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 وقد تتعـدد  ،بابا أخرىمن املسلم به أن لنهضة األمم والشعوب وانبعاثاا أسبابا معينة، كما أن لتحللها مث سقوطها أس           
ولكنـها مجيعـا ال      وقد يكون التركيز يف بعض احلاالت على سبب دون آخر، أو أكثر من اآلخر،                ،وتتفاوت هذه األسباب  

أو   فكائنا ما كان توفر املـال      ، وإليها تئوب كل العوامل    ،، فالنفس اإلنسانية وراء كل األسباب     »اإلنسان«ميكن أن تتجاهل    
وحيمي ويتابع،  ،   يؤمن ويعمل  »إنسان« فما مل يكن وراء ذلك       ،و إحكام العلم واملعرفة واملهارات التكنولوجية     عبقرية القيادة أ  

  . ميكن أن يهدر ويتهاوىفإن كل شيء
 فاإلسالم مل يغري يف وسائل اإلنتاج أو ملكيتها، ومل يبـدع سـالحا   ،وضة العرب بفضل اإلسالم أكرب دليل على ذلك   

  ا أو حىت فنجديدولكن اإلسـالم أضـرم يف نفـوس    ،ومل يستكشف مناجم ذهب أو آبار بترولا يف أسلوب القتال، ا جديد 
تقـف يف   واندفعوا بقـوة الـيقني دون أن       ، وزودهم بالثقة واليقني، فساروا يف ضوء اإلميان       ،العرب شعلة اإلميان واحلماسة   

   .حاء أو اجليوش املدججة بالسالأو الصحرسبيلهم البحار أو اجلبال 
، الذي تضمن نظرية للحياة، ومنظومة رائعة من املبادئ واألصول يف           »القرآن«وإمنا استطاع اإلسالم هذا ألنه أعطاهم       

 وذين جنحـت ثـورة      ، وخلقتها خلقًا جديدا، كما أتاح هلم القيادة النبوية امللهمة         ،صياغة باهرة؛ أحيت النفوس من مواا     
   .لحقق، ومل ياإلسالم هذا النجاح الذي مل يسب

، وفقد املسلمون قيادتـه امللهمـة،   وبعد عشرة أعوام فحسب من احلكم النبوي يف املدينة، استأثرت رمحة اهللا بالرسول      
وما وضعه من   ،   وطيفه كان ماثالً   ، أن ذكرى الرسول كانت حية     :ن؛ األول  هلذا أن يعرقل املسرية لوال أمرا      وكان من املمكن  

وأن األمـر آل    ،   والعودة إليها  ،يد يف القيادة والعمل والسلوك حمفوظة معروفة ميكن االستضاءة ا         مبادئ وأوامر ونواه وتقال   
والثـاين،  ،  كانت عادة مقصورة على الصحابة    أا  كما الحظ أحد املؤرخني      األولني، وحىت قيادة اجليوش؛      بعده إىل صحابته  

بنضارته السماوية، نقيا من التأويل، خالصا من الغواشي واحلواشي اليت          وهو األهم؛ أن القرآن كان ما يزال نديا طريا حمتفظًا           
 ووجد املسلمون يف القرآن أمثل السياسات واألسس اليت تقوم عليها احلياة الكرمية للفـرد واتمـع                 ،أحاطت به فيما بعد   

  . والدولة
يعملون بنصوصه وحيتكمون بأحكامـه،      و ، ما ظل املسلمون يتمسكون بالقرآن      وكان ميكن لنهضة اإلسالم أن تستمر     

  . فقدوا القيادة النبوية الباهرةحىت وإن


بالدس الدفني والكيد   .. امتزج فيها حسن النية بالسذاجة    وملؤامرة  .. آن تعرض لعملية تعطيل   ولكن الذي حدث أن القر    
  .األثيم

.. ، وال يتصور أن يصل األمر إىل حـد التعطيـل          » القرآن تعطيل«وقد يستعظم، أو حىت يستفظع البعض هذا التعبري؛         
 أن ينسخ بعض املفسرين قرابة    - إال التعطيل    -ومباذا نصف   . .ولكن هذا هو ما حدث بالفعل، حىت وإن اختلفت التسميات         

سماح، وعـدم  مائة وعشرين آية من غُرر آيات القرآن اليت تأمر باحلكمة واملوعظة احلسنة، وتوجه الناس للصفح والصرب وال   



٧  ــ        ــ

ادعاء القوامة على اإلميان، وترك الفصل يف اخلالف بني األديان والعقائد، وما تسره الضمائر إىل اهللا يوم القيامة؛ بآية واحدة                    
  . ن التعطيل أخف من النسخ فماذا يكون؟ احلق أأطلقوا عليها آية السيف؟ فإذا مل يكن هذا تعطيالً

؛ فيما مل يوجـد يف  السـنةللفكر اإلسالمي يبدأ باستلهام القرآن، مث باستلهام  لقد كان املنهج الذي وضعه الرسول     
ولكن املنهج الذي يعمل به املسلمون ويسريون عليه منذ عشرة قـرون يأخـذ              . .القرآن مث االجتهاد فيما مل يوجد يف هذين       

، مث  الـسـنة ا  ثانيتبعد القرآن، مث يستبعد     صورة عكسية، ويناقض متاما املنهج الذي وضعه الرسول؛ فهو يستبعد أول ما يس            
يستبعد ثالثًا االجتهاد، واملصدر الوحيد الذي يأخذ به هو أقوال شراح األئمة اتهدين، وال ميكـن ألي نابغـة يف الفكـر                      

المي يف هذه    وكيف يفعل وقد جتمد الفكر اإلس      ، الشافعي وأيب حنيفة ومالك وابن حنبل      »مساء«اإلسالمي أن يرفع رأسه إىل      
، الـذين يرجحـون   »صحاب الوجوهأ«املذاهب األربعة، وهو نفسه يتبع أحدها؟ إن قصارى ما يطمح إليه هو أن يكون من    

  . الوجوه اليت يعرضها كبار الشراح التابعني لكل مذهب من هذه املذاهب
ام أمحد بن حنبل بفتنة خلق القرآن، واقتيد         اإلم ىوهناك واقعة تارخيية هلا داللتها البارزة على تعطيل القرآن؛ فعندما ابتل          

ا مـن كـالم اهللا      أعطوين شـيئً  « :إىل املعتصم، وأخذ فقهاء البطانة واحلاشية حياجونه، رد اإلمام جبملة واحدة باتة كالسيف            
ـوسومل يردوا بشيء،، فأفحمهم»ة رسوله أقول بهن .  




 

ت وتراكمت  فإذا كان هذا هو احلال يف تلك الفترة الذهبية، فترة املأمون واملعتصم؛ فكيف هو بعد أن تكاثفت الظلما                 
  . الغشاوات وتوالت اجلهاالت

ا عديدةإن تعطيل القرآن قد أخذ صور:  
 امنسوخةمنها تعطيل آيات بأسرها، يتفاوت عددها ما بني مائة آية ومخسمائة آية بدعوى أ .  
              لو كانت تنبو عـن   ومنها االنصراف عن القرآن، وعن األخذ بأسلوب القرآن يف االستدالل إىل مصادر أخرى، حىت 

هدي القرآن؛ كما فعل املسلمون عندما أبدعوا علم الكالم للربهنة على التوحيد، واسـتلهموا أسـاليب الفلـسفة                  
وا علـى القـرآن      لو عـض    وكان هلم عن هذا منأى     ،اليونانية ومنطقها للتدليل على صدق بعض القضايا اإلسالمية       

  .بالنواجز
الـذي  T، على حد قول الشيخ حممود شلتوت      » سيقت هلا  عدل ببعض اآليات عن معانيها، وأغراضها اليت      «بينما  

 واختذوها  ،ا ما تفسر اآلية على مقتضى القواعد األصولية اليت استخلصها أرباب املذاهب من الفروع الفقهية              وكثري«يستطرد  
 بل تعـدى    ،ت األحكام ومل يقف األمر عند التشريع وآيا      ،األحكام واستنباط   ،السـنةليها يف فهم القرآن و    إ حتاكموا   صوالًأ

كما يقولـون   ،  ؛ فهي مؤولة بكذا وكذا    السـنةل  ـإىل العقائد وآراء الفرق، فتراهم يقولون هذه اآلية ال تتفق ومذهب أه           
  . فهي منسوخة ال تتفق ومشروعية القتال؛- ورمبا نيفت على السبعني -هذه اآلية أو تلك اآليات 

 يقـول اهللا    ،، وتابعا بعد أن كان متبوعا، وموزونا بغريه بعد أن كان ميزانا           وهكذا صار القرآن فرعا بعد أن كان أصالً       
 والرد إىل اهللا هو الرد إىل كتابه،        ،فَإِن تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اِهللا والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاِهللا والْيومِ اَآلخرِ             تعاىل  

ـ            نـل هو الرد إىل س    والرد إىل الرسو   ـته الصحيحة، ولكن هؤالء عكسوا القضية، وقلبوا التشريع، وردوا كتاب اهللا وسة ن
  .وله إىل ما هلم من آراء ومذاهبرس
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 خـامت   عن شيخهاتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اِهللاوقد نقل الفخر الرازي وهو بصدد تفسري قوله تعاىل     
 وكانت  ، قرأت عليهم آيات كثرية من كتاب اهللا يف بعض املسائل          ،وقد شاهدت مجاعة من مقلدة الفقهاء     «احملققني واتهدين   

 كاملتعجب يعين كيف ميكن العمل       إىلِّ  وبقوا ينظرون  ،ليهاإ ومل يلتفتوا    ، فلم يقبلوا تلك اآليات    ؛مذاهبهم خبالف تلك اآليات   
  .)١(فها خالىأن الرواية عن سلفنا وردت عل مع ،بظواهر هذه اآليات

  وأقوال ال   ،ات على القرآن، بدًءا من التأويل، مبا خيرج اآليات عن نصها وروحها، حىت التزييف بإسرائيليات              ومنها االفتي 
  وكانت سـببا ،وما حشيت به معظم كتب التفسريذا معظم ما جاء عن أسباب الرتول، ، ويدخل يف ه سند هلا من احلقيقة   

  .»فسري واملالحم املغازي والت؛ثالثة ال أصل هلا«يف قولة ابن حنبل املشهورة 
 تفسري القرآن يف ضوء املناخ السياسي واالجتماعي السائد يف تلك احلقبـة            -  وهو ما غفل عنه معظم الكتاب      - ومنها .

ـ  هذا املناخ  ومل يكن    دي النبـوي، وهيمنـة امللـك    بعد التشويه األموي والعباسي للحكم اإلسالمي، وبعد احنـسار اهل
 . يادة اجلهالة؛ بأمثل العهودالعضوض، فضالً عن س

 ذلك ألنه ميكن تفنيـد      ، صور تعطيل القرآن   أخطر ، هي يف نظرنا   وهذه الصورة األخرية اليت غفل عنها معظم الكتاب       
 الذي ساد هذه العهود أوجد فهما      ولكن يف هذه احلالة األخرية؛ فإن املناخ       ،الدعاوى اليت قامت عليها صور التعطيل األخرى      

ا فُسا لهسقيمر القرآن تبع .  
 باعتباره الفهم الوحيد والسليم، ومل يكن هناك مناص من ذلك، ليس فحسب ألن املناخ               ناخ يتقبل التفسري  وكان هذا امل  

 اإلسالمي؛ فلم يكن أ مما كان يف العامليف العامل اإلسالمي مل يكن ليسمح بغريه، بل أيضا ألن املناخ يف بقية دول العامل كان أسو           
بعد أن خفتت شعلة اإلميـان  إلدراك خطأ املطابقة بني التفسري والقرآن ل فترة اجلهالة اليت انتابت العامل بأسره،     هناك جمال طو  

فقهـاء، وأنـه    هلذا العصر على أفهام الالسيء وقد يدل على األثر ،اإلسالمي الصادق، اليت أضاءت العامل طوال ثالثة قرون       
ونفسية جامدة تنفر من أي جديد أو خمتلف عما ألفته؛ أن املفسر الوحيد الذي نفى النسخ عـن    .. أورثهم بالفعل عقلية نقلية   

 »رشـاد الفحـول   إ«، على ما جاء يف      »ا فظيع ة احملمدية جهالً  عي ذه الشر  جاهالً«اعترب  ) أبو مسلم األصفهاين   وهو(القرآن  
فواتح الرمحوت بشرح   «صاحب   واعتربه   ،، على ما جاء يف تفسري ابن كثري       »ضعيف مردود مرذول  « أو أن قوله   للشوكاين،

، ومل خيلص الشافعي من اهلمـز  »ال بتأويلإسالمه إ بى وهو ال يصح من مسلم ممن يدع     ،من شياطني املعتزلة  «؛  »مسلم الثبوت 
ـ    ،هفوات الكبار على أقدارهم   « : للقرآن، فقال الكيا اهلراس    السـنةواللمز عندما رفض مبدأ نسخ       ـومـن عخطـؤه   د 

 وملا سفه ابن حزم الكـثري مـن     .»ولكن احلق أكرب منه   .. هذا الرجل كبري  « :بن أمحد اار  ـ وقال عبد اجلب   .»درهـم ق ـعظ
ظـن  والذي يغلب على ال« :أمحد بن أيب احلجاج يوسف اللبلي األندلسي عنه    قال أبو العباس     ؛متذهبات علماء عصره وفندها   

أن ما يصدر من ابن حزم من هذا الكفر العظيم، وما يقوله من اهلذيان والتخرص والبهتان، ال يكون صدورها منه يف حـال                       
ـ                     هـذه   هالسالمة من عقله والصحة من ذهنه، وأنه رمبا يهيج عليه أخالط يعجز عن مداواا سقراط وبقراط، فيـصدر من

  . »احلماقات، ويهذى ذه احملاالت
شاف جوهر القرآن املطموس، كـان   من ثورة املعرفة واليقظة اإلسالمية يف العصر احلديث؛ حىت ميكن استك  البدوكان  

 وقد يبدو ذلك مفارقة تناقض املألوف، ولكن احلقيقة أن ثـورة العـصر يف               ،بد من مرآة العصر ليمكن رؤية القرآن احلق       ال
 معرفة أيضا، والفرق بينهما أن املعرفة اإلسالمية ملا كانت قـد  إحدى جوانبها هي ثورة معرفة، وأن ثورة اإلسالم كانت ثورة     

     ـا يف غيبـة هـذه    سبقت عصر املطبعة واالختراعات احلديثة؛ فإن معرفتها جاءت عرب الطريقة الوحيدة اليت ميكن أن ي الذ
العـامل الـذي سـبقه اسـم         وقد ينم على صلة اإلسالم اجلذرية بالعلم أنه أطلق على            ،أال وهي الوحي اإلهلي    املخترعات؛

                                                
 .)الكتاب والسنة.. األصالن العظيمان(استشهد ذا يف كتابنا ) ١(
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؛ مما يوحي بداهة أن اإلسالم هو عامل العلم واملعرفة، وعندما سادت عصور اجلهالة وسلطان الظالم؛ طمس جوهر                  »اجلاهلية«
  . اإلسالم، ونشأ فهم سقيم فرض نفسه فرضا، ليس فحسب على املعرفة اإلسالمية، ولكن على اتمع بأسره

م فقهاء العصر احلديث وعلمائه املتحررين من إسار الوظيفة أو تبعية احلاكم؛ أقـرب              وهذا هو السر يف أن معظم أحكا      
  . إىل هدي القرآن من أحكام الفقهاء الذين سبقوهم

ويشبه استكشاف اإلسالم بفضل ثورة العصر، أن استكشاف الدعوة االستقاللية، وانبعاث الوطنية يف املـستعمرات؛               
 يف اجلامعات األوروبية، والذين اعتقد املستعمرون أم سيكونون أتبـاعهم وأنـصارهم؛        جاءت على يد الطلبة الذين تعلموا     

 أن يتشرب احلرية، وأن يثور علـى        بد ملن تشرب روح العلم    وكان ال .. ورة حرية وهذا يعود ألن ثورة العصر كانت أيضا ث       
  . الظلم واالستعمار



بدايـة  « أو » املـذاهب األربعـة  لىالفقه ع«آن، وعلى يسارنا أحد كتب الفقه؛ ككتاب لو أننا وضعنا على مييننا القر  
 تهد وح أن هناك خالفً   ـتض ال ؛ وطالعنا هذا وذاك   ،»اية املقتصد ـا ليس فحسب يف بعض التفاصيل، ولكـن يف         ؛اا رئيسي 

 واسـتثارة،   ،نها أحكامه، فـالقرآن دعـوة     واليت يصدر الفقه اإلسالمي ع    .. الروح العامة اليت عنها يصدر القرآن أحكامه      
ـ   ـ    ـوهداية، واملعامل البارزة فيه هي الدعوة للفكر والنظر والتدبري وإعمال الذه اء ـن، وعـدم االعتمـاد علـى آراء اآلب

قرىب وليس ال ) أو بتعبري القرآن التقوى    (»العمل«وإقامة العدل، وحماربة الظلم، واملساواة بني الناس مجيعا، وأن          .. واألسالف
يف هذا املعىن مكثفًا بالنسبة للمجمـوعتني املظلـومتني     رآن  ـالقوأُبرز  .. دـأو اجلاه أو الثروة؛ هي ما يفضل أحدا على أح         

  .ذلك العهد؛ األرقاء والنساء
هذه هي الروح العامة للقرآن، وهي اليت متثل األصول اليت تستلهم عند وضع األحكام، وال جيوز أن يـصدر حكـم                     

د عن األصول الـيت  ـه نلحظ أن األحكام اليت تصدرها هذه الكتب بعيدة كل البعـ ولكننا عندما نقرأ كتب الفق    جماف هلا، 
 وملا كان العمل هو بأحكام الفقه؛ فـإن         ،ادي أو االجتماعي  ـأو االقتص  وضعها القرآن، سواء كان ذلك يف اال السياسي       

  .ا إىل تعطيل القرآنا أدى عمليهذ
   ـ              فالقرآن دعوة ح امل مـن   ـارة إلعمال الفكر والذهن والتدبري، واستثارة الستخدام احلواس، واالعتبار مبا يف هـذا الع

إِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع مـا أَلْفَينـا              «الذرات واحلشرات، حىت الشموس وارات، والتنديد بالذين        
  .»علَيه آباَءنا

هذا التوجيه واضح جدا يف القرآن، وال حيتاج لالستشهاد بآيات، خاصة وأن االستشهاد ا سيأيت يف مناسبة تالية، وال                   
  . نظن أحدا خيتلف معنا يف هذا

ولكن الفقه اإلسالمي جتمد من القرن الرابع اهلجري، وأغلق باب االجتهاد حىت اآلن، وأصبح املسلمون مجيعا يتبعـون      
 عليه آباءهم، ومل جيدوا يف اآليات اليت تندد ذا املسلك ما حيول بينهم وبينه، أو حييك شيئًا يف صدورهم؛ ألـم يف                       ما ألفوا 

واقع األمر كانوا قد ابتعدوا عن القرآن، ومل يعد املصدر الذي يستلهمونه يف شئون دينهم ودنياهم، وأصبح األمر كما صوره                  
 على أن عقائد اإلسالم جيب أخذها من كتـب     ،العام عند مجاهري املسلمني بعموم التقليد     ي  أستقر الر امث  « :السيد رشيد رضا  

 وذا أمست فائدة القرآن حمصورة يف التربك        ؛ وأحكامه من كتب الفقه املذهبية، وآدابه وأخالقه من كتب التصوف          ،الكالم
، وأنـه ال     بكل حرف عشر حسنات    هملا ورد من أن لتالي    ا، بغري فهم له وال عمل به، بل         ا ال وجوب  لفاظه، ندب أوالتعبد بتالوة   



١٠  ــ        ــ

يفترض على مسلم أن يعلم أو يقرأ منه شيئًا إال ما تصح به صالته كسورة الفاحتة، بل هبط بكثري منـهم اجلهـل بـالقرآن              
  .)١(»واإلعراض عن القرآن والكفر بالقرآن؛ أن حرموا أخذ الدين من القرآن

 يبالغ، ولكن احلقيقة إن الفقهاء حىت اليوم يأخذون بلـب مـا جـاء بـالفقرة           وقد يظن البعض أن السيد رشيد رضا      
، وهذه القراءة ال يطلب منها   »قراءة تعبدية «املستشهد ا، حىت وإن عرضوها بشكل آخر؛ فقراءة العامة للقرآن عندهم هي             

أريد أن أعرف اآليـة    «:  الشعرواي  الشيخ حممد متويل   )جملة حواء ( وعندما سألت إحدى قارئات      ..استفادة احلكم أو الدليل   
  .» ألين حبثت عنها ومل أجدها؛اليت تذكر حجاب املرأة يف القرآن




 




 

هـي قـراءة تعبديـة،    ) أي من عامة الناس ( أن قراءة القرآن من مثل هذه السائلة         فجوهر ما جاء يف هذه الفقرة؛ هو      
وحنن نرى أن من اخلطـأ الفـصل مـا بـني القـراءة           . وليست قراءة استنباط، وأنه ال يطلب من املقلد معرفة أدلة احلكم          

بد وأن تـؤدي إىل     ال) ا التعبدية أوعاه  ويفترض أن تكون القراءة   (، وقراءة االستنباط؛ ألن القراءة الواعية للقرآن        »التعبدية«
 تالوة لأللفاظ، دون أي حماولة إلدراك املعاين؛ أي جمرد تـشغيل            جمردتنمية ملكة النظر واالستدالل واالستنباط، وإال كانت        

 لعضالت اللسان، فضالً عن أن هذا الفصل خيالف توجيه القرآن نفسه، الذي يطالب املـسلمني بالتـدبري والـتفكري، ال أن    
واخللط ما بني قراءة القـرآن      . يكروا اآليات كرا، أو خيروا عليها صما وعميانا، دون إدراك ملعانيها بفكرة أا قراءة تعبدية              

الكهنويت، الذي يبدو أنـه  .. لقرآن حلساب هذا البناء الفقهياإلقصاء لوقضية عدم ضرورة معرفة املقلد احلكم؛ فيه نوع من      
هـل أنـت    « :ثر باهتمام الفقهاء، وحسبك هذه البادرة العنيفة اليت هي أشبه بالزجر والتأنيـب             ما يستأ  - وليس القرآن    -
 فـرض  ان هذا الكالم حىت إذإ نقول ..»إخل.. هدة يف دينك أم مقلدة سائلة؟ ليس مطلوبا من املقلد أن يعرف دليل احلكم  جمت

هالة على اجلماهري؛ فإنه ال يقبل يف عصر يفترض أن كـل             أنه ميكن أن يساغ أو يقبل يف عهود أطبقت فيها األمية واجل            جدالً
كالـصحافة،  (طفل دخل املدرسة وأمل باألساسيات، فضالً عما يعرفه أو ميكن أن يعرفه من قنوات الثقافة العديدة األخـرى                   

وجه نظرها إىل مكـان   . )١(وعندما سألت سيدة عبد اهللا بن مسعود سؤاالً قريبا من هذا          .. املفتوحة أمامه ) واإلذاعة، والكتب 
 بـه   يصد مبا   يصدهم فكان جييب على املطلوب، ال أن        ،اة النيب   ـ يف القرآن، وما أكثر ما سأل األعراب اجلف        »الشاهد«

  . الفقهاء السائلني
    ا للشرك       والقرآن دعوة إىل العدلإىل شـار أ و،)وليس بعد الـشرك إمث (، وقد ندد القرآن بكل صور الظلم، وجعله قرين 

.. فتحدث عن فرعون، وعن الطغاة الذين يـستبدون بالـذين استـضعفوا           ..  االجتماعية والسياسية واالقتصادية   أبعاده
  .يق والنساءوعين عناية خاصة بالرق.. ، والذين يأخذون الربا أضعافًا مضاعفةوامليزانوحتدث عن التطفيف يف الكيل 

دل والتنديـد  ـ ونفتقد تلك احلاسة القوية املتأججة بالعولكننا عندما نتصفح كتب الفقه ال نرى تلك الروح التحررية،  
  .  منهج القرآن-لة وتفصيالً ـ مج-الشديد بالظلم، وجند عديدا من األحكام ختالف 

 وضرب لذلك مثالً موقف     .. بالعدل يف جمال االقتصاد    »حساس الفقهي اإل فتور«وقد شكا أحد الكتاب املعاصرين من       
  . تكار، واستعرض أقواهلمفقهاء احلنفية من قضية االح

                                                
 .٩املنار، اجلزء األول من الد اخلامس والثالثني، ص ) ١(
بلغين أنك تلعن كذا وكذا، وقد : له امرأة من بين أسدمن كتاب اهللا، فقالت ذلك  على أساس أنه يأخذ ..كان عبد اهللا بن مسعود يلعن الوامشات واملستومشات) ١(

 .، وأن رسول قد لعن هؤالءاوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهو..  فوجه نظرها إىل اآلية..قرأت ما بني لوحي املصحف فما وجدته
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  :  فيه جاءعرضيف 
كره االحتكار يف أقوات اآلدميني والبـهائم،       وي«: )١(الكتاببو احلسن أمحد بن حممد بن جعفر القدوي يف          أمام  قال اإل 

 من بلد آخـر، فلـيس مبحتكـر، وال ينبغـي     لبه ومن احتكر غلة ضيعته، أو ج،لك يف بلد يضر االحتكار بأهله   إذا كان ذ  
  . »سلطان أن يسعر على الناسلل

»      ويكره االحتكار والتلقي يف أقوات اآلدميني، كبكان ذلـك يف     إذا ، وشعري ومتر وتني وزبيب، والبهائم كتنب وقش       ر
  !، وإن مل يضر مل يكره)جلالب مرزوق واحملتكر ملعونا( حلديث.. بلد يضر االحتكار والتلقي بأهله

لـومن احتكر غلة ضيعته، أو ما جـبمن بلد آخر، فليس مبحتكره  .  
  . ال يزرع، فكذلك له أن ال يبيعيرى أن له أنال أ ،أما األول فألنه خالص حقه مل يتعلق به حق العامة

  .ا مجع يف املصر وجلب إىل فنائهاوأما الثاين فاملذكور قول أيب حنيفة إمنا يتعلق مب
  . يكره إلطالق ما روينا:وقال أبو يوسف

  . كل ما جيلب منه اىل املصر يف الغالب، فهو مبرتلة فناء املصر، فحرم االحتكار به: وقال حممد
  . »وعلى قول أيب حنيفة مشى األئمة املصححون، كما ذكره املصنف

  : ويعيب الكاتب على هذا النص ما يلي
   ؟حراماوقد اختلفوا يف املكروه أهو حرام، أم هو قريب من احلرام وليس . اعتبار االحتكار مكروها - ١
 . النص على كراهية االحتكار يف األقوات وحدها، ومعىن ذلك جواز االحتكار يف غريها من احتياجات احلياة املتعددة - ٢
 . جتويز االحتكار إذا كان من غلة أرضه، ولو أضر بالناس - ٣
 . جتويز االحتكار فيما يستورده من بلد آخر، ولو أضر بالناس - ٤
) ومها أبو يوسف وحممد رضـي اهللا عنـهم  (تنكار على احملتكر من صاحيب أيب حنيفة مع وجود اجتاه حنو التشديد واالس  - ٥

 .)١(» تسويغ االحتكار ورعايته، ومحايته بظالل تشريع الدولة اإلسالمية وقوة حكومتها»األئمة املصححون«فقد رجح 
، كما عرضها القرآن يف كافة      ويضيق جمال هذه الدراسة املوجزة عن تقصي جمافاة أغلب الفكر التقليدي لروح العدالة            

ااالت، وقد جيزئ عنها أن نشري إىل جمال واحد فحسب هو املرأة؛ ألنه يتعلق باحلياة اليومية واالجتماعية للنـاس، ويـؤثر                     
وغلبـة املفـاهيم     إنصافه من أثرة الرجـال،       الذي استهدف اإلسالم فيما استهدف    على مصري النصف الضعيف من اتمع       

  .هماجلاهلية علي
 اآليات القرآنية ال يعرف الفصل بني اجلنسني، أو عدم االختالط؛           »جمتمع«بد وأن يلحظ أن     فكل واحد يقرأ القرآن ال    

ففيه يتعايش الذكر واألنثى معايشة طبيعية، ليس فيها تعقيد، وال احنراف، وال حساسية؛ فاهللا تعاىل خلق اتمع اإلنساين مـن           
والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ          »لتعارفوا«ائل  ، وجعله شعوبا وقب   »ذكر وأنثى «

       ولَهسرونَ اَهللا ويعطيكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ وونَ الصيمقيكَرِ ونالْم  ،       ن ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمع نم    ـهنيِيحفَلَن نمـؤم وهثَى وأُن
، واحلديث عـن الـزوجني الـذكر        ومن عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ             ،حياةً طَيبةً 

وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجـاالً كَـثريا         ، شاُء الذُّكُور لمن يشاُء إِناثًا ويهب لمن ي     واألنثى ميضي دون أي تفرقة      
ولَوالَ رِجـالٌ مؤمنـونَ ونِـساٌء مؤمنـات لَّـم  ،           لِّلرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساِء نصيب مما اكْتسبن  ،       ونِساًء

موهلَمعت. ..إخل.  

                                                
 .هـ٤٢٨  هـ، وتويف يف بغداد سنة٣٦٢ولد هذا الفقيه سنة ) ١(
 .١٩٤دان أبو املكارم، نشر دار التراث بالقاهرة، ص ـعلم العدل االقتصادي لألستاذ زي) ١(
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وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَـبلَغن أَجلَهـن فَـالَ         والقرآن يتصدى للدفاع عن املرأة، ويهدم العرف اجلاهلي ومواقفه حنوها           
نلُوهضعت  ،   ًلَةنِح هِنقَاتداَء صسوا النَآتو  ،        أَن ت لُّ لَكُمحوا الَ ينآم ينا الَّذها أَيي      نلُوهـضعالَ تـا وهاَء كَرـسرِثُوا الن

   نوهمتيا آتضِ معوا بِببذْهتل  ،          لَفس ا قَداِء إِالَّ مسالن نكُم ماؤآب كَحا نوا محكنالَ تو  ،     ـامذُوا مأْخأَن ت لُّ لَكُمحالَ يو
  . آتيتموهن شيئًا

إِنَّ قرآن أن يتحدث عن النساء جنبا إىل جنب الرجال؛ تأكيدا ملعىن عـدم التفرقـة، كمـا يف اآليـة                     وقد يتعمد ال  
 و اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو نيقادالصو اتالْقَانِتو نيالْقَانِتو اتنمؤالْمو نِنيمؤالْمو اتملسالْمو نيملسالْم  نيـعاشالْخ

والْخاشعات والْمتصدقني والْمتصدقَات والصائمني والصائمات والْحافظني فُـروجهم والْحافظَـات والـذَّاكرِين اَهللا كَـثريا       
  . والذَّاكرات أَعد اُهللا لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما

 وصرح أكثر من مـرة      ...ينكحن أَزواجهن  ،... حتى تنكح زوجا غَيره    :ن الزواج إىل املرأة فقال    ونسب القرآ 
   . طبيعي، وهو أمرباملعروف قيده نْ، وإفيما فَعلْن في أَنفُِسهِنحبق النساء إذا انفصمت عقدة النكاح 

جنـاح  «رأة فإنه يوجه اخلطاب إىل الرجال، منبها أن ذلـك ال يكـون فيـه           والقرآن عندما يشري إىل بعض حقوق امل      
فَإِنْ خرجن فَـالَ   ،فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَالَ جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُِسهِن بِالْمعروف واُهللا بِما تعملُونَ خبِري          : »عليكم

  ف كُملَيع احنج         يمكح زِيزاُهللا عو وفرعن مم فُِسهِني أَنف لْنا فَعي م       أن تصرف املـرأة يف      ، وكأنه يرد على ما قد يقال من 
   . النساء ومن هنا كان نفي اجلناح على الرجال، وليس على..إخل. . األسرة أو الرجال»كرامة« نفسها قد خيدش

 لترد على عمر بن اخلطاب فكرته يف حتديد املهور؛ مل حيدث             مسجد رسول اهللا     ومنذ أن قامت تلك املرأة اهولة يف      
يف وجه الدعاوى اليت راكمها الفقهـاء       ) الذي جعله الفقهاء عورة   (حىت العصر احلديث أن استطاعت امرأة أن ترفع صوا          

سجد واملعرفة واملشاركة النـشطة احليـة يف   صفوفًا الستعباد املرأة، وسلبها كافة احلقوق اليت منحها القرآن، وإبعادها عن امل        
  . جماالت احلياة

  :لقرآن، تعد يف حكم املعطلة فقهاوهناك على األقل ثالثة نصوص يف ا
فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمـِسكُوهن بِمعـروف أَو         من سورة الطالق     ٢ النص على اإلشهاد يف الطالق، الوارد يف اآلية          :األول

قُوهن بِمعروف وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم وأَقيموا الشهادةَ ِهللا ذَلكُم يوعظُ بِه من كَانَ يؤمن بِاِهللا والْيـومِ اَآلخـرِ    فَارِ
فال جند يف كتب     ومع هذا .. لوالتغليظ يف األمر بإشهاد ذوي عدل ال حيتاج إىل تدلي         . ومن يتقِ اَهللا يجعل لَّه مخرجا     

الفقه نصا يوجب الشهادة يف الطالق على خطورة األمر، وأن الشهادة فيه قد تكون أمس مما هـي يف الـزواج، ومل                      
  . »لذوي عد«نسمع حبالة واحدة لطالق مت بشهادة 

مل يرد علـى سـبيل       )ةلرجعشهاد يف الطالق أو ا    قصد به اإل  ي(وقد ادعى الفقهاء أن اإلشهاد املنصوص عليه يف اآلية؛          
) وهو حامي محى األتباع، وناقد كل اجتـهاد (الوجوب يف إثبات الطالق، وقد يصورها ما ذكره الشيخ حممد زاهد الكوثري       

ذي أصدره الـشيخ أمحـد شـاكر        ، ال »نظام الطالق «، وأراد به الرد على كتاب       »شفاق على أحكام الطالق   اإل«يف كتابه   
شهاد كـسبيل األمـر      فسبيل األمر باإل   ،مساك واملفارقة  بعد األمر بالتخيري بني اإل     ترشهاد ذك ال شك أن آية اإل    « القاضي

   .)١(».. وتلْك حدود اِهللا.. «ولو كان األمر للوجوب لذكر اإلشهاد قبل قوله تعاىل ، واملفارقةباإلمساك
ومل يـذكر  ، طالق نفسه حىت يالحظ اإلشهاد عليه واملفارقة تركها وشأا حىت تنقضي عدا ال ال  ،فاإلمساك هو الرجعة  

اإلشهاد إال عند ذكر اإلمساك واملفارقة، فبالنظر إىل أن الرجعة إليها وتركها وشأا حىت تنقضي عدا حقـان متمحـضان                    
 للزوج فقط، ال يشترط يف صحتهما اإلشهاد، كما ال يشترط اإلشهاد يف صحة الطالق، بل لو كان املراد اإلشـهاد علـى                     

وإقامة املطلقة   قبل املضي فيما يترتب على الطالق من إحصاء العدة،           ...فَطَلِّقُوهن...عقب   الطالق مباشرة لذكر اإلشهاد   
                                                

 الَ تخرِجوهن من بيوتهِن والَ يخرجن إِالَّ أَن يأْتني يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ واتقُوا اَهللا ربكُميعىن الواردة يف اآلية األوىل ) ١(
 .بِفَاحشة مبينة وتلْك حدود اِهللا ومن يتعد  حدود اِهللا فَقَد ظَلَم نفْسه الَ تدرِي لَعلَّ اَهللا يحدثُ بعد ذَلك أَمرا
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؛ وهذا مما تأباه بالغة     ما ذكر، فيكون محل اآلية على اإلشهاد على الطالق؛ إقحاما للشيء يف غري موضعه             يف البيت، إىل آخر     
  .القرآن

الء يف تفسري اآلية، ليس فيه ما يدل على االشتراط على ما يف أسانيده من الكالم، كما أنه لـيس يف                وما يروى عن هؤ   
ال الطالق؛ بعيد    وجمرد ذكر آية اإلمساك واملفارقة    . اآلية ما يدل على االشتراط بإحدى الدالالت املعتربة عند أهل االستنباط          

يها إرشاد إىل طريق إبانة احلجة فيما ميكن أن يكون عرضة لإلنكار مـن  عن الداللة على اشتراط اإلشهاد يف شيء منها، بل ف    
تلك األمور، بل الذي يظهر ملن تبصر يف اآلية والحظ سباقها وسياقها؛ أا تشري إىل اإلشهاد على أداء ما على الزوج مـن                       

لعدة، ويكون اإلشهاد على هذا مبرتلـة     حق مطلقته، عند انتهاء العدة؛ ألن املفارقة مبعروف هي أداء حقها قبله عند انقضاء ا              
ويكون األمر باإلشهاد رد التمكني من إثبات أنـه أدى مـا            . اإلشهاد على الطالق؛ ألن هذا مترتب على ذاك وهو ظاهر         

  . عليه، وال دخل له يف صحة الطالق أصالً
       ـفيتبني مما ذكرناه أن القول باالشتراط رأي حمض، من غري كتاب وال سإمجاع وال قياس، وليس أحد يقـول يف  ة وال ن

الوصية يف السفر، أو املداينة، أو املبايعة، أو رد األموال إىل اليتامى؛ أا تبطل إذا أمهل اإلشهاد فيها بتصادق أهل الشأن فيها                      
  . حدىل طريق إقامة احلجة عند التجاإعلى قيام نصوص اإلشهاد فيها، بل عد األمر باإلشهاد عليها رد اإلرشاد 

هاد يف النكاح مع خطورة أمره، فكيف يعد الطالق والرجعة أخطر منـه، وإمنـا         يرد يف القرآن ذكر الشتراط اإلش      ومل
  . السـنةجرى أكثر األئمة على اإلشهاد يف النكاح لورود االشتراط يف 

        وِأما الطالق فلم يشترط أحد منهم اإلشهاد، وإن رعن بعضهم، على أنـه قلمـا     اشتراط اإلشهاد يف صحة الرجعة       ي
ال نعلم بني أهل العلم خالفًا يف صحة وقوع الرجعة بغري شـهود      : يتصور التجاحد يف الرجعة، قال أبو بكر الرازي اجلصاص        

؛ وهذا حممـول    »الطالق والنكاح والرجعة بالبينة   «إال شيئًا يروى عن عطاء، فإن سفيان روى عن جريج عن عطاء أنه قال               
أال ترى أنه ذكـر      اإلشهاد على ذلك احتياطًا وحذرا من التجاحد، ال على أن الرجعة ال تصح بغري شهود،              على أنه مأمور ب   

 أما قـاال إذا     ،وقد روى شعبه عن مطر الوراق عن عطاء واحلكم        . وال يشك أحد يف وقوع الطالق بغري بينة       . الطالق معها 
وهو ظاهر من اإلمساك،    ،   على أن اجلماع رجعة    إِمساك بِمعروف فَ وقد دل قوله تعاىل      .،»غشيها يف العدة فغشيانه رجعه    

وأما ما يروى عن بعضهم من اإلشهاد على املراجعـة،  . فكيف ميكن اإلشهاد على الغشيان لو مل يرد عطاء ما ذكره اجلصاص 
  . فإمنا هو إشهاد على اإلقرار باملراجعة، ال على املراجعة نفسها كما يظهر بالتأمل

مل يقع اإلشهاد عليه عند القاضي أو نائبـه أو الـشهود؛ فهنـاك               قرر من غري حجة عدم االعتداد بالطالق الذي       فإذا  
١(»نسأل اهللا السالمة. .ين وبدعي؛ جمموع ومفرقـاختالط أنساب، وقضاء على مجيع أنواع الطالق السابق ذكرها من س(.   

وهب أخذ بكالمه جدالً،  .. حتايل وتطويع والتواء يف التفسري والتأويل     وحنن أيضا نسأل اهللا السالمة مما حوته الفقرة من          
، إىل  »ما على الزوج من حق مطلقتـه      «، أو   »ا من التجاحد  ا وحذر حتياطًا«أو  ،  »قرار باملراجعة على اإل «وكان اإلشهاد هو    

مـا    أو الرجعـة، أو إثبـات      ؟ ليس هناك إشهاد، سواء كان على الطالق        عند الفقهاء  فأين هذا اإلشهاد  .. آخر ما ذكر هو   
  . للزوجة، أو غري ذلك من مقتضيات

وإِنْ خفْـتم شـقَاق   النص على بعث حكم من أهل الزوج، وحكم من أهل الزوجة عند خشية الشقاق، والنص هو  : الثاين
          ا إِصرِيدا إِن يهلأَه نا مكَمحو هلأَه نا مكَمثُوا حعا فَابنِهِميا        ببِريا خيملا إِنَّ اَهللا كَانَ عمهنيفِّقِ اُهللا بوا يالَح   فاآليـة ،

وكان جيـب أن  .  الشقاق»خوف«ولكن عند .. أو حىت الشقاق توجب تعيني حكمني، ليس فحسب يف حالة الطالق     
وهذا شيء مل توجبه    . لطالقال يتم طالق إال بعد إمتام هذه اخلطوة، وإقرار احلكمني أن الطرفني أو أحدمها أصر على ا                

  . كتب الفقه، ومل يؤخذ به؛ فهو نص معطل
                                                

 .٩٠-٨٧ام الطالق، ص اإلشفاق على أحك) ١(
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 ومل تذكر اآلية أن ما      ،؛ وهو أن تطلب الطالق على أن تعيد للزوج املهر الذي قدمه           »اخللع«االعتراف حبق املرأة يف     : الثالث
 للمرأة وإن تضمنته كتب الفقـه؛     فسرته، سواء كان املهر أو غريه؛ فهو حق        السـنةلكن  . تفتدي به نفسها هو املهر    

فإذا كان الرجل هو الذي يقـدم      .  معطل، بل ال يكاد يعرف     ولكنه يف الواقع  إال إن النص عليه كان أكادمييا وعمليا،        
 أن تطلق   - وال يوفقها اهللا حلب زوجها؛ حبيث تكرهه كراهة مشددة         املهر، وإذا كان من حق املرأة عندما ترى ضررا        

ر، فإن اخللع يف حقيقته هو حق املرأة يف الطالق عند الضرر الذي تستشعره هي، وتكيفـه، ويفتـرض أن                   بإعادة امله 
وقـد  . يؤخذ بكالمها، وقد نفت اآلية أن يكون يف ذلك جناح على الزوج؛ مما يفهم منه افتراض موافقته، أو وجوا                  

ن فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان والَ يحلُّ لَكُم أَن          الطَّالَق مرتا  جاء النص يف اإلشارة إىل الطالق، والنص هو       
تأْخذُوا مما آتيتموهن شيئًا إِالَّ أَن يخافَا أَالَّ يقيما حدود اِهللا فَإِنْ خفْتم أَالَّ يقيما حدود اِهللا فَالَ جناح علَيهِمـا فيمـا                       

دونَافْتمالظَّال مه كاِهللا فَأُولَئ وددح دعتن يما ووهدتعاِهللا فَالَ ت وددح لْكت بِه ت.  
والالَّتـي  ال يتسع اال لشرحها؛ ملا علق ا من وجوه خالفية؛ مثل            نصوص أخرى يف هذا املوضوع معطلة،       وهناك  

   كُمائسن نةَ مشالْفَاح نيأْتي    ةً معبأَر هِنلَيوا عهِدشتلَ            فَاسعجي أَو توالْم نفَّاهوتى يتح وتيي الْبف نِسكُوهوا فَأَمهِدفَإِن ش كُمن
  . نهما إِنَّ اَهللا كَانَ توابا رحيما واللَّذَانَ يأْتيانِها منكُم فَآذُوهما فَإِن تابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا ع.اُهللا لَهن سبِيالً

                      ـاتمعات وقتئذ؛ املساواة، وأن النـاس مجيعا على الظلم والطبقية السائدة يف ا ا القرآن وقضى ومن القيم اليت جاء
وهـدمت  . تقـوى ولكن بالعمل الصاحل وال. سواسية، ال يفضل أحدهم اآلخر مبالٍ أو جباه، أو بنسبٍ، أو لون، أو جنس   

وال ميكن للطبقة الـدنيا أن  .. هذه الفكرة السدود العالية اليت كانت جتعل اتمع القدمي طبقات مغلقة بعضها فوق بعض             
، وكان مجهور الذين آمنوا به واتبعوا النيب مـن األرقـاء والفقـراء واملستـضعفني يف           »الطبقة العليا «ترقى إىل مستوى    

 نصرم على كل مسلم،      وأوجب النيب    ،كافأة اإلسالم ملن يسلم من العبيد واألرقاء       هي م  »احلرية«وكانت  .. األرض
  .إخل.. وسلمان.. بن ياسر، وصهيبومن هؤالء برز عظماء اإلسالم؛ عبد اهللا بن مسعود، وعمار   ،)١(كما يذكر احلديث

اء، اليت كانت متبعة؛ هذا املعيار هـو        باختصار أحل القرآن معيارا لألفضلية، حمل معايري احلسب والنسب والغىن والثر          
قَاكُماِهللا أَت دنع كُممإِنَّ أَكْر .  

مثل الشروط اليت جيب أن تتوفر فيمن يكـون خليفـة أو إمامـا،              (ولكن الفقه اإلسالمي، يف عدد من القضايا اهلامة         
  .لهم هذا املعىن أو يلتزم به؛ مل يست)وتكييف الكفاءة بني الزوجني

 يف حني أن هذه األحاديث ال تـصلح         ،؛ إعماالً لبعض األحاديث   »القرشية«قضية األوىل أخذ اجلمهور باشتراط      ففي ال 
  .ولو لعبد برأسه زبيبة سندا؛ ألن هناك أحاديث أخرى تناقضها، وتأمر بالطاعة

 أن ساملًا موىل أيب حذيفة  ومتىن لو،وقد أوصى عمر عندما طُعن صهيبا بالصالة، وكان ميكن أن يكون هلذا داللة سياسية         
  .)٢(حيا؛ إذن لواله األمر

ويف العقد األول من القرن العشرين؛ فسخت حمكمة شرعية مصرية زواج بنت الشيخ السادات بالشيخ علي يوسـف،    
 رئيس حترير جريدة املؤيد اليومية، ومن أبرز كتاب هذا العهد وشخصياته؛ على أساس عدم الكفاءة، فالشيخ نشأ من أسـرة                

وإذا كان قد أثرى واشتهر؛ فإمنا مت ذلك عن طريق          . ا فقريا ال ميلك شيئً    »اجماور«وضيعة يف إحدى قرى الصعيد، وبدأ حياته        
  . )١(، وهي شيء ممتهن؛ وهلذا كله فهو ليس كفئًا للحسيبة النسيبة ابنة الشيخ السادات»الصحافة«

                                                
 .١٨٥، ص ٣انظر احلديث يف تيسري الوصول، ج ) ١(
 .سنعود ملعاجلة هذه النقطة يف موضعٍ تالٍ من هذا الكتاب) ٢(
على ابن زجنية من اإلنصاف أن نذكر أن ابن حزم خالف الفقهاء يف اعتبار أن النسب من عناصر الكفاءة، وقال يف احمللى إن أهل اإلسالم كلهم إخوة، ال حيرم           ) ١(

 .إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌا ذلك على اآلية  اهلامشي، مؤسسةنكاح ابنة اخلليف) أي جمهولة(بغية 
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إذا خطب « لك الرسول؛ فهل جيهل هؤالء ما قاله الرسول   وحنن نرى أن هذا كله خمالفة صرحية لتوجيه القرآن ومس         
 زوج  الـنيب   أو هل فام أن   ،»ن ال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض        إ ..ليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه     إ

ـ             ) وهي يف قمة األرستقراطية القرشية    (زينب بنت جحش     يس ملواله زيد بن حارثة، وزوج أسامة بن زيد بفاطمـة بنـت ق
بنت أخيه، وأن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن    ) أفقر الفقراء (زوج بالل   ) أغىن األغنياء (القرشية، وأن عبد الرمحن بن عوف       

تبىن ساملًا؛ وهو موىل امرأة من األنصار، وأنكحـه ابنـة           ) وكان فضالً عن أرستقراطيته القرشية قد شهد بدرا       (عبد الشمس   
وقد اعترب بعضهم احلجامة تنقص الكفاءة، على حني أخرج أبو داود أن ابن هند حجم النيب                .. عةأخيه الوليد بن عتبة بن ربي     

أخرجه احلاكم وحسنه ابن حجر يف التلخيص (،»يا بين بياضه أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه«  فقال .(  
ؤيد وجهة نظرهم يف اشتراط الوالية      وقد يلحق ذه النقطة؛ الطريقة اليت فسر ا الفقهاء بعض اآليات القرآنية؛ لكي ت             

إذا عقدت املرأة نكاحهـا     «يف صحة النكاح، كما ذهب إىل ذلك مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر والشعيب والزهري                
بغري ويل وكان كفئًا جاز، وفرق داود بني البكر والثيب، فقال باشتراط الويل يف البكر، وعدم اشتراطه يف الثيب، ويتخـرج                    

 وجاء هذا اخلالف للتفـسري العجيـب   ،نة ال فرض ـواية ابن القاسم عن مالك يف الوالية قول رابع؛ إن اشتراطها س           على ر 
فَبلَغن أَجلَهـن فَـالَ تعـضلُوهن أَن يـنكحن           فقالوا إن اآلية     ،الذي فسر به أنصار اشتراط الوالية بعض اآليات القرآنية        

نهاجوأَز  وا عن العضل        خطاب لألو وقوله ،!لياء، ولو مل يكن هلم حق يف الوالية ملا وانمؤى يتح نيرِكشوا الْمحكنالَ تو 
ثـالث  (ذن وليها فنكاحها باطل     إمرأة نكحت بغري    اقال رسول اهللا أميا     «خطاب لألولياء أيضا، كما احتجوا حبديث عائشة        

أخرجه الترمـذي، وقـال فيـه    ( »أصاب منها، فإن اشتجروا فالسطان ويل من ال ويل له      وإن دخل ا فاملهر هلا مبا        ،)مرات
فأما قوله فاذا بلغن أجلهن فال تعضلوهن؛ فليس فيه         «وقد قال ابن رشد يف الرد على التأويل السابق لآليتني           ). حديث حسن 

عضل؛ مما يفهم فيه اشتراط إذم يف صحة العقد         أكثر من ي قرابة املرأة وعصبتها من أن مينعوها النكاح، وليس يهم عن ال             
أو النص، بل قد ميكن أن يفهم منه ضـد هـذا؛ وهـو أن                وال جمازا؛ أعين بوجه من وجوه أدلة اخلطاب الظاهرة         ال حقيقة 

 هو أن يكـون خطابـا       ؛والَ تنكحوا الْمشرِكني حتى يؤمنوا    األولياء ليس هلم سبيل على من يلوم، وكذلك قوله تعاىل           
وأيضا فإن املقصود من اآلية لـيس هـو   .. أم يكون خطابا لألولياء   ني، أو جلميع املسلمني أحرى منه،       ألويل األمر من املسلم   

  .)١(حكم الوالية، وإمنا املقصود منها حترمي نكاح املشركني واملشركات؛ وهذا ظاهر
ط الواليات؛ ميكن أن يعد من أعاجيب يل األلفاظ، وتطويعها لـتعين  نقول إن تفسري اآليتني كما ذهب إليه أنصار اشترا  

وللتوصل إىل اشتراط ويل، وإجياب نوع من الوصاية على حرية املرأة وحقها يف اختيـار زوجهـا، ومباشـرة       ! عكس معناها 
  .وأوجد من املآسي أكثر مما توقىالعقد؛ األمر الذي ساد بالفعل، 

 يف بيون على كافة النساء، رغم   نَرق أن ي  اء يف تعميم التوجيه القرآين لنساء النيب      ويقرب من هذا أيضا تعسف الفقه     
  . ...لَستن كَأَحد من النساِء؛ ألن  لنساء النيب التوجهأن خطاب اآلية صريح يف 

تضح لنا أن الفقهاء قد عطلوا      ما بني املسلك الفقهي واالجتاه القرآين؛ ي       من هذا العرض السريع لبعض وجوه االختالف      
 جتـاهلوا  - ببـساطة  -أو أم  عديدا من اآليات، وتعسفوا يف تفسري آيات أو استنباط أحكام منها تتناىف مع اللفظ والروح   

  . آيات عديدة، ووضعوا من القواعد ما يتناىف مع الروح العامة واملبادئ األساسية اليت وضعها القرآن
  . ما سنشري إليه يف الفصل التايلم على هذا؛ فهذاأما األسباب اليت محلته

                                                
 . شركة املطبوعات العربية.، ط»بداية اتهد واية املقتصد« بتصرف، اجلزء الثاين من ٩و٨ص ) ١(
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  ـــــــــــــــــــــــــ

  وكيف تقبل املسلمون االنصراف عن القرآن، وتعطيل أحكامه حتت أعينهم؟.. كيف حدث هذا
لبحث التارخيي، ولكننا نريد أن نثبت أن هـذه         إننا يف حتري أسباب ذلك ال نسلك مسلك االستقصاء األكادميي، أو ا           

 مقتـضى  - بأي حال مـن األحـوال   -الظاهرة إمنا هي مثرة سوء فهم من ناحية، ومناخ عصر من ناحية أخرى، وأنه ليس  
  .. ا الطريق للعودة إىل القرآن، وسيفتح الباب أمامهكرة أن هذا اإلثبات سيمهد تلقائييتطلبه اإلسالم نفسه بف

  . اآلن إليضاحه بشيء من التفصيلونعود. نا إشارة عابرة إىل بعض أسباب ذلك، يف الفصل السابقوقد أشر
  : فمن أبرز األسباب اليت أدت إىل تعطيل القرآن



ويعنون به وجود آيات الحقة تنسخ أحكـام  ، )١(»النسخ«ما يسمونه  الصورة املقررة واملعترف ا لتعطيل القرآن؛ هي   
رد الربكةآيات قرأ من القرآنقرأ فيما يسابقة، وتصبح اآليات املنسوخة معطلة احلكم، ت !!  

..  مئات، ونزل ا آخـرون إىل عـشرين     لها البعض إىل بضع   فأوصملفسرين يف عدد اآليات املنسوخة،      وتفاوتت آراء ا  
ا بالرأي، ويعطلوا تبعا لنص متهافت، أو فهـم  فانظر كيف أصبح الكتاب احلكيم وآياته املقدسة لعبة املفسرين، حيكمون فيه    

  . سقيم
ال تعتمد على ما    ) وهي جرأة كان جيب أن ترفض أصالً، من ناحية املبدأ         (والغريب أن جرأة هؤالء الناس على الكتاب        

ن ذلـك    هذا األمر؛ فيجب أن يكـو      – ولو من باب اجلدل      -يتناسب مع دعواها العريضة، فمن املفهوم بداهة أنه إذا جاز           
ولكن شيئًا من هذا مل حيدث، فقد ارتكزوا على آية واحدة يف         .. مبقتضى أدلة دامغة، وبراهني قاطعة، ونصوص جلية متضافرة       

وحنـن  . )البقرة..١٠٦ (رما ننسخ من آية أَو ننِسها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها أَلَم تعلَم أَنَّ اَهللا علَى كُلِّ شيٍء قَدي                  القرآن  
وإمنا ،  )١(وإن كنا نستخدم كلمة آية مبعىن النص أو اجلملة القرآنية، إال أن القرآن نفسه ال يستخدم أبدا كلمة آية ذا املعىن                    

جاءت كل املواضع اليت    ،  )٢(»األصالن العظيمان «هو يستخدمها مبعىن املعجزة أو الداللة أو القرينة، وقد استعرضنا يف كتابنا             
بال استثناء مل يستخدم القرآن أبدا كلمة آية مبعـىن            موضعا، ويف كل هذه املواضع     ٨٢ يف القرآن، ومجلتها     »آية«فيها كلمة   

، اليت يف سورة البقرة؛     »آية«نص قرآين أو مجلة، وإمنا مبعىن معجزة؛ وهو أمر واضح كل الوضوح من سياق اجلملة، فكلمة                 
نسخت كل املعجزات السابقة اليت كانت تأخذ شكل أشياء أو أفعال حمسوسة؛         ) وهي القرآن  (مقصود ا أن معجزة اإلسالم    

مثل عصا موسى، أو ناقة صاحل، أو مائدة عيسى، وفرض مفهومنا ملعىن كلمة آية على القرآن هو جزء من االفتئـات علـى               
  .معظم التفاسريالقرآن، الذي يكاد يكون حمور 

ما يفهم منـها  عل، أو تعني نسخا بذاته، وقصارى ال توجب نسخا بالف ليت استندوا إليهاوأعجب من هذا كله أن اآلية ا      
جواز النسخ، وما كان يصح أن يعطي بعض املفسرين ألنفسهم احلق يف ادعاء وقوع نسخ آيات بعينها؛ ألن هذا هو القـول            

، أو استندوا على آراء ألن هذا ال يربئهم إال كما   وال يقال إم نقلوا روايات    ! بالرأي يف القرآن، وهو مذموم حىت إن أصاب       
                                                

 .٢١١، إىل ص ١٣٣، من ص »األصالن العظيمان« كتابنا لقد عاجلنا هذا املوضوع يف قرابة مائة صفحة، يف) ١(
 . النصوص»اآليات«حىت وإن كان القرآن يقصد بكلمة ) ١(
 .١٦٨ – ١٦٥األصالن العظيمان، ص ) ٢(
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ويف املالذ األخري فإننا جند الرأي؛ ألنه ال يوجد حديث صحيح متواتر، أو شبه متواتر عن نسخ، وإمنا هـي                    ! يربأ ناقل الكفر  
  . أقاويل وروايات

، وإن كان فيه بعض آيـات       »كمحم«ويشهد ملا ذهبنا إليه، ويفند دعوى النسخ؛ اآليات العديدة اليت تؤكد أن الكتاب              
ولَو كَانَ من عند غَيرِ اِهللا لَوجـدوا فيـه   متشاات، دون أي إشارة إىل آيات منسوخة، بل هناك القطع أن ال اختالف فيه       

ك معىن لوقوف هـذه     إخل؛ فال يكون هنا   ...  وإننا إذا أخذنا بأن للنسخ حكمة هي اختالف املصاحل واألزمنة          ،اختالَفًا كَثريا 
.. ويف هذا القضاء املربم على األصول واملبادئ اليت جاء ـا القـرآن            .. ، ولوجب أن يستمر   احلكمة عند عهد الرسول     

  . وكانت دعوى النسخ بالفعل يف أصل شذوذ كثري من الفئات املنحرفة
أو تـصلح  وى الكتـاب احلكـيم،   ن تنهض إىل مست   أىن هلا أ  .. وعزز أنصار النسخ دعواهم بأحاديث ركيكة وموقوفة      

  . ال أخطر منه يف احلقيقة للحكم يف هذا األمر اخلطري أو األخطر؛ ألنه
واحلق إن االحتجاج مبثل هذه األحاديث، بل وما هو أقوى منها؛ كان جيب أن يرفض شكالً وموضوعا؛ شكالً ألن هذا            

ألصل أن ال يوجد يف القرآن نسخ؛ ألنه إمنـا يرسـي            يفرض ما هو غري مقطوع به على ما هو مقطوع به، وموضوعا ألن ا             
 نفـسها   »رسـول « أيضا ال ميكن أن تنسخ القرآن؛ ألن مهمة الرسل هي التبليغ، وكلمة              السـنةاملبادئ واألصول، وألن    

  . ودون زيادة أو نقصانتعطي هذا املعىن، واآليات صادعة وصرحية يف أن مهمة النيب هي التبليغ بأمانة،
  . القرآن، فتدفق سيل العرم من أحاديث مكذوبة أو مظنونة أو موقوفةالسـنةعظم الفقهاء أجازوا أن تنسخ ولكن م

ووصلت جلاجة القوم وترسب هذه الفكرة يف أعماق أذهام؛ أن ثاروا على الشافعي وخطأوه؛ ألنه رفض مبدأ نـسخ               
ناصـر  «نه قدم أسبابا وجيهة غاية الوجاهة، وأنه بعـد هـذا             للقرآن، رغم أن الشافعي هو واضع أصول الفقه، وأ         السـنة
، ولـو  ؛ ألنه كان يرى أن صحة احلديث تثبت برواية الثقة حىت يبلغ به رسول اهللا    )كما أطلق عليه أهل بغداد     (»السـنة

ومل يقم لغري ذلك من الشروط وزنا على خالف ما اشترط مالك أو أبو حنيفةاكان الراوي واحد ، .  
ا، وأن اآليات املزعوم نـسخها قـد   مل يأخذوا بدعاوى أنصار النسخ متام ..بل وعامة املسلمني.. ومع أن معظم الفقهاء   

إال أن فكرة النسخ نفسها قد ضيقت من سـعة التـشريع   .. أو ما هو أقل.. تقلص عددها من بضع مئات إىل بضع عشرات   
م، اليت أوردها القرآن كبدائل ميكن األخذ بأي واحد منـها، ولـيس       القرآين وألزمت الفقهاء األخذ حبكم واحد من األحكا       

  . بواحد منها على وجه التعيني، تبعا لتغري األحوال واملالبسات والظروف


و لئن كان النسخ يؤدي إىل جتميد وتعطيل آيات عديدة، فإن استغالل تفسري القرآن يؤدي إىل تقدمي صورة مـشوهة، أ     
صورة مغرضة منظور إليها من زاوية مسبقة؛ حبيث يكون اهلدف من التفسري هو إثبات وجهـة نظـر                  .. بأفضل االحتماالت 

  . معينة
وقد يصل األمر ببعضها أن يصبح كمـا  .. فالتفسري هنا صورة من استغالل القرآن واستخدامه، وليس تفسريه وخدمته      

  .»سريإال التف.. يءفيه كل ش«قيل عن تفسري الرازي 
وكشأن الفنيني واخلرباء، فإن بضاعتهم مـن النحـو   . فقد دخل اللغويون حلبة التفسري بفكرة إيضاح اإلعجاز اللغوي    

وتفسريهم إلعجازه، وقد كان من أسوأ صور ذلك اسـتدالهلم          حكمت طريقة معاجلتهم للقرآن     .. خلإ... والقواعد والبالغة 
رآن حمتاج إىل قول زيد أو عمر من الشعراء إلثبات صحة الكلمة أو سـالمة               على بالغة القرآن بأبيات من الشعر، كأن الق       

وملا وجدوا أن للقرآن حنوه اخلاص وطريقته املميزة ! املعىن، فضالً عن أن كثريا مما يوردون من أبيات شعرية ركيك أو منحول         
لك مبا يتفق مع قواعدهم، فلما جوـوا  يف صياغة الكلمة وحنتها ووضعها، خيتلف عن قواعدهم؛ حاولوا بكل الطرق تأويل ذ   
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ا لغويـون ال     وظهر بذلك أم أساس    ،»!!ن القرآ نـحلَ«مبا ال يقبل التطويع، سقط قناع املفسر وظهر وجه النحوي، فقالوا            
ندما خيالف قواعدهم املقدسةا يف أن يرموا القرآن باللحن عجيدون حرج!  

ما أمجله القرآن، وتعريف ما نكره، ومل يكن هلم بد أن يلتمسوا ذلك يف               لودخل احللبة رجال اآلثار، الذين عنوا بتفصي      
وسواء كـانوا  . تفصيالً، وأبرزها التوراة، وما كتبه أحبار اليهود    الكتب القدمية اليت عاجلت ما أشار إليه القرآن بصورة أكثر         

وأم تلمسوا اآلثـار  .. غري إسالمية قبل إسالمهمهم أساسا رجال آثار، ورثوا هذه اآلثار من آبائهم أو حبكم نشأم يف بيئة               
 ،إجياز أو أسـباب  .. عندما جووا بالقضية؛ فإن النتيجة واحدة ألن النصوص كانت واحدة، حىت وإن حدث تأخري أو تقدمي               

ن اهللا تعـاىل  ، وفات هؤالء أ»سرائيلياتاإل«وهذه اآلثار اليت نقلها فريق من املفسرين، وحشوا ا كتبهم؛ هي ما أطلق عليه            
تعمد التنكري وعدم حتديد األمساء واألزمان حلكمة التحريف والتزييف، وأن كثريا منها ليس مما أنـزل اهللا، ولكـن وضـعه                   

ففسروا القرآن بأقاويل أكد القرآن نفسه أا منحولة، ومن وضع الذين حيرفون كـالم اهللا بأيـديهم، مث             .. األحبار والكهان 
  !!مبا تربأ منه القرآن.. ، فكأم فسروا القرآنيقولون هذا من عند اهللا

ومل خيلص رجال احلديث من املآزق اليت حتكمت يف اموعتني السابقتني؛ فقد دخلوا وعمادهم ورأمساهلم الـثمني هـو         
كـشف  ، ويف سبيل هذا اإلسناد شوهوا تشويها بالغا كثريا من اآليات، خاصة عند إيراد أسباب الـرتول، وقـد                    "سناداإل"

وما أَرسلْنا من قَبلـك مـن    من احلج ٥٢حقيقتهم موقفهم من قضية الغرانيق، فعندما كانوا بصدد ذكر سبب نزول اآلية          
                حي طَانُ ثُميي الشلْقا ياُهللا م خنسفَي هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمإِالَّ إِذَا ت بِيالَ نولٍ وسر       ـيمكح ـيملاُهللا عو هاتاُهللا آي مك ؛

تلك الغرانيـق   «،    ومناةَ الثَّالثَةَ اُألخرى   *أَفَرأَيتم الالَّت والْعزى   بعد تالوته    زعموا أن الشيطان ألقى على لسان النيب        
ثيم؛ توضح هيمنة اإلسناد، وأم كـإخوام       للروايات اليت نقلت هذا الزعم األ     هم  ومعاجلت ،»وإن شفاعتهن لترجتى  ... العال

اللغويني ونقلة اآلثار، يفرضون بضاعتهم املزجاة على الذكر احلكيم، فمع أن الروايات اليت رويت كلها ضعيفة أو منقطعـة                   
  : سوى رواية لسعيد بن جبري، فقد قال احلافظ بن حجر

ما طريقني صحيحيني، أخرجهما ابن جرير؛ أحدمها من لى أن هل ، ع ولكن كثرة الروايات تدل على أن للقصة أصالً       ...«
بن احلارث بن هشام، واآلخر عن طريق هند عن أيب العالية، وال عربة بقول ابـن                 طريق الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن       

  . »العريب وعياض أن هذه الروايات باطلة ال أصل هلا
ى أن للقصة أصالً، وهو يعلم حق العلم أن رجال احلديث           بن حجر إن كثرة الطرق تدل عل      اوالغريب أن يقول احلافظ     

ال تعززها، فضالً عن أن أي إسناد مزعوم، مهما كانت صحته يف املعـايري               يتناقلون الواقعة من عشرين طريقًا، فكثرة الطرق      
   .الته لرس كمال أداء النيب خيدشاليت وضعها احملدثون؛ مرفوض عندما 
ظم املفسرين مل يدخلوا مأدبة القرآن كضيف، يعرف قداسة ما سيقدم إليـه، ويعتـرف               هذه األمثلة كلها تظهر أن مع     
علـى  «وإمنـا دخلوهـا   .. واملر املتبل.. وأن يكون فيها احللو املسكر.. والبارد باردا.. باحلكمة يف أن يكون الساخن ساخنا 

نوعة املتعددة، اليت أعدها اهللا تعاىل لكل العـصور         وفارضني هذا الطعام على مأدبة القرآن املت      .. ، راغبني يف طعام واحد    »علم
  . وكل الشعوب؛ مما أعطى القرآن طعما غري طعمه ومذاقًا غري مذاقه

وقد كثف هذه احلقيقة، وأعطاها مسحة تقليدية أن التفسري الذي وضع منذ سبعة أو مثانية قرون؛ هو املنـهج املقـرر                     
يث طبعت التفاسري القدمية مرارا وتكـرارا، وأصـبح أي اجتـاه جديـد يف     واملعتمد، وفرض نفسه على العصر واألجيال حب  

  .، يقاوم وحيارب وتظن به الظنونالتفسري


 هي اليت تـضع التفاصـيل   السـنةمن املعروف أن القرآن يضع األساسيات، ويرسي اخلطوط العريضة لألحكام، وأن    
شرح الغامض، وحتدد امل؛ فقد تكون الصالة يف القرآن دعاء، أو ركوعا وسجودا، وقـد يكـون     واجلزئيات، وهي اليت ت   
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، وتوضح لنا   السـنةفتأيت  .. وقد تذكر الصالة فال حيدد وقتها وعددها وطريق أدائها        . الصيام صياما عن الطعام وعن الكالم     
  . إخل. .طريقة أدائها الصلوات، ووقتها واملقصود بالصالة والصيام واحلج، وعدد

؛ وهو املسلك الطبيعـي واملنتظـر؛       السـنةهلذا مل يكن أمام األئمة لتتعرف على مقصود القرآن وتفاصيل ما أمجله إال              
مـا يؤخـذ    ولكن..  أي مسلك آخر، كااللتجاء إىل كتب قدمية، أو استلهام شرع من قبلنا، أو غري ذلك          وهذا مفضل على  

إذ ..  من القرآن، كثريا ما أخطأهم التوفيق يف وضـعها موضـعها الـدقيق          السـنة يف تكييفهم ملكان     على األئمة أوالً؛ أم   
 صحيحة وثابتة، وأفنـوا  السـنةوثانيا أن الضوابط اليت وضعوها لضمان وصول     .. آثروها يف كثري من احلاالت على القرآن      

 واألساليب، مل تكن بعد هذا كله من اإلحكام حبيث تسد املنافذ املتعددة             فيها أعمارا بعد أعمار، وأبدعوا فنونا من الضمانات       
  . ؛ حبيث اتسع اخلرق على الراتق ملدة قرن، بعد وفاة النيبالسـنةاليت حدثت لتأخر تدوين 

ـ          ة الـيت  نتيجة للقصور يف هذين، ابتعد الفقه اإلسالمي يف كثري من املواضيع عن اخلط الرئيسي للقرآن، والروح العام
وما ينطـق  حمتجني باآلية   سواء بسواء، على أساس أا وحي،        كالقرآن   السـنةيصدر عنها أحكامه؛ فقد اعتقد البعض أن        

 وحي قدر ما تعين أن القرآن وحي، وأن الرسول      السـنة متجاهلني أن اآلية ال تعين أن         إِنْ هو إِالَّ وحي يوحى     *عنِ الْهوى 
كما أن األحاديـث الـيت      . نطق به عن هوى، أو من تلقاء نفسه، وإمنا هو وحي يوحى كما يتطلب ذلك سياق السورة                ال ي 

  . تعطي معىن خمالفًا أكثر منهاأوردوها ال تنهض دليالً على هذه الدعوى، فضالً عن أن األحاديث اليت
 قاضية على الكتاب، ختصص     السـنةالكتاب، وأن    إىل   السـنة من   السـنةوذهب آخرون إىل أن الكتاب أحوج إىل        

 القرآن؛ فهذه األقوال كلها توضح أن فريقًا من         السـنةعامه، وتقيد مطلقه، وخترجه عن ظاهره، ومن قبل أباحوا أن تنسخ            
  .لوها حاكمة أو قاضية على الكتابوجع..  على الكتابالسـنة قدموا - وبوجه خاص من احملدثني -األئمة 

وال يقل عن ذلك أمهية اآلثار اليت حدثت نتيجة لقصور الضوابط اليت وضعها احملدثون، واليت مل تنجح رغم كل ما بذل               
فيها؛ يف سد ما ظهر من ثغرات، فقد منح احملدثون الصحابة حصانة إهلية من أي نقد أو ملس، على أساس أم مجيعا عـدول،             

اِهللا والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضالً مـن اِهللا                محمد رسولُ   مبقتضى نص اآلية    
             ي اِإلنف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو        هرفَـآز ـطْأَهش جـرعٍ أَخرجِيلِ كَز

فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اُهللا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجـرا                   
 يف مجلتهم، وليس عـن      »الصحابة«وواضح بالطبع أن اآلية تتكلم عن       ..  النيب هم كل من شاهدوا    والصحابة عند  ،عظيما

 كمـا أن    ،..وعد اُهللا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيمـا          ..  كل واحد منهم، وقد ختمت اآلية     
  . نيب ال ميكن أن تطلق على كل من شاهد ال»الصحابة«كلمة 

ونتيجة هلذه احلصانة اإلهلية فيما زعموا، فإم رفضوا بشدة كل ما وجه إىل أيب هريرة من نقد، وحاولوا تأويل تـوبيخ                     
بن منبه، وغريهم من     عمر له، وما قاله علي والزبري وعائشة عنه، بل األغرب أم تطوعوا بالدفاع عن كعب األحبار ووهب                

واعتربوا املرسل من أحاديث الصحابة حجة يـدخل يف الـصحيح،           . الً عن أحاديثهم  الذين تكتنف الشبهات إسالمهم، فض    
ـ »أحداث الصحابة«، وأدخلوا يف هذا أحاديث      »حيصى ويف صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما ال       « ك، ؛ مثل أنس بن مال

وعمـر  .. رة عند وفاة الرسول   ومعظمهم كان ما بني التاسعة والعاش     .. وعبد اهللا بن الزبري   وابن عباس، وأبو سعيد اخلدري،      
، واستبعدوا احتمال عدم استيعاب هذه اموعة لألحاديث لـصغر سـنها، أو             )مثل أنس بن مالك   ( عاما   ٨٣بعضهم بعده   

لتطرق النسيان إليها لبعد العهد بالرسول، وبعد انقضاء مخسني، أو مثانني عاما على وفاته، بل لقـد ذهـب بعـضهم إىل أن              
مما يوضح أن أحكامهم يف هذا كله هي أحكام احملبني، وأن عيوم هي              ؛»..ن مساع ابن مخس سنني صحيح     مذهب احملدثني أ  "

  . اليت هي عن كل عيب كليلةعيون الرضا
ور ـة، فحكموا بعدالة من قال مجه     ـ احليف على احلقيق   إىل حد ويف كثري من احلاالت دفعهم احلرص على مرتلة الرواة          

  ؟ »هر ملن بعدهم من أسباب اجلرح ما مل يظهر هلموإن ظ«احملدثني بعدالته، 
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فأين هذا من حترز أيب بكر وعمر وعلي، وحرصهم على احلقيقة دون نظر إىل الراوي؛ فقد رد أبو بكر خرب املغـرية يف                
 احلكم مرياث اجلد، حىت أخربه معه حممد بن مسلمة، ورد أبو بكر وعمر خرب عثمان فيما رواه من استئذانه رسول اهللا يف رد                  

بن أيب العاص، وطالباه مبن يشهد معه بذلك، ورد عمر خرب أيب موسى األشعري يف االستئذان، حىت شهد لـه أبـو سـعيد                    
  . ظهر معه أنه كان حيلف على احلديثشجعي يف قصة بروع بنت واشق، وقد اخلدري، ورد على خرب أيب سنان األ

اإلسراف يف وصف   «م على أحاديث اآلحاد؛ قال حتت عنوان        وعندما كان الشيخ حممود شلتوت رمحه اهللا بصدد الكال        
  : »األحاديث بالتواتر وأسبابه

نعرض لظاهرة غريبة شاعت يف الناس، وأن احلق ليتقاضى فيها واجبه من العلمـاء واملـسئولني    أنوجيدر بنا بعد هذا  «
 مـا دون يف الكتـب       ديد يف احلكم حلـديث    أمام اهللا وأمام الرسول؛ تلك الظاهرة هي أنه على الرغم من هذا التحفظ الش             

أوصـافًا  بالتواتر، وقد يقتصدون فيخلعـون عليهـا       وحديثًا يسرفون يف وصف األحاديث       بالتواتر، نرى بعض املؤلفني قدميا    
 العلماء، وتلقي األمة إياها بالقبول والثبوت يف كتـب التفـسري وشـرح           ألسنة والذيوع على    أخرى كالشهرة واالستفاضة  

مساء الصحابة  وقد يشتط أناس يف سلوك هذه السبيل، فنراهم يتتبعون مع هذا أ           .. إخل. .قبواملنا ، أو يف كتب التاريخ    احلديث
وهم يعلمون أا روايـات ضـعيفة ال    النقلة يف رواية حديث، السـنةواملؤلفني الذين جرى ذكرهم على  والتابعني واألئمة،   

 حيرصون على مجعها توجد يف كل حديث، حىت األحاديث املوضوعة، ولكنـهم مـع       تصرب على النقد، وأن هذه األمساء اليت      
عامـة،  ذلك جيمعوا وجيتهدون يف عدها وإحصائها، وذكر الكتب اليت اشتملت عليها؛ ألم يريدون أن خيطفوا أبـصار ال                 

  . )١(إخل. .ويستغلوا عاطفتهم الدينية
مة احملدثون؛ وهي التهافت على التحديث، والفخر بعدد األحاديث         وقد ملس الشيخ إحدى ظاهرتني يتسم ما بصفة عا        

أما . اليت يرويها كل منهم، وإن كان اإلنصاف يقتضينا أن هذه الرتعة قد قوبلت بعملية تصفية وغربلة من كبار أئمة احملدثني                   
النقـد  ) أو أكثر مما هو(واية ونقل، وليس الظاهرة الثانية اليت مل يشر إليها؛ فهي غلبة العقلية النقلية؛ ألن عملهم أساسا هو ر              

أنفسهم كذلك، فرموا الرواة بأم من محلة احملابر أو أربـاب           ن الكتاب السابقني، ومن احملدثني       كثري م  وأدركأو التمحيص،   
  : احملابر، وقال اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه

وال مييـزون   ن معرفة فقهه، ال يفرقون بني معللٍ وصحيح،وأكثر كتبة احلديث يف هذا الزمان بعيد من حفظه، خالٍ م         «
بني معدل من الرواة وجمروح، ال يسألون عن لفظ أشكل عليهم رمسه، وال يبحثون عن معىن خفي عنهم علمه، مع أم قـد                  

ون فغالبـهم ال    ما احملدث أو« للذهيب   »زغل العلم «ويف   .»إخل. .وبعدت يف الرحلة لسماعه أسفارهم    أذهبوا يف كتبه أعمارهم،     
، وإمنا مههم يف السماع علـى       شبهوال يف التدين به؛ بل الصحيح واملوضوع عندهم         ة احلديث،   فرع وال مهة هلم يف م     ،يفهمون

 فأي شيء ينفع السماع على جهلة املشيخة، الذين ينـامون والـصبيان     ..جهلة الشيوخ، وتكثري العدد من األجزاء والرواية      
  .إخل.. ئ يصحفون وميزحون، وكثري منهم ينعسون ويكابرون، والقاريلعبون، والشبيبة يتحدث

وحنن مل نستشهد إال بقليل مما جاء يف هذا املوضوع؛ ألننا أنفسنا من الذين يعتزون بأن هلم باحلـديث نـسبا، ولكـن                       
والتحلـل الـيت    ومع أن هذه الصورة اليت تصور حالة بعض احملدثني يف إحدى فترات الـضعف   ،احلقيقة أوىل من أي نسب    

انتابت اتمع اإلسالمي قد انتفت اآلن بفضل طبع الصحاح واملوسوعات، وإمكان املقارنة والنقـد، وغـري ذلـك مـن                     
  . األساليب؛ فإن هذه الرتعة النقلية قد خلقت أثرا عميقًا يف الفكر اإلسالمي، ورمبا طبعته بطابعها لدى الكثريين

                                                
 .٦٠اإلسالم عقيدة وشريعة، للشيخ حممود شلتوت، ص ) ١(
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، فلست أعـين    »نفهم« وعندما أقول    ،لعل أول خطوة على طريق العودة إىل القرآن؛ هي أن نفهم القرآن فهما سليما             
عريق بالطبع قراء هذه الرسالة، أو شيوخ األزهر، أو علماء الدين، أو مجاعة املثقفني وحدهم، ولكين أعين بالتعبري اإلسالمي ال                  

  . »لناسا«، أو بالتعبري القرآين »األمة«
الكربى اليت أدت إىل تعطيل القرآن، وهيمنة تلك التفـسريات          قرآين لدى الناس؛ كان من األسباب       إن انتفاء الفهم ال   

ن جعلوا  ا للذي وباختصار جعل القرآن حكر   .. الركيكة، واالجتاهات السقيمة، وإحالل اآلراء املذهبية حمل التوجيهات القرآنية        
  .أنفسهم سدنة له

ال ميكن أن  وكانت وما تزال احلجة املكررة إلبعاد اجلماهري عن القرآن، وحترمي التعامل مباشرة مع القرآن؛ أن اجلماهري          
أو تاريخ التشريع،    تفهم مقصود القرآن، بل األغلب أن تسيء فهمه، فال يتحقق املقصود، ولكن عكسه جلهلها بفنون اللغة               

  .مما اعتربوه مفاتيح فهم القرآنأو غري ذلك 
وحنن بصفة عامة ال ننكر هذا، ولكننا ال نرى أنه يربر الفصل ما بني اجلماهري والقرآن؛ ألننا بداهة ال ننتظر من كـل                       
واحد أن يكون مستنبطًا لألحكام من القرآن، فما من واحد ميكن أن يقول هذا، ولكن من ذا يقول إن قراءة القرآن وتفهمه                 

اسـا   ال تكون إال الستنباط األحكام؟ إن اجلانب التشريعي هو أحد جوانب وليس كل جوانب القرآن، والقـرآن أس              وتأمله
تقْشعر منه جلُود الَّذين    والنفس، بل وحىت احلواس املادية، فتقشعر اجللود، وتفيض العيون          كتاب هداية، تتهذب به الروح      

   لت ثُم مهبنَ روشخي                    ـاده نم ا لَهلِ اُهللا فَملضن يماُء وشن يم ي بِهدهى اِهللا يده ككْرِ اِهللا ذَلإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ني.. 
الْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نم يضفت مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرا أُنوا معمإِذَا سوق .  

ما فيه من استعارة وجماز وطباق، وما إىل هذا من فنون البالغة اليت              لقد اعتقد البالغيون القدامى أن إعجاز القرآن هو       
وما أبعد هذا الصواب؛ فإن اهللا تعاىل مل يرتل القـرآن           . .ال يلم ا ويطرب هلا ويدرك ما فيها من إعجاز؛ إال اللغوي الضليع            

ليـسصة، وليعترفوا له باإلعجاز، وال لكي يزودهم بالشواهد واألدلة؛ وإمنا أنزله للناس كافة، حـىت غـري                  البالغيون خا  لم
  .مسو مقاصده؛ ما يهديهم لإلسالمالعرب الذين إذا فام اإلعجاز اللغوي، كان هلم يف أعجاز معانيه و

، الذي بلغ فيه    »التصوير الفين «قرآين هو   واعتقد الشهيد سيد قطب الذي مثل البالغيني احملدثني؛ أن مفتاح اإلعجاز ال           
آين خطـوة علـى الطريـق        ومع تسليمنا بأن هذا التكييف قد دفع باستكشاف اإلعجاز القـر           ،القرآن الغاية اليت مل تدرك    

  . »عجازمفتاح اإل«هو رى أنه التصوير الفين من مكونات اإلعجاز القرآين، إال أننا ال نالصحيح، وأن 



»«
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، وما بني وقوع األثر املطلوب من فهم أو عمل أو تصرف مبجرد السمع،              »السمع«والقرآن الكرمي نفسه يربط ما بني       
لَوالَ إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنـونَ والْمؤمنـات بِأَنفُـِسهِم    باشر  اليت تعطي معىن االنعكاس امل     ،»إذ«خاصة إذا سبقته كلمة     

  . خيرا
  :عن طريق السمع.. لقرآن اهلدايةويصور ا

 ابجا عآنا قُرنعما سإِن.ا بِهنفَآم دشي إِلَى الردهي  .  
 نى آمدا الْهنعما سا لَمأَنوا بِه .  

  :وأقوى من هذا يف التصوير
 قالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نم يضفت مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرا أُنوا معمإِذَا سو .  

  . ويقابل هذا األثر الذي يصور جتاوب مسع املؤمنني؛ األثر الذي حتدثه املكابرة عند مسع الكافرين
 إِنووا الذِّكْرعما سلَم مارِهصبِأَب كقُونلزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادي  .  
 اهعمسي ا كَأَن لَّمكْبِرتسم رصي ثُم هلَيلَى عتاِهللا ت اتآي عمسي.   

  . لِّقَومٍ يسمعونَوالقرآن يقدم آياته 
 وليس شيئًا آخر واضحة، فكل واحد ميكن أن يسمع، وليس كل واحد             »السمع«فتاح  واحلكمة يف جعل سبيل هذا امل     

أو درب  ، الذي قلما يتذوقه حق التذوق إال من توفرت له امللكة   »التصوير الفين «ميكن أن يقرأ مثالً، وأبعد من هذا أن يفهم          
  . الفينالتصوير  اليت تكون موضوع »اللوحة«حواسه على ذلك؛ حبيث يستطيع أن يستوعب 

وعندما جيعل القرآن إدراك إعجازه عن طريق العني وليس األذن، فإنه يشري إىل القرآن، باعتباره نورا، ميكن لكل واحد           
ـ   ،ور تشبيه وتقريب من القرآن    ـولكن الن . . ال يدركه إال الذواقة املفن     »ايفن«أن يدركه، وليس تصويرا      م فهـو   ـ أما النغ

 - أو بـاألكثر اجلملـة       -، ولكنها الكلمـة     »اللوحة«، فوحدة اإلعجاز القرآين ليست هي       حقيقة تنتظم كلماته وصياغته   
املنحوتة واملصوغة بطريقة خاصة، حتدث حبكم جرسها ونظمها اإليقاع واألثر، الذي حيدث النغم املوسـيقي، وتأمـل مـثالً       

 اخلاص، ولكن حتريك اجلملـة القرآنيـة        ال يتطلب فيها مقصوده    ، فإنه يستخدمه يف مواضع    »كان«استخدام القرآن للفعل    
   .رضا فحسب من أمثلة أخرى عديدة وليس هذا إال مثاالً عا،إلحداث اإليقاع املوسيقي

؛ فلم يكن هناك مناص من أن يكون مفتاحه اجلرس والنغم، الـذي           )األمي واملتعلم (وملا كان القرآن هداية للناس كافة       
ال يتأتى لكل الناس،     املطلوبني، حىت قبل أن يسرع الفكر يف مسو املعاين؛ وهو أمر قد           تتشربه اآلذان، وحيدث اخلشوع والتأثر      

 وكما هو معروف؛ فإن الناس تصغي للحن اجلميل، وتتجاوب معه، وإن مل تتبني الكلمات أو تـتفهم  ،أو يتأتى بنسب متفاوتة   
وهو ما جيعل للـذين ال يعلمـون   ..  يكون للحن واجلرسثر األول إمنامعناها، أو حىت إذا كان معناها عاديا ومبتذالً؛ ألن األ       

بالعربية حظًا من التأثر بالقرآن، كما حدث بالفعل يف كثري من احلاالت عندما ال يعطل اإليقاع القرآين تشويه أو افتعال، وإن              
إلخبات؛ وهذا هو الفرق    كان من الواضح بالطبع أن مسو املعىن القرآين يطبع ما حيدثه اجلرس واإليقاع بطابع من اخلشوع وا                

  . بني ما حيدثه اإليقاع القرآين، وما حيدثه اإليقاع املوسيقي ارد
  . ؛ فإن هذا يسر حفظ القرآن، ومكن االستشهاد به»صالن العظيماناأل«وكما الحظنا يف كتابنا 

 أثرها املطلوب من هداية، وما      فالكلمة القرآنية، أو باألكثر اجلملة القرآنية اليت يقرؤها البعض، ويسمعها الكل؛ حتدث           
ومن هنا فإن افتراض إساءة اجلماهري فهم القرآن؛ إمنـا ميثـل الـشذوذ،    . .توصل إليه القرآن من إعجاز يف حنتها وصياغتها       
ودعوى ارتفاع األسلوب القرآين عن مستوى اجلماهري، وعقم قـراءم أو  . .ويتناقض مع ما يسره اهللا من جتاوب مع القرآن  

  . ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍو تعاملهم املباشر مع القرآن داحضة بنص القرآن نفسه مساعهم أ
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، اليت متكن فردا ما من إدراك مقصود القرآن وفهمـه فهمـا     »األداة«وهناك دعوى شائعة؛ هي ضرورة اشتراط توفر        
 الدقيقة باللغة العربية، وحنوها     وخ، وأسباب نزول، ومطلق ومقيد، وجممل ومفصل، فضالً عن املعرفة         سليما، من ناسخ ومنس   

  . إخل.. وصرفها وبالغتها، والتاريخ النبوي، وما جاء يف كتب التفسري
 متـام   ومن مل حيكم اآللـة واألداة مل يـصل  ،كاآللة اليت حيصل ا الشيء «فإن هذه املعرفة هي كما يقول الشهرستاين        

  . »الصنعة
تـداعياا املـسبقة، وتـرتبط يف       لى القرآن؛ ألن األداة هلا عادة       وهذا كالم يصدق على الصنعة، ولكنه ال يصدق ع        

وال جيوز أن تفرض هذه كلها على القـرآن،   .. أو تتطلب اشتراطات   األذهان مبعان معينة، وقد تؤدي حبكم بنيتها إىل انطباع        
 يف املعىن االصطالحي الشائع يراد ـا  »احلجاب«لى حساب التفسري اخلالص وارد، فكلمة  كما أن هذه الطبيعة ستكون ع     

ولكن كلمة احلجاب مل ترد يف القرآن ذا املـضمون، ولكنـها وردت             . الزي اإلسالمي احملتشم للمرأة، أو عدم االختالط      
 الـالزم حنـو     »تيكيتاإل«ا تعليم املؤمنني األدب و    ، ولسناء النيب، وأريد     وسط آية متثل اخلصوصية الالزمة لبيت النيب        

وعندما قالت قارئة حواء إا مل جتد آية احلجاب يف القرآن، فإا كانت حمقة، أما تأويل الشيخ                 . إخل.. زيارة النيب ودخول بيته   
م املسبق الذي فرض علـى      والفه،  »اآللة«و »األداة«الشعراوي، فهو تأويل املفسرين والفقهاء، وحتميله للتفسري ميثل جريرة          

 ذا املفهوم أبدا، ولكـن      »آية«ال يستخدم كلمة      هو النص القرآين، ولكن القرآن     »آية«كما أن مفهومنا لكلمة     .. القرآن
 أصـل قـضية   هـو  وقد كان استخدام مفهومنا، وليس مفهوم القرآن هلذه الكلمة      ،»معجزة«  أو »ةقرين« أو   »داللة«مبعىن  
  .  من قبلما أشرنا  على،النسخ

  .إذا كانت هذه املادة هي القرآن نفسها، فما بالك »ادةـامل«واألداة كائنة ما كانت ال متاثل 
فضالً عن أن القرآن له طريقته الفريدة يف التعامل مع اللفظ وحنته وصياغته؛ نتيجة حلرصه على اإليقـاع، وعلـى أن                  

 وال توجد مفاتيح هلذا يف أي قاموس أو معجم أو كتاب للخليل بن              يأتلف هذا التطويع والنظم، والتأخري والتقدمي مع األذن،       
 إبداعه، فال   أمحد أو سيبويه، دع عنك من هم دوما؛ ألن القرآن ليس فحسب سابقًا يف هذا كله؛ بل إنه حىت اآلن فريد يف                     

ال يؤدي ضرورة إىل  لنحاة؛   قواعد اللغة كما وضعها ا     على نسقه، أو نسج على منواله؛ فااللتجاء إىل       يوجد كتاب آخر جرى     
 لروايـات  حتكـيم أو أمه افتئات عليه، وعلى أفضل األحوال اجتهاد خيطئ ويصيب، أو  فهمه، وحشد املعلومات ملا رمز له  
وهذه الطبيعة اخلاصة واالستثنائية للقرآن؛ تفتح الباب أمام خماطر عديدة عند االعتمـاد             . سقيمة يف نصوصه احملكمة املعجزة    

واحلل األمثل واألسلم؛ هو تفسري القرآن بالقرآن نفسه، أي التعرف على القـرآن             .  األداة يف تفسري وفهم القرآن     كليا على 
من داخلة وبنفسه، وليس من خارجه، وباألداة؛ وهذا ما ميكن التوصل إليه بقراءة خمتلف املواضيع واآليات؛ حبيث تتـضح                   

اصلة متكننا من االهتداء إىل معان جديدة ال ميكن التوصل إليها بغري ذلـك؛ ألن               فضالً عن أن القراءة املتأنية واملتو     .. معانيها
القرآن يعطينا بقدر ما نقرأ فيه؛ فهو كالبحر حتفل طبقاته وأعماقه بالدر، وكل من يغوص أكثر يظفر بـدرر جديـدة، ولـو       

اإلسرائيليات، وملا كان م حاجة إىل      عكف املسلمون على هذا ألغناهم ذلك عن تلمس معاين القرآن وأهدافه ومقاصده يف              
حجمهـا  ) إخل.. »القضاء والقدر «، و »الصفات«مثل  (االفتئات على القرآن، وألخذت القضايا الكربى يف الفكر اإلسالمي          

عـالم،  مما ال ميكن أن يقبله العلماء األ      هو  ) القرآن بالقرآن مذهب فهم   (قرآن، ولكن هذا املذهب     وشكلها الذي أراده هلا ال    
وقـد وجـدوا يف دعـوى       .. الشيوخ الذين شبوا وشابوا بني املتون واحلواشي، وبضاعتهم كلها هي ما جاء به األولـون              و

إخل؛ يوجد متخصصون وفنيـون  .. ففي كل العلوم من طب أو هندسة أو قانون أو حماسبة      .. أقواهلمالتخصص ما يدعمون به     
..  مباحا يرعى فيه كل واحد كأل»علوم القرآن"فلماذا تكون   ..  فيه وخرباء، إليهم يوكل األمر؛ بل وجيرم على غريهم العمل        

من يدخل ميدان التفـسري؛ شـنت       ) كما يقولون  (»العلمانيني«وعندما وجد من    .. أو هدى  ويقول فيه كل قائل دون علم     
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عل أرق تعبري وأقربـه     الدكتورة بنت الشاطئ محلة شعواء ومتصلة يف جريدة األهرام، واتفق معها كل الشيوخ التقليديني، ول              
  : إىل القصد؛ هو ما جاء يف كالم الشيخ الشعراوي ردا على قارئة حواء

ويف ذلك قال    .. لكي يعرفوا منهم ما يريدون فهمه      ؛ىل علماء الدين املوثوق م    إومطلوب من املسلمني أن يرجعوا      .. «
 مـن   البـد  ف م طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم         فَلَوالَ نفَر من كُلِّ فرقَة منه      :احلق تبارك وتعاىل  

ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي األمـرِ مـنهم لَعلمـه الَّـذين     وجود متخصصني مأمونني على دينهم، كذلك قال تعاىل   
 م هبِطُوننتسيمهن           ،فأنت إذا مرضت ال تبحثني يف كتب الطب عن مرضك وعالجه، فلو فعلت ذلك قد ختطئني وقد تصيبني ،

 لعـدم   ،ولكنك إذا أخطأت فمن املمكن أن تتسبيب يف مشاكل كثرية، ذلك إىل جانب اجلهد املضين الذي تبذلينـه لـذلك                   
ب علينـا  ن يذهب إىل الطبيب املتخصص للعالج؛ وهذا ما جي ختصصك يف هذا اال، فكلنا يسلك الطريق السهل واملؤمتن بأ         

  . »يف أمر الدين كذلك
 دخول جماالت الدراسـات     »علماء الدين «إخل، وأنه ال جيوز لغري      ..  على األطباء واملهندسني   »علماء الدين «إن قياس   

رجـال  «و »علماء الـدين  «تعبري   وما الفرق بني     ، ورجال دين حيتكرون الدين    »كلريوسإ«اإلسالمية؛ دعوة صرحية إلقامة     
إن املعيار الوحيد الذي تنضح به كتابام هـو أن يكـون مـن          ؟»العلم بالدين «وما هو معيار    ذا وجد االحتكار؟    إ ،»الدين

خرجيي األزهر، الذين يتلقون الدراسات النظامية واملقررة يف كليات األزهر، والذين جيعلون العمل يف ذلك قـوام حيـام                   
وحنن نرى أن هذا القياس خـاطئ،  ..  العلم، ويف كل غري أزهري اجلهل»أزهري«ويبدو أم يفترضون يف كل     . .ومستقبلهم

  .  مأدبة القرآنجيلس علىوأن من حق كل مثقف إسالمي أن 
إن مأدبة القرآن مفتوحة للجميع، وليست هلا بطاقات حمددة وحمجوزة؛ حبيث ال يدخلها إال محلة هذه البطاقات، وقـد                 

.. صل املثقف الذي يأنس من نفسه القدرة أو يوفقه اهللا إىل الفهم، إىل ما ال يتوصل إليه غريه، رغم أنه ليس أزهريا، ورمبا                      يتو
والـذي يتقـدم    .. ألنه على وجه التحديد ليس أزهريا؛ وإمنا هو طبيب أو عامل طبيعة أو مهندس، مل يثقل ذه الثقافة الثمينة                  

  !!يفة، أو قياما حبق أكل العيشاإلسالم وليس أداًء لوظحبكم إميانه، وخلدمة قضية 
رون ريكعتد به، أو ميثل إضافة؛ وإمنا هم        إال للقلة القليلة منهم شيئًا ي      واألزهر خيرج كل عام عشرات األلوف، ومل نقرأ       

 الـذين دخلـوا هـذا    ما درسوه، وجيترون ما قرأوه، وال يستطيع أي واحد منهم أن يبدع رأيا أو يعمل ذهنا، على حني أن    
؛ هم من خرية املثقفني اإلسالميني، الذين قرأوا املراجع وأملوا مبعظم املعارف املطلوبة، فـضالً عـن                 »العلمانيني«امليدان من   

   .انوا خيطئون؛ فإن كل جمتهد خيطئثقافام واجتهادهم، ومسو دوافعهم، فإذا ك
ثراء الفكر اإلسالمي بثمرة ثقافام، حبكم أم ليسوا مـن العلمـاء            وبني إ .. إن الذين يريدون احليلولة ما بني املثقفني      

املذهبيني واملعممني؛ ينقلون القضية من احلرص على الدين والكف عن حتريفه؛ إىل احلرص على الدنيا، والكف عن املنافـسة                  
منها األذهان والعقـول، وتتـنفس      ويعملون على تقوقع الفقه، وحيولون دون وجود تلك املنافذ احلرة اليت تتطلع             ! يف املهنة 

  . عربها الضمائر والقلوب، حىت ال يكون الدين حجرا حمجورا، أو ذخرا مستورا عن الناس الذين أُنزل هلم


إعمال الـذهن، ولكـن   از إىل أن القرآن دعوة للفكر، وعندما كنا بصدد عرض بعض صور تعطيل القرآن؛ أشرنا بإجي       
 ونتيجة هلذا سادت عقلية نقلية، ختـالف        ..املسلمني توقفوا عن التفكري عشرة قرون، وقنعوا بأن يفكر هلم أجدادهم األولون           

  . كل املخالفة العقلية الفكرية اليت دعا إليها القرآن
 الناحية االجيابية  فكل قارئ للقرآن ال ميكن أن خيطئ أن القرآن من  ..ونعود اآلن ملعاجلة هذه النقطة بشيء من التفصيل       

دعوة للتفكري والتدبري، وإعمال الذهن، واستخدام العقل واألذن والعني والرجل، واالعتبار بتجارب األمم السابقة وقواعـد                
 يـؤثرون اتبـاع اآلبـاء    ،السنن الكونية، اليت أقام اهللا عليها الكون واتمع اإلنساين، وأنه من الناحية السلبية تنديد بالدين           
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لعلكم «واآليات اليت تصدع بأن اهللا تعاىل أنزل القرآن لسبب هو           . اد، وجيعلون أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا       واألجد
 »أَفَـال تعقلُـونَ   «، و »أَفَال تتفَكَّرونَ «، أو تقرن إنزال هذه اآليات بالتنبيه أو حىت بالتقريع؛           »لَعلَّكُم تعقلُونَ « أو   »تفكرون

  .وإعمال الذهن والعقل.. للتفكريدعوة .. إن رسالة القرآنعديدة؛ أي 
  : واقرأ إذا شئت

 لُونقعت لَّكُملَع هاتآي رِيكُميى وتويِي اُهللا الْمحي ككَذَل )البقرة٧٣ (.  
 َونفَكَّرتت لَّكُملَع اتاَآلي اُهللا لَكُم نيبي ككَذَل )البقرة٢١٦ (.  
 كلُونَكَذَلقعت لَّكُملَع هاتآي اُهللا لَكُم نيبي  )البقرة٢٤٢ (.  

  :، وينفي الذكر عن غريهمولُو األلْبابِأُبل إن القرآن يف آيات أخرى حيصر الذكر يف 
 ِابإِالَّ أُولُو األلْب ذَّكَّرا يمو) البقرة٢٦٩  (.  
 نع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آمابِ يإِالَّ أُولُو األلْب ذَّكَّرا يما ونبر د) آل عمران٧ (.  

  : »يعلم«واعترب القرآن أن من أبرز مهام الرسول أنه 
 َةكْمالْحو ابتالْك كُملِّمعيو كِّيكُمزيا وناتآي كُملَيلُو عتي) البقرة١٠٢ (  
 ْكالْحو ابتالْك مهلِّمعيوكِّيهِمزيةَ وم) البقرة١٢٩ (  
 َةكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي )آل عمران١٦٤ (  

والكـرباء؛ فـإن    داد، أو طاعة الرؤساء     ـوا التفكري، وآثروا االتباع، سواء كان اتباع اآلباء واألج        ـأما الذين رفض  
  .القرآن يندد م

   بِعات ميلَ لَهإِذَا قالَ     ــوئًا وـيلُـونَ شقعالَ ي مهـاؤكَـانَ آب لَوا أَواَءنآب هلَيا عنا أَلْفَيم بِعتلْ نلَ اُهللا قَالُوا بزا أَنوا م
  ) البقرة٧٠( يهتدونَ

    االَوعت ميلَ لَهإِذَا قـونَ                   ولَمعالَ ي مهاؤكَانَ آب لَوا أَواَءنآب هلَيا عندجا وا منبسولِ قَالُوا حسإِلَى الرلَ اُهللا وزا أَنإِلَى م 
  )  البقرة١٠٤ (شيئًا والَ يهتدونَ

            ِولسإِلَى الرلَ اُهللا وزا أَنا إِلَى مالَوعت ميلَ لَهإِذَا قـونَ            ولَمعالَ ي مهاؤكَانَ آب لَوا أَواَءنآب هلَيا عندجا وا منبسقَالُوا ح
  ) األعراف٢٨( شيئًا والَ يهتدونَ

  امضِ وي اَألراُء فرِيبا الْككُونَ لَكُمتا واَءنآب هلَيا عندجا وما عنتلْفتا لنقَالُوا أَجِئْتنِنيمؤا بِملَكُم نحن )يونس٧٨ .(  
 بِيالا السلُّونا فَأَضاَءنركُبا ونتادا سنا أَطَعا إِننبقَالُوا رو  )األحزاب٦٧ (.  

دعوة للتفكري، وبناء لإلميان على العقل، وأمر للناس بأن تـسري وتنظـر     - وهي قليل من كثري      -أليست هذه اآليات    
  وحتذير هلا من أن تكتفي باتباع اآلباء واألجداد، دون ما أنزل اهللا؟؟.. نهاوتعمل ذه



وحتـول دون االحنـراف أو      أو توجيهات دي إىل الطريق املـستقيم،         وداخل هذا املنهج العريض يضع القرآن معامل      
  .الضالل

   :من هذه املعامل
ر والعقل، واالستعانة على ذلك بالتعلم واملشاهدة؛ هو مفتاح األمر كله، واآليات الـيت              إن إعمال الذهن والفك   : أوالً

 هذا املوجز، وقد أوردنا طرفًا منها، وما ميكن أن نضيفه هو أن القرآن              - أو حىت لبعضها     -توجب ذلك عديدة ال يتسع هلا       
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ه؛ هو التأمل يف مشاهد قدرته، وآيـات عظمتـه،          الكرمي جعل طريق االستدالل على وجود اهللا والربهان على قدرته وكمال          
وات واألرض والشموس واألقمار واحليوان والنبات؛ ما كانت لتوجد عشوائيا أو تلقائيـا أو              اوبدائع خلقه، وأن هذه السم    

 كل هـذه  ق قدرته وحكمتهلوال خالق قادر مهيمن تفو   .. كموما كان ميكن هلا أن متضي وتسري يف نظامها الدقيق احمل          .. باطالً
  .العوامل

والقرآن ذا يزرع بذرة الفكر وينميه، ويرسي مبدأ السببية والعالقة بني السبب واملسبب، كما يرسي مبـدأ الغائيـة                   
ويعليه على العشوائية، وبذلك يغرس القرآن يف نفس املسلم أصول املذهب العلمي، مث يدعمه عمليا وجتريبيا باحلـث علـى             

  . هذه الظواهر واختبارة والسرباملشاهد
حتللـه مـن    ويدخل يف هذا األصل، مالحظة السنن اليت وضعها اهللا تعاىل للمجتمع اإلنساين؛ قوته وضعفه، ـضته و                

  .أو استسالم... التزام
 »وجـود «وبقدر هذا اإلميان بقدر مـا يكـون         : إن اإلسالم كعقيدة يقوم أوالً وقبل كل شيء على إميان الفرد          : ثانيا

  ا      العقيدة يف اوإن سبيله الوحيد هو الدعوة واحلكمة واملوعظة احلسنة، واملناقـشة          .. تمع، وهذا اإلميان ال ميكن فرضه كره
املعززة بالدليل والربهان، والقدوة العملية؛ وهذه املتطلبات كلها ال ميكن أن توجد إال يف بيئة احلرية؛ حرية النقاش، والدعوة                   

وإن أي حتول يف هذه البيئة حىت عندما تكون بيئة اتباع وتسليم كما هـو            . ياري والطوعي اليت تنتهي باالقتناع واإلميان االخت    
 اإلميان متاما، وتفقـده كـل       وة واألصالة، فما بالك إذا كانت بيئة إكراه؟؟ إا متحي         النقلي؛ فإنه يفقد املؤمن املبادأ    يف املنهج   

، أو  اإلنسانأو للتحكم يف ضمري     أي حماولة لفرض االعتقاد بالقوة،      عناصره وخصائصه؛ وهلذا فإن املنهج القرآين ال يقر أبدا          
  .اه على املؤمنني حبجة اإلميانممارسة صور من الضغوط واإلكر

والقول الذي يزعمه البعض من أن من دخل يف اإلسالم طوعا فإن عليه أن يلتزم كرها بالعبـادات اإلسـالمية، أو أن              
، ويعارض بعضه بعضا، ويتناقض مع حكمة العبادة وقيامها على الضمري والنيـة، ويفـتح         حيمل عليها جربا؛ كالم ال يستقيم     

الباب ألعظم صور الفساد والتجسس على األفراد؛ وهلذا فإن كل شيء ميت إىل العقيدة بسبب؛ جيب أن يكون حرا حـرا                     
   .األمر حمصورا يف إطار االعتقادما دام .. حرا، وال جيوز مطلقًا املساس به من أي فرد أو سلطان كان، وبأي تربير كان

ومن هنا فإن حرية الفكر أصل من األصول اليت يقوم عليها املنهج القرآين، وال يرد على ذلك أن حرية الفكـر هـذه           
ل والرد أنه ال يدخل يف املنهج القرآين مح       .. ميكن أن تتضمن حرية الدعوة إىل اإلحلاد، وأن هذا ال يسمح به املنهج اإلسالمي             

كل الناس على اإلميان؛ على العكس إن القرآن واضح وصريح يف أن إرادة اهللا اقتضت االخـتالف يف األديـان إىل يـوم                       
 أن ال ييأس أو حيزن، أو يبخـع نفـسه لكفـر             وقد وجه اهللا تعاىل النيب      . ولو شاء اهللا جلعل كل الناس مؤمنني      .. القيامة

وقد يـؤدي وجـود دعـوات    .  وليس له وراء ذلك شيء    ، الدعوة، والدعوة احلقة   الكافرين، وإمنا يقوم املنهج القرآين على     
معارضة إىل ازدهار الدعوة اإلسالمية، أو التمييز بني الطيب واخلبيث، وليؤمن من آمن عن بينة، ويكفر من كفر عن بينـة،                     

  .هللا وحدهفر أساسا أمران إىل ا واإلميان والك،فإذا اخنذل ضعاف النفوس فلعل بقاءهم كان أسوأ
ويستتبع هذا اإلقالع عن دعوى التكفري، أو مبعىن أدق عدم املساس ا واخلوض فيها؛ ألن اهللا تعاىل اسـتأثر بالفـصل        
فيها يوم القيامة، فال مربر لالفتيات، فضالً عما يؤدي إليه هذا من استغالل العقيـدة، وجعـل هـذه الـدعوى اجلـسيمة                 

  .  واإلسالم يف غىن عن هذا كله..همهم، ومدى توفيقهمرهنا باجتهاد القوم وف) »التكفري«(
من املوضوعات اليت دعا القرآن الكرمي إىل جتنبها، وى عنها؛ ادعاء التحرمي والتحليل؛ فقد عاب على العرب يف                  : ثالثًا

  ).و مشاهد فعالًكما ه(اجلاهلية دعاويهم العديدة، وندد بالذين جعلوا أحبارهم أربابا من دون اهللا، حيللون وحيرمون 
 ،) النحـل  ١١٦ (وال تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذَا حاللٌ وهذَا حرام         وأبرز من هذا كله النهي الصريح       

           هونمرحيا وامع هلُّونحوا يكَفَر ينالَّذ لُّ بِهضي الْكُفْرِ يةٌ فادِسيُء زِيا النمإِن           مـرا حلُّوا محاُهللا فَي مرا حةَ مدئُوا عاطوا لِّيامع 
   س ملَه نياُهللا الَ     اُهللا زو هِمالموُء أَعرِينالْكَاف مي الْقَودهي) التوبة٣٧ (،   ـلَّ اُهللاا أَحم اتبوا طَيمرحوا الَ تنآم ينا الَّذها أَيي
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  لَكُم      يندتعالْم بحوا إِنَّ اَهللا الَ يدتعالَ تو) والتحليـل، وتلـزم    ات كلها ختص اهللا تعاىل بـالتحرمي         فهذه اآلي  ،) التوبة ٨٧
وقد أوضح اهللا تعـاىل احلـرام واحلـالل،    . املؤمنني بأن حيرموا ما حرم اهللا، وحيللوا ما حلل اهللا، وليس هلم وراء ذلك شيء           

وهذا وحده هو احلرام واحلالل شـرعا،       .  على سبيل البيان أو التفضيل؛ فلم يعد هناك جمال لتحرمي وحتليل           ةالسـنوتناولته  
، ومل يرتل عنها نص صريح يف       أما ما ينتهي إليه اجتهاد الفقهاء يف قضية جديدة مل تظهر أيام الرسول            . وبصفة مرتلة من اهللا   

لتحرمي املرتلني، وليس هلم أن يقولوا هذا حرام وهذا حالل قياسا أو إمجاعـا، أو               القرآن؛ فإنه ال يرقى إىل مستوى التحليل وا       
ت أخـرى، وهلـم أن   غري ذلك؛ ألن هذا وذاك ليس له عصمة الترتيل اإلهلي، وهلم أن يطلقوا عليه ما يرون من أمساء وصفا        

  . طاعة كما هو شأن املواطنني جتاه القواننيه قانون الدولة الذي يسري على املواطنني، ويلتزمون حنوه باليقننوه أو يضمنو
وحكمة هذه التفرقة ما بني التحرمي والتحليل املرتلني من ناحية، وما ينتهي إليه اجتهاد الفقهاء أو املشرعني من ناحيـة                    

حليـل  أخرى؛ هي أن هذا الثاين حيتمل اخلطأ والصواب، ويتطلب النسخ أو التعديل؛ فال جيوز أن يعطى صفة التحـرمي والت                   
املرتلني، كما أن وضع هذه التفرقة سيثبط الفقهاء عـن          ال ختتلط باحلرام واحلالل      املرتلني، أو حىت اسم احلرام واحلالل؛ حىت      

أن يضيقوا على الناس كما يريدون، أو بقدر أفهامهم، أو كما يريد احلكام باسم اهللا؛ ألن املفروض أن ما مل حيرمه اهللا فهو يف                        
  . دائرة املباح

وهو ال يـسخر احليـاة   . وهو حيدد أفضل حتديد نطاق كل شيء .. إن القرآن كتاب حياة كما هو كتاب عقيدة       : بعارا
إىل حياة سوية، وهو يـدعو       »هداية«إنه  .. خلدمة العقيدة تسخريا حييف على مقتضيات احلياة، وال يدعو إىل حياة بال عقيدة            

وهـو  .. رف أو شطط، ودون أن يستبد هذا االستمتاع باإلنسان ويسخره لـه املؤمنني لالستمتاع بزينة احلياة الدنيا، دون س   
أو يعمد إىل تسخري قوى  .. وسلوك يربط جمتمع هذه احلياة حىت يتهاوى أو يتمزق، أو يصارع بعضه بعضا             ،»عدل«يدعو إىل   

عدل يف اتمـع، والـسالم بـني        وال... اإلميان للفرد « الطبيعة يف الشر، وهو وحده الذي حل املعادلة املستحيلة على غريه          
  . »موااألق
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، وأا املصدر الثاين لإلسالم؛ مبدأ نؤمن به، وال خنتلف عليه؛ ألنه من غري املتصور أن يقتصر دور النيب                   السـنةحجية  
 وأن يتـضمن مواقـف      البـد  ريف بالدين ونقل الرسالة؛    إن جمرد كفاحه للتع    ..على جمرد نقل الرسالة دون أي شيء آخر       

وإذا كان ذلك مؤكدا يف كل دين ولكل نـيب؛          . وسياسات، وأوامر ونواه ستحسب على الدين بطريقة أو بأخرى        واجتاهات  
  . أمجلهفإنه يف اإلسالم ألزم، وبنيب اإلسالم أحرى؛ ألن القرآن ال يذكر إال األساسيات والكليات، ويدع للنيب تفصيل ما 

 وواقع األمر يفرضه؛ فقد حتدث القرآن عن الصالة دون أن حيدد أوقاا أو طريقتها، وحتدث عن              ..حنن نسلم ذا متاما   
  . السـنةالزكاة دون أن حيدد مقاديرها، وقامت ذا وذاك 

لبناء وترسي أسـسه، والـيت       شبهنا القرآن باألعمدة اخلرسانية الضخمة، اليت حتمل ا        »األصالن العظيمان «ويف كتابنا   
 باجلدران والسطوح اليت متأل ما بني هذه األعمدة اخلرسانية، واليت تعطي البنيـان   السـنةبدوا ال تقوم للبناء قائمة، وشبهنا       

وقد يتصورها الناظر كل شيء دون أن يفطن إىل األعمدة اليت حتملها وتربطها، أو أن القرآن هـو القـانون                    . الشكل العام 
  .  هي الالئحة التفسريية اليت توضح غامضه، وتفصل جمملهالسـنةو



، إن احملدثني أفنوا أعمارهم أجياالً بعد       )أي تفصيل ما أمجله الكتاب    ( على أيدي احملدثني مل تقف عند هذا         السـنةولكن  
ول لتسجيلها، ومل يقنعوا بسؤاله ومساعه، وأن خيرب الشاهد منهم الغائب؛ بـل  أجيال؛ يف التنقيب عن كل كلمة تلفظ ا الرس  

ن أخص خصائص الرسول؛ من عاداته يف أكله وشربه ولباسه ونومه، ومعاملتـه   - هم بعد أمهام –أخذوا يسألون زوجاته   
املدينـة،  ( عواصم العامل اإلسالمي وعندما تفرقت بالصحابة األمصار؛ عكف احملدثون على السفر والرحلة إىل      . ومالعبته أهله 

ما تعرض له احلديث نفسه مـن الـدس      ومل تثنهم أو تثبطهم املشاق املادية، أو       ..)إخل.. ودمشق، وبغداد، والقاهرة، وخبارى   
 احلديث، ودراسة الرواة، وأوجدت معايري للجرح والتعـديل، بينمـا   »غربلة«والوضع؛ فقد ختصصت فئة منهم يف عمليات  

  . ية التجميع والتسجيل قدمامضت عمل
ولكـن هـذا    . ؛ حفظ تراث الرسول، وتبليغ أمانة العلم      )خاصة من الصحابة والرعيل األول    (وكان الباعث ملعظمهم    

الوازع جتمد عن آخرين، أو اختلط بنوازع ذاتية ومهنية؛ عندما أصبح احلديث علما وأصالً يقوم عليه بالدرجة األوىل الفقه                   
  . اإلسالمي
 لقـد  .. إيضاحا ملا أم من القرآن، أو تفصيالً ملا أمجله، ال يتطلب إال عند معاجلة ذلـك      السـنةجة لذلك؛ مل تعد     ونتي

ووجد تشريع سين جبانب التشريع القرآين؛ فما مل يفعله الرسول تبيانـا            ،  أصبحت تطلب لذاا، تطلب ألا من عند الرسول       
، أصبحت أقرب إىل الفروض؛ حبيـث       »نن مؤكدة ـس«ومن هذه القربات ظهرت     . إىل اهللا للقرآن، فإنه بالطبع قام به قرىب       

 ومهه؛ ضمها احملـدثون إىل  بل حىت سكوت النيب . حتدث الفقهاء عن جواز قتال من يدع ركعيت الفجر؛ ومها سنة مؤكدة     
 وصيام التطوع مثـل صـيام       ر، يف حجم الصلوات املفروضة أو أكث      »النوافل«موسوعام، وصنفوا هلا درجات، وأصبحت      

اد، بينما حددت أحاديث اآلداب للمسلم ما جيب أن يفعله، منذ أن خيرج من بيته                ونسقت األدعية واألور   ،رمضان أو أطول  
اللهم « ام على جنبه األمين خامتًا اليوم    ، حىت يعود إىل بيته، وين     »أصبحنا وأصبح امللك هللا   « ه اليمين مستقبالً الصباح قائالً    بقدم

  . »خلإ ..ين أسلمت نفسيإ
ال  أصبحت نوعا من التقنني الذايت، الـذي  ..  شيئًا فريدا ال جند مثله يف األديان األخرى        السـنةذه الصورة أصبحت    

وقد قال عالمة اهلند السيد سليمان الندوي رمحه اهللا إن حممدا       . يفلت صغريه وال كبريه، ويفرض نفسه حبكم األسوة والطاعة        
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ن أحد غريه له، وحفظوا عنه ما مل حتفظه أمة ع     الذي عرف الناس دخائله ومظاهره، ومجيع أحوا       »نسان التارخيي اإل«ده  هو وح 
 إن حممدا هو الوحيد بني البشر كافة، وعلـى جمـرى التـاريخ      ..وقد كان بوسعه أن يقول ما هو أكثر       . من األنبياء والقادة  

قانونا يطبق ويتبع بكل    ) سواء كانت بني خاصة أهله، أو عامة شعبه       (له وأفعاله   بأسره، الذي اعتربت سكناته وحركاته، وأقوا     
  .. حب ودقة وتقدير

 آثار كبرية؛ فمن ناحية احلجم تضاعفت االلتزامات الدينيـة، وأصـبح   السـنةوقد كان هلذا التطور الذي انتهت إليه        
بنوافل، وأن يصوم أياما عديدة يف مناسبات       ) استثناء العصر ب(ينتظر من كل مسلم أن يسبق الصلوات املفروضة، وأن يعقبها           

معينة خالف رمضان، فضالً عن صوم االثنني واخلميس من كل أسبوع، وأن يتلو من األدعية ويسلك من التصرفات، ويأخذ                   
 أبـرز مكونـات     وأصبح هذا التراث احلي املتناقـل هـو       . السـنةنفسه يف امللبس واملأكل والعادات الشخصية مبا وضعته         

  . »شخصية املسلم«
 حبكم طبيعتها تقوم على النقل، فهي إمنا دف إىل تقصي أعمال وأقوال الرسول، فإذا              السـنةومن ناحية الطريقة؛ فإن     

حصلت عليها، فقد حصل املراد، وقد تتطلب عملية التأكد من صحة احلديث حاسة نقدية، وإعماالً للذهن، ولكن احملـدثني            
رغم قيامهم ذا بالنسبة لعامة الرواة، إال أن الضوابط اليت وضعوها مل تكن حمكمة، أو موضوعية متاما، ومل تـستطع                    أنفسهم  

  . أن حتقق الغربلة املطلوبة؛ فقد اتسع اخلرق على الراتق
              ا من األحاديث، فأصبح على الفقهاء االلتزاما، واحنصر عملهم ووضع احملدثون الفقهاء يف مأزق؛ إذ قدموا هلم أكداس

  . يف التثبت من صحة احلديث؛ فاذا انتهى إليها تعني العمل به
ولكن وإىل حد كبري؛ يف الفقه     .. باختصار غلبت الطريقة النقلية، وأصبحت هي السائدة، ليس فحسب يف علم احلديث           

  .. والفكر اإلسالمي بصورة عامة
  ..  ما هو الرأي يف هذا التطور..واآلن

وموقف القرآن بالنسبة لدور الرسول وواجب املـؤمنني حنـوه   .. ولأيا؛ وإمنا ندع للقرآن وللرسول الق  حنن ال نقول ر   
  : واضح، وحتكمه خطوط ثالثة رئيسية

 واعترب أن قيام األحبار والرهبان بالتحليل والتحـرمي؛         ، أن القرآن يربز معىن التوحيد، ويندد بكل صور الشرك         :األول
  :أندادا من دون اهللا، واختاذهم نوع من الشرك

 ِارإِلَى الن كُمريصوا فَإِنَّ معتمقُلْ ت هبِيلن سلُّوا عضا لِّياددلُوا ِهللا أَنعجو.  
              َلُونقعالَ يئًا ويكُونَ شلموا الَ يكَان لَواَء قُلْ أَوفَعاِهللا ش ونن دذُوا مخأَمِ ات .   فَاعقُل ِهللا الـش       لْـكم ـا لَّـهيعمةُ ج

يؤمنونَ بِاَآلخرة وإِذَا ذُكر الَّـذين   مأَزت قُلُوب الَّذين الَ وإِذَا ذُكر اُهللا وحده اش .السماوات واَألرضِ ثُم إِلَيه ترجعونَ    
  . ادا لِّيضلَّ عن سبِيلهوجعلَ ِهللا أَند ،من دونِه إِذَا هم يستبشرونَ

ال  والرسـول أو الـنيب  . نيأن الدور األساسي لألنبياء والرسل هو التبيلغ، وما يتبع هذا التبليغ ويتضمنه من تبي : الثاين
الرسـول  وظيفة نفسه، ويف كثري من اآليات يذكر القرآن ري شيئًا بأي صورة كانت من تلقاء ميلك أن يضيف أو حيذف أو يغ   

  :قصراحلصر أو يتوعده إذا حاد أو  أدوات بني
               هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِن لَّمو كبن رم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي  ،    ُالَغالْب كلَيا عما فَإِنلَّووإِنْ تو  ام

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَـالَ         ،فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا       ،نيعلَى الرسولِ إِالَّ الْبالَغُ الْمبِ    
ِسي إِنْ أَتبِع إِالَّ ما يوحى إِلَي الَّذين الَ يرجونَ لقَاَءنا ائْت بِقُرآن غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاِء نفْ                 

ما كُنت تدرِي ما الْكتاب والَ اِإلميانُ ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِـه  ،          إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ       
  .من نشاُء من عبادنا
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 ما سلكه يف بعض احلاالت، فعندما صلى على عبد اهللا بن أيب عند وفاته أنزل اهللا تعـاىل             وقد وجه القرآن الرسول لغري    
  ادأَب اتم مهنم دلَى أَحلِّ عصالَ تو وعندما لعن أحياء من العرب نزل قوله تعاىل ،   ـوبتي ٌء أَوـيرِ شاألم نم لَك سلَي

  . نهم ظَالمونَعلَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِ
وينتهوا مبا ينهى، ويلتزمـوا     .. والرضا بقضائه، وأن يأمتروا مبا يأمر     ملؤمنني طاعة الرسول والتسليم له      أن على ا  : الثالث

ومـا آتـاكُم     من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَـاع اهللاَ        ،وأَطيعوا الرسولَ  وأَطيعوا اهللاَ  ..حنوه مبا حيق له من أدب وإخبات      
فَالَ وربـك الَ يؤمنـونَ حتـى          ،وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ ليطَاع بِإِذْن اهللاِ         ،الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     

          فُِسهِمي أَنوا فجِدالَ ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحا    ييملسوا تلِّمسيو تيا قَضما مجرح  ،   إِذَا ـةنمؤالَ منٍ ومؤما كَانَ لمو
عتم فـي  فَإِن تنـاز ، قَضى اُهللا ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اَهللا ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالَالً مبِينا         

  . الَ تجعلُوا دعاَء الرسولِ بينكُم كَدعاِء بعضكُم بعضا ،شيٍء فَردوه إِلَى اِهللا والرسولِ
َهللا وأَطيعـوا  أَطيعـوا ا ، أو ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا  وقد اعترب احملدثون أن آيات من نوع        

   كُمنرِ مي األمأُولولَ وسالر   أو ،     َاهللا أَطَاع ولَ فَقَدسعِ الرطي نم   أو ،  َثائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحي جتعل ،
 اآليـات؛ ألن    عليـه زام ال ميكن أن حتمل       مستقلة بالتشريع عن القرآن، وملزمة كالقرآن، ولكن هذا فيما نرى إل           السـنة

شك يف حدودها، ونطقت    أثرا لل املفروض أن هذا كله هو يف إطار مهمة الرسول اليت أكدها القرآن مرارا وتكرارا، ومل يدع                 
  . ا اآليات اليت استشهدنا ا آنفًا، أال وهي التبليغ

بيان للقرآن،  ا   تطاع أل  السـنةن  إ«له الشاطيب يف املوافقات     ما قا  ومن أفضل ما قرأنا من كالم الثقات يف هذه النقطة         
 شـيء ال    السـنةفطاعة اهللا العمل بكتابه، وطاعة الرسول العمل مبا يبني به كتاب اهللا قوالً أو عمالً أو حكما، ولو كان يف                     

التفصيل ألحكام القرآن اإلمجاليـة، وإن كانـت         من   السـنةأصل له يف الكتاب؛ مل تكن تبيانا له، وال خيرج من هذا ما يف               
، ولكننا علمنا ذا التفصيل أنه مراد اهللا يف الصالة؛          السـنةتتراءى أا ليست منه؛ كالصالة املة يف القرآن، واملفصلة يف           

  .)١(»أي ذكرها جمملة
   نفسه؟السـنةوما موقف صاحب 

  . آن، بل هو يضيف بأقواله ما حيدد املوقف يلتزم متاما مبا جاء يف القرإن النيب 
فبينما كان التهافت على احلديث، يدفع باحلدثني شرقًا وغربا، وجيعلهم يشمرون الذيول، ويركبون الصعبة والـذلول                

منا أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم علـى  إما تركتكم، ف   ذروين«فإن الرسول يوجه أصحابه     .. حبثًا عن حديث  
  . »فدعوه ن يتكم عن شئإستطعتم، وا، فأتوا منه ما يء بشممرتكأن إيائهم، فأنب

وقد نوقشت هـذه القـضية      .  كتابة حديثه  وقد يكون أهم وأكثر داللة من هذا النهي عن السؤال؛ رفض الرسول             
 فرض أنه ى عنها مرة، فـآخر     مل ينه عن الكتابة، بل أذن ا، وأنه على         ، بني من يرون أن النيب       السـنةبإفاضة يف كتب    

أن ميحوا ما ) وليسوا بأكثر من بضعة( ى عن الكتابة، بل وأمر الذين كتبوا      األمرين هو التصريح ا، ومن يرون أن النيب         
؛ يوضح أن   »كتبوا أليب شاة  ا«  فقول النيب    ،ويستدلوا على وجهة نظرهم مبا يستدل به األولون على إباحة الكتابة          .. كتبوا

لكتابة مل تكن مألوفة، وأا تطلبت إذنا خاصا لفرد خاص، فالدليل الذي يستند عليه أنصار الكتابة هـو يف حقيقـة احلـال          ا
، بقدر من اإلسهاب، وعرضنا وجهة نظر الفـريقني عرضـا   »صالن العظيماناأل«وقد ناقشنا تلك القضية يف كتابنا    . ضدهم

  .  إىل رجحان كفة النهي، وعلى أقل تقدير العزوف عن الكتابةوانتهينا، )١(أمينا، ومن واقع أقواهلما

                                                
 .٣، ج ٤٣املوافقات للشاطيب، ص ) ١(
 .٢٧٥ص ، حىت ٢٦٩األصالن العظيمان، من ص ) ١(
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وليس أدل على ذلك من أن عمر رضي اهللا عنه؛ فكر يف كتابة السنن، فاستشار يف ذلك صحابة رسول اهللا، فأشـاروا                  
ن، وأين ذكـرت    إين أردت أن أكتب السن    «  أصبح يوما وقد عزم اهللا، فقال      عليه بكتابتها، فطفق عمر يستخري اهللا شهرا، مث       

  . »قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فانكبوا عليها، وتركوا كتاب اهللا، وإين واهللا ال ألبس كتاب اهللا بشيء أبدا
وال ، نكتـبكم  ال«ويبدو أن هذا اخلاطر تراءى أليب سعيد اخلدري عندما رفض كتابة األحاديث قائالً ملن طلب كتابتها          

 هـذا  يوحماء ما فيها، ورإ أو ، وراء حتريق بعض الصحابة للرقاع اليت كتبوا فيها أحاديثا كان ولعله أيض ،»علها مصاحف جن
  .  وعمر بن اخلطاب، وابن مسعود، بن أيب طالبي وعل،عن زيد بن ثابت

وى ؛ فإن االجتاه العام طوال فترة اخللفاء الراشدين كان هو اإلقالل من الرواية، فـر          السـنةوباإلضافة إىل عدم تدوين     
نكم حتدثون عن رسول اهللا أحاديث ختتلفون فيها، والناس بعـدكم أشـد   إمجع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال « عن أيب بكر أنه 

  . » فاستحلوا حالله وحرموا حرامه، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب اهللا،اا، فال حتدثوا عن رسول اهللا شيئًاختالفً
وال يف عهد عمر،  ا مل يسمع به يف عهد أيب بكر حديثً يحد يرو ال حيل أل  « على املنرب    وروي عن عثمان بن عفان أنه قال      

 ما مل أقل فقد تبوأ مقعـده  يمن قال عل«ال أين مسعته يقول إكون أوعى الصحابة، أين مل مينعين أن أحدث عن رسول اهللا أن        إف
  . »من النار

، وعن سعيد بن زيد ابـن       )وهو أمني األمة  (عضهم كأيب عبيدة    وكان كبار الصحابة أقلهم حديثًا، فال يكاد يروى عن ب         
  . عمرو بن نفيل، أحد العشرة املشهود هلم باجلنة شيئًا

صحبت عبد الرمحن بن عوف، وطلحة بن عبيد اهللا، وسـعد           « عن السائب بن زيد، قال       وأخرج البخاري والدارقطين  
  . »دث عن رسول اهللابن أيب وقاص، واملقداد بن أسود؛ فلم أمسع الواحد منهم حي



، وتراجع عمر رضي اهللا عنه عما فكر فيه من تدوينها، واجتـاه   أيام النيب السـنةلو تساءلنا عن أسباب عدم تدوين       
نن ـتلط الـس  جلة الصحابة إىل اإلقالل من التحديث؛ ملا وجدنا تعليالً صرحيا سوى ما ذكره عمر وأبو سعيد اخلدري أن خت                  

  . »كبوا عليها ويتركوا كتاب اهللانوأن ي«، »تصبح مصاحف«بالقرآن، أو أن 
فلما زال هذا احملـذور    « إىل خشية أن ختتلط بالقرآن       وقد أعاد بعض العلماء النهي عن كتابة احلديث يف عهد النيب            

حلديث والقرآن يف صفحة واحدة خمافـة اخللـط         ، وقالوا إن النهي عن الكتابة إمنا يعين النهي عن اجلمع بني ا            »نسخ احلكم 
بينهما، ولكن هذا بعيد، فأسلوب القرآن خمتلف متاما، وال ميكن ألي واحد لديه أقل إملام باللغة اخللـط مـا بـني القـرآن          

ح وهذا واض . واحملذور احلقيقي كان هو إعمال احلديث دون القرآن، أو وضع احلديث جنبا إىل جنب مع القرآن               . واحلديث
  . وأيب سعيد اخلدري، من كالم عمر بن اخلطاب

 سعيد رأيا أن جمرد ذكر هذا االحتمال يربر عدم التدوين، دون حاجة إىل إيضاح، فقد كان لدى             ا وأب ويبدو أن عمر  
ال ينكـب   الصحابة من احلجا والفهم والفقه؛ ما جيعلهم يفهمون، ولكن ظهر من املتأخرين من حياج يف حكمة هذا، فلمـاذا  

مث املفروض أن   . . ال ينطق عن اهلوى    والنيب  ..  أحد شقي الوحي   السـنة، و »مصاحف«أو أن تكون    .. الناس على السنن  
  .. ال تأيت األحاديث مناقضة للقرآن، ولكن متفقة، موضحة ومفسرة

 وأن طبيعة القـرآن  ،ن هلا طبيعة ختتلف عن طبيعة القرآالسـنةبب الذي فهمه عمر وأصحابه كان أن    يف نظرنا أن الس   
 حبكم طبيعتها قـد ال يكـون هلـا هـذا     السـنة يف حني أن ،وعلى مر العصور.. جتعله الوحيد الواجب االتباع من اجلميع     

كما أن من املسلم به أا مل تكن حتفظ بلفظها كالقرآن، وبالتايل فإن درجة ودقة ثبوا ال ميكن أن تقارن بالقرآن،                     . اإلطالق
جيعل درجة اتباعها أدىن من درجة اتباع القرآن– وهو ناشئ عن طبيعتها –ا وهذا أيض  .  
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، وأن يكون لكل منهما طبيعته اخلاصـة،        السـنةوقد أراد اهللا تعاىل حلكمة باللغة أن يوجد الكتاب، وأن تظهر جبانبه             
هو ميثل اإلطالق واخلطوط العريضة، ال شك فيه معىن ومبىن، و      بصورة تكمل كل واحدة األخرى؛ فالكتاب هو الوحي الذي        

 اجتهاد الرسول يف تفصيل امل، وتبيني املبهم، ويف طـرق التطبيـق             السـنةواملبادئ والتنظري واالنتهاض، على حني متثل       
ـ السـنةومل يكن ممكنا أن يوجد الكتاب دون      . وحل املشاكل  ن ، فتذهب اآلراء داخل إطاره الفسيح كل مذهب، كما مل يك

وكان املنهج الـذي    .. وتطغى اجلزئيات على الكليات   ..  دون الكتاب فتوجد الفروع دون األصول      السـنةممكنا أن توجد    
  . ، فإن مل يكن فيها فاالجتهادالسـنةوضعه الرسول يف كافة توجيهاته؛ القرآن أوالً، فإن مل يكن فيه املطلوب ف

.. اإلطالق الذي للقرآن، فقد تلحظ عامل الوقت أو املالبسات أو األشـخاص            أن ال تتسم ب    السـنةومن شأن طبيعة    
  .»..لوال أن قومك حديثو عهد بشرك« لعائشة يف إحدى املناسباتوقد ينم عن ذلك قول النيب 

وليس هناك شك يف ثبوت القرآن بلفظه، ولكن الشك الذي ميكن أن يتناول رواية أحاديث عديدة قد ال يقتصر على                    
ال نعلم على وجه التحديـد  « أو الرواية باملعىن أو السهو واخلطأ، ولكنه أيضا قد ينسحب على جوانب أخرى؛ فنحن   الوضع

أو مبوقـف أو    يقوله، فمن احملتمل أا مالبسة خاصة بشخص     النيب    واألسباب اليت جعلت   ،املالبسة اليت قيل فيها احلديث    
 كان جييب كل مستفت مبا يناسب حاله، وأن بعض فتاواه           د ثبت أن النيب     وق. »حبالة، وليس شرطًا أن تسرى على اجلميع      

 عن نصر   يوقد رو «. ما يوضح التفاوت يف بعض األحاديث ما بني التشدد والترخص          ؛ وهو )١(كانت رخصا خاصة أو عامة    
              ا فقبل، وعن وهب قال      بن الليث عن رجل منهم أنه أتى النيب فأسلم على أن يصلي صالتني ال مخس ا عن شـأن    سألت جابر

يتـصدقون  بعد ذلـك س « يقول  وأنه مسع النيب ، فقال اشترطت على النيب أن ال صدقة عليها وال جهاد ، بايعت اذإثقيف  
ن كنـت  إأسلم و«قال . .»اأجدين كاره«قال  .»أسلم« قال لرجل  وعن أنس أن رسول اهللا   )أبو داود  رواه (»وجياهدون

اكاره« .  
فـإذا  .  عن املباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه         النيب   أيب هريرة أن رجالً سأل    وروى أبو داود عن     

  . الذي رخص له شيخ، وإذا الذي اه شاب
قال . » وتنويعه اخلطب على حسب احلال واملقام      ،جابته عليه السالم للسائلني على حسب قوابلهم      إباب  «وحتت عنوان   

 يرى أا كانت تتنـوع حبـسب األحـوال          ؛املستفتني ه السالم ألسئلة السائلني وأفراد     علي من تأمل أجوبته  « :أحد الكتاب 
 عن أفضل األعمال، فأجاب كـل       -يف الصحيحني وغريمها     كما   -واألشخاص واملعامالت واألعراف، وذلك كالذي سأله       

خص به؛ فقد يكون ظهر من أحدمها  كال من السائلني مبا رآه أنفع وأ سائل عن فضيلة، قال النووي يف شرح مسلم أجاب          
اء السالم، وظهر من اآلخر قلة مراعاة ليـده ولـسانه فأجـاب           ـــكرب وانقباض عن الناس فأجاب بإطعام الطعام وإفش       

                   بـه   باجلواب اآلخر، أو يكون عليه الصالة والسالم ختوف عليهما ذلك، أو كانت احلاجة يف وقت سؤال كل منهما أمـس 
قال بعض الشيوخ ويف اخـتالف األجوبـة عـن    : »مكمل كمال باإلكمال« عبد اهللا السنوسي يف      فجاوب به، وقال الشيخ   

السؤال الواحد دليل على أن املصاحل ختتلف باختالف األشخاص واألحوال واألعراف، وحـىت يف الفتـاوي كمـا ذكـره         
  . )١(»املتأخرون
، وعدم الترخيص بالصالة يف املرتل لكفيف ما دام    ويف ضوء هذا ميكن تفهم الترخيص بالصالة يف الرحال يف يوم ممطر           «

  . »يسمع اآلذان
 وهو حيدث فريوي ما قال دون أن يسمع مـا  وقد حيدث يف الرواية بتر يغري املعىن؛ كأن حيضر الصحايب جملس النيب     

 األول أو يضع لـه  سبق من حديث رسول اهللا، أو قد ينصرف لعارض قبل أن يتم حديثه، مع أنه قد يكون فيه ما يستثين فيه          
                                                

 .٢ ج ،١٩، ١٨ ص ،ا مقدمة املغىن والشرح الكبرييضأ وانظر ،١٤١ ص ،السيد حممد رشيد رضا يف الوحدة االسالمية) ١(
 عبد احلي ، للشيخ»التراتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واملتاجر، واحلالة العلمية اليت كانت على عهد تأسيس املدنية اإلسالمية يف املدينة املنورة                «كتاب  ) ١(

 ).١٣٣٦فاس  (،بن عبد الكبري بن حممد احلسيين
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، فلما فرغ الرجـل مـن       مسع الزبري رجالً حيدث عن رسول اهللا        : شروطًا، كما روي عن عبد اهللا بن عروة عن أبيه قال          
 حيدث،  ولكنك كنت يومئذ غائبا ورسول اهللا       . حديثه، قال له الزبري هل مسعت هذا من رسول اهللا قال نعم، قال صدقت             

  . ، ومثله مينعنا من احلديث عن رسول اهللا هذا. فحسبت أنه حيدث عن نفسه
  . وقد روي أن النهي عن كراء املزارع إمنا جاء يف مالبسة معينة مل ينتبه هلا رافع بن خديج، بينما أمل ا زيد بن ثابت

ة، دون   عندما بعث معاذًا إىل اليمن أمره بدعوم إىل الشهادة والصالة والزكا           وقد استشكل بعض احملدثني أن النيب       
 وتعقب بأنه   ،وأجاب ابن صالح أن ذلك تقصري من بعض الرواة        «. ذكر الصيام واحلج، مع أن بعث معاذ كان يف آخر األمر          

  .)١(»ىل ارتفاع الوثوق بكثري ممن األحاديث النبوية الحتمال الزيادة والنقصانإضي في
ار الوضع، وجـواز الروايـة بـاملعىن، وقـصور           من تأخر التدوين، وانتش    السـنةإن املالبسات اليت أحاطت بظهور      

والطبيعة اخلاصة هلـا  .. الضمانات واملعايري اليت وضعها احملدثون رغم جهودهم، وما غلب عليهم فيها من احلرص على الرواة         
 كلها جتعل من الضروري وضع بعض وسائل التحرز والتثبـت والتعمـق يف  .. اليت قد جتعلها متعلقة حباالت أو ظروف معينة  

تفسر غامضه، وتفصل جممله، وتتفق معه يف الروح العامـة        .. ، ووضعها موضعها السليم؛ حبيث تأيت بعد القرآن       السـنةفهم  
ومل ير املتقدمون حاجة ملثل هذه الضمانات اجلديدة واإلضافية، ولكن ما عرضناه من تطور لألمور، ومـن                .ومقاصد الشريعة 

  . ثار روايات على النص القرآين؛ جيعل هذه الوسائل والضمانات ضروريةسوء للفهم، ومن تعطيل للقرآن أو إي
  : ومن هذه الوسائل والضمانات



، أو أن الكتـاب     الـسـنة  تقضي على الكتاب، وال يقضي الكتاب على         السـنةإذا جاز لبعض احملدثني أن يقول إن        
 إىل الكتاب، مث ال يرمون يف عقيدم أو يغمزون يف إميام، بل وال تمس مسعتهم ومرتلتـهم،                  السـنة من   ةالسـنأحوج إىل   

 يف الـسـنة أفال جيوز لنا أن نطالب مبعاجلة .  للقرآن ولو حبديث أحاديالسـنةوإذا جاز لبعض األئمة أن يدعي جواز نسخ    
 أو »شـبعان «بعض احملدثني يتمحل بأحاديث أبرزها ما قيل عن رجل       . غضاضة؟وهل جيد أي مسلم يف ذلك       . ضوء القرآن؟ 

حـرام  كم ذا القرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه، وما وجدمت فيه مـن               يعل«متكئ على أريكته، يأتيه احلديث فيقول       
عـدم احتفـال هـذا      على  ، ولكن   تنديد احلديث ال ينصب على عملية العرض على القرآن        دون أن يلحظ أن      ،»فحرموه

 املتكئ على أريكته حبديث رسول اهللا، وعدم تلقيه مبا يستحقه من تقدير، أو أن ادعاءه هذا ليس إال تعلة للفـرار        »الشبعان«
ن احلديث سيفشو عين، فما آتاكم يوافق القرآن فهو عين، وما أتاكم            إ«من االلتزام بكمال الشريعة، وانتقد احملدثون حديث        

 كما قال عبـد  -، أو أنه »رواية منقطعة عن رجل جمهول  «، على أساس أنه على ما ذكر الشافعي         »يس مين خيالف القرآن فل  
غري مرفوض، حىت من احملدثني أنفسهم، وقـد        ) أي العرض على القرآن   ( من وضع الزنادقة، ولكن متنه       -الرمحن بن مهدي    

 وقال الشيخ مصطفى السباعي عندما كـان       ".ال تعارض القرآن   السـنة"عقد ابن القيم يف إعالم املوقعني فصالً حتت عنوان          
لو  هذا ما قاله العلماء يف هذا احلديث من جهة سنده ومتنه، على أنه            « السـنةصدد تفنيد هذا احلديث والدفاع عن حجية        ب

ما وافـق    ن، ويلزمنا بكل  صح ملا كان فيه دليل للمخالفني فيما ذهبوا إليه، فإن احلديث ينفي عن رسول اهللا ما خالف القرآ                 
 الصحيحة لو أثبتت أحكاما جديدة ال ختالف كتاب اهللا يف شيء؛ فـإذا              السـنةالقرآن؛ وهذا ما يقوله العلماء قاطبة من أن         

 يءليس يف احلديث الذي يصح ش     «وقد قال ابن حزم     . جاء يف بعض األحاديث ما خيالف أحكام القرآن فهي مردودة باتفاق          
  . »خيالف القرآن

 وقـد   ،وليس احلديث السابق باحلديث الوحيد من نوعه، فهناك عدد من األحاديث تسردها كتب احلديث والروايـة               
، تضمن عـددا    »طراح املنكر واملستحيل من األحاديث    إوجوب  « فصالً حتت عنوان     »الكفاية يف علم الرواية   «تضمن كتاب   

                                                
 .٢٦٢ ، ٢٦٠، ص »األصالن العظيمان«، والنبذة بأسرها يستشهد ا من كتابنا ٨، ج ١٩٠ص  الفتح الرباين يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،) ١(
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ـ        سي« متعاضدا مبعىن ومبىن احلديث املرفوض، فجاء يف أحدها        نته ـأتيكم عين أحاديث خمتلفة، فما جاء موافقًا لكتاب اهللا وس
       نيت فليس مين  ـفهو مين، وما جاءكم خمالفًا لكتاب اهللا وس«،   وجاء يف حديث  ما حدثتكم عين مما تعرفونه فخذوه، وما       «  ثان

رضه على  وزاعي كنا نسمع احلديث نع    ، وقال األ  »ين ال أقول املنكر ولست من أهله      إ فال تأخذوا به ف    ،حدثتم عين مما تنكرون   
   .)١(»الزائف، فما عرفوا منه أخذناه، وما أنكروا منه تركناهأصحابنا كما نعرض الدرهم 

يغفـر اهللا أليب  « من أن امليت يعذب ببكاء أهله، وقالت وقد أنكرت عائشة على عبد اهللا بن عمر ما رواه عن النيب             
أـم يبكـون   « عليها فقال ـَىكب على يهودية يمنا مر رسول اهللا إ ، أو أخطأي نس، أما أنه مل يكذب، ولكنه»عبد الرمحن 

علـى  )  األلباينوهو احملقق الشيخ حممد ناصر( وقد عقب شارح مشكاة املصابيح ،)متفق عليه  (»ا لتعذب يف قربها   إ و ،عليها
ومل ينفرد ابن عمـر ـذا       ئشة رضي اهللا عنها،   ا مل حتفظه عا   ومل ينس بل حفظ شيئً    » مل خيطئ ابن عمر   «كالم عائشة فقال    

ليه األلباين إ واحلديث الذي أشار  .»، كما هو مذكور يف احلديث اآليت بعده       )٢( بل رواه مجاعة من الصحابة منهم أبوه       ؛احلديث
  أتبكي علي وقد قال رسول اهللا  « عمر، فقال له عمر      إصابة بكى عند    ايروي أن صهيباء أهلـه   أن امليت ليعذب ببعض بك

فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم اهللا عمر، ال واهللا ما حدث رسـول اهللا                « ويستطرد   .»عليه
             ا ببكاء أهله عليهحـسبكم القـرآن  «وقالت عائشة . » أن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه، ولكن أن اهللا يزيد الكافر عذاب 
ُأ رةٌ وِزازِرو زِرالَ تىورخ«.   

نقول إن تعقيب حمقق الكتاب ال حمل له، بعد أن ذكرت عائشة إضافتها عن الواقعة؛ مما يثبـت أـا كانـت عارفـة             
  . وكان ميكن اجلمع على أساس أن احلديث أريد به الزجر. .بالواقعة، فضالً عن أا أوردت شاهدا من القرآن

 يف اعتبار االتفاق مع القرآن شرطًا لـصحة احلـديث،   السـنةب  ليس هناك حساسية أبدا، أو مساس      وهكذا يتضح أنه  
فهذا هو الوضع الطبيعي، وكان جديرا باحملدثني أن يكونوا أول من يعلن هذا ويتمسك به؛ ألنه ضـمانه للحـديث، وألن                     

 الرسول والقـرآن  االتفاق مع القرآن هو الشرف األمسى لكل مؤمن، وقد عربت عائشة أفضل تعبري عن مدى االتفاق ما بني   
  . »كان خلقه القرآن«عندما سئلت عن خلقه، فقالت 

 وأن تكون به علة تقتضي عدم إعماله، وسنعرض على سبيل املثال         البد للقرآن،   اًذا يستتبع أن كل حديث يأيت خمالف      وه
  .  السند أو املنتحلديثني أخذ ما، على حني أما فيما نرى خمالفني للقرآن، ونقطع بأن حلقة مفقودة حتكمت يف

وقد روي من عكرمة عن ابن عباس، وأثبته البخاري يف صحيحه، وكـان   . »من بدل دينه فاقتلوه   «احلديث األول؛ هو    
  .كل الذين ذهبوا إىل قتل املرتدالسند احلجة ل

ميـان والكفـر،    وعندما نقرأ القرآن فإننا نرى آيات جتاوز العشرات إىل املئات، وكلها تصدع حبرية االعتقاد، وأن اإل               
  . واالختالف يف األديان والعقائد؛ كلها مردها إىل اهللا يوم القيامة، وهو وحده الذي يفصل فيها

  : بل لقد تعرض القرآن للردة فقال
 ِبِيلاَء السولَّ سض فَقَد انبِاِإلمي لِ الْكُفْردبتن يمو )البقرة١٠٨ (  
 ن دع كُمنم ددترن يموةراَآلخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تمفَي ينِه) البقرة٢١٧  (  
 رِيناسوا خبقَلنفَت قَابِكُملَى أَعع وكُمدروا يكَفَر ينوا الَّذيعطوا إِن تنآم ينا الَّذها أَيي) آل عمران١٤٩ (  
  َّإِنملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه ملَه نيبا تم دعن بم مارِهبلَى أَدوا عدتار ينالَّذ) حممد٢٥  (  

                                                
 .٢٣١، ٢٣٠األصالن العظيمان، للمؤلف، ص ) ١(
 .، الطبعة الثانية) بريوت،املكتب اإلسالمي  (٥٤٦ حملمد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي، بتحقيق حممد ناصر األلباين، اجلزء األول، ص »مشكاة املصابيح«انظر ) ٢(



٣٥  ــ        ــ

            حرن شن ملَكو انبِاِإلمي نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِالَّ م انِهإمي دعن ببِاِهللا م ن كَفَراِهللا  م ـنم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص 
يمظع ذَابع ملَهو )النحل١٠٩ (  

              نكِّـنملَيو هِملن قَـبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي اَألرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم يناُهللا الَّذ دعو
لَه                      ـكذَل ـدعب ن كَفَـرمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي الَ يوندبعا ينأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند م

  )  النور٥٥( فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
كنها ال ترتب عقابا دنيويا، أو تفرض حدا كالذي فرضـته  فهذه اآليات كلها تتحدث عن الردة والكفر بعد اإلميان، ول    

  . أكرب من جرمية السرقة والزنايف السرقة والزنا، مع أن جرمية الردة من وجهة النظر العقيدية
 عقوبة؛ ألن هذا يدخل يف باب ما سـكت عنـه            السـنةقد يقال إن عدم ذكر القرآن عقوبة ال حيول دون أن تضع             

  . وله أشباه ونظائر ،السـنة؛ وهو من جماالت اختصاص السـنةالقرآن وكملته 
  : ولكن هذا الدفاع ال ميكن أن يقبل لالعتبارات اآلتية

 ميكن أن تـستدركه  »اًسكوت« إن جمرد سكوت القرآن عن عقاب دنيوي يف قضية هامة وبارزة كهذه؛ ال ميكن أن يعد          :أوالً
  .  القرآن حدد العقوبة بالفعل بأن توعدهم النار يوم القيامة إن له حكمة خاصة، وإن..السـنة

يـوم  ..  إن القرآن صريح يف آيات أخرى عديدة جتاوز العشرات إىل املئات؛ أن عقوبة الكفر مردهـا إىل اهللا وحـده                    :ثانيا
  . القيامة؛ وذا استبعد أي عقوبة دنيوية أخرى

أو أن يكـون  .. وأن إنسانا ما، حىت النيب ال ميلك أن يفرض اهلدايـة          .  قسمة  إن القرآن صريح يف أن اهلداية والضالل       :ثالثًا
  . مسيطرا يف هذه الناحية

رآن يريد هذا،   ــيف ضوء هذه االعتبارات؛ ال يكون هناك معىن لسكوت القرآن عن فرض عقوبة دنيوية، إال أن الق                
ات، ومع مساحـة    ات من اآلي  ـ؛ ألن هذا هو ما يتفق مع املئ       تكون هناك عقوبة دنيوية، وأن يترك األمر هللا تعاىل        ال  ويريد أن   

مائر، والـتحكم  الم، ومع ما أثبتته التجربة من سالمة هذا االجتاه، وعقم االجتاه اآلخر الذي يريد فرض بوليس على الض   اإلس
  .يف اهلدى والضالل

 أو ملـا     وملا أثبته البخاري يف صـحيحه،      ه،وا إىل علة احلديث، وملا أخذوا ب      ولو غلب الوعي القرآين على الفقهاء لتنبه      
  .اعترب هذا اإلثبات حجة

وألننا نعرف أنه ليس من خالف بني حديث حقيقي عن الرسول وبني القرآن؛ فإننا نعرض وجوها متثل كـل واحـدة                    
  : شبهة حتول دون إعمال احلديث

ما كانت   عمل ا يف العقائد؛ ألنه كائنا     ومن شأن هذه األحاديث أن ال ي      .  أن احلديث من أحاديث اآلحاد     :الوجه األول 
وقـد  . الدرجة اليت يبدو ا ثبات احلديث؛ فإن أمر العقيدة أعظم، ومن غري الطبيعي أن ال يروي ما يتعلق ا سوى واحـد                     

 ني، وال تـبىن    على اجلزم واليق   بىنألن األمور االعتقادية ت   «اعترف الفقهاء أنفسهم بأنه ال يعمل بأحاديث اآلحاد يف العقائد؛           
    ؛ ألن مـن  »فيما تعم به البلوى«، ورفضها احلنفية »ا ألن الظن يف االعتقاد ال يغين عن احلق شيئً         ؛اعلى الظن ولو كان راجح

وشذ ابن حزم، فرأى أا توجب العلم والعمل، وبالتايل فإا تفيد القطع ال الظـن؛ فهـو                 . شأن ذلك أن يشيع احلديث فيه     
 روى العدل عن مثله وهلم جـرا        فإذا ،» يوجب العلم والعمل معا    العدل عن مثله إىل رسول اهللا       إن خرب الواحد    «يقول  

   .)١(والشرط املطلوب لألخذ مبثل هذا هو العدالة والتفقه.  فقد وجب األخذ به؛حىت يبلغ به النيب

                                                
 .١٠٣أصول الفقه، الشيخ أبو زهرة، ص ) ١(



٣٦  ــ        ــ

 ولكن هذا ال ينفي أنه يف بعـض  وال ريب أن ابن حزم من كبار املفكرين اإلسالميني، وله نظرات ثاقبة يف فن التشريع، 
احلاالت وألنه يأخذ املوضوع إىل النهاية دون نظر إىل ما قد يعتريه من العوامل؛ يقع يف مآزق وخيالفه التوفيق؛ فقد اسـتدل                      

 ولينذروا قَومهم إِذَا رجعـوا إِلَـيهِم        في الدينِ  فَلَوالَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا       ..على وجهة نظره بقوله تعاىل      
والطائفة يف لغة العـرب     .. ، فيقول إن اهللا تعاىل أوجب على كل فرقة قبول نذارة النافر منهم بأمره بالتفقه              لَعلَّهم يحذَرونَ 

، وواضح الغلو يف هـذا  »ل اللغة فيهوهذا مما ال خالف بني أه«، )٢( مبعىن بعضهيءيقع على الواحد فصاعدا، وطائفة من الش  
االستدالل، وأيسر ما ميكن الرد به عليه أنه سواء كانت الطائفة تقع على الواحد فصاعدا بني أهل اللغة، فإن معناها بني كل                      

لسيبويه وأضرابه ـذا املعـىن، فـضالً عـن     قرآن الذي أنزل للناس كافة، وليس     وقد استخدمها ال  . الناس أكثر من واحد   
  .. ولينذروا.. ليتفقهوا: تخدام اآلية لصيغة اجلمعاس

فصح «مث يقول   . إخل. .شعري كمعاذ بن جبل، وأيب موسى األ      اهللا   ويستدل ابن حزم أيضا بالبعوث اليت بعثها رسول       
تلـف   وهو حي رسوالً، خي؛ فهل فات ابن حزم أن إرسال النيب      مجاع األمة على قبول خرب الواحد الثقة عن النيب          إذا  

مل حيسن املهمـة، ونـزل يف     ومع هذا فقد وجد فيمن أرسلهم الرسول من،متام االختالف عن رواية فرد عن النيب بعد وفاته       
  . ذلك قرآن، وكيف جيوز البن حزم رواية اإلمجاع إذا كان أبو بكر وعمر ال يتلقيان خرب الواحد إال بعد تعزيز من آخر

  .  يف عدم األخذ حبديث اآلحاد فيما يتعلق بالعقائدمن أجل هذا فنحن نذهب مذهب اجلمهور
 مل يقتل أحدا رد أنه بدل دينه؛ بل اقترن ذلك يف احلاالت القليلة اليت رويت جبرائم أخرى؛                  أن النيب   : الوجه الثاين 

قيدي واسـتدعى  مثل التمرد، أو قتل مسلمني، أو غري ذلك، ومما يؤكد وجود مضمون جنائي أو سياسي اقترن باملضمون الع            
  .  مل يقتل الذين ارتدوا ومل يقترفوا جرائم أخرى، وأمساؤهم معروفةالقتل؛ أن النيب 

أو   إن الصياغة اللغوية للحديث غري دقيقة؛ فإا حتتمل كل من غري دينه بأن أسلم بعد أن كان مـشركًا           :الوجه الثالث 
  .  رجال الكنيسة على كل من يسلم من أتباعهميهوديا أو مسيحيا؛ وهذا أمر غري معقول وميكن أن حيتج به

ال إ« أنه يروى عن عكرمة، ومع أن عكرمة من أفضل رواة ابن عباس، فقد استبعده مسلم، ومل خيرج له                    :الوجه الرابع 
أي وبأنه كـان يـرى ر     .. كذاببأنه  وإمنا تركه لطعن طائفة من العلماء فيه         ،ا بسعيد بن جبري    مقرون ،ا يف احلج  ا واحد حديثً

ولكن ملاذا نـدع  .. صحيح أن كثريا من األئمة ذب عنه، وفند هذه االامات    ،  )١(»وبأنه كان يقبل جوائز األمراء    .. اخلوارج
  ..ذا األمر اخلطري، والتحرز أفضلشبهة حتوم يف مثل ه
ـ عكرمة قال « إن السياق الذي سيق به احلديث حيمل على الشك يف صحة روايته؛ إذ جاء         :الوجه اخلامس  ـ ىأت  ي عل

، ولقتلتهم  »ال تعذبوا بعذاب اهللا   «  رسول اهللا    ي، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال لو كنت أنا مل أحرقهم لنه           »بزنادقة فأحرقهم 
 عكرمة، ومل تشتهر إال يف أواخر نشأت بعد عصر  ، فكلمة زنادقة فيما نرى كلمة       »من بدل دينه فاقتلوه   « لقول رسول اهللا    

بإحراقهم؛ فهو حقيق بأن يعلم النهي عن ذلـك، وحتـرمي           بن أيب طالب قد أمر       بعيد أن يكون علي   اخلالفة األموية، مث من ال    
  . اإلحراق، فالواقعة التارخيية اليت بىن عليها احلديث تكتنفها الشبهات

 إن احلديث عن ابن عباس، ونعلم بالطبع مدى قداسة ابن عباس لدى احملـدثني واملفـسرين،                 :الوجه السادس واألخري  
 عاما، وأنه يرسل أحاديثـه      ٥٨، وأنه عاش بعده      واألحداث يف حياة النيب      »الصبيان«كن هذا ال مينع من أنه كان من         ول

ـ إك«احملدثون أن إرسال الصحايب وقد قرر . اء بضعة مسعها عن النيب حديث باستثن١٦٠٠اليت بلغت     فعلـه  يءخباره عن ش
سنه، أو لتأخر إسالمه، أو غري ذلك؛ حجة، ويف صحيحي البخاري ومسلم من           مل حيضره لصغر      أو حنوه، مما يعلم أنه     النيب  

                                                
 .٩٨األحكام يف أصول األحكام، ج أول، ص ) ٢(
 .١٧٦احلديث واملستحدثون، للشيخ حممد أبو زهرة، ص ) ١(
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، ال متنع من »الصفة العامة«ولكن  ..  وحنن بصفة عامة على استعداد لقبول هذا حىت من أحداث الصحابة           .»هذا ما ال حيصى   
  . من العموم، خترج »حالة خاصة«التفكري مليا يف مثل هذا احلديث، وما اكتنفه من شبهات، واعتباره 

* *  *  

 شرطًا يف  »القرشية«أما احلديث الثاين؛ فهو ما جاء عن اخلالفة يف قريش، وكان هذا احلديث هو سند الفقهاء يف اعتبار                   
  . ترشيح اخلليفة

اتضح أن األحاديث الواردة يف هذا البـاب تقـع يف           ) مسند اإلمام أمحد ابن حنبل    (ومبراجعة أكرب موسوعات احلديث     
  : نثالثة معا

 ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي من النـاس    ال رسول اهللا    عن ابن عمر ق   « يعطي األمر قريشا؛ مثل   : املعىن األول 
وعن عتبـة بـن   . » وكافرهم تبع لكافرهم، مسلمهم تبع ملسلمهم،الناس تبع لقريش يف هذا الشأن«وعن أيب هريرة   . »اثنان

قـريش والة   «،  » واهلجرة يف املسلمني عامـة     ، والدعوة يف احلبشة   ،كم يف األنصار   واحل ،اخلالفة يف قريش  «عبد اهللا السلمي    
  . »ىل يوم القيامةإالناس يف اخلري والشر 

ولكنه يضع هلا حدا زمنيا أو عددا، وخيضعها لـشروط؛ مثـل احلـديث       . ينص على أن اخلالفة يف قريش     : املعىن الثاين 
ثنا عشر خليفة من   ايكون بعدي   «ما جاء عن جابر بن مسرة، قال رسول اهللا           ، ومثل »اثالثون عام «املشهور عن اخلالفة، وأا     

نكم إن هذا األمر فيكم و    إ«وعن ابن مسعود    . » فقالوا مث يكون ماذا، قال يكون اهلرج       ،ىل مرتله فأتته قريش   إقريش، مث رجع    
وعن . » القضيب لحييلحيكم كما ي   ف ،م شر خلقه  ، فإن فعلتم ذلك بعث اهللا عليك      أعماالًوالته، ولن يزال فيكم حىت حتدثوا       

محوا رمحوا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا،        إن استر . إن هلم عليكم حقًا مثل ذلك     . األئمة من قريش  «أنس بن مالك    
نازعهم إن هذا األمر يف قريش ال ي      «ة  ــ وعن معاوي  .»ة اهللا واملالئكة والناس أمجعني    ــفمن مل يفعل ذلك منهم فعليهم لعن      

فإنكم أهل هذا األمر، مـا مل       . ر قريش ــيا معش «وعن عبد اهللا بن مسعود      . »الدينال أكبه اهللا على وجهه ما أقاموا        أحد إ 
 مث حلا قضيبه، فإذا هو أبـيض        - لقضيب يف يده     -تعصوا اهللا، فإن عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم، كما يلحي القضيب            

  .»على يد أغيلمة من قريشهالك أميت «يصلد، فضالً عن احلديث 
قالت قـال  . أحاديث تستبعد ضمنا القرشية، وتوجب الطاعة لكل من حيكم بالقرآن؛ مثل عن أم احلصني: املعىن الثالث 

  ). مسلم (»إن أُمر عليكم عبد جمدع يقودكم بكتاب اهللا، فامسعوا له وأطيعوا« رسول اهللا 
  ). البخاري(وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وعن أنس أن رسول اهللا قال امسعوا وأطيعوا، 

هذا فضالً عن أحاديث أخرى تؤكد أن املؤمنني عدول يسعى بذمتهم أدناهم، وأن أكرم الناس أتقاهم، ولـيس لعـريب       
منا تكون بني   وتنهى عن الفخر باآلباء، وأنه من عصبية اجلاهلية؛ فالناس كلهم آلدم والتفرقة إ            . فضل على أعجمي إال بالتقوى    

  . وأنه ليس من املسلمني من دعا إىل عصبية، ومن قاتل عصبية، ومن مات على عصبية. مؤمن تقي وفاجر شقي
ذا مل جيـدوا مـن      إف« أوالً، وقبل أي شيء آخر، فيمن يرشح إماما          »القرشية«مع هذا، فنحن نرى الفقهاء يشترطون       

قرب أمام من    فعندئذ يكون اإل   )منا هي مسائل توضع الحتمال الوقوع     إ و اوهذا بعيد جد  (مامة  قريش من توجد فيه شرائط اإل     
 فإن مل يوجـد  .»إن اهللا اصطفى كنانة من العرب، واصطفى قريشا من كنانة     «  فيكون من كنانة، لقوله      ،ىل قريش إالقبائل  

أقرب ألمـا ابنـا   ن كانوا   إ و ،سحاقإىل بين   إ مل يعدل    ؛مساعيلإ ذا استوىف بين  إ حىت   ،فيهم كان من أقرب العرب من كنانة      
  . )على ما يقول أحد املراجع الفقهية( »..مث األقرب فاألقرب.. إبراهيم، ولكن إىل جدهم من العرب
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وخالفوا به كثريا من األحاديث اليت تستنكر التمييز، فضالً عن          .. وهذا ما يوضح املدى البعيد الذي انتهى إليه الفقهاء        
 كما خالفوا األحاديث إن قيدت أفضلية قريش بالعدل، وأنذرم باالستئصال عنـد الظلـم، أو   االحتكار على أساس قبيلي،   

  .. إخل.. أو حددت عدد اخللفاء القرشيني.. حددت مدة اخلالفة اليت يأيت بعدها امللك العضوض
ك من مشقة التمييـز بـني   وألراحهم ذل.. ملا وقعوا يف هذا املأزق كائنا ما كان حتجج الفقهاء؛ فإم لو حكموا القرآن  

األحاديث؛ ألن القرآن صريح وواضح يف أن التقوى والعمل مها مربر األفضلية، وأنه ال البنوة وال الذرية تبيح االسـتخالف       
             ن ذُرما قَالَ واماسِ إِملنل لُكاعي جقَالَ إِن نهمفَأَت اتمبِكَل هبر يماهرلَى إِبتاب إِذو      نيمي الظَّـالـدهالُ عني قَالَ الَ يتي ، 

         نيماكالْح كَمأَح أَنتو قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو .   ـهإِن ـكلأَه نم سلَي هإِن وحا نقَالَ ي
  . تسأَلْنِي ما لَيس لَك بِه علْم إِني أَعظُك أَن تكُونَ من الْجاهلنيعملٌ غَير صالحٍ فَالَ 

*  *   *  

وما آتاكُم الرسولُ    فالقرآن يقول    ،السـنةوقد يبدو أن هناك اختالفًا يف بعض احلاالت ما بني توجيه القرآن وتوجيه              
    فَان هنع اكُمها نمو ذُوهوافَخهت .    يتكم عن شيء فدعوه، وإذا أمرتكم بشيء        . ذروين ما تركتكم  «ولكن الرسول يقول فاذا

 يتنازل عنها الرسـول يف      ،ا من األدب والسلوك   ا وأمناطً  والقرآن يوجب للرسول على املؤمنني حقوقً      .»فأتوا منه ما استطعتم   
كما قد جيتهد الرسـول يف    . إخل. .عراب اجلفاة قارص القول   ع من األ  وحيلم وهو يسم   ، فيكره أن يقفوا له    ،كثري من احلاالت  

فالرسول موجه برمحة اهللا، وقد أراد اهللا لـه  . ولكن هذا اخلالف كله له أصل من القرآن     . بعض احلاالت، فيصحح له القرآن    
، ويسري هذا على اجتهادات الرسول اليت        لَعنِتم لَو يطيعكُم في كَثريٍ من األمرِ       ،عنِتم عزِيز علَيه ما  .. أن يكون رمحة  

  . تتجه حنو الرمحة واليسر؛ كصالته على عبد اهللا بن أيب، وقبوله الفداء يف أسرى بدر
صحيح رويت بعض حاالت التحرمي اليت مل تذكر يف القرآن؛ كتحرمي كل ذي خملب من الطيور، وكل ذي ناب مـن                     

 وحرمـت  السـنة، فجاءت وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُم   من سورة النساء احملرمات      ٢٤،  ٢٣السباع، كما عددت اآليتان     
، الـسـنة اجلمع بني املرأة وعمتها، وبني املرأة وخالتها، ولكن هذه احلاالت ال تقاس حباالت التيسري العديدة اليت فتحتـها                   

وما يستحق النظر يف هذه القضية بأسرها؛ هي عقوبة الرجم يف حد الزنـا؛              .  فيها بعد يكاد يكون إقرار واقع      السـنةوحترمي  
  : يف أمرينالسـنةألا خرجت عن مألوف 

  .تيسري، وهذه متثل الشدة والقسوة كما ذكرنا غالبا ما تنحو حنو الرمحة والالسـنةأن : األول
خرجت عن إطارها املألوف يف تفصيل امل، أو ذكر املغفل،           السـنة أن القرآن حدد العقوبة بالفعل، فزيادة        :والثاين

  . وأعتقد أن هذه النقطة تنتظر مزيدا من التحقيق


أو زالـت    اهتم احملدثون بالدرجة األوىل بدراسة سند احلديث؛ ألنه إذا مست الراوي شبهة، أو حلقت به مة وهنت،                
وقد صال وجال احملدثون يف هذا وألفوا الدات الثقال يف حال الرجال، وأقاموا فـن  . نسبة احلديث إىل الرسول؛ فقد أمهيته    

  . اجلرح والتعديل هلذا
أي مضمون احلـديث     (»املنت«وال ريب أن هذا مدخل طبيعي للتعرف على احلديث وقبوله، ولكنه ال ينفي أن دراسة                

 ألن سلسلة السند قد تكون ذهبية، ومع هذا يطرأ عليها ما يؤثر على درجة توصيلها، ومل يتخل احملدثون عـن               الزمة؛) نفسه
أو ال يتضمن خروجا عنـها؛       دراسة املنت، ولكنهم جعلوا املعيار يف الدراسة هو أن ال يشذ املنت عن القواعد العامة للشريعة،               

ولكنه معيار سليب؛ فقد يوقف العمـل       .  األحاديث اليت زعم نسبتها إىل الرسول       عددا من  السـنةوهو معيار خيرج من إطار      
 صحة األحاديث، كما أنه ال يكفي يف عملية التفضيل ما بني األحاديث العديدة اليت               ال يثبت ضرورةً   بأحاديث شاذة، ولكنه  

  . تتفق كلها مع قواعد الشريعة، ولكن أحكامها تتفاوت
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من عدل أو حق أو يسر أو حترير؛ هو أفـضل معـايري   ) وهي أعم من قواعدها(صد الشريعة ونعتقد أن االتفاق مع مقا 
ـ إأو   للـسـنة ا  وال يعد هذا تركً   «التفضيل اليت تعلي حديثًا على حديث، أو ما توجب األخذ حبديث دون حديث               ا طراح

 مع مقاصد الشريعة دليل على الصحة أقوى وآصل من           نفسها، وألن االتفاق   السـنةإىل  ال  إ السـنة ألننا مل نترك     ؛للحديث
إال عامالً من عوامل اإلثبات؛ وهو عامل خارجي عن احلقيقة املراد إثباا، وإذا              كل ما رتبوه على سالمة السند؛ فالسند ليس       

هد خارجية عن   أمكن االستدالل على احلقيقة بشواهد من احلقيقة نفسها؛ كان ذلك أفضل من االستدالل على احلقيقة بشوا               
على أننا عندما جند حديثني يف موضوع واحد أحدمها أكثر اتفاقًا مع املقاصد العامة للشريعة من اآلخر؛ فنحن                  . احلقيقة نفسها 

ال نعترب احلديث الثاين منسوخا كما يذهب إىل ذلك احملدثون؛ ألن من املمكن أن يؤخذ الترتيه أو التحوط، أو غري ذلك مـن          
تجاوب مع بعض الناس وليس عامتهم؛ حبيث يكون األول هو األصل املقرر للناس، والثاين اسـتثناء ملـن ال           اخلصائص اليت ت  

  .)١(»السـنة الكتاب و..األصالن العظيمان«هذا ما قلناه يف . .تطمئن نفسه إال إليه من أنصار التحوط أو التشدد
ما روي عن بسرة بنت النعمان عـن نقـض          : وء؛ األول وقد صورنا هذا املنهج بالتمييز بني حديثني عن نواقض الوض         

ما روي عن قيس بن طلق الذي ال يوجب نقضا لذلك، وقد ذهبنا إىل أن حديث قيس بـن                   : الوضوء ملن مس ذكره، والثاين    
جـب  طلق وإن كان أضعف من ناحية السند، إال أنه أكثر اتفاقًا مع مبدأ التيسري الذي يعد من مقاصد الشريعة، ومن هنا في                     

أو االدعاء أنـه   أن يعد هو األصل العام والقاعدة للجمهور، وال حرج أو غبار على من اتبعه، مع عدم استبعاد حديث بسرة         
منسوخ، أو الطعن يف رواته، ورواته أثبت من أن يطعن فيهم، وإمنا نقول إنه وضع ملن يريد املزيد من التطهـر، أو مـن ال                         

 معا ال ميثالن تعارضا؛ وإمنا تكامالً ومجعا ملستويني من مستويات التشريع، ومثـل هـذا     ووجود احلديثني . تطمئن نفسه إال به   
 املشتدد مثل عبد اهللا بـن عمـر وأيب موسـى           مقبول، بل مطلوب يف جمال العبادات والقربات، وقد وجد يف عهد النيب             

  .)١(»األشعري، وامليسر مثل ابن عباس وحذيفة بن اليمان


بعض الناس يستفرد حديثًا يشهره على الناس؛ كأمنا هو سيف مسلول أو يصرخ به بأعلى عقريتـه كأنـه الـصوت                     
وأنه ما من موضوع واحد إال وقـد جـاء فيـه    تضمنت عشرات األلوف من األحاديث،       السـنةوواقع احلال أن    . الوحيد

مـا   على. ىن، فبعضها ميثل التيسري والتسهيل، وبعضها اآلخر يتسم بشيء من الشدة والصرامة        حديثان وأكثر يتفاوتان يف املع    
أي (وقد تصور بعض الفقهاء أن حل هـذه الظـاهرة           . رأينا يف حديثي نقض الوضوء اللذين أشرنا إليهما يف النبذة السابقة          

سخ أحدمها لآلخر، أو غري ذلـك، وألفـوا     يتطلب القول بن  ) وجود تفاوت يف أحكام عدد من األحاديث يف موضوع واحد         
 هذا التفاوت مـا بـني       كتبا عن النسخ يف احلديث، أو تأويل خمتلف احلديث، ولكن األمر غري ذلك؛ فقد أراد الرسول                 
فلكل حـديث حاالتـه     . التشدد والترخص؛ ألنه يتطابق مع اختالف نفسيات الناس، واختالف ما تعاجل به أو تتجاوب معه              

إال بالتشدد، وأخرى يكفي معها اإلمياء، بل إن الشخص الواحـد            ولكل نفس حظها منه، وهناك نفوس ال ترتدع       ورجاالته،  
كمـا   (النيب   قد حيتاج إىل هذا وذاك تبع املواقف املتغرية، وعلينا أن نفهم أن مثل هذه األحاديث هي معاجلة نفسية، وأن                  

وامللل، فليست هي عملية حسابية، ومن اخلطـأ األخـذ ببعـضها            كان يتخول أصحابه باملوعظة خشية السأم       ) روي ذلك 
  . واستبعاد اآلخر؛ كاألخذ بأحاديث التشدد دون الترخص أو العكس

ويتطلب تفهم منت احلديث، ومدى وكيفية إعماله؛ توفر قدر كبري من الفقه والعلم باللغة، واملعرفة مبقاصد الـشريعة،                  
  . ذا احلديث دون ذاك، فضالً عن حتري املالبسة اليت قيل فيها احلديثفيمكن التوصل إىل الترجيح أو إعمال ه

                                                
 .٢١٥ص  األصالن العظيمان، ) ١(
ــا   ) ١( ــق يف كتابنـــ ــذا التحقيـــ ــر هـــ ــان «انظـــ ــالن العظيمـــ ــس ..األصـــ ــاب والـــ   »نةـ الكتـــ

، وذهب البغـوي إىل أن  »حديث طلق« خطأ، وصحته »حديث بسرة«فذكر ) السطر األول  (٢١٩وقد ورد خطأ مطبعي يف صفحة       ). ٢١٩ – ٢١٦ص  (
 .١٠٥، اجلزء األول، ص »كاة املصابيحمش«حديث طلق منسوخ، ورد ذلك حمقق كتاب 
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 حديثًا فظنوا به الذي هو أهدى، والـذي هـو أهنـأ    إذا حدثتم عن رسول اهللا « وقد روي عن علي رضي اهللا عنه     
 ،»ترد يد المس  ال  «ىل الرسول زوجته ألا     إ حبديث الرجل الذي شكا      ، وضرب شراح احلديث لذلك مثالً     »والذي هو أتقى  

، بأا ال ترد سائالً يطلب صدقة، ولـيس  »ال ترد يد المس   «وأول بعض الشراح تعبري     . وأنه مع ذلك حيبها وال يطيق فراقها      
   .فيما بني هذين خمارج عديدة أخرىالزنا، وفيما نرى ف

الضرورة، فكثري مما يتناولـه     ومن يعوزه هذا الفهم واإلدراك ميكن أن يفتئت على احلديث حبكم ال ينطبق على داللته ب               
الناس من أحاديث الوعيد اليت توقع لعنة اهللا على البعض، أو ختلدهم يف النار، أو حترم عليهم اجلنة لذنوب يقترفوا؛ جيـب                      

االعتقاد بأن فاعل هذه األفعال متوعد بذلك، ولكن حلوق الوعيد به فعالً متوقـف علـى               . )١(»كما أوضح ذلك ابن تيميه    (
له موانع؛ فال جيوز أن نعني شخصا ممن فعل بعض هذه األفعال، ونقول إنه قد أصاب هذا الوعيد؛ فقد يكون قـد                      شروط، و 

   . تداركه شيء من مسقطات العقوبةتاب أو كفر من ذنبه، أو
لـروح  وقد قرأنا تفسريا ألحد األحاديث، نعتقد أنه مثال للتفسري السليم ملا يتسم به من فهم لكل أبعاد املوضـوع، و               

وكمـا  . » والواصـلة  ،واملتنمصة،  النامصة«واحلديث هو عن    . اإلسالم ومقاصد الشريعة؛ حبيث يفتح التفسري مغاليق النص       
يعرف املعنيون ذا األمر؛ فقد تضمنت بعض األحاديث لعنا للواصلة واملستوصلة والنامصة واملتنمصة؛ األمر الذي فهم منـه          

وقد تناول هذا األمر بالتفسري عامل فاضل معروف بالورع؛ هو الـشيخ حممـد زكـي         .. الكثريون حترمي هذه العمليات كلها    
معامل اتمع النسائي يف    «إبراهيم رائد العشرية احملمدية، وعضو الس األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة؛ ففي كتابه املوجز              

).. واألربعة عـن عبـد اهللا بـن مـسعود     ورواه أمحد متفق عليه، (»لعن اهللا النامصة واملتنمصة«قال إن حديث   . »سالماإل
  . »أو بأخرى، واملتنمصة هي اليت يزال ما ا من شعر والنامصة هي اليت تزيل الشعر من وجه املرأة بطريقة«واستطرد فقال 

ـ                    وده تـشويه  وامللعونة هنا؛ هي اليت تزيل ما ال داعي إلزالته من الشعر، أو تبالغ فيه، أو الشعر الذي ال يكون يف وج
  . للمرأة وال نقص لألنوثة، فليس احلكم هنا على إطالقه أبدا، كما قرر ذلك كبار األئمة من شراح احلديث

فلو حرمنا التنميص إطالقًا؛ ألصبح لتسعة أعشار النساء شوارب وحلى، وتدلت احلواجب علـى العيـون، وشـاهت             
  .  وقد تدفع الرجال إىل ارتكاب ما حرم اهللا، تسكن البيوت،»قردة«الوجوه، وأصبح ثالث أرباع النساء 

أو يشوه صورا، أو يبغض فيها زوجها، أو ال جيعلها أهالً لعصمته            رأة كل شعر زائد يفقدها أنوثتها،       إذن فإذا أزالت امل   
ا، وهو ضرب والشنعة؛ فال شك أبدا يف أن ذلك التنمص يصبح مطلوبا شرع    أو جيعلها حمالً للمثلة والسخرية      وسكنه ومتعته،   

  . وهلا من اهللا عليه أجر عظيم. من النظافة، فوق أنه أصل يف التجميل املشروع، بل املطلوب للمرأة دينا وعقالً وذوقًا
أو كان التنميص لغري الزوج، أو إلغراء الرجال مبـا حـرم اهللا، أو              أما إذا كان التنميص لغري هذه األسباب الشرعية،       

  . ما ينسحب عليه اللعن والتحرمي  االستحسان؛ فذلك هوالستلفات األنظار، واستجداء
  . فليس األمر على عمومه الظاهر املتنايف مع أبسط مبادئ اإلسالم



كـان  : أما أن تقص املرأة من شعرها شيئًا للزينة فمباح؛ فقد جاء يف حديث مسلم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، قال                    
 إىلوهي من الـشعر مـا كـان    (حىت تكون كالوفرة ) أي شعورهن(من رءوسهن ) أي يقصرن( يأخذن ء رسول اهللا  نسا

  ). األذنني

                                                
 .١٣٤رفع املالم عن األئمة األعالم، ص ) ١(



٤١  ــ        ــ

؛ فهي نوع من وصل الشعر، فإن كان لبسها لغش اخلطيب، أو الزوج فحرام ملعون فاعله، أما إذا كان               »الباروكة«أما  
ال بأس بـه إن       لضرورة مرض أو عيب يف الرأس يعلمه الزوج؛ فإنه         اللبس للتجميل مع علم الزوج ورضاه، أو كان اللبس        

  . شاء اهللا؛ ألنه يكون يف هذه احلالة دفعا للمضرة، أو جتمالً للضرورة، أو يف مقام العالج للمرض
ـ   عرها، أو أن جتعله كما تشاء على أحدث النماذج والتسر      ـوللمرأة أن تضفر ش    وم بـذلك  ـحيات، مـا دامـت تق

  ). ٢٤ ،٢٣ص (ا ـرأة مثلها، وما دام ذلك لبيتها وزوجهـا امـ تقوم به هلأوها، ـلنفس
* *  *  

 إىل  الـسـنة ؛ هو أن يتحول الثقل والعناية من الناحية العبوديـة يف            السـنةولكن قد يكون أهم تطور يف حسن فهم         
 الدنيا؛ من صدق يف القول، وإخالص يف العمـل،  ؛ أعين أخالق ومشائل الرسول، وهديه يف احلياة السـنة يف   »السرية«ناحية  

وكرم وسخاء جتـاه  .. ووفاء بالوعد، وثبات أمام املصاعب، وتواضع مع الناس، وزهد يف شهوات الدنيا اليت تستعبد النفوس          
، يف حـني أن      ما بني السرية كسنة، والعبادة كسنة، واستأثر القسم الثاين باألمهية          السـنةلقد حدث انفصام يف كتب      . املال

 اخللقية، احلياتية، واالجتماعية، والعملية؛ هي ما متس إليه حاجة املسلمني اآلن لتأخرهم يف األخذ بأسـباب احليـاة،           السـنة
وال تسمح بأي تقصري أو  ولكن ضرورات احلياة تفرض نفسها،     وفسحة العمر تصلح القصور،   .. وألن رمحة اهللا تسع الذنوب    

  . أو ساعات أو دقائق و أليامول.. تسويف أو إمهال
لقد آن للمسلمني أن يعلموا أن عظمة رسوهلم ال تكمن يف أنه كان أعبد الناس؛ فقد شاهدت العصور من هـو أكثـر     

كمـن أنـه بلـور      ولكن عظمة الرسول العريب ت    . عبادة، ومن ينقطع عن الدنيا، ويعيش يف أديار، ناذرا حياته كلها للعبادة           
 هـذا وذاك إىل     ا مل يسبق أو يلحق، والتكامل واجلمع بني ما جيب للدنيا وما جيب لآلخرة، والوصول يف                املثلى كم  »القيادة«

  .املرتبة العليا
  .لونوملثل هذا فليعمل العام
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  ـــــــــــــــــــــ

 فاألجيال اليت تلتهم مبـا  ،خللفاء األربعةوحنن نعين بالسلف كل الذين سبقونا من املسلمني؛ بدًءا من الصحابة مبا فيهم ا           
فيهم أئمة التفسري وشيوخ املذاهب وأصحاب السنن، ومن جاء بعدهم من أجيال ضمت الشراح واملعلقني حـىت مـشارف                   

  . الفترة الراهنة
، فإن خري هذا السلف كان هو اجليل الذي عاصر الرسـول، مث تـأيت بعـده                 »خري القرون قرين  «وكما قال الرسول    

  . جيال تباعا حىت فترات التأخر، عندما أطبق الظالم على اتمعات اإلسالمية، ومل يظهر بصيص نور إال مع اليقظة احلديثةاأل
جال وال جدال يف أن السلف ضم عظماء يصغر أمام عظمتهم الكثري من عظماء العامل، سواء كانوا رجال سياسة، أو ر                   

  . حبق مفخرة لإلنسانية بأسرها، وليس اإلسالم وحدهوهم . .إخل.. علم أو تشريع، أو قادة حرب
 وكان رائـد  ،وال جدال أيضا يف أن الفقهاء واحملدثني من هذا السلف عكفوا وانكبوا على علومهم، وأفنوا حيام فيها          

م وتفـانيهم   حبكم إميا- كآحاد -معظمهم والوازع هلم هو اإلميان ومحاية الدين، والذب عن العقيدة والشريعة، فاستطاعوا          
   . ا إال العصبة من أويل القوةأن يوجدوا موسوعات ال ينهض

ما نعتز   وحنن نؤمن ا ألا تدخل من باب احلقائق الواقعة، قدر         . هذه كلها مسلمات بالنسبة لنا، ال يساورنا فيها شك        
  .. ا ونفرح هلا؛ ألن هؤالء األسالف العظام هم أسالفنا

وال هـو   مة هؤالء األسالف وإعجابنا م، وتقديرنا إلضافام، وما قدموه؛ فإن هذا ال ينفي،       ولكن كائنا ما كانت عظ    
  : يتعارض مع عدد من احلقائق األساسية اليت حتكم تعاملنا معهم، منها

أو خطـأ،     تعصم أي واحد من الوقـوع يف لـبس         »عصمة«بالضرورة  مة والعبقرية واإلميان ال تستلزم       إن هذه العظ   :أوالً
أو   حتـرم املـساس بفكـر      »قداسة«، وكذلك فإا ال تتطلب إضفاء       »ال تكون إال لنيب   «العصمة كما يقول الشاعر     ف

تصرف أي واحد من هؤالء األسالف؛ ألن ذلك بعيد كل البعد عن روح اإلسالم اليت تعزف عن أي قداسة تـضفى                     
  . على أشخاص

يكون أحدهم قد وقع يف لبس أو خطأ، وال هو يتعـارض مـع أي   واحترامنا وتقديرنا هلؤالء األسالف ال ينفي أبدا أن      
أو ميلي علينا أن نفعل كما فعلوا يف        .. إشارة إىل هذا اخلطأ، وال هو يتطلب االتباع الكامل هلم أو املوافقة التامة على أعماهلم              

 من اجلميـع، وأن اجلميـع إمنـا         ال ميس مرتلتهم؛ ألن املفروض أن احلق أعلى        وهذا كله . الكبري والصغري .. اجلليل واحلقري 
  . فباحلق يعرف الرجال، وليس العكس؛ وهذا هو لب اإلسالم. يشرفون باالنتساب إليه واالتفاق معه

إن هؤالء األسالف العظام كانوا يعملون ويعيشون ويفكرون يف عصر خيتلف اختالفًا تاما وجذريا عن العـصر الـذي                : ثانيا
راشدة كان اتمع ساذجا وبسيطًا، وتكفي فيه االجتهادات الفردية والتلقائية، ومع هذا            نعيش فيه؛ ففي عهد اخلالفة ال     

فقد صدم بضرورات التنهيج؛ فدون عمر الدواوين، ونظم الربيد، وفرض العطاء، ووضع طريقة ساذجة حملاسبة والتـه           
تسع له الوقت أو تنبه إىل خطـورة        ولو ا  . وكانت هذه كلها تنظيمات جديدة مل تكن قائمة يف عهد النيب            . وعماله

قضية تعيني خليفته؛ ألنقذ اتمع اإلسالمي من الفتنة اليت بدأت خبالفة عثمان، وكان ميكن هلذا الباب من أبواب الفتنة                   
ويف مقدمتها  ( للشورى، ولترشيح اخلليفة، ولو أنه وضع إصالحاته         »منهجية« توصل إىل طريقة     أن يسد لو أن عمر    

  . على أساس نظامي ومنهجي، يكفل له االستمرار بعده) ةحماسبة الوال
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مل ميهل هـذا   هذا بالنسبة للمجتمع األول، وهو أسعد جمتمعات البشرية بعد النبوة الباهرة، ومع هذا فإن افتقاد التنهيج        
سالمي بفضل البقيـة  العهد سوى ثالثني عاما، مث جاء امللك العضوض وما تضمنه من مظامل ومقاتل، حىت وإن ظل اتمع اإل                 

الباقية من النبوة واحلكم الراشد؛ أفضل مبراحل من احلكم األورويب أو اآلسيوي الذي كان سائدا طوال القرون اخلمـسة أو              
  .تة اهلجريةالس

وهذا وحده يكفي يف إيضاح عقم فكرة إصالح اتمع احلديث بالعودة إىل اتمع القدمي، إذا كانت مثل هذه العـودة            
  .  أصالًممكنة

  . على أن ما تال ذلك كان أكثر داللة
فبعد القرون اخلمسة والستة األوىل؛ أخذ اتمع اإلسالمي يتدهور تباعا، وساد حكم الظالم واجلهالة، وخضع اتمـع     

ويف هـذا  . وكانت اجلهالة بصفة عامة؛ هي أسوأ ظاهرة يف هذا اتمع . وقيما.. لنظم ولفئات حاكمية بعيدة عن اإلسالم لغة      
  . الوقت الذي كان اتمع اإلسالمي يبدأ السبات كانت أوروبا تنفض عنها غبار غفوا، وتبدأ مسريا

ا؛ لـيس فحـسب عـن     جذرياًانتهت بإجياد جمتمع خيتلف اختالف    وهذه املسرية اليت بدأت من مخسة قرون حىت اآلن؛          
ونـشأت أوضـاع   . مبا يف ذلك اتمع األورويب نفسه السابق عليـه اتمع اإلسالمي القدمي، بل أيضا عن أي جمتمع آخر،        

كانت ظواهر جديدة نتيجـة     . وظهرت قضايا وبرزت إىل الصدارة أساليب ونظم مل تكن معهودة أو متطورة من صور سابقة              
.. إخل. .اعية والكومبيـوتر واألقمـار الـصن      لطرق جماالت جديدة باملرة، بل مل تكن متصورة من قبل؛ كالذرة واإلليكترون           

ويكفي أن نقول إن االتصاالت احلديثة ربطت بني أقاصي األرض بأكثر مما كانت االتصاالت القدمية تربط القرى الـصغرية                   
ومل يعد ممكنا أن تستقل دولة عن بقية الدول، أو أن تنأى بنفسها عن هذا التطـور حبـسناته وسـوءاته، أو                      . بعضها ببعض 

ذاعـات أو الطـائرات أو   ت رغم أنفها للمؤثرات اليت تصبها الدول األخـرى عـرب اإل  تتحصن من آثاره وعدواه، وخضع 
  . أو ينأى بنفسه عنه شيء ال يقف أمامه شيء، فقد كانت هذه التطورات أشبه باإلعصار الذي.. إخل. .املطبوعات

 ــ وفتح الباب واسعا     وحنن أبعد ما نكون عن أن نقرظ هذا التطور دون حتفظ، فمن املؤكد أنه محل شرورا عديدة،                
 أمام نزوات النفس اإلنسانية، ونزعات وسياسات احلكومات، وأوقف العامل على شفا اجلنون واالنتحـار               ــودون ضابط   

  . فهو مثل اجلين الذي ما إن انطلق من القمقم حىت استحالت إعادته إليه، النووي
 للمجتمع  من األزمة، ولعل إسالم املفكـر         »اًذنقاإ«باعتباره  ومن ناحية ما؛ فإن هذا التطور لفت االنتباه إىل اإلسالم،           

؛ أحد املؤشرات العديدة على ذلك، ولكن من ناحية أخرى فإن إصرار دعاة املـذهب النقلـي                 » جارودي هروجي«الفرنسي  
ـ       وأن هـؤالء  الم، خاصـة  على جتاهل هذا التطور؛ مل يساعد أمثال جارودي على أن حيددوا احلل اإلجيايب الذي يقدمه اإلس

 الـيت وضـعها     »املتون«جيرءون على العودة إىل املنابع األساسية لإلسالم رأسا؛ وإمنا يكون عليهم أن يقفوا عند               املقلدين ال   
وهذه املتون تعىن بالتفاصيل واجلزئيات، وترتبط باألطر املذهبية الضيقة، وهي كلـها           . األسالف حلل مشكالت اتمع القدمي    

  .. ضايا العصر ومشكالتهال تصلح اة ق
إن العالج اجلذري والوحيد ألزمة العصر من ناحية، وحتديد موقف اإلسالم من حتديات العصر احلـديث مـن ناحيـة     
أخرى؛ لن يوجد يف املتون املذهبية املتبعة، ولن حيل بالرجوع آلراء األسالف، ولكنه يوجد رأسـا يف القـرآن، ولـن حيـل      

جنـد  )  بالتبعيـة  الـسـنة و( باختصار باستلهام املنهج القرآين وليس النقلي؛ ألن يف القرآن وحده            هإن السـنة إىلبالرجوع  
  . األصول اليت ميكن يف ضوئها معاجلة مشكالت العصر

 وضع األسالف مراجعهم الرئيسية، وتوصلوا إىل أحكامهم املعتمدة حىت اآلن، سواء كانت تفـسريات املفـسرين، أو                  :ثالثاً
لفقهاء، أو السنن يف احلديث خالل القرون الثالثة أو األربعة األوىل للهجرة؛ عندما كانت الكتابة تقوم علـى           مذاهب ا 



٤٤  ــ        ــ

املخطوطات اليدوية، ووسائل االنتقال هي الوسائل البدائية من عربات جترها اخليل، أو سفن شراعية تسريها الريح، ومل                 
  . ن هذا مل يكن متصورايكن هناك وسائل اتصال كالتليفون والتلغراف، بل إ

والنتيجة العملية هلذا هي أن هذه الظروف الصعبة حالت دون اجتماع العلماء بعضهم ببعض بصفة منتظمة ومستمرة،                 
ولكن االشتغال بشعائره كان حيول     . وكان موسم احلج هو املناسبة الوحيدة اليت تسمح مبثل ذلك         . أو اتصاهلم بعضهم ببعض   
ومل يقدر لكثري   . اقشة والتمحيص، وكان على الصحايب أن يرحل من املدينة إىل مصر لسماع حديث            دون التفرغ للدرس واملن   

أكرب أسباب اخلـالف بـني      ) أعين عدم اإلملام بكل احلديث النبوي     (وقد كان هذا    . من األئمة اإلملام بأحاديث يلم ا غريهم      
. وهم مجيعا عنده ال يتجاوزونـه إىل غـريه  . د تعني األخذ بهاملذاهب الفقهية؛ ألن اجلميع يسلمون بأنه إذا وجد احلديث؛ فق   

  . ولكن ما وقع لواحد منهم منه مل يقع لآلخر
ولو قـدر   ؛ مل تكن متاحة أو ميسرة للجميع،        إخل. .ديل وكتب الرجال  باإلضافة إىل ذلك؛ فإن موسوعات اجلرح والتع      

 ألمكـن هلـم     ..ي يلم كل واحد مبا مل يعرفه من األحاديـث         لفقهاء املذاهب االجتماع ملناقشة جرح أو تعديل الرواة، ولك        
وبالطبع لو ظهرت املطبعة يف وقت مبكر ألدى ذلك إىل توثيق أحاديث كثرية، وحلـال دون تـدفق كـثري مـن                      . االتفاق

  . املوضوعات
حـث؛  وال يقل عن ذلك أن عدم وجود خدمات التصنيف والفهرسة وغري ذلك مما هي عليه اآلن عون الـدارس والبا      

وأضرب املثل بأكرب موسوعة يف احلديث النبوي؛ وهي مـسند         . صعب إىل حد كبري التقدم يف الدرس، أو استخراج األحكام         
يف القرن الثالث اهلجري، ورتبه علـى       ) ـ  ه٢٤١-١٦٤(اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين رمحه اهللا، الذي وضعه اإلمام أمحد            

، دون نظر   ، يسرد فيه كل ما رواه هذا الصحايب عن النيب           »امسند« أو   »اكتاب« نظام املسانيد؛ مبعىن أن يفرد لكل صحايب      
وـذه  .. إخل. .مها حديث عن اجلهـاد أو الـصالة       فترى احلديث عن الزكاة يتلوه حديث عن اإلميان، يتلو        . إىل موضوعها 

لبه ولسانه، وهيهات؛ فهو ثالثون ألـف        ومل يفد منه إال من استظهره بق       ،الطريقة استحالت االستفادة املوضوعية من الكتاب     
 وحاول املـؤرخ  ، هذه املوسوعة طبقًا للموضوعات أمالً طموحا حاوله الكثريون دون جناح       »تبويب« وكانت عملية    ،حديث

 ولكن بصره كف ومات قبل أن يتمه، وترك لنا تلك الكلمة الـيت              ، األخرى السـنةالكبري ابن كثري تبويبه مع بعض كتب        
إن . » معـه  يال زلت أكتب فيه يف الليل والسراج ينونص حىت ذهب بصر          «دائية واستماتة هؤالء األسالف العظام      تصور ف 

   .، وليس بطولة فردية»منهجية«هذه الفدائية واالستماتة مل تنجح يف كثري من احلاالت؛ ألن األمر كان أمر 
على ما كان عليه، حىت قـيض     ) عشرة قرون كاملة  (وظل مسند اإلمام أمحد من القرن الثالث حىت القرن الثالث عشر            

، والرجل األخرى يف العصر احلديث؛ حيـث  »ينونص السراج«اهللا له عاملًا كان يضع إحدى قدميه يف عصر ابن حنبل حيث         
؛ مثل ابن كـثري     )حىت وإن مات  (واستطاع أن يرتب هذا العمل العظيم       . عبد الرمحن البنا   تضيء الكهرباء؛ وهو الشيخ أمحد    

؛ وذلك ألن الشيخ رمحه اهللا كان يعمل نصف األربعني عاما اليت تطلبها التبويب والتصنيف والـشرح                 )١(قبل أن يكمله متاما   
  . ، وبوسائله وإمكانياته اخلاصة؛ وهي حمدودة، ولكنه على كل حال أمت تبويبه»ملبة اجلاز«حتت ضوء 

، الذي وضعه املرحوم حممد فؤاد عبد البـاقي، وخـدم بـه    »لفاظ القرآن الكرمي املعجم املفهرس أل  «أو خذ مثالً آخر     
  . الكتاب واملفكرين اإلسالميني خدمة كربى

  .واألمثلة األخرى عديدة

                                                
خبط يده، ولكنه مل يتم الشرح الذي كان يقوم به، وكان ميثل ) أي عملية تبويب وتصنيف أحاديث املسند كاملة وحىت احلديث األخري(أمت الشيخ رمحه اهللا املنت   ) ١(

 وقد تويف الشيخ رمحه اهللا بعد أن طبع ،وكان باإلضافة إىل هذه العملية يتوىل عملية طبعه.. التخريج والغريب واألحكامالنصف من كل صفحة تقريبا وتضمن 
 . جزًء٢٤ ووفق اهللا أبناءه وعاريف فضله إىل إمتام الكتاب، وصدر يف ،٢٢النصف األول من اجلزء 
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 وقد تقدمت فنون الطبع والفهرسـة       وهذه كلها حماوالت ظهرت يف النصف األول هلذا القرن تقريبا، ومن ذلك احلني            
  ..عن ترتيب األحاديث بالكومبيوترعنا والتصنيف والتبويب تقدما كبريا؛ حىت مس

 يف هذا كله أن ظهور املطبعة، وخدمات التصنيف والتبويب والفهرسة؛ يسرت العلم اآلن، وسهلت البحث                »الشاهد«
مل يـصح لديـه     «وإذا كان أبو حنيفة قد أخذ برأي معني ألنه          . والتقصي والتمحيص أكثر مما كان متاحا يف العصور القدمية        

 أو أكثر لـه كافـة صـفات         اًعة موسوعات احلديث وجتميعها حديث    وأظهرت طبا . أو مل يصله أصالً حديث ما     ،  »حديث ما 
 يف املوقف القدمي الذي وقفه أبو حنيفة     »احلنفيون«الصحة، وأصبح معلوما للخاص والعام؛ فان من الغريب وال شك أن يظل             

  . ويعدون آمثني إذا وقفوه. ام قواعد الفقه وأصولهال جيوز هلم أم »جتاهالً«لعدم علم باحلديث؛ الن هذا يعد 

إن هذا مثال فحسب، يوضح لنا ضرورة بعث االجتهاد من جديد، وإعادة النظر يف التقريرات واألحكام اليت وضعت                  
ات ال تصدر األحكام بناء على حيثيات ناقصة، مع وجود هذه احليثي       حىت.. منذ عشرة قرون، قبل أن تعلم األحاديث اهولة       

  . والعلم ا

ومـن  .  يظهر االستقصاء أن الكثريين من األسالف األول، ورمبا معظمهم؛ كانوا يلمون بأقطار املعرفة يف عـصورهم                :رابعا
املؤكد أم كانوا أكثر تقدما يف احملصول ويف النظرة، ويف املعاجلة من أي علماء آخرين عاصروهم، وكانـت معرفـة                    

وميكن القـول  . فلسفة واألدب واإلدارة، ويف بعض احلاالت إيل الطب واملوسيقى والرياضة      معظمهم متتد إىل املنطق وال    
  . إم كانوا بالنسبة لدرجة التقدم العلمي وقتئذ رائدين وجمددين

ولكن هذا كان منذ عشرة قرون تقريبا، ويف القرون اليت تلت عهد األسالف األول؛ هبط الظالم واكتنفـت اجلهالـة        
لية من األسالف، وأصبحت معارفهم ضيقة رثة بالية، وتقلصت حبيث أصبحت اجترارا حلواشي وشروح لكتـب        األجيال التا 

معينة يف فقه معني، يف حني منت يف أوروبا خالل هذه الفترة املعارف والعلوم، مث تفجرت يف الفترة املعاصـرة فيمـا يـشبه                        
؛ ألنه ظاهر للعيان، وقد أصبح من العـسري علـى أي مفكـر يف    الشالل اهلادر، وال جند أنفسنا يف حاجة للتدليل على ذلك   

، دون أن يكون قد أحكم األسـاس الثقـايف واحلـضاري، واسـتعان بـاملراجع               »القضية العامة «العصر احلديث أن يعاجل     
  والتداخل، وهـي تتطلـب بالـضرورة العلـم         »التعددية«إخل؛ ألن من ظواهر اتمع احلديث       .. واملوسوعات والقواميس 

وأن ال يقتصر ذلك على دولة دون       .. صادية والسياسية واآلداب والفنون   بأساسيات التاريخ، وعلم االجتماع واملذاهب االقت     
  . دولة، وإمنا يلم بذلك يف معظم الدول، أو على األقل يف أمناط متنوعة من الدول

 يتصور أنه يف غىن عن هذا كله، وال يقدم ومن الواضح أن املنهج النقلي التقليدي يف دراسات التفسري والفقه واحلديث          
إال النصوص أو اخلالفات اليت تقوم على اجلدل العقيم، أو املنطق الصوري، أو الترجيحات، وتغليب قول على قول مما اعترب                    

عن واستهلكت عرب القرون وبالتكرار واالجترار، فضالً       .. من سقط املتاع حىت يف عصره؛ أي من مخسة أو ستة قرون ماضية            
  .مل تعد ذات موضوع يف هذا العصرأا 

 للمفكر اإلسالمي يف العصر احلديث أن يستوعب الثقافة احلديثة من كل مظاا، سـواء كانـت                 البدمن أجل هذا؛ ف   
أوروبية أو أمريكية أو غريها، وأن يلم بالنظريات السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة، وأن يعـود إىل املراجـع يف هـذه                     

أن حيكم لغة أجنبية، وأن يعود إىل املراجع بلغتـها          ) العاملية(ويبدو أنه من الضروري ملن يبلغ درجة األستاذية         .. تاملوضوعا
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، »ضدادمساء األ أ«األصلية، وإن مل يغن هذا عن ضرورة القيام حبركة ترمجة كربى؛ ألن اجلامعات مهما توسعت، فستظل من                  
  .  من غمر اجلميع بالثقافةالبدو

ا فسيظل املفكرون اإلسالميون أسرى قوقعة املتون، وأبراج احلواشي اليت نسج عليها العنكبـوت خيوطـه،      وبدون هذ 
وألقى عليها الغبار طبقات فوق طبقات، وسيظلون مبعزل عن احلياة يأكلون ويتمتعون، وميارسون معيشة العـصر، دون أن                   

  .لببغاوات ما قاله أسالفهمون كايقدموا فكرا أو إضافة هلذا العصر، وإمنا يعيدون ويكرر
* * *  

من هذا العرض يتضح أن املنهج النقلي شل التفكري ومجد الفهم، وناقض مناقضة جذرية توجيه القرآن، وكان يف أصل                   
 وإنه من الـضروري أن  ،اتمع اإلسالمي خالل القرون األخريةالقتصادي والسياسي الذي أُصيب به التخلف االجتماعي وا  

 وأن يكون هذا هو مفتاح كل شيء، فال ميكن أن     ، إىل املنهج القرآين؛ منهج التأمل والتفكري، وإعمال الذهن        نعود مرة أخرى  
نتعامل مع القرآن أو احلديث أو السلف؛ إال بفكر متفتح، وذهن متوقد، ونفس تستشرف املعرفة وتؤمن بـالعلم، وطمـوح     

وأي جتاهل هلذا أو صدوف عنه من املعممني؛ لـيس إال  ،  إىل النتائج للتقدم، وأصالة يف إصدار القرارات واألحكام، واالنتهاء      
نوعا من التقوقع، وإلغاًء للعقول، وإيثارا ملا كان عليه اآلباء واألجداد، ومغالبةً للتطور والتطور غالبهم، وإذا أصـروا علـى          

ص الوحيد هو العودة إىل القرآن، وإىل فطريق اخلال .. مسلكهم فسيلفظهم اتمع أو يضعهم على هامشه، أو يف سلة مهمالته          
   .منهج القرآن

  


