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 الس  ال

املقدمـة

َذا الُْقرْآَن َمْهُجورًا﴾ [الفرقان:  30]. ﴿َوقَاَل الرَُّسوُل يَا رَبِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخُذوا َهٰ

َذا  َهٰ إَِيلَّ  َوأُوِحَي  َوبَيَْنُكْم  بَيِْني  َشِهيٌد  اللَُّه  قُِل  َشَهاَدًة  أَكَْربُ  ٍء  َيشْ أَيُّ  ﴿قُْل 
الَّ  قُل  أُْخَرٰى  آلَِهًة  اللَِّه  َمَع  أَنَّ  لَتَْشَهُدوَن  أَئِنَُّكْم  بَلََغ  َوَمن  ِبِه  ِألُنِذَركُم  الُْقرْآُن 

امَّ تُْرشِكُوَن﴾[األنعام:  19]. َا ُهَو إِلٌَٰه َواِحٌد َوإِنَِّني بَِريٌء مِّ أَْشَهُد قُْل إمِنَّ

تَْغلِبُوَن﴾  لََعلَُّكْم  ِفيِه  َوالَْغْوا  الُْقرْآِن  لَِهَٰذا  تَْسَمُعوا  َال  كََفُروا  الَِّذيَن  ﴿َوقَاَل 
[فصلت:  26].

﴿َوإَِذا تُتَْىلٰ َعلَيِْهْم آيَاتَُنا بَيَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن َال يَرُْجوَن لَِقاَءنَا ائِْت ِبُقرْآٍن َغرْيِ 
َِّبُع إِالَّ َما يُوَحٰى إَِيلَّ  لَُه ِمن تِلَْقاِء نَْفِيس إِْن أَت لُْه قُْل َما يَُكوُن ِيل أَْن أُبَدِّ َذا أَْو بَدِّ َهٰ

إِينِّ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َريبِّ َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم﴾ [يونس:  15].

يَْعَملُوَن  الَِّذيَن  الُْمْؤِمِننَي   ُ َويُبَرشِّ أَقَْوُم  ِهَي  لِلَِّتي  يَْهِدي  الُْقرْآَن  َذا  َهٰ ﴿إِنَّ 
الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجرًا كَِبريًا [اإلرساء:  9]. الصَّ

ِّلُْمتَِّقني﴾َ [آل عمران:  138]. َذا بَيَاٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لـ ﴿َهٰ

﴿َوإَِذا ِقيَل لَُهْم تََعالَْوا إَِىلٰ َما أَنزََل اللَُّه َوإَِىل الرَُّسوِل قَالُوا َحْسبَُنا َما َوَجْدنَا 
َعلَيِْه آبَاَءنَا أََولَْو كَاَن آبَاُؤُهْم َال يَْعلَُموَن َشيْئًا َوَال يَْهتَُدوَن﴾ [املائدة: 104].



12

القسم األول

اللَِّه  ِعنِد  ِمْن  َذا  َهٰ يَُقولُوَن  ثُمَّ  ِبأَيِْديِهْم  الِْكتَاَب  يَْكتُبُوَن  ِّلَِّذيَن  لـ ﴿فََويٌْل 
امَّ يَْكِسبُوَن﴾  امَّ كَتَبَْت أَيِْديِهْم َوَويٌْل لَُّهم مِّ لِيَْشَرتُوا ِبِه مَثًَنا قَلِيًال فََويٌْل لَُّهم مِّ

[البقرة:  79].

َذا َحرَاٌم لِّتَْفَرتُوا َعَىل  َذا َحَالٌل َوَهٰ ﴿َوَال تَُقولُوا لاَِم تَِصُف أَلِْسَنتُُكُم الَْكِذَب َهٰ
اللَِّه الَْكِذَب إِنَّ الَِّذيَن يَْفَرتُوَن َعَىل اللَِّه الَْكِذَب َال يُْفلُِحوَن﴾ [النحل: 116]. 

ْنُه َحرَاًما َوَحَالًال قُْل آللَُّه  زٍْق فََجَعلْتُم مِّ ا أَنزََل اللَُّه لَُكم مِّن رِّ ﴿قُْل أََرأَيْتُم مَّ
أَِذَن لَُكْم  أَْم َعلَى اللَِّه تَْفتَُروَن﴾[يونس:59]. 

﴿قُْل تََعالَْوا أَتُْل َما َحرََّم َربُُّكْم َعلَيُْكْم أَالَّ تُْشرِكُوا ِبِه َشيْئًا َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا 
َما  الَْفَواِحَش  تَْقَربُوا  َوَال  يَّاُهْم  َوإِ نَْرزُقُُكْم  نَّْحُن  إِْمَالٍق  ْن  مِّ أَْوَالَدكُم  تَْقتُلُوا  َوَال 
اكُم ِبِه  ظََهَر ِمْنَها َوَما بَطََن َوَال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِالَّ ِبالَْحقِّ َذٰلُِكْم َوصَّ

لََعلَُّكْم تَْعِقلُوَن﴾[األنعام:151]. 

﴿قُْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّزِْق قُْل ِهَي 
لَِقْوٍم  اْآليَاِت  ُل  نَُفصِّ لَِك  الِْقيَاَمِةكََذٰ يَْوَم  َخالَِصًة  نْيَا  الدُّ الَْحيَاِة  ِفي  آَمُنوا  لِلَِّذيَن 

يَْعلَُموَن﴾[األعراف:32]. 

َذٰلَِك  ِفي  إِنَّ  ْنُه  مِّ َجِميًعا  اْألَرِْض  ِفي  َوَما  َماَواِت  السَّ ِفي  ا  مَّ لَُكم  َر  ﴿َوَسخَّ
َآليَاٍت لَِّقْوٍم يَتََفكَُّروَن﴾[الجاثية:13].

﴿َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْمَالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَرِْض َخلِيَفًة قَالُوا أَتَْجَعُل ِفيَها َمن 
ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدِّ يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ

َال تَْعلَُموَن﴾[البقرة:30]. 
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 الس  ال

 املدخـل

 يــرسين أْن ألتقــي بكــم يف هــذا املركــز اإلســالمي املبــارك، إْن شــاء اللــه، 
للتحــاور وتــداول وجهــات النظــر، واالســتامع إىل اآلراء األخــرى لتزكيــة 
األفــكار، ونقدهــا النقــد البنــاء اإليجــايب، وتحديثهــا، ألن لــكل زمــن معطيات، 
واســتخدام لألفــكار بصــورة اجتامعيــة وسياســية، ومــن هــذا الوجــه ينبغــي 
االنتبــاه أثنــاء دراســة األفــكار، واســتحضار املعطيــات التاريخيــة التــي كانــت 
ــة  ــح الفئ ــكار بهــذه الصــورة، التــي تخــدم مصال الباعــث عــىل صياغــة األف

املســتبدة حينئــذ.

 فمــن املعلــوم أنَّ الــرصاع الســيايس كان وراء صياغــة معظــم املفاهيــم 
اإلســالمية، ووالدة الِفــرَِق والطوائــف، وال ننــىس أيًضــا؛ دخــول الوافديــن مــن 
ــوا معهــم ثقافتهــم، وتــم مزجهــا  الثقافــات األخــرى إىل اإلســالم، لقــد أدخل
ــع  ــة يف املجتم ــة الجاهلي ــون العقلي ــن كم ــك ع ــالمية، ناهي ــة اإلس بالثقاف
اإلســالمي، وظهورهــا يف الثقافــة اإلســالمية كآليــة عقليــة تــم اســتخدامها يف 
ــدأت  ــه، إذ ب ــه وآل ــه علي ــيِّ صــىل الل ــاة النَّب فهــم اإلســالم، خاصــة بعــد وف
ــيايس  ــرص الس ــاء الع ــد انته ــا بع ــرت متاًم ــًدا، إىل أْن ظه ــًدا، روي ــر روي تظه

ــة. ــر والغلب الراشــد، ووالدة عــرص القه
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واالســتعباد  الســيايس،  االســتبداد  خــالل  مــن  النــاس  قيــادة  وتــم   
ــى  ــذا املنح ــرس ه ــي تك ــات الت ــرت األدبي ــادي، وظه ــي، واالقتص االجتامع
أصــوًال، ولســانًا، وفقًهــا، وشــعرًا، وعقيــدة، وفكــرًا، فصــارت الثقافــة اإلســالمية 
ثقافــة اســتبدادية، واســتعبادية كامنــة يف نفــوس املجتمــع، فــإن قــام 
املجتمــع بتغيــري مســتبد حاكــم، فيكــون ذلــك باســتبداله مبســتبد آخــر؛ ألننــا 

ــتبداد. ــة االس ــرف إال ثقاف ال نع
ــالح  ــم بإص ــام الحاك ــي، إْن ق ــالح االجتامع ــق باإلص ــام يتعلَّ ــك في  وكذل
ظلــم وفســاد يف جانــب، فيكــون ذلــك عــىل حســاب جانــب آخــر، أي:  ينتقل 
الظلــم والفســاد مــن جانــب إىل آخــر، والنتيجــة واحــدة، ورمبــا أســوأ، وَمــرَدُّ 
ذلــك إىل ثقافــة االســتعباد املهيمنــة عــىل قلــوب الشــعوب، حتــى صــار عنــد 
الحاكــم قناعــة ومفهــوم ســيايس أنَّ الشــعوب ال تقــاد إال بالعصــا، والجــوع، 
ــا  ع كلبــك يتبعــك -  وظهــر مفهــوم رعايــة النــاس قياًس ــوِّ والحرمــان  -  َج
عــىل القطعــان الحيوانيــة ورعايتهــا، وانتفــى مفهــوم العنايــة بالنــاس، 

فالرعايــة هــي عمــل املقصــد منــه مصلحــة الراعــي، وليــس الرعيــة.
 فاإلنســان يرعــى البقــر ليــس حبٍّــا لهــا، وإمنــا ليســتفيد هــو منهــا، فهــو 
يقــوم بتســمني العجــول ليأكلهــا، بينــام العنايــة موجهــة إىل اآلخــر ملنفعتــه، 
بالعنايــة  يقــوم  أْن  يجــب  فالحاكــم   .! الفاعــل  إىل  وليــس  ومصلحتــه، 
ــة إىل  ــة الرعاي ــن سياس ــول م ــة تتح ــه، والسياس ــس برعايت ــع، ولي للمجتم

ــني.  ــا إىل املواطن ــن الرعاي ــاس م ــة، والن ــة العناي سياس
لثقافــة  الــرتايث  الرتاكــم  خــالل  مــن  إلينــا  وصلــت  التــي  فالثقافــة 
املجتمعــات الســابقة هــي يف معظمهــا مفاهيــم تكــرس االســتبداد، ومعظــم 
ــاس  ــىل أس ــت ع ــا قام ــخ، إمن ــت يف التاري ــي قام ــة الت ــاوالت التحرري املح
اســتبدال مســتبد مبســتبد آخــر، وهــذا يقتــيض تعبئــة املفاهيــم مبــا يخــدم 
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ــد. ــتبد الجدي ــة املس مصلح
 ومــن هــذا الوجــه تــم وضــع آالف األحاديــث عــىل لســان النبــوة كذبًــا 
ــه، وكان  ــه، وأهداف ــة عــىل حركت ــاء الرشعي ــرتاًء، يحــاول كل حــزب إضف واف
ذلــك يتــم غالبًــا بعــد عمليــة القهــر والغلبــة واالســتيالء عــىل الســلطة، فلــم 

ــا. يصــل منهــم إىل قيــادة األمــة أحــد بصــورة رشعيــة ابتــداء غالبً

 وهــذا هــو التاريــخ شــاهد عــىل مــا أقــول، فحــكام اليــوم ليســوا بأســوأ 
ــاين، أو محمــد  ــن األفغ ــام (جــامل الدي ــى أنَّ اإلم مــن حــكام األمــس !، حت
عبــده)، يقــرر هــذه الحقيقــة واملأســاة (يائًســا مــن رشــاد األمــة) فيقــول:  ال 

خــالص لألمــة إال بوجــود مســتبد عــادل. 

ــتبدادية،  ــة اس ــة، ثقاف ــالمية الحالي ــة اإلس ــع يف الثقاف ــو الوض ــذا ه  ه
ومامرســة اســتعبادية، ومــع ذلــك يطالــب املثقفــون بإزالــة االســتبداد 
ــة  ــتبدين، والضحي ــني املس ــة رصاع ب ــتبدادهم !، والنتيج ــه اس ــوا مكان لُيِحلُّ
هــو املجتمــع املســتباح مالُــه، واملــرسوق جهــُده، واملنهــوب ثــرواُت وطنــه. 

 إذن؛ نحــن اآلن وجًهــا إىل وجــه أمــام الــرتاث اإلســالمي املمــزوج بسياســة 
الــرصاع عــىل الســلطة، القائــم عــىل فكــر االســتبداد واالســتعباد. لــذا؛ ينبغــي 
فــرز األفــكار وفصلهــا عــن الــرصاع الســيايس التاريخــي، ودراســتها بصــورة 
موضوعيــة دون ربطهــا بالرجــال، واألحــداث، وتنقيتهــا مــن ثقافة االســتبداد 

واالستعباد. 

 أيها اإلخوة:  

ــي اآلن  ــان أْن ينتم ــن إلنس ــال ميك ــت، ف ــد مض ــداث ق ــخ أح  إنَّ التاري
إىل األمويــني، أو ينتمــي إىل املعارضــني لهــم  - ســنة أو شــيعة - ، واملعــارك 
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ــح نتيجــة معركــة، أو  التاريخيــة أيًضــا قــد انتهــت، وبالتــايل ال ميكــن أْن نصحِّ
ننــرص املظلــوم منهــم، ناهيــك عــن اســتحالة إعــادة عظــامء األمــة الشــهداء 

إىل الحيــاة. 

 إنَّ النقــاش والجــدال الــذي جــرى ســابًقا يف املجتمعــات الســالفة، هــو 
نقــاش يعــربِّ عــن تطلعاتهــم وحاجاتهــم، وكان يف أغلبه تقف السياســة وراءه، 
ــدر، ومســألة العصمــة  ــرءان، ومســألة القضــاء والق ــق الق ــل مســألة خل مث
واإلمامــة، ومــا شــابه ذلــك مــن مفاهيــم، األصــل فيهــا أنهــا موجهــة إلضفــاء 
ــه  ــه، وتحميل ــي رشعيت ــم، أو لنف ــن الحاك ــقاط املســؤولية ع ــة، وإس الرشعي
ــا.  املســؤولية كاملــة أمــام الــرب، والعبــاد، أو إلعطــاء املعارضــة غطــاًء رشعيً

 إنَّ األزمــة التــي متــر بهــا املجتمعــات العربيــة واإلســالمية، هــي أزمــة 
ثقافيــة يف الدرجــة األوىل، ومــا األزمــات األخــرى السياســية، واالقتصاديــة، 
وغريهــا، إال تبــع لألزمــة الثقافيــة، وأي عــالج يتجــاوز األزمــة الثقافيــة إىل 
غريهــا مــن األزمــات فهــو عــالٌج مؤقــت، وُمَســكٌِّن آلالم األمــة، ورسعــان مــا 

ينتهــي مفعــول املَُســكِِّن، ويظهــر األمل. 

ــة،  ــم الكلي ــن املفاهي ــدء م ــي الب ــا، وينبغ ــا، وثالًث ــة أوًال، وثانًي  فالثقاف
التــي تحكــم ثقافــة املجتمــع، وتصيــغ العقــل اإلســالمي، فعــرض مســألة أْن 
ــول الــرأي اآلخــر، وحريــة التعبــري، دون وجــود بنــاء وأســاس  ــدَّ مــن قَبُ ال بُ

ثقــايف نظيــف ومتــني، ســوف يذهــب ذلــك الجهــد ســدى.

ــابقة  ــة س ــكار كلي ــار ألف ــكار هــي مث ــًدا، ألن هــذه األف ــح أب ــن يفل  ول
ــًرا  ــع مــن يحمــل فك ــدَّ أْن توجــد يف املجتمــع أوًال، فكيــف تقن ــا، ال ُب عنه
تكفريًيــا بَقُبــول الــرأي اآلخــر؟!، كيــف تَأَْمــُن ملــن تقــوم ثقافتــه عــىل إقصــاء 

اآلخــر. 
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ــة، واإلنســانية، مــن  ــم العلمي ــاء الثقافــة عــىل املفاهي ــذا؛ ينبغــي بن  ل
خــالل كتــاب اللــه املمثَّــل بآيــات اآلفــاق واألنفــس، وآيــات القــرءان، ليصــريا 
مــع بعضهــام ُبْعَديــن للرؤيــة العلميــة واإلميانيــة، وهــذه الخطــوة ُمناطــة 
ــر، وإن  ــه الكف ــلَّ محل ــر؛ ح ــاب الفك ــإن غ ــري، ف ــر والتفك ــم، والفك بالعل
غــاب التفكــري؛ حــل محلــه التكفــري، وإن غــاب العلــم والوعــي؛ حــلَّ محلــه 

العنــف، واالســتبداد، واالســتعباد. 

أيها اإلخوة الكرام

ــر  ــم، والكف ــن، وتحديــث للمفاهي ــاح عــىل اآلخري  إنَّ الفكــر هــو انفت
ــة  ــة إىل أم ــن بحاج ــا، ونح ــنا، والتســمم مبفاهيمن ــا بأنفس ــىل م ــالق ع انغ
راشــدة أكــرث مــن احتياجنــا لحاكــم راشــد، والتاريــخ يشــهد أنَّ األمــة عندمــا 

حكمهــا حاكــم راشــد، وهــي مل تكــن راشــدة؛ قامــت بقتلــه، واغتيالــه!.

 فاألمــة الراشــدة ينبثــق منهــا حاكــم راشــد، بينــام العكــس ليــس صواًبا، 
فالحاكــم الراشــد ال يســتطيع أْن يقــود أمــة هابطــة ومتخلِّفــة، ألن النهضــة 

حركــة مجتمــع، وليــس حركــة فــرد واحــد. 

 إنَّ هــذه املحــارضة هــي خطــوة يف هــذا الطريــق الطويــل مــن الجهــاد؛ 
إلعــالء كلمــة اللــه، وتحريــر النــاس مــن عبوديتهــم لبعضهــم بعًضــا، وســوف 
ــة،  ــم الكلي ــه دراســة، ومحــارضة ملجموعــة مــن املفاهي ــا إْن شــاء الل يتبعه
ــن أو  ــل الدي ــوم فص ــو: مفه ــره، نح ــع، وتؤطِّ ــة املجتم ــم ثقاف ــي تحك الت
دمجــه يف الدولــة، ومفهــوم مصدريــة اإلجــامع الرشعــي، ومفهــوم الحاكميــة، 
ومفهــوم الناســخ واملنســوخ، وأســباب النــزول للنــص القــرءاين، ونقــد قاعــدة 
ــد)،  ــال التقي ــل يف األفع ــدة (األص ــد قاع ــص)، ونق ــورد الن ــاد يف م (ال اجته
ومفهــوم العصمــة، وكيــف نتعامــل مــع النــص القــرءاين، ومفهــوم الحريــة، 
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ومفهــوم أهــل الكتــاب، والــرشك والكفــر.... 

إىل آخــر تلــك املفاهيــم الكليــة التــي صاغــت العقــل اإلســالمي، وعــىل 
موجبهــا يتــم التفكــري والتعامــل االجتامعــي. 

 هــذه األفــكار الكليــة، هــي التــي ينبغــي تغيريهــا يف أنفســنا كمجتمــع، 
ــا بالقــوم  ــري م ــم تغي ــري االجتامعــي مجــراه، ويت ــون التغي حتــى يأخــذ قان

مــن تخلُّــف، وذل، وعبوديــة وانحطــاط. 

 واخــرتت مــن املفاهيــم الكليــة للبــدء بهــا موضــوع (الســنة والحديــث) 
ألهميتهــام عــن غريهــام. 
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الترادف يف اللسان العربي

 أيها اإلخوة واألخوات الكرام 

 إنَّ مناقشــة أي موضــوع ثقــايف يقتــيض منــا أْن نعــرض قبلــه عــدة 
مواضيــع أخــرى متعلِّقــة بــه، لعــدم وجــود دراســة ســابقة لهــا، واملوضــوع 
الــذي نحــن بصــدده مرتبــط بهــا بصــورة الزمــة، هــذا املوضــوع؛ هــو مســألة 
الــرتادف يف اللســان؛ ألن هــذه املســألة هــي مبثابــة حجــر األســاس لدراســة 

الثقافــة اإلســالمية املمثَّلــة بالنــص القــرءاين. 

 إنَّ ظاهــرة الــرتادف يف اللســان قــد اشــتُهرت مبفهــوم وجــود عــدة ألفــاظ 
مختلفــة واملعنــى واحــد. وبنــاء عــىل هــذا املفهــوم الشــائع، تنــاول العلــامء 
ــا،  ــن أثبته ــم م ــرة، ومنه ــذه الظاه ــر ه ــن أنك ــم م ــرة. فمنه ــذه الظاه ه

وكالهــام اســتخدما مصطلــح الــرتادف باملعنــى الشــائع. 

ــرتادف  ــا إىل أنَّ ال ــرتادف، وصلن ــرة ال ــة لظاه ــق، والدراس ــد التحقي  وعن
ــا، وكــون اللســان هــو انعــكاس فكــري  ــة يقــوم الواقــع عليه ظاهــرة علمي
ــرتادف يف اللســان العــريب كصــورة  ــع، ُوجــدت ظاهــرة ال تفاعــيل مــع الواق

ــع.  ــة للواق ــة، ووظيفي صوتي

 إنَّ الواقــع هــو مجموعــة مــن املنظومــات، التــي تتبــع يف النهايــة 
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املنظومــة العامــة الكونيــة الكــربى، نحــو املنظومــة الشمســية، فالكواكــب 
ــم  ــام يجمعه ــة ونظ ــد عالق ــه يوج ــى؛ أن ــا، مبعن ــع بعضه ــة م ــا مرتادف فيه
جميًعــا لتأديــة وظيفــة كليــة؛ مــع وجــود ذايت لــكل كوكــب، وعــدم انتفــاء 

ــه.  ماهيت
 فالــرتادف، هــو مــن ردف الــيشء بالــيشء. إذا ألحقتــه بــه الشــرتاكهام 
بــيشء واحــد. وهــذا االشــرتاك؛ ال ينفــي االختــالف بينهــام يف الوقــت ذاتــه. 
فالــرتادف لألشــياء ال ينفــي ماهيتهــا، فــاألرض غــري املريــخ، وغــري الزهــرة، 

وعطــارد. 
 وكذلــك يف اللســان العــريب يوجــد منظومــات، وكل منظومــة قامئــة عــىل 

الــرتادف بــني كلامتهــا؛ مــع الحفــاظ عــىل االختــالف، والتبايــن فيــام بينهــا. 
 انظروا مثال ًإىل هذه املنظومة اللسانية:  

 كل كلمــة تبــدأ بحــريف القــاف والطــاء تــدل يف عمومهــا عــىل الفصــل 
ــَم، قطــع، قطــر، قطــب، قطــل، قطــف... إلــخ.  والتفريــق للــيشء نحــو:  قَطَ
 فــكل هــذه الكلــامت ال تخــرج عــن داللــة الفصــل والتفريــق والــرصم، 
فهــي مرتادفــة مــن هــذا الوجــه، أي:  تابعــة ملنظومــة واحــدة، ولكــن لــكل 
ــع مختلفــة عــن األخــرى، وهــذا  ــا صــورة وإســقاط عــىل الواق واحــدة منه
ــف للكلمــة،  ــث الــذي أضي ــرف الثال ــالف كان نتيجــة الح ــن واالخت التباي

ــة كلمــة (قطــم)، أو (قطــف).  ــة كلمــة (قطــع)، غــري دالل فدالل
 وانظروا أيًضا لهذه املنظومة اللسانية:  

 كل كلمــة تبــدأ بحــرف الغــني تــدل يف أصلهــا وعمومهــا، عــىل الغيــاب، 
نحــو:  غــاص، غطــس، غــاب، غامــق، غبــي، غــرق، غفــل، غــرور.... إلــخ. 

ــرادف  ــرتادف يف املنظومــة اللســانية الواحــدة، ويوجــد ت  هــذا وجــه لل
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أيًضــا بــني ألفــاظ مــن منظومتــني مختلفتــني نحــو (جــاء وأىت، وحــرض وقـَـِدَم)، 
(وأراد وشــاء)، (وذهــب وخــرج، وعــرب، وولــج، وخــرق)... إلــخ، والعالقــة بــني 

هــذه الكلــامت عالقــة خصــوص وعمــوم. 

ــريب،  ــة موجــودة يف اللســان الع ــة واقعي ــرتادف كظاهــرة علمي  إذن؛ ال
ــاه،  ــذي ذكرن ــي ال ــوم العلم ــا باملفه ــائع، وإمن ــى الش ــس باملعن ــن لي ولك

ــاده:   ومف

 (إن اختــالف األلفــاظ يــؤدي إىل اختــالف املعــاين قطًعــا، وأي زيــادة يف 
املبنــى عــىل صعيــد الكلمــة أو الجملــة إمنــا هــو زيــادة يف املعنــى). 

 وبنــاًء عــىل مــا ذكــرت مــن مفهــوم الــرتادف؛ نــأيت اآلن إىل بيــان 
الفروقــات بــني الكلــامت املســتخدمة يف هــذه املحــارضة، لضبــط املوضــوع، 
وســهولة فهمــه، وهــذه الكلــامت هــي:  بعــث وأرســل، والنَّبــيُّ والرســول، 

ــث.  ــنة والحدي والس

الفرق بني بعث وأرسل

بعث:  كلمة تدل عىل اإلثارة والتحريك. • 
أرسل:  من رسل كلمة تدل عىل االمتداد. • 

ــل  ــك أنَّ فع ــل، وذل ــث، وأرس ــة بع ــني كلم ــة ب ــود عالق ــظ؛ وج  فاملالح
اإلرســال ال ميكــن أْن يتــم يف الواقــع إال بعــد فعــل البعــث؛ ألن اإلرســال ال بـُـدَّ 
لــه مــن اإلثــارة والتحريــك أوًال، فــإن أردنــا أْن نرســل إنســانًا إىل مــكان معــني 
ال بـُـدَّ مــن بعثــه أوًال، مبعنــى إثارتــه وتحريكــه، وإال ال يتــم فعــل اإلرســال لــه 
إْن بقــي ســاكًنا ثابتـًـا، واملــوىت يبعثهــم اللــه يــوم القيامــة، ولكــن ال يرســلهم. 
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بيِّ والرسول الفرق بني النَّ

ــاء  ــة الي ــادت دالل ــدٍّ وأف ــو متع ــل وه ــم فاع ــنّي:  اس ــرد نبي ــي:  مف  نب
ــىل  ــدل ع ــي ت ــا) الت ــاليث (نب ــل الث ــن الفع ــو م ــا، وه ــد زمانيً ــد املمت الجه
ســرت وجمــع مســتقر منتــه بامتــداد وإثــارة يف الزمــان واملــكان، ومــن هــذا 
الوجــه قــال املفــرسون:  إنَّ كلمــة نبــيٍّ تــدل عــىل الرجــل الــذي يرفــع النــاس 

ــا.  ــا ومكانيً ــه، فهــو مثــل الطريــق املمتــد زمانيً ويســمو بهــم إىل الل

؛ هــو رجــل بعثــه اللــه يف قومــه، واختــاره ملقــام النبــوة، وأوحــى   فالنَّبــيُّ
إليــه بهــذا التكليــف، والترشيــف، ليقــوم بعملية الدعــوة، والتعليــم ملجتمعه 
ــيُّ هــو  . فالنَّب ــيِّ ــزل عــىل الرســول النَّب ــذي ن مســتخدًما الــرشع الســابق، ال
تابــع للرســول النَّبــيِّ الســابق، يدعــو إىل رشعــه، نحــو أنبيــاء بنــي إرسائيــل. 

- كلمــة رســول ورســالة مــن رســل:  التــي تــدل عــىل تكــرار حركــة حــرة 
تنتهــي بحركــة الزمــة، وظهــر هــذا املفهــوم بفعــل أرســل الــذي هــو امتــداد 

يف الحركــة وانتقالهــا مــن إىل. 

واســم الفاعــل هــو (ُمرِْســل) مــن الفعــل الرباعــي أرســل، والــيشء الــذي 
ينتقــل مــن املُرِْســل إىل املُرَْســل إليــه يُســمى رســالة أو رســوًال عــىل املصــدر؛ 
ألن القيمــة الحقيقيــة للرســالة فهــي التــي تنتقــل، وميكــن أْن تنتقــل بعــدة 
وســائل، منهــا عــىل ســبيل املثــال، الحــامم الزاجــل، فيكــون الحــامم رســوًال 

مــن هــذا البــاب.

 وميكــن أْن تنتقــل الرســالة خــالل جهــاز إلكــرتوين (النــت) فتكــون 
ــن  ــل ع ــن أْن تنتق ــا، وميك ــرب بذاته ــل الخ ــول توص ــي رس ــا ه ــالة ذاته الرس
ــا، إذن  طريــق إنســان فيكــون بذلــك رســوًال، أي: هــو والرســالة اندمجــا مًع
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تكــون األدوات أو الوســائل رســل طاملــا أنهــم يحملــون رســالة، فــإن انتفــى 
ــه ينتقــل اســم  ــل إلي ــا إىل املُرَْس ــوا مضمونه عنهــم حمــل الرســالة، أو أوصل
ــوًال  ــري رس ــال وتص ــة يف اإلرس ــي املعني ــا ه ــا؛ ألنه ــالة ذاته ــول إىل الرس الرس

ــه. ــل إلي بالنســبة للُمرَْس

ــا  ــه متعلًِّق ــه دوٌر يف حيات ــيَّ كان ل ــاه إىل أنَّ الرســول النَّب  وينبغــي االنتب
بقيــادة األمــة وتعليمهــا، وتوقَّــف ذلــك بوفاتــه. 

 فكلمة (رسول) لها متعلِّقان يف الواقع:  

أحدهام:  األصل؛ وهي الرسالة ذاتها. • 
اآلخر:  الفرع؛ وهي الوسيلة أو األداة التي حملت الرسالة. • 

 ويف حــال انفصــال األداة أو الوســيلة عــن الرســالة، يــزول اســم الرســول 
عنهــا، وتنفــرد الرســالة باســم الرســول، خاصــة إْن كانــت مســتمرة تخاطــب 
ــرف  ــر، ويُع ــل إىل آخ ــن جي ــل م ــا تنتق ــم كونه ــول إليه ــي رس ــال، فه األجي
ــط، أم  ــالة فق ــي الرس ــص أه ــول يف الن ــة الرس ــتخدام كلم ــن اس ــد م املقص
ــىل  ــقاطه ع ــاب وإس ــياق الخط ــالل س ــن خ ــام م ــالة، أم كاله ــل الرس حام

ــه مــن الواقــع.  محلِّ

، وفعــل أرســل متعلِّــق بالرســول،   نالحــظ أنَّ فعــل بعــث متعلِّــق بالنَّبــيِّ
ــيٍّ  ــالة، وكل نب ــاس للرس ــوة أس ــل، فالنب ــل أرس ــاس لفع ــث أس ــل بع وفع

رســول؛ وال عكــس. 

ــة، حتــى ال يقــع القــارئ يف لَبْــٍس، وَحــرْيٍة   وينبغــي التطــرق ملســألة مهمَّ
مــن خــالل تــالوة اآليــات القرءانيــة، التــي تناولــت األنبيــاء؛ ووصفتهــم مبقــام 

الرســالة، نحــو قولــه تعــاىل:  
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ــاَم  ــًال كُلَّ ــْم ُرُس ــلَْنا إِلَْيِه ــَل َوأَْرَس ــي إِْرسَائِي ــاَق بَِن ــا ِميَث ــْد أََخْذنَ 1- ﴿لََق
ــوَن﴾  ــا يَْقُتلُ ــواْ َوَفِريًق بُ ــا كَذَّ ــُهْم َفِريًق ــَوى أَنُْفُس ــا الَ تَْه ــوٌل مِبَ ــْم َرُس َجاءُه

[املائــدة:  70]. 

ْيَنـا ِمن بَْعـِدِه ِبالرُُّسـِل َوآتَْيَنا ِعيَىس   2- ﴿َولََقـْد آتَْيَنـا ُمـوَىس الِكَتـاَب َوَقفَّ
ابْـَن َمْريَـَم الَبيَِّنـاِت َوأَيَّْدنَـاُه ِبـُروحِ الُقُدِس أََفكُلَّاَم َجاءكُْم َرُسـوٌل مِبَـا الَ تَْهَوى 

بُْتـْم َوَفِريًقا تَْقُتلُـوَن﴾ [البقرة:  87]. أَنُفُسـكُُم اْسـَتكَْربْتُْم َفَفِريًقا كَذَّ
ــول  ــول، والرس ــو رس ــيَّ ه ــىل أنَّ النَّب ــا ع ــدل ظاهره ــات ي ــياق اآلي  فس
هــو نبــيٌّ مــن حيــث الداللــة، وميكــن أْن يصيبهــم القتــل، وبالتــايل ال فــرق 
، والرســول مــن حيــث األحــكام املتعلِّقــة بهــم. والواقــع أنَّ هنالــك  بــني النَّبــيِّ

ــا، وســوف نالحــظ ذلــك مــن خــالل نبــوة مــوىس، وهــارون.  فرقً

ْحَمِتَنا أََخاُه َهاُروَن نَِبيٍّا﴾ [ مريم:  53]. قال تعاىل:  ﴿َوَوَهْبَنا لَُه ِمن رَّ

بُــوِن، َويَِضيــُق َصــْدِري َوَال يَنطَلِــُق  وقــال:  ﴿َقــاَل َربِّ إِينِّ أََخــاُف أَن يُكَذِّ
لَِســايِن َفأَْرِســْل إَِىل َهــاُروَن﴾ [الشــعراء: 13-12].

وقال:  ﴿َفأْتَِيا ِفْرَعْوَن َفُقوَال إِنَّا َرُسوُل َربِّ الَعالَِمنَي﴾ [الشعراء:  16]. 

فهــارون هــو نبــي، ويف الوقــت ذاتــه أرســله اللــه عــز وجــل مــع مــوىس 
إىل فرعــون، وجعلــه وزيــرًا ملــوىس يــؤازره، فصــار رســوًال أيًضــا، فــام الفــرق 

ــا، ورســوًال ؟ بينــه، وبــني مــوىس إذا كان كالهــام نبيً

 الفـرق بينهـام يكمـن يف أنَّ مـوىس نزلـت عليـه رسـالة، بينـام هـارون 
مل تنـزل عليـه رسـالة، وإمنـا هـو تابـع لرسـالة مـوىس يدعـو إليهـا، لذلك تم 
وصـف هـارون مـن حيـث الوظيفـة مبقام الـوزارة. قـال تعـاىل:  ﴿َواْجَعل يلِّ 

ـْن أَْهـِيل هـارون أخـي﴾ [طـه: 30-29]. َوِزيـًرا مِّ
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 فالنَّبــيُّ يف مقــام العالِــم املؤهــل لقيــادة النــاس والعنايــة بهــم، والصلــة 
بينــه وبــني اللــه مســتمرة ال تنقطــع عــن طريــق الوحــي، فيمكــن أْن يوحــى 
ــة بقومــه لحــل مشــاكلهم وإخبارهــم ببعــض  ــر املتعلِّق ــه ببعــض األوام إلي
األمــور لتقويــة إميانهــم، ولكــن ال تنــزل عليــه رســالة ترشيعيــة، وإمنــا هــو 

تابــع لرســول ســبقه صاحــب رســالة.

 كــام هــو الحــال يف أنبيــاء بنــي إرسائيــل، فكلهــم تابعــون لرســالة مــوىس، 
مل تنــزل عليهــم أيُّ ترشيعــات، وإمنــا نــزل عليهــم أوامــر وتعليــامت ليقومــوا 

باســتخدامها يف عمليــة اإلرشــاد والهدايــة، والتوجيــه لرســالة مــوىس.

ــاس،  ــه للن ــة إرســالهم مــن الل ــك العمــل صف ــم بذل ــد تحققــت به  فق
فصــاروا بذلــك مرســلني، ولكــن دون رســالة ترشيعيــة، إال النَّبــيَّ عيــىس عليــه 
ــام الرســول صاحــب الرســالة، وأخــذ حكمهــم مــن  الســالم، فقــد صــار مبق

حيــث الحفــظ والعصمــة عــن القتــل.

 ومــن هــذا الوجــه كان النَّبــيُّ رســوًال، والرســول نبًيــا؛ ألن القيمــة 
ــن  ــالة م ــت الرس ــإن انتف ــالة. ف ــو للرس ــا ه ــوة إمن ــرة للنب ــة والثم الحقيقي
حيــث النــزول، أو الدعــوة إليهــا، تفــرغ مقــام النبــوة مــن مضمونــه، ومثــل 
ــاًم، والعــامل الســاكت عــن  ذلــك كمثــل العــامل العامــل بعلمــه دعــوة وتعلي
علمــه والكاتــم لــه ال يُفيــد بــه أحــًدا، فهــو بذلــك صــار مــن حيــث النتيجــة 

ــا.  مثلــه مثــل الــذي ال يعلــم متاًم

، الــذي نــزل عليــه رســالة جديدة،   إذن؛ وظيفــة الرســالة متحققــة بالنَّبــيِّ
قــة بالنَّبــيِّ الــذي مل ينــزل عليــه رســالة  فصــار بهــا رســوًال يدعــو إليهــا، ومتحقِّ
ــه، فصــار  ــه للرســالة التــي نزلــت عــىل أخي مثــل هــارون مــن خــالل دعوت

كالهــام رســوَل رب العاملــني.
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 والقــرءان اســتخدم هــذه التعريفــات والتفريقــات بــني النَّبــيِّ والرســول، 
ــت  ــول، ويف الوق ــام الرس ــام مبق ــال، ووصفه ــة اإلرس ــام صف ــى لكاله فأعط
ذاتــه فــرَّق بينهــام، إذ جعــل الرســول صاحــب الرســالة معصوًمــا عــن القتــل 
ــد حصــل يف  ــل، وق ــه القت ــاز علي ــع ج ــام الرســول التاب ــالته، بين ــام رس إلمت
ــب  ــيُّ صاح ــي، والنَّب ــو نب ــع ه ــول التاب ــا أنَّ الرس ــار اصطالًح ــع، فص الواق

الرســالة هــو رســول.

ــيٍّ رســول وال  ــول:  كل نب ــي تق ــة الت ــرت املقول ــن هــذا الوجــه ظه  وم
ــه  عكــس، رغــم أنَّ كليهــام رســوٌل مــن حيــث اإلرســال لهــام مــن قبــل الل

ــغ.  ــم والتبلي ــوة والتعلي ــوران بالدع ــام مأم ــاس، وكاله للن

قــال تعــاىل:  ﴿َوَمــا أَْرَســلَْنا ِمــن َقْبلِــَك ِمــن رَُّســوٍل َوَال نَِبــيٍّ إِالَّ إَِذا مَتَنَّــى 
ــْيطَاُن ثـُـمَّ يُْحِكــُم اللَّــُه  ــْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتــِه َفَينَســُخ اللَّــُه َمــا يُلِْقــي الشَّ أَلَْقــى الشَّ

آيَاتِــِه َواللَّــُه َعلِيــٌم َحِكيــٌم﴾ [الحــج:  52]. 

 فتكــون وظيفــة النَّبــيِّ هــي:  الدعــوة والتعليــم والقيــادة للنــاس، كــون 
النبــوة مقاًمــا علميًــا، ويكــون بذلــك رســوًال تابًعــا. 

 أمــا وظيفــة الرســول فهــي:  التــالوة والتبليــغ ملــا أنــزل اللــه عليــه مــن 
أوامــر ترشيعيــة، فهــو صاحــب رســالة، إضافــة إىل مقــام النبــوة. 

ــَىل  ــا َع ــْم َوَم ــن َقْبلِكُ ــٌم مِّ َب أَُم ــذَّ ــْد كَ ــوا َفَق بُ ــاىل:  ﴿َوإِن تُكَذِّ ــال تع ق
الرَُّســوِل إِالَّ الَبــَالُغ املُِبــنُي﴾ [العنكبــوت:  18]. 

وقــال:  ﴿ُقــْل تََعالَــْواْ أَتْــُل َمــا َحــرََّم َربُّكُــْم َعلَْيكُــْم إالَّ تُْرشِكُــواْ ِبــِه َشــْيًئا 
يَّاُهــْم  ــْن إْمــالٍَق نَّْحــُن نَْرزُُقكُــْم َوإِ َوِبالَوالَِديْــِن إِْحَســانًا َوالَ تَْقُتلُــواْ أَْوالََدكُــم مِّ
ــي  ــَس الَِّت ــواْ النَّْف ــَن َوالَ تَْقُتلُ ــا بَطَ ــا َوَم ــَر ِمْنَه ــا ظََه ــَش َم ــواْ الَفَواِح َوالَ تَْقَربُ
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اكُــْم ِبــِه لََعلَّكُــْم تَْعِقلـُـوَن﴾ [ األنعــام:  151].  َحــرََّم اللّــُه إالَّ ِبالَحــقِّ َذلِكُــْم َوصَّ

 ،  وينبغــي االنتبــاه إىل أنَّ النبــوة مل تنــف الصفــة البرشيــة عــن النَّبــيِّ
ــيُّ رســوًال، مل تنتــف  ــا، وعندمــا صــار النَّب ــا علمًي وإمنــا أضافــت إليــه مقاًم
عنــه صفــة البرشيــة، ووظيفــة النبــوة، وإمنــا أُضيــف إليــه مقــام الرســالة، 
ـَـا أَنـَـا  مــع الحفــاظ عــىل الصفــات البرشيــة، والنبويــة، قــال تعــاىل:  ﴿ُقــْل إمِنَّ
ـَـا إِلَُهكُــْم إِلَــٌه َواِحــٌد َفَمــن كَاَن يَرُْجــو لَِقــاء َربِّــِه  ْثلُكُــْم يُوَحــى إَِيلَّ أمَنَّ بَــَرشٌ مِّ

ــِه أََحــًدا﴾ [الكهــف: 110].  ــاَدِة َربِّ ــْرشِْك ِبِعَب َفلَْيْعَمــْل َعَمــًال َصالًِحــا َوَال يُ

 كل نبيٍّ رسول، هو إنسان وال عكس. 

بيِّ ال الرسول  االجتهاد وظيفة النَّ

ــا، واألنبيــاء ســادة العلــامء، فصفــة االجتهــاد   وكــون النبــوة مقاًمــا علميً
أوىل بهــم مــن العلــامء، فالنَّبــيُّ أحــق باالجتهــاد مــن العــامل قطًعــا، وإالَّ صــار 

العــامل املجتهــد أفضــل مــن النَّبــيِّ إْن ُســلَِب حــق االجتهــاد منــه. 

 فالنَّبــيُّ يقــوم باالجتهــاد يف عمليــة الدعــوة، والتعليــم، واالســتنباط 
لألحــكام واملعلومــات مــن الرســالة الســابقة، أمــا إذا كان هــو رســوًال، 
ــقِّ  ــاَب ِبالَح ــَك الِكَت ــا إِلَْي ــا أَنَزلَْن ــت عليه﴿إِنَّ ــي نزل ــالة الت ــتخدم الرس فيس
ــاًم﴾ [النســاء:  ــنَي َخِصي ِّلَْخآئِِن ــن لـ ــُه َوالَ تَكُ ــا أََراَك اللّ ــاِس مِبَ ــنْيَ النَّ ــَم بَ لَِتْحكُ

 .[105

 



28

القسم األول

مفهوم العصمة

بانيــة، فاألنبيــاء ليــس لهــم أيُّ عصمــة   أمــا بالنســبة ملفهــوم العصمــة الرَّ
ــل،  ــاء بنــي إرسائي ــل، كــام حصــل مــع أنبي ــك، فهــم معرضــون للقت مــن ذل
ــكل الصفــات اإلنســانية مــن حيــث الخطــأ والنســيان، والكــذب،  وكذلــك ل
والوقــوع يف املعصيــة، وذلــك ألنهــم ميلكــون إرادة حــرة، والــذي ميلــك إرادة 

حــرة أفضــل مــن مســلوب اإلرادة، ومــن املســريَّ يف ســلوكه.

 والنَّبــيُّ كونــه عاملـًـا باللــه عــز وجــل، فهــو َيْعِصــُم نفســه عــن الكــذب 
واملعــايص والفواحــش، عصمــة إراديــة، نابعــة مــن إميانــه باللــه عــز وجــل. 
لذلــك كان األنبيــاء أفضــل النــاس وأعظمهــم شــأنًا، ويــأيت بعدهــم العلــامء. 

َوابِّ َواألَنَْعــاِم ُمْخَتلِــٌف أَلَْوانُــُه كََذلِــَك  ــاِس َوالــدَّ قــال تعــاىل:  ﴿َوِمــَن النَّ
ــَه َعِزيــٌز َغُفــوٌر﴾ [فاطــر: 28].  ــَه ِمــْن ِعَبــاِدِه الُعلَــاَمء إِنَّ اللَّ َــا يَْخــَىش اللَّ إمِنَّ

 وهذه العصمة اإلرادية مطلوب من الناس جميًعا أْن تتحقق بهم. 

قــال تعــاىل:  ﴿َواْعَتِصُمــواْ ِبَحْبــِل اللّــِه َجِميًعــا َوالَ تََفرَُّقــواْ َواْذكُــُرواْ نِْعَمَت 
اللّــِه َعلَْيكُــْم إِْذ كُنُتــْم أَْعــَداء َفأَلَّــَف بَــنْيَ ُقلُوِبكُــْم َفأَْصَبْحُتــم ِبِنْعَمِتــِه إِْخَوانـًـا 
ــْم  ــُه لَكُ ُ اللّ ْنَهــا كََذلِــَك يَُبــنيِّ ــاِر َفأَنَقَذكُــم مِّ ــَن النَّ َوكُنُتــْم َعــَىلَ َشــَفا ُحْفــرٍَة مِّ

آيَاتِــِه لََعلَّكُــْم تَْهَتــُدوَن﴾ [آل عمــران: 103]. 

 أما العصمة بالنسبة للرسول (صاحب الرسالة) فهي عىل وجهني:  

 األول:  عصمــة مــن القتــل، وذلــك إلمتــام رســالته، ويف الحقيقــة، العصمة 
هــة إىل الرســالة وليــس إىل شــخص الرســول، فــكل رســول معصــوم مــن  موجَّ
القتــل، نحــو الرســل أويل العــزم، نــوح وإبراهيــم ومــوىس وعيــىس ومحمــد، 
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صلــوات اللــه عليهــم. بخــالف األنبيــاء، فيجــوز عليهــم القتــل، مثلهــم؛ مثــل 
ســائر البــرش، كــام حصــل مــع أنبيــاء بنــي إرسائيــل. 

 الثــاين:  العصمــة يف عمليــة التــالوة لنــص الرســالة، وهــذا يقتــيض 
حفــظ النــص يف ذاكــرة الرســول، وحفــظ النطــق يف لســانه، حتــى ال يتــم أي 
خطــأ يف عمليــة التبليــغ، ويقتــيض ذلــك عصمتــه مــن أي عــارض يؤثــر عــىل 
ــرة، أو  عمليــة تبليغــه للرســالة، أو القــدح فيهــا، نحــو، األمــراض الجلديــة املنفِّ

األمــراض النفســية، مــن هذيــان وهلوســة، وســحر، ومــا شــابه ذلــك. 

 فالرســول إذا فــرغ مــن تــالوة الرســالة، وعمليــة التبليــغ، ينتهــي دوره 
كرســول، ويبــدأ دوره كنبــي يقــوم بالتفاعــل مــع الرســالة التــي أنزلهــا اللــه، 
ــاب  ــم الكت ــا، ويعلِّمه ــاس إليه ــو الن ــًال، ويدع ــا عم ــه أول املكلَّفــني به كون

والحكمــة. 
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بيِّ ق بحياة النَّ مقام النبوة متعلِّ

ــم  ــام عل ــو مق ــابًيا، وه ــس اكتس ــاء، ولي ــام اصطف ــة مق ــوة اإللهي  النب
ودعــوة وقيــادة للنــاس، ويجــوز عــىل النَّبــيِّ مــا يجــوز عــىل اإلنســان متاًمــا، 

ــه عاملًــا.  ــة، وميلــك حــق االجتهــاد كون ــة ليســت رباني ــه إرادي وعصمت
 الرســول اإللهــي:  مقــام تكليــف لتوصيــل رســالة اللــه إىل النــاس، ليــس 
لــه مــن األمــر إالَّ التــالوة والتبليــغ، وبالتــايل ال يحــق لــه االجتهــاد يف نــص 
ــة إىل  ــالة، إضاف ــه للرس ــه ونطق ــوم يف حفظ ــو معص ــى، وه ــالة كمبن الرس

عصمتــه مــن القتــل إلمتــام رســالته.
 وهــذا التفريــق بــني مقــام النبــوة، ومقــام الرســالة يوصلنــا إىل أنَّ مقــام 
النبــوة مرتبــط بشــخص النَّبــيِّ نفســه، وبالتــايل يفقــد مقــام النبــوة فاعليتــه 
ــيِّ هــارون، بينــام مقــام الرســول صاحــب الرســالة  ــيِّ مثــل النَّب مبــوت النَّب
مرتبــط بالرســالة، فــإن مــات الرســول ال تتأثــر الرســالة الســتمرار وجودهــا 
وفصلهــا عــن شــخص الرســول. مثــل الرســول مــوىس والصحــف التــي نزلــت 

عليــه. 
 فيكــون املجتمــع األول الــذي عــارص نــزول الرســالة عالقتــه مــع مقــام 
النبــوة، ومقــام الرســول مًعــا. أمــا املجتمعــات الالحقــة فعالقتهــا مع الرســالة 
ــوة، ملــوت صاحبهــا، فالنبــوة خاصــة، ومرتبطــة بالزمــكان،  فقــط دون النب

أمــا الرســالة فهــي عامــة مســتمرة بعــد مــوت النَّبــيِّ صاحــب الرســالة. 
 ومــن هــذا الوجــه صــح الحديــث الــذي ورد عــن النَّبــيِّ الــذي يقــول:  
ــوا  (أطيعــوين مــا ُدمــت فيكــم، فــإذا ُذِهــَب يب فعليكــم بكتــاب اللــه، أحلُّ
يف  األلبــاين  حــه  وصحَّ أحمــد /6381/،  مســند  حرامــه)  وحرِّمــوا  حاللــه 

ــم/1472/. ــت رق ــة تح الصحيح
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وبناء عىل ذلك التفريق نستطيع أْن نقول:  
(إن نبوة محمد لقومه، ورسالته للناس جميًعا). 

كــام أخــرب اللــه عــز وجــل بقولــه:  ﴿ُقــْل يَــا أَيَُّهــا النَّــاُس إِينِّ َرُســوُل اللّــِه 
ــاَمَواِت َواألَْرِض ال إِلَـــَه إالَّ ُهــَو يُْحِيـــي  ــُك السَّ ــُه ُملْ ــِذي لَ ــا الَّ ــْم َجِميًع إِلَْيكُ
ــِه  ــِه َوكَلِاَمتِ ــُن ِباللّ ــِذي يُْؤِم ــيِّ الَّ ــيِّ األُمِّ ــولِِه النَِّب ــِه َوَرُس ــواْ ِباللّ ــُت َفآِمُن َومُيِي
ــة البعــث فكانــت  ــا عملي ــُدوَن﴾ [األعــراف: 158]، أم ــْم تَْهَت ــوُه لََعلَّكُ َواتَِّبُع

يف قومــه، ولهــم. 

ــو َعلَْيِهــْم  ْنُهــْم يَْتلُ ــنَي َرُســوًال مِّ يِّ ــِذي بََعــَث ِيف األُمِّ قــال تعــاىل:  ﴿ُهــَو الَّ
ــي  ــُل لَِف ــن َقْب ــوا ِم ــَة َوإِن كَانُ ــاَب َوالِحكَْم ــُم الِكَت ــْم َويَُعلُِّمُه ــِه َويَُزكِّيِه آيَاتِ
ِبــنٍي﴾ [الجمعــة:  2]. فعمليــة البعــث واإلرســال، أي: النبــوة  َضــَالٍل مُّ
ــه، فقــد  ، ومــن عــارصه، أمــا بعــد موت ــا، كانــت لقــوم النَّبــيِّ والرســالة مًع
ــام النبــوة، واســتمر مقــام الرســول الــذي مَتَثَّــَل يف  توقفــت فاعليــة مق

ــوة. ــا دون النب ــاس جميًع ــالة للن ــت الرس ــا، فكان ــالة ذاته الرس

 وهــذا مــا هــو حاصــل يف الواقــع مــن حيــث انتشــار الرســالة املمثلــة 
ــيِّ فهــو محــل نقــاش  ــا، بخــالف حديــث النَّب بالقــرءان عــىل النــاس جميًع

ــول ورفــض، واختــالف بــني املســلمني.  وَقُب



32

القسم األول

اكتمال الدين يقتضي ختم النبوة

ــدأ يف عهــد نــوح   وعندمــا تــم اكتــامل نــزول الديــن اإلســالمي الــذي ب
ــوات  ــاًء مبحمــد صل ــه الســالم، مــروًرا بإبراهيــم ومــوىس وعيــىس، وانته علي
اللــه عليهــم جميًعــا، اقتــىض ختــم النبــوة النتفــاء الحاجــة لوجــود األنبيــاء، 
ــاء،  ــدور األنبي ــون ب ــامء، ويقوم ــا العل ــة يحمله ــالة الكامل ــتمرت الرس واس
كل يف زمانهــم، وحســب أدواتهــم املعرفيــة، واحتياجاتهــم، يعلِّمــون النــاس 
ويدعونهــم إىل الحــق والعــدل، ويقومــون بعمليــة االســتنباط مــن الرســالة 

ــة. ــاة االجتامعي إليجــاد عالجــات، وأحــكام للمســتجدات يف الحي

 وقــد جعــل اللــه عــز وجــل مقياًســا وقانونـًـا يَُغربــل ويُصفي هــذا الرتاكم 
ــذي يَعلــق بالرســالة مــع مــرور الزمــن، وهــو  ــل، ال الفكــري اإلنســاين الهائ
ــَل  ــا َفاْحَتَم ــٌة ِبَقَدرَِه ــالَْت أَْوِديَ ــاء َفَس ــاَمء َم ــَن السَّ ــَزَل ِم قولــه تعــاىل:  ﴿أَن
اِبًيــا َوِمــامَّ يُوِقــُدوَن َعلَْيــِه ِيف النَّــاِر ابِْتَغــاء ِحلَْيــٍة أَْو َمَتــاعٍ َزبَــٌد  ــْيُل َزبَــًدا رَّ السَّ
ــا  بَــُد َفَيْذَهــُب ُجَفــاء َوأَمَّ ــا الزَّ ْثلُــُه كََذلِــَك يَــْرضُِب اللـّـُه الَحــقَّ َوالَباِطــَل َفأَمَّ مِّ
َمــا يَنَفــُع النَّــاَس َفَيْمكُــُث ِيف األَْرِض كََذلِــَك يَــْرضُِب اللّــُه األَْمَثــاَل﴾ [الرعــد: 

 .[17

 فاألفــكار متــوت مــن تلقــاء نفســها عندمــا تفقــد فاعليتهــا دون نقــاش، 
أو حــوار، أو جــدال مــن أحــد، والواقــع شــاهد عــىل مــا أقــول، فمــن يناقــش 
ــن  ــك م ــابه ذل ــا ش ــة، وم ــات الحي ــر للكائن ــم، أو التصوي ــم الرس اآلن حك
ــت  ــكار مات ــن األف ــم ! ولك وا رأيه ــريِّ ــا مل يغ ــني له ــم أنَّ املحرِّم ــكار!؟ رغ أف
لعــدم جدواهــا يف الواقــع، وهــم أحــرار يف اســتمرارهم بحمــل هــذه األفــكار 

امليتــة املرفوضــة مــن أبنائهــم قبــل غريهــم مــن النــاس. 
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مفهوم السنة

ــراده  ــيشء واطِّ ــان ال ــىل جري ــدل ع ــي ت ، الت ــنَّ ــن َس ــي م ــنة:  ه  الس
بســهولة، وكلمــة جريــان الــيشء؛ تقتــيض االســتمرار، التــي بدورهــا تقتــيض 
ــيُِّئ إِالَّ  ــيِِّئ َوَال يَِحيــُق املَكْــُر السَّ التكرار﴿اْســِتكَْباًرا ِيف األَْرِض َوَمكْــَر السَّ
ــًال  ــِه تَْبِدي ــنَِّت اللَّ ــَد لُِس ــن تَِج ــنَي َفلَ لِ ــنََّت األَوَّ ــُروَن إِالَّ ُس ــْل يَنظُ ــِه َفَه ِبأَْهلِ

ــر: 43]. ــًال﴾ [فاط ــِه تَْحِوي ــنَِّت اللَّ ــَد لُِس ــن تَِج َولَ

 فســنة اللــه، هــي الطريقــة التــي اســتخدمها يف عمليــة الخلــق، وأعطاهــا 
صفــة الثبــات مــن جــرَّاء اســتمرارها، وتكرارهــا يف كل عمليــة خلــق. 

 فاملــاء، كلــام تعــرض للحــرارة يتبخــر، هــذه ســنة اللــه يف املــاء ال تتغــريَّ 
ل.  أو تتبــدَّ

 وإذا أضيفــت كلمــة ســنة لإلنســان، فيقصــد بهــا منــط حياتــه العمــيل 
ــًدا عــن فعلــه.  الثابــت عليــه اســتمراًرا وتكــراًرا، ال يتخلَّــف أب

ــك  ــيض ذل ــة، يقت ــه االجتامعي ــة يف حيات ــنة معين ــان بس ــزام اإلنس والت
ــوم،  ــد ي ــا بع ــزداد يوًم ــهار ي ــذا اإلش ــاس، وه ــني الن ــه ب ــهار ل ــة اإلش عملي
وتتوســع دائــرة التتابــع لهــذه الســنة، كلــام مــىض عليهــا زمــن، مبعنــى أنــه 

ــا. ــرواة له ــد ال ال ميكــن تحدي

 وهــذا معنــى التتابــع، وهــو ما مارســه جامعــٌة وتتابــع عنهــم يف املجتمع 
يســتحيل عقــًال تواطؤهــم عــىل الكــذب، نحــو تتابــع النــص القــرءاين، فهــو ال 
ســند لــه معــروف أو محــدد، مبعنــى أنــه ال يوجــد لــكل ســورة منــه سلســلة 
مــن الــرواة معروفــون، فهــو نــص متتابــع إنســانيًا، ثابــت، وُموثَّــق مــن ِقبَــِل 

كل مجتمــع تعامــل معــه إىل يومنــا املعــارص. (ظاهــرة اجتامعيــة). 
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 وينبغــي العلــم أنَّ التتابــع هــو أداة معرفيــة يتعلَّــق بحصــول الحــدث 
ــه،  ــاول دراســة الحــدث أو الحكــم علي ــة تتن فقــط، وليــس هــو أداة علمي

لــذا؛ التتابــع يفيــد حصــول الحــدث، وال يفيــد كيفيــة حصــول الحــدث. 

مفهوم احلديث

 كلمـة الحديـث:  هـي كلمـة تـدل عـىل حصـول الـيشء بعـد أْن مل يكـن، 
ي الـكالم حديثًـا؛ ألنـه يحصـل بصـورة جديـدة تباًعـا، كلمة تلـو أخرى.  وُسـمِّ

قــال تعــاىل:  ﴿اللّــُه ال إِلَـــَه إالَّ ُهــَو لََيْجَمَعنَّكُــْم إَِىل يَــْوِم الِقَياَمــِة الَ َريْــَب 
ِفيــِه َوَمــْن أَْصــَدُق ِمــَن اللـّـِه َحِديًثــا﴾ [النســاء: 87]. 

 فالحديــث ال يشــرتط لــه التتابــع والثبــات، واالســتمرار؛ بــل يغلــب عليه 
ــق  الظــن، وهــو يخضــع لعمليــة الصــدق، والكــذب، والخطــأ، وذلــك متعلِّ
مبضمونــه كمــنت، ورواتــه كســند، ويســتثنى مــن ذلــك النــص القــرءاين؛ ألنــه 
تحــول إىل حــدث اجتامعــي عظيــم منــذ بــدء نزولــه، فهــو حديــث اللــه عــز 
ــه يف  ــع ل ــم حفظــه بصــورة التتاب ــع، وقــد ت وجــل الصــادق املطابــق للواق

املجتمعــات اإلنســانية.

ــه للنــاس، ســواء أكان   أمــا ســوى حديــث اللــه، فهــو أمــر مــرتوك حفظُ
حديــث األنبيــاء، أم غريهــم، ويجــري عليــه الصــدق والكــذب، والخطــأ 

ــة.  ــة والثقافي ــاة االجتامعي ــوم يف الحي ــو معل ــام ه ــف، ك والتحري

 إذن، مدلــول الســنة غــري مدلــول الحديــث، فينبغــي التفريــق بينهــام يف 
التعامــل، واالســتخدام، وااللتــزام بداللتهــام اللســانية، وعــدم الخلــط بينهــام. 
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(الســنة  كلمــة  أنَّ  نشــاهد  القرءانيــة  اآليــات  تتبــع  خــالل  ومــن   
والحديــث) مل يتــم اســتخدامهام إالَّ بداللتهــام اللســانية، أي: مل يتــم حــرص 
داللتهــام بصــورة معينــة مثــل كلمــة الصــالة، والصيــام، والحــج، التــي صــارت 

ــانية.  ــا اللس ــة لداللته ــة، إضاف ــات رشعي اصطالح

ــا،  ــي وضعوه ــوم، الت ــات الق ــني مبصطلح ــري ملزم ــن غ ــايل، فنح  وبالت
وهــي ليســت حجــة علينــا، وهــذه التعريفــات وضعهــا القــوم، كل حســب 

ــه.  ه اختصاصــه وتوجُّ

•   فقــال علــامء األصــول:  الســنة هــي مــا يصلــح أْن يكــون دليــًال رشعيًــا 
يســتنبط منــه حكاًم. 

•   وقــال علــامء الفقــه:  الســنة هــي مــا يُنــدب فعلــه ويثــاب فاعلــه وال 
ــب تاركه.  يعاق

ــامل  ــوال واألع ــة األق ــي مجموع ــنة ه ــث:  الس ــامء الحدي ــال عل •   وق
، وصفاتــه الَخلِْقيّــة، والُخلُِقيّــة، وأخبــار  واإلقــرارات ومــا هــمَّ بــه النَّبــيُّ

ــة.  ــه االجتامعي ــه وحيات غزوات

ــرار  ــول وفعــل وإق ــة:  الســنة هــي ق ــامء الشــيعة اإلمامي ــال عل •   وق
ــام املعصــوم.  ــيِّ واإلم النَّب

 إىل غري ذلك من التعريفات املوجودة يف الرتاث اإلسالمي. 

 وعلامء األصول عندما يذكرون مصادر الترشيع يقولون:  

ــنة،  ــة الس ــتخدمون كلم ــاس. فيس ــامع، والقي ــنة، واإلج ــرءان والس الق
ولكــن حــني التطبيــق والدراســة يحــل محلهــا مــادة الحديــث النبــوي 
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ــي  ــامء، ه ــن العل ــة م ــذه العملي ــنة، وه ــن الس ــا ع ــي عوًض ــدر رشع كمص
تدليــس وتحريــف، وخلــط مــا بــني الســنة، والحديــث، لتمريــر مــا يريــدون 

ــتعباد!.  ــرِّس االس ــتبدادية، وتك ــلطة االس ــدم الس ــكار تخ ــن أف م

بيِّ  سنة النَّ

 ماذا يُقصد بسنة النَّبيِّ ؟

:  هي الطريقة املنهجية التي استخدمها يف التعامل مع الرسالة   سنة النَّبيِّ
اإللهية إلسقاطها عىل واقعه، وهي ما أطلق الله عليها صفة الحكمة. 

 وهــذه الطريقــة موجــودة يف فحــوى الرســالة، فــكل مــن يقــرأ الرســالة 
اإللهيــة يســتطيع أْن يصــل إىل هــذه املنهجيــة (ســنة النبــوة).

ــَك  ــْم آيَاتِ ــو َعلَْيِه ــْم يَْتلُ ْنُه ــْم َرُســوًال مِّ ــا َوابَْعــْث ِفيِه  قــال تعــاىل:  ﴿َربََّن
ـَك أَنــَت الَعِزيــُز الَحِكيــُم﴾  َويَُعلُِّمُهــُم الِكَتــاَب َوالِحكَْمــَة َويَُزكِّيِهــْم إِنـَّ

[البقــرة:  129 ].

 ومــن خــالل تفاعــل النَّبــيِّ مــع الرســالة، والواقــع مســتخدًما الحكمــة، 
ــع، وهــذه  ــة بفهمــه للرســالة، والواق جــرى عــىل لســانه األحاديــث املتعلِّق
، وفهمــه للرســالة، وليســت وحًيــا أبــًدا،  األحاديــث هــي مــن تأليــف النَّبــيِّ
، وبزمانــه ومكانــه،  ومل يتعهــد اللــه بحفظهــا؛ ألنهــا مرتبطــة بشــخص النَّبــيِّ
والنبــوة كــام ذكــرت، هــي خاصــة يف الزمــان واملــكان، واملجتمــع، بخــالف 

الرســالة فهــي عامــة وصالحــة لــكل زمــان ومــكان.

 فمــن كان يعبــد محمــًدا فــإن محمــًدا قــد مــات، ومــن كان يعبــد اللــه 
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فــإن اللــه حــي ال ميــوت. 

 وواقــع مــادة الحديــث النبــوي شــاهد عــىل مــا أقــول مــن كونهــا مــادة 
مل يـُـرِِد اللــه حفظهــا ابتــداء، انظــر إىل هــذه اإلشــكاالت عــىل ســبيل املثــال:  

لقــد تــم اخــرتاق مــادة الحديــث النبــوي زيــادة، كــام هــو مشــاهد يف أ. 
كتــب الحديــث. 

 لقد تم اخرتاق مادة الحديث النبوي نقصانًا، وهذا ثابت عقًال، ونقًال. ب. 

ــص،  ــو الناق ــد أخ ــادة، والزائ ــوت الزي ــن ثب ــو م ــًال، فه ــه عق ــا ثبوت  أم
ــص.  ــد؛ ينق ــذي يزي ــر ال واألم

 أمــا نقــًال، فمــن خــالل إهــامل وإغفــال روايــة معظــم أحاديــث العهــد 
املــيك ملــدة ثالثــة عــرش عاًمــا، وإهــامل روايــة بضــع مئــات مــن خطــِب 

الجمعــة التــي خطبهــا النَّبــيُّ نفســه !. 

وجود تعارض وتناقض يف الروايات بصورة مذهلة !. ت. 

ــول ث.  ــو ق ــرءان نح ــري الق ــة غ ــن كتاب ــًة ع ــى رصاح ــات تنه ــود رواي وج
ــه).  ــرءان فليمُح ــري الق ــي غ ــب عن ــن كت : (م ــيِّ النَّب

عــدم اهتــامم كبــار الصحابــة بروايــة الحديــث أو حفظــه ! وعىل رأســهم ج. 
الخلفــاء الراشــدين األربعــة، مــع العلــم أنهــم مــن حفظــة القــرءان، وقد 
اهتمــوا جــًدا بالنــص القــرءاين، كــام هــو معلــوم مــن جمــع املصحــف يف 

زمــن أيب بكــر، وتوحيــد التــالوات يف زمــن عثــامن. 

ورد عــن النَّبــيِّ مجموعــة مــن الروايــات التــي تؤكــد عــىل أنَّ املصــدر ح. 
اإللهــي الوحيــد للترشيــع هــو القــرءان نحــو:  
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:  (أمــا بعــد، أال أيهــا النــاس فإمنــا أنــا بــرش يُوشــك أْن أ.  قــال النَّبــيُّ
ــاُب  ــنْي أولهــام كت ــارك فيكــم ثََقلَ ــا ت ــب، وأن ــأيت رســول ريب فأجي ي
اللــه، فيــه الهــدى والنــور، فخــذوا بكتــاب اللــه واستمســكوا بــه  - 
ــال:  وأهــل بيتــي  ــم ق ــه -  ث ــه ورغــب في ــاب الل وحــث عــىل كت
أُذكرُكــم اللــه يف أهــل بيتــي. وكررهــا ثــالث مــرات). أخرجــه مســلم 

برقــم/4425/، وأحمــد. 
ــَر عليكــم عبــد مجــدع - قــال الــراوي: حســبتها ب.  :  (إن أُمِّ قــال النَّبــيُّ

قالــت: أســود -  يقودكــم بكتــاب اللــه تعــاىل فاســمعوا وأطيعــوا). 
مســلم /3422/.

ــرم ت.  ــا ح ــرام م ــه، والح ــه يف كتاب ــل الل ــا أح ــالل م :(الح ــال النَّبيُّ ق
اللــه يف كتابــه، ومــا ســكت عنــه فهــو مــام عفــا عنــه). ابــن ماجــه 

ــزار والطــرباين.  ــي والب ــم والبيهق ــي والحاك /3358/ الدارقطن
:  (أطيعــوين مــا دمــت فيكــم، فــإذا ُذِهــَب يب فعليكــم ث.  قــال النَّبــيُّ

بكتــاب اللــه، أحلــوا حاللــه وحرمــوا حرامه). مســند أحمــد/6381/، 
وصححــه األلبــاين يف الصحيحــة تحــت رقــم /1472/.

:  (تركــت فيكــم شــيئني لــن تضلــوا مــا إْن متســكتم بهــام ج.  قــال النَّبــيُّ
كتــاب الله وســنتي). 

 ومــا ذكرتــه إمنــا عــىل ســبيل االســتئناس، وليــس عــىل ســبيل الربهــان، 
ــاد  ــا ُعبَّ ــَد له ــن أْن يُوِج ــائل ميك ــذه املس ــن ه ــألة م ــم أنَّ كل مس ــا أعل فأن
األســانيد تلفيقــة معينــة ليــربروا هــذه األمــور، ويســتمرُّوا يف اســتعباد النــاس. 
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احلديث النبوي ليس تشريًعا إلهًيا ثابًتا

ــت  ــد وصل ــة ق ــث النبوي ــال أنَّ األحادي ــبيل املث ــىل س ــا ع ــو افرتضن  ل
ــن صــواب  ــد م ــم التأك ــف، وت ــادة أو نقصــان، أو تحري ــا دون زي ــا كله إلين
نســبتها إىل النَّبــيِّ بصــورة موثقــة إىل درجــة اليقــني، هــل تصــري هــذه املــادة 

ــا ؟! ــا ملزمــني به ــا ترشيعيً ــا إلهيً ــة وحيً الحديثي

والجــواب:  ال، ليــس وحيًــا، وغــري ملزمــني بهــا؛ ألن مــادة الحديــث 
النبــوي هــي مــن تأليــف النَّبــيِّ وتفاعلــه مــع الرســالة اإللهيــة. فحديــث اللــه 
، والعلــامء فرَّقــوا بينهــام بالتعريــف، فقالــوا:   (القــرءان)، غــري حديــث النَّبــيِّ

. الحديــث النبــوي هــو: املعنــى مــن اللــه، واللفــظ مــن النَّبــيِّ

ــل، وإذا  ــز وج ــه ع ــن الل ــى م ــانية، كمبن ــه اللس ــرءان فصياغت ــا الق  أم
ــه عــز وجــل  ــوي نصــل إىل أنَّ الل ــامء للحديــث النب ــا يف تعريــف العل متعن

 . ــيِّ ــى عــىل النَّب ــى دون املبن ــا باملعن ــزل وحًي أن

ــاين،  ــه، وذلــك ألن املعــاين مرتبطــة باملب ــراء ال قيمــة ل ــكالم ُه وهــذا ال
واملبــاين هــي أوعيــة لحمــل املعــاين ال يفرتقــان أبــًدا، وبالتــايل، ال ميكــن أْن 

يتــم نقــل معنــى إلنســان دون مبنــى يحمــل هــذا املعنــى.

ــة، أنَّ اإلنســان ال يفكــر إال ضمــن   والوجــه اآلخــر لبطــالن هــذه املقول
لســان يكــون حامــًال ووســيطًا لفكــره، فــإذا انتفــى اللســان انتفــى التفكــري، 
وبالتــايل، ال ميكــن أْن تجعــل إنســانًا ال ميلــك لســانًا (لغــة) أْن يقــوم بعمليــة 
ــا، هكــذا خلــق اللــه اإلنســان، ال يفكــر  التفكــري، أو أْن تتواصــل معــه فكريً
ــة الفهــم،  ــذي ال يتجــاوز عملي إال ضمــن لســان، والتفكــري غــري التعقــل ال

والتفاعــل مــع الواقــع بصــورة مبــارشة.
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ــل الشــعور بالحــب أو  ــاج إىل لســان (لغــة) ليحصــل، مث وهــذا ال يحت
الحــزن، أو الخــوف، فــإذا أراد الخالــق مــن اإلنســان شــيئًا تكلم معه بلســانه، 
ــى  ــت أنَّ مبن ــق. وإذا ثب ــس يف الخال ــان، ولي ــة يف اإلنس ــز واملحدودي والعج
الحديــث مــن النَّبــيِّ كإنســان، وهــذا ثابــت يف واقــع الحــال باعرتافهــم، ثبــت 

رضورة أنَّ املعنــى مــن النَّبــيِّ متــالزم مــع املبنــى ال يفرتقــان.
ــه  ــيِّ وتفاعل ــر مرتبــط بشــخص النَّب ــوي هــي أم  فــامدة الحديــث النب
الزمــكاين مــع الرســالة اإللهيــة، وليســت هــي وحًيــا، وليســت هــي مصــدًرا 
ــع  ــل األول م ــا التفاع ــة، إنه ــة عظيم ــادة تاريخي ــي م ــا ه ــا، وإمن ترشيعًي

ــة.  ــة الكامل الرســالة اإللهي
 وخطــاب اللــه عــز وجــل موجــه إىل النــاس جميًعــا، ونحــن مــن النــاس 
ــا مــن الخطــاب  ــامذا نهمــش أنفســنا ونخرجه املعنيــني بهــذا الخطــاب، فل

اإللهــي:  
ــُك  ــُه ُملْ ــِذي لَ ــا الَّ ــْم َجِميًع ــِه إِلَْيكُ ــاُس إِينِّ َرُســوُل اللّ ــا النَّ ــا أَيَُّه ــْل يَ  ﴿ُق
ــولِِه  ــِه َوَرُس ــواْ ِباللّ ــُت َفآِمُن ــي َومُيِي ــَو يُْحِيـ ــَه إالَّ ُه ــاَمَواِت َواألَْرِض ال إِلَـ السَّ
ــُدوَن﴾  ــْم تَْهَت ــوُه لََعلَّكُ ــِه َواتَِّبُع ــِه َوكَلِاَمتِ ــُن ِباللّ ــِذي يُْؤِم ــيِّ الَّ ــيِّ األُمِّ النَِّب

[األعــراف:  158]. 
ــع وجــوب، ومقومــات الركعــة الواحــدة   واألمــر بإقامــة الصــالة كترشي
(قيــام وركــوع وســجود) ، والحــد األدىن للصــالة كركعتــني، وتحديــد األوقــات 
الخمســة، كل ذلــك نــزل يف النــص القــرءاين، أمــا عــدد الركعــات للصــالة التــي 
أكــرث مــن ركعتــني فقــد أتــت مــن الوحــي العمــيل مبــارشة، ووصلــت إلينــا 

عــن طريــق الســنة، أي: توزيــع عــدد ركعــات الصــالة يف اليــوم والليلــة. 
ــْم  ــواْ إَِذا ُقْمُت ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــالة ﴿يَ ــة الص ــه بإقام ــر الل ــالزم أم  فت
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ــْم إَِىل املََراِفــِق َواْمَســُحواْ ِبُرُؤوِســكُْم  ــْم َوأَيِْديَكُ ــالِة فاْغِســلُواْ ُوُجوَهكُ إَِىل الصَّ
ــرَْىض أَْو َعــَىل  ــُرواْ َوإِن كُنُتــم مَّ َوأَْرُجلَكُــْم إَِىل الكَْعَبــنِي َوإِن كُنُتــْم ُجُنًبــا َفاطَّهَّ
ــَن الَغائِــِط أَْو الََمْســُتُم النَِّســاء َفلـَـْم تَِجــُدواْ َمــاء  نكُــم مِّ َســَفٍر أَْو َجــاء أََحــٌد مَّ
ْنــُه َمــا يُِريــُد اللّــُه  ُمــواْ َصِعيــًدا طَيًِّبــا َفاْمَســُحواْ ِبُوُجوِهكُــْم َوأَيِْديكُــم مِّ َفَتَيمَّ
ــْم  ــُه َعلَْيكُ ــْم َولُِيِتــمَّ نِْعَمَت َركُ ــْن َحــَرجٍ َولَـــِكن يُِريــُد لُِيطَهَّ ــم مِّ لَِيْجَعــَل َعلَْيكُ
لََعلَّكُــْم تَْشــكُُروَن﴾ [املائــدة:  6 ]، مــع ســنة الرســول (صلــوا كــام رأيتمــوين 

أصــيل) فالصــالة مبنيــة عــىل عمليــة الرؤيــة، وليــس عــىل األحاديــث. 

 لــذا؛ كانــت الصــالة بصورتهــا العمليــة متتابعــة يف املجتمعات اإلســالمية، 
ــلمني يف  ــني املس ــالف ب ــد اخت ــا!، وال يوج ــا إلين ــد يف وصوله ــة ألح وال منيّ
ــو  ــا ه ــلمني إمن ــني املس ــالف ب ــجود، واالخت ــوع وس ــام ورك ــن قي ــا م صورته
ــث  ــادة الحدي ــن م ــي م ــور ه ــذه األم ــالة، وه ــة بالص ــات املتعلِّق يف الجزئي

ــا. ــوي، وليســت وحيً النب

 مثــًال، عندمــا نزلــت آيــة ﴿َفَســبِّْح ِباْســِم َربِّــَك الَعِظيــِم﴾ [الواقعــة:  74  
ــَم  ــبِّحِ اْس ــة ﴿َس ــا نزلــت آي :  اجعلوهــا يف ركوعكــم، وعندم ــيُّ ــال النَّب ] ، ق

ــَك األَْعــَىل﴾ [األعــىل: 1]، قــال:  اجعلوهــا يف ســجودكم.  َربِّ

ــا  ــزام به ــه، األَْوىل االلت ــوي ألمت ــار نب ــة واألذكار هــي اختي  فهــذه األدعي
ــا  ــي يتأوله ــة الت ــة واألذكار القرءاني مــع صــواب الصــالة بغريهــا مــن األدعي

اإلنســان كمضمــون. 

ــا  ــا َواْجَعلَْن ــاىل:  ﴿َربََّن ــه تع ــرأ قول ــج، اق ــك الح ــوس ومناس ــك طق وكذل
ــا  ــْب َعلَْيَن ــا َمَناِســكََنا َوتُ ــَك َوأَرِنَ ْســلَِمًة لَّ ــًة مُّ ــا أُمَّ يَِّتَن ــَك َوِمــن ُذرِّ ُمْســلَِمنْيِ لَ
:  (خــذوا عنــي  ــوَّاُب الرَِّحيــُم﴾ [البقــرة:  128 ]، وقــول النَّبــيِّ إِنَّــَك أَنــَت التَّ

مناســككم). 
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حديث الرسول هو القرءان ذاته

 أمــا بالنســبة لحديــث الرســول فهــو مــادة غــري موجــودة، ومــا ينبغــي أْن 
َث مــن عنــده، ونســب ذلــك إىل اللــه  يكــون لــه حديــٌث كرســول، ولــو َحــدَّ

لتــم إعدامــه فــوًرا. 

قــال تعــاىل:  ﴿َولَــْو تََقــوََّل َعلَْيَنــا بَْعــَض األََقاِويــِل، َألََخْذنـَـا ِمْنــُه ِبالَيِمــنِي، 
ثـُـمَّ لََقطَْعَنــا ِمْنــُه الَوتـِـنَي﴾ [ الحاقــة:  46-44]. 

ــام  ــوة دون مق ــام النب ــة مبق ــرصًا مرتبط ــوي ح ــث النب ــامدة الحدي  ف
الرســالة، أمــا حديــث الرســول فهــو حديــث اللــه ذاتــه القــرءان ﴿اللَّــُه نـَـزََّل 
َثــايِنَ تَْقَشــِعرُّ ِمْنــُه ُجلُــوُد الَِّذيــَن يَْخَشــْوَن  َتَشــاِبًها مَّ أَْحَســَن الَحِديــِث ِكَتابًــا مُّ
َربَُّهــْم ثُــمَّ تَلِــنُي ُجلُوُدُهــْم َوُقلُوبُُهــْم إَِىل ِذكْــِر اللَّــِه َذلِــَك ُهــَدى اللَّــِه يَْهــِدي 

ــُه ِمــْن َهــاٍد﴾ [الزمــر: 23].  ــُه َفــاَم لَ ــْل اللَّ ِبــِه َمــْن يََشــاُء َوَمــن يُْضلِ
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نقاش مجموعة من اآليات

 وحــان الوقــت اآلن لعــرض مجموعــة مــن اآليــات املتعلِّقــة مبوضوعنــا، 
وأظــن أنَّ كثــريًا مــن اإلخــوة الحضــور قــد عرضــت لهــم يف أذهانهــم أثنــاء 
املحــارضة، وبإلحــاح شــديد، ولكــن قبــل ذلــك ينبغــي اســتصحاب الفــرق بــني 

، والرســول؛ ألن الخطــاب القــرءاين يفــرِّق بينهــام. النَّبــيِّ

ــام  ــق كان نتيجــة الفــرق الواقعــي بينهــام مــن كــون مق  وهــذا التفري
ــام الرســول عــام الرتباطــه  ــوة خــاص شــخيص مرتبــط بالزمــكان، ومق النب

ــالة.  بالرس

 واملجتمعــات الالحقــة ملزمــة بالرســالة، وليــس بالنبــوة، النتفائهــا 
ومــوت صاحبهــا. 

 إنَّ دراســة النــص القــرءاين ال تكــون مــن خــالل اقتطــاع جملــة أو جــزء 
ِّلُْمَصلِّــنَي﴾  مــن نــص كامــل، وبنــاء املفهــوم عــىل ذلــك نحــو جملة﴿َفَويْــٌل لـ
ــَن النِّســاِء﴾ [النســاء:  3]،  [املاعــون: 4]، وجملة﴿َفانِكُحــواْ َمــا طَــاَب لَكُــم مِّ
﴾ [النســاء:  34]، بــل ال بُــدَّ  بُوُهــنَّ وجملــة ﴿َواْهُجُروُهــنَّ ِيف املََضاِجــعِ َواْرضِ
مــن قــراءة النــص كامــًال ضمــن ســياقه، وربطــه مــع منظومتــه التــي ينتمــي 
ــول  ــوص للوص ــوي للنص ــب األول ــة الرتتي ــام بعملي ــم القي ــن ث ــا، وم إليه

للمقصــد والحكــم. 
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أطيعوا اهلل والرسول

 وعنــد التقــيص، والبحــث يف النصــوص القرءانيــة، وجدنــا نصــني ميكــن أْن 
يكونــا محــوًرا، وقاعــدًة للبحــث وهــام:  

ـْواْ َفــإِنَّ اللّــَه الَ يُِحــبُّ  1 - ﴿ُقــْل أَِطيُعــواْ اللّــَه َوالرَُّســوَل فــإِن تََولـَّ
.[32 عمــران:   [آل  الكَاِفِريــَن﴾ 

2 -  ﴿يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــواْ أَِطيُعــواْ اللـّـَه َوأَِطيُعــواْ الرَُّســوَل َوأُْوِيل األَْمــِر 
ــوَن  ــْم تُْؤِمُن ــِه َوالرَُّســوِل إِن كُنُت وُه إَِىل اللّ ــرُدُّ ٍء َف ــْم ِيف َيشْ ــإِن تََناَزْعُت ــْم َف ِمنكُ

ِباللّــِه َوالَيــْوِم اآلِخــِر َذلِــَك َخــرْيٌ َوأَْحَســُن تَأِْويــًال﴾ [النســاء:  59]. 

 وعلــامء التفســري مل يفرقــوا بــني وجــود فعــل طاعــة واحــد مشــرتك للــه 
والرســول يف النــص األول، وتكــرار فعــل الطاعــة وفصلــه للرســول، وعطــف 
عليــه أويل األمــر يف النــص الثــاين، وأعطــوا ملفهــوم الطاعــة للرســول يف النصــني 

معًنــى واحــًدا. 

 وهــذا العمــل منهــم خطــأ فاحــش، ألن أي زيــادة يف املبنــى إمنــا هــي 
ــد، هــو  ــى زائ ــررة دون معن ــة مك ــى، ووجــود هــذه الكلم ــادة يف املعن زي

حشــو، ولغــو منــزه عنــه النــص القــرءاين. 

 إذن ينبغي أْن يكون اختالف يف املعنى بني اآليتني. 

 فلو قال قائل:  سافر زيد وعمرو إىل دمشق. 

نفهــم مــن ذلــك أنَّ ســفر زيــد وعمــرو مشــرتك مــع بعضهــام يف وقــت 
واحــد. 

بينام لو قال:  سافر زيد وسافر عمرو إىل دمشق. 
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 لفهمنا أنَّ سفر كلٍّ منهام مستقل عن اآلخر، ومنفصالن. 
فنصــل مــن خــالل هــذا الــرشح إىل أنَّ طاعــة الرســول يف القــرءان هــي 

نوعــان:  
 األول:  طاعــة متصلــة بطاعــة اللــه - ﴿ُقــْل أَِطيُعــواْ اللّــَه َوالرَُّســوَل فــإِن 

تََولَّــْواْ َفــإِنَّ اللّــَه الَ يُِحــبُّ الكَاِفِريــَن﴾ [ آل عمــران:  32].
 الثــاين:  طاعــة منفصلــة عــن طاعــة الله﴿يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــواْ أَِطيُعــواْ 
وُه إَِىل  ٍء َفــرُدُّ اللّــَه َوأَِطيُعــواْ الرَُّســوَل َوأُْوِيل األَْمــِر ِمنكُــْم َفــإِن تََناَزْعُتــْم ِيف َيشْ
ــَك َخــرْيٌ َوأَْحَســُن  ــْوِم اآلِخــِر َذلِ ــِه َوالَي ــْم تُْؤِمُنــوَن ِباللّ ــِه َوالرَُّســوِل إِن كُنُت اللّ

تَأِْويًال﴾[النســاء:  59].
والطاعــة املتصلــة هــي طاعــة يف أصلهــا للــه عــز وجــل، وذُكــر الرســول 
معــه متصــًال، ألن طاعــة اللــه ال ميكــن أْن تتــم إال مــن خــالل طاعــة الرســول 
ــُل  ْ ــْوا أَت ــْل تََعالَ ــه تعــاىل: ﴿قُ ــرب، نحــو قول ــا مــن أوامــر ال ــو علين فيــام يتل
َمــا َحــرََّم َربُُّكــْم َعلَيُْكــْم أَالَّ تُْرشِكُــوا ِبــِه َشــيْئًا َوِبالَْوالَِديـْـِن إِْحَســانًا َوَال تَْقتُلُــوا 
يَّاُهــْم َوَال تَْقَربـُـوا الَْفَواِحــَش َمــا ظََهــَر  ــْن إِْمــَالٍق نَّْحــُن نَْرزُقُُكــْم َوإِ أَْوَالَدكُــم مِّ
اكـُـم  ِمْنَهــا َوَمــا بَطـَـَن َوَال تَْقتُلـُـوا النَّْفــَس الَِّتــي َحــرََّم اللَّــُه إِالَّ ِبالَْحــقِّ َذٰلُِكــْم َوصَّ

ِبــِه لََعلَُّكــْم تَْعِقلُــوَن﴾ [األنعــام:  151]. 
ــز وجــل يف  ــه ع ــة لل ــد فعــل الطاع ــت بع ــة أت ــة املنفصل ــام الطاع  بين
ــة  ــتقًال بطاع ــر مس ــاء األم ــك ج ــن ذل ــاء م ــد االنته ــة، وبع ــره الرشعي أوام
الرســول، وُعطــف عليــه مبــارشة أويل األمــر دون تكــرار فعــل الطاعــة لهــم، 
ــر،  ــول إىل أويل األم ــن الرس ــتمر م ــة مس ــل الطاع ــىل أنَّ فع ــدل ع ــك ي وذل
يــن مــن حــرام  وهــذا يــدل عــىل أنَّ مــادة الطاعــة لهــم غــري متعلِّقــة بالدِّ

ــه األول.  ــة لل ــل الطاع ــل يف فع ــك داخ ــب، ألن ذل ــالل وواج وح
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ــرة التــي   إذن؛ طاعــة الرســول وأويل األمــر يف النــص، يقصــد بهــا الدائ
يــن، وليــس هــي إال دائــرة املبــاح، فتكــون طاعــة  هــي خــارج عــن دائــرة الدِّ
ــن  ــات ضم ــم العالق ــى وينظ ــر وينه ــي يأم ــد اجتامع ــي وقائ ــول كنب الرس

دائــرة املبــاح. 

ــِه  ــَرى فَلِلَّ ــِل الُق ــْن أَْه ــولِِه ِم ــَىل رَُس ــُه َع ــاَء اللَّ ــا أَفَ ــاىل:  (َم ــال تع   ق
ــوَن  ــِبيِل يَكْ ال يَُك ــِن السَّ ــاكِنِي َوابْ ــى َواملََس ــْرىَب َواليَتَاَم ــِذي الُق ــوِل َولِ َولِلرَُّس
ــُه  ــْم َعْن ــا نََهاكُ ــُذوُه َوَم ــوُل فَُخ ــُم الرَُّس ــا آتَاكُ ــْم َوَم ــاِء ِمْنُك ــنْيَ األَْغِنيَ ــًة بَ ُدولَ

ــرش: 7].  ــاِب) [الح ــِديُد الِعَق ــَه َش ــَه إِنَّ اللَّ ــوا اللَّ ــوا َواتَُّق فَانْتَُه

 وواضــح مــن ســياق النــص أنَّ فعــل (آتاكــم، ونهاكــم) أمــران متعلِّقــان 
بتوزيــع الغنائــم، لذلــك فــرس العلــامء فعــل (آتاكــم) مبعنــى أعطاكــم، فهــو 

أمــر ســيايس اجتامعــي مــن صالحيــة الحاكــم ضمــن دائــرة املبــاح. 

ــُم   ومــن الخطــأ الفاحــش اقتطــاع جملــة مــن النــص وهــي ﴿َوَمــا آتَاكُ
الرَُّســوُل فَُخــُذوُه َوَمــا نََهاكـُـْم َعْنــُه فَانْتَُهــوا ﴾ وبنــاء مفاهيــم مســبقة عليهــا، 
ــم أنَّ  ــلفي. رغ ــار الس ــة التي ــالمي، وخاص ــرتاث اإلس ــائد يف ال ــو س ــام ه ك
هــذه الجملــة تــدل عــىل مــا ذكــرت ســابًقا، لــو عرفتــم الفــرق بــني داللــة 

كلمــة (أىت) وكلمــة (جــاء). 

ــام  ــس مق ــوة، ولي ــام النب ــا مق ــد به ــص يقص ــول يف الن ــة الرس  فكلم
الرســالة. 

. قال تعاىل:    وميكن أْن يأيت الخطاب رصيًحا مستخدًما كلمة النَّبيِّ

﴿يَــا أَيَُّهــا النَِّبــيُّ لِــَم تَُحــرُِّم َمــا أََحــلَّ اللَّــُه لَــَك تَْبَتِغــي َمرَْضــاَت أَْزَواِجــَك 
َواللَّــُه َغُفــوٌر رَِّحيــٌم﴾ [التحريــم:  1].
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بيِّ للتوجيه والتعليم، ال للتشريع ق بالنَّ اخلطاب املتعلِّ

 إنَّ كل خطــاب موجــه إىل النَّبــيِّ رصاحــة أو ضمًنــا، هــو خطــاب 
ــن،  ــرف الراه ــل للظ ــل األمث ــل، والح ــن واألفض ــي لألحس ــي، وتوجيه تعليم

ــا. ــس ترشيًع ولي

ــدأ بفعــل (قــل) فينبغــي معرفــة املقصــد مــن  ــذي يب ــا الخطــاب ال  أم
ــأَلُونََك  ــا بأحــكام نحــو ﴿َويَْس خــالل فحــوى النــص، فــإن كان النــص متعلًِّق
ــنَّ  ــِض َوالَ تَْقَربُوُه ــاء ِيف املَِحي ــواْ النَِّس ــَو أًَذى َفاْعَتِزلُ ــْل ُه ــِض ُق ــِن املَِحي َع
ــْرَن َفأْتُوُهــنَّ ِمــْن َحْيــُث أََمَركُــُم اللّــُه إِنَّ اللّــَه يُِحــبُّ  َحتَّــَى يَطُْهــْرَن َفــإَِذا تَطَهَّ

ــرة:  222].  ــَن﴾ [البق ِري ــبُّ املَُتطَهِّ ــنَي َويُِح اِب التَّوَّ

 ﴿يَْســأَلُونََك َعــِن األَنَفــاِل ُقــِل األَنَفــاُل لِلّــِه َوالرَُّســوِل َفاتَُّقــواْ اللّــَه 
ْؤِمِنــنَي﴾ [األنفــال:   َوأَْصلُِحــواْ َذاَت ِبْيِنكُــْم َوأَِطيُعــواْ اللّــَه َوَرُســولَُه إِن كُنُتــم مُّ

 .[1

 فاملخاطب بفعل (قل) هو الرسول. 

 وإن كان فحوى النص توجيهيًا وتعليميًا نحو:   

﴿ُقــْل ُهــَو اللَّــُه أََحــٌد﴾ [اإلخــالص: 1]. ﴿قُــْل أَُعــوُذ ِبــرَبِّ النَّــاِس﴾ 
ــر:  ــوَن﴾ [الزم ــا الَْجاِهلُ ــُد أَيَُّه ــُروينِّ أَْعُب ــِه تَأُْم ــرْيَ اللَّ ــْل أََفَغ ــاس:  1]، ﴿ُق [الن

 . ــيُّ ــو النَّب ــل) ه ــل (ق ــب بفع ــون املخاط 64]. فيك

وإن جــاء الخطــاب مســتخدًما كلمــة الرســول، فداللــة النــص إْن كانــت 
متعلِّقــة بأحــكام، أو بطاعــة متصلــة مــع طاعــة اللــه، فيكــون املقصــود هــو 

خطــاب مقــام الرســالة. 
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 أمــا إذا كان متعلًِّقــا بتوجيهــات، وتعليــامت، أو تكــرر بعــد فعــل الطاعــة 
للــه، فاملقصــد هــو مقــام النبوة. 

ــة  ــة املتعلِّق ــات اإللهي ــق يف الخطاب ــل إىل التفري ــتطعنا أْن نص  إذن؛ اس
، وذلــك مــن خــالل إقامــة جــدول نقســمه إىل قســمني،  ــيِّ بالرســول، والنَّب
ــالة.  ــام الرس ــه مق ــب تحت ــة، ونكت ــة املتصل ــألول الطاع ــوان ل ــع عن ونض

ــر.  ــوة وأويل األم ــام النب ــه مق ــب تحت ــة، ونكت ــة املنفصل ــاين:  الطاع والث

نســتعرض آيــات القــرءان املتعلِّقــة بطاعــة الرســول، ونصنفهــا حســب 
الجــدول، كل واحــدة حســب محتــوى النــص:

طاعة متصلة 
 (مقام الرسالة)

طاعة منفصلة 
(مقام النبوة وأويل األمر)

(أطيعوا الله والرسول)• 
(ويسألونك عن األنفال قل)• 
(ويسألونك عن املحيض قل)• 
(من يطع الرسول فقد أطاع • 

الله)

(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول • 
وأويل األمر منكم)

(قل هو الله أحد)• 
(وما آتاكم الرسول فخذوه) • 
(فال وربك ال يؤمنون حتى • 

يحكموك) 
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هل يوجد وحي تشريعي ُملزم خارج القرءان

 ســأناقش أهــم ثــالث شــبهات؛ يعرضهــا أهــل اإلســناد يف االســتدالل عــىل 
ــالل  ــات خ ــكل املجتمع ــزم ل ــه، ومل ــن الل ــي م ــو وح ــيِّ ه ــث النَّب أنَّ حدي

الزمــن. 

 الشــبهة األوىل:  اســتداللهم عــىل نــزول األمــر اإللهــي باســتقبال جهــة 
الشــامل يف الصــالة خــارج النــص القــرءاين، وذلــك فهــاًم مــن قولــه تعــاىل:  
ــاَمء َفلَُنَولَِّينَّــَك ِقْبلَــًة تَرَْضاَهــا َفــَولِّ َوْجَهــَك  ﴿َقــْد نـَـَرى تََقلُّــَب َوْجِهــَك ِيف السَّ
ــطْرَُه َوإِنَّ  ــْم َش ــواْ ُوُجِوَهكُ ــْم َفَولُّ ــا كُنُت ــُث َم ــَراِم َوَحْي ــِجِد الَح ــطَْر املَْس َش
ــٍل  ــُه ِبَغاِف ــا اللّ ــْم َوَم بِِّه ــن رَّ ــقُّ ِم ــُه الَح ــوَن أَنَّ ــاَب لََيْعلَُم ــواْ الِكَت ــَن أُْوتُ الَِّذي

ــرة:144]. ــوَن﴾ [البق ــامَّ يَْعَملُ َع

ــل  ــذا دلي ــوا:  ه ــد، وقال ــام بع ــرءان في ــم بالق ــذا الحك ــخ ه ــم نس وت
عــىل أنَّ النَّبــيَّ كان يوحــى إليــه أحــكام رشعيــة خــارج النــص القــرءاين؛ مــا 
يــدل عــىل أنَّ الترشيــع اإللهــي نــزل بصورتــني:  إحداهــام يف القــرءان وهــي 
األســاس، والثانيــة بواســطة الحديــث النبــوي، وبالتــايل فحديــث النَّبــيِّ وحــي 

مــن اللــه، ملــزم لــكل املجتمعــات خــالل الزمــن. 

 والجــواب عــن هــذه الشــبهة هــو، أوًال، ينبغــي أْن نضبط محــل النقاش، 
والحــوار، فنحــن مل ننــِف نــزول وحــي عــىل النَّبــيِّ خــارج النــص القــرءاين، 
ــزول وحــي ترشيعــي إنســاين دائــم خــارج النــص القــرءاين،  وإمنــا ننفــي ن

فهــل يصــح أْن يلتــزم أحــد اآلن باســتقبال جهــة الشــامل يف صالتــه؟

 وألن اللــه مل يُــرد لهــذا الحكــم صفــة الدميومــة والثبــات؛ أنزلــه خــارج 
النــص القــرءاين، وأنــزل نَســَخه بالنــص القــرءاين؛ ليعطــي للحكــم الجديــد 
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ــد أنَّ كل حكــم رشعــي دائــم ينبغــي أْن  صفــة الثبــات والدميومــة، مــا يؤكِّ
ينــزل يف القــرءان فقــط، ومــا نــزل يف القــرءان ال يصيبــه النســخ أبــًدا.

ــص  ــارج الن ــيِّ خ ــىل النَّب ــزل ع ــد ن ــريف فق ــي الظ ــع اإلله ــا الترشي أم
 ، القــرءاين؛ ألنــه خــاص مبعطيــات وحيثيــات معينــة مرتبطــة بزمــن النَّبــيِّ
ــرءان  ــايل فالق ــرءان، وبالت ــزول الق ــامل ن ــد اكت ــا بع ــزام به ــحُّ االلت وال يص

ــه.  ــن علي ــم ومهيم ــوي، وحاك ــث النب ــىل الحدي ــاٍض ع ق

بيِّ وحي؟ هل كل نطق النَّ

 الشــبهة الثانيــة:  اســتداللهم بقولــه تعــاىل:  ﴿َوَمــا يَنِطــُق َعــِن الَهــَوى، 
إِْن ُهــَو إِالَّ َوْحــٌي يُوَحــى﴾ [النجــم3-4]. عــىل أنَّ كل مــا ينطقــه النَّبــيُّ هــو 

وحــي مــن اللــه. 

 إنَّ لفهــم النــص ينبغــي إرجاعــه إىل مكانــه ضمــن ســياقه الــذي أىت فيــه، 
والتفريــق بــني كل مــن (اللفــظ، والقــول، والحديــث، والــكالم، والنطق). 

ــأوه  ــو الت ــا نح ــى له ــم ال معن ــن الف ــوات م ــروج أص ــو خ ــظ:  ه اللف
واألنــني.

القــول:  هــو لفــظ ذو معنــى وداللــة يخــرج مــن اإلنســان ويــدل عــىل 
حالــه. 

 الحديث:  هو قول جديد. 

 الكالم:  هو قول يرتك أثرًا يف سامعه. 
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النطــق:  كلمــة تــدل عــىل القــوة الكامنــة يف اإلنســان فيزيولوجيًــا 
ونفســيًا الســتصدار مجموعــة مــن األصــوات بقانــون فيزيــايئ ضمــن نظــام 

ــا.  ــا ناطًق ــان حيوانً ي اإلنس ــمِّ ــك ُس ــني، ولذل مع

واإلنســان محاســب عــىل أقوالــه، وليــس عــىل ألفاظــه ﴿َمــا يَلِْفــُظ ِمــن 
َقــْوٍل إِالَّ لََديْــِه َرِقيــٌب َعِتيــٌد﴾ [ق: 18]. 

 إذن؛ النطــق هــو عمليــة آليــة واعيــة يتــم اســتخدامه يف الــكالم 
والقــول.  والحديــث 

ــي  ــادة الوحــي، الت ــن م ــم ع ــرشح، يتكل ــي بال ــرءاين املعن ــص الق  والن
يتلوهــا الرســول عــىل النــاس، وليســت هــي إالَّ القــرءان، وهــذا واضــح مــن 
ســياق النــص مــع النصــوص األخــرى، فالرســول ليــس لــه مــن تدخــل يف أمــر 
مــادة الوحــي، ســوى أنَّ اللــه يســتخدم جهــاز نطــق الرســول لتــالوة النــص 

القــرءاين.

وهــذا دليــل عــىل أنَّ النــص القــرءاين مــن اللــه مبنــى وصياغــة لســانية، 
ــن  ــيِّ م ــق النَّب ــوم نط ــىل عم ــص ع ــذا الن ــتدالل به ــح االس ــايل ال يص وبالت
كالم، وقــول، وحديــث؛ ألن ذلــك باطــل مــن حيــث الواقــع، وال يقــول أحــد 
، وتفاعلــه كنبــيٍّ  مــن العقــالء بذلــك، فهــذه األمــور هــي مــن تأليــف النَّبــيِّ
وبــرش. واملقصــود بالنــص هــو كالم، وقــول، وحديــث اللــه عــز وجــل فقــط. 



52

القسم األول

، أو القرءان؟ بيِّ هل الِذكر هو حديث النَّ

ــَك  ــلَْنا ِمــن قَبْلِ ــا أَرَْس ــه تعــاىل:  ﴿َوَم  الشــبهة الثالثــة:  اســتداللهم بقول
كْــِر إِن كُنتـُـْم الَ تَْعلَُمــوَن، ِبالبَيَِّنــاِت  إالَّ رَِجــاًال نُّوِحــي إِلَيِْهــْم فَاْســأَلُواْ أَْهــَل الذِّ
َ لِلنَّــاِس َمــا نـُـزَِّل إِلَيِْهــْم َولََعلَُّهــْم يَتََفكَُّروَن﴾  كْــَر لِتُبَــنيِّ بـُـِر َوأَنزَلَْنــا إِلَيْــَك الذِّ َوالزُّ

[ النحــل: 44-43].

ــث  ــادة الحدي ــا م ــد به ــاين يقص ــص الث ــر) يف الن ــة (الذك ــىل أنَّ كلم ع
النبــوي؛ مــا يــدل عــىل أنــه وحــي مــن اللــه، ووظيفتــه بيــان النــص القــرءاين، 

ــًدا.  وال ميكــن االســتغناء عنــه أب

 إنَّ علــامء الســلف يقتطعــون مــن هذيــن النصــني املرتابطــني مًعــا 
َ لِلنَّــاِس َمــا نـُـزَِّل إِلَْيِهــْم  كْــَر لُِتَبــنيِّ مضمونـًـا، جملــًة، هــي: ﴿َوأَنَزلَْنــا إِلَْيــَك الذِّ

ــك.  ــرت عــىل ذل ــم األب ــوا مفهومه ــُروَن﴾ وبن ــْم يََتَفكَّ َولََعلَُّه

 وقالــوا: الــذي نــزل إىل النــاس هــو القــرءان، فيكــون الذكــر يقصــد بــه 
ــة  ــتخدمها يف عملي ــد ليس ــىل محم ــزل ع ــي ن ــنة وح ــايل الس ــنة، وبالت الس
البيــان للقــرآن، وعنــد التطبيــق واملامرســة لهــذا املفهــوم، ال يجــدون أمامهــم 
ســوى مــادة الحديــث النبــوي، فيأخذونــه تحــت اســم الســنة، ويتخبَّطــون 
بذلــك املفهــوم، وســبب كل ذلــك هــو اقتطــاع جملــة مــن ســياقها، أو أخــذ 

ــه.  النــص دون إرجاعــه إىل منظومت
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قة باحلديث النبوي، أم بالقرءان؟ وظيفة البيان متعلِّ

 إنَّ أهــل الذكــر يف النــص األول هــم أهــل الكتــاب، والذكــر الــذي نــزل 
إليهــم هــو التــوراة واإلنجيــل.

 َ كْــَر لُِتَبــنيِّ بُــِر َوأَنَزلَْنــا إِلَْيــَك الذِّ  أمــا كلمــة الذكــر الثانيــة ﴿ِبالَبيَِّنــاِت َوالزُّ
ــزل  ــذي ن ــرءان، وال ــي الق ــُروَن﴾ فه ــْم يََتَفكَّ ــْم َولََعلَُّه ــزَِّل إِلَْيِه ــا نُ ــاِس َم لِلنَّ

إليــه الذكــر هــو النَّبــيُّ محمــد.

ــُروَن﴾ غــري عائــدة إىل كلمــة  ــزَِّل إِلَْيِهــْم َولََعلَُّهــْم يََتَفكَّ  وجملــة: ﴿َمــا نُ
ــزل  ــذي ن ــابق ال ــر الس ــدة إىل الذك ــا عائ ــارشة، وإمن ــا مب ــي قبله ــر الت الذك

ــزول.  ــوي عــىل فعــيل ن ــاس. فالنــص يحت للن

ــَر﴾ واملخاطــب بــه محمــد، والذكــر الــذي  كْ ــَك الذِّ ــا إِلَْي  األول:  ﴿َوأَنَزلَْن
نــزل إليــه هــو القــرءان، ليقــوم بتالوتــه عــىل النــاس جميًعــا. 

َ لِلنَّــاِس َمــا نـُـزَِّل إِلَْيِهــْم َولََعلَُّهــْم يََتَفكَّــُروَن﴾ وهــو فعــل   الثــاين:  ﴿لُِتَبــنيِّ
نــزول إىل النــاس ســابًقا، وليســوا هــم إال أهــل الكتــاب والذكــر الــذي نــزل 

إليهــم هــو التــوراة واإلنجيــل. 

 ففعـال النـزول غـري عائديـن إىل مـادة واحـدة، وإمنـا لـكل منهـام مـادة 
َ لِلنَّـاِس َمـا نُـزَِّل إِلَْيِهـْم  مسـتقلة، فتكـون وظيفـة التبيـني للرسـول ﴿لُِتَبـنيِّ
َولََعلَُّهـْم يََتَفكَّـُروَن﴾ هـي اسـتخدام الِذكـر الـذي أنـزل حديثًـا، وليـس هو إالَّ 
القـرءان يف عمليـة التبيـني للذكـر الـذي نـزل سـابًقا، وليـس هـو إالَّ التـوراة 
واإلنجيـل، ويكـون البيـان مـن جـراء عرض وتـالوة الِذكـر الحديـث (القرءان) 
عىل مسـامع أهـل الذكر القديم (التـوراة، واإلنجيل) ليقومـوا بتدقيق ذكرهم 
القديـم عـىل موجـب الذكر الحديـث، فتظهر لهـم مواضع التحريـف، ويظهر 
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لهـم مـا قد تم نسـخه، أو تعديلـه بالذكر الحديـث، وما تم إقراره واسـتمراره 
لصالحيتـه؛ لذلـك أنهـى الله النـص بقولـه: ﴿َولََعلَُّهـْم يََتَفكَّـُروَن﴾. 

 إذن، وظيفــة البيــان، التــي يقــوم بهــا الرســول بواســطة الذكــر الحديــث 
ــل)،  ــوراة واإلنجي ــم (الت ــر قدي ــة لذك ــة تاريخي ــي وظيف ــا ه ــرءان)، إمن (الق

ليتــم تصويــب وتعديــل القديــم عــىل ضــوء الحديــث ونــوره.

ــه  ــة ل ــان للرســول بالنــص الســابق، وال عالق ــة التبي  هــذا تفســري وظيف
ــا. ــوي إطالقً مبــادة الحديــث النب

 وبالتــايل فاســتدالل بعــض العلــامء بهــذه الجملــة املقتطعــة مــن النــص 
ــًال  ــا وفــق النــص كام ــا إىل ســياقها، وقراءته خطــأ فاحــش، وينبغــي إرجاعه
ــان بنفســه،  ــة، التــي تنــص عــىل أنَّ القــرءان هــو بي ضمــن املنظومــة الكلي

ونــور لغــريه ال يحتــاج ملــن يبيِّنــه، فهــو هــًدى وشــفاٌء ملــا يف الصــدور. 

﴿َوإَِذا تُْتَىلٰ َعلَْيِهْم آيَاتَُنا بَيَِّناٍت َقاَل الَِّذيَن َال يَرُْجوَن لَِقاَءنَا ائِْت ِبُقرْآٍن َغرْيِ 
لَُه ِمن تِلَْقاِء نَْفِيس إِْن أَتَِّبُع إِالَّ َما يُوَحٰى  لُْه ُقْل َما يَكُوُن ِيل أَْن أُبَدِّ َذا أَْو بَدِّ َهٰ

إَِيلَّ إِينِّ أََخاُف إِْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم﴾[يونس:15]. 

ِّلُْمتَِّقيَن﴾ [آل عمران:  138].  َذا بََياٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لـ ﴿َهٰ



القسم الثاين
غطاء رأس املرأة

أو شعرها حكم ذكوري، 
وليس قرءانًيا
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 املقـدمة

ــريًا مــن اهتــامم  ــزًا كب  موضــوع غطــاء رأس املــرأة أو شــعرها، أخــذ حي
ــم  ــع إىل املفاهي ــك يرج ــبب ذل ــا، وس ــارق األرض ومغاربه ــلمني يف مش املس
ــذي يحكــم  ــة يف نفوســهم، إضافــة إىل املــوروث الثقــايف ال ــة الكامن الذكوري
ــا  العقليــة العربيــة، وأهمــه جعــل مــادة الحديــث النبــوي مصــدًرا ترشيعيً
ــه، فهــو يقــيض  ــه الصــدارة واألولويــة عــن القــرءان ذات ــا، بــل ول ــا دامئً إلهيً

ــه، ويضيــف، ويعــدل، وعــىل بعــض األقــوال ينســخه. علي

ــٌه ذكــوري  ــَغ فق  ومــن جــراء هــذا التعامــل الــرشيك مــع الحديــث ِصي
جاهــيل ألبســوه لبــاس اإلســالم، وبنــاء عليــه قامــوا بتقويــم اآلخريــن تصويبًــا 
ــل وصــل األمــر بهــم إىل  ــة وضــالًال، ب ــا، أو هداي ــرًا وإميانً ــة، أو كف أو تخطئ

هــدر دمــاء النــاس !.

 أمـا القـرءان فقـد تركـوه للتـالوة عـىل األمـوات، وأعطـوا لآلخريـن مـربًرا 
للطعـن يف القـرءان ذاته، من حيـث أنه يكرس العنـف، والطائفية، واإلرهاب، 
ويحتقـر النسـاء، والقرءان بـريء من كل هؤالء الذين يزعمـون أنهم يؤمنون 

بـه ظاهـًرا، وهـم يف الحقيقـة يؤمنون مبصـدر آخر يقيض عـىل القرءان!. 

لــذا؛ اقتــىض األمــر إرجــاع األمــور إىل حقيقتهــا، وإعطــاء كل ذي حــق 
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ــة  ــة الترشيعي ــايئ يف املصدري ــدر األول، والنه ــرءان املص ــل الق ــه، وجع حقِّ
ــا، أو اســتنباطًا،  اإللهيــة، والواجــب مــا أوجبــه اللــه، والحــرام مــا حرَّمــه نصٍّ
ــل  ــق األص ــاح َوْف ــو مب ــه فه ــكت عن ــا س ــز، وم ــه العزي ــك يف كتاب وكل ذل
القــرءاين (األصــل يف األشــياء اإلباحــة إالّ مــاورد النــص بــه)؛ ويُــرتك تنظيــم 
مامرســته حســب مــا يــراه املجتمــع مصلحــة لــه، فالقــرءان يجمعنــا، وجعــُل 

ــا يفرقنــا. الحديــث النبــوي مصــدًرا ترشيعًي

 وينبغــي عــىل املــرأة أن تتحــرر مــن عبوديتهــا للذكــور، وترفــض 
بالنقصــان  إّياهــن  متهمــني  عليهــن،  ووصايتهــم  للنســاء،  ألوهيتهــم 

والقصــور!.

ــوة  ــو دع ــل ه ــرأس، ب ــاء ال ــع غط ــوة إىل خل ــث دع ــذا البح ــس ه  ولي
يــن، وال يحتكــر  ــا عــىل الدِّ للتفكــري والحريــة، فــال ينصــب أحــد نفســه وصيً
الحقيقــة لرأيــه، وال يَكيــل التهــم لآلخريــن جزافـًـا؛ مــن العاملــة؛ إىل الكفــر!، 
فاألمــر فيــه متســع للدراســة ضمــن الدائــرة اإلســالمية، َوفــق القواعــد 
ــه، وال يكــون فهــم أحــد حجــًة عــىل اآلخــر. ــه، ودليل ــكل رأي واألصــول، ول

واعلمــوا أن مســألة غطــاء رأس املــرأة أو شــعرها عــىل افــرتاض أنــه حكــم 
رشعــي واجــب، فهــو ليــس مــن أركان اإلســالم، وال مــن أركان اإلميــان، ولذلــك 
ال داعــي لــكل هــذه الزوبعــة والضجيــج والــرصاع والتكفــري، وال تَُقــوَّم املــرأة 

مــن خاللــه.
 ويف النهايــة، أنــت تقــول، وأنــا أقــول، وللنــاس عقــول يتبعــون مــا يرونــه 

 . معقوًال
ــَك أَْزىَك  ــْم َذلِ ــوا فُُروَجُه ــْم َويَْحَفظُ ــْن أَبَْصارِِه ــوا ِم ــنَي يَُغضُّ ِّلُْمْؤِمِن ــل لـ ﴿قُ

ــا يَْصَنُعــوَن﴾ [النــور: 30] ــرٌي مِبَ ــَه َخِب ــْم إِنَّ اللَّ لَُه
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ِّلُْمْؤِمَناِت:  ﴿َوقُل لـ

يَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصارِِهنَّ - 1

 َويَْحَفظَْن فُُروَجُهنَّ  - 2

َوَال يُبِْديَن ِزيَنتَُهنَّ إِالَّ َما ظََهَر ِمْنَها - 3

بَْن ِبُخُمرِِهنَّ َعَىل ُجيُوِبِهنَّ  - 4  َولْيَْرضِ

َوَال يُبِْديــَن ِزيَنتَُهــنَّ إِالَّ لِبُُعولَِتِهــنَّ أَْو آبَائِِهــنَّ أَْو آبـَـاء بُُعولَِتِهــنَّ أَْو أَبَْنائِِهنَّ  - 5
ــنَّ أَْو  ــي أََخَواتِِه ــنَّ أَْو بَِن ــي إِْخَوانِِه ــنَّ أَْو بَِن ــنَّ أَْو إِْخَوانِِه ــاء بُُعولَِتِه أَْو أَبَْن
نَِســائِِهنَّ أَْو َمــا َملََكــْت أمَْيَانُُهــنَّ أَِو التَّاِبِعــنَي َغــرْيِ أُْوِيل اِإلْربـَـِة ِمــَن الرَِّجاِل 

أَِو الطِّْفــِل الَِّذيــَن لـَـْم يَظَْهــُروا َعــَىل َعــْوَراِت النَِّســاء

بْــَن ِبأَرُْجلِِهــنَّ لِيُْعلَــَم َمــا يُْخِفــنَي ِمــن ِزيَنِتِهــنَّ َوتُوبُــوا إَِىل اللَّــِه  - 6  َوَال يَْرضِ
َجِميًعــا أَيَُّهــا املُْؤِمُنــوَن لََعلَُّكــْم تُْفلُِحــوَن﴾ [النــور: 31].

 

تعريف الكلمات احملورية يف النص

حفظ: تدل عىل العناية باليشء، وأن ال يصيبه الضياع أو التلف. - 1
فرج: تدل عىل الفتحة أو الشق العميق أو الشديد. - 2
بــدا: تــدل عــىل علــو الــيشء أو نتوئــه أو ظهــوره ابتــداء، أو بَْعــَد خفــاء،  - 3

ســواء بقــي متصــًال بأصلــه أم انفصــل عنــه.
زينــة: تــدل عــىل كل أمــر حســن وجميــل يف ذاتــه، أو بإضافتــه لــيشء  - 4

آخــر.
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ــن  - 5 ــال ع ــة دون انفص ــورة متتابع ــيشء بص ــروز ال ــىل ب ــدل ع ــر: ت ظه
ــه. أصل

رضب: تدل عىل إيقاع يشء عىل يشء يرتك فيه أثرًا. - 6
ــا بصــورة متصلــة  - 7 خمــر: تــدل عــىل ارتخــاء الــيشء عــىل ذاتــه متجمًع

ــر، وأُطلــق عــىل  ــة، ومنــه الــرشاب الــذي تخمَّ مــع تكــرار تلــك العملي
الغطــاء القــاميش خــامر لتحقــق صفــة الخمــر فيــه بــرصف النظــر عــن 

مــكان التغطيــة.
جيــب: تــدل عــىل الفتحــة بــني شــيئني. مثــل جيــوب الجســم، أو جيــوب  - 8

املالبس.
ــر واملســتجد يف الحيــاة،  - 9 النســاء: جمــع نــيسء، وتــدل عــىل املتأخِّ

ــا عــن  ــا غالبً ــة التأخــر فيه ــرأة؛ لتحقــق صف وأطلقــت عــىل جمــع ام
الرجــال؛ للعنايــة بالبنيــة التحتيــة لــألرسة، ولقيامهــا باإلنجــاب لــألوالد 
وردف املجتمــع بهــم، فهــي ليســت اســم جنــس، وإمنــا صفــة لــكل مــن 

ــاث. ــور أو اإلن ــه التأخــر مــن الذك يتحقــق في
ــن الســعي  - 10 ــدل عــىل النشــاط االجتامعــي م ــع رجــل، وت الرجــال: جم

ــة  ــة العامل ــور البالغ ــىل الذك ــا ع ــت غالبً ــؤولية، وأطلق ــل واملس والعم
لتحملهــم املســؤولية، فهــي صفــة ؛ ال جنــس، وميكــن للمــرأة أن تصــري 

ــألرسة. ــة ل ــة والعلمي ــت املســؤولية املادي رجــًال إذا حمل
 خفــي: تــدل عــىل تقليــص ظهــور الــيشء إىل حــده األدىن حيــث يــكاد  - 11

ال يُــرى أو يُعلــم.
 عــورة: تــدل عــىل األمــر الــذي يكــره اإلنســان أن يطلــع اآلخــرون عليــه،  - 12
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أو يتناولونــه، فيقــوم بحفظــه مــن أذى النــاس أو أعينهــم.
 ملــك اليمــني: تــدل عــىل الطبقــة التابعــة يف حياتهــا االجتامعيــة لطبقــة  - 13

أخــرى قويــة يف املجتمــع.
 بعل: تدل عىل زوج املرأة خارج الدائرة الزوجية، يف الحياة العامة. - 14
 غض: تدل عىل غياب منتٍه بدفع شديد جًدا.  - 15

مدخل ال ُبدَّ منه

ــكام  ــان أح ــرأة، وبي ــاس امل ــدود لب ــع ح ــد يف ترشي ــّص الوحي ــذا الن  ه
ــال. ــبة للرج ــا بالنس ــور زينته ظه

 واملدقـّـق يف النــّص ال يجــد ِذكْــر كلمــة الــرأس، أو الشــعر، مســتخدمة، ما 
يؤكّــد انتفــاء الداللــة القطعيــة عــىل وجــوب تغطية الــرأس، أو الشــعر ابتداًء، 
ــرأس، أو  ــة ال ــم وجــوب تغطي ــاد يف مســألة إخــراج ُحْك ــة االجته وإن عملي
الشــعر، مــن النــّص املذكــور إمنــا هــي نتيجــة ظنِّيَّــة، وهــذه النتيجــة الظَّنِّيَّــة 

املختــارة مــن جهــة معيّنــة؛ ال تنفــي احتــامل صــواب النتيجــة األخــرى.

ــة للنــّص مالزمــة لــه، ال يرفعهــا عنــه كــرثة أقــوال لــرأي   فالداللــة الظَّنِّيَّ
ــَدم أحدهــام، أو تطبيقــه يف التاريــخ، أو اشــتهاره، أو عــدم  دون آخــر، وال ِق
وجــود مخالــف لــه يف فــرتة زمنيــة طالــت، أو قــرصت، أو تطبيــق املجتمــع 
األول، الــذي زامــن نــزول النــّص، إىل غــري ذلــك مــن األمــور، فالحّجــة يف النّص 

القــرءاين بذاتــه، ومــا يــدّل عليــه1. 

يُراَجع كتايب املرأة ( مفاهيم ينبغي أن تُصحَّح).  1
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 ومفاتيــح فهــم النــص هــي داللــة كل مــن الكلــامت التاليــة: يحفظــن، 
فروجهــن، يبديــن، زينتهــن، جيوبهــن، خمورهــن، يرضبــن، ونســائهن، 

ــة. ــر يف الجمل ــد فاعــل ظه ــا، وتحدي ــر منه ــا ظه ــن، ويخفــني، وم وأرجله

نقاش وتفنيد 

ــَر أن وجــوب التغطيــة للــرأس تــمَّ فَْهُمــه   الــرأي املشــهور يف الــرتاث ذَكَ
بـْـَن ِبُخُمرِِهــنَّ َعــَىل  مــن جملــة (َوَال يُبِْديــَن ِزيَنتَُهــنَّ إِالَّ َمــا ظََهــَر ِمْنَهــا َولْيَْرضِ
) إضافــة إىل فَْهــم وتطبيــق املجتمــع األول، الــذي زامــن نــزول النّص  ُجيُوِبِهــنَّ
القــرءاين، وتواتــر هــذا التطبيــق تاريخيًــا يف كّل مجتمــع إىل يومنــا املعــارص1 .

 ولنناقــش فَْهــم وداللــة النــّص القــرءاين، كوننــا َمعنيــني بالخطــاب، مثلنــا 
مثــل ســائر النــاس ســابًقا، ولنــا فَْهمنــا، وتفاعلنــا.

 النــّص ينهــى املــرأة عــن إبــداء زينتهــا، ُمتضّمًنــا بخطابــه األمــر بالتغطية 
ــن  ــن األوىل ســكت املــرشع ع ــرت م ــة ظه ــة زين ــن الزين ــتثنى م ــا، واس له
ــاح، ومــن  ــرة الوجــوب إىل فضــاء املب ــا مــن دائ ــا، وأخرجه وجــوب تغطيته
املعلــوم أن الــيشء املبــاح ال يجــب فعلــه، وإمنــا يأخــذ ُحْكــم التخيــري مــا بــني 
ــه، إال إذا كان  ــر الفاعــل حســب مصلحت ــه، وتركــه، وذلــك راجــع لتقدي فعل
مــن الشــؤون العامــة املتعلّقــة باملجتمــع، فيخضــع هــذا اإلنســان يف مامرســة 
ــي، ال  ــا، وهــو نظــام َوْضع ــا، أو ســامًحا، أو إلزاًم ــون َمْنًع ــر القان ــاح ألم املب
مــع العلــم أن اإلمــاء النســاء اململــوكات كــنَّ يكشــفن رؤوســهن يف زمــن عمــر، بــل كان ينهاهــن   1
ــرَّة  ــْورَة الُح ــنْي َع ــور بَ ــة َوالُجْمُه ــو َحِنيَف ــاِفِعّي َوأَبُ ــرََّق الشَّ عــن غطــاء رؤوســهن ويزجرهــن. َوفَ
َّة َوالرُّكْبَــة كَالرَُّجــِل، َوقـَـاَل َمالـِـك: األََمــة َعْورَتَهــا كَالُحــرَِّة  َواألََمــة، فََجَعلـُـوا َعــْورَة األََمــة َمــا بـَـنْي الــرسُّ
. «عــون  َحاَشــا َشــْعرَها فَلَيْــَس ِبَعــْورٍَة، وَكَأَنَّــُه َرأَى الَعَمــل ِيف الِحَجــاز َعــَىل كَْشــف اإلَِمــاء لُِرؤوِســِهنَّ

املعبــود».
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قداســة لــه، قابــل للتغيــري مــع تغــريُّ الظــروف، واملناســبات.

 وال يوجد يف النص أيُّ داللة ظاهرة أو غري ظاهرة عىل وجوب تغطية 
رأس املرأة أو شعرها، خاصة أن داللة كلمة الجيوب ال تشملهام، وال شك أن 

الرأس والشعر من الزينة الظاهرة املستثناة برصيح النص.

أقسام الزينة

 قالــوا: إن الزينــة قســامن، قســم أمــر املــرشع بتغطيتــه، وأطلقــوا عليــه 
اســم الزينــة املَْخفيــة، وقســم آخــر ســمح املــرشع بإظهــاره، وأطلقــوا عليــه 
اســم الزينــة الظاهــرة، وذهبــوا إىل تحديــد داللــة كلمــة الزينــة إىل مكانيــة، 
وهــي القســم املَْخفــي مــن الزينــة، والشــيئية، وهــي مواضــع الزينــة 
ــة،  ــم وجــوب التغطي ــة ُحْك ــة األوىل املَْخفي ــان، فأعطــوا الزين الظاهــرة للعي

وأعطــوا الزينــة الظاهــرة ُحْكــم إباحــة الظهــور.

ــرأة  ــة امل ــالل زين ــن خ ــرة م ــة الظاه ــع الزين ــد مواض ــوا بتحدي  وقام
ــنْي، وحلقــة  ــا كحــل العيَن ــوا: إنه ــّص، فقال ــزول الن ــة، التــي زامنــت ن العربي
ــنْي، وموضــع القــالدة مــن الّنحــر، والخواتــم، واألســاور،  ــا األذنَ األنــف، وقرطَ
ــان - هــي  فوصلــوا مــن ذلــك إىل أن هــذه املواضــع - التــي هــي الوجــه والكفَّ

ــا. ــة الظاهــرة املســموح بعــدم تغطيته املقصــودة بالزين

وقالــوا: إن الزينــة املَْخفيــة هــي مــا ســوى ذلــك مــن مواضــع الزينــة يف 
جســم املــرأة، نحــو الخلخــال، ومــا تضعــه املــرأة عــىل عضدهــا، وصدرهــا، 

ومــا شــابه ذلــك، فيجــب تغطيتهــا، وعــدم ظهورهــا.
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ومبــا أن النــصَّ القــرءاين خطــاب لــكّل النــاس، وصالــح لــكّل زمــان، 
ــق  ــتدالل بتطبي ــقط االس ــي، يس ــاين وعامل ــه إنس ــون حركت ــكان، ومضم وم
املــرأة العربيــة، وتقييــد داللــة النــّص بزينتهــا، كــام أن التاريــخ ليــس مصدًرا 
ترشيعًيــا، وال بــّد مــن تفعيــل النــّص، والتعامــل معــه بصــورة مبــارشة ﴿ُقــْل 

ــا﴾ [األعــراف: 158]. ــْم َجِميًع ــِه إِلَْيكُ ــوُل اللّ ــاُس إِينِّ َرُس ــا النَّ ــا أَيَُّه يَ

اإلنسان زينة بذاته

ــه لتحســينه،  ــه، ومــا يضــاف ل مفهــوم الزينــة عــام يشــمل الــيشء بذات
لنقــرأ: 

﴿قـُـْل َمــْن َحــرََّم ِزيَنــَة اللـّـِه الَِّتــَي أَْخــَرَج لِِعبَــاِدِه َوالطَّيِّبَــاِت ِمــَن الــرِّْزِق﴾ 
.[32 [األعراف: 

ــَد  ــرْيٌ ِعن ــاُت َخ الَِح ــاُت الصَّ ــا َوالبَاِقيَ نْيَ ــاِة الدُّ ــُة الَحيَ ــوَن ِزيَن ﴿املَــاُل َوالبَُن
ــًال﴾ [الكهــف: 46]. ــرْيٌ أََم ــا َوَخ ــَك ثََوابً َربِّ

ــَهَواِت ِمــَن النَِّســاء َوالبَِنــنَي َوالَقَناِطــريِ املَُقنطـَـرَِة  ﴿ُزيِّــَن لِلنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ
ــاُع  ــَك َمتَ ــرِْث َذلِ ــاِم َوالَح َمِة َواألَنَْع ــوَّ ــِل املَُس ــِة َوالَخيْ ــِب َوالِفضَّ َه ــَن الذَّ ِم

ــُن املَــآِب﴾ [آل عمــران: 14]. ــَدُه ُحْس ــُه ِعن ــا َواللّ نْيَ ــاِة الدُّ الَحيَ

ــَل َوالِبَغــاَل َوالَحِمــرَي لَِرتْكَبُوَهــا َوِزيَنــًة َويَْخلُــُق َمــا الَ تَْعلَُمــوَن﴾  ﴿َوالَخيْ
[النحــل: 8].

ــا لَِنبْلَُوُهــْم أَيُُّهــْم أَْحَســُن َعَمــًال﴾  ــًة لََّه ــا َعــَىل األَرِْض ِزيَن ــا َم ــا َجَعلَْن ﴿إِنَّ
[الكهــف: 7].
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نْيَــا لَِعــٌب َولَْهــٌو َوِزيَنــٌة َوتََفاُخــٌر بَيَْنُكــْم َوتََكاثـُـٌر  ـَـا الَحيـَـاُة الدُّ ﴿اْعلَُمــوا أمَنَّ
ِيف األَْمــَواِل َواألَْوَالِد﴾ [الحديــد: 20].

 أليــس جســم املــرأة ومفاتنهــا بحــد ذاتهــا زينــة للرجــال، ويضــاف لهــا 
زينــة شــيئية مــن الحــيل أيًضــا؟

ــنَّ أَْو  ــنَّ أَْو آبَائِِه ــنَّ إِالَّ لِبُُعولَِتِه ــَن ِزيَنتَُه ــم النــص: ﴿َوَال يُبِْدي  كيــف نفه
ــور: 31]. ..﴾ [الن ــنَّ ــاء بُُعولَِتِه ــنَّ أَْو أَبَْن ــنَّ أَْو أَبَْنائِِه ــاء بُُعولَِتِه آبَ

هــل النهــي يتعلــق بالزينــة الشــيئية (أســاور وطــوق وخواتــم وخلخــال) 
أم بجســم املــرأة ذاتــه؟

وهــل املــرأة إن مل تكــن تضــع زينــة شــيئية يجــوز لهــا إظهــار جســمها 
لغــري املحــارم (األجانــب)؟

ولذلــك قــال أهــل الــرتاث اضطــراًرا ليهربــوا مــن هــذا املــأزق الالمنطقــي: 
ــا  ــد ذاته ــيئية بح ــة الش ــو الزين ــس ه ــة لي ــداء الزين ــدم إب ــد بع إن القص
فالحكــم ال يتعلــق بهــا، وإمنــا املقصــد مواضــع الزينــة يف جســم املــرأة، وهــذا 
يعنــي أنهــم رجعــوا إىل القــول: إن جســم املــرأة هــو زينــة بحــد ذاتــه، وهــو 

محــل تعلــق الحكــم!

ــا زينــة عــدا (الفــرج) الــذي ســبق األمــر بتغطيتــه يف قولــه   املــرأة كلّه
)، ويكــون الحفــظ ابتــداًء مــن الّســرت، والتغطية،  تعــاىل: (َويَْحَفظـْـَن فُُروَجُهــنَّ
ــّص  ــك ألن الن ــان، ذل ــاء باإلحص ــة، وانته ــة، والصّحي ــارة املادي ــروًرا بالطه م
ــْم  ــَن ُه ــاس، بخــالف النــّص اآلخــر، الــذي هــو ﴿َوالَِّذي ــق مبســألة اللب متعلّ

ــون: 5]. ــوَن﴾ [املؤمن ــْم َحاِفظُ لُِفُروِجِه
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 فالحْفــظ يبــدأ مــن اإلحصــان، وينتهــي بالّســرت، والتغطيــة، وفعــل (ظهر) 
يف النــّص غــري راجــع لآلخريــن (للعيــان)، وإمنــا راجــع للزينــة ذاتهــا، فهــي 
زينــة ظاهــرة مــن زينــة أصــل لهــا (َوَال يُبِْديــَن ِزيَنتَُهــنَّ إِالَّ َمــا ظََهــَر ِمْنَهــا).

وهــي جســم املــرأة مــن الكتفــني إىل نصــف الفخذيــن، وفرعيــة ظاهــرة 
خلًقــا مــن الزينــة املركزيــة ؛ وهــي الــرأس والعنــق واألطــراف األربعــة.

والصواب تقسيم الزينة حسب تعلق النص بها إىل نوعني: 
1- زينة مركزية منهي عن إبدائها(جذع املرأة إىل نصف الفخذين).

2- زينــة فرعيــة تابعــة ظاهــرة مــن الزينــة األوىل (الــرأس والرقبــة 
واألطــراف األربعــة) ال مانــع مــن إبدائهــا.

وإرجــاع فعــل (ظهــر) يف النــص للعيــان خطــأ يف واقــع الحــال؛ ألن املــرأة 
كلّهــا ظاهــرة للعيــان، وإذا كان األمــر كذلــك تناقــض أول النــّص مــع آخــره؛ 
ألن النتيجــة ســوف تكــون أن املــرأة ال تُغطّــي شــيئًا مــن زينتهــا ؛ لظهورهــا 
ــر  ــا ظه ــة (م ــّص بصيغ ــروه ألىت الن ــا ذك ــى م ــو كان املعن ــان، ول ــا للعي كلّه

لكــم)، ومل يــأت بصيغــة (إِالَّ َمــا ظََهــَر ِمْنَهــا).
 كــام أن مفهــوم مواضــع الزينــة للمــرأة متحــرّك، ومتغــرّي مــن مجتمــع 
ــام  ــريف، ف ــّور املع ــات والتط ــب الثقاف ــر، حس ــن إىل آخ ــن زم ــر، وم إىل آخ
يكــون موضًعــا للزينــة عنــد مجتمــع، قــد ال يكــون زينــة عنــد مجتمــع آخر.

 وهكــذا يختلــف تحديــد مواضــع الزينــة يف املجتمعــات اإلنســانية، مــا 
ــرتايث؛ لعــدم املقــدرة عــىل تحديدهــا،  ــة ال ــدلُّ عــىل بطــالن مفهــوم الزين ي
ــم  ــرءاين بَفْه ــّص الق ــم الن ــد فَْه ــرأي بتقيي ــذا ال ــاب ه ــب أصح ــك طال ولذل

ــّص. ــوى الن ــلَف؛ ليتخلَّصــوا مــن حركــة محت السَّ



67

ا ان م  ول  ا  و  ا  ال 

ــا   وبهــذا املطلــب، قامــوا بإغــالق العقــل، وجعلــوا النــّص القــرءاين قوميً
مرتبطًــا بثقافــة العــرب، يف زمــان، ومــكان محــّدد، وأســاؤوا إلنســانية النــّص 
ــلمني،  ــاط املس ــية النحط ــباب الرئيس ــن األس ــوا م ــه، فكان ــرءاين، وعامليت الق

وتخلّفهــم عــن َركْــب النهضــة والحضــارة.

مفهوم اخلمار 

) ؛ قالــوا: إن الخــامر غطــاء للــرأس  ــَن ِبُخُمرِِهــنَّ َعــَىل ُجيُوِبِهــنَّ بْ (َولْيَْرضِ
حــًرصا، مســتدلِّني عليــه بأبيــات شــعر، وغــريه؛ نحــو: 

ِك قل للمليحة بالخامر األسود       ماذا فعلِت بعابد ُمتنسِّ

ــيوع  ــد أو ش ــامل واح ــىل احت ــة ع ــة الكلم ــتخدام دالل ــم أن اس  وفاته
هــذا االســتخدام يف الواقــع، ال ينفــي صــواب االحتــامالت األخــرى، والصــور 
ــىل  ــيشء ع ــاء ال ــىل ارتخ ــدل ع ــة ت ــامر كلم ــة، فالخ ــة الكلم ــرى لدالل األخ
بعضــه بجمــع متصــل مكــرر، وظهــر ذلــك واضًحــا بعمليــة التخمــري للمــواد، 
مثــل الــرشاب واللــنب، وأطلقــت عــىل الــيشء املرخــي مــن األغطيــة لتحقــق 
صفــة الخمــر فيهــا ســواء اســتُخدمت للتغطيــة أم مل تُســتخدم؛ فهــي خــامر1، 

وكذلــك الــرشاب الــذي تخمــر ؛ يُســمى خمــرًا بذاتــه.

ــات  ــض عملي ــالزم بع ــرف ي ــة أو ظ ــي نتيج ــة فه ــة التغطي ــا عملي  أم
التخمــري رضورة، نحــو؛ تخمــري الــرشاب، فالتغطيــة ليســت هــي املقصــودة 

ــري. ــول التخم ــرف الزم لحص ــا ظ ــا، وإمن بذاته

راجع كتايب (علمية اللسان العريب وعامليته).  1
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 إذن؛ الخــامر يطلــق عــىل الغطــاء املرخــي، بــرصف النظــر عــن مــكان 
التغطيــة، ســواء أَكان الــرأس، أو الوجــه، أو الجســم، أو األرض، أو أشــياء 
أخــرى، مثــل ســجادة الصــالة، والحجــة باللســان العــريب الــذي نــزل القــرءان 
بــه، وليــس مبــا تعــارف عليــه النــاس واصطلحــوا عليــه، أو مــا أشــيع بينهــم 

واشــتُهر.

كيف كان العرب يستخدمون داللة كلمة اخلمار 

 عــن أنــس بــن مالــك أن رســول اللــه يــوم أحــد مــرَّ بحمــزة، وقــد جــدع 
ومثِّــل بــه، فقــال: « لــوال أن تجــزع صفيــة، لرتكتــه حتــى يحــرشه اللــه عــز 
ــر رأســه بــدت  وجــل مــن بطــون الطــري والســباع » فكفنــه يف منــرة، إذا َخمَّ
ــر رأســه، ومل يصــلِّ عــىل أحــد مــن  ــر رجليــه بــدا رأســه، فَخمَّ رجــاله، وإذا َخمَّ

الشــهداء غــريه. مشــكل اآلثــار للطحــاوي.

 َعــْن أيَِب الطَُّفيْــِل َوذَكَــَر ِبَنــاَء الَكْعبَــِة ِيف الَجاِهلِيَّــِة قـَـاَل: فََهَدَمتَْهــا قَُريـْـٌش 
َوَجَعلُــوا يَبُْنونََهــا ِبِحَجــارَِة الــَواِدي تَْحِملَُهــا قَُريْــٌش َعــَىل رِقَاِبَهــا فَرَفَُعوَهــا ِيف 
يــَن ِذَراًعــا فَبَيَْنــا النَِّبــيُّ يَْحِمــُل ِحَجــارًَة ِمــْن أَْجيَــاٍد َوَعلَيْــِه مَنـِـرٌَة  ــاَمِء ِعْرشِ السَّ
فََضاقـَـْت َعلَيْــِه النَِّمــرَُة، فََذَهــَب يََضــُع النَِّمــرََة َعــَىل َعاتِِقــِه فـَـرُيَى َعْورَتـُـُه ِمــْن 
ــْر َعْوَرتـَـَك. فَلـَـْم يـُـَر ُعْريَانـًـا بَْعــَد َذلـِـَك.  ــُد َخمِّ ِصَغــِر النَِّمــرََة فَُنــوِدَي: يَــا ُمَحمَّ

مســند أحمــد، ومســند إســحاق بــن راهويــه.

 عــن عــروة بــن الزبــري أن أســامة بــن زيــد أخــربه أن رســول اللــه ركــب 
عــىل حــامر عــىل أكاف عــىل قَِطيَفــٍة فََدكِيَّــٍة، فــأردف أســامة بــن زيــد وراءه 
يعــود ســعد بــن عبــادة قبــل وقعــة بــدر، فســار حتــى مــرَّ مبجلــس فيــه عبــد 
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اللــه بــن أيب بــن ســلول، وذلــك قبــل أن يُســلم عبــد اللــه فــإذا يف املجلــس 
أخــالط مــن املســلمني واملرشكــني عبــدة األوثــان واليهــود، ويف املجلــس عبــد 
ــه بــن أيَُبٍّ  ــر عبــد الل ــة َخمَّ ــه بــن رواحــة، فلــام غشــيتهم عجاجــة الداب الل
ُوا علينــا، فســلم رســول اللــه عليهــم ووقــف،  أنفــه بردائــه، ثــم قــال: ال تَُغــربِّ
فنــزل فدعاهــم إىل اللــه عــز وجــل وقــرأ عليهــم القــرءان وذكــر الحديــث. 

رواه البخــاري يف الصحيــح.

 عــن ميمونــة قالــت: كان رســول اللــه يصــيل وأنــا حــذاَءه، وأنــا حائــض 
ــرة. رواه  ــىل الُخم ــيلِّ ع ــت: وكان يص ــجد، قال ــه إذا س ــي ثوب ــا أصابن ورمب

ــح. ــاري يف الصحي البخ

ــت: إين  ــرة، قال ــي الُخم ــا: ناولين ــال له ــه ق ــول الل ــة أن رس ــن عائش  ع
حائــض، قــال: إن حيضتــك ليســت يف يــدك، فناولتــه إياهــا. رواه مســلم يف 

ــه. صحيح

 عــن نافــع قــال: كــنَّ جــواري عبــد اللــه بــن عمــر يغســلن رجليــه وهــن 
ُحيَّــض، يلقــني إليــه الُخمــرة. املوطــأ.

ابن حجر يف فتح الباري، ما ينهى من الطيب للمحرم واملحرمة: 

َوالنَِّقــاب الِخــاَمر الَّــِذي يَُشــّد َعــَىل األَنْــف أَْو تَْحــت املََحاِجــر، َوظَاِهــره 
اْخِتَصــاص َذلـِـَك ِباملـَـْرأَِة.

ابــن حجــر يف فتــح البــاري، قصــة األســود الَعْنــِيسّ َوُهــَو األَْســَود َواْســمه 
ــة؛  ــاِء املُْعَجَم ــاَمر ِبالَخ ــا ُذو الِخ ــُه أَيًْض ــال لَ ــب، وَكَاَن يَُق ــن كَْع ــة بْ َعبَْهلَ

ــر َوْجهــه. ــُه كَاَن يَُخمِّ ِألَنَّ
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ــا  ــٍر َوكُلِّ َم ــِر: كَِطْم ــُف كَالَخْم ــْرسِ النَِّصي ــاَمُر ِبالَك ــوِس: الِخ ــاَل ِيف الَقاُم قَ
ــٌر. تحفــة األحــوذي. ــٌر َوُخْم ــرٌَة َوُخُم ــُه أَْخِم ــاَمَرٌة َجْمُع ــَو ِخ ــْيًئا َفُه ــَرتَ َش َس

ــة ســامل: الخمــر مــن حيــث هــي اســم  ــوغ املــرام للشــيخ عطي رشح بل
ــو  ــامر وه ــن الخ ــري: م ــل، والتخم ــر العق ــا خام ــىل كل م ــدق ع ــس يص جن

ــاء عــىل الوجــه. الغط

ــا خامــرت  لســان العــرب: والخمــر: مــا أســكر مــن عصــري العنــب؛ ألنه
العقــل.

ر إناءك. َر وجهه وخمَّ والتخمري: التغطية، يقال: خمَّ

مقاييــس اللغــة، مــادة خمــر، الخــاء وامليــم والــراء أصــل واحــد يــدل عىل 
التغطيــة واملخالطــة يف ســرت، فالَخْمــُر: الــرشاب املعــروف.

مفهوم الضرب واجليوب

ــل  ــل أىت بفع ــرت، ب ــة، أو الس ــر بالتغطي ــل األم ــتخدم فع ــّص مل يس  الن
ــو  ــًرا، نح ــه أث ــرتك في ــىل يشء، ي ــاع يشء ع ــىل إيق ــدلُّ ع ــذي ي ــرضب، ال ال
رضب األمثــال، ورضب الرقــاب، والــرضب يف األرض ســفرًا أو عمــًال، ومــا شــابه 
ــة  ــتخدم كلم ــا اس ــرأس)، وإمن ــة (ال ــتخدم كلم ــصَّ مل يس ــام أن الن ــك، ك ذل
ــني شــيَئنْي،  ــدلُّ عــىل الفتحــة ب ــي هــي جمــع (جيــب)، وت ــوب)، الت (الجي

ــروف. ــاب مع ــب يف الثي والجي

ــة  ــن جه ــاب م ــوب هــي فتحــة الثي ــروا أن الجي ــن هــذا الوجــه ذك وم
العنــق، وهــذا الجيــب أحــد الصــور واالحتــامالت يف الثيــاب؛ انظــر إىل قولــه 
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ــرْيِ  ــْن َغ ــاء ِم ــُرْج بَيَْض ــَك تَْخ ــَدَك ِيف َجيِْب ــْل يَ ــا ملــوىس: ﴿َوأَْدِخ ــاىل، خطابً تع
ــوٍء﴾ [النمــل : 12]. ُس

﴿اْسلُْك يََدَك ِيف َجيِْبَك تَْخُرْج بَيَْضاء ِمْن َغرْيِ ُسوٍء﴾ [القصص: 32].

 وورد عــن النبــي العظيــم أنــه قــال: (ليــس مّنــا مــن لطــم الخدود، وشــقَّ 
الجيــوب). البخاري، ومســلم.

 فداللــة كلمــة (جيوبهــن) هــي فتحــات يف ثيــاب املــرأة وليــس يف 
جســمها، أمــر املــرشع وشــّدد عــىل عمليــة الــرضب عليهــا، عندمــا تــرضب 
ــاة  ــرج إىل الحي ــد أن تخ ــا تري ــاطًا؛ أْي: عندم ــعًيا، ونش ــرأة يف األرض س امل
العامــة، يجــب عليهــا التأكّــد مــن إغــالق هــذه الفتحــات التــي ظهــر منهــا 
رأســها وأطرافهــا األربعــة، وإحكامهــا؛ حتــى ال يظهــر مــن خاللهــا للنــاس مــا 
ــداء (َوَال  ــه يف األمــر الســابق، بصيغــة النهــي عــن اإلب أمــر املــرشع بتغطيت

.( ــنَّ ــَن ِزيَنتَُه يُبِْدي

 فأيــن داللــة وجــوب تغطيــة الــرأس أو الشــعر يف هــذه الجملــة 
ــىل  ــا، وع ــرأس جيًب ــّدوا ال )؟ إال إْن ع ــنَّ ــَىل ُجيُوِبِه ــنَّ َع ــَن ِبُخُمرِِه بْ (َولْيَْرضِ
افرتاضهــم ذلــك؛ ال يصــحُّ هــذا االســتدالل لتصادمــه مــع األمــر الــذي قبلــه؛ 
ــرص  ــا)، والح ــَر ِمْنَه ــا ظََه ــنَّ إِالَّ َم ــَن ِزيَنتَُه ــرص (َوَال يُبِْدي ــة الح إْذ أىت بصيغ
يفيــد اإلغــالق عــىل مــا بعــده، وال يســمح بإدخــال أحــد يف املضمــون مــن 
نــّص آخــر، فــام أعطــاه املــرشع ُحكْــم اإلباحــة بصيغــة الحــرص ال ميكــن أْن 
يــأيت نــّص آخــر، ويعطيــه ُحكْــم الوجــوب، أو التحريــم، غــري أن أمــر الــرضب 
ــا، رغــم حصــول  بالخــامر عــىل الجيــوب ال يعنــي التغطيــة لســانًا، أو منطًق

ــة حــاًال، كنتيجــة للــرضب، ولكــْن؛ دون قصــد لذلــك. بعــض التغطي
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 واملقصــود مــن الــرضب عــىل الجيــوب هــو الحْفــظ ملــا بداخلهــا، وليــس 
ــة كلمــة (رضب)، وال  ــة ليســت مــن دالل ــا، كــام أن التغطي ــا يخــرج منه مل
ــو  ــي العض ــة ه ــرأس ؛ ألن الجارح ــىل ال ــة ع ــة الجارح ــالق كلم ــحُّ إط يص
الــذي يتــمُّ اســتخدامه يف الحيــاة املعيشــية، والعمليــة، مثــل الفــم يف الوجه، 
ــا الــرأس والشــعر؛ فهــام ليســا مــن الجيــوب،  واألصابــع يف اليَديْن...إلــخ. أمَّ

وال مــن الجــوارح. 

حتديد فاعل )ظهر( يف النص

ــَن  ــة (َوَال يُبِْدي ــم جمل ــىل فَْه ــرأة - ع ــًال أو ام ــارئ - رج ــاعدة الق  وملس
ِزيَنتَُهــنَّ إِالَّ َمــا ظََهــَر ِمْنَهــا) نعــرض عليــه معرفــة فاعــل (ظهــر) يف الجملــة، 
ــل  ــن فاع ــل م ــكّل فع ــّد ل ــاب (أْن ال ب ــن ب ــال؟، م ــع الح ــو يف واق ــن ه أي

رضورة).

 هل فاعل (ظهر) هو (املؤمنات) يف أول النّص؟

ــّص  ــات ألىت الن ــو كان الفاعــل هــن املؤمن ــا بالنفــي، ول  والجــواب قطًع
بصيغــة (مــا أظهــرن).

 هل فاعل (ظهر) هي الزينة ذاتها األوىل؟

 والجــواب قطًعــا بالنفــي، ولــو كان األمــر كذلــك ألىت فعــل (ظهــر) 
بصيغــة املضــارع (تَظهــر).

•    ذكــر بعــض النُّحــاة أن فاعــل (ظهــر) هــو (مــا) التــي مبعنــى الــذي 
(اســم موصــول) لتصــري الصياغــة (إال الــذي ظهــر منهــا).
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 ويبقــى الســؤال مطروًحــا للنقــاش والحــوار: أيــن فاعــل (ظهــر) عــىل 
أرض الواقــع؟ ألن معرفــة فاعــل (ظهــر) أحــد مفاتيــح الدخــول لَفْهــم النّص.

ــىل  ــل ع ــود، ورّدة فع ــث الوج ــن حي ــث م ــاين رأي حدي ــرأي الث •    ال
ــد  ــن خــالل تحدي ــرات م ــم الثغ ــه ترمي ــرتاث، فحــاول أصحاب قصــور رأي ال
فاعــل (ظهــر)، فقالــوا: إن فاعــل (ظهــر) - يف الحقيقــة - يرجــع إىل عمليــة 
َخلْــق املــرأة أصــًال، وبالتــايل؛ يكــون الفاعــل هــو اللــه -عــّز وجــّل-، ويصــري 
النــّص بصيغــة (إال مــا ظهــر منهــا َخلًْقــا) وقامــوا بإســقاط ذلــك عــىل واقــع 
ــا،  ــة مــن رأســها إىل أخمــص قدَميْه ــا زين ــرأة كلّه ــوا إىل أن امل ــرأة، فوصل امل
ويجــب أن تُغطّــي كامــل زينتهــا، وال تُظهــر منهــا شــيئًا أبــًدا، حتــى الوجــه 
ــا جملة(مــا ظهــر منهــا)، فهــذا راجــع إىل الظهــور َخلًْقــا،  ــنْي، وقالــوا: أمَّ والكفَّ
الــذي هــو طــول وعــرض املــرأة، وحجمهــا، فهــذا مــا ســمح املــرشع برتكــه 

ــة. دون تغطي

ــر)  ــل (ظه ــد فاع ــوا يف تحدي ــد أصاب ــرأي ق ــذا ال ــاب ه ــم أن أصح ورغ
الــذي هــو اللــه -عــّز وجــّل-، إال أنهــم وقعــوا يف مغالطــة أكــرب مــن مغالطــة 
الســلف، عندمــا عــّدوا الزينــة الظاهــرة هــي أبعــاَد املــرأة وحجمهــا، وفاتهــم 

أن الــرشَع الربَّــاين ال يتعلَّــق خطابــه إال بأمــر ميكــن تطبيقــه.

 ولذلــك تــمَّ اســتثناؤه مــن األمــر بالتغطيــة، مــع إمكانيــة املــرأة 
بتغطيتــه، بخــالف الــرأي املذكــور، فــإن أبعــاد املــرأة وحجمهــا، ليــس مبحــّل 
تكليــف، النتفــاء إمكانيــة املــرأة مــن تغطيــة ذلــك، إال إذا صــارت تتجــّول 
ضمــن ســور مــن الغطــاء، يحيــط بهــا مــن كّل الجوانــب؛ ليســرتها عــن أعــني 
ــث،  ــو َعبَ ــل ه ــتطاع، ب ــل ال يُس ــاق، ب ــا ال يُط ــع مب ــذا ترشي ــن، وه الناظري

ــرءان. ــم فعــل األكل يف الق ــْن يبحــث عــن ُحْك وهــزل، وأشــبه مبَ
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ــه؛  ــا املــرشع يف خطاب ــل حاصــل، ال يتناوله ــور هــي تحصي ــذه األم  فه
ــا ليســت مبحــّل تكليــف، أو حســاب.  ألنه

•    الــرأي الثالــث أحــدث والدة مــن غــريه، وهــو رّدة فعــل لقصــور مــا 
ســبق مــن اآلراء أيًضــا، وحــاول أصحابــه ترميــم الثغــرات، وســّدها، يف الــرأي 
ــده يف  ــدم تحدي ــوم، لع ــري معل ــرَِك غ ــر) تُ ــل (ظه ــوا: إن فاع ــابق، فقال الس
، وذلــك لكــرثة الفاعلــني وتغرّيهــم حســب الظــروف،  الواقــع بفاعــل معــنيَّ
ــها إىل  ــن رأس ــا م ــرأة كلّه ــة امل ــادت تغطي ) أف ــنَّ ــَن ِزيَنتَُه ــة (َوَال يُبِْدي فجمل

أخمــص قَدَميْهــا.

ــا جملــة(إال مــا ظهــر منهــا) فتــدّل عــىل عفــو املــرشع عــامَّ ينكشــف   أمَّ
مــن زينــة املــرأة رغــاًم عنهــا، مثــل تحريــك الهــواء ملالبســها، أو أثنــاء 
مامرســتها ألّي عمــل ترتَّــب عليــه ظهــور بعــض زينتهــا، مــن غــري قصــد منهــا.

 وهــذا مــا قصــدوه بعــدم تحديــد فاعــل (ظهــر) يف النــّص، حتــى يُغطـّـي 
كّل فاعــل ُمســتجّد يف حيــاة املــرأة.

ــاين  ــرشع الربَّ ــه، فال ــابق ذات ــرَّدُّ الس ــو ال ــرأي ه ــذا ال ــىل ه ــرَّدَّ ع  إن ال
خطابــه متعلّــق باإلمــكان، واملقــدرة، واإلرادة، ورتَّــب عــىل ذلــك املســؤوليَة، 
ــا، إال  ــإن انتفــت اإلرادة، انتفــت املســؤولية، واملحاســبة رشًع والحســاَب، ف
إن تعلَّــق الفعــل بحقــوق النــاس، فيجــب التعويــض لهــم، مــع عــدم تجريــم 
الفاعــل، لــذا؛ ال يصــحُّ أن تأخــذ جملــة (إال مــا ظهــر منهــا)، هــذا املفهــوم 
ــّص  ــاج إىل ن ــك ال يحت ــن ذل ــح ع ــو والصف ــالإرادي؛ ألن العف ــري وال الَقْه
ترشيعــي؛ ألنــه تحصيــل حاصــل، وهــذا األمــر متعلَّــق باألمــور الشــخصية، 

ــة. والجزئي



75

ا ان م  ول  ا  و  ا  ال 

ــا إن تعلَّــق بأمــر كُّيل مصــريي، فاملــرشع تناولــه بالترشيــع؛ ألهميتــه،   أمَّ
ــه، واضطرابهــم يف الســلوك،  ــد املقصــد من ــاس عــىل تحدي ــدرة الن وعــدم ق
نحــو فَتـْـح ُحْكــم تحريــم تنــاول لحــم امليتــة عنــد الــرضورة، لــذا؛ مــن الغلــط 
ــه،  ــالإرادي علي ــة ال ــور الزين ــم ظه ــاس ُحْك ــذا املوضــوع، وقي االســتدالل به
ومــن األمــور التــي تــدّل عــىل بطــالن هــذا الــرأي هــو مجــيء فعــل (ظهــر) 

بصيغــة املــايض، مــا يــدلُّ عــىل حــدوث فعــل الظهــور، وانتهائــه.

 ولــو كان املقصــد بجملــة (إال مــا ظهــر منهــا) مــا ذكــروه من فاعلــني كُرث 
مســتجّدين لوجــب أن يــأيت فعــل (ظهــر) بصيغــة املضــارع املبنــي للمجهــول، 

ويصــري(إال مــا يُظَْهــُر منها). 

•    الرأي الرابع اعتمد أصحابه عىل مقاصد الترشيع، فقالوا: 

 إن مقصــد املــرشع مــن التغطيــة للمــرأة هــو حْفــظ أخــالق املجتمــع، 
وِقيَمــه، وكشــف رأس املــرأة، وشــعرها يتنــاىف مــع هــذا املقصــد، لــذا؛ يجــب 

تغطيتــه خشــية الفتنــة.

ــاء؟!  ــرأة الصلع ــور رأس امل ــم ظه ــا ُحكْ ــاءل م ــك، نتس ــىل ذل ــاء ع  وبن
ــم ظهــور رأس ووجــه املــرأة العجــوز، أو التــي عــىل غــري ُحْســن  ومــا ُحكْ
ــفات  ، وكاش ــهنَّ ــن رؤوس ــارسات ع ــاء ح ــور اإلم ــم ظه ــا ُحكْ ــامل؟! وم وج
ــزول الوحــي؟!  ــذي زامــن ن ــك يف املجتمــع األول ال ، وذل ــنَّ ملعظــم أطرافه

 وهـذا الـرأي ينطبـق عليـه مقولـة: (كلمـة حـّق أُريـد بهـا باطـل)؛ ألن 
مقصـد املـرشع مـن وجـوب تغطيـة املـرأة لزينتهـا يف النـّص الترشيعـي؛ ال 
شـّك هـو لحاميتهـا مـن األذى االجتامعـي، ولحامية أخـالق املجتمـع، وِقيَمه، 
ولكـنَّ هـذا ال يُعطـي سـلطة ألحـد مـن أن يُّرشع للنـاس ما مل يـأذن الله به، 
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فالحـرام والحـالل، والواجـب مـا أىت يف الترشيـع الربَّـاين ﴿ُقـْل إِينِّ َعـَىل بَيَِّنـٍة 
بُْتـم ِبـِه َمـا ِعنـِدي َمـا تَْسـَتْعِجلُوَن ِبـِه إِِن الُحكْـُم إِالَّ لِلّـِه يَُقـصُّ  يبِّ َوكَذَّ ـن رَّ مِّ

الَحـقَّ َوُهـَو َخـرْيُ الَفاِصلِـنَي﴾ [األنعـام: 57].

 وأعطــى املــرشع صالحيــة للمجتمــع أن يُــّرشع تنظيــم مامرســة املبــاح 
ــا  ــة ﴿إِنَّ ــة العام ــيض املصلح ــا تقت ــب م ــا، حس ــامًحا، أو إلزاًم ــا، أو س َمْنًع
ــن  ــُه َوالَ تَكُ ــا أََراَك اللّ ــاِس مِبَ ــنْيَ النَّ ــَم بَ ــقِّ لَِتْحكُ ــاَب ِبالَح ــَك الِكَت ــا إِلَْي أَنَزلَْن

ــاء: 105]. ــاًم﴾ [النس ــنَي َخِصي ِّلَْخآئِِن لـ

 ومســألة تغطيــة الــرأس أو الشــعر مــن املســائل التــي ســكت املــرشع 
ــوا: (ال  ــامء األصــول قال ــك، فعل ــا، ومبــا أن األمــر كذل ــا، كــام بيّنــت آنًف عنه
تكليــف إال بــرشع)، (واألصــل يف األشــياء - واألفعــال - اإلباحــة إال مــا ورد 
ــَو  ــَق َوُه ــْن َخلَ ــُم َم ــاس﴿أََال يَْعلَ ع للن ــرشِّ ــا ي ــم مب ــه علي ــه). والل ــّص ب الن

ــك: 14]. ــريُ﴾ [املل ــُف الَخِب اللَِّطي

 ﴿َوَما كَاَن َربَُّك نَِسيٍّا﴾ [مريم: 64].

 فمفهــوم املقاصــد يــدور مــع النصــوص الرشعيــة، ضمــن عالقــة َجَدليــة، 
ــف  ــه، ويختل ــة ل ــع ال نهاي ــع ترشي ــا لَوْض ــد باًب ــوم املقاص ــار مفه وإال ص
مــن مجتمــع إىل آخــر يف الزمــن الواحــد، ويصــري الديــن ألعوبــة بيــد رجــال 

يــن الكهنــوت ُيحرِّمــون، وُيحلِّلــون حســب مــا يــرون مــن مقاصــد.  الدِّ

 - الــرأي الخامــس قــال بوجــوب تغطيــة الــرأس والشــعر اســتنباطًا مــن 
قولــه تعــاىل: 

ِ املُْؤِمِننَي﴾ [التوبة: 112]. ﴿َوالَحاِفظُوَن لُِحُدوِد اللِّه َوبَرشِّ



77

ا ان م  ول  ا  و  ا  ال 

 واشــرتط للحْفــظ أنــه ال يكــون إال إذا تجــاوز اإلنســان يف عمليــة حْفظــه 
ــو  ــه، فه ــمُّ الواجــب إال ب ــا ال يت ــاب (م ــن ب ــا؛ م ــوب حْفظه الحــدود املطل
ــذي  ــة الجيــب ال ــرأس؛ لتحقيــق تغطي ــة ال ــايل؛ يجــب تغطي واجــب)، وبالت

خــرج منــه الــرأس.

ــرأس أو الشــعر  ــة ال ــدم وجــوب تغطي ــل بع ــن القائ ــرتاف م ــذا اع  فه
رشًعــا، وعــدم وجــود نــّص رصيــح يف ذلــك، ولهــذا اضطُــرَّ الســتخدام 

القاعــدة املذكــورة.

األصل يف ظهور رأس املرأة أو شعرها هو اإلباحة

 حكــم ظهــور رأس املــرأة أو شــعرها دون غطــاء هــو اإلباحــة بنــاء 
عــىل تفعيــل قاعــدة (األصــل يف األشــياء واألفعــال اإلباحــة إال مــا ورد النــص 
بتحرميــه أو بإيجابــه)، هــذه نقطــة ينبغــي تثبيتهــا، وال يوجــد يف نــص النهــي 
عــن اإلبــداء أيُّ ذكــر لكلمــة الــرأس أو الشــعر أو مــا يــدل عليهــام خاصــة، 
وهــذا يــدل عــىل أن اإلظهــار للــرأس أو الشــعر هــو الحكــم الثابــت حتــى 
ــرأة (فتحــة  ــة جيــب امل ــمُّ تغطي ــك ننظــر، أال تت يثبــت العكــس، وبعــد ذل

ــه؟! ــرأس كلّ ــا ال الصــدر) إال إذا غطّين

ــرأس  ــة ال ــوب تغطي ــو وج ــم ه ــري الُحْك ــم، فيص ــواب نع ــإن كان الج ف
لتحقيــق األمــر الرشعــي بتغطيــة الجيــوب بنــاء عــىل القاعــدة، (مــا ال يتــم 
الواجــب إال بــه فهــو واجــب) وإْن كان - يف الواقــع - ميكــن تغطيــة الجيــب، 
وتنفيــذ األمــر الرشعــي دون تغطيــة الــرأس، يرجــع ُحكْــم تغطيــة الــرأس إىل 

األصــل يف األشــياء اإلباحــة، وال تكليــف إال بــرشع.
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 فــام بالــَك إن كان النــّص ال يتحــّدث عــن عمليــة التغطيــة أصــًال، وإمنــا 
يأمــر بعمليــة الــرضب عــىل الجيــوب، وداللــة كلمــة (الــرضب) غــري داللــة 
ــه  ــد ب ــوب يُقَص ــىل الجي ــامر ع ــرضب الخ ــر ب ــة)؛ ألن األم ــة (التغطي كلم
إحــكام وحْفــظ فتحــات الجيــوب مــن أن يظهــر مــا يف داخلهــا، وليــس ملــا 

ــا.  يخــرج منه

  

مفهوم كلمة النساء

ــتجد  ــىل املس ــدل ع ــي ت ــيسء)1، الت ــة (ن ــع كلم ــائهن) جم ــة (نس كلم
 ، واملتأخــر، والنــون فيهــا للتابعيــة، وليســت نون النســوة، نحــو قولنــا: بيوتهنَّ
...إلــخ، وال يصــح أن تكــون كلمــة (نســائهن) جمــع امــرأة  ، طعامهنَّ كُتُبهــنَّ
يف هــذا الســياق، والقــول إنــه يوجــد نســاء، منهيــة املــرأة عــن إظهــار زينتهــا 
أمامهــن، وليــس هــن إال نســاء أهــل الكتــاب، فهــذا كالم غــري صــواب، كــون 

النــص يعــدد األشــخاص املبــاح إظهــار الزينــة أمامهــم وهــم كلهــم ذكــور.

كــام ال يصــح إرجــاع كلمــة (نســائهن) إىل كلمــة اآلبــاء أو األبنــاء، والقــول 
ــاء، فهــذا املعنــى متضمــن  ــاء أو مــا نــزل مــن األبن بأنهــم مــا عــال مــن اآلب
بداللــة كلمــة اآلبــاء واألبنــاء؛ ألن الجــد هــو أب، وابــن االبــن ابــن، وبالتــايل 

الحكــم ينســحب عليهــم.

وهــذا يعنــي أن كلمــة (نســائهن) ترجــع يف النــّص إىل كلمــة (للمؤمنات) 
ــًرا يف العالقــات االجتامعيــة مــن  يف أول النــّص، ويُقَصــد بهــا مــا اســتجدَّ ُمتأخِّ
ــه،  ــر) بالنســبة ألم زوجت ــل: زوج البنــت (الصه ــاة املــرأة، مث ــور يف حي كُ الذُّ

للتوسع يف مفهوم كلمة (النساء) راجع كتايب ( القرءان بني اللغة والواقع).  1



79

ا ان م  ول  ا  و  ا  ال 

ــم  ــذا الفه ــن ه ــخ، وإن مل يك ــن الرضاعة...إل ــات م ــزوج، أو العالق ــن ال واب
ــور وهــم محــارم  ــام هــؤالء الذك ــة أم ــار الزين ــا، فــام هــو حكــم إظه صوابً

نــكاح مؤبــدة وغــري مذكوريــن يف النــص؟ 

 وكلمــة (الذيــن) يف جملــة (أَِو الطِّْفــِل الَِّذيــَن لـَـْم يَظَْهــُروا َعــَىل َعــْوَراِت 
ــل)،  ــة (الطف ــود إىل كلم ــا تع ــا، وإمن ــَر قبله ــا ذُكِ ــكّل م ــود ل ــاء) ال تع النَِّس
ــو  ــع؛ نح ــم جم ــع اس ــل) يف الواق ــة (الطف ــع؛ ألن كلم ــة الجم ــت بصيغ وأت
ــْم  ــمَّ نُْخرُِجُك ى ثُ َســمٍّ ــٍل مُّ ــاء إَِىل أََج ــا نََش ــاِم َم ــرُّ ِيف األَرَْح ــه تعــاىل ﴿َونُِق قول

ــج: 22]. ــًال﴾ [ الح ِطْف

ــمَّ  ــٍة ثُ ــْن َعلََق ــمَّ ِم ــٍة ثُ ــن نُّطَْف ــمَّ ِم ــرَاٍب ثُ ــن تُ ــم مِّ ــِذي َخلََقُك ــَو الَّ ﴿ُه
يُْخرُِجُكــْم ِطْفــًال﴾ [غافــر: 67].

مفهوم الضرب باألرجل

بْــَن ِبأَرُْجلِِهــنَّ لِيُْعلَــَم َمــا  ــا داللــة كلمــة (يرضبــن) يف جملــة (َوَال يَْرضِ  أمَّ
)، فيُقَصــد بهــا حركــة املــرأة، ونشــاطها االجتامعــي يف  ــنَّ ــنَي ِمــن ِزيَنِتِه يُْخِف
ــاة العامــة؛ إْذ؛ فعــل (رضب) يــدّل عــىل إيقــاع يشء عــىل يشء، يــرتك  الحي
فيــه أثــًرا، فنَهــى املــرشع املــرأَة مــن أن متــارس أيَّ عمــل يف الحيــاة العامــة؛ 
ًرا لحجــم الزينــة املَْخفيَّــة، وحركتهــا باألمــر  يرتتَّــب عليــه إعــالم الرجــال تصــوُّ

 .( الســابق (َوَال يُبِْديــَن ِزيَنتَُهــنَّ

 فالحــذر، الحــذر؛ مــن التالعــب باملفاهيــم، والَخلْــط بينهــا، والكَــّف عــن 
. الترشيــع للنــاس مــا مل يُّرشعــه اللــه عــزَّ وجلَّ
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مفهوم اجللباب

َْزَواِجــَك َوبََناتـِـَك َونَِســاء املُْؤِمِنــنَي يُْدنـِـنَي  ــا نــص ﴿يـَـا أَيَُّهــا النَِّبــيُّ قـُـل ألِّ  أمَّ
ــُه َغُفــوًرا  ــَن وَكَاَن اللَّ ــَال يُْؤَذيْ ــَن فَ ــَك أَْدىَن أَن يُْعرَفْ ــنَّ َذلِ ــنَّ ِمــن َجَالِبيِبِه َعلَيِْه
رَِّحيــاًم﴾ [األحــزاب: 59]؛ فينبغــي أن نُفــرِّق يف الخطــاب بــني خطــاب 
ــه ملقــام الرســالة، وآخــر ملقــام النُُّبــوَّة، وذلــك ألن خطــاب الرســالة إمنــا  ُموجَّ
ــوَّة هــو توجيــه، وتعليــم،  هــو أوامــر وترشيعــات إلهيــة، بينــام خطــاب النُّبُ
ويظهــر الفــرق بينهــام مــن ســياق الخطــاب؛ إْذ ميكــن أن تــأيت كلمــة رســول، 

ة؛ إْذ كلُّ نبــّي رســول، وال عكــس! ــوَّ ويُقَصــد بهــا مقــام النُّبُ

مقام الرسول والنبي

وهذه مناذج من اآليات التي تناولت يف خطابها مقام الرسالة فقط: 

بَِّك﴾ [ املائدة: 67].1.  ﴿يَا أَيَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ

﴿ُقْل أَِطيُعواْ اللَّه َوالرَُّسوَل﴾ [آل عمران: 32].2. 

ْن يُِطعِ الرَُّسوَل َفَقْد أَطَاَع اللَّه﴾ [ النساء: 80].3.  ﴿مَّ

وميكن أن تأيت كلمة (قل) متعلّقة مبقام الرسالة، دون ِذكْر للرسول: 

﴿يَْســأَلُونََك َعــِن األَنَفــاِل ُقــِل األَنَفــاُل لِلّــِه َوالرَُّســوِل َفاتَُّقــواْ اللّــَه 4. 
ْؤِمِنــنَي﴾  َوأَْصلُِحــواْ َذاَت ِبْيِنكُــْم َوأَِطيُعــواْ اللّــَه َوَرُســولَُه إِن كُنُتــم مُّ

.[1 [األنفــال: 

﴿َويَْســأَلُونََك َعــِن املَِحيــِض ُقــْل ُهــَو أًَذى َفاْعَتِزلُــواْ النَِّســاء ِيف املَِحيــِض 5. 
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ــْرَن َفأْتُوُهــنَّ ِمــْن َحْيــُث أََمَركُــُم  َوالَ تَْقَربُوُهــنَّ َحتَّــَى يَطُْهــْرَن َفــإَِذا تَطَهَّ
ِريــَن﴾ [البقــرة: 222]. اِبــنَي َويُِحــبُّ املَُتطَهِّ اللّــُه إِنَّ اللّــَه يُِحــبُّ التَّوَّ

وميكــن أن تــأيت اآليــات ُمســتخدمة كلمــة الرســول، واملقصــود بهــا النبــّي؛ 
إْذ كّل نبــّي رســول، وال عكــس: 

ــِر 1.  ــوَل َوأُْوِيل األَْم ــواْ الرَُّس ــَه َوأَِطيُع ــواْ اللّ ــواْ أَِطيُع ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ﴿يَ
وُه إَِىل اللّــِه َوالرَُّســوِل إِن كُنُتــْم  ٍء َفــرُدُّ ِمنكُــْم َفــإِن تََناَزْعُتــْم ِيف َيشْ
ــًال﴾ [النســاء:  ــُن تَأِْوي ــرْيٌ َوأَْحَس ــَك َخ ــِر َذلِ ــْوِم اآلِخ ــِه َوالَي ــوَن ِباللّ تُْؤِمُن
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ة، وذلــك الســتقالل فعــل   املقصــود هنــا مــن كلمــة الرســول مقــام النُّبُــوَّ
الطاعــة عــن طاعــة اللــه.

ــِذي 2.  ــِه َولِلرَُّســوِل َولِ ــِل الُقــَرى فَلِلَّ ــْن أَْه ــولِِه ِم ــُه َعــَىل رَُس ــاء اللَّ ــا أَفَ ﴿مَّ
ــِبيِل يَكْ َال يَُكــوَن ُدولَــًة بَــنْيَ  الُقــْرىَب َواليَتَاَمــى َواملََســاكِنِي َوابْــِن السَّ
ــوا  ــُه فَانتَُه ــْم َعْن ــا نََهاكُ ــُذوُه َوَم ــُم الرَُّســوُل فَُخ ــا آتَاكُ ــاء ِمنُكــْم َوَم األَْغِنيَ

ــرش: 7].  ــاِب﴾ [الح ــِديُد الِعَق ــَه َش ــَه إِنَّ اللَّ ــوا اللَّ َواتَُّق

ة، وســياق النــص متعلــق بتوزيــع الفــيء وليــس  ــوَّ  املقصــود مقــام النُّبُ
بالترشيــع، وهــذا يقتــيض اســتمرار الطاعــة ألويل األمــر العادلــني، ومــن 
ــْم  ــا نََهاكُ ــُذوُه َوَم ــُم الرَُّســوُل فَُخ ــا آتَاكُ الخطــأ الفاحــش اقتطــاع جملــة (َوَم
ــوا) مــن ســياقها، وبنــاء مفهــوم أصــويل أو منهجــي عــىل عمليــة  ــُه فَانتَُه َعْن
البــرت هــذه؛ ألن داللــة الجملــة هــي مــا أعطاكــم ومــا منعكــم مــن الفــيء 

ــاده. َوفــق اجته
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ــة  ــر كلم ــوَّة دون ِذكْ ــام النُّبُ ــة مبق ــل) متعلّق ــة (ق ــأيت كلم  وميكــن أن ت
ــي):  (النب

1- ﴿ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد﴾ [اإلخالص: : 1].

2- ﴿ُقْل أَُعوُذ ِبرَبِّ النَّاِس﴾ [الناس: 1].

3- ﴿ُقْل أََفَغرْيَ اللَِّه تَأُْمُروينِّ أَْعُبُد أَيَُّها الَجاِهلُوَن﴾ [الزمر: 64].

وميكن أْن تأيت اآليات تستخدم مقام النُّبُوَّة رصاحة؛ نحو: 

ــاَت  ــي َمرَْض ــَك تَْبَتِغ ــُه لَ ــلَّ اللَّ ــا أََح ــرُِّم َم ــَم تَُح ــيُّ لِ ــا النَِّب ــا أَيَُّه 1- ﴿يَ
أَْزَواِجــَك َواللَّــُه َغُفــوٌر رَِّحيــٌم﴾ [التحريــم: 1].

2- ﴿يَا أَيَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض املُْؤِمِننَي َعَىل الِقَتاِل﴾ [األنفال: 65].

ــة،  ــالة اإللهي ــغ للرس ــالوة، وتبلي ــف، وت ــام تكلي ــالة مق ــام الرس إًذا؛ مق
ــم، ومعرفــة1، يقتــيض التعليــم والتوجيــه  ة؛ فهــو مقــام علْ ــوَّ ــا مقــام النُُّب أمَّ
لألحســن يف الواقــع، مــن حيث االنســجام واملواكبــة للتطّورات واملســتجّدات، 
وهــذا الجانــب العمــيل للعلــم، وهــذا مثرتــه، فــإن انتفــى التعليــم والتوجيــه، 
صــار العــامل والجاهــل ســواء؛ ألن كلَيْهــام يصــريان دون فائــدة، مثــل الشــجر 
الــذي ال مثــر لــه، ومــن هــذا املنطلــق العمــيل؛ كان العلــامء الربّانيــون هــم 

َوَرثَــُة األنبيــاء، وليــس َوَرثَــة الرّســل. 

راجع كتايب ( تحرير العقل من النقل).  1
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اكتمال الرسالة يقتضي ختم النبوة

إن الرســالة اإللهيــة وحــي مــن اللــه لرُُســله، وقــد أكملــت الرســالة 
ــذي كان تواصــًال للرُُّســل الذيــن  ــة الرســول النبــي محمــد، ال وُختمــت ببعث

ــم. ــه إىل أقوامه ــلهم الل أرس

ــُم  ــْم نِْعَمِتــي َوَرِضيــُت لَكُ ــْم َوأمَْتَْمــُت َعلَْيكُ ــْم ِديَنكُ ﴿الَيــْوَم أَكَْملْــُت لَكُ
ــا﴾ [املائــدة: 3]. اإلِْســالََم ِديًن

ة؛ ألن مقــام النُُّبــوَّة ســابق،   وكــون الرســالة أُكملــت، اقتــىض َخْتــم النُُّبــوَّ
وأســاس ملقــام الرســالة، وباســتمرار وجــود وحْفــظ الرســالة اإللهيــة، وتطــوُّر 
ــة  ــالة اإللهي ــع الرس ــل م ــح أن تتعام ــام يَصلُ ــا إىل مق ــانية، ووصوله اإلنس
ــوَّة، ورفــع  ــم النُّب مبــارشة، إضافــة لتعاملهــا مــع الواقــع، اقتــىض ذلــك َخْت
الوصايــة اإللهيــة املبــارشة عــن النــاس، مــع اســتمرار وظيفــة األنبيــاء 
بالعلــامء الذيــن كانــوا - فعــًال - َوَرثَــة األنبيــاء بالتعليــم والتوجيــه للنــاس؛ 
ملامرســة منصــب الخالفــة، كــام يجــب مــع الرســالة، وإســقاطها عــىل الواقع، 

وتســخري الواقــع ملــا فيــه الخــري واملصلحــة للنــاس جميًعــا. 

مفهوم خطاب 

َْزَواِجــَك َوبََناتِــَك َونَِســاء املُْؤِمِنــنَي يُْدنِــنَي َعلَْيِهــنَّ  ﴿يَــا أَيَُّهــا النَِّبــيُّ ُقــل ألِّ
ِمــن َجَالِبيِبِهــنَّ َذلِــَك أَْدىَن أَن يُْعرَْفــَن َفــَال يُْؤَذيْــَن َوكَاَن اللَّــُه َغُفــوًرا رَِّحيــاًم﴾ 
ة رصاحــة، أو ضمًنــا، يكــون خطاًبــا  ًهــا إىل مقــام النُّبــوَّ أّي خطــاب يــأيت ُموجَّ
ــن،  ــرف الراه ــل للظ ــّل األمث ــل، والح ــن، واألفض ــا لألحس ــا، وتوجيهًي تعليمًي

نحــو قولــه تعــاىل: 
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1- ﴿يَا أَيَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض املُْؤِمِننَي َعَىل الِقَتاِل﴾ [األنفال: 65]. 

ــاَت  ــي َمرَْض ــَك تَْبَتِغ ــُه لَ ــلَّ اللَّ ــا أََح ــرُِّم َم ــَم تَُح ــيُّ لِ ــا النَِّب ــا أَيَُّه 2- ﴿يَ
أَْزَواِجــَك َواللَّــُه َغُفــوٌر رَِّحيــٌم﴾ [التحريــم: 1].

ــاَر َواملَُناِفِقــنَي َواْغلُــْظ َعلَْيِهــْم َوَمأَْواُهــْم  3- ﴿يَــا أَيَُّهــا النَِّبــيُّ َجاِهــِد الكُفَّ
َجَهنَّــُم َوِبْئــَس املَِصــريُ﴾ [التحريــم: 9].

ــل  ــيُّ ُق ــا النَِّب ــا أَيَُّه ــته ﴿يَ ــدد دراس ــن بص ــذي نح ــاب ال ــم الخط ومثله
َْزَواِجــَك َوبََناتِــَك﴾ فهــو خطــاب تعليمــي، وتوجيهــي، وليــس خطابًــا  ألِّ
ترشيعيًــا، كــام تقــرَّر آنًفــا مــن الفــرق بــني خطــاب مقــام الرســالة، وخطــاب 
ة، وال ســيام أن الترشيــع املتعلـّـق بلبــاس املــرأة، قــد جــاء بــه نّص  مقــام النُّبُــوَّ

كامــل يف مقــام الرســالة، وهــو: 

ــنَّ َوَال  ــَن فُُروَجُه ــنَّ َويَْحَفظْ ــْن أَبَْصارِِه ــَن ِم ــاِت يَْغُضْض ِّلُْمْؤِمَن ــل لـ ﴿َوقُ
 ﴾... ــنَّ ــَىل ُجيُوِبِه ــنَّ َع ــَن ِبُخُمرِِه بْ ــا َولْيَْرضِ ــَر ِمْنَه ــا ظََه ــنَّ إِالَّ َم ــَن ِزيَنتَُه يُبِْدي

ــور: 31]. [الن

َْزَواِجــَك  ــا أَيَُّهــا النَِّبــيُّ ُقــل ألِّ واملدقّــق يف الخطــاب املعنــي بالدراســة ﴿يَ
ــه  ــع في ــو مجتم ــه ه ــّص علي ــزل الن ــذي ن ــع ال ــد أن املجتم ــَك﴾ يج َوبََناتِ
طبقــات وفئــات مــن النــاس مختلفــة ســلوكيًا وثقافيًــا، دلَّ عــىل ذلــك جملــة 

ــَن﴾ [األحــزاب: 59]. ــَال يُْؤَذيْ ــَن َف ــَك أَْدىَن أَن يُْعرَْف ﴿َذلِ

 واملقصــود بــه هــو متييــز نســاء النبــي وبناتــه يف الدرجــة األوىل، وبعــد 
ــاء، أو العامــالت،  ــاس اإلم ، عــن لب ــنَّ ، وزيّه ــك؛ نســاء املؤمنــني بلباســهنَّ ذل
ــال  ــة؛ ف ــاة االجتامعي ــَن يف الحي ــى يُعرف ــاء؛ حت ــة النس ــن عام ــنَّ م وغريه
ــْن يف قلبــه مــرض، ظنٍّــا منــه أنهــنَّ إمــاء، أو مــا شــابه  يتعــرَّض لهــنَّ أحــد ممَّ
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ــا شــابه ذلــك مــن  ــكالم الفاحــش، وم ذلــك مــن املســتخدمني، بالغمــز، وال
ــرأة؛ ألن  ــة امل ــو لحامي ــاس ه ــز يف اللب ــذا التمي ــة األدب، وه ــرُّش، وقلَّ التح
- مــن املعلــوم- للنــاس مقامــات، فنســاء النبــي لســَن كباقــي النســاء؛ قــال 

تعــاىل: 

ــَن  ــَال تَْخَضْع ــنُتَّ َف ــاء إِِن اتََّقْي ــَن النَِّس ــٍد مِّ ــنُتَّ كَأََح ــيِّ لَْس ــاء النَِّب ــا نَِس ﴿يَ
ــزاب:  ــا﴾ [األح ْعُروًف ــْوًال مَّ ــَن َق ــرٌَض َوُقلْ ــِه َم ــِذي ِيف َقلِْب ــَع الَّ ــْوِل َفَيطَْم ِبالَق

.[32

ــل باقــي النســاء،  ــار املجتمــع لســَن مث ــامء وكب ــادة والعل   فنســاء الق
 ، ــنَّ ــنَّ كرامته ــا يحفــظ له ــاس م ــنَّ أن يخــرتَن مــن اللب ــذا؛ ينبغــي عليه فل
، فــال يتعــرّض أحــد لهــنَّ مــن ســوقة املجتمــع بــأذى،  ، واحرتامهــنَّ وأدبهــنَّ
وهــو ال يعــرف َمــْن تكــون هــذه املــرأة، ومــا مكانتهــا يف املجتمــع، وهــذا 
الخطــاب التعليمــي يشــمل نســاء املؤمنــني جميًعــا؛ ألنهــنَّ نســاٌء محرتمــات، 

. لهــنَّ كرامتهــنَّ

 وهــذا الخطــاب - كــام ذكرنــا - ملجتمــع يحتــوي عــىل طبقــات، وفئــات 
اجتامعيــة ثقافيــة، كــام يحتــوي عــىل مفاهيــم خاصــة متعلّقــة باملــرأة، فــإذا 
اختفــت هــذه املفاهيــم عــن املــرأة، مل يعــد املجتمــع يف حاجــة للتاميــز يف 

اللبــاس نحــو مجتمعنــا الحــايل.
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مفهوم )دنا( و)جلب(

 وملعرفــة املقصــود مــن النــّص يجــب معرفــة داللــة كُلٍّ مــن كلمــة (دنــا) 
ــة (جلب).  وكلم

 دنــا: الــدال والنــون والحــرف املعتــّل أصــل واحــد، يُقــاس بعضــه عــىل 
بعــض، وهــو املقاربــة.

ــن  ــيشء م ــان بال ــام: اإلتي ــالن: أحده ــاء أص ــالم والب ــم وال ــب: الجي  جل
موضــع إىل آخــر، والثــاين يشء يغــىش شــيئًا، وذلــك كــام يف مقاييــس اللغــة 

ــارس. ــن ف الب

 فالجلبــاب ليــس هــو الشــائع بــني عامــة النــاس حــًرصا أنــه لبــاس طويــل 
ــتخَدَمة؛  ــور املُس ــد الص ــو أح ــكل ه ــذا الش ــنْي، فه ــنْي إىل الكعبَ ــن الكتَف م
ى  فالرجــل لــه لبــاس طويــل مــن الكتَفــنْي إىل نصــف الســاقنَْي، ويُســمَّ

ــة). (جالبي

 وكذلــك النســاء لهــنَّ اللبــاس نفســه، ويســّمونه (الجالبيــة) بَغــضِّ النظــر 
عــن االختــالف يف األطــوال، فالجلبــاب مــن خــالل داللــة كلمــة (جلــب) يف 
ــا يُســَدل عــىل املالبــس الداخليــة، ويُغطّيهــا  ــا خارجًي ــنْي، يكــون لباًس األصلَ

بشــكل جيــد، مــن الكتَفــنْي إىل تحــت الركبَتــنْي إىل أن يصــل إىل الكعَبــنْي.

ــا داللــة كلمــة (يُدنــني)؛ فهــي تــدّل - بجانــب داللــة كلمــة (جلــب)   أمَّ
- إىل الزيــادة يف التغطيــة عــن الحــّد األدىن، الــذي أمــر املــرشع بــه يف 
النــّص الرِّســايل (وقــل للمؤمنــات...) فيقمــَن بجلــب غطــاء يغــىش ثيابهــنَّ 
ــاب  ــاس الجلب ــو بلب نُ ــة الدُّ ــه الحــدَّ األدىن، وعملي ــة، يتجــاوز يف طول الداخلي

ــه. ــه، وأعراف ــايف، وآداب ــه الثق ــع، ووعي ــع إىل املجتم ترج
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ــذي أمــر املــرشع  ــي الحــّد األدىن ال ــاس يُغطّ ــاب هــو كّل لب  إًذا؛ الجلب
بــه فــوق الثيــاب الخاصــة، وهــو لبــاس مؤلـّـف مــن قطعــة واحــدة أو أكــرث؛ 
ــنْي إىل  ــىل الكتَف ــن أع ــدأ م ــو يب ــص، وه ــم القمي ــه اس ــق علي ــك يُطلَ فلذل
نصــف الفخَذيْــن تقريًبــا؛ فهــذا هــو الجلبــاب بالحــّد األدىن، وينبغــي العلــم 
ــا  ــده، وإمن ــوف عن ــق، أو الوق ــس للتطبي ــي لي ــي االجتامع ــد الرشع أن الح
لنفــي تجــاوزه نــزوًال مــع الحريــة يف الصعــود؛ ألن الحيــاة تســري إىل األمــام، 

والرقــي والتطــور.

ــامح يف  ــع الس ــوًدا م ــا صع ــي تجاوزه ــات لنف ــدود العقوب ــك ح وكذل
النــزول نحــو التخفيــف والعفــو واإلحســان، وحــدُّ لبــاس املــرأة عــام لــكل 
املجتمعــات اإلنســانية، وللمــرأة صالحيــة أن تزيــد بطولــه ســواء يف األكــامم 
باليَديْــن، أم إطالــة إىل األســفل مــن تحــت الركبَتــنْي، فــام دون، إىل أن يصــل 
ــادة ال مــربّر  ــًدا؛ ألن الزي ــد عــىل ذلــك أب ــنْي، ومــا ينبغــي أن تزي إىل الكعَب
لهــا، وتصــري ســلوكًا خالًيــا مــن املنطــق العمــيل، يُعيــق املــرأة عــن مامرســة 

نشــاطها االجتامعــي.

 فــأّي شــكل اختــارت املــرأة مــن الحــّد األدىن، إىل مــا بعــده من جســمها، 
يســمَّى قميصهــا جلبابًــا، كــام أن اختيــار الشــكل راجــع إىل األعــراف 
والتقاليــد، ومقــام املــرأة يف املجتمــع، ووظيفتهــا التــي تقــوم بهــا، فالُعــرْف، 
ــرض  ــلطانًا يف ــا س ــع بعضه ــكِّل م ــل تُش ــة عوام ــة، والبيئ ــام، والوظيف واملق
ذاتــه عــىل املــرأة يف اختيــار شــكل لباســها الخارجــي (الخــامر، أو الجلبــاب).

 وليــس املقصــود يف النــّص هــو الجلبــاب بعينــه؛ أْي: ليــس الشــكل؛ ألن 
ــق للمــرأة مضمــون  ــاس يُحقِّ ــأّي لب ــم عــىل املقصــد أصــًال، ف ــع قائ الترشي
ــي،  ــاط االجتامع ــة النش ــظ، وحري ــرت، والحف ــة، والّس ــن الحامي ــاب م الجلب
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والبيئــي، فلهــا أْن تلبســه؛ ســواء أَكان مؤلًَّفــا مــن قطعــة واحــدة، أم أكــرث، 
ــًدا. وال حــرج عليهــا أب

 إًذا؛ الجلبــاب لبــاس حاميــة مــن أذى املجتمــع، والبيئــة، وهــو توجيــه 
ــي أن  ــا ينبغ ــّد األدىن، وإمن ــد الح ــف عن ــرأة أْن ال تق ــم للم ــوي، وتعلي نب
ــون، وإْن كان ال  ــظ، والص ــة، والحْف ــا الحامي ــق له ــا يُحقِّ ــدر م ــاوزه بق تتج
ــق لهــا ذلــك املقصــد، فلتفعــل، فهــذا األمــر  بــّد أن يصــل إىل الكعَبــنْي؛ ليتحقَّ
التعليمــي متعلّــق بوعــي املجتمــع، وثقافتــه، وكيــف ينظــر إىل املــرأة، 

وكيــف تنظــر املــرأة إىل نفســها. 

شروط لباس املرأة اخلارجي من خالل َفْهم النّص 
الشرعي

1- أن يكون فضفاًضا، ال يصف الجسم من حيث الحجم.
2- أن ال يشّف ما تحته.

3- أن يستوعب تغطية الحّد األدىن.
4- إحكام إغالق جيوب اللباس إن كانت تُبدي ما بداخلها. 

 ومــا ســوى ذلــك يــرتك للعــرف، والعــادات، والتقاليــد، واآلداب، وطبيعــة 
عمــل املــرأة، وكــام يُقــال: للعــرف ســلطان يفــرض ذاتــه عــىل النــاس، 

ــبهم. ويحاس
 وخالصــة النقــاش: كــام بيَّنَّــا آنًفــا، ال وجــود لداللــة قطعيــة عــىل وجــوب 
ــامل، إنَّ  ــرءاين، وعــىل أضعــف احت ــّص الق ــرأس، أو الشــعر يف الن ــة ال تغطي
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َمــْن يقــول بوجــوب التغطيــة لــرأس املــرأة أو شــعرها ال ميلــك برهانًــا عــىل 
ذلــك وفهمــه ظنــي تعســفي.

 وكــون األمــر كــام ذكــرُت، فينبغــي عــىل أصحــاب رأي التغطيــة أن يقبلوا 
بــرأي عــدم التغطيــة؛ ألن فهمهــم أقــوى العتامدهــم عــىل قاعــدة (األصــل يف 
األشــياء اإلباحــة إال مــا ورد النــص بــه، وال تكليــف إال بــرشع)، ويتعاملــون 
معــه مثــل اآلراء اإلســالمية األخــرى الخالفيــة كــون األمــر ليــس مــن أركان 
اإلســالم، وال مــن أركان اإلميــان، ويحرتمونــه مثــل اآلراء الســابقة، وليــس لهــم 
إال النقــاش، ورَّد الفكــرة بالفكــرة، والدليــل بالدليــل، وتـَـرْك النــاس أحــراًرا يف 
اختيارهــم ملــا يــرون أنــه صــواب أو محّقــق ملصالحهــم، ولبــاس التقــوى خــري، 

وهــو املقصــد وليــس لبــاس القــامش. 

﴿يـَـا بَِنــي آَدَم قـَـْد أَنزَلَْنــا َعلَيُْكــْم لِبَاًســا يـُـَواِري َســْوَءاتُِكْم َوِريًشــا َولِبَــاُس 
كَّــُروَن﴾ [األعــراف: 26]. التَّْقــَوَى َذلـِـَك َخــرْيٌ َذلـِـَك ِمــْن آيـَـاِت اللـّـِه لََعلَُّهــْم يَذَّ

﴿قُْل َهاتُواْ بُرَْهانَُكْم إِن كُنتُْم َصاِدِقنَي﴾ [البقرة: 111].

ال ُيشتَرط تغطية رأس املرأة أو الرجل يف الصالة

إن األصــل يف العبــادة، هــو االشــرتاك والتامثــل يف أدائهــا، ورشوطهــا، بــني 
الرجــال والنســاء، والتطبيــق التاريخــي ألمــر؛ وااللتــزام بــه، أو تواتــره، ليــس 
مصــدًرا ترشيعيًــا إلهيًــا، واألصــل يف الخطــاب القــرءاين أن يــأيت عــىل عمومــه 
ــاُس إِينِّ  ــا أَيَُّهــا النَّ يشــمل الذكــور واإلنــاث؛ عــىل الصعيــد اإلنســاين، ﴿ُقــْل يَ

َرُســوُل اللّــِه إِلَْيكُــْم َجِميًعــا﴾ [األعــراف: 158]. 
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ــالِة  ــْم إَِىل الصَّ ــواْ إَِذا ُقْمُت ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــال تعــاىل: ﴿يَ أو اإلميــاين: ق
ــدة: 6]. ــِق...﴾ [املائ ــْم إَِىل املََراِف ــْم َوأَيِْديَكُ ــلُواْ ُوُجوَهكُ فاْغِس

د خطابـه مـن خـالل صياغته   وإذا أراد املـرشع خطـاب نـوع منهـام؛ حـدَّ
ِّلُْمْؤِمَنـاِت يَْغُضْضَن ِمـْن أَبَْصارِِهنَّ  اللسـانية، أو بقرينـة واقعيـة، نحو ﴿َوقُـل لـ

َويَْحَفظْـَن فُُروَجُهـنَّ َوَال يُبِْديـَن ِزيَنتَُهـنَّ إِالَّ َمـا ظََهَر ِمْنَهـا...﴾ [النور: 31].
فالذين آمنوا هم الرجال والنساء عىل حّد سواء. 

ــْم َخاِشــُعوَن،  ــوَن، الَِّذيــَن ُهــْم ِيف َصَالتِِه ــَح املُْؤِمُن ــْد أَفْلَ  قــال تعــاىل: ﴿قَ
ــوَن، َوالَِّذيــَن  كَاِة فَاِعلُ ــزَّ َوالَِّذيــَن ُهــْم َعــِن اللَّْغــِو ُمْعرُِضــوَن، َوالَِّذيــَن ُهــْم لِل
ــْم  ــْم فَِإنَُّه ــْت أمَْيَانُُه ــا َملََك ــْم أْو َم ــوَن، إِالَّ َعــَىل أَْزَواِجِه ــْم َحاِفظُ ُهــْم لُِفُروِجِه
َغــرْيُ َملُوِمــنَي، فََمــِن ابْتََغــى َوَراء َذلِــَك فَأُْولَِئــَك ُهــُم الَعــاُدوَن، َوالَِّذيــَن ُهــْم 
ِألََمانَاتِِهــْم َوَعْهِدِهــْم َراُعــوَن، َوالَِّذيــَن ُهــْم َعــَىل َصلََواتِِهــْم يَُحاِفظُــوَن﴾ 

ــون: 9-1]. [املؤمن
فــال يوجــد يف النــّص القــرءاين لبــاس خــاصٌّ لصــالة الرجــل، أو املــرأة، وال 
ــام؛  ــد الصــالة ألحــد منه ــرأس عن ــاء ال ــدب بغط ــر أو ن ــا - أم ــد - أيًض يوج
ــا؛ إال  ــا أو حراًم ــار، والعــادات، والقــرءان مل يــرتك واجًب فاألمــر مــرتوك للخي
وقــد نــصَّ عليــه رصاحــة، أو اســتنباطًا مــن داللــة نــص قطعــي، ومــا ســكت 
ــرءاين (األصــل يف األشــياء اإلباحــة إالّ  ــاح حســب األصــل الق ــو مب ــه فه عن

النــص).
 ولبــاس املــرأة يف الصــالة، هــو لباســها الــذي تلبســه يف املقــام أو املــكان 
التــي هــي فيــه، قــال تعــاىل: ﴿يـَـا بَِنــي آَدَم ُخــُذواْ ِزيَنتَُكــْم ِعنــَد كُلِّ َمْســِجٍد 

بـُـواْ َوالَ تُْرسِفـُـواْ إِنَّــُه َال يُِحــبُّ املُْرسِِفــنَي﴾ [األعــراف: 31]. وكُلـُـواْ َواْرشَ
ــرًا أو أنثــى) أن يأخــذ زينتــه مــن ُحســن منظــر،   فيُنــَدب لإلنســان (ذَكَ
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ا ان م  ول  ا  و  ا  ال 

ولبــاس، إذا أراد الصــالة الشــعائرية، أو االجتــامع مــع النــاس يف مركــز علمــي 
ــان -  ــام، واإلنس ــام، أو بأحده ــرصَّ به ــالة إن ق ــواب الص ــع ص ــايف، م أو ثق
ــا  بصفتــه اإلنســانية - مييــل إىل الزينــة والجــامل والنظافــة، والّســرت فطــرة، أمَّ

التعريــة؛ فهــي َعــرٌَض َمــرَيض أصــاب الفطــرة.

عورة الرجل

 عــورة الرجــل واحــدة يف كلِّ املقامــات ﴿َوالَِّذيــَن ُهــْم لُِفُروِجِهــْم 
ــْت أمَْيَانُُهــْم َفإِنَُّهــْم َغــرْيُ َملُوِمــنَي﴾  ــوَن، إِالَّ َعــَىل أَْزَواِجِهــْم أْو َمــا َملَكَ َحاِفظُ

[املؤمنــون: 6-5].
 وهــذه العــورة هــي الحــدُّ األدىن، الــذي ينبغــي عــدم تجــاوزه نــزوًال مــع 
الحــضِّ عــىل تجــاوزه صعــوًدا نحــو الســْرت، والزينــة، ومــا ســوى ذلــك يخضــع 

للعــرف، والعــادات واآلداب العامــة.

عورة املرأة على احملارم واألجانب

ــا عــورة املــرأة؛ فتختلــف حســب املقــام الــذي هــي فيــه، فحــدُّ العــورة  أمَّ
األدىن يف أرستهــا مثــل الرجــل متاًمــا1 ﴿َوالَِّذيــَن ُهــْم لُِفُروِجِهــْم َحاِفظُــوَن﴾، 
ــا عورتهــا يف خــارج حــدود أرستهــا، فعورتهــا تتجــاوز الحــّد األول، وتُضيف  أمَّ
ــرأس واألطــراف األربعــة)، ﴿َوَال  ــا (ال ــه خلًق ــه جســمها إال مــا ظهــر من علي

يُبِْديــَن ِزيَنتَُهــنَّ إِالَّ َمــا ظََهــَر ِمْنَهــا﴾ [النــور: 31].

 وذلــك حــّد أدىن بالنســبة لألجانــب، مــع الحــّض والنــدب عــىل تجــاوز 
ذلــك، صعــوًدا نحــو الّســْرت والزينــة.

يُراجع كتايب ( املرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح) .  1
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القسم الثاني

 عورة املرأة على املرأة

ــا، أي: القبــل  عــورة املــرأة عــىل املــرأة مثــل عورتهــا عــىل املحــارم متاًم
والدبــر ﴿َوالَِّذيــَن ُهــْم لُِفُروِجِهــْم َحاِفظُــوَن، إِالَّ َعــَىل أَْزَواِجِهــْم أْو َمــا 

ــون: 6-5]. ــنَي﴾ [املؤمن ــرْيُ َملُوِم ــْم َغ ــْم َفإِنَُّه ــْت أمَْيَانُُه َملَكَ

ومــع كلِّ هــذه األمــور، ال يوجــد أمــر رشعــي بتغطيــة رأس املــرأة، ال يف 
ى لبــاس الصــالة، فاملــرأة تُصــيلِّ  الصــالة، وال يف غريهــا، وال يوجــد مــا ُيســمَّ
يف اللبــاس الــذي تلبســه يف املقــام الــذي هــي فيــه ضمــن أرستهــا، أو ضمــن 

األجانــب.
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باحث ومحاضر يف الفكر اإلسالمي 
اب العرب يف سورية منذ عام 2008 عضو يف احتاد الكتَّ

 موضــوع غطــاء رأس املــرأة أو شــعرها، أخــذ حيــزًا كبــريًا مــن اهتــامم املســلمني يف مشــارق 
األرض ومغاربهــا، وســبب ذلــك يرجــع إىل املفاهيــم الذكوريــة الكامنــة يف نفوســهم، إضافــة إىل 
املــوروث الثقــايف الــذي يحكــم العقليــة العربيــة، وأهمــه جعــل مــادة الحديــث النبــوي مصــدًرا 
ــه،  ــيض علي ــو يق ــه، فه ــرءان ذات ــن الق ــة ع ــدارة واألولوي ــه الص ــل ول ــا، ب ــا دامئً ــا إلهيً ترشيعيً

ويضيــف، ويعــدل، وعــىل بعــض األقــوال ينســخه.
 ومــن جــراء هــذا التعامــل الــرشيك مــع الحديــث ِصيــَغ فقــٌه ذكــوري جاهــيل ألبســوه لبــاس 
ــة  ــا، أو هداي ــرًا وإميانً ــة، أو كف ــا أو تخطئ ــن تصويبً ــم اآلخري ــوا بتقوي ــه قام ــاء علي اإلســالم، وبن

وضــالًال، بــل وصــل األمــر بهــم إىل هــدر دمــاء النــاس !.
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