¢
التنزل مع الخصم
والسنة ،وقد ذكرها العلماء يف مصنفاتهم قديمًا وحديثًا:
مسألة التنزل مع الخصم لها أدل ٌة كثير ٌة يف الكتاب ُّ
وممن ذكر ذلك العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل حيث قال يف " القول المفيد/باب :قول اهلل تعالي:
{ َو َلئِ ْن َأ َذ ْقنَا ُه َر ْح َم ًة مِنَّا مِ ْن َب ْع ِد َض َّرا َء َم َّس ْت ُه َل َي ُقو َل َّن َه َذا لِي}":
قوله" :إن كنت كاذبا فصيرك اهلل إلى ما كنت " "إن" :شرطية ولها مقابل ،يعني :وإن كنت صادقا فأبقى اهلل عليك
النعمة.
فإن قيل :كيف يأيت بـــ "إن" الشرطية الدالة على االحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟
أجيبَّ :
ذكرت عن نفسك; فأبقى اهلل عليك هذه النعمة،
إن هذا من باب التنزل مع الخصم ،والمعنى :إن كنت كما
َ
وإن كنت كاذبا وأنك لم ترثه كابرا عن كابر فصيرك اهلل إلى ما كنت من الربص والفقر ،ولم يقل" :إلى ما أقول"; ألنه
كان على ذلك بال شك.
آهلل َخ ْي ٌر َأ َّما ُي ْش ِر ُك َ
ون} [النمل ،]59 :ومعلوم أنه ال
والتنزل مع الخصم ِيرد كثير ًا يف األمور المتيقنة ،كقوله تعالىُ { :
نسبة ،وأن اهلل خير مما يشركون ،ولك َّن هذا من باب محاجة الخصم إلدحاض حجته...
ِ ِ
إلى ْ
كثير ،منها:
أن قال :ويف هذا الحديث [يعني :حديث األقرع واألبرص واألعمى] من العرب شي ٌء ٌ
ولكن
 -8جواز التنزل مع الخصم ،فيما ال يقر به الخصم المتنزل ،ألجل إفحام الخصم; ألن الم َلك يعلم أنه كاذب،
ْ
بناء على قولهَّ :
إن هذا ما حصل ،وإن المال ورثه كابرا عن كابر.
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ِ
دى َأ ْو فِي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
وقد سبق ُ
ين} [سبأ،]24:
بيان وروده يف القرآن ،ومنه أيضًا قوله تعالىَ { :وإِنَّا َأ ْو إِ َّيا ُك ْم َل َع َلى ُه ً
ومعلوم أن الرسول ﷺ وأصحا َبه على هدى ،وأولئك على ضالل ،ولكن هذا من باب التنزل معهم .اهـ
 -2قوله تعالى عن إبراهيم مع قومه عن القمرَ { :ق َال َه َذا َر ِّبي } [ األنعام.] 78 -76 :
قال العالمة السعدي رحمه اهلل :أي :على وجه التنزل مع الخصم أي :هذا ربي ،فهلم ننظر ،هل يستحق الربوبية؟
وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه ال ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه ،بغير حجة وال برهان.
ِ ِ
ِ
َّاس َف َع ُلوا ".
يما َد َخ َل فيه الن ُ
َ -3ق ْوله ﷺَ " :فإِ ْن َأ ْظ َه ُر َفإِ ْن َشا ُءوا َأ ْن َيدْ ُخ ُلوا ف َ
ابن حجر رحمه اهلل يف " فتح الباري"َ ...وإِن ََّما َر َّد َد ْاألَ ْمر َم َع َأ َّن ُه َج ِ
ُ
ازم بِ َأ َّن اهلل َت َعا َلى َس َين ُْص ُر ُه َو ُي ْظ ِهر ُه
قال
الحافظ ُ
ل ِ َو ْع ِد اهلل َت َعا َلى َل ُه بِ َذل ِ َكَ ،ع َلى َط ِريق ال َّتن َُّزل َم َع ا ْل َخ ْصم َو َف ْر ِ
ض ْاألَ ْمر َع َلى َما َز َع َم ا ْل َخ ْصم.
قال ر ُج ٌل م ْؤمِ ٌن مِ ْن ِ
ون َر ُجالً َأ ْن َي ُق َ
آل فِ ْر َع ْو َن َي ْك ُت ُم إِيما َن ُه َأ َت ْق ُت ُل َ
اهلل َو َقدْ جا َء ُك ْم
ُ
 -4قوله جل وعالَ { :و َ َ
ول َرب َي ُ

نات مِن رب ُكم وإِ ْن ي ُك كَا ِذبًا َفع َلي ِه ك َِذبه و إِ ْن ي ُك ص ِ
بِا ْلبي ِ
ادقًا ُي ِص ْبك ُْم َب ْع ُض ا َّل ِذي َي ِعدُ ك ُْم }[ .غافر.]28 :
ُُ َ َ َ
َ
َ ْ
ْ َ ْ َ َ

قال الحافظ ابن كثير رحمه اهلل :و َقو ُله{ :و َقدْ جاء ُكم بِا ْلبين ِ
ون َر ُج ًال ل ِ َك ْونِ ِه َي ُق ُ
ف َت ْق ُت ُل َ
ولُ " :رب َي
َات مِ ْن َرب ُك ْم} َأ ْيَ :ك ْي َ
َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ان َع َلى ِصدْ ِق ما جاء ُكم بِ ِه مِن ا ْلحق؟ ُثم َتنزل معهم فِي ا ْلم َخا َطب ِة َف َق َال{ :وإِ ْن ي ُك ك ِ
اهلل"َ ،و َقدْ َأ َقا َم َل ُك ُم ا ْل ُب ْر َه َ
َاذ ًبا
َ
َ َ
َ َ
ُ
ََُ ْ
َّ
َ َ َ ْ
ُ
َفع َلي ِه ك َِذبه وإِ ْن ي ُك ص ِ
اد ًقا ُي ِص ْب ُك ْم َب ْع ُض ا َّل ِذي َي ِعدُ ُك ْم} َي ْعنِي :إِ َذا َل ْم ُي ْظ ِه ْر َل ُك ْم ِص َّح َة َما َجا َء ُك ْم بِ ِهَ ،ف ِم َن ا ْل َع ْق ِل
َ
َ ْ
ُُ َ َ
از ِ
ِ
اهلل َس ُي َج ِ
يه َع َلى ك َِذبِ ِه بِا ْل ُع ُقو َب ِة فِي الدُّ ْن َيا
َو َّ
الر ْأ ِي التَّام َوا ْل َح َز ِم َأ ْن َتت ُْر ُكو ُه َو َن ْف َس ُهَ ،ف َال ُت ْؤ ُذو ُهَ ،فإِ ْن َي ُك كَاذ ًبا َفإِ َّن َ
و ْاْل ِخر ِة ،وإِ ْن ي ُك ص ِ
اد ًقا َو َقدْ آ َذ ْي ُت ُمو ُه ُي ِص ْب ُك ْم َب ْع ُض ا َّل ِذي َي ِعدُ ُك ْمَ ،فإِ َّن ُه َيت ََو َّعدُ ُك ْم إِ ْن َخا َل ْف ُت ُمو ُه بِ َع َذ ٍ
اب فِي الدُّ ْن َيا
َ
َ
َ َ َ
ون ص ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
وه ْم
اد ًقاَ ،ف َينْ َب ِغي َع َلى َه َذا َأ َّال َت َت َع َّر ُضوا َل ُهَ ،ب ِل ا ْت ُر ُكو ُه َو َق ْو َم ُه َيدْ ُع ُ
َو ْاْلخ َرةَ ،فم َن ا ْل َجائ ِز عنْدَ ُك ْم َأ ْن َي ُك َ َ
َو َي ْت َب ُعو َن ُه.اهـ
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وقال الشوكاين رحمه اهلل يف تفسيره "فتح القدير"َ :أ َرا َد ال َّتن َُّز َل َم َع ُه ْم َوإِ َيها َم ُه ْم َأ َّن ُه َال َي ْعت َِقدُ ِص َّح َة ُن ُب َّوتِ ِه ك ََما ُي ِفيدُ ُه
اهر ِة فِي ا ْل ِ
ِ
ح َجاجِ .
َق ْو ُل ُهَ {:ي ْك ُت ُم إِيما َن ُه}َ .ق َال َأ ْه ُل ا ْل َم َعانيَ :و َه َذا َع َلى ا ْل ُم َظ َ َ
ِ ِ
ِ
ون}.
وه ْم إِ ْن كَانُوا َينْطِ ُق َ
اس َأ ُل ُ
يم َق َال َب ْل َف َع َل ُه َكبِ ُير ُه ْم َه َذا َف ْ
 -5قوله عز وجلَ { :قا ُلوا َأ َأن َْت َف َع ْل َت َه َذا بِآل َهتنَا َيا إِ ْب َراه ُ
[األنبياء]63،62 :
وز ِعنْدَ ْاألُم ِة َفر ُض ا ْلباطِ ِل مع ا ْل َخص ِم حتَّى ير ِجع إِ َلى ا ْلحق مِن َذ ِ
ات َن ْف ِس ِهَ ،فإِ َّن ُه َأ ْق َر ُب فِي
قال القرطبي رحمه اهللَ :ي ُج ُ
ْ
َ
ْ َ َْ َ
َ َ
َ
َّ ْ
ِ
ِ ِِ
ا ْلحج ِة و َأ ْق َطع ل ِ ُّ ِ
يم}َ ،و{ َب ْل َف َع َل ُه َكبِ ُير ُه ْم َه َذا}.
ُ
ُ َّ َ
لش ْب َهة ،ك ََما َق َال ل َق ْومهَ { :ه َذا َربي} ،و" هذه أختي" ،و{إِني َسق ٌ
قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهلل يف "شرح الطحاوية" على قول الطحاوي رحمه اهلل " و َأ ْي َقنُوا أنَّه
ِ
يما}[النساء ،]164:فتكليم
وسى َت ْكل ً
اهلل ُم َ
كال ُم اهلل تعالى بالحقيقة" :هذه الكلمة دليلها قوله عز وجلَ { :و َك َّل َم ُ
ِ
يما) قال علماء العربية َّ
إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة
موسى ُأكد بالمصدر فقال َ
وسى َت ْكل ً
اهلل ُم َ
(و َك َّل َم ُ
حقيقته وأال يراد به غير الظاهر والحقيقة.
هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغتهم ،وإال َّ
فإن استعمال الحقيقة والمجاز يف هذا الموضع ال يصلح
تأسيسًا ،وإنما إذا كان يف الرد على المخالفين فال بأس به من باب حدثوا الناس بما يعرفون.
تعوذوا باهلل َّ
تعوذوا باهلل َّ
جل وعال من الفتن التي تحرق الدين ،و ُتذهب العقلَّ ،
فإن
جل وعال من الفتنَّ ،
أيها األخوةَّ :
يتعوذ باهلل كثير ًا من الفتن ،وكان عليه الصالة والسالم َّ
يحذر من الفتن.
النبي ﷺ كان َّ
فعلى المسلم أن يتأدب باْلداب الشرعية يف الفتن ،ومنها:
األول :التأين:
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َّاس َف َأ َت ْته امر َأ ٌة َتس َأ ُله َعن َنبِ ِ
اس َو َب ْي َن الن ِ
أخرج مسلم َع ْن َأبِي َج ْم َر َة َق َال ُكن ُْت ُأ َت ْر ِج ُم َب ْي َن َيدَ ْي ا ْب ِن َع َّب ٍ
يذ ا ْل َجر َف َق َال إِ َّن
ُ َْ ْ ُ ْ
َو ْفدَ َع ْب ِد ا ْل َق ْي ِ
ول اهللِ ﷺ َف َق َال َر ُس ُ
س َأ َت ْوا َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ َم ْن ا ْل َو ْفدُ َأ ْو َم ْن ا ْل َق ْو ُم َقا ُلوا َربِي َع ُة َق َال َم ْر َح ًبا بِا ْل َق ْو ِم َأ ْو بِا ْل َو ْف ِد
يك مِ ْن ُش َّق ٍة َب ِعيدَ ٍة َوإِ َّن َب ْينَنَا َو َب ْين ََك َه َذا ا ْل َحي مِ ْن ُك َّف ِ
َغ ْي َر َخ َزا َيا َو َال النَّدَ ا َمى َق َال َف َقا ُلوا َيا َر ُس َ
ول اهللِ إِنَّا َن ْأتِ َ
ار ُم َض َر َوإِنَّا َال
َّ
نَستَطِيع َأ ْن َن ْأتِي َك إِ َّال فِي َشه ِر ا ْلحرا ِم َفمرنَا بِ َأم ٍر َفص ٍل ُن ْخبِر بِ ِه من وراءنَا نَدْ ُخ ُل بِ ِه ا ْلجنَّ َة ...و َزاد ابن مع ٍ
اذ فِي َح ِديثِ ِه
َ َ ْ ُ َُ
َ
ْ ْ
ْ
َ
ُ
ْ َ ْ ََ َ
ُْ
ََ
ْ

حبهما اهلل ا ْل ِ
ِ
َعن َأبِ ِ
ول اهللِ ﷺ ل ِ ْْلَ َشج َأ َشج َع ْب ِد ا ْل َق ْي ِ
يه َق َال َو َق َال َر ُس ُ
س" :إِ َّن فِ َ
ح ْل ُم َو ْاألَنَا ُة".
ْ
يك َخ ْص َل َت ْي ِن ُي ُّ ُ َ ُ
الثاين :الحلم ،فبالحلم يمكن رؤية األشياء على حقيقتها ،وعلى ماهي عليه.
الثالث :للقول والعمل يف الفتن ضوابط يجب التزامها:
ليس كل مقال يبدو لك حسنًا تظهره ،وليس كل فعل يبدو لك حسنًا تفعله؛ ألن الفتنة قولك فيها يرت َّتب عليه أشياء
وألن الفتنة عملك فيها يرت َّتب عليه أشياء .أخرج البخاري يف باب " حفظ العلم"َ :ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ح ِف ْظ ُت مِ ْن
رس ِ
ول اهللِ ﷺ و َعا َء ْي ِن َف َأ َّما َأ َحدُ ُه َما َف َب َث ْث ُت ُه و َأ َّما ْاْل َخ ُر َف َل ْو َب َث ْث ُت ُه ُقطِ َع َه َذا ا ْل ُب ْل ُعو ُم".
َ ُ
الرابع :عدم التقدم بين يدي العلماء:
ِ
الم َب َار ِك
قال الحافظ الذهبي يف "السير" يف بيان أدب عبد اهلل بن المبارك مع سفيان بن عيينة رحمهما اهللَ :و ُسئ َل ا ْب ُن ُ
ان ِ
بِ ُح ُض ْو ِر ُس ْف َي َ
بن ُع َي ْينَ َة َع ْن َم ْس َأ َل ٍةَ ،ف َق َال :إِنَّا ُن ِه ْينَا َأ ْن َن َت َك َّل َم ِعنْد َأكَابِ ِرنَا.
انَ ،ق َال :س ِمع ُت َأبا َع ِ
اص ٍمَ ،ي ُق ُ
وأخرج البيهقي يف " المدخل إلى السنن الكربى " عن ُم َح َّم ِد ْب ِن ُس َل ْي َم َ
ولَ :س ِم ْع ُت
َ ْ
َ
ُس ْف َي َ
اب مِ ْن َأ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِمَ ،و ُه َو يت ََر َّأ ُسَ ،و َي َت َك َّل ُمَ ،و َي َت َك َّب ُر بِا ْل ِع ْل ِم َع َلى َم ْن ُه َو َأ ْك َب ُر مِنْ ُه،
ان ال َّث ْو ِر َّيَ ،و َقدْ َح َض َر َم ْجلِ َس ُه َش ٌّ
ِ
ِ
َان َأ َحدُ ُهم َال َيدَّ ِعي ْ ِ
ف َه َك َذا ك َ
ب ُس ْف َي ُ
ب
الس َل ُ
الصدْ ِر َحتَّى ُي ْط َل َ
اإل َما َمةََ ،و َال َي ْجلِ ُس في َّ
َق َالَ :ف َغض َ
ْ
ان َو َق َالَ :ل ْم َي ُك ِن َّ
ْت َت َت َك َّب ُر َع َلى َم ْن ُه َو َأ َس ُّن مِن َْكُ ،ق ْم َعني َو َال َأ َر َ
اك َتدْ ُنو مِ ْن َم ْجلِ ِسي.
َه َذا ا ْل ِع ْل َم َث َالثِي َن َسنَةًَ ،و َأن َ
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ان ال َّث ْو ِر َّيَ ،ي ُق ُ
اب َي َت َك َّل ُم ِعنْدَ ا ْل َم َشا َيخِ َوإِ ْن ك َ
و َق َال أيضًاَ :س ِم ْع ُت ُس ْف َي َ
ول« :إِ َذا َر َأ ْي ُت َّ
َان َقدْ َب َل َغ مِ َن ا ْل ِع ْل ِم ُم ْب َل ًغا
الش َّ
َفآيِس مِن َخي ِر ِه َفإِ َّنه َقلِ ُيل ا ْلحي ِ
اء».
ََ
ْ ْ ْ
ُ
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