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مقدمة ال�سل�سلة

الرتاث  كتب  اإ�شدار  »اإعادة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�شروع  هذا  فكرة  اإن 
/ التا�شع ع�شر  ِ الإ�شالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريَّنينْ
«، قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�شكندرية ب�شاأن  والع�شرين امليالِديَّنينْ
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �شرورة 
بني  التوا�شل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�شاهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�شاري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �شكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�شبة بعطاء ال�شابقني، واإن التجديد الفعال ل 
يتم اإل مع التاأ�شيل. و�شمان هذا التوا�شل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�شطلعت بها، منذ ن�شاأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �شائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�شي  وال�شبب 
�شحيح؛ وهو اأن الإ�شهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�شلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ول تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�شري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�شلمني يف الفكر النه�شوي التنويري - واإن 



مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�شل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�شرة التي ت�شمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�شروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�شم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�شالح والتجديد الإ�شالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�شعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�شع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�شدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�شر 
الإلكرتوين اأي�ًشا على �شبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�شتهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�شباب ولالأجيال اجلديدة ب�شفة خا�شة. 

وي�شبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�شبطة، 
بال�شياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
التاريخي/ الجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الجتهادات من جهة اأخرى؛ مبا كان 
فيه من حتديات وق�شايا نه�شوية كربى، مع التاأكيد اأ�شا�ًشا على اآراء املوؤلف واجتهاداته 
والأ�شداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، فاإن التقدميات 
التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�شاتذة املتخ�ش�شني، 
وذلك بعد مناق�شات م�شتفي�شة، وحوارات علمية ر�شينة، ا�شتغرقت جل�شات متتالية 
لكل تقدمي، �شارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف 
ن�شو�ص  تدقيق  على  املتخ�ش�شني  من  قامت جمموعة  كما  الكبري.  امل�شروع  هذا 

الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�شلية للكتاب.
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًشا - يف اإطار هذا امل�شروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�شية؛ م�شتهدفة اأبناء امل�شلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�ش�شات �شناعة  �شتتيحها ملراكز 
العال. وتاأمل املكتبة اأن ي�شاعد ذلك على تنقية �شورة الإ�شالم من الت�شويهات 
التي يل�شقها البع�ص به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�شلمون يف جملتهم، خا�شة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�شالمي  الفكر  والإ�شالح يف  التنوير  رواد  كتابات  كبرًيا من  ق�شًما  اإن 
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�شواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. 
اأ�شباب  النه�شوي الإ�شالمي �شبًبا من  الق�شم من الرتاث  ورمبا كان غياب هذا 
تكرار الأ�شئلة نف�شها التي �شبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �شياق واقعهم 
الأزمات  تفاقم  اأ�شباب  من  �شبًبا  اأي�ًشا  الغياب  هذا  كان  ورمبا  عا�شروه.  الذي 
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ص لها اأبناوؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا 
العربية والإ�شالمية وخارجها. ويكفي اأن ن�شري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، 
والأفغاين، والكواكبي، وحممد اإقبال، وخري الدين التون�شي، و�شعيد النور�شي، 
ل الفا�شي، والطاهر ابن عا�شور، وم�شطفى املراغي، وحممود  ومالك بن نبي، وعالَّ
 �شلتوت، وعلي �شريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت با�شا - وغريهم - 
ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف اأغلبية البلدان العربية 
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اأو  اأوروبية  جمتمعات  يف  يعي�ص  الذي  امل�شلم  ال�شباب  عن  ف�شاًل  والإ�شالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�شاعًفا  عبًئا  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
ا  )ورقيًّ عليها  احل�شول  وتي�شري  بالعربية  ن�شرها  اإعادة  فقط  ولي�ص  الأعمال، 

ا(. واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�شعى  امل�شروع  هذا  اإن 
والتوا�شل مع الآخر. ولي�ص اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�شارة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�شبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�شرتك،  الإن�شاين  الرتاث  اإ�شهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�شيلة  معرفية  م�شادر  اإتاحة  يف  ن�شهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�شتنه�ص هذه الإ�شهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�شتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �شار عليه اأولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�شايا اأمتهم، وبذلوا ق�شارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�شرهم من اأجل نه�شتها وتقدمها. 
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مكتبة  يف  م�شئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�شر،  ال�شباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�شهم  اأن  الإ�شكندرية، 
غريها من البلدان العربية والإ�شالمية، وغريهم من ال�شباب امل�شلم يف البالد غري 
الإ�شالمية  بالعطاء احل�شاري للعلماء امل�شلمني يف الع�شر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�شائد اخلاطئ، الذي  امل�شار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�شَّ
�شبق اأن اأ�شرنا اإليه؛ فلي�ص �شحيًحا اأن جهود العطاء احل�شاري والإبداع الفكري 
للم�شلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�شت عليها عدة قرون، وال�شحيح هو 
اأنهم اأ�شافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�شانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�شعي لتح�شني نوعية احلياة لبني الب�شر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�شاد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ص عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.

1111 مقدمة ال�صل�صلة

إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�شكندرية

وامل�شرف العام على امل�شروع 



´GójE’G ºbQ

2008/8206

I.S.B.N
978-977-453-038-8



 نصر الدين شريف باعطوة

تقـدمي

اإن الثقافة النقدية اجلادة توؤثر اإيجابًا يف تطوير الوعي، والثقافة املنغلقة ُتف�شي 
اإىل واقع �شلبيٍّ ُيغيِّب الوعي ويعتم الروؤية. وقد تنبه املنتفعون من بقاء الأو�شاع 
على ما هي عليه اإىل خطورة الوعي؛ ومن َثمَّ �شارعوا اإىل اإغالق نوافذه بو�شائل 
�شتى، وحينما اأدركوا دور الدين يف حياة النا�ص ا�شتظلوا به، ل لتحقيق م�شالح 
وف�شروا حماولت  تغتفر،  النقد جرمية ل  ف�شريوا  ماآربهم؛  لتحقيق  واإمنا  النا�ص، 
التجديد بدللة �شلبية ت�شتبطن التمرد واخلروج على املاألوف من ال�شعائر الدينية 
الواقع  روؤية جتديدية ي�شبح يف  الذي ميلك  فالباحث  وال�شلف وغريها.  والرتاث 
عاجًزا عن اإبداء راأيه اإل من خالل اأ�شاليب �شعبة، وحتت رقابة م�شددة، ول جتد 

اأفكاره �شدى اإل اإذا حالفها التوفيق وحتولت اإىل تيار.

اإن الأمة بحاجة ما�شة اإىل وعي ح�شاري تتجاوز به اأزمتها، ولن يتحقق   
لها ذلك اإل باإعادة ت�شكيل وعيها داخل ف�شاء معريف ي�شتظل مبرجعيات ل تني 
عن جتديد فهمها للن�ص با�شتمرار يف ظل م�شتجدات حياتية ترتبط ارتباًطا وثيًقا 
بظروف الزمان واملكان. ف�شاًل عن العودة ال�شريعة اإىل العقل ملحاكمة الأن�شاق 
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والتزان،  الدقة  من  عالية  بدرجة  معها  والتعامل  نواياها،  يف  املتهمة  التجديدية 
م�شتندة اإىل القراآن كم�شدر ُمَوّجه ومعيار حاكم.

اأجل تبديد  اأدوات فهمه من  التوفر على  كما ينبغي قراءة الرتاث بعد   
�شلطته على العقل، وال�شماح لالأخري با�شت�شراف واقعيٍّ للم�شتقبل ل ينقطع عن 
جذره وتراثه، ويف الوقت ذاته ل يخ�شع ل�شلطته على اأنه مقد�ص ل ميكن جتاوزه، 
واإمنا ت�شتثمر عنا�شره ال�شاحلة للبقاء، وتبقى الق�شايا الأخرى دون اأن نتخذ منها 
ا، وجتربة اجتهدت  ا، بل نحتفظ باحرتامنا لها ما دامت متثل ُمنَجًزا ب�شريًّ موقًفا �شلبيًّ

اأن تقدم قراءة للدين ل تنفك عن ظروفها الزمانية واملكانية املا�شية. 

وت�شتجيب  واقعنا،  مع  تن�شجم  معا�شرة  قراءة  اإىل  نبادر  اأن  نحن  وعلينا 
اإىل  تنظر  ل  مفرغة  الدوران يف حلقة  �شيكون  امل�شري  فاإن  واإل  الع�شر،  حلاجات 
الواقع، واإمنا تقفز فوق م�شكالته وحتدياته؛ ومن ثم ن�شل اإىل حالة تقتل الإبداع.

قلقة  اأجواء  ت�شببت يف خلق  ما  كثرًيا  املقد�ص  وغري  املقد�ص  م�شاألة  اإن    
بُّ�ص، ويتحول فيها احلوار اإىل ترا�شق بالألفاظ، وتتحول الفتاوى  يغلب عليها الرتَّ

اإىل �شيوف م�شرعة ُتقطع بها روؤو�ص الراأي الآخر.

ل املمار�شات النقدية التي  اإن توالد املقد�شات بطريقة غري من�شبطة قد عطَّ  
يتوقف عليها التطور الفكري واحل�شاري لالأمة، اإىل حدٍّ تعذر فيه على املُ�شِلحني 
نقد اأي ظاهرة �شلبية رغم افتقارها اإىل ال�شرعية؛ جتنًبا لإثارة م�شاعر العامة؛ وا�شطر 
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َهم  من يروم التعبري عن قناعاته ب�شاأنها اأن يعتمد اأ�شلوبًا ملتوًيا يتخل�ص به من التُّ
ينْب. والرَّ

م�شهًدا  يوم  كل  نرى  بل  معني؛  حدٍّ  عند  يقف  ل  الأمر  اأن  واملوؤ�شف    
ماأزوًما مثقاًل باإرث الن�شياق وراء الالمعقول، تغذيه دائًما ثقافة ملتب�شة غري واعية 
اأو مزورة، اإننا يف حاجة اإىل قدر عاٍل من ال�شجاعة كي نعلن عن املنهج يف متييز 

الإلهي عن الب�شري، ومتييز املقد�ص من غري املقد�ص. 

ودرا�شة  الواقع  حماكمة  خماطر  َها  فُّ حَتُ �شاقة  عملية  التجديد  اأن  واحلق    
ِبعات املرتتبة على نقد الأَننْ�شاق الفكرية  م�شكالته بغية تقوميها، كما حُتنِْدق بها التَّ
و�شرورات  احلا�شر  ملتطلبات  وفًقا  املعرفية،  الفرد  بنية  �شياغة  لإعادة  والثقافية 
امل�شتقبل، ويف اإطار الثابت واملتغري من الدين، ويبقى هم التجديد بنف�شه- واإن ل 
ا يحرك دواعي النقد واملراجعة، ور�شًدا متوا�شاًل  يغري الواقع الراهن- فعاًل اإيجابيًّ
عملية  اجتاه  يف  انطالق  نقطة  الأقل  على  اأو  جارف،  تيار  اإىل  يتحول  رمبا  للواقع 
الإ�شالح؛ ومن هنا تاأتي �شرورة تفعيل الهم النه�شوي وتن�شيطه يف �شمري الأمة.

واكت�شافنا  املت�شاعد،  احل�شاري  التطور  هو  التجديد  اإىل  احلاجة  ومن�شاأ    
اإل  �شبيل  اأمامنا من  ولي�ص  الآخر،  وبني  بيننا  احل�شاري  للفارق  امل�شلمني  نحن 
ولن  الوا�شعة،  ة  الُهوَّ ردم  اأجل  من  الكبري  الرتاجع  اأ�شباب  عن  بحًثا  النكباب 

يتاأتى ذلك اإل عرب مراجعة حقيقية للواقع ومكوناته الفكرية والثقافية.
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، اأمام النهو�ص  ، وامل�شلمون ب�شكل خا�صٍّ لقد انق�شم ال�شرق ب�شكل عامٍّ   
احل�شاري املفاجئ اإىل اجتاهات ثالثة: اأولها امل�شتغربون، وهم �شنف انبهر بالغرب 
اإىل حد التخلي عن كل ما مَيُتُّ اإىل الأمة ب�شلة، داعًيا اإىل نبذ الرتاث، واإن�شاء 
قطيعة معرفية من خالل تبني مفاهيم جديدة تكونت يف ف�شاءات ثقافية غريبة 

عن بيئتنا، تطم�ص ُهوية الأمة وتفقدها انتماءها واأ�شالتها.

احلديثة،  احل�شارة  ملعطيات  راف�ًشا  ا،  �شلفيًّ ارتد  الجتاهات  هذه  وثاين   
النموذج  ا على تكرار  رًّ وُم�شِ الرتاث ل يعرف غريه ول يرى �شواه،  ا على  منكبًّ

ا رغم تاريخيته. احل�شاري الإ�شالمي حرفيًّ

فهو  حم�شوبة،  عودة  ولكنها  الرتاث،  اإىل  عاد  فقد  الثالث،  الجتاه  اأما   
ي�شتنطقه، ويبحث فيه عن م�شادر قوته؛ ليوؤ�ش�ص من عنا�شره القادرة على البقاء 
قاعدة ت�شتوعب معطيات احل�شارة احلديثة يف اإطار الإ�شالم وقيمه ومبادئه، فهو ل 
يقف عند الرتاث غري متزحزح عنه، ويف الوقت ذاته ل يرف�شه، واإمنا ينقده ويقومه 
لي�شتلهم منه منهجه اخلا�ص يف الرقي احل�شاري، ثم ل يرمتي يف اأح�شان الغرب 
ا ميكن لأي  ول يرف�ص معطياته احل�شارية؛ لأن جزًءا كبرًيا منها يعترب نتاًجا اإن�شانيًّ

ح�شارة اأن ت�شتوعبه �شمن اأطرها الدينية واحل�شارية)1(.

اإ�شالمية معا�شرة( دار الهادي، بريوت، د.ت،  اإ�شكاليات التجديد )�شل�شلة ق�شايا  )1(  انظر: ماجد الغرباوي،  
�ص 24-26 بت�شرف.
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اإنه امتداد لهذا النبع  وال�شيخ حممد الغزايل من هذا ال�شنف الأخري،   
ي�شاندهم  الفكرية،  ومعاناتهم  وعرقهم  بجهدهم  امل�شلحون  يحفره  الذي  الرثي 
حلظاتهم  كل  يف  ي�شتن�شقونه  الذي  الكرمي  القراآن  وعطر  املتني  العقلي  الربهان 
البحثية، ويوؤ�شفنى واأنا اأكتب مقدمة لكتابه املهم »ال�شنة النبوية بني اأهل الفقه 
اأعماق  اأهميته ل يتغلغل بعد يف  اإن هذا الجتاه على  اأقول  اأن  واأهل احلديث« 
تلو  الواحد  التجديد  رواد  يتعهده  التاأثري،  حمدود  ا  همًّ يزال  ل  واإمنا  املجتمع؛ 
الآخر، ول يتحول بعد اإىل تيار عارم يهز �شمري الأمة ويوقظ �شعورها بامل�شئولية 
جتاه م�شتقبلها؛ لهذا ظلت الدعوة اجلادة اإىل املراجعة والنقد والإحلاح على درا�شة 
الواقع ومكوناته الفكرية والثقافية دعوة مريبة ت�شتفز م�شاعر فئة من املتطفلني على 
الدين، ممن يخدمهم ان�شغال النا�ص باخلرافات والطقو�ص اخلالية من اأي حمتوى 

ديني، ويزعجهم الوعي واكت�شاف التزوير والنتحال والبدع املختلطة بالدين.

اإن البحث يف احلديث النبوي ال�شريف من اأهم واأعقد الأمور يف الدين 
الإ�شالمي، وهو اأمر �شائك يتطلب جراأة مدعومة بالعلم واحلجة والبينة؛ اإذ ال�شبيل 
ومو�شوعية  املخل�ص  اجلهد  مع  املرتافقة  ال�شادقة  النية  ولكن  باملخاطر،  حمفوفة 

البحث العلمي الر�شني كفيلة بتذليل تلك امل�شاعب واملتاعب.

التاريخ من  لقد اجتهد علماوؤنا القدامى يف و�شع منهج معترب للرواية يف 
يف  التاريخي  النقد  علم  ن�شاأة  م�شادر  اأحد  كان  والذي  �شحتها،  �شمان  اأجل 
الغرب، كما اعرتف بذلك اإ�شبينوزا ورينان وغريهما، ولكن ذلك كله ل يعني 
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األبتة اأن القدماء اأبدعوا كل �شيء؛ بل ميكن تطوير مناهجهم النقدية من الداخل 
والبناء عليها بدًل من جتاهلها واإ�شقاطها.

علم  داخل  من  ينطلق  النبوية«  »ال�شنة  كتابه  يف  الغزايل  حممد  وال�شيخ 
ا ملعايري نقد املنت، والتي ميكن  احلديث نف�شه ل من خارجه، ويويل اهتماًما خا�شًّ
النبوي  احلديث  رواية  على  رانت  التي  التناق�شات  من  كثري  اإزالة  خاللها  من 
ال�شريف- وهذه املعايري قد اأُهملت طوياًل اإذ اأبدى علماء احلديث اهتماًما وا�شًعا 
مبعايري نقد ال�شند ول يهتموا كثرًيا مبعايري نقد املنت - حماوًل يف اإخال�ص وداأب 
ال�شتفادة الق�شوى من الآليات القدمية وتطويرها؛ اإذ ي�شتحيل يف راأيه التجديد 

دون احلفر يف القدمي.

ا بقبول احلديث اأو رف�شه؛ بل توجد  واحلق اأن املوؤلف ل يتخذ موقًفا كليًّ
حالت جزئية واأحاديث معينة خمتلٌف يف درجة �شحتها، ُيدر�ص كل منها على 
ِحدة، فوجود حديث مو�شوع ل يوؤدي اإىل احلكم على جممل احلديث النبوي 
باأنه كذلك واإمنا يقت�شي ذلك ا�شتبعاد هذا احلديث كم�شدر للت�شريع، اإذ الرف�ص 
ا، واإل كان موقًفا جُمانًيا الغاية منه ال�شهرة والإثارة،  ا انفعاليًّ هنا لي�ص موقًفا مبدئيًّ
اأكرث  وجعلها  القدمية،  القواعد  تطوير  خُمِل�ًشا  ا  يتغيَّ ال�شيخ  اأن  القول  وخال�شة 

اإحكاًما.
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 اإن اهلل - تبارك وتعاىل - قد علل اإر�شال الر�شل باأل تكون للنا�ص حجة 
فقال تعاىل: نث ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
العظيم  اخلالق  يقول  وحني  ]الن�شاء/ 165[،  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑمث 
اأودع يف الإن�شان قابلية الحتجاج  اأ�شماوؤه  اأن اهلل تباركت  هذا فاإن ذلك يعني 
وفطرة طلب الدليل، واأذن له اأن يطلب ذلك منه �شبحانه قبل غريه، ثم من اأنبيائه 
التقليد  اإل  العلم ل ميلكون  بالنا بغريهم، ولكن الكثريين من طلبة  ور�شله، فما 
واملتابعة بعقل ُملغى ونف�ص �شاكنة؛ ولذلك عرف دعاة الباطل كيف ي�شتخفونهم 

فيطيعونهم.

الرتاكمات  من  هائلة  جمموعة  مع  الغزايل  بال�شيخ  ال�شبل  ات�شلت  وقد 
املعرفية التي حفل بها تراثنا النقلي والعقلي، وبداأت تت�شح له روؤية يف م�شائل 
حديثية كثرية قد قال فيها بع�ص الأولني اأقوالهم وظنوا اأنهم قد فرغوا منها ونف�شوا 
اإل يف  يتناقلونها وقد ل يبذلون جهًدا  اأيديهم من تفا�شيلها، واأ�شبح الالحقون 
حتقيقها واإ�شاعتها وتناقلها، و�شعارهم يف ذلك »ما ترك الأول لالآخـــر �شــــيًئا«، 
اإن الجتهاد- كمفهوم لغوي م�شتنبط من بذل اجلهد لكت�شاف احلكم- ميثل 
بدعوى  ال�شابق  ُطرح يف  مبا  تكتفي  اأن  التي ل ميكن  للمجتمع،  املحركة  الطاقة 
الكتفاء مبا تو�شل له علماء الإ�شالم من قبل؛ لذلك حترك املجتهدون لإكمال 
العقل  يف  ي�شتدعي  وهذا  �شبق،  من  جهد  مع  متوا�شل  كاإجناز  ال�شبيل  هذه 
الراأي، مع الطالع  اإبداء  واجلراءة يف  املعريف  والتمكن  الأفق  �شعة  الجتهادي 
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بها  ت  التي مرَّ الظروف  ب�شبب  واإ�شكالياته، ولكن  املعا�شر  على �شوؤون املجتمع 
الأو�شاط  يف  الذات  على  والنكفاء  املعريف  النكما�ص  من  نوع  حدث  الأمة 
ترك  »ما  مقولة  ف�شاعت  ال�شابقني؛  جلهد  والتقدي�ص  النبهار  نظرة  مع  العلمية، 
الأول لالآخر �شيًئا!«، اإن الت�شابه يف تفكرينا وتعبرينا خالل املائتي �شنة الأخرية 
على الأقل اأمر مروع، اإننا ل نتجاوز كثرًيا يف طموحنا حتى الآن الأفكار التي 
طرحها حممد عبده والأفغاين والكواكبي، اإننا نطرح الأ�شئلة نف�شها، ول ن�شتطع 
اأن ن�شتنبط خالل قرن كامل اأي �شوؤال جديد، والإ�شالم يتحمل تبعات ذلك 
كله، ويدفع الثمن غالًيا بتمرد كثري من اأبنائه عليه، وجتاوزه اإىل غريه من متهافت 

الأفكار وبقايا الأيديولوجيات وف�شالت املبادئ.

احلكم  يف  وحده  والتعديل  اجلرح  علم  على  الطاغي  علمائنا  اعتماد  اإن 
على احلديث النبوي ال�شريف يثري كثرًيا من الختالف الذي ي�شر الإ�شالم ول 
ينفعه، واحلكم على الرجال ي�شوبه غري قليل من ال�شطراب الذي يثري الأ�شى 

والده�شة يف اآن، وهو اأمر �شرحه يطول. 

التعريف باملوؤلف
 ولد ال�شيخ حممد الغزايل اأحمد ال�شقا يف )5 من ذي احلجة 1335هـ/ 
البحرية  ملحافظة  التابعة  العنب«  »نكال  قرية  �شبتمرب 1917م(، يف  من   22
مب�شر، و�شّماه والده بـ »حممد الغزايل« تيمًنا بالعال الكبري اأبو حامد الغزايل 
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)ت جمادى الآخرة 505 هـ/ دي�شمرب 1111م(. ون�شاأ يف اأ�شرة كرمية ذات دين، 
وله خم�شة اإخوة، فاأمت حفظ القراآن الكرمي بكّتاب القرية يف العا�شرة، والتحق بعد 
ذلك مبعهد الإ�شكندرية الديني البتدائي، وظل باملعهد حتى ح�شل منه على 
�شهادة الكفاءة، ثم ال�شهادة الثانوية الأزهرية، ثم انتقل بعد ذلك اإىل القاهرة �شنة 
)1356هـ/ 1937م(، وقد تلقى ال�شيخ العلم عن ال�شيخ عبد العظيم الزرقاين 
اأ�شول  بكلية  مدر�ًشا  وكان  القراآن«،  علوم  يف  العرفان  »مناهل  كتاب  �شاحب 
حممد  وال�شيخ  الأ�شبق،  الأزهر  �شيخ  �شلتوت،  حممود  الأكرب  والإمام  الدين، 
اأبو زهرة، والدكتور حممد يو�شف مو�شى، وغريهم من علماء الأزهر ال�شريف)1(.

اأ�شول الدين بالأزهر ال�شريف �شنة )1356هـ/1937م(،  والتحق بكلية 
بعدها  وتخ�ش�ص  )1360هـ/1941م(،  �شنة  يف  �شنوات  اأربع  بعد  فيها  وتخّرج 
يف الدعوة والإر�شاد حتى ح�شل على درجة العاملية �شنة )1362هـ/1943م( 
وعمره �شت وع�شرون �شنة، وبداأت بعدها رحلته يف الدعوة من خالل م�شاجد 
القاهرة، وعا�ص لها وبها حياة حافلة منذ اختري عام 1943 اإماًما وخطيًبا مب�شجد 
العتبة اخل�شراء بالقاهرة، مروًرا بعمله مديًرا للدعوة والإر�شاد يف )9 من جمادى 
الأوىل 1391هـ/  2 من يوليو 1971م(. ثم وكياًل لوزارة الأوقاف ل�شئون الدعوة 

الإ�شالمية يف )3 من جمادى الأوىل 1401هـ/ 8 من مار�ص 1981م(. 

والن�شر  للطباعة  ال�شالم  دار  الفكرية،  واملعارك  الفكري  املوقع  الغزايل  حممد  ال�شيخ  عمارة،  حممد  )1(  انظر: 
والتوزيع، القاهرة، ط1، 2009،  �ص 31-29.
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جماعة  مر�شد  البنا  ح�شن  بالأ�شتاذ  ات�شل  بالقاهرة  درا�شته  اأثناء  ويف 
يكتب  فبات  اإليه،  بني  املقرَّ من  واأ�شبح  به،  وتوثقت عالقته  امل�شلمني،  الإخوان 
اأن �شدر قرار بحلها يف عام )1367هـ/1948م(،  اإىل  يف جملة اجلماعة بانتظام 
واعتقل عدد كبري من اأع�شائها كان من بينهم ال�شيخ الغزايل، فق�شى يف املعتقل 
عاًما كاماًل وخرج منه عام )1368هـ/ 1949م(، ثم �شّب نزاع بينه وبني املر�شد 
اجلماعة  من  الغزايل  بف�شل  انتهى  اله�شيبي  ح�شن  الأ�شتاذ  للجماعة  اجلديد 

وخروجه من ع�شويتها. 

ول يتوقف جهاده الدعوي والعلمي على العمل مب�شر؛ واإمنا ات�شع جهاده 
على طول رقعة العال العربي، فعمل رئي�ًشا للتكية امل�شرية مبكة املكرمة )1371-

1372هـ/ 1952-1953م(، وعمل اأ�شتاًذا ومديًرا يف اجلامعة اجلزائرية من عام 
الأو�شمة  من  عدد  على  ال�شيخ  وح�شل  )1404-1409هـ/1984-1989م(، 
اإ�شالمية متنوعة، مما يدل على ما لقيه من تقدير وا�شع، فقد  واجلوائز من بلدان 
ح�شل على جائزة الدولة التقديرية من م�شر، وح�شل على جائزة امللك في�شل 
يف جمال خدمة الإ�شالم، وح�شل على اأرفع و�شام يف موريتانيا، وح�شل على اأرفع 
و�شام يف اجلزائر، وكرمته اململكة العربية ال�شعودية، وقطر، وال�شودان، ويف العام 
تقديًرا جلهوده يف  باك�شتان  )1410هـ/ 1990م( ح�شل على جائزة دولية من 

الدعوة، ثم اأخرًيا ويف العام )1417هـ/ 1996م( منحته ماليزيا و�شامها الأول.
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ُكتًبا عديدة يف جمالت الدعوة والفكر الإ�شالمي فاقت اخلم�شني  األف 
كتابًا، منها: »الإ�شالم والأو�شاع القت�شادية«،  و»الإ�شالم وال�شتبداد ال�شيا�شي«،  
و»من هنا نعلم«،  و»فقه ال�شرية«،  و»لي�ص من الإ�شالم«،  و»كيف نفهم الإ�شالم«،  
و»هذا ديننا«،  و»دفاع عن العقيدة وال�شريعة �شد مطاعن امل�شت�شرقني«،  و»د�شتور 
الوحدة الثقافية بني امل�شلمني«،  و»هموم داعية«،  و»علل واأدوية«،  و»كيف نتعامل 
مع القراآن«،  و»نحو تف�شري مو�شوعي ل�شور القراآن الكرمي«،  و»ال�شنة النبوية بني 
اأهل الفقه واأهل احلديث«،  و»ق�شايا املراأة بني التقاليد الراكدة والوافدة«،  و»تراثنا 
الإجنليزية  اللغات  اإىل  كتبه  ُترجمت  وقد  والعقل«،  ال�شرع  ميزان  يف  الفكري 

والفرن�شية والأردية.

َل الفار�ص عن جواده،  وبعد جهاد مرير بني عجز الداخل وكيد اخلارج، َتَرجَّ
وانتقل اإىل رحمة اهلل يف )19من �شوال 1416هـ/ 9 من مار�ص 1996م(.

بني يدي الكتاب 
واأهل  الفقه  اأهل  بني  النبوية  نة  »ال�شُّ الغزايل  حممد  ال�شيخ  كتاب  لعل 
احلديث«،  الذي ظهر يف بداية عام )1989م/1409هـ(، من اأهم الكتب التي 
مقدمة  الكتاب من  ويتاألف  الإ�شالمي،  الفكر  ميدان  للوعي يف  ظهرت جتديًدا 
يذكر  املقدمة  ففي  املقدمة،  يف  جاء  ملا  تطبيقية  مناذج  ُتعد  املوا�شيع  من  وعدد 
ال�شيخ الغزايل الأ�شباب الداعية اإىل تاأليف الكتاب، فيذكر من هذه الأ�شباب 
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لأن  وذلك  الإ�شالمية؛  ال�شحوة  ميدان  ي�شود  الذي  الفكري  اجلو  من  قلقه 
احلقائق الرئي�شية يف املنهاج الإ�شالمي ل حتتل امل�شاحة العقلية املقررة لها، واأن 
الق�شايا الثانوية هي التي ت�شيطر على الأفكار، اإ�شافة اإىل �شيوع الأقوال ال�شعيفة، 
واملذاهب الع�شرة، حتى ظن النا�ص اأن الإ�شالم اإذا حكم، عاد اإىل الدنيا التزمت 
واجلمود، فيقول - رحمه اهلل - باأ�شى بالغ: »لقد جنح بع�ص الفتيان يف قلب �شجرة 
اأو جذوًرا، وجعلوا الأ�شول  التعاليم الإ�شالمية، فجعلوا الفروع اخلفيفة جذوًعا 

املهمة اأوراًقا تت�شاقط مع الرياح!«)1(.

وما فتئ ال�شيخ يكرر تاأكيده على فهم القراآن الكرمي اأوًل، واأنه ل ميكن     
دون  نة  بال�شُّ اكتفوا  الذين  هوؤلء  واأن  القراآن،  مبعرفة  اإل  �شليًما  فهًما  نة  ال�شُّ م  فهنْ

عر�شها على القراآن وقعوا يف اأخطاء منهجية كبرية.

بال�شنة  اختلطت  قد  املوروثة  التقاليد  من  كثرًيا  اأن  اإىل  النظر  ال�شيخ  ويوجه 
ال�شريفة، ومع تراخي الأيام بدت هذه التقاليد وكاأنها من مواريث ال�شماء، فيقول - 
نة ال�شحيحة حل�شاب  رحمه اهلل: »قد اأتت على امل�شلمني ع�شور ماتت فيها ال�شُّ
التقاليد الجتماعية، ول تزال هذه املاأ�شاة باقية تتع�شب لها بيئات ل تعرف اإل 

املرويات املرتوكة واملنكرة«)2(.

نة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، الطبعة احلالية، �ص: 7. )1( حممد الغزايل، ال�شُّ
)2( ال�شابق، �ص: 81.
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اإن هذا الكتاب حماولة لزحزحة العقل الإ�شالمي عن الدائرة التي حتنط 
فيها، واإذكاء فاعليته للعمل على جت�شري العالقة بني م�شتلزمات الواقع ومتطلبات 
مفتوحة  بعقلية  املعا�شرة،  والثقافية  الفكرية  وامل�شتجدات  البوؤر  ور�شد  الدين، 
ومرونة  بوعي  بل  الأيديولوجية،  والتهوميات  التعايل  بلغة  الواقع  مع  تتعامل  ل 
ودينامية قادرة على ا�شتجالء م�شمون العقيدة ال�شماوية، ل اجلمود على عتبة 
الرتاث، والتم�شك بالق�شور والظواهر التي ل متثل اأي ُبعد عقالين يف منظومة 

املفاهيم الدينية.

 وتاأتي اأهمية هذا الكتاب يف تناوله لأهم ق�شيتني يف الفكر الإ�شالمي، 
هما:

اإذا تعار�ص  النبوي  الثبوت، ول حجية للحديث  اأحاديث الآحاد ظنية   1-  اإن 
مع القراآن الكرمي، اأو خالف املح�شو�ص، اأو تنافى مع العقل ال�شليم، اأو العلم 

املقطوع به.

 2-  ل �ُشّنة من غري فقه، مبعنى اأن عمل الفقيه يتمم عمل املحدث، فال ي�شتغني 
املحدث عن الفقه.

من  يبتدعها  قواعد جديدة ول  يطرح  هذا ل  كتابه  الغزايل يف  وال�شيخ 
احلديث،  على  احلكم  يف  العلمية  القواعد  من  جمموعة  اإحياء  اأراد  واإمنا  عنده، 

وحاول خُمِل�ًشا دفعها اإىل حيز البحث العلمي الر�شني.
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اأغوار  �َشربنْ  هادية يف  ب�شرية  لهم  الأوائل كانت  روادنا  نفًرا من  اأن  واحلق 
مع  اختالفها  اأو  موافقتها  خالل  من  ا  ردًّ اأو  قبوًل  ال�شريفة،  النبوية  الأحاديث 
القراآن الكرمي، ولكن الأمة الإ�شالمية من خالل اجلمود الذي اعرتاها قد اأهالت 

رر الثمينة وا�شتبدلت بها ذهًبا مغ�شو�ًشا. الرتاب على هذه الدُّ

ل على  فهذا اأبو حنيفة رحمه اهلل يقول: »ولو خالف النبي  القراآن وَتقوَّ
اهلل غري احلق ل يدعه حتى ياأخذه باليمني ويقطع منه الوتني كما قال اهلل عز 

وجل: نث ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     .  ڑ  ڑ  ک  .  ک  ک   گ  گ       .  گ  
]احلاقة/ 44-47[ ونبي اهلل ل يخالف كتاب اهلل،  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ مث  
  النبي  ث عن  ُيحدِّ فرد كل رجل  نبي اهلل...  وخمالف كتاب اهلل ل يكون 
ا على النبي  ول تكذيًبا له، ولكن رّد على َمن يحدث  بخالف القراآن لي�ص ردًّ

.)1(» بالباطل، والتهمة دخلت عليه ولي�شت على نبي اهلل  عن النبي

وقد رف�ص اأبو حنيفة حديث »ل ُيقتل م�شلم يف كافر« مع �شحة �شنده؛ لأن 
]املائدة/ 45[، وقوله  نث  ڭ  ڭمث   القراآين  للن�ص  املنت معلول مبخالفته 
الغزايل  ال�شيخ  ويعلق   ،]49 ]املائدة/  مث  ۋ  ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   نث  تعاىل: 
على ذلك بقوله: »وعند التاأمل نرى الفقه احلنفي اأدنى اإىل العدالة واإىل مواثيق 

اأبو حنيفة، ر�شالة العال واملتعلم، املكتبة الأزهرية للرتاث، القاهرة، ط1، 2000م،  )1(  الإمام الأعظم 
�ص 99 - 103.
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اأو  وال�شواد  البيا�ص  اإىل  نظر  الب�شرية دون  النف�ص  واإىل احرتام  الإن�شان،  حقوق 
احلرية والعبودية اأو الكفر والإميان«)1(.

وحتى نتبني مدى التاأثري الكبري لهذا احلديث املعلول ن�شوق هذا احلادثة 
ا  ا قتل مهند�ًشا اأمريكيًّ التي ذكرها ال�شيخ الغزايل، اإذ يقول: »وقد بلغني اأن بدويًّ
يف اإحدى دول اخلليج، وقال اأهل احلديث: ل يجوز الق�شا�ص! و�شعرت احلكومة 

باحلرج، ولكن مت اخلروج من املاأزق بقتل املجرم من باب ال�شيا�شة ال�شرعية«)2(.

 فاأهل احلديث - كما يزعمون - يتم�شكون بحديث اآحاد يخالف القراآن 
الكرمي خمالفة وا�شحة.

 وهذا مالك بن اأن�ص - رحمه اهلل - قد ردَّ بع�ًشا من الأحاديث ملخالفتها 
ظاهر القراآن، منها ما هو يف البخاري وم�شلم، مثل ما ُروي من حديث اأبي هريرة 

عن النبي  اأنه قال: »اإذا �شرب الكلب يف اإناء اأحدكم فليغ�شله �شبًعا«)3(. 

ويرى مالك اأن هذا احلديث يخالف ظاهر قوله تعاىل: نثہ  ہ  ھ    
ھمث ]املائدة/ 4[ فقال رحمه اهلل تعاىل: »ُيوؤكل �شيده بن�ص القراآن فكيف 

نة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، مرجع �شابق، �ص 29. )1( حممد الغزايل، ال�شُّ
)2(  املرجع ال�شابق، �ص 29.

)3(  �شحيح البخاري، رقم 172، كتاب الو�شوء، باب اإذا �شرب الكلب من اإناء اأحدكم ، �شحيح م�شلم رقم 279 
كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب.
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ُيكره لعابه«)1( وقد رد ال�شرخ�شي اأي�ًشا حديًثا اأخرجه ال�شيخان يف �شحيحيهما)2(. 

 واحلق اأن هذه القاعدة العظيمة اأول من طبقها عمر بن اخلطاب  اإذ رد 
حديث فاطمة بنت قي�ص الذي رواه م�شلم يف �شحيحه اأن ال�شعبي كان جال�ًشا 
يف امل�شجد الأعظم وفيه الأ�شود بن يزيد، فحدث ال�شعبي »بحديث فاطمة بنت 
قي�ص اأن ر�شول اهلل  ل يجعل لها �شكنى ول نفقة، وكانت قد طلقت ثالًثا، 
ا من ح�شى فح�شبه به، ثم قال: ويلك حتدث مبثل هذا؟ قال  فاأخذ الأ�شود كفًّ
عمر: ل نرتك كتاب ربنا و�شنة نبينا لقول امراأة ل ندري حفظت اأم ن�شيت، لها 

ال�شكنى والنفقة، قال تعاىل: نثٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹمث   ]الطالق/ 1[«)3(.

ونالحظ هنا اأن عمر  قد جعل ظاهر القراآن هو ال�شنة التي ُتتبع. وقد 
القاعدة، فقد  ا�شتخدام هذه  ال�شيدة عائ�شة ر�شي اهلل عنها  املوؤمنني  اأم  اأكرثت 
ردت كثرًيا من الأحاديث لتعار�شها مع ظاهر القراآن الكرمي، مثل حديث عمر 
ابن اخلطاب وحديث عبد اهلل بن عمر، فقد روى عمر عن النبي  اأنه قال: »اإن 

امليت يعذب ببع�ص بكاء اأهله عليه«)4(. 

)1( ال�شاطبي، املوافقات يف اأ�شول ال�شريعة، مكتبة الأ�شرة، القاهرة، 2009م، 3/ 21.
)2( انظر ال�شرخ�شي،  اأ�شول ال�شرخ�شي، دار املعرفة، بريوت،  1/ 364.

كتاب   ،104-103  /10 1392هـ،  ط2،  بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  م�شلم،  �شحيح  �شرح  )3(  النووي، 
الطالق.

)4( �شحيح البخاري، رقم 1287، كتاب اجلنائز ، �شحيح م�شلم، رقم 927، كتاب اجلنائز.
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ببكاء  ليعذب  امليت  »اإن  قال:    النبي  اأن  عمر  بن  اهلل  عبد  وحديث 
اأهله عليه«)1(. فحينما ُذكر لها هذان احلديثان قالت عن الأول: »رحم اهلل عمر! 
اأهله عليه«،   املوؤمن ببكاء  »اإن اهلل ليعذب    ث ر�شول اهلل  واهلل ما حدَّ
ولكن ر�شول اهلل  قال: »اإن اهلل ليزيد الكافر عذابًا ببكاء اأهله عليه«، وقالت: 
ح�شبكم القراآن نثۉ  ۉ  ې  ې  ېمث  ]الإ�شراء/ 15[« )2( وقالت عن 
حديث ابن عمر: »رحم اهلل اأبا عبد الرحمن! �شمع �شيًئا فلم يحفظه، اإمنا مرَّت 
على ر�شول اهلل  جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال: اأنتم تبكون عليه واإنه 

ليعذب«)3(.

اإذن اخلطاأ غري م�شتبعد على راٍو ولو كان يف قدر ابن عمر ر�شي اهلل عنهما، اإن اأّم 
املوؤمنني هنا ترد ما يخالف القراآن بجراأة وثقة، ومع ذلك فاإن هذا احلديث املرفو�ص من 

عائ�شة ما يزال مثبًتا يف ال�شحاح، بل اإن ابن �شعد يف طبقاته الكربى كرره غري مرة)4(.

وقد علق ال�شيخ حممد الغزايل على نقد عائ�شة فقال: »وعندي اأن ذلك 
امل�شلك الذي �شلكته اأم املوؤمنني اأ�شا�ص ملحاكمة ال�شحاح اإىل ن�شو�ص الكتاب 

الكرمي الذي ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه« )5(.

)1(  �شحيح البخاري، رقم 1286، كتاب اجلنائز، �شحيح م�شلم، رقم 928، كتاب اجلنائز.

)2(  �شحيح البخاري، رقم 1288، كتاب اجلنائز، �شحيح م�شلم، رقم 929، كتاب اجلنائز.
)3(  �شحيح م�شلم، رقم 931، كتاب اجلنائز.

)4(  انظر ابن �شعد، الطبقات الكربى، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1990م،  3/ 263 – 264، وانظر حممد 
الغزايل،  ال�شنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، مرجع �شابق، �ص 24.

)5(  املرجع ال�شابق، �ص 26.
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وقد اأكرثت ال�شيدة عائ�شة من ا�شتخدام هذه القاعدة العظيمة اإىل حد اأن 
ال�شحابة، وردها لكثري من الأحاديث يف  ا�شتدراكاتها على  الزرك�شي قد جمع 

كتاب �شماه »الإجابة لإيراد ما ا�شتدركته عائ�شة على ال�شحابة«. 

اأو رده،  اأن هناك قواعد اأخرى يجب النتباه لها عند قبول احلديث  كما 
يقول ابن اجلوزي: »فكل حديث راأيته يخالف العقول اأو يناق�ص الأ�شول؛ فاعلم 
اأنه مو�شوع فال تتكلف اعتباره«)1(. وي�شيف ال�شخاوي قاعدة اأخرى فيقول عن 
الأمر  على  ال�شديد  بالوعيد  الإفراط  يت�شمن  »اأن  املو�شوع:  احلديث  عالمات 

الي�شري، اأو بالوعد العظيم على الفعل الي�شري«)2(. 

وال�شيخ حممد الغزايل )رحمه اهلل( ل ي�شذ عما قاله هوؤلء العلماء؛ فهو 
يرى »اأن ال�شنة ل تكون اإل بيانًا للقراآن، بيانًا يت�شق مع دللته القريبة والبعيدة، 

وي�شتحيل اأن تت�شمن معنى اأو حكًما يخالف القراآن الكرمي«)3(. 

اأثر الأحاديث املوهومة يف حياة  اأمثلة ليبني   وي�شرب الغزايل على ذلك 
النا�ص، ولنبداأ باحلديث الذى رواه اأن�ص بن مالك عن النبي  »اأن رجاًل كان 
ُيتهم باأّم ولد ر�شول اهلل ؛ فقال ر�شول اهلل  لعلّي: اذهب فا�شرب عنقه. 

)1( ابن اجلوزي، املو�شوعات، املكتبة ال�شلفية، ط1، 1966،  1/ 151.
)2( ال�شخاوي، فتح املغيث، مكتبة ال�شنة، القاهرة، ط1، 2002م، 1/ 473.

)3( حممد الغزايل، تراثنا الفكري يف ميزان ال�شرع والعقل، دار ال�شروق، القاهرة، ط3، 1992م، �ص 182.
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فاأتاه عليٌّ فاإذا هو يف ركّي يتربد فيها، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فاأخرجه فاإذا 
اهلل  ر�شول  يا  فقال:    النبي  اأتى  ثم  عنه،  له ذكر! فكّف علي  لي�ص  هو جمبوب 
فيقول:  احلديث  هذا  على  الغزايل  ال�شيخ  ويعلق  ذكر«)1(  له  لي�ص  ملجبوب  اإنه 
»ي�شتحيل اأن يحكم على رجل بالقتل يف تهمة ل تتحقق، فلم يواجه بها املتهم، 
ول ي�شمع له دفاًعا عنه، بل ك�شفت الأيام عن كذبها«)2(. واملده�ص واملوؤ�شف يف 
اأجلها  اأن مثل هذه الأحاديث جتد من يدافعون عنها يف حرارة، ويلوون من  اآٍن 
عنق احلقائق، حماولني تفنيد ال�شبهات املوجهة اإليها، فال يزيدون تلك ال�شبهات 
اإل قوة، وهو اأمر لي�ص جديًدا، فحديث اأن�ص املذكور جند اأن عاملًا يف قامة احلافظ 
الغزايل  ال�شيخ  انتباه  ا�شرتعى  غرابة؛  من  يخلو  اإحلاح ل  عنه يف  يدافع  النووي 
فعلق قائاًل: »وقد حاول النووي- غفر اهلل لنا وله- ت�شويغ هذا احلكم بقوله: لعل 
ا للقتل ل�شبب اآخر! ونقول: متى اأمر ر�شول اهلل بقتل  الرجل كان منافًقا م�شتحقًّ
املنافقني؟ ما وقع ذلك منه، بل لقد نهى عنه«)3(، ول يعدم احلديث منافًحا اآخر 
اأزعجه اأن يكون الر�شول عادًل ورحيًما فال يقتل النا�ص بالظن اأو ال�شبهة فيقول: 
»لعله من باب التعزير؟ وهذا تفكري م�شتنكر! هل الإ�شالم اأعطى ويل الأمر حق 
قتل النا�ص ل�شبهة اأو �شائعة؟ اأبا�شم التعزير ت�شتباح الدماء على نحو طائ�ص؟ اإننا 
�ُص �شرية نبينا للقيل والقال. وظاهر من ال�شياق اأن  نقتل ديننا بهذا الفهم، وُنَعرِّ

)1(  �شحيح م�شلم ب�شرح النووي، 17/ 118-119، كتاب التوبة.
)2( حممد الغزايل، ال�شنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، مرجع �شابق، �ص47.

)3( ال�شابق، �ص 47.
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الرجل جن� من القتل بعدم� تبني من الع�هة التي به ا�شتح�لة توجيه الته�م اإليه، 
اأفلو ك�ن �شليًم� اأبيح دمه؟ هذا اأمر ت�أب�ه اأ�شول الإ�شالم وفروعه كله�« )1(. 

وقد يت�ش�ءل البع�ص يف ا�شتنك�ر: وهل خفي هذا على العلم�ء املحققني 
اأيُّ  ب�شوؤال:  �شوؤالهم  على  جميبني  هوؤلء  ملثل  نقول  اأن  ولن�  اإليه؟  ينتبهوا  فلم 
الأمرين اأوىل ب�لرتجيح؟ الطعن يف بالغة القراآن وبي�نه وحمله على كالم الفقه�ء 
واملحدثني، اأم جتويز اخلط�أ على الفقه�ء واملحدثني؛ لأنهم ل ي�أخذوا مب� دّل عليه 

القراآن الكرمي من غري تكلف؟! 

اإنن� نرف�ص اأن يكون املرء ع�بر �شبيل اأم�م اآي�ت اهلل، ف�إذا وجد بع�ص الأخب�ر 
اأم�مه�. وقد وجدن� كلم�ت مزعجة يف هذا املج�ل! ق�ل بع�شهم:  الوقوف  اأط�ل 
ح�جة الكت�ب اإىل ال�شنة اأ�شد من ح�جة ال�شنة اإىل الكت�ب، وق�ل اآخر: ال�شنة 

ق��شية على الكت�ب ولي�ص الكت�ب ق��شًي� على ال�شنة)2(.

اإن الوهم واخلط�أ اأمر ل يفلت منه اإن�ش�ن، فعلم�ء احلديث ورواته لي�شوا اأنبي�ء 
ول مالئكة؛ واإمن� هم ب�شر ي�شيبون ويخطئون، فهذا احل�فظ ابن حجر على جاللته 
ال�شرك على  الب�ري، وهو حديث يدخل  »الغرانيق« يف كت�به فتح  َّقوى حديث 
الإ�شالم، وي�شيب الدين يف مقتل، يقول ال�شيخ الغزايل عن ذلك: »اإن الرجل 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 47.
)2( انظر: اخلطيب البغدادي،  الكف�ية يف علم الرواية، املكتبة العلمية، املدينة املنورة، د.ت، �ص14.
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ى حديث الغرانيق، واأعط�ه اإ�ش�رة خ�شراء؛ فمر  على �شدارته يف علوم ال�شنة قوَّ
بني الن��ص يف�شد الدين والدني�، واحلديث املذكور من و�شع الزن�دقة يدرك ذلك 
العلم�ء الرا�شخون! وقد انخدع به ال�شيخ حممد بن عبد الوه�ب... ثم ج�ء الوغد 
روايته  ت�شمية  يف  املكذوب  احلديث  هذا  على  ف�عتمد  ر�شدي  �شلم�ن  الهندي 

اآي�ت �شيط�نية)1(.

ويبدو اأن احل�فظ ابن حجر هن� قد اعتمد على ال�شند فقط؛ ف�أدى به اإىل 
هذا املزلق اخلطري، ويف ع�شرن� احلديث جند ال�شيخ ن��شر الدين الألب�ين قد �شحح 
حديث »حلم البقر داء« يف حني اأن كل متدبر للقراآن الكرمي يدرك اأن احلديث ل 
قيمة له مهم� ك�ن �شنده! اإن املوىل تب�ركت اأ�شم�وؤه اأب�ح حلم البقر يف مو�شعني 
ه نعمة عظمى  من كت�به الكرمي، بل اإنه �شبح�نه وتع�ىل امنّت به على الن��ص، وعدَّ

ېې   ې   ۉ    ۉ   نث  تع�ىل:  فق�ل  وال�شكران،  احلمد  ت�شتوجب 
ٻ   ٻٻ   نثٱ   فيقول:  اأكله  اأب�ح  م�  يف�شل  ثم   ، ىمث   ى   ې  
نث ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    يقول:  ثم  ٻ  پ  پ  پ  پ مث، 

ڦمث  ]الأنع�م/ 144-142[.

ويقول يف �شورة احلج: نث ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  
ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

)1( حممد الغزايل، ال�شنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، مرجع �ش�بق، �ص 22.
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ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉمث  ]احلج/ 36[.

بعد  لن�  يحق  األ  فيه�؟  الداء  ف�أين  واجل�مو�ص،  والبقر  الإبل  هي  ن  والُبدنْ
اأن نح�رب هذا القذى واأن نكون حرا�ًش� �ش�حني لل�شنة ال�شحيحة؟  ذلك كله 

ولعل ذلك يفر�ص علين� اأن نح�ول ا�شتنب�ط منهج اأكرث وثوًق� واأهدى �شبياًل.

اإنن� نقول مع ال�شيخ الغزايل - رحمه اهلل - نحن نوؤمن ب�لكت�ب وال�شنة مًع�، 
ونوؤمن ب�أن ال�شنة فرع، والكت�ب اأ�شل، ونوؤمن ب�ل�شتيق�ن من اأن الر�شول  ق�ل، 
العلم�ء  منهج  وهذا  جميًع�،  واملنت  ال�شند  بوزن  اإل  يتم  ل  ال�شتيق�ن  هذا  واأن 
الرا�شخني والرج�ل الثق�ت، اإن العلم الإ�شالمي ا�شتبحر و�ش�ند ح�ش�رة عظيمة 
كله�  الأمة  وَهَوت  هوى  والأوه�م  اخلراف�ت  خ�لطته  ومل�  احلق�ئق،  على  ق�م  يوم 

معه)1(.

اأوه�م النقل وحم�ربة اجلهل واخلرافة هو  اإن اإعم�ل العقل والتخل�ص من 
وتعمق؛  اإخال�ص  ب�حثني يف  الغزايل،  ال�شيخ  ومنهم  امل�شلحون،  اإليه  ي�شعى  م� 
�شعًي� لإبراز فكر ير�شو على عقلنة متميزة، ل تف�شل امل�شلم عن مغر�شه الروحي 
والنف�شي والإن�ش�ين، وحم�ولني امل�ش�ركة يف بن�ء معرفة حيوية ت�شلخ عنه� ثوب 
الإ�شالم  به�ء  مع  املن�شجمة  البهية  العقلية  حلته�  وت�شرتجع  واجلهل،  اخلرافة 

العظيم، لتواجه ثق�فة النحدار التي غيبتن� واألقت بن� خ�رج الت�ريخ.

)1( حممد الغزايل، تراثن� الفكري يف ميزان ال�شرع والعقل، مرجع �ش�بق، �ص181.
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وال�شيخ يقول عن نف�شه: »اإنني ط�لب علم ون��شد حق وح�شب«، اإنه يهدف 
اأوًل واأخرًيا اإىل تفعيل مع�يري نقد املنت التي و�شعه� علم�وؤن� القدامى، وحم�ولة 
تطويره� والبن�ء عليه�، وتنقية ال�شنة النبوية ال�شريفة مم� ُد�صَّ عليه� ولي�ص منه�، مع 
النبوي  اإحك�ًم� يف احلكم على �شحة احلديث  اأكرث  منهٍج  اإىل  الو�شول  حم�ولة 

ال�شريف.

الدف�ع عن  ب��شم  الفقه  اأئمة  على  يتط�ولون  �شوء  فتي�ن  ظهر   ويف ع�شرن� 
ت  حَّ احلديث النبوي، مع اأن الفقه�ء م� ح�دوا عن ال�شنة، ول ا�شته�نوا بحديث �شَ
وه�،  ُنه. وكل م� فعلوه اأنهم اكت�شفوا علاًل يف بع�ص املروي�ت فردُّ ن�شبته و�َشِلَم َمتنْ
واأهدى  قياًل  اأ�شدق  هو  م�  اإىل  الأمة  واأر�شدوا  املدرو�ص،  العلمي  املنهج  وفق 

�شبياًل...)1(.

منهج ال�صيخ الغزايل يف قبول روايات احلديث ورّدها 
ويو�شح ال�شيخ الغزايل منهجه يف قبول رواي�ت احلديث النبوي، واأنه قد 
القراآن  دللت  مع  تتواءم  ولكنه�  �شنده�،  احلديث  علم�ء  ي�شعف  رواية  يقبل 
تكون  قد  اأخرى،  رواي�ت  ويرّد  يرف�ص  اأنه  حني  يف  والبعيدة،  القريبة  الكرمي 
مع  تن�شجم  ل  اأو  العقل،  اأو  القراآن  دللت  تخ�لف  ولكنه�  ال�شند،  �شحيحة 
اأكتب  �شرعت  »وعندم�  ال�شرية«:  »فقه  كت�به  يف  فيقول  الع�مة،  الإ�شالم  قواعد 

نة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، مرجع �ش�بق، �ص24. )1( حممد الغزايل، ال�شُّ
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�شرية ل�شيدي ر�شول اهلل  اجتهدت اأن األزم املنهج ال�شوي، واأن اأعتمد على 
من  وا�شتجمعت  ح�شًن�،  مبلًغ�  املج�ل  هذا  بلغت يف  واأظنني  املحرتمة،  امل�ش�در 
تعقيب�ت  يف  �شريى  الق�رئ  لكن  الب�شري.  الع�ل  نف�ص  اإليه  تطمئن  م�  الأخب�ر 
ال�شيخ ن��شر الدين م� يبعث ريبته يف هذا الظن، وهن� اأراين مكلًف� ب�شرح املنهج 
الذي �شرت عليه. قد يختلف علم�ء ال�شنة يف ت�شحيح حديث اأو ت�شعيفه، قد 
يكون احلديث �شعيًف� عند جمهرة املحدثني، لكني اأن� قد اأنظر ملنت احلديث ف�أجد 
معن�ه متفًق� كل التف�ق مع اآية من كت�ب اهلل اأو اأثر من �شنة �شحيحة فال اأرى 
حرًج� من روايته، ول اأخ�شى �شرًيا من كت�بته، واأراين يف ذلك مت�شًق� مع املنهج 
اإذ هو ل ي�أت بجديد يف ميدان الأحك�م والف�ش�ئل والأخالق،  العلمي املقرر، 

ول يزد على اأن يكون �شرًح� مل� تقرر من قبُل يف الأ�شول املتيقنة« )1(.

ثم يذكر ال�شيخ اأمثلة تطبيقية ليزداد الأمر و�شوًح� يف ذهن الق�رئ فيقول: 
»خذ مثاًل اأول حديث حكم الأ�شت�ذ بت�شعيفه »اأحبوا اهلل مل� يغذوكم به من نعمة، 
وت�شحيح  الرتمذي  اأن حت�شني  املحدث  الأ�شت�ذ  يرى  قد  واأحبوين بحب اهلل«.. 
َد اأين ل اأجد يف  َبينْ احل�كم ل تعويل عليهم� يف قبول هذا احلديث، وله ذلك. 
املط�لبة بحب اهلل ور�شوله م� يحملني على التوقف فيه؛ ولذلك اأثبته واأن� مطمئن.

)1( حممد الغزايل، فقه ال�شرية، دار الكتب الإ�شالمية، ط 8، 1982م، �ص 10-9.
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ويف الوقت الذي ف�شحت فيه مك�نً� لهذا الأثر على م� به؛ �شددت عن 
اإثب�ت رواية البخ�ري وم�شلم مثاًل للطريقة التي متت به� غزوة بني امل�شطلق. ف�إن 
عر�شت  م�  غ�ّرون،  وهم  القوم  ب�غت    الر�شول  ب�أن  ت�شعر  ال�شحيحني  رواية 
عليهم دعوة الإ�شالم، ول بدا من ج�نبهم نكو�ص، ول عرف من اأحوالهم م� يقلق. 
وقت�ل يبدوؤه امل�شلمون على هذا النحو م�شتنكر يف منطق الإ�شالم، م�شتبعد يف 
�شرية ر�شوله؛ ومن ثم رف�شت القتن�ع ب�أن احلرب ق�مت وانتهت على هذا النحو، 
و�شكنت نف�شي اإىل ال�شي�ق الذي رواه ابن جرير؛ فهو على �شعفه الذي ك�شفه 
على  اإل  عدوان  اأنه ل  املتيقنة،  الإ�شالم  قواعد  مع  يتفق  ن��شر  ال�شيخ  الأ�شت�ذ 
الظ�ملني، اأم� الغ�ّرون الوادعون ف�إن اجتي�حهم ل م�ش�غ له، وحديث ال�شحيحني 

يف هذا ل مو�شع له« )1(.

ويوؤكد ال�شيخ م� �شبق اأن بين�ه من اأنه لي�ص مبتدًع� لهذا املنهج؛ واإمن� �شبقه 
يف ذلك معظم العلم�ء فيقول: »ول�شت بدًع� يف تلك اخلطة التي اخرتته�؛ ف�إن 
ال�شعيفة وال�شحيحة على  املروي�ت  العلم�ء جرى على مثله� يف مواجهة  اأغلب 
ال�شواء، وقرروا اأن احلديث ال�شعيف ُيعمل به م� دام ُملتئًم� مع الأ�شول الع�مة 
والقواعد اجل�معة، وهذه الأ�شول والقواعد م�شتف�دة بداهة من الكت�ب وال�شنة... 
تف�وت دللته� جم�ًل  ف�إن يف  ال�شح�ح  اأم�  ال�شع�ف.  لالأح�ديث  ب�لن�شبة  ذلك 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ص 11-10.
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رحًب� للرتجيح والرد كم� يعلم اأ�شت�ذ احلديث، وم� من اإم�م فقيه اإل رد بع�ص م� 
�شح اإيث�ًرا مل� ظهر منه اأنه اأ�شح«)1(.

 ثم يوؤكد ال�شيخ على موقفه الأ�شيل من ال�شنة، واأنه� منه حمل تقدير ل يقبل 
ال�شك، ولكن امل�ش�ألة هي يف ثبوت الرواية عن النبي عليه ال�شالة وال�شالم وعدم 
اأن ن�شغب على ال�شنة فهي الأ�شل الث�ين لالإ�شالم  ثبوته�، فيقول: »ومع�ذ اهلل 
يقيًن�، بيد اأين اإذا تتبعت ال�شنن فعرفت اأنه� يف جملته� تتفق مع القراآن الكرمي 
يف اأنه ل حرب اإل بعد دعوة واإعذار وتعريف م�شرق ل تبقى معه �ش�ئبة غمو�ص 

الكرمي:نثڳ   قراآنه  نبيه يف  ي�أمر  �ش�أنه  ُيوهم بغري هذا؟ اهلل جل  م�  اأقبل  فكيف 
ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱ  ں  ڻ    ڻ.  ڻ  ۀ   
ۀ  ہ   ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے  ۓمث ]الأنبي�ء/ 
108-109[، بعد هذا الإعالم الذي ي�شتوي يف الإح�طة به الداعون واملدعوون، 
وبعد اأن �ش�ر النبي عليه ال�شالة وال�شالم يف مغ�زيه، و�ش�ر اخللف�ء يف مع�ركهم 
على هذا النحو من تو�شيح للدعوة واإت�حة الفر�شة للن��ص كي يقبلوا اأو يرف�شوا، 
بعد هذا ل اأرى اأن يلزمني اأحد بقبول م� رواه ال�شيخ�ن... وكم� جت�وزت عن 
هذا احلديث جت�وزت عن مثله اأن الر�شول  خطب اأ�شح�به واأعلمهم ب�لفنت 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 11.
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يعلم  اأنه ل  ر�شوله  و�شنة  اهلل  فقد �شح من كت�ب  ال�ش�عة،  قي�م  اإىل  واأ�شح�به� 
الغيوب على هذا النحو املف�شل ال�ش�مل العجيب«)1(. 

َله من منهجه املتبع يف احلكم على املروي�ت فيقول:  ِمل ال�شيخ م� َف�شَّ ثم ُيجنْ
»اآثرت هذا املنهج يف كت�بة ال�شرية، فقبلت الأثر الذي ي�شتقيم متنه مع م� �شح من 
ف ب�ل�شحة؛  قواعد واأحك�م واإن َوَهى �شنده. واأعر�شت عن اأح�ديث اأخرى ُتو�شَ

لأنه� يف فهمي لدين اهلل و�شي��شة الدعوة ل تن�شجم مع ال�شي�ق الع�م«)2(.

�ص لهم� ال�شيخ الغزايل يف كت�به، واأث�ر منتقدوه كثرًيا   اإن اأهم ق�شيتني َتَعرَّ
من الغب�ر حولهم�، هم�:

* ظنية اأح�ديث الآح�د. 
* ل حجية للحديث النبوي اإذا تع�ر�ص مع القراآن الكرمي.

اأقوال  بني  نَُطفنْ  دعون�  الغ�لني؟  من  اأو   � َدِعيًّ هذا  يف  ال�شيخ  ك�ن  فهل 
اإليهم يف  ينظر  الذين  العلم�ء  هوؤلء  الق�شيتني،  ه�تني  العلم�ء يف  ال�ش�بقني من 
الفكر الإ�شالمي بكثري من التقدير الذي يالم�ص القدا�شة، واحلكم بعده� مرتوك 
لفطنة الق�رئ، فظنية اأح�ديث الآح�د يك�د ينعقد الإجم�ع عليه�، وكذلك منهج 

عر�ص احلديث على القراآن، ونورد فيم� يلي اأدلتن� العلمية على ذلك.

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 12.

)2( املرجع ال�ش�بق، �ص 13.
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اأن  توؤكد  الأربعة  املذاهب  اأ�شح�ب  من  العلم�ء  بع�ص  ن�شو�ص  فهذه   
ال�شيخ  اإليه  ذهب  م�  اأ�ش�لة  ِبُت  ُيثنْ مم�  اليقني؛  دون  الظن  تفيد  الآح�د  اأح�ديث 

الغزايل:

•  الأحناف
ونبداأ مب� ُن�شب اإىل اأبي حنيفة - رحمه اهلل - يف ذلك: فقد روى احل�شن 
لأن  اخلرب؛  بلغه  واإن  عليه  كف�رة  اأنه ل   - تع�ىل  اهلل  - رحمهم�  اأبي حنيفة  عن 
خرب الواحد ل يوجب علم اليقني، واإمن� يوجب العمل حت�شيًن� للظن ب�لراوي، فال 

تنتفي ال�شبهة به.

 ومم� ا�شتهر عن اأبي حنيفة اأنه ك�ن يرد خرب الواحد اإذا تع�ر�ص مع القي��ص، 
تنْ به البلوى. اأو ك�ن مم� َعمَّ

 وقرر الكم�ل بن الهم�م: »اأن خرب الواحد ل يوجب اليقني، بل الظن«)1(. 
اأن  ن�  َبيَّ فب�طل؛ لأن� قد  به  اليقني  »واأم� دعوى علم  الن�شفي:  اأبو الربك�ت  وق�ل 

امل�شهور ل يوجب علم«)2(.

)1( الكم�ل بن الهم�م، فتح القدير، دار الفكر، الق�هرة، د.ت، 3/  159.
)2( الن�شفي، ك�شف الأ�شرار على املن�ر، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت،  19/2.
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ق�ل البزدوي: »اأم� دعوى علم اليقني - يريد يف اأح�ديث الآح�د - فب�طلة 
بال �شبهة؛ لأن العي�ن يرده، وهذا لأن خرب الواحد حمتمل ل حم�لة، ول يقني مع 

الحتم�ل، ومن اأنكر هذا فقد �شفه نف�شه واأ�شل عقله«)1(.

 ق�ل ال�شرخ�شي: »بعدم� ُذِكَر قول من ق�ل اإن خرب الواحد ُيوجب العلم، 
وذكر بع�ص م� ي�شتدلون به: ق�ل م� ن�شه: »ولكن� نقول هذا الق�ئل ك�أنه خفي عليه 
احتم�ل  بق�ء  ف�إن  اليقني،  علم  وبني  القلب  وطم�أنينة  النف�ص  �شكون  بني  الفرق 
الكذب يف خرب غري املع�شوم مع�ين ل ميكن اإنك�ره، ومع ال�شبهة والحتم�ل ل 
يثبت اليقني، واإمن� يثبت �شكون النف�ص وطم�أنينة القلب برتجح ج�نب ال�شدق 
ببع�ص الأ�شب�ب، وقد بين� فيم� �شبق اأن علم اليقني ل يثبت ب�مل�شهور من الأخب�ر 

بهذا املعنى، فكيف يثبت بخرب الواحد«)2(.

 ق�ل اجل�ش��ص: »ق�ل اأبو بكر: وقد علمن� يقيًن� اأنه ل يقع العلم بخرب الواحد 
والثنني ونحوهم� اإذا ل تقم الدللة على �شدقهم من غري جهة خربهم؛ لأن� مل� 
امتحن� اأحوال الن��ص ل نر العدد القليل يوجب خربهم العلم، والكثري يوجبه اإذا 

ك�ن ب�لو�شف الذي ذكرن�«)3(.

)1( عالء الدين احلنفي، ك�شف الأ�شرار �شرح اأ�شول البزدوي، دار الكت�ب الإ�شالمي، د.ت، 3/ 10.
)2( ال�شرخ�شي، اأ�شول ال�شرخ�شي، مرجع �ش�بق، �ص329.

)3( اأبو بكر اجل�ش��ص، الف�شول يف الأ�شول، وزارة الأوق�ف الكويتية، الكويت، ط2، 1994م،  3/ 53.
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 ثم ق�ل يف نف�ص ال�شفحة يف معر�ص الرد: »ف�أم� اإذا قلن� يقبل خرب الواحد 
املخرب غريه عن النبي  يف لزوم العمل به، دون وقوع العلم ب�شحته والقطع على 
عينه، وقلن�: اإن خرب النبي  مل� اقت�شى وقوع العلم ب�شحة خربه، وم� دعى اإليه 
احت�ج اإىل الدلئل املوجبة ل�شدقه؛ فلم جنعل املخرب عن النبي  اأعلى منزلة 

منه  يف خربه«)1(.

الأئمة  ومنهم  الأ�شول  اأهل  من  »الأكرث  الأن�ش�ري:  الدين  نظ�م  وق�ل 
� ل يفيد  الثالثة على اأن خرب الواحد اإن ل يكن هذا الواحد املخرب مع�شوًم� نبيًّ

العلم مطلًق� �شواء احتفى ب�لقرائن اأو ل«)2(.

•  املالكية
ونبداأ مب� ُن�شب اإىل م�لك بن اأن�ص رحمه اهلل يف هذا املو�شوع. ق�ل اأبو الوليد 
الب�جي: »ومذهب م�لك رحمه اهلل قبول خرب الواحد العدل، واأنه يوجب العمل 

دون القطع على عينه، وبه ق�ل جميع الفقه�ء«)3(. 

هو  منه  ف�لقطعي  وظني،  قطعي  ق�شمني:  على  »والنُّطقي  اأي�ًش�:  وق�ل 
امل�ش�هد اأو املنقول ب�لتواتر، والظني هو املنقول بخرب الآح�د ال�شحيح، وهو حجة 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ص 3/ 53.
الكتب  دار  امل�شت�شفي،  ح��شية  يف  كم�  الثبوت  م�شلم  �شرح  الرحموت،  فواحت  الأن�ش�ري،  الدين  نظ�م  )2(  ابن 

العلمية، بريوت، ط1، 1993م، 2/ 121.
)3( الب�جي، الإ�ش�رة يف اأ�شول الفقه، دار الب�ش�ئر، د.ت، �ص203.
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ظنية، والقطعي حجة قطعية«)1(، ومم� يدل على اأن خرب الآح�د ل يفيد العلم عند 
م�لك اأنه ك�ن يرده اإذا تع�ر�ص مع عمل اأهل املدينة.

والدليل  العتب�ر،  يف  الكت�ب  عن  الت�أخر  ال�شنة  »رتبة  ال�ش�طبي:  وق�ل   
فيه�  والقطع  مظنونة،  وال�شنة  به،  مقطوع  الكت�ب  اأن  اأحده�:  اأمور:  ذلك  على 
به يف اجلملة  ف�إنه مقطوع  الكت�ب  التف�شيل، بخالف  اإمن� ي�شح يف اجلملة ل يف 

والتف�شيل، واملقطوع به مقدم على املظنون«)2(.

 وق�ل اأبو العب��ص القرايف )ب�ب يف خرب الواحد(: وهو خرب العدل الواحد 
اإل الظن.  اأو العدول املفيد للظن. ثم ذكر كالًم�، وق�ل: وخرب الواحد ل يفيد 
العربي متحدًث� عن خرب  اأبو بكر بن  الواحد مظنون)3(. وق�ل  اأي�ًش�: وخرب  وق�ل 
�ش�روا  اإمن�  وهذا  املتواتر،  ك�خلرب  والعمل  العلم  يوجب  اإنه  قوم:  »وق�ل  الواحد: 
ف�إن�  الواحد،  بخرب  واإم� جلهلهم  ب�لعلم،  جلهلهم  اإم�  عليهم،  دخلت�  ب�شبهتني  اإليه 
ب�ل�شرورة نعلم امتن�ع ح�شول العلم بخرب الواحد وجواز تطرق الكذب وال�شهو 
عليه«)4(، ق�ل اأبو بكر بن ع��شم الغرن�طي: »ومذهب اجلمهور اأن خرب الآح�د ل 

يفيد العلم ولو اختلطت به القرائن وك�ن راويه عدًل« )5(.

)1( الولتي، اإي�ش�ل ال�ش�لك يف اأ�شول الإم�م م�لك، املكتبة العلمية، تون�ص، 1928م،  �ص17.
)2( ال�ش�طبي، املوافق�ت، مرجع �ش�بق، 4/ 7.

)3( القرايف، �شرح تنقيح الف�شول، �شركة الطب�عة الفنية املتحدة، ط1، 1973م، �ص356- 358.
)4( ابن العربي، املح�شول، دار البي�رق، عم�ن، ط1، 1999م، �ص115.

)5( الولتي، نيل ال�شول على مرتقى الو�شول، املطبعة املولوية، ف��ص، ط1، 1327هـ، �ص57.
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فهو  الآح�د  نقل  »واأم�  الكلبي:  اأحمد بن جزي  بن  الق��شم حممد  وق�ل 
خرب الواحد اأو اجلم�عة الذين ل يبلغون حد التواتر، وهو ل يفيد العلم واإمن� يفيد 

الظن«)1(.

• ال�صافعية
اأبو بكر ال�شرييف: »خرب  ونبداأ مب� ُن�شب اإىل ال�ش�فعي رحمه اهلل، فقد ق�ل 

الواحد يوجب العمل دون العلم، ونقله عن جمهور العلم�ء منهم ال�ش�فعي«)2(.

�شحيح  يف  التي  الآح�د  اأن  اإىل  املحدثني  بع�ص  »وذهب  النووي:  ق�ل 
هذا  قدمن�  وقد  الآح�د،  من  غريه�  دون  العلم  تفيد  م�شلم  �شحيح  اأو  البخ�ري 
القول واإبط�له يف الف�شول، وهذه الأق�ويل كله� �شوى قول اجلمهور ب�طلة«. اإىل 
العلم  يح�شل  وكيف  للح�ص،  مك�بر  فهو  العلم  يوجب  ق�ل  َمننْ  »واأم�  ق�ل:  اأن 

واحتم�ل الغلط والوهم والكذب وغري ذلك متطرق اإليه؟«)3(.

وق�ل ابن حجر الع�شقالين عند كالمه عن املتواتر: »فكله مقبول لإف�دته 
»اإن  الزرك�شي:  وق�ل  الآح�د«)4(.  اأخب�ر  ب�شدق خمربه بخالف غريه من  القطع 

)1( ابن جزي الكلبي، تقريب الو�شول اإىل علم الأ�شول، طبعة ليدن، 1423هـ، �ص 81.
)2( ال�شمع�ين، قواطع الأدلة، دار الكتب العلمية، بريوت، 1999م، 1/ 366.

)3( النووي، �شرح �شحيح م�شلم، مرجع �ش�بق، 1/ 131.
)4( ابن حجر، نخبة الفكر يف م�شطلح�ت اأهل الأثر، دار احلديث، ط5، 1997م، �ص38.



4545
تقــدمي

اأهل احلديث واأهل الراأي والفقه«)1(.  اأكرث  خرب الواحد ل يفيد العلم وهو قول 
وق�ل الإ�شنوي: »واأم� ال�شنة ف�لآح�د منه� ل يفيد اإل الظن«)2(.

وكتبة  احلن�بلة  من  احل�شوية  »ذهبت  اجلويني:  احلرمني  اإم�م  ق�ل   
يخفى  ل  خزي  وهذا  العلم،  يوجب  العدل  الواحد  خرب  اأن  اإىل  احلديث 
الذي و�شفتموه  العدل  يزل  اأن  اأجتوزون  لهوؤلء:  فنقول  َركه على ذي لب،  َمدنْ
ويخطئ؟ ف�إن ق�لوا: ل؛ ك�ن بهًت� وهتًك� وخرًق� حلج�ب الهيبة، ول ح�جة اإىل مزيد 
البي�ن فيه. والقول القريب فيه اأنه قد َزلَّ من الرواة الأثب�ت جمع ل يعدون كرثة، 
ولو ل يكن الغلط مت�شوًرا مل� رجع راٍو عن روايته، والأمر بخالف م� تخيلوه، ف�إذا 
تبني اإمك�ن اخلط�أ ف�لقطع ب�ل�شدق مع ذلك حم�ل، ثم هذا يف العدل يف علم اهلل 
تع�ىل، ونحن ل نقطع بعدالة واحد، بل يجوز اأن ي�شمر خالف م� يظهر، ول متعلق 

لهم اإل ظنهم اأن خرب الواحد يوجب العمل، وقد تكلمن� عليه مب� فيه مقنع«)3(.

)1( الزرك�شي، البحر املحيط يف اأ�شول الفقه، دار الكتبي، ط1، 1994م، 4/ 262.
)2( الإ�شنوي، نه�ية ال�شول، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1999م، 1/ 41.

)3(  اجلويني، الربه�ن، دار الكتب العلمية، بريوت، 1997م،  1/ 606، ]احل�شوية و�شف يطلق ويق�شد به غ�لًب�  
بع�ص احلن�بلة، وذلك كموقف من مع�ر�شيهم للتعبري عن عدم تعمق هذا الق�شم من احلن�بلة يف فهم املراد 
من الن�شو�ص، والبتع�د عن املنهج العلمي يف ال�شتدلل على العق�ئد، والكتف�ء فقط بظ�هر الن�شو�ص. وهو 

م�شطلح يق�بله رف�ص من احلن�بلة، ويعتربونه تعدًي� من خم�لفيهم لأنهم اتبعوا احلق[.
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ل  م�  املق�م  هذا  يف  الواحد  بخرب  نريد  اأن�  »اعلم  الغزايل:  ح�مد  اأبو  ق�ل 
اأو  نقله جم�عة من خم�شة  للعلم، فم�  املفيد  التواتر  َحدِّ  اإىل  ينتهي من الأخب�ر 
�شتة مثاًل فهو خرب الواحد«. اإىل اأن ق�ل: »واإذا عرفت هذا، فنقول خرب الواحد ل 
يفيد العلم، وهو معلوم ب�ل�شرورة، ف�إن� ل ن�شدق بكل م� ن�شمع، ولو �شدقن� وقدرن� 

تع�ر�ص خربين، فكيف ن�شدق ب�ل�شدين«)1(.

ق�ل اخلطيب البغدادي: »خرب الواحد ل يقبل يف �شيء من اأبواب الدين 
امل�أخوذ على املكلفني العلم به� والقطع عليه�؛ والعلة يف ذلك اأنه اإذا ل يعلم اأن 

اخلرب قول ر�شول اهلل  ك�ن اأبعد من العلم مب�شمونه«)2(.

اخلرب  الواحد  بخرب  الفقه  اأ�شول  يف  املراد  اأن  »اعلم  الرازي:  الفخر  ق�ل 
الذي ل يفيد العلم واليقني«،  وق�ل اأي�ًش�: »والعجب من احل�شوية اأنهم يقولون: 
الت�أويل مظنون،  املت�ش�بهة غري ج�ئز؛ لأن تعيني ذلك  بت�أويل الآي�ت  ال�شتغ�ل 
اإنهم يتكلمون يف ذات اهلل تع�ىل و�شف�ته  القراآن ل يجوز، ثم  ب�لظن يف  والقول 
اأنه� يف غ�ية البعد عن القطع واليقني، واإذا ل يجوزوا تف�شري  ب�أخب�ر الآح�د مع 
األف�ظ القراآن ب�لطريق املظنون فالأن ميتنعوا عن الكالم يف ذات احلق تع�ىل ويف 

�شف�ته مبجرد الرواي�ت ال�شعيفة اأوىل«)3(.

)1(   اأبو ح�مد الغزايل،  امل�شت�شفي، دار الكتب العلمية، ط1، 1993م، 1/ 145.
)2(   اخلطيب البغدادي،  الكف�ية يف علم الرواية،  مرجع �ش�بق، �ص432.

)3( الرازي، اأ�ش��ص التقدي�ص، مكتبة الكلي�ت الأزهرية، الق�هرة، 1986م، �ص216.
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اأ�شح�ب  لبع�ص  خالًف�  العلم،  يفيد  ل  الواحد  »خرب  بره�ن:  ابن  ق�ل 
وعمدتن�  ب�شحته،  مقطوع  والبخ�ري  م�شلم  رواه  م�  اأن  زعموا  ف�إنهم  احلديث، 
املتواترة، ولأن  ب�لأخب�ر  الن��ص ك�لعلم  بك�فة  لو ح�شل بذلك حل�شل  العلم  اأن 
البخ�ري لي�ص مع�شوًم� عن اخلط�أ، فال نقطع بقول؛ ولأن اأهل احلديث واأهل العلم 
به ل�شتح�ل  اأوه�مهم�، ولو ك�ن قولهم� مقطوًع�  واأثبتوا  غلطوا م�شلًم� والبخ�ري 
عليهم� ذلك، ولأن الرواية ك�ل�شه�دة ول خالف اأن �شه�دة البخ�ري وم�شلم ل 
يقطع ب�شحته�، ولو انفرد الواحد منهم ب�ل�شه�دة ل يثبت احلق به، فدل على اأن 
قوله لي�ص مقطوًع� به، واإن اأبدوا يف ذلك منًع� ك�ن خالف اإجم�ع ال�شح�بة ف�إن 

اأ�شح�ب ر�شول اهلل  م� ك�نوا يق�شون ب�إثب�ت اإل ب�شه�دة �ش�هدين«)1(. 

ق�ل ابن ال�شبكي: »والن�ص ق�شم�ن: اآح�د ل يفيد اإل الظن...«)2(. 

• احلنابلة
ونبداأ مب� ن�شب اإىل اأحمد بن حنبل - رحمه اهلل - يف ذلك لتكتمل حلقة 
املذاهب الأربعة: فقد روي عنه روايت�ن اإحداهم� اأن خرب الآح�د ل يفيد العلم، 

والث�نية اأنه يفيده، والأول هو الراجح عند فقه�ء مذهبه.

)1(  ابن بره�ن،  الو�شول اإىل الأ�شول، مكتبة املع�رف، الري��ص، ط1، 1984م، 2/ 174-172.
)2(  ال�شبكي، الإبه�ج �شرح املنه�ج، دار الكتب العلمية، بريوت، 1995م، 1/ 38.
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ق�ل اأبو اخلط�ب احلنبلي: »خرب الواحد ل يقت�شي العلم. ق�ل- اأي اأحمد - 
يف رواية الأثرم: )اإذا ج�ء احلديث عن النبي  ب�إ�شن�د �شحيح، فيه حكم، اأو 
فر�ص، عملت به ودنت اهلل تع�ىل به، ول اأ�شهد اأن النبي ق�ل ذلك(، فقد ن�ص 

على اأنه ل يقطع به، وبه ق�ل جمهور العلم�ء«)1(.

ل  والعلم  يتواتر،  ل  م�  »والآح�د  احلنبلي:  البغدادي  الدين  �شفي  ق�ل 
يح�شل به يف اإحدى الروايتني، وهو قول الأكرثين ومت�أخري اأ�شح�بن�«)2(.

ق�ل ابن قدامة احلنبلي: »الق�شم الث�ين: اأخب�ر الآح�د، وهي م� عدا املتواتر، 
اختلفت الرواية عن اإم�من� يف ح�شول العلم بخرب الواحد، فروي اأنه ل يح�شل 
به، وهو قول الأكرثين، واملت�أخرين من اأ�شح�بن�؛ لأن� نعلم �شرورة اأن� ل ن�شدق 
كل خرب ن�شمعه، ولو ك�ن مفيًدا للعلم مل� �شح ورود خربين متع�ر�شني، ل�شتح�لة 
اجتم�ع ال�شدين، وجل�ز ن�شخ القراآن والأخب�ر املتواترة به، لكونه مبنزلتهم� يف اإف�دة 
العلم، ولوجب احلكم ب�ل�ش�هد الواحد، ول ي�شتوي يف ذلك العدل والف��شق كم� 

يف التواتر«)3(.

)1(   اأبو اخلط�ب الكلوذاين احلنبلي، التمهيد، مركز البحث العلمي واإحي�ء الرتاث الإ�شالمي، ج�معة اأم القرى، 
ط1، 1985م،  3/ 78.

)2(   �شفي الدين البغدادي، قواعد الأ�شول، مرجع �ش�بق، �ص 16.
)3(   ابن قدامة املقد�شي، رو�شة الن�ظر وجنة املن�ظر، موؤ�ش�شة الري�ن، ط2، 2002م، 1/ 260.
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اإىل  الث�ين  القول  »ف�إ�شن�د  الن�ظر:  تعليقه على رو�شة  ابن بدران يف  وق�ل 
والوا�شطي  احل�جب  ابن  اإليه  ن�شبه  م�  وكذلك  نظر،  فيه  تقييد  غري  من  الإم�م 
وغريهم� من اأنه ق�ل يح�شل العلم يف كل وقت بخرب كل عدل، واإن ل يكن َثمَّ 
قرينة ف�إنه غري �شحيح اأ�شاًل، وكيف يليق مبثل اإم�م ال�شنة اأن يدعي هذه الدعوى، 
 كله� مدونة معروفة عند  اأي كت�ب رويت عنه رواية �شحيحة، ورواي�ته  ويف 

اجله�بذة من اأ�شح�به«)1(.

 ق�ل جنم الدين الطويف: »... الث�ين: الآح�د، وهو م� عدم �شروط التواتر اأو 
بع�شه�، عن اأحمد يف ح�شول العلم به قولن: الأظهر ل، وهو قول الأكرثين، ثم 
ذكر القول الث�ين، ثم ذكر دليل القول الأول وهو الراجح عنده، فق�ل الأولون: 
اأف�د العلم ل�شدقن� كل خرب ن�شمعه، ومل� تع�ر�ص خربان، وجل�ز احلكم ب�ش�هد  لو 

واحد، ول�شتوى العدل والف��شق ك�لتواتر، واللوازم ب�طلة«)2(.

م�صروعية منهج ال�صيخ الغزايل يف عر�س احلديث على القراآن 

ميكن الحتج�ج لهذا املنهج ب�أدلة توؤيد �شحته، بل جتعله اأكرث �شالمة يف 
قبول ورد الأح�ديث املروية عن النبي ، و�شنعر�شه� على النحو الآتي:

)1(   ابن بدران، نزهة اخل�طر على رو�شة الن�ظر، دار احلديث، بريوت، ط1، 1991م، 1/ 261.
ط1،  بريوت،  الر�ش�لة،  موؤ�ش�شة  حنبل،  بن  اأحمد  مذهب  على  الفقه  اأ�شول  يف  املخت�شر  �شرح  )2(  الطويف، 

1987م، 2/ 108 )�شرح خمت�شر الرو�شة(.
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الدليل العقلي 

اإنن� نعلم اأن الكت�ب وال�شنة لهم� هدف واحد، وعلى هذا الأ�ش��ص يق�شي 
العقل بعدم اختالفهم� وب�تف�قهم� ولو يف الإط�ر الع�م، ومب� اأن ثبوت القراآن قطعي، 
قد و�شل اإلين� ب�لتواتر، وثبوت اأح�ديث الآح�د الواردة عن النبي  ظنية كم� 
� �ش�بًق�، فيمكن فيه� ال�شهو واخلط�أ، ف�لعقل يحكم ب�أن نقيم م� ورد عن طريق  نَّ َبيَّ

الظن على �شوء م� قطع بثبوته.

الدليل من القراآن

اأخربن� اهلل تع�ىل يف القراآن الكرمي اأنه اأر�شل اإىل الأمم ال�ش�بقة ر�شاًل واأنزل 
اأي  ويح�شم  من خالله،  احلق  ُيعرف  الذي  الأمثل  املنهج  اإىل  لإر�ش�دهم  كتًب�، 

اختالف يطراأ وفق نظ�مه، فق�ل تع�ىل: نثڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  
کمث ]البقرة/ 213[. واأنكر على املعر�شني عن ذلك املنهج، فق�ل: نث ٱ   ٻ   ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿمث    ]اآل عمران/ 23[.

وعندم� جت�هلت بع�ص الأمم ذلك املنهج، انحرفت م�شريته�، واأخذت تغرق 
يف خ�شومة وجدل عقيم، اأدى اإىل اإقدام كل طرف على ُم�ش�َدرة حق الآخر يف 
اأو�شح مث�ل على ذلك، فقد  اإ�شرائيل  بينهم.. وبنو  امل�شرتك  الفكر  اإىل  النتم�ء 
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ٻ   ٻ  ٻ   نث ٱ   بقوله:  ح�لهم  خال�شة  تع�ىل  اهلل  لن�  حكى 
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ  
ٿ   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڦ  
ڦمث  ]البقرة/ 113[. ف�أخرب اأنهم ك�نوا نثٺ  ٺمث، لينبه بذلك 
على اأنه ك�ن ب�إمك�نهم اخلروج من اخلالف ب�لعودة اإىل كت�ب ربهم الذي هو حمل 
احرتامهم جميًع�، ولكنهم بتج�هلهم �ش�روا مثاًل للذين ل يعلمون، فق�لوا مثل 

قولهم.

وعلى نف�ص الن�شق اأكد اهلل تع�ىل لهذه الأمة من خالل القراآن الكرمي اأن 
م�شدر  فهو  م�أمونة؛  و�شبيل  معترب  منهج  هو  الختالف،  عند  كت�به  اإىل  الرجوع 

الهداية الذي ميكن لالأمة العتم�د عليه، ق�ل تع�ىل:نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یمث ]ال�شورى/ 10[ . 

وقوله: نثٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث   ]الإ�شراء/ 9[.

ويف ذلك دللة ك�فية على اأن القراآن الكرمي اأم�ن لهذه الأمة من النحراف 
والتفرق، اإن اجتمعت عليه وعملت وفق توجيه�ته، وهذا ل يعني اإلغ�ء دور ال�شنة 
الأ�شول  اأ�شل  القراآن  اأن جنعل  املراد  واإمن�  الهداية،  بو�شفه� م�شدًرا من م�ش�در 

ومرجع املراجع.
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الدليل من ال�صنة 

روى ابن ع�ش�كر يف »ت�ريخ دم�شق«،  من طريق اأبي كريب، عن اأبي بكر بن 
عي��ص، عن ع��شم بن اأبي النجود، عن زر بن حبي�ص عن علي بن اأبي ط�لب، ق�ل، 
ق�ل ر�شول اهلل : »اإنه� تكون بعدي رواة يروون عني احلديث، ف�عر�شوا حديثهم 

على القراآن، فم� وافق القراآن فخذوا به، وم� ل يوافق القراآن فال ت�أخذوا به«)1(.

وهذا حديث �شحيح الإ�شن�د ح�شب قواعد املحدثني، فرج�له من احلف�ظ 
الثق�ت، الذين اعتمد روايتهم اأ�شح�ب ال�شح�ح وغريهم، ف�أبو كريب هو حممد 
ابن العالء الهمداين �شيخ البخ�ري وم�شلم، له يف ال�شح�ح ال�شت حوايل األف 
هو  عي��ص  ابن  بكر  واأبو  حديث)2(،  خم�شم�ئة  منه�  ال�شحيحني  يف  حديث، 
الأ�شدي الكويف املقرئ، له يف ال�شح�ح حوايل م�ئة وخم�شني حديًث� يف البخ�ري 
منه� ع�شرون حديًث�)3(، وع��شم بن اأبي النجود هو اأبو بكر املقرئ، له يف ال�شح�ح 
حبي�ص  بن  وزر  ال�شحيحني)4(،  يف  منه�  خم�شة  حديًث�،  وع�شرين  م�ئة  حوايل 
ال�شحيحني.  يف  ع�شر  ثالثة  منه�  حديًث�،  �شبعني  زه�ء  ال�شح�ح  يف  له  �شح�بي 

فهذه الرواية وحده� ك�فية لت�شحيح احلديث ح�شب قواعد املحدثني.

)1(   ابن ع�ش�كر، ت�ريخ دم�شق الكبري، دار الفكر، 1995م،  55/ 77.
)2( انظر ابن حجر، تقريب التهذيب، دار الر�شيد، �شوري�، ط1، 1986م، 1/ 500.

)3(  املرجع ال�ش�بق، 1/ 624.
)4( املرجع ال�ش�بق، 1/ 285.
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ولقد عمل امل�شلمون طوال ت�ريخهم العلمي- وب�شكل تلق�ئي- مببداأ عر�ص 
 ، ال�شنة على القراآن الكرمي، بحًث� منهم عن الطم�أنينة ب�شحة م� ُيروى عن النبي

ومن �شور ذلك: 

عمل ال�صحابة بهذا املنهج

ُن�شب  القراآن  يجعلون    النبي  اإىل  الأقرب  هم  الذين  ال�شح�بة  ك�ن 
رغم  عليهم،  التب�ص  م�  كل  يف  به  وي�شرت�شدون  خالله،  من  وينطلقون  اأعينهم، 
اأن م�شكلتهم يف التحقق من عدالة الرواة تك�د تكون معدومة، بل ك�نوا يرتكون 
رواي�ت الآح�د العدول عندهم اإذا خ�لفت ظ�هر القراآن الكرمي، وهذه �شواهد مم� 

ورد يف ذلك:

•     ُروي عن ع�ئ�شة اأنه� ق�لت مل�شروق: »اأين اأنت من ثالث؟ من حدثكهن فقد 
كذب: 

ٹ    نثٿ   قراأت:  ثم  كذب،  فقد  ربه  راأى  حممًدا  اأن  حدثك  من 
ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦمث  ]الأنع�م/ 103[. نث  ىئ  ىئ          
ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   

يب  جتحت  خت     مت  ىتمث   ]ال�شورى/ 51[.

ومن حدثك اأنه يعلم م� يف غد فقد كذب! ثم قراأت نثائ  ەئ  ەئ    وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   
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ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مبمث   ]لقم�ن/ 34[.

ومن حدثك اأن حممًدا كتم اأمًرا فقد كذب، ثم قراأت نث  چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  گ  گ  گ  مث]امل�ئدة/ 67[...« اأخرجه البخ�ري وم�شلم)1( . 

ت حديث عمر بن اخلط�ب وابنه عبد اهلل: »اإن امليت يعذب ببك�ء اأهله«  •       وَردَّ
البخ�ري  رواه   .]15 ]الإ�شراء/  ېمث   ې   ې   ۉ   نثۉ   تع�ىل:  بقوله 

وم�شلم)2(، وهو م� بين�ه �ش�بًق�.

  وُروي عن علي بن اأبي ط�لب اأنه ق�ل: كنت اإذا �شمعت من ر�شول اهلل     •
حديًث� نفعني اهلل به م� �ش�ء اأن ينفعني، واإذا حدثني غريي عنه ا�شتحلفته، ف�إذا 
حلف يل �شدقته، وحدثني اأبو بكر و�شدق اأبو بكر، ق�ل: ق�ل ر�شول اهلل : م� من 
عبد موؤمن يذنب ذنًب� فيتو�ش�أ فيح�شن الطهور ثم ي�شلي ركعتني في�شتغفر اهلّل 

تع�ىل اإل غفر اهلّل له، ثم تال: نث ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڍ  ڍمث  ]اآل عمران/ 135[. اأخرجه اأحمد)3(. فنالحظ 

)1( انظر: �شحيح البخ�ري، 8/ 606 »فتح«، وم�شلم، 1/ 159 برقم )287(.
)2( انظر �شحيح البخ�ري، 3/ 151 »فتح«، و�شحيح م�شلم، 2/ 638 ـ 642.

)3( اأحمد بن حنبل، م�شند اأحمد بن حنبل، موؤ�ش�شة الر�ش�لة، ط1، 2001م،  1/ 10 .
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اأبي بكر كم� هي ع�دته حني وجد للحديث  اإىل ا�شتحالف  � ل يلج�أ  اأن عليًّ
�ش�هًدا من القراآن الكرمي.

ديق ذلك  •      وروي عن ابن م�شعود اأنه ق�ل: اإذا حدثتكم بحديث اأنب�أتكم ِبَت�شنْ
من كت�ب اللـه تب�رك وتع�ىل، اإن العبد اإذا ق�ل: �شبح�ن اللـه واحلمد هلل ول 
اإله اإل اللـه واهلل اأكرب وتب�رك اللـه، اأخذهن َمَلك فجعلهن حتت جن�حه ثم 
اإل ا�شتغفروا لق�ئلهن. ثم قراأ  َعد بهنَّ فال مير على جمع من املالئكة  �شَ

نث ۋ  ۋ        ۅ  ۅ    ۉ  ۉ     ې   ې  ې  ى  ى   عبد اللـه: 
ائ  ائ  ەئمث   ]ف�طر/ 10[)1(.

•     َوَردَّ عمر بن اخلط�ب حديث ف�طمة بنت قي�ص حني ج�ءت اإليه تروي اأن 
زوجه� طلقه� على عهد ر�شول اهلل  فبتَّ طالقه�، ول يجعل له� ر�شول 
ف�إنه  اأم مكتوم   نفقة ول �شكنى، وق�ل له�: »اعتّدي يف بيت ابن  اهلل 
رجل اأعمى«،  فرد عمر كالمه�، وق�ل: ل نرتك كت�ب ربن� و�شنة نبين� لقول 

امراأة ل ندري لعله� حفظت اأم ن�شيت، ثم تال قول اهلل تع�ىل: نثٺ  ٺ  
]الطالق/ 1[.  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹمث   

اأخرجه م�شلم)2(.

)1(  البو�شريي، اإحت�ف اخلرية املهرة، دار الوطن، الري��ص، ط 1، 1999م، 427/6.
)2( انظر: �شحيح م�شلم، 2/ 1118.
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فقد �ش�م  �شهر  اأي�م من كل  »من �ش�م ثالثة  اأبو هريرة حديث:  •     وعر�ص 
كله،  ال�شهر  فلي  �شهر  اأي�م من كل  ثالثة  قد �شمت  فق�ل:  كله«.  الدهر 

ک   ک   ک   ک   نث  وجل:  عز  اهلل  كت�ب  يف  ذلك  ت�شديق  ووجدت 
گ  گمث  ]الأنع�م/ 160[. اأخرجه اأبو يعلى)1(.

فلم جتدوا    اهلل  ر�شول  بحديث عن  »اإذا حدثتكم  ق�ل:  عب��ص  ابن  •    وعن 
ت�شديقه يف الكت�ب، اأو هو ح�شن يف اأخالق الن��ص، ف�أن� به ك�ذب«)2(.

فقهاء امل�صلمني والعمل بهذا املنهج 

ة يف  َم��شَّ اأن يكون �شرورة   يك�د منهج عر�ص رواية احلديث على القراآن 
النقد العلمي للحديث، ومعرفة الوجهة الع�مة للت�شريع، بغ�ص النظر عن الأدلة 
التي قدمن�ه�؛ ولذلك ل يزل يتحرك عرب الزمن على اأيدي علم�ء الأمة وفقه�ئه�، 
م�ش�هًم� يف تقومي الأفك�ر وت�شويب الأخط�ء، ففي ال�شدر الأول طبَّق ال�شح�بة 
هذا املنهج كم� قدمن�، ويف الع�شور املتت�بعة ك�ن العمل به �ش�ئًدا عند اأئمة العلم 
فقه�ء وحمدثني، وروى عبد الرزاق عن الزهري اأنه ردَّ بع�ص الرواي�ت ملخ�لفته� 

القراآن وق�ل: اإن خري الأمور م� عر�ص على كت�ب اهلل)3(.

)1( انظر: اأبو يعلى، م�شند اأبي يعلى، دار امل�أمون للرتاث، دم�شق، ط 1، 1984م، 12/ 5.
)2(  انظر: ال�شيوطي،  مفت�ح اجلنة، اجل�معة الإ�شالمية، املدينة املنورة، ط 3، 1989م، 1/ 26.
)3(  عبد الرزاق، م�شنف عبد الرزاق، املكتب الإ�شالمي، بريوت، ط 3، 1403هـ، 10/ 96.
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اأم� فقه�ء الأحن�ف، فعن اأبي حنيفة اأنه ا�شرتط ل�شحة احلديث األ يخ�لف 
عموم�ت الكت�ب اأو ظواهره، ف�إن الكت�ب قطعي الثبوت وظواهره وعموم�ته قطعية 
اأو ظ�هًرا يف   � اإذا ل يخ�لف اخلرب ع�مًّ اأم�  الظني،  ُم على  ُيَقدَّ الدللة، والقطعي 

الكت�ب، بل ك�ن بي�نً� ملجمل؛ ف�إنه يوؤخذ به حيث ل دللة فيه بدون بي�ن)1(.

وقد رف�ص الإم�م اأبو حنيفة حديث »ل ُيقتل م�شلم يف ك�فر« مع �شحة �شنده؛ 
لأن املنت معلول مبخ�لفته للن�ص القراآين نث  ڭ  ڭمث ]امل�ئدة/ 45[ وقوله 

تع�ىل: نث ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋمث  ]امل�ئدة/ 49[ )2(.

ا�شتهر عن عي�شى بن اأب�ن اأنه يوجب عر�ص خرب الواحد على القراآن حتى 
واإن كملت �شروط �شحته، واحتج بحديث عر�ص الرواية على القراآن)3(.

واحتج ال�شرخ�شي، بحديث عر�ص الرواية على القراآن اأي�ًش�، وق�ل: »اإذا 
ك�ن احلديث خم�لًف� لكت�ب اهلل تع�ىل، ف�إنه ل يكون مقبوًل ول حجة للعمل به«. 
واأ�ش�ف: »اإن الكت�ب متيّقن به، ويف ات�ش�ل اخلرب الواحد بر�شول اهلل �شبهة، فعند 

تعذر الأخذ بهم� ل بد من اأن يوؤخذ ب�ملتيّقن ويرتك م� فيه �شبهة«)4(.

)1( حممد اأبو زهو، احلديث واملحدثون، دار الفكر العربي، الق�هرة، 1378 هـ، �ص181.
)2( حممد الغزايل، ال�شنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، مرجع �ش�بق، �ص28.

)3( الرازي، املح�شول، موؤ�ش�شة الر�ش�لة، ط 3، 1997م، 4/ 629.
)4( ال�شرخ�شي، اأ�شول ال�شرخ�شي، مرجع �ش�بق، 1/ 365، 68/2.
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ويرى ال�شرخ�شي »خم�لفة اخلرب للقراآن دلياًل ظ�هًرا على الزي�فة«)1(، ويربز 
البزدوي راأي الأحن�ف يف اأنه ل يجوز ترجيح خرب واحد على ظ�هر القراآن، ول 
تخ�شي�ص عمومه به؛ لأنه ترجيح لالأ�شعف على الأقوى منه »لأن الكت�ب ث�بت 
الظ�هر،  والن�ص  والع�م  وي�شتوي يف ذلك اخل��ص  �شبهة،  فيه  مب�  بيقني فال يرتك 

حتى اإن الع�م من الكت�ب ل يخ�ش�ص بخرب الواحد عندن� خالًف� لل�ش�فعي...

�؛ لأن  ول يرتك الظ�هر من الكت�ب ول ين�شخ بخرب الواحد واإن ك�ن ن�شًّ
بال  لثبوته  ال�شنة  املنت من  فوق  الكت�ب  واملنت من  له،  فرع  واملعنى  اأ�شل  املنت 

�شبهة؛ فوجب الرتجيح به قبل امل�شري اإىل املعنى«)2(.

الكت�ب  يرد؛ لأن  ف�إنه  الكرمي  القراآن  لن�ص  الواحد خم�لًف�  ف�إن ك�ن خرب 
قطعي الثبوت وخرب الواحد ظني الثبوت، ول تع�ر�ص بني القطعي والظني بوجه، 

بل الظني ي�شقط مبق�بلة القطعي)3(.

وق�ل ال�شمع�ين »ذهب جم�عة من اأ�شح�ب اأبي حنيفة اإىل اأنه يجب عر�ص 
خرب الآح�د على الكت�ب، ف�إن ل يكن يف الكت�ب م� يدل على خالفه ُقبل واإل 

ّد، وذهب اإىل هذا كثري من املتكلمني«)4(. فرُيَ

)1(  املرجع ال�ش�بق 1/  365 .
)2( البزدوي، اأ�شول البزدوي مع �شرح ك�شف الأ�شرار، مرجع �ش�بق، 3/ 8.

)3( انظر عالء الدين احلنفي، ك�شف الأ�شرار، مرجع �ش�بق، 3/ 9.
)4( ال�شمع�ين، قواطع الأدلة، مرجع �ش�بق، 1/ 365.
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وق�ل اأبو املح��شن احلنفي: »واحل��شل اأن احلديث املروي اإذا وافق ال�شرع 
و�شدقه القراآن وجب ت�شديقه«)1(.

مذهبهم  من  ف�ملعروف  اأن�ص  بن  م�لك  راأ�شهم  وعلى  امل�لكية،  فقه�ء  اأم� 
تقدمي عمل اأهل املدينة على ال�شحيح من حديث الآح�د، كم� ن�ص على ذلك 
الد�شوقي)2(، والزرق�ين)3(، وابن عبد الرب)4(. فب�لأوىل ترك م� خ�لف القراآن الكرمي. 
وقد رد م�لك بن اأن�ص بع�ًش� من الأح�ديث ملخ�لفته� ظ�هر القراآن منه� م� هو يف 
البخ�ري وم�شلم مثل م� روي من حديث اأبي هريرة عن النبي  اأنه ق�ل: »اإذا 

�شرب الكلب يف اإن�ء اأحدكم فليغ�شله �شبًع�«)5(. 

ويرى الإم�م م�لك اأن هذا احلديث يخ�لف ظ�هر قوله تع�ىل: نثہ  ہ  
ھ    ھمث  ]امل�ئدة/ 4[ فق�ل رحمه اهلل تع�ىل: »يوؤكل �شيده بن�ص القراآن 

ره لع�به«)6(. فكيف ُيكنْ

)1( اأبو املح��شن احلنفي،  املعت�شر من املخت�شر، ع�ل الكتب، بريوت، د.ت، 2/ 384.
)2( الد�شوقي، ح��شية الد�شوقي،  دار الفكر، د.ت، 3/ 91.

)3( الزرق�ين، �شرح املوط�أ، مكتبة الثق�فة الدينية، الق�هرة، ط 1، 2003م، 3/ 122.
)4( ابن عبد الرب، التمهيد، وزارة عموم الأوق�ف املغربية، املغرب، 1387هـ، 344/6.

)5(   �شحيح البخ�ري رقم 172 كت�ب الو�شوء ب�ب اإذا �شرب الكلب من اإن�ء اأحدكم، �شحيح م�شلم، رقم 279، 
كت�ب الطه�رة، ب�ب حكم ولوغ الكلب.

)6( ال�ش�طبي، املوافق�ت يف اأ�شول ال�شريعة، مرجع �ش�بق، 3/ 21.
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واأم� فقه�ء ال�ش�فعية، فقد ق�ل ال�شريازي: اإذا روى اخلرب ثقة رد ب�أمور ذكر 
منه�: »اأن يخ�لف ن�ص كت�ب اأو �شنة متواترة فيعلم اأنه ل اأ�شل له اأو من�شوخ«)1(.

للقراآن  خم�لف  حديث  كل  واعترب  العر�ص،  بحديث  الآمدي  واحتج 
مردوًدا، ورد على اأ�ش��ص هذه الق�عدة جملة من الأح�ديث)2( .

للكت�ب  خم�لًف�  يكون  األ  الواحد  بخرب  العمل  »�شرط  ال�ش��شي:  وق�ل 
وال�شنة امل�شهورة«)3(.

وق�ل النووي: »ومتى خ�لف خرب الآح�د ن�ص القراآن اأو اإجم�ًع� وجب ترك 
ظ�هره«)4(.

وذكر اخلطيب البغدادي: اأنه ُيرد خرب الثقة امل�أمون اإذا خ�لف ن�ص الكت�ب 
اأو ال�شنة املتواترة)5(.

اهلل  خلرب  املخ�لف  ك�خلرب  قطًع�  اخلرب  كذب  يعلم  »قد  ُجم�عة:  ابن  وق�ل 
تع�ىل«)6(.

)1( ال�شريازي، اللمع يف اأ�شول الفقه، دار الكتب العلمية، ط 2، 2003م، 1/ 82.
)2( الآمدي، الإحك�م يف اأ�شول الأحك�م، املكتب الإ�شالمي، بريوت، 2/ 346.

)3( ال�ش��شي، الأ�شول، دار الكت�ب العربي، بريوت، د.ت،  1/ 280.
)4( النووي، املجموع، دار الفكر، د.ت، 4/ 285.

)5(  اخلطيب البغدادي، الفقيه واملتفقه، دار ابن اجلوزي، ط 2، 1421هـ، 132/1.
)6( ابن جم�عة، املنهل الروي يف علوم احلديث النبوي، دار الفكر، دم�شق، ط 2، 1406هـ، 1/ 31.
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اأنه ق�ل: خرب  ال�ش�فعي-  املروزي  لعله  اأبي زيد -  ال�شمع�ين عن  وحكى 
ثم  تع�ىل.  اهلل  كت�ب  على  العر�ص  اأوله�  وجعل  اأربعة،  وجوه  من  ينتقد  الواحد 
الث�بتة،  وال�شنة  الكت�ب  له على  اأخب�ر الآح�د بال عر�ص  يعتمد على  انتقد من 
م�  دينه على  ويبني  تبًع�،  املتبوع  الواحد، وجعل  ملوافقة خرب  الكت�ب  يت�أول  ثم 
ل يوجب العلم يقيًن�، ثم ق�ل: »القول الو�شط العدل اأن ُيجعل كت�ب اهلل تع�ىل 
اأ�شاًل فهو الث�بت يقيًن�، وخرب الواحد مرتًب� عليه يعمل به على موافقته ويرد اإذا 

خ�لفه«)1(.

� منهج عر�ص رواية  واأم� فقه�ء احلن�بلة، ف�إن اأب� الفرج ابن اجلوزي طبق فعليًّ
احلديث على القراآن، يف كثري من كتبه، ومن ذلك رده حلديث: »ل يدخل اجلنة 
ولد زن�«)2( ملع�ر�شته لقوله تع�ىل: نثۉ  ۉ  ې  ې  ېمث  ]الإ�شراء/ 15[)3(.

وكذلك فعل ابن القيم بحيث ل يرتدد يف اعتب�ر حديث خلق ال�شم�وات 
ملخ�لفته  �شحيح  غري  �شحيحه،  يف  م�شلم  رواه  الذي  اأي�م  �شبعة  يف  والأر�ص 
فق�ل: خلق  بيدي،    اهلل  ر�شول  اأخذ  ق�ل:  هريرة،  اأبي  »عن  ولفظه:  القراآن. 
اهلل عز وجل الرتبة يوم ال�شبت، وخلق فيه� اجلب�ل يوم الأحد، وخلق ال�شجر يوم 
الثنني، وخلق املكروه يوم الثالث�ء، وخلق النور يوم الأربع�ء، وبث فيه� الدواب 

)1(  ال�شمع�ين، قواطع الأدلة يف الأ�شول، مرجع �ش�بق، 1/ 365.
)2( رواه الن�ش�ئي يف ال�شنن الكربى، 9/ 276.

)3( انظر: ابن اجلوزي، املو�شوع�ت 110/3-111، وحك�ه عنه العجلوين يف ك�شف اخلف�ء، 2/ 501.
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اخللق  اآخر  يف  اجلمعة،  يوم  من  الع�شر  بعد    اآدم  وخلق  اخلمي�ص،  يوم 
يف اآخر �ش�عة من �ش�ع�ت اجلمعة فيم� بني الع�شر اإىل الليل«)1(. وهذا يعني 
القراآن  لن�ص  اأي�م، وهذا خم�لف  �شبعة  والأر�ص يف  ال�شم�وات  اأن اهلل خلق 

الكرمي حني يقول: نث ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
کمث   ]الأعراف/ 54[ .

وقد اعتربه� ابن تيمية)2( مردودًة ب�لقراآن، وكذلك ابن القيم)3(.

حمفوظ  القراآن  اأن  ال�شريفة:  النبوية  وال�شنة  الكرمي  القراآن  بني  والفرق   
وو�شع  للدين،  الع�مة  الأ�ش�ص  اإر�ش�ء  يتمثل يف  ودوره  والتبديل،  التحريف  من 
بتالوته�،  متعبدين  فل�شن�  النبوية  ال�شنة  اأم�  ال�شريف.  لل�شرع  العري�شة  اخلطوط 
ول موعودين من اهلل تع�ىل بحفظه� وحرا�شته� ك�لقراآن، ودوره� يتمثل يف تف�شيل 

املجمل، و�شرح الغ�م�ص، فهي تتحرك يف الإط�ر الع�م للقراآن الكرمي.

 كم� يرى  النبي  القراآن الكرمي، واأح�ديث  ف�آي�ت   وبن�ء على م� تقدم 
ال�شيخ الغزايل بحق خمتلفة الأدوار متحدة الهدف، وذلك م� يلبي ح�جة الب�شرية 

)1( �شحيح م�شلم، 4/ 2149.
)2(  ابن تيمية، بغية املرت�د، مكتبة العلوم، املدينة املنورة، ط 3، 1995م، 307. وانظر اجلواب ال�شحيح ملن بدل 

دين امل�شيح، 2/ 443.
)3( ابن القيم، بدائع الفوائد، دار الكت�ب العربي، بريوت، ط 2، 1986م، 1/ 85.
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وي�شلح �ش�أنه�، اإذ يقول - رحمه اهلل - »ال�شنة ل تكون اإل بي�نً� للقراآن، بي�نً� يت�شق 
مع دللته القريبة والبعيدة، وي�شتحيل اأن تت�شمن معنى اأو حكًم� يخ�لف القراآن 
الكرمي«)1(، ويوؤكد اأن القراآن هو احلكم الذي يحكم به على كل دليل، وامليزان 
الذي ُيوزن به كل م�شدر »ف�ملوؤمن ب�لقراآن ي�شتحيل اأن يرجح على دللته دللة، 
اأو اأن ي�شرك مع توجيهه هدًي�، ذلك اأن القراآن يعلو ول ُيعلى عليه، واأنه يحكم على 

�ش�ئر الأدلة الأخرى ول يحكم �شيء منه� عليه«)2(. 

 ويقول يف مو�شع اآخر »لقد كنت عندم� اأحب ال�شت�شه�د ب�لكت�ب وال�شنة 
يف مو�شوع م�، األحظ هذه احلقيقة، واأجد ط�ئفة كبرية من الأح�ديث تط�بق يف 
مع�نيه� واأهدافه� م� ت�شمن القراآن الكرمي من مع�ن واأهداف، واأن هذه الأح�ديث 
قد تقرر املعنى نف�شه، الذي احتوته الآية، اأو تقرر معنى اآخر يدور يف فلكه وينتظم 

معه يف اجت�ه واحد«)3(.

واأن  ب�إجم�ع،  ث�بت  ال�شنة  القراآن على  تقدمي  اأن  الغزايل  ال�شيخ  ويو�شح   
ذلك دعت اإليه جملة من الأ�شب�ب املو�شوعية، ت�أبى اأن تقبل �شنة مبعزل عن فهم 
كت�ب اهلل اأوًل، من ذلك اأن القراآن كله قطعي الثبوت بخالف ال�شنة فمنه� الظني 
منه حرف بخالف  يخرم  بك�مله ل  والقراآن حفظ  القطعي،  ومنه�  الغ�لب  وهو 

)1(   حممد الغزايل، تراثن� الفكري يف ميزان ال�شرع والعقل، مرجع �ش�بق، �ص:182.
)2(  حممد الغزايل، لي�ص من الإ�شالم، مكتبة وهبة، الق�هرة، ط 6، 1991م، �ص30.

)3( املرجع ال�ش�بق، �ص 34.
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ال�شنة ت�أخر تدوينه� ودخل فيه� م� لي�ص منه�، يقول: »وقد اأجمع امل�شلمون على 
اأن الكت�ب هو الأ�شل الأول يف الت�شريع، واأن ال�شنة جتيء من بعده يف املرتبة... 
منه�  ف�إن  ال�شنة  اأم�  وتف�شياًل،  جملة  متواتر  فهو  الثبوت،  يقيني  القراآن  اإن  ثم 
املتواتر، واأكرثه� اأخب�ر اآح�د، ورواي�ت الآح�د تفيد الظن العلمي ل القطع اجل�زم، 

والأحك�م ال�شرعية املهمة تعتمد على اليقيني�ت ل الظني�ت«)1(.

� ومعنى،   ويقّرر ال�شيخ بهذه الق�عدة بطالن اأّي حديث يخ�لف القراآن ن�شًّ
يقبل  القراآن، فكيف  يوافق  مب�  اإل  ت�أتي  ال�شّنة ل  اآٍت من كون  ببطالنه  واحلكم 
حديث يع�ر�ص القراآن؟ ف�إذا حتّققت املع�ر�شة وجب ترك احلديث؛ لأّن املظنون 
ك�ن  ولو  املنت  معلول  يكون  قد  احلديث  ولأّن  املقطوع،  مع�ر�شة  على  يقوى  ل 
ه فهو ب�طل من  �شحيح ال�شند، يقول: »اإن اأّي حديث يخ�لف روح القراآن اأو ن�شّ

تلق�ء نف�شه«)2(.

 - ال�شندي  الفكر  اأتب�ع  عليه  اأه�جت  املهمة  الق�ش�ي�  هذه  ملثل  ال�شيخ  اإث�رة  اإن 
لفح�ص  اعتب�ر  اأدنى  دون  احلديث  �شحة  على  احلكم  يف  ال�شند  يقد�ص  الذي 
املنت - ف�أ�شهروا يف وجهه �شيوًف� �شدئة، ورموه ب�شه�م ط�ئ�شة، فك�نت معركة يف 
غري ميدان، وجعجعة بغري طحني، اإذ اإنه� اعتمدت على ال�شب وال�شتم والتجريح 

)1( حممد الغزايل، نظرات يف القراآن، دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، ط 6، 1986م، �ص: 152-151.
)2( حممد الغزايل، هذا دينن�، ، دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، ط 3، 1975م، �ص191.
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يت�أ�شف  ال�شيخ  مم� جعل  الر�شني،  العلمي  البحث  قواعد  والتكفري، وخلت من 
لو�شول الفكر اإىل هذا احل�شي�ص فق�ل - يف الطبعة الع��شرة من كت�به - »ولكن 
مني،  والنيل  مله�جمتي  انربوا  كتبت حتى  م�  يقروؤون  ك�دوا  م�  ع�شرن�  ن��ًش� يف 
ولي�ص هذا ب�ش�ئري! واإمن� لفت نظري اأن الق�شية العلمية لفه� �شب�ب مفتعل، فلم 
تبحث، ول يذكر حكم اهلل فيه� حتى خليل اإيّل اأن التجهيل يف احلكم مق�شود! 

وال�شي�ح الذي ط�ل حبله هو:

ب ال�شنة  اأتعرت�ص على ن�فع ي�... اأت�شكك يف ال�شل�شلة الذهبية ي�... اأَُتَكذِّ
النبوية ي�... اإلخ، وحتول العرتا�ص اإىل عواء ي�شمع �شداه من قريب ومن بعيد، 

فذكرت قول ال�ش�عر:

كرمي اأ�صابته ذئاب كثرية       فلم يدر حتى جئن من كل مذهب!

قلت: ل بد من اإن�ش�ف احلقيقة العلمية التي ك�دت تختفي مع هذا العواء، 
ي�شتطيعه  الدين ل  اإف�ش�د  واأن  ب�طل،  ن�فع  م� حك�ه  اأن  والن�ش�ء  الرج�ل  ليعرف 

بع�ص املتحم�شني العمي�ن من عبيد الأ�شم�ء«)1(.

  ويلح ال�شيخ الغزايل اإحل�ًح� �شديًدا يف كل حمط�ته الفكرية على مع�دلة 
)الوحي - الواقع(، وهي روؤية تك�ملية لقراءة الوحي وقراءة الواقع.. اأو قل قراءة 

)1( حممد الغزايل، ال�شنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، مرجع �ش�بق، �ص257، 258.
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ب�أدوات الوحي  اإنه يف�ّشر الظواهر الوجودية  اأبع�ده..  القراآن وقراءة الوجود بكل 
وال�شم�ء، نثں  ں  ڻ   ڻمث  ]الأعراف/ 54[. »وهذا ين�شئ املقي��ص الذي 
�شيح�كم به ال�شيخ كل نت�ج فكري، �شواء من امل�شلمني اأو من غري امل�شلمني، �شواء 
اأك�ن قدميً� اأو حديًث�؛ ف�لإ�شالم ي�أمر ب�لقراءتني حيث تف�شر كل قراءة الأخرى، 
وحيث التط�بق الت�م لوحدة امل�شدر وهو رب الع�ملني، فال تن�ق�ص بني الكت�بني: 
كت�ب اهلل امل�شطور، وكت�ب اهلل املنظور«)1(. والغزايل ل يرى اأي ف��شل بني كت�ب 
اخللق وكت�ب اخل�لق، وعلى ذلك ف�إنه يقرر اأن العالقة بني الكون والإ�شالم هي 
ذات العالقة بني العلم والدين.. وهي العالقة ذاته� بني النظرية والتطبيق.. اإنه 
يعرب عن الوجود )ب�لآي�ت ال�ش�متة(، وعن القراآن )ب�لآي�ت الن�طقة()2(، ف�لذي 
فجعل  لالإن�ش�ن،  مع�شاًل  لغًزا  يجعله�  اأن  اأبى  كثيفة  ب�أ�شرار  مغلفة  احلي�ة  خلق 
حق�ئق  بني  التط�بق  واإن  الدين.  م�شدر  القراآن  وجعل  الإغالق،  مفت�ح  الدين 
القراآن ومع�رف الكون مفرو�ص ابتداء، ف�إن منزل الكت�ب هو جمري ال�شح�ب)3(.

)1(   علي جمعة، الغزايل وروؤيته املنهجية، من اأبح�ث موؤمتر العط�ء الفكري لل�شيخ الغزايل، الأردن،  1996م، �ص 34.
)2(   حممد الغزايل، نظرات يف القراآن الكرمي، مرجع �ش�بق، �ص 12.

)3(   املرجع ال�ش�بق، �ص 13.
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 ويعتقد الغزايل اأن النغالق والنكف�ء على قراءة الن�ص القراآين ب�عتب�ره 
� ب�شورة جتزيئية هو »خطر عظيم«، و�شري ب�لأمر على اإحدى رجليه  م�شدًرا ت�شريعيًّ
تختزن  الو�ش�ئج  مرتابطة  الأبع�د  �ش�ملة  قراءة  ر  توفُّ من  بدَّ  ول  الأخرى،  دون 
اإىل التف�شري  الروؤية التوحيدية يف نظرته� للكون واحلي�ة؛ ومن هن� ج�ءت دعوته 
املو�شوعي، وجت�وز التف�شري املو�شعي الذي �ش�ع عرب الت�ريخ الثق�يف الإ�شالمي)1(. 

ة املت�شعة بني الأمة والإ�شالم   وتقريًرا للواقع الإ�شالمي يوؤكد الغزايل اأن الُهوَّ
جعلت الفو�شى والرتب�ك ي�شودان كل �شيء، واأ�شحى الإ�شالم احلق ل يك�د 
يبني بني زحمة املوروث�ت الت�فهة والعوج املّطرد، وي� له من اعرتاف خطري يجعل 
وامل�شتقبلي،  الآين  العط�ء  عملية  يف  دورهم  ويوؤكد  كبرية،  امل�شلحني  م�شوؤولية 
يف وقت يظل فيه الفقراء اإىل احلقيقة يبحثون عن الإ�شالم، وتدمى اأظ�فرهم يف 
الكثري  تدري  ل  اإ�شالمية  اأُممً�  اأو  مغ�شو�شة  ثق�فة  اإل  يجدون  فال  عنه،  التنقيب 
عن دينه�، ورمب� ك�نت زاهدة يف املواريث التي خ�شه� القدر به�)2(!، واأول خطى 
الإ�شالح التي يوؤمن به� الغزايل هي: جعل الفقه - ب�عتب�ره اأداة حتويل ال�شريعة 
ال�شنة  اأن  موؤكًدا  ال�شحيحة.  وال�شنة  القراآن  اإط�ر  يتعدى  - ل  واقع  اإىل  ونظمه� 
ال�شحيحة هي لي�شت تلك الأح�ديث ال�شحيحة ال�شند فح�شب، واإمن� �شحيحة 

)1(   علي جمعة، الغزايل وروؤيته املنهجية، مرجع �ش�بق، �ص 34.
)2(حممد الغزايل، م�شتقبل الإ�شالم خ�رج اأر�شه كيف نفكر فيه؟ دار ال�شحوة، الق�هرة، ط 2، 1986م، �ص 11.
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قد  ال�شلف  »ف�إن  الأخرى،  الدين  يقيًن� من حق�ئق  ثبت  م�  مع  ين�شجم  مب�  املنت 
اهتموا ب�لأ�ش�نيد وحب�شوا ن�ش�طهم يف رج�له�، ول يهتموا ب�ملتون. وهذا خط�أ لأن 
الهتم�م ب�ل�شند ل يق�شد لذاته، وامن� ق�شد منه احلكم على املنت نف�شه، ثم اإن 
�شحة احلديث ل جتيء من عدالة رواته فح�شب، بل جتيء اأي�ًش� من ان�شج�مه مع 
م� ثبت يقيًن� من حق�ئق الدين الأخرى، ف�أي �شذوذ فيه اأو علة ق�دحة يخرجه من 

نط�ق احلديث ال�شحيح«)1(. 

مرتكزات امل�صروع الفكري لل�صيخ الغزايل 

اإن امل�شروع الفكري لل�شيخ الغزايل والذي ت�شي به كتبه ومق�لته وخطبه 
وحم��شراته يرتكز على عدة عن��شر، منه�:

العدل  اإىل  والدعوة  الوحي،  هداية  �شوء  يف  واإ�شالحه�  النف�ص  تزكية 
الجتم�عي، والنت�ش�ر للطبق�ت امل�شحوقة، ومق�ومة ال�شتبداد ال�شي��شي، وحترير 
التدين  وحم�ربة  الإ�شالمية،  الذات  ونقد  الدخيلة،  املوروثة  التق�ليد  من  املراأة 
املغلوط والتطرف املمقوت يف فهم الدين، والرجوع به اإىل الي�شر والعتدال، بعيًدا 
عن غلو الغ�لني، وتفريط املفرطني، ومواجهة اجلمود الفكري واحلرفية الن�شو�شية، 
والدعوة اإىل التقدم احل�ش�ري ومق�ومة التخلف، وتنقية الثق�فة الإ�شالمية مم� علق 

)1( حممد الغزايل، لي�ص من الإ�شالم، مرجع �ش�بق، �ص 40.
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به� من اأخالط وزوائد خالل الع�شور، ومط�ردة الأب�طيل والأوه�م التي اأدخلت 
على الع�ل الإ�شالمي، وهي دخيلة عليه غريبة عنه)1(.

 و�شنكتفي لطبيعة هذه املقدمة مبرتكزات اأربعة هي الأكرث بروًزا يف م�شروعه 
الفكري؛ اإذ ل يك�د يخلو كت�ب له من التطرق اإليه�، وهي:

1- العدالة الجتماعية

 لقد ك�ن »الظلم الجتم�عي« اأول م� ا�شتلفت نظر ال�شيخ الغزايل، و�شغل 
قلبه وفكره. فقد ن�ش�أ يف بيئة راأى فيه� اآث�ر هذا الظلم �ش�رخة، حيث الإقط�عي�ت، 
يف  ال�ش�دة  وحتكم  الك�دحني،  الفالحني  يف  تتحكم  امللكية،  اخل��شة  وتف�تي�ص 
املهزولني  حلوم  على  وت�شمن  ت�شمن  وهي  املنتفخة،  الكرو�ص  و�ش�هد  العبيد. 

املتعبني.

اأحب  اإنه�  الك�دحة.  الطبق�ت  مع  وعقله  وم�ش�عره  بقلبه  الغزايل  ك�ن 
الب��شم..احتفى  ب�مل�شتقبل  واأجدره�  الكرمية،  ب�حلي�ة  واأحقه�  اهلل،  اإىل  الطبق�ت 
يبقى  ق�طبة. فال  الن��ص  ت�شمل  دائرته�، حتى  تو�شيع  الإ�شالم، وعمل على  به� 
فيهم ع�طل. وعد الأنبي�ء عم�ًل ي�أكلون من ك�شب اأيديهم، وجعل �شرار الن��ص 
اأولئك الق�عدين من غري عمل، والط�عمني من غري جهد، الن�عمني من غري حق، 

امل�شتغلني ب�لرثثرة لت�شييع الفراغ.

)1(  يو�شف القر�ش�وي، ال�شيخ الغزايل كم� عرفته رحلة ن�شف قرن، دار ال�شروق، الق�هرة، ط 1، 2000م،  
�ص 195 – 197.
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والأو�ش�ع  »الإ�شالم  عن  الغزايل  قلم  خط  م�  اأول  ك�ن  اأن  عجب  ل   
بني  عليه  املفرتى  و»الإ�شالم  ال�شرتاكية«  واملن�هج  و»الإ�شالم  القت�ش�دية« 

ال�شيوعيني والراأ�شم�ليني«)1(.

فتحت عنوان »حق الإن�صان يف املال« كتب ال�صيخ:

 »ل يجوز اأن يبقى رجل من غري دخل - قليل اأو كثري - يكفل له امل�شتوى 
هذه  اإىل  يوؤدي  تنظيًم�  اأموره  ينظم  اأن  الدّين  املجتمع  وعلى  ملعي�شته،  الواجب 
»اأمي�  الر�شول:  يقول  له، ويف ذلك  دين  ك�ن جمتمًع� ل  واإل  املحتومة،  النتيجة 
اأهل عر�شة اأ�شبح فيهم امروؤ ج�ئًع� فقد برئت منهم ذمة اهلل تب�رك وتع�ىل«. وقد 
اأفتى ابن حزم وغريه من العلم�ء ب�أنه اإذا م�ت رجل جوًع� يف بلد ُعدَّ اأهله قتلة، 
واأُخذت منهم دية القتيل، وقد َعدَّ القراآن اأنه من التكذيب ب�لدين اأن َتُدعَّ اليتيم، 
واألَّ حَتُ�صَّ على طع�م امل�شكني، فكيف يكون راأي القراآن يف بالد ل حت�ص على 
طع�م امل�شكني فقط بل هي ت�شنع الفقر وامل�شكنة، وتخرج اإىل املجتمع الإن�ش�ين 
األوف الفقراء وامل�ش�كني، فك�أن اأنظمته� القت�ش�دية اآلت جب�رة ت�شوغ البوؤ�ص يف 
قوالب من اأبن�ء اآدم. ثم ترمي بهم على اأف�ريز الطرق ويف خرائب الأبنية اأو بني 
ب�لدين،  اأنه كفر  اإل  ن�شمي هذا  وامل�شت�شفي�ت! هل  واملالجئ  ال�شجون  جدران 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 205.
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واإنك�ر لن�شو�شه وقواعده ومب�دئه؟ بلى واأ�شح�ب هذه النظم هم اأ�شح�ب املي�شرة 
يف الدار الآخرة«)1(.   

اإن الإ�شالم من هذه الن�حية قد ق�ل كلمته، واأعلن دعوته، واأن�شف الن��ص 
من اأنف�شهم.

 ولعل من اأقوى الفقرات التي كتبه� يف ذلك: م� قدم به كت�به »الإ�شالم 
والأو�ش�ع القت�ش�دية« يف طبعته الث�نية، حني ق�ل: »ل ت�شتذل - يف هذا الع�شر - 
�شعوب كم� ا�شتذلت �شعوب ال�شرق، ول ي�شتغل �شيء - يف ه�شم حقوقه� - كم� 
ا�شتغل الدين، لقد اأنطقوه حيث يجب عليه اأن ي�شكت، واأخر�شوه حيث يجب 
الل�شو�ص  راأى جراأة  اإذا  اليقظ  احل�ر�ص  ي�شرخ  كم�  الع�يل،  ال�شراخ  ير�شل  اأن 
َعًة بني ا�شتذلل عنيد وا�شتغالل من�فق،  يَّ الوقحني! وبذلك اأ�شبحت الأمة ُم�شَ
ًرا يف مي�دين �شتى لت�شويغ احليف، والتقليل من خطره. فك�ن  واأ�شبح الدين ُم�شخَّ
�ش�نت حقيقته،  التي  الأو�ش�ع  من  الدين  نن�شف  اأن   - كموؤمنني   - علين�   � حقًّ
وك�ن لزاًم� علين� - كمواطنني - اأن نن�شف الوطن من الأنظمة التي ظلمت اأهله، 
واأكلت ثروته، وك�ن من اأجدر احلق�ئق ب�لإف�ش�ح والإي�ش�ح اأن يعلم الن��ص علم 

اليقني اأن الدين يف خدمة ال�شعوب ل يف خدمة فرد اأو اأفراد!« )2(.

)1( حممد الغزايل، الإ�شالم والأو�ش�ع القت�ش�دية، دار ال�شحوة، الق�هرة، ط 7، 1987م،  �ص 159-156.
)2( املرجع ال�ش�بق، �ص 9.
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النداء  بهذا  القت�ش�دية«  والأو�ش�ع  »الإ�شالم  كت�به  مقدمة  يختم  ثم   
الثوري: »ي� �شح�ي� الكبت والف�قة واحلرم�ن، لقد نزل الدين اإىل امليدان بج�نبكم 
ف�شعوا اأيديكم يف يده. اإن ال�شف�ه التي ت�أمر ب�إذللكم يجب اأن تق�ص، والأو�ش�ع 
التي تغت�ل حقوقكم يجب اأن تق�شى! والفراغ الذي خ�مر اأفئدتكم حتت وط�أة 

ال�شتعب�د يجب اأن تزاح غمته اإىل الأبد«)1(.

 ويرى ال�شيخ بب�شريته الن�فذة وا�شت�شرافه امل�شرق مل�شتقبل هذه الأمة اأنه� 
»حتت�ج قبل اأن تفهم الإ�شالم، وقبل اأن ينتظر منه� اإعزاز الإ�شالم اإىل جهود جب�رة 
لرفع م�شتواه� امل�دي والأدبي، اأي اإىل ت�شحيح اإن�ش�نيته� اأوًل، اأم� جهود امل�شلحني - 
قبل اتخ�ذ هذه اخلطوة - فهي اأمواج من امل�ء، تتدفق على �شحراء من الرم�ل، 

وهيه�ت اأن يكون له� ثمر«)2(.

 ذلك اأن للرذائل التي يح�ربه� الدين، والف�ش�ئل التي ج�ء الدين ليحله� 
حمل الرذائل، لهذه وتلك اأ�شب�ب اقت�ش�دية، ل بد من مع�جلته�، اإذا �شئن� اإق�مة 

الدين احلق يف هذه احلي�ة.

اأ�شتطيع  اأنني ل   يقول ال�شيخ الغزايل: »لقد راأيت - بعد جت�رب عدة - 
والأعم�ل  العظيمة،  العق�ئد  لغر�ص  املالئم  اجلو  الب�ئ�شة  الطبق�ت  بني  اأجد  اأن 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 11.
)2( املرجع ال�ش�بق، �ص 133.
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ا اأن متالأ قلب اإن�ش�ن ب�لهدى اإذا  ال�ش�حلة، والأخالق الف��شلة! اإنه من الع�شري جدًّ
ك�نت معدته خ�لية، اأو اأن تك�شوه بلب��ص التقوى اإذا ك�ن ج�شده ع�رًي�!..اإنه يجب 
َده ك�إن�ش�ن، ثم ينتظر بعدئذ اأن ت�شتم�شك  اأونْ ن على �شروراته التي تقيم  ُيوؤَمَّ اأن 
والإ�شالح  الوا�شع،  القت�ش�دي  التمهيد  من  بد  فال  الإمي�ن..  مب�دئ  نف�شه  يف 
� يف حم�ربة الرذائل واملع��شي واجلرائم  العمراين ال�ش�مل، اإذا كن� خمل�شني حقًّ

� يف هداية الن��ص لرب الع�ملني«)1(. ب��شم الدين، اأو راغبني حقًّ

اأن  يرى  الذي  الأ�شيل،  الإ�شالمي  املنهج  هذا  واأبرز  ال�شيخ  ى  تبنَّ لقد   
يدرك  العك�ص، كم�  ولي�ص  الدني�،  اأمور  �ص على �شالح  موؤ�شَّ الدين  اأمر  �شالح 
ط له، وم�شتهَدف، ومق�شود!..  اأن ا�شتمرار اآف�ت الظلم الجتم�عي هو اأمر خمطَّ
ف�لقلة التي حتتكر ال�شلط�ن ال�شي��شي حري�شة كي تدوم له� هذه الأثرة على عزل 
اأ�شرية قيود  ب�إبق�ئه�  ال�شي��شي، وذلك  ال�شلط�ن  جم�هري الأمة عن من�زعته� هذا 

الفقر والعوز التي ت�شل م� لديه� من ط�ق�ت واإمك�ني�ت)2(.

2- ك�صف عورات الف�صاد ال�صيا�صي 

ول يتوقف جه�د ال�شيخ على الظلم الجتم�عي، واإمن� ق�وم قرينه اأو تواأمه 
وهو ال�شتبداد ال�شي��شي بكل م� اأوتي من قوة، وك�نت كتبه وخطبه �شرخة مدوية 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ص 62-61.
)2(  حممد عم�رة، ال�شيخ حممد الغزايل املوقع الفكري واملع�رك الفكرية، مرجع �ش�بق، �ص 112.
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�ظهم  تق�ّص م�ش�جع امل�شتبدين الذين اتخذوا عب�د اهلل عطية، و�شوكة يف حلق ُوعَّ
الف��شدين الذين برروا لهم الظلم والطغي�ن حتت حم�ية مكذوبة من دين، ل يقوم 
يف الأ�شل اإل على امل�ش�واة الك�ملة والرحمة ال�ش�ملة، وقبل ذلك وبعده العدل 
والإح�ش�ن. اإنه من��شل �شر�ص يف �شبيل احلرية وت�أ�شيل مبداأ ال�شورى، فهو يعده� 
عده�  من  على  ب�شدة  اإنه حمل  بل  ِلمة،  ُمعنْ وملزمة ل جمرد  ف�شيلة،  ل  فري�شة 
معلمة ل ملزمة، فق�ل »فقد راأيت منت�شبني اإىل الدعوة الإ�شالمية ي�شورون احلكم 
الإ�شالمي املن�شود ت�شويًرا يثري ال�شمئزاز كله.. ق�لوا: اإن للح�كم اأن ي�أخذ براأي 
التي  ال�شورى  اأهذه هي  راأي عنده وحده!.  اإىل  يجنح  اأو  القلة،  راأي  اأو  الكرثة 

قرره� الإ�شالم؟ فم� ال�شتبداد اإذن؟«)1(.

ومن حف�وة ال�شيخ ب�حلرية، ومعرفته بقيمته� يف احلي�ة اإذا وجدت، وب�أثره� 
اإذا �ش�عت، جعل �شي�عه� وغلبة ال�شتبداد عليه� هو ال�شر وراء تخلفن�)2(. ا�شتمع 
اإليه يقول: »بداأت �شن�عة الطريان يف م�شر والهند يف �شنة واحدة، كم� بداأت 
بحوث الذرة تقريًب� يف ال�شنة نف�شه�، واأكب علم�ء البلدين على القي�م ب�أعم�لهم، 
وال�شتف�دة من التقدم الأوربي يف هذا املج�ل. وبعد ربع قرن جنح الهنود يف اإنت�ج 
ط�ئرة هندية، كم� جنحوا يف �شنع قنبلة ذرية! اأم� عندن� فقد توقف م�شنع الطريان 

)1( حممد الغزايل، هموم داعية، دار القلم، الق�هرة، ط 2 ، 1987م، �ص 135.
)2( يو�شف القر�ش�وي، ال�شيخ الغزايل كم� عرفته رحلة ن�شف قرن، مرجع �ش�بق، �ص 215.
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بعد �شنوات معدودة، وجتمد العمل يف وك�لة الط�قة الذرية، واإىل الآن ل نخُط اإىل 
الأم�م خطوة مقدورة!

م� �شبب هذا الف�شل؟ هل العقل الهندي اأذكى من العقل امل�شري؟ ل 
يُقل ذلك اأحد من املع��شرين اأو الغ�برين!

ال�شبب اأن ا�شتقرار احلري�ت يف الهند اأت�ح لكل ذي كف�ءة اأن يعمل، واأن 
اأ�شح�ب  فيه بني  �شب�ًق� ل حواجز  اأق�م  ال�ش�ئد  الدميوقراطي  النظ�م  واأن  ينجح.. 
يف  ويتب�رون  اأمتهم،  يخدمون  والت�شجيع  التقرير  عوامل  بني  ف�نطلقوا  املواهب، 

اإعالء �ش�أنه�.

على  امل�شتولية  احلكومة  جعل  )املتخلفة(  الهند  يف  الدميوقراطي  والنظ�م 
غ�ندي  اأنديرا  املُع�ِر�شة  ب�ل�شيدة  وت�أتي  فيه�،  فت�شقط  النتخ�ب�ت،  ال�شلطة جتري 
اأيدي  فت�شع مق�ليد احلكم يف  نف�شه�  ال�شيدة  الأمر مع  يتكرر  لتحكم، وكذلك 
اأخرى؛ لأن الأمة راأت ذلك. اإن امراأة حتكم - ومعه� جه�ز �شوري دقيق - اأقرب 
اأنه  اإىل اهلل، واأحنى على الن��ص، من م�شتبد يقف الغراب على �شواربه، ويزعم 

اأح�ط بكل �شيء علًم�، وهو ل يدري �شيًئ�«)1(.

)1( حممد الغزايل، علل واأدوية، دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، ط 2، 1984م، �ص 178.
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اإن الإ�شالم ي�شن على ال�شتبداد حربً� ل هوادة فيه�، وهي حرب مت�شلة 
احللق�ت من خالل القراآن وال�شنة، واإذا ك�ن علم�ء ال�شلطة قد لعبوا دوًرا كريًه� 
الرثة،  املواريث  لهذه  العتب�ر  يعيدوا  اأن  امل�شلحني  فواجب  عليه�،  التعمية  يف 
العدل  دع�ئم  من  به  اهلل  اأمر  م�  لتثبيت  الثمني؛  معدنه�  عن  الرتاب  وينف�شوا 

واملرحمة.

»اإين ل اأعرف ديًن� �شب على امل�شتبدين �شوط عذاب، واأ�شقط اعتب�رهم، 
ب  واأغرى اجلم�هري مبن�واأتهم، والنتف��ص عليهم ك�لإ�شالم. ول اأعرف ُم�شِلًح� اأدَّ
روؤ�ش�ء الدول، وكبح جم�حهم وقمع و�ش�و�ص الكربي�ء وال�شته�ء يف نفو�شهم، كم� 
فعل ذلك نبي الإ�شالم . لقد ك�شر القيود وحرر العبيد. وو�شع التع�ليم التي 

جتعل احل�كم يتحرى العدل واملحكوم يكره ال�شيم«)1(.

خريطة  للن��ص  ير�شم  واإمن�  والتنديد  ب�ملواجهة  الغزايل  ال�شيخ  يكتفي  ول 
الكف�ح ملن�ه�شة ال�شتبداد والقهر واخلوف، وذلك من خالل التالحم والتن��شر 
يف وجه الظلم والظ�ملني، »وذلك من اأقوى الدع�ئم التي وطد الإ�شالم به� احلري�ت، 
َج�أة يف  واأقر العدالة وح�شم لوث�ت امل�شتبدين. اإن الغ��شم رمب� ل تردعه العقوبة املُرنْ
الآخرة. ورمب� ل ت�شده الزواجر واحلدود التي يقيمه� الق�نون. ولكنه ينقمع ويرتدد 
اإذا اأدرك اأن �شحيته عزيزة املن�ل. واأنه دون الفتي�ت عليه� قد يهلك هو نف�شه. 

)1(   حممد الغزايل، الإ�شالم وال�شتبداد ال�شي��شي، دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، ط 3، 1984م، �ص 64.
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اأو تهلك رج�ل ورج�ل. ومن ثم �شرع الإ�شالم مبداأ التن��شر بني بنيه. ف�إذا راأيت 
رجاًل وقع يف حرج واأو�شك اأن يهوي اأو ي�ش�ب فحق عليك اأن تهرع لنجدته. واأن 
ت�ش�رع ملعونته واأن ت�شعره ب�أنه لن يك�فح جور املعتدين وحده؛ بل اإنك اإىل ج�نبه 
ت�ش�طره احللو واملر حتى ينت�شف لنف�شه، ويخرج من ورطته، موفور امل�ل والعر�ص 
والدم والكرامة والإب�ء. تلك هي �شنة الإ�شالم.. ل يجوز اأبًدا اأن يبقى املظلوم 

فريًدا يلتفت اإىل الأعوان فال يلقى �شريًخ�«)1(.

 ففي ظل ال�شتبداد ل يخفت �شوت احلق والعدل فح�شب؛ واإمن� يتقل�ص 
املعنى احلقيقي لالإمي�ن نف�شه، ليقت�شر على التدين ال�شكلي الف�رغ من امل�شمون، 
ويتم الرتكيز التدريجي على املظهر الطقو�شي للعب�دات والف�ش�ئل الفردية اخل�وية 
من الروح على اأنه� هي الدين كله، ويزداد التعلق ب�لغيبي�ت، ويت�شخم احلديث 
عن النبوءات من خالل الن�شو�ِص التي حتدثت عم� يكون من فنٍت واأحداث؛ 

فراًرا من احلديث عم� ك�ن وعم� هو ك�ئن من ف�ش�د وانحراف.

ملرحلة  ق�دة  اإىل  الديني  التزوير  وحمرتفو  ال�شالل  اأئمة  يتحول  وهكذا   
ال�شي�ع الفكري، م�شتخدمني علمهم املنحرف يف تربير الأو�ش�ع، وخلط احلق�ئق؛ 
فيقع الن��ص يف حرية ل اآخر له�، وت�شيع الأمة بني عملقة الأقزام وتقزمي العم�لقة.

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 151.
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 ويرى ال�شيخ اأن الدين م� ج�ء اإل ملق�ومة الظلم ولي�ص كم� يروج له اأولئك 
عمل  فلي�ص  ب�ل�شيم،  تر�شى  حتى  للجم�هري؛  خمدًرا  وي�شتخدمونه  الأف�كون 
الدين بني الن��ص اأن ي�شرب املظلوم على م� نزل به فهذه جرمية، بل يقول الإ�شالم 
ُقِتَل دون م�له فهو �شهيد،  اأو املنكوب يف عر�شه »من  للرجل املغ�شوب يف م�له 
ي�شع  الدين يف خدمتك  اإن  ت�شت�شلم  ... ل  �شهيد«  فهو  عر�شه  دون  ُقِتَل  ومن 
ال�شالح يف ميينك، وي�شع الأمل يف قلبك، وي�شع الإ�شرار يف اإرادتك، ويكلفك 
اأن ت�شتميت دون حقك. اإن اهلل ل يبعث اأنبي�ءه لي�شرتيح ب��شمهم نفر قالئل من 

حث�لة الن��ص. اإمن� بعثوا لي�شرتيح الب�شر ك�فة.

3- نقد الذات الإ�صالمية

جهة  من  املوروث  ب�لتخلف  ت�شوهت  التي  الإ�شالمية  الذات  نقد  يف   
وب�ل�شتالب التغريبي من جهة اأخرى، قدم ال�شيخ الغزايل العديد من الكتب 
التي �شعت لتجديد هذه الذات، وبث الن�ش�ط يف عروقه� الي�ب�شة، وذلك مبده� 
وين�شط  روؤيته،  وت�شفو  العقل  فيتجدد  وال�شحيح؛  ال�ش�لح  الإ�شالمي  ب�لغذاء 
امل�أمولة بني عقل ذكي  التك�مل  اإق�مة عالقة  اإىل  و�شوًل  م�ش�عره،  وترق  القلب 

وقلب نقي.

اأغنى مي�دين امل�شروع الفكري لل�شيخ الغزايل ب�لكتب   وهذا امليدان هو 
امل�شلم«،  و»جدد حي�تك«،  و»يف  امل�شلم«،  و»عقيدة  والدرا�ش�ت، منه�: »خلق 
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موكب الدعوة«،  و»التع�شب والت�ش�مح«،  و»لي�ص من الإ�شالم«،  و»فقه ال�شرية«،  
و»هذا دينن�«،  و»من مع�ل احلق«،  و»نظرات يف القراآن«،  و»كيف نفهم الإ�شالم؟«،  
دين«،   و»كف�ح  امل�شحف«،  و»معركة  والدع�ة«،   الدعوة  درا�ش�ت يف  اهلل..  و»مع 
و»الإ�شالم والط�ق�ت املعطلة«،  و»�شر ت�أخر العرب وامل�شلمني«،  و»اجل�نب الع�طفي 
من الإ�شالم«،  و»هموم داعية«،  و»علل واأدوية«، وغريه� الكثري من الكتب التي 
ا�شتهدفت تزكية النف�ص الإ�شالمية، حتى تقوى على الوقوف �ش�مدة �ش�خمة يف 

مواجهة التحدي�ت)1(.

4- مواجهة اجلمود الفكري 

اجلمود  مبواجهة  والرثية  احل�فلة  الفكرية  حي�ته  الغزاىل  ال�شيخ  ختم  لقد   
الفكري، الذي ميثله التي�ر الن�شو�شي الذي ي�شع »العقل« يف ت�ش�د مع »النقل« 
يف  امل�شلمني  عزم  يفل  مم�  الت�ريخي؛  �شي�قه  يف  الن�ص  قراءة  عن  يعجز  عندم� 
مواجهة التحدي�ت املع��شرة، ويكر�ص للتخلف املوروث، والآب�ئية البغي�شة التي 
تخ�لف يف كثري من الأحي�ن كت�ب الإ�شالم نف�شه، وقد بدت هذه املواجهة جلية 
ميزان  يف  الفكري  و»تراثن�  امل�شلمني«،  بني  الثق�فية  الوحدة  »د�شتور  ُكتبه:  يف 
ال�شرع والعقل«،  و»ق�ش�ي� املراأة بني التق�ليد الراكدة والوافدة«،  و»علل واأدوية«،  
و»م�شتقبل الإ�شالم خ�رج اأر�شه«،  و»الطريق من هن�«،  و»الغزو الثق�يف ميتد يف 

)1( حممد عم�رة، ال�شيخ حممد الغزايل املوقع الفكري واملع�رك الفكرية، مرجع �ش�بق، �ص 44.
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داعية«،   و»هموم  ع�شر«،  اخل�م�ص  قرنه�  ت�شتقبل  الإ�شالمية  و»الدعوة  فراغن�«، 
املواجهة  بدت  واإن   ... املر«  و»احلق  الإ�شالمية«،   احلي�ة  طريق  يف  و»م�شكالت 
اأكرث عمًق� وو�شوًح� يف كت�به »ال�شنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث«،  وهو 

مو�شوع هذه املقدمة. 

 اإنه كم� يرى د.حممد عم�رة وبحق م�شروع فكري ي�شتجيب به - ا�شتج�بة 
والتقدم  للنهو�ص  الأمة  حم�ولت  تواجه  التي  للتحدي�ت   - وف�علة  اإيج�بية 
والنعت�ق، ولي�ص جمرد اإ�شه�م فكري تتن�ثر كتبه دون موقف واع وروؤية �ش�ملة)1(.

ول يخفى على اأُويل النهى ارتب�ط هذا امل�شروع ب�لواقع املعي�ص وحتدي�ت 
قد  الأخرية  ال�شنوات  يف  الإ�شالمي  الفكر  اعرتى  الذي  اجلمود  اإن  اللحظة، 
�ش�هم م�ش�همة فع�لة وحقيقية يف تكري�ص الدكت�تورية وال�شتبداد، وعمل على 
� لقبول الظلم وال�شتبداد.. ف�حل�كم امل�شلم عند القراءات  اإعداد امل�شلمني دينيًّ
الواقع الإ�شالمي الآن - ط�عته  امل�شيطرة على  املنغلقة - وهي لالأ�شف  احلرفية 
واجبة حتى لو ظلم الن��ص، ويظل اخلروج عليه حمرًم� م� دام ينطق ب�ل�شه�دتني 
ويوؤدي الفرائ�ص، وحتى لو اأعلن احل�كم كفره على املالأ )وهذا افرتا�ص خي�يل( 
ف�إن اخلروج عليه عندهم مرتبط ب�لقدرة على تغيريه، واإل ف�إن ط�عته تظل واجبة 
حتى يغريه اهلل)!(.. وهكذا ينزع الفكر الن�شو�شي احلريف عن الن��ص حقوقهم 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 45.
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الظلم،  لقبول  ا�شتعداًدا  واأكرث  لال�شتبداد،  ق�بلني  فيجعلهم  مت�ًم�،  ال�شي��شية 
حذيفة  عن  �شحيحيهم�  يف  وم�شلم  البخ�ري  رواه  اآح�د  حديث  اإىل  م�شتندين 
َتُدوَن  ٌة َل َيهنْ ِدي اأَِئمَّ ابن اليم�ن اأن النبي عليه ال�شالة وال�شالم ق�ل: »َيُكوُن َبعنْ
يِف  َي�ِطنِي  ال�شَّ ُقُلوُب  ُقُلوُبُهمنْ  ِرَج�ٌل  ِفيِهمنْ  َو�َشَيُقوُم  ِتي،  ِب�ُشنَّ وَن  َتنُّ َي�شنْ َوَل  ِبُهَداَي، 
ُت َذِلَك؟،  َركنْ ، اإِننْ اأَدنْ ِ َنُع َي� َر�ُشوَل اهللَّ �شنْ َم�ِن اإِننْ�ٍص، َق�َل حذيفة: ُقلنُْت: َكينَْف اأَ ُجثنْ
اإن   )1(» ِطعنْ َواأَ َمعنْ  َف��شنْ َم�ُلَك  َواأُِخَذ  ُرَك،  ِرَب َظهنْ َواإِننْ �شُ َوُتِطيُع ِلالأَِمرِي،  َمُع  َت�شنْ َق�َل: 
هذه الرواية ومثله� كثري ل تكر�ص للظلم وال�شتبداد فح�شب؛ بل تعطي م�شوًغ� 

� ل�شلخ�ن�ت التعذيب، وهنيًئ� للزب�نية.  �شرعيًّ

واإمن�  التم�ثيل  �شن�عة  يحرم  ل  الإ�شالم  ب�أن  عبده  حممد  اأفتى  اأن  وبعد 
الفنون  كلية  واأن�شئت  م�شر،  يف  الت�شكيلي  الفن  انطلق  الأ�شن�م؛  عب�دة  يحرم 
اجلميلة ع�م 1908، بل اإن اآلف امل�شريني اكتتبوا من حر م�لهم ليدفعوا تكلفة 
متث�ل نه�شة م�شر الذي اأبدعه النح�ت العظيم حممود خمت�ر، وك�شف ال�شت�ر عن 
التمث�ل يف احتف�ل كبري ع�م 1928، ول َيُدر ب�أذه�ن املحتفلني اأبًدا اأنهم يرتكبون 
َند يف احلكم على �شحة احلديث  َنِدي- الذي يقد�ص ال�شَّ حراًم�، انت�شر الفكر ال�شَّ
دون اأدنى اعتب�ر لفح�ص املنت- لين�دي بتحرمي التم�ثيل، حتى اكت�شفن� يف الع�م 
امل��شي اأن ق�شم النحت يف كلية الفنون اجلميلة ب�لق�هرة قد التحق به ط�لب واحد 

فقط!.

)1( رواه البخ�ري ) 7084( وم�شلم ) 1847( ب�ب ) ي�شرب على اأذاهم وتوؤدى حقوقهم(.
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 كم� ع�د بن� الفكر ال�شندي اإىل الوراء فيم� يخ�ص املراأة، فبعد اأن حتررت 
لين�دي  الفكر  هذا  ج�ء  والعمل؛  التعليم  يف  حقه�  واكت�شبت  احلرمي،  قيود  من 
بعزله� عن املجتمع خلف النق�ب ب�عتب�ره� م�شدًرا للغواية، واأداة للمتعة، وم�شنًع� 
لإجن�ب الأطف�ل، وخ�دمة لزوجه�، وهو يفرت�ص اأ�شاًل اأن املراأة �شعيفة ال�شيطرة 
اإرادته� و�شهواته�، كل ذلك على الرغم من عدم وجود دليل واحد يعتد  على 
به على وجود النق�ب يف الإ�شالم ل �شنة ول ف�شيلة، ل لمراأة قبيحة ول لمراأة 

جميلة. 

 اإن تزمت الفكر ال�شندي املنت�شر الآن وخروجه جهاًل عن �شحيح الإ�شالم 
اأم�شى حقيقة ل نخ�ل اأنه� حتت�ج اإىل ت�أكيد، يكفي اأن نعود اإىل الفت�وى ال�شهرية 
وحترمي  املر�شى،  اإىل  الورود  اإهداء  وحترمي  لل�شي�رة،  املراأة  قي�دة  حترمي  توؤكد  التي 
الت�شفيق، وحترمي جلو�ص املراأة على الإنرتنت بدون حمرم، وغريه�، بل اإن اإحدى 
الفت�وى ال�شهرية للمرحوم ابن ب�ز )ع�م 1976( ك�نت توؤكد اأن الأر�ص لي�شت 
بدًل  اأنه  واملحزن  وم�شطحة!  منب�شطة  هي  واإمن�  الغرب؛  علم�ء  يزعم  كم�  ُكروية 
الفكر  تطوير  على  فت�ش�عد  لالإ�شالم؛  املنفتحة  ال�شحيحة  القراءة  تنت�شر  اأن  من 
لي�شيب  املنغلق  ال�شندي  الفكر  وانت�شر  مت�ًم�،  العك�ص  حدث  فقد  الإ�شالمي 
اإر�ش�ع الكبري، والتربك ب�شرب  بالد امل�شلمني بردة ح�ش�رية حقيقية، وم� فتوى 
املج�ل،  به�  وال�شواهد هن� ي�شيق  ببعيد،  من�  الرته�ت  الر�شول، وغريه� من  بول 
وح�شبك من القالدة م� اأح�ط ب�لعنق، اإنه� عملية تزييف ك�ملة للثق�فة الإ�شالمية 
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حتت�ج اإىل مئ�ت بل األوف مثل حممد الغزايل، حتى يعيدوا اإليه� األقه� املتالألئ 
وخال�شته� امل�شف�ة، ولعل يف ذلك بالًغ� لأويل الألب�ب.
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قائمة ببليوجرافية مبوؤلفات ال�صيخ الغزايل مرتبة وفق تاريخ �صدورها

1 - الإ�شالم والأو�ش�ع القت�ش�دية
يقع يف 214 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار ال�شحوة، الق�هرة، الطبعة 

ال�ش�بعة، 1988م، وهو اأول موؤلف�ت ال�شيخ.

2 – الإ�شالم واملن�هج ال�شرتاكية 
م�شر،  نه�شة  دار  طبعة  وفق  املتو�شط،  القطع  من  �شفحة   222 يف  يقع 

الق�هرة، 1997م. 

3- الإ�شالم وال�شتبداد ال�شي��شي 
يقع يف 228 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 3، 1984م.

4- الإ�شالم املفرتى عليه بني ال�شيوعيني والراأ�شم�ليني 
يقع يف 200 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار نه�شة م�شر، الق�هرة، 

ط 1، 1997م.

5- من هن� نعلم 
الق�هرة، ط 2،  نه�شة م�شر،  املتو�شط، طبعة دار  القطع  يقع يف 198 �شفحة من 

1997م.
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6- ت�أمالت يف الدين واحلي�ة 
يقع يف 220 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 4، 1983م. 

7- خلق امل�شلم
يقع يف 244 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الدعوة، الق�هرة، ط 3، 

1990م.

8- عقيدة امل�شلم 
الإ�شالمية،   الكتب  دار  طبعة  وفق  املتو�شط،  القطع  من  �شفحة   244 يف  يقع 

الق�هرة، ط 4، 1984م.

9- التع�شب والت�ش�مح بني امل�شيحية والإ�شالم
يقع يف 368 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة،  

د.ت.

10- فقه ال�شرية 
يقع يف 500 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 8، 1982م.
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11- يف موكب الدعوة 
يقع يف 256 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار نه�شة م�شر، الق�هرة، 

ط 1، 1997م.

12- ظالم من الغرب 
يقع يف 328 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار العت�ش�م، الق�هرة، د.ت.

13- جدد حي�تك
يقع يف 236 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الدعوة، الق�هرة، ط 1، 

1989م.

14- لي�ص من الإ�شالم 
يقع يف 264 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة مكتبة وهبة، الق�هرة، ط 6، 

1991م.

15- من مع�ل احلق يف كف�حن� الإ�شالمي احلديث 
يقع يف 200 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار العت�ش�م، الق�هرة، د.ت.

16 - كيف نفهم الإ�شالم؟
يقع يف 220 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الدعوة، الق�هرة، ط 1، 

1991م.
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17- ال�شتعم�ر اأحق�د واأطم�ع
يقع يف 272 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 3، 1983م.

18- نظرات يف القراآن 
يقع يف 254 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 6، 1986م.

19- مع اهلل درا�ش�ت يف الدعوة والدع�ة
يقع يف 456 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 6، 1985م.

20- معركة امل�شحف يف الع�ل الإ�شالمي
الق�هرة،  م�شر،  نه�شة  دار  طبعة  وفق  املتو�شط،  القطع  من  �شفحة   426 يف  يقع 

1997م.

21- كف�ح دين
يقع يف 344 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 4، 1982م. 
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22- الإ�شالم والط�ق�ت املعطلة
يقع يف 216 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 4، 1983م.

23- حقوق الإن�ش�ن بني تع�ليم الإ�شالم واإعالن الأمم املتحدة
يقع يف 256 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 3، 1984م.

24- هذا دينن�
يقع يف 237 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 3، 1975م.

25- اخلديعة: حقيقة القومية العربية واأ�شطورة البعث العربي
يقع يف 272 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 3، 1977م.

26- اجل�نب الع�طفي يف الإ�شالم.. بحث يف اخللق وال�شلوك والت�شوف
يقع يف 304 �شفح�ت من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الدعوة، الق�هرة، ط 1، 

1990م.
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27- دف�ع عن العقيدة وال�شريعة �شد مط�عن امل�شت�شرقني
يقع يف 264 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 5، 1988م.

28- رك�ئز الإمي�ن بني العقل والقلب
الق�هرة،  العت�ش�م،  دار  طبعة  وفق  املتو�شط،  القطع  من  �شفحة   288 يف  يقع 

1973م.

29- ح�ش�د الغرور
يقع يف 216 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة مكتبة وهبة، الق�هرة، ط 4، 

1987م.

30- الإ�شالم يف وجه الزحف الأحمر
يقع يف 208 �شفح�ت من القطع املتو�شط، وفق طبعة مكتبة وهبة، الق�هرة، ط 9، 

1990م.

31- قذائف احلق
يقع يف 229 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق من�شورات املكتبة الع�شرية، بريوت، 

د.ت.
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32- الدعوة الإ�شالمية ت�شتقبل قرنه� اخل�م�ص ع�شر
يقع يف 212 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة مكتبة وهبة، الق�هرة،  ط 3، 

1990م.

33- فن الذكر والدع�ء عند خ�مت الأنبي�ء
يقع يف 160 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار العت�ش�م، الق�هرة، د.ت.

34- د�شتور الوحدة الثق�فية بني امل�شلمني
 ،2 الق�هرة، ط  الوف�ء،  دار  طبعة  وفق  املتو�شط،  القطع  من  �شفحة  يقع يف 228 

1989م.

35- واقع الع�ل الإ�شالمي يف مطلع القرن اخل�م�ص ع�شر
يقع يف 80 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار ث�بت، الق�هرة، 1984م.

36- م�شكالت يف طريق احلي�ة الإ�شالمية
يقع يف 160 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الب�شري، الق�هرة، د.ت.

37- هموم داعية
 ،2 ط  الق�هرة،  القلم،  دار  طبعة  وفق  املتو�شط،  القطع  من  �شفحة  يف 167  يقع 

1987م.
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38- م�ئة �شوؤال عن الإ�شالم 
 ،4 ط  الق�هرة،  ث�بت،  دار  طبعة  وفق  املتو�شط،  القطع  من  �شفحة   555 يف  يقع 

1989م.

39- علل واأدوية
يقع يف 280 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار الكتب الإ�شالمية، الق�هرة، 

ط 2، 1984م.

40- م�شتقبل الإ�شالم خ�رج اأر�شه 
يقع يف 207 �شفح�ت من القطع ال�شغري، وفق طبعة دار ال�شحوة، الق�هرة، ط 2، 

1986م.

41- ق�شة حي�ة
خمطوطة بخط اليد، تتحدث عن حي�ة ال�شيخ حممد الغزايل، وحمط�ت حي�ته.

42- �شر ت�أخر العرب وامل�شلمني 
يقع يف 134 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار ال�شحوة، الق�هرة، ط 1، 

1985م. 
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43- الطريق من هن� 
يقع يف 159 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار ال�شروق، الق�هرة، ط 3، 

1992م.

44- جه�د الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخل�رج
يقع يف 197 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار ال�شحوة، الق�هرة، د.ت.

45- احلق املر 
وبطبع�ت  خمتلفة  ن�شر  دور  عن  اأجزاء  خم�شة  العنوان  بهذا  للموؤلف  �شدرت 

عديدة.

46- الغزو الثق�يف ميتد يف فراغن�
يقع يف 224 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة موؤ�ش�شة ال�شرق، عم�ن، ط 2، 

1985م.

47- املح�ور اخلم�شة للقراآن الكرمي
 ،3 الق�هرة، ط  الوف�ء،  دار  طبعة  وفق  املتو�شط،  القطع  من  �شفحة  يقع يف 248 

1992م.

48- ال�شنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث
يقع يف 205 �شفح�ت من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار ال�شروق، الق�هرة، ط 6، 

1996م.
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49- ق�ش�ي� املراأة بني التق�ليد الراكدة والوافدة
يقع يف 224 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار ال�شروق، الق�هرة، ط 4، 

1992م.

50- تراثن� الفكري يف ميزان ال�شرع والعقل 
يقع يف204 �شفح�ت من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار ال�شروق، الق�هرة، ط 3، 

1992م.

51- كيف نتع�مل مع القراآن؟ 
 ،3 الق�هرة، ط  الوف�ء،  دار  طبعة  وفق  املتو�شط،  القطع  من  �شفحة  يقع يف 240 

1992م.

52- �شيحة حتذير من دع�ة التن�شري 
يقع يف 160 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار ال�شحوة، الق�هرة، ط 1، 

1991م.

53- نحو تف�شري مو�شوعي ل�شور القراآن الكرمي 
يقع يف 559 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار ال�شروق، الق�هرة، ط 3، 

1997م.

54- كنوز من ال�شنة 
يقع يف 201 �شفحة من القطع املتو�شط، وفق طبعة دار نه�شة م�شر، الق�هرة، 

ط 1، 1997م.



حممـــد الغــــزايل

ت�أليف

ُطِبع لأول مرة عام  )1409هـ/ 1989 م(  



حممـــد الغــــزايل

ت�أليف

ُطِبع لأول مرة عام  )1409هـ/ 1989 م(  





متهـــيد

 بيني وبني معهد الفكر الإ�شالمي ب�لولي�ت املتحدة �شلة حميمة، وكثرًيا 
ي�شل  فهو  جليلة.  بر�ش�لة ح�ش�رية  يقوم  واملعهد  وبحوثه،  ملتقي�ته  اأ�ش�رك يف  م� 
م� انقطع من تي�ر الفكر الإ�شالمي بعد تنقية املنبع و�شبط امل�ش�ر، وهو ينظر اإىل 
املعرفة الإن�ش�نية املع��شرة نظرة اإن�ش�ف، فم� ك�ن منه� نت�ج فطرة �شليمة قبله؛ لأن 
هوى  وليد  ك�ن  وم�  الأوىل،  ل�شفته  يتنكر  اأن  وي�شتحيل  الفطرة!  دين  الإ�شالم 

وحج�ج رف�شه ول كرامة! فلي�ص جلديد وزن اإذا خ�لف العقل والنقل.

وقد كلفتني اأ�شرة املعهد اأن اأ�شع كت�بً� اأن�شف به ال�شنة النبوية، واأذود عنه� 
جراءة الق��شرين وذوي العقول الكليلة! واحلق اأين رحبت بهذا التكليف، بل 

لعله وافق رغبة يف نف�شي. ومن ثمَّ �ش�رعت اإىل التنفيذ.

�شليم�ن  اأبي  احلميد  عبد  الدكتور  اإىل  ت�شّدين  التي  ال�شداقة  عمق  ومع 
والدكتور طه ج�بر العلواين)1( والقرابة العقلية التي جتمعن�، فقد راأيت اأن اأحتمل 

وحدي م�شئولية الأحك�م التي قررته�، واأن اأواجه م� قد يثور من اعرتا�ش�ت!

)1( روؤ�ش�ء املعهد.
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حممــد الغزايل

اأن  راجًي�  الكت�ب.  هذا  من  الأوىل  َعَة  بنْ الطَّ ال�شروق  دار  اأعطيت  لذلك 
اأحمي دينن� احلنيف من الأ�شدق�ء اجلهلة، واأن ي�شتبني الن��ص �شعة الرحمة التي 

نثک  ک  گ         گ   تع�ىل:  ق�ل  اخل�متة،  الر�ش�لة  �ش�حب  به�  اهلل  بعث 
گمث  ]الأنبي�ء/ 107[.



مقدمة الطبعة ال�ساد�سة

فوجئت ب�شدور خم�ص طبع�ت يف خم�شة �شهور من هذا الكت�ب، مم� دل 
على ظم�أ الق�رئ امل�شلم اإىل العلم الن�فع والدرا�شة النزيهة.

واتفقت مع الن��شر على اأن ت�شدر الطبعة اجلديدة وبه� زي�دات ذات ب�ل، 
اأو �شمعت  اإِيلَّ  اأو كتبوا  انتفعت فيه� من ت�شويب�ت اأهل الذكر الذين ح�ورتهم 

�شوتهم من بعد.

ل  الأنبي�ء  من  وَمننْ  اأوىل!  الإعرا�ص  فوجدت  الن��ص  بع�ص  �شتمني  وقد 
ُي�شَتم؟ َفلنْيت�أ�صَّ اأتب�عهم بهم يف ال�شرب والتج�وز.

قــــالوا: الإلُه ذو ولد       قالــوا: الر�صـــوُل َقْد َكَهنا

�صوُل مًعا    من ل�صاِن الورى، فكيف اأنا؟ ا اهلُل والرَّ ما َنَ

َة النبويَة. لكن ال�شتم الذي اأوجعني اتِّه�م البع�ص يل: ب�أين اأخ��شُم ال�شنَّ

لالإ�شالم  اإخال�شي  واأَنَّ  �شواهم�،  مم�  اإيلَّ  اأحبُّ  ور�شوَلُه  اهلَل  اأَنَّ  اأعلن  واأن� 
ُد، واأنه اأوىل ب�أولئك املتحدثني اأن يلزموا الفقه والأدب. ُد ول يتبدَّ يتجدَّ
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فغ�يتي تنقية ال�شنة مم� قد ي�شوبه�، وغ�يتي كذلك حم�ية الثق�فة الإ�شالمية 
الأحد،  يوم  �ُشونَُه  وُيَدرِّ ال�شبت،  يوم  العلم  يطلبون  اإنهم  فيهم:  قيل  ن��ص  من 
ويعملون اأ�ش�تذة له يوم الثنني. اأم� يوم الثالث�ء فيط�ولون الأئمة الكب�ر ويقولون: 

نحن رج�ل وهم رج�ل.

ٍة و�شح�ه� يقع زم�م امل�شلمني الثق�يف بني اأدعي�ء ينظر اإليهم  وهكذا بني َع�شيَّ
اأولو الألب�ب ب��شتنك�ر وده�شة.

واإذا ك�ن هوؤلء ل ُيرزقوا �ُشيوًخ� ُيَربُّونهم، اأو اأ�ش�تذة يثقفونهم ف�شوف ُتَربِّيهم 
الأي�م واللي�يل، وم� اأحفله� ب�لعج�ئب!

وقد راأيت اأن اأدخل الإ�ش�ف�ِت اجلديدَة يف م�دة الكت�ب نف�شه، م�شرًيا يف 
اله�م�ص اإىل اأنه� ردود على �شبه�ت، اأو اإج�بة على ت�ش�وؤلت.

الفقه�ء واملتحدثني عن الإ�شالم، ول�شت �ش�حب  اأنني مع جمهرة  واأوؤكد 
مذهب �ش�ذ، بل اإنني من �شميم اجلم�عة ومن حم�ة اأهدافه�، واأولو العلم يعرفون 

م� اأعني.

واخلطورة جتيء من اأن�ش�ف متعلمني اأو اأن�ش�ف متدينني يعلو الآن نقيقهم)1( يف 
اأورب� واأمريك� -  الليل املَُخيِّم على الع�ل الإ�شالمي، ويعتمد اأعداء الإ�شالم - يف 

على �شح�لة فكرهم يف اإخم�د �شحوة جديدة لدينن� املك�فح املثخن ب�جلراح)2(.

)1(   نقيقهم: �شوتهم.  )هذا اله�م�ص ي�شري اإىل اإ�ش�فة مراجعي مكتبة الإ�شكندرية للن�ص الأ�شلي للكت�ب، و�شوف 
ُي�شتعمل الرمز )م( لحًق� لالإ�ش�رة اإىل ذلك(.

)2( املُثنَْخن ب�جلراح: الكثري اجلراح. )م(.
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اإِنَّ احل�ش�رة التي حتكم الع�ل م�شحونة ب�لأخط�ء واخلط�ي�، بيد اأنه� �شتبقى 
ح�كمة م� دام ل يوجد بديل اأف�شل.

ة)1(؟ اأم عقل اأذكى وقلب اأنقى،  هل البديل الأف�شل جلب�ب ق�شري وحلية َكثَّ
وخلق اأزكى وفطرة اأ�شلم و�شرية اأحكم؟

التع�ليم الإ�شالمية، فجعلوا الفروع  الفتي�ن يف قلب �شجرة  لقد جنح بع�ص 
اخلفيفة جذوًع� اأو جذوًرا، وجعلوا الأ�شول املهمة اأوراًق� تت�ش�قط مع الري�ح.

ڄ     . ڄ   ڄ   ڦ   نث ڦ    ق�عدة  على  النف�ص  يبني  اأنه  الإ�شالم  و�شرف 
الأر�ص  يف  ال�شتخالف  يربط  واأنه   ،]10 ]ال�شم�ص/9-  ڃمث  ڃ   ڃ  

نثڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   مببداأ 
ک  ک  ک  کمث ]احلج/ 41[.

واأن� اأتوجه اإىل اأمراء اجلم�ع�ت الدينية الأك�رم، واإىل الأو�شي�ء الكب�ر على 
تراث ال�شلف اأن يراجعوا اأنف�شهم كي يهتموا ب�أمرين:

اأولهم�: زي�دة التدبُِّر لآي�ت القراآن الكرمي.

القريبة  القراآن  ال�شريفة ودللت  الروابط بني الأح�ديث  واآخرهم�: توثيق 
والبعيدة، فلن تقوم درا�شة اإ�شالمية مكتملة وجمدية اإل ب�لأمرين مًع�.

ة: كثيفة. )م(. )1(  َكثَّ
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وق�شور؟  مع عجز  ال�شلُف  ك�ن  اإذا  فكيف  رذيلة،  العلم  مع  َلف)1(  ال�شَّ اإِنَّ 
وهذا الكت�ب ح�شيلة جت�رب كثرية يف ميدان الدعوة اأردت به تر�شيد ال�شحوة، 

و�شّد اأزر الع�ملني املخل�شني.

لنُْت واإليه  الَح م� ا�شتطعت، وم� توفيقي اإل ب�هلل عليه توكَّ لَّ الإِ�شنْ اأُريُد اإِ اإِننْ 
اأُِنيب.

                                       حممد الغزايل

َلف: الدع�ء م� فوق القدر اإعج�بً� وتكرًبا. )م(. )1( ال�شَّ



قلبي مع �شب�ب ال�شحوة الإ�شالمية الذين عملوا الكثري لالإ�شالم، وينتظر 
منهم اأن يعملوا الأكرث.

دى، وا�شطروهم  اإنهم ا�شتبكوا مع الرو�ص يف اأفغ�ن�شت�ن فطلعوا عليهم ب�لرَّ
ين واخلونة، واملعركة ل يوؤذن ليُله�  اإىل الفرار. ول يزالون م�شتبكني مع فلول املرتدِّ

ب�شبح قريب، واملع�ن�ة م�شتمرة.

ت�شحي�تهم  وك�نت  اجلزائر،  يف  الفرن�شيني  مع  قبل  من  ا�شتبكوا  وقد 
القيود،  وانك�شرت  ب�لفرج،  اهلل  ن  ت�أذَّ الِء، حتى  والأَ�شنْ ب�لدم�ء  اًرا)1(  َموَّ �شياًل 

ڄ   ڄ   نث  ُغلِّقت  التي  امل�ش�جد  من  تنبعث  التكبري  �شيح�ت  وع�دت 
ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ       ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  

گمث ]البقرة/ 114[.

مقدمة الكتاب

اًرا: ُم�شطربً� م�ئًج�. )م(. )1( موَّ
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َهِة ت�ش�عفت خ�ش�ئر  وعندم� ك�نت معركة فل�شطني اإ�شالميَة القي�دِة والِوجنْ
طبيعته�  املعركة على  ولو ظلت  ب�أ�شوار من حديد.  اأم�نيهم  وا�شطدمت  اليهود، 
فرتة اأخرى َلَوىلَّ اليهوُد الأدب�َر، وَرَجُعوا من حيث ج�ءوا اإىل �شرق اأورب� اأو غربه�.

العرب  وجعلت  املعركة  من  الإ�شالم  �شحبت  الع�ملية  املوؤامرات  لكن 
َداَجه�)1( الغروُر. يق�تلون بال ِديٍن فق�مت اإ�شرائيل، ونفخ اأَونْ

ن�ر  عل  ُت�شنْ انتف��شة جديدة  ف�إذا  ال�ش�حة  اإىل  اأخرى  ًة  كرَّ الإ�شالُم  ع�د  ُثمَّ 
ُر العدوَّ وال�شديَق ب�أن الإ�شالم وحده هو النج�ة. املق�ومة. وُتَذكِّ

الع�ملية،  املوؤامرات  له�  حت�ك  التي  الإ�شالمية  ال�شحوة  مع  وُلبِّي  قلبي  اإِنَّ 
ويتعر�ص اأبط�له� اإىل ظلم بعد ظلم واأل بعد األ.

الأج�نب  حمتلِّيه�  من  الأر�ص  حترير  اإن  املك�فح:  لل�شب�ب  اأقول  اأن  اأريد 
هدف عظيم اإِلَّ اأنه بع�ص م� نعمل له.

يِخ. فم� دولة ال�شيخ؟  يَخ يف الق�رة الهندية ي�شعون لإق�مة دولٍة لل�شِّ اإِنَّ ال�شِّ
وم� وزنه� الإن�ش�ين يف الأولني والآخرين؟ ل �شيء.

َداجه�: مفرده� »َوَدج«، وهو عرق يف العنق. )م(. )1( اأَونْ
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ذلك  قيمة  فم�  الدين،  عن  بعيدة  هن�ك  اأو  هن�  تقوم  قد  للعرب  دولة  اإن 
الفطرة  واإن�ش�ف  الإلهي،  الوحي  اإعالء  يريد  الذي  الإ�شالم  طالئع  اإنن�  واأثره؟ 

الإن�ش�نية، وتر�شيد احل�ش�رة كينْ ترتبَط بربه� وت�شرَي على هداه.

وي�شت�أنف  َوِتِه)1(،  َكبنْ ينه�َص من  اأن  الع�ل دهًرا يجب  ق�د  الذي  تراثن�  اإِنَّ 
َرانه�)2(. ر�ش�لته، ويغ�شل الأر�ص من اأَدنْ

لذلك اأنظر ب�هتم�م �شديد اإىل اجلو الفكري الذي ي�شود ميدان ال�شحوة، 
ه، وخط�أَُه و�شوابه، معتقًدا اأنه بقدر م� يقرتب  ه و�شرَّ َ َره وَخرينْ ه وَجزنْ واأت�بع بقلق َمدَّ

من احلق ت�ش�نده برك�ت ال�شم�ء وخريات الأر�ص.

وقد تدار�شت مع اأُويل الألب�ِب هذا اجلوَّ الفكريَّ ال�ش�ئَد. واتفقت َكِلَمُتن� 
على �شرورة التع�مل معه برفق، واقتي�ده اإىل الطريق امل�شتقيم ب�أن�ة.

لحظن� اأن احلق�ئق الرئي�شية يف املنه�ج الإ�شالمي ل حتتل امل�ش�حة العقلية 
الت�ريخية ل�شيم� يف  م�شريتن�  منه� يف  الكثري  افتقدن�  احلق�ئق  وهذه  له�،  املقررة 

القرون الأخرية.

َوة: ال�شقوط. )م(. َوِته: الَكبنْ )1(  َكبنْ
)2( اأدران: اأو�ش�خ. )م(.
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دى، وعن��شر احلرية والعدالة اأقوى، م� كن� ن�شقط  فلو ك�نت اأنظمة احلكم اأَهنْ
يف َبَراِثن ال�شتعم�ر)1( الذي اجت�حن� وك�د ميحو وجودن� ور�ش�لتن�.

م� قيمة نه�شة ل تعرف اأ�شب�ب هزائمه� ال�ش�بقة؟

ه� اخلالف�ت العلمية التي ل مت�ّشه�.  ة قدميً� وحديًث� ت�شرُّ اإِنَّ ال�شلط�ت امل�شتبدَّ
هل ال�شك ينق�ص الو�شوء اأم ل؟ هل روؤية اهلل يف الآخرة ممكنة اأم ممتنعة؟ هل 

قراءة الإم�م تكفي عن امل�شلني اأم ل تكفي؟

ِر يتمنون لو غرق اجلمهوُر يف هذه الق�ش�ي� فلم يخرج، لكنه  اإِنَّ حك�َم اجَلونْ
امل�ُل  يكون  مل�ذا  مبداأ؟  اأم  فرد  الدولة خلدمة  هل  يق�ل:  عندم�  ب�لغ  ب�شر  ي�شعر 
ُدوَلًة)2( بني بع�ص الن��ص؟ هل يعي�ص الن��ص - كم� ولدوا - اأحراًرا اأم ت�شتعبدهم 

�شي�ط الفراعنة حيًن� ولقمُة اخلبِز حيًن�؟

ِرَج  اإِنَّ البدويَّ الذي خ�طب الفر�ص اأي�م الفتح الأَُول ق�ل لهم: جئن� ِلُنخنْ
الن��َص من عب�دة العب�د اإىل عب�دة اهلل الواحد.

ك�ن هذا البدويُّ بفطرته ال�ش�دقة يعلُم م� هي احلق�ئق الكربى يف املنه�ج 
الإ�شالميِّ فيفتح الب�ش�ئر عليه�.

)1( َبَراِثن ال�شتعم�ر: �شرا�شته، اأ�شراره. )م(.
)2( ُدولة: متداَوًل. )م(.
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وقد اأوجَع فوؤادي اأَنَّ بع�َص ال�شب�ِب ك�ن يهتمُّ بهذه امل�ش�ألة: هل مل�ُص املراأِة 
ينق�ص الو�شوء اأم ل؟

رة. وك�ن اهتم�مه اأَحدَّ واأَ�شدَّ من اإجراء انتخ�ب�ٍت حرة اأو ُمَزوَّ

اإِنَّ عدَم �شيطرِة احلق�ئق الكبرية على الوعي الإن�ش�ين ل ميكن التغ��شي 
عنه. 

الق�ش�ي�  به  عوملت  الذي  املنطُق  هو  م�  عنه،  احلديث  نريد  اآخر  و�شيء 
الث�نوية بعدم� ا�شتحوذت على الأفك�ر؟

التي  الآراُء  ورجحِت  الع�شرُة،  واملذاهُب  ال�شعيفُة  الأقواُل  �ش�عت  لقد 
ك�نت مرجوحًة اأي�َم الزده�ِر الثق�يف الأول، حتى َوِهَل)1( الن��ص اأَنَّ الإ�شالَم اإذا 

ت واجلموُد. َزمُّ حكم ع�د اإىل الدني� التَّ

ق�ل يل اأحد الن��ص: م�ذا كنت تفعل يف »اأ�شيوط« عندم� تف�ج�أ بفرقة من 
املَُغنِّني تريد اإحي�ء ليلة خليعة؟

قلت: �ش�أذهب اإىل ق�ئد الفرقة واأقول له: نحن نريد �شم�ع كلم�ت واأحل�ٍن 
َنة، فهل ُتَلبُّون رغب�ِتن�؟ ف�إذا ق�ل: م� تريدون؟ طلبت منه اأغنية: ُمَعيَّ

َفَحقَّ اجِلَهاُد َوَحقَّ الِفَدا امِلُوَن امْلََدى       اأَِخي َجاوَزَ الظَّ

)1( َوِهَل: فزع. )م(.
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اأو اأغنية: ي� ظ�ل لك يوم..!!

�شوه ب�لرتاب. � اأَننْ تغني لن� »ليل خمر..« ف�شوف نغلق فمك اأو نَحنْ اأَمَّ

لون يف مي�ديَن كثريٍة، ول نرحب ب�ل�شكر والن�شوة وم�ش�رع  اإِنَّ اإخوانن� ُيقتَّ
املج�هدين تتن�مى حولن�.

الن��ص  بني  ي�شيعون  الذين  امل�جنني)1(  ونط�رد  الرقيعة  الفنون  نكره  اإنن� 
اخُلُنوَثة)2( وال�شعف.

م�ذا لو �شرحن� موقف الإ�شالم بهذا الأ�شلوب؟

اأن  اأ�ش��ص  على  بطولة  لأنف�شهم  �شنعوا  الأوح�ل  يف  يعي�شون  ممثلني  اإّن 
. الإ�شالم يح�رب الفنَّ

وى العري�شة، وهم بفنونهم الرخي�شة  عنْ ن� امله�زيل من الدَّ نحن الذين َمكَّ
ل ي�ش�وون �شيًئ�.

وزاد الطني بلة اأَننْ قيل لل�شب�ب ال�ش�ذج: نحن ل نريد اأقوال الرج�ل، ول 
مذاهب الأئمة. نريد الغرتاف مب��شرة من الكت�ب وال�شنة.

)1(  امل�جنني: مفرده� »امل�جن« وهو الذي قلَّ حي�وؤه ول يب�يل م� �شنع وم� قيل له. )م(.
ر وَتَثنِّي ولني الذكور كفعل الإن�ث. )م(. )2( اخُلُنوَثة: تك�شُّ
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واأن� اأكره التع�شب املذهبي واأراه ق�شور فقه، وقد يكون �شوء خلق، لكن 
اأن  الأدلِة. وبديهي  ِم  َفهنْ ال�شبي�ين يف  اأقّل �شرًرا من الجته�د  املذهبّي  التقليد 
َمَع َحَدًث� يقول: م�لُك  تن�ش�أ م�شكالت ثق�فية واجتم�عية من هذا النهج، واأَننْ َت�شنْ
ل يعرف حديث ال�شتفت�ح، ول �شنة ال�شتع�ذة، ول يدرك خطورة الب�شملة، وهو 

يخرج من ال�شالة دون اأن يتم الت�شليمتني، فهو ج�هل ب�ل�شنة النبوية.

وحدًث� اآخَر يقول: اأبو حنيفَة ل يرفع يديه قبل الركوع ول بعده، ويو�شي 
فهو  املراأة،  مل�ص  بعد  �شلَّى  ورمب�  الإم�م،  وراء  القراآن  من  حرًف�  يقروؤوا  األَّ  اأتب�عه 

ي�شلي بال و�شوء.

اإنه هو الآخر ج�هل ب�لإ�شالم.

وينظر امل�شلمون اإىل م�ش�لك هوؤلء الفتية فينكرونه� ويلعنونهم.

اأقدَر الن��ص على عالج هذه الفنت، فهم  وقد ك�ن علم�ُء الأزهر الُقَدامى 
كم�  الأربعة  والأئمة  واخللف  ال�شلف  فكر  ت�شتوعب  درا�شة  الإ�شالم  يدر�شون 

يدر�شون األوان التف�شري واحلديث وم� تت�شمن من اأقوال واآراء.

لكن الأزهر من ثالثني ع�ًم� اأو تزيد ينحدر من الن�حية العلمية والتوجيهية. 
يت�شّدرون  املَُتَعلِّمني  واأع�ش�ر  اأن�ش�ف  ن�عق)1(، و�شرع  الطريق لكل  ولذلك خال 

الق�فلة، ويثريون الفنت بدل اإطف�ئه�.

ث. )م(. )1(  ن�عق: متحدِّ
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، والت�شور الطفويل للعق�ئد وال�شرائع. وانت�شر الفقه البدويُّ

َد  وقد ح�ولت يف كت�بي »د�شتور الوحدة الثق�فية« اأَننْ اأقف هذا النحدار، َبينْ
اأَنَّ الأمَر يحت�ُج اإىل جهود مت�ش�فرة و�شي��شة علمية حمكمة.

كتب  يتن�ولون  الذين  للفتي�ن  ُمّرًة  تكون  قد  جرعٌة  الكت�ب  هذا  ويف 
اأو  ع�برة  قراءٍة  بعد  علًم�  ب�لإ�شالم  اأح�طوا  اأنهم  يح�شبون  ثم  النبوية  الأح�ديث 

عميقة.

مزعومة  �شلفيٍة  حل�ش�ب  املذهبيَّ  الفقه  يح�ربون  ل�ُشيوخ  در�ًش�  فيه  ولعلَّ 
َعَرفتنْ من الإ�شالم ُق�شوَره ونَ�ِشَيتنْ جذوَره؟

التي  الق�فلة  هذه  لالإ�شالم،  الكربى  الق�فلة  مع  اأنني  واآخًرا  اأوًل  واأوؤكد 
ُدوه� اخللف�ء الرا�شدون والأئمة املتبوعون والعلم�ء املوثقون، خلًف� بعد �شلف،  َيحنْ

نثپ  پ      پ     پ   ِل�َش�ِبٍق.. يدعو اهلل ب�شدق ق�ئاًل:  ولحًق� يدعو 
ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٹ  ٹ    مث ]احل�شر/ 10[.

                                         حممد الغزايل



مناذجُ    للرَّأْي.. والرّواية

ب امليت ببكاء أهله عليـــه؟ - صحة احلديث وشروطه - هل يُعَذَّ
َّى -  دائرة القصـاص - حتية املسجد - حديث دنا اجلبار َفَتدَل
حتقيق لعائشـــــــة - فتــــــوى رعناء- موســـــى وملك املوت - 
مُتَّهَــــــــم بَِريء - هل نعي املوتى حـــــــــرام؟ فضل الشــــــــام -
نفقـــــــة امُلَطلََّقة ثـــــالًثا - إكراه الفـــــــتاة على الزواج ممن تكره.





توثيق الأخب�ر لوٌن من اإحق�ق احلق واإبط�ل الب�طل. وقد اهتم امل�شلمون 
الأمر  ات�شل  اإذا  ل�شيم�  وال�شتدلل،  املعرفة  من  اجل�نب  بهذا  �شديًدا  اهتم�ًم� 

ب�شرية نبيهم، وم� ين�شب اإليه من قول اأو عمل.

  اتب�ع حممد   ونيل حمبته هو  اإنَّ هن�ك طريًق� واحًدا لإر�ش�ء اهلل 
نث ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ   ڄ   تع�ىل:  لقوله  ته  �ُشنَّ وال�شرُي على  اآث�ره  واقتف�ء 

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃمث ]اآل عمران/ 31[.

، وحتميه من الأوه�م، وتعدُّ  ُتن� - من ت�ريخ بعيد - ت�شون الرتاَث النبويَّ واأُمَّ
وافرتاء  للدين  تزوير  لأنه  الن�ر؛  اخللود يف  الر�ش�لة طريَق  الكذَب على �ش�حب 
َعَليَّ  َكَذَب  َمننْ  اأََحٍد،  َعلى  َكَكِذٍب  َلينْ�َص  َعليَّ  َكِذبً�  »اإِنَّ   :   لقوله  اهلل  على 

َعَدُه من الن�ر«. اأنْ)1( مقنْ ًدا فليتَبوَّ ُمَتَعمِّ

واية اأنْي.. والرِّ مناذُج ِللرَّ

اأ مقعده: يتخذه. )م(. )1(  َيَتَبوَّ
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وقد و�شع علم�ُء ال�شنِة خم�شَة �شروٍط لقبول الأح�ديث النبوية: ثالثة منه� 
يف ال�شند، واثن�ن يف املنت:

طبق  بعدئذ  ويحكيه  ي�شمع،  م�  ي�شبط  واٍع  راٍو  من  ال�شند  يف  1-  فالبد 
الأ�شل.

2-  ومع هذا الوعي الذكّي لبدَّ من ُخلٍق متنٍي و�شمرٍي يتقي اهلل ويرف�ص 
اأَيَّ حتريٍف.

ِردا يف �شل�شلة الرواة، ف�إذا اختلَّت� يف راٍو اأو  3-  وه�ت�ن ال�شفت�ن يجب اأن َيطَّ
َطَرَبتنْ اإحداهم� ف�إن احلديث ي�شقط عن درجة ال�شحة. ا�شنْ

نَ�صِّ احلديث  اإىل   : اأَينْ به،  اإىل املنت الذي ج�ء  املقبول  ال�شند  وننظر بعد 
نف�شِه.

ا. 4- فيجب اأَلَّ يكوَن �ش�ذًّ
ٌة ق�دحٌة. 5- واأل تكوَن به علَّ

ُه.. والعلة الق�دحة َعينٌْب  وال�شذوذ اأن يخ�لَف الراوي الثقُة من هو اأوثُق ِمننْ
يب�شره املحققون يف احلديث فريدونه به.

وهذه ال�شروط �شم�ن ك�ٍف لدقة النقل وَقبول الآث�ر، بل ل اأعرف يف ت�ريخ 
الثق�فة الإن�ش�نية نظرًيا لهذا الت�أ�شيل والتوثيق. واملهم هو اإح�ش�ن التطبيق.
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ر لل�شنة املحمدية علم�ُء اأولو غريٍة وتقوى بلغوا به� املدى. وك�نت  وقد َتوفَّ
مالحظة  يف  الفقه�ُء  اإليِهُم  ان�شمَّ  ثم  والإعج�ب،  الثن�ء  مث�ر  لالأ�ش�نيد  غربلتهم 

املتون، وا�شتبع�د ال�ش�ذِّ واملعلوِل.

ذلك اأَنَّ احلكَم ب�شالمة املنت يتطلب علًم� ب�لقراآن الكرمي، واإح�طة بدللته 
القريبة والبعيدة، وعلًم� اآخَر َب�شتَّى املروي�ت املنقولة؛ لإمك�ن املوازنة والرتجيح 

بني بع�شه� والبع�ص الآخر.

اأَيِّ  من  لل�شنة  وح�ر�ص  ثني،  املَُحدِّ لعمِل  ٌم  ُمَتمِّ الفقه�ء  عمَل  اأنَّ  والواقع 
خلٍل قد يت�شلُل اإليه� عن ُذهول اأو ت�ش�ُهٍل.

امل�شهوُر  ال�شحيُح  وفيه�  الكرمي،  القراآن  حكُم  له  متواتًرا  ال�شنة  يف  اإن 
َلق يف كت�ب اهلل، وفيه� ح�شد كبري من اأحك�م الفروع  الذي يف�شر العموَم واملُطنْ
اأن ال�شنة امل�شدُر الث�ين  التي ا�شتغلت به� املذاهب الفقهية بعدم� اتفقت على 

لالأحك�م.

ًن� بعد اكت�ش�ف الفقه�ء لعلٍة ك�منٍة  َمتنْ وقد ي�شحُّ احلديث �شنًدا وي�شعف 
فيه.

ًرا على علم�ء ال�شنة،  واكت�ش�ف ال�شذوذ والعلة يف منت احلديث، لي�ص ِحكنْ
ف�إن علم�َء التف�شري والأ�شول والكالم والفقه م�شئولون عن ذلك، بل رمب� َرَبتنْ 

م�شئوليتهم على غريهم.
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اأََلنْ تَر اإىل ابنِْن حجٍر �ش�رِح �شحيِح الُبخ�ري، يف كت�به اجلليل »فتح الب�ري« 
الذي ق�ل فيه العلم�ء بحق: ل هجرة بعد الفتح: اإن الرجل على �شدارته يف علوم 
ى حديَث الغرانيِق)1(، واأعط�ه اإ�ش�رة خ�شراء فمرَّ بني الن��ص يف�شُد الدين  ال�شنة َقوَّ

والدني�، واحلديث املذكور من و�شع الزن�دقة، يدرك ذلك العلم�ُء الرا�شخون.

�ِب، فجعله يف ال�شرية التي كتبه�  َوَقِد اننَْخَدَع به ال�شيُخ حممُد بن عبِد الوهَّ
عن ر�شول اهلل ، وال�شيخ هو َمننْ هو غرية على عقيدة التوحيد ودف�ًع� عنه�.

احلديث  هذا  على  ف�عتمد  ر�شدي  �شلم�ن  الهندي  الوغُد)2(  ج�ء  ثم 
املكذوب يف ت�شمية روايته »اآي�ت �شيط�نية«.

األي�ص من حق علم�ء الكالم والفقه والتف�شري اأن يح�ربوا هذا الَقَذى؟ َبلنْ 
ا�ص ال�شنة ال�شحيحة رف�شوا هذا احلديث املحقور. اإن ُحرَّ

ويف هذه الأي�م �شدَر ت�شحيٌح من ال�شيِخ الألب�ين حلديث »حلم البقر داء«، 
وُكلُّ متدبِّر للقراآن الكرمي يدرُك اأنَّ احلديث ل قيمة له، مهم� ك�ن �شنده.

نَتَّ به على الن��ص،  اإن اهلل تع�ىل يف مو�شعني من كت�به اأب�ح حلَم البقر، وامنْ
فكيف يكوُن داًء؟

)1(  الغرانيق: الأ�شن�م. )م(.
)2( الوغد: الدينء الرذل ال�شغري العقل. )م(.
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يف �شورة الأنع�م يقول: نث ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  
 ،]142 ]الأنع�م/  مث  ەئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ائ  ەئ   ى       ائ  

َلُه فيقول: نثٱ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ   ل م� اأب�ح اأكنْ ثم ُيف�شِّ
ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   نثڤ   يقول:  ثم   ،]143 ]الأنع�م/  پمث  
ڦمث  ]الأنع�م/ 144[ ف�أين مو�شُع الداِء يف هذه اللحوم املب�حة على �شواء؟

نث ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ويف �شورة احلج يقول: 
ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  مث ]احلج/ 36[.

والبدُن هَي الإبُل والبقُر واجل�مو�ُص، ف�أيَن الداُء فيه�؟

وفقه  القراآن،  تدبر  يف  ق�شورهم  ب�حلديث  ي�شتغلون  الذين  بع�ص  عيب 
ي�شتكرثون على غريهم من رج�ل  ومل�ذا  الق�شور؟  الغروُر مع هذا  فِلَم  اأحك�مه. 

الفكر الإ�شالمي الرحب اأن يكت�شفوا علًة هن� اأو �شذوًذا هن�ك؟

يتن�وُل  قد  احلديث  ومنت  مطلوب،  النبويِّ  الرتاث  �شبط  يف  التع�وَن  اإن 
عق�ئَد وعب�داٍت ومع�مالٍت ي�شتغل به� علم�ُء املعقول واملنقول جميًع�، وقد يتن�ول 
َرم علم�ُء هذه الآف�ق املهمة  احلديث �شئون الدعوة واحلرب وال�شالم، فلم�ذا ُيحنْ

ِويَِّة؟ وم� قيمة حديٍث �شحيِح ال�شند عليِل املنت؟ ِمن النظِر يف املتون املَرنْ
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على اأن هن�ك اآلًف� من الأح�ديث اخل�لية من العلل وال�شذوذ مت ت�شجيُله� 
ثون فذلك  يف دواوين ال�شنة، ف�إذا بقَي نزر ي�شري يتع�ون يف �شبطه الفقه�ء واملَُحدِّ

خري واأوىل.

الدف�ع عن  ب��شم  الفقه  اأئمة  على  يتط�ولون  �شوء،  فتي�ن  ظهر  ع�شرن�  ويف 
ت  احلديث النبوّي، مع اأن الفقه�ء م� ح�دوا عن ال�شنة، ول ا�شته�نوا بحديث �شحَّ
وه� -  ن�شبته و�شلم متنه. وكل م� فعلوه اأنهم اكت�شُفوا علاًل يف بع�ِص املرويَّ�ِت فردُّ
واأهدى  قياًل  اأ�شدُق  هو  م�  اإىل  الأمَة  واأر�شدوا   - املدرو�ص  العلمي  املنهِج  َق  وفنْ

�شبياًل.

وهم بهذا املنهج يت�أ�ّشون ب�ل�شح�بة والت�بعني. انظر موقَف ع�ئ�شة - ر�شي 
ُب ببك�ِء اأهِلِه عليه« لقد اأنكرتنُْه،  اهلل عنه� - عندم� �شمعت حديَث »اإنَّ امليَت ُيعذَّ
اهلِل  قوُل  منكم  »اأين  اإي�ه:  لرف�شه�  بي�نً�   - وق�لت  ق�له،  م�  الر�شول  اأَنَّ  وَحَلَفتنْ 

�شبح�نه نثېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یمث ]الأنع�م/ 164[.

اإنه� تردُّ م� يخ�لف القراآن بجراأة وثقة، ومع ذلك ف�إن هذا احلديث املرفو�ص 
ره يف  َح�ح، بل اإنَّ ابَن �شعٍد يف طبق�ته الكربى َكرَّ من ع�ئ�شَة م� يزال مثبًت� يف ال�شِّ

ب�شعة اأ�ش�نيد.
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َلت)1(  نَّ عمَر بَن اخلط�ب ملّ� ُطِعن َعوَّ ق�ل: اأخربن� ث�بٌت عن اأَن�ِص بِن م�لٍك اأَ
ل عليه يعذب؟  حف�شُة، فق�ل: ي� حف�شُة، اأم� �شمعت النبي  يقول: »اإن املعوَّ

ب؟ ل �شهيٌب، فق�ل عمر: ي� �شهيُب، اأم� علمت اأن املعّول عليه ُيعذَّ ق�ل: وعوَّ

وق�ل: اأخربن� ابُن عون عن حممد ق�ل: مل� اأ�شيب عمُر حمل ف�أدخل، فق�ل 
�شهيب: وا اأخ�ه.

ب؟ فق�ل عمر: ويحك ي� �شهيب، اأم� علمت اأن املعّول عليه ُيعذَّ

وق�ل: اأخربن� اأبو عقيل ق�ل: اأخربن� حممد بُن �ِشريين ق�ل: اأُتَي عمُر بن 
اخلط�ب ب�شراب حني ُطعن فخرج ِمننْ ِجَراَحِتِه، فق�ل �شهيٌب: وا عمراه وا اأخ�ه، 

من لن� بعدك؟

ب؟ فق�ل له عمر: َمه ي� اأخي، اأم� �شعرَت اأنه من يعّول عليه ُيعذَّ

وق�ل: اأخربن� عبيُد اهلل بُن عمرو عن عبِد امللِك بن ُعَمري عن اأبي بردة عن 
؟ ق�ل:  اأبيه ق�ل: »مَلَّ� ُطعن عمر اأقبل �شهيب يبكي رافًع� �شوته، فق�ل عمر: اأََعليَّ

؟«. بنْ نعم، ق�ل عمر: اأم� علمت اأن ر�شول اهلل  ق�ل: »َمننْ ُيبنَْك عليه ُيعذَّ

ق�ل عبد امللك: فحدثني مو�شى بُن ط�لٍب عن ع�ئ�شة اأنه� ق�لت: »اأولئك 
الذين يعذب اأمواُتهم ببك�ِء اأحي�ئهم، هم الكّف�ر«.

لت: رفعت �شوته� ب�لبك�ء وال�شي�ح. )م(. )1( عوَّ
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اأهله  ببك�ء  يعذب  الك�فر  »اإن  ق�ل:   الر�شول اأن  ع�ئ�شة  توؤكده  والذي 
عليه«.

 مبكَة، وجئن� لن�شهَده�  َيت ابنة لعثم�َن  اأبي مليكة ق�ل: توفِّ فعن ابن 
وح�شره� ابن عمر وابنُْن عب��ص - ر�شي اهلل عنهم� - واإين جل�ل�ٌص بينهم�...

فق�ل عبُد اهلل بُن ُعَمَر لعمرو بِن عثم�َن: األ تنهى الن�ش�ء عن البك�ء؟ ف�إن 
ب ببك�ء اأهله عليه«. ق�ل ابن عب��ص: »قد  ر�شول اهلل  ق�ل: »اإن امليت لُيعذَّ
ك�ن عمر يقول بع�ص ذلك«. فلم� م�ت عمر ذكرت ذلك لع�ئ�شة، فق�لت: »رحم 
ث ر�شول اهلل  اأن امليت يعذب ببك�ء اأهله عليه، ولكن  اهلل عمر، واهلِل م� َحدَّ

ر�شول اهلل ق�ل: »اإن اهلل ليزيد الك�فر عذابً� ببك�ء اأهله عليه«.

ُبُكُم القراآُن نثېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یمث  ]الأنع�م/ 164[. وق�لت: َح�شنْ

بك�ء  اأَنَّ  يعني   - واأَبنَْكى  اأ�شحك  هو  »واهلل  ذلك:  عند  عب��ص  ابن  ق�ل 
الراحلني طبع ل حرج فيه ول ترثيب عليه«. ق�ل ابن اأبي مليكة: »واهلل م� ق�ل 

ابن عمر �شيًئ�«.

وم�ذا يقول؟ اإن اخلط�أ غرُي م�شتبعٍد على راٍو ولو ك�ن يف جاللة ابن عمر.

ُه اأم املوؤمنني اأ�ش��ص ملح�كمة ال�شح�ح  وعندي اأن ذلك امل�شلك الذي �شلَكتنْ
اإىل ن�شو�ص الكت�ب الكرمي، الذي ل ي�أتيه الب�طل من بني يديه ول من خلفه.
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من اأجل ذلك، ك�ن اأئمة الفقه الإ�شالمي يقررون الأحك�م وفَق اجته�د 
�ِشق معه قبلوه،  رحب، يعتمد على القراآن اأوًل، ف�إذا وجدوا يف رك�م املرويَّ�ت م� َيتَّ

واإِلَّ ف�لقراآُن اأوىل ب�لتب�ع.

ه ب�أن معنى تعذيب امليت ببك�ء اأهله عليه اأن امليت  َردَّ البع�ص على هذا كلِّ
يختلف  ل  قبلن�ه  واإذا  لطيف،  ت�أويل  وهو  يعذبه،  اهلل  اأن  ل  يت�أُل،  اأي  يتعذُب 
اأَنَّ ع�ئ�شَة  احلديث مع الكت�ب الكرمي. ولكن دون هذا الت�أويل �شعوب�ت منه�: 
حتلف اأن ر�شول اهلل  ق�ل: »اإن اهلل ليزيُد الك�فَر عذابً� ببك�ِء اأهله عليه«، ول 

يذكِر املوؤمَن.

ظلًم�؟  ذلك  األي�ص  يقرتف)1(؟  ل  مب�  الك�فُر  ب  يعذَّ ومل�ذا  يق�ل:  وقد 
نثۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ   تع�ىل:  قوله  واجلواب يف 
ۉ  ې  ې  ېى    ى  ائ  ائمث ]النحل/ 25[، وم� يزاد 

يف عذاب الك�فر لأنه �شبب يف اإ�شالل غريه.

والقول ب�أن املوؤمن يت�أل بعد موته لبك�ء اأهله خم�لف لالآية نث ٱ   ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ابن  َرَوى   ،]30 ]ف�شلت/  ٿمث  ٿ  ٺ   ٺ     ٺ   ٺ  
كثري اأن ذلك عند املوت، ونقل عن زيد بن اأ�شلم: »يب�شرونه عند موته، ويف قربه، 

)1( يقرتف: يفعل. )م(.
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وحني يبعث«، وَعلَّق على ذلك: ب�أن هذا القول يجمع الأقوال كله�، وهو ح�شن 
وم�  ترك،  م�  اهلل مطمئنه على  اإن  واحل�لة هذه؟  يتعذب  ف�أين  الواقع،  وهو  ا،  جدًّ

�شيلقى.

يف  بهم  يلحقون  �شوف  تركوهم  من  ب�أن  ال�شهداء  اهلل  ر  ب�شَّ وقد 
ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھ      ھ   ھ   ہ   نث  خري  

ڭمث ]اآل عمران/ 170[.

اإنن� ل نحر�ص على ت�شعيف حديث ميكن ت�شحيحه، واإمن� نحر�ص على اأن 
يعمل احلديث داخل �ِشَي�ج)1( من دللت القراآن القريبة اأو البعيدة.

حَّ �شنُده. وحديث الآح�د يفقد �شحته ب�ل�شذوذ والعلة الق�دحة، واإِننْ �شَ

ف�أبو حنيفَة َيَرى اأن من ق�تلن� من اأفراد الكف�ر ق�تلن�ه، ف�إن قتل ف�إىل حيث 
األقت، اأم� من له ذمة وعهد فق�ِتله يقت�ّص منه.

ومن ثم رف�ص حديَث »ل ُيقَتُل م�شلٌم يف ك�فٍر«، مع �شحة �شنده؛ لأَنَّ املنَت 
معلوٌل مبخ�لفته للن�ص القراآين نث  ڭ  ڭمث ]امل�ئدة/ 45[. وقول اهلل بعد 

ذلك: نثڑ  ڑ  ک  ک  کمث ]امل�ئدة/ 48[. وقوله نثی   ی  
جئ  مث ]امل�ئدة/ 50[؟

)1( �ِشَي�ج: �ُشور، واملق�شود حدود. )م(.
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حقوق  مواثيق  واإىل  العدالة،  اإىل  اأدنى  احلنفيَّ  الفقه  نرى  الت�أمل  وعند 
اأو احلرية  البي��ص وال�شواد،  اإىل  الب�شرية دون نظر  النف�ص  الإن�ش�ن، واإىل احرتام 

والعبودية، اأو الكفر والإمي�ن.

لو قتل فيل�شوٌف ك�ن�َص طريق، ُقتل فيه، ف�لنف�ُص ب�لنف�ِص.

وق�عدة التع�مل مع خم�لفين� يف الدين وم�ش�ركين� يف املجتمع اأَنَّ لهم م� لن�، 
وعليهم م� علين�، فكيَف يهدر َدُم قِتيلِهم؟

وق�ل  اخلليج،  دول  اإحدى  � يف  اأمريكيًّ مهند�ًش�  قتل   � بدويًّ اأن  بلغني  وقد 
اأهل احلديث: ل يجوز الق�ش��ص. و�شعرِت احلكومُة ب�حلرج، ولكن مت اخلروج من 

امل�أزق بقتل املجرم من ب�ب ال�شي��شة ال�شرعية.

مون ظ�هر  يقدِّ والأحن�ف  الكرمي،  القراآن  وهو ظ�هر  اهلل،  �شريعة  الق�ش��ص 
القراآن على حديث الآح�د، وامل�لكيون يقدمون عمل اأهل املدينة على حديث 
راٍو  حديث  من  النبوية  ال�شنة  على  اأدلُّ  املدينة  اأهل  عمل  اأن  ب�عتب�ر  الآح�د، 

واحد.

ى م�لك الق�ش��ص للفرع من الأ�شل، اإذا ك�ن الأب الق�تل قد  �شَ وقد اأَمنْ
ا مغت�ًل، وترك احلديَث الوارَد مبنع هذا الق�ش��ص مع  اأقدم على اجلرمية ع�مًدا م�شرًّ

�شحة �شنده.
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اأَة  واأهُل احلديِث يجعلون ِدَيَة املراأِة على الن�شف ِمننْ ِدَيِة الرجِل، وهذه �َشونْ
فكريٌة وخلقيٌة رف�شه� الفقه�ُء املحققون.

ه�  َيُة يف القراآن واحدة للرجل واملراأة، والزعم ب�أَنَّ َدَم املراأِة اأرخ�ُص، وَحقَّ ف�لدِّ
اأهوُن زعٌم ك�ذٌب خم�لف لظ�هر الكت�ب.

اإن الرجل ُيقتُل يف املراأة كم� ُتقتُل املراأُة يف الرجِل، فدمهم� �شواٌء ب�تف�ق، 
فم� الذي يجعُل ِديًة دوَن ديٍة؟

اإن الدية تعوي�ص  اأ�شت�ذن� م�شطفى الزرق�، فق�ل يل:  ِل�ٍص مع  كنت يف جَمنْ
عن مفقود، ويف العو�ص ُيالحُظ التك�فوؤ، ومقتل الرجل خ�ش�رٌة لالأ�شرة اأفدُح ِمننْ 
�، واإمن� نظروا يف قيمة  � اأو اأدبيًّ مقتِل املراأِة، والفقه�ُء ل يفكروا َقطُّ يف اإه�نة املراأة م�ديًّ

العو�ص املطلوب.

العمل،  اأجر  يف  والرجل  املراأة  بني  ُت�شوِّ  الغربيَة ل  القوانني  اإن  ق�ل:  ثم 
ت بينهم� يف فر�ص اللذة احلرام  ول ُت�شوِّ بينهم� يف ت�شرف�ت م�لية �َشتَّى، اإمن� �َشوَّ

واحلالل.

واليبي: اإنه عندم� ك�ن ي�ش�رك يف و�شع القوانني  وق�ل الأ�شت�ذ معروف الدَّ
ى يف الدية بني الرجل واملراأة،  يف ب�ك�شت�ن على اأ�ش��ص ال�شريعة الإ�شالمية �َشوَّ
اإيث�ًرا للراأي الق�ئل بذلك، وا�شتئن��ًش� مب�شلك عثم�ن بن عف�ن الذي اأكمل دية 

يِّ وك�نت على الن�شف من دية امل�شلم. الذمِّ
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ق�ل: راأين� اأن ن�شدَّ الطريق على من يتَّهمون الإ�شالم ب�نتق��ص مك�نة املراأة.

ويف م�شلك اخلليفة الرا�شد الث�لث م� يدل على اإمك�ن التغيري اإذا تغريت 
اإخال�ص،  عن  الإ�شالمي  املجتمع  يف  اندجموا  ة  مَّ الذِّ اأهل  اأن  ويبدو  الأو�ش�ع، 

فراأَى عثم�ُن طم�أنتهم على مك�نتهم بتعزيز دي�تهم.

ي يف الدم�ء والدي�ت بني اجلميع. على اأن الفقه احلنفيَّ ي�شوِّ

وقد فكرت يف ال�شبب الذي جعل الأحن�ف وامل�لكية يكرهون حتيَة امل�شجِد 
والإم�ُم يخُطب مع ورود حديث بطلب هذه التحية.

وبعد ت�أمل ي�شري راأيت اأن خطبة اجلمعة �ُشِرَعتنْ بعد الهجرة، وظل امل�شلمون 
لُّون اجُلَمَع وراء النبي - عليه ال�شالة وال�شالم - ع�شر �شنني. اأي اأن هن�ك نحَو  ُي�شَ

خم�شِم�ئِة خطبٍة اأُلنِْقَيت خالل هذه املدة، ف�أين هي؟

اإج�بة  اأو  خ��شٍة،  فتوى  اأو  ع�برة،  كلمة  ت�شجيل  يهملوا  ل  املحدثني  اإن 
ل�ش�ئل، فكيف تركوا هذه اخلطب؟

نوه ب�شُع خطٍب ل تبلغ اأ�ش�بَع اليد. ُكّل م� دوَّ

ب�لقراآن  الن��ص  يخطب  ك�ن   - وال�شالم  ال�شالة  عليه   - النبي  اأن  الواقع 
الكرمي، وعندم� يكون على منربه اأو يف حمرابه يتلو كت�به، فعلى اجلميِع ال�شمُت 

والتدبُّر.
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ي�شتحيل اأن ين�شغَل عنه اأحٌد بقراءة اأو ب�شالة.

ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   نث  الإلهي  التوجيه  ج�ء  كذلك 
نبيه  اإىل  ي�شتمع  الع�ملني  رب  اإن  ]الأعراف/ 204[.  ۋ  ۋ  ۅمث 

وهو يقراأ كم� ج�ء يف احلديث ال�شريف: »م� اأَِذَن اهلل ل�شيٍء اأََذنَُه لنبيٍّ يقراأُ القراآَن 
َيَتَغنىَّ ِبِه«، فكيَف يت�ش�غُل عنُه الن��ُص؟

ك�نِت ال�شنُة اإذن هي ال�شتم�ع للخطِب، وم� ج�ء يف حديث الأمر بتحية 
الكالم  متنع  العملية  ال�شنة  وظلت  املذكور،  ب�لرجل  خ��شًة  ح�لة  ك�ن  امل�شجد 
وال�شالة يف اأثن�ء اخلطبة، َبلنْ اإن م�لًك� اأبطل هذه ال�شالة، وم� اأظن �ش�حَب املوّط�أِ 

ُيتهُم مبع�داة �شنٍة ث�بتٍة.

ُب فيه� �شهٌل، اإىل ق�شيٍة علميٍة مهمٍة له� وزُنه�، ول نحب  وندُع ق�شيًة اخلطنْ
اأن جنعَل منه� ق�شيًة عق�ئدية.

بن  العظمى حممد  الر�ش�لة  �ش�حب  على  الكرمي  ب�لقراآن  نزل  الذي  َمِن 
عبد اهلل؟

اأمنُي الوحي جربيل. ولي�ص هذا  اإنه  امل�شلمون خ��شُتهم وع�مُتهم:  يقول 
رى م�شدره�، بل هو قوٌل م�شتند اإىل املتواتر من الكت�ب  القول وليَد اإ�ش�عٍة ل ُيدنْ

وال�شنة جميًع�.
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واأذكر هن� خم�شة موا�شع يف القراآن الكرمي توؤيد هذه احلقيقة:

1-  نث ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  
وا�شحة  والآية   ،]97 ]البقرة/  ڱمث  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

للة. الدَّ

ېئ   ېئ      ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   نثۇئ    -2
ىئ  ىئ  ىئ  یمث ]النحل/ 102[. وروح القد�ص هو 

جربيل، وهو عبد هلل ولي�ص اإلًه� كم� يتوهم البع�ص.

رى، هداية  ويف هذه الآية والتي �شبقته� نلحظ اأن الوحَي الأعلى هدايٌة وُب�شنْ
رى تورث الأفراح وحتقق الآم�ل ملن يرتبطون بهذا الوحي. لل�شعوب احل�ئرة، وُب�شنْ

.  ڱ  ں  ں  ڻ   . ڳ  ڳ     ڱ     ڱ   نث گ  گ  گ  ڳ     -3
 ،]196  -192 ]ال�شعراء/  مث  ھ  ہ   ہ   ہ     . ۀ   ۀ      ڻ.ڻ  
ُم  ُيعلِّ �شرع  الكرمَي  الر�شوَل  واأن  الأمني،  الروح  هو  ب�لوحي  نزل  الذي  اأن  وظ�هر 
وامتداد  ت�شديق  ر�ش�لته  واأن  املب�رك،  الوحي  هذا  ى  َتَلقَّ بعدم�  ويدعوهم  الن��َص 

لر�ش�لت النبيني الأولني يف العق�ئد وح�شن اخللق.

4- وقد اأق�شم اهلل تب�رك وتع�ىل على عظمة هذا القراآن فق�ل: نث ڳ    ڱ  
ڱ  ڱ.  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  .  ۀ   ہ  ہ  مث ]التكوير/ 19- 21[.
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ونلحظ هن� عدة اأو�ش�ف لأمني الوحي، فهو ر�شول كرمي، وهو �ش�حب قوة، 
وهو �ش�حب مك�نة عند ذي العر�ص، وهو مط�ع يف مو�شعه، واأمني.

وبني هذه ال�شف�ت وبني م� ج�ء يف �شورة النجم م�ش�به، َفلنْنتدبره� يف املو�شع 
الأخري.

5- نث ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  .  ٹ  ٹ  ٹ   .   ڤ  ڤ      ڤ  .  ڦ  ڦ  ڦ  .  
ڄ  ڄ  ڄ  .   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  .  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇمث]النجم/ 4- 10[.

جوِّ  يف  به  وحلَّق  الدني�،  ال�شم�ِء  اإىل  به  ونزل  الوحَي،  علم  الذي  القوّي 
الأر�ص، ثم اقرتب به من الر�شول العربي هو جربيل بداهة. ول يتحمل ال�شي�ق 

اإل هذا، ول تتحمل اآي�ُت القراآِن ُكلُّه� يف غري هذا املو�شوع اإلَّ هذا.

ومع ذلك، فقد ج�ءت يف الأح�ديث املنقولة بطريق الآح�د رواية م�شتغربة، 
اأَنَّ الذي دن� َفَتَدىلَّ هو اهلل.

والرواية تخ�لف املتواتر املقطوع به يف الكت�ب وال�شنة، ومن هن� ل يكرتث)1( 
به� املحققوَن بل جّمدت يف مك�نه� حتى ج�ء �شعف�ء الفقه ف��شتحيوه� دون وعي.

ُت ذرًع� ب�أن��ٍص قليلي الفقه يف القراآن، كثريي النظر يف الأح�ديث،  قنْ وقد �شِ
ي�شدرون الأحك�م، وير�شلون الفت�وى فيزيدون الأمة بلبلًة وحرية.

)1( ل يكرتث: ل يعب�أ، ل يب�ِل. )م(.
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عن  وحديُثهم  كليل)1(،  ب�لقراآن  ب�شُرهم  اأقوام  من  الأمَة  ُر  اأحذِّ ولزلت 
الكي�ن  من  مك�نه�  يعرفون  ل  مروي�ت  على  كلُّه  واعتم�دهم  َجِريٌء.  الإ�شالم 

الإ�شالمي امل�شتوعب ل�شئون احلي�ة.

اإم�مه البخ�ري -  وقد ج�ء الإم�ُم م�شلٌم - رحمه اهلل - فعلَّق على رواية 
رحمه اهلل، فَبنيَّ م� به� من َعَطٍب)2(، وذكر اأن اخلط�أ ج�ء من �شريك عن اأن�ص بن 

ر. م واأَخَّ م�لك الذي ذكر احلديث، فزاد ونق�ص وَقدَّ

اإن م�شلًم� م�شى على منهج املحدثني، فن�ق�ص عمل �شريك - الراوي عن 
اأن�ص - ثم رف�ص املنت. وح�شًن� فعل.

العزة  »دن� اجلب�ر رب  املعنى  ب�أن  »النجم«، والزعم  اآية  اإِنَّ اخلط�أ يف تف�شري 
« ك�ن� مث�ر ا�شتنك�ر ال�شيدة ع�ئ�شة - ر�شي اهلل عنه�، فلم� �ش�أله� م�شروٌق:  فتدىلَّ
»ي� اأم�ه هل َراأَى حممٌد ربَُّه«؟   ق�لت: »َلَقدنْ َقفَّ �شعُر راأ�شي)3( مم� قلت. اأين اأنَت 

من ثالث؟ َمننْ حدثَكُهنَّ فقدنْ َكَذب«.

نث ٿ  ٹ    اأن حممًدا راأى ربه فقـــد كذب، ثم قراأت:  َثك  من حدَّ
]الأنع�م/ 103[،  ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ مث 

)1(  َكِليل: �شعيف. )م(.
)2(  َعَطب: ف�ش�د. )م(.

)3(   قّف �شعر راأ�شي: ق�م ُذعًرا. )م(.
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ونثىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئمث ]ال�شورى/ 51[.

نثېئ  ېئ  ىئ   اأنه يعلم م� يف غٍد فقد كذب، ثم قراأت  ثك  ومن حدَّ
ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئمث ]لقم�ن/ 34[.

وَمننْ حّدثك اأَنَّ حممًدا كتم اأمًرا فقد كَذب، ثم قراأت نث  چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇمث ]امل�ئدة/ 67[، ولكنه راأى جربيَل يف �شورته مرتنِي.

القراآن،  �فة عند ن�شو�ص  اأديبة، وهي وقَّ َثة  املوؤمنني ع�ئ�شة فقيهة حمدِّ واأم 
ة البئر التي  ترف�ص اأدنى جت�وز له�. وعندم� �شمعت اأن النبي  وقف على ح�فَّ

دفن امل�شركون به� ين�ديهم ب�أ�شم�ئهم، ك�ن له� تعليٌق جدير ب�لتدبر.

�شفة  ق�م على  اأ�شح�ُبه حتى  واتَّبعه  َم�شى    النبي  اأن  والرواية يف هذا 
اهلل  اأطعتم  اأنكم  كم  »اأي�شرُّ اآب�ئهم:  واأ�شم�ء  ب�أ�شم�ئهم  ين�ديهم  فجعل   ،)1( كيِّ الرَّ

�؟«. �، فهل وجدمت م� وعد ربكم حقًّ ور�شوله، ف�إن� قد وجدن� م� وعدن� ربن� حقًّ

فق�ل عمر: »ي� ر�شول اهلل م� ُتكلِّم من اأج�ش�د ل اأرواح له�«؟  فق�ل: »والذي 
نف�ُص حممٍد بيده م� اأنتم ب�أ�شمَع مل� اأقول ِمنهم«.

ة ب�لآية ال�شريفة  اأنَكرتنْ ع�ئ�شُة عب�رة »م� اأنتم ب�أ�شمَع مل� اأقوُل منهم« م�شتدلَّ
نثڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  مث]ف�طر/ 22[، و�شححت الرواية: »م� اأنتم ب�أعلم 

مل� اأقوُل منهم«.
: البئر. )م(. كيِّ )1(  الرَّ
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ًن� الرواية الأوىل ومدافًع� عنه�: »اأحي�هم اهلل حتى اأ�شمعهم  ُمَبيِّ ق�ل قت�دة 
قوله توبيًخ� وت�شغرًيا«.

َنوا،  َيفنْ اأن الرواية الأوىل ل حتت�ج اإىل هذا الدف�ع، ف�ملوتى ل  اأراه  والذي 
ني)1(. ولكن ع�ئ�شة - ر�شي اهلل عنه� - ل تقبل  و�شوت النبوة يبلغهم وهم يف �ِشجِّ
م� يع�ر�ص - يف ظ�هره - لفظ القراآن، ف�ملوتى ع�دة ل يكلمون ول ي�شمعون، واإمن� 
ُيعلمهم اهلل مب� ي�ش�ء، ف�إذا َعِلموا فك�أنهم �َشِمعوا، والعب�رة مقبولة على طريق املج�ز.

فجملة  ومع�نيه،  القراآن  األف�ظ  اإىل  النتب�ه  �َشدُّ  عليه  نحن  نحر�ص  م�  كل 
غفرية من اأهل احلديث حمجوبون عنه�، م�شتغرقون يف �شئون اأخرى تعجزهم عن 

ِب الوحي. َت�َشرُّ

والفقه�ء املحققون اإذا اأرادوا بحث ق�شية م�، جمعوا كل م� ج�ء يف �ش�أنه� 
من الكت�ب وال�شنة، وح�كموا املظنون اإىل املقطوع، واأح�شنوا التن�شيق بني �شتَّى 

الأِدلَّة.

اأم� اختط�ف احلكِم من حديث ع�بر، والإعرا�ص عم� ورد يف املو�شوع من 
اآث�ر اأخرى، فلي�ص عمَل العلم�ء.

ني: واٍد يف جهنم. )م(.  )1(  �ِشجِّ
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لالأمة،  املوثقون  الق�دُة  هم  العلمي  ت�ريخن�  امتداد  على  الفقه�ء  ك�ن  وقد 
ِدمي م� يتن�قلون  الذين اأ�شلمت لهم زم�مه� عن ِر�ًش� وطم�أنينة. وقنع اأهل احلديث ِبَتقنْ

م موادُّ البن�ِء للمهند�ص الذي َيبنْني الداَر، ويرفُع ال�شرف�ِت. من اآث�ٍر، كم� ُتقدَّ

والواقع اأن كال الفريقني يحت�ج اإىل الآخر، فال فقَه بال �شنٍة، ول �شنَة بال 
فقٍه، وعظمة الإ�شالم تتم بهذا التع�ون.

واملحنة تقع يف اغرتار اأحدهم� مب� عنده، وتزداد مع الإ�شرار و�شعف الب�شرية.

وقد ظهرت يف اجلزائر فتوى لواحد من اأهل احلديث، ح�ربن�ه� بقوة قبَل اأَننْ 
رٍّ �شديد. ت�شيَب الإ�شالم واأهَله ِب�شُ

اإِنَّ على التج�ر يف ب�ش�ئعهم زك�ًة يتقربون اإىل اهلل ب�أدائه�، والتج�ر يف الدني� 
ملوُك امل�ل. وقد افتتَح الإجنليُز الق�رة الهندية ب�شركة جت�رية، ول َيَزاُل ال�شتعم�ر 

القت�ش�دي ُيَهينِْمن على مي�دين التج�رة حتى ميتلَك اأعن�َق ال�شعوب.

ِلِه  ِبَقونْ نذهب  واأين  فيه�؟  زك�ة  ل  التج�رة  عرو�ص  اأن  زاعم  يزعم  فكيف 
نث ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   تع�ىل: 
ٿمث  ٿ   ٿ   نث    تع�ىل:  وقوله   .]254 ]البقرة/  ڱمث  ڱ    ڱ   ڱ  

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   نث  وقوله:   .]3 ]البقرة/ 
ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںمث ]البقرة/ 267[.
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لكن ال�ش�ب امل�شتغل ب�حلديث النبوي نَ�َدى يف الن��ص اأَلَّ زك�َة يف عرو�ص 
التج�رة؛ اإذ ل اأ�شَل له� فيم� قراأ.

و�شمَّ اإىل ذلك اأن الزك�ة يف الزراعة ل تخرج اإّل من القمح وال�شعري والتمر 
والزبيب، ك�أنَّ الكرة الأر�شية هي جَننْد وته�مُة واحلج�ُز.

التج�ر  جمهور  دام  م�  الع�شر  اإىل  الزك�ة  بح�شيلة  يهبط  الق��شر  واملفتي 
ِفي من اإيت�ء الزك�ة، و�شقط عنهم ركن الإ�شالم. والفالحني قد اأُعنْ

ومتى يقع هذا؟ يف اأي�م جنَّدت الكني�شة خالله� ثرواِت التج�ر والفالحني 
َتَلى بجدب الأر�ص وجدب العقول. لتن�شرِي الع�ل الإ�شالمي املُبنْ

مل�ذا ل نتدبر القراآَن اأوًل حتى نعرف اأبع�َد التك�ليف التي ن�طه�)1( الإ�شالم 
ب�أعن�قن�، واأوعية امل�ل التي نخرج منه� زكواتن�؟

يتبعه�  التي  والأ�ش�ليب  فيه�،  نعي�ص  التي  الدني�  طبيعة  ِرُف  نَعنْ ل  ومل�ذا 
ومن� لك�شب مع�ركهم �شدن�؟ ُخ�شُ

اإنه ل فقه مع العجز عن فهم الكت�ب، ومع العجز عن فهم احلي�ة نف�شه�.

القريبة  دللته  ودرا�شة  القراآن،  تدبر  ي�شتوعر)2(  ب�حلديث  امل�شتغلني  وبع�ص 
ِقي البالد والعب�د. والبعيدة، وي�شت�شهل �شم�َع حديٍث م�، ثم يختطف احلكم منه َفُي�شنْ

)1(  نَ�َطَه�: علَّقه�. )م(.
)2( ي�شتوعر: ي�شت�شعب. )م(.
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  قلن�: اإنه ل خالف بني امل�شلمني يف العمل مب� �شحت ن�شبته لر�شول اهلل
َق اأُ�شول ال�شتدلل التي و�شعه� الأئمة، وانتهت اإليه� الأمة. وفنْ

اإمن� ين�ش�أ اخلالف حول �شدق هذه الن�شبة اأو بطالنه�، وهو خالف لبد من 
ح�شمه، ولبد من رف�ص الفتع�ل اأو التكلف فيه.

معنى  فال  العلم�ء  بني  َرة  املقرَّ ال�شحة  �شروط  املرويُّ  اخلرب  ا�شتجمع  ف�إذا 
�شعة،  الأمر  يف  اأ�شبح  ال�شروط  هذه  توفر  يف  حمرتم  خالف  وقع  واإذا  لرف�شه. 
ول  اإمي�ن،  ول  بكفر  هن�  للخالف  َعالقة  ول  �شتَّى.  نظر  وجه�ت  وجود  واأمكن 

بط�عة اأو ع�شي�ن.

وقد وقع يل واأن� ب�جلزائر اأَنَّ ط�لًب� �ش�ألني: اأ�شحيح اأن مو�شى  فق�أ عني 
واأن�  للط�لب  اأجله؟ فقلت  ا�شتوَفى  مَلك املوت عندم� ج�ء لقب�ص روحه، بعدم� 
به  يرتبط  بعقيدة، ول  يت�شل  اإنه ل  ال�شدر: وم�ذا يفيدك هذا احلديث؟  �ش�ئق 
َحى، وخ�شومه� ط�معون يف اإخم�د  عمل. والأمة الإ�شالمية اليوم تدور عليه� الرَّ

َدى. جنْ اأنف��شه�. ا�شتغلنْ مب� هو اأََهّم واأَ

له  فقلُت  ل؟  اأم  �شحيح  احلديث  هل  اأعرف  اأَننْ  اأحببُت  الط�لب:  ق�ل 
ِويٌّ عن اأبي هريرَة، وقد ج�دل البع�ص يف �شحته. ًم�)1(: احلديث َمرنْ ُمَترَبِّ

ًرا. )م(. ًم�: مت�شجِّ )1(  متربِّ
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ُت لنف�شي اأفكر: اإن احلديَث �شحيُح ال�شند، لكن متنه يثري الريبة؛  وعدنْ
اإذ يفيد اأن مو�شى يكره املوت، ول يحب لق�ء اهلل بعدم� انتَهى اأجُله، وهذا املعنى 
»َمننْ  الآخر:  ال�ش�حلني من عب�د اهلل كم� ج�ء يف احلديث  اإىل  ب�لن�شبة  مرفو�ص 
اأََحبَّ لق�َء اهلِل اأََحبَّ اهلُل ِلق�َءُه«. فكيف ب�أنبي�ء اهلل؟ وكيف بواِحٍد من اأُويل العزم؟ 
اإِنَّ كراهيته للموت بعدم� ج�ء مَلُكه اأمر م�شتغرب. ثم هل املالئكة تعر�ص لهم 

الع�ه�ت التي تعر�ص للب�شر من عمى اأو َعَور؟ ذاَك بعيد.

� م� ك�ن الأمر، َفَلينْ�َص لدّي م� يدفعني  قلت: لعل منَت احلديث معلوٌل، واأَيًّ
اإىل اإط�لة الفكر فيه.

َردَّ  جعل  ال�ش�رح  اأن  �ش�ءين  م�ش�دره  اأحد  يف  احلديث  اإىل  رَجعُت  فلم� 
وه�ك  قوًة.  اإِّل  يزده�  فلم  اإليه  َهة  املَُوجَّ ال�شبه�ِت  يفّنُد  و�شرع  اإحل�ًدا.  احلديِث 

احلديُث اأوًل:

  ق�ل: »ج�ء ملك املوت اإىل مو�شى  عن اأبي هريرَة عن ر�شول اهلل
ق�ل:  ففق�أه�،  املوِت،  مَلِك   عنَي  فلطم مو�شى  ق�ل:  ربَّك،  اأجبنْ  له:  فق�ل 
�َشلنَْتِني اإىل عبٍد َلَك ل يريد املوَت، وقد  فرَجع امللك اإىل اهلل تع�ىل، فق�ل: اإنك اأَرنْ
ِجعنْ اإىل عبدي فقل له: اأحلي�ٍة تريد؟  فق�أ عيني، ق�ل: فردَّ اهلُل اإليه عينه، وق�ل: ِارنْ
ف�إن كنت تريد احلي�ة ف�شع يدك على منت ثور، فم� َواَرتنْ يدك من �شعرٍة ف�إنك 
تعي�ص به� �شنة، ق�ل: ثم مه؟ ق�ل: ثم متوت، ق�ل: ف�لآن من قريب، َربِّ اأَِمتنِْني من 

�شة رمية بحجر«. الأر�ص املقدَّ
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اإىل ج�نب الطريق  ُه  َ َقربنْ اأَينِّ عنده لأريُتكم  : »واهلل لو  ق�ل ر�شول اهلل 
عند الكثيب الأحمر«)1(.

ق�ل امل�زري:
يجوز  ق�لوا: كيف  ره،  ت�شوُّ واأنكر  احلديث  هذا  املالحدة  بع�ص  اأنكر  وقد 

على مو�شى فقء عني ملك املوت؟

ق�ل: واأج�ب العلم�ء عن هذه ال�شبهة ب�أجوبة:
له يف هذه  تع�ىل  اأذن اهلل  قد    اأن يكون مو�شى  ميتنع  اأنه ل  اأحده�: 
اللطمة، ويكون ذلك امتح�نً� للملطوم، واهلل  يفعل يف خلقه م� �ش�ء، وميتحنهم 

مب� اأراد.

ُه فغلبه ب�حُلجة،  والث�ين: اأن هذا على املج�ز، واملراد اأَّن مو�شى ن�ظره وَح�جَّ
ويق�ل: فق�أ فالٌن عنَي فالٍن اإذا َغ�لَبُه ب�حلجة، ويق�ل: عورت ال�شيء اإذا اأدخلت 

فيه نق�ًش�.

وعلَّق امل�زري على الراأي الث�ين بقوله:

ويف هذا �شعٌف لقوله ، فرد اهلل عينه، ف�إن قيل: اأراد حجته، ك�ن بعيًدا.

)1(  اأجب ربك: ا�شتعد للموت. منت الثور: ظهره. مه: ا�شتفه�م معن�ه ثم م�ذا يكون؟ حي�ة اأم موت؟. رمية حجر: 
م�ل. قدر م� يبلغه. الكثيب: كوم الرِّ
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رجل  اأنه  وظن  اهلل،  عند  من  ملك  اأنه  يعلم   ل  مو�شى  اأن  والث�لث: 
ق�شده يريد نف�شه )اأي يريد قتله( فدافعه عنه�، ف�أدت املدافعة اإىل فقء عينه، ل 
اأنه ق�شده� ب�لفقء، وهذا جواب الإم�م اأبي بكر بن خزمية وغرِيِه من املتقدمني. 

واخت�ره امل�زري والق��شي ِعي��ص.

ق�لوا: ولي�ص يف احلديث ت�شريٌح ب�أنَُّه تعمد فقء عينه، ف�إن قيل: فقد اعرتف 
مو�شى حني ج�ءه ث�نًي� ب�أنه ملك املوت.

ف�جلواب: اأنه اأت�ه يف املرة الث�نية بعالمة علم به� اأنه ملك املوت ف��شت�شلم 
بخالف املرة الأوىل.

نقول نحن: هذا الدف�ع كله خفيف الوزن، وهو دف�ع ت�فه ل ي�ش�غ.

امل�شلمني.  اأعرا�ص  يف  ي�شتطيُل  فهو  ب�لإحل�د  احلديث  ُمنكر  َم  َو�شَ وَمننْ 
ِزُل به عن مرتبة ال�شحة. : اأن يف متنه علًة ق�دحًة َتننْ واحلقُّ

.� ، ولي�ص خالًف� عق�ئديًّ ه اأو َقبوُله خالٌف فكريٌّ ورف�شُ

َفى على اأ�شح�ب الفكر ال�شطحي.  والعلة يف املنت يب�شره� املحققون، وَتخنْ
�، واأن هذا غري  َن اأن مو�شى فق�أ عنَي ملِك املوِت حقًّ ا ممن يرونْ �شمعت كالًم� ح�دًّ

م�شتغرب.
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ق�ل  اأن�ٍص،  َعننْ  اأحمَد  حديَث  هن�  اأثبُت  عندي  م�  اأذكر  اأن  وقبل 
ر�شول اهلل : »من اأحبَّ لق�َء اهلِل اأحبَّ اهلُل لق�ءه، ومن َكِرَه لق�َء اهلِل َكِرَه 
اهلُل لق�َءه«، قلن�: »ي� ر�شول اهلل كلن� نكره املوت«، فق�ل ر�شول اهلل: »لي�ص ذلك 
َر - ج�َءُه الب�شرُي من اهلل تع�ىل مب�  ُت�شِ ر – احنْ كراهية املوت، ولكن املوؤمن اإذا ُح�شِ
هو �ش�ئر اإليه، فلي�ص �شيء اأحب اإليه من اأن يكون قد لقي اهلل تع�ىل ف�أحّب لق�ء 
ر – احت�شر - ج�ءه »النذير« مب� هو �ش�ئر  اهلل«. ق�ل: »واإن الف�جر اأو الك�فر اإذا ُح�شِ

اإليه من ال�شر اأو م� َيلنَْقى من ال�شر فكره لق�َء اهلِل فكره اهلُل لق�ءه«.

يف  الن��ص  وانغم��ص  املعت�دة،  ِة  حَّ ال�شّ اأحواَل  يتج�وز  املذكور  واحلديث 
ر فيه، ونزول  مع�ي�شهم يزرعون وي�شنعون ويتجرون، ف�إن اإقب�لهم على احلي�ة ل ُنكنْ
هذا  من  اإّل  راُنه�  ُعمنْ وين�ش�أ  الدني�  تقوم  وم�  م�شيبة.  ب�أنه  يو�شف  قد  هن�  املوت 

ه�. ال�شعور ب�حلي�ة وحبِّ

ر به� دينه وَيلقى  ِبُذ احلي�ة الدني� يف �ش�عة فداء ين�شُ َيننْ على اأن املوؤمن قد 
به� ربَّه، فهو واإن انغم�َص يف �شئون الدني� ل ين�شى اأبًدا دينه، وَل يننُْك�ُص)1( َعننْ 

لق�ء ربِّه.

)1( ل ينك�ص: ل يرجع. )م(.



4545 واية اأْي.. والررِّ مناذُج ِللرَّ

اللحظ�ِت  لي�شرَح  ُكلَّه�؛  الظروَف  هذه  يتج�وز  بن حنبل  اأحمد  وحديُث 
الأخريَة من عمر املتوفَّى وهو يف فرا�ص املر�ص، اأو وهو على اأبواب الآخرة، وقد 

وَح ليعود به� اإىل ب�رئه�. �شرع ملُك املوت ي�شرتدُّ الرُّ

اأو  فرًح�،  املوؤمن  به�  يطري  التي  رى  الُب�شنْ جتيء  احلرجة  الأَُوينَْق�ت  هذه  يف 
الأنب�ء التي َيُنوء)1( به� الف�جر َكَمًدا)2(.

فلننظر على �شوء هذه احلق�ئق اإىل حديث فقِء مو�شى لعنِي مَلِك املوِت. 
اإن امللك ق�ل ملو�شى: اأجبنْ ربك؛ يعني اأن عمَرك انتهى، ف��شتعدَّ لت�شليِم ُروِحَك 

والعودِة اإىل ربك.

مو�شى  احلديث:  عن  املدافعون  ق�ل  مو�شى؟  ي�ش�يق  م�  العودة  هذه  اأيف 
الع�دية  الأحوال  يف  مفهومة  املوت  كراهية  ونقول:  املوت.  يكره  الب�شر  ك�ش�ئر 
للن��ص الع�ديِّني، ول معنى له� بعد انته�ِء الأجل، وجميء املَلك لي�شرتدَّ وديَعُته.

جزع  اإىل  ل  حتوَّ َه  الُكرنْ هذا  اإن  احلتم؟  اللق�ء  من  مو�شى  يكرهه  الذي  م� 
ق�أ عني امللك كم� يق�ل. وغ�شب جعال مو�شى َيفنْ

ل في�شقط. )م(. )1(  َيُنوء : ُيثَقل ب�حِلمنْ
)2( َكَمًدا: حزنً� �شديًدا. )م(. 
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يقول املدافعون عن احلديث: اإن مو�شى فق�أ ال�شورَة التي مَتَثَّل به� امللك؛ 
لأنه ج�ء يف �شورة ب�شر. ويردُّ ذلك م� ج�ء يف احلديث اأَنَّ اهلل رّد اإليه عينه، اأفك�ن 

مو�شى ع�جًزا عن اإ�شالح العَوِر يف الهيئة التي ت�شكل فيه�؟

مى حجر من حدود فل�شطني التي جُب  وقد طلب مو�شى اأن يدفن على َمرنْ
قوُمه عن دخوله�، فهل هذا الطلُب تف�شرٌي حلر�ص اليهود الآن على نقل موت�هم 

اإىل الأر�ص املقد�شة؟

ب�لُغيوب  والإمي�ن  ب�لغيب  البتالء  من  احلديث  اإن  ق�ل:  من  و�شمعت 
� ال�شي�ُق الغ�م�ص والأ�شلوب امل�شطرب فهم�  حق، اإذا ك�نت م�شتيقنة امل�شدر. اأَمَّ
مو�شع بحِث الفقه�ء؛ ليتعرفوا احلقيقة ِمننْ خرب اآح�د، يتعر�ص للدر�ص والفح�ص 

�شنًدا ومتًن�.

واأخرًيا، فهذا احلديث واأمث�له مم� ل �شلة له بعقيدة اأو �شلوك، ق�رٌّ يف مك�نه، 
تعدوه العني اإىل املهّم من تع�ليم الإ�شالم العملية، فَمننْ نب�ص الرتاب عنه، و�شغل 
الن��ص به، ون�شب اإىل الإحل�د من يتوقف فيه؟ اإِنَّ اأعداَء ال�شحوة الإ�شالمية من 

وراء هذا احلراك الط�ئ�ص.

وقد رف�ص الأئمة اأح�ديَث �شّح �شنُده� واعتّل متُنه�، فلم ت�شتكمل بهذا 
اخللل �شروَط ال�شحِة.
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ومن اأجل ذلك، ا�شتغربن� م� رواه ث�بٌت عن اأن�ٍص اأَنَّ رجاًل ك�ن يتهم ب�أم 
ولد ر�شول اهلل ، فق�ل ر�شول اهلل  لعلّي: »اذهبنْ ف��شِربنْ عنَقُه، ف�أت�ه علّي 
ف�إذا هو  ف�أخرجه،  فن�وله يده   . ُرجنْ ُاخنْ له علّي:  فيه�، فق�ل  ف�إذا هو يف ركيٍّ يتربد 
جمبوب لي�ص له َذَكر، فكّف عليٌّ عنه، ثم اأتى النبيَّ  فق�ل: ي� ر�شول اهلل اإنه 

ملجبوب م� له َذَكر«.

به�  يواجه  ب�لقتل يف تهمة ل حتقق، ول  اأن يحكم على رجل  ي�شتحيل 
املتهم، ول ُي�شَمعنْ له دف�ٌع عنه�، بل ك�شفِت الأي�ُم عن كذبه�.

وقد ح�ول النوويُّ - غفَر اهلل لن� وله - ت�شويَغ هذا احلكم، بقوله: »لعّل 
� للقتل ل�شبٍب اآخر! ونقول: مَتى اأمر ر�شول اهلل بقتل  الرجَل ك�ن من�فًق� م�شتحقًّ

املن�فقني؟ م� وقع ذلك منه، بل لقد نَهى عنه.

التي  الع�هة  تبنيَّ من  بعدم�  القتل  الرجل جن� من  اأن  ال�شي�ق  وظ�هٌر من 
اأمر ت�أب�ه اأ�شول  بيح دُمه؟ هذا  اأُ اأفلو ك�ن �َشليًم�  اإليه،  به ا�شتح�لُة توجيِه الته�ِم 

الإ�شالم وفروُعُه ُكلُّه�.

اإن ب�حلديث علًة ق�دحة، وهي ك�فية يف �شلب و�شف ال�شحة عنه، واأهل 
الفقه ل اأهل احلديث، هم الذين يردون هذه املروي�ِت.
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ِزير)1(؟ وهذا تفكري م�شتنكر.  ق�ل مدافع عن هذا اخلرب: َلعلَّه من ب�ب التعنْ
اأب��شم التعزير  َطى ويلَّ الأمر َحقَّ قتِل الن��ص ل�شبهٍة اأو �ش�ئعة؟  اأَعنْ هل الإ�شالم 
�ص �شرية نبين�  ِم، وُنعرِّ ت�شتب�ُح الدم�ُء على نحو ط�ئ�ص؟ اإنن� نقتل ديَنن� بهذا الفهنْ

للقيل والق�ل.

ومم� يحت�ج اإىل الفقه ال�شليم حترمُي نعي املوتى، ورف�ص م� تن�شره ال�شحف 
الآن من اإعالن�ت عن وف�ة فالن وفالنة. وَقدنْ ج�ءين بع�ُص الطالب يقولون: اإنهم 

قروؤوا اأح�ديَث تفيد ذلك، وِمننْ َثمَّ فهم ي�شتنكرون الإيذاَن ب�أخب�ر املوتى.

قلت: اإن النعي املكروه م� ك�ن ا�شتعرا�ًش� للم�آثر واملف�خر، وتنويًه� ب�لأفراد 
والأ�شر، اأم� م� عدا ذلك فال �ش�ئبَة فيه، بل لبد منه.

ق�لوا: م� رواه الرتمذيُّ وابُن م�جة غرُي م� تقول! عن حذيفة  ق�ل عندم� 
ر: »اإذا اأن� ِمتُّ فال يوؤذن عليَّ اأحد، اإين اأخ�ف اأن يكون نعًي�، واإين �شمعت  احُت�شِ

ر�شول اهلل ينَهى عن النعي«.

هكذا َرَوى الرتمذي، واأكد ابن م�جة الرواية اإلَّ اأَنَّه ق�ل: »ك�ن حذيفة اإذا 
م�ت له امليت ق�ل: »ل توؤذنوا به اأحًدا، اإين اأخ�ف اأن يكون نعًي�، اإين �شمعت 

ر�شول اهلل  ب�أذين ه�تني َيننَْهى عن النعي«.

)1( التعزير: العقوبة التي يفر�شه� احل�كم على املذنب مب� يراه من��شًب�، مم� دون احلد ال�شرعي. )م(.
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وعن عبد اهلل بن م�شعود »اأن ر�شول اهلل ك�ن ينهى عن النعي، وق�ل: اإي�كم 
والنعَي ف�إنه من عمل اجل�هلية«. ق�ل عبد اهلل: والنعي: اأذان ب�مليت.

ونحن نوؤكد اأن النعي املحظور م� ق�رنه الري�ء واإحي�ء الع�شبية، اأم� الإخب�ر 
املعت�د في�شتحيل كرهه.

وم� اأكرث الأح�ديث املنت�شرة اليوم بني ال�شب�ب، ي�شتنتجون منه� اأحك�ًم� 
�شيئة، اإن قبلن� �شنده� على اإغم��ص ف�إن متنه� ل ي�شح َقبوُله.

�شتة  والرتهيب«  »الرتغيب  للمنذري - رحمه اهلل - يف كت�به  قراأت  وقد 
َنى ال�ش�م وم� ج�ء يف ف�شله�. ع�شر حديًث� يف �ُشكنْ

منه� م� ج�ء عن زيد بن ث�بت: ق�ل ر�شول اهلل  يوًم� ونحن عنده: »طوبى 
لل�ش�م، اإن مالئكة الرحمن ب��شطة اأجنحته� عليه«. واأغلب الأح�ديث ال�شتة ع�شر 
َنى، واأغلبه� من رواية الرتمذي واحل�كم والطرباين وابن حب�ن  تدور على هذا املعنْ

واأبي داود واأحمد.

ديًن�،  ن�شرتهم  اإخوتن�، ونرى  اأهله�  ونعدُّ  ُكلَّه�  الإ�شالم  اأقط�ر  ونحن نحب 
اأو  �شكن�ه،  يف  والرتغيب  اآخر  على  بلد  تف�شيل  يف  َوى  ُيرنْ وم�  ُكفًرا،  لنَهم  وخذنْ
املرابطة فيه فهو عندم� يتعر�ص الإ�شالم للخطر من ِقَبِلِه، اأو حتدث ثغرة يف حدوده 

ه�. تتطلب الرج�ل ل�شدِّ
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وذلك كم� تتجمع كرات الدم البي�ش�ء حلم�ية اجل�شم من اجلراثيم الغ�زية، 
مفهومة  هن�  الدف�ع  قوات  م�ش�رعة  اإن  قرحة.  به  تن�ش�أ  اأو  ٍح،  ِبُجرنْ ي�ش�ب  عندم� 

احلكمة.

اأم� يف ح�لة اجل�شم الع�دية، فموقف الكرات من جميع الأع�ش�ء واحد. 
يتواثبون حوله�  والغزاة  �َشتَّى،  َثَغراٍت  الآن مهددٌة من  الإ�شالم  دار  اأن  والواقع 

�شرًق� وغربً�.

ومل� ك�نت فل�شطنُي جزًءا من ال�ش�م فنحن نعد الِفراَر منه� ع�شي�نً� والثب�َت 
فيه� جه�ًدا. وللمدافعني عن الإ�شالم يف اأفغ�ن�شت�ن والفلبني، و�ش�ئر اأرا�شيه ُكلُّ 
ال�شتة  الأح�ديث  ج�ء يف  كم�  ال�ش�م،  لأر�ص  اأو  فل�شطني،  لعرب  التي  احلقوِق 

ع�شر.

ي  وُيو�شِ الكرمي،  ب�لقراآن  معه  الن��ص  وي�شغل  نف�شه  ي�شغل    عمر  ك�ن 
القراآن  اإىل  فيه�  ا�شتند  التي  اأق�شيته  ومن  عليه.  وتعكف  به  تلهج  اأن  اجليو�ص 
َدُه: م� رواه ابُن اإ�شح�َق، ق�ل: »ُكننُْت َج�ِل�ًش� َمَع الأ�شوِد بن يزيَد يف امل�شجد  َوحنْ
  ث بحديث ف�طمة بنت قي�ص: اأن ر�شول اهلل الأعظم، ومعي ال�شعبي، فحدَّ
� من  نى ول نفقة - وك�نت قد طلقت ثالًث� - ف�أخذ الأ�شوُد َكفًّ ل يجعل له� �ُشكنْ
ح�شى َفَح�شَبُه)1( به، ثم ق�ل: ويلك حتدث مبثل هذا؟ ق�ل عمر: ل نرتك كت�ب 

)1( ح�شبه: رم�ه ب�حل�شى اأو احلجر. )م(.
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َنى والنفقة، ق�ل  ربن� و�شنة نبين� لقول امراأٍة ل ندري حفظت اأم ن�شيت، له� ال�شكنْ
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ    ٺ   ٺ   نثٺ   تع�ىل: 

ٹڤ    مث ]الطالق/ 1[.

الفقه�ء، رف�شه الأحن�ف،  وحديث ف�طمة املذكور هو مو�شع خالف بني 
وقبله احلن�بلة، وَيَرى امل�لكية وال�ش�فعية اأن املطلقة ثالًث� له� ال�شكنى دون النفقة.

وملحظ احلن�بلة: اأن �شي�ق الآية التي ذكره� عمر يف الطالق الرجعيِّ ل 
الب�ئن، وملن �ش�ء اأن يدر�ص الق�شية يف م�ش�دره�، والذي يعنين� منه�: هو اأن عمر 

جعل ظ�هر القراآن هو ال�شنَة التي تتبع.

واإذا كن� نقدم الراأي القويَّ على الرواية املريبة فيم� �شقن� قباًل من من�ذَج، 
ف�إن عجبن� ي�شتد عندم� نرى من يرتك النقل والفقه مًع� يف بع�ص الأحك�م.

اتفق املحدثون اأن ر�شول اهلل  ق�ل: »ل تنكُح الأمّي حتى ت�شت�أمر، ول 
تنكح البكر حتى ت�شت�أذن«، ق�لوا: ي� ر�شول اهلل وكيف اإذنه�؟ ق�ل: اأن ت�شكت«، 

َت�أمر، واإذنه� �شكوته�«. ه� والبكر ُت�شنْ يِّب اأحق بنف�شه� من وليِّ ويف رواية: »الثَّ

  النبي  اأتت  بكًرا  ج�ريًة  »اأن  عنهم�:  اهلل  ر�شي   - عب��ص  ابن  وعن 
ه� ر�شول اهلل«. جه� وهي ك�رهة، فخريَّ فذكرت اأن اأب�ه� َزوَّ
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جني من ابن  اأبي زوَّ اإن  »اأن فت�ة دخلت على ع�ئ�شة فق�لت:  ويف رواية: 
اأخيه يرفع بي خ�شي�شته واأن� له ك�رهة. ق�لت ع�ئ�شة: اجل�شي حتى ي�أتي ر�شول 

اهلل. فج�ء ر�شول اهلل  ف�أخربته، ف�أر�شل اإىل اأبيه� فدع�ه، فجعل الأمر اإليه�.

فق�لت: ي� ر�شول اهلل، قد اأجزُت م� �شنع اأبي، ولكني اأردت اأن اأُعلَم الن�ش�َء 
اأن لي�ص لالآب�ء من الأمر �شيء«.

ومع هذا، ف�إن ال�ش�فعية واحلن�بلة اأج�زوا اأن يجرب الأب ابنته الب�لغة على 
املراأة،  اإه�نة  تق�ليِد  مع  ان�شي�ًق�  اإل  هذه  النظر  وجهة  نرى  ول  تكره،  مبن  الزواج 

وحتقري �شخ�شيته�.

اإم�ش�ًء لظواهر  تب��شر عقده�  اأن  املراأة حق  اأعطوا  اأن الأحن�ف  وقد ذكرن� 
القراآن. نثڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ڃمث ]البقرة/ 148[.



يف عَالَم  النّسَاء 
احلجاب والنقاب - املرأة واألسرة والوظائف العامة - 
 عالقة املرأة باملسجد - شهادة املرأة يف احلدود والقصاص.





نريد لل�شحوة الإ�شالمية املع��شرة اأمرين؛ اأولهم�: البعد عن الأخط�ء التي 
انحرفت ب�لأمة واأذهبت ريحه� واأطمعت فيه� عدوه�. والآخر: اإعط�ء �شورة عملية 

لالإ�شالم تعجب الرائني، ومتحو ال�شبه�ت القدمية وتن�شف الوحي الإلهي.

الأمرين  ال�شحوة ف�شل يف حتقيق  اإىل هذه  املن�شوبني  اأن بع�ص  ويوؤ�شفني 
ب�شط  من  خ�شومه  ومّكن  الإ�شالم،  من  الن��ص  اإخ�فة  يف  جنح  رمب�  بل  جميًع�، 

األ�شنتهم فيه.

اأَننْ  راأوا  التي  املب�دئ  اأو  اأث�روه�،  التي  املع�رك  من  ط�ئفة  هن�  ولن�شتعر�صنْ 
ينطلقوا منه�. ونبداأ مبعركة النق�ب.

م الزن�،  ًب� يف اإحدى دول اخلليج يقول فيه موؤلفه: اإن الإ�شالم َحرَّ قراأت ُكَتيِّ
ف الوجه ذريعة اإليه، فهو حرام مل� ين�ش�أ عنه من ع�شي�ن. واإن ك�شنْ

قلت: اإن الإ�شالم اأوجب ك�شف الوجه يف احلج، واألفه يف ال�شلوات كله�، 
اأفك�ن بهذا الك�شف يف ركنني من اأرك�نه يثري الغرائز وميهد للجرمية؟ م� اأَ�شلَّ هذا 

ال�شتدلل!

معركة احلجــاب

يف عامل الن�ساء
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وقد راأى النبي  الوجوَه �ش�فرًة يف املوا�شم وامل�ش�جد والأ�شواق، فم� ُروَي 
رَيُ على الدين وال�شرف من اهلل ور�شوله؟ عنه َقطُّ اأنه اأمر بتغطيته�، فهل اأنتم اأَغنْ

ولننظر اإىل كت�ب اهلل ور�شوله لن�شتجلَي اأطراَف املو�شوع.

الآية  اأب�ش�رهم؟ كم� ج�ء يف  املوؤمنون  يغ�صُّ  َفِممَّ  مغط�ًة،  الوجوه  ك�نت  1-  اإذا 
ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   نث  ال�شريفة 

ڎ  ڈمث ]النور/ 30[. اأيغ�شونه� عن القف� والظهر؟

الَغ�صُّ يكون عند مط�لعة الوجوه بداهة، ورمب� راأى الرجل م� ي�شتح�شنه من 
 : لعلي  املراأة فعليه اأَلَّ يع�وَد النظر عندئذ، كم� ج�ء يف احلديث. ق�ل ر�شول اهلل

»ي� عليُّ ل تتبع النظرة النظرة، ف�إن لك الأوىل ولي�شت لك الآخرة«.

2-  وقد راأى النبي  من ت�شتث�ر رغبته عند النظر املف�جئ، وعندئذ ف�لواجب 
على املتزوج اأن ي�شتغنَي مب� عنده، كم� َرَوى ج�بر عن النبي : »اإذا راأى 
اأحدكم امراأة ف�أعجبته فلي�أِت اأهله - اأي: ليذهبنْ اإىل زوجته - ف�إن ذلك يردُّ 

م� يف نف�شه«.

ف�إن ل تكن له زوجٌة فليِع قوله تع�ىل: نث ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  مث ]النور/ 33[.
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اأن   - ال�شوك�ين  روى  كم�   - ع�شره  علم�ء  عن  عي��ص  الق��شي  حكى 
ُ وجهه� وهي ت�شري يف الطريق. وعلى الرج�ل غ�صُّ الب�شِر  املراأة ل يلزمه� �َشرتنْ

كم� اأمرهم اهلل.

الرج�ل  يجمع  العيد  وم�شلى   - الن�ش�ء    النبي  خطب  الأعي�د  اأحد  3-  يف 
َحَطُب  اأكرثكن  ف�إن  »ت�شدقن  لهن:  فق�ل   - اهلل  ر�شول  من  ب�أمر  والن�ش�ء 
ينْن ج�ل�شة يف و�شط الن�ش�ء: ل نحن كم�  َم«، فق�لت امراأٌة �شفع�ُء اخَلدَّ َجَهنَّ
َن الع�شرَي«؛ يعني - عليه ال�شالة  ُفرنْ َك�َة وَتكنْ َن ال�شَّ رِثنْ و�شفت؟ ق�ل: »لأنكن ُتكنْ
َن م� يبذُل يف البيت،  ِكرنْ َن َحقَّ الزوِج، وُيننْ حدنْ وال�شالم - اأن ن�ش�ًء كثرياٍت َيجنْ

وى. كنْ ول ت�شمع منهن اإل ال�شَّ

من  بالل  ثوب  يف  يلقني  ُحليِّهن،  من  يت�شدقن  فجعلن  الراوي:  ق�ل 
ينْن؟  اخلدَّ �شفع�ء  املراأة  اأن  الراوي  َعَرَف  اأين  وال�شوؤال: من  اأقراطهن وخوامتهن. 
واخلدُّ الأ�شفع هو اجل�مع بني احلمرة وال�شمرة. م� ذلك اإل لأنه� مك�شوفُة الوجه.

ويف رواية اأخرى: كنت اأرى الن�ش�ء واأيديهن تلقي احللي يف ثوب بالل، 
فال الوجه عورة ول اليد عورة.

4-   ق�ل بع�ص الن��ص: اإن الأمر بك�شف الوجه يف احلج، اأو يف ال�شالة، يعطي اأن 
الوجه يجب �شرته فيم� وراء ذلك، واأن على املراأة ارتداَء النق�ِب والقف�زين.
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ونقول: هل اإذا اأمر اهلل احلج�ج بتعرية رءو�شهم يف الإحرام ك�ن ذلك يفيد 
ى وجوبً� يف غري الإحرام؟ من ق�ل ذلك؟ من �ش�ء غطى راأ�شه  اأن الرءو�ص ُتَغطَّ

ومن �ش�ء ك�شفه.

5-  عن �شهل بن �شعد  اأن امراأة ج�ءت اإىل ر�شول اهلل  فق�لت: ي� ر�شول 
د النظر اإليه� و�شوبه ثم  اهلل، جئت لأََهَب َلَك نف�شي، فنظر اإليه� ر�شول اهلل ف�شعَّ
ط�أط�أ راأ�شه - ل يجبه� ب�شيء - فلم� راأت اأنه ل يق�ص فيه� ب�شيء جل�شت..«.

له  فق�ل  مهر  معه  يكن  ول  خطبه�،  ال�شح�بة  اأحد  اأن  اأخرى  رواية  ويف 
النبي: »التم�صنْ ولو خ�متً� من حديد«.

وانتهت الق�شة بزواجه منه�.

َبُه اإن ك�نت منقبة؟ وَّ وال�شوؤال فيَم �شّعد النظر و�شَ

ِمننْ  امراأٌة  فج�ءت   ، اهلل  ر�شول  َرِديف)1(  الف�شل  »ك�ن  عب��ص:  ابن  6-   عن 
خثعم ت�ش�أله، فجعل الف�شل ينظر اإليه� وتنظر اإليه، وجعل ر�شول اهلل ي�شرف 
وجه الف�شل اإىل ال�شق الآخر، فق�لت: ي� ر�شول اهلل اإن فري�شة اهلل على عب�ده 
احلج، وقد اأدركت اأبي �شيًخ� كبرًيا ل يثبت على الراحلة، اأف�أحج عنه؟ ق�ل: 

نعم. وك�ن ذلك يف حجة الوداع؛ اأي ل ي�أِت بعده حديٌث ن��شٌخ.

)1(  رديف: خلف. )م(.
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الفجر،  النبي �شالة  مع  ي�شهدن  موؤمن�ت  ن�ش�ء  ق�لت: ك�ن  ع�ئ�شة  ثت  7-  وَحدَّ
ف�ت مبروطهن)1( - م�شتورات الأج�ش�د مب� ي�شبه املالءة - ثم ينقلب اإىل  ُمَتَلحِّ
غب�ص  لول  اأنه  تعني  الغل�ص؛  من  رفن  ُيعنْ ل  ال�شالة،  يق�شني  حني  بيوتهن 

الفجر لُعِرفنْن لنك�ش�ف وجوههن.

8-   على اأن قوله تع�ىل: نثں  ڻ  ڻ  ڻ  مث ]النور/ 31[ يحت�ج 
اإىل ت�أمل، اإذ لو ك�ن املراد اإ�شدال اخلم�ر على الوجه لق�ل: لي�شربن بخمرهن 
وم�  الإ�شالمي،  املجتمع  �شع�ر  هي  الوجه  تغطية  دامت  م�  وجوههن،  على 
التطبيق العملي  اإليه. وعند  التي تن�شُب  اله�ئلة  املنزلة  للنق�ب هذه  دامت 
م ا�شطرت الن�ش�ء ل�شطن�ع الرباقع اأو حجب اأخرى على الن�شف  لهذا الَفهنْ
الأدنى للوجه كي ي�شتطعَن ال�شرَي، ف�إن اإ�شدال اخلم�ر من فوق ُيع�شي العيون، 

ويع�شر الروؤية. ومن ثم فنحن نرى الآية ل ن�ص فيه� على تغطية الوجوه.

يغطني  كّن  الإ�شالم  وعلى عهد  اجل�هلية،  الن�ش�ء يف  بع�ص  اأن  �شك  ول 
اأحي�نً� وجوههن مع بق�ء العيون ُدوَن غط�ء، وهذا العمل ك�ن من الع�دات ل من 

العب�دات، فال عب�دة اإّل بن�ص.

)1(   مروط: جمع »ِمرنْط«، وهو ك�ش�ء من �شوف وخالفه لتغطية الراأ�ص. )م(.
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»اأم خالد«  له�:  يق�ل    النبي  اإىل  امراأة ج�ءت  اأن  9-   ويدل على م� ذكرن�: 
َبٌة ت�ش�أل عن ابنه� الذي ُقتل يف اإحدى الغزوات، فق�ل له� بع�ص  وهي ُمَتَنقِّ
املراأة  فق�لت  متنقبة؟  واأنت  ابنك  عن  ت�ش�ألني  جئِت  النبي:  اأ�شح�ب 
ال�ش�حلة: اإِننْ اأُرَزاأ ِابنْني َفَلمنْ اأُرزاأنْ َحَي�ِئي. وا�شتغراب الأ�شح�ب لتنقِب املراأة 

دليٌل على اأَنَّ النق�َب َل يكننْ عب�دًة.

10-  قد يق�ل: اإِّن م� ُروَي عن ع�ئ�شة يوؤكد اأن النق�ب تقليد اإ�شالمي، فقد ق�لت: 
»ك�ن الركب�ن ميرون بن� ونحن حُمرم�ت، ف�إذا ج�زوا بن� �شدلت اإحدان� ِجلنَْب�َبه� 
احلديث  هذا  ب�أن  وجنيب  ك�شفن�ه«،  ج�وزون�  ف�إذا  وجهه�،  على  راأ�شه�  من 

�شعيف من ن�حية ال�شند، �ش�ذ من ن�حية املنت، فال احتج�ج به.

ون  يردُّ اأنهم  مع  النق�ب،  دع�ة  له  ج  ُيروِّ املردود  احلديث  اأن هذا  والغريب 
اأبي بكر دخلت على  اأ�شم�ء بنت  اأن  حديًث� خرًيا منه ح�ًل وهو حديث ع�ئ�شة 
النبي  وعليه� ثي�ب رق�ق، ف�أعر�ص عنه� وق�ل: »ي� اأ�شم�ُء اإِنَّ املراأة اإذا بلغِت 

املحي�َص ل ي�شلحنْ اأن ُيَرى منه� اإل هذا، واأ�ش�ر اإىل وجهه وكفيه«.

تنُْه رواي�ٌت اأخرى، وهو  ونحن نعرف اأن احلديث مر�شل، ولكن احلديث َقوَّ
اأقوى من احلديث الذي �شبقه.

اأن �شبيعة بنت احل�رث  لن� م�شلم  املب�ح: م� رواه  ال�شفور  11-  واأدل على ذلك 
لت من زوجه� وك�نت ح�ماًل، فم� لبثت اأي�ًم� حتى و�شعت، ف�أ�شلحت  ترمَّ
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اأحُد ال�شح�بة، وق�ل  اأبو ال�شن�بل  نف�شه�، وجتملت للخط�ب. فدخل عليه� 
اإنِك واهلل م� تتزوجني اإل  اأراِك متجملًة؟ لعلِك تريدين الزواَج،  له�: م�يل 

بعد اأربعة اأ�شهر وع�شرة اأي�م.

ق�لت �شبيعُة: فلم� ق�ل يل ذلك جمعت علّي ثي�بي حني اأم�شيت، ف�أتيت 
ر�شول اهلل ، و�ش�ألته عن ذلك ف�أفت�ين ب�أين قد حللت حني و�شعت حملي. 

واأمرين ب�لتزوج اإن بدا يل.

من  لي�ص  ال�شن�بل  واأبو  الكّف،  خم�شوبَة)1(  العني  مكحولَة  املراأة  ك�نت 
ِم القرابة على زينته�، واملالب�ش�ت كله� ت�شري اإىل بيئٍة  حم�رمه� الذين يطلعون ِبُحكنْ

ُفور. ي�شيع فيه� ال�شُّ

اإلغ�ء ت�شريع.  اأو  وقد وقع ذلك بعد حجة الوداع، فال مَك�َن لن�شخ حكم 
الإ�شالم  املتحدثني يف  فبع�ص  هن�،  قلن�ه  م�  ينكر كل  َمننْ  هن�ك  اأن  واأعرف 
ا)1( من ابن الرومي. وهم ينظرون اإىل ف�ش�ئل الدني� والآخرة من خالل  ً اأ�شدُّ َتَطريُّ

م�ش�عفة احلجب والعوائق على الغريزة اجلن�شية.

)1( خم�شوبة: ملونة ب�حِلّن�ء. )م(.
ا: ت�ش�وؤًم�. )م(. ً )2(  تطريُّ
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واأحبُّ  وال�شذوذ،  اخلالف  اأكره   - براأيي  اعتدادي  مع   - اأين  اهلل  ويعلم 
ال�شري مع اجلم�عة، واأنزل عن وجهة نظري التي اأقتنع به� بغيَة الإبق�ِء على وحدة 

الأمة.

فهل م� قلته راأٌي انفردت به؟

َكاّل كاّل، اإنه راأي الفقه�ء الأربعة الكب�ر، وراأي اأئمة التف�شري الب�رزين.

اإن ال�ش�غبني على �شفور الوجه يظ�هرون راأًي� مرجوًح�، ويت�شرفون يف ق�ش�ي� 
وحيَّ والثق�يفَّ والجتم�عيَّ لأمة اأكله� اجلهل  املراأة ُكلِّه�، على نحو يهز الكي�ن الرُّ

والعوج�ج مل� حكمت على املراأة ب�ملوت الأدبي والعلمي.

اإن من علم�ء املذاهب الأربعة من يرى اأن وجه املراأة لي�ص بعورٍة، واأثبت 
��ص - وهو  هن� ُنقوًل عن كب�ر املف�شرين من اأتب�ع هذه املذاهب: ق�ل اأبو بكر اجَل�شَّ

حنفي - يف تف�شري قوله تع�ىل: نثک  ک    گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱمث ]النور/ 31[.

ق�ل اأ�شح�بن�: املراد: الوجه والكف�ن؛ لأن الكحل زينُة الوجه، واخِل�ش�ب 
واخل�مت زينُة الكّف. ف�إذا اأبيح النظر اإىل زينة الوجه والكف فقد اقت�شى ذلك ل 

حم�لَة اإب�حَة النظر اإىل الوجه والكفني.
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والكفني  الوجه  من  الغ�لَب  ك�ن  »مل�  م�لكي:  وهو   - القرطبي  ويقول 
ال�شتثن�ء  يكون  اأن  في�شلح  واحلج.  ال�شالة  يف  وذلك  وعب�دة،  ع�دة  ظهورهم� 

راجًع� اإليهم�....«.

ويقول اخل�زن - وهو �ش�فعي - مف�شًرا ال�شتثن�َء يف الآية: »ق�ل �شعيد بن 
ُجَبري وال�شح�ك والأوزاعي: الوجه والكف�ن«.

ويقول ابن كثري - وهو �شلفي: »ويحتمل اأن ابن عب��ص ومن ت�بعه اأرادوا 
تف�شري م� ظهر منه� ب�لوجه والكفني، وهذا هو امل�شهور عند اجلمهور...«.

اإل  عورة  كله�  املراأة  حنبلي:  مرجع  وهو   - »املغني«  يف  قدامة  ابن  وق�ل 
الوجه، ويف الكفني روايت�ن. 

ىل الأقوال يف ذلك  ونختم براأي ابن جرير الطربي يف تف�شريه الكبري: »اأَونْ
بذلك  َعَنى  املب�حة:  املراأة  زينة  املذكور عن  ال�شتثن�ء  - يف  ق�ل  من  ب�ل�شواب 
الوجه والكفني. ويدخل الكحل واخل�مت وال�شوار واخل�ش�ب. واإمن� قلن� ذلك اأقوى 
لٍّ ي�شرت عورته يف ال�شالة، واأن للمراأة اأن  الأقوال؛ لأن الإجم�ع على اأن كل ُم�شَ
تك�شف وجهه� وكفيه� يف ال�شالة، واأن ت�شرت م� عدا ذلك من بدنه�، وم� ل يكن 

عورة فغري حرام اإظه�ره..«.
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واملذهب احلنفي ي�شم ظهور القدمني اإىل الوجه والكفني، منًع� للحرج.

وبعد هذا ال�شرد ن�ش�رع اإىل التنبيه ب�أن املجتمع الإ�شالمي مب� �شرع اهلل له 
ينْه  ِب�ِشقَّ  - الأوربي  املجتمع  اآخر غري  الع�م هو �شيء  وال�شلوك  اللب��ص  اآداب  من 
ِت، واأقرب  نَى اإىل الفكر امل�دي الَبحنْ اأَدنْ ليبي وال�شيوعي - ف�إن هذا املجتمع  ال�شَّ

اإىل الإب�حة احليوانية امل�شعورة.

للبيت.  ل  لل�ش�رع  والتزين  لل�شرت،  ل  لالإث�رة  ُل  ُتف�شَّ هن�ك  املالب�ص  اإن 
والختالط ل يعرف الت�شّون اأو تقوى اهلل، واخَللنْوُة مي�شورٌة ملن �ش�ء، والق�نون ل 

ن� جرمية م� دام ب�لرتا�شي. وتك�د الأ�شر تكون ِحرًبا على ورق. يرى الزِّ

اإن الإ�شالم �شيء اآخر مغ�يٌر كل املغ�يرة لهذا الجت�ه الط�ئ�ص الكفور، فهل 
� نحن بن�َء املجتمِع الق�ئِم على حدود اهلل؟ �َشنَّ اأَحنْ

ع�ِة امل�ش�هري  اإنن� قّدمن� لالإ�شالم �شوًرا تثري ال�شمئزاز. ويف خط�ٍب لأحد الدُّ
ق�ل: اإن املراأة تخرج من بيته� للزوج اأو للقرب. ثم ذكر حديًث�)1(: »اإنَّ امراأة مر�ص 
اأن  ا�شت�أذنته  فلم� م�ت  َف�أََبى عليه�.  لتعوده  ف��شت�أذنت زوجه�  املوت  اأبوه� مر�ص 
ت�شهد الوف�ة وتكون مع الأهل عند خروج اجلن�زة ف�أبى. ق�ل اخلطيب: فلم� ذكرت 

ذلك لر�شول اهلل ق�ل له�: اإن اهلل غفر لأبيك لأنك اأطعت زوجك«.

اأبوه�  امراأة ك�نت حتت رجل فمر�ص  »اإن  اأن�ص  اأخرجه عبد اهلل بن حميد عن ث�بت عن  )1(   ن�ص احلديث كم� 
ف�أتت النبي  فق�لت: ي� ر�شول اهلل اإن اأبي مري�ص، وزوجي ي�أبى اأن ي�أذن يل اأن اأمّر�شه. فق�ل له� النبي: =
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اأكذلك يعر�ص دينن�؟ �شجًن� للمراأة تقطع فيه م� اأمر اهلل به اأن يو�شل؟

اإن  ب�جل�معة، ق�لت:  اأبوه� من اللتح�ق  وج�ءتني ر�ش�لة من ط�لبة منعه� 
اأب�ن� يقول يل ولأخواتي البن�ت: »اإن اهلل دفنُكنَّ اأحي�ًء، فال اأترككن مل� تردن من 

خروج«.

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    نث  لآية  الأحمق  الأِب  ُم  َفهنْ هذا 
چ  چمث ]الأحزاب/ 33[.

       = اأطيعي زوجك. فم�ت اأبوه�، ف��شت�أذنت زوجه� اأن ت�شلَي عليه ف�أبى زوجه� اأن ي�أذن له� يف ال�شالة. ف�ش�ألت 
النبي فق�ل له�: اأطيعي زوجك. ف�أط�عت زوجه� ول ُت�شلِّ على اأبيه�. فق�ل له� النبي : قد غفر اهلل لأبيك 

بطواعيتك لزوجك«.
اأن يو�شل، ويرخ�ص الوف�ء بحق الوالدين،         واحلديث املذكور ل يعرفه رواة ال�شح�ح، وهو يقطع م� اأمر اهلل به 
وهدفه اأّل تخرج املراأة من البيت اأبًدا، وهو هدف ينكره الإ�شالم، ويف احلديث ال�شحيح:  »اإن اهلل اأذن َلُكنَّ 

اأن تخرجن يف حوائجكن«.
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اأكره الُبيوت اخل�لية من َربَّ�ته�. اإن ربة البيت روح َيننُْفث)1( الهن�ءة واملودة 
يف جنب�ته، ويعني على تكوين اإن�ش�ن �شويٍّ طيب. وكل م� ي�شغل املراأة عن هذه 

الوظيفة يحت�ج اإىل درا�شة ومراجعة.

واإىل ج�نب هذه احلقيقة ف�إين اأكره َواأنَْد البنت طفلة، وواأده� وهي ن��شجة 
ة اخلري لأمته� واأهله�. فكيف نوفق بني الأمرين؟ املواهب مرجوَّ

لنتفقنْ اأوًل على اأن احتق�ر الأنوثة جرمية، وكذلك دفعه� اإىل الطرق لإج�بة 
اِب�ص)2(يف دم�ء بع�ص الن��ص. احليوان الرَّ

اخلن�ق،  عليهن  وت�شيق  الن�ش�ء،  حتب�ص  اأمم  تق�ليد  َي�أنَْبى  ال�شحيح  والدين 
جعلت  اأخرى  اأمم  تق�ليد  ي�أبى  كم�  والواجب�ت،  احلقوق  ب�شتى  عليهن  وت�شنُّ 
الأعرا�ص كالأً مب�ًح�، واأهملت �شرائع اهلل ُكلَّه� عندم� تركت الغرائز الدني� تتنف�ص 

كيف ت�ش�ء.

مطلوبة  ال�شم�ن�ت  اأن  َد  َبينْ وخ�رجه،  البيت  داخل  املراأة  تعمل  اأن  ميكن 
َقى والعف�ف توؤدي فيه  التُّ اأي�ًش� توفري َجوٍّ من  حلفظ م�شتقبل الأ�شرة، ومطلوب 

املراأة م� قد ُتكلَُّف به من عمل.

)1(  َيننُْفث: ُيلنِْقي. )م(.
اِب�ص: املقيم. )م(. )2(  الرَّ

املراأة والأ�صرة والوظائف العامة
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اإذا ك�ن هن�ك م�ئة األف طبيب اأو م�ئة األف مدر�ص فال ب�أ�ص اأن يكون ن�شف 
به�  اأو�شت  التي  الن�ش�ء. واملهم يف املجتمع امل�شلم قي�م الآداب  هذا العدد من 
ال�شريعة، و�ش�نت به� حدود اهلل، فال َترَبُّج ول خالعة. ول مك�ن لختالط م�جن 

نثەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ب�أجنبي  مك�ن خللوة  ول  ه�بط، 
ېئ   ېئ  ىئمث ]البقرة/ 229[.

على اأن الأ�ش��ص الذي ينبغي اأن نرتبط به اأو نظل قريبني منه هو البيت، 
اإنني اأ�شعر بقلق من ترك الأولد للخدم اأو حتى لدور احل�ش�نة.

اإن اأنف��ص الأم عميقة الآث�ر يف اإن�ش�ج الف�ش�ئل وحم�ية الن�صء.

ويجب اأن نبحث عن األف و�شيلة لتقريب املراأة من وظيفته� الأوىل، وهذا 
مي�شور لو فهمن� الدين على وجهه ال�شحيح، وتركن� النحراف والغلو.

اأعرف اأمه�ت ف��شالت مديرات ملدار�ص ن�جحة، واأعرف طبيب�ت م�هرات 
�شرفن اأ�شرهن ووظ�ئفهن، وك�ن التدين ال�شحيح من وراء هذا كله.

وقد لحظت اأن املراأة اليهودية �ش�ركت يف الهزمية املخزية التي نزلت بن� 
وع�شكريًة  اجتم�عيًة  خدم�ٍت  ت  اأدَّ اإنه�  اأ�شالئن�،  على  اإ�شرائيل  دولة  واأق�مت 

لدينه�.

كم� اأن امراأة يهودية هي التي ق�دت قومه�، واأذلَّت نفًرا من ال�ش��شة العرب 
لهم وحلى و�شوارب يف حرب الأي�م ال�شتة، ويف حروب ت�لية.
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الراهب�ت و�شيدات  اأن  اأخرى  واأقط�ر  الأفريقيِّ  ال�شم�ل  وقد لحظت يف 
متزوج�ت وغري متزوج�ت يخدمن التن�شري بحم��ص وا�شتب�ش�ل.

ولعلن� ل نن�شى الطبيبة التي بقيت يف خميم�ت الالجئني الفل�شطينيني، 
وهي ُتهَدُم على رءو�ص اأ�شح�به�، وحتملت اأكل املوتى من احليوان�ت واجلثث، ثم 
خرجت ببع�ص الأطف�ل العرب اآخر احل�ش�ر لت�شتكمَل مع�جلَة عللهم يف اإجنلرتا.

� يف �ش�ح�ت �شريفة رحبة ل يجوز اأن نن�ش�ه مل�  � ع�مليًّ اإن هن�ك ن�ش�ًط� ن�ش�ئيًّ
يقع يف �ش�ح�ت اأخرى من تبّذل واإ�شف�ف.

وقد ذّكرين اجله�ُد الديني والجتم�عي الذي تقوم الن�ش�ء غرُي امل�شلم�ِت 
به يف اأر�شن� اأو وراء حدودن�، ب�جله�د الكبري الذي ق�مت به ن�ش�ء ال�شلف الأول 

يف ن�شرة الإ�شالم.

الهجرة  فر�شت  عندم�  واآوين  وه�جرن  ب�شج�عة،  ين  الدِّ غربة  حتملن  لقد 
عدًدا.  �شننَي  النبوي  امل�شجد  اإىل  غ�دي�ت  رائح�ت  ال�شلوات  واأقمن  والإيواء، 

وعندم� احت�َج الأمر اإىل القت�ل ق�تلن.

وقبل ذلك اأ�شدين خدم�ٍت طبية؛ اأعّن يف امله�م التي يحت�ج اإليه� اجلي�ص.

وقد �ش�ء و�شع املراأة يف القرون الأخرية، وُفِر�شت عليه� الأمية والتخلف 
الإن�ش�ين الع�م.
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ُعُر ب�أن اأحك�ًم� قراآنيًة ث�بتًة اأُهملتنْ ُكلَّ الإهم�ل؛ لأنه� تت�شل  بل اإنني اأَ�شنْ
مب�شلحة املراأة، منه� اأنه قلم� ن�لت امراأة مرياثه�، وقلم� ا�شُت�شريت يف زواجه�.

� قوله تع�ىل:  وبني كل م�ئة األف طالق ميكُن اأن يقع متتيُع مطلقة. اأَمَّ
فهو   .]241 ]البقرة/  کمث  ک   ژڑ   ژ    نثڈ  

كالم للتالوة.

� قوله تع�ىل: نث ڇ  ڇ   َوٍة)1( ط�رئة اأمٌر ع�دي. اأمَّ والتطويح ب�لزوجة ِلَنزنْ
 .]35 ]الن�ش�ء/  ڈمث  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   

ٌ على ورق. َفِحربنْ

املراأة اأنزل رتبًة واأقل قيمًة من اأن ينعقَد لأجله� جمل�ص �شلح. اإن الرغبة يف 
طرده� ل يجوز اأَننْ ُتق�وم.

املراأة فدُمه�  اأم� خط�أ  الرجِل تغتفر،  ب�أن خطيئَة  اآخر  وقد نددت يف مك�ن 
ثمٌن له.

العوج�ج  هذا  علين�  الأخرية  غ�رته  يف  الع�ملي  ال�شتعم�ر  ا�شتغّل  وقد 
بً� �ش�ريًة. ك�أن الإ�شالم املظلوم هو امل�شئول  املنكور، و�َشّن على تع�ليم الإ�شالم َحرنْ

عن الفو�شى ال�ش�ربة بني اأتب�عه.

)1(  نزوة: تقلُّب. )م(.
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وقفوا  ب��شمه  اأو متحدثني  الإ�شالم  اأن مدافعني عن  الده�شة  يثري  والذي 
حم�مني عن هذه الفو�شى املوروثة؛ لأنهم - بغب�وة رائعة - ظنوا اأن الإ�شالم هو 

هذه الفو�شى، واجلنون فنون واجله�لة فنون.

تربز  والن�ش�ء  الرج�ل  بني  العالق�ت  عليه�  تقوم  التي  الأعمدة  اإن 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   نث   تع�ىل:  قوله  يف 
ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   نثڈ   وقوله:   ،]195 عمران/  ]اآل  ٺمث 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ   گ   گ   ک   ک   ک  
ڱ  ڱمث ]النحل/ 97[.

وقول الر�شول الكرمي: »الن�ش�ء �شق�ئُق الرج�ل«.

وهن�ك اأموٌر ل َيِجئنْ يف الدين اأمٌر به� اأو نهٌي عنه�، ف�ش�رت من قبيل العفو 
الذي �شكت ال�ش�رع عنه ليتيَح لن� حرية الت�شرف فيه �شلًب� واإيج�بً�.

ولي�ص لأحد اأن يجعل راأيه هن� ديًن�، فهو راأي وح�شب.

تويَل  امراأة  على  يحظر  الإ�شالم ل  »اإن  حزم:  ابن  قول  �شرُّ  ذلك  ولعل 
من�شب م�، ح��ش� اخلالفة العظمى«.

ٱ   نث  تع�ىل:  لقوله  خم�لٌف  ب�أنه  ٍم:  َحزنْ ابن  كالَم  ردَّ  َمننْ  ُت  و�َشِمعنْ
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
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ِمِه - اأنه ل يجوز اأن تكون املراأة  ٺمث ]الن�ش�ء/ 34[. ف�لآية تفيد - يف َفهنْ
رئي�شَة رجل يف اأيِّ عمل.

وهذا رد مرفو�ص، والذي يقراأ بقية الآية الكرمية يدرك اأَنَّ الِقَوامَة املذكورَة 
هي للرجل يف بيته، وداخل اأ�شرته.

حقوقه�  ك�نت  لل�شف�ء،  املدينة  �شوق  يف  بِة  احِل�شنْ ق�ش�َء  عمُر  َوىلَّ  وعندم� 
مطلقًة على اأهل ال�شوق رج�ًل ون�ش�ًء، حتل احلالل، وحترم احلرام، وتقيم العدالة، 

ومتنع املخ�لف�ت.

واإذا ك�نت للرجل زوجة طبيبة يف م�شت�شفى فال دخَل َلُه يف عمله� الفني، 
ول �شلط�َن له على وظيفته� يف م�شت�شف�ه�.

وا اأمَرهم امراأًة«. قد يق�ل: كالم ابن حزم منقو�ص ب�حلديث »خ�ب قوٌم َولَّ

ُت�شنَد  اأّل  �ص الأمَة للخيبة، فينبغي  ُيعرِّ اإىل الن�ش�ء  اأمور امل�شلمني  ل  وَجعنْ
اإليهن وظيفٌة كبرية ول �شغرية.

وابن حزم يرى احلديث مق�شوًرا على ري��شة الدولة، اأم� م� دون ذلك فال 
َعالقة للحديث به.

ونحب اأن ُنلقَي نظرة اأعمق على احلديث الوارد، ول�شن� من ع�ش�ق جعل 
الن�ش�ء رئي�ش�ٍت للدول اأو رئي�ش�ت للحكوم�ت. اإنن� نع�شق �شيًئ� واحًدا؛ اأن يراأ�ص 

الدولة اأو احلكومة اأكف�أُ اإن�ش�ٍن يف الأمة.
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ومتًن�.  �شنًدا  �شحيٌح  اأنه  مع  املو�شوع،  املرويِّ يف  احلديث  ت�أملت يف  وقد 
ولكن م� معن�ه؟

الفتح الإ�شالمي ك�نت حتكمه�  تته�وى حتت مط�رق  ف�ر�ص  عندم� ك�نت 
ملكية م�شتبدة م�شئومة.

خم�لًف�،  راأًي�  حترتم  ول  �ُشورى،  تعرف  ل  امل�لكة  والأ�شرة  وثنّي،  الدين 
والعالق�ت بني اأفراده� ب�لغة ال�شوء. قد يقتل الرجل اأب�ه اأو اإخوته يف �شبيل م�آربه، 

وال�شعب َخ�ِنع)1( منق�د.

الذين  الروم�ن  اأم�م  الف�ر�شية  اجليو�ص  انهزمت  وقد  الإمك�ن،  يف  وك�ن 
يتوىل  اأَننْ  تتقّل�ص،  الدولة  م�ش�حُة  واأخذت  ُكربى  هزميٍة  بعد  مبيًن�  ن�شًرا  اأحرزوا 
الأمة  جعلت  ال�شي��شية  الوثنية  لكن  الهزائم،  �شيَل  يقُف  ع�شكريٌّ  ق�ئد  الأمَر 
والدولة مرياًث� لفت�ة ل تدري �شيًئ�، فك�ن ذلك اإيذانً� ب�أن الدولة كله� اإىل َذَه�ٍب.

يف التعليق على هذا كله، ق�ل النبي احلكيم كلمته ال�ش�دقة، فك�نت و�شًف� 
لالأو�ش�ع كله�.

ولو اأن الأمر يف ف�ر�ص �ُشورى، وك�نت املراأة احل�كمة ت�شبه »ُجولدا م�ئري« 
اأيدي  يف  الع�شكرية  ال�شئون  ة  دفَّ وا�شتبقت  اإ�شرائيَل،  حكمت  التي  اليهوديَة 

ق�دته�، لك�ن هن�ك تعليق اآخُر على الأو�ش�ع الق�ئمة.

)1( َخ�ِنع: ذليل، خ��شع. )م(.
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ولك اأن ت�ش�أل: م�ذا تعني؟ واأجيب: ب�أن النبي - عليه ال�شالة وال�شالم - قراأ 
على الن��ص يف مكة �شورة النمل، وَق�صَّ عليهم يف هذه ال�شورة ق�شة ملكة �شب�أ 
ير�شل  اأن  وي�شتحيل  وذك�ئه�،  بحكمته�  والفالح  الإمي�ن  اإىل  قومه�  ق�دت  التي 

حكًم� يف حديث ين�ق�ص م� نزل عليه من وحي.

ك�نت بلقي�ُص ذات ملك عري�ص، و�شفه الهدهد بقوله: نث ٱ    ٻ  ٻ    
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀمث]النمل/ 23[.

ت  وقد دع�ه� �شليم�ُن اإىل الإ�شالم، ونه�ه� عن ال�شتكب�ر والعن�د، فلم� تلقَّ
ت يف الرد عليه، وا�شت�ش�رتنْ رج�َل الدولة الذين �ش�رعوا اإىل م�ش�ندته�  كت�به، َتروَّ

يف اأي قرار تتخذه، ق�ئلني: نث  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ  
وئ  مث ]النمل/ 33[. 

رَتّ املراأة الواعية بقوته� ول بط�عة قومه� له�، بل ق�لت: نخترب �شليم�ن  ول َتغنْ
ف اأهو جب�ر من طالب ال�شطوة والرثوة اأم هو نبي �ش�حب اإمي�ن ودعوة؟ هذا ِلَنَتَعرَّ

ومل� التقت ب�شليم�َن بقيت على ذك�ئه� وا�شتن�رة حكمه� تدر�ص اأحواله وم� 
يريد وم� يفعل، ف��شتب�ن له� اأنه نبّي �ش�لح.

ھ   ھ  ہ   ہ   ہ   ہ   نث  اإليه�:  اأر�شله  الذي  الكت�ب  وتذكرت 
ھ   ھ  .  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ مث ]النمل/ 30- 31[، ثم قررت طرح 
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وثنيته� الأوىل والدخول يف دين اهلل ق�ئلة: نث  جخ  حخ         مخ  جس  حس  
خس  مس  حص  مص  جضمث ]النمل/ 44[.

نف النفي�ص؟ اإن هذه املراأة  هل خ�ب قوم وّلوا اأمرهم امراأة من هذا ال�شِّ
اأ�شرف من الرجل الذي دعته ثموُد لقتل الن�قة ومراغمة)1( نبيهم �ش�لح نث ڀ  
ڀ   ڀ  ٺ  .  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ    .  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      

ڤ  .  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ     ڄ    ڄ  ڄمث ]القمر/ 29- 32[.

ومرًة اأخرى اأوؤكد اأين ل�شُت من ُهواِة توليِة الن�ش�ِء املن��شَب ال�شخمَة، ف�إن 
الَكَمَلَة من الن�ش�ء قالئُل، وتك�د امل�ش�دف�ت هي التي تك�شفهن، وكل م� اأبغي، هو 
تف�شري حديث، ورد يف الكتب، ومنع التن�ق�ص بني الكت�ب وبع�ص الآث�ر الواردة، 

اأو التي تفهم على غري وجهه�. ثم منع التن�ق�ص بني احلديث والواقع الت�ريخي.

اإِنَّ اإجنلرتا بلغت ع�شره� الذهبي اأي�م امللكة »فيكتوري�«، وهي الآن بقي�دة 
ال�شي��شي.  وال�شتقرار  القت�ش�دي  الزده�ر  قمة  يف  وتعّد  وزراء،  ورئي�شة  ملكة 

ف�أين اخليبة املتوقعة ملن اخت�ر هوؤلء الن�شوة؟

وقد حتدثت يف مك�ن اآخر عن ال�شرب�ت الق��شمة التي اأ�ش�بت امل�شلمني 
الِميَّ  يف الق�رة الهندية على يدي »اإننْديرا غ�ندي«، وكيف �شطرت الكي�ن الإِ�شنْ

بون. �شطرين فحققت لقومه� م� َي�شنْ

َبة. )م(. )1(  مراَغَمة: مغ��شَ
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على حني ع�د املر�ش�ل، يحيى خ�ن يجرر اأذي�ل اخليبة.

ثنْ  اأم� م�ش�ئب العرب التي حلقت بهم يوم ق�دت »جولدا م�ئري« قومه� َفحدِّ
ول حرج. قد نحت�ج اإىل جيل اآخَر ملحوه�. اإن الق�شة لي�شت ق�شة اأنوثة وذكورة. 

اإنه� ق�شة اأخالق ومواهب نفي�شة.

لقد اأجرتنْ اإنديرا انتخ�ب�ت لرتى اأيخت�ُره� قوُمه� للحكم اأم ل؟ و�شقطت 
يف النتخ�ب�ت التي اأجرته� بنف�شه�، ثم ع�د قومه� ف�خت�روه� من تلق�ء اأنف�شهم دون 

�ش�ئبة اإكراه.

ب�حلكم  للفوز  النتخ�ب�ت  تزوير  يف  متخ�ش�شون  فك�أنهم  امل�شلمون  اأم� 
ومغ�منه، برغم اأنوف اجلم�هري.

اأَي الفريقني اأَوىل برع�ية اهلل وت�أييده وال�شتخالف يف اأر�شه؟ ومل�ذا ل نذكر 
قوَل ابن تيمية: »اإن اهلل قد ين�شر الدولة الك�فرة - ِبَعدِله� - على الدولة امل�شلمة 

مب� يقع فيه� من مظ�ل؟«.

م� دخل الذكورة والأنوثة هن�؟ امراأة ذات دين خرٌي من ذي حلية كفور.

�ش�ئر  على  دينهم  يعر�شون  فكيف  الع�ل،  ُخم�ص  نحو  الآن  وامل�شلمون 
الن��ص؟

مى. اأم� م� �شكت  ليهتموا قبل اأَيِّ �شيء ب�أرك�ن دينهم وعزائمه وغ�ي�ته الُعظنْ
الإ�شالم عنه فلي�ص لهم اأن ُيلزموا الن��ص فيه ب�شيء قد األفوه هم اأنف�شهم من قبل.
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اإنن�  واأ�شرتالي�،  اأمريك�  اإىل  وُذبنَْي�ن  َعبنْ�ص  تق�ليد  بنقل  مكلفني  ل�شن�  اإنن� 
مكلفون بنقل الإ�شالم وح�شب.

والأمم تلتقي عند ال�شئون املهمة. هب اأن الإنكليز يلزمون اجل�نب الأي�شر 
حلف  يف  له  ت�أثرَي  ل  ذلك  اإِنَّ  اأورب�،  اأهل  من  غريهم  عك�ص  على  الطريق  من 

الأطل�شي ول يف د�شتور الأ�شرة الأوربية.

واإذا ك�ن الفقه�ء امل�شلمون قد اختلفت وجه�ت نظرهم يف تقرير حكم م�، 
ف�إنه يجب علين� اأن نخت�ر للن��ص اأقرب الأحك�م اإىل تق�ليدهم.

واملراأة يف اأورب� تب��شر زواجه� بنف�شه�، وله� �شخ�شيته� التي ل تتن�زل عنه�، 
اأو  اأركـ�ن الإ�شـالم راأي م�لك  اأَننْ نفـر�َص على الأوربيني مع  تن�  ُمِهمَّ ولي�شـت 
ٌع)3( اأو  ابن حنبل اإذا ك�ن راأي اأبي حنيفَة)1( اأقرَب اإىل م�ش�ربهم)2(، ف�إن هذا تنطُّ

�شدٌّ عن �َشبيل اهلل.

)1(  ق�ل الأحن�ف: اإن القراآن اأ�شند عقد الزواج اإىل املراأة وق�ل: نث  مئ  ىئ   يئ  جب   مث ]البقرة/ 230[، 

املب��شر  فعقده�   ]234 ]البقرة/  ٹمث  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ    نث  وق�ل: 
َم يف النزاِع. وردوا حديث »اأمي� امراأة اأنكحت نف�شه� فنك�حه�  �شحيح، واإذا اعرت�ص الَويلُّ َتوىلَّ الق�ش�ُء احُلكنْ

ب�طل ب�طل ب�طل«  لأنه يخ�لف ظ�هر القراآن.
َدُه. وهذا اعرتا�ص  ِء َوحنْ          رف�ص اأحد القراء مذهب اأبي حنيفة، وق�ل: اإِنَّ لفظَة »تنكح زوًج� غريه«  حقيقة يف الَوطنْ

ف�ح�ص مده�ص.
نى يحلل املراأة لزوجه� الأول، فلم           هل النك�ح املن�شود يقع عن ِزنى اأو عن زواج؟ ل اأظن ع�قاًل يزعم اأن الزِّ

يبق اإل اأن كلمة »تنكح« حقيقة يف العقد والوطء مًع�، ولكن التع�شب املذهبي يجّر اأ�شح�به اإىل الغرائب.
)2( م�ش�ربهم: ميولهم. )م(.

)3( تنّطع: مغ�لة. )م(.
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اأو �شفرية، فلهم م�  اأو وزيرة  اأو ق��شية  اأن تكون املراأة ح�كمة  واإذا ارت�شوا 
�ش�ءوا، ولدين� وجه�ت نظر فقهية جتيز ذلك كله، فلم الإكراه على راأي م�؟

اإِنَّ من ل فقه لهم يجب اأن يغلقوا اأفواههم لئال ي�شيئوا اإىل الإ�شالم بحديث 
ه. دَّ ل يفهموه اأو فهموه وك�ن ظ�هر القراآن �شِ

واجلم�عة من �شع�ئر الإ�شالم، ومنذ ق�م املجتمع الإ�شالمي وامل�شجد حموُر 
احلب  على  فيه  وتتالقى  والأيدي،  الوجوه  فيه  تت�ش�فح  اأبن�ئه،  وُملنَْتَقى  ن�ش�طه 

والتع�ون.

ويقف املوؤمنون يف �شفوف مر�شو�شة بني يدي اهلل تب�رك وتع�ىل قدًم� لقدم 
وكتًف� لكتف، يزينهم اخل�شوع ل�شم�ع القراآن، والت�شبيح والتحميد خالل الركوع 

وال�شجود.

امل�شتوى  يرفع  املتلوَّ  القراآن  ف�إن  عميق،  واخللقي  الفكري  ال�شالة  واأثر 
التقوى، واللق�ء املتكرر ي�شون العالق�ت اخل��شة والع�مة، ويجعل الأمة  ويورث 

تواجه يومه� وغده� وهي متع�رفة ل متن�كرة.

والأطم�ع  امل�دية  ا من  الدني� جوًّ اأق�موا يف هذه  املبطلني  اأَنَّ  اآخر،  اأمٌر  وَثمَّ 
اأنديتهم، وي�شود طرقهم، وي�شنع تق�ليدهم، ويدعم ُبعدهم  وامل�آرب ال�شغرية ميالأ 
اهلل،  ذكُر  فيه  يعلو  اأنقى  َجوٌّ  للموؤمنني  يكون  اأن  فيجب  ب�آي�ته،  وكفرهم  اهلل  عن 
وت�شمع فيه ق�ش�ي� احلق، ويتحول فيه الإمي�ن ب�لغيب اإىل حق�ئَق م�أنو�شٍة ل خي�لت 

م�شتوح�شة.
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من ثم ك�نت اجلم�عة من مع�ل الدين. وبع�ص الفقه�ء يرى اجلم�عَة فر�ًش� 
لل�شلوات اخلم�ص ل ي�شقطه اإّل عذٌر �شحيح، ولكن الذي عليه جمهور الأمة اأن 

اجلم�عة �شنة موؤكدة.

فهل هي �شنة موؤكدة للرج�ل والن�ش�ء على ال�شواء؟ كذلك يقول الظ�هرية. 
ولكن الأمر يحت�ج اإىل ت�أمل.

حَّ يف ال�شنة اأن املراأة راعيٌة يف بيته� وهي م�شئولة عن رعيته�. ول  فقد �شَ
َع، واإعداد البيت ل�شتقب�ل الرجل الع�ئد  �شَّ ريب اأن �شئوَن الأولِد ُخ�شو�ًش� الرُّ

من عمله، كل ذلك يحول دون انتظ�م املراأة يف اجلم�ع�ت اخلم�ص.

ولذلك نََرى اأن ح�شور اجلم�ع�ت مطلوٌب منه� بعد اأن تفرغ من وظ�ئف 
ه�ِب اإىل امل�شجد، وقد  بيته�، ف�إذا ق�مت مب� عليه� فال يجوز لَرُجله� اأن مينعه� من الذَّ

ج�ء يف احلديث »ل متنعوا اإم�ء اهلل م�ش�جد اهلل«.

اأبواب  اأحد  جعل   - وال�شالم  ال�شالة  عليه   - النبي  ب�أن  موقنون  ونحن 
املوؤخرة من امل�شجد - وذلك  ال�شفوف  اأق�مهن يف  واأنه  ب�لن�ش�ء،   � امل�شجد خ��شًّ
اأ�شوُن لهن يف الركوع وال�شجود - واأنه َزَجر الرج�ل الذين يقرتبون من �شفوفهن، 

كم� زجر الن�ش�ء الالئي يتقدمن قريًب� من �شفوف الرج�ل.

اخلالفة  واأي�َم  النبوي  العهد  طيلة  امل�شجد  يف  الن�ش�ء  �شفوف  بقيت  وقد 
الرا�شدة، ل ي�شغب عليه� �ش�غب، تبداأ مع الفجر وتنتهي عند الع�ش�ء.
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ورمب� ق�مت للن�ش�ء جم�ع�ٌت ح��شدة ل�شالة الرتاويح يف رم�ش�ن، ومعروف 
اأن ا�شرتاكهن يف �شالة العيد و�شم�ع اخلطبة من �شع�ئر الإ�شالم.

َد اأن الزده�ر الذي اأحدثه الإ�شالم يف ع�ل املراأة اأخذ يتعر�ص للذبول  َبينْ
ِتِهن  يَّ اأُمِّ على  يبقني  كي  الكت�بَة،  الن�ش�ِء  تعليَم  مينع  حديث  فو�شع  والتال�شي، 

الأوىل.

حل�ش�ب من تعود هذه اجل�هلية؟

الأجي�ل  تن�ش�أ  فكيف  والعمى  اجلهُل  الأمة  ن�شف  على  ُيفر�ُص  وعندم� 
املقبلة؟

َي�أنَْبى على الن�ش�ء ح�شوَر اجلم�ع�ت ُكلِّه�، بل طلب  ثم �ش�ع حديث اآخر 
من املراأة اإذا اأرادت ال�شالة يف بيته� اأن تخت�ر املك�ن املوح�ص املعزول، ف�شالته� يف 
َداب)1( اأف�شل من �شالته� يف الغرفة، و�شالته� يف الظلمة اأف�شل من �شالته�  �ِشرنْ

يف ال�شوء.

�ِحِب  وراوي هذا احلديث يطّوح وراء ظهره ب�ل�شنن العملية املتواترة عن �شَ
الر�ش�لة.

وينظر اإىل املراأة امل�شلية وك�أنه� اأذى يجب ح�شُره يف اأ�شيِق نط�ٍق واأَبنَْعِدِه. 
ولنقراأ هذا احلديث الغريب كم� ذكره ابن خزمية وغريه:

َداب: مك�ن �شيق. )م(. )1(  �ِشرنْ
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»عن اأم حميد امراأة اأبي حميد ال�ش�عدي اأنه� ج�ءت اإىل النبي  فق�لت: 
ي� ر�شول اهلل اإين اأحب ال�شالة معك، ق�ل: قد علمت اأنك حتبني ال�شالة معي. 
و�شالتك يف بيتك خري من �شالتك يف حجرتك. و�شالتك يف حجرتك، خري 
من �شالتك يف دارك، و�شالتك يف دارك خري من �شالتك يف م�شجد قومك، 
اوي:  الرَّ ق�َل  م�شجدي«.  يف  �شالتك  ِمننْ  خرٌي  ِمِك  َقونْ م�شجد  يف  و�شالُتِك 
ى �شيء من بيته� واأظلمه، وك�نت ت�شلي فيه  ِجٌد يف اأَقنْ�شَ »ف�أمرت فبنَي َله� َم�شنْ

. حتى لقيت اهلل

وال�شالة يف  اجللو�ص،  النوم، واحلجرة غرفة  والبيت يف احلديث هو غرفة 
الأوىل اأف�شل من ال�شالة يف الأخرى.

اِر)1(، وهي يف  ِة الدَّ �شَ وال�شالة يف غرفة اجللو�ص اأف�شل من ال�شالة يف َعرنْ
ِة الدار اأف�شُل من ال�شالة يف م�شجد احلّي. �شَ َعرنْ

وكلم� �ش�ق املك�ن وبعد وا�شتوح�ص ك�نت ال�شالة فيه اأف�شل.

ويجعل ابن خزمية عنوان الب�ب الذي ذكر فيه هذه الق�ش�ي� »�شالُة املراأة 
يف بيته� اأف�شُل ِمننْ �شالته� يف م�شجد ر�شول اهلل، واأن قول النبي - عليه ال�شالة 
وال�شالم: »�شالة يف م�شجدي هذا اأف�شل من األف �شالة فيم� �شواه من امل�ش�جد« 

� اأراد به �شالَة الرج�ل دوَن �شالِة الن�ش�ِء. اإِمنَّ

ة الدار: و�شطه�. )م(. �شَ )1(  َعرنْ
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بيُّ الن�ش�َء ي�شهدن  وال�شوؤال ال�شريع اإن ك�ن هذا الكالم �شحيًح� فلم�ذا ترك النَّ
اأبواب  اأحد  خ�ص  ومل�ذا  الع�ش�ء؟  اإىل  الفجر  من  �شنني  ع�شر  طوال  معه  اجلم�ع�ت 

امل�شجد بدخولهن؟ ومل�ذا ل ين�شحهن ب�لبق�ء يف البيوت بدل هذه املع�ن�ة الب�طلة؟

ومل�ذا ق�شر �شالة الفجر على �شورتني �شغريتني عندم� �شمع بك�ء ر�شيع مع 
اأمه حتى ل ين�شغل َقلنُْبه�؟

ومل�ذا ق�ل: ل متنعوا اإم�َء اهلل م�ش�جَد اهلل؟ ومل�ذا ا�شتبقت اخلالفة الرا�شدُة 
�شفوف الن�ش�ء يف امل�ش�جد بعد وف�ة الر�شول الكرمي؟

ب اأح�ديَث منع الن�ش�ء من  اإن ابن حزم اأَراَح نف�شه واأراح غريه عندم� َكذَّ
ال�شالة يف امل�ش�جد، وعّده� من الب�طل.

ا اإذا ك�ن الثقة قد خ�لف به  وعلم�ء امل�شطلح يقولون: يعترب احلديُث �ش�ذًّ
الأوثق.

َكٌر. ف�إذا ك�ن املخ�لف لي�ص ثقة بل �شعيًف�، فحديثه مرتوك اأو ُمننْ

ول َيِجئنْ يف اأحد ال�شحيحني م� يفيد منَع الن�ش�ء من ال�شالة يف امل�ش�جد، 
فهذه الأح�ديث مردودة ُكلُّه�. فكيف اإذا خ�لف ال�شعيف ال�شنة العملية املتواترة 

وامل�شهورة؟ اإن حديثه ي�شتبعد ابتداًء.

وقد اأتت على امل�شلمني ع�شور م�تت فيه� ال�شنة ال�شحيحة، ول تزال هذه 
ِرُف اإل املروي�ِت املرتوكَة واملنكرَة. امل�أ�ش�ة ب�قيًة تتع�شب له� بيئ�ٌت ل َتعنْ
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ه�َب  َجًة، ف�إن الذَّ وقد يقبل زجر املراأة عن ح�شور اجلم�ع�ت اإذا ك�نت ُمَترَبِّ
اإىل امل�ش�جد لي�ص ا�شتعرا�ًش� للزين�ت، وبعرثة للفنت. اإنه �شعٌي ملر�ش�ة اهلل، وغر�ٌص 

للتقوى.

َن  ُرجنْ َيخنْ  .....« اهلل  ر�شول  و�ش�ِة  بتنفيذ  هو  ال�شر  هذا  الن�ش�ء عن  وحجز 
َتِفالٍت«؛ اأي: يف مالب�َص ع�ديٍة وهيئٍة طبيعيٍة ل تعطر ول تبخرت.

اأم� اإ�شدار حكم ع�م بتحرمي امل�ش�جد على الن�ش�ء فهو م�شلك ل �شلة َلُه 
ب�لإ�شالم.

ثون خم�لًف� مل� ثبت لديهم. واإن الفقه�ء لريت�عون مل� يرويه املَُحدِّ

انظر م� رواه املنذري حتت عنوان »الرتهيب من ترك الت�شمية على الو�شوء 
  اأن النبي  اأبي �شيبة رحمه اهلل: »ثبت لدين�  اأبو بكر بن  عمًدا«، ق�ل الإم�م 

ق�ل: »ل و�شوء ملن ل ي�شمِّ اهلل...«.

وعن اأبي هريرة ق�ل ر�شول اهلل : »ل �شالة مِلَننْ ل و�شوء له، ول و�شوَء 
َم اهلِل عليه«. مِلَننْ َلنْ يذكِر ا�شنْ

ارُقطني  وا مب� رواه الدَّ وفقه�ء املذاهب على اأن الت�شمية �شنة ل فري�شة، واحتجُّ
�أ وذكر ا�شم اهلل عليه ك�ن طهوًرا جلميع  والبيهقي عن ابن عمَر مرفوًع�: »من َتو�شَّ
ق�ل  و�شوئه«،  لأع�ش�ء  طهوًرا  ك�ن  عليه  اهلل  ا�شم  يذكر  ول  تو�ش�أ  ومن  بدنه، 

املنذري: »يف الب�ب اأح�ديُث كثرية ل ي�شلم �شيء منه� عن مق�ل«.
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احلن�بلة  وذهب  �شنة،  الو�شوء  على  الت�شمية  اأن  اإىل  اجلمهور  ذهب  وقد 
اأخذ  اأو الإيج�ب مو�شع  ب�ل�شلب  املروية  اأنه� فري�شة، والأح�ديث  اإىل  والظ�هرية 

ورد، ول داعَي للتهويل يف الأمر.

ومن اخلري اأن نعلم اأن الفر�ص ل يثبت اإّل بدليل قطعّي، واأَنَّ التحرمي ل 
يثبت اإل بدليل قطعي، واأن الأدلة الظنية له� دللت اأقّل من ذلك.

َج�ة)1( ك�لذي يدخل  والذي يدخل ميدان التدين وب�ش�عته يف احلديث ُمزنْ
�َشُه اإذا اأخذته ال�شرطة ُمَكبَّل اليدين. ال�شوق ومعه نقود ُمَزيَّفة. ل َيُلوَمنَّ اإل نَفنْ

ب�لآث�ر  تنخدع  فال  يقظًة  تكون  اأن  لالإ�شالم  الع�ملة  اجلم�ع�ت  من  ونريد 
حَّ  الواهية، والأح�ديث املو�شوعة، كم� نريد منه� اأن تعرف املع�يَن ال�شحيحَة مل� �شَ

من نقول.

واأئمة الفقِه هم اأرب�ُب تلك ال�شن�عة.

)1(  مزج�ة: قليلة رديئة مردودة. )م(.
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ومعروٌف اأن �شه�دة املراأة على الن�شف من �شه�دة الرجل، وقد علَّل القراآُن 
الكرمي ِلذِلَك ب�أن املراأة قد تن�شى اأو حت�ر اأو ي�شتبه عليه� وجه احلق، وعندم� تكون 

معه� امراأة اأخرى ف�شوف يتع�ون�ن على الإدلء ب�حلقيقة ك�ملة.

وقد بحثت يف هذا املو�شوع ف�أدركت اأن املراأة يف ع�دته� ال�شهرية تكون �شبَه 
مري�شة، واأن انحراف مزاجه� وا�شطراب اأجهزته� احليوية ي�شيبه� ببع�ص الرتب�ك. 

والتثبت يف اأداء ال�شه�دات واجب.

نث  ڈ  ژ   ژ  ڑ ک  ک  ک   تع�ىل:  قوله  �شرُّ  ذاك 
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک  

ڱ  ڱمث ]البقرة/ 282[.

وك�ن يجب اأَننْ يقف الأمر عند هذا احلد، لكنَّ تي�ًرا ن�ش�أ يف الفكر الديني 
� يف اأهم مي�دين التق��شي. وهو ميدان الق�ش��ص  ي�شتبعد �شه�دة املراأة ا�شتبع�ًدا ت�مًّ

واحلدود اأي فيم� يت�شل ب�لدم�ء والأعرا�ص.

واإذا ك�ن الل�شو�ص ي�شرقون البيوت لياًل اأو نه�ًرا فم� معنى رف�ص �شه�دة 
املراأة يف حد ال�شرقة؟ واإذا ك�ن العدوان على النف�ص والأطراف يقع كثرًيا مب�شهد 
َف�ُص  ُترنْ اإليه� ثم  اأقرِب الن��ص  اأو  اآِلَه�  اأن ترى املراأة م�شرَع  من الن�ش�ء فم� معنى 

�شه�َدُته�؟

َحْول �صهادِة املراأة
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ومل�ذا ل يلتزم ن�ش�ب ال�شه�دة كم� ذكره القراآن الكرمي؟

الن�ش�ء يف  �شه�دة  رف�ص  اأن  يوؤكد  املروية  لالآث�ر  متحي�شه  ابن حزم يف  اإن 
احلدود والق�ش��ص ل يوجد له اأ�شل يف ال�شنة النبوية.

ول�شت اأُِحبُّ اأن اأوهن ديني اأم�م القوانني الع�ملية مبوقف ل ي�شتند ا�شتن�ًدا 
� اإىل الن�شو�ص الق�طعة. واإذا ك�ن امل�شلمون الآن اأكرث من ملي�ر نف�ص فم� معنى  قويًّ

التطويح بكرامة خم�شم�ئة مليون امراأة لقول اأحد من الن��ص؟

امل�أ�ش�ة اأنن� نحن امل�شلمني مولعون ب�شم تق�ليدن� واآرائن� اإىل عق�ئد الإ�شالم 
الع�ملني. وبذلك ن�شّد عن  ًي� من لدن رب  و�شرائعه لتكون ديًن� مع الدين، وَهدنْ

�شبيل اهلل.

واأذكر هن� ق�شة الن�قة التي عر�شه� �ش�حُبه� بع�شِرة دراهم، وا�شرتط اأن تب�ع 
قالدُته� معه� ب�ألِف درهٍم. فك�ن الن��ص يقولون: م� اأرخ�َص الن�قَة لول هذه القالدُة 

امللعونُة!

عق�ئَدُه  اأ�شدَق  وم�  اأرك�نَُه،  واأي�شر  الإ�شالَم  اأي�شَر  م�  كذلك:  واأقول 
و�شرائَعه، لول م� اأ�ش�فه اأتب�عه من عند اأنف�شهم، وا�شرتطوا على الن��ص اأن ي�أخذوا 

به ويدخلوا فيه!

ولننقل كالم ابن حزم يف مو�شوع ال�شه�دة من كت�به »املَُحلَّى«.
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ق�ل: »ول يجوز اأن يقبَل يف الزن� اأقّل ِمن اأربعة رج�ل عدول م�شلمني، اأو 
مك�ن كل رجل امراأت�ن م�شلمت�ن عدلت�ن فيكون ذلك ثالثة رج�ٍل وامراأتني، اأو 

رجلني واأربع ن�شوٍة، اأو رجاًل واحًدا و�شت ن�شوٍة اأو َثَم�يِن ن�شوٍة فقط.

الق�ش��ص،  فيه  وم�  والدم�ء  احلدود  من  كله�  احلقوق  �ش�ئر  يف  بُل  ُيقنْ ول 
رجل  اأو  عدلن،  م�شلم�ن  رجالن  اإّل  والأموال  والرجعة  والطالق  والنك�ح 
وامراأت�ن كذلك، اأو اأربُع ن�شوة، ق�ل: »و�شّح عن �شريٍح اأنه اأج�ز �شه�دة امراأتني يف 

عت�قة مع رجل«.

و�شّح عن ال�شعبي قبوُل �شه�دة رجل وامراأتني يف الطالق وجراح اخلط�أ، 
ول ُيِجزنْ �شه�دَة الن�ش�ء يف جراح عمد ول يف حّد.

و�شح عن اإي��ص بن مع�وية قبوُل امراأتني يف الطالق.

ن�شوة على رجل يف  اأربع  اأج�ز �شه�دة  �شريًح�  اأن  وعن حممد بن �شريين 
�شداق امراأة.

ثالًث�،  امراأته  طلق  �شكرانً�  »اإن  ق�ل:  لبيد  عن  اخلّريت  بن  الزبري  وعن 
ف�شهد عليه اأربع ن�شوة فرفع اإىل عمَر بن اخلط�ب ف�أج�ز �شه�دة الن�شوة، وفّرق بني 

الزوجني«.
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� فقتلته  َنة عن اأبي طلق عن امراأة: اأَنَّ امراأة اأوط�أتنْ �شبيًّ وعن �شفي�ن بن ُعَيينْ
ف�شهد عليه� اأربع ن�شوة، ف�أج�ز علي بن اأبي ط�لب �شه�دتهن.

يف  الرج�ل  مع  الن�ش�ء  �شه�دة  اخلط�ب  بن  عمر  »اأج�ز  ق�ل:  عط�ء  وعن 
�شه�دُة  »جتوز  ق�ل:  رب�ح  اأبي  بن  عط�ء  اأخرى عن  رواية  والنك�ح«. ويف  الطالق 

الن�ش�ء مع الرج�ل يف كل �شيء«.

ق�ل ابن حزم عن عبد اهلل بن عمر عن ر�شول اهلل  اأنه ق�ل يف حديث: 
»ف�شه�دة امراأتني تعدل �شه�دة رجل«.

ُة من النبي  ومن  نَّ ِت ال�شُّ اأم� م� ج�ء عن الزهري الذي ق�ل: »َم�شَ
اأبي بكر وعمر اأنه ل جتوُز �شه�دُة الن�ش�ء يف الطالق ول يف النك�ح، ول يف احلدود، 
�ج بن  ة؛ لأنه منقطٌع من طريق اإ�شم�عيل بن عي��ص - وهو �شعيٌف - عن احلجَّ َفَبِليَّ

اأرط�ة وهو ه�لك.

ق َبنينْ رجل  راأٌة اأن تفرِّ واأم� الرواية عن عمر: لو فتحن� هذا الب�ب ل ت�ش�أِ امنْ
وامراأته اإِّل فعلت ذلك، فهو عن احل�رث الغنوي وهو جمهول، ثم اإن ُعَمَر ل يقول 

هذا الكالم.

انتقيت هذه ال�شطور من عدة �شفح�ت ت�شمنت اآراء فيه� اخلط�أ وال�شواب، 
اأ�شتنقذ نف�شي والن��ص من هذه  ومروي�ٍت فيه� املقبول واملردود، وراأيت - حتى 
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ة - اأن اأعت�شم ب�ملتواتر من كت�ب اهلل، وامل�شتهر من ال�شنة النبوية، واأن اأقرَر  اللُّجَّ
َق الن�ش�ب الث�بت يف دينن�. قبوَل �شه�دِة املراأة يف كل �شيء وفنْ

ومن حق كل م�شلم اأن يتج�وز م� وراء ذلك غري متهم ول مريب.

ويل اأن اأت�ش�ءل: هل من م�شلحة الأمن الع�م اإهداُر �شه�دة املراأة يف ق�ش�ي� 
مذهٍب  ترجيُح  والأثر  الفقه  م�شلحة  من  وهل  الن�ش�ء؟  مبح�شر  منه�  األوف  يقع 

ُي�شيُء اإىل الإ�شالم اأكرث مم� يح�شن؟

ثم نختم هذا الب�ب بقول ابن حزم: »وج�ئز اأَننْ َتِلَي املراأُة احلكَم«، وهو قول 
امراأًة من قومه -  ال�شف�َء -  اأنه وىلَّ  ُرِوَي عن عمر بن اخلط�ب  اأبي حنيفة، وقد 
وَق، ف�إن قيل: قد ق�ل ر�شول اهلل : »لن يفلح قوم اأ�شندوا اأمرهم اإىل امراأة«،  ال�شُّ

قلن�: اإمن� ق�ل ذلك ر�شول اهلل يف الأمر الع�م الذي هو اخلالفة.

بره�ن ذلك: قوله - عليه ال�شالة وال�شالم: »املراأة راعية على م�ل زوجه� 
وهي م�شئولة عن رعيته�«.

وقد اأج�ز امل�لكيُّون اأن تكون و�شية ووكيلة)1( »ول ي�أت ن�ص من منعه� اأن 
تلَي بع�َص الأموِر. وب�هلل تع�ىل التوفيق..«.

)1(  واأج�ز الأحن�ف توكيله� ب�خل�شومة »املح�م�ة«.



الغِنَاء
خرب الواحد وقيمته - ابن حزم يناقش ما ورد يف حتريم الغناء من أخبار 
 الرتويــــح عن النفـــــس باملباحـــــات - منــــــــــاذج للغنـــــــــاء الشـــــــريف 
 فساد أغلب البيئات الفنية - التطرف يف التحريم نزعة غري إســــــالمية.





حممد �ش�حب الر�ش�لة اخل�متة اأحبُّ الب�شر اإلين� واأجّلهم نعًم� لدين�.

الب�طل،  واإبط�ل  احلق  وفَق جه�دهم لإحق�ق  الن��ص،  اأقداُر  ُح�شبتنْ  واإذا 
فمحمد اأ�شدقهم قياًل واأهداهم �شبياًل واأقدرهم - ب�خللق اجلميل وال�شرب الطويل - 

على اإبراز احلقيقة وحم�يته� وتفتيح اجلفون املغلقة على �شن�ه�.

فن�  لقد اأن�شف الوحي الإلهي كله، و�ش�نه مم� عراه خالل القرون الأوىل، وعرَّ
ب�هلل الأحد ال�شمد، وخّط لن� �شبيل ر�ش�ه يف وجه �شلط�ت �شر�شة وكه�ن�ت خِرفة، 

وجم�هرَي توارثت اخَلَب�َل.

ول يزل ي�ش�بر اللي�يَل ويك�فُح الطغ�َة حتى بلَّغ ر�ش�لة الُهَدى واخلري، فله يف 
اأعن�قن� �شن�ئع املعروف ل نن�ش�ه� له اأبًدا، واإن جهل اجل�هلون وجحد اجل�حدون.

فيه  ت�ش�رك  ِدَراء)1(،  ب�لزنْ نلق�ه  ًي�  حَتَدِّ الع�شر  هذا  يف  َتلنَْقى  حممد  نبوة  اإن 
تراثه.  وبخ�ص  حقه  ط)2(  َغمنْ جميًع�  يح�ولن  وال�شيوعية،  وال�شليبية  ال�شهيونية 

َنــاء ـِ الـغ

ِدَراء: الحتق�ر. )م(. )1(  الزنْ
د. )م(. ط: َجحنْ )2( َغمنْ
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ننْي� من ِعوٍج و�شر، وم� يقدمه حممٌد  َحُل)1( للدُّ النِّ م هذه  اإىل م� تقدِّ ولكنن� ننظر 
لن�، واأن يوم  اأن امل�شتقبل  للدني� - يف كت�به و�شنته - من ا�شتق�مة وخري، ونعلم 

ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   نث  ق�دم  الإ�شالم 
ېئمث  ]الرعد/ 17[.

واملهم اأن نعرف ر�ش�لتن� ب�شدق، واأن نطبقه� على اأنف�شن� بوف�ء، واأن نبلغه� 
ر منه� اأ�شح�ب الِفَطر  اإىل الن��ص �شم�وّية ل يعلق به� من اأكدار الأر�ص قًذى ينفِّ

ال�شليمة.

نقراأ قوله  الأنبي�ء كلهم مبلغون عن اهلل، ول نعجب عندم�  اأن  نعلم  نحن 
ڦ   ڦ   نث  وقوله:   ،]80 ]الن�ش�ء/  پمث  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تع�ىل: 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ مث ]اآل عمران/ 31[.

َجُه  نَهنْ َهَج  ِلَنننْ �شريته  ندر�ص  ونحن  والط�عِة،  ِع  ال�شمنْ َحقُّ  علين�  فللر�شول 
ونقتفَي اأََثَرُه ونقتدي به فيم� فعل وترك.

واإم�ُمهم الأول،  اأ�شوُتهم احل�شنة  اأن حممًدا  َ امل�شلمني يف  ول خالف َبنينْ
وال�شورة العملية الو�شيمة مل� يف القراآن الكرمي من هدى ونور.

وعندم� نقرر م�ش�در الأحك�م ف�لإجم�ع منعقد على اأن الأ�شلني الأولني 
ًف� حرًف�، ونحن  قى اإليه �شبهة؛ فهو متواتر َحرنْ هم� الكت�ب وال�شنة. والكت�ب ل َترنْ

نوؤمن به جملة وتف�شياًل.
َحل: العق�ئد. )م(. )1(  النِّ



9393 ـَـــاء الــِغن

وم� بلغ من ال�شنة درجة اليقني ف�شبيله �شبيل القراآن الكرمي ل يزيغ عنه 
اإل ه�لك. ومن علم على وجه اليقني اأن ر�شول اهلل اأ�شدر اأمًرا ثم قرر رف�شه فقد 

ان�شلخ عن امللة)1(، ل خالف يف هذا.

اأم ل  الر�شول هذا؟  ق�ل  م� فمداره: هل  َلَغٌط)2( حول حديٍث  واإذا وقع 
م بني  يقله؟ ف�لكالم يف �شحة الن�شبة ويف �شم�ن�ت هذه ال�شحة، ل يف جواز التقدُّ

يدي اهلل ور�شوله، اأو اأخذ م� يعجب وترك م� ل يعجب.

يف  القر�ش�وي  يو�شف  ال�شيخ  الأ�شت�ذ  كتبه  الذي  البحث  قراأت  وقد 
َفى على الغ�ية، وجمع اأنف�َص م� يق�ل يف  نة)3( ، فوجدته اأَونْ اأ�شلوب التع�مل مع ال�شُّ
هذه الق�شية. واحلق اأن ال�شيخ يو�شف من العلم�ء الذين يظهرون ِبِقّلة يف ت�ريخن� 
ولهم ر�شوخ يف الفقه والأثر، وب�شٌر ب�لن�ص الإلهي وواقع احلي�ة، بل هو يف ميدانه 

اإم�م من الثق�ت العدول، والدع�ة الأمن�ء.

واأن� اأطمع يف اأن اأ�شيف اإىل جهده اأ�شي�َء لي�شت ا�شتدراًك� عليه، واإمن� هي 
يرتكون  عندم�  ال�شريفة،  ال�شنة  من  امل�شلمنَي  جمهرة  مواقَف  تو�شح  اإ�ش�ف�ت 

ُه اأجدر ب�لرتجيح. حديًث� من الأح�ديث مللحٍظ اآخَر من مالحِظ ال�شريعِة َراأَونْ

)1( ان�شلخ عن امللة: نزع نف�شه منه� ب�أن كفر به�. )م(.
)2( َلَغط: �شوت وجلبة. )م(.

)3(  �شدر الكت�ب ب�لفعل يف ع�م 1410هـ / 1989م وطبع منه عدة طبع�ت يف املعهد الع�ملي للفكر الإ�شالمي 
ودار ال�شروق.  )م(.
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وقبل اأن اأ�شرح م� عندي اأحب اأن اأقول: اإنني مع اجلم�عة الكربى اأ�شتظل 
بلوائه� واأنتظم يف �شفوفه� واأكره ال�شذوذ، واأرف�ص اخلروج على م� ارت�ش�ه جمهور 

الأمة.

ال�شنوات  هذه  يف  اأمتن�  تواجهه�  التي  الرهيبَة  العداواِت  اأعِرُف  اإنني 
اِلعَج�ِف)1(، واأريد اأن َتبنَْقى جبهتن� متحدًة ل�شون بي�شتن�)2( وكبنْت عدون�.

لقد تخرجت يف الأزهر من ن�شف قرن، ومكثت يف الدرا�شة ب�شع ع�شرة 
، واأنه دليٌل على  �شنة ل اأعرفنْ خالله� اإّل اأَنَّ حديث الآح�د يفيد الظنَّ العلميَّ
احلكم ال�شرعي م� ل يكن هن�ك دليٌل اأقوى منه، والدليل الأقوى قد يوؤخذ من 
دللت القراآن القريبة والبعيدة، اأو من ال�شنة املتواترة، اأو من عمل اأهل املدينة.

من  �شرٌب  املتواتر،  يفيده  كم�  اليقني،  يفيد  الآح�د  حديث  ب�أن  والقول 
تخ�لف  �َشّتى  اأحك�ٍم  قبوَل  األفن�  فقد  هن�  ومن  ونقاًل.  عقاًل  املرفو�شة  املج�زفة 

املتب�در من بع�ص املروي�ت ال�شحيحة.

كنت - واأن� اأدر�ص الفقه على املذهب احلنفّي - اأ�شمع امل�لكيني يقولون: 
من اأفطر يف رم�ش�ن ن��شًي� فعليه الق�ش�ء، اأو يقولون: ال�شك ينق�ص الو�شوء، وهذا 

يخ�لف اأحك�ًم� مقررًة عندن� تعتمد على اأح�ديث �شحيحٍة.

)1( الِعَج�ف: ل قطر فيه� ول خ�شب. )م(.
تن�: اأ�شلن�. )م(. )2( َبينْ�شَ
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ُك الب�شملة اأحي�نً�  ُ وكن� ل نقراأ حرًف� وراء الإم�م يف ال�شلوات اخلم�ص، اأو نرَتنْ
مل� ا�شتقر عندن� من مروي�ت، على حني ك�ن ال�ش�فعيون ي�شّرون على تالوة الف�حتة، 

ًءا منه�. ويرون الب�شملة ُجزنْ

ول نَُكننْ ن�شعر بغ�ش��شة من هذا الختالف، واإذا ث�ر َجدٌل علمّي ركد 
بعد قليل غرَي خملف غ�شًب� ول اأ�شًف�.

� الواجب -  ف الفر�ص ب�أنه م� ثبت بدليل قطعي، اأَمَّ ويف املذهب احلنفي يعرَّ
وهو دون الفر�ص - فم� ثبت بدليل ظنِّي، ويعني ذلك اأن حديث الآح�د ل يثبت 

به فر�ص، كم� اأنه ل يقع به حترمي، بل يفيد الكراهية وح�شب.

ن� املف�شرين املحققني يجنحون  لنْن� يف درا�شة القراآن الكرمي َوَجدنْ وعندم� َتَوغَّ
من  القراآن  بن�ص  ثبت  م�  بني  »التفرقة  املن�ر:  �ش�حُب  يقول  املنهج.  ذلك  اإىل 
ف�إِنَّ من يجحد م�  الأحك�م، وم� ثبت برواي�ت الآح�د واأقي�شة الفقه�ء �شروريٌة، 
ج�ء يف القراآن الكرمي يحكم بكفره، ومن يجحد غريه ينظر يف عذره. فم� من اإم�م 
�ِلَفًة لبع�ص الأح�ديث ال�شحيحة لأ�شب�ب يعذر به�،  جمتهد اإِلَّ وقد ق�ل اأقواًل خُمَ
وتبعه الن��ص على ذلك. ول يعّد اأحد ذلك عليهم خروًج� من الدين حتى من 

ل عذر له يف التقليد«.

ب�  ِم يف كت�به اإعالم املَُوقِّعني قوله: »الرِّ ثم نقل �ش�حُب املن�ر عن ابن الَقيِّ
العظيم، واخلفيُّ حرم لأنه  َرِر  ال�شَّ فيه من  مل�  ف�جللّي حرم   ، وَخِفيٌّ َجِليٌّ  نوع�ن: 

ذريعة اإىل اجللّي..«.
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اإمن�  ال�شتة  الأ�شن�ف  املعروف يف حديث  الف�شل  رب�  اأن  القيم  ابن  ويرى 
َم من ب�ب �َشدِّ الذرائع، والواقع اأن رب� الف�شل ل يك�د يوجد يف احلي�ة العملية.  ُحرِّ

نى اأن تبيَع جراًم� من ذهب بجرام من ذهب ِمثنْاًل مبثل، ه�ء وه�ء؟ فم� َمعنْ

املق�شود اإغالق الب�ب من بعيد على رب� الن�شيئة. واحلق اأن احلديَث املتفَق 
عليه يف حترمي التف��شل والإرج�ء بني الأ�شن�ف ال�شتة ل يفهم اإل يف �شوء بي�ن 

ابن القيم.

مم�  اأو  ب�لتواتر،  نقل  مم�  توؤخُذ  لدينن�  الرئي�شة  واملع�ل  والأرك�ن  العق�ئد  اإن 
ا�شتف��شت �شهرته من ال�شح�ح، اأَّم� الأحك�م الفرعية فال ب�أ�ص عند تقريره� من 
النظر يف اأح�ديِث الآح�د، وقد بذل علم�وؤن� جهًدا مقدوًرا م�شكوًرا يف �شبطه�، 
اإنهم ل يهدروا نقل عدل �ش�بط، بل اأعطوه م� ي�شتحق من اهتم�م. بيد اأنن� يف 
��ِص واأعرا�شهم واأموالهم ب�شه�دة رجل واحد  النَّ ميدان ال�شه�دة ل نحمي دم�ء 
ُلُب �ش�هدين اأو اأربًع� يف الإثب�ت، ودين اهلل اأهم من  مهم� ك�نت جاللته، اإنن� نَطنْ

دني� الن��ص.

ذلك، وهن�ك ق�ش�ي� ل يجوز فيه� الت�ش�هل خلطورته�، وقد �شعرت ب�لغيظ 
ًدا �شحر النبيَّ - عليه ال�شالة وال�شالم، واأعجزه عن  � َوغنْ واحلرج واأن� اأقراأُ اأن يهوديًّ

ره� ابُن حجر ب�شتة �شهور. اأكذلك تن�ل القمم؟ مب��شرة ن�ش�ئه ُمدًة َقدَّ

ق�لوا: كم� ي�شتطيع �شفيه اأن يقذفه بحجر اأو كم� ي�شتطيع جمرم اأن ي�شيبه 
وهذا  والفكر  الإرادة  على  ت�شلط  ال�شحر  ف�إن  مرفو�ص،  اعتذار  وهذا  ح.  ِبُجرنْ
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اجله�ز  على  اجلن  بع�ص  اأو  �شريرة،  اأرواح  ت�شليط  والو�شيلة  ل�شيم�  م�شتحيل، 
الع�شبيِّ لالإن�ش�ن، فيوقعه يف ا�شطراب وحرية.

ين اأن ال�شيخ حممد عبده رف�ص هذا احلديث، و�ش�ءين اأن الرجل  وقد �َشرَّ
ال�شخم اتُِّهَم يف دينه لهذا املوقف املعظم لقدر الر�شول.

و�شمعت ال�شيخ حممد اأحمد عثم�ن - رحمه اهلل - وك�ن وكياًل للجمعية 
ل�شت  له:  فقلت  مق�ًل،  ال�شحر  �شند حديث  اإن يف  يقول:  م�شر-  ال�شرعية يف 
من علم�ء هذا الفّن. وكل م� لحظت على ال�شند اأنه يجعل نزول املعوذتني يف 

�ب امل�ش�حف نََزَلت� مبكة. املدينة، وهم� يف »علوم القراآن« وعند ُكتَّ

تراث  من  ثمينة  كنوًزا  به�  اأن  معتقد  ال�شنة،  كتب  يف  النظر  اأُِطيُل  اإنني 
النبوة، واأ�شتهدي بفطرتي يف جتنب ال�شعيف وقبول ال�شحيح، وهي فطرة �شقلته� 
والدرا�شة  املب�رك،  الوحي  لهذا  ال�ش�دق  واحلبُّ  اهلل،  لكت�ب  الدائمة  التالوة 

احل�شنة ملن�هج الفقه�ء الأربعة الكب�ر ومن يليهم من اأهل الذكر وق�دة الفكر.

ومن هن� ابتعدُت عن اأح�ديَث تركه� اأبو حنيفة  وَم�ِلك وغرُيهم�، واإن رواه� 
امل�شتغلون بجمع الأح�ديث.

تع�ىل:  لقوله  املن�ر  تف�شري  الآن  واأم�مي  واأدب،  ٍف  ِبَتَلطُّ الأئمة  تركه�  لقد 
نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     مث ]يون�ص/ 62[. 
َرُب اإىل كالم ال�شوفية  يقول ال�شيخ ر�شيد: »ل نر يف الأح�ديث ال�شحيحة م� هو اأَقنْ

� َفَقدنْ اآذنُته بحرب...«. منه اإىل كالم اهلل  اإل حديث »من َع�َدى يل َوِليًّ
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وقد انفرد به البخ�ري، ويف �شنده كم� يف متنه غرابة. ق�ل احل�فظ ابن رجب: 
هذا احلديث تفرد البخ�ريُّ ب�إخراجه دون بقية اأ�شح�ب الكتب.

د به ابن كرامة عن خ�لد بن خملد،  اإىل اأن ق�ل: وهو من غرائب ال�شحيح، تفرَّ
ولي�ص يف م�شند اأحمد، مع اأَنَّ خ�لًدا هذا َتَكلَّم فيه الإم�ُم اأحمُد وغرُيه وق�لوا: له 
من�كرُي. ثم ق�ل: وقد ُرِوَي من وجوه اأخرى ل تخلو كله� من مق�ل. وذكر احل�فظ 
ِح والتعديل يف خ�لد، ومنه ت�شريح جم�عة  يف تهذيب التهذيب اختالف اأئمِة اجَلرنْ

بروايته للمن�كري، ويف امليزان للذهبي: يكتب حديثه ول يحتج به... اإلخ.

 - تع�ىل  قوله  فهو  احلديث  هذا  منت  الغرابُة يف   � »واأَمَّ ر�شيد:  ال�شيخ  ق�ل 
ه، ف�إذا اأحببته  : »ول يزال عبدي يتقرب اإيلَّ ب�لنوافل حتى اأحبَّ واحلديث قد�شيٌّ
كنت �شمعه الذي ي�شمع به.. اإلخ« الذي ا�شتدلوا به َعَلى احللول والحت�د وقد 

َلُه العلم�ء، وبينت اأمثل ت�أويل له عند الكالم على حب اهلل تع�ىل. اأَوَّ

ريٍب  بال  فهو  البخ�ري،  �شحيح  مك�نَة  اأوؤكد  ب�أن  عليَّ  �شي  َيقنْ والإن�ش�ف 
اأدقُّ كتب ال�شنة، ومن الإن�ش�ف كذلك توكيد احتواء كتب ال�شنة على اآلف 
الإف�دة  تتم  ول  م�شنيًة،  ُجهوًدا  ِويِنه�  َتدنْ الأ�شالف يف  بذل  املقبولة،  الأح�ديث 

منه� اإل بتع�ون الفقه�ء، واملحدثني جميًع� َعَلى �شبط مع�نيه� ومغ�زيه�.

ُنع�يِن منه�، ونخ�شى بالءه� على ال�شحوة الإ�شالمية جتيء  وامل�أ�ش�ة التي 
من قبل قوم ي�شمون اأنف�شهم »الإخوة اأهُل احلديث«، نَلنَْحُظ عليهم ُعيوبً� ثالثًة: 

ِويَّ�ِت الواهية، وبن�ء العاليلِّ فوقه�. اكرتاثهم ب�ملَرنْ



9999 ـَـــاء الــِغن

ح�ح، وتع�شبهم مل� يفهمون من اأخط�ء. مهم لل�شِّ ثم �شوء َفهنْ

اإدراك احلكمة القراآنية، ووقوفهم بعيًدا عن حم�ور القراآن  ثم عجزهم عن 
وغ�ي�ته.

وقد ن�شتطرد يف ال�شكوى فنقول: اإن من هوؤلء من يرفع خ�شي�شته ب�لطعن 
َج�َجِة)2( يف تكبري اأحك�م حمدودة، اأو  اأََتُه)1( بِ�للَّ يف الأئمة الكب�ر، ومن يواري �َشونْ

جت�شيم خالٍف ت�فه.

الإ�شالميني يف  بني  وقف  اأي�م  منذ  اأخ�فه.  م�  تو�شيح  �شريًح� يف  ولأكن 
اجلزائر َمننْ ي�شيُح ب�أعلى �شوته:

اإِنَّ املراأَة يف الإ�شالم ُخِلَقتنْ ِلَكي َتِلَد الرج�َل. ل عمَل له� اإِّل هذا.

وهذه ال�شيحة تنطلق، والغزو الثق�يف الديني وال�شيوعي يعد املراأة ب�لعلم 
والكرامة وا�شتكم�ل ال�شخ�شية وامل�ش�ركة يف اإ�شالح الأر�ص وغزو الف�ش�ء. قلت 
وت�شتويَل  َتدَّ اجلزائُر  َترنْ اأن  قبل  املُُجوَن  قفوا هذا  الب�ل:  واأن� ك��شف  لالإِ�شالميني 

عليه� فرن�ش� مرة اأخرى.

اأة: كل عمل واأمر �ش�ئن. )م(. ونْ ته: ال�شَّ اأَ )1(  �َشونْ
)2(  اللََّج�َجة: التم�دي والعن�د. )م(.
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اأن  مكذوبً�:  حديًث�  اإل  يعرف  ل  الإ�شالم  ب��شم  امل�شكني  املتحدث  هذا 
ٌل وح�شب. �َشه� َفحنْ رَتِ املراأة ل ترى رجاًل ول يراه� َرُجٌل، واأنه� خلقت لَيفنْ

اأن خروج الر�شول يف »بدر« يدل على  اآخُر يرى  اإ�شالمي  وهذا متحدث 
ق�م  الإ�شالم  اأن  على  يدل  بل  هجومية.  الإ�شالم  يف  احلرب  تكون  اأن  جواز 

ب�ل�شيف.

يقع هذا الفهم وامل�شلمون ل يقدرون على التق�ط اأنف��شهم من وط�أة الهجوم 
ك�ة ف�لأمر  ي يف هذه ال�شَّ �شِ اأَمنْ عليهم. ل ي�شنعون �شن�نً� ول يقدمون بره�نً�. ول 

يطول.

من حق املهتمني ب�لأح�ديث ال�شعيفة اأن يذكروه� بعيًدا عن دائرة العق�ئد 
والأحك�م الت�شريعية.

ف�إن الدم�ء والأموال والأعرا�ص اأكرب من اأن تتداول فيه� �ش�ئع�ت علمية.

اإليه�  ي�شخ�ص  التي  وال�شع�ئر  املجتمع،  وتق�ليد  الرتبية،  اأ�شول  وكذلك 
الراأي الع�م، وتعد من�رات على حق�ئق الإ�شالم واأهدافه يف احلي�ة.

ميكن الكرتاث)1( ب�لأح�ديث ال�شعيفة يف ق�ش�ي� ه�م�شية، اأو حيث تكون 
زي�دة تنبيه اإىل م� قررته الأدلة املحرتمة يف كت�ب اهلل و�شنة ر�شوله.

)1(  الكرتاث: الهتم�م. )م(.
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ذوي  اأو من   ، العوامِّ من  ولكن طوائف  قدمي،  علم�ئن� من  منهج  هو  وهذا 
الأغرا�ص ح�دوا عن هذا املنهج، فراأين� اأ�شي�َء تهت�ج له� جم�هرُي م� ك�ن ال�شلف 

الأول ي�أبه له�)1(.

ومت ذلك على ح�ش�ب حق�ئق الإ�شالم الكربى يف جم�ل العقيدة وال�شريعة، 
وجم�ل الإدارة والقت�ش�د وال�شي��شة.

ب�أنه مت على ح�ش�ب الأخالق والتزكية التي ُبعث به�  اأ�شتطيع القوَل  بل 
�ش�حب الر�ش�لة العظمى.

مم�  اأكرث  وبعده  الركوع  قبل  اليدين  رفع  بق�شية  يهتم  الدهم�ء)2( من  ومن 
يهتم بتوفري اخل�شوع والُقُنوت بني يدي اهلل ، وخالف الفقه�ء يف هذه الق�شية 

معروف.

الأح�ديث  انت�ش�ر  اإىل  يرِجُع  ال�شلف  منهج  عن  لحظن�ه  الذي  والبعد 
الفقه�ء  بني  رواج  له�  يكن  ل  مقولة  انت�ش�ر  اإىل  ذلك  قبل  ويرجع  ال�شعيفة، 

القدامى، وهي اأن حديث الآح�د يفيد اليقني العلمي الذي يفيده املتواتر.

اإن احلديث ال�شحيح له وزنه، والعمل به يف فروع ال�شريعة له م�ش�غ وقبول. 
اليقني  يفيد  ب�أنه  الزعم  اأم�  فقه�ئن�،  م�أنو�ص بني  مقرر  اأمر  منه  اأقوى  وتركه لأدلة 

ك�لأخب�ر املتواترة فهي جم�زفة مرفو�شة.
)1( ي�أبه له�: يهتم به�. )م(.

)2( الدهم�ء: جم�عة الن��ص. )م(.
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وقد ق�ل يل اأحد املتم�شكني ب�أن خرب الواحد يفيد اليقني: اإن املدر�َص - 
وهو رجل واحد - يوؤمتن على التعليم، واأن ال�شفري - وهو رجل واحد - يوؤمتن على 

اأخب�ر دولته، واأن ال�شح�يف يف احلديث الذي ينقله يوؤمتن على م� يذكره.. اإلخ.

من  ذكرَت  م�  مثَل  لي�شت  املروي�ُت  به�  تنقل  التي  العنعن�ت  اإن  قلت: 
وق�ئَع.

اأنه� مثُله� من كل وجه ف�إن اليقني ل ي�شتف�د من هذه  واإذا فر�شن� جدًل 
الوق�ئع؛ َف�إنَّ املدر�ص قد يخطئ في�شحح نف�شه اأو ي�شحح له غريه، وال�شفري ترقبه 
ه� من قرائن  دولته وقد تراجعه فيم� بلغ، وكذلك الأح�ديث ال�شح�فية، اإن م� يُحفُّ

الن�شر والإقرار اأو الرد يجعل الثقة به� اأقرب.

اأربعة  ورمب� طلبن�  واحد،  ب�ش�هد  نكتفي  ال�ش�هد ل  ونحن مع حتري عدالة 
مِئنَّ اإىل �شدق اخلرب. �شهداَء حتى نَطنْ

نَّ  َد اأَ � راجًح�، ول ين�شئون يقيًن� ث�بًت�، َبينْ وال�ش�هدان اأو الأربعة ين�شئون َظنًّ
م�  الراجِح. وهو  الظنِّ  قبوِل  اأ�شلوب  الأ�شلوب،  بهذا  اإل  تتم  املجتمع ل  حم�ية 

ق�مت عليه ال�شرائع والقوانني يف دني� الن��ص.

العق�ئد  اإن  عليه�،  الأمم  واإق�مة  النفو�ص،  يف  العق�ئد  ِبَن�ِء  َغرُي  كله  وذلك 
اأ�ش��شه� اليقني اخل�ل�ص الذي ل يتحمل اأَث�َرًة)1( من �شك.

)1(اأََث�رة: بقية. )م(.
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والث�بت  النقلي  املتواتر  على  عق�ئده  تقوم  الإ�شالم  ف�إن  ح�ل  اأية  وعلى 
العقلي، ول عقيدة لدين� تقوم على خرب واحد، اأو تخمني فكر.

ثم يجيء دور الت�شريع يف حتديد م�ش�ر الأمة الع�م، وم�ش�لك الأفراد اخل��شة، 
وعندن� يف هذا من الن�شو�ص م� هو قطعي الثبوت والدللة، وم� هو ظني الثبوت 
والدللة، وم� هو قطعي الثبوت ظني الدللة، وم� هو ظني الثبوت قطعي الدللة.

ثق�ت،  رج�ل  وله�  به�  خ��ص  علم  له�  م�ش�دره�  من  الأحك�م  وا�شتف�دة 
وعلى الع�مة اأن ت�شمع وتطيع.

الذي  واجلهد  جم�عة،  اأمرَي  نف�شه  ي  ُي�َشمِّ َمننْ  الأي�م  هذه  يف  راأيت  وقد 
يت�شبب له عرًق� وهو يقوم به، هو اإ�ش�عة النق�ب بني الن�ش�ء، اأو اإ�ش�عة اجللب�ب بني 
الرج�ل، اأو حترمي الذهب على الن�ش�ء والرج�ل جميًع�، اأو ترك �شعر اللحية ينمو 

فال يوؤخذ منه �شيء حتى لق�ء اهلل.

الواهية  الأح�ديَث  اأن  والغريب  جم�ع�ت؟  له�  تتكون  غ�ي�ت  اأهذه 
واخلالف�ِت الفرعيَة له� حظوظ متن�ق�شة اأو طوالع �شعد ونح�ص. فل�شت تدري مل�ذا 

ع��شت هذه؟ ومل�ذا م�تت تلك؟

يف م�شر حتتفل الع�مة بليلة الن�شف من �شعب�ن، ولي�شت لهذه الليلِة القيمة 
�ش�لتي تعطيه� هذا ال�ش�أَو)1( الرفيَع. ويف حديٍث مع اأحد الإِخوة من علم�ء اخلليج 

)1( ال�ش�أو: الأمد، الغ�ية. )م(.
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لالأ�شف  قلت:  عندكم.  رائجة  �شوًق�  والواهية  املو�شوعة  لالأح�ديث  اإن  ق�ل: 
وعندكم كذلك.

ك�ُمن�. ف�شحكت واأن�  َقه� اأَحنْ َدُر وفنْ ق�ل: نحن نتحرى الأح�ديَث التي ُت�شنْ
اأرد عليه ب�إج�بة �شريعة:

التي  الأح�ديث  اأقوى من  ِف  �شنْ النِّ ليلة  وردت يف  التي  الأح�ديث  اأظنُّ 
وردت يف حترمي الغن�ء.

ف�أج�ب م�شتنكًرا: هذا غري �شحيح. اإن حترمي الغن�ء واآلتِه ث�بٌت يف ال�شنة 
النبوية.

م�  انظر  ثم  املو�شوع،  ابُن حزم يف ذلك  ق�له  م�   � �شويًّ نقراأ  تع�ل  له:  قلت 
تفعل.

والطن�برِي)1(  واملع�زِف  والعيداِن  واملزامرِي   ِ َرننْ طنْ ال�شِّ »وبيُع  حزم:  ابن  ق�ل 
حالٌل ُكلُّه، ومن ك�شر �شيًئ� من ذلك �شمنه، اإّل اأن يكون �شورة م�شورة - متث�ًل 
جم�شًم� - فال �شم�ن على ك��شره�، وت�شمني املعتدي على هذه الأ�شي�ء واجب؛ 

لأنه� م�ل من م�ل م�لكه�«.

واأ�ش��ص  وابتي�ُعهن،   - اجلواري  املغني�ت - من  ُع  َبينْ يجوز  »وكذلك  ق�ل: 
اجلواز يف كل م� ذكرن� قوله تع�ىل: نثوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئمث ]البقرة/ 29[، 

)1( الطن�بري: اآلة من اآلت الطرب. )م(.
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ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     نثڀ   وقوله:    ،]275 ]البقرة/  ٹمث  ٹ   نثٹ   وقوله: 
ٺمث ]الأنع�م/ 119[؛ يعني: اأن الأ�شل يف الأ�شي�ء الإب�حُة، واأنه ل حترمي 
اإل بن�ص، وقد ف�شل اهلل م� حرم يف كت�به وعلى ل�ش�ن نبيه، ول ي�أت ن�ص بتحرمي 
�شيء مم� ذكره من البيوع ال�ش�بقة«. ثم ذكر ابن حزم اأن اأب� حنيفة يوجب ال�شم�ن 

على من ك�شر �شيًئ� من اآلت اللهو التي �شم�ه� اآنًف�.

ق�ل: »واحتج امل�نعون ب�آث�ر ل ت�شح، اأو ي�شح بع�شه� ول حجة لهم فيه�.. 
َم  منه� عن ع�ئ�شة اأم املوؤمنني - ر�شي اهلل عنه� - عن النبي  ق�ل: »اإن اهلَل َحرَّ
املغنيَة وبيَعه� وثمَنه� وتعليَمه� وال�شتم�َع اإليه�«. ق�ل ابُن حزم وهو ين�ق�ص �شند 
هذا احلديث: »فيه من الرواة »ليث« وهو �شعيف، و»�شعيُد بُن اأبي رزين«، وهو 
وقد  يعرف  م�  هو  اأخيه.  م� عن  اأدراك  وم�  اأخيه.  هو عن  َرى من  ُيدنْ جمهوٌل ل 

ي، فكيف اأخوه الذي ل ُي�َشّم؟ �ُشمِّ

َرَة  �َص َع�شنْ َوَعننْ علي بن اأبي ط�لب ق�ل ر�شول اهلل: »اإذا َعِمَلتنْ اأمتي َخمنْ
لًة حلَّ به� البالء ...«. خ�شنْ

حمراء  ريًح�  ذلك  عند  فليتوقعوا  واملع�زف،  القين�ت)1(  »واتخذوا  منهن 
وم�شًخ� وخ�شًف�«.

َن�ت: املغني�ت. )م(. )1( الَقينْ
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بُن عليٍّ  بُن احل�شنِي و�شراُر  رواة هذا احلديث: لحُق  ابن حزم يف  ق�ل 
واحلم�شي جمهولون، وفرج بن ف�ش�لة مرتوك.

وعن مع�وية ق�ل: »نَهى ر�شول اهلل عن ت�شع، واأن� اأنه�كم عنهن الآن، فذكر 
ح«. ق�ل ابن حزم: يف رواته حممد بن امله�جر �شعيف، وكي�ش�ن  ونْ فيهن الغن�ء والنَّ

جمهول.

  وروى اأبو داود ب�شنده عن �شيخ عن ابن م�شعود يقول: �شمعت ر�شول اهلل
يقول: »اإن الغن�ء ينبت النف�ق يف القلب«.

ا! َمن هذا ال�شيخ«؟  يقول ابن حزم: »الرواية عن �شيخ عجب جدًّ

وعن اأبي م�لك الأ�شعري اأنه �شمع النبي  يقول: »ي�شرب ن��ص من اأمتي 
ونه� بغري ا�شمه�، ي�شرب على رءو�شهم ب�ملع�زف، والقين�ت يخ�شف اهلل  اخلمر ي�شمُّ

بهم الأر�ص«.

ق�ل ابن حزم وهو ين�ق�ص ال�شند: »مع�وية بن �ش�لح �شعيف، ولي�ص فيه اأن 
الوعيد املذكور اإمن� هو على املع�زف، كم� اأنه لي�ص على اتخ�ذ القين�ت، والظ�هر اأنه 

على ا�شتحاللهم اخلمر، والدي�نة ل توؤخذ ب�لظن«.

َنة ف�شمع منه�  وعن اأن�ص بن م�لك ق�ل: ق�ل ر�شول اهلل: »من جل�ص اإىل َقينْ
بَّ اهلل يف اأذنيه الآنك يوم القي�مة«، والآنك هو الر�ش��ص املذاب. �شَ
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ق�ل ابن حزم: هذا حديث مو�شوع ف�شيحة، م� عرف َقطُّ عن طريق اأن�ص.

وعن مكحول عن ع�ئ�شة ق�لت: ق�ل ر�شول اهلل: »من م�ت وعنده ج�رية 
مغنية فال ت�شّلوا عليه«.

ق�ل ابن حزم: مكحول ل يلق ع�ئ�شة، وه��شم وعمر الراوي�ن جم�هيل.

�شوتني  عن    اهلل  ر�شول  »نهى  وهو  طريًق�  له  ندري  ل  حديث  وهن�ك 
ملعونني؛ �شوت ن�ئحة و�شوت مغنية«، و�شنده ل �شيء.

وعن اأبي اأم�مة �شمعت ر�شول اهلل  يقول: »ل يحل بيُع املغني�ت ول �شراوؤهن، 
ڄ   ڄ   ڦ    نثڦ   وهو  اهلل  كت�ب  يف  ذلك  ت�شديق  نزل  وقد  حراٌم«.  وثمنهن 
 ،]6 ]لقم�ن/  چڍمث  چ   چ     چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   
والذي نف�شي بيده م� رفع رجل َقطُّ عقريته)1( بغن�ء اإّل ارتدفه)2(�شيط�ن�ن ي�شرب�ن 
بني  فوجدهم  الرواة  يف  حزم  ابن  نظر  وقد  ي�شكت«،  حتى  وظهره  �شدره  على 

�شعيف ومرتوك وجمهول.

م�لٍك  اأبي  َعننْ  معلًق�  البخ�ريُّ  رواه  م�  الب�ب  هذا  يف  ورد  م�  اأهمَّ  ولعلَّ 
الأ�شعري: اأنه �شمع ر�شول اهلل  يقول: »ليكونن من اأمتي قوم ي�شتحلُّون اخلز 

واحلرير واخلمر واملع�زف«.
)1(  رفع عقريته: رفع �شوته. )م(.

)2(  ارتدفه: َتِبَعه. )م(.
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ومعلق�ت البخ�ري يوؤخذ به�؛ لأنه� يف الغ�لب مت�شلُة الأ�ش�نيد، لكن ابن 
اإن ال�شند هن� منقطع، ل يت�شل م� بني البخ�ري و�شدقة بن خ�لد  حزم يقول: 

راوي احلديث.

نقول: ولعل البخ�ري يق�شد اأجزاء ال�شورة كله�، اأعني جملة احلفِل الذي 
ي�شم اخلمر والغن�ء والف�شوق، وهذا حمرم ب�إجم�ع امل�شلمني.

ق�ل ابن حزم عن حترمي الغن�ء: »ل ي�شح يف هذا الب�ب �شيٌء اأبًدا، وكل 
م� ورد فيه مو�شوٌع، واهلِل لو اأ�شند َجِميُعُه اأو واحٌد منه عن طريق الثق�ت اإىل 

ر�شول اهلل  م� ترددن� يف الأخذ به«.

ثم نظر ابن حزم يف الآية الكرمية: نثڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  مث ]لقم�ن/6[.

َفَنَفى اأن تكون يف الغن�ء وق�ل: »اإن ن�شه� ي�شرح املراَد منه�، ف�إن من يريد 
الإ�شالل عن �شبيل اهلل واتخ�ذه� هزًوا ك�فر ب�إجم�ع امل�شلمني«.

رَتَى م�شحًف� لي�شلَّ عن �شبيل اهلل لك�ن ك�فًرا«. رًءا ا�شنْ ق�ل: »ولو اأَنَّ امنْ

َح عن نف�شه ب�شيء من اللهو ليعينه على الكثري من  اإن اهلل م� ذم َقّط من َروَّ
ًه�، اأو  ، واإمن� الأعم�ُل ب�لني�ت، ول حرج على م�شلٍم اأن ينظر يف ب�شت�ن متنزِّ اجلدِّ
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ُدود)1(. َكنْ يَح طبعه املنْ يتنقل هن� وهن�ك متفرًج� ِلرُيِ

واحلق اأن الغن�َء كالٌم، ح�شنه ح�شن وقبيحه قبيح. هن�ك اأغ�ٍن اآِثمة، تلقى 
راَخ الغرائِز اأو  يف لي�ٍل ظ�ملة مظلمة واإن كرثت فيه� الأ�شواء، ل ت�شمع فيه� اإلَّ �شُ

فحيَح الرغب�ت احلرام.

وهن�ك اأغ�ٍن �شليمُة الأداِء �شريفُة املعنى َقدنْ تكون ع�طفيًة، وقد تكون دينيًة، 
ي مع اأحل�نه� اإىل اأهداٍف ع�لية. وقد تكون ع�شكريًة. تتج�وب النفو�ُص معه�، ومَتنْ�شِ

اإىل  وو�شل  »الهرم«،  بحي  فندق حم�فظ  ى يف  نََتَغدَّ طيبة  ِرفقة  مع  ُكننُْت 
ن��شٍح حزين  �شوُت  ك�أنه  زم�مي،  اإليه  واألقيت  انتب�هي،  اأ�شم�عن� �شوٌت َجذب 

يق�وم املُجون وال�شرتخ�ء.

الزواي�،  ب�إحدى  التي ت�شدر من م�شجل مو�شوٍع  الألف�ظ   ُ اأتبنيَّ واأخذت 
البو�شريي  ك�ن  الربدة،  من  لأبي�ت  ت�شطرٌي  اأدّق  بتعبري  اأو  للبو�شريي،  ف�إذا هي 

وال�ش�عر الآخر يدوران فيه� حوَل البيت امل�شهور يف و�شف الر�شول الكرمي: 

كاأنَّه - وهو فرٌد - من جاللِتِه        يف ع�صكٍر حني تلقاُه ويف َح�َصِم

ال�ش�دي  املبتهل  امل�ش�عر، ك�ن �شوت  تثري  اأحل�ٌن م�ش�حبٌة  ل تكن هن�ك 
ح�شرة  يف  واأمثل  القهقرى،  الع�شور  اأطوي  جعالين  وحب  اإمي�ن  من  مزيًج� 
الذي  اجليل  ويخلق  وُيَربِّي،  ه  ُيوجِّ وحي  الرُّ ِل�ِشه  جَمنْ يف  وهو  الر�ش�لة،  �ش�حب 

)1(  املكدود: املُتنَْعب. )م(. 
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�شين�شئ ح�ش�رًة اأرقى واأتقى، وُيلقي بذور الإن�ش�نية اجلديدة التي �شتنقذ الع�ل 
من جربوت الروم�ن والفر�ص.

ك�ن فرًدا يجل�ص كم� يجل�ص العبد وي�أكل كم� ي�أكل العبد، ولكن الأ�شعة 
والقي��شرة  الأب�طرة  وجتعل  عنه،  تنح�شر)1(  الأب�ش�ر  جتعل  اأرك�نه  من  املنبثقة 

يجثون)2( عند قدميه.

كلم�  نف�شي  يف  يوؤثر  يزال  ل  �شمعته  الذي  املتوا�شع  الرقيق  الغن�ء  اإن 
َرى. �شه، بعدم� �ش�ر ِذكنْ ا�شتح�شرت َجرنْ

ًم� اأََتوا  ق�ل الإم�م ال�ش�طبي يف اجلزء الأول من كت�به »العت�ش�م«: »اإِنَّ َقونْ
�شالته  من  فرغ  اإذا  اإم�ًم�  لن�  اإن  املوؤمنني  اأمري  ي�  فق�لوا:    اخلط�بِ  بَن  عمَر 

َتَغنَّى«.

هن�  فق�ل عمر: من هو؟ فذكروا له الرجل، فق�ل: ُقوموا بن� اإليه، ف�إنَّ� اإن َوجَّ
َرُه. ن� عليه اأَمنْ �شنْ ُره يظنن� جَتَ�شَّ �شِ اإليه من ُيحنْ

وهو يف  الرجل  اأتوا  ، حتى  النبي  اأ�شح�ب  من  مع جم�عة  عمُر  وق�م 
� نظر اإىل عمر ق�م اإليه، وا�شتقبله ق�ئاًل: ي� اأمري املوؤمنني م� ح�جُتك؟  امل�شجد، فَلمَّ

وم� ج�ء بك؟

)1(  تنح�شر: تكّل، تنقطع من طول املدى. )م(.
)2(  يجثون: يجل�شون على ركبتيهم. )م(.
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ن�أتَيَك، واإن ك�نت احل�جُة  اأن  اإذا ك�نِت احل�جُة لن� كن� اأحقَّ بذلك منك 
لك ف�أََحقُّ من عظمن�ه خليفة ر�شول اهلل. فق�ل له عمُر: َوينَْحَك َبَلَغني َعننَْك اأمٌر 
ُن يف عب�دتك - من املََج�نَِة  �ش�ءين. فق�ل: وم� هو ي� اأمري املوؤمنني؟ ق�ل: اأتتَمجَّ

والتِّ�ش�ع؟ ق�ل: ل ي� اأمري املوؤمنني، لكنه� ِعظٌة اأِعُظ به� نف�شي.

ق�ل عمر: قله�، ف�إن ك�نت كالًم� ح�شًن� قلُته معك، واإن ك�ن قبيًح� نهيتك 
عنه. 

ُجُل هذه الأبي�ت: َف�أَننْ�َشَد الرَّ
َمـا َعاَتبُتُه َوُفــــوؤَاٍد ُكلَّ

ْهـــَر اإِلَّ لِهًيا ل اأَراُه الدَّ

َبا؟ وِء َما هذا ال�صّ يا َقِريَن ال�صُّ

ى و�َصَباِبي َباَن َعنرِّي َفم�صَ

ي َبْعـــَدُه اإِّل الفــــَنا َما اأَُرجرِّ

َوْيَح َنْف�ِصـــي ل اأَراَها اأََبـــــًدا

َنْف�ِصي ل ُكْنِت َول َكاَن اَلهوى

يِف َمَدى الِهْجَراِن َيْبِغي َتَعِبي

َح بي يف مَتاِديــــِه، َفَقْد َبرَّ

َفِنَي الُعْمُر كذا يف اللَِّعِب
ـِي ِمنرِّي اأََربي)1( َقْبَل اأَْن اأَْق�صــ

ــــْيُب َعَليَّ مطَلِبي َق ال�صَّ يَّ �صَ

يف َجِمــيٍل، ل، َول يف اأََدِب

َراِقبي املْوَل، َوخايف، َواْرَهِبي

)1(   اأََربي: ح�جتي. )م(.
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ًدا البيَت الأخرَي: َفق�َل عمُر  ُمَردِّ

نف�صي ل ُكْنِت، ول كان الَهَوى       راقبي املوَل وخايف، وارهبي

ثم ق�ل عمر: على هذا َفلُيَغنرِّ َمْن َغنَّى.

ال�شمّو  على  يبعث  اإن�ش�د  كل  اأ�شوة ح�شنة،  املوؤمنني  اأمري  يف  ولن�  اأقول: 
واجلدِّ وال�شتق�مة فهو غن�ء ح�شن، وم� اأح�شب اأحًدا يرى نف�شه اأتقى هلل من عمَر، 

ُه ودع� اإليه. ُه مم� اأَقرَّ اأو َيَتَنزَّ

َل �شوقي: وعندم� اأ�شمُع َقونْ

ٌة؟       َويِف الُعْمِر ما فيه ِمَن الَهَفواِت َوَيا َربرِّ َهْل ُتْغِني َعِن الَعْبِد حجَّ

ال�ش�رعة  املغنية  توبًة ك�ملة، لكن �شوت  ر ف�شل اهلل يف جعل احلج  اأتذكَّ
يحرك اأ�شج�ن الأخط�ء القدمية، كم� يحرك الآم�ل يف عفو اهلل، وهذا كله لون من 

العبودية املطلوبة هلل �شبح�نه.

اإىل  والغن�ء  ال�شعر  ينطلق  مرهق،  م��ٍص  من  اخلال�َص  املرُء  ين�شد  وكم� 
ا�شتنق�ذ الأمة الإ�شالمية من ح��شر موؤ�شف، مع من�ج�ٍة �ش�دقٍة للر�شول - عليه 

ال�شالة وال�شالم.

َحاِب َكْهٍف يف َعميق �ُصَباِت �ُصُعوُبَك يف �َصْرِق الِبالِد وَغْرِبها        َكاأَ�صْ

ـَاِت؟ ُلمـــ ٌة        َفَما َباُلهم يف َحاِلِك الظُّ ِباأَْيانهم ُنـــوراِن: ِذْكٌر َو�ُصــــنَّ
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اأب� ح�مٍد الغزايل - اقتداًء ب�ل�ش�فعي - يرى اأن  يقول الدكتور عب�دة: اإن 
ال�شعر كالم، ح�شنه ح�شن وقبيحه قبيح، واأن �شم�ع الغن�ء منه م� هو مب�ح، ومنه 
ُف الغن�ء اإىل  نِّ م� هو م�شتحب، وم� هو واجب، وم� هو مكروه، وم� هو حرام. ثم ُي�شَ

�شبعة اأق�ش�ٍم:

الأقط�ر  يف  امل�شلمني  وابتع�ث  املقد�شة،  الأم�كن  زي�رة  اإىل  ال�شوق  اإله�ب     -1
وا الرح�ل اإىل احلرمني، وذلك يبدو يف ق�شيدة �شوقي: البعيدة كي ي�شدُّ

    اإل َعَرَفاِت اهلِل يا خرَي زائٍر        عليك �صالُم اهلل يف عرفاِت 

ال�شعوب ت�شع  العق�ئد والأوط�ن، واأغلب  للقت�ل، والدف�ع عن  2-   اإث�رة احلمية 
� يتغنون به جم�ع�ت. لبنيه� ن�شيًدا قوميًّ

        وخري منوذج لهذا النوع من الغن�ء م� جمعه اأبو مت�ٍم يف ديوان احلم��شة، وليت 
اأمتن� حُت�ِشُن الغن�ء مبع�ين القوة املنبثة يف ق�ش�ئده.

3- و�شف املع�رك واملب�رزات، وثب�ت الرج�ل يف ال�ش�ع�ت احلرجة.

الفهم ال�شحيح لطبيعة  للنف�ص  النبيلة، والذي يعيد  َزاِن  ِلالأَحنْ 4-  الرث�ء املحرك 
� متفجًع�، مثل قول متمم بن  الرث�ء قد يكون بك�ًء �شلبيًّ الدني�. وهذا  احلي�ة 

نويرة يرثي اأخ�ه م�لًك�:
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وقد يكون ِرث�ًء مفعًم�)1( بتمجيد الف�ش�ئل واللتف�ف حوله�، وذلك كقول 
ِة: مَّ ُدَرينِْد بن ال�شِّ

ْبِ                                                                                َمكاَن الُبَكا لِكْن ُبِنيت على ال�صَّ

5- و�شف �ش�ع�ت الر�ش� وال�شرور، احتف�ًء به� وا�شتبق�ًء لآث�ره�.

ك�ن  ورمب�  ال�شمل،  جمع  وارتق�ب  املحبني  عواطف  و�شرح  ال�شريف،  6-  الغزل 
امليدان هبوط وهزل، لكن هن�ك م�ش�عر جديرة بكل  لالأمم والأفراد يف هذا 

اإعزاٍز مثل:

           َحَنْنَت اإِل »َريَّا« َوَنْف�ُصـَك َباَعـَدْت       َمزاَرَك ِمْن »َريَّا« و�ِصــْعباُكمـا َمَعا

َبابِة اأَ�ْصـــمَعا ْن َداِعي ال�صَّ َزَع اأَ             َفَما َح�َصــٌن اأَْن َتاأِْتَي الأْمَر َطِائًعـــا       َوَتْ

عــا ًدا َوَمْن َحــّل باحِلَمــى       َوَقـــّل ِلَنْجٍد ِعْنــــَدنا اأَْن ُيَودَّ عا َنْ            ِقَفا َودرِّ

له اجَلَدُث)2( الأَْعلى َقِتيل َبِني َبْكـِر؟

ُه والَقدر َيْجِري اإِل القـدِر اأََبْوا َغرْيَ

)1(  ال�شج�: احلزن. )م(.
)2(  مفعًم�: ممتلًئ�. )م(.

)3( اجَلَدث: القرب. )م(.

يقول: اأَتْبِكي ُكـلَّ َقــْبٍ َراأَيَتــُه؟ 

ـََجا فقلت له: اإِنَّ ال�صَجا)1( َيْبَعُث ال�ص
َكاِدِك ــــوى فالدَّ ِلَقْبٍ َثَوى َبنْيَ اللرِّ

ُه َقْبُ َماِلِك َفَدْعِني، َفهـــــذا ُكــلُّ

ـِي اأَم الــــِذي فقلُت: اأَعبد اهلل اأَبكــ

ُهــْم ــَة اإِنَّ مَّ اأََبـــــى الَقْتُل اإِلَّ اآَل �صِ

تقوُل: اأَل َتْبِكي اأَخـاَك؟ َوَقْد اأََرى  
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7-  و�شف الأجم�د الإلهية، وم� يليق بذي اجلالل والإكرام من حتميد واإعظ�م.

وجن�ح  �شعب،  اأمر  به�  يرتمنون  التي  املع�ين  م�شتوى  اإىل  املغنني  وارتف�ع 
الأغنية يعود بعد �شرف املعنى اإىل ح�شن الأداء وجودة اللحن، وجتميع الأنغ�م 

التي تخدم يف النف�ص الب�شرية م� يحقق ال�شتث�رة املن�شودة.

ُت اإىل بيِت �شوقي: وقد ا�شتمعنْ
جٍة)1( ُيـــــــَدقُّ ـَرَّ ِة احَلْمـــــَراِء َبـــاٌب       ِبُكـلرِّ َيــٍد ُم�صـ         َوِللُحـــــــريَّ

و�شعرت ب�أَنَّ املَغنِّي َف�شل ف�شاًل َذريًع� يف تلحينه، ك�ن ينبغي اأن يتع�ون النغم 
ار)2(  وُجوؤَ املو�شدة،  الأبواب  على  َتهِوي  التي  املط�رق  �شوت  اإبراز  على  والأداء 

َبا ِبَنْف�ِصَي تلَك الأْر�س ما اأَْطَيَب الرُّ

َوَلْي�َصْت َع�ِصيَّاُت احِلَمى ِبرواِجـــٍع

ا َزَجْرُتها َبَكْت َعْيِني الُي�ْصرى َفَلمَّ

اَم احلَمـــى ُثمَّ اأَْنَثــِني َواأَْذُكــــُر اأَيَّ

ا ـَاأَمنَّ ــــوى َوكــ ا ُخِلْقَنــــــا ِللنَّ َكاأَنَّ

َطــــاَف واملَُتّبعا َوما اأَْح�َصَن املُ�صْ

اإِليَك، َولِكْن َخلرِّ َعْينيـَك َتْدَمعا

َعِن اجَلْهِل َبْعَد احللِم اأ�ْصــَبلَتا َمَعا

َعا دَّ َعَلى َكِبِدي ِمْن َخ�ْصَية اأَْن َت�صَ

َعا اِم اأَْن َنَتَجـــــمَّ َحــراٌم َعَلى الأَيَّ

َخة. )م(. َجة: ُمَلطَّ رَّ )1(  ُم�شَ
)2( ُجوؤَار: �شوت ع�ٍل. )م(.
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املج�هدين وهم ُيه�جمون ال�شجوَن التي قبعتنْ داخله� اجلم�هرُي امل�شتعبدة، وعزائم 
َحى، وعن�د املك�برين. اإِنَّ  ال�شهداء وهم يجودون ب�أنف�شهم فداًء للحق، واأنني اجَلرنْ
َرة)1(، واجليو�ص املُلنَْتِحَمة ك�ن يجب اأَننْ تربَز خالل  ِ ُح�ُشوًدا من الأ�شوات املَُزجمنْ
تلحني الق�شيدة وعنَد غن�ء هذا البيت ذاته. لكن امللحن املغني لي�ص رجل هذه 

امللحمة.

اأر�ص  يف  تعي�ص   - اأنب�وؤه�  اإلين�  َترَتاَمى  كم�   - الفنية  البيئة  اأن  والواقع 
الغرائز، وحُت�شن الطبل والزمر وهي حَتنُْدو العواِطَف الرخي�شَة، وم� اأح�شُبه� تنه�ُص 

اإىل هدٍف ع�ٍل.

نَّ  �ِظ للغن�ء؟ رمب�، اإنه لي�ص لدين� ن�ص يحظره. َواإِ اأذلك �ِشرُّ حترمِي بع�ص الُوعَّ
اأُويل الغريِة ينظرون اإىل �ِشرَيِة امل�شتغلني ب�لغن�ء واملو�شيقى ثم يرف�شون هذا النمط 

من ال�شلوك، وي�شتنكرون م� يالب�شه وم� ي�ش�حبه من اآلت، وجّو ع�بث.

لكن الإن�ش�ف يفر�ص عليهم غري ذلك.

مِتهم،  ب�ِء يف ِخدنْ ُن َك�حِلرنْ ِر، َيَتَلوَّ �ِم اجَلونْ كَّ من حملة الأقالم من ع��ص ذياًل حِلُ
الِبَغ�ُء  هذا  فهل  وحري�ته�.  حقوقه�  عن  اجلم�هري  يخ�دع  وهو  ومُي�ِشي  ِبُح  وُي�شنْ

ال�شحفي يجعل ال�شَح�فَة ب�طاًل؟ كال.

)1(  املزجمرة: ال�ش�ئحة ال�ش�خبة. )م(.
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َي� بال دين. بل رمب� ك�ن ع�ئًق� َعن الدين، كم�  ومن رج�ل الدين نف�شه َمننْ َيحنْ
�ِص الكه�ن: نثڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ق�ل َجلَّ وعال يف و�شف َبعنْ

ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇمث ]التوبة/ 34[.

. فهل ذلك َيعني اأَنَّ الديَن ب�طٌل؟ َكالَّ

يف  معهم  �شليت  من  اأي�ًش�  وهن�ك  ر،  ُظفنْ قالمة  ي�ش�وون  ل  فن�نون  وهن�ك 
ب�أدب  املن��شك  يوؤدون  والعم�ر  احلج�ج  قوافل  يف  راأيتهم  ومن  ع�مة  جم�ع�ت 

وتقوى.

ت �ش�أم�َن يف بيتي يوًم�  واأذكر اأين عندم� كنت مدر�ًش� مبكَة املكرمِة، جل�شنْ
الراديو  وفتحت  ب�شيء،  ُهمومي  عن  اأت�شلى  فقلت:  املت�عب  بع�ص  من  اأَُع�ين 

َو�شرَّين اأن ك�نت به اأغنيٌة اأحبه�.

ِرُف  اأُ�شنْ ط�لٌب  الب�َب  طرق  والأحل�ن حتى  الأبي�ت  مع  ي  �شِ اأَمنْ وم� كدت 
على ر�ش�لته.

لَق  اأُغنْ اأن  َعَليَّ  اأق�شم  ولكنه  وجوده،  مع  ال�شم�ع  اأ�شتطيع  اأين  اإِيلَّ  َل  وُخيِّ
الراديو.

دي بع�ص كلم�ت الأغنية: وراأيت اإكراًم� له اأن اأُلّبَي رغبته، واأكملت َوحنْ

     اأين ما يدعى ظالًما يا رفيَق الليِل اأيَنا؟  

    اإِنَّ نــوَر اهلِل يف قلبي، وهـــــذا ما اأراه.
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ني  و�ش�َح الط�لُب: م� هذا؟ قلت له: ُكلٌّ يغني يف الأن�م بلياله، اإنني اأَعنْ
�شيًئ� اآخَر.

ق�ل: اأم� تعلم اأن الغن�ء حرام كله؟ قلت له: م� اأعلم هذا.

� لكم وحدكم،  ثم اأقبلت عليه بجد اأقول له: اإن الإ�شالم لي�ص ديًن� اإقليميًّ
ٍة واحدٍة،  ِكفَّ � �شيق النط�ق. وعندم� ت�شعونه مع الإ�شالم يف  ًه� بدويًّ ِفقنْ اإِنَّ لكم 
وتقولون: هذه ال�شفقة ل ينف�شل اأحده� عن الآخر، ف�شتطي�ص)1( ِكفُة الإ�شالِم 

ُه. وين�شرف الن��ص َعننْ

وهذا ظلم كبري لر�ش�لت اهلل وهداي�ته.

الغن�ء  على  �شعواَء)2(  حرب  اإعالن  ت�شتطيعون  له:  قلت  كيف؟  ق�ل: 
الو�شيع، و�شتجدون من يوؤيدكم من اأهل الأر�ص. اأم� الزعم ب�أن الإ�شالم حرب 

على الفن كله خريه و�شره فال.

اإن اأهل الق�رات لهم غن�ء يجتمعون عليه، فميزوا اخلبيث من الطيب ثم 
ا لهم م� ي�شتحبون. َدَعونْ

اًل َعِن الإ�شالِم والفنون يف  وكتبت الأ�شت�ذة املهدية »مرمي جميلة«)3(، َف�شنْ
كت�به� »الإ�شالم يف النظرية والتطبيق«، وذكرت اأن الأوربيني يحرتمون احرتاًم� 

)1(  تطي�ص: تخّف. )م(.
َواء: عنيفة. )م(. )2( �َشعنْ

)3(  �شيدة من اأ�شل يهودي ع��شت يف بيئٍة ن�شرانية ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية ثم اأ�شلمت.
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ب�لًغ� »بتهوفن« و »ب�خ« يف املو�شيقى، و»فردي« و»واجرن« يف الأوبرا، و»�شك�شبري« 
يف امل�شرح.. اإلخ، ويلقبونهم ب�ل�ش�دة العظ�م، ويعتربون تكري�ص احلي�ة لأيِّ فرٍع من 

ا. هذه الفنون اجلميلة من اأ�شرف املق��شد، واأكرثه� جدًّ

ق�لت: واإذا عرفت موهبة �شخ�ص م� ب�لتفوق الفني - وغ�لًب� َم� يقع ذلك 
َرة)1( العظم�ء اخل�لدين. ويحقق الروائيون  بعد �شنوات من رحيله - ُح�ِشَب يف ُزمنْ
اأنه�  على  ومتتدح  ومراٍت،  مراٍت  كتبهم  تطبع  عندم�  الفني  التقليديون خلودهم 

اأعم�ل اأدبية عظيمة، يلزم كل ط�لب يف املدار�ص اأن يدر�شه�.

ويخلَّد موؤلفو املو�شيقى ال�شيمفونية، والأوبرا ب�أداء اإنت�جهم مراًرا وتكراًرا يف 
ق�ع�ت الحتف�لت العظمى يف املدن الكربى، كم� يكرم اأعظُم املغنني والع�زفني 

ُطوانَ�ِت. بت�شجيل اأعم�لهم على الأ�شرطة والأُ�شنْ

هل  الأو�ش�ط؟  لهذه  اأقدمه  الذي  الإ�شالمي  املنه�ُج  م�  لنف�شي:  قلت 
اأطلب اإليهم اإلغ�ء الفنون اجلميلة جملًة وتف�شياًل؟

عالم اأعتمد يف هذا الطلب؟ على جملة من الأح�ديث الواهية واملو�شوعة 
ل وزن له� يف جم�ل التمحي�ص العلمي؟

اإنني عندم� اأفعل ذلك اأكون ك�أبي العالء املعريِّ الذي ق�ل لكل اإن�ش�ن: 
ْيِن والعقِل واحِلَجى     لتعرَف اأنباَء الأموِر ال�صحائح غدوت َمري�َس الدرِّ

َرة: جم�عة. )م(. )1( ُزمنْ
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ال�شحيحة  الأمور  يعر�ص   � نب�تيًّ راأوه  اإليه  وا�شتمعوا  به  الن��ُص  النَْتقى  َفَلّم� 
عنده على اأنه� ترك اأكل اللحم.

لإ�شالح  والتعديد  التج�شيد  ترك  وغريهم  الأوربيني  من  اأطلب  اإنني 
الغن�ء  ترك  اإىل  وتهم  ِبَدعنْ اخلطري  الإ�شالح  هذا  اأم�م  ع�ئًق�  اأ�شع  فهل  عق�ئدهم، 

نث ڱ  ڱ   امل�شون:  كت�به  تع�ىل يف  قوله  من  موقفي  يكون  فم�  واملو�شيقى؟ 
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    
ے  ے   ۓ  .  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈٴۇ  ۋ  

ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ېمث ]يون�ص/ 59- 60[.

ع�رية،  �شورة  كل  م  اأحرِّ اأن  اأ�شتطيع  التم�ثيل،  نحت  م  اأحرِّ اأن  اأ�شتطيع 
اأ�شتطيع اأن اأحرم الرق�ص مفرًدا ومزدوًج�، اإن هذه فنوٌن رديئٌة ولي�شت فنونً� جميلًة.

عب�قرًة،  ك�نوا  مهم�  الأفراد  ل�شلوك  الإ�شالمية  ال�شوابط  اأبرز  اأن  اأ�شتطيع 
ف�لعبقري يف اأي علم اأو فن يجب اأن ي�شت�شعَر نعم�َء اهلل عنده، واأن يكون اأَتنَْقى هلل 

واأحفَظ حلدوده، واأرعى حلقوقه من الآخرين.

هي  نَننَْهى،  وم�  ن�أمر  وم�  نرتك  وم�  نفعل  م�  لتحديد  الوثيقة  وامل�ش�در 
كت�ب اهلل و�شنة ر�شوله، ل ال�ش�ئع�ت الط�ئرة يف ميدان العلم الديني.
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ثم �شربت  اجلميلة،  ب�لفنون  الأوربيني  تعلُّق  الت�لية)1( عن  ال�شطور  قراأت 
هوؤلء  اأفئدة  على  ىَل  ا�شتونْ الذي  املبني  لل�شالل  العجب  �شدة  من  بكف   � كفًّ
لالأ�شت�ذ حممد  الإ�شالمية«  »الثق�فة  كت�ب  نقاًل عن  ُكِتَب  م�  وه�ُكمنْ  الذاهلني. 
مرم�دوك بكث�ل ق�ل: »ل �شك اأن بع�شكم يذكر البحث الذي اأوردتنُْه ال�شحف 
� �شهرًيا جمياًل فريًدا  الربيط�نية من �شنوات، ك�ن ال�شوؤال: لنفر�ص اأَنَّ متث�ًل يون�نيًّ
�ُص، ك�ن يف غرفة واحدة مع طفل حّي، ثم  يف نوعه، وهو من اأجل ذلك ل ُيعوَّ
اندلعت النريان يف الغرفة، ول يكن يف الإمك�ن اإِّل اإنق�ُذ واحٍد من الثنني، 
َمى من الذين اأج�بوا  اإم� التمث�ل واإم� الطفل، َف�أَيُّهم� يجب اإنق�ُذه؟ اإن كرثة ُعظنْ
على هذا ال�شوؤال يف ر�ش�ئلهم اإىل ال�شحيفة من الرج�ل ذوي الثق�فة واملك�نة 
يهلك.  الطفل  وترُك  التمث�ل  اإنق�ُذ  يجب  اإِنَّه  اأذكر:  م�  ح�شب   - ق�لوا  املرموقة 
اأن هذا  � على حني  يوميًّ يولدون  الأطف�ل  اأَنَّ ماليني  وك�نت حجتهم يف ذلك: 

التمث�ل ل ميكن تعوي�شه، ف�إنه عمل فني عظيم من تراث اليون�ن«.

اأراأيَت كفًرا اأقبَح من هذا الكفر؟ واإه�نًة لالإن�ش�نية اأب�شَع من هذه الإه�نة؟

حجر ي�شتنقذ، وطفل رقيق وديع يرتك حطًب� للن�ر؟

روق اأو الُغروب  �ُشُم على الورِق منظر ال�شُّ ًرا َيرنْ وِّ املثري يف هذه الق�شية اأَنَّ ُم�شَ
� �ش�حُب  مبه�رٍة حت�كي الأ�شل، اأو تومئ اإليه، ُيَعدُّ فن�نً� جديًرا ب�لإ�ش�دة والتقدير. اأَمَّ

)1( يف كت�ب »الإ�شالم يف النظرية والتطبيق« لل�شيدة مرمي جميلة.
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� ف�لُق الإ�شب�ِح وج�عل الليل �شكًن� وال�شم�ص والقمر ح�شب�نً�،  الأ�شِل نف�شه، اأَمَّ
ُه اإليه عب�رُة ثن�ٍء. َحُد، ول ُتوجَّ فهو ُيننْ�شى اأو ُيجنْ

عندم� يجيء فن�ن اإىل حجر فيطبع عليه �شورة اإن�ش�ن، يكون رجاًل عظيًم�.
وتبلغ عظمته القمَة عندم� يقرتب يف نحته من ق�شم�ت الإن�ش�ن الأ�شيل وتع�بري 

وجهه.

اأم� خ�لق الإن�ش�ن نف�شه ومبدع احلي�ة يف خالي�ه وجمري الدم يف العروق، 
وب�رئ احل�ّص يف الأع�ش�ِب، ومودع الذك�ء يف املخ، ومطلق هذا الب�شر العجيب 
ليمالأ الدني� ِحراًك� واإنت�ًج�، هذا اخل�لق امل�جُد ل تذكره احل�ش�رات ال�ش�لة بكلمة 

تقدير واإعزاز.

ولي�شت  الأوربية،  احل�ش�رة  اإىل  انتقلت  والروم�نية  اليون�نية  الوثني�ت  اإن 
�أَى عنه�. الن�شرانيُة اإِلَّ ق�شرًة مزورًة مل�شقًة على وجه كفوٍر يرف�شه� وَيننْ

�شيء.  قبل كل  اهلل  ترمق عظمة  اإنه�  اآَخُر،  ف�ش�أٌو  الإ�شالمية  احل�ش�رُة   � اأَمَّ
وانظر اإىل اأبي ح�مد الغزايل يتحدث عن اجلم�ل وفنونه فيقول)1(:

ت�شبيه  هو  اأو  الع�ل،  اآف�ق  يف  اهلل  اأبدعه  الذي  للجم�ل  الفن حم�ك�ة  اإن 
يف  مث�ٌل  وله  اإل  بجهدهم  ال�شن�ع�ت  اأهُل  بلغه  �شيء  ِمننْ  وم�  ب�خللقة.  لل�شنعِة 

اخللقة التي اخرتعه� ال�ش�نع الأعلى، فمنه تعّلم ال�ش�نعون، وبه اقتدوا.

)1( العب�رات من تلخي�ص للدكتور »عبد اللطيف عب�دة«.
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و�ش�ئر  والأ�شم�ع  والأب�ش�ر  العقول  تدركه  الع�ل  يف  جم�ل  كل  ويقول: 
َى، فهو ذرة  � اإىل �شفوح الرثَّ يَّ َ احلوا�ص من مبتداأ الع�ل اإىل منقر�شه ومن ذروة الرثُّ

من خزائن قدرته �شبح�نه.

واأنقل هن� �شوؤاًل وجوابً� يت�شالن مبو�شوع البحث، حتى ل تبقى هن�لك 
اأث�رٌة من �شك اأو �شبهة.

وامل�شرح  ال�شينم�  احلديثة،  احل�ش�رة  مظ�هر  من  الإ�شالِم  موقف  م�   -
واملو�شيقى والفنون جميعه�، ك�لر�شم والنحت والت�شوير؟

احل�ش�رة احلديثة ِنت�ُج تقدٍم علمي ب�هر، و�شل اإليه الإن�ش�ن بعد قرون من 
الإن�ش�ن ك�شوفه  ي�شتغل  اأن  الغ�لية. ول يكن عجًب�  والتج�رب  امل�شني  البحث 
لأ�شرار الكون وقواه اخلفية يف ترقية نف�شه وترقية مع�ي�شه، بل اإن ذلك اأقرب اإىل 
احلكمة من ا�شتغالل هذه الك�شوف يف تدمري احل�ش�رة نف�شه�، وتي�شري النتح�ر 

اجلم�عي على الن��ص.

يح�شل  ك�ن  م�  ُمتًع�،  للجم�هري  َر  َوفَّ الع�م  ال�شن�عي  التقدم  اأنَّ  واأح�شب 
نوف، واملالب�ص تف�شل احلرير  عليه� امللوُك الأقدمون؛ الأطعمة اأنعم، والأ�شربة �شُ
ن�شًج� ولونً� ورقًة، واأدوات النقل اأغنت عن اخليل والِبغ�ل واحلمري، والقي�ن التي 
ك�نت تغني يف مق��شري الأمراء انتقل �شوته� اإىل الأكواخ، ون�م على حلنه� العم�ل 
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بلغ  ورمب�  مي�شور،  بثمن  املغرب  يف  �ش�حبه  يكلم  امل�شرق  يف  واملرء  والفالحون، 
الن��ص من الرف�هة درجة اأعلى، وملكوا غًدا اأن�شبة اأكرث.

ومع هذا كله ف�لأع�ش�ُب م�شدودٌة، والأطم�ع ط�غية، والبك�ء على القليل 
املن�شود يف�شد ال�شع�دة ب�لكثري املوجود، وحت��شد الأفراد والأقط�ر اأ�شعَل البغ�ش�َء 

هن� وهن�ك.

وقيل يف و�شف الع�ل: اإِنَّ ع�شالته اأكرُب من فكره، ولو اأن�شفوا لق�لوا: اإنه 
ع�ل يذكر نف�شه، وين�شى ربه، ويجحد حقه، ومي�ري يف لق�ئه، ويظن اأن هذه الدني� 

كل �شيء، فال امتداد لوجود اآخر، ول حي�ة اإل هن�.

واأن� رجل م�شلم اأحبُّ احلي�ة واأبتهج بطيب�ته�. اإِنَّ اهلَل ا�شت�ش�فني يف كونه 
واأطعمني خريه، فمن ال�شف�هة اأن اأرف�ص الكرم املبذول، ومن ال�شف�هة كذلك اأن 

)1( ب�شكر املنعم. نَّ اأ�شِ

اإن اهلل تب�رك ا�شمه يعطي الف�شل ول يطلب اإل العرتاف ب�جلميل، فهل 
هذا ثمٌن ف�دٌح؟؟

ۈئ    ۈئ   نثۆئ   الثمن  هذا  دفُع  عليهم  يعزُّ  كثريين  ن��ًش�  اأَنَّ  يبدو 
ېئمث ]�شب�أ/ 13[.

)1( اأ�شن: اأبخل بخاًل �شديًدا. )م(.
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اإنه -  َقدمُيه� وحديُثه�.  ُه احل�ش�راُت  اإىل م� قدمتنْ اأنظر  على ذلك الأ�ش��ص 
كم� َعلََّمني الإ�شالم - يل ولي�ص لغريي، األي�ص يقول اهلل: نث ەئ   ەئ  وئ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  مث ]البقرة/ 29[؟

والواقُع  َق�ِطٍع،  ِبَن�صٍّ  اإلَّ  حترمَي  ول  الإب�حُة،  الأ�شي�ء  يف  ف�لأ�شل  ثم  ومن 
الأ�شي�ء  ب�لتحرمي، ومنهجهم يف احلكم على  اأُوَلعوا  امِلزاج  َداويي  �َشونْ ِمننْ  نََفًرا  اأَنَّ 
يخ�لف منهج نبي الإ�شالم - عليه ال�شالة وال�شالم - الذي م� ُخريِّ بني اأمرين اإل 
اخت�ر اأي�شرهم� م� ل يكن اإثًم�، ف�إن ك�ن اإثًم� ك�ن اأبعَد الن��ص عنه. َروى اأن�ُص بُن 
د عليكم، ف�إن قوًم�  دوا على اأنف�شكم في�شدَّ م�لٍك اأَنَّ ر�شول اهلل  ق�ل: »ل ت�شدِّ
ال�شوامع والأديرة رهب�نية  بق�ي�هم يف  اأنف�شهم ف�شدد عليهم، فتلك  دوا على  �شدَّ

ابتدعوه� م� كتبن�ه� عليهم«.

الأجهزة  من  وغريهم�  والتليفزيون«  »الراديو  احلديثة  املدنية  اأ�ش�عت  وقد 
الن�قلة للثق�فة واملالهي على �شواء، ومعروف اأن هذه الأجهزة اأدوات غري م�شئولة 
ففي  واملخرجني،  واملغنني  املوؤلفني  على  تقع  امل�شئولية  واإِنَّ  عنه�،  ي�شدر  عم� 

. ا�شتط�عتهم اأن يقدموا الن�فع ويحجبوا ال�ش�رَّ

ال�شليمة،  اللغة  لإ�ش�عة  الأجهزة  بهذه  نتو�شَل  اأن  امل�شتط�ع  لقد ك�ن من 
ك�ن  بل  الف��شلة،  التق�ليد  ودعم  الأخالق،  وحم�ية  الرفيعة،  الآداب  وتذوق 
من املمكن اأن ندرب الألوف على اإتق�ن ِحَرٍف نحن حمت�جون اإليه�، واأن نرفع 
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ب�أعم�ر  عة تفتك لدين�  ال�ش�فرة واملقنَّ البط�لة  ف�إن  م�شتوى الأداء لأ�شغ�ٍل كثرية، 
الن��ص.

ك�ن من املمكن اأن نح�رب ع�داٍت �ش�رًة موروثًة اأو م�شتوردًة انت�شرت بينن� 
� ا�شتغالَله� ت�شنُع الكثرَي، ولكن  �َشنَّ اأَحنْ َلونْ  اإِنَّ و�ش�ئَل الإعالم  َفتنْ م�شريتن�،  ووقَّ
نَُب َفَقدنْ �شقط  � الأُمُة الذَّ ذلك ل ت�شتطيعه اإل اأمٌة حت�ص اأن له� ر�ش�لًة يف احلي�ة، اأَمَّ

عنه� التكليُف؛ لأَنَّ غريه� ي�شده�.

النف�ص..  ويَح عن  نْ والرتَّ واملو�شيقى  الغن�ء  اأح�رب  اأين  يفهم من ذلك  قد 
ل، ولكني اأحلظ اأن الأمة العربية والإ�شالمية تريد اأن تعمل قلياًل وتغني كثرًيا، 

وال�شتجم�م حق املرهقني ل حق الق�عدين.

اإىل  ا�شتمع  اأو  َغنَّى  ومن  قبيح،  وقبيحه  ح�شن  ح�شنه  فكالم،  الغن�ء  اأم� 
غن�ٍء �شريِف املعنى طيب اللحن فال حرج عليه، وم� نح�رب اإل ِغن�ًء ه�بَط املعنى 

واللحن.

ل يردنْ َحديٌث �شحيٌح يف حترمي الغن�ء على الإطالق، وقد احتج البع�ص 
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ     ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   نث  تع�ىل:  بقوله 
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     . ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چڇ   چ   چ     چ  

ڈ   ژ     ژ  ڑ مث ]لقم�ن/ 6- 7[. 
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َوُه لالأ�شب�ِب املذكورة يف الآية  ِري اإِنَّ َمننْ ي�شرتي جدَّ احلديِث اأو َلهنْ َوَلَعمنْ
� من يريُح اأع�ش�به املكدودة ب�شوٍت ح�شن وحلن جميل  جديٌر ب�شوء العق�ب، اأَمَّ
فال َعالقَة لالآية به، وكم� يقول ابُن حزم: لو ا�شرتى م�شحًف� لالإ�شالل فهو جمرم.

ي�ش�ع  وم�  وفح�ص؛  خمر  من  م�ت  املحرَّ ببع�ص  الغن�ِء  اقرتاَن  اأَنَّ  ويبدو 
مه، واإىل هذه  عن البيئة الفنية من حتلل، هو الذي جعل عدًدا من العلم�ء يحرِّ
َتِحلُّوَن احِلّر واحلريَر واخلمَر  اجلملة من الرذائل ي�شري حديُث البخ�ري اإىل َمننْ َي�شنْ

واملع�زَف.

َد اأَنه لي�ص من ال�شروري اأن جتتمع هذه العن��شر ُكلُّه� عند �شم�ع اأغنية.  َبينْ
� اإذا برئ  وعلى اأية ح�ل، ف�إذا ك�ن الغن�ء مقرونً� بتلك املحّرم�ت فهو مرفو�ٌص، اأَمَّ

منه� فال �شيء فيه.

َت  ونْ  مدح �شَ اأن النبي  ة  نَّ واملو�شيقى ك�لغن�ء وقد راأيت يف ال�شُّ
اأبي ُمو�شى الأ�شعري - وك�ن ُحلنًْوا وقد �شمعه يتغنَّى ب�لقراآن - فق�ل له: »َلقد 

م�ًرا من مزامرِي اآِل داوَد«، ولو ك�ن املزم�ُر اآلًة رديئة م� ق�ل له ذلك. اأُوتيَت ِمزنْ

وقد �شمع ر�شول اهلل �شوت الدف واملزم�ر دون حترج، ول اأدري من اأين 
حرم البع�ص املو�شيقى، ونََفر من �شم�عه�؟

على اأن الأحل�ن تختلف يف ت�أثريه� و�شداه� النف�شي، ف�إذا ك�ن هن�ك جم�ٌل 
لعرتا�ٍص فعلى الأ�شوات اخَلِنَثِة والأحل�ن الطرية امل�ئعِة.
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اإىل الكثري من اجلد  اأمتن� بح�جة  اأن  اإىل م� بداأن� به مو�شوعن�، وهو  ونعوُد 
والقليل من اللهو، ولو رزقن� بفن�نني ذوي �شرف ومقدرة لأمكن حتويل الفنون اإىل 

عوامَل للبن�ِء ل للهدم، ولإث�رة امل�ش�عر النبيلة ل اإه�جة الغرائز الدني�.

�لون الآن  وُر فيجب اأَننْ نفرق بني نوعني: املج�شم الذي ي�شنعه املثَّ � ال�شُّ اأَمَّ
اأوراق واأقم�شة وغري  لأغرا�ٍص �شتى، والر�شوم التي تو�شع على امل�شطح�ت من 

ذلك.

� هو جزٌء من الطب والأمن والعلوم  اأو قلميًّ  � والت�شويُر �شواٌء ك�ن �شم�شيًّ
الإب�حة  فيه  والأ�شل  الكثرية،  الجتم�عية  وال�شئون  والت�ريخ  واحليوية  الكونية 
اأجرة  عب��ص عن  ابُن  �شئل  رزين:  ثوب«، وحلديث  رقًم� يف  »اإل  م�شلم  حلديث 
عمل  من  ي�أكلون  اإمن�  واأنهم  م�شورون،  ُهمنْ  اإمن�  ب�أ�ص  »ل  فق�ل:  امل�شحف،  كت�بة 

اأيديهم«.

ول يقل اأحٌد اإن �شورَة الوجه يف املراآة حمرمة، ول يقول اأحد اإن اإثب�ته� 
ل املب�ح اإىل حمرم. بطريقة اأو ب�أخرى حتوِّ

� لعق�ئَد يرف�شه� الإ�شالم؛  ول يحرم من هذا النوع اإل م� حمل ط�بًع� دينيًّ
ك�شور بوذا، اأو اإبراهم�، اأو �شلب�ن الن�ش�رى، اأو اأي �شع�ر ديني يخ�لف التوحيد.

كم� يحرم اأيُّ ت�شويٍر يخل ب�لآداب، ويحرك الغرائز اإىل املع�شية.
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ل  م�  رف�شه�،  على  تتظ�هر  الواردة  الن�شو�ص  ف�إن  املج�شمة  التم�ثيُل  اأّم� 
تكن األعيَب لل�شبية اأو عرائ�َص هزليًة؛ َكَحلنَْوى املن��شب�ت املختلفة، ف�إن اأحًدا ل 

يفكر يف توقريه� اأو عب�دته�.

لقد راأيُت بعيني من يعبدون هذه الأ�شن�م يف جنوب اآ�شي�، وراأيت يف م�شَر 
َمننْ ُيَحيِّي بخ�شوع متث�ًل لعبد الن��شر، وذلك اأثن�َء نقله من مك�ٍن اإىل مك�ٍن.

ك�ن  �شواء  ُه  ُكلَّ الت�شويَر  يحرم  َمننْ  الفتوى  رج�ل  ِمننْ  هن�ك  اأن  واأعرف 
ُق الن�شو�ِص مقطوعًة عن  جم�شًم� اأو ك�ن ر�شًم� على ورق، واأخ�شى اأن يكوَن �َشونْ

مالب�ش�ته� �شبًب� يف �شي�ع الدين والدني� مًع�.





الدّين بَيْن  العَادَاتِ والعِبَادَاتِ
آدابُ الطعَام
آدابُ امَللْبَس
آداب املساكن





هن�ك ع�داٌت األفه� الن��ص وي�شتغربون اخلروج عليه�، وهن�ك عب�دات ُكّلفوا 
به� ويرون التزامه� ديًن�! والع�دات من �شنع الن��ص، اأم� العب�دات فمن عند اهلل 

�شبح�نه.

وقد قراأت لع�ٍل هندي اآداب الإ�شالم يف الطع�م، فوجدت الرجل خلط 
بني الع�دات والعب�دات، وح�رب ع�داٍت غربّيًة بع�داٍت عربّيٍة، وهي حرب ل �شلة 

له� ب�لإ�شالم.

ق�ل: »يجب اأن يو�شع الطع�م على الأر�ص ل على الط�ولة«، وق�ل: »يجب 
اأو ج�ثًم� على ال�ش�قني، ول يتن�ول  اأو على �ش�ٍق  اأن يجل�ص مرتبًع�  على الآكل 
: اأن يق�شد  اأَينْ . ويجب اأن ت�شبق النيُة الطع�َم؛  اأبًدا م�شتنًدا اإىل كر�شيٍّ الطع�م 
ب�لأكل القوة على ط�عة اهلل ل اإ�شب�ع ال�شهوة، ويجب اأن ت�شرتك الأيدي الكثرية 

يف الإن�ء الواحد، ويجب اأن يذكر ا�شم اهلل قبل اأن ي�أكل..«.

واأكرث م� ق�له الرجل بعيٌد عن ال�شواب. ف�لأكل ج�ئز على الأر�ص وعلى 
َربَُّه  ُير�شي  اأَننْ  وينبغي  الأكل،  اأثن�ء  الكر�شي يف  املن�شدة. ويجوز اجللو�ص على 

           اآداب الطعام

الّدين َبينْ الَعاَداِت والِعَباَداِت
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ب�لطع�م يف الوقت الذي ُي�شبُع فيه نهمته منه، وله اأن ي�أكل وحده يف اإِنَ�ِئِه، اأو ي�أكل 
مع اآخرين.

 : َي اهلل قبل الأكل، فقد �شح قول ر�شول اهلل � اأَننْ ُي�َشمِّ والواجُب َحقًّ
»�َشمِّ اهلَل، وُكلنْ بيميِنَك، وُكلنْ مم� يليَك«.

وبع�شه�  �شحيح،  بع�شه�  الأكل:  اآداب  يف  �َشتَّى  اأح�ديث  وردت  وقد 
مرفو�ص، وبع�شه� من ع�دات العرب.

َرَوى  وقد  له،  اأ�شل  ل  حرام  الأكل  يف  ال�شكني  ا�شتعم�ل  ب�أن  ف�لقول 
ف�إنه من �شنع  ب�ل�شكني؛  اللحم  تقطعوا  فيه »ل  اأبو داود حديًث� عن ع�ئ�شة ج�ء 

َن�أُ واأمراأ«. الأع�جم، وانه�شوه نه�ًش� ف�إنه اأهنْ

ال�شالة  عليه   - الر�شول  اأن  ال�شح�ح  يف  ثبت  فقد  ب�طٌل،  حديث  وهذا 
و�شنُد احلديث  ي�أكل،  وهو  اللحم  تقطيع  ال�شكني يف  ي�شتخدم  وال�شالم - ك�ن 

املرويِّ عن اأبي داود مرفو�ص.

وم�  ط�ولة،  فوَق  الأكل  عن  نهي  اأو  الأر�ص،  على  ب�لأكل  اأمر  َيِجئنْ  ول 
�شكت ال�ش�رع عنه فهو يف دائرة العفو، ول مك�ن لوجوب اأو حرمة.

يحرم  ل  ذلك  ومع  مرتًف�،  ل  حي�ته  يف  �ِشًن�  �َشونْ خُمنْ   النبي  ك�ن  وقد 
اأكل  »هل  �شعد:  بن  �شهل  �ش�ألت  ح�زم،  اأبي  عن  وا�شًع�.  ي�شيق  ول  حالًل، 
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النبي النقيَّ - اخلبز اخل�ل�ص من الق�شور؟ فق�ل: م� راأى النبي النقي منذ ابتعثه 
اهلل تع�ىل حتى قب�شه.

فقلت: هل ك�نت لكم من�خُل؟ فق�ل: م� راأى النبي مننْخاًل من حني ابتعثه 
اهلل حتى قب�شه. قلت: كيف كنتم ت�أكلون ال�شعري غري منخول؟ ق�ل: كن� نطحنه 

وننفخه فيطري منه م� ط�ر - من ق�شر، وم� بقي ثرين�ه ف�أكلن�ه«.

، وعليه� اعت�دوا. ثم ت�أنق الن��ص يف �شنع اخلبز النقي  تلك ك�نت َحَي�ُتُهمنْ
دون حرج.

ق�ل تع�ىل: نث ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئمث ]البقرة/ 168[.

ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  نثچ  وق�ل: 
ڌ  ڎمث ]البقرة/ 172[.

وروى اأبو داوَد عن وح�شيِّ بن حرب اأَنَّ ال�شح�بة ق�لوا: »ي� ر�شول اهلل، اإنَّ� 
ن�أكل ول ن�شبع. ق�ل: فلعلكم تفرتقون؟ ق�لوا: نعم. ق�ل: ف�جتمعوا على طع�مكم، 

واذكروا ا�شم اهلل عليه يب�ركنْ لكم فيه«.
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وحم�ربَة  الفقراِء  وا�شت�ش�فَة  اجلوِد  بواعَث  احلديث  هذا  يف  نرى  ونحن 
الأزم�ِت، فال يجوز ترك املحرومني يت�شورون)1( جوًع�.

كيف  واحد،  طبق  غري  يف  الأكل  حترمُي  احلديث  من  يفهم  اأن  يجوز  ول 
ۆ     ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   نثڭ    يقول:  �شبح�نه  واهلل 
َفٍة)2( م� ك�ن ُهن�َك  حنْ َع لكلِّ فقري طع�ٌم يف �شَ ۈمث ]النور/ 61[، ولو ُو�شِ

من حرج.

رى  وِمننْ اأرك�ن النظ�فة: اأن ي�أكل املرء بيمينه؛ ف�إن الإ�شالم جعل اليد الُي�شنْ
لإزالة القذى، وهذه ق�شمة لبد منه�، ولي�ص من ال�شرف اأن ي�شع اإن�ش�ن يده على 

ه� بعد ذلك يف فمه. فرجه ثم َيُد�شُّ

�شعٌة.  الأمر  ففي  مبلعقة،  ي�أكل  اأو  مب��شرًة  بيمن�ه  ي�أكَل  اأن  اإن�ش�ٍن  ولأي 
وك�ن العرب ي�أكلون ب�أيديهم، وتلك ع�دتهم. ول غرابة اإذا ك�ن الآكل بيده يلعق 
اأ�ش�بعه. ولكن جعل هذه الع�دة ديًن� مِمَّ� ل اأ�شَل له، ومن الدين األ يرتَك امل�شلُم 

َفِتِه طع�ًم� كثرًيا اأو قلياًل ِلرُيَمى بعُد يف القَم�َمِة، فهذا م�شلٌك ذميم. حنْ يف �شَ

)1(  يت�شورون: يتلّوون من اجلوع. )م(.
َفة: اإن�ء الطع�م. )م(. حنْ  )2(  �شَ
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النظ�فة.  اإىل  تكون  م�  اأَقرَب  �شحونهم  يرتكون  الأوربيني  اأن  والغريب 
ال�شيط�ِن  يقرُّ عنَي  وم�  القم�مِة  اأواين  يزحم  م�  فيدعون يف �شحونهم  العرُب   � اأَمَّ

ب�لإ�شراف.

اأن  وميكن  واأمريك�،  اأورب�  اإىل  امل�شلمني  من  وفوٌد  تذهب  الأي�م  هذه  ويف 
يتميزوا عن غريهم يف اآداب الأكل، برتك املحرم�ت وت�شمية اهلل مثاًل.

ًم�، والمتن�ُع عن ا�شتعم�ل املالعق، واحلر�ُص  اأم� اجللو�ُص على الأر�ص َحتنْ
ع اأ�شرَّ ب�لإ�شالم ور�ش�لته، واأطلق �شد امل�شلمني  على لعق الأ�ش�بع.. اإلخ. فهذا تنطُّ

�ش�ئع�ٍت رديئًة.

فهل اأم�شت الدعوُة اإىل التوحيد دعوًة اإىل منط من �شلوك العرب الأوائل 
دٌّ عن �شبيل اهلل. حتى يف اأي�م ج�هليتهم؟ اإن هذا ال�شلوك الِبداِئيَّ �شَ
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ولنرتك الطع�َم اإىل املالب�ص.

قراأت للع�ل الهندي ال�ش�بق ذكرُه حديًث� عن البيهقي: »عليكم ب�لعم�ئم 
ُخوه� خلف ظهوركم«. ف�إنه� �شيم�ء املالئكة، واأَرنْ

وهي  داود،  واأبو  الرتمذي  رواه�  العم�ئم  ف�شل  يف  اأح�ديَث  عدة  وقراأت 
جميعه� ل قيمة له�، كم� ق�ل ال�شيُخ حممد ح�مد الفقي: »لي�ص يف ف�شل العم�مة 

حديٌث ي�شّح«.

والعم�ئم لب��ص عربي، ولي�ص �ش�رًة اإ�شالمية، وكذلك العق�ل. والواقع اأن 
 � اأَمَّ وال�شعة،  البي��ص  فيه�  وي�شتحب  والقف�،  الراأ�ص  تغطية  تفر�ص  احل�رة  البيئة 
البيئ�ُت الب�ردة فطلب الدفء يدفع اإىل ت�شييق املالب�ص واختي�ر الألوان الداكنة. 
اأخط�أتك  م�  �شئت  م�  والب�ص  �شئت،  م�  »كل  ال�شحيح:  احلديث  يف  ج�ء  وقد 

يَلٌة«. خ�شلت�ن �َشَرٌف وخَمِ

ونحن نلحظ اأن الإ�شراف واخُلَيالَء)1(، من وراء ع�دات عربية وغربية كثرية، 
واأ�شح�ب اخللق واجلّد يرتفعون عن املب�لغة يف اختي�ر الأزي�ء، حتى لك�أن قيمة 

الرجل من عظمة ثوبه.

اآداب املَْلَب�س

)1(  اخليالء: الُعجب والكرب. )م(.
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َب��ِص  َدتنْ تق�ليَد اللِّ واحل�ش�رة احلديثة لف�ش�د تدينه� وُعَراِم)1 ( �شهواته� َعقَّ
 ،� زيًّ ولل�شفر   ،� ِزيًّ لالإق�مة  وجعلت  ف��شحًة،  مالب�َص  لل�شهراِت  فجعلت  والزينة، 

�.. اإلخ. ينِْف زيًّ � ولل�شَّ �، وللربيع زيًّ �، وللري��شة زيًّ ولالأكل ِزيًّ

وامل�شلم يرتدي م� ي�ش�ء غرَي ج�نٍح اإىل اإ�شراف اأو ُخَيالء.

للن�ش�ء،  واإب�حتهم�  للرج�ل  والذهب  احلرير  حترمي  على  العلم�ء  وجمهوُر 
كم� اأن اجلمهور على اأن للن�ش�ِء مالب�َص، وللرج�ل مالب�َص، والأ�شل يف مالب�ص 
اأن تكون جميلة غري مثرية،  اأن تكون �ش�ترة لأج�ش�مهن، ول حرج يف  الن�ش�ء 
والأ�شل يف مالب�ص الرج�ل اأن تالئم اأعم�لهم. ول حرج يف اأن تكون جميلة. 

كم� ق�ل ابن عب��ص: »راأيت على ر�شول اهلل اأح�شن م� يكون من احُلَلِل«.

دة، وللن�ش�ء كذلك اأزي�ٌء موحدة، ف�إن  ُت لو ك�نت للرج�ل اأزي�ٌء موحَّ وَوِددنْ
َد يقطع دابر التن�ف�ص الب�هظ التك�ليف، املف�شد لالأخالق، الذي نراه  هذا التوحُّ

يف مي�دين كثرية.

هل لالإ�شالم ِزيٌّ معني؟ كال، وقد توهم بع�ص ال�شب�ب اأن اجللب�ب هو ِزيُّ 
الإ�شالم، واأن البدلة زي الكف�ر، وهذا خط�أ.

ة. )م(. ة، حدَّ )1(   ُعَرام: �شدَّ
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ف�إن ذلك يتم ب�شدق اليقني و�شرف  اأردن� احلف�ظ على »�شخ�شيتن�«  واإذا 
ال�شرية و�شعة املعرفة ودم�ثة اخللق.

اإِّن اجللب�ب العربي يف عوا�شم ع�مليٍة اأم�شى �ش�رًة على الإ�شراف ال�شفيه، 
والنطالق املجنون وراء �شهوات مط�عة واأهواء ج�حمًة. اأذلك م� يخدم الإ�شالم 

وين�شر دعوته؟

اآداب امل�صــاكن

نَتَّ على  وننتقل اإىل امل�ش�كن، واأ�شلوب املعي�شة داخله�. اإن اهلل �شبح�نه ِامنْ
اإليه� وي�شرتيحون فيه� نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ُبيوًت� ي�أوون  الن��ص ب�أن جعل لهم 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٺ  ٺ  مث ]النحل/ 80[.

ع�دة  بن�ءه�  واأن  ال�شكر،  ت�شتوجب  نعمة  البيوت  اأن  ال�شي�ق  من  وظ�هر 
وعب�دٌة مًع�، وهل ي�شتغني الب�شر عن البيوت؟

�ِب بن الأرت وهو »اإن  من اأجل ذلك ا�شتغربت م� رواه ال�شيخ�ن عن َخبَّ
اأ�شح�بن� الذين �شلفوا وم�شوا ل تنق�شهم الدني�، واإن� اأ�شبن� م� ل جند له مو�شًع� 
اإل الرتاب. ثم يقول: اإن امل�شلم يوؤجر يف كل �شيء ينفقه اإل يف �شيء يجعله يف 

هذا الرتاب«.
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نَتَّ على  وننتقل اإىل امل�ش�كن، واأ�شلوب املعي�شة داخله�. اإن اهلل �شبح�نه ِامنْ
اإليه� وي�شرتيحون فيه� نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ُبيوًت� ي�أوون  الن��ص ب�أن جعل لهم 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٺ  ٺ  مث ]النحل/ 80[.

ع�دة  بن�ءه�  واأن  ال�شكر،  ت�شتوجب  نعمة  البيوت  اأن  ال�شي�ق  من  وظ�هر 
وعب�دٌة مًع�، وهل ي�شتغني الب�شر َعِن البيوت؟

�ِب بن الأرت وهو »اإن  من اأجل ذلك ا�شتغربت م� رواه ال�شيخ�ن عن َخبَّ
اأ�شح�بن� الذين �شلفوا وم�شوا ل تنق�شهم الدني�، واإن� اأ�شبن� م� ل جند له مو�شًع� 
اإل الرتاب. ثم يقول: اإن امل�شلم يوؤجر يف كل �شيء ينفقه اإل يف �شيء يجعله يف 

هذا الرتاب«.

َحُة ت�ش�وؤٍم غلبت عليه ملر�شه الذي اكتوى منه،  وكالم خب�ب  عليه َم�شنْ
ول يجوز اأن نعدَّ البن�ء رذيلًة، فقد يكون فري�شة.
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والأ�شل الذي نرجع اإليه يف م�ش�لكن� كله�: هو الق�شد الطيب امل�ش�حب 
للعمل، اأو النية الطيبة الب�عثة على العمل، ف�إن ك�نت النية ح�شنة ف�لعمل �ش�لح، 

وتتحول فيه الع�دات اإىل عب�دات.

ويظهر اأن كثرًيا من الن��ص جعل من املب�ين اإعالنً� عن العظمة، وا�شتط�لة 
اأرج�ء احلي�ة  للعمل يف  وتهيوؤ  ا�شتجم�م  اأن يجعله� مواطن  على الآخرين، بدل 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ    ٱ   نث  لثمود:  اهلل  قول  يف  ذلك  ويظهر 
ٺٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤمث ]الأعراف/ 74[.

لتقبل اهلل  والتحميد  ب�لت�شبيح  ُغرَف�ِته�  ن�طح�ِت �شح�ب وعمرن�  بنين�  ولو 
� بن�ء دار �شغرية، والتقلُّب داخله� بطًرا وكرًبا فذاك م� ل خري فيه، وهذا م�  من�. اأَمَّ
نف�شر به حديث اأن�ص اأن ر�شول اهلل  ق�ل: »النفقة كله� يف �شبيل اهلل اإل البن�ء 

فال خري فيه«.

ك�نت  مب�نيه�  لأن  ؛  َرتنْ ُدمِّ ومدائَن  ب�دت  ح�ش�رات  هن�ك  اأن  والواقع 
ُ فيه �شكًرا هلل ول اأث�رًة من تقوى. �شجيًج� ل تتَبنيَّ
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گ          گ   گ   نثگ   تع�ىل:  قوله  ي�ش�ق  اجل�حدة  الأمم  هذه  ويف 
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  

ۀمث ]ال�شجدة/ 26[؟

چ   چ   ڃ   نثڃ   بعدهم:  من  ج�ء  ملن  قوله  ثم 
ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   

ڌمث ]اإبراهيم/ 45[.

وقد قراأت جملة اأح�ديث تك�د جتعل البن�ء جرمية، وهي تفهم على وجهه� 
ال�شحيح داخل النط�ق الذي ر�شمن�ه هن�، ول �شرورة لذكره�.

اإيراد  على  يحملني  امل�ش�كن  اآداب  عن  كتبته  مل�  لذًع�  نقًدا  �شمعت 
نه� �ش�حب »تي�شري الو�شول اإىل ج�مع الأ�شول« حتت عنوان  الأح�ديث التي َدوَّ
كت�ب الُبني�ن. لقد اأ�شبحت هن�ك �شرورٌة لذكره�، فالأنقله� ك�ملة، ولأترك دللته� 

تن�شح على النفو�ص، ثم اأُعّلق َعَلينْه� بعد ذلك.
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عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهم� - ق�ل: »لقد راأيتني مع ر�شول اهلل  وقد 
بنيت بيًت� بيدي يكّنني)1( من املطر، ويظلُّني من ال�شم�ص م� اأع�نني عليه اأحد من 
خلق اهلل تع�ىل«. اأخرجه البخ�ري. ويف رواية م� و�شعت لِبَنة على لبنٍة منذ قب�ص 

. ر�شول اهلل

�ب بن الأرّت  نعوده -  وعن قي�ص بن اأبي ح�زم  ق�ل: »اأتين� َخبَّ
اإِنَّ اأ�شح�بن� الذين �شلفوا وم�شوا ول  َع كيَّ�ت يف بطنه - فق�ل:  وقد اكتوى �َشبنْ
  تنق�شهم الدني�، واإن� اأ�شبن� م� ل جند له مو�شًع� اإل الرتاب، ولول اأن النبي
نه�ن� اأن ندعَو ب�ملوت لدعوُت به. ثم اأتين�ه مرة اأخرى وهو يبني ح�ئًط� له، فق�ل: 
ِفُقُه اإل يف �شيء يجعله يف هذا الرتاب«. اأخرجه  اإن امل�شلم يوؤجر يف كل �شيء ُيننْ

ال�شيخ�ن.

اإل  : »النفقة كله� يف �شبيل اهلل   ق�ل: ق�ل ر�شول اهلل  اأن�ص  وعن 
البن�ء فال خري فيه«. اأخرجه الرتمذي.

كتاُب الُبنيـــاِن

)1(  يكنني: ي�شرتين، يغطيني، ي�شونني. )م(.
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م�شرفة.  قبة  فراأى  معه  ونحن  يوًم�    اهلل  ر�شول  ق�ل: »خرج    وعنه 
فق�ل م� هذه؟ قيل لفالن - رجل من الأن�ش�ر - ف�شكت وحمله� يف نف�شه حتى 
ج�ء �ش�حبه� ف�شلم عليه يف الن��ص ف�أعر�ص عنه، ف�شنع ذلك ِمراًرا حتى َعَرَف 
الرجُل الغ�شَب فيه والإعرا�ص عنه، ف�شكى ذلك اإىل اأ�شح�به، فق�ل: واهلل اإين 
. فق�لوا: خرج فراأى قبتك، فق�ل:  لأُنكر نظر ر�شول اهلل  م� اأدري م� حدث يِفّ
اه� ب�لأر�ص. فخرج  ملن هذه؟ ف�أخربن�ه. فرجع الرجل اإىل القبة فهدمه� حتى �َشوَّ
من  ك�ن  مب�  فحدثوه  القبة؟  فعلت  م�  فق�ل:  يره�  فلم  يوم  ذات    اهلل  ر�شول 
اإل م� ل  َوب�ل)1( على �ش�حبه،  بن�ٍء  اإِنَّ ُكلَّ  اأَم�   : �ش�حبه�. فق�ل ر�شول اهلل 

يعني: م� ل بد منه«. اأخرجه اأبو داود.

وعن عبد اهلل بن عمرو بن الع��ص - ر�شي اهلل عنهم� - ق�ل: »مّر بي ر�شول 
. فق�ل: م� هذا ي� عبد اهلل؟ فقلنُْت: ح�ئًط�  ُ ح�ئًط� يل من ُخ�صٍّ اهلل  واأن� اأُطنيِّ
من  اأعجل  اإل  الأمر  اأرى  م�  رواية:  ويف  ذلك،  من  اأي�شر  الأمر  فق�ل:  ِلُحُه.  اأُ�شنْ

ذلك«. اأخرجه اأبو داود والرتمذي و�شححه. »اخل�ص« الق�شب.

وعن دكني بن �شعيد املزين  ق�ل: »اأتين� ر�شول اهلل  �ش�ألن�ه الطع�م، 
املفت�ح من حجرته،  ف�أخرج  ة  ُعّليَّ اإىل  بن�  ف�رتقى  ف�أعطهم،  اذهبنْ  ي� عمُر،  فق�ل: 

ففتح... يعني اأنه ك�ن هن�ك غرفة علي�. فال حرج من بن�ء غرفة علي�.

)1(  وب�ل: �شوء الع�قبة. )م(.
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الق�رئ جللة هذه الأح�ديث ل يفكر يف بن�ء دارة اأنيقة ول ق�شر �ش�هق، بل 
لعله َيَرى العي�ص يف مدفن اأقرب اإىل التقوى.

وال�شحيح اأن هن�ك اأح�ديَث ترتبُط مبن��شب�ته� وم� تفهم اإل يف اجلو الذي 
قيلت فيه. ونحن يف حي�تن� املعت�دة قد يفكر امروؤ يف الزواج ويوؤخر البت لظروف 

ع�ر�شة، وقد ينوي بن�ء بيت ثم يوؤخر البن�ء لفنت ن��شبة.

رة تع�ين الكثري  ومنطق ال�شتقرار غري منطق القلق، ولقد ك�نت املدينة املنوَّ
من اأعب�ء الدعوة واجله�د واحل�ش�ر والدف�ع، وك�نت جمهرة ال�شح�بة ت�شرتك يف 

ال�شراي� والغزوات، فهي بني قت�ل اأو ا�شتعداد له.

هذه  خالل  من  وزخرفته�  الق�شور  بن�ء  من  الرتهيب  اإىل  نظرت  وقد 
املالب�ش�ت، واإل ف�لأ�شل اإب�حة الطيب�ت يف امل�أكل وامل�شكن واملنكح، ولو اأخذن� 

الأمر على عمومه م� ُبِنَيتنْ مدينة ول ق�مت ح�ش�رة.

واأّجره�  ال�ش�هقة،  العم�ئر  بنى  من  املع��شرين  ال�شلف  علم�ء  من  واأعرف 
ل�ش�كنيه� مب� ي�ش�ء من م�ل، وله اأن يفعل ذلك، ولكن لي�ص له اأن ينهى الن��ص عن 

البن�ء والت�أنق فيه.

اأنظر اإىل حرمة ا�شتعم�ل اجَلر�ص ف�أرى اأن هذه احلرمة بداأت حلم�ية  اإنني 
�شعرية الأذان وُبعًدا عن مع�ل الن�شرانية، ف�إذا ا�شتقر الأذان وارتفعتنْ م�آذنه فال 
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يف  ال�شتئذان  عند  اأو  احلديدية،  ال�شكك  مزالق  عند  جر�ص  �شم�ع  من  حرج 
دخول بيت، اأو مع ال�ش�عة املوقظة من النوم، اأو يف جه�ز اله�تف.. اإلخ.

والبيت امل�شلم له وظ�ئف معروفة واآداب مقررة، ومن اخلري مالحظته� عند 
بن�ئه واإعداد مرافقه.

ول يكن العرب يف العهد الأول قد ورثوا هند�شة معم�رية تن�شجم مع تع�ليم 
الإ�شالم اجلديدة. بل الذي ك�ن يحدث اأن البيوت غ�لًب� تخلو من املراحي�ص، 
وك�ن الكب�ر وال�شغ�ر والرج�ل والن�ش�ء يخرجون اإىل ال�شحراء لق�ش�ء ح�ج�تهم.

الإ�شالمي  املجتمع  ا�شتقرار  مع  اختفى  قد  املرهق  الو�شع  هذا  اأن  على 
وانت�ش�ر �شبغته على احلي�ة الداخلية واخل�رجية.

منهم  لكل  وجتعل  امل�ش�جع،  يف  الأولد  بني  تفرق  للمبيت  اآداب  هن�ك 
.� فرا�ًش� خ��شًّ

وهن�ك اآداب لال�شتئذان والتالقي ت�شون الهيئ�ت واملروءات.

الو�شوء  ج�نب  اإىل  ال�شخ�شية  النظ�فة  قواعد  تر�شي  دقيقة  مظ�هر  وهن�ك 
والغ�شل.

ول �شك اأن امل�شلمني اأي�م ازده�ر ح�ش�رتهم ك�نوا اأطهر اأهل الأر�ص اأبدانً� 
وثي�بً�، واأن ا�شتخدامهم للمي�ه يف الأغ�ش�ل املتنوعة جعل اإن�ش�نيتهم اأرقى.
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اأم� غريهم من الأوربيني، فك�نوا دونهم مك�نة وكرامة.

وقد حر�ص الب�شر يف هذا الع�شر على ا�شتكم�ل اأ�شب�ب النظ�فة، ونحن ل 
نوازن بني ع�دات وع�دات. واإمن� نتعرف على مط�لب دينن�، ونن�شئ الع�دات التي 

تن�شجم معه�.

ٌئ؛ لأنه يجعل املرح��ص يف املك�ن الذي يتم  وقد قراأُت اأن احلم�م الغرِبّي �َشيِّ
ل ق�ئًم�، وهذا م� يحرمه الإ�شالم. فيه الغت�ش�ل، ولأنه يجرب ال�شخ�ص على التبوُّ

ل ق�ئًم�، ول م�نع لديه من التنظف اأوًل ب�لورق، ثم  والإ�شالُم ل يحرم التبوُّ
يزداد التطهر ب�مل�ء.

وهذا ُيغني يقيًن� عم� ك�ن م�ألوًف� من التطهر ب�حلج�رة ثم ب�مل�ء، اأو الكتف�ء 
ب�مل�ء وحده.

ال�شن�ء  له  ويوفر  ب�جل�شد  ي�شمو  م�  وكل  ال�شليمة،  رِة  الِفطنْ دين  الإ�شالم 
واجلم�ل مطلوٌب.

ب��شمه  نن�شئ  عندم�  كلهم  الن��ص  على  دينن�  تع�ليم  نفر�ص  ونحن 
لقوله  واملو�شوع  ال�شكل  اأو  واملعنى  املبنى  يحرتم  الذي  لالإن�ش�ن،  ح�ش�رة 

گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   نثڈ   تع�ىل: 
گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    مث ]النحل/ 97[.



املَسُّ الشَّيَْطانِيّ

حَقيقَتُهُ وعِالجُهُ





طرق ب�بي رجل يقول: اإنه بح�جة اإىل عوين، فقمت ل�شتقب�له واأن� متعب، 
اآُه، فقد ك�ن عمالًق� ب�دي ال�شحة، ول تكن عليه �شيم�ء الفقر. ُت مِلَرنْ وُدِه�شنْ

ُت م� ق�ل،  وبداأين ب�حلديث من غري مقدم�ت، ق�ل: اإنه م�شكون. وا�شتعدنْ
ِجّني ع�ٍت غلبني  ق�ل:  قلت: من �شكنك؟  اأنه م�شكون.  موؤكًدا  �َشكواه  ر  فكرَّ

على اأمري.

عري�ص؟  طويل  رجل  اإنك  اأنت؟  ُه  ت�شكننْ ل  مل�ذا  اأ�شحك:  واأن�  فقلت 
ف�شكت ح�ئًرا.

مري�ًش�  اأظنك  م�  له:  قلت  ثم  الع�مة  وح�لته  مالحمه  يف  اأت�أمل  واأخذت 
رع، اأتعرتيك نوب�ٌت م�؟ فلم يزد على القول ب�أنه م�شكون. ب�ل�شَّ

هذه  مبثل  يجيئني  الرج�ل  من  قلياًل  وعدًدا  الن�ش�ء،  من  كبرًيا  عدًدا  اإِنَّ 
َك�ِة، وكنت اأبذل �شيًئ� من اجلهد يف تثبيت القلق، وت�شكني احل�ئر، واإع�دة  ال�شَّ

ال�شتقرار النف�شي والفكري اإىل هذا وذاك.

َطاِنّ َحقيَقُتُه وِعالُجُه ينْ  املَ�صُّ ال�سَّ
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الدع�ء  وراء  من  الع�شبيَة  وال�شطراب�ِت  الروحيَة  الأزم�ِت  ب�أن  و�شعرت 
الرقى  ببع�ص  ا�شتعنت  ورمب�  الب�ئ�ص.  بهذا  اأو حتتّك  اجِلنَّ حتتلُّ هذا اجل�شد  ب�أن 
اأوه�مهم  تبديَد  واإن  ح�ًل،  اأح�شَن  املر�شى  اأولئك  جلعل  والن�ش�ئح  والتالوات 

�شيء يطول.

اأولئك  اإنك�ري على  راأوا  الديني، وك�أنهم  العلم  اأهل  وحتدث معي بع�ص 
املر�شى، وق�لوا يل: مل�ذا ترف�ص فكرة احتالل ال�شي�طني لأج�ش�مهم؟

يَّته لآدَم  وذرِّ اإبلي�َص  الكرمي عداوَة  القراآُن  �شرح  لقدنْ  ك�ن جوابي حمدًدا: 
وبنيه، وَبنيَّ اأَنَّ هذه العداوة ل تعدو الو�ش�و�ص واخلداع نث ے  ے  ۓ     
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ مث ]الإ�شراء/ 64[.

ولي�ص ميلك ال�شيط�ن يف هذا الهجوم �شيًئ� ق�هًرا، اإنه ميلك ا�شتغف�ل املغفلني 
نث ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   فح�شب: 

ہ  ہمث ]اإبراهيم/ 22[. 

ۓ   ے   ے   ھ   ھ   نث  اآخَر:  مو�شع  يف  املعنى  هذا  تكرر  وقد 
ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ.ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ مث ]�شب�أ/ 20- 21[.
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� اأم�م ذاهٍب اإىل امل�شجد، ول يدفع �شكرانً�  اإن ال�شيط�ن ل يقيم ع�ئًق� م�ديًّ
ول  واملخ�دعة،  الحتي�ل  ميلك  اإنه  احل�ن�ت)1(،  اإحدى  الإثم من  ليكرع  قف�ه  يف 

يقدر على اأكرث من ذلك.

ق�ل يل اأحدهم: هذا �شحيح، لكن م� اأوردته ل ينفي اأن بع�ص املردة قد 
متخ�ش�شة  العف�ريت  هل  �شجر:  واأن�  قلت:  منه.  وين�ل  م�شلًم�  ب�شًرا  ُي�َش�ِور)2( 
َي�َب�يِنٌّ من احتالل اجلن  اأو  اأمل�ين  ُك  َي�شنْ امل�شلمني وحدهم؟ مل�ذا ل  يف ركوب 

لأج�ش�مهم؟

وحدهم.  املتدينني  َبنينْ  الأوه�م  هذه  �شيوع  من  �ش�ءت  الدين  �شمعة  اإن 
وراء  م�  ف�إذا ك�ن  دع�ئمه،  ور�شت  دائرته  ات�شعت  امل�دي  العلم  اأن  تعلمون  اإنكم 
َفلنْنبحث علَل  امل�دة �شوف يدور يف هذا النط�ق فم�شتقبل الإمي�ن كله يف خطر. 
ل  مب�  اجلن  لته�م  معنى  ول  املنهكة،  اأع�ش�بهم  حنْ  َولنْرُنِ ٍة،  ِبَرِويَّ ال�ش�كني  اأولئك 

يفعلوا.

وج�ءين �شديق يقول يل: اأرى اأن ت�شمع كالم اأهل العلم يف هذه الق�شية. 
قلت: مرحًب� بكالم اأهل العلم، ه�ِت م� عندك.

)1( احل�ن�ت: مفرده� »احل�نة«، وهي مو�شع بيع اخلمر. )م(.
)2( ُي�َش�ور: ي�ش�رع. )م(.
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ق�ل: اإِنَّ َم�صَّ ال�شيط�ِن لالإن�ش�ن ث�بٌت ب�لكت�ب وال�شنة، ف�أم� الكت�ب فقوله 
تع�ىل: نث ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  

ڀ  ڀمث ]البقرة/ 275[.

الدم«،  جمرى  الإن�ش�ن  من  يجري  ال�شيط�ن  »اإن   : فقوله  نُة  ال�شُّ  � واأَمَّ
وقوله: »فن�ء اأمتي ب�لطعن والط�عون وخز اأعدائكم من اجلن. ويف كل �شه�دة«، 
نخ�شة  من  �ش�رًخ�  في�شتهل  ال�شيط�ن  نخ�شه)1(  اإل  يولد  مولود  من  »م�  وقوله: 

ال�شيط�ن اإل ابن مرمي واأمه عليهم� ال�شالم«.

ق�ل ال�شيخ من�شور ن��شف - رحمه اهلل: »اإن الواقع من هذا كثري وم�ش�هد، 
حتى اإن عبد اهلل ِابنَْن الإم�م اأحمد �ش�أل والَدُه - كم� يف اآك�م املرج�ن - فق�ل: 
ي� والدي، اإِنَّ قوًم� يقولون: اإن اجلني ل يدخل بدن امل�شروع من الإن�ص. فق�ل: 
يكذبون، هو ذا يتكلم على ل�ش�نه. ثم ق�ل ال�شيخ من�شور: من هذا و�شح احلق 

وا�شتب�ن فمن �ش�ء فليوؤمن، ومن �ش�ء فليكفر«.

قلت: اإقح�م الإمي�ن والكفر هن� ل معنى له، ولعله من ُغلوِّ بع�ص املتدينني 
ُهوَن عن هذا امل�شلك. يف اإثب�ت ق�ش�ي� ه�م�شية. واأهل الفقه ُمَنزَّ

)1(  نخ�ص: هيَّج، اأزعج. )م(.
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اأو  ال�شحراء  الإ�شكندرية يف  ت�شبَّ جم�ري  اأن  يعنيه  الفلِك ل  ع�ل  اإن 
البحر املتو�شط، ول يعنيه اأن متر ال�شفن التج�رية من قن�ة ال�شوي�ص اأو تدور حول 

راأ�ص الرج�ء.

الذي يعنيني هو عق�ئُد الإ�شالِم وح��شر الوحي الإلهي وم�شتقبله.

 � وعندم� تن�قلت ال�شحف اأن ال�شيخ عبد العزيز بَن ب�ز اأخرج �شيط�نً� بوذيًّ
من اأحد الأعراب، واأن هذا ال�شيط�ن اأ�شلَم، كنت اأرقب وجوه القراء، واأ�شعر يف 
اأعظُم كثرًيا من  اإن قدر القراآن الكرمي  الِعلنْم والدين.  نفو�شهم مبدى امل�ش�فة بني 

هذه الق�ش�ي�.

ونعود اإىل م� ذكره �شديُقن� من اأدلٍة على اأَنَّ ال�شيط�َن ي�شكن ج�شم الإن�ش�ن 
ويوؤثر فيه مب� ي�ش�ء.

نث  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   الكرمية:  الآية   � اأَمَّ
و�شبب  اجلزاء،  يوم  اأن ذلك  املف�شرين على  ]البقرة/ 275[، فجمهور  ڀمث 
ب� م�شروعني يف ال�شوارع تو�شك اأن تدو�شهم  هذا التف�شري اأن اأحًدا ل ير اأكلَة الرِّ

الأقدام.

ومن ثم جعلوا ذلك عندم� يلقون اهلل فيح��شبهم على ج�شعهم وظلمهم.
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ونقل ال�شيُخ ر�شيد عن البي�ش�وي يف هذا الت�شبيه اأَنَُّه وارٌد على م� يزعمون 
ِبُط الإن�ش�ن في�شرع، واخلبنْط �شرٌب على غري ات�ش�ق كَخبنِْط  من اأن ال�شيط�ن َيخنْ

الع�شواِء.

رَع املعروف يح�شل  ثم ق�ل �ش�حب املن�ر: »ف�لآية على هذا ل تثبت اأن ال�شَّ
بفعل ال�شيط�ن حقيقة ول تنفي ذلك. ويف امل�ش�ألة خالٌف بني املعتزلة وبع�ص اأهل 
ال�شنة، اأن يكون لل�شيط�ن يف الإن�ش�ن غرُي م� ُيعربَّ عنه ب�لو�شو�شة. وق�ل بع�شهم: 
� فيه. وقد  اإن �شبب ال�شرِع َم�صُّ ال�شيط�ن كم� هو ظ�هر الت�شبيه، واإن ل يكن ن�شًّ
رَع من الأمرا�ص الع�شبية التي تع�لج ك�أمث�له�  ثبت عند اأطب�ء هذا الع�شر اأن ال�شَّ

ب�لعق�قري وغريه� من طرق العالج احلديثة. وقد يع�لج بع�شه� ب�لأوه�م.. اإلخ.

� حديُث اأَنَّ ال�شيط�َن يجري من ابن اآدم جمرى الدم ف�إن الق�شة التي  اأَمَّ
ورد فيه� ت�شرح املراد منه. ق�لت �شفية - زوجة ر�شول اهلل : »ك�ن ر�شول اهلل 
َتِكًف� ف�أتيته اأزوره لياًل فحدثته، ثم قمُت اإىل بيتي. فق�م النبي  مي�شي َمِعي  ُمعنْ
ًع� - وك�ن م�شكنه� يف دار اأ�ش�مَة بنِْن زيٍد، َفَمرَّ رجالِن من الأن�ش�ر، فلم� راأي�  ُمودِّ
ال - اإنه� �شفيُة بنت حيي.  ِلكم� - اأي مَتهَّ النبي  اأ�شرع�. فق�ل لهم�: على ِر�شنْ
الإن�ش�ن جمرى  يجري من  ال�شيط�َن  »اإنَّ  ق�ل:  اهلل.  ر�شول  ي�  اهلل  َح�َن  �ُشبنْ ق�ل: 

ا...«. الدم، َفَخ�ِشيُت اأن يقذَف يف قلوبكم� �شيًئ�، اأو ق�ل: �شرًّ
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وظ�هر من احلديث اأن الر�شول يريد منع الو�شو�شة التي قد ُيلقيه� ال�شيط�ن 
يجرَي يف  اأن  وا�شتعظم�  اأنكرا  �ِحَبنِي  ال�شَّ اأن  ومع  املنظِر،  هذا  مثُل  ُيَرى  عندم� 
نف�شهم� �شيء من ظنون ال�شوء ب�لن�شبة للمع�شوم - عليه ال�شالة وال�شالم، ف�إن 

النبيَّ اأراد منَع هذه الو�شو�شة.

ول �شلة للحديث ب�حتالل ال�شيط�ن جل�شم الإن�ش�ن.

واأم� احلديث الآخر وهو اأن الط�عوَن وخُز اجلن وهم اأعداء الب�شر فيكفين� 
يف �شرحه �ش�حُب املن�ر عندم� ق�ل: »يرى املتكلمون اأن اجلن اأج�ش�م حية خفيفة 
ل ُترى، وقد قلن� غرَي مرة: اإن الأج�ش�َم احليَة اخلفيَة التي ُعِرَفتنْ يف هذا الع�شر 
بوا�شطة النظ�رات املكربة، وت�شمى »ب�مليكروب�ت«، ي�شحُّ اأَننْ تكوَن نوًع� من اجلن، 
وقد ثبت اأنه� علٌل لأكرث الأمرا�ص، قلن� ذلك يف ت�أويل م� ورد من اأَنَّ الط�عون 
َزاِع فيم� اأثبته العلم  ِمننْ وخز اجلن. على اأنن� نحن امل�شلمني ل�شن� يف ح�جة اإىل النِّ
وقرره الأطب�ء اأو اإ�ش�فة �شيء اإليه مم� ل دليل يف العلم عليه؛ لأجل ت�شحيح بع�ص 

الرواي�ت الآح�دية. ونحمد اهلل على اأن القراآن اأرفع من اأن يع�ر�شه العلم..«.

يُء اإىل حديث نخ�ص ال�شيط�ن لالإن�ش�ن كم� يذكر الرواة، ونقول: ُخيِّل  وجَنِ
اإيلَّ اأن ال�شيط�ن ق�بع حتت الرحم ي�شتقبل الوليد الق�دم وهو �شديد احلقد، يقول 

له: اإِنَّ ق�شتي مع اأبيك الأول ل تنته بعد. و�ش�أح�ول اإره�قك كم� اأرهقته.
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ُرخ الوليد ال�ش�ذج منه�. ثم ي�شتقبل بعد ذلك حي�ته  ثم ينخ�شه نخ�شة َي�شنْ
خ�رج الرحم.

وقِد اقرتَب ال�شعراُء من هذا املعنى عندم� ق�ل ق�ئُلهم:

نيا به من �صروِفها        يكوُن ُبكاُء الطفِل �صاعَة يولد    ملا ُتوؤِْذُن الدُّ

ي�شونه�  اأن  ب�هلل  ا�شتج�رت  عندم�  عليه�  القلِق  ب�ديَة  مرمَي  اأم  ك�نتنْ  وقد 
ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى   ې   ې   ې   نث  يَّته�  ُذرِّ وي�شون 
وئمث ]اآل عمران/ 36[. ومرمي وابنه� على اأية ح�ل من عب�د اهلل ال�ش�حلني، 

ولي�ص لل�شيط�ن �شلط�ٌن على اأولئك العب�د.

وننظر اإىل املو�شوع من خالل اأقوال العلم�ء املحققني، ق�ل �ش�حُب املن�ر: 
اآدم  ال�شيخني وغريهم� واللفظ هن� مل�شلم »كل بني  اأبي هريرَة عنَد  »يف حديث 
ر البي�ش�ويُّ امل�صَّ هن� ب�لطمع يف  ُه ال�شيط�ن يوم ولدته اأمه اإل مرمي وابنه�«، ف�شَّ مَيَ�شُّ
الإغواء، وق�ل الأ�شت�ذ الإم�م: اإذا �شح احلديث فهو من قبيل التمثيل ل من ب�ب 
احلقيقة، ولعلَّ البي�ش�ويَّ يرمي اإىل ذلك. ق�ل ال�شيخ ر�شيد: واحلديث �شحيح 
الإ�شن�د بغري خالف، وي�شهد له من وجه حديث �شق)1( ال�شدر وغ�شل القلب، 
بعد ا�شتخراج حظ ال�شيط�ن منه، وهو اأظهر يف التمثيل، ولعل معن�ه اأنه ل يبق 

)1(  ارجع اإىل كت�بن� فقه ال�شرية، وقد �شغب عليه بع�ص الق��شرين.
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ُلُه يف �شيط�نه: »اإل  لل�شيط�ن ن�شيٌب يف قلِبِه ول ب�لو�شو�شة، كم� يدل على ذلك َقونْ
اأَنَّ اهلل اأع�نني عليه ف�أ�شلم«، ويف رواية م�شلم »فال ي�أمر اإل بخري«.

ثم ق�ل �ش�حب املن�ر : »املحقق عندن� اأن لي�ص لل�شيط�ن �شلط�ٌن على 
مرمي  حديث  يف  ورد  م�  واأم�  واملر�شلون.  الأنبي�ء،  وخريهم  املخل�شني  اهلل  عب�د 
وعي�شى من اأن ال�شيط�ن ل مي�شهم�، وحديث اإ�شالم �شيط�ن النبي، وحديث 
ة؛ لأَنَُّه من رواية الآح�د، ومل�  يَّ نِّ اإزالة حظ ال�شيط�ن من قلبه، فهو من الأخب�ر الظَّ
ك�ن مو�شوعه� َع�َل الغيِب، والإمي�ن ب�لغيب من ق�شم العق�ئد، هي ل يوؤخذ فيه� 
]النجم/ 28[. كن� غري  نثٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  مث  تع�ىل:  لقوله  ب�لظن 

مكلفني اأن نوؤمن مب�شمون هذه الأح�ديث يف عق�ئدن�.

الآح�د ملن �شحت عنده. ومذهب  ب�أح�ديث  فيه�  اأيوؤخذ  بع�شهم:  وق�ل 
ال�شلف يف هذه الأح�ديث تفوي�ص العلم بكيفيته� اإىل اهلل تع�ىل.... اإلخ«.

ومع اأن مذهب ال�شلِف اأحبُّ اإيلَّ اإل اأن مدافعة اأعداء الإ�شالم تقت�شي 
جل  مزيًدا من احلذر واليقظة، ول�شت اأحب اأن اأفتح اأبواب ال�شعوذة وال�شحر والدَّ

ب��شم اأن ال�شيط�ن احتلَّ بدن اإن�ش�ن.

ى  املر�شَ اأحد  على  ِوي  يهنْ َظلَّ  رجل  على  اأي�م  من  ال�شرطة  قب�شت  وقد 
ليخرَج،  ال�شيط�ن  ي�شرب  اأنه  يظن  الأحمق  وك�ن  اأنف��َشُه،  َمَد  اأَخنْ حتى  بع�ش�ه 

ُرجنْ َعُدوَّ اهلِل. وانتهت امل�أ�ش�ُة بقتل املري�ص الب�ئ�ص. وك�ن يقول له: اخنْ
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وم� يرويه �ش�حب »اآك�م املرج�ن يف اأحك�م اجل�ن« اأكرُثُه خراف�ٌت وخي�لٌت، 
واإِننْ ذكره ابُن حنبل وابُن تيمية وغريهم�.

نحن نعلم اأن الأر�ص التي ن�شكنه� هب�ءة �شغرية يف كون �شخم فخم ي�شج 
الرحب  الوجود  �ش�طئ  على  رمل  َة  َحبَّ اأر�شن�  تكون  قد  نعم،  والأحي�ء!  ب�حلي�ة 

الذي تختفي اأبع�ده عن وهمن�.

من  وقطرات  الفلكيني،  مب�حث  نت�بع  عندم�  امللكوت  ب�شعة  ن�شعر  ونحن 
املع�رف التي تر�شح عليهم من اإدم�ن النظر يف الف�ش�ء.

ون�شتطيع احلكم ب�أنه من احلم�قة الظن ب�أنن� وحدن� الأحي�ُء يف هذا الوجود 
مكتفًي�  جنب�ته�  ت�شفر يف  الريح  يدع  ل  �شح�ب  ن�طحة  يبني  الذي  اإن  الكبري. 

ب�إ�شك�ن غرفة يف �شرداب منه�.

اإن الع�ل م�شحون ب�لأحي�ء التي خلقه� اهلل لتدلَّ عليه وت�شهد مبجده، ومن 
غرور الب�شر اأن يح�شبوا اأنف�َشهم احلي�َة ُكلَّه�.

نث ڻ   ومع النظر يف القراآن الكرمي ندرك تلك احلقيقة، يقول اهلل تع�ىل: 
ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے.  
ائ   نث  ويقول:   ،]20  -19 ]الأنبي�ء/  ڭمث  ڭ   ڭ    ۓ   ۓ  
ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  

ىئ  مث ]ال�شورى/ 29[.
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ولي�شوا  املخلوق�ت،  من  نوع  اآدم  اأبن�ء  اأن  نعلم  ومنه�  كثرية،  والآي�ت 
املخلوق�ِت كلَّه�. هن�ك املالئكة، ول نتحدث الآن عن وظ�ئفهم. وقد تكون هن�ك 
الذي  اأو م�شريه�، وهن�ك ع�ل اجلن  �شريته�  �شيًئ� عن  ندري  اأخرى ل  ك�ئن�ت 

نومئ هن� اإىل بع�ص �شم�ته.

اإن القراآن الكرمي حدثن� عن ال�شيط�ن الأكرب اإبلي�َص َعُدِوّ اآدَم وبنيه، وحدثن� 
ًن� اأنهم ي�أكلون وين�شلون ويكّلفون، واأن فيهم املوؤمَن والك�فَر والتقيَّ  عن اجلن ُمَبيِّ

والف�جَر.

واأنهم  قوة،  من�  اأ�شدُّ  واأنهم  بهم،  لهم حي�تهم اخل��شة  اأن اجلنَّ  وقد علمن� 
يرونن� ول نراهم. ومع ذلك ف�إن رج�ًل من الب�شر اأمكنهم اهلل من ت�شخري اجلن؛ 

ك�شليم�َن الذي ج�ء يف و�شف �شلط�نه نثے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭۇ  
ې   ې   ې    ې   ۉ    ۉ      . ۅ    ۋ   ۋ     ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ     ۆ   ۇ  

ى    ى  ائ        ائ    ەئمث  ]�شب�أ/ 12- 13[.. اإلخ.

ويف هذا ال�شي�ق ك�شَف القراآن الكرمي عن اأَنَّ اجلنَّ ل يعلمون الغيب، واأن 
اأبن�ء اآدم ل تتعدى املكر ال�شيئ وا�شتدراج املغفلني، ولذلك  هوايتهم يف اإغواء 

ق�ل يف و�شف الُع�ش�ِة من الب�شر: نث ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     
ڭ  ڭ   ڭ  .  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  مث ]�شب�أ/ 20- 21[.



162 162
ال�صنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث

نثۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث  ]�شب�أ/21[ لتعلَم  تَدبَّرنْ هذه اجلملة 
حدوَد مقدرته على الإيذاء.

هذا،  املن�ر  �ش�حُب  ي�شتبعد  ل  اجلن؟  ع�ل  من  اخلفية  اجلراثيم  هل 
م�شت�شهًدا ب�حلديث يف �شبب الط�عون، وقد يكون راأيه �شحيًح�، وقد يكون اجلن 
الب�شر  اإ�ش�بة  قدرٍة يف  واأ�شح�ب  اجلراثيم،  بع�ل  ب�شر  اأ�شح�ب  اخلبث�ء  الواعون 

بهذه اجلراثيم وم� حتمل من علل.

ذ من اجلن يف اأوق�ٍت واأم�كن معينة م� ي�شهد  ولعل مط�لبَة املوؤمنني ب�لتعوُّ
ه�ب اإىل اخلالء اأن يقول: »اأعوذ بك من اخُلبنْث  لذلك، ف�مل�شلم مكلف عند الذَّ
وجنِب  ال�شيط�َن  ن�  بنْ َجنِّ »اللهم  يقول:  اأن  بزوجته  يت�شل  وعندم�  واخلب�ئث«. 

ال�شيط�َن م� رزقتن�«.

ول اأحب اأن اأم�شَي يف طريق غ�م�شة املع�ل، ول اأن اأ�شغَل امل�شلمني ب�أمور 
ُتهم م�شتب�حة وحدودهم جمت�حة. توافَه، وَبينْ�شَ

 � رون اجلن، وهن�ك رج�ل ِمنَّ اإن هن�ك ق�ش�ًش� يف الأديرة يزعمون اأنهم ي�شخِّ
ُدون الدعوى نف�شه�. ُيَردِّ

نن�شى  اأن  ليبي�شوا ويفرخوا، ول يجوز  اأم�م اخلرافيني موجودة  والفر�شة 
قول اهلل ِلُكلِّ م�شلم:  نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  

ىئ    ی  ی          ی  ی مث ]الإ�شراء/ 36[.
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َه�ُت)1(  ُترَّ ه  ت�شتفزُّ ول  اليقني  �ِدُق  وُي�شَ الأوه�م  يخ��شم  احلق  امل�شلم  اإن 
املر�شى.

قراأت هذا احلديث ثم ا�شتغرقني الفكر عن عط�ء بن اأبي رب�ح، ق�ل يل 
ابُن عب��ص: األ اأريَك امراأة من اأهل اجلنة؟ قلت: َبلى، ق�ل: هذه املراأة ال�شوداء 
�شئت  اإن  ق�ل:  يل.  اهلل  ف�دُع  واأتك�شف  اأ�شرُع  اإين  فق�لت:   ، النبي  اأتت 
رب، ف�دُع اهلل يل  �شربِت ولك اجلنة، واإن �شئت دعوُت اهلَل اأن يع�فَيِك. ق�لت: اأَ�شنْ

اأَلَّ اأتك�شف، فدع� له�.

ب�شره�  كم�  اجلنة  �ش�منًة  به  متوت  اأن  اآثرت  رِع  ب�ل�شَّ م�ش�بٌة  امراأة  هذه 
. ر�شول اهلل

ته اأَلَّ يتك�شَف بدُنه� يف اأثن�ء الغيبوبة التي تنت�به�، وقد تكفل  وكل م� اأحبَّ
الكرمي  النبيُّ  اأك�ن  يركبه�  �شيط�ن  من  مر�شه�  ك�ن  لو  قلت:  بذلك.  النبي  له� 

يرتكه� �شريعَة هذا اللَّعني؟ م� اأظن.

ب�ل�شدم�ت  عوجلت  رمب�  الع�شر؟  هذا  اأهل  من  املراأة  ك�نت  لو  يقع  م�ذا 
ُكُنه� �شيط�ٌن، وظلوا ي�شربونه� حتى  فى. رمب� ق�ل بع�ص الن��ص: َي�شنْ الكهربية ِلت�شنْ

يخرج ال�شيط�ن املزعوم منه�، ورمب� خرجتنْ ُروُحه� مع ال�شرب املرّبح.

ه�ت: الأقوال التي ل ط�ئل له�. )م(. َّ )1( الرتُّ
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اأم� الذي  ٍر معتدل مفتوح.  لي�ص لديَّ م�نٌع من من�ق�شة املو�شوع كله بِفكنْ
اأرف�شه بقوة فهو اإقح�م الإمي�ن والكفر يف املو�شوع؛ ك�أن الدين �شلوُك م�جنني، اأو 

نزوُع جم�نني.

اخلط�أ وال�شواب هن� يف ت�شخي�ص مر�ص، وقد اأ�شتبعد م� ي�شدقه الآخرون 
ل، واأرق�م  دون حرج واأن� اأريد حم�ية اأمتن� من ال�شعوذة، والتم�ئم، وحروف اجلمَّ

احلروف، وح�ش�ب الطوالع، و�شداقة الأ�شب�ح وت�شخري اجل�ن.. اإلخ.

املر�ص احَلقيقيُّ عند قوم يتهمونك ب�أنك تنكر اجلنَّ وع�َل الغيِب؛ لأنك 
ترف�ُص اأوه�مهم، اأولئك بالء على الإ�شالم.

والن��ص يف ع�شرن� يع�نون من الوح�شة والإره�ق، وقد لقيني فتي�ن وفتي�ت 
ي�شكون من َم�صِّ ال�شيط�ن وكدِّ الأع�ش�ب، وهم بح�جة اإىل ُمَربِّني رحم�َء.

اأورب� واأمريك� يقوم الأطب�ء النف�شيون بدور كبري يف عالج هذه  اأقط�ر  ويف 
َتّل الفكر  امل�آ�شي، بيَد اأن اأغلب هوؤلء الأطب�ء من مدر�شة »فرويد«، وهو رجل ُمعنْ
العن�ن  واإرخ�ء  الكبت،  حم�ربة  على  تدور  املدر�شة  هذه  وو�ش�ي�  ال�شهوة،  ط�فح 

للنف�ص.
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والكبت الدائم قد يكون �شبَب بالٍء، ولكن الكبت املوقوت دع�مة الرتبية 
ال�ص)1(  والرتقي. والتفرقة بني الأمرين ل يعرفه� عدميو الإمي�ن ت�ركو ال�شلوات، اأحنْ

ال�شهوات.

ذاك  به،  الن��ص  فوا  ويعرِّ يعرفوه  اأن  ب�ملتدينني  اأوىل  ك�ن  �شيء  وهن�ك 
اإن�ش�ن،  بكل  الإيق�ع  وحت�ول  مك�ن،  كل  يف  تنت�شر  واجلن  الإن�ص  �شي�طني  اأن 

وال�شتع�ذة منه� واجبة ون�فعة.

وقد اأمر اهلل به� نبيه نث ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  .  ڻ  ڻ    
ۀ  ۀ  ہمث ]املوؤمنون/ 97- 98[.

وك�ن ر�شول اهلل يقول: »اأعوُذ ب�هلل ال�شميع العليم من ال�شيط�ن الرجيم من 
همِزِه، ونفخه ونفثه«)2(. ومن اأدعيته: »اللهم اإين اأعوذ بك من الهرم، واأعوذ بك 

من الهدم ومن الغرق، واأعوذ بك اأن يتخبطني ال�شيط�ُن عند املوت«.

نى ال�شيط�ن ِلَبَدِن الإن�ش�ن والحتي�ل  هذا امل�شلك اأف�شل من اإ�ش�عِة �ُشكنْ
على طرده ِب�َشتَّى الأوه�م.

ال�ص: ُموَلُعون. )م(. )1( اأَحنْ
)2( الهمز: الدفع اإىل الع�شي�ن. والنفخ: اإىل الكرب. والنفث: اإىل القلق.





فِْقه الكِتَاب أَوَّاًل...
أحاديث حُرّفت عن مواضعها أو جهل معناها - القتال يف اإلسالم

 األمة ليســـت عََلى مســــــتوى الدعوة الناجحة - أحاديث الزهـــــد 
جَهـــــالة بعـــــض املتحــــــدثني يف الســـــــنة هــــــــذه األيـــــام.





تالوة قليلة للقراآن الكرمي، وقراءة كثرية لالأح�ديث، ل تعطي�ن �شورة دقيقة 
لالإ�شالم، بل ميكن القول ب�أن ذلك ي�شبه �شوء التغذية، اإِذنْ لبد من توازن العن��شر 

التي تكون اجل�شم والعقل على �شواء.

َر  ذنْ ولن�شربنْ اأمثلًة متدرجة من اخلفيف اإىل الدقيق: يرى ال�شنع�ين اأن النَّ
حراٌم، معتمًدا على حديث ابن عمر عن النبي  اأنه نََهى عن النذر، وق�ل: »اإنه 

ل ي�أتي بخري، واإمن� ي�شتخرج به من م�ل البخيل«.

املع�و�ش�ت  ي�شبه  الذي  امل�شروط  النذر  هو  بخري  ي�أتي  ل  الذي  والنذر 
التج�رية، يقول الإن�ش�ن: هلل عليَّ كذا اإن �شفيت من مر�شي اأو اإن جنح ابني... 

اإلخ.

الن�حية  من  دامت  م�  فيه�،  حرج  فال  اهلل  ط�عة  يف  الأخرى  النذور   � اأَمَّ
الفقهية �شحيحة.

فقه الكتاب اأوًل
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يف  تع�ىل  قوله  مع  كله�  النذور  يف  احلرمة  ب�أ�شل  يحكم  كيف  وال�شوؤال: 
و�شف الأبرار:  نث پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺمث ]الإن�ش�ن/ 7[؟ وقوله 

يف مو�شٍع اآخَر: نث ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  
ڭمث ]احلج/ 29[.

ا منكوًرا عند �شرح حديث م�شلم  وقد راأيت اجلهل ب�لقراآن الكرمي يبلغ حدًّ
ُلُه َحراٌم«، َف�إِنَّ �ش�رَح احلديث َزَعَم اأَنَّ احلديَث قيل  ب�ع َف�أكنْ »ُكلُّ ِذي نَ�ٍب ِمَن ال�شِّ

يف املدينة املنورة، واأنه ن�َشَخ م� نزل مبكة ِمننْ قوِلِه تع�ىل: نث ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  

ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭمث ]الأنع�م/ 145[.

ٌم يف غ�ية الغث�ثة)1(،  والزعُم ب�أن حديث اآح�د ين�شخ اآية من القراآن الكرمي َزعنْ
ُثمَّ اإِنَّ الآيَة التي قيل بن�شخه� تكرر معن�ه� يف القراآن اأربَع مراٍت، مرتني يف �شورتي 
الأنع�م والنحل املكيتني، ومرتني يف �شورتي البقرة وامل�ئدة املدنيتني، بل م� ج�ء 

يف �شورة امل�ئدة هو ِمننْ اآخر م� نزل من الوحي.

فكيف يفكر ع�ِقل يف وقوع الن�شخ؟ ثم اإِنَّ عدًدا من ال�شح�بة بينهم 
ِبيُّ و�شعيُد بُن ُجبرٍي، رف�شوا حديث  ابُن عب��ص، وعدًدا من الت�بعني فيهم ال�ّشعنْ

ديٍث مو�شع لغٍط؟ م�شلم، فكيف نرتك اآيًة حِلَ

)1( الغث�ثة: الرداءة. )م(.
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ولندعنْ م� ذكرن� اإىل حديث يدخل يف دائرة الق�نون الدويل بلغة الع�شر.

عن عبد اهلل بن عون: كتبت اإىل ن�فٍع - رحمه اهلل - اأ�ش�أله عن الدع�ء قبل 
القت�ل -ويق�شد ب�لدع�ء دعوة الن��ص اإىل الدخول يف الإ�شالم قبل املعركة، ق�ل 
عبد اهلل: فكتب اإيل: »اإمن� ك�ن ذلك يف اأول الإ�شالم وقد اأغ�ر النبي  على 

ون..«. بني امل�شطلق وهم غ�رُّ

ابتداًء  ق�ئمة  الإ�شالم  اإىل  الن��ص  فدعوة  خمطئ،   - له  اهلل  غفر   - ون�فع 
وتكراًرا، وبنو امل�شطلق ل يقع قت�لهم اإل بعد اأن بلغتهم الدعوة، فرف�شوه� وقرروا 

احلرب.

َث ب�أ�شواأَ من ذلك. ط فيه، فقد حدَّ ورواية ن�فٍع هذه لي�شت اأَوَل خط�أ يتورَّ

نث ۅ    اأم�شك على ابن عمَر امل�شحَف فقراأ قوله تع�ىل:  ق�ل: »كنت 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېمث ]البقرة/ 223[، فق�ل: تدري فيم نزلت هذه 
َعليه،  ذلك  ف�شق  ُدُبِره�،  يف  امراأته  اأََتى  رجل  يف  نزلت  ق�ل:  ل.  قلت:  الآية؟ 

فنزلتنْ هذه الآية«.

ق�ل عبد اهلل بن احل�شن: اإنه لقي �ش�ل بن عبد اهلل بن عمر، فق�ل له: »ي� 
ثه ن�فع عن عبد اهلل اأنه ل يكن يرى ب�أ�ًش� ب�إتي�ِن الن�ش�ء يف  عم، م� حديث ُيحدِّ
ِمننْ  ُفروِجِهنَّ  َن يف  َتونْ ُيوؤنْ اهلل:  عبد  ق�ل  اإمن�  واأخط�أ،  العبد  فق�ل: كذب  اأدب�رهن. 

.» َب�ِرِهنَّ اأَدنْ
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ونعود اإىل رواية ن�فع وهي عدم الدعوة قبل القت�ل ونقول: اإنه مع اهتزازه� 
ُجوا له� حتى جعل ال�شنع�ين عنوان املو�شوع  ف�إن اأهل احلديث - لقلة فقههم - َروَّ

»الغ�رة بال اإنذار«)1(.

ں       ں   ڱ   نث  تع�ىل:  قوله  من  امل�شلك  هذا  اأين  اإنذار؟  بال  غ�رة 
 ،]58 ]الأنف�ل/  ھمث  ھ   ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ڻ  

نثڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے      وقوله: 
ے  ۓمث ]الأنبي�ء/ 109[.

والغريب اأن ال�شيخ ن��شر الألب�ين - وهو من اأعلم رج�ل احلديث يف ع�شرن� - 
ر طبيعَة  اأ�شوِّ واأن�  اأخرى  ن�فٍع، واآثرت عليه� رواي�ت  اأين تركت رواية  عتب عليَّ 

القت�ل يف الإ�شالم.

اأكرث  اأح�شيت  يف كت�بي »جه�د الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخل�رج« 
الذاتي،  الإمي�ن على القتن�ع  وتقيم �شروح  التدين،  تت�شمن حرية  اآية  م�ئة  من 

وُتق�شي الإكراه عن طريق البالغ املبني.

ولي�ص يف ت�ريخ الثق�فة الإن�ش�نية كت�ب ين�شئ العقل املوؤمن اإن�ش�ًء، ويعر�ص 
اآي�ت اهلل يف الأنف�ص والآف�ق لتكون ين�بيع فكر يتعرف على اهلل، وي�شرتيح اإىل 

عظمته كم� وقع يف هذا القراآن.

)1( هذا العنوان من و�شع خمرج الكت�ب ا�شتف�دة من جوهر املو�شوع، ول لوم عليه.
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ومع ذلك، فنحن امل�شلمني يوجد بينن� َمننْ َيننْ�شى هذا ُكلَّه ليقف عند راٍو 
. ومن األغ�ه�؟ ت�ئه يزعم اأن الدعوة اإىل الإ�شالم ك�نت يف �شدر الإ�شالم ثم اأُلنِْغيتنْ

ال�شنة  يف  نزلت  التي  براءة  ل�شورة  خ��ص  بخت�م  يجيء  م�،  ٍر  لأَمنْ اإنه 
الت��شعة، يقول عن الك�فرين: نثۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ   ېې  ې  
رائحُة  اخلت�م  هذا  اأيف  ]التوبة/ 129[.  ېى  ى    ائ  ائ  ەئمث 

اإكراٍه؟

اإن الإمي�ن اأ�ش��ص، واجله�د ح�ر�ص، و�شتبقى احلرا�شة فري�شًة ق�ئمًة م� بقي 
ُد الأم�ن، وي�شتنكر الإمي�ن؟ يف الدني� من يهدِّ

ومعنى هذا اأن اجله�د و�شيلة ولي�ص غ�يًة. ويوم ت�شود احلري�ت اأرج�َء احلي�ة، 
وتنمو اأعواد التوحيد فال ُيرى من يك�شره� اأو يحرقه�، فال قتل ول قت�ل. نعم، ل 

قت�َل حيث ت�شتخفي الفنت وت�شيع العدالة.

ذلك هو دينن� كم� ت�شرحه اآي�ت الكت�ب العزيز، ويظهر يف ال�شرية النبوية 
املب�ركة.

ويف اأربعة موا�شع مت�ش�بهٍة من القراآن الكرمي ك�نت وظيفة الر�ش�لة اخل�متة:

حتديد  اأو  امل�شلمون  عليه  ي�شري  الذي  املنه�ج  قراءة  اأو  الوحي،  1-  تالوة 
النط�ق الذي يعملون داخله.
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2- تربية الأمة بتنمية ملك�ته� الطيبة وكبح)1( غرائزه� اجل�حمة.

3-  تقرير الأحك�م التف�شيلية التي ج�ء به� الكت�ب نظ�ًم� للفرد واملجتمع 
والدولة، وهي اأحك�م مقرونة ب�حلكمة وال�شداد.

الأنبي�ء،  كبري  به�  نه�ص  التي  الر�ش�لة  عن��شر  هي  الثالثة  الأَثنْالُث  هذه 
واأَحي� به� مواريَث من �شبقوه واأغنى به� الع�َل عن الفل�شف�ت الأر�شية والأهواء 

الب�شرية.

وقد ُذكرتنْ ثالثُته�)2( عند الب�ش�رة ب�لبعثة الأخرية مَلَّ� دع� اإبراهيم واإ�شم�عيل 
ربهم� ب�إر�ش�ل حممد.

وذكرت كلُّه� مرة ث�نية)3( عند جعل امل�شجد احلرام قبلَة الن��ص يف امل�ش�رق 
واملغ�رب، فك�ن اجت�ه الب�شر اإىل الكعبة نعمًة اأخرى على العرب بعد ابتع�ث النبي 

منهم، فك�ن ت�شريًف� لأر�شهم بعد ت�شريف جن�شهم.

)1(  كبح غرائزه� اجل�حمة: حم�ولة ال�شيطرة عليه�. )م(.
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   ڄ   نث   ]129 )2(  ]البقرة/ 

ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  مث  .

)3(   ]البقرة/ 151- 152[ نثۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې .ى   ائ  ائ  

ەئ  ەئ    وئ مث.
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وذكرت مرة ث�لثة)1( بعد هزمية اأُُحد وانك�ش�ر قلوب املوؤمنني وح�جتهم اإىل 
م� يجربه� ويعيد الثقة اإليه�؛ وذلك يف �شورة اآل عمران، التي وا�شت املهزومني 

وذكرتهم بر�ش�لتهم.

وذكرت مرة رابعة)2( عند ك�شف ال�شر يف اإق�ش�ء اليهود عن ميدان الرتبية 
بني  ف�شِل  َد  َبعنْ حملهم،  العرب  واإحالل  اهلل،  ر�ش�لت  عن  واإبع�دهم  الدينية، 

اإ�شرائيل يف هذه ال�ش�حة.

تلك هي ر�ش�لتن� حتت عن�وينه� الرئي�شة. وم� من �شك يف اأن اجله�د حق 
�نني. لت�أمني الدعوة وهزمية الَفتَّ

�ص)3( ب�لآخرين ويتعط�ص لدم�ئهم فهو افرتاء  ف�أم� ت�شوير الإ�شالم ب�أنه يتحرَّ
ف�إن  الأخرى  كتبن�  يف  بحًث�  املو�شوع  هذا  اأ�شبعن�  اأنن�  ومع  واملر�شلني،  اهلل  على 

احل�جة اإىل الكالم فيه ل تزال م��ّشًة؛ ذلك اأن حديث الإفك ل ينقطع.

وئ   وئ   ەئ       ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   نث   .]164 عمران/  )1(   ]اآل 
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئمث
 )2(  ]اجلمعة/ 2- 4[. نث ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  .  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ   چ         چ     .  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈمث

�ص بـ: يتعر�ص لهم ليهيجهم. )م(. )3( يتحرَّ
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ِح�ش�ت �ش�عت اخلالف�ت يف اأرج�ء الأمة وقتل بع�شه�  ويف هذه الأي�م النَّ
القتلى يف حم�ربة  َبى)1( من  اأَرنْ الداخلية  الفنت  القتلى يف  اإن ح�شيلة  بل  بع�ًش�، 

ال�شتعم�ر ال�شليبي الع�ئد املتح�لف مع اليهود والن�قمني.

واحلكوم�ت الإ�شالمية على الإجم�ل دون مثيالته� من حكوم�ت الع�ل 
عدالًة ونزاهًة.

واجلم�هري اأقل ثق�فة واإنت�ًج� واقتداًرا على احلي�ة وتك�ليفه�.

.� والتق�ليد ال�ش�ئدة تبتعد عن الإ�شالم احلنيف روًح� ون�شًّ

ف�أمتن� من اأفقر اأمم الأر�ص اإىل التعليم والرتبية ومعرفة الذات.

ويف هذه الآونة ا�شتخرج البع�ص حديث »بعثُت ب�ل�شيف بني يدي ال�ش�عة، 
غ�ر على من خ�لف اأمري..«. ل وال�شَّ َوُجعل رزقي حتت ظل ُرحمي، وُجعل الذُّ

يغرق  ف�إن احلق  العوادي،  ويرد عنه  �شيًف� يحمي احلق،  ليت لكم  قلت: 
ولي�ص له �شريخ.

لون اأرزاقكم من غرا�ص عدوكم،  ليت لكم رحًم� ترتزقون يف ظله، اإِنَّكمنْ تت�شوَّ
وهو الذي ي�شنع ال�شالح الذي ت�شرتونه ب�لغ�يل والرخي�ص لأغرا�ص يعلمه� اهلل.

م� لكم ولهذا احلديث؟ ق�ل يل غالم متع�ل: اإنه يردُّ كل م� تقول.

)1(  اأربى: اأزيد. )م(.
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اأطعن يف  �شنده، ولن  ن�حية  �ش�أجت�وز عن �شعف هذا احلديث من  قلت: 
اأ�ش�أل: مل�ذا ل تتعلمون الدين وحت�شنون  �شحته - مع اأن الطعن وارد - ولكني 
نَى م�شتًوى منه  فقهه والعمل به، ثم حت�شنون الدعوة اإليه؟ عندم� يراكم الع�ل اأَدنْ
من  اأجهَل  الإم�ُم  يكون  اأن  يجوز  ل  له،  ق�دة  يرت�شيكم  ولن  منكم  ي�شمَع  فلن 

امل�أموم.

م� وظيفة ال�شيف يف اأيديكم واأنتم متظ�ملون؟ ج�ئرون عن �شبيل الر�ش�د؟

وتذكرت اأن »لينني« احل�كم الأول لل�شيوعية، ون�قله� من امليدان النظري 
اإىل مي�دين ال�شي��شة، األَّف كرا�شة عن الي�ش�ر الطفويل اأو الطفولة الي�ش�رية، نعى 

فيه� على جيل من الن��ص يرفع �شع�ر ال�شيوعية ول يح�شن خدمته�.

ق�ل: »هذه طفولة، والطفولة تتميز ب�لق�شور والعن�د«، وقد طرده� من ميدان 
العمل حتى ت�شتطيع ال�شيوعية النطالق دون ع�ئق.

وليت القي�د بقي يف يد الأطف�ل، اإذن لختفت ال�شيوعية من زم�ن طويل 
ِل الأ�شدق�ء اجلهلة. بَف�شنْ

واليوم توجد طفولة اإ�شالمية تريد النفراد بزم�م الأمة، وعندم� ي�شمع اأولو 
الألب�ب حديثه� يطرقون حمزونني.
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واملخيف اأنه� طفولة عقلية جتمع يف غم�ِره� اأرب�َب حلى، واأ�شح�َب ه�م�ٍت 
تثري  لالإ�شالم  �شورة  مون  يقدِّ ثم  يفهمونه�،  ل  اأح�ديَث  على  يقعون  وق�م�ٍت، 

النقب��ص واخلوف.

الإعزاِز  مو�شع  وكالمه  كثرًيا  تكلم   - وال�شالم  ال�شالة  عليه   - نبين�  اإن 
والط�عة، نث ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہمث ]الن�ش�ء/ 64[. 
قيل  التي  املالب�ش�ُت  لو �شبطت  الكالم وحق�ئقه  مرامي  تعرَف  اأن  وك�ن ميكن 

فيه�.

تنْ معرفة املالب�ش�ت. � م� ك�ن الأمر ف�إن اإط�ر القراآن الكرمي �ش�بط دقيق اإذا َعزَّ واأَيًّ

ونحن نلحظ اأن القراآن اأط�ل احلوار مع خم�لفيه، وافنّت قبل اأي �شيء يف 
ب�شط براهينه على �شدق عق�ئده، و�شرف عب�داته، وجدوى م� يدعو اإليه من عمل 

�ش�لح وغ�ي�ت كرمية.

ور وعر�شه� من��شدة ح�ّرة لالإن�ش�ن اأَننْ يرعوي)1( ويثوَب اإىل  ويف طول ال�شُّ
ر�شده ويتوَب اإىل ربه.

يُّ الأعداِء جلوَد  ول تبداأ �شي��شة الع�ش� الغليظة اإل بعد اأن اأوجعت ِع�شِ
نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   تع�ىل:  قوله  نزل  هن�  املوؤمنني، وك�شرت عظ�َمهم. 

)1(  يرعوي: يكّف عم� يفعل من غّي. )م(.
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ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀمث    ]احلج/ 39[.

واأنبي�ء اهلل على اختالف الليل والنه�ر خ��شوا اأ�شرف قت�ل ميكن اأن يقع 
اأو اأن اليهود  ىَل ب�حلق من مو�شى،  اأَونْ على ظهر الأر�ص، والقول ب�أن فرعون ك�ن 
ك�نوا اأوىل ب�لن�شر من عي�شى، اأو اأن خ�شوم حممٍد ك�نوا اأوىل ب�لبق�ء منه قول ع�هر 

منكور، ل ي�شدر من �ش�حب دين اأو خلق.

ال�شالم  فر�ص  ويوفرون  الدعوة  اأوًل  يح�شنون  اهلل  اإىل  املنتمني  اأن  املهم 
وامل�ش�حلة، ويقدرون اأخط�ء الطب�ع الب�شرية، ف�إذا اأجلئوا بعدئذ للقت�ل ك�نوا رج�ًل، 

وك�نوا كراًم�.

وهذا م� فعله حممد - عليه ال�شالة وال�شالم - وُعِرَف يف �شريته بو�شوح، 
ِقي يف كلم�ت موجزة: وقد خل�شه �َشونْ

ُموِم الناقعاِت)1( َدواُء  ْرُب يف َحقٍّ لديَك �َصِريعٌة       َومَن ال�صُّ  احْلَ

ف�إذا ج�ء م�شلم ق�شري الروؤية، وك�ن اأول م� يذكره يف مع�ملة اأعداء الإ�شالم 
ك�ن  اهلل...«،  اإل  اإله  ل  يقولوا  حتى  الن��ص  اأق�تل  اأن  »اأمرت  املعروف  احلديث 

اإن�ش�نً� ممن يحّرفون الكلم عن موا�شعه، ويتع�ملون بغب�ء �شديد مع تراث النبوة.

)1(  الن�قع�ت: املجتمعة. )م(.
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وقد �شرحن� يف كت�ب اآخر اأن احلديث ِقيل مع نزول �شورة براءة، قبل وف�ة 
الر�شول بنحو ع�م، وبعد جه�د رهيب مع وثني�ت اأعط�ه� الإ�شالم حق احلي�ة، ول 
تعطه اإل املوت، وع��ص معه� دهًرا على مبداأ  نثڤ  ڤ  ڦ  ڦمث ]الك�فرون/ 6[، 

فلم ير منه� اإل الغدَر والغتي�َل.

ا�شمه  َكذابً�  اأَنَّ  العرب  جزيرة  اإىل  الليل  لتعيد  �شنعت  م�  اآخَر  وك�ن 
�ُظ القراآن اإل بدم�ئهم، فتف�نوا يف  »ُم�َشينْلمة« ق�م بحركة ردة مزعجة ل يطفئه� ُحفَّ
اإطف�ئه� حتى ك�دوا يبيدون، وحتى خيف من انقرا�ص احلفظة بعد العدِد الكبري 

الذي ا�شت�شهد منهم.

ُر �شورة »براءة« يعطي �شورة ك�ملة لهذه الوثنية اخل�ئنة اجلريئة، ويف  دنْ و�شَ
هذا اجلِوّ قيل هذا احلديث »اأمرت اأن اأق�تل الن��ص حتى يقولوا ل اإله اإل اهلل..«، 

فال يجوز جل�هٍل اأَننْ يعدَو به مك�نه.

اجل�هليني  يذكر  و�شرع  اأُر�شَل  غداَة  ال�شف�،  الر�شوُل  �شعَد  يوَم  قيل  هل 
ب�لبعث ويدعوهم اإىل التوحيد؟

هل قيل يوَم ع�َد ك�شري القلب من الط�ئف، وَدَخَل مكَة يف جواِر م�شرٍك؟

هل قيل يوم اختفى يف الغ�ر؛ لي�شلل مط�رديه، ويطلَب احلي�ة لن�شر الدعوة 
يف اأرج�ء اجلزيرة؟
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مب�شركي مكة،  اللِّح�ِق  َحقَّ  املنورة  املدينة  الن��ص يف  اأعطى  يوم  قيل  هل 
َوترك الدين اإذ ا�شتبهظوا تك�ليفه؟

واحلمد هلل ل يرتد اأحٌد، ول يلحقنْ ب�مل�شركني رجٌل َول امراأة. بل الذي 
حدث هو العك�ص.

هل قيل يف عمرة الق�ش�ء، قبل فتِح مكَة بع�م، وهو يطوف ب�لكعبة وحوله� 
مئ�ُت الأ�شن�م فلم يك�شر منه� �شنًم�، ول ينق�ص للم�شركني عهًدا؟

اإن اأهل الفقه هم الذين يتحدثون عن الإ�شالم، وي�شرحون املروي�ت التي 
حفلت به� الكتب ووقع عليه� الدهم�ء كم� يقع الذب�ُب على الع�شل.

وقد ك�ن اأهُل الفقه قدميً� هم املتحدثني عن الإ�شالم، واأعرَف الن��ص برتاث 
النبوة.

واأن� وغريي من امل�شتغلني ب�لدعوة الإ�شالمية ننظر ب�هتم�م ب�لغ اإىل اأحوال 
واملذاهب  ت�شودهم،  التي  الفكرية  التي�رات  اإىل  ننظر  الإ�شالم،  دار  وراء  الن��ص 
ومق�دير  عليه�،  التي ح�شلوا  احل�ش�رة  واأن�شبة  فيهم،  توؤثر  التي  والدينية  اخللقية 

الإنت�ج التي ي�شدرونه� للع�ل.. اإلخ.

وكيف نح�شن الدعوة اإذا ل نعرف ذلك كله؟ وقد قراأت كلمًة لالأ�شت�ذ 
اأحمد به�ء الدين ي�شرح فيه� �شيًئ� من ذلك، راأيت اأن اأ�شجله� هن�، ق�ل:
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»بع�ص القراء يراين معجًب� ب�ملجتمع�ت الأوربية والأمريكية عندم� اأحتدث 
عنه� يف رحالتي، وهذا �شحيح. لكنني كذلك اأكره فيه� اأ�شي�َء اأخرى، ترى م� 

الذي اأوثر نقله اإىل الن��ص يف بلدي؟

ُل اأن اأنقل نق�َط ال�شعِف يف املجتمع�ت الأخرى، وهذا خداع  البع�ص يف�شِّ
للنف�ص، واإر�ش�ء لغرور ك�ذب، وا�شتن�مة اإىل اأنن� اأح�شُن من غرِين�، وتلك غيبوبٌة 

ب�هظُة الثمِن.

اإىل  ي�شرعون  فهم  هن�ك   � اأَمَّ ن�.  واأمرا�شَ ُعيوَبن�  نتكتم  اأن  نحب  هن�  نحن 
اأمرا�شهم الجتم�عية عالنيًة وم�ش�رحًة؛ ولذلك ي�شت�شفون منه�، على  من�ق�شة 

حني َيبنَْقى املر�ُص لدين� ك�مًن�.

جمتمع�ِت  بالُء  وذاك  موجوٍد،  غرُي  ك�أنه  ُيَعدُّ  نن�شره  ل  م�  اأو  نراه  ل  وم� 
الكتم�ِن، ل تزاُل تن�فُق حتى تهلك.

 - املخدرات  بقوة،  اأخط�ءه  ين�ق�ُص  و�شرع  الطور،  هذا  غرين�  ى  َتَخطَّ وقد 
مبجرد  اأنب�وؤه  تتفجر  و»الإيدز«  و�شعبية.  ر�شمية  قومية  م�شكلة  ت�شبح   - اخلمور 
ظهوره ك�لقنبلة، على حني ن�شمي نحن »الكولريا« حني تظهر ب�أمرا�ص ال�شيف، 

ومي�شي كل �شيء يف هدوء.
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ال�شب�ح  من  يعملون  لأنهم  ُك�ش�ىل؛  يعتربونن�  الإنكليز  اآخُر،  اأمٌر  وهن�ك 
يعمل �شعف  الأمريكي  الإنكليز ك�ش�ىل؛ لأن  يعتربون  والأمريك�ن  امل�ش�ء،  اإىل 
الإنكليزي، ول يقطع يوم العمل ب�شرب البرية. ومن يرى الأمريكي اأو الأمريكية 
اأغنى  اأنهم  ب�لكدح والكف�ح، مع  يبني م�شتقبله  اأنهم �شعب فقري  يعملون، يظن 

ال�شعوب.

والآن ظهر الي�ب�نيون يتهمون الأمريكيني ب�لك�شل، والأمريك�ن يف ذعر من 
ى لعدم  �شَ »مر�ص« العمل والجته�د والتف�ين لدى الي�ب�نيني. اإنهم يعتربونهم َمرنْ
بني  ع�دلة  غري  املن�ف�شة  يرون  ولذلك  اأنف�شهم،  عن  به�  يرفهون  متعة  اأَيِّ  وجود 

ال�شعبني الكبريين. هذا هو الع�ل الذي يتقدم من حولن�.

َلٍة �شعبة. ولكنَّ له� ثم�ًرا  ويلفتني بقوة �شيوُع القيم التي ل حتت�ج اإىل ُعمنْ
النظ�فة  للحي�ة،  الع�مة  والقواعد  الدور،  احرتام  النظ�م،  ه�ئاًل؛  مردوًدا  اأو  ي�نعًة، 

الت�مة فال جتد من ُيلقي ورقة على الأر�ص«.

اأمريكي - ونحن يف  الدين: »�شك� يل �ش�ئٌح  به�ء  اأحمد  ثم ق�ل الأ�شت�ذ 
روم� - من قذارة الإيط�ليني؛ لأنهم ينزلون من ال�شي�رات - احل�فالت - وُيلنُْقون 

تذاكَر الركوِب على اأر�ص ال�ش�رع« )انتهى كالمه(. ونقول:
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هذه اأنب�ء ال�شب�ق احل�ش�ري بني الدول ال�شن�عية يف اأُوروبَّ� واأمريك� و�شرق 
اآ�شي�. ُتَرى م� اأخب�ُر العرب وامل�شلمنَي يف هذا امليدان؟ الأخب�ر املوؤكدة اأنن� �شعوب 

م�شتهلكة ل منتجة، واأنن� ن�أخذ اأكرَث مم� نعطي.

وي�شتحيل اأن تنجح ر�ش�لة كربى يوم يكون َحَمَلُته� يف هذا امل�شتوى. اإن 
امتالك احلي�ة الدني� عن قدرة وخربة هو ال�شبيُل الأوحُد لن�شرة املب�دئ واملذاهب.

ويوم ا�شتبك امل�شلمون الأوائل مع الدولتني العظميني الروم والفر�ص ك�نوا 
اأحق ب�لن�شر؛ لأنهم ن�زلوا اأعداءهم يف املي�دين التقليدية املعروفة، وحملوا ذات 

الأ�شلحة، وتفوقوا عليهم ب�لإمي�ن احلق وت�أييد اهلل.

 � ان�شح�بً� ع�مًّ امل�شلمون  ِان�شحَب  اأَن  التخلف احل�ش�ري  ُثمَّ وقع يف ع�شور 
اأن ال�شتعالَء على  اأفك�ر غريبة. فهموا  اآف�ِق احلي�ة، و�شيطرت عليهم  �ش�ئًن� من 
مغري�ت الدني� يعني: ترَك الدني�، واأن النج�ح يف المتح�ن يكون ب�لفرار منه ل 

�ته. ب�لدخول فيه واجتي�ز م�شقَّ

وُن�ِشَيتنْ تع�ليُم القراآن التي تقرر اأن الأر�َص خملوقٌة للن��ص، واأن التمكنَي 
فيه� جزٌء من ر�ش�لة احلي�ة الأوىل والأخرى، وحلَّت حَملَّ هذه التع�ليم اأح�ديُث 

تغري ب�لفقر والتجرد.



185185
ًل ِفْقه الِكَتاب اأَوَّ

منه�  اأ�شحَّ  اأخرى  اأح�ديَث  تخ�لُف  الت�أمل  عند  الأح�ديث  هذه  اأن  ومع 
َعُل اجله�َد ركًن� حلرا�شة  �شنًدا ومتًن�، وقبل ذلك تخ�لف منطق القراآن الذي َيجنْ
الإمي�ن ونظمه و�ُشَعِبِه، مع ذلك ف�إن هذه الأح�ديث وجدت رواًج� و�شيطرت على 

اجلم�هرِي الكثرية.

ُب يف الفقر وقلة ذات اليد، وم� ج�ء يف ف�شل  قراأت خم�شني حديًث� ترغِّ
الفقراء وامل�ش�كني وامل�شت�شعفني وحبهم وجم�ل�شتهم. كم� قراأُت �شبعًة و�شبعني 
حديًث� ترغب يف الزهد يف الدني� والكتف�ء منه� ب�لقليل وترهب من حبه� والتك�ثر 
وكيف  ال�شلف  عي�شة  يف  اأخرى  حديًث�  و�شبعني  �شبعًة  وقراأت  والتن�ف�ص.  فيه� 

ك�نت كف�ًف�.

ذكر ذلك كله املنذري يف كت�به »الرتغيب والرتهيب« وهو من اأمه�ت كتب 
ال�شنة، ورحم اهلل املوؤلف احل�فظ وغفر لن� وله، فهو ح�شن النية ن��شح لالأمة، بيد 

اأن الفقه ال�شحيح يقت�شي منهًج� اآخر، وم�شلًك� اأر�شد.

واأعرف ويعرف غريي اأن عب�دة الدني� اأهلكت الأولني والآخرين، واأنه� من 
وراء جرائم مذهلٍة يقرتفه� اخل��شة قبل الع�مة، والروؤ�ش�ء قبل الأتب�ع، والأذكي�ء 
قبل الأغبي�ء، ولكن العالج ال�شحيح للداء الع�ش�ل)1( يكون ب�لتمكن من الدني� 

وال�شتكب�ر على دن�ي�ه�.

)1(  الداء الع�ش�ل: املر�ص الذي ل دواء له. )م(.
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�شليم�ُن  بلغه  مم�  اأو�شع  على  ِطرنْ  و�َشينْ امل�ل،  من  ق�روُن  ملك  مم�  اأكرث  ُلكنْ  امنْ
من �شلط�ت، واجعلنْ ذلك يف يدك، لتدعَم به احلقَّ حني يحت�ج احلقُّ اإىل دعم، 
اأَنَّ  ح��شًب�  لوًك�،  عنْ �شُ تعي�َص  اأن   � اأَمَّ ة،  املَِنيَّ حتني  حني  فداء  �ش�عة  يف  هلل  وترتكه 

ال�شعلكة طريُق اجلنة فهذا جنون وفتون.

ان�شرافك عن  ف�إن  الأر�ص،  ب�لتمكني يف  �شلط�نه  يفر�ص  الإحل�د  اإذا ك�ن 
التمكن من الأر�ص ف�ح�شة اأ�شدُّ من الزن� والرب�.

 ، ولنن�ق�ص بع�ص م� روي يف هذا املج�ل لنعرف م� وراءه: عن اأن�ص بن م�لك
فراآه  وق��ص،  اأبي  بن  �شعد  فع�ده   - موته  مر�ص  - يف  الف�ر�شي  �َشلنْم�ن  ا�شتكى 
  اهلل  ر�شول  ِحبنَْت  �شَ قد  األي�ص  اأخي؟  ي�  يبكيك  م�  �شعٌد:  له  فق�ل  يبكي، 

األي�ص؟ األي�ص؟

كراهيًة  ول  الدني�  على   � نًّ �شَ اثنتني،  من  واحدة  اأبكي  م�  �َشلنْم�ُن:  ق�ل 
ينْت. لالآخرة، ولكن ر�شول اهلل  َعِهَد اإلين� عهًدا؛ وم� اأراين اإل قد تعدَّ

زاِد  ِمثنُْل  اأحدكم  يكفي  اأنه  اإلين�  َعِهَد  ق�ل:  اإليك؟  َعِهَد  وم�  �شعٌد:  ق�ل 
� اأنَت ي� �شعُد ف�تِق اهلل عند حكمك اإذا  الراكِب، ول اأراين اإل قد تعديت، واأمَّ

َت. ك اإذا َهَممنْ حكمت، وعند ق�شمك اإذا ق�شمت، وعند َهمِّ

بعد  �َشلم�ن جمع  م�ل  اأن  �ن  ِحبَّ ابن  �شحيح  ج�ء يف  وقد  املنذري:  ق�ل 
وف�ته، فبلغ خم�شة ع�شر درهًم�.



187187
ًل ِفْقه الِكَتاب اأَوَّ

اإن �شلم�ن من اأك�بر ال�شح�بة واأوفي�ئهم، واحلديث يفيد اأنه وجل من لق�ء 
اهلل وَتِرَكُته خم�شَة ع�شَر درهًم�.

واإنه� ل�شورة تثري اخل�شية واخل�شوع؛ اأن نرى اأمرًيا من اأمراء الفتح الإ�شالمي 
َيلنَْقى َربَُّه بهذا التجرد والتبتل.

على حني نرى الق�دة والأمراء يت�شبعون من الدني� بال حدود.

اأبي وق��ص الذي ك�ن يح�ور �شلم�َن  اإن �شعد بن  لكّن للفقه �شوؤاًل هن�: 
ننْ ترتَكهم  �شمع من ر�شول اهلل هذا التوجيه »اإنك اأَننْ َتَذَر ورثَتَك اأغني�َء خرٌي ِمننْ اأَ

ع�لًة يتكففون الن��ص)1(«، فلي�ص املرياث الكبري جرمية.

و�شعد بن اأبي وق��ص اأحد الع�شرة املب�شرين ب�جلنة - كم� ج�ء يف ال�شنن - 
وهوؤلء الع�شرة ك�نوا من اأغني�ِء امل�شلمني، بل ل يكن فيهم فقري.

وزعم الرواة اأن اأحدهم َخلََّف من الذهب م� ك�نت تعمل فيه الفوؤو�ص.

متتلكه؟  كيف  يف  امل�شكلة  بل  الوا�شع،  امل�ل  امتالك  يف  لي�شت  امل�شكلة 
اأغني�َء بنوا اجل�مع�ِت ُح�شونً� للعلم والبحث،  وكيف تنفقه؟ وقد راأين� يف الدني� 
واأغني�َء ح�ربوا املر�َص وال�شظف بب�أ�ص �شديد، واأغني�َء قدموا لدولهم م� تطلب من 

�شرائَب كي ت�شع موازن�ته� اإق�مًة للم�ش�لح الع�مة.

ون اأيديهم اإليهم ب�مل�ش�ألة. )م(. )1(  يتكففون الن��ص: ميدُّ
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رة، حتى  الُع�شنْ رائعًة يف الإعداد لغزوة  اإع�نًة  بَن عف�َن يعنُي  وراأين� عثم�َن 
ُه«. �َص عن عثم�َن ف�إين را�ٍص َعننْ جعل الر�شول يقول: »اللُهمَّ ارنْ

الواقع اأن حديث �شلم�َن لي�ص اإل تعبرًيا عن ح�لة نف�شية خ��شة، ول يعطي 
.� � ع�مًّ حكًم� �َشرِعيًّ

»خرج  ق�ل:  ع�شيب  اأبي  عن  اأحمد  رواه  م�  اإىل  نف�شه�  النظرة  وننظر 
ر�شول اهلل  لياًل فمرَّ بي، فدع�ين فخرجت اإليه، ثم مّر ب�أبي بكر  فدع�ه 
فخرج اإليه، ثم َمرَّ بعمر - رحمه اهلل - فدع�ه فخرج اإليه. ف�نطلق حتى دخل ح�ئًط� 

لبع�ص الأن�ش�ر، فق�ل ل�ش�حب احل�ئط: اأطعمن�.

فج�ء بعذق)1( فو�شعه، ف�أكل ر�شول اهلل واأ�شح�به، ثم َدَع� مب�ٍء ب�رٍد ف�شرب، 
َق ف�شرب به الأر�ص حتى  فق�ل: لت�ش�ألن عن هذا يوم القي�مة. ف�أخذ عمُر الِعذنْ
ُر)2( ِقَبَل ر�شول اهلل، ثم ق�ل: ي� ر�شول اهلل: اإن� مل�شئولون عن هذا يوم  َتَن�َثَر الُب�شنْ

القي�مة؟ ق�ل: نعم اإل من ثالث:

ر  ُجحنْ اأو  جوعته،  به�  �َشدَّ  َرة  ِك�شنْ اأو  �شرته�(  )اأي  عورته  به�  َكفَّ  »خرقة 
.» ُل فيه من احَلرِّ والَقرِّ يتدخَّ

ق: الِقننْو وهو من النخل ك�لعنقود من العنب. )م(. )1(  الِعذنْ
ر: التمر قبل اإرط�به لغ�ش��شته. )م(. )2( الُب�شنْ
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ويف رواية اأخرى »لي�ص لبن اآدم َحقٌّ يف �شوى هذه اخل�ش�ل، والرواية عن 
عثم�ن بن عف�ن: »بيت يكنه، وثوب يواري عورته، وِجلنُْف اخلبز وامل�ء«.

َرِة خبز، وثوب  وِك�شنْ َل عن ظل بيت،  َف�شَ البيهقي »كل �شيء  ويف عب�رة 
يواري عورَة ابِن اآدَم فلي�ص لبن اآدم فيه حق«.

ِرىُّ لراوي احلديث: م� مينعك اأن ت�أخذ به - وك�ن يعجبه  ق�ل احل�شن الب�شنْ
اجلم�ل؟ فق�ل الرجل للح�شن: ي� اأب� �شعيد اإن الدني� تق�عدت بي.

اهلل  اإج�بة من كت�ب  اأف�شل،  اإج�بة  تقدمي  ي�شتطيع  ك�ن  ُجَل  الرَّ اأن  وراأيي 
َعُه الفطري اإىل حب الدني�، يقول: نثٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    َتع�ىَل، فبدل اأن يردَّ تطلُّ
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ  ڃمث   ]الأعراف/ 32[. ولو جعلن� هذه املروي�ت حمور حي�ة ع�مة ل�ش�ع 

اخلراب يف اأرج�ء الدني�.

فهل هذه املروي�ت ب�طلة؟ رمب� ظنَّ البع�ص اأين اأرى ذلك. الواقع اأن هذه 
يتن�وله�  اأدوية  من  ُجَرٌع  وهي  حمدد،  ِلَهَدٍف  حمدٍد  جم�ل  يف  ت�ش�ق  املروي�ت 

� وراء بع�ص احلرم�ن الذي يطراأ عليه. الإن�ش�ن حتى ل يكوَن منهوًم� ب�لدني� �شقيًّ

كم من الن��ص ل يجد اإل هذه ال�شرورات؟! ومع ذلك ل ميت.
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وكم من الن��ص اأي�م احلروب والأزم�ت ع��ص داخل هذا النط�ق، ومع ذلك 
ل ميت.

وكم من الن��ص لديه اأن�شبة م�ش�عفة من هذه الأرزاق، ومع ذلك ل يقدر 
ول ي�شكر.

اإن عثم�َن بن عف�ن راوَي هذه املع�ين ك�ن من الأغني�ء، وقد ا�شتف�د من 
وعيه� طلب الآخرة وال�شتعالء على رذائل البخل والطمع.

اإن �شعة الفقه لبد منه� لفهم مروي�ت �َشتَّى.

ب�لع�ل الإ�شالمي كم� وقف  وقد وقف احلرفيون عند هذه الآث�ر، فوقفوا 
حم�ر ال�شيخ يف العقبة ل يتقدم ول يت�أخر، بل لعله تراجع اإىل الع�شر احلجري 

يف بع�ص جوانبه.

َبى  الُعقنْ املروي�ت، و�شوء تقديره� مر�ص حمذور  الطي�ص يف فهم  اأَنَّ  ويبدو 
من قدمي؛ فقد َرَوى الرتمذي عن »احل�رث الأعور« ق�ل: »مررت يف امل�شجد ف�إذا 
َقدنْ  اأََو  ف�أخربته، فق�ل:    الن��ص يخو�شون يف الأح�ديث، فدخلت على علي 
، ق�ل: اأم� اإين �شمعت ر�شول اهلل  يقول: اأم� اإنه� �شتكون  َفَعُلوه�؟ قلُت: نََعمنْ
م�  نب�أ  فيه  تع�ىل  اهلل  »كت�ب  ق�ل:  اهلل؟  ر�شول  ي�  منه�  املخرج  فم�  قلت:  فتنًة، 
قبلكم، وخرب م� بعدكم، وحكُم م� بيَنُكم، هو الف�شل لي�ص ب�لهزل، َمننْ تركه ِمننْ 
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جب�ٍر ق�شمه اهلل تع�ىل، ومن ابنَْتَغى الُهَدى يف غريه اأ�شلَّه اهلل تع�ىل. وهو حبل اهلل 
املتني، وهو الذكُر احلكيُم، وهو ال�شراُط امل�شتقيُم. وهو الذي ل تزيُغ به الأهواء، 
ول تلتب�ص به الأل�شنُة، ول ت�شبع منه العلم�ُء، ول يخلق)1( على كرثة الرد، 

ول تنق�شي عج�ئبه. وهو الذي ل تنته اجلن اإذنْ �شمعته حتى ق�لوا: نث  ڀ    ڀ  
ڀ   ڀ  .  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿمث  ]اجلن/ 1- 2[. من ق�ل به �شدق، ومن عمل به 
اأُِجَر، ومن حكم به عدل، ومن دع� اإليه ُهِدَي اإىل �شراٍط م�شتقيم. خذه� اإليك 

ي� اأعور«)2(.

اإن احلكم الديني ل يوؤخذ من حديث واحد مف�شول عن غريه، واإمن� ي�شم 
احلديث اإىل احلديث، ثم تق�رن الأح�ديث املجموعة مب� دّل عليه القراآن الكرمي، 
اأن  تعدوه، ومن زعم  نط�قه ل  الأح�ديث يف  تعمل  الذي  الإط�ر  القراآن هو  ف�إن 

ال�شنة تق�شي على الكت�ب، اأو تن�شخ اأحك�مه فهو مغرور.

)1(  يخلق: يبلى. )م(.
َد البحث ت�أكدُت اأَنَُّه ثقٌة. احل�رث الأعور من الرواة  )2(   يرى البع�ص اأن احل�رث �شعيف - فهو متهم ب�لت�شيع، وَبعنْ
هم ب�لت�شّيع، وقد اأ�ش�ع الأعم�ص عنه هذه التهمة، ويبدو اأن ذلك ل�شلٍة ت�شده  الذين َث�َر حولهم لغط؛ لأنه ُمتَّ
ِح والتعديل، ولهم موؤلف�ت  اإىل بني اأمية، وقد قراأت عنه اأخرًيا بحًث� للم�ش�يخ الغم�ريني امل�شتغلني بعلم اجَلرنْ
�َشن ح�ًل من بع�ص رواة ال�شح�ح. ومنت احلديث  حديثية كثرية، وعَرفت اأن احل�رث من الثق�ت، وقد يكون اأَحنْ

�ِعنني. َن�ُه تبدو عليه اأنوار النبوة. ول ي�شره طعن الطَّ َبتنْ الذي اأَثنْ
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ويو�شح م� قلن� م� رواه ابن كثري يف تف�شريه عن الإم�م حممد بن اإدري�ص 
ال�ش�فعي - رحمه اهلل - ق�ل: »كل م� حكم به ر�شول اهلل  فهو مم� فهمه من 

القراآن. ق�ل اهلل تع�ىل: نث ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         
وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئمث ]الن�ش�ء/ 105[.

ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      نثٿ    وق�ل: 
ڦمث ]النحل/ 44[.

ولهذا ق�ل ر�شول اهلل : »اأَل اإِين اأوتيُت القراآَن ومثله معه« يعني ال�شنة.

 � وهذا �شحيح، ف�إن حي�ة حممد - �شلوات اهلل عليه - ك�نت تطبيًق� عمليًّ
� ُيَغريِّ  لتوجيه�ت القراآن، ك�نت �شريته يف العب�دة واخللق واجله�د واملع�ملة قراآنً� َحيًّ
القراآن  العملية والقولية لك�ن  ال�شنة  اأخرى، ولول هذه  الأر�ص وي�شنع ح�ش�رة 

اأ�شبه ب�لفل�شف�ت النظرية الث�بتة يف ع�ل اخلي�ل.

النواحي الجتم�عية واملدنية والع�شكرية، وقبل ذلك  اإن �شنة حممد يف 
كله يف �شرائع العب�دة والعتق�د، جزٌء ل يتجزاأ من الر�ش�لة اخل�لدة، ف�إن الإ�شالم 

يتكون من الكت�ب وال�شنة كم� يتكون امل�ء من عن�شريه املعروفني.
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عن  نذود  كم�  املعلولَة،  والأح�ديَث  الواهيَة،  املروي�ِت  نذود)1(  هن�  ونحن 
.� �ِشِه التف��شرَي املنحرفة والأفه�م املختلفة، ليبقى الوحي الإلهي نقيًّ القراآن نَفنْ

ب�لغيوم،  الإ�شالمية  الثق�فة  اآف�ق  مالأ  ال�شعيفة  الأح�ديث  من  رك�ًم�  اإن 
ورك�ًم� مثله من الأح�ديث التي �شحت، و�َشَط� التحريُف على معن�ه�، اأو لب�شه�، 

كل ذلك جعله� تنبو عن دللت القراآن القريبة والبعيدة.

اأزجر بع�ص الن��ص عن رواية احلديث ال�شحيح حتى يك�شفوا  وقد كنت 
الوهم عن معن�ه، اإذا ك�ن هذا املعنى موهًم�، مثل حديث »لن يدخل اأحد اجلنة 

بعمله.. اإلخ«.

املرفو�ص، وح�شبوا  البط�لني والف��شلني وقفت عند ظ�هرِة  اإِنَّ طوائَف من 
ا ع�مدين ع�شراِت الآي�ِت التي جتعل دخول  َخل دون عمل، وتن��َشونْ اأن اجلنة ُتدنْ

اجلنِة نتيجَة عمٍل واجٍب.

فكنت اأَُبنيِّ لهم اأن احلديث ينفي الغرتار وال�شتكب�ر ب�لعمل؛ اأي: ينفي 
اأن اجلنة ثمن العمل املقدم، ولكنه ل ينفي اأبًدا اأن العمل �َشَبُبه� املحتوم، لقوله 
تع�ىل: نث مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب       ىب  مث ]الأعراف/ 43[.

)1(  نذود: ندفع، نطرد. )م(.
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�ِظ ينق�شهم الوعي الذكي ب�لقراآن، والقرتاب  ��ِص والُوعَّ وكثري من الُق�شَّ
اخل��شع من مغ�زيه وبين�ته. ومع ذلَك فلديهم ثروٌة ط�ئلٌة من اأح�ديِث الآح�ِد التي 

حتت�ج اإىل ترتيٍب وح�شِن اإدراٍك.

وقد غ�ظني اأن اأحدهم ك�ن يطري يف املج�مع بحديث »اأبي واأبوك يف الن�ر«، 
اأبوي ر�شولهم يف  اأن  اإىل امل�شلمني، وهو ي�شرح لهم كيف  َرى  وك�أمن� ي�شوق الُب�شنْ

الن�ر.

َمى الب�شرية. م� لديك �شيء من فقه الإ�شالم،  قلت: َقبَّحَك اهلُل من داٍع اأَعنْ
ول من اأد ب الدعوة. ومثلك ل يزيد الأمَة اإل خب�ًل ب��شم ال�شنة، وال�شنُة ِمننَْك 

َبراٌء.

ق�ل ال�شيخ يو�شف القر�ش�وي يف �شرح حديث »اأبي واأبوك يف الن�ر«: 
اإِنَّ الأََب َقدنْ يطلق لغًة وا�شطالًح� على العم، فلعل املق�شوَد ب�لأِب هن� عمه 

اأبو ط�لٍب.

تنْ عليه كلمُة التوحيد قبل اأن ميوَت َف�أََبى اأن ينطَق  ذلك اأَنَّ اأب� ط�لٍب ُعِر�شَ
به�. ونحن نقبل هذا الت�أويل حتى ل يقع تع�ر�ص بني ال�شنة والكت�ب.
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وقد �شمعت ب�أذين من يقول: احلديث �شحيح وهو يخ�ش�ص عموم الآية، 
ِد املطلب. قلت له: م�ذا فعل  ف�أهل الفطرة ن�جون جميًع� - عدا عبَد اهلِل بَن َعبنْ
� �شريًف� عفيًف� َحَكى عنه الت�ريُخ م�  حتى ي�شتحقَّ وحَده الن�َر؟ ك�ن عبد اهلل �ش�بًّ
ِك عنه م� ي�ِشيُنُه. والآية خرٌب ل يتحمل ا�شتثن�ًء، فم� حم��شكم يف  يزينه، ول َيحنْ
تعذيب عبد اهلل؟ وم� جريكم هن� وهن�ك بهذه ال�ش�ئعة؟ وم�ذا وراء ت�أكيدكم اأَنَّ 

َمى. اأبوي الر�شوِل يف الن�ر. اإنني اأ�شمُّ رائحة النيل منه يف هذا احلم��ص الأَعنْ





أحَاديثُ الفِنت
نظرة سريعة - الدجال زعيم اليهود - مصرعه، وبَدْءُ َطوٍْر جديدٍ لإلسالم - 

 مناقشة حديث الساق - مناقشة ما يقطع الصالة.





قراأت اأح�ديث كثرية يف الفنت وعالم�ت ال�ش�عة، وخرجت من قراءتي واأن� 
اأ�شرح الب�شر خالل غيوب ل اأدري اأعم�قه�.

اإنني و�ش�ئر امل�شلمني نوؤمن بقي�م ال�ش�عة، والإمي�ن ب�ليوم الآخر حق، ول 
نيني كثرًيا اأن اأعلم حق�ئق م� يقع من ح�ش�ب وثواب  يرتدد فيه اإل ك�فر، ولي�ص َيعنْ

اأو عق�ب، ف�إن تف��شيل ذلك فوق العقل.

ولكني اأ�شعر ب�أن الع�ل يف اأواخر عمره من هذه الدني� �شيت�ش�عف بالوؤه، 
و�شيح�شد ال�شر مم� غر�ص على امتداد ت�ريخه من اآث�م وانحراف�ت.

َربَّه، واأهمل وحيه، واأط�ع هواه، فال عجب اإذا ق�ل ربن� تب�رك  لط�مل� ن�شي 
ىئ   مئ   حئ      جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   نث  ا�شمه: 
يئ  جبحب  خب           مب  ىب  يب  جت     مث ]الإ�شراء/ 58[. نث ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى      ى مث ]الكهف/ 59[.

اأحاديث الفنت
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رون  ِرَبنَّ اأََحٌد اأن يكرث الدج�لون الذين يغررون ب�جلم�هري، وي�شخِّ َتغنْ ول َي�شنْ
م� لديهم من ف�شِل معرفٍة يف اإت�هة الن��ص عن احلق، وتدويخهم هن� وهن�ك. وت�شري 
الأح�ديث اإىل اأن ع�شرات الدج�لني �شوف يظهرون، واأن هن�ك دج�ًل م�شتطري)1( 
اليهود يتبعون  اإخوانه يف فنون الدجل، واأن ع�شرات الألوف من  ال�شر �شيفوق 

هذا الدج�ل الأخري.

اأنن�  هي  واحدة  حقيقة  اأقرر  الواردة  الأح�ديث  من  من�ذج  اأذكر  اأن  وقبل 
نحن امل�شلمني نوؤمن ب�إله ل حدود ملجده ول منتهى لكم�لته وحم�مده، نثٺ  

ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ مث ]ال�شورى/ 11[.

ى،  �شَ َخَلَقن� َوَرَزَقن� وَك�ش�ن� واآوان� وعلمن� ورب�ن� واأف��ص علين� من اآلِئِه م� ل ُيحنْ
واأنن� �شنظل نذكره ونعبده م� بقين� على ظهر الأر�ص، م�شتعدين بذلك للق�ئه بعد 

املوت؛ لن�شت�أِنَف حي�ًة اأخرى عنده ع�مرًة ب�لثن�ِء عليه والت�شبيح بحمده.

ال�شي�طني،  به  ونردُّ  �نني  الفتَّ به  ِزُم  نَهنْ الذي  امل�شتقيم  ال�شراط  هو  ذلكم 
ونراغم به كل دج�ل يح�ول اإ�شاللن� اأو ثنين� عن هدفن� العظيم.

بعد هذه املقدمة اأذكر بع�ص م� قراأت عن الدج�ل ب�إيج�ز، ففي حديث: 
ٌل ب�لقيود يف اإحدى اجلزر ببحر العرب اأو ب�ملحيط الهندي، وقد لقيه متيٌم  اأَنَّه ُمكبَّ

)1( م�شتطري: �ش�طع، منت�شر. )م(.



201201
اأَحاديُث الِفنت

ب�أنه  وحدثه    اهلل  بر�شول  ى  الَتَقََ ثم  واأ�شلم.   � ن�شرانيًّ ك�ن  رجل  وهو  اري،  الدَّ
َلِقَي الدج�َل يف وث�قه الذي يحب�شه عن الن�شي�ح يف الأر�ص، واأنه مو�شٌك على 

النطالق ليقوَم بفتنته اآخر الزم�ن.

ويف حديث اآخر و�شٌف لأ�شرة الدج�ل، وفيه: »اإن اأبويه ميكث�ن ثالثني ع�ًم� 
ل يولد لهم� ولٌد، واأخرًيا يولد لهم� غالم اأعور اأَ�شّر �شيء واأقّله منفعة«.

ق�ل اأبو بكر : ف�شمعن� مبولود يف املدينة بني اليهود، فيه �شيء من هذه 
َبرينْ بُن العوام حتى دخلن� على اأبويه، ف�إذا هم� كم� نعت  ال�شف�ت، فذهبت اأن� والزُّ
ر�شول اهلل ، ونظرن� اإىل ابنهم� ف�إذا هو منجدل)1( يف ال�شم�ص يف قطيفة له، وله 

همهمة.. اإلخ.

بعد  انتقل  املدينة - قد  يهود  الدج�ل - وقد ولد من  ال�ش�رح: لعل  ق�ل 
ذلك اإىل اجلزيرة التي راآه فيه� متيٌم الداري.

القوة  َطَرًف� من  فيه  ذكر  الدج�ل،  �شمع�ن حديٌث طويل يف  بن  وللنوا�ص 
َد به� اأو الفتنة التي يثريه� بني الن��ص، ق�ل: »ي�أتي على القوم فيدعوهم  التي ُزوِّ
- اإىل عب�دته - فيوؤمنون به وي�شتجيبون له، في�أمر ال�شم�ء فتمطر والأر�ص فتنبت، 

فرتوح عليهم �ش�رحتهم اأطول م� ك�نت ُذًرى واأ�شبغه �شروًع� واأمّده خوا�شَر.

)1( منجدل: ملقى. )م(.



202 202
ال�صنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث

اأم� الذين يكفرون به فين�شرُف عنهم في�شبحون مُمنْلحني لي�ص ب�أيديهم �شيء 
من اأموالهم... اإلخ.

)1( فيقُتله،  ِرَكُه ب�للُّدِّ �ل حتى ُيدنْ جَّ ِزُل عي�شى بن مرمَي فال يزال يط�رُد الدَّ ثم َيننْ
ويريُح الن��َص من �ُشروِره«.

والأح�ديث التي اقتب�شن� ُنَتًف� منه� هي اأح�ديث اآح�د، وبع�شه� يف ال�شح�ح.

والرواي�ت عنه كثرية، ويف اإحداه�: اأنه مكتوب بني عيني الدج�ل )ك ف 
ر( اأي ك�فر، يقروؤه كل م�شلم.

الدج�ل يف  الن��ص من  »ليفّرن   : النبي  �شريك عن  اأم  رواية عن  ويف 
اجلب�ل. ق�لت اأم �شريك: ي� ر�شول اهلل، ف�أين العرب يومئذ؟ ق�ل: هم قليل...«.

علم�ئهم  كب�ر  من  يكون  وقد  اليهود،  زعم�ء  من  الدج�ل  اأن  يل  ويظهر 
الكونيني، وهو ميثل عَوَج ال�شمري اليهودي وانقط�عه عن اهلل، بل عداوته له.

وق�شته قبيل ال�ش�عة متثل خ�متة ال�شراع ال�شيئ بني اأتب�ع الأدي�ن الثالثة؛ 
م�شتم�شكون  والن�ش�رى  وال�شيطرة،  الظهور  يح�ولون  م�شيحهم  بقي�دة  ف�ليهود 
ب�أق�نيمهم وتث�ليثهم و�شلب�نهم و�شريتهم الجتم�عية املعروفة، وهم يظ�هرون اليهود 

على العرب.

)1( اللُّد: مدينة يف فل�شطني جنوب �شرقي ي�ف�. )م(.
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الت�ئه  املق�ومة، وفيهم  امل�شتميت يف  ال�ش�لُح  فيهم  �َشتَّى؛  وامل�شلمون فرق 
اله�ئم على وجهه.

ومع ا�شتداد ال�شراع الديني يقدم الزحف الأحمر من ال�شرق جي�ًش� بعد 
ه �شيء. جي�ص، وفوًج� بعد فوج، فال ي�شدُّ

َد عقيدَة التوحيِد. ِزُل عي�شى ابُن مرمَي ليوؤيِّ يف غم�ر هذه الفو�شى ال�ش�ربة َيننْ

وي�شدق النبوة اخل�متة ويقتل اإلَه اليهود، وُيَواِجُه ب�مل�شلمنَي الزحَف الأحمر، 
َف ي�أجوج وم�أجوج حتى يق�شي بقدرة اهلل عليه. َزحنْ

فيه� عب�راُت  تب�ينت  التي  ذاك م� فهمته من ح�شد ه�ئل من الأح�ديث 
�ُص الأوه�م. واة، وتخللته� َبعنْ الرُّ

ويف القراآن الكرمي اإ�ش�رات موجزٌة لبع�ص م� فهمن�.

�عِة اإىل بع�ص م�ش�هد القي�مة،  ونرتك الأحداث العظ�م التي تقع قبيَل ال�شَّ
ومواقف احل�ش�ب اأم�م َربِّ العزة: ل َرينَْب اأَنَّ يوَم احل�ش�ب يوٌم رهيب، َيلنَْقى 

فيه الع�ش�ُة والفّج�ر م� ل يخطر لهم بب�ل  نث حس  خس  مس  حص  مص  جض  
حض  خض  مض  .   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  

ڀ مث ]القلم/ 42- 43[.
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د على اهلل يح�شرون  والآي�ت تعني اأن الذين األفوا الع�شي�ن يف الدني� والتمرُّ
األفوه� من قبل، فال يق�م لهم عوج، ول ينظم لهم خلل، وتكون  بع�داتهم التي 
ا  َبونْ ح�لتهم على تلك امل�ش�هد وهم يق�دون اإىل العذاب ويوقع بهم الق�ش��ص. َلَقدنْ اأَ

ا لأَننُْف�ِشِهم. ونْ َت�شَ راًرا: َفلينْذوقوا م� ارنْ يف دني�هم اإِلَّ اأَننْ يُكوُنوا اأَ�شنْ

وكلمة   نث حس  خس  مس  حصمث ]القلم/ 42[  تعبري عربي اأ�شيل، ق�ل 
ابن عب��ص: تقول العرب للرجل اإذا وقع يف اأمر عظيم فظيع يحت�ج فيه اإىل اجلد 

ر َعننْ �ش�ِقك. ومق��ش�ت ال�شدة: �َشمِّ

َومَلَّ� �ُشِئَل عن هذه الآيِة ق�ل: اإذا َخِفي َعليُكم �شيٌء من القراآِن، َف�بنَْتُغوُه يف 
ُتُم الق�ِئَل: ال�شعر؛ ف�إنه ديواُن العرب، اأم� �َشِمعنْ

�صنَّ لنا قوُمك �صرَب الأعناق     وقامِت احلرُب ِبَنا على �صاق 

واأن�شد اأبو عبيدة:

ـَاِقَها     َفَدْتهـــــــا َرِبيــــٌع، َول َت�ْصاأَُم  َرْت َلَك َعْن �صـ َفاإِْن �َصمَّ

وق�ل جرير:

را  رْت َعْن �َصاِقها احَلْرُب �َصمَّ ْرِف ِمْن اآِل َماِزن     اإَِذا �َصمَّ اأَل ُربَّ �صاهي الطَّ
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على هذا الأ�ش��ِص َفِهَم ابُن عب��ص - وهو َترنْجم�ن القراآن - الآي�ِت، وتبعه 
العلم�ء من ال�شح�بة والت�بعني، وم� نعرف اإل هذا التف�شري للوحي الكرمي.

فذكروا  الرواي�ت،  وغريب  احلديث  مب�شكل  املولعني  بع�ص  ج�ء  حتى 
كالًم� اآخَر لُبدَّ من ك�شف حقيقته خلطورة م�ش�مينه و�شذوذه� عم� يعرف علم�ء 
امل�شلمني. ق�لوا: اإن ال�ش�ق هي العالمُة التي يعرف به� املوؤمنون ربهم يف امتح�ن 

رى لهم يوم القي�مة. ع�شيب ُيجنْ

والق�شة كم� ذكروه� تتلخ�ص يف اأنه بعد اإلق�ء امل�شركني يف العذاب َيبنَْقى 
امل�شلمون وحدهم: »حتى اإذا ل يبق اإل من ك�ن يعبد اهلل من بر وف�جر اأت�هم رب 
َتِظرون؟ تتبع كل اأمة م�  الع�ملني يف اأدنى �شورة من التي راأوه فيه�، فق�ل: م�ذا َتننْ
ك�نت تعبد، ق�لوا: ي� ربن� ف�رقن� الن��ص يف الدني� اأفقر م� كن� اإليهم، ول ن�ش�حبهم، 
فيقول: اأن� ربكم، فيقولون: نعوذ ب�هلل منك ل ن�شرك ب�هلل �شيًئ� مرتني اأو ثالًث� حتى 

اإن بع�شهم ليك�د اأن ينقلب.

اآية؟ فتعرفونه به�؟ فيقولون: نعم، فيك�شف عن  فيقول: هل بينكم وبينه 
�ش�ق. فال يبقى َمننْ ك�ن ي�شجد هلل من تلق�ء نف�شه اإل اأذن اهلل له ب�ل�شجود، ول 
يبقى من ك�ن ي�شجد اتق�ًء وري�ًء اإل جعل اهلل ظهره طبقة واحدة. كلم� اأراد اأن 
ي�شجد خرَّ على قف�ه، ثم يرفعون رءو�شهم وقد حتّول يف �شورته التي راأوه فيه� اأول 

مرة فق�ل: اأن� ربكم؟ فيقولون: اأنت ربن�..«.
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ح�ول  وقد  يرف�شه،  العلم�ء  وجمهور  مبهم،  م�شطرب  غ�م�ص  �شي�ق  هذا 
َل الأمِر - هو  الق��شي عي��ص القوَل ب�أن الذي ج�ء املوؤمنني يف �شورة اأنكروه� - اأَوَّ

اأحد املالئكة، وك�ن ذلك اختب�ًرا من اهلل لهم. وهو اآخر اختب�ر يلق�ه املوؤمنون.

م ول توؤخر، فلي�شت الآخرة دار اختب�ر، اإِنَّ  وحم�ولة الق��شي عي��ص ل تقدِّ
الختب�َر مَتَّ يف الدني�، كم� ج�ء يف البخ�ري: »اليوَم عمٌل ول جزاء، وغًدا جزاٌء 

ول عمل«.

ثم مل�ذا يقوُم اأحد املالئكة بهذه التمثيلية املزعجة؟ وب�إذن من؟ وم� جدواه�؟

واإذا تركن� كالم عي��ص لنت�أمَل يف الوق�ئع نف�شه� وجدن� م� ي�شتحيل عقاًل 
َبل، ف�إن اهلل ل يجيء يف �شورة تنق�ص عظمته وجالله، ثم يبدو يف  ُيقنْ اأن  ونقاًل 

�شورة حقيقة بعد ذلك، مهم� قلن�: اإن املق�شود ب�ل�شورة هو ال�شفة.

هو  ب�لتج�شيم  املر�شى  وبع�ص  ب�لآية خط�أ،  واإل�ش�قه  معلول،  كله  احلديث 
الذي ُي�شيُع هذه املروي�ِت. واإن امل�شلم احلق لي�شتحي اأن ين�شب اإىل ر�شوله هذه 

الأخب�ر.

�شلف الأمة وخلفه� متفقون على تنزيه اهلل �شبح�نه، وعلى اأنه اأهل الثن�ء 
واحلمد واملجد.
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مفيًدا  والن�ش�رى  اليهود  كتب  يف  ج�ء  م�  ي�شتنكرون  واخللف  وال�شلف 
للتج�شيد اأو نَ��ِشًب� اإىل الذات الأقد�ص م� ل يليق بجالله وجم�له، تب�ركت اأ�شم�وؤه.

وجمهور حكم�ئن� يلومون »املعتزلة« على ت�أثرهم بفل�شفة الإغريق، وت�شورهم 
� يك�د يجعله - من الغلو يف التجريد - وهًم�. لالإله الواحد ت�شوًرا نظريًّ

اأعلَِّق  اأن  فيه، ول  اأخو�ص  اأن  القدمي، ول  ِيَي اجلدل  اأُحنْ اأن  اأحب  ول�شت 
يف  العقيدة  اأبني  واأن�  الكرمي  القراآن  على  واعتمدت  بفطرتي،  كرهته  فقد  عليه، 

نف�شي ويف املجتمع الذي اأعي�ص فيه.

ا�شتفدت  الجت�ه، كم�  هذا  البن� يف  اأ�شت�ذي ح�شن  من  ا�شتفدت  ولعّلي 
من ال�شيخ حممد عبده يف اعتذاره عن الأقدمني، واعتب�ره العراك الن��شب بينهم 

.� � ل حقيقيًّ لفظيًّ

ورمب� قيلت كلم�ت يف امل�ش�جالت الأوىل حتت�ج اإىل �شبط، اأو تفهم يف نط�ق 
مالب�ش�ت خ��شة، واإل فهي كلم�ت مرفو�شة.

يثبتون  ول  ينفون  ل  اأنهم  ال�شلف:  علم�ء  بع�ص  عن  نقل  م�  ذلك  من 
ج�شمية هلل تع�ىل. اإن ظ�هر هذا الكالم مردود، وهو ُمَن�ٍف لالآية الكرمية  نث  ٺ  
ة بداهة، ويف ع�شرن� هذا  ِميَّ اإنن� ننفي اجِل�شنْ ]ال�شورى/11[.   ٿ   ٿمث  
� من اأن اجل�شم م�دة، وللم�دة خ�ش�ئ�شه� التي تدر�ص يف علم الطبيعة، ومن  َقنَّ ا�شَتينْ

امل�شتحيل اأن يت�شف اهلل �شبح�نه ب�شيء من تلك اخل�ش�ئ�ص.
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العب�رات  تلك  وراء  من  هي  ب�لنقل  التم�شك  يف  املب�لغة  اأن  ونح�شب 
احلِذرة. وقد جل�أ اخللف اإىل ت�أويل كل م� يوهم امل�دية، واآثر ال�شلف عدم اخلو�ص 
التنزيه  اإثب�ت  مع  بدللته�  وموؤمنني  اهلل،  اإىل  َنى  املعنْ نَي  �شِ ُمَفوِّ املروي�ت  هذه  يف 

املطلق لرب الع�ملني.

واخلطب �شهل كم� قلت، بيد اأنن� حني نفتح ب�ب التفوي�ص ن�أبى اأن تدخل 
منه اآث�ر معلولة، ف�إن العقل امل�شلم ل يخدع بهذا الأ�شلوب.

التكليفية  الأمور  يف  يقع  كم�  الغيبية  الأمور  يف  يقع  القول  وا�شطراب 
العملية، ول ي�شري الإ�شالم اأن تت�ش�به الأموُر على اأحد الرواة، ف�لكت�ب مع�شوم 
وال�شنة يف جملته� �َشليمة، ولي�ص العجب من غلط يقع فيه راٍو، واإمن� العجب من 
قبول هذا اخلط�أ ثم احلم��ص يف الدف�ع عنه، ول يكن ذلك �ش�أن الأئمة ول منهج 

ال�شلف واخللف.

ثنت�ن  ب�لنطفة  مرَّ  »اإذا  يقول:    اهلل  ر�شول  �شمعت  ب�شنده  م�شلم  روى 
واأربعون ليلًة بعث اهلل اإليه� ملًك� ف�شوره�، وخلق �شمعه� وب�شره� وجلده� وحلمه� 

ي ربك م� ي�ش�ء فيكتب امللك. �شِ وعظ�مه�، ثم ق�ل: ي� َربِّ اأذكٌر اأم اأنثى؟ فيقنْ

ثم يقول: ي� رب اأجله؟ فيقول ربك م� ي�ش�ء ويكتب امللك.

ثم يقول امللك: ي� رب رزقه؟ فيقول ربك م� ي�ش�ء ويكتب امللك.
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ثم ُيخرُج امللُك ال�شحيفة، فال يزيد على اأمر ول ينق�ص«.

اأن خلق  اأم� البخ�ري فريوي عن ابن م�شعود: حدثن� ال�ش�دق امل�شدوق 
اأحدكم يجمع يف بطن اأمه نطفة اأربعني يوًم�، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون 
م�شغة مثل ذلك. ثم يبعث اهلل ملًك� ب�أربع كلم�ت، يكتب رزقه واأجله و�شقي اأو 

�شعيد، ثم ينفخ فيه الروح.. اإلخ.

وبني الروايتني تف�وٌت وا�شٌح؛ ف�لأخرية تفيد اأن الكت�بة املذكورة بعد اأربعة 
�شهور والأوىل تفيد اأن الكت�بة بعد اثنني واأربعني يوًم�.

وندع اأمر الرتجيح والرد والقبول للم�شتغلني بهذا الأمر، ف�إن اأي م�شلم لو 
ذهب اإىل اهلل ب�إمي�ن وا�شٍح وعمٍل �ش�لح فلن ي�شريه اجلهل ب�أحد احلديثني اأو بهم� 

مًع�.

اإن قواعد الإمي�ن واأرك�ن ال�شالح م�شروحة يف الكت�ب وال�شنة، ولي�ص من 
بينه� الإح�طة ببدء اخللق، والأزمنة التي ي�شتغرقه�، وح�شبن� م� اأثبته القراآن الكرمي 

يف هذا املج�ل، ولتتجه العزائم بعد ذلك اإىل اجله�د وم� يهب رفيع الدرج�ت.

يعرفون حقيقته ول  الأثر ل  يقعون على  اأهل احلديث  الق��شرين من  اإن 
اأبع�ده، ثم ي�شغبون به على الدين كله دون وعي، ُخذنْ مثاًل م� يقطع ال�شالة، فقد 

ت�شبثوا بحديث يقول: اإن ال�شالة تقطعه� املراأة، واحلم�ر، والكلب الأ�شود.
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تفيد  اأخرى  ب�أح�ديث  وا�شتدلت  رف�شت هذا احلديث،  الفقه�ء  وجمهرة 
لي  اأَنَّ ال�شالة ل يقطعه� �شيء، واأن الر�شول - عليه ال�شالة وال�شالم - ك�ن ُي�شَ
اأم�م  يركبه  ك�ن  بحم�ٍر  مر  عب��ص  ابنَْن  اأَنَّ  كم�  اأم�مه،  م�شطجعة  ع�ئ�شة  وزوجته 

جم�عة ت�شلي، فلم تف�شد له� �شالة، والكالب اأبي�شه� واأ�شوده� �شواء.

ي�شتحق  راأٌي   - ال�شلف  علم�ء  اأك�بر  من  وهو   - �ش�كر  اأحمد  لل�شيخ 
الت�شجيل وتت�شح به هذه الق�شية، ذكره يف تعليق�ته على »املُحلَّى« لبن حزم 
يف �شي�ق رواية ج�ء فيه� »�شمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عي��ص ابن 
اأبي ربيعة ق�ل: بينم� ر�شول اهلل  ي�شلي يوًم� ب�أ�شح�به اإذ مرَّ بني اأيدين� حم�ر، 
اأيكم   من �شالته ق�ل:  ان�شرف ر�شول اهلل  فلم�  �ُشبنْح�َن اهلل!  فق�ل عي��ص: 
�َشبَّح؟ ق�ل عي��ص: اأن� ي� ر�شول اهلل، �شمعت اأَنَّ احلم�َر يقطع ال�شالة، فق�ل ر�شول 

اهلل: ل يقطع ال�شالة �شيء«.

وقد قلت يف �شرحي على التحقيق لبن اجلوزي بعد رواية هذا احلديث: 
هذا اإ�شن�ٌد �شحيح.

و�َشرَح ال�شيخ اأ�شي�َء حتت�ج اإىل بي�ن ثم ق�ل، وهو �شريح يف الدللة على اأن 
. الأح�ديث التي فيه� احلكم بقطع ال�شالة - ب�ملراأة واحلم�ر والكلب - قد ُن�ِشَختنْ
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الذين  ال�ش�بقني  من  وعي��ص  ال�شالة،  يقطع  احلم�ر  اأن  عي��ص  �شمع  فقد 
ه�جروا الهجرتني، ثم حب�ص مبكة، وك�ن ر�شول اهلل يدعو له يف القنوت كم� ثبت 
يف ال�شحيحني، فعلم احلكم الأول ثم غ�ب عنه ن�شخه، ف�أعلمه ر�شول اهلل بعد 
اأن ال�شالة ل يقطعه� �شيء. ق�ل ال�شيخ �ش�كر - رحمه اهلل: وهذا حتقيق دقيق 

وا�شتدلل طريف ل اأر من �شبقني اإليه.

ول�شت ممن يبنون الَعاليلَّ على اخلالف�ت يف فروع الفقه، واإمن� تعنيني �شمعة 
الإ�شالم عندم� ي�ش�فر امروؤٌ متع�شب اإىل اأورب� واأمريك�، ثم يذكر للن��ص اأن املراأة 

والكلب واحلم�ر �شواء يف اإف�ش�د ال�شالة عند مروره�.

اأو يلوذ ب�ل�شمت، ومينع الفتنة، ول يثري  اأن يتبع جمهور الفقه�ء  وخري له 
َخ�َن حول �شمعة الإ�شالم. الدُّ

اأن��ًش�  مننع  اأن  نريد  كن�  فقه  بال  �شنة  ل  اأنه  موؤلف�تن�  اأحد  يف  كتبن�  عندم� 
ي�شرتون اأحد كتب احلديث، ثم يط�لعون اأثًرا ل يدرون م� قبله ول م� بعده، ثم 

يحدثون فو�شى قد تراق فيه� الدم�ء.

ك�ن نق�ص البيعة يف ت�ريخن� القدمي يعني اخلروج امل�شلح على دولة اخلالفة، 
ف�إذا هو يتحول يف اأذه�ن بع�ص ال�شب�ب اإىل مف�رقة اإحدى اجلم�ع�ت الع�ملة يف 

امليدان الإ�شالمّي ورف�ص الولء ل�ش�ب َتعنيَّ اأمرًيا على هذه اجلم�عة.

الُع الط�ئ�ص. وقد �ش�عت اأحك�م فقهية كثرية م�شدره� هذا الطِّ





وَسَائُل وَغايَاتٌ
املتغيّر والثابت يف..

1- ميدان اجلهاد
2- ميدان الشورى





ب�شئون  اأعلم  »اأنتم  وهو:  ال�شريف  احلديث  كتبن�:  م�  بع�ص  يف  ذكرن� 
دني�كم«، وقلن�: اإن �شئون الدني� تتبع اجته�د الب�شر موؤمِنهم وك�ِفرهم، واإن الأنبي�ء 
ل يبعثوا ليعلموا الن��ص احِلَرَف وفنون ال�شن�ع�ت واأنواع الزراع�ت، كم� َلنْ يبعثوا 
مهند�شي معم�ر اأو طرق وج�شور، وكذلك م� بعثوا اأطب�ء بطون وعيون، اإن �شميم 
ر�ش�لتهم هو �شرح العق�ئد والعب�دات والأخالق وتزكية النف�ص واملجتمع، وبث 
هم  التع�ليم التي حتكم �شالِت الن��ِص بربهم و�شلَة بع�شهم ب�لبع�ص الآخر، وُتعدُّ

للعودة اإىل اهلل اأتقي�َء بررًة.

والخرتاع  احلركة  حرية  يف  الدني�  مي�دين  ت�شبه  اأخرى  مي�دين  وهن�ك 
واملن�ف�شة، هي مي�دين الو�ش�ئل التي لبد منه� لتحقيق غ�ي�ت دينية مقررة، ترك 

ال�ش�رع للموؤمنني كيفية بلوغه�، ول يذكر فيه� اأحك�ًم� ملزمة.

له� ال�ش�رع، ف�لو�ش�ئل هن�  اإن ال�شالة واجبة، ولبد لأدائه� من اأغ�ش�ل َف�شَّ
لبد من القي�م به� دون َتَزيُّد ول انتق��ٍص.

و�سائل وغايات
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واجله�د واجب، ولكن اأدوات اجله�د واأ�ش�ليبه لي�ص له� ق�لب معني ُت�شبُّ 
فيه، ف�إذا تغريت الو�ش�ئل من ال�شيف والرمح اإىل املدافع وال�شواريخ تغريت معه� 
ل رب�ط اخليل اإىل اإن�ش�ء املط�رات واحل�شون احلديثة، واإىل  الأحك�م القدمية، وحتوَّ

اإن�ش�ء مع�هد العلوم الكيم�وية والذرية والفلكية.. اإلخ.

قدميً� ك�ن الرجل ي�شرتي �شالحه من م�له اخل��ص، ويتعهد �شي�نته ويتدرب 
عليه، ف�إذا �شمع النداء خرج راجاًل، اأو خرج مع فر�شه الذي ارتبطه يف �شبيل اهلل، 

َل مداواة نف�شه. ف�إذا ا�شت�شهد َخلَّف اأَي�َمى وَيَت�َمى، واإذا جرح حَتمَّ

ونظ�م الغن�ئم - يف مثل هذه الأحوال - لبد منه، بل هو العدالة املفرو�شة.

وقد وردت ن�شو�ص كثرية ت�شرحه وحتدد اأن�شبته.

جتنيًدا  الأفراد  د  جتنِّ ف�لدول   ،� ًا جذريًّ تغريُّ الظروف  تغريت  فقد  اليوم  اأم� 
ال�ش�ب فتطعمه وتك�شوه وت�شع بني يديه �شالحه الذي ا�شرتته له،  ي�أتيه�   ،� ع�مًّ
مته وتولَِّت الإنف�ق على  ه للمعركة اأمتََّ اإعداٍد، ف�إذا جرح داوته، واإذا قتل كرَّ وتعدُّ

اأهله وولده.

التي  الرتب  مع اختالف  يتن�مى  قد  مرتًب� ح�شًن�،  ي�أخذ  وهو طول حي�ته 
يتقلب فيه�. وهذا النظ�م اأم�شى �شرورة ل حمي�ص عنه�، ول ميكن ترك الدف�ع 
لرغب�ت التطوع اأو ِلظروف الأفراد، اإن ذلك يجعل الأمم تدا�ص يف زح�م الأحي�ء 

وبط�ص الأقوي�ء.
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�، وتن�شئ الدولة تع�ليَم  ومع الأنظمة اجلديدة يتغري نظ�م الغن�ئم تغرًيا ت�مًّ
جديدًة ملع�قبة جمرمي احلرب، ومع�ملة املح�شن واملُ�ِشيء.

الغن�ئم يوم  البخ�ري »ق�شم ر�شول اهلل  نفهم م� رواه  وعلى �شوء م� ذكرن� 
خيرب للفر�ص �شهمني)1( وللراجل �شهًم�«.

ومع اأن الأحن�ف رف�شوا احلديث، وقدموا عليه حديًث� اآخَر وهو اأن النبي - 
عليه ال�شالة وال�شالم - »اأعطى الف�ر�ص �شهمني والراجل �شهًم�«)2( فنحن نرى 
الق�شية كله� منتهية؛ لأن دور اخلي�لة والرج�لة انق�شى، واأ�شحى ك�شب احلرب 

ع�ت والط�ئرات. منوًط� ب�أجهزة اأهم واأدق، تعمل فيه� املَُدرَّ

وكذلك ينتهي العمل مببداأ »من قتل قتياًل فله �شلبه«.

ويجوز للدولة اأن متنح جوائز خ��شة ملن اأبلوا بالًء ح�شًن�.

نث  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   لقوله تع�ىل:   ونعر�ص هن� 
ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

ڄمث ]الأنف�ل/ 41[.

)1(   اأغلب الأئمة ك�ن مينح الف�ر�ص ثالثة اأ�شهم، واحًدا له، واثنني لفر�شه. اأم� اأبو حنيفة ف��شتنكر اأن يكون للفر�ص 
- وهو حيوان - �شعف �شهم الراجل.

)2(  املرجع ال�ش�بق.
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ون�ش�رع اإىل القول ب�أن القراآن الكرمي ل ي�أتيه الب�طل من بني يديه ول من 
ه ب�قية اإىل اآخر الدهر، ل ين�شخه� �شيء. و�شَ خلفه، واأَنَّ ُن�شُ

ونت�ش�ءل م� معنى هذه الآية؟ هل ثم�نون يف امل�ئة من الغن�ئم يق�شم على 
َيرى  وكذلك  الآية؟  يف  املذكورة  م�ش�رفه  على  الب�قي  اخلم�ص  ويوزع  اجلي�ص، 

اأغلب الأئمة.

ال�شور  اأحد  التخمي�ص  يرى  الذي   ، م�لك  الإم�م  راأي  ُح  ُنَرجِّ ونحن 
التي تقوم به� الدولة، ولكنه� غري ملزمة به اإذا راأت امل�شلحة يف غريه، ف�لأمر اإليه�، 

تنظر يف الغن�ئِم نظرًة اأو�شع.

ع  وي�شت�شهد م�لك على مذهبه ب�أن الر�شول - عليه ال�شالة وال�شالم - وزَّ
َعُه اأََحٌد، ك�دت قلوب الأن�ش�ر حتزن منه،  َطى الطلق�ء عط�ًء م� َتوقَّ غن�ئم حنني َف�أَعنْ

حتى �شرح لهم احلكمة مم� �شنع.

به م�لك - م� �شنعه عمر بن  ا�شتدّل  اإىل هذا الدليل وغريه - مم�  ون�شم 
الف�حتني،  على  اأخم��ًش�  تق�شيمه�  رف�ص  فقد  املفتوحة؛  الأرا�شي  يف  اخلط�ب 

واكتفى ب�إعط�ئهم مرتب�ت من ال�شرائب املفرو�شة عليه�.

اأن  ريب  ول  املر�شلة،  امل�ش�لح  ب�ب  يف  الق�شية  خل  ُيدنْ العلم�ء  وجمهور 
م�شلك عمر ك�ن اأر�شد واأجدى على الإ�شالم واأمته.
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اإن الو�شوء و�شيلة لل�شالة ل جم�ل للراأي فيه�؛ لأن ال�ش�رع �شبطه� بن�ص 
حمكم، اأم� اأدوات اجله�د وو�ش�ئله فلم ي�شبطه� ال�ش�رع اأو ي�شعنْ له� اإح�ش�ًء، ومن 

ثم ك�ن العقل مرجعه� الأول.

اأو غرب، ول حرج  �شرق  الأ�شلحة من  َدَث  اأَحنْ ننقل  اأن  علين�  ول حرَج 
بَن� عليه� الأخ�ش�ئيون املهرة من اأي لون وِمّلة، ويبقى اأن ن�شتخدمه� وفق  اأن َيَدرِّ

ه� الإ�شالم. قواعد ال�شرف التي �شنَّ

و�شبط  ال�شورى  حتقيق  و�ش�ئل  لكن  عظيم،  اإ�شالمي  مبداأ  وال�شورى 
وامل�شتوي�ت  البيئ�ت  اأن هذا مق�شود لختالف  ويظهر  لدين�،  يتقرر  اأجهزته� ل 
احل�ش�رية، بل اإنن� لحظن� اأن اأمة واحدة رفيعة احل�ش�رة غريت و�ش�ئل ال�شورى 

فيه� عدة مرات ح�شب جت�ربه� ومن�فعه�.

وم� حدث يف فرن�ش� خالل اأقل من ن�شف قرن منوذج لذلك التغيري.

طراز  اأي  املهم  ولي�ص  �َشتَّى،  �شور  يف  برزت  اخلالفة  دولة  يف  وال�شورى 
ال�شورى  جتعل  التي  والأ�ش�ليب  ال�شم�ن�ت  نوفر  اأن  املهم  بل  به،  ن�شتم�شك 
حقيقة مرعّية، فيختفي الفرد امل�شتبد، ومتوت الوثني�ت ال�شي��شية، ويرتجح الراأي 

ال�شحيح دون عوائق، ويتقدم الرجل الكفء دون اأحق�د.
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نقل  لقد  م�شتحيل.  هذا  والأخالق؟  العق�ئد  غيبة  يف  ذلك  ميكن  هل 
ت�ريخه،  من  ه�بطة  مرحلة  يف  الغربية  الدميقراطي�ت  �شورة  الإ�شالمي  ُق  رنْ ال�شَّ
�شرعته فيه� مواريُث ج�هليٌة، وخدعته تق�ليُد ا�شتعم�ريٌة �شفيهة، فم�ذا حدث؟ مت 
ت الوثني�ت ال�شي��شية طريقه� و�شط ه�لة  ِهل، و�شقَّ تزوير النتخ�ب�ت على نحو ُمذنْ

من ت�أييد �شعبي مكذوب.

اد زارت مزبلة الت�ريخ لوجدت يف رغ�مه)1( عدًدا  ولو اأن بعثة من النق�د والروَّ
ولتهتف  اأجم�د  لهم  لتكون  املوؤلفة  الألوف  َقَتُلوا  وامل�شلمني،  العرب  زعم�ء  من 

ب�أ�شم�ئهم بالد. وهم مع هذه الفرعنة زعم�ء ال�شعب املحبوبون.

يوؤ�شفن� اأن ال�شورى اأينعت ثم�ره� يف اأقط�ر وا�شعة وراء دار الإ�شالم.

ونحن نطلب ال�شورى، ونريد اعتب�ر الو�ش�ئل املوؤدية له� فرو�ًش� عينية على 
اأ�ش��ٍص من الق�عدة الفقهية »م� ل يقوم الواجب اإل به فهو واجب«.

وتغيري  والنهي،  الأمر  لأح�ديِث  �شحيحٍة  تف��شرَي  و�شَع  ذلك  ويتق��ش�ن� 
املنكر، ومق�ومة مرتكبي الكفر البواح)2(، وتو�شيح الفروق الدقيقة بني املع�ر�شة 
واخلروج  الواجب،  النقد  بني  اأو  املجتمع،  بني�ن  تنق�ص  التي  والثورة  امل�شروعة 

املُ�َشلَّح.

)1( َرغ�مه: ترابه. )م(.
)2( البواح: العلني. )م(.
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من خ�ش�ئ�ص »الدميقراطية« احلديثة اأنه� اعتربت املع�ر�شة جزًءا من النظ�م 
ِة زعيًم� يعرتف به ويتف�هم معه دون حرج؛ ذلك اأن  الع�م للدولة، واأن للمع�ر�شَ
م�لك ال�شلطة ب�شر له من يوؤيده وله من ينقده، ولي�ص اأحدهم� اأحق ب�لحرتام 

من الآخر.

والواقع اأن هذه النظرة تقرتب كثرًيا من تع�ليم اخلالفة الرا�شدة، ف�إن علي 
تبحنْ من ع�ر�شوه، اأو يح�شد اجلموع ل�شربهم، بل ق�ل لهم:  ابن اأبي ط�لب ل َي�شنْ
ابقوا على راأيكم م� �شئتم على �شرط األ حتدثوا فو�شى ول ت�شفكوا دًم�؛ اأي اأن 
الرجل العظيم يريد مع�ر�شًة بن�ءة ل هّدامة، ول يرى اأن العرتا�ص على �شخ�شه 

منكر.

األ  وبينكم  وبينن�  �شئتم،  حيث  »كونوا  هي:  للخوارج    علي  وعب�رة 
ت�شفكوا دًم� حراًم�، ول تقطعوا �شبياًل، ول تظلموا اأحًدا، ف�إن فعلتم نفذت اإليكم 

ب�حلرب«.

ق�ل عبد اهلل بن �شداد: »فواهلل م� قتلهم حتى قطعوا ال�شبيل و�شفكوا الدم 
احلرام«.

ق�ل ال�شنع�ين: »فدل ذلك على اأن جمرد اخلالف على الإم�م ل يوجب 
»من خرج عن  ال�شريف  احلديث  ف�ّشر  ال�ش�ئب  التفكري  وبهذا  قت�ل من خ�لفه، 
الط�عة، وف�رق اجلم�عة، وم�ت فميتته ميتة ج�هلية«؛ اأي ك�أهل اجل�هلية ل اإم�م له.
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ذلك كله م� ل يجنح اإىل الثورة امل�شلحة، ف�إن جنح اإليه� فله حكم اآخر، 
وعن عبد اهلل بن عمر ق�ل ر�شول اهلل : »من حمل علين� ال�شالح فلي�ص من�«.

وقد تكون للدميقراطية احلديثة مث�لُب)1( يف اأنه� توفر احلرية للط�عة والف�شق، 
والإمي�ن والكفر.

الإ�شالم  اأن  الد�شتور  يو�شع يف �شلب  املث�لب تختفي عندم�  ولكن هذه 
من  ي�شقط  خ�لفه�  م�  واأن  للقوانني،  الأوحد  امل�شدر  ال�شريعة  واأن  الدولة،  دين 

تلق�ء نف�شه.

ولول غلو الغالة من اأ�شح�ب العق�ئد، وعدوانهم على خم�لفيهم يف الراأي 
� م� ات�شعت دائرة احلرية اإىل حد قبول املتن�ق�ش�ت واإقرار الرذائل  ولو ك�ن ه�م�شيًّ

وال�شهوات.

بيد اأن هن�ك �شوؤاًل ل نوارب يف الإج�بة عليه: هل حم�ربة الإ�شالم ذاته 
حتت عنوان حم�ربة التطرف لون من الدميقراطية؟ هن�ك �شلط�ت يف الع�ل العربي 
والإ�شالمي تكره كل الكره م� اأنزل اهلل، وتثور ث�ئرته� اإذا راأت فت�ة م�شتورة الراأ�ص 
ال�شتعم�ر  جلبه�  التي  الأحك�م  لإلغ�ء  �شيحة  كل  بغ�شب  وترف�ص  والأذرع، 
الع�ملي عندم� طوان� حتت رايته، فهل هذه دميقراطية؟ اأم اأنه� امتداد لالإذلل القدمي 

وللغ�رة ال�شليبية على الع�ل الإ�شالمي؟

)1( مث�لب: عيوب. )م(.
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اإن هن�ك من يريد قتل ال�شعب ب��شم ال�شعب، وواأد احلرية ب��شم احلرية، ويف 
ب�مل�شلمني  اآنًف� - زعم�ء من هذا القبيل املحقور، فعلوا  الت�ريخ - كم� قلن�  مزبلة 

الأف�عيل.

زاهًدا يف  دني�ه،  راغًب� يف  مواكبهم  مي�شي يف  الدين من  وهن�ك من رج�ل 
اأخراه، م�شتوجًب� لعنة اهلل.

ِ هذه الو�ش�ئل  اإن للغ�ي�ت اجلليلة و�ش�ئَل نبيلًة تعني على اإدراكه�، وِمننْ َغرينْ
ي�شعب اأن تقوم �شورى �شحيحة كم� ي�شعب اأَننْ يقوم جه�د نزيه ن�جح.

املتغرية،  والو�ش�ئل  الث�بتة  الغ�ي�ت  يحددوا  اأن  الألب�ب  اأولو  وي�شتطيع 
والفقه�ء يف الكت�ب وال�شنة اأقدر الن��ص على ذلك.

ِد الو�ش�ئل. على اأن هن�ك ا�شتدراًك� حول م� ذكرن� من �شئون الدني�، وجتدُّ

ُبون اإليه من  �شحيح اأن الن��ص اأعلم ب�شئون دني�هم، ومب� يقرب لهم م� َي�شنْ
اأهداف عظ�م.

الوا�شعة.  الإدارية  اخلربة  وكذلك  الآث�ر،  خطرية  الدني�  يف  امله�رة  لكن 
ًج� اأغراًرا ف�إن  ويوم يكون املالحدة َمَكَرًة مهرًة خرباَء اأذكي�َء، ويكون املوؤمنون �ُشذَّ

م�شتقبل الإمي�ن على ظهر الأر�ص �ش�ئٌع يقيًن�.
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على حني  الآث�ر  ومط�لعة  الن�شو�ص  ي�شتكرثون حفظ  الأتقي�ء  بع�ص  اإن 
تراه يف �شئون احلي�ة غفل الذهن خ�يل ال�شحيفة، فم�ذا يك�شب الدين من هذا 

ال�شخ�ص؟

خدمته�  اأح�شن  من  وراءه�  لأن  اأوه�م؛  و�شبقت  خراف�ت  جنحت  لقد 
لأن  الظنون؛  به�  و�ش�ءت  اهلل،  ر�ش�لت  جمدت  حني  على  وخرباته،  بقدراته 
اأَتنَْب�َعه� اأن�ش�ف اأذكي�ء واأن�ش�ف ع�ملني. ول نطيل يف هذه الق�شية فط�مل� خ�شن� 

فيه�.

اآرائهم  عر�ص  يف  املتدينني  ف�شل  اإىل  �شريعة  عج�لة  يف  النظر  األفُت  واإمن� 
الدينية وتزيينه� يف القلوب، بل اإن الدع�ية الدينية تك�د تكون مهزومة يف مي�دين 

الإعالم.

ا�شتحي�ء  اإىل  يحت�ج  اإنه  اخل�رج،  من  َموادَّ  ا�شترياد  اإىل  يحت�ج  ل  والأمر 
امللك�ت اخل�مدة يف نفو�ص املوؤمنني، وهي ملك�ت خمدت من طول تزويق الظ�هر، 

ون�شي�ن الب�طن.

املب�دئ الأوىل يف  اإىل  اأقط�بً�، وهم فقراء  اأنف�شهم  ن��ًش� يزعمون  األقى  اإنني 
اأ�ش�أل  نف�شي بل  اأبرئ  القلب، ون�شدان وجه اهلل - وم�  واإخال�ص  النف�ص،  تربية 
َمِة احلق، ونقتحم اآف�ًق�  دنْ ربي املغفرة. اإنن� عندم� ن�شدق نخرتع م� ل يخطر بب�ل خِلِ

م� َعرفه� الأولون، ونك�شب مع�رَك كرثت فيه� هزائمن� من قبل.



القَدَر واجلَبْر
العلم اإلهلي الشامل - معنى سبق الكتاب - ردُّ ما يفيد اجلرب مثل: إن اهلل خلق 
للنـــار ناسًا وللجنـــــــة ناسًا - عرض آيات االختيار احلــــر واجلـــــزاء والعـــدل -

 معـــنى اآليــــة نثڄ  ڄ  ڄ   ڃمث - مظــــاهر اإلرادة العليــا - 
نــــدم املذنبني يـــــوم القيــــامة ودالالتــــه - نظــــرة فــــي ختـــــام ســـورة املؤمنــني - 

نظرة عامة إىل أحاديث القدر.





نث ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   �ش�مل حميط  �ش�بط  كت�ٍب  م�شطور يف  الإلهي  العلم 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭمث ]احلج/ 70[.

وهذا الكت�ب ي�شم ع�ملي الغيب وال�شه�دة، ويتن�ول الأ�شغر والأكرب من 
َفى عليه �شيء نثڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ   ، ف�هلل ل َيخنْ مث�قيل الذرِّ
ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ    گ    گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ  

ڳمث ]�شب�أ/ 3[.

ويف تف�شيل اآخر ملحتوي�ت هذا الكت�ب يقول جلَّ �َش�أنُْنُه: نثۈئ  ۈئ  ېئ     
ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  

حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت مث]الأنع�م/ 59[.

وبديهي اأن اأعم�رن� واأرزاقن� وتف��شيل حي�تن� ومواعيد وف�تن� بع�ص حمتوي�ت 
هذا الكت�ب، فلي�ص من املعقول اأن يجهل ربن� �شئون م� خلق ومن خلق، اأو يجهل 

الَقَدر واجَلب
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اأو يجهل مراحل  �نه�)1(،  اخلطة التي و�شعه� ل�شري الكون و�شك�نه، والأر�ص وقطَّ
تنفيذه� مب� هي�أ من اأدوات نث ٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻ  پ    پ   پ  ڀ   .  ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿمث ]امللك/ 13- 14[.

لهم  �شطر  م�  ين�لون  و�شيُخهم  طفُلهم  وموؤمُنهم،  ك�فُرهم  كلهم  والن��ص 
العلم  هذا  دائرة  تتحرك يف  وحيوان  من جم�د  املخلوق�ت  بل  الكت�ب،  هذا  يف 

ال�ش�بق ال�ش�دق، ق�ل تع�ىل: نث ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  مث ]احلديد/ 22[.

وقد اأمر اهلل املوؤمنني اأن ي�شرتيحوا لهذا العلم القدمي، وي�شتكينوا حلقيقته 
نث ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  

گ  مث ]التوبة/ 51[.

ًزا �شغرًيا منه،  اإن هذا العلم الأعلى يتن�ول ملكوًت� ن�شغل نحن الب�شر حيِّ
َرى)2(، اأو لغريهم� من العوال؟ عنْ وم� ندري �شيًئ� عن اآم�ده. م� لن� وللمريخ اأو لل�شِّ

كم� يتن�ول يف حي�تن� على ظهر الأر�ص نوعني من الأعم�ل، نوًع� ل ندري 
َم�صَّ  واإن  النوع من الأعم�ل  يتوقف؟ وهذا  يتجه، ول متى  اأين  بداأ، ول  كيف 

حي�تن� من قريب اأو بعيد فل�شن� م�شئولني عنه ول موؤاخذين بخريه اأو �شره.

)1( قّط�نه�: املقيمني فيه�.  )م(.
َرى: كوكب نرّي يطلع عند �شدة احلر. )م(. عنْ )2( ال�شِّ
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اإن الأقدار حولن� ت�شنع الكثري مم� نفهم وم� ل نفهم، وهذا الكثري يتحول اإىل 
اأ�شئلة عملية جنيب عليه� ب�شلوكن�، ترى اأن�شرب يف الب�أ�ش�ء وال�شراء؟ ترى اأن�شكر 

يف النعم�ء وال�شراء؟

اإن الب�شر جن�ص حمكوم وخمت�ر يف اآن واحد، اإنه حمكوم ب�لإمك�ن�ت التي 
يف كي�نه واملالب�ش�ت التي من حوله، وخمت�ر يف موقفه من هذه وتلك.

ونريد اأن نقول م�ش�رحني وح��شمني: اإنن� لن ن�ش�أل اأبًدا عم� ل اإرادة لن� 
فيه، ولكن� ن�ش�أل يقيًن� عم� منلك فيه حريَة الختي�ر.

وبع�ص الن��ص يحلو لهم اخللط بني الأمرين اأحي�نً�، وهذا لون من اجلدل 
املحقور وامل�ش�قة هلل ور�شله، ولن� مع هوؤلء حديث قد يطول.

لقد �ش�ء اهلل - حلكمة ل نعلمه� - اأن يخلقن� ويكلفن�، وق�ل يف و�شوح: 
نث ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ مث ]امللك/ 2[، 
فج�ء من يزعم اأن احلي�ة رواية متثيلية خ�دعة، واأن التكليف اأكذوبة، واأن الن��ص 
م�شوقون اإىل م�ش�يرهم املعروفة اأزًل طوًع� اأو كرًه�، واأن املر�شلني ل يبعثوا لقطع 
ف�شول  به�  تتم  خدعة  املر�شلون  بل  املرفو�ص،  الحتج�ج  ومنع  اجلهل،  اأعذار 

الرواية اأو ف�شول امل�أ�ش�ة.
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والغريب اأن جمهوًرا كبرًيا من امل�شلمني يجنح اإىل هذه الفرية)1(. بل اإن 
ع�مة امل�شلمني يطوون اأنف�شهم على م� ي�شبه عقيدة اجلرب، ولكنهم حي�ًء من اهلل 

ي�شرتون اجلرب ب�ختي�ر خ�فت موهوم.

وك�نت  ومتكينه�،  ال�شبهة  هذه  تكوين  يف  املروي�ت  بع�ص  اأ�شهمت  وقد 
ب�لت�يل �شبًب� يف اإف�ش�د الفكر الإ�شالمي، وانهي�ر احل�ش�رة واملجتمع.

�ف ك�ّش�ف، ي�شف م�  اإن العلم الإلهي الذي ذكرن� �شموله واإح�طته و�شّ
ك�ن ويك�شف م� يكون، والكت�ب الدال عليه ي�شجل للواقع وح�شب، ل يجعل 
ال�شم�ء اأر�ًش� ول اجلم�د حيوانً�، اإنه �شورة تط�بق الأ�شل بال زي�دة ول نق�ص، ول 

اأثر له� يف �شلب اأو اإيج�ب.

حتى  عظمته  من  ج�نًب�  لن�  يك�شَف  فلكينْ  كله  بهذا  ربن�  يذكرن�  وعندم� 
ِرِه. َرُه َحقَّ َقدنْ نقدِّ

وعندم� نتعلم منه اأن م� جنهل من م�شتقبل، هو مك�شوف لديه فلي�ص معنى 
هذا اأن المتح�ن الذي نتعر�ص له �شوري، واأنن� م�شوقون اإىل هذا امل�شتقبل برغم 

اأنوفن�.

َية: كذب. )م(. )1(  ِفرنْ
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ننجو  وكدحن�  بجهدن�  فنحن  وال�شنة،  للقراآن  تكذيب  الأوه�م  هذه  اإن 
كتب  م�  ب�إزاء  لن�  حيلة  ل  واأنه  بذلك،  علين�  �شبق  كت�بً�  ب�أن  والقول  نهلك،  اأو 

اأزًل.. هذا كله ت�شليل واإفك لقوله تع�ىل: نث ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   
ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   نث   .]104 ]الأنع�م/  مث  چ   چ    چ   ڃڃ  

ڃ  چ   چ  چمث ]الكهف/ 29[.

والواقع اأن عقيدة اجلرب تطويح ب�لوحي كله، وتزييف للن�ش�ط الإن�ش�ين من 
ء اخللق اإىل قي�م ال�ش�عة، بل هي تكذيب هلل واملر�شلني ق�طبًة)1(. َبدنْ

اأ�شرح  اأن  اأحببت  فقد  البالء  م�شئولة عن هذا  املروي�ت  بع�ص  ومل� ك�نت 
الق�شية ب�شرب بع�ص الأمثلة.

اأعتقد  اإنني  الدر�ص:  ق�عة  تالمذته يف  بعدم� خرب  الأ�شت�ذ  يقول لك  قد 
اأَنَّ فالنً� �شوف ينجح وفالنً� �شوف ير�شب، ثم يعقد المتح�ن اآخر الع�م ويدخله 
اإِنَّ كالمي ل يقع على  راأُي الأ�شت�ذ يتحقق، فيقول لك مب�هًي�:  ف�إذا  الطالب، 

الأر�ص، ك�ن ل بد اأن يتحقق م� قلت.

هل معنى ذلك اأن راأي الأ�شت�ذ هو الذي اأجنح هذا واأ�شقط ذاك؟ كال، اإن 
ذلك جنح بجهده، وذاك �شقط بلعبه، وم� قول الأ�شت�ذ اإل ت�شوير ل�شدق حكمه)2(.

)1(  ق�طبة: جميًع�. )م(.
)2( ا�شت�شحب هذا املثل عند قراءة اأح�ديث القدر.
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اإِنَّ هلِل املثَل الأعلى، وعلمه بكل �شيء م�شتيقن، وعلمه ال�ش�بق الذي ل 
يتخلف لي�ص �شبًب� يف جن�ة ول هالك، اإنه ل يتخلف؛ لأنه علُم اهلل الذي ي�شتوي 
عنده امل��شي واحل��شر وامل�شتقبل. والظن ب�أن جن�ة من جن� وهالك من هلك هو اأثر 

اإكراه اهلل لهذا وذاك هو من الظن ال�شوء، وم� اأراه اإّل كفًرا.

ومن ثم ف�إنن� نتن�ول بحذر �شديد م� ج�ء يف حديث م�شلم »فوالذي ل اإِلَه 
ذراٌع  اإل  وبينه�  بينه  يكون  م�  َحتَّى  ِة  اجَلنَّ ِل  اأَهنْ ِبَعَمِل  َمُل  َلَيعنْ اأََحَدُكمنْ  اإِنَّ  ه،  ُ َغرينْ
في�شبق عليه الكت�ب فيعمُل بعمِل اأهِل الن�ِر فيدخله�، واإن اأحدكم ليعمل بعمل 

اأهل الن�ر... اإلخ«.

اإذا ك�ن احلديث املذكور تنويًه� ب�شمول العلم الإلهي، واأن بداي�ِت بع�ص 
الن��ص قد تكون خم�لفة لنه�ي�تهم فال ب�أ�ص من قبوله بعد ال�شرح املزيل للب�ص، 

املبطل للجرب.

اأم� املعنى القريب للحديث فمردود يقيًن�، وهو خم�لف للكت�ب وال�شنة، اأو 
للعقل والنقل.

نقله  الذي   - ع�ئ�شة  َرَوى حديث  ِئِه  ُمَوطَّ م�لًك� يف  الإم�م  اأن  هن�:  واأذكر 
ن�شخن  ثم  يحرمن،  معلوم�ت  ر�شع�ت  ع�شر  القراآن  من  اأنزل  فيم�  »ك�ن  م�شلم 
القراآن« ق�ل الإم�م  يقراأ من   وهن فيم�  بخم�ص معلوم�ت، فتويف ر�شول اهلل 

م�لك: لي�ص على هذا العمل... ورف�ص احلديَث.
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مطلَق  اأَنَّ  على  ك�لأحن�ف  مذهبه  م�لك  بنى  وقد  يرف�شه،  اأن  له  وُحقَّ 
الر�ش�ِع يحرم.

ونحن نوؤكد مرة ومرتني اأنه لي�ص لرواي�ت الآح�د اأن ت�شغب على املحفوظ 
من كت�ب اهلل و�شنة ر�شوله، اأو اأن تعر�ص حق�ئق الدين للتهم والريب.

اأَنَُّه �شئل عن    وقد قراأت م� رواه الرتمذي عن عمر بن اخلط�ب
ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   نث  تع�ىل:  قوله 
ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  

ڍمث ]الأعراف/ 172[. 

�أَُل عنه� فق�ل  ُي�شنْ   شمعت ر�شول اهلل� : ق�ل عمر بن اخلط�ب
ُذريًة،  منه  ف��شتخرج  بيميِنه،  َرُه  َظهنْ َم�شَح  ُثمَّ  اآدَم  َخَلَق  اهلَل  »اإِنَّ   : اهلل  ر�شول 
ظهره،  على  م�شح  ثم  يعملون،  اجلنة  اأهل  وبعمل  للجنة،  هوؤلء  خلقت  فق�ل: 
الن�ر يعملون. فق�ل  اأهل  للن�ر، وبعمل  ُذريًة فق�ل: هوؤلء خلقت  ف��شتخرج منه 
رجل: ي� ر�شول اهلل ففيَم العمل؟ ق�ل: فق�ل ر�شول اهلل : »اإن اهلل اإذا خلق 
العبد للجنة، ا�شتعمله بعمل اأهل اجلنة، حتى ميوت على عمل من اأعم�ل اأهل 
اجلنة فيدخله اجلنة، واإذا خلق العبد للن�ر، ا�شتعمله بعمل اأهل الن�ر حتى ميوت 

على عمل من اأعم�ل اأهل الن�ر فيدخله اهلل الن�ر«.
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اأوه�م  ونراه من  نرف�شه،  � يف اجلرب، ولذلك  نَ�شًّ يكوُن  يك�د  ال�شي�ق  وهذا 
واة، بل نراه من اجلهل مبع�ين القراآن الكرمي. الرُّ

البديهي  للتف�شري  م�ش�د  اجت�ه  يف  ي�شري  لعمَر  املن�شوب  التف�شري  هذا  ف�إن 
املفهوم من الآي�ت البين�ت، الآي�ت تقول للم�شركني عن َربِّ العزة: ل وج�هة 
لكم عندي، لي�ص لكم عذر ق�ئم ول ُحجة ن�ه�شة، اإنني منحتكم عقاًل يفكر وفطرة 
تبعث على التوحيد وال�شتق�مة، واأنزلت م� مينعكم من تقليد الآب�ء اجلهلة، فلم�ذا 
والغواية)2(؟  ال�شر  طرق  يف  وجوهكم)1(  على  وهمتم  كله�،  املع�ل  هذه  جَتَ�هلتم 

اأفبعد هذا التف�شيل والتو�شيح تبعدون عني ول ترجعون اإيّل؟

هذا هو تف�شري الآي�ت كم� ينقدح يف ذهن كل ع�قل، وكم� يثبت لأول 
وهلة يف فهم الق�رئ الع�دي.

ولنذكر الآي�ت كم� وردت يف الق�شية كله�:

نث ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
ڌ   ڌ     . ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چ   چ    چ   چ   ڃڃ   ڃڃ   ڄ   ڄڄ  
ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ  .  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳمث ]الأعراف/ 172- 174[.

)1( همتم على وجوهكم: خرجتم ول تدرون وجهتكم. )م(.
)2( الغواية: ال�شالل. )م(.
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ف�أين ي� اأُويل الألب�ب اآث�ُر اجلرب الإِلهي هن�؟ واأين م� يفيد اأن اهلل خلق ن��ًش� 
للن�ر ي�ش�قون اإليه� راغمني، وخلق ن��ًش� للجنة ي�ش�قون اإليه� حمظوظني؟ اإن التعلق 
ب�ملروي�ت املعلولة اإ�ش�ءٌة ب�لغة لالإ�شالم، وينبغي األ نتج�وز كت�ب ربن� و�شنة نبين�، 

فذاك نهج �شلفن� الأول.

د لدين اهلل ودني� الن��ص،  كل ميل بعقيدة القدر اإىل اجلرب فهو تخريب متعمَّ
نون من الإرادة الب�شرية، ومن اأثره� يف ح��شر  وقد راأيت بع�ص النقلة والك�تبني ُيَهوِّ
املرء وم�شتقبله، وك�أنهم يقولون للن��ص: اأنتم حمكومون بعلم �ش�بق ل فك�ك منه، 
وم�شوقون اإىل م�شري ل دخل لكم فيه، ف�جهدوا جهدكم فلن تخرجوا عن اخلط 

املر�شوم لكم مهم� بذلتم.

اقتداء  ول  ربن�،  لكت�ب  واعية  قراءة  ن�شح  لي�ص  الرديء  الكالم  هذا  اإن 
دقيق ب�شنة نبين�، اإنه تخليط قد جنين� منه املّر.

يقول اهلل لكل ب�شر على ظهر الأر�ص:  نث ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    ٿ   ٹ  
چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڦ.ڄ  ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
چ  چ  مث ]الروم/ 43- 44[. فهل ربط اجلزاء ب�لعمل هن� من قبيل 

املزاح اأو اخلديعة؟
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قدموا  م�  عقبى  ويذيقهم  واملكذبني،  الكذبة  جزاء  ربن�  ي�شف  وعندم� 
ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ    ۈ   ۆ   نث  ويقول: 
ۆئ   ۆئ    ۇئ      ۇئ   وئ   ەئ     ەئ   ائ   ى   ى   ې   ې      ې   ۉ.  

ۈئمث ]ف�شلت/ 27- 28[.

هل هذا الربط املتكرر بني العمل واجلزاء، هل هذه النقمة املح�شو�شة على 
املجرمني، ُتوِمُئ من قرب اأو بعد اإىل اأن القوم ك�نوا اأهل خري فلوى زم�مهم قدر 

�ش�بق، اأو كت�ب َم�ِحٌق)1(؟ م� اأقبَح هذا الفهَم!

والقراآن حري�ص كل  لأنف�شهم،  زرعوا  م�  الن��ص  يح�شد  احل�ش�ب  يوم  يف 
اأبًدا  توؤاخذ  لن  قدمت،  م�  واجد  اإنك  وهي  احلقيقة؛  هذه  اإعالن  على  احلر�ص 
اإن  اإرادتك يوًم� فيح�شب عليك م� ل ت�ش�أ..  ب�شيء ل ت�شنعه، ل تغلب على 

املغلوب على عقله اأو ق�شده ل يوؤاخذ اأبًدا، بل اإن التكليف ي�شقط عنه.

وتدبرنْ قوله تع�ىل: نث ڻ  ڻ    ڻ  ۀ     ۀ   ہ   .  ہ  ہ     ھ   ھ.  
ۋ     ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    . ۇ   ڭ       ڭ   ڭ     ڭ   ۓ    ۓ   ے    ے   ھ  

ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ.ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ      ەئ  .  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئمث ]ق/ 24 - 29[. 

)1( م�حق: ُمهِلك. )م(.
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ط  ب اإلَّ من َفرَّ ربن� �شبح�نه وتع�ىل ينفي الظلم عن نف�شه، ويقول اإنه م� َعذَّ
واأ�ش�ء.

ومع ذلك يجيء اأقوام من� فيزعمون اأنه رمى بن��ص يف الن�ر بعد اأن قهرهم 
على طريقه�، واأنه ل ي�ش�أل عم� يفعل، ولي�ص بظ�ل فيم� اأوقع بعب�ده.

هذا تفكري اأعمى ل يت�شل بفطرة اهلل ول بوحيه، ويجب فط�م العوام عنه.

و�شبب هذا ال�شرود: �شوء الفهم لالآي�ت، و�شوء النقل لالأح�ديث.

ولن�شرب اأمثلة مل� ذكرن�: اإن احلق يعر�ص على الن��ص، فمن َقِبَله �شرح اهلل 
به �شدره، واأن�ر عقله، ومن اأبى زاد اهلل قلبه ظلمة و�شلوكه حرية.

� ول ن�شرًيا، ويف  اأحد، ولن يجد وليًّ وعندم� ُي�شل اهلل جمرًم� فلن ينقذه 
هذا يقول اهلل تع�ىل: نثۉ  ې  ې  ې   ې  ى ائ  ائ  ەئ   

ەئمث      ]الأعراف/ 186[.

اجلملة الأوىل يف الآية تفيد اأن َمننْ ع�قبه اهلل ب�لإ�شالل فلن ينفعه اأحد، 
واجلملة الث�نية تفيد اأنه اإمن� اأ�شله لطغي�نه وعم�ه.

لكن البع�ص يقف عند اجلملة الأوىل وين�شى الث�نية اأو يفهم اأن طغي�نه ج�ء 
الَلُه ج�ء نتيجة طغي�نه، ف�لإ�شالل  نتيجة اإ�شالل اهلل له، وهذا جهل كبري، ف�إن اإِ�شنْ

نتيجة ل �شبب.
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نث ۅ  ۅ   ۉ     ۉ  ې  ې  ې    اآخَر:  ويوؤكد هذا قوله تع�ىل يف مو�شٍع 
ې     ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   

ېئ   ېئ  ىئ  .  ىئ  ی  ی  ی  یمث  ]مرمي/ 75- 76[.

فهًم�  الكليل عنده� فيفهمه�  اآية يقف عقله  اإىل  الن��ص  وقد يجيء بع�ص 
مقلوبً� مثل قوله تع�ىل:  نثڈ  ژ  ژ   ڑ  ک  ک  کمث  ]الأنع�م/ 149[، 

اأو قوله �شبح�نه: نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   
ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦمث ]ال�شجدة/ 13[.

اإنه يفهم اأن اهلل خلق للن�ر ن��ًش�، وخلق للجنة اآخرين، ثم دفع هوؤلء دفًع� 
اإىل الن�ر، ودفع هوؤلء دفًع� اإىل اجلنة، وقد �شبق بذلك كت�به.

وهذا كله جهل، ف�لآي�ت تعني اأن اهلل ك�ن ق�دًرا على اأن يخلق الن��ص كلهم 
مالئكة ل يع�شون اهلل م� اأمرهم ويفعلون م� يوؤمرون. لكنه - وهو املريد املخت�ر - �شنع 
الب�شر على مث�ل اآخر، اأو على منوذج فيه �شالحية للعوج وال�شتق�مة، واأدخلهم 
اجلنة  ومتتلُئ  ب�ل�ش�قطني،  الن�ر  متتلئ  و�شوف  حّر،  اختب�ر  يف  اأو  ع�مة  م�ش�بقة  يف 

ب�لن�جحني.
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نعم، هو من بدء اخللق يعرف م� �شيكون، لكن علمه مبتوت)1( ال�شلة بنج�ة 
من جن� وهالك من هلك.

هذه  على  جنيَب  ولكي  ب�إذنه،  اإِلَّ  �شيء  مت  م�  ويقول:  البع�ص  ُر  َيَتَقعَّ وقد 
ال�شبهة نقول:

اإن املجرم يذهب اإىل حقل قمح ن��شج ال�شن�بل ح�فل ب�خلري، في�شعل الن�ر 
الذي  »الأوك�شيجني«  لول  لت�شتعل  الن�ر  ك�نت  م�  يقول:  عليه  قب�ص  ف�إذا  فيه، 
هو  ف�هلل  احلقل،  احرتق  م�  العن�شر  هذا  اجلو من  ولو خال  الهواء،  اهلل يف  خلقه 

امل�شئول عن جرميتي، اإذ ب�إذنه متت!.

اإنن�  اهلِل مبثوثٌة يف كل �شيء، ولو قهرتن� على عمل م� حو�شبن�،  اإرادَة  اإِنَّ 
َح العالقِة بني اإرادة اهلل املحيطة،  نح��شب على م� قدمت اأيدين�، ولن ن�شتطيع �َشرنْ

وبني احلرية املت�حة لن� يف الجت�ه اإىل اليمني اأو ال�شم�ل.

ِدي. وت�شيد ال�شبه�ت للفرار من امل�شئولية ل ُيجنْ

امل�شتقبل  �شنع  يف  الب�شرية  الإرادة  حرية  على  ي�شغب  مرويٍّ  اأثر  وكل 
ب�لعقل والنقل ل يهّده�  الث�بتة  اإليه، فحق�ئق الدين  نلتفَت  اأَلَّ  الأخروي يجب 

حديٌث واهي ال�شنِد اأو معلوُل املنِت.

)1( مبتوت ال�شلة: مقطوع ال�شلة. )م(.
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اأنن� داخل �شفينة يتق�ذفه�  نن�شى  ب�لإرادة الإن�ش�نية فال  نَّوهن�  لكنن� مهم� 
الأمواج ول حتكم  وال�شفينة حتكمه�  بحر احلي�ة بني مد وجزر، و�شعود وهبوط، 

الأمواج.

ًدا ب�إزاء الأو�ش�ع املتغرية التي متر بن�. ويعني هذا اأن نلزم موقًف� حمدَّ

� الأو�ش�ع التي تكتنفن� فلي�شت من  ِعن� وبه نح��شب، اأَمَّ ننْ هذا املوقف من �شُ
�شنعن�، ومنه� يكون الختب�ر الذي يبتُّ يف م�شرين�.

الب�شر.  لهلك  ت�شيب  ُكلَّ عدوى  اأنَّ  ولو  الأمرا�ص متالأ اجلو،  اإن جراثيم 
، فم� قيمُة جه�ز املن�عة الك�من يف اأج�ش�من�؟ وكيف يحمي؟ وكيف يف�شل؟ َواإِلَّ

وال�شبغ�ت املورثة للخ�ش�ئ�ص امل�دية والنف�شية والفكرية، م� ن�شيبن� منه�؟ 
اإن ذلك لي�ص اإلين� واإن حدد املج�ل الذي يتم فيه اختب�رن�.

قن�طرُي  اإليه  ترتدُّ  قد  البذور،  من  حفن�ت)1(  الرتاب  يف  يرمي  الفالح  اإن 
مقنطرة، وقد تعود عط�ًء حمدوًدا، وقد تذهب �ُشًدى. وجهود الن��ص يف الدني� تتبع 

هذا امل�ش�ر.

وقد نعزم وينفك عزمن� من تلق�ء نف�شه، وقد تعرت�شه عوائُق تع�شف به؛ 
لأنه ل يطيق مواجهته�.

)1(  حفن�ت: مفرده� »حفنة«، ملء الكفني. )م(.
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ِوي بن� اإىل الق�ع. � ع�بًرا فيبلغ بن� اإىل القمة اأو َيهنْ وقد نطيع ح�فًزا نف�شيًّ

اإن الإن�ش�ن عبٌد هلل، ولي�ص اإلًه� على ظهر الأر�ص، وقد �ش�ء اهلل اأن يخلَقُه 
على نحو خ��ص، فلي�ص جم�ًدا ول دابة ول َمَلًك�.

املَُثبِّط�ت  يقهر  واأن  العب�دة،  اأداء هذه  ينجح يف  واأن  ربه،  يعبد  اأن  وبهمته 
والعقب�ت، ف�إن جنح جن�، واإّل ط�ح.

تطري  ورقة  اأنني  اأو  يل،  اإرادة  ل  »جم�د«  اإنني  يقول:  اأن  عنه  يغني  ولن 
اأو  نف�شك  يزكي  م�  امل�شيئة يف كل  اإن�ش�ن مكتمل  اإنك  وتهبط. كال،  الريح  به� 

ڄ    ڄ    ڄ   ڄ      ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ     ڤ   نث  جتدي   ل  وال�شف�شطة  يدّن�شه�، 
ڃ  ڃ     ڃ  .  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ڇ   ڍ   ڍ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ    
ڈ  ژ    .  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ  مث ]احلج/ 8 -10[.

وبعد انته�ء احلي�ة تعود الأرواح اإىل ب�رئه�، ونحن اأم�م موقفني مت�ش�دين، 
اإىل اهلل وجه�ًدا يف �شبيله، وهن�ك من ع��ص ذاهاًل  هن�ك من ق�شى عمره كدًح� 
غ�دًرا ل يقم هلِل بحق. اأم� الأولون ف�إن املالئكة ت�شتقبلهم ب�لرتح�ب والود، تقول 
لهم: نثڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ     ٿمث ]ف�شلت/ 30[.

ُذر، لقد واجه  واأم� الآخرون ف�ل�شتقب�ل ع�ب�ص، والأفق مليء ب�لدخ�ن والنُّ
كل امرئ منهم م� ك�ن ينكر، وَعِلَم ِعلنَْم اليقني اأنه ك�ن يف �شالل مبني. اإنه يتمنى 



242 242
ال�صنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث

يف هذه اللحظة امل�شتحيل، يتمنى لو ع�د اإىل الدني� مرة اأخرى كي ي�شت�أنف حي�ة 
اأهدى.

.ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ   نث ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے 
ۇۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ېمث ]املوؤمنون/ 100-99[.

املنى،  فيه� هذه  اآخر نحو ع�شرة موا�شع تكررت  اأح�شيت يف كت�ب  وقد 
وهيه�ت فلي�ص لمتح�ن العمر ملحق، ول دوٌر ث�ٍن ي�شتدرك فيه املفرط م� ف�ت.

وهذا الندم - بعد فوات الأوان - ينطق بحقيقة واحدة، �شعور املجرم اأنه 
هو الذي ظلم نف�شه، وهو الذي �شنع حتفه بظلفه)1(.

اأو �شبق  اإنَُّه لن يح�ول الكذب فيقول: كنت جمبوًرا على م� ك�ن مني، 
عليَّ كت�ب مب� ل اأرد لنف�شي.

ولو اأنه ح�ول الفرتاء لأخر�ص اهلل ل�ش�نه، واأنطق اأرك�نه مب� حدث، اإن اهلل 
ل يكره اأحًدا على طريق ال�شر ثم يدخله الن�ر، ومن ت�شور هذا فهو ج�هل ب�هلل 

ط�ئ�ص العقل.

)1(  ظلفه: ح�جته، �شدة معي�شته. )م(.
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ويح�ول   - ال�شديد  لالأ�شف   - ذلك  يت�شور  من  دينن�  اإىل  املنتمني  ومن 
ه�ت ل تق�ل. ون�شرح هن� موقف ال�ش�لني كم� �شورته �شورة املوؤمنني  اإ�ش�غته برُتَّ

وحده�:

 ، ي�شرُّ وبع�شه�  ي�شرُّ  بع�شه�  �شتى،  �ش�ع�ٌت  اإنه  واحدًة،  �ش�عًة  العمر  لي�ص 
واملهم  يخزي،  وبع�شه�  ي�شرف  بع�شه�  مواقُف  اإِنَُّه  واحًدا،  موقًف�  العمر  لي�ص 

وئ     ەئ     ەئ     ائ   ائ   ى   ى   ې    نثې   الأخري.   املح�شل  هو 
ىئ   ېئ    ېئ.  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئ. 
يئ   .ىئ   حئ   جئ    ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ  

جب     حب  خب  مبمث ]املوؤمنون/ 101- 104[.

ولنتدبر هذا احلوار بني َربِّ العزِة وبني الأ�شقي�ء امل�شجونني يف جهنم، اإنه 
يقول لهم :نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پمث ]املوؤمنون/ 105[. 
ترى م� جواب القوم؟ اإنهم يطلبون فر�شة اأخرى ينجحون فيه� بعد هذه الفر�شة 

ال�ش�ئعة، يقولون:  نث   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  .  ٿ   ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹمث ]املوؤمنون/ 106- 107[.

ول  الأر�ص عمل  على  ك�ن  معن�ه:  مب�  يرد  ثم  اإليهم،  العزة  رب  وي�شتمع 
للحث  الر�شل  توالت  واحدة  فر�شة  اإنه�  عمل،  ول  فح�ش�ب  هن�  اأم�  ح�ش�ب، 
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نثڤ   لهم:   اهلل  يقول  بوا.  وكذَّ ك�بروا  املجرمني  لكن  انته�زه�،  على 
چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ        ڦ     . ڦ   ڦ      ڤ   
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ      . ڇ  چ   چ   چ  

ڎمث ]املوؤمنون/ 108- 110[.

هذا تذكري ب�أي�م الطغي�ن الأوىل، لط�مل� وثب الزائغون الط�غون على جمهور 
املوؤمنني ال�شعف�ء ف�أذاقوهم عذاب الهون، وك�نوا منهم ي�شخرون.

وجنى  اخلري،  كفة  ورجحت  الأحوال،  وتغريت  املواقف  تبدلت  قد  ه� 
لوا واأّملوا. ال�ش�برون عقبى م� حتمَّ

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   نث  احلوار:  خ�متً�  �شبح�نه  اهلل  ويقول 
کمث ]املوؤمنون/ 111[.

ب؟ اأََجُروؤَ اأحد اأن يفرتي على  اأََتَرى يف هذا احلوار اأث�رة من ظلم نزلت مُبعذَّ
اأ�شتطع  مب� ل  توؤاخذين  والآن  م� كتبت،  اإنك كتبت عليَّ  له:  فيقول  اهلل كذبً� 

الفراَر منه؟

اإن ت�شوير القدر على النحو الذي ج�ءت به بع�ص املروي�ت غري �شحيح، 
وينبغي اأَلَّ ندع كت�ب ربن� لأوه�م و�ش�ئع�ت ت�أب�ه� روح الكت�ب ون�شو�شه.
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ۆئ   ۆئ    نث  َدتنُْهم)1(   اأَرنْ التي  هي  الك�فرين  اأعم�ل  اأن  يف  ق�طع  القراآن 
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی    یمث ]التحرمي/ 7[، وق�طع يف اأن اأعم�ل 

مب                  خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   نث  بهم  جنت  التي  هي  ال�ش�حلني 
ىبمث  ]الأعراف/ 43[.

فال احتج�ج بقدر، ول مك�ن جلرب.

وعلى من ي�شيئون الفهم اأو النقل األ يعكروا �شفو الإ�شالم.

لالأ�شت�ذ  جميلٌة  كلمٌة  يدي  يف  وقعت  البحث  هذا  اأكتب  كنت  وعندم� 
اأحمد بهجت عنوانه� »املغفلون«، راأيت اإثب�ته� لغر�ص �شينك�شف بعد قليل.

- »هن�ك ن��ص يحبون اهلل، وهن�ك ن��ص يكرهون احلق«.

هن�ك ن��ص تخ�شع قلوبهم لذكر اهلل، وهن�ك ن��ص ي�شمئزون اإذا تعلق الأمر 
ب�حلق.

هن�ك ن��ص يحبون الدين، ويحبون اأن ت�شيع الف�شيلة يف الن��ص واأن تنت�شر 
يحبون  الذين  وهوؤلء  للعمى،  الدين كرههم  يكرهون  ن��ص  وهن�ك  بينهم،  القيم 
اأن ت�شيع الف�ح�شة يف الن��ص، واأن ينت�شر العرُي لت�شقط العيون اجل�ئعة عليه كم� 

ي�شقط الذب�ب على اللحم املك�شوف«.

)1(  اأردتهم: اأهلكتهم. )م(.
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وال�شراع بني املوؤمنني والك�فرين جزء من �شنة احلي�ة.

والذين  للن�ر،  اأهٌل  هم  ن��ًش�  وخلق  للجنة،  اأهل  هم  ن��ًش�  اهلل  خلق  لقد 
يدخلونه�  الن�ر  يدخلون  والذين  وعفوه،  اهلل  برحمة  يدخلونه�  اجلنة  يدخلون 

. ب�إ�شرارهم واختي�رهم وحريتهم املطلقة. ول حجة لأحد على اهلل

لقد اأقيمت احلجة على الن��ص، يف فطرتهم ويف اآي�ت اهلل يف الكون.

والأ�شل املعروف هو ا�شتغن�ء اهلل تع�ىل عن اخللق، وح�جة اخللق اإليه 
نث  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے  مث ]ف�طر/ 15[.

كفر  اأن  كم�  �شبح�نه،  ملكه  يف  تزيد  ل  الع�بدين  عب�دة  اأن  نعرف  ونحن 
الك�فرين واإحل�د امللحدين ل ينق�ص من ملكه �شبح�نه �شيًئ�، الدين ف�ئدة للن��ص 

ل ف�ئدة هلل.

واتب�ع الدين خلري الن��ص ل خلري اأحد غريهم، ومن هن� نرى املغفلني ع�دة 
يقفون يف املع�شكر املع�دي للدين.

وقد و�شف املغفلون ب�أن لهم اأعيًن� ل يب�شرون به�، واآذانً� ل ي�شمعون به�، 
وقلوبً� ل يفقهون به�)1(.

)1(   اإ�ش�رة اإىل قوله تع�ىل:  نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹمث ]الأعراف/ 179[.
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َح الن�ص القراآين اأن الأنع�م اأهدى منهم:  رَّ اأي�ًش� متت مق�رنتهم ب�لبه�ئم، و�شَ
نثٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦمث ]الأعراف/ 179[.

وقد ك�ن الر�شول يحزن لتكذيب الن��ص له، ويده�شه هذا الغلو يف العداء 
واللدد يف اخل�شومة، واأفهمه اهلل تب�رك وتع�ىل اأن الن��ص ل يكذبونه، ولكن الظ�ملني 
ب�آي�ت اهلل يجحدون. والظ�ِلُ مغفل كبري؛ اإنه ي�شرتي الن�ر ب�إرادته واختي�ره، ولي�ص 

بعد هذا التغفيل تغفيل.

والظ�ل يك�شب الدني� ويخ�شر الآخرة، وهذا اأي�ًش� تغفيل عظيم.

اهلل  ن�ش�أل  بعو�شة،  جن�ح  من  اأقل  ك�نت  ب�لآخرة  قي�شت  اإذا  الدني�  لأن 
ال�شالمة« اهـ.

يدي كالم  بني  اأثبتن�ه  وقد  والثمر،  الوقع  �ش�دق، ح�شن  وهذا كالم 
اآخَر - ل يزيد اأمتن� اإل �شق�ًم�، ذكره اأحُد الواعظني يف جم�ل تخويف الن��ص 
فهم من اهلل؟ ق�ل: اإنن� مهم� عملن�  من اهلل حتى َيَدُعوا الرذائل. انظر كيف َخوَّ

من خري ل نعرف م�ش�يرن�، وقد نكون من اأهل الن�ر ونحن ل ندري.

ثم ذكر اأح�ديَث يف القدر ل تخدم اإل مبداأ اجلرب، بل جتعل الع�ش�ة مي�شون 
مع املنحدر اإىل نه�يته؛ لأنهم يح�ّشون فقدان الإرادة التي ت�شيطر على الأمور.
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املثوبة  اأَنَّ  َفهموا  لأنهم  املجنونة؛  الظنون  هذه  ت�ش�ورهم  امل�شلمني  واأغلب 
والعقوبة حظوظ عمي�ء، اأو م�ش�دف�ت لي�شت له� �شوابط.

ھ   ھ    ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   نث   تع�ىل:  قوله  نتلو  ونحن 
]امل�ئدة/  ڭمث  ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

ڦ   ڤ   ڤ   نثڤ       الق�ئل:  العــدل  احلكيم  القدير  اهلل  ولكن   ،]17
ڦمث ]الأنع�م/ 54[ ل يخلُق ن��ًش� للن�ر ملجرد اأنه يريد لهم العذاب.

ولنذكرنْ َطَرًف� من هذه الأح�ديث:

ج�ءت يف القدر اأح�ديُث كثرية، نرى اأنه� بح�جة اإىل درا�شة ج�ّدة، حتى 
يرباأ امل�شلمون من الهزائم النف�شية والجتم�عية التي اأ�ش�بتهم قدميً� وحديًث�.

روى اأبو داود عن عب�دَة بن ال�ش�مت  اأنه ق�ل لبنه عند املوت: 
يكن  ل  اأ�ش�بك  م�  اأن  تعلم  حتى  الإمي�ن  حقيقة  طعم  جتد  لن  اإنك  بني،  »ي� 
يقول:    اهلل  ر�شول  �شمعت  ف�إين  لي�شيبك،  يكن  اأخط�أك ل  وم�  ليخطئك، 
اإن اأول م� خلق اهلل القلم، فق�ل له: اكتب، ق�ل: ي� َربِّ وم� اأكتب؟ ق�ل: اكتب 
مق�دير كل �شيء حتى يوم القي�مة. ي� بني، اإين �شمعت ر�شول اهلل يقول: من 

م�ت على غري هذا فلي�ص مني«.

ويف رواية اأخرى للرتمذي م� يوؤكد هذا احلديث.
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َند  ال�شَّ ب�أن يف  َعلَّق ال�شيخ حممد ح�مد الفقي على احلديث ورواته  وقد 
َهًم� ب�لو�شع، ومرتوًك�، ومنكَر احلديث. ُمتَّ

ومع ذلك فنحن مع ته�فت الأ�ش�نيد نرى يف املنت جماًل مقبولًة تتالقى 
مع دللت القراآن القريبة والبعيدة، وتتفق مع العقيدة ال�شحيحة: وهي اأن اهلل 
اأح�ط بكل �شيء ِعلًم� واأنه لن ي�شيبن� اإِلَّ م� كتب اهلل لن�، وعلين� بعد ذلك اأن 

نك�فح لن�شع م�شتقبلن� يف الدار الآخرة غري وانني ول متق�ع�شني.

تقفن�  متونه�  نَّ  اأَ  َ َغرينْ ال�شند،  اأخرى �شحيحة  اأح�ديث  امل�شكلة تكمن يف 
اأم�مه� واجمني)1(؛ لنبحث عن ت�أويل له� اأو خمرج.

ُخذنْ مثاًل حديث ع�ئ�شة - ر�شي اهلل عنه� - ق�لت: ُدعي ر�شول اهلل  اإىل 
جن�زة غالم من الأن�ش�ر، فقلت: ي� ر�شول اهلل، ُطوَبى لهذا، ع�شفور من ع�ش�فري 
اجلنة، ل يدرك ال�شر ول يعمله، ق�ل: اأو غري ذلك ي� ع�ئ�شة؟ اإن اهلل  خلق 
للجنة اأهاًل، خلقهم له� وهم يف اأ�شالب اآب�ئهم، وخلق للن�ر اأهاًل، خلقهم له� وهم 

يف اأ�شالب اآب�ئهم«.

وخذ مثاًل حديث �شهل بن �شعٍد اأن ر�شول اهلل ق�ل: »اإن الرجل ليعمل 
بعمل اأهل الن�ر واإنه ملن اأهل اجلنة، واإن الرجل ليعمل بعمل اأهل اجلنة واإنه ملن 

اأهل الن�ر«.

)1(   واجمني: �ش�كتني وع�جزين عن التكلم من كرثة الغم واخلوف. )م(.
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»اإن اهلل خلق   : وخذ مثاًل حديَث عبد اهلل بن عمرو ق�ل ر�شول اهلل 
خلقه يف ظلمة، ف�أَلنَْقى عليهم من نوره، فمن اأ�ش�به من ذلك النور اهتدى، ومن 

، فلذلك اأقول: جفَّ القلُم على علم اهلل تع�ىل«. اأخط�أه �شلَّ

م�شلوب  الإن�ش�ن  اأن  وهو  املحور،  هذا  على  تدور  كثرية  اأح�ديُث  وهن�ك 
امل�شيئة، واأنه مقهور بكت�ب �ش�بق، واأن �شعيه ب�طل؛ لأنه ل يغري �شيًئ� مم� ُخطَّ عليه 

يف الأزل.

تع�ىل  اهلل  يقول  فلم�ذا  ب�طٌل؟  الإن�ش�ن  َي  �َشعنْ اأن  �شحيح  هل  نقول: 
نث ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ   احل�ش�ب:   يوم  عن 

ڤمث  ]طه/ 15[؟

ومل�ذا يقول:  نث مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب .ىب  يب  جت   حت .مت  
ىت  يت  جثمث ]النجم/ 39- 41[؟.

اأن ين�شف نف�شه من نف�شه، واأن  اإن اهلل تب�رك وتع�ىل يطلب من الإن�ش�ن 
يح�شن،  اأن  ي�شتطيع  حيث  واأ�ش�ء  ي�شيب،  اأن  ينبغي  حيث  اأخط�أ  ب�أنه  يعرتف 
ولذلك يقول له:  نث ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭمث ]الإ�شراء/ 14[.

فهل يق�ل له ذلك وهو جمبور م�شكني؟ اأم يق�ل له ذلك وهو حرٌّ خمت�ر؟
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اإن ظواهر اجلرب يف هذه الآث�ر كله� مرفو�شة عند علم�ء الإ�شالم، واأم�من� 
اأمران ل ث�لث لهم�، اإم� �شرف هذه الظواهر اإىل ت�أويل قريب مقبول، واإم� اعتب�ره� 
اآث�ًرا به� علة ق�دحة ت�شقطه� من درجة ال�شحة، واإيراده� يف جم�ل الرتبية والتعليم 

ل يجوز.

اآث�ر �َشتَّى،  وقد ا�شتطعت ب�شيء من التكلُّف اأن اأ�شرف �شبهة اجلرب عن 
اأح�ديث غري  اإىل  الإ�شالم كله  ت�شوق  اأن  تريد  اإ�شالح عقوٍل  اأ�شتطع  لكني ل 

وا�شحة، تظهر عليه� العلل الق�دحة.

يقول اهلل �شبح�نه يف الأمم التي حكم عليه� ب�لهالك:  نث  ڳ   ڳ  
ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  .  ۀ  ہ           ہ  

ہ  ہ  ھ  مث ]الروم/ 9- 10[.

اهلل يع�قب مقرتيف ال�شيئ�ت ب�ل�شواآى، فهذا عدله، ولو �ش�ء عف�، وهذا حقه.

ولكنه ل يظلم مثق�ل ذرة، ومن العجب اأن نن�شب اإليه اجلرب ثم نقول: ل 
ي�ش�أل عم� يفعل. اإن الذين يخطئون يف الفهم ويجورون يف احلكم ل ينبغي اأن 

ُي�شقطوا عوجهم الفكريَّ على دين اهلل.

واهلل ويلُّ التوفيق. وهو ح�شبن� ونعم الوكيل.





خامتة
ضعف الوعي القرآني جرمية

السلسلة الذهبية ال تشفع ملنت متهافت.. الفقيه مع احملدث يضبطان السنة النبوية. 
ال يسأل الرجل: فيم ضرب امرأته؟

جزيرة املسيخ الدجال
ال عالقة للمرأة بإجناب ذكور وال إناث





املنهج الذي هداين اهلل اإليه – وله املنة – اأن اأعرف الرج�ل ب�حلق، ول 
اأعرف احلق ب�لرج�ل، واأن اأنظر بت�أمل اإىل م� قيل ول اأنظر بتهّيب اإىل من ق�ل.

والو�شول اإىل احلق يحت�ج اإىل الذك�ء قدر م� يحت�ج اإىل الإخال�ص، ومن 
َثمَّ منح اهلل اأجرين مِلَننْ عرفه، ومنح اأجًرا واحًدا مِلَننْ اأخط�أه وهو حري�ص على بلوغه.

وبع�ص الن��ص يظن اأن خط�أ جمتهٍد م� ق�ش�ء على مك�نته، ون�شف ل�شخ�شيته، 
وهذا جهل كبري. فم� اأكرَث الأخط�َء التي وقع فيه� جمتهدون من كب�ر الأئمة.

تهدمهم  فال  دافق،  منهم  انفجر  الذي  واخلري  �ش�هق،  العلمي  بن�ءهم  اإِن 
الأك�بر،  بع�شمة  القول  اإىل  مي�لون  والدهم�ء عندن�  كبنْوة،  بهم  تزري)1(  اأو  قذاة، 
اإِلَّ مع�شوًم� واحًدا، هو حممد بن عبد اهلل �ش�حُب  ت�ريخن�  ونحن ل نعرف يف 

الر�ش�لة اخل�متة.

ر. )م(. )1( تزري: تعيب وحتقِّ

خامتة
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دينن�،  من  ال�شميم  مت�صُّ  راأيته�  ال�شح�ح  يف  ج�ءت  مروي�ت  نقدُت  وقد 
ن�، م� ق�شدت بذلك اأن اأملز)1( كبرًيا اأو اأ�شع  وتفتح ثغرات خموفة ينفذ منه� عدوُّ

من قدره، ول ق�شدت بذلك اأن اأرفع خ�شي�شتي نث ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  .  ڦ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ    مث  ]ال�شعراء/ 88- 89[، واإمن� ك�ن ن�شحي هلل ور�شوله، 

وم�شلحة الدين الذي �شرفت ب�لنتم�ء اإليه والدف�ع عنه.

من ذلك اعرتا�شي على نقل اأو راأي لن�فع موىل عبد اهلل بن عمَر يف اأمرين 
الت�بعيَّ  راأيت  الدولة،  اأو  ب�لدعوة  والآخر  ب�لأ�شرة  اأحدهم�  يت�شل  ح�ش��شني، 

ًط� مفزًع� م�شيًئ�، ول يجوز ال�شكوت. ط فيهم� تورُّ الكبري تورَّ

نث ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   تع�ىل:  قوله  يقراأ  كلن� 
ې مث ]البقرة/ 223[، واحلرث مك�ن البذر ل غري، ل يقول بغري ذلك 

اأحد يعرف لغة الوحي.

ا اأثبته يف ال�شح�ح من ل يدققون يف املتون؛ راأوا فيه اأن  بيد اأن فهًم� �ش�ذًّ
الرجل ي�شتطيع اأن يتج�وز ذلك من زوجته.

)1(  اأملز: اأعيب. )م(.
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ونظرت – بتجّرد – اإىل هذا النقل ال�شيئ فراأيته يخزي الن�ش�ء احلرائر، 
وُير�شي الرج�ل ال�شواذ، ويقلب موازين الفطرة، ويفتح ب�بً� جديًدا ملر�ص »الإيدز« 

فلم اأتريثنْ يف رف�شه، وقلت: لكل جواد َكبنْوٌة.

ون�فع غفر اهلل لن� وله، براأيه هذا اأو بروايته يخ�لف دللت القراآن، و�شنًن� 
اأخرى اأثبته� الرواة، كم� يخ�لف طب�ئع الأحي�ء من اأن��شّي ووحو�ص ودواب.

ولكن ن��ًش� يف ع�شرن� م� ك�دوا يقروؤون م� كتبت حتى انربوا)1( مله�جمتي 
والنيل مني، ولي�ص هذا ب�ش�ئري، واإمن� لفت نظري اأن الق�شية العلمية َلّفه� �شب�ب 
التجهيل يف  اأن  اإيلَّ  يِّل  خَلُ فيه� حتى  اهلل  يذكر حكم  ول   ، ُتبنَْحثنْ فلم  مفتعل، 

احلكم مق�شود، وال�شي�ح الذي ط�ل حبله هو:

ُك يف ال�شل�شلة الذهبية ي�... اأتكذب ال�شنة  اأتعرت�ص على ن�فع ي�.... اأت�شكِّ
ل العرتا�ص اإىل عواء ُي�شمع �شداه من قريب ومن بعيد،  النبوية ي�... اإلخ، وحتوَّ

فذكرت قول ال�ش�عر:

اَبْتُه ِذئاٌب َكثريٌة        َفَلْم َيْدِر َحتَّى جئَن ِمْن ُكلرِّ َمْذَهِب  َكرمي اأَ�صَ

)1(  انربوا: اعرت�شوا. )م(.
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قلت: لبدَّ من اإن�ش�ف احلقيقة العلمية التي ك�دت تختفي مع هذا العواء، 
ي�شتطيعه  الدين ل  اإف�ش�د  واإن  ب�طل،  ن�فع  م� حك�ه  اأن  والن�ش�ء  الرج�ل  ليعرف 

بع�ص املتحم�شني العمي�ن من عبيد الأ�شم�ء.

يف  متت  اإذا  ال�شيط�ن  عمل  من  رج�ًش�  لي�شت  اجلن�شية  ال�شهوة  اإن  قلن�: 
نط�قه� املر�شوم. هذا النط�ق هو الزواج، وهو ل يتم عقاًل ول نقاًل اإل بني َرُجٍل 

� م� وراء ذلك فدن�ٌص مرفو�ص. وامراأة، اأَمَّ

، وقد  ال�شهوِة فال تقف عند حدٍّ رقعَة  متدُّ  وامللحدة،  الوثنية،  واملجتمع�ت 
لحظن� ذلك يف اجل�هلي�ت القدمية واحلديثة على �شواء.

ن�ش�أت عالق�ت �ش�ذة ل يبقى به� النوع، واإذا َبِقَي فعلى نحو خبيث �شرير، 
كم� ق�ل تع�ىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  ڀ     ڀ       ڀ  

ڀمث]الأعراف/ 58[.

اإرواء ظمئهم اجلن�شي، ي�شبههم يف  َتنُّون يف  َيفنْ وقد ك�ن امل�شركون العرب 
دائرة  اإىل  املب�ح  دائرة احلالل  يتعّدون  فهم  اليوم؛  والأمريكيون  الأوربيون  ذلك 

اأخرى مليئة ب�مل�شتنقع�ت والأوبئة.

وعندم� حتدث القراآن الكرمي عن قوم لوط ذكر اأو�ش�ًف� حمددة، هي الإ�شراف، 
والعدوان، واجله�لة، والإجرام، والإف�ش�د وم� يت�شل بهذه املع�ين املظلمة.
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وقد لحظت اأن اأكرث ذلك ك�ن يف القراآن الن�زل مبكة قمًع�)1( لغرائز ال�شوء، 
وتذكرًيا مب�ش�ير اله�لكني نث ڄ  ڄ  ڃ  ڃ .ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ مث      ]ال�شعراء/ 165- 166[.

ثم بداأت �شرائع الأ�شرة يف املدينة املنورة اإق�مة ملجتمع ف��شل ط�هر، و�شرح 
العالقة  واأن  والرحمة،  ب�لود  يفي�ص  ونبع  لزوجه�،  �شكن  املراأة  اأن  الكرمي  القراآن 

بينهم� تبلغ حدَّ المتزاج نث پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺمث ]البقرة/ 187[.

واأن املق�شود لي�ص اإن�ش�َء ذريٍة م� يبقى به� النوع، بل اإن�ش�ء ذرية �ش�حلة تزيد 
ًف�، ومن ثم فال مك�ن ل�شذوذ اأو عدوان اأو ف�ش�د. � وَكينْ به� احلي�ة َكمًّ

ول يجوز اأبًدا اأن ي�شت�شعَف الرجُل امراأته فريتكب معه� م� ل يليق، فعن 
عبد اهلل بن عمرو اأن النبي  ق�ل: »هي اللوطية ال�شغرى«؛ يعني الرجل ي�أتي 
اهلل ل  ف�إن  »ا�شتحيوا،  اهلل:  ر�شول  ق�ل  اخلط�ب  بن  عمر  وعن  دبره�.  امراأته يف 
ي�شتحيي من احلق ول ت�أتوا الن�ش�ء يف اأدب�رهن«. وعن ج�بر بن عبد اهلل اأن ر�شول 
اهلل ق�ل: »ا�شتحيوا من اهلل، ف�إن اهلل ل ي�شتحيي من احلق، ل يحلُّ م�أت�ك الن�ش�ء 

يف ح�شو�شهن«؛ يعني: يف غري احلرث.

)1( قمًع�: قهًرا. )م(.
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وقد َق�صَّ َعليَّ �شديٌق ثقٌة: اأن ط�لبة ُمَطلَّقة طلبت منه اأن ي�شتمع اإليه� بعيًدا 
اأن  اأت�شتطيع  �ش�ألته  الهي�ج،  تبلغ حدَّ  الغ�شب  ب�دية  الزميالت. ق�ل: ك�نت  عن 
ر وجهه�)1(   ت�شع يف عقد الزواج �شرًط� ي�شون كرامته�؟ ق�ل: م� هذا ال�شرط؟ فتمعَّ
ج)2(  �شوته� وق�لت: نحن ب�شر، ل�شن� به�ئَم. وَخَفَت حديُثه� وا�شتحيت من  وتهدَّ

ا. اإمت�مه، ولكنه َعَرَف اأن الزوَج الذي طلقه� اأو طلقته ك�ن �ش�ذًّ

يف ع�ِل البه�ئم تكره الأنثى – بعد اأن حتمَل – اأن يت�شل به� ذكر؛ لأن 
املق�شود مت وهو احلمل.

اأم� يف ع�ل الإن�ش�ن ف�ل�شلة اأرقى واأزكى؛ لأن التوا�شل يف مه�د الأ�شرة 
ا�شتدامة لل�شكن املن�شود والُودِّ املتب�دل.

واأريد اأن يعرف امل�شلمون احلكمة العلي� من الزواج، فيكون كال الزوجني 
امتداًدا ل�شع�دة الآخر، ول يتم ذلك اإل ب�لأ�شلوب امل�شروع.

واإين اأطلب من الزوجة التي ي�شذُّ زوجه� اأن ُتَوبَِّخه واأن تعنفه، وقد جعل 
ابن تيمية ذلك ذريعة اإىل اأن يحكم الق��شي ب�لطالق.

ر وجهه�: تغريَّ لونه غيًظ�. )م(. )1(متعَّ
ع يف ارتع��ص. )م(. ج �شوته�: تقطَّ )2( تهدَّ
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من اأجل هذا كله رف�شن� م� َرَواُه ن�فع غفر اهلل لن� وله، واإن تع�شب له من 
ل يفقهون.

لقد ابُتِلَي الإ�شالم ب�أعداء ينتق�شون اأطرافه من اخل�رج، كم� ابُتِلَي ب�أعداء 
. ي�شوهون حق�ئقه من الداخل، ولعل العُدوَّ الداخليَّ اأنكى من العدو اخل�رجيِّ

لقد راأيت مروي�ٍت كثريًة ل ت�شتحق احلي�ة، ومع ذلك فقد �شربتنْ حتى 
زاحمت على ال�شدارة.

والعلة يف هذه الفو�شى غفلُة اأهل الإمي�ن، وا�شرت�ش�لهم اأحي�نً� مع الظنون.

اإِنَّ اأكذوبَة الغرانيِق ل ي�شعه� م�شت�شرقون، واإمن� و�شعه� ن��ٌص عندن� فقدوا 
جه� من  الوعي والتقوى، واأكذوبة اأن الر�شول ع�شق بنت عمته زينَب بعدم� َزوَّ
ومع ذلك وجدت من  وال�شخف،  الغث�ثة  الغ�ية من  بلغت  فريٌة  بن ح�رثة،  زيد 

يرويه�.

ومن قدمي وعلم�ء الإ�شالم النقدة يحمون احلقيقة ويذودون عنه� اخلرافيني 
وذوي الأهواء.

ال�شالة  عليه   - الر�شول  اأن  من  البع�ص  فهمه  م�  تردد  دون  رف�شت  وقد 
وال�شالم - قد يغري على الن��ص دون دعوة، وي�أخذهم على غّرة، فال يدري القتيل 

ل قتل؟ ول يدري اجلريح ل جرح؟
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الإ�شالم بطبيعته دين دعوة، يقول لك تعلَّم وعلِّم، اقتِنعنْ واأَقنعنْ غرَيَك، انقل 
ِل من�ره حتى ي�شتطيع الآخرون ال�شري على �شع�عه  نث ڳ  ڳ  ڳ    احلق واأَعنْ

ڳ  ڱ  ڱ مث ]اآل عمران/ 104[.

والبالغ يجب اأن يكون مبيًن� حتى ينتقل الو�شوح من �شدرك اإىل �شدر 
�ش�معك، وتكونوا �شوا�شية يف ال�شتب�نة والوعي.

ڱ       ڱ     ڱ    ڳ      ڳ   ڳ   ڳ   نث  الآي�ت:  عنته  م�  وهذا 
ڱ  ں  ڻ    ڻ.ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ  

ھ  ھ    ے     ے  ۓمث  ]الأنبي�ء/ 108- 109[.

الأفواه  ُم  وُتَكمَّ ب�شعوبة،  طريقه  – ي�شقُّ  يزال  – ول  التوحيد  ك�ن  وقد 
�حة به، ويحتدم القت�ل من اأجل حقه يف احلي�ة، وقد اأمر امل�شلمون اأن تكون  ال�شيَّ

دعوتهم اإىل الإ�شالم – قبل ال�شتب�ك – هي اآخر م� يقطع الأعذار.

يدعون  احلرب  قبل  اأولء  هم  وه�  الفت�نون،  فق�ومهم  يدعون  ك�نوا  لقد 
لي�شتجيب َلُهمنْ من يوؤثر احلق وال�شالم. والتبعة بعد هذا على عبدة الأوث�ن، ول 

عدوان اإل على الظ�ملني، كم� ق�ل الر�شول الأمني.

فهل �شحيح اأن الدعوة ك�نت يف �شدر الإ�شالم ثم ن�شخت؟ كم� فهم ن�فع 
موىل عبد اهلل بن عمر؟
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هذا الفهم خم�لف للكت�ب ولل�شنة وللواقع الت�ريخي.

»ك�ن  ق�ل:    ُبَرينْدة  عن  وغريه  م�شلم  رواه  الذي  احلديث  هذا  َراأنْ  َنقنْ َولنْ
ر الأمري على جي�ص اأو �شرية اأو�ش�ه يف خ��شته بتقوى اهلل تع�ىل،  ر�شول اهلل اإذا اأَمَّ
ومن معه من امل�شلمني خرًيا، ثم ق�ل: اغزوا ب��شم اهلل يف �شبيل اهلل، ق�تلوا من كفر 
ب�هلل، اغزوا ول تغّلوا)1( ول تغدروا، ول متثلوا ول تقتلوا وليًدا. ف�إذا لقيت عدوك 
وُكفَّ عنهم،  منهم  ف�قبل  اأج�بوك  ف�إن  اإىل ثالث خالل،  ف�دعهم  امل�شركني  من 

ادعهم اإىل الإ�شالم، ف�إن اأج�بوك ف�قبل منهم وكف عنهم.

ثم ادعهم اإىل التحول من دارهم اإىل دار امله�جرين، واأخربهم اأنهم اإن فعلوا 
لوا منه� ف�أخربهم اأنهم  ذلك فلهم م� للمه�جرين وعليهم م� عليهم، ف�إن اأبوا اأن يتحوَّ
يكونون ك�أعراب امل�شلمني يجري عليهم حكم اهلل الذي يجري على املوؤمنني، اإىل 

اأن ق�ل:

ا)2( َف�َشلنُْهم اجلزية، ف�إن هم اأج�بوك ف�قبلنْ منهم وكف عنهم. ف�إن  واإن هم اأَبونْ
ا ف��شتعن ب�هلل تع�ىل عليهم وق�تلهم.. اأََبونْ

)1( ل تغّلوا: ل تخونوا يف املغنم. )م(.
ا: رف�شوا. )م(. )2( اأََبونْ
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ٍء اأن هذا احلديث قيل يف اأواخر العهد  والذي نلفت النظر اإليه ب�دَئ ِذي َبدنْ
نزول  بعد  اإل  ال�شريعة  يف  تعرف  واجلزيُة ل  فيه،  ورد  اجلزية  ذكر  لأن  ؛  النبويِّ
�شورة براءة، وهذه ال�شورة نزلت يف اآخر ال�شنة الت��شعة من الهجرة؛ اأي قبل وف�ة 

الر�شول  بع�م تقريًب�.

ويعني هذا التحقيق الت�ريخي اأن الدعوة ك�نت ق�ئمة اأول حي�ة الر�شول 
واآخره�، واأن الزعم بن�شخه� ل اأ�شل له، واأن ن�فًع� غفر اهلل له َج�نََبُه التوفيُق يف 

فهمه.

بل اإن ابن ه�ش�م يف �شريته ك�ن اأوىل ب�حلق عندم� ذكر اأن بني امل�شطلق 
بلغتهم الدعوة واأنهم – حني بلغتهم – قرروا رف�شه�، وانح�زوا ج�نًب� كي ي�أخذوا 
ت جموعهم. َبَتُهم للقت�ل، ثم فوجئوا ب�لغ�رة التي اأجه�شت ا�شتعدادهم، وف�شَّ اأُهنْ

على اأن الأمر كله بح�جة اإىل اإي�ش�ح، فقد ك�ن امل�شلمون بعد ت�شعَة ع�شَر 
الق�نون، ك�ن امل�شركون ي�شمئزون من  ون خوارج على  ُيَعدُّ ع�ًم� من بدء الدعوة 

عقيدة التوحيد، ويبط�شون بجميع دع�ته� لو ا�شتط�عوا.

ومع اأن عهد احلديبية منحهم اعرتاًف� بوجودهم امل�دي والأدبي اإِلَّ اأن هذا 
العرب �شريته� الأوىل يف  العهد �شرع�ن م� خرجت قري�ص عليه، وع�دت جزيرة 

التع�شب للوثنية وعبيده� وحدهم.
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نث ڤ  ڤ   وهو  امل�شركني  اأعني  و�شعن�ه حتت  الذي  �ص  العرنْ اإن 
ِعَد وُتُنو�ِشي، واأم�شى امل�شلمون اأحوج اأهل الأر�ص  ڦ  ڦ   مث  ]الك�فرون/ 6[  ا�شُتبنْ
للدف�ع عن اأنف�شهم واإق�مة دولة حتمي عق�ئدهم و�شرائعهم، وترغم الوثنية على احرتام 

احلرية الدينية.

ب�لإ�شالم كم�  نحي�  اأن  علين�  اإنه حمظور  ب�لب�رحة،  الليلة  اأ�شبه  م�  واأقول: 
نريد.

اهلل،  ر�شول  القراء خلق  منه  يعرف  اآخر  اأثًرا  لأذكر  ال�شجن  هذا  ولأترك 
ومبلغ حر�شه على حقن الدم�ء، ورف�شه ال�شريف لق�شة »الغ�رة بال اإنذار« التي 

توهمه� بع�ص الرواة.

اهلل يف  ر�شول  »بعثن�  ق�ل:  اأبيه  م�شلم عن  بن  احل�رث  داود عن  اأبو  روى 
�شرية، فلم� بلغن� املغ�ر – مك�ن املعركة – ا�شتحثثت فر�شي، ف�شبقت اأ�شح�بي، 
فتلق�ين اأهل احلي ب�لرنني، فقلت لهم: قولوا ل اإله اإل اهلل حترزوا، فق�لوه�، فالمني 

اأ�شح�بي وق�لوا: حرمتن� الغنيمة)1(.

ُلُه تع�ىل: نث  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   )1(  طالب الغنيمة ل يخلو منهم ع�شر وفيهم نزل َقونْ
ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   مث ]الن�ش�ء/ 94[.
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ن يل م�  فلم� قدمن� على ر�شول اهلل اأخربوه ب�لذي �شنعت فدع�ين، فح�شَّ
�شنعت، ثم ق�ل يل: اأم� اإن اهلل تع�ىل قد كتب لك بكل اإن�ش�ن منهم كذا وكذا 

من الأجر.

.» وق�ل: اأم� اإين �ش�أكتب لك ب�لو�ش�ة بعدي، ففعل، وختم عليه، ودفعه اإيلَّ

اإِنَّ حممًدا - عليه ال�شالة وال�شالم - اأ�شرف من اأن ي�أخذ الن��ص على غرة، 
والتواريخ  املالب�ش�ت  يدر�شوا  واأن  يتفقهوا،  اأن  الأح�ديث  روؤون  َيقنْ الذين  وعلى 

والأحوال، وقد قلت وم�زلت اأقول: ل �شنة بال فقه.

اإنن� مع تدبر القراآن نعرف اأ�شلوب الدعوة يف العر�ص والإقن�ع، ومع درا�شة 
ق�دته�  اآخر  اإىل  الوثنية  واأن  رمق،  لآِخِر  احلق  ك�بروا  الوثنيني  اأَنَّ  نعرف  الت�ريخ 
م�شيلمة احتقرت الربه�ن، واعت�شعت الطريق، فلم يكن من ال�شيف بد، ول�شن� 

نحن الذين نختل الدني� اأو ن�شتبيح الن��ص.

فقه�ء ال�شرية والت�ريخ والأخالق يعلمون اأن الدعوة اإىل الإ�شالم فري�شة 
ه� زم�ن ول مك�ن، واأنه�  ل يقدر اأحد على اإلغ�ئه�، واأن هذه الدعوة ع�مة ل يحدُّ

تت�أكد قبل ن�شوب احلرب خ��شة.

اأ�شب�ب القت�ل، واأنه� كم� تكون دف�ًع� عن  وقد �شرحن� يف كتبن� الأخرى 
نني. احلق�ئق واحلقوق تكون ت�أميًن� مل�ش�ر الدعوة من الفت�نني واملعوِّ
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اأحد:  ف�إذا ق�ل يل  ٍف،  وتلطُّ ب�أدب  الن��ص  اأعر�ص م� عندي على  اأين  اأي 
اإىل  ا ول �شديًق�، اذهبنْ  اأ�شمعك، ول�شُت لك عدوًّ اأن  اأحب  ِرفنْ عني، ل  ِاننْ�شَ

غريي، ول �ش�أن يل مب� ت�شنع معه اأو مب� ي�شنع معك.

قوله تع�ىل:  به، منفًذا  اأذى  اإحل�ق  اأتركه غري مفكر يف  ف�إنني واحل�لة هذه 
ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   نثۆ  

ې مث ]الن�ش�ء/ 90[.

اإىل احلج�ز ِمننْ  هل الروم�ن الذين احتلُّوا م�شر وال�ش�م و�ش�قوا جيو�شهم 
هذا القبيل؟ ل، اإنهم دخلوا بالدن� غزاة واأق�موا به� معتدين.

وك�نوا ب�أقوالهم واأعم�لهم واأحوالهم م�ش�دَر طغي�ٍن وفتنٍة، وم� بّد من حترير 
الأر�ص منهم واإع�دتهم من حيث ج�ءوا.

مع  ترتكه  اأو  �ش�ءت  اإذا  الإ�شالم  تعتنق  حرة  ذلك  بعد  ال�شعوب  وترك 
امل�ش�ركة يف اأعب�ء الدف�ع الع�شكري عن الأر�ص التي ك�نت م�شتعمرة ثم حرره� 

الإ�شالم.

�َشُن ح�ًل من الروم�ن؟ كال، اإِنَّ ك�شرى اأ�شدر اأمًرا ب�لقب�ص  هل الفر�ص اأَحنْ
ق ر�ش�لته، وك�ن جنده يحتلون العراق، وموقفه ح��شم يف  على حممٍد بعدم� مزَّ

رف�شه الدعوة والدع�ة، فم� يجوز تركه، تلك هي هي الأ�شب�ب الأوىل للفتوح.
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بعد  اإل  ي�شتبكوا يف حرب  األ  اجلند  وق�دة  والأمراء  اخللف�ء  وقد حر�ص 
دعوة مت�أنية وا�شحة مف�شلة، وه�ت هذه الوق�ئع من »حي�ة ال�شح�بة« التي يجهله� 
لالأ�شف بع�ص اأدعي�ء ال�شلفية، ممن �شدقوا اأن الر�شول ي�أخذ الن��ص على غرة، اأو 

، كم� توهم ن�فع موىل ابن عمر. اأن الدعوة ك�نت ثم األغيتنْ

ج�ء يف كت�ب »حي�ة ال�شح�بة« حتت عنوان، دعوة ال�شح�بة اإىل اهلل ور�شوله 
يف القت�ل على عهد اأبي بكر، وو�شية اأبي بكر الأمراء بذلك.

اأخرج البيهقي )ج9 �ص85( وابن ع�ش�كر عن �شعيد بن امل�شيب اأن 
ر يزيد بن اأبي �شفي�ن، وعمرو بن الع��ص،  اأب� بكر  مل� بعث اجلنود اإىل ال�ش�م اأَمَّ
و�شرحبيل بن ح�شنة، ومل� ركبوا م�شى اأبو بكر مع اأمراء جنوده يودعهم حتى بلغ 
ثنية الوداع فق�لوا: ي� خليفة ر�شول اهلل، مت�شي ونحن ركب�ن؟ فق�ل : اإين احت�شبت 

خط�ي هذه يف �شبيل اهلل.

ثم جعل يو�شيهم، فق�ل: اأو�شيكم بتقوى اهلل، اغزوا يف �شبيل اهلل، فق�تلوا 
من كفر ب�هلل ف�إن اهلل ن��شٌر دينه، ول تُغلُّوا، ول تغدروا ول جتبنوا، ول تف�شدوا يف 

الأر�ص، ول تع�شوا م� توؤمرون.

ف�إذا لقيتم العدو من امل�شركني – اإن �ش�ء اهلل – ف�دعوهم اإىل ثالث، ف�إن 
وا عنهم. هم اأج�بوكم ف�قبلوا منهم وكفُّ
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ادعوهم اإىل الإ�شالم ف�إن هم اأج�بوكم ف�قبلوا منهم وكفوا عنهم.

ثم ادعوهم اإىل التحول من دارهم اإىل دار امله�جرين، ف�إن هم فعلوا ف�أخربوهم 
اأن لهم مثل م� للمه�جرين، وعليهم م� على امله�جرين.

واإن هم دخلوا يف الإ�شالم واخت�روا دارهم على دار امله�جرين ف�أخربوهم 
اأنهم ك�أعراب امل�شلمني يجري عليهم حكم اهلل الذي فر�ص على املوؤمنني، ولي�ص 

لهم يف الفيء والغن�ئم �شيء حتى يج�هدوا مع امل�شلمني.

ا اأن يدخلوا يف الإ�شالم ف�دعوهم اإىل اجلزية، ف�إن هم فعلوا ف�قبلوا  ف�إن هم اأََبونْ
ا ف��شتعينوا ب�هلل عليهم فق�تلوا اإن �ش�ء اهلل. منهم وكفوا عنهم، واإن هم اأََبونْ

ول  ثمر،  �شجرة  ول  الهيمة)2(  تعقروا)1(  ول  حترقنه�  ول  نخاًل  ُتعرُقنَّ  ول 
تهدموا بيعة ول تقتلوا الولدان ول ال�شيوخ ول الن�ش�ء، و�شتجدون اأقواًم� حب�شوا 

اأنف�شهم يف ال�شوامع فدعوهم وم� حب�شوا اأنف�شهم له.

ويف عهد عمر بن اخلط�ب اأثن�ء فتح ف�ر�ص ج�ءت هذه الق�شة حتت عنوان: 
دعوة �شلم�ن الف�ر�شي يوم الق�شر الأبي�ص ثالثة اأي�م.

)1(   ل تعقروا: ل تذبحوا. )م(.
)2( الهيمة: جمعه�  »الِهيم«، وهي الإبل العط��ص. )م(.
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واأخرج اأبو نعيم يف احللية )ج 1 �ص 189( عن اأبي التبخرتي اأن جي�ًش� 
من جيو�ص امل�شلمني ك�ن اأمريهم �شلم�ن الف�ر�شي  فح��شروا ق�شًرا من ق�شور 
ف�ر�ص فق�لوا: ي� اأب� عبد اهلل، األ ننهد اإليهم؟ ق�ل: دعوين لأدعوهم كم� �شمعت 

ر�شول اهلل  يدعوهم.

اأ�شلمتم  ف�إن  تطيعني،  العرب  اأترون   ، ف�ر�شيٌّ منكم  رجل  اأن�  لهم:  فق�ل 
فلكم مثل الذي لن� وعليكم مثل الذي علين�، واإن اأبيتم اإل دينكم تركن�كم عليه 
واأنتم  ب�لف�ر�شية  اإليهم  ورطن  ق�ل:  واأنتم �ش�غرون.  يد)1(  اجلزية عن  واأعطيتمون� 

غري حممودين.

واإن اأبيتم ن�بذن�كم على �شواء، فق�لوا: م� نحن ب�لذي نوؤمن، وم� نحن ب�لذي 
نعطي اجلزية، ولكن� نق�تلكم.

ق�لوا: ي� اأب� عبد اهلل، األ ننهد اإليهم؟ ق�ل: ل، فدع�هم ثالثة اأي�م اإىل مثل 
هذا، ثم ق�ل: انهدوا اإليهم فنهدوا اإليهم، ق�ل: ففتحوا ذلك احل�شن.

واأخرجه اأي�ًش� اأحمد يف م�شنده، واحل�كم يف امل�شتدرك كم� يف ن�شب الراية 
اإليه�  الن��ص فغدوا  اأمر  الرابع  اليوم  فلم� ك�ن يف  )ج 3 �ص 378( مبعن�ه. وفيه: 
ففتحوه�. واأخرجه ابن اأبي �شيبة كم� يف الكنز )ج 2 �ص 298(. واأخرجه اأي�ًش� 

)1(   عن يد: عن ذل وا�شت�شالم. )م(.
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ابن جرير )ج 4 �ص 173( عن اأبي التبخرتي ق�ل: ك�ن رائَد امل�شلمني �شلم�ُن 
الف�ر�شي، وك�ن امل�شلمون قد جعلوه داعية اأهل ف�ر�ص، ق�ل عطية: وقد ك�نوا اأمروه 
بدع�ء اأهل َبُهَر �ِشرب واأمروه يوم الق�شر الأبي�ص فدع�هم ثالًث�، فذكر احلديث يف 

دعوة �شلم�ن  مبعن�ه.

اأي�م  م�شتفي�شة  القت�ل  قبل  الإ�شالم  اإىل  الدعوة  يف  والرواي�ت  هذا، 
ر�شول اهلل  واأي�م ال�شح�بة - ر�شي اهلل عنهم.

وغفلة ن�فع غفر اهلل لن� وله عن هذه احلقيقة لعله� كبوة اجلواد.

واملالم كله على من يتع�شبون خلطئه، ويخ��شمون ال�شواب بعد م� تبني.

ول اأدري حل�ش�ب من ين�شر بع�ص اجل�هلني اأن �شيد الدع�ة ي�أخذ الن��ص 
على غرة من غري دعوة ول بالغ، واأن الدعوة ك�نت يف مرحلة موقوتة ثم اختفت؟؟

       ما َيْبُلُغ الأعداُء من جاهٍل         ما يبلُغ اجلاِهُل ِمْن َنْف�ِصِه 

الكلم�ت ال�ش�دقة امل�شيئة تنبع من �شرائَر ه�ديٍة زاكيٍة، وهي ُتلنَْتم�ص اأول 
م� تلتم�ص يف تراث الأنبي�ء، ول يبق مو�شع الثقة من هذا الرتاث الغ�يل اإل م� 

َفُه لن� حممد - عليه ال�شالة وال�شالم - يف كت�به و�شنته. َخلَّ
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اأم� هذا القراآن فقد اأعي� الإن�ص واجلن اأن يجيئوا مبثله، ومنذ نزل اإىل يوم 
اأن تبدل الأر�ص غري الأر�ص وال�شم�وات، وهو حمفوظ بحفظ  الن��ص هذا، اإىل 
اهلل ل ترقى اإليه ريبة، ول يتوهم فيه حتريف، ول ي�شتغني طالب احلق عن اآي�ته 

البين�ت.

نور  من  قب�ص  اأو  التنزيل  من  »تنزيٌل  اأنه�  فيه�  يق�ل  م�  ف�أوجز  ال�شنة  واأم� 
ينبوع  من  هداي�ته  وان�ش�بت  الكلم،  جوامَع  حممد  اأوتَي  وقد  احلكيم«،  الذكر 
جي��ص ب�لر�شد ح�فل ب�خلري، و�شبح�ن من اأبدع حممًدا. اإنه الإن�ش�ن الفذ الذي 
جمتمًع�  دع�ئمه  على  واأق�م  ودعوة،  �شرية  به  وع��ص  ومعنى،  م�دة  الإمي�ن  �ش�ن 
ودولة، واأن�ش�أ ب��شمه ح�ش�رة ترنو اإليه� امل�ش�رق واملغ�رب، ويرهب ب�أ�شه� املعتدون 

والفو�شويون.

والثق�فة الإ�شالمية ق�مت على الكت�ب وال�شنة مًع�، وقد يئ�شت ال�شي�طني 
وا هذا  من حتريف الكت�ب، فح�ولت النيل من ال�شنة ولكن العلم�ء النقدة �شدُّ
الهجوم، وم�شوا بق�فلة الإ�شالم منيعة اجل�نب على حني ط��شت ر�ش�لت، وح�لت 

ر�شوم.

ول نزال - بف�شل اهلل - نحر�ص الإ�شالم، ولن تخلو الأر�ص من ق�ئم هلل 
بحجة.
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ن من مك�نة ال�شنة النبوية، ول اأج�ز  ول اأعرف اأحًدا من علم�ء الإ�شالم هوَّ
اأن يقول ر�شول اهلل كلمة ومي�شي هو على خالفه�، بل ذلك طريق الكفر.

وم� قد يقع بني العلم�ء من �شج�ر يف الق�ش�ي� الفرعية اأ�ش��شه: اأق�ل ر�شول 
اهلل هذا احلديث اأم ل؟

والرّد  القبول  اأ�ش�ص  منه  وات�شحت  امل�شطلح،  علم  ر�ش�  فقد   : تقول  قد 
ب�َشتَّى املروي�ت.

ونقول: �شدقت وذلك م� نريد تطبيقه ل غري.

لفتن�  م�  عنه، كل  البعد  نفكر يف  ول  الأولون،  اأئمتن�  و�شعه  مب�  نلتزم  اإنن� 
النظر اإليه اأن ال�شذوذ والعلل يف متون الأح�ديث يتدخل فيهم� الفقه�ء اإىل ج�نب 
من  املزيد  ي�شتدعي  م�  ع�شرن�  يف  وجّد  امل��شي،  يف  فعاًل  تدخلوا  وقد  احلّف�ظ، 

البحث وال�شتق�ش�ء.

واأعرف اأن البع�ص يوج�ص خيفة من هذا القول، ولكن جت�ربي يف ميدان 
الدعوة جتعلني اأزيد الأمر تف�شياًل.

األ�شقت ب�لإ�شالم م� �ش�ء  نع�نيه�، والتي  اأي�م الهزائم الإ�شالمية التي  يف 
اأعداوؤه من نق�ئ�ص، �شمعت خطيًب� يروي هذا احلديث: »ل ي�ش�أُل الرجُل: فيم 

�شرب امراأته؟«.
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قلت له: اإن دينن� متهم ب�أنه �شد حقوق الإن�ش�ن، و�شد كرامة املراأة خ��شة، 
فم� حملك على اإيراد حديث يفيد اأن الرجل ي�شرب امراأته كيف ي�ش�ء ل ي�ش�أل 

عم� يفعل، واأنت تعلم اأن هذا املعنى مرفو�ص يف الكت�ب وال�شنة جميًع�؟

يف  م�شلم  حديث  حتفظ  األ  له:  قلت  �شحيًح�،  حديًث�  رويُت  اإنني  ق�ل: 
ينَّ احلقوق اإىل اأهله� يوم القي�مة حتى يف�د لل�ش�ة اجللح�ء)1( ِمَن  �شحيحه: »لتوؤدَّ
ال�ش�ة القرن�ء)2( «، اأفتكون الزوجة امل�شروبة اأهوَن على اهلل من نعجٍة منطوحٍة ظلًم�؟

ق�ل: الن�ش�ء منذ حواء اإىل اليوم ي�شتحققن احلذر والت�أديب، وقد ج�ء يف 
احلديث: »لول حواء ل تخننْ اأنثى زوجه� الدهر«. فقلت له: م� خ�نت حواء اآدَم، 

ول اأغرته ب�لأكل من ال�شجرة، هذا من اأك�ذيب التوراة.

والقراآن �شريح وح�كم يف اأن اآدم هو الذي ع�شى َربَُّه، ولكنكم دون م�شتوى 
القراآن الكرمي، وتنقلون من املروي�ت م� يقف عقبة اأم�م �شري الدعوة الإ�شالمية.

اإىل فحل  ليذهب  بن�تن�  اأَُنربِّي  امراأته؟  فيَم �شرب  الرجل:  ُي�ش�أُل  مل�ذا ل 
يلطمهن اأو يوؤذيهن دون م�ش�ءلة يف الدني� والآخرة؟

)1( اجللح�ء: هي التي ل قرن له�. )م(.
)2( القرن�ء: كبرية القرنني. )م(.
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ب�أي منطق تتكلمون؟  نثڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چمث]الن�ش�ء/ 40[، 
نثڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چمث ]الن�ش�ء/ 123[.

ذاك يف الآخرة، ومن حق املراأة يف الدني� اأن ت�شكو م� نزل به� اإىل اأهله�، اأو 
احَلكَم الذي ميثله� اأو الق��شي الذي يجب اأن ي�ش�ئل زوجه�.

وله� بعدئذ اأن تطلب اخللع اأو تطلب التطليق لل�شرر.

اإنك اأيه� املتحدث ب��شم الإ�شالم تفنت الن��ص عنه بهذه الأح�ديث.

اآخَر من واعظ يحب احلك�ي�ت وي�شتن�شت الن��ص مب� حتوي  وه�كم موقًف� 
من عج�ئب.

ق�ل: اإن الدج�ل موجوٌد الآن يف اإحدى اجلزر ببحر ال�ش�م اأو بحر اليمن، 
م�شدود الوث�ق، وقد راآه متيم الداري بعدم� غرقت ال�شفينة التي ك�ن يركبه� هو 

و�شحبه، وحت�دثوا معه، وهو مو�شك على اخلروج.

ثتنْ بذلك ف�طمُة بنت قي�ص يف �شي�ق طويل. وقد َحدَّ

ق�ل يل ط�لب ي�شمع الدر�ص: هل ميكن اأن نذهب يف رحلة اإىل هذه اجلزيرة 
نت  واإذا حت�شَّ الدج�لون كثريون،  بروؤيته؟  تفعل  وم�ذا  له:  قلت  الدج�ل؟  لرنى 

ب�حلق جنوت منهم ومن كبريهم عندم� يخرج.
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ق�ل: األ يزر اأحد هذه اجلزيرة بعد متيم الداري؟ ف�آثرت ال�شكوت، و�شرفت 
الط�لب عن املو�شوع بلب�قة.

اأ�ش�طيل الروم�ن والعرب والرتك وال�شليبيني جتوب البحرين الأبي�ص  اإن 
والأحمر من ب�شعة ع�شر قرنً� ول تر هذه اجلزيرة.

لأعم�ق  �شوٌر  والتقطت  والبحر،  الرب  يف  �شرب  كل  ُطِرَق  هذا  ع�شرن�  ويف 
املحيط�ت عن طريق الأقم�ر ال�شن�عية، ف�أين تقع هذه اجلزيرة؟

واأخرًيا تذكرت كلمة عمر بن اخلط�ب وهو يرد حديَث ف�طمَة بنِت قي�ص 
يف نفقة املطلقة ثالًث�، ق�ل: ل ندع كت�ب ربن� و�شنة نبين� حلديث امراأة ل ندري 
�ُص كت�ب ربن� و�شنة نبين� للتكذيب من  حفظت اأم ن�شيت؟ قلت: ونحن ل ُنَعرِّ

اأجل حديث ال�شيدة نف�شه�، يف ق�شية اأخرى.

يجب اأن ت�شري ق�فلة الكت�ب وال�شنة دون ع�ئق.

حيوان  من  يتكّون  اجلنني  اأن  اليقني  وجه  على  ثبت  لقد  اأخري،  اأمر  وثم 
مئ�ت  ي�شبق  الفذ  احليوان  هذا  املراأة،   - بوي�شة   - ة  ُبَيينْ�شَ يخرتق  وحيد  منويٍّ 

املاليني من اأمث�له ت�شبح يف امل�ء الدافق)1(.

)1( امل�ء الدافق: املندفع واملن�شب ب�شدة. )م(.
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وعندم� ي�شل تبداأ املرحلة الأوىل من احلي�ة الإن�ش�نية.

وهو الذي تن�ش�أ عنه الذكورة والأنوثة، فلي�ص مل�ء املراأة دخل يف هذا، بل 
ى م�ًء اإل جم�ًزا،  ق�ل العلم�ء: اإن البلل الذي يرطب الرحم عند الوق�ع ل ي�شمَّ

ول دخل له يف التكوين.

الذي  ولالآخر  الذكورة،  ين�شئ  الذي  املنوي  للحيوان  �شور  التقطت  وقد 
ين�شئ الأنوثة، كم� اأمكن يف الأن�بيب اجلمع بني احليوان املنوي والبيي�شة.

واملعروف اأن القراآن الكرمي �شبق اإىل تقرير هذه احلقيقة يف قوله تع�ىل: 
نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ.  پ  پ  پ  ڀ  مث ]النجم/ 46-45[.

واليقني الث�بت ب�لعلم وب�لوحي ل يجوز اأن يتقدم عليه ظنٌّ علمي يرويه 
حديث اآح�د، يزعم فيه الراوي اأن الأنوثة تن�ش�أ من علوِّ م�ء الأنثى على م�ء الرجل.

اإن حديث الآح�د يت�أخر حتًم� اأم�م الن�صِّ القراآين واحلقيقة العلمية والواقع 
القي��ص  واأم�م  املدينة،  اأهل  اأم�م عمل  امل�لكيون  يقول  كم�  يت�أخر  اأو  الت�ريخي، 

القطعي كم� يقول الأحن�ف.

� فمن اهلل، واإن ك�ن خط�أً فمني واأ�شتغفر  ذاك م� هديت اإليه، ف�إن ك�ن حقًّ
اهلل اأوًل واآخًرا. 

 نهاية المتن 
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CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

دوائره  عن  اإلسلامي  العقل  لزحزحة  محاولة  وُيَعّد  )1409هل/1989م(،  عام  مرة  ألول  ُطبع 
التي  الشريعة  ومتطلبات  الواقع  مستلزمات  بين  الَعاقة  تجسير  على  للعمل  فاعليته  وإذكاء  التقليدية، 

الناس. مصالح  لتحقيق  جاءت 
اآلحاد  أحاديث  أن  أوالهما  اإلسلامي:  الفكر  في  محوريتين  لقضيتين  تناوله  في  أهميته  وتأتي 
المحسوس،  خالف  أو  الكريم،  القرآن  مع  تعارض  إذا  النبوي  للحديث  حجية  ال  وأنه  الثبوت،  ظنية 
أو تنافلى ملع العقلل السلليم، أو العللم المقطلوع بله. وثانيهما أنه ال ُسلنّة من غير فقله؛ ومن َثم فإن 

ث. الُمحدِّ عمل  يتمم  الفقيه  عمل 
من  مجموعة  إحياء  أراد  وإنما  جديدة؛  قواعد  يبتدع  أو  يطرح  لم  هذا  كتابه  في  الغزالي  والشيخ 

الرصين. العلمي  البحث  حيز  إلى  دفعها  ُمخلًِصا  وحاول  الحديث،  على  الُحكم  في  العلمية  القواعد 
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