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)الحجرات 13(





اإلهـــداء

مــن  يتملمــل  بــدأ  الــذي  الالحــق  واجليــل  املعاصــر  الشــباب  إلــى 
بــن  والفصــل  العقــل،  واغتيــال  الثقــايف،  التــراث  اجتــرار  عمليــة 

والعلــم. القــرءان 
إلى الشباب الذي يتوق إلى احلرية والتفكير املبدع.

إلى الشباب الذي يريد أن يخرج من حتت عباءة أبيه.
إلى الشباب الذي يريد التحرر من الكهنوت الديني

فرزهــا  بعــد  ثقافيــة  ملفاهيــم  املوضوعيــة  الدراســة  هــذه  م  أقــدِّ
األمــة  ثقــة  الثقــايف إلرجــاع  واالســتعباد  الفكــري  االســتبداد  مــن 

بثقافتهــا، وحمايتهــا مــن االضمحــالل واالختــراق والغــزو الثقــايف 

العوملــي.



قــة باملَعــاد العتقــاده  ينيــة املتعلِّ ال يخــاف املســتبدُّ مــن العلــوم الدِّ

ســون  ــى بهــا املتهوِّ هــا ال ترفــُع غبــاوًة وال تزيــل غشــاوًة، وإمنــا يتلهَّ أنَّ

للعلــم.

فــإذا نبــغ فيهــم البعــُض، ونالــوا شــهرة بــن العــوام ال يعــدم وســيلًة 

ــاٍت مــن  ــم بُلقيمــــ ــدِّ أفواههــ الســتخدامهم يف تأييــد أمــره بنحــو ســـ

ــاِت مائــدة االســتبداِد. ُفتــــ

عبد الرحمن الكواكبي 

طبائع االستبداد ومصارع االستعباد
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مة المقدِّ

لقد ُنرش كتايب »حترير العقل من النقل« يف طبعته األوىل يف دمشق 1998م، والقى 
رواًجا شديًدا بني الشباب خاصًة، وانترش يف معظم البالد العربية عن طريق معرض 
عندهم،  العقَل  خاطب  ألنه  وإنام  فيه،  بام  اقتنعوا  ألهنم  وليس  السنوي،  الكتاب 
زهم، وجعل هلم مساحة ملشاركة املؤلِّف  َتهم، وشاركهم يف التفكري وحفَّ واحرتم حريَّ
بوا عىل منهج التفكري القرءاين وتعلَّموا كثرًيا  يف نقاش األفكار، ومن خالل ذلك تدرَّ

من القواعد املنهجية األصولية لتدبُّر القرءان والقواعد اللِّسانية.
 فرسعان ما نفدت الطبعة األوىل، وما زال الطلب عىل الكتاب، فأعيد طبعه مرة 
ثانية، وكذلك تم نفادها برسعة، ومل يعد ُيطبع فيام بعد نظًرا للظروف التي حصلت، 
ل يف الكتاب وأزيد فيه أموًرا استجدت، فأضفت له كثرًيا من املفاهيم  فقررت أن أعدِّ
مقاالت  حينئذ  وكتبت  القراء،  مع  اإلنرتنت  وخارج  اإلنرتنت  يف  نقاشها  تم  التي 
القراء،  من  كثرٌي  هبا  وتأثر  رواًجا  أيًضا  والقْت  بالفيسبوك،  صفحتي  يف  ونرشهتا 

فأحببت أن أضمها للكتاب كام هي.
كونه  من  أكثر  مقاالت  أو  أبحاث  كمجموعة  الكتاب  يظهر  أن  إىل  أدَّى  وهذا   
يف  تناولتها  التي  األفكار  بعض  تتكرر  أن  إىل  وأدَّى  واحدة،  وترية  عىل  صيغ  كتاًبا 
ة مقاالت، ولكن تكرار غري ممل وال حشو بقدر ما هو نافع للقارئ؛ ألن الفكرة  عدَّ

أعيدت يف غري ظروف ومعطيات الفكرة األوىل.
ومل  جهازي،  عىل  عندي   (word( األصلية  الكتاب  نسخة  وجود  لعدم  ونظًرا 
وكتابته  تنضيده  أعدت  ريثام  كثرًيا  تأخرت  النرش  دار  من  عليها  احلصول  أستطع 
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نتيجة  2012م  إليها  أن سافرت  بعد  القاهرة  أخرًيا يف  منه  انتهائي  من جديد، وكان 
األحداث الدامية التي جتري يف سورية.

ويامرسوا  معه،  ليتفاعلوا  األعزاء  للقراء  الثالثة  طبعته  يف  الكتاب  هذا  م  وأقدِّ
ِمَلِله،  بكل  الكهنوت  وضعها  التي  احلمراء  اخلطوط  ويتجاوزوا  احلر،  التفكري 
ا ويتعاملوا مع القرءان فقط دون امَلثناة؛ لريجعوا إىل  وليتابعوا البحث ويرتقوا فكريًّ
عامل الشهادة، ويصنعوا حارضهم بأنفسهم، ويقودوه ليتسلَّموا زمام أمور مستقبلهم.

القاهرة
8/10/ 2015م
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مدخل إلى البحث

فيها من جعل العقل  صدرت كتٌب كثرية تناولت عالقة العقل مع النقل، ومن مؤلِّ
بعملية  قاموا  وآخرون  العقل،  حلساب  كلَّه  النقل  ألغى  من  ومنهم  للنقل،  خادًما 

التوفيق والتلفيق بينهام.
يف  موجود  العقل  أن  والدراسة،  احلوار  منه  ونبدأ  أواًل،  نعرفه  أن  جيب  والذي 
الواقع قبل النقل، فقد كان العقل قبل أن يولد النقل، والنقل نتاج لتفاعل العقل مع 
الوضع،  يتعاكس  أن  النقل، وال يمكن  العقل وسيادته عىل  د هيمنة  الواقع؛ مما يؤكِّ
فيصري النتاج سيًدا للمنتج؛ ألن ذلك لو حصل يف الواقع لصار األمر مهزلة، فتخيَّل 
أن العقل ُمقاد لنتاجه والنتاج هو السيد، فتصري حركة هذا اإلنسان يف الواقع حركة 

. ال واعية، حركة اإلنسان الذي يميش يف منامه بتوجيٍه ال شعوريٍّ
وبمعنى آخر:

إن اإلنسان الذي يعطي السيادة للنقل يكون هبذا العمل قد أعطى السيادة للعقل، 
ولكن ليس لعقله، وإنام لعقل من سبق؛ ألن النقل نتاج للعقل ال حمالة، ويكون هبذا 
العمل قد أعطى ملن سبقه يف الوجود - السلف- قيادة زمام أموره والتفكري عنه حلل 
مشكالته وحتقيق مصاحله، وال أدري كيف يقوم األموات يف الواقع املعارص بالتفكري 

والتخطيط عوًضا عنا؟.
وهذا الذي ذكرته هو ما جرى يف الواقع، فاملسلمون ال يعيشون واقعهم إال من 
اجلانب اجلسدي فقط، مع جتميد اجلانب العقيل؛ مما أدَّى إىل توقُّف التطور الفكري 
خالل  من  احلياة  إىل  وعادوا  اآلباء  يف  احلياة  ودبَّت  كلها،  األصعدة  عىل  والعلمي 
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كون  ص األبناء لعقل اآلباء، فلذلك نرى يف حياتنا املعيشية رجال السلف يتحرَّ تقمُّ
صه األبناء، وقدياًم قيل: )َمْن خلَّف َما  بيننا من خالل نمط التفكري والنظام الذي تقمَّ

َماَت(، وهذا معنى املثل يف الواقع املشاهد.
له ال  فَمْن ال عقل  أنه أساس للمسؤولية والتكليف،  للنقل، كام  فالعقل أساس 

حياة له، وصدق من قال:
ليَس َمْن ماَت فاسرتاح بَمْيٍت... إنَّام من امليِّت ميُِّت األحياء

وذلك ألن غياب التفكري والعقل عن اإلنسان هو غياب جلانب احلياة الواعي فيه 
مع بقاء احلياة الغريزية، وبالتايل يصري كاألنعام متاًما: 

َن الِجنِّ َواإِلنِس َلُهْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن بَِها َوَلُهْم َأْعُيٌن  ﴿َوَلَقْد َذَرْأَنا لَِجَهنََّم َكثِيًرا مِّ
الَّ ُيْبِصُروَن بَِها َوَلُهْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن بَِها ُأْوَلـئَِك َكاألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلـئَِك هُم 

الَغافُِلوَن﴾ ]األعراف: 179[.
السمع  وظيفة  ألن  يبرصون؛  وال  يسمعون  ال  ولكن  وأعني،  آذان  هلم  فاألنعام 
ووظيفة البرص من وظائف الكائن العاقل، بينام لألنعام جهاز القط لألصوات الذي 
مع  يتفاعل  الذي  الدماغ  إىل  وترسلها  الصوتية  املوجات  تلتقط  فهي  األذن،  اسمه 

املوجات املربمج عليها فقط وهيمل الباقي.
وهذا التفاعل هو غريزي مرتبط بحالة اجلوع واخلطر وما شابه ذلك، دون وعي 
ق بني شقاء وسعادة، لـذا؛  العملية، فاألنعام ال تشعر بحياهتا وال تفرِّ وإدراك هلذه 
ومقدسة؛  حمرتمة  فإهنا  اإلنسان،  حياة  بخالف  مقدسـة  وال  حمرتمـة  غري  فحياهتــا 
ألهنا حياة واعية، وما ينطبق عىل األذن بالنسبة لألنعام ينطبق عىل العني، حيث إهنا 
معها  بالتفاعل  يقوم  الذي  هو  والدماغ  الدماغ،  إىل  ويرسلها  الصور  يلتقط  جهاز 

. بشكٍل غريزيٍّ
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بالصور املربمج عليها سلًفا، فدماغ األنعام يعمل بشكل  التفاعل حمصور  وهذا 
غريزي دون وعي ملا يعمل بخالف دماغ اإلنسان، فإن اإلنسان يعي هذه الوظائف 
بقوته اإلدراكية الواعية النفسية، ويقوم بقراءة املوجات الصوتية واملرئية، ويميز بينها 

ويصدر حكَمه عليها.
 فوظيفة السمع والبرص حملها الدماغ الذي يقوده الفؤاد وهو جهاز نفيس واٍع، 
فمن تعطل دماغه يرتتَّب عليه فصل العالقة بني الفؤاد والدماغ، وبالتايل يفقد السمع 

والبرص كوظائف واعية رغم سالمة األذن والعني كأدوات.
فاإلنسان الذي يعطِّل وظيفة السمع والبرص عمًدا يعطِّل اجلانب الواعي عنده، 
وبالتايل يصري كاألنعام من حيث امتالكه لعضوي األذن والعني، ومن حيث فقدانه 
للسمع والبرص، بل هو أضل من األنعام، وذلك ألن األنعام ال متلك وظيفة السمع 
والبرص أصاًل لفقداهنا اجلهاز النفيس الفؤاد بخالف اإلنسان فهو يملكها، وقد قام 
بنفسه بتعطيلها عن العمل، قال تعاىل وصًفا حلال الذين يدخلون النار يوم القيامة: 

ِعيِر﴾ ]الملك: 10[. ﴿َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا فِي َأْصَحاِب السَّ
املوجات  لقراءة  صاحلة  وأدمغة  آذاًنا  يملكون  كانوا  الناس  هؤالء  أن  شك  فال 
الصوتية واملرئية، ولكنهم فصلوا عن هذه األعضاء طاقَة التفكري والسمع واإلحساس 
كاألنعام  عاشوها  إذ  الدنيا؛  يف  حياهتم  خسارة  إىل  ذلك  فأرداهم  بالواقع،  الواعي 
وخسارة آخرهتم؛ إذ أخفقوا يف االمتحان، فكانت النار مأوى هلم، فاإلنسان حمرتم 
اجلهاز  يملك  كونه  أعامله؛  عن  مسؤول  وهو  والبرص،  السمع  بوظيفة  يقوم  دام  ما 
الثالثي الذي هو السمع والبرص والفؤاد، قال تعاىل: ﴿َوالَ َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلفَؤاَد كلُّ ُأولـئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُؤواًل﴾ ]اإلسراء: 36[. إِنَّ السَّ
فعندما أرسل اهلل عز وجل رسالة إىل الناس أنزهلا عىل رسوله بلسان عريب مبني 
كي يقوم الناس بقراءهتا من خالل السمع والبرص والفؤاد، وهذه الرسالة صدرت 
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من عامل خبري حكيم إىل الكائن العاقل احلر، فمن الطبيعي أن خياطب املرِسل املرَسل 
أدوات معرفية وإال كان اخلطاب عبًثا وهزاًل،  إليه حسب ما يفهم، وما يملك من 
واإلنسان السميع البصري ال يمكن يف واقع احلال أن  يفهم أي يش أو حيكم عليه إال 

إذا تم عن طريق السمع والبرص والفؤاد حرًصا،
أو  يتفاعـل معــه  أو  يتجاوز ذلك ال يستطيع اإلنسان أن يفهمه   وكل خطاب 

حيكم عليه.
ويناقشه  وجيادله  يعلِّمه  والبرص  السمع  خياطب  لإلنسان  اإلهلي  اخلطاب  فجاء 
وحياوره اعتامًدا عليها، وبناء عىل ذلك اخلطاب قامت احلجة عىل الناس وُعدَّ اخلرب 
يف  سريهتم  عىل  بناء  موهتم  بعد  ينتظرهم  بام  للناس  واإلعالم  اإلنذار  بمثابة  اإلهلي 

بِيٌن﴾]الحج: 49[. َما َأَنا َلُكْم َنِذيٌر مُّ َها النَّاُس إِنَّ احلياة الدنيا، قال تعاىل: ﴿ُقْل َيا َأيُّ
واإلنذار تم من خالل خطاب العقل وحكمه عىل اخلرب بأنه حقٌّ من جراء املصداقية 
التي متت للخرب من عملية إسقاط الدال عىل املدلول عليه من الواقع والوصول إىل 

داللة اخلرب واحلكم عليها بأهنا حقٌّ وصدق.
خالل  من  خاطبه  كيف  والنشور  البعث  أنكر  ملن  وجل  عز  اهلل  حوار  إىل  انظر   
السمع والبرص، وربط ذلك بالواقع املعني باخلطاب ليصل إىل احلق، وهو أنه يوجد 
بعث وحساب وأن الدنيا دار ابتالء ومرور، وأن عملية اإلحياء لألموات هي حالة 

جتري أمام األعني كل يوم آالف املرات بشكل مستمر.
َها  َأيُّ ﴿َيا   فام عليكم إال أن تبرصوا ذلك، وتعلموا أن وعد اهلل حق ال ريب فيه 
ْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة  ن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ ا َخَلْقنَاُكم مِّ َن الَبْعِث َفإِنَّ النَّاُس إِن ُكنُتْم فِي َرْيٍب مِّ
َأَجٍل  إَِلى  َنَشاء  َما  األَْرَحاِم  فِي  َوُنِقرُّ  َلُكْم  لِّنَُبيَِّن  َقٍة  ُمَخلَّ َوَغْيِر  َقٍة  َخلَّ مُّ ْضَغٍة  مُّ ِمن  ُثمَّ 
ُيَردُّ إَِلى  ن  ُيَتَوفَّى َوِمنُكم مَّ ن  ُكْم َوِمنُكم مَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ ُنْخِرُجُكْم طِْفاًل ُثمَّ  ى ُثمَّ  َسمًّ مُّ
َأْرَذِل الُعُمِر لَِكْياَل َيْعَلَم ِمن َبْعِد ِعْلٍم َشْيًئا َوَتَرى األَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا َأنَزْلنَا َعَلْيَها الَماء 
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ُه ُيْحيِي الَمْوَتى  َه ُهَو الَحقُّ َوَأنَّ ْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج، َذلَِك بَِأنَّ اللَّ اْهَتزَّ
َه َيْبَعُث َمن فِي الُقُبوِر﴾  اَعَة آتَِيٌة الَّ َرْيَب فِيَها َوَأنَّ اللَّ ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ السَّ َوَأنَّ

]الحج: 5 : 7[.
إذن؛ اخلطاب اإلهلي موجه إىل العقل )السمع والبرص والفؤاد( كي يقوم بدوره 
من التفاعل معه، وإسقاط الدال عىل املدلول عليه للوصول إىل فهم الداللة واحلكم 
عليها باحلق أو الباطل، وذلك راجع ملصداقيتها يف الواقع أو عدم ذلك، انظر قوله 
َماَواِت َواأْلَْرَض َبل  تعاىل: ﴿َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهُم الَخالُِقوَن، َأْم َخَلُقوا السَّ

الَّ ُيوِقنُوَن﴾ ]الطور: 36-35[.
ا َلُكُم اآلَياِت َلَعلَّكْم َتْعِقُلوَن﴾  َه ُيْحيِي األَْرَض َبْعـَد َمْوتَِهـا َقْد َبيَّنَـّ ﴿اْعَلموا َأنَّ اللَّ

]الحديد: 17[.
﴿َوتِْلَك األَْمَثاُل َنْضِرُبَها لِلنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها إاِلَّ الَعالُِموَن﴾ ]العنكبوت: 43[.

ُكْم َتْعِقُلون﴾ ]النور: 61[. ُه َلُكُم اآلَياِت َلَعلَّ ﴿َكَذلَِك ُيَبيُِّن اللَّ
﴿َوتِْلَك ُحُدوُد الّلِه ُيَبيِّنَُها لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾ ]البقرة: 230[.

فاإليامن باهلل ووحدانيته واليوم اآلخر والرسالة التي أنزل إىل رسوله، ذلك كله 
كان بالعقل، فهو الذي حكم عليهم بصفة احلق من جراء املصداقية التي قامت عنده 
حكاًم  وليس  احلق،  الداللة  إىل  فوصل  الواقع  يف  عليه  املدلول  مع  الدال  تطابق  من 
تعاىل:  قال  به،  الكفر  أو  للحق  االنقياد  دور  يأيت  العملية  هذه  وبعد  فراغيًّا،  بيًّا  ُخلَّ
ا َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الُمْفِسِديَن﴾  ﴿َوَجَحُدوا بَِها َواْسَتْيَقنَْتَها َأنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوًّ

]النمل: 14[.
ُبوَنَك َوَلكِنَّ الظَّالِِميَن بِآَياِت الّلِه َيْجَحُدوَن﴾ ]األنعام: 33[. ُهْم الَ ُيَكذِّ ﴿َفإِنَّ

وينبغي أن نفرق يف هذه املسألة بني شيئني: 
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األول: أن الوجود املوضوعي احلق خارج الذهن اإلنساين ال يستِمدُّ وجوده من 
حكم اإلنسان عليه بالوجود أو عدمه، وال يتأثر به أبًدا نحو وجود الشمس ساطعة 
يف كبد السامء، فهي ال تستِمدُّ وجودها من علم الناس هبا أو اإليامن بوجودها، كام أهنا 
ال تتأثر إذا مل يعلم هبا أحد؛ ألن وجودها حقيقة موضوعية ال عالقة للعقل بوجودها 

أو عدمها يف الواقع.
الثاين: حكم العقل عىل وجود اليشء أو صفته إنام هو بالنسبة إليه، وعدم العلم 
باليشء خيرجه من دائرة التفكري، وبالتايل ال يكون حمالًّ للتفكري أو اإليامن أو الكفر، 
وهذا ال يعني أن اليشء موجود أو معدوم، فهذا أمر آخر يرجع إىل قاعدة املستحيل 
واملمكن والواجب، فحكم العقل عىل اليشء إنام هو ليتخذ موقًفا جتاهه علاًم أو عدًما 

ًها إىل حقيقة اليشء وال يؤثر به. إيامًنا أو كفًرا، وليس موجَّ
مع  الدال  تطابق  خالل  من  للعقل  بالنسبة  مصداقيتها  تستِمدُّ  اإلهلية  فالرسالة 

املدلول عليه والوصول إىل الداللة احلق.
ُه الَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف بَِربَِّك  ﴿َسنُِريِهْم آَياتِنَا فِي اآلَفاِق َوفِي َأنفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلهْم َأنَّ

ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ ]فصلت: 53[. َأنَّ
فإذا مل يتبني للعقل أن اليشء املعني باخلطاب هو حق، يكون بالنسبة إليه ليس حًقا 
رغم أنه حق يف ذاته، فاألعمى الذي ال يرى يكون اليشء بالنسبة إليه بحكم العدم 
رغم أن اليشء املعني موجود يف الواقع، وعدم رؤيته من قبل األعمى ال يؤثِّر عىل 
وجود اليشء بذاته، ولكن عدم الرؤية له تؤثر عىل علم وحكم األعمى عليه بالوجود 

أو العدم، بالصواب أو اخلطأ.
فمن هذا املنطلق أنزل اهللُ رسالته خياطب هبا الناَس حسب تفكريهم فجعل خطابه 
كلَّه حتت متناول السمع والبرص ليستطيع اإلنسان أن يعلمه، ويتبني له أنه احلق، ومن 

ثم يتخذ موقًفا من ذلك إما اإليامن أو الكفر.
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هة إىل الناس كافة عرب الزمان واملكان اقتىض أن تكون  وكون الرسالة اإلهلية موجَّ
الرسالة متصفة بصفة الدوام والثبات وتضمن احلركة والتطور لتواكب مستجدات 
احلياة عند الناس، فيوجد يف الرسالة حمور ثابت حيقق التواصل بني املجتمعات ويوجد 

حمور متغريِّ يتحرك وفق املحور الثابت يضمن التطور واالرتقاء للمجتمعات.
ومن الطبيعي أن ال يوجد جمتمع يفكر عن جمتمع آخر، خاصة إن كان املجتمع 
من التاريخ، فال يصح وصاية األموات عىل األحياء ؛ ألن الرسالة اإلهلية هي خطاب 
ملجتمعات متصفة باحلياة، وكل جمتمع له تفاعله مع اخلطاب اإلهلي حسب موارده 

وأدواته املعرفية وثقافته واحتياجاته.
بشكل  معه  يتفاعل  أن  اإلهلي وجيب  باخلطاب  معني  أن كل جمتمع  يعني  وهذا   
ا يستجلب مشاكل املجتمعات السابقة وحلوهلا، فلكل  عمودي وليس أفقيًّا ماضويًّ

جمتمع معاناته ومشاكله اخلاصة به وفق معطيات زمانه.
فالعقل ال يرفض كل ماجاء به السلف، وإنام يقوم بفرزه من جديد حسب األدوات 
املعرفية املعارصة، وحيتفظ بالصواب ويستبعد ما يراه خطأ أو غري مناسب له ويرتكه 
يف التاريخ كامدة معرفية للدراسة االجتامعية والعربة والعظة، وال جيعله مصدًرا دينيًّا 
ترشيعيًّا ؛ ألن التاريخ ليس مصدًرا دينيًّا وال يؤسس ترشيًعا، وكل جمتمع الحق هو 

وريث ثقايف ملجتمع سابق.
تراًثا  لتكون  حملها  يف  لبناته  ويضع  احلياة  عجلة  إىل  تفاعله  يضيف  جمتمع  وكل   
ملجتمع الحق، وتقوم املجتمعات بفرز الرتاث والتحديث املستمر قبل تبنِّيه واستبعاد 
األوهام واألخطاء ونفي القداسة عن الرتاث صدر من أي كائن كان يف التاريخ عىل 

صعيد األصول أو الفروع أو سائر العلوم.
 فكل يشء خيضع لعملية الفرز، وما قام عليه الربهان أنه صواب يستمر بالتواصل، 
ويبقى كتاب اهلل ثابًتا مستمًرا، وال خيضع لعملية الفرز ؛ ألنه ليس تراًثا، وإنام هو من 
عند اهلل العزيز احلكيم، فيكون املحور واألساس لعملية فرز الرتاث بجانب الواقع 
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الذي هو حمل اخلطاب اإلهلي، وذلك بالنسبة للرتاث الذي يتعلَّق بفهم كتاب اهلل عز 
وجل، أما الرتاث اآلخر من العلوم فمحوره الواقع وما يصل إليه اإلنسان من حقائق 

أو أقرب للحقيقة.
إذن؛ جيب عىل املجتمع املعارص أن ال يكون نسخة عام سبقه من املجتمعات، وإنام 
جيب أن يكون له وجود حرٌّ حيقق السريورة مع املجتمعات السابقة من جراء عملية 
الفرز للرتاث، وبذلك يكون قد تواصل مع السلف وبالوقت ذاته حقق التطور عىل 
األصعده كلها، وسار يف ركب احلضارة حمافًظا عىل هويته وثقافته وأصالته وحقق 
الصريورة، فيستخدم التقنية احلضارية وال يسمح هلا باستخدامه، ويوجهها حسب 
ما خيدم به مصلحته من احلفاظ عىل اهلوية والثقافة، وال يدع الذين يصدرون التقنية 
أن جيعلوه مستهلًكا إلنتاجهم، ويفرضون عليه قياًم تقنية من خالل حضارهتم التي 
حسب  وتوظيفها  مجيعها  للتقنيات  االستيعاب  بعملية  وذلك  بالقوة،  ذاهتا  تفرض 

ثقافتنا.
اجليل  فإن  تطوًرا،  وتراكمت  احلضارة  هذه  عن  أعرضنا  إذا  الويل  كل  والويل 
موجود  واقع  إهنا  حيث  ويتبناها  هبا  ويتأثر  هلا  يستجيب  سوف  ما  رسعان  الالحق 
يفرض ذاته عىل كل ثقافة نظرية موروثة ال واقع هلا وال تأثري، وعندئذ لن ينفع املنطق 
املتعة،  له  وفرت  قد  التقنيات  هذه  يرى  املجتمع  ألن  واخلطأ؛  والصواب  واجلدال 
ا أن  وحققت له املصالح، وذلك ألنه عديم الثقافة اجلادة الفاعلة، فمن الطبيعي جدًّ
يستجيب للموجات اإلعالمية الغربية التي تبث التقنيات واستخدامها لنمط احلياة 
الذي يريدون، فيصري جمتمًعا مستهلًكا ملنتوجاهتم وجمتمًعا تابًعا هلم ليس له من األمر 

يشء.
الفرز  بعملية  ويقوم  األجوف،  النقل  من  عقله  حيرر  أن  املجتمع  عىل  جيب  لذا؛ 
يف  تؤثر  التي  به  اخلاصة  املعرفية  أدواته  زمان  لكل  ألن  املعرفية؛  أدواته  حسب  له 
املادية وجلب أكرب  بتعلم احلضارة  يقوم  ذاته  فهمه وحكمه عىل األشياء، وبالوقت 
ويبدأ  املنتج  العقل  عىل  حيصل  أن  وقت  أرسع  يف  وحياول  التقنيات،  من  ممكن  قدر 
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رحلته املادية احلضارية من حيث انتهى الغرب إليه، فيشارك بصنعها قدر استطاعته 
ويفرض نفسه ويكون املثيل هلم يف ذلك، وعندئذ يستطيع أن حيمي نفسه من االندثار 
احلتمية  التقنية  الغرب  ثقافة  يف  الذوبان  من  املجتمع  وحيمي  واالنحالل،  والتفسخ 

كوهنا األقوى.
يقوم  أن  جمتمع  كل  عىل  فيجب  مجيًعا،  لإلنسانية  عام  يشء  هي  املادية  فالتقنية 
عن  يعرض  جمتمع  وأي  األخرى،  املجتمعات  مع  ذلك  وتبادل  وتعلمها  بصنعها 
الذي  الذوبان مع املجتمع  أو  تعلمها وصنعها فهو ال حمالة سائر يف طريق االندثار 
يصدر له هذه التقنية، ولن حتميه ثقافته مهام بلغت قوهتا الروحانية أو الفلسفية، ولن 
تصمد األعراف أو املفاهيم أو األداب واملالحم البطولية للسلف حتت مطارق التقنية 

املفروضة عىل املجتمع.
لذا؛ جيب أن تدخل هذه التقنية من أبواب املجتمع بإذنه ورعايته، ويقوم بنرشها 
علاًم وعماًل ويوظِّفها ملا خيدم ثقافته املفروزة، وحيقق أهدافه من اخلري والعدل واحلرية 
م والتطور مع احلفاظ عىل التواصل مع املجتمع السابق )السلف( وفق حمور  والتقدُّ

الثابت واملتغري.
خيضع  فال  الواحد،  املجتمع  يف  حتى  يستمر  أن  جيب  النقل  من  العقل  حترر  إن 
املجتمع لفئة من الناس ملجرد أهنا األقوى، أو ألن هلا سلطة علمية وما شابه ذلك من 
األكثرية، فيجب أن تستمر عملية الفرز لألفكار واستبعاد اخلطأ والوهم منها، وهذا 
الواحد ذاته، وهذا االختالف يف املجتمع  الفكرية يف املجتمع  يقتيض وجود احلرية 
الواحد الذي يقوم عىل مفهوم السالم والتعايش والتعارف بني أفراد املجتمع وفئاته 
والبحث  لإلبداع  دافًعا  يكون  دة  املتعدِّ الرؤى  ذات  الواحدة  الثقافة  جتمعهم  الذين 

العلمي اجلاد والتطور.
عىل  املهيمن  والسيِّد  األساس  وأنه  العقل،  أمهية  إىل  املخترص  املدخل  هذا  وبعد 
أن  نحاول  ذاته  العقل  إىل  نأيت  واخلطاب،  واملسؤولية  التكليف  مناط  وهو  النقل 

نعرض تعريفه بشكل خمترص.
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العقل ليس أداة عضوية موجودة في اإلنسان

العقل ليس أداة عضوية موجودة يف اإلنسان مثل األذن والعني، وإنام هو تفاعل 
املحيط  مع  والدماغ  والبرص  السمع  هي  التي  والوظائف  األعضاء  من  جمموعة 
اخلارجي حوهلا، فإذا عزلنا اإلنسان عن الواقع بشكل كيل، فإنه ال يستطيع التفكري 
واالنسجام مع الواقع إذا عاد إليه رغم امتالكه لألذن والعني والدماغ، وذلك راجع 
السجني  نحو  والثقايف،  املعريف  والتطور  لألحداث  ورؤيته  سامعه  وعدم  عزلته  إىل 

الذي يستمر سجنه مدة طويلة.
فالعقل: هو وظيفة يقوم هبا اإلنسان، وهي وظيفة اكتسابية ومهارة مثلها مثل أي 
الكتساب  بفطرته  مستعد  فاإلنسان  والسباحة،  الكتابة  نحو  اإلنسان،  يتقنها  مهارة 
هذه األشياء، فنقول: اإلنسان كاتب بالقوة الكامنة يف نفسه ولو مل يتعلم الكتابة بعد.
 ألن قوة الكتابة والسباحة كامنة يف نفس اإلنسان تريد من خيرجها، وذلك بالعلم 
والتعلم والتدريب، وإعطائه الوقود الذي يشعله ويشحنه، والتي هي املعلومات عن 

الواقع املحسوس، وذلك من خالل إحساسه هبا عن طريق حواسه أو أحدها.
الفكرة  الواقع والوصول إىل مصداقية   فيقوم بعملية اإلسقاط للمعلومات عىل 
واملطبات  احلُفر  فيجتنب  حوله  ما  لإلنسان  وينري  العقل  وينشحن  فيشتعل  املعنية، 
واملهالك الفكرية، ويسري بشكل سليم ويقوم ببناء حضارة قوية عىل الصعيد اإلنساين 
استهالك  عىل  دائم  بشكل  يقوم  الذي  العقيل  اإلشعاع  خالل  من  وذلك  واملادي، 

الوقود املعلومايت، كام أن كتاب اهلل نور يرى العقل من خالله.
وحلت  اإلشعاع  واختفى  النور  انطفأ  الوقود  استهالك  عن  العقل  توقف  فإذا   



25

تحرير العقل من النقل

حمله الظلمة، وال يملك هذا اإلنسان إال أن يسري مضطًرا بنور غريه وشعاعه، فيصري 
كاألعمى الذي هو بحاجة إىل من يقوده، ولكن عامه ليس عمى العني، وإنام عمى 

البصرية.
آَذاٌن  َأْو  بَِها  َيْعِقُلوَن  ُقُلوٌب  َلُهْم  َفَتُكوَن  األَْرِض  فِي  َيِسيُروا  ﴿َأَفَلْم  تعاىل:  قال 
ُدوِر﴾ ]الحج:  َها اَل َتْعَمى األَْبَصاُر َوَلكِن َتْعَمى الُقُلوُب الَّتِي فِي الصُّ َيْسَمُعوَن بَِها َفإِنَّ

.]46

﴿َوَما َيْسَتِوي األَْعَمى َواْلَبِصيُر، َواَل الظُُّلَماُت َواَل النُّوُر﴾ ]فاطر: 20-19[.
والبرص  السمع  بخالف  أبًدا  االسم  بصيغة  العقل  كلمة  يستخدم  مل  والقرءان 
والفؤاد فقد استخدمهم بصيغة االسم؛ مما يدل عىل أن العقل يف االستخدام القرءاين 

هو وظيفة وعمل وليس أداة.
آَذاٌن  َأْو  بَِهـا  َيْعِقُلوَن  ُقُلوٌب  َلُهْم  َفَتُكوَن  األَْرِض  فِي  َيِسيُروا  ﴿َأَفَلـْم  تعاىل:  قال 
ُدوِر﴾  الصُّ فِي  الَّتي  الُقُلوُب  َتْعمى  َوَلكِن  األَْبَصُر  َتْعَمى  اَل  َهـا  َفإِنَّ بَِها  َيْسَمُعـوَن 

]الحج: 46[.
ِعيِر﴾ ]امللك: 10[. وقال: ﴿َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا فِي َأْصَحاِب السَّ

وقال: ﴿إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن﴾ ]الرعد: 4[.
َتْعِقُلوَن﴾  َأَفاَل  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ اْختاَِلُف  َوَلُه  َوُيِميُت  ُيْحيِي  الَِّذي  ﴿َوهَو  وقال: 

]المؤمنون: 80[.
الحظ أن كلمة )العقل( قد جاءت بصيغة فعل ووظيفة للقلب الذي هو الدماغ 
املحيط  من  املعلومات  تلتقط  التي  حلواسه  مركز  وهو  الفؤاد،  فيه  يتموضع  الذي 

اخلارجي.
ه كيف  والقرءان خاطب هذا اإلنسان من هذا املنطلق، فأمره بالتفكري والتدبر ودلَّ
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ُه ُينِشُئ  يتم ذلك بقوله تعاىل: ﴿قْل ِسيُروا فِي األَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ الَخْلَق ُثمَّ اللَّ
َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ ]العنكبوت: 20[. النَّْشَأَة اآلِخَرَة إِنَّ اللَّ

فالتفكري يف اليشء ال يمكن أن يتم إال من خالل معرفة كيف بدأ اليشء واستمر 
وما آل إليه )كان، سار، صار(، فيتم عندئذ اكتشاف القانون الذي حيكم سري اليشء، 
وبعد االكتشاف للقانون يأيت دور التوظيف والتسخري هلذا األمر من خالل توجيهه 
أو ترسيعه أو إبطائه أو استغالله أو استنساخه أو استخدامه مع قانون غريه لتوليد 
يشء مل يكن له وجود مسبًقا، وهذه املراحل جمتمعة: السري والدراسة، واالكتشاف 

ى العلم. للقانون، والتسخري له ُتَسمَّ
فعقل اإلنسان يف أصله منحة من اهلل للناس دون سائر املخلوقات األرضية، وهو 
القوة الكامنة املستعدة لتلقي العلوم واملعارف، وليس ذلك إال القدرة عىل التمييز، 
كامنة.  قوة  هي  إنام  معرفة  أو  علاًم  ليست  وهي  ابتداء،  اإلنسان  مع  تلد  القوة  فهذه 
ْمَع  َهاتُِكْم الَ َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ ن ُبُطوِن ُأمَّ قال تعاىل: ﴿َوالّلُه َأْخَرَجُكم مِّ

ُكْم َتْشُكُروَن﴾ ]النحل: 78[. َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدَة َلَعلَّ
وبعد اإلخراج إىل احلياة الدنيا يسري اإلنسان يف األرض دراسة وتدبًرا واكتشاًفا 
املعلومات  بفرز  فيقوم  التمييز،  وهي  معه،  ولدت  التي  قوته  مستخدًما  وتسخرًيا 
منها  واالستنساخ  وتركيبها  وحتليلها  )التقليم(  وترتيبها  وجدولتها  وتصنيفها 
واالستقراء هلا، فيصـل إىل معلومات تصري عنده قوانني يستخدمها كأدوات معرفيـة 

لتحصيل معلومات جديدة.
 وهكذا، كلام امتدت به احلياة وسار يف األرض دراسة زاد علمه وجتددت أدواته 

املعرفية، وزادت دقته ومالحظته واستيعابه ملعلومات أخرى.
إذن؛ العقل أول ما يتفاعل مع الواقع يأخذ جمموعة من القوانني الكلية من جراء 

مشاهدة األمور وتكرارها عىل منوال واحد ال تتخلف أبًدا نحو: 
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ال ُبدَّ لكل سبب من مسبب، واستحالة مجع النقيضني من الصفات ليشء واحد 
جمموعة  عىل  فيحصل  والظالم...إلخ،  والنور  والظلم،  العدل  والباطل،  احلق  مثل 

قوانني كلية اصطلح عليها اسم قوانني العقل الكلية.
 وهذه القوانني هي بدهيية ال حتتاج إىل برهان ليعطيها املصداقية؛ ألهنا مشاهدٌة يف 
الواقع االجتامعي، وهي من األعامل التي يقوم هبا اإلنسان وحده من خالل تفاعله 

مع الواقع.
وهذه القوانني الكلية للعقل هي قاسم مشرتك بني الناس مجيًعا وهي التي تشكل 
وهذا  أصاًل،  املوجود  التمييز  قاعدته  تكون  الذي  النظامي  الربنامج  اإلنسان  عند 

الربنامج بقاعدته يكون حمالًّ لسائر العلوم كلها.
وهذا الربنامج ختتلف سعته وقدرته من إنسان إىل آخر، فاإلنسان الذي حيصل عىل 
العلوم ويصل إىل جمموعة من قوانني أخرى مرتبطة بالواقع تصري بالنسبة إليه مثلها 
مثل قوانني العقل الكلية؛ مما يؤدِّي عنده إىل اتساع الربنامج الذي يضع به املعلومات 
وزادت قوانني العقل لديه، فيستطيع أن يفهم وحيلل ويضع يف برناجمه الكبري ما يعجز 
عنه صاحب الربنامج الصغري الذي اكتفى بالقوانني الكلية األساسية، ولذلك يقال 

باملثل: الوعاء الكبري يسع الوعاء الصغري.
ُأْوُلوا  ُر  َيَتَذكَّ َما  إِنَّ َيْعَلموَن  َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل  قال تعاىل: ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن 

األَْلَباِب﴾ ]الزمر: 9[.
واإلنسان بجانب اكتسابه قوانني العقل الكلية من التفاعل مع املحيط اخلارجي، 
مفهوم  مثل  ثقافية،  مفاهيم  له  وانتامئه  املجتمع  مع  تفاعله  خالل  من  يكتسب  فإنه 
والتقاليد  والعادات  اآلداب  والقبح،  اجلامل  واملسموح،  املمنوع  واحلالل،  احلرام 

وموقفه من اخلرافات واألساطري، وحسه القومي والوطني...إلخ. 
ويكتسب أيًضا من خالل دراسته ملظاهر الطبيعة معلومات مفصلة متعلقة باملادة 

املدروسة، فيحصل عىل العقل العلمي.
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أنواع العقل النظامي

إذن؛ يوجد العقل الفطري: وهو القوة الكامنة التي تلد مع اإلنسان، وهي التمييز.
ويوجد العقل الفردي املجرد االكتسايب: والذي هو جمموعة قوانني العقل الكلية 

األساسية التي هي قاسم مشرتك بني الناس مجيًعا عىل الغالب.
فيه  يعيش  الذي  املجتمع  مفاهيم  اكتساب  هو  والذي  الثقايف:  العقل  ويوجد 

اإلنسان، وهذا ما يميز جمتمع عن آخر )الشخصية(.
ويوجد العقل العلمي: وهو احلصول عىل جمموعة من القوانني من خالل مظاهر 
لتحقيق  تؤول، وتسخري ذلك  ماذا  بدأت واستمرت وإىل  الطبيعة وأحداثها، كيف 
املصلحة للناس، وهذا العقل: هو عالقة اإلنسان مع الكون من حوله )آفاًقا وأنفًسا(.
إذن؛ العقل عند الدراسة ال يقصد به التمييز جمرًدا؛ ألن ذلك هو فطرة يف الناس 
وحتصيل حاصل، وإنام يقصد به هذه الشبكة من العالقات املمثلة بالتمييز والعقل 
الفردي والعقل الثقايف والعقل العلمي، وكام هو مالحظ أن هذه األنواع من العقل 

إنام هي جمموعة أنظمة؛ ألهنا قواعد حتكم وتسيطر عىل سلوك اإلنسان.
بعضها؛  األنظمة عن  هذه  جيزئ  أال  عليه  ينبغي  يفكر  أن  اإلنسان  يريد  فعندما   
ألن عملية جتزئتها تسبب عند اإلنسان انفصاًما يف تفكريه، وبالتايل يصدر منه سلوك 
أو حكم يكون مضطرًبا ومتناقًضا مع نظام العقل اآلخر نحو اكتساب اإلنسان من 
جمتمعه بعض األساطري واملفاهيم، وإمكانية حدوث يشء دون سبب أو دون قانون 
حيكم هذا اليشء، ويصدق ذلك ملجرد أنه فتح عينيه عىل الدنيا فسمع آباءه يتحدثون 

بذلك فاكتسب هذه الثقافة من املجتمع.
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 فإذا تعرض ملثل هذا املوقف يف املستقبل نجده يسارع يف استخدام النظام الثقايف 
العقل  ألساس  ومعطاًل  الكيل  العقل  نظام  متغافاًل  عليه  بناء  حكمه  ويصدر  فقط، 
التمييز، وهذا ما نالحظه يف إنسان يملك نظاًما عقليًّا علميًّا، فيصدر منه سلوك ينتج 
عن استخدام النظام الثقايف فقط دون فرز له، فيتوجه بالتقديس والتعظيم لبقرة أو 

ميت أو زعيم... إلخ.
 فلو استخدم نظام العقل الفردي الكيل بجانب نظام العقل الثقايف املفروز الستطاع 
أن حيكم عىل الفكرة بشكل صحيح متطابق مع الواقع بعيد عن اخلرافات واألوهام، 
وإذا مل يستطع احلكم عىل هذه الظاهرة، فإنه يلجأ إىل نظام العقل العلمي ويستنطقه 
واخلرافات  األوهام  عن  بعيًدا  الواقع  يف  عليه  هي  ما  عىل  الظاهرة  هذه  تفسري  يف 
تفسريها من  فيبقى  الظاهرة،  تفسري هذه  بأنظمته  العقل  يستطع  مل  فإذا  واألساطري، 
الثقافة الشعبية، وال يبني عليها أي يشء وال يعول عليها وتبقى جمرد قصة يف اخليال 

الشعبي ال ينبثق منها سلوك، وتنتفي صفة املفهوم عنها.
فالعقل هو جمموعة أنظمة معرفية معقدة متشابكة مع بعضها، وهكذا املوجودات 
كلها،فال يوجد يشء دون نظام حيكمه، وإذا أردت التعامل مع هذه األشياء فيجب 

معرفة النظام الذي حيكم هذا اليشء، فمن خالله ممكن أن تتعامل معه.
الكيل  العقل  نظام  خالل  من  يتم  الثقايف  العقل  فرز  يكون  ذكرت  ما  عىل  وبناء 
الفردي ونظام العقل العلمي القائمني أساًسا عىل نظام التمييز، فنحافظ عىل ثقافتنا 
نتاج  العقل األخرى، ويكون جلب واستحضار  أنظمة  منسجمة كل االنسجام مع 

العقل العلمي من املجتمعات األخرى هبيمنة وسيطرة العقل الثقايف املفروز.
وإذا أردنا أن ننهض باملجتمع العريب واإلسالمي عىل حد سواء فال ُبدَّ من استخدام 
أنظمة العقل املعرفية كلها، وعدم إمهال أي نظام منها؛ ألن استخدام النظام الثقايف 
جمتمًعا  ويصري  السلف  عن  نسخة  ويصري  عليه  هو  ما  عىل  املجتمعات  د  جيمِّ جمرًدا 
جامًدا غري قابل للتطور، وبالتايل فإنه سوف يضمحل مع الزمن ويتفكك؛ ألن نظام 
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احلياة قائم عىل التطور وسوف يركم خلفه كل من خيرج عن هذا النظام ويتجاوزه 
ليصري املجتمع يف ذمة التاريخ، واملسألة مسألة وقت ال أكثر، وهذه سنة اهلل يف احلياة.
والذي يستخدم النظام العقيل العلمي فقط فإنه حيكم عىل جمتمعه أيًضا بالزوال، 
وذلك من خالل ذوبان جمتمعه يف املجتمع األقوى الذي يصدر التقنية العلمية؛ مما 
يؤدي مع الزمن الهنيار ثقافته وعدم قدرهتا عىل استيعاب التطور اهلائل القادم من 
والفكرية،وذلك  االجتامعية  احلياة  نمط  التقنية  مع  يصدر  الذي  األقوى  املجتمع 

بفرض استخدام التقنية كام يريد هو، وليس كام نريد نحن.
عن  مفكك  بشكل  كلها،ولكن  العقل  أنظمة  املجتمع  يستخدم  عندما  وكذلك 
بعضها وجمزأ؛ وكل نظام عقيل له فئة تتبناه بشكل مستقل عن اآلخر يؤدي لظهور 
جمتمع مضطرب متناحر يقوم عىل الرصاع فيام بني فئاته التي متثل كل واحدة نظاًما 

ا هبا. عقليًّا خاصًّ
 فهذا الوضع هو عىل درجة من اخلطورة، فيمكن أن يصل إىل قيادة املجتمع فئة 
متثل العقل الثقايف جمرًدا فتقوم هبدم كل ما كان من العقل العلمي، وممكن أن يصل 
املعرفية، ويصري  العقل  أنظمة  فتقوم هبدم  العلمي  العقل  فئة متثل  املجتمع  قيادة  إىل 
املجتمع كلوحة فسيفسائية غري معلومة املالمح، وتبقى حركة املجتمع يف حالة رصاع 
اجتامعي ثقايف دائري ال يتقدم لألمام، وال يتطور أبًدا ومآله اىل االضمحالل والزوال 
الصعيد  عىل  واملعلوماتية  للتطور  اهلائلة  الرسعة  بوجود  خاصة  آجاًل،  أو  عاجاًل 
العاملي، والتأثر هبا يشء حتمي مهام وقفت يف وجهها السدود واملوانع فسوف يتحطم 

ذلك كله أمام التطور، خاصة أن األرض اآلن أشبه باملدينة الواحدة الكبرية.
لدمار  النهاية   يف  يؤدي  األخرى  األنظمة  عن  جمرًدا  عقيل  نظام  أي  فاستخدام 

وتفكك املجتمع من الوجود.
حضارة،  إلنشاء  النهضة  عملية  يف  العقلية  األنظمة  جتزيء  من  احلذر  جيب  لذا؛ 
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وهذه املهمة جيب أن حتملها الطبقة الواعية يف املجتمع الذي يطلق عليها اسم النخبة 
فتقف موقف القيادة وويل األمر للمجتمع تأخذ بيده وتدربه عىل استخدام األنظمة 
العقلية جمتمعة مع عملية فرز النظام الثقايف باستمرار، وذلك كله حتت شعار: احلرية 

للجميع وال إكراه ألحد، والتطور يشء ال ُبدَّ منه.
بقيت مسألة ال ُبدَّ من التعرض هلا؛ ألهنا حمل الرصاع بني فئات املجتمع، أال وهي: 

، أم ال؟ هل العقل مصدٌر شرعيٌّ

إن كلمة مصدر من َصَدَر، التي تعني: ورود اليشء، ثم الشخوص عنه وهي تدل 
يف داللتها عىل صدور يشء من يشء آخر بعد الورود إليه.

فنقول: أصدرت دار النرش كتاب العلم واملعرفة.
قال تعالى: ﴿َيْوَمئٍِذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاًتا لُِّيَرْوا َأْعَماَلُهْم﴾ ]الزلزلة: 6[.

فاملصدر: هو ما نرد إليه، ثم نشخص منه بمعرفة وعلم.
والعقل ال نرد إليه وإنام نرد به إىل املصدر، فنشخص منه باملعرفة والعلم بواسطة 
واالستنتاج  )التقليم(  والتمييز  والتصنيف  الرتتيب  بعملية  يقوم  الذي  العقل 

واالستقراء والقياس لألشياء املتامثلة بالعلة... إلخ.
لذا؛ العقل ليس مصدًرا يرد إليه اإلنسان، وإنام هو دليل يرد به إىل املصدر ليحصل 

عىل حكم ما يريد أو معرفة ما جيهل.
واملصدر للرشع اإلهلي الدائم املقدس لإلنسان هو كتاب اهلل عز وجل الذي أنزله 
إىل رسوله ليتلوه عىل الناس، وحمل هذا الرشع اإلهلي هو الواقع املعني باخلطاب من 
أنظمة املجتمع التي تنظم حياة الناس لتحقق له السعادة واملصلحة من منطلق الرمحة 
واليرس، فأنزل اهلل رشًعا متصًفا باحلدودية والكلية قائاًم عىل املقاصد وأعطى اإلنساَن 
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حريَة احلركة بني حدود اهلل؛ ليختار ما يراه حيقق مصلحته مع االنسجام مع الواقع 
الذي يعيشه حسب األدوات املعرفية التي حصل عليها.

 وهذه احلركة بني حدود اهلل عز وجل هي يشء الزم لطبيعة الرشع احلاكم الدائم، 
وإال انتفت صفة الدوام والصالحية واإلنسانية عنه، وصار رشًعا عينيًّا قوميًّا مرتبًطا 

بالزمان واملكان الذي نزل فيه.
املصدر  عن  أمهية  يقل  ال  آخر  مصدر  يوجد  املنزل،  اإلهلي  للمصدر  وإضافة 
أي: كالمها من  املصدرية،  ذاته من حيث  باملستوى  عنه، وهو  ُيستغنى  األول، وال 
العزيز احلميد، أال وهو اآلفاق واألنفس، فهو حمل للخطاب اإلهلي، وهو  عند اهلل 
مصدر علمي وحمل للتفكري والدراسة بالوقــت ذاته من خـالل السري يف األرض، 

ومعرفــــــة كيف بدأ اخللق.
املعرفة  عىل  ليحصل  العقل  عليها  يميش  التي  السكة  هو  الواقع-  يف  ويكون- 
والعلم، وإذا خرج اإلنسان عن هذه السكة هلك وضل؛ ألن السكة هي األمان له 

من اهلالك والزلل واخلطأ.
أو  تدور، ويقف حيث تقف، وال دراسة  يدور معها حيث  أن  العقل  لذا؛ عىل   

تفكري دون واقع يكون حمالًّ للتفكري والدراسة.
يف  صعوًدا  جتاوزها  عدم  جيب  التي  احلدود  هو  الدائم  وجل  عز  اهلل  فرشع 
والواقع  وتعلُّقه،  احلكم  االجتامعية حسب طبيعة  األحكام  نزواًل يف  أو  العقوبات، 
رسالة،  من  اهلل  أنزل  ما  ليفهم  العقل  عليها  يميش  التي  السكة  هو  وأنفًسا-  -آفاًقا 

وتطبيق لرشعه حسب املصلحة العامة ضمن حدود اهلل ومقاصده يف الترشيع.
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حاكمية اهلل عز وجل وحاكمية اإلنسان

احلكم الدائم للجنس اإلنساين يضعه اهلل عز وجل العليم احلكيم اخلبري بام خلق، 
ا  مَّ َوآَبآُؤُكم  َأنُتْم  ْيُتُموَها  َسمَّ َأْسَماء  إاِلَّ  ُدونِِه  ِمن  َتْعُبُدوَن  ﴿َما  ألحد  فيه  حماباة  ال 
الَقيُِّم  ين  الدِّ َذلَِك  اُه  إِيَّ إاِلَّ  َتْعُبُدوْا  َأالَّ  َأَمَر  لِّلِه  إاِلَّ  الُحْكُم  إِِن  ُسْلَطاٍن  بَِها ِمن  الّلُه  َأنَزَل 
ْبُتم  بِّي َوَكذَّ ن رَّ َوَلـكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ َيْعَلُموَن﴾ ]يوسف: 40[، ﴿قْل إِنِّي َعَلى َبيِّنٍَة مِّ
الَفاِصلِيَن﴾  َخْيُر  َوُهَو  الَحقَّ  َيُقصُّ  لِّلِه  إاِلَّ  الُحْكُم  إِِن  بِِه  َتْسَتْعِجُلوَن  َما  ِعنِدي  َما  بِِه 
ى فيه جانب الضعف اإلنساين وقدرته  ]األنعام: 57[، ويقوم عىل الرمحة واليرس، توخَّ
املحدودة ونظم حركته يف احلياة االجتامعية إلشباع شهواته ورغباته وغرائزه بوضع 
َقاَل  ﴿َوإِْذ  األرض  يف  خليفة  كجنس  اإلنسان  وجعل  لإلنسان،  كيل  حدودي  رشع 
َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِيَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل فِيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك 
ُس َلَك َقاَل إِنِّي َأْعَلُم َما الَ َتْعَلموَن﴾ ]البقرة: 30[. َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ الدِّ
ضمن  والتحرك  الترصف  يف  الصالحية  وأعطاه  احلدودي  الرشع  هذا  حيمل   
حدود الرشع إلجياد حكم لألشياء املستجدة حسب ما يراه صواًبا، وحيقق املصلحة 
ا َأنَزْلنَا  برشط أال يتجاوز حدود اهلل، وهذا مفهوم صالحية مقام اخلالفة لإلنسان ﴿إِنَّ
إَِلْيَك الكَِتاَب بِاْلَحقِّ لَِتْحُكَم َبْيَن النَّاِس بَِما َأَراَك الّلُه َوالَ َتُكن لِّْلَخآئِنِيَن َخِصيًما﴾ 

]النساء: 105[، 
ُيِريَدا  إِن  َأْهلَِها  ْن  مِّ َوَحَكًما  َأْهلِِه  ْن  مِّ َحَكًما  َفاْبَعُثوْا  َبْينِِهَما  ِشَقاَق  ِخْفُتْم  ﴿َوإِْن 

ِق الّلُه َبْينَُهَما إِنَّ الّلَه َكاَن َعلِيًما َخبِيًرا﴾ ]النساء: 35[. إِْصاَلًحا ُيَوفِّ
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فاهلل يقوم باحلكم، واإلنسان يقوم باحلكم، ولكل منهام جمال غري اآلخر. فحكم 
اهلل هو احلدود الثابتة لالنسان كجنس، التي تضمن التواصل مع املجتمعات، وحكم 
اإلنسان هو ملجتمعه حسب أدواته املعرفية مرتبًطا بزمانه ال يتجاوز حكم اهلل، وإنام 
اخلالفة،  منصب  هي  التي  إياها  اهلل  أعطاها  التي  بالصالحية  حدوده  بني  يتحرك 
املجتمعات  مع  السريورة  خالل  من  االجتامعية  احلياة  يف  التطور  يضمن  وبذلك 

السابقة والصريوة يف حركته.
فالعقل يقوم باحلكم اعتامًدا عىل املصدر اإلهلي الرشعي وتفاعله مع الواقع -آفاًقا 
وأنفًسا- فيختار ما يراه صواًبا وحمقًقا ملصلحته، وحيصل عىل العلم واملعرفة والتسخري 

وبناء حضارة عظيمة.
فالواقع هو موضع للتفكري ومصدر للمعلومات بالوقت ذاته، والعقل هو دليل 
التفكري يصري مصدًرا إلنشاء أفكار جديدة من  بينام  للعلم واملعرفة، وليس مصدًرا 

خالل استنباهتا من أفكار قديمة عنده.
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نقد قاعدة )ال اجتهاد في مورد النص(

هذه القاعدة اسُتْخِدَمت كحجر أساس يف مادة أصول الفقه، وعّدت من املسلَّامت، 
فام إن يبدأ نقاش أو اختالف، إال ويشهرون هذه القاعدة يف وجه من حياول الدراسة 
واالجتهاد، سيًفا مسلًَّطا عىل الفكر يقطع عنقه، ويمنع احلرية من أن متاَرس يف الواقع.
القاعدة من قبل أصحاهبا بشكل تدلييس ليغتالوا عقل من   ويتم استخدام هذه 
أ عىل  حياول االجتهاد، وجيعلوه يظهر أمام الناس بموقف ضعيف اهنزامي، وأنه جترَّ
عىل  إليهم  بالنسبة  عمل  وهذا  حمله،  حيل  آخر  مفهوم  وإجياد  املقدس،  النص  خمالفة 
مرشًكا  اإلنسان  هذا  يصري  وبالتايل  اهلل،  مع  ترشيًعا  يعّدونه  إذ  اخلطورة،  من  درجة 

باأللوهية  - احلاكمية -!
وبالتايل تقوم تلك الفئة بإثارة الرأي الشعبي عليه، وهم من أكثر الناس تأثرًيا به 
بحكم اتصاهلم املبارش معهم وخربهتم يف ذلك، ويقومون بحبك شبكة من األفكار 
وربطها يف العقيدة حول الرتاث، حتى يمنعوا أية جهة من أن تفهم غري ما هو مطروح 

يف املوروث الثقايف.
قرون  منذ  املبدع  احلرَّ  العقل  واغتالوا  النظري،  منقطع  نجاًحا  بذلك  وقد نجحوا 
مضت، واستمر هذا االغتيال إىل الوقت احلايل حتى صارت القاعدة: )ال اجتهاد يف 
يعّدون  القانون  العريب واإلسالمي، فرجال  العقل  النص(، هي من مقومات  مورد 
املعركة  لكسب  مرافعاهتم  يف  ويستخدمونه  به،  يلتزمون  قانونيًّا  أصاًل  القاعدة  هذه 
وحسم اجلدال بينهم، فيشهرون هذه القاعدة يف وجه بعضهم ليستمر عملها يف قتل 

. وخنق كل فكر حرٍّ
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ولنعرض التساؤل التايل: ماذا يقصد رجال القانون هبذا اإلشهار؟
وأّي نص يقصدون التقيد به وعدم اخلروج عنه؟

واجلواب عن السؤال هو: إن اإلشهار للقاعدة هو للمناورة، وجولة لكسب املعركة 
وإظهار اخلصم يف موقف الضعف، موقف الذي خيالف ما هو معلوم بالرضورة، ولو 
تبادل الفريقان مكاهنام لقام كل واحد منهام بالدور ذاته، أي: من كان خصاًم ُيشهر يف 
وجهة قاعدة: )ال اجتهاد يف مورد النص(، نجده يقوم اآلن لتغري الظروف والقضية 
وهكذا  وجهه،  يف  سابًقا  يشهرها  كان  الذي  خصمه  وجه  يف  القاعدة  هذه  بإشهار 
دواليك، ُتستخدم هذه القاعدة يف القانون بشكل تدلييس وأجوف لكسب املعركة، 

فهي بالنتيجة سالح يستخدمه الفريقان بحسب موقعهام ومصلحتهام.
هو  النص  بكلمة  القانون  رجال  مقصد  أن  فهو  الثاين:  السؤال  عن  اجلواب  أما 
من  تصديقها  وتم  زمالئهم  قبل  من  أو  قبلهم،  من  وضعها  تم  التي  القانون،  مادة 
جهة معينة بشكل ساذج لعدم علمهم هبذا املجال، وبالتايل أخذت اجلانب الرشعي 

املدعوم بالسلطة التنفيذية.
القانون، وكون األمر كذلك ينبغي  القانوين هو نص وضعه رجال   إذن؛ النص 
عىل أمثاهلم أن ينقضوه أو يعدلوه؛ ألنه صدر من أمثاهلم، وال ُتعطى له صفة القداسة 
والتعظيم، ولكن املالحظ أن النص القانوين له القداسة والتعظيم وصار فوق النقد 
النص(،  اجتهاد يف مورد  قاعدة: )ال  به اخرتعوا  املساس  والنقض، وحلاميته وعدم 
فصار رجال القانون جمرد جهاز تنفيذي للقانون املوجود يقومون بتالوته عىل الناس، 

وال حيق ألي واحد منهم أن جيتهد لتحقيق املصلحة العامة للناس.
الناس بشكل مبارش، ومع  املوجودة ضد مصلحة  املسائل  كثرًيا من  نرى  فلذا؛   
ذلك هي مستمرة يف الوجود والتطبيق من قبل جمالس القضاء كلها، وأي اعرتاض 
وال  النص(،  مورد  يف  اجتهاد  )ال  قاعدة:  ويشهرون  يعتذرون  هبا  يتعلق  هلم  ه  يوجَّ
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انتفى دور القايض، إذ صار  البديل، وهبذا العمل  التعديل أو إجياد  نملك صالحية 
جمرد موظف يتلو مواد القانون واحدة تلو األخرى حسب ما يعرض عليه من مسائل.
مدة  القانون  لدراسة  حاجة  وال  وعلاًم،  ثقافة  الناس  أبسط  به  يقوم  عمل  وهذا   
أربع سنوات، وال حاجة لوجود اخلربة الطويلة يف جمال املامرسة حتى يصري اإلنسان 
قاضًيا؛ ألن ذلك كله لن يستخدمه ولن ينفعه ولن يسأله أحد عن رأيه أصاًل، وإنام 
املطلوب منه جمرد تالوة ملواد القانون دون تدخل منه ال من قريب وال من بعيد، فهو 

جمرد حافظ ملواد القانون يكررها تالوة يف املناسبات التي وضعت هلا.
وكون القانون يستحيل أن يستوعب احلاالت املستجدة يف الواقع للتطور الدائم 
قانوين  نص  وجود  لعدم  كهذه،  حاالت  أمام  العجز  كل  عاجًزا  يقف  القايض  فإن 
القايض  الناس؛ مما يدفع  بتالوته عىل مسمع من  ليقوم  املستجدة  يتناول هذه احلالة 
إىل احلرية والتخبط إزاء هذه األمور، فيضطر إىل عدم احلكم هبا ويرتكها دون حل 
وترتاكم هذه املستجدات دون حل يف املجتمع حتى تصيبه بالفساد واهلالك وينترش 
الظلم والتعسف واالحتيال، وتظهر الرشوة للحصول عىل احلق أو الستمرار الباطل.
آنًفا،   وذلك كله بعلم جملس القضاء ورضاه، ولكنه يتحجج بالقاعدة املذكورة 
األعىل  املجلس  اجتامع  للقانون  التعديل  ويلزم  االجتهاد،  صالحية  له  ليس  وأنه 
ال  للقضاء  األعىل  املجلس  واجتامع  املشكلة  هلذه  قانونية  مادة  بسن  ليقوم  للقضاء 

يمكن أن ُيسفر عن أي أمر ما دام مربوًطا بالسلطة التنفيذية ويتلقى األوامر منها.
املجلس  ينعقد  ولن  أمره،  عىل  مغلوب  واملواطن  باألمر  له  عالقة  ال  فالقايض   
الترشيعي من أجله هو وأمثاله، خاصة أن املشكلة قائمة يف الواقع ال تنتظر اجتامعات 
بذلك  التنفيذية  السلطة  من  أمر  يصدر  ولن  وأكثر،  أكثر  تتفاقم  ومؤمترات وسوف 
تطالب  ما  وجود جلهة  وال  واختصاصها،  اهتاممها  أصله خارج عن  األمر يف  ؛ألن 

بذلك وتسلط الضوء عليه نحو مؤسسة الصحافة احلرة التي متثل الشعب.
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مظلوًما  القضاء  ويغادر جملس  احلدين،  املوس عىل  يبلع  أن  إال  للمواطن  فليس 
يتم من جراء قاعدة: )ال اجتهاد يف  حمكوًما مسلوب احلق هبتاًنا وإفًكا، وذلك كله 
أخرى  قاعدة  تظهر  وهنا  التنفيذية،  للسلطة  القضاء  سلطة  وتابعية  النص(،  مورد 
القانون ال  فإذا كان  املغفلني،  القانون ال حيمي  أغرب وأدهى من األوىل أال وهي: 
حيمي اإلنسان الضعيف فاقد احليلة، فمن حيمي القانون؟ ال شك أنه حيمي األقوياء 
لــن  وبالتايل  احليلة،  فاقدي  الضعفـاء  من  إنه حيميهـم  وممن حيميهـم؟  واألذكياء، 

تطوهلم يد العدالة.
من  وحلاميتهم  بينهم  فيام  األقوياء  معاملة  لتسهيل  أصله  يف  وضع  إذن  فالقانون   
أما  أمرهم،  املغلوبني عىل  الضعفاء  يطبق إال عىل  احلالة ال  فالقانون هبذه  الضعفاء، 
القانون ذاته، وهذا هو اإلجرام بحد ذاته،  القانون، بل إهنم هم  األقوياء فهم فوق 
يف  األصل  ألن  للناس؛  االستعباد  هو  وهذا  الكبري،  االجتامعي  الفساد  هو  وهذا 

القانون هو حلامية الضعيف من القوي الظامل، ونرصة املظلوم من املستبد الطاغية.
فاملحور الذي يدور عليه القانون هو حقوق اإلنسان لينرش األمن واألمان والعدل 
والسالم بني الناس، ويلبي احتياجاهتم وحيقق مصاحلهم وينظم ماذا هلم وماذا عليهم، 
فقاعدة: )ال اجتهاد يف مورد النص(، ليست خاصة يف أصول الفقه اإلسالمي، فكام 
الحظنا هي قاعدة أيًضا يف العقل القانوين، وهي موجودة أيًضا يف العقل املسيحي، 
فلقد قرأت يف إحدى املجالت عن خالف جرى بني مسؤول الكنيسة األكرب يف مرص 
إن  األكرب:  املسؤول  فأجاب  الكنيسة،  أموال  مصارف  حول  الكنيسة  رجال  وأحد 
ذلك منصوص عليه بالئحة نظام الكنيسة اإلداري، وال اجتهاد يف مورد النص، وتم 

حسم اخلالف بإشهار هذه القاعدة.
فمن خالل ما عرضنا من أمثلة، وما هو موجود يف الواقع، يتبني لنا بشكل واضح 
أن القاعدة املذكورة صارت من مقومات العقل اإلنساين غري قابلة للنقاش، ألهنا هي 

نص بحد ذاهتا، وينطبق عليها مدلوهلا ذاته.
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واملالحظ من خالل حتليل استخدام القاعدة عند الفئات املختلفة أن لكل منهم 
مقصًدا بكلمة النص خيتلف عن اآلخر مما يقتيض لو اجتمعت تلك الفئات لنقاش 
مسألة فيام بينهم الختلفوا رضورة إلشهارهم قاعدة )ال اجتهاد يف مورد النص( بوجه 
بعضهم بعًضا، وكل جهة هلا مرجعيتها من النصوص التي حتكمها وتقيد تفكريها، 
مما يعني أن هذه القاعدة موضوعة حلامية العقل الثقايف لكل منهم من عملية التجديد 

واالجتهاد.
واالستعباد،  الفكري  االستبداد  لرتسيخ  هي  املذكورة  القاعدة  تكون  وبالتايل   

وملحاربة التطور واالجتهاد واالبتكار للحفاظ عىل الوضع حسب ما كان.
قاعدة  يصري  حتى  األمر  ألن  العلمية؛  الصفة  عنها  ينفي  للقاعدة  الوضع  وهذا 

للبناء واملرجعية جيب أن يكون صواًبا يف ذاته، وحمل ثقة وتسليم من قبل الناس.
)ال  فقوهلم:  اإلسالمي،  الفقه  أصول  علامء  رأي  هو  دراستنا  من  هيمنا  والذي 
اجتهاد يف مورد النص( غامض، فيجب حتديد املقصد من كلمة النص عندهم، فام 

هو النص؟
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مفهوم النص

هل هو نص القرءان؟ هل هو نص احلديث النبوي؟ هل هو اإلمجاع؟
هل هو فهم الصحابة وأهل بيت النبوة منهم؟ هل هو النص القطعي الثبوت أم 
يضاف إليه الظني الثبوت؟ هل هو النص ذو الداللة القطعية، أم يضاف إليه ظني 

الداللة؟
وهذه التساؤالت هي صدى ملا هو موجود يف الرتاث اإلسالمي، وما زال مستمًرا 
إىل وقتنا املعارص، وهي بدورها دليل عىل ما ذهبنا إليه من أن القاعدة املذكورة إنام 
االجتهاد  من  اخلصم  منع  منها  واملقصد  املعامل،  حمدد  غري  تدلييس  بشكل  تستخدم 
فكرية  مناورة  من  أكثر  ليست  إذن  فهي  الثقايف،  املوروث  عن  اخلروج  من  ومنعه 

الغتيال العقل.
فينبغي للمسألة حتى تصري قاعدة أن تكون صواًبا يف ذاهتا، أي: ثابتة وليست ظنًا 
وختمينًا، وهذا الثبات هو أمر ال يتجزأ، مما يعني أنه يفيد التسليم له والثقة به من قبل 

من يعتقد به، ويف مسألتنا املعنية بالدراسة )النص( يكون الثبات عىل وجوه: 
األول: أن يكون النص مقدًسا بمعنى نسبته للخالق؛ ألن نص الناس ال قيمة له 

وغري ملزم ألحد.
الثاين: ثبوت النص قطًعا ملصدره الرباين، وذلك من خالل الربهان عليه.

الثالث: قطعية الداللة، وذلك من وضوح املقصد بشكل ال لبس فيه.
وما سوى نص اخلالق فال قداسة له وال تعظيم وال تسليم، وينبغي نقده وتعديله 
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حسب املستجدات من التطور، وبناء عىل هذه األمور الثالثة املذكورة نناقش املقصد 
بكلمة النص من قاعدة: )ال اجتهاد يف مورد النص(.

1- حديث النبي: هو كالم صدر من إنسان ومادته يف معظمها ظنية الثبوت كام 

أهنا حمل لالختالف من كوهنا مصدًرا رشعيًّا أم ال، ناهيك عن التحريف الذي أصاهبا 
التي يف  املتعلقة بامدة احلديث  من زيادة ونقصان، وغري ذلك من األمور اإلشكالية 
الثالثة  الرشوط  لعدم حتقق  النص  كلمة  املقصد من  احلديث  مادة  تنفي عن  النهاية 

املذكورة هبا آنًفا.
البيت: هو فهم برشي زمكاين متعلق بمعطيات واقع،  2- فهم الصحابة وأهل 

ها مصدًرا رشعيًّا،  ا بني املسلمني، فمنهم من عدَّ وهي مسألة حمل اختالف كبري جدًّ
ين، ومنهم مل يعّدها إالّ فهاًم تارخييًّا ال يسحب  ومنهم من عّدها وسيلة الزمة لفهم الدِّ
التحريف، والتوظيف  ناهيك عن عدم حفظ فهمهم من  املجتمعات،  إىل غريه من 
ين، إىل غري ذلك من اإلشكاليات املطروحة، وما ينطبق  السيايس أثناء تطبيق أمور الدِّ

عليهام ينطبق عىل كل من أتى بعدهم من العلامء إىل يومنا املعارص من باب أوىل.
البيت- بكلمة النص من   وبالتايل ليسوا هم املقصودين - أي: الصحابة وأهل 

القاعدة املعنية بالدراسة لعدم حتقق الرشوط الثالثة.
ين مل  3- اإلمجاع: إن عّد اإلمجاع بمثابة النص باطل، وهو أمر مستحدث يف الدِّ

يكن له وجود يف حياة النبي والقرءان ينزل، غري أن ذاته ليس عليه إمجاع فهو ظني 
عند  فاإلمجاع  اإلمجاع،  انعقاد  حتديد  حمل  يف  الكبري  االختالف  عن  ناهيك  الثبوت 
طائفة ليس هو عند اآلخرين، مما يسحب منه صفة املصدرية، وعدم حتقق الرشوط 

الثالثة به ينفي عنه املقصد بكلمة النص من القاعدة.
4- كتاب اهلل عز وجل: )القرءان( إن آيات الكتاب املتعلقة باألحكام ال شك بأهنا 

قطعية الثبوت وقطعية الداللة )حمكامت(، مما يعني أن كلمة النص يف سياق القاعدة 
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ال تتناول إال اآليات املتعلقة باألحكام؛ ألن اآليات املتعلقة بالكونيات أو القصص 
يمكن أن تأيت ظنية الداللة )متشاهبات( وهي حمل لالختالف يف الفهم والتدبر بني 
الناس حسب أدواهتم املعرفية وقدراهتم الفهمية، وهي تقبل التعدد بالفهم والتنوع.

فيكون املقصد من كلمة )النص( يف القاعدة عىل افرتاض صحة القاعدة جيب أن 
حيرص يف آيات األحكام املحكمة ذات الداللة القطعية كون القرءان كله قطعي الثبوت 
لقيام الربهان عليه وتتابع وجوده يف األمة، وهو حمل تسليم من معظم املسلمني من 

حيث أنه تنزيل من اهلل العزيز احلكيم.
من هذا املنطلق اإليامين عدَّ كتاب اهلل املصدر الرشعي اإلهلي الوحيد الذي ليس 

فيه حماباة وال مداهنة ألي جمتمع عىل آخر، وإنام هو رشع إنساين عاملي.
مه اهلل يف كتابه، واحلالل ما أحلَّه اهلل يف كتابه، والواجب ما  لذا، يكون احلرام ما حرَّ
أوجبه اهلل يف كتابه، وذلك كله بداللة قطعية ال لبس فيها، وال غموض، وذلك لتامم 

احلكمة والرمحة اإلهلية ألن هذه النصوص حمل حساب ومسؤولية.
حرًصا،  اإلهلي  بالرشع  املتعلقة  القاعدة  هذه  صحة  مدى  النقاش  ذلك  بعد  لنَر 

وهذا يوجب علينا معرفة أهم خصائص الرشع اإلهلي وهي: 
خاصية الكامل: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم 
بدأ سابًقا واآلن  3[، فكلمة )أكملت( تعني: أن األمر قد  ]المائدة:  ِدينًا﴾  اإِلْساَلَم 
يقتيض  قبله، وهذا  ملا  القرءاين هو رشع جامع ومكمل  فالرشع اإلهلي  انتهى كاماًل، 
إعادة ترشيعها  املصداقية من خالل  أعطاها  السابقة  استمرار جمموعة من األحكام 
وأتى  عنها  سكت  عندما  بنسخها  الرشع  قام  أخرى  جمموعة  ووجود  أخرى،  مرة 
بغريها لتحل حملها، وذلك كله ضمن حمور التواصل الذي هو وحدانية اهلل واليوم 
اآلخر والنظام األخالقي اإلنساين، فكانت صفة اإلكامل مؤرًشا لوصول اإلنسانية 
إىل مستوى تستطيع فيه أن تقف عىل قدميها، وتعتمد عىل ذاهتا يف مواكبة التطورات 
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واملستجدات وإجياد األحكام هلا من الرشع الكامل.
فلقد  السابقة،  الرشائع  عن  الرشع  بنية  صفة  اختالف  بالرضورة  يقتيض  وهذا   
بينام  واألغالل  اآلصار  عىل  قائمة  والقومية  بالعينية  متصفة  السابقة  الرشائع  كانت 
إىل  ه  الرمحة واليرس، وموجَّ قائم عىل  ليس عينيًّا وال قوميًّا، وإنام هو  الكامل  الرشع 
اإلنسانية ككل عرب الزمان واملكان، وهذه الصفات ال يمكن أن تتحقق إال إذا كانت 
مراعاة  مع  السابقة  الرشائع  يف  العينية  صفة  عكس  وهي  حدودية،  بنية  الرشع  ُبنية 

استمرار الترشيع للمجتمعات كلها عرب الزمان واملكان وفق حمور الثابت واملتغري.
ويرتك  األدنى،  باحلد  املجتمع  ألنظمة  بترشيع  يأيت  أن  هو  احلدودي  والترشيع 
اختيار  يف  متناهية  الال  االحتامالت  ضمن  صعوًدا  اإلنسان  ليتحرك  مفتوًحا  األعىل 
شكل احلياة الذي حيقق مصلحته وسعادته برشط أن ال يتجاوز حدود اهلل عز وجل 
نزواًل، ويف العقوبات يأيت بمضمون دون صورة حمددة، ويرتك حتديد الصورة أو نوع 
العقوبة للمجتمع حسب مستوى ثقافته ونوع اجلرم، وبرشط أن ال يتجاوز حدود 
نحو  بالنزول  للمجتمع  صالحية  وترك  أعىل  العقوبة  حد  ويكون  اإلهلي  الترشيع 

الرمحة واإلنسانية.
النص  ورد  ما  إال  اإلباحة  األشياء  يف  األصل  الكالم:  هلذا  صياغة  العلامء  وقال 

القرءاين به أو ما دل عليه النص استنباًطا أوليًّا قطعيًّا.
فالرشع أطلق املباح ونص عىل احلرام، إذن؛ الرشع يكون للحرام، وليس للحالل؛ 
ألن احلالل أمر يستحيل حرصه فهو بحركة دائمة نحو التطور ويستجد مع التقدم 

بالعلوم واملعارف. 
لذا؛ ينبغي عىل رجال القانون أن يتعلموا ذلك من الترشيع اإلهلي ويضعوا ترشيًعا 
ينص عىل املمنوع ويطلق املباح، فعدم وجود مادة قانونية متنع شيًئا يدل عىل السامح 
هبا،وليس عىل التوقف أو املنع، أو تطبيق مادة قانونية أخرى قريبة منها يف الشبه، وهذا 
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يقتيض إعطاء الصالحية للقايض أو املسؤول ليترصف حسب ما تقتيض املصلحة أو 
حيل املشكلة بام يراه مناسًبا هلا حسب ظروفها برشط أن ال يتجاوز احلدود القانونية.

أما بالنسبة للعقوبات فلقد جاء الرشع اإلهلي باحلد األعىل وترك األدنى مفتوًحا 
رجال  يفعله  أن  ينبغي  ما  وهذا  للمصلحة،  وحمقًقا  مناسًبا  يراه  ما  املجتمع  ليختار 
القانون، أي: ينبغي أن يضعوا عقوبات حدية بشكل أعىل فيام مل ينص عليه الشارع 
ويرتكوا احلرية للقايض ليختار ما يراه مناسًبا للظرف الراهن من ردع وزجر وعقوبة 

برشط أن ال يتجاوز القانون احلد األعىل.
وهبذا العمل يصري القايض أو املسؤول عن عمل ما، يملك الصالحية للتحرك 
)ال  بحجة  اليدين  مكتوف  يقف  وال  عليه  املعروضة  املشكلة  ليحل  احلدود  ضمن 

اجتهاد يف مورد النص( وال يملك صالحية التحرك اجتهاًدا وتعدياًل ملادة القانون.
وإنام  عليه،  الوقوف  هو  ليس  واملطلوب  حدودي،  ترشيع  هو  اإلهلي  فالترشيع 
التحرك ضمن االحتامالت الالمتناهية برشط عدم التجاوز حلدود اهلل عز وجل﴿تِْلَك 

ُحُدوُد الّلِه َفاَل َتْعَتُدوَها﴾ ]البقرة: 229[.
خيضع  وإنام  التصويت،  أو  النقاش  لعملية  خيضع  ال  وبالتايل  ثابت،  اهلل  فرشع 
من  لنحقق  الواقع  عىل  نسقطه  أن  يمكن  كيف  ملعرفة  والدراسة  االجتهاد  لعملية 

خالله املصلحة املرجوة من جراء التفاعل معه واختيار احلل األحسن.
ن َقْبِل َأن َيْأتَِيُكُم الَعَذاُب َبْغَتًة َوَأنُتْم اَل  بُِّكم مِّ ن رَّ بِعوا َأْحَسَن َما ُأنِزَل إَِلْيُكم مِّ ﴿َواتَّ

َتْشُعُروَن﴾ ]الزمر: 55[.
ألن  ذكرناه؛  الذي  الوجه  هذا  من  باطلة  النص(  مورد  يف  اجتهاد  )ال  فقاعدة 
االجتهاد يكون بورود النص، وإذا غاب النص غاب االجتهاد وحل حمله االبتكار 
النص  بوجود  مرتبط  فاالجتهاد  املعروضة،  املشكلة  حلل  الذهني  والتفتق  واإلبداع 
ارتباط الالزم بامللزوم، وذلك من خالل فهمه وإسقاطه عىل حمل اخلطاب ومعرفة 
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احلكم احلدودي الذي جاء به القرءان، ومعرفة القصد الذي انطلق منه احلكم وآَل 
إليه، ومن ثم اختيار احلل األحسن واألمثل للظرف الراهن.

منصب  اإلنسان  إعطاء  خالل  من  التطور  يضمن  احلدودي  الثابت  اهلل  فرشع 
ليحقق مصلحته ويواكب  اهلل وخيتار االحتامل األحسن  فيتفاعل مع رشع  اخلالفة، 

املستجدات والتطور.
القاعدة املشؤومة من ثقافة املجتمع العريب واإلسالمي؛  لذا؛ جيب استبعاد هذه 
سًدا  وتقف  االستعباد،  وتبارك  والسيايس  الفكري  االستبداد  ترسخ  قاعدة  ألهنا 
منيًعا يف وجه التقدم والتطور، وليست هي يف النهاية إال ملصلحة الظاملني املستبدين 

ينية والسياسية واالقتصادية. بسلطاهتم الثالث الدِّ
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 مفهوم أهل السنة والجماعة
مصطلح سياسي تاريخي

أيُّ  النبي  عارص  الذي  األول  املجتمع  يف  واجلامعة(  السنة  )أهل  ملفهوم  يكن  مل 
معنى، وإنام كان املتداول مفهوم السنة لساًنا فقط، والعالقة هلا باحلديث، ويقصد هبا 
طريقة النبي يف تفاعله مع القرءان، ويقابلها البدعة، التي تدل عىل األمر املستحدث 
بسنته  يتمسكون  النبي  وفاة  بعد  املسلمني  وكل  النبي،  سنة  خيالف  الذي  ين  الدِّ يف 
اخلوارج  حتى  املسائل؛  بعض  يف  فقههم  يف  بينهم  اختالف  وجود  رغم  وحيرتموهنا 
مثلهم  هبا  متسكوا  وإنام  النبي،  سنة  عىل  خيرجوا  مل  عيل  اإلمام  عىل  خرجوا  الذين 
فهم  سياسيًّا،  عيل  سلطة  عىل  خرجوا  ألهنم  خوارَج؛  وسموا  آخر،  مسلم  أي  مثل 
معارضة سياسية أوجدت لنفسها نظرة معينة يف السلطة وحاولت دعمها ثقافيًّا من 
أو  اختالف  حمل  النبي  سنة  موضوع  يكن  ومل  خلروجها،  مرشوعية  لُتعطي  القرءان 
منهم  واحدة  تدعو كل  املسلمني  ُقتل »عيل« ظهرت جمموعات من  نقاش، وعندما 
من  ابتداء  السلطة؛  كريس  امتالك  ملعظمهم  الدافع  وكان  السلطة،  يف  أحقيتها  إىل 
اخلوارج إىل عبد اهلل بن الزبري، ومعاوية بن أيب سفيان، واستغلت مجاعة ُمغرضة هذا 
االضطراب يف األمة املسلمة، واخرتعت مفهوم أهل البيت، ونرشت مفهوم أحّقية 
السلطة هلم فقط من دون الناس، وأّسست هلذه الثقافة، وتم اخرتاع نصوص نبوية 
وَتقويل نصوص قرءانية، وحتميلها ما ال حَيتمل النص، وكل ذلك للوصول إىل كريس 
السلطة وتقويض املجتمع اإلسالمي، واستطاعوا أن ُيقنعوا احلسن بن عيل باخلروج 
حيث  التاريخ،  يف  معروفة  أحداث  من  جرى  ما  وجرى  لنفسه،  بالسلطة  واملطالبة 
خذله معظم أنصاره، وفطن احلسن هلذا األمر فقام بالتنازل عن السلطة ملعاوية حقنًا 
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اجلامعة،رغم  بعام  العام  ي هذا  وُسمِّ تصيبه ال حمالة،  وتفادًيا خلسارة سوف  للدماء، 
وجود الِفَرِق املعارضة لسلطة معاوية!.

وبعد موت احلسن التفَّ أنصار أهل البيت وشيعتهم عىل احلسني بن عيل وشجعوه 
عىل اخلروج عىل السلطة والدعوة لنفسه حاكاًم، ووعده أهل العراق باحلامية والنرصة، 
دعوه  أن  بعد  الكوفة  دخول  من  ومنعوه  وباعوه،  خذلوه  أهنم  حصل  الذي  ولكن 
إليها؛ مما أدى إىل قتله ومن معه عن بكرة أبيهم يف كربالء، وحزن املسلمون عليه كثرًيا 
لتورطه هبذه املؤامرة؛ حتى قيل: إن الذي قتله هم الذين شّجعوه عىل طلب السلطة، 

وأقنعوه باخلروج وهم يعلمون ضعفهم وُقوة األمويني.
وبعد ذلك احلدث امُلشني استمرت املعارضة املتمثلة بأتباع أهل البيت رغم أهنم 
خذلوهم!، وقوي مصطلح شيعة أهل البيت، ونزلت إىل الرساديب تعمل عىل حشد 
الناس من خالل استغالل مفهوم أهل البيت، واستمرت بتأسيس ثقافة تدعم حقهم 

السيايس يف استالم كريس السلطة.
وظهرت عرشات النصوص التي أسندوها إىل النبي كذًبا وزوًرا لدعم ثقافتهم، 
النبي  إىل  وأسندوها  النصوص  عرشات  اخرتاع  إىل  األمويني  من  فعل  كرد  أدى  مما 
لسان  عىل  احلديث  يف  الكذب  وفشا  السلطة،  كريس  يف  حقهم  حلامية  وزوًرا  افرتاء 
النبي من قبل كل جمموعة تريد السلطة، وظهر مصطلح أهل السنة مقابل مصطلح 
أهل البيت، وانضم إىل مصطلح اجلامعة، ليصري أهل السنة واجلامعة مقابل شيعة أهل 
البيت، واخترص يف االستخدام مع الزمن بعد القضاء عىل األمويني إىل مصطلح سنة 
وشيعة فقط، وأحياًنا ُيَقيِّدون مفهوم أهل السنة واجلامعة باألشعرية أو املاتريدية أو 
كالمها إلخراج املعتزلة وغريهم من شموهلم باملفهوم، وأحياًنا بأتباع اإلمام أمحد بن 
قد غلب  املفهوم  يكون  السنة واجلامعة، وبذلك  أهل  إمام  عليه  أطلقوا  الذي  حنبل 
عليه الناحية الثقافية، وتقّلص اجلانب السيايس، وال عالقة لذلك بمفهوم سنة النبي 

ال من قريب وال من بعيد.
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وتم القضاء عىل دولة عبد اهلل بن الزبري التي بسطت نفوذها عىل العراق واحلجاز 
ومرص لعدة سنوات، واستتب األمر سياسيًّا لألمويني فقط، ومل يكن لدولة عبد اهلل 
بن الزبري أي ثقافة خاصة هبا، فكانت حركته ظاهرة سياسية رصحية يف طلب السلطة، 

ومل ُيكتب هلا االستمرار مثلها مثل اخلوارج عىل عيل بن أيب طالب.
إذا؛ مل يبق مجاعة قوية يف الساحة السياسية إال األموّيون وهم أصحاب السلطة، 

وأخذوا اسم »أهل السنة واجلامعة«، بينام املعارضة هلم أخذوا اسم »الشيعة«.
يف  واعتقاهلم  الشيعة  مالحقة  وتّم  وسياسيًّا،  ثقافيًّا،  بينهام  الرصاع  واستمر 
النبوة، بل وَكَذبوا عىل لساهنم  السجون، ووّرط الشيعة معهم رجال من أهل بيت 
عىل  للحفاظ  يشء  أي  يعمل  احلاكم  ألن  وذلك  األذى،  فطاهلم  معارضتهم  لدعم 
كريس السلطة وال حيرتم أحد مهام كان الشخص ولو كان أباه، فهو أشبه بنار مستعرة 

حترق كل من ُتسّول له نفسه باالقرتاب منه.
األمويني  ضد  باملعارضة  خاص  تارخيي  ثقايف  سيايس  مفهوم  الشيعة  فمصطلح 
الشيعية لإلطاحة  املعارضة  العباسيني؛ ألهنم استخدموا  إىل  ابتداء، واستمر بعدهم 
باألمويني، وخذلوهم بعد ذلك، وكذلك مصطلح أهل السنة واجلامعة فهو مفهوم 
العباسيون ثقافيًّا فيام بعد  ابتداء، واستخدمه  سيايس ثقايف تارخيي خاص باألمويني 

لرضب الشيعة.
املهم؛ إن مصطلح السنة والشيعة مصطلحان سياسيان تارخييان يدالن عىل رصاع 
عىل السلطة يف حقبة زمانية معينة، الشيعة َمّثلت املعارضة، وأهل السنة واجلامعة َمّثلت 

السلطة احلاكمة حينئذ، وهي األمويون.
السيايس  والدهتام  سبب  من  انسلخا  املصطلحني  أنَّ هذين  حصل  الذي  ولكن؛ 
التارخيي، واستمرا بعد انتهاء احلدث نتيجة غفلة املسلمني، ومؤامرة بعض الوافدين 
رشذمة  يف  مصلحة  هلم  الذين  خارجيًّا  األعداء  داخليًّا، ومكر  اإلسالمية  الثقافة  إىل 
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األمة وزرع فيها بذرة الشقاق والعداء، واقتنع الشيعة أن هؤالء املسلمني املعارصين 
هم امتداد لألمويني!.

 وبالتايل هم املسؤولون عن إرهاب األمويني، ومقتل احلسني، وَخدعت املسلمني 
دون  أنفسهم  عىل  ويطلقونه  واجلامعة،  السنة  أهل  اسم  عىل  حيافظون  جعلتهم  بأن 
احلالية  للشيعة  هدًفا  يصريوا  أن  إىل  أدى  مما  َدموّيته،  أو  االسم  هذا  بتارخيية  معرفة 
الذين يعيشون مأساة تارخيية!، واستمرت بنفخ النار يف ثقافة الشيعة من خالل إقامة 
والزحف  بالوحل،  والتمرغ  والنواح،  والرثاء،  والتطبري،  واللطم،  العويل،  جمالس 

عىل الركب واملرافق... 
وغريها  وفاطمة  احلسني  مقتل  أحداث  متثياًل  جُتسد  األخرية  اآلونة  يف  وصارت   
وصورة،  صوت  باملأساة  وتربطهم  السنة  ألهل  بالكراهية  وحتقنهم  الشيعة  لتجييش 
واخرتعت عرشات املفاهيم التي ترسخ االختالف والفرقة مع الثقافة األخرى؛ التي 
حافظت عىل مفهوم أهل السنة واجلامعة، ابتداء من اهتام أهل السنة بتحريف القرءان 
بمعطيات تارخيية ُمعينة أدت إىل تغييب بعض النصوص التي تنص عىل إمامة عيل، 
مما أدى إىل رجوع التهمة إىل الشيعة أيًضا نتيجة اعتقادهم بتحريف النص القرءاين، 

ليصري كالمها متهمني بتحريف النص القرءاين.
بصوابه  ومشكوًكا  حمرًفا  ا  نصًّ اإلسالمية  األمة  يف  القرءاين  النص  يصري  وبالتايل   
البعض،  لبعضهام  االهتام  خالل  من  فرقتني  أكرب  بشهادة  املسلمني  ثقافة  يف  داخليًّا 
ونجحوا بذلك أيًضا، إضافة إىل مفاهيم أخرى أمهها جعل احلديث النبوي مصدًرا 
مصدره  له  طرف  كل  أن  العلم  الطرفني، مع  عند  اإلهلي  الوحي  صفة  ترشيعيًّا، وله 
احلديثي اخلاص به، إضافة إىل مفهوم اإلمامة والعصمة، وعدالة الصحابة، وبذلك 
كّرسوا الشقاق واحلقد بينهام إىل غري رجعة، وما دعوات التقارب بينهام يف احلقيقة إالّ 

تأجيج لنار احلقد والكراهية من جديد!.
بعضهام،  يعرفان  ال  بأخوين  أتى  ظامل  ملك  مثل  املسلمني  بني  األمر  وصار 
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ووسوس لكل منهام مستغاًل جهله وبساطته أن عدوه هو اآلخر، وأسقط عليه خماوفه 
ومطامعه، وألبس كل منهام قناع حديدي يمنعهام من التحدث مع بعضهام أو التعرف 
عىل وجه اآلخر، ورضب أحدمها غيلة، ومهس يف أذن اآلخر أن الفاعل أمامه، فقام 
األخ املرضوب غاضًبا يف االعتداء عىل أخيه ظنًا منه أنه العدو، وبادله أخوه بالعدوان 
ظنًا منه أنه عدو يريد أن يقتله، واستمر العدوان بينهام، ويقوم امللك بتزكية العدوان 

بنرش الكذب واالفرتاء عليهام، وأن كل واحد منهام هو عدو لآلخر.
ولو سألت أحًدا ممن ينتمون إىل مصطلح أهل السنة واجلامعة، ماذا يعني لك هذا 

االنتامء؟ لسارع باجلواب: إنه انتامء إىل سنة النبي.
لألمويني  امتداد  إنه  ألجاب:  حاليًّا؟  السني  لك  يعني  ماذا  شيعيًّا:  سألت  ولو 

وإرهاهبم.
ولو سألت السني: ماذا يعني لك مصطلح الشيعة؟ ألجاب إهنم من يتبعون أهل 
سنة  يرفضون  الذين  إهنم  بعضهم:  بذلك، وألجاب  خاصة  عقائد  وهلم  النبوة  بيت 

النبي، هكذا قيل له )روافض(.
والسنة،  الشيعة  ملصطلح  تارخيي  بمفهوم  متمسًكا  زال  ما  الشيعي  أن  املالحظ 
ويعيش التاريخ يف احلارض، ويطالب بالثأر ملقتل احلسني، ولكن من الناس احلاليني 
هلم،  امتداًدا  أنفسهم  يعّدون  أمية، وال  بني  بإرهاب  هلم  عالقة  ال  الذين  املعارصين 
رغم أهنم يستخدمون مصطلح أهل السنة واجلامعة استخداًما ثقافيًّا فقط، ويغفلون 

عن تلويث هذا املصطلح سياسيًّا وتورطه بإرهاب بني أمية.
إىل  التاريخ  من  غفلتهم، وخيرجوا  من  يستيقظوا  أن  اليوم  ينبغي عىل شيعة  لذا؛ 
مكاهنا  غري  يف  حاليًّا  يمثلوهنا  التي  التارخيية  املعركة  هذه  وُيوقفوا  املعارص،  الزمن 
وزماهنا ورجاهلا، وُيوقفوا املطالبة بالثأر لدم احلسني، والرغبة باالنتقام من األمويني 

ملامرستهم اإلرهاب السيايس حينئذ!.
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وينبغي عىل من ينتمي إىل أهل السنة واجلامعة أن يعلم أن هذا املفهوم )أهل السنة 
واجلامعة( مستهدف سياسيًّا وثقافيًّا من قبل الشيعة لتلوثه بالدم واإلرهاب تارخييًّا، 
وال عالقة له بمفهوم سنة النبي أبًدا؛ ألن سنة النبي حمرتمة عند اجلميع وليست هي 

حمل النقاش أو االختالف.
واحلل؛ توقيف هذه املهزلة التارخيية من قبل الطرفني، الطرف األول يتخىل عن 
تقمص دور املعارضة لألمويني باسم الشيعة، والطرف الثاين يرتك استخدام مصطلح 
أهل السنة واجلامعة الذي يدل عىل السلطة األموية احلاكمة، فكالمها يف ذمة التاريخ، 
السنة واجلامعة(، وال معارضني هلم )الشيعة(، وإنام  ونحن اآلن لسنا أمويني )أهل 

مسلمون فقط، وحيث كان احلق والعدل نكون، ولكل زمن دولة ورجال.
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الحديث النبوي ميراث أم تراث

الرتاث كلمة غري املرياث، إذ األوىل تدل عىل جهد مبذول يف صنعة أو يشء خاص 
ألقوام مضوا يف التاريخ، مثل اآلثار واألغاين واملوسيقا، وما شابه ذلك من أعامل.

اآلية  هذه  أتت   ،]19 ]الفجر:  ا﴾  لَّمًّ َأْكاًل  التَُّراَث  ﴿َوَتْأُكُلوَن  تعاىل:  قوله  اقرأ   
الِمْسكِيِن﴾  َطَعاِم  َعَلى  وَن  َتَحاضُّ َوال  الَيتِيَم،  ُتْكِرموَن  َبل الَّ  ﴿َكالَّ  تعاىل:  قوله  بعد 
حق،  وجه  غري  من  غريه  جهد  يتناول  الذي  اإلنسان  عىل  لتدل   ،]18-17 ]الفجر: 
وينفقه يف مصلحته أو يضيفه جلهده، مثل: أكل مرياث اليتامى، فهو مرياث لليتامى 
كحق هلم، وتراث لآلكل من وجه آخر؛ ألنه أكل جهد غريه وثمره من غري وجه حق 

من جهة أخرى.
أما املرياث فتدل عىل انتقال امللكية ترصًفا أو انتفاًعا من جهة إىل أخرى.

 اقرأ قوله تعاىل: 
َماَواِت َواألَْرِض َوالّلُه بَِما َتْعَمُلوَن َخبِيٌر﴾ ]آل عمران: 180[،  ﴿َولِّلِه ِميَراُث السَّ

﴿َوَوِرَث سَلْيَماُن َداُووَد﴾ ]النمل: 16[.
﴿ُثمَّ َأْوَرْثنَا الكَِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا﴾ ]فاطر: 32[

تراًثا،  وليس  مرياث  امليت  لورثة  البناء  أو  تراًثا، واألموال  وليس  مرياث  فالعلم   
وبناء عىل ذلك فالقرءان مرياث ورثناه عمن سبقنا، ورصنا خلفاء هلم فيه، وليس هو 
تراًثا؛ ألنه ليس من صنعهم أو جهد هلم، بخالف الدراسات التي تناولته من السلف 

فهي تراث لنا غري ملزمني به.
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املجتمع  إىل  القرءان  وانتقل  وتفاعاًل،  دراسة  القرءان  مع  تعامل  السلف  إذن؛ 
دراسة  القرءان  مع  بالتفاعل  ملزم  الالحق  واملجتمع  تراًثا  ودراسته  مرياًثا،  الالحق 
أفهام  من  )القرءان(  باملرياث  أحاط  ما  هو  الذي  بالرتاث  ملزم  وغري  واستخالًفا، 
ا به حسب األدوات املعرفية  وتفاسري ودراسات؛ ألن لكل قوم دراسة وتفاعاًل خاصًّ

ومعطيات الواقع وحيثياته.
ى  ى تراًثا، وإنام هو مرياث، كذلك القرءان ال ُيَسمَّ فكام أن العلم بأنواعه ال ُيَسمَّ

تراًثا، وإنام هو مرياث يتفاعل معه املجتمعات الالحقة مثله مثل سائر العلوم.
املعريف  املستوى  حسب  واملكان  بالزمان  مرتبط  خاص  ثقايف  نتاج  هو  فالرتاث: 
أو  اخلاصة،  واملعارف  والروايات  األغاين  نحو  واملجتمع،  للفرد  واحلاجيات 

الترشيعات الظرفية...إلخ.
وال  إليهم،  وصل  أو  الناس  اكتشفه  املوضوعي  الوجود  صفة  له  يشء  املرياث: 
مثل  خلفهم،  ملن  بعدهم  واستمر  األوائل،  به  وانتفع  املكان،  أو  بالزمان  له  عالقة 
مرياث األموال، فهي تنتقل من ناس إىل آخرين ال عالقة لثقافة من سبق يف التعامل 
معها، وكذلك العلم ينتفع به صاحبه، وعندما يموت ينتقل العلم وراثة إىل الالحق 

دون تصورات األول أو استخدامه الذي صار تراًثا ملن بعده.
ومن هذا الوجه فالقرءان مرياث وليس تراًثا، ونحن ملزمون باملرياث، وخمريون 

بالرتاث.
والسؤال الذي يفرض ذاته هو: احلديث النبوي مرياث أم تراث؟.

وهذا ما سوف يعرفه القارئ وحده من جراء إعامل عقله والتفكري.
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ال يوجد وحي تشريعي ملزم للناس إال القرءان

•  القرءان هو حمل التالوة ومصدر للترشيع واهلداية وليس حديث النبي: 
ِمَن  َأَنا  َما  إِنَّ َفُقْل  َوَمن َضلَّ  لِنَْفِسِه  َيْهَتِدي  َما  َفإِنَّ اْهَتَدى  َفَمِن  القرءان  َأْتُلَو  ﴿َوَأْن 

الُمنِذِريَن﴾ ]النمل: 92[.
إِْحَساًنا  ين  َوبِاْلَوالدِّ َشْيًئا  بِِه  ُتْشِرُكوْا  َأالَّ  َعَلْيُكْم  ُكْم  َربُّ َم  َحرَّ َما  َأْتُل  َتَعاَلْوْا  ﴿ُقْل 
َظَهَر  َما  الَفَواِحَش  َتْقَرُبوْا  َوالَ  اُهْم  َوإِيَّ َنْرُزُقُكْم  نَّْحُن  إْماَلٍق  ْن  مِّ َأْوالََدُكم  َتْقُتُلوْا  َوالَ 
َلَعلَُّكْم  بِِه  اُكْم  َذلُِكْم َوصَّ بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  الّلُه  َم  َحرَّ تِي  الَّ النَّْفَس  َتْقُتُلوْا  َوالَ  َبَطَن  َوَما  ِمنَْها 

َتْعِقُلوَن﴾ ]األنعام: 151[.
•  القرءان هو مصدر للتعلم والترشيع: 

ِذيَن آَمنُوْا الَ َتْسَأُلوْا َعْن َأْشَياء إِن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َوإِن َتْسَأُلوْا َعنَْها ِحيَن  َها الَّ ﴿َيا َأيُّ
ُل القرءان ُتْبَد َلُكْم َعَفا الّلُه َعنَْها َوالّلُه َغُفوٌر َحِليٌم﴾ ]المائدة: 101[. ُينَزَّ

اهلل  عند  من  أنه  الناس  ليظن  البرش  بكالم  ألسنتهم  يلوون  الذين  هم  الكفار 
وخيدعوهم به.

ِمَن  ُهَو  َوَما  الِكَتاِب  ِمَن  لَِتْحَسُبوُه  بِاْلِكَتاِب  َأْلِسنََتُهم  َيْلُووَن  َلَفِريًقا  ِمنُْهْم  ﴿َوإِنَّ 
الَكِذَب  الّلِه  َعَلى  َوَيُقوُلوَن  الّلِه  ِعنِد  ِمْن  ُهَو  َوَما  الّلِه  ِعنِد  ِمْن  ُهَو  َوَيُقوُلوَن  الِكَتاِب 

َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ ]آل عمران: 78[.
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•  القرءان هو حمل للتدبر فقط: 
َكثِيًرا﴾  اْختاَِلًفا  فِيِه  َلَوَجُدوْا  الّلِه  َغْيِر  ِعنِد  ِمْن  َكاَن  َوَلْو  القرءان  ُروَن  َيَتَدبَّ ﴿َأَفاَل 

]النساء: 82[.
ُروَن القرءان َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها﴾ ]محمد: 24[. ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ

•  القرءان هو الوحي الذي أنزل لإلنذار به: 
﴿ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَهادًة ُقِل الّلِه َشِهيٌد بِْينِي َوَبْينَُكْم َوُأوِحَي إَِليَّ َهَذا القرءان 
َما ُهَو  ألُنِذَرُكم بِِه َوَمن َبَلَغ َأِئنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع الّلِه آلَِهًة ُأْخَرى ُقل الَّ َأْشَهُد ُقْل إِنَّ

ا ُتْشِرُكوَن﴾ ]األنعام: 19[. مَّ إَِلـٌه َواِحٌد َوإِنَّنِي َبِريٌء مِّ
•  الكفار يطلبون مرجًعا غري القرءان أو تبديله: 

ِذيَن الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت بقرءان َغْيِر َهـَذا  ﴿َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَّ
بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِليَّ إِنِّي َأَخاُف  َلُه ِمن تِْلَقاء َنْفِسي إِْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأَبدِّ َأْو َبدِّ

إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ]يونس: 15[.
•  القرءان هو حمل للدراسة واالستامع واإلنصات: 

﴿َوإَِذا ُقِرَئ القرءان َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾ ]األعراف: 204[.
•  القرءان هو الذي هيدي للتي هي أقوم: 

الَِحاِت  ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُر الُمْؤِمنِيَن الَّ ﴿إِنَّ َهـَذا القرءان ِيْهِدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبشِّ
َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكبِيًرا﴾ ]اإلسراء: 9[.

•  القرءان حمل للذكر ودعوة الناس: 
فِي  َربََّك  َذَكْرَت  َوإَِذا  َوْقًرا  آَذانِِهْم  َوفِي  َيْفَقُهوُه  َأن  َأِكنًَّة  ُقُلوبِِهْم  َعَلى  ﴿َوَجَعْلنَا 
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ْوْا َعَلى َأْدَباِرِهْم ُنُفوًرا﴾ ]اإلسراء: 46[. القرءان َوْحَدُه َولَّ
ْر بِالقرءان َمن َيَخاُف َوِعيِد﴾  ﴿َنْحُن َأْعَلُم بَِما َيُقوُلوَن َوَما َأنَت َعَلْيِهم بَِجبَّاٍر َفَذكِّ

]ق: 45[.
•  القرءان هو حمل التحدي فقط: 

ِئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َيْأُتوْا بِِمْثِل َهـَذا القرءان الَ َيْأُتوَن بِِمْثِلِه  ﴿ُقل لَّ
َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهيًرا﴾ ]اإلسراء: 88[.

•  اهلجر كان للقرءان فقط وليس لكالم الناس: 
ُسوُل َيا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا القرءان َمْهُجوًرا﴾ ]الفرقان: 30[. ﴿َوَقاَل الرَّ

•  الكفار يعلمون أن الوحي امللزم للناس هو القرءان فقط: 
ُكْم َتْغِلُبوَن﴾ ]فصلت:  ِذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا لَِهَذا القرءان َواْلَغْوا فِيِه َلَعلَّ ﴿َوَقاَل الَّ

.]26

اجلن سمعوا القرءان واكتفوا به ومل ينتظروا أحاديث النبي أو سألوا عنها: 
َأنِصُتوا  َقاُلوا  ا َحَضُروُه  َفَلمَّ َيْسَتِمُعوَن القرءان  َن الِجنِّ  َنَفًرا مِّ إَِلْيَك  ﴿َوإِْذ َصَرْفنَا 

نِذِريَن﴾ ]األحقاف: 29[. ْوا إَِلى َقْوِمِهم مُّ ا ُقِضَي َولَّ َفَلمَّ
وبعد كل هذه النصوص وغريها، هل يصح منطًقا أن يأيت أحدهم ويطلب دلياًل 
من القرءان عىل أنه ال يوجد وحي ترشيعي غري القرءان، ويريد من ذلك إثبات وحي 
احلديث النبوي وجيعله مصدًرا ترشيعيًّا مع القرءان رغم قراءته أن ذلك الفعل صدر 

من الكفار وهو مطلب هلم.
 ﴿َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَِّذيَن الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت بقرءان َغْيِر َهـَذا 
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بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِليَّ إِنِّي َأَخاُف  َلُه ِمن تِْلَقاء َنْفِسي إِْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأَبدِّ َأْو َبدِّ
إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ]يونس: 15[.

ُكْم َتْغلُِبوَن﴾ ]فصلت:   ﴿َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا لَِهَذا القرءان َواْلَغْوا فِيِه َلَعلَّ
26[، فهم الذين طلبوا مرجًعا آخر أو مصدًرا للدين أو تبديل القرءان، وهم الذين 

حاولوا أن يشوشوا عىل القرءان بَلْغوهم وكذهبم ولوي ألسنتهم ليحسب الناس أن 
كالمهم من القرءان أو مثله ﴿َوإِنَّ ِمنُْهْم َلَفِريًقا َيْلُووَن َأْلِسنََتُهم بِاْلكَِتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن 
الكَِتاِب َوَما ُهَو ِمَن الكَِتاِب َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه َوَيُقوُلوَن 

َعَلى الّلِه الَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ ]آل عمران: 78[.
انتهوا يا عباد املثناة وكفوا عن رشككم مع كتاب اهلل.
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مفهوم الرسول والرسالة في القرءان

كلمة رسول ورسالة من رسل: التي تدل عىل تكرار حركة حرة تنته بحركة الزمة، 
وظهر هذا املفهوم بفعل أرسل الذي هو امتداد يف احلركة وانتقاهلا من إىل.

من  ينتقل  الذي  واليشء  أرسل،  الرباعي  الفعل  من  )ُمْرِسل(  هو  الفاعل  واسم 
احلقيقية  القيمة  ألن  املصدر؛  عىل  رسواًل  أو  رسالة  ى  ُيَسمَّ إليه  امُلْرَسل  إىل  امُلْرِسل 
للرسالة فهي التي تنتقل، ويمكن أن تنتقل بعدة وسائل، منها عىل سبيل املثال، احلامم 

الزاجل، فيكون احلامم رسواًل من هذا الباب.
 ويمكن أن تنتقل الرسالة خالل جهاز إلكرتوين )النت( فتكون الرسالة ذاهتا هي 
رسول توصل اخلرب بذاهتا، ويمكن أن تنتقل عن طريق إنسان فيكون بذلك رسواًل 
أي: هو والرسالة اندجما مًعا، إذن تكون األدوات أو الوسائل رسل طاملا أهنم حيملون 
ينتقل  إليه  امُلْرَسل  إىل  مضموهنا  أوصلوا  أو  الرسالة،  محل  عنهم  انتفى  فإن  رسالة، 
بالنسبة  رسواًل  وتصري  اإلرسال  يف  املعنية  هي  ألهنا  ذاهتا؛  الرسالة  إىل  الرسول  اسم 

للُمْرَسل إليه.
فكلمة )رسول( هلا متعلقان يف الواقع: 

أحدمها: األصل وهي الرسالة ذاهتا. •
اآلخر: الفرع وهي الوسيلة أو األداة التي محلت الرسالة. •

ويف حال انفصال األداة أو الوسيلة عن الرسالة، يزول اسم الرسول عنها، وتنفرد 
الرسالة باسم الرسول، خاصة إن كانت مستمرة ختاطب األجيال، فهي رسول إليهم 
كوهنا تنتقل من جيل إىل آخر، وُيعرف املقصد من استخدام كلمة الرسول يف النص 
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أهي الرسالة فقط، أم حامل الرسالة، أم كالمها من خالل سياق اخلطاب وإسقاطه 
عىل حمله من الواقع.

تعالوا نرى كيف فهم املفرسون، وأهل اللسان العريب كلمة الرسول والرسالة.

أواًل- أهم مصادر التفسير 
تفسري »الطربي« ]سورة الشعراء: 16[: . 1

 قال: أرسلت رسالة ورسواًل، كام قال الشاعر: 
َلَقْد َكَذَب الَواُشوَن ما ُبْحُت ِعنَدهْم.... بُِسوٍء َوال أْرَسْلُتُهْم بَِرُسوِل

تفسري »البغوي« ]سورة الشعراء: 16[: . 2
ا َرُسوُل َربِّ الَعامَلنَِي﴾ ومل يقل: رسوال رب العاملني، ألنه  ﴿َفْأتَِيا فِْرَعْوَن َفُقوال إِنَّ

أراد الرسالة، أي: أنا ذو رسالة رب العاملني.
تفسري »زاد املسري« ]سورة الشعراء: 16[: . 3

بمعنى  يكون  الرسول  قتيبة:  ابن  قال  العاَلمين﴾  ربِّ  رسوُل  ﴿إِنَّا  تعاىل:  قوله 
الجميع، كقوله: ﴿هؤالء َضيفي﴾ ]الحجر: 68[ وقوله: ﴿ُثمَّ ُنْخِرُجكم طِْفاًل﴾ 
]الحج: 5[. وقال الزجاج: املعنى: إِنَّا ِرسالُة ربِّ العامَلني، أي: ذوو رسالة ربِّ 

العاملني.
تفسري »الرازي« ]سورة الشعراء: 16[: . 4

بمعنى  يكون  قد  الرسول  أن  وثانيها:  العاملني﴾...  َرّب  َرُسوُل  ا  ﴿إِنَّ قوله:  وأما 
الرسالة، قال الشاعر: 

َلَقْد َكَذَب الَواُشوَن ما ُبْحُت ِعنَدهْم... بُِسوٍء َوال أْرَسْلُتُهْم بَِرُسوِل
فيكون املعنى: إنا ذو رسالة رب العاملني.
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تفسري »النسفي« ]الشعراء: 16[: . 5
﴿فأتيا فرعون فقوال إّنا رسول رّب العالمين﴾ لم يثنِّ الرسول كما ثنَّى في قوله: 
وبمعنى  املْرَسل  بمعنى  يكون  الرسول  ألن   ]47 ]طه:  ربك﴾  رسوال  ﴿إنا 
بمعنى  هنا  وجعل  تثنيته،  من  بد  يكن  فلم  املرسل،  بمعنى  ثمة  فجعل  الرسالة، 

الرسالة فيستوي يف الوصف به الواحد والتثنية واجلمع.
تفسري »البيضاوي« ]سورة الشعراء: 16[: . 6

ا َرُسوُل َرّب العاملني﴾ أفرد الرسول ؛ ألنه مصدر وصف  ﴿َفْأتَِيا فِْرَعْوَن َفُقوال إِنَّ
به، فإنه مشرتك بني املْرَسل والرسالة، قال الشاعر: 

َلَقْد َكذَب الَواُشوَن َما ُفْهُت ِعنَْدُهم.... برِِسٍّ َوالَ َأْرَسْلُتُهْم بَِرُسوِل
ولذلك ثنَّى تارة وأفرد أخرى، أو الحتادمها لألخوة أو لوحدة املرسل واملرسل به.

تفسري »الكشاف« ]سورة الشعراء: 16[: . 7
47[؟  ]طه:  َرّبَك﴾  َرُسوالَ  ا  ﴿إِنَّ قوله:  يف  ثنَّى  كام  الرسول  ثنَّى  هال  قلت:  فإن 

قلت: الرسول يكون بمعنى املْرَسل، وبمعنى الرسالة.
تفسري »اخلازن« ]سورة الشعراء: 16[: . 8

﴿فأتيا فرعون فقوال إنا رسول رب العاملني﴾ فإن قلت: هال ثنَّى الرسول كام يف 
قوله: فأتياه فقوال: إنا رسوال ربك.

 قلت: الرسول قد يكون بمعنى املرسل وبمعنى الرسالة فجعله َثمَّ بمعنى املرسل 
فلم يكن بد من تثنيته، وجعله هنا بمعنى الرسالة فجازت التسوية فيه، إذا وصف 

به الواحد والتثنية واجلمع، واملعنى: أنا ذو رسالة كام قال كثري: 
ٍء َوالَ َأْرَسْلُتُهْم بَِرُسوِل َلَقْد َكذَب الَواُشوَن َما ُفْهُت ِعنَْدُهم.... بيَشْ

تفسري »أضواء البيان يف تفسري القرءان بالقرءان« . 9
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]سورة طه: 47[: 
ا َرُسوُل َربِّ العاملني﴾ يف » الشعراء «؟ مع  فإن قيل: ما وجه اإلفراد يف قوله: ﴿إِنَّ
أهنام رسوالن؟ كام جاء الرسول مثنى يف » طه « فام وجه التثنية يف » طه « واإلفراد 

يف » الشعراء «، وكل واحد من اللفظني: املثنى واملفرد يراد به موسى وهارون؟
فالذي يظهر يل- واهلل تعاىل أعلم- أن لفظ الرسول أصله مصدر وصف به،.... 

ومن إطالق الرسول مراًدا به املصدر عىل األصل قوله: 
َلَقْد َكذَب الَواُشوَن َما ُفْهُت ِعنَْدُهم... بَِقْوٍل َوالَ َأْرَسْلُتُهْم بَِرُسوِل

 أي: برسالة. وقول اآلخر: 
أال بلغ بني عصم رسوال.... بأين عن فتاحتكم غني

يعني: أبلغهم رسالة.
تفسري »القرطبي« باب 13، ج 13، ص 93: . 10

رسول  عبيدة:  أبو  قال  العاملني(  رب  رسول  إنا  فقوال  فرعون  )فأتيا  تعاىل:  قوله 
بمعنى رسالة، والتقدير عىل هذا: إنا ذوو رسالة رب العاملني.

- املصدر ذاته باب 18، ج 18، ص 262: 
وقد يعرب عن الرسالة بالرسول، قال الشاعر: 

َلَقْد َكذَب الَواُشوَن َما ُبْحُت ِعنَْدُهم.... برِِسٍّ َوالَ َأْرَسْلُتُهْم بَِرُسوِل
تفسري »البحر املحيط« باب 1، ج 10، ص 327: . 11

تعاىل،  اهلل  عند  من  جاءهم  من  وهو  جنس،  رسول  رهبم﴾:  رسول  ﴿فعصوا 
كموسى ولوط عليهام السالم. وقيل: لوط عليه السالم، أعاده عىل أقرب مذكور، 
األسبق  عىل  أعاده  السالم،  عليه  موسى  الكلبي:  وقال  املؤتفكات.  رسول  وهو 

وهو رسول فرعون. وقيل: رسول بمعنى رسالة.
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تفسري »فتح القدير » باب 1، ج 5، ص303: . 12
قال أبو عبيدة: رسول بمعنى رسالة، والتقدير عىل هذا: إنا ذوا رسالة رّب العاملني.

تفسري » بحر العلوم للسمرقندي« باب 16، ج 3، ص 259: . 13
ا َرُسوُل َرّب العاملني﴾ يعني: موسى وحده،  قوله عز وجل: ﴿َفْأتَِيا فِْرَعْوَن َفُقوال إِنَّ
بمعنى  يكون  الرسول  القتبي:  وقال  الواحد.  به  اثنني، ويراد  إىل  اليشء  ويضاف 
اجلمع، كام يكون الضيف بمعنى اجلمع. ﴿َقاَل إِنَّ هؤالء َضْيِفى َفاَل َتْفَضُحوِن﴾ 

]احلجر: 68[. وقال أبو عبيدة: رسول بمعنى رسالة.
تفسري » اللباب البن عادل« باب 9، ج 15، ص435: . 14

قال القرطبي: وقيل: » رسول « بمعنى رسالة، وقد يعرب عن الرسالة بالرسول.
تفسري«معاين القرءان للنحاس«سورة الشعراء، ج5، ص68: . 15

قال عز وجل: )فأتيا فرعون فقوال إنا رسول رب العاملني( 
قال أبو عبيدة: رسول بمعنى رسالة وأنشد: 

َلَقْد َكذَب الَواُشوَن َما ُبْحُت ِعنَْدُهم... برِِسٍّ َوالَ َأْرَسْلُتُهْم بَِرُسوِل
 والتقدير عىل قوله: إنا ذوا رسالة.

تفسري »فتح القدير« ]سورة الشعراء: 16[، ج4، ص 138: . 16
قال أبو عبيدة: رسول بمعنى رسالة والتقدير عىل هذا: إنا ذوا رسالة رب العاملني.

17 . ،2 ج   ،]16 الشعراء:  ]سورة  جزي،  البن  التنزيل«  لعلوم  التسهيل  تفسري« 
ص 291: 

فإنه يقال: رسول بمعنى رسالة بخالف قوله: إنا رسوال فإنه بمعنى الرسل.

ثانًيا- المصادر اللسانية 
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»لسان العرب« مادة رسل: . 1
عن  األَخرية  ِسيل  والرَّ ُسول  والرَّ سالة  والرَّ سالة  الرِّ واالسم  إِليه  َأْرَسل   )...وقد 

ثعلب وَأنشد: 
 لقد َكَذب الواُشون ما ُبْحُت عندهم.... بَلْيىل وال َأْرَسْلُتهم بَرِسيل

ر فمن َأنَّث مجعه َأْرُساًل، قال الشاعر:  سالة يؤنث وُيذكَّ سول بمعنى الرِّ  والرَّ
قد َأَتْتها َأْرُسيل

سالة  سول الرِّ  ويقال: هي َرُسولك، وَتراَسل القوُم َأْرَسل بعُضهم إىِل بعض، والرَّ
سالة لأَلسعر اجلُعفي:  وامُلْرَسل، وَأنشد اجلوهري يف الرسول الرِّ

 َأال َأْبِلغ َأبا عمرو َرُسواًل... بَأين عن ُفتاحتكم َغنِيُّ 
ُخفاًفا  ُمْبِلٌغ عني  َمْن  َأال  ِمْرداس  بن  لعباس  ومثله  ُحْكمكم  َأي:  ُفتاحتكم  عن   
 : سالة، ومنه قول كثريِّ سول حيث كان بمعنى الرِّ َرُسواًل َبْيُت َأهلك ُمنْتهاها فَأتت الرَّ

 لقد َكَذب الواُشون ما ُبحُت عندهم... برِسٍّ وال َأْرَسْلتهم بَرُسول
 ويف التنزيل العزيز: )إِنَّا َرُسول رب العاملني( ومل يقل: ُرُسل؛ ألَن َفُعواًل وَفِعياًل 

يستوي فيهام املذكر واملؤنث والواحد واجلمع...
وقال َأبو إِسحاق النحوي يف قوله )عز وجل( حكاية عن موسى وَأخيه: )فُقوال 
إِنَّا رسول رب العاملني( معناه: إِنا ِرسالة َرّب العاملني، َأي: َذَوا ِرسالة رب العاملني، 

وَأنشد هو َأو غريه: 
لقد َكَذب الواُشون ما ُفْهُت عندهم.. برِسٍّ وال َأرسلتهم بَرسول

سول  ي الرَّ  َأراد: وال َأرسلتهم بِرسالة قال األَزهري: وهذا قول األَخفش، وُسمِّ
وكذلك  َأرسلت،  من  اسم  سول  والرَّ ِرسالة  ذو  َأي:  َرُسول،  ذو  ألَنه  رسواًل؛ 

سالة...(  الرِّ
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»تاج العروس« مادة رسل: . 2
عليهُم  َأْنبِياَءُه   - وَجلَّ -َعزَّ  اهللِ  إِْرساُل   َ ُفرسِّ وبِه  التَّْوِجيُه  أيًضا:  )...واإِلْرساُل   
َساَلُة بالكرِس  َه إليهم َأْن َأْنِذُروا ِعباِدي، قاَله أبو الَعبَّاس. واالْسُم: الرِّ ُه َوجَّ الُم كأنَّ السَّ

ِسيُل َكَصُبوٍر وَأِمرٍي األِخرَيُة عن َثْعَلٍب وَأْنَشَد:  ُسوُل والرَّ والَفْتِح والرَّ
لقد َكَذَب الَواُشوَن ما ُبْحُت عنَدهم....بَِلْيىَل وال َأْرَسْلُتهم بَِرِسيِل

، وُيْرَوى:  ٍ قلُت: هو لُِكَثريِّ
لقد َكَذَب الَواُشوَن ما ُبْحُت عنَدهم.....برِِسٍّ وال َأْرَسْلُتهم بَِرُسوِل

 : ُر، وَأْنَشَد اجلَْوَهِرّي لأَلْسَعِر اجلُْعِفيُّ ساَلِة ُيَؤنُِّث وُيَذكَّ ُسوُل بمعنَى الرِّ  والرَّ
َأالَ َأْبِلْغ َبنِي َعْمٍرو َرُسواًل.... بَِأينَّ عن ُفَتاَحتُِكْم َغنِيُّ

 أي: عن ُحْكِمكم ومثُله لَِعبَّاِس بِن ِمْرَداٍس: 
َأال َمْن ُمْبِلٌغ َعنِّي ُخفاًفا....َرُسواًل َبْيُت َأْهِلك ُمنَْتهاَها

ُسوُل أيًضا: امُلْرَسُل...(  ساَلِة، والرَّ ُسوَل حيُث كان بَمْعنَى الرِّ  وأنََّث الرَّ
»القاموس املحيط« مادة رسل: . 3

امُلْرَسُل  سوُل أيًضا:  وكَصبوٍر وأمرٍي، والرَّ والفتح  ساَلُة بالكرس  الرِّ  )...واالسُم: 
ج: أرُسٌل وُرُسٌل وُرَسالُء وامُلوافُِق َلَك يف النِّضاِل ونحِوِه...(.

إن  مفاده:  ما  يقولون  العريب  اللسان  التفسري، وعلامء  علامء  كبار  من  مجهرة  إذن؛ 
محلها  حال  يف  األداة  أو  الوسيلة  تشمل  الرسالة، وقد  هي  الرسول  كلمة  يف  األصل 
للرسالة فقط، فإن انتفى عنها محل الرسالة انفردت الرسالة باسم الرسول، وسياق 

اخلطاب حيدد املقصد.
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داللة كلمة الرسول في الخطاب القرءاني

بعد أن عرفنا داللة كلمة الرسول يف اللسان العريب، وأن األصل يف داللتها هي 
الرسالة ال حاملها، وهي الرسول حقيقة، نأيت لدراستها يف االستخدام القرءاين.

ا أال وهي:  وقبل أن أورد النصوص القرءانية، ينبغي أن أشري إىل نقطة مهمة جدًّ
إن كان املقصد بكلمة الرسول - اإلنسان أو الكائن احلي - حامل الرسالة فينبغي 
يكون  أن  فينبغي  مثاًل  إلكرتونيًّا  جهاًزا  كان  بمهمته، وإن  يقوم  حتى  حيًّا  يكون  أن 
صاحلًا للعمل، وهذا يعني أن امليت من الناس، أو اجلهاز العاطل ال يمكن أن يكون 

رسواًل، هذه نقطة ينبغي تثبيتها أثناء دراسة النصوص القرءانية.
وسوف نفرز جمموعة النصوص إىل مخسة أنواع وهي: 

النصوص التي تأيت كلمة الرسول فيها بمعنى حامل الرسالة.. 1
 النصوص التي تأيت كلمة الرسول فيها بمعنى الرسالة ذاهتا.. 2
 النصوص التي تأيت كلمة الرسول فيها بمعنى الرسالة وحاملها مًعا. . 3
النصوص التي ذكرت رسل الناس لبعضهم بعًضا.. 4
النصوص التي ذكرت الرسل من املالئكة.. 5
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الرسول بمعنى حامل الرسالة اإللهية: . 1
ْتُهُم  سَّ ِذيَن َخَلْوْا ِمن َقْبِلُكم مَّ َثُل الَّ ا َيْأتُِكم مَّ - ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا الَجنََّة َوَلمَّ
ِذيَن آَمنُوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر الّلِه َأال إِنَّ  ُسوُل َوالَّ اء َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َيُقوَل الرَّ رَّ الَبْأَساء َوالضَّ

َنْصَر الّلِه َقِريٌب﴾ ]البقرة: 214[.
َوَمآلِئَكتِِه  بِالّلِه  آَمَن  ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمنُوَن  ِه  بِّ رَّ ِمن  إَِلْيِه  ُأنِزَل  بَِما  ُسوُل  الرَّ ﴿آَمَن   -
نَا َوإَِلْيَك  ُسِلِه َوَقاُلوْا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا ُغْفَراَنَك َربَّ ن رُّ ُق َبْيَن َأَحٍد مِّ َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه الَ ُنَفرِّ

الَمِصيُر﴾ ]البقرة: 285[،
َفإِن  ِمنُكْم  األَْمِر  َوُأْولِي  ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوْا  الّلَه  َأطِيُعوْا  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ ﴿َيا   -
ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك  وُه إَِلى الّلِه َوالرَّ َتنَاَزْعُتْم فِي َشْيٍء َفُردُّ

َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴾ ]النساء: 59[.
وَن  ُسوِل َرَأْيَت الُمنَافِِقيَن َيُصدُّ - ﴿َوإَِذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا إَِلى َما َأنَزَل الّلُه َوإَِلى الرَّ

َعنَك ُصُدوًدا﴾ ]النساء: 61[.
ُسوِل َوإَِلى  وُه إَِلى الرَّ َن األَْمِن َأِو الَخْوِف َأَذاُعوْا بِِه َوَلْو َردُّ - ﴿َوإَِذا َجاءُهْم َأْمٌر مِّ
َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم  الّلِه  َفْضُل  َوَلْوالَ  ِمنُْهْم  َيْسَتنبُِطوَنُه  ِذيَن  الَّ َلَعِلَمُه  ِمنُْهْم  األَْمِر  ُأْولِي 

ْيَطاَن إاِلَّ َقِلياًل﴾ ]النساء: 83[. َبْعُتُم الشَّ الَتَّ
َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه  َفَما  َتْفَعْل  ْم  لَّ بَِّك َوإِن  إَِلْيَك ِمن رَّ ُأنِزَل  َما  ْغ  َبلِّ ُسوُل  َها الرَّ َأيُّ - ﴿َيا 

َوالّلُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ الّلَه الَ َيْهِدي الَقْوَم الَكافِِريَن﴾ ]المائدة: 67[.
ا َعَرُفوْا ِمَن  ْمِع ِممَّ ُسوِل َتَرى َأْعُينَُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ - ﴿َوإَِذا َسِمُعوْا َما ُأنِزَل إَِلى الرَّ

اِهِديَن﴾ ]المائدة: 83[. نَا آَمنَّا َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ الَحقِّ َيُقوُلوَن َربَّ
َما َعَلى َرُسولِنَا  ْيُتْم َفاْعَلُموْا َأنَّ ُسوَل َواْحَذُروْا َفإِن َتَولَّ - ﴿َوَأطِيُعوْا الّلَه َوَأطِيُعوْا الرَّ
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الَباَلُغ الُمبِيُن﴾ ]المائدة: 92[.
ــوَن﴾  ــا َتْكُتُم ــُدوَن َوَم ــا ُتْب ــُم َم ــُه َيْعَل ــاَلُغ َوالّل ــوِل إاِلَّ الَب ُس ــى الرَّ ــا َعَل - ﴿مَّ

]المائــدة: 99[.
﴾ ]األعراف: 157[. يَّ ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ -  ﴿الَّ

ا  َوَعَلْيُكم مَّ َل  َما ُحمِّ َعَلْيِه  َما  َفإِنَّ وا  َتَولَّ َفإِن  ُسوَل  َوَأطِيُعوا الرَّ َه  اللَّ - ﴿ُقْل َأطِيُعوا 
ُسوِل إاِلَّ الَباَلُغ الُمبِيُن﴾ ]النور: 54[. ْلُتْم َوإِن ُتطِيُعوُه َتْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَّ ُحمِّ

إَِلْيِه  ُأنِزَل  َلْواَل  األَْسَواِق  فِي  َوَيْمِشي  الطََّعاَم  َيْأُكُل  ُسوِل  الرَّ َهَذا  َماِل  - ﴿َوَقاُلوا 
َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا﴾ ]الفرقان: 7[.

ــوًرا﴾  ــرءان َمْهُج ــَذا الق ــُذوا َه َخ ــي اتَّ ــا َربِّ إِنَّ َقْوِم ــوُل َي ُس ــاَل الرَّ - ﴿َوَق
.]30 ]الفرقــان: 

ُسوِل َولِِذي الُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  ِه َولِلرَّ ُه َعَلى َرسولِِه ِمْن َأْهِل الُقَرى َفِللَّ ا َأَفاء اللَّ - ﴿مَّ
ُسوُل  الرَّ آَتاُكُم  َوَما  ِمنُكْم  األَْغنَِياء  َبْيَن  ُدوَلًة  َيُكوَن  اَل  َكْي  بِيِل  السَّ َواْبِن  َواْلَمَساِكيِن 

َه َشِديُد الِعَقاِب﴾ ]الحشر: 7[. َه إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه َفانَتُهوا َواتَّ
اَت َأْو ُقتَِل انَقَلْبُتْم َعَلى  ُسُل َأَفإِن مَّ ٌد إاِلَّ َرسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ - ﴿َوَما ُمَحمَّ
اِكِريَن﴾ ]آل  َأْعَقابُِكْم َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ الّلَه َشْيًئا َوَسَيْجِزي الّلُه الشَّ

عمران: 144[.

الرسول بمعنى الرسالة اإللهية ذاتها: . 2
ُسوَل َحقٌّ َوَجاءُهُم  - ﴿َكْيَف َيْهِدي الّلُه َقْوًما َكَفُروْا َبْعَد إِيَمانِِهْم َوَشِهُدوْا َأنَّ الرَّ

الَبيِّنَاُت َوالّلُه الَ َيْهِدي الَقْوَم الظَّالِِميَن﴾ ]آل عمران: 86[.
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ِه  ُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه الُهَدى َوَيتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل الُمْؤِمنِيَن ُنَولِّ - ﴿َوَمن ُيَشاِقِق الرَّ
َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا﴾]النساء: 115[. 

ُسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾ ]النور: 56[. َكاَة َوَأطِيُعوا الرَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ - ﴿َوَأِقيُموا الصَّ
َسبِياًل﴾  ُسوِل  الرَّ َمَع  اتََّخْذُت  َلْيَتنِي  َيا  َيُقوُل  َيَدْيِه  َعَلى  الظَّالُِم  َيَعضُّ  ﴿َوَيْوَم   -

]الفرقان: 27[.
َعَذاٌب  َوَلُه  فِيَها  َخالًِدا  َناًرا  ُيْدِخْلُه  ُحُدوَدُه  َوَيَتَعدَّ  َوَرُسوَلُه  الّلَه  َيْعِص  ﴿َوَمن   -

ِهيٌن﴾ ]النساء: 14[. مُّ
ْحَمتِِه َوَيْجَعل  َه َوآِمنُوا بَِرُسولِِه ُيْؤتُِكْم ِكْفَلْيِن ِمن رَّ ُقوا اللَّ ِذيَن آَمنُوا اتَّ َها الَّ - ﴿َيا َأيُّ

ِحيٌم﴾ ]الحديد: 28[. ُه َغُفوٌر رَّ ُكْم ُنوًرا َتْمُشوَن بِِه َوَيْغِفْر َلُكْم َواللَّ لَّ
ُروُه َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصياًل﴾ ]الفتح: 9[. ُروُه َوُتَوقِّ ِه َوَرُسولِِه َوُتَعزِّ - ﴿لُِتْؤِمنُوا بِاللَّ

الرسول بمعنى الرسالة اإللهية وحاملها: . 3
ــَه الَ ُيِحــبُّ الَكافِِريــَن﴾  ــإِنَّ الّل ــْوْا َف ُســوَل فــإِن َتَولَّ ــَه َوالرَّ ــْل َأطِيُعــوْا الّل - ﴿ُق

ــران: 32[. ]آل عم
اِهِديَن﴾]آل عمران: 53[. ُسوَل َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ َبْعنَا الرَّ نَا آَمنَّا بَِما َأنَزْلَت َواتَّ - ﴿َربَّ
ِذيَن َأْحَسنُوْا ِمنُْهْم  ُسوِل ِمن َبْعِد َما َأَصاَبُهُم الَقْرُح لِلَّ ِذيَن اْسَتَجاُبوْا لِّلِه َوالرَّ - ﴿الَّ

َقوْا َأْجٌر َعظِيٌم﴾ ]آل عمران: 172[. َواتَّ
ى بِِهُم األَْرُض َوالَ َيْكُتُموَن  ُسوَل َلْو ُتَسوَّ ِذيَن َكَفُروْا َوَعَصُوْا الرَّ - ﴿َيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَّ

الّلَه َحِديًثا﴾ ]النساء: 42[.
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َلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك  ُهْم إِذ ظَّ ُسوٍل إاِلَّ لُِيَطاَع بِإِْذِن الّلِه َوَلْو َأنَّ -﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن رَّ
ِحيًما﴾ ]النساء: 64[. اًبا رَّ ُسوُل َلَوَجُدوْا الّلَه َتوَّ َفاْسَتْغَفُروْا الّلَه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الرَّ

النَّبِيِّيَن  َن  مِّ َعَلْيِهم  الّلُه  َأْنَعَم  ِذيَن  الَّ َمَع  َفُأْوَلـِئَك  ُسوَل  َوالرَّ الّلَه  ُيطِِع  -﴿َوَمن 
الِِحيَن َوَحُسَن ُأوَلـِئَك َرفِيًقا﴾ ]النساء: 69[. َهَداء َوالصَّ يِقيَن َوالشُّ دِّ َوالصِّ

َحِفيًظا﴾  َعَلْيِهْم  َأْرَسْلنَاَك  َفَما  َتَولَّى  َوَمن  الّلَه  َأَطاَع  َفَقْد  ُسوَل  الرَّ ُيطِِع  ْن  -﴿مَّ
]النساء: 80[.

ُسوَل َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوبِياًل﴾ ]المزمل: 16[. - ﴿َفَعَصى فِْرَعْوُن الرَّ
َوإِن  ُكْم  لَّ َخْيًرا  َفآِمنُوْا  ُكْم  بِّ رَّ ِمن  بِاْلَحقِّ  ُسوُل  الرَّ َجاءُكُم  َقْد  النَّاُس  َها  َأيُّ ﴿َيا   -
َماَواِت َواألَْرِض َوَكاَن الّلُه َعِليًما َحِكيًما﴾ ]النساء: 170[. ِه َما فِي السَّ َتْكُفُروْا َفإِنَّ لِلَّ
َذاَت  َوَأْصِلُحوْا  الّلَه  ُقوْا  َفاتَّ ُسوِل  َوالرَّ لِّلِه  األَنَفاُل  ُقِل  األَنَفاِل  َعِن  - ﴿َيْسَأُلوَنَك 

ْؤِمنِيَن﴾ ]األنفال: 1[. بِْينُِكْم َوَأطِيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه إِن ُكنُتم مُّ
ن َبْعِد َذلَِك َوَما  نُْهم مِّ ُسوِل َوَأَطْعنَا ُثمَّ َيَتَولَّى َفِريٌق مِّ ِه َوبِالرَّ -﴿َوَيُقوُلوَن آَمنَّا بِاللَّ

ُأْوَلِئَك بِاْلُمْؤِمنِيَن﴾ ]النور: 47[.
ُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم  ِه َوَشاقُّوا الرَّ وا َعن َسبِيِل اللَّ ِذيَن َكَفُروا َوَصدُّ - ﴿إِنَّ الَّ

َه َشْيًئا َوَسُيْحبُِط َأْعَماَلُهْم﴾ ]حممد: 32[. وا اللَّ الُهَدى َلن َيُضرُّ
َتْحتَِها  ِمن  َتْجِري  َجنَّاٍت  ُيْدِخْلُه  َوَرُسوَلُه  الّلَه  ُيطِِع  َوَمن  الّلِه  ُحُدوُد  ﴿تِْلَك   -

ين فِيَها َوَذلَِك الَفْوُز الَعظِيُم﴾ ]النساء: 13[. األَْنَهاُر َخالدِّ
ُسواَل﴾  الرَّ َوَأَطْعنَا  َه  اللَّ َأَطْعنَا  َلْيَتنَا  َيا  َيُقوُلوَن  النَّاِر  فِي  ُوُجوُهُهْم  ُتَقلَُّب  - ﴿َيْوَم 

]األحزاب: 66[.
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َماَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه  ِذي  الَّ َجِميًعا  إَِلْيُكْم  الّلِه  َرُسوُل  إِنِّي  النَّاُس  َها  َأيُّ َيا  ﴿ُقْل   -
ِذي ُيْؤِمُن  يِّ الَّ َواألَْرِض ال إَِلـَه إاِلَّ ُهَو ُيْحِيـي َوُيِميُت َفآِمنُوْا بِالّلِه َوَرُسولِِه النَّبِيِّ األُمِّ

ُكْم َتْهَتُدوَن﴾ ]األعراف: 158[. بُِعوُه َلَعلَّ بِالّلِه َوَكِلَماتِِه َواتَّ
الّلُه  َم  َحرَّ َما  ُموَن  ُيَحرِّ َوالَ  اآلِخِر  بِاْلَيْوِم  َوالَ  بِالّلِه  ُيْؤِمنُوَن  الَ  ِذيَن  الَّ ﴿َقاتُِلوْا   -
ِذيَن ُأوُتوْا الِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوْا الِجْزَيَة َعن َيٍد  َيِدينُوَن ِديَن الَحقِّ ِمَن الَّ َوَرسوُلُه َوالَ 

َوُهْم َصاِغُروَن﴾ ]التوبة: 29[.

الرسول حامل الرسالة بين الناس لبعضهم بعًضا: . 4
ُسوُل َقاَل اْرِجْع إَِلى َربَِّك َفاْسَأْلُه َما َباُل  ا َجاءُه الرَّ - ﴿َوَقاَل الَمِلُك اْئُتونِي بِِه َفَلمَّ

النِّْسَوِة الالَّتِي َقطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعِليٌم﴾ ]يوسف: 50[.

الرسل من المالئكة: . 5
ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم﴾ ]التكوير: 19[. - ﴿إِنَّ

اِس إِنَّ اللَّـَه َسـِميٌع َبِصيـٌر﴾  - ﴿اللَّـُه َيْصَطِفـي ِمـَن الَماَلِئَكـِة ُرُسـاًل َوِمـَن النَـّ
.]75 ]الحـج: 

َأْجنَِحٍة  ُأولِي  ُرُساًل  الَماَلِئَكِة  َجاِعِل  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َفاطِِر  ِه  لِلَّ ﴿اْلَحْمُد   -
َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ ]فاطر: 1[. ْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع َيِزيُد فِي الَخْلِق َما َيَشاُء إِنَّ اللَّ مَّ
يقرأها  أن  للقارئ  يمكن  للحرص-  ليست  وهي  النصوص-  من  جمموعة  هذه 
ويأخذ فكرة جيدة عن عملية الفرز كيف تتم، ليقوم بنفسه يف فرز النصوص األخرى، 

ويفرق بني دالالت كلمة الرسول يف اخلطاب القرءاين.
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مفهوم النبي والنبيء

والفرق بين داللة جمع األنبياء والنبيين

السامل،  املذكر  مجع  أحدها  ُمعّينة  كلامت  جلمع  صيغتني  وجود  النحو  أهل  الحظ 
واآلخر مجع التكسري، مثل شاهدون، وشهداء، وأرادوا أن يفرقوا بينهام يف الداللة، 
ومجع  أفراد،  عرشة  أعاله  الذي  ِقّلة  مجع  ُيفيد  السامل  املذكر  مجع  منهم:  مجهرٌة  فقال 
التكسري، وُيفيد مجع الكثرة، وهو من فوق عرشة أفراد، واستمروا عىل هذا التفريق 
مصدر  القرءان  أن  هلا، وبام  نقد  أو  دراسة  دون  النتائج  هذه  يرثون  املعارص  يومنا  إىل 

للسان العريب، وميزان له، نعرض رأي النحاة عليه ملعرفة درجته من الصواب.
فنالحظ أنه ليس كل مجع مذكر سامل له صيغة مجع تكسري، مثل كلمة )املسلمون 
واملؤمنون(، وكذلك نجد أن مجع املذكر السامل يف اخلطاب القرءاين ال ُيفّرق بني مجع 
قليل ومجع كثري، فاخلطاب واحد َقلَّ أم َكُثر اجلمع، وهذا يدل عىل خطأ رأي هؤالء 

النحاة فيام ذهبوا إليه من تفريق بني صيغتي اجلمع بالقلة والكثرة.
واعتامًدا عىل قاعدة: إذا اختلف املبنى اختلف املعنى رضورة، ال ُبدَّ من وجود فرق 

يف الداللة بني صيغتي اجلمع.
أول أمر ينبغي مالحظته هو أن اللسان العريب انعكاس صويت ألحداث أو ظواهر 
أو  املعاجم  من  وليس  واقعها،  من  الكلمة  داللة  ندرس  أن  يقتيض  وهذا  الواقع، 
ظاهرهتا  وجود  عىل  يدل  القرءاين  النص  يف  مستخدمة  الكلمة  وجود  الشعر، وجمرد 
يف الواقع سابقة عن اللفظ، وإذا غاب اللفظ عن االستخدام اللساين، وال وجود له 
يف النص القرءاين، فهذا يدل عىل نفي العلم بوجود ظاهرة له عىل أرض الواقع، وبام 
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أن كلمة )نبّيني( وكلمة )أنبياء( موجودتان يف النص القرءاين، فهذا يدل عىل وجود 
ظاهرتيهام يف الواقع.

 ﴾ يَثاَقُهـْم َوُكْفِرِهـم َبآَيـاِت الّلـِه َوَقْتلِِهـُم األَْنبَِيـاَء بَِغْيـِر َحقٍّ - ﴿َفبَِمـا َنْقِضِهـم مِّ
.]155 ]النسـاء: 

ا َأْوَحْينَا إَِلْيَك َكَما َأْوَحْينَا إَِلى ُنوٍح َوالنَّبِيِّيَن ِمن َبْعِدِه﴾ ]النساء: 163[. - ﴿إِنَّ
كلمة )نبي( اسم فاعل ويتم مجعها عىل صيغة اجلمع املذكر السامل )نبّيون( مثل: 

 )شاهد( ومجعها )شاهدون(، )عامل( ومجعها )عاملون(.
وهذه الصيغة ومجعها يدلنا عىل تعدي الفعل من الفاعل إىل الواقع، أما إذا تغريت 
صيغة اجلمع هلم، فهذا يدل عىل تغيري املفرد، وتغري املعنى، من باب: إذا تغري املبنى 

تغري املعنى رضورة.
لنرى ذلك من خالل األمثلة ذاهتا: 

 )شهيد( ومجعها )شهداء(، بخالف )شاهد( التي مجعها )شاهدون(.
 )عليم( ومجعها )علامء( بخالف )عامل( التي مجعها )عاملون(.

 )خبري( ومجعها )خرباء( بخالف )خمرب( ومجعها )خمربون( 
 )حكيم( ومجعها )حكامء( بخالف )حاكم( ومجعها )حاكمون(.

املالحظ يف هذه املفردات أهنا تدل عىل وصف ثابت يف الفاعل غري متعدية، وهي 
التفريق  يف  واضح  الفاعل، وهذا  باسم  مشبهة  بصفة  اصطالًحا  له، وعرفت  الزمة 
)عامل(  كلمة  وكذلك  الالزمة،  )شهيد(  وكلمة  املتعدية،  )شاهد(  الكلمة  داللة  بني 
وكلمة )عليم(، وبذلك وصلنا إىل رضورة الفرق بني داللة )النبينّي( املتعدية، وداللة 

)األنبياء( الالزمة.
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نبأ: خرج منها الفعل الرباعي أنبأ أو نبَّأ - ُينْبئ أو ُينَبِّئ - إنباًء، فهو نبيء، واملصدر 
النَُّبوَءة.

ة. نبا: خرج منها الفعل الثالثي نبا - َينبو - َنْبًيا، فهو نبي، واملصدر النُُّبوَّ
نبي مفرد نبينّي: اسم فاعل وهو متعد وأفادت داللة الياء اجلهد املمتد زمانيًّا، وهو 
من الفعل الثالثي )نبا( التي تدل عىل سرت ومجع مستقر منته بامتداد وإثارة يف الزمان 
يرفع  الذي  الرجل  عىل  تدل  نبي  كلمة  إن  املفرسون:  قال  الوجه  هذا  ومن  واملكان، 

الناس ويسمو هبم إىل اهلل، فهو مثل الطريق املمتد زمانيًّا.
انظر تفسري القرءان »روح املعاين« لآللويس اجلزء )12( يف رشحه لآلية: ﴿َواْذكْر 
بِيًّا﴾ ]مريم: 51[. ]... فالنبي من  ُه َكاَن ُمْخَلًصا َوَكاَن َرُسواًل نَّ فِي الكَِتاِب ُموَسى إِنَّ
النبوة بمعنى الرفعة. وجيوز أن يكون من النبأ وأصله نبيء أي املنبىء عن اهلل تعاىل 
ح األول بأنه أبلغ قيل، ولذلك قال: » لست بنبيء اهلل تعاىل  بالتوحيد والرشائع وُرجِّ

- باهلمزة- ولكن نبي اهلل تعاىل « ملن خاطبه باهلمز، وأراد الغض منه[.
 يشري للحديث عن أيب ذر ريض اهلل عنه، قال: جاء أعرايب إىل رسول اهلل  فقال: يا 
نبيء اهلل. فقال رسول اهلل : )لست بنبيء اهلل، ولكني نبي اهلل(. أخرجه احلاكم وقال: 

هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه.
عليم وشهيد،  مثل  َفعيل  وزن  عىل  الفاعل  باسم  مشبهة  صفة  أنبياء:  مفرد  نبيء 
وهي صفة حال الزمة، وأفادت اهلمزة يف آخر الكلمة الظهور املتوقف أو املنقطع، 

وهي من الفعل الرباعي )أنبأ(.
ي النبيء نبيًئا؛ ألنه خيرج منه   ونقول: نبأُت من األرض. إذا خرجت منها، وُسمِّ
األنباء )اخلرب اجلديد املهم(. ولذلك ال يصح تسمية النبي: بنبيء اهلل فقط؛ ألهنا تدل 

عىل الرجل الذي أخرجه اهلل، وُيَتَوهم منها طريد اهلل.
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فالنبي هو العامل املتصل مع اهلل بصورة دائمة، وقد قام الربهان عىل صدقه، فهو 
واحلرية  للنهضة  الناس  ويقود  اهلل،  إىل  والدعوة  التعليم  عىل  وُيرشف  دائاًم،  صادق 

والفالح.
والنبيء هو الذي ُينبئ بأخبار غيبية أو أحداث من خالل دراسته أو استقرائه دون 
التدخل يف تطبيقها أو الدعوة إليها.مثل املتنبئ لظواهر اجلو من حرارة أو برودة أو 

عي التنبؤ عن اهلل وقد يصدق أو يكذب. نزول أمطار، أو يدَّ
فنبي اهلل هو نبيء رضورة، وأنبياء اهلل كلهم نبّيون.

باسم  املشبهة  الصفة  أو  )عامل(  الفاعل  اسم  استخدام  حني  االنتباه  ينبغي  لذا؛ 
الفعل  داللة  بني  التفريق  ينبغي  وكذلك  القرءانية،  النصوص  يف  )عليم(  الفاعل 
وإنام  اعتباطيًّا،  ليس  االستخدام  ألن  )أقسط(،  الرباعي  والفعل  )قسط(،  الثالثي 

حلكمة ومقصد من العليم احلكيم.
ا أال وهي: هل كلمة نبي أو نبيء تطلق عىل غري  ونصل اآلن إىل مسألة مهمة جدًّ

نبي أو نبيء اهلل؟
واجلواب: 

نبي  يوجد  املفهوم، وبالتايل  به  حتقق  من  كل  عىل  تطلق  لسانيًّا  نبيء  أو  نبي  كلمة 
يف  غلب  فقط، ولكن  نبيء  اهلل، ويوجد  نبيء  يوجد  فقط، وكذلك  نبي  اهلل، ويوجد 
الثقافة اإلسالمية إفراد تلك املصطلحات عىل نبي ونبيء اهلل فقط، وهي غري ملزمة 
لنا، ألن القرءان نزل بلسان عريب مبني، ومل ينزل بام تعارف عليه الناس، ويف القرءان 
ْؤِمنِيَن﴾ ]البقرة: 91[،  نرى قوله تعاىل: ﴿ُقْل َفلَِم َتْقُتُلوَن َأنبَِياَء الّلِه ِمن َقْبُل إِن ُكنُتم مُّ
فذكر كلمة )أنبياء( مضافة إىل اهلل، وهذا يدل عىل وجود أنبياء ال ُينبئون عن اهلل مثل 

النبيء عن األحوال اجلوية مثاًل.
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َوُمنِذِريَن  ِريَن  ُمَبشِّ النَّبِيِّيَن  الّلُه  َفَبَعَث  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ النَّاُس  ﴿َكاَن  تعاىل:  قوله  وانظر 
َبْيَن النَّاِس فِيَما اْخَتَلُفوْا فِيِه َوَما اْخَتَلَف فِيِه إاِلَّ  َوَأنَزَل َمَعُهُم الكَِتاَب بِاْلَحقِّ لَِيْحُكَم 
الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم الَبيِّنَاُت َبْغًيا َبْينَُهْم َفَهَدى الّلُه الَِّذيَن آَمنُوْا لَِما اْخَتَلُفوْا 

ْسَتِقيٍم﴾ ]البقرة: 213[. فِيِه ِمَن الَحقِّ بِإِْذنِِه َوالّلُه َيْهِدي َمن َيَشاُء إَِلى ِصَراٍط مُّ
ذكر كلمة )فبعث اهلل النبيني( فهؤالء النبيون هم مضافون إىل اهلل بدليل التعريف 
هلم بأل العهد، أما غريهم فهم نبّيون لساًنا فقط كوهنم قادة علامء صاحلني دعاة إىل 
ُسوَل  اهلل، وما أكثرهم يف التاريخ اإلنساين؛ لذلك قال اهلل تعاىل: ﴿َوَمن ُيطِِع الّلَه َوالرَّ
الِِحيَن  َوالصَّ َهَداء  َوالشُّ يِقيَن  دِّ َوالصِّ النَّبِيِّيَن  َن  مِّ َعَلْيِهم  الّلُه  َأْنَعَم  الَِّذيَن  َمَع  َفُأْوَلـئَِك 

َوَحُسَن ُأوَلـئَِك َرفِيًقا﴾ ]النساء: 69[.
العريب  اللسان  يف  معروف  هو  كام  الرسالة  هبا  يقصد  النص  يف  الرسول  فكلمة 
يِقنَي  دِّ واالستخدام القرءاين، وهؤالء الناس املطيعون خيربهم اهلل أهنم مع النَّبِيِّنَي َوالصِّ
من  تنقطع  ال  دائم  بشكل  املقامات  هذه  وجود  يلزم  وهذا  نَي،  احِلِ َوالصَّ َهَداء  َوالشُّ

الوجود.
حرًصا،  املضافة هلل  وهذا دليل عىل أن داللة كلمة )النبيني( يف النص ليست هي 
وعامل  كإمام  اللساين  باملفهوم  نبيًّا  وصار  النبوة  مقام  إىل  وصل  من  كل  تشمل  وإنام 
وداعية يف جمتمعه، وهم قادة وعلامء صاحلون دعاة إىل احلق واخلري والنهضة بالعباد 

والبالد.
واألمر باإليامن بالنبيني عام يشمل النبيني الذين بعثهم اهلل، والنبيني الذين وصلوا 
وْا ُوُجوَهُكْم  ْيَس البِرَّ َأن ُتَولُّ إىل هذا املقام بعلمهم وصالحهم، انظر قوله تعاىل: ﴿لَّ
ِقَبَل الَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلـِكنَّ البِرَّ َمْن آَمَن بِالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب 

َوالنَّبِيِّيَن.. ﴾ ]البقرة: 177[.
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أن  وبام  هبم،  يؤمنوا  أن  الناس  من  ومطلوب  ين،  الدِّ يوم  إىل  مستمر  الرب  وهذا 
والنبيئون  النبيِّون  عنده، فبقي  من  أيًضا  النبوءة  ببعثه، وختم  املتعلقة  النبوة  ختم  اهلل 
بالعلم  و)املتنبئون  اهلل(  إىل  الدعاة  الصاحلون  العاملون  الراشدون  )القادة  الناس  من 
والدراسة( جيب اإليامن هبم بمعنى اتِّباعهم وطاعتهم فيام يأمرون من اخلري واملعروف 
وهنضة العباد والبالد وفق قاعدة: )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وإنام الطاعة 

باملعروف(، وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني.
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الفرق بين بعث وأرسل

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

اإلرسال  فعل  أن  من  وذلك  وأرسل،  بعث،  كلمة  بني  عالقة  وجود  فاملالحظ؛ 
اإلثارة  من  له  ُبدَّ  ال  اإلرسال  ألن  البعث؛  فعل  بعد  إال  الواقع  يف  يتم  أن  يمكن  ال 
والتحريك أواًل، فإن أردنا أن نرسل إنساًنا إىل مكان معني ال ُبدَّ من بعثه أواًل، بمعنى 
إثارته وحتريكه، وإالّ ال يتم فعل اإلرسال له إن بقي ساكنًا ثابًتا، واملوتى يبعثهم اهلل 

يوم القيامة، ولكن ال يرسلهم.
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الفرق بين النبي والرسول

نبي: مفرد نبينّي: اسم فاعل وهو متعد، وأفادت داللة الياء اجلهد املمتد زمانيًّا، 
وهو من الفعل الثالثي )نبا( الذي يدل عىل سرت ومجع مستقر منته بامتداد وإثارة يف 
الزمان واملكان، ومن هذا الوجه قال املفرسون: إن كلمة نبي تدل عىل الرجل الذي 

يرفع الناس ويسمو هبم إىل اهلل، فهو مثل الطريق املمتد زمانيًّا ومكانيًّا.
فالنبي؛ هو رجل بعثه اهلل يف قومه، واختاره ملقام النبوة، وأوحى إليه هبذا التكليف، 
والترشيف، ليقوم بعملية الدعوة، والتعليم ملجتمعه مستخدًما الرشع السابق، الذي 
نزل عىل الرسول النبي. فالنبي هو تابع للرسول النبي السابق، يدعو إىل رشعه، نحو 

أنبياء بني إرسائيل.
- كلمة رسول ورسالة من رسل: التي تدل عىل تكرار حركة حرة تنتهي بحركة 

الزمة، وظهر هذا املفهوم بفعل أرسل الذي هو امتداد يف احلركة وانتقاهلا من إىل.
من  ينتقل  الذي  واليشء  أرسل،  الرباعي  الفعل  من  )ُمْرِسل(  هو  الفاعل  واسم 
احلقيقية  القيمة  ألن  املصدر؛  عىل  رسواًل  أو  رسالة  ى  ُيَسمَّ إليه  امُلْرَسل  إىل  امُلْرِسل 
للرسالة فهي التي تنتقل، ويمكن أن تنتقل بعدة وسائل، منها عىل سبيل املثال، احلامم 
الزاجل، فيكون احلامم رسواًل من هذا الباب، ويمكن أن تنتقل الرسالة خالل جهاز 
إلكرتوين )اإلنرتنت( فتكون الرسالة ذاهتا هي رسول توصل اخلرب بذاهتا، ويمكن أن 
تنتقل عن طريق إنسان فيكون بذلك رسواًل، أي: هو والرسالة اندجما مًعا، إذن تكون 
األدوات أو الوسائل رسل طاملا أهنم حيملون رسالة، فإن انتفى عنهم محل الرسالة، 
أو أوصلوا مضموهنا إىل امُلْرَسل إليه ينتقل اسم الرسول إىل الرسالة ذاهتا؛ ألهنا هي 
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املعنية يف اإلرسال وتصري رسواًل بالنسبة للُمْرَسل إليه، وينبغي االنتباه إىل أن الرسول 
النبي كان له دور يف حياته متعلًقا بقيادة األمة وتعليمها، وتوقف ذلك بوفاته.

فكلمة )رسول( هلا متعلقان يف الواقع: 
- أحدمها: األصل؛ وهي الرسالة ذاهتا.

- اآلخر: الفرع؛ وهي الوسيلة أو األداة التي محلت الرسالة.
ويف حال انفصال األداة أو الوسيلة عن الرسالة، يزول اسم الرسول عنها، وتنفرد 
الرسالة باسم الرسول، خاصة إن كانت مستمرة ختاطب األجيال، فهي رسول إليهم 
كوهنا تنتقل من جيل إىل آخر، وُيعرف املقصد من استخدام كلمة الرسول يف النص 
أهي الرسالة فقط، أم حامل الرسالة، أم كالمها من خالل سياق اخلطاب وإسقاطه 

عىل حمله من الواقع.
بعث  وفعل  بالرسول،  متعلق  أرسل  وفعل  بالنبي،  متعلق  بعث  فعل  أن  نالحظ 

أساس لفعل أرسل، فالنبوة أساس للرسالة، وكل نبي رسول ؛ وال عكس.
بِيًّـا﴾  ﴿َواْذُكـْر فِـي الِكَتـاِب إِْسـَماِعيَل إِنَّـُه َكاَن َصـاِدَق الَوْعـِد َوَكاَن َرُسـواًل نَّ

.]54 ]مريـم: 
هو  ما  يذكر  وال  عبث،  وال  حشو  فيه  يوجد  ال  حكيم  علمي  القرءان  أسلوب 
حتصيل حاصل، فلو كان كل رسول نبي ملا كان يف حاجة لذكر كلمة نبي وراء كلمة 
رسول، وعندما أتت وراءها دل عىل أن ليس كل رسول عموًما هو نبي لوجود رسل 

من املالئكة وغريهم من الناس لبعضهم بعًضا.
وينبغي التطرق ملسألة مهمة، حتى ال يقع القارئ يف لبس، وحرية من خالل تالوة 

اآليات القرءانية، التي تناولت األنبياء؛ ووصفتهم بمقام الرسالة، نحو قوله تعاىل: 
َما َجاءُهْم َرُسوٌل بَِما  1- ﴿َلَقْد َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي إِْسَرائِيَل َوَأْرَسْلنَا إَِلْيِهْم ُرُساًل ُكلَّ
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ُبوْا َوَفِريًقا َيْقُتُلوَن﴾ ]المائدة: 70[. الَ َتْهَوى َأْنُفُسُهْم َفِريًقا َكذَّ
َمْرَيَم  اْبَن  ِعيَسى  َوآَتْينَا  ُسِل  بِالرُّ َبْعِدِه  ِمن  ْينَا  َوَقفَّ الكَِتاَب  ُموَسى  آَتْينَا  2- ﴿َوَلَقْد 

َما َجاءُكْم َرُسوٌل بَِما الَ َتْهَوى َأنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم  ْدَناُه بُِروِح الُقُدِس َأَفُكلَّ الَبيِّنَاِت َوَأيَّ
ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن﴾ ]البقرة: 87[. َفَفِريًقا َكذَّ

فسياق اآليات يدل ظاهرها عىل أن النبي هو رسول، والرسول هو نبي من حيث 
حيث  من  والرسول  النبي  بني  فرق  ال  وبالتايل  القتل،  يصيبهم  أن  الداللة، ويمكن 
األحكام املتعلقة هبم. والواقع أنه يوجد فرًقا، وسوف نالحظ ذلك من خالل نبوة 

موسى، وهارون.
ْحَمتِنَا َأَخاُه َهاُروَن َنبِيًّا﴾ ]مريم: 53[. قال تعالى: ﴿َوَوَهْبنَا َلُه ِمن رَّ

لَِسانِي  َينَطلُِق  َواَل  َصْدِري  َوَيِضيُق  ُبوِن،  ُيَكذِّ َأن  َأَخاُف  إِنِّي  َربِّ  ﴿َقاَل  وقال: 
َفَأْرِسْل إَِلى َهاُروَن﴾ ]الشعراء: 13-12[.

ا َرُسوُل َربِّ الَعاَلِميَن﴾ ]الشعراء: 16[. وقال: ﴿َفْأتَِيا فِْرَعْوَن َفُقواَل إِنَّ
فرعون،  إىل  موسى  مع  وجل  عز  اهلل  أرسله  ذاته  الوقت  ويف  نبي،  هو  فهارون 
وجعله وزيًرا ملوسى يؤازره، فصار رسواًل أيًضا، فام الفرق بينه، وبني موسى إذا كان 

كالمها نبيًّا، ورسواًل؟
عليه  تنزل  مل  هارون  بينام  رسالة،  عليه  نزلت  موسى  أن  يف  يكمن  بينهام  الفرق   
رسالة، وإنام هو تابع لرسالة موسى يدعو إليها، لذلك تم وصف هارون من حيث 

الوظيفة بمقام الوزارة. 
ْن َأْهلِي﴾ ]طه: 29[. قال تعالى: ﴿َواْجَعل لِّي َوِزيًرا مِّ

اهلل  وبني  بينه  والصلة  هبم،  والعناية  الناس  لقيادة  املؤهل  العامل  مقام  يف  فالنبي 
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املتعلقة  األوامر  بعض  إليه  يوحى  أن  فيمكن  الوحي،  طريق  عن  تنقطع  ال  مستمرة 
عليه  ينزل  ال  إيامهنم، ولكن  لتقوية  األمور  ببعض  وإخبارهم  مشاكلهم  حلل  بقومه 
أنبياء  يف  احلال  هو  رسالة، كام  صاحب  سبقه  لرسول  تابع  هو  ترشيعية، وإنام  رسالة 
بني إرسائيل، فكلهم تابعون لرسالة موسى، مل ينزل عليهم أي ترشيعات، وإنام نزل 
واهلداية، والتوجيه  اإلرشاد  عملية  يف  باستخدامها  ليقوموا  وتعليامت؛  أوامر  عليهم 
لرسالة موسى، فكانوا بذلك العمل قد حتقق هبم صفة اإلرسال من اهلل هلم للناس، 
فصاروا بذلك مرسلني، ولكن دون رسالة ترشيعية، إال النبي عيسى عليه السالم، 
فقد صار بمقام الرسول صاحب الرسالة، وأخذ حكمهم من حيث احلفظ والعصمة 

عن القتل.
والثمرة  احلقيقية  القيمة  ألن  نبيًّا،  والرسول  رسواًل،  النبي  كان  الوجه  هذا  ومن 
للنبوة إنام هو للرسالة. فإن انتفت الرسالة من حيث النزول، أو الدعوة إليها، تفرغ 
مقام النبوة من مضمونه، ومثل ذلك كمثل العامل العامل بعلمه دعوة وتعلياًم، والعامل 
الساكت عن علمه والكاتم له ال يفيد به أحًدا، فهو بذلك صار من حيث النتيجة مثله 

مثل الذي ال يعلم متاًما.
إذن؛ وظيفة الرسالة متحققة بالنبي، الذي نزل عليه رسالة جديدة، فصار هبا رسواًل 
خالل  من  هارون  مثل  رسالة  عليه  ينزل  مل  الذي  بالنبي  إليها، ومتحققة  يدعو  مبلًغا 
دعوته للرسالة التي نزلت عىل أخيه فصار رسواًل معلاًم وداعية، وكالمها رسول رب 
العاملني، والقرءان استخدم هذه التعريفات والتفريقات بني النبي والرسول، فأعطى 
إذ  بينهام،  ق  فرَّ ذاته  الوقت  ويف  الرسول،  بمقام  ووصفهام  اإلرسال،  صفة  لكالمها 
جعل الرسول صاحب الرسالة معصوًما عن القتل إلمتام رسالته، بينام الرسول التابع 
جاز عليه القتل، وقد حصل يف الواقع، فصار اصطالًحا أن الرسول التابع هو نبي، 
والنبي صاحب الرسالة هو رسول، ومن هذا الوجه ظهرت املقولة التي تقول: كل 
اهلل  قبل  من  هلام  اإلرسال  حيث  من  رسول  كالمها  أن  رغم  عكس،  وال  رسول  نبي 

للناس، وكالمها مأموران بالدعوة والتعليم والتبليغ.
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ْيَطاُن  ُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّ قال تعالى: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك ِمن رَّ
َحِكيٌم﴾  َعِليٌم  ُه  َواللَّ آَياتِِه  ُه  اللَّ ُيْحِكُم  ُثمَّ  ْيَطاُن  الشَّ ُيْلِقي  َما  ُه  اللَّ َفَينَسُخ  ُأْمنِيَّتِِه  فِي 

]الحج: 52[.
مقاًما  النبوة  كون  للناس،  والقيادة  والتعليم  الدعوة  هي:  النبي  وظيفة  فتكون 

علميًّا، ويكون بذلك رسواًل تابًعا.
أما وظيفة الرسول فهي: التالوة والتبليغ ملا أنزل اهلل عليه من أوامر ترشيعية، فهو 

صاحب رسالة، إضافة ملقام النبوة.
ُسوِل إاِلَّ الَباَلُغ  ن َقْبِلُكْم َوَما َعَلى الرَّ َب ُأَمٌم مِّ ُبوا َفَقْد َكذَّ قال تعالى: ﴿َوإِن ُتَكذِّ

الُمبِيُن﴾ ]العنكبوت: 18[.
َوبِاْلَوالدين  َشْيًئا  بِِه  ُتْشِرُكوْا  َأالَّ  َعَلْيُكْم  ُكْم  َربُّ َم  َحرَّ َما  َأْتُل  َتَعاَلْوْا  ﴿ُقْل  وقال: 
اُهْم َوالَ َتْقَرُبوْا الَفَواِحَش َما  ْن إْماَلٍق نَّْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِيَّ إِْحَساًنا َوالَ َتْقُتُلوْا َأْوالََدُكم مِّ
اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم  َم الّلُه إاِلَّ بِاْلَحقِّ َذلُِكْم َوصَّ تِي َحرَّ َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َوالَ َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَّ

َتْعِقُلوَن﴾ ]األنعام: 151[.
وينبغي االنتباه إىل أن النبوة مل تنف الصفة البرشية عن النبي، وإنام أضافت له مقاًما 
النبوة، وإنام  البرشية، ووظيفة  ينتف عنه صفة  مل  النبي رسواًل،  علميًّا، وعندما صار 
ُأضيف له مقام الرسالة، مع احلفاظ عىل الصفات البرشية، والنبوية، قال تعاىل: ﴿ُقْل 
ِه َفْلَيْعَمْل  َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرجو لَِقاء َربِّ ْثُلُكْم يوَحى إَِليَّ َأنَّ َما َأَنا َبَشٌر مِّ إِنَّ

ِه َأَحًدا﴾ ]الكهف: 110[. َعَماًل َصالًِحا َواَل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ
كل نبي رسول هو إنسان وال عكس.
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االجتهاد وظيفة النبي ال الرسول

ا، واألنبياء سادة العلامء، فصفة االجتهاد هلم أوىل  كون النبوة مقاًما علميًّا ودعويًّ
من العلامء، فالنبي أحق باالجتهاد من العامل قطًعا، وإالَّ صار العامل املجتهد أفضل من 

النبي إن ُسِلَب حق االجتهاد منه.
لألحكام  واالستنباط  والتعليم،  الدعوة،  عملية  يف  باالجتهاد  يقوم  فالنبي 
التي  الرسالة  فيستخدم  رسواًل،  هو  كان  إذا  أما  السابقة،  الرسالة  من  واملعلومات 
ا َأنَزْلنَا إَِلْيَك الكَِتاَب بِاْلَحقِّ لَِتْحُكَم َبْيَن النَّاِس بَِما َأَراَك الّلُه َوالَ َتُكن  نزلت عليه﴿إِنَّ
لِّْلَخآئِنِيَن َخِصيًما﴾ ]النساء: 105[، وهذه الرؤية ليست وحًيا وإنام هي اجتهاد وفهم 
ملا أنزل اهلل، ومن اخلطأ الفاحش نفي االجتهاد عن النبي بحجة أن كل ما يقوله وحي 
من اهلل، فهذا خلط بني مقام النبوة ومقام الرسول املتعلق بالتالوة والتبليغ ملا أنزل اهلل 

عليه.
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جريان  وكلمة  بسهولة،  واطراده  اليشء  جريان  عىل  تدل  التي  سن،  من  السنة: 
األَْرِض  فِي  التكرار﴿اْستِْكَباًرا  تقتيض  بدورها  التي  االستمرار،  تقتيض  اليشء؛ 
لِيَن َفَلن  يُِّئ إاِلَّ بَِأْهِلِه َفَهْل َينُظُروَن إاِلَّ ُسنََّت األَوَّ يِِّئ َواَل َيِحيُق الَمْكُر السَّ َوَمْكَر السَّ
اهلل، هي  فسنة   ]43 َتْحِوياًل﴾ ]فاطر:  ِه  اللَّ لُِسنَِّت  َتِجَد  َوَلن  َتْبِدياًل  ِه  اللَّ لُِسنَِّت  َتِجَد 
الطريقة التي استخدمها يف عملية اخللق، وأعطاها صفة الثبات من جراء استمرارها، 

وتكرارها يف كل عملية خلق.
فاملاء، كلام تعرض للحرارة يتبخر، هذه سنة اهلل يف املاء ال تتغري أو تتبدل.

عليه  الثابت  العميل  حياته  نمط  هبا  فيقصد  لإلنسان،  سنة  كلمة  أضيفت  وإذا 
استمراًرا وتكراًرا، ال يتخلف أبًدا عن فعله.

والتزام اإلنسان بسنة معينة يف حياته االجتامعية، يقتيض ذلك عملية اإلشهار له 
بني الناس، وهذا اإلشهار يزداد يوًما بعد يوم، وتتوسع دائرة العلم هلذه السنة، كلام 
مىض عليها زمن دون سند أو عنعنة، بمعنى أنه ال يمكن حتديد الرواة هلا، وهذا معنى 

التتابع للسلوك بشكل دائم.
العميل  بالتتابع  يعتد  وإنام  به،  يعتد  وال  القرءان  يف  حجة  ليس  للخرب  والتواتر 
للحدث ذاته كمامرسة دون انقطاع، وليس جمرد رواية عنه ألمر ثبت بالربهان العقيل 
ودراسة  تالوة  كمامرسة  األمة  يف  تتابع  عظيم  حدث  القرءاين  والنص  القرءاين،  أو 
وحفظ وتعبد به فهو ال سند له، بمعنى أنه ال يوجد لكل سورة منه سلسلة من الرواة 
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معروفني، فهو خطاب لساين متتابع إنسانيًّا، ثابت، وُموثق من ِقَبْل كل جمتمع تعامل 
معه إىل يومنا املعارص، ومثله الصالة واحلج )ظاهرة اجتامعية ثقافية يف األمة(.

التتابع هو أداة معرفية يتعلق بحصول احلدث فقط، وليس هو  وينبغي العلم أن 
احلدث  حصول  يفيد  التتابع  لذا؛  عليه،  احلكم  أو  احلدث  دراسة  يتناول  علمية  أداة 
واستمراره وال يفيد حكمه أو صواب احلدث، فهذا يرجع حكمه للربهان واملصدر 

الذي يتبع له.
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ي الكالم  كلمة احلديث: هي كلمة تدل عىل حصول اليشء بعد أن مل يكن، وُسمِّ
حديًثا؛ ألنه حيصل بصورة جديدة تباًعا، كلمة تلو أخرى.

قال تعالى: ﴿الّلُه ال إَِلـَه إاِلَّ ُهَو َلَيْجَمَعنَُّكْم إَِلى َيْوِم الِقَياَمِة الَ َرْيَب فِيِه َوَمْن َأْصَدُق 
ِمَن الّلِه َحِديًثا﴾ ]النساء: 87[.

فعاًل،  التتابع؛ ألنه حديث وليس  الثبات ويستحيل عليه  له  فاحلديث ال يشرتط 
بل يغلب عليه الظن، وهو خيضع لعملية الصدق، والكذب، واخلطأ، وذلك متعلق 
بمضمونه كمتن، ورواته كسند، ويستثنى من ذلك اخلطاب القرءاين؛ ألنه كان فور 
نزوله متعلًقا بحدث اجتامعي ونزل مفرًقا ليرتسخ يف قلب النبي واألمة، فهو حديث 
اهلل عز وجل الصادق املطابق للواقع، وقد تم حفظه بصورة التتابع له يف املجتمعات 

اإلنسانية.
 أما سوى حديث اهلل، فهو أمر مرتوك حفظه للناس، سواء أكان حديث األنبياء، 
يف  معلوم  هو  كام  والتحريف،  واخلطأ  والكذب،  الصدق  عليه  وجيري  غريهم،  أم 

احلياة االجتامعية والثقافية.
التعامل،  يف  بينهام  التفريق  فينبغي  احلديث،  مدلول  غري  السنة  مدلول  إذن، 

واالستخدام، وااللتزام بداللتهام اللسانية، وعدم اخللط بينهام.
يتم  مل  واحلديث(  )السنة  كلمة  أن  نشاهد  القرءانية  اآليات  تتبع  خالل  ومن 
استخدامهام إالّ بداللتهام اللسانية، أي مل يتم حرص داللتهام بصورة معينة مثل كلمة، 
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لداللتها  إضافة  رشعية،  اصطالحات  صارت  التي  واحلج،  والصيام،  الصالة، 
اللسانية.

وبالتايل، فنحن غري ملزمني بمصطلحات القوم، التي وضعوها، وهي غري حجة 
اختصاصه وتوجهه مع مالحظة  القوم، كل حسب  التعاريف وضعها  علينا، وهذه 

عدم تفريقهم بني السنة واحلديث.
فقال علامء األصول: السنة هي ما يصلح أن يكون دلياًل رشعيًّا يستنبط منه  •

حكاًم.
وقال علامء الفقه: السنة هي ما ُيندب فعله ويثاب فاعله وال يعاقب تاركه. •
وما  • واإلقرارات  واألعامل  األقوال  جمموعة  هي  السنة  علامء احلديث:  وقال 

همَّ به النبي، وصفاته اخلَْلِقّية، واخلُُلِقّية، وأخبار غزواته وحياته االجتامعية.
واإلمام  • النبي  وإقرار  وفعل  قول  هي  السنة  اإلمامية:  الشيعة  علامء  وقال 

املعصوم.
إىل غري ذلك من التعاريف املوجودة يف الرتاث اإلسالمي.

والسنة،  القرءان  يقولون:  الترشيع  مصادر  يذكرون  عندما  األصول  وعلامء 
واإلمجاع، والقياس.

 فيستخدمون كلمة السنة، ولكن حني التطبيق والدراسة حيل حملها مادة احلديث 
النبوي كمصدر رشعي عوًضا عن السنة، وهذه العملية من معظم العلامء، هي تدليس 
وحتريف، وخلط ما بني السنة، واحلديث، وليمرر بعضهم ما يريدون من أفكار ختدم 

السلطة االستبدادية، وتكرس االستعباد!.
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ن ذلك ونرشه وكرسه عن مفهوم احلكمة هي السنة - بمعنى  أول من قال أو َمن َدوَّ
غالب  معه  وأضل  ضل  هذا  الرسالة، وبقوله  كتابه  يف  الشافعي  النبي - هو  حديث 
يف  شخصه، واحلكمة  حماكمة  بصدد  ليس  فنحن  دونه  أو  بقصد  النظر  برصف  األمة 
القرءان من احلكم وهي تدل عىل املنع ومنه قولنا: نص حمكم، أي: غري ملتبس الفهم 

وال هو احتاميل، لنر كيف أتى استخدام كلمة احلكمة يف القرءان.
احلكمة التي نزلت عىل النبيني وحي وهي جزء من الكتاب اإلهلي وليس خارجه، 

فهي ليس حديث النبي وال قوله وال سنته.
بِِه  َيِعُظُكم  َواْلِحْكَمِة  الكَِتاِب  َن  مِّ َعَلْيُكْم  َأنَزَل  َوَما  َعَلْيُكْم  الّلِه  نِْعَمَت  ﴿َواْذُكُروْا 

ُقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم﴾ ]البقرة: 231[. َواتَّ
نُْهْم َأن يِضلُّوَك َوَما يِضلُّوَن إاِلُّ  آئَِفٌة مُّ ت طَّ ﴿َوَلْوالَ َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َوَرْحَمُتُه َلَهمَّ
َمَك َما َلْم  وَنَك ِمن َشْيٍء َوَأنَزَل الّلُه َعَلْيَك الكَِتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلَّ َأنفَسُهْم َوَما َيُضرُّ

َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َعظِيًما﴾ ]النساء: 113[.
وبعد دراسة مفهوم احلكمة يف القرءان وجدنا أهنا أتت عىل صنفني: 

والتوجيه  بالترشيع  متعلقة  ونصوص  آليات  وصف  هي  احلكمة  األول: 
والتعليامت.

ْخُذواًل﴾  انظر سورة اإلسراء من نص ﴿الَّ َتْجَعل َمَع الّلِه إَِلـًها آَخَر َفَتْقعَد َمْذُموًما مَّ
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َتْجَعْل َمَع  ا َأْوَحى إَِلْيَك َربَُّك ِمَن الِحْكَمِة َوالَ  ]اإلسراء: 22[، إلى نص ﴿َذلَِك ِممَّ
ْدُحوًرا﴾ ]اإلسراء: 39[. الّلِه إَِلًها آَخَر َفُتْلَقى فِي َجَهنََّم َمُلوًما مَّ

للنبيني  وأوتيت  والفهم،  واحلكم  التفكري  وقواعد  املنهج  بمعنى  احلكمة  الثاين: 
ولغريهم، وهي قابلة للتعلم والدراسة واالكتساب.

ُر إاِلَّ  كَّ ﴿يؤتِي الِحْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن يْؤَت الِحْكَمَة َفَقْد ُأوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا َوَما َيذَّ
ُأْوُلوْا األَْلَباِب﴾ ]البقرة: 269[.

﴿اْدُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة الَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ 
َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن﴾ ]النحل: 125[.

َما َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكَفَر  ِه َوَمن َيْشُكْر َفإِنَّ ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُلْقَماَن الِحْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَّ
َه َغنِيٌّ َحِميٌد﴾ ]لقمان: 12[. َفإِنَّ اللَّ

القرءان  يف  موجودان  كالمها  واملنهجي  التعليمي  الترشيعي  بنوعيها  فاحلكمة 
دراسة  النبيني  لغري  املنهجية  احلكمة  تعلم  إمكانية  مع  الكتاب،  من  النبي  وتعلمهم 

وتعلياًم وتدريًبا.
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سنة النبي

ماذا ُيقصد بسنة النبي؟
اإلهلية  الرسالة  مع  التعامل  يف  استخدمها  التي  املنهجية  الطريقة  هي  النبي:  سنة 

إلسقاطها عىل واقعه، واملنهج هذا ما أطلق اهلل عليه صفة احلكمة.
وهذه الطريقة موجودة يف فحوى الرسالة، فكل من يقرأ الرسالة اإلهلية) القرءان( 

يستطيع أن يصل إىل هذه املنهجية )سنة النبوة(.
ُمُهُم الكَِتاَب  نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعلِّ نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرسواًل مِّ قال تعالى: ﴿َربَّ

يِهْم إِنََّك َأنَت الَعِزيُز الَحكِيُم﴾ ]البقرة: 129[. َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّ
ومن خالل تفاعل النبي مع الرسالة، والواقع مستخدًما احلكمة، جرى عىل لسانه 
وهذه األحاديث هي من تأليف النبي،  للرسالة، والواقع،  بفهمه  املتعلقة  األحاديث 
وفهمه للرسالة، وليست وحًيا أبًدا، ومل يتعهد اهلل بحفظها ألهنا ليست مصدًرا دينيًّا 
وال يشملها داللة كلمة الذكر وليست هي منزلة من عند اهلل، ومرتبطة بشخص النبي، 
وبزمانه ومكانه، والنبوة كام ذكرت هي خاصة يف الزمان واملكان، واملجتمع، بخالف 
فمن كان يعبد حممًدا فإن حممًدا قد  ومكان.  زمان  لكل  وصاحلة  عامة  فهي  الرسالة 

مات، ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال يموت.
وواقع مادة احلديث النبوي شاهد عىل ما أقول من كوهنا مادة مل ُيِرْد اهلل حفظها 

ابتداء، انظر إىل هذه اإلشكاالت عىل سبيل املثال: 
لقد تم اخرتاق مادة احلديث النبوي زيادة كام هو مشاهد يف كتب احلديث.أ. 
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لقد تم اخرتاق مادة احلديث النبوي نقصاًنا، وهذا ثابت عقاًل، ونقاًل.ب. 
أما ثبوته عقاًل، فهو من ثبوت الزيادة، والزائد أخو الناقص، واألمر الذي يزيد؛ 

ينقص.
أما نقاًل، فمن خالل إمهال وإغفال رواية معظم أحاديث العهد املكي ملدة ثالثة 
عرش عاًما، وإمهال رواية بضع مئات من خطِب اجلمعة التي خطبها النبي نفسه !.

 وجود تعارض وتناقض يف الروايات بصورة مذهلة !.ت. 
 وجود روايات تنهى رصاحة عن كتابة غري القرءان نحو :ث. 

، َأنَّ َرُسوَل اللِه َقاَل: » اَل َتْكُتُبوا َعنِّي، َوَمْن َكَتَب َعنِّي َغْيَر  َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن  ًدا َفْلَيَتَبوَّ ُثوا َعنِّي، َواَل َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ اْلُقْرءاِن َفْلَيْمُحُه، َوَحدِّ

النَّار« أخرجه مسلم في صحيحه.
اخللفاء ج.  رأسهم  وعىل  حفظه!  أو  احلديث  برواية  الصحابة  كبار  اهتامم  عدم   

ا بالنص  الراشدين األربعة، مع العلم أهنم من حفظة القرءان، وقد اهتموا جدًّ
القرءاين كام هو معلوم من مجع املصحف يف زمن أيب بكر، وتوحيد التالوات 

يف زمن عثامن.
ورد عن النبي جمموعة من الروايات التي تؤكد عىل أن املصدر اإلهلي الوحيد ح. 

للترشيع هو القرءان نحو: 
رسول أ.  يأيت  أن  ُيوشك  برش  أنا  فإنام  الناس  أهيا  أال  بعد  أما   « النبي:  قال 

والنور،  اهلدى  فيه  كتاُب اهلل،  أوهلام  َثَقَلنْي  فيكم  تارك  وأنا  فأجيب،  ريب 
فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به -وحث عىل كتاب اهلل ورغب فيه- ثم 
قال: وأهل بيتي ُأذكُركم اهلل يف أهل بيتي. وكررها ثالث مرات«. أخرجه 

مسلم برقم 4425/وأمحد.
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قالت: ب.  حسبتها  الراوي:  جمدع-قال  عبد  عليكم  َر  ُأمِّ إن   « النبي:  قال 
أسود- يقودكم بكتاب اهلل تعاىل فاسمعوا وأطيعوا« مسلم 

احلالل ما أحل اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرم اهلل يف كتابه، ت.  النبي: »  قال   
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه« ابن ماجه 3358/ الدار قطني واحلاكم 

والبيهقي والبزار والطرباين.
اهلل، ث.  بكتاب  فعليكم  يب  ُذِهَب  فإذا  فيكم،  مادمت  أطيعوين   « النبي:  قال 

يف  األلباين  وصححه   /6381 أمحد  أحلوا حالله وحرموا حرامه« مسند 
الصحيحة حتت رقم 1472.

كتاب اهلل ج.  هبام  متسكتم  إن  ما  تضلوا  لن  شيئني  فيكم  النبي: » تركت  قال 
وسنتي«.

عن أيب سعيد اخلدري، أن النبي قال: » ال تكتبوا عني شيًئا سوى القرءان، ح. 
عىل  صحيح  حديث  هذا   .» فليمحه  القرءان  سوى  شيًئا  عني  كتب  من 

رشط الشيخني، ومل خيرجاه.
قال رسول اهلل: » اعملوا بالقرءان أحلوا حالله وحرموا حرامه واقتدوا به خ. 

وال تكفروا بيشء منه وما تشابه عليكم منه فردوه إىل اهلل وإىل أويل العلم 
من بعدى كام خيربوكم وآمنوا بالتوراة واإلنجيل والزبور وما أويت النبيون 

من رهبم وليسعكم القرءان وما فيه من البيان«. السنن الكربى للبيهقي.
الربهان،  سبيل  عىل  االستئناس، وليس  سبيل  عىل  إنام  األحاديث  من  ذكرته  وما 
أن  أعلم  وأنا  فقط،  واملنطق  القرءان  هو  موضوعنا  يف  والربهان  احلجة  أن  والشك 
كل مسألة من هذه املسائل يمكن أن يوجد هلا عبيد اإلسناد تلفيقة معينة ليربروا هذه 

األمور، ويستمروا يف استعباد الناس.
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ا ثابًتا الحديث النبوي ليس تشريًعا إلهّيً

لو افرتضنا عىل سبيل املثال أن األحاديث النبوية قد وصلت إلينا كلها دون زيادة 
أو نقصان، أو حتريف، وتم التأكد من صواب نسبتها إىل النبي بصورة موثقة إىل درجة 

اليقني، هل تصري هذه املادة احلديثية وحي إهلي ترشيعي ملزمني هبا؟
من  هي  النبوي  احلديث  مادة  ألن  هبا؛  ملزمني  وحًيا، وغري  ليس  ال؛  واجلواب: 
تأليف النبي وتفاعله مع الرسالة اإلهلية. فحديث اهلل )القرءان(، غري حديث النبي، 
والعلامء فرقوا بينهام بالتعريف، فقالوا: احلديث النبوي هو املعنى من اهلل، واللفظ من 

النبي وتأليفه، وبرصف النظر عن صواب التفريق أو خطئه.
 أما القرءان فصياغته اللسانية، كمبنى من اهلل عز وجل، وإذا متعنا بتعريف العلامء 
للحديث النبوي نصل إىل أن اهلل عز وجل أنزل وحًيا باملعنى دون املبنى عىل النبي. 
أوعية  واملباين هي  باملباين،  مرتبطة  املعاين  وذلك ألن  له،  قيمة  ال  هراء  الكالم  وهذا 
حلمل املعاين ال يفرتقان أبًدا، وبالتايل، ال يمكن أن يتم نقل معنى إلنسان دون مبنى 

حيمل هذا املعنى.
يفكر إال ضمن لسان يكون  أن اإلنسان ال  املقولة،  هذه  لبطالن  اآلخر  والوجه   
حاماًل ووسيًطا لفكره، فإذا انتفى اللسان انتفى التفكري، وبالتايل، ال يمكن أن جتعل 
ا، هكذا  إنساًنا ال يملك لساًنا )لغة( أن يقوم بعملية التفكري، أو أن تتواصل معه فكريًّ
يتجاوز  الذي ال  التعقل  والتفكري غري  لسان،  إال ضمن  يفكر  اإلنسان، ال  اهلل  خلق 
)لغة(  لسان  إىل  حيتاج  ال  وهذا  مبارشة،  بصورة  الواقع  مع  والتفاعل  الفهم،  عملية 
ليحصل، مثل الشعور باحلب أو احلزن، أو اخلوف، فإذا أراد اخلالق من اإلنسان شيًئا 
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تكلم معه بلسانه، والعجز واملحدودية يف اإلنسان، وليس يف اخلالق.
 وإذا ثبت أن مبنى احلديث من النبي كإنسان، وهذا ثابت يف واقع احلال باعرتافهم، 
ثبت رضورة أن املعنى من النبي متالزم مع املبنى ال يفرتقان. فامدة احلديث النبوي 
هي  وليست  اإلهلية،  الرسالة  مع  الزمكاين  وتفاعله  النبي  بشخص  مرتبط  أمر  هي 
وحًيا، وليست هي مصدًرا ترشيعيًّا، وإنام هي مادة تارخيية عظيمة، إهنا التفاعل األول 

مع الرسالة اإلهلية الكاملة.
هبذا  املعنيون  الناس  من  ونحن  مجيًعا،  الناس  إىل  موجه  وجل  عز  اهلل  وخطاب 

اخلطاب، فلامذا هنمش أنفسنا ونخرجها من اخلطاب اإلهلي: 
َماَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه  الَِّذي  َجِميًعا  إَِلْيُكْم  الّلِه  َرُسوُل  إِنِّي  النَّاُس  َها  َأيُّ َيا  ﴿ُقْل 
يِّ الَِّذي ُيْؤِمُن  َواألَْرِض ال إَِلـَه إاِلَّ ُهَو ُيْحيِـي َوُيِميُت َفآِمنُوْا بِالّلِه َوَرُسولِِه النَّبِيِّ األُمِّ

ُكْم َتْهَتُدوَن﴾ ]األعراف: 158[.  بُِعوُه َلَعلَّ بِالّلِه َوَكلَِماتِِه َواتَّ
واألمر بإقامة الصالة كترشيع وجوب، ومقومات الركعة الواحدة )قيام وركوع 
ذلك  كل  اخلمسة،  األوقات  وحتديد  كركعتني،  للصالة  األدنى  واحلد  وسجود(، 
أتت  فقد  ركعتني  من  أكثر  التي  للصالة  الركعات  عدد  أما  القرءاين،  النص  يف  نزل 
من الوحي العميل مبارشة، ووصلت إلينا عن طريق السنة، أي توزيع عدد ركعات 

الصالة يف اليوم والليلة.
الِة فاْغِسُلوْا  َها الَِّذيَن آَمنوْا إَِذا ُقْمُتْم إَِلى الصَّ فتالزم أمر اهلل بإقامة الصالة ﴿َيا َأيُّ
َوإِن  الَكْعَبيِن  إَِلى  َوَأْرُجَلُكْم  بُِرُؤوِسُكْم  َواْمَسُحوْا  الَمَرافِِق  إَِلى  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم 
َن الَغائِِط َأْو  نُكم مِّ ْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّ ُروْا َوإِن ُكنُتم مَّ هَّ ُكنُتْم ُجنًُبا َفاطَّ
نُْه  ُموْا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوْا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّ الََمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَّ
ُكْم  َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَّ ْن َحَرٍج َوَلـكِن ُيِريُد لُِيَطهَّ َما ُيِريُد الّلُه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ
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َتْشُكُروَن﴾ ]المائدة: 6[ مع سنة الرسول )صلوا كام رأيتموين أصيل) فالصالة مبنية 
عىل عملية الرؤية، وليس عىل األحاديث.

كطريقة  اإلسالمية  املجتمعات  يف  متتابعة  العملية  بصورهتا  الصالة  كانت  لذا؛ 
عملية وليس روايات، وال منّية ألحد يف وصوهلا إلينا!، وكل املسلمني تعلموا  كيفية 
املسلمني  بني  اختالف  يوجد  عموًما، وال  والناس  املسجد  وأهل  آبائهم  من  الصالة 
يف صورهتا من قيام وركوع وسجود، واالختالف بني املسلمني إنام هو يف اجلزئيات 
وحًيا، مثاًل،  النبوي، وليست  احلديث  مادة  من  هي  األمور  بالصالة، وهذه  املتعلقة 
عندما نزلت آية ﴿َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك الَعظِيِم﴾ ]الواقعة: 74[. قال النبي: اجعلوها يف 
ركوعكم، وعندما نزلت آية ﴿َسبِِّح اْسَم َربَِّك األَْعىَل﴾ ]األعىل: 1[، قال: اجعلوها 

يف سجودكم.
صواب  مع  هبا  االلتزام  األَْوىل  ألمته،  نبوي  اختيار  هي  واألذكار  األدعية  فهذه 

الصالة بغريها من األدعية واألذكار القرءانية التي يتأوهلا اإلنسان كمضمون.
وكذلك طقوس ومناسك احلج، اقرأ

َوَأِرَنا  َك  لَّ ْسِلَمًة  مُّ ًة  ُأمَّ تِنَا  يَّ ُذرِّ َوِمن  َلَك  مْسِلَمْيِن  َواْجَعْلنَا  نَا  ﴿َربَّ تعالى:  قوله   
ِحيُم﴾ ]البقرة: 128[، وقول النبي: )خذوا  اُب الرَّ َمنَاِسَكنَا َوُتْب َعَلْينَا إِنََّك َأنَت التَّوَّ

عني مناسككم(.
ووجود الطريقة العملية ألداء الصالة واحلج يف السنة ال جيعلها مصدر ترشيعي 
يؤسس  الذي  هو  الترشيع  مصدر  ترشيعي، ألن  ملصدر  تابع  عميل  مصدر  هي  وإنام 

حكاًم أو يبتدئ حكاًم.
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أوقات الصلوات الخمسة في القرءان

إن كلمة الصالة من الصلة التي تدل عىل العالقة وااللتزام. ومن هذا الوجه أتى 
استخدام كلمة الصالة يف القرءان عىل أوجه عدة: 

1- الصالة بمعنى االلتزام بالدعاء: 

ُه َسِميٌع َعِليٌم﴾ ]التوبة: 103[. ُهْم َواللَّ ﴿َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن لَّ
2- الصالة بمعنى االلتزام بالتأييد والنرص والتوفيق: 

﴾ ]األحزاب: 56[. َه َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّبِيِّ ﴿إِنَّ اللَّ
3- الصالة بمعنى االلتزام والوالء والدفاع والتكتل: 

ِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما ﴾ ]األحزاب: 56[. َها الَّ ﴿َيا َأيُّ
4- الصالة بمعنى االلتزام بأوامر اهلل والعالقة به: 

ُنْطِعُم  َنُك  َوَلْم   )43( اْلُمَصلِّيَن  ِمَن  َنُك  َلْم  َقاُلوا   )42( َسَقَر  فِي  َسَلَكُكْم  ﴿َما 
يِن﴾ ]المدثر:  ُب بَِيْوِم الدِّ اْلِمْسِكيَن )44( َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن )45( َوُكنَّا ُنَكذِّ

.]46 -24

َعَلٰى  اْلَيتِيَم )2( َواَل َيُحضُّ  َيُدعُّ  ِذي  الَّ لَِك  َفَذٰ يِن )1(  بِالدِّ ُب  ُيَكذِّ ِذي  الَّ ﴿َأَرَأْيَت 
ِذيَن  ِذيَن ُهْم َعن َصاَلتِِهْم َساُهوَن )5( الَّ ْلُمَصلِّيَن )4( الَّ َطَعاِم اْلِمْسِكيِن )3( َفَوْيٌل لِّ

ُهْم ُيَراُءوَن )6( َوَيْمنَُعوَن اْلَماُعوَن )7(﴾ سورة الماعون.
5- الصالة بمعنى االلتزام باليشء لصًقا واتصااًل: 
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ْن َحِميٍم )93( َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم ﴾ ]الواقعة: 94[. ﴿َفنُُزٌل مِّ
اْلَجِحيِم﴾  َلَصاُلو  ُهْم  إِنَّ ُثمَّ   )15( َمْحُجوُبوَن  لَّ َيْوَمِئٍذ  ِهْم  بِّ رَّ َعن  ُهْم  إِنَّ ﴿َكالَّ 

]المطففين: 16[.
﴿ُخُذوُه َفُغلُّوُه )30( ُثمَّ اْلَجِحيَم َصلُّوُه﴾ ]الحاقة: 31[.

6- الصالة بمعنى القيام بالتزام فعل حمدد من قيام وركوع وسجود يتخلله ذكر 

وخشوع هلل ضمن وقت معني مستقبلني بوجوهنا املسجد احلرام.
ُجوِد﴾ ]الحج: 26[. ِع السُّ كَّ اِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالرُّ ْر َبْيتَِي لِلطَّ ﴿َوَطهِّ

اَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم..﴾ ]المائدة: 6[. ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِلى الصَّ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ
ضمن  معينة  بصورة  وعالقة  التزام  هي  التي  الصالة  هو  بحثنا  يف  هيمنا  والذين 
وقت حمدد وهي الصالة املعروفة من قيام وركوع وسجود. فالصالة املعنية بالبحث 
وجدانية  حالة  هي  ليست  دعاء، أي:  أو  وتأمل  تفكر  بعالقة  التزام  جمرد  هي  ليست 
نفسية فقط، وإنام هي فعل وحركات معينة يتخللها ذكر ودعاء وفكر وتأمل وخشوع.

 لنر ذلك من خالل اآليات: 
اَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم..﴾ ]المائدة: 6[. ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِلى الصَّ َها الَّ 1- ﴿َيا َأيُّ

حرف )إذا( يدل عىل حتمية ووجوب ما يأيت بعده، وهذا يدل عىل وجوب أداء 
الصالة التعبدية التي يشرتط هلا الطهارة البدنية املذكورة يف النص.
فالصالة ينبغي أن نقوم إليها لنؤدهيا بعد أن نستعد هلا بالطهارة.

َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم  2- ﴿َفَلنَُولِّ

املسجد  شطر  التوجه  يف  تكون  فالصالة  َشْطَرُه﴾]البقرة:144[  ُوُجوَهُكْم  وا  َفَولُّ
احلرام.
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اَلِة َقاُموا ُكَساَلٰى﴾ ]النساء: 142[. 3- ﴿َوإَِذا َقاُموا إَِلى الصَّ

اَلَة إاِلَّ َوُهْم ُكَساَلٰى﴾ ]التوبة: 54[. 4- ﴿َواَل َيْأُتوَن الصَّ

اَلِة اتََّخُذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا﴾ ]المائدة: 58[. 5- ﴿إَِذا َناَدْيُتْم إَِلى الصَّ

وحركات  بفعل  والقيام  احلرام،  اهلل  بيت  إىل  بصدورنا  التوجه  هي  الصالة  إذن 
معينة يتخللها ذكر ودعاء وتأمل وفكر ضمن أوقات موزعة عىل اليوم والليلة.

لنر اآلن احلد األدنى من احلركات املؤلفة منها الصالة التي اصطلح عليها باسم 
الركعة. قال تعاىل:

ُجوِد﴾ ]الحج: 26[. ِع السُّ كَّ اِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالرُّ ْر َبْيتَِي لِلطَّ  ﴿َوَطهِّ
ِذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم﴾ ]الحج: 77[. َها الَّ ﴿َيا َأيُّ

فمقومات الركعة هي: القيام والركوع والسجود.
لنر اآلن أن الصالة املطلوبة هي ركعتان كحد أدنى قال تعاىل: 

اَلِة إِْن ِخْفُتْم َأن  ﴿َوإَِذا َضَرْبُتْم فِي اأْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ
ِذيَن َكَفُروا﴾ ]النساء: 101[. َيْفتِنَُكُم الَّ

﴿َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرٰى َلْم ُيَصلُّوا َفْلُيَصلُّوا َمَعَك..﴾ ]النساء: 102[.
أيضًا  تشمل  فهي  النص،  يف  الصالة  لقرص  األخرى  األفهام  عن  النظر  برصف 

مفهوم قرص الصالة التعبدية من حيث الطول. 
فواضح من كلمة )القرص( أن الصالة كحد أدنى ركعتني، ألن الركعة الواحدة ال 
تقرص، كام أن النص اآلخر يدل عىل أن الفئة األوىل صلت ركعة واحدة، وأتت الفئة 

الثانية لتصيل يف الركعة الثانية.
إذن وصلنا اآلن إىل أن الصالة هي توجه إىل املسجد احلرام بوجوهنا والقيام بفعل 
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من ركوع وسجود يتخلله الذكر واخلشوع هلل، مؤلف كحد أدنى من ركعتني.
لنر اآلن أن إقامة الصالة متعددة وموزعة عىل اليوم والليلة ضمن أوقات حمددة، 
مفهوم  أن  العلم  واحد، وينبغي  نص  من  وليس  نصوص  عدة  من  تفهم  واألوقات 

سبح بحمد ربك يتضمن مفهوم الصالة هلل.
اَلِة اْلُوْسَطٰى﴾ ]البقرة: 238[. َلَواِت َوالصَّ قال تعالى: ﴿َحافُِظوا َعَلى الصَّ

ثالثة  عىل  يدل  اللغة  يف  واجلمع  اجلمع،  بصيغة  )الصلوات(  كلمة  جميء  الحظ 
فصاعًدا، وهو نص أتى بسياق العالقات االجتامعية ولكن ال يمنع من تفعيل فهمه 

ى تعدد باألفهام وتنوعها. يف جمال آخر ال ينفي فهمه األول وهذا ُيَسمَّ
َلْم  ِذيَن  َوالَّ َأْيَماُنُكْم  َمَلَكْت  ِذيَن  الَّ لَِيْسَتْأِذنُكُم  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ ﴿َيا  تعالى:  قال 
َن  مِّ ثَِياَبُكم  َتَضُعوَن  َوِحيَن  اْلَفْجِر  َصاَلِة  َقْبِل  ن  مِّ اٍت  َمرَّ َثاَلَث  ِمنُكْم  اْلُحُلَم  َيْبُلُغوا 

الظَِّهيَرِة َوِمن َبْعِد َصاَلِة اْلِعَشاِء..﴾ ]النور: 58[.
فقد ذكر النص: صالة الفجر، وصالة العشاء

َن اللَّْيِل﴾ ]هود: 114[. اَلَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا مِّ قال تعالى: ﴿َوَأِقِم الصَّ
دة كونه يتمدد ويتسع عىل شكل كروي. النهار له أطراف متعدِّ

ُغُروبَِها  َوَقْبَل  ْمِس  الشَّ ُطُلوِع  َقْبَل  َربَِّك  بَِحْمِد  َوَسبِّْح  َيُقوُلوَن  َما  َعَلى  ﴿َفاْصبِْر 
ْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النََّهاِر َلَعلََّك َتْرَضى﴾ ]طه: 130[ َوِمْن آَناء اللَّ

الصبح طرف، والضحى طرف، والظهر طرف، والعرص طرف، وغروب الشمس 
طرف.

أو  االجتامعية  الصالة  سواء  عمومه  عىل  ذلك  الصالة، ونفهم  بإقامة  نص  وأتى 
ـيَِّئاِت  ْيِل إِنَّ الَحَسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ َن اللَّ اَلَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا مِّ التعبدية ﴿َوَأِقِم الصَّ

اِكِريَن﴾ ]هود: 114[. َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ
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الوضع  ى  ُيَسمَّ وال  منترًشا  يزال  ما  فالظالم  النهار  من  طرًفا  ليس  الفجر  ووقت 
هناًرا، والنهار يبدأ من الصبح.

َس﴾ ]التكوير: 18[  ْبِح إَِذا َتنَفَّ ﴿َوالصُّ
اللَِّه  َغْيُر  إَِلٌه  َمْن  الِقَياَمِة  َيْوِم  إَِلى  َسْرَمًدا  ْيَل  اللَّ َعَلْيُكُم  ُه  اللَّ َجَعَل  إِن  َأَرَأْيُتْم  ﴿ُقْل 

َيْأتِيُكم بِِضَياء َأَفاَل َتْسَمُعوَن﴾ ]القصص: 71[.
 النهار هو ضياء، والليل ظالم، ومصدر الضياء هو رشوق الشمس.

َماَواِت َواأْلَْرِض  ِه ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن ُتْصبُِحوَن َوَلُه الَحْمُد فِي السَّ ﴿َفُسْبَحاَن اللَّ
َوَعِشيًّا َوِحيَن ُتْظِهُروَن﴾ ]الروم: 18-17[.

أما كلمة )ُزَلًفا( فهي مجع ُزْلَفة وتدل عىل املنزلة والدرجة، ويقصد هبا يف النص 
اجلزء من الليل الذي يقرب إىل آخر. وكوهنا أتت بصيغة اجلمع فيكون املقصد منها 
التعدد رضورة، وبالتايل تعدد إقامة الصالة يف الليل، وذلك يكون يف صالة املغرب 

وصالة العشاء.
ْيِل ﴾ ]اإلسراء: 78[ ْمِس إَِلٰى َغَسِق اللَّ اَلَة لُِدُلوِك الشَّ قال تعالى: ﴿ َأِقِم الصَّ

دلك: كلمة تدل عىل دفع شديد بحركة متصلة الزمة بطيئة منتهية بقطع أو دفع 
خفيف  بدفع  منتهية  الزمة  متصلة  بقوة  الشمس  حركة  دفع  يف  ذلك  وحتقق  خفيف 
عىل مدار النهار كله، وتكون هذه احلالة متحققة يف الشمس يف وقت الظهرية عندما 
تستوي الشمس يف كبد السامء وتشتد حرارهتا، وتتحقق أيًضا بوقت صالة العرص. 

فتكون هذه اجلملة ]أقم الصالة لدلوك الشمس[ دليل عىل وقت الظهرية والعرص.
اسوداده.  وشدة  الليل  بدء  وتشمل  اسوداد  شدة  عىل  فتدل  )غسق(  كلمة  أما 

ويكون املقصد منها وقت إقامة صالة املغرب والعشاء.
والركوع  القيام  حيث  من  الواحدة  الركعة  بأركان  القرءان  يف  أتت  الصالة  إذن؛ 
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أدنى، وأتت  كحد  ركعتان  أهنا  الصالة  وأتت  ألدائها.  الطهارة  والسجود، ورشطية 
والليلة، والنصوص  اليوم  مدار  عىل  املوزعة  الصلوات  من  جمموعة  هي  الصالة  أن 
مخسة  وذكرت  أوقات  ثالثة  وذكرت  أدنى  كحد  ومساء(   )صبح  وقتني  ذكرت 
أوقات، وهذا يدل عىل أن الصالة هلا صور متعددة األوقات ويرجع اختيار صورة 
هلا من الصور لطبيعة املكان جغرافيًّا من حر وبرد وطول النهار أو قرصه، أو لظرف 

اإلنسان الصحي أو املعييش العميل.
عن  أتت  فقد  ركعتني  من  أكثر  هي  التي  الصلوات  يف  الركعات  عدد  حتديد  أما   
طريق السنة الرسالية املتتابعة ]صلوا كام رأيتموين أصيل[ وهي ممارسة عملية مشاهدة 
بالعني وليست أحاديث منقولة بالرواية، وكام هو مشاهد ليس ذلك ترشيًعا مستقاًل 
املتعددة  واألوقات  الطهارة  ورشط  القرءان  يف  أتى  الصالة  فحكم  الكتاب،  عن 
يف  أتى  ذلك  كل  والسجود،  والركوع  القيام  حيث  من  الواحدة  الركعة  ومقومات 
القرءان، فالسنة الرسالية مل تأت بحكم، وإنام أتت بمامرسة عملية للصالة  من حيث 
واملغرب  والعرص  الظهر  لصالة  الركعات  عدد  يف  وزيادة  أوقات  بخمسة  االلتزام 
املكان  طبيعة  حسب  والصحابة  النبي  التزمها  ثابتة  مندوبة  زيادة  وهي  والعشاء، 
جغرافَيا وظروف الناس، وتتابع هذه الصورة يف األمة ال ينفي صحة صور الصالة  
الثابتة يف القرءان من حيث الوقتني وثالثة أوقات ومخسة أوقات ومقومات الصالة 

الركعتني، ويرتك حرية االختيار للناس وظروفهم.
وهي  القرءان  مع  ترشع  السنة  أن  عىل  الصالة  بمثل  اإلتيان  الغلط  من  وبالتايل 
مصدر ترشيعي، فكام الحظنا أن السنة هي تابع وملحق عميل متعلق بمامرسة هيئة 
عن  الترشيع  يف  استقالهلا  نفي  عن  بذاهتا، فضاًل  َتْبَتِدُئ ترشيًعا  واحلج، وال  الصالة 
القرءان، وإنام هي بني يدي القرءان تسري هبديه وتستيضء بنوره، ال تزيد عليه، وال 
ختصص عمومه، وال تقيد مطلقه، ولوال وجود القرءان ملا كان يوجد سنة للنبي أو 
ما  والواجب  األفهام،  كل  عىل  ومهيمن  وقاض  وأساس  أصل  فالقرءان  حديث، 

أوجبه القرءان، واحلرام ما حرمه، واحلالل ما أحله.
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ووصول هيئة الصالة واحلج إلينا ال ندين به إىل السند والعنعنة، وال يوجد منّية 
توسع  جمتمع، مع  لكل  العميل  التتابع  خالل  من  وصل  ذلك  أبًدا، ألن  علينا  ألحد 
دائرة التتابع  بشكل متتاليات كلام تقادم الزمن، ومثل ذلك مثل تتابع النص القرءاين 
مع  واعي  بشكل  حارض  شاهد  جمتمع  ممارسة  ألنه  سند؛  إىل  حيتاج  ال  فالتتابع  إلينا، 
استمرار هذا التتابع واملامرسة إىل األجيال الالحقة  دون انقطاع، لذلك يفيد احلدث 
فام  املتتابع،  احلدث  كذب  العقل  وحييل  رضورة،  القطعي  احلصول  املستمر  املتتابع 
بالك إذا كان التتابع هو تنفيذ حلكم رشعي نزل بالقرءان وتعلق بظاهرة ثقافية، مع 
العلم أن الصالة بصورهتا احلالية من قيام وركوع وسجود كانت معروفة فيام سبق من 

أيام النبي إبراهيم عليه السالم، انظر قوله تعاىل: 
ِع  كَّ اِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّ َرا َبْيتَِي لِلطَّ ﴿...َوَعِهْدَنا إَِلٰى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َأن َطهِّ

ُجوِد﴾]البقرة: 125[. السُّ
وقد أمر اهلل أهل الكتاب بالصالة والزكاة والركوع مع الراكعني بقوله تعاىل: 

اِكِعيَن﴾  الرَّ َمَع  َواْرَكُعوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموا  إِْسَراِئيَل..،  َبنِي  ﴿َيا 
]البقرة: 43-40[

اِكِعيَن﴾ ]آل عمران: 43[ ﴿َيا َمْرَيُم اْقنُتِي لَِربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ
فالصالة مل ُيبتدأ ترشيعها يف القرءان، وإنام هي موجودة منذ بدء أول رسالة إهلية 

ُسل مجيًعا، والقرءان ثبَّتها. للناس، وتناقلتها األجيال بصورة عملية، فهي ُسنَّة الرُّ
النبي  اختيار  من  كان  األمر  فهذا  اثنَتنْي؛  من  أكثر  الصالة  ركعات  عدد  زيادة  ا  أمَّ

اقرؤوا هذه الروايات:
ِه  اللَّ َرُسوُل  َعَلْينَا  َخَرَج  َيُقوُل:  ُجَحْيَفَة،  َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل:  الَحَكُم،  َثنَا  َحدَّ  -1

ُحوَن  َأ، َفَجَعَل النَّاُس َيْأُخُذوَن ِمْن َفْضِل َوُضوئِِه َفَيَتَمسَّ بِالَهاِجَرِة، َفُأتَِي بَِوُضوٍء َفَتَوضَّ
بِِه، َفَصلَّى النَّبِيُّ الظُّْهَر َرْكَعَتْيِن، َوالَعْصَر َرْكَعَتْيِن، َوَبْيَن َيَدْيِه َعنََزٌة. أخرجه البخاري
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اَلَة ِحيَن  ُه الصَّ َبْيِر، َعْن َعائَِشَة ُأمِّ الُمْؤِمنِيَن، َقاَلْت: »َفَرَض اللَّ 2- َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

َفِر، َوِزيَد فِي َصاَلِة  ْت َصاَلُة السَّ َفِر، َفُأِقرَّ َفَرَضَها، َرْكَعَتْيِن َرْكَعَتْيِن، فِي الَحَضِر َوالسَّ
الَحَضِر« أخرجه البخاري

هذه  وهل  ركعتني،  من  أكثر  الصالة  عدد  يف  زادت  التي  اجلهة  َمن  والسؤال؛ 
الزيادة تأخذ حكم األصل أم هي بحكم  املندوب وليس واجًبا!.

أما األذكار واألدعية يف داخل الصالة فهي من اختيار النبي تأول ذلك من خالل 
القرءان، وهو اختيار موفق األوىل االلتزام به مع صحة اختيار غري ذلك من القرءان 

عىل نمطه.
وآهلم  عليهم،  اهلل  )صىلَّ  السابقني  ُسل  الرُّ ُسنَّة  إىل  حممد  الرسول  ُسنَّة  وُأضيفت 

مجيًعا( لتصري الصالة بشكلها املعروف وتناقلتها األجيال ممارسة وتتابًعا كذلك.
وينبغي أن تعلموا أن هذه الصالة التعبدية ليست من أركان الدين اإلسالمي كام 
هو شائع بني معظم املسلمني وإنام هي جمرد أمر واجب وجدانيًّا، والصالة التي هي 
بالعمل  الناس  بصلة  تتعلق  التي  االجتامعية  الصالة  هي  اإلسالمي  الدين  يف  ركن 
الصالح، فأركان البناء تكون يف بدايته وليس يف هنايته، وهذا يعني أن أركان الدين 
اإلسالمي موجودة منذ بدء الوعي اإلنساين وهي ثابتة  وال تتغري مع الزمن ويقوم 

البناء عليها، وأركان الدين اإلسالمي هي ثالثة فقط:
اإليامن باهلل واليوم اآلخر والعمل الصالح وفق منظومة القيم واألخالق، اقرؤوا:
َواْلَيْوِم  ِه  بِاللَّ آَمَن  َمْن  ابِِئيَن  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  َهاُدوْا  ِذيَن  َوالَّ آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 
ِهْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن﴾  اآلِخِر َوَعِمَل َصالِحًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ

]البقرة: 62[
ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم  ِذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ ى بِِه ُنوحًا َوالَّ يِن َما َوصَّ َن الدِّ ﴿َشَرَع َلُكم مِّ
ُقوا فِيِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه  يَن َواَل َتَتَفرَّ َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ
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ُه َيْجَتبِي إَِلْيِه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي إَِلْيِه َمن ُينِيُب﴾ ]الشورى:13[ اللَّ
يَن َفاَل َتُموُتنَّ  ى بَِها إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ الّلَه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ ﴿َوَوصَّ

ْسِلُموَن ﴾ ]البقرة:132[ َإالَّ َوَأنُتم مُّ

أوقات الصالة في القرءان

َلْم الفجر ِذيَن  َوالَّ َأْيَماُنُكْم  َمَلَكْت  ِذيَن  الَّ لَِيْسَتْأِذنُكُم  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ ﴿َيا 
اٍت ِمن َقْبِل َصاَلِة الفجر...﴾ َيْبُلُغوا الُحُلَم ِمنُكْم َثاَلَث َمرَّ

]النور: 58[.
ُتْظِهُروَن﴾ الظهر َوِحيَن  َوَعِشيًّا  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ فِي  الَحْمُد  ﴿َوَلُه 

]الروم: 17[ 
َن اللَّْيِل﴾ ]هود: 114[. اَلَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا مِّ ﴿َوَأِقِم الصَّ

َن اللَّْيِل﴾ ]هود: 114[.العرص اَلَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا مِّ ﴿َوَأِقِم الصَّ
ْمِس  الشَّ ُطُلوِع  َقْبَل  َربَِّك  بَِحْمِد  َوَسبِّْح  َيُقوُلوَن  َما  َعَلى  ﴿َفاْصبِْر 
ْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النََّهاِر َلَعلََّك َتْرَضى﴾  َوَقْبَل ُغُروبَِها َوِمْن آَناء اللَّ

]طه: 130[
ِه ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن ُتْصبُِحوَن﴾ ]الروم: 17[املغرب ﴿َفُسْبَحاَن اللَّ

ْمِس إَِلى َغَسِق اللَّْيِل﴾ ]اإلسراء: 78[ اَلَة لُِدُلوِك الشَّ ﴿َأِقِم الصَّ
ِذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم.....َوِمن َبْعِد العشاء ِذيَن آَمنُوا لَِيْسَتْأِذنُكُم الَّ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ

َصاَلِة الِعَشاء..﴾ ]النور: 58[
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أحاديث النبي

روايات تاريخية موجودة ليست محل نفي

النبي العظيم كائن إنساين يتمتع بوجود موضوعي، وليس أبكاًم وال ومًها، وكان 
متكلاًم ومتحدًثا، ووصلنا كثري من كالمه وأحاديثه، وهذا ثابت عىل غلبة الظن تارخييًّا 

حسب العنعنة ومصطلح احلديث وحسب الرؤية القرءانية.
ونحن ال ننفي ذلك وال ننكر هذه احلالة التارخيية، والنبي ليس ساعي بريد كام 
املدريس  املقرر  الطالب  يدرس  الذي  املعلم  هل  ذلك،  نقول  بأننا  بعضهم  يتهمنا 
ينتفي قيمة  املقرر املدريس أو  املعلم يتعطل تدريس  ساعي بريد، وهل عندما يتوفَّ 

املعلم واحرتامه؟
 وكذلك النبي فهو عامل ومعلم وداعية ومربٍّ وإمام وقائد ملجتمعه، وهذه املهام 
والوظائف متعلقة بحضوره الشخيص، وعندما تويفِّ توقفت تلك املهام واستمرت 
نقول:  الوجه  هذا  ومن  لزمانه،  وال  فقط  لقومه  وليس  مجيًعا  للناس  ألهنا  رسالته؛ 
نبوة حممد لقومه ورسالته للناس، والكتاب الذي نزل عليه حيتوي علوم النبوة وهي 
هو  الذي  بالكتاب  حمفوظني  وكالمها  الرسالة  وحيتوي  النبي  شخص  عن  منفصلة 
الذكر الصويت الذي نزل عىل الرسول حممد وتاله عىل قومه وتتابع يف جمتمعه واستمر 

كذلك دون انقطاع.
وبام  يعيشه  الذي  والواقع  القرءان  مع  النبي  تفاعل  هو  قوله  أو  النبي  وحديث 
اإلهلي  الترشيع  صفة  له  وليس  مقدًسا،  أو  وحًيا  هو  وليس  جمتمعه  حال  به  يصلح 

الدائم مع االحرتام له كامدة تارخيية.
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أنواع الحديث النبوي

يوجد منها ما هو إعادة األمر أو الندب بالتمسك بمكارم األخالق واحلض . 1
عىل العمل الصالح وما شابه ذلك، فهذه هي صدى للنصوص القرءانية ال 
أن  هلا  ينبغي  هلا، وما  واألصل  املعني  القرءاين  النص  حتت  روايتها  من  مانع 

تسبق القرءان وهو أوىل بتالوته منها.
يعاين . 2 املجتمع  كان  فإن  والنظافة،  واآلداب  املدنية  باحلياة  متعلقة  أحاديث 

منها أو ال يعرفها وهو بدائي، فال مانع من االستعانة هبا لتشجيع الناس عىل 
االمتثال للحياة املدنية والنظافة والطهارة.

أحاديث متعلقة بالعبادات الشعائرية )الصالة واحلج( هي اختيار نبوي من . 3
األذكار واألدعية أو تالوة سور من القرءان، واألفضل االلتزام هبا مع جواز 
اختيار غريها من جنسها ومن القرءان أو ما يفتح اهلل عىل العبد من ثناء ودعاء 

وذكر جميد هلل.
أحاديث النبي املتعلقة بقيادته للمجتمع يف حال السلم واحلرب.. 4

املنهجية  للمعرفة  واحلكمة  منها  املقصد  وسياسية، ُيدرس  وعالجية  ظرفية  وهي 
التي كان النبي يتوخاها ويسري عليها.

واألوالد، وهي . 5 وزوجاته  الناس  مع  املعيشية  بحياته  املتعلقة  للنبي  أحاديث 
متثل اجلانب اإلنساين البرشي له.

أحاديث النبي املتعلقة بالترشيع وهي تفاعله واختيار أحسن صورة للتطبيق . 6
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ن َقْبِل  بُِّكم مِّ ن رَّ بُِعوا َأْحَسَن َما ُأنِزَل إَِلْيُكم مِّ تناسب زمانه وحتل املشكلة ﴿َواتَّ
َأن َيْأتَِيُكُم الَعَذاُب َبْغَتًة َوَأنُتْم اَل َتْشُعُروَن﴾ ]الزمر: 55[.

عىل . 7 أبًدا  حجة  تؤخذ  وال  لزمانه،  خاصة  وهي  بالنبوءات  متعلقة  أحاديث 
ين وال عالقة  يشء، وعندما تصح يف الواقع نتكلم هبا وهي غري متعلقة بالدِّ

هلا باإليامن أو الكفر.
العلمي . 8 املعريف  السقف  من  هي  العامة  والصحة  بالطب  متعلقة  أحاديث 

السائد يف قومه أو املجتمعات املجاورة.
ين وال باإليامن أو . 9 ما كان وحًيا من األنواع السابقة هو يشء ال عالقة له بالدِّ

الكفر، وكل هذه األحاديث هي ظنية الثبوت.
والنبي يف هذا املقام يترصف كبرش وإنسان وهو غري معصوم عن يشء إال بإيامنه 

وعلمه وتقواه.
ومفهوم األسوة أن نتبع منهجية النبي وحكمته ونتعامل مع القرءان والواقع كام 
تعامل هو منهجيًّا وليس عني فعله وفهمه، ونفرق بني هذه األمور ونعطي كل ذي 

حق حقه.
والضياع  التحريف  بسبب  مضني  عمل  هو  احلديث  مادة  دراسة  تالحظون  وكام 
وبسبب عامل الزمن غري أهنا غري ملزمة لنا وال مصدًرا وال مرجًعا دينيًّا، وإنام هي 
ونجري  منه  النبي  استقى  الذي  واألصل  املنبع  نرتك  إال، فلامذا  ليس  تارخيي  مصدر 
خلف السواقي والفروع التي أصاهبا الشوائب الكثرية ونحاول أن نصفيها ونجعلها 
عذبة وال يصح منها إال اليسري وهو حمل اختالف عند الناس وال يقبلوه ألنه كالم 

برش يف النهاية.
واالتباع للرسول وليس للنبي وذلك متمثل باتِّباع الرسالة؛ ألهنا األصل املعني 

من بعث النبي.
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واحلكمة  واملرجع  والنبع  األصل  هو  وثالًثا....ومليوًنا،  وثانًيا  أواًل  اهلل  كتاب 
واملنهج وهو حمل التكليف واملحاسبة واملسؤولية وهو الذكر املحفوظ وهو حبل اهلل 

املتني.
﴿َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَِّذيَن الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت بِقرءان َغْيِر َهـَذا 
بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِليَّ إِنِّي َأَخاُف  َلُه ِمن تِْلَقاء َنْفِسي إِْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأَبدِّ َأْو َبدِّ

إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ]يونس: 15[.
تويفِّ النبي حممد اخلامتي وجزاه اهلل عنا كل خري.

ُه  ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن َوَكاَن اللَّ ُسوَل اللَّ َجالُِكْم َوَلكِن رَّ ن رِّ َأَبا َأَحٍد مِّ ٌد  اَكاَن ُمَحمَّ ﴿مَّ
بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيًما﴾ ]األحزاب: 40[.

اَت َأْو ُقتَِل انَقَلْبُتْم َعَلى  ُسُل َأَفإِن مَّ ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبلِِه الرُّ ﴿َوَما ُمَحمَّ
اكِِريَن﴾ ]آل  َأْعَقابُِكْم َوَمن َينَقلِْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ الّلَه َشْيًئا َوَسَيْجِزي الّلُه الشَّ

عمران: 144[.
يُِّتوَن﴾ ]الزمر: 30[.  ﴿إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهم مَّ

تَّ َفُهُم الَخالُِدوَن﴾ ]األنبياء: 34[. ن َقْبلَِك الُخْلَد َأَفإِن مِّ ﴿َوَماَجَعْلنَا لَِبَشٍر مِّ
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حديث الرسول هو القرءان ذاته

أما بالنسبة حلديث الرسول كشخص فهو مادة غري موجودة، وما ينبغي أن يكون 
له حديًثا كرسول، وإنام هو مبلغ حلديث اهلل.

ُيْؤِمنوَن﴾  َوآَياتِِه  ِه  اللَّ َبْعَد  َحِديٍث  َفبَِأيِّ  بِاْلَحقِّ  َعَلْيَك  َنْتُلوَها  ِه  اللَّ آَياُت  ﴿تِْلَك 
]الجاثية: 6[.

َأَسًفا﴾  الَحِديِث  بَِهَذا  ُيْؤِمنُوا  ْم  لَّ إِن  آَثاِرِهْم  َعَلى  ْفَسَك  نَّ َباِخٌع  ﴿َفَلَعلََّك 
.]6 ]الكهف: 

َيْعَلُموَن﴾  اَل  َحْيُث  ْن  مِّ َسنَْسَتْدِرُجُهم  الَحِديِث  بَِهَذا  ُب  ُيَكذِّ َوَمن  ﴿َفَذْرنِي 
]القلم: 44[.

َوَأْن  َشْيٍء  ِمن  الّلُه  َخَلَق  َوَما  َواألَْرِض  َماَواِت  السَّ َمَلُكوِت  فِي  َينُظُروْا  ﴿َأَوَلْم 
َعَسى َأن َيُكوَن َقِد اْقَتَرَب َأَجُلُهْم َفبَِأيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمنُوَن﴾ ]األعراف: 185[.

ُْولِي األَْلَباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْفَتَرى َوَلـِكن َتْصِديَق  ﴿َلَقْد َكاَن فِي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ألِّ
َقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾ ]يوسف: 111[. ِذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لِّ الَّ

كلمة )احلديث( يف كل النصوص يقصد هبا اخلطاب اإلهلي الذي أوحاه إىل رسوله 
َث من عنده،  املجموع بني دفتي املصحف، وال عالقة هلا بحديث النبي قط، ولو َحدَّ

ونسب ذلك إىل اهلل لتم إعدامه فوًرا.
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َل َعَلْينَا َبْعَض األََقاِويِل، أَلََخْذَنا ِمنُْه بِاْلَيِميِن، ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه  قال تعالى: ﴿َوَلْو َتَقوَّ
الَوتِيَن﴾ ]الحاقة: 46-44[. 

أما حديث  الرسالة،  مقام  النبوة دون  بمقام  مرتبطة  النبوي حرًصا  فامدة احلديث 
َثانَِي  َتَشابًِها مَّ َل َأْحَسَن الَحِديِث كَِتاًبا مُّ ُه َنزَّ الرسول فهو حديث اهلل ذاته القرءان ﴿اللَّ
ِه َذلَِك  ُهْم، ُثمَّ َتلِيُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم إَِلى ِذْكِر اللَّ َتْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَّ

ُه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد﴾ ]الزمر: 23[. ِه َيْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمن ُيْضلِْل اللَّ ُهَدى اللَّ
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نقاش مجموعة من النصوص القرءانية

أن  وأظن  بموضوعنا،  املتعلقة  اآليات  من  جمموعة  لعرض  اآلن  الوقت  وحان 
شديد،  وبإحلاح  القراءة،  أثناء  أذهاهنم  يف  هلم  عرضت  قد  القراء  األخوة  من  كثرًيا 
ولكن قبل ذلك ينبغي استصحاب الفرق بني النبي، والرسول، ألن اخلطاب القرءاين 
يفرق بينهام، وهذا التفريق كان نتيجة الفرق الواقعي بينهام من كون مقام النبوة خاص 

شخيص مرتبط بالزمكان، ومقام الرسول عام الرتباطه بالرسالة.
واملجتمعات الالحقة ملزمة بالرسالة، وليس بالنبوة، النتفائها وموت صاحبها.

إن دراسـة النـص القـرءاين ال تكـون مـن خـالل اقتطـاع مجلـة أو جـزء من نص 
كامـل، وبنـاء املفهـوم عىل ذلـك نحـو مجلـة ﴿َفَوْيـٌل لِّْلُمَصلِّيـَن﴾ ]الماعـون: 4[، 
فِـي  ﴿َواْهجُروُهـنَّ  وجملـة   ،]3 ]النسـاء:  َلُكـم﴾  َطـاَب  َمـا  وجملة﴿َفانكُِحـوْا 
﴾ ]النسـاء: 34[، بـل ال ُبـدَّ مـن قـراءة النـص كاماًل ضمن  الَمَضاِجـِع َواْضِرُبوُهـنَّ
سـياقه، وربطـه مـع منظومتـه التـي ينتمـي إليهـا، ومـن ثـم القيـام بعمليـة الرتتيب 

األولـوي للنصـوص للوصـول للمقصـد واحلكـم.
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مفهوم أطيعوا اهلل والرسول

بداية ينبغي أن نعلم أن املفهوم األصويل واإليامين ال يؤخذ من أهداب نص واحد 
بمعزل عن املنظومة التي ينتمي إليها ناهيك عن بناء مفهوم من لفظة واحدة، فهذا 
عمل عشوائي غوغائي يمكن أن نصل منه ملفاهيم مضحكة وخمالفة للقرءان ذاته مثل 
من يأخذ فقط )فويل للمصلني( أو )ال تقربوا الصالة( أو )ال إله(، فنصف الكالم ال 

جواب له ولو كان كالم اهلل.
ا يف تفكريه وال يطلب أدلة عىل البداهة واألمور  وأريد من القارئ أن يكون حرًّ
لن  ألين  وبينة؛  بوعي  معي  ويسري  والتدبر  الفهم  يف  وليشاركني  منطقيًّا،  هبا  املسلم 

أدخل بالتفاصيل كثرًيا وسوف أعتمد عىل ذكاء ونباهة القارئ ومعلوماته.
وقبل البدء يف دراسة مفهوم طاعة الرسول الُبدَّ من تعريف وضبط ملفاهيم مهمة 
لتذكري  برسعة  نستعرضها  وسوف  دراستها،  مرت  وقد  كثرًيا،  تساعدنا  بحثنا  يف 
القارئ هبا الستخدامها يف تدبر نصوص الطاعة للرسول، والتكرار للفكرة وعرضها 

بأسلوب آخر يرسخ الفكرة والفهم ويقرهبا لذهن القارئ.
سواء  الرسالة  حيمل  من  عىل  وتدل  رسل  من  لساًنا  الرسول  كلمة  مفهوم  أواًل: 
ا أم ملًكا أم وسيلة غري عاقلة حتمل الرسالة وتصري هذه الوسيلة هي  أكان كائنًا برشيًّ
ورسول  رسالة  فهو  ذاته  القرءان  مثل  وحممول،  حامل  صارت  كوهنا  ذاته  الرسول 
كونه حيمل رسالته بذاته بعد أن انفصل عنه الرسول امللكي والرسول البرشي، وهذا 

قد أوضحناه فيام سبق.
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َحِفيًظا﴾  َعَلْيِهْم  َأْرَسْلنَاَك  َفَما  َتَولَّى  َوَمن  الّلَه  َأَطاَع  َفَقْد  ُسوَل  الرَّ ُيطِِع  ْن  ﴿مَّ
]النساء: 80[، كلمة الرسول يف النص يقصد هبا الرسالة وهي رسول مستمر للناس 

بداللة فعل املضارع )يطع( الذي يفيد احلصول واالستمرار للفعل.
القرءان  حددها  حممد  النبي  شخص  يف  متثل  الذي  البرشي  الرسول  وظيفة  ثانًيا: 

بأمور ثالثة: 
أ- تالوة ما نزل إليه للناس.

ِمَن  َأَنا  َما  إِنَّ َفقْل  َوَمن َضلَّ  لِنَْفِسِه  َيْهَتِدي  َما  َفإِنَّ اْهَتَدى  َفَمِن  القرءان  َأْتُلَو  ﴿َوَأْن 
الُمنِذِريَن﴾ ]النمل: 92[.

إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالدين  َشْيًئا  بِِه  ُتْشِرُكوْا  َأالَّ  َعَلْيُكْم  ُكْم  َربُّ َم  َحرَّ َما  َأْتُل  َتَعاَلْوْا  ﴿ُقْل 
َظَهَر  َما  الَفَواِحَش  َتْقَرُبوْا  َوالَ  اُهْم  َوإِيَّ َنْرُزُقُكْم  نَّْحُن  إْماَلٍق  ْن  مِّ َأْوالََدُكم  َتْقُتُلوْا  َوالَ 
َلَعلَُّكْم  بِِه  اُكْم  َذلُِكْم َوصَّ بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  الّلُه  َم  َحرَّ تِي  الَّ النَّْفَس  َتْقُتُلوْا  َوالَ  َبَطَن  َوَما  ِمنَْها 

َتْعِقُلوَن﴾ ]األنعام: 151[.
ب- تبليغ ما نزل إليه للناس.

الُمبِيُن﴾  الَباَلُغ  إاِلَّ  سوِل  الرَّ َعَلى  َوَما  َقْبِلُكْم  ن  مِّ ُأَمٌم  َب  َكذَّ َفَقْد  ُبوا  ُتَكذِّ ﴿َوإِن 
]العنكبوت: 18[.

ْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َوالّلُه  بَِّك َوإِن لَّ ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ سوُل َبلِّ َها الرَّ ﴿َيا َأيُّ
َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ الّلَه الَ َيْهِدي الَقْوَم الَكافِِريَن﴾ ]المائدة: 6[.

د- تبيني ما نزل إليه للناس، وهذا التبيني بمعنى اإلظهار وعدم كتم ما نزل عليه.
ِذيَن ُأوُتوْا الِكَتاَب َلُتَبيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َوالَ َتْكُتُموَنُه َفنََبُذوُه َوَراء  ﴿َوإَِذ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق الَّ

ُظُهوِرِهْم َواْشَتَرْوْا بِِه َثَمنًا َقِلياًل َفبِْئَس َما َيْشَتُروَن﴾ ]آل عمران: 187[.
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الَ  ُكنُتْم  إِن  ْكِر  الذِّ َأْهَل  َفاْسَأُلوْا  إَِلْيِهْم  نُّوِحي  ِرَجااًل  إاِلَّ  َقْبِلَك  ِمن  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما 
َوَلَعلَُّهْم  إَِلْيِهْم  َل  ُنزِّ َما  لِلنَّاِس  لُِتَبيَِّن  ْكَر  الذِّ إَِلْيَك  َوَأنَزْلنَا  ُبِر  َوالزُّ بِاْلَبيِّنَاِت  َتْعَلموَن 

ُروَن﴾ ]النحل: 44-43[. َيَتَفكَّ
ليعدلوا  الكتاب  أهل  للناس،خاصة  الكتاب  إظهار  أنه  ذكرنا  قد  التبيني  وهذا 

كتبهم عىل موجبه ويعلمون موضع النسخ والتحريف الذي أصاب كتبهم.
البرشي  الرسول  هبا  املكلف  والتبيني(  والبالغ،  )التالوة،  الثالثة  األفعال  هذه 
الذي نزل عليه الرسالة، وليس من بينها صالحية الترشيع مع اهلل قط، فالرسول مبلغ 

وليس مرشًعا.
ثالًثا: الرسول البرشي نفسه مأمور باتِّباع ما نزل إليه.

َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفاْسَتِقيُموا إَِلْيِه َواْسَتْغِفُروُه  ْثُلُكْم يوَحى إَِليَّ َأنَّ َما َأَنا َبَشٌر مِّ ﴿قْل إِنَّ
ْلمْشِرِكيَن﴾ ]فصلت: 6[. َوَوْيٌل لِّ

﴿ُقل الَّ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن الّلِه َوال َأْعَلُم الَغْيَب َوال َأُقوُل َلُكْم إِنِّي َمَلٌك إِْن 
ُروَن﴾ ]األنعام: 50[. بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِليَّ ُقْل َهْل َيْسَتِوي األَْعَمى َواْلَبِصيُر َأَفالَ َتَتَفكَّ َأتَّ

رابًعا: الرسول حممد نفسه مأمور باتِّباع ملة النبي إبراهيم.
ـَة إِْبَراِهيـَم َحنِيًفـا َوَمـا َكاَن ِمـَن الُمْشـِرِكيَن﴾  بِـْع ِملَّ ﴿ُثـمَّ َأْوَحْينَـا إَِلْيـَك َأِن اتَّ

.]123 ]النحـل: 
خامًسا: الرسول يدعو الناس لعبادة اهلل وطاعته وليس لعبادة أي كائن أو طاعته 

ال نبي وال ملك.
ــِرِكيَن﴾  ــَن الُمْش ــا َكاَن ِم ــا َوَم ــَم َحنِيًف ــَة إِْبَراِهي ــوْا ِملَّ بُِع ــُه َفاتَّ ــَدَق الّل ــْل َص ﴿ُق

ــران: 95[. ]آل عم
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َبَعنِي َوسْبَحاَن الّلِه َوَما َأَنْا  ﴿قْل َهـِذِه َسبِيِلي َأْدعو إَِلى الّلِه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتَّ
ِمَن المْشِرِكيَن﴾ ]يوسف: 108[.

َة ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكوُنوْا ِعَباًدا  ﴿َما َكاَن لَِبَشٍر َأن ُيْؤتَِيُه الّلُه الِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوَّ
انِيِّيَن بَِما ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن الِكَتاَب َوبَِما ُكنُتْم َتْدُرُسوَن﴾  لِّي ِمن ُدوِن الّلِه َوَلـِكن ُكوُنوْا َربَّ

]آل عمران: 79[.
سادًسا: االتِّباع للرسول هو اتِّباع ملا نزل إليه وليس اتِّباع لشخصه.

بُِعونِي ُيْحبِْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر  ﴿ُقْل إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَّ
ِحيٌم﴾ ]آل عمران: 31[. رَّ

َكاَن  َأَوَلْو  آَباءَنا  َعَلْيِه  َأْلَفْينَا  َما  َنتَّبُِع  َبْل  َقاُلوْا  الّلُه  َأنَزَل  َما  بُِعوا  اتَّ َلُهُم  ِقيَل  ﴿َوإَِذا 
آَباُؤُهْم الَ َيْعِقُلوَن َشْيًئا َوالَ َيْهَتُدوَن﴾ ]البقرة: 170[.

ُروَن﴾  َتَذكَّ ا  مَّ َقِلياًل  َأْولَِياء  ُدونِِه  َتتَّبُِعوْا ِمن  ُكْم َوالَ  بِّ رَّ ن  إَِلْيُكم مِّ ُأنِزَل  َما  بُِعوْا  ﴿اتَّ
]األعراف: 3[.

ُهُم  ُأْوَلـِئَك  َمَعُه  ُأنِزَل  ِذَي  الَّ النُّوَر  َبعوْا  َواتَّ َوَنَصُروُه  ُروُه  َوَعزَّ بِِه  آَمنوْا  ِذيَن  ﴿َفالَّ
الُمْفِلُحوَن﴾ ]األعراف: 157[.

سابًعا: يؤخذ مفاهيم ومعاين كلامت القرءان من القرءان وفق اللسان العريب املبني 
الذي نزل به فهو حجة وبرهان عىل كالم الناس واستخدامهم وما شاع بينهم أو ما 
الطريقة  بمعنى  القرءان  يف  أتت  السنة  فكلمة  العكس،  وليس  قواميس  من  وضعوا 

الثابتة املستمرة، ويف اللسان العريب هي الطريقة العملية الثابتة، اقرؤوا: 
ِه َتْبِدياًل﴾ ]الفتح: 23[، فسنة  تِي َقْد َخَلْت ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد لُِسنَِّة اللَّ ِه الَّ ﴿ُسنََّة اللَّ
اهلل هي أمر سنني وليس قواًل أو حديًثا، وهي بمعنى القانون الثابت الذي يستخدم 

يف خلق األشياء أو تسيريها.
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هذا مفهوم السنة وال قيمة ألي اصطالح وضعي خالف ذلك وليس ملزًما لنا، 
وما ينبغي أن نستخدمه يف الدراسة القرءانية عىل أساس أنه أمر مسلم به، والقرءان 

بلسانه العريب املبني الذي نزل به هو احلجة والربهان.
فام ينبغي أن نقول: إن السنة هي أقوال وأفعال وإقرار النبي وما همَّ به وصفاته 
حتى  بالسنة  وأحلقوه  إال  شيًئا  تركوا  ذلك، وما  شابه  وما  وغزواته  واخلُلقية  اخلَلقية 

حال بوله وبرازه ونومه وأكله وزواجه...إلخ.
ومل ترد كلمة السنة مضافة للنبي أو الرسول أو حممد يف القرءان البتة، فالسنة يف 

القرءان هي سنة اهلل خلًقا يف عامل اآلفاق واألنفس.
تأت  فعاًل، ومل  أو  قواًل  اليشء  يف  احلداثة  عىل  تدل  وهي  احلديث  كلمة  وكذلك 
هلل  مضافة  أتت  وإنام  حممد،  أو  الرسول  أو  للنبي  مضافة  القرءان  يف  احلديث  كلمة 

وتعني القرءان ذاته
ُيْؤِمنُوَن﴾  َوآَياتِِه  ِه  اللَّ َبْعَد  َحِديٍث  َفبَِأيِّ  بِاْلَحقِّ  َعَلْيَك  َنْتُلوَها  ِه  اللَّ آَياُت  ﴿تِْلَك 

]الجاثية: 6[.
ــْم ُيْؤِمنُــوا بَِهــَذا الَحِديــِث َأَســًفا﴾  ْفَســَك َعَلــى آَثاِرِهــْم إِن لَّ ــَك َباِخــٌع نَّ ﴿َفَلَعلَّ

]الكهــف: 6[.
ِذيَن َيْخَشْوَن  َثانَِي َتْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد الَّ َتَشابًِها مَّ َل َأْحَسَن الَحِديِث ِكَتاًبا مُّ ُه َنزَّ ﴿اللَّ
ِه َيْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمن  ِه َذلَِك ُهَدى اللَّ ُهْم ُثمَّ َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم إَِلى ِذْكِر اللَّ َربَّ

ُه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد﴾ ]الزمر: 23[. ُيْضِلْل اللَّ
ى  ُيَسمَّ ملا  دينية  أو  علمية  قيمة  أي  يعط  مل  القرءان  أن  إىل  نصل  ذلك  خالل  ومن 
اصطالًحا سنة النبي أو حديثه عند الناس، والسنة واحلديث يف القرءان مها هلل فقط.

وبالتايل ال قيمة للمصطلح الشائع بني الناس سنة للنبي عملية وسنة قولية، فالسنة 
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الترشيع،  أو  للدين  مصدًرا  تكون  نبوية  سنة  يوجد  حرًصا، وال  عملية  إال  تكون  ال 
فهذا ينقض القرءان أساًسا غري أن السنة كمفهوم العالقة هلا بمفهوم الترشيع حرام 
ذلك  الفعل  ثبوت  افرتاض  وعىل  كفعل،  ثابتة  طريقة  جمرد  فهي  وواجب  وحالل 
عن النبي تتابًعا يف األمة فهي ليست مصدًرا دينيًّا وطبيعي ليست مصدًرا ترشيعيًّا، 
تعبدي  شعائري  بحكم  تعلق  إن  إال  اتباع  حمل  يكون  وال  ألحد  ملزًما  ليس  والفعل 

ثبت بالقرءان.
ثامنًا: حدد القرءان وظيفة النبي مع قومه بمجموعة أفعال وهي: 

أ- التزكية والتعليم هلم.
ُمُهُم  َوُيَعلِّ يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  نُْهْم  مِّ َرُسواًل  يِّيَن  األُمِّ فِي  َبَعَث  ِذي  الَّ ﴿ُهَو 

بِيٍن﴾ ]الجمعة: 2[. الِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل مُّ
التزكية  بفعل  يقوم  التالوة  من  يفرغ  وعندما  التالوة،  الرسول  وظيفة  الحظوا 

والتعليم كنبي، وهذا فعل يتعلق بشخصه وحضوره.
ب- الدعوة واجلدال يف الفكر لتبيني احلق ودحض الباطل وإزالة الشبهات.

تِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ  ﴿اْدُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة الَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِالَّ
َربََّك هَو َأْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن﴾ ]النحل: 125[.

د- اإلنذار والتبشري.
سـِل َأن َتُقوُلوْا  َن الرُّ ﴿َيـا َأْهـَل الِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسـوُلنَا ُيَبيُِّن َلُكـْم َعَلى َفْتَرٍة مِّ
َمـا َجاءَنـا ِمن َبِشـيٍر َوالَ َنِذيـٍر َفَقْد َجاءُكم َبِشـيٌر َوَنِذيـٌر َوالّلُه َعَلى ُكلِّ َشـْيٍء َقِديٌر﴾ 

]المائدة: 19[. واسـتمر فعل التبشـير واإلنذار بالرسالة
متعلقان  كالمها  النبي  ومقام  للرسالة  كحامل  البرشي  الرسول  مقام  تاسًعا: 
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بشخص النبي ككائن برشي، وال يمكن أن ينفصال عنه وظيفيًّا، ويف حال تويفِّ يقف 
فاعلية املقامني، وال يمكن أن يستمرا دون حياة النبي وبمعزل عنه.

عارًشا: النبي حممد كائن برشي مثله مثل سائر الناس، وقد تويفِّ وخرج من الدنيا 
وانقطعت عالقته مع احلياة الدنيا.

َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفاْسَتِقيُموا إَِلْيِه َواْسَتْغِفُروُه  ْثُلُكْم يوَحى إَِليَّ َأنَّ َما َأَنا َبَشٌر مِّ ﴿قْل إِنَّ
ْلمْشِرِكيَن﴾ ]فصلت: 6[. َوَوْيٌل لِّ

يُِّتوَن﴾ ]الزمر: 30[. ﴿إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهم مَّ
تَّ َفُهُم الَخالُِدوَن﴾ ]األنبياء: 34[. ن َقْبِلَك الُخْلَد َأَفإِن مِّ ﴿َوَما َجَعْلنَا لَِبَشٍر مِّ

يشء  بحفظ  يتعهد  للناس، ومل  رسوله  عىل  أنزل  ما  بحفظ  اهلل  تعهد  أحد عرش: 
غريه.

ا َلُه َلَحافُِظوَن﴾ ]الحجر: 9[. ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ﴿إِنَّ
الحفظية  ذاكرتهم  في  ذلك  وتتابع  األمة،  في  كمبنى  الحكيم  الذكر  حفظ  تم 
ِذيَن ُأوُتوا الِعْلَم َوَما َيْجَحُد  وتالوته في صالتهم﴿َبْل ُهَو آَياٌت َبيِّنَاٌت فِي ُصُدوِر الَّ

بِآَياتِنَا إاِلَّ الظَّالُِموَن﴾ ]العنكبوت: 49[.
وأنفس،  كآفاق  بالواقع  املرتبطة  املبنى  ثنايا  يف  ومعانيه  ملفاهيمه  أيًضا  احلفظ  وتم 
واملتغري  الثابت  حمور  عىل  حنيف  منهج  وفق  يدرس  مبني  عريب  بلسان  نزل  ولذلك 

ح فهم املجتمعات كلام أخطئوا وابتعدوا عن القرءان. واملقاصد واملنافع، ويَصحِّ
والكذب  والتحريف  لالندثار  تعرضت  النبي  أحاديث  أن  يشهد  الواقع  بينام 
مفهوم  وإعطائها  ورشعتنها  السياسة  عامل  أمهها  كثرية  عوامل  بسبب  واالفرتاء 
ديني مقدس، وظهر عىل أثر ذلك مفهوم العصمة واإلمامة وعدالة الصحابة وتعدد 
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ينية الترشيعية، وهذا غري الدس ملفاهيم إيامنية يف القرءان من باب التأويل  املصادر الدِّ
والتدبر مثل مفهوم املهدي ونزول املسيح أو شبيهه واخرتعوا أحاديث لذلك...إلخ.
فهل برأيكم يمكن أن يعلق اهلل فهم دينه وكتابه بقول أو حديث برش مل يتعهد هو 

بحفظه؟
ثبت لدينا إىل اآلن أن الرسول البرشي والنبي ليس من وظيفتهام الترشيع مع اهلل 

ومشاركته بذلك.
ْبُتم بِِه َما ِعنِدي َما َتْسَتْعِجُلوَن بِِه إِِن الُحْكُم إاِلَّ  بِّي َوَكذَّ ن رَّ ﴿ُقْل إِنِّي َعَلى َبيِّنٍَة مِّ
لِّلِه َيقصُّ الَحقَّ َوُهَو َخْيُر الَفاِصِليَن﴾ ]األنعام: 57[، بل؛ عاتب اهلل النبي عندما حرم 
ُه  ُم َما َأَحلَّ اللَّ َها النَّبِيُّ لَِم ُتَحرِّ َأيُّ عىل نفسه يشء أحله اهلل له، وليس عىل الناس ﴿َيا 
ِحيٌم﴾ ]التحريم: 1[، وهنى املؤمنني عن  ُه َغُفوٌر رَّ َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواللَّ
موْا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ الّلُه َلُكْم  ِذيَن آَمنوْا الَ ُتَحرِّ َها الَّ حتريم الطيبات عىل أنفسهم ﴿َيا َأيُّ

َوالَ َتْعَتُدوْا إِنَّ الّلَه الَ ُيِحبُّ الُمْعَتِديَن﴾ ]المائدة: 87[.
فالرسول مبلغ وتايل لكتاب اهلل وليس مؤلًفا له، وهو متبع ملا أنزل اهلل إليه وليس 
بشخص  متعلقني  املقامني  لقومه، وكال  وبشري  ونذير  ومعلم  داعية  والنبي  مرشًعا، 
البرشي  الرسول  عن  الرسالة  انفصلت  اهلل  كتاب  يف  ين  الدِّ كامل  حممد، وبعد  النبي 
ليصري كتاب اهلل هو الرسول املستمر للناس، وتويفِّ النبي حممد وتوقفت عالقته مع 

الناس، ليصري رسالة اإلسالم املمثلة بكتاب اهلل للناس مجيًعا، ونبوة حممد لقومه.
هذه املفاهيم التي ذكرهتا ينبغي استحضارها أثناء دراسة مفهوم طاعة الرسول.

وينطق  حكمها  ويعلم  الواقعة  يعلم  حتى  حي  بكائن  يتعلق  كأمر  الطاعة  مفهوم 
باحلكم ويرشف عىل تطبيقه، وهذا أمر بدهيي، ولذلك أتى األمر بطاعة اهلل وهو حي 
ال يموت، وأتى األمر بطاعة أويل األمر منكم وهم األحياء املرشفون عىل زمام أمور 



120

سامر إسالمبولي

املجتمع والقائمون بأمره بالعدل والرشد، وليس األموات، فامليت ال يمكن أن يكون 
حمل طاعة، وهذا غري مفهوم تنفيذ الوصية للميت فهي من باب االتِّباع لرغبته وتنفيذ 
معه  يظهر  وما  احلي  شؤون  من  ذلك  غري  يف  للميت  عالقة  به، وال  وىص  فيام  أمره 
من مشكالت أو أحداث، ولذلك مل يأت أيًضا األمر بطاعة النبي إبراهيم وهو إمام 
النبيني والناس مجيًعا، وإنام أتى أمر باتِّباع ملته، حتى أن األمر باالتِّباع أتى للنبي حممد 
نفسه، لذلك مل تأت صيغة الطاعة يف القرءان متعلقة بكلمة نبي أو اسم شخص بعينه 

مثل )أطيعوا النبي( أو )أطيعوا حممًدا(.
 وهذا يدل عىل أن كالم الناس - والنبيون منهم- وأوامرهم ليس حًقا بذاهتا وال 
برهاًنا عىل يشء إال إن اعتمدوا عىل كالم اهلل أو العلم أو املصلحة للناس، وحينئذ 
تكون طاعتهم ليس لشخصهم وأقواهلم ورأهيم وإنام طاعة هلل أو العلم أو مصلحة 

الناس، وكل ذلك يكون بربهان وعن بينة وبصرية.
ُكُم  َما ُفتِنُتم بِِه َوإِنَّ َربَّ واالتِّباع غري الطاعة  ﴿َوَلَقْد َقاَل َلُهْم َهاُروُن ِمن َقْبُل َيا َقْوِم إِنَّ
بُِعونِي َوَأطِيُعوا َأْمِري﴾ ]طه: 90[، فاالتِّباع للمنهج والطريق، والطاعة  ْحَمُن َفاتَّ الرَّ

لألمر وهو متعلق بحياة اآلمر.
النبي  حديث  طاعة  أو  باتِّباع  املؤمنني  اهلل  أمر  هل  وهو  مهم  منطقي  سؤال  يظهر 

وقوله؟
ينبغي استحضار أن القرءان مل يرد فيه أمر باتِّباع النبي أو طاعته أو اتِّباع حممد أو 

طاعته هبذه الصيغة وإنام أتى ذكر كلمة الرسول.
أليس القاعدة تقول: ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب؟

فهل تعهد اهلل بحفظ حديث نبيه أو فهمه؟
يف  وحترف  لنا  حيفظه  مل  فهم  عىل  حياسبنا  أن  اهلل  عن  الظلم  ونفي  احلكمة  من  هل 

الواقع؟
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إن قال أحدهم: نعم حديث النبي حمفوظ، فقد اهتم اهلل بالكذب وإخالف وعده؛ 
ألن الواقع يقول غري ذلك، وال قيمة علمية ملن يذكر مقولة: إن اخلطأ اجلزئي يف فكرة 
أو مصدر أو كتاب ال ينفي الصواب والفائدة فيام بقي منه، فهذا الكالم صواب عىل 
من  الفائدة  من  ذلك  يمنع  والقصور، وال  اخلطأ  فعلهم  يف  األصل  ألن  البرش؛  فعل 

أعامهلم ولكن وفق الربهان والبينة فكالمهم ليس حجة بذاته وال برهان.
يني الرباين؛ ألن أي خطأ فيه عىل مستوى   ولكن املقولة غري صواب عىل املصدر الدِّ
ُروَن القرءان َوَلْو  املبنى أو املعنى مهام صغر كاف لنقضه وسحب الثقة منه ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ
املبنى  صعيد  عىل   ،]82 َكثِيًرا﴾ ]النساء:  اْختاَِلًفا  فِيِه  َلَوَجُدوْا  الّلِه  َغْيِر  ِعنِد  ِمْن  َكاَن 

الصويت واملعنى مع حمل اخلطاب من آفاق وأنفس.
نستدل  وال  به  ونستدل  به،  يقول  ملن  حيتاج  ال  بذاته  حجة  القرءان  كان  ولذلك 

عليه.
كمبنى  ظني  هو  أم  وحده  وقائم  ومعنى  كمبنى  بذاته  حجة  النبي  حديث  فهل 

وكمعنى وحيتاج لغريه ليقوم صحة وهو تابع وليس متبوًعا وال إماًما مثل القرءان؟
ين قد كمل نزواًل يف كتاب اهلل فصار هو اجلامع واملكمل ملا سبق، وقد حوى  والدِّ
يف  أتت  ما  هي  اإليامن  خارجه، فمفاهيم  دين  يوجد  وال  وحفظه  اهلل  رشع  دفتيه  بني 
ترشيعي  منطقي  نظام  وفق  بالقرءان  نزل  ما  والواجب  واحلالل  واحلرام  القرءان، 
معروف لدى الباحث بالقرءان، وعىل سبيل املثال وليس احلرص قاعدة: )األصل يف 
النص استنباًطا قطعيًّا،  به أو ما دل عليه  القرءاين  النص  األشياء اإلباحة إال ما ورد 
واحلرام مقيد بالنص أو استنباًطا قطعيًّا منه، واحلالل مطلق، وال نطبق املباح إال منظاًم 

من قبل املجتمع(.
 هذه القاعدة هي من أهم قواعد األصول الترشيعية، التي عىل موجبها تم حتريم 
َهاُت نَِسآِئُكْم( وذلك لعموم داللة  النكاح من جدة الزوجة استنباًطا من كلمة )َوُأمَّ
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كلمة أمهات والفرق بينها وبني كلمة الوالدات، وكلمة أم تشمل اجلدة وكل ما عال 
الطري  من  خملب  ذي  وكل  السباع  من  ناب  ذي  كل  حتريم  فهم  وتم  األصول،  من 

)البهائم الالمحة( من نص حتريم الدم، ونص )ُأِحلَّْت َلُكم هَبِيَمُة األَْنَعاِم(.
من  فهاًم  مؤقًتا  وعمة(  وحمارمها )خالة  املرأة  بني  بالنكاح  اجلمع  حتريم  وكذلك   
وليس  املؤبد1  التحريم  وهو  آخر  رأًيا  يل  أن  ( ]رغم  األُْخَتنْيِ َبنْيَ  َمُعوْا  جَتْ نص )وَأن 
املؤقت وليس هذا مكان بسطه ونقاشه[،  فهذه األمور مل حترم باحلديث النبوي، وإنام 
بالقرءان وفق فهم واستنباط قطعي للنصوص يقوم عىل املقاصد والعلل، وال يؤثر 
عىل الفهم هذا رفض قوم للحديث النبوي أو ضعفه أو صحته عند آخرين، فال يتغري 

احلكم لثبوته بالقرءان ولكن حيتاج ملن يستنبطه ويعلمه.
وقد يقول قائل: )وهو قد انتظر كثرًيا حتى نذكر ذلك( وكيف وصلت الصالة لنا 

وعدد ركعاهتا أليس من احلديث النبوي؟
هل  بمعنى  األحاديث؟  من  الصالة  حرضتك  تعلمت  هل  باختصار:  واجلواب 
واجلامعون  احلديث  رواة  يصيل  كان  كيف  وأبوك؟  أنت  احلديث  كتب  بقراءة  قمت 
له مثل البخاري ومسلم  قبل مجعهم لألحاديث؟ كيف كان املسلمون يصلون قبل 

تدوين األحاديث ومجعها؟
تسميتها  عىل  اصطلح  ما  وأركان  العامة  وهيئتها  بالقرءان  حكمها  نزل  الصالة   
نصطلح  سوف  بام  العميل  التفصيل  وأوقاهتا، وأتى  وسجود(  وركوع  بالركعة )قيام 
عليه بالسنة الرسالية وهي تطبيق الرسول ألمر قرءاين ذو هيئة عملية ثابتة ال ختضع 
للتطور وهي متعلقة بالشعائر التعبدية فقط )الصالة واحلج(، وتتابع ذلك يف جمتمعه 
بحرضته باستمرار دون انقطاع للمجتمع الالحق، وصارت ظاهرة  سلوكية اجتامعية 

متتابعة يف األمة جتاوزت السند والعنعنة.

راجع كتابي » القرءان من الهجر إلى التفعيل«  1
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اختيار  هي  األحاديث  طريق  عن  وأدعية  أذكار  من  الصالة  داخل  يف  أتى  وما   
الَعظِيِم﴾  َربَِّك  بِاْسِم  ﴿َفَسبِّْح  تعاىل:  قوله  نزل  عندما  مثل  هبا،  القرءان  تأول  نبوي 
اْسَم  ﴿َسبِِّح  تعاىل:  قوله  نزل  وعندما  ركوعكم،  يف  اجعلوها  قال:   ،]96 ]الواقعة: 
َربَِّك األَْعَلى﴾ ]األعلى: 1[، قال: اجعلوها يف سجودكم، ولك أن تلتزم بذلك وهو 

األوىل، ولك أن تعمل مثله وعىل نمطه من القرءان ال مانع من ذلك.
فأين املصدر الترشيعي بام اصطلحنا عليه السنة الرسالية املتتابعة املتعلقة بالشعرية 

التعبدية؟ هل بدأت ترشيع حكم واجب أو حرمت يشء؟
أم  منه  واستنباط  القرءان  مع  النبي  وتفاعل  فهم  الرسالية  السنة  أكانت  وسواء 
كون  من  شيًئا  يتغري  وال  واحدة  فالنتيجة  القرءان  خارج  نزل  تعليمي  عميل  وحي 
السنة الرسالية ليست مصدًرا دينيًّا ترشيعيًّا وإنام هي طريقة عملية تعبدية فقط تابعة 

يني املتمثل بالكتاب اإلهلي فقط. للمصدر الدِّ
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الشافعي هو الذي رسخ

أن الحديث النبوي هو الحكمة

النبي - هو  حديث  بمعنى  السنة -  هي  احلكمة:  مفهوم  عن  قال  من  أوائل  من 
النظر  برصف  األمة  غالب  معه  وأضل  ضل  هذا  الرسالة، وبقوله  كتابه  يف  الشافعي 
احلكم  من  القرءان  يف  شخصه، واحلكمة  حماكمة  بصدد  ليس  فنحن  دونه  أو  بقصد 
وهي تدل عىل املنع ومنه قولنا: نص حمكم، أي: غري ملتبس الفهم وال هو احتاميل، 

لنر كيف أتى استخدام كلمة احلكمة يف القرءان.
احلكمة التي نزلت عىل النبيني وحي وهي جزء من الكتاب اإلهلي وليس خارجه، 

فهي ليس حديث النبي وال قوله وال سنته.
بِِه  َيِعُظُكم  َواْلِحْكَمِة  الكَِتاِب  َن  مِّ َعَلْيُكْم  َأنَزَل  َوَما  َعَلْيُكْم  الّلِه  نِْعَمَت  ﴿َواْذُكُروْا 

ُقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم﴾ ]البقرة: 231[. َواتَّ
نُْهْم َأن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن إاِلُّ  آئَِفٌة مُّ ت طَّ ﴿َوَلْوالَ َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َوَرْحَمُتُه َلَهمَّ
َمَك َما َلْم  وَنَك ِمن َشْيٍء َوَأنَزَل الّلُه َعَلْيَك الكَِتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلَّ َأنُفَسُهْم َوَما َيُضرُّ

َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َعظِيًما﴾ ]النساء: 113[.
مفهوم الحكمة في القرءان

وبعد دراسة مفهوم احلكمة يف القرءان وجدنا أهنا أتت عىل صنفني: 
والتوجيه  بالترشيع  متعلقة  ونصوص  آليات  وصف  هي  احلكمة  األول: 

والتعليامت.
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ْخُذواًل﴾  انظر سورة اإلرساء من نص ﴿الَّ َتْجَعل َمَع الّلِه إَِلـًها آَخَر َفَتْقُعَد َمْذُموًما مَّ
َتْجَعْل َمَع  ا َأْوَحى إَِلْيَك َربَُّك ِمَن الِحْكَمِة َوالَ  ]اإلسراء: 22[، إلى نص ﴿َذلَِك ِممَّ

ْدُحوًرا﴾ ]اإلسراء: 39[. الّلِه إَِلًها آَخَر َفُتْلَقى فِي َجَهنََّم َمُلوًما مَّ
للنبيني  وأوتيت  والفهم،  واحلكم  التفكري  وقواعد  املنهج  بمعنى  احلكمة  الثاين: 

ولغريهم وهي قابلة للتعلم والدراسة واالكتساب.
ُر إاِلَّ  كَّ ﴿يؤتِي الِحْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن يْؤَت الِحْكَمَة َفَقْد ُأوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا َوَما َيذَّ

ُأْوُلوْا األَْلَباِب﴾ ]البقرة: 269[.
﴿اْدُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة الَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ 

َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن﴾ ]النحل: 125[.
َما َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكَفَر  ِه َوَمن َيْشُكْر َفإِنَّ ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُلْقَماَن الِحْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَّ

َه َغنِيٌّ َحِميٌد﴾ ]لقمان: 12[. َفإِنَّ اللَّ
القرءان  يف  موجودين  كالمها  واملنهجي  التعليمي  الترشيعي  بنوعيها  فاحلكمة 
دراسة  النبيني  لغري  املنهجية  احلكمة  تعلم  إمكانية  مع  الكتاب،  من  النبي  وتعلمهم 

وتعلياًم وتدريًبا.
ل َلبس عند كثري من الباحثني عرب التاريخ  مفهوم الطاعة للرسول يف القرءان شكَّ
اإلسالمي، ودراسته عىل درجة من الصعوبة وحيتاج لفهم عميق وتدبر، وسوف نقوم 
بدراسته بصحبتك أهيا القارئ النحرير، فهيئ ذهنك وقلبك للتفكر والتدبر، وقبل 
ذلك أريد أن أذكرك بمفاهيم املنظومة التي ذكرهتا ليتم استخدامها واستصحاهبا يف 

الدراسة.
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مفاهيم المنظومة التي تحكم فهم

 دراسة طاعة الرسول

ال يصح دراسة كلمة أو نص بمعزل عن املنظومة التي ينتمي إليها.. 1
املنظومة والواقع حيكامن فهم داللة الكلمة لسانيًّا، ويقدم مفهوم املنظومة والواقع . 2

عىل داللة الكلمة لسانيًّا.
الطاعة ال تكون إال حلي.. 3
االتِّباع يكون ملنهج وملة وليس لشخص أو حديثه وال هيم حياته أو وفاته.. 4
مل يرد يف القرءان أمر الطاعة متعلق بكلمة النبي أو اسم حممد.. 5
ألي . 6 قيمة  وال  به،  نزل  الذي  ولسانه  ومفاهيمه  خطابه  يف  بذاته  حجة  القرءان 

مصطلح وضعي متعارف بني الناس يف الدراسة القرءانية وليس هو حجة علمية 
وغري ملزم ألحد.

مل يرد ذكر كلمة السنة أو احلديث يف القرءان مضافني للرسول أو للنبي أو ملحمد . 7
قط.

كلمة السنة واحلديث يف القرءان إنام مها سنة اهلل وحديثه.. 8
فقط، . 9 والتالوة  التبليغ  عىل  وتدل  الترشيع  تنفي  ذاهتا  بحد  الرسول  كلمة  داللة 

الرسول مبلغ وتاٍل وليس مؤلًفا، وهو متبع وليس مرشًعا.
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السنة ال تكون إال طريقة عملية ثابتة، وال عالقة هلا باألقوال واألحاديث.. 10
السنة كطريقة عملية متتابعة يف األمة ال حتتاج إىل عنعنة وسند ورواة.. 11
تارخييًّا . 12 تتابعها  جمرد  عىل  وليس  قرءاين  حكم  عىل  تعتمد  التي  هي  امللزمة  السنة 

يف املجتمع.
أو . 13 أو قوله  بحفظ فهم النبي  يتعهد  ومل  فقط  الذي أنزله  الذكر  بحفظ  تعهد اهلل 

حديثه.
الكتاب اإلهلي مجع وحوى كل الترشيع اإلهلي، ومل يرتك ألحد من اخللق حق . 14

الترشيع اإلهلي معه للناس، وإنام أعطاهم حق الترشيع اجلزئي والتحرك ضمن 
حقل الترشيع اإلهلي وكلياته ومقاصده وحدوده تنظياًم وتطوًرا وإبداًعا ومنًعا 

وسامًحا وفق مصلحتهم واألنسب هلم.
مل يؤمر الرسول إال بتبليغ ما نزل عليه من ربه وهو الذكر احلكيم، وبالتايل فقول . 15

النبي أو حديثه ليس من التبليغ اإلهلي.
احلكيم . 16 الذكر  من  عليه  نزل  ملا  تبليًغا  النبي  طبقه  حكم  بني  نفرق  أن  ينبغي 

تفاعله  خالل  من  سياسة  النبي  طبقه  فهم  أو  حكم  واحلج، وبني  الصالة  مثل 
ين  الدِّ من  فاألول  ملجتمعه،  أنسب  هو  ما  واختار  والواقع  اإلهلي  الكتاب  مع 
ويسم هذا النوع بعض العلامء حكم تبليغي وهو ملزم، والثاين من أمور املعيشة 
والسياسة واحلياة الدنيا، ولكل جمتمع حياته ودنياه وسياسته، ويسمونه حكم 

سيايس وهو غري ملزم.
أو . 17 بسنة  هلا  عالقة  وال  خارجه،  وليس  الكتاب  من  جزء  وهي  وحي  احلكمة 

بحديث النبي وال بغريه.
احلكمة املنهجية اكتسابية ويمكن أن يصل إليها الباحث دراسة وتدبًرا وتعلياًم.. 18



128

سامر إسالمبولي

النبي برش وقد انتهى دوره الرسايل والدعوي والتعليمي بوفاته.. 19
ين مستمر بمعزل عن النبييني والرسل ويسري بقوة ربانية علمية كونية.. 20 الدِّ
ين إيامًنا وطوًعا ودعوة وتعلياًم.. 21 العلامء والدعاة الراشدين هم محلة الدِّ
كلمة الرسول يف القرءان ال تعني النبي حممًدا حرًصا أينام أتت.. 22
وفاة . 23 بعد  الرسالة  حيمل  كونه  ذاته  القرءان  عىل  تطلق  أن  يمكن  الرسول  كلمة 

الرسول البرشي.
ُسـوَل َفَقْد َأَطـاَع الّلَه َوَمـن َتَولَّى َفَمـا َأْرَسـْلنَاَك َعَلْيِهـْم َحِفيًظا﴾  ـْن ُيطِـِع الرَّ ﴿مَّ

.]80 ]النساء: 



129

تحرير العقل من النقل

مفهوم طاعة الرسول المتصلة

 والمنفصلة عن طاعة اهلل

عند التقيص، والبحث يف النصوص القرءانية، اخرتنا نصني يمكن أن يكونا حمور، 
وقاعدة للبحث ويتم فهم كل النصوص عىل ضوء تدبرمها: 

ــْوْا َفــإِنَّ الّلــَه الَ ُيِحــبُّ الَكافِِريــَن﴾  ُســوَل فــإِن َتَولَّ 1- ﴿ُقــْل َأطِيُعــوْا الّلــَه َوالرَّ

]آل عمــران: 32[. 
َفإِن  ِمنُكْم  األَْمِر  َوُأْولِي  سوَل  الرَّ َوَأطِيعوْا  الّلَه  َأطِيعوْا  آَمنوْا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ ﴿َيا   -2

ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك  وُه إَِلى الّلِه َوالرَّ َتنَاَزْعُتْم فِي َشْيٍء َفُردُّ
َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴾ ]النساء: 59[. 

وعلامء التفسري مل يفرقوا بني وجود فعل طاعة واحد مشرتك هلل والرسول يف النص 
األول، وتكرار فعل الطاعة وفصله للرسول، وعطف عليه أويل األمر يف النص الثاين، 

وأعطوا ملفهوم الطاعة للرسول يف النصني معنى واحد.
زيادة يف املعنى،  املبنى إنام هي  زيادة يف  فاحش، ألن أي  خطأ  وهذا العمل منهم 
ووجود هذه الكلمة مكررة دون معنى زائد، هو حشو، ولغو منزه عنه النص القرءاين.

إذن؛ ينبغي أن يكون اختالف يف املعنى بني اآليتني.
فلو قال قائل: سافر زيد وعمرو إىل دمشق.

نفهم من ذلك أن سفر زيد وعمرو مشرتك مع بعضهام يف وقت واحد.
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بينام لو قال: سافر زيد وسافر عمرو إىل دمشق.
لفهمنا أن سفر كل منهام مستقل عن اآلخر، ومنفصلني.

فنصل من خالل هذا الرشح إىل أن طاعة الرسول يف القرءان هي نوعان: 
 األول: طاعة متصلة بطاعة اهلل

ُسوَل فإِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ الّلَه الَ ُيِحبُّ الَكافِِريَن﴾ ﴿ُقْل َأطِيُعوْا الّلَه َوالرَّ
]آل عمران: 32[. 

الثاين: طاعة منفصلة عن طاعة اهلل
ُسوَل َوُأْولِي األَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتنَاَزْعُتْم  َها الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا الّلَه َوَأطِيُعوْا الرَّ ﴿َيا َأيُّ
َخْيٌر  َذلَِك  اآلِخِر  َواْلَيْوِم  بِالّلِه  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ الّلِه  إَِلى  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  فِي 

َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴾ ]النساء: 59[. 
متصاًل،  معه  الرسول  وُذكر  وجل،  عز  هلل  أصلها  يف  طاعة  هي  املتصلة  والطاعة 
ألن طاعة اهلل ال يمكن أن تتم إال من خالل طاعة الرسول فيام يتلو علينا من أوامر 
َشْيًئا  بِِه  ُتْشِرُكوْا  َأالَّ  َعَلْيُكْم  ُكْم  َربُّ َم  َحرَّ َما  َأْتُل  َتَعاَلْوْا  ﴿ُقْل  تعاىل:  قوله  الرب، نحو 
)قل  األمر  فعل  النص  بدء  يف  والحظوا   ،]151 ]األنعام:  إِْحَساًنا..﴾  َوبِاْلَوالدين 
أطيعوا اهلل والرسول..( بمعنى صار النص عىل الشكل التايل: قل يا حممد للمؤمنني 
أطيعوا اهلل والرسول، فكلمة الرسول ال ترجع إىل شخص حممد فهو مأمور بالقول، 
واألمر بالطاعة يشمله هو نفسه كونه أول املؤمنني فيجب عليه طاعة الرسول الذي 
مقام  يف  وتبيينها  وتالوهتا  تبليغها  بفعل  قام  عليه، وهو  نزلت  التي  ذاهتا  الرسالة  هو 

الرسول.
دائرة  متثل  هي  واحد  طاعة  بفعل  متصاًل  والرسول  اهلل  طاعة  أن  عىل  يدل  وهذا   
الرشعية،  أوامره  يف  وجل  عز  هلل  الطاعة  فعل  بعد  أتت  املنفصلة  الطاعة  ين، بينام  الدِّ
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رضورة، وُعطف  ين  الدِّ دائرة  خارج  هو  منفصاًل  الرسول  طاعة  أن  عىل  يدل  وهذا 
عليه مبارشة أويل األمر دون تكرار فعل الطاعة هلم، وذلك يدل عىل أن فعل الطاعة 

ذاته كمضمون مستمر من الرسول إىل أويل األمر.
 ولنعرف حمل تعلق طاعة الرسول املنفصلة عن طاعة اهلل ندرس حمل طاعة أويل 
منطقيًّا،  عليه  املعطوف  حكم  يأخذ  واملعطوف  الرسول  عىل  معطوفني  كوهنم  األمر 
ودائرة طاعة أويل األمر هي أمور املعيشة واحلياة الدنيا تنظياًم وسامًحا ومنًعا، وليس 

هلم حق الترشيع اإلهلي.
ين والترشيع من حرام وحالل   وهذا يدل عىل أن مادة الطاعة هلم غري متعلقة بالدِّ
وواجب، ألن ذلك داخل يف فعل الطاعة هلل األول، وبذلك عرفنا أن طاعة الرسول 
يقصد هبا دائرة املباح تنظياًم ومنًعا وسامًحا، ومل يأت يف النص قرينة تدل عىل أن داللة 

ُسوَل َوُأْويِل األَْمِر( هو النبي حممد حرًصا. كلمة )َوَأطِيُعوْا الرَّ
الّلِه  إَِلى  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  فِي  َتنَاَزْعُتْم  )َفإِن  ذاته  النص  يف  الثانية  الرسول  كلمة  أما   
سوِل( فليس املقصد منها داللة كلمة الرسول األوىل وإنام املقصد منها الرسول  َوالرَّ
الذي هو القرءان، فيكون املعنى إن تنازعتم يف يشء مع الرسول البرشي ابتداء من 
النبي حممد ومن يقوم مقامه من الدعاة والعلامء طوًعا وإيامًنا وأويل األمر منكم فردوه 
أظهركم  بني  الذي  القرءان  تعني  الرسول  به، وإىل  منكم  إيامًنا  ذلك  اهلل، ويكون  إىل 

لذلك مل تذكر كلمة أويل األمر مرة ثانية؛ ألهنم هم طرف بالنزاع.
إذن؛ طاعة الرسول وأويل األمر يف النص مشرتكني بيشء واحد، ويقصد هبا الدائرة 
الرسول  طاعة  املباح، فتكون  دائرة  إال  هي  ين، وليس  الدِّ دائرة  عن  خارج  هي  التي 
املنفصلة كنبي وقائد اجتامعي يأمر وينهى وينظم العالقات ضمن دائرة املباح، وهذا 
مستمر من بعد النبي يف كل رسول يقوم مقامه، وتم استخدام كلمة الرسول ليستمر 

املعنى زمانيًّا؛ ألن كلمة النبي متعلقة بشخصه وينتهي دورها بوفاته.
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ُسوُل َفـخُذوُه َوَما آَتاُكُم الرَّ

َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا

سوِل َولِِذي القْرَبى  ِه َولِلرَّ ُه َعَلى َرسولِِه ِمْن َأْهِل القَرى َفلِلَّ قال تعالى: ﴿َما َأَفاَء اللَّ
آَتاُكُم  َوَما  ِمنُْكْم  األَْغنَِياِء  َبْيَن  ُدوَلًة  َيُكوَن  َكْي ال  بِيِل  السَّ َواْبِن  َواْلَمَساكِيِن  َواْلَيَتاَمى 

َه َشِديُد الِعَقاِب﴾  َه إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ُسوُل َفخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا َواتَّ الرَّ
]الحشر: 7[. 

أواًل: ال يوجد سبب نزول حتى حيكم مفهوم النص، فهذا أمر مرفوض يف الترشيع 
القرءاين، وإنام يوجد ظروف ومناسبات له.

ثانًيا: العربة بعموم النص وليس بخصوص احلدث املذكور أو ما يسموه السبب، 
وهذا كالم صواب ولكن ماذا يعني هذا الكالم؟

يعني هذا الكالم: أن مفهوم النص حيدده احلدث كتعلق، بمعنى أن احلدث الذي 
صالحية  من  وهذا  املباح،  جمال  وفق  باحلركة  متعلق  تنظيمي  إداري  أمر  الفيء  هو 
احلاكم أو القائد بام يراه صواًبا، والنبي هو قائد وحاكم حينئذ فهو أول معني بالنص 
ملن  هذا  املفهوم  سحب  لوفاته، ويتم  واقعية  رضورة  هذا  فعله  يتوقف  يتوف  وحينام 
بأمور  يتعلق  ما  كل  يف  وتنظياًم  إدارة  مقامه  يقومون  الذين  احلاكمني  من  حمله  يقوم 

املجتمع وحركته وتنظيمه إيتاء وهنًيا وليس الفيء حرًصا.
ين وال بحجية احلديث النبوي قط. وال عالقة للنص بالدِّ

وواضح من سياق النص أن فعل )آتاكم، وهناكم( أمران متعلقان بتوزيع الفيء، 
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من  اجتامعي  سيايس  أمر  فهو  أعطاكم،  بمعنى  )آتاكم(  فعل  العلامء  فرس  لذلك 
صالحية احلاكم ضمن دائرة املباح، والنص يتفعل كمعنى كون العربة بعموم اللفظ 
يتعلق  مما  جمتمع  كل  يف  النبي  به  يأمر  ما  كل  عىل  فيفهم  احلدث،  بخصوص  وليس 

بتنظيم املباح منًعا أو سامًحا أو تقييًدا، ولكل جمتمع قياداته.
سوُل َفخُذوُه  ومن اخلطأ الفاحش اقتطاع مجلة من النص وهي ﴿... َوَما آَتاُكُم الرَّ
َه َشِديُد الِعَقاِب﴾ ]الحشر: 7[ وبناء مفاهيم  َه إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َوَما َنَهاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا َواتَّ
مسبقة عليها كام هو سائد يف الرتاث اإلسالمي، خاصة التيار السلفي. رغم أن هذه 
وكلمة  )أتى(  كلمة  داللة  بني  الفرق  عرفتم  لو  سابًقا،  ذكرت  ما  عىل  تدل  اجلملة 

)جاء(.
مقام  وليس  والرئاسة،  والقيادة  النبوة  مقام  هبا  يقصد  النص  يف  الرسول  فكلمة 
الرسالة كتبليغ وتالوة ملا أنزل اهلل والقرينة هي أن فعل الرسول يف النص خارج عن 
وظائفه الثالثة: )التالوة والتبليغ والتبيني( وتعلقت بفعل النبي واستخدم اهلل مقام 

الرسول للخطاب ليتجاوز النبي حممد عىل كل قائد يأت بعده وحيل حمله.
ويمكن أن يأيت اخلطاب رصحًيا مستخدًما كلمة النبي يف اخلطاب املتعلق بشخصه 
النَّبِيُّ لَِم  َها  َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  املؤمنني، قال  عىل  ليامرسها  له  وتعليمية  توجيهية  بأوامر  أو 

ِحيٌم﴾ ]التحريم: 1[. ُه َغُفوٌر رَّ ُه َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواللَّ ُم َما َأَحلَّ اللَّ ُتَحرِّ
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الخطاب المتعلق بالنبي للتوجيه

والتعليم، ال للتشريع

إن كل خطاب موجه إىل النبي رصاحة أو ضمنًا، هو خطاب تعليمي، وتوجيهي 
لألحسن واألفضل، واحلل األمثل للظرف الراهن، وليس ترشيًعا.

 أما اخلطاب الذي يبدأ بفعل )قل( فينبغي معرفة املقصد من خالل فحوى النص، 
فإن كان النص متعلًقا بأحكام ويطلب تالوهتا أو تبليغها وتبيينها، نحو﴿َوَيْسَأُلوَنَك 
َعِن الَمِحيِض ُقْل هَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء فِي الَمِحيِض َوالَ َتْقَرُبوُهنَّ َحتََّى َيْطهْرَن 
ِريَن﴾  ابِيَن َوُيِحبُّ الُمَتَطهِّ ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم الّلُه إِنَّ الّلَه ُيِحبُّ التَّوَّ َفإَِذا َتَطهَّ

]البقرة: 222[.
ُقوْا الّلَه َوَأْصلُِحوْا َذاَت بِْينُِكْم  ُسوِل َفاتَّ ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل لِّلِه َوالرَّ

ْؤِمنِيَن﴾ ]األنفال: 1[.  َوَأطِيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه إِن ُكنُتم مُّ
فاملخاطب بفعل )قل( هو الرسول ومطلوب منه التالوة والتبليغ والتبيني.

وإن كان فحوى النص توجيهي وتعليمي أو إخباري، نحو: 
ُه َأَحٌد﴾ ]اإلخالص: 1[  ﴿ُقْل ُهَو اللَّ
﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس﴾ ]الناس: 1[

َها الَجاِهُلوَن﴾ ]الزمر: 64[ ِه َتْأُمُرونِّي َأْعُبُد َأيُّ ﴿ُقْل َأَفَغْيَر اللَّ
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 فيكون املخاطب بفعل )قل( هو النبي بداية وكل من حيمل الدعوة بعده.
متعلقة  كانت  إن  النص  فداللة  الرسول،  كلمة  مستخدًما  اخلطاب  جاء  وإن 
الرسالة  مقام  خطاب  هو  املقصود  فيكون  اهلل،  طاعة  مع  متصلة  بطاعة  أو  بأحكام، 

واملطلوب هو فعل التالوة والتبليغ والتبيني.
أما إذا كان متعلًقا بتوجيهات، وتعليامت، أو تكرر بفعل طاعة مستقلة بعد فعل 

الطاعة هلل، فاملقصد هو مقام النبوة.
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  نقاش مجموعة من الشبهات والتساؤالت

األخذ بالسنة . 1 وجوب  يدل عىل  املنفصل عن طاعة اهلل  األمر بطاعة الرسول 
ين. وحجيتها يف الدِّ

ال يعقل أن يستشهد اإلنسان بقول أفالطون وسقراط وغريهم من العظامء، . 2
وال يستشهد بقول النبي العظيم.

طاملا أتى يف النص كلمة الرسول فتعني تعلقها بالترشيع.. 3
كون كلمة الرسول أتت منفصلة عن طاعة اهلل بفعل مستقل يدل عىل وجود . 4

عن  مستقاًل  ترشيًعا  ليس  الرسول، وهي  هبا  يقول  والترشيع  ين  الدِّ يف  أمور 
القرءان؛ ألنه ثبت لدينا أنه ال مرشع إال اهلل وحصل ذلك كله يف كتابه العزيز، 
مما يعني أن هذه الطاعة متعلقة بفهم وتدبر النبي حممد حلكم رشعي يوسعه 
حتريم  أو  النكاح  يف  عمتها  أو  وخالتها  املرأة  مجع  حتريم  مثل  واستنباًطا  فهاًم 

البهائم الالمحة.
أنا أرى أن الرد عىل هذه النقاط حصل وانتهى من خالل قراءة مامىض، واستخدام 
ما عرضته من منظومة يف الفهم والتدبر، ومع ذلك لنقم بنقد النقاط للتدريب عىل 

التحليل والنقاش. ولسهولة القراءة سوف أعيد نرش النقاط وأعلق حتتها.
بالسنة  األخذ  وجوب  عىل  يدل  اهلل  طاعة  عن  املنفصل  الرسول  بطاعة  األمر   .1

ين. وحجيتها يف الدِّ
السائد  الشعبي  السطحي  باملعنى  السنة  مفهوم  يستخدم  املتكلم  أن  املالحظ  ج. 
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والسنة  العملية  بالسنة  ويقول  احلديث،  ومفهوم  السنة  مفهوم  بني  يفرق  ال  فهو 
أعاله،  الدراسة  يف  بيَّنا  كام  قرءانيًّا  وال  علميًّا  له  قيمة  ال  االستخدام  وهذا  القولية، 
له  عالقة  ال  أنه  يعني  مما  بالفعل؛  واألحاديث، وليس  باألقوال  يتعلق  أطيعوا  وفعل 
بحديث  حيرص  أن  وينبغي  ثابتة،  عملية  طريقة  كوهنا  ولسانيًّا  قرءانيًّا  السنة  بمفهوم 

النبي فقط ويدرس عىل هذا النحو.
ين وثابت بذاته  هل حديث النبي عند معظم علامء املسلمني العقالء حجة يف الدِّ

أم هو فرع وتابع لغريه يقوم به؟
تصحيًحا  النبوي  احلديث  مع  وتعاملهم  كالمهم  خالل  من  معروف  واجلواب 
خيالف  حديث  أو  القرءان  خيالف  حديث  أي  يرفضون  وقبواًل، فهم  ورًدا  وتضعيًفا 
بمعنى  القرءان  خارج  بالترشيع  االستقالل  صفة  النبي  حديث  عن  وينفون  العلم، 
أن القرءان إن سكت عن حكم يشء، فهذا يعني: أنه مباح حسب األصل الترشيعي 
القرءاين )األصل باألشياء اإلباحة إال ماورد النص به أو ما دل عليه النص استنباًطا 

قطعيًّا(.
العلامء،  معظم  عند  مردود  اهلل، فهذا  أباح  ما  وحيرم  للنبي  منسوب  حديث  ويأيت 
ين  ويعدون الرسول مبلًغا وليس مرشًعا، فام معنى كالمهم السابق )السنة حجة يف الدِّ

وهي ثابتة( ؟ ويستبدلون كلمة السنة باحلديث أثناء النقاش والتطبيق؟
2.  ال يعقل أن يستشهد اإلنسان بقول أفالطون وسقراط وغريهم من العظامء وال 

يستشهد بقول النبي العظيم.
ج.  هذا الكالم عاطفي وليس علميًّا وال برهاًنا عىل يشء فليس هو حمل النقاش 
منهج  وفق  النبي  عن  األحاديث  من  كبري  قسم  ثبوت  ننكر  ال  فنحن  واالختالف، 
سبيل  عىل  كثرية  مواضع  أو  أماكن  يف  هبا  االستشهاد  من  مانع  وعلمي، وال  قرءاين 
احلكمة والرتبية، ولكن ننفي قطًعا أن تكون مصدًرا ترشيعيًّا مستقاًل أو برهاًنا بحد 
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االستشهاد  موضوع  آنًفا، وصار  ذكرت  كام  العلامء  عموًما  ينفيه  املفهوم  ذاهتا، وهذا 
باحلديث النبوي أمر شخيص ال نلزم أحد به وال ننكر عىل من ال يستشهد به.

وليس  والدارسني  للباحثني  تراثنا  يف  معتربة  تارخيية  مادة  النبوي  احلديث  فامدة   
للناس، وما صح منها وفق منهج علمي قرءاين هي تفاعل النبي مع القرءان والواقع 

واختيار األحسن له وهي من مقام النبوة وليس من مقام الرسول التبليغي.
3.  طاملا أتى يف النص )وما آتاكم الرسول فخذوه( كلمة الرسول فتعني تعلقها 

بالترشيع حسب داللة كلمة الرسول.
ج.  أكيد كلمة الرسول تعني يوجد كائن حيمل رسالة، والنص مل يذكر أن الرسول 
هو النبي حممد نفسه، ولفهم داللة كلمة الرسول يف النص ينبغي استحضار املنظومة 
وما ثبت لدينا لنفهم الداللة عىل موجبها؛ ألن النص وحده ال يبني مفهوًما إيامنيًّا أو 

أصوليًّا.
املفهوم الثابت عند الطرفني هو: إن الرسول مبلغ وليس مرشًعا، وهذا يعني أن 
طاعة الرسول البرشي املستقلة قطًعا ال يوجد فيها ترشيع الحق للقرءان واستدراك 
عليه، وقد بينا سابًقا أن طاعة الرسول املستقلة هبذا النص كوهنا معطوف عليها أويل 
األمر أخذت مفهوم تعلق الطاعة ذاته من منطلق أن املعطوف يأخذ حكم املعطوف 

عليه.
إليه  نصل  وما  املعطوف  حكم  ندرس  عليه  املعطوف  حكم  حتديد  نعرف  مل  فإذا   
نسحبه للمعطوف عليه، ونحن عرفنا أن املعطوف له صفة الطاعة خارج حقل وجمال 

ين، ويكون يف دائرة املباح تنظياًم ومنًعا وسامًحا. الدِّ
ين  الدِّ دائرة  خارج  ذاته  احلكم  له  عليه  املعطوف  الرسول  طاعة  أن  يعني  وهذا   
وليس هو إال األئمة والعلامء والدعاة واملربون كوهنم رسل حيملون رسالة اهلل إيامًنا 
هبا وتعلياًم ودعوة وتزكية ابتداء من املعلم األول النبي حممد، وبعد وفاته يستمر ذلك 
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األمر بالطاعة ملن بعده من محلة الرسالة، وهذا املفهوم يفرضه املنظومة وهي أقوى 
من عزل كلمة من سياقها وفهمها وحدها وبناء مفهوم عليها يناقض املنظومة.

4. كون كلمة الرسول أتت منفصلة عن طاعة اهلل بفعل مستقل يدل عىل وجود 
القرءان؛  عن  مستقاًل  ترشيًعا  ليس  وهي  الرسول  هبا  يقول  والترشيع  ين  الدِّ يف  أمور 
ألنه ثبت لدينا أنه ال مرشع إال اهلل وحصل ذلك كله يف كتابه العزيز، مما يعني أن هذه 
الطاعة متعلقة بفهم وتدبر النبي حممد حلكم رشعي يوسعه فهاًم واستنباًطا مثل حتريم 

مجع املرأة وخالتها أو عمتها يف النكاح أو حتريم البهائم الالمحة.
عىل  استدراك  أي  النبي  عن  ونفي  مرشًعا  وليس  مبلغ  الرسول  إن  قاعدة  ج. 
فهم  هي  املستقلة(  الرسول  )طاعة  كلمة  إن  والقول:  بترشيع،  استقالل  أو  القرءان 

وتدبر توسعي يف بعد وعمق النص القرءاين، وليس إضافة له.
 فاملعنى كامن يف النص والنبي استنبطه، فهذا كالم صواب وصحيح ونحن نقول 
به وال نرفضه، ولكن القول: وهذا الفهم والتدبر هو من الترشيع وتابع له، بمعنى 
قط، والواقع  لكالمه  قيمة  ال  وإال  لقوله  الزم  القرءاين، وهذا  النص  مع  حمفوظ  أنه 
املعروف للعلامء قبل غريهم أن احلديث النبوي ليس حمفوًظا والواقع برهان عىل هذا 

وال يكابر إال جاهل.
 ولو كان كالمهم صواًبا لوجب عىل اهلل أن حيفظ فهم النبي وتدبره لنا؛ ألن احلكمة 
اإلهلية تقتيض ذلك، فاحلساب عىل يشء يقتيض حفظه لنا وإال صار اهلل ظامًلا حياسب 
الناس عىل يشء مل حيفظه هلم، فتدبر النبي وفهمه ليس من الذكر احلكيم وليس هو 
ى سنة، وال يوجد أي نص قرءاين يدل رصاحة عىل وجوب طاعة  حمفوًظا وال ُيَسمَّ

حديث النبي كام يعلمون أنفسهم بذلك.
 وعندما ناقش بعضهم نصوص القرءان ونفى عنها الداللة عىل وجوب مصدر 
ذلك،  عىل  يدل  نص  أقوى  أنه  منهم  ظنًا  فقط  النص  هذا  واختاروا  النبوي  احلديث 
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ومع ذلك رصفوا معناه من املصدر الترشيعي إىل املصدر التعليمي والتوجيهي عندما 
السنة  مفهوم  ليثبتوا  بذلك  وناوروا  وفهمه،  النبي  بتدبر  املستقلة  الطاعة  حرصوا 
باستخدام مفهوم احلديث وخلطوا بينهام خلًطا عجيًبا، ورغم نفيهم لثبوت احلديث 
أو  إيامين  مفهوم  أي  وبناء  للربهنة  يصلح  ال  الذي  الظن  بمعنى  آحاد  وعده  علميًّا، 
حكم رشعي، إالَّ أهنم قالوا برشط قوة احلديث وارتقائه إىل درجة العزيز )بمعنى أن 
السند يكون عن أكثر من اثنني يف كل درجة( لعلمهم بنفي التواتر عن احلديث أصاًل 

أو ندرته.
والسؤال هلؤالء: 

هل فهم النبي وتدبره من الذكر احلكيم وتعهد اهلل بحفظه؟
هل ربط اهلل فهم كتابه حرًصا بفهم شخص معني ولو كان النبي حممد؟

هل فهم النبي حممد لنص معني وحي أم استنباط واجتهاد منه؟
لعامل  يمكن  وبالتايل  اإلهلي،  النص  يف  كامن  الترشيعي  واملقصد  املعنى  أليس 

وباحث أن يصل إليه؟
هل يستطيعون أن يثبتوا لنا األحاديث التي رويت عن النبي كفهم وتدبر للنص 

القرءاين بشكل قطعي الثبوت وباللفظ الذي قاله النبي نفسه؟
كيف نعلم أن هذا احلديث املنسوب للنبي كتدبر وفهم لنص قرءاين أنه قد أصاب 

بفهمه وهو املقصد اإلهلي؟
واجلواب معروف وهو العودة للقرءان فهو امليزان واحلكم واملعيار ألي حديث 
مصدر  النبوي  احلديث  بأن  وشبهاهتم  قوهلم  كل  هدم  يعني  وهذا  للنبي،  ينسب 

ترشيعي حتت اسم السنة تدليًسا منهم.
إذن؛ استطعنا أن نصل إىل التفريق يف اخلطابات اإلهلية املتعلقة بالرسول، والنبي، 
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وذلك من خالل إقامة جدول نقسمه إىل قسمني، ونضع عنوان لألول الطاعة املتصلة، 
ونكتب حتته مقام الرسالة.

والثاين: الطاعة املنفصلة، ونكتب حتته مقام النبوة وأويل األمر.
ونستعرض آيات الكتاب اإلهلي املتعلقة بطاعة الرسول، ونصنفها حسب اجلدول 

كل واحدة حسب حمتوى النص.

طاعة منفصلة )مقام النبوة وأويل األمر( طاعة متصلة )مقام الرسالة( 
 )أطيعوا اهلل والرسول( 

 )ويسألونك عن األنفال قل..( 
 )ويسألونك عن املحيض قل..( 
 )من يطع الرسول فقد أطاع اهلل( 

 )أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم( 
 )قل هو اهلل أحد( 

 )وما آتاكم الرسول فخذوه..( 
 )فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك( 
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هل يوجد وحي تشريعي ُملزم خارج القرءان

سأناقش أهم ثالث شبهات؛ يعرضها أهل اإلسناد والعنعنة يف االستدالل عىل أن 
حديث النبي هو وحي من اهلل، وملزم لكل املجتمعات خالل الزمن.

الشبهة األولى:

استدالهلم عىل نزول األمر اإلهلي باستقبال جهة الشامل يف الصالة خارج النص 
َفَلنَُولَِّينََّك  َماء  َتَقلَُّب َوْجِهَك فِي السَّ القرءاين، وذلك فهاًم من قوله تعاىل: ﴿َقْد َنَرى 
ُوُجِوَهُكْم  َفَولُّوْا  ُكنُتْم  َما  َوَحْيُث  الَحَراِم  الَمْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  َفَولِّ  َتْرَضاَها  ِقْبَلًة 
ا  َعمَّ بَِغافٍِل  الّلُه  َوَما  ِهْم  بِّ رَّ ِمن  الَحقُّ  ُه  َأنَّ َلَيْعَلُموَن  الكَِتاَب  ُأْوُتوْا  الَِّذيَن  َوإِنَّ  َشْطَرُه 

َيْعَمُلوَن﴾ ]البقرة: 144[.
كان  النبي  أن  عىل  دليل  هذا  وقالوا:  بعد،  فيام  بالقرءان  احلكم  هذا  نسخ  وتم 
اإلهلي  الترشيع  أن  عىل  يدل  ما  القرءاين،  النص  خارج  رشعية  أحكاًما  إليه  يوحى 
نزل بصورتني: أحدها يف القرءان وهي األساس، والثانية بواسطة احلديث النبوي، 

وبالتايل فحديث النبي وحي من اهلل ملزم لكل املجتمعات خالل الزمن.
واجلواب عىل هذه الشبهة هو، أواًل، ينبغي أن نضبط حمل النقاش، واحلوار، فنحن 
مل ننِف نزول وحي عىل النبي خارج النص القرءاين، وإال كيف صار نبيًّا وكلف هبذا 
املقام العظيم، وإنام ننفي نزول وحي ترشيعي إنساين دائم خارج النص القرءاين، فهل 

يصح أن يلتزم أحد اآلن باستقبال جهة الشامل يف صالته ؟
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 وألن اهلل مل يرد هلذا احلكم صفة الديمومة والثبات؛ أنزله خارج النص القرءاين، 
وأنزل َنسَخه بالنص القرءاين ليعطي للحكم اجلديد صفة الثبات والديمومة، ما يؤكد 
أن كل حكم رشعي دائم ينبغي أن ينزل يف القرءان فقط، وما نزل يف القرءان ال يصيبه 
النسخ أبًدا، أما الترشيع اإلهلي الظريف فقد نزل عىل النبي خارج النص القرءاين؛ ألنه 
خاص بمعطيات وحيثيات معينة مرتبطة بزمن النبي، وال يصح االلتزام به بعد اكتامل 

نزول القرءان، وبالتايل فالقرءان قاٍض عىل احلديث النبوي، وحاكم ومهيمن عليه.
نبيًّا  فالنبي صار  لنا،  ملزم  القرءان ولكنه غري  نزول وحي خارج  ننفي  ونحن ال 
والتوفيق  بالتأييد  النبي  عىل  ينزل  الوحي  وبقي  الوحي،  بواسطة  اهلل  من  بتكليف 
والتعليم والتوجيه والعناية وما يلزمه من أمور متعلقة بمهمته كنبي، ومن األمثلة عىل 

الوحي الذي نزل خارج القرءان وهو خاص للنبي قوله تعاىل: 
َف  َعَلْيِه َعرَّ ُه  اللَّ َوَأْظَهَرُه  بِِه  َنبََّأْت  ا  َفَلمَّ َأْزَواِجِه َحِديًثا  َبْعِض  النَّبِيُّ إَِلى  َأَسرَّ  ﴿َوإِْذ 
ا َنبََّأَها بِِه َقاَلْت َمْن َأنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأنَِي الَعلِيُم الَخبِيُر﴾  َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعن َبْعٍض َفَلمَّ
للنبي  خاص  وهو  القرءان  خارج  نزل  نسائه  نبأ  حلدث  فاإلظهار   ،]3 ]التحريم: 
وليس ترشيًعا لألمة، وكذلك نزل أمر من اهلل بزواج النبي حممد من زينب خارج 
ِق  ُه َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ القرءان ﴿َوإِْذ َتُقوُل لِلَِّذي َأْنَعَم اللَّ
ا َقَضى  ُه َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه َفَلمَّ ُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَّ َه َوُتْخِفي فِي َنْفِسَك َما اللَّ اللَّ
ْجنَاَكَها لَِكْي اَل َيُكوَن َعَلى الُمْؤِمنِيَن َحَرٌج فِي َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهْم إَِذا  نَْها َوَطًرا َزوَّ َزْيٌد مِّ
37[، وبعد حصول احلدث  َمْفُعواًل﴾ ]األحزاب:  ِه  اللَّ َأْمُر  ِمنُْهنَّ َوَطًرا َوَكاَن  َقَضْوا 
نزل القرءان يقص احلدث ويعاتب النبي لتأخري الزواج من زينب من خالل منع زيد 

من طالقها.
لقومه  أو  للنبي  وإنام هو وحي  ليس ترشيًعا لألمة،  القرءان  الوحي خارج  فهذا 
ليس كل وحي خارج  أن  يعني  الالحق، وهذا  للمجتمع  يتجاوزهم  خاص هبم ال 
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ين، وإنام الوحي امللزم هو وحي القرءان فقط لذلك  القرءان هو ملزم لألمة ليوم الدِّ
حفظه اهلل للناس.

الشبهة الثانية: هل كل نطق النبي وحي؟

استدالهلم بقوله تعاىل: ﴿َوَما َينطُِق َعِن الَهَوى، إِْن هَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾ ]النجم: 
3-4[ عىل أن كل ما ينطقه النبي هو وحي من اهلل.

 لفهم النص ينبغي إرجاعه إىل مكانه ضمن سياقه الذي أتى فيه، والتفريق بني كل 
من )اللفظ، والقول، واحلديث، والكالم، والنطق(.

اللفظ: هو خروج أصوات من الفم ال معنى هلا نحو التأوه واألنني..
القول: هو لفظ ذو معنى وداللة خيرج من اإلنسان ويدل عىل حاله.

احلديث: هو قول جديد.
الكالم: هو قول يرتك أثًرا يف سامعه.

ونفسيًّا الستصدار  فيزيولوجيًّا  اإلنسان  الكامنة يف  القوة  تدل عىل  كلمة  النطق: 
ي  ُسمِّ ولذلك  معني.  معلومايت  نظام  ضمن  فيزيائي  بقانون  األصوات  من  جمموعة 

اإلنسان حيواًنا ناطًقا.
واإلنسان حماسب عىل أقواله، وليس عىل ألفاظه ﴿َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب 

َعتِيٌد﴾ ]ق: 18[.
إذن؛ النطق هو عملية آلية واعية يتم استخدامه يف الكالم واحلديث والقول.

الرسول  يتلوها  التي  الوحي،  مادة  عن  يتكلم  بالرشح،  املعني  القرءاين  والنص 
النصوص  النص مع  القرءان، وهذا واضح من سياق  إالَّ  الناس، وليست هي  عىل 
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يستخدم  اهلل  أن  الوحي، سوى  مادة  أمر  تدخل يف  له من  ليس  فالرسول  األخرى، 
جهاز نطق الرسول لتالوة النص القرءاين.

 وهذا دليل عىل أن النص القرءاين من اهلل مبنى وصياغة لسانية، وبالتايل ال يصح 
ذلك  النبي من كالم، وقول، وحديث ألن  نطق  النص عىل عموم  االستدالل هبذا 
باطل من حيث الواقع، وال يقول أحد من العقالء بذلك، فهذه األمور هي من تأليف 
النبي، وتفاعله كنبي وبرش. واملقصود بالنص هو كالم، وقول، وحديث اهلل عز وجل 

فقط.

كر هو حديث النبي، أو القرءان؟  الشبهة الثالثة:  هل الِذّ

َفاْسَأُلوْا  إَِلْيِهْم  نُّوِحي  ِرَجااًل  إاِلَّ  َقْبِلَك  ِمن  َأْرَسْلنَا  تعاىل: ﴿َوَما  بقوله  استدالهلم 
َ لِلنَّاِس َما  ْكَر لُِتَبنيِّ بِر َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ َتْعَلموَن، بِاْلَبيِّنَاِت َوالزُّ ْكِر إِن ُكنُتْم الَ  َأْهَل الذِّ
النص  يف  )الذكر(  كلمة  أن  عىل   ]44-43 ]النحل:  ُروَن﴾  َيَتَفكَّ ُهْم  َوَلَعلَّ إَِلْيِهْم  َل  ُنزِّ
بيان  أنه وحي من اهلل، ووظيفته  النبوي، ما يدل عىل  الثاين يقصد هبا مادة احلديث 

للنص القرءاين، وال يمكن االستغناء عنه أبًدا.
إن علامء السلف يقتطعون من هذين النصني املرتابطني مًعا مضموًنا، مجلة، وهي 
ُروَن﴾ وبنوا مفهومهم  ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ ﴿َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ

األبرت عىل ذلك.
وقالوا: الذي نزل إىل الناس هو القرءان، فيكون الذكر يقصد به السنة، وبالتايل 
التطبيق  وعند  للقرءان،  البيان  عملية  يف  ليستخدمها  حممد  عىل  نزل  وحي  السنة 
واملامرسة هلذا املفهوم، ال جيدون أمامهم سوى مادة احلديث النبوي، فيأخذونه حتت 
اسم السنة، ويتخبطون بذلك املفهوم، وسبب كل ذلك هو اقتطاع مجلة من سياقها، 

أو أخذ النص دون إرجاعه إىل منظومته.
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وظيفة البيان متعلقة بالحديث النبوي،

أم بالقرءان؟

البيان هو إظهار لليشء وعدم كتمه وتالوته وتبليغه للناس لنقرأ: ﴿َوإَِذ َأَخَذ الّلُه 
ِذيَن ُأوتوْا الِكَتاَب َلُتَبيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َوالَ َتْكُتُموَنُه َفنََبُذوُه َوَراء ُظُهوِرِهْم َواْشَتَرْوْا  ِميَثاَق الَّ

بِِه َثَمنًا َقِلياًل َفبِْئَس َما َيْشَتُروَن﴾ ]آل عمران: 187[.
وأهل الذكر يف النص األول هم أهل الكتاب، والذكر الذي نزل إليهم هو التوراة 
ْكَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس  ُبِر َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ واإلنجيل. أما كلمة الذكر الثانية ﴿بِاْلَبيِّنَاِت َوالزُّ
ُروَن﴾ فهي القرءان، والذي نزل إليه الذكر هو النبي حممد.  َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّهْم َيَتَفكَّ َما نزِّ
ُروَن﴾ غري عائدة إىل كلمة الذكر التي قبلها مبارشة،  ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ ومجلة ﴿َما ُنزِّ

وإنام عائدة إىل الذكر السابق الذي نزل للناس. فالنص حيتوي عىل فعيل نزول.
نزل  الذي  حممد، والذكر  الرسول  به  ْكَر﴾ واملخاطب  الذِّ إَِلْيَك  األول: ﴿َوَأنَزْلنَا 

إليه هو القرءان، ليقوم بتالوته عىل الناس مجيًعا.
ُروَن﴾ وهو فعل نزول إىل الناس  َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّهْم َيَتَفكَّ َ لِلنَّاِس َما نزِّ الثاين: ﴿لُِتَبنيِّ

سابًقا، وليسوا هم إال أهل الكتاب، والذكر الذي نزل إليهم هو التوراة واإلنجيل.
فتكون  مستقلة  مادة  منهام  لكل  واحدة، وإنام  مادة  إىل  عائدين  غري  النزول  ففعال 
ُروَن﴾ هي استخدام  َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّهْم َيَتَفكَّ َ لِلنَّاِس َما نزِّ وظيفة التبيني للرسول﴿لُِتَبنيِّ
نزل  الذي  للذكر  التبيني  عملية  يف  القرءان  إالَّ  هو  وليس  حديًثا،  أنزل  الذي  الِذكر 
سابًقا، وليس هو إالَّ التوراة واإلنجيل، ويكون البيان من جراء عرض وتالوة الِذكر 
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ليقوموا  واإلنجيل(  )التوراة،  القديم  الذكر  أهل  مسامع  عىل  )القرءان(  احلديث 
التحريف،  مواضع  هلم  فيظهر  احلديث،  الذكر  موجب  عىل  القديم  ذكرهم  بتدقيق 
واستمراره  إقراره  تم  وما  احلديث،  بالذكر  تعديله  أو  نسخه،  تم  قد  ما  هلم  ويظهر 

ُروَن﴾ . ُهْم َيَتَفكَّ لصالحيته. لذلك أهنى اهلل النص بقوله: ﴿َوَلَعلَّ
إذن، وظيفة البيان، التي يقوم هبا الرسول بواسطة الذكر احلديث )القرءان(، إنام 
القديم  تصويب، وتعديل  ليتم  واإلنجيل(،  )التوراة  قديم  لذكر  تارخيية  وظيفة  هي 
وال  السابق،  بالنص  للرسول  التبيان  وظيفة  مفهوم  هذا  ونوره.  احلديث  ضوء  عىل 
عالقة له بامدة احلديث النبوي إطالًقا، وبالتايل فاستدالل بعض العلامء هبذه اجلملة 
النص  وفق  سياقها، وقراءهتا  إىل  إرجاعها  فاحش، وينبغي  خطأ  النص  من  املقتطعة 
كاماًل ضمن املنظومة الكلية، التي تنص عىل أن القرءان هو بيان بنفسه، ونور لغريه 

ال حيتاج ملن يبينه، فهو هدى وشفاء ملا يف الصدور.
ِذيَن الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت بقرءان َغْيِر َهـَذا  ﴿َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَّ
بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِليَّ إِنِّي َأَخاُف  َلُه ِمن تِْلَقاء َنْفِسي إِْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأَبدِّ َأْو َبدِّ

إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ]يونس: 15[.
ْلُمتَِّقيَن﴾ ]آل عمران: 138[. لنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّ ﴿َهـَذا َبَياٌن لِّ
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باع الفرق بين تعلق الطاعة وتعلق االتِّ

يعني  وهذا  وتنهى،  تأمر  بعلم  احلدث  حارضة  جهة  بوجود  يتعلق  الطاعة  فعل 
والواعي  العلمي  فاحلضور  ميت،  أو  احلدث  عن  بغائب  الطاعة  تعلق  يصح  ال  أنه 
للحدث رشط حلصول الطاعة، ولذلك ال نجد يف القرءان تعلق فعل الطاعة بميت 
قط، هل مر معكم أمر يف القرءان تعلق بطاعة النبي إبراهيم أو النبي موسى أو النبي 

عيسى أو النبي حممد كشخص؟ 
وليس  والقول  بالكالم  تصدر  وهي  والنواهي،  باألوامر  يتعلق  الطاعة  وفعل 
أو  عامل  كائن  بغري  الطاعة  فعل  تعلق  القرءان  يف  نجد  ال  ولذلك  املنهج،  أو  بالفعل 
وليس طاعة، وال  اتِّباع هلا  واهلوى، فهذا  تتعلق الطاعة بالشهوات  ال  عاقل، بمعنى 
يف  برغبته  يتعلق  يشء  هي  امليت  وصية  بطاعته، ألن  أمر  هي  امليت  وصية  عد  يصح 
توزيع ثروته أو حتقيق رغبة له ونحن ننفذها له إن كانت مرشوعة، وال تتعلق وصيته 

يف تدبري شؤون حياة الناس ونظامهم وهنضتهم ودينهم.
واخلري  والصواب  باحلق  االلتزام  عىل  والنصيحة  باحلض  تكون  عادة  والوصية 
والعمل الصالح، وهي ليست تنظياًم لسلوك الناس وال ترشيًعا هلم كأمر وهني، وال 

هي خارج عن معلومات الناس.
ين َفاَل َتُموُتنَّ  ى بَِها إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ الّلَه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ ﴿َوَوصَّ

ْسلُِموَن﴾ ]البقرة: 132[. َإالَّ َوَأنُتم مُّ
ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم  ى بِِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ ين َما َوصَّ َن الدِّ ﴿َشَرَع َلُكم مِّ
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ُقوا فِيِه َكُبَر َعَلى الُمْشِركِيَن َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه  ين َواَل َتَتَفرَّ َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ
ُه َيْجَتبِي إَِلْيِه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي إَِلْيِه َمن ُينِيُب﴾ ]الشورى: 13[. اللَّ

بينام االتِّباع نجد أنه يتعلق بمنهج وفكر وطريقة وليس بأقوال أو أحاديث، وهذا 
َة إِْبَراِهيَم  بُِعوْا ِملَّ يعني أنه يصح تعلق االتِّباع بميت أو حي، لنقرأ: ﴿ُقْل َصَدَق الّلُه َفاتَّ

َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن الُمْشِرِكيَن﴾ ]آل عمران: 95[.
مللته  هو  وإنام  حلديثه،  وليس  إبراهيم  النبي  لشخص  ليس  االتِّباع  أن  الحظوا 

احلنيفية.
بُِعونِي  ْحَمُن َفاتَّ ُكُم الرَّ َما ُفتِنُتم بِِه َوإِنَّ َربَّ ﴿َوَلَقْد َقاَل َلُهْم َهاُروُن ِمن َقْبُل َيا َقْوِم إِنَّ

َوَأطِيُعوا َأْمِري﴾ ]طه: 90[.
الحظوا تعلق االتِّباع بكائن حي ولكن ليس لقوله وإنام ملا يدعو إليه، ولذلك أتى 
يف آخر النص كلمة )َوَأطِيُعوا َأْمِري( بمعنى أطيعوا أمري يف اتِّباعي، وهذا يدل عىل 

أن تعلق الطاعة غري تعلق االتِّباع.
بُِعونِي ُيْحبِْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر  ﴿ُقْل إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَّ

ِحيٌم﴾ ]آل عمران: 31[. رَّ
االتِّباع للرسول هو اتِّباع للرسالة وليس لشخصه وال حلديثه.

بِْع  وقد أمر اهلل النبي حممد نفسه أن يتبع ملة النبي إبراهيم ﴿ُثمَّ َأْوَحْينَا إَِلْيَك َأِن اتَّ
َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن الُمْشِرِكيَن﴾ ]النحل: 123[. ِملَّ

ْن َأْسَلَم َوْجَهُه لله َوُهَو ُمْحِسٌن  مَّ وأمر اهلل املؤمنني بذلك أيًضا ﴿َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا مِّ
َخَذ الّلُه إِْبَراِهيَم َخِلياًل﴾ ]النساء: 125[. َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َواتَّ َبَع ِملَّ واتَّ

َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن الُمْشِرِكيَن﴾ ]آل عمران: 95[. بُِعوْا ِملَّ ﴿ُقْل َصَدَق الّلُه َفاتَّ
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النبي  بشخص  االتِّباع  تعلق  عىل  داللة  أي  باالتِّباع  األمر  نصوص  يف  يوجد  هل 
إبراهيم أو أحاديثه وقوله؟

ِذيَن َهَدى الّلُه َفبُِهَداُهُم اْقَتِدْه  االتِّباع يتعلق باملنهج والطريقة واهلدى ﴿ُأْوَلـِئَك الَّ
ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكَرى لِْلَعاَلِميَن﴾ ]األنعام: 90[.

أن  ويمكن  وهدى،  وطريقة  وملة  عاقل  كائن  بمنهج  يتعلق  أن  يمكن  واالتِّباع 
يتعلق بيشء غري عاقل مثل الشهوات والضالل ﴿َوالّلُه ُيِريُد َأن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد 

َهَواِت َأن َتِميُلوْا َمْياًل َعظِيًما﴾]النساء: 27[. ِذيَن َيتَّبُِعوَن الشَّ الَّ
أمورهم،  وتنظيم  الناس  حياة  شؤون  يف  مليت  أو  لغائب  طاعة  ال  أن  إىل  وصلنا 
واألحاديث، ويصح  باألقوال  له  عالقة  وال  وامللة  والطريقة  باملنهج  يتعلق  واالتِّباع 

مليت أو حي أو جهة غري عاقلة، بينام فعل الطاعة ال يتعلق إال بكائن عامل أو عاقل.

مفهوم القدوة

القدوة من قدو، وهي تدل عىل اتِّباع ومتسك بنهج معني فكًرا وسلوًكا، لنقرأ: 
﴿ُأْوَلـئَِك الَِّذيَن َهَدى الّلُه َفبُِهَداُهُم اْقَتِدْه ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكَرى 
واملفاهيم  النهج  واتِّباع  التمسك  يعني  باهلدى  االقتداء   ،]90 ]األنعام:  لِْلَعاَلِميَن﴾ 
التي محلوها ودعوا إليها الناس، والتمسك بالصفات النبيلة والفاضلة التي اتصفوا 
هبا وليس أحاديثهم وأقواهلم، ولذلك إمام الصالة نقتدي به سلوًكا وال نتقيد بلفظه 

وحديثه وتالوته، وال نأتيس به.

مفهوم األسوة

َه َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر  ِه ُأْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمن َكاَن َيْرجو اللَّ ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم فِي َرُسوِل اللَّ
َه َكثِيًرا﴾ ]األحزاب: 21[. اللَّ
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وجعلها  والتزامها  أحاديثه  حفظ  تعني:  للرسول،  احلسنة  األسوة  مفهوم  هل 
ين؟ مصدر ترشيعي للمسلمني إىل يوم الدِّ

ِه ُأْسَوٌة َحَسنٌَة( وجملة )َلَقْد َكاَن  أال يوجد فرق بني مجلة )َلَقْد َكاَن َلُكْم فِي نبي اللَّ
ِه ُأْسَوٌة َحَسنٌَة( ؟ َلُكْم فِي َرسوِل اللَّ

ا ُبَراء ِمنُكْم  ﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة فِي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّ
ِه َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبْينَنَا َوَبْينَُكُم الَعَداَوُة َواْلَبْغَضاء َأَبًدا َحتَّى  ا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ َوِممَّ
ِه ِمن  اللَّ ِمَن  َلَك  َأْملُِك  َوَما  َلَك  أَلَْسَتْغِفَرنَّ  أِلَبِيِه  إِْبَراِهيَم  َقْوَل  إاِلَّ  َوْحَدُه  ِه  بِاللَّ ُتْؤِمنُوا 

ْلنَا َوإَِلْيَك َأَنْبنَا َوإَِلْيَك الَمِصيُر﴾ ]الممتحنة: 4[. نَا َعَلْيَك َتَوكَّ بَّ َشْيٍء رَّ
َه َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَمن َيَتَولَّ َفإِنَّ  ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم فِيِهْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمن َكاَن َيْرُجو اللَّ

َه ُهَو الَغنِيُّ الَحِميُد﴾ ]الممتحنة: 6[. اللَّ
وتكرارها  أحاديثه  حفظ  هو  إبراهيم  بالنبي  املتعلق  احلسنة  األسوة  مفهوم  هل 

وجعلها مصدرا ترشيعيًّا؟
به  حيتذى  الذي  الصالح  بالنموذج  متعلق  أنه  األسوة  مفهوم  من  واضًحا  أليس 

كصالح ونجاح وفالح؟
أال نقول ألبنائنا: إن فالن من الناس الناجحني يف حياهتم ودراستهم أسوة حسنة 
الشخيص  سلوكهم  وتقليد  وأقواهلم  أحاديثهم  بحفظ  ابننا  يقوم  أن  نقصد  هل  لك؟ 
الكيل  الفعل  نقصد  أم  وسكون؟  حركة  كل  يف  وتقليده  مثله،  واألكل  مثله  واللبس 
املتعلق بالنجاح والدراسة فقط، وال يشرتط أن يكون نوع الدراسة ذاهتا وإنام املقصد 

النجاح واجلدية يف العمل واحلياة واإلنجاز.
لنا  منارة  وجعله  نظر  حمل  وانجازه  إنسان  نجاح  جعل  عىل  تدل  كلمة  األسوة: 

ومثل أعىل، وليس املطلوب عني فعله.
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باع بين الذم والمدح مفهوم االتِّ

لقد قام فئة من املسلمني باستغالل ذم اتِّباع اآلباء يف القرءان بنفي ونقض مفهوم 
التتابع العميل للعبادات املعروف بالسنة املتواترة، وهذا خطأ فاحش منهم؛ ألهنم مل 
يفرقوا بني االتِّباع لآلباء املذموم واملنهي عنه ومفهوم اتِّباع اآلباء الذي حض املرشع 

عليه.
ومنهي  مذمومة  أنواع  عدة  ذكر  أنه  جيد  القرءان  يف  اآلباء  اتِّباع  ملفهوم  والدارس 
عنها، ويوجد باملقابل أنواع أخرى مدحها املرشع، لنر ذلك من خالل رسد النصوص 

وجعلها تنطق باملفهوم وحتدد هي االتِّباع املذموم.

1.  اتِّباع اآلباء المذموم المتعلق بالحق والباطل مثل اإليمان والكفر، والشرك 
والعبادة.

ُسوِل َقاُلوْا َحْسُبنَا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه  ﴿َوإَِذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا إَِلى َما َأنَزَل الّلُه َوإَِلى الرَّ
آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم الَ َيْعَلُموَن َشْيًئا َوالَ َيْهَتُدوَن﴾ ]المائدة: 104[.

َكاَن  َأَوَلْو  آَباءَنا  َعَلْيِه  َوَجْدَنا  َما  َنتَّبُِع  َبْل  َقاُلوا  ُه  اللَّ َأنَزَل  َما  بُِعوا  اتَّ َلُهُم  ِقيَل  ﴿َوإَِذا 
ِعيِر﴾ ]لقمان: 21[. ْيَطاُن َيْدُعوُهْم إَِلى َعَذاِب السَّ الشَّ
﴿َقاُلوا َوَجْدَنا آَباءَنا َلَها َعابِِديَن﴾ ]األنبياء: 53[.

﴿َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباءَنا َكَذلَِك َيْفَعُلوَن﴾ ]الشعراء: 74[.
يَن﴾ ]الصافات: 69[. ُهْم َأْلَفْوا آَباءُهْم َضالِّ ﴿إِنَّ
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َشْيٍء  ِمن  ْمنَا  َحرَّ َوالَ  آَباُؤَنا  َوالَ  َأْشَرْكنَا  َما  الّلُه  َشاء  َلْو  َأْشَرُكوْا  ِذيَن  الَّ ﴿َسَيُقوُل 
ْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوُه َلنَا  ِذيَن ِمن َقْبِلِهم َحتَّى َذاُقوْا َبْأَسنَا ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّ َب الَّ َكَذلَِك َكذَّ

إِن َتتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن َأنُتْم َإالَّ َتْخُرُصوَن﴾ ]األنعام: 148[.
َفَعَل  بَِما  َأَفُتْهِلُكنَا  َبْعِدِهْم  ن  مِّ ًة  يَّ ُذرِّ َوُكنَّا  َقْبُل  ِمن  آَباُؤَنا  َأْشَرَك  َما  إِنَّ َتُقوُلوْا  ﴿َأْو 

الُمْبطُِلوَن﴾ ]األعراف: 173[.

2.  اتِّباع اآلباء المذموم المتعلق بالمنهج والملة: 
ْهَتُدوَن﴾ ]الزخرف: 22[. ا َعَلى آَثاِرِهم مُّ ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّ ﴿َبْل َقاُلوا إِنَّ
ا َوَجْدَنا آَباءَنا  ِذيٍر إاِلَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها إِنَّ ن نَّ ﴿َوَكَذلَِك َما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك فِي َقْرَيٍة مِّ

ْقَتُدوَن﴾ ]الزخرف: 23[. ا َعَلى آَثاِرِهم مُّ ٍة َوإِنَّ َعَلى ُأمَّ
ا َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَنا َوَتُكوَن َلُكَما الِكْبِرَياء فِي األَْرِض َوَما  ﴿َقاُلوْا َأِجْئَتنَا لَِتْلِفَتنَا َعمَّ

َنْحُن َلُكَما بُِمْؤِمنِيَن﴾ ]يونس: 78[.

باع اآلباء المذموم المتعلق بالتشريع حرام وحالل:  3.  اتِّ
َيْأُمُر  الّلَه الَ  إِنَّ  ُقْل  بَِها  َأَمَرَنا  َوالّلُه  آَباءَنا  َعَلْيَها  َوَجْدَنا  َقاُلوْا  َفاِحَشًة  َفَعُلوْا  ﴿َوإَِذا 

بِاْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَلى الّلِه َما الَ َتْعَلُموَن﴾ ]األعراف: 28[.
ِذيَن َأْشَرُكوْا َلْو َشاء الّلُه َما َعَبْدَنا ِمن ُدونِِه ِمن َشْيٍء نَّْحُن َوال آَباُؤَنا َوالَ  ﴿َوَقاَل الَّ
الَبالُغ  إاِلَّ  ُسِل  الرُّ َفَهْل َعَلى  َقْبِلِهْم  ِذيَن ِمن  الَّ َفَعَل  َكَذلَِك  ْمنَا ِمن ُدونِِه ِمن َشْيٍء  َحرَّ

الُمبِيُن﴾ ]النحل: 35[.
﴿َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباءَنا َكَذلَِك َيْفَعُلوَن﴾ ]الشعراء: 74[.

أهنا  نالحظ  عنها،  واملنهي  بالقرءان  املذمومة  اآلباء  التِّباع  الثالثة  األنواع  هذه 
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متعلقة بشخص اآلباء أنفسهم، باحلكم عىل األمور باحلق والباطل أو الصح واخلطأ، 
وبعد  واحلالل،  احلرام  بالترشيع  اآلباء  واتِّباع  الباطلة،  وامللة  باملنهج  اآلباء  واتِّباع 
متعلق  اتِّباع  من  الدائرة  هذه  خارج  سواها  ما  أن  إىل  وصلنا  املذموم  لالتِّباع  احلرص 
يكون  لشخصهم  وليس  ووعي  بصرية  وعن  لآلباء  والعلم  وامللة  والفكر  باإليامن 

مباًحا.
فام هو االتِّباع لآلباء املباح بالقرءان؟

عند دراسة القرءان والواقع وصلنا إىل أن اتِّباع اآلباء املباح هو ثالثة أنواع: 
1.  اتِّباع لآلباء يف العادات والتقاليد ضمن دائرة املباح الرشعي، سكت املرشع 

عن هذا النوع وأعطاه حكم املباح وتركه حلرية الناس.
وقوهلم،  بشخصهم  وليس  باهلل  وبإيامهنم  احلنيفة  بملتهم  متعلق  لآلباء  اتِّباع    .2

وهو واجب.
ِمن  بِالّلِه  نُّْشِرَك  َأن  َلنَا  َكاَن  َما  َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  إِْبَراِهيَم  آَبآِئـي  َة  ِملَّ َبْعُت  ﴿َواتَّ
َيْشُكُروَن﴾  الَ  النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلـِكنَّ  النَّاِس  َوَعَلى  َعَلْينَا  الّلِه  َفْضِل  ِمن  َذلَِك  َشْيٍء 

]يوسف: 38[.
ِه  ُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه الُهَدى َوَيتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل الُمْؤِمنِيَن ُنَولِّ ﴿َوَمن ُيَشاِقِق الرَّ

َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا﴾ ]النساء: 115[.
واحلج  الصالة  ومها  شعائرية  تعبدية  لسنة  عميل  بتفصيل  املتعلق  اآلباء  اتِّباع   .3
يف  نزل  واجب  حلكم  تابع  االتِّباع  من  النوع  هذا  أن  واملالحظ  واجب،  وهو  فقط، 
املصدر الترشيعي ونزل هيئته العامة فيه، وهذا التتابع العميل لآلباء ليس حكاًم يتعلق 
باحلق والباطل وال بالصح واخلطأ وال هو ترشيع حرام وحالل وال هو متعلق بمنهج 

أو ملة.
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 وهذا يعني أن التتابع هذا ليس مصدًرا علميًّا وال دينيًّا وال برهاًنا بحد ذاته عىل 
صح أو خطأ أو حق وباطل، وإنام هو برهان عىل حصول فعل متعلق بحكم تعبدي 

نزل يف القرءان، واملرشع نبه عليه وأشار له وحض عليه وأمر به بقوله: 
ِحيٌم﴾  رَّ َغُفوٌر  الّلَه  إِنَّ  الّلَه  َواْسَتْغِفُروْا  النَّاُس  َأَفاَض  َحْيُث  ِمْن  َأفِيُضوْا  ﴿ُثمَّ 

]البقرة: 199[.
فهذا النوع من االتِّباع التتابعي لفعل هيئة تعبدية نزل حكمها باملصدر الترشيعي 
نزلت  التعبدية  القرءانية  والنصوص  واملذموم،  عنه  املنهي  االتِّباع  دائرة  من  ليس 
أو  علمية  كونية  آيات  نصوص  وليست  حمكمة،  وهي  اإلنساين  بالسلوك  متعلقة 
تارخيية حتى تكون متشاهبة أو رمزية ال صورة هلا ثابتة ويتعدد معناها ويتنوع وخيضع 

للتطور العلمي وأدواته.
ومارسها  منهم  مطلوب  كتكليف  وقومه  هو  طبقها  الرسول  عىل  نزلت  وعندما   
وسحب  باملواضيع  اخللط  ينبغي  ما  لذلك  انقطاع،  دون  متتابعة  كظاهرة  املجتمع 
مفهوم االتِّباع املذموم عىل آخر ليس من جنسه، فهذا فعل شنيع، ويرتتب عليه إنكار 
الصالة واحلج وتفريغهم من مفهومهم العميل بحجة عدم وجود نص قرءاين يذكر 
تفصيلهم، وقد علمنا أن التفصيل قد أتى بالسنة العملية املتتابعة يف األمة ممارسة دون 
انقطاع، وال سند هلا وال رواية وال عنعنة وال عالقة للبخاري أو مسلم أو الكايف هبا.
مفهوم  موجبه  عىل  لينفي  بالقرءان  املذموم  االتِّباع  مفهوم  يستخدم  من  لذلك 
االتِّباع املمدوح هو إنسان يتخبط بدراسته كحاطب بليل ال يعرف ما ينفي أو يثبت، 
فعليه بالتوقف فوًرا، ويعيد دراسته املنهجية التي يستخدمها يف تدبر القرءان إن كان 

خملًصا يف ذلك، وإن كان غري ذلك يكون قد ظهر جهله وعواره وختبطه للقراء.
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النهي عن كتابة غير كتاب اهلل

 1.   عن أيب سعيد اخلدري، أن النبي صىل اهلل عليه وسلم، قال:

 »ال تكتبوا عني شيًئا سوى القرءان من كتب عني شيًئا سوى القرءان فليمحه«. 
أخرجه مسلم

وقال األلباين: أخرجه أمحد بن حنبل ومسلم عن أيب سعيد )صحيح( انظر حديث 
رقم: 7434 يف صحيح اجلامع.

َم َمْعُصوًبا َرْأُسُه،  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ َعِن اْبِن ُعَمَر، َقال: َخَرَج َرُسوُل اللَّ  .2

ُكْم َتْكُتُبوَنها؟ َأِكَتاٌب  تِي َبَلَغنِي َأنَّ َفَرِقَي َدَرَجاِت الِمنَْبِر، َفَقاَل: َما َهِذِه الُكُتُب الَّ
ُه لِِكَتابِِه َفُيْسَرى َعَلْيِه َلْياًل، َفال َيْتُرَك فِي  َمَع ِكَتاِب اللَِّه؟ ُيوِشُك َأْن َيْغَضَب اللَّ
َيا  َفَكْيَف  الَمْجِلَس:  َمْن َحَضَر  َفَقاَل  بِِه.  َذَهَب  إاِل  َحْرًفا  ِمنُْه  َقْلٍب  َوَرَقٍة َوال 
ُه بِِه َخْيًرا َأْبَقى فِي َقْلبِِه ال  ِه بِالُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَاِت؟ َقاَل: َمْن َأَراَد اللَّ َرُسوَل اللَّ

ُه. إَِلَه إاِل اللَّ
الطرباين يف األوسط، والسيوطي.

عليه  الله  -صلى  النَّبِيِّ  ِمَن  َنْسَمُع  َما  َنْكُتُب  ُقُعوًدا  ُكنَّا  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  َأبِي  َعْن   .3

وسلم- َفَخَرَج َعَلْينَا َفَقاَل: » َما َهَذا َتْكُتُبوَن «. َفُقْلنَا: َما َنْسَمُع ِمنَْك. َفَقاَل: 
ِه َأْمِحُضوا  ِه «. َفُقْلنَا: َما َنْسَمُع. َفَقاَل » اْكُتُبوا ِكَتاَب اللَّ » أِكَتاٌب َمَع ِكَتاِب اللَّ
ِه َأْو َخلُِّصوُه «.  ِه َأْمِحُضوا ِكَتاَب اللَّ ِه َوَأْخِلُصوُه َأِكَتاٌب َغْيُر ِكَتاِب اللَّ ِكَتاَب اللَّ
ِه  َقاَل: فَجَمْعنَا ما َكَتْبنَا في َصِعيٍد َواِحٍد، ُثمَّ َأْحَرْقنَاُه بِالنَّاِر، ُقْلنَا: َأْي َرُسوَل اللَّ
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ًدا  ُثوا َعنِّي َوالَ َحَرَج َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ ُث َعنَْك؟ َقاَل: »َنَعْم َتَحدَّ َأَنَتَحدَّ
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر «. اإلمام أحمد. َفْلَيَتَبوَّ

4.  وعن أيب موسى قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »إن بني إرسائيل 

كتبوا كتاًبا واتبعوه وتركوا التوراة«.
رواه الطرباين يف األوسط، وتقييد العلم للخطيب البغدادي.

حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن موسى اخلازن رمحه اهلل ببخارى ثنا إبراهيم   .5

بن  عمرو  حدثني  محزة  بن  حييى  ثنا  عامر  بن  هشام  ثنا  اهلسنجاين  يوسف  بن 
قيس الكندي قال: 

كنت مع أيب الفوارس وأنا غالم شاب فرأيت الناس جمتمعني عىل رجل قلت: من 
هذا؟ قالوا: عبد اهلل بن عمرو بن العاص فسمعته حيدث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
القول  ويفتح  األخيار  وتوضع  األرشار  ترفع  أن  الساعة  اقرتاب  من  قال:  أنه  وسلم 
ينكرها، قيل: وما املثناة؟ قال: ما  أحد  فيهم  ليس  املثناة  بالقوم  ويقرأ  العمل  وخيزن 

اكتتبت سوى كتاب اهلل عز وجل.
أخرجه احلاكم يف مستدركه عىل الصحيحني، وقد رواه األوزاعي عن عمرو بن 

قيس السكوين.
بن  اهلل  عبد  حديث  من  وهو   :774  / 6  « الصحيحة  السلسلة   « يف  األلباين  قال 
عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام، يرويه عنه عمرو بن قيس الكندي، رواه عنه مجع 

رفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وهو يف حكم املرفوع؛ ألنه ال يقال بمجرد الرأي.
قال األلباين: )فائدة(: هذا احلديث من أعالم نبوته - صىل اهلل عليه وسلم - فقد 
استكتب  ما  )املثناة( وهي كل  بـ  يتعلق  ما  منها  األنباء، خاصة  من  فيه  ما  كل  حتقق 

سوى كتاب اهلل...
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عن عائشة بنت أيب بكر ، قالت: مجع أيب احلديث عن رسول اهلل - صىل اهلل   .6

عليه وسلم - فكانت 500 حديٍث، فبات يتقلب فقلت: يتقلب لشكوى أو 
ليشء بلغه ، فلام أصبح ، قال: أي بنية هّلم األحاديث التي عندك فجئته هبا 
يف  ، والذهبي  الصديق  مسند  يف  كثري  ابن  ج5ص201،  العامل  كنز  فحرقها. 

تذكرة احلفاظ ج1 ص5.
يكتبها،  ال  أن  له  بدا  السنة، ثم  يكتب  أن  عمر  أراد  قال:  جعدة  بن  حييى  عن   .7

ثم كتب يف األمصار من كان عنده يشء من ذلك فليمحه )أبو خيثمة، وابن 
عبد الرب مًعا يف العلم( ]كنز العامل 29476[ أخرجه أبو خيثمة يف كتاب العلم 

)11/1، رقم 26(.
إن  فقال:  أحاديث،  عيلَّ  يميل  القاسم  سألت  قال:  العالء  بن  اهلل  عبد  عن   .8

هبا،  يأتوه  أن  الناس  فأنشد  اخلطاب  بن  عمر  عهد  عىل  كثرت  األحاديث 
فمنعني  َمثناة كمثناة أهل الكتاب، قال:  قال:  بتحريقها، ثم  أمر  هبا  أتوه  فلام 
القاسم يومئذ أن أكتب حديًثا. حممد بن سعد - الطبقات الكربى - اجلزء: 

)5( - رقم الصفحة: )188(.
هذه األحاديث ثابتة عند من يؤمن هبا وهي روايات معتربة ومشهورة وليس حمل 
نقاش أو اختالف، واملالحظ أن األصل فيها هو النهي عن كتابة احلديث النبوي يف 
حياة النبي عموًما، وهو هني اجتامعي عام استمر عليه جمتمع الصحابة، وحتى بعد 
وفاة النبي كام الحظنا يف قصة أيب بكر وعمر ومها من مها بالفضل والعلم، وقد قاما 
بجمع النص القرءاين ومع ذلك حرقا األحاديث التي مجعوها، وهنى عمر عن تداوهلا 

وروايتها كام هو معروف عنه.
عن أيب سلمة: سمعت أبا هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول اهلل 
- صىل اهلل عليه وسلم - حتى ُقبِض عمر، قال: ثم يقول أبو هريرة: أفكنت حمدثكم 
ظهري، فإن  ستبارش  املحففة  أن  أليقنت  إذن  واهلل  أما  حي؟  وعمر  األحاديث  هبذه 
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عمر كان يقول، اشتغلوا بالقرءان فإن القرءان كالم اهلل.
مساجدهم  يف  هلم  قوًما  تأيت  إنك  له:  قال  العراق  إىل  موسى  أبا  َبعث  ملا  وهلذا   
دوي بالقرءان كدوي النحل، فدعهم عىل ما هم عليه، وال تشغلهم باألحاديث، وأنا 

رشيكك يف ذلك. املستدرك عىل الصحيحني ج1ص183.
خيتلط  ال  حتى  هو  إنام  حديثه  كتابة  عن  النبي  هني  أن  يدعي  ملن  علمية  قيمة  فال 
النبي  وكالم  وصياغته  اهلل  كالم  بني  الكبري  للفرق  مرفوض  كالم  القرءان، فهذا  مع 
الصدور، وقد  يف  كله  جمموًعا  القرءان  كان  النبي  تويفِّ  أن  بعد  ذلك  وصياغته، ومع 
زال،  فقد  السبب  هذا  كان  لو  مصحف، يعني:  يف  ومجع  بكر  أيب  عهد  يف  خًطا  كتب 
فلامذا مل جيمع أبو بكر وعمر احلديث كام مجعا القرءان؟ بل ملاذا هنيا عن رواية احلديث 
وكتابته وأمروا بحرقه؟ وملاذا مل جيمعه عثامن كام نسخ املصحف عدة نسخ ووزعه عىل 

األمصار؟ وملاذا مل يقم عيل بجمعه أيًضا أو يأمر به؟
واستمر مفعول هذا النهي حوايل 200 عام حتى جاء البخاري، وخالف أمر النبي 
وبدأ بجمع احلديث، والغريب أن مسلاًم وغريه من املحدثني قاموا بكتابة هني النبي 

عن كتابة احلديث يف كتاهبم!
كل هذا يدل قطًعا عىل أن هني النبي مستمر يف حياته وبعد وفاته، والتزم به جمتمع 
الصحابة وعىل رأسهم اخللفاء األربعة، وما ينبغي عىل أحد من األمة خمالفته وكتابة 

حديثه وجعله مثناة مع كتاب اهلل كام فعل أصحاب املثناة يف كتب الصحاح.
أما ادِّعاء أصحاب املثناة أن هني النبي عن كتابة حديثه منسوخ بسامحه بكتابته فيام 
بعد، فهذا قول مردود؛ ألن الروايتني اللتني يستدالن هبام ال تنهضان لنقض الروايات 

املتضافرة بالنهي كام الحظنا، ولنقرأ الروايتني: 
عن عبد اهلل بن عمرو قال: كنت أكتب كل يشء أسمعه من رسول اهلل صىل . 1

اهلل عليه وسلم وأريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك قالوا: تكتب كل يشء 
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تسمعه من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
يتكلم يف الرضا والغضب، قال: فأمسكت، فذكرت ذلك للنبي صىل اهلل عليه 
وسلم فأشار بيده إىل فيه فقال: )اكتب، فوالذي نفيس بيده، ما خيرج منه إال 

.) حقٌّ
 - 124 داود )2 /  أبو  أخرجه   :45  / 4 الصحيحة »  يف » السلسلة  األلباين  قال 
125( والدارمي )1 / 125( واحلاكم )1 / 105 -106( وأمحد )2 / 162 و192( 

واحلاكم.
فلم . 2 مكة  حرم  وجل  عز  اهلل  خمترًصا: )إن  عنه  عكرمة  يرويه  عباس  ابن  عن 

حتل ألحد قبيل وال حتل ألحد بعدي وإهنا أحلت يل ساعة من هنار ال خيتىل 
ملعرف(،  إال  لقطتها  يلتقط  وال  صيدها  ينفر  وال  شجرها  يعضد  وال  خالها 
فقال العباس: يا رسول اهلل إال اإلذخر لصاغتنا وبيوتنا، قال: )إال االذخر(. 

أخرجه البخاري )1 / 338( والبيهقي.
 وله شاهد من حديث أيب هريرة نحو حديث طاوس عن ابن عباس، إال أنه قال: 
قبورنا وبيوتنا وزاد فيه: )ومن قتل له قتيل فهو بخري النظرين إما أن يفدى وإما أن 
يقتل(. وزاد يف آخره: )فقام أبو شاه - رجل من اليمن - فقال: اكتبوا يل يا رسول 
اهلل فقال رسول اهلل: اكتبوا أليب شاة(. أخرجه البخاري )1 / 40 - 41( ومسلم )4 

.)110 /
احلديث  وليس لنرش  يكتب لنفسه  خاصة بطفل  إن صحت فهي  األوىل  فالرواية 
للناس  حكم عام  شخصية طفولية  فردية  من حالة  االستنباط  يصح  الناس، فال  بني 
خيالف نصوص النهي، والرواية مضطربة من حيث املتن كيف هنته قريش عن الكتابة 
وعبد اهلل بن عمرو صغري السن حني أسلم، فهو تويفِّ عام 65 هجري عن عمر بلغ 

72 عام، وهذا يعني أن عمره عندما هاجر النبي إىل املدينة كان 7 أعوام 

 فمتى كان يف مكة يسمع أحاديث النبي وهو مل يسلم بعد؟ وهل روي عن النبي 
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فهل  هنته،  قريش  إن  يقول:  املذكور  احلديث  ألن  املكي؟  العهد  يف  أحاديث  أصاًل 
قريش كانت يف املدينة أم يف مكة؟ وهل كان الرصاع بني قريش والنبي عىل أحاديثه؟ 
وقد أسلم عبد اهلل قبل فتح مكة يف 7 هجري يعني: صار عمره 14 عاًما حينام هاجر، 

وعارص النبي ثالثة أعوام، وهو ما زال يف عمر الطفولة عندما تويفِّ النبي.
 فالقصة كلها غري منطقية وكذب وتدليس! وإن صحت جداًل فهذا تعليم لطفل 

فقط كي حيفظ ويتعلم وليس تعلياًم وتوجيًها لألمة وليس كتابة احلديث لألمة.
وكذلك  ضعيف  حفظه  يمني  رجل  شاه  أبا  أن  من  فواضح  الثانية  الرواية  أما 
فأمر  سمعها  التي  األمور  هذه  له  يكتبوا  أن  فطلب  التعلم  عىل  حريص  فهمه، وهو 
ونقض  لألمة  عموًما  حديثه  بكتابة  سمح  النبي  أن  يعني  ال  له، وهذا  بالكتابة  النبي 
هنيه السابق املستمر، بدليل أن الكتابة حلديث النبي مل حتصل أبًدا يف جمتمع الصحابة 

وبدليل فعل اخللفاء األربعة وهم يعرفون تلك القصص اخلاصة. 
لذلك؛ هنيب بأصحاب املثناة أن يتقوا اهلل رهبم وينتهوا عن عبادة املثناة واإلرشاك 

هبا مع كتاب اهلل.
ن َقَضى َنْحَبُه َوِمنُْهم  َه َعَلْيِه َفِمنُْهم مَّ ﴿ِمَن الُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ

ُلوا َتْبِدياًل﴾ ]األحزاب: 23[. ن َينَتظُِر َوَما َبدَّ مَّ
﴿َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَِّذيَن الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت بِقرءان َغْيِر َهـَذا 
بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِليَّ إِنِّي َأَخاُف  َلُه ِمن تِْلَقاء َنْفِسي إِْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأَبدِّ َأْو َبدِّ

إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ]يونس: 15[.
َوَبْينَُكْم َوُأوِحَي إَِليَّ َهَذا القرءان  َأْكَبُر َشَهادًة ُقِل الّلِه َشِهيٌد بِْينِي  ﴿ُقْل َأيُّ َشْيٍء 
َما ُهَو  ألُنِذَرُكم بِِه َوَمن َبَلَغ َأئِنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع الّلِه آلَِهًة ُأْخَرى ُقل الَّ َأْشَهُد ُقْل إِنَّ

ا ُتْشِرُكوَن﴾ ]األنعام: 19[. مَّ نِي َبِريٌء مِّ إَِلـٌه َواِحٌد َوإِنَّ
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نقد حديث األريكة 

الذي يحض على الشرك مع كتاب اهلل

َعْن  َلِهيَعَة  اْبُن  َأْخَبَرَنا  إِْسَحاَق  ْبُن  َيْحَيى  َثنَا  َحدَّ َأبِي  َثنِي  َحدَّ ِه  اللَّ َعْبُد  َثنَا  َحدَّ  •
ْبِن  َعْمِرو  ْبَن  ِه  اللَّ َعْبَد  َسِمْعُت  َقاَل:  ُجَبْيٍر  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن  ُهَبْيَرَة  ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد 
ِع َفَقاَل:  الَعاِصي َيُقوُل: َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اللَِّه -صلى الله عليه وسلم- َيْوًما َكاْلُمَودِّ
ُأوتِيُت  َبْعِدي،  َنبِيَّ  َوالَ   - َثاَلًثا   - يُّ  األُمِّ النَّبِيُّ  ٌد  ُمَحمَّ َأَنا  يُّ  األُمِّ النَّبِيُّ  ٌد  ُمَحمَّ َأَنا   «
َز بِي  َفَواتَِح الَكِلِم َوَجَواِمَعُه َوَخَواتَِمُه َوَعِلْمُت َكْم َخَزَنُة النَّاِر َوَحَمَلُة الَعْرِش َوُتُجوِّ
َفَعَلْيُكْم  بِي  ُذِهَب  َفإَِذا  فِيُكْم  ُدْمُت  َما  َوَأطِيُعوا  َفاْسَمُعوا  تِي،  ُأمَّ َوُعوفَِيْت  َوُعوفِيُت 

ُموا َحَراَمُه «. أحمد. ِه َأِحلُّوا َحاَلَلُه َوَحرِّ بِِكَتاِب اللَّ
م اهلل يف كتابه، وما سكَت عنه فهو مما   )احلالل ما أحلَّ اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرَّ

عفا عنه( ابن ماجه 3358، الدارقطني واحلاكم والبيهقي والبزار والطرباين.
حالله  أحلوا  وجل،  عز  اهلل  بكتاب  وعليكم  أظهركم  بني  كنت  ما  أطيعوين   «  •

وحرموا حرامه ». قال األلباين يف » السلسلة الصحيحة » 3 / 458: 
حذمل  بن  أيوب  بن  سليامن  عن   )2  - 1  / 111 الفوائد » )6 /  يف »  متام  أخرجه 
حدثنا سليامن بن عبد الرمحن حدثنا معاوية بن صالح حدثنا إبراهيم بن أيب العباس 
نعيم  عن  مرة  بن  كثري  عن  معدان  بن  خالد  عن  سعد  بن  بحري  عن  محيد  ابن  حدثني 
مالك  بن  عوف  عن  األنصاري  أيوب  أيب  عن  كرب  معدي  بن  املقدام  عن  مهار  بن 
األشجعي قال: »خطبنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم باهلجري وهو مرعوب فقال« 

فذكره.
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 ثم أخرجه من طريق أمحد بن الغمر بن أيب محاد - بحمص - حدثنا سليامن بن 
عبد الرمحن به، لكنه مل يذكر يف إسناده إبراهيم بن أيب العباس.

قلت: واألول أصح، فإن رجال إسناده كلهم ثقات فهو صحيح. 
أبو  ثنا  األسفاطي،  الفضل  بن  العباس  أنبأ  الفقيه،  إسحاق  بن  بكر  أبو  حدثنا    •
الوليد، ثنا مهام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري، أن 

النبي صىل اهلل عليه وسلم، قال: 
» ال تكتبوا عني شيًئا سوى القرءان، من كتب عني شيًئا سوى القرءان فليمحه «. 

أخرجه مسلم
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: اعملوا بالقرءان أحلوا حالله وحرموا حرامه 
واقتدوا به وال تكفروا بيشء منه وما تشابه عليكم منه فردوه إىل اهلل، وإىل أويل العلم 
من بعدي، كام خيربوكم وآمنوا بالتوراة واإلنجيل والزبور، وما أويت النبيون من رهبم 

وليسعكم القرءان وما فيه من البيان. السنن الكربى للبيهقي.
َث بُِكلِّ َما َسِمَع«. َقاَل َرُسوُل اهللَِّ -صىل اهلل عليه وسلم-: »َكَفى بِامَلْرِء َكِذًبا َأْن حُيَدِّ
ومع ذلك يأيت كذابون ويضعون أحاديث عىل لسان النبي تنقض القرءان وتنقض 

كل هذه الروايات، انظروا عىل سبيل املثال: 
حديث األريكة الذي حيض عىل الرشك مع كتاب اهلل

•  حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبو املغرية، وحدثنا أبو زرعة، ثنا أبو 
اليامن، وعيل بن عياش،وحدثنا برش بن موسى، ثنا احلسن بن موسى األشيب، قالوا: 
معدي  بن  املقدام  عن  اجلريش،  عوف  أيب  بن  الرمحن  عبد  عن  عثامن،  بن  حريز  ثنا 
معه، أال  ومثله  القرءان  أوتيت  إين  قال: »أال  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  كرب، عن 
يوشك رجل شبعان عىل أريكته يقول: عليكم هبذا القرءان، فام وجدتم فيه من حالل 
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فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، أال ال حيل لكم حلم احلامر األهيل، وال 
كل ذي ناب من السباع، وال لقطة مال معاهد، إال أن يستغني عنها صاحبها، ومن 

نزل بقوم فعليهم أن يقروه ]فإن مل يقروه[ فله أن يطلبهم بمثل قراه «.
» أال إين أوتيت القرءان ومثله معه ». ويف رواية: » أال إن ما حرم رسول اهلل مثل 

ما حرم اهلل «.
كيف يستقيم فهم هذه األحاديث املكذوبة مع كتاب اهلل والروايات يف األعىل؟

وما  فأحلوه،  حالل  من  فيه  وجدتم  فام  القرءان،  هبذا  )عليكم  ملقولة:  انظروا 
املضمون  حيث  من  هي  أليس  األريكة  حديث  يف  فحرموه(  حرام  من  فيه  وجدتم 
توافق األحاديث السابقة التي هي: )اعملوا بالقرءان أحلوا حالله وحرموا حرامه( 
ُموا َحَراَمُه( وحديث  ِه َأِحلُّوا َحاَلَلُه َوَحرِّ وحديث )َفإَِذا ُذِهَب بِي َفَعَلْيُكْم بِِكَتاِب اللَّ
م اهلل يف كتابه، وما سكَت عنه فهو مما عفا  )احلالل ما أحلَّ اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرَّ

عنه(.
 فلامذا يف حديث األريكة مرفوض االكتفاء بكالم اهلل وكتابه ويوجد حض عىل 
الرشك مع كتاب اهلل، بينام باألحاديث األخرى حتض عىل االكتفاء بكتاب اهلل وكالمه 

وتنهى عن الرشك معه؟
 أال يدل هذا عىل أن حديث األريكة كذب وموضوع ومنتحل ومناقض ملجموعة 
من األحاديث األخرى التي هي أقوى منه من حيث املتن واملفهوم ملوافقتها للقرءان 

العظيم؟ فام بالكم أن حديث األريكة مناقض للقرءان ذاته.
فهل يوجد عاقل بعد كل هذا يذكر حديث األريكة وينقض به القرءان وجمموعة 

األحاديث ليثبت أنه جيب أن ُيرشك الناس مع القرءان كالم البرش.
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الصالة التعبدية حكم قرءاني

وسنة متتابعة في األمة

التعبدية  الصالة  ينكرون  القرءانية  املدرسة  عىل  املحسوبني  اإلخوة  بعض  يوجد 
نتقيد  أن  وينبغي  تفاصيلها،  يذكر  مل  القرءان  أن  بحجة  بعضها  ينكرون  أو  برمتها 
بالقرءان فقط، وكل من يقول بثبوهتا عىل ماهي معروفة يف األمة يكون قد خرج عن 

القرءان وخالف منهجه ونقض دعوته القرءانية.
كتفاصيل  واحلج  الصالة  بكيفية  يأتون  املثناة  عباد  من  املسلمني  مجهور  أن  كام 
لنقض مفهوم إن احلكم إال هلل، واملصدر الترشيعي هو القرءان فقط، وذلك إلثبات 
أن احلديث النبوي مصدر ترشيعي إهلي، ولكن نزل خارج القرءان والنبي قام بتأليف 
ى السنة تدليًسا أو جهاًل منهم يف الفرق بني  املبنى، ويقدمون هذا املفهوم حتت مسمَّ

السنة واحلديث.
وكال الطرفني مغالني ومتطرفني يف تعاملهم مع القرءان، ولنقوم بتحليل املفاهيم 

التي يتعاملون هبا كالمها.
ْبُتم بِِه َما ِعنِدي َما َتْسَتْعِجُلوَن بِِه إِِن الُحْكُم إاِلَّ  بِّي َوَكذَّ ن رَّ 1- ﴿ُقْل إِنِّي َعَلى َبيِّنٍَة مِّ

لِّلِه َيُقصُّ الَحقَّ َوُهَو َخْيُر الَفاِصلِيَن﴾ ]األنعام: 57[، ولذلك ينبغي أن يعلم الطرفان 
يني، ومل يأت خارجه  أن القرءان مصدر ترشيعي حيتوي احلرام واحلالل والواجب الدِّ
أي ترشيع قط، ومل ينزل بعده أو معه ملحق أو مستدرك عليه، وهذا األمر من أبجدية 
ين اإلسالمي، وأي مسلم يتلو القرءان يشاهد عرشات النصوص التي تثبت هذا  الدِّ
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املفهوم )ال حكم إال هلل( وهذا احلكم اإلهلي نزل بالقرءان فقط وهو املعني باحلفظ 
والصالحية واالتِّباع.
2-  مفهوم االتِّباع

الطرف األول ينكرون مفهوم االتِّباع كله ويعدونه مذموًما ويأتون بنص ﴿َوإَِذا 
الَ  آَباُؤُهْم  َكاَن  َأَوَلْو  آَباءَنا  َعَلْيِه  َأْلَفْينَا  َما  َنتَّبُِع  َبْل  َقاُلوْا  الّلُه  َأنَزَل  َما  بُِعوا  اتَّ َلُهُم  ِقيَل 

َيْعِقُلوَن َشْيًئا َوالَ َيْهَتُدوَن﴾ ]البقرة: 170[.
ْهَتُدوَن﴾ ]الزخرف: 22[. ا َعَلى آَثاِرِهم مُّ ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّ ﴿َبْل َقاُلوا إِنَّ

وبجهل منهم أو تغافل يعممون هذا املفهوم لالتِّباع عىل كل يشء ويقولون: اتِّباع 
اآلباء مذموم، وبالتايل ال نأخذ منهم ال هيئة صالة وال حج؛ ألن هذا مل ينزل بالقرءان.
عىل  باحلكم  املتعلق  االتِّباع  هو  املذموم  االتِّباع  إن  مفيد:  بمخترص  هلم  ونقول 
بينام  واملنكر،  والفحشاء  السوء  ممارسة  أو  وبينة،  برهان  دون  باطل  أو  حق  األمور 
هو  والفنون  كالعادات  رشًعا  املباح  دائرة  ضمن  والتقاليد  العادات  يف  لآلباء  االتِّباع 
اختالف رغم أنه  أو  نقاش  ليس حمل  بذلك، وهذا  احلرية  للناس  ومرتوك  مباح  أمر 

اتِّباع لآلباء.
 واألمر الثاين وهو حمل النقاش، االتِّباع لآلباء يف تطبيق حكم تعبدي هلل هو من 
االتِّباع املحمود بل؛ هو أمر من اهلل، والنص الذي ذكروه يف البدء رصح بجملة )َوإَِذا 
بُِعوا َما َأنَزَل اهللُّ َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباءَنا( فنحن نقول هلم: اتبعوا  ِقيَل هَلُُم اتَّ
نطلب  متتابعة، ومل  تعبدية  كسنة  املجتمع  ومعه  الرسول  وطبقه  كتابه  يف  اهلل  ماأنزل 
منهم االتِّباع املناقض ملا أنزل اهلل، هذه مسألة ينبغي فهمها، فاتِّباع اآلباء يكون بعد 
تنفيًذا  وإنام  رشعي،  حلكم  ترشيًعا  ليس  اتِّباعهم  ويكون  اهلل  كتاب  يف  احلكم  ثبوت 
حلكم رشعي تعبدي، أال يوجد فرق بني القول: اتِّباع اآلباء بشكل مناقض ملا أنزل 

اهلل، وهو اتِّباع مذموم، والقول: اتِّباع اآلباء فيام نزل يف كتاب اهلل، وهو قول حممود.
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أمل يأمرنا اهلل أن نتبع الناس يف أمر أراده من طريقة معينة أو حدث ثابت أو تعليم 
أنزله قدياًم عىل الناس ومل ينزل يف القرءان وهو ليس حكاًم عىل حق أو باطل، انتبهوا، 
أو  شكليًّا  أو  ا  إداريًّ أمًرا  اصطالًحا  فلنسمه  أمر  هو  وحالل،  حرام  يف  حكاًم  وليس 
َغُفوٌر  الّلَه  إِنَّ  الّلَه  َواْسَتْغِفُروْا  النَّاُس  َأَفاَض  َحْيُث  ِمْن  َأفِيُضوْا  ﴿ُثمَّ  لنقرأ:  تنظيميًّا، 
ِحيٌم﴾ ]البقرة: 199[، اإلفاضة يف احلج حدده اهلل من حيث يفيض الناس، أليس  رَّ
هذا اتِّباع للناس فيام أنزل اهلل؟ هل هذا االتِّباع ترشيع يف احلرام أو احلالل، أو حكم 

عىل حق أو باطل؟
إنه اتِّباع حممود للناس يف اتِّباعهم ملا أنزل اهلل وارتضاه من عمل تنظيمي.

وهذا االتِّباع متعلق بسنة عملية تعبدية تعتمد عىل ما أنزل اهلل بداية وممارسة دون 
انقطاع خالل التاريخ، حيث صارت ظاهرة اجتامعية عىل مستوى األمة ال سند هلا 
وال عنعنة والرواية، واسمها سنة متتابعة، وليس حديًثا متواتًرا متعلًقا بسند مهام كثر 

هؤالء الرواة فهم يف النهاية سند ورواة.
ويعاملون  واحلديث،  السنة  مفهوم  بني  فيخلطون  املثناة  عباد  اآلخر  الفريق  أما 
السنة  باتِّباع  ويأمروهنم  األمة  عىل  ويدلسون  متتابعة،  سنة  وكأنه  املعنعن  احلديث 
هي  فالسنة  منهم،  مقصود  جتاهل  أو  بغباء  السنة  بدل  احلديث  عليهم  ويعرضون 
طريقة عملية مستمرة مثل سنة اهلل يف اخللق، واحلديث هو قول جديد ال يمكن أن 
بخالف  والتغيري، وهذا  والتحريف  العنعنة  و  للرواة  وخيضع  عمليًّا  ويامرس  يستمر 
اخلطاب القرءاين فهو صار بمثابة السنة من حيث تتابعه يف األمة عمليًّا وممارسة تالوة 

وحفًظا وتعبًدا ودراسة وتدبًرا وكتابة لذلك ال سند له وال عنعنة وال رواة.
فكام رأيتم نحن نتبع السنة العملية التعبدية املتتابعة باألمة وهي متعلقة بام أنزل اهلل 
يف كتابه وليس هي مصدًرا ترشيعيًّا، أما احلديث املنسوب للنبي فهو روايات وقيل 
ترشيعيًّا، ولو  مصدًرا  هو  اهلل، وليس  أنزل  ما  ليس  فالن، فهو  عن  فالن  عن  وقالوا 
صح كثري من األحاديث املنسوبة للنبي وفق منهج علمي قرءاين، ولكن ال تتجاوز 
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القرءان وال تسبقه وال تستقل بالترشيع عنه فهي حماكاة له كوعظ وتعليم مثل األمر 
برب الوالدين وكفالة اليتامى وما شابه ذلك.

 فمن أخذ باحلديث فبها ونعمت وفق هذا الكالم، ومن مل يأخذ به واكتفى بالقرءان 
فهو كافيه. ومن أخذ باألحاديث املتعلقة بالتعبد يف الصالة واحلج كأذكار وتالوات 
بأس  فال  وحجه  لصالته  أذكار  منه  واختار  بنفسه  القرءان  تأول  ومن  به،  بأس  فال 
الصدر  عىل  اليدين  وضع  حيث  من  الصالة  بجزئيات  االختالف  أيًضا، وكذلك  به 
أو إسباهلام عىل جنب أو تالوة الفاحتة والقول آمني والتشهد يف اجللوس وغري ذلك 
كلها ليس من أركان الصالة وكلها مقبولة وهي من اختالف التنوع وليس اختالف 

التناقض.
الصالة  سنة  بعًضا،  بعضهم  وراء  اجلميع  وليصيل  أحد،  عىل  أحد  يعرتض  فال   
ذلك  ونظَّم  وسجود  وركوع  قيام  من  عموًما  بالقرءان  ونزلت  معروفة،  املتتابعة 
فهم  من  سواء  والليلة  اليوم  عىل  الصلوات  وتوزيع  الركعات  عدد  وحدد  الرسول 

قرءاين أو وحي تعليمي أو كالمها.
3 - هل القرءان هو الوحي الوحيد الذي نزل عىل الرسول حممد؟

الوحي  وكان  له،  الوحي  بواسطة  اهلل  من  باصطفاء  إال  نبيًّا  يرص  مل  حممد  النبي 
مستمًرا يف النزول عليه توفيًقا وتعلياًم وتأييًدا وإخباًرا غري وحي القرءان، وإال كيف 

صار نبيًّا واستمر يف هذا املقام؟
لنقرأ كيف أنه يوجد وحي آخر غري القرءان: 

َف  َعَلْيِه َعرَّ ُه  اللَّ َوَأْظَهَرُه  بِِه  َنبََّأْت  ا  َفَلمَّ َأْزَواِجِه َحِديًثا  َبْعِض  النَّبِيُّ إَِلى  َأَسرَّ  ﴿َوإِْذ 
ا َنبََّأَها بِِه َقاَلْت َمْن َأنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأنَِي الَعلِيُم الَخبِيُر﴾  َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعن َبْعٍض َفَلمَّ

]التحريم: 3[.
لنوع  وانتبهوا  القرءان  خارج  الوحي  يتلقى  كان  النبي  أن  عىل  برهان  النص  هذا 
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متعلقة  رشعية  أحكام  ليس  بمعنى  بالرسالة،  وليس  النبوة  بمقام  وتعلقه  الوحي 
ُه  اللَّ َأْنَعَم  لِلَِّذي  َتُقوُل  ﴿َوإِْذ  للنبي  خاص  وحي  هي  وإنام  هلم  تبليغها  جيب  بالناس 
ُه ُمْبِديِه  َه َوُتْخِفي فِي َنْفِسَك َما اللَّ ِق اللَّ َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ
اَل  لَِكْي  ْجنَاَكَها  َزوَّ َوَطًرا  نَْها  مِّ َزْيٌد  َقَضى  ا  َفَلمَّ َتْخَشاُه  َأن  َأَحقُّ  ُه  َواللَّ النَّاَس  َوَتْخَشى 
ِه  َيُكوَن َعَلى الُمْؤِمنِيَن َحَرٌج فِي َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهْم إَِذا َقَضْوا ِمنُْهنَّ َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اللَّ

َمْفُعواًل﴾ ]األحزاب: 37[.
حكم حمارم النكاح مذكور بنص رسايل ثابت معروف تضمن حتريم زوجة االبن 
َوَخاالَُتُكْم  اُتُكْم  َوَعمَّ َوَأَخَواُتُكْم  َوَبنَاُتُكْم  َهاُتُكْم  ُأمَّ َعَلْيُكْم  َمْت  ﴿ُحرِّ الصلب  من 
َضاَعِة  الرَّ َن  مِّ َوَأَخَواُتُكم  َأْرَضْعنَُكْم  الالَّتِي  َهاُتُكُم  َوُأمَّ األُْخِت  َوَبنَاُت  األَِخ  َوَبنَاُت 
َسآئُِكُم الالَّتِي َدَخْلُتم بِِهنَّ َفإِن  ن نِّ َهاُت نَِسآئُِكْم َوَرَبائُِبُكُم الالَّتِي فِي ُحُجوِرُكم مِّ َوُأمَّ
َوَأن  َأْصاَلبُِكْم  ِمْن  الَِّذيَن  َأْبنَائُِكُم  َوَحاَلئُِل  َعَلْيُكْم  ُجنَاَح  َفاَل  بِِهنَّ  َدَخْلُتم  َتُكوُنوْا  لَّْم 
ِحيًما﴾ ]النساء: 23[، وهذا  َتْجَمُعوْا َبْيَن األُْخَتْيِن َإالَّ َما َقْد َسَلَف إِنَّ الّلَه َكاَن َغُفوًرا رَّ

يعني أن زوجة االبن من غري الصلب حالل كوهنا مل تأت ضمن دائرة املحارم.
خارج  هبا  األمر  نزل  قد  زوجته(  من  النبي  وزواج  زيد  نص )طالق  أن  يؤكد  مما 
القرءان والنبي حاول أن يؤخر هذا الزواج ما استطاع من خالل حماولة تأخري طالق 
زيد هلا، والذي هيمنا من القصة أن الوحي نزل عىل النبي خارج القرءان؛ ألنه ليس 
النبي  موقف  لدعم  بعد  فيام  القرءان  يف  مجيًعا، ونزل  للناس  الرسالة  مقام  يف  ترشيًعا 

هذا أمام الرأي العام حينئذ الذي حيرم الزواج من حليلة االبن بالتبني.
وكذلك نص تغيري جهة القبلة نزل خارج القرءان؛ ألنه أمر خاص للنبي وقومه 
وليس ملن بعده ويريد اهلل أن ينسخه، وفعاًل نزل نسخه باألمر بالتوجه للقبلة األوىل 
خارج  نزل  ألمر  قرءاين  بأمر  حصل  األول، فالنسخ  لعهدها  القبلة  ورجعت  الكعبة 

القرءان.
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 أما يف القرءان ذاته فال يوجد نسخ ألي أمر نزل به، إذن؛ يوجد وحي ينزل عىل 
ا كتأييد  النبي خارج القرءان ولكنه ليس وحًيا ترشيعيًّا للناس مجيًعا وإنام وحًيا خاصًّ
له أو إخبار أو تعليم له أو ألمته، ومن هذا الوجه نقول: إن تفاصيل الصالة العملية 
النبي  بتدبر  سواء  احلج  وكذلك  بالوحي  اهلل  من  تعليم  هي  اجلزئية  الفرعية  وليس 
فاألمر  عمليًّا  هذا  وتعليمه  نفسه  الوحي  نزول  أو  به  للعلم  اهلل  من  وتوفيقه  للقرءان 

سواء.
 فقد قام النبي بتطبيق األمر بالصالة عمليًّا وعلَّم املجتمع حينئذ وتتابع هذا األمر 
منِّية  يوجد  وال  والعنعنة  السند  فوق  عملية  كسنة  يتتابع  زال  وما  املعارص  وقتنا  إىل 

ألحد يف تتابع الصالة واحلج.
خارج  العميل  التعليمي  الوحي  هذا  ينكر  ال  أن  األول  الفريق  عىل  ينبغي  لذلك 
القرءان، وعىل الفريق الثاين أن يفهم أن احلديث النبوي ليس وحًيا ترشيعيًّا، وما كان 
مل  إن  ولقومه  للنبي  خاص  تأييد  أو  نبأ  أو  كخرب  القرءان  خارج  وحي  فهو  وحًيا  منه 

يكن من سنة العبادات فهو غري ملزم ملن بعد النبي من املجتمعات الالحقة.
وعدم  وتطرفهم  غلوهم  عن  يكفوا  أن  للقرءانيني  املنسوب  األول  الفريق  فعىل 
حمل  وجعله  بعد  فيام  األمر  هذا  نقاش  وعدم  متهافتة،  بحجة  واحلج  الصالة  إنكار 

تسليم واتِّباع، وتوقيف التشويش عىل املسلمني.
وعىل الفريق الثاين عباد املثناة أن يكفوا عن جعل احلديث النبوي وحًيا ترشيعيًّا 
احلديث  ومفهوم  املتتابعة  التعبدية  السنة  مفهوم  بني  والتفريق  اهلل،  كتاب  يزاحم 
النبوي، وعدم عرض تفاصيل الصالة وأو احلج كمثل برهاين عىل مصدرية احلديث 

النبوي كترشيع.
فكال الطرفني غالة ومتطرفون وجهلة يف تعاملهم مع القرءان وتدبُّره.
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مقامات النبي محمد الثالثة 

اإلنسان، النبي، الرسول

الثابت أن األنبياء كلهم برصف النظر عن خلقهم أو طريق والدهتم هم كائنات 
غرائز  وهلم  البرش،  سائر  مثل  حياهتم  ويامرسون  البرش،  يصيب  ما  يصيبهم  برشية 
َما  إِنَّ ﴿قْل  عضوية.  برشية  وحاجيات  نفسية،  وحاجيات  نفسية،  وغرائز  برشية، 
َوَوْيٌل  َواْسَتْغِفُروُه  إَِلْيِه  َفاْسَتِقيُموا  َواِحٌد  إَِلٌه  إَِلُهُكْم  َما  َأنَّ إَِليَّ  ُيوَحى  ْثُلُكْم  مِّ َبَشٌر  َأَنا 
لِّْلُمْشِركِيَن﴾ ]فصلت: 6[، الحظوا كلمة )برش مثلكم( ومل تدخل كاف التشبيه عىل 
يشء، وإنام  كل  يف  برًشا  ليس  النبي  لكان  دخلت  لو  ألهنا  لتصري )كمثلكم(  الكلمة 
يشابه البرش يف يشء وخيتلف يف يشء آخر، وبانتفاء حرف التشبيه )الكاف( يدل عىل 

أن النبي برش مثلنا متاًما دون أي فرق بيننا يف البرشية.
وعاش النبي حممد فرتة طويلة تقارب ثلثي عمره وهو برش مثلنا، ال فضل له علينا 
أو ميزة سوى أنه رجل عىل ُخلق وحكمة، وكان يامرس حياته بشكل طبيعي، فنزل 
والرسالة، فصار  النبوة  مهمة  ليحمل  الناس  دون  من  ليصطفيه  اإلهلي  الوحي  عليه 

رسواًل نبيًّا.
فهل انتفت برشية النبي أم بقي برًشا وأضيف له مقام النبوة؟

والواقع أنه بقي برًشا وأضيف له مقام النبوة الذي يقتيض يف طبيعة احلال أن يكون 
رسواًل.

بعض  معهم، وكان  ويتكلم  الناس  بني  طبيعي  بشكل  حياته  يامرس  النبي  وكان 
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الصحابة خيتلط عليهم األمر فريتبك يف التعامل مع النبي وحديثه ؛ ال يعلم هل هو 
حديث صدر منه من املقام البرشي، أم من مقام النبوة أم من مقام الرسول، لنرضب 

أمثلة عىل ذلك: 

1.  مقام البشر: 
أ- هنى النبي عن إتيان الرجل زوجته املرضعة، ومن ثم رجع عن ذلك عندما علم 
أن الروم والفرس يفعلون ذلك منذ فرتة من الزمن طويلة ومل يرضهم شيًئا، فاعتمد 

عىل اإلحصاء املعلومايت وليس عىل الوحي.
عن عطاء عن بن عباس: أن النبي كان ينهى عن االغتيال ثم قال: لو رض أحًدا 
لرض فارس والروم، فثبت هبذا احلديث اإلباحة بعد النهي، فهذا أوىل من غريه، وجاء 
هني النبي عن ذلك أنه كان من جهة خوفه الرضر من أجله، ثم أباحه ملا حتقق عنده أنه 
ال يرض، ودل ذلك أنه مل يكن منع منه يف وقت ما منع منه من طريق الوحي، وال من 
طريق ما حيل وحيرم، ولكنه عىل طريق ما وقع يف قلبه منه يشء فأمر به عىل الشفقة منه 
عىل أمته ال غري ذلك. رواه الطرباين والبزار ورجاله رجال الصحيح )جممع الزوائد( 

)رشح معاين اآلثار( و)مشكل اآلثار( للطحاوي.
النخل  يلقحون  بقوم  مر  النبي  أن  أنس  حديث  من   )2363( مسلم  أخرج  ب- 
فقال: لو مل تفعلوا لصلح قال: فخرج شيًصا فمر هبم فقال ما لنخلكم؟ قالوا: قلت 

كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم.
واضح من األحاديث هذه وغريها أن النبي كان يتعامل مع األحداث من منطلق 
كونه برًشا يأمر وينهى ضمن دائرة املباح، ويرجع عن قوله إن تبني له خطأ ما أمر به 
أو هنى عنه، وال عالقة للوحي يف هذا املقام البرشي، وال يتدخل يف اجتهاده أصاب 

أو أخطأ يف تقدير املوقف أو احلدث.
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2.  مقام النبي: 
هذا املقام متعلق بقيادة املجتمع الذي يعيش النبي فيه، وتعليم احلكمة )املنهج( 
أو  زيادة  يتجاوزه  ال  الوحي  من  عليه  ينزل  ما  وفق  هلم، واإلمامة  اهلل  كتاب  وتبيني 
معاجلة  يف  وجيتهد  له،  فهمه  عىل  بناء  اإلهلي  الرشع  حدود  وفق  ويتحرك  نقصاًنا، 
األحداث بناء عىل رؤيته هلا، ويصيب أو خيطئ، أو خيتار احلل احلسن دون األحسن، 
دينية  أحكام  بترشيع  متعلقة  ليست  الدائرة  هذه  يف  النبي  األوىل، وحركة  خالف  أو 

إهلية، وإنام متعلقة بمعاجلات ضمن دائرة املباح.
موجًها  الوحي  عليه  ينزل  حمدًدا  توجيًها  أو  معينًا  حالًّ  منه  املرشع  يريد  وعندما   
لألحداث  النبي  معاجلات  لكل  ليس  وهذا  واألحسن،  األمثل  للحل  له  ومسدًدا 
وإنام لألمور التي يريدها اهلل فقط، والنبي معصوم يف هذا املقام عن القتل كونه نبي 

صاحب رسالة وكتاب. لننظر إىل بضعة أمثلة: 
•  حادثة األرسى، فقد ارتأى النبي أن ال يقتل األرسى وهو حل حسن، ولكن 
اهلل يريد األحسن واألوىل يف مثل هذه الظروف، خاصة أن املعركة مع الكفر وأهله 
يف بدايتها فنزل قوله تعاىل: ﴿َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن فِي األَْرِض 

ْنَيا َوالّلُه ُيِريُد اآلِخَرَة َوالّلُه َعِزيٌز َحكِيٌم﴾ ]األنفال: 67[. ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ
طليقة  من  بالزواج  اهلل  أمر  تنفيذ  يؤخر  حتى  لزينب  زيد  طالق  النبي  عرقلة    •
زيد إلبطال حكم حتريم الزواج من ابن التبني، وهذا أمر ضمن املباح ولكن خالف 
الوحي  للتأخري، فنزل  مربر  فال  آجاًل  أو  عاجاًل  يطبق  أن  ينبغي  اهلل  أمر  ألن  األوىل؛ 
عليه يأمره بتوقيف عرقلة الطالق ويطلب منه الزواج منها بعد طالقها من زيد، ﴿َوإِْذ 
َه َوُتْخِفي فِي  ِق اللَّ ُه َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ َتُقوُل لِلَِّذي َأْنَعَم اللَّ
نَْها َوَطًرا  ا َقَضى َزْيٌد مِّ ُه َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه َفَلمَّ ُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَّ َنْفِسَك َما اللَّ
ِمنُْهنَّ  َقَضْوا  إَِذا  َأْدِعَيائِِهْم  َأْزَواِج  فِي  َحَرٌج  الُمْؤِمنِيَن  َعَلى  َيُكوَن  اَل  لَِكْي  ْجنَاَكَها  َزوَّ

ِه َمْفُعواًل﴾ ]األحزاب: 37[. َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اللَّ
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•  حرم النبي عىل نفسه شيًئا مباًحا ملرضاة أزواجه ظنًا أن ذلك ال مانع منه طاملا 
أن  ينبغي  حسنة، وما  أسوة  وهو  نبي  أنه  يذكره  الوحي  عليه  شخيص، فنزل  أمر  أنه 
ُه َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت  ُم َما َأَحلَّ اللَّ َها النَّبِيُّ لَِم ُتَحرِّ حيرم عىل نفسه ما أحل اهلل، ﴿َيا َأيُّ
يكن  مل  نفسه  عىل  النبي  حتريم  أن  رغم   ]1 ِحيٌم﴾ ]التحريم:  َغُفوٌر رَّ ُه  َواللَّ َأْزَواِجَك 
بتصويب  اإلهلي  األمر  اليشء، فنزل  هذا  لتناول  الدائم  املنع  بمعنى  وإنام  دينيًّا  حترياًم 

سلوكه وإلغاء قراره.
هذا املقام النبوي هو حمل اجتهاد ودراسة ونظر، والنبي يصيب فيه أو خيطئ، وهو 
مناسًبا  النبي  يرى  ما  وفق  لألحداث  باملعاجلات  وإنام  ينية  الدِّ باألحكام  متعلق  غري 
للحل  اختياره  يف  الوحي  يتدخل  والبيئة، وال  املجتمع  معطيات  وفق  ومكانه  لزمانه 
املناسب أو األنسب، أو احلسن أو األحسن أو ربام خيطئ يف عالجه للحدث، ولكن 
خالل  من  اهلل  لكتاب  التبيني  بعملية  اهلل، ويقوم  حدود  يتجاوز  ال  املباح  دائرة  وفق 

إظهار معانيه ملن خفيت عليه ألن كتاب اهلل هو مبني بذاته.
وكام هو مالحظ أن مقام النبي هو مقام شخيص الزم حلياة النبي ومتعلق بقومه 
وقيادة  والدعوي  والتعليمي  االجتامعي  نشاطه  توقف  النبي  مات  فإن  ومشاكلهم، 

الناس لتعلق كل ذلك بشخصية النبي.
وبناء عىل هذا املفهوم نالحظ أنه مل ينزل وال نص قرءاين يأمر بطاعة النبي؛ ألنه 

سوف يموت ولن يكون حمل طاعة ملن بعده، والطاعة متعلقة باحلي ال بامليت.
يُِّتوَن﴾ ]الزمر: 30[،  ﴿إِنََّك َميٌِّت َوإِنَّهم مَّ

تَّ َفُهُم الَخالُِدوَن﴾ ]األنبياء: 34[. ن َقْبلَِك الُخْلَد َأَفإِن مِّ ﴿َوَما َجَعْلنَا لَِبَشٍر مِّ
فإن  حممًدا  يعبد  كان  من  النبي:  تويفِّ  حينام  الشهرية  مقولته  بكر  أبو  قال  ولذلك 

حممًدا قد مات، ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال يموت.
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3.  مقام الرسول: 
هذا املقام متعلق بمفهوم الرسول ووظيفته، وهو معصوم عن النسيان أو الضياع 

يف ذلك والعصمة موجهة للرسالة وليس لشخص النبي.
ووظيفة هذا املقام حتققت بصورتني: 

ن َقْبلُِكْم َوَما َعَلى  َب ُأَمٌم مِّ ُبوا َفَقْد َكذَّ األوىل: البالغ املبني، قال تعاىل: ﴿َوإِن ُتَكذِّ
ُسوِل إاِلَّ الَباَلُغ الُمبِيُن﴾ ]العنكبوت: 18[. الرَّ

لِنَْفِسِه َوَمن  َيْهَتِدي  َما  َفإِنَّ َأْتُلَو القرءان َفَمِن اْهَتَدى  ﴿َوَأْن  القرءان:  تالوة  الثانية: 
َما َأَنا ِمَن الُمنِذِريَن﴾ ]النمل: 92[. َضلَّ َفُقْل إِنَّ

فالرسول له وظيفتان: البالغ املبني، وتالوة القرءان، فإن انتهى من ذلك يبدأ دور 
النبي وهو التعليم والتبيني ودعوة الناس إىل اهلل، وعندما اكتمل نزول القرءان وتاله 
الرسول كله عىل الناس وبلغهم إياه توفاه اهلل النتهاء مهمته الرسالية، ومن الطبيعي 
ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ﴿...اْلَيْوَم  النبي.  بشخص  لتعلقها  النبوة  وظيفة  تتوقف  أن 

َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا...﴾ ]المائدة: 3[.
وبعد هذا التفصيل نصل إىل أن النبي حممد له ثالثة أنواع من األحاديث،وهي: 

حديث برشي: ال عالقة للوحي به، وهو متعلق باألرضية املعرفية للنبي يف . 1
زمانه، وخيطئ ويصيب، وقد يرتاجع عن قوله.

بتعليم . 2 يقوم  احلكمة  بواسطة  القرءان  مع  النبي  تفاعل  وهو  نبوي:  حديث 
من  الكتاب، واحلديث  أحكام  من  عليهم  خفي  ما  وتبيني  ودعوهتم  جمتمعه 
كالم النبي وتأليفه وليس وحًيا قط، وقد خيطئ أو يصيب، وهو يتحرك ضمن 
جمال املباح وفق حدود اهلل ال يتجاوزها، وقد ينزل عليه وحي ليوجهه نحو 

أمر معني هو األحسن واألمثل يف حادثة معينة، وهذا ليس دائاًم.
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حديث . 3 للرسول  يوجد  وال  ذاته،  وحديثه  اهلل  كالم  هو  الرسول:  حديث 
خاص به.

﴿الّلُه ال إَِلـَه إاِلَّ ُهَو َلَيْجَمَعنَُّكْم إَِلى َيْوِم الِقَياَمِة الَ َرْيَب فِيِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الّلِه 
ِه  َبْعَد اللَّ َفبَِأيِّ َحِديٍث  بِاْلَحقِّ  َنْتُلوَها َعَلْيَك  ِه  )تِْلَك آَياُت اللَّ  ،]87 َحِديًثا﴾ ]النساء: 

َوآَياتِِه ُيْؤِمنُوَن( ]الجاثـية: 6[.
 ﴿َفبَِأيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمنُوَن﴾ ]المرسالت: 50[.

كنبي،  وحديثه  كبرش،  حممد  النبي  حديث  بني  اخللط  الفاحش  اخلطأ  من  لذا؛ 
من  مقبواًل  يعد  خطورة، ومل  من  عليه  يرتتب  ملا  سواء  ليس  فاألمر  كرسول  وحديثه 
أحد أن يقول: هذا حديث نبوي وهو حجة وبرهان ويعده مصدر إهلي بعد أن عرف 

التقاسيم حلديث النبي.
وبعد فهم حديث النبي حممد بأنواعه الثالثة نأيت ملعرفة مفهوم النص التايل: ﴿َوَما 
َينطُِق َعِن الَهَوى إِْن هَو إاِلَّ َوْحٌي يوَحى﴾ ]النجم: 3-4[، فالنطق ليس عاًما يشمل 
كل ما ينطقه النبي يف مقاماته الثالثة )البرش، النبي، الرسول( وإنام هو خاص بحديث 
الرسول املتعلق بحديث اهلل الذي هو القرءان فقط، وهو حمل النقاش والرصاع مع 

الكفار.
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نقاش سريع لمجموعة من النصوص لترسيخ المفهوم

طاعة اهلل وطاعة الرسول

ُسوَل َوُأْولِي األَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتنَاَزْعُتْم  َها الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا الّلَه َوَأطِيُعوْا الرَّ ﴿َيا َأيُّ
َخْيٌر  َذلَِك  اآلِخِر  َواْلَيْوِم  بِالّلِه  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ الّلِه  إَِلى  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  فِي 

َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴾ ]النساء: 59[.
اهلل(،  )أطيعوا  األول  بعض،  عن  مستقلَّني  طاعٍة  فعال  أتى  أنه  النص  يف  نالحظ 
والثاين )أطيعوا الرسول(، وهذا يدل عىل وجود دائرتني لفعل الطاعة مستقلني عن 
بالطاعة  الثانية  الطاعة  وتقييد  كضبط  عموًما  متداخلتان  أهنام  األمر، ولو  يف  بعضهام 

األوىل.
يكون  مرشًعا،  وليس  ومبني  وتاٍل  مبلغ  والرسول  كترشيع،  هلل  احلكم  أن  وبام   
ين الذي أنزله، ويكون دائرة الطاعة الثانية  مفهوم الطاعة األول هلل يتعلق بدائرة الدِّ
إال  هي  وليس  والترشيع،  احلكم  خارج  جماهلا  رضورة  هي  بالرسول  تتعلق  التي 
ألن  الواقع؛  يف  ملامرسته  وتقنينًا  ومنًعا  وتنظياًم  أمًرا  املباح  وجمال  حقل  وفق  التحرك 

املباح ال يطبق يف املجتمع إال منظاًم ليحفظ مصالح الناس وينظم شؤوهنم.
 ولذلك تم عطف أويل األمر عىل الدائرة ذاهتا )أطيعوا الرسول( دون تكرار لفعل 
منا  األمر  أويل  ليأخذ  منكم(  األَْمِر  َوُأْويِل  ُسوَل  الرَّ )َوَأطِيُعوْا  هبم  خاص  هلم  طاعة 

-وليس الدخالء واملعتدين والطواغيت- حكم طاعة الرسول.
 وهذا يدل عىل أن طاعة الرسول يف النص هي مثل طاعة أويل األمر؛ ألن املعطوف 
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)أويل األمر( يأخذ حكم املعطوف عليه )الرسول(، ويف حال حصل نزاع بني الناس 
وأويل األمر، وهذا يدل عىل أن أويل األمر ليسوا معصومني وهم حمل حساب ومراقبة، 
ُسوِل( ومل  وُه إىَِل اهللِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ وجب رد ذلك النزاع هلل والرسول )َفإِن َتنَاَزْعُتْم يِف يَشْ
يتكرر فعل )ردوه( للرسول خاصة؛ ليدل عىل أن الرد هو هلل كحكم وترشيع يتلوه 
كمثل  حممد، وذلك  النبي  بحياة  يتعلق  ال  مستمر  مقام  وهو  الرسول  ويبلغه  يبينه  أو 
وظيفة األستاذ يف املدرسة هو مقام اعتباري ال يبطل بوفاة األستاذ، وإنام يقوم به أي 
شخص عنده مؤهالت التدريس ويدرس الطالب وفق املقرر املدريس، وال يؤلف 

األستاذ الكتاب من عنده أو يزيد أو ينقص.
َما َعَلى َرُسولِنَا  ُسوَل َواْحَذُروْا َفإِن َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُموْا َأنَّ ﴿َوَأطِيُعوْا الّلَه َوَأطِيُعوْا الرَّ

الَباَلُغ الُمبِيُن﴾ ]المائدة: 92[.
ا  مَّ َوَعَلْيُكم  َل  ُحمِّ َما  َعَلْيِه  َما  َفإِنَّ َتَولَّوا  َفإِن  ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوا  َه  اللَّ َأطِيُعوا  ﴿ُقْل 

ُسوِل إاِلَّ الَباَلُغ الُمبِيُن﴾ ]النور: 54[. ْلُتْم َوإِن ُتطِيُعوُه َتْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَّ ُحمِّ
يتعلق  إيامين  كمفهوم  اهلل  أطيعوا  بعده:  اخلطاب  يسمع  وملن  خاصة  حممد  يا  قل 
بام أنزل للناس، وأطيعوا الرسول فيام تال عليكم وبلغ وفيام حكم وقىض بينكم وإن 
أنام  فاعلموا  توليتم  هتتدوا، وإن  وقىض  وحكم  عليكم  وتال  بلغ  فيام  الرسول  أطعتم 
إيامًنا  والتعليم  الدعوة  حيمل  رسول  لكل  مستمر  وهذا  املبني،  البالغ  رسولنا  عىل 

وطوًعا بعد وفاة النبي حممد.

أطيعوا اهلل ورسوله

ُه  اللَّ َوَتاَب  َتْفَعُلوا  َلْم  َفإِْذ  َصَدَقاٍت  َنْجَواُكْم  َيَدْي  َبْيَن  ُموا  ُتَقدِّ َأن  ﴿َأَأْشَفْقُتْم 
ُه َخبِيٌر بَِما َتْعَمُلوَن﴾  َه َوَرُسوَلُه َواللَّ َكاَة َوَأطِيُعوا اللَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ َعَلْيُكْم َفَأِقيُموا الصَّ

]المجادلة: 13[.



179

تحرير العقل من النقل

أتى يف النص فعل طاعة واحد هلل وعطف عليه رسوله، )َوَأطِيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه( 
وتاٍل  مبلغ  هو  وإنام  النص  هذا  يف  للرسول  طاعة  فعل  يوجد  فقط، وال  هلل  فالطاعة 

ومبني لطاعة اهلل فيام أنزل عليه من الرسالة
ُسـوَل فـإِن َتَولَّـْوْا َفـإِنَّ الّلـَه الَ ُيِحـبُّ الَكافِِريـَن﴾ ]آل  ﴿ُقـْل َأطِيُعـوْا الّلـَه َوالرَّ

.]32 عمـران: 
قل يا حممد خاصة وملن يسمع اخلطاب بعده: أطيعوا اهلل كمفهوم إيامين وذلك من 
خالل طاعة الرسول الذي هو الرسالة ذاهتا، وأنت يا حممد كنبي معني هبذا اخلطاب 
أول املؤمنني جيب عليك أن تطيع الرسول، ومن يقول: إن الرسول هو النبي حممد 
ذاته يضطر أثناء الرشح أن يقول: املقصد ليس شخصه وإنام ما نزل عليه من الرسالة.
واحد  طاعة  بفعل  اهلل  كلمة  عىل  معطوفة  تأيت  التي  الرسول  كلمة  أن  فالنتيجة:   
يقصد هبا الرسالة، وهذا معروف يف اللسان العريب يطلق عىل الرسالة اسم الرسول.

باع الرسول اتِّ

بُِعونِي ُيْحبِْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر  ﴿ُقْل إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَّ
ِحيٌم﴾ ]آل عمران: 31[. رَّ

النبي  وفاة  بعد  للمؤمنني  مستمر  األمر  كبرش، وهذا  النبي  لشخص  ليس  االتِّباع 
فهو يتعلق باتِّباع الرسالة التي نزلت عليه.
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بيان الرسول

الَ  ُكنُتْم  إِن  ْكِر  الذِّ َأْهَل  َفاْسَأُلوْا  إَِلْيِهْم  نُّوِحي  ِرَجااًل  إاِلَّ  َقْبلَِك  ِمن  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما 
َتْعَلُموَن﴾ ]النحل: 43[.

ُروَن﴾  ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ ْكَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس َما ُنزِّ ُبِر َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ ﴿بِاْلَبيِّنَاِت َوالزُّ
]النحل: 44[.

اإلهلية،  الكتب  هو  بداية  الذكر  أن  بعض، وواضح  مع  مرتابطان  النصان  فهذان 
استخدام  هو  واملطلوب  حممد،  الرسول  عىل  نزل  الذي  القرءان  هو  الثاين  والذكر 
الذكر احلديث )القرءان( لتبيني الذكر القديم وفهمه عىل موجب الذكر احلديث، وال 
عالقة لذلك بحديث النبي قط، وكلمة التبيني تعني اإلظهار والتالوة والتبليغ وعدم 
الكتم ليشء مما أنزل اهلل ﴿َوإَِذ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق الَِّذيَن ُأوُتوْا الكَِتاَب َلُتَبيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َوالَ 
َتْكُتُموَنُه َفنََبُذوُه َوَراء ُظُهوِرِهْم َواْشَتَرْوْا بِِه َثَمنًا َقلِياًل َفبِْئَس َما َيْشَتُروَن﴾ ]آل عمران: 
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ا َأَفاء  هذه اجلملة دائاًم خيطئ هبا معظم الباحثني عندما يقتطعوهنا من سياقها ﴿مَّ
َواْلَمَساكِيِن  َواْلَيَتاَمى  الُقْرَبى  َولِِذي  ُسوِل  َولِلرَّ ِه  َفلِلَّ الُقَرى  َأْهِل  ِمْن  ُه َعَلى َرُسولِِه  اللَّ
َوَما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ آَتاُكُم  َوَما  ِمنُكْم  األَْغنَِياء  َبْيَن  ُدوَلًة  َيُكوَن  اَل  َكْي  بِيِل  السَّ َواْبِن 

َه َشِديُد الِعَقاِب﴾ ]الحشر: 7[. َه إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َنَهاُكْم َعنُْه َفانَتُهوا َواتَّ
يتعلق  والنهي  باإلتيان  باألمر  املقصد  أن  وواضح  سياقها  وفق  قراءهتا  وينبغي   
ترشيعية،  دينية  وليست  وتنظيمه  املباح  دائرة  ضمن  دنيوية  اجتامعية  سياسية  بأمور 
وهي مستمرة ملن بعده يف الدائرة ذاهتا فهي مثل الطاعة للرسول املنفصلة عن طاعة 
اهلل، وال شك العربة بعموم اللفظ ومضمونه وليس بظاهر النص، وهذا يعني: تفعيل 
دائرة  وفق  املجتمع  تنظيم  يف  يتعلق  وسيايس  اجتامعي  أمر  أي  ليتناول  النص  مفهوم 

طاعة اهلل فيجب طاعة أويل األمر طاملا هم راشدون ومنا.
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شهادة النبي

ًرا َوَنِذيًرا﴾ ]األحزاب: 45[، واضح أن  ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ َها النَّبِيُّ إِنَّ ﴿َيا َأيُّ
الصفات الثالثة هذه متعلقة بشخص النبي بحياته ومارسها عىل قومه، واستمر ذلك 
الفعل بعد وفاته بالرسالة بدليل كلمة )أرسلناك( وهي كلمة متعلقة بالرسالة وليس 

بشخص النبي، فهي الشاهد والنذير والبشري.

الدعوة إلى اهلل ورسوله ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم

ْعِرُضوَن﴾ ]النور: 48[. نُْهم مُّ ِه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْينَُهْم إَِذا َفِريٌق مِّ ﴿َوإَِذا ُدُعوا إَِلى اللَّ
الدعوة إىل اهلل متمثلة يف اتِّباع رسالته التي أنزهلا، ورسوله ليحكم بني الناس عىل 
مفهوم  هذا  اهلل  لرسالة  وتايل  مبلغ  مرشع، فالرسول  الرسول  أن  تعني  موجبها، وال 
ثابت ما ينبغي أن ننقضه أو نغفله، وال يصح تشكيل مفهوم وحده بمعزل عن منظومة 
احلكم هلل والتبليغ للرسول، فهذا املفهوم ثابت وهو يوجه معنى أي نص تعلق بذكر 
املقام  ألن  النبي؛  كلمة  دون  النص  يف  الرسول  ذكر  أمر، وتم  أي  يف  اهلل  مع  الرسول 
ليس متعلًقا بشخص النبي نفسه فقط، وإنام هو متحرك إىل كل رسول بعده حيكم بني 

الناس بام أنزل اهلل يف كتابه، وفعل احلكم بني الناس يتعلق بحياة احلاكم وحضوره.

قضاء اهلل ورسوله

ُه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم الِخَيَرُة ِمْن  ﴿َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَضى اللَّ
بِينًا﴾ ]األحزاب: 36[. َه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّ َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اللَّ

نالحظ يف النص أن فعل )قىض( تعلق بمن بعده وهو اهلل، ومل يكرر فعل القضاء 
مرة ثانية منفرًدا للرسول ليصري )قىض اهلل وقىض رسوله( ويصري يف النص فعيل قضاء 
اهلل، وأتت  قضاء  عن  منفصل  به  خاص  قضاء  للرسول  ويصري  بعض  عن  مستقلني 
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يؤسس  وال  اهلل  لقضاء  والتبيني  والتالوة  التبليغ  وظيفته  أن  لتحدد  )رسوله(  كلمة 
حكاًم هو من عنده، ولذلك أتى آخر النص أيًضا فعل املعصية واحد يتعلق باهلل فقط، 
الناطق  هو  فالرسول  الرسول،  بلغه  الذي  اهلل  قضاء  رفض  طريق  عن  يكون  وذلك 

بقضاء اهلل ومبلغ له وليس مرشًعا، وهذا يقتيض حياة الرسول وحضوره.

التحكيم للنبي كقاضي أو حاكم

ُموَك فِيَما َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ الَ َيِجُدوْا فِي َأنُفِسِهْم  ﴿َفاَل َوَربَِّك الَ ُيْؤِمنُوَن َحتََّى ُيَحكِّ
ُموْا َتْسلِيًما﴾ ]النساء: 65[. ا َقَضْيَت َوُيَسلِّ مَّ َحَرًجا مِّ

استخدم النص فعل )حيكموك( وهذا يدل عىل أن األمر يتعلق بالتحكيم وليس 
ملجتمعه  كرئيس  بالنبي  يتعلق  الذي  املبارش  للخطاب  )الكاف(  وحرف  بالترشيع، 
النص  انتهى  ولذلك  والتبيني،  والتالوة  التبليغ  الرسول  بمقام  يتعلق  ومل  وقاٍض، 
الناس  بني  حيكم  والقايض  مرشًعا،  وليس  قاٍض  النبي  أن  لتعني  )قضيت(  بكلمة 
والعدل  احلق  ى  يتوخَّ احلدث  يناسب  ما  منه  يتخري  ولكن  عنده،  الذي  الرشع  وفق 
التحكيم  فعل  ألن  النبي؛  وفاة  بعد  يأيت  قاٍض  ألي  مستمر  األمر  الناس، وهذا  بني 

والقضاء أمر يتعلق بحياة وحضور القايض.

مفهوم األسوة والقدوة

مفهوم األسوة والقدوة إنام هو مثل القدوة بالنبيني الذين مضوا يتعلق ذلك باملنهج 
باالقتداء  مأمور  نفسه  حممد  فالنبي  باألحاديث،  وليس  عموًما  واألخالق  واهلدى 
بالنبيني قبله، وال يعني ذلك أحاديثهم ﴿ُأْوَلـئَِك الَِّذيَن َهَدى الّلُه َفبُِهَداُهُم اْقَتِدْه ُقل 

الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكَرى لِْلَعاَلِميَن﴾ ]األنعام: 90[.
مفهوم األسوة عام ومفهوم القدوة خاص بفعل معني، فعندما نقول للطالب أن 
عني  وليس  عمله  وطريقة  وتفوقه  نجاحه  كالمنا  من  نقصد  لكم  حسنة  أسوة  فالن 
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بينام  به،  اخلاص  وهدفه  عمله  له  طالب  ثيابه...إلخ، فكل  شكل  أو  حديثه  أو  عمله 
الصالة، فالقدوة  يف  بإمامهم  املصلني  اقتداء  انظروا  معني  بفعل  يتعلق  االقتداء  فعل 

متعلقة بالطريقة العامة للفعل وليس بالتفاصيل واألقوال عينها !

نطق الرسول وحي

﴿َوَما َينطُِق َعِن الَهَوى، إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾ ]النجم: 4[.
سياق النصوص تتعلق بام نزل عىل الرسول حممد، والنص هذا ينفي أن يكون نطق 
الرسول بالرسالة هو من اهلوى أو الشيطان ويثبت أنه وحي يوحى، وال عالقة لذلك 

بكالم النبي الشخيص فهو ليس حمل النقاش أو اخلالف مع قومه.
ا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴾ ]الجاثية: 29[. ﴿َهَذا كَِتاُبنَا َينطُِق َعَلْيُكم بِاْلَحقِّ إِنَّ
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النبي بشر يمكن أن يتبع هواه

ِه . 1 َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربِّ ْثُلُكْم ُيوَحى إَِليَّ َأنَّ َما َأَنا َبَشٌر مِّ ﴿ُقْل إِنَّ
ِه َأَحًدا﴾ ]الكهف: 110[. َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصالًِحا َواَل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ

َغُفوٌر . 2 ُه  َواللَّ َأْزَواِجَك  َمْرَضاَت  َتْبَتِغي  َلَك  ُه  اللَّ َأَحلَّ  َما  ُم  ُتَحرِّ لَِم  النَّبِيُّ  َها  َأيُّ ﴿َيا 
ِحيٌم﴾ ]التحريم: 1[. رَّ

َه . 3 ِق اللَّ ُه َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ ﴿َوإِْذ َتُقوُل لِلَِّذي َأْنَعَم اللَّ
ا َقَضى  ُه َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه َفَلمَّ ُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَّ َوُتْخِفي فِي َنْفِسَك َما اللَّ
ْجنَاَكَها لَِكْي اَل َيُكوَن َعَلى الُمْؤِمنِيَن َحَرٌج فِي َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهْم  نَْها َوَطًرا َزوَّ َزْيٌد مِّ

ِه َمْفُعواًل﴾ ]األحزاب: 37[. إَِذا َقَضْوا ِمنُْهنَّ َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اللَّ
الَكاِذبِيَن﴾ . 4 َوَتْعَلَم  الَِّذيَن َصَدُقوْا  َلَك  َيَتَبيََّن  َحتَّى  َلُهْم  َأِذنَت  لَِم  َعنَك  الّلُه  ﴿َعَفا 

]التوبة: 43[.
﴿َعَبَس َوَتَولَّى، َأن َجاءُه األَْعَمى﴾ ]عبس: 2-1[.. 5
ْنَيا . 6 ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ ُيْثِخَن فِي األَْرِض  َلُه َأْسَرى َحتَّى  لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن  ﴿َما َكاَن 

َوالّلُه ُيِريُد اآلِخَرَة َوالّلُه َعِزيٌز َحكِيٌم﴾ ]األنفال: 67[.
﴿َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوْا َأن َيْسَتْغِفُروْا لِْلُمْشِركِيَن َوَلْو َكاُنوْا ُأْولِي ُقْرَبى ِمن . 7

ُهْم َأْصَحاُب الَجِحيِم﴾ ]التوبة: 113[. َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهْم َأنَّ
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َبُعوُه فِي َساَعِة الُعْسَرِة . 8 ﴿َلَقد تَّاَب الله َعَلى النَّبِيِّ َواْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن اتَّ
ِحيٌم﴾  رَّ َرُؤوٌف  بِِهْم  ُه  إِنَّ َعَلْيِهْم  َتاَب  ُثمَّ  نُْهْم  مِّ َفِريٍق  ُقُلوُب  َيِزيُغ  َكاَد  َما  َبْعِد  ِمن 

]التوبة: 117[.
َه َكاَن َعلِيًما َحكِيًما﴾ . 9 َه َواَل ُتطِِع الَكافِِريَن َواْلُمنَافِِقيَن إِنَّ اللَّ ِق اللَّ َها النَّبِيُّ اتَّ ﴿َيا َأيُّ

]األحزاب: 1[.
َر َوُيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك ِصَراًطا . 10 َم ِمن َذنبَِك َوَما َتَأخَّ ُه َما َتَقدَّ ﴿لَِيْغِفَر َلَك اللَّ

ْسَتِقيًما﴾ ]الفتح: 2[. مُّ
َتتَّبِِع . 11 َواَل  بِاْلَحقِّ  النَّاِس  َبْيَن  َفاْحُكم  األَْرِض  فِي  َخلِيَفًة  َجَعْلنَاَك  ا  إِنَّ َداُووُد  ﴿َيا 

ِه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد  ِه إِنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسبِيِل اللَّ الَهَوى َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل اللَّ
بَِما َنُسوا َيْوَم الِحَساِب﴾ ]ص: 26[.

ُهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد . 12 ﴿َواْصبِْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَّ
َبَع َهَواُه  ْنَيا َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَّ َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة الَحَياِة الدُّ

َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا﴾ ]الكهف: 28[.
﴿َوَلْوالَ َأن َثبَّْتنَاَك َلَقْد كِدتَّ َتْرَكُن إَِلْيِهْم َشْيًئا َقلِياًل﴾ ]اإلسراء: 74[.. 13
وَء . 14 السُّ َعنُْه  لِنَْصِرَف  َكَذلَِك  ِه  َربِّ ُبْرَهاَن  َأى  رَّ َأن  َلْوال  بَِها  َوَهمَّ  بِِه  ْت  َهمَّ ﴿َوَلَقْد 

ُه ِمْن ِعَباِدَنا الُمْخَلِصيَن﴾ ]يوسف: 24[. َواْلَفْحَشاء إِنَّ
باًعا للهوى؟ . 15 حتريم ما أحل اهلل تعاىل عىل النفس ابتغاء مرضات األزواج أليس اتِّ

ُه َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك..﴾. ُم َما َأَحلَّ اللَّ َها النَّبِيُّ لَِم ُتَحرِّ ﴿َيا َأيُّ
تأجيل تطبيق أمر اهلل خشية الناس أليس اتباًعا للهوى؟ ﴿َوُتْخِفي فِي َنْفِسَك َما . 16

ُه َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه...﴾. ُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَّ اللَّ
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هني النبي عن إمهال املؤمنني الصابرين بقوله: ﴿َواَل َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة . 17
ْنَيا..﴾  الَحَياِة الدُّ

تتبع . 18 ال  داود...  )يا  ممارسته  يمكن  ال  يشء  عن  ينهى  أو  اهلل  يأمر  أن  يمكن  هل 
اهلوى...( ؟

ُد، َشاطِْرَنا  ، َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َجاَء الَحاِرُث الَغَطَفانِيُّ إَِلى النَّبِيِّ
ُعوَد، َفَبَعَث إَِلى َسْعِد بن ُمَعاٍذ، َوَسْعِد بن ُعَباَدَة،  َتْمَر الَمِدينَِة، َقاَل: َحتَّى َأْسَتْأِمَر السُّ
ُه، َفَقاَل: إِنِّي َقْد  بِيِع، َوَسْعِد بن َخْيَثَمَة، َوَسْعِد بن َمْسُعوٍد، َرِحَمُهُم اللَّ َوَسْعِد بن الرَّ
َعِلْمُت َأنَّ الَعَرَب َقْد َرَمْتُكْم َعْن َقْوٍس َواِحَدٍة، َوإِنَّ الَحاِرَث َيْسَأُلُكْم َأْن ُتَشاطُِروُه 
َبْعُد،  َأْمِرُكْم  فِي  َتنُْظُروا  َحتَّى  َهَذا،  َعاَمُكْم  إَِلْيِه  َتْدَفُعوا  َأْن  َأَرْدُتْم  َفإِْن  الَمِدينَِة،  َتْمَر 
ِه، َأْو َعْن َرْأِيَك، َأْو َهَواَك،  َماِء، َفالتَّْسِليُم ألَْمِر اللَّ ِه، َأَوْحٌي ِمَن السَّ َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّ

َفَرْأُينَا َتَبٌع لَِهَواَك وَرْأِيَك؟ المعجم الكبير للطبراني.
هتب  أو  فأقول:  للنبي  أنفسهنَّ  وهبن  الاليت  عىل  أغار  كنت  قالت:  عائشة  عن 
احلرة نفسها، فأنزل اهلل عز وجل: ﴿ترجي من تشاء منهنَّ وتؤوي إليك من تشاء﴾ 
قلت: واهلل ما أرى ربك إال يسارع لك يف هواك. سنن النسائي، قال الشيخ األلباين: 

صحيح.
حدثنا هشام عن أبيه قال: 

أما  عائشة:  فقالت  للنبي  أنفسهنَّ  وهبن  الالئي  من  حكيم  بنت  خولة  كانت 
تستحيي املرأة أن هتب نفسها للرجل، فلام نزلت ﴿ترجي من تشاء منهن﴾ قلت: يا 

رسول اهلل ما أرى ربك إال يسارع يف هواك. البخاري.
إذن مـا مفهـوم النـص: ﴿َوَمـا َينطِـُق َعـِن الَهـَوى، إِْن ُهـَو إاِلَّ َوْحـٌي ُيوَحـى﴾ 

.]4-3 ]النجـم: 
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جديد  ُنْطق  وإنام  َنطق  ما  ليس  فهو  مضارع )ينطق(  بفعل  يبدأ  النص  أن  نالحظ 
مل يكن سابًقا، وهذا ليس كالمه وال قوله وال حديثه وال لفظه، إنه كالم اهلل كمبنى 
واجلدال  الدعوة  يف  ويستخدمه  به،  ينطق  أن  إال  للرسول  ليس  عليه  نزل  حديث 

والتعليم.
ويعود ضمري )إن هو( إىل الكالم السابق حمل تعلق الكالم واجلدال وهو القرءان 

وليس حديث النبي.
لذا؛ كان هذا النطق احلديث هو حمل اخلالف مع قومه وليس كالم النبي أو قوله 

أو حديثه.
فهذا النطق احلديث ما ينطقه عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، وهذا ما يدل عليه 

سياق النص أيًضا.
له  عالقة  ال  خاص  فهم  وتشكيل  سياقه  من  النص  برت  الفاحش  اخلطأ  من  لذا؛ 

بسياق النص وال بمنظومة القرءان.
فهذا النص ليس برهاًنا عىل أن حديث النبي مربأ من اهلوى مطلًقا ناهيك عن نفي 
متعلقة بمقام الرسالة وبام ينطقه مما نزل عليه من  وحي يوحى، والعصمة للنبي  أنه 

كالم اهلل.
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تحريم نكاح خالة أو عّمة الزوجة

وتحريم الجمع بين الزوجة وابنة عمها أو خالها

م إنام هو اجلَْمع  لقد ذكر الفقهاء أن ُحْكم نكاح خالة أو عّمة الزوجة مباح، واملحرَّ
يف نكاح املرأة مع خالتها، أو عّمتها، وذلك استنباًطا من ُحْكم حتريم مَجْع األخَتنْي يف 
ِحم؛ واخلالة أو العّمة مها رحم  نكاح واحد؛ إْذ قالوا: إن علَّة التحريم هي عالقة الرَّ
للمرأة، وبالتايل؛ تأخذان ُحْكم األخت، من حيث حتريم اجلَْمع يف نكاحهام من باب 

أوىل.
واملالحظ أن عملية القياس غري منضبطة؛ النتفاء ِذْكر علَّة حتريم مَجْع نكاح األخَتنْي 
مقاصد  من  ، وهي  الظَّنِّ غلبة  عىل  هي  إنام  املذكورة  العلَّة  أن  يدلُّ عىل  النّص، ممَّا  يف 
خالتها، أو  مع  املرأة  مَجْع  بإباحة  الباحثني  بعض  قال  له، لذلك  علَّة  احلُْكم، وليست 
عّمتها يف النكاح، وذلك لعدم ورود النّص يف حتريم اجلَْمع بينهام يف النكاح، اعتامًدا 

عىل أن األصل يف األشياء اإلباحة إالَّ النّص.
والذي نراه أن نكاح خالة املرأة أو عّمتها حرام أصاًل، مثل حتريم نكاح أّمها متاًما، 

م األمهات بصورة أبدية، قال تعاىل:  فالدخول عىل البنات حُيرِّ
اُتُكْم َوَخاالَُتُكْم َوَبنَاُت األَِخ  َهاُتُكْم َوَبنَاُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ ﴿ُحرِّ
َهاُت نَِسآئُِكْم  َضاَعِة َوُأمَّ َن الرَّ َهاُتُكُم الالَّتِي َأْرَضْعنَُكْم َوَأَخَواُتُكم مِّ َوَبنَاُت األُْخِت َوُأمَّ
َسآئُِكُم الالَّتِي َدَخْلُتم بِِهنَّ َفإِن لَّْم َتُكوُنوْا َدَخْلُتم  ن نِّ َوَرَبائُِبُكُم الالَّتِي فِي ُحُجوِرُكم مِّ
بِِهنَّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم َوَحاَلئُِل َأْبنَائُِكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلبُِكْم َوَأن َتْجَمُعوْا َبْيَن األُْخَتْيِن 

ِحيًما﴾ ]النساء: 23[. َإالَّ َما َقْد َسَلَف إِنَّ الّلَه َكاَن َغُفوًرا رَّ



189

تحرير العقل من النقل

والنّص أتى بصيغة اجلَْمع لكلمة )األّم( بالنسبة للنساء؛ لُيغطِّي احلاالت يف الواقع 
ُحرمة  حيث  الوالدة، من  أّم الزوجة  ُحْكم  تأخذ  بالرضاعة  االجتامعي، فأّم الزوجة 
نكاحها،  ُحرمة  حيث  من  الزوجة  والدة  ُحْكم  تأخذ  الزوجة  َجّدة  أن  كام  نكاحها، 
طرف  من  واجلَّدة  الرضاعة،  أّم  شملت  قد  نَِسائُِكْم(  َهاُت  )َوُأمَّ مجلة  أن  فنالحظ 

الوالدين، ومل حُترَص يف األّم الوالدة )احلامية(.
ويف الواقع؛ إن داللة كلمة )األّم( أوسع من ذلك، فهي تشمل أخت األّم )خالة 
الزوجة(، فكالمها من رحم واحد )اجلَّدة(، التي حيرم نكاحها مثل أّم الزوجة متاًما، 
مة ابتداء، وأخت أّم الزوجة  مة، وأّم الزوجة املحرَّ فكيف تكون اجلَّدة )األصل( حُمرَّ

مباح نكاحها؟
متاًما  الزوجة  أّم  مثل   - االجتامعي  الواقع  يف   - الزوجة  أّم  أخت  أن  العلم  مع 
)اخلالة أّم(، لذا؛ ال يصّح قياس إباحة نكاح خالة الزوجة عىل نكاح أخت الزوجة؛ 
ألن اخلالة أصل، بخالف عالقة األخت بأختها، فهام باملستوى ذاته من حيث ترتيب 

العالقات والقرابات.
الزوجة  والدة  بأختها  تلحق  الزوجة  فخالة  نكاحهام،  ُحْكم  اختلف  ولذلك 
ا أخت الزوجة؛ فتلحق بأختها من  )احلامية(، من حيث احلُْكم، كوهنا أصل مثلها، أمَّ
اجلَْمع  بتحريم  النّص  أتى  ذاته، ولذلك  باملستوى  الشرتاكهام  نكاحها؛  إباحة  حيث 

بينهام يف النكاح، مع إباحته يف حالة التفريق بموت، أو طالق.
إْذ  للزوجة؛  أصاًل  كوهنا  حيث  من  متاًما  العّمة  عىل  ينطبق  اخلالة  عىل  ينطبق  وما 
مثلها  نَِسائُِكْم(  َهاُت  )َوُأمَّ ذاته  بالنّص  نكاحها  حيرم  األب  طرف  من  الزوجة  َجّدة 
ات، واألّم، واخلالة،  مثل َجّدة الزوجة من طرف أّمها، وبالتايل؛ فاحلُْكم واحد للجدَّ
م  ة، وحيرم نكاحهنَّ بصورة أبدية، وتصحُّ القاعدة التي تقول: نكاح البنات حيرِّ والعمَّ

األمهات، والعكس صواب.
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مجع  عىل  ينسحب  األختني  بني  النكاح  يف  اجلمع  حرمة  عىل  القياس  أن  أرى  وأنا 
بنات األصول مع بعض مثل ابنة العم وابنة العمة واخلالة واخلال للزوجة فهم مثل 

األخت ويأخذون حكم التحريم املؤقت.
لذلك احلديث املنسوب للنبي )هنى النبي عن اجلمع يف النكاح بني املرأة وخالتها 
يفهم  فهو  احلكم،  منها  ويستنبط  ألفاظه  ندرس  حتى  قرءانيًّا  نًصا  ليس  عمتها(  أو 
عىل ضوء القرءان من أن النهي عن اجلمع هو ألمر قد حصل أو كاد حيصل يف حياة 
النبي فنهى عن ذلك، ومل يقصد أن النهي مؤقت لوجود صلة الرحم، فالقرءان هو 
املصدر وله األولوية يف الدراسة والفهم ودل عىل حرمة نكاح األصول بشكل أبدي، 
فالتحريم أتى من القرءان وليس من الروايات التارخيية وال هيمنا صح سندها أو مل 

يصح، فالقرءان قائم بذاته وهو يف غنى عن املثناة.
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نقاش حديث )أحل لنا ميتتان ودمان(

َأمْحَُد  َأْخَرَجُه  َوالطَِّحاُل(  َواْلَكبُِد  َراُد  َواجْلَ َمُك  السَّ َوَدَماِن  َمْيَتَتاِن  َلنَا  )ُأِحلَّ 
اَرُقْطنِّي َمْرُفوًعا. َوالدَّ

فيه،  ذكر  ما  والدم  امليتة  حتريم  نص  من  يستثني  احلديث  هذا  أن  املثناة  أهل  زعم 
وهذا دليل عىل أن السنة )ويقصدون احلديث( مصدر ترشيعي مكمل للقرءان خيص 
ويستثني من احلرام، وبالتايل يمكن أن يستقل مصدر احلديث بالترشيع عن القرءان 

وهو مثله بالدرجة وليس تبًعا له ؛بل هو )احلديث( حاكم عىل القرءان.
ين األلباين يف رسالته »منزلة السنة يف القرءان«  اقرؤوا ما قال الشيخ حممد نارص الدِّ

)ص17 - 18( أثناء رفضه حلديث معاذ املشهور وحتليله ملتنه: 
أقول: 

إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهًجا يف احلكم عىل ثالث مراحل ال جيوز أن 
يبحث عن احلكم يف الرأي إال بعد أن ال جيده يف السنة، وال يف السنة إال بعد أن ال 
جيده يف القرءان، وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلامء وكذلك قالوا: 

»إذا ورد األثر بطل النظر«.
له  ومبينة  اهلل  كتاب  عىل  حاكمة  السنة  ألن  صحيًحا؛  ليس  للسنة  بالنسبة  ولكنه   
فليست  ذكرنا  ملا  الكتاب  يف  وجوده  ظن  ولو  السنة  يف  احلكم  عن  يبحث  أن  فيجب 
السنة مع القرءان كالرأي مع السنة كال ثم كال، بل جيب اعتبار الكتاب والسنة مصدًرا 
واحًدا ال فصل بينهام أبًدا كام أشار إىل ذلك قوله - صىل اهلل عليه وآله وسلم: »أال إين 
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ُأوتيت القرءان ومثله معه« يعني: السنة وقوله: »لن يتفرقا حتى يردا عيلَّ احلوض«.
ملا  باطل  وهذا  بينهام  التفريق  يقتيض  ألنه  صحيح؛  غري  بينهام  املذكور  فالتصنيف 

سبق بيانه.
نفيس  فمن  أخطأت  اهلل، وإن  فمن  أصبت  فإن  إليه  أنبه  أن  أردت  الذي  هو  فهذا 
واهلل تعاىل أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن كل ما ال يرضيه. وآخر دعوانا أن 

احلمد هلل رب العاملني.
وسوف أترك نقاش كالم األلباين لكم للتدريب عىل التحليل والنقد. 

العام  التحريم  حكم  ويستثني  زعموا  كام  وميتتان  دمان  حيل  احلديث  فعاًل  فهل 
الذي ورد يف القرءان؟

لنرى هل الكبد والطحال مها دمان أصاًل؟
واجلهاز  اللمفاوي  اجلهاز  من  جزء  وهو  رقيق،  ملفي  إسفنجي  عضو  الطحال: 
غم، طوله   180 حوايل  وزنه  يبلغ  قاتم،  أمحر  لونه  الشكل،  مستطيل  الدوري، وهو 

حوايل 12 - 15 سم، عرضه حوايل 7 - 10 سم.
عندما  املرحلة  أثناء  احلمراء  الدم  كريات  إنتاج  تنقية  فهي  الطحال  وظائف  أما 
يكون اإلنسان جنينًا ويفقد هذه اخلاصية بعد الوالدة، كام يقوم بتنقية الدم من املواد 
اهلرمة  الدم  كريات  بتجميع  يقوم  كام  الضارة  والبكترييا  الفريوسات  وبعض  السامة 

ويتخلص منها، باإلضافة إىل تنظيم كمية الدم التي متر باألوعية الدموية.
ومن اجلدير بالذكر أن اإلنسان يستطيع العيش دون طحال؛ ألن الكبد والنخاع 

يمكن أن يقوما بوظيفته يف اجلسم يف حال استئصاله.
أما الكبد فيتمتع بوظائف أكثر بكثري من الطحال مع اشرتاكه ببعض اخلصائص 
مثل تنقية الدم من السموم والتخلص من كريات الدم القديمة لكنه يمتاز بالكثري من 
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اخلصائص التي جتعل احلياة مستحيلة يف حال تعطل ملدة تقارب 24 ساعة، ومن أهم 
وظائف الكبد أنه يقوم بتحويل املواد التي يأكلها اإلنسان إىل مواد يستطيع اإلنسان 
عدد  يصل  حيث  أيًضا،  بالدم  السكر  كمية  بتنظيم  الكبد  يقوم  كام  منها،  االستفادة 

الوظائف التي يقوم هبا الكبد إىل مخسامئة وظيفة.
أي  مثل  اجلسم  يف  وظائف  وهلام  عضوان  وإنام  دًما  ليس  والطحال  الكبد  إذن؛ 
فيهام  الدم  نسبة  رأى  ألنه  ذلك؛  عليه  أشكل  الصحابة  بعض  أن  آخر، ويبدو  عضو 
مرتفعة لطبيعة وظيفتهام فظن أهنام من الدم وسأل سؤاله وأتاه اجلواب بإباحة أكلهام 
ما  حسب  باملعنى  روي  أو  احلديث  لفظ  قلب  تم  ما  لظرف  دًما، ولكن  ليس  وأهنام 
فهم الصحايب، ولذلك ال يتعامل العلامء مع احلديث باللفظ واملبنى كالقرءان لوجود 
الرواية باملعنى وتدخل فهم الراوي، وهذا عىل الغالب، فكام الحظنا أن نص حتريم 
دم  إباحة  حكم  يستثني  ال  قط، واحلديث  استثناء  له  يوجد  وال  عام  القرءان  يف  الدم 

معني وإنام يرفع شبهة الدم عن عضويني.
أما إباحة ميتة البحر فهي ليس استثناء من نص حتريم امليتة لتعلق نص التحريم بميتة 
الرب مع ورود نص يبيح ميتة البحر بنوعيه العذب واملالح ﴿َوَما َيْسَتِوي الَبْحَراِن َهَذا 
ا َوَتْسَتْخِرُجوَن  َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ َشَراُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َلْحًما َطِريًّ
ُكْم َتْشُكُروَن﴾ ]فاطر:  ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها َوَتَرى الُفْلَك فِيِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمن َفْضلِِه َوَلَعلَّ
ا( عىل عمومها دون حتديد لطريقة احلصول  12[، فجملة )َوِمن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن حَلاًْم َطِريًّ

عىل اللحم الطري منهام، وعمليًّا طريقة صيد الكائنات البحرية تكون غالًبا بإخراجهم 
من املاء، فيموتون وحدهم دون ذبح أو قتل لكل كائن وحده، وطرق الصيد خمتلفة 
َم َعَلْيُكْم َصْيُد  يَّاَرِة َوُحرِّ بني الناس. ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد الَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا لَُّكْم َولِلسَّ
ُقوْا الّلَه الَِّذَي إَِلْيِه ُتْحَشُروَن﴾ ]المائدة: 96[، ومجلة )َوَطَعاُمُه  الَبرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًما َواتَّ
ُكْم( تدل عىل إباحة ميتته ولو طفت وحدها عىل وجه املاء املالح أو العذب أو  َمَتاًعا لَّ
طفا جزء من كائن بحري مأكول من قبل غريه من الكائنات البحرية، وهذا برشط 
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عدم الفساد؛ ألن الفساد جيعله خبيًثا وحيرم أكله.
إذن؛ احلديث يدل عىل وجود سائل يسأل عن حكم ميتة البحر ظنًا منه أن حكم 
حتريم امليتة يشمله، وأتى اجلواب أن نص التحريم للميتة متعلق بميتة الرب وما فسد 

من ميتة البحر يتبع حكمه نص حتريم اخلبائث.
ملفهوم  تابعة  وهي  امليتة  بحكم  هلا  عالقة  وال  للحرشات  تبع  فهي  اجلراد  ميتة  أما 

اخلبث.
ُم َعَلْيِهُم الَخَبآئَِث َوَيَضُع َعنُْهْم إِْصَرُهْم َواألَْغاَلَل  ﴿... َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرِّ
َمَعُه  ُأنِزَل  الَِّذَي  النُّوَر  َبُعوْا  َواتَّ َوَنَصُروُه  ُروُه  َوَعزَّ بِِه  آَمنُوْا  َفالَِّذيَن  َعَلْيِهْم  َكاَنْت  الَّتِي 

ُأْوَلـئَِك ُهُم الُمْفلُِحوَن﴾ ]األعراف: 157[.
هناية احلديث هذا إن صح فهو روي باملعنى وحسب فهم الراوي، وهو رشح ورفع 
والدم،  للميتة  التحريم  لنص  استثناء  وليس  الصحابة،  بعض  ذهن  يف  وقع  التباس 
وال يصح االستدالل به عىل أن احلديث مصدر ترشيعي أو خمصص للنص القرءاين 
فهذا فعل غوغائي وعمل اعتباطي يدل عىل جهل الذي يقول به، فكام الحظتم أن 
نص حتريم امليتة والدم عام وال يوجد هلام استثناء قط، وال عالقة للكبد والطحال أو 
ميتة البحرين بالنص القرءاين، فكيف لرواية ظنية غري حمكمة كمبنى، وخمتلف عليها 
كسند، وهي من كالم البرش ترتفع إىل مستوى القرءان وتصري مصدر ترشيعي حتكم 

القرءان كام قال األلباين يف رسالته؟
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تحريم أكل الحيوانات الالحمة أو الخبيثة

لقد اشتهر يف الفقه الرتاثي أن حتريم أكل احليوانات الالمحة أتى من خالل احلديث 
وا ذلك الفهم برهان عىل أمهية ورضورة احلديث  النبوي، ومل يأت يف القرءان، وعدُّ
النبوي، وأن القرءان ال يستغني عن احلديث، حتى قالوا: ما أحوج القرءان للحديث، 
كتب  مألت  التي  الضيزى!  املقوالت  هذه  أشبه  وما  القرءان !  هللك  احلديث  ولوال 
مع  التعامل  صالح  إىل  رهبم  كتاب  عن  املسلمني  إبعاد  يف  وسامهت  الفقه،  أصول 

احلديث النبوي. فضلوا وأضلوا األمة معهم.
القرءان.  هو  عليه  يعتمد  أن  ينبغي  الذي  واألصل  اإلهلي،  الترشيع  أساس  إن 
الذي احتوى الرشع اإلسالمي كاماًل بحالله وحرامه وواجبه ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 
ِدينَُكْم﴾ ]املائدة: 3[، فالقرءان أصل ال يسبقه أحد، وال حيتاج ألحد أبًدا، فهو حبل 

ُقوا﴾ ]آل عمران: 103[.  ِه َجِميًعا َواَل َتَفرَّ اهلل املتني ﴿َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَّ
فاحلـرام مـا حرمـه اهلل يف كتابه نًصـا أو بداللة قطعيـة، واحلالل ما أحلـه يف كتابه 
ِه الَّتِي َأْخـَرَج لِِعَبـاِدِه﴾ ]األعراف: 32[  َم ِزينَـَة اللَّ سـكوًتا. قـال تعاىل: ﴿ُقـْل َمْن َحرَّ
ا فِي  َر َلُكـم مَّ ُه َلـَك﴾ ]التحريم: 1[ ﴿ َوَسـخَّ ُم َمـا َأَحلَّ اللَّ َهـا النَّبِـيُّ لِـَم ُتَحرِّ ﴿ َيـا َأيُّ
ـَماَواِت َوَمـا فِـي اأْلَْرِض﴾ ]الجاثيـة: 13[ ﴿إِنِّـي َجاِعـٌل فِـي اأْلَْرِض َخلِيَفًة﴾  السَّ
َبـا﴾ ]البقـرة: 275[ ﴿ُقْل َتَعاَلـْوا َأْتُل  َم الرِّ ـُه اْلَبْيـَع َوَحـرَّ ]البقـرة: 30[ ﴿ َوَأَحـلَّ اللَّ
َم َعَلْيُكْم﴾  ـا َحـرَّ ـَل َلُكـم مَّ ُكـْم َعَلْيُكـْم ﴾ ]األنعـام: 151[ ﴿َوَقـْد َفصَّ َم َربُّ َمـا َحـرَّ

.]119 ]األنعام: 
وهي  أصولية  قاعدة  يف  وغريها  اآليات  هذه  داللة  برتمجة  األصول  علامء  فقام 
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]احلرام مقيد بالنص، واحلالل مطلق[ أو ]األصل يف األشياء )واألفعال( اإلباحة إال 
النص ظاهًرا أو داللة[ فإذا ادعى أحدهم أن حكم يشء أو فعل ما حرام، وجب عليه 
أن يأيت بالربهان عىل حرمة ما ذكر، بخالف حكم اإلباحة فهو األصل يف اليشء، وال 
حيتاج إىل برهان يدل عىل إباحته، فحكم اإلباحة ال حيتاج إىل برهان بعينه ألن األصل 
هو التسخري، بخالف احلرام فيحتاج القائل به إىل برهان، وإالَّ يرد قوله إىل األصل 

يف األشياء اإلباحة إال النص، وهذا ينطبق عىل األشياء واألفعال دون تفريق بينهام. 
هو  فيها  واألصول، فاألصل  القواعد  ذات  إىل  ختضع  السباع  حلوم  أكل  ومسألة 
اإلباحة لتناوهلا إالَّ إذا أتى نص )قرءاين( حيرمها، والدارس آليات حتريم املطعومات 
ًما َعَلٰى َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ  جيد نص التحريم اآليت: ﴿ُقل الَّ َأِجُد فِي َما ُأوِحَي إَِليَّ ُمَحرَّ
ُه ِرْجٌس﴾ ]األنعام: 145[ والنص  ْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َفإِنَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّ
ُم َوَلْحُم اْلِخنِزيِر...﴾ ]المائدة: 3[،  َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ الثاني في التحريم: ﴿ ُحرِّ
ِه  اللَّ لَِغْيِر  ُأِهلَّ  َوَما  اْلِخنِزيِر  َوَلْحَم  َم  َوالدَّ اْلَمْيَتَة  َعَلْيُكُم  َم  َحرَّ َما  الثالث: ﴿إِنَّ والنص 
ِه  َذا َحَراٌم لَِّتْفَتُروا َعَلى اللَّ َذا َحاَلٌل َوَهٰ بِِه...، َواَل َتُقوُلوا لَِما َتِصُف َأْلِسنَُتُكُم اْلَكِذَب َهٰ

اْلَكِذَب ﴾ ]النحل: 116-115[.
ويف النصوص الثالثة نجد أن املحرمات بالنص عينًا هي ثالثة أمور فقط ال غري، 
والرابع صفًة ال عينًا، وأتى ذلك بسياق صياغة احلرص كون أداة )إال( قد سبقها نفي 
)ال أجد( وبالتايل فالنص غري قابل للفتح أو الزيادة عليه أبًدا؛ ألن الزيادة عليه تنقض 

داللة )إال( احلرصية ويصري النص عبًثا!
احليوانات  كل  يف  موجود  هو  الذي  كلمة )الدم(  ورود  النصوص  يف  واملالحظ   
حرام  أكاًل  جامًدا(  أو  )سائاًل  الدم  تناول  وحكم   ، منهم  والبرش  والنباتية،  الالمحة 
لعنارص  اخللية ، وحامل  لبنية  األساسية  العنارص  يف  اللحوم  يشارك  بالنص ، والدم 
بناء اللحم بصورة دائمة ، كام أنه متغلغل يف بنية اللحم من خالل وصوله إىل مجيع 
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اخلاليا لنقل الغذاء هلا ، فهو موجود يف بنية اللحم بصورة الزمة ، وال يمكن فصله 
عن اللحم يف الواقع الغذائي ، مما يقتيض أن يأخذ فعل أكل اللحم حكم تناول الدم 
الطعام  الطعام ، فيأخذ  يف  دسه  تم  إذا  السم  مثل  التحريم ، وذلك  حيث  من  ضمنًا 
حكم السم رضورة لتغلغل السم يف بنيته ، فحكم املنع أو النهي متعلق بتناول السم 

عينًا واقتضاًء يتناول النهي عن تناول الطعام املسموم.
وهكذا يدخل حتريم أكل اللحم اقتضاًء يف حكم حتريم الدم منطوًقا، فيحرم أكل 
به  النص  أتى  ما  سواء، هذا  حد  عىل  منها  والنباتية، والبرش  الالمحة  احليوانات  مجيع 
إىل  يتوجه  أن  ينبغي  ما  السابق  التحريم  نص  من  واالستثناء  ومقتضاه!.  منطوقه  يف 
التحريم  نص  أتى  التي  احلرص  صياغة  مع  التناقض  حيصل  أبًدا،ألنه  منطوقه )الدم( 
هبا، ولكن ممكن أن يتوجه إىل مقتىض النص )حلوم احليوانات( ويستثني بعًضا منها. 
وهذا ما حصل يف الترشيع؛ إذ قال تعاىل: ﴿ُأِحلَّْت َلُكم َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم إاِلَّ َما ُيْتَلٰى 
بخالف  لكم[  كلمة ]أحلت  مستخدًما  أتى  النص  أن  نالحظ   ]1 ]املائدة:  َعَلْيُكْم﴾ 
يف  األصل  أن  باب  من  نص  إىل  حيتاج  ال  املباح  إن  تقول:  التي  األصولية  القاعدة 
األشياء اإلباحة إال النص. فام سبب إتيان نص اإلباحة لبهائم األنعام؟ والسبب ما 
حلومها؛  حتريم  واقتىض  النص،  بمنطوق  للدم  عاًما  أتى  التحريم  أن  من  آنًفا  ذكرنا 
)الدم(  هو  الذي  للمنطوق  احلرص  بصياغة  لزوًما، وذلك  بنيتها  يف  داخل  الدم  ألن 
وعمومية املقتىض الذي هو )اللحوم( فانتفاء وجود نص يستثني حكم حتريم بعض 
اللحوم يقتيض استمرار داللة التحريم عموًما لكل احليوانات الالمحة والنباتية، ومن 
السابق، واقتىض  العام  التحريم  حكم  من  األنعام  هبائم  يستثني  نص  أتى  ذلك  أجل 
أن يأيت صياغة نص اإلباحة بصياغة ]أحلت لكم[ لوجود نص التحريم العام سابق 

عنه.
 واملستثنى من احلرام هو هبائم األنعام فقط، مما يؤكد استمرار حكم التحريم عىل 
البهائم املنتفي عنها صفة )األنعام( ! فام هي هبائم األنعام؟ قال تعاىل: ﴿ ُكُلوا َواْرَعْوا 
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]عبس:32-31[  َوأِلَْنَعاِمُكْم﴾  لَُّكْم  َتاًعا  مَّ ا،  َوَأبًّ ﴿َوَفاكَِهًة   ]54 ]طه:  َأْنَعاَمُكْم﴾ 
﴿َفنُْخِرُج بِِه َزْرًعا َتْأُكُل ِمنُْه َأْنَعاُمُهْم َوَأنُفُسُهْم﴾ ]السجدة: 27[.

هي  النباتية  البهائم  فتكون  المحة،  ليست  نباتية  هبائم  هي  األنعام  هبائم   ، إذن   
]حرمت  العام  التحريم  نص  من  األنعام[  هبائم  لكم  ]أحلت  تعاىل:  بقوله  املستثناة 
عليكم[ و]قل ال أجد فيام أوحي إيل حمرًما عىل طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دًما 
النص، وحتريم  بمنطوق  للدم  التحريم  حكم  استمرار  مع  خنزير[  حلم  أو  مسفوًحا 

حلوم البهائم الالمحة بمقتىض النص. 
وبذلك يظهر لنا أن القرءان قد تناول حكم أكل حلم احليوانات الالمحة )السباع 
عىل  وبناء  البرش،  حلم  وكذلك  التحريم  حكم  وأعطاها  والضباع(  الكالب  ومنها 
ناب  ذي  كل  عليكم  يقول: »حرم  الذي  النبوي  احلديث  متن  صحة  لنا  يظهر  ذلك 
من السباع، وكل ذي خملب من الطري« لتوافقه مع داللة النص القرءاين، إذ هو ترمجة 

لداللته ليس أكثر.
فهو بني يدي القرءان ال يتجاوزه أو يسبقه، فالنص القرءاين هو القايض واملسيطر 
عىل  مباحة  فهي  البحر  حيوانات  أما  سواء.  حد  عىل  اجلميع  أفهام  عىل  واملهيمن 

إطالقها اعتامًدا عىل أن األصل يف األشياء اإلباحة إال النص.
 وانتفاء وجود نص حتريم متعلق باحليوانات البحرية يدل عىل إباحتها دون استثناء 
أم  خبيث  هو  هل  غذائها  لنوع  يرجع  حكمها  ويبقى  نبايت،  أو  الحم  بني  تفريق  أو 
طيب. ومن هذا احلكم املباح العام أتى قوله تعاىل: ﴿ ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه 
إذ  باحلج؛  املحرم  لإلنسان  خطاب  96[، وذلك  ]املائدة:   ﴾ يَّاَرِة...  َولِلسَّ لَُّكْم  َمَتاًعا 
َوَأنُتْم  ْيَد  الصَّ َتْقُتُلوا  اَل  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  بقوله  الصيد  عليه  املرشع  م  حرَّ

ُحُرٌم... ﴾ ]املائدة: 95[.
واستثنى حكم حتريم صيد البحر بالنص السابق، فهو ليس نًصا لتبيني حكم أكل 
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احليوانات البحرية، ألن ذلك معلوم من خالل سكوت الشارع عنه، وإنام هو نص 
حرام  فهو  الرب  صيد  بخالف  احلج.  أراد  الذي  املحرم  لإلنسان  البحر  صيد  إلباحة 

عليه. 
صفة  وهي  )اخلبائث(  لقاعدة  خيضع  فحكمها  احليوانات  من  ذلك  سوى  أما 
قال  األخرى.  للحيوانات  عارضة  وصفة   ، عينًا  املطعومات  من  اهلل  حرم  ملا  الزمة 
فأي   ]157 ]األعراف:   ﴾ اْلَخَبائَِث  َعَلْيِهُم  ُم  َوُيَحرِّ الطَّيَِّباِت  َلُهُم  ﴿َوُيِحلُّ  تعاىل: 
وحكم  أكله،  حيرم  اخلبث  غذائه  يف  يتناول  جارًيا  أم  زاحًفا  أم  كان  طائًرا  حيوان 
حكم  يأخذ  له،  الزمة  بصفة  اخلبث  غذائه  أساس  كان  فإن  بغذائه،  مرتبط  التحريم 
عارضة، يأخذ  بصورة  اخلبث  غذاءه  كان  املجاري، وإن  جرذ  الدائم، نحو  التحريم 
حكم التحريم ما دام يتغذى باخلبث، فإن ُعِلَف طاهًرا وُأْبِعَد عن اخلبث يرجع إىل 
حكم اإلباحة، نحو األنعام والطيور التي تتغذى بالقاذورات أو األشياء العضوية، 
فتحرم ما دامت تتغذى بذلك، وترجع إىل حكم اإلباحة إذا ُعزلت وُعلفت طاهًرا.

وهذه احليوانات معروفة يف كتب الفقه باسم )اجلَاَللة(.

الخالصة
أكل امليتة )الربية( حرام، وتناول الدم حرام، وحلم اخلنزير حرام بالنص عينًا.. 1
حيرم أكل احليوانات )السباع والطيور والبرش( الالمحة بداللة مقتىض النص.. 2
كل حيوان نبايت مباح أكله عموًما، مع توجيه بعض منها لوظائف الركوب . 3

واحلمولة نحو الفيلة واخليل واحلمري والبغال، وما شابه ذلك من حيوانات 
اخلدمة والتسخري املعلومة.

احليوانات )الربمائية( تندرج حتت قاعدة احليوانات الربية ، فام كان منها المًحا . 4
مثل التمساح فيحرم أكله ، وماكان منها نباتيًّا مثل فرس النهر يباح أكله.
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أو . 5 استمراًرا  أكله  وحيرم  اخلبيث  حكم  يأخذ  باخلبث  يتغذى  حيوان  كل 
التي  والزواحف  الضفادع  مثل  اخلبيث  الغذاء  مع  يدور  فاحلكم  عارًضا، 

تتغذى عىل احلرشات.
ميتة البحر )املالح( أو صيده مباح عىل إطالقه.. 6
امليتة، . 7 فساد  أو  صالح  إىل  حكمها  يرجع  )العذبة(  والبحريات  األهنار  ميتة 

وختضع لقاعدة اخلبائث.
احليوانات )املاء برية( مثل البطريق والفقمة حكمها حكم احليوانات البحرية.. 8
مثل . 9 البحرية  احليوانات  حكم  حكمها  البحر  صيد  عىل  تتغذى  التي  الطيور 

احلوت والقرش يباح أكلها.
وما سوى ذلك من احليوانات عىل كافة أنواعها سكت املرشع عنها، وترك حكم 
أكلها للمجتمع يقرر ذلك من خالل العلم واملصلحة العامة، ويكون منًعا علميًّا أو 

ا أو عرفيًّا أو ذوقيًّا... إلخ وليس حكاًم رشعيًّا له صفة األبدية. بيئيًّا أو اقتصاديًّ
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نقد رأي »عدنان إبراهيم«

 مفهوم الطاعة المستقلة للنبي محمد 

بداية ينبغي أن نعلم أن املفهوم األصويل واإليامين ال يؤخذ من أهداب نص واحد 
بمعزل عن املنظومة التي ينتمي إليها ناهيك عن بناء مفهوم من لفظة واحدة،  فهذا 
عمل عشوائي غوغائي يمكن أن نصل منه ملفاهيم مضحكة وخمالفة للقرءان ذاته مثل 
من يأخذ فقط )فويل للمصلني( أو )ال تقربوا الصالة( أو )ال إله(،  فنصف الكالم ال 

جواب له،  ولو كان كالم اهلل.
ا يف تفكريه،  وال يطلب أدلة عىل البداهة واألمور   وأريد من القارئ أن يكون حرًّ
لن  ألين  وبينة؛  بوعي  معي  ويسري  والتدبر  الفهم  يف  منطقيًّا،  وليشاركني  هبا  املسلم 

أدخل بالتفاصيل كثرًيا وسوف أعتمد عىل ذكاء القارئ ونباهته ومعلوماته.
 مفهوم الطاعة كأمر يتعلَّق بكائن حيٍّ حتى يعلم الواقعة ويعلم حكمها وينطق 
وهو  اهلل  بطاعة  األمر  أتى  بدهيي،  ولذلك  أمر  تطبيقه،  وهذا  عىل  ويرشف  باحلكم 
حيٌّ ال يموت،  وأتى األمر بطاعة أويل األمر وهم األحياء املرشفون عىل زمام أمور 
املجتمع والقائمون بأمره،  وليس األموات،  فامليت ال يمكن أن يكون حمل طاعة،  
ولذا غري مفهوم تنفيذ الوصية للميت،  فهي من باب االتباع لرغبته وتنفيذ أمره فيام 
وىص به،  وال عالقة للميت يف غري ذلك من شؤون احلي وما يظهر معه من مشكالت 

أو أحداث.
 ولذلك مل يأت أيًضا األمر بطاعة النبي إبراهيم وهو إمام النبيني والناس مجيًعا،  
ِمَن  َكاَن  َوَما  َحنِيًفا  إِْبَراِهيَم  َة  ِملَّ بُِعوْا  َفاتَّ الّلُه  َصَدَق  ملته﴿ُقْل  باتباع  أمر  أتى  وإنام 
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نفسه ﴿ُثمَّ  حممد  للنبي  أتى  باالتباع  األمر  أن  اْلُمْشِرِكيَن ﴾]آل عمران:95[،  حتى 
﴾]النحل:123[،  اْلُمْشِرِكيَن  ِمَن  َكاَن  َوَما  َحنِيًفا  إِْبَراِهيَم  َة  ِملَّ بِْع  اتَّ َأِن  إَِلْيَك  َأْوَحْينَا 
لذلك مل تأت صيغة الطاعة يف القرءان متعلِّقة بكلمة نبي أو اسم شخص بعينه مثل 

)أطيعوا النبي( أو )أطيعوا حممًدا(.
ا بذاهتا    وهذا يدل عىل أن كالم الناس -  والنبيون منهم-  وأوامرهم ليست حقًّ
وال برهاًنا عىل يشء إال إن اعتمدوا عىل كالم اهلل أو العلم أو املصلحة للناس،  وحينئذ 
تكون طاعتهم ليست لشخصهم وأقواهلم ورأهيم،  وإنام طاعة هلل أو العلم أو مصلحة 
الناس،  وكل ذلك يكون بربهان وعن بينة وبصرية ﴿ُقْل َهـِذِه َسبِيِلي َأْدُعو إَِلى الّلِه 

َبَعنِي َوُسْبَحاَن الّلِه َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن﴾]يوسف:108[. َعَلى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتَّ
 تؤخذ مفاهيم ومعاين كلامت القرءان من القرءان وفق اللسان العريب املبني الذي 
نزل به فهو حجة وبرهان عىل كالم الناس واستخدامهم وما شاع بينهم أو ما وضعوا 
الثابتة  الطريقة  بمعنى  القرءان  يف  أتت  السنة  فكلمة  العكس،   وليس  قواميس  من 

املستمرة،  ويف اللسان العريب هي الطريقة العملية الثابتة،  اقرؤوا:
ِه َتْبِدياًل ﴾]الفتح:23[،   تِي َقْد َخَلْت ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد لُِسنَِّة اللَّ ِه الَّ  ﴿ُسنََّة اللَّ

فسنة اهلل هي أمر سنني وليست قواًل أو حديًثا،  وهي بمعنى القانون الثابت الذي 
يستخدم يف خلق األشياء أو تسيريها.

هذا مفهوم السنة وال قيمة ألي اصطالح وضعي خالف ذلك وليس ملزًما لنا،  
وما ينبغي أن نستخدمه يف الدراسة القرءانية عىل أساس أنه أمر مسلم به،  والقرءان 

بلسانه العريب املبني الذي نزل به هو احلجة والربهان.
 فام ينبغي أن نقول: إن السنة هي أقوال وأفعال وإقرار النبي وما همَّ به وصفاته 
حتى  بالسنة  وأحلقوه  إال  شيًئا  تركوا  ذلك،  وما  شابه  وما  وغزواته  واخلُلقية  اخلَلقية 

حال بوله وبرازه ونومه وأكله وزواجه...إلخ.
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 ومل ترد كلمة السنة مضافة للنبي أو الرسول أو حممد يف القرءان البتة،  فالسنة يف 
القرءان هي سنة اهلل خلًقا يف عامل اآلفاق واألنفس.

 وكذلك كلمة احلديث وهي تدل عىل احلداثة يف اليشء قواًل أو فعاًل،  ومل تأت 
هلل،   مضافة  أتت  حممد،  وإنام  أو  الرسول  أو  للنبي  مضافة  القرءان  يف  احلديث  كلمة 

وتعني القرءان ذاته.
ُيْؤِمنُوَن﴾  َوآَياتِِه  ِه  اللَّ َبْعَد  َحِديٍث  َفبَِأيِّ  بِاْلَحقِّ  َعَلْيَك  َنْتُلوَها  ِه  اللَّ آَياُت  ﴿تِْلَك   

]الجاثية:6[.
ْم ُيْؤِمنُوا بَِهَذا اْلَحِديِث َأَسًفا﴾  ]الكهف:6[. ْفَسَك َعَلى آَثاِرِهْم إِن لَّ ﴿َفَلَعلََّك َباِخٌع نَّ
ِذيَن َيْخَشْوَن  َثانَِي َتْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد الَّ َتَشابًِها مَّ َل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا مُّ ُه َنزَّ ﴿اللَّ
ِه َيْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمن  ِه َذلَِك ُهَدى اللَّ ُهْم ُثمَّ َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم إَِلى ِذْكِر اللَّ َربَّ

ُه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد ﴾]الزمر:23[. ُيْضِلْل اللَّ
 ومن خالل ذلك نصل إىل أن القرءان مل يعط أي قيمة علمية أو دينية ملا يسمى 
اصطالًحا سنة النبي أو حديثه عند الناس،  والسنة واحلديث يف القرءان مها هلل فقط. 
وبالتايل ال قيمة للمصطلح الشائع بني الناس سنة للنبي عملية وسنة قولية،  فالسنة 
الترشيع،   أو  ين  للدِّ مصدًرا  نبوية تكون  سنة  يوجد  حرًصا،  وال  عملية  إال  ال تكون 
فهذا ينقض القرءان أساًسا غري أن السنة كمفهوم ال عالقة هلا بمفهوم الترشيع حرام 
د طريقة ثابتة كفعل،  وعىل افرتاض ثبوت الفعل ذلك عن  وحالل وواجب، فهي جمرَّ
النبي تتابًعا يف األمة فهي ليست مصدًرا دينيًّا وطبيعي ليست مصدًرا ترشيعيًّا والفعل 

ليس ملزًما ألحد.
أن  أبًدا  تعني  وال  معينة،   رسالة  محل  تعني  معناها  من  واضحة  الرسول  كلمة   
حدد  والقرءان  أصاًل،   ووظيفته  رسالته  ينقض  ذلك  ألن  مرشع؛  الرسالة  حامل 
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وظيفة الرسول فقال:
اْلَباَلُغ  إاِلَّ  ُسوِل  الرَّ َعَلى  َوَما  َقْبِلُكْم  ن  مِّ ُأَمٌم  َب  َكذَّ َفَقْد  ُبوا  ُتَكذِّ ﴿َوإِن   

اْلُمبِيُن﴾]العنكبوت:18[.
ْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َوالّلُه  بَِّك َوإِن لَّ ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ ﴿َيا َأيُّ

َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ الّلَه الَ َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن﴾ ]المائدة:67[ .
ِمَن  َأَنا  َما  إِنَّ َفُقْل  َضلَّ  َوَمن  لِنَْفِسِه  َيْهَتِدي  َما  َفإِنَّ اْهَتَدى  َفَمِن  اْلُقْرآَن  َأْتُلَو  ﴿َوَأْن 

اْلُمنِذِريَن﴾]النمل:92[.
إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيًئا  بِِه  ُتْشِرُكوْا  َأالَّ  َعَلْيُكْم  ُكْم  َربُّ َم  َحرَّ َما  َأْتُل  َتَعاَلْوْا  ﴿ُقْل 
َظَهَر  َما  اْلَفَواِحَش  َتْقَرُبوْا  َوالَ  اُهْم  َوإِيَّ َنْرُزُقُكْم  نَّْحُن  إْماَلٍق  ْن  مِّ َأْوالََدُكم  َتْقُتُلوْا  َوالَ 
َلَعلَُّكْم  بِِه  اُكْم  َذلُِكْم َوصَّ بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  الّلُه  َم  َحرَّ تِي  الَّ النَّْفَس  َتْقُتُلوْا  َوالَ  َبَطَن  َوَما  ِمنَْها 

َتْعِقُلوَن﴾]األنعام:151[.
فمهمة الرسول التبليغ والتالوة ملا نزل عليه من الذكر،  ومل يطلب الرب منه تبليغ 

فهمه الشخيص أو قوله أو حديثه للناس. 
وصلنا اآلن إىل مفهوم عظيم ومهم وهو تعهد الرب بحفظ الذكر الذي أنزله فقط،  
ا َلُه  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ومل يتعهد بحفظ كالم أحد أو فهمه أو حديثه...إلخ، ﴿إِنَّ
َلَحافُِظوَن ﴾]الحجر:9[،  وصدق الرب يف ذلك وفعاًل تم حفظ الذكر احلكيم كمبنى 
يف األمة وتتابع ذلك يف ذاكرهتم احلفظية وتالوته يف صالهتم ﴿َبْل ُهَو آَياٌت َبيِّنَاٌت فِي 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوَما َيْجَحُد بِآَياتِنَا إاِلَّ الظَّالُِموَن ﴾ ]العنكبوت:49[. ُصُدوِر الَّ
وأنفس،   كآفاق  بالواقع  املرتبطة  املبنى  ثنايا  يف  ومعانيه  ملفاهيمه  أيًضا  احلفظ  وتم 
واملتغري  الثابت  حمور  عىل  حنيف  منهج  وفق  ُيدرس  مبني  عريب  بلسان  نزل  ولذلك 
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القرءان،   عن  وابتعدوا  أخطئوا  كلام  املجتمعات  فهم  ح  وُيَصحِّ واملنافع،   واملقاصد 
بينام الواقع يشهد أن أحاديث النبي تعرضت لالندثار والتحريف والكذب واالفرتاء 
مقدس  ديني  مفهوم  وإعطائها  ورشعتنها  السياسة  عامل  أمهها  كثرية  عوامل  بسبب 
ينية  وظهر عىل أثر ذلك مفهوم العصمة واإلمامة وعدالة الصحابة وتعدد املصادر الدِّ
الترشيعية،  وهذا غري الدس ملفاهيم إيامنية يف القرءان من باب التأويل والتدبر مثل 

مفهوم املهدي ونزول املسيح أو شبيهه واخرتعوا أحاديث لذلك...إلخ.
 فهل برأيكم يمكن أن يعلِّق اهلل فهم دينه وكتابه بقول برش أو حديثه، مل يتعهد هو 

بحفظه؟
أليس القاعدة تقول: ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب؟

فهل تعهد اهلل بحفظ حديث نبيه أو فهمه؟
يف  وحترف  لنا  حيفظه  مل  فهم  عىل  حياسبنا  أن  اهلل  عن  الظلم  ونفي  احلكمة  من  هل 

الواقع؟
إن قال أحدهم: نعم حديث النبي حمفوظ،  فقد اهتم اهلل بالكذب وإخالف وعده؛ 
ألن الواقع يقول غري ذلك،  وال قيمة علمية ملن يذكر مقولة: إن اخلطأ اجلزئي يف فكرة 
أو مصدر أو كتاب ال ينفي الصواب والفائدة فيام بقي منه،  فهذا الكالم صواب عىل 
من  الفائدة  من  ذلك  يمنع  والقصور، وال  اخلطأ  فعلهم  يف  األصل  ألن  البرش؛  فعل 

أعامهلم،  ولكن وفق الربهان والبينة فكالمهم ليس حجة بذاته وال برهان.
يني الرباين؛ ألن أي خطأ فيه عىل مستوى    ولكن املقولة غري صواب عىل املصدر الدِّ
ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو  املبنى أو املعنى مهام صغر كاف لنقضه وسحب الثقة منه ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ
املبنى  صعيد  عىل  ﴾]النساء:82[،  َكثِيًرا  اْختاَِلًفا  فِيِه  َلَوَجُدوْا  الّلِه  َغْيِر  ِعنِد  ِمْن  َكاَن 

الصويت واملعنى مع حمل اخلطاب من آفاق وأنفس.
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نستدل  وال  به  به،  ونستدل  يقول  ملن  حيتاج  ال  بذاته  حجة  القرءان  كان  ولذلك   
كمبنى  ظني  هو  أم  وحده  وقائم  ومعنى  كمبنى  بذاته  حجة  النبي  حديث  فهل  عليه 

وكمعنى وحيتاج لغريه ليقوم صحة؟
ين قد كمل نزواًل يف كتاب اهلل فصار هو اجلامع واملكمل ملا سبق،  وقد حوى  والدِّ
أتت  ما  هي  اإليامن  فمفاهيم  خارجه،   دين  يوجد  وال  وحفظه  اهلل  رشع  دفتيه  بني 
يف القرءان،  واحلرام واحلالل والواجب ما نزل بالقرءان وفق نظام منطقي ترشيعي 

معروف لدى الباحث بالقرءان.
النص  إال  اإلباحة  األشياء  يف  قاعدة: )األصل  احلرص  وليس  املثال  سبيل  وعىل   
منه،   قطعيًّا  استنباًطا  أو  بالنص  مقيد  قطعيًّا، واحلرام  استنباًطا  النص  عليه  دل  ما  أو 

واحلالل مطلق وال نطبق املباح إال منظاًم من قبل املجتمع(.
 هذه القاعدة هي من أهم قواعد األصول الترشيعية التي عىل موجبها تم حتريم 
َهاُت نَِسآِئُكْم( وذلك لعموم داللة كلمة  نكاح  جدة الزوجة استنباًطا من كلمة )َوُأمَّ
أمهات والفرق بينها وبني كلمة الوالدات،  وكلمة أم تشمل اجلدة وكل ما عال من 
األصول،  وتم فهم حتريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري)البهائم 

الالمحة( من نص حتريم الدم،  ونص )ُأِحلَّْت َلُكم هَبِيَمُة األَْنَعاِم( .
من  فهاًم  مؤقًتا  وعمة(  وحمارمها )خالة  املرأة  بني  بالنكاح  اجلمع  حتريم  وكذلك   
وليس  املؤبد  التحريم  وهو  آخر  رأًيا  يل  أن  ]رغم   ) األُْخَتنْيِ َبنْيَ  َمُعوْا  جَتْ )وَأن  نص 
املؤقت،  ليس هذا مكان بسطه ونقاشه[،  فهذه األمور مل حترم باحلديث النبوي،  وإنام 
بالقرءان وفق فهم واستنباط قطعي للنصوص يقوم عىل املقاصد والعلل،  وال يؤثر 
عىل الفهم هذا رفض قوم للحديث النبوي أو ضعفه أو صحته عند آخرين،  فال يتغري 

احلكم لثبوته بالقرءان،  ولكن حيتاج ملن يستنبطه ويعلمه.
 وقد يقول قائل: )وهو قد انتظر كثرًيا حتى نذكر ذلك( وكيف وصلت الصالة لنا 
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وعدد ركعاهتا أليس من احلديث النبوي؟
وأركان  العامة  وهيئتها  بالقرءان  حكمها  نزل  الصالة  أن  هو  باختصار  واجلواب 
التفصيل  وأوقاهتا،  وأتى  وسجود(  وركوع  بالركعة )قيام  تسميتها  عىل  اصطلح  ما 
قرءاين  ألمر  الرسول  تطبيق  الرسالية،  وهي  بالسنة  عليه  نصطلح  سوف  بام  العميل 
فقط )الصالة  التعبدية  بالشعائر  متعلِّقة  وهي  للتطور  ختضع  ال  ثابتة  عملية  هيئة  ذو 

واحلج(، وتتابع ذلك يف جمتمعه بحرضته باستمرار دون انقطاع للمجتمع الالحق.
  وهكذا تتابع يف األمة طريقة الصالة واحلج،  وما أتى يف داخلها من أذكار وأدعية 
َربَِّك  بِاْسِم  تعاىل:﴿َفَسبِّْح  قوله  نزل  عندما  مثل  هبا  القرءان  تأول  نبوي  اختيار  هي 
اْلَعظِيِم﴾]الواقعة:96[،  قال: اجعلوها يف ركوعكم،  وعندما نزل قوله تعاىل:﴿َسبِِّح 
اْسَم َربَِّك اأْلَْعَلى ﴾]األعلى:1[، قال: اجعلوها يف سجودكم،  ولك أن تلتزم بذلك 

وهو األوىل،  ولك أن تعمل مثله وعىل نمطه من القرءان ال مانع من ذلك.
 فأين املصدر الترشيعي بام اصطلحنا عليه السنة الرسالية؟ هل بدأت ترشيع حكم 

واجب أو حرمت يشء؟
أم  منه  واستنباط  القرءان  مع  النبي  وتفاعل  فهم  الرسالية  السنة  أكانت  وسواء 
كون  من  شيًئا  يتغري  وال  واحدة  فالنتيجة  القرءان  خارج  نزل  تعليمي  عميل  وحي 
السنة الرسالية ليست مصدًرا دينيًّا ترشيعيًّا،  وإنام هي طريقة عملية تعبدية فقط تابعة 

يني املتمثل بالكتاب اإلهلي فقط. للمصدر الدِّ
 من قال عن مفهوم احلكمة هي السنة -  بمعنى حديث النبي -  هو الشافعي يف 
كتابه الرسالة حسب ما أعلم،  وبقوله هذا ضل وأضل معه غالب األمة-  برصف 
النظر بقصد أو دونه-  فنحن ليس بصدد حماكمة شخصه،  واحلكمة يف القرءان من 
هو  وال  الفهم  ملتبس  غري  أي:  حمكم  نص  قولنا:  ومنه  املنع  عىل  تدل  وهي  احلكم 

احتاميل،  لنر كيف أتى استخدام كلمة احلكمة يف القرءان.
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 احلكمة التي نزلت عىل النبيني وحي وهي جزء من الكتاب اإلهلي وليس خارجه،  
فهي ليس حديث النبي وال قوله وال سنته.

َن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َيِعُظُكم بِِه   ﴿ َواْذُكُروْا نِْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم َوَما َأنَزَل َعَلْيُكْم مِّ
ُقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه بُِكلِّ َشْيٍء َعِليٌم ﴾ ]البقرة:231[. َواتَّ

نُْهْم َأن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن إاِلُّ  ت طَّآِئَفٌة مُّ ﴿َوَلْوالَ َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َوَرْحَمُتُه َلَهمَّ
وَنَك ِمن َشْيٍء َوَأنَزَل الّلُه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم  َأنُفَسُهْم َوَما َيُضرُّ

َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َعظِيًما﴾ ]النساء:113[.
وبعد دراسة مفهوم احلكمة يف القرءان وجدنا أهنا أتت عىل صنفني:

والتوجيه  بالترشيع  متعلِّقة  ونصوص  آليات  وصف  هي  احلكمة  األول:   
والتعليامت.

َمْذُموًما  َفَتْقُعَد  آَخَر  إَِلـًها  الّلِه  َمَع  َتْجَعل  ﴿الَّ  نص  من  اإلرساء  سورة  انظر   
ا َأْوَحى إَِلْيَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة َوالَ  ْخُذواًل﴾]اإلسراء:22[،  إلى نص ﴿َذلَِك ِممَّ مَّ

ْدُحوًرا﴾ ]اإلسراء:39[. َتْجَعْل َمَع الّلِه إَِلًها آَخَر َفُتْلَقى فِي َجَهنََّم َمُلوًما مَّ
للنبيني  والفهم،  وأوتيت  واحلكم  التفكري  وقواعد  املنهج  بمعنى  احلكمة  الثاين: 

ولغريهم،  وهي قابلة للتعلم والدراسة واالكتساب.
ُر إاِلَّ  كَّ  ﴿ُيؤتِي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا َوَما َيذَّ

ُأْوُلوْا األَْلَباِب ﴾]البقرة:269[.
تِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ  ﴿اْدُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِالَّ

َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن﴾ ]النحل:125[.
َما َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكَفَر  ِه َوَمن َيْشُكْر َفإِنَّ ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَّ

َه َغنِيٌّ َحِميٌد ﴾]لقمان:12[. َفإِنَّ اللَّ
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القرءان  يف  موجودان  كالمها  واملنهجي  التعليمي  الترشيعي  بنوعيها  فاحلكمة 
دراسة  النبيني  لغري  املنهجية  احلكمة  تعلم  إمكانية  الكتاب،  مع  من  النبي  وتعلمهم 

وتعلياًم وتدريًبا.
ل َلْبًسا عند كثري من الباحثني عرب التاريخ   مفهوم الطاعة للرسول يف القرءان شكَّ
وتدبر،  وسوف  عميق  لفهم  وحيتاج  الصعوبة  من  درجة  عىل  اإلسالمي،  ودراسته 
نقوم بدراسته بصحبتك أهيا القارئ النحرير،  فهيِّئ ذهنك وقلبك للتفكر والتدبر،  
وقبل ذلك أريد أن أذكرك بمفاهيم املنظومة التي ذكرهتا ليتم استخدامها واستصحاهبا 

يف الدراسة.
ال يصح دراسة كلمة أو نص بمعزل عن املنظومة التي ينتمي إليها.. 1
املنظومة . 2 مفهوم  ويقدم  لسانيًّا،   الكلمة  داللة  فهم  حيكامن  والواقع  املنظومة 

والواقع عىل داللة الكلمة لسانيًّا.
3 .. الطاعة ال تكون إال حليٍّ
االتباع يكون ملنهج وملة وليس لشخص أو حديثه وال هيم حياته أو وفاته.. 4
مل يرد يف القرءان أمر الطاعة متعلِّق بكلمة النبي أو اسم حممد.. 5
ألي . 6 قيمة  وال  به،   نزل  الذي  ولسانه  ومفاهيمه  خطابه  يف  بذاته  حجة  القرءان 

مصطلح وضعي متعارف بني الناس يف الدراسة القرءانية وليس هو حجة علمية 
وغري ملزم ألحد.

مل يرد ذكر كلمة السنة أو احلديث يف القرءان مضافني للرسول أو للنبي أو ملحمد . 7
قط.

كلمة السنة واحلديث يف القرءان إنام مها سنة اهلل وحديثه.. 8
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فقط،  . 9 والتالوة  التبليغ  عىل  وتدل  الترشيع  تنفي  ذاهتا  بحد  الرسول  كلمة  داللة 
الرسول مبلغ وليس مرشًعا.

السنة ال تكون إال طريقة عملية ثابتة،  وال عالقة هلا باألقوال واألحاديث.. 10
السنة كطريقة عملية متتابعة يف األمة ال حتتاج إىل عنعنة وسند ورواة.. 11
أو . 12 أو قوله  بحفظ فهم النبي  يتعهد  ومل  فقط  الذي أنزله  الذكر  بحفظ  تعهد اهلل 

حديثه.
الكتاب اإلهلي مجع وحوى كل الترشيع اإلهلي،  ومل يرتك ألحد من اخللق حق . 13

الترشيع اإلهلي معه للناس، وإنام أعطاهم حق الترشيع اجلزئي والتحرك ضمن 
حقل الترشيع اإلهلي وكلياته ومقاصده وحدوده تنظياًم وتطوًرا وإبداًعا ومنًعا 

وسامًحا وفق مصلحتهم واألنسب هلم.
مل يؤمر الرسول إال بتبليغ ما نزل عليه من ربه وهو الذكر احلكيم،  وبالتايل فقول . 14

النبي أو حديثه ليس من التبليغ اإلهلي.
ينبغي أن نفرق بني حكم طبقه النبي تبليًغا ملا نزل عليه من الذكر احلكيم مثل . 15

مع  تفاعله  خالل  من  سياسة  النبي  طبقه  فهم  أو  حكم  وبني  واحلج،   الصالة 
ين والثاين  الكتاب اإلهلي والواقع واختار ما هو أنسب ملجتمعه،  فاألول من الدِّ
من أمور املعيشة والسياسة واحلياة الدنيا،  ولكل جمتمع حياته ودنياه وسياسته.

أو . 16 بسنة  هلا  عالقة  وال  خارجه،   وليس  الكتاب  من  جزء  وهي  وحي  احلكمة 
بحديث النبي وال بغريه.

احلكمة املنهجية اكتسابية، ويمكن أن يصل إليها الباحث دراسة وتدبًرا وتعلياًم.. 17
النبي برش وقد انتهى دوره الرسايل والدعوي والتعليمي بوفاته.. 18
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ين مستمر بمعزل عن النبيني والرسل ويسري بقوة ربانية علمية كونية.. 19 الدِّ
ين إيامًنا وطوًعا ودعوة وتعلياًم.. 20 العلامء والدعاة الراشدون هم محلة الدِّ
كلمة الرسول يف القرءان ال تعني النبي حممًدا حرًصا أينام أتت.. 21
وفاة . 22 بعد  الرسالة  حيمل  كونه  ذاته  القرءان  عىل  تطلق  أن  يمكن  الرسول  كلمة 

الرسول البرشي.
َحِفيًظا﴾  َعَلْيِهْم  َأْرَسْلنَاَك  َفَما  َتَولَّى  َوَمن  الّلَه  َأَطاَع  َفَقْد  ُسوَل  الرَّ ُيطِِع  ْن  ﴿مَّ

]النساء:80[.

عود على مفهوم الطاعة

أطيعوا اهلل والرسول

يكونا  أن  يمكن  نصني  القرءانية،  اخرتنا  النصوص  يف  ،  والبحث  التقيصِّ وعند 
حموًرا،  وقاعدة للبحث ويتم فهم كل النصوص عىل ضوء تدبرمها:

ْوْا َفإِنَّ الّلَه الَ ُيِحبُّ اْلَكافِِريَن﴾. 1 ُسـوَل فإِن َتَولَّ ﴿ُقْل َأطِيُعوْا الّلَه َوالرَّ
       ]آل عمران: 32[.

َفإِن . 2 ِمنُكْم  األَْمِر  َوُأْولِي  سوَل  الرَّ َوَأطِيُعوْا  الّلَه  َأطِيعوْا  آَمنوْا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ ﴿َيا 
َواْلَيْوِم  بِالّلِه  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ الّلِه  إَِلى  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  فِي  َتنَاَزْعُتْم 

اآلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل ﴾]النساء: 59[. 
وعلامء التفسري مل يفرقوا بني وجود فعل طاعة واحد مشرتك هلل والرسول يف النص 
النص  يف  األمر  أويل  عليه  وعطف  للرسول،   وفصله  الطاعة  فعل  وتكرار  األول،  

الثاين،  وأعطوا ملفهوم الطاعة للرسول يف النصني معنى واحد.
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 وهذا العمل منهم خطأ فاحش،  ألن أي زيادة يف املبنى إنام هي زيادة يف املعنى،  
النص  عنه  منزه  ولغو  حشو،   هو  زائد،   معنى  دون  مكررة  الكلمة  هذه  ووجود 

القرءاين.
 إذن؛ ينبغي أن يكون اختالف يف املعنى بني اآليتني.

 فلو قال قائل: سافر زيد وعمرو إىل دمشق.
 نفهم من ذلك أن سفر زيد وعمرو مشرتك مع بعضهام يف وقت واحد.

 بينام لو قال: سافر زيد وسافر عمرو إىل دمشق.
 لفهمنا أن سفر كل منهام مستقل عن اآلخر،  ومنفصالن.

 فنصل من خالل هذا الرشح إىل أن طاعة الرسول يف القرءان هي نوعني:

 األول: طاعة متصلة بطاعة الله:
ـْوْا َفإِنَّ الّلـَه الَ ُيِحـبُّ اْلَكافِِريَن﴾ ]آل  ُسـوَل فإِن َتَولَّ ﴿ُقـْل َأطِيُعـوْا الّلـَه َوالرَّ

.]32 عمران: 

 الثاني: طاعة منفصلة عن طاعة الله:
ُسوَل َوُأْولِي األَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتنَاَزْعُتْم  ِذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا الّلَه َوَأطِيُعوْا الرَّ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ
َخْيٌر  َذلَِك  اآلِخِر  َواْلَيْوِم  بِالّلِه  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ الّلِه  إَِلى  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  فِي 

َوَأْحَسُن َتْأِوياًل ﴾]النساء: 59[.
متصاًل؛  معه  الرسول  وجل،  وُذكر  عز  هلل  أصلها  يف  طاعة  هي  املتصلة  والطاعة 
ألن طاعة اهلل ال يمكن أن تتم إال من خالل طاعة الرسول فيام يتلو علينا من أوامر 
بِِه َشْيًئا  ُتْشِرُكوْا  َعَلْيُكْم َأالَّ  ُكْم  َربُّ َم  َما َحرَّ َأْتُل  َتَعاَلْوْا  ﴿ُقْل  تعاىل:  قوله  الرب،  نحو 
)قل  األمر  فعل  النص  بدء  يف  والحظوا  إِْحَساًنا..﴾]األنعام:151[،  َوبِاْلَوالَِدْيِن 
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أطيعوا اهلل والرسول..( بمعنى صار النص عىل الشكل التايل: قل يا حممد للمؤمنني 
أطيعوا اهلل والرسول،  فكلمة الرسول ال ترجع إىل شخص حممد فهو مأمور بالقول،  
واألمر بالطاعة يشمله هو نفسه كونه أول املؤمنني،  فتجب عليه طاعة الرسول الذي 
هو الرسالة ذاهتا التي نزلت عليه،  وهو قام بفعل تبليغها وتالوهتا يف مقام الرسول،  

بينام الطاعة املنفصلة أتت بعد فعل الطاعة هلل عز وجل يف أوامره الرشعية.
 وبعد االنتهاء من ذلك جاء األمر مستقاًل بطاعة الرسول،  وُعطف عليه مبارشة 
أويل األمر دون تكرار فعل الطاعة هلم،  وذلك يدل عىل أن فعل الطاعة ذاته كمضمون 

مستمر من الرسول إىل أويل األمر.
 ولنعرف حمل تعلُّق طاعة الرسول املنفصلة عن طاعة اهلل ندرس حمل طاعة أويل 
منطقيًّا،   عليه  املعطوف  حكم  يأخذ  واملعطوف  الرسول  عىل  معطوفني  كوهنم  األمر 
ودائرة طاعة أويل األمر هي أمور املعيشة واحلياة الدنيا تنظياًم وسامًحا ومنًعا،  وهذا 
ين والترشيع من حرام وحالل وواجب،   يدل عىل أن مادة الطاعة هلم غري متعلِّقة بالدِّ

ألن ذلك داخل يف فعل الطاعة هلل األول.
 وبذلك عرفنا أن طاعة الرسول يقصد هبا دائرة املباح تنظياًم ومنًعا وسامًحا،  ومل 
تأت يف النص قرينة تدل عىل أن داللة كلمة الرسول هو النبي حممد، أما كلمة الرسول 
الثانية يف النص ذاته فليس املقصد منها داللة كلمة الرسول األوىل،  وإنام املقصد منها 
البرشي  الرسول  مع  يشء  يف  تنازعتم  إن  املعنى  فيكون  القرءان  هو  الذي  الرسول 
ابتداء من النبي حممد،  ومن يقوم مقامه من الدعاة والعلامء طوًعا وإيامًنا وأويل األمر 
منكم فردوه إىل اهلل ويكون ذلك إيامًنا منكم،  وإىل الرسول تعني القرءان الذي بني 

أظهركم لذلك مل تذكر كلمة أويل األمر مرة ثانية؛ ألهنم هم طرف بالنزاع.
هبا  ويقصد  واحد،   بيشء  مشرتكان  النص  يف  األمر  وأويل  الرسول  طاعة  إذن؛   
ين،  وليس هي إال دائرة املباح،  فتكون طاعة  الدائرة التي هي خارج عن دائرة الدِّ
الرسول كنبي وقائد اجتامعي يأمر وينهى وينظم العالقات ضمن دائرة املباح،  وهذا 
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مستمر من بعد النبي يف كل رسول يقوم مقامه،  وتم استخدام كلمة الرسول ليستمر 
املعنى زمانيًّا؛ ألن كلمة النبي متعلِّقة بشخصه وينتهي دورها بوفاته.  

 اآلن سوف نحدد النقاط التي هي حمل النقاش التي ذكرها »عدنان إبراهيم« يف 
فهمه هلذا النص،  فقال ما معناه:

األخذ بالسنة . 1 وجوب  يدل عىل  املنفصل عن طاعة اهلل  األمر بطاعة الرسول 
ين. وحجيتها يف الدِّ

العظامء . 2 من  وغريهم  وسقراط  أفالطون  بقول  اإلنسان  يستشهد  أن  يعقل  ال 
وال يستشهد بقول النبي العظيم.

طاملا أتى يف النص كلمة الرسول فتعني تعلُّقها بالترشيع.. 3
كون كلمة الرسول أتت منفصلة عن طاعة اهلل بفعل مستقل يدل عىل وجود . 4

عن  مستقاًل  ترشيًعا  ليست  وهي  الرسول  هبا  يقول  والترشيع  ين  الدِّ يف  أمور 
كتابه  يف  كله  ذلك  وحصل  اهلل،  إال  ع  مرشِّ ال  أنه  لدينا  ثبت  ألنه  القرءان؛ 
العزيز،  مما يعني أن هذه الطاعة متعلِّقة بفهم وتدبر النبي حممد حلكم رشعي 
أو  النكاح  يف  عمتها  أو  وخالتها  املرأة  مجع  حتريم  مثل  واستنباًطا  فهاًم  يوسعه 

حتريم البهائم الالمحة...وادَّعى أن هذا الفهم مل يؤت ملن قبله حسب علمه.
ين وثابتة وما ينبغي أن ننكرها،   ة يف الدِّ  وأخرًيا،  وصل بناًء عىل هذا أن السنة ُحجَّ
ينكر  ال  هو  السنة،  بينام  لرفضهم  األدب  ويسيئون  محقى  جهلة،  وربام  والقرءانّيون 
السنة وينفي عن نفسه أنه قرءاين،  وينفي عن قوله التناقض ويتهم املستمع بقصور 
فهمه ويطلب منه التواصل معه أو املجيء لعنده حتى يعلِّمه ويفهمه،  واملوضوع كبري 

وربام حيتاج لسبعني أو ثامنني حلقة لتوضيحه.
املوضوع  أن  ويومهه  واملستمع  القارئ  وإرعاب  الفكري  اإلرهاب  فيامرس   

-فعاًل-  ال يمكن فهمه ببضع جلسات.
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 عزيزي القارئ
أنا أرى أن الرد عليه حصل وانتهى من جمرد انتهائك من قراءة املنشور واستخدام 
ما عرضته من منظومة يف الفهم والتدبر أعاله،  ومع ذلك لنقم بنقد النقاط للتدريب 
إبراهيم«  »عدنان  كالم  نرش  أعيد  سوف  القراءة  ولسهولة  والنقاش،  التحليل  عىل 

وأعلق حتته.
 1- األمر بطاعة الرسول املنفصل عن طاعة اهلل يدل عىل وجوب األخذ بالسنة 

ين. وحجيتها يف الدِّ
ج-  املالحظ أن »عدنان إبراهيم« يستخدم مفهوم السنة باملعنى السطحي الشعبي 
السائد فهو ال يفرق بني مفهوم السنة ومفهوم احلديث،  ويقول بالسنة العملية والسنة 
أعاله،   الدراسة  يف  بينَّا  كام  قرءانيًّا  وال  علميًّا  له  قيمة  ال  االستخدام  القولية،  وهذا 
له  عالقة  ال  أنه  يعني  مما  بالفعل؛  وليس  واألحاديث  باألقوال  يتعلَّق  أطيعوا  وفعل 
بحديث  حيرص  أن  ثابتة،  وينبغي  عملية  طريقة  كوهنا  ولسانيًّا  قرءانيًّا  السنة  بمفهوم 

النبي فقط ويدرس عىل هذا النحو.
ين وثابت بذاته؟  هل حديث النبي عند »عدنان إبراهيم« حجة يف الدِّ

واجلواب معروف من خالل كالمه وتعامله مع احلديث النبوي،  فهو يرفض أي 
حديث خيالف القرءان أو حديث خيالف العلم،  وينفي عن النبي صفة الترشيع ويعد 
ين وهي  ًعا،  فام معنى كالمه السابق: )السنة حجة يف الدِّ الرسول مبلًغا وليس مرشِّ

ثابتة(؟
 2- ال يعقل أن يستشهد اإلنسان بقول أفالطون وسقراط وغريهم من العظامء 

وال يستشهد بقول النبي العظيم.
حمل  هو  فليس  يشء،   عىل  برهاًنا  وال  علميًّا  وليس  عاطفي  الكالم  هذا  ج-   
النقاش واالختالف،  فنحن ال ننكر ثبوت قسم كبري من األحاديث عن النبي وفق 
عىل  كثرية  مواضع  أو  أماكن  يف  هبا  االستشهاد  من  مانع  وعلمي، وال  قرءاين  منهج 
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بحد  برهاًنا  أو  ترشيعيًّا  مصدًرا  تكون  أن  قطًعا  ننفي  والرتبية،  ولكن  احلكمة  سبيل 
ذاهتا،  وهذا هو نفسه ينفيه عموًما،  وصار موضوع االستشهاد باحلديث النبوي أمًرا 
شخصيًّا ال نلزم أحًدا به، وال ننكر عىل من ال يستشهد به،  فامدة احلديث النبوي مادة 
تارخيية معتربة يف تراثنا للباحثني والدارسني وليس للناس،  وما صح منها وفق منهج 
من  له،  وهي  األحسن  واختيار  والواقع  القرءان  مع  النبي  تفاعل  هي  قرءاين  علمي 

مقام النبوة،  وليس من مقام الرسول التبليغي.
 3-  طاملا أتى يف النص كلمة الرسول فتعني تعلُّقها بالترشيع.

أن  يذكر  مل  والنص  رسالة،   حيمل  كائن  يوجد  تعني:  الرسول  كلمة  أكيد  ج-    
الرسول هو النبي حممد نفسه،  ولفهم داللة كلمة الرسول يف النص ينبغي استحضار 
املنظومة وما ثبت لدينا لنفهم الداللة عىل موجبها؛ ألن النص وحده ال يبني مفهوًما 

إيامنيًّا أو أصوليًّا.
أن  يعني  مرشًعا،  وهذا  وليس  مبلغ  الرسول  إن  هو:  كلينا  عند  الثابت  املفهوم   
طاعة الرسول البرشي املستقلة قطًعا ال يوجد فيها ترشيع الحٌق للقرءان واستدراك 
عليه،  وقد بينَّا سابًقا أن طاعة الرسول املستقلة هبذا النص كوهنا معطوف عليها أويل 
األمر أخذت مفهوم تعلُّق الطاعة ذاته من منطلق أن املعطوف يأخذ حكم املعطوف 
عليه،  فإذا مل نعرف حتديد حكم املعطوف عليه ندرس حكم املعطوف وما نصل إليه 

نسحبه للمعطوف عليه.
يف  ويكون  ين  الدِّ وجمال  حقل  خارج  الطاعة  صفة  له  املعطوف  أن  عرفنا  ونحن   

دائرة املباح تنظياًم ومنًعا وسامًحا.
ين  الدِّ دائرة  خارج  ذاته  احلكم  له  عليه  املعطوف  الرسول  طاعة  أن  يعني  وهذا   
وليس هو إال األئمة والعلامء والدعاة واملربون كوهنم رسل حيملون رسالة اهلل إيامًنا 
هبا وتعلياًم ودعوة وتزكية ابتداء من املعلم األول النبي حممد وبعد وفاته يستمر ذلك 
األمر بالطاعة ملن بعده من محلة الرسالة،  وهذا املفهوم يفرضه املنظومة وهي أقوى 

من عزل كلمة من سياقها وفهمها وحدها.
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 4-  كون كلمة الرسول أتت منفصلة عن طاعة اهلل بفعل مستقل يدل عىل وجود 
ين والترشيع يقول هبا الرسول،  وهي ليست ترشيًعا مستقاًل عن القرءان؛  أمور يف الدِّ
ع إال اهلل وحصل ذلك كله يف كتابه العزيز،  مما يعني أن هذه  ألنه ثبت لدينا أنه ال مرشِّ
الطاعة متعلِّقة بفهم وتدبر النبي حممد حلكم رشعي يوسعه فهاًم واستنباًطا مثل حتريم 
هذا  أن  الالمحة...وادَّعى  البهائم  حتريم  أو  النكاح  يف  عمتها  أو  وخالتها  املرأة  مجع 

الفهم مل يؤت ملن قبله حسب علمه.
ًعا ونفى عنه أي استدراك   ج4-  أقر عدنان بقاعدة: إن الرسول مبلغ وليس مرشِّ
عن  للرسول  املستقلة  الطاعة  لفهم  فهمه  بترشيع،  وهداه  استقالل  أو  القرءان  عىل 
وليس  القرءاين،   النص  وعمق  بعد  يف  توسعي  وتدبر  فهم  إهنا  قوله:  إىل  اهلل  طاعة 
وصحيح  صواب  كالم  وهذا  استنبطه،   والنبي  النص  يف  كامن  فاملعنى  له،   إضافة 

ونحن نقول به وال نرفضه.
أنه  بمعنى  له  وتابع  الترشيع  من  هو  والتدبر  الفهم  وهذا  فيقول:  يتابع  ولكنه    
حمفوظ مع النص القرءاين،  وإال ال قيمة لكالمه قط،  والواقع املعروف لديه قبل غريه 
أن احلديث النبوي ليس حمفوًظا،  ولو كان كالمه صواًبا لوجب عىل اهلل أن حيفظ فهم 
النبي وتدبره لنا؛ ألن احلكمة اإلهلية تقتيض ذلك،  فاحلساب عىل يشء يقتيض حفظه 
لنا وإال صار اهلل ظامًلا حياسب الناس عىل يشء مل حيفظه هلم،  فتدبر النبي وفهمه ليس 
من الذكر احلكيم وليس هو حمفوًظا وال يسمى سنة،  وال يوجد أي نص قرءاين يدل 
رصاحة عىل وجوب طاعة حديث النبي كام رصح عدنان نفسه بذلك عندما ناقش 

بعض نصوص القرءان ونفى عنها الداللة عىل وجوب مصدر احلديث النبوي.
  واختار هذا النص فقط ظنًّا منه أنه أقوى نص يدل عىل ذلك،  ومع ذلك رصف 
الطاعة  حرص  عندما  والتوجيهي  التعليمي  املصدر  إىل  الترشيعي  املصدر  من  معناه 
مفهوم  باستخدام  السنة  مفهوم  ليثبت  بذلك  وناور  وفهمه،   النبي  بتدبر  املستقلة 
احلديث وخلط بينهام خلًطا عجيًبا،  ورغم نفيه لثبوت احلديث علميًّا،  وعده آحاًدا 
بمعنى الظنِّ الذي ال يصلح للربهنة وبناء أي مفهوم إيامين أو حكم رشعي،  إالَّ أنه 
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قال برشط قوة احلديث وارتقائه إىل درجة العزيز )بمعنى أن السند يكون عن أكثر من 
اثنني يف كل درجة( لعلمه نفي التواتر عن احلديث أصاًل.

اهلل  وتعهد  احلكيم  الذكر  من  وتدبره  النبي  فهم  هل  إبراهيم:  لعدنان  والسؤال   
بحفظه؟

هل ربط اهلل فهم كتابه حرًصا بفهم شخص معني ولو كان النبي حممد؟
هل فهُم النبي حممد لنص معني وحي أم استنباط واجتهاد منه؟

أليس املعنى واملقصد الترشيعي كامن يف النص اإلهلي وبالتايل يمكن لعامل وباحث 
أن يصل إليه؟

للنص  وتدبر  كفهم  النبي  عن  رويت  التي  األحاديث  لنا  تثبت  أن  تستطيع  هل 
القرءاين بشكل قطعي الثبوت؟

كيف نعلم أن هذا احلديث املنسوب للنبي كتدبر وفهم لنص قرءاين أنه قد أصاب 
بفهمه وهو املقصد اإلهلي؟

فهم  يف  وثقافته  علمه  عىل  اعتمدت  وأنا  إبراهيم،  لعدنان  موجه  عموًما  الرد 
كالمي وأبعاده، فعذًرا من القارئ إن وجد بعض الصعوبة يف الفهم أو عدم التفصيل 

لألفكار.
احلديث  بمصدرية  يؤمن  إبراهيم«  »عدنان  جتدون  هل  والنقد  الرد  قراءة  وبعد   

النبوي،  وهل هو فعاًل ليس قرءانيًّا؟
ملاذا املناورة والنفي عن نفسه أنه قرءاين)مع العلم أننا نقدم أنفسنا باسم مسلمني 
حنفاء كام سامنا القرءان ذاته( واهتام اآلخرين باجلهل أو احلمق كلام سنحت له فرصة 

بأي وسيلة إعالمية؟
هل من يتصدر العلم واملنابر وهو بمستوى »عدنان إبراهيم« معذور باجلهل مثاًل،  

أو مسايرة العوام يف مسألة إيامنية أصولية ومصريية؟
سوف أترك احلكم للقارئ فهو حرٌّ بتفكريه.
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نقاش جاد مع أزهري يحترم علمه

جاء دكتور أزهري زيارة ملنزيل يف القاهرة وجرى احلوار التايل بيننا
قال الدكتور: أنت تنكر السنة.

قلت: أتريد أن أناقشك كرجل باحث دكتور متعلم أم أعاملك كعامي؟
قال: أنا دكتور يف أصول الفقه، وحبذا لو حتدثني كذلك.

قلت: سهلت عيل النقاش كثرًيا فسوف تفهم برسعة.
ما تقول بالقاعدة اللسانية املنطقية: إذا اختلف املبنى اختلف املعنى؟

قال: قاعدة صواب وهي علمية وأنا أتبنى ذلك.
قلت: أحسنت رائع، أخربين ما الفرق بني السنة واحلديث إذن؟

قال: أتريد التعريف االصطالحي؟
قلت: هل االصطالح برهان أو دليل عىل يشء أم هو جمرد اصطالح ملن يستخدم 
الكلامت حسب ما يريد وال يلزم إال قائله، واملقولة تقول: ال مشاحة يف االصطالح 

طاملا ال تغري من احلقيقة يشء وال يوجد فيه لبس أو إشكال.
قال: ال شك االصطالح ليس برهاًنا وال يلزم إال صاحبه.

قلت: إذن ؛ حتدث معي بعلم وأخربين باملعنى لكلمة سنة وكلمة حديث والفرق 
بينهام؟

هو  واحلديث  القرءان،  يف  أتت  وهكذا  الطريقة  أهنا  لسانيًّا  معروفة  السنة  قال: 
اليشء اجلديد سواء أكان فعاًل أو قواًل أو شيًئا.

قلت: هل ورد يف القرءان إضافة كلمة سنة أو حديث للنبي حممد حتت أي اسم 
له؟
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قال: أكيد مل يرد هذا يف القرءان، والذي ورد إضافة كلمة سنة وحديث هلل.
ين أو  قلت: أتوافقني بقويل: إن معظم العلامء دلسوا عندما قالوا: إن مصادر الدِّ
استبدلوا  التطبيق  والقياس، وعند  واإلمجاع  والسنة  القرءان  وذكروا:  أربعة  الترشيع 

السنة باحلديث؟.
قال: نعم أوافقك، وال أدري ملاذا فعلوا ذلك هل هو عمًدا وبسوء نية أم ألسباب 

أخرى جمهولة. 
قلت: لن نحاكم رجال التاريخ اآلن وال نريد أن ندخل بالنوايا، املهم أنت تدرك 
هذا اخلطأ الفادح والتدليس الذي وقعوا فيه عندما استبدلوا السنة باحلديث ونرشوا 

ذلك يف األمة عىل أساس أنه علم وحقيقة ودين؟ 
قال: نعم أدرك ذلك وبوعي.

معي  نقاشك  به  بدأت  الذي  األول  لسؤالك  جواب  عندك  حصل  إذن  قلت: 
وهو أنت تنكر السنة؟ وعلمت أن األمر ليس فيه إنكار وإنام فيه ضبط ملفهوم السنة 

واحلديث.
قال: أخربين عن موقفك من سنة النبي وحديثه باختصار؟

قلت: حسٌن، إذن مفهوم سنة النبي أو حديثه ليس مفهوًما مؤسًسا عىل القرءان.
قال: تأسس من مفهوم األمر بطاعة النبي واتِّباعه.

قلت: هل ورد يف القرءان صيغة فعل أمر بطاعة النبي أو حممد أو اتِّباعه كشخص؟
أو  النبي  بكلمة  مقرتنا  بالطاعة  األمر  فعل  يرد  تقصد، مل  ماذا  عليك  فهمت  قال: 
حممد أو شخصه بمعنى )أطيعوا النبي( أو )أطيعوا حممًدا(، ولكن ورد مقرتًنا بكلمة 

الرسول )أطيعوا الرسول(.
قلت: هل جتيز منطًقا تعلق الطاعة بميت؟ 

وينهى،  يأمر  كائن  من  له  ُبدَّ  ال  وهذا  هني  أو  بأمر  يتعلق  فعل  هي  الطاعة  قال: 
ولذلك ال يتعلق فعل الطاعة بميت وال ُبدَّ أن يكون حيًّا ليأمر وينهى ويعلم جدوى 
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أمره أو هنيه. 
وتفعيل  ومرونتك  وبتجاوبك  معك  بالنقاش  ا  جدًّ مرسور  وأنا  رائع،  قلت: 

علمك.
شهادة  عىل  وحصلنا  إذن  درسنا  فلامذا  واملنطق،  علمنا  نستخدم  مل  إن  قال: 

الدكتوراه!
قلت: إذن، ال جتيز تعلق الطاعة بميت، فكيف تفهم نص )وأطيعوا الرسول( ؟

ُسوَل َوُأْولِي األَْمِر  َها الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا الّلَه َوَأطِيُعوْا الرَّ قال: النص القرءاين﴿َيا َأيُّ
َواْلَيْوِم  بِالّلِه  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ الّلِه  إَِلى  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  فِي  َتنَاَزْعُتْم  َفإِن  ِمنُكْم 
اآلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴾ ]النساء: 59[، أتى بفعل طاعة هلل مستقاًل، وأتى 
بفعل طاعة للرسول وأويل األمر، وهذا يدل عىل استقالل طاعة الرسول عن طاعة 
اهلل، وهذا تأسيس لطاعة للرسول غري طاعة اهلل، وليس هي إال ما أمر به الرسول أو 

هنى يف أحاديثه.
قلت: لن أخوض معك بتفاصيل يف مفهوم الرسول وصواب إطالقه عىل الرسالة 
تقول  وطويل، ما  كبري  موضوع  فهذا  البرشي  حاملها  عن  فصلها  بعد  ذاهتا، خاصة 

بقاعدة أن املعطوف يأخذ حكم املعطوف عليه؟
قال: ال شك قاعدة صواب.

قلت: أتى بالنص أمر بطاعة الرسول وعطف عليه أويل األمر ليشاركوه يف فعل 
الطاعة ذاته، وملعرفة طاعة الرسول يف النص هذا نعرف حمل تعلق طاعة أويل األمر، 
األصل، أليس  وهو  عليه  معطوف  كونه  الرسول  طاعة  عىل  نسحبها  حتديدها  وبعد 

كذلك؟
قال: تفضل تابع. 

ين والترشيع اإلهلي أم بأمور  قلت: أخربين حمل تعلق طاعة أويل األمر هل هو بالدِّ
الدنيا وتنظيم ممارسة احلالل منًعا أو سامًحا أو تقييًدا؟
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قال: طاملا أن األمر بطاعة اهلل أتى منفرًدا وحده ومستقاًل، فال شك ال رشيك معه 
للناس، وهذه  احلالل  أو  احلرام  أو  يني  الدِّ بالواجب  املتعلق  الدائم  الثابت  بالترشيع 

الدائرة مغلقة غري مسموح بالدخول إليها وممارستها من قبل أحد.
ا، إذن، ماهو مفهوم تعلق أمر أطيعوا الرسول وأويل األمر منكم؟ قلت: رائع جدًّ

قال: بناء عىل ذكرك حمل تعلق طاعة أويل األمر وهم معطوفني عىل الرسول يكون 
كام  احلالل  دائرة  وهي  ين  الدِّ خارج  الدائرة  ذات  يف  أيًضا  هو  الرسول  طاعة  حمل 

ذكرت، ولكن ملاذا أتت كلمة رسول ومل تأت كلمة نبي أو حممد؟
قلت: مالحظة جيدة ودقيقة، أنت تعرف أن املفهوم اإليامين أو األصويل ال يبنى 
من أهداب كلمة لسانيًّا فقط بمعزل عن السياق وحمل اخلطاب واملنظومة التي ينتمي 
إليها املفهوم، ويف مسألتنا هذه ال ُبدَّ من استحضار املنظومة التي تضبط مفهوم الطاعة 
الرسول  طاعة  أن  بنفسك  أنت  وقررت  حديثنا  أثناء  فعلنا  وقد  الرسول،  ومفهوم 
ين املتعلقة بطاعة اهلل وحده الرشيك له، وتكون يف جمال  املستقلة هي خارج دائرة الدِّ
دائرة احلالل فقط، واستخدمت كلمة الرسول يف النص لتشمل النبي حممًدا يف حياته 
ين علاًم ودعوة إيامًنا وطوًعا وتكون طاعتهم يف  وتستمر بعد وفاته لكل من حيمل الدِّ
عليهم  ويعطف  األساسية  اهلل  بطاعة  حمكومني  بصرية  وعن  علم  وفق  احلالل  دائرة 

بالطاعة أويل األمر.
قال: ولكن األحاديث أتت ترشح وتفرس وختصص نصوص القرءان، فهي الزمة 

له.
قلت: كالمك هذا يدل عىل أن احلديث حمفوًظا وجوًبا من باب ما ال يتم الواجب 
واجب  احلديث  حفظ  فيصري  باحلديث  إال  القرءان  فهم  يتم  واجب، وال  فهو  به  إال 
حال  يف  احلكمة  عنه  وينتفي  ظامًلا،  املرشع  يصري  أو  القرءان  حفظ  مثل  املرشع  عىل 
ترك حفظ احلديث للناس والواقع يثبت أن الناس أمهلوه وحرفوه وكذبوا عىل لسان 
ين بيشء، وهب أن احلديث  النبي، وهذا يعني أن احلديث غري حمفوظ وليس من الدِّ
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صحيح ووصل لنا، هل تقول باستقالله بالترشيع عن القرءان؟ 
يديه،  وبني  له  تابع  هو  أبًدا، وإنام  بالترشيع  القرءان  عن  احلديث  يستقل  ال  قال: 

يرشح معنى النص ويقربه للناس. 
قلت: إذن تقول: إن النص القرءاين قائم بذاته مستغٍن عن غريه من كالم البرش 

وحيمل مفاهيمه ومعناه يف مبناه وحمل تعلق اخلطاب من الواقع؟
قال: نعم األمر كذلك. 

قلت: أال جتد أن منهجنا وقولنا هو ذات ما تقول أنت وال يوجد فرق بيننا إال إننا 
نقول: برصاحة إن السنة غري احلديث، وأن احلديث ليس مصدًرا دينيًّا وال ترشيعيًّا، 
والقرءان يستغني عنه وال حاجة له وهو غري حمفوظ، وهو - احلديث- تفاعل النبي 
مع القرءان والواقع بزمنه حسب قانون النفعية واألحسن واألنسب لقومه، وكل عامل 

يقوم هبذا التفاعل مع القرءان بزمنه وخيتار األنفع واألحسن واألنسب.
قال: أنا أفهم األمر هكذا وأرضب لطاليب مثاًل ألقرب هلم مفهوم السنة واحلديث، 
فأقول هلم: إن مرضت أذهب للطبيب ألتعالج وأحتدث معه يف شأن مريض وآخذ 
لطبيب  وتذهبوا  مرضكم  حني  مثيل  تعملوا  أن  السنة  مفهوم  يل،  املناسب  الدواء 
مناسب لكم، فالعمل هذا هو السنة، أما حديثكم مع الطبيب عن املرض فهو خاص 
بكم ولكل مرضه ودواءه وعالجه، وال أستطيع أن أقول هلم برصاحة: إن احلديث 
النبوي هو أمر خاص به وبقومه وهو مادة تارخيية تفاعلية غري ملزمة ملن بعده، وامللزم 

أن نفعل مثله بتفاعله مع القرءان وندرسه نحن بأدواتنا املعرفية. 
قلت: املسؤولية كبرية وال ُبدَّ من تقوى اهلل، واهلل أحق أن ختشاه. 

وانتهى احلوار والنقاش عىل أفضل وجه، وكان من أروع النقاشات التي حصلت 
معي من دكتور أزهري حيرتم علمه ويقف عنده ويفعل التفكري احلر املنطقي والقرءان 

بلسانه العريب املبني.
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رد على األسئلة الثالثة في المناظرة

عى الدكتور »محمد رياض« أنها عقلية التي ادَّ

بسم اهلل وبه نستعني
يف  وحواره  عرضه  أثناء  الثالثة  األسئلة  عىل  النبهان«  »غسان  األستاذ  رد  لقد 
الطرف  تعامل  طريقة  أن  يبدو  التعليقات، ولكن  يف  أيًضا  اجلواب  املناظرة، وتكرر 
واملفهوم، ومل  املعنى  إدراك  من  منعته  الفكرية  الصياغة  أو  الكتابة  إخراج  مع  اآلخر 
التحليلية  املنطقية  القرءانية  العقلية  القراءة  يتعود  مل  ألنه  ربام  اجلواب  عنده  حيصل 

االستقرائية.
بأسلوبه  الثالثة  األسئلة  عن  باإلجابة  عقيل«  املجيد  »عبد  األخ  قام  ذلك  ومع   
ويدرك  الثاين  الطرف  يفهم  أن  عسى  واألسلوب  الفكرة  يبسط  أن  يريد  ومنطقه 
النقل  عىل  اعتمد  أنه  بحجة  الرد  يقبل  مل  اآلخر  الطرف  أن  املفاجأة  ولكن  األجوبة. 
عقلية،  أسئلته  إن  قوله:  وتابع  معني،  موقع  أو  كتب  من  واللصق  بالنسخ  واهتمه 

وبالتايل يريد الرد عقليًّا. وهذا نص كالمه ورده عىل األخ »عبد املجيد عقيل«:
 Mohammad Riyad

نفس  من  وتلصقون  تنسخون  كلكم  عزيزي،  العقلية  األسئلة  عىل  اإلجابة  أين 
عليك  أطرح  كثرية  مرات  سابًقا  مضموهنا  أو  املداخلة  هذه  اإلخوة  وضع  املوقع، 

حجًجا عقلية فتجيبني بقال اهلل.؟ 
هناك فرق بني حتاجج عقيل كالذي طرحته يرد عليه بالربهان العقيل وبني حتاجج 

نقيل يرد عليه بنقل!

https://www.facebook.com/mohammad.riyad.522?fref=ufi
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 أول مرة أرى شخًصا جييب عن حجة عقلية بـ)قال اهلل(. انتهى كالمه.
ونقول للدكتور »حممد رياض«:

بداية، هل فعاًل األخ »عقيل« كان ينسخ ويلصق النصوص القرءانية دون فهم وال 
منهج وليس بمكاهنا املناسب؟

ثانًيا: أليس القرءان برهاًنا عند الطرفني ومسلاًم به كوهنام مسلمني، فالنقاش ليس 
بني مؤمن وملحد؟

ثالًثا: عندما نتكلم عن فكرة ونثبتها بالقرءان بنص رصيح الداللة والتعلق هبا أال 
يكون هذا برهاًنا عىل الفكرة؟

رابًعا: هل الربهان تفصيل وحسب ما يطلبه اجلمهور، أليس الفكرة تثبت بالربهان 
ا كان نوعه طاملا أنه يثبت الفكرة وهو من جنسها؟ أيًّ

خامًسا: أليس احلوار أو النقاش يف موضوع ديني، وبالتايل من الطبيعي أن يكون 
برهان األفكار قرءانيًّا؟

سادًسا: هل النص القرءاين الذي يثبت فكرة واقعية هو جمرد خرب غيبي أم هو نص 
يشهد له الواقع ويصدقه، وبالتايل يكون برهاًنا منطقيًّا عقليًّا؟

سابًعا: هل يصح اشرتاط نوع الربهان يف النقاش ومواصفاته؟ أم ُيكتفى بالربهان 
ا كان نوعه إلثبات الفكرة؛ ألن النقاش عىل الفكرة وليس عىل أنواع الرباهني؟ أيًّ

يريد  كام  ونناقشه  رياض«،  »حممد  الدكتور  مستوى  إىل  ننزل  سوف  ذلك  ومع 
وبأسلوب تدرييس تفصييل، ولن أزيد عىل ما عرضه األخوان »غسان وعقيل« شيًئا 

من حيث املضمون، والبد من إعادة نص الدكتور ليتذكره القراء ويستحرضوه.
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Mohammad Riyad

السالم عليكم. 
بداية، أود توضيح املحاور التالية حتى ال خيتلط األمر عىل البعض. فأنا هنا الليلة 
إلثبات أن للسنة النبوية وهي: )فعل الرسول أو قوله أو تقريره( حجة يف الرشع، أي: 
إلزامية من ناحية مبدئية وليس للدفاع عن كتب احلديث كالبخاري ومسلم وغريهم.

الربهان العقيل عىل حجية قول الرسول وفعله وتقريره:
عن . 1 معصوًما  يكون  أن  ذلك  مقتضيات  ومن  ربه،  عن  املبلغ  هو  الرسول 

اخلطأ يف تبليغ الرشيعة وتطبيقها وتفسريها، ألنه لو أخطأ يف التبليغ لفسدت 
وتوضيحها  وتبياهنا  الرسالة  تفسري  يف  أخطأ  إن  وكذلك  وبطلت،  الرسالة 
وتفصيلها للناس تفسد أيًضا، وبام أن رسالته هي القرءان، فوجب عقاًل أن 
يكون معصوًما ليس فقط يف تبليغه له، بل ويف رشحه وتفصيله وتبيانه للناس. 

الرسول هو املخاطب األول بالقرءان، فإن مل يفهم كيف يفرسه ويبينه ويرشحه . 2
ويفصل أحكامه للناس، مفاد ذلك أن اهلل كان عابًثا باختياره إياه، وإن أقررنا 
أنه أفضل من فهمه. لزم من ذلك أن يكون تبيانه له )قواًل أو فعاًل) حجة عىل 

غريه. 
الترشيع، . 3 أحكام  فهم  يف  نفسه  تلقاء  من  جيتهد  كان  الرسول  أن  قلنا  لو  حتى 

فإن ذلك ال يعدو أحد احتاملني: إما بافرتاض إمكانية وقوع اخلطأ منه، وهنا 
عىل  الرسول  هذا  يفرسها  ثم  رسالة  لتبليغ  رسواًل  خيتار  إذ  عابًثا؛  اهلل  يصبح 

نحو مغاير لقصد اهلل.
 أو أن يكون مصيًبا، فإن كان مصيًبا وال حمالة حتى ال يكون اهلل عابًثا صار لقوله 

حجة حتى ولو مل يكن رسواًل؛ ألننا مأمورون باتِّباع احلق إن عرفناه. انتهى كالمه.
سوف  ذلك  ومع  واحد،  مضموهنا  أن  جيد  الثالثة  األسئلة  مضمون  يف  املدقق   

نحاول أن نجزئ اجلواب عليها عسى أن يفهم.

https://www.facebook.com/mohammad.riyad.522?fref=ufi
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الرسالة.  تبليغ  يف  العصمة  يقتيض  وهذا  ربه،  عن  مبلغ  الرسول  إن  قوله:  ج1- 
ُسوِل إاِلَّ اْلَباَلُغ  ا َعَلى الرَّ هذا كالم صواب وليس حمل خالف وثابت عقاًل ونقاًل ﴿مَّ
َوالّلُه َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن﴾ ]المائدة:99[، والرسالة نزلت بلسان عريب مبني 
ُكْم  بِّ ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ َها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّ َأيُّ ومهمة الرسول التالوة هلا عىل الناس﴿َيا 
َأْتُل  َتَعاَلْوْا  ﴾]يونس:57[،﴿ُقْل  ْلُمْؤِمنِيَن  لِّ َوَرْحَمٌة  َوُهًدى  ُدوِر  الصُّ فِي  َما  لِّ َوِشَفاء 
ْن  ُكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوْا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوالَ َتْقُتُلوْا َأْوالََدُكم مِّ َم َربُّ َما َحرَّ
َتْقُتُلوْا  َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َوالَ  اُهْم َوالَ  إْماَلٍق نَّْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِيَّ
ُكْم َتْعِقُلوَن ﴾]األنعام:151[،  اُكْم بِِه َلَعلَّ َم الّلُه إاِلَّ بِاْلَحقِّ َذلُِكْم َوصَّ تِي َحرَّ النَّْفَس الَّ
هل يوجد أحد من الناس مل يفهم ذلك؟ أخربوين من مل يفهم ما تال الرسول فلريفع 

يده؟
هل أخطأ الرسول يف تالوة ما نزل عليه للناس؟ كال مل خيطئ.

هل بلغ الرسول الرسالة؟ نعم قد بلغ.
هل يوجد أحد منكم مل يفهم ما بلغه الرسول من حرام وحالل وواجب؟ كالَّ؛ 

كلنا فهمنا احلرام واحلالل والواجب.
ًعا. وتالًيا وليس شارًحا أو مفرًسا. وهذا يعني أن الرسول مبلغ، وليس مرشِّ

والغريب أن نجد الدكتور حممد- بطريقة أو أخرى- أقحم بالفكرة السابقة الثابتة 
فكرة أخرى ليست ثابتة وال يوجد عليها أي برهان عقيل ولو ادَّعاه، أو نقيل، وهي 
قوله:) ومن مقتضيات ذلك أن يكون معصوًما عن اخلطأ يف تبليغ الرشيعة وتطبيقها 
وتفسريها( فكرة التبليغ انتهينا منها. وبقي قوله: )وتطبيقها وتفسريها( أين الربهان 
العقيل عىل أن الرسول له تطبيق أو تفسري للرسالة يا دكتور؟ وهل جمرد ادِّعائك أهنا 
فكرة ثابتة بالعقل يعني أن ذلك صواب، وثبتت بالعقل فعاًل؟ وتريد نقضها بالعقل؟ 

أال تعلم أن ما مل يثبت بالعقل ال ينقض بالعقل!
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قال الدكتور حممد: الربهان هو ألنه لو أخطأ يف التبليغ لفسدت الرسالة وبطلت، 
وكذلك إن أخطأ يف تفسري الرسالة وتبياهنا وتوضيحها وتفصيلها للناس تفسد أيًضا، 
وبام أن رسالته هي القرءان، فوجب عقاًل أن يكون معصوًما ليس فقط يف تبليغه له، 

بل ويف رشحه وتفصيله وتبيانه للناس. 
ويسحبه  عصمة  من  عليها  يرتتب  وما  للرسالة  التبليغ  بني  للخلط  الدكتور  يعود 
أصاًل، ويفرتضه  الرسول  مهمة  هو  وليس  ثابت  غري  آخر  أمر  إىل  علمي  غري  بشكل 
والتطبيق،  والبيان  التفسري  يف  أيًضا  له  العصمة  وهو  التبليغ  حكم  افرتاًضا، ويعطيه 
ا حتت حكم التبليغ، وهذا تأتى من إعطاء الرسول مهمة التفسري والتطبيق  وذلك دسًّ
وهو  للرسالة،  وتاٍل  مبلغ،  الرسول  أن  عىل  متفقون  نحن  حممد  دكتور  فيا  والبيان، 
معصوم بذلك املقام الرسايل، فمن أين جئت بأن الرسول مفرس، ومطبق للرسالة؟ 
مع العلم أن ما عىل الرسول إال البالغ املبني؟ فصاحب الرسالة نفسه مل جيعل الرسول 

مفرًسا أو أن تطبيق الرسول حجة وبرهان يضاف للرسالة. 
هو رسول، هل فهمت ماذا تعني كلمة رسول؟ تعني: التبليغ والتالوة للرسالة.

يرشح  من  السامع، وحيتاج  يفهم  ال  بحيث  ومبهمة  غامضة  الرسالة  عندك  هل   
له الكلامت واملفردات واألحكام واملفاهيم التي هتمه يف دينه؟ لنرى ذلك ونجرب:

إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيًئا  بِِه  ُتْشِرُكوْا  َأالَّ  َعَلْيُكْم  ُكْم  َربُّ َم  َحرَّ َما  َأْتُل  َتَعاَلْوْا  ﴿ُقْل   
َظَهَر  َما  اْلَفَواِحَش  َتْقَرُبوْا  َوالَ  اُهْم  َوإِيَّ َنْرُزُقُكْم  نَّْحُن  إْماَلٍق  ْن  مِّ َأْوالََدُكم  َتْقُتُلوْا  َوالَ 
َلَعلَُّكْم  بِِه  اُكْم  َذلُِكْم َوصَّ بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  الّلُه  َم  َحرَّ تِي  الَّ النَّْفَس  َتْقُتُلوْا  َوالَ  َبَطَن  َوَما  ِمنَْها 

َتْعِقُلوَن﴾ ]األنعام:151[.
﴿إِنَّ الّلَه َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر 

ُروَن ﴾ ]النحل:90[. َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
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َأَحٌد﴾  ُكُفًوا  ُه  لَّ َيُكن  َوَلْم  ُيوَلْد،  َوَلْم  َيِلْد  َلْم  َمُد،  الصَّ ُه  اللَّ َأَحٌد،  ُه  اللَّ ُهَو  ﴿ُقْل 
]اإلخالص[.

ويدركون  الناس  أفهام  متناول  حتت  هي  ين  بالدِّ املتعلقة  وأمثاهلا  النصوص  هذه 
َم  مفاهيمها ومعانيها عندما يسمعوهنا. انتبه يا دكتور إىل مجلة )ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ
رشح  أو  بتفسري  وليس  علينا.  بُّ  الرَّ م  حرَّ ما  بتالوة  يقوم  الرسول   ) َعَلْيُكْم  ُكْم  َربُّ
يوجد  أنه  ين، فمعروف  بالدِّ متعلِّقة  كلُّها  ليست  اإلهلي  الكتاب  نصوص  إن  هلا، ثم 
اإلهلي،  الكتاب  يف  األكرب  املادة  وهي  الكونية  والعلمية  الغيبية  واألخبار  القصص 
وليست هي حتت متناول كل أفهام الناس، وهي حتتاج لدراسة وعلم وتدبر وامتالك 

أدوات معرفية. 
فينبغي أن نفرق بني ما هو نصوص دينية معروفة لكل الناس ونصوص قرءانية 
يقم  ومل  بالتعلم،  والعلم  التعلم.  يشاء  ملن  متاحة  وهي  وتدبر  ودراسة  لعلم  حتتاج 
الرسول بالتعرض هلا قط دراسة أو تدبًرا. لذلك ال يوجد كتاب تفسري باسم الرسول 

حممد تناقله الناس مع القرءان.
ومع هذا الرشح السهل والبسيط واملفهوم، فسوف أرضب لك مثاًل لعلك تفهم:
 عندما يرسل ملك رسواًل برسالة إىل ملك آخر، يقوم الرسول بتوصيل الرسالة 
واضح  بلسان  مكتوبة  الرسالة  تكون  أن  وينبغي  جانًبا.  الرسول  ويتنحى  للملك 
ومعلوم للملك، وإن كانت بغري لسانه يأيت بمرتجم حملف أمني يرتمجها للسان امللك 

كام هي دون زيادة أو نقصان.
له  ليرشحها  الرسول  يدعو  أم  ذاهتا  الرسالة  مع  يتعامل  امللك  هل   : والسؤال 

سه؟  ويعلمه إياها وُيَدرِّ
وهل مكتوب بالرسالة : استعن بالرسول فهو عنده التفصيل وإكامل الرسالة؟

عن  بمعزل  القرار  ويتخذ  يترصف  هلا  فهمه  عىل  وبناء  الرسالة  مع  امللك  يتعامل 
الرسول.
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ونعود لفكرتنا...
كمبنى  حمكمة  مبني  عريب  بلسان  كتابه  يف  األحكام(  )نصوص  رسالة  اهلل  أنزل 
ومعنى، حتى ال خيتلط الفهم عىل الناس ويقعون بالتباس ويضلون عن احلقيقة، فقال 
اُتُكْم َوَخاالَُتُكْم  َهاُتُكْم َوَبنَاُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ عىل سبيل املثال: ﴿ُحرِّ
َضاَعِة  الرَّ َن  مِّ َوَأَخَواُتُكم  َأْرَضْعنَُكْم  الالَّتِي  َهاُتُكُم  َوُأمَّ األُْخِت  َوَبنَاُت  األَِخ  َوَبنَاُت 
ن نَِّسآِئُكُم الالَّتِي َدَخْلُتم بِِهنَّ َفإِن  َهاُت نَِسآِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَّتِي فِي ُحُجوِرُكم مِّ َوُأمَّ
ِمْن َأْصاَلبُِكْم َوَأن  ِذيَن  الَّ َأْبنَاِئُكُم  َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل  َفاَل ُجنَاَح  َدَخْلُتم بِِهنَّ  َتُكوُنوْا  ْم  لَّ

ِحيًما ﴾]النساء:23[. َتْجَمُعوْا َبْيَن األُْخَتْيِن َإالَّ َما َقْد َسَلَف إِنَّ الّلَه َكاَن َغُفوًرا رَّ
هل يسأل أحٌد: ماذا تعني كلمة أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم؟

هل يسأل أحٌد: ماذا تعني كلمة )حرمت عليكم أمهاتكم( هل تعني: حتريم أكلهم 
أم حتريم جمالستهم أم حتريم نكاحهم؟

وأنزل أيًضا:
َم َوَلْحَم اْلَخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر الّلِه بِِه َفَمِن اْضُطرَّ  َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َواْلدَّ َما َحرَّ ﴿إِنَّ

ِحيٌم ﴾]النحل:115[. َغْيَر َباٍغ َوالَ َعاٍد َفإِنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ
هل يسأل أحٌد: ماذا تعني كلمة ) امليتة والدم وحلم اخلنزير(؟

هل يسأل أحٌد: ماذا تعني كلمة )حرم عليكم امليتة والدم (، هل تعني: النكاح هلم 
أم التصوير بجانبهم وعناقهم؟ أم ماذا تعني؟

وينزل،  يقول  بام  عامل  اهلل  متعلم.  عاقل  إنسان  إىل  حكيم  عامل  من  نزلت  الرسالة 
نص  كل  يف  عليكم(  قوله: )حرم  من  اهلل  يقصد  ما  ويعلم  يفهم  اإلنسان  أن  ويعلم 
واألمهات  للغذاء،  حمل  والدم  فامليتة  الواقع  من  بمحله  اخلطاب  تعلق  خالل  من 
حيتاج  وال  الفهم،  للرسالة  املتلقي  عىل  يلتبس  فال  للنكاح،  حمل  كنساء  واألخوات 
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تلك  يف  مجيًعا  الناس  عىل  قائمة  طويلة، واحلجة  سنوات  ودراسة  وذكاء  لعلم  ذلك 
بوفاته،  جانًبا  ى  يتنحَّ سوف  أنه  قط،خاصة  بذلك  الرسول  يتدخل  وال  الرسالة، 

وتستمر الرسالة بحفظ اهلل وعنايته مستمرة ملن بعده يتعاملون معها.
أين يا دكتور حممد تفسري الرسول أو تطبيقه يف مثل تلك النصوص؟ 

ينفذون  وعندما  الرسول.  يتجاوزون  مبارشة  بالرسالة  الناس  عالقة  تالحظ  أال 
هذه األمور ويطيعون الرسول فيام تال عليهم هم يطيعون اهلل حقيقة عن طريق تالوة 

الرسول للرسالة وليس طاعة للرسول ككائن برشي. 
هل وقف أحد من الصحابة وسأل الرسول أي سؤال يتعلق هبذه األمور املحكمة 

املعنى؟
من  هو  األول  السؤال  عىل  اجلواب  نقول:  رشحنا  عىل  وبناء  الكالم  وخمترص 

وجهني:
غري  وهذا  معصوم.  وهو  والتبليغ  التالوة  ووظيفته  الرسول  مقام  األول:  الوجه 
يوًما  التعليم  يكن  ومل  فيه.  معصوم  غري  وهذا  والتزكية  التعليم  ووظيفته  النبي  مقام 
حمكومون  واملتعلمون  واملعلم  اإلهلي،  املقرر  يتجاوز  أو  حمفوًظا  أو  ترشيًعا  أو  وحًيا 
تطابق  خالل  من  املعلم  صواب  ويعرفون  إليه،  ويتحاكمون  ذاته،  اإلهلي  بالكتاب 
ُيدرس  الذي  املعلم  كمثل  ذلك  ومثل  عنه،  خيرج  ال  فهو  الدرايس  املقرر  مع  قوله 

الطالب املقرر عليهم فال خيرج عنه وال يتجاوزه.
 وعندما يتوفَّ املعلم يقوم معلم آخر بتدريس الطالب املقرر ذاته ال خيرج عنه فهو 
حيكم كل املعلمني. وغري ملزم أي معلم بطريقة رشح أو فهم معلم سابق. فاحلجة 
امللزمة هو املقرر الدرايس فقط، والطالب سوف ُيمتحنون باملقرر وليس بفهم املعلم 
أو بمعلوماته اخلاصة إن عرضها عليهم خارج املقرر، وال يصح ألي طالب أن حيتج 

عىل طريقة معلم بمخالفته ملعلم سابق.
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 مجيع املعلمني والطالب ملزمون باملقرر الدرايس فقط والكل يرجع له، وال يقوم 
أي معلم بإضافة يشء عىل املقرر، وغري معنيني الطالب اجلدد برشح املعلم السابق. 

فهم يتعاملون مع املقرر الدرايس ومعلم جديد.
والفرق بني الرسول والنبي هو أمر ثابت منطًقا ولساًنا، لنقرأ:

ْيَطاُن فِي ُأْمنِيَّتِِه  ُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّ ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك ِمن رَّ
ُه َعِليٌم َحِكيٌم ﴾]الحج:52[. ُه آَياتِِه َواللَّ ْيَطاُن ُثمَّ ُيْحِكُم اللَّ ُه َما ُيْلِقي الشَّ َفَينَسُخ اللَّ

بِيًّا﴾ ]مريم:51[. ُه َكاَن ُمْخَلًصا َوَكاَن َرُسواًل نَّ ﴿َواْذُكْر فِي اْلِكَتاِب ُموَسى إِنَّ
يا دكتور حممد؛ نحن متفقون أن اخلطاب القرءاين حق وصدق وحمكم، وال يوجد 
إذا  تقول:  التي  اللسانية  املنطقية  القاعدة  صواب  يقتيض  وهذا  حشو.  وال  عبث  فيه 

اختلف املبنى اختلف املعنى.
ومفهوم  علم  هذا  يلزمني.  وال  بكم  خاص  مصطلح  هذا  تقول:  أن  يصح  وال   

منطقي وقرءاين ما ينبغي أن ترفضه اعتباًطا. انقده علميًّا.
فداللة كلمة النبي غري داللة كلمة الرسول. واألمر ليس شوربة أو كله صابون !

يوجد  ال  كان  فإن  واحد  سياق  يف  رسول  وكلمة  نبي  كلمة  استخدما  والنصان 
أنك  تدعي  الذي  املنطق  النص، وحسب  يف  واحلشو  العبث  يعني  فهذا  بينهام،  فرق 

تستخدمه يلزمك القول بأحد احتاملني:
 - االحتامل األول: القول بوجود العبث واحلشو واالعتباط باخلطاب القرءاين، 

وبالتايل القاعدة غري صواب، ويمكن ألي كلمة أن تكون بدل أي كلمة.
واالعتباط،  والعبث  احلشو  القرءاين  اخلطاب  عن  تنفي  أن  الثاين:  االحتامل   -
فالقاعدة  وبالتايل  والعلمية،  والصدق  احلق  عىل  يقوم  القرءاين  اخلطاب  أن  وتثبت 

املنطقية اللسانية صواب.
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وأنا أظن أنك تقول باالحتامل الثاين،وهذا يعني ثبوت الفرق بني داللة كلمة النبي 
وكلمة الرسول رضورة ملزمة لك.

والتفريق بني وظيفة النبي ووظيفة الرسول ال خيفى عليك أو ينبغي أن ال خيفى 
كلمة  استخدمت  التي  النصوص  كل  برتتيل  قم  أمامك  فالقرءان  خفي  عليك، وإن 
النبي وكلمة الرسول وانظر وظيفة كل منهام، والحظ هل أتى مع كلمة النبي أي أمر 
يف  اخلطاب  صيغ  اختالف  أن  والتبليغ، أم  التالوة  وظيفته  النبي  أن  أتى  أو  بطاعته. 

القرءان غري مهمة وال تدل عىل يشء عندك؟
الوجه الثاين: أنت لصقت وظيفة التعليم والرشح والتفسري والتطبيق مع وظيفة 
بينة  دون  األمور  هذه  إىل  التبليغ  عصمة  حكم  وسحبت  والتالوة،  التبليغ  الرسول 
وال منطق، بمعنى آخر أنت أعطيت للرسول وظيفة النبي ودجمت بني املقامني، أين 
ا قرءانيًّا يثبت للرسول وظيفة الرشح والتفسري  الربهان عىل هذا الدمج؟ أعطني نصًّ
والتطبيق؟ طبًعا ال يوجد أي نص يدل عىل ذلك، وما عرضته حرضتك وادَّعيت أنه 
برهان عقيل قد بينا لك أنه جمرد ادِّعاء وليس برهاًنا قط، فالرسول مبلغ وتاٍل وليس 

مرشًعا وال شارًحا.
 واملتلقي للرسالة فامًها ما يتىل عليه من أمور متعلقة بدينه، وإن رشح النبي شيًئا 
من حكم أو نص تكليفي فهو لبعض الناس الذين أشكل عليهم، بينام الباقي يعلمون 
بينام  النبي  أمام  حارضين  املكلفني  الناس  كل  ليس  أنه  خاصة  ذاته.  النص  من  ذلك 
النص القرءاين ينتقل بني الناس تالوة وحفًظا، وما ذكرت من نصوص قرءانية تستدل 

هبا عىل ذلك، قد بنيَّ لك األستاذ غسان مفهومها باختصار، فراجعها بنص احلوار.
السؤال الثاين للدكتور حممد من حيث املضمون هو ذات السؤال األول وقد أجبنا 
عليه ضمنًا. وال شك أن الرسول كإنسان مسلم هو أول املعنيني بالتكليف واخلطاب 
ومؤمن  مسلم  كأي  يقوم  كرسول  والتبليغ  التالوة  من  ينتهي  أن  جمرد  القرءاين، فهو 
بطاعة الرسالة ذاهتا تطبيًقا ودعوة وتعلياًم؛ ألن مقام النبوة هو مقام علمي ودعوي 
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وهذا متوفر لكل إنسان أن يصري معلاًم وداعية من خالل العلم والتعلم لكتاب اهلل 
املحفوظ الذي نزل بلسان عريب مبني.

والرسالة اإلهلية نزلت للناس مجيًعا وليس لقوم النبي فقط، وهي مستمرة بمعزل 
عن الرسول البرشي الذي نزلت عليه. وبمعزل عن النبي؛ ألنه مقام شخيص انتهى 

بوفاة النبي. 
 السؤال الثالث: أعاد الدكتور الفكرة ذاهتا بصياغة أخرى، فقال: حتى لو قلنا أن 
أحد  يعدو  ال  ذلك  الترشيع، فإن  أحكام  فهم  يف  نفسه  تلقاء  من  جيتهد  كان  الرسول 
احتاملني: إما بافرتاض إمكانية وقوع اخلطأ منه، وهنا يصبح اهلل عابًثا؛ إذ خيتار رسواًل 
لتبليغ رسالة، ثم يفرسها هذا الرسول عىل نحو مغاير لقصد اهلل، أو أن يكون مصيًبا، 
فإن كان مصيًبا وال حمالة حتى ال يكون اهلل عابًثا صار لقوله حجة حتى ولو مل يكن 

رسواًل؛ ألننا مأمورون باتِّباع احلق إن عرفناه.
حمكمة  مبني  عريب  بلسان  نزلت  األحكام(  نصوص   ( الرسالة  ؛  حممد  دكتور  يا 
املضمون حجة عىل الناس، وال يصح للرسول أن جيتهد يف مقام الرسالة، فهو مبلغ 
وتاٍل فقط وليس مرشًعا وال معداًل وال مستدرًكا عليها بيشء، وكل املؤمنني حينئذ 
يسمعوهنا  حينام  يطبقوهنا  وواجب،  وحالل  حرام  أحكام  من  عليه  نزل  ما  يعلمون 

ويفهموهنا وحدهم كام ذكرت لك آنًفا.
معها  وتفاعله  فهمه  وفق  الواقع  يف  وتنفيذها  تطبيقها  يف  باالجتهاد  النبي  ويقوم   
من منطلق مقام النبوة، وال يغري فيها شيًئا، وهو أول املسلمني، وال حيتاج فهم احلرام 
واحلالل والواجب لذكاء ودراسة طويلة، وال يمكن للنبي أن يقع بمعصية كبرية أو 
يامرس الكفر أو الكذب أو اإلجرام مع قدرته عىل ذلك، ولكن يعصمه إيامنه وعلمه 

وخشيته من اهلل.
من  إنسان  خيلو  إليها، وال  يصل  أن  إنسان  ألي  اكتسابية، يمكن  العصمة  وهذه   
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عصمة ذاتية عن سلوك معني مهام تقلصت أو تدنت العصمة، فكيف يقع النبي بفهم 
أمر خالف حكم رشعي حمكم، وهو قد نزل عليه الوحي وتاله عىل الناس؟

 فهذا ال يقع فيه العلامء إلحكام النص التكليفي، وال يعني أن التطبيق أو التنفيذ 
صار وحًيا، أو أن صورة التطبيق هي ملزمة للناس مجيًعا وملصقة باحلكم الرشعي، 
احلجة بالنص الرشعي وهو منفصل عن فهم أو تطبيق النبي أو من بعده من العلامء، 
يف  مقبول  فهو  يتجاوزه  الرشعي، وال  النص  عىل  يعتمد  تطبيق  صورة  أو  فهم  وكل 

زمانه وفق معطيات الواقع. 
 ولذلك جتد جمموعة من النصوص ختاطب النبي خطاب تعليم ومعاتبة ونصيحة 

مثل: 
َه َكاَن َعِليًما َحِكيًما ﴾  َه َواَل ُتطِِع اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِِقيَن إِنَّ اللَّ ِق اللَّ َها النَّبِيُّ اتَّ ﴿َيا َأيُّ

]األحزاب:1[.
َه  ِق اللَّ ُه َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ ﴿َوإِْذ َتُقوُل لِلَِّذي َأْنَعَم اللَّ
َقَضى  ا  َفَلمَّ َتْخَشاُه  َأن  َأَحقُّ  ُه  َواللَّ النَّاَس  َوَتْخَشى  ُمْبِديِه  ُه  اللَّ َما  َنْفِسَك  فِي  َوُتْخِفي 
ْجنَاَكَها لَِكْي اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمنِيَن َحَرٌج فِي َأْزَواِج َأْدِعَياِئِهْم إَِذا  نَْها َوَطًرا َزوَّ َزْيٌد مِّ

ِه َمْفُعواًل ﴾]األحزاب:37[. َقَضْوا ِمنُْهنَّ َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اللَّ
َغُفوٌر  ُه  َواللَّ َأْزَواِجَك  َمْرَضاَت  َتْبَتِغي  َلَك  ُه  اللَّ َأَحلَّ  َما  ُم  ُتَحرِّ لَِم  النَّبِيُّ  َها  َأيُّ ﴿َيا 

ِحيٌم ﴾]التحريم:1[. رَّ
وال جتد يف القرءان كله خطاب توجيه وتعليم أو معاتبة يستخدم كلمة الرسول؛ 

ألن الرسول مبلِّغ وتاٍل فقط.
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وأخرًيا نأيت لتحليل كالم الدكتور حممد رياض:
القول األول له:

تقريره(  أو  قوله  أو  الرسول  وهي: )فعل  النبوية  للسنة  أن  إلثبات  الليلة  هنا  فأنا 
احلديث  كتب  عن  للدفاع  وليس  مبدئية،  ناحية  من  إلزامية  أي:  الرشع،  يف  حجًة 

كالبخاري ومسلم وغريهم .
انتبهوا لكلمة )السنة النبوية(. من أين أتى هبذا املفهوم وجعله مفهوًما دينيًّا يريد 
اهلل،  سنة  هي  اهلل  كتاب  يف  فالسنة  كتابه.  يف  اهلل  من  برهان  دون  به  اآلخرين  يلزم  أن 
فها بني قوسني  ومل ترد كلمة السنة مضافة للنبي وال السمه حممد، وانظروا كيف عرَّ
)فعل الرسول أو قوله أو تقريره( يعني: أهنا تشمل احلديث رغم أن مفهوم السنة يف 
القرءان ويف اللسان العريب هي الطريقة العملية أو املنهجية، وال عالقة هلا باحلديث 
أو القول أو اإلقرار، فهو ال يفرق بني مفهوم السنة ومفهوم احلديث رغم أن التفريق 

بينهام واضح يف كتاب اهلل واللسان العريب، ويرتك ذلك بجرأة عجيبة.
السلوك  هذا  البحث  يف  واحلرية  العقالنية  عي  يدَّ واحد  من  يصدر  فكيف   
االعتباطي املخالف لكتاب اهلل واللسان العريب. ويتبع قول اآلباء بحجة أنه غري ملزم 

باصطالحنا نحن، ولكل قوم مصطلح، وال مشاحة يف االصطالح.
يا دكتور! هذا ليس مصطلًحا خاًصا بنا. هذا مفهوم قرءاين لساين، والحظوا قوله 
أيًضا: )من الناحية املبدئية( ألن الدكتور حممد ال يؤمن بأن احلديث املنسوب للنبي 
وحًيا، وال  غيبيًّا، وال  خرًبا  يثبت  وال  إيامنيًّا  مفهوًما  يثبت  وال  رشعيًّا  حكاًم  يؤسس 
يعتقد بثبوت معظم األحاديث من ناحية السند فمعظمها ظنية الثبوت، وربام مل يصح 
عنده إال بضع مئات كام ذكر نفسه نقاًل عن إمام معتزيل 150 حديًثا فقط، مع العلم 

أنه يوجد أئمة من املعتزلة ال يقولون بحجية احلديث كله.
هذا  غيبي، يعني  بخرب  وال  رشعي  بحكم  وال  إيامين  بمفهوم  هلا  عالقة  ال  وكلها   
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أهنى  ولذلك  هلا.  عميل  واقع  وجود  دون  فقط  النظرية  الناحية  من  يتكلم  أنه  الكالم 
كالمه )وليس للدفاع عن كتب احلديث كالبخاري ومسلم وغريهم ( فهو ال يدافع 
كلمة  واستخدم  عاد  كيف  انظروا  اإلسالمية،  امللل  كل  يف  احلديث  كتب  كل  عن 
غة من حمتواها، بمعنى  احلديث بدل السنة. فاألمر بالنسبة له هو فكرة مبدئية فقط مفرَّ
د دون مضمون، ويصف هذا اللفظ بأنه مصدر رشعي وحجة ملزمة  اإليامن بلفظ جمرَّ
ولو أنه غري موجود يف الواقع، فتأمل يا صاحبي يرمحك اهلل عىل هكذا عرض وبحث 

من باحث ودكتور .
أما قوله الثاين، فقد أتى بنهاية سؤاله الثالث: )صار لقوله حجة حتى ولو مل يكن 

رسواًل؛ ألننا مأمورون باتِّباع احلق إن عرفناه(.
اتِّباعه،  وجيب  لنا  وملزًما  حجة  يصري  عنه  ثبت  حال  يف  النبي  حديث  يقصد 
الحظوا اعرتافه بنفي مقام الرسول عن حممد يف هذا الفعل رغم أنه سكت الدكتور، 
وال  ذلك  عن  غفل  ربام  أو  فكرته  ضد  ألنه  الفعل؛  هذا  يف  النبوة  كلمة  يستخدم  ومل 

يدري.
ليس  أنه  منه  إقرار  وهذا  عرفناه(  إن  احلق  باتِّباع  مأمورون  القول: )ألننا  ويتابع   
كل ما قاله النبي وصل لنا أو يمكن وصوله حتاًم، ولذلك استخدم كلمة )إن عرفناه( 

ويعني أنه يمكن أن ال نعرفه. وبالتايل ضاع احلق وضاع املصدر الثاين.
وعندما ُسئل الدكتور حممد: هل السنة وحي؟ أجاب بالنفي وأهنا ليس وحًيا.

 والسنة عنده تشمل الفعل واحلديث كام هو معروف، بمعنى أنه ال فعل النبي وال 
حديثه وحًيا من اهلل، وهذا يلزمه بالقول أن النبي يف مقام االجتهاد والدراسة الذاتية 
مع القرءان، بينام هو ينفي االجتهاد عن النبي، وهذا من املفارقات الغريبة التي يقع 

عي املنطق! فيها وهو يدَّ
 ما القصة يا دكتور حممد عن ماذا تدافع وتناقش وحتاور وتصول وجتول؟
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قال الدكتور حممد: أنا أعد فهم الرسول وحديثه املتعلق برشح القرءان أو تطبيقه 
معصوم بالوحي كمراقبة وتصحيح.

 لنرجع ونرتِّب أفكار الدكتور حممد صاحب العقالنية واملنطق: 
السنة واحلديث ليسا وحًيا من اهلل وإنام مها فهم ورشح وتطبيق الرسول املعصوم 

بالوحي مراقبة! 
هذه السنة املعصومة بالوحي ال تؤسس حكاًم رشعيًّا.

هذه السنة املعصومة بالوحي ال تؤسس مفهوًما إيامنيًّا.
هذه السنة املعصومة بالوحي ال تؤسس خرًبا غيبيًّا.

حجيتها  يسقط  وهذا  الثبوت،  ظنية  عليها  يغلب  بالوحي  املعصومة  السنة  هذه 
والربهان عنها.

قبل  من  عليه  أقر  ولكن  النبي،  من  اجتهاد  هي  بالوحي  املعصومة  السنة  هذه 
الوحي.

هذه السنة املعصومة بالوحي يمكن أن ال نعرفها وال تصل إلينا. 
والسنة  والقرءان  العقل  هي:  الترشيع  مصادر  ر:  ويكرِّ يقول  ذلك  كل  وبعد 

والقياس !
أي سنة يا دكتور حممد؟ وكيف املصدر ال يكون وحًيا مبارًشا؟ وكيف املصدر ال 
ين؟ وكيف املصدر يغلب عليه الظن؟ وكيف املصدر يمكن  يؤسس ليشء قط من الدِّ

أن ال يصلنا وال نعرفه؟ وكيف املصدر يمكن أن يكون فهم برش واجتهاد؟
هل فهمتم قوله السابق: )حجة يف الرشع، أي: إلزامية من ناحية مبدئية، وليس 

للدفاع عن كتب احلديث كالبخاري ومسلم وغريهم(؟
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 األمر كله مناورة وتدليس وخداع وتضليل باستخدام العقل واملنطق والربهان، 
احلياة  إلرجاع  عندهم  حمتواها  من  غة  املفرَّ املصطلحات  هبذه  القارئ  وختويف 
للمعتزلة من التاريخ، وبعثهم من جديد، ولكن لألسف بثوب هتريج وتدليس، ومل 
العقالين  بالفكر  تارخييًّا  املعروف  االعتزايل  الفكر  مستوى  عىل  حممد  الدكتور  يكن 
احلر، وال يوجد أسئلة عقلية عرضها الدكتور حممد وال هم حيزنون، هي مناورة منه 

مكشوفة لدينا.
األستاذ »غسان  كتبه  ما  عىل  اإلنشائي  الرسد  هذا  كل  يف  فكرة  أي  أضف  مل  وأنا   
حممد  الدكتور  فهمها  لو  احلوار  إلهناء  الكافية  بمقدمته  املختزل  حواره  يف  النبهان« 
املنطقي العقالين، واالستدراك الذي كتبه األخ »عبد املجيد عقيل«، ولكن قراءة هذا 
الرسد ممتعة ومفيدة لبساطته وشحذ التفكري، وتنبيه القارئ أن ال خُيدع بمن يستخدم 
كلمة العقل واملنطق والربهان، فليس كل من استخدم هذه الكلامت يعني أنه يفكر .
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حوار قصير ومفيد

 مع دكتور شريعة ودكتور لغة عربية

نقاش  كمبيوتر، وجرى  تصليح  حمل  عند  قاعًدا  القاهرة  يف  شأين  بعض  يف  كنت 
مع صاحب املحل واستغرب من عريض الذي عرضته عليه، وإذ يدخل رجل فوق 
السبعني من عمره فريحب به صاحب املحل ويقول له: جئت بوقتك دكتور، وعرفني 
عليه بأنه دكتور رشيعة ومؤلف وباحث وله مؤلفات وحصل عىل جوائز من اخلليج 

عىل بعض مؤلفاته، وتوجه باحلديث للدكتور قائاًل: 
القديس  للحديث  وتطرقنا  وحجيته  النبوي  احلديث  عن  يناقشني  األستاذ  كان 
فقال: هو نوع من أنواع احلديث النبوي، ولكن خيتلف بصيغته وحمل تعلقه باملواضيع.

فام هو رأيك دكتور هبا؟
الدكتور: ال ُبدَّ من تعريف القرءان واحلديث القديس واحلديث النبوي.

وهو  بتالوته  ويتعبد  اهلل  من  ومعنًا  لفًظا  نزل  الذي  القرءاين  النص  هو  القرءان: 
معجز بصياغته املجموع بني دفتي املصحف املعروف املبدوء بسورة الفاحتة واملنتهي 

بسورة الناس واملتواتر يف تناقله.
عنه  بالتعبري  النبي  وقام  اهلل  من  كمعنى  نزل  الذي  النص  هو  القديس:  احلديث 

بكالمه، وهو غري معجز وال متعبد بتالوته.
احلديث النبوي: هو كل ما تعلق بفعل النبي وقوله وإقراره.

قلت: عفًوا؛ أال يقول علامء احلديث واألصول عند أهل السنة إن حديث النبي 
أيًضا املعنى من اهلل والتعبري من تأليف النبي؟
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الدكتور: صح كالمك ؛ نعم املعنى من اهلل، واملبنى كصيغة لسانية من عند النبي.
قلت: إذن ؛ ما الفرق بني نوعي احلديث القديس والنبوي؟

الدكتور: من حيث النتيجة ال فرق بينهام إال شكاًل، فكالمها املعنى من اهلل واملبنى 
من تأليف النبي، ولكن الصيغة للحديث القديس تظهر أو تبدأ بقول النبي: )قال اهلل( 

أو الرواة يقولون: )فيام يرويه عن ربه(.
تأيت  باملوعظة، وال  أو  باهلل  متعلقة  تأيت  القدسية  األحاديث  مواضيع  أليس  قلت: 

متعلقة بالترشيع وتفصيله؟
الدكتور: نعم؛ مواضيع األحاديث القدسية تتعلق باهلل أو الوعظ فقط وال تتعلق 

بالترشيع وتفصيله، وهي إمجااًل قليلة العدد.
وكيف  املعنى؟  حيمل  مبنى  دون  معنى  النبي  تلقى  برأيك  كيف  دكتور  قلت: 

استطاع النبي أن يعرب عن معنى إهلي ويصيغ له لفًظا حيمله؟
الدكتور: اهلل قادر عىل كل يشء!

أنا  النقاش،  حمل  هذا  وليس  يشء،  كل  عىل  اهلل  قدرة  عىل  أعرتض  ال  أنا  قلت: 
أعرتض أو أسأل عن قدرة اإلنسان والنظام الذي خلقه اهلل فيه ليتواصل مع اآلخر 
ويتلقى املعلومات، هل يمكن أن يتلقى اإلنسان معلومات دون مبنى لساين صويت 

حيمل املعلومات برصف النظر عن طريقة التلقي؟
الدكتور: نحن ال نخوض يف مثل تلك املواضيع وال نتدخل هبا، احلديث وحي 

من قبل اهلل باملعنى وقام هو بالتعبري عنه بلفظه.
قلت: أليس النص القرءاين حمفوظ بتعهد من قبل اهلل نفسه، فهل احلديث النبوي 

حمفوظ مثل القرءان؟
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الدكتور: حفظ النص القرءاين من قبل اهلل، أما حفظ األحاديث فقد وكل اهلل هبا 
الصحيح  بني  وميزوا  الكتب  وصنفوا  بجمعها  العلامء  ليحفظوها، لذلك قام  العلامء 

والضعيف؟
قلت: أفهم من كالمك أن اهلل مل يتعهد بحفظ األحاديث وإنام تركها للناس وهم 

قرصوا بذلك بدليل الواقع وظهور الكذب والوضع عىل لسان النبي؟
بحفظها  املسلمني  الناس  وكل  ولكن  بنفسه  حيفظها  مل  اهلل  صحيح،  الدكتور: 

وصنفوا الكتب وميزوا بني احلديث الصحيح والضعيف.
قلت: هيمني قولك األول مل يتعهد اهلل بحفظها، هل برأيك من احلكمة والعدل 
أن يلزمك اهلل أو حياسبك عىل يشء مل حيفظه بنفسه وتركه للناس وهم أمهلوه وكذبوا 
األلباين  الشيخ  حتى قام  ووحي ضعيف  صحيح  وحي  فئة  عند كل  اهلل، وصار  عىل 
وألف سلسلة األحاديث الصحيحة وأخرى سلسلة األحاديث الضعيفة، وهذا يعني 
هلا  فئة  وكل  والضعيف؟  الكذب  الوحي  وسلسلة  الصحيح  الوحي  سلسلة  عمليًّا 

وحيها الذي تعتمد عليه؟
كثرًيا  العلامء  به  خاض  وقد  كبري  فاملوضوع  أميش  أن  مضطر  أنا  عذًرا؛  الدكتور: 

ومنتٍه عندهم أن السنة هي الوحي الثاين ومصدر ديني متفق عليه.
قلت متوجها بحديثي لصاحب املحل بعد أن انرصف الدكتور: هل رأيت كيف 
انتقل بحديثه من استخدام كلمة احلديث إىل كلمة السنة، وكأنه ال يوجد فرق بينهام؟
صاحب املحل: برصاحة أنا مذهول مما سمعت مل أتصور أن املوضوع هبذا التعقيد 

رغم أمهيته!
قلت: األمر ليس معقًدا هو تفكري حر وفهم منطقي ولساين وقرءاين.

وتطرقنا ملواضيع أخرى لرشح الفكرة وتوضيح الفرق بني مفهوم السنة واحلديث، 
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ورضبت له مثاًل كلمة )قطع( وكلمة )برت( وعرضت عليه القاعدة اللسانية املنطقية 
اختلف املبنى اختلف املعنى رضورة، ورضبت له مثاًل بأن نظام جهاز  إذا  العلمية: 

الكمبيوتر ذاته يعمل وفق القاعدة أليس كذلك؟
قال: كيف ذلك؟

ويطلب  يرفض،  أم  ذاته  باالسم  جملدين  حفظ  الكمبيوتر  نظام  يقبل  هل  قلت: 
منك حذف أحدمها أو تغيري اسمه لوجود االسم مستخدم سابًقا؟

قال: ال شك يرفض ذلك.
قلت: يعني أن نظام ويندوز يعتمد يف حفظ املعلومات عىل قاعدة نفي الرتادف.

قال: نعم؛ القاعدة علمية والكون يقوم عليها أيًضا.
قلت: إذن؛ مفهوم كلمة السنة غري مفهوم كلمة احلديث، ومفهوم كلمة قطع ال 

تعني برت.
وإذا يدخل رجل باألربعني من عمره، فيبتسم صاحب املحل ويرحب به ويقول 

له: جئت بوقتك تفضل دقائق فقط، وعرفني عليه بقوله: دكتور يف اللغة العربية.
وفعاًل قعد الدكتور وقال: خرًيا إن شاء اهلل.

قلت لصاحب املحل: دعني أسأله أنا؟
فأجابني بالرضا واملوافقة.

قلت: دكتور: كونك عامل لغة ما رأيك بقاعدة الرتادف1؟
الدكتور: يوجد مدارس وخمتلفون هبا...

فقاطعته بقويل: دكتور ال نريد أن ختربنا عن تارخيية القاعدة ومن أثبتها ومن نفاها، 
أنا أريد رأيك أنت فقط؟

1    نستخدم كلمة الترادف بالمعنى الخطأ الشائع، والمقصد هو وجود كلمتين مختلفتين بالمبنى و متفقتين بالمعنى . 
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الدكتور: رأيي أنه ال يوجد ترادف إال قلياًل يف اللغة والشعر....
وأيًضا قاطعته بقويل: دكتور هل يوجد ترادف بالقرءان أم ال يوجد؟

الدكتور: ال يوجد ترادف بالقرءان.
واجلواب،  الفكرة  ثبت  ذلك؟  سمعت  هل  املحل:  لصاحب  بحديثي  توجهت 

واسمع تتمة اجلواب عن السؤال التايل؟
قلت متوجًها للدكتور: هل يوجد فرق بني داللة كلمة )قطع( وداللة كلمة )برت(؟

الدكتور: طبًعا يوجد فرق بينهام يف اللغة طاملا اختلف املبنى بني الكلمتني.
تدخل صاحب املحل وقال: دكتور يمكن أن ترشح يل نص قطع يد السارق؟

الدكتور: قطع يد السارق يعني: أن تقطع يده وتفصلها عن جسمه.
صاحب املحل: يعني قطع تدل نتيجة عىل داللة برت؟

الدكتور: قطع غري برت، ولكن النتيجة واحدة.
تدخلت وقلت: دكتور دعنا نثبت القاعدة ونعمل هبا هل غريت رأيك هبا؟

الدكتور: القاعدة ثابتة، ولكن فهم األحكام الرشعية تؤخذ من كتب التفسري وما 
قال املجتمع األول وكيف نفذوها.

املجتمع  فهم  وهل  لنا؟  وملزم  علمية  قاعدة  وعبيد  زيد  الناس  فهم  هل  قلت: 
األول وحي وملزم للناس فيام بعد وهل هو حمفوظ مع القرءان؟

وتابعت قويل: القرءان نزل بلسان عريب مبني وليس بفهم زيد وال عبيد ومل يتعهد 
اهلل بحفظ فهم أحد لنا ومل يلزمنا به.

الوقت  تأخر  فقد  االنرصاف  أريد  واعتذرت  أنا  للمحل، فقمت  أحدهم  ودخل 
وتركت الدكتور وصاحب املحل ينظرون لبعضهم !
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الرد على »نهرو طنطاوي«

في افترائه أن الفكر القرءاني ال دليل عليه من القرءان

سيكون كالم »هنرو« أوالً، وجوابنا بعده. 
ُصه: إن فكر القرءانيني يقوم عىل أصول أربعة: قال »هنرو طنطاوي« ما ملخَّ

أ.    الكتاب الكريم وحده هو رسالة اإلسالم التي جاء هبا النبي حممد.
تنحرص مهمة الرسول يف تبليغ وإيصال الرسالة »الكتاب« فقط، للناس. ب. 

الرسول حممد معصوم فقط يف تبليغه للكتاب وليس معصوًما يف غريه. ج. 
فهُم الكتاب وكلامته وأحكامه ورشيعته يكون من داخل الكتاب نفسه، وال  د. 

يستعان بيشء من خارجه.
وجوابنا عىل ذلك:

هو  وحده  الكريم  الكتاب  إن  يقول:  نص  الكريم  الكتاب  يف  يوجد  هل    .1 س 
رسالة اإلسالم التي جاء هبا النبي حممد عليه الصالة والسالم؟.

وفهمه  القارئ  ذكاء  عىل  ونعتمد  القرءان،  من  النصوص  برسد  سنكتفي    .1 ج 
ونحن نثق به بخالف أهل الثرثرة والعنعنة، فهم يلجمون عقل القارئ ويمنعونه من 

التفكري.
﴿َوَجَعْلنَا َعَلى ُقُلوبِِهْم َأِكنًَّة َأن َيْفَقُهوُه َوفِي آَذانِِهْم َوْقًرا َوإَِذا َذَكْرَت َربََّك فِي  •

ْوْا َعَلى َأْدَباِرِهْم ُنُفوًرا﴾ ]اإلسراء:46[. اْلقرءان َوْحَدُه َولَّ
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َتْغِلُبوَن﴾  • ُكْم  َلَعلَّ فِيِه  َواْلَغْوا  اْلقرءان  لَِهَذا  َتْسَمُعوا  اَل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿َوَقاَل 
]فصلت:26[.

ُكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوْا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا  • َم َربُّ ﴿ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ
اُهْم َوالَ َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما  ْن إْماَلٍق نَّْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِيَّ َوالَ َتْقُتُلوْا َأْوالََدُكم مِّ
اُكْم  َم الّلُه إاِلَّ بِاْلَحقِّ َذلُِكْم َوصَّ تِي َحرَّ َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َوالَ َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَّ

ُكْم َتْعِقُلوَن ﴾]األنعام:151[. بِِه َلَعلَّ
َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت بِقرءان َغْيِر  • ِذيَن الَ  َبيِّنَاٍت َقاَل الَّ ﴿َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتنَا 

بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِليَّ  َلُه ِمن تِْلَقاء َنْفِسي إِْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأَبدِّ َهـَذا َأْو َبدِّ
إِنِّي َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ]يونس:15[.

َما َأَنا ِمَن  • َما َيْهَتِدي لِنَْفِسِه َوَمن َضلَّ َفُقْل إِنَّ ﴿َوَأْن َأْتُلَو اْلقرءان َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ
اْلُمنِذِريَن ﴾]النمل:92[.

ِذيَن آَمنُوْا الَ َتْسَأُلوْا َعْن َأْشَياء إِن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َوإِن َتْسَأُلوْا َعنَْها  • َها الَّ ﴿َيا َأيُّ
ُل اْلقرءان ُتْبَد َلُكْم َعَفا الّلُه َعنَْها َوالّلُه َغُفوٌر َحِليٌم﴾ ]المائدة:101[. ِحيَن ُينَزَّ

﴿ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَهادًة ُقِل الّلِه َشِهيٌد بِْينِي َوَبْينَُكْم َوُأوِحَي إَِليَّ َهَذا اْلقرءان  •
ألُنِذَرُكم بِِه َوَمن َبَلَغ َأِئنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع الّلِه آلَِهًة ُأْخَرى ُقل الَّ َأْشَهُد ُقْل 

ا ُتْشِرُكوَن﴾ ]األنعام:19[. مَّ َما ُهَو إَِلـٌه َواِحٌد َوإِنَّنِي َبِريٌء مِّ إِنَّ
ُه اْلَمِلُك اْلَحقُّ َواَل َتْعَجْل بِاْلقرءان ِمن َقْبِل َأن ُيْقَضى إَِلْيَك َوْحُيُه  • ﴿َفَتَعاَلى اللَّ

بِّ ِزْدنِي ِعْلًما ﴾]طه:114[. َوُقل رَّ
ُسوُل َيا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلقرءان َمْهُجوًرا﴾ ]الفرقان:30[. • ﴿َوَقاَل الرَّ
بِِه  • لِنَُثبَِّت  َكَذلَِك  َواِحَدًة  ُجْمَلًة  اْلقرءان  َعَلْيِه  َل  ُنزِّ َلْواَل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿َوَقاَل 

ْلنَاُه َتْرتِياًل ﴾]الفرقان:32[. ُفَؤاَدَك َوَرتَّ
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ِذي َبْيَن َيَدْيِه َوَلْو َتَرى إِِذ  • ْؤِمَن بَِهَذا اْلقرءان َواَل بِالَّ ِذيَن َكَفُروا َلن نُّ ﴿َوَقاَل الَّ
ِذيَن  الَّ َيُقوُل  اْلَقْوَل  َبْعٍض  إَِلى  َبْعُضُهْم  َيْرِجُع  ِهْم  َربِّ ِعنَد  َمْوُقوُفوَن  الظَّالُِموَن 

ِذيَن اْسَتْكَبُروا َلْواَل َأنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمنِيَن﴾ ]سبأ:31[. اْسُتْضِعُفوا لِلَّ
ُروَن اْلقرءان َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها ﴾]محمد:24[. • ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ

القرءان،  خارج  آخر  وحي  وجود  إىل  إشارة  النصوص  هذه  كل  يف  جتدون  هل 
حيض املرشع عىل اتباعه ويعده وحًيا منه؟

هل مر معكم يف القرءان إضافة كلمة )السنة أو احلديث( للنبي حممد؟
يأيت  الطاعة  أمر  أنَّ  أم  حممد؟  للنبي  الطاعة  أمر  يضيف  نص  أي  معكم  مر  هل 

متعلًقا بالرسول؟
 س 2.  هل يوجد يف الكتاب الكريم نص يقول: إن الرسول تنحرص مهمته يف 

تبليغ وإيصال الرسالة »الكتاب« فقط للناس؟.
والتعليم  والدعوة  بالتبليغ  حمصورة  الرسول  مهمة  أن  بالقرءان  أتى  نعم؛    .2 ج   

وتالوة القرءان عىل الناس، وهذا مفهوم كلمة الرسول.
 وظيفة البالغ للرسول:

ُسوِل إاِلَّ اْلَباَلُغ َوالّلُه َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن﴾ ]المائدة:99[. • ا َعَلى الرَّ ﴿مَّ
َوَعَلْينَا  • اْلَباَلُغ  َعَلْيَك  َما  َفإِنَّ َينََّك  َنَتَوفَّ َأْو  َنِعُدُهْم  ِذي  الَّ َبْعَض  ُنِرَينََّك  ا  مَّ ﴿َوإِن 

اْلِحَساُب ﴾]الرعد:40[.
َما َعَلْيَك اْلَباَلُغ اْلُمبِيُن ﴾]النحل:82[. • ْوْا َفإِنَّ ﴿َفإِن َتَولَّ
ُسوِل إاِلَّ اْلَباَلُغ اْلُمبِيُن﴾  • ن َقْبِلُكْم َوَما َعَلى الرَّ َب ُأَمٌم مِّ ُبوا َفَقْد َكذَّ ﴿َوإِن ُتَكذِّ

]العنكبوت:18[.
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وظيفة التالوة والتعليم والتزكية:
ُكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوْا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا  • َم َربُّ ﴿ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ

اُهْم َوالَ َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما  ْن إْماَلٍق نَّْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِيَّ َوالَ َتْقُتُلوْا َأْوالََدُكم مِّ
اُكْم  َم الّلُه إاِلَّ بِاْلَحقِّ َذلُِكْم َوصَّ تِي َحرَّ َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َوالَ َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَّ

ُكْم َتْعِقُلوَن ﴾]األنعام:151[. بِِه َلَعلَّ
ُمُكُم  • َوُيَعلِّ يُكْم  َوُيَزكِّ آَياتِنَا  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  نُكْم  مِّ َرُسواًل  فِيُكْم  َأْرَسْلنَا  ﴿َكَما 

ا َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن﴾ ]البقرة:151[. اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكم مَّ
ُمُهُم  • يِهْم َوُيَعلِّ نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ يِّيَن َرُسوالً مِّ ِذي َبَعَث فِي اأْلُمِّ ﴿ُهَو الَّ

بِيٍن﴾ ]الجمعة:2[. اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل مُّ
هلم،  وتعليمه  للناس  وتبليغه  إهلي،  وحي  من  عليه  نزل  ما  تالوة  الرسول  مهمة 
وتزكية املؤمنني تربية وطاعة من خالل القرءان، ويقوم هبذه املهمة من بعده العلامء 
الراشدين املهديني، يتلون كتاب اهلل ويبلغونه للناس، ويعلمونه للمؤمنني ويزكوهنم 

تربية وطاعة ألمر اهلل.
يف  فقط  معصوم  الرسول  إن  يقول:  نص  الكريم  الكتاب  يف  يوجد  هل    .3 س 

تبليغه للكتاب وليس معصوًما يف غريه؟.
هلم  الزمة  يشء، وهي  عىل  احلكم  أو  بالفهم  اخلطأ  صفة  بالناس  األصل    .3 ج   
أو  عنهم،  الصفة  هذه  ونفُي  اهلل،  خلقهم  هكذا  وقدراهتم،  علمهم  ملحدودية  خلًقا 
إثبات صفة العصمة جلانب معني، حيتاج إىل برهان من الذي يثبت ذلك؛ ألنه خالف 

عي. األصل، والبينة عىل املدَّ
العصمة  نسياهنا، وهذه  أو  الوحي  مادة  يف  اخلطأ  من  للنبي  العصمة  نثبت  نحن   
الربانية متعلِّقة بامدة الوحي، وليس بشخص النبي البرشي، بمعنى التالوة واحلفظ 
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للذكر احلكيم، وبرهان ذلك معروف من القرءان ذاته.
 ونثبت العصمة للرسول منطًقا الزًما من املرض املنفر واملزمن الذي يعيق الدعوة 
إىل اهلل مثل اجلذام، واملرض النفيس أو العقيل الذي يقدح يف عدالة ورجاحة الرسول 

وأهليته للنبوة كالسحر أو حماولة االنتحار مثاًل.
ُسوُل َبلِّْغ  َها الرَّ  ونثبت العصمة للنبي حممد من القتل، وهذا بنص القرءان ﴿َيا َأيُّ
ْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َوالّلُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ  بَِّك َوإِن لَّ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ

الّلَه الَ َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن ﴾]المائدة:67[.
الوحي، وليس  بامدة  متعلِّقة  الربانية  العصمة  هذه  كلَّ أنواع  أن  مالحظ  هو  وكام 
يف  اخلطأ  عن  البرشي  حممد  للنبي  عصمة  يوجد  ال  البرشي، وبالتايل  النبي  بشخص 
نفسه  يعصم  وإنام  املعصية،  عن  ربانية  عصمة  له  يوجد  ال  أنه  كام  سلوكه،  أو  فهمه 
بإيامنه باهلل وخشيته منه، مع العلم ورد عدة نصوص قرءانية أشارت إىل أن النبي اتبع 

هواه وأخطأ.
س 4.  هل يوجد يف الكتاب الكريم نص يقول: إن فهَم الكتاب وكلامته وأحكامه 

ورشيعته يكون من داخل الكتاب نفسه، وال يستعان بيشء من خارجه؟.
 ج 4.  كل مؤلف كتاب جيعل مفاتيحه يف داخله واصطالحاته، وما يريد توصيله 
للقارئ حتى ُيفهم عنه الكتاُب، وإال كان الكتاب عبًثا وال يصلح للدراسة إن كانت 
الالزمة  األدوات  غري  الكالم  وهذا  داخله،  يف  موجودة  غري  ومصطلحاته  مفاتيحه 
األمر  مثل  ذاته،  الكتاب  بداللة  وخارجه  الكتاب  داخل  يف  تكون  فهي  للدراسة، 

بالسري يف األرض للعلم بكيف بدأ اخللق، والعلم بعاقبة حركة التاريخ .
العاقل  لإلنسان  خطابه  معروف، ووجه  هو  كام  مبني  عريب  بلسان  كتابه  ل  نزَّ اهلل   
ويشارك  اخلطاب  الذي هو كائن اجتامعي رضورة، وكون اإلنسان عاقل، فهو حمل 

املتكلم بالوصول للمعنى واملقصد.
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اُتُكْم  َوَعمَّ َوَأَخَواُتُكْم  َوَبنَاُتُكْم  َهاُتُكْم  ُأمَّ َعَلْيُكْم  َمْت  ﴿ُحرِّ املرشع:  قال  فعندما   
َن  َهاُتُكُم الالَّتِي َأْرَضْعنَُكْم َوَأَخَواُتُكم مِّ َوَخاالَُتُكْم َوَبنَاُت األَِخ َوَبنَاُت األُْخِت َوُأمَّ
ن نَِّسآِئُكُم الالَّتِي َدَخْلُتم  َهاُت نَِسآِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَّتِي فِي ُحُجوِرُكم مِّ َضاَعِة َوُأمَّ الرَّ
ِذيَن ِمْن َأْصاَلبُِكْم  ْم َتُكوُنوْا َدَخْلُتم بِِهنَّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل َأْبنَاِئُكُم الَّ بِِهنَّ َفإِن لَّ
ِحيًما﴾ ]النساء:23[،  َوَأن َتْجَمُعوْا َبْيَن األُْخَتْيِن َإالَّ َما َقْد َسَلَف إِنَّ الّلَه َكاَن َغُفوًرا رَّ
وربط  بتفكريه  وذلك  األكل،  وليس  النكاح،  هو  التحريم  حمل  أن  املخاطب  علم 

اخلطاب بالواقع.
ُم َوَلْحُم اْلِخنِْزيِر َوَما  َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ  وكذلك عندما سمع اخلطاب: ﴿ُحرِّ
َما  إاِلَّ  ُبُع  السَّ َأَكَل  َوَما  َوالنَّطِيَحُة  َيُة  َواْلُمَتَردِّ َواْلَمْوُقوَذُة  َواْلُمنَْخنَِقُة  بِِه  الّلِه  لَِغْيِر  ُأِهلَّ 
ْيُتْم َوَما ُذبَِح َعَلى النُُّصِب ﴾. ]المائدة:3[، علم من خالل التفكري وربط اخلطاب  َذكَّ
بمحله من الواقع أن التحريم متعلِّق باألكل، وليس بالنكاح، رغم عدم وجود كلمة 
النكاح أو األكل يف النصني، فاملرشع واملتكلم ربط خطابه بمحله من الواقع، وجعل 

املخاطب يشارك بالوصول للمعنى من خالل التفكري.
 وهذا يعني أنه صار لدراسة اخلطاب اإلهلي مفاتيح كربى غري املفاتيح الصغرى، 

وهي:
اخلطاب نزل بلسان عريب مبني، وهذا يعني التقيُّد باملنهج العريب املبني حكاًم . 1

ولساًنا والعالقة بينهام وبني الوجود.
اخلطاب متعلِّق بكائن إنساين اجتامعي رضورة، وهذا يعني ال ُبدَّ من دراسة . 2

القرءان وفق منهج إنساين اجتامعي.
للمعنى . 3 بالوصول  يشارك  وهو  العاقل،  لإلنسان  موجًها  اخلطاب  كون 

واملقصد، فهذا يدل عىل أن التفكري أصل أصيل يف دراسة وفهم اخلطاب.
 عندما ربط املتكلم خطابه بالواقع جعل الواقع قاعدًة وأصاًل لدراسة اخلطاب . 4

من خالل إسقاط النص عىل حمله من الواقع.
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املقاصد  مفتاح  مثل  ذاته،  الكتاب  داخل  موجودة  فهي  الصغرى،  املفاتيح  أما   
ذاته،  بالقرءان  املوجودة  املفاتيح  من  وغريها  الترشيع،  وضع  أثناء  للناس  والرمحة 

ويعَلُمها من درس القرءان وجعله إماًما له .
ذلك  من  أكرب  فاألمر  املعروض، وإال  املقام  يناسب  موجز  الكالم  هذا  ؛  وهناية   
وعونه  اهلل  من  بفضل  بكثرة  املنترشة  وكتبنا  بأبحاثنا  مكانه  يف  مرشوح  وهو  بكثري، 
عىل يد باحثني ومفكرين أفاضل، ومن شاء فليقرأها وليبحث ويفكر وحياور، ونحن 
نمدُّ له يد العون واملساعدة من احلوار والنقاش اجلاد واهلادف. واهلل املستعان وعليه 

االتكال .
 وأخرًيا، أهنى »هنرو طنطاوي« تساؤالته السطحية بقوله:

 وهذه األصول األربعة ال يوجد عليها دليل واحد من القرءان الكريم؛ مما يعني 
أن أصول أفكار القرءانيني ما هي إال حمض اختالق، وهي عبارة عن دين جديد ليس 

هو دين اهلل اإلسالم قطًعا.
ج .  ونحن بدورنا نرتك احلكم للقارئ؛ ليعلم: هل فعاًل ال يوجد أي برهان وال 
دليل عىل األصول األربعة، وهل فعاًل هي حمض اختالق، وهل هي عبارة عن دين 

جديد غري اإلسالم وال عالقة هلا بالقرءان قط؟
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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مجموعة من القواعد المهمة في أصول الفقه

األصل يف األشياء اإلباحة إال ما ورد حتريمه يف النص القرءاين أو النهي عنه. •
األصل يف أكل اللحوم والدماء احلرمة إال ما ورد النص به أو ما دل عليه النص  •

قطًعا.
الطعام اخلبيث حلاًم أو غريه يمنع تناوله مادامت صفة اخلبث فيه. •
األصل يف الشعائر التعبدية التقيد بالنص. •
احلرام مقيد بالنص، واملباح مطلق وال حيتاج إباحته لنص، وال يطبق إال مقيًدا  •

بنظام املجتمع.
األصل يف البيوع والتجارة اإلباحة إال ما ورد النص به. •
األصل يف العادات والتقاليد وما شابه ذلك اإلباحة إال ما ورد النص به. •
 نتساهل يف طرق األعامل الصاحلة، ونتشدد يف طرق الشعائر. •
الصالة  • القرءان، مثل  يف  مرشوع  أصل  هلا  عبادة  يف  والنفل  التطوع  من  مانع  ال 

والصيام
مفهوم املنظومة الترشيعية واملقاصد تضبط فهم النص وتوجه حركته •



253

تحرير العقل من النقل

ّية مفهوم الجهل واأُلِمّ

كلمة )جهل( ال تعني عدم املعرفة أو العلم، وإنام تعني صدور السلوك من إنسان 
مرتبطة  فاجلاهلية  يكن.  مل  أم  علم  عنده  أكان  سواء  ترشيعية  أو  علمية  ضوابط  دون 

بالسلوك ال بالعقل أو العلم.
انظر قوله: ﴿َأَفُحْكَم الَجاِهلِيَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْكًما لَِّقْوٍم ُيوِقنُوَن﴾ 

]المائدة: 50[.
َكاَة  اَلَة َوآتِيَن الزَّ َج الَجاِهلِيَِّة األُوَلى َوَأِقْمَن الصَّ ْجَن َتَبرُّ ﴿َوَقْرَن فِي ُبُيوتُِكنَّ َواَل َتَبرَّ
َرُكْم  َوُيَطهِّ الَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم  لُِيْذِهَب  ُه  اللَّ ُيِريُد  َما  إِنَّ َوَرُسوَلُه  َه  اللَّ َوَأطِْعَن 

َتْطِهيًرا﴾ ]األحزاب: 33[.
ن ُدوِن النَِّساء َبْل َأنُتْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن﴾ َجاَل َشْهَوًة مِّ ﴿َأئِنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرِّ

]النمل: 55[.
ونستخدم كلمة اجلاهلية يف حياتنا املعيشية هبذا املعنى، انظر لقولنا إذا بلغ الرجل 
سن األربعني وبدأ يترصف بشكل غري مسؤول أو غري الئق نقول: َجْهَلنة األربعني!.

وكلمة ُأمِّي تم ربطها بعدم املعرفة أو العلم باليشء ؛ ألهنا أتت يف النص القرءاين  •
يُّوَن الَ َيْعَلُموَن الكَِتاَب إاِلَّ َأَمانِيَّ  بسياق واحد مع كلمة العلم نحو: ﴿َوِمنُْهْم ُأمِّ
َوإِْن ُهْم إاِلَّ َيُظنُّوَن﴾ ]البقرة: 78[، فعندما تم نفي العلم بالكتاب مع إثبات صفة 

األمية هلم ظنوا أن األمية تعني عدم العلم باليشء.
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بقوله:  • الكتاب  أوتوا  الذين  مع  واحد  بسياق  األمية  كلمة  أتت  عندما  وكذلك 
أهنا  ظنوا   ،]20 عمران:  ]آل  َأَأْسَلْمُتْم﴾  يِّيَن  َواألُمِّ الكَِتاَب  ُأْوُتوْا  ِذيَن  لِّلَّ ﴿َوُقل 

مفهوم يقابل أهل الكتاب أو الذين أوتوا الكتاب.
﴾ ]األعراف:  • يَّ النَّبِيَّ األُمِّ سوَل  الرَّ َيتَّبِعوَن  ﴿الَِّذيَن  القرءاين  للنص  َأتوا  وعندما 

157[، وشاهدوا أن اهلل يصف نبيه باألمية، والنبي هو عامل بالرضورة، اضطروا 

لتحديد عدم العلم بتالوة املخطوط أو نسخه فقط، وفاهتم أن صفة األمية مدح 
ا أو إنقاًصا له، ونفي تالوة اخلط أو نسخه موجود يف نص آخر،  للنبي وليس ذمًّ
ْرَتاَب  الَّ إًِذا  بَِيِمينَِك  َتُخطُُّه  َواَل  كَِتاٍب  ِمن  َقْبلِِه  ِمن  َتْتُلو  ُكنَت  ﴿َوَما  قوله:  انظر 
من  يتلوه  صار  القرءان  عليه  نزل  عندما  فالنبي   ،]48 ]العنكبوت:  الُمْبطُِلوَن﴾ 
َيْتُلو  نُْهْم  يِّيَن َرُسواًل مِّ انظر قوله: ﴿ُهَو الَِّذي َبَعَث فِي األُمِّ صحيفة  دون  صدره 
ُمُهُم الكَِتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل  يِهْم َوُيَعلِّ َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ
بِيٍن﴾ ]الجمعة: 2[، فام هو اليشء الذي نفاه اهلل عن نبيه يف النص السابق قبل  مُّ
تالوة النص القرءاين؟ لقد نفى عنه تالوة أي نص مقدس من أي كتاب ساموي 
أو غريه أثناء حياته املعيشية بني قومه ال من صحيفة وال من ذاكرته، وكذلك نفى 

عنه عملية االهتامم بخط أي نص بيده أو بيد غريه إذن الرتاب املبطلون.
  بمعنى أن النبي قبل نزول القرءان مل يظهر عليه أي اهتامم بتالوة أي نص ديني 
أو مقدس موجود عند الناس، وكذلك مل ُيبِد أي اهتامم بخط أو مجع هذه النصوص 
لصغر  جمتمعه  يف  معروف  األمر  أصدقائه، وهذا  أو  مجاعته  من  غريه  بيد  وال  بيده  ال 
النص  بتالوة  اهتامم  عنده  صار  القرءان  نزول  بعد  إليه، ولكن  ينتمي  الذي  املجتمع 
مع  أتباعه  أو  أصدقائه  أو  أصحابه  بواسطة  وخطه  ومجعه  ذاكرته،  من  القرءاين 

اإلرشاف عىل تلك العملية.
يقابل  مفهوًما  ليست  العلم، وكذلك  أو  املعرفة  بعدم  هلا  عالقة  ال  األمية  فكلمة   

أهل الكتاب أو الذين أوتوا الكتاب.
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يـَّة؟ فامذا تعني كلمة ُأمِّ
ين. انظر ابن فارس مقاييس اللغة. أم: األصل واملرجع واجلامعة والدِّ

أ: اهلمزة صوت تابع لصوت املد )آ( بشكل مصغر، وهو يدل عىل ظهور زمكاين 
خفيف متوقف.

م: صوت يدل عىل مجع متصل.
وبجمع الصوتني مع بعضهام هبذا الرتتيب )ُأم( التي تدل عىل ظهور اليشء مكانيًّا 
منضم عىل نفسه ممتد زمانيًّا بجمع متصل ال ينقطع. ومن هذا املفهوم الفيزيائي ظهر 

استخدام صور الكلمة يف احلياة املعيشية ثقافيًّا.
الحظ  وعاطفة.  وحًبا  وتعلياًم  تربية  به  وتعتني  الصغري  حتتضن  التي  املرأة  األم: 

شدة العالقة واالتصال الدائم بينهام.
اإلمام: اإلنسان الذي يقود الناس، ويرجعون إليه يف شؤون أمورهم. انظر إمام 

الصالة، إمام العلم...
أم القرى: األصل واملركز التي يتبعها القرى األخرى.

األمة: جمموعة من الناس يتحركون وفق منظومة واحدة تشدهم لبعضهم بعًضا.
فعندما وصف النص القرءاين النبي أنه أمِّي قصد به النبي األصيل الفطري اجلامع 
للناس كلهم إضافة النتسابه إىل أم القرى. وكلمة الفطري ال تعني أن اإلنسان خال 
من أي يشء اكتسايب ومنها التالوة للمخطوط أو نسخه، وإنام تعني أن هذا اإلنسان 
ما زال طاهًرا أصياًل، وأي يشء اكتسبه بعد ذلك إنام وفق أصالته وطهارته مل َتفسد 
فطرته، انظر لصفة النبي إبراهيم، ﴿َقاَل إِنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما﴾ ]البقرة: 12[، ﴿
120[، فكال  الُمْشِركِيَن﴾ ]النحل:  ِمَن  َيُك  َوَلْم  لِّلِه َحنِيًفا  َقانًِتا  ًة  ُأمَّ إِْبَراِهيَم َكاَن  إِنَّ 

النبيني هلام صفة األمية، بخالف النبي لوط أو نوح.
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نُْهْم  يِّيَن َرُسواًل مِّ   أما وصف قوم النبي باألميني بقوله: ﴿ُهَو الَِّذي َبَعَث فِي األُمِّ
ُمُهُم الكَِتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل  يِهْم َوُيَعلِّ َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ
َها َرُسواًل َيْتُلو  بِيٍن﴾ ]الجمعة: 2[، ﴿َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك الُقَرى َحتَّى َيْبَعَث فِي ُأمِّ مُّ
َعَلْيِهْم آَياتِنَا َوَما ُكنَّا ُمْهلِكِي الُقَرى إاِلَّ َوَأْهُلَها َظالُِموَن﴾ ]القصص: 59[، فقوم النبي 
لبلدهم  قوم  أي  هلا، كنسبة  نسبة  أميني  هم  القرى، وبالتايل  أم  يف  املقيمة  اجلامعة  هم 

مثل: الشاميني، واملرصيني.
إذن؛ ال عالقة لصفة األمية بعدم معرفة تالوة املخطوط أو نسخه، فاإلنسان يمكن 
أن يكون أميًّا وهو يتقن اخلط وتالوته، وقد يكون عامًلا، ويمكن أن ينتفي عنه صفة 

األمية رغم أنه ال يتقن اخلط وال تالوته !.
والنقاء  األصالة  عىل  تدل  ألهنا  وعظمة؛  مدح  صفة  حممد  لنبينا  ية  األُمِّ فصفة 
القرى،  أم  إىل  ينتسب  أنه  غري  حياهتم  أمور  يف  للناس  واملرجع  واجلامع  والطهارة 

وأضف هلا صفة اخلامتية، فهو أم األنبياء وُبعث يف أم القرى، وبعث يف األميني.
املخطوط  تالوة  يعرف  ال  الذي  لإلنسان  األمي  كلمة  استخدام  عدم  ينبغي  لذا؛ 
أو رسمه، واستبداهلا بكلمة )ال يعرف(، وكذلك ال يصح استخدام كلمة )جاهل( 

عليه؛ ألهنا تدل عىل نفي األخالق عنه، وعىل عدم االلتزام بالقيم.
ووصلنا اآلن لضبط مفهوم قرأ وكتب.
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مفهوم قرأ وكتب وتال

 )قرأ( ُيسمى كالم اهللّ تعاىل الذي َأنزله عىل نبيه كتاًبا وقرءاًنا ومعنى القرءان معنى 
ها، وقوله تعاىل: إِنَّ علينا مَجْعه وقرءانه،  َور فَيُضمُّ ي قرءاًنا ؛ ألَنه جيمع السُّ اجلمع وُسمِّ

بِْع قرءانُه. َأي: مَجَْعه وِقراَءته َفإِذا قرءاناُه فاتَّ
الذي  جنسه، وهذا  من  بيشء  يشء  قرن  عىل  تدل  كلمة  قرأ  اللغة:  أهل  عند  إذن 
َعَلْينَا  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  انظر  قارص  معنى  وهو  واالجتامع،  اجلمع  بكلمة  عنه  عربوا 
مجع  كلمة  قرءانه، وبالتايل  داللة  غري  اجلمع  فداللة   ،]17 َجْمَعُه َوقرءانُه﴾ ]القيامة: 

غري قرأ رضورة.
قرأ: كلمة تدل عىل مجع يشء إىل يشء آخر من جنسه لوجود عالقة مستمرة بينهام 
وفق نظام معني مع ظهوره مع الزمن. ويقول العرب عن املرأة احلامل: قرأت، بمعنى 

مجعت محلها ومل يسقط وتعلق هبا وهو من جنسها اإلنساين.
فاإلنسان عندما يقرأ شيًئا ما من صحيفة أو الكون من سموات وأرض.... يقوم 
ويصنفها  وجيدوهلا  بعضها  إىل  القراءة  يف  املعني  باليشء  املتعلقة  املعلومات  بجمع 
وحيللها ليصل إىل نتيجة علمية يبني عليها موقفه من اليشء وحيكم عليه، ومن هذا 
واخلروج  وحتليل  ودراسة  وتفكري  للمعلومات  مجع  هي  القراءة  إن  قلت:  الوجه 

بنتيجة.
ومن هذا الوجه ظهر لنا الفرق بني قارئ القرءان، وتايل القرءان، والشيخ »عبد 
األخبار  نرشة  يتلو  لألخبار  واملذيع   ! يقرؤه  وال  القرءان  يتلو  الصمد«  عبد  الباسط 
َفاْسَتِعْذ  َقَرْأَت القرءان  ﴿َفإَِذا  اإلهلي:  األمر  أتى  الوجه  هذا  يقرؤها، ومن  وال  علينا 
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ِجيِم﴾ ]النحل: 98[، وليس إذا تلوته! وانظر أيًضا: ﴿َوإَِذا ُقِرَئ  ْيَطاِن الرَّ بِالّلِه ِمَن الشَّ
ُكْم ُتْرَحُموَن﴾ ]األعراف: 204[، وليس إذا ُتيل من  القرءان َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَّ

قبل »احلرصي« أو غريه من التالني!
كلمة كتب: تدل عىل القيام بجهد خفيف يف مجع يشء إىل جنسه، انظروا إىل كتب 
زيد كتابه عىل زينب، وكتب عمرو الوظيفة، وانظروا إىل كتاب الفقه ويف داخله كتاب 
ألنه  ؛  كاتًبا  الكالم  خيط  الذي  ي  وُسمِّ الصيام.....،  وكتاب  الزكاة  وكتاب  الصالة 
جيمع احلروف إىل بعضها، وكذلك املؤلف ؛ ألنه جيمع األفكار مع بعضها، والكاتب 
يكتب  الذي  هو  كان  والنبي  باخلط،  غريه  فقط، ويقوم  املؤلف  هو  يكون  أن  يمكن 
رسائله إىل امللوك بمعنى يؤلفها ويمليها عىل الناسخ فيقوم بخطها، وكان النبي هو 
الذي يقرأ رسائله بمعنى يفهمها وحيلل خطاهبا من خالل قيام رجل بتالوهتا عليه من 

املخطوط، فكلمة )كتاب( تدل عىل األشياء املجموعة من جنس واحد.
لننظر اآلن: 

هل أمر اهلل لنبيه اخلامتي بالقراءة صواب أم ال )اقرأ باسم ربك(؟  •
وهل يشرتط لفعل القراءة وجود فعل التالوة للمخطوط؟ •
أليس فعل القراءة قوة ذاتية كامنة يف كل إنسان يستطيع أن ُيفّعلها عندما يريد؟ •
أليس نفي فعل القراءة أو الكتابة عن إنسان هو نفي لقوته اإلدراكية والوعي  •

والربط والتحليل واالستنتاج؟
والسؤال اآلن: 

هل كان النبي كاتًبا قارًئا قبل النبوة، بمعنى: هل كان النبي مفكًرا حملاًل فامًها  •
للكالم ومتدبًرا يف األحداث وملا جيري حوله؟

واجلواب عندك أهيا القارئ احلر
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اسم أحمد ليس للنبي محمد

ًقا لَِّما َبْيَن  َصدِّ ِه إَِلْيُكم مُّ ﴿َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إِْسَرائِيَل إِنِّي َرُسوُل اللَّ
بِاْلَبيِّنَاِت  ا َجاءُهم  َفَلمَّ َأْحَمُد  اْسمُه  َبْعِدي  ِمن  َيْأتِي  بَِرُسوٍل  ًرا  َوُمَبشِّ التَّْوَراِة  ِمَن  َيَديَّ 

بِيٌن﴾ ]الصف: 6[. َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر مُّ
اسم التفضيل

عىل  أحدمها  وزاد  صفة،  يف  اشرتكا  شيئني  أن  عىل  لتدل  الفعل  من  تؤخذ  صفة 
اآلخر فيها.

ثالثي  فعل  من  ويصاغ  )ُفعىل(  ومؤنثه  )أفعل(  وزن  عىل  التفضيل  اسم  ويأيت 
األحرف، ويشرتط أن يأيت يف سياق التفضيل بني أمرين أو شيئني نحو: زيد أكرب من 

عمرو.
ينتفي  شيئني  بني  التفضيل  سياق  يف  تكن  ومل  وزن )أفعل(  عىل  الكلمة  أتت  فإن 
سياقها،  حسب  وتفهم  التفضيل  من  خالية  أو  عارية  وتصري  التفضيل  اسم  عنها 

فاحلكم دائاًم هو ملحل اخلطاب ومعنى الكالم وليس للمبنى أو الوزن.
وكلمة )أمحد( هي عىل وزن )أفعل( وسياق الكالم هو الذي حيدد هل استخدمت 

عىل قصد اسم التفضيل أم هي خالية من التفضيل.
النص أتى بسياق )مبرًشا برسول يأيت من بعدي اسمه أمحد..( والسياق ال يوجد 
فيه يشء يفضل عىل يشء آخر، وهذا يدل عىل أن كلمة )أمحد( يف النص ال يقصد هبا 

التفضيل، وبالتايل ليست هي اسم تفضيل وتفهم حسب السياق وحمل اخلطاب.
ونالحظ أن النص مل يستخدم كلمة )مبرًشا بنبي من بعدي( وإنام استخدم كلمة 
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)برسول( ولو كان املقصد شخص الرسول اإلنساين الستخدم كلمة النبي، وصار ما 
يعرضه املسلمون صواب وأن النبي حممد هو برشى من النبي عيسى.

ووصفوه  بالبينات  جييء  بَِرُسوٍل(  ا  ً )َوُمَبرشِّ بكلمة  النص  أتى  عندما  ولكن 
يكون  به  أتى  النبي، وما  عىل  الكفار  أطلقها  الساحر  صفة  أن  نعلم  بالسحر، ونحن 
خاصة  القرءان،  هو  بالبينات  جاء  الذي  أن  عىل  يدل  مما  القرءان،  هو  الذي  سحًرا 
رسول  نبي  الرسالة، وكل  هو  العريب  اللسان  يف  الرسول  كلمة  داللة  يف  األصل  أن 
فتكون  القرءان(  يف  والرسالة  الرسول  مفهوم  بحث  )راجع  صواب  غري  والعكس 
ٌد  َحمَّ ى حممد بنص القرءان ﴿مُّ كلمة )أمحد( اسم للقرءان وليس لشخص النبي املسمَّ
َكاَن  ا  ﴿مَّ  ]29 َبْينَُهْم ﴿]الفتح:  ُرَحَماء  اِر  الُكفَّ َعَلى  اء  َأِشدَّ َمَعُه  َوالَِّذيَن  ِه  اللَّ ُسوُل  رَّ
َشْيٍء  بُِكلِّ  ُه  اللَّ َوَكاَن  النَّبِيِّيَن  َوَخاَتَم  ِه  اللَّ ُسوَل  رَّ َوَلكِن  َجالُِكْم  رِّ ن  مِّ َأَحٍد  َأَبا  ٌد  ُمَحمَّ

َعلِيًما﴾ ]األحزاب: 40[.
وللتأكيد نقوم بمقارنة بني نصني: 

اْبُن  الَمِسيُح ِعيَسى  اْسُمُه  نُْه  مِّ بَِكلَِمٍة  ُرِك  ُيَبشِّ الّلَه  إِنَّ  َمْرَيُم  َيا  َقاَلِت الَمآلئَِكُة  ﴿إِْذ 
بِيَن﴾ ]آل عمران: 45[. ْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن الُمَقرَّ َمْرَيَم َوِجيًها فِي الدُّ

ا بَِرُسـوٍل  ً فلـو أن النبـي حممد اسـمه أمحد ألتى النص مثل النص السـابق )َوُمَبرشِّ
ا  ً َيـْأيِت ِمـن َبْعـِدي اْسـُمُه األمَْحَـُد حممـد بـن عبـد اهلل...( ولكن النـص أتـى )َوُمَبرشِّ
بَِرُسـوٍل َيـْأيِت ِمـن َبْعـِدي اْسـُمُه َأمْحَـُد...( دون إرجـاع ذلـك ملحمـد، وأتـت كلمة 
ى، ونجـد أن للقرءان  أمحـد بصيغـة نكـرة لتدل عـىل وجـود أسـامء أخـرى للمسـمَّ
ُق الَِّذي َبْيَن  َصـدِّ دة مثل اسـم )مبارك(. ﴿َوَهــَذا كَِتاٌب َأنَزْلنَـاُه ُمَباَرٌك مُّ أسـامء متعدِّ
َيَدْيـِه َولُِتنـِذَر ُأمَّ القـَرى َوَمـْن َحْوَلَها َوالَِّذيـَن ُيْؤِمنُوَن بِاآلِخـَرِة ُيْؤِمنُوَن بِـِه َوُهْم َعَلى 

َصاَلتِِهـْم ُيَحافُِظـوَن﴾ ]األنعام: 92[.
فاسم أمحد يف النص املعني هو للرسول القرءاين )الرسالة( 
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ًقا لَِّما َبْيَن  َصدِّ ِه إَِلْيُكم مُّ ﴿َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إِْسَرائِيَل إِنِّي َرُسوُل اللَّ
بِاْلَبيِّنَاِت  َجاءُهم  ا  َفَلمَّ َأْحَمُد  اْسُمُه  َبْعِدي  ِمن  َيْأتِي  بَِرُسوٍل  ًرا  َوُمَبشِّ التَّْوَراِة  ِمَن  َيَديَّ 

بِيٌن﴾ ]الصف: 6[. َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر مُّ
بِيٌن﴾ ]يونس: 76[. ا َجاءُهُم الَحقُّ ِمْن ِعنِدَنا َقاُلوْا إِنَّ َهـَذا َلِسْحٌر مُّ ﴿َفَلمَّ

َيْسَتْهِزُئوَن﴾  بِِه  َكاُنوْا  َما  َأنَباء  َيْأتِيِهْم  َفَسْوَف  َجاءُهْم  ا  َلمَّ بِاْلَحقِّ  ُبوْا  َكذَّ ﴿َفَقْد 
]األنعام: 5[.

ٌق لَِّمـا َمَعُهـْم َوَكاُنـوْا ِمـن َقْبـُل  ـْن ِعنـِد الّلـِه ُمَصـدِّ ـا َجاءُهـْم كَِتـاٌب مِّ ﴿َوَلمَّ
ـا َعَرُفوْا َكَفـُروْا بِـِه َفَلْعنَـُة اللَّه َعَلى  ـا َجاءُهم مَّ َيْسـَتْفتُِحوَن َعَلـى الَِّذيـَن َكَفـُروْا َفَلمَّ

.]89 ]البقـرة:  الَكافِِريـَن﴾ 
ُأوُتوْا  الَِّذيَن  َن  مِّ َفِريٌق  َنَبَذ  َمَعُهْم  لَِّما  ٌق  ُمَصدِّ الّلِه  ِعنِد  ْن  مِّ َرُسوٌل  َجاءُهْم  ا  ﴿َوَلمَّ

ُهْم الَ َيْعَلُموَن﴾ ]البقرة: 101[. الكَِتاَب كَِتاَب الّلِه َوَراء ُظُهوِرِهْم َكَأنَّ
الحظوا أن فعل املجيء متعلق بالرسول القرءاين وليس بالرسول البرشي، وهتمة 

السحر متعلقة بالقرءان وليس بالنبي فهو وصفوه بالساحر.
واسم حممد يف النص القرءاين هو للشخص اإلنساين الرسول النبي التارخيي.

ُه  ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن َوَكاَن اللَّ ُسوَل اللَّ َجالُِكْم َوَلكِن رَّ ن رِّ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ﴿مَّ
بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيًما﴾ ]األحزاب: 40[.

فامذا يعني )اسم أمحد( للقرءان؟
وجذر كلمة )اسم( من وسم، وهي غري الصفة.
وجذر كلمة )أمحد( من محد، وهي غري الشكر.

وهذا حيتاج دراسة مستقلة الحقة.
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مفهوم ختم النبوة

ُه  ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن َوَكاَن اللَّ ُسوَل اللَّ َجالُِكْم َوَلكِن رَّ ن رِّ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ﴿مَّ
بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيًما﴾ ]األحزاب: 40[.

بجمع  منته  خفيف  ودفع  ارختاء  عملية  عىل  تدل  وامليم  والتاء  كلمة )َخَتَم( اخلاء 
متصل. وظهر ذلك يف حياتنا املعيشية عندما نريد أن ُننهي أمًرا معينًا متفًقا عليه، فنبدأ 
بذكر البنود واحًدا تلو اآلخر، مع وقفة عند كل واحد للتحقق والتأكد منه وتثبيته، 
فنضع  النهاية  عملية  إىل  نصل  أن  إىل  والتاء(  )اخلاء  صوت  داللة  هو  الفعل  وهذا 
والتثبيت،  واإلكامل  والتواصل،  التصديق،  صفة  سبقه  ملا  ُيعطي  الذي  األخري  البند 

واالستمرار ملضمون االتفاق دون زيادة أو نقصان، وهذا داللة صوت )امليم(.
بصورة  منه  االنتهاء  تم  عمل  لكل  )ختم(  فعل  استخدام  يتم  الوجه،  هذا  ومن 
واملصداقية،  والتثبيت  واالستمرار،  والصالحية  التواصل،  صفة  إعطائه  مع  كاملة، 
وهذه الصور لفعل )ختم( اقتىض يف واقع حال املختوم؛ أن يكون اخلاَتم هو اآلخر 
العقود  ختم  يف  االستخدام  ذلك  وظهر  اخلتم.  صفة  عنه  انتفى  الزمة، وإال  رضورة 

والوثائق، فبعد عملية اخلتم ال يصح أي زيادة أو تغيري.
فمفهوم اآلخر وحده؛ يدل عىل هناية األمر املتكلم عنه، وال ُيفيد نفي وجود يشء 
بعده يف الواقع إالّ بقرينة حُتدد ذلك، نحو قولنا: جاء زيد آخر الناس. فهذا الكالم ال 
يفيد نفي جميء أحد بعده، ألنه من املحتمل أن جييء إنسان بعده. فهو ُيفيد اآلخرية يف 
زمن التكلم فقط، وال ينسحب إىل املستقبل، غري أنه ال ُيفيد صفة التواصل واملصداقية 
واإلكامل للناس الذين سبقوه، فكلمة اآلخر؛ تدل عىل جمرد وصف حال األمر من 
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حيث هو آخر يشء حصل إىل زمن التكلم مع احتامل استمراره.
يصح  وال  )اآلخر(،  كلمة  داللة  من  وأشمل  أعم  )اخلاَتم(  كلمة  داللة  إذن؛ 

استخدام كلمة )اآلخر( بدل كلمة )اخلاَتم(.
ُمنَا َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بَِما َكاُنوا  قال تعاىل: ﴿اْلَيْوَم َنْختُِم َعَلى َأْفَواِهِهْم َوُتَكلِّ
َيْكِسُبوَن﴾ ]يس: 65[ فختم األفواه؛ هو تثبيت وتوقيف وظيفتها عىل يشء كامن يف 
داخلها يقوم به جهة أخرى، وليس إغالق األفواه كام ُتغلق األبواب !، ألن عملية 
إغالق الفم يقوم اإلنسان نفسه هبا، بخالف عملية اخلتم؛ فال ُبدَّ هلا من جهة أخرى 
الذي  الفاعل  من  إال  إلغائها  أو  فتحها،  يتم  أن  يمكن  ال  اخلتم  وعملية  عليه،  ختتم 
قام باخلتم. مثل إن قامت السلطات بختم حمل جتاري لوقوعه بمخالفة ما. فإن قام 

صاحب املحل بفك اخلتم؛ كان فعله غري رشعي وحماسب عليه.
ْن  قال تعاىل: ﴿ ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأَخَذ الّلُه َسْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم َوَخَتَم َعَلى ُقُلوبُِكم مَّ
ُف اآلَياِت ُثمَّ ُهْم َيْصِدُفوَن﴾ ]األنعام: 46[.  إَِلـٌه َغْيُر الّلِه َيْأتِيُكم بِِه انُظْر َكْيَف ُنَصرِّ
ْخُتوٍم، ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوفِي َذلَِك َفْلَيَتنَاَفِس الُمَتنَافُِسوَن﴾  ِحيٍق مَّ وقال: ﴿يْسَقْوَن ِمن رَّ

]المطففين: 26 -25[.
هو  ما  عىل  وتثبيته  إهناؤه  وتم  معينة،  بصورة  صنعته  تم  يشء  هو  فاملختوم؛ 
االستمرار  صفة  النقصان، وإعطاءه  أو  الزيادة  عليه  يتم  ال  أن  عىل  عليه، واملحافظة 

والصالحية.
وبعد هذا املدخل املخترص؛ نصل إىل املفهوم الذي هو حمل الدراسة أال وهو: 
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نقاش الجماعة األحمدية

يَن﴾ ِبيِّ ِ َوَخاَتَم النَّ ُسوَل اهللَّ ﴿رَّ

ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن  ُسوَل اللَّ َجالُِكْم َوَلكِن رَّ ن رِّ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ قال تعالى: ﴿مَّ
ُه بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيًما﴾ ]األحزاب: 40[. َوَكاَن اللَّ

خامَتًا  حممًدا  النبي  جعل  قد  أنه  النبيني،  بعث  يف  العالقة  صاحب  كونه  اهلل  خيربنا 
لكل  خاَتم  هو  الكريم  النبي  هذا  طريق  عن  للناس  إرساله  تم  ما  أن  للنبيني، بمعنى 
ألصلها،  التصديق  صفة  وأعطى  معها،  تواصل  حيث  اإلهلية،  الكتب  من  سبقه  ما 
تم  أن  إىل  أموًرا،  وأضاف  أخرى،  أموًرا  ل  عدَّ أو  ونسخ  مضموهنا،  من  وملجموعة 
هو )القرءان(  واحد، فكان  كتاب  يف  وإهناؤه، ومجعه  اإلهلي، وتثبيته  املرشوع  إكامل 

آخر الكتب نزواًل، وأخذ صفة الكامل واجلامع.
وكلمة )خاَتم( بفتح التاء، هي تالوة حفص عن عاصم، أما التالوات األخرى 
فقد أتت كلمة )خاتِم( بكرس التاء، وبالتايل يصري معناها أن النبي حممد هو الفاعل 
النبي  من  ليس  الفاعل  ومقام  للنبيني،  اخلَْتم  بعملية  قام  الذي  الشخيص  بحضوره 
نفسه، وإنام جعله اهلل كذلك، فصار النبي حممًدا خامَتًا يتم اخلتم به بواسطة القرءان، 

وصار خامِتًا بشخصه يتم به بواسطة القرءان ختم كل ما سبق من دعوات للنبيني.
صفة  اإلهلي  املرشوع  وبلوغ  مهمتهم،  النتهاء  النبيني  بعث  عملية  توقيف  َفَتمَّ 
اإِلْساَلَم  َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَمْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  الكامل ﴿اْلَيْوَم 

ِدينًا﴾ ]المائدة: 3[.
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نبي،  رسول  كل  فليس  صواب،  غري  والعكس  رضورة،  رسول  هو  نبي  فكل 
تابع له، وكالمها  صاحب رسالة، واآلخر  حالتني، أحدمها  عىل  هو  النبي  والرسول 
النبي  الرسول  َمثل  ذلك  وَمثل  الناس،  وقيادة  والتعليم  والدعوة  بالتبليغ  مأموران 

موسى القائد، والرسول النبي هارون التابع ألخيه ووزيًرا له.
مقام  ختم  عىل  رضورة  دلَّ ذلك  ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن﴾  اهلل: ﴿ َرُسوَل اللَّ قال  فعندما 
ما  له، وهذا  التابع  النبي  الرسالة، والرسول  صاحب  النبي  الرسول  بنوعيها:  النبوة 
يقتضيه عموم النص، وال يوجد مربر أو قرينة الستثناء الرسول النبي التابع من عملية 
اخلتم، وحرص اخلتم بالرسول النبي القائد؛ ألن ذلك تدّخل يف مفهوم النص، وإلغاء 
جزء من داللته دون برهان، واخلتم أتى متعلًقا بمقام النبوة فقط دون مقام الرسول، 
وهذا يدل عىل استمرار مقام الرسول دون النبوة، وهذا حتقق يف كل من محل الرسالة 
واستمرار وجود مقام  الراشدين،  والقادة  والدعاة  العلامء  من  طوًعا  النبيني  بعد  من 
الرسول رضورة اجتامعية وإيامنية إلقامة احلجة عىل الناس، واألخذ بأيدهيم إىل طريق 

الصواب والرشاد.
النبي  ألن  فاعل،  اسم  بصيغة  تأت  مل  عاصم  تالوة  يف  )خاَتم(  كلمة  أن  الحظ 
)خاَتم(  كلمة  أتت  لذا  اهلل،  هو  الفاعل  وإنام  اخلتم،  لعملية  الفاعل  هو  ليس  حممد 
اسم لليشء الذي يتم اخلتم به )أداة(، وهذا ما نستخدمه يف حياتنا العملية من قيامنا 
فاعل،،  خامِتًا، اسم  يكون  باخلتم  يقوم  به )خاَتم(، ومن  نختم  الذي  اليشء  بتسمية 
أما تالوة اآلخرين )خاتِم( بالكرس، فالفاعل هو النبي بشخصه، ولكن ليس أصالة، 

وإنام تكليًفا وجعاًل.
والتابع(،  )القائد  بنوعيه  النبوة  ملقام  موجهة  احلال  واقع  يف  اخلتم  عملية  إذن، 
وذلك نتيجة إكامل الرسالة، وبالتايل انتهى دور النبيني، فتم توقيف َبعثهم، واستمرت 
من  الواقع  من  حملها  مع  خطاهبا  مطابقة  يف  مصداقيتها  حتتوي  التي  الكاملة  الرسالة 
َأنُفِسِهْم  َوفِي  اآلَفاِق  فِي  آَياتِنَا  ﴿َسنُِريِهْم  واألنفس،  اآلفاق  وآيات  البيِّنات،  خالل 
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]فصلت:  َشِهيٌد﴾  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  ُه  َأنَّ بَِربَِّك  َيْكِف  َأَوَلْم  الَحقُّ  ُه  َأنَّ َلُهْم  َيَتَبيََّن  َحتَّى 
53[ ؛ ألن َبعث النبيني كان أمًرا ال ُبدَّ منه عند تشكل وتراكم نزول الرسالة اإلهلية، 

اإلنساين  املجتمع  وصل  وعندما  القارصة،  اإلنسانية  املجتمعات  بيد  لألخذ  وذلك 
بعث  املبارشة، وتوقيف  اإلهلية  الوصاية  رفع  والنضج، اقتىض  الرشد  سن  بداية  إىل 
هو  الرشد؛  سن  بدء  إىل  اإلنسانية  وصول  عىل  َدّلنا  والذي  الرسالة،  إلكامل  النبيني 
اكتامل الترشيع وحفظه، وتوكيل األمر إىل الرسل من العلامء والدعاة وقادة املجتمع 
عىل  وُيسقطوها  الكاملة،  اإلهلية  للرسالة  والدراسة  التفاعل،  عملية  يف  ليستمروا 
﴿إِنِّي َجاِعٌل فِي  اهلل.  إياه  منحهم  األرض، الذي  يف  اخلالفة  مقام  الواقع، ويامرسوا 

األَْرِض َخلِيَفًة﴾ ]البقرة: 30[.
التواصل، واملصداقية، والصالحية، والكامل  ُتفيد  فداللة كلمة )خاَتم أو خاتِم( 
واالستمرار، واإلهناء، والتثبيت، وآخر اليشء. كل هذه األمور جمتمعة؛ هي مفهوم 

)اخلامتَية أو اخلامِتية (
لذا؛ ال َيصح وضع مفهوم )اخلامَتية أو اخلامِتية( مقابل مفهوم )اآلخر(، ألن هذا 
يشمل  اخلامَتية  مفهوم  بينام  اخلامَتية،  مفهوم  وكامل  متام  عىل  يدل  وال  قارص،  املفهوم 
دون  تعديله  أو  له،  واإلضافة  فتحه،  يمكن  ال  خمتوم  عمل  فكل  اآلخر،  مفهوم 
باب  وأغلق  أهنى  النَّبِيِّيَن﴾  َوَخاَتَم  ِه  اللَّ سوَل  ﴿رَّ اهلل  قال  اخلتم، فعندما  عملية  إلغاء 
بعث النبوة بكامل الرسالة، وبشخص النبي حممد نفسه، ولن يبعث اهلل نبيًّا بعد نبيه 

حممد أبًدا؛ ال نبيًّا قائًدا، وال نبيًّا تابًعا.
عي النبوة فهو ُمفرٍت، ويكذب عىل اهلل وعىل الناس، أو واهم بسبب   وبالتايل من َيدَّ

متاهيه مع األفكار حتى صارت هاجسه!.
خالله،  من  خلقه  مع  اهلل  وتواصل  النبوة،  وحي  استمرار  إن  القول:  يصح  وال 
هو رمحة ونعمة، وأمة حممد َأوىل من األمم السابقة يف استمرار النبوة فيهم !، وذلك 
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حينام  أما  اإلهلية،  الوصاية  حتت  مبتدئة  ناشئة  أمم  السابقة  بينهام، فاألمم  لالختالف 
وصلت اإلنسانية إىل بداية سن الرشد؛ نزل القرءان بصفته املكملة واجلامعة، وأعلن 
أنفسهم  عىل  االعتامد  منهم  اإلنساين، وطلب  املجتمع  عن  املبارشة  الوصاية  رفع  اهلل 
ليصريا  الواقع،  من  بمحله  خطابه  وربط  القرءان،  مع  والتفاعل  التعامل  عملية  يف 
بإكامل  الناس  عىل  نعمته  وأتمَّ  بعضهام،  عن  ينفكان  ال  توءمان   - والعلم  -القرءان 
ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ﴿اْلَيْوَم  اخلالفة  مقام  عنهم، وتسليمهم  الوصاية  ين، وبرفع  الدِّ

َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا﴾ ]المائدة: 3[.
ُترفع  أن  ينبغي  الرشد  سن  بداية  بلغوا  فإذا  اليتامى،  عىل  بالوصاية  أشبه  واألمر 
عنهم الوصاية، ويعتمدون عىل أنفسهم وفق التعليامت واإلرشادات التي تعلموها 
من الويص، وإذا استمرت الوصاية بعد ذلك، حَتَّول األمر من نعمة ورمحة؛ إىل نقمة 
استمرار  إمكانية  مفهوم  وكذلك  فاعليتهم،  وفقدوا  هلم،  االحرتام  وانتفى  وشقاء، 
نقمة  الرشد، هو  سن  بداية  إىل  كجنس  اإلنسان  الرسالة، ووصول  إكامل  بعد  النبوة 
وانتفاء  لإلنسان،  اخلالفة  ملقام  تعطيل  ذلك  ألن  رمحة،  وال  نعمة،  وليس  وشقاء، 

ين يف زمنهم. التكريم له، واألقوام السابقة مل يكتمل الدِّ
ين النتفاء كامله بعد، وكل ذلك   وبالتايل مل ُيتمَّ اهلل النعمة هلم، ومل يرض عن الدِّ
حصل يف األمة اإلسالمية، اإلكامل للدين، وإمتام النعمة، والرضا من اهلل، فهذا فضل 
ونعمة ورمحة وتكريم لألمة مل ينله السابقون، لذا َفَقد سؤال هل استمرار النبوة نعمة 
بقبل  حتديده  ضبط، وهو  إىل  وبحاجة  قارص  السؤال  هذا  عرضه، ألن  مربر  نقمة  أم 
قبل  كان  فإن  كله؟  ذلك  حصول  بعد  أم  الرب،  النعمة، ورضا  ين، وإمتام  الدِّ إكامل 
وخطأ  عبث  فهو  ذلك  بعد  كان  وإن  ونعمة،  رمحة  النبيني  بعث  أن  شك  فال  ذلك 
وجرب وقهر وفقدان االحرتام للناس وإهدار كرامتهم، وتعطيل مقام اخلالفة، فصيغة 
السؤال خطأ، وهو مثل من يقول: الرمحة ظلم أم عدل، وهذا خطأ، ألن الرمحة قطًعا 

ليست ظلاًم، وهي فوق العدل، وكذلك قول أحدهم: إن مل تكن معي فأنت ضدي.
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وإنام  ضدك،  وال  معك  ليس  وهو  ثالث،  احتامل  يوجد  ؛ألنه  أيًضا  خطأ  وهذا 
أن  شك  فال  نقمة؟.  أم  نعمة  النبيني  َبعث  السابق:  السؤال  وكذلك  حيادي.  موقف 
بعثهم نعمة، ولكن عدم بعثهم ليس نقمة، فالعطاء للناس إحسان وعدم العطاء ليس 

ظلاًم أو كفًرا. وهذه أمثلة لتقريب خطأ السؤال وعدم ضبطه.
وتكريم  ورمحة  نعمة  الراشدين  عن  ورفعها  ورمحة،  نعمة  اليتامى  عىل  فالوصاية 

واحرتام وثقة.
عملية  تتم  فقد  الوحي،  انقطاع  بمسألة  هلا  عالقة  ال  الناس؛  يف  النبوة  وانقطاع 
الوحي من اهلل لبعض الناس ألمر خاص هبم، ال عالقة للمجتمع به، مثل قوله تعاىل: 
ليس  اإلهلي،  الوحي  فهذا   ،]7 ]القصص:  َأْرِضِعيِه﴾  َأْن  ُموَسى  ُأمِّ  إَِلى  ﴿َوَأْوَحْينَا 
وحًيا للتكليف بمقام النبوة، وليس وحًيا ترشيعيًّا، وإنام هو وحي خاص لإلنسان، 
ليشء  برهاًنا  يكون  أن  يصلح  ُبرشى..، وال  أو  توجيًها  أو  وتوفيًقا،  وتأييًدا  كرامة، 
بالنسبة للمجتمع أبًدا، وال ينسخ حكاًم رشعيًّا بحق الفرد، وال يضيف أي يشء، وال 
ُيلِزم اآلخرين باتِّباعه، أو جعله إماًما، أو ُيسمح له بادِّعاء اإلمامة، والقيادة من قبل 

اهلل !.
ومن هذا الباب، اإلشارات واملوافقات، والرؤيا، وما شابه ذلك؛ التي يمكن أن 
حتصل مع اإلنسان، فهي كلها خاصة له، ال تعني املجتمع بيشء من الناحية الفكرية، 
أو الترشيعية، وقد تعني من ناحية األحداث، مثل رؤيا امللك لسبع بقرات سامن يف 
قصة النبي يوسف، ﴿َوَقاَل الَملُِك إِنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف 
ْؤَيا  َها الَمأُل َأْفُتونِي فِي ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َيابَِساٍت َيا َأيُّ

َتْعُبُروَن﴾ ]يوسف: 43[.
ــى  ــه ويتامه ــه نفس ــال ختدع ــور ف ــذه األم ــه هل ــان أن ينتب ــىل اإلنس ــي ع وينبغ
ــا، أو مبعوًثــا مــن قبــل اهلل!، فــكل العلــامء والدعــاة  مــع األفــكار، ويظــن أنــه نبيًّ
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ُرســاًل، والنــاس عموًمــا مكلفــني بالعلــم والدعــوة، حســب مســتواهم العلمــي، 
ــٍة ُأْخِرَجــْت لِلنَّــاِس َتْأُمــُروَن بِاْلَمْعــُروِف َوَتنَْهــْوَن َعــِن  والثقــايف، ﴿ُكنُتــْم َخْيــَر ُأمَّ

ــران: 110[. ــِه﴾ ]آل عم ــوَن بِالّل ــِر َوُتْؤِمنُ الُمنَك
الزمن،  آخر  عيسى يف  بنزول  األنبياء؛  وجود  استمرار  عىل  االستدالل  مسألة  أما 
مهمته  أكمل  عيسى  فالنبي  النبوة،  ادِّعاء  لتربير  كهنوتيًّا  صنعها  تم  قد  مسألة  فهذه 
أم  صلًبا،  سواء  كانت،  طريقة  بأي  القتل  من  عصمه  وقد  الرب،  أمره  كام  الرسالية 
قطع الرأس، أم غري ذلك، وأطال عمره حتى أكمل املهمة التي كلفه اهلل هبا، فالنبيون 
حياهتم،  ُيزهق  الذي  املادي  القتل  عن  معصومون  العزم  أويل  من  الرسالة  أصحاب 
وذلك موجه لطبيعة املهمة التي ُكلِّفوا هبا، والقتل للنبيني القادة الذي مارسه اليهود 
فقد  التابعني  لألنبياء  قتلهم  وعدوانيتهم، بخالف  بكفرهم  متثل  معنوي  قتل  هو  إنام 
ا، وهذا هو القتل بحد ذاته، وهو غري مرتبط بزمان أو حياة النبي نفسه،  كان قتاًل ماديًّ
بدليل أن القتل لدعوة النبيني مستمر إىل اآلن ﴿إِنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِآَياِت الّلِه َوَيْقُتُلوَن 
َألِيٍم﴾  بَِعَذاٍب  ْرُهم  َفَبشِّ النَّاِس  ِمَن  بِاْلِقْسِط  َيْأُمُروَن  الِِّذيَن  َوَيْقُتُلوَن  َحقٍّ  بَِغْيِر  النَّبِيِّيَن 

]آل عمران: 21[.
دعوته  نبيهم حممًدا من خالل حماربة  يقتلون  اإلسالم  إىل  ينتسبون  الذين  فهاهم   
بوعي أو دون قصد، وكذلك مسألة رفع عيسى فهي رفع قيمة، وليست رفع مكان. 
ُكْم  قال تعاىل عىل لسان عيسى: ﴿َما ُقْلُت َلهْم إاِلَّ َما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعبُدوْا الّلَه َربِّي َوَربَّ
ِقيَب َعَلْيِهْم َوَأنَت َعَلى  ْيَتنِي ُكنَت َأنَت الرَّ ا َتَوفَّ ا ُدْمُت فِيِهْم َفَلمَّ َوُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا مَّ
ُه  ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ ]المائدة:117[، والوفاة للنفس بغري رجعة تكون حني موهتا ﴿اللَّ
َيَتَوفَّى األَنُفَس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي َلْم َتُمْت فِي َمنَاِمَها َفُيْمِسُك الَّتِي َقَضى َعَلْيَها الَمْوَت 

ُروَن﴾ ]الزمر: 42[. ى إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ َوُيْرِسُل األُْخَرى إَِلى َأَجٍل مَسمًّ
أثناء  النفس  وفاة  خالف  وذلك  بموهتا،  إال  رجعة  دون  للنفس  وفاة  يوجد  وال 
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مات،  أن  بعد  اهلل  توفاه  عيسى  فالنبي  الدنيا،  يف  الفاعلة  للحياة  ترجع  فإهنا  املنام، 
يف  عيسى  نزول  يف  حديث  أو  خرب،  أي  يصح  ال  لذلك؛  الرسالية،  مهمته  وانتهت 
آخر الزمن، واآليات القرءانية التي يستدلون بظاهرها إلثبات فكرهتم؛ ال عالقة هلا 

باملوضوع أبًدا؛ وإنام يتم رصف معناها، وحتميل النص ما ال حيتمل. 
به  يستدل  فام  املهدي،  اإلمام  مفهوم  عىل  ينطبق  عيسى،  النبي  عىل  ينطبق  وما 
املسيح،  املهدي  اإلمام  فكرة  أصحاب  يدحضه  املعصوم،  اإلمام  فكرة  أصحاب 

والعكس أيًضا، وهذا ألن ِكال املفهومني غري صواب.
مسألة  عىل  يعتمد  املسيح؛  املهدي  اإلمام  وجود  إمكانية  ُيثبت  من  أن  والغريب   
املهدي  اإلمام  بعث  إلثبات  استخدامها  اإلسالمي، وبعد  املوروث  يف  عيسى  نزول 

املسيح، يقومون بإثبات موت عيسى، وأنه لن ينزل يف آخر الزمن.
واملقصود هبذه األخبار هو اإلمام املسيح الذي خيصهم، وذلك بقوهلم: إن الذي 
حيث  من  بالصفات؛  مثيله  املقصود  وإنام  بشخصه،  عيسى  هو  ليس  ُيبعث  سوف 
دون  بنبوته  اإلسالم !، ويقولون  الكفر، ونرش  لألرض، وإزالة  املسح  بعملية  قيامه 
رسالته، ويعّدونه تابًعا للرسول حممد مثل تابعية النبي هارون ألخيه الرسول موسى، 

ويصفونه بالنبي اخلادم أو الظيل للنبي حممد. 
وال أدري ما فائدة هذا النبي مع متام وكامل، وحفظ الرسالة !، فإن كان لدراستها، 
وتعليمها للناس، فهذا حيصل من خالل العلامء عىل كافة االختصاصات، وما رأي 
والعلم  القرءان  هو  واملعيار  ويصيب،  خيطئ  به،  ا  خاصًّ رأًيا  إال  املسيح؛  النبي  هذا 
غري  أيًضا  الرسالة، فهذا  من  حترف  أو  انقرض  ما  لتجديد  كان  واملنفعة للناس، وإن 
الّلِه  ِمَن  َأْصَدُق  ﴿َوَمْن  بذلك،  اهلل  تعهد  الرسالة، كام  لتامم، وكامل، وحفظ  موجود 

َحِديًثا﴾ ]النساء: 87[.
 فلامذا نسميه نبيًّا أو مسيًحا؟ وكيف نجعل اإليامن بنبوته ركن من أركان اإليامن 



271

تحرير العقل من النقل

رغم أن اهلل مل يطالبنا باإليامن باألنبياء، وإنام طالبنا باإليامن بالرسل النبّيني، انظر إىل 
ِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِالّلِه َوَمآلئَِكتِِه  بِّ ُسوُل بَِما ُأنِزَل إَِلْيِه ِمن رَّ قوله تعاىل: ﴿آَمَن الرَّ
نَا َوإَِلْيَك  ُسلِِه َوَقاُلوْا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا ُغْفَراَنَك َربَّ ن رُّ ُق َبْيَن َأَحٍد مِّ َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه الَ ُنَفرِّ

الَمِصيُر﴾ ]البقرة: 285[.
والرسل النبّيون القادة هم أصحاب الكتب، فيجب اإليامن هبم، واحرتام أتباعهم، 
والتعايش معهم، أما األنبياء التابعة؛ فليس املطلوب اإليامن هبم، وذلك لعدم وجود 
وجود  النتفاء  طبيعي  يشء  االتِّباع، وهذا  نفي  بمعنى  اإليامن  عندهم، ونفي  رسالة 
ألن  بوجودهم؛  نصدق  احلياة، ولكن  قيد  عىل  الشخيص  وجودهم  الرسالة، وانتفاء 

اهلل أخرب بقصصهم.
باع مًعا،   فينبغي التفريق بالداللة بني مفهوم اإليامن الذي يدل عىل التصديق واالتِّ
ومفهوم التصديق الذي يدل عىل جمرد القناعة واإلقرار بصواب أمر، فالسؤال الذي 
عي النبوة يعتقد بوجود رسالة خاصة له ؟ فإن كان اجلواب  يفرض ذاته هو: هل من يدَّ
باإلجياب؛ فقد كفى اهلل املؤمنني القتال، ألن الرسالة كاملة عىل ما هي عليه، وبالتايل؛ 
عي للنبوة والرسالة. أي رسالة أخرى بعدها هي كذب وافرتاء عىل اهلل، وصاحبها ُمدَّ
عي النبوة يقول: أنا نبي تابع للرسول حممد، ومل ينزل َعيَلّ أي رسالة   وإن كان ُمدَّ
وانتقل  قائًدا،  نبيًّا  رسواًل  ليس  ألنه  به؛  اإليامن  صفة  نفسه  عن  نفى  قد  يكون  أبًدا، 
ال،  أم  نبيًّا،  يكون  أن  يمكن  أكان  وسواء  بنبوته،  التكذيب  أو  التصديق،  مسألة  إىل 
فاألمر ال ُيقدم وال ُيؤخر، ألن املفهوم قد تفرغ من حمتواه، وصار اساًم وشكاًل، دون 
مضمون، لعدم وجوب اإليامن به النتفاء نزول رسالة عليه تكون حمل االتِّباع، ومثل 

ذلك كمثل َمن ُيطالب باإليامن بالرسول النبي هارون!
 فكيف نصدق ونتبع النبي هارون؟

ونبوة  بإمامة  اإليامن  وجوب  فدعوى  له.  االتِّباع  التصديق، وليس  هو  املطلوب   
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املسيح املهدي دعوى باطلة، فام بالك إذا كان ادِّعاء النبوة له باطلة أصاًل، وغري ممكنة 
لتناقضها مع صفة اخلامتَية، واخلامِتية للرسول النبي حممد الذي ال حيتاج إىل وزير نبي 

معه أو بعده.
النبوة،  ملقام  اهلل  أن يصطفيه  يمكن  بِنََسب من  متعلقة  أيًضا  مهمة  مسألة  ويوجد 

وهي أن يكون من ذرية نوح وإبراهيم، أو من ذرية أحدمها رضورة.
قال تعاىل: 

ْهَتٍد  َفِمنُْهم مُّ َة َواْلكَِتاَب  تِِهَما النُُّبوَّ يَّ َأْرَسْلنَا ُنوًحا َوإِْبَراِهيَم َوَجَعْلنَا فِي ُذرِّ  ﴿َوَلَقْد 
نُْهْم َفاِسُقوَن﴾ ]الحديد: 26[. َوَكثِيٌر مِّ

أما ذكر كلمة النبيني يف سياق اإليامن، نحو قوله تعاىل: ﴿َوَلـكِنَّ البِرَّ َمْن آَمَن بِالّلِه 
َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمآلئَِكِة َواْلكَِتاِب َوالنَّبِيِّيَن﴾ ]البقرة: 177[، فهذا املقصود به مفهوم 
فاإليامن  النبي،  شخص  إىل  وليس  الرسالة،  إىل  موجه  اإليامن  ألن  القادة،  النبيني 
املطلوب هو التصديق واالتِّباع ملا نزل عىل النبي من أوامر وأحكام، فإن مل ينزل عىل 

النبي يشء، فكيف نؤمن به تصديًقا واتباًعا ؟
 وإن نزل عليه وحي تكليفي متعلق بسلوك الناس صار رسواًل نبيًّا!. 

ينزل  ومل  السابقة،  األقوام  من  بالنبيني  اإليامن  اهلل  طلب  كيف  قائل:  يقول  وقد 
عليهم رسالة، وإنام كانوا تابعني للرسول النبي السابق ؟ واجلواب عن هذا؛ هو أن 
الرسالة مل تكتمل بعد، واملجتمعات اإلنسانية مل تصل إىل بداية سن الرشد، فكان ال ُبدَّ 
من بعث النبيني لألخذ بيد الناس، وقيادهتم للوصول إىل بداية سن الرشد والنضج، 
أما بعد أن اكتملت الرسالة نزواًل - وهذا احلدث مؤرش عىل أن املجتمع اإلنساين قد 
وصل إىل بدء سن الرشد- انتفت احلاجة والرضورة من استمرار الوصاية اإلهلية عن 
طريق األنبياء، فتمت عملية ختم النبوة بالنبي حممد بنوعيها القيادية والتابعية، غري أن 

اإليامن املطلوب هو موجه إىل األنبياء الذين ذكرهم اهلل يف القرءان.
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 وبالتايل، فنحن غري ملزمني بأي نبي مل يرد اسمه يف القرءان، ومن العدل أن ال 
حياسب اهلل اإلنسان عىل يشء مل يطلبه منه، أو مل يبينه يف كتابه، وما ينبغي أن ُيبنى هذا 
املفهوم عىل الظن واالجتهاد أبًدا، فاألحاديث املنسوبة إىل النبي ال تصلح أن تكون 

برهاًنا، وذلك ألمرين: 
األول: ظنية ثبوهتا، واالختالف يف صواهبا، وداللتها.

الثاين: نفي صفة الوحي، واحلفظ اإلهلي عنها.
سبق،  ملا  خامِتًا  حممًدا  النبي  وُجعل  نزواًل،  اكتمل  قد  اإلهلي  الكتاب  أن  خاصة 
فصارت العالقة بني صفة الكامل للدين، واخلتم للنبيني جدلية، الكامل يقتيض اخلتم، 

واخلتم يلزم الكامل.
وعملية استمرار بعث األنبياء مرتبطة بمفهوم كامل الرسالة، ووصول املجتمعات 
األنبياء  بعث  انتفاء  يقتيض  ذلك،  عنده  ثبت  فمن  الرشد،  سن  بداية  إىل  اإلنسانية 
سن  بداية  إىل  اإلنسانية  وصول  وانتفاء  الرسالة،  كامل  بعدم  يعتقد  ومن  رضورة، 
الرشد، يقتيض ذلك استمرار بعث األنبياء، أما االعتقاد بكامل الرسالة، وإمتام النعمة، 
ورضا الرب، ووصول الناس إىل سن بداية الرشد، واكتامل اللسان العريب، ومع ذلك 

تعتقد بإمكانية استمرار بعث األنبياء، فهذا تناقض واضح وغري منطقي!.
 ألن األمر يصري مثل بلوغ اليتامى بداية سن الرشد، والنضج، واكتامل التعاليم 
الوصاية  صفة  عليهم  مستمرة  ذلك  مبارشة، ومع  معها  التعامل  عىل  هلم، وقدرهتم 
!، ال جيتمعان أبًدا، وال تقبله املجتمعات اإلنسانية، وال يصح تسمية ذلك رمحة، أو 
احرتاًما، أو حمبة !، إهنا اهليمنة واالستبداد، واحلجر عىل العقول، واغتيال حق اآلخر 
يف عملية اإلبداع، ونفي االجتهاد واالختيار، وتعطيل وظيفة مقام اخلالفة لإلنسان.
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نقاش وحوار
لقد قرأُت بوعي »مفهوم اخلامتية« عند اجلامعة األمحدية، فالحظت أهنم جتاوزوا 
نقاش النص املركزي يف املوضوع، وأخذوا يعرضون أدلة عىل إمكانية استمرار بعث 
األنبياء، وذلك برسد نصوص ال تدل بصورة قطعية عىل فكرهتم، وبالتايل ال يمكن 
غري  قياس  األمم  من  سبق  من  عىل  اإلسالمية  األمة  فيها، وقياس  النقاش  أن حُيسم 

صواب، وذلك للفروق بينهم، التي منها: 
عاملية . 1 حممد  النبي  رسالة  بينام  ألقوامهم،  والرسل  األنبياء  دعوة  خصوصية 

وإنسانية.
ين يف بعث األنبياء السابقني، بينام تم اإلكامل للدين نزواًل يف . 2 مل يتم إكامل الدِّ

بعث النبي حممد.
مل تتم النعمة عىل َمن سبق من األقوام بينام متت النعمة علينا.. 3
النعمة، ومل . 4 إمتام  سابًقا، ونفي  األنبياء  بعث  يف  للدين  اإلكامل  عملية  ولنفي 

حيصل رضا الرب بعد، مل يرصح اهلل بصفة اخلامتية هلم، بينام عندما أكمل دينه 
اإلكامل  بصفة  رصح  دينًا،  اإلسالم  وريض  نعمته،  وأتم  حممد،  النبي  ببعث 

للدين، ولشخص النبي باخلامتية.
النعمة،  ين، وإمتام  الدِّ إكامل  عىل  املبني  فقط  اخلامتية  مفهوم  ُيناقشون  أن  واألَوىل 
ورضا الرب، نتيجة إكامل اللسان العريب، ووصول اإلنسانية إىل بدء سن الرشد، فإن 
استطاعوا أن َينفوا َتضمن داللته عىل )اآلخر( إضافة للدالالت األخرى التي ذكرهتا 
وأثبتوا  النقاش،  أهنوا  قد  يكونون  والكامل، واالستمرار،  املصداقية،  مقايل، مثل  يف 

فكرهتم، وإن مل يستطيعوا ذلك، تكون فكرهتم واهية.
وسأناقش مثاًل واحًدا مما يعرضونه، وهو: 
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وَن َعَلْيُكْم آَياتِي َفَمِن اتََّقى َوَأْصَلَح َفاَل  نُكْم َيُقصُّ ا َيْأتَِينَُّكْم ُرُسٌل مِّ ﴿َيا َبنِي آَدَم إِمَّ
َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن﴾ ]األعراف: 35[.

يقولون: )واخلطاب يف هذه اآلية جاء بصيغة املضارع، التي تفيد االستقبال، أي: 
أنَّ اخلطاب لبني آدم يف املستقبل، واآلية تطلب من هؤالء أْن يؤمنوا باملرَسل إليهم 
منـهم. ولو فرضنا أْن ال أحد سيأيت يف هذه األمة مبعوًثا من عند اللـه؛ ملا كان لـهذه 

اآلية أية فائدة، وحاشا للـه من ذلك (.
ال  ذكروا، وهذا  كام  القيامة  يوم  إىل  الناس  كل  شامل  آدم(  بني  خطاب )يا  - إن 
خالف فيه، وكلمة )يأتينَّكم( فعل مضارع تفيد االستمرار واملستقبل، فأيًضا صواب 
كلمة  َذكر  والنص  النص؟  يف  )مبعوًثا(  بكلمة  أتوا  أين  من  ولكن  عليه،  غبار  ال 
)يأتينَّكم( ! وداللتها غري داللة كلمة )بعث(، وكذلك النص ذكر كلمة )ُرسل( ومل 

يذكر كلمة )َنبّيني(.
رسول  نبي  كل  أن  حيث  من  َذكرُت سابًقا  كام  الكلمتني  داللة  بني  فرق  ويوجد   
رضورة، والعكس غري صواب، والنبوة خمتومة بنوعيها )القائد والتابع( ببعث النبي 
ين رضورة إلقامة احلجة عىل الناس، لذلك  حممد، بينام مقام الرسول مستمر إىل يوم الدِّ
أتى يف النص كلمة )منكم( ومل تأت كلمة )منّي( ! مع غياب كلمة )بعث( املتعلقة 
مطلوب  قرينة، واإليامن  إىل  بحاجة  الرسل  كلمة  داللة  يف  النبيني  بالنبيني، وإدخال 

بكل الرسل )النبيون خالل حياهتم(، )والعلامء والدعاة والقادة الراشدون(.
تكون  اآلمر، وال  بحياة  متعلقة  الطاعة  أن  املعلوم  من  ألن  حياهتم  يقتيض  وهذا   
الطاعة لألموات، وبالتايل جيب تصديقهم واتِّباعهم فيام يأمرون من احلق والصواب 
بمفهوم  له  عالقة  وال  مستمرة،  فائدة  له  النص  أن  ثبت  وبالتايل  الناس،  ينفع  وما 
استمرار النبوة قط، وعىل أقل احتامل إن الداللة هلذا املفهوم ظنية يف النص، وإذا َطرأ 

االحتامل َبُطل االستدالل.
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أو  براهنَي إلثبات مفهوم  أو  ذلك، ليست أدلة  العرب، وغري  الشعر، وتراث  إن 
داللة كلمة، وذلك لعدة اعتبارات: 

مل يتعهد اهلل بحفظ الشعر، وتراث العرب من أن يصيبه التحريف أو الضياع.. 1
أو . 2 بالغة  العريب  اللسان  يف  مستواه  كان  ا  أيًّ لأللفاظ  اإلنسان  استخدام  إن 

فصاحة، ال خيلو من عجمة، وذلك التصافه باملحدودية والقصور، فيستحيل 
أن يكون خطابه مطابًقا ملحله من اخلطاب، ويصلح التعامل معه يف كل زمان 

ومكان، لذا؛ ال يصح االعتامد عليه، أو جعله برهاًنا لداللة كلمة معينة.
عملية . 3 صفاته، وحصول  يف  املحدود  اإلنسان  تفاعل  نتيجة  كونه  الرتاث  إن 

التحريف فيه زيادة أو نقصاًنا، بسبب الرصاع السيايس، أو لنرصة األفكار، 
ُيدلل  أن  يستطيع  فكرة  صاحب  ونقيضها، فكل  الفكرة  احتوى  قد  أنه  نجد 

عليها من الرتاث.
انظروا إىل األحاديث التي تنفي وجود بعث أي نبي بعد حممد ؟ وأشهرها )ال نبي 
بعدي( وإن حكمتم عليها بالضعف، أو الوضع؛ فهذا ال ينفي صحتها عند اآلخرين، 
وهناية القول؛ يكون كالمكم مقابل كالمهم، وال يستطيع أي منكم أن ُيقيم احلجة 

عىل اآلخر، وليس لكم إال الرجوع إىل القرءان فقط.
وبالنسبة ملفهوم )اخلامتية( أيًضا يكون فهمكم مقابل فهمهم، انظروا لألحاديث 
التي استخدمت كلمة )ختم( كيف أتت تتضمن مفهوم اآلخر رضورة نحو )من قرأ 

خواتم سورة الكهف كفاه اهلل فتنة الدجال(. 
الوحيد  وهو  العريب،  اللسان  أصالة  ُيمثل  الذي  الوحيد  هو  القرءاين  النص  إن 
الذي ال يوجد يف صياغته عجمة، لذا؛ ينبغي حرص االستدالل فيه من خالل دراسة 
من  حملها  عىل  إسقاطها  خالل  من  داللتها  وفهم  كله،  النص  يف  الكلمة  استخدام 

اخلطاب، الرتباط النص بالواقع.
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أما ما يتعلق بموضوع األحاديث التي ذكرت املسيح أو املهدي، فهي ال تصلح 
هذه  َتثبت  أن  فاألصل  والعظمة،  األمهية  هذه  عىل  مسألة  إلثبات  برهاًنا  تكون  أن 
املسائل يف النص القرءاين، غري أن هذه األحاديث ُمنتفي عنها صفة القطعية الثبوت، 
والفعل،  باحلدث  يتعلق  التتابع  ألن  احلديث  عىل  التتابع  كلمة  استخدام  يصح  وال 
له  يوجد  ال  احلدث، والتتابع  زامن  الذي  األول  املجتمع  يف  ابتداء  يكون  أن  وينبغي 

سند معروف، فإن ُوجد له سند، فهذا برهان عىل نفي التتابع عن احلدث.
 وكذلك ال يصح أن يأيت باحث يف زمن الحق يقول: اكتشفت أن هذه األحاديث 
متتابعة!، فهذا خطأ ألن التتابع يتعلق باحلدث والعمل، وبالتايل من اخلطأ استخدام 

هذه األحاديث براهنَي أو أدلة، وينبغي حرص النقاش يف النص القرءاين فقط.



278

سامر إسالمبولي

ليس كل أصحاب النبي أتباعه

والصيام  الصالة  مفهوم  مثل  حمدد  دينيًّا  مفهوًما  له  ليس  الصحايب؛  مفهوم  إن 
واحلج، وبالتايل؛ يرجع ضبطه إىل داللته لساًنا وثقافة )القرءان(.

كلمة  تدل  ماذا  فعىل  )صحب(،  كلمة  إىل  جذرها  يف  ترجع  صحايب  كلمة  إن 
صحب؟

ص: صوت يدل عىل حركة متصلة حمددة.
ح: صوت يدل عىل تأرجح شديد منضبط.

ب: صوت يدل عىل مجع مستقر.
وباجتامع هذه األصوات الثالثة بالرتتيب املذكور، نصل إىل أن داللة كلمة صحب 
هي حركة متصلة حمددة مؤرجحة بشدة، منتهية بجمع مستقر. وحتقق ذلك بعملية 
الصحبة، عندما يقوم زيد بإجياد عالقة اجتامعية مع آخر مستمرة يف الزمن، وليست 

مؤقتة. فالصاحب ليس هو عابر سبيل يف العالقة االجتامعية.
لننظر إىل استخدام القرءان ملفهوم )الصاحب(.

اُر﴾ . 1 الَقهَّ الَواِحُد  الّلُه  َأِم  َخْيٌر  ُقوَن  َتَفرِّ مُّ َأَأْرَباٌب  ْجِن  السِّ َصاِحَبِي  ﴿َيا 
]يوسف:39[، نالحظ أن النبي يوسف  قد خاطب من معه يف السجن بكلمة 
يف  معه  مشرتكان  ولكنهام  الفكر،  يف  معه  خمتلفان  أهنام  رغم   ،) صاحبيَّ )يا 

املكان واحلياة املعيشية، وبينهام عالقة معينة.
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ْطَفٍة ُثمَّ . 2 ﴿َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ
اَك َرُجاًل﴾ ]الكهف: 37[. َسوَّ

إذن؛ ال ُيشرتط للصاحب أن يكون موافًقا يف فكره لصاحبه.
ُروَنُهْم َيَودُّ الُمْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن َعَذاِب َيْوِمئٍِذ بَِبنِيِه َوَصاِحَبتِِه َوَأِخيِه﴾ . 3 ﴿ُيَبصَّ

]المعارج: 13-12[.
َماَواِت َواألَْرِض َأنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكن لَُّه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ . 4 ﴿َبِديُع السَّ

َشْيٍء وُهَو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم﴾ ]األنعام: 101[.
بزوجته.  الزوج  عالقة  مثل  الزمن،  مع  املستمرة  العالقة  هلا  يلزم  الصحبة  إذن؛ 
ومن هذا الوجه نقول: أصحاب اجلنة، أصحاب النار، صاحب الدار، صاحب املال، 
فضل،  أو  ميزة،  أي  الصحبة  ملفهوم  ُيعط  مل  القرءان  أن  لنا  يظهر  العرض؛  وبذلك 
الحتامل وجود الصاحب املخالف بالفكر، والسلبي يف التعايش، مثل صاحبي اجلنة، 
فأحدمها كفر باليوم اآلخر، ولكنه ما زال صاحًبا لآلخر املؤمن، ألنه ليس كل كفر أو 

خمالفة، هو موقف عداء وحقد، فالكفر ُكفران.
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أنواع الكفر

يعادي  ال  أحدمها، كفر سلبي، وهو املوقف احليادي االنعزايل اخلاص بصاحبه، 
أو حيارب أحًدا.

والثاين: كفر إجرامي، وهو موقف عدائي حاقد عىل اآلخرين املخالفني له، ويكون 
معياره يف تصنيف الناس هو، من مل يكن معي فهو ضدي رضورة، بينام املؤمن صاحب 
احلق يكون معياره هو التعايش السلمي واإلجيايب مع الناس كافة، وال ُيعادي إال من 

ُيعاديه، ومن مل يكن معه فليس من الرضورة أن يكون ضده.
قال تعالى: ﴿َوَما َصاِحُبُكم بَِمْجنُوٍن﴾ ]التكوير: 22[، ﴿َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما 
الذين  الكفار  لقومه  صاحب  أنه  حممد  النبي  اهلل  وصف  فلقد   ،]2 ]النجم:  َغَوى﴾ 
ومع  الثقافية،  اإلعالمية  املعاداة  من  ذلك  وغري  والشعر،  والسحر  باجلنون،  اهتموه 

ذلك فهو صاحبهم.
إذن ؛ يمكن أن يكون الصاحب عدًوا لدوًدا لصاحبه!.

وبناًء عىل ما ذكرت حيق لنا أن نسأل من هم أصحاب النبي؟
هل هم كل من رأى النبي ولو حلظة واحدة؟ واجلواب قطًعا بالنفي.. 1
هل هم كل من رآهم النبي ولو حلظة واحدة؟ واجلواب قطًعا بالنفي.. 2
قطًعا . 3 واجلواب  مرتني؟  أو  مرة  معه  واجتمع  النبي  عارص  من  كل  هم  هل 

بالنفي.
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قطًعا . 4 واجلواب  أبًدا؟  معه  جيتمع  ومل  وعارصه،  بالنبي  آمن  من  كل  هم  هل 
بالنفي.

هل هم كل من عارص النبي وشاهده وآمن به؟ واجلواب قطًعا بالنفي.. 5
حركة . 6 يف  إجيابية  بصورة  وعاش  به،  وآمن  النبي،  عارص  من  كل  هم  هل 

قطًعا  واجلواب  الصحابة؟  وصف  عليه  ينطبق  اإلسالمية  الدعوة  وأحداث 
بالنفي، فهؤالء هم أتباع للنبي، وليسوا أصحابه.

هل كل من روى ونقل عن النبي حديًثا أو موقًفا وهو مؤمن به يصري صحابيًّا؟ . 7
واجلواب قطًعا بالنفي.

قطًعا . 8 واجلواب  بدعوته؟  ومؤمنني  له  متبعني  كانوا  النبي  أصحاب  كل  هل 
به  كفروا  ومعظمهم  صاحبهم،  وهو  أصحابه،  هم  النبي  قوم  ألن  بالنفي؛ 

وناصبوه احلقد والعداء واهتموه باجلنون والسحر.
واجلواب قطًعا . 9 أو غزوتني؟  غزوة  غزا مع النبي  هل أصحاب النبي كل من 

بالنفي، ألنه شارك بالغزو معظم أتباع النبي.
من خالل هذه التساؤالت نصل إىل بضعة أمور مهمة وهي: 

ينبغي أن نفرق بني مقام التابع، ومقام الصاحب، فال يشرتط للتابع أن يكون . 1
صاحًبا، كام أنه ال ُيشرتط للصاحب أن يكون تابًعا.

مفهوم أصحاب النبي عام يشمل املؤمنني به، والكافرين به. وللتمييز بينهم . 2
ينبغي أن نحدد املفهوم ونضبطه بإضافة كلمة )تابع( بالنسبة لصاحب النبي 

املؤمن بدعوته، فيصري )الصاحب التابع(.
أصحاب  مجيًعا  الكافر، ألهنم  الصحايب  عن  التابع  الصحايب  نميز  العمل  وهبذا   
يصح  ال  وبالتايل  الصحبة،  مفهوم  فيهم  يتحقق  النبي  أتباع  كل  فليس  النبي. 
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وصفهم بأصحاب النبي. وكذلك ليس كل أصحاب النبي اتبعوه وآمنوا بدعوته، 
وبالتايل ال يصح وصف أصحاب النبي بصفة أتباع النبي !، واألمر يلزم له الضبط 

والتحديد الستخدام املفاهيم.
مفهوم الصحبة ليس له أي ميزة أو فضل أبًدا، ألن الفضل وامليزة هي ملفهوم . 3

االتِّباع وليس ملجرد الصحبة.
مل يذكر القرءان أبًدا مفهوم أصحاب النبي كام هو موجود يف الرتاث الفقهي، . 4

ومل يذمهم أو يمدحهم ومل يأمر باتِّباعهم، وإنام أمر باتِّباع سبيل املؤمنني، وهم 
الذين اتبعوا النبي فصاروا أتباًعا له سواء أكانوا من أصحابه أم من غريهم.

أصحاب النبي املؤمنني بدعوته هم مثل اآلخرين املتبعني لدعوة النبي ال فرق . 5
بينهم أبًدا، إال بالتقوى والعمل الصالح.

ال يوجد أي عصمة لصحايب تابع للنبي عن غريه من التابعني للنبي، وليسوا . 6
من أصحابه.

يمكن ألصحاب النبي أن يكفروا به، وبدعوته وحياربوه كام حصل من قومه.. 7
يمكن ألصحاب النبي التابعني له يف الدعوة، أن ينقلبوا ضده فيام بعد.. 8
يمكن ألتباع النبي أن يكفروا، وينقلبوا ضده، كام حصل ملجموعة منهم يف . 9

ذلك العهد.
إذن؛ ال يوجد عصمة ألتباع النبي، وال ألصحابه التابعني أبًدا. فاجلميع يف دائرة 
التكليف واحلساب واملسؤولية، واجلميع خاضع لعملية اجلرح والتعديل، وإمكانية 
منهم.  أحد  ألي  استثناء  دون  اجلميع  عىل  واردة  الكفر  اخلطأ، أو  الكذب، أو  وقوع 
وبناء عىل ما ذكرت من ضبط مفهوم الصاحب، ومفهوم التابع، نرضب أمثلة للتساؤل 

والنقاش.
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من . 1 أو  النبي  أتباع  من  قريش  سادة  من  وغريهم  هلب  وأبو  جهل  أبو  هل 
أصحابه؟

هل أبو سفيان ومعاوية وعكرمة بن أيب جهل وغريهم ممن دخل إىل اإلسالم . 2
بعد الفتح هم من أصحاب النبي، أو من أتباعه؟

من . 3 هم  الصغار،  من  وغريهم  عمر،  بن  اهلل  وعبد  عباس،  بن  اهلل  عبد  هل 
أصحاب النبي، أو من أتباعه؟

هل من دخل يف اإلسالم بزمن النبي من القبائل العربية املجاورة، سواء رأوا . 4
من  أو  النبي  أصحاب  من  حياربوا، هم  مل  أم  معه  يروه، وحاربوا  مل  أم  النبي 

أتباعه؟
أبو ذر الغفاري، وسلامن الفاريس، وصهيب الرومي، وغريهم، هل هم من . 5

أصحاب النبي، أو من أتباعه؟
أبو بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعثامن بن عفان، وعيل بن أيب طالب، . 6

من  أو  أتباعه،  من  أو  النبي،  أصحاب  من  هم  هل  اجلراح،  عبيدة  وأبو 
األصحاب املتبعني للنبي.

هل أبو هريرة وأمثاله، من الصحابة التابعني للنبي، أو من األتباع فقط ؟. 7
هل أصحاب النبي التابعون له، أكثر عدًدا، أو أتباع النبي أكثر؟. 8
ين؟. 9 هل صفة االتِّباع ُيشرتط هلا املعارصة للنبي، أو هي مستمرة إىل يوم الدِّ

الخالصة: 
يوجد أصحاب، ويوجد أتباع، ويوجد أصحاب أتباع. والقرءان مل يذكر إال صفة 
ين مرتبطة باتِّباع الرسول فيام ُأوِحَي  االتِّباع، وهي صفة متحركة مفتوحة إىل يوم الدِّ
إليه، ال عالقة ألي جمتمع سابق بذلك، وما ينبغي أن يتم اختاذ أي جمتمع، ولو كان 
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النص  أمام  األفهام  القرءاين، وكل  النص  فهم  عىل  وصيًّا  الوحي  نزول  زامن  الذي 
القرءاين سواء، يؤخذ منها وُيرد عليها، واحلكم الفاصل للجميع هو القرءان والواقع.
 وال فضل ألحد من الناس يف حفظ وتوصيل القرءان إلينا، ألنه وصل من خالل 
الصلوات،  باللسان ويف  له  والتالوة  احلفظ  بوسيلة  الزمن  مع  املتنامية  التتابع  ظاهرة 
مسألة  والتتابع  الواقع.  من  ملحله  خطابه  ومطابقة  الصحف،  يف  خطًّا  له  والتوثيق 

اجتامعية ال ختضع لعملية السند والعنعنة.
لذا؛ ينبغي أن يزول جدار العصمة والتقديس عن أصحاب النبي املتبعني له، وعن 
أتباعه. وخيضع اجلميع للدراسة والنقد التارخيي مثلهم مثل أي جمتمع. والعالقة بيننا 
وبني املجتمعات السابقة مبنية عىل مفهوم االتِّباع للرسول النبي فهو املقياس حلركة 
املفهوم  هذا  ألن  أبًدا؛  ذلك  يف  الصحابة  ملفهوم  عالقة  عنهم، وال  والرضا  التواصل 
هو خاص بالنبي وحياته الشخصية واالجتامعية، فقسم من صحابته اتبعوه، وقسم 

آخر كفروا به.
 أما أتباع النبي شخصيًّا فهم الذين آمنوا بدعوته ونرصوه يف زمنه، أما من جاء بعد 
النبي فهم أتباع الرسول دعوة وعلاًم وإيامًنا، وليسوا أتباًعا للنبي، لوفاة النبي احلبيب ، 

فانحرصت تابعيتهم يف الرسالة املتمثلة بالقرءان العظيم.
َوَبْينَُكْم َوُأوِحَي إَِليَّ َهَذا القرءان  َأْكَبُر َشَهادًة ُقِل الّلِه َشِهيٌد بِْينِي  ﴿ُقْل َأيُّ َشْيٍء 
َما ُهَو  ألُنِذَرُكم بِِه َوَمن َبَلَغ َأئِنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع الّلِه آلَِهًة ُأْخَرى ُقل الَّ َأْشَهُد ُقْل إِنَّ

ا ُتْشِرُكوَن﴾ ]األنعام: 19[.  مَّ نِي َبِريٌء مِّ إَِلـٌه َواِحٌد َوإِنَّ
التَّْوَراِة  فِي  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُدوَنُه  الَِّذي  يَّ  األُمِّ النَّبِيَّ  ُسوَل  الرَّ َيتَّبُِعوَن  ﴿الَِّذيَن 
ُم َعَلْيِهُم  َواإِلْنِجيِل َيْأُمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن الُمنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرِّ
ُروُه  الَخَبآئَِث َوَيَضُع َعنُْهْم إِْصَرُهْم َواألَْغاَلَل الَّتِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمنُوْا بِِه َوَعزَّ

َبُعوْا النُّوَر الَِّذَي ُأنِزَل َمَعُه ُأْوَلـئَِك ُهُم الُمْفلُِحوَن﴾ ]األعراف: 157[.  َوَنَصُروُه َواتَّ
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مفهوم التتابع بدل مصطلح التواتر

التواتر من وتر وتدل عىل الواحد أو خالف الشفع. والتواتر يدل عىل تتابع اآلحاد 
من الناس عىل يشء، والوترية هي تتابع اليشء عىل مستوى واحد مع انقطاع أو فاصل 

زمني يسري بني احلالتني.
إبعاد  ينبغي  انقطاع، ولذلك  دون  املستمرة  اجلمعية  املامرسة  عىل  يدل  ال  فالتواتر 
مصطلح التواتر من الدراسة القرءانية، خاصة أن الكلمة غري مستخدمة فيه، ويرتتب 
ْفِع  الواحد ﴿َوالشَّ أو  الفرد  بمعنى  الوتر  كلمة  القرءان  يف  كثري، وورد  إشكال  عليها 
َواْلَوْتِر﴾ ]الفجر: 3[ وهي مقابل الشفع، واستبدال مصطلح التواتر بمفهوم التتابع 

وهو مفهوم قرءاين من االتِّباع.
بداية ؛ مفهوم االتِّباع لألكثرية أو اآلبائية جمرًدا دون علم وال برهان وال عن بصرية 
هو مذموم يف القرءان وهذا أمر الخالف عليه وليس حمل النقاش، فاآلباء واألكثرية 
ليسا مصدًرا علميًّا أو دينيًّا ترشيعيًّا وال برهاًنا عىل صواب يشء أو خطئه أو احلكم 
بُِعوا َما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن  عليه، ﴿َوإَِذا ِقيَل َلُهُم اتَّ

آَباُؤُهْم الَ َيْعِقُلوَن َشْيًئا َوالَ َيْهَتُدوَن﴾ ]البقرة: 170[.
اتِّباع  أوىل  باب  ومن  وإثبات  وبينة  علم  عن  الواحد  اتِّباع  يذم  مل  القرءان  ولكن 
اآلباء أو األكثرية عن علم وبينة وبرهان وليس اتباًعا شخصيًّا لقوهلم فقط. لنقرأ: 
َفُتْصبُِحوا  َقْوًما بَِجَهاَلٍة  َفَتَبيَّنُوا َأن ُتِصيُبوا  بِنََبأٍ  َفاِسٌق  الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم  َها  َأيُّ ﴿َيا 

َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن﴾ ]الحجرات: 6[.
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من خالل مفهوم النص يدل عىل أن نبأ العدل والثقة يفيد االتِّباع لنبئه بداية، وإن 
واملشاهدة  والتأكد  الربهان  خالل  من  نبئه  صدق  ونتثبت  نتبني  أن  جيب  فاسًقا  كان 
والعلم باليشء قبل أن نتخذ أي قرار متعلق بالقوم، وهذا العمل ال عالقة له بالترشيع 
أو العلم، وإنام هو متعلق بأمور الناس املعيشية واملمكنة احلدوث يف حياهتم، وليست 

مستحيلة وال خمالفة ملا هو ثابت ويقني.
والنبأ عن حصول يشء ال يتعلق بكيف حصل؛ ألن ذلك حمله العلم وليس النبأ، 
يني هو القرءان وليس  كام أنه ال يتعلق بحكم هذا اليشء؛ ألن حمل مصدر احلكم الدِّ

األخبار واألنباء واملامرسات.
واملمكنات  املعقوالت  وفق  فقط  اليشء  بحصول  متعلق  هو  النبأ  أن  يعني  وهذا 
دون خمالفة الثوابت وال عالقة له بالترشيع كحكم، وال بالعلم كيف حصل اليشء، 

ونتعامل معه بداية عىل ثقة املخرب وصدقه.
هذا مع نبأ الواحد فام بالكم إن كان النبأ تتابع باملجتمع كظاهرة مستمرة سلوًكا يف 

ممارسة عمل معني حتقق فيه الرشوط التالية: 
أن يكون وفق املعقوالت واملمكنات.. 1
ين.. 2 ال عالقة له بترشيع حكم يف الدِّ
ال عالقة له بكيف حصل احلدث كسنن وقوانني.. 3
ال يتعلق باملفاهيم والفكر.. 4
ين فينبغي أن يأيت حكمه يف املصدر الترشيعي أواًل الذي . 5 إن كان متعلًقا بالدِّ

هو القرءان.
أن يتعلق باألفعال وليس باألقوال.. 6
أن ال خيالف األمر الثابت واحلق.. 7

إن حتققت هذه الرشوط بمامرسة معينة يف املجتمع وتتابعت كظاهرة اجتامعية يدل 
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ين اإلسالمي. عىل ثبوهتا قطًعا عمن بدأها، وهذا حتقق بمامرسة الصالة واحلج يف الدِّ
ِحيٌم﴾  ﴿ُثمَّ َأفِيُضوْا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروْا الّلَه إِنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ

]البقرة: 199[.
الناس  أفاض  حيث  إىل  اإلفاضة  ممارسة  يف  حُييلنا  كيف  القرءاين  األمر  الحظوا 

وهذا أمر باتِّباعهم يف ذلك، وهذا االتِّباع ليس مذموًما.
ين باملصدر القرءاين وأتى هيئتها العامة فيه، ومارسها  فالصالة ثبت حكمها يف الدِّ
النبي وقومه يف جمتمعهم، وتتابع ذلك الفعل منهم وعنهم إىل املجتمع الالحق دون 
انقطاع مما أفاد القطع بحصول الصالة عىل الشكل احلايل املعروف، وبالتايل ليس من 
العلم واملنطق أن يأيت أحدهم ويرفضها بحجة عدم ثبوهتا أو التشكيك هبا أو جعلها 

من االتِّباع لآلباء املذموم.
ُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه الُهَدى َوَيتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل الُمْؤِمنِيَن ُنَولِِّه َما  ﴿َوَمن ُيَشاِقِق الرَّ
َتَولَّى َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا﴾ ]النساء: 115[، فاتِّباع سبيل املؤمنني عن علم 

وبصرية وبينة أمر مطلوب وحض عليه املرشع.
ومن هذا الوجه يظهر خطأ مقولة أحدهم: )إن التواتر للحدث له بداية، والبداية 

ال شك أهنا من خرب آحاد الناس(.
وخطأ هذه املقولة ناتج عن قصور فهم ملفهوم التتابع، ألن حصول احلدث ابتداء، 
الكذب، وهذا  عىل  تواطؤهم  العقل  حُييل  مستمرة،  مجاعية  بصورة  يكون  أن  ينبغي 
رشائح  خمتلف  من  مؤلفة  للحدث،  املامرسة  األوىل  اجلامعة  أن  احلال  واقع  يف  يعني 
بينهم،  العالقة  عقائدهم، وانتفاء  ثقافاهتم، واختالف  كثرهتم، وتفاوت  الناس، مع 
وعدم وجود مصلحة جتمعهم، وتكرار املامرسة، مع عدم ثبوت نفيها بصورة علمية 
من أحد، ألن نفي احلدث، غري مسألة إنكاره، فالنفي مرتبط بالربهان، أما اإلنكار، 

فهو موقف شخيص.
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وكذلك يظهر خطأ مقولة املحدثني: )إن هذه األحاديث املتعلقة بنزول املسيح، أو 
املهدي، أو غري ذلك، َتَبنّي بعد الدراسة أهنا متواترة!(.

وخطأ هذه املقولة ناتج عن خلط ما بني تتابع ممارسة عمل معني، ورواية األخبار 
دون  فعلية،  بمامرسة  يتعلق  التتابع  أن  آنًفا،  بينا  وقد  واألقوال،  باأللفاظ  املتعلقة 
الدخول يف التفاصيل القولية، ودون االلتفات إىل اختالف األلفاظ التي محلت اخلرب 
بحصول احلدث، وال يوجد تتابع لنقل ألفاظ وأحاديث صدرت من أي إنسان قط، 
غري أن التتابع يف أرسة، أو قوم، أو جمتمع هو أمر معروف لدهيم بالرضورة ال حيتاج 
إىل دراسة وتبيني، وبالتايل يظهر خطأ من يقول: إن هذه املسائل قد ظهر تتابعها بعد 

أن مل تكن كذلك. فهذا القول برهان عىل نفي حصوهلا ابتداء.
فالتتابع ليس رواية اآلحاد ابتداء؛ ألنه ليس قواًل أو حديًثا وإنام هو تتابع ملامرسة 
التتابع  هذا  إفادة  مع  الكذب،  عىل  تواطؤهم  العقل  حُييل  للحدث،  حارضة  مجاعة 

صدق حصول احلدث ابتداء من جراء معطيات واقعية، ومفاهيم كلية.
وهذا الكالم يوصلنا إىل سؤال آخر يعرضونه وهو، )ما ضابط التواتر، وما احلد 
األدنى حلصوله؟( وهذا القول، يرجع أيًضا إىل إغفال تعريف مفهوم التتابع وتعلقه، 
دون  جمتمع  يف  حدث  ممارسة  تتابع  َقبول  اإلنساين،  العقل  مقومات  من  ألن  وذلك 
الواقع  العقل كذب حصوله، وذلك من خالل استحضار معطيات  انقطاع، وحُييل 
مع  تناقضه  وعدم  املعني،  الواقع  يف  حصوله  إمكانية  من  احلدث،  فيه  حصل  الذي 

الثوابت الكونية )آفاًقا وأنفًسا(.
لذا؛ ال يوجد عدد معني من الناس يكونون حًدا أدنى لصدق التتابع، وإنام يوجد 

صفات له، وهي: 
دون . 1 ابتداء  واعية  بصورة  احلدث  مارست  الناس  من  كبرية  جمموعة  وجود 

انقطاع.
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تنوع ثقافتهم، وتفاوهتم بالعلم واملكانة االجتامعية.. 2
استمرار املامرسة وتتابعها يف اجليل الالحق دون انقطاع، وتأكيدها من قبلهم.. 3
والقطع . 4 حصوهلا؛  زمن  يف  فعلها  عىل  وتتابعهم  زمنها  يف  املامرسة  اشتهار 

والصدق هبا من قبل األرسة، أو املجتمع الذي تتابع فيه ممارسة هذا احلدث.
عدم تعلق املامرسة العملية بتفسري كيف حصل احلدث، وإنام بإثبات احلصول . 5

فقط.
تسمح . 6 التي  املجتمع  يف  واملعرفية  العلمية  واألدوات  اإلمكانية،  وجود 

بحصول هذا احلدث.
عدم تناقض احلدث مع الثوابت الكونية )آفاًقا وأنفًسا(.. 7
عدم القيام بتقديم برهان عىل نفي حصول احلدث من أحد الذين زامنوا بداية . 8

احلصول.
إفادة املامرسة اجلامعية وتتابعها الصدق حسب املعطيات، واستحالة كذهبا.. 9

وينبغي أن ننتبه إىل أن التتابع ملامرسة فعل يتعلق باألفعال فقط، وليس بنقل األقوال، 
تتبدل األلفاظ، مع  أو  تتغري،  أن  تتابعها دون  يتم استمرار  أن  ألن األقوال ال يمكن 
تدخل الراوي يف فهمه للرواية، واحتامل وقوع اخلطأ والكذب، وهذا يدل عىل انتفاء 

وجود أحاديث للناس يتحقق هبا التتابع ممارسة مجاعية قط.
عليه  ينطبق  وبالتايل  وألفاًظا،  أقوااًل  القرءاين  النص  )أليس  قائل:  يقول  وقد 
استحالة تتابعه؟( فنقول له: إن نزول النص القرءاين يف ذلك الزمن كان حدًثا عظياًم 
ارتبط بنهضة أمة، وهذه األمة قامت باالهتامم بحفظ لفظ النص حرفيًّا، ومل تتدخل 
ذلك  وتعهدت  اجتامعية،  بصورة  نزوله  حني  وتتابع  كتابة،  توثيقه  مع  به،  بفهمها 
كذلك  به، وتتابع  واالعتناء  وتدبره  ودراسته  الصلوات  يف  تالوته  خالل  من  التتابع 
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كمامرسة دون انقطاع إىل األجيال الالحقة، مما أدى إىل احلكم بصدق نسبته إىل حممد 
بن عبد اهلل، دون حتريف أو تغيري، حتى أن الكفار مل يطعنوا بنسبته إليه، وإنام أنكروا 
مصدريته الربانية، وهذه مسألة أخرى، ال عالقة هلا بتتابع النص القرءاين، وإنام ختضع 

للعلم والدراسة والتفكري.
شك  ثابت، ال  اإلسالمية  املجتمعات  يف  القرءاين  النص  تتابع  بمسألة  فالتصديق 
فيه، أما التصديق بمصدريته الربانية، فتحتاج إىل تفكري، ودراسة من كل إنسان، وال 
به،  اإليامن  عملية  الربانية  بمصدريته  بتتابعه، والتصديق  التصديق  حصول  من  يلزم 
أن  عمل، كام  دون  إيامن  يوجد  وعمل، إذ، ال  للتصديق- انقياد  اإليامن-إضافة  ألن 
فعاًل،  قواًل، أو  لليشء  وإنكار  تغطية  هو  الكفر  التصديق، ألن  عدم  يعني  الكفر، ال 
حدث، وليست  الصالة، وهي  اإلسالمية، فعل  األمة  يف  تتابعت  التي  األمور  ومن 
أقوااًل، )صلوا كام رأيتموين أصيل(، مما يدل عىل صدق نسبتها إىل النبي، وأصحابه 
النبي، ونقض  صدق  يف  طعن  احلقيقة  يف  الصالة، هو  فعل  قطًعا، وإنكار  له  املتبعني 
واملنطق، ألن العقل يَقبل صدق حصول  للعقل، إذ أنكر ما هو من ُمَسلامت العقل 
احلدث املتتابع ممارسة دون انقطاع، فالنبي وأتباعه؛ قطًعا؛ قد أقاموا الصالة بصورهتا 
املعروفة، وتم تتابع ممارسة ذلك الفعل يف جمتمعهم، وانتقل إىل املجتمعات األخرى 
بصورة أفعال متصلة، ال تنقطع، وإنكارها مكابرة للعقل، وإغامض العني عن الواقع، 

واجلري خلف الرساب.

الخالصــة: 
التتابع ممارسة أداة معرفية، وليس أداة علمية.. 1
التتابع ممارسة ُيفيد حصول األمر، وال يفيد يف معرفة كيف حصل احلدث.. 2
وإنكاره . 3 ومنطقية،  عقلية  رضورة  ممارسة  املتتابع  احلدث  حصول  تصديق 

اغتيال للعقل، ونقض للمنطق.
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كتب . 4 يف  وضعه  تم  ولو  احلديث،  بمصطلح  لفعل  ممارسة  للتتابع  عالقة  ال 
االصطالح.

ال يوجد للتتابع ملامرسة فعلية سنًدا )رواة( حتى خيضع للجرح والتعديل.. 5
احلدث . 6 حصول  تتابع  صدق  ينقض  ال  والشبهات،  اإلشكاليات  وجود 

كمامرسة، ألن اليقني ال يزول إال بيقني مثله.
تتابع ممارسة مجاعية دون انقطاع غري قابل للنفي، وال يصح القول بتتابع فعل . 7

كمامرسة لفعل يشء تارخيي بعد أن مل يكن كذلك.
النص القرءاين، حدث عظيم، تتابع كامرسة تالوة يف الصالة، وتوثق خًطا، . 8

منذ بدء نزوله.
التتابع . 9 ذلك  واستمر  ابتداء،  اجتامعية  بصورة  تتابعت  الصالة،  إقامة  فعل 

الفعيل.
مع . 10 بعضهام  مع  وتتابعا  القرءاين،  النص  يف  هبا  باألمر  الصالة  فعل  ارتبط 

بعضهام.
باع الذي يعتمد عىل حكم نزل بالقرءان.. 11 التتابع املعترب وهو حمل االتِّ
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مفهوم أهل البيت في القرءان

ال عالقة له بأقرباء النبي

إهليًّا، وقامت  مضموًنا  التاريخ، وُأعطي  يف  كثرًيا  النبوة  بيت  أهل  مفهوم  اسُتِغل 
احلروب عىل هذا املفهوم، وما زال إىل اآلن ُيعبأ إيديولوجيًّا وُيسيَّس، وحُتشد اجلامهري 

عىل موجبه، وجُتمع األموال باسمهم وتراق الدماء.
لننظر؛ هل أعطى القرءان لقرابة النبي حممد أو غريه من النبيني أي امتيازات عن 

الناس املؤمنني؟
قال تعاىل: 

ُه َفَقاَل َربِّ إِنَّ ابنِي ِمْن َأْهلِي َوإِنَّ َوْعَدَك الَحقُّ َوَأنَت َأْحَكُم . 1 بَّ ﴿َوَناَدى ُنوٌح رَّ
ُه َعَمٌل َغْيُر َصالٍِح َفاَل َتْسَأْلِن َما  ُه َلْيَس ِمْن َأْهلَِك إِنَّ الَحاكِِميَن، َقاَل َيا ُنوُح إِنَّ

َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنِّي َأِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن الَجاِهلِيَن﴾ ]هود: 46-45[.
﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم ألَبِيِه آَزَر َأَتتَِّخُذ َأْصنَاًما آلَِهًة إِنِّي َأَراَك َوَقْوَمَك فِي َضاَلٍل . 2

بِيٍن﴾ ]األنعام: 74[. مُّ
ُه . 3 ا َتَبيََّن َلُه َأنَّ اُه َفَلمَّ ْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّ ﴿َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه إاِلَّ َعن مَّ

اٌه َحلِيٌم﴾ ]التوبة: 114[. َأ ِمنُْه إِنَّ إِْبَراِهيَم ألوَّ َعُدوٌّ لِّلِه َتَبرَّ
ا َتْعُبُدوَن﴾ ]الزخرف: 26[.. 4 مَّ نِي َبَراء مِّ ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه َوَقْوِمِه إِنَّ
ُهنَّ َقاَل إِنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل . 5 َفَأَتمَّ ُه بَِكلَِماٍت  ﴿َوإِِذ اْبَتَلى إِْبَراِهيَم َربُّ
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تِي َقاَل الَ َينَاُل َعْهِدي الظَّالِِميَن﴾ ]البقرة: 124[. يَّ َوِمن ُذرِّ
ِذيَن َكَفُروا اِْمَرَأَة ُنوٍح َواِْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن . 6 ُه َمَثاًل لِّلَّ ﴿َضَرَب اللَّ

ِه َشْيًئا َوِقيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع  ِعَباِدَنا َصالَِحْيِن َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم ُيْغنَِيا َعنُْهَما ِمَن اللَّ
اِخلِيَن﴾ ]التحريم: 10[. الدَّ

ا َواَل َرَشًدا﴾ ]الجن: 21[.. 7 ﴿ُقْل إِنِّي اَل َأْملُِك َلُكْم َضرًّ
﴿ُقْل إِنِّي َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ]الزمر: 13[.. 8
َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء . 9 ْثُلُكْم ُيوَحى إَِليَّ َأنَّ َما َأَنا َبَشٌر مِّ ﴿ُقْل إِنَّ

ِه َأَحًدا﴾ ]الكهف: 110[. ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصالًِحا َواَل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ َربِّ
َوَما . 10 َقٍة  َتَفرِّ مُّ َأْبَواٍب  ِمْن  َواْدُخُلوْا  َواِحٍد  َباٍب  ِمن  َتْدُخُلوْا  الَ  َبنِيَّ  َيا  ﴿َوَقاَل 

ِل  ْلُت َوَعَلْيِه َفْلَيَتَوكَّ َن الّلِه ِمن َشْيٍء إِِن الُحْكُم إاِلَّ لِّلِه َعَلْيِه َتَوكَّ ُأْغنِي َعنُكم مِّ
ُلوَن﴾ ]يوسف: 67[. الُمَتَوكِّ

ِعنَدَك . 11 لِي  اْبِن  َربِّ  َقاَلْت  إِْذ  فِْرَعْوَن  اِْمَرَأَة  آَمنُوا  ِذيَن  لِّلَّ َمَثاًل  ُه  اللَّ ﴿َوَضَرَب 
الظَّالِِميَن﴾  الَقْوِم  ِمَن  نِي  َوَنجِّ َوَعَملِِه  فِْرَعْوَن  ِمن  نِي  َوَنجِّ الَجنَِّة  فِي  َبْيًتا 

.]11 ]التحريم: 
ُكْم َواْخَشْوا َيْوًما الَّ َيْجِزي َوالٌِد َعن َوَلِدِه َواَل َمْوُلوٌد . 12 ُقوا َربَّ َها النَّاُس اتَّ ﴿َيا َأيُّ

نَُّكم  ْنَيا َواَل َيُغرَّ ُكُم الَحَياُة الدُّ نَّ ِه َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدِه َشْيًئا إِنَّ َوْعَد اللَّ
ِه الَغُروُر﴾ ]لقمان: 33[. بِاللَّ

واضح يف النصوص املذكورة أن النبي الوالد ال جُيزي عن ولده شيًئا، والنبي الولد 
ال جُيزي عن أبيه شيًئا، وكذلك النبي ال جُيزي عن زوجته شيًئا، والزوجة الصاحلة ال 
جُتزي عن زوجها شيًئا، ومن باب أوىل القرابة األبعد كالعم وابن العم واألحفاد من 
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وِر َفاَل َأنَساَب َبْينَُهْم َيْوَمئٍِذ َواَل َيَتَساءُلوَن﴾ ]المؤمنون:  اجلهتني، ﴿َفإَِذا ُنِفَخ فِي الصُّ
نُْهْم َيْوَمئٍِذ  ِه َوَأبِيِه، َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيِه، لُِكلِّ اْمِرٍئ مِّ 101[، ﴿َيْوَم َيِفرُّ الَمْرُء ِمْن َأِخيِه، َوُأمِّ

َشْأٌن ُيْغنِيِه﴾ ]عبس: 37-34[.
ميزة  للصالح، وليست  معياًرا  ليست  الصاحلني  أو  العظامء  أو  النبيني  من  القرابة 

ألي إنسان، فاجلميع أمام القانون اإلهلي سواء كلهم آلدم؛ وآدم من تراب.
ُه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا  ُر اللَّ وهذا يوصلنا إىل دراسة نص: ﴿َذلَِك الَِّذي ُيَبشِّ
ِزْد َلُه  َة فِي الُقْرَبى َوَمن َيْقَتِرْف َحَسنًَة نَّ الَِحاِت ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ الَمَودَّ الصَّ

َه َغُفوٌر َشُكوٌر﴾ ]الشورى: 23[. فِيَها ُحْسنًا إِنَّ اللَّ
تقيدها  قرينة  عن  جمردة  القرءاين  النص  يف  )قل(  كلمة  داللة  أن  نعلم  أن  ينبغي 
َأَحٌد﴾  ُه  اللَّ ُهَو  ﴿ُقْل  هبا.نحو  مؤمنًا  الرسالة  إليه  يصل  من  لكل  عامة  تكون  للنبي 
]اإلخالص: 1[، ﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ الَفَلِق﴾ ]الفلق: 1[، والنص املعني بالدراسة هو 
وكلمة  الُقْرَبى...﴾،  فِي  َة  الَمَودَّ إاِلَّ  َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  الَّ  ﴿...ُقل  القبيل  هذا  من 
)قربى( ليست مجًعا لكلمة )قريب( وإنام هي مصدًرا، ألن كلمة )قريب( جتمع عىل 
)أقرباء( أو )قريبني( ومصدرها قرابة، بينام كلمة )قربى( تدل عىل الطاعات واألعامل 
َواْلَيْوِم  بِالّلِه  ُيْؤِمُن  َمن  األَْعَراِب  ﴿َوِمَن  هلل  ولوجه  اهلل  سبيل  يف  اإلنسان  يبذهلا  التي 
َها ُقْرَبٌة لَُّهْم َسُيْدِخُلُهُم  ُسوِل َأال إِنَّ اآلِخِر َوَيتَِّخُذ َما ُينِفُق ُقُرَباٍت ِعنَد الّلِه َوَصَلَواِت الرَّ

ِحيٌم﴾ ]التوبة: 99[. الّلُه فِي َرْحَمتِِه إِنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ
ويطلب منهم مودته لكان  املقصد بكلمة )القربى( قرابة النبي لقريش   ولو كان 
كان  القرابة(، ولو  يف  موديت  مثل: )إال  بالنبي  تعلقها  عىل  تدل  بصيغة  تأيت  أن  ينبغي 
وا أقربائي(، ولو  املقصد طلب املودة ألقرباء النبي ألتت اجلملة بصيغة )إال أن ُتِودُّ
حصل ذلك لصار النص كذًبا وينقض نفي عدم طلب األجر، ألن ذلك االستثناء هو 
َة فِي  أجر يف واقع احلال، ولكن اجلملة أتت ﴿...ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ الَمَودَّ
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الُقْرَبى...﴾ غير متعلقة بالنبي وال بقرابته قط، وهذا يدل عىل أن داللة كلمة )قربى( 
غري داللة كلمة )قرابة أو أقرباء(.

نُْه َوُقوُلوْا َلُهْم  ﴿َوإَِذا َحَضَر الِقْسَمَة ُأْوُلوْا الُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِيُن َفاْرُزُقوُهم مِّ
ْعُروًفا﴾ ]النساء: 8[. َقْواًل مَّ

وكلمة )قربى( يف النص هذا ال يقصد هبا القرابة، ألنه ال يعقل أن جمرد حضور 
أحد من األقرباء وكان غنيًّا ينبغي أن نرزقه! ولو كان املقصد هبا القرابة ألتت كلمة 
)األقربون( كام يف قوله تعاىل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَضَر َأَحَدُكُم الَمْوُت إِن َتَرَك َخْيًرا 

ا َعَلى الُمتَِّقيَن﴾ ]البقرة: 180[. الَوِصيَُّة لِْلَوالدين َواألْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحقًّ
أصحاب  عىل  تدل  الواقع  عىل  إسقاطها  حني  القربى  كلمة  أن  عىل  يدل  وهذا 
القربات بمعنى أصحاب احلاجات سواء اخلاصة أم العامة، فهؤالء هم حمل القربى.

له  عالقة  ال  الُقْرَبى...﴾  فِي  َة  الَمَودَّ إاِلَّ  َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  الَّ  ﴿...ُقل  فنص 
وليس  السؤال  نفي  من  االستثناء  بمعنى  املنقطع  االستثناء  من  وهو  قط،  باألقربني 
ويصري  كليًّا،  انتفى  ا  معنويًّ أم  ا  ماديًّ نوعه  كان  ا  أيًّ األجر  ألن  األجر؛  من  االستثناء 
النص: ال َأْسَأُلُكْم...إال املودة يف القربى( الذي يدل عىل طلب الصلة والدعم النفيس 

واملادي ألصحاب احلاجات يف املجتمع.
 وهذا يعني أن الفائدة راجعة هلم وليس للنبي أو للداعية أو املعلم، ويؤكد هذا 
املعنى قوله تعاىل: ﴿ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكَرى لِْلَعاَلِميَن﴾ ]األنعام: 
ِه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  ْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعَلى اللَّ 90[، ﴿ُقْل َما َسَأْلُتُكم مِّ

َشِهيٌد﴾ ]سبأ: 47[.
َما  َأنَّ ﴿َواْعَلُموْا  التايل  النص  يف  القربى(  كلمة )لذي  داللة  تكون  ذلك  عىل  وبناء 
َواْبِن  َواْلَمَساكِيِن  َواْلَيَتاَمى  الُقْرَبى  ُسوِل َولِِذي  َولِلرَّ لِّلِه ُخُمَسُه  َفَأنَّ  ن َشْيٍء  َغنِْمُتم مِّ
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بِيِل إِن ُكنُتْم آَمنُتْم بِالّلِه َوَما َأنَزْلنَا َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم الُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى الَجْمَعاِن َوالّلُه  السَّ
أصحاب  ذو  وهم  اهلل،  إىل  القربى  حمل  هم   ،]41 ]األنفال:  َقِديٌر﴾  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى 
اجلسمية،  أو  النفسية  املزمنة  واألمراض  العاهات  أصحاب  اخلاصة، نحو  احلاجات 
والعامة نحو أصحاب املشاريع العلمية والبحثية أو اإلنسانية التي ترجع فائدهتا إىل 
الكهنوت واهلامانات من  الذي يسلبه  اخُلمس  ى  ُيَسمَّ بام  وال عالقة لذلك  املجتمع، 
الناس من غري وجه حق باسم قرابة النبي وبتحريف مفهوم النص لرشعنة االحتيال 

والنهب والسلب، وأكل أموال الناس بالباطل.
قل . 1  « البرصي  احلسن  عن  وعوف  منصور  روى  القرطبي:  تفسري  يف  ورد 

وجل  عز  اهلل  إىل  يتوددون  قال:  القربى«  يف  املودة  إال  أجًرا  عليه  أسألكم  ال 
ويتقربون منه بطاعته.

تفسري البغوي: روى ابن أيب نجيح عن جماهد عن ابن عباس يف معنى اآلية: . 2
إال أن تودوا اهلل وتتقربوا إليه بطاعته، وهذا قول احلسن، قال: هو القربى إىل 

اهلل، يقول: إال التقرب إىل اهلل والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح.
تفسري البحر املحيط: وقال احلسن: املعنى إال أن تتوّددوا إىل اهلل بالتقّرب إليه. . 3

وقال عبد اهلل بن القاسم: إال أن يتوّدد بعضكم إىل بعض وتصلوا قراباتكم.
قال الزجاج: ﴿إال املوّدة﴾ استثناء ليس من األّول، أي: . 4 القدير:  فتح  تفسري 

عكرمة،  قول  وهذا  لقريش.  واخلطاب  فتحفظوين،  لقرابتي،  توّدوين  أن  إال 
وجماهد، وأيب مالك، والشعبي، فيكون املعنى عىل االنقطاع: ال أسألكم أجًرا 
وال  فيها،  ارقبوين  وبينكم،  بيني  التي  القربى  يف  املوّدة  أسألكم  ولكن  قط، 
، ودعوين والناس، وبه قال قتادة، ومقاتل، والسّدي، والضحاك،  تعجلوا إيلَّ

وابن زيد، وغريهم، وهو الثابت عن ابن عباس.
تفسري لسيد طنطاوي: ولو كان معنى ذلك عىل ما قاله من قال إال أن تودوا . 5
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املوضع  الكالم يف هذا  لدخول ﴿يِف﴾ يف  يكن  مل  اهلل،  إىل  تتقربوا  أو  قرابتي، 
به األمر بمودة قرابة  القربى، إن عنى  التنزيل إال مودة  وجه معروف ولكان 
رسول اهلل - صىل اهلل عليه وآله - أو إال املودة بالقربى إن عنى به األمر بالتودد 

والتقرب إىل اهلل تعاىل .
وىف دخول ﴿يِف﴾ يف الكالم أوضح الدليل عىل أن معناه إال موديت يف قرابتي منكم.

تفسري السعدي: ... وحيتمل أن املراد إال مودة اهلل تعاىل الصادقة، وهي التي . 6
يصحبها التقرب إىل اهلل، والتوسل بطاعته الدالة عىل صحتها وصدقها، وهلذا 
َة يِف الُقْرَبى﴾ أي: يف التقرب إىل اهلل، وعىل كال القولني، فهذا  قال: ﴿إاِل امَلَودَّ
االستثناء دليل عىل أنه ال يسأهلم عليه أجًرا بالكلية، إال أن يكون شيًئا يعود 

نفعه إليهم، فهذا ليس من األجر يف يشء، بل هو من األجر منه هلم.
ونصل اآلن لتعريف كلمة )آل( والفرق بينها وداللة كلمة )أهل(.
آل: تدل عىل القوة املثارة املمتدة زمانيًّا ومكانيًّا بثقل أو تكتل الزم.

﴿النَّاُر  تعاىل:  قوله  معني.لنقرأ  هنج  عىل  املتكتلني  باألتباع  املفهوم  ذلك  وظهر 
الَعَذاِب﴾  َأَشدَّ  فِْرَعْوَن  آَل  َأْدِخُلوا  اَعُة  السَّ َتُقوُم  َوَيْوَم  َوَعِشيًّا  ا  ُغُدوًّ َعَلْيَها  ُيْعَرُضوَن 
]غافر: 46[، وآل فرعون ليس هم حرًصا املعارصين له، وإنام هم كل من هنج هنجه 

يف التفكري واإلجرام.
﴿إِنَّ الّلَه اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى الَعاَلِميَن﴾ 

]آل عمران: 33[.
﴿َوَكَذلَِك  أتباعه.  هم  كذلك  عمران  ين، وآل  الدِّ يوم  إىل  أتباعه  هم  إبراهيم  آل   
َيْجَتبِيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمن َتْأِويِل األََحاِديِث َوُيتِمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل َيْعُقوَب َكَما 

َها َعَلى َأَبَوْيَك ِمن َقْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّك َعلِيٌم َحكِيٌم﴾ ]يوسف: 6[. َأَتمَّ
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)أمجعني(  كلمة  وبورود   ،]59 ]الحجر:  َأْجَمِعيَن﴾  وُهْم  َلُمنَجُّ ا  إِنَّ ُلوٍط  آَل  ﴿إاِلَّ 
دليل عىل عدم استثناء أحد قط من آله، وأن النجاة تشمل مجيع أتباعه، ولو كانت امرأة 
َها َلِمَن الَغابِِريَن﴾  ْرَنا إِنَّ لوط من آله وقد ذكر النص اآلخر أهنا هالكة ﴿إاِلَّ اْمَرَأَتُه َقدَّ
ا  ]الحجر: 60[، لكان ينبغي حذف كلمة )أمجعني( واالكتفاء بكلمة ﴿إاِلَّ آَل ُلوٍط إِنَّ
امرأته  فتكون  الَغابِِريَن﴾  َلِمَن  َها  إِنَّ ْرَنا  َقدَّ اْمَرَأَتُه  ﴿إاِلَّ  االستثناء  ويأتي  وُهْم﴾  َلُمنَجُّ
من آله، ولكن بمجيء كلمة )أمجعني( دل عىل أن االستثناء من نوع املنقطع الذي ال 
عالقة له باملستثنى منه، ويف موضوعنا هو اآلل، وإنام يشرتك يف احلكم فقط وهو نفي 

النجاة عنه.
لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا  ُقْلنَا  ﴿َوإِْذ  تعاىل:  قوله  مثل  القرءان  يستخدمه  أسلوب  وهذا   
 ،]50 ]الكهف:  َربِِّه﴾  َأْمِر  َعْن  َفَفَسَق  الِجنِّ  ِمَن  َكاَن  إِْبلِيَس  إاِلَّ  َفَسَجُدوا  آِلَدَم 
بأمر  معهم  اشرتك  وإنام  باملالئكة،  له  عالقة  وال  السجود  فعل  من  مستثنى  فإبليس 
السجود فقط، وامرأة لوط هي من أهله بدليل ﴿َفَأنَجْينَاُه َوَأْهَلُه إاِلَّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن 
الَغابِِريَن﴾ ]األعراف: 83[، الحظوا عدم جميء كلمة )أمجعني( بعد كلمة )أهله( ألن 
امرأة الرجل من أهله، وامرأة لوط مل ينجها اهلل، فأتى االستثناء املتصل، وهذا دليل 

عىل أن كلمة آل غري كلمة أهل.
والصالة اإلبراهيمية التي يقوهلا املصلون يف صالهتم: اللهم صيل عىل حممد وعىل 
عالقة  ين، وال  الدِّ يوم  إىل  وأتباعه  حممد  عىل  الصالة  طلب  عىل  تدل  ؛  حممد...(  آل 

لذلك بأقرباء النبي قط إال من كان منهم من أتباعه.
وظهر  متثاقلة الزمة.  أهل: تدل عىل ظهور قوة خفيفة متحركة منضبطة بعالقة 
هذا املفهوم بعالقة مجاعة بيشء وارتباطهم به، وال يشرتط االتِّباع، ومن هذا الوجه 
ُه  بَّ ظهر التداخل بني مفهوم كلمة )آل( وكلمة )أهل( انظر قوله تعاىل: ﴿َوَناَدى ُنوٌح رَّ

َفَقاَل َربِّ إِنَّ ابنِي ِمْن َأْهلِي َوإِنَّ َوْعَدَك الَحقُّ َوَأنَت َأْحَكُم الَحاِكِميَن﴾.
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بِِه  َلَك  َلْيَس  َما  َتْسَأْلِن  َفاَل  َغْيُر َصالٍِح  َعَمٌل  ُه  إِنَّ َأْهلَِك  ِمْن  َلْيَس  ُه  إِنَّ ُنوُح  َيا  ﴿َقاَل 
ِعْلٌم إِنِّي َأِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن الَجاِهلِيَن﴾ ]هود: 45-46[، فالنبي نوح ظن أن اهلل 
سوف ينقذ أهله باملعنى املعييش األرسي حسب الوعد الذي وعده إياه، فأخربه اهلل 
إن الوعد بإنقاذ أهله صادق ال شك بذلك، ولكن ليس باملعنى الذي ظنه النبي نوح، 
وإنام باملعنى اآلخر لألهل وهو االتِّباع للحق والعمل الصالح، ومل ينف صفة البنوة 
هه  الفيزيولوجية واملعيشية عن ابن نوح فهو ال شك أنه من أهله هبذا املعنى، وإنام وجَّ
ُه  للعالقة احلقيقية وهي االتِّباع والعمل الصالح، فنفى عنه ذلك بقوله ﴿...يا نوح إِنَّ
ُه َعَمٌل َغْيُر َصالٍِح...﴾ نفى عنه بنوة الثقافة مع إثبات بنوة املعيشة. َلْيَس ِمْن َأْهلَِك إِنَّ
انظر لداللة كلمة )أهل( بمعنى أفراد األرسة من أب أو عم أو أخ أو زوجة أو 

أبناء....أو القوم الذين ينتمي إليهم اإلنسان.
﴿َفانكُِحوُهنَّ بِإِْذِن َأْهلِِهنَّ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾ ]النساء: 25[.

﴿َذلَِك لَِمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري الَمْسِجِد الَحَراِم﴾ ]البقرة: 196[.
ُقوْا﴾  دَّ َمٌة إَِلى َأْهلِِه إاِلَّ َأن َيصَّ َسلَّ ْؤِمنٍَة َوِدَيٌة مُّ ﴿َوَمن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًئا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ

]النساء: 92[.
﴿َقاَلْت َما َجَزاء َمْن َأَراَد بِأَْهلَِك ُسَوًءا إاِلَّ َأن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َألِيٌم﴾ ]يوسف:25[.
ْن َأْهلَِها إِن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن الَكاِذبِيَن﴾  ﴿َوَشِهَد َشاِهٌد مِّ

]يوسف: 26[.
اَرُتُه إِْطَعاُم َعَشَرِة َمَساكِيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم...﴾ ]المائدة: 89[. ﴿َفَكفَّ

﴿َفَأنَجْينَاُه َوَأْهَلُه إاِلَّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن الَغابِِريَن﴾ ]األعراف: 83[.
انظر لداللة كلمة )أهل( بمعنى أصحاب العالقة باليشء فقط.
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وْا األََماَناِت إَِلى َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا  ﴿إِنَّ الّلَه َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ
ا َيِعُظُكم بِِه إِنَّ الّلَه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا﴾ ]النساء: 58[. بِاْلَعْدِل إِنَّ الّلَه نِِعمَّ

الَ  النَِّفاِق  َعَلى  َمَرُدوْا  الَمِدينَِة  َأْهِل  َوِمْن  ُمنَافُِقوَن  األَْعَراِب  َن  مِّ َحْوَلُكم  ْن  ﴿َوِممَّ
وَن إَِلى َعَذاٍب َعظِيٍم﴾ ]التوبة: 101[. َتْيِن ُثمَّ ُيَردُّ رَّ ُبُهم مَّ َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسنَُعذِّ
َواألَْرِض  َماِء  السَّ َن  مِّ َبَرَكاٍت  َعَلْيِهم  َلَفَتْحنَا  َقوْا  َواتَّ آَمنُوْا  الُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  ﴿َوَلْو 

ُبوْا َفَأَخْذَناُهم بَِما َكاُنوْا َيْكِسُبوَن﴾ ]األعراف: 96[. َوَلـكِن َكذَّ
القرابة  بداللة  تأيت  قد  القرابة،  تشمل  أن  )أهل(  كلمة  لداللة  يشرتط  ال  إذن؛ 

والعالقة مًعا، وقد تنفرد بأحدمها.
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مفهوم كلمة )بيت(

بيت: تدل عىل القوة املجتمعة املمتدة بتضام ومتاسك املنتهية بدفع خفيف.
وظهر ذلك املفهوم بمعنى العالقات املجتمعة بتامسك واستقرار. وهذا ما يفرق 
داللة كلمة )بيت( عن كلمة )منزل( التي تدل عىل النزول يف مكان معني فهي متعلقة 

باملكان وليس بالعالقات.
ِه َأْولَِياء َكَمَثِل الَعنَكُبوِت اتََّخَذْت  انظر قوله تعاىل: ﴿َمَثُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَّ
َبْيًتا َوإِنَّ َأْوَهَن الُبُيوِت َلَبْيُت الَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾ ]العنكبوت: 41[، فالنص 
ال يتكلم عن شبكة العنكبوت التي هي منزله عمليًّا، وإنام يتكلم عن العالقات التي 
بقتل  تقوم  إذ  العنكبوت  أنثى  فعل  خالل  من  واضح  العنكبوت، وهذا  أرسة  حتكم 

الذكر بعد لقاحها مبارشة ! 
وبالتايل تصري هي أرملة العنكبوت، وُتيتِّم أوالدها قبل أن يأتوا إىل احلياة ! فهذه 
العالقة األرسية هي أضعف عالقة يف البيوت كلها، ويوصف كل بيت ُمغيب عنه دور 
األب ثقافيًّا أو معيشيًّا سواء بموت أو غريه من األسباب ببيت العنكبوت، والوصف 
يتناول كل بيت تغيب العالقات األرسية الدافئة عنه ويفتقد للمودة واملحبة والتعاون 

بني أفراده، فهذا هو بيت العنكبوت، وهو أضعف البيوت.
كلمة )بيت( بمعنى املجتمع ونظامه الذي ينتمي اإلنسان إليه ويعيش فيه.

﴿َربِّ اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولَِمن َدَخَل َبْيتَِي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواَل َتِزِد 
الظَّالِِميَن إاِلَّ َتَباًرا﴾ ]نوح: 28[.

فالنبي نوح ال يقصد دخول قومه منزله أو مكان سكنه، مثل قوله تعاىل:
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َها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساكِنَُكْم اَل َيْحطَِمنَُّكْم سَلْيَماُن َوُجنُوُدُه َوُهْم  ﴿َقاَلْت َنْمَلٌة َيا َأيُّ
اَل َيْشُعُروَن﴾ ]النمل: 18[، وإنام يقصد دخول قومه اإلسالم ويتبعوه يف دعوته فهذا 

هو بيت النبي نوح وآله.
﴿َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيتِِه ُمَهاِجًرا إَِلى الّلِه َوَرُسولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه الَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه 

ِحيًما﴾ ]النساء: 100[. َعلى الّلِه َوَكاَن الّلُه َغُفوًرا رَّ
َلَكاِرُهوَن﴾  الُمْؤِمنِيَن  َن  مِّ َفِريًقا  َوإِنَّ  بِاْلَحقِّ  َبْيتَِك  ِمن  َربَُّك  َأْخَرَجَك  ﴿َكَما 

]األنفال: 5[.
كلمة )بيت( بمعنى املنزل اخلاص املحكوم بعالقات صاحبه ونظامه، ودائاًم تأيت 

حمددة أو مضافة.
َقِت األَْبَواَب﴾ ]يوسف: 23[. ْفِسِه َوَغلَّ ﴿َوَراَوَدْتُه الَّتِي ُهَو فِي َبْيتَِها َعن نَّ

َن الُمْسلِِميَن﴾ ]الذاريات: 36[. ﴿َفَما َوَجْدَنا فِيَها َغْيَر َبْيٍت مِّ
َماء﴾ ]اإلسراء: 93[. ن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى فِي السَّ ﴿َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت مِّ

﴿َفَقاَلـْت َهـْل َأُدلُُّكـْم َعَلـى َأْهـِل َبْيـٍت َيْكُفُلوَنـُه َلُكـْم َوُهـْم َلـُه َناِصُحـوَن﴾ 
.]12 ]القصـص: 

يف  استخدمها  ثم  بصياغته،  القرءان  حددها  التي  )البيت(  كلمة  داللة  لنرى 
نصوص أخرى دون حتديد هلا واعتمد عىل)ألـ( العهد التي تفيد أن املعنى معروف 

عند السامع أو القارئ.
َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّْلَعاَلِميَن﴾ ]آل عمران: 96[. َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ ﴿إِنَّ َأوَّ
َقاُم إِْبَراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َولِّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَبْيِت  ﴿فِيِه آَياٌت َبيِّـنَاٌت مَّ

َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل َوَمن َكَفَر َفإِنَّ الله َغنِيٌّ َعِن الَعاَلِميَن﴾ ]آل عمران: 97[.
َواْلَقاَلئَِد  َواْلَهْدَي  الَحَراَم  ْهَر  َوالشَّ لِّلنَّاِس  ِقَياًما  الَحَراَم  الَبْيَت  الَكْعَبَة  الّلُه  ﴿َجَعَل 
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َشْيٍء  بُِكلِّ  الّلَه  َوَأنَّ  األَْرِض  فِي  َوَما  َماَواِت  السَّ فِي  َما  َيْعَلُم  الّلَه  َأنَّ  لَِتْعَلُموْا  َذلَِك 
َعلِيٌم﴾ ]المائدة: 97[.

ُفوا بِاْلَبْيِت الَعتِيِق﴾ ]الحج: 29[. ﴿ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ
﴿َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا الَبْيِت﴾ ]قريش: 3[.

نالحظ من النصوص السابقة أن داللة كلمة )البيت( هي الكعبة وليس أي بيت.
أخرى  نصوص  لنرى  املعرفة  )البيت(  كلمة  داللة  من  املقصد  لنا  ثبت  أن  وبعد 

اعتامًدا عىل )ألـ( العهد عند السامع أو املتلقي، قال تعاىل: 
ِميُع  نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأنَت السَّ ﴿َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم الَقَواِعَد ِمَن الَبْيِت َوإِْسَماِعيُل َربَّ

الَعلِيُم﴾ ]البقرة: 127[.
﴿َوإِْذ َجَعْلنَا الَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّاِس﴾ ]البقرة: 125[.

َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر الّلِه َفَمْن َحجَّ الَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِه َأن  ﴿إِنَّ الصَّ
َع َخْيًرا َفإِنَّ الّلَه َشاكٌِر َعلِيٌم﴾ ]البقرة: 158[. َف بِِهَما َوَمن َتَطوَّ َيطَّوَّ

ُكنُتْم  بَِما  الَعَذاَب  َفُذوُقوْا  َوَتْصِدَيًة  ُمَكاء  إاِلَّ  الَبْيِت  ِعنَد  َصاَلُتُهْم  َكاَن  ﴿َوَما 
َتْكُفُروَن﴾ ]األنفال: 35[.

لِلطَّائِِفيَن  َبْيتَِي  ْر  َوَطهِّ َشْيًئا  بِي  ُتْشِرْك  الَّ  َأن  الَبْيِت  َمَكاَن  ْبَراِهيَم  إِلِ ْأَنا  َبوَّ ﴿َوإِْذ 
ُجوِد﴾ ]الحج: 26[. ِع السُّ كَّ َواْلَقائِِميَن َوالرُّ

﴿َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا الَبْيِت﴾ ]قريش: 3[. 
التعريف   ) بـ)ألـ  املعرفة  السابقة  النصوص  يف  أتت  التي  )البيت(  كلامت  مجيع 
هي) ألـ( العهد، التي تعني أن البيت معروف يف ذهن املخاطب، وال يوجد حاجة من 
حتديده مرة ثانية، وينبغي عىل املخاطب أن ُيبقي هذا املعنى بذهنه عند قراءة النصوص 

األخرى؛ ألن النص القرءاين منظومة واحدة.
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مفهوم أهل البيت

)أهل  ألحد  إضافتها  دون  )أهل(  بكلمة  مقرتنة  )البيت(  كلمة  استخدام  لنرى 
البيت(.

َحِميٌد  ُه  إِنَّ الَبْيِت  َأْهَل  َعَلْيُكْم  َوَبَرَكاُتُه  الّلِه  َرْحَمُت  الّلِه  َأْمِر  ِمْن  َأَتْعَجبِيَن  ﴿َقاُلوْا 
ِجيٌد﴾ ]هود: 73[. مَّ

إبراهيم،  للنبي  البيت(  كلمة )أهل  داللة  ترجع  األول  النص  يف  لقرينة  وجود  ال 
ولو كانت ترجع إليه ألتى النص بجملة: أهل بيته، أو أهل بيت إبراهيم، أو أهل هذا 
البيت،وبنفي القرينة عن النص، وجميء كلمة )أهل البيت( دون إضافتها ألحد دل 
عىل أن املقصد هبا هي )ألـ( العهد املعنى املعروف عند السامع أو القارئ، وليس هو 
إال الكعبة البيت احلرام التي هي قبلة املسلمني، ويصري معنى النص هو: إن َرمْحََت 
اهللِّ َوَبَرَكاَتُه َعىَل إبراهيم وأرسته ومن تبعه انتامًء ووالًء لبيت اإلسالم وقبلته الكعبة، 
إىل  بتوجههم  املجتمعني  اإلسالم  بيت  أهل  أي:  البيت(  )أهل  كلمة  مفهوم  وصار 

الكعبة، فرمحت اهلل وبركاته عليهم مجيًعا.
َكاَة  اَلَة َوآتِيَن الزَّ َج الَجاِهلِيَِّة األُوَلى َوَأِقْمَن الصَّ ْجَن َتَبرُّ ﴿َوَقْرَن فِي ُبيوتُِكنَّ َواَل َتَبرَّ
َرُكْم  َوُيَطهِّ الَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم  لُِيْذِهَب  ُه  اللَّ ُيِريُد  َما  إِنَّ َوَرُسوَلُه  َه  اللَّ َوَأطِْعَن 

َتْطِهيًرا﴾ ]األحزاب: 33[.
كلمة )أهل البيت( يف النص التايل مثل أختها يف النص السابق متاًما ال عالقة هلا 
من  غريهم  أو  عمه،  ابن  أو  لعمه  ألوالده، وال  النبي، وال  لنساء  ال  القرابة  بمسألة 
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القرابة قط، وإنام داللة )أهل البيت( أتت بـ)ألـ( العهد لتدل عىل معنى معروف عند 
السامع وهو بيت اإلسالم والكعبة.

عىل  لتدل  املتصل  اجلمع  بميم  املنتهية  املذكر  بصيغة  )عنكم(  كلمة  أتت  لذا   
َرُكْم َتْطِهيًرا﴾ إذا  ْجَس َأْهَل الَبْيِت َوُيَطهِّ ُه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ املسلمني مجيًعا، ﴿ُيِريُد اللَّ
التزموا بام أمر اهلل من مفاهيم وسلوكيات ُمَطهرة، وإرادة اهلل يف النص ليست تكوينية 

مثل إرادته املتعلقة باخللق.
َها   وإنام رشعية اجتامعية متعلقة بحرية الناس واختيارهم مثل قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إَِلى الَمَرافِِق َواْمَسُحوْا  الَِّذيَن آَمنُوْا إَِذا ُقْمُتْم إَِلى الصَّ
ْرَضى َأْو َعَلى  ُروْا َوإِن ُكنُتم مَّ هَّ بُِرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِلى الَكْعَبيِن َوإِن ُكنُتْم ُجنًُبا َفاطَّ
ُموْا َصِعيًدا  َن الَغائِِط َأْو الََمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَّ نُكم مِّ َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّ
ْن َحَرٍج َوَلـكِن  نُْه َما ُيِريُد الّلُه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ َطيًِّبا َفاْمَسُحوْا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّ

ُكْم َتْشُكُروَن﴾ ]المائدة: 6[. َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَّ ُيِريُد لُِيَطهَّ
 فداللة مجلة )يريد اهلل... ويطهركم تطهرًيا( يف النص املعني مثل داللة مجلة )يريد 
ليطهركم( يف النص الثاين، وكالمها متعلقان بإرادة إهلية اجتامعية متعلقة بوعي الناس 

وحريتهم وسلوكهم.
لذا؛ ينبغي عدم مزايدة فرقة إسالمية عىل أخرى بادِّعاء االنتامء إىل أهل النبي حممد؛ 
بُِعونِي ُيْحبِْبُكُم  ألن كل املسلمني هم أهله بمعنى األتباع ﴿ُقْل إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَّ
من  املسلمني  31[، وكل  ِحيٌم﴾ ]آل عمران:  رَّ َغُفوٌر  َوالّلُه  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  الّلُه 

أهل البيت انتامء لإلسالم ووالء له.
وينبغي أن نضع النقاط عىل احلروف ونبنيِّ للمسلمني هذه املفاهيم حتى نحميهم 
أمواهلم  ويسلبوا  عقوهلم  يغتالوا  أن  من  واهلامانات  والكهنوت  الشيطان  مكائد  من 
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التكتل  أن  وليعلموا  املسلمني،  وأهله  اإلسالم،  وبيته  اهلل  سبيل  عن  ويضلوهنم 
والوالء يف اإلسالم ليس لشخص أو أرسته أو قرابته ولو كان ذلك الشخص النبي 
نفسه، وإنام التكتل والوالء للفكر اإلسالمي املتمثل بالقرءان والعلم، وكل املسلمني 

أفراد يف هذا البيت.
َولِيُّ  َوالّلُه  آَمنُوْا  َوالَِّذيَن  النَّبِيُّ  َوَهـَذا  َبُعوُه  اتَّ ِذيَن  َللَّ بِإِْبَراِهيَم  النَّاِس  َأْوَلى  ﴿إِنَّ 

الُمْؤِمنِيَن﴾ ]آل عمران: 68[.
َحنِيًفا  إِْبَراِهيَم  َة  ِملَّ َبَع  واتَّ ُمْحِسٌن  َوُهَو  لله  َوْجَهُه  َأْسَلَم  ْن  مَّ مِّ ِدينًا  َأْحَسُن  ﴿َوَمْن 

َخَذ الّلُه إِْبَراِهيَم َخلِياًل﴾ ]النساء: 125[. َواتَّ
َماَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه  الَِّذي  َجِميًعا  إَِلْيُكْم  الّلِه  َرُسوُل  إِنِّي  النَّاُس  َها  َأيُّ َيا  ﴿ُقْل 
يِّ الَِّذي ُيْؤِمُن  َواألَْرِض ال إَِلـَه إاِلَّ ُهَو ُيْحيِـي َوُيِميُت َفآِمنُوْا بِالّلِه َوَرُسولِِه النَّبِيِّ األُمِّ

ُكْم َتْهَتُدوَن﴾ ]األعراف: 158[. بُِعوُه َلَعلَّ بِالّلِه َوَكلَِماتِِه َواتَّ
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مفهوم العصمة

العصمة: لغة من عصم، وهي أصل صحيح يدل عىل إمساك ومنع ومالزمة.
ُقوْا﴾ ]آل عمران: 103[، أي:  قال تعاىل: ﴿َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل الّلِه َجِميًعا َوالَ َتَفرَّ

التزموا ومتسكوا.
وقال: ﴿َقاَل َسآِوي إَِلى َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن الَماء﴾ ]هود: 43[، أي: يمنعني.

ْسَتِقيٍم﴾ ]آل عمران: 101[،  وقال: ﴿َوَمن َيْعَتِصم بِالّلِه َفَقْد ُهِدَي إَِلى ِصَراٍط مُّ
أي: يلتزم ويتمسك بأوامر اهلل.

أما العصمة اصطالًحا: فلها عدة أوجه من حيث إسقاطها عىل الواقع.
أواًل: العصمة من القتل.

من  العقل  حفظ  يتضمن  وذلك  التبليغ  يف  واخلطأ  النسيان  من  العصمة  ثانًيا: 
الغياب أو اجلنون.

ثالًثا: العصمة من الكفر واملعايص.
رابًعا: العصمة من اخلطأ يف فهم األشياء واحلكم عليها.

فهل كانت العصمة الربانية متحققة باألنبياء بأوجهها األربعة؟
لنر ذلك من خالل مناقشة كل واحد بعينه: 

واضح  مجيًعا، وهذا  لألنبياء  يكن  مل  القتل  من  احلفظ  إن  القتل:  من  العصمة  أ- 
ِه َوَيْقُتُلوَن النَّبِيِّيَن بَِغْيِر الَحقِّ َذلَِك بَِما  بنص القرءان قال تعاىل: ﴿َيْكُفُروَن بِآَياِت اللَّ

َكاُنوْا َيْعَتُدوَن﴾ ]البقرة: 61[. َعَصوْا وَّ
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بينام نالحظ أنه يوجد أنبياء قد حفظهم اهلل عزوجل من القتل، نحو: 
النبي إبراهيم: ﴿ُقْلنَا َيا َناُر ُكونِي َبْرًدا َوَساَلًما َعَلى إِْبَراِهيَم﴾ ]األنبياء: 69[.

النبي موسى: ﴿َقاَل َيا ُموَسى إِنَّ الَمأَلَ َيْأَتِمُروَن بَِك لَِيْقُتُلوَك﴾ ]القصص: 20[.
الَكافِِريَن﴾  الَقْوَم  َيْهِدي  الَ  الّلَه  إِنَّ  النَّاِس  ِمَن  َيْعِصُمَك  ﴿َوالّلُه  محمد:  النبي 

]المائدة: 67[.
ب- العصمة من النسيان واخلطأ يف التبليغ: عصمة ربانية.

إن احلفظ اإلهلي للرسول النبي من النسيان واخلطأ يف التبليغ هو أمر الزم عقاًل 
ملقتىض احلال من كونه يبلغ عن ربه.

وقال: ﴿َوَما َينطُِق َعِن الَهَوى، إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾ ]النجم: 4-3[.
ا َلُه َلَحافُِظوَن﴾ ]الحجر: 9[. ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ وقال: ﴿إِنَّ

فاحلفظ إنام هو ملادة الوحي وذلك يقتيض رضورة حفظ النبي من غياب الوعي 
بأي  اإلصابة  أو  والسحر،  االكتئاب  مثل  نفيس  مرض  بأي  اإلصابة  أو  واإلدراك، 
يف  يقدح  ذلك  اجلزام، ألن  مرض  مثل  الناس  دعوة  وبني  بينه  حيول  جسمي  مرض 

مادة الوحي فاقتىض حفظه من اهلل عز وجل عن كل ما ذكر.
ج- العصمة من الكفر واملعايص: عصمة اكتسابية معرفية.

قبل اخلوض يف هذا النوع من العصمة جيب الكالم عىل مقام النبوة، فالنبوة ليست 
مؤهالت  له  تلزم  منصب  هي  وإنام  قرعة،  أو  ارجتااًل  منحها  يتم  شكليًّا  منصًبا  هي 
االنتخاب  املقام، وعملية  هلذا  ُيرشح  ذلك  به  يتحقق  معينة، فمن  وصفات  وميزات 
منطلق  من  يشاء  من  برمحته  فقط، فيختص  املدبر  اخلالق  حق  من  تكون  واالصطفاء 

العلم واحلكمة واخلربة اإلهلية.
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﴿َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف الَخبِيُر﴾ ]الملك: 14[.
﴿الّلُه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُه﴾ ]األنعام: 124[.

فيمنح اهلل تبارك وتعاىل مقام النبوة لإلنسان الذي تم اصطفاؤه من دون اآلخرين، 
فيحصل هذا اإلنسان املصطفى عىل جمموعة من األنباء عن الوجود املوضوعي بحيث 
يصري عنده علم بمجموعة من احلقائق ابتداًء من أكرب حقيقة يف الوجود املوضوعي، 
أال وهي حقيقة وجود اخلالق املدبر، فيدرك ذلك حق اليقني، إضافة إىل بعض األنباء 

من احلقائق املوضوعية عن الكون، فيصري هذا الرجل يف مقام النبوة.
ال  شكليًّا  أو  ا  إداريًّ منصًبا  وليس  ومعريف،  علمي  منصب  هو  النبوة  مقام  إذن؛   
باخلالق  اإليامن  من  عظيم  مقام  إىل  صاحبها  ترفع  ومعارف  علوم  له، فالنبوة  حمتوى 

املدبر.
إن العصمة من الكفر واملعايص إذا كانت ربانية فهذا يقتيض قهر املعصوم والسيطرة 
عىل إرادته بحيث يصري موجًها من قبل قوة تفرض ذاهتا عليه، وبالتايل فال إرادة له 
وال فضل أو ثواب يف ترك املعايص وفعل الطاعات؛ ألنه مسلوب اإلرادة ومسلوب 
إرادة  يملكون  أهنم  مجيًعا  األنبياء  سرية  خالل  من  نالحظ  بينام  اإلنسانية،  الشهوات 
َبرَشٌ  َأَنا  اَم  إِنَّ ﴿قْل  البرش  من  ألهنم  طبيعي  يشء  اإلنسان، وهذا  شهوات  حرة، وهلم 
ْثُلُكْم﴾ ]الكهف: 110[، ونفي ذلك عنهم هو نفي لبرشيتهم وقد عاملهم اهلل عىل  مِّ

هذا األساس البرشي ]اإلرادة احلرة والشهوات اإلنسانية: فقال جل شأنه: 
الَوتِيَن﴾  ِمنُْه  َلَقَطْعنَا  ُثمَّ  بِاْلَيِميِن،  ِمنُْه  أَلََخْذَنا  األََقاِويِل،  َبْعَض  َعَلْينَا  َل  َتَقوَّ ﴿َوَلْو 

]الحاقة: 44- 46[.
وهذا التهديد اإلهلي لألنبياء الصادقني، وال يشمل األنبياء الكاذبني، فهو رصيح 
يف أن النبي يملك القدرة عىل التقول عىل اهلل، ولوال ذلك ملا كان للتهديد أي معنى 
أو مربر إذا كان النبي ال يملك قدرة عىل الكذب، ولنزل عوًضا عن التهديد إخبار 
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من اهلل بأن هذا النبي مسلوب اإلرادة والشهوات، وبالتايل فهو جمبور مقهور ليس له 
من األمر يشء!

لذا؛ العصمة من الوقوع بالكفر أو املعايص إنام هي عصمة إرادية اكتسابية وليست 
عصمة ربانية، وتكون يف الواقع من خالل العلم واملعرفة حلقائق األمور، ألن النبوة 
اليقيني  العلم  منطلق  من  املقام  هذا  صاحب  عصمة  يقتيض  فهذا  ومعارف،  علوم 
نِي َمَعُكاَم  اَفا إِنَّ لعظمة اخلالق سبحانه وتعاىل واالستحضار الدائم لوجوده﴿َقاَل اَل خَتَ
بعظمة  إيامنه  تزيد  التي  الكونية  احلقائق  لبعض  46[، واملعرفة  َوَأَرى﴾ ]طه:  َأْسَمُع 
ا مانع من الكفر واملعايص من  اخلالق وقدرته عىل كل يشء، فيتشكل عند النبي إراديًّ

منطلق اإليامن باهلل العظيم رغبة إليه ورهبة منه وحمبة له.
وهذه العصمة من الكفر واملعايص ممكن أن يصل إليها العلامء؛ ألنه ال خيلو إنسان 
من وجود أمور معينة تكون بالنسبة إليه موانع بشكل حازم، بل ال يفكر أصاًل بفعلها 
نحو أن يقتل اإلنسان نفسه، أو يقتل أمه أو ابنه، أو أن خيرج إىل الشارع عارًيا.. إىل 
من  فعلها  عن  املعصوم  املسائل  من  صاحبها  عند  تكون  التي  األمور  من  ذلك  غري 

منطلق املفاهيم التي حيملها بشكل إرادي وذايت.
فالذي عنده علم عن يشء يتعامل معه بحسب علمه املسبق.

فالعامل الذي يعلم أن اللحم ملوث وتناوله يؤدي إىل اهلالك احلتمي، فإنه يتعامل 
معه حسب علمه بمآله فيتشكل عنده مانع ذايت عن تناول هذا اللحم امللوث، بل ال 
يفكر يف تناوله ولو عرض عليه املال واملنصب، فإنه يبقى عىل متنعه وبشدة؛ ألنه يعلم 
أن هذه اإلغراءات كلها ومهية إذا تناول اللحم امللوث فإنه سوف هيلك ولن حيصل 
عىل أي يشء، حتى أنه لو جاع فهو ال يفكر بسد جوعه بالتناول منه، وهذا اإلرصار 
والتمنع كان نتيجة علمه بمآل األمر حقيقة فتشكلت عنده العصمة من سلوك هذا 

الفعل القاتل!
حيصلوهنا  التي  ومآهلا  األمور  حلقائق  واملعارف  األنبياء  ورثة  هم  الذين  والعلامء 
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من خالل السري يف األرض ومعرفة كيف بدأ اخللق ﴿قْل ِسرُيوا يِف األَْرِض َفانُظُروا 
اإليامن  إىل  املعرفة  هذه  خالل  من  يصلون   ،]20 ]العنكبوت:  اخَلْلَق﴾  َبَدَأ  َكْيَف 
النَّاِر﴾  َعَذاَب  َفِقنَا  ُسْبَحاَنَك  َباطاًِل  َهذا  َخَلْقَت  َما  نَا  ﴿َربَّ ويقولون:  املدبر،  باخلالق 

]آل عمران: 191[.
ويرون عظمة اخلالق وقدرته من خالل آيات اآلفاق واألنفس﴿َسنُِرهيِْم آَياتِنَا يِف 

﴾ ]فصلت: 53[. ُه احَلقُّ ْم َأنَّ َ هَلُ اآلَفاِق َويِف َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
عندئذ يذعنون للحق وخيضعون له. وعند استحضار هذه احلقائق اإليامنية التي 
وصلوا إليها من خالل احلقائق الكونية ]آفاًقا وأنفًسا[ يلزم منها خشية اهلل سبحانه 
َه َعِزيٌز َغُفوٌر﴾ ]فاطر: 28[، فيتولد  َه ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَماء إِنَّ اللَّ َما َيْخَشى اللَّ وتعاىل ﴿إِنَّ
متنعهم  العلامء  أنفس  يف  قوة  وتعاىل  تبارك  هلل  والتعظيم  واخلشية  املعرفة  هذه  من 
وتردعهم عن الوقوع يف الكفر أو املعايص، وكلام ازداد إيامهنم بعظمة اخلالق ازدادت 
خشيتهم له، وبالتايل تزداد عصمتهم عن فعل املعايص بشكل إرادي وذايت منبثقة من 

علمهم واستحضارهم هلذا العلم.
د- العصمة عن اخلطأ يف فهم األشياء واحلكم عليها: 

إن اإلنسان حمدود بحواسه وحمدود بإدراكه لألشياء، كام أن علمه يكتسبه اكتساًبا 
وليس علاًم ذاتيًّا، واالكتساب للعلم يكون من خالل السري والدراسة والتدبر للواقع 

َم بِاْلَقَلِم﴾ ]العلق: 4[. واجلدولة والتصنيف للمعلومات وتقليمها، ﴿الَِّذي َعلَّ
﴿ُقْل ِسرُيوا يِف األَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اخَلْلَق﴾ ]العنكبوت: 20[.

ويزداد العلم عند الناس كلام امتد هبم الزمان، فيتسع أفق املعرفة أضعاف ما كان 
عىل  حيتوي  معلومايت  تراكم  خالل  من  يكون  الصواب  إىل  والوصول  سابًقا،  عليه 

أجزاء كثرية من الصواب، فيقوم الباحث بعملية الربط بينهام واالستقراء هلا.
إذن؛ اإلنسان ال يصل إىل العلم إال من خالل السري يف األرض والدراسة والتدبر، 
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وذلك ألن التفكري ال يتم إال بواقع يكون حمالًّ له ومهام حصل اإلنسان يف حياته عىل 
معلومات فإن ما خيفى عليه أكثر بكثري مما علمه.

ن الِعْلِم إاِلَّ َقلِياًل﴾ ]اإلرساء: 85[، فالناس ال يعلمون كل يشء،  ﴿َوَما ُأوتِيُتم مِّ
وبالتايل فام أكثر أخطائهم يف تفسري األشياء أو احلكم عليها.

ُبُطوِن  ن  مِّ َأْخَرَجُكم  ﴿َوالّلُه  لإلنسان  الزمة  صفة  املعرفة  أو  العلم  عدم  فصفة 
َتْعَلُموَن َشْيًئا﴾ ]النحل: 78[، وكذلك صفة اخلطأ الزمة لإلنسان كون  َهاتُِكْم الَ  ُأمَّ
خطَّاء[  آدم  بني  ]كل  اإلدراك  حمدود  وكونه  وحمدودة،  اكتسابية  ومعارفه  معلوماته 
وهذا واقع مشاهد وهو من املسلامت التي ال حتتاج إىل برهان، وال يستثنى من ذلك 
أحد من الناس حتى وال األنبياء أنفسهم ألهنم من البرش، وينطبق عليهم ما ينطبق 
اَم  عىل البرش هذا ما أثبته اهلل سبحانه وتعاىل نفسه يف كتابه ؛إذ قال آمًرا لرسوله: ﴿قْل إِنَّ
ْثُلُكْم﴾ ]الكهف: 110[، فال يوجد إنسان يعلم كل يشء ويفهم بكل يشء،  َأَنا َبرَشٌ مِّ
ويستطيع أن حيكم عىل كل يشء؛ ألن هذه الصفات ال تكون ملحدود، وإنام تكون ملن 

هو أزيل يف الوجود رسمدي يف البقاء.
نَِي  َمسَّ َوَما  اخَلرْيِ  ِمَن  الَْسَتْكَثْرُت  الَغْيَب  َأْعَلُم  ُكنُت  ﴿َوَلْو  نبيه:  معلاًم  تعاىل  قال 

وُء﴾ ]األعراف: 188[. السُّ
ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل يِب َواَل بُِكْم﴾ ]األحقاف: 9[،  ْن الرُّ ﴿ُقْل َما ُكنُت بِْدًعا مِّ
فهذا النوع من العصمة غري موجود ألي كائن حتى أن املالئكة أنفسهم غري متحقق 

هبم العصمة يف الفهم الصواب واحلكم عىل األشياء.
َأَتْجَعُل  قال تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِيَفًة َقاُلوْا 
ُس َلَك َقاَل إِنِّي َأْعَلُم  َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ فِيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ

َما الَ َتْعَلُموَن﴾ ]البقرة: 30[.
بعد بحث العصمة بأوجهها علمنا أن العصمة الربانية ال تكون إال يف حال إنزال 
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وحي إىل النبي فيتم حفظه والعناية به من النسيان واخلطأ يف التبليغ أو فقدان العقل 
أو اإلصابة باجلنون وما شابه ذلك مما يعيق عملية تبليغ دعوة اهلل واإلنذار.

فالعصمة الربانية ليس املقصد هبا شخص الرسول نفسه وإنام املقصد هبا هو مادة 
الوحي، لذا، استمرت عملية احلفظ اإلهلي ملادة الوحي بعد وفاة النبي، وذلك بقوة 
وروايته  الواقع،  يف  ومصداقيته  اهلل  أنزله  الذي  الكتاب  بنية  تركيب  يف  قائمة  ذاتية 
من قبل الناس بشكل متواتر كام نزل عىل النبي ومن هذا الوجه يظهر لنا أن الرسل 
األنبياء،  بخالف  الرسالة  وحفظ  الستمرار  القتل  عن  معصومون  مجيعهم  األنبياء 

فلقد تعرضوا للقتل، وذلك ألهنم جمرد أئمة وعلامء ودعاة.

الخالصة: 
أواًل: اكتمل نزول الوحي عىل النبي ﴿.. الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم 

نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا..﴾ ]املائدة: 3[.
ين قد اكتمل نزواًل اقىض ختم النبوة. ثانًيا: بام أن الدِّ

ُه  ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن َوَكاَن اللَّ ُسوَل اللَّ َجالُِكْم َوَلكِن رَّ ن رِّ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ﴿مَّ
بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيًما﴾ ]األحزاب: 40[.

ْكَر  ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ثالًثا: مادة الوحي حمفوظة من التحريف والنسيان واالندثار ﴿إِنَّ
افُِظوَن﴾ ]احلجر: 9[. ا َلُه حَلَ َوإِنَّ

ربه.  من  عليه  نزل  ما  كل  وبلغ  وتعاىل  تبارك  الرب  أمر  بتنفيذ  النبي  قام  رابًعا: 
َوالّلُه  ِرَساَلَتُه  ْغَت  َبلَّ َفَما  َتْفَعْل  لَّْم  َوإِن  بَِّك  رَّ إَِلْيَك ِمن  ُأنِزَل  َما  ْغ  َبلِّ ُسوُل  الرَّ َها  َأيُّ ﴿َيا 

َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ الّلَه الَ َيْهِدي الَقْوَم الَكافِِريَن﴾ ]المائدة: 67[.
ا ألحد. خامًسا: كان البالغ للناس مجيًعا وليس خاصًّ

ها النَّاُس إِنِّي َرسوُل الّلِه إَِلْيُكْم َجِميًعا﴾ ]األعراف: 158[. ﴿قْل يا َأيُّ
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العصمة واألئمة من أهل بيت النبوة

إن مفهوم العصمة لألئمة دخل عىل الثقافة اإلسالمية ولبس لبوسها، ووضعت 
املسبق  املفهوم  هذا  لتأكيد  توظيفه  ممكن  نص  أي  من  األدلة  له  ونصبت  املربرات  له 
حشد  عملية  تتم  فحتى  السلطة  عىل  السيايس  الرصاع  نتيجة  ذلك  وكان  الدخيل، 

الناس وجتنيدهم خلف قيادات معينة ال ُبدَّ من مربر لذلك فكان املربر: 
قرابة  فهم  املسلمني  بني  االجتامعية  ملكانتهم  وذلك  البيت  أهل  اختيار  هو  أواًل: 
النبي هلم احرتامهم وتقديرهم، فاستغل املغرضون هذه املكانة بني الناس ودفعوهم 
أعطوهم  بل  بعظمتهم،  تشيد  نصوًصا  ووضعوا  بآخر،  أو  بشكل  املعارضة  لقيادة 
صفات ال تكون إال للخالق األزيل نحو العلم بام كان وما يكون وما سيكون، ونرشوا 

أمثال هذه األفكار بنصوصها املوضوعة عىل لسان النبوة واألئمة أنفسهم .
ثانًيا: اخرتعوا فكرة العصمة لألئمة ليعطوهم مصداقية إلمامتهم دون الناس مجيًعا 
ومربًرا اللتفاف الناس حوهلم ليصلوا أخرًيا إىل مطامعهم السياسية واستالم السلطة، 
ين يف السياسة واستغالل أهل  ولعل أقوى وأقرب مثال عىل ما ذكرنا من توظيف الدِّ
البيت ومكانتهم االجتامعية لقيادة املعارضة ضد النظام احلاكم وشجب الثقة عنه هم 

العباسيون.
 فلقد وظفوا ذلك أحسن توظيف، واستطاعوا من خالل املعارضة بقيادة األئمة 
ولكن  مستبد،  آخر  بحكم  واستبداله  األموي  املستبد  احلكم  إزالة  البيت  أهل  من 
ورجعت  دورهم  النتهاء  البيت  أهل  من  األئمة  أخرى، وُأبعد  وأفكار  ثانية  بصورة 
املعارضة من جديد ليستغلها كل من يطلب احلكم واقتىض ذلك إىل إجياد فكر مستقل 
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حال  ويف  املعارضة  وتلغي  تبطل  الفكر  يف  املوافقة  ألن  السائد؛  الفكر  عن  متميز 
استمرت املعارضة مع التوافق الفكري يؤدي إىل تكشف املقصد من الثورة ويظهر 

السبب احلقيقي الكامن يف النفوس من الطمع يف السلطة.
السيايس  اهلدف  لتغطية  الزًما  أمًرا  خمالفة  إيديولوجية  إجياد  عملية  كانت  فلذا؛   
ومربًرا للمعارضة وقوة ضاربة يلتف حوهلا الناس، وهذا ما حصل بالفعل، واستمر 
البيت  أهل  بواسطة  يني  الدِّ الفكر  توظيف  خالل  من  السلطة  عىل  السيايس  الرصاع 
ومنحهم صفة اإلمامة اإلهلية املعصومة ليضفوا عليهم صفة القداسة واملصداقية يف 

الواقع.
واملصداقية  القداسة  إهنا  األئمة،  عصمة  فكرة  أمهية  تكمن  املنطلق  هذا  فمن 
والبديل عن مفهوم النبوة اللتفاف الناس حوهلم لتوظيفهم يف عملية استالم احلكم 

واستبدال حكم مستبد بمستبد الحق!
ولكن بعد انتهاء األئمة األحد عرش وخلو الزمان من وجود اإلمام املعصوم أدى 
ذلك إىل ضعف توظيف الفكر الشيعي ملامرسة السياسة والرصاع عىل السلطة فقام 
مرة  ورجعته  األخري  اإلمام  غيبة  فكرة  واخرتعوا  اإلمامة،  فكرة  بتطوير  املغرضون 
منه  يتلقى  املجهول  عامل  يف  معه  يلتقي  كان  من  هناك  أن  بمهمته، وادعوا  ثانية ليقوم 
األوامر ومن ثم يقوم بتوصيلها إىل الناس، وهذه األوامر مل تكن يف احلقيقة إال أوامره 

هو ومن خلفه من املغرضني السياسيني!
ومع الزمن وتطور الناس واتساع أفق املعرفة صارت فكرة غيبة اإلمام يف رسداب 
وأشبه  ومًها  وصارت  الواقع  يف  مصداقيتها  فقدت  هزيلة  باهتة  آخر  مكان  أي  يف  أو 
مما  ذهنه.  خارج  هلا  موضوعي  وجود  ال  الشيعي  عقل  يف  حماكة  العنكبوت  بخيوط 
اضطر قيادة الفكر الشيعي إىل تطوير فكرة اإلمامة إلعطائها احلياة وإجياد مصداقية 
علميًّا، ويقود  اإلمام  مقام  ليقوم  الفقيه  والية  منصب  فكرة  فاخرتعت  الواقع  يف  هلا 
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سوف  ما  وهذا  الزمن  بتقادم  متوت  الذهن  حملها  اإلمامة  فكرة  عمليًّا، وتبقى  الناس 
حيصل عاجاًل أم آجاًل.

هلا  يشهد  مل  معلوماتية  ثورة  يف  يعيش  والعامل  متسارعة  زمننا  يف  األحداث  إن 
دخول  ُبدَّ من  ال  تارخيية  مادة  خلفه  ويركمنا  الزمن  يسبقنا  ال  مثياًل، وحتى  التاريخ 
ثورة املعلوماتية، وهذا ال يكون ابتداًء إال بعملية النقد الذايت املوضوعي واالنفتاح 

عىل الرأي اآلخر والتعايش معه.
ليتسع  اآلخر  الرأي  عىل  اآلخرين  إلْطالع  هي  إنام  النقد  ذلك  يف  ومسامهتنا 
القوى  جتميع  إىل  للوصول  اآلخرين  مع  التعايش  ويتم  الرؤى،  وتتعدد  املعرفة  أفق 
االستبدادية  وممارسته  الغريب  الفكر  ضد  وتوحيدها  الفاعلة  والوطنية  اإلسالمية 

االستعامرية.
استصحبنا  إذا  إال  يتم  ال  وذلك  ونقاًل  عقاًل  لألئمة  العصمة  فكرة  سنناقش  لذا؛ 

معنا بحث عصمة األنبياء وأوجه العصمة يف الواقع التي هي: 
العصمة من القتل.. 1
العصمة من النسيان واخلطأ يف التبليغ وهذا يقتيض العصمة من اجلنون وأي . 2

مرض يصيب العقل أو النفس.
العصمة من الكفر واملعايص.. 3
العصمة من اخلطأ يف احلكم عىل األشياء ومعرفتها.. 4

إن عصمة األئمة حرًصا جيب أن تندرج حتت واحد من أوجه العصمة املذكورة، 
ولنر ذلك: 

أواًل: هل املقصود بعصمة األئمة العصمة من القتل؟
معينني  ألنبياء  كانت  وإنام  مجيعهم  لألنبياء  تكن  مل  القتل  من  العصمة  أن  نالحظ 
من  وعصمتهم  هبم  والعناية  بحفظه  إال  يتم  ال  تنفيذها، وهذا  جيب  مهمة  هبم  مناط 
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القتل ليبقوا أحياء وليقوموا بام كلفهم اهلل به نحو عصمة النبي حممد فقد عصمه اهلل 
من القتل حتى يكمل ويقوم بعملية اإلبالغ واإلنذار والبيان.

فهي  وبالتايل  باملعصوم،  أنيطت  التي  باملهمة  مرتبطة  القتل  من  العصمة  إذن؛   
ليست لذاته وشخصه وفضله وإنام ألمهية املهمة التي ُكلف هبا، وكان ذلك يف الواقع 
للرسل أصحاب الكتب فقط. فأين املهمة املكلف هبا أئمة أهل البيت من قبل اهلل عز 
وجل حتى يقيض بعصمتهم من القتل؟ فإن قيل إن املهمة هي الدعوة إىل اهلل وتعليم 
علامء  عىل  واجب  هو  أخرى، بل  دون  لفئة  ا  خاصًّ ليس  هذا  الرشع، فنقول:  أحكام 
املسلمني ودعاهتم بشكل عام، والعصمة من القتل هبذا املربر جيب أن تشمل العلامء 
والدعاة كلهم، والواقع عكس ذلك متاًما فكم من األنبياء الذين قتلوا وكذلك العلامء 

والدعاة، لذا؛ ال يوجد إنسان معصوم من القتل سوى من عصمه اهلل عز وجل.
من  العقل  حفظ  ويتضمن  التبليغ  يف  واخلطأ  النسيان  من  األئمة  عصمة  ثانًيا: 

الفقدان أو اجلنون وما شابه ذلك.
واملقصودة  املعنية  وهي  بالرسالة  مرتبط  واضح  هو  كام  العصمة  من  النوع  وهذا 
النسيان،  من  عقله  حفظ  تبليغها، فيتم  يف  اخلطأ  أو  النسيان  عن  الرسول  عصمة  من 
ولسانه من اخلطأ حتى تصل الرسالة كام أرسلها اهلل عز وجل عىل أكمل وجه وأحسن 

عرض، فأين الرسالة التي أنزلت عىل األئمة ومن الذي أرسلهم؟
عىل  نزلت  الرسالة  هذه  أن  الثابت  فمن  هي  كانت  فإن  القرءان؟  رسالة  هي  هل 
حممد وهو رسول اهلل إلينا دون غريه، وقد قام بعملية تبليغها للناس من دون أن يكتم 

شيًئا، وعلمها القايص والداين!
َها النَّاُس إِنِّي َرُسوُل الّلِه إَِلْيُكْم َجِميًعا﴾ ]األعراف: 158[. قال تعالى: ﴿ُقْل َيا َأيُّ
ا  وحفظها اهلل عز وجل من التحريف واالندثار والزيادة والنقصان، قال تعاىل: ﴿إِنَّ

افُِظوَن﴾ ]احلجر: 9[. ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ َنْحُن َنزَّ
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إذن، رسالة القرءان نزلت عىل حممد دون غريه، وحممد رسول اهلل قد قام بتبليغها 
للناس مجيًعا دون كتامن، واهلل عز وجل تعهد بحفظها ابتداء واستمراًرا بعد وفاة النبي 

وهي ما زالت تتىل إىل اآلن كام نزلت متاًما.
محل  الكالم  هبذا  املقصود  هل  البيت؟  أهل  ألئمة  أرسلت  التي  الرسالة  هي  فام 
الرسالة اإلهلية املنزلة عىل حممد إيامًنا وعماًل ودعوة وعلاًم، فإن كان ذلك فهذا العمل 
ا لفئة دون أخرى، وليس يف دين اهلل امتيازات  هو واجب عىل املؤمنني وليس خاصًّ
يف ذلك، وإنام هو حتت متناول أيدي الناس كلهم قال تعاىل: ﴿ِخَتاُمُه ِمْسٌك َويِف َذلَِك 

َفْلَيَتنَاَفِس امُلَتنَافُِسوَن﴾ ]املطففني: 26[.
وهذه الرسالة اإلهلية موجودة، ظاهرة وليست خمفية أو حمتكرة، فأين املربر لعصمة 
أن  عن  فضاًل  اهلل؟  من  رساًل  هم  يكونوا  مل  إذا  التبليغ  يف  واخلطأ  النسيان  عن  األئمة 
الرسالة حمفوظة ليست بحاجة ألحد لكي حيفظها؛ ألن اهلل نفسه قد حفظها، فكون 

الوحي اإلهلي قد نزل بالرسالة.
كام  بتليغها  ليقوم  الوحي  عليه  نزل  الذي  اإلنسان  عصمة  رضورة  يقتيض  فهذا   
النبوة،  ختم  ذلك  اقتىض  تم،  قد  والتبليغ  نزواًل،  اكتمل  قد  ين  الدِّ أن  وبام  نزلت، 
إنسان  وجود  عن  التام  الرسالة، واالستغناء  حفظ  النبوة، واستمرار  وحي  وانقطاع 
ذاتية،  عصمتها  صارت  اإلهلية  الرسالة  ؛ألن  حاجتها  لعدم  الربانية  العصمة  ُيمنُح 
الواقع،  يف  ومصداقيتها  للكالم،  اللساين  النظام  تركيب  بنية  خالل  من  وذلك 
واحتوائها ملجموعة نظريات كلية علمية تفرس نشأة الكون واإلنسان ونظرية معرفية 
رشع  عىل  حمتوية  أهنا  كام  والعلم،  املعرفة  عىل  وحصوله  اإلنساين  بالتفكري  متعلقة 
اإلنسان  يضعه  رشع  ألي  واملنطلق  واألساس  اإلطار  يكون  ألن  صالح  حدودي 

لتنظيم عالقاته االجتامعية يف أي زمان ومكان.
ثالًثا: عصمة األئمة من أهل البيت عن الكفر واملعايص.

فهي  للتوسع  حملها  يف  فلرتاجع  مطول،  بشكل  عنها  حتدثنا  قد  العصمة  هذه  إن 
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خيلو  فال  وبالتايل  األمور،  ملآالت  واملعرفة  العلم  من  نابعة  اكتسابية  إرادية  عصمة 
متناول  حتت  وهي  ومعرفة،  علاًم  ازداد  كلام  وتزداد  العصمة  من  نصيب  من  إنسان 
عصمتهم  أنفسهم  واألنبياء  أخرى،  دون  لفئة  خاصة  وليست  كلهم  الناس  أيدي 

اكتسابية يف هذا النوع من العصمة.
هذه  أن  آنًفا  أثبتنا  وكذلك  عليها.  واحلكم  األشياء  فهم  يف  األئمة  عصمة  رابًعا: 
والعبد  السالم  عليه  موسى  النبي  قصة  مثاًل  فانظر  كائن،  ألي  تكون  ال  العصمة 
الصالح، وكيف أن النبي موسى مل يستطع فهم وتفسري سلوك العبد الصالح، وبالتايل 
َقاَل  َخَرَقَها  ِفينَِة  السَّ يِف  َركَِبا  إَِذا  َحتَّى  ﴿َفانَطَلَقا  فقال:  رأى  ما  حسب  عليه  َحكم 

َأَخَرْقَتَها لُِتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا إِْمًرا﴾ ]الكهف: 71[.
َأْخَرَجُكم  ﴿َوالّلُه  له  الزمة  صفة  وهي  والعلم  املعرفة  عدم  اإلنسان  يف  فاألصل 
الزمة  العلم  عدم  صفة  وكون   ،]78 َتْعَلُموَن َشْيًئا﴾ ]النحل:  َهاتُِكْم الَ  ُأمَّ ُبُطوِن  ن  مِّ
لإلنسان مما يدل عىل استحالة رفعها أو إزالتها، وذلك ألن اإلنسان حمدود بإدراكه، 
ن الِعْلِم  وعلمه اكتسايب، ومهام تعلم فإن صفة عدم العلم مالزمة له: ﴿َوَما ُأوتِيُتم مِّ

إاِلَّ َقلِياًل﴾ ]اإلرساء: 85[.
عدم  لصفة  حتمية  نتيجة  عليها  واحلكم  األمور  فهم  يف  اخلطأ  صفة  كانت  فلذا؛ 
العلم الالزمة لإلنسان املحدود بكل يشء، وهذا ال ُيستثنى منه أحد أبًدا سواء املالئكة 
الذي هو ال شك أعظم  إلخ، فمقام النبوة  األئمة والعلامء...  األنبياء والرسل أم  أم 
ْثُلُكْم﴾ ]الكهف:  اَم َأَنا َبرَشٌ مِّ من مقام األئمة والعلامء قال اهلل آمًرا نبيه حممد: ﴿ُقْل إِنَّ
110[، فالنبي برش له صفات الزمة لبرشيته من عدم العلم واخلطأ يف الفهم، واملرض 

دون  فقط  الوحي  عصمة  ذلك  فاقتىض  إليه  ُيوحى  بكونه  البرش  عن  ويتميز  املوت 
غريه.

الغيب، وال  يعلمون  وال  يشء!  كل  يعلمون  ال  والعلامء  واألنبياء  املالئكة  فلذا   
وإنام  أبًدا،  ملحدود  تكون  ال  الصفات  فهذه  يشء...إلخ  كل  عىل  القدرة  يملكون 
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للخالق املدبِّر األزيل يف الوجود الرسمدي يف البقاء.
ين فقط! فإن قالوا: إن العصمة لألئمة إنام هي يف فهم الدِّ

فنجيب: 
ين متعلق باخلطاب اإلهلي ذاته، وقد نزل بلسان عريب مبني، وهو خطاب  فهم الدِّ
عن  حمفوظ  اإلهلي  والنص  فهمه،  يف  آخر  عىل  ويص  أحد  يوجد  مجيًعا، وال  للناس 

التحريف أو االندثار.
وبالتايل انتفى املربر للقول بعصمة أحد سوى األنبياء عىل ضوء ما ذكرنا وليس 
العصمة عىل إطالقها، والصواب أن العلامء الذين هم ورثة األنبياء مهمتهم اجتهادية 
ملشكالت  املناسب  احلل  اختيار  ثم  ومن  احلدودي،  اهلل  رشع  بفهم  متعلقة  وهي 
جمتمعهم برشط أن ال يتجاوزوا رشع اهلل احلدودي، ويكونوا بذلك العمل قد امتثلوا 
ن َقْبِل َأن َيْأتَِيُكُم  بُِّكم مِّ ن رَّ بُِعوا َأْحَسَن َما ُأنِزَل إَِلْيُكم مِّ ألمر الرب عندما قال: ﴿َواتَّ

الَعَذاُب َبْغَتًة َوَأنُتْم اَل َتْشُعُروَن﴾ ]الزمر: 55[.
وأعطوا الرشع اإلهلي املصداقية يف الواقع من حيث صالحيته لكل زمان ومكان.
فكرة  ومهية  تثبت  التي  اإلشكالية  املسائل  بعض  نرسد  سوف  النقاش  هذا  وبعد 

عصمة األئمة االثني عرش.
خيلو . 1 أن  لزمن  يمكن  ين، وال  الدِّ مسائل  من  األئمة  عصمة  مسألة  كانت  إذا 

من اإلمام املعصوم، فلامذا كان عدد األئمة اثني عرش فقط، وانقطعت عمليًّا 
وفرغ الزمان من إمام معصوم؟

ين واإليامن، هل يعقل أن يكون . 2 إذا كانت مسألة عصمة األئمة من أصول الدِّ
دليلها ظني الثبوت أو ظني الداللة أو استنباطيًّا؟

ين يف زمن النبي أن يصري . 3 هل يمكن ألمر أن ال يكون ركنًا أو أصاًل من الدِّ
ركنًا أو أصاًل للدين بعد وفاته؟
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مفهوم التطهير ألهل البيت

إن النصوص كلها التي يسوقها الشيعة لالستدالل عىل عصمة األئمة إنام تستخدم 
توظيًفا إلثبات الفكرة املسبقة املوضوعة من قبل املغرضني، فلذا نالحظ أهنم حُيّملون 
عىل  العقل، وسنرى  مستوى  عىل  وال  اللغة  مستوى  عىل  ال  أبًدا  حيتمل  ال  ما  النص 
ذلك مثااًل ألقوى نص يوظفونه لتكريس مفهوم العصمة ألئمة أهل البيت، أال وهو 

قوله تعاىل لنساء النبي: 
َفَيْطَمَع  بِاْلَقْوِل  َتْخَضْعَن  َفاَل  َقْيُتنَّ  اتَّ إِِن  النَِّساء  َن  مِّ َكَأَحٍد  َلْسُتنَّ  النَّبِيِّ  نَِساء  ﴿َيا 
َج الَجاِهلِيَِّة  ْجَن َتَبرُّ ْعُروًفا، َوَقْرَن فِي ُبُيوتُِكنَّ َواَل َتَبرَّ الَِّذي فِي َقْلبِِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْواًل مَّ
ُه لِيْذِهَب َعنُكُم  َما ُيِريُد اللَّ َه َوَرُسوَلُه إِنَّ َكاَة َوَأطِْعَن اللَّ اَلَة َوآتِيَن الزَّ األُوَلى َوَأِقْمَن الصَّ

َرُكْم َتْطِهيًرا﴾ ]األحزاب: 33-32[. ْجَس َأْهَل الَبْيِت َوُيَطهِّ الرِّ
فاملدقق يف النص يظهر له بشكل واضح أن اخلطاب هو لنساء النبي ُيعلمهنَّ اهلل 
اهلل  وطاعة  الزكاة  وإيتاء  الصالة  بإقامة  ويأمرهنَّ  والتعاليم  اآلداب  بعض  وجل  عز 
اهلل  وخيرب  واحلكمة،  اهلل  آيات  من  ويتعلمونه  يسمعونه  ما  بنرش  ويأمرهنَّ  ورسوله 
ُه  اللَّ ُيِريُد  َما  ﴿إِنَّ فيقول:  واألوامر  والتعاليم  اآلداب  هذه  من  مقصده  عن  وجل  عز 

ْجَس َأْهَل الَبْيِت﴾. لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ
عىل  تكون  أن  من  البيت  أهل  سمعة  عىل  احلفاظ  هو  التعاليم  هذه  من  فاملقصد 
ألسنة الناس بالسوء، فأراد اهلل عز وجل من هذه األحكام إذا طبقت ذهاب الرجس 
والتطهري لنفوس أهل البيت وسموهم األخالقي واإليامين من خالل السرية احلسنة 

يف احلياة االجتامعية.
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هذا هو الواضح من النص ابتداًء، ويظهر هنا سؤال: هل أهل البيت هم فقط نساء 
النبي أم أن النص شمل اجلميع ذكوًرا وإناًثا؟ بل ومجيع من يؤمن ببيت اإلسالم، كام 
مرَّ معنا يف رشح مفهوم أهل البيت سابًقا من الكتاب ذاته، فاملدقق يف النص جيد أن 
نساء النبي هنَّ من أهل البيت قطًعا،خاصة أن سياق النص كله إنام هو خطاب موجه 

هلن، وبالتايل فال يلتفت إىل أي رأي حياول أن خيرجهنَّ من أهل البيت.
بقوله:  كلمة ]عنكن[  بدل  كلمة ]عنكم[  استخدم  قد  وجل  عز  اهلل  أن  ونالحظ 
املذكر  للجمع  هي  امليم  وهذه  الَبْيِت﴾  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم  لُِيْذِهَب  ُه  اللَّ ُيِريُد  َما  ﴿إِنَّ
ما يدل عىل أن اخلطاب جتاوز نساء النبي ليشمل نساء أهل البيت كلهنَّ يف اخلطاب 
ضمنًا، وذلك ألن أي سوء يصيب املرأة بسمعتها إنام يصيب معها أهلها من الرجال 
السرية  طهارة  أن  كام  الذكور  من  وغريهم  والزوج  واالبن  واألخ  والعم  األب  نحو 
للنساء يصيب ذلك الذكور، فكان اخلطاب رصاحة لنساء النبي وضمنًا لنساء أهل 
البيت مجيعهنَّ فأتى املقصد اإلهلي من ذلك اخلطاب ومعرًفا عنه ليشمل أهل البيت 
َما  مجيًعا ابتداًء من نساء النبي إىل نساء أهل البيت إىل ذكورهنَّ إىل مجيع املسلمني ﴿إِنَّ
امتثلتم  إذا  وذلك  َتْطِهيًرا﴾،  َرُكْم  َوُيَطهِّ الَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ لِيْذِهَب َعنُكُم  ُه  اللَّ ُيِريُد 

هلذه التعاليم فإهنا حتاًم سوف تذهب عنكم الرجس وتطهركم تطهرًيا.
ونالحظ أن النص بعد أن ذكر نساء أهل البيت عاد إىل نساء النبي وطلب منهنَّ 
َخبِيًرا﴾  َلطِيًفا  َكاَن  َه  اللَّ إِنَّ  َواْلِحْكَمِة  ِه  اللَّ آَياِت  ِمْن  ُبُيوتُِكنَّ  فِي  ُيْتَلى  َما  ﴿َواْذكْرَن 
]األحزاب: 34[، وهذا الفصل بني األوامر دليل عىل ما ذهبنا إليه من أن آية التطهري 
تنص رصاحة عىل نساء النبي وضمنًا عىل نساء وذكور أهل البيت مجيًعا واملسلمني 

عموًما.
يِف  ُيْتىَل  َما  ﴿َواْذُكْرَن  تعاىل:  قوله  بعد  أي:  اخلطاب  آخر  التطهري  آية  جاءت  ولو   
يمكن  ال  األخري  احلكم  ألن  حرًصا،وذلك  النبي  نساء  يف  خاصة  لكانت   ﴾ ُبُيوتُِكنَّ
أن يطبقه إال هنَّ فقط ملعارصهتنَّ للنبي وكون التعاليم األوىل قصد اهلل عز وجل أن 
تكون عامة لنساء أهل البيت كلهنَّ حتى تتم عملية التطهري اقتىض ذلك فصل وإفراد 

احلكم األخري بعد آية التطهري، وهذا هو تفسري النص اإلهلي.
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مفهوم اإلرادة والمشيئة

نالحظ املغرضني قد قاموا بتوظيف النص لفكرهتم السابقة فقالوا: 
أواًل: إن اإلرادة يف النص إنام هي إرادة كونية، أي: حتمية، وذلك يف قوله تعاىل: 

َرُكْم َتْطِهيًرا﴾. ْجَس َأْهَل الَبْيِت َوُيَطهِّ ُه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ َما ُيِريُد اللَّ ﴿إِنَّ
ثانًيا: إن كلمة ]عنكم[ هي للجمع املذكر مما يدل عىل خروج نساء النبي من آية 

التطهري وختصيصها يف الذكور.
ثالًثا: بام إن إرادة اهلل كونية وهي حتمية من حيث الواقع فيدل هذا عىل أن طهارة 

ذكور أهل البيت قدر اهلل الالزم، وبالتايل فاألئمة معصومون.
ولنناقش هذه النقاط الثالث بشكل موجز فنقول: 

إن إرادة اهلل حتمية من حيث الواقع والتطبيق وال حتتمل إال وجًها واحًدا بخالف 
صفة املشيئة فإهنا لالختيار وحتتمل أكثر من وجه يف التطبيق. 

اٌل ملَِّا ُيِريُد﴾ ]الربوج: 16[. فصفة اإلرادة إنام هي صفة خاصة ألفعال اهلل ﴿َفعَّ
اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾ ]يس: 82[. ﴿إِنَّ

وفعل اهلل عز وجل من حيث الواقع اثنان: 
وهذا . 1 املراد،  حسب  فيكون  كن  كلمة  وجل  عز  اهلل  ويستخدم  خلق:  فعل 

االستخدام أطلق عليه العلامء مصطلح اإلرادة الكونية.
فعل ترشيع أو قضاء: وذلك أن يرشع اهلل عز وجل أحكاًما يريد منها مقصًدا . 2
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لِّلنَّاِس  ُهًدى  القرءان  فِيِه  ُأنِزَل  الَِّذَي  َرَمَضاَن  ﴿َشْهُر  تعاىل:  قوله  نحو  حمدًدا 
ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا  َن الُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ َوَبيِّنَاٍت مِّ
الُعْسَر﴾  بُِكُم  ُيِريُد  الُيْسَر َوالَ  بُِكُم  الّلُه  ُيِريُد  ُأَخَر  اٍم  َأيَّ ْن  ٌة مِّ َفِعدَّ َأْو َعَلى َسَفٍر 

]البقرة: 185[.
بفعل  متعلقة  وإنام  اخللق  بفعل  متعلقة  غري  ألهنا  كونية  ليست  اإلرادة  وهذه 
الترشيع، ولذلك جاءت بعد ذكر أحكام رشعية يبني اهلل عز وجل مقصده من هذه 

األحكام بشكل حمدد.
َقْبلُِكْم َوَيُتوَب َعَلْيُكْم َوالّلُه أ.  الَِّذيَن ِمن  َلُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُسنََن  لُِيَبيَِّن  ﴿ُيِريُد الّلُه 

َعلِيٌم َحكِيٌم﴾ ]النساء: 26[.
َتِميُلوْا َمْياًل ب.  َهَواِت َأن  َيتَّبُِعوَن الشَّ الَِّذيَن  َوُيِريُد  َعَلْيُكْم  َيُتوَب  ُيِريُد َأن  ﴿َوالّلُه 

َعظِيًما﴾ ]النساء: 27[.
من  مقصده  اهلل  فبني  األحكام  من  جمموعة  اهلل  ذكر  أن  بعد  جاءت  اإلرادة  وهذه 

هذه األوامر بشكل حمدد ال حيتمل معنى آخر.
إَِلى ج.  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم  فاْغِسُلوْا  الِة  الصَّ إَِلى  ُقْمُتْم  إَِذا  آَمنُوْا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ ﴿َيا 

ُروْا  هَّ الَمَرافِِق َواْمَسُحوْا بُِرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِلى الَكْعَبيِن َوإِن ُكنُتْم ُجنًُبا َفاطَّ
َن الَغائِِط َأْو الََمْسُتُم النَِّساء  نُكم مِّ ْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّ َوإِن ُكنُتم مَّ
َما  نُْه  مِّ َوَأْيِديُكم  بُِوُجوِهُكْم  َفاْمَسُحوْا  َطيًِّبا  َصِعيًدا  ُموْا  َفَتَيمَّ َماء  َتِجُدوْا  َفَلْم 
َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم  ْن َحَرٍج َوَلـكِن ُيِريُد لُِيَطهَّ ُيِريُد الّلُه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ

ُكْم َتْشُكُروَن﴾ ]المائدة: 6[. َلَعلَّ
خيرب اهلل عز وجل العباد أن هذه الترشيعات ليس املقصد منها احلرج وإنام املقصد 
هو  فاملقصد  َتْشُكُروَن﴾  ُكْم  َلَعلَّ َعَلْيُكْم  نِْعَمَتُه  َولُِيتِمَّ  َرُكْم  لُِيَطهَّ ُيِريُد  ﴿َوَلـكِن  هو 
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هي  التي  الكونية  اإلرادة  هي  فهل  اإلرادة  صفة  وجل  عز  اهلل  واستخدم  التطهري، 
أم  منهم،  اختيار  دون  قدًرا  مطهرون  فاملؤمنون  وبالتايل  التطبيق،  حيث  من  حتمية 
الترشيعات  هلذه  املؤمنون  امتثل  فإذا  منه؟  واملقصد  بالترشيع  متعلقة  هنا  اإلرادة  أن 

حصلوا حتاًم عىل الطهارة.
واخلالصة أن صفة إرادة اهلل من حيث الواقع هلا وجهان: 

األول: اإلرادة الكونية: وهي لفعل اخللق ]القدر[.
الثاين: اإلرادة الرشعية: وهي لعملية الترشيع واملقصد منه ]القضاء[.

َرُكْم﴾ كام فهمه املغرضون بأن  فإذا أردنا أن نفهم قوله تعاىل: ﴿َوَلـكِن ُيِريُد لُِيَطهَّ
ذلك  يف  احلق  ولنا  معصومون  فاملؤمنون  وبالتايل  حتمية،  والطهارة  كونية،  اإلرادة 
هنا  واإلرادة  أبًدا  كذلك  ليس  الصواب  معصومني، ولكن  مجيًعا  ونصبح  ونتساوى 
إنام هي إرادة رشعية ال عالقة لفعل اخللق هنا، أي: ليست كونية، وهذا ينطبق عىل 

َرُكْم َتْطِهيًرا﴾. ْجَس َأْهَل الَبْيِت َوُيَطهِّ ُه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ َما ُيِريُد اللَّ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
يف  احلرية  هلم  والناس  منها  املقصد  تبنيِّ  باألحكام  متعلقة  رشعية  هي  فاإلرادة 

االمتثال أو عدمه هلم أن يتطهروا أو يبقوا عىل ما هم عليه.
أما كلمة ]عنكم[ فقد بينا املقصد منها، وكيف جاءت لتتضمن نساء أهل البيت 
استدالهلم  أما  اخلطاب  يف  ألهننَّ األصل  النبي؛  نساء  إىل  إضافة  الذكور  مجيعهنَّ مع 
سقط  وبالتايل  رشعية  هنا  اإلرادة  أن  أثبتنا  فقد  الكونية  اإلرادة  عىل  املبني  األخري 

حكمهم املزعوم!
وا أن العصمة لألئمة فقط مع العلم أن  وقد وقعوا يف تناقض عجيب عندما ّعدُّ
النص ذكر أهل البيت، وهذا يقتيض حسب قوهلم العصمة جلميع أهل البيت: ذكوًرا 
وفاسقني... مؤمنني  وطاحلني،  صاحلني  وأطفااًل،  رجااًل  علامء،  وغري  علامء  وإناثّا، 

إلخ.
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أحد  يوجد  ال  وإال  لقاعدهتم  الزم  قول  وهو  العقالء  من  أحد  بذلك  يقول  وال 
معصوم، إما الكل حسب ما ذكرنا، وإال فال!

لقد ذكر الشيخ حممد رضا املظفر يف كتابه ) أصول الفقه، املجلد الثاين ( يف فصل 
السنة تعريًفا للمعصوم فقال: 

النبي  عن  الرواة  قبيل  من  هم  ليسوا  السالم  عليهم  البيت  آل  من  األئمة  »إن   
هم  ألهنم  بل  الرواية،  يف  ثقاة  أهنم  جهة  من  حجة  قوهلم  ليكون  عنه  واملحدثني 
املنصوبون من اهلل تعاىل عىل لسان النبي لتبليغ األحكام الواقعة، فال حيكمون إال عن 
طريق  من  كالنبي  اإلهلام  طريق  من  هي، وذلك  كام  تعاىل  اهلل  عند  الواقعية  األحكام 

الوحي«.
وقال بعد هذا النص الذي سقناه بحرفيته: 

نوع  من  وال  وحكايتها،  السنة  رواية  نوع  من  لألحكام  بياهنم  فليس  وعليه   «
االجتهاد يف الرأي واالستنباط من مصادر الترشيع، بل هم أنفسهم مصدر للترشيع، 

فقوهلم سنة ال حكاية السنة «. اهـ.
ولنقم بتحليل هذا النص املنقول باحلرف: 

األئمة منصوبون من اهلل.أ. 
األئمة ُيوحى إليهم بشكل إهلامي، كام يوحى لألنبياء بشكل تلقي.ب. 
بيان األئمة غري بيان النبي.ج. 
األئمة مصدر للترشيع مستقل عن الترشيع اإلسالمي املوجود يف زمن النبي!د. 

وسوف نرتك للقارئ مناقشة هذه النقاط األربعة املثبتة يف النص الذي نقلناه آنًفا 
من خالل استحضار ما أثبتنا من مفاهيم.

أال  ملعاوية؟  احلكم  عن  عيل  بن  احلسن  تنازل  ملاذا  إهليًّا  منصًبا  اإلمامة  كانت  إذا 
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يعلم أن ذلك ليس من حقه وإنام من حق اهلل؟ فكيف يتنازل وخيالف أمر اهلل؟ لقد 
قال: حلقن دماء املسلمني. وملاذا مل حيقنها أبوه عيل بن أيب طالب ويتنازل ملعاوية قبل 

ابنه؟ هل االبن أوعى من األب، أم أحرص عىل دماء املسلمني؟
وأي واحد منهام عىل حق فيام فعل؟

أم أن األمر هو ضمن جمال االجتهاد الشخيص، ولكل رأيه الذي حيتمل الصواب 
فال  واملصلحة، وبالتايل  املوقف  وتقدير  للظروف  راجع  ذاته، وهذا  بالوقت  واخلطأ 

عصمة ألحد.
ونكتفي هبذا العرض من األدلة التي أثبتنا من خالهلا بطالن فكرة العصمة الربانية 

لغري األنبياء.
أما مسألة إمامة الناس سياسة فهي أمر مرتوك للناس أنفسهم ﴿َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا 
]الشورى:  ُينِفُقوَن﴾  َرَزْقنَاُهْم  ا  َوِممَّ َبْينَُهْم  ُشوَرى  َوَأْمُرُهْم  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  ِهْم  لَِربِّ

38[، وبالتايل فالدولة إنسانية وليست إهلية.

إذا  األخر  الرأي  مع  والتعايش  اإلسالمية  بالوحدة  نطالب  أن  ُبدَّ من  ال  وأخرًيا 
الّلِه  نِْعَمَت  َواْذُكُروْا  ُقوْا  َتَفرَّ َوالَ  َجِميًعا  الّلِه  بَِحْبِل  ﴿َواْعَتِصُموْا  االختالف.  اقتىض 
َشَفا  َعَلَى  َوُكنُتْم  إِْخَواًنا  بِنِْعَمتِِه  َفَأْصَبْحُتم  ُقُلوبُِكْم  َبْيَن  َفَألََّف  َأْعَداء  ُكنُتْم  إِْذ  َعَلْيُكْم 
ُكْم َتْهَتُدوَن﴾ ]آل عمران:  نَْها َكَذلَِك ُيَبيُِّن الّلُه َلُكْم آَياتِِه َلَعلَّ َن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّ ُحْفَرٍة مِّ

.]103
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تدبر 

ِه﴾ َأى ُبْرَهاَن َربِّ ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلْوال َأن رَّ ﴿َوَلَقْد َهمَّ

من أقوى األمثلة عىل عصمة األنبياء االكتسابية أو اإلرادية هي قصة النبي يوسف 
عليه السالم كام وردت يف القرءان الكريم.

َقِت األَْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت  ْفِسِه َوَغلَّ َبْيتَِها َعن نَّ قال تعاىل: ﴿َوَراَوَدْتُه الَّتِي ُهَو فِي 
ْت بِِه َوَهمَّ  ُيْفلُِح الظَّالُِموَن، َوَلَقْد َهمَّ ُه الَ  ُه َربِّي َأْحَسَن َمْثَواَي إِنَّ َلَك َقاَل َمَعاَذ الّلِه إِنَّ
ِعَباِدَنا  ِمْن  ُه  إِنَّ َواْلَفْحَشاء  وَء  السُّ َعنُْه  لِنَْصِرَف  َكَذلَِك  ِه  َربِّ ُبْرَهاَن  َأى  رَّ َأن  َلْوال  بَِها 

الُمْخَلِصيَن﴾ ]يوسف: 23- 24[.
فقالوا:  يوسف.  العزيز، وهّم النبي  هّم امرأة  بني  املفرسين  من  مجهرة  فرق  فلقد 
اهلّم األول: هو إرادة امرأة العزيز لفعل الفحشاء مع النبي يوسف. بينام اهلّم الثاين: 
هو إرادة النبي يوسف عليه السالم لدفعها عن نفسه بشدة توقع األذى هبا. ولذلك 

وَء َواْلَفْحَشاء﴾ . َف َعنُْه السُّ قال تعاىل يف آخر النص: ﴿لِنَرْصِ
فالسوء هو هّم النبي يوسف بإيذائها ليوقفها عند حدها، والفحشاء هو هّم امرأة 

العزيز به لتامرس معه الفحشاء.
وهذا التفسري كان نتيجة وجود مفهوم العصمة الربانية لألنبياء عن الكفر والوقوع 
أدنى  مقام  يف  السالم  عليه  يوسف  النبي  وضع  إىل  أدى  مما  مسبق  بشكل  املعايص  يف 
إرادهتم،  بمحض  بالفحشاء  الوقوع  عن  يمتنعون  الذين  الصاحلني  الناس  مقام  من 
ويعتصمون بإيامهنم وخوفهم من اهلل سبحانه وتعاىل، بينام النبي يوسف عليه السالم 

جعلوا امتناعه عن الفحشاء بتدخل إهلي، وليس للنبي أية إرادة أو فضل يف ذلك.
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والصواب هو أن اهلم كان متباداًل بينهام، وال معنى وال مربر للتفريق بينهام أبًدا، 
إذ ال وجود ألية قرينة تفرق بني اهلمني، وقرينة العصمة الربانية يف التفريق ال تصلح 
اإلهلية، وليست  للرسالة  النسيان  أو  اخلطأ  عن  العصمة  يف  هو  مقامها  ألن  أبًدا؛  هنا 
العصمة عن الوقوع يف الكفر أو املعايص؛ ألن ذلك فعل إرادي ذايت نابع من اإلنسان 

نفسه.
وملعرفة ما جرى بالضبط يف قصة يوسف جيب إسقاط النص عىل الواقع وحماولة 
عن  يوسف  النبي  حتدث  العزيز  تصويري، امرأة  مشهد  خالل  من  جرى  ملا  التصور 
وتسمعه  احلديث  يف  تالطفه  باحليوية، وذهبت  امليلء  وشبابه  بجامله  وإعجاهبا  حبها 
الكالم املعسول، وقامت بإغالق األبواب حتى تأمن من أنه ال أحد يراها، وتدخل 

الطمأنينة لقلب النبي يوسف من أهنا جادة يف عرضها ال تريد به املكيدة.
لك، وهو  هئت  وقالت:  عليه  جسمها  مفاتن  عرضت  وإثارة  اطمئناًنا  ولتزيده   
تعبري عن استعداد نفيس مسبق رافقه استعداد جسمي من زينة وعطر وغريه، ورافقه 
إخبار ضمني بأن هذه الساعة كنت يف انتظارها منذ فرتة أحترق شوًقا لك، وأخطط 

لذلك اللقاء.
 فأجاهبا النبي يوسف عليه السالم رًدا عىل عرضها بموقف املتمنع؛ ألن ما طلبته 
امرأة العزيز يشء غري ممكن، وغري حكيم فكيف يقابل املعروف الذي منحه إياه العزيز 
وتؤذي  باألخالق  خملة  ممارسات  يفعل  والرتبية، بأن  البيت  يف  واإليواء  اإلكرام  من 
العزيز نفسه؛ ألن ذلك خيانة وفقدان األمانة واملروءة، ورد املعروف باإلساءة فهذا 

ُه الَ ُيْفِلُح الظَّاملُِوَن﴾. ظلم، فلذلك قال: ﴿إِنَّ
بكيدها  علمت  احلكيم  املنطقي  والرد  التمنع  هذا  العزيز  امرأة  رأت  فعندما   
اقرتبت  به، أي:  ت  العمل، فهمَّ مقام  إنه  وحوار  نقاش  مقام  ليس  املقام  أن  النسائي 
صدرها،  إىل  وضمته  أنفاسهام  تالقت  حتى  جسمها  مفاتن  تظهر  وتغنج  بدالل  منه 
فشعر بحرارهتا ترسي يف أوصاله، وشم رائحة عطرها املختلط مع نفسها فتحركت 

به شهوة الرجال.



330

سامر إسالمبولي

وهذا يشء غريزي يف اإلنسان ال يستطيع أحد أن يرده، وكون النبي يوسف إنساًنا 
والعناق،  واملس  اإلثارة  نتيجة  اجلسمية  االستجابة  الرجال، ومتت  به  يشعر  بام  شعر 
فبدأت نفسه متيل إليها، وتستجيب هلذا النداء الغريزي وتتفاعل مع املوقف األنثوي 

الصارخ.
هذا تفسري كلمة ]هّم هبا[.

نفسه،  عن  وصدها  فامتنع  ربه  لربهان  الرؤية  متت  احلرجة  اللحظة  هذه  يف  وهنا 
وجرى بينهام مدافعة وسباق للوصول إىل الباب. وذلك ليخرج وهيرب منها، وهي 
لكي متنعه من اخلروج، والذي جرى أنه سبقها إىل الباب، فأمسكت ثيابه من اخللف 
لتجذبه فمزقتها من شدة اجلذب حماولة منعه من اخلروج، وإذا بالباب يفتح ويكون 

سيدها نفسه فوقف ورأى املشهد األخري والقصة معروفة إىل آخرها.
فالربهان الذي رآه النبي يوسف عليه السالم ليس بمعطل لإلرادة، وال يصيبها 
تعريف  هو  مهمته  الربهان  وإنام  معني،  سلوك  عىل  خارجي  بمؤثر  وليس  بالشلل، 
اإلنسان بموضوع معني أنه حق أو باطل، وليس مهمته جعل اإلنسان يستجيب، ألن 
االستجابة هي تفاعل يف نفس اإلنسان ومن داخله من خالل عملية معقدة يشرتك 

فيها كل من العقل والنفس.
بِينًا،  إَِلْيُكْم ُنوًرا مُّ َوَأنَزْلنَا  ُكْم  بِّ ن رَّ ُبْرَهاٌن مِّ َقْد َجاءُكم  َها النَّاُس  َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قال 
إَِلْيِه  نُْه َوَفْضٍل َوَيْهِديِهْم  بِِه َفَسُيْدِخُلُهْم فِي َرْحَمٍة مِّ بِالّلِه َواْعَتَصُموْا  الَِّذيَن آَمنُوْا  ا  َفَأمَّ

ْسَتِقيًما﴾ ]النساء: 174- 175[. ِصَراًطا مُّ
مجيًعا،  الناس  إىل  الرب  من  جاء  قد  الربهان  أن  القرءاين  اخلطاب  من  فواضح 
عىل  يرتتب  بام  ويعتصموا  باهلل  ويؤمنوا  الربهان  هذا  مع  يتفاعلوا  أن  الناس  ومهمة 
دون  الذات  من  نابع  إرادي  عمل  هو  االعتصام  منه، وهذا  ينبثق  الربهان، وما  هذا 
ِه  ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ أي مؤثر خارجي جيرب أحًدا عىل فعل أي يشء، قال تعاىل: ﴿َوَأمَّ

َوَنَهى النَّْفَس َعِن الَهَوى، َفإِنَّ الَجنََّة ِهَي الَمْأَوى﴾ ]النازعات: 40 - 41[.
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فامتناع النبي يوسف عليه السالم من ممارسة الفحشاء بعد أن هّم هبا إنام كان ناجًتا 
من رؤية عقلية وليست عينية ملقام اهلل سبحانه وتعاىل فنهى النفس عن اهلوى مبارشة.
وهنا تظهر عظمة النبوة، وكيف أن األنبياء وصلوا إىل درجة من اإليامن والعلم 
ما جيعلهم يف درجة املعصومني من الوقوع بالكفر أو املعايص وذلك كله منبثق من 

إرادهتم ذاتيًّا مع القدرة عىل فعل ذلك.
ملقام  استحضارهم  خالل  من  اإلرادية  العصمة  امتالك  يف  األنبياء  ورثة  والعلامء 

الرب وهني النفس عن اهلوى.
أما معنى السوء والفحشاء يف آخر النص فهو: إن كلمة ]سوء[ تطلق عىل كل يشء 
سيًئا، وكذلك  إنساًنا  يصبح  الفحشاء  يرتكب  من  أن  النص  يف  منها  واملقصد  قبيح. 
سريته بني الناس، وهذا أمر يؤثر عىل ثقة الناس به ألنه ال ُيْؤَمن عىل األعراض فهو 
رجل سيئ خائن، لذلك قدم اهلل سبحانه وتعاىل كلمة ]السوء[ عىل كلمة ]الفحشاء[ 
ألن خطر السوء وقبحه أكرب من الفحشاء، وألن نتيجة الفحشاء يف الواقع هي السوء 

بني الناس.
ـِك َبِغيًّا﴾  قـال تعـاىل: ﴿َيـا ُأْخـَت َهـاُروَن َمـا َكاَن َأُبوِك اْمـَرَأ َسـْوٍء َوَما َكاَنـْت ُأمُّ

]مريـم: 28[.
السوء  رصف  فتم  احلرام.  النكاح  هبا  فاملقصود  النص  يف  الفحشاء  كلمة  أما 
واستحضاره  القلبي  إلخالصه  وذلك  السالم  عليه  يوسف  النبي  عن  والفحشاء 
الدائم ملقام الرب تبارك وتعاىل، وحفاًظا عىل سريته ليحمل املهمة املناطة به مستقباًل 

أال وهي الدعوة إىل اهلل عز وجل.
كل  عن  ويمتنعوا  اهلل  بحبل  يعتصموا  بأن  مجيعهم  والعلامء  للدعاة  درس  وهذا   
ويبطل  قيمتهم  من  يسقط  ذلك  ألن  بسوء  حياهتم  بسرية  املساس  إىل  يؤدي  يشء 

ين. مفعول دعوهتم وتسحب الثقة منهم وتشجب عنهم إىل يوم الدِّ
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قال تعالى: ﴿ُقْل َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾ ]البقرة: 111[،
بَِما  َعَليٌم  الّلَه  إِنَّ  َشْيًئا  الَحقِّ  ِمَن  ُيْغنِي  الَ  الظَّنَّ  َإنَّ  َظنًّا  إاِلَّ  َأْكَثُرُهْم  َيتَّبُِع  ﴿َوَما   

َيْفَعُلوَن﴾ ]يونس: 36[
ُر ُأْوُلوا األَْلَباِب﴾ ]الزمر:  اَم َيَتَذكَّ ﴿َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن إِنَّ

 ]9

﴿َأَفنَْجَعُل امُلْسلِِمنَي َكامْلُْجِرِمنَي﴾ ]القلم: 35[،
ُروَن﴾ ]األنعام: 50[.  ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي األَْعَمى َواْلَبِصرُي َأَفاَل َتَتَفكَّ

إن كان أحد الدليلني املتعارضني قطعيًّا )ثبوًتا وداللة( دون اآلخر فإنه جيب تقديمه 
باتفاق العقالء، سواء كان هو السمعي أو العقيل، فإن الظن ال يرفع اليقني

- معلوم أن النقل املتواتر يفيد العلم اليقيني )الثبوت واحلصول لليشء(
ابن تيمية )درء تعارض العقل مع النقل( 
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مفهوم مصدرية السلف

]حاكمية السلف[

لقد انترش بني الناس مجيًعا مفهوم النظر إىل احلارض واملستقبل من خالل النظر إىل 
املايض، وبمعنى آخر استحضار املوروث الثقايف وتطبيقه عىل احلارض واملستقبل دون 

النظر واالعتبار لعامل تغري الزمان واملكان.
 فكان املجتمع األول هو املنظر واملرشع للمجتمعات الالحقة كلها، وهبذه العملية 
صار املجتمع األول موجوًدا من خالل املوروث الثقايف يف كل زمان ومكان متجسًدا 

باملجتمعات الالحقة التي هي يف احلقيقة نسخة طبق األصل لألول.
األبناء،  عىل  اآلباء  سلطة  اخللف،  عىل  السلف  سلطة  ظهرت  الوجهة  هذه  من 
فالسلف أحياء يف أجساد اخللف، واآلباء أحياء يف أجسام األبناء، وبالتايل فاملجتمع 
احلارض حيكمه األموات من خالل املوروث الثقايف الذي صار نموذًجا وقالًبا يصب 

فيه كل يشء، وكأنه قالب سحري حيتوي االحتامالت كلها بشكل ال متناه.
واملسـلمون كغريهـم مـن الناس أصيبـوا هبذا املرض السـلفي ]اآلبائيـة[ يف فهم 
أمـور دينهـم وحياهتـم االجتامعيـة عندمـا اشـرتطوا وجـوب تقييـد فهـم الكتـاب 
والسـنة بفهـم الصحابـة، فجمد عقلهم عـىل ما هـو عليـه والدة ﴿َوالّلـُه َأْخَرَجُكم 
ُكْم  ـْمَع َواألَْبَصـاَر َواألَْفئَِدَة َلَعلَّ َهاتُِكْم الَ َتْعَلُموَن َشـْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ ـن ُبُطـوِن ُأمَّ مِّ

.]78 َتْشـُكُروَن﴾ ]النحل: 
وذلك  الوراء،  إىل  يسريون  هم  إال  األمام  إىل  يسري  الناس  من  حوهلم  من  فكل 
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واضح وجيل من خالل التقمص لشخصيات السلف. فتجد أحدهم يتكلم بلسان 
ابن تيمية رمحه اهلل ويفكر بموروثه الثقايف، وإذا ناقشته يأيت لك بأقوال السلف واحًدا 
األموات  يقوم  أن  أيعقل  علم؟  يف  أم  حلم  يف  أنت  هل  مدهوًشا  اآلخر، فتقف  تلو 
أو أن تتقمص نفوسهم األحياء فيعيشون من خالهلم؟ أين هذا اإلنسان الذي يقف 

أمامي؟
إذا كان هو ليس هو فأين هو؟ هل ابتلعه السلف؟

اإلنسان  هذا  فأصاب  للحارض  تارخيي  ُبْعٍد  عن  حتكم  هو  أم  لغز؟  األمر  يف  هل 
شلل فكري وضمور عقيل لعدم استخدامه؟

ومع ذلك كله ال نملك إال أن نحاول أن ندرب هذا العقل الضامر ليقوى ويسرتد 
قبضة  من  ويتخلص  االختيار  يف  وحريته  وهويته  ذاته  عن  ويعرب  الفكري  نشاطه 
ويفتح  قلياًل  حيبو  أن  إىل  املريض  بيدي  تأخذ  التي  اهلادئة  باملناقشة  وذلك  السلف، 

عينيه ببطء حتى ال يؤذهيام نور احلقيقة الساطعة فيصاب باإلحباط.
وهذا ما سوف نحاوله يف هذا البحث والنقد الذايت من مناقشة ما يعتمدون عليه 
ويقيمون مذهبهم عليه، ومل أقل براهني ألن الربهان إنام هو العقل وما ينصبه العقل 
من براهني يف الواقع، فهم أنفسهم يرفضون تلك الفكرة أساًسا، وال يعدون مذهبهم 
قائاًم عىل العقل وإنام يعدونه قائاًم عىل النقل، فلذا يرفضون البحث العقيل أو الفكري 
ثبوت  درجة  عن  العقل  إغامض  مع  ظاهًرا  النص  عليه  يدل  ما  عىل  يعتمدون  وإنام 

النص سواء أكان النص قطعيًّا أم ظنيًّا؟
فكالمها بالنسبة إليهم نًصا ناهيك عن نص القرءان أو السنة فعندهم هلام املستوى 

ذاته من حيث الترشيع، واملستوى ذاته من حيث التعامل.
هو  ما  عىل  النقل  إنه  نعم  كلها،  بأنواعه  النقل  هو  وآخًرا  أواًل  عندهم  واملعتمد 
برهان  بذاته  هو  النقل  ألن  ؛  موجبه  عىل  النقل  يفهمون  منهج  عندهم  عليه، وليس 
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ين الثابتة فضاًل عن  ين وال ينطلقون من كليات الدِّ عىل ذاته فال يعرفون مقاصد الدِّ
استصحاهبا بجانب املقاصد لفهم أي نص، ناهيك عن فصلهم النص عن حمل خطابه 
من الواقع وذلك ملرضهم السلفي ]اآلبائية[ فلذا؛ ال تستغرب إذا كان من قواعدهم 

تقديم النقل عىل الواقع املشاهد!
وكل ما حيسنون صنعه هو قيل وقالوا، وهذه بضاعتهم تشهد عليهم خيتبئون وراء 
حشد من السلف وحيولون النقاش من نقاش يف احلارض إىل نقاش يف التاريخ، نقاش 

مع األموات وهم اللسان الناطق باسمهم.
والنقل،  العقل  حول  أحدهم  وبني  بيني  جرت  مناقشة  املثال  سبيل  عىل  وسأذكر 

ونالحظ من خالل النقاش منزلة العقل عندهم وما دوره إن كان له دور.
قلت: إن العقل هو أساس النقل وهو مناط التكليف وبه يعرف اإلنسان احلق من 
سبحانه  اهلل  عند  من  بأنه  للقرءان  املصداقية  حكم  أعطى  الذي  هو  الباطل، والعقل 
وتعاىل، كام أن أساس التوحيد إنام هو قائم عىل إدراك العقل وليس النقل، وهذا ال 
العقل  ليقوم  أشياء  إىل  النظر  ولفت  وتوجيه  إرشاد  عملية  يف  النقل  أمهية  من  يقلل 

بعملية التمييز وتوظيفها يف اكتشاف ومعرفة أشياء أخرى قال تعاىل: 
﴿ُقْل ِسرُيوا يِف األَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اخَلْلَق﴾ ]العنكبوت: 20[.

وقال: ﴿َأَفاَل َينُظُروَن إىَِل اإِلبِِل َكْيَف ُخلَِقْت﴾ ]الغاشية: 17[.
الَّتِي  َواْلُفْلِك  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ َماَواِت َواألَْرِض َواْختاَِلِف  ﴿إِنَّ فِي َخْلِق السَّ وقال: 
َفَأْحَيا بِِه األْرَض  اء  َماِء ِمن مَّ َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل الّلُه ِمَن السَّ َتْجِري فِي الَبْحِر بَِما 
َماء  َبْيَن السَّ ِر  َحاِب الُمَسخِّ َياِح َوالسَّ ٍة َوَتْصِريِف الرِّ َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ فِيَها ِمن ُكلِّ َدآبَّ

َواألَْرِض آلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن﴾ ]البقرة: 164[.
َخْلِق  فِي  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجنُوبِِهْم  َوَعَلَى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما  الّلَه  َيْذُكُروَن  ﴿الَِّذيَن  وقال: 
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]آل  النَّاِر﴾  َعَذاَب  َفِقنَا  ُسْبَحاَنَك  َباطاًِل  َهذا  َخَلْقَت  َما  نَا  َربَّ َواألَْرِض  َماَواِت  السَّ
عمران: 191[.

قال: كاّل إن النقل هو األساس وما العقل إال تابع وخادم للنقل.
قلت: كيف كان النبي صىل هلل عليه وسلم يدعو املرشكني إىل توحيد اهلل؟

قال: كان يدعوهم من خالل تالوة القرءان.
قلت: هم ال يسلمون له بالقرءان أصاًل حتى يلزمهم به.

تالوة  يتجاوز  النبي  كان  امللزمة، وما  احلجة  يتضمن  القرءان  يف  النص  كان  قال: 
القرءان.

إسقاط  عملية  خالل  من  أتى  وإنام  داخله  من  يأت  مل  بالقرءان  اإليامن  إن  قلت: 
النص عىل الواقع املعني باخلطاب.

قال: كيف ذلك والقرءان كالم اهلل؟
قلت: أنت تنطلق من التسليم بأن القرءان كالم اهلل بينام الواقع أن املرشكني غري 
مسلمني هبذا، فلذا كان ال ُبدَّ من إثبات أنه من عند اهلل، وهذا اإلثبات مل يتأت من 
داخل القرءان وإنام أتى من الوجود املوضوعي وذلك بعملية التفكر والتدبر والتعقل 
لألخبار القرءانية ومعرفة مصداقيتها من خالل عملية إسقاطها عىل حمل اخلطاب من 

الواقع فيتبني عندئذ أن هذا القرءان من لدن عليم حكيم.
ا  ِه َربِّ الَعْرِش َعمَّ ُه َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اللَّ انظر قوله تعاىل: ﴿َلْو َكاَن فِيِهَما آلَِهٌة إاِلَّ اللَّ
َيِصُفوَن﴾ ]األنبياء: 22[، كيف يلفت اهلل عز وجل العقل إىل نظام الكون حتى يفكر 
فيه ويعلم من خالله أن اهلل واحد أحد، فوحدانية اهلل مل تأت من النص وإنام أتت من 
جراء تدبر وتعقل للواقع عندئذ يتبني هلذا العاقل الذي قام بعملية التدبر أن القرءان 

من عند اهلل وذلك ملصداقية اخلرب مع الواقع.



337

تحرير العقل من النقل

ُه  َأنَّ َلُهْم  َيَتَبيََّن  َحتَّى  َأنُفِسِهْم  َوفِي  اآلَفاِق  فِي  آَياتِنَا  ﴿َسنُِريِهْم  تعاىل:  قوله  وانظر 
ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ ]فصلت: 53[. الَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ

فاآليات التي سوف يروهنا ليست هي من داخل القرءان وإنام هي يف عامل اآلفاق 
رهبم،  من  احلق  هو  القرءان  أن  هلم  يتبني  اآلفاقية  الرؤية  هذه  عىل  وبناء  واألنفس، 

وبالتايل كان الواقع هو أساس النقل، والعقل هو الدليل عىل املصداقية.
قال: أنت تستخدم مرة العقل وأخرى الواقع فامذا تقصد هبام؟ مع العلم أن العقل 
ليس واحًدا عند الناس فهو متفاوت وخمتلف مما يسحب الثقة منه وال ُبدَّ من النقل 

ليكون احلكم بني الناس ؛ ألنه من عند اهلل وحمفوظ.
قلت: نعم ال ُبدَّ من توضيح ملصطلح العقل والواقع،خاصة أن هناك من حياول 
أن يشوش عىل العقل وأمهيته، وقد صدرت عدة كتب حول هذا املوضوع أذكر منها 
كتاًبا قد تعرضت لنقاش بعض أفكاره يف مقدمة كتايب ]علم اهلل وحرية اإلنسان[ وهو 
]العقالنيون أفراخ املعتزلة العرصيون[ فيا حبذا لو استطاع القارئ أن يقرأه، ومن ثم 
يقرأ نقايش له يف الكتاب املذكور فبعد أن ذكرت له ذلك قلت: إن هذا الكاتب قد 
صال وجال الغتيال العقل بعبارات منمقة ومزخرفة وقام بالتدليس ليفرغ العقل من 
حمتواه وحسبك قوله: ]إن العقل أبطل االعتامد عىل العقل[ وقوله: من نحكم العقل 

السلفي أم العقل الصويف، العقل الفلسفي أم العقل اخللفي..؟[.
 ووصل يف النهاية أن العقل ال حكم له لومهية وجوده واتِّباع اهلوى من قبل الناس 
فالنقل هو الدليل عىل مصدريته بنفسه وهو الدليل عىل فهمه واملقصد منه، فلذا ال ُبدَّ 
من ضبط مصطلح العقل والواقع واملقصد منهام فالعقل: هو القوة العاقلة التي تلد 
مع اإلنسان ابتداء وهي التي متيزه عن سائر الكائنات البهيمية، وهذه القوة العاقلة 
التي منحها اهلل لإلنسان إنام هي املقدرة عىل التمييز بني األشياء ليس إال فليست هي 
ْمَع  َهاتُِكْم الَ َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ ن ُبُطوِن ُأمَّ علاًم بذاهتا ﴿َوالّلُه َأْخَرَجُكم مِّ
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ُكْم َتْشُكُروَن﴾ ]النحل: 78[، وإنام حُيصل اإلنسان العلم من  َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدَة َلَعلَّ
وهي  أال  العلم  لتلقي  الوحيدة  الطريق  هي  املشاهد، وهذه  الواقع  يف  التمييز  خالل 

السري يف األرض.
﴿ُقْل ِسرُيوا يِف األَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اخَلْلَق﴾ ]العنكبوت: 20[.

عليهم  يعرض  الناس  من  وغريهم  املرشكني  خماطبة  يف  القرءان  أسلوب  وهذا 
معلومات حقيقية عن الواقع بجانب املعلومات الباطلة التي حيملها اإلنسان، ويدع 

اإلنسان ليقوم بعملية التمييز ليدرك من خالل ذلك احلق من الباطل.
ا ُيْشِرُكوَن،  ُه َخْيٌر َأمَّ ِه َوَساَلٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى آللَّ قال تعاىل: ﴿قِل الَحْمُد لِلَّ
َماِء َماء َفَأنَبْتنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت َبْهَجٍة  َن السَّ َماَواِت َواأْلَْرَض َوَأنَزَل َلُكم مِّ ْن َخَلَق السَّ َأمَّ
ن َجَعَل األَْرَض َقَراًرا  ِه َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن، َأمَّ َع اللَّ ا َكاَن َلُكْم َأن ُتنبُِتوا َشَجَرَها َأإَِلٌه مَّ مَّ
ِه َبْل  َع اللَّ َوَجَعَل ِخاَلَلَها َأْنَهاًرا َوَجَعَل َلَها َرَواِسَي َوَجَعَل َبْيَن الَبْحَرْيِن َحاِجًزا َأإَِلٌه مَّ
وَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاء  ن ُيِجيُب الُمْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن، َأمَّ
َوَمن  َواْلَبْحِر  الَبرِّ  ُظُلَماِت  فِي  َيْهِديُكْم  ن  َأمَّ ُروَن،  َتَذكَّ ا  مَّ َقلِياًل  ِه  اللَّ َع  مَّ َأإَِلٌه  األَْرِض 
َيْبَدُأ  ن  َأمَّ ُيْشِرُكوَن،  ا  ُه َعمَّ َتَعاَلى اللَّ ِه  َع اللَّ َأإَِلٌه مَّ َيَدْي َرْحَمتِِه  َبْيَن  ُبْشًرا  َياَح  ُيْرِسُل الرِّ
ِه ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِن  َع اللَّ َماِء َواأْلَْرِض َأإَِلٌه مَّ َن السَّ الَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوَمن َيْرُزُقُكم مِّ

ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾ ]النمل: 64-59[.
هلا،  الوعاء  بمثابة  وهو  كلها  العلوم  أساس  وهو  اإلنسان  يف  الغريزي  العقل  هذا 
التي  اهلل  فطرة  من  وهو  مجيًعا  الناس  بني  املشرتك  القاسم  هو  الغريزي  العقل  وهذا 
فطر الناس عليها، فالناس مجيعهم عندهم التمييز الذي يستطيعون أن يفرقوا به بني 

الطويل والقصري، السمني والنحيف، الكبري والصغري.
هو  االكتسايب  العقل  اكتسايب، وهذا  عقل  لبناء  اإلنسان  يستخدمه  التمييز  وهذا   
جمموعة من العلوم واملعارف والعادات واآلداب واملفاهيم التي يكتسبها اإلنسان من 
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خالل املحيط اخلارجي الذي يعيشه، فلو اصطلحنا عليه اسم العقل البيئي أو العقل 
االجتامعي لصح التعبري.

وهذا العقل االكتسايب خيتلف من إنسان إىل آخر ومن قوم إىل آخرين فيوجد هنا 
ى بالعقل السلفي والعقل الصويف، واملقصود بذلك هو جمموعة القواعد التي  ما ُيَسمَّ
يستخدمها اإلنسان يف طريقة نظره لألشياء وكيفية التعامل معها فإن كانت قواعده 

سلفية كان عقله سلفيًّا، وإن كانت قواعده صوفية كان عقله صوفيًّا.
واحد  فهو  الغريزي  العقل  بخالف  الناس  بني  االكتسايب  العقل  خيتلف  وهكذا   

عند الناس كلهم والذي هو قوة التمييز بني األشياء املعروضة عليه من الواقع.
املفهوم  منها  يكون  أن  ممكن  التي  املفاهيم  من  جمموعة  حيتوي  االكتسايب  فالعقل 
احلق ومنها املفهوم الباطل وكذلك املعلومات حسب املحيط البيئي الذي يعيشه هذا 

اإلنسان، ولذلك يقال اإلنسان ابن البيئة.
وليس املقصد بكالمنا أن العقل أساس النقل، والعقل مناط التكليف هو العقل 
التمييزية  بقوته  الغريزي  العقل  هو  املقصد  وإنام  بيئة  من  عليه  هو  ما  عىل  االكتسايب 
يف الواقع، وهذا العقل مرتبط بالواقع ارتباط الالزم بامللزوم ؛ألن التمييز ال يمكن 
ما  عىل  بناء  حكمه  العقل  هذا  فيصدر  بالواقع  إحساس  عملية  خالل  من  إال  يتم  أن 
أحسه يف الوقع من خالل احلواس وتتشكل عنده معلومة حقيقية فيخزهنا مع مثيالهتا 
من احلقائق لتشكل العقل االكتسايب املبني عىل جمموعة حقائق من الواقع املحسوس 

يستخدمها العقل الغريزي يف املرة الثانية إلدراك معلومة أخرى.
 وهكذا يصبح عنده جمموعة من احلقائق تكون بالنسبة إليه ميزاًنا يزن هبا األمور 
املستجدة، فاحلكم إذن هو للواقع احلق املوجود خارج الذهن اإلنساين فأي خالف 
بني اثنني يكون احلكم بينهام هو واقع احلال املشاهد الذي هو واحد بالنسبة للجميع، 
فليس هناك علم رياضيات سلفي وآخر خلفي، فالعلم ال هوية له إنام هو واحد وإليه 

املرجع للناس كلهم.
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العقل  عىل  املبني  االكتسايب  العقل  هو  الذي  العقل  بمصطلح  قصدنا  ما  هذا   
األهواء  واخلرافات  والتقاليد  العادات  وليس  املحسوس،  بالواقع  املرتبط  الغريزي 

أبًدا.
ذلك  من  أبسط  ين  والدِّ له  معنى  ال  وتكلف  بيزنطية  فلسفة  الكالم  هذا  إن  قال: 

بكثري وقد ذمَّ السلف اخلوض يف املنطق.
قلت: كيف تؤمنون أنتم بوحدانية اهلل سبحانه تعاىل؟

قال: نؤمن بوحدانية اهلل كام أخرب اهلل عن نفسه ]قل هو اهلل أحد[اإلخالص: 1[.
قلت: ولكن هذا النص خربي وبحاجة إىل مصداقية ملعقولية اخلرب وهذا ال يتأتى 

من النص نفسه.
قال: املصداقية من كون القرءان كالم اهلل. 

﴿َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الّلِه ِقياًل﴾ ]النساء: 122[.
قلت: إذن إيامنكم إنام هو إيامن تسليم وليس إيامن تدبر وتعقل.

قال: ﴿ُقْل َأَأنُتْم َأْعَلُم َأِم الّلُه﴾ ]البقرة: 140[ اهلل خيرب عن نفسه بام شاء، ونحن 
نؤمن بام خيرب اهلل.

قلت: كيف تؤمن بأن اهلل مل يتخذ ولًدا أو صاحبة؟
مْحَِن َأن َيتَِّخَذ َوَلًدا﴾ ]مريم: 92[. قال: من قوله تعاىل: ﴿َوَما َينَبِغي لِلرَّ

قلت: عدم االختاذ للولد هل هو للتنزيه مع اإلمكانية أم هو لالستحالة.
قال: ال نخوض يف أمثال هذا الكالم لعدم خوض السلف فيه وإنام نكتفي بام أخرب 

اهلل عن نفسه يف كتابه ]قل هو اهلل أحد[.
قلت: كيف ثبت لديكم أن القرءان كالم اهلل؟

بمثله  يأتوا  بأن  وحتداهم  املرشكني  عىل  القرءان  هذا  تال  النبي  أن  ثبت  لقد  قال: 



341

تحرير العقل من النقل

؛  بمثله  اإلتيان  عن  عجوزا  وكوهنم  التحدي  قبول  إىل  احلاجة  مساس  رغم  فعجزوا 
مما يؤكد أن القرءان كالم اهلل،خاصة أنه أعجز أفصح العرب ونحن تبع هلم يف ذلك 

العجز من باب أوىل وبالتايل ثبت لدينا أن القرءان كالم اهلل.
قلت: يعني أن إيامنكم تبع إليامن قوم النبي، وليس إيامن التفكر والتدبر.

الناس  وأفضل  أعلم  وهم  إيامهنم،  يف  الصحابة  نتبع  إيامننا  يف  نحن  نعم  قال: 
وأصفاهم فطرة.

بالصلح  ينصحهام  ومعاوية  عيل  إىل  موجًها  كتاًبا  كتب  برجل  تقول  ماذا  قلت: 
وحقن الدماء؟

بأحداثه  املايض  ألن  الواقع،  يف  ذلك  فعل  الستحالة  وارد  غري  سؤال  هذا  قال: 
ورجاله قد أصبحوا يف ذمة التاريخ.

عيل  من  ومستجداته  احلارض  ملشكالت  احلل  يطلب  إنسان  يف  تقول  ماذا  قلت: 
ومعاوية؟

قال: إىل ماذا تريد أن تصل؟
ينصحهم  التاريخ  من  رجااًل  خياطب  الذي  الرجل  أن  إىل  أصل  أن  أريد  قلت: 
ليعلموه  املعارص  الواقع  إىل  التاريخ  من  رجال  يستحرض  من  مثل  مثله  ويوجههم 

وينظموا أمور حياته، والفرق بينهام هو يف االجتاه: 
ويصبح  الواقع،  عن  ويبتعد  بذهنه،  أحداث  ويعيش  التاريخ  يف  يدخل  األول: 

إنساًنا ال ينتمي إىل زمانه، وإنام ينتمي إىل الزمن الذي دخل فيه.
السلف،  عقلية  بتقمص  ويقوم  املعارص،  الزمن  إىل  التاريخ  يسحب  الثاين: 
ويستخدم أدواهتم املعرفية، وهبذا العمل يعطي للتاريخ حياة يف الواقع، ويعيده مرة 
الزمن  يف  فيه  احلياة  ودبَّت  التاريخ  من  فرَّ  رجل  وكأنه  اإلنسان  هذا  ويصبح  ثانية، 

املعارص.
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 ولك أن تتصور كيف يستطيع أن يعيش هذا الرجل التارخيي ويتعامل مع التقنية 
املادية واألدوات املعرفية والتطور العلمي واالجتامعي...إلخ.

فهو أشبه بأصحاب الكهف عندما أيقظهم اهلل عز وجل يف زمن غري زماهنم فلم 
للتفكر  آية  جعلهم  أن  بعد  أماهتم  فلذا  يستطيعوا  ولن  معه،  يتكيفوا  أن  يستطيعوا 

والدراسة وبرهاًنا إلحياء األموات.
ونمط  وسلوكه  ولباسه  شكله  خالل  من  الواقع  يف  يظهر  التارخيي  اإلنسان  فهذا 
تفكريه وبناًء عىل ذلك نستطيع أن نحدد الفرتة التارخيية التي جاء منها هارًبا إىل زمننا 
املعارص، ودار احلديث بيني وبينه يف مواضيع شتَّى،أحاول أن أوصله إىل فهم الكالم 

فلم أستطع وبقي النقاش عقياًم وكأنك تنفخ يف قربة مقطوعة.
هذا نموذج للنقاش ملعرفة مدى خطورة هذا املرض املنترش بني املسلمني بشكل 
االجتامعية،  احلياة  يف  والتخلف  كيل  بشكل  العقل  ضمور  إىل  استمراره  يؤدي  وباء 
سهل  األمر  أن  أدعي  عالجه، وال  ثم  ومن  الداء  ودراسة  ملعرفة  املسارعة  جيب  فلذا 
أو يمكن القضاء عليه ولكن يمكن تقليصه إىل احلد األدنى وإعطاء األمة مناعة من 

اإلصابة به.
موجبه  عىل  نناقشهم  عندهم  منهج  وجود  لعدم  الصعوبة  من  درجة  عىل  فاألمر 
فضاًل عن ضمور العقل، ومع ذلك فهم حمسوبون علينا شئنا أم أبينا! ومطلوب أن 

نعاجلهم.
فهم  وإعطاء  العقل،  جتميد  تربير  يف  شبهاهتم  أهم  أستعرض  أن  وسأحاول 
يف  املرض  يتمكن  مل  من  إنقاذ  العمل  هذا  من  وأهدف  املصدرية،  الناحية  الصحابة 
عقله ونفسه ويصبح مزمنًا يصعب عالجه، كام أهدف إىل إعطاء شباب األمة الرتياق 
الشايف ليصبح عندهم مناعة اكتسابية تصبح قوة ذاتية ترفض اإليدز الفكري ومتنعه 

من أن يصيبها يف عقلها فتشله.
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أهم نص اعتمد عليه السلفية يف بناء مفهومهم املريض وجوب تقييد فهم الكتاب 
والسنة بفهم الصحابة هو قوله تعاىل: 

ُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه الُهَدى َوَيتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل الُمْؤِمنِيَن ُنَولِِّه َما  ﴿َوَمن ُيَشاِقِق الرَّ
َتَولَّى َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا﴾ ]النساء: 115[، ومما يلفت النظر إىل أن اإلمام 
توضع  الفكرة  األمة، وكأن  علامء  إمجاع  مفهوم  لبناء  نفسه  النص  اعتمد  قد  الشافعي 
هذا  لتربير  الثبوت  فظني  جيد  مل  فإن  الثبوت  قطعي  نص  عن  البحث  يتم  ثم  أواًل، 

املفهوم وإعطائه مصداقية!
النص  من  يقتطعوهنا  مجلة  منه  يأخذون  النص  هبذا  يستدلون  عندما  فالسلفيون 
األمر  الصحابة، وألن  عندهم  واملؤمنون  املؤمنني[  سبيل  غري  وهي ]ويتبع  كعادهتم 
كذلك فقد جعلوا للصحابة سبياًل مستقاًل بجانب سبيل اهلل واشرتطوا الوصول إىل 
اهلل !  سبيل  إىل  الوحيد للوصول  السبيل  فهو  الصحابة  بسبيل  مرتبًطا  أمًرا  اهلل  سبيل 

والنص إنام ينص عىل ثالثة أمور مرتبطة ببعضها وهي: 
ُسوَل﴾. أواًل: ﴿َوَمن ُيَشاِقِق الرَّ

َ َلُه اهلَُدى﴾. ثانًيا: ﴿ِمن َبْعِد َما َتَبنيَّ

ثالًثا: ﴿َوَيتَّبِْع َغرْيَ َسبِيِل امُلْؤِمننَِي﴾.
فال يصح اقتطاع مجلة منها وتوظيفها يف مفهوم ال عالقة له بكلية النص وبالبناء 

عليها. نحو قوله تعاىل )فويل للمصلني( !
اهلدى،  الرسول، معرفة  مشاققة  بعضها:  عن  تنفك  ال  متالزمة  أمور  فيه  فالنص 

اتِّباع غري سبيل املؤمنني، ولنقم برشح األمور الثالثة: 
أواًل: مشاققة الرسول: 

 تعني: االنشقاق والعداء للرسول ودعوته التي يدعو إليها.
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ثانًيا: اهلدى: 
ولنر  الضاللة،  خالف  اهلدى:  فيقال  هذا  من  ويتشعب  لإلرشاد  التقدم  تعني:   

القرءان كيف استخدمها: قال تعاىل: 
َشاِد﴾ ]غافر: 38[.. 1 بُِعوِن َأْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ ﴿َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم اتَّ
بِيَل﴾ ]األحزاب: 4[.. 2 ُه َيُقوُل الَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَّ ﴿َواللَّ
﴿ُقْل إِنَّ ُهَدى الّلِه ُهَو الُهَدى﴾ ]البقرة: 120[.. 3
ِذيَن َكَفُروْا َهُؤالء َأْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمنُوْا َسبِياًل﴾ ]النساء: 51[.. 4 ﴿َوَيُقوُلوَن لِلَّ
بِياَل﴾ ]األحزاب: 67[.. 5 اءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّ ا َأَطْعنَا َساَدَتنَا َوُكرَبَ نَا إِنَّ ﴿َوَقاُلوا َربَّ

املعنى  يؤازر  القرءاين  االستخدام  هو  وهذا  الضالل،  ضد  هو  اهلدى  فمفهوم 
اللغوي للكلمة، كام أن كلمة اهلدى تطلق عىل مآهلا فسبيل اهلل هو اهلدى نفسه انظر 

قوله تعاىل: ﴿ُقْل إِنَّ ُهَدى الّلِه ُهَو الُهَدى﴾ ]البقرة: 120[.
أبًدا،  آخر  معنى  أي  حتتمل  وال  واحلق  اإليامن  هبا  يقصد  النص  يف  اهلدى  فكلمة 
فمن أين أتى الفهم السلفي لكلمة اهلدى وأن املقصود هبا هو الصواب وضده اخلطأ؟ 
وبناء عىل هذا الرشح الومهي حرصوا الصواب يف فهم الصحابة، ومن خيالفهم فهو 

ال شك قد وقع باخلطأ، بل يف الضاللة نفسها.
فداللة كلمة اهلدى غري داللة كلمة الصواب، كام أن الضالل غري اخلطأ، فالفرق 
ا وخطري فاإلنسان الضال هو الذي اختار الكفر عىل اإليامن بخالف  بينهام كبري جدًّ

اإلنسان الذي يقع يف األمر خطأ، أو خيطئ يف قوله أو مفهومه أو سلوكه.
ولذا جاءت كلمة اهلدى بعد مشاققة الرسول لتبني أن من يشاقق الرسول من بعد 
ما تبني له احلق فقد وقع بالكفر وانحاز إىل صف الكفار ضد املؤمنني، فلذا ال يوجد 
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أي عذر أو مربر لفهم السلفية السابق لعدم وجود شبهة دليل يدعم رشحهم ال عىل 
صعيد اللسان وال عىل صعيد االستخدام القرءاين لكلمة اهلدى.

ثالًثا: اتِّباع سبيل املؤمنني: 
فام هو سبيل املؤمنني؟ هل هلم سبيل غري سبيل اهلل الذي هو اهلدى؟ أم أن سبيل 
وصف  عليهم  اهلل  أطلق  ولذا  اهلل،  سبيل  هو  الذي  نفسه  اإليامن  سبيل  هو  املؤمنني 
املؤمنني ؛ ألهنم آمنوا واتبعوا والتزموا بسبيل اهلل. قال تعاىل مبينًا أن السبيل اهلادي 

واحلق إنام هو سبيل اهلل فقط: 
َق بُِكْم َعن َسبِيلِِه . 1 ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوُه َوالَ َتتَّبُِعوْا السُّ ﴿َوَأنَّ َهـَذا ِصَراطِي ُمْسَتِقيًما َفاتَّ

ُكْم َتتَُّقوَن﴾ ]األنعام: 153[. اُكم بِِه َلَعلَّ َذلُِكْم َوصَّ
بِيِل﴾ ]غافر: 37[.. 2 َن لِِفْرَعْوَن ُسوُء َعَملِِه َوُصدَّ َعِن السَّ ﴿َوَكَذلَِك ُزيِّ
﴿الَِّذيَن آَمنُوْا ُيَقاتُِلوَن فِي َسبِيِل الّلِه َوالَِّذيَن َكَفُروْا ُيَقاتُِلوَن فِي َسبِيِل الطَّاُغوِت . 3

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا﴾ ]النساء: 76[. ْيَطاِن إِنَّ َكْيَد الشَّ َفَقاتُِلوْا َأْولَِياء الشَّ
فسبيل اهلل هو احلق وضده سبيل الطاغوت الذي هو الباطل وليس هناك سبيل 

آخر بينهام.
ولذا فإن عبارة سبيل املؤمنني إنام هي سبيل اإليامن الذي هو احلق، وبالتايل فهو 
سبيل اهلل وليس سبياًل آخر أبًدا، فاتِّباع سبيل املؤمنني إنام هو االتِّباع وااللتزام لسبيل 
اهلل نفسه، وبذلك العمل والوالء نكون من املؤمنني ومتبعني للمؤمنني الذين سبقونا 
يف اإليامن بسبيل اهلل سبحانه وتعاىل، هذا هو تفسري النص من خالل اللسان والقرءان 
نفسه، فأين الفهم الذي أتى به السلفيون من وجوب تقييد فهم الكتاب والسنة بفهم 

الصحابة، ومن ثم ألزموا املؤمنني الحًقا بفهمهم إىل يوم القيامة؟
مع العلم أن اهلل مل يعطهم هذا احلق، وإنام كان هلم دور النقل والرواية لسبيل اهلل 
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عىل  بيان  إىل  حيتاج  ما  وبني  بأمانة  بتبليغه  قام  قد  رسوله، والرسول  عىل  أنزله  الذي 
أحسن وجه.

فأين دور الصحابة يف النص؟
هل هلم سبيل غري سبيل اهلل؟

فيصبح عندنا سبيل اهلل وسبيل الصحابة!
من  نفسه  القرءان  عليه  ملا  وخمالف  والقبح  اخلطورة  من  درجة  عىل  قول  وهذا   
يقول  ومن  آخر،  دون  لزمان  أو  آخرين،  دون  لقوم  وليس  مجيًعا  للناس  أنزل  كونه 
ين وسلب منه صفة الصالحية  بذلك يكون قد ارتكب إثاًم عظياًم ؛ ألنه حجر عىل الدِّ

واالستمرارية واإلنسانية والعاملية.
منهج  أو  الناس  من  معينة  فئة  وليس  رسوله  وسنة  اهلل  كتاب  هو  إنام  اهلل  فسبيل   
خاص ارتضته طائفة.. كال، إنام هو منهج اهلل الذي انزله عىل رسوله فحسب، وقد 
ا َلُه  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ قام الرسول بتبليغه وذلك حمفوظ بقدرة اهلل عز وجل: ﴿إِنَّ

افُِظوَن﴾ ]احلجر: 9[. حَلَ
عىل  حجة  يكون  أن  ألحد  فليس  سواء،  وسبيله  اهلل  منهج  أمام  كلهم  والناس 
آخر، وكل يؤخذ من قوهلم ويرد عليهم، وامليزان يف ذلك هو الواقع املعني باخلطاب 
القرءاين، فهو الذي حيدد املفهوم الصحيح، وذلك بكونه فعل اهلل، والقرءان خطابه، 
ُروَن القرءان َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر  وال ُبدَّ رضورة من التطابق بينهام، وإال ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ

الّلِه َلَوَجُدوْا فِيِه اْختاَِلًفا َكثِيًرا﴾ ]النساء: 82[.
وهذا االختالف هو بني النص وحمل النص من الواقع، وإن ظهر اختالف للوهلة 

األوىل بينهام فهناك ثالثة احتامالت ال رابع هلا: 
فال  اهلل  فعل  بخالف  للتحريف  قابل  النص  ألن  اهلل  عند  من  ليس  النص  أواًل: 

يستطيع أحد أن حيرفه، فمن يستطيع أن جيعل الشمس ترشق من الغرب!
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ثانًيا: تقديم النص عىل الواقع املشاهد وإغامض العني عنه، وبالتايل يصبح املفهوم 
خرافيًّا ومهيًّا ال واقع له.

اخلطاب  حمل  مع  ويتطابق  لينسجم  اللسانية  أوجهه  حسب  النص  تأويل  ثالًثا: 
من الواقع أي يتطابق الدال ]النص[ مع املدلول عليه ]الواقع[ وعندئذ يتبني لنا أن 
ُه  القرءان حق من عند اهلل ﴿َسنُِريِهْم آَياتِنَا فِي اآلَفاِق َوفِي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَّ

ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ ]فصلت: 53[. الَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ
اهلل  ألن  وذلك  التحريف،  إليه  يتطرق  أن  يستحيل  القرءاين  النص  أن  العلم  مع 
قد حفظه عندما ربط النص بمحل خطابه من الواقع نحو قوله تعاىل: ﴿َوَجَعْلنَا ِمَن 
ٍء َحيٍّ َأَفاَل ُيْؤِمنُوَن﴾ ]األنبياء: 30[، فأوجدوا حياة دون ماء تبطلوا هذا  امَلاء ُكلَّ يَشْ
النص، وبالتايل ليس هو من عند اهلل، ألن اهلل أعلم بام خلق فعندما خيربنا عن يشء 
فحتاًم التطابق رضورة ال ُبدَّ منها بشكل الزم بني كتاب اهلل املسطور ]القرءان[ وكتاب 

اهلل املنشور ]الكون[.
النص الثاين الذي يعتمدون عليه هو احلديث التايل: 

ابن   » بالنواجذ  عليها  عضوا  املهديني  الراشدين  اخللفاء  وسنة  بسنتي  فعليكم   «
ماجه 42.

لعملية  يصلح  ال  أن  واملنطقي  الطبيعي  فمن  الثبوت  ظني  احلديث  هذا  إن  أواًل: 
البناء وجعله أساًسا يعتمد عليه يف تثبيت غريه ؛ ألن فاقد اليشء ال يعطيه، فهو غري 

ثابت قطًعا، فكيف نجعله برهاًنا عىل مصدرية يشء ناهيك عن ظنية داللته.
فالشيخ  احلديث،  هذا  سند  صحة  يف  مضطربني  أنفسهم  احلديث  علامء  إن  ثانًيا: 
األلباين يصححه ويبني عليه أصله السلفي، بينام السيد »حسان عبد املنان« يضعفه، 
وذلك يف رسالة خاصة حتت عنوان: ) حوار مع الشيخ األلباين ( وقد قام بجمع طرق 
احلديث كلها وناقشها واحًدا تلو اآلخر، وأثبت ضعفها مجيًعا فراجعها ألخذ فكرة 
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عن سند احلديث وعن عملية التحقيق لكل واحد منهام، وحسب األصول املعتمدة 
عند كل منهام وُحسن تطبيقها.

ثالًثا: احلديث ذكر سنة رسول اهلل وسنة اخللفاء من بعده وال ُبدَّ من رشح لداللة 
النص: 

سنة اخللفاء قطًعا هي سنة رسول اهلل وليست غريها إنام هي تطبيق والتزام وامتداد 
لسنة رسول اهلل نفسها.

بوظيفته  النبي  خيلفون  من  هم  وإنام  الصحابة  من  حرًصا  هم  ليسوا  واخللفاء 
السياسية والعلمية، فاحلكام هم خلفاء النبي، والعلامء هم خلفاء النبي، فأي حاكم 
ا  أو عامل دعا إىل سنة رسول اهلل علاًم وعماًل والتزاًما يكون بتلك الدعوة راشًدا مهديًّ

فيجب عليكم اتِّباعه والتمسك بدعوته وااللتفاف حوله والًء.
والتمسك بفهم  االلتزام  السلفيون من  ذهب إليه  النص، فأين ما  هذه هي داللة 
الصحابة؟ إال إذا فهموا أن سنة اخللفاء هي يشء آخر غري سنة رسول اهلل وهي منهج 
ين، وهذا الكالم باطل يف واقع احلال ويرتتب عليه عمليًّا ما ييل:  قائم بنفسه لفهم الدِّ
أن الصحابة ُيوحى إليهم إهلاًما وسواء رصح بذلك السلفيون أم أنكروه فلسان 
حاهلم كذلك وهو يشء الزم رضورة لقوهلم، وبذلك يكونون هم والشيعة يف تلك 

املقولة سواء: 
الترشيع  فمصادر  ولذلك  املعصومني،  لألئمة  إهلي  وحي  عندهم  الشيعة:     •

عندهم هي: الكتاب، سنة النبي، سنة اإلمام املعصوم.
فمصادر  وبالتايل  اخلطأ،  عن  معصوم  الصحابة  جمموع  أن  عندهم  السلفية:     •

الترشيع عندهم هي: الكتاب، سنة النبي، سنة الصحابة.
رصح  لذلك  ؛  وجل  عز  اهلل  من  بوحي  إال  تكون  ال  العصمة  أن  املعروف  ومن 
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دون  للصحابة  العصمة  أثبتوا  فإهنم  السلفية  أما  اإلهلامي،  الوحي  بذلك  الشيعة 
ترصيح بالوحي رغم أنه أساس لبناء مفهوم العصمة!

ولو أهنم منذ البادية اعتمدوا العقل دلياًل عىل الرشع، وأن األصول واملصادر ال 
تكون إال من خالل األدلة القطعية الثبوت والقطعية الداللة ملا وقعوا يف تلك املتاهة 
واملطب الذي زلت به أقدامهم بخروجهم بعقائد ومهية متناقضة، ناهيك عن الفقه 

املضحك البدائي وها هي كتبهم ورجاهلم تشهد عىل ما أقول: 
فعىل سبيل املثال يف العقيدة انظر قوهلم: 

»إن اهلل ينزل إىل السامء الدنيا بذاته دون أن خيلو العرش منه، ودون أن يدخل يف 
خلقه مع بقائه بائنًا عن اخللق« .

»وإن اهلل عز وجل له يد يمنى وأخرى شامل، وله وجه ورجل وقدم وساق وأصابع 
ودار يكون فيها يوم القيامة، وهيرول ويأيت ويذهب ويصعد وينزل ويضحك ويغري 

ذاته من شكل إىل آخر...«!
أما مثال الفقه فانظر لقوهلم: 

مما  ذلك  شابه  وما  واألسورة  الطوق  نحو  النساء  عىل  حرام  املحلق  الذهب  »إن 
بلغت  ولو  مقطًعا  الذهب  وإباحة  احللية،  فيه  املوضوع  العضو  حول  حلقة  يشكل 

قيمته أضعاف املحلق«.
احلنطة، والشعري، والتمر  أربعة:  يف  إال  زكاة  أربع: » ال  يف  الزكاة  بحرص  وقوهلم 

والزبيب«.
فكيف يطبق أهل الصني هذا احلكم وطعامهم األسايس والرئييس هو الرز؟ وكيف 
يطبق السودان والصومال هذا احلكم وأمثاهلم من البلدان التي تكثر فيها مزارع املوز 
واملنجا؟ والنص اآلخر الذي يعتمدون عليه هو احلديث: » بني إرسائيل... وتفرتق 
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أمتي عىل ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول 
اهلل؟ قال: ما أنا عليه وأصحايب« الرتمذي 2565.

لعملية  يصلح  فال  الثبوت  ظني  كونه  من  ذكره  سبق  ما  مثل  مثله  احلديث  وهذا 
داللة  نناقش  سوف  ذلك  ومع  رشعي،  ملصدر  ا  قويًّ ومرتكًزا  أساًسا  وجعله  البناء 
أنا  ما   « عبارة  هو  احلديث  من  والشاهد  منه،  السلفية  مفهوم  صحة  ونرى  احلديث 
عليه وأصحايب« فلقد كتب أحد السلفيني كتاًبا إلثبات مفهوم السلفية السابق وعنونه 
بالعبارة نفسها » ما أنا عليه وأصحايب « واستفاد من هذا احلديث الظني والذي قبله 
ى سنة الصحابة وبذلك يكون  الضعيف » سنة اخللفاء الراشدين « أن هناك سنة ُتَسمَّ

عنده مصادر الترشيع كتاب اهلل، وسنة النبي، وسنة الصحابة .
وأول ما يلفت النظر هذا اإلرصار عىل التطابق مع الشيعة ؛ إذ يستحيل أن تكون 
طائفة معصومة عن اخلطأ سواء أكان املعصوم فرًدا أم مجاعة إال بوحي رباين قطًعا! 
النتهاء  النبوة  ختم  اقتىض  وبالتايل  ين،  الدِّ الكتامل  انقطع  قد  التلقي  وحي  وكون 

مهمتهم ووظيفتهم، فالقول بعصمة أحد أو مجاعة يلزم رضورة استمرار الوحي.
فلذا؛ الشيعة رصحوا بذلك حقيقة فقالوا: بالوحي اإلهلامي حتى يعطوا الرشعية 
ومل  الصحابة  ملجموع  العصمة  أثبتوا  الكاتب  وهذا  السلفية  بينام  األئمة.  لعصمة 
يرصحوا بالوحي اإلهلي رغم أنه قول رضورة للعصمة وإال تنتفي العصمة الربانية 
عنهم، فتأمل هذا التطابق العجيب مع بعضهام رغم خصومتهام املشاهدة، فام املقصود 

بسنة اإلمام املعصوم، وسنة الصحابة املعصومني؟
هل هلام طريق ومنهج غري منهج النبوة؟

النبي  هبدي  إال  الهنتدي  ونحن  عليهام  مردود  باطل  فهذا  كذلك  األمر  كان  فإن   
َه َواْلَيْوَم اآلِخَر  ِه ُأْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمن َكاَن َيْرُجو اللَّ حممد ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم فِي َرُسوِل اللَّ

َه َكثِيًرا﴾ ]األحزاب: 21[، بكونه يسري بتوجيه وتعليم إهلي. َوَذَكَر اللَّ
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 أما إذا كان منهجهم وطريقهم هو طريق ومنهج النبوة نفسه ليس إال، فلقد كفى 
اهلل املؤمنني القتال فلهم حق الرواية والنقل والتفاعل ليس أكثر، وفهمهم هو عبارة 
عن التفاعل األول مع رسالة اهلل وهي صورة تارخيية مرتبطة بظروفهم، ولنا أن نأخذ 

املنهج ونسقطه عىل واقعنا ونتفاعل معه حلل مشكالتنا.
فعبارة » ما أنا عليه وأصحايب « ال تفيد أبًدا أن الصحابة هم عىل يشء آخر غري 
النبي  به  ملتزًما  كان  بام  تلتزم  التي  هي  الناجية  الفرقة  أن  تفيد  وإنام  النبوة،  منهج 

وأصحابه معه.
األمر  كان  فإن  املعارص،  يومنا  إىل  املحفوظ  اهلل  بسبيل  إال  يكن  مل  االلتزام  وهذا 
كذلك فلم هذه الضجة واجلعجعة وال نرى طحينًا؟ وكتبهم كلها هي ردود وشتائم 
إما فيام بينهم أو مع إخواهنم املسلمني يتبعون عثراهتم ويتهموهنم بالضالل واخلبث 

واملكر إىل غري ذلك من الشتائم!
يف  تساهم  التي  املريض  املضمون  هبذا  الكتب  هذه  قيمة  نعلم  الوجه  هذا  ومن 
بيدها، ونجدهم يتخبطون  ذاهتا  األمة عىل نفسها لتدمر  اغتيال العقل وتوجيه طاقة 
بمفهومهم الوبائي فتارة يقولون: ]فهم السلف[ وأخرى ]منهج السلف[ وشتان ما 

بني العبارتني، ومع ذلك يرددوهنا من باب الرتادف! فعبارة: 
حلل  السلف  إليها  وصل  التي  بالنتائج  التمسك  هبا  يقصد  السلف:  فهم    •

مشكالهتم من حيث املفاهيم والسلوك بشكل صوري.
•   منهج السلف: يقصد هبا جمموعة األسس واملنطلقات التي ارتكز عليها السلف 

حلل مشكالهتم يف زماهنم.
حلل  والوصول  واملكان  الزمان  عامل  مراعاة  مع  فرزها  بعد  منها  ننطلق  ونحن 
ين،  مشكالتنا نحن بواقعنا وحسب أدواتنا املعرفية، فيؤخذ بعني االعتبار مقاصد الدِّ
ين الثابتة، فهذا هو سبيل اهلل املتبع الذي التزمه النبي والصحابة  وننطلق من كليات الدِّ

معه ونحن بخطاهم مقتدون.
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بُِعوا  ﴿َواتَّ لألحسن  واالختيار  الفهم  يف  االختالف  طبيعي  بشكل  يقتيض  وهذا 
ن َقْبِل َأن َيْأتَِيُكُم الَعَذاُب َبْغَتًة َوَأنُتْم اَل َتْشُعُروَن﴾  بُِّكم مِّ ن رَّ َأْحَسَن َما ُأنِزَل إَِلْيُكم مِّ
]الزمر: 55[، الختالف الزمان واملكان مع االلتزام باملنهج ذاته، منهج النبوة لتطبيق 

سبيل اهلل يف الواقع.
بناء  يف  املسلمون  عليها  يعتمد  التي  الوحيدة  هي  الظنية  األحاديث  هذه  وليست 
مفهومهم، بل يوجد غريها، ولكن ال تفيد البحث شيًئا فال خترج عام ناقشناه، فرتكنا 
للقارئ أن يناقش هو كل ما يعرض عليه من خالل دراسته باعتامد األسس والقواعد 
ذاهتا يف النقاش فيصل إىل الصواب إن شاء اهلل وال يقع يف حرية أو ختبط ويمنع عملية 

التدليس من أن متارس عليه، أو أن يغتال أحد عقله.
ضموره،  إىل  أدى  ؛مما  فشلَّه  بعقلها  األمة  أصاب  آبائي  مرض  السلفية  هي  هذه   
وانترشت هذه الظاهرة املرضية عىل مستوى العامل اإلسالمي، ونحن نحصد نتائجها 
من استعامر ثقايف، وذلك خللو األمة من الثقافة الواعية، واستعامر اقتصادي، فتحولنا 
إىل شعوب مستهلكة وليست فاعلة وانترشت العطالة والبطالة، وأصبحنا عالة عىل 
النظام  وتقديس  االستخدام  حني  العقلية  األنظمة  جتزيء  بسبب  كله  وذلك  األمم 
الثقايف عىل ما هو عليه دون فرز له ملا أدى إىل وجود نموذج اآلبائية يف احلارض يقاس 
عليه كل يشء، نحو اتِّباعهم بفهمهم للقضاء والقدر وقناعتهم بتعدد مصادر الترشيع 

اإلهلي، وغري ذلك من األمور.
واستعامر سيايس، وذلك لضمور األنظمة العقلية فال سياسة عندنا، بل ما أكثر ما 
يردد السلفية مقولة: )من السياسة ترك السياسة( إىل غري ذلك من املقوالت التي تبعد 

الشعوب عن النظر يف سياسة نفسها!
جرحية  تئن  األوىل  القبلة  حمل  فلسطني  هي  فها  عنوة  عسكري،  استعامر  وأخرًيا 
ثكىل بأوالدها وأطفاهلا منذ نصف قرن وال جميب ! بل انتقل األمل واجلراح إىل جنوب 
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لبنان ! ومن ثم إىل هتديد أمن الشعب العراقي بشكل خاص، والعرب كلهم بشكل 
أسلحة  بواسطة  بنفسها  نفسها  تدمر  األفغان  هي  وها  ذلك  بعد  من  واملسلمني  عام 
الغرب التي تعطى لألفغان ليقوموا بعملية االنتحار اجلامعي من خالل قتل أنفسهم 
وأطفاهلم وأمهاهتم، فوقعوا يف رشك الغرب الذي نصبه هلم من تنفيذ حكم اإلعدام 
األفغان  بأيدي  احلكم  ذلك  تنفيذ  وتم  الوجود،  من  وإزالته  كله  األفغاين  للشعب 

أنفسهم!
 وانطلت احليلة عىل املسلمني كلهم وما زالت تنطيل والعرب يقفون من األحداث 
من  داعش  وولدت  املؤمترات،  وعقد  االستنكار  عىل  يزيدون  فال  املتفرج،  موقف 
التيار السني، وحالش من التيار الشيعي، وما زال حيمل الشيعة والسنة أجنة داعشية 
صاروا  واملسلمون  فالعرب  أيًضا،  لتلد  والظروف  املناسبة  الفرصة  تنتظر  وحالشية 
خطط  من  الغرب  يشاء  ما  لتمرير  وطعم  متحركة  ودمى  خلبية  وقوة  صوتية  ظاهرة 
ومؤامرات بواسطة احلكام وبيد الشعوب أنفسهم بسبب جهلهم وختلفهم وقابليتهم 

لالستعامر الثقايف واالقتصادي.
تطابق  إىل  راجع  ذلك  ومرد  توءًما،  بعضهام  مع  تشكالن  وإرسائيل  أمريكا  إن 
ظروف والدة كل منهام من حيث االغتصاب ألرض الغري، وإخراج الشعب صاحب 
األرض األصيل وقمعه ؛ مما أدى إىل أن يكون أمنهام اخلارجي واحًدا وكالمها وجه 

لآلخر.
إرسائيل  من  واالقتصادية  واإلعالمية  الفكرية  احلرب  دائرة  توسيع  فلذا؛ جيب   
إىل أمريكا ؛ ألهنا العدو احلقيقي للعرب واملسلمني وما ينطبق عىل أمريكا ينطبق عىل 
الغرب كله كحكومات، فلذا؛ جيب عدم االنخداع باستنكار أية دولة غربية أو وقوفها 
بشكل سلبي لألحداث فاجلميع ضمنًا موافقون، بل مباركون خلُطا أمريكا وقمعها 
للعرب واملسلمني ؛ ألن ذلك من وجهة نظرهم خدمة هلم يف النهاية، وأمريكا مل تقدم 

عىل هذا القمع واملكيال بمعيارين إال وهي تعلم أهنا تنفذ رغبة املجتمع.
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 وما استنكار بعضهم لذلك إال خدعة سياسية، فلذا جيب عىل العرب واملسلمني 
واحًدا، فإذا  فيها  أمنهم  يكون  قوية  كتلة  بعضهم  مع  ويشكلون  ألنفسهم  يلتفتوا  أن 
تعرض أي منهم للخطر قاموا قيام رجل واحد ودافعوا عن كياهنم بكل ما أوتوا من 

قوة.
إن سياسة إرسائيل يف املنطقة تقوم عىل فرق تسد وإقناع كل طرف عىل حدة أن 
قصدها  ألن  ؛  بذلك  ما  حد  إىل  ونجحت  العرب  مع  وليس  إرسائيل  مع  مصلحته 
ليس هو الصلح مع طرف معني، وإنام قصدها خلق أزمة وبلبلة يف رصف العرب عن 
واخلارجية  الداخلية  ومشكالهتا  نفسها  أمور  يف  النظر  إىل  وتنكمش  إلرسائيل  النظر 
من  تعاىل  اهلل  حذرهم  وقد  اخلبيث  الفخ  هذا  يف  يقعون  زالوا  ما  بينها، والعرب  فيام 

ذلك، فقال عز وجل: 
نٍَة َأْو ِمن َوَراء ُجُدٍر َبْأُسُهْم َبْينَُهْم َشِديٌد  َحصَّ ﴿اَل ُيَقاتُِلوَنُكْم َجِميًعا إاِلَّ فِي ُقًرى مُّ
14[، وهذه  ]الحشر:  َيْعِقُلوَن﴾  الَّ  َقْوٌم  ُهْم  بَِأنَّ َذلَِك  َشتَّى  َوُقُلوُبُهْم  َجِميًعا  َتْحَسُبُهْم 
اجلدر هي عسكرية اقتصادية ممثلة بدول أخرى تضعها إرسائيل جداًرا وتقف خلفه، 
يكون  من  ندري  أمريكا، وال  والحًقا  بريطانيا  هو  مبارش  بشكل  اجلدار  كان  فسابًقا 

اجلدار بعد ذلك وغياب اجلدار السابق ليس هو لألبد وإنام تغيري للوجوه.
هذه هي إرسائيل وليدة الغرب ولن يتخىل الغرب عن وليدته ؛ ألهنا ختدم مصلحته 
يف نخر جسم األمة العربية من داخله. وذلك كله لغياب األنظمة العقلية أو جتزيئها 
وحلول التخلف والقصور والنظرة السطحية القريبة املدى للمصالح حملها، وغياب 
خالل  من  املستمرة  العامة  املصلحة  حيقق  الذي  السيايس  األفق  وبعد  الكلية  النظرة 
احتاد العرب واملسلمني وعدم االرمتاء يف أحضان الغرب ؛ ألنه العدو احلقيقي، وال 
يريد للعرب واملسلمني خرًيا أبًدا، وال هيمه أمرهم أصاًل إال من كوهنم عدًوا جيب 

قمعه وبالوقت نفسه احلفاظ عىل حياته ليصبح سوًقا استهالكيًّا ملنتوجات الغرب. 
فأصبح العامل اإلسالمي عامًلا متخلًفا عامل الطفل الذي هيتم باألشياء ويعيش من 
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خالهلا بجو ساذج فال يفرق بني اجلامد والكائن احلي، وال يتدخل بعامل الكبار الذين 
من  وياهلا  قرون  طوال  الزمته  ألهنا  ؛  بطفولته  مرسور  فهو  وألعابه،  طعامه  يعطونه 

طفولة يتيمة، ألعابه النار واحلديد، وحياته احلرمان والشقاء والترشيد..!
فليهنأ العامل اإلسالمي بأطفاله امللتحني!

حرية  وأترك  نفسه  باملوضوع  املتعلقة  األسئلة  من  جمموعة  أضع  سوف  وأخرًيا 
اجلواب عليها لألخ القارئ ليناقش نفسه بنفسه، ويعرف إىل ماذا وصل وأين يقف؟
مرة  للبحث  والعودة  تناقضها  وعدم  ببعضها  األجوبة  ربط  مراعاة  مع  وذلك 
أخرى إذا توقف عند أي سؤال ليناقشه مرة أخرى واختاذ املوقف الذي يراه صواًبا 

دون اغتيال للرأي اآلخر، واهلل املوفق ملا فيه اخلري واهلدى واحلق.
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أسئلة للنقاش والحوار

هل يوجد مرشع ترشيًعا دائاًم إنسانيًّا غري اهلل عز وجل؟. 1
هل أنزل اهلل إىل رسوله حممد رشًعا واحًدا أم اثنني؟. 2
ين أم مل يكتمل؟. 3 هل اكتمل نزول الدِّ
هل الرشع الذي أنزله اهلل عز وجل قد احتواه كتاب اهلل كله؟. 4
ا كأسس؟. 5 هل كتاب اهلل ُمبني وفيه تبيان لكل يشء متعلق بنهضة اإلنسان فكريًّ
 هل كتاب اهلل ما زال حمفوًظا كام نزل؟. 6
هل انقطع وحي النبوة اإلهلية وتم ختم النبوة بمحمد؟. 7
هل بيان نبي اهلل موجه ملادة الكتاب أم لعقول الناس؟. 8
الترشيعي . 9 الصعيد  عىل  كلها  القرءان  إمكانيات  األول  املجتمع  استنفد  هل 

والعلمي؟
هل األحاديث النبوية حمفوظة من التحريف واالندثار؟. 10
هل هناك عصمة ألحد عن اخلطأ سواء أكان فرًدا أم مجاعة دون وحي من اهلل؟. 11
هل هناك حفظ إهلي لفهم أي فرد أو مجاعة لكتاب اهلل عز وجل؟. 12
هل فهم الصحابة واألئمة من آل البيت وسائر العلامء وحي من اهلل؟. 13
التحريف . 14 من  حمفوظ  العلامء  وسائر  البيت  آل  من  واألئمة  الصحابة  فهم  هل 

والضياع؟
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هل فهم الصحابة واألئمة من آل البيت وسائر العلامء معصوم عن اخلطأ؟. 15
هل هناك أحد سواء فرد أم جمتمع فهمه حجة عىل آخر دون برهان؟. 16
هل كتاب اهلل موجه إىل جمتمع دون آخر؟. 17
هل فهم كتاب اهلل مرتبط بزمان أو مكان معني؟. 18
هل أتت كلمة السنة أو احلديث متعلقة بالنبي حممد يف القرءان؟. 19
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ُف أحاديث مسلم البخاري ُيَضعِّ

يعدُّ امُلحّدثون ثبوت احلديث إنام هو عىل طريق الظن، والذوق، واإلسناد واجلرح 
والتعديل للرواة ليس علاًم، والعلم هو جمموعة قواعد وقوانني يتم الربهنة عليها من 
عىل  احلضارة،  بناء  يف  العلامء  يستخدمها  وميزاًنا،  معياًرا،  فتصري  والفلسفة،  الواقع 

صعيد اآلفاق واألنفس، فهل اإلسناد هو علم هبذا املفهوم؟
وتلقي األمة )أهل السنة فقط( أحاديث البخاري ومسلم بالَقبول ال ُيعطيها صفة 

عى هو افرتاء. الصواب، واإلمجاع املدَّ
ومسألة َقبول األمة هلام إشاعة انترشت بني املسلمني، فاألمة )أهل السنة( مل تتقبل 
أحاديث البخاري ومسلم كلها، وقد قام فئة من املحدثني بنقدمها، مثل الدارقطني، 
وغريه. بل أزيدك علاًم ومعرفة! إنَّ البخاري نفسه رفض جمموعة من أحاديث مسلم، 

ومسلم رفض جمموعة من أحاديث البخاري.
لقد وضع البخاري رشوًطا لصحة احلديث، منها، أن ُيعارص الراوي من يروي 
عنه، ويلتقي به، ولو مرة واحدة، مع الترصيح بذلك. أما ُمسلم فلم يشرتط املقابلة 
واللقاء بني الُرواة، وإنام يكتفي باملعارصة مع عدم الترصيح بانتفاء اللقاء بينهام، أي 

السكوت عن األمر.
البخاري  رفض  الواقع،  يف  عليه  ترتب  ومسلم،  البخاري  بني  االختالف  وهذا 
هبا، وبالتايل  رشطه  حتقق  مسلم، لعدم  أخرجها  التي  األحاديث  من  كبرية  ملجموعة 

تكون هذه األحاديث التي انفرد مسلم هبا، ضعيفة عند البخاري حسب رشطه.
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مسلم!،  تلميذه  أحاديث  وَردَّ  َضعَّف  من  أول  هو  البخاري  يكون  العمل  وهبذا 
موىل  )ِعكرمة  الراوي  جرح  فقد  مسلم  أما  بالَقبول؟  تلقتهام  األمة  بأن  ُيقال  فكيف 
ولكن  والتعديل،  باجلرح  املختصني  املحدثني  لرأي  اتباًعا  حديثه  وَردَّ  عباس(  ابن 
من  العمل  وهذا  كثرية؛  أحاديث  عنه  فروى  عدالة )عكرمة(  عنده  ترجح  البخاري 

ُفها. البخاري ترتب عليه أن يرفض مسلم كل أحاديث عكرمة، وُيَضعِّ
وبذلك يكون أول عامل يرفض ويطعن بمجموعة من أحاديث شيخه البخاري، 
عن  مسلم، ومسلم  عن  البخاري  هبا  انفرد  التي  األحاديث  ظهرت  الوجه  هذا  ومن 

البخاري. واالنفراد باحلديث ألحدمها، دليل عىل ضعف احلديث عند اآلخر.
مع العلم، أنكم لو حللتم رَشَطي البخاري ومسلم، لوجدتم أهنام خُمالفان للمنطق، 
وال وزن هلام البتة، ألن رشط البخاري، اللقاء مرة واحدة بني الرواة، ال ُيعطي الثقة 
واملصداقية ألحاديث وأخبار الراوي كلها، الحتامل وقوع الكذب، واستغالل اللقاء 

الوحيد، ووضع األحاديث.
 أما رشط مسلم باملعارصة مع عدم الترصيح بانتفاء اللقاء، فهو عجيب وغريب! 
فموضوع  حصوله؟  عىل  دليل  يشء،  حصول  بانتفاء  الترصيح  عدم  كان  متى  منذ 
ث،  املحدِّ وذوق  ملِزاج  خيضع  تضعيفه،  أو  احلديث  وتصحيح  والتعديل،  اجلرح 
ومستواه الثقايف، ووالئه السيايس، ومن هذا الوجه نالحظ أنَّ اإلمام فالًنا ثقة، إال 
إذا روى أحاديث متعلقة بآل البيت، مثل احلاكم الذي استدرك عىل البخاري يف كتابه 

املشهور )امُلستدرك( فإنه يتساهل بروايتها، فريفضها اآلخرون، بحجة َتَشّيعه!.
اقرؤوا قول أحد أئمة احلديث الكبار، وهو العالمة )التهانوي( فقد ذكر يف كتابه 

)قواعد يف علم احلديث( حتقيق )أبو غدة( ما ييل: 
املحدث  ذوق  عىل  َمدارها  ظنية،  والتضعيف  التصحيح  أصول  أنَّ  شك  »ال   
واملجتهد غالًبا، فال َلوم عىل حُمَدث وجمتهد خيالف فيها غريه من املحدثني واملجتهدين، 
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أال ترى مسلاًم قد خالف البخاري يف بعض األصول...«.
احلديث، فكيف  رواة  أنفسهم  هم  لنا  االقرءان  أوصل  إنَّ الذي  قائل:  يقول  وقد 
أقبل القرءان منهم وال أقبل احلديث؟ وهذا الكالم مغالطة كبرية! أين الرواة الذين 
هو  الذي  التواتر،  طريق  عن  نقله  تم  القرءان  إنَّ  أسامؤهم؟  هي  وما  القرءان  رووا 
ظاهرة ثقافية، وذاكرة اجتامعية، َتعاَلت عىل السند، وقد شارك فيها الكفار من أمثال 
أيب جهل وأيب هلب!، وذلك عندما سكتوا والتزموا جانب الصمت، ومل ينقضوا النص 
القرءاين، أو يطعنوا فيه، مع حاجتهم لنقضه، لكسب الرصاع، وإثارة الشبهات، لصد 
الناس عن اإليامن به، ومع ذلك مل َيِرد يف التاريخ أهنم طعنوا يف النص القرءاين، بل 
)رغم  القرءاين  النص  وصواب  مصداقية  عىل  بينهم  فيام  هبا  أدلوا  شهادات  وصلتنا 

عدم حاجتنا إليها(، ونسبته إىل اهلل .
لذا؛ عرض هذه اإلشكالية وتكرارها، ال ُمربر له، فوصول القرءان إلينا ال َندين به 
للرواة، وال فضل هلم أبًدا، وال يصح قياسه عىل مادة احلديث النبوي، وهذا واضح 

ورصيح يف الواقع، فامدة النص القرءاين خمتلفة متاًما عن مادة احلديث النبوي.
ى علم اإلسناد واحلديث، ليس علاًم، وال قيمة له! وما ُيَسمَّ

مع  التفاعل  عن  لصدهم  طوياًل،  زمنًا  املسلمني  به  شغلوا  َوَوهم!،  خدعة،  إنه 
القرءان!.

واحلل ملعرفة األحاديث النبوية، ليس اإلسناد بداية وإنام هو القرءان والعلم أواًل، 
يف  النظر  يتم  يتجاوزه،  ال  يديه  بني  معه  وانسجم  القرءان،  احلديث  َمْتن  وافق  فإن 
سنده، فإن صح عىل َغلبة الظن ننسبه إىل النبي، وإن مل يصح سنده، ننسبه إىل احلكامء 
ما  وسنًدا،  متنًا  الصحيح  احلديث  وهذا  صواًبا،  حكمًة  أو  قواًل  ويكون  والعلامء، 
ينبغي أن يكون مصدًرا ترشيعيًّا، وإنام هو تابع للقرءان، مع استغناء القرءان عنه، وال 
مانع من روايته بعد االستدالل بالقرءان عىل املسألة امَلعنّية بالدراسة، والتنويه عىل أنه 

ليس برهاًنا أو مصدًرا رشعيًّا.
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اقرؤوا قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَِّذيَن الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت 
بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى  َلُه ِمن تِْلَقاء َنْفِسي إِْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأَبدِّ بقرءان َغْيِر َهـَذا َأْو َبدِّ

إَِليَّ إِنِّي َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ]يونس: 15[.
واقرؤوا حديث النبي الذي يقول: 

سكَت عنه . 1 كتابه، وما  يف  اهلل  م  حرَّ ما  كتابه، واحلرام  يف  أحلَّ اهلل  ما  )احلالل 
والبزار  والبيهقي  واحلاكم  قطني  الدار   ،3358 ماجه  ابن  عنه(  عفا  مما  فهو 

والطرباين.
حالله . 2 أحلُّوا  اهلل،  بكتاب  فعليكم  يب  ُذِهَب  فإذا  فيكم،  ماُدمُت  )أطيعوين 

موا حرامه( مسند أمحد 6381، وصححه األلباين يف الصحيحة حتت رقم  وحرِّ
.1472

عليه . 3 الله  -صلى  النَّبِيِّ  ِمَن  َنْسَمُع  َما  َنْكُتُب  ُقُعوًدا  ُكنَّا  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  َأبِي  َعْن 
َفَقاَل:  ِمنَْك.  َنْسَمُع  َما  َفُقْلنَا:   .» َتْكُتُبوَن  َهَذا  َما   « َفَقاَل:  َعَلْينَا  َفَخَرَج  وآله- 
ِه َأْمِحُضوا  »أِكَتاٌب َمَع ِكَتاِب اللَِّه؟«. َفُقْلنَا: َما َنْسَمُع. َفَقاَل: » اْكُتُبوا ِكَتاَب اللَّ
ِه َأْو َخلُِّصوُه «.  ِه َأْمِحُضوا ِكَتاَب اللَّ ِه َوَأْخِلُصوُه َأِكَتاٌب َغْيُر ِكَتاِب اللَّ ِكَتاَب اللَّ
ِه  َقاَل: فَجَمْعنَا ما َكَتْبنَا فِي َصِعيٍد َواِحٍد، ُثمَّ َأْحَرْقنَاُه بِالنَّاِر ُقْلنَا َأْي َرُسوَل اللَّ
ًدا  ُثوا َعنِّي َوالَ َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ ُث َعنَْك َقاَل: » َنَعْم َتَحدَّ َأَنَتَحدَّ

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر «. اإلمام أحمد. َفْلَيَتَبوَّ
قال: قال رسول اهلل: »إن بني إرسائيل كتبوا كتاًبا واتبعوه وتركوا التوراة«.. 4

َمْن  ِه:  اللَّ َرُسوُل  َقاَل  َيُقوُل:  الله  َرُسوِل  َث َعن  إَِذا َحدَّ َكاَن  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  َأبِي  َعن 
إَِذا  َقاَل:  َث  َحدَّ إَِذا  َعبَّاٍس  اْبُن  َفَكاَن  النَّاِر،  ِمْن  َمْقَعَدُه  ْأ  َفْلَيَتَبوَّ ًدا  ُمَتَعمِّ َعَليَّ  َكَذَب 
ِه َأْو  ُث َعن َرُسوِل اللَِّه صلى الله عليه وآله، َفَلْم َتِجُدوُه فِي ِكَتاِب اللَّ َسِمْعُتُمونِي ُأَحدِّ
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َحَسنًا ِعنَْد النَّاِس َفاْعَلُموا َأنِّي َقْد َكَذْبُت َعَلْيِه. سنن الدارمي: 593.
القرءان . 5 سوى  شيًئا  عني  تكتبوا  النبي، قال: » ال  اخلدري، أن  سعيد  أيب  عن 

من كتب عني شيًئا سوى القرءان فليمحه «. صحيح عىل رشط الشيخني، ومل 
خيرجاه.

وحرموا . 6 حالله  أحلوا  بالقرءان  اعملوا  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال 
اهلل  إىل  فردوه  منه  عليكم  تشابه  وما  منه  بيشء  تكفروا  وال  به  واقتدوا  حرامه 
والزبور،  واإلنجيل  بالتوراة  وآمنوا  خيربوكم  بعدي، كام  من  العلم  أويل  وإىل 
السنن  البيان(.  من  فيه  وما  القرءان  وليسعكم  رهبم  من  النبيون  أويت  وما 

الكربى للبيهقي.
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الشروط التي وضعها العلماء 

لَقبول الحديث المنسوب للنبي

ين بالرضورة.. 1 أن ال خيالف رصيح حمكم القرءان، أو ما هو معلوم من الدِّ
أن ال يكون خمالًفا للحّس واملشاهدة.. 2
الكون . 3 يف  وسننها  الطبيعة  قوانني  من  ثابت  علميٌّ  هو  ملا  خمالًفا  يكون  ال  أن 

واخلالئق.
أن ال يكون منافًيا لبدهيّيات العقول، أو معارًضا ألّي دليل مقطوع به، أو منافًيا . 4

للتجربة الثابتة.
أن ال يكون خمالًفا ملا هو ثابت من علم الطب والفلك وغريها من العلوم البحثية.. 5
أن ال يكون ركيك اللفظ بحيث ال يرتقي إىل مستوى فصاحة وبالغة »أفصح من . 6

نطق بالضاد«، أو يشتمل عىل ألفاظ مل تكن متداولة يف عرصه.
أن ال يشتمل عىل دعوة أو إقرار لرذيلة تتناف مع الرشع.. 7
أن ال يشتمل عىل سخافات وسفاسف يرتفع عنها العقالء.. 8
أن ال يكون فيه دعوة أو ترويج ملذهب أو فرقة أو قبيلة، ولذلك ُتَرد رواية الراوي . 9

املنتمي واملتعّصب إىل مذهب أو نحلة يتمذهب هبا أو يتعصب هلا.
أن ال خيالف الوقائع التارخيّية الثابتة بالتواتر املعترب، أو تلك التي تثبتها آثار ظاهرة . 10

يقر أهل االختصاص عالقتها وارتباطها بتلك الوقائع ووقت حدوثها.
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أن ال خيرب عن أمور عظيمة يشهدها الكاّفة بخرب يتفرد به راو أو اثنان.. 11
أن ال يكون خمالًفا للمعقول املقبول يف أصول العقيدة من صفات اهلل - تبارك . 12

لألنبياء  بالنسبة  وكذلك  جيوز.  وما  يستحيل  وما  حقه  يف  جيب  وما  وتعاىل- 
الكرام وما جيب يف حقهم وما يستحيل وما جيوز.

أن ال يرد بوعد بالثواب العظيم عىل العمل الصغري. وأن ال يشتمل عىل الوعيد . 13
الشديد عىل الصغائر.

أن ال يكون للراوي مصالح أو بواعث أو مؤثرات حتمله عىل رواية ما روى.. 14
أن ال يشتمل عىل الدعوة إىل موروثات عقائدّية أو فلسفّية مأخوذة عن أديان أو . 15

حضارات غابرة.
أن ال يكون يف املتن شذوذ أو عّلة قادحة مما مر ذكره، وال يف السند.. 16
أن ال ُيعرض عنه األئمة من الصحابة.. 17
أن ال ينكر الراوي احلديث الذي رواه بأن يقول: »ما رويت هذا « بعد حني.. 18
أن يكون قد أّداه كام سمعه دون زيادة أو نقصان.. 19

ين. إن طبقتم هذه الرشوط هل يبقى حديث صحيح عند املسلمني أو حجة يف الدِّ
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قراءة نقدية

لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم

التفكري  عىل  املسلم  لتدريب  نموذج  وإنام  للحرص  ليس  حديًثا  مخسني  اختيار       
السند  وليس  الرواية  من  واملقصد  املعني  هو  ألنه  احلديث  ملتن  والنقد  والتحليل 
كذًبا  يكون  والواقع  واملنطق  للقرءان  وخالفه  احلديث  خطأ  ثبت  وغذا  والعنعنة، 
رضورة ولو صح سنده وفق معايري أهل الفن باصطالح احلديث، وليعلم القارئ أنه 

ال يوجد كتاب فوق النقد وال خيلو كتاب برشي من أخطاء ونقص.
مالحظة: اعتمدنا يف مصدرية األحاديث عىل املكتبة الشاملة إلكرتونيًّا، وقد رمزنا 

إىل البخاري بحرف )خ( وملسلم برمز )م(.

ِه -صلى الله عليه وآله- َفَقاَل  1 .  َعْن َأَنٍس َأنَّ َرُجاًل َكاَن ُيتََّهُم بُِأمِّ َوَلِد َرُسوِل اللَّ
: » اْذَهْب َفاْضِرْب ُعنَُقُه «. َفَأَتاُه َعلِيٌّ َفإَِذا ُهَو  ِه -صلى الله عليه وآله- لَِعلِيٍّ َرُسوُل اللَّ
: اْخُرْج. َفنَاَوَلُه َيَدُه َفَأْخَرَجُه َفإَِذا ُهَو َمْجُبوٌب َلْيَس  ُد فِيَها َفَقاَل َلُه َعلِيٌّ َيَتَبرَّ فِي َركِيٍّ 
ُه  ِه إِنَّ َلُه َذَكٌر َفَكفَّ َعلِيٌّ َعنُْه ُثمَّ َأَتى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وآله- َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ

َلَمْجُبوٌب َما َلُه َذَكٌر. م رقم )7199(.
املالحظ من حتليل ونقاش احلديث ما ييل: 

أن الرجل متهم فقط ومل يثبت عليه الفعل.. 1
صدر احلكم برضب عنقه دون أن يثبت عىل املتهم إقامته بالفعل.. 2
صدر احلكم دون سامع أقوال املتهم والدفاع عن نفسه.. 3
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صدر احلكم وبعث من ينفذه واملتهم ال علم له ال باحلكم وال بالتنفيذ.. 4
فعل . 5 يف  بدلوهم  وأدلوا  حرضوا  شهداء  أربعة  وجود  دون  احلكم  صدر 

الفاحشة، وهذا رشط إلقامة احلد، كام هو معلوم.
إن هذا الفعل يصدر من الظاملني املستهرتين بحياة الناس.. 6
لو كان للرجل ذكر لرضب عنقه ملجرد الشبهة.. 7
التأثر بالشبهات واإلشاعات يف صدور احلكم.. 8
النتيجة أن إنساًنا بريًئا كان سوف يموت لوال أنه جمبوب )أي: ال ذكر له( !. 9

الرشعية  لألحكام  ملخالفته  متنه  يف  باطل  احلديث  هذا  أن  قاطع  بشكل  يؤكد  مما 
القطعية اإلنسانية، وخمالفته ألخالق النبي الذي كان خلقه القرءان يتمثله يف حياته 

العملية، فحاشا لرسول اهلل أن يصدر منه هذا الفعل املشني وأمثاله.

ْيِل َفَقاَل:  2 . َعْن َعائَِشَة َأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وآله- َسِمَع َرُجاًل َيْقَرُأ ِمَن اللَّ
ُه َلَقْد َأْذَكَرنِي َكَذا َوَكَذا آَيًة ُكنُْت َأْسَقْطُتَها ِمْن ُسوَرِة َكَذا َوَكَذا « م 1873. »َيْرَحُمُه اللَّ
رسول  أصابت  قد  واخلطأ  النسيان  حالة  أن  احلديث:  ونقاش  رشح  من  املالحظ 
اهلل بامدة الوحي وهي القرءان وذلك خمالف بشكل رصيح وقطعي ملقام النبوة كونه 
دون  حفظه  منه  يقتيض  الذي  الناس  إىل  الوحي  تأدية  عملية  يف  اخلطأ  عن  معصوًما 
نسيان ؛ ألنه املرجع لذلك حني االختالف وال يمكن أن ينعكس الوضع، إذ يصبح 

الصحابة أو جزء منهم هم املرجع لرسول اهلل ليعمل ويتذكر آيات القرءان!
واحلديث يتصادم بشكل رصيح مع احلقائق التالية: 

هل . 1 الرسول؟  نيس  6[، فكيف  ]األعىل:  َتنَسى﴾  َفاَل  ﴿َسنُْقِرُؤَك  تعاىل:  قال 
اخلرب القرءاين كذب وغري صحيح أم احلديث املذكور باطل لتصادمه مع مقام 

النبوة والوحي؟
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أي . 2 والتعلم، وبالتايل  والتحليل  والفهم  والدراسة  بالتدبر  متعلق  قرأ  مفهوم 
وهذا  وحيفظه،  يفهمه  يبقى  وسوف  ينساه  لن  ويفهمه  النبي  يتعلمه  يشء 

يقتيض حفظ النص الذي حيمل املعلومة.
َعُه َوقرءانُه﴾ ]القيامة: . 3 ْك بِِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل بِِه إِنَّ َعَلْينَا مَجْ رِّ قال تعاىل: ﴿اَل حُتَ

.]17 -16

افُِظوَن﴾ ]احلجر: 9[.. 4 ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ قال تعاىل: ﴿إِنَّ
لو مل يقرأ هذا الصحايب يف تلك الليلة هذه اآلية، هل تغدو اآلية بحكم النسيان . 5

والضياع؟
الذي ينسى آية من املمكن أن ينسى آيات.. 6
الذي ينسى ويتذكر، ممكن أن ينسى وال يتذكر !. 7

هذا كله يدل بشكل مؤكد وجازم عىل بطالن احلديث املذكور أعاله والذي وضعه 
إنام يقصد به التشكيك يف صحة القرءان وحفظه، فالنبي ال ينسى أو خيطئ يف عملية 

تبليغ وحفظ مادة الوحي ؛ ألن ذلك قوام النبوة ومفهوم العصمة.

في  َيُقوُل  َيُقصُّ   - عنه  الله  رضي   - ُهَرْيَرَة  َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل:  َبْكٍر  َأبِي  َعْن    .  3

الَحاِرِث  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ لَِعْبِد  َذلَِك  َفَذَكْرُت  َيُصْم.  َفاَل  ُجنًُبا  الَفْجُر  َأْدَرَكُه  َمْن  َقَصِصِه: 
ْحَمِن َواْنَطَلْقُت َمَعُه َحتَّى َدَخْلنَا َعَلى َعائَِشَة  َفاْنَطَلَق َعْبُد الرَّ َفَأْنَكَر َذلَِك.  - ألَبِيِه - 
ْحَمِن َعْن َذلَِك - َقاَل -: َفكِْلَتاُهَما  َوُأمِّ َسَلَمَة - رضي الله عنهما - َفَسَأَلُهَما َعْبُد الرَّ
َقاَلْت: َكاَن النَّبِيُّ -صلى الله عليه وآله- ُيْصبُِح ُجنًُبا ِمْن َغْيِر ُحُلٍم ُثمَّ َيُصوُم - َقاَل 
ْحَمِن. َفَقاَل َمْرَواُن: َعَزْمُت  -: َفاْنَطَلْقنَا َحتَّى َدَخْلنَا َعَلى َمْرَواَن َفَذَكَر َذلَِك َلُه َعْبُد الرَّ
َعَلْيَك إاِلَّ َما َذَهْبَت إَِلى َأبِي ُهَرْيَرَة َفَرَدْدَت َعَلْيِه َما َيُقوُل، - َقاَل -: َفِجْئنَا َأَبا ُهَرْيَرَة 
ْحَمِن َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َأُهَما َقاَلَتاُه  ِه - َقاَل -: َفَذَكَر َلُه َعْبُد الرَّ َوَأُبو َبْكٍر َحاِضُر َذلَِك ُكلِّ
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َلَك؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل: ُهَما َأْعَلُم. ُثمَّ َردَّ َأُبو ُهَرْيَرَة َما َكاَن َيُقوُل فِي َذلَِك إَِلى الَفْضِل ْبِن 
الَعبَّاِس، َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َسِمْعُت َذلَِك ِمَن الَفْضِل َوَلْم َأْسَمْعُه ِمَن النَّبِيِّ -صلى الله 
ا َكاَن َيُقوُل فِي َذلَِك. ُقْلُت لَِعْبِد الَملِكِي: َأَقاَلَتا  عليه وآله-. َقاَل: َفَرَجَع َأُبو ُهَرْيَرَة َعمَّ

فِي َرَمَضاَن َقاَل: َكَذلَِك َكاَن ُيْصبُِح ُجنًُبا ِمْن َغْيِر ُحُلٍم ُثمَّ َيُصوُم. م 2645.
املالحظ من خالل حتليل احلديث ما ييل: 

ترصحيه . 1 بعدم  وذلك  النبي  من  سمعه  احلديث  بأن  الناَس  هريرة  أيب  إهيام 
بالقائل، وهذه األمور هي من األحكام الرشعية التي ما ينبغي القول فيها إال 
عن نص كوهنا أموًرا توقيفية ال تدرك بالعقل، فقول أيب هريرة ذلك احلكم، 

خاصة أنه عارص النبي يوهم السامع أنه حكم رشعي سمعه من النبي.
كذلك نرى أن يف رواية أخرى قال: إن النبي قاله وليس هو: أنبأ حممد بن منصور 
عمرو  بن  اهلل  عبد  سمعت  قال:  جعدة  بن  حييى  عن  عمرو  عن  سفيان  حدثنا  قال: 
أدركه  من  قلت:  أنا  ما  البيت  هذا  ورب  ال  يقول:  هريرة  أبا  سمعت  قال:  القارئ 

الصبح وهو جنب فال يصم، حممد ورب الكعبة قاله. سنن النسائي الكربى.
واضطرب أبو هريرة يف إسناد احلديث ممن سمعه )يِف ِرَواَية النََّسائِيِّ َقاَل َأُبو ُهَرْيَرة: 

نِيِه ُفاَلن َوُفاَلن«(. نِيِه ُأَساَمة ْبن َزْيد« َويِف ِرَواَية »َأْخرَبَ »َأْخرَبَ
إن هذا احلكم هو تكليف بام ال يستطاع، ألن اجلنابة ليست هي بيد اإلنسان . 2

فكيف يؤمر بصيام رمضان وبالوقت نفسه يأيت هذ احلكم املتعسف اخلايل من 
املنطق؟

ال عالقة للصيام بموضوع اجلنابة فإنه من املعلوم أن الصيام يكون باالمتناع . 3
عن الطعام والرشاب واجلامع ليس إال.

هذا األمر لو كان صحيًحا كام رواه أبو هريرة لوجب أن يعرفه الناس كلهم؛ . 4
بينام  بعينه،  فرد  بكل  متعلق  يشء  وهو  لعبادهتم  الرضورية  األمور  من  ألنه 
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نالحظ أن أغلب الناس ال يعرفونه، وال يعرفه إال أبو هريرة الذي تأخر عن 
إسالمه! فهذا احلكم خفي عىل كبار الصحابة، بل ومجهورهم والتابعني، وال 
مروان  زمن  يف  احلكم  هلذا  هريرة  أيب  رواية  قبل  يصومون  كانوا  كيف  ندري 

ابن احلكم؟
عندما سمع الناس هذا احلكم من أيب هريرة استنكروه يف أنفسهم ورفضوه . 5

ملخالفته للمعقول والفطرة، ومع ذلك أرادوا التأكد منه حلرصهم عىل أمور 
دينهم فتوجهوا بالسؤال إىل أمهات املؤمنني زوجات النبي، فهنَّ ال شك أعلم 
ين عند الناس  الناس بتلك املسائل، فأجبنهم بام هو معلوم بالرضورة من الدِّ
مجيًعا فقلن: ]كان النبي يصبح جنًبا من غري حلم ثم يصوم[ أي: يصبح جنًبا 
من  جنًبا  أصبح  لو  بالكم  فام  ويصوم،  مقصود  عمل  وهو  اجلامع  عملية  من 

حلم وهو نائم، فهذا من باب أوىل !
من . 6 يتحققوا  أن  أرادوا  املؤمنني  أمهات  من  احلكم  هذا  الناس  سمع  عندما 

يقل  مل  الرسول  أن  أعلموه  أن  بعد  بالدليل  فطالبوه  هريرة  أيب  عدالة  صدق 
ذلك بدليل فعله مع أمهات املؤمنني زوجاته. 

ذاكرته  أسعفته  مفر  أي  هناك  وليس  ضاقت  قد  احللقة  بأن  هريرة  أبو  شعر  فلام 
بطريقة للخالص فاعرتف بعدم سامع هذا احلكم مبارشة من النبي وحتى يتنصل من 
املسؤولية ويرميها عىل غريه ادعى أنه سمع هذا احلكم من رجل غريه وحتى يقطع 

عملية التثبت من صدقه اختار رجاًل ميًتا!

الخالصة: 
 إن هذا احلديث له احتامالن: 

األول: احلكم عىل احلديث بالبطالن والوضع، وبالتايل فأبو هريرة بريء من هتمة 
الكذب.



370

سامر إسالمبولي

واحلذر  هريرة  أيب  عدالة  يف  النظر  إعادة  فيجب  صحيًحا  احلديث  كان  إذا  الثاين: 
من رواياته كلها وال يلتفت إىل أي تربير حياول أن يرفع هتمة الكذب عن أيب هريرة 
وبالوقت نفسه يثبت صحة احلديث، فهذا مجع بني املتناقضات نحو قوهلم يف الرشح: 
إن هذا احلكم لعله كان سابًقا ثم انتسخ ومل يدر أبو هريرة بالنسخ، وإنام وصل إليه 
احلكم املنسوخ فهذا قول متهافت ؛ ألن أبا هريرة قد تأخر إسالمه فهو مل يعارص النبي 
احلكم  هذا  أن  اآلخر، فهو  جانب، أما  ذلك، هذا  من  أقل  ونيف، ولعل  سنة  سوى 
الذي قالوا بنسخه مل يروه إال أبو هريرة، واملفروض أن يكون معلوًما بالرضورة عند 
معلوم  هو  ناسخ  إنه  عنه:  قالوا  الذي  احلكم  أن  أيًضا، هو  اآلخر  اجلميع، واجلانب 

بالرضورة عند الناس مجيًعا وقطًعا أبو هريرة يعلم بذلك وهو من يتتبع األحاديث؟
والناس الذين ذهبوا إىل زوجات النبي ليسألوهنَّ مل يكن الدافع هو العلم باألمر؛ 
ألن علمهم به موجود سابًقا بالرضورة، ولكنهم ذهبوا ليرضبوا النقل الذي أتى به 
لِه  أبو هريرة بالنقل األوثق منه ويضعوا عىل أيب هريرة نقطة ويعلموه بأهنم كاشفو تقوُّ
عىل النبي، لذلك حارصوه بالرواية وطلبوا منه أن يسند الرواية، فأفلت منهم عندما 
يوم  قتل  العباس  بن  كذبه، والفضل  يثبتوا  أن  يستطيعوا  مل  ميت، وبالتايل  إىل  عزاها 
الياممة سنة مخس عرشة، وال خالف بني اثنني أن الياممة كانت أيام أيب بكر سنة إحدى 
أو اثنتي عرشة، وقال ابن سعد: مات بناحية األردن يف خالفة عمر واألول هو املعتمد 

وبمقتضاه جزم البخاري، فقال: مات يف خالفة أيب بكر. اإلصابة يف متييز الصحابة.

َها َقاَلْت: َكاَن فِيَما ُأْنِزَل ِمَن القرءان َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت  4 .  َعْن َعائَِشَة َأنَّ

ِه -صلى الله عليه وآله- َوُهنَّ  ْمَن. ُثمَّ ُنِسْخَن بَِخْمٍس َمْعُلوَماٍت َفُتُوفِّي َرُسوُل اللَّ ُيَحرِّ
فِيَما ُيْقَرُأ ِمَن القرءان. م 3670.

يف  موجودة  األخرية  اآلية  هذه  أن  يظن  به  ويسمع  احلديث  هذا  يقرأ  فالذي 
لعدم  والذهول  باإلحباط  فيصاب  عنها  ليبحث  فيسارع  أيدينا  بني  الذي  املصحف 
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وجودها، فأين ذهبت هذه اآلية التي كانت تتىل يف زمن النبي واستمرت إىل وفاته، 
من أسقطها من القرءان؟ من الذي جترأ وتالعب بكتاب اهلل؟

ولن  ومل  القرءان،  من  شيًئا  أحد  يسقط  فلم  باطل  كليهام  األمرين  أن  شك  وال 
ين، فالقرءان حمفوظ بحفظ اهلل عز وجل له، وذلك معلوم  يتالعب به أحد إىل يوم الدِّ
فهذا  األعظم،  النبي  عىل  نزلت  كلها، كام  القرءان  آيات  تواتر  ثبت  بالرضورة، وقد 
باطل  فاحلديث  وبالتايل  حفظه،  وعدم  القرءان  صحة  يف  للتشكيك  وضع  احلديث 

لتصادمه مع ما هو معلوم بالرضورة عند الناس.
 إن هذا النص ليس هو آية من القرءان ومل يكن كذلك أبًدا فال يعتد به وال يعترب 

وال يصح نقاشه من منطلق قرءاين !
فكيف ُينَسخ احلكم األول بحكم آخر وال وجود لكليهام يف القرءان؟ ال احلكم 
احلكم  وجود  عن  ليخرب  احلديث  هذا  يأيت  ذلك  ومع   ! الناسخ  احلكم  وال  املنسوخ 
القرءان،  يف  آية  أية  مثل  مثله  يتىل  وهو  الرسول  وفاة  بعد  ما  إىل  القرءان  يف  الناسخ 

واملصحف الذي بني أيدينا خال بشكل تام منه !

5 .  َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: َجاَءْت َسْهَلُة بِنُْت ُسَهْيٍل إَِلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله- 
ِه إِنِّي َأَرى فِي َوْجِه َأبِي ُحَذْيَفَة ِمْن ُدُخوِل َسالٍِم - َوُهَو َحلِيُفُه.  َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اللَّ
َرُجٌل  َوُهَو  ُأْرِضُعُه  َوَكْيَف  َقاَلْت:   .» »َأْرِضِعيِه  الله عليه وآله-:  النَّبِيُّ -صلى  َفَقاَل 
ُه َرُجٌل َكبِيٌر«.  ِه - صلى الله عليه وآله- َوَقاَل: » َقْد َعلِْمُت َأنَّ َم َرُسوُل اللَّ َكبِيٌر، َفَتَبسَّ

م 3673.
إن من املعلوم بالرضورة عند علامء املسلمني أن الرضاعة املعتد هبا إىل حدها األعىل 
الذي حدده اهلل عز وجل يف القرءان هو حولني كاملني فقط. قال تعاىل: ﴿َواْلَوالَِداُت 

َضاَعَة﴾ ]البقرة: 233[. ُيْرِضْعَن َأْوالََدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن لَِمْن َأَراَد َأن ُيتِمَّ الرَّ
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وقد ذهب العلامء يف فهم هذ ااحلديث مذاهب شتى فمنهم: 
من مَجَّد هذا احلديث ومل يأخذ به.. 1
ومنهم من عّده حالة خاصة أليب حذيفة وزوجته.. 2
ومنهم من أطلق احلد األعىل للرضاعة إىل ما بعد البلوغ.. 3
ومنهم من عدَّ ذلك للرضورة.. 4

الثابت،  القرءاين  احلكم  هبذا  الناس  أعلم  األعظم  الرسول  أن  هو:  والصواب 
االدِّعاء  هذا  وكذب  بطالن  يؤكد  مما  الوحي  من  عليه  نزل  ما  خيالف  أن  يمكن  وال 

واالفرتاء عليه يف خمالفته للحكم القرءاين.
ين وعموميته  وهذا احلديث عىل افرتاض صحته لوجب استمرار مفعوله إىل يوم الدِّ
للناس كلهم، وذهبت النساء ترضع أخا الزوج ويصبح ابنها من الرضاعة، وبالتايل 
حيرم عليها وحتل مشكلة السكن ويسكنون مجيًعا هي وأوالدها من صلبها وأوالدها 
من الرضاعة، وتتكشف أمامهم كام تتكشف أمام أوالدها من بطنها، وخيتلط احلابل 

بالنابل ويصبح أوالد العموم أبناء اإلخوة بالرضاعة فيحرمون عىل بعضهم بعًضا!
وال يفهم من كالمنا السابق أن كل حديث صحيح له حكم املطلق واالستمرارية 
باخلطاب،  املعني  بالواقع  وعالقته  النص  بطبيعة  مرتبط  األمر  فهذا  ين،  الدِّ يوم  إىل 
فهناك النص املطلق نحو القرءان وهناك النص املقيد بحالة وظرف نحو تطبيق النبي 
ومكانه،  بزمانه  مرتبًطا  التطبيق  شكل  فيبقى  القرءان  مع  تفاعله  خالل  من  واقعه  يف 

ويبقى النص القرءاين مستمًرا يف عطائه.

ْهَر « م3723. اُء َلْم َتُخْن ُأْنَثى َزْوَجَها الدَّ 6 .  » َلْوالَ َحوَّ
فهذا احلديث يثبت أن اخليانة يف النساء هي يشء طبيعي، وذلك موروث غريزي 
من خالل األم األوىل - حواء - واملفروض حسب احلديث أن ال تالم أية أنثى عىل 

فعل اخليانة ؛ ألن ذلك هو من طبعها الذي جبلت عليه!
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آلدم  زينت  أهنا  التقليدي  واجلواب  حواء؟  خيانة  هي  ما  املطروح  والسؤال 
وشجعته عىل األكل من الشجرة التي هنى اهلل عن األكل منها.

فعىل افرتاض صحة القصة أين فعل اخليانة يف املوضوع؟ إذا تمَّ األكل من الشجرة 
لكليهام وآدم عندما استجاب هلا، فذلك هلوى يف نفسه وقد انقاد للفعل بإرادته دون 
أن  خاصة  أبًدا،  بذلك  هلا  عالقة  وال  واألخري  األول  املسؤول  فهو  إكراه  أو  إجبار 
اليهوديات، ولنقرأ  من  القصة  وهذه  اجلنة  من  اإلخراج  وهو  مًعا  هلام  كانت  النتيجة 

القصة كام رواها القرءان: 
قال تعالى: ﴿َوُقْلنَا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك الَجنََّة َوُكاَل ِمنَْها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما 
ا  ْيَطاُن َعنَْها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّ َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّالِِميَن، َفَأَزلَُّهَما الشَّ َوالَ َتْقَرَبا َهـِذِه الشَّ
َكاَنا فِيِه َوُقْلنَا اْهبُِطوْا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم فِي األَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إَِلى ِحيٍن﴾ 

]البقرة: 36-35[.
ففي القرءان نرى أن الذي قام بفعل التزيني والزل آلدم وزوجه عىل حد سواء إنام 
هو الشيطان وال عالقة لزوج آدم بذلك أبًدا وهذا واضح ورصيح يف النص القرءاين، 
فضاًل عن أن اسم حواء مل يأت يف القرءان أبًدا وإنام هو كام قلنا من اليهوديات التي 
صدرها كعب األحبار واستقبلها جمموعة من الصحابة عىل رأسهم ابن عباس وعبد 

اهلل بن عمر وغريهم.
اليهوديات  من  قطًعا  ألنه  ؛  اخللق  بدء  يتناول  حديث  أي  إىل  يلتفت  ال  فلذا؛   
ويفهم  وحسب  القرءان، والقرءان  هو  املعتمد  يكون  أن  جيب  والذي  هلذا  والضابط 

من خالل إسقاط النص عىل حمل اخلطاب من الواقع.
واضح  وحتامل  وافرتاء  وكذب  باطل  بالنقاش  املعني  احلديث  هذا  إن  وأخرًيا؛ 
عىل جنس النساء ويبدو أن الذي وضع احلديث خانته زوجته فانتقم من جنسها كله 

برتويج هذا احلديث بني الناس!
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ِه - صلى الله عليه  ِه ْبِن ُعَمَر - رضي الله عنهما - َأنَّ َرُسوَل اللَّ 7 .  َعْن َعْبِد اللَّ
َقا، إاِلَّ َبْيَع  وآله - َقاَل: » الُمَتَبايَِعاِن ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهَما بِاْلِخَياِر َعَلى َصاِحبِِه َما َلْم َيَتَفرَّ

الِخَياِر « خ 2111/ م 3935.
فهذا احلديث ينص عىل أن عقد البيع بني الطرفني ال يتوثق ويأخذ جمراه إال بعملية 
االفرتاق بني البائع والشاري عن املكان الذي تم فيه العقد، فإذا بقيا يف املكان ذاته 
سواء يف مكتب أم فندق أم طائرة أم سفينة أم سجن أم مشفى أم منتزه ومهام طالت 

املدة فإن الطرفني يملكان حق النكوص بالعقد وإبطال مضمونه!
فالسؤال املطروح: كيف نستطيع أن نطبق هذا احلديث؟

البيع  عملية  يف  الناس  بني  وعبًثا  مهزلة  املوضوع  يصري  أال  الواقع  يف  طبقناه  وإذا 
بيع  عقد  تسجيل  العقاري، وتم  الشهر  إىل  ذهبا  والشاري  البائع  والرشاء، فلنتصور 
الشاري  أو  البائع  ينكص  أن  ويصح  يستطيع  هل  واقفان،  ومها  وهناك  مثاًل،  بيٍت 
مكان  عن  بعد  يفرتقا  مل  أنه  بحجة  أحد  عليه  يرد  وهل  التسجيل؟  بعد  البيع  بعملية 

البيع؟
فاملالحظ أن هذا احلديث باطل يف الواقع، وال يمكن أن يصدر من مشكاة النبوة، 
واألقرب يف وضعه أنه صدر من رجل تورط يف عملية بيع أو رشاء وأراد أن ينكص 
يف عقده، فاخرتع هذا احلديث ليربر نكوصه يف عملية البيع ويعطيها مصداقية رشعية 

وجيرب الطرف اآلخر عىل الرضا بذلك.

ُب بَِبْعِض ُبَكاِء َأْهلِِه َعَلْيِه « خ 1287/م 2181. 8 .  » إِنَّ الَميَِّت ُيَعذَّ
وسنكتفي بالتعليق عىل هذا احلديث بتعليق السيدة أم املؤمنني زوجة النبي عائشة 
ريض اهلل عنها ؛ إذ قالت: ال واهلل ما حّدث رسول اهلل ذلك. ولكن قال: إن اهلل يزيد 

الكافر عذاًبا ببكاء أهله. وقالت: حسبكم القرءان: وال تزر وازرة وزر أخرى.
وقال ابن عباس عند ذلك: واهلل أضحك وأبكى.
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وقالت عائشة: يغفر اهلل أليب عبد الرمحن - عبد اهلل بن عمر - أما إنه مل يكذب، 
ولكنه نيس أو أخطأ، إنام مرَّ رسول اهلل عىل هيودية ُيبكى عليها. فقال: إهنم ليبكون 

عليها. وإنام لتعذب يف قربها.

َي َأَحًدا ِمنُْكْم َعَمُلُه «. َقاُلوا:  ِه - صلى الله عليه وآله-: » َلْن ُينَجِّ 9 .  َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُدوا َوَقاِرُبوا،  ُه بَِرْحَمٍة، َسدِّ َدنِي اللَّ ِه؟ َقاَل: » َوالَ َأَنا، إاِلَّ َأْن َيَتَغمَّ َوالَ َأْنَت َيا َرُسوَل اللَّ

ْلَجِة « م 7289/ خ 6463. َواْغُدوا َوُروُحوا، َوَشْيٌء ِمَن الدُّ
وهذا احلديث يبدو عليه أنه من وضع الزهاد العابدين الذين يمنعون الناس من 
العمل يف الدنيا فعلقوا األمر برمحة اهلل فقط وسلبوا من العمل قيمته، وهذا احلديث 
متصادم بشكل رصيح مع عرشات النصوص القرءانية التي جتعل العمل الصالح هو 

سبب دخول اجلنة، نحو قوله تعاىل: 
ا َيـَرُه﴾ . 1 ٍة َشـرًّ ٍة َخْيـًرا َيـَرُه، َوَمـن َيْعَمـْل ِمْثَقـاَل َذرَّ ﴿َفَمـن َيْعَمـْل ِمْثَقـاَل َذرَّ

.]8  -7 ]الزلزلـة: 
اُهُم الَمآلئَِكُة َطيِّبِيَن َيُقوُلوَن َسالٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوْا الَجنََّة بَِما ُكنُتْم . 2 ﴿الَِّذيَن َتَتَوفَّ

َتْعَمُلوَن﴾ ]النحل: 32[.
ـْن ِغـلٍّ َتْجـِري ِمـن َتْحتِِهـُم األَْنَهـاُر َوَقاُلـوْا . 3 ﴿َوَنَزْعنَـا َمـا فِـي ُصُدوِرِهـم مِّ

الَحْمـُد لِّلـِه الَّـِذي َهَداَنـا لَِهــَذا َوَمـا ُكنَّـا لِنَْهَتـِدَي َلـْوال َأْن َهَداَنـا الّلـُه َلَقْد 
نَـا بِاْلَحـقِّ َوُنـوُدوْا َأن تِْلُكـُم الَجنَّـُة ُأوِرْثُتُموَهـا بَِمـا ُكنُتـْم  َجـاءْت ُرُسـُل َربِّ

.]43 ]األعـراف:  َتْعَمُلـوَن﴾ 
َكاُنوا . 4 بَِما  ُنُزاًل  الَمْأَوى  َجنَّاُت  َفَلُهْم  الَِحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  ﴿َأمَّ

َيْعَمُلوَن﴾ ]السجدة: 19[.
رغم أن دخول املؤمنني للجنة هو بعملهم أواًل وبرمحة اهلل ثانًيا، ولذلك مل يصف 
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ا  َصاحِلً َعِمَل  ﴿َمْن  فعله  عن  الظلم  نفى  وإنام  بالعدل  القيامة  يوم  للناس  حسابه  اهلل 
العدل  فوق  لِّْلَعبِيِد﴾ ]فصلت46[، وهذا  ٍم  َفَعَلْيَها َوَما َربَُّك بَِظالَّ َفلِنَْفِسِه َوَمْن َأَساء 

وهو الرمحة.

عليه  الله  النَّبِيُّ - صلى  َخَطَبنَا  َلَقْد  َقاَل:   - عنه  الله  ُحَذْيَفَة - رضي  َعْن    .  10

اَعِة إاِلَّ َذَكَرُه، َعلَِمُه َمْن َعلَِمُه، َوَجِهَلُه َمْن  وآله - ُخْطَبًة، َما َتَرَك فِيَها َشْيًئا إَِلى ِقَياِم السَّ
ُجُل إَِذا َغاَب َعنُْه َفَرآُه  ْيَء َقْد َنِسيُت، َفَأْعِرُف َما َيْعِرُف الرَّ َجِهَلُه، إِْن ُكنُْت ألََرى الشَّ

َفَعَرَفُه. خ 6604.
وهذا احلديث كذبه واضح وضوح الشمس يف رابعة النهار، فكيف يعلم رسول 

اهلل ما هو كائن إىل يوم القيامة واهلل عز وجل قد أمره أن يقول للناس: 

بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى  ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل بِي َواَل بُِكْم إِْن َأتَّ ْن الرُّ ﴿ُقْل َما ُكنُت بِْدًعا مِّ
بِيٌن﴾ ]األحقاف: 9[. إَِليَّ َوَما َأَنا إاِلَّ َنِذيٌر مُّ

ا إاِلَّ َما َشاء الّلُه َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم الَغْيَب الَْسَتْكَثْرُت  ﴿ُقل الَّ َأْملُِك لِنَْفِسي َنْفًعا َوالَ َضرًّ
وُء إِْن َأَنْا إاِلَّ َنِذيٌر َوَبِشيٌر لَِّقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾ ]األعراف: 188[،  نَِي السُّ ِمَن الَخْيِر َوَما َمسَّ
هو  ما  يعلم  فكيف  للناس  حيدث  سوف  وما  له  حيدث  سوف  ما  يدري  ال  فالرسول 

كائن إىل يوم القيامة؟
ومن املعلوم أن علم الغيب بشكل مطلق قد انفرد به اهلل عز وجل فال يعلم الغيب 

إال اهلل عز وجل، قال تعاىل: 
ا ُيْشِرُكوَن﴾ ]المؤمنون: 92[.. 1 َهاَدِة َفَتَعاَلى َعمَّ ﴿َعالِِم الَغْيِب َوالشَّ
اَن . 2 َأيَّ َيْشُعُروَن  َوَما  ُه  اللَّ إاِلَّ  الَغْيَب  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َيْعَلُم َمن فِي  ﴿ُقل الَّ 

ُيْبَعُثوَن﴾ ]النمل: 65[.
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11 .   َكاَن ِرَجاٌل ِمَن األَْعَراِب ُجَفاًة َيْأُتوَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وآله - َفَيْسَأُلوَنُه 

ُيْدِرْكُه الَهَرُم َحتَّى  » إِْن َيِعْش َهَذا الَ  َفَيُقوُل:  َينُْظُر إَِلى َأْصَغِرِهْم  اَعُة، َفَكاَن  َمَتى السَّ
َتُقوَم َعَلْيُكْم َساَعُتُكْم « م 7598/خ 6511. أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة 

باب قرب الساعة.
فاملالحظ من احلديث أن اجلواب قد حدد قيام الساعة خالل فرتة زمنية ال تتجاوز 
أن يبلغ الغالم سن اهلرم، أي: ما يقارب ستني عاًما! وقد مىض عىل قول احلديث ألف 

وأربعمئة عام ومل تقم الساعة! فهناك احتامالن: 
أن الغالم مل يبلغ إىل اآلن سن اهلرم!أ. 
أو أن الساعة قامت ومل ندر نحن، ونكون قد نفدنا من احلساب! ومن املعلوم ب. 

قال  أحًدا،  به  خيرب  فلم  لنفسه،  به  اهلل  اختص  قد  الساعة  علم  أن  بالرضورة 
اَعِة﴾ ]لقمان: 34[. َه ِعنَدُه ِعْلُم السَّ تعاىل: ﴿إِنَّ اللَّ

وقد علَّم اهلل رسوله اجلواب فقال له: عندما يسألك أحد عن وقت قيام الساعة 
َما ِعْلُمَها ِعنَد اللَِّه﴾ ]األحزاب: 63[. اَعِة ُقْل إِنَّ فقل: ﴿َيْسَأُلَك النَّاُس َعِن السَّ

مما يؤكد أن هذا احلديث وأي حديث يتعلق بتحديد علم الساعة فهو باطل وكذب 
وافرتاء عىل اهلل ورسوله، والتربير الذي ذكره أحد الرواة أن كلمة )ساعتكم( متعلقة 
بأجل السائلني وليس بوقت الساعة، فهذا القول مردود منطقيًّا ؛ ألن صيغة السؤال 
عن الساعة ومل يسألوا عن انتهاء عمرهم، فإن كان اجلواب كام يقول أحد الرواة فهذا 

خداع للسائل وتدليس عليه، وملاذا أخرجه مسلم يف قرب الساعة.
اَلَة  ِه -صلى الله عليه وآله-: » َيْقَطُع الصَّ 12 .  عن أبي هريرة قال:  َقاَل َرسوُل اللَّ

ْحِل « م 1167 / خ514.  الَمْرَأُة َواْلِحَماُر َواْلَكْلُب َوَيِقي َذلَِك ِمْثُل ُمْؤِخَرِة الرَّ
النساء، وهذا  عىل  بتحامله  معروف  وهو  هريرة  أيب  رواية  من  احلديث  إن  أواًل: 

واضح من روايته.
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ثانًيا: إن هذا احلديث اعرتضت عليه بشدة واستنكار السيدة عائشة زوجة النبي 
بقوهلا: لقد سويتمونا مع احلمري والكالب!

اَلَة يشء َواْدَرُؤوا َما اْسَتَطْعُتْم  َيْقَطُع الصَّ ثالًثا: إنه خمالف للحديث الصحيح: الَ 
اَم ُهَو َشْيَطاٌن « سنن أيب داود. َفإِنَّ

بسبب  وذلك  الصالة  يقطعان  والكلب  احلامر  أن  جداًل  هلم  سلمنا  إذا  رابًعا: 
اخلوف منهام حني السجود ؛ ألهنام من احليوانات التي تعيش وختالط الناس يف حياهتم 
املعيشية وسكنهم حينئذ مما حيتمل األذى منهام حني أداء الصالة فسمح الشارع بقطع 

الصالة. ولكن فام بال املرأة أقحمت بينهام؟

ُه  13 .  َقاَل النَّبِيُّ - صلى الله عليه وآله -: » الَ َحَسَد إاِلَّ في اْثنََتْيِن َرُجٌل آَتاُه اللَّ

ُمَها«  ُه الِحْكَمَة، َفْهَو َيْقِضي بَِها َوُيَعلِّ ، َوَرُجٌل آَتاُه اللَّ َط َعَلى َهَلَكتِِه في الَحقِّ َمااًل َفُسلِّ
م 1930 /خ 73.

املعروف أن احلسد كله مذموم وهو صفة قبيحة، وال يستخدم إال يف هذا املعنى، 
انظر القاموس املحيط: 

حسده: متنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته، أو يسلبهام.
تنتقل  مل  وإذا  إليه،  باملحسود  املوجودة  والنعمة  اخلري  ينتقل  أن  يتمنى  فاحلسد 

فلتسلب من صاحب النعمة عىل أقل احتامل.
إَِذا َحَسَد﴾  ﴿َوِمن رَشِّ َحاِسٍد  شأنه:  جل  املعنى، فقال  هبذا  استخدمها  والقرءان 

]الفلق: 5[.
﴿َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آَتاُهُم الّلُه ِمن َفْضلِِه﴾ ]النساء: 54[.

ومجلة ]ال حسد إال يف اثنتني[ إدانة حقيقية رصحية للحسد ونفي له، أما استثناء 
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إىل  مربر  هلام، وال  مالزًما  احلسد  يبقى  وإنام  احلسد  فعل  عنهام  ينف  فلم  منه  احلالتني 
والنعمة  اخلري  متني  قوهلم:  نحو  باحلسد  له  عالقة  ال  آخر  معنى  إىل  احلسد  تأويل 
ى حسًدا وإنام هو  املوجودة عند فالن مع الدعاء له بالربكة واالستمرار، فهذا ال ُيَسمَّ

غبطة ومتني وشتان ما بني املعنيني!.
كل  قالوا:  وقدياًم  النعمة  بصاحب  السوء  قصد  رجل  رش، واحلاسد  كله  فاحلسد 
ا عاجاًل أو آجاًل وال يوفرون  ذي صاحب نعمة حمسود، أي: له أعداء يضمرون له رشًّ
فرصة لإليقاع به واإلساءة له، لذلك أمرنا اهلل عز وجل أن نستعيذ به من رش حاسد 
إذا حسد، أي: من حاسد إذا حتول ما نفسه إىل سلوك يف الواقع يرتبص به صاحب 

النعمة، فلذا ال يصح هذ ااحلديث املذكور وهو باطل يف متنه.

ُم َحتَّى ُتْسَتْأَمَر َوالَ ُتنَْكُح البِْكُر َحتَّى ُتْسَتْأَذَن«.  14 .  قال رسول الله: »الَ ُتنَْكُح األَيِّ

ِه َوَكْيَف إِْذُنَها؟ َقاَل: »َأْن َتْسُكَت« م 3538/خ 5136. َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّ
اإلذن هو اإلعالم ومنه األذان للصالة.

ويكون أيًضا بمعنى الرضا وذلك بعد العلم باليشء.
قال تعالى: ﴿َعَفا الّلُه َعنَك لَِم َأِذنَت َلُهْم﴾ ]التوبة: 43[.

﴿الَّ َيَتَكلَُّموَن إاِلَّ َمْن َأِذَن َلُه الرْحَمُن َوَقاَل َصَواًبا﴾ ]النبأ: 38[.
املوافقة،  وينتظر  اإلعالم  بفعل  قام  بمعنى  الدخول  فالن  استأذن  نقول:  فعندما 
وهذا ما نفعله يف احلياة املعيشية إذا أراد أحد الدخول إىل األماكن اخلاصة، فإننا ال 
نكتفي باإلعالم فقط، بل ال ُبدَّ أن نحصل عىل املوافقة وإذا مل نحصل عىل املوافقة ال 
ندخل، وال نعد إعالمنا بمثابة إذن لنا يف الدخول، فالسكوت ليس عالمة املوافقة، 
بل ال ُبدَّ من احلصول عىل املوافقة بشكل رصيح حتى نقول: إنه ُأِذَن لنا يف الدخول 

وإال فال.
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كيف  الصحابة  سؤال  ألن  ؛  منطقيًّا  متامسك  غري  باطل  احلديث  الوجه  هذا  فمن 
إذهنا؟ مستغرب ألن اإلذن معروف وليس بحاجة للسؤال سواء أكان بمعنى اإلعالم 
فقط وقطًعا ليس هو املقصود، أم بمعنى أخذ موافقتها عىل الزواج؟ فأيًضا هي حالة 

معلومة وحتصيل حاصل.
 وال معنى وال مربر أن يسألوا: كيف إذهنا؟ أي: كيف نأخذ موافقتها؟ فهذا سؤال 
غري مطروح وذلك ألنه من املعلوم بالرضورة بني الناس يف احلياة االجتامعية فعندما 
السؤال  ألن  ؛  النص  بطالن  ظهر  السكوت  هو  اإلذن  بأن  عنه  اإلجابة  ومتت  سألوا 
باطل يف نفسه ملا تقرر آنًفا، واجلواب أبطل منه، ألن اإلذن ليس هو السكوت وإنام 
املوافقة والرضا، مما يدل عىل أن الذي وضع احلديث يريد أن يزوج ابنته البكر غصًبا 
عنها وقد قام بتهديدها إن رفضت فاضطرت أن تسكت خوًفا وهلًعا وبرر سكوهتا 
وأعطاه مصداقية رشعية فعّده إذًنا ينص عىل املوافقة والرضا من خالل اخرتاع هذا 

احلديث.

َيْسَتنُّوَن بُِسنَّتِي  َيْهَتُدوَن بُِهَداَي َوالَ  ٌة الَ  ِه: » َيُكوُن َبْعِدي َأئِمَّ 15 .  َقاَل َرُسوُل اللَّ

َكْيَف  ُقْلُت:  َقاَل:  َياطِيِن في ُجْثَماِن إِْنٍس «.  ُقُلوُبُهْم ُقُلوُب الشَّ َوَسَيُقوُم فِيِهْم ِرَجاٌل 
ِه إِْن َأْدَرْكُت َذلَِك؟ َقاَل: » َتْسَمُع َوُتطِيُع لأَِلِميِر َوإِْن ُضِرَب َظْهُرَك  َأْصنَُع َيا َرُسوَل اللَّ

َوُأِخَذ َماُلَك َفاْسَمْع َوَأطِْع « م 4891.
فاحلديث ينص عىل أن األئمة املعنيني بالنص ال هيتدون هبدي النبي، وهدي النبي 
هو هدي اهلل، قال تعاىل: ﴿ُقْل إِنَّ ُهَدى الّلِه ُهَو الُهَدى﴾ ]البقرة: 120[، وال يستنون 
بسنة رسول اهلل، وسنة الرسول هي التطبيق العميل للهدى - القرءان - إذن هؤالء 
وهم  عليهم  املغضوب  من  شك  ال  النبي، فهم  وسنة  اهلل  هدى  عن  خارجون  األئمة 

جاحدون وظاملون.
الشياطني  قلوب  هلم  الناس، رجال  تذليل  يف  يستخدمون  سوف  األئمة  وهؤالء 
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ويشرتط به أن  مستبًدا مثله  إال  يستخدم  الكبري الظامل ال  فاملستبد  وهذا يشء طبيعي 
يكون من سفلة الناس ليضمن والءه له وحقده عىل الناس.

أمثال  مع  نفعل  ماذا  والسؤال  باحلديث،  املذكورون  والوالة  األئمة  هم  فهؤالء 
هؤالء من املجرمني؟ اجلواب: اسمع وأطع، بل أكثر من ذلك فإن عليك الطاعة هلم 

بأية حال، ومهام فعلوا معك نحو أخذ مالك، وجلد ظهرك!
هو  وإنام  للحرص  هو  ليس  األموال  ومصادرة  الرضب  من  احلديث  ذكره  وما 
للتغليب أن الزبانية ال يريدون من اإلنسان سوى ماله وطاعته وخضوعه هلم، ولك 
أن تتصور أفعااًل أخرى حيتملها احلديث ويدل عليها من باب االستمرار يف داللته، 
نحو: احلاكم إذا دخل بيتك واغتصب زوجتك وبناتك أمام ناظريك وعمل الفاحشة 
بأوالدك وحرق بيتك بام فيه من أثاث وأخرجك إىل العراء حافًيا عارًيا وجلد ظهرك 
بفعل  فأمره  غليظ  برجل  وجاء  الوحل  يف  أنفك  غ  ومرَّ الرتاب  يف  وجهك  ر  وعفَّ

الفاحشة أمام اجلميع! فاحلديث يقول لك: اسمع وأطع.
 ونحن نستغرب كيف سكت العلامء عن هذا احلديث؟ وكيف أولوه بقوهلم: إن 
فعل ذلك هو خشية الفتنة! وهل هناك فتنة أكثر من ذلك ؟ وهل هناك مصيبة أكرب 
من أن يستبد احلاكم باحلكم ويستأثر باألموال واخلريات وينتهك األعراض وهيدر 

الكرامة ويقيد احلريات؟.
ومع ذلك فاحلديث يأمر هذا اإلنسان املجلود الظهر املسلوب املال الذي ليس له 
من األمر يشء، بل مل يبق له يشء، أن يسمع ويطيع ما دام فيه نفس يدخل وخيرج، 
املجرمني  والزبانية  للحاكم  والطاعة  السمع  عىل  تنص  التي  وأمثاله  احلديث  فهذا 
كذب وافرتاء، وهي باطلة؛ ألهنا تتصادم بشكل واضح ورصيح مع احلرية والعدل 
الظلم  وحماربة  عليها  واحلفاظ  لتقريرها  إال  القرءان  جاء  ما  التي  واألمان  والكرامة 

واالستبداد واالستعباد.
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الطغيان  ضد  ثورة  كانت  التي  العطرة  سريته  يف  األعظم  النبي  فعله  ما  وهذا   
واالستبداد والظلم فكانت أكرب ثورة قامت بتحرير اإلنسان من العبودية واالستبداد 
بألوانه العقائدية واالجتامعية واالقتصادية.. إىل عبادة اهلل األحد الصمد فكان شعار 

التحرير الذي رفعه يف وجه املجرمني الظاملني هو: ال إله إال اهلل .

وَن  ِه -صلى الله عليه وآله- َعَلى َبنِي الُمْصَطلِِق َوُهْم َغارُّ 16 .  َقْد َأَغاَر َرُسوُل اللَّ

َوَأْنَعاُمُهْم ُتْسَقى َعَلى الَماِء َفَقَتَل ُمَقاتَِلَتُهْم َوَسَبى َسْبَيُهْم َوَأَصاَب َيْوَمئٍِذ - َقاَل َيْحَيى: 
َأْحِسُبُه َقاَل: ُجَوْيِرَيَة. م 4616/خ 2541.

هذا احلديث يثبت أن الرسول قد أغار عىل قوم غدًرا وهم آمنون بأرضهم يامرسون 
القتال، وسبى  يستطيعون  الذين  الرجال  فقتل  للموايش  وسقاية  زراعة  من  عملهم 
إىل  الدعوة  هو  األعظم  النبي  عمل  هل  املطروح:  السؤال  األمالك.  النساء، وصادر 
اهلل وهداية الناس وحماربة الظلم واالستبداد، أم عمله هو قاطع طريق ومهه األموال 

والنساء؟
ال شك أن النبي األعظم هو رجل دعوة وعلم وحرية، فلقد بعثه اهلل وأرسله رمحة 
ًة لِّْلَعامَلنَِي﴾ ]األنبياء: 107[. فالغدر يتناف مع تعاليم  للناس ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرمْحَ
القرءان ويتناف مع اهلدف والغاية من الرسالة األهلية ويتناف مع أخالق النبوة، مما 

يؤكد بطالن هذا احلديث متنًا.

17 .  ُسئل النبي عن العزل فقال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ ال عليكم أن ال تفعلوا 

ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إال هي خارجة. خ 2116.
احلديث يدل عىل أن اإلنسان سواء قام بفعل العزل يف اجلامع أم مل يقم به فالنتيجة 
واحدة؟ ألن اهلل عز وجل قد كتب كل نفس أراد خلقها، وبالتايل فهي كائنة ال حمالة.
وال ُبدَّ من طرح إشكاليات ليتم تقريب بطالن احلديث، مع األخذ بعني االعتبار أن 

العزل هو أحد وسائل منع احلمل حينئذ وليس هو للحرص.
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إذا قام الرجل بالعزل بشكل دائم فمن أين يأيت الولد؟. 1
إذا قامت املرأة بامنع للحمل بشكل دائم فمن أين يأيت الولد؟. 2
إذا قامت املرأة بربط الرحم أو استئصاله فمن أين يأيت الولد؟. 3

إذا مل يتزوج الرجل أو املرأة أصاًل فمن أين يأيت الولد؟
ذلك كله وغريه يؤكد أن العزل يؤثر بشكل مبارش عىل عدم اإلنجاب، وليس هو 
وعدم العزل سواء يف احلكم من حيث الواقع املشاهد ؛ مما يدل عىل بطالن احلديث 

متنًا ؛ ألن النبي أعلم من أن يتكلم هبذا الكالم املغالط واملخالف للحقيقة.

18 .  كانـت اليهـود تقـول: إذا جامعهـا مـن ورائها جـاء الولد أحـول، فنزلت 

﴿نسـاؤكم حـرث لكم فأتـوا حرثكم أنى شـئتم﴾ ]البقـرة: 223[ خ 4254 .
للناس،  بالرضورة  معلوم  أمر  هو  كان  وضع  بأي  قبلها  يف  املرأة  إتيان  حكم  إن 
واملرشع قد تضمن هذا املعنى عندما حرص عملية النكاح أن ال تكون إال يف القبل، 
فِي  النَِّساء  َفاْعَتِزُلوْا  َأًذى  ُهَو  ُقْل  الَمِحيِض  َعِن  ﴿َوَيْسَأُلوَنَك  تعاىل:  بقوله  وذلك 
ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم الّلُه إِنَّ الّلَه  الَمِحيِض َوالَ َتْقَرُبوُهنَّ َحتََّى َيْطُهْرَن َفإَِذا َتَطهَّ

ِريَن﴾ ]البقرة: 222[ . ابِيَن َوُيِحبُّ الُمَتَطهِّ ُيِحبُّ التَّوَّ
فكل إنسان يفهم أن له احلرية بأن خيتار الشكل والوضع الذي يريد برشط أن يكون 
النكاح يف القبل حرًصا، وال حاجة لنزول أية آية وراء اآلية التي تضمنت هذا احلق ؛ 
ألن ذلك ُيَعدُّ تكراًرا وعبًثا والقرءان منزه عنه ؛مما يدل عىل أن احلديث باطل يف متنه 
واآلية املعنية بالنقاش ال عالقة هلا بموضوع النكاح،وإنام هي تنص عىل موضوع آخر 
وهو ما سنعرفه من خالل تتمة اآلية نفسها. ﴿نَِسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوْا َحْرَثُكْم َأنَّى 
ِر الُمْؤِمنِيَن﴾ ]البقرة:  اَلُقوُه َوَبشِّ ُقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَُّكم مُّ ُموْا ألَنُفِسُكْم َواتَّ ِشْئُتْم َوَقدِّ

.]223
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نالحظ يف النص ثالثة أفعال متالزمة مع بعضها وهي: ]فأتوا، قدموا، اتقوا[.
فكيف نأيت حرثنا ونقدم ألنفسنا ونتقي اهلل؟

فاملالحظ أن النكاح ال عالقة له بالنص أبًدا، وإنام يتكلم النص عن إتيان احلرث 
وعدَّ ذلك تقدياًم للنفس وطلب من اإلنسان أن يتقي اهلل ربه ويعلم أنه سوف يالقيه 

وسوف جيزي كل واحد كام قدم لنفسه.
فمفتاح فهم النص هو كلمة ]نساؤكم[ وملا أن النكاح ليس هو املقصود يف النص 
وال عالقة للنص بموضوع اإلناث ؛ مما يؤكد أن كلمة النساء هنا مل تأت بجمع كلمة 
]امرأة[ وإنام أتت بجمع كلمة ]نيسء[ التي تدل عىل التأخر والتقدم أو أحدمها فقط.
يستطيعون  ال  الذين  منكم  املتأخرين  بمعنى  ]نساؤكم[  كلمة  أتت  النص  ويف   
وأقاربكم  وأوالدكم  وزوجاتكم  وأمهاتكم  آبائكم  من  ابتداًء  الدنيا  احلياة  يف  رضًبا 
عىل  واملساعدة  بالصلة  فائتوهم  لكم  حرث  فهم  املجتمع  أفراد  باقي  إىل  ومعارفكم 
للعمل  اخلصب  املكان  هم  تريدون، فهؤالء  الذي  بالشكل  احلياة  ومصاعب  نوائب 

الصالح.
 وبالتايل هم مكان احلرث الذي تقدمونه ألنفسكم يوم القيامة وهذا العمل الذي 
يوف جتنونه من عملية إتيان احلرث، وأخرًيا اتقوا اهلل واخشوه وآتوا حرثكم وصلوا 
نساءكم من املجتمع واعلموا أنكم مالقوا اهلل وسوف جيازيكم عىل عملكم الصالح 

بأحسن اجلزاء.

.  قال رسول اهلل وهو عىل فراش املوت: »ائتوين بكتف أكتب لكم كتابا ال   19

تضلوا بعده أبًدا«. فتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ما له أهجر؟. خ 2997 
هلم  ليكتب  الكتف  بجلب  الصحابة  أمر  قد  اهلل  رسول  أن  احلديث  من  املالحظ 
بأن  النبوي  لألمر  رفضه  معلاًل  وقال بعضهم  يفعلوا  أبًدا، فلم  بعده  يضلوا  كتاًبا لن 
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النبي يف حالة اهلجر، ولنا عىل هذا النص تساؤالت إشكالية: 
من . 1 الدرجة  هذه  عىل  األمر  كان  إذا  عليه  ويرص  طلبه  النبي  يكرر  مل  ملاذا 

اخلطورة؛ إذ يف تركه الوقوع يف الضالل!
كان . 2 ما  احلديث  صحة  فرض  وعىل  اإلهلي  والوحي  ين  الدِّ من  األمر  كان  لو 

وعدم  للوحي  خيانة  ذلك  ألن  الكتاب،  ذلك  يكتب  ال  أن  للنبي  ينبغي 
ليس  كتابته  املطلوب  األمر  أن  عىل  يدل  مما  اإلهلية؛  واألوامر  الرسالة  تبليغ 
صحة  فرض  عىل  كله  ذلك  واحلكم  السياسة  أمور  من  هو  الوحي، وإنام  من 

الرواية.
كون الكتاب مل يكتب فيلزم حسب احلديث أن الصحابة قد ضلوا بعده.. 3
ذلك . 4 أليس  اهلذيان؟  تعني  التي  باهلجر  األعظم  النبي  الصحابة  يصف  كيف 

منافًيا ملقام النبوة والعصمة؟ فالنبي ال يصاب بأي مرض يف عقله مهام صغر 
ذلك املرض؛ ألنه معصوم عن ذلك رضورة حلفظ الوحي.

إن ذلك كله وغريه يؤكد بطالن متن احلديث وإن الذي وضعه يقصد به مقصًدا 
سياسيًّا.

20 .  قال رسول اهلل وجنازة سعد بن معاٍذ بني أيدهيم: »اهتز هلا عرش الرمحن« 

خ/م
الضعف  ملكه  أصاب  أنه  فيعني  فالن  ملوت  فالن  عرش  اهتز  نقول:  عندما 

والتصدع وخرس موت فالن سنًدا وقوة عظيمة.
طرًبا  اهتز  هل  إذن؟  باحلديث  املراد  فام  ذلك،  احلديث  هبذا  املراد  ليس  وقطًعا 
وفرًحا بموت سعد وأنه قادم إليه ملالقاته؟ ونحن مل نعلم فيام بني أيدينا من القرءان 
أن العرش هو حمل لعروج نفوس املؤمنني، ونحن نعلم أن العرش ال شعور له وال 
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سعد  فمن هو  كبري!  رسير  أي  مكاين  العرش هو  افرتاض أن  يعقل، وذلك كله عىل 
بن معاذ حتى هيتز له عرش الرمحن إذا سلمنا جداًل بذلك، ولو مات النبي حممد ماذا 

حيصل للعرش هل يتحطم؟ سبحانك اللهم هذا هبتان عظيم.

ُطْغَياًنا  َأَبَوْيِه  ألَْرَهَق  َعاَش  َوَلْو  َكافًِرا  ُطبَِع  الَخِضُر  َقَتَلُه  الَِّذي  الُغاَلَم  »إِنَّ    .  21

َوُكْفًرا« م، ح8 / 2661.
كيف يطبع املرء كافًرا قبل والدته وبعد ذلك حياسب عىل كفره، وهو ال عالقة له 
باألمر؟ فالكفر هو يشء خارج عن إرادته، لقد طبعه اهلل عىل ذلك. وإذا كان اإلنسان 
اإلجبار  ألن  عنه؛  واملسؤولية  واحلساب  التكليف  يسقط  أن  فاملفروض  الشكل  هبذا 

عىل اليشء يرفع املسؤولية وينفي التكليف هذا ما يقتضيه العقل واملنطق.
 وهذا ما نتعامل معه يف الواقع املشاهد، ولكن املالحظ أن اهلل عز وجل قد كلف 
مما  يشاء؛  ما  ويرتك  يشاء  ما  هبا  يفعل  حرة  إرادة  له  وجعل  املسؤولية  ومّحله  اإلنسان 
يدل عىل بطالن الطبع والكتابة للكفر أو اإليامن قبل أن خيتار اإلنسان أحدمها، هذا 

ما يقتضيه عدل اهلل وحكمته ورمحته،وهذا ما قرره القرءان بعرشات النصوص .
حني  اآلن، أي:  كافر  ألنه  ليس؛  الصالح  العبد  قبل  من  تم  فلقد  الغالم  قتل  أما 
حصول القصة، وإنام سوف يصبح كافًرا يف املستقبل وذلك من خالل التأثر باملجتمع 
الذي يعيشه، واإلنسان ابن بيئته، هذا ما علمه اهلل عز وجل من حال الغالم، ولكن 

قطًعا لن حياسب ككافر؛ ألنه مل يكفر بعد. 
وهذا العلم اإلهلي اسمه علم استقرائي مرتبط بالواقع املشاهد، وهذا النص هو 
من القصص التي ال يبنى عليها أحكام أو يستنبط منها مفهوم إيامين، وهذا أمر خاص 

باهلل احلكيم، أو أن النص له تدبر آخر مل نصل له بعد.

ِه - صىل اهلل عليه وسلم-:  22 .  َعْن َأبِي ُبْرَدَة َعْن َأبِي ُموَسى َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
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ا َأْو َنْصَرانِيًّا َفَيُقوُل: َهَذا  ُه َعزَّ َوَجلَّ إَِلى ُكلِّ ُمْسلٍِم َيُهوِديًّ »إَِذا َكاَن َيْوُم الِقَياَمِة َدَفَع اللَّ
َفَكاُكَك ِمَن النَّاِر «. م، ح9 / 2767.

بام  وقعنا  قد  نكون  نفسها، وبذلك  والنصارى  اليهود  مقولة  يكرس  احلديث  إن 
وقعوا به؛ إذ قالوا: ﴿َلن َيْدُخَل الَجنََّة إاِلَّ َمن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِيُُّهْم ُقْل 

َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾ ]البقرة: 111[. 
يف  ودخل  بملتنا  آمن  من  إال  اجلنة  يدخل  لن  السنة:  وأهل  الشيعة  قال  وكذلك 
رشعنا وكأهنم عندما يقرؤون ال يفهمون، فالنص السابق الذكر حيذر املسلمني من أن 
يقعوا بام وقع به أهل الكتاب عندما احتكروا اجلنة هلم ونصبوا أنفسهم بوابني عليها 
ووبخهم  الفعل  ذلك  عىل  اهلل  هم  فذمَّ يشاءون  من  ويمنعون  يشاؤون  من  يدخلون 
وأعلمهم أن اجلنة هي هلل عز وجل، فهو صاحب القرار وال رشيك معه بذلك، فقال 

تعاىل: 
ِه َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم  ﴿َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِّلِه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَد َربِّ

َيْحَزُنوَن﴾ ]البقرة: 112[.
ِه  بِاللَّ آَمَن  َمْن  ابِئِيَن  َوالنََّصاَرى َوالصَّ َوالَِّذيَن َهاُدوْا  آَمنُوْا  الَِّذيَن  ﴿إِنَّ  وقال أيًضا: 
ُهْم  َوالَ  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َوالَ  ِهْم  َربِّ ِعنَد  َأْجُرُهْم  َفَلُهْم  َصالًِحا  َوَعِمَل  اآلِخِر  َواْلَيْوِم 

َيْحَزُنوَن﴾ ]البقرة: 62[.
فاملقياس لدخول اجلنة ليس هو األسامء والصفات وإنام هو: اإليامن باهلل واليوم 
اآلخر والعمل الصالح، فمن يتحقق به ذلك فاجلنة مأواه قطًعا ال شك بذلك أبًدا. 
ولن يكون أحد فكاك اآلخر من النار ؛ألن احلساب اإلهلي قائم عىل احلكمة والرمحة 

وليس العدل.
﴿َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾ ]فاطر: 18[.



388

سامر إسالمبولي

َكـاَة َوالَِّذيَن ُهم  ِذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ ﴿َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتُبَها لِلَّ
بِآَياتِنَا ُيْؤِمنُوَن﴾ ]األعراف: 156[.

ـا اَل ُنِضيـُع َأْجـَر َمـْن َأْحَسـَن َعَماًل﴾  الَِحـاِت إِنَّ ﴿إِنَّ الَِّذيـَن آَمنُـوا َوَعِمُلـوا الصَّ
.]30 ]الكهـف: 

لذا؛ فاحلديث املذكور آنًفا باطل وذلك لتصادمه مع ما ذكرنا من احلقائق الثابتة.

ْنَيا ِسْجُن  ِه -صىل اهلل عليه وسلم-: » الدُّ 23 .  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

الُمْؤِمِن َوَجنَُّة الَكافِِر «. م، ح /2956.
هذا احلديث وأمثاله التي تذم الدنيا وجتعلها شقاء وتعًبا وعذاًبا وأغالاًل وسجوًنا 
كلها باطلة فهي أحاديث وضعها الزهاد والعباد أو علامء السلطة لرتسيخ االستبداد 
الناس  وجعل  السيئة،  األوضاع  عىل  التذمر  وعدم  الثورة  وقمع  االستعباد  وتربير 
يف  السعيدة  اجليدة  باحلياة  وحيلمون  عليه  هم  ما  عىل  يصربون  املنكوبني  املظلومني 
اآلخرة فيستسلمون لظروفهم ومتوت عندهم روح العمل واجلهاد والتضحية لتغيري 

ما فيهم من ذلك وخنوع وظلم وطغيان. 
﴿إيِنِّ  بإعامرها  ويقوم  فيها  خليفة  ليكون  األرض  يف  اإلنسان  خلق  وجل  عز  فاهلل 
يكون  كيف  السجن  يف  نفسه  يعد  فمن   ،]30 ]البقرة:  َخلِيَفًة﴾  األَْرِض  يِف  َجاِعٌل 
إنام  الباطلة  األحاديث  هذه  تبثها  التي  املفاهيم  فهذه  األرض؟  يعمر  وكيف  خليفة؟ 

هي اهنزامية وخانعة وهي ملصلحة االستبداد واالستعباد.
أما الدنيا يف القرءان فهي ال شك دار ابتالء، ولكن مطلوب من املؤمن أن يعيشها، 
كام جيب فيقوم بإعامرها ويسعد هبا ويدخل إىل قلبه الرسور وينال الثواب واملتعة قال 

تعاىل: 
الُمْحِسنِيَن﴾ . 1 ُيِحبُّ  َوالّلُه  اآلِخَرِة  َثَواِب  َوُحْسَن  ْنَيا  الدُّ َثَواَب  الّلُه  ﴿َفآَتاُهُم 

]آل عمران: 148[.
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ْنَيا َواآلِخَرِة َوَكاَن الّلُه َسِميًعا . 2 ْنَيا َفِعنَد الّلِه َثَواُب الدُّ ن َكاَن ُيِريُد َثَواَب الدُّ ﴿مَّ
َبِصيًرا﴾ ]النساء: 134[.

ِذيَن . 3 ْزِق ُقْل ِهي لِلَّ َم ِزينََة الّلِه الَّتَِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ ﴿ُقْل َمْن َحرَّ
ُل اآلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾  ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم الِقَياَمِة َكَذلَِك ُنَفصِّ آَمنُوْا فِي الَحَياِة الدُّ

]األعراف: 32[.
ْنَيا َوَأْحِسن َكَما . 4 اَر اآلِخَرَة َواَل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ُه الدَّ ﴿َواْبَتِغ فِيَما آَتاَك اللَّ

الُمْفِسِديَن﴾  ُيِحبُّ  اَل  َه  اللَّ إِنَّ  األَْرِض  فِي  الَفَساَد  َتْبِغ  َواَل  إَِلْيَك  ُه  اللَّ َأْحَسَن 
]القصص: 77[.

وسيلة  هي  إذ  جيب؛  كام  نعيشها  أن  ُبدَّ  ال  مرحلة  هي  وإنام  سجنًا  ليست  فالدنيا 
ألن  اآلخرة؛  يف  والنجاح  الفالح  يكون  هبا  والعمل  الدنيا  إعامر  قدر  فعىل  اآلخرة، 
حسب  ويترصف  السجن  إىل  نظرته  الدنيا  إىل  ينظر  كان  فمن  لآلخرة.  مزرعة  الدنيا 
ذلك فهو ال شك عطال بطال عالة عاجز ال يعمل شيًئا؛ ألن اإلنسان ال يتفاعل يف 
السجن ألنه مقيد احلرية ومسلوب اإلرادة، فهذا اإلنسان إذا خرج من سجنه-الدنيا- 

إىل اآلخرة ومل جيد له أي رصيد من العمل فال يلومن إال نفسه.

ِه - صىل اهلل عليه  ْحَمِن َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ 24 .  َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

وسلم -: » اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى َفَقاَل َلُه ُموَسى: َأْنَت آَدُم الَِّذي َأْخَرَجْتَك َخطِيَئُتَك ِمَن 
َتُلوُمنِي  ُثمَّ  َوبَِكاَلِمِه،  بِِرَساالَتِِه  ُه  اللَّ اْصَطَفاَك  الَِّذي  َأْنَت ُموَسى  آَدُم:  َلُه  َفَقاَل  الَجنَِّة. 

َتْيِن. ِه -: » َفَحجَّ آَدُم ُموَسى « َمرَّ َر َعَليَّ َقْبَل َأْن ُأْخَلَق «. َفَقاَل َرُسوُل اللَّ َعَلى َأْمٍر ُقدِّ
 م، ح8 /2652، خ 3409.

فالنبي موسى يلوم آدم عىل إخراج الذرية من اجلنة وسبب ذلك هو معصية آدم، 
فاللوم هو عىل املعصية التي نتج عنها اإلخراج من ذلك أمر متعلق هنا لكون آدم تاب 
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من املعصية أو مل يتب؛ ألن ذلك أمر متعلق به وبمغفرة اهلل له، والذي هيمنا ما ترتب 
عىل املعصية الذي هو اإلخراج من اجلنة.

أما تربير آدم فكان بالقدر واحتج أن ذلك اإلخراج كان مكتوًبا عليه قبل خلقه 
بأربعني سنة.

واجلواب النبوي هو: أن آدم حج موسى.
ال شك هنا أن احتجاج آدم بالقدر عىل إخراجه من اجلنة يتضمن تربير املعصية؛ 
النص  جلعل  ودوران  ولف  تأويل  ألي  مربر  وال  للمعصية  نتيجة  اإلخراج  ألن 
يصح  أنه  املعصية، أو  دون  فقط  اإلخراج  عىل  كان  بالقدر  االحتجاج  وأن  صحيًحا 
االحتجاج بالقدر عىل املعصية التي تاب منها اإلنسان وهي يف حكم املايض ذلك كله 

تأويل متهافت لنص باطل.
عز  اهلل  بتقدير  هو  إنام  عنها  ينتج  وما  املعايص  أن  فكرة  ترسيخ  يف  رصيح  فالنص 
وجل وذلك مكتوب قبل اخللق، وذلك يرسخ فكرة اإلجبار واإلكراه عىل األعامل! 
مل  املحددة  املدة  هذه  قبل  فهل  سنة؟  أربعني  قبل  التقدير  النص  حدد  ملاذا  أدري  وال 
يقدر اهلل األمر بعد ومل يتخذ قراًرا بذلك؟ ومن ثم قدر عملية اإلخراج ويرس املعصية 
آلدم لكي ينفذ قدره من خالله، وكيف يقول آدم: إن اهلل خطَّ التوراة أو األلواح بيده 

سبحانه وتعاىل؟
واهلل تبارك وتعاىل منزه عن هذا ؛ ألنه ليس كمثله يشء .

ْقَن َفإِنَّ َأْكَثَرُكنَّ َحَطُب  ، َفَقاَل: » َتَصدَّ َرُهنَّ 25 .  َأَتى النبيُّ النَِّساَء َفَوَعَظُهنَّ َوَذكَّ

َجَهنََّم «. م1467.

26 .  »َرَأْيُت النَّاَر َفَلْم َأَر َكاْلَيْوِم َمنَْظًرا َقطُّ َوَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهلَِها النَِّساَء « م، ح9/ 

907، خ 1052.
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27 .  » إِنَّ َأَقلَّ َساكِنِي الَجنَِّة النَِّساُء «. م، ح9/ 2738.

َجاِل ِمَن النَِّساِء «. م، ح9/ 2740، خ  28 .  » َما َتَرْكُت َبْعِدي فِْتنًَة َأَضرَّ َعَلى الرِّ

.5096

 فهذه األحاديث وغريها املتعلقة بالنساء وأهننَّ أكثر أهل النار وأكثرهنَّ عذاًبا إىل 
غري ذلك ال شك يف أهنا باطلة كلها وهي من وضع رجل متحامل عىل النساء، وهذا 

واضح لكل من متعن باألحاديث املذكورة.
 فحديث جيعلهنَّ أكثر أهل النار، وآخر جيعلهنَّ خطًبا وآخر فتنة وإذا كان األمر 
كذلك فهم ال شك أقل ساكني اجلنة واملفهوم من هذه النصوص هو غياب العنرص 
الذكوري من النار إىل احلد األدنى، أي: هم األقلية يف النار ووجود الذكور يف اجلنة 

إىل احلد األعىل، أي: هم األكثرية. فاجلنة للذكور، والنار للنساء.
جلنس  الزمتان  والتقى  الصالح  صفتي  وكان  بشدة  النساء  تدين  واألحاديث 
الذكور وهم يمثلون الطهر والطهارة، والنساء متثلن الدنس والنجاسة مع العلم أننا 
لو جتردنا ونظرنا للواقع بشكل موضوعي لوجدنا أن احلياة قائمة كلها عىل الذكورية، 
فالذكر هو سيد املجتمع إن صلح صلحت األنثى، وإن فسد فسدت فهي تبع له فهو 
الذي يملك مفاتيح اخلري والرش، والنساء ما زلن ضعيفات تابعات للرجل ينتظرن 

مساعدته فهو صاحب القرار والفعل.
فلو كانت األحاديث معكوسة، أي: كان الرجال عوًضا عن النساء يف النار لكانت 
أقرب إىل احلقيقة ربام، ولكننا نقول: إن األحاديث باطلة ويف كل من الرجال والنساء 
الصالح والطالح واجلنة للجميع والنار للمجرمني ويكفي أن فرعون وهامان وقارون 

رجال وليسوا نساء.
َوُهَو  ُأنَثى  َأْو  َذَكٍر  ن  مِّ َصالًِحا  َعِمَل  َوَمْن  ِمْثَلَها  إاِلَّ  ُيْجَزى  َفاَل  َسيَِّئًة  َعِمَل  ﴿َمْن 
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ُمْؤِمٌن َفُأْوَلئَِك َيْدُخُلوَن الَجنََّة ُيْرَزُقوَن فِيَها بَِغْيِر ِحَساٍب﴾ ]غافر: 40[.
تويفِّ رسول اهلل وكان من آخر كالمه: » اْسَتْوُصوا بِالنَِّساِء، َفإِنَّ الَمْرَأَة ُخلَِقْت ِمْن 
َلِع َأْعاَلُه، َفإِْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َكَسْرَتُه، َوإِْن َتَرْكَتُه َلْم َيَزْل  ِضَلٍع، َوإِنَّ َأْعَوَج شيء في الضِّ

َأْعَوَج، َفاْسَتْوُصوا بِالنَِّساِء«. خ 4787.
لرضب  هو  كذب، واحلديث  فهذا  ضلعه  من  آدم  زوجة  خلق  لقصة  عالقة  وال 
مثل وتقريب فكرة إن االعوجاج يف الضلع هو من طبيعته ولو أردت تقويمه لكرسته 

فتعايش معه هبذا الشكل اجلاميل والوظيفي.

29 .  خرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أضحى أو فطر إىل املصىل فمر عىل 

يا  وبم  النار«. فقلن:  النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أهل  »يا معرش  فقال:  النساء 
ودين  عقل  ناقصات  من  رأيت  ما  العشري  وتكفرن  اللعن  »تكثرن  قال  اهلل؟  رسول 
رسول  يا  وعقلنا  ديننا  نقصان  وما  قلن:  إحداكن«.  من  احلازم  الرجل  للب  أذهب 
اهلل؟ قال: »أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل«. قلن: بىل قال: »فذلك من 
نقصان عقلها أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم«. قلن: بىل قال: »فذلك من نقصان 

دينها« خ29 -304، م ج 1 / 79.
إن هذا احلديث له موضوع األحاديث ذاهتا التي سبقت ولعلها جمزئة من بعضها 
بعًضا، فهذا احلديث يقرر أن أكثر أهل النار هم النساء، وملاذا؟ ألهننَّ يكثرن اللعن 
ويكفرن العشري، واملالحظ من احلديث أنه تركيبة من أحد الرجال، وكان يتشاجر مع 
زوجه باستمرار وهي تكثر الشتم وتنكر تعب زوجها يف تأمني لقمة العيش، فوضع 
الرجل هذا احلديث لريدعها عن فعل ذلك كي ترىض وتقنع باحلياة معه دون تذمر 
النساء  بني  حوار  بشكل  جعله  احلديث  مصداقية  من  ليزيد  عليه  وتنغيص  وشكوى 
والنبي، ووظف األحكام الرشعية املتعلقة بشهادة املرأة يف الذمم املالية حرًصا دون 

غريها، وما يرتتب عىل احليض والنفاس من ترك الصالة والصيام.
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اآلخر  واحلكم  العقل،  يف  ونقصان  قصور  سببه  األول  احلكم  جيعل  كي  وذلك 
بني  وانترش  ذهب  ذلك  ألن  ؛  النظري  منقطع  نجاًحا  بذلك  ين، ونجح  الدِّ يف  نقصان 
اإلسالمية، وأصبح  املجتمعات  بنية  هو  ذلك  ومرد  اهلشيم  يف  النار  انتشار  املسلمني 
من املوروث الثقايف الثابت املستمر عرب األجيال، وذلك ألن الصفة الذكرية يف فهم 

ين واحلياة ما زالت قائمة إىل زمننا املعارص. الدِّ
واملدقق هبذا احلديث جيد أنه متصادم بشكل رصيح مع القرءان، ألن األصل يف 
به  اختص  القرءانية، وما  النظرة  حيث  من  واحد  أهنام  واألنثى  الذكر  يه  بشقَّ اإلنسان 
ونفاس  حيض  من  بينهام  اجلنس  الختالف  راجع  فذلك  باملرأة  متعلقة  أحكام  من 

ة السترباء الرحم، وليس ذلك لفضل أحدمها عىل اآلخر. وعدَّ
فلذا نجد باقي األحكام الرشعية غري موجهة جلنس معني وإنام موجهة لإلنسان 
بني  العدل  القرءانية  األحكام  يف  األصل  هو  هذا  أنثى؟  أم  أكان  ذكًرا  إنساًنا  بكونه 
احلال  واقع  يف  االختالف  إىل  يرجع  األحكام  بعض  يف  بينهام  النوعني، واالختالف 
برمها  جيب  والدان  األم، وكالمها  دور  هلا  األب، واألنثى  دور  له  فالذكر  منهام  لكل 

واحرتامهام.
فجعل الشهادة يف الذمم املالية المرأتني عوًضا عن رجل ليس ذلك عائًدا لقصور 
ونقصان عقل املرأة أبًدا، واآلية مل تذكر ذلك، بل رصحت بالسبب إىل أنه إذا ضلت 
َهَداء  ن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ إحدامها فتذكرها األخرى. قال تعاىل: ﴿َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّ
َر إِْحَداُهَما األُْخَرى﴾ ]البقرة: 282[. وكلمة ضل غري كلمة  َأن َتِضلَّ ْإْحَداُهَما َفُتَذكِّ

تنسى أو تضيع أو تكفر.
ين كام ذكرنا آنًفا وال عالقة له بباقي األمور احلياتية،  وذلك خاص يف معاملة الدَّ
بل يقبل بشهادة املرأة الواحدة اخلبرية يف جماهلا، وهذا ما نتعامل فيه باحلياة املعيشية، 
فأي سبب يوضع يف تربير شهادة امرأتني عوًضا عن رجل غري الذي نصت عليه اآلية 
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اًل عىل اهلل ورسوله، فمن هذا الوجه يظهر هتافت  القرءانية يكون كذًبا وافرتاًء وتقوُّ
احلديث وبطالنه.

ين هو اإليامن  ين فهذا القول أبطل من سابقه ؛ ألن الدِّ أما القول اآلخر نقصان الدِّ
املحيض  حالة  يف  املرأة  نفس  يف  وقائم  حاصل  وهذا  والرسالة،  اآلخر  واليوم  باهلل 

والنفاس بشكل الزم فليس عندها شك يف ذلك أو نقصان.
تكون  عندما  الصالة  فعل  عنها  أسقط  قد  وتعاىل  تبارك  اهلل  أن  األمر  يف  ما  وكل 
من  قيل  ما  وأما  أكثر،  ليس  فيزيولوجي  بسبب  وذلك  النفاس  أو  املحيض  حالة  يف 
لعالقة  طبيعي  يشء  فهذا  النفاس  أو  املحيض  بحالة  وهي  املرأة  نفس  يف  اضطراب 
النفس باجلسم بشكل يؤثر كل واحد منهام باآلخر، ولكن ال عالقة لذلك باجلانب 
غري  تام  بشكل  ترصفاهتا  عن  مسؤولة  فهي  والعقل  التفكري  أي  املرأة  عند  الواعي 

معذورة يف أي سلوك خمالف للرشع أو القانون أو اآلداب أو العادات يصدر منها.
وتستطيع املرأة وهي يف حالة املحيض أو النفاس أن تقوم بعباداهتا من حج وذكر 
وتالوة ودراسة وتعليم ومشاركة املسلمني يف كل يشء سوى الصالة من العبادات، 
إن  أحد:  يقل  مل  األخرية  لألذى، وهذه  يتعرضا  ال  لكي  الرجل  مع  اجلامع  واجتناب 
هذا االجتناب لغري ذلك ويقوم بتوظيفها مثل ما فعل باملسألتني السابقتني ]الشهادة 

وترك الصالة[.
كام أنه جيب علينا أن ننتبه إىل أمر مهم، وهو أن املرأة حني تنقطع عن الصالة حني 
فيام  رهبا  تطيع  هبذا  بذلك، وهي  هلا  تعاىل  اهلل  ألمر  متتثل  هنا  هي  فإنام  حائًضا  تكون 
أمرها به أي تقوم بفعل الطاعة هلل وهي ال شك ستجزى ثواًبا عىل هذه الطاعة فأين 

نقصان دينها يف هذا؟
هنَّ  فالنساء  املجتمع،  يف  ترسيخه  وعدم  وإنكاره  القول  هذا  حماربة  جيب  فلذا 
وما  يشء،  كل  يف  الذكور  مقابل  وهنَّ  وبنات،  وأخوات  وخاالت  وعامت  أمهات 
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والعلم  بالتقوى  إال  وأنثى  ذكر  بني  فرق  ال  اآلخر،  عىل  ينطبق  أحدمها  عىل  ينطبق 
والعمل والفائدة للمجتمع، فاألحسن منهام هو األحسن للمجتمع.

قال رسول اهلل: » خريكم خريكم ألهله « ابن ماجه 1967.

ْرَداِء َفَقاَل: َأفِيُكْم َأَحٌد َيْقَرُأ َعَلى  اَم َفَأَتاَنا َأُبو الدَّ 30 .  َعْن َعْلَقَمَة َقاَل: َقِدْمنَا الشَّ

ْيِل إَِذا  ِه َيْقَرُأ َهِذِه اآلَيَة )َواللَّ ِه َفُقْلُت: َنَعْم َأَنا. َقاَل: َفَكْيَف َسِمْعَت َعْبَد اللَّ ِقَراَءِة َعْبِد اللَّ
ِه َهَكَذا  َكِر َواألُْنَثى(. َقاَل: َوَأَنا َواللَّ ْيِل إَِذا َيْغَشى َوالذَّ َيْغَشى( َقاَل: َسِمْعُتُه َيْقَرُأ )َواللَّ
ِه - صىل اهلل عليه وسلم- َيْقَرُؤَها َوَلكِْن َهُؤالَِء ُيِريُدوَن َأْن َأْقَرَأ َوَما  َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ

َخَلَق. َفاَل ُأَتابُِعُهْم. م، ج3/ 824، خ 4944.
فاحلديث واضح االختالف عىل وجود كلمة ]وما خلق[ أو عدم وجودها.

فالصحايب أبو الدرداء والراوي علقمة وصاحب القراءة عبد اهلل، يرصحون بعدم 
وجود كلمة ]وما خلق[ قبل مجلة ]الذكر واألنثى[ وحلف عىل ذلك أبو الدرداء بأنه 

هكذا سمع النبي يقرؤها أي: دون كلمة ]وما خلق[ !.
وإذا فتحنا اآلن املصحف عىل سورة الليل من جزء عمَّ نجد السورة عىل الشكل 
َكَر َواأْلُنَثى﴾ ]الليل: 1- 3[. ، َوَما َخَلَق الذَّ ىلَّ ْيِل إَِذا َيْغَشى، َوالنََّهاِر إَِذا َتَ التايل: ﴿َواللَّ
فنجد كلمة ]وما خلق[ مثبتة يف املصاحف يف مشارق األرض ومغارهبا، فام قول 

علامء املسلمني هبذا احلديث؟
1- هل يقولون بالنسخ؟ املعروف أن النسخ إزالة لليشء وليس إثباًتا وموضوعنا 

هنا ثبوت كلمة وهي غري ثابتة يف قراءة عبد اهلل. هذا جانب للمسألة، أما اآلخر فإن 
النسخ ال يكون إال يف آيات األحكام الطلبية عىل افرتاض وجود النسخ يف القرءان، 
وهذه اآلية ليست طلبية وإنام هي نص خربي واخلرب ال ُينسخ، مما يؤكد بطالن القول 

بالنسخ.
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2- هل يقولون: إن ذلك اختالف تالوات؟ فإن من املعلوم أن اختالف التالوات 

طريقة  يف  يمكن  والختالف  والكلامت  اجلمل  حيث  من  كاماًل  النص  بوجود  يكون 
لفظ الكلمة ضمن األوجه اللغوية املعتربة يف ألسنة العرب، وال يكون حذًفا للكلمة 

كلها أبًدا مما يؤكد أن ذلك ليس اختالف تالوات!
القطعي  مع  لتصادمه  متنه  يف  باطل  املذكور  احلديث  بأن  القول  من  مفر  إذن، ال 
الثبوت. والقول بغري ذلك يفتح باًبا من الرتهات والشبهات، ويكون مربًرا للطعن 
يف صحة ثبوت القرءان كله بشكل قطعي. فعىل العلامء أن خيتاروا أحد املسلكني: إما 

رّد احلديث واحلكم عليه بالبطالن، أو التشكيك بصحة القرءان!

ِه -صىل اهلل عليه وسلم- َيُهوِديٌّ ِمْن َيُهوِد  31 .  َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: َسَحَر َرُسوَل اللَّ

ِه -صلى الله عليه  َبنِي ُزَرْيٍق ُيَقاُل َلُه َلبِيُد ْبُن األَْعَصِم - َقاَلْت: َحتَّى َكاَن َرُسوُل اللَّ
ْىَء َوَما َيْفَعُلُه َحتَّى إَِذا َكاَن َذاَت َيْوٍم َأْو َذاَت َلْيَلٍة َدَعا  ُه َيْفَعُل الشَّ وسلم- ُيَخيَُّل إَِلْيِه َأنَّ
َه  ِه -صىل اهلل عليه وسلم- ُثمَّ َدَعا ُثمَّ َدَعا ُثمَّ َقاَل: » َيا َعائَِشُة َأَشَعْرِت َأنَّ اللَّ َرُسوُل اللَّ
 . َأْفَتانِي فِيَما اْسَتْفَتْيُتُه فِيِه َجاَءنِي َرُجاَلِن َفَقَعَد َأَحُدُهَما ِعنَْد َرْأِسي َواآلَخُر ِعنَْد ِرْجَليَّ
َما  َرْأِسي:  ِعنَْد  لِلَِّذي  ِرْجَليَّ  ِعنَْد  الَِّذي  َأِو  ِرْجَليَّ  ِعنَْد  لِلَِّذي  َرْأِسي  ِعنَْد  الَِّذي  َفَقاَل 
َأيِّ  في  َقاَل:  األَْعَصِم.  ْبُن  َلبِيُد  َقاَل:  َطبَُّه؟  َمْن  َقاَل:  َمْطُبوٌب.  َقاَل:  ُجِل؟  الرَّ َوَجُع 
َشْيٍء؟ َقاَل: في ُمْشٍط َوُمَشاَطٍة. َقاَل: َوُجبِّ َطْلَعِة َذَكٍر. َقاَل: َفَأْيَن ُهَو؟ َقاَل: في بِْئِر 

ِذي َأْرَواَن «. م، ج7/ 2189، خ 3172.
املالحظ من احلديث أن السحر للنبي كان يف عقله وذلك بعملية التخيل لوجود 
بشكل  يتصادم  العقل  يف  السحر  صحيح، وهذا  موجودة، والعكس  غري  هي  أشياء 
ختريف  من  عقله  يصيب  يشء  أي  عن  معصوم  النبي  ألن  ؛  النبوة  مقام  مع  رصيح 
وهلوسة وهذيان وجنون وغري ذلك من األمراض التي تصيب العقل، وهذا احلفظ 
الرباين هو رضورة الزمة حلفظ مادة الوحي من الضياع أو املسحور ال يؤخذ منه يشء 
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لفقدانه أهلية التبليغ وعدم الثقة بعقله وحكمه عىل األشياء.
 فلذا كان الكفار حياربون النبي ودعوته من خالل حماولة سحب الثقة منه، وذلك 
باهتامه بالسحر ممارسة ووقوع ذلك عليه. قال تعاىل: ﴿إِْذ َيُقوُل الظَّاملُِوَن إِن َتتَّبُِعوَن 

ْسُحوًرا﴾ ]اإلرساء: 47[. إاِلَّ َرُجاًل مَّ
﴿َفَقاَل إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُيْؤَثُر﴾ ]املدثر: 24[.

اٌب﴾ ]ص: 4[. نُْهْم َوَقاَل الَكافُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّ نِذٌر مِّ ﴿َوَعِجُبوا َأن َجاءُهم مُّ
وصفوه  الذين  وهم  الكذاب،  الساحر  بصفة  النبي  اهتموا  الذين  هم  فالكفار 

بالرجل املسحور، وفعلوا ذلك كله ليشككوا يف دعوته بأنه رسول اهلل حًقا وصدًقا.
ولكن فام بال املسلمني يصفون نبيهم العظيم بذلك. سبحانك هذا هبتان عظيم .

تِي َخْمِسيَن َصاَلًة،  ُه َعَلى ُأمَّ 32 .  َقاَل النَّبِيُّ - صىل اهلل عليه وسلم - » َفَفَرَض اللَّ

ُقْلُت  تَِك  ُأمَّ َعَلى  َلَك  ُه  اللَّ َفَرَض  َما  َفَقاَل:  ُموَسى  َعَلى  َمَرْرُت  َحتَّى  بَِذلَِك  َفَرَجْعُت 
َفَراَجْعُت  َذلَِك.  ُتطِيُق  الَ  َتَك  ُأمَّ َفإِنَّ  َربَِّك،  إَِلى  َفاْرِجْع  َقاَل:  َصاَلًة.  َخْمِسيَن  َفَرَض 
َفإِنَّ  َربََّك،  َراِجْع  َفَقاَل:  َشْطَرَها.  َوَضَع  ُقْلُت:  إَِلى ُموَسى  َفَرَجْعُت  َشْطَرَها،  َفَوَضَع 
َفإِنَّ  َفَقاَل: اْرِجْع إَِلى َربَِّك،  إَِلْيِه  َفَراَجْعُت َفَوَضَع َشْطَرَها، َفَرَجْعُت  ُتطِيُق،  َتَك الَ  ُأمَّ
 . ُل الَقْوُل َلَديَّ َتَك الَ ُتطِيُق َذلَِك، َفَراَجْعُتُه. َفَقاَل: ِهَى َخْمٌس َوْهي َخْمُسوَن، الَ ُيَبدَّ ُأمَّ
َفَرَجْعُت إَِلى ُموَسى َفَقاَل: َراِجْع َربََّك. َفُقْلُت: اْسَتْحَيْيُت ِمْن َربِّي. ُثمَّ اْنَطَلَق بِي َحتَّى 
اْنَتَهى بِي إَِلى ِسْدَرِة الُمنَْتَهى، َوَغِشَيَها َأْلَواٌن الَ َأْدِري َما ِهي، ُثمَّ ُأْدِخْلُت الَجنََّة، َفإَِذا 

ْؤُلِؤ، َوإَِذا ُتَراُبَها الِمْسُك«  م 162، خ 349.  فِيَها َحَبايُِل اللُّ
املالحظ من خالل حتليل احلديث ما ييل: 

أن اهلل عندما فرض مخسني صالة هل كان ال يعلم أن الناس ال يطيقون ذلك؟.. 1
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ذاهب . 2 هو  وإنام  بذلك  له  دخل  وال  الناس  بمقدرة  عنده  علم  ال  حممد  النبي 
آيب بني اهلل عز وجل وموسى عليه السالم!.

النبي موسى أرحم وأعلم من اهلل عز وجل ومن النبي حممد بحال الناس!.. 3
كأن اهلل ال يعلم أو يسمع حتى حيتاج النبي حممد إىل الرجوع إليه!.. 4
النبي حممد ليس عنده قناعة بالفرائض اخلمسة؛ ألنه استحيا من اهلل عز وجل . 5

زال  ما  أنه  عىل  يدل  وهذا  املايض،  املرات  بعد  أخرى  مرة  التخفيف  بطلب 
يستكثر الفرائض !.

كأن ترشيع اهلل عز وجل لعدد فرائض الصالة كان بشكل تعسفي وارجتايل!.. 6
رحيم  حكيم  عليم  وتعاىل  سبحانه  فاهلل  باطل،  هو  آنًفا  ذكرته  ما  أن  والصواب 
بالناس، والنبي حممد صىل اهلل عليه وآله كذلك هو رحيم بالناس ويعلم حاهلم، 

وليس كام صوره احلديث.
فاهلل عندما يرشع شيًئا فهو يرشعه بعلم وحكمة وعدل والترشيع كان للنبي حممد 
احلديث  هذا  بطالن  يؤكد  مما  ؛  واألغالل  باآلصار  وليس  والرأفة  بالرمحة  متصًفا 

اإلرسائييل وعدم متاسكه منطقيًّا لتصادمه مع الثوابت اإليامنية القطعية.

33 .  َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه - صىل اهلل عليه وسلم - َقاَل: » ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل 

اَلَة، َوُيْؤُتوا  ِه، َوُيِقيُموا الصَّ ًدا َرُسوُل اللَّ ُه َوَأنَّ ُمَحمَّ النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اللَّ
َكاَة، َفإَِذا َفَعُلوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم إاِلَّ بَِحقِّ اإِلْساَلِم، َوِحَساُبُهْم  الزَّ

ِه « م 20 / 32، خ 392.  َعَلى اللَّ
من املعلوم بالرضورة أن الناس هلم كامل احلرية يف اإلسالم أو عدمه.

﴾ ]البقرة: 256[. ْشُد ِمَن الَغيِّ َ الرُّ َبنيَّ ين َقد تَّ قال تعاىل: ﴿الَ إِْكَراَه يِف الدِّ
ُكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء﴾ ]الكهف: 29[. بِّ وقال: ﴿َوُقِل احَلقُّ ِمن رَّ
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ع إلدخال الناس إىل اإلسالم وقهرهم عىل ذلك، وإنام  فالقتال يف اإلسالم مل يرشَّ
َع لرد العدوان ولرفع الظلم عن الناس وتركهم أحراًرا حتت مظلة احلرية والعدل  رُشِّ
الناس  بقتال  األمر  فيه  حديث  أي  يصح  ال  الوجه  هذا  ومن  يشاؤون.  ما  ليختاروا 
وإجبارهم عىل القول بال إله إال اهلل؛ ألن ذلك العمل يتصادم مع النصوص القرءانية 

القطعية الداللة، كام أنه يسلب اإلنسان حقه يف ممارسة حريته يف االعتقاد.

ِه  اللَّ َقاَل َرسوُل  .  زعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك األنصاري يقول:   34

ُه َيْبَتِغي  َم َعَلى النَّاِر َمْن َقاَل: الَ إَِلَه إاِلَّ اللَّ َه َقْد َحرَّ - صىل اهلل عليه وسلم-: » َفإِنَّ اللَّ
َأيُّوَب َصاِحُب َرُسوِل اللَِّه  َأُبو  َقْوًما فِيِهْم  ْثُتَها  ِه «. َقاَل َمْحُموٌد: َفَحدَّ بَِذلَِك َوْجَه اللَّ
تِي ُتُوفِّي فِيَها َوَيِزيُد ْبُن ُمَعاِوَيَة َعَلْيِهْم بَِأْرِض  - صىل اهلل عليه وسلم- في َغْزَوتِِه الَّ
ِه َما َأُظنُّ َرُسوَل اللَِّه - صىل اهلل عليه وسلم  وِم، َفَأْنَكَرَها َعَليَّ َأُبو َأيُّوَب َقاَل: َواللَّ الرُّ

. خ 1185. - َقاَل: َما ُقْلَت َقطُّ
إن إنكار أيب أيوب للحديث راجع إىل أن النجاة من النار بشكل قطعي ال يكفيه 
ألن  ؛  منه  ُبدَّ  ال  رشط  فها  نواهيه  واجتناب  اهلل  ألوامر  االنقياد  دون  فقط  االعتقاد 

دخول اجلنة أمر مرتبط بالعمل الصالح واجتناب اإلثم واملعايص.
قال تعاىل: ﴿اْدُخُلوْا اجَلنََّة باَِم ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴾ ]النحل: 32[.

فاملوحد هلل عز وجل ال ُبدَّ له من العمل الصالح حتى ينجو من النار، وإال فال ُبدَّ 
أن تطوله النار عىل قدر ذنوبه وظلمه وهذا حتقيق للعدل واحلكمة.

َجاِل َوالتَّْصِفيُق لِلنَِّساِء « خ 1203، م 322/ 106. 35 .  » التَّْسبِيُح لِلرِّ

أصل هذا احلديث كام جاء يف البخاري ومسلم أن رسول اهلل خرج يف مرض وفاته 
عىل املسلمني أثناء الصالة، وكان يؤمهم أبو بكر، فلام رآه املسلمون أخذوا يصفقون 
يف الصالة للفت انتباه أيب بكر حتى يرجع ويفسح املجال للنبي كي يؤمهم يف الصالة 
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كعادته. فقال هلم رسول اهلل: إن التصفيق للنساء، يا أهيا الناس إذا انتاب أحدكم يف 
الصالة يشء فليسبح - سبحان اهلل -.

فيبدو أن الرواة فيام بعد أثناء تناقلهم للحديث فهموا أن التصفيق للنساء إنام هو 
يف الصالة، والتسبيح للرجال فقط ففرسوا احلديث حسب فهمهم فقالوا: التسبيح 

للرجال، والتصفيق للنساء.
والصواب أن الرسول أنكر فعل التصفيق يف الصالة من املسلمني، وقال مستنكًرا: 
ا إذا انتاب أحدكم يشء  إنام التصفيق للنساء: بمعنى أنه من عادة النساء واجلواري، أمَّ

يف الصالة - واخلطاب للذكور واإلناث - فليسبح.
أن  كام  املرأة،  وصالة  الرجل  صالة  بني  فرق  وجود  لعدم  طبيعي  يشء  وهذا 
التصفيق هو من اللهو والعبث وهذا الفعل يتناف مع الصالة التي جيب فيها اخلشوع 
والتدبر، فالقول: سبحان اهلل يف الصالة للتنبيه والتحذير وما شابه ذلك إنام هو من 
وتسبيح،  ذكر  هو  اهلل  سبحان  والقول:  وتسبيح،  ذكر  إهنا  حيث  من  الصالة  جنس 
فال يكون عماًل خارًجا عن أعامل الصالة، بل هو من أعامهلا، بخالف التصفيق فهو 
عمل ليس من أعامل الصالة وهو من جنس اللهو والعبث، ومن عادة اجلاهليني أثناء 
﴿َوَما َكاَن َصاَلُتُهْم  التصفيق قال تعاىل:  مع  وقبيح  منكر  بشكل  التصويت  صالهتم 

ِعنَد الَبْيِت إاِلَّ ُمَكاء َوَتْصِدَيًة َفُذوُقوْا الَعَذاَب بَِما ُكنُتْم َتْكُفُروَن﴾ ]األنفال: 35[.
والتصدية: هي التصفيق واملكاء: هو الصوت العايل الشنيع.

رشعي  حكم  بأنه  للنساء  تدرسيه  وعدم  الصالة  من  التصفيق  حذف  جيب  فلذا 
خاص هلنَّ وإزالة هذه العادة الذميمة اجلاهلية وإرجاع التسبيح هلل مكانه من حيث 

إنه ذكر وتسبيح ضمن ذكر وتسبيح.

َعاُشوَراَء في  َيْوَم  َتُصوُم  َكاَنْت  ُقَرْيًشا  َأنَّ  عنها -  اهلل  َعاِئَشَة - رضي  َعْن    .  36



401

تحرير العقل من النقل

الَجاِهِليَِّة، ُثمَّ َأَمَر َرُسوُل اللَِّه - صلى اهلل عليه وسلم - بِِصَياِمِه َحتَّى ُفِرَض َرَمَضاُن 
ِه: » َمْن َشاَء َفْلَيُصْمُه، َوَمْن َشاَء َأْفَطَر « خ 1893، م 1126. َوَقاَل َرُسوُل اللَّ

•  قدم النبي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. فقال: » َما َهَذا «. َقاُلوا: 
ِهْم، َفَصاَمُه ُموَسى. َقاَل: »  ُه بني إِْسَراِئيَل ِمْن َعُدوِّ ى اللَّ َهَذا َيْوٌم َصالٌِح، َهَذا َيْوٌم َنجَّ

َفَأَنا َأَحقُّ بُِموَسى ِمنُْكْم «. َفَصاَمُه َوَأَمَر بِِصَياِمِه. خ 2004، م 1130.
من خالل املقارنة بني النصني نالحظ أن النص األول جعل صيام يوم عاشوراء 
معروًفا يف اجلاهلية، والرسول أمر بصيامه منذ كان يف مكنة واستمر ذلك إىل ما بعد 

اهلجرة إىل املدينة حتى فرض صوم رمضان، فخري رسول اهلل بني صومه وتركه.
أما النص اآلخر فقد جعل صوم عاشوراء من أعامل اليهود والرسول أخذه عنهم 

وذلك يف املدينة، ومل يكن يصومه قبل ذلك. إذن هناك احتامالن ال ثالث هلام ومها: 
األول: أن يكون النصان كذًبا وافرتاًء.

الثاين: أن يكون أحد النصني كذًبا وافرتاًء واآلخر صادًقا وصحيًحا.

اَلُم - القرءان،  َف َعَلى َداُوَد - َعَلْيِه السَّ 37 .  عن أبي هريرة: عن النبي قال: » ُخفِّ

ُه، َوالَ َيْأُكُل إاِلَّ ِمْن َعَمِل  ِه َفُتْسَرُج، َفَيْقَرُأ القرءان َقْبَل َأْن ُتْسَرَج َدَوابُّ َفَكاَن َيْأُمُر بَِدَوابِّ
َيِدِه « خ 4713، أي: يقرأ القرءان كله قبل أن ينتهي سرج دابته!

وهذا احلديث باطل، وذلك من أوجه: 
القرءان مل ينزل عىل داود وإنام نزل عىل نبينا حممد.. 1
افرتاض أن الراوي ذكر القرءان بدل الزبور ناسًيا أو وامًها، كيف يمكن أن . 2

يقرأ داود الزبور كله بوقت قصري ال يذكر؟ وإن تم ذلك فعاًل فليس يف األمر 
مدح وميزة ؛ ألن القراءة هبذه الرسعة قطًعا ينتفي عنها التدبر واخلشوع، ومن 
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يفعل ذلك ال ُيمدح. ولذلك هنى رسول اله عن قراءة القرءان كله يف أقل من 
ثالثة أيام.

َفَأْمَسَك َعنَْها. خ  َقْتِل ِجنَّاِن الُبُيوِت،  38 .  عن أبي لبابة قال: إن النبي َنَهى َعْن 

.3313

يت كذلك ألهنا ختتفي وختتبئ بحيث ال يراها أحد. ِجنَّاَن: أي: األفاعي وُسمِّ
أخرى  أحاديث  وجاءت  البيت،  يف  ظهرت  إذا  األفعى  قتل  عن  ينهى  فاحلديث 
تطلب أن نخاطب األفعى ونعطيها مهلة ثالثة أيام للخروج دون عودة وإالَّ قتلناها 
بعد ذلك، وهذا اإلمهال إنام هو الحتامل أن تكون من اجلن الذين يسكنون البيوت!.
اجلن  فكرة  أناقش  لن  أين  كام  ال؟  أو  اجلن  من  هي  األفعى  أن  صحة  أناقش  ولن 

األشباح أنفسهم.
وإن ظهرت أفعى يف البيت فعىل اإلنسان أن يترصف حسب احلديث كام ييل: 

يعطيها مهلة ثالثة أيام.. 1
يغادر البيت إىل الشارع أو الفندق أو ينزل ضيًفا عند أحد أقاربه وأصحابه؛ . 2

ألنه ترك بيته مفروًشا لتتمتع به السيدة األفعى ثالثة أيام.
بعد انتهاء العقد السياحي مع األفعى يأيت إىل البيت فإن وجدها يقوم بقتلها، . 3

وإن مل جيدها تكون انرصفت هي من تلقاء نفسها وتكون قد َوفَّت بالعقد ومل 
تغتصب البيت من أصحابه.

األفعى . 4 قامت  فإذا  معها،  يبيت  أن  إال  له  فليس  البيت  مغادرة  يستطع  مل  إذا 
بلدغه هو أو أحد أفراد أرسته ضمن األيام الثالثة فيعني ذلك أن هذه األفعى 
فوًرا،  بقتلها  فيقوم  حقيقية،  سامة،  أفعى  هي  وإنام  اجلن،  من  هي  ليست 
عقله  الغتيال  وذلك  غالًيا  الثمن  دفع  قد  األوان، ويكون  فوات  بعد  ولكن 
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والتصديق بأمثال هذه األخبار الباطلة واإلمهال لألحاديث التي أمرت بقتل 
األفعى والعقرب وذلك الجتناب أذامها.

بِيِّ إِْن  39 .  يروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر: فِيَمْن َيْلَعُب بِالصَّ

ُه، َوَيْحَيى َهَذا َغْيُر َمْعُروٍف، َلْم ُيَتاَبْع َعَلْيِه. َوَقاَل ِعْكِرَمُة  َجنَّ ُأمَّ َأْدَخَلُه فِيِه، َفاَل َيَتَزوَّ
َعِن اْبِن َعبَّاٍس: إَِذا َزَنى بَِها َلْم َتْحُرْم َعَلْيِه اْمَرَأُتُه. خ 5105.

قال اإلمام ابن حجر العسقالين شارح صحيح البخاري: 
قال  وبه  واألوزاعي  الثوري  سفيان  إىل  نسب  قد  هذا  حييى  رواه  الذي   )والقول 
ط بأيب امرأته أو بأخيها أو بشخص، ثم ولد للشخص  اإلمام أمحد، وزاد: وكذا لو تلوَّ
بنت، فإن ُكالًّ منهنَّ حترم عىل الواطئ لكوهنا بنت أو أخت من نكحه( كتاب النكاح 

حتت رشح احلديث السابق.
ولن أناقش هذا احلكم وإنام أترك ذلك لألخ القارئ ليتأمل بَِم كان اهتامم علامء 
وأئمة املسلمني؟ وكيف حفظت مثل هذه األحاديث يف أعظم كتاب - عند من يعتقد 

ُس لطالب العلم ويعدُّ مرجًعا ال غنى عنه أبًدا. به - بعد كتاب اهلل وُيَدرَّ
40 .  عن أنس بن مالك - حديث اإلسراء بطوله - إلى قوله: »َحتَّى َجاَء ِسْدَرَة 

ِة َفَتَدلَّى َحتَّى َكاَن ِمنُْه َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى«خ 7517. الُمنَْتَهى َوَدَنا الَجبَّاُر َربُّ الِعزَّ
وهذا الوصف باطل قطًعا ؛ ألن الذي قام بفعل الدنو والتديل ليس هو اهلل سبحانه 
وتعاىل ؛ ألنه منزه عن ذلك وألنه أحد صمد قيوم، والقرءان قد رصح بشكل قطعي 
َمُه  ﴿َعلَّ تعاىل:  قال  السالم  عليه  جربيل  هو  الفعل  بذلك  قام  الذي  أن  عىل  الداللة 
ٍة َفاْسَتَوى، َوهَو بِاأْلُُفِق األَْعَلى، ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى، َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن  َشِديُد الُقَوى، ُذو ِمرَّ

َأْو َأْدَنى، َفَأْوَحى إَِلى َعْبِدِه َما َأْوَحى﴾ ]النجم: 4 - 10[.
وُسئلت السيدة عائشة عن املراد هبذه اآليات؟ فقالت: هو جربيل رآُه رسول اهلل 

بصورته احلقيقية.
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ْؤُم في َثاَلَثٍة: في  َما الشُّ 41 .  عن عبد اهلل بن عمر قال: سمعت النبي يقول: » إِنَّ

اِر « خ 2858. الَفَرِس َوالَمْرَأِة َوالدَّ
من املعلوم أن اإلسالم حارب فكرة التشاؤم والتطري، وذلك ألهنا أفكار اهنزامية 
ال متت إىل احلقيقة بأي يشء وهي أفكار جاهلية بالية لذلك استدركت السيدة عائشة 

عىل عبد اهلل بن عمر كعادهتا يف ذلك وردت هذا احلديث من هذا املنطلق.

42 .  َعْن َأبِي َذرٍّ - ريض اهلل عنه - َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ - صىل اهلل عليه وسلم - ألَبِي 

َها  ُه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: » َفإِنَّ ْمُس: » َتْدِري َأْيَن َتْذَهُب «. ُقْلُت: اللَّ َذرٍّ ِحيَن َغَرَبِت الشَّ
َتْذَهُب َحتَّى َتْسُجَد َتْحَت الَعْرِش، َفَتْسَتْأِذَن َفُيْؤَذَن َلَها، َوُيوِشُك َأْن َتْسُجَد َفاَل ُيْقَبَل 
ِمنَْها، َوَتْسَتْأِذَن َفاَل ُيْؤَذَن َلَها، ُيَقاُل َلَها: اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت. َفَتْطُلُع ِمْن َمْغِربَِها، 
خ   » الَعلِيِم(  الَعِزيِز  َتْقِديُر  َذلَِك  َلَها  لُِمْسَتَقرٍّ  َتْجِري  ْمُس  )َوالشَّ َتَعاَلى:  َقْوُلُه  َفَذلَِك 

3199، م159.

من الواضح من قراءة النص أنه تركيبة غري موفقة صدرت من جهة جاهلة، وذلك 
من عدة أوجه: 

إن  ما  فهي  بموجبه  وتسري  تدور  ومسار  نظام  هلا  الشمس  أن  املعلوم  من  أواًل: 
األرض  عن  تغيب  وال  آخر  عىل  ترشق  نفسه  بالوقت  وتكون  إالّ  مكان  من  تغرب 

أبًدا، وال خترج عن مسارها.
ال  فهي  إرادة، وبالتايل  وال  عقاًل  متلك  ال  التي  املخلوقات  من  الشمس  إن  ثانًيا: 
تسجد سجود العاقل الواعي وهي غري مكلفة ومسؤولة حتى ُيْقَبَل منها السجود أو 

يرفض.
ثالًثا: إن إقحام النص القرءاين يف احلديث ال مربر له، خاصة أن النص يتكلم عن 
وضع الشمس احلايل من اجلريان ومآهلا من االستقرار، فهي مل تصل بعد إىل مستقرها 

وإنام هي يف حالة اجلري.
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عليه  اهلل  اللَِّه - صىل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  عنه -  اهلل  ُهَرْيَرَة - ريض  َأبِي  َعْن    .  43

َأنَّ  َلْو   « َقاَل:  َتْأُمُرَنا؟  َفَما  َقاُلوا:   .» ُقَرْيٍش  ِمْن  الَحيُّ  َهَذا  النَّاَس  ُيْهلُِك   « وسلم-: 
النَّاَس اْعَتَزُلوُهْم « خ 3604، م 2917.

الناس  وجعل  ملكهم،  والستقرار  األمويني  ملصلحة  ُوِضَع  احلديث  أن  واضح 
ختضع هلم وذلك باحلد األدنى وهو املوقف السلبي الذي عرب عنه احلديث باالعتزال، 
إىل  ونصل  األمور  ي  نسوِّ واتركنا  ضدنا  تكن  فال  معنا  تكن  مل  إذا  أنه  بمعنى  وذلك 

مصاحلنا بمعرفتنا!
سلبيًّا،  موقًفا  هُيِلُك الناس  الذي  واالستبداد  املنكر  من  املؤمن  موقف  كان  فمتى 

موقًفا غري مسؤول، موقًفا يتصف باالهنزامية واجلبن..؟

ُه َبَلَغ ُمَعاِوَيَة َوْهَو ِعنَْدُه في َوْفٍد ِمْن  ُث َأنَّ ُد ْبُن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم ُيَحدِّ 44 .  َكاَن ُمَحمَّ

ُه َسَيُكوُن َملٌِك ِمْن َقْحَطاَن، َفَغِضَب  ُث َأنَّ ِه ْبَن َعْمِرو ْبِن الَعاِص ُيَحدِّ ُقَرْيٍش َأنَّ َعْبَد اللَّ
ُه َبَلَغنِي َأنَّ ِرَجااًل ِمنُْكْم  ا َبْعُد َفإِنَّ ِه بَِما ُهَو َأْهُلُه، ُثمَّ َقاَل: َأمَّ ُمَعاِوَيُة، َفَقاَم َفَأْثنَى َعَلى اللَّ
ِه - صىل اهلل عليه  اللَّ ُتْؤَثُر َعْن َرُسوِل  ِه، َوالَ  اللَّ َلْيَسْت في كَِتاِب  َأَحاِديَث  ُثوَن  َيَتَحدَّ
َفإِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل  َأْهَلَها،  اُكْم َواألََمانِيَّ الَّتِي ُتِضلُّ  َفإِيَّ اُلُكْم،  وسلم - َفُأوَلئَِك ُجهَّ
ِه - صىل اهلل عليه وسلم - َيُقوُل: » إِنَّ َهَذا األَْمَر في ُقَرْيٍش، الَ ُيَعاِديِهْم َأَحٌد إاِلَّ َكبَُّه  اللَّ

ين « خ 3500. ُه َعَلى َوْجِهِه، َما َأَقاُموا الدِّ اللَّ
خالل  من  وذلك  سيايس،  ملقصد  الوضع  عملية  احلديث  هذا  يف  أيًضا  وواضح 
محية معاوية وغضبه عندما سمع أن هناك من حياول أن ينرش ويبرش بانتقال امُلْلك من 
قريش إىل قحطان، فرسعان ما تمَّ حماربة هذا اإلعالم املعارض بإعالم ضده، وال ُبدَّ 
للمصداقية للخرب من الناحية الرشعية كون األول قد تم نسبه إىل النبي، فال مناص 
من التشكيك باخلرب وصحته اإلتيان بنص مرفوع إىل النبي، وهذا ما فعله معاوية متاًما 
رغم أن حديث امللك القحطاين قد أورده البخاري حتت رقم 3517، ومسلم حتت 

رقم 2910.
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 ومع ذلك كعادة العلامء ال يربطون النصوص ببعضها وال يقومون بعملية النقد 
للمتن من خالل الظروف السياسية التي قيلت هبا وهلا فيقعون هبذا التناقض العجيب.

ا َنَزَلْت )الَ َيْسَتِوي الَقاِعُدوَن ِمَن الُمْؤِمنِيَن( َقاَل النَّبِيُّ -  45 .  َعِن الَبَراِء َقاَل: َلمَّ

ْوُح َأِو الَكتُِف َفَقاَل:  َواُة َواللَّ صلى اهلل عليه وسلم -: » اْدُعوا ُفاَلًنا «. َفَجاَءُه َوَمَعُه الدَّ
َوَخْلَف   .» ِه  اللَّ َسبِيِل  في  َواْلُمَجاِهُدوَن  الُمْؤِمنِيَن  ِمَن  الَقاِعُدوَن  َيْسَتِوي  اْكتْب الَ   «
ِه َأَنا َضِريٌر. َفنََزَلْت  النبي - صلى اهلل عليه وسلم - اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ
َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن في َسبِيِل  َمَكاَنَها )الَ َيْسَتِوي الَقاِعُدوَن ِمَن الُمْؤِمنِيَن َغْيُر ُأولِى الضَّ

ِه( خ 4594، م 1898. اللَّ
املالحظ من دراسة النص أن اآلية نزلت وانتهت وقد كتبها الكاتب يف اللوح كام 
يف روايات أخرى، فتدخل ابن أم مكتوم وكان جالًسا خلف النبي، وقال معرتًضا: 
يا رسول اهلل أنا رضير، فرسعان ما تم التعديل واالستدراك ونزلت مجلة )غري أويل 
الرضر( ليتم تاليف القصور يف النص. وأمر رسول اهلل بوضعها بعد مجلة )ال يستوي 
للجملة  ليوسع  املكتوب  النص  بحك  الكاتب  قام  وفعاًل  املؤمنني(  من  القاعدون 

اجلديدة مكاًنا، واحلك ما زال موجوًدا يف اللوح، كام يف روايات أخرى.
وأنه  مكتوم  أم  ابن  لوجود  وينتبه  يَر  مل  الرسول  كان  إذا  هو:  املطروح  فالسؤال 
أعمى ومعذور، فهل اهلل سبحانه وتعاىل غفل عن هذا حتى نزل النص وانتهى، وبعد 

ل يف النص؟ اعرتاض واستدراك ابن أم مكتوم وتذكر اهلل سبحانه ذلك فعدَّ
 واجلواب قطًعا بالنفي فاهلل سبحانه وتعاىل ال ينسى شيًئا كام أخرب عن نفسه ﴿َوَما 
َكاَن َربَُّك َنِسيًّا﴾ ]مريم: 64[، وال يغفل عن أي أمر؛ ألن ذلك يتعارض مع صفات 

األلوهية. فمن هذا الوجه يكون احلديث باطاًل ومنكًرا يف متنه.

ِت الَجنَُّة َوالنَّاُر َفَقاَلِت النَّاُر:  46 .  عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل: » َتَحاجَّ

ُأوثِْرُت بِاْلُمَتَكبِِّريَن َواْلُمَتَجبِِّريَن. َوَقاَلِت الَجنَُّة: َما لِي الَ َيْدُخُلنِي إاِلَّ ُضَعَفاُء النَّاِس 
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ُه َتَباَرَك َوَتَعاَلى لِْلَجنَِّة: َأْنِت َرْحَمتِي َأْرَحُم بِِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي،  َوَسَقُطُهْم. َقاَل اللَّ
ِمنُْهَما  َواِحَدٍة  َولُِكلِّ  ِعَباِدي،  ِمْن  َأَشاُء  َمْن  بِِك  ُب  ُأَعذِّ َعَذاٌب  َأْنِت  َما  إِنَّ لِلنَّاِر:  َوَقاَل 
َتْمَتلُِئ  َفُهنَالَِك  َقٍط.  َقٍط  َقٍط  َفَتُقوُل:  ِرْجَلُه  َيَضَع  َحتَّى  َتْمَتلُِئ  َفاَل  النَّاُر  ا  َفَأمَّ ِمْلُؤَها، 
ا الَجنَُّة  ُه - َعزَّ َوَجلَّ - ِمْن َخْلِقِه َأَحًدا، َوَأمَّ َيْظلُِم اللَّ َوُيْزَوى َبْعُضَها إَِلى َبْعٍض، َوالَ 

َه َعزَّ َوَجلَّ ُينِْشُئ َلَها َخْلًقا « خ 4850، م 2846. َفإِنَّ اللَّ
من املعروف أن النار هي يشء مكاين ووضع الرجل فيها يعني الدعس وهذا ما 
قط  قط  وتقول:  بعضها  عىل  تنزوي  النار  برجله  اهلل  يدعس  احلديث، وعندما  أفاده 

قط، بمعنى: امتألت واكتفيت.
له  وأن  املحدود  املخلوق  بصفة  وجل  عز  اهلل  لوصف  وذلك  باطل  الكالم  وهذا 
ِرْجاًل وال حاجة إىل تأويل النص إىل معاٍن ال يدل عليها النص، كام انه ال يصح اإليامن 

بالنص لفًظا دون معنى ومضمون،خاصة أن النص هو نص آحاد وليس بمتواتر.
47 .  عن جبري بن عبد اهلل قال: كنا جلوًسا ليلة مع النبي فنظر إىل القمر ليلة أربع 

خ   » ُرْؤَيتِِه  يف  وَن  ُتَضامُّ الَ  الَقَمَر  َهَذا  َتَرْوَن  َكاَم  ُكْم  َربَّ ْوَن  َسرَتَ ُكْم  إِنَّ  « فقال:  عرشة، 
4851، م 633.

هذا النص يتناقض مع مقومات األلوهية بشكل قطعي وواضح نحو: 
أواًل: ﴿الَّ ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف اخَلبرُِي﴾ 

]األنعام: 103[.
منها  ليشء  اإلدراك  ألن  الواقع؛  يف  مستحيلة  وصفاته  اهلل  لذات  اإلدراك  فعملية 
العاجز  املحدود  يصبح  إذ  الوضع  انقلب  ذلك  تم  للكل،وإذا  اإلدراك  إمكانية  هو 
األزلية  صفة  اهلل  عن  تمَّ النتفى  لو  ألنه  مستحيل؛  يشء  وهذا  الصمد  لألزيل  مدرًكا 

والصمدية وبالتايل انتفت ألوهيته.
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ثانًيا: إن األمر القابل للرؤية اجلزئية ممكن أن يتطور إىل اإلحاطة باليشء املرئي مع 
التطور املعريف لألدوات، فاليشء الذي ُيرمى ممكن أن ُيْدَرَك، واليشء الذي يستحيل 

إدراكه يستحيل رؤيته ابتداًء.
العجز  صفة  عنها  ينفي  ال  قوهتا  وازدياد  اإلنسان  عند  الرؤية  قوة  تغري  إن  ثالًثا: 

واالحتياج مهام بلغت من القوة فإهنا تبقى حمدودة ولن تصبح عينًا أزلية صمدية.
فهذا النص منكر وباطل يف متنه ملا مّر معنا من تصادمه مع الثوابت اإليامنية .

48 .  قال النبي: » َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد إاِلَّ َوَقْد ُكتَِب َمْقَعُدُه ِمَن الَجنَِّة َوَمْقَعُدُه ِمَن 

ا  ٌر «. ُثمَّ َقَرَأ )َفَأمَّ ِه َأَفاَل َنتَِّكُل؟ َفَقاَل: » اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيسَّ النَّاِر «. َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّ
َق بِاْلُحْسنَى( إَِلى َقْولِِه: )لِْلُعْسَرى(. خ 4925، م 2674 َمْن َأْعَطى َواتََّقى َوَصدَّ

السؤال  بني  منطقي  ترابط  وجود  عدم  هو  للنص  الدارس  يالحظه  يشء  أول  إن 
واجلواب وإقحام اآلية القرءانية يف النهاية.

- السؤال هو: أال نتكل عىل املكتوب؟ وذلك ألن املفهوم من الكالم األول أن 
، وتصنف الناس يف اجلنة والنار أزاًل قبل خلق اخللق!. األمر قد انتهى واحلساب قد تمَّ

وإذا كان األمر كذلك فال معنى ألن أعمل اخلري وأدع الرش.
اإلجبار  ليثبت  جاء  فاجلواب  له.  خلق  ملا  ميرس  فكل  اعملوا  اجلواب:  فكان   -
بقوله: )ميرس ملا خلق له( أي: من كان مكتوًبا يف النار فإنه سوف يعمل بعمل أهل 
النار ال حمالة، ومن كان مكتوًبا يف اجلنة فإنه سوف يعمل بعمل أهل اجلنة ال حمالة، 

وهذا املعنى جاء يف روايات كثرية غري هذه.
أما قراءة اآلية يف آخر احلديث فإهنا إقحام يف النص دون علم وذلك لتتم تركيبة 

احلديث وإعطاؤه مصداقية قرءانية.
مع العلم أن النص القرءاين املذكور يناقض احلديث بشكل واضح، وذلك كونه 



409

تحرير العقل من النقل

َق  ا َمن َأْعَطى َواتََّقى، َوَصدَّ جعل اجلنة والنار حتت متناول اإلنسان بقوله تعاىل: ﴿َفَأمَّ
ى﴾ ]الليل: 7-5[. ُه لِْلُيْسَ ُ ْسنَى َفَسنَُيسِّ بِاحْلُ

يفعلها  ال  أن  أو  يفعلها  أن  اإلنسان  يملك  أفعال  والتصديق  والتقوى  فالعطاء 
وكون األمر كذلك مما يدل عىل أن مقعده من اجلنة أو مقعده من النار إنام هو مرتبط 
ذلك  ألن  جهة؛  أية  من  عليه  مفروًضا  أمًرا  وليس  الطريقني  ألحد  اإلنسان  باختيار 
العدل  صفة  وانتفت  والعقاب  الثواب  وَبُطَل  اإلنسان  عن  التكليف  النتفى  تم  لو 
اهلل  منزه  وهذا  وعبًثا  مهزلة  يصبح  املشاهد  اخللق  ؛ألن  وجل  عز  اهلل  عن  واحلكمة 

سبحانه وتعاىل عنه.
فالتيسري يف اآلية إنام هو بعد اختيار اإلنسان وعمله سواء أكان خري أم رًشا ! مما 
يدل عىل أن األمر مل حيدد بعد واحلساب مل يتم والطريق إىل اجلنة وإىل النار موجود عىل 
ا َأْعَتْدَنا لِلظَّاملنَِِي  ُكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر إِنَّ بِّ حد سواء﴿َوُقِل احَلقُّ ِمن رَّ

َناًرا﴾ ]الكهف: 29[.

نَا َيْوَم الِقَياَمِة  ِه َهْل َنَرى َربَّ 49 .  َعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ َقاَل: ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اللَّ

 « َقاَل:  الَ.  ُقْلنَا:  إَِذا َكاَنْت َصْحًوا «.  َواْلَقَمِر  ْمِس  ُرْؤَيِة الشَّ ُتَضاُروَن في  » َهْل  َقاَل: 
َقاَل  ُثمَّ   - ُرْؤَيتِِهَما  في  ُتَضاُروَن  َكَما  إاِلَّ  َيْوَمئٍِذ،  ُكْم  َربِّ ُرْؤَيِة  في  ُتَضاُروَن  الَ  ُكْم  َفإِنَّ
لِيِب  الصَّ َأْصَحاُب  َفَيْذَهُب  َيْعُبُدوَن.  َكاُنوا  َما  إَِلى  َقْوٍم  ُكلُّ  لَِيْذَهْب  ُمنَاٍد:  ُينَاِدي   :-
َحتَّى  آلَِهتِِهْم  َمَع  آلَِهٍة  ُكلِّ  َوَأْصَحاُب  َأْوَثانِِهْم،  َمَع  األَْوَثاِن  َوَأْصَحاُب  َصلِيبِِهْم،  َمَع 
َأْو َفاِجٍر، َوُغبََّراٌت ِمْن َأْهِل الكَِتاِب، ُثمَّ ُيْؤَتى بَِجَهنََّم  َه ِمْن َبرٍّ  َيْعُبُد اللَّ َيْبَقى َمْن َكاَن 
ِه.  اللَّ اْبَن  ُعَزْيَر  َنْعُبُد  ُكنَّا  َقاُلوا:  َتْعُبُدوَن  ُكنُْتْم  َما  لِْلَيُهوِد:  َفُيَقاُل  َسَراٌب  َها  َكَأنَّ ُتْعَرُض 
ِه َصاِحَبٌة َوالَ َوَلٌد َفَما ُتِريُدوَن َقاُلوا: ُنِريُد َأْن َتْسِقَينَا، َفُيَقاُل:  َفُيَقاُل: َكَذْبُتْم َلْم َيُكْن لِلَّ
اْشَرُبوا َفَيَتَساَقُطوَن في َجَهنََّم ُثمَّ ُيَقاُل لِلنََّصاَرى: َما ُكنُْتْم َتْعُبُدوَن َفَيُقوُلوَن: ُكنَّا َنْعُبُد 
ِه َصاِحَبٌة َوالَ َوَلٌد، َفَما ُتِريُدوَن َفَيُقوُلوَن:  ِه. َفُيَقاُل: َكَذْبُتْم َلْم َيُكْن لِلَّ الَمِسيَح اْبَن اللَّ
َأْو  َبرٍّ  ِمْن  َه  اللَّ َيْعُبُد  َكاَن  َمْن  َيْبَقى  َحتَّى  َفَيَتَساَقُطوَن  اْشَرُبوا.  َفُيَقاُل:  َتْسِقَينَا.  َأْن  ُنِريُد 
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َفاِجٍر َفُيَقاُل َلُهْم: َما َيْحبُِسُكْم َوَقْد َذَهَب النَّاُس َفَيُقوُلوَن: َفاَرْقنَاُهْم َوَنْحُن َأْحَوُج ِمنَّا 
نَا  َما َننَْتظُِر َربَّ ا َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا ُينَاِدي: لَِيْلَحْق ُكلُّ َقْوٍم بَِما َكاُنوا َيْعُبُدوَن. َوإِنَّ إَِلْيِه الَيْوَم َوإِنَّ
ُمُه إاِلَّ األَْنبَِياُء  نَا. َفاَل ُيَكلِّ ُكْم. َفَيُقوُلوَن: َأْنَت َربُّ - َقاَل -: َفَيْأتِيِهُم الَجبَّاُر. َفَيُقوُل: َأَنا َربُّ
اُق. َفَيْكِشُف َعْن َساِقِه َفَيْسُجُد َلُه  َفَيُقوُل: َهْل َبْينَُكْم َوَبْينَُه آَيٌة َتْعِرُفوَنُه َفَيُقوُلوَن: السَّ
ِه ِرَياًء َوُسْمَعًة، َفَيْذَهُب َكْيَما َيْسُجَد َفَيُعوُد َظْهُرُه  ُكلُّ ُمْؤِمٍن، َوَيْبَقى َمْن َكاَن َيْسُجُد لِلَّ

َطَبًقا َواِحًدا....«. خ 7439، م 183.
ال ُبدَّ من حتليل النص إلثبات بطالنه إىل بنوٍد وهي: 

مل يكن اهلل موجوًدا يف ساحة االجتامع.. 1
يأيت اهلل متخفًيا يف صورة غري الصورة التي يعرفون.. 2
يقوم اهلل باملزح والضحك مع املؤمنني عندما يقول هلم: أنا ربكم وهو متخفٍّ . 3

بصورة ال يعرفوهنا.
أو . 4 مميزة  عالمة  يوجد  وهل  تعرفونه  كيف  هلم:  يقول  املؤمنون  ينكره  عندما 

وعندما  ساقه  بكشف  اهلل  فيقوم  الساق.  نعم  فيقولون:  بينكم؟  عليها  متفق 
األوىل  غري  أخرى  بصورة  متخفٍّ  ولكن  الرب  أنه  يعلمون  املؤمنون  يراها 

فيسجدون له.
ره احلديث وهو ظاهر البطالن واإلنكار والقبح تعاىل اهلل عز وجل عامَّ  هذا ما يقرِّ
﴿َلْيَس  والعظمة  اجلالل  بصفات  متصف  صمد  أحد  قيوم  حي  فاهلل  الظاملون.  يقول 
َقْدِرِه﴾  َحقَّ  الّلَه  َقَدُروْا  11[. ﴿َوَما  ]الشورى:  الَبِصيُر﴾  ِميُع  السَّ َوُهَو  َشْيٌء  َكِمْثلِِه 

]األنعام: 91[.

50 .  َعْن َأَنٍس - رضي اهلل عنه - َأنَّ النَّبِيَّ - صلى اهلل عليه وسلم - َقاَل: » ُيْحَبُس 

نَا َفُيِريُحنَا ِمْن  وا بَِذلَِك َفَيُقوُلوَن: َلِو اْسَتْشَفْعنَا إَِلى َربِّ الُمْؤِمنُوَن َيْوَم الِقَياَمِة َحتَّى ُيِهمُّ
َجنََّتُه،  َوَأْسَكنََك  بَِيِدِه  ُه  اللَّ َخَلَقَك  النَّاِس  َأُبو  آَدُم  َأْنَت  َفَيُقوُلوَن:  آَدَم  َفَيْأُتوَن  َمَكانِنَا. 
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َوَأْسَجَد َلَك َماَلِئَكَتُه، َوَعلََّمَك َأْسَماَء ُكلِّ َشْيٍء، لَِتْشَفْع َلنَا ِعنَْد َربَِّك َحتَّى ُيِريَحنَا ِمْن 
َأْكَلُه ِمَن  َأَصاَب  تِي  َفَيُقوُل: َلْسُت ُهنَاُكْم - َقاَل: َوَيْذُكُر َخطِيَئَتُه الَّ َهَذا، َقاَل:  َمَكانِنَا 

ُه إَِلى َأْهِل األَْرِض. َل َنبِيٍّ َبَعَثُه اللَّ َجَرِة َوَقْد ُنِهَي َعنَْها - َوَلِكِن اْئُتوا ُنوًحا َأوَّ الشَّ
ُه بَِغْيِر  تِي َأَصاَب سَؤاَلُه َربَّ  َفَيْأُتوَن ُنوًحا َفَيُقوُل: َلْسُت ُهنَاُكْم - َوَيْذُكُر َخطِيَئَتُه الَّ
َلْسُت  إِنِّي  َفَيُقوُل:  إِْبَراِهيَم  َفَيْأُتوَن  َقاَل:  ْحَمِن.  الرَّ إِْبَراِهيَم َخِليَل  اْئُتوا  َوَلِكِن  ِعْلٍم - 
التَّْوَراَة  ُه  اللَّ آَتاُه  َعْبًدا  ُموَسى  اْئُتوا  َوَلِكِن   - َكَذَبُهنَّ  َكِلَماٍت  َثاَلَث  َوَيْذُكُر   - ُهنَاُكْم 

َبُه َنِجيًّا. َمُه َوَقرَّ َوَكلَّ
تِي َأَصاَب َقْتَلُه   َقاَل: َفَيْأُتوَن ُموَسى َفَيُقوُل: إِنِّي َلْسُت ُهنَاُكْم - َوَيْذُكُر َخطِيَئَتُه الَّ
ِه َوَكِلَمَتُه. َقاَل: َفَيْأُتوَن ِعيَسى  ِه َوَرُسوَلُه َوُروَح اللَّ النَّْفَس - َوَلِكِن اْئُتوا ِعيَسى َعْبَد اللَّ
ُه َلُه  ًدا - صلى الله عليه وسلم - َعْبًدا َغَفَر اللَّ َفَيُقوُل: َلْسُت ُهنَاُكْم َوَلِكِن اْئُتوا ُمَحمَّ
َر. َفَيْأُتونِي َفَأْسَتْأِذُن َعَلى َربِّي في َداِرِه َفُيْؤَذُن لِي َعَلْيِه، َفإَِذا  َم ِمْن َذْنبِِه َوَما َتَأخَّ َما َتَقدَّ
ُد، َوُقْل ُيْسَمْع،  ُه َأْن َيَدَعنِي َفَيُقوُل: اْرَفْع ُمَحمَّ َرَأْيُتُه َوَقْعُت َساِجًدا َفَيَدُعنِي َما َشاَء اللَّ
َوَتْحِميٍد  بَِثنَاٍء  َربِّي  َعَلى  َفُأْثنِي  َرْأِسي  َفَأْرَفُع   :- َقاَل   - ُتْعَط  َوَسْل  ْع،  ُتَشفَّ َواْشَفْع 

ا َفَأْخُرُج َفُأْدِخُلُهُم الَجنََّة «. ُمنِيِه، َفَيُحدُّ لِي َحدًّ ُيَعلِّ
 َقاَل َقَتاَدُة: َوَسِمْعُتُه َأْيًضا َيُقوُل: » َفَأْخُرُج َفُأْخِرُجُهْم ِمَن النَّاِر َوُأْدِخُلُهُم الَجنََّة، ُثمَّ 
َأُعوُد َفَأْسَتْأِذُن َعَلى َربِّي في َداِرِه َفُيْؤَذُن لِي َعَلْيِه، َفإَِذا َرَأْيُتُه َوَقْعُت َساِجًدا َفَيَدُعنِي َما 
ْع، َوَسْل ُتْعَط -  ُد، َوُقْل ُيْسَمْع، َواْشَفْع ُتَشفَّ ُه َأْن َيَدَعنِي، ُثمَّ َيُقوُل: اْرَفْع ُمَحمَّ َشاَء اللَّ
ُمنِيِه - َقاَل -: ُثمَّ َأْشَفُع َفَيُحدُّ  َقاَل: - َفَأْرَفُع َرْأِسي َفُأْثنِي َعَلى َربِّي بَِثنَاٍء َوَتْحِميٍد ُيَعلِّ

ا َفَأْخُرُج َفُأْدِخُلُهُم الَجنََّة «. لِي َحدًّ
 َقاَل َقَتاَدُة: َوَسِمْعُتُه َيُقوُل: » َفَأْخُرُج َفُأْخِرُجُهْم ِمَن النَّاِر َوُأْدِخُلُهُم الَجنََّة، ُثمَّ َأُعوُد 
الثَّالَِثَة َفَأْسَتْأِذُن َعَلى َربِّي في َداِرِه َفُيْؤَذُن لِي َعَلْيِه، َفإَِذا َرَأْيُتُه َوَقْعُت َساِجًدا َفَيَدُعنِي 
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ْع، َوَسْل ُتْعَطْه  ُد، َوُقْل ُيْسَمْع، َواْشَفْع ُتَشفَّ ُه َأْن َيَدَعنِي، ُثمَّ َيُقوُل: اْرَفْع ُمَحمَّ َما َشاَء اللَّ
ُمنِيِه - َقاَل -: ُثمَّ َأْشَفُع َفَيُحدُّ  - َقاَل - َفَأْرَفُع َرْأِسي َفُأْثنِي َعَلى َربِّي بَِثنَاٍء َوَتْحِميٍد ُيَعلِّ

ا َفَأْخُرُج َفُأْدِخُلُهُم الَجنََّة « خ 6886. لِي َحدًّ
اب والذي يريد أن يدخل إليه يستأذن أواًل  املالحظ يف احلديث أن اهلل له دار وُحجَّ
فيدخل  باإلذن،  فيخرب  ويرجع  استأذن،  عمن  وجل  عز  اهلل  بإخبار  احلاجب  فيقوم 
النبي إىل دار اهلل فإذا رآه سجد له إىل ما شاء اهلل أن يسجد، ثم يأمره اهلل بالرفع من 

السجود وعرض طلبه.
وهذا احلديث مثل الذي سبق منكر وباطل لتصادمه مع الثوابت اإليامنية.

51 .  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة - رضي اهلل عنه - َأنَّ َرُسوَل اللَِّه - صلى اهلل عليه وسلم 

ْيِل  اللَّ ُثُلُث  َيْبَقى  ِحيَن  ْنَيا  الدُّ َماِء  السَّ َلْيَلٍة إَِلى  ُكلَّ  َوَتَعاَلى  َتَباَرَك  نَا  َربُّ َينِْزُل   « َقاَل:   -
اآلِخُر َيُقوُل: َمْن َيْدُعونِي َفَأْسَتِجيَب َلُه َمْن َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِيُه َمْن َيْسَتْغِفُرنِي َفَأْغِفَر َلُه « 

خ7494، م 758 - 168.
وهذا احلديث باطل أيًضا يف متنه؛ ألن اهلل بائن عن خلقه ويستحيل أن يتم اتصال 
أو حلول باملخلوق من قبل اخلالق؛ ألن ذلك ينفي ألوهيته، والقول بالنزول الذايت 

دون اتصال أو دخول أو حلول إنام هو قول باطل وهراء ال يصدر من خممور. 
والتديل  الدنو  بصفة  يؤمن  أن  عليه  يلزم  بذاته  السامء  إىل  اهلل  بنزول  يؤمن  والذي 
والتخفي وتغيري الصورة من شكل إىل آخر وله دار خيتفي بداخلها عن خلقه بحيث 
وكذلك  اهلل  ذات  يف  يشء  أهم  وهي  يكشفها  ساق  وله  عليه  دخلوا  إذا  إال  يرونه  ال 
الِرْجُل التي يدعس هبا عىل النار...إلخ، فيفتحون عىل أنفسهم باًبا من اهلراء والوهم 

والتصورات التي ال يقول هبا إال حشاش ذهب عقله .
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بيان موجه لعباد اإلسناد والعنعنة

أصحاب الَمثناة )الصحاح والسنن(

املثناة: هي كل ما اْسُتْكتِب من كالم الناس يزامحون هبا كتاب اهلل )القرءان( فهي 
مثل التلمود اليهودي الذي افرتاه اليهود وزامحوا به التوراة.

﴿َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَِّذيَن الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت بقرءان َغْيِر َهـَذا 
بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِليَّ إِنِّي َأَخاُف  َلُه ِمن تِْلَقاء َنْفِسي إِْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأَبدِّ َأْو َبدِّ

إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ]يونس: 15[.
َوِذْكَرى  َلَرْحَمًة  َذلَِك  فِي  إِنَّ  َعَلْيِهْم  ُيْتَلى  الكَِتاَب  َعَلْيَك  َأنَزْلنَا  ا  َأنَّ َيْكِفِهْم  ﴿َأَوَلْم 

لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾ ]العنكبوت: 51[.
بجانب  اليهودي  التلمود  كتابة  مثل  ذلك  وَيُعدُّ  حديثه،  كتابة  عن  النبي  ينهى 

التوراة.
اقرؤوا أحاديث النبي التي يقول فيها: 

سكَت عنه . 1 كتابه، وما  يف  اهلل  م  حرَّ ما  كتابه، واحلرام  يف  أحلَّ اهلل  ما  )احلالل 
والبزار  والبيهقي  واحلاكم  قطني  الدار   ،3358 ماجه  ابن  عنه(  عفا  مما  فهو 

والطرباين.
حالله . 2 أحلُّوا  اهلل،  بكتاب  فعليكم  يب  ُذِهَب  فإذا  فيكم،  ماُدمُت  )أطيعوين 

موا حرامه( مسند أمحد 6381، وصححه األلباين يف الصحيحة حتت رقم  وحرِّ
 .1472
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الله عليه . 3 النَّبِيِّ - صلى  ِمَن  َنْسَمُع  َما  َنْكُتُب  ُقُعوًدا  ُكنَّا  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  َأبِي  َعْن 
وسلم- َفَخَرَج َعَلْينَا َفَقاَل: » َما َهَذا َتْكُتُبوَن «. َفُقْلنَا: َما َنْسَمُع ِمنَْك. َفَقاَل: 
ِه َأْمِحُضوا  ِه «. َفُقْلنَا: َما َنْسَمُع. َفَقاَل: » اْكُتُبوا ِكَتاَب اللَّ » أِكَتاٌب َمَع ِكَتاِب اللَّ
ِه َأْو َخلُِّصوُه «.  ِه َأْمِحُضوا ِكَتاَب اللَّ ِه َوَأْخِلُصوُه َأِكَتاٌب َغْيُر ِكَتاِب اللَّ ِكَتاَب اللَّ
ِه  َقاَل: فَجَمْعنَا ما َكَتْبنَا في َصِعيٍد َواِحٍد ُثمَّ َأْحَرْقنَاُه بِالنَّاِر، ُقْلنَا: َأْي َرُسوَل اللَّ
ًدا  ُثوا َعنِّي َوالَ َحَرَج َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ ُث َعنَْك؟ َقاَل: » َنَعْم َتَحدَّ َأَنَتَحدَّ

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«. اإلمام أحمد. َفْلَيَتَبوَّ
 قال: قال رسول اهلل: »إن بني إرسائيل كتبوا كتاًبا واتبعوه وتركوا التوراة«.. 4

َمْن  ِه:  اللَّ َرُسوُل  َقاَل  َيُقوُل:  الله  َرُسوِل  َث َعن  إَِذا َحدَّ َكاَن  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  َأبِي  َعن 
َث َقاَل: إَِذا  ْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر، َفَكاَن اْبُن َعبَّاٍس إَِذا َحدَّ َفْلَيَتَبوَّ ًدا  ُمَتَعمِّ َكَذَب َعَليَّ 
َم َفَلْم َتِجُدوُه فِي ِكَتاِب  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ ُث َعن َرُسوِل اللَّ َسِمْعُتُمونِي ُأَحدِّ

ِه َأْو َحَسنًا ِعنَْد النَّاِس َفاْعَلُموا َأنِّي َقْد َكَذْبُت َعَلْيِه. سنن الدارمي: 593. اللَّ
عن أيب سعيد اخلدري، أن النبي، قال: » ال تكتبوا عني شيًئا سوى القرءان، . 5

من كتب عني شيًئا سوى القرءان فليمحه «. صحيح عىل رشط الشيخني، ومل 
خيرجاه.

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص - ريض اهلل عنهام قال: »من اقرتاب - ويف . 6
القول  ويفتح  األخيار،  وتوضع  األرشار  ترفع  أن  الساعة:   - أرشاط  رواية 
وخيزن العمل، ويقرأ بالقوم امَلثناة ليس فيهم أحد ينكرها. قيل: وما امَلثناة؟ 

قال: ما استكتب سوى كتاب اهلل عز وجل«.
بن  اهلل  عبد  حديث  من  وهو   :774  /  6 الصحيحة«  »السلسلة  يف  األلباين  قال   
عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام، يرويه عنه عمرو بن قيس الكندي، رواه عنه مجع 
الرأي،  بمجرد  يقال  ال  ألنه  املرفوع؛  حكم  يف  بعضهم، وهو  وأوقفه  بعضهم  رفعه 
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أخرجه احلاكم )4 / 554( وأورده اهليثمي يف »املجمع« )7 / 326( مرفوًعا عن عبد 
اهلل بن عمرو، وقال: »رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح«.

 قلت: لعله عند الطرباين من طريق أخرى غري طريق الكندي هذا، وإال فاهليثمي 
واهم يف حرشه إياه يف مجلة )رجال الصحيح( ! ثانًيا: األوزاعي عن عمرو بن قيس 
الناس  حيدث  رجاًل  فسمعت  معاوية،  إىل  الوفد  يف  أيب  مع  خرجت  قال:  السكوين 
وفيهم  قوًما  احلديث  هبذا  فحدثت  قال:  الساعة..« احلديث.  أرشاط  من  يقول: »إن 
إسامعيل بن عبيد اهلل، فقال: أنا معك يف ذلك املجلس، تدري من الرجل؟ قلت: ال، 

قال: عبد اهلل بن عمرو.
أيًضا، وابن عساكر يف »تاريخ دمشق« )13 / 593 - املدينة(.

 وقال احلاكم: »صحيح اإلسناد «. ووافقه الذهبي.
 ثالًثا: معاوية بن صالح قال: أخربين عمرو بن قيس الكندي قال: سمعت عبد اهلل 
بن عمرو بن العاص قال: فذكره موقوًفا بلفظ: »كل كتاب سوى كتاب اهلل« أخرجه 

ابن أيب شيبة يف »املصنف« 15 / 165.
قال األلباين: ) فائدة(: هذا احلديث من أعالم نبوته - صىل اهلل عليه وسلم - فقد 
استكتب  ما  )املثناة( وهي كل  بـ  يتعلق  ما  منها  األنباء، خاصة  من  فيه  ما  كل  حتقق 

سوى كتاب اهلل...

•  ونهى أبو بكر الصديق عن رواية الحديث وأمر بالتمسك بكتاب الله.
روى احلافظ الذهبي يف تذكرة احلفاظ قال: ومن مراسيل ابن أيب مليكة أن أبا بكر 
مجع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم حتدثون عن رسول اهلل أحاديث ختتلفون فيها 
حتدثوا عن رسول اهلل شيًئا، فمن سألكم فقولوا:  اختالًفا، فال  والناس بعدكم أشد 

بيننا وبينكم كتاب اهلل فاستحلوا حالله وحرموا حرامه.
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•  قال عمر بن الخطاب: حسبنا كتاب الله. أخرجه مسلم.
وسلم - قال  عليه  اهلل  تبليغه - صىل  غاية  هو  وهذا  القرءان  بشهادة  كمل  ين  الدِّ
رشح  يف  املتكلمون  العلامء  اتفق  فقد   - عنه  اهلل  ريض   - عمر  كالم  »وأما  النووي: 
احلديث عىل أنه من دالئل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره؛ ألنه خيش أن يكتب - صىل 
اهلل عليه وسلم - أموًرا ربام عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها؛ ألهنا منصوصة ال 
جمال لالجتهاد فيها فقال عمر: حسبنا كتاب اهلل، لقوله تعاىل: ﴿ما فرطنا يف الكتاب 
من يشء﴾ وقوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ فعلم أن اهلل تعاىل أكمل دينه فأمن 
الضالل عىل األمة وأراد الرتفيه عىل رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - فكان عمر 

أفقه من ابن عباس وموافقيه « النووي عىل مسلم ص 1041.اهـ.
ين وبلوغه لكل الناس؛ ألنه - صىل اهلل عليه وسلم  -  احلديث دليل عىل كامل الدِّ
- أقر عمر عىل قوله: »حسبنا كتاب اهلل« عندما صمت ومل يعد لطلبه مرة ثانية رغم أن 
األمر مصريي والسكوت عن البيان يف مقام وجوبه مع نفي العوائق واملوانع ال جيوز، 

خاصة من نبي.
روايتها،  عن  وهني  املكتوبة  النبي  حديث  مادة  بحرق  اخلطاب  بن  عمر  وقام   -
قال زيد بن حييى: حدثنا عبد اهلل بن العالء قال: سألت القاسم أن ُيميل َعيلَّ أحاديث 
فمنعني، وقال: إن األحاديث كُثرت عىل عهد عمر، فناشد الناس أن يأتوه هبا، فلام 
أعالم  سري   - الذهبي  الكتاب.  أهل  كمثناة  َمثناة  قال:  ثم  بتحريقها،  أمر  هبا،  أتوه 

النبالء - اجلزء: )5( - رقم الصفحة: )59 (.
 عن أيب سلمة: سمعت أبا هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول اهلل 

- صىل اهلل عليه وسلم - حتى ُقبِض عمر.
أما  حي؟  وعمر  األحاديث  هبذه  حمدثكم  أفكنت  هريرة:  أبو  يقول  ثم  قال:    -
واهلل إذا أليقنت أن املحفقة ستبارش ظهري، فإن عمر كان يقول: اشتغلوا بالقرءان 
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فإن القرءان كالم اهلل، وهلذا ملا َبعث أبا موسى إىل العراق قال له: إنك تأيت قوًما هلم 
وال تشغلهم  عليه،  هم  ما  عىل  النحل، فدعهم  كدوي  بالقرءان  دوي  مساجدهم  يف 

باألحاديث، وأنا رشيكك يف ذلك.
عن عبد اهلل بن العالء قال: سألت القاسم يميل عيلَّ أحاديث فقال: إن األحاديث 
كثرت عىل عهد عمر بن اخلطاب فأنشد الناس أن يأتوه هبا، فلام أتوه هبا أمر بتحريقها، 
ثم قال: َمثناة كمثناة أهل الكتاب؟ قال: فمنعني القاسم يومئذ أن أكتب حديًثا. حممد 

بن سعد - الطبقات الكربى - اجلزء: )5( - رقم الصفحة: )188 (.

•  ورد عن علي بن أبي طالب: 
عن احلارث األعور قال: مررت يف املسجد وكان الناس خيوضون يف األحاديث 
ترى  املؤمنني، أال  أمري  يا  فقلت:  عنه،  اهلل  طالب« ريض  أيب  بن  عىل »عيل  فدخلت 
إين  أما  قال:  نعم،  قلت:  فعلوها؟  أَوقد  قال:  األحاديث؟  يف  خاضوا  قد  الناس  أن 
قد سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: » إهنا ستكون فتنة « قال: قلت: فام 
املخرج؟ قال: » كتاب اهلل فيه نبأ من قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو 
أو قال:  اهلدى -  ابتغى  اهلل، ومن  قصمه  جبار  من  تركه  باهلزل، من  الفصل وليس 
الرصاط  احلكيم، وهو  الذكر  املتني، وهو  اهلل  حبل  العلم - من غريه أضله اهلل، هو 
املستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلامء، 
وال خَيلق من كثرة الرد، وال تنقيض عجائبه هو الذي مل ينته اجلن إذ سمعته - حتى 
قالوا: إنا سمعنا قرءانا عجًبا هيدي إىل الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به ُأجر 
ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه ُهدي إىل رصاط مستقيم «أخرجه الرتمذي. جامع 

األصول.
•   وورد عن السيدة عائشة استنكارها حديث أيب هريرة أو ابن عمر )رش الثالثة 

ابن الزنى( فقالت: حسبكم القرءان )وال تزر وازرة وزر أخرى(.
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•  كتاب  أغاليط المؤرخين: 
عام  بني  لسورية  العام  املفتي  عابدين«  اليرس  أبو  »حممد  الطبيب  الشيخ  ملؤلفه 

1954، وعام 1963.

ورد فيه: قال ابن حجر يف كتابه )لسان امليزان( يف فصول املقدمة ما نصه: 
والتفسري  املغازي  وهي:  أصول  هلا  ليس  كتب  ثالثة  حنبل:  بن  أمحد  اإلمام  قال 

واملالحم.
قلت )أبو اليرس(: ينبغي أن يضاف إليها الفضائل. فهذه أودية األحاديث الضعيفة 
مثل  عىل  التفسري  ويف  الواقدي،  مثل  عىل  املغازي  يف  العمدة  كانت  إذ  واملوضوعة، 
مقاتل والكلبي، ويف املالحم عىل اإلرسائيليات، وأما الفضائل فال حتىص، كم وضع 
بدؤوا  معاوية،  بفضائل  السنة  أهل  جهلة  وعارضهم  البيت  أهل  فضل  يف  الرافضة 

بفضائل الشيخني )أيب بكر وعمر( وقد أغناهم اهلل وأعىل مرتبتهام عنها.
وما  مالك:  قال  إسحاق.........  ابن  مغازي  ذلك  مجلة  ومن  اليرس(:  قلت )أبو 

ابن إسحاق، إنام هو رجل من الدجاجلة أخرجناه من املدينة.
باسمه،  واشتهرت  هشام  ابن  اخترصها  الذي  السرية  صاحب  هو  إسحاق  وابن 
والنتيجة أن كل من التفاسري واملالحم والسري واملغازي والفضائل كلها ال أصل هلا 
ا من اليهود. اظ أو فقهاء السلطة أو الكذابني أو دسًّ وال سند، وإنام هي من وضع الوعَّ
يف  واملنسوخ  بالناسخ  ى  ُيَسمَّ ما  سبق  ملا  أضيف  إسالمبويل(:  )سامر  وقلت   -
املنسوبة  األحاديث  كتب  ومعظم  الترشيعية،  لألحكام  النزول  وأسباب  القرءان، 
للنبي عند السنة والشيعة، فكل ذلك كذب ودس وافرتاء ينبغي أن ننزه علوم القرءان 
منها، وكذلك معظم تارخينا، وعدم تدريسهم للمسلمني وحذفهم من كتب الرتاث 

املعتمدة وجتميدها يف بطون الكتب الصفراء.
فهل أنتم منتهون يا ُعبَّاد اإلسناد والعنعنة عن الرشك مع كتاب اهلل؟

انتهوا خرًيا لكم واتركوا تلمودكم وامَلثناة التي افرتيتموها مع كتاب اهلل.
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد﴾ ]ق: 37[. ﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلِذْكَرى ملَِن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ
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أهم إساءات المسلمين لنبيهم العربي محمد الخاتمي

من خالل إثبات الرواية والحديث له

هلا  كلها  نموذج  وإنام  للحرص،  ليست  وهي  نذكرها  سوف  التي  األمور  وهذه 
روايات تثبتها يعرفها عباد املثناة ومن عنده ثقافة تراثية باحلد األدنى، وهذه الروايات 
دفعت  التي  وهي  شيطانية(،  )آيات  قصته  بامدة  رشدي«  »سلامن  أمدت  التي  هي 
واإلسالم، وهكذا  للنبي  امليسء  الفلم  وخمرج  الرسومات  لرسم  الدانمركي  الرسام 

هي وراء كل ميسء لإلسالم.
اهتام النبي حممد أنه حاول أن ينتحر ثالث مرات. •
وصفوه باملسحور. •
اهتموه بالكذب والتقول عىل اهلل. •
اهتموه باإلرهايب واملرعب. •
اهتموه بأنه ال حيسن تدبر اخلطاب القرءاين الذي نزل بلسان عريب مبني. •
جعلوه رشيًكا مع اهلل يف الترشيع. •
نفوا عنه التعامل مع األحداث بشكل سنني. •
نسبوا إليه مباركته الستبداد احلاكم واستعباده للناس. •
نسبوا إليه رجم الزاين املحصن وقتل املرتد عن دينه وبرت أيدي السارق. •
نسبوا إليه أنه ُيميل عىل اهلل أمره ويشفع للناس ويعلم الغيب. •
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طريقة حوار السلفيين وتحليل عقليتهم

يف  توجد  آبائية  ماضوية  تفكري  طريقة  هي  معينة، وإنام  جلامعة  اسم  ليس  السلفية 
معظم ملل أهل األرض دينيني أو ال دينيني.

 )طريقة حوار السلفيني(: 
﴿َقاَل َفَما َباُل الُقُروِن األُوَلى﴾ ]طه: 51[.. 1
بُِعوا َما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن . 2 ﴿َوإَِذا ِقيَل َلُهُم اتَّ

آَباُؤُهْم الَ َيْعِقُلوَن َشْيًئا َوالَ َيْهَتُدوَن﴾ ]البقرة: 170[.
من قال بقولك؟. 3
من معك عىل هذا القول؟. 4
أنت أفهم من السلف؟. 5
ملاذا مل يقل السلف بقولك؟. 6
أنت تفكر بعقلك!. 7
أنت ضال !. 8
اهلل هيديك !. 9

ذ مؤامرة غربية صهيونية استرشاقية!. 10 أنت تنفِّ
ين وتدمري اإلسالم !. 11 أنت تريد هدم الدِّ
أنت غري مسلم يف حقيقتك وال تصيل وال تصوم!. 12
هذا القول والرأي ليس لك يوجد من سبقك فيه!. 13
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ين وتعقلنه!. 14 أنت جمادل وتفلسف الدِّ
ممكن يكون كالمك صواب ومنطقي، ولكن ال نأخذ به ألن السلف مل يقل . 15

به!
ين.. 16 أنت متيع الدِّ
أنت تريد تعرية املرأة ونرش اإلباحية والرذيلة.. 17
أنت تريد إفساد أخالق املجتمع.. 18
أنت تدعو إىل اإلحلاد بشكل مبطن.. 19
أنت زنديق منافق عليم اللسان أضلك اهلل عىل علم.. 20
أنت ترفض القرءان من خالل رفض حديث النبي.. 21
أنت تفلسف األمور ال فرق بني السنة واحلديث كله من رسول اهلل نلتمس.. 22
فارغ، . 23 كالم  البرش، وهذا  الرسول، ومقام  النبي، ومقام  مقام  بني  تفرق  أنت 

فكل ذلك جمتمع بشخص واحد هو النبي حممد.
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)تحليل لعقلية السلفي(

ال يستخدم عقله قط.. 1
ال يثق بمقدرته الفهمية.. 2
ال يملك احلرية يف التفكري.. 3
هيتم باألشخاص وليس باألفكار.. 4
ثقته بالناس مهزوزة دائاًم.. 5
خيتبئ وراء اجلمع وخيشى االنفراد.. 6
يعيش يف املايض وال يستطيع جماهبة احلارض.. 7
ينغلق عىل نفسه ليحميها من تأثري احلارض.. 8
نظرته للناس عدوانية.. 9

تعامله مع الناس استعالئي.. 10
إقصائي وال يقبل التعايش.. 11
عنده قابلية ليتحول إىل إرهايب.. 12
هو مرشوع تدمريي ثقايف للمجتمع.. 13
ترعاه الدول االستكبارية عن ُبعد وخفية؛ ألنه تربة خصبة جللب االحتالل . 14

ورسقة خريات البالد واستعباد الشعوب.
عنده اكتئاب شديد يف نفسه يؤدي لكراهيتها فيوجه كراهيته خارًجا حتى ال . 15

يقتل نفسه.
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وال . 16 االجتامعي  النشاط  عن  وينعزل  مثله  من  مع  أو  انفرادي  بشكل  يعيش 
يشارك به.

مكروه من قبل املجتمع ويربر ذلك بمفهوم طوبى للغرباء ليدعم نفسه.. 17
يعاين من كبت جنيس شديد غالًبا.. 18
مضطرب يف نفسه أمام املدنية والتطور، فهو حيرم مثاًل التصوير بكل أنواعه . 19

ويتصور ويشاهد التلفاز وينظر للنساء فيه دون غطاء للرأس أو غريه بشهوة 
ورشاهة جنسية.

فاشل غالًبا يف عالقاته األرسية مع زوجته وأوالده.. 20
زوجته . 21 من  مقبول  غري  ألنه  غالًبا؛  وقلق  شديد  باضطراب  بيته  يف  يعيش 

وأوالده أو إخوته.
معظم أوالد السلفيني خيرجون عن طريقة أبيهم ويرفضوهنا.. 22
يشرتك املرض السلفي مع مرض االكتئاب النفيس بأن كالمها تفكري ماضوي.. 23
تفكريه ذري جزئي ال يستطيع التفكري الكيل الشمويل.. 24
اجلزئية . 25 وفهم  الكلية  األفكار  استحضار  يستطيع  فوضوي، ال  مبعثر  تفكريه 

عىل ضوئها.
تفكريه أحادي وجامد.. 26
27 .........

وهذا يوصلنا إىل أن ملة السلفية )السنة و الشيعة( هي فريوس مريض وبائي قاتل 
خصبة  وتربة  لنا،  االستعامر  جللب  ومرشوع  للمجتمع،  ومدمر  اإلنسان  لشخصية 
والنبي  للدين  اإلساءة  يف  الرئيسية  األسباب  من  وهي  والتخلف،  والفقر  للظلم 

والقرءان، وسبب رئيس يف إحلاد كثري من الشباب املسلم.



424

سامر إسالمبولي

من أهم األخطاء التي وقع المسلمون بها

غياب مفهوم حق املشاركة يف احلكم.. 1
ين بالدولة أو فصله عنها.. 2 دمج الدِّ
خمتلف . 3 عىل  املجتمع  فئات  بني  والتعايش  واحلرية  والعدل  السالم  غياب 

وجهات النظر.
اعتقادهم بتعدد مصادر الترشيع اإلهلي املنزل.. 4
خلطهم بني مصطلح السنة ومصطلح احلديث والنظر هلام باملنظار نفسه.. 5
تعاملهم مع احلديث مثل تعاملهم مع كتاب اهلل عز وجل من حيث الترشيع . 6

والقداسة.
اعتقادهم أن احلديث مصدر رشعي له صالحية االستقالل يف الترشيع.. 7
اخللط بني احلكمة ونتاج احلكمة من األحاديث والنظر إليهام عىل حد سواء.. 8
النظر إىل أنفسهم بأهنم أهل اجلنة فقط من دون الناس.. 9

النظر إىل الناس نظرة تسخري هلم يف كل ما تقدموا من علوم وتقنية.. 10
النظر إىل الدنيا نظرة إىل العذاب والسجن والشدة.. 11
يتعاملون مع اخلرب الظني مثل اخلرب القطعي دون تفريق بينهام.. 12
يتعاملون مع القرءان بشكل سطحي وظاهر وجزئي.. 13
عدم حتملهم للمسؤولية وفقدان احلس االجتامعي.. 14
إمهال اجلانب االجتامعي واإلنساين بفهمهم لإلسالم.. 15
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التعامل مع الواقع من منطلق التصورات وليس من منطلق السنن والقوانني.. 16
واملقاصد . 17 الكلية  األحكام  عىل  يقوم  الرشعي  للفقه  أصول  وجود  عدم 

الرشعية.
مجودهم عىل األشكال يف التطبيق مع إغفاهلم للمضمون واملصلحة من األمر.. 18
حركة املسلمني الثقافية والعلمية هي حركة باجتاه الوراء.. 19
تلقيهم للعلوم الكونية من آفاق وأنفس تلقٍّ سلفي.. 20
التقمص للتاريخ أثناء دراسته وسحب أحداثه إىل احلارض.. 21
الرأي . 22 وقمع  باحلوار  صدرهم  وضيق  عندهم  العلمي  البحث  صفة  موت 

اآلخر.
نظرهتم إىل األفكار أحادية اجلانب وخلطهم يف االستخدام بني كل من: . 23

الصواب[،  ]اهلدى،  املمنوع[،  ]احلرام،  الضالل[،  ]اخلطأ،  الصواب[،  ]احلق، 
]املمكن، املستحيل[.

ين بفهم املجتمع األول لإلسالم.. 24 إلزام املسلمني إىل يوم الدِّ
أخذوا من كتاب اهلل بضع مئات من اآليات وأغفلوا اآلالف وسحبوا صفة . 25

الكتاب كله عىل هذه املئات فقط.
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نماذج من نقد كتابي »تحرير العقل من النقل«

وكتابي »القرءان من الهجر إلى التفعيل«

1 .  كتاب: »أسباب االنحراف في القراءة المعاصرة للسنة النبوية«.
املؤلف:  أ.د حممد زين العابدين رستم

أستاذ احلديث املشارك يف جامعة السلطان سليامن كلية اآلداب بني مالل املغرب.
اكتفيت بنقل نقده يل دون سائر النقوالت األخرى التي تناولت كثري من الباحثني 
الوعظي، وليس  النوع السدي  النقد من  أتى  البنا رمحه اهلل، وقد  مثل األستاذ مجال 

دراسة وتدبر ونقد علمي قرءاين.
انتقد  الذي  يني«  الدِّ الفكر  »جتديد  عن:  كتابه  البغدادي  أمحد  د.  ألف  عندما    •
بقوله: »دعوة  الكتاب  عنوان  البخاري، ذيَّل  اإلمام  صحيح  يف  وردت  أحاديث  فيه 

الستخدام العقل«.
نقدية  النقل، وقراءة  مقدمة كتابه: » حترير العقل من  ويقول سامر إسالمبويل يف 
ملجموعة من أحاديث البخاري ومسلم«: »...والذي جيب أن نعرفه أواًل ونبدأ منه 
احلوار، أن العقل موجود يف الواقع قبل النقل، فالنقل نتاج لتفاعل العقل مع الواقع؛ 

مما يؤكد هيمنة العقل وسيادته عىل النقل...«.
ووظيفة العقل عند هؤالء العقالنيني بالنسبة للحديث النبوي، هي القيام« بعملية 
اجلديدة  املعرفية  األدوات  إسالمبويل-: » حسب  سامر  يقول  الفرز«، وذلك - كام 

فُيحتفظ بالصواب، وُيستبعد اخلطأ«.
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وعملية الفرز للرتاث حسب سامر تقوم عىل »استبعاد األوهام واألخطاء، وطرح 
القداسة عن أي يشء يف الرتاث عىل صعيد األصول والفروع من سائر العلوم، »فكل 
يشء خيضع لعملية الفرز، وما قام عليه الربهان أنه صواب يستمر بالتواصل، ويبقى 

كتاب اهلل ثابًتا مستمًرا...«.
ال  تارخيية  مادة  النبوي  احلديث  »مادة  أن  إىل  العقالين  القرءاين  سامر  وينتهي 
قداسة هلا أبًدا، وصفة الوحي اإلهلي الترشيعي منتفية عنها، وذلك ألهنا نتيجة تفاعل 
املعرفية  األدوات  واقعه، وحسب  معطيات  حسب  النّص القرءاين  مع  العظيم  النبي 
أبًدا، ومْن  الالحقة  للمجتمعات  ملزمة  غري  لذلك  حينئذ، وهي  املتوافرة  الزمكانية 

يقول بغري ذلك يكون إنساًنا ُيغمض عينيه عن احلقيقة! 
بأنه  يقول  فمْن  ونقصاًنا،  زيادة  التحريف  أصابه  قد  املنسوب  النبوي  فاحلديث 
ضياع  من  عنده  مانع  ال  وبالتايل  للتحريف،  قابلة  الوحي  مادة  أن  يعتقد  فهو  وحي 
بعضنا بوحي  فكيف ُنلزم  الذي بقي!  الذي ضاع أكثر من  بعض من الوحي! وربام 
الفئة  وحًيا، وعند  فئة  عند  احلديث  يكون  كيف  منه؟  جزء  ضاع  قد  بوحي  ف؟  حمرَّ
األخرى التي ترفضه لعلٍة بسنده أو متنه حسب أصوهلم؛ كذًبا وافرتاًء؟ كيف يكون 

احلديث مصدًرا ترشيعيًّا وهو خُمتَلف فيه، وليس حمّل تسليم من اجلميع به؟«.
وخْيلص سامر بعُد إىل أن »علم مصطلح احلديث كذبة وخدعة كبرية! فهو ليس 
للمسلمني،  الضياع  واحدة:  فالنتيجة  املتن،  أو  بالسند  ذلك  تعّلق  سواء  أصاًل  علاًم 
ُأصيبوا  ترشيعيًّا  ومصدًرا  وحًيا  النبوي  احلديث  مادَة  املسلمون  جعل  وعندما 
ُسوُل  الرَّ ﴿َوَقاَل  بالقرءان  املتمثل  الرباين  املنهج  عن  وابتعدوا  واالنحطاط  بالتخلف 
قد  القرءاين  فالنص  ]الفرقان:30[  َمْهُجورًا ﴾  اْلُقْرآَن  َهَذا  اتََّخُذوا  َقْوِمي  إِنَّ  َربِّ  َيا 
احتوى الرشع اإلسالمي كاماًل كام أخرب الرب تبارك وتعاىل بذلك ﴿ اْلَيْوَم َأْكَمْلُت 
َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا ﴾ ]المائدة:3[، وكام 
 ،]151 ]األنعام:   ﴾ َعَلْيُكْم  ُكْم  َربُّ َم  َحرَّ َما  َأْتُل  َتَعاَلْوْا  ﴿ُقْل  يقول:  أن  رسوله  أمر 
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فالقرءان هو املصدر الوحيد للترشيع اإلهلي، وما سواه من أحاديث نسبت للنبي أو 
لألئمة أو للفقهاء أو غريهم يف أي زمان ومكان، فهي مادة فقهية ال قداسة هلا أبــًدا، 
وغرُي ُملزمٌة ألحد، وهي حماولة زمكانية مرتبطة باألدوات املعرفية السائــدة حينئذ 
لفهم النص القرءاين َصُلح هبا حاهلم وارتضوها ملجتمعهم، أما نحن فقد قال الرّب 
ا َكاُنوا  ا َكَسْبُتْم َوالَ ُتْسَأُلوَن َعمَّ ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّ جل شأنه ﴿تِْلَك ُأمَّ
َيْعَمُلوَن ﴾]البقرة:134[ فامدة احلديث وأقوال األئمة والفقهاء وغريهم عىل خمتلف 
األطياف مادة فّرقت املسلمني وألقت العداوة والبغضاء بينهم، ووقعوا فيام وقَع فيه 
أهل الكتاب من الغلو والتطرف وصار لسان حاهلم يردد )ولن ترىض عنك الشيعة 
وال السنة حتى تتبع ملتهم قل إن هدى اهلل هو اهلدى( أما النص القرءاين فهو حبل اهلل 

املتني الذي يوّحد املسلمني عىل كلمٍة سواء«.
وهو  السنة  يف  جمموع  كتاب  أرفع  بنقد  العقالنيني  من  املعارصون  اعتنى  ولقد    •
يزعمون،  كام  للعقل  االنتصار  جهة  من  مسلم،  صحيح  وصنوه  البخاري  صحيح 
أصح  كتابيهام  يعدون  وهم  املسلمني  عند  تسليم  حمل  سامر-  يقول  كام   - »ألهنام 
، فإذا كان يف البخاري ومسلم هذا الكمُّ من األحاديث  الكتب بعد كتاب اهلل عز وجلَّ
املردودة متنًا، أو مشِكلة يف داللتها وهي ليست للحرص، فام بالكم بغريها من الكتب 

سواء عند السنة أم الشيعة؟«.
واستيعابه، مجلٌة من  املعارصين، فهُمه  من  العرب  العقالنيني  عىل  صُعب  وممَّا    •
حاح التي فيها ذْكٌر، لقضايا ال يستقل العقل البرشي بمفرده بإدراك  األحاديث الصِّ
وقوعها  بتحقق  يقيني  وتصديق  راسٌخ،  إيامن  ذلك  إىل  ينضم  أن  ُبدَّ  ال  بل  كنهها، 
وا من هذه اجلهة، قول النبي صىل اهلل عليه وسلم أليب ذر  وحصوهلا، فمن أمثلة ما ردُّ
حني غُربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال: فإهنا تذهب 
منها،  يقبل  فال  تسجد  أن  ويوشك  هلا،  فيؤذن  فتستأذن  العرش،  حتت  تسجد  حتى 
وتستأذن فال ُيؤذن هلا، ُيقال هلا: ارجعي من حيث جئِت، فتطلع من مغرهبا، فذلك 

قوله تعاىل: »والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم«.
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يقول سامر إسالمبويل: » من الواضح من قراءة هذا النص أنَّه تركيبٌة غري موفَّقة 
صدرت من جهة جاهلة، وذلك من عدة أوجه: أواًل: من املعلوم أن الشمس هلا نظام 
ومسار تدور وتسري بموجبه، فهي ما إن تغرب عن مكان إال وتكون بالوقت نفسه 
ترشق عىل آخر، وال تغيب عن األرض أبًدا...ثانًيا: إن الشمس من املخلوقات التي 
غري  الواعي، وهي  العاقل  سجود  تسجد  ال  فهي  وبالتايل  إرادة،  وال  عقاًل  متلك  ال 

مكلفة ومسؤولة حتى يقبل منها السجود أو يرفض......«.
ُألصق  مما  للسنة  رون  املطهِّ أهنم  عىل  الناس  لعامة  أنفسهم  القرءانيون  وُيربز   •
سريته  عن  ويذودون  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  حيبون  الذين  هم  ا  حقًّ وأهنم  هبا، 
م أدلة-  اخلرافة واألسطورة والباطل، يقول سامر إسالمبويل خماطًبا قارئه، بعد أن قدَّ
بزعمه- عىل اإلعراض عن الذي سامه املحدثون حجية السنة: »..لقد ذكرُت لك ما 
ذكرت حتى تعلم الغث من السمني، ومتيِّز من يضع السم يف العسل، وحتى ال تتأثر 
ورسوله،  اهلل  حيب  ملن  وضجيجهم...واهتامهم  بدعايتهم  البحث  هلذا  قراءتك  بعد 
ويأمر بااللتزام بام أنزل اهلل، ويتمسك بالوحي القرءاين، الذي ال يأتيه الباطل من بني 
يديه وال من خلفه، بأهنم قوم قرءانيون ينكرون احلديث، وال حيبون النبي العظيم. 
والدراسة  العلم  من  ويمنعوهنم  مشاعرهم،  وحيركون  الناس،  عىل  األمر  وهيولون 

والتفكري«.
ا  ً معريِّ القول،  يف  مقذًعا  فيقول  للقرءانيني،  االنتصار  يف  إسالمبويل  سامر  ويبالغ 
ننتسب  أن  يريدون  منا؟ هل  ُعبَّاُد األسانيد  يريد  والتحديث: »... ماذا  الرواية  أهل 
ونتمسك باألشخاص....نعم إننا قرءانيون ولنا الرشف بذلك االنتساب، ولينتسب 

عباد األسانيد ملن شاؤوا من املرجعيات واألصنام؟..«.
القول  واإلمجاع،  النصوص  فيها  خالف  التي  إسالمبويل  سامر  فتاوى  ومن   •
بوجوب صالة اجلمعة عىل الرجال والنساء، والقول بأنه ال تشرتط الطهارة للصالة 
عىل  الصيام  ووجوب  الوضوء،  يف  مسحهام  أو  القدمني  غسل  وجواز  امليت،  عىل 
احلائض والنفساء، وإباحة حضن اجلنني يف غري رحم والدته، وجواز تزويج املسلامت 
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برجال أهل الكتاب، وغري ذلك مما يغريِّ رشيعة اهلل التي جاء النبي صىل اهلل عليه وسلم 
ببياهنا للناس.

االعتداد  إمهال  عىل  النبوية،  للسنة  املعارصة  القراءات  هذه  أغلب  درجت   •
باألسانيد، ولو كانت صحيحة يف الطبقة العليا من الثقة واجلاللة، واإلتقان واملعرفة 
هبذا الشأن، بل إن تلك األسانيد صارت عند سامر إسالمبويل- كام سبق بيانه- مسبَّة 

وعاًرا عىل املشتغلني بتنقيد األخبار، وتفتيش اآلثار.
•  ترى القراءة اجلديدة للسنة النبوية أن النص احلديثي املوجود اليوم بأيدينا، ليس 
هو سنة النبي صىل اهلل عليه وسلم، كام نطق هبا حممد بن عبد اهلل قبل مخسة عرش قرًنا 

ين اجلديد الذي اخرتعه الفقهاء خالل تارخينا الطويل«. قد خلت، وإنام هي« الدِّ
2 .   كتاب: مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات األخباريين

األستاذ الدكتور: أكرم ضياء العمري
•   ومن أمثلة ذلك أيًضا حماولة سامر إسالمبويل: »حترير العقل من النقل وقراءة 
الصحيحني  أحاديث  ينتقد  ومسلم«،....فهو  البخاري  أحاديث  من  ملجموعة  نقدية 
دون أن يفهم منهج املحدثني يف التصحيح والتضعيف، وكيفية اخلروج من التعارض 

الظاهري باجلمع إذا أمكن وإال فالرتجيح، ثم القول بالنسخ عند توافر رشوطه.

3 .   كتاب: دعوى تعارض اآليات القرءانية مع أحاديث الصحيحين التي 
تفسرها دراسة نقدية. املؤلف: الدكتور عيل صالح عيل مصطفى اخلطيب

التي  األمثلة  وبعض  ذاته  األسلوب  اعتمد  جديد  بيشء  يأت  مل  ألنه  نقده  أنقل  مل 
تناوهلا غريه يف النقد.

وهذه أمثلة وليس للحرص عرضتها لتعريف القارئ سطحية الناقدين واملتصدرين 
للبحث والتعليم يف األمة اإلسالمية، ويعلم قوة الفكر الذي نعرضه وصواب املنهج 

القرءاين الذي نعتمده يف دراستنا.           
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لمحة عن المؤلف:

ســامر بن محمد نزار إســالمبـولي
تولد: دمشق، سورية، 1963 م. 

باحث ومحاضر يف الفكر اإلسالمي.

اب العرب.  عضو يف احتاد الُكتَّ

 نُشر له مقاالت يف مجلة العالم، ومجلة إسالم 21، ومجلة شباب لك، واألسبوع األدبي، 
والوقت البحرينية، واملثقف.

صدر للمؤلف عن دار ليفانت للدراسات الثقافية والنشر 2019

علمية اللسان العريب وعامليته. 1
حترير العقل من النقل وقراءة نقدية خلمسني حديث من البخاري ومسلم . 2
اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتامعي. 3
مفهوم السنة غري احلديث  ويليه غطاء رأس املرأة أو شعرها حكم ذكوري وليس قرءانًيا   . 4
دراسة نقدية ملفاهيم أصولية )اآلحاد، اإلمجاع، النسخ(. 5
ظاهرة النص القرءاين تاريخ ومعارصة. ) رد عىل كتاب: النص القرءاين أمام إشكالية البنية . 6

والقراءة ( 
القرءان بني اللسان والواقع . 7
ميالد امرأة )رواية نفسية واجتامعية( . 8
أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية )جمموعة قصص قصرية(. 9
مفاهيم ثقافية . 10
نبي اإلسالم غري نبي املسلمني. 11
دراسة إنسانية يف الروح والنفس والتفكري. 12
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القرءان من اهلجر إىل التفعيل. 13
حوارات ثقافية. 14
االنتحار الفكري . 15
مرشوع ثقايف راشدي للنهضة . 16
ملك . 17 املرأة،  لباس  الطالق،  التعدد،  النكاح،  )املرياث،  اجتامعية  مواضيع  يف  قرءانية  رؤية 

اليمني(
قراءة نقدية لكتاب التفكري للنبهاين. 18
علم اهلل وحرية اإلنسان، دمشق - دار األهال، 1994 م. 19
املرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح، دمشق - دار األوائل، 1998 م. 20
اإللوهية واحلاكمية، دمشق - دار األوائل، 1998 م. 21

عنوان الباحث:

السويد

s.islambouli@gmail.com :البريد اإللكتروني

موبايل: 0046734233031  



بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتابًا من أهمها:
• دراسة إنسانية يف الروح والنفس والتفكير   • علمية اللسان العربي وعامليته. تقدمي الدكتور مازن الوعر.  

• حترير العقل من النقل   • القرآن من الهجر إلى التفعيل   • اليهودية إنغالق فكري وإرهاب اجتماعي.
القصص

• ميالد امرأة )قصة نفسية واجتماعية(  • أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة
املؤمترات التي شارك فيها

عنوانها:  البحرين  يف   2010 عام  يف  البحرينية  الثقافية  التجديد  جمعية  أقامته  الذي  اإلنسان  حقوق  مؤمتر   •
احلريات وحقوق اإلنسان  • ندوة امللتقى الثاني لُكّتاب التنوير يف مركز الدراسات اإلسالمية يف دمشق عام 2006

• ألقى محاضرات يف املراكز الثقافية. 
مقاالته املنشورة يف الدوريات والصحف

• مجلة العالم تصدر يف لندن، مجلة إسالم 21 تصدر يف لندن  • مجلة شباب لك تصدر يف دمشق، جريدة الوقت 
البحرينية  • جريدة املثقف البحرينية  • جريدة األسبوع األدبي التي تصدر عن احتاد الكتاب العرب يف دمشق.

https://www.facebook.com/groups/170302883083402 :منتدى الباحث سامر اسالمبولي
الصفحة الرسمية: http://cutt.us/TroyV      اإلميل: s.islambouli@gmail.com      موبايل: 0046734233031

سامر بن محمد نزار إسالمبولي 
والدة دمشق 1963، سوري اجلنسية، مقيم يف السويد 

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

www.levantcenter.net   دار نشر • دورات • دراسات • استشارات

مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر
اإلسكندرية - مصر

إن اإلنسان الذي يعطي السيادة للنقل يكون بهذا العمل قد أعطى السيادة للعقل، ولكن ليس 
لعقله، وإمنا لعقل من سبق؛ ألن النقل نتاج للعقل ال محالة، ويكون بهذا العمل قد أعطى ملن سبقه 
يف الوجود - السلف- قيادة زمام أموره والتفكير عنه حلل مشكالته وحتقيق مصاحله، وال أدري 

كيف يقوم األموات يف الواقع املعاصر بالتفكير والتخطيط عوًضا عنا؟.

اجلانب  من  إال  واقعهم  يعيشون  ال  فاملسلمون  الواقع،  يف  جرى  ما  هو  ذكرته  الذي  وهذا 
والعلمي على  الفكري  التطور  توقُّف  إلى  ى  أدَّ العقلي؛ مما  اجلسدي فقط، مع جتميد اجلانب 
األصعدة كلها، ودبَّت احلياة يف اآلباء وعادوا إلى احلياة من خالل تقمُّص األبناء لعقل اآلباء، 
كون بيننا من خالل منط التفكير والنظام الذي  فلذلك نرى يف حياتنا املعيشية رجال السلف يتحرَّ

صه األبناء، وقدمًيا قيل: )َمْن خلَّف َما َماَت(، وهذا معنى املثل يف الواقع املشاهد. تقمَّ

فالعقل أساس للنقل، كما أنه أساس للمسؤولية والتكليف، فَمْن ال عقل له ال حياة له.


