول يف املسألة ورجح رأي اجلمهور) ٧/١٥١(الرياض، 

رجع إىل مذهب اجلمهـور لقيـام        ) زفر(، وذكر ابن حجر أنّ        )١٢/٢٦٢(العسقالين، فتح الباري،        )٧٣(
، حيث ذكر حديـث      )١٧٠، رقم   ٣/١٣٧: (الشبهة، واخلالف يف املسألة من أعظم الشبهات، وانظر الدار قطين          

ملّا قتل حراش رجـال مــن       ) لو كنت قاتال مؤمناً بكافر، لقتلت حراشا باهلذيل           : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
: " هذيل له عهد يوم الفتح مبكة، وجاء يف التعليق املغين على هامـش سنن الدار قطـين للسهار نفـوري قولـه                          

وهذا اإلسناد وإن كان واهياً، لكنه أمثل من رواية ابن البيلماين الذي احتج ا احلنفية، ألنّ حديث ابن البيلمـاين                                   
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 .منقطع ال تقوم به حجة
وروى عبد الرزاق الصنعاين أنّ مسلماً قتل ذميا يف عهد عثمان رضي اهللا عنه فلم يقتله به، وغلّظ عليه                                 

الدية، وقال ابن حزم هذا يف غاية الصحة، وال يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء، إالّ ما رويناه عن عمر أنـه                               
 .ال تقتلوه ولكن اعتقلوه: كتب يف مثل ذلك أن يقاد به مث أحلقه كتابا فقال

هـ، احمللّى، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار         ٤٥٦ابن حزم الظاهري، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد، ت                        
 .٢٠٢١، مسألة رقم )١٠/٣٤٧(التراث، القاهرة، 

هـ، املصنف، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، املكتب              ٢١١الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مهّام، ت                   
 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، سنة )١٠/١٠٢(، باب قود املسلم بالذمي، ٢اإلسالمي، بريوت، ط

فراء، شـرح               : ، وانظر )١٧٠، رقم   ٣/١٣٧(الدار قطين،     )٧٤( البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود ال
١٩٨٠هـ،١٤٠٠، سنة )١٠/١٧٥(،  ١ج، حتقيق شعيب األرناؤوط، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط        ١٦السنة،  

 .م
 ). ١/٦٤(بدوي، عبد الرمحن،   )٧٥(

 ).٢/٤٣٢(شرح العقيدة الطحاوية : ابن أيب العز احلنفي) ٧٦(

وحيمل أهل السنة ما جاء يف اآليات واألحاديث من الوعيد على التهديد، ألن العفو عن أهل اإلميان على        
ضوء عامة النصوص هو املأمول من رب العاملني والعصاة من املؤمنني هم على مشيئة اهللا إن شاء عذم وإن شـاء                          

 .غفر هلم
عند أيب حنيفة اإلميان ال يتجزأ أي أنه ال يزيد وال ينقص، ومذهب مجهور العلماء أن اإلميـان يزيـد                           ) ٧٧(

 .بالطاعة وينقص باملعصية وأنه قول واعتقاد وعمل
إن اخلالف بني أيب حنيفة واجلمهور خالف         : وقد ذهب ابن تيمية إىل التوفيق بني احلنفية واجلمهور فقال                    

 .لفظي، ألن احلنفية يرتبون على األعمال ثوابا وعقابا خالفا للمرجئة
ج، مجع عبد الـرمحن بـن         ٣٧جمموع الفتاوى،    : ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم                       

 ).٧/٢٩٧(الرياض، كتاب اإلميان -حممد القاسم، الرئاسة العامة لشؤون احلرمني

إن خالف أيب حنيفة مع اجلمهور يف هذه املسائـل خـالف               : ، حيث قال    ٢/٤٦٢ابن أيب العز احلنفي             
 .صوري
عريب،                  ) ٧٨( املكي، اإلمام املوفّق بن أمحد، واإلمام الكردري، حافظ الدين، مناقب أيب حنيفة، دار الكتاب ال

 .م١٩٨١هـ، ١٤٠١، سنة )٢/١٨١(بريوت، 
قدير،       ١٢٥٠، الشوكاين، حممد بن علي، ت        )٧/٣٥٣(، القرطيب،    )٢/٢٨٠(ابن كثري،    ) ٧٩( هـ، فتح ال
 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، سنة )٢/٢٨٢(ج، دار الفكر، بريوت، ٥

هـ، الدر املنثـور يف التفســري       ٩١١السيوطي، جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن الكمال، ت              ) ٨٠(
 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩، سنة )٣/٦٣٤(ج، دار الفكر، بريوت، ٨باملأثور، 

 ).٩/١٥٣(، األلوسي، )١/١٨١(القرطيب، ) ٨١(

 ).١/١٥٢(املكي، الكردري، ) ٨٢(

/١(، باب ائتمام املـأموم باإلمـام        )١/٢٥٤(أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب التشهد                ) ٨٣(
 .٢٧٦رقم  ٧٩واملنذري يف خمتصر صحيح مسلم، ص  ،)٢/٣٧٦(وأمحد يف املسند،   ،٤١١رقم ) ٢٥٨
 ).٢/٢٤٠(الشوكاين، نيل األوطار، ) ٨٤(

م، رد احملتار على الـدر         ١٨٣٦هـ،  ١٢٥٢ابن عابدين، حممد أمني بن عابدين الدمشقي احلنفي، ت              ) ٨٥(
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 ).١/١٤٤(ج، دار إحياء التراث العريب، بريوت ٨، )حاشية ابن عابدين(املختار، 

هـ مث  ١٩٤قاض فقيه موىل األنصار من أتباع أيب حنيفة، أخذ عنه ومسع منه، ويل القضاء بالكوفة سنة                           ) ٨٦(
 .هـ٢٠٤وتويف سنة ) األمايل(و ) أدب القاضي(من كتبه . استعفى

: الذهيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمـان             ). ٧/٣١٤(اخلطيب البغدادي    ). ١/١٩١(الزركلي         
 ).١/٢٢٩(ج، حتقيق علي حممد البجاوي، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء ٤ميزان االعتدال، 

 . هـ١٤٠٠بغداد،-احلسن بن زياد وفقهه بني معاصريه، دار الرسالة: حامد، عبد الستار: وانظر       
باء خالفـة األمـني،                             ) ٨٧( هو أبو العباس العثماين البغدادي، حاجب الرشيد مث وزيره، وهو الذي قام بأع

وكانت بينه وبني الربامكة ضغائن وشحناء، وقد دخل يوما على حيىي بن خالد الربمكي وابنه جعفر يوقّع بني يديه                            
: على عرائض الناس وطلبام، فعرض عليه الفضل عشر رقاع للناس، فلم يوقّع منهن واحدة، فجمع رقاعه وقال                       

 :ارجعن خائبات، وخرج وهو يقول

ومل . عزمت عليك يا أبا العباس أن ترجع فرجع، فوقّع له فيها كلها   : الضغائن، فقال له حيىي  : واحلسائف       
مـوىل عثمـان     )) كيسان((وهو من أحفاد أيب فروة       . ميتد أمر الربامكة بعد ذلك، وكانت نكبتهم على يد الفضل            

 :رضي اهللا عنه، قال فيه أبو نواس

 ).هـ٢٠٨وتويف سنة (        

 ). ٥/١٤٨(الزركلي ). ١٢/٣٤٣(اخلطيب البغدادي ). ٢/٢٠(ابن العماد احلنبلي         

، ونسبها   )٢/١١٧(، وذكرها األلباين يف إرواء الغليل،       ١٧٠ابن أيب حامت الرازي، آداب الشافعي، ص         ) ٨٨(
ج، حتقيق السيد أمحـد       ٢البن عدي يف ترمجة احلسن بن زياد اللؤلؤي، وذكرها البيهقي يف كتابه مناقب الشافعي،                        

 ).١/٢١٧(صقر، دار التراث، القاهرة، 
ج، ٤هـ، نصب الراية ألحاديث اهلداية،          ٧٦٢الزيلعي، مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف، ت             ) ٨٩(

 .هـ١٣٥٧، سنة )٥٤-١/٤٧(، ١دار املأمون، القاهرة، ط
ج، تعليق السيد عبد اهللا هاشم اليماين،           ٢العسقالين، تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،              ) ٩٠(

ضوء بالضحـك يف                     ١٥٣رقم  ) ١/١١٥(طبعة املدينة املنورة،       ، وذكر قول اإلمام أمحد أنه مل يرد يف انتقاض الو
، والدار   ٥٦٨٠األلباين، ضعيف اجلامع الصغري، املكتب اإلسالمي، بريوت، رقم            : الصالة، حديث صحيح، وانظر    

 .٥٨قطين كتاب الطهارة رقم 
  
  
  

א א  א
  
 .القاهرة-جممع اللغة العربية ٢املعجم الوسيط، ط): ومن معه(إبراهيم، مصطفى  -        ١
هـ، آداب الشافعي ومناقبه، حتقيق عبد الغين            ٣٢٧ابن أيب حامت الرازي، أبو حممد عبد الرمحن، ت                 -         ٢

 .بريوت-عبد اخلالق، دار الكتب العلمية

 عسى وعسى يثين الزمان عنانـه بتصــريف حــال والزمان عثور

 فنقضي لبانات وتشفى حسايف أمور  األمـور  وحيدث من بعد

 إن دهرا مل يرع عهدا ليحىي غري راع ذمام آل ربيع
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ج، ٢هـ،شرح العقيدة الطحاوية،     ٧٩٢ابن أيب العز الدمشقي، القاضي علي بن علي بن حممد، ت               -         ٣
 .م١٩٨٨–هـ ١٤٠٨بريوت -حتقيق عبد اهللا التركي،شعيب األرناؤوط،مؤسسة الرسالة

هـ،جامع األصـول مـن أحاديـث        ٦٠٦ابن األثري اجلزري، أبو السعادات املبارك بن حممد، ت               -         ٤
 .م١٩٦٩–هـ ١٣٨٩دمشق -ج، حتقيق عبد القادر األرناؤوط، مكتبة احللواين١١الرسول، 

هـ، ذيب اللغة، حتقيق عبد احلليم النجار، الـدار             ٣٧٠األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد، ت          -         ٥
 .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤املصرية للتأليف والترمجة، القاهرة، سنة 

ج، مجـع   ٣٧هـ، جمموع الفتاوى،     ٧٢٨ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، ت              -         ٦
 .الرياض-عبد الرمحن بن حممد القاسم، الرئاسة العامة لشؤون احلرمني

٢هـ، النشر يف القراءات العشر،          ٨٣٣ابن اجلزري، احلافظ أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي، ت               -         ٧
 .بريوت-ج، دار الكتب العلمية

ج، حتقيق أمحد شـاكر، دار       ١١هـ، احمللّى،   ٤٥٦ابن حزم األندلسي، علي بن أمحد بن سعيد، ت               -         ٨
 .القاهرة-التراث

يان وأنبـاء أبنـاء          ٦٨١ابن خلّكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد، ت              -         ٩ هـ، وفيات األع
 .بريوت-ج، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة٨الزمان، 

يق    ١٠هـ، طبقات الشافعية،     ٧٧١ابن السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف، ت        -    ١٠ ج، حتق
 .هـ١٣٨٣القاهرة -عبد الفتاح احللو، حممد الطناحي، عيسى البايب احلليب

هـ، رد احملتار على الدر املختـار         ١٢٥٢ابن عابدين، حممد أمني بن عابدين الدمشقي احلنفي، ت             -    ١١
 .بريوت-ج، دار إحياء التراث العريب٨، )حاشية ابن عابدين(
 .م١٩٨٤ج، الدار التونسية للنشر ٣٠هـ، التحرير والتنوير،١٢٨٤ابن عاشور، حممد الطاهر،ت -    ١٢
هـ، قانون التأويل، دراسة وحتقيق حممد السليماين،           ٥٤٣ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا، ت            -    ١٣

 .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦، ١جدة، ط-دار القبلة للثقافة اإلسالمية
 .بريوت-ج، دار الكتاب العريب١٣عارضة األحوذي شرح سنن الترمذي، : ابن العريب -    ١٤
ج، حتقيق علـي حممــد البجــاوي، دار        ٤أحكام القرآن،   : ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا          -    ١٥

 .بريوت-املعرفة
يني كـذب املفـتري، دار           ٥٧١ابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا، ت                -    ١٦ هـ، تب

 .م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩بريوت -الكتاب العريب
هـ، شذرات الـذهب يف       ١٠٨٩ابن العماد احلنبلي، أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي، ت                -    ١٧

 .بريوت-ج، دار الفكر٨أخبار من ذهب، 
هـ، روضة الناظر وجنة املناظر يف    ٦٢٠ابن قدامة املقدسي، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد، ت             -    ١٨

 .القاهرة-أصول الفقه، مكتبة الكليات األزهرية
ـ     ٧٧٤ابن كثري، عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري، ت                 -    ١٩ بة      ١٤هـ، البداية والنهاية، ج ، مكت

 .الفالح، الرياض
-ج، دار املعرفة   ٤تفسري القرآن العظيم،     : ابن كثري، احلافظ عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري              -    ٢٠

 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣بريوت 
مد        ٢هـ، سنن ابن ماجه،      ٢٧٣ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، ت              -    ٢١ ج، حتقيـق حم

 .م١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب 
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، ٢بـريوت، ط   -ج، دار الفكر   ٨هـ، البحر احمليط،      ٧٤٩أبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف،           -    ٢٢
 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣

ج، مراجعة حممد حميي      ٢هـ، سنن أيب داود،       ٢٧٥أبو داود السجستاين، سليمان بن األشعث، ت          -    ٢٣
 .بريوت-الدين عبد احلميد، دار الفكر

 .م١٩٧١القاهرة -حماضرات يف الوقف، دار الفكر العريب: أبو زهرة، حممد -    ٢٤
هـ، املفردات، حتقيق حممد سـيد الكيــالين، دار            ٥٠٢األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد،          -    ٢٥

 .بريوت-املعرفة للطباعة والنشر
هــ،  ١٤١٠،  ٣بـريوت ط  -ضعيف اجلامع الصغري، املكتب اإلسـالمي      : األلباين، ناصر الدين    -    ٢٦

 .م١٩٩٠
ج، املكتـب   ٩هـ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،             ١٤٢١األلباين، ناصر الدين، ت     -    ٢٧

 .م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩، ١بريوت ط-اإلسالمي
 .هـ١٣٩٩، ٢بريوت، ط-ج، املكتب اإلسالمي٢صحيح اجلامع الصغري، : األلباين، ناصر الدين -    ٢٨
١٤٠٨بريوت،  -ج، دار الفكر   ٣٠هـ، روح املعاين،     ١٢٧٠األلوسي، شهاب الدين حممود، ت      -    ٢٩

 .م١٩٨٧ –هـ 
ج، حتقيق حممد فؤاد عبد       ٥هـ، صحيح البخاري،      ٢٥٦البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، ت         -    ٣٠

 .القاهرة-الباقي، دار مطابع الشعب
 .م١٩٧٤بريوت، -ج،دار الكتاب العريب٤هـ،كشف األسرار، ٧٣٠البخاري،عبد العزيز،ت -    ٣١
 .بريوت-ج، دار العلم للماليني٢مذاهب اإلسالميني، : بدوي، عبد الرمحن -    ٣٢
ج، حتقيق شعيب األرناؤوط،      ١٦هـ،شرح السنة،    ٥١٦البغوي، أبو حممد بن مسعـود الفراء، ت         -    ٣٣

 .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، سنة ١املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
ج، حتقيق السيد أمحد صـقر،        ٢هـ، مناقب الشافعي،   ٣٢٧البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني، ت         -    ٣٤

 .القاهرة-دار التراث
ج، حتقيق أمحد حممد شـاكر، املكتبـة         ٥هـ، سنن الترمذي،     ٢٧٩الترمذي، حممد بن عيسى، ت      -    ٣٥

 .بريوت-اإلسالمية
ج، حتقيق حممد الصادق    ٥هـ، أحكام القرآن،     ٣٧٠اجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي الرازي، ت          -    ٣٦

 .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥بريوت، -قمحاوي، دار إحياء التراث العريب
ج، عيسى البـايب    ٤هـ، حاشية اجلمل على اجلاللني،           ١٢٠٤اجلمل، سليمان بن عمر العجيلي،          -    ٣٧

 .القاهرة-احلليب
هـ، اإلرشاد إىل قواطع األدلـة يف أصـول          ٤٧٨اجلويين، عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف، ت            -    ٣٨

١٣٦٩القاهرة،  -حممد يوسف موسى، علي عبد املنعم عبد احلميد، مكتبة اخلاجني              . االعتقاد، حتقيق د   
 .م١٩٥٠ –هـ 

ـ     ٦٢٦احلموي، أبو عبد اهللا يــاقوت بن عبد اهللا، ت             -    ٣٩ ، دار إحيــاء    ٥هـ، معـجم البلدان، ج
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩التراث العريب، بريوت، 

 .هـ١٤٠٠بغداد -احلسني بن زياد اللؤلؤي وفقهه بني معاصريه، دار الرسالة: حامد، عبد الستار -    ٤٠
 ,١ج، دار صادر، بريوت، ط٦هـ، املسند، ٢٤١حنبل، أمحد، ت -    ٤١
 .الرياض-أصول الفقه، مكتبة الرياض احلديثة: اخلضري، حممد -    ٤٢
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-ج، دار الكتب العلمية     ١٤هـ، تاريخ بغداد،      ٤٦٣اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي، ت           -    ٤٣
 .بريوت

-أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، مؤسسة الرسـالة              : اخلن، مصطفى سعيد     -    ٤٤
 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣، ٣بريوت، ط

هـ، سنن الدارقطين، تصحيح عبد اهللا املـدين، دار احملاسـن                  ٣٨٥الدارقطين، علي بن عمر، ت      -    ٤٥
 .م١٩٦٦ –هـ ١٣٨٦القاهرة -للطباعة

هـ، ميزان االعتدال، حتقيــق      ٧٤٨الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان، ت               -    ٤٦
 .الرياض-علي حممد البجاوي، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء

 ، ٢ج، مؤسسة الرسالة، ط٢٤سري أعالم النبالء، : الذهيب، مشس الدين حممد -    ٤٧
 .م١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢

 .م١٩٧٦ –هـ ١٣٩٦ج، ٣م، التفسري واملفسرون، ١٩٧٦الذهيب، حممد حسني، ت -    ٤٨
ج، دار   ٣٠هـ، التفسري الكبــري،      ٦٠٦الرازي، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني القرشي، ت             -    ٤٩

 ٢طهران، ط-الكتب العلمية
ج، حتقيق   ٢٠هـ، تاج العروس،    ١٢٠٥الزبيدي، حمب الدين أبو الفيض السيد حممد مرتضى، ت             -    ٥٠

 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٤بريوت، -علي شار، دار الفكر
 .م١٩٨٠، ٥بريوت، ط-ج، دار العلم للماليني٨م، األعالم، ١٩٧٧الزركلي، خري الدين، ت -    ٥١
٤هـ، نصب الراية ألحاديث اهلداية،       ٧٦٢الزيلعي، مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف، ت             -    ٥٢

 .هـ١٣٥٧، ١القاهرة، ط-ج، دار املأمون
 .م١٩٩١، ١الرياض، ط-املصطفى من تفسري آيات األحكام، ابن خزمية: السلمان، فريد مصطفى -    ٥٣
١٩٧٦عيون املناظرات، حتقيق سعيد غراب، منشورات اجلامعة التونسية               : السكوين، أبو علي عمر      -    ٥٤

 .م
ج، نشـر إدارات البحـوث العلميـة         ٨هـ، نيل األوطار،    ١٢٥٠الشوكاين، حممد بن علي، ت      -    ٥٥

 .الرياض-واإلفتاء
 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣ج، دار الفكر، بريوت، سنة ٥الشوكاين، فتح القدير،  -    ٥٦
هـ، امللل والنحل، حتقيق حممد سـيد الكيـالين، دار              ٥٤٨الشهرستاين، حممد بن عبد الكرمي، ت        -    ٥٧

 .م١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥، ٢بريوت، ط-املعرفة
 .بريوت-تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، املكتب اإلسالمي: الصاحل، حممد أديب  -    ٥٨
ج، املطابـع   ٧الروض املربع شرح زاد املستقنع،      :العاصمي النجدي، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم          -    ٥٩

 .هـ١٣٩٧، ١الرياض، ط-األهلية
ج، مؤسـسة     ٢هـ، كشف اخلفـاء ومزيـل اإللبــاس،         ١١٦٢العجلوين، امساعيل بن حممد، ت      -    ٦٠

 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، سنة ٣الرسالة،ط
، ١هـ، تقريب التهذيب، دار الرشـيد، سـوريا، ط          ٨٥٢العسقالين، أمحد بن علي بن حجر، ت        -    ٦١

 .م١٩٨٦
ـ            -    ٦٢ -هـ١٤٠٤، دار الفكر، بريوت،      ١٤العسقالين، أمحد بن علي بن حجر، ذيب التهذيب، ج

 .م١٩٨٤
 .بريوت-ج، دار الكتاب العريب٤اإلصابة يف متييز الصحابة، : العسقالين، أمحد بن علي بن حجر -    ٦٣

الحجج البّينات في تفسير بعض اآليات٢٧من  ٢٦صفحة 

٢٠/٠٧/١٤٢٧file://D:\٢-٣٠٠٠٠٢٣\٣٠٠٠٠٢٣\التدقيق.htm



ج، إدارات البحـوث     ١٣فتح الباري شرح صحيح البخاري،       : العسقالين، أمحد بن علي بن حجر       -    ٦٤
 .الرياض-العلمية واإلفتاء

ـ    : العسقالين أمحد بن علي بن حجر         -    ٦٥ ـ ١٤٠٨بـريوت،    -، دار الفكـر     ٨لسان امليزان، ج -هـ
 .م١٩٨٨

ج، تعليق السـيد عبد اهللا هاشم         ٢العسقالين، تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعـي الكبري،                  -    ٦٦
 .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤اليماين املدين، طبعة املدينة املنورة، سنة 

١٣٦٧القاهرة،  -تاريخ الفرق اإلسالمية، مكتبة حممد علي صبيح وأوالده           : الغرايب، علي مصطفى     -    ٦٧
 .م١٩٤٨ –هـ 

سالة         ٨١٧الفريوز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، ت               -    ٦٨ -هـ، القاموس احمليط، مؤسـسة الر
 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦، ٥بريوت، ط

ج، دار الكتـاب    ٢٠هـ، اجلامع ألحكام القـرآن،       ٦٧١القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد، ت         -    ٦٩
 .م١٩٦٧ –هـ ١٣٨٧القاهرة، -العريب

-هـ، املوطأ، تصحيح حممد فؤاد عبد الباقي، عيسى البايب احلليب              ١٧٩مالك، مالك بن أنس، ت      -    ٧٠
 .القاهرة

بريوت، -ج، دار ابن حزم   ٥هـ، صحيح مسلم،    ٢٦١مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، ت          -    ٧١
 .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٦، ١ط
 .بريوت-ج، دار الفكر١٠هـ، تفسري املراغي، ١٣٧١املراغي، أمحد مصطفى، ت -    ٧٢
هـ، اللزوميات، شرح إبراهيم األبياري، وزارة الثقافة       ٤٤٩املعري، أبو العالء أمحد بن احلسني، ت       -    ٧٣

 .القاهرة-واإلرشاد
ج، حتقيق إحسـان      ٨نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،            : املقّري، أبو العباس أمحد بن حممد       -    ٧٤

 .هـ١٣٨٨بريوت -عباس، دار صادر
بـريوت،  -مناقب أيب حنيفة، دار الكتاب العريب          : املكي، املوفق بن أمحد، والكردري، حافظ الدين          -    ٧٥

 .م١٩٨١ –هـ ١٤٠١
تب             ٦٥٦املنذري، زكي الدين عبد العظيم، ت       -    ٧٦ باين، املك هـ، خمتصر صحيح مسلم، حتقيق األل

 .بريوت-اإلسالمي
 .بريوت-هـ، شرح صحيح مسلم، دار الفكر٦٧٦النووي، حميي الدين حيىي بن شرف، ت -    ٧٧
ج، حتقيق عبد الكرمي العثمـان،       ٢هـ، تثبيت دالئل النبوة،     ٤١٥اهلمذاين، القاضي عبد اجلبار، ت     -    ٧٨

 .بريوت-دار العربية
هـ، أسباب الرتول، حتقيق كمال بسيوين زغلـول،          ٤٦٨الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد، ت         -    ٧٩

 .دار الكتب العلمية، بريوت
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