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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اإلميان بالكتب

احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
ن وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أ

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، 
  .وأشهد أن حممداً عبد اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

  :أما بعد
فهذه مباحث فيها بيان اإلميان بالكتب وهو أحد أركان اإلميان، تشتمل على 

   .حكامه وآدابه وتفصيل بعض مفرداتهبيان معناه وأ
الصادرة عن مجاعة أنصار السنة احملمدية مبصر يف ) التوحيد ( وقد شرعت جملة 

هـ يف السنة ١٤٣٠لشهر احملرم ) ٤٤٥(املباحث ابتداءً  من العدد رقم  نشر هذه
  .الثامنة والثالثون للمجلة 

  .واهللا املوفق للصواب ال شريك له
                                       

  حممد بن عبدالرمحن أبوسيف اجلهين. د.أ                                     
  باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةأستاذ العقيدة 
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  :املراد بالكتب
والكاف ، "كتب"مجع كتاب، والكتاب لفظ عريب مشتق من الفعل  :الكتب

: والتاء والباء أصل يف لغة العرب ملعىن ضم الشيء بعضه إىل بعض، تقول العرب
ب الرجل، إذا حزم ثيابه عليه وضم بعضها إىل بعض، وتسمى العرب اخلياطة تكت

مسيت بذلك ألا تضم " الكتيبة"كتابة ألن الثوب يضم بعضه إىل بعض ا، ومنه 
  .(١)مجاعة من اجلنود

وأبوابه مجعت وضم بعضها إىل بعض فيه  ومنه مسي الكتاب كتاباً، ألن مباحثه
  .بالكتابة

: على هذا األصل اللغوي هو" اإلميان بالكتب: "فاملقصود بالكتب يف قول الشرع
مجع وضم يف كتاب مما أنزله اهللا على أنبيائه، وظاهر حديث أيب ذر الذي فيه ما 

قال صلى اهللا عليه " كم كتاباً أنزل اهللا؟: "سؤاله النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أن هذا هو املراد (٢)إن صح احلديث" أنزل مائة وأربع كتب: "وسلم

يه على رسله سواء مجع ولكن قد يكون املراد بالكتب مجيع ما أنزل اهللا من وح
يف كتاب أم ال، ويكون التعبري بالكتب من باب ذكر اخلاص وإرادة العام، ومن 
التعبري باجلزء عن الكل، ألن الذي يف أصول اإلميان وجوب اإلميان جبميع ما أنزل 

�m�T�S: اهللا على األنبياء، ومعلوم أنه ليس كل نيب معه كتاب، قال اهللا

V�U�\�[�Z�Y�X�W�_�^�]��a�`

g�f�e�d�c�b��o�n�m�l�k�j�i�h

                                                 
  .١/٦٩٨، ولسان العرب ٥/١٥٨انظر معجم مقاييس اللغة  )١(
  ".عدد كتب اهللا"وهو مل يصح، وسيأيت الكالم عليه حتت عنوان  )٢(
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q�prl (١)  فجعل اإلميان إمياناً جبميع ما أنزل إىل املؤمنني على
الباب، فيكون ذكر  ذااألنبياء وجبميع ما أوتوه، فهذا هو أصل اإلميان يف ه

�: الكتب على الوجه الذي ذكرنا، وقد قال سبحانه m|� {�

a�`�_�~�}b�d�c��el (٢)  فذكر
أي من " ما أرسلنا به رسلنا"اسم جنس لكتب اهللا، وذكر معه وهو " الكتاب"

  .الوحي وسائر اآليات
  :املراد باإلميان بالكتب

أن اإلميان ، معلوم من دالالت نصوص الوحيني، وهو أحد أصول أهل السنة 
واإلميان بالكتب جيري على هذه الثالث، فهو . قول القلب واللسان واجلوارح

  واجلوارح بالكتب،إميان القلب واللسان 
  :أما صورة إميان القلب بالكتب فهي

اعتقاده أا مرتلة من عند اهللا، وهي كالمه ووحيه ألنبيائه، منه بدأت، ليست من 
  .إنشاء الرسل

  .واعتقاد أا تضمنت مراد اهللا من خلقه اعتقاداً وشريعةً وسلوكاً
  .واعتقاد وجوب العمل مبقتضاها وتعبد اهللا به

  :إميان اللسان فهيوأما صورة 
  .اإلقرار بذلك الذي اعتقده القلب، واإلخبار عنه، والشهادة به

  :وأما صورة إميان اجلوارح فهي
  .امتثاهلا أوامر اهللا يف كتبه، وكفها عن نواهيها، وتأدا بآداا

                                                 
  .١٣٦البقرة  )١(
  .٧٠ غافر )٢(
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  :تسميات الكتب
 أطلق اهللا على كتبه أمساًء متنوعة األلفاظ، كل لفظ يدل على معىن جليل هو من

  :صفاا، وهذا عرض لذلك
أما تسميتها بالكتب، فتقدم ذكر معناه، ووروده كثري يف كتاب اهللا، منه  -

��mj�i�h�g�k�n�m�lo�p: قوله سبحانه

t�s�r�q��ul (١).  

�mJ��L�K: وهو على اجلنس، كما يف قوله" الكتاب"ومساها اهللا بـ -

R�Q�P�O�N�M��Sl (٢). 

أي  (٣) �mz�y�x�w��{l: ، كما يف قوله"الزبر"ه ومسى كتب -
مجع زبور، وقد مساها " الزبر"، و(٤)ذكر القرآن يف كتب األنبياء السابقني

�mo�n�m�l��p: على اجلنس يف قوله سبحانه" زبوراً"اهللا 

r�q�l (٥) (٦)أي يف كتب األنبياء بعد أم الكتاب. 

  : (٧)، وهو يف اللغة لثالثة أصول من املعاين"زبر"وهو مشتق من الفعل 

                                                 
  .٢٨٥البقرة  )١(
  .١٧٧البقرة  )٢(
  ١٩٦الشعراء  )٣(

  .٦/١٤٤انظر زاد املسري  )٤(
  .١٠٥األنبياء  )٥(
  .٥/٣٩٧انظر زاد املسري  )٦(
  .٤/٢٩٦، وتفسري القرطيب ٢/٦٦٧، والصحاح ٣/٤٤انظر معجم مقاييس اللغة  )٧(
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. زبر الكاتب الكتاب إذا أتقنه وأحكمه: مبعىن أحكم وأتقن، تقول -١
أا حمكمة األلفاظ : فيكون معىن تسمية كتب اهللا به على هذا األصل

  .واملعاين
. حبسه وزجره: زبر الوالد ولده، أي: مبعىن حبس وزجر، تقول -٢

أا حتبس الناس عن : فيكون معىن تسمية كتب اهللا به على هذا األصل
 .اهللا وتزجرهم عنها معصية

مبعىن كتب، ومبعىن قرأ، فيكون معىن متسية كتب اهللا به على هذا  -٣
 .أا تكتب وتقرأ: األصل

عليها " زبراً"وهذه املعاين مجيعها حق يف كتب اهللا، فيحمل معىن تسميتها 
  .مجيعها جمتمعة

�¿�«�¼�½�¾��mº: كما يف قوله" صحفاً"ومسى اهللا كتبه  -

�Á�Àl (١)  وهو يف اللغة يدل على "صحف: "مشتق من الفعلوهو ،
االنبساط، ومنه الصحفة وهي القصعة يبسط فيها الطعام لألكل، فيكون معىن 

  .أا تبسط وتنشر لقراءا: تسمية كتب اهللا به على هذا
ووردت أمساٌء أعالم على آحاد كتب اهللا خاصة بكل واحد منها سيأيت 

  .هللاذكرها عند التفصيل إن شاء ا
  :حكم اإلميان بالكتب

اإلميان بالكتب واجب، بل هو من آكد الواجبات، وقد وردت األدلة يف 
  :الشرع تقرر وجوبه من وجوه عديدة، منها

                                                 
  .١٣٣طه  )١(
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اإلخبار عن كتب اهللا أنه أنزهلا على رسله، وهذا اخلرب واجب اإلميان  -١
: به ألنه خرب الرب سبحانه واجلحود به كفر، ومن أمثلة هذا اإلخبار

��mu�t�s�r�q�p�o�n: قوله سبحانه

�z�y�x�w�vl (١)  فأخرب أنه أنزل مع النبيني

�: كتباً باحلق، ومنه قوله m�E�D�C�B�A
G�F�l (٢)، وحنو هذا كثري.  

�: األمر املباشر باإلميان بالكتب، ومنه قوله -٢ mk��m�l

s� r� q� p� o� n��u� t

z�y�x�w�v{�l (٣)  فأمر باإلميان بكتب األنبياء

�mV�U�T�S��[�Z�Y�X�W: مجيعاً، ومنه قوله

\�_�^�]��d�c�b�a�`

g�f�e��i�hl (٤)، وحنو هذا كثري. 

�mA��B: إخباره سبحانه بأن اإلميان بالكتب من الرب، قال سبحانه -٣

C�J�I�H�G�F�E�D��N�M�L�K

                                                 
  ٢١٣البقرة  )١(

  ٢٥احلديد  )٢(

  .١٣٦النساء  )٣(
  .١٣٦البقرة  )٤(
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R�Q�P�O�S...�l (١)  والرب من
 .األمساء اجلامعة ملا حيبه اهللا ويرضاه

إخباره سبحانه أن النيب واملؤمنني يؤمنون بالكتب يف معرض الثناء  -٤
عليهم وتسجيل صفات اإلميان هلم اليت ا يستحق العبد صفة اإلميان 

�: وحكمه، قال سبحانه mj�i�h�g�k��m�l

no�p�t�s�r�q��y�x�w�v�u

{�z|�l (٢)، وقال سبحانه يف صفات املتقني :�mX�W�V�

Y��^�]�\�[�Zl (٣)،  وقال يف مدح مرمي عليها السالم بعد

 �m�Å�Ä�Ã�Âl: أن ضرا مثالً للذين آمنوا
 .وحنو هذا ،(٤)

كذيب املكذبني وكفرهم إمنا كان جلحودهم تإخباره سبحانه بأن  -٥
بالكتب، فمن جحد بالكتب كفر وخرج من امللة، فظهر مالزمة 

�m�c�b�a: وجوب اإلميان بالكتب لإلميان، قال سبحانه

d��f�ei�h�g�l�k�j��m

l (٥) وقال سبحانه :�my�x�w�v�z��|�{
                                                 

  .١٧٧البقرة  )١(
  .٢٨٥البقرة  )٢(
  .٤البقرة  )٣(
  ١٢التحرمي  )٤(

  .١٨٤آل عمران  )٥(
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a�`�_�~�}�b��cl (١)  أي
 .جاءم الرسل بالكتب ولكنهم كذبوا ا

|��m: إخباره سبحانه بأن الكفر بالكتب ضالل بعيد، قال سبحانه -٦

}�c�b�a�`�_�~�e�d��f

�h�gl (٢)  وقد " قد ضل"فوصف من كفر بالكتب بأنه
مث مل " ضالالً: "للتحقيق، مث مل يكتف ذا حىت أكده باملصدر فقال

وهو دليل مقرر " بعيداً: "يكتف ذا حىت أكد املصدر بوصفه فقال
 .لكون اإلميان بالكتب واجب

}��m: إخباره سبحانه عن جزاء املكذبني بالكتب، قال سبحانه -٧

|�a�`�_�~�}b�d�c��e

l�k�j�i�h�g�f�n�m��p�o

q��s�rl (٣)  ويف هذا داللة على وجوب اإلميان
 .بالكتب

  :مرتلة اإلميان بالكتب من الدين
ما تقدم ذكره من وجوه دالالت النصوص على وجوب اإلميان بالكتب دال على 

ان تأكده تأكداً شديداً، وعلى لزومه لإلميان ال ينفك عنه حبال، ولذلك كان اإلمي
ركن يف الدين ال يقوم إال به، وقد عده النيب  بالكتب من أركان اإلميان، فهو

                                                 
  .٢٥فاطر  )١(
  .١٣٦النساء  )٢(
  .٧٢- ٧٠غافر  )٣(



 ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
    محمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهين. . . . دددد....أأأأ                                                                                                                                                                                            �

 

9 
 

صلى اهللا عليه وسلم يف أركان اإلميان، كما يف حديث جربيل عليه السالم حني 
: فأخربين عن اإلميان؟ قال صلى اهللا عليه وسلم: سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .(١)حلديثا" لهورسأن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه "

�mp��r�q: وقد عده اهللا سبحانه يف أركان اإلميان يف آيات منها آية البقرة

t�s��ul (٢) وغريها.  
  :احلكمة من إنزال الكتب

ال يفعل اهللا عز وجل إال حلكمة، هو مرته سبحانه وتعاىل عن العبث واللعب، 

�m�Ò�Ñ: وقال  ،(٣) �m�¢�¡���~l: قال عز وجل

Ø� ×� Ö� Õ� Ô� Ó�l (٤)،  وقد وصف نفسه

�mG�F�E��I�H: حني ذكر إنزاله كتبه، قال سبحانه" احلكيم"بـ

K�J�M�L��O�Nl (٥)، وقال :�mÊ�Ì�Ë�Í��Ï�Î
Ñ�Ð�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Û�Ú�Ù�Ý�ÜÞ�ß��à

                                                 
  .١رقم  ١/٣٦أخرجه مسلم من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  )١(
  .٢٨٥البقرة  )٢(
  . ١١٥املؤمنون  )٣(

  .٣٨الدخان  )٤(
  .٣الشورى  )٥(
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â�á�l (١) وقال يف مواضع :� mh�g�f�e�d�

i�l (٢) وقال :�mo�n�m�p�s�r�q��tl (٣).  
وحكمة اهللا ال حياط ا ولكنه يتفضل على عباده رمحة منه م بإطالعهم على ما 

��mÀ�¿�¾�½�¼�»�Á: سبحانهحكمته يف قدرم إدراكه من 

Â l� ويبقى وراء ذلك مما ال يعلمونه ما ال حياط به، فإن حكمة اهللا  (٤)

  ،(٥) �m¸�¹�º��¼�»l: صفته وقد قال عن نفسه سبحانه
وجل بعض احلكم من إنزاله الكتب على أنبيائه إىل خلقه، فمن وقد ذكر اهللا عز 

  :ذلك
: إقامة احلجة على اخللق وقطع املعذرة عنهم يف التوحيد، قال سبحانه -١

�mr�q�p�o�n��w�v�u�t�s
xy�}�|�{�z��~l (٦) نص يف " لئال: "قوله

التعليل، فهذه من حكم إنزال الكتب، وهو مفهوم وإن مل يذكر يف 
اآلية إنزال الكتب، ألنه ال معىن إلرسال الرسل إال مبا أُرسلوا به من 
الوحي يف الكتب وغريها، والبشارة والنذارة هي فيما يف آيات الكتب 

  .وسائر الوحي
                                                 

  .٥١الشورى  )١(
  .٢، واألحقاف ٢، واجلاثية ١الزمر  )٢(
  .٦النمل  )٣(
  .٢٥٥البقرة  )٤(
  .١١٠طه  )٥(
  .١٦٥النساء  )٦(



 ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
    محمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهين. . . . دددد....أأأأ                                                                                                                                                                                            �

 

11 
 

، وحكمه بينهم فيه، كما قال فيهرد الناس إىل التوحيد إذا اختلفوا  -٢

�: سبحانه mu�t�s�r�q�p�o�n�

}�|�{�z�y�x�w�v��_�~

`a�l (١)  أي كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا عليه كما
، فبعث األنبياء معهم الكتب (٢)صح عن ابن عباس رضي اهللا عنه

 مشتملة على احلق يف شأن التوحيد ليحكم بني الناس ا فتردهم إىل
 .احلق، فهذا حكم بني الناس يف امللة والدين إذا اختلفوا فيه

�: كم بني الناس بالعدل فيما بينهم، قال اهللاأن حت -٣ m�B�A
G�F�E�D�C��J�I�H

KL�l (٣)  ففي الكتب األوامر والنواهي والتشريعات اليت فيه
العدل والقسط يف الديانة واملعامالت واجلنايات واملواريث وغري 

 .يتحاكم ا الناس إلقامة العدل بينهم ،(٤)ذلك

وهذه احلكم الثالث متعلقة باملرسل إليهم الذين أنزلت الكتب إليهم ومثة 
  :حكمة متعلقة باملرسلني الذين أنزلت الكتب عليهم وهي

�m: تأييد الرسل وإظهار صحة رساالم وصدق نبوام، قال سبحانه -٤

d�c�b�a�i�h�g�f�e��j

                                                 
  .٢١٣البقرة  )١(
  .٣/٢٥١انظر تفسري ابن كثري  )٢(
  .٢٥احلديد  )٣(
  .انظر تفسري ابن سعدي لآلية )٤(
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l�k��ml (١) وقال :m�y�x�w�v�

z�a�`�_�~�}�|�{�

b��cl (٢)،  أي وقع فيهم تكذيب الرسل مع أن معهم ما يؤيد
رساالم ويشهد لصحتها وصدق الرسل من البينات والكتب املرتلة 
عليهم املشتملة على احلق الظاهر النير، فكانت هذه الدالئل مانعة من 

فهذا دال على أن من احلكمة  .التكذيب لظهور داللتها على ما ذكرنا
إلنزال الكتب تأييد الرسل ألن فيها من احلق والعدل ما مينع تكذيبها 

 .والشك فيها

  
  :الواجب على العبد لكتب اهللا

: الواجب على العباد لكتب اهللا أخذها بقوة كما قال اهللا لنبيه حيىي عليه السالم

� mD�C�B�AE�l (٣) أي جبد واجتهاد ومثابرة على حفظ 
  .وتعليمها للناس (٤)ألفاظها وفهم معانيها والعمل بأوامرها ونواهيها

وقد ذكر اهللا هذا يف شأن حيىي عليه السالم ليكون هدى يقتدي به املؤمنون كما 

¾�¿��m: قال سبحانه بعد أن قص عدداً من األنبياء يف سورة األنعام

Á�ÀÂ�Ä�ÃÅ�l (١).  

                                                 
  .١٨٤آل عمران  )١(
  .٢٥فاطر  )٢(
  .١٣مرمي  )٣(
  .انظر تفسري ابن سعدي لآلية )٤(
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النصيحة لكتاب اهللا الوارد ذكرها يف قوله هو معىن " خذ الكتاب بقوة"ومعىن 
ملن يا رسول اهللا؟، : ، قالوا-قاهلا ثالثاً– الدين النصيحة: "صلى اهللا عليه وسلم

فجعل النصيحة هي  ،(٢)"هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: "قال
الدين، وفسر الدين ا، والنصيحة نقيض الغش فهي ختليص الشيء من 

فاملراد اإلتيان حبقوق هذه املذكورات حمققة خالصة من القوادح،  ،(٣)الشوائب
  :ومجاع النصيحة لكتب اهللا يف أمرين

العمل ا، وله أربعة حقوق، االئتمار بأوامرها، واالنزجار عن زواجرها،  :األول
  .والتأدب بآداا، والدعوة إليها وتعليمها الناس

شوع ومنه اخلضوع والبكاء عند تالوا اخل: منها: تعظيمها، وله حقوق: الثاين

���mw�v: أو مساعها، قال اهللا �̀_�~�}�|�{�z�y�x
c�b�a�j�i�h�g�f�e�dk�l�m�n��o

p�q�r��st��ul (٤)  تبني إذا تليتفهذا هو هدي األنبياء وا

[�^�_�`��m�a: آيات اهللا خروا سجداً وبكياً تعظيماً هلا، وقال سبحانه

d�c�b�f�e�g�h�l�k�j�i�n�m��o

v�u�t�s�r�q�p��wx��yl (٥) 

                                                                                                                                            
  .٩٠األنعام  )١(
  .٥٥رقم  ١/٧٤أخرجه مسلم  )٢(
  .٢/٦١٥انظر لسان العرب  )٣(
  .٥٨مرمي  )٤(
  .١٠٩-١٠٧اإلسراء  )٥(
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فهذا شأن أهل العلم، امتدحهم اهللا بتعظيمهم كتابه باخلضوع واخلشوع عند 
  .تالوته

�m�E�D�C�B�A: بقوله (١)وامتدح اهللا النجاشي ومن معه من املؤمنني

J�I�H�G�F�O�N�M�L�KP�l (٢).  

�: وقد أمر اهللا باإلنصات عند مساع القرآن فقال m«�ª�©�

�²�±�°�¯�®�¬l (٣)  قبِلواإلنصات يوجب أن ت
  .جبميعك على الشيء مستيقظ القلب جمتمع اجلوارح، وهذا من تعظيم كتب اهللا

الطهارة احلسية واملعنوية هلا، أما احلسية فبالوضوء عند : ومن تعظيم كتب اهللا

 يف وهذا أصل (٤) �mK�J�I��M�Ll: مسها، كما قال سبحانه
ملس كتب اهللا اليت مجع فيها كالمه ووحيه املرتل، وأما املعنوية فبتطهري القلب عن 

  .االنشغال بعريها عند تالوا، ولذلك أمر اهللا باإلنصات عند مساعها كما تقدم
النيب صلى  ىومن تعظيم كتب اهللا، توقريها واحترامها وعدم امتهاا، ولذلك 

خشية أن ميتهن من أحد  (٥)لعدوان إىل أرض اهللا عليه وسلم أن يسافر بالقرآ
وكانوا  .(٦)عظموا املصاحف: وقد روى كبار التابعني أنه كان يقال. منهم

يكرهون كتابة املصاحف يف الشيء الصغري، ورووا عن الصحابة رضي اهللا عنهم 

                                                 
  .٢/٤٠٨انظر زاد املسري  )١(
  .٨٣املائدة  )٢(
  .٢٠٤األعراف  )٣(
  .٨٩الواقعة  )٤(
  .١٨٦٩رقم  ٣/١٤٩٠، ومسلم ٢٩٩٠رقم  ٦/١٣٣متفق عليه، البخاري مع الفتح  )٥(
  .١٣٥انظر املصاحف البن أيب داود  )٦(



 ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
    محمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهين. . . . دددد....أأأأ                                                                                                                                                                                            �

 

15 
 

وكره مجاعة  ،(٢)مصيحف: ورووا أنه كان يكره أن يقال ،(١)يهم عن ذلك

�m�V: ألن اهللا يقول ،(٣)قصرية أو خفيفة: منهم أن يقال للسورة من القرآن

Y�X�W��[�Zl (٤) حىت قد كرهوا تطييب املصحف باملسك ،
كي ال يتلطخ بأثره، وكرهوا أن يكتب يف املصحف غري القرآن من  (٥)وحنوه

بغريه وليكون كتابة الفواتح والعدد والتحزيب وحنو ذلك لئال خيتلط القرآن 
  .(٦)املصحف جمرداً لكالم اهللا فحسب

كتاب اهللا يف غري موضعه حىت ى بعضهم عن وضعه على  ووا أن يوضع
 .(٧)األرض، ورأى عمر بن عبد العزيز ابناً له يكتب من القرآن على حائط فضربه

  .كل هذا وحنوه تعظيماً لكتاب اهللا .(٧)فضربه
ا وهو من حقوقها على العبد، ويف ويف اجلملة، فتعظيم كتب اهللا من النصيحة هل

الكتاب والسنة مثالن لتعظيم املخلوقات لكالم اهللا توجب على العبد التفكر 

|��m{�z�y��`�_�~�}: فيهما، ففي الكتاب قال اهللا

                                                 
  .١٣٦املصاحف  )١(
  .١٥٢املصاحف  )٢(
  .١٥٣املصاحف  )٣(
  .٥املزمل  )٤(
  .١٥٢املصاحف  )٥(
  .١٣٧املصاحف  )٦(
  .١٨٩املصاحف  )٧(
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c�b�a�de�k�j�i�h�g�f�

�ll (١).  
كان رجل يقرأ سورة : ويف السنة عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال

فرس مربوط بشنطنني، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل  الكهف، وعنده
: فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال

  .(٢)"تلك السكينة ترتلت للقرآن"
  :صفة اإلميان بالكتب الواجب على العبد

أن  القدر الذي حتصل به الركنية الواجب على كل فرد من آحاد املؤمنني هو
يؤمن إمياناً جممالً بأن اهللا أنزل كتباً على أنبيائه فيها مراده من عباده هي وحيه 

إىل رسله، وأنه جيب اإلميان مبا ورد يف شأا يف كتاب اهللا  الذي تكلم به وأوحاه
على الوجه الذي ورد به، إمجاالً " القرآن: "املرتل على حممد صلى اهللا عليه وسلم

خاصة جيب " القرآن"فيما فصله، وأن يؤمن بأن اإلميان بـ فيما أمجله، وتفصيالً
على التفصيل باعتقاد عقائده والتزام شرعته عمالً بأوامره وانزجاراً عن نواهيه 

  .وتأدباً بآدابه
هذا القدر امل هو الذي حيصل به أصل الواجب وتستوىف به الركينة، مث 

وحتقيق متامه، فكل من علم املؤمنون يتفاوتون بعد ذلك يف استكمال الواجب 
شيئاً من تفاصيل ذلك وجب عليه اإلميان به وزاد به إمياناً على الذي مل يعلمه، 

  .فمفردات اإلميان امل هي مورد التفاوت

                                                 
  .٢١احلشر  )١(
  .٧٩٥رقم  ١/٥٤٧، ومسلم ٦/٣٦١٤متفق عليه، البخاري مع الفتح  )٢(
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واإلميان امل بالقرآن من غري إميان بتفاصيله والتزام ا ال يتحقق به اإلميان 
الكتاب مع دعواه اختصاصه  الواجب، وإال كان من آمن بالقرآن من أهل

�: أمر اهللا نبيه أن يقول. بالعرب دوم مؤمناً، وليس كذلك mO�N�P�

U�T�S�R�QV�l (١)، وقال سبحانه :�m� �̈§�¦�¥�¤

¬�«�ª�©��®l (٢).  
وكذا الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيني مث تركوا أحاديث رسول اهللا صلى اهللا 

يعملون مبا ورد يف القرآن وحسب، ليس هذا عليه وسلم وسنته، وزعموا أم إمنا 
من اإلميان املفصل بالقرآن اإلميان مبا جاء به الرسول صلى اهللا  نمنهم إمياناً، أل

�m�q�p: عليه وسلم بغري القرآن يف سنته القولية والفعلية، ويف القرآن 
t�s�r�u�w�vx�z�y{�|�¡���~�}�l 

�¬�®�m�̄: وفيه ،(٤) �mF�E�D�C�B�AG�l: وفيه ،(٣)

°�µ�´�³�²�±�¹�¸�¶��»�º

½�¼�Á�À�¿�¾�l (٥).  
ونستعرض فيما يلي بعض مفردات اإلميان اليت وردت جمملة يف النصوص فيكون 

  :اإلميان الواجب ا على وجه اإلمجال الذي وردت به

                                                 
  .١٩األنعام  )١(
  .١الفرقان  )٢(
  .٧احلشر  )٣(
  .٨٠النساء  )٤(
  .٦٥النساء  )٥(
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  :اإلميان بكتب اهللا مجلة من غري تفريق بينها
ورد األمر باإلميان بكتب اهللا أمراً باإلميان ا مجيعاً من غري تفريق، وهذه من 

�mÅ�Ä�Ã��Æ: وجوه اإلمجال يف اإلميان بالكتب، قال اهللا عز وجل

É�È�ÇÊ�l (١) أي من غري تفريق بينها يف اإلميان ألن هذا ورد بعد
التفرق يف الدين الذي شرع يف رساالت الرسل، وبعد ذكر تفرق أهل  ماألمر بعد

الكتاب فيه بإميان ببعض الكتب دون البعض، املذكورين يف اآليتني قبل هذه 
  .اآلية

�mj�i�h�g�k�n�m�lo�p��r�q: وقال سبحانه

t�s�{�z�y�x�w�v�u|�l (٢)  وال معىن للتفريق
: ت اهللا وكتبه، كما قال سبحانهالرسابني الرسل إال التفريق بني ما أوتوه من 

�mV�U�T�S�\�[�Z�Y�X�W�_�^�]�

g�f�e�d�c�b�a�`��l�k�j�i�h

�n�ml (٣).  
  .والتفريق بني كتب اهللا يف اإلميان كفر ينقض أصل اإلميان

  :والتفريق بني كتب اهللا يف اإلميان له يف اجلملة صورتان
  :اإلميان ببعض الكتب والكفر ببعضها :األوىل

                                                 
  .١٥الشورى  )١(
  .٢٨٥البقرة  )٢(
  .١٣٦البقرة  )٣(
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بالتوراة وكفرهم بالقرآن،  مهذه الصورة ما حكاه اهللا عن اليهود من إميا ومثال

�md�c�b�a�`�_�~�}�|�{��f�e: قال تعاىل

�i�h�gl (١)  ذا التفريق يف فسجل اهللا عليهم فعل الكفر

�mc�b�a��g�f�e�d: اإلميان، وقال سبحانه
k�j�i�h�q�p�o�n�m�l�

z�y�x�w�v�u�t�s�r�{|��~�}
�a�`�_l (٢)  مفسجل سبحانه على املفرقني بني الرسل ورساال

وحقق " أولئك هم الكافرون"ووصفه فقال " يكفرون"وكتبهم فعل الكفر فقال 
  .مث توعدهم سبحانه" حقاً: "تسجيل وصفهم بالكفر بقوله

وإمنا كان الكفر ببعض كتب اهللا مع اإلميان ببعضها كفراً ا مجيعاً وناقضاً ألصل 
  :أوجه اإلميان لثالثة

أن مجيع كتب اهللا مصدرها واحد، فهي مرتلة من عند اهللا فال وجه  -١
للتفريق بينها، فمن كفر بواحد منها كان هذا كفراً باجلنس الذي 

عليه  ينبهوهذا الوجه . اجتمعت عليه، وعاد على مجيع الكتب بالكفر

: وقوله (٣) �mÅ�Ä�Ã�É�È�Ç�ÆÊ�l: قول اهللا

                                                 
  .٩١البقرة  )١(
  .١٥١-١٥٠النساء  )٢(
  .١٥الشورى  )٣(
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� mg�f�e��p�o�n�m�l�k�j�i�h

q�r�l (١).  
أن مجيع كتب اهللا اشتملت على أصول اعتقادية وعملية واحدة، وهي  -٢

مجيعها على ملة واحدة، فمن كفر بواحد منها يكون هذا كفراً بامللة 
وكتب اهللا . اليت اشتمل عليها ذات الكتاب الذي ادعى اإلميان به

يصدق بعضها بعضاً فالكفر بواحد منها كفر بالباقي، وينبه إىل هذا 

}�|�{�~�_�`��m�b�a: سبحانهالوجه قوله 

d�c�l�k�j�i�h�g�f�e��m

no�l (٢) تعليل لكفرهم" وهو احلق مصدقاً ملا معهم: "فقوله. 

فإن اإلميان . أن كل كتاب من كتب اهللا أمر باإلميان جبميع كتب اهللا -٣
بالكتب من أصول اإلميان اليت جاءت ا امللة على لسان كل رسول، 
فمن كفر بواحد من كتب اهللا يكون قد كفر مبا أمر به يف الكتاب 

 . الذي ادعى اإلميان به

ان يرد من هذا وميكن أن يقال أن التفريق بني كتب اهللا يف اإلمي
جهتني، من جهة الترتيل، وهذا ككفر اليهود بالقرآن مع إميام 

من عند اهللا، فهو  أصالًبالتوراة فإم أنكروا أن يكون القرآن مرتالً 
ومن جهة التأويل، وهذا ككفر النصارى الذين . كفر بأصل اإلنزال

أقروا بالقرآن كتاباً مرتالً ولكنهم زعموا أنه خاص بالعرب وال جيب 

                                                 
  .١٣٦البقرة  )١(
  .٩١البقرة  )٢(
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عليهم اتباعه وهم مكتفون بكتام، فهؤالء أثبتوا أصل اإلنزال وكفروا 
 .من جهة التأويل

  :حد والكفر ببعضهاإلميان ببعض الكتاب الوا :الثانية

�: ومثال هذه الصورة فعل اليهود الذي ذكره اهللا يف قوله m�B�A
D�C�H�G�F�E��M�L�K�J�I

P�O�N�W�V�U�T�S�R�Q�
Y�X�^�]�\�[�Z��a�`�_
c�b�e�d�fg��j�i�h
k�lm�t�s�r�q�p�o�n�u��v
x�wy�}�|�{�z�_�~`�c�b�a��d
�f�el (١) الكتاب أفتؤمنون ببعض : "والشاهد يف اآلية قوله
أي تؤمنون ببعض كتابكم وتكفرون ببعضه، وبني وجه " وتكفرون ببعض

هذا الكفر من فعلهم وهو املذكور يف اآلية، وهو أنه كان حلفاء اخلزرج من 
اليهود يقاتلون مع اخلزرج حلفاء األوس من اليهود أنفسهم يف احلرب الدائرة 

اليهود بعضهم بعضاً بني اخلزرج واألوس، فيقاتل اليهودي اليهودي، فيقتل 
وخيرجون بعضهم بعضاً من ديارهم، وهذا حمرم عليهم يف كتام، مث إذا أسر 

كليهما مجعوا له الفدية يفدونه مجيعاً ألن هذا واجب  نييهودي من الفريق
  .(٢)عليهم فعملوا ذا وتركوا ذاك

                                                 
  .٨٥-٨٤البقرة  )١(
  .١١١-١/١١٠انظر زاد املسري  )٢(
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ومن صور اإلميان بالكتاب الواحد والكفر ببعضه، ما عليه الذين يسمون 
القرآن يكفينا، ويتركون العمل بسنة : الذين يقولون" القرآنيني"أنفسهم بـ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهؤالء قد كفروا ببعض القرآن مع دعواهم 

�m�s�r�q�p: اإلميان به وهو كفرهم بقول اهللا يف القرآن
t�u�w�vx�l (١)  وقد ورد اخلرب عنهم عن رسول اهللا صلى اهللا

ال ألفني أحدكم متكئاً على أريكته ، يأتيه «: »  �« ، قال  عليه وسلم
ال أدري ، ما وجدنا يف : األمر من أمري مما أمرت به أو يت عنه ، فيقول 

  .ويلحق ؤالء كل من رد خرب اآلحاد من املبتدعة (٢)»كتاب اهللا اتبعناه
تقرير املذهب الراجح يف أن : وهذه اجلملة من اإلميان تنبين عليها فوائد منها

شرع من قبلنا الوارد يف شرعنا من غري نسخ شرع لنا، ألن اإلميان واجب 
  .بكل ما جاء يف كتب األنبياء السابقني وشرائعهم

  :واألصول وتنوع شرائعهااتفاق كتب اهللا يف امللة 
هذه مجلة من مجل اإلميان بكتب اهللا، أا مجيعها جاءت مبلة وأصول اعتقادية 
وأصول عملية وأصول آداب واحدة ولكن تنوعت الشرائع واملناهج، قال اهللا 

�: عز وجل mp�o�q��w�v�u�t�s�r
y�x�z{�`�_�~�}�|a�d�c�b�
h�g�f�ei�n�m�l�k�jo��r�q� p

                                                 
  .٧احلشر  )١(
وابن ماجه  ٢٦٦٣رقم  ٥/٣٦، وأبو داود  ٤٦٠٥رقم  ٤/٢٠٠أخرجه الترمذي  )٢(
  .  ٢٣٨٧٦رقم  ٣٩/٣٠٢، وأمحد  ١٣رقم  ١/٦
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y�x�w�v�u�t�s�z{�l (١)  قوله مفإذا ض
لكل جعلنا منكم شرعة : "إىل قوله" مصدقاً ملا بني يديه"سبحانه يف اآلية 

تقرر ما ذكرناه من اتفاق كتب اهللا يف األصول وتنوع شرائع " ومنهاجاً
  .ومناهج تطبيق تلك األصول

��mi�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j: وقال سبحانه

z�y�x�w�v�u�t{�l (٢)  ألمة حممد فأخرب أنه شرع
صلى اهللا عليه وسلم الوصايا اليت وصى ا سائر األنبياء ال مجيع ما أوحاه اهللا 

مد صلى اهللا عليه وسلم، وهذا لكل واحد منهم وشرع مجيع ما أوحاه حمل
" أوحينا"املقرونة بأمساء األنبياء املذكورين و" وصى"معىن الفرق بني لفظي 

  .سلماملقرونة باسم النيب صلى اهللا عليه و
والوصايا هي امللة واألصول العملية وأصول اآلداب ويدل لذلك كتاب اهللا، 

�m�v: إىل قوله �mw�v�x�z�y�l: ففي امللة قال اهللا

w�x�y��zl (٣) وقال :�mt�s�r�q�p��u

z�y�x�w�v{�l (٤)  ويف األصول العملية قال عيسى عليه

                                                 
  .٤٨املائدة  )١(
  . ١٣الشورى  )٢(

  .١٣٢-١٣٠البقرة  )٣(
  .١٣١النساء  )٤(
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فهذه يف  (١) �mh�g��m�l�k�j�il: السالم
  والزكاة من جنس األصول العملية،الصالة 

فهذه يف  (٢) �mD�C�B�AE�l: ويف أصول اآلداب قال اهللا
اليت يف  (٣)بر الوالدين من جنس اآلداب، وقد سردت آيات سورة األنعام

عشر وصايا  �m¡�¢�¨�§�¦�¥�¤�£©�l: أوهلا
اشتملت على أصول اعتقادية وأصول عملية وأصول آداب، وقد ختمت كل 

وقد قال صلى اهللا عليه  �m�Ò�Ñ�Ðl: آية من تلك اآليات بقوله
واملقصود  (٤)"األنبياء إخوة لعالت، أمهام شىت ودينهم واحد: "وسلم

فضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  ،(٥)الشرائع واملناهج: ديثباألمهات يف احل
املثل التفاق شرائع األنبياء يف امللة وأصوهلا وتنوع مناهجها باإلخوة ألب، 

  .أبوهم واحد وأمهام شىت
والشرائع اليت وقع فيها التنوع هي األحكام اليت يدخلها النسخ، فالصالة مثالً 

تنوعت أصل عملي اتفقت عليه رساالت الرسل ال يدخله النسخ، ولكن 
شرائعها يف صفاا وأعدادها وأذكارها وشروطها وحنو ذلك، وهكذا يف باقي 

  .األصول وشرائعها

                                                 
  .٣١مرمي  )١(
  .١٥األحقاف  )٢(
  .١٥٣- ١٥١انظر اآليات  )٣(
رقم  ١٨٣٧، ومسلم ٣٤٤٣رقم  ٦/٤٧٨البخاري، الصحيح مع الفتح أخرجه  )٤(

٢٣٦٥.  
   .٦/٤٨٩انظر فتح الباري  )٥(
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توحيد اخللق على توحيد : "واحلكمة يف تنوع الشرائع مع اتفاق امللة هي
تؤخذ كل أمة بالتشريعات اليت توافق طبائع أهلها وزمام  وذلك بأن" اخلالق

ا توحيد اهللا عز وجل، ولذلك تتفاوت  ليكون من كل أمة أمت حال يؤدى
الشرائع بني تشديد وتيسري حبسب أحوال الناس وأزمنتهم، فلما كان اليهود 
مثالً أهل مكر وتان وحتايل وخمادعة وجرأة على ارتكاب احملظورات وقتل 
األنبياء وحتريف كلم اهللا عن مواضعه ناسب أن تكون الشريعة املفروضة 

}�|��m: فها اهللا باإلصر واألغالل يف قولهعليهم شديدة حىت وص

`�_�~�}�abl (١)  أي بنسخها بشريعة حممد صلى
  .اهللا عليه وسلم

وملا كان القرآن آخر كتب اهللا ال كتاب بعده ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
خامت األنبياء ال نيب بعده، وكانت شريعته عامة يف اخللق إىل قيام الساعة فقد 

شرعته لتوافق أحوال اخللق كلهم على اختالف أحواهلم وأزمنتهم ضبط اهللا 
  .إىل قيام الساعة، فيستغنوا ا يف كل حال وزمن عن احلاجة لكتاب آخر

  :كتب اهللا مرتلة منه على رسله
هذه اجلملة من اإلميان أصل عظيم يف اإلميان بكتب اهللا فهي لبه وحقيقته، ال 

باطل كفر أو بدعة يف هذا الباب وأصل ورود يثبت اإلميان بالكتب إال ا، 
فمن جهة القدح يف هذه اجلملة من اإلميان، ولذلك قرر اهللا هذا األصل يف 
كتابه أعظم تقرير فكثر ذكره يف كتاب اهللا، وورد على وجوه متعددة من 

  الذكر، وأساليب متنوعة من البيان،
  :فتارة تفتتح السورة من القرآن بتقرير هذا األصل -

                                                 
  .١٥٧األعراف  )١(



 ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
    محمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهين. . . . دددد....أأأأ                                                                                                                                                                                            �

 

26 
 

باإلخبار العام، كما يف افتتاح سورة : يكون هذا االفتتاح حيناًمث   -أ 
  :آل عمران

 �mD�C�B�A�E�F�G�H�M�L�K�J�I�

W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N��X

\�[�Z�Y]�l وأول سورة الزمر :� m�d

h� g� f�e�i��jl  وبه افتتحت سور
السجدة ويس وغافر وفصلت واجلاثية واألحقاف، أن الكتاب 

 .ترتيله سبحانه

وحيناً يكون افتتاح السورة بثناء اهللا على نفسه لترتيله الكتاب   -ب 

»��m: واالمتنان على خلقه بذلك، ففي مفتتح سورة الكهف

®�¬�²�±�°�¯l ويف مفتتح سورة الفرقان :�m

¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤��®

l. 

وتارة يكون هذا التقرير يف أثناء السورة، وهو أكثر وروده، وهو على  -
 :وجوه

�m�B�A: فأحياناً يكون باإلخبار العام، كقوله سبحانه  -أ 
G� F� E� D� C�l (١)،  وقال

                                                 
  .٢٥احلديد  )١(
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�: سبحانه m�t� s� r� q� p� o� n

u��z�y�x�w�vl (١). 

�m�Ã: وأحياناً يقرره سبحانه يف سياق األمر باإلميان، كقوله  -ب 

Å�Ä�É�È�Ç�ÆÊ�l (٢) وقوله :�m�S

V�U�T�\�[�Z�Y�X�WN..l (٣). 

وأحياناً يقرره يف سياق ذكر صفات املؤمنني اليت استحقوا هلا   -ج 

�m: اسم اإلميان وحكمه وأن منها إميام بإنزال الكتب، كقوله

j�i�h�g�k�n�m�lo�l (٤)  وقوله

 (٥) �mX�W�V�Y��^�]�\�[�Zl: يف صفة املتقني

�: وقوله my�x����~�}�|�{�z

£�¢�¡��¥�¤l (٦). 

كتاب اهللا يعبر سبحانه عن إيتائه ويف هذه الوجوه واآليات وغريها كثري يف 

�m�h�g: كما يف قوله" نزلنا"الكتب بالفعل نزل وتصرفاته، فتارة بصيغة 

                                                 
  .٢١٣البقرة  )١(
  .١٥الشورى  )٢(
  .١٣٦البقرة  )٣(
  .٢٨٥البقرة  )٤(
  .٤البقرة  )٥(
  .١٩٩آل عمران  )٦(
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j�i�l (١)، وقوله :�mU�T�S�l (٢)  نرتِّل"وتارة بصيغة "

وتارة  ،(٣) �my�x�w�v�u�t�{�z|�l: كما يف قوله

 (٤) �m¨�§�¦�¥�¤��ª�©l: كما يف قوله" يرتِّل"بصيغة 

��mU�V�\�[�Z�Y�X�W: كقوله" نزل"وتارة بصيغة 

l (٥)،  رتَّل"وتارة بصيغةكقوله" ت :�ma�`��d�c�b

�e�dl (٦)،  رتَّل"وتارة بصيغةكقوله" ي :� m�®�¬�«�ª

¯��²�±�°l (٧)  ل"وتارة بصيغةزكقوله" أَن :� m�x�w

�yl (٨) وقوله :�m_�^�]�`a�l (٩) وقوله :�m

|�{�z�y�l (١٠)، وقوله :�mb�a�`�_�d�ce�

                                                 
  .٩احلجر  )١(
  .١٠٦اإلسراء  )٢(
  .٨٢اإلسراء  )٣(
  .٩احلديد  )٤(
  .٤٤النحل  )٥(
  .٦٤التوبة  )٦(
  .١٠١املائدة  )٧(
  .٢١٣البقرة  )٨(
  .٤٧العنكبوت  )٩(
  .٢يوسف  )١٠(
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g�fh�l (١)،  زِل"وتارة بصيغةكقوله" أُن :�m�D�C�B�A

J�I�H�G�F�E�K...�l (٢) وقوله :�m�b�a

g�f�e�d�c�bh�l (٣)،  كقوله" ترتيل"وتارة بصيغة :

�m�g�f�e�d�cl (٤)  يف قوله" مرتَّل"وتارة بصيغة :�m�k

�lo�n�m�s�r�q�pt�l (٥).  
ويف مجيع مواضع ذكر ترتيل الكتب من اهللا أضيف اإلنزال إليه سبحانه على 

  :وجهني
  .إسناد الفعل إىل اهللا فهو فاعله -١
 .إسناد ابتداء الفعل إىل اهللا فهو منه -٢

والتعبري باإلنزال وإسناده إىل اهللا يدل على أصلني يف احلق يقمعان نوعني من 
  :الباطل
أن كتب اهللا ليست من كالم الرسل أنشؤوه من أنفسهم، وكذا مل يتلقوه  :األول

فإن الرتول واإلنزال ال يكون إال من علو إىل . من أحد ممن حوهلم من البشر
من جهة : سفل، ال يعقل إال كذلك، فإذا كانت كتب اهللا مرتلة عليهم فهي أوالً

يف  مليست ممن حوهل منفكة ليست من كالم أنفسهم، مث هي من ذات يف العلو

                                                 
  .١٦٦النساء  )١(
  .٨٤آل عمران  )٢(
  .٦٥آل عمران  )٣(
  .١٩٢الشعراء  )٤(
  .١١٤األنعام  )٥(
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�m :وقوهلم (١)��mb�a�`�d�c�e lوهذا يبطل قول الكفار . ضراأل

G�F�EH�l (٢) الذي حكاه اهللا عنهم.  
أن كتب اهللا هي كالمه الذي هو صفته منه بدأ، فهي غري خملوقة ولكنها : الثاين

فالفعل صفة الفاعل،  ،كالم اهللا، وهذا هو معىن إسناد الفعل إىل اهللا بأنه فاعله،
وهو معىن إسناد الفعل إىل اهللا بأنه منه، ألنه ابتدأ منه وخرج منه سبحانه، فكُتب 

األلسن  تناقلت كالمه سبحانهاهللا كالمه منه بدأت، تكلم ا أوالً سبحانه مث 
وحفظته الصدور والسطور وهو حيث تصرف كالم اهللا ألنه منه بدأ، فهو غري 

يف يكون الكتاب كالمه الذي هو صفته وقد كتب باليد ك: خملوق، فإن قيل
املخلوقة على الورق املخلوق باحلرب املخلوق، وحفظته الصدور املخلوقة ورددته 

يكون كالم اهللا ألنه منه بدأ، فالكالم ينسب إىل من : األلسن املخلوقة، فاجلواب
 صلى اهللا تكلم به أوالً حيث تصرف، فإنك إذا تلوت حديثاً من كالم رسول اهللا

وإن ، إن هذا كالمك : عليه وسلم بصوت نفسك ولسان نفسك ال يقول أحد 
هذا كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعلوم : كان بأداء نفسك، بل يقول

أن صوتك املسموع منه هذا الكالم ليس هو صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ي لسان رسول اهللا صلى وسلم، وال لسانك وحركات فمك باحلروف والكلم ه

اهللا عليه وسلم وحركات فمه الشريف، ولكنه كالم رسول اهللا ألنه هو الذي 
تكلم به أوالً وخرج منه صلى اهللا عليه وسلم يف ابتداء األمر، هذا وكالمه صلى 
اهللا عليه وسلم خملوق ككالمنا، فكذلك كالم اهللا إذا تلوته أو حفظته أو كتبته 

الم التايل والكاتب، وكالمه الذي نشأ منه سبحانه هو هو كالم اهللا وليس ك
  .صفته غري خملوق، فال يكون نشأ خملوقاً وال من خملوق

                                                 
  .٢٥املدثر  )١(
  .١٠٣النحل  )٢(
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نسبة إىل املتكلم به أوالً، فيكون : ويجلي األمر بيان أن الكالم ينسب نسبتني
نسبة إنشاء، : ونسبة إىل املبلغ، فيكون تبليغه، فاألوىل. كالمه الذي هو صفته

  .نسبة تبليغ: والثانية
  .وهذا يبطل قول أهل البدع إن القرآن خملوق
  :نوعا اختالف اخللق يف ترتيل الكتب

ه وأكد. ذكرنا فيما تقدم أن اهللا عظم يف كتابه تقرير كون كتبه مرتلة منه
 منلعبارة مبا جيلي شأنه ومينع الشبهة فيه، وهذا ا بالترديد يف الذكر والتنويع يف

ان ما خيتلفون فيه وفصل احلكم فيه، فإن اخللق قد اختلفوا فضله على عباده يف بي
البدعة، وتضاد ويف ترتيل كتابه سبحانه اختالفاً انقسم به احلق والباطل، والسنة 

  .املؤمن والكافر، والسين والبدعي
  : (١)وميكن تصنيف اختالف اخللق يف ترتيل الكتاب إىل نوعني

اختالف يف جنس الترتيل، وهو بني املؤمنني والكافرين، فاملؤمنون يؤمنون  :األول
بأصل الترتيل ويثبتون كتاب اهللا مرتالً منه سبحانه على رسوله فهو كالم اهللا 
والرسول مبلِّغ، أما الكفار فأنكروا أصل الترتيل وأبطلوه وزعموا أن الكتاب قول 

  .الرسول أو تعلمه من بشر
يف صفة الترتيل، وهو واقع بني أهل السنة وبني أهل البدع  اختالف :الثاين

كتاب اهللا كالمه، خرج منه : واهلوى من فالسفة ومتكلمة، فأهل السنة يقولون
جربيل، وبلغه جربيل إىل الرسول صلى اهللا عليه  هحبرف وصوت، ومسعه من

مسعه من جربيل عليه السالم، وبلغه الرسول ألمته »  �«  وسلم، ومسعه الرسول
أما أهل البدع من أهل الكالم فقد اتفقوا على . منه أصحابه وتلقته األمة منهم

كلمة واحدة هي أن القرآن خملوق، إما خلقه اهللا يف جربيل أو يف حممد أو يف 
                                                 

  .  ١٢١ – ١١٩و  ١٤ – ١٢/١٣انظر الفتاوى  )١(
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جسم آخر غريمها، وأما الفالسفة فجعلوه فيضاً فاض على نفس النيب صلى اهللا 
  .كال القولني كفر وضاللو. عليه وسلم من العقل الفعال أو غريه

  :عدد كتب اهللا
الكالم يف عدد كتب اهللا ال أصل له صحيح، فهو غري معلوم، وقد اشتهر أن عدة 
كتب اهللا مائة وأربع كتب، روى البيهقي يف سننه أن الربيع بن صبيح روى عن 

ومستند من قال ذلك  .(١)أنزل اهللا مائة كتاب وأربعة كتب: احلسن البصري قال
: قلت يا رسول اهللا كم كتاباً أنزل اهللا؟ قال: حديث أيب ذر الطويل الذي فيه

 لىمائة كتاب وأربعة كتب، أنزل على شيث مخسني صحيفة، وأنزل ع"
ثالثون صحيفة، وأنزل على إبراهيم عشر ) إدريس: ويف رواية(أخنوخ 

وأنزل التوراة صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف، 
وهو حديث انفرد به إبراهيم بن هشام بن حيىي  ،(٢)"واإلجنيل والزبور والقرآن
إبراهيم بن هشام أحد املتروكني : "وقد قال الذهيب ،(٣)الغساين عن أبيه عن جده

فيه : "وقد قال اهليثمي يف هذا احلديث (٤)"الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب
فليس يف  (٥)"كذاب: غساين، قال أبو حامت وغريهإبراهيم بن هشام بن حيىي ال
  .احلديث حجة مع هذا السند

                                                 
  .٩/١٨٨السنن الكربى  )١(
إىل عبد  ٦/٣٤١وعزاه يف الدر املنثور . ٢٨٩- ١/٢٨٧أخرجه ابن حبان، اإلحسان  )٢(

  .بن محيد وابن مردويه وابن عساكر
  .١/٧٢انظر ميزان االعتدال  )٣(
  .٤/٣٧٨ميزان االعتدال  )٤(
  .٥٣موارد الظمآن ص )٥(
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: وقال ،(١)"قرأت ثالثني كتاباً نزلت على ثالثني نبياً: "وعن وهب بن منبه قال
لقد قرأت اثنني وتسعني كتاباً كلها أنزلت من السماء، اثنان وسبعون منها يف "

  .(٢)"الكنائس ويف أيدي الناس، وعشرون ال يعلمها إال قليل
وال يعرف من كتب اهللا معرفة ثابتة صحيحة إال أربع كتب ذكرها اهللا يف القرآن 

يل عيسى، وزبور داود، توراة موسى، وإجن: الكرمي، والقرآن هو خامسها، وهي
  .عليهم السالم–وصحف إبراهيم 

  :وفيما يلي تعريف بكل منها
  :التوراة

هذا اسم الكتاب املرتل من اهللا على موسى عليه السالم، وهو اسم عرباين، أصله 
فهو على هذا لفظ  .(٤)"الناموس"أو " الشريعة"ومبعىن  ،(٣)"اهلدى"مبعىن " طُورا"

  .أعجمي ال يدخله اشتقاق عريب وال يوزن على أوزان الصرف العربية
وذهب بعض أهل العلم إىل أنه اسم عريب، واختلفوا يف اشتقاقه ووزنه الصريف، 

  :ففي اشتقاقه قوالن
فكأن التوراة  ،(٥)إذا ظهر منه النار: ورِي الزند، يرِي: أنه مشتق من -١

  .ضياء من الضالل
ويكون ذلك ألن يف  ،(١)ورى يف كالمه، إذا عرض: مشتق من أنه -٢

 .التوراة رموزاً كثرية وتلوحيات جليلة

                                                 
  .٥/٥٤٣الطبقات الكربى  )١(
  .٤/٢٤واحللية  ٥/٥٤٣الطبقات  )٢(
  .٣/١٤٨انظر التحرير والتنوير  )٣(
  .٣/١٥٥تفسري املنار  )٤(
  .١/٧٢وإمالء ما من به الرمحن  ٢/٣٧١انظر البحر احمليط  )٥(
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  :ويف وزنه ثالثة أقوال
فأبدلت الواو األوىل تاًء، كما " وورية"، فأصلها "فَوعلَة"أنه على زنة  -١

 ،(٢)من الوجه والوقاية" وقاة"و" وجاه"يف " تجاه"و" تقاة"فعلوه يف 
  .(٣)قاله البصريون. وأبدلت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها

: بفتح العني، وقلبت الياء ألفاً والتاء زائدة، من" تفْعلة"أنه على زنة  -٢
 .(٤)وريت بك زنادي، قاله الكوفيون

بكسر العني، فأبدلت الكسرة فتحة وقلبت ألفاً، " تفْعلة"أنه على زنة  -٣
 .(٥)، قاله الفراء"توصاة": "توصية"كما قالوا يف وفعل ذلك ختفيفاً، 

واعترضه البصريون بأن هذا البناء قليل، وبأنه يلزم منه زيادة التاء أوالً، 
 .(٦)وهي ال تزاد كذلك إال يف مواضع ليس هذا منها

  :عريب ألمرين" التوراة"وإمنا قيل إن اسم 
  .مساء األعجميةالتعريف عليه، وهي ال تدخل على األ" أل"دخول : األول

                                                                                                                                            
  .٢/٣٧١انظر البحر احمليط  )١(
 أبدلت عن الواو" تقاة"بأن التاء يف  ١/٧٢استدرك العكربي يف إمالء ما من به الرمحن  )٢(

وليس كذلك هنا، ولكنها أبدلت يف التوراة عن الواو " جناة"النضمامها ضماً الزماً مثل 
  .، والتوجل كناس الظيب أو الوحش الذي يلج فيه"ووجل"وأصلها " تولَج: "كما قالوا

، والكشف عن وجوه القراءات السبع ٧٦، واملفردات ٢/٣٧١انظر البحر احمليط  )٣(
  .١/٧٢ه الرمحن ، وإمالء ما من ب١/١٨٣
  .انظر املراجع السابقة )٤(
  .١/٧٢، وإمالء ما من به الرمحن ٢/٣٧١البحر احمليط  )٥(
  .  ٧٢/  ١إمالء ما من به الرمحن  )٦(
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ا بعض األمساء موزانع من دخوهلا على املعرب، كما ألوقد أجيب عنه بأنه ال م
فهو " االسكندرية"األعجمية األلف والالم عالمة على التعريف، كما ورد يف 

  .(١)ال يستعمل بدوا مع االتفاق على أعجميته
الداللة على األصل، : اأا قُرئت يف املتواتر بإمالة األلف، وعلة إمالته: الثاين

مشتقة متصرف فيها أا فدل هذا على  ،(٢)لتقريبها إىل أصلها وهو الياء
  .تصرف األلفاظ العربية

: قد يراد به الكتاب املعني" التوراة"أن لفظ  (٣)وذكر ابن تيمية رمحه اهللا
وقد يراد به جنس الكتب اليت يقر ا أهل الكتاب، فيدخل يف " توراة موسى"

الزبور ونبوة أشعيا وسائر النبوات غري اإلجنيل، وهي قد حرفت : ذلك
  .وبدلت

وهذا الذي ذكره ابن تيمية رمحه اهللا هو يف إطالق أهل الكتاب، أما القرآن 
  .(٤)فيهما إال كتاب موسى عليه السالم" التوراة"والسنة فليس مراداً بلفظ 

باحلديث عنه دون ذكر و يف القرآن كثرياً إما بامسه أ" التوراة"وقد تكرر ذكر 
" فرقاناً: "وقد مساه اهللا. ، وقد ورد امسه بلفظه مثان عشرة مرة يف القرآنامسه

                                                 
هذا جواب غري صحيح ألن : "، وقال ابن عاشور٣/١٤٨انظر التحرير والتنوير  )١(

جلواب أنه إمنا ألزم التعريف االسكندرية وزن عريب، إذ هو نسب إىل اسكندر، فالوجه يف ا
ألن عدم " ألنه معرب عن اسم مبعىن الوصف، اسمٍ علمٍ، فلما عربوه ألزموه الالم لذلك

  .العقبة: التعريف تدخل على األوصاف والنكرات لتصري أعالماً بالغلبة مثل
  .١/١٨٣الكشف عن وجوه القراءات السبع  )٢(
  .٣/١٥٥املنار ، وانظر تفسري ٣/٢٨١يف اجلواب الصحيح  )٣(
  .٣/١٥٦انظر تفسري املنار  )٤(
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وكتب اهللا كلها  (١) �m�u�t�s�r�ql: يف قوله
  .فرقان ألا مشتملة على التفرقة بني احلق والباطل

التوراة آيات، كما يف حديث ابن عمر، أن اليهود جاءوا إىل  توتسمى فقرا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكروا له أن رجالً منهم وامرأة زنيا، فقال 

: ويف سياقه" ما جتدون يف شأن الرجم؟: "صلى اهللا عليه وسلمهلم رسول اهللا 
  .(٢)فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم

األنبياء ذكر ، قال اهللا بعد "آيات"ذا كشأن فقرات كتب اهللا مجيعاً تسمى وه

�ml�m�n�p�o�q�r��st��u: من ذرية آدم وإبراهيم
l (٣).  

كان اهللا قد كتب التوراة بيده سبحانه قبل خلق آدم : صفة نزول التوراة
بأربعني عاماً كما يف حديث حتاج آدم وموسى عليهما السالم فقد ورد يف 

أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه، : فقال آدم: "سياقه
وأعطاك األلواح فيها تبيان كل شيء، وقربك جنياً، فبكم وجدت اهللا كتب 

مث أعطاه اهللا ملوسى،  ،(٤)"بأربعني عاماً: التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى
 ناول موسى أن اهللا -كما يقول ابن تيمية–وقد أُثر عن طائفة من التابعني 

                                                 
  .٤٨األنبياء  )١(
  .١٦٩٩رقم  ٣/١٣٢٦، مسلم ٣٦٣٥رقم  ٦/٦٣١متفق عليه، البخاري مع الفتح  )٢(
  .٥٨مرمي  )٣(
  ، ح٤/٢٠٤٣مسلم  )٤(
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وهو كذلك عند أهل الكتاب لكن : "التوراة من يده إىل يده، وقال ابن تيمية
  .(١)"ال أعلم غري هذا اللفظ مأثوراً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

لة ثجاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث وا :نزول التوراة توق
ن شهر رمضان، أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة م: "بن األسقع أنه قال

وأنزلت التوراة لست من رمضان، وأنزل اإلجنيل لثالث عشرة مضت من 
رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن 

  .(٢)"ألربع وعشرين ليلة خلت من رمضان
األلواح "ذكر اهللا يف القرآن  :هل بني التوراة واأللواح والصحف فرق

" الصحف"اليت آتاها موسى عليه السالم يف سورة األعراف، وذكر سبحانه 
  .اليت آتاها موسى عليه السالم يف سوريت النجم واألعلى

ويف الروايات عن أهل العلم قول بأن موسى عليه السالم أعطي األلواح قبل 
  .وعلى هذا فاأللواح غري التوراة ،(٣)التوراة

وفيها قول بأن التوراة كتبت يف األلواح فهي هي، وليست األلواح شيئاً غري 
  .(٤)التوراة ألن التوراة فيها

وهذا القول الثاين هو الذي عليه اجلمهور الغالب، ويستأنس لترجيحه بقوله 
  :سبحانه

                                                 
  .١٢/٥٣٣الفتاوى  )١(
رقم  ٤/١٠٤، حسنه األلباين يف الصحيحة ١٦٩٨٤رقم  ٢٨/١٩١أخرجه أمحد  )٢(

١٥٧٥.  
  .مروي عن جماهد )٣(
و  ٣/١١٤مروي عن علي بن أيب طالب وابن عباس وعكرمة وعطاء، انظر الدر املنثور  )٤(

١٢١-١٢٠.  
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� mP�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�

�Zl (١)  السنة من أن وبني ما ثبت يف " كتبنا"وذلك للمناسبة بني قوله
اهللا كتب التوراة بيده، وكذا ملناسبة عموم قوله يف وصف األلواح أن فيها من 
كل شيء موعظة وتفصيالً لكل شيء ألن تكون التوراة داخلة يف هذا 

ة اراح، ففي كالم أهل العلم وصف التوالعموم، أو أن تكون هي حمتوى األلو
ها وأنه مل يكن بأن فيها شيء كثري وطول حىت صعب على أهلها حفظ

  .حيفظها إال عدة قليلة جداً من أنبياء بين إسرائيل، اثنان أو ثالثة
فعلى حديث أيب ذر املذكور قريباً تكون الصحف غري التوراة،  وأما الصحف

وقد تقدم أن " وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف: "ألن فيه
  .احلديث ال حيتج به

شيء موعظة وتفصيالً وظاهر قوله سبحانه يف وصف األلواح أن فيها من كل 
أن تكون الصحائف من األلواح ليست شيئاً آخر، إذ ماذا  لكل شيء، يرجح

واهللا ! عساها أن حتتوي إن كانت غري األلواح مع اشتمال األلواح لكل شيء؟
  .أعلم

مل كل ما حيتاج يف وصف املكتوب يف األلواح يش" كل شيء"وقوله سبحانه 
إليه الستقامة الدين والدنيا، فيشمل االعتقاد واألمر والنهي واحلدود 

  .(٢)واألحكام واآلداب واحلكم والعرب وحنو ذلك

                                                 
  .١٤٥األعراف  )١(
  .٢٥٩-٣/٢٥٨انظر زاد املسري  )٢(
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هذا، وإذا كانت التوراة يف األلواح، وال فرق بينهما، فثمة إشكالٌ يرد على 
هللا عليه زمن نزول التوراة على موسى عليه السالم الذي صح عن النيب صلى ا

  .أنه كان لست مضت من رمضان -كما تقدم–وسلم 
األلواح، واأللواح أنزلت بعد متام األربعني ليلة اليت نزول فيكون هو زمن 

�m�p: واعد اهللا موسى بعد إجنائه وقومه من فرعون وقومه، فإن اهللا قال
q�w�v�u�t�s�rx�y��z

|�{}�`�_�~�a��d�c�be�
i�h�g�f�k�j��o�n�m�l

pq�l إىل أن قال :�m¤�£�¢�¡���¥N..l ،

m...�J�I�P�O�N�M�L�K��R�Q: قال

SN..l(١)  فكان إيتاء موسى األلواح يف متام هذه األربعني
  .يف املواعدة

وهذه النجاة كانت يف العاشر من حمرم كما يف حديث صيام يوم عاشوراء 
فرأى اليهود الثابت يف الصحيح، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة 

هذا يوم صاحل، هذا يوم جنى اهللا : قالوا" ما هذا؟: "تصوم يوم عاشوراء قال
فأنا : "بين إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، فقال صلى اهللا عليه وسلم

هذا يوم عظيم أجنى : "ويف رواية ،(٢)"أحق مبوسى منكم فصامه وأمر بصيامه

                                                 
  .١٤٥-١٤٠األعراف  )١(
  .٢٠٠٤، رقم ٤/٤٤أخرجه البخاري، الصحيح مع الفتح  )٢(
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فالنيب صلى اهللا عليه وسلم  (١)"اهللا فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه
أقر اليهود على اعتبار العاشر من حمرم هو يوم جناة موسى عليه السالم ومل 

  .موسى عليه السالم لشرعةم بل خصه بالصيام موافقة يكذم 
أن رمضان بعيد عن احملرم، فبينهما أكثر من أربعني ليلة، : ووجه االستشكال

! التوراة ومها واحد؟نزول ن فكيف يكون زمن نزول األلواح غري زم
  :واجلواب باحتمال أحد وجهني

عدم منع بعد املدة على هذا النحو، ألنه ليس يف سياق القصة يف : األول
قريباً منها وما فيها إال  ه بوقوع املواعدة عقب النجاة مباشرةلاآليات ما جيزم 

  .مطلقاًوقوع املواعدة بعد النجاة 
من حمرم وافق عندما قدم النيب صلى اهللا عليه  أن يكون يوم العاشر: الثاين

وسلم املدينة اليوم الذي يصومه اليهود موافقة وليس هو هو، ألن اليهود 
صوم أهل الكتاب : "قال ابن القيم. كانوا حيسبون لصيامهم حبساب الشمس

ونقل حنوه ابن حجر عن كتاب اآلثار القدمية  (٢)"إمنا هو حبساب سري الشمس
ولكن مينع هذا االحتمال أنه لو صح لكان صيام عاشوراء يف  .(٣)للبريوين

كثري من السنني غري موافق ليوم جناة موسى عليه السالم فال يكون صيامه 
  ."حنن أحق مبوسى: "حمققاً ملقصود الشارع صلى اهللا عليه وسلم يف قوله

ويشكل كذلك ما روي عن أئمة التفسري كمجاهد ومسروق وابن جريج 
أن الثالثني ليلة من املواعدة هي ثالثني ذي القعدة،  (٤)ابن عباسومروي عن 

                                                 
  .١١٣٠رقم  ٢/٧٩٦هي عند مسلم  )١(
  .٢/٧٠زاد املعاد  )٢(
  .٤/٢٤٨فتح الباري  )٣(
  .١١٥- ٣/١١٤انظر الدر املنثور  )٤(
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والعشر اليت مت ا امليقات هي عشر ذي احلجة، فيكون إنزال التوراة على هذا 
أن هذا مما ينقل عن أهل الكتاب للعلم به ال : واجلواب. القول وقع يوم النحر

ه وسلم، بل يرد مبا يف لالحتجاج فال يعارض به ما ورد عن النيب صلى اهللا علي
  .احلديث

  .واهللا أعلم. ولكن إذا كانت التوراة غري األلواح، فال وجه هلذه اإلشكاالت
  :حمتويات التوراة

��mt�s�r�q�v�uw: أمجل اهللا حمتويات التوراة يف قوله
}�|�{�z�y�x�� �̀_�~

d�c�b�a�h�g�f�ei�l (١)  ففيها اهلدى
فيها امللة والعقائد وأدلة احلق وأحكام والنور واحلكم يف الذين هادوا، 

وقد تقدم أن كتب اهللا مشتملة على األصول االعتقادية والعملية  ،.التشريع
  :وقد ذكر اهللا يف كتابه بعض مفردات حمتوياا. والسلوكية

  :فمن مفردات االعتقاد فيها
اإلخبار عن نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وصفاته ونسخ شريعتهم  -

  :قال اهللا بشريعته،

 me�d��k�j�i�h�g�f

l�r�q�p�o�n�m��s

                                                 
  .١٥٧األعراف  )١(
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y�x�w�v�u�t��{�z

�̀_�~�}�|�ab�l (١).  
واإلخبار عن صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم ووصفهم وضرب املثل  -

  :هلم، قال اهللا

�mC�B�AD�I�H�G�F�E�K�JL��N�M

R�Q�P�O�T�SU�V�Z�Y�X�W�[\�

_�^�]�`a�l (٢). 

§�¨�©��¦�m: والوعد باجلنة ملن يقاتل ويقتل يف سبيل اهللا، قال اهللا -
®�¬�«�ª�°�¯�±²��³

¸�¶�µ�´�¹º��¿�¾�½�¼�»
À�ÁÂ�l (٣). 

�m�Ò�Ñ: اإلخبار بفالح من تزكى بطاعة ربه وطلب اآلخرة، قال اهللا -

Ô� Ó�Ö�Õ�Ú�Ù�Ø�×��E�D�C�B�A

J�I�H�G�F�Q�P�O�N�M�L�K�

S�R�l (٤). 
                                                 

  .١٥٧األعراف  )١(
  .٢٩الفتح  )٢(
  .١١١التوبة  )٣(
  .١٩-١٤األعلى  )٤(
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��mÄ�Ã�Â�Ç�Æ�Å: ومفردات االعتقاد الواردة يف قوله سبحانه -

Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ò�Ñ��Õ�Ô�Ó

×�Ö�Ú�Ù�ØN..l اآليات إىل قوله :�mo��p

�u�t�s�r�ql (١). 

  :ومن مفردات التشريعات فيها

¡�¢�£�¤��~���m: القصاص وأحكامه، قال اهللا -
§�¦�¥��«�ª�©�¨

®�¬�¯°�¶�µ�´�³�²�±¸�l 
�m�D�C�B�A: فهذه يف احلدود، وقال يف األجور والوزر (٢)

J�I�H�G�F�E�L�K��Q�P�O�N�M

S� R��Y� X� W� V� U� T

Z�[\�l (٣). 

                                                 
  .٥٤- ٣٦النجم  )١(
  .٤٥املائدة  )٢(
  .٣٢املائدة  )٣(
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�m¸�¶�µ�´��¹: ومن أحكام األطعمة، قال اهللا -

»�º¼�Á�À�¿�¾�½�Ã�Â��Ä

Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ì�ËÍ�l (١). 

  :الزبور

�m�[�Z: هو كتاب داود عليه السالم، وورد ذكره يف القرآن مرتني
�]�\l (٢). فالفتح على أنه  .(٣)وهو بفتح الزاي، وقرأه محزة بضمها

وآتينا داود : كتاب واحد مسي به، والضم على أنه مجع زبور، كأنه يف التقدير
والفتح أوىل لصحة معناه . تهمجع: زبرت الكتاب: كتباً وصحفاً مزبورة، يقال

  .(٤)عليه اجلماعة وألن
ثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قوله صلى اهللا عليه تقدم يف حديث وا :زمن نزوله

  ".وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان: "وسلم
مل يتضمن الزبور تشريعاً وأحكاماً، فقد كان دواد عليه السالم عامالً  :حمتوياته

بالتوراة حيكم ا يف الذين هادوا، فكتابه تابع للتوراة، وإمنا تضمن كما قال قتادة 
والربيع بن أنس وغريمها أذكاراً وتسابيح ومتجيد وثناء على اهللا وأدعية، وحكماً 

 .(١)كوهب بن منبه شيئاً مما ورد فيها وقد روى بعض أئمة العلم ،(٥)ومواعظ
  . ولعل احلكمة يف ذلك طلب ترقيق قلوب بين إسرائيل

                                                 
  .١٤٦األنعام  )١(
  .٥٥، واإلسراء ١٦٣النساء  )٢(
  .٢/٣٥٥انظر زاد املسري  )٣(
  .١/٤٠٣الكشف عن وجوه القراءات  )٤(
  .٤/١٨٨انظر الدر املنثور  )٥(
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لقد خفف على داود القرآن فكان يأمر خيله لتسرج : "وقد ثبت يف الصحيح
ن الزبور يسمى قرآناً، ولعل الصواب أن فقيل هلذا احلديث إ .(٢)"فيقرأ الزبور

  .عىن القراءة وليس تسمية للكتابيف احلديث مصدر قرأ مب" القرآن"لفظ 
  :اإلجنيل

هذا اسم الكتاب املرتل على نيب اهللا ورسوله عيسى عليه السالم، وقد تكرر 
  .ذكره يف القرآن أحد عشر مرة

رومي : وقيل. البشرى احلسنة: واإلجنيل لفظ سرياين مكون من كلمتني معناه
الصحيح، أو البشارة، أو التعليم اللفظ : وقيل يوناين معناه. اخلرب الطيب: معناه

  : (٥)وقيل هو عريب ويف اشتقاقه ثالثة أقوال .(٤)عربي: وقيل .(٣)اجلديد
أنه مشتق من النجل، وهو خروج الشيء من أصله وبروزه، ومنه قيل  -١

: ، ومسي اإلجنيل بهماؤها جنلت البئر إذا نز: جنله، ويقال: لولد الرجل
حلكم، أو ألنه مستخرج من اللوح إما ألنه تستخرج منه العلوم وا

  .احملفوظ أو من التوراة
عني جنالء أي واسعة الشق، : أنه مشتق من النجل وهو السعة، ومنه -٢

 .ومسي اإلجنيل به ألنه تضمن سعة مل تكن لبين إسرائيل

 .أنه مشتق من التناجل وهو التنازع، مسي به لتنازع الناس فيه -٣

                                                                                                                                            
  .١٨٩- ٤/١٨٨انظر الدر املنثور  )١(
  .٣٤١٧رقم  ٦/٤٥٣أخرجه البخاري، الصحيح مع الفتح  )٢(
  .٣/١٥٨وتفسري املنار  ٣/١٤٩التحرير والتنوير  )٣(
  .٢/٣٧١البحر احمليط  )٤(
  .٢/٣٧١، والبحر احمليط ١/٧٢وإمالء ما من به الرمحن  ١/٣٤٩انظر زاد املسري  )٥(
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لى الكتاب الذي آتاه اهللا نبيه عيسى وأنزله ولفظ اإلجنيل يطلق يف كالم اهللا ع
يطلق عند النصارى على أربعة كتب تعرف باألناجيل األربعة، "عليه، ولكنه 

وعلى ما يسمونه العهد اجلديد وهو هذه الكتب األربعة مع كتاب أعمال الرسل 
أي على . ورسائل بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ورؤيا يوحنا) أي احلواريني(

واألناجيل األربعة . فال يطلق على شيء مما عدا الكتب األربعة باالنفراداموع، 
عبارة عن كتب وجيزة يف سرية املسيح عليه السالم وشيء من تارخيه وتعليمه، 
وهلذا مسيت أناجيل، وليس هلذه الكتب سند متصل عند أهلها وهم خمتلفون يف 

  .(١)"تاريخ كتابتها على أقوال كثرية
وأنزل : "تقدم يف حديث واثلة بن األسقع قوله صلى اهللا عليه وسلم: وقت نزوله

  ".اإلجنيل لثالث عشرة مضت من رمضان
  :حمتوياته

}��m: اإلجنيل تابع للتوارة، ولكنه تضمن نسخ شيء منها كما يف اآلية

£�¢�¡���~�}�|�§�¦�¥�¤¨�l 
وغالب اإلجنيل حكم وأمثال ومواعظ، وقد وردت فيه البشارة بالنيب صلى  ،(٢)

اهللا عليه وسلم وصفته واخلرب بنسخ شريعته لشريعة بين إسرائيل، وفيه ذكر 
الصحابة وضرب املثل هلم، والوعد للمجاهدين، كما تقد ذكره يف الكالم على 

  .التوراة
يف الكنائس نسخها املتداولة يف وهذه الكتب الثالثة معروفة يف الناس، موجود 
  .اليهود والنصارى، ولكنها حمرفة كما سيأيت بيانه

                                                 
  .٣/١٥٨تفسري املنار  )١(
  .٥٠آل عمران  )٢(
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  :صحف إبراهيم عليه السالم

�mÄ�Ã�Â��Æ�Å: ذكر اهللا صحف إبراهيم يف موضعني من كتابه، يف النجم

Ç��Í�Ì�Ë�Ê�É�Èl (١)، ويف األعلى :�mJ��K

Q�P�O�N�M�L�S�R�l (٢).  
السالم يف أول ليلة من رمضان كما يف حديث وقد أنزلت على إبراهيم عليه 

  .واثلة املتقدم
وقد دل كتاب اهللا على أن صحف إبراهيم عليه السالم مل تكن معروفة عند 
العرب قبل اإلسالم مع انتسام إلبراهيم عليه السالم ودعواهم أم على ملته، 

�mq�p�t�s�r��x�w�v�u: قال سبحانه

{�z�y�}�|�¤�£�¢�¡���~��¦�¥

§�¨�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©´�l (٣).  
فهذه اآليات يف خماطبة املشركني وبيان إقامة احلجة عليهم بالقرآن وأنه أنزل 
إليهم حىت ال يعتذروا عن شركهم باهللا بأن الكتاب إمنا أنزل على الطائفتني 

فهذا يدل على أم ما كانوا  .اليهود والنصارى، وأم مل يرتل عليهم كتاب
وهذا يدل على أن صحف إبراهيم مل تكن كتايب اليهود والنصارى،  يعرفون إال

معهودة معروفة لديهم، فلعلها مل تكن موجودة، فتكون قد بادت، إال أن عدم 
معرفة العرب هلا ال مينع معرفة غريهم، ووجودها عند غريهم، على أنه ال ريب 

                                                 
  .٣٧-٣٦اآليتني  )١(
  .١٩-١٨اآليتني  )٢(
  .١٥٧-١٥٥األنعام  )٣(
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وقد قال . يف دخول التحريف فيها لو كانت موجودة معروفة عند بعض اخللق
فأما املتمسكون بكتب سائر األنبياء األولني كصحف شيث وإدريس : "النووي

وإبراهيم وزبور داود صلوات اهللا عليه وسالمه عليهم فال حتل مناكحتهم على 
قاله يف أصناف الكفرة الذين ال حتل مناكحتهم، وكأنه كان يعهد  (١)"الصحيح

راهيم، فكأا كانت موجودة يف عصره من يتمسك ذه الكتب ومنها صحف إب
ولكن بأيدي كفرة مع متسكهم ا، فهذا شاهد على حتريفها لو كانت موجودة، 

وقد . إبراهيم وقد حرفت التوراة واإلجنيل والعهد ما أقرب من العهد بصحف
إنه مجعه من : ذكر ابن الندمي عن رجل من موايل هارون الرشيد مجع كتاباً قال

  .(٢)بون إىل إبراهيم عليه السالم ومحلوا عنه الصحفكتاب الصابئة املنتس
  :حتريف التوراة واإلجنيل

لقد حرف أهل الكتاب كتاب اهللا الذي استحفظهم عليه، ومل تبق التوراة 
واإلجنيل على هيئتها اليت نزلت ا على النبيني الكرميني، وهذا التحريف أثبته اهللا 

ى كتام على درجات مذكورة يف يف كتابه، وقد كان اعتداء أهل الكتاب عل
  :القرآن

£�¤��m: فهم قد نسوا حظاً من كتام، قال اهللا يف بين إسرائيل -
¥�§�¦¨�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©³�l (٣) 

�: وقال mD�C�B�A�G�F�E�

                                                 
  .٧/١٣٥روضة الطالبني  )١(
  .٣٢الفهرست  )٢(
  .١٣املائدة  )٣(
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�L�K�J�I�Hl (١)  وهذا النسيان شامل لنسيان
  .(٢)العمل بالترك ونسيان العلم بأن نسوه وضاع عنهم

�mF�E�D�C�B�A��H�G: مث ما مل ينسوه فقد كتموه، قال اهللا -

L�K�J�I�N�MO�T�S�R�Q�P�V�U��Y�X�W

Z[�`�_�^�]�\a�l (٣) وقال سبحانه فيهم :

�mI��P�O�N�M�L�K�Jl (٤). 

�mu��w�v: مث ما مل يكتموه حرفوه عن مواضعه، قال اهللا -
{� z� y� x|�~� }���

¡¢�l (٥). 

�: وهذا التحريف وقع منهم يف التالوة باللسان كما قال اهللا m�M�L

S�R�Q�P�O�N��W�V�U�T

[�Z�Y�X�l (٦) وقال :� mB�A��D�C

G�F�E��M�L�K�J�I�H

                                                 
  .١٤املائدة  )١(
  .تفسري السعدي لآليةانظر  )٢(
  .٩١األنعام  )٣(
  .١٤٦البقرة  )٤(
  .١٣املائدة  )٥(
  .٤٦النساء  )٦(
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O�N�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P��\

�^�]l (١)، ووقع التحريف يف الكتابة أيضاً، قال سبحانه :�m

[�Z�Y�X�W��a�`� _�^�]�\

e�d�c�bf�j�i�h�g��k�n�m�l

o��pl (٢).  
وحتريف أهل الكتاب كتام وقع منهم يف ألفاظه ويف معانيه، ودليل ذلك ما 

قال رسول اهللا : ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب هريرة قال
ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة {قيل لبين إسرائيل : "صلى اهللا عليه وسلم
حبة يف : على أستاههم وقالوا فبدلوا، فدخلوا} نغفر لكم خطاياكم

  .(٣)"شعرة
وقد حرف أهل الكتاب كتام مع علمٍ وقصد، فهم تعمدوا التحريف، قال 

½�¾�¿��mº�¹�¼�»��Ã�Â�Á�À: اهللا

Å�Ä��È�Ç�Æl (٤)، وقال :�mO�N��Q�P

[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R��^�]�\l (٥) 

���m[�Z�Y�X�W: وقال �̀_�^�]�\
                                                 

  .٧٨آل عمران  )١(
  .٧٩البقرة  )٢(
  .٤٦٤١حديث رقم  ٨/٣٠٤أخرجه البخاري، الصحيح مع الفتح  )٣(
  .٧٥البقرة  )٤(
  .٧٨آل عمران  )٥(



 ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
    محمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهين. . . . دددد....أأأأ                                                                                                                                                                                            �

 

51 
 

e�d�c�b�af�l (١)،  وقد وقع منهم زيادة أدخلوها على
 .(٢)منهنقصوه الكتاب مع ما 

  :اختالف أهل العلم يف صورة حتريف أهل الكتاب كتام
لقد أمجع أهل العلم على وقوع التحريف يف كتب أهل الكتاب، ولكن 

  :اختلفوا يف صورة وقوعه على قولني
والتأويل ال يف فذهب بعضهم إىل القول بأن التحريف وقع يف املعاين  -

اللفظ والترتيل، وهذا قال به طائفة من أئمة احلديث والفقه والكالم كما 
: حيرفون: "وقد قال به البخاري يف صحيحه فقد قال .(٣)يقول ابن القيم

يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب اهللا عز وجل، ولكنهم 
أنه نسب إىل وهب وذكر ابن حجر  (٤)"يتأولونه على غري تأويله: حيرفونه

 ،(٦)كر هلذا القول عدد من احلججوقد ذُ .(٥)بن منبه بل والبن عباس أيضاً
  :منها ،(٦)احلجج

                                                 
  .٧٩البقرة  )١(
وما  ١/٣٤٥، وإغاثة اللهفان ٢٨-٢/١٨، واجلواب الصحيح ٦٩-٢/٢انظر الفصل  )٢(

  .بعدها
  .٢/٣٥١إغاثة اللهفان  )٣(
  .١٣/٥٢٢الصحيح مع الفتح ) ٤(
  .١٣/٥٢٥فتح الباري  )٥(
، وفتح الباري ١٤٨- ٢/١٤٧وما بعدها، والبداية والنهاية  ١/٣٥٣انظر إغاثة اللهفان  )٦(

٥٢٤-١٣/٥٢٣.  
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��mÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�ÒÓ�Ô: قوله سبحانه  -أ 

Ö�Õl (١)  ،فاهللا قضى أن ال مبدل لكلماته
وخرب اهللا ال ينتقض، ولكن جياب عنه أن اآلية هنا يف القرآن 

تكفل اهللا حبفظه املوحى حملمد صلى اهللا عليه وسلم، وقد 
فال يقع فيه تبديل قط، أما التوراة واإلجنيل فاستحفظ عليها 

العربة بعموم : وإن قيل  أهلها ومل يتكفل اهللا حبفظها فبدلوا
أن هذا أمر : فيكون اجلواب  »ال مبدل لكلمات اهللا« قوله

 . واهللا أعلم  .يف صورة اخلرب ، واملراد ال تبدلوا كلمات اهللا 

��m]�c�b�a�`�_�^d: يةواحتج له بآ  -ب 
l (٢) وخيرب  ت ألفاظها ما أمرهم أن حيكموا بهولو حرف

 .أنه ما أنزل اهللا فيه

�: وكذا بآية  -ج  mj� i� h� g� f� e�

k��ll (٣)  فلو كانت بدلت ألفاظها ما قال
 .هذا

�: وكذا بآية  -د  me�d��i�h�g�f

l�k�j��o�n�ml (٤) 

                                                 
  .٢٧الكهف  )١(
  .٤٧املائدة  )٢(
  .٩٣آل عمران  )٣(
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فأحال إىل املكتوب فيها فال تكون ألفاظها حرفت مع  (١)
 .هذا

بأن هذه اآليات فيما مل تتبدل ألفاظه كنبوة النيب صلى  ونظائر هذا، واجلواب عنه
اهللا عليه وسلم ووجوب متابعته، وكثبوت النسخ يف كتام وحنوه مما مل يدخله 

  .التحريف، وهو ال مينع أن غريه حرف وبدل
التوارة وإنزال وهلذا القول ذهب بعض الفقهاء إىل القول بعدم جواز ملس اجلنب 

  .(٢)حكم الطهارة للقرآن على التوراة املوجودة
وذهب مجهور أهل العلم إىل أن التحريف وقع يف األلفاظ واملعاين مجيعاً  -

  .كما ثبتت ذا األدلة من كتاب اهللا اليت تقدم ذكر طرف منها
اهللا واملوجود يف التوراة واإلجنيل اآلن مما يكذبه كتاب اهللا وسنة رسوله صلى 

   .(٣)عليه وسلم ال يكون مما أنزل اهللا قط
ولكن هذا التحريف مل يقع فيها مجيعها بل بقي فيها مما أنزل اهللا على هيئته 
. اليت أنزلت مل حيرف وهذا كاملذكور يف اآليات اليت استدل ا للقول األول

  ".فوضع يده على آية الرجم: "وكما يف حديث الرجم الذي تقدم وفيه
بعض املتأخرين قوالً بأا بدلت وحرفت كلها حىت مل يبق منها  وقد نقل

  .(٤)شيء مما أنزل اهللا، وهو مقتضى القول احملكي جبواز االمتهان
  :الواجب على املسلم يف اإلميان بالتوراة واإلجنيل

                                                 
  .١٥٧األعراف  )١(
  .٢/١٤٩انظر البداية والنهاية  )٢(
ففيهما  وما بعدها ٢/٣٥٤وإغاثة اللهفان . وما بعدها  ٢/٢، انظر الفصل البن حزم  )٣(

  .مناذج للتحريف الواقع
  .٢/٣٣٩وانظر فتاوى السبكي . ١٣/٥٢٣فتح الباري  )٤(
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الواجب على املسلم اإلميان باألصول األوىل للكتابني اليت أنزلت على النبيني 
وجه الذي تقدم ذكره يف صفة اإلميان بالكتب، وأن يعتقد أا الكرميني على ال

مل تبق كما أنزلت بل دخلها التحريف والتبديل، فاختلط ما أنزل فيها من اهللا 
ا فيها فهو مما ه فما دل كتابنا على صحته وصدقه مممع ما أحدث فيها، وعلي

فاملنهج فيه ما يف أنزل اهللا، وما دل كتابنا على بطالنه وكذبه بدليل من كتابنا 
ال تصدقوا أهل الكتاب : "حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

} آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم{: وال تكذبوهم، وقولوا
  .(١)"اآلية

وهذه اجلملة فيها االحتياط التام لصحة اإلميان، فإن كان ما يف كتام مما مل 
صحته صحيحاً فإن هذه اجلملة تقتضي إمياننا به يقم دليل يف كتابنا على 

وسالمتنا من تكذيب ما أنزل اهللا، وإن كان كذباً فإن هذه اجلملة تقتضي 
  .تكذيبنا له وبراءتنا من اإلميان بكذب مل يرتله اهللا

  :طرق العلم مبا يف كتب أهل الكتاب وأحكامها

عنها يف كتابنا وعلى ال طريق للعلم مبا يف كتب أهل الكتاب مما مل يرد ذكره 
  :طرق اهللا عليه وسلم إال واحد من ثالثلسان نبينا صلى 

أن خيربونا هم به، يبتدؤوننا بذلك، ال بطلب منا، فهذا هو الذي ورد  :األول
  :فيه حديث أيب هريرة املذكور ومتامه

كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعربانية ويفسروا بالعربية : قال أبو هريرة
ال تصدقوا أهل : "ل اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأله

 ".}آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم{: وال تكذبوهم وقولواالكتاب 
  .الطريق وعلمنا ما نقوله إذا أخربونا فلم مينع صلى اهللا عليه وسلم هذه

                                                 
  .٧٣٦٢ح  ١٣/٣٣٣أخرجه البخاري  )١(
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حمرم أصله، فال جيوز أن نبتدئ حنن بسؤاهلم فيخربونا جواباً لنا، وهذا  :الثاين
سؤال أهل الكتاب عن شيء، وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم النهي 

ال تسألوا أهل : "قال عنه، ففي حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
الكتاب عن شيء، فإم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا 

ن موسى كان حياً ما وسعه بباطل، أو تكذبوا حبق، والذي نفسي بيده لو أ
وهذا ورد يف سياق القصة املشهورة أن عمر رضي اهللا عنه " إال أن يتبعين

فغضب ، نسخ كتاباً من التوراة بالعربية جاء به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .(١)النيب صلى اهللا عليه وسلم

كيف تسألون أهل الكتاب " :وصح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال
عن شيء، وكتابكم الذي أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدث، 
تقرءونه حمضاً مل يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب اهللا 

هو من عند اهللا ليشتروا به مثناً قليالً، : وغريوه، وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا
ما رأينا منهم رجالً ال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟، ال واهللا 

  .وهذا تشديد يف النهي واإلنكار (٢)"يسألكم عن الذي أنزل عليكم

                                                 
وهي إن مل : "١٣/٥٢٥ه وهي كما يقول ابن حجر يف الفتح هذا حديث كثرت طرق )١(

املسند : ، انظر احلديث يف"يكن فيها ما حيتج به لكن جمموعها يقتضي أن هلا أصالً
رقم  ٩/٤٧، ومصنف ابن أيب شيبة ١٥١٥٦رقم  ٢٣/٣٤٩و ١٤٦٣١رقم  ٢٢/٦٤٨

رقم  ١/٢٠٠، وشعب اإلميان ١٠١٦٤رقم  ٦/١١٣، ومصنف عبد الرزاق ٦٤٧٢
باب قول النيب صلى : "وقد علقه البخاري يف الصحيح فقال يف كتاب االعتصام. ١٧٧

  ".ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء"اهللا عليه وسلم 

  .٧٣٦٣رقم  ١٣/٣٣٣أخرجه البخاري، الصحيح مع الفتح  )٢(
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ال تسألوا أهل الكتاب : "وورد عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه موقوفاً
  ،(١)"عن شيء فإم لن يهدوكم وقد ضلوا

فهذا هو األصل يف هذه الطريق، التحرمي، ولكن إذا قامت ضرورة شرعية تدعو 
إىل ابتدائهم بالسؤال فإن الضرورة تقدر بقدرها، وجيوز عندها ابتداؤهم بالسؤال 
على القدر الذي حيصل به قضاء احلاجة الشرعية، ومن هذا الباب ورد قوله 

فإن اهللا برره  (٢) �mª�©�¨�§�¦�¥«�l: سبحانه

فالسؤال متعلق بصحة  �m~�}�¤�£�¢�¡���l: أول اآلية بقوله يف
وغرض  .(٣)الرسالة، وهذه موجودة يف التوراة مما أنزل فيها ومل يدخله حتريف

�m: السؤال رفع احلرج من صدر النيب صلى اهللا عليه وسلم كما قال سبحانه

E�D�C�K�J�I�H�G�F�l (٤)،  هذا مع أن بعض أهل العلم

 (٥)املراد من آمن منهمعلى أن  �m�¨�§�¦l: محل قوله

أهل كتاب قبل إميام، مث إنه قد كانوا ل ملؤمنني فال يكون سؤاالً ألهل الكتاب ب
روي عن مجاعة من أئمة العلم واهلدى كابن عباس وسعيد بن جبري وقتادة 

                                                 
وحسنه . ٦٤٧٥رقم  ٩/٤٨وابن أيب شيبة  ١٠١٦٢رقم  ٦/١١٢أخرجه عبد الرزاق  )١(

  .١٣/٣٣٤تح ابن حجر يف الف
  .٩٤يونس  )٢(
  .، وتفسري السعدي لآلية١٣/٣٣٤انظر فتح الباري  )٣(
  .٢األعراف  )٤(
  .١٠٥٨٥و ١٠٥٨٤رقم  ٦/١٩٨٦انظر تفسري ابن أيب حامت  )٥(
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وإمنا هذا إلقرار  .(١)وغريهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يشك ومل يسأل

��¡��m: أهل الكتاب، فهو كقولهكتب ع الشك وإقرار الورود يف ارتفا

¢�§�¦�¥�¤�£��®�¬�«�ª�©�¨

�¯l (٢) ن هذا إلقرار إحباط العمل واألنبياء ال يكون منهم الشرك ولك
بالشرك، ومن باب ابتداء أهل الكتاب بسؤاهلم عما يف كتام مع قيام املقتضى 

ما جتدون يف : "حديث الرجم املتقدم الشرعي قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف
  ".ذلك عندكم يف التوراة

نقل السبكي عن مجاعة من الشافعية يف مسألة : قراءة كتبهم والنظر فيها :الثالث
ال حيل إمساكها، بل إن كانت على : هل جيوز النظر يف التوراة واإلجنيل، أنه

ونقل ابن مفلح عن اإلمام أمحد وعدد من احلنابلة إنكار  .(٣)جدار وحنوه غسلت
  .(٤)وغضب رمحه اهللا! هذه مسألة مسلم؟: ذلك حىت قال أمحد يف هذا السؤال

وقد حكى ابن حجر عن الزركشي دعوى اإلمجاع على أن ذلك حمرم، 
واالستدالل له حبديث قصة عمر رضي اهللا عنه ملا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: وتعقبه ابن حجر مبا نصه. نسخة من التوراة فغضب، الذي تقدم ذكره بيده
والذي يظهر أن كراهية ذلك للترتيه ال للتحرمي، واألوىل يف هذه املسالة التفرقة "

ن من الراسخني يف اإلميان فال جيوز له النظر يف شيء مبني من مل يتمكن ويصر 

                                                 
والدر املنثور  ١١٦-٧/١١٥وتفسري ابن جرير  ١٠٥٨٣انظر املرجع السابق رقم  )١(
٣/٣١٧.  
  .٦٥الزمر  )٢(
  .١٠٧-٢/١٠٦، الفروع ٢/٣٣٩فتاوى السبكي  )٣(
   ١٠٧ – ١٠٦/  ٢الفروع  )٤(
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اج إىل الرد على املخالف، سيما عند االحتيذلك خبالف الراسخ فيجوز له وال
ويدل على ذلك نقل األئمة قدمياً وحديثاً من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق 
مبحمد صلى اهللا عليه وسلم مبا يستخرجونه من كتام، ولوال اعتقادهم جواز 
النظر فيه ملا فعلوه وتواردوا عليه، وأما استدالله للتحرمي مبا ورد من الغضب 

و مل يكن معصية ما غضب منه، فهو معترض بأنه قد يغضب من ودعواه أنه ل
فعل املكروه، ومن فعل ما هو خالف األوىل إذا صدر ممن ال يليق منه ذلك، 
كغضبه من تطويل معاذ صالة الصبح بالقراءة، وقد يغضب ممن يقع منه تقصري يف 

": لعلمكتاب ا"فهم األمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة اإلبل، وقد تقدم يف 
 (١)"ما جيوز من الغضب": كتاب األدب"الغضب يف املوعظة، ومضى يف 

  . على التحرمي حمجوجة بعمل األئمة وحاصل األمر أن دعوى اإلمجاع
  :لة شرطانمث يالحظ يف هذه املسأ

  .فهذا شرط يف النظر. أن يكون النظر ملصلحة شرعية تقتضيه: األول
العلم يف مأمن أن يلتبس عليه باطل هذه أن يكون الناظر راسخاً يف : الثاين

  .الكتب، وهذا شرط يف الناظر
  :التحديث عن بين إسرائيل

إذا حصل املسلم من كتب بين إسرائيل شيئاً مما فيها بأحد الطرق الثالث 
  !املذكورة آنفاًَ فهل حيدث به؟

 بلغوا عين ولو آية، وحدثوا: "واجلواب يف قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ففي احلديث اإلذن يف التحديث عن بين  ،(٢)"عن بين إسرائيل وال حرج

                                                 
  .٥٢٦-١٣/٥٢٥فتح الباري  )١(
  .٣٤٦١ح ٦/٤٩٦أخرجه البخاري، الصحيح مع الفتح  )٢(



 ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
� ������ ��	
    محمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهينمحمد بن عبدالرمحن أبوسـيف اجلهين. . . . دددد....أأأأ                                                                                                                                                                                            �

 

59 
 

يف " احلرج"إسرائيل، ورفع احلرج يف ذلك، وقد ذكر ابن حجر أقواالً يف معىن 
  .(١)احلديث

ومن املستقر املعلوم أنه ال جيوز التحديث عنهم مبا قام الدليل على كذبه، كما 
ال جييز التحديث  ى اهللا عليه وسلممن املعلوم أن النيب صل: "قال الشافعي

ويدل له األدلة العامة يف النهي عن الكذب، وإمنا جيوز ذكر كذم  (٢)"بالكذب
مث ما قام الدليل يف كتابنا على . لداعٍ شرعي كبيان ما هم عليه من فساد وحنوه

صحته مما يف كتام فال حاجة للتحديث به عنهم، الستغنائنا بكتابنا، إال إن 

�m�e: كما يف قوله دعت ضرورة شرعية لروايته عنهم، كإقامة احلجة عليهم

�h�g�fl (٣).  فلم يبق إال ما مل يقم دليل يف كتابنا على كذبه
أو على صدقه، فهذا هو الذي يظهر أنه موضع اإلذن بالتحديث به عنهم، وهو 

كما يف " آمنا مبا أنزل إلينا وما أنزل إليكم: "ما كان حكمه أن نقول فيه
  .حديث أيب هريرة املتقدم
يث عنهم إمنا يكون رد العلم أو لالعتبار وال يكون وعلى هذا فإن التحد

لالحتجاج واالستدالل، ولذا غالب ما يرويه أهل العلم عن بين إسرائيل إمنا هو 
  .من قبيل تفسري مبهم يف كتابنا، أو قصص فيها عظات وحكم، وحنو هذا

حبث  )القرآن(هذا، وللكالم يف كتاب اهللا املرتل على حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  .واهللا املوفق ال شريك له. مستقل

  حممد بن عبدالرمحن أبوسيف اجلهين. د.أ/ وكتب 
  أستاذ العقيدة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

                                                 
  .٦/٤٩٨انظر فتح الباري  )١(
  .٦/٤٩٩نقله ابن حجر يف الفتح  )٢(
  .٩٣آل عمران  )٣(


