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 1بع في التعامل مع التنزيل الحكيم وفق القراءة المعاصرةالمنهج المتّ

 مقدمة

، ونحن اآلن في 1990خالل مسيرتنا نحو قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم، قمنا حتى اآلن بنشر أربعة كتب ابتداء من عام 

. كما أننا نقوم مع فريق عمل بتلخيص أهم 2008نقوم بتحضير الكتاب الخامس الذي نأمل أن يصدر في بدايات عام  2007عام 

خامس لترجمتها إلى اللغة اإلنكليزية، وتقديمها للقارئ المسلم غير العربي، وغير المسلم األبحاث في الكتب األربعة ومن الكتاب ال

وغير العربي. لذا رأينا أن نقدم له النقاط الرئيسية للمنهج المتبع في تأليف الكتب. هذه النقاط تتألف من المنهج اللغوي والمنهج 

اختصار وتكثيف المنهج في بنود مرقمة لجعلها سهلة على القارئ، وبدأنا  المعرفي المتبع في التعامل مع التنزيل الحكيم. وقد تم

بالبنود اللغوية، ثم الفكرية ثم الفقهية، وهي تعرِّف القارئ كيف وصلنا إلى االستنتاجات التي أوردناها في الفصل الثاني تحت 

عة. وفيها يرى القارئ ما هو معنى ومحتوى وهي التي تم شرحها واستنتاجها بشكل مفصل في كتبنا األرب «المصطلحات»عنوان 

كثير مما يسمى بالثوابت، وخاصة ما يسمى أصول الفقه التي تم وضعها من قبل الناس في  اختراقالقراءة المعاصرة، حيث تم 

 كنيم ال أنه – ونرى – نتمكن لم األصول هذه اختراق وبدون قدسية، أي تحمل ال – برأينا –القرون الهجرية األولى وهي 

إنه لمن الحماقة أن تعتقد أنك ستحصل على نتائج جديدة وأنت تكرر الشيء »: الشهيرة آينشتاين مقولة هنا ونورد. فقه أي تجديد

التجديد ال معنى لها وال تؤتي ثمارها، وإنما هي تكرار للذات وللسلف وهي مجموعة من  أطروحات فمن هنا نرى أن «نفسه

بدون أي معانٍ أو أفكار مفيدة. فأي تجديد ال يسمى تجديداً إال إذا اخترق األصول، وعلينا أن نعي  انةنّالرَالخطابات والكلمات 

حقيقة تاريخية هامة جداً وهي أن التاريخ اإلنساني حسب التنزيل الحكيم يمكن أن يقسم إلى مرحلتين: المرحلة األولى مرحلة 

انية مرحلة ما بعد الرساالت والتي نعيشها نحن. أي أن اإلنسانية اآلن ال الرساالت التي انتهت برسالة محمد )ص(. والمرحلة الث
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ة رسالة أو نبوة، بل هي قادرة على اكتشاف الوجود بنفسها بدون نبوات، وقادرة على التشريع بنفسها بدون رساالت. تحتاج إلى أيّ

ليها للرقي من المملكة الحيوانية إلى اإلنسانية، أما واإلنسانية اليوم أفضل بكثير من عصر الرساالت، ألن البشرية كانت بحاجة إ

نحن فال. وعلينا أن نعي أن المستوى اإلنساني واألخالقي في تعامل الناس بعضهم مع بعض أفضل بكثير من قبل وحتى في عهد 

القياً وشعائرياً. ويكفي الرساالت. فالبكاء على عصر الرساالت ال جدوى منه، ألننا اآلن في مستوى أرقى معرفياً وتشريعياً وأخ

أن ضمان حقوق اإلنسان أصبح كابوساً على رأس كل متسلط. والمؤسسات المدنية المحلية والعالمية التي تقوم على أساس 

الرسالة المحمدية بداية تحرير الرق والمرأة ولم ينته  نتدشَّ ، تتنامى يوماً بعد يوم، وأنه تم إلغاء الرق بشكل كامل، حيثتطوعي

اآلن. هذه المظاهر التي كانت ال تعرفها البشرية من قبل. ونحن قرأنا التنزيل الحكيم على أنه خاتم الرساالت، بعيون وعقل إلى 

عصر ما بعد الرساالت على أساس أنه جاء لألولين بمستوى، أي قرؤوه بعيونهم وبمستوى معارفهم، ولنا بمستوى آخر نقرأه 

 أن تكون الصالحية إال هكذا. والحمد هلل رب العالمين.  بعيوننا وبمستوى معارفنا، وال يمكن

 المنهج

يس فقه إسالمي معاصر المنهج، أي النظام المعرفي المتبع، الذي انطلقت منه في محاولة فهم التنزيل الحكيم وإعادة تأس

قراءة األخيرة، وإال لوقعنا يست اليتلخص في نقاط أساسية نراها صالحة كمنطلق لقراءة ثانية للكتاب والسنة، على أال ننسى أنها ل

ره فهماً مطلقاً، إنما يدعي فيما وقع فيه السلف والسلفيون واآلباء واآلبائيون. فالذي يدعي فهم كتاب اهلل ككل من أوله إلى آخ

 عِلْمُ دَهُعِن وَمَنْ وَبَيْنَكُمْ بَيْنِي شَهِيداً بِاللّهِ كَفَى قُلْ مُرْسَالً لَسْتَ كَفَرُواْ الَّذِينَ وَيَقُولُ﴿شراكة اهلل في المعرفة في ضوء قوله تعالى: 

 . هذه النقاط تتلخص فيما يلي:(43:  الرعد)﴾الْكِتَابِ

 :إيمانيات
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ها على أتباع المؤمنين إن آيات التنزيل الحكيم عبارة عن نص إيماني وليست دليالً علمياً، يمكن إقامة الحجة بواسطت .1

دوا الدليل العلمي والمنطقي فال يمكن. وعلى أتباع الرسالة المحمدية المؤمنين بالتنزيل الحكيم أن يوربها فقط، أما على غيرهم 

 .على مصداقيتها

لى أن يرث اهلل األرض ومن إن التاريخ اإلنساني ككل في مسيرته العلمية والتشريعية واالجتماعية منذ البعثة المحمدية إ .2

على لسان صحابي  داقية التنزيل الحكيم، وهذه المصداقية ليس من الضروري أن تردعليها، هو صاحب الحق في الكشف عن مص

 .أو تابعي أو فقيه

 البيولوجياوالجيولوجيا ء ووالكيميا الفيزياءإن الوجود المادي وقوانينه هما كلمات اهلل، وأبجدية هذه الكلمات هي علوم  .3

لوجود مكتفٍ ذاتياً وال هما آلية هذه العلوم، وهذا ا (Equations)والكم المتصل  (Digital) المنفصل الكم وإن إلخ، …والفضاء

هو عادل في ذاته ويحتاج إلى شيء من خارجه لفهمه، وهو ال يكذب على أحد وال يغش أحداً، وبنفس الوقت ال يساير أحداً 

 .(115:  األنعام)﴾ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْالًكَلِمَتُ وَتَمَّتْ﴿

جب (، فو6التوبة : )﴾اللّهِ كاَلَمَ يَسْمَعَ حَتَّى جِرْهُفَأَ اسْتَجَارَكَ الْمُشْرِكِينَ مِّنَ أَحَدٌ وَإِنْ﴿تنزيل الحكيم هو كالم اهلل بما أن ال .4

اعتقادنا بأن خالق الكون و، وهو كالوجود ال يحتاج إلى أي شيء من خارجه لفهمه، هذا إليماننا مكتفٍ ذاتياًبالضرورة أن يكون 

يل الحكيم هي بالضرورة داخله، بكلماته هو نفسه موحي التنزيل الحكيم بكالمه، وهو اهلل سبحانه وتعالى. لذا فإن مفاتيح فهم التنز

ع كل األقوال فلنبحث عنها داخل التنزيل الحكيم وبدون صحاح ومسانيد ..إلخ وبدون قول صحابي أو تابعي، ويمكن سما

ي في التعامل مع التنزيل اهلل هي فهم المصطلحات، لذا أوردنا فصل خاص بها، والمنهج المعرف واالستئناس بها. إن أبجدية كالم

ذاته، نسبي لقارئه ونسبيته  الحكيم حيث أن المعرفة أسيرة أدواتها وهذا ما سنشرحه في المنهج. لذا فإن التنزيل الحكيم مطلق في

 (نا نعلم لماذا كان النبي )صبات النص في ذاته وحركة المحتوى لقارئه، وهتتبع تطور نظم المعرفة وأدواتها، وهذا ما نطلق عليه ث

 .ممتنعاً عن شرحه إال في الشعائر فقط
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ينهى، لذا فإن المحرمات واألساس في الحياة هو اإلباحة، وصاحب الحق الوحيد في التحريم هو اهلل فقط، وهو أيضاً يأمر  .5

تهاء بالهيئات التشريعية، فهي تأمر حريم ال قيمة لها. أما غير اهلل، ابتداء من الرسل وانأُغلقت بالرسالة المحمدية، وكل إفتاءات الت

ر والنهي ظرفي زماني مكاني، والتحريم حيث أن األم (،7الحشر : )﴾فَانتَهُوا عَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَا فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتَاكُمُ وَمَا﴿وتنهى فقط 

 .ال يحرم وال يحلل، وإنما يأمر وينهى لذا فإن نواهيه كلها ظرفية شمولي أبدي. لذا فإن الرسول )ص(

(، ومعصوماً 117التوبة : )﴾وَاألَنصَارِ رِينَوَالْمُهَاجِ النَّبِيِّ عَلَى اهلل تَّابَ لَقَد﴿إن محمداً )ص( كان مجتهداً في مقام النبوة  .6

)المائدة ﴾نَ النَّاسِمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِإِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ﴿في مقام الرسالة 

 .وإنما هي أوامر ونواهٍ (، لذا فهناك سنة نبوية وسنة رسولية، وفي السنن الرسولية أو النبوية ال يوجد محرمات إطالقا67ً: 

آلخر هو تذكرة الدخول إلى اإلسالم، واإلسالم يقوم على هذه المسلَّمة، والعمل الصالح هو إن اإليمان باهلل واليوم ا .7

السلوك العام للمسلم، وكل قيمة إنسانية عليا ليست وقفاً على أتباع الرسالة المحمدية هي من اإلسالم مثل بر الوالدين والصدق 

 الصالح من اإلسالم، فأبدع ما شئت، فلك أجر أنت ومن اتبعك. و وعدم قتل النفس وعدم الغش واألمانة.. إلخ. وبما أن العمل

)األنبياء : ﴾مُّسْلِمُونَ أَنتُم فَهَلْ وَاحِدٌ إِلَهٌ إِلَهُكُمْ أَنَّمَا إِلَيَّ يُوحَى إِنَّمَا قُلْ﴿رأس اإلسالم هو شهادة أن ال إله إال اهلل شهادة شاهد 

وأتباعه هم المسلمون المؤمنون، وكل عمل هو  . رأس اإليمان، واإليمان بها تصديقاًأما شهادة أن محمداً رسول اهلل فهي  .(108

وقفٌ على أتباع الرسالة المحمدية وال يقوم به غيرهم هو من اإليمان، مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان ونصاب الزكاة وصالة 

سالم وفيها اإلبداع بدعة ومرفوض. لذا نرى أن هناك الجنازة، حيث أن هذه الشعائر هي من أركان اإليمان وليست من أركان اإل

 وَمَنِ اللّهُ حَسْبُكَ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا﴿ (إيمانان: األول، اإليمان باهلل الواحد وهو اإلسالم والمسلمون، والثاني اإليمان بالرسول )ص

إلسالم يسبق اإليمان دائماً، ويوجد أجر على كل واحد منهما (، وهو اإليمان والمؤمنون، وا64األنفال : )﴾مِنِينَالْمُؤْ مِنَ اتَّبَعَكَ

الكفل األول على اإلسالم والكفل الثاني  .(28:  الحديد)﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ﴿

ي، فهو الدين الوحيد الذي ارتضاه اهلل لعباده، وهو دين الفطرة، وقد تراكم من نوح حتى على اإليمان. وبما أن اإلسالم عام إنسان

محمد )ص(. أما أركان اإليمان فهي ضد الفطرة تماماً كصوم رمضان والصلوات الخمس. وال يمكن لإلنسان أن يقوم بها إال إذا 
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 يَمُنُّ اللَّهُ بَلِ إِسْلَامَكُم عَلَيَّ تَمُنُّوا لَّا قُل أَسْلَمُوا أَنْ عَلَيْكَ يَمُنُّونَ﴿ :أمره أحد بها وهداه إليها، لذا قال تعالى عن اإلسالم واإليمان

لذا فإن أهم إصالح ثقافي نحن بحاجة إليه هو تصحيح أركان  .(17الحجرات : )﴾صَادِقِينَ كُنتُمْ إِن لِلْإِيمَانِ هَدَاكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ

ث تم وضع أركان اإليمان على أنها أركان اإلسالم، مما أوقعنا في أزمة ثقافية وأخالقية كبيرة جداً، اإلسالم وأركان اإليمان، حي

 .حيث أن األخالق والقيم العليا أصالً غير موجودة في أركان اإلسالم المزعومة، فاإلسالم فطرة واإليمان تكليف

 :أوليّات

 على يتعرف فالقارئ. السامع أو القارئ – النص –عند دراسة أي نص لغوي، مهما كان نوعه، لدينا األركان التالية: المؤلف 

 فإذا. بكتابه يريد ماذا منه ليفهم معه ويجلس المؤلف إلى القارئ يذهب أن ضرورياً وليس له، وقراءاته النص خالل من المؤلف

أراده المؤلف، فهذا يعني أنه دخل إلى عقل المؤلف وصار مثله في المعارف الواردة في النص.  كما بالمئة مئة النص القارئ فهم

ليفهمه، فإذا لم يفعل ذلك فإنه يعطل فكره وال يفهم شيئاً، وهذا  تلقائياًوعندما يقرأ القارئ النص فإنه يوظف معلوماته المكتسبة 

يقرؤون آي الذكر الحكيم. ففي التنزيل الحكيم، وهلل المثل األعلى، المؤلف  ما يحصل مع شديد األسف عند الكثير من الناس حين

هو اهلل مطلق المعرفة، والنص هو التنزيل الموحى، والسامع هو الناس محدودو المعرفة من زمن التنزيل إلى أن تقوم الساعة، 

إلنسان واحد، أو لمجموعة من البشر في جيل واحد،  دائماً والمتقدمة دائماً. لهذا، ال يمكن المتطورةبمختلف مداركهم ومعارفهم 

 مُّسْتَقَرٌّ نَبَإٍ لِّكُلِّ﴿أن يفهم النص القرآني بشكل كامل مطلق كما أراده صائغه، وإال أصبح شريكاً هلل في المعرفة، بداللة قوله تعالى: 

 تنزيل بعد محمد )ص( الخاتم، يضع األنباء في (. ولما كان ذلك كذلك، وبما أنه ال وحي وال67األنعام : )﴾تَعْلَمُونَ وَسَوْفَ

 فجاء المدركات، وفي المعرفية األرضية في – الساعة تقوم أن إلى –مستقرها، وبما أن اهلل يعلم بعلمه الكلي اختالف القارئ 

، تحمل مرونة حنيفية التنزيل هذا في األحكام وجاءت النبوة، في المحتوى وحركة النص ثبات أي التشابه، ظاهرة يحمل تنزيله

ي التطابق مع المتغيرات الزمانية والمكانية، في تحركها بين حدود اهلل الدنيا والعليا في الرسالة، تاركة للمجتمع ولألرضية المعرفية ف
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شريع اإللهي المجتمع فهمم وصنع المعاني، واختيار النقطة المالئمة لها، ضمن هذه الحدود حصراً، لتقف عليها وتأخذ بها، ومقلدة للت

 في مؤسساتها التشريعية بإصدار شرائع حدودية ظرفية.

 :لغويّات

ة التفكير ونقل ما يريده األلفاظ خدم للمعاني، فالمعاني هي المالكة سياستها المتحكمة فيها. ووظيفة اللغة هي آلي .1

 .متكلم إلى سامع

معجمية غير كافية لفهم أي المفردة، لذا فالثقافة الحين يخاطب المتكلم سامعاً، فهو ال يقصد إفهامه معاني الكلمات  .2

ل على حده. وحين نقول كنص لغوي، فما بالك إذا كان النص هو التنزيل الحكيم. والمعاني موجودة في النظم، وليس في األلفاظ 

 وَالْبَغْيَ وَاإلِثْمَ﴿ :وله تعالىقإن الولد أكل تفاحة حمراء، فنحن نعني ضمناً وبالضرورة أن هناك تفاحاً بألوان أخرى، وعندما نقرأ 

نقل ذلك لفظاً بالنص. وهذا ما نطلق  (، فنحن نفهم ضمناً وبالضرورة أن هناك إثماً وبغياً بحق، ولو لم33األعراف : )﴾الْحَقِّ بِغَيْرِ

 .عليه المسكوت عنه

نسان، حتى األحالم التي عند اإل اللغة حاملة للفكر، وتتطور معه. وهناك تالزم ال ينفصم بين اللغة ووظيفة التفكير .3

 .يراها النائم، يراها ضمن حامل لغوي

أداء المعنى وتوصيله  التنزيل الحكيم يحوي أعلى مستوى من البالغة التي ال يمكن تجاوزها أو اإلتيان بمثلها في .4

، ولهذا فعلينا أن ز المخلّواإليجا إلى السامع. فهو الكتاب الوحيد الذي يمثل في جميع آياته الخيط الفاصل بين التطويل المملّ

 فَلَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ وَإِن﴿ :نقرأ المسكوت عنه الذي اقتضته البالغة، كما في آية المواريث حيث سكت عن الذكر في قوله تعالى

 .(11النساء : )﴾تَرَكَ مَا ثَاثُلُ فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاء كُنَّ فَإِن﴿:(، وفي قوله تعالى11)النساء : ﴾النِّصْفُ

التنزيل الحكيم خال من الترادف، في األلفاظ وفي التركيب. فاللوح المحفوظ غير اإلمام المبين، والكتاب غير  .5

القرآن، وللذكر مثل حظ األنثيين ال تعني للذكر مثال حظ األنثى. ومن يقول بالترادف في المفردات والتراكيب فكأنه يقول إن 
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ل على مبدأ ما أعذب هذا الكالم ال أكثر من ذلك مقارنة بالشعر الذي ال يعيبه الترادف والكذب. وإن القول أن التنزيل الحكيم نز

 .الناقة لها خمسين اسماً، فهذا يمثل مرحلة ما قبل التجريد النهائي في اللغة، ويمثل بدائية اللغة، لذا فإننا ال نأخذ به اآلن

س زائداً في الداللة، وال يمكن و والزيادة، فما اعتبره النحاة زائداً في النحو، ليالتنزيل الحكيم خالٍ من الحشو واللغ .6

ماته وألفاظه، دون أن حذف كلمة من التنزيل الحكيم دون أن يختل المعنى، وال يمكن من جهة ثانية تقديم أو تأخير أي من كل

 .الموسيقي يفسد النظم الحامل للمعنى، وليس مجرد خلل في جمالية الشكل أو الوقع

 .لفيزياء والطب والرياضياتالتنزيل الحكيم دقيق في تراكيبه ومعانيه، فالدقة فيه ال تقل عن مثيلتها في الكيمياء وا .7

وشرايينه وعظامه ولحمه  وهذا أمر طبيعي، فصانع هذا الكون من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، وخالق هذا اإلنسان بأعصابه وأوردته

وحدة الصانع ووحدة  سمع والبصر واإلدراك، هو ذاته صاحب التنزيل، الذي ال بد وأن تتجلى في دقتهوجلده وشعره وأجهزة ال

ال تعني  .(11النساء : )﴾السُّدُسُ نْهُمَامِّ وَاحِدٍ لِكُلِّ وأَلَبَوَيْهِ﴿ :الناموس. فلكل حرف فيه وظيفة، ولكل كلمة فيه مهمة، وقوله تعالى

قة عند السلف، فالكون هو السدس(. لذا فإن تطور مستوى الدقة عندنا أعلى بكثير من مستوى الد أبداً )ولوالديه لكل واحد منهم

ستعمال دقة العصر في وا .الكون، ولكن مستوى الدقة عندنا اآلن في دراسة الكون أعلى بكثير مما كان عليه في القرن الماضي

 .العلوم والتشريع هو من أساسيات القراءة المعاصرة

كه، والذي يربط ويصل تأويل آيات التنزيل الحكيم ال بد من اإلمساك بالخيط اللغوي الرفيع الذي ال يجوز ترعند  .8

 .هائيةالشكل بالمضمون، ألنه اذا انقطع هذا الخيط بين البنية والداللة، تصبح احتماالت معاني اآلية ال ن

ان العربي والحقاً للتنزيل الحكيم وليس سابقاً أسس التدوين والتقعيد، جاء الحقاً للس إرساءنحن ننطلق من أن  .9

 خَصْمَانِ هَذَانِ﴿ :فإذا قال سيبويه إن الفعل يجب أن يماثل الفاعل في اإلفراد والتثنية والجمع. ثم نقرأ قوله تعالى .له

فهذا ال يعني أن اهلل أخطأ في القواعد التي أرساها سيبويه، بل يعني أن سيبويه حين أسس لقواعده لم  .(19)الحج : ﴾اخْتَصَمُوا

يحكم ما أسسه على ما ينبغي، وهذا يفسر لنا خالفات مدارس النحو وأهله في المئات من المسائل. إن أسس النحو والصرف 

ي هذه القواعد واألسس، يجد أنها تتبع النصوص كيفما تحركت، وأنها جاءت بعد أن وُجدت اللغة واللسان وليس قبلها. والمتأمل ف
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مصاغة أصالً استخراجاً مما تحركت به النصوص، وأن الحكم في صحة القاعدة أو في عدم صحتها لما قاله العرب وسمعوه، ونحن 

 .نؤكد أن السلطة للنص على القاعدة وليس العكس

مفردات أتى بها من لغات  غوياً لم يعرفه الجاهليون في لسانهم قبله. ففيهلقد جاء التنزيل يحمل في ذاته تطويراً ل .10

عرب قبله، وفيه مصطلحات أخرى غير العربية، وفيه أسلوب متميز بالنظم يخرجه كلية من دائرة الشعر أو الخطابة التي عرفها ال

جاهلية كافية بذاتها لفهم التنزيل الة اعتبار مفردات المستحدثة انفرد بها، لم تكن موجودة قبله، وهذا وأشباهه كثير كثير، يؤكد استح

 .الحكيم

مجرورات، وهو ما لقد وضع الخليل وسيبويه قواعد اللسان العربي على مبدأ الشكل: المرفوعات والمنصوبات وال .11

رجاني وابن بويه والجفسي يسمى بعلم النحو. ثم جاء علم البالغة )المعاني( وكأنما هناك فصل بين النحو والبالغة كل على حده.

رن الحادي والعشرين، نعلم جني وأبو علي الفارسي وكل علماء اللغة ظهروا في القرون الهجرية األولى. ونحن اآلن في بدايات الق

أصالً بالماضي. ونسي  أن علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك والطب وكل العلوم األخرى تقدمت بشكل هائل ال يقاس

ر الهائل لعلوم اللسانيات الدين عندنا أن علوم اللغات تطورت أيضاً بشكل هائل. فكيف لم يؤخذ بعين االعتبار هذا التطوعلماء 

 .عند دراسة آيات التنزيل الحكيم لفهمها بشكل أفضل ومعاصر

 :المنهج الفكري

 .ال يمكن فهم أي نص لغوي إال على نحو يقتضيه العقل .1

، لكن الفكر اإلنساني يمكن أن يكون صادقاً، ويمكن أن يكون كاذباً، وهذا يعني أن اللغة حاملة للفكر اإلنساني .2

توفر الرباط المنطقي، وصحة الشكل اللغوي في النص ال يعني بالضرورة أنه حقيقي، وجمال التركيب اللغوي ومتانته في النص ال 

يل بالقول أنه استعمل مختلف أدوات وأساليب البالغة يعني بالضرورة أنه صادق. ومن هنا ال يمكن االقتصار على إعجاز التنز

والبيان التي عرفها العرب، بل يجب باإلضافة إلى ذلك اإليمان بأن النبأ القرآني صادق وحقيقي. وكل من يعمل في حياته للبرهان 
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كثيراً صدق النبأ في النص القرآني، على صدقية التنزيل الحكيم في أنبائه وواقعيته في تشريعاته فهو من الصدّيقين. لقد كان يعنيني 

وواقعية التشريع في آيات األحكام أكثر مما يعنيني جمال التركيب والصياغة فصدق النبأ اإللهي عندي أهم من تصديق المراجع 

 .كائناً من كان مؤلفها

ين الطبيعية والفطرة وانباإلضافة إلى أن التنزيل الحكيم يحوي المصداقية، أي أنه صادق متطابق مع الواقع ومع الق .3

اس، فالناس ال تحتاج إلى اإلنسانية، فهو أيضاً يحوي األهمية وهو خالٍ من العبث ومن األخبار غير المهمة والمعروفة عند الن

ه قصير وخرطومه طويل. وحي لتعرف، مثالً، أن الجرة تنكسر إذا وقعت من ارتفاع عال وال تحتاج إلى وحي لتعرف أن الفيل ذنب

 .(196رة : )البق﴾…سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَالثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ …﴿ :ذا قرأنا قوله تعالىلكننا إ

الناس، عالمهم وجاهلهم،  عرفه كل، وهذا خبر ي10 = 7 + 3وسلّمنا بما ورد في التفاسير بشأنها، رأينا اهلل يعلّم الناس في اآلية أن 

لة( من النص، لم يتأثر كام)وال يحتاجون إلى وحي لمعرفته. وهذا غير معقول في ضوء خلو التنزيل من العبث. فإذا حذفنا كلمة 

وء خلو التنزيل من ضالمعنى الذي ذهب إليه المفسرون وهو أن اهلل يعلم الناس الجمع والحساب. وهذا أيضاً غير معقول في 

لقرآني، وخلوه من الحشو، ة. ما هو إذن تفسير اآلية الذي يحقق كل الفرضيات وال يخل بواحدة منها، ويغطي: صدق النبأ االحشوي

ن نظام واحد للعد عند وبعده عن العبث في سوق المعارف المألوفة عند الناس؟ نقول هو التفسير الذي ينتبه إلى وجود أكثر م

ي النظام االثني عشري مثالً فظام السباعي والنظام االثني عشري والنظام الست عشري، فالعشرة الناس. فهناك النظام العَشّري والن

في اآلية إشارة  ﴾كَامِلَةٌ﴿ :لى، أما العشرة في النظام العُشْري فهي عشرة كاملة، وقوله تعا12/10ناقصة نعبر عنها بالشكل التالي 

 .إلى نوع نظام العد الذي جاءت آية الحج على أساسه

العلمية  أرضيتهال يمكن فهم التنزيل الحكيم، من خالل فهم الشعر الجاهلي ومفرداته، فالمجتمع الجاهلي له  .4

وعالقاته االجتماعية والجمالية واألخالقية، التي جاءت مفردات شعره عاكسة لها ومعبرة عنها ومقيدة بها، ونحن ال نجد كلمات 

ذبية األرضية أو على كرويتها، ألنهم لم يعرفوها أصالً. ولو حصرنا فهم التنزيل الحكيم أو مفردات عند العرب وقتها، تدل على الجا

بها، لما حق لنا أن نقول إن المكتشفات الحديثة العلمية أكدت مصداقية القرآن. ومن هنا قلنا إن المجتمعات هي التي تشارك في 
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بة في التنزيل، بحيث مهما امتدت واتسعت، فسيجد اإلنسان صنع المعاني حسب تطور معارفها، لكن هذه التطورات نفسها محسو

 .أنها منسجمة مع النص القرآني، مصدقة له، ودائرة في فلكه

لياً في ويظهر هذا ج التنزيل الحكيم كينونة في ذاته فقط جاء من عند إله هو كينونة في ذاته )موجود في ذاته(، .5

هو الشكل الثابت فيه، الذي  للغوية المنطوقة. إن النص اللغوي المنطوق للتنزيلثبات النص.. وبتعبير آخر ثبات الذكر في صيغته ا

ته، حتى ولو كان نبياً ال يخضع ال للصيرورة وال للسيرورة. وال أحد يملك اإلدراك الكلي للتنزيل الحكيم في كلياته وجزئيا

ما يصفون. ولكننا نستطيع اإلحاطة ونته بذاته، تعالى اهلل عورسوالً، ألنه يصبح بذلك شريكاً هلل في علمه الكلي، وشريكاً هلل في كين

ي عند قيام الساعة والبعث أبه تدريجياً من خالل الصيرورة المعرفية النسبية المتحركة، وتصبح اإلحاطة كلية يوم تقوم الساعة، 

أدواته المعرفية ومشاكله وى معارفه ووالحساب يتم التأويل الكامل والنهائي للقرآن. إن اإلنسان يقرأ التنزيل الحكيم ضمن مست

ه أشياء لم يفهمها غيره. وهذا االجتماعية واالقتصادية والسياسية وإشكالياته المعرفية، فيجد فيه أشياء لم يجدها غيره، ويفهم من

 حين نتحدث عن ثبات يه دائماًيثبت أن التنزيل يحمل صفة الحياة، وانه كينونة في ذاته، وأنه سيرورة وصيرورة لغيره، وهذا ما نعن

ءة المعاصرة. فأنت حين النص وحركة المحتوى والجدل بين النص والمحتوى. من هنا فإن التنزيل الحكيم يحمل دائماً صفة القرا

رفية معينة، ستفهم من التنزيل تقف كقارئ في نقطة معينة من التاريخ، منطلقاً من نظام معرفي معين، حامالً إشكاليات اجتماعية ومع

 «.قوانين العقل»لمنطق ي النص اللغوي الثابت أموراً، سيفهم غيرك غيرها مع تغير إحداثياته ومنطلقاته. هنا فقط نستعمل اذ

واإلنساني، وهي القوانين  إن التنزيل الحكيم هو كالم اهلل غير المباشر، أما كلمات اهلل فهي الوجود بفرعيه الكوني .6

الرساالت السماوية( ال تظهر إال )من فهمنا لكلمات اهلل نفهم كالمه. أي أن مصداقية كالم اهلل الناظمة لهذا الوجود بفرعيه أيضاً. ف

وجود الكوني واإلنساني في كلماته )الوجود الموضوعي الكوني واإلنساني(، وما علينا لنفهم كالمه إال أن ندرس كلماته في ال

كالم اهلل بالتالي فهم متطور للسيرورة والصيرورة، وعليه نقول إن فهمنا بسننه وقوانينه. لكن فهمنا لهذه السنن والقوانين يخضع ل

 .غير ثابت، بينما كالم اهلل ثابت في كينونته كنص
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ي، ويجب بالتالي أن التنزيل الحكيم هدى للناس ورحمة للعالمين، ومن هنا فهو يحمل الطابع اإلنساني ال العروب .7

وليس في عصر النبوة  لم وليس في المجتمع العربي فقط، وعلى مر العصور والدهورنرى مصداقيته رأي العين في كل أنحاء العا

 والصحابة فقط. أي أن التنزيل يحمل الخاصيتين التاليتين:

  . (Revelation doesn’t contradict reason) الوحي ال يناقض العقل – أ

 (Revelation doesn’t contradict reality) . الوحي ال يناقض الحقيقة – ب

لمعلومات تأتي من خارج إن القرآن يؤكد النظرية المادية في المعرفة اإلنسانية وهو أن العلم يتبع المعلوم وأن ا .8

 .قطاإلنسان عن طريق الحواس والوحي )اإللهام( وغيرها. أما أن المعلوم يتبع العلم فهو من صفات اهلل ف

 التسطير،يتبعها  (Identification) ()تمييز األشياء بعضها عن بعض التقليمإن المعرفة اإلنسانية تقوم على مبدأ  .9

دراك المشخص والفؤاد هو اإل . (Classification)وهو ضم األشياء بعضها إلى بعض في نسق وهو ما نطلق عليه التصنيف

 .بالحواس وهو الذي يعطي المادة األولية الخام للفكر والعقل

 .إلنسان على العالم الخارجياالقدر والمقدار( هو النافذة التي يطل بها  – حصاءإن مبدأ الكم والكيف )العدد واإل .10

 .فيبدأ اإلنسان بالكيف ثم ينتقل إلى الكم والعكس

ذه العناصر األربعة تنتج إن عناصر المعرفة اإلنسانية بالعالم الموضوعي هو المادة والبعد والموقع والحركة. ومن ه .11

 .الوظيفة والتطور

هالك، والنصر دائماً بين البناء وال الصراعالموضوعي في التنزيل الحكيم يقوم على جدلية أساسية هي إن العالم  .12

مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ ﴿ حدالوا الشيء في التناقضات جدلية –للهالك. ومن هذه الجدلية نستنتج الجدليات التالية في الطبيعة: آ 

)يس : ﴾كُلَّهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ لَّذِيا سُبْحَانَ﴿ األشياء بين – المتبادل والتأثر التأثير – األزواج جدلية –ب  .(5الحج : )﴾مُخَلَّقَةٍ

 .والضالل الهداية – والتقوى الفجور –الليل والنهار : «في ظواهر األشياء أو في السلوكيات» األضداد جدلية –ج  .(36
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س هلل. وهي الكلمة التي المقدسة وفيها تكمن عبادية الناإن أساس الحياة اإلنسانية هي الحرية وهي القيمة العليا  .13

 . فهي لغير اهلل حتماًسبقت ألهل األرض. والعبودية غير مطلوبة أصالً ال من اهلل وال من غيره. وإن كان هناك عبودية أصالً

 :أسس الفقه اإلسالمي المعاصر

ية تضم آيات النبوة ول. وآياته من هذه الزاوص( كنبي، ورسالته كرس)التنزيل الحكيم يضم بين دفتيه نبوة محمد  .1

يق والتكذيب، وآيات وتحتمل التصد (التي تشرح نواميس الكون وقوانينه وقوانين التاريخ وأحداث الرساالت والنبوات )القصص

ي تخضع لثبات شابهات التالرسالة التي تشرح األحكام واألوامر والنواهي وتحتمل الطاعة والمعصية. أما آيات النبوة فهي المت

أما آيات الرسالة فهي والنص وحركة المحتوى، ويمكن إعادة قراءتها في ضوء تطور األرضية المعرفية على مر العصور والدهور. 

تطابق بمرونة مع متغيرات المحكمات التي ال يمكن أن تكون صالحة لكل زمان ومكان إال إذا كانت حدودية، حنيفية، قادرة على ال

إلنسانية، لذا فال يكون ن، أي أنها قابلة لالجتهاد وللمطابقة مع الظروف الموضوعية المستجدة في المجتمعات االزمان والمكا

 .االجتهاد إال في النص، أما خارج النص فافعل ما تشاء

د ال يجوز تعديها تتجسد حدودية آيات األحكام في التنزيل الحكيم بحدود اهلل. ونميز فيها نوعين: األول حدو .2

ج ىوت ل ا ع ت ه  ل و ق في  إلرث  ا د  كحدو  ، ا ه ي ل ع وقوف  ل ا جوز  ي ا  م ن إ ا  وزه :ا هِ﴿  لّ ل ا دُ  و دُ حُ كَ  لْ يَ .… تِ ن  مَ  عِْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُوَ

 وَكُلُواْ﴿ :راب منها وال الوقوف عليها، كحدود الصوم في قوله تعالىوالثاني حدود ال يجوز االقت .(14-13النساء : )﴾يُدْخِلْهُ نَاراً

 فاَلَ اللّهِ ودُحُدُ تِلْكَ …فَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ دِ مِنَ الْاألَسْوَ الْخَيْطِ مِنَ األَبْيَضُ الْخَيْطُ لَكُمُ يَتَبَيَّنَ حَتَّى وَاشْرَبُواْ

لخيط األسود من الفجر، وحد النهاية ييز الخيط األبيض من ا، حد البداية فيه هو تمحقلٌونفهم أن الصيام  .(187البقرة : )﴾تَقْرَبُوهَا

ترك مسافة أمان، قبل الفجر نفيه هو الليل. لكن اهلل تعالى يرشدنا هنا إلى عدم االقتراب اللصيق بحد البداية وحد النهاية. بل 

وف فوق حد الزنا زنا، ويجب ا، ألن الوقبدقائق وبعد الغروب بدقائق. ومثله حد الزنا، فهو من الحدود التي ال تحتمل الوقوف عليه

 .أن نترك مسافة أمان تفرضها أعراف المجتمع وتقاليده
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ما مصداقية ليس ثمة ناسخ ومنسوخ بين دفتي المصحف الشريف. فلكل آية حقل، ولكل حكم مجال يعمل فيه. أ .3

(، فتظهر في 106البقرة : )﴾قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىَ اللّهَ أَنَّ تَعْلَمْ مْأَلَ مِثْلِهَا أَوْ مِّنْهَا بِخَيْرٍ نَأْتِ نُنسِهَا أَوْ آيَةٍ مِنْ نَنسَخْ مَا﴿ :قوله تعالى

 لَكُم وَلِأُحِلَّ﴿ :ه تعالىالنسخ بين الشرائع. إذ هناك محرمات وردت في شريعة موسى، ثم جاء عيسى المسيح وحلّلها، بداللة قول

زل في رسالة موسى، كأحكام ن(، وجاءت رسالة محمد )ص( لتنسخ بعض أحكام مما 50مران : آل ع)﴾عَلَيْكُمْ حُرِّمَ الَّذِي بَعْضَ

المعنى والمفهوم أما النسخ ب الزنا واللواط ولتستبدلها بأحكام أخرى، ولتضيف أحكاماً لم تنزل من قبل، كالسحاق والوصية واإلرث.

السيف بالموعظة الحسنة،  والذي يحول الجهاد إلى غزو، ويستبدل الشائع اليوم، الذي يصل بعدد اآليات المنسوخة إلى عدة مئات،

طريقة التوثيق والبينة التي  فهو ليس عندنا بشيء. فنحن نرى النسخ ال يقل أهمية أبداً عن تنزيل اآلية والحكم أول مرة، ونرى أن

رار وتحديد المنسوخ من ب اتباعها في إقاعتمدتها لجان جمع آيات التنزيل أيام أبي بكر وعمر وعثمان، هي ذاتها التي كان يج

و وحده المسؤول عن كتاب اهلل. إضافة إلى أننا ننطلق من أن صاحب التنزيل هو وحده صاحب الحق بالنسخ، وناقل التنزيل ه

ليق بموضوع وهناك، التي ال ت إبالغه للناس، في الوقت الذي ال نجد فيه خبراً ثابتاً يؤيد النسخ، اللهم إال بعض المتناثرات هنا

ة االلتباس في الفهم اإلنساني هام أساسي كالنسخ مما يدل على انعدام المسؤولية عند من قال به. وقد ورد االتكاء على النسخ إلزال

 .في مرحلة تاريخية معينة

لتاريخي تاريخياً والنص ا علينا أن نميّز بين النص التاريخي وتاريخية النص. فهناك القصص القرآني الذي يعتبر نصاً .4

خية وكذلك اآليات الواردة حسب التنزيل يحمل صفة العبرة وال يحمل أي تشريع. واألنباء كلّها بما فيها أنباء الرسل نصوص تاري

بة وال يؤخذ منها أي حول موقعة بدر وأُحد والخندق واألحزاب وتبوك وفتح مكة عبارة عن نصوص تاريخية بما فيها سورة التو

آيات اإلرث والشعائر فهي  قة لها بالرسالة، ولها مناسبات نزول ألنها نص تاريخي. أما آيات الرسالة مثلأحكام شرعية، وال عال

اإلنساني آليات  نص رسالة للطاعة، وفهم هذه النصوص هو الذي يحمل تاريخية النص. ففي القصص النص تاريخي. وفي الفهم

 .هناك تاريخية النص – مثالً كاإلرث –الرسالة 
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قع دون إيقاع الناس االجتهاد يكون في النص المقدس حصراً وصحة االجتهاد تحدده المصداقية بين االجتهاد والوا .5

بارة أخرى، بمقدار في الحرج ودون الحد من حريتهم، فاالجتهاد صحيح ومقبول بمقدار ما يتجاوب مع الواقع الموضوعي، وبع

هو الذي يحدد صحة القراءة  ة القراءة التاريخية. ومعيار الفهم والمصداقية هذافهم قارئ النص المجتهد للواقع الموضوعي في لحظ

ما كانت التشريعات أو خطأها، ودرجتها من الصواب والخطأ. وهذا أيضاً ما يحدد نجاح أو فشل أي برلمان في تشريعاته فكل

لواقع المعاش. وبهذا نفهم أن لقاً من فهمه الصحيح متطابقة ومتجاوبة مع الواقع الموضوعي كان البرلمان ناجحاً في تشريعاته انطال

، منذ آدم والى أن تقوم صاحب الحق الوحيد في إظهار مصداقية كالم اهلل هو الخط الكامل للسيرورة والصيرورة اإلنسانية كلها

 .(. وليس على لسان صحابي أو تابعي أو فقيه20لعنكبوت ا -137الساعة. )آل عمران 

. 13حرمات الـ الناس األحياء على تشريع )أمر ، نهي ، سماح ، منع( ليس له عالقة بالماإلجماع هو إجماع  .6

تعددية الزوجية التي . وكالالبرلماناتالذي يمكن منعه بعد ثبوت أضراره، عن طريق االستفتاء والمجالس الشعبية و كالتدخين

 .يمكن منعها ال تحريمها وذلك عن طريق االستفتاء أو البرلمان

واالجتماع واإلحصاء  س هو ما يقوم على البراهين المادية والبينات العلمية التي يقدمها علماء الطبيعياتالقيا .7

ات اإلفتاء، وبهذه البينات الحقيقيون للسلطة التشريعية والسياسية، وليس علماء الدين ومؤسس المستشارونواالقتصاد. فهؤالء هم 

 .يتم السماح والمنع ال التحليل والتحريم

إللهي ودور السلطة ان توضيح الفرق بين التحريم والنهي والمنع وبين التحليل واألمر والسماح، ومعرفة الدور إ .8

الستثناء منها عيني، وهو ال تخضع لالجتهاد وال لإلجماع وال للقياس، وا 13ودور الناس في كل منها، في ضوء أن المحرمات الـ 

بيح المحظورات، وهذا توال يمكن إسقاطه على بقية المحرمات تحت شعار الضرورات  في آية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير،

ن. وال يحق ألي كان )مفتي يساعد كثيراً في إخراج الخطاب اإلسالمي المعاصر، من حيز المحلية إلى حيز العالمية كرحمة للعالمي

 عليه ينطبق ذلك قبلي ومن. الحكيم التنزيل في واردةال 13 الـ المحرمات عدد يزيد أن( استفتاء – برلمان – اإلفتاء مجلس –

 .(169البقرة : )﴾تَعْلَمُونَ الَ مَا اللّهِ عَلَى تَقُولُواْ وَأَن﴿ :تعالى قوله
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ء المجتمع والدولة تاريخياً وإن فهم الدور النبوي في عصره، بأنه اجتهاد في حقل الحالل تقييداً وإطالقاً من أجل بنا .9

ألصول بأن األحكام تتغير بتغير )التاريخ والجغرافيا(، هو الطريق الوحيد لتطبيق ما قاله علماء ا ؛الزمان والمكانفي ضوء متغيرات 

ة العرب(، ومن إطار الزمان المكان )شبه جزير إطار األزمان، األمر الذي نراه أساسياً لخروج الخطاب اإلسالمي عند المؤمنين من

 .اعةالم بأكمله وإلى الناس جميعاً في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الس)القرن السابع الميالدي( إلى الع

( لتجسيد الفكر المطلق السنة النبوية هي االجتهاد األول، والخيار األول لإلطار التطبيقي الذي اختاره محمّد )ص .10

القرن السابع الميالدي.  العرب فيالموحى، لكنه ليس األخير وليس الوحيد، أي هي األسلمة األولى للواقع المعاش في شبه جزيرة 

جزيرتهم، أي في حدود  لقد تعامل الرسول مع التنزيل الحكيم من خالل السيرورة و الصيرورة التاريخية البحتة للعرب في شبه

دولة مركزية، وحقق  المطروحة أمامه، بحيث أسس اإلشكالياتالتاريخ والجغرافيا، ضمن مستواهم االجتماعي والمعرفي، وضمن 

منية معينة، ومجتمع معين قائم زقفزة نوعية، أي أنه كان المرآة الصادقة األولى لتفاعل التنزيل ككينونة في ذاته مع حقبة تاريخية 

 وال رجل فكر ، بل على أرض الواقع اإلنساني الموضوعي المباشر. ومن هنا نصل إلى القول أن الرسول )ص( لم يكن فيلسوفاً

قول بأن الرسول األعظم الموحى من المطلق وطبقه في عالم نسبي محدود زمانياً ومكانياً. من هنا ن كان رجل دعوة جاءه الفكر

رة تاريخية تحكم وجوده )ص( كان المجتهد األول الذي صاغ للفكر المطلق الموحى إليه قالباً موضوعياً من خالل سيرورة وصيرو

بهذا يبطل القياس وم على الواقع المعاش هو تطبيق نسبي تاريخي ووجود مجتمعه. لقد كان تطبيق الرسول )ص( آليات األحكا

وعي، ضمن النظام ويبقى االجتهاد في آيات األحكام هو األساس، واألساس هو العقل ومصداقية االجتهاد في الواقع الموض

م األدلة والبينات على تقديالمعرفي المتبع واإلشكالية الموضوعية. ومفهوم القياس المطروح في الفقه ليس له معنى ويصبح في 

 .لنظام المعرفي المتبعامصداقية( االجتهاد في النص مع الواقع الموضوعي المباشر )اإلشكالية( ضمن رابط بينهما هو )انطباق 

السنة النبوية شيء، والسنّة الرسولية شيء آخر. فالسنّة الرسولية هي التي وجب إتباعها في حياة الرسول )ص(  .11

ما يميّز الرسالة المحمدية عن غيرها، وهي الشعائر، وهي ثابتة شكالً و محتوى على مرّ الزمان، ووصلتنا عن  وبعد مماته وهو

طريق التواتر الفعلي، وال عالقة لها بكتب الحديث. أما أقوال النبي )ص( حول المجتمع والسياسة والتنظيم والعادات واللباس 
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فهو سنة نبوية ظرفية غير ملزمة وال تحمل الطابع األبدي، ويمكن االستئناس بها واألخالقيات التي وردت تحت عنوان الحكمة، 

ولكنها ال تشكل أحكاماً شرعية. وكل أقوال النبي )ص( يؤخذ بها إذا كانت مقبولة إنسانياً، وغير ذلك فهي محلية. وعلى هذا 

 جزء هي النبوية السنة عنها يقال ما أن أي – أصالً نفع فيها كان إن هذا –فإن ضرر ما يسمى كتب الحديث أكبر بكثير من نفعها 

لم تصحّ. وبهذا يصبح علم الجرح والتعديل وطبقات الرجال ال معنى  أم صحَّت ملزمة وغير أبدية غير وهي المرسلة، األحكام من

 .له وهو عبء علينا

والبيان  .(67نزيالً )المائدة تنقله إليه لقد أنزل اهلل سبحانه الذكر بصيغته المنطوقة، ليبين النبي للناس كرسول ما تم  .12

ة إلى كونه تفصيالً هنا ليس التفصيل كما فهمه البعض واسترسل البعض اآلخر حتى وصل إلى القول بأن البيان النبوي، إضاف

ونسخه لنص القرآني المجمل، فهو تخصيص لعام وتقييد لمطلق. ثم تابع بعدهم من وصل إلى القول بحاكمية الخبر النبوي على 

رآن، سبحانه وتعالى عمّا له، انتهاء بأخطر نتيجة يصل إليها عقل مؤمن، هي أن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى الق

ور النبي كرسول في بيان ( ود187البقرة  ؛ 15المائدة ؛ 187يصفون. إننا نرى أن البيان هو اإلعالن وعدم اإلخفاء )آل عمران 

ة بالصياغة اللفظية للتنزيل إظهاره وعدم كتمانه، وفي إعالنه وإذاعته على الناس. فالنبي ليست له أية عالقالتنزيل الحكيم هو ب

ل عليه من أوامر ونواه. نحن إذن ، كما ال عالقة له بمضمون ما تنزّ«التنزيل»جاهزاً  بل تنزَّل عليه مصاغاً «اإلنزال»الحكيم كذكر 

كرسول في إعالنها  تعالى بشكله المنطوق، فتنزلت هذه الصياغة على النبي، وتحددت مهمتهأمام نص إلهي موحى، صاغه اهلل 

شكل واضح وصريح دون زيادة أو نقصان للناس ببيانها وعدم إخفائها كلياً أو جزئياً وفي تبليغها لهم بالغاً مبيناً، أي معلناً مذاعاً ب

تم وجه. وأن أطروحة أن )ص( بمهمته كنبي، وبمهمته كرسول على أكمل وأ وبيان الشعائر وتبليغ أحكام الرسالة، وقد قام محمّد

م وسورة األعراف وهود النبي )ص( شرح القرآن هي أطروحة غير صحيحة. فإذا نظرنا إلى سُوَرٍ طوال في التنزيل كسورة األنعا

لنبي )ص( للقرآن، . إن عدم شرح اويوسف ويونس، لنرى ماذا قال النبي )ص( في شرحها، لم نجد شيئاً أو بعض جمل إن وجدت

 .وللشعائر في الرسالة، يؤكد أنه نبي، ويؤكد أنه الخاتم، وأنه ليس مؤلف التنزيل الحكيم
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سالمي الذي يمثل شيء والفقه اإل «وهي ما نسميه الشريعة اإلسالمية»إن آيات التشريع ذات الكينونة المطلقة .13

مية إلهية ، بينما الفقه اإلسالمي تفاعل الناس وفهمهم للتشريع في لحظة زمانية تاريخية معينة شيء آخر تماماً. إذ أن الشريعة اإلسال

ي والفقه اإلسالمي سالم إلهإنساني تاريخي. وبدون وعي هذا الفرق وأخذه بعين االعتبار، ال أمل لنا بالخروج من المأزق بأن اإل

م تفاعل تاريخي اجتماعي والتفسير إنساني وهذا هو الفرق بين اإلسالم والمسلمين. فاإلسالم هو التنزيل الحكيم، والمسلمون ه

المستقبل. فإذا رأينا أن إنساني مع التنزيل، أي التشخيص الواقعي التاريخي للتنزيل، وهناك فرق بينهما في الماضي والحاضر و

وص واألحكام السماوية، فال للنص «التشخيص األول»إلسالمي الذي بين أيدينا يمثل القراءة األولى والفهم التطبيقي األول الفقه ا

ا ونظمنا المعرفية المعاصرة يبقى لنا سوى أن نقوم بالقراءة الثانية، ونحن في بدايات القرن الحادي والعشرين، في ضوء إشكاليتن

 إلى. …عدنا قراءة ثالثة ورابعة  يمكن أن يتم التطور والتقدم إال باختراقها. ويجب أن يقرأه من يأتي بواختراق أصول الفقه التي ال

 .الساعة تقوم أن

ظرياً، وعملياً بعونه تعالى، نفإننا نقرر  ،«تغير األحكام بتغير األزمان»إذا كان علماء األصول قد قرروا نظرياً مبدأ  .14

يات اإلرث في ضوء الرياضيات لنظام المعرفي، وال عجب أبداً إن انتهينا في قراءتنا المعاصرة آلأن األحكام تتغير أيضاً بتغير ا

يراً ليست مسألة ذكاء وغباء، الحديثة إلى أحكام ونتائج تختلف عن مثيالتها عند أهل القرن الثامن الميالدي. والمسألة أوالً وأخ

نرى ما لم يستطع السابقون  الية نعيشها ونظام معرفي نقف عليه، سمحا لنا أنوال مسألة تقوى وعدم تقوى، إنها ببساطة مسألة إشك

نراه في إشكاليتنا ونظامنا  رؤيته. ويجب أن يرى من يأتي بعدنا، بأرضيتهم المعرفية وإشكاليتهم المتطورة عنّا، ما لم نستطع أن

 .المعرفي الحالي

سمح بظهور التعددية يدود اهلل، وبالتالي فهو حنيفي مما بما أن التشريع اإلسالمي هو تشريع مدني إنساني ضمن ح .15

لفتوى ومجالس اإلفتاء واالختالف في الرأي في القضية الواحدة. كما يؤسس لظاهرة االنتخابات والمجالس التشريعية وإلغاء ا

 .وإبقائها فقط على الشعائر ال غير
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 مناسبات اآليات والسور

 

 .(4/12/2012) 1434محرم  20 :النشر تاريخ     د. أحمد حسن فرحات أ 

 (.10 /9المصدر: مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، األعداد )

 تمهيد في مناسبات اآليات والسور:

من هنا كان البد الكالم عن المناسبات فرع على الكالم عن )ترتيب اآليات والسور( أهو توقيفي أم اجتهادي؟ و

 العلماء في المناسبات من أن نعرض لهذه القضية.لنا قبل بيان آراء 

قشة آراء العلماء في ونبين الوجه الذي تطمئن إليه النفس كما نبين الوجوه األخرى التي تنير لنا الطريق في منا

  عد عن الخطأ.المناسبات وتكشف اللثام عن اختالف المنازع واالتجاهات، بحيث يكون حكمنا أقرب للصواب وأب

 يات:ترتيب اآل

تالوته للقرآن  وبما علم من -يه وسلمصلى اهلل عل -ترتيب اآليات في سورها توقيفي ثابت بالوحي وبأمر النبي

رتيب اآليات ما بمشهد من الصحابة وعلى كونه توقيفياً، دلت النصوص وانعقد اإلجماع، قال السيوطي في بحث ت

اع فنقله غير واحد توقيفي ال شبهة في ذلك، أما اإلجماإلجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب اآليات "نصه: 

ا واقع بتوقيفه صلى منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته وعبارته ترتيب اآليات في سوره

 ."اهلل عليه وسلم وأمره من غير خالف في هذا بين المسلمين

 يب اآليات توقيفي.وهذه هي النصوص التي استدل بها السيوطي على أن ترت
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. "آن من الرقاعكنا عند النبي صلى اهلل عليه وسلم نؤلف القر"ا قاله زيد بن ثابت فيما رواه البيهقي والحاكم: م -1

يها بإشارة النبي صلى فيشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من اآليات المفرقة في سورها وجمعها "قال البيهقي: 

 ."اهلل عليه وسلم

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا كان ر"خرجه أبو داوود والنسائي وغيرهما عن عثمان بن عفان أنه قال: ما أ -2

 ."كذا وكذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤالء اآليات في السورة التي يذكر فيها

يه لسا عند رسول اهلل صلى اهلل علكنت جا"وى اإلمام أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: ر -3

ن )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ مأتاني جبرائيل فأمرني أن أضع هذه اآلية هذا الموضع "وسلم إذ شخِص ببصره ثم صوبه ثم قال: 

 ."بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى(. إلى آخرها

كُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً(. لعثمان بن عفان: )وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْقلت "وى البخاري عن عبد اهلل بن الزبير قال: ر -4

لماذا تتركها مكتوبة "ذا تكتبها؟ أو قال: والمعنى لما -[. نسختها اآلية األخرى فَلِمَ تكتبها أو تدعها234]البقرة: 

 ."مع أنها منسوخة؟ قال: يا ابن أخي ال أغيّر شيئا منه من مكانه

رأي فيه لذلك ال يدل على أن وضع كل آية في مكانها أمر توقيفي ال مدخل لل "ال أغير شيئا من مكانه"فقوله: 

 يجوز تحويل شيء منه عن مكانه.

ي ليلة من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة ف"وى الشيخان وغيرهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: ر -5

 ."لدجالمن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من ا"فوعا: ، وروى مسلم عن أبي الدرداء مر"كفتاه

اللة حتى طعن ما سألت النبي صلى اهلل عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الك"وروى مسلم عن عمر قال: 

 ."بأصبعه في صدري تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء

وصفها بأنها أول  في إرشادهم إلى اآليات المتقدمة علىفلوال أنه كان قد وقفهم على ترتيب من قبل لما اعتمد 

 سورة كذا، أو آخر سورة كذا، إذ كيف تتميز لهم عن غيرها بوصف يكون مجهوال لهم؟
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 راءته صلى اهلل عليه وسلم لسور كثيرة بمشهد من الصحابة ففي حديث حذيفة الذي رواه مسلمما ثبت من ق -6

ي سورة المغرب. فوآل عمران والنساء وفي صحيح البخاري أنه قرأ األعراف أنه قرأ في صالته ذات ليلة البقرة 

ح مسلم أنه كان وروى الشيخان أنه كان يقرأ في صبح الجمعة بـ )الم تنزيل( و)هل أتى على اإلنسان( وفي صحي

 يقرأ )ق في الخطبة، وعند مسلم أنه كان يقرأ في العيد بـ )ق( و)اقتربت(.

هلل بن سالم أنه قرأ ارأ في صالة الجمعة بـ )الجمعة( و)المنافقون( وفي المستدرك عن عبد وعنده أيضا أنه كان يق

لم قرأها عليهم سورة الصف حين نزلت حتى ختمها، إلى غير ذلك من سور أخرى ثبت أنه صلى اهلل عليه وس

(. فتبين بهذه 1سلم)وعليه  بمشهد من الصحابة وما كان لهم أن يختاروا ترتيبا يخالف ما سمعوا من النبي صلى اهلل

جبرئيل عن اهلل تعالى،  األدلة أن الصحابة تلقوا ترتيب اآليات عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، وإن النبي تلقاه عن

 إن جبرئيل أتاني فأمرني أن أضعها"سَانِ( كما قال النبي صلى اهلل عليه وسلم في آية )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْ

لعلماء بذلك، ا. فتكون جميع اآليات كذلك، إذ ال فرق بين آية وأخرى، وقد صرح جميع "في موضعها من سورتها

يات في كل سورة ال خالف أن ترتيب اآل"وبأنه مجمع عليه كقول القاضي عياض فيما نقله عن الحافظ في الفتح: 

  ."(2على ما هي عليه اآلن في المصحف من اهلل تعالى)

 سور:ترتيب ال

ن جبرئيل عليه عالصحيح عند عامة السلف أن ترتيب السور توقيفي بمعنى أن النبي صلى اهلل عليه وسلم تلقاه 

قرآن على ما كانوا إنما أُلِّفَ ال"سمعت مالكا يقول: "السالم وتلقاه عنه الصحابة. قال عبد الرحمن بن وهب: 

 ."يسمعونه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

والصحابة رضي اهلل عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزل اهلل على رسوله من "غوي في شرح السنة: وقال الب

غير أن يزيدوا أو ينقصوا منه شيئا، خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته، فكتبوه كما سمعوا من رسول اهلل صلى اهلل 

مهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي عليه وسلم، وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يلقن أصحابه ويعل
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هو اآلن في مصاحفنا، بتوقيف جبرئيل إياه على ذلك وإعالمه عند نزول كل آية أن هذه اآلية تكتب عقب كذا في 

سورة كذا فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد ال في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح 

رتيب، أنزله اهلل جملة إلى السماء الدنيا، ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة وترتيب النزول غير المحفوظ على هذا الت

 ترتيب التالوة.

هلل عليه وسلم اترتيب السور ووضع اآليات مواضعها إنما كان بالوحي كان رسول اهلل صلى "وقال ابن الحصار: 

الوة الرسول صلى لنقل المتواتر بهذا الترتيب من ت. وقد حصل اليقين من ا"ضعوا آية كذا في موضع كذا"يقول: 

 اهلل عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف،

لقرآن جملة إلى إن اهلل تعالى أنزل ا"وقال أبو بكر بن األنباري في كتاب )الرد على من خالف مصحف عثمان: 

نزل في أمر يحدث في بضع وعشرين سنة وكانت السورة ت السماء الدنيا، ثم فرقه على النبي صلى اهلل عليه وسلم

ة واآلية. فانتظام واآلية تنزل جوابا لمستخبر يسأل، ويوقف جبرئيل النبي صلى اهلل عليه وسلم على موضع السور

لعالمين. فمن أخر االسور كانتظام اآليات والحروف كله عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خاتم النبيين عن رب 

ى أهل الحق في ة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظام اآليات وغيَّر الحروف والكلمات. وال حجة علسور

نه هذا الترتيب وهو كان عتقديم البقرة على األنعام، واألنعام نزلت قبل البقرة ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم أخذ 

 ."ان اآلياتجبرئيل عليه السالم يوقفه على مكوكان  "ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن"يقول: 

لترتيب وكان صلى اترتيب السور هكذا هو عند اهلل في اللوح المحفوظ على هذا "وقال الكرماني في )البرهان( : 

ي توفي فيها مرتين، اهلل عليه وسلم يعرض على جبرئيل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه. وعرضه عليه في السنة الت

جبرئيل أن يضعها بين آيتي الربا  [. فأمره281 اآليات نزوال )وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ(. ]البقرة:وكان آخر 

 ."والدين
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، ثم نزل مفرقا على أنزل القرآن أوال جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا"وقال العالمة الطيبي: 

 ."لمصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظحسب المصالح، ثم أثبت في ا

ى مالك، ومال وذهب الباقالني في أحد قوليه وابن فارس إلى أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة، ونسب إل

سلم كالسبع الطوال ابن عطية في تفسيره إلى أن كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى اهلل عليه و

الزركشي في  اميم والمفصل وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوَّض األمر فيه إلى األمة بعده. قالوالحو

لمهم بأسباب نزوله والخالف بين الفريقين لفظي، ألن القائل بالثاني يقول أنه رمز إليهم بذلك لع": "البرهان"

ى اهلل عليه وسلم مع ا يسمعونه من النبي صلإنما ألَّفوا القرآن على ما كانو"ومواقع كلماته. ولهذا قال مالك: 

سناد فعلي، بحيث يبقى إقوله بأن ترتيب السوَّر باجتهاد منهم، فآل الخالف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي؟ أو بمجرد 

 ."لهم فيه مجال للنظر

على هذا الترتيب ته كان القرآن على عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم مرتبا سوره وآيا"وقال البيهقي في المدخل: 

له كما سيأتي بحول ومال إليه السيوطي وحديث عثمان ال داللة فيه لما قا "إلى األنفال والبراءة، لحديث عثمان

 اهلل تعالى.

ليه وسلم لحديث المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول اهلل صلى اهلل ع"قال أبو جعفر النحاس: 

ن النبي صلى اهلل عفهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ  "السبع الطوال أعطيت مكان التوراة "واثلة: 

فظ رسول اهلل عليه وسلم وأنه من ذلك الوقت، وإنما جمع في المصحف على شيء واحد ألنه جاء هذا الحديث بل

 صلى اهلل عليه وسلم على تأليف القرآن.

الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان  أعطيت مكان التوراة السبع"لفظ حديث واثلة: "قلت: 

رواه أحمد والطبراني، وفي إسناده عمران بن داوود القطان وهو وإن ضعفه  "اإلنجيل المثاني وفضلت بالمفصل

. واحتج "هو ممن يكتب حديثه"يحي بن معين وأبو داوود والنسائي، فقد وثقه عفان ومشاه أحمد، وقال ابن عدي: 
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ومما "وابن حبان والحاكم وغيرهم، فهذا الحديث حسن، قال الحافظ بن حجر في )فتح الباري( :  به ابن خزيمة

يدل على أنَّ ترتيبها توقيفي ما أخرجه أحمد وأبو داوود عن أوس بن أبي أوس عن حذيفة الثقفي قال::كنت في 

طرأ على حزب من "عليه وسلم: فقال لنا رسول اهلل صلى اهلل "الحديث. وفيه:  "الوفد الذين أسلموا من ثقيف

 "كيف تحزبون القرآن؟"فسألنا أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قلنا:  "القرآن فأردت أال أخرج حتى أقضيه

نحزبه ثالث سور، وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثالث عشرة سورة وحزب "قالوا: 

يث يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف اآلن، كان فهذا الحد"قال:  "المفصل من )ق( حتى نختم

 ."على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

عيد يبطله ب. قلت: هو احتمال "ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخالف ما عداه"قال: 

 حديث واثلة.

ث سعيد بن وفي مصنف ابن أبي شيبة من حدي "إقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران"وفي صحيح مسلم حديث: 

 ."قرأ النبي صلى اهلل عليه وسلم بالسبع الطوال في كل ركعة"خالد قال: 

من العتاق  إنهن"وفي صحيح البخاري عن بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه واألنبياء: 

 ن.. فذكرها نسقا كما هي في المصحف اآل"األول وهن من تالدي

ا الطواسين. ولم ومما يدل على أن ترتيب السور توقيفي، كون الحواميم رتبت والء، وكذ"قال الحافظ السيوطي: 

نها أقصر أترتب المسبحات والء، بل فصل بين سورها وفصل بين )طسم الشعراء( و)طسم القصِص( بـ )طس( مع 

 ."س( عن القصِصمنهما ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات والء وأخرت )ط

قلت "والخالصة أن ترتيب السور توقيفي كترتيب اآليات، أما ما رواه أحمد وأصحابه السنن عن ابن عباس قال: 

ما حملكم على أن عمدتم إلى األنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما، ولم "لعثمان: 

كان رسول اهلل صلى "فقال عثمان:  "بع الطوال؟ تكتب بينهما سطر بسم اهلل الرحمن الرحيم ووضعتموها في الس
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ضعوا "اهلل عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 

وكانت األنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من  "هؤالء اآليات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا 

ن نزوال وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت بأنها منها، فقبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولم يبين آخر القرآ

لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم اهلل الرحمن الرحيم، ووضعتهما في السبع 

باجتهاد منه وإنما يدل على أنه ظنهما  صححه ابن حبان والحاكم، فهذا ال يدل على أن عثمان رتبهما "الطوال

سورة واحدة. ولهذا لم يكتب لبراءة بسملة، وهذا رأي رآه مجاهد وأبو روق وسفيان، فقالوا األنفال وبراءة سورة 

واحدة والصحيح أن براءة قائمة بنفسها، وهو ما عليه عامة العلماء، ولم تكتب في أولها البسملة، ألن النبي صلى 

لم لم يأمر بكتابتها كما في المستدرك للحاكم والحكمة في ذلك ما رواه الحاكم عن بن عباس قال: اهلل عليه وس

سألت عليا بن أبي طالب: لما لم تكتب في براءة بسم اهلل الرحمن الرحيم؟ قال: ألنها أمان، وبراءة نزلت "

  ."(3بالسيف)

 آراء العلماء في المناسبات:

الً آراء هذه االتجاهات ل المناسبات أمكننا أن نميز فيه اتجاهات أربعة، وسنعرض أوإذا تأملنا ما كتبه العلماء حو

  ثم مناقشتها ونرجح ما نراه أولى وأقرب إلى الصواب.

 االتجاه األول:

يقول بعدم المناسبة أصالً ونمثل له بالشوكاني حيث تعرض لهذا الموضوع في تفسيره المسمى )فتح القدير( ص 

اعلم أن كثيراً من "ول، وأنحى بالالئمة على المفسرين الذين يقولون بالمناسبة، يقول الشوكاني: من المجلد األ 72

المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن ال يعود عليهم بفائدة 

علقة بكتاب اهلل سبحانه وذلك أنهم أرادوا بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في األمور المت

أن يذكروا المناسبة بين اآليات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاءوا بتكلفات 
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وتعسفات يبرأ منها اإلنصاف، ويتنزه عنها كالم البلغاء فضالً عن كالم الرب سبحانه وحتى أفردوا ذلك بالتصنيف 

األهم من التأليف، كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته وإن هذا لمن وجعلوه المقصد 

أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال مفرقاً ينزل حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي 

 عن عالم ال يشك أن هذه على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإلى أن قبضه اهلل عز وجل، وكل عاقل فضالً

الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها بل وقد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حالالً وتحليل أمر 

 كان حراماً، وإثبات أمر لشخِص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله.

اً في عبادة وحيناً ضى وتارة مع من حضر وحينوتارة يكون الكالم مع المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع من م

ر دنيا وطوراً في أمر في معاملة ووقتاً في ترغيب ووقتاً في ترهيب وآونة في بشارة وآونة في نذارة وطوراً في أم

ختالف ومتباينة آخرة ومرة في تكاليف آتية ومرة في أقاصيِص ماضية، وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا اال

تالفها، فكيف يطلب العاقل ن الذي ال يسير معه األئتالف، فالقرآن النازل فيها هو باعتبار نفسه مختلف كاخهذا التباي

واب الشك وتوسيع المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والمالح والمالح والحادي وهل هذا إال من فتح أب

يتكلمون في  قصور فإنه إذا وجد أهل العلمدائرة الريب على من في قلبه مرض أو كان مرضه مجرد الجهل وال

مر الموجب لالرتباط فإن التناسب بين جميع آي القرآن بليغاً معجزاً إال إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة وتبين األ

بيناً انقدح في قلبه  وجد االختالف بين اآليات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك فوجده تكلفاً محضاً وتعسفاً

 ان عنه في عافية وسالمة.ما ك

هذا على فرض أن نزول القرآن الكريم كان مرتباً على هذا الترتيب الكائن في المصحف وكل من له أدنى علم 

بالكتاب وأيسر حظ من معرفته يعلم علماً يقيناً أنه لم يكن كذلك، ومن شك في هذا وإن لم يكن مما يشك فيه 

ارفين بأسباب النزول المطلعين على حوادث النبوة فإنه ينثلج صدره ويزول أهل العلم رجع إلى كالم أهل العلم الع

عنه الريب بالنظر في سورة من السور المتوسطة فضالً عن المطولة ألنه ال محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت 
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لمقصر أن يعلم أن في حوادث مختلفة وأوقات متباينة ال مطابقة بين أسبابها وما نزلت فيها في الترتيب بل يكفي ا

أين موضع هذه اآليات  أول ما نزل: )اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ(. وبعده )يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ(. )يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ(. وينظر

 والسور في ترتيب المصحف؟.

لمصحف ما أنزله اهلل اد تقدم في ترتيب وإذا كان األمر هكذا فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعاً أنه ق

لى ما وقع من الترتيب عند متأخراً وتأخر ما أنزله اهلل متقدماً فإن هذا العمل ال يرجع إلى ترتيب نزول القرآن بل إ

ن يفهم ما يقول مجمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة وما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمره وأحقر فائدته بل هو عند 

يقف عليه من الناس  ه من تضييع األوقات وإنفاق الساعات في أمر ال يعود بنفع على فاعله وال على منوما يقال ل

رسائله وإنشاءاته وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من البلغاء من خطبه و

باً وحيناً رثاء وغير وأخرى هجاء وحيناً ندي أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون تارة مدحاً

كلف تكلفاً آخر تذلك من األنواع المتخالفة فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه ثم 

إلنشاء الكائن في فناسب بين الخطبة التي خطبها في النكاح ونحو ذلك وناسب بين اإلنشاء الكائن في العزاء وا

بعمره الذي هو رأس ماله  شابه ذلك لعد هذا المتصدي لمثل هذا مصاباً في عقله متالعباً بأوقاته عابثاًالهناء وما ي

اهلل سبحانه الذي  وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة وهو ركوب األحموقة في كالم البشر فكيف تراه يكون في كالم

هلل سبحانه وقد علم كل مقصر وكامل أن اأعجزت بالغته بلغاء العرب وأبكت بفصاحته فصحاء عدنان وقحطان 

في الخطاب  وصف هذا القرآن بأنه عربي وأنزله بلغة العرب وسلك فيه مسلكهم في الكالم وجرى به مجاريهم

ن المقامين فضالً عن عوقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتي بفنون متخالفة وطرائق متباينة فضالً 

 ميع ما قاله ما دام حيا وكذلك شاعرهم.المقامات فضالً عن ج
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ا هذا البحث في هذا ونكتفي بهذا التبيين على هذه المفسدة التي تعثر في ساحاتها كثير من المحققين وإنما ذكرن

لسالم، فإذا قال متكلف االموطن ألن الكالم هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم عليه 

 ."هذا ما قبله؟ قلنا ال كيفكيف ناسب 

  فدع عنك نهبا صيح في حجراته ... وهات حديثا ما حديث الرواحل

 االتجاه الثاني:

المناسبة علم "قول: اتجاه يقول بالمناسبة في حال دون حال ويمثل هذا االتجاه الشيخ العز بن عبد السالم حيث ي

سباب مختلفة أتحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط الكالم أن يقع في أمر م

 ."لم يشترط فيه ارتباط أحدهما باآلخر

عن أحسنه،  ومن ربط ذلك فهو متكلف بما ال يقدر عليه إال بربط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضالً"قال: 

ربط بعضه  يتأتى فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة وألسباب مختلفة وما كان كذلك ال

باب كتصرف ببعض، إذ ال يحسن أن تربط تصرف اإلله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختالف العلل واألس

بط بعض تلك رالملوك والحكام وتصرف اإلنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة، وليس ألحد أن يطلب 

  ."هاالتصرفات مع بعض مع اختالفها في نفسها واختالف أوقات

 االتجاه الثالث:

هو الذي يقول بالمناسبة ويمثل جمهور الذين بحثوا في هذا الموضوع وهم يرون أن هذا العلم قد خفي على كثير 

وقال  "أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"من المفسرين لدقته، يقول الفخر الرازي في تفسيره: 

رتبط بعضه ببعض لئال يكون منقطعاً وهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو من محاسن الكالم أن ي"بعض األئمة: 

ارتباط آي القرآن بعضها ". قال القاضي أبو بكر بن العربي في )سراج المريدين( : "كثير منهم، وفوائده غزيرة

واحد عمل فيه ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إال عالم 
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سورة البقرة ثم فتح اهلل ـ عز وجل ـ لنا فيه فلم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا 

 ."وبين اهلل ورددناه إليه

سب الوقائع قد وهم من قال ال يطلب لآلي الكريمة مناسبة ألنها على ح"(: 4وقال بعض المشايخ المحققين)

الصحف الكريمة صل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيالً وعلى حسب الحكمة ترتيباً فالمصحف كالمتفرقة، وف

استفتي في أحكام  على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، وحافظ القرآن العظيم لو

ثل كما أفتى، وال كما ى التالوة لم يممتعددة أو ناظر فيها، أو أمالها لذكر آية كل حكم على ما سئل وإذا رجع إل

بٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ نزل مفرقاً بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه الباهر فإنه )كِتَا

  [.1مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ(. ]هود: 

 االتجاه الرابع:

فرعاً من فروعه، ويمثل هذا لنظام( الذي تعتبر المناسبة جزءاً من أجزائه وهو الذي يقول بأكثر من المناسبة أنه بـ )ا

 به )النبأ العظيم(.االتجاه المعلم عبد الحميد الفراهي الهندي ويقرب منه الدكتور محمد عبد اهلل دراز في كتا

اآلي والسور وأما قد صنف بعض العلماء في تناسب "يقول الفراهي في معرض بيان الفرق بين المناسبة والنظام: 

الكالم في نظام القرآن فلم أطلع عليه، والفرق بينهما أن التناسب إنما هو جزء من النظام فإن التناسب بين اآليات 

بعضها مع بعض ال يكشف عن كون الكالم شيئاً واحداً مستقال بنفسه، وطالب التناسب ربما يقنع بمناسبة ما وربما 

ها الكالم فيصير شيئاً واحداً، وربما يطلب المناسبة بين اآليات المتجاورة مع عدم يغفل عن المناسبة التي ينتظم ب

اتصالها، فإن اآلية التالية ربما تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منها ولوال ذلك لما عجز األذكياء عن إدراك 

فيه اقتضابا بيناً وذلك إذا كانت  التناسب فأنكروه، فإن عدم االتصال بين آيات متجاورة يوجد كثيراً ومنها ما ترى

اآلية أو جملة من اآليات متصلة بالتي على بعد منها، وبالجملة فمردانا بالنظام أن تكون السورة كالماً واحداً ثم 

تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة والالحقة أو بالتي قبلها أو بعدها على بعد ما، كما قدمنا في نظم اآليات بعضها 
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ما أن اآليات ربما تكون معترضة فكذلك ربما تكون السور معترضة. وعلى هذا األصل ترى القرآن مع بعض فك

كله كالماً واحداً ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من األول إلى اآلخر فتبين مما تقدم أن النظام شيء زائد على 

 ."المناسبة وترتيب األجزاء

بت أن للترتيب ه لهذا الغرض والمسمى )دالئل النظام( حيث يثويوضح الفراهي هذه الفكرة في كتابه الذي ألف

م والذين يزعمون خالف والنظام حظاً وافراً في كل مركب ال سيما في الكالم البليغ وال سيما في هذا القرآن الكري

مرتب الم منظم وكذلك فإنهم قد أخطأوا في زعمهم ولم ينصفوا كتاب اهلل. ثم صرح بعد ذلك بأن القرآن الحكيم 

 في سوره بل من أوله إلى آخره على غاية حسن النظم والترتيب وليس فيه شيء من االقتضاب ال في آياته وال

تى لو قدم حآياته مرتبة في كل سورة كالفصوص في الخواتم وسورة منظمة في سلك واحد كالدرر في القالئد 

 ن.ا يعود إلى قريب من الهذياما أخر أو أخر ما قدم لبطل النظام، وفسدت بالغة الكالم بل ربم

عمته فهم نظم وقد يسر لي بمحض ن"ويبين الفراهي في موضع آخر من كتابه كيف اهتدى إلى هذا العلم فيقول: 

 -ب وألذها عنديالقرآن في سورة البقرة وسورة القصِص من نفس القرآن وإني كنت مولعاً بتالوته وهو أحب الكت

م آن الكريم أشت الكتب نظماً، لنزوله نجماً نجْماً ولكن بعد ما ظهر في النظاروقد كنت أسمع أن الق -وهلل الحمد

تى وفقني في سورتين حثني على التدبر في باقيها وكنت في حدث السن وعز الفرصة، فمضت بضع عشرة سنة ح

ي عظم الذمة فردعن اهلل تعالى أن ابتدأت من أول القرآن ويسر لي اإلتمام في سنة كاملة وهممت أن أبرزه للناس

لمات النفس وغوايات ظوروعني كبر المغبة، فمكثت أراجع فيه النظر مرة بعد مرة أمداً طويالً مستعيذاً باهلل من 

إليه  الجهل ومع ذلك وددت لو طويته على غره وسكت عن حلوه ومره ونجوت من إثمه وبره ولكن اضطرني

  أمور:

 األول:
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بان لنا عمود الكالم، عدم التزام رباط اآليات، فإنه لو ظهر النظام واست أني رأيت اختالف اآلراء في التأويل من

[. وجعلنا 24فِي السَّمَاءِ(. ]إبراهيم:  لجمعنا تحت راية واحدة وكلمة سواء )كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا

[. وكيف الخالص عن 103وا(. ]آل عمران: مِيعاً وَال تَفَرَّقُمعتصمين بحبل كتابه، كما قال: )وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَ

 الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَال مِنْ التفرق األصلي، وقد جعلوا هذا الحبل أشتاتاً في ظنونهم وهو بحمد اهلل متين )ال يَأْتِيهِ

ريق الكالم عن متنه وبالنظام طسب ظنه، ويحرف [. فيؤوله كل فريق ح42خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ(. ]فصلت: 

, الذين يحرفون الكلم يتبين سمت الكالم، فينفي عن آيات اهلل أهواء المبتدعين وانتحال المبطلين وزيغ المنحرفين

  سهم.عن مواضعه, والذين يقطعون كالم اهلل عما بين يديه ومن خلفه ويضمون إليه ما يعجب هوى نفو

 والثاني:

 عوض الشهادة -الملحدين قد طعنوا في القرآن من جهة سوء النظم ورأيت جمهور علماء المسلمينأني رأيت 

[. 5الكهف: ]مثل ما قالوا )كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ(. قد تفوهوا ب -بالحق والمنافحة عن حقيقة كتاب اهلل

[. وقد علمت حق اليقين أن قولهم باطل وحجتهم 141الْمُؤْمِنِينَ سَبِيالً(. ]النساء:  )وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى

  داحضة فلم يسعني أن أسكت وأرى الباطل قد عمت بلواه وبلغ السيل زباه.

 الثالث:

 أنه ال يخفى أن نظم الكالم بعض منه فإن تركته ذهب بعض معناه، فإن للتركيب معنى زائداً على أجزاء األشتات

فال شك أن من حرم فهم النظام، فقد حرم حظاً وافراً من الكالم ويوشك أن يشبه حاله بمن قبله من أهل الكتاب 

[. 14: وْمِ الْقِيَامَةِ(. ]المائدةكما أخبر اهلل تعالى عنهم: )فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَ

وأخاف أن تكون هذه العداوة والبغضاء التي نراها في المسلمين من هذا النسيان فال تهدأ عداوتهم وال يرجعون من 

اختالفهم وسبب ذلك ما ذكرنا في األمر األول؛ ألننا إذا اختلفنا في معاني كالمه اختلفت أهواؤنا، وصرنا مثل أهل 
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ذا القرآن الذي يرفع اختالفهم وأما نحن فليس لنا إال هذا الكتاب الكتاب، غير أن رجاءهم كان بهذا النبي وه

 ."المحفوظ

فكار السلف ومطمحاً ألوهكذا فإن علم النظام الذي اكتشفه الفراهي علم جامع ليس كعلم المناسبة الذي كان مركزاً 

لم النظام ال يظهر وأعم فعألنظارهم؛ ألن التناسب إنما هو جزء من أجزائه والنظام شيء زائد عليه بل أوسع منه 

نظام فال شك أنه ال التناسب وحده بل يجعل السورة كالماً واحداً، المحتملة أرجحها فمن تدبر القرآن في ضوء ال

د األمور إلى يخطئ في فهم معانيه وذلك ألن النظام قد يبين له سمت الكالم وينفي عنه تشاكس المعاني وير

ال عليه وهو أعظم إهواء حتى يجبره أال يأخذ إال بصحيح التأويل وال يعتمد الوحدة ويسد أبواب الدخول فيه لأل

 مطلوب.

 ويقول الدكتور محمد عبد اهلل دراز في كتابه )النبأ العظيم(:

اً من المباني جمعت إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حشيت حشواً وأوزاع"

ة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول وأقيم على كل أصل بنية متماسك -تدبرت لو -عفواً فإذا هي

ا تنتقل بين حجرات منها شعب وفصول وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول فال تزال تنتقل بين أجزائها كم

التنسيق، وال التقسيم ووأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة، ال تحس بشيء من تناكر األوضاع في 

ما ترى بين آحاد كبشيء من االنفصال في الخروج من طريق إلى طريق بل ترى بين األجناس المختلفة تمام األلفة 

نفسها وإنما هو حسن الجنس الواحد نهاية التضام وااللتحام كل ذلك بغير تكلف وال استعانة بأمر خارج المعاني أ

 فاً.ل غرض ومقطعة وأثنائه يريك المنفصل متصالً والمختلف مؤتلالسياقة ولطف التمهيد في مطلع ك

ولماذا نقول إن هذه المعاني تتسق في السورة كما تتسق الحجرات في البنيان؟ ال بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم 

صل األعضاء في جسم اإلنسان، فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما كما يلتقي العظمان عند المف

ومن فوقها تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق واألعصاب ومن 
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وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً، كما يأخذ الجسم قواماً واحداً 

  ."ةويتعاون بجملة على أداء غرض واحد مع اختالف وظائفه العضوي

 مناقشة آراء العلماء في المناسبات:

دلة التي اعتمد عليها بعد هذا العرض لمذاهب العلماء في )المناسبات( ال بدّ أن نقف وقفة عند كل اتجاه تناقش األ

 في حكمه واالستنتاجات التي توصل إليها بناء على هذه األدلة.

 مع الشوكاني:

تعسفا متكلما برأيه لقول بـ )المناسبة( ويرى من يقول بها متكلفا معرفنا من استعراض رأي الشوكاني أنه ينكر ا

  أيه على دليلين.رفاتحا ألبواب الشك مُوسّعا لدائرة الرّيب، مُضَيّعا وقته فيما ال يفيد. ويبني الشوكاني 

 األول:

كون متناقضة كتحريم نزول القرآن مفرقا حسب الحوادث المقتضية لنزوله، وكونها متخالفة باعتبار نفسها، بل قد ت

االختالف ومتباينة هذا  أمرٍ كان حالال، وتحليل أمر كان حراما. . . ثم يقول: وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا

رض أن نزول القرآن فالتباين.. فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختالفها إلى أن يقول: هذا على 

ن معرفة يعلم ئن في المصحف، فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب، وأيسر حظ ممترتبا على هذا الترتيب الكا

ن آيات نعلم قطعا أنه علما يقينا أنه لم يكن كذلك. . ثم يقول: وإذا كان األمر هكذا فأي معنى لطلب المناسبة بي

 يرجع إلى ترتيب العمل قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله اله متأخرا، وتأخّر ما أنزله اهلل متقدما فإن هذا 

  نزول القرآن بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدّى لذلك من الصحابة.

 الثاني:

قياسُه القرآن الكريم على قصائد الشعراء وكالم الخطباء حيث يقول: وقد علم كل مقصر وكامل أن اهلل تعالى وصف 

في الكالم وجرى به مجاريهم في الخطاب، وقد علمنا أن هذا بأنه عربي وأنزله بلغة العرب وسلك فيه مسالكهم 
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خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتي بفنون متخالفة وطرائق متباينة فضال عن المقامين، فضال عن المقامات، فضال 

رآن عن جميع ما قاله ما دام حيا، وكذلك شاعرهم. وإذا ما نظرنا في القسم األول من الدليل األول، وهو نزول الق

منجما على حسب الحوادث المختلفة، وترتيبه على حسب النزول فإننا ال نجد حاجة لناقشة هذه الفكرة ألنها ساقطة 

هذا على فرض أن نزول "بنفسها، ولم يقل بها أحد من العلماء حتى إن الشوكاني نفسه يقول بعد أن يستعرضها: 

يف وكل من له أدنى علم بالكتاب وأيسر حظ من معرفة، القرآن كان مترتبا على الترتيب الكائن في المصحف، فك

 ."يعلم عليما يقينا أنه لم يكن كذلك

لفرض ولماذا هذا الحكم بناء عليه وهل هناك مجال لالفتراضات افلماذا هذا  -وكانيكما قال الش -وإذا كان األمر

ن بـ )المناسبة( إنما أن جميع القائليفي األمور المعلومة من الدين بالضرورة والتي ثبتت بطريق التواتر، خاصة و

من الدليل األول، والذي  يبنونها على أساس أن ترتيب التالوة غير ترتيب النزول. وإذا ما انتقلنا إلى القسم الثاني

خرا وتأخر ما كان يبني فيه حكمه على أن ترتيب القرآن لم يكن حسب النزول، وإنما تقدم في ترتيبه ما كان متأ

  ا نقول:متقدما فإنن

تهاديا برأي الصحابة إن كالم الشوكاني هنا مبني على أن ترتيب اآليات القرآنية، لم يكن بالتوقيف وإنما كان اج

متأخر لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعا أنه قد تقدم في ترتيب المصحف أي تقديم ال -فإن هذا"ونِص كالمه 

ل القرآن بل إلى ما وقع من تقدما فإن هذا عمل ال يرجع إلى ترتيب نزوما أنزله اهلل متأخّرا، وتأخّر ما أنزله اهلل م

 ."الترتيب عند جمعه ممن تصدّى لذلك من الصحابة

كما  -ع وقامت األدلةومعلوم أن القول بأن ترتيب اآليات اجتهادي لم يقل به أحد من العلماء وإنما انعقد اإلجما

واألدلة  جال لالجتهاد فيه. فالقول بأنه اجتهادي خروج على اإلجماعلى أن ترتيب اآليات توقيفي ال مع -تقدم معنا

 المتضافرة،هذا باإلضافة إلى أن الشوكاني لم يذكر لنا دليال واحدا على رأيه هذا.
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النزول؟ وهل كان هذا  وإذا ثبت هذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا رُتّبَت اآليات ترتيبا مخالفا لترتيب

كن الناسبة؟ وإذا جزافا أم البد وراء ذلك من حكمة؟ وإذا كان لحكمة فما هي هذه الحكمة؟ إن لم تاألمر هكذا 

رنا في استخراجها كانت الناسبة خافية في بعض األحيان فليس معنى ذلك أنها غير موجودة، بل معنى ذلك أننا قص

ند البعض ما هو خاف نفس، وقد يظهر في عوإدراكها كما تخفى علينا كثيرا من الحكم في آيات اهلل في اآلفاق واأل

ا يعطيه، عند غيرهم وقد يظهر في زمن ما خفي في زمن آخر، وال شك أن اإلنسان يأخذ من القرآن بقدر م

م وقوة االستنباط. والمناسبة تكون على وجوه وتدرك حسب أفهام الناس، وال بد من اختالف لمدارج الناس في العل

تابه )دالئل ض الناس، وبعضها عل بعض آخر. ويعلق الفراهي على هذه الفكرة في كفبعض الوجوه يظهر على بع

 النظام( فيقول:

  محيِص له من أحد ثالثة أقوال:ال -ي المناسبةأ -المنكر للنّظْم

ب كما وجدت في فإما أن يقول بأن السورة ليست إال آيات جمعت بعد النبي صلى عليه وسلم من غير رعاية ترتي

ط قطعت النّظم، فكال . وإما أن يقول بأنها اختل نظمها، لما أن اآليات التي أخلت بين الكالم المربوأيدي الناس

بيّنة والمفصلة بعد النزول القولين ظاهر البطالن ومبنيٌ على الجهل الفاحش بجمْع القرآن وترتيبه، ومواقع اآليات الم

 األول.

التاّلوة حسب تالوة جبريل بي صلى اهلل عليه وسلم وأمر اهلل النبي بأما األول فألنّ السّور كانت متلوّة في عهد الن

لسورة بالتمام ويسمع منهم فهذا القرآن ايعلم الناس  -يه وسلمصلى اهلل عل -كما صرح به القرآن. وقد كان النبي

األخيرة، فلو  الوتهالمجموع في المصاحف ليس إال على نسق ما جاء به جبريل عليه السالم، وقرأه على النبي في ت

 قعها الخاصة.صح ما زعم فَلِمَ أمرَ اهلل نبيه باتّباع قراءة جبريل؟ ولِمَ كان يأمر بوضع اآليات بموا

لربط المدخولة ال تقطع النّظم إذا دخلت في موضع يليق بها، واآليات المدخولة كلها معلومة افألن اآلية  -أما الثاني

 [.1مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ(. ]هود:  لى: )كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْبما قبلها أو بعدها. وقد قال اهلل تعا
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عرا أو سجعا أو غير ذلك مما وإما أن يقول بأن اهلل تعالى لم يُرِدْ أن يُنَزّل كالما منظما كما لم يُرِد أن يجعله ش

ما اقتضت األحوال من  به الهداية والحكمة فأنزل حسبيراعى فيه المتكلم من البدائع والتكلف إنما هو كالم أُريد 

تباينة سورة جامعة الدالئل والشرائع. وربما اجتمع المقتضيات من وجوه مختلفة، فأنزل مراعيا لتلك الوجوه الم

ل متباعدة في زمان لمطالب مختلفة، احتيج إليها في زمان نزولها. واألحوال والحوادث، واقتضاءاتها تجمع من عل

موع هذه الجمل فال د. فالسورة تجمع هذه الجمل كلها تكون على حِدّتها في غاية الحُسْن والنّظام، وأما مجواح

ما وجدنا الكالم الطّويل معنى اللتماس النظام فيه. وقد بيّن ذلك بعض أكابر العلماء فأقول لوال رعاية النظم فيه ل

ينَ(. قد سبق في أول سورة بعيدة عنها. مثال )هُدىً لِلْمُتَّقِ مبنيا على أسلوب جامع أو كلمة ناظرة إلى كلمة سابقة

 نَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ(.البقرة ثم جرى الكالم حتى عاد إلى ذكر أهل التقوى، فجاء قوله تعالى: )أُولَئِكَ الَّذِي

لك ليس بمحض االتفاق بعد ذلك يبيّن أن ذ[. ناظرا إلى ما سبق، والتّأمل في نظم ما بينهما وفي ما 177]البقرة: 

 ولذلك أمثلة كثيرة أوضح مما ذكرنا.

م وخطبهم ألنه نزل أما الدليل الثاني الذي يعتمد عليه الشوكاني في حكمه، وهو قياسه على كالم العرب وقصائده

ه وال يخالفه من كل وج بلغتهم فإننا نقول فيه: إن القرآن الكريم وإن نزل بلغة العرب، فليس يشبه كالمهم من كل

اهلل تعالى كتابه  سمّى"وجه، فهناك أوجه اتفاق، كما أن هناك أوجه اختالف فمن أوجه االختالف ما قال الجاحظ: 

يوانا وبعضه سورة، اسما مخالفا لما سمّى العرب كالمهم على الجملة، والتفصيل، سمّى جملته قُرآنا ما سمّوا د

أنها تسير على نظام  خرها فاصلة كقافية. وإذا ما تأملنا قصائد الجاهلية، وجدناكقصيدة، وبعضها آية كالبيت، وآ

ر أو المدح أو الرثاء، معيّن حيث ابتداء بالنسيب والبكاء على األطفال والديار، ثم يصل الشاعر إلى غرضه من الفخ

 وال شك أن المناسبة قائمة بين أجزاء القصيدة وأبياتها.

ه الشوكاني من إنكاره ترتيب القصائد المختلفة الموضوع كمدح والهجاء والرثاء، أو ترتيب أما بالنسبة إلى ما ذكر

الخطب التي قبلت في مناسبات مختلفة، فهذا غير وارد، وذلك ألن كثيرا من القصائد التي وصلتنا على قلتها لم 
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كانوا أمة أُمية ال يقرؤون وال تكن لتنجو من تالعب رواة الشعر بين تقديم وتأخير، وحذف وتغيير، وألن العرب 

يكتبون، ومن ثم لم يؤلفوا كُبُبا حتى تحتاج إلى ترتيب وتنسيق، وحينما تحولوا إلى أمة علمية بمجيء القرآن 

ودخولهم في اإلسالم، وجدنا الكتب المصنفة المرتبة، ووجدنا المناسبة تجمع أشتات هذه الكتب وموضوعاتها، 

اختالف موضوعاتها وفنونها فكتب الفقه وكتب التفسير، وكتب الحديث وكتب وهكذا توزعت الكتب واختلفت ب

   التاريخ الخ...

أتي الخاتمة، وكذلك وكل كتاب يبدأ بما يناسب االبتداء، ثم يقدم ما حقه التقديم، ويؤخر ما حقه التأخير، ثم ت

وضوع واحد، أو مناسبة مالقصائد التي يجمعها الشعراء فإنهم ال ينشرون دواوينهم هكذا اعتباطا، وإنما يعمدون إلى 

بشرية كلها في ما فينشرونها في ديوان واحد تحت عنوان واحد، وليس هذا شأن العرب وحدهم، وإنما هو شأن ال

الموضوع الذي  الشرق والغرب، بل إن الشوكاني نفسه، شعر حينما استطرد في كالمه عن المناسبة أنّه خرج عن

موطن ألن الكالم هنا إنما ذكرنا هذا البحث في هذا ال"لسورة البقرة، فاعتذر عن ذلك وقال:  كان فيه وهو تفسيره

أن يبين للقارئ مناسبة  . فهو يريد بذلك"قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السالم

بدا أن يتخلى عن المناسبة، أن اإلنسان ال يمكن أ هذا الكالم الذي انْجرّ إليه، حتى ال يالم على ذلك، وهذا دليل على

في الكالم، ونقِص في  أو أن يُغفلها في كالمه أو كتابته فإذا كان كالم البشر خلوا من المناسبة فال شك أنه عيب

 ب فيه هدىً للمتقين.صاحبه فكيف بكالم اهلل تعالى الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه والذي ال ري

 إليك ما قاله الفراهي في دحض هذه الشبهة:و

زعم بعض العلماء أن الكالم المنظم الذي يجري إلى عمود خاص ليس من عادة العرب فإنك ترى في شعرهم "

اقتضابا بيّنا، فلو جاء القرآن على غير أسلوبهم ثقل عليهم، وهذا زعم باطل، فإن العرب كانوا يتَلَهّوْنَ بالشعر، وال 

لمعالي وإنما كانوا يعظمون الحكماء ويحبون الخطبات الحكيمة، ولذلك كان األشراف يأنفون عن يعدونه من ا

قول الشعر وأنْ يُعْرفوا به وإنما يستعملونه نزرا على وجه الحكمة وضرب المثل. ومحض الوزن والنظم ال يُعَد 
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و الحديث، فمن نظم األبيات في غير شعرا، وإن للشعر مواضيع من فنون الهزل واإلطْراب، فهو على كل حال من له

مواضيعه ال يُسَمّى شاعرا إنما هو ناظم. ومن هذا الجانب المعروف من حقيقة الشعر، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: 

 ."إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا"

 الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ عَلَّمْنَاهُأي هذا يكون عل الندرة، ولذلك نزه اهلل تعالى نبيه عن الشعر حيث قال: )وَمَا 

 [.69ى الْكَافِرِينَ(. ]يس: إِالَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَ

بعد ذلك تجعل هل فإن تبيّن لك هذا الفرق بين الشعر والبيان، وأن العرب لم يكن أكثر كالمهم الجزل شعرا، ف

لشعراء وقدمه على االقرآن على أسلوب الشعراء وأنه مقتضب البيان كمثله؟ أال ترى كيف جعل اهلل ذلك من ذمائم 

لقائل، فقال تعالى الكذب مع ظهور شناعة الكذب فنبّه على أن القول من غير غاية وعمود ونظام أدل على سخافة ا

 [.226 -225قُولُونَ مَا ال يَفْعَلُونَ(. ]الشعراء: هُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَفي ذم هؤالء الشعراء: )أَلَمْ تَرَ أَنَّ

كن النفس ربما ترغب هل الهيمان في كل واد إال الجريان في القول من غير مقصد ونظام. وليس للعقل فيه رغبة، ول

لها عن الهموم واألفكار لى الخمر والغناء وأشغالٍ تغففي المالهي، والخُلُوِّ عن الفكر فتميل إلى ذلك كما تميل إ

 وهذا ليس بدواء ولكنه داء.

 ل:ثم يبين الدوافع الحقيقية، واألسباب الخفية التي جعلت بعض العلماء ينكرون المناسبة فيقو

ال يرضى ه، فإنه ما أنكر وجود النظم في القرآن من أنكره إال بخالف رضاه، ولوال أنه أكره عليه لتحاشى عن"

ن اإلخالل راجع فيه معاقل أن يترك بين الناس كالما له، وهو يعلم أنه مختل النظم، بل لو الح له بعد زمان شيء 

 ."النظر، وهذّبه غاية ما يمكنه

تقصير، فحينئذ ينسب وكذلك ال يهتم به من حَسُن فيه ظنه، وإنما يتهمه إذا عجز عن فهمه ولم يتهم فيه نفسه بال

 إساءة الصناعة، وذلك إذا كان الكالم من مخلوق.إلى القائل 
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ك األمين إلى وألقاه المل -هو محفوظ ومرتب على غير ترتيب النزولو -تعالى وتقدس -فأما إذا كان من الخالق

 نبي كريم، فيصح السان من قوم مشهورين بالفصاحة والبيان، وقد قرأه عليه مرارا.

إذا تحدى به البلغاء،  ي تناسب أجزائه، ال سيما الكالم البليغ، وال سيماوال شك أن حُسْنَ الشيء ونفعه مودعان ف

لمين المؤمنين باهلل وهو من المس -فعجزوا عن اإلتيان بمثله ولو بسورة واحدة. فال أدري كيف يظن به ظان

 .أنه خال عن حسن النظام -وتنزيله

ليه إال ألسباب اضطرتهم ))أي المناسبة، لم يذهبوا إفإذا كان األمر كذلك، فال شك أن الذين ذهبوا إلى نفي النظام 

يد، إلى إليه، فلنذكر بعض تلك األسباب لتعرف عذرهم، وتبقى على حسن ظنك بهم، ولتخرج من محض التقل

 مطمئن من الحق.

م ذلك إما أساء به فإن األذكياء والحكماء ال يذهبون إلى رأي نكرٍ إال فرارا مما هو أشد نكارة، فمن لم يعرف

اع لكل دليل واضح. الظن، وسدّ على نفسه االنتفاع بهم، أو قلّدهم في أمر ظاهر الفساد فعمي وتصامم عن االستم

كابر ما يوافق بأولئك األكابر. وإن نقلت من بعض األ فإن إساءة الظن إلى دالئلك أهون عليه من إساءة الظن

 الحق اشتبه عليه األمر، وربما اتبع ما عليه األكثرون.

 اهلل التوفيق:لذلك احتجنا إلى ذكر بعض األسباب المانعة عن اإليقان بالنظام مع وضوح دالئله، فنقول وبف

 األول:

وهو أقوى األسباب: تبرئة كالم اهلل عن كل عيب وشين. وال شك أنه ظاهر النظام والترتيب في كثير من المواضع، 

طروا في مواضع إلى القول بعدمه وذلك لغموضه ودقته، الض -والنظم مرعي فيه-ولكنهم لو ادعوا أن كله منظم، 

فتركوا هذا المسلك، ولم يحولوه إلى قصور أفهامهم، فإن منها ما وجدوه خالف أصول النظم، وتيقنوا أنه ال يمكن 

[. 238قَانِتِينَ(. ]البقرة: فيه تصور نظم ما. كما ترى في آية: )حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّالةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ 
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فإن هذه اآلية واقعة بين ذكر متصل ألمور النساء، ثم بعدها يرجع إلى الذكر األول، ولوال هذه اآلية لكان البيان 

 على غاية االتصال.

 بع أحسنه.ومن بيّن مناسبة هذه اآلية، لم يأت بما يتقبله من رزق شيئا من اإلنصاف ويستمع القول فيت

لنا غطاؤه  يؤمنون بوجود النظام من نسب ذلك إلى عجز فهمه. وذلك هو المسلك األحوط وقد كشفومن الذين 

 [.43هُ(. ]األعراف: بعد سنين، فالحمد هلل رب العالمين )وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْال أَنْ هَدَانَا اللَّ

 الثاني:

 بالناظرين في كالمهم.ليس دون األول، ولكن األول يتعلق بالمصنفين، والثاني يتعلق 

ألمر الصعب بما هو أوهى من نسج اقنع في هذا  -رحمه اهلل -وهو أكثر من ذهب إلى وجود النظم كاإلمام الرازي

 العنكبوت، مع سبقه الظاهر في العلوم النظرية والذكاء.

ليه مع خوضه فيه، عي فمن نظر في كالمه تيقن بأن النظم لو كان كما يدعيه هذا اإلمام المتبحر وأمثاله، لما خف

ه بوجود النظم، ولكن وإذا ال يأتي هو وال غيره إال بكل ضعيف، فال مطمح فيه ألحد بعد هؤالء، فإما بقي على قول

ه أسلم، وهو أن يئس من علمه وأغلق بابه، فإن سمع أحدا يدعوه إليه لم يسمعه. وإما صار إلى الرأي الذي ظن

 يطلب فيه نظام.القرآن إنما نزل منجما مفرقا، فال 

 الثالث:

ثر فبحسب ما تك إكثار الوجوه في التأويل، وإكثار الجدل وقال وقيل، وذلك بأن النظم إنّما يجري على وحدة،

حَيّر، ال يدري ماذا تالوجوه، يتعذر االستنباط النظام. فمن نظر في هذه الوجوه المتناقضة واألقاويل المتشاكسة 

ادف في لنّظم الذي يجري من كل جملة في وجه واحد كمن سلك طريقا يصيختار منها؟ وأصبح في حجب من ا

 كل غلوة طرقا شتّى.
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ر شرطنا أن نقنع بوجه واحد صحيح ظاهر ينتظم به الكالم، ولم نجده إال أحسنها وألسباب أُخ -ولما كان ذلك

لوجوه من أكبر الحجب على هذا مبسوط في موضعه وإنما ذكرناه هنا من جهة أن إكثار او -تأويال، وأبلغها بيانا

ذي يوجهك إلى الوجه فهم النظام، بل عدم التمسك بالنظام هو أكبر سبب للولوع بكثرة التأويل، فإن النّظم هو ال

لكتب ودون الصحيح والسلف رحمهم اهلل لم يجمعوا وجوها بل كل منهم ذهب إلى أمر في كل علم إذا كثرت ا

ثير األقاويل حر ويرفضون الرسوخ والتحقيق في فن واحد، فيحسبون تكالعلم، وسهل الطريق فيحرصون على التب

 والمذاهب علما وهم خِلْوٌ عنه كما قيل: طَلَبُ الكل فَوْتُ الكل.

نظام من جهة نفاد فمن اشتغل بالتفسير وجده بحرا متالطما من األقوال، وحفظه هذه األقاويل يمنعه عن مسلك ال

لكتب كلها وأخذ قد خفي وضل عنه في شتات الوجوه الكثيرة بل لو رفض هذه ا فرصته ومنته، ومن جهة أن النظام

ب إلى معرفة النظام طريق السلف رحمهم اهلل فتدبر القرآن والتمس المطابقة بينه، وبين السنة الثابتة لكان أقر

 وصحيح التأويل.

 الرابع:

التمسك بما يؤيده من الكتاب فراق لهم تأويله قريب من الثالث، إنّ تحَزّب األمة في فرق وشِيع، قد ألجأهم إلى 

الخاص سواء كان بظاهر القول، أو بإحدى طرق حمل الكالم على بعض المحتمالت. وال يخفى أن غلبة رأي وتوهم، 

يجعل البعيد قريبا والضعيف قويا، وكذلك يضل كل فريق، فلكل حزب تأويل حسب مذهبه، وحينئذ ال يمكن رعاية 

م ال بد له من سياق، وال بد ألجزائه من موقع يخصه. فلو رعوا النظام، ظهر ضعف ما يمليه ويجذبه النظام فإن الكال

إلى غير مساقه، كما أنن الكلمة الواحدة ربما تكون مشتركة بين المعاني المتعددة ولكن إذا وضعت في كالم منع 

لة والتأم به. ومع ذلك ليس كل نظام جديرا موقعها وقرائنها من كثرة االحتماالت، وتعين منها ما وافق معنى الجم

باألخذ بل ما هو أحسن تأويالن فربما يلتئم الكالم ويتسق النظام بتأويل ركيك ساقط، فهذا مما يتح بابا لدخول 
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األباطيل والهوى، يخالف النظام الصحيح العالي الذي يظهر به رفيع مكان التنزيل، كما وصف اهلل به كتابه في 

 ى.مواضع ال تحص

 رأي العز بن عبد السالم:

مر متحد مرتبط أبالرغم من أن العز بن عبد السالم يصرح بأن المناسبة علم حسن، إال أنه يشترط أن تكون في 

كام مختلفة، وما كان أوّله بآخره، وال يقبل بالمناسبة فيما وراء ذلك ألن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أح

بحث له عن المناسبة نببعض وال شك بأن األمر المتحد المرتبط أوله بآخر ال يحتاج أن كذلك ال يتَأتّى ربط بعضه 

ر المتحد المرتبط ألنها ظاهرة الفكرة مرتبط أولها بآخرها، فهذا الشرط هو تحصيل حاصل. أما في ما وراء األم

ال شك بأن هذا والنزول،  أوله بآخره، فنرى أن العز بن عبد السالم ال يقول بالمناسبة، وذلك الختالف أسباب

اهر البطالن، ظالرأي مبني على أن ترتيب اآليات كما هي في المصحف، إنما كان على ترتيب النزول، وهو أمر 

الرسول صلى اهلل  بعد ما قدمنا من األدلة على أن ترتيب اآليات ليس وفق ترتيب النزول، وأنه توقيفي بأمر من

 ة ساقطة، وال تنهض أمام األدلة المتوافرة التي سبقت.لشبهاوهكذا نرى أن هذه  -عليه وسلم

لخفية، وذلك اونستخلِص من هذا أن العز بن عبد السالم متوسط في رأيه، فهو يقول بالمناسبة الظاهرة، دون 

شكوا على الغرق. ليهرب أيضا من التكلف الذي رآه عند بعض من خاضوا هذا البحر، ولم يحسنوا فيه السباحة فأو

 حسن المناسبة ولكنه يشفق على من يسعى إليها.فهو يرى 

 مع الجمهور:

ال شك أن رأي الجمهور بالقول بالمناسبة يعتمد على أدلة قوية كما قدمنا، غير أن الطريقة التي سلكها أكثرهم 

في التعرض إلى المناسبة واستكشافها لم تكن تساعدهم دائما على معرفة المناسبة القوية، فيلجئون إلى مناسبات 

جاه األول على إنكار المناسبة والتشنيع على ضعيفة قد تضطرهم إلى شيء من التكلف مما حمل أصحاب االت

القائلين بها، وأصحاب االتجاه الثاني على القول بها في حال دون حال ويبدو أن الطريقة التي كانوا يلجئون إليها 
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في غالب األحيان، وهي طريقة التحليل حيث ال يتجاوزون اآليتين المتجاورتين، وبالتالي ينحصر البحث في معنى 

وال يجاوزهما إلى معانٍ أخرى تفهم من مجموع اآليات في السورة الواحدة، ولو أنهم بعد أن سلكوا هذا  اآليتين

الطريق التحليلي، عادوا فنظروا إليه نظرة محلية تركيبية، ألمكنهم أن يربطوا بين اآليات كلها ربطا محكما، ال شبهة 

ال بد أن يستخدم أوال منطق التحليل، حيث يضع  فيه وال تكلف، ومن هنا فالطريق الصحيح إلدراك المناسبة

الفرضيات األولى للمناسبة بين اآليات، ثم يأتي بعد ذلك منطق التركيب الذي يحاول استكشاف الوحدة الكلية 

الموضوعية التي يقوم عليها بناء السورة فإذا ما أدرك ذلك أمكن تصحيح التكلف والتعسف الذي ينشأ من منطق 

تبدو المناسبة قوية محكمة ال تحتاج إلى تكلف وال تعسف. غير أن إدراك الوحدة الموضوعية التحليل، بذلك 

الكلية ليس باألمر الميسور، كما أنه ليس ملقىً على قارعة الطريق، وإنما يحتاج إلى بحث ودراسة، وقد تختلف 

يستنتج موضوع السورة من  -مثال -فيه أنظار الباحثين والدارسين ومن ثمّ تختلف المناسبات باختالفهم، فالبقاعي

اسمها، وفي ذلك يقول. وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ أن اسم كل سورة مترجم 

عن مقصودها ألن اسم كل شيء تلحظ المناسبة بينه وبين مُسماّه عنوانه الدّال إجماال على تفصيل ما فيه، وذلك 

سالم عند العرض على المالئكة عليهم السالم، ومقصود كل سورة هاد إلى تناسبها، فأذكر هو الذي أنبأ آدم عليه ال

 المقصود من كل سورة وأطابق بينه وبين اسمها، وأفسّر كل بسملة بما يوافق السورة وال أخرج عن معاني كلماتها.

 يخبر عن معناً هاما، الاألسماء ما  أما الفراهي فإنه يقول: ... ولما كان اسم الشيء عنوانا لمعناه، وقد اشتهر من

 فاعلم أن أسماء السور على أربعة وجوه:

 األول:

حواميم، ويس، وتسميها بلفظ من أوائلها، فمنه فيما نقله السيوطي سورة الحمد وبراءة، وسورة سبحان، وطه، 

يهود كتب مّت الواقتربت، والرحمن، وتبارك، وعمّ، والمعصرات، وأرأيت، وسورة تبت، وغير ذلك، وهكذا س

 التوراة.
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 الثاني:

نبئ عن مقصود تسميتها بلفظ اختِص بها، كالزخرف والشعراء والحديد، والماعون، وغير ذلك، فهذه أسماء ال ت

كذا، كالملتمس وتأبَطّ هالسورة ولكنها كالشّامة والسّمة تتميز بها مسمياتها، وكانت العرب تسمي الرجال واألشياء 

 يميز المعاني بعرض خاص ليس في شيء من حقيقة المعنى.شراً، وهكذا المنطقي 

 الثالث:

تسمية سورة آل تسميتها بلفظ يخبر عن بعض المعاني العظيمة كتسمية سورة النور الشتمالها على آية النور و

 عمران، وسورة النساء، وسورة إبراهيم وسورة يونس، وكثير من األسماء على هذا األسلوب.

 الرابع:

ة وتسمية براءة بني ة بما ينبئ عن المقصد الذي تبنيت له السورة، ضمنها تسمية الفاتحة بصورة الصالتسمية السور

هم من سمّى فإسرائيل وسورة محمد بسورة القتال وسورة اإلخالص والمعوذتين، فهذا الوجه الرابع يخبر عن 

وع السورة في . هذا فإن حصر موضالسورة به، فلو سموا كل سورة على هذا الوجه لظهر نظام السور لكل متوسم

ك أن هذا الخالف في اسمها ربما يؤدي إلى تكلف، إذا كان االسم من األنواع الثالثة التي ذكرها الفراهي، وال ش

  لنظر.اتعيين موضوع السورة ينعكس على إدراك مناسبات آياتها، ومن ثم يكون اختالف كبير في وجهات 

 رأي دراز والفراهي:

ذهب إليه الدكتور دراز، والمعلم الفراهي، يبدو أنه أقرب للصواب وأدنى من الحكمة، لما قدما من ال شك أن ما 

أدلة قوية مقنعة، ولما وضعاه من األصول والمعالم التي تهدي إلى المناسبة المعقولة، والتي تبعد عن التكلف 

رتبة اليقين حتى أنه يقول: )وكيف يشك والتعسف وذلك كما سيأتي معنا فيما بعد، وقد بلغ األمر عند الفراهي م

فيه من وجد مَسّ برده، وشم ريح ورده، وتمتع بنسيم عرار نجده، ولكنه من لم يذق فإن ارتاب فال تثريب عليه( 

وبالرغم من الجهود التي بذلها في توضيح رأيه وإقامة الحجج  -ومع ذلك يبدو أن هذا االتجاه على أهميته
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ستطع أن يعبد الطريق أمام الباحثين فما زالت هناك صعوبات كثيرة وعقبات كبيرة، تحتاج لم ي -والبراهين المقنعة

إلى مواصلة الجهد ومعودة الدرس. إننا نتعاطف مع هذه الفكرة ونشعر شعورا قويا وغامضا بصحتها، ولكن تحقيقها 

النظام على سوقه، ويرتفع في عالم الواقع ليس باألمر الهين اليسير ودون ذلك، أشواك ومشتقات حتى يستوي 

بنيانه على قواعد علمية محددة، وقد ال يستطيع ذلك إال أفذاذ من الناس ممن وهبوا حياتهم ووقتهم لمطالعة كتاب 

 اهلل ودراسته وآتاهم اهلل فهما وحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقان( للسيوطي.( انظر )اإل1)

 .33ص 9( جـ2)

جبير قال: قلت  ( وألنها كانت عذابا على المنافقين فضحتهم وكشفت أسرارهم. في صحيح البخاري عن سعيد بن3)

 يبقى أحد منا إال سورة التوبة، قال التوبة؟ بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظننا أن ال"البن عباس: 

 ."التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب"كم عن حذيفة قال: . وفي مستدرك الحا"ذكر فيها

 ( الشيخ ولدين الملوي الهندي.4)

  

  

 

 2المنهج الصحيح في فهم المعارف الدينية

 :ةالمقدم

                                                           
 . سيد کمال حيدری.  2

http://alhaydari.com/ar/category/articles/ / 
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رين، السالم عليكم ورحمة بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهلل األمين محمد وآله الطيبين الطاه 

المنهج  :لقة اليوماهلل وبركاته، نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من مطارحات في العقيدة، عنوان ح

ي مدرسة أهل البيت فالصحيح في فهم المعارف الدينية، برنامج حلقة اليوم سيسلط فيها الضوء على المنهج المتبع 

دليل الذي يدل على صحة )عليهم السالم( وفي برنامجنا هذا خصوصاً في كيفية فهم المعارف الدينية، ما السبب، ما ال

ع ومصدر الفهم العقائدي سبب االختالف بين المدارس ما دام مصدر التشري المنهج المتبع في فهم المعارف الدينية، ما

ر مهمة ستقفون عندها لدى المسلمين الكتاب والسنة، كتاب اهلل وسنة رسول اهلل، فما سبب هذا االختالف، هناك أمو

 إنشاء اهلل تعالى في حلقة اليوم من برنامج مطارحات في العقيدة. 

حقيقي في نطرح على جنابكم السؤال اآلتي، يسأل السائل عن السبب الفي بداية الحديث أول ما  .1

ة وكالً يدعي اختالف المسلمين في فهم المعارف الدينية ما دام المصدر واضحاً وهو القرآن والسن

 ؟الوصل بليلى، فلماذا هذا االختالف

اإلسالمية وأجمعت على أن في الواقع سؤال وجيه وسؤال مركزي وسؤال أساسي وهو أنه بعد أن اتفقت األمة 

المصدرين األساسيين في فهم المعارف الدينية وتلقي وأخذ المعارف الدينية إنما يتلخص في القرآن الكريم المصدر 

األول واألساسي والمصدر الثاني الذي هو بيان له وهو السنة الواردة عن النبي األكرم )صلى اهلل عليه وآله( وأنا ال 

بين أحد من المسلمين في هذين المصدرين، وهو أن اإلنسان إذا أراد أن يقف على الحقائق  أتصور أنه يوجد خالف

الدينية والمعارف الدينية على سعة دائرتها فيما يتعلق بالعقائد فيما يتعلق بالفروع فيما يتعلق باألحكام فيما يتعلق 

نشأتها هذه، فيما يتعلق بالعوالم والنشئات التي  باألخالق فيما يتعلق بالعالقات فيما يتعلق ببيان النشئات التي قبل

بعد نشأتها من عالم البرزخ إلى عالم الحشر االكبر إلى الجنة إلى النار إلى الخلود وعشرات بل مئات بل آالف 

 المسائل سواء كان ما يرتبط منها باألصول العقدية واألركان اإليمانية أو ما يتعلق باألمور العملية واألبحاث التي
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من هنا يُطرح هذا التساؤل الذي طرحه األخ العزيز، وهو  .ترتبط بالبعد العملي ال بالبعد اإليماني والعقدي والكالمي

وكذلك المصدر الثاني  (أساساً إذا كان المصدر األساسي هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم يقول )تبيان لكل شيء

من  44اآليات لتؤكد على هذا المعنى منها هذه اآلية وهي اآلية  الذي هو المصدر وهو السنة النبوية التي وردت

وأنزلنا إليك الذكر ) :سورة النحل نجد أن القرآن الكريم أشار إلى هذه النقطة بشكل واضح وصريح وهو قوله تعالى

بلك إال رجاالً لتبين للناس ما نُزل إليهم ولعلهم يتفكرون( طبعاً اآلية التي قبلها واضحة قال: )وما أرسلنا من ق

 -األعظم الرسول إلى موجه خطاب –نوحي إليهم فأسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون بالبيان والزبر وأنزلنا إليك 

 ثم( إليهم نُزل ما للناس لتبين) الكريم القرآن تبين النبوية السنة وهي بيانات هناك توجد إذن( للناس لتبين الذكر

ت اآلية )ولعلهم يتفكرون( ما هو دور الفكر؟ وما هو دور التفكير، وما هو دور التدبر، وما هو دور التعقل، وما أشار

هو دور العقل واالستدالالت العقلية، اآلن ال أريد أن أدخل في تفاصيل هذه األبحاث، ولكن هذا القدر المتيقن وهو 

وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء( ولكن هذا التبيان فيه مبين، أن المصدر األول هو القرآن الكريم باعتبار أنه )

هذا المبين هو الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( وهنا البد أن يعلم، وأيضاً اتفقت كلمة علماء المسلمين بمختلف 

ه( إنما هو من الوحي صلى اهلل عليه وآل)اتجاهاتها الفقهية والكالمية وغيرها على أن ما جاء من الرسول األعظم 

باعتبار أن القرآن الكريم أمرنا بذلك قال: )ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( أنا ال أتصور أن توجد 

آية أوضح داللة من هذه اآلية المباركة )ما آتاكم( وعندما نقول )ما آتاكم( يعني كل االتيان سواء كان اتياناً قولياً أو 

اً، موضوعاً، حكمياً، يكون شامالً لكل هذه األبعاد. وهذا دليل لماذا أن اهلل سبحانه أمرنا أن نأخذ بكل فعلياً، تقريري

ما آتانا وننتهي عن كل ما نهانا عنه، باعتبار أن القرآن قال: )ما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى( إذن القضية 

ومن حيث إن صح التعبير االصطالح ومن حيث الثبوت واضحة جداً، إذن على هذا األساس نحن من حيث الواقع 

المصدران اللذان يمكن االستناد إليهما هما الكتاب والسنة النبوية التي هي لتبيين ما في الكتاب )لتبين للناس ما نزل 

ما هو إليهم( اآلن يأتي هذا التساؤل األساسي وهو أنه إذن لماذا وقع االختالف بين المسلمين في هذين المصدرين، 
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منشأ هذا االختالف، ما هي فلسفة هذا االختالف، ما هو دليل هذا االختالف، نحن ال نريد اآلن أن نتكلم في النوايا 

أنه كانت هناك مؤامرة أو لم تكن، كان هناك من يبيت أن يدمر هذا الدين أو لم يكن، كان هناك من يريد أن يقضي 

أن أدخل ال بصدد إثباتها وال بصدد نفيها، لها حديث آخر، أنا أريد  أريد ال اآلن أخرى أبحاث هذه ،…على معارف 

أن أبحث من الناحية المعرفة، من الناحية النظرية لماذا وقع هذا االختالف بين المسلمين وفي يومنا هذا وأنتم تعلمون 

ونها واقعاً مختلفة على مسافة بأنه في مثل هذه األيام المدارس اإلسالمية، االتجاهات، المذاهب، البيانات، األدلة تجد

 .درجة، من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال 180

لتي اعتمدناها في افي الواقع أن سبب هذا االختالف في أخذ المعارف من القرآن والسنة يرجع إلى المرجعية  

ى. كتاب اهلل بأيدينا الفهم الكتاب والسنة، يعني من أين طريق نأخذ السنة وعلى أي فهم نفهم كتاب اهلل سبحانه وتع

يء، خالفاً لبعض شهذا الكتاب الذي نزل على قلب الخاتم )صلى اهلل عليه وآله( لم يزد فيه شيء ولم ينقص فيه 

تحريف القرآن، بهذه الدعاوى التي تصدر من هنا وهناك، من هذه الجهة من هذه المدرسة أو تلك بأنهم يقولون 

ي ال تنم على أي أساس مع األسف الشديد أنها تُكرر بهذه الطريقة الفجة التهذه كلمات واقعاً ال فقط ذهب زمانها 

رآن هو الذي نزل علمي صحيح، اآلن بأعلى أصواتنا أو بأعلى أصوات علماء مدرسة أهل البيت يقولون أن هذا الق

ا بحمد اهلل مليئة ئنعلى قلب الخاتم لم يقع في تحريف لم تقع فيه زيادة لم يقع فيه نقصان ونحو ذلك، وكتب علما

دة في المدارس بذلك. نعم، قد تقول بعض العلماء قالوا كذا أقول هذا ليس فقط في مدرسة أهل البيت بل موجو

لمدرسة ونحمل األخرى واالتجاهات إن لم يكن أكثر مما عندنا فليس هو أقل مما عندنا، وال يمكن أن نحمل ا

أو بذاك الرأي  و شخصين أو ثالث أو عشرة يقولون بهذا الرأياالتجاه بشكل عام بسبب أن يصدر كالم من شخص أ

 .وسأشير إلى بعض الشواهد على ذلك
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ئية التي تحاول أن أنا أطرح هذا البحث وأنتم تعلمون اآلن ماذا يجري على بعض الفضائيات او القنوات الفضا

 .تشوش على كثير من األبحاث العلمية من خالل هذا الطريق

درستان في فهم لرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( يعني بعد ذهاب الرسول األعظم وجدت مفي اعتقادي بعد ا

لسنة الصادرة من القرآن الكريم، وبعبارة أدق وأشرت إلى ذلك في أبحاث سابقة هناك طريقان في فهم الكتاب وا

ة مرادي كبار الصحابة، أقول الصحابالنبي األكرم )صلى اهلل عليه وآله(، المدرسة األولى هي مدرسة الصحابة وعندما 

 وأسمائهم معروفة وال أحتاج إلى ذكر األسماء. 

االتجاه اآلخر أو المدرسة األخرى هي مدرسة علي وأهل البيت من بعده )عليهم أفضل الصالة والسالم( إذن عندما 

فاإلمام علي صحابي من الصحابة، نقول علي ال يتبادر إلى ذهن أحد أننا نريد أن نجعل اإلمام علي في قبال الصحابة، 

هذا مما ال ريب فيه، وإنما أريد أن أقول يعني إذا أردنا أن نميز نجد بأن جماعة أو مدرسة حاولت أن تستند إلى 

بعض الصحابة في قبال بيانات ومدرسة اإلمام علي عليه أفضل الصالة والسالم أو ال أقل، قد يقول االتجاه اآلخر 

تقول ال، نحن أيضاً نقبل اإلمام علي، الجواب هم يقبلون اإلمام علي في قبال الصحابة، يعني يعني مدرسة الصحابة 

هو صحابي في قبال صحابة أخرى، قد يرجحون عليه غيره، بل في األعم األغلب يرجحون، إذا وقع االختالف بينه 

لي عليه أفضل الصالة والسالم، بل وبينهم يرجحون الغير عليه ويصرحون بأن األول والثاني والثالث هم أفضل من ع

يصرحون أن األول والثاني والثالث هم أعلم من اإلمام علي عليه أفضل الصالة والسالم. وهنا المفارقة، وهنا الميز، 

وهنا الفصل بين المدرستين، مدرسة أهل البيت يعني مدرسة اإلمام علي تعتقد بأنها هي المدرسة وهي التي لها كلمة 

، القضية (ية فهم القرآن الكريم وأخذ السنة الصحيحة الواردة عن الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآلهالفصل في كيف

األساسية هذه، في قبال اتجاه آخر يعتقد أن السنة من أين تأخذ، تأخذ من الصحابة، والصحابة هم الذين إذا فسروا 

على من جاء بعدهم من الناس، ومن األمة  القرآن الكريم وفهموا آية من اآليات فأن فهمهم سوف يكون حجة
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اإلسالمية ومن العلماء، يعني إذا جئنا إلى فهم الصحابة وجئنا إلى فهم التابعين وتابعي التابعين أو من جاء بعدهم من 

العلماء ووقع التعارض بينهم يقولون الحجية لقول الصحابة. وهذا ما يصرحون به. اآلن أنا ال أملك الوقت الكافي 

 .خل في تفاصيل هذه الكلمات ولكن بنحو اإلجمال أشير إليهمألد

لصحابة سنة يعمل عليها فيما يتعلق بهذا المجال انظروا ماذا يقول الشاطبي في الموافقات هذه عبارته، يقول: سنة ا

العنوان هذا واضح، وويرجع إليها والدليل على ذلك أمور، إذن يعطون المرجعية للصحابة، طبعاً ليس كل الصحابة، 

ألف صحابي  30لف أ 20وإن كان عاماً ولكن المقصود به الخواص نفر معدود من الصحابة، وإال يقيناً ال يريدون 

قصود مجموعة ألف صحابي، ليس هذا مقصودهم، وإنما المقصود يعني العنوان عام ولكن الم 12ألف صحابي  100

عليه وآله( يعني  المسلمين بعد رسول اهلل )صلى اهلل وثلة وخواص ونخبة من الصحابة وباألخص الذين تولوا أمر

وأهل البيت عليهم أفضل  األول والثاني والثالث، كل همهم إثبات المرجعية واألفضلية واألعلمية لهؤالء في قبال علي

 .الصالة والسالم

الستدالل بما جاء في ا قال: واألدلة على ذلك كثيرة، ثناء اهلل عليهم، من قبيل )كنتم خير أمة أخرجت للناس(، أو

حاحهم، فعليكم الحديث من األمر باتباعهم وأن سننهم في طلب االتباع كسنة النبي، وهذا حديث ينقلونه في ص

لى ثالث وسبعين فرقة عبسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أو تفترق أمتي 

نه قال: اصحابي مثل الملح ومن هي يا رسول اهلل، قال: ما أنا عليه وأصحابي، وعنه أكلها في النار إال واحدة قالوا: 

هم أربعة فالن وفالن جعلهم ال يصلح الطعام إال به. إن اهلل اختار أصحابي على جميع العالمين والنبيين، واختار لي من

ت في المصادر النصوص التي ورد خير أصحابي وفي أصحابه كلهم خير، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم، وعشرات

تجعل علياً واحدا منهم  الحديثية للقوم في مدرسة الصحابة التي تعطي المرجعية لمدرسة الصحابة، وعلى أقل التقادير

 .أو متأخراً عن كثير منهم. هذا الكالم يمكن مراجعته في الموافقات للشاطبي
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ب قوم إلى أن مذهب يقول: ذه 1ه في المستصفى، للغزالي، جفيما يتعلق بعنوان آخر في هذا المجال أيضاً نجد بأن

ى النبي أو لم يستند، الصحابي حجة مطلقاً، يعني كل ما يقوله الصحابي فقوله حجة يعتمد عليه، سواء استند فيه إل

وإنما يقولون  من عند أنفسهم باعتبار أنهم يعتقدون الصحابي إذا قال شيئاً باعتبار أنهم جميعاً عدول فال يقولون شيئاً

اقتدوا بالذين من )اصة صلى اهلل عليه وآله(. وقوم إلى أن الحجة في قول األول والثاني خ)ما أخذوه من رسول اهلل 

 .ا اختلفوا فليس بحجةبعدي( أو اللذين من بدعي. وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا أما إذ

هذا هو االتجاه األول االتجاه الذي يعتقد أن الطريق لفهم الكتاب وألخذ السنة يمر من أي طريق ومن أي مجرى 

ومن أي قناة؟ هي قناة الصحابة. ولهذا أنتم تجدون اآلن عندما تراجعون صحاح القوم، عندما تراجعون مسانيد القوم 

الروايات منقولة عن الصحابة، وأنهم يستندون  %99ن أنها عندما تراجعون المصادر األساسية الحديثية للقوم تجدو

إليها في فهم القرآن وفي أخذ الحديث من رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(. طبعاً الغزالي عنده كالم جيد هنا، أنا فقط 

أي حد يمكن أشير إليه إجماالً ومناقشته لعله موقوف إذا توقفنا اليوم ونبحث مذهب الصحابي وسنة الصحابي والى 

االعتماد على هذا المذهب وعلى هذه السنة على هذه المدرسة متروك إلى دراسات أعمق، ولكن بنحو ا إلجمال 

 بعد معصوم يوجد ال أنه يقولون أنهم باعتبار –أقول، يقول الغزالي في المستصفى: إن من يجوز عليه الغلط والسهو 

ثبات الحجية إن لم تثبت له إ يمكن كيف. قوله في حجة فال متهعص تثبت ولم -(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول

العصمة، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ، وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة. ومن هذا يتبين أن القائلين 

ال تجوز بسنة الصحابي صحيح لم يقولوا بعصمة الصحابة ولكن عمالً التزموا بعصمتهم، ألنهم قالوا أن قولهم حجة و

مخالفتهم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. فهذا اإلنسان إذا لم يكن معصوماً فكيف إذا اقتديت به اهديت، فقد يكون مشتبهاً 

فكيف أكون مهتدياً إذا اقتديت به. يعني إذا لم يكن معصوماً وأنا اقتديت به وهو كان في ضالل، وإن لم يكن عمداً 

ن بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا يكشف بأنه من الناحية العملية وإن كان من كنت على ضالل، ولكن مع ذلك هم يقولو

الناحية النظرية لم يصرحوا بهذا المعنى ولكن عمالً التزموا بعصمة الصحابة، ولذا تجد أن الغزالي كامالً التفت وأنتم 
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جة متواترة، وكيف يتصور تعلمون أن الغزالي علم من أعالم مدرسة الصحابة. قال: وكيف تدعى عصمتهم من غير ح

عصمة قوم يجوز عليهم االختالف، إذا كانوا معصومين فكيف وقع االختالف بينهم، وكيف يختلف المعصومان وكيف 

وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة، هم قبلوا أن يخالف بعضهم بعضا، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من 

سائل االجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه ولهذا تجدون إن اإلمام أمير خالفهما باالجتهاد بل أوجبوا في م

المؤمنين عليه أفضل الصالة والسالم عندما وضع في الشورى قيل له: أن تعمل بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين. 

ديتم اهتديتم كان األولى أن فقال عليه السالم: أعمل برأيي، يعني لم يقبل بالعمل بسيرة الشيخين. ولو كان بأيهم اقت

فانتفاء الدليل على  :يقتدي بهم أمير المؤمنين، أن يقتدي بهم علي وهو أعرف بحالهم، فلهذا في جملة واحدة، قال

العصمة ووقوع االختالف بينهم، وتصريحهم بجواز مخالفتهم ثالث أدلة قاطعة على عدم الحجة. هذا كالم المستصفى 

 .خوة أن يراجعوا. طبعاً بعد لم أنتهي من البحثفي الجزء األول، يمكن لأل

 .أن الذين قتلوا الخليفة الثالث هم الصحابة أنفسهم فهل نقتدي بهم

ن أبي ألم يكن من وفي الصحابة منافقون وفي الصحابة من في قلبه مرض، وفي الصحابة من هم فاسقون، عبد اهلل ب

نه، ألم يرد في صحيح أن يقال أنه يقتل أصحابه، من أصحابي ولكالصحابي، ألم ينهى رسول اهلل عن قتله قال: أخشى 

 تعلم ماذا أحدثوا الالبخاري على أنه هناك مجموعة من أصحابي يذادون عن الحوض، إلى النار، اقول لماذا؟ يقول: 

 .لعصمةضالً عن افبعدك فأنهم ارتدوا القهقرى، هذه روايات صريحة في مصادر القوم. فأين العصمة فأين الحجية 

مدرسة الصحابة تعتقد أن المرجعية لها في فهم القرآن الكريم وأخذ السنة النبوية إنما يمر من خالل الصحابة بشكل 

عام وإن كان كالمهم بشكل عام إال أن مرادهم نخبة من الصحابة، وأعطوا المرجعية والحجية ألقوالهم مطلقاً بنحو 

ذا اآلن أنت عندما ترجع إلى االتجاهات السلفية الحديثة تجد أنهم ال تجوز مخالفتهم بأي نحو من األنحاء. ول

يحاولون أن كل شيء يقولونه يرجعونه إلى صحابي من الصحابة، وهذا هو معنى السلف، وهذا هو منهج السلفية سواء 



53 
 

ى حديث الحديثة أو القديمة منها، كلها تحاول عندما تقول شيء ترجعه إلى صحابي، ليس بالضرورة أن ترجعه إل

ورد عن رسول اهلل من صحابي، بل تقولون أن الصحابة لم يفعلوا كذا، فعل الصحابة كذا، عملهم كان كذا، سلوكهم 

 .كان كذا، وهذا معناه إعطاء المرجعية الفتاوائية إعطاء المرجعية القولية إلى الصحابة بشكل عام

سالم وبعد ذلك مام علي عليه أفضل الصالة والفي قبال هذه المدرسة توجد مدرسة أهل البيت، يعني مدرسة اإل

ى باقي األئمة عليهم امتدادات هذه المدرسة الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد إل

أوجه خطابي وندائي  أفضل الصالة والسالم. إذن منشأ االختالف األصلي يمر من هذه النقطة، وأنا من هنا بودي أن

والمعارف الدينية  ع األخوة المتداخلين في الفضائيات والذين يتكلمون في المسائل العقائدية بشأن خاصإلى جمي

هذا النزاع ما لم يحل  بشكل عام، أخواني األعزاء في أبحاث المناظرة وفي المناظرات ما لم يحل في الرتبة السابقة

ذ السنة من النبي ونحن ول إلى فهم القرآن الكريم وألخال يمكننا أن ننتهي إلى نتيجة، ألنه هو يستعين بطريق للوص

يه وآله(، ولذا أنتم نستعين بطريق آخر وبمرجعية أخرى لفهم القرآن الكريم وأحاديث الرسول األعظم )صلى اهلل عل

 واياتنا شيء هناك،تجدون أنه عندما نأتي إلى المصادر الحديثية األساسية عند مدرسة الصحابة أنت ال تجد من ر

ا سأشير إليها بعد وعندما تأتي إلى مصادرنا الحديثية ال تجد من روايتهم شيء عندنا مع نقاط قوة موجودة عندن

 .ذلك

إذن في الرتبة السابقة البد أن تفعل، من هنا يحاول البعض أن يغالط ويقول: أنتم ما دمتم ال تقبلوا أحاديثنا ونحن 

ألنه متفق عليه. الجواب: ال يمكن هذا المنهج، وإال لو كان هذا المنهج ال نقبل أحاديثكم إذن فلنتكلم في القرآن، 

يصح إذن لما قال اهلل لرسوله )تبين للناس( لقال ليفهموا، وهذا يكشف عن أن السنة ركن أساسي لفهم المعارف 

إال للزم ذلك أن النبي الدينية، وال يمكن فهم المعارف الدينية من غير دور سنة النبي األكرم )صلى اهلل عليه وآله(. و

األكرم )صلى اهلل عليه وآله( كان كناقل بريد، نقل إلينا رسالة وانتهى دوره، مع أنه صريح القرآن الكريم هذا دور 
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النبي أو له دور أوسع )لتبين للناس ما نُزل إليهم( ومن هنا أمرنا الحق سبحان هو تعالى قال: )ما آتاكم الرسول 

ات من الرسول األعظم لماذا ما آتاكم الرسول فإذا كان القرآن فالقرآن يجب األخذ به وال فخذوه( فإن لم تكن بيان

يحتاج ما آتاكم الرسول، إذن يظهر أن هناك بيانات صدرت من الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله(، إذن دعوى 

ة عندنا ثم نرجع إلى القرآن هذا أن نضع السنة بكال شقيها إلى جانب يعني السنة الموجودة عندهم والسنة الموجود

معناه حذف الركن الثاني األساسي في فهم المعارف. طبعاً يكون في علمكم صحيح أن هذه المقولة اشتهرت )حسبنا 

كالم اهلل( ولكن عمالً لم يعملوا بها، يعني في الواقع أسسوا منظومة حديثية كاملة، وإال ماذا تقول أنت في صحيح 

اري وفي المسانيد وفي المراجع والمصادر الحديثية األخرى، هذه كلها أسست، إذا كان مسلم وفي صحيح البخ

حسبنا كتاب اهلل، فمن أين جاءت هذه الرواية. إذن من هنا نكتشف أنه ال يمكن فهم المعارف الدينية إال من خالل 

يق الموصل إلى فهم القرآن والى السنة هذين الركنين القرآن والسنة النبوية الصادرة من النبي، نعم، االختالف في الطر

 .النبوية

لماذا يصرون على حذف السنة، أخواني األعزاء هناك نقطة أساسية وهي أنه في مصادرهم الحديثية كثير من الحقائق 

الدينية التي تدعم نظرية مدرسة أهل البيت ومدرسة أهل البيت موجودة عندهم، فهم يريدون أن يسقطوا هذا عن 

حتى ال نستدل به، لماذا يحاولوا بما أوتوا من جهد أن يسقطوا كتاب الكافي، وأن ال يدخلوا كتاب البخاري االعتبار 

على الخط، ألنه إذا أردنا أن ندخل كتاب البخاري على الخط يكون من فمك أدينك، بعضهم يقول أنتم ال تقبلون 

خاري مطلقاً، بل نقول أن الكثير مما في البخاري يمكن كتاب البخاري، نعم، أوالً نحن ال نقول أننا ال نقبل كتاب الب

أن نستدل عليه قرآنيا، وعندنا روايات تؤكد هذا المعنى، نحن ال نقبل من البخاري ما انفرد به البخاري، ونستدل به 

بل أن صحيح ألنه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، ألن القاعدة العقالئية والقاعدة العقلية والقاعدة المنطقية أنت تق

البخاري حجة عليك، ال عالقة لك في باب المناظرة أني أقبل أو ال أقبل، كما أننا نحن عندما نأتي إلى اليهود 

والنصارى نحتج عليهم باإلنجيل والتوراة، والقرآن أيضاً فعل ذلك )عندكم التوراة فأتلوها( يعني هذا معناه أنه القرآن 
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له( كان يعتقد بكل ما ورد في التوراة، ال ليس األمر كذلك، وإنما يريد أن يحتج والرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآ

عليهم بما أمنوا به، إذن عندما نستدل نحن نستدل من باب من فمك أدينك، وألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وهذه 

ن في بعض الفضائيات قاعدة تامة صحيحة في محلها، إذن من هنا ينبغي في آداب المناظرة التي نحن نجدها اآل

ويحاول أن يدخل إليها بعض من ال خبرة له في فن المناظرة التفتوا أيها األخوة األعزاء الذين يدخلون في هذه 

األبحاث والمناظرات يلتفتوا إلى أن كل همهم إسقاط السنة ألنهم يعرفون أنه إذا سقطت السنة نحن ال نستطيع 

ثانياً هذا معناه إسقاط الركن األساسي في المعارف الدينية وفي فهم الدين وهو بالقرآن وحده، ألنه حمال ذو أوجه، و

السنة النبوية. يعني السنة النبوية ليس دورها دور هامشي، السنة النبوية دورها لتبين للناس ما نُزل إليهم، كيف تريد 

عتقد، في باب المناظرة نحن عندما نريد أن تعزل هذا الدور األساسي للسنة النبوية، ومن هنا هم يحاولون. ولذا أنا أ

أن ندخل في أي بحث، ينبغي أن نميز جيداً، مرة أنا أتكلم إلى أناس يعتقدون بمدرسة أهل البيت، إذن استطيع أن 

استدل لهم بما ورد في كتاب الكافي ضمن الشرائط التي ذكرت في محلها، وإال ليس كل ما ورد في أصول الكافي 

ن هذا الرجل يعتقد بمدرسة أهل البيت وبمرجعية أهل البيت وأنهم هم الطريق لفهم القرآن وألخذ هو مقبول عندنا، أل

السنة من النبي األكرم )صلى اهلل عليه وآله( مرة هكذا. ومرة ال، أنا أدخل في مناظرة مع طرف آخر ال يقبل مرجعية 

ن نحدد المرجعية، المرجعية هو أن نقول أن أهل البيت، إذن ما هو الطريق، يعني من قواعد باب المناظرة هو أ

المرجعية هي الكتاب هو القرآن الكريم أوالً والسنة الصحيحة المتفق عليها، ال إسقاط جميع السنة، وهذه هي المغالطة 

التي يحاول بعض من ال خبرة له، وأنا ال أريد أن أقول أن هؤالء مغرضين أن هؤالء يحاولون أن يشوشوا، أقول ال 

لهم أهل جهل وإن كانوا يتلبسون بلباس العلم ولكن واقعهم، بتعبير اإلمام علي في نهج البالغة يقول: وآخر  خبرة

وآخر قد تسمى عالماً  -العالم ولكن واقعه واقع الجهل – قد تسمى عالماً وليس به، أخذ جهائل من جهال، ظاهره

يعرف فيها العلماء واألكابر و فضائيات لنا تخرج يومياً رعكالز اآلن الفضائيات اآلن هلل والحمد العالم، نفسه يسمي –

 وليس عالماً تسمى قد وآخر: المؤمنين أمير اإلمام بتعبير والواقع ،…وأنهم أعالم وأنهم محققون وأنهم مفكرون وأنهم 
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 هؤالء وعلى هؤالء على بها يشوشوا التي الجهاالت من مجموعة جهال، من جهائل أخذ: يقول. بعالم ليس أصالً به،

خواني كذا، ويا أبنائي كذا، ويا ضعفاء السنة كذا، ويا ضعفاء الشيعة كذا، هذه اللغة أتصور قد عفى أ يا. مبطنة وبلغات

عليها الزمن، ينبغي أن يكون البحث بحثاً علمياً مدروساً. على أي األحوال، ما هو الصحيح إذا كان البحث بحث 

تبار، هذا المنهج الذي حاوله البعض عندما قال حسبنا كتاب اهلل، وإنما أن نستند مناظرة، ال أن نسقط السنة عن االع

عندنا روايات كثيرة اتفقت عليها كلمة علماء إلى ما اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين، وبحمد اهلل نحن توجد 

 .المسلمين

ة فما هي خصوصية هذه االطروحطرحتم في الحلقة السابقة اطروحة أخرى للحوار العلمي، اآلن السؤال عن 

 خصوصيتها ولماذا ترجحونها على الحوار المباشر كما هو المعتاد في بعض الفضائيات.

في الواقع بانه في الحلقة السابقة قلنا بانه يمكن ان نطرح اطروحة أخرى للحوار العلمي ولبحث الموضوعات 

روحة المتعارفة والتي عهدناها لعله في السنين األخيرة األساسية الفكرية والعقدية من خالل هذه االطروحة ال االط

على بعض الفضائيات، طبعا بودي ان اشير ان هذه االطروحة التي اشرت اليها وهي ان نبدأ بطرح الموضوعات التي 

هي محل الخالف بين المدارس واالتجاهات اإلسالمية بطرح علمي ثم االتجاهات األخرى أيضاً من خالل فضائيات 

أيضاً يطرحون ما عندهم باسلوب علمي رصين ومتقن من غير اساءة ال إلى الفكر وال إلى من يعتقد بذلك  أخرى

الفكر ال اساءة وال اهانة وال تسفيه وال طعن وال نحو ذلك ويترك األمر للمشاهد الكريم انه يختار هذا القول أو 

ون تلك الكلمات هذه االطروحات وتلك يختار ذلك القول فيتبعون احسنه، يستمعون هذه الكلمات ويستمع

االطروحات ويتبعون احسنها وانا اتصور ان المشاهد الكريم سوف يكون هو الحلقة التي يشترك معنا في هذا الحوار 

وفي ذاك الحوار وبامكانه من خالل االتصال المباشر ان ينقل وجهة النظر من تلك الفضائية إلى هذه الفضائية من 

ذه القناة وبالعكس أيضاً ينقل وجهة النظر التي نطرحها هنا لتناقش في فضائية أخرى بشكل هادئ تلك القناة إلى ه

ورصين ومحكم وعلمي وسليم، هذه الطريقة كما اشرت كانت متعارفة في حواضرنا العلمية وفي حوزاتنا العلمية في 
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جد ان هناك مجموعة من االعالم حوزة النجف في مدرسة النجف الحديثة، وفي حوزة النجف الحديثة نحن كنا ن

يطرحون مسائل وهناك تالمذة يشتركون بين هؤالء االستاذة وهؤالء العلماء فينقلون رأي هذا العلم وهذا المجتهد 

وهذا المحقق إلى شخص إلى علم آخر إلى مجتهد آخر من غير ان تذكر االسماء ومن غير ان تسفه ومن غير ان 

 رأي علمي يقال انه يطرح مثل هذا الفكر فماذا تقولون في هذا المجال.تطعن ومن غير ان تتهم وانما ك

ا أو مضارها أكثر بكثير اما الطريقة المتعارفة التي اآلن مع االسف نجدها على بعض فضائيات انا في نظري ان فوائده

على الحوارات المباشرة  من الفوائد وااليجابيات المترتبة عليها انا اشير إلى بعض هذه السلبيات والمضار المترتبة

 التي نجدها أو نتلقاها على بعض هذه الفضائيات الموجودة.

ية، لماذا؟ باعتبار ان المسألة األولى التي نالحظها في مثل هذه الحوارات المباشرة انها في االعم االغلب ارتجال

وبمراجعة وباستناد  جب عنها بدقةالمسألة تطرح مباشرة ال المتكلم قد درسها بدقة وال المجيب يستطيع أيضاً ان ي

حالة علمية متقنة  إلى المصادر واآليات والروايات ونحو ذلك فبطبيعة الحال الحالة تكون حالة ارتجالية وليست

 ورصينة.

غلب بل في كثير بل في كلها النقطة الثانية أو السلبية الثانية الموجودة في هذه الحوارات المباشرة انها في االعم اال

تغلب على هذا يبا تنجر إلى حالة من الجدل للغلبة يعني كيف ان هذا الطرف يتغلب على ذاك وذاك الطرف تقري

عن الحقيقة وال  وهنا تضيع الحقيقة يعني بعد ال يوجد هناك هدف للكشف عن الحقيقة ال هذا الطرف بصدد الكشف

آلخر الذي ار على الخصم على الطرف ذاك الطرف بصدد الكشف عن الحقيقة وانما كل همه ينصب على كيف ينتص

في المباحث العلمية  في هذه الحوارات تجدون كأنهما متعاديان متخاصمان كأنهما معركة هنا كيف يتغلب هذا مع انه

 ليس األمر كذلك.
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مباشرة  متخصصين النها برامجالنقطة الثالثة والسلبية الثالثة التي تبتلى بها الحوارات المباشرة انها مفتوحة لغير ال

ير المتخصصين غفيدخل فيها من ليس له تخصص في هذا المجال وبطبيعة الحال إذا كانت أيضاً تدخل فيها كلمة 

 فبطبيعة الحال بعد ال تستند إلى أسس علمية.

السلبية الرابعة انها تكون كحالة كشكولية ان صح التعبير يعني تجدون انتقال من مسألة إلى مسألة من مسألة إلى 

ة من غير ان تنقح المسائل من غير ان توضع في ميزانها وموازينها وفي نصابها حتى يجاب عنها ولذا تجدون مسأل

هذا ينقض على هذا وهذا ينقض على هذا، هذا يشكل على هذا وهذا يشكل على هذا، هذا ال يجيب على هذا وهذا 

لطرف يقول أنت لم تجبن على اسئلتي وذاك ال يجيب على هذا، ولذا انتم وجدتم في كثير من هذه الحوارات هذا ا

الطرف اآلخر يقول أيضاً أنت لم تجبن، لماذا؟ السبب انها ارتجالية، هو لم يستحضر الجواب حتى يجيبه بشكل 

علمي فيحاول ان ينتقل من مسألة إلى مسألة، وهذه السلبيات التي نجدها في الحوارات المباشرة سوف تنتفي جميعا 

لطريقة وفي االطروحة التي انا اطرحها، لماذا؟ ألنّه انا اآلن عندما آتي هنا يوجد عندي موضوع في الحوارات في ا

محدد راجعت المصادر وقفت على الكلمات عرفت ماذا يقول الطرف اآلخر، ابحثه بشكل علمي ودقيق والطرف 

و عندما يستمع إلى كالمي بشكل اآلخر واالتجاه اآلخر والقول اآلخر والمدرسة األخرى عبر عنها ما تشاء أيضاً ه

دقيق ومستحكم عند ذلك يراجع االدلة يراجع المصادر يراجع اآليات، يراجع الروايات يراجع التاريخ، عندما يقول 

شيء ال يقوله على عواهنه عند ذلك سيكون بحثا علميا وحوارا علميا متقنا ولذا من هنا انا اعتقد ومن هنا جاء 

وال اوافق على تلك االطروحة لذا بعض االخوة االعزاء الذين اتصلوا في الحلقة السابقة اقتراحي لهذه االطروحة 

وقالوا نحن نؤمن اي فضائيات يريد فالن حتى يجلس مع فالن اآلن سواء كنت انا أو غيري أو كان الطرف اآلخر 

اشرت اليها وهي اني اتكلم في هذه  فالن أو فالن هذا يؤثر كثيرا وانا اتصور ان الطريقة الفضلى هي هذه الطريقة التي

الموضوعات التي هي تهم جميع المسلمين وانا اطرح اطروحتي العلمية في هذه المجال في المقابل فليطروحوا 
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ذاك  ااطروحتهم العلمية وجميعا يتمسكون بقوله تعالى )الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ( اما هذا االتجاه وام

 االتجاه.

 إذن ما االسلوب الذي تتبعونه.

م )صلى اهلل عليه وآله( كان هذا الذي اشرتم إليه واقعا هو صلب البحث القرآني، القرآن الكريم باعتبار ان النبي األكر

له اطروحة  ان القرآن الكريم وانا اتصور )ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ(مدعو إلى ان يدعو الناس إلى القرآن والى اإلسالم 

بغي ان يتخذ بأي حوار كاملة في هذا المجال، توجد عنده نظرية كاملة في هذا المجال وكامال بيّن االسلوب الذي ين

طرف ال وعلمي وذلك الحوار لم يكن بين طرفين مسلمين وانما كان بين طرف مسلم وطرف مشرك وطرف كافر 

اط اشتراك كثيرة ن توجد بيننا مشتركات كثيرة موجودة نقتوجد هناك مشتركات بينه وبين الطرف اآلخر فكيف ونح

ند آيتين دكتور إذا موجودة على هذا األساس انا اتصور بأنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم انا أحاول ان اقف ع

 تسمحوا لي بهذا المجال.

ادْعُ إلى لى في هذه اآلية )( من سورة النحل قال تعا125اآلية األولى وهي اآلية الواردة في سورة النحل اآلية )

( بطبيعة الحال نحن كأتباع مدرسة أهل البيت نعتقد ان سبيل الرب هو مدرسة أهل البيت وفي طرف سَبِيلِ رَبِّكَ

آخر وهم مدرسة الصحابة ومدرسة الخلفاء وارجح عبارة الصحابة على عبارة الخلفاء ألنّه تعبير الخلفاء عام وهم 

ين لكل الخلفاء وانما يقولون تابعون نحن للصحابة محددين ولذا تعبير مدرسة الخلفاء تعبير ال يقولون بانه نحن تابع

عام التعبير الدقيق هو مدرسة الصحابة في قبال مدرسة العترة أو مدرسة أهل البيت ولذا أيضاً ال اوافق على تعبير 

سابقة نحن أيضاً أهل السنّة والجماعة ندعوا أهل السنّة والجماعة لماذا؟ باعتبار اننا جميعا كما ذكرنا في ابحاث 

أيضاً إلى السنّة النبوية أساساً نحن الذين نعتقد ان شاء اهلل هذا البحث سيأتي الحقا دكتور، وهو نحن نؤكد على دور 

لسنّة السنّة في فهم المعارف الدينية لعل اآلخرين يقولون ال دور للسنّة حسبنا كتاب اهلل، نحن الذين نؤكد على دور ا

النبوية في فهم الدين وفي تأصيل الدين وفي تأسيس المعارف الدينية وفي فهم المعارف الدينية إذن نحن أهل السنّة 
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بهذا المعنى ال هم الذين يقولون اي شيء تسأل يقول ضع البخاري على جانب وضع أصول الكافي على جانب تكلم 

، هذا ليس أهل السنّة، أهل السنّة من يرى ان النبي األكرم وهذا ان معي مع القرآن، إذن هذا هو أهل السنّة هذا؟ ابدا

شاء اهلل تعالى في الحلقة القادمة باذن اهلل تعالى سوف اقف عند هذه النقطة ومن اآلن ابين للمشاهد الكريم ان شاء 

راد ان يتابع ان يراجع اهلل تعالى في كل حلقة سوف نبين الحلقة القادمة ما هو موضوعها حتى المشاهد الكريم إذا ا

 ان يسأل ان يستفهم يكون البحث. 

ينبغي اتباعه للدعوة إلى اهلل  ( اشارت إلى االسلوب الذيادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَهذه اآلية المباركة وهي قوله تعالى )

طينا االسلوب آن يعسبحانه وتعالى وللدعوة إلى الحق سواء نحن اتباع مدرسة أهل البيت أو مدرسة الصحابة، القر

 مَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْالطريق الذي البد من اتباعه انظروا بشكل دقيق قال )

فسير اقع انا ال اريد ان اقف عند ت( هذا الذي تفضلتم به، جيد اآلن ما هو المراد من الحكمة، في الوبِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

ن الحكمة، ما هو المراد من اآلية المباركة ألنّه البحث مفصل وانا اريد انه فقط اشير إلى نكات منها، ما هو المراد م

سَنُ( وانا اتصور اإلنسان عندما ينظر إلى الموعظة اآلن اضعه جانبا اما انظروا إلى قوله بالتي )وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْ

 هو حكمة وال هو العا يجد بانه حكمة وموعظة أو جدال؟ من الواضح انه جدال، من الواضح انه هذه الفضائيات واق

 موعظة وانما هو جدل وجدال ومناظرة بين طرفين وبين شخصين، 

سؤالي الذي اريد ان انا اطرحه على المشاهد الكريم واقعا هذا الذي تجدونه على بعض الفضائيات بينكم وبين اهلل 

حسن ام كله اتهام وتكفير وتسفيه ويكفي ان تنظر لدقائق إلى الشريط الخبري الذي يوجد في القناة يعني أساساً فيه 

ما من كلمة بذيئة وما من سب وما من اتهام وما من طعن اال ويوجه من هذا الطرف لذاك الطرف، بينكم وبين اهلل 

اآلن كل بحثك من اوله إلى آخره سب وشتم اهذا هو منطق القرآن والمتحدث يتحدث انه لماذا تسبون، يا أخي 

وطعن وتسفيه وتكفير و.. إلى غير ذلك، اين هذا من منطق القرآن الذي يقول )وَجَادِلْهُمْ( التفتوا جيدا القرآن لم يقبل 

حْسَنُ( وجادلهم لو كان يقول وجادلهم كان صحيح، لم يقبل حتى الجدال بالذي هو حسن قال )وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَ
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يعني الجدال بهذا المعنى يكون على انحاء ثالثة النحو األول الجدال مطلقا حتى ولو كان بنحو الهتك والسب والشتم 

 إلى غير ذلك، هذا نحو من الجدال وهذا الذي نحن نجده في االعم االغلب على الفضائيات.

نبغي ان يكون الجدال ي هي احسن، القرآن يقول يالنحو الثاني: الجدال بالتي هو حسن، والنحو الثالث الجدال بالت

حن من اتباع القرآن بالنحو الثالث وال يوافق على النحو الثاني فضال عن النحو االول، إذن كيف يمكن ان نقول ن

حاث واالتهامات واسلوبنا ذاك االسلوب الذي نحن نجده واقعا اربأ بنفسي ان اذكر الكلمات والموضوعات واالب

 في مثل هذه الفضائيات هذه هي اآلية االولى.التي تقال 

وَإِنَّا أو إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أو اآلية الثانية وهي من اآليات المهمة في هذا المجال وهي اآلية الواردة في سورة سبأ )

لتفت جيدا انه هذه ( هذه اآلية المباركة التي هي واردة في سورة سبأ انا بودي ان المشاهد الكريم يفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

 اآلية متى جاءت، التفتوا جيدا موضع اآلية المباركة، قالت اآليات التي قبلها )قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

 مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي األرض وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ

عَلِيُّ الْكَبِيرُ * قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ إذن لَهُ حَتَّى إذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْ

لِ اللَّهُ وَإِنَّا أو إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( يا أخي حديث الرسول )صلى اهلل عليه مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُ

وآله( مع الكفار مع المشركين مع الذين قل ادع الذين زعمتم من دون اهلل هؤالء كانوا لهم شرك صريح وواضح 

ه( عندما يتكلم معهم ال يقل إذن انا على الحق وانتم على وجلي ولكنه تجد انه النبي األكرم )صلى اهلل عليه وآل

الضالل ال يتكلم بهذا المنطق وانا استغرب ان بعض من ينسب نفسه إلى أهل العلم ويقول بانه أساساً مدرسة أهل 

البيت وان الشيعة أساساً مذهب مدخول على اإلسالم هو هذا منطق القرآن هو هذا االسلوب الذي علمنا القرآن! 

القرآن الكريم يعلم رسوله يقول لرسوله قل لمن هم على الشرك الجلي والشرك الصراح والواضح ال تتكلم معهم 

بلغة اني على الحق وال ريب وانك على الباطل والشرك والكفر وكل ما تريد ابدا، يتكلم معه بلغة )وَإِنَّا أو إِيَّاكُمْ( 

ق وأنت على الباطل ولعل األمر يكون بالعكس، انظروا السيد وطبعا القضية سكت عنها يعني لعلي انا على الح
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( في تفسيره 374الطباطبائي رحمة اهلل تعالى عليه في ذيل هذه اآلية المباركة من تفسيره القيّم في الميزان صفحة )

ن القيت عليهم يقول تتمة قول النبي وهذا القول بعد القاء الحجة القاطعة ووضوح الحق في مسألة االلوهية يعني بعد ا

الحجة وتمت عليهم الحجة ليس قبل ذلك، قل مع ذلك لعلي على هدى وانتم على ضالل أو يكون األمر بالعكس 

ليس قبل القاء الحجة، وانا ال اتصور ان احدا من المتكلمين يستطيع ان يقول انه القيت الحجة علينا كاملة ونحن لم 

أن هؤالء كذا وان هؤالء مجوس وان هؤالء اصولهم فارسية وان هؤالء نقبل ليس األمر كذلك في االبتالء يبدأون ب

اصولهم يهودية يا أخي هذا ما اعرف واهلل هذا المنطق من اين جاءنا هذا المنهج من اين جاءنا يقينا ليس هو منهج 

سلوبه هذا الذي القرآن وليس هو منهج النبي االكرم، ليس هو رسالة النبي االكرم، ليس هو اسلوب النبي االكرم، ا

اشار إليه القرآن الكريم قال مبني على سلوك طريق االنصاف ومفاده ما هو هذا السلوك ما هو هذا االسلوب؟ 

ومفاده ان كل قول اما هدى أو ضالل وماذا بعد الحق اال الضالل، يقينا اما انا على الحق وما يقابلني هو على ضالل 

، لماذا؟ ألنّه ال يمكن ان يتعدد الحق هذا غير معقول وماذا بعد الحق اال أو احتمال األمر ان يكون األمر بالعكس

الضالل والحق واحد ال يمكن ان يتعدد الحق من ربه، هو الحق وماذا بعد الحق اال الضالل، يقول اما هدى أو ضالل 

مختلفين ال يجتمعان فاما ان ال ثالث لهما نفيا واثباتا ونحن يعني هذا النبي يقول في القرآن ونحن وانتم على قولين 

نكون نحن على هدى وانتم في ضالل واما ان تكونوا انتم على هدى ونحن في ضالل فانظروا بعين االنصاف إلى ما 

القي اليكم، اآلن نحن واهلل كل هدفنا وسأبين بعد ذلك كل هدفنا ان نذكر حجتنا ونذكر دليلنا ونذكر ما نعتقده فان 

الحجة وقنع بها واقتنع بها فبها ونعم وان لم يقتنع هو حر، من شاء فليقبل ومن شاء  تمت على المشاهد الكريم

 فليرفض ما عندنا مشكلة، إلى ما القي إليه من الحجة وميزوا إلى آخره. 

إِنَّا طبعا انا هنا بودي ان اشير إلى نكتة وهي نكتة مهمة اآلية المباركة اشارت اليها التفتوا ان اآلية ماذا قالت، قال )وَ

أو إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( إذا نظرنا إلى الجملة األولى طبعا هذا االحتمال قائم ان الرسول األعظم 

)صلى اهلل عليه وآله( يكون على الهدى ومقابله يكون على الضالل أو يكون األمر معكوسا ولكن الجملة الثانية بينت 
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ال يوجد فيه اهانة للطرف اآلخر ال يوجد فيه توجيه انك على باطل قالت )لَعَلَى هُدًى  ولكن بشكل لطيف غير مؤذ

مرتبطة بالضالل ” او اياكم“مرتبطة لعلى هدى، ” وانا“أو فِي ضَلَالٍ( على نحو اللف والنشر المرتب كما ذكروا يعني 

 المبين.

ى الضالل ولكن بهذا نبي هو على الهدى واآلخر علإذن اآلية بشكل دقيق وبأدب رفيع وببيان بليغ اوصلت لنا ان ال

 االسلوب بهذا المنطق.

 النتيجة. )وَإِنَّا أو إِيَّاكُمْ( لو قال وانا واياكم لتساويا حتى في في: ” او“احسنتم واستعمال 

عليه وآله( م )صلى اهلل إذن ال يريد الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( ال يقول لنا قائل يعني ان الرسول األعظ

من ربه انه على  كان يشك في نفسه انه على الحق واآلخر على الباطل حتى يقول هذا الكالم، ال، كان على بينة

وآباؤك على ضالل  الهدى وان اآلخر على ضالل ولكن ال يجابهه بذاك ألنّه لو جابهه مباشرة وقال أنت على ضالل

ختراقه أو ال ت وانت فاوجد جدارا هذا الجدار بعد يمكن اوأنت على سفه واباؤك على سفه ومذهبك مدخول وأن

ذا الكالم بشكل عام ال هيمكن اختراقه؟ ال يمكن اختراقه أخي العزيز ولذا انا بودي ان المشاهد الكريم واهلل أقول 

اولئك  فقط هذا حتى اقوله فقط لمدرستنا والتباع مدرستنا وللمبلغين منا وللخطباء والهل المنبر وللفضائيات ال

وب ال ينفع، هذا االسلوب الطرف اآلخر أقول لهم إذا اردتم ان تنفذوا إلى قلوب الناس فبدلوا هذا االسلوب هذا االسل

لذي اعتمده القرآن هو ايوجد جدارا من البغضاء والشحناء والفتنة والتفتيت ونحو ذلك، إذن انا اعتقد بأن االسلوب 

 لَيِّنًا(. )فَقُولَا لَهُ قَوْلًا اسلوب اللين.

 

  

اهلل سبحانه وتعالى يأمر موسى ان يذهب إلى من ادعى قال )أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى( يعني المنطق الفرعوني ولكنه منطق 

انْفَضُّوا مِنْ القرآن ومنطق النبوة ومنطق الرسالة والمنطق الصحيح )فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا(، )وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَ
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وْلِكَ( وانا اتصور من اوضح مصاديق الفظ هو ان اإلنسان يتهم اآلخر يسقط اآلخر يهين اآلخر يتجاوز على من حَ

 يعتقد به اآلخر هذا ليس صحيحا هذا ليس منطقيا القرآن الكريم يقول بأنه ال تسبوا اآلية المباركة.

 (. بُّوا اللَّهَ عَدْوًا)وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُ 

دات اآلخرين على آية اهلل السيد كمال الحيدري: هذا المنطق منطق قرآني يقول ما ينبغي انك تتجاوز على معتق

ا الكالم ال اوجهه فقط افكار اآلخرين نعم جادلهم بالتي هي احسن وهذا قانون الهي يا اخواني االعزاء وكما قلت هذ

ص أو ينشرون االقراص والذين يخرجون على الفضائيات أو يكتبون في الكتب أو في االقرا بل إلى المبلغين والعلماء

لين هو منطق )وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي إلى آخره أو في المواقع االلكترونية، يا اخواني ايها االعزاء المنطق القرآني هو منطق ال

لَعَلَى هُدًى أو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( هذا هو المنطق  منطق )وَإِنَّا أو إِيَّاكُمْ هِيَ أَحْسَنُ( هو منطق )وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ( هو

لعلمية وانا يكفيني واقعا ال ولذا في الواقع انا من الذين اعتقد بانه هذا المنطق هو الذي البد ان يسود في الحوارات ا

ريد ان تنتهي انتم انظروا تمن اين بدأت والى اين  أقول وال اعلق على بعض هذه القنوات الفضائية والتي ال يعلم واقعا

ريد ان اشير اليه، نحن إلى هذه الفضائيات انظروا بينكم منطقها عجيب القرآن انا إذا تسمح لي دكتور هذا المثال ا

خطاب سَلَامًا( يعني ال عندما نأتي إلى أهل الجنة نجد بأن أهل الجنة الخطاب الذي بينهم اي خطاب؟ خطاب )سَلَامًا

 الذي يحكمهم اي خطاب.

 )لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (. 

دما نأتي إلى منطق آية اهلل السيد كمال الحيدري: وانما هو خطاب السالم هو خطاب االمن هو هذه اللغة ولكن عن

خْتَهَا( يا اخواني االعزاء هذا منطق أُلَعَنَتْ  أهل النار وخطاب أهل النار بعضهم مع بعض ماذا تجد؟ )كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ

ان يكون خطابنا خطابا  قرآني وهذا مثال قرآني وهذا أصل قرآني اننا إذا كنا نعتقد اننا نعيش مجتمعا الهيا فالبد

ا بعد المنطق ماذا سالما سالما فإذا وجدتم ان الخطاب تبدل من سالما سالما إلى كلما دخلت امة لعنت اختها هذ

 يكون منطق الهي لو منطق شيطاني؟
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 المقدم: هذا منطق أهل النار.

ن هذه الفضائية وان القائلين آية اهلل السيد كمال الحيدري: وانا اتصور ان هذا الميزان يكفي للمشاهد الكريم ان يميز ا

اآلن ما اتكلم  فيها وان المتحدثين فيها من أي جهة كانت وبأي عنوان كان ومن أي مدرسة كانت ال يفرق عندي

الما سالما اطمئنوا هذا في الطرف اآلخر ال ابدا ابدا، الفضائيات إذا كان المنطق والخطاب الحاكم عليها هو منطق س

مين والمسلم والمؤمن هو المنطق القرآني وهذا هو منطق أهل الجنة وهذا هو منطق أهل اإليمان وهذا هو منطق المسل

نحن اآلن نسلّم على  رف المشاهد الكريم انه هذه القضية ليست فقط سالما سالماطبعا سالما سالما هذا بودي ان يع

اينما دخل واينما حل  الجميع من نعرفه ومن ال نعرفه ولذا نجد بانه اإلسالم شعار المسلم هو السالم شعار المسلم

سالما منطقهم منطق الوئام  م سالماواينما ارتحل هو السالم فإذا نظرتم إلى الفضائية والقائلين والمتحدثين فيها منطقه

ذا وجدتم ان المنطق منطق المحبة منطق كشف الحقيقة، منطق المودة هذا هو المنطق القرآني واالصل القرآني اما إ

يسمي نفسه من  منطق االتهام ومنطق التكفير من اي كان من هذا الطرف أو من ذاك الطرف يسمي نفسه عالما أو

ر المؤمنين قال وآخر احد االعالم فليسمي، قلت في الحلقة السابقة في كلمات اإلمام أمي أهل العلم أو يسمي نفسه

 قد تسمى عالما وليس به، اخذ جهائل من جهال.

ولإلمام )سالم اهلل عليه( خطبة مفصلة اآلن ليس وقت اشرحها واإلمام يبين خصوصيات هذا اإلنسان يقول بانه كيف 

ي أو إنسان متلبس بالعلم، عالم حقيقي أو إنسان جاهل وظاهره هو العلم يقول انظر تميز ان هذا اإلنسان عالم حقيق

إذا كان ينقلك من الشك إلى اليقين فهو عالم اما إذا كان ينقلك من اليقين إلى الشك فهو جاهل ولهذا اإلمام أمير 

ورة والشكل شكل إنسان والقلب المؤمنين )سالم اهلل عليه( في آخر تلك الخطبة يقول وهذا اإلنسان والظاهر والص

قلب حيوان وذلك ميت االحياء هذا اإلنسان ميت من حيث االنسانية وان كان حيا من حيث الحيوانية والبهيمية 

والسبوعية طبعا أقول هذا الكالم عام حتى لنفسي اوجه هذا الكالم لنفسي اوال انه ينبغي ان يكون منطقنا اسلوبنا 

س المودة )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( ال يقول لنا قائل بان المراد من اإليمان هنا يعني اتباع خطابنا خطاب قائم على أسا
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مدرسة أهل البيت، انا ال اقبل ال اوافق على هذا االصطالح في القرآن. نعم في بعض الروايات اطلق اإليمان على 

اتباع الشرائع السابقة هم مؤمنون أيضاً إذن اإليمان له اتباع مدرسة أهل البيت واال القرآن يطلق اإليمان حتى على 

 درجات وهؤالء كلهم والمؤمنون جميعا يشتركون في مسألة االيمان.

 

ايضا اتضح ما هو وفيما سبق من المحاور التي تفضلتم بطرحها تبين ان االطروحة النافعة في مثل هذه الحوارات 

الغاية والهدف الذي  المعارف الدينية اآلن السؤال الذي يطرح ما هياالسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في بيان 

 ترومون تحقيقه من خالل هذه الحوارات الدينية.

اتصور ان المشاهد الكريم في الحلقتين السابقتين كان معنا واتضح له في الحلقات السابقة أو الحلقتين السابقتين 

في اي حوار علمي اوالً بينّا ما هي االطروحة التي نعتقدها في اجراء اللتين عرضنا فيهما للمنهج الذي ينبغي اتباعه 

المناظرات العلمية وخصوصا إذا كانت تلك المناظرات والحوارات مرتبطة بالفهم العام وبعموم الناس الن المناظرة 

د ان يستفيد والحوار تارة تكون بين المتخصصين فلها شرائطها واحكامها الخاصة واخرى تكون حوارات عامة يري

منها الجميع عموم الناس سواء كانوا من المتخصصين أو من غير المتخصصين نحن اقترحنا اطروحة معينة وعملنا 

على هذه االطروحة وان شاء اهلل تعالى في الحلقات القادمة ستتضح نتائج هذه االطروحة وتطبيقات هذه االطروحة 

ني الذي عرضنا له هو االسلوب القرآني في اجراء الحوار يعني ان هذا المحور األول الذي عرضنا له. المحور الثا

الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( عندما يجري حوارا مع اآلخر اي آخر كان سواء كان متفق معه في الدين أو 

ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ غير متفق معه أساساً في الدين )وَإِنَّا أو إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (، )

اي آخر  وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (، )فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا( منطق القرآن هذا هو المنطق القرآني انه ينبغي ان يتكلم مع اآلخر

لِكَ( ومن الواضح ان الفضاضة من اوضح مصاديقها كان بمنطق اللين بمنطق )وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْ

الفضاضة في اللسان وفي اللفظ وفي المخاطبة وفي التخاطب ونحو ذلك وبينّا المنطق القرآني الذي يشير اليه، في 
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هذه الليلة إذا وفقنا كما اشار أخي العزيز الدكتور سالم هو انه نريد ان نعرف أساساً ما هو الغرض وما هو الهدف 

لمترتب على مثل هذه الحوارات ألنّه ال إشكال وال شبهة ان اي عمل يقوم به إنسان عاقل وحكيم البد ان يكون ا

هناك غاية عقالئية وهدف عقالئي يترتب على ذلك العمل واال لكان العمل عمال جزافا كان عمال عبثيا، اهلل سبحانه 

جِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(، )أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا وتعالى عندما يقوم بعمل بفعل يقول )وَمَا خَلَقْتُ الْ

لَا تُرْجَعُونَ( إذن ال يمكن لفعل ان يصدر من إنسان عاقل حكيم ويكون ذلك الفعل ال غرض وال هدف يترتب على 

واقعا يطول حوصلته ويحاول ان يسع صدره ان شاء اهلل هذه  ذلك الفعل من هنا انا بودي ان المشاهد الكريم

المقدمات حتى عندما نأتي إلى المحاور األساسية التي واقعا الحديث عنها وخصوصا في الفضائيات أو في المدة 

غير األخيرة في بعض الفضائيات وهو انه أساساً ما هو دور العترة في فهم المعارف الدينية وما هو دور الصحابة من 

العترة من غير آل البيت في فهم المعارف الدينية وانا ارجعت في حلقات سابقة يتذكر المشاهد الكريم قلت ان 

المشكلة االصلية وان المعضلة االصلية وان المفصل الذي يفصل مدرسة أهل البيت عن مدرسة الصحابة هو هذا 

اسم المعارف الدينية ولهم حق تفسير النص القرآني المفصل وهو انه هل ان أهل البيت يمثلون ويشرحون وينطقون ب

وهم الوسائط في وصول السنّة النبوية أو ان هناك طريق آخر أيضاً يمكن االعتماد عليه، إذن البحث ينحصر في 

رتب هذه القضية وهذا ما سنتوفر عليه ان شاء اهلل تعالى بعد االنتهاء من هذه المقدمات. فيما يتعلق بالغاية والهدف المت

على هذه األبحاث انا في المقدمة بودي ان المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة وانا اصرحها ال اقل كرأي شخصي 

اعتقده انه ليس الغرض من هذه الحوارات ومن هذه األبحاث ومن هذه المسائل التي تطرح ومن هذه المناظرات 

إلى سني لماذا؟ الن يتشيع ان ينتقل من مذهبه إلى مذهب  سمها ما شئتم سموها ما شئتم ليس الغرض منها انه نذهب

آخر، اهلل يعلم انا ليس غرضي هذا ال اقل انا لست هادفا إلى هذه الحقيقة، إذن ما هو الهدف؟ إذا لم يكن الهدفان 

السني يتحول من مذهبه إلى مذهب آخر إلى مذهب أو مذهب آخر إلى مدرسة أو مدرسة أخرى إذن ما هو الغرض؟ 

لغرض األساس الحقيقي من وراء طرح هذه األبحاث الغرض الذي واقعا ارجو ان يتحقق هو أساساً انكشاف حقيقة ا
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مدرسة أهل البيت، انا اريد انه هذه المدرسة يعرفها اآلخر اآلن سواء آمن بها اعتقد بها صدّق بها قبل بها أو لم يقبل 

يلي وعندما اعرض مباني وعندما اعرض مدرستي وعندما دكتور، انا ليس همي ان الطرف اآلخر عندما اعرض دل

اعرض األصول واالركان التي اعتقدها في هذه المدرسة ان الطرف اآلخر يسلّم بها ولكن المهم ان يعرفني على 

حقيقتي ما انه تمأل الفضائيات وتمأل االقراص وتمأل الكتابات وتمأل كلمات االعالم بأن هؤالء يحرفون القرآن وهذا 

يقة ال أصل لها في مدرستنا، اآلن قد فالن وفالن ذاهب من اتباع هذه المدرسة إلى القول بالتحريف هذا يوجد حق

 أيضاً في المدارس االخرى. 

 المقدم: اضعافه موجود.

آية اهلل السيد كمال الحيدري: اآلن حتى لو لم يكن اضعافه دكتور في النتيجة إذا كان هذا إشكال فموجود أيضاً في 

المدارس األخرى وفي االتجاهات االخرى، مثال من القضايا التي يؤكد عليها البعض، طبعا عندما أقول البعض ال 

ين يخرجون على الفضائيات ويسمون انفسهم أهل العلم يتبادر إلى الذهن انا خطابي موجه إلى بعض هؤالء الذ

واالنسان يربأ بنفسه ان يخاطب مثل هؤالء ولكنه حديثي مع اعالم جملة من اعالم المسلمين الذين يعبر عنهم بانهم 

مثال شيخ اإلسالم يعبر عنه بانه كذا حجة اإلسالم إلى آخره من هذه التعبيرات حديثي انا مع اولئك الذين لهم 

صنفاتهم لهم كتبهم لهم اتجاهاتهم لهم افكارهم لهم اجتهاداتهم ال هذه الكلمات التي تطرح هنا وهناك حديثي ليس م

مع هؤالء، واقعا انه ملئت كتبهم انه أساساً ان مدرسة أهل البيت ان الشيعة اإلمامية ان اتباع علي واوالد علي انه 

المدرسة مأخوذة من المجوس مأخوذة من اليهود، ان هؤالء  هذه اصولهم مدرستهم مأخوذة من اليهود أصول هذه

أساساً ال يعتقدون أساساً بأي صحابي، كالم فارغ ال أصل علمي له وانما هي تشويشات هنا وهناك إذن الغرض 

األول من هذه األبحاث هو بيان حقيقة مدرسة أهل البيت وللطرف اآلخر الحر في ان يقبل هذه المدرسة أو ال يقبل 

ه المدرسة، اآلن قد يقول لنا قائل واقعا انه يوجد من اعالم المسلمين من يقول هذا الكالم عن شيعة أهل البيت هذ

وعن مدرسة أهل البيت وعن اتباع مدرسة أهل البيت؟ الجواب نعم اخواني االعزاء ويقولون بكلمات نابية وبكلمات 
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منهج القرآني وباالسلوب القرآني إذا يسمح لي المشاهد الكريم أساساً تجافي المنطق القرآني ال صلة لها بالمنطق وبال

وتسمحوا لي دكتور انه اريد اذكر شاهدين أو مثالين من كتاب واتصور كثيرا ما سمعه واهلل لم يكن قصدي انه اطرح 

عض مثل هذه المسائل ولكن الطرف اآلخر عندما يضطرك احيانا إلى انه يتصور بانه فقط انه في كتبنا توجد ب

الكلمات التي ال تنسجم مع مذاق االتجاه اآلخر، ففي كتبكم أيضاً مملوءة ما يجافي الحقيقة وما يخالف الحقيقة هذا 

كتاب منهاج السنّة وانا بودي ان المشاهد الكريم يلتفت إليه جيدا )منهاج السنّة في نقض كالم الشيعة والقدرية( لشيخ 

( من الهجرة. هذا 728بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ) اإلسالم تقي الدين احمد بن عبد الحليم

الكتاب انا بودي ان المشاهد الكريم يلتفت إليه جيدا وضع حواشيه عبد اهلل محمود محمد عمر منشورات محمد 

ة هذا الكتاب، ( من الهجرة، في مقدم1420علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان وهذه هي الطبعة األولى سنة )

انا بودي ان المشاهد الكريم يلتفت، في مقدمة هذا الكتاب هكذا يقول يبين لماذا الّف هذا الكتاب يقول: اما بعد، 

فانه احضر اليّ طائفة من أهل السنّة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة يدعو 

مراده من اإلمامية يعني اإلمامية االثني عشرية، اآلن بعد ان يذكر هذا يشير إلى به إلى مذهب الرافضة اإلمامية، و

هذه يقول: فلما الحوا في طلب الرد لهذا الضالل المبين، يا أخي هذا ليس منطق هذا ليس اسلوب، عالم من علماء 

ق المبين ومنطق مدرسة أخرى اتجاه آخر يتفق معك في كثير من المشتركات من أين أنت عرفت انك على الح

طق القرآن يقول )إِنَّا أو إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(، هذا أي منطق هذا وقلنا في الحلقة السابقة قلنا أن المن

 القرآني ال ان النبي يعني يشك في انه على الحق ولكن ال يبرز هذه الحقيقة.

 المقدم: يبين اسلوب الحوار الصحيح.

السيد كمال الحيدري: يبين االسلوب القرآني في الحوار، على اي االحوال، يقول: في الرد لهذا الضالل المبين  آية اهلل

ذاكرين ان في االعراض، يذكر السبب في تأليف هذا الكتاب إلى ان ينتهي إلى هذا الكالم انا بودي، طبعا مقصوده 

ي المعروف بالعلّامة الحلي الذي هو معاصر البن تيمية، التفتوا من هذا الكتاب كتاب )منهاج الكرامة( البن المطهر الحل
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عبارته في صفحة ثمانية من هذا الكتاب يقول: فصل: وهذا المصنف سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة اإلمامة 

لق فقط اريد وهو خليق بأن يسمى منهاج الندامة، انا بيني وبين اهلل ال اريد ان اعلق واقعا ألنّه اربأ بنفسي ان اع

يعرف المشاهد الكريم ان االسلوب الحواري الذي يقوم عليه هذا الكتاب ما هو اسلوبه وما هو منطقه في التعامل 

مع اآلخر. األولى خليق بان يسمى منهاج الندامة، كما ان من ادعى الطهارة، مقصوده من الطهارة باعتباره انه ابن 

ا تعليق ابن تيمية على هذا االسم قال: كما ان من ادعى الطهارة وهو من المطهر الحلي هذه تسمية هذه ولكن انظرو

 الذين لم يرد اهلل ان يطهر قلوبهم بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق!

 المقدم: عجيب، يعني الذي يدعو إلى علي وأهل البيت يكون من الجبت!

االسلوب القرآني هذا هو  معه مئة في المئة، هذا هو آية اهلل السيد كمال الحيدري: اآلن اهلل اعلم افترض انه مختلف

عُ لوب )فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا(؟ هذا هو اسلوب )ادْاسلوب )وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ(؟ هذا هو اس

 ي هِيَ أَحْسَنُ(؟ادِلْهُمْ بِالَّتِإلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَ

 المقدم: رسول اهلل دعا إلى علي وأهل البيت فيكون رسول اهلل أيضاً من أهل الندامة! 

ط اريد ان ابين المنطق اريد آية اهلل السيد كمال الحيدري: اهلل يعلم اآلن انا ما اريد ان ادخل في التفاصيل دكتور فق

بل من أهل الجبت والطاغوت  ا، يقول: بل لم يرد اهلل ان يطهر قلوبهم بل إذن من هو هذا؟ان ابين االسلوب، التفتوا جيد

ن وصفه بالتطهير، هذا هو والنفاق كان وصفه، اآلن باعتبار انه ابن المطهر يقول كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى م

 منطق االسالم! أساساً اإلنسان عندما يسمع مثل هذه الكلمات واقعا.

 قدم: ال يشتهي ان يقرأ الكتاب.الم

آية اهلل السيد كمال الحيدري: ليس فقط ال يشتهي، أساساً هذا منطق عالم يعرف ادب اإلسالم يعرف منطق اإلسالم 

يعرف خلق اإلسالم اين تجد أنت في كلمات الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( عندما يريد ان يخاطب اآلخر 

أولى ان تكون ابن الطهارة، اين يتكلم على اي األحول ال اعلق افضل، قال: ومن اعظم  يقول ان تكون ابن النجاسة
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خبث القلوب ان يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادة اولياء اهلل بعد النبيين، من اين تقول بانه العلّامة 

في عقيدته انه ليس من االولياء  الحلي كان عنده غل، نعم عنده غل لبعض الناس في عقيدتك انه من االولياء هو

هذه القضية قضية نسبية ال يحق ان تفرض رأيك في المقدمة على العلّامة الحلي، ثم يدخل في هذا البحث تفصيال 

إلى ان يصل أخي العزيز يقول ولهذا كان بينهم، بين من؟ بين هؤالء الذين العلّامة الحلي منهم، يعني من؟ يعني 

يتكلم على الرافضة اإلمامية، يقول ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة واتباع الهوى وغير اإلمامية باعتبار انه 

ذلك من اخالق اليهود وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل واتباع الهوى وغير ذلك من اخالق 

بذلك، انهم هؤالء اتباع اليهود هؤالء  النصارى ما اشبه به هؤالء من وجه وهؤالء من وجه ومازال الناس يصفونهم

الرافضة اإلمامية اتباع مدرسة أهل البيت، هذه حتى على منطق اآلخر الذي يعتقد ان اتباع مدرسة أهل البيت عشرة 

في المئة وان كان كالم عار عن الصحة، اتباع مدرسة أهل البيت يتجاوزون عشرين إلى ثالثين في المئة، اآلن ال 

دد ال اريد ان ادخل في بحث االعداد، جيد جدا عشرة في المئة، عشرة في المئة من مليار ونصف يعني عالقة لي بالع

 كم؟ يعني مئة وخمسين مليون مسلم هكذا يتعامل معهم بهذا المنطق؟

 المقدم: ولو كان شخصا واحدا ال ينبغي.

وال، إلى ان يقول التفتوا جيدا: قال الشعبي، آية اهلل السيد كمال الحيدري: فكيف بهذا العدد الذين كلهم على اي االح

ينقل كالمه ويؤيده، قال الشعبي الن البعض يقول هو ينقل كالم آخرين ال، يقوله ويضيف على ما يقوله الشعبي: 

احذركم أهل هذه االهواء المضلة وشرها الرافضة لم يدخلوا في اإلسالم رغبة وال رهبة ولكن مقتا الهل اإلسالم 

م، قالت اليهود ثم يقول بانه يبدأ ببيان مشابهات اليهود مع مدرسة أهل البيت ومشابهات النصارى، قالت وبغيا عليه

اليهود ال يصلح الملك اال في آل داود وقالت الرافضة ال تصلح اإلمامة اال في ولد علي، موالنا في آل داود حق 

صارى ال جهاد في سبيل اهلل حتى يخرج المسيح قرآني هذا، شيء غريب عجيب يا أخي على اي االحوال، وقالت الن

الدجال وقالت الرافضة إلى ان يقول في اآلخر شيء ال يصدقه اإلنسان يقول واقعا نحن اآلن شبهنا بين اليهود 
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والنصارى لعله قد يتبادر إلى الذهن هؤالء مثل هؤالء يقول ال وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين، 

 مي بينكم وبين اهلل؟هذا منطق اسال

 هادتين.المقدم: على جماعة تشهد ان ال اله اال اهلل وان محمدا رسول اهلل، اإلسالم يدور مدار الش

ي اآلن ايجاد الضغينة ابدا آية اهلل السيد كمال الحيدري: على اي األحول انا اترك واقعا التعليق واهلل يعلم ليس هدف

ا كلمات ال تنسجم مع آلخر أيضاً كيف يفكر فإذا وجدتم في بعض كلمات علمائنابدا وانما اريد ان ابين ان الطرف ا

، يقول فضلت اليهود مذاق اآلخر فايضا اآلخر أيضاً عنده كلمات ال تنسجم اصال ينفي اسالميتنا يخرجنا عن الدين

ذا في الجزء األول ه والنصارى عليهم بخصلتين على اي األحول هذا موضع اشير اليه، موضع آخر بودي ان اشير إليه

شاهد الكريم بودي ان من كتاب منهاج السنّة صفحة مقدمة الكتاب، اما في الجزء الرابع من كتاب منهاج السنّة الم

ن جميع علماء ( وقبل ذلك ينقل هذا الحديث المتواتر بين الفريقين والمتفق بي318أو  319يلتفت في صفحة )

لنبي قال: ال يزال ذا الحديث، يقول وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة ان االمسلمين حتى هو ال يستطيع ان ينكر ه

 يزال امر الناس الهذا األمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش ولفظ البخاري اثني عشر اميرا وفي لفظ 

جيد من هم  يش،ماضيا ولهم اثنا عشر رجال وفي لفظ ال يزال اإلسالم عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قر

الحديث المتواتر عن  هؤالء الخلفاء في نظر ابن تيمية؟ بودي ان المشاهد الكريم يلتفت بدقة إلى هذه القضية هذا

كتاب اهلل، يقول  النبي األكرم والمتفق عليه بعد وارد في الصحيحين بعد ما عندهم شك هم اصح كتاب عندهم بعد

عثمان وعلي، هذه وم، يقول وهكذا كان فكان الخلفاء ابو بكر وعمر وهكذا اآلن بدأ يعد هؤالء االثنا عشر من ه

ة معاوية وابنه يزيد، إذن اربعة، ثم تولى التفتوا إلى العبارة جيدا، ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنع

 يزيد اجتمع الناس على يزيد! اآلن ما ادري هذا المنطق.

 تل ابن بنت نبيها!المقدم: يعني هل االمة اجتمعت على ق
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لك واوالده االربعة اصحاب آية اهلل السيد كمال الحيدري: التفتوا هذا منطقه، هذه كم صاروا موالنا؟ ستة، ثم عبد الم

 الفسوق والفجور.

 المقدم: الحسن والحسين ما موجود، يزيد الموجود.

ليد الذي يرمي القرآن يقول ربعة مثل امثال وآية اهلل السيد كمال الحيدري: ال ابدا، التفتوا، عبد الملك واوالده اال

عد هذه معروفة في كل باتهددني بكل جبار عنيد فها انا ذاك جبار عنيد إذا اتيت ربك يومها فقل له مزقني الوليد. 

صاروا؟ خمسة وهذا  مكان، على اي االحوال، ثم عبد الملك واوالده االربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز هؤالء كم

حصل في دولة اإلسالم  تة موالنا واولئك ستة صاروا اثنا عشر، هؤالء االثنا عشر بنظر ابن تيمية، وبعد ذلكواحد س

إلسالم وكانت دولة إلى من النقص ما هو باق إلى اآلن ثم يبدأ بمدح بني امية: فان بني امية تولوا على جميع ارض ا

ي الكتاب ولكن فيرتين، انا صغيرتين مني ما موجودة ان في اآلخرة يقول نعم مشكلة بني امية كان مشكلتين صغ

ما يجرأ ان يقول سبهم  ظاهر العبارة هذا، واعظم ما نقمه الناس على بني امية شيئان احدهم تكلمهم في علي، بعد هو

يفة من الخلفاء في علي يقول تكلمهم، انا اسأل اي منطق اسالمي نحن سلّمنا مع الطرف اآلخر أليس علي هو خل

 ربعة الراشدين!اال

 المقدم: وسبه سب لرسول اهلل باعترافهم.

 ا منطقكم.آية اهلل السيد كمال الحيدري: وانتم تقبلون بان هؤالء اصحابه من سب اصحابي فقد سبني، هذ

 المقدم: فاالسالم عزيز بسب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(.

يه آية التطهير، لم فوبسب من هو باتفاق المسلمين نزلت  آية اهلل السيد كمال الحيدري: بسب رسول اهلل وبسب علي

ة انه تشمل نساء يطهر القرآن أحداً من اصحاب رسول اهلل باتفاق جميع المفسرين، نعم هناك خالف في هذه اآلي

 هو وحده المشمول النبي أو ال تشمل وال يضر بعلي، علي هو وحده هو المشمول بآية التطهير من اصحاب رسول اهلل

 حديث الثقلين المتفق عليه بين علماء المسلمين.ب
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 المقدم: وهو الوحيد داخل في اآلل اللهم صل على محمد وآل محمد ال رجل غيره.

مهم مع انه تعلمون آية اهلل السيد كمال الحيدري: والغريب يقول هذه فقط مشكلة ليست شيئا كل ما في األمر تكل

 .انهم لم يتكلموا في علي وانما سبو عليا

 المقدم: سبوه ثمانين سنة.

إلسالم في كتاب المنهاج اآية اهلل السيد كمال الحيدري: سبوا عليا سبعين سنة على المنابر، ثم يضيف ابن تيمية شيخ 

بهذا، وانا استغرب هو من  منهاج السنّة النبوية يقول بأنه وهؤالء االثنا عشر خليفة هم المذكورون في التوراة يعتقد

نقصا ومذمة لمدرسة  هؤالء االثنا عشر هم مذكورون في التوراة ويجعل المشابهة معهم في هذه القضيةجهة يقبل ان 

جيب على اي عأهل البيت هذه نقطة قوة في مدرسة أهل البيت ثم هو يحتج بالتوراة، شيء غريب واقعا تناقض 

اعيل، التوراة عندما في بشارته باسم االحوال. يقول وهؤالء االثنا عشر خليفة هم المذكورون في التوراة حيث قال

 بشر باسماعيل، وسيلد اثني عشر عظيما.

 المقدم: سيلد يزيد ومعاوية.

لتوراة انه سيولدون من اآية اهلل السيد كمال الحيدري: احسنتم، إذن يعتقد شيخ اإلسالم ان العظماء الذين بشر بهم 

ويزيد، العظماء  الجنة وانما العظماء هم من؟ معاويةإسماعيل من العظماء ليس الحسن والحسين سيدا شباب أهل 

 .الذين بشر بهم التوراة انهم سيولدون ممن؟ من اسماعيل من هم؟ عبد الملك بن مروان واوالده

 المقدم: اسماعيل يفدي الكعبة يذبح لها ويزيد يهدم الكعبة فهو العظيم!

( نص 320نهاج في صفحة )في التوراة من هو؟ هذا منطق المآية اهلل السيد كمال الحيدري: هذا العظيم الذي اهلل بشر 

 العبارة اعيدها.

 المقدم: واقعا هذه كفى بها مصيبة في تاريخ المسلمين.
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االعزاء سأكمل، يا  آية اهلل السيد كمال الحيدري: هذا الذي يوجد في تراث بعض اعالم المسلمين، إذن يا اخواني

أ هذا الكتاب اطمئنوا كل تراث ال نأتي به على الفضائيات نقرأ هذا الكتاب ونقراخواني االعزاء واقعا فلندفن هذا ال

شفوا عن هذه األمور طرف يستطيع ان يخرج ما عند الطرف اآلخر هذا المنطق ال تجعلوه يأتي إلى الفضائيات، ال تك

ا اخواني االعزاء هذا يينفر  ألنّه لو كشفت كونوا على ثقة كثير من الناس سوف يفقد الثقة بكل التراث، من اإلسالم

 منطق شيخ االسالم، هذا منطق هذا الكتاب الذي ملئت مئات اآلالف من النسخ. 

 المقدم: وتوزع مجانا البد ان يصل.

ثل هذه الكلمات على مآية اهلل السيد كمال الحيدري: توزع في كل انحاء العالم، هذا فيه هذا من غير ان يطهر من 

اسماعيل وسيلد اثني الء االثنا عشر خليفة هم المذكورون في التوراة حيث قال في بشارته باي االحوال، يقول وهؤ

ت ال تتوهم، عشر عظيما، ثم يلتفت قد أنت تقول ال ليس مقصودة انه اخراج الحسن والحسين هو يصرح حتى أن

شمل الحسن ال يشمل يإذن ال  ومن ظن ان هؤالء االثني عشر هم الذين تعتقد الرافضة بإمامتهم فهو في غاية الجهل،

كاظم ال يشمل الرضا الحسين ال يشمل الصادق ال يشمل الباقر ال يشمل زين العابدين وإمام الساجدين، ال يشمل ال

 ليد بن عبد الملك.الذي اتفقت كلمة علماء المسلمين هؤالء كلهم ليسوا الذين بشرت بهم التوراة اما بشرت بالو

 وبمن يهدم الكعبة.المقدم: بمن يمزق المصحف 

آية اهلل السيد كمال الحيدري: بشرت بمن ولى الحجاج وفعل ما فعل، يكفي سوءة الحكم االموي هو من؟ الحجاج 

وانا اربأ بهذه األبحاث ان ادخل في مثل هذه التفاصيل، فان هؤالء ثم يعرّف هؤالء من هم؟ أئمة أهل البيت يعني 

اإلمام الحادي عشر الن الثاني عشر هو ال يعتقد به، يقول: فان هؤالء ليس من اإلمام علي بن أبي طالب وانتهاء ب

فيهم من كان له سيف اال علي بن أبي طالب، التفت جيدا، إذن علي بن أبي طالب قد يكون داخل في هؤالء االثني 

امية، وال فتح عشر ومع ذلك يشكك يقول ومع هذا فلم يتمكن في خالفته من غزو الكفار، إذن اين هؤالء من بني 

مدينة وال قتل كافرا بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض حتى طمع فيهم الكفار بالشرق والشام من 
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المشركين وأهل الكتاب حتى يقال انهم اخذوا بعض بالد المسلمين، يعني بعبارة أخرى في زمن علي كان زمن عزة 

 لو زمن ذلة؟

 المقدم: ذلة هو يرى.

 يد كمال الحيدري: إذنيكون مشمول لحديث االثني عشر أو غير مشمول؟آية اهلل الس

 المقدم: إذنهو ليس من العظماء وعليه ان يبحث عن آخر ان يدخل شخصا آخر مكان علي.

ثم يبدأ مفصال الكالم  آية اهلل السيد كمال الحيدري: إذناوالً يقول علي مشمول منهم ثم بعد ذلك يقول هذا الكالم

رد يأتي ذكر الشيعة اً هؤالء وعليه فاالسالم عند اإلمامية هو ما هو عليه ثم ال يستطيع وكأنه بمجفي انه أساس

قوله منهم وال أكثر لومدرسة أهل البيت يقول وهم اذل فرق االمة فليس في أهل االهواء اذل من الرافضة وال اكتم 

هؤالء االثني عشر ية الذل فأي عز لالسالم باستعماال للنفاق منهم وهم على زعمهم شيعة االثني عشر وهم في غا

 على زعمهم، بعد، وكثير من اليهود إذا اسلم يتشيع ألنّه رأى في التوراة ذكر االثني عشر.

 المقدم: هذا ليس ذنب الشيعة هذا بالتوراة!

عندما خرج من لحكم اآية اهلل السيد كمال الحيدري: واهلل شيء غريب، ولذا يشكر اهلل في محل آخر يشكر اهلل ان 

سالم ان الدولة لما انتقلت االمويين لم يصل إلى الهاشميين، واهلل يعني اإلنسان يقول ثم كان من نعم اهلل ورحمته باال

 علي. إلى بني هاشم صارت في بني العباس ال في أوالد علي وانا ما اريد ال اعلم اليس علي واوالد

 المقدم: تبين الحقد على علي ليس على الشيعة.

آية اهلل السيد كمال الحيدري: دكتور واهلل ال اريد ان اعبر هذه الكلمات ولكنه فقط اريد ان اجعل المشاهد الكريم 

هو الحكم في علي واوالد علي يقول فليفعل بنو العباس ما يفعلون ألنهم اوالد رسول اهلل يقول اعيد الجملة للمشاهد 

اهلل ورحمته باالسالم ان الدولة لمنا انتقلت إلى بني هاشم صارت في  ( من الجزء الرابع: ثم كان من نعم320صفحة )

بني العباس فان الدولة الهاشمية وكانت شيعة الدولة محبين وكان الذي تولى فالن هؤالء كانوا يحبون الخلفاء ثم 
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ي آخر آخر المطاف إلى هنا لم يشكك في علي بشكل مباشر، ذكر ولكنه بشكل تضمني واقعا ال يفهم ولكن ف

( هكذا يقول، التفت دكتور إلى العبارة يقول والمقصود ها هنا ان 322المطاف بعد ال يستطيع ان يصبر في صفحة )

 الحديث الذي فيه ذكر االثني عشر خليفة، التفت، سواء قدّر ان عليا دخل فيه أو قدّر انه لم يدخل.

 المقدم: واالولى ان ال يدخل.

وازين هل يدخل أو ال اآلن المهم فقط في آخر المطاف إذن رد القضية اآلن ضمن الم آية اهلل السيد كمال الحيدري:

شكال فقط في علي واوالد يدخل، اما بالنسبة إلى يزيد ال إشكال انه في العظماء الذين بشر بهم القرآن ال اشكال، اال

عليا دخل فيه أو قدّر  سواء قدّر انعلي وفرعه بني الهاشم البد يكونوا عباسيين ما يخالف اما ال يكونون علويين، 

ارجوه من هذه األبحاث  انه لم يدخل، هذا أيضاً يكفي واقعا للمشاهد الكريم ان يعرف، واقعا الهدف األول الذي انا

لحقيقة للمشاهد ادكتور وإن كان طال بنا الوقت وكان بودي ان ادخل في ابحاث أخرى الهدف األول ان اكشف هذه 

ي اتجاه ومن ااي جهة كان ومن اي مدرسة وبودي ان المشاهد الكريم من اي مدرسة كان ومن الكريم واقعا من 

كما تستمعون إلى  اي مذهب ومن اي نحلة ومن اي ملة ال يفرق ان يسمع فقط يا اخوان اسمعوا أيضاً نحن ما نقول

ن تهمة وما مد تحته وما بعض فضائياتكم وتقول كل تلك الكلمات سواء من المتحدثين أو من الشريط الذي يوج

تم اال ارتكبتموه شمن تسفيه وما من تكفير وما من طعن اال وتذكروه لهم حتى لم تبق سيئة ولم يبق سب ولم يبق 

قل لكم بعض افكار بالنسبة إلى اتباع مدرسة أهل البيت ال اقل اسمعوا ال اريد ان أقول عالم اسمعوا متحدث ين

 البيت.وعقائد واصول واركان مدرسة أهل 

قع بين علي وخصومه المقدم: احسنتم، يعني ما وقع في زمن الخليفة األول سماحة السيد من حروب الردة أكثر ما و

 ي التاريخ.قتل اعز اصحاب رسول اهلل في حروب الردة وخالد بن الوليد زنى بنساء بعضهم كما هو معروف ف

ال اريد على اي االحوال، هذا هو الهدف االول، الهدف الثاني آية اهلل السيد كمال الحيدري: انتم تعرفون في برنامجي 

الذي اريده من هذه األبحاث وغرضي منها هو واقعا انه نركز على النقاط المشتركة والمتفقة بين المدرستين هناك 
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اثنا  اخواني كثير من نقاط االشتراك موجودة بين المدرستين أمامكم هذا الحديث الذي نقل وهو الخلفاء من بعدي

عشر، االمراء من بعدي والصحيحان ذكرا هذه الروايات فالروايات متفق عليها بين المدرستين تعالوا إلى حديث 

االثني عشر تعالوا إلى حديث الثقلين تعالوا إلى احاديث المهدي واالطروحة المهدوية التي ان شاء اهلل سنبين في 

وا إلى حديث المنزلة هذه االحاديث اآلن ال أقول آيات حتى ال برنامج يوم االحد، تعالوا إلى حديث الغدير تعال

يقال لنا ال هذه اآليات غير مختصة بهم، اتكلم عن االحاديث المتفق عليها بين المدرستين، اآلن فلنجلس في 

كذا  حواراتنا العلمية مقصودي ليس احدنا مقابل اآلخر، ال على الهواء مباشرة نتكلم ونقول رأينا في هذا الحديث

انتم قولوا رأيكم بشكل علمي بال تكفير بال شتم بال سب بال اخراج االستفادة من الكلمات النابية والتي هي في 

االعم االغلب سب وشتم ما انزل اهلل بها من سلطان وانا اتصور بودي ان المشاهد الكريم البد ان يلتفت ان هذه 

يد أو اي عنوان ان العلماء انما يجلسون بينهم حتى يقربون المؤتمرات التي تحصل تحت عنوان التقريب أو التوح

 وجهات النظر فيما بينهم.

 المقدم: احسنتم ان شاء اهلل وصلت فكرتكم، معنا االخت جواهر من السعودية تفضلي.

 المتصلة االخت جواهر من السعودية: السالم عليكم.

 المقدم/سماحة السيد: وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.

 المتصلة االخت جواهر من السعودية: كيف حالك يا سيد كمال.

 آية اهلل السيد كمال الحيدري: مرحبا بكم.

المتصلة االخت جواهر من السعودية: واهلل عندي مداخلة بسيطة، اوال ابن تيمية هذا بصراحة ال نعترف به نحن أهل 

حاجز بين اخواننا الشيعة وبيننا، اآلن الشيعة اخواننا في السنّة ألنّه رجل يثير الفتنة ويثير الكذب واالتهامات وبنى 

السعودية بيننا وبينهم حاجز، منعونا عن التقرب اليهم ال نأكل من اكلهم ال نشرب من شربهم وكل هذا يتم على كره 

خواننا الشيعة الشيعة والبغض لهم والحقد عليهم وبالعكس نحن يا سيد كمال نرى القنوات الفتنة التي تثير بيننا وبين ا
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ولكن لدينا عقل والعقل ال يرد على هذه القنوات، ونعز أهل البيت رضي اهلل عنهم نحن نحبهم ونعزهم من محبة نبينا 

محمد ونحب فاطمة وعلي واما الوهابية وابن تيمية فنحن ال نرد عليهم مهما قالوا ومهما تكلموا فانتم اطهر من اليهود 

 ا لن اطيل عليكم.والنصارى وحتى الوهابية وشكر

كالمها معقول جدا، والمقدم: بارك اهلل فيك، شكرا لالخت الكريمة االخت جواهر وهي من االخوات المواصلة دائما 

 معنا األخ ابو حيدر أيضاً من السعودية تفضلوا.

 المتصل األخ ابو حيدر من السعودية: السالم عليكم.

 اهلل وبركاته.المقدم/سماحة السيد: وعليكم السالم ورحمة 

 .المتصل األخ ابو حيدر من السعودية: حياكم اهلل دكتور سالم وحيا اهلل الشيخ كمال الحيدري

 آية اهلل السيد كمال الحيدري: مرحبا بكم.

 المتصل األخ ابو حيدر من السعودية: اهلل يبارك فيك، نحن نحبكم في اهلل في حقيقة.

 المقدم: بارك اهلل فيكم.

المتصل األخ ابو حيدر من السعودية: هناك نقطتين الشيخ كمال حفظه اهلل ان يجيبني عليها أو يدلي بدلوه فيها، النقطة 

األولى هو ذكر حفظه اهلل ذكرت يا شيخ كمال اننا نحن مدرسة أهل البيت وكأنك تقصد ان اآلخرين ال يميلون إلى 

ني أنت ذكرت لشيخ اإلسالم ابن تيمية المقاالت التي ذكرتها يعني من أهل البيت أو ال يمتون اليهم بصلة، الحقيقة يع

هم على مدرسته يعتقدون بانهم من اتباع مدرسة أهل البيت ويعتقدون بان هذا المنهج ال يتضارب تماما مع محبة 

ن تطرف ووصفوهم أهل البيت والوالء لهم هذه النقطة األولى التي اريد ان تعلق عليها فهم يعتقدون بان يعني مثال م

بانهم رافضة ألنهم حادوا عن مدرسة أهل البيت وغلوا فيهم وهم واليتهم في الحقيقة ليست الهل البيت النبوي إذا 

كانوا على هذا المنهج اال ان يتغيروا إلى حب القرابة والصحابة على حد سواء، هذه النقطة االولى، النقطة الثانية الشيخ 

ي الحلقة السابقة أو التي قبلها بان المنهج الدعوي يقتضي الدعوة إلى اهلل بالحكمة كمال الحيدري كذلك ذكرت ف
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والموعظة الحسنة ونحن نؤيدك على هذا تماما ويجب ان تكون الحوارات العقدية بصورة ما يكون فيها اتهام لطرف 

ن الحكمة والموعظة على حساب طرف آخر وذكرت بان الحوارات التي تجريها تلك القنوات يعني فيها حياد ع

الحسنة ولكن دعني أقول لك الشيخ كمال اآلن يعني البرنامج الذي أنت تقدمه في قناة الكوثر من سنين اسمه 

مطارحات في العقيدة يعني من اسم البرنامج يعني أنت فقط تقدمه بمفردك بدون ان يكون هناك طرف مثال من أهل 

اضيع التي أنت تقدمها فالبعض وكأن الشيخ كمال يتطارح مع نفسه فلماذا السنّة أو من السلفيين يتحاور معك في المو

 ال تحضر في الحوارات من اجل ان يكون رد لالفواه التي تقول بانكم انتم تنسحبون ألنّه ال حجة لديكم.

 المقدم: احسنتم وصلت فكرتكم، معنا األخ جواد من تركيا تفضلوا اخ جواد.

لسيد كمال الحيدري االسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وسالم على االستاذ الكريم المتصل األخ جواد من تركيا: 

 حفظه اهلل ورعاه.

 المقدم/سماحة السيد: وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.

ذه القناة المباركة، انا المتصل األخ جواد من تركيا: نحن نستفيد منكم سماحة السيد ومن هذا البرنامج المبارك من ه

ندهم مشكلة كبيرة عقول بصراحة ان نكون شفافين في مسألة العقيدة اإلسالمية كما نحن كلنا نعرف ان المسلمين أ

اعتقاد معيّن وهو  بالنسبة إلى مراسم الحج عندما يزورون مكة المكرمة والمدينة المنورة يجبرون المسلمون على

 حمد بن عبد الوهاب.مهلل عليه وآله وسلم( لسنا اتباع الوهابية بل كل المسلمين اتباع محمد بن عبد اهلل )صلى ا

 ومن يك ذا فم مر مريض يجد مراً به الماء الزالال 

كما يعبر في االشعار العربية، يعني انتم شفافون الحمد هلل ونحن نستمع من هنا من تركيا مثال اخواننا في افريقيا في 

ن هذه القناة ان يكون الكالم كالما شفافا سيدنا كما في هذا البرنامج البلدان العربية يستفيدون منكم كثيرا ونحن نريد م

إذا تقرأون شيئا من كتب العامة أو من كتب الوهابية ان نكون شفافين ال نغلق الموضوع بكلمات الوحدة المجردة 

علي وفاطمة فقط، المسلمون البد ان يعرفون ماذا يقول العلماء سنّة أو شيعة، نحن نعتقد ان في جانب محمد و
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والحسين والحسين وفي جانب آخر ابو سفيان ومعاوية ويزيد هل من شخص يختار تلك الجانب هل من مؤمن 

ومسلم هل من إنسان يقف مع أبي سفيان ومعاوية ويزيد؟ يعني هؤالء يجبرون المسلمين ام ال، يجبرون على انه 

 من يقفون مع بني امية ام ال.

خله على عجالة األخ فيكم شكر لالخ جواد من تركيا حفظه اهلل تعالى، آخر اتصال ندالمقدم: شكرا لكم بارك اهلل 

 ابو علي تفضلوا بايجاز لضيق الوقت ابو علي من العراق تفضلوا.

 المتصل األخ ابو علي من العراق: السالم عليكم.

 المقدم/سماحة السيد: وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.

لشيخ شيخ اإلسالم العراق: سالمي لك ولالخ الضيف السيد، انا عندي مداخلة بالنسبة ل المتصل األخ ابو علي من

صي بها قراءه انه ال يقرأ ابن تيمية في كتبه اعتقدت كما يعتقد السيد اآلن عندما قرأتها ولكن تبين لي ابن تيمية يو

 آخره.كتابا منفردا عن كتابا آخر، ان تكون قراءات القارئ لكتبه من اليفه إلى 

 االجابة سماحة السيد.المقدم: وصلت الفكرة وسماحة السيد باعتقاد قد قرأ كتبه جميعا، اشكرك لضيق الوقت، نبدأ ب

ه االعم االغلب بل أكثر آية اهلل السيد كمال الحيدري: فيما يتعلق باالخت الكريمة جواهر في الواقع نحن نعتقد بان

ب كما تفضلتي يحبون طق الذي نجده عند ابن تيمية واال في االعم االغلمن ذلك اال شرذمة قليلة منطقهم هذا المن

حذور ذلك ما المحذور مدرسة أهل البيت يحبون اتباع مدرسة أهل البيت لهم عالقات طيبة وان اختلفوا عقائديا ال م

ن اقلياتنا المسلمة آلاانه نختلف عقائديا اآلن نحن يمكن ان نوجد عالقات اجتماعية عالقات دينية عالقات اخالقية 

يبة مع من يعيشون طتعيش في الدول الغربية يعيشون في الصين ويعيشون في اوروبا ويعيشون في امريكا وعالقاتهم 

تحاول ان توجد  معهم، هناك وفاق معهم وهذا ما نعتقده ولكن مع االسف الشديد كما تفضلتي ان بعض الفضائيات

 هذا الحاجز العقائدي والفكري.

 ابناء بلد واحد ال يأكل بعضهم من بعض ابناء بلد واحد. المقدم:
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اشار إلى نقطتين وانا  آية اهلل السيد كمال الحيدري: كما اشارت االخت العزيزة، األخ الكريم ابو حيدر من الحجاز

درسة أهل وا من اتباع مموافق معه انه يقول بانه شيخ اإلسالم ابن تيمية يعتقد بانه شيعة أهل البيت والرافضة ليس

باع هذا هو االسلوب البيت، سلّمنا افترض معك جدال انه ال يعتقد ان شيعة أهل البيت هم رافضة وهم ليسوا من ات

ال رغبة وانما لتهديم أهل والقرآني الذي البد ان يتعامل معهم وانهم اذل فرق اإلسالم وانهم لم يدخلوا اإلسالم رهبة 

ك سيتضح بانه أساساً مي في المنهج أخي العزيز انا اآلن ليس كالمي بعد ذلاإلسالم هذا هو المنطق؟ انا اآلن كال

نّه يوجد عندي نحن نمثل أهل البيت ونحن عندنا السنّة الصحيحة أو موجودة عند مدرسة الصحابة هذا سيأتي أل

ة النبوية، المحور سنّمحوران اساسيان سأشير اليهما، المحور األول دور الصحابة في فهم المعارف الدينية واخذ ال

ة وسيتضح بعد ذلك الثاني دور العترة ومن هم عدل القرآن في حديث الثقلين في فهم المعارف الدينية واخذ السنّ

العقيدة التي يعتقدها  واالمر اليك ان الحق معنا أو الحق مع اآلخرين انا اآلن كالمي في االسلوب الذي اتبعه وفي

حسن والحسين سيدا ظماء الذين بشر بهم اسماعيل وبشرت بهم التوراة اال ان الانه يرى ان معاوية ويزيد من الع

علي بن أبي طالب شباب أهل الجنة باتفاق علماء المسلمين هؤالء ليسوا من العظماء الذين بشر بهم اسماعيل، و

دخل أو لم يدخل  الذي هو من الخلفاء الراشدين حتى على مبناكم على مدرسة الصحابة فانه أيضاً سواء قدر انه

خي العزيز هذا البحث باعتبار انه في عصره لم يكن عصر عزة بل كان عصر ذلة وتفرق المسلمين، اما سؤالك الثاني أ

انه كذا مراد من بانا اشرت إليه في الحلقة السابقة وقلت له والمطارحات ليس من باب المفاعلة حتى أنت تقول 

رسمي وصريح  في هذا البحث وقلت بان المطارحات اوال واقعا بشكل المطارحات يعني االطروحات التي اطرحها

حتى ان اإلنسان  أقول لالخ الكريم واقعا هؤالء الذين يخرجون على الفضائيات لم اجد منهم احد من أهل العلم

ولون كالمهم يدخل معهم في بحث علمي ولو وجد عندكم احد من أهل العلم اطمئنوا سوف احاوره وثانيا هم يق

 قبلوا أو يرفضوا.ولكن فليقولوا بادب وعلم وحكمة وجدال بالتي هي احسن ونحن نقول كالمنا واالمر للناس ان ي
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ان تعلقوا في بداية أو في المقدم: احسنتم بالنسبة لالخ جواد واالخ أبي علي ان شاء اهلل في الحلقة القادمة نعدهم ب

شكر االخوة واالخوات ماحة آية اهلل السيد كمال الحيدري كما اآخر الحلقة القادمة ان شاء اهلل تعالى. اشكركم س

ن شاء اهلل تعالى في اعلى حسن المتابعة واالصغاء وحسن المشاركة أيضاً اشكرهم جميعا ملتقانا واياكم يوم االحد 

 تعالى ورحمة اهلل برنامج االطروحة المهدوية وايضا في نفحات قرآنية يوم السبت نستودعكم اهلل والسالم عليكم

 وبركاتــه.

 المنهج الصحيح في فهم المعارف الدينية القسم الرابع

 761 : الزيارات ، 18/10/2011 : التاريخ

8/10/2009 

المين محمد وآله الطيبين اهلل االمقدم: بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول 

الكرام أينما كنتم  الطاهرين ورحمة اهلل تعالى ورضوانه على الصحب الكرام المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا

ي العقيدة، عنوان السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته، هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج: مطارحات ف

ي حلقة اليوم وايضا استمرارا فحيح لفهم المعارف الدينية القسم الرابع. سنقف ان شاء اهلل تعالى هذه الحلقة: المنهج الص

لعقائدية الحوارية لما سبق في الحلقات السابقة عن الهدف واالهداف في الواقع المرجوة من خالل هذه األبحاث ا

ية. تحية طيبة مجددة لكم عه لفهم معارفنا الدينوايضا ان شاء اهلل تعالى نتعرف على المنهج الصحيح الذي يجب ان نتب

 ا بكم سماحة السيد.مشاهدينا الكرام كما نحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية اهلل السيد كمال الحيدري، مرحب

 آية اهلل السيد كمال الحيدري: اهال ومرحبا بكم دكتور.

لحديث ان شاء اهلل تعالى ارح هذا السؤال ونحن في مبتدأ المقدم: حياكم اهلل. سماحة السيد في البدء أيضاً البد من ط

 لمدرستين.امعكم، يعني ما االهداف التي تريدون الوصول اليها من خالل طرح هذه األبحاث الحوارية بين 

http://alhaydari.com/ar/2011/10/11295/
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صالة آية اهلل السيد كمال الحيدري: أعوذباهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه نستعين وال

والسالم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع انه في الحلقة السابقة انا اشرت بانه ما هو الهدف أو لعله ما 

هو الهدف األول الذي ارومه واقصده من خالل مثل هذه األبحاث التي بدأتها والمشاهد الكريم يعرف ان هذه األبحاث 

لما وجدته من بعض المتكلمين على بعض الفضائيات التي حاولوا فيها  ليست هي من طريقتي ومنهجي أساساً ولكنه

ان يشوشو وان يبينوا بعض القضايا التي ال ترتبط بمدرسة أهل البيت ال من قريب وال من بعيد من هنا وجدت نفسي 

لى الفضائيات ملزما ان ابين حقائق واركان مدرسة أهل البيت، وواقعا من هنا اوجه دعوتي إلى كل الذين يخرجون ع

من المدرستين سواء كانوا من مدرسة أهل البيت أو كانوا من مدرسة الصحابة ليحاول كل ان يعرض ما عنده من 

قواعد ومن مبادئ ومن أركان ومن قضايا ايمانية يؤمن بها، بال حاجة ان يسفه الطرف اآلخر أو يحقر الطرف اآلخر 

ونحو ذلك، نحن نعرض ما عندنا من قواعد وما نعتقده من اعتقادات  أو يتهم الطرف اآلخر اما بالكفر اما بالنفاق

وعلى المشاهد الكريم واآلخر أيضاً فليعرض هذا هو المنهج الحواري الذي اقترحته واالطروحة الحوارية التي 

اقترحتها ونحن نتكلم بما عندنا وهم يتكلمون بما عندهم في موضوع واحد أو في موضوعات متعددة والمشاهد 

 الكريم هو الحكم اهلل سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم )لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ

هان بَيِّنَةٍ(، )قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ( نحن نعرض ما عندنا من برهان ومن دليل وليعرضوا ما عندهم من بر

من دليل ويترك األمر للمشاهد الكريم بال حاجة إلى هذه الطريقة التي ال تمت أو تجانب القرآن الكريم بكل و

ابعادها وصورها، ذكرت في الحلقة السابقة بأن الهدف األول هو بيان هذه الحقيقة واال ليس الغرض في ان يأتي سني 

( ال تدليس وال كذب وال نفاق وانما حقائق نعرضها على المأل وعلى ليكون شيعيا هذا هو حر فيه )لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

الفضائيات أمام المشاهد الكريم هذه هي النقطة األولى والهدف االول. الهدف الثاني الذي بودي ان اشير إليه في هذه 

لمشاهد الكريم من أي الخالصة واقعا الن الوقت ال يسع ان نقف عنده كثيرا وهو انه كل همي في هذه األبحاث ايها ا

مدرسة وأي اتجاه كنت أنت ستبقى أخي وعزيزي واما اخ لك في الدين كما قال سيدنا وموالنا اإلمام أمير المؤمنين 
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)عليه أفضل الصالة والسالم(: اما اخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. اإلمام أمير المؤمنين اإلمام علي يوسع 

المنطق منطق الحوار الحسن، منطق الحجة، منطق ادع إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة  الدائرة ال انه يقول انه هذا

منطق قولوا لهم قوال لينا، منطق ولو كنت فظا، هذا ليس فقط مختص بمن هم اخوان لنا في الدين انما المؤمنون 

منهج والى هذا المنطق اخوة، ليس فقط هذا حتى مع من لم يشاركك في الدين أيضاً اإلمام علي يدعو إلى هذا ال

على اي االحوال. الهدف الثاني الذي اريده واقعا من هذه األبحاث وواقعا انا اتصور بأنه إذا التزمنا بهذا المنهج وبهذا 

الطريق الذي سوف اشير إليه كثير من القضايا ال اقل ال أقول اننا سوف نتفق فيها ولكن سوف يقترب بعضنا من 

ث عن النصوص واالحاديث المتفق عليها بين المدرستين يعني هم عندهم روايات توجد البعض اآلخر وهو ان نبح

عندهم في اصح كتاب عندهم بعد كتاب اهلل هم احرار ان يقبلوها أو ال يقبلوها ونحن أيضاً عندنا كتب كالكافي وغير 

ن نتفق معهم فيما ينقلونه في الكافي هم احرار ان يوافقوا معنا في هذه النصوص أو ال يوافقوا ونحن احرار في ا

صحاحهم ومسانيدهم أو ال نتفق ولكنه عندما تأتي رواية تقريبا متفق عليها مجمع عليها متواترة بين المدرستين بعد 

لسنا احرارا في ان نقبل أو نرفض هذه القضية بعد لسنا نحن في حل منها ابدا، ال تجتمع امتي على ضاللة هذا مضافا 

قضية متفق عليها قضية اجماعية بل قضية متواترة يعني ليست فقط القضية قضية اجماعية حتى يقول إلى انها القضية 

قائل بانه من قال ان االجماع حجة في المسائل العقائدية، االجماع إن ثبتت حجيته فهو حجة في المسائل العملية 

بأركان العقائد هذه ال مجال فيها لالجماع أقول والفرعية والفقهية، اما المسائل العقائدية وخصوصا المسائل المرتبطة 

الحق معك ونحن أيضاً هذا منهجنا ولكنه إذا كانت الرواية متواترة بين المدرستين فبطبيعة الحال بعد لسنا في حل 

 ان نقبل أو ان نرفض وهذه الحوارات انما هي الجل ابراز هذه النقاط المشتركة هذه المحاور المشتركة بين المدرستين

وكم له من مصداق ونظير في كتب ومصادر ومسانيد وصحاح المدرستين على سبيل المثال حديث الثقلين وهذا 

سأتوفر عليه الحقا بانه أساساً حديث الثقلين اتفقت كلمة علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم من مؤرخين ومحدثين 

ترتي أهل بيتي، نعم شذ بعض منهم وقال وسنتي واصحاب صحاح ومسانيد وو.. وغير ذلك ان النص هو كتاب اهلل وع
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وسنعرض لذلك واقعا له أصل صحيح أو ليس أصل صحيح، أو من قبيل حديث المنزلة من االحاديث التي لم 

يناقش في سندها حتى من ناقش في المسلّمات والمتواترات في احاديث المدرستين وهذه نقطة اساسية يعني بودي 

مثال على سبيل المثال الشيخ ابن تيمية في حديث الغدير قد يوجد عنده في السند كالم ان المشاهد الكريم يلتفت 

مع انه ال مجال للتشكيك في سند حديث الغدير ولكنه عندما يصل إلى حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من 

قة ان المشاهد وجد ان موسى ال يستطيع ان يشكك في هذا الحديث ويذكر المشاهد الكريم اننا في الحلقة الساب

شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول بضرس قاطع انه ورد في صحيح البخاري حديث االثني عشر، اآلن سواء كانوا بلسان 

امراء أو أئمة أو خلفاء هذا ال يؤثر على البحث شيئا إذن نحن نحاول انا انقل هذا الحديث فقط لالشارة انظروا إلى 

احد تالمذتنا الفضالء الشيخ قيصر التميمي له رسالة قيمة في هذا المجال حديث هذا الحديث، هذا الحديث طبعا 

الخلفاء االثني عشر في كتب أهل السنّة بودي ان المشاهد الكريم يأخذ هذه الرسالة ويطالعها مفيدة جدا، هناك 

كون اثنا عشر اميرا يقول اخرج البخاري واحمد والبيهقي وغيرهم بسندهم عن جابر بن سمرة يقول سمعت النبي، ي

قال البغوي، في شرح سنّة، هذا حديث متفق على صحته. ال يوجد بحث، إذن البد ان نقف عند هذا الحديث أو نقف 

عند حديث الغدير الذي هو أيضاً من المتفقات ولعله ان نشير هنا وان شاء اهلل تحقيقه في بحث أو برنامج االطروحة 

و مسألة المهدي ال أقول اإلمام المهدي حتى يقال ال يقول لنا قائل انه لم يقل كل المهدوية، مسألة اإلمام المهدي أ

علماء المسلمين باإلمامة للمهدي، نقول جيد مسألة الرجل الذي سيخرج في آخر الزمان هذا متفق متواتر ال خالف 

ركة بين المدرستين، نعم في صحته بين المسلمين إذن انا كل همي من هذه األبحاث هو ابراز هذه العناصر المشت

فليكن لكل من المدرستين دكتور قراءته الخاصة به يعني انا ال أقول انه البد ان يوافقني في القراءة التي اقدمها عن 

النص أو انا اوافقه في القراءة التي يقدمها عن النص، انا اقدم قراءتي وهو يقدم قراءته واالمر للمسلمين لمنصفي 

طبقاتهم ان يقبلوا بهذه القراءة والتفسير أو يقبلوا بتلك القراءة والتفسير وانا اتصور ان هذه المسلمين من مختلف 

المؤتمرات وان هذه الندوات التي تعقد بشكل مباشر أو غير مباشر للبحث في وسائل التقريب، اخواني االعزاء انا 
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مركز على مثل هذه المؤتمرات والندوات وجدت في اآلونة األخيرة وهذا واقعا يأسف له اإلنسان ان هناك هجوم 

لماذا انه تعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات، اخواني االعزاء اآلن الدنيا العالم وصل إلى الحوار بين الحضارات 

حضارات مختلفة في اسسها وقواعدها واآلن بدأوا يجلسون فيما بينهم ليتكلموا ليجدوا نقاط اشتراك فيما بين هذه 

حضارات فما بالك بابناء اإلسالم وبابناء القرآن وبامة محمد )صلى اهلل عليه وآله( الذي اتفقت كلمتهم المدنيات وال

على الكعبة وعلى القرآن وعلى النبوة وعلى التوحيد وعلى وعلى .. يا أخي فلتعقد مثل هذه الندوات ولكنه بشرطها 

اآلخر، تحقير اآلخر تسفيه اآلخر اتهام اآلخر وشروطها ال يكون الغرض من هذه الندوات ال سامح اهلل اضعاف 

وانما الغرض ايجاد نقاط االشتراك إذن انا اتصور هذا الذي انا اطرحه اريد منه واقعا هذا المنهج وهو منهج يحاول 

ان يجد نقاط االتفاق بين المدرستين اما نقاط االفتراق دكتور لكل مدرسة رأيها الخاص، لكم ما عندكم ولنا ما 

، ال ان نضع يدنا على نقاط االفتراق الموجدة الحاجز النفسي والفكري والثقافي إذن فرق كبير بين منهج يدعو عندنا

إلى الفتنة إلى االفتراق إلى ايجاد هذا الحاجز النفسي وبين منهج يدعو إلى التغيير إلى المودة إلى البحث عن النقاط 

يم في هذه الحلقات يعني في مطارحات في العقيدة اإلسالمية ان المشتركة وسيجد ان شاء اهلل تعالى المشاهد الكر

 شاء اهلل سنتوفر على جملة من هذه النقاط نقاط االشتراك بين المدرستين باذن اهلل تعالى.

حيانا تجد هذه التساؤالت االمقدم: احسنتم كثيرا سماحة السيد، هنا أيضاً يرد سؤال بعدما تفضلتم به من الحديث يعني 

هم السالم( واآلخرون السيد يقول يعني انتم لماذا تصفون انفسكم بانكم مدرسة أهل العترة وأهل البيت )علي سماحة

عليهم السالم( )تصفونهم بانهم مدرسة الصحابة مع ان الجميع يجب بل يجب على المسلمين ان يحبوا أهل البيت 

 واآلخرون مدرسة الصحابة؟يجلوهم يعظموهم فاذن لماذا هذا التفريق نحن مدرسة أهل البيت 

آية اهلل السيد كمال الحيدري: احسنتم، هذا التساؤل واقعا في جملة من التساؤالت التي وردت إلى البرنامج سواء 

كان من خالل الموقع أو من خالل االتصاالت أو لعله من خالل المداخالت التي صارت انه لماذا انتم تحتكرون هذا 

ن مدرسة أهل البيت مدرسة العترة واآلخرون كأنه تريدون ان تقولون انهم بعيدون عن العنوان النفسكم تقولون نح
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العترة أو بالعكس واقعا قد يقول قائل لماذا تقولون وانتم واقعا تعادون كل الصحابة، سيأتي الجواب مباشرة ال ليس 

لوا مع رسول اهلل الصحابة الذين وقفوا األمر كذلك نحن واقعا ال نعادي في األعم األغلب الصحابة، الصحابة الذين قات

 مع رسول اهلل، الصحابة الذين تحملوا ما تحملوه في بدر واحد وحنين ووو.. إلى غير ذلك.

 المقدم: ما جاء رسول اهلل ليخلق اعداء ثم يذهب.

وهناك يحاول  من هنا آية اهلل السيد كمال الحيدري: احسنتم يا أخي واهلل انا استغرب في بعض الكلمات التي تصدر

ر كذلك نحن عندنا كأنه يجير قضية الصحابة صحابة رسول اهلل لمن؟ يجيرهم لجهة معينة ولمدرسة معينة ليس األم

م وجهة نظر تقولون وجهة نظر في بعض الصحابة نقول انه صدر منهم كذا نحن ال نتفق مع هؤالء كما انه انتم عندك

وجد اختالف؟ ى بين الصحابة انفسهم كان هناك اختالف أو ال يان بعض الصحابة صدر منهم كذا وليس كذلك حت

لى اهلل عليه وآله( واال نعم توجد اختالفات كثيرة بين الصحابة حتى بين اولئك الذين تولوا األمر بعد رسول اهلل )ص

ستان والسند كانوا هند وباكالثالث الذي تولى األمر بعد رسول اهلل عثمان من قام عليه؟ الذين قاموا عليه كانوا من ال

 ام كانوا من الصحابة.

 المقدم: كلهم رأوا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وسمعوا حديثه.

آية اهلل السيد كمال الحيدري: احسنتم وخالفوه، وخالفوا صحابي آخر، إذن القضية ما اتصور بهذه الطريقة التي يحاول 

ل ان يصورها البعض، اما لماذا، واقعا سؤال مهم انا اتصور، انه البعض ان يصورها بهذه الطريقة الساذجة التي يحاو

لماذا نحن نقول نحن مدرسة أهل البيت، نحن مدرسة العترة، نحن اتباع العترة والذي مع االسف الشديد انا وجدت 

ة أهل انه في اآلونة األخيرة ان كثير من المحاوالت تحاول ان توجد تشكيك في هذا االنتساب للشيعة إلى مدرس

البيت والى أهل البيت )عليهم أفضل الصالة والسالم(، الجواب في جملة واحدة، اخواني االعزاء نحن انما نسمي 

انفسنا اتباع أهل البيت ونصطلح على انفسنا اننا مدرسة الصحابة لسبب واضح وبسيط وهو اننا نحن نعتقد ان الدين 

طريقنا لفهم الدين يمر من خالل علي واوالد علي يعني يمر من  لكي نفهم الدين بشكل عام قرآنا وسنّة لكي نفهمه
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خالل العترة من خالل أهل البيت اما في فهم القرآن فنفهم القرآن من خالل بيانات أهل البيت عليهم بالمنهج الذي 

لسالم( ولكن هذا ال انا ذكرته مرارا، اما السنّة النبوية فطريقنا اليها يمر من خالل أهل البيت )عليهم أفضل الصالة وا

يعني اننا ال نقبل السنّة إذا جاءت من غير أهل البيت ال، إذا توفرت هناك شروط الصحة عندنا لو نقل صحابي ضمن 

الطرق التي نعتقدها والسند الذي نعتقده في علم الرجال فايضا نقبل ولذا نحن عندنا واحدة من انواع الحديث واصناف 

االصطالح وهو الحديث الذي صاحبه ليس إماميا ليس معتقدا بمدرسة أهل البيت الحديث الحديث الموثق بحسب 

ولكنه شخص صادق شخص ثقة نقبل حديثه كذلك فيما يتعلق بالصحابة ولكن اريد هنا اشير إلى نكتة مركزية وهذا 

عن صحابة  هو الذي يميزنا عن اآلخرين وهو انه إذا تعارض عندنا ما صح عن أهل البيت وما ذكر وحتى لو صح

آخرين فيقدم عندنا أهل البيت هذا هو المائز األساسي اما عند اآلخرين، التفتوا جيدا إلى هذا الضابط، اما يفضلون 

اآلخرين على أهل البيت كما يصرحون بذلك هم يقولون ان األول والثاني والثالث أفضل من علي أفضل منه علما 

ال انا اقوله، واما يساوون بين الثالثة وبين علي )عليه أفضل  وعمال وشجاعة وخدمة إلى آخره ويصرحون بهذا

 الصالة والسالم(، نعم جملة منهم يفضلون عليا على اآلخرين.

 المقدم: أويقولون إمامة المفضول.

آية اهلل السيد كمال الحيدري: جزاك اهلل خيرا وهذا هو بعض المعتزلة ومنهم ابن أبي الحديد. إذن القضية األساسية 

اخواني االعزاء في هذا المحور وهو انه نحن لماذا نقول أهل البيت مدرسة أهل البيت نحن اتباع أهل البيت واآلخرون 

هل بيته، اآلن انا اتكلم في علي ال اتكلم في أهل بيت علي االئمة ليسوا كذلك؟ ألنهم هم صرحوا انهم اما علي وأ

اآلخرين بحثه سيأتي، اما ان علي بالنسبة اليهم يساوي اآلخرين واما ان علي اقل منهم اما نحن نعتقد إذا انه وقع 

هنا وهناك بانه هو التعارض فالمقدم من؟ علي )عليه السالم(. انظروا ماذا يقول ابن أبي الحديد هذا الذي يتهمونه 

من اإلمامية انظروا ماذا يصرح في اول مقدمة كتابه، في اول مقدمة كتابه هكذا يقول في شرح نهج البالغة صفحة 

( هذه عبارته يقول: اتفق شيوخنا كافة المتقدمون منهم والمتأخرون والبصريون والبغداديون على ان بيعة أبي 35)
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وبين اهلل هذا إمام، لكن اي منهج اعرج واي طريقة عرجاء هذه إذا وجدتم  بكر الصديق بيعة صحيحة شرعية. بينك

ان احد يتكلم عن فضيلة من فضائل علي تتهمونه بانه شيعي مع انه هو يصرح بانه خالفة األول كانت صحيحة وانها 

س من المنطق لم تكن عن نص هذه باالخير حاول بعض المحدثين انه ال يرجعوها إلى قضية النص ألنهم وجدوا لي

ان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يترك االمة بال راع وبال وال وبال مسؤول وان األول حرصه على االمة يكون 

أكثر ممن؟ من رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( هذا بعد نتيجة ما يقولون ان الخليفة األول كان حرصه على االمة 

 .وعلى مسؤوليات االمة أكثر من رسول اهلل

 المقدم: بدليل انه عهد. 

لنا نظرية جديدة وهي  آية اهلل السيد كمال الحيدري: ال اقل اشار إلى شخص هو رسول اهلل ولذا هم بدأوا يستحدثون

ي التفضيل فقال فنظرية ان رسول اهلل نص على أبي بكر أو اشار على فالن على اي االحوال، ثم يقول واختلفوا 

با بكر أفضل من علي ان أبي عثمان وابي اسحاق النظام والجاحظ وفالن وفالن وفالن ان قدماء البصريين كفالن وفال

يهم مدرسة الصحابة؟ وهؤالء يجعلون ترتيب االربعة في الفضل كترتيبهم في الخالفة، نحن حديثنا مع من عندما نسم

درسة أهل البيت أو م؟ اسميهم ممع هؤالء، هؤالء إذن يفضلون الصحابة على اإلمام علي فبطبيعة الحال ماذا اسميه

أبي الحديد وجملة  مدرسة الصحابة؟ مدرسة الصحابة، طبيعي هذا، هذا هو منهجهم، وبعضهم قال بالتساوي، نعم ابن

عليه أفضل الصالة )معه يقول واما نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون من تفضيله يعني تفضيل علي 

لمراد به االكثر ثوابا أو اني والثالث، وقد ذكرنا في كتبنا الكالمية ما معنى االفضل وهل اوالسالم( على األول والث

لكن جماعة من البغداديين االجمع لمزايا الفضل من خالل الحميدة وبينا انه )عليه السالم( أفضل على التفسيرين معا و

ابة، ولكنه هنا بودي حتى انا اسميهم مدرسة الصح اما المنهج العام هو منهج تفضيل األول والثاني ولذا بطبيعة الحال

يا ولكن من الناحية اثبت هذه االفضلية عمليا دكتور، البعض قد يقول انه هذه صحيح انه هم قالوا باالفضلية نظر

 صالة والسالم(.العملية ساووا بين الصحابة ولم يغمطوا ولم يبخسوا حق احد من الصحابة ومنهم علي )افضل ال
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 بايهم اقتديتم اهتديتم.المقدم: 

آية اهلل السيد كمال الحيدري: احسنتم، ولكن الواقع ليس كذلك وهذه هي النقطة المركزية في هذه الليلة التي اريد 

ان اقف عندها جيدا، في الواقع بانه انا اريد ان اذكر شاهدا عملي من الناحية الحديثية يثبت انهم لم يعتنوا بعلي )عليه 

لسالم( فضال عن اعتناهم باهل البيت )عليهم أفضل الصالة والسالم( مع ان حديث الثقلين يقول لن أفضل الصالة وا

يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، ولكن اعتنوا بهم أو لم يعتنوا؟ خالفوا نص حديث رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 

كتاب أو عند صحيح البخاري تعلمون ان ويكفي ان آخذ شاهدا واحدا من الناحية التاريخية، يكفي ان اقف عند 

صحيح البخاري باتفاق كلمتهم انه اصح كتاب بعد كتاب اهلل وهم احرار ان يجعلوه اصح كتاب بعد كتاب رسول اهلل 

بل ان يجعلوه اصح حتى من كتاب رسول اهلل هم احرار في ان يقولوا ما يشاؤون ولكنه هذا يلزمنا أو ال يلزمنا 

نّه نحن ال نعتقد ان هذا الكتاب اصح كتاب كما هم ال يعتقدون بمصادرنا وال يقبلون بصحتها ولذا بشيء؟ ال يلزمنا أل

انا ركزت في البحث األول دكتور انه البد ان نجد النقاط المشتركة بين المدرستين، انظروا إلى هذا الكتاب الذي يعد 

من الذين نقل عنهم ابن ابو هريرة، اآلن ما اريد اصح كتاب بعد كتاب اهلل، من االشخاص نقل عن كثيرين البخاري و

ان ادخل في شخصية أبي هريرة وانه من هو ومتى اسلم وما هي سنخ احاديثه وماذا قال وماذا كان ميله، كان مع 

االمويين، كان مع علي، كان مع الصحابة، كان ينقل عن كعب االحبار، كان ال ينقل عن اليهود هذه اخبار مفصلة 

ملة من االعالم ولكنه ما يعنيني هذا الحديث، في صحيح البخاري في كتاب النفقات الباب الثاني باب عرض لها ج

وجوب النفقة على االهل والعيال الرواية قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا ابو هريرة قال: قال النبي أفضل الصدقة ما 

ذا النص ينقله عن رسول اهلل ثم توجد اضافة، هذه ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. ه

اضافة في النص منقطع عن الحديث ولكنه اضافة، تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني 

واستعملني ويقول االبن اطعمني إلى من تدعني، فقالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول اهلل؟ هذه التتمة، قال ال 

ا من كيس أبي هريرة. إذن البخاري ينقل نص ان ابا هريرة كان يدعي ان له كيس يستخرج منه احاديث أو هذ
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نصوص ما اريد أقول احاديث، اآلن انا لست بصدد ان هذه القراءة أو التفسير الذي يقدمه مدرسة الصحابة لهذا النص 

م اوالً انا بودي ان المشاهد الكريم يلتفت، من هو ابو ما هو اآلن ال ادخل فيه ولكن هذا اإلنسان الذي فيه هذا الكال

هريرة؟ رشيد رضا الذي هو مقرر كتاب )تفسير المنار( لمحمد عبده الذي هو من العلماء الكبار، هناك ينقل محمد 

( نص ينقله عن رشيد رضا، يقول وقال الفقيه المحدث السيد 201ابو رية في )اضواء على السنّة المحمدية( صفحة )

رشيد رضا )رحمه اهلل( في ذلك، من يقول؟ ابو رية في كتابه اضواء على السنّة المحمدية المطبوع في دار المعارف 

 في مصر الطبعة الثالثة هناك هذه نص عبارته.

 المقدم: وهو من علماء مصر ابو رية.

لما وصلت الينا تلك االحاديث آية اهلل السيد كمال الحيدري: احسنتم، يقول: لو طال عمر عمر حتى مات ابو هريرة 

الكثيرة، ألنّه كان يمنعه ألنّه كان يعرف انه ابو هريرة من اين ينقل هذه االحاديث، انقل كالم آخر، كالم أيضاً ينقله 

( من اضواء على السنّة في تأويل مختلف الحديث 203( عن أبي قتيبة، قال ابن قتيبة في صفحة )203في صفحة )

يرة من الرواية عنه )صلى اهلل عليه وسلم( ما لم يأت بمثله من صحبه من جلة اصحابه والسابقين انه لما اتى ابو هر

االولين اتهموه وانكروا عليه وقالوا كيف سمعت هذا وحدك ومن سمعه معك وكانت عائشة رضي اهلل عنها اشدهم 

قتيبة في تأويل مختلف الحديث انه كان ولذا انكارا عليه لتطاول االيام بها وبه. باعتبار انه عاشت معه، هذا كالم ابن 

يقول انه اول من اتهم بالوضع من كان؟ ابو هريرة، هذا أيضاً كالم. اآلن انا بودي ان المشاهد الكريم هذا الشخص 

انا ال أقول معروف بالواضع ال أقول اهلل يعلم ال أقول هذا الكالم ولكن أقول هذا اإلنسان المختلف في شأنه يقول 

د ابو رية في كتابه اضواء: اجمع رجال الحديث على ان ابا هريرة كان أكثر الصحابة حديثا عن رسول اهلل على محمو

حين انه لم يصاحب النبي اال عاما وتسعة اشهر وابو رية مثبت هذا المعنى، نعم ابو هريرة هو يدعي انا صاحبته ثالث 

ه ابو رية سنة وتسعة اشهر، ويقول وقد ذكر ابو محمد بن حزم سنوات اآلن سواء قبلنا ثالث سنوات أو قلنا بما يقول

عن أبي هريرة ان ابا هريرة نقل أو روي عنه خمسة آالف وثالثمئة واربعة وسبعين رواية حديثا والبخاري نقل من 



93 
 

ذي هو هذه الخمسة آالف رواية اربعمئة وستة واربعين حديثا، انا بودي ان المشاهد الكريم يلتفت ان هذا الشخص ال

مختلف في شأنه من يعتمد عليه؟ البخاري، والواقع انا اآلن ال أقول لماذا ان البخاري يعتمد ولكنه عند ذلك نحن 

الذين توجد عندنا رؤية خاصة عن أبي هريرة بعد نستطيع ان نعتمد على البخاري أو ال نستطيع؟ من حقنا ان نقول 

ثقون به هم احرار ولكنه ال يمكن ان يقولوا نحن ننقل احاديث من اننا ال نستوفق ما يقوله في البخاري، نعم هم ي

اصح كتاب، نعم عندكم هو اصح كتاب ولكنه نحن توجد عندنا مشكلة، التفتوا جيدا، اضيف نقطتين أو ثالثة، في 

ان ينقل ( وعجيب هذا المعنى محمد ابو رية بعد ان ينقل هذا المعنى يقول بانه وبقي ان تعرف بعد 224صفحة أيضاً )

بانه ابو هريرة كم رواية نقل وكم صحب رسول اهلل وان البخاري كم رواية ينقل من هذه الروايات يقول وبقي في 

(: وبقي ان تعرف مقدار ما رواه الذين سبقوه بااليمان من الصحابة وكانوا ادنى منه إلى رسول اهلل واعلم 224صفحة )

ين واالنصار وغيرهم وقضوا مع الرسول سنين طويلة لنرى كم روى بالدين وابعد في الفضل والجهاد من المهاجر

كبارهم من احاديث رسول اهلل، يقول أنت بهذا الميزان سوف تشخص بانه هذا الرجل عندما نقل خمسة آالف رواية 

ذا ابو وهؤالء لم ينقلوا اال هذه الروايات تعرف بانه واقعا يشك في هذا النقل من أبي هريرة أو ال يشك، يقول فه

بكر اول الرجال اسالما بعد علي، كما يعتقد ابو رية، وشيخ الصحابة جميعا وقضى مع النبي ما قضى بمكة والمدينة 

( حديثا، اآلن انظر 142وكان نسابة العرب ترى كم من حديث رواه قال النووي في تهذيبه روى الصديق عن النبي )

 ثمئة واربع وسبعين واقعا ال يصدق.( وذلك خمسة آالف وثال142الفاصلة خمسين ضعف، )

 أو بعد اسالمه. المقدم: يعني هل كان الصديق ال يسمع حديث رسول اهلل طوال هذه المدة قبل اسالم أبي هريرة

( الخليفة االول، وله في البخاري فقط 104آية اهلل السيد كمال الحيدري: اورد السيوطي منها في تاريخ الخلفاء )

يعني ال اقل من عشرين ضعفا روايات أبي هريرة أكثر من روايات أبي بكر، هذا بودي ان المشاهد  ( رواية، التفتوا22)

والحكم للمشاهد واقعا ال اريد ان اعلق شيئا، ما رواه عن عمر يقول ابو رية، يقول اسلم سنة ست وظل مع النبي 

ل اهلل ينزل يوما وانزل يوما فإذا نزلت إلى آخر حياته ومن قوله وكنت وجارا من االنصار نتناوب النزول على رسو
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جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك وبرغم ذلك لم يصح عنه اال حوالي خمسين حديثا 

( يعني مئة ضعف، أكثر من مئة ضعف، شيء ال يصدقه 5374كما اثبت ذلك ابن حزم، التفت خمسين ونسبة إلى )

عة تريد مدرسة يريد اتجاه ان يقول هذا اصح كتاب بعد كتاب اهلل، هو حر ان يقول اإلنسان ومع ذلك يريد جما

ولكن ال يلزم اآلخرين بما يعتقد، ما رواه عن علي يا أخي واهلل إنسان يستغرب، علي سلّمنا معكم جدال وجدال 

البعثة وظل معه إلى ان  وجدال انه هو الرابع، ما رواه اول من اسلم وتربى في حجر النبي وعاش تحت كنفه من قبل

انتقل إلى الرفيق االعلى لم يفارقه ال في سفر وال في حضر وهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة شهد المشاهد كلها 

سوى تبوك فقط استخلفه النبي على المدينة فقال يا رسول اهلل اتخلفني أو تخلفني في النساء إلى آخره، قال هذا 

د من الصحابة جميعا في العلم والروايات هم ينقلون: اعلمكم من؟ علي، اقضاكم اإلمام الذي ال يكاد يضارعه اح

من؟ علي، قد اسندوا له كما روى السيوطي ثمانية وخمسين حديثا في مقابل خمسة آالف، مئة ضعف يعني، وباقرار 

االخوة يرجعون اآلن  أبي هريرة انه لم يسلم لم يعاصر الرسول اال ثالث سنوات رواية موجودة في البخاري، بامكان

 في البخاري أو غير البخاري باقراره المهم.

 المقدم: وبعد فتح خيبر االجماع انه اسلم بعد فتح خيبر.

ها اال خمسون حديثا، آية اهلل السيد كمال الحيدري: التفت جيدا، ثمانية وخمسين حديثا، وقال ابن حزم لم يصح من

 ي ينقلون كم؟من عشرين حديثا، من علي صحيح مسلم وصحيح البخار ولم يرو البخاري ومسلم مجتمعين اال نحوا

 المقدم: يعني لعله البخاري عشرة وذلك عشرة.

اووا بين الصحابة آية اهلل السيد كمال الحيدري: فليكن كل منهم عشرين عشرين، كيف يمكن ان نقول بان هؤالء س

الصحابي الوحيد الذي ذكر اهلل  التاريخية ال اقل فليعلموا ان عليا هوفي النقل مع انه من الناحية الواقعية ومن الناحية 

 انه مطهر في القرآن.

 المقدم: داخل في آية التطهير.
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خلين في أهل البيت أو آية اهلل السيد كمال الحيدري: هذا لم يختلف فيه احد، نعم االختالف في انه نساء النبي دا

لمسلمين، واقعا هو يتعلق بعلي انه من أهل البيت باتفاق كلمة علماء ا ليسوا داخلين ذلك خالف آخر ولكنه فيما

ب بعد كتاب اهلل ينقل عدل القرآن الكريم تارك فيكم ما ان تمسكتم كتاب اهلل وعترتي أهل البيت، البخاري اصح كتا

لك، اما عثمان ذ( رواية يعني عشرين ضعفا، انقل لك أكثر من 446منه عشرين رواية ولكن ينقل عن أبي هريرة )

ء اقرب الناس صحابة فقد روى البخاري له تسعة احاديث ومسلم خمسة، الزبير بن العوام هؤالء العشرة المبشرة هؤال

لحة بن عبيد اهلل روى كما يعتقدون، من رسول اهلل، الزبير بن العوام روى له البخاري تسعة احاديث ومسلم حديث، ط

في الكتب الستة  من بن عوف روى له البخاري تسعة احاديث، أبي بن كعب لهله البخاري اربعة احاديث، عبد الرح

لفارسي اخرج له ستون حديثا، زيد بن ثابت روى له البخاري ثمانية احاديث واتفق الشيخان على خمسة، سلمان ا

يرو عنهم شيئا اً لم البخاري اربعة احاديث ومسلم ثالثة، وقد ثبت ان كثيرا من الصحابة لم يرووا عن النبي أساس

 ( راو.2400طبعا انا بودي ان يعلم المشاهد الكريم رواة البخاري ومسلم قد بلغوا )

 المقدم: بمن فيهم الخوارج.

آية اهلل السيد كمال الحيدري: اآلن بيني وبين اهلل ال اريد ان اعلق دكتور اهلل يعلم، اآلن اضيف نقطة بودي ان اشير 

ا يتعلق برجال الصحاح انا بودي ان أهل التتبع وأهل االطالع وأهل المطالعة فليطالعوا إلى هذه القضية ايضا، طبعا فيم

( من الهجرة حدود 1375هذا الكتاب )اإلفصاح عن احوال الرواة الصحاح( للشيخ محمد حسن المظفر المتوفى سنة )

اربع مجلدات، هذا  خمسة وخمسين سنة فيما مضى في اربع مجلدات تحقيق مؤسسة آل البيت الحياء التراث،

الرجل حاول ان يستقرئ كل رواة الصحاح الموجودة ليتعرف اإلنسان على الرجال الذين اعتمد عليهم واقعا كانوا 

على ما ينبغي ام لم يكونوا، إذا تسمح لي دكتور انا اريد ان اشير إلى قضية واحدة باقية وانهي البحث وهو انه إذا 

الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي  جئنا إلى اوالد علي يعني ابتداء

والعسكري اما الثالثة االواخر يعني الجواد والهادي والعسكري كانوا معاصرين للبخاري ولم ينقل عنهم رواية واحدة، 
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هب واستاذ الجميع، نقل عن بعض واما الرضا فلم ينقل عنه، واما الكاظم فلم ينقل عنه واما الصادق الذي هو ابو المذا

تالمذة اإلمام الصادق ولكن لم ينقل وال رواية واحدة عن الصادق )عليه أفضل الصالة والسالم(، وايضا كتاب قيّم 

آخر انا انصح االخوة بمطالعته )تأمالت في الصحيحين دراسة وتحليل لصحيحي البخاري ومسلم( تأليف محمد 

سن مرتضى القزويني بودي ان االخوة يراجعون دار العلوم مطبوع هذا الكتاب انا صادق نجمي والذي عربه السيد ح

فقط اشير إلى بعض الرجال الذين اعتمد عليهم، طبعا لماذا لم ينقل عن اإلمام الصادق، واقعا لو تنظرون إلى بعض 

 146وشهادة اإلمام الصادق ) (256االعتذارات الواردة، البخاري عاش بعد اإلمام الصادق بمئة عام تقريبا يعني هو )

( حدود الفاصلة تقريبا قرن من الزمان ومع انه عاش في الحجاز ست سنوات يعني مركز ما نشر فيه العلم 148أو 

اإلمام الصادق ولكن لم ينقل منه رواية واحدة، في هذا الكتاب يقول المتتبع هذا المؤلف محمد صادق نجمي يقول 

ة وعشرين شخصا يحملون اسم الحسن ليس بينهم ريحانة رسول اهلل الحسن المجتبى، ان البخاري ومسلم يرويان لست

وينقل وثالثة وعشرين يحملون اسم موسى ولكن ليس بينهم اإلمام موسى الكاظم، وتسعة وثالثين يحملون اسم 

يثي بكالم للسيد علي ال تجد بينهم اسم اإلمام علي بن موسى الرضا، هذا هو االسلوب الذي اتبعه هؤالء واختم حد

الطباطبائي )قدس اهلل نفسه( في تفسيره القيّم )تفسير الميزان( إذا يسمح لي المخرج دقيقة أو دقيقتين وان شاء اهلل 

( له كالم آخر في 274اكون بخدمة االخوة المتداخلين، السيد الطباطبائي في الميزان في المجلد الخامس صفحة )

المشاهد الكريم، يقول اما الصحابة فلم ينقلوا عن علي شيئا يذكر، اما التابعون فال هذا المجال بودي ان يستمع إليه 

يبلغ ما نقلوا عنه ان احصي مئة رواية في تمام القرآن مع ان السيوطي يقول بانه انا جمعت سبعة عشر الف رواية في 

 تفسير القرآن ولكن لم ينقل عن علي اال مئة رواية.

 

 المنهج الصحيح في فهم المعارف الدينية القسم الثاني

 848 : الزيارات ، 18/10/2011 : التاريخ

http://alhaydari.com/ar/2011/10/11288/
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24/9/2009 

المين محمد وآله الطيبين االمقدم: بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول اهلل 

اطيب تحية ونلتقيكم  السالم عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة اهلل تعالى وبركاته، طابت اوقاتكم نحييكمالطاهرين. 

لمعارف الدينية افي حلقة جديدة من برنامج: مطارحات في العقيدة، عنوان هذه الحلقة: المنهج الصحيح في فهم 

حد القادم بصحبة سماحة هلل تعالى ابتداء من االالقسم الثاني، اذكركم أيضاً باننا سنكون معكم يوم االحد ان شاء ا

عاشرة بتوقيت السيد كمال الحيدري وبرنامج االطروحة المهدوية سيكون معكم مساء كل يوم احد في الساعة ال

وانه وهو مطارحات طهران اي الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، اما برنامج يوم الخميس فباق على عن

 ضاً في نفس الوقت.في العقيدة أي

تداء من االحد إذن سنكون معكم وبصحبة سماحة السيد كمال الحيدري يومين في االسبوع ان شاء اهلل تعالى اب

يم سماحة آية اهلل القادم، كل احد وكل خميس. تحية لكم مشاهدينا الكرام من جديد كما نحيي باسمكم ضيفنا الكر

 سيد.السيد كمال الحيدري، مرحبا بكم سماحة ال

 آية اهلل السيد كمال الحيدري: اهال ومرحبا دكتور.

آلن السؤال عن خصوصية المقدم: حياكم اهلل. سماحة السيد طرحتم في الحلقة السابقة اطروحة أخرى للحوار العلمي، ا

 ض الفضائيات.هذه االطروحة فما هي خصوصيتها ولماذا ترجحونها على الحوار المباشر كما هو المعتاد في بع

حمن الرحيم وبه نستعين ية اهلل السيد كمال الحيدري: أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اهلل الرآ

 والصالة والسالم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

في الواقع بانه في الحلقة السابقة قلنا بانه يمكن ان نطرح اطروحة أخرى للحوار العلمي ولبحث الموضوعات 

سية الفكرية والعقدية من خالل هذه االطروحة ال االطروحة المتعارفة والتي عهدناها لعله في السنين األخيرة األسا

على بعض الفضائيات، طبعا بودي ان اشير ان هذه االطروحة التي اشرت اليها وهي ان نبدأ بطرح الموضوعات التي 
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مي ثم االتجاهات األخرى أيضاً من خالل فضائيات هي محل الخالف بين المدارس واالتجاهات اإلسالمية بطرح عل

أخرى أيضاً يطرحون ما عندهم باسلوب علمي رصين ومتقن من غير اساءة ال إلى الفكر وال إلى من يعتقد بذلك 

الفكر ال اساءة وال اهانة وال تسفيه وال طعن وال نحو ذلك ويترك األمر للمشاهد الكريم انه يختار هذا القول أو 

ك القول فيتبعون احسنه، يستمعون هذه الكلمات ويستمعون تلك الكلمات هذه االطروحات وتلك يختار ذل

االطروحات ويتبعون احسنها وانا اتصور ان المشاهد الكريم سوف يكون هو الحلقة التي يشترك معنا في هذا الحوار 

تلك الفضائية إلى هذه الفضائية من وفي ذاك الحوار وبامكانه من خالل االتصال المباشر ان ينقل وجهة النظر من 

تلك القناة إلى هذه القناة وبالعكس أيضاً ينقل وجهة النظر التي نطرحها هنا لتناقش في فضائية أخرى بشكل هادئ 

ورصين ومحكم وعلمي وسليم، هذه الطريقة كما اشرت كانت متعارفة في حواضرنا العلمية وفي حوزاتنا العلمية في 

ة النجف الحديثة، وفي حوزة النجف الحديثة نحن كنا نجد ان هناك مجموعة من االعالم حوزة النجف في مدرس

يطرحون مسائل وهناك تالمذة يشتركون بين هؤالء االستاذة وهؤالء العلماء فينقلون رأي هذا العلم وهذا المجتهد 

ر ان تسفه ومن غير ان وهذا المحقق إلى شخص إلى علم آخر إلى مجتهد آخر من غير ان تذكر االسماء ومن غي

 تطعن ومن غير ان تتهم وانما كرأي علمي يقال انه يطرح مثل هذا الفكر فماذا تقولون في هذا المجال.

ا أو مضارها أكثر بكثير اما الطريقة المتعارفة التي اآلن مع االسف نجدها على بعض فضائيات انا في نظري ان فوائده

على الحوارات المباشرة  ها انا اشير إلى بعض هذه السلبيات والمضار المترتبةمن الفوائد وااليجابيات المترتبة علي

 التي نجدها أو نتلقاها على بعض هذه الفضائيات الموجودة.

ية، لماذا؟ باعتبار ان المسألة األولى التي نالحظها في مثل هذه الحوارات المباشرة انها في االعم االغلب ارتجال

ة وبمراجعة وباستناد لمتكلم قد درسها بدقة وال المجيب يستطيع أيضاً ان يجب عنها بدقالمسألة تطرح مباشرة ال ا

حالة علمية متقنة  إلى المصادر واآليات والروايات ونحو ذلك فبطبيعة الحال الحالة تكون حالة ارتجالية وليست

 ورصينة.
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غلب بل في كثير بل في كلها ة انها في االعم االالنقطة الثانية أو السلبية الثانية الموجودة في هذه الحوارات المباشر

تغلب على هذا يتقريبا تنجر إلى حالة من الجدل للغلبة يعني كيف ان هذا الطرف يتغلب على ذاك وذاك الطرف 

عن الحقيقة وال  وهنا تضيع الحقيقة يعني بعد ال يوجد هناك هدف للكشف عن الحقيقة ال هذا الطرف بصدد الكشف

آلخر الذي اد الكشف عن الحقيقة وانما كل همه ينصب على كيف ينتصر على الخصم على الطرف ذاك الطرف بصد

في المباحث العلمية  في هذه الحوارات تجدون كأنهما متعاديان متخاصمان كأنهما معركة هنا كيف يتغلب هذا مع انه

 ليس األمر كذلك.

متخصصين النها برامج مباشرة ت المباشرة انها مفتوحة لغير الالنقطة الثالثة والسلبية الثالثة التي تبتلى بها الحوارا

ير المتخصصين غفيدخل فيها من ليس له تخصص في هذا المجال وبطبيعة الحال إذا كانت أيضاً تدخل فيها كلمة 

 فبطبيعة الحال بعد ال تستند إلى أسس علمية.

تجدون انتقال من مسألة إلى مسألة من مسألة إلى السلبية الرابعة انها تكون كحالة كشكولية ان صح التعبير يعني 

مسألة من غير ان تنقح المسائل من غير ان توضع في ميزانها وموازينها وفي نصابها حتى يجاب عنها ولذا تجدون 

هذا ينقض على هذا وهذا ينقض على هذا، هذا يشكل على هذا وهذا يشكل على هذا، هذا ال يجيب على هذا وهذا 

ذا، ولذا انتم وجدتم في كثير من هذه الحوارات هذا الطرف يقول أنت لم تجبن على اسئلتي وذاك ال يجيب على ه

الطرف اآلخر يقول أيضاً أنت لم تجبن، لماذا؟ السبب انها ارتجالية، هو لم يستحضر الجواب حتى يجيبه بشكل 

لحوارات المباشرة سوف تنتفي جميعا علمي فيحاول ان ينتقل من مسألة إلى مسألة، وهذه السلبيات التي نجدها في ا

في الحوارات في الطريقة وفي االطروحة التي انا اطرحها، لماذا؟ ألنّه انا اآلن عندما آتي هنا يوجد عندي موضوع 

محدد راجعت المصادر وقفت على الكلمات عرفت ماذا يقول الطرف اآلخر، ابحثه بشكل علمي ودقيق والطرف 

ول اآلخر والمدرسة األخرى عبر عنها ما تشاء أيضاً هو عندما يستمع إلى كالمي بشكل اآلخر واالتجاه اآلخر والق

دقيق ومستحكم عند ذلك يراجع االدلة يراجع المصادر يراجع اآليات، يراجع الروايات يراجع التاريخ، عندما يقول 
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هنا انا اعتقد ومن هنا جاء  شيء ال يقوله على عواهنه عند ذلك سيكون بحثا علميا وحوارا علميا متقنا ولذا من

اقتراحي لهذه االطروحة وال اوافق على تلك االطروحة لذا بعض االخوة االعزاء الذين اتصلوا في الحلقة السابقة 

وقالوا نحن نؤمن اي فضائيات يريد فالن حتى يجلس مع فالن اآلن سواء كنت انا أو غيري أو كان الطرف اآلخر 

وانا اتصور ان الطريقة الفضلى هي هذه الطريقة التي اشرت اليها وهي اني اتكلم في هذه  فالن أو فالن هذا يؤثر كثيرا

الموضوعات التي هي تهم جميع المسلمين وانا اطرح اطروحتي العلمية في هذه المجال في المقابل فليطروحوا 

 فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ( اما هذا االتجاه واما ذاك اطروحتهم العلمية وجميعا يتمسكون بقوله تعالى )الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ

 االتجاه.

 تِي هِيَ أَحْسَنُ (.المقدم: حياكم اهلل، شكرا لكم سماحة السيد، والقرآن يؤيد هذا يقول )وَجَادِلْهُمْ بِالَّ

 هذه. بينآية اهلل السيد كمال الحيدري: احسنتم، ان شاء اهلل سيأتي في االسلوب الذي سنشير إليه سأ

 المقدم: ان شاء اهلل تعالى، إذن لندخل في االسلوب، إذن ما االسلوب الذي تتبعونه.

لقرآني، القرآن الكريم اآية اهلل السيد كمال الحيدري: جزاكم اهلل خير، هذا الذي اشرتم إليه واقعا هو صلب البحث 

الى اإلسالم )ادْعُ إلى سَبِيلِ الناس إلى القرآن و باعتبار ان النبي األكرم )صلى اهلل عليه وآله( كان مدعو إلى ان يدعو

املة في هذا المجال وكامال كرَبِّكَ( وانا اتصور ان القرآن الكريم له اطروحة كاملة في هذا المجال، توجد عنده نظرية 

ان بين تور وانما كبيّن االسلوب الذي ينبغي ان يتخذ بأي حوار علمي وذلك الحوار لم يكن بين طرفين مسلمين دك

حن طرف مسلم وطرف مشرك وطرف كافر وطرف ال توجد هناك مشتركات بينه وبين الطرف اآلخر فكيف ون

نه عندما نرجع إلى توجد بيننا مشتركات كثيرة موجودة نقاط اشتراك كثيرة موجودة على هذا األساس انا اتصور بأ

 بهذا المجال. القرآن الكريم انا أحاول ان اقف عند آيتين دكتور إذا تسمحوا لي

( من سورة النحل قال تعالى في هذه اآلية )ادْعُ إلى 125اآلية األولى وهي اآلية الواردة في سورة النحل اآلية )

سَبِيلِ رَبِّكَ( بطبيعة الحال نحن كأتباع مدرسة أهل البيت نعتقد ان سبيل الرب هو مدرسة أهل البيت وفي طرف 
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آخر وهم مدرسة الصحابة ومدرسة الخلفاء وارجح عبارة الصحابة على عبارة الخلفاء ألنّه تعبير الخلفاء عام وهم 

ال يقولون بانه نحن تابعين لكل الخلفاء وانما يقولون تابعون نحن للصحابة محددين ولذا تعبير مدرسة الخلفاء تعبير 

درسة العترة أو مدرسة أهل البيت ولذا أيضاً ال اوافق على تعبير عام التعبير الدقيق هو مدرسة الصحابة في قبال م

أهل السنّة والجماعة لماذا؟ باعتبار اننا جميعا كما ذكرنا في ابحاث سابقة نحن أيضاً أهل السنّة والجماعة ندعوا 

وهو نحن نؤكد على دور  أيضاً إلى السنّة النبوية أساساً نحن الذين نعتقد ان شاء اهلل هذا البحث سيأتي الحقا دكتور،

السنّة في فهم المعارف الدينية لعل اآلخرين يقولون ال دور للسنّة حسبنا كتاب اهلل، نحن الذين نؤكد على دور السنّة 

النبوية في فهم الدين وفي تأصيل الدين وفي تأسيس المعارف الدينية وفي فهم المعارف الدينية إذن نحن أهل السنّة 

الذين يقولون اي شيء تسأل يقول ضع البخاري على جانب وضع أصول الكافي على جانب تكلم بهذا المعنى ال هم 

معي مع القرآن، إذن هذا هو أهل السنّة هذا؟ ابدا، هذا ليس أهل السنّة، أهل السنّة من يرى ان النبي األكرم وهذا ان 

لنقطة ومن اآلن ابين للمشاهد الكريم ان شاء شاء اهلل تعالى في الحلقة القادمة باذن اهلل تعالى سوف اقف عند هذه ا

اهلل تعالى في كل حلقة سوف نبين الحلقة القادمة ما هو موضوعها حتى المشاهد الكريم إذا اراد ان يتابع ان يراجع 

 ان يسأل ان يستفهم يكون البحث. 

وب الذي ينبغي اتباعه للدعوة إلى اهلل هذه اآلية المباركة وهي قوله تعالى )ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ( اشارت إلى االسل

سبحانه وتعالى وللدعوة إلى الحق سواء نحن اتباع مدرسة أهل البيت أو مدرسة الصحابة، القرآن يعطينا االسلوب 

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي الطريق الذي البد من اتباعه انظروا بشكل دقيق قال )ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

هِيَ أَحْسَنُ( هذا الذي تفضلتم به، جيد اآلن ما هو المراد من الحكمة، في الواقع انا ال اريد ان اقف عند تفسير اآلية 

المباركة ألنّه البحث مفصل وانا اريد انه فقط اشير إلى نكات منها، ما هو المراد من الحكمة، ما هو المراد من الموعظة 

عه جانبا اما انظروا إلى قوله بالتي )وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( وانا اتصور اإلنسان عندما ينظر إلى هذه اآلن اض

الفضائيات واقعا يجد بانه حكمة وموعظة أو جدال؟ من الواضح انه جدال، من الواضح انه ال هو حكمة وال هو 
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ين شخصين، سؤالي الذي اريد ان انا اطرحه على المشاهد موعظة وانما هو جدل وجدال ومناظرة بين طرفين وب

الكريم واقعا هذا الذي تجدونه على بعض الفضائيات بينكم وبين اهلل أساساً فيه حسن ام كله اتهام وتكفير وتسفيه 

هام ويكفي ان تنظر لدقائق إلى الشريط الخبري الذي يوجد في القناة يعني ما من كلمة بذيئة وما من سب وما من ات

وما من طعن اال ويوجه من هذا الطرف لذاك الطرف، بينكم وبين اهلل اهذا هو منطق القرآن والمتحدث يتحدث انه 

لماذا تسبون، يا أخي اآلن كل بحثك من اوله إلى آخره سب وشتم وطعن وتسفيه وتكفير و.. إلى غير ذلك، اين 

جيدا القرآن لم يقبل وجادلهم لو كان يقول وجادلهم كان صحيح، هذا من منطق القرآن الذي يقول )وَجَادِلْهُمْ( التفتوا 

لم يقبل حتى الجدال بالذي هو حسن قال )وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( يعني الجدال بهذا المعنى يكون على انحاء 

نحو من الجدال وهذا  ثالثة النحو األول الجدال مطلقا حتى ولو كان بنحو الهتك والسب والشتم إلى غير ذلك، هذا

 الذي نحن نجده في االعم االغلب على الفضائيات.

نبغي ان يكون الجدال النحو الثاني: الجدال بالتي هو حسن، والنحو الثالث الجدال بالتي هي احسن، القرآن يقول ي

من اتباع القرآن حن بالنحو الثالث وال يوافق على النحو الثاني فضال عن النحو االول، إذن كيف يمكن ان نقول ن

حاث واالتهامات واسلوبنا ذاك االسلوب الذي نحن نجده واقعا اربأ بنفسي ان اذكر الكلمات والموضوعات واالب

 التي تقال في مثل هذه الفضائيات هذه هي اآلية االولى.

أو إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أو اآلية الثانية وهي من اآليات المهمة في هذا المجال وهي اآلية الواردة في سورة سبأ )وَإِنَّا 

فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( هذه اآلية المباركة التي هي واردة في سورة سبأ انا بودي ان المشاهد الكريم يلتفت جيدا انه هذه 

دُونِ اللَّهِ اآلية متى جاءت، التفتوا جيدا موضع اآلية المباركة، قالت اآليات التي قبلها )قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ 

 ظَهِيرٍ * وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي األرض وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ

اذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ * قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ إذن لَهُ حَتَّى إذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَ

صلى اهلل عليه مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أو إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( يا أخي حديث الرسول )
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كين مع الذين قل ادع الذين زعمتم من دون اهلل هؤالء كانوا لهم شرك صريح وواضح وآله( مع الكفار مع المشر

وجلي ولكنه تجد انه النبي األكرم )صلى اهلل عليه وآله( عندما يتكلم معهم ال يقل إذن انا على الحق وانتم على 

ول بانه أساساً مدرسة أهل الضالل ال يتكلم بهذا المنطق وانا استغرب ان بعض من ينسب نفسه إلى أهل العلم ويق

البيت وان الشيعة أساساً مذهب مدخول على اإلسالم هو هذا منطق القرآن هو هذا االسلوب الذي علمنا القرآن! 

القرآن الكريم يعلم رسوله يقول لرسوله قل لمن هم على الشرك الجلي والشرك الصراح والواضح ال تتكلم معهم 

لى الباطل والشرك والكفر وكل ما تريد ابدا، يتكلم معه بلغة )وَإِنَّا أو إِيَّاكُمْ( بلغة اني على الحق وال ريب وانك ع

وطبعا القضية سكت عنها يعني لعلي انا على الحق وأنت على الباطل ولعل األمر يكون بالعكس، انظروا السيد 

( في تفسيره 374ي الميزان صفحة )الطباطبائي رحمة اهلل تعالى عليه في ذيل هذه اآلية المباركة من تفسيره القيّم ف

يقول تتمة قول النبي وهذا القول بعد القاء الحجة القاطعة ووضوح الحق في مسألة االلوهية يعني بعد ان القيت عليهم 

الحجة وتمت عليهم الحجة ليس قبل ذلك، قل مع ذلك لعلي على هدى وانتم على ضالل أو يكون األمر بالعكس 

انا ال اتصور ان احدا من المتكلمين يستطيع ان يقول انه القيت الحجة علينا كاملة ونحن لم ليس قبل القاء الحجة، و

نقبل ليس األمر كذلك في االبتالء يبدأون بأن هؤالء كذا وان هؤالء مجوس وان هؤالء اصولهم فارسية وان هؤالء 

منهج من اين جاءنا يقينا ليس هو منهج اصولهم يهودية يا أخي هذا ما اعرف واهلل هذا المنطق من اين جاءنا هذا ال

القرآن وليس هو منهج النبي االكرم، ليس هو رسالة النبي االكرم، ليس هو اسلوب النبي االكرم، اسلوبه هذا الذي 

اشار إليه القرآن الكريم قال مبني على سلوك طريق االنصاف ومفاده ما هو هذا السلوك ما هو هذا االسلوب؟ 

ما هدى أو ضالل وماذا بعد الحق اال الضالل، يقينا اما انا على الحق وما يقابلني هو على ضالل ومفاده ان كل قول ا

أو احتمال األمر ان يكون األمر بالعكس، لماذا؟ ألنّه ال يمكن ان يتعدد الحق هذا غير معقول وماذا بعد الحق اال 

بعد الحق اال الضالل، يقول اما هدى أو ضالل  الضالل والحق واحد ال يمكن ان يتعدد الحق من ربه، هو الحق وماذا

ال ثالث لهما نفيا واثباتا ونحن يعني هذا النبي يقول في القرآن ونحن وانتم على قولين مختلفين ال يجتمعان فاما ان 



104 
 

نكون نحن على هدى وانتم في ضالل واما ان تكونوا انتم على هدى ونحن في ضالل فانظروا بعين االنصاف إلى ما 

اليكم، اآلن نحن واهلل كل هدفنا وسأبين بعد ذلك كل هدفنا ان نذكر حجتنا ونذكر دليلنا ونذكر ما نعتقده فان  القي

تمت على المشاهد الكريم الحجة وقنع بها واقتنع بها فبها ونعم وان لم يقتنع هو حر، من شاء فليقبل ومن شاء 

 زوا إلى آخره. فليرفض ما عندنا مشكلة، إلى ما القي إليه من الحجة ومي

ن اآلية ماذا قالت، قال )وَإِنَّا اطبعا انا هنا بودي ان اشير إلى نكتة وهي نكتة مهمة اآلية المباركة اشارت اليها التفتوا 

هذا االحتمال قائم ان الرسول األعظم  أو إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( إذا نظرنا إلى الجملة األولى طبعا

ن الجملة الثانية بينت ى اهلل عليه وآله( يكون على الهدى ومقابله يكون على الضالل أو يكون األمر معكوسا ولك)صل

الت )لَعَلَى هُدًى قولكن بشكل لطيف غير مؤذ ال يوجد فيه اهانة للطرف اآلخر ال يوجد فيه توجيه انك على باطل 

مرتبطة بالضالل ” و اياكما“مرتبطة لعلى هدى، ” وانا“روا يعني أو فِي ضَلَالٍ( على نحو اللف والنشر المرتب كما ذك

 المبين.

ى الضالل ولكن بهذا إذن اآلية بشكل دقيق وبأدب رفيع وببيان بليغ اوصلت لنا ان النبي هو على الهدى واآلخر عل

 االسلوب بهذا المنطق.

 م لتساويا حتى في النتيجة.( لو قال وانا واياكسماحة السيد، )وَإِنَّا أو إِيَّاكُمْ” او“المقدم: احسنتم واستعمال 

آية اهلل السيد كمال الحيدري: جزاكم اهلل خيرا، احسنتم، إذن ال يريد الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( ال يقول 

 لنا قائل يعني ان الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( كان يشك في نفسه انه على الحق واآلخر على الباطل حتى

يقول هذا الكالم، ال، كان على بينة من ربه انه على الهدى وان اآلخر على ضالل ولكن ال يجابهه بذاك ألنّه لو 

جابهه مباشرة وقال أنت على ضالل وآباؤك على ضالل وأنت على سفه واباؤك على سفه ومذهبك مدخول وأنت 

راقه؟ ال يمكن اختراقه أخي العزيز ولذا انا بودي وانت فاوجد جدارا هذا الجدار بعد يمكن اختراقه أو ال يمكن اخت

ان المشاهد الكريم واهلل أقول هذا الكالم بشكل عام ال اقوله فقط لمدرستنا والتباع مدرستنا وللمبلغين منا وللخطباء 
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س والهل المنبر وللفضائيات ال فقط هذا حتى اولئك الطرف اآلخر أقول لهم إذا اردتم ان تنفذوا إلى قلوب النا

فبدلوا هذا االسلوب هذا االسلوب ال ينفع، هذا االسلوب يوجد جدارا من البغضاء والشحناء والفتنة والتفتيت ونحو 

 ذلك، إذن انا اعتقد بأن االسلوب الذي اعتمده القرآن هو اسلوب اللين.

 المقدم: )فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا(.

ى قال )أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى( سبحانه وتعالى يأمر موسى ان يذهب إلى من ادع آية اهلل السيد كمال الحيدري: احسنتم، اهلل

قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا(، )وَلَوْ يعني المنطق الفرعوني ولكنه منطق القرآن ومنطق النبوة ومنطق الرسالة والمنطق الصحيح )فَ

ق الفظ هو ان اإلنسان يتهم اآلخر يسقط كَ( وانا اتصور من اوضح مصاديكُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِ

كريم يقول بأنه ال اآلخر يهين اآلخر يتجاوز على من يعتقد به اآلخر هذا ليس صحيحا هذا ليس منطقيا القرآن ال

 تسبوا اآلية المباركة.

 دْوًا (.عَيَسُبُّوا اللَّهَ المقدم: )وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَ

آية اهلل السيد كمال الحيدري: هذا المنطق منطق قرآني يقول ما ينبغي انك تتجاوز على معتقدات اآلخرين على 

افكار اآلخرين نعم جادلهم بالتي هي احسن وهذا قانون الهي يا اخواني االعزاء وكما قلت هذا الكالم ال اوجهه فقط 

ماء والذين يخرجون على الفضائيات أو يكتبون في الكتب أو في االقراص أو ينشرون االقراص بل إلى المبلغين والعل

إلى آخره أو في المواقع االلكترونية، يا اخواني ايها االعزاء المنطق القرآني هو منطق اللين هو منطق )وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي 

هو منطق )وَإِنَّا أو إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( هذا هو المنطق  هِيَ أَحْسَنُ( هو منطق )وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ(

ولذا في الواقع انا من الذين اعتقد بانه هذا المنطق هو الذي البد ان يسود في الحوارات العلمية وانا يكفيني واقعا ال 

قعا من اين بدأت والى اين تريد ان تنتهي انتم انظروا أقول وال اعلق على بعض هذه القنوات الفضائية والتي ال يعلم وا

إلى هذه الفضائيات انظروا بينكم منطقها عجيب القرآن انا إذا تسمح لي دكتور هذا المثال اريد ان اشير اليه، نحن 
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الخطاب  عندما نأتي إلى أهل الجنة نجد بأن أهل الجنة الخطاب الذي بينهم اي خطاب؟ خطاب )سَلَامًا سَلَامًا( يعني

 الذي يحكمهم اي خطاب.

 المقدم: )لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (.

دما نأتي إلى منطق آية اهلل السيد كمال الحيدري: وانما هو خطاب السالم هو خطاب االمن هو هذه اللغة ولكن عن

أُخْتَهَا( يا اخواني االعزاء هذا منطق  تْ أُمَّةٌ لَعَنَتْأهل النار وخطاب أهل النار بعضهم مع بعض ماذا تجد؟ )كُلَّمَا دَخَلَ

ان يكون خطابنا خطابا  قرآني وهذا مثال قرآني وهذا أصل قرآني اننا إذا كنا نعتقد اننا نعيش مجتمعا الهيا فالبد

منطق ماذا ا بعد السالما سالما فإذا وجدتم ان الخطاب تبدل من سالما سالما إلى كلما دخلت امة لعنت اختها هذ

 يكون منطق الهي لو منطق شيطاني؟

 المقدم: هذا منطق أهل النار.

آية اهلل السيد كمال الحيدري: وانا اتصور ان هذا الميزان يكفي للمشاهد الكريم ان يميز ان هذه الفضائية وان القائلين 

يفرق عندي اآلن ما اتكلم فيها وان المتحدثين فيها من أي جهة كانت وبأي عنوان كان ومن أي مدرسة كانت ال 

في الطرف اآلخر ال ابدا ابدا، الفضائيات إذا كان المنطق والخطاب الحاكم عليها هو منطق سالما سالما اطمئنوا هذا 

هو المنطق القرآني وهذا هو منطق أهل الجنة وهذا هو منطق أهل اإليمان وهذا هو منطق المسلمين والمسلم والمؤمن 

بودي ان يعرف المشاهد الكريم انه هذه القضية ليست فقط سالما سالما نحن اآلن نسلّم على طبعا سالما سالما هذا 

الجميع من نعرفه ومن ال نعرفه ولذا نجد بانه اإلسالم شعار المسلم هو السالم شعار المسلم اينما دخل واينما حل 

فيها منطقهم سالما سالما منطقهم منطق الوئام واينما ارتحل هو السالم فإذا نظرتم إلى الفضائية والقائلين والمتحدثين 

منطق المحبة منطق كشف الحقيقة، منطق المودة هذا هو المنطق القرآني واالصل القرآني اما إذا وجدتم ان المنطق 

منطق االتهام ومنطق التكفير من اي كان من هذا الطرف أو من ذاك الطرف يسمي نفسه عالما أو يسمي نفسه من 
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يسمي نفسه احد االعالم فليسمي، قلت في الحلقة السابقة في كلمات اإلمام أمير المؤمنين قال وآخر  أهل العلم أو

 قد تسمى عالما وليس به، اخذ جهائل من جهال.

نسان يقول بانه كيف ولإلمام )سالم اهلل عليه( خطبة مفصلة اآلن ليس وقت اشرحها واإلمام يبين خصوصيات هذا اإل

ه هو العلم يقول انظر عالم حقيقي أو إنسان متلبس بالعلم، عالم حقيقي أو إنسان جاهل وظاهر تميز ان هذا اإلنسان

اهل ولهذا اإلمام أمير إذا كان ينقلك من الشك إلى اليقين فهو عالم اما إذا كان ينقلك من اليقين إلى الشك فهو ج

شكل إنسان والقلب  لظاهر والصورة والشكلالمؤمنين )سالم اهلل عليه( في آخر تلك الخطبة يقول وهذا اإلنسان وا

انية والبهيمية قلب حيوان وذلك ميت االحياء هذا اإلنسان ميت من حيث االنسانية وان كان حيا من حيث الحيو

يكون منطقنا اسلوبنا  والسبوعية طبعا أقول هذا الكالم عام حتى لنفسي اوجه هذا الكالم لنفسي اوال انه ينبغي ان

بان المراد من اإليمان هنا يعني اتباع  ئم على أساس المودة )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( ال يقول لنا قائلخطابنا خطاب قا

ت اطلق اإليمان على مدرسة أهل البيت، انا ال اقبل ال اوافق على هذا االصطالح في القرآن. نعم في بعض الروايا

ون أيضاً إذن اإليمان له ن حتى على اتباع الشرائع السابقة هم مؤمناتباع مدرسة أهل البيت واال القرآن يطلق اإليما

 درجات وهؤالء كلهم والمؤمنون جميعا يشتركون في مسألة االيمان.

 المقدم: احسنتم كثيرا، معنا اتصال سماحة السيد األخ ابو حيدر من البحرين تفضلوا.

 المتصل األخ ابو حيدر من البحرين: السالم عليكم.

 ماحة السيد: وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.المقدم/س

 المتصل األخ ابو حيدر من البحرين: كيف حالك موالنا.

 آية اهلل السيد كمال الحيدري: مرحبا بكم.

المتصل األخ ابو حيدر من البحرين: موالنا القرآن الذي بين ايدينا هل هو نفس القرآن الذي عند اإلمام المهدي 

امك مصحف افتح إلى تعريف المصحف الصفحة االخيرة.. اقرأها لكم: كتب هذا المصحف الكريم )عج( هذا سؤال، أم
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وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة األسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي 

ن أبي طالب وزيد بن ثابت التابعي عن أبي عبد اهلل الرحمن عبد اهلل بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي ب

وأبي بن كعب عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة 

الراشد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه إلى مكة والبصرة والكوفة والشام والمصحف الذي جعله ألهل المدينة 

المصاحف المنتسخة منها وقد روعي في ذلك.. السؤال هل هو المصحف والمصحف الذي اختص به نفسه و عن 

الذي يضعه عثمان بن عفان هل هو نفس المصحف مصحف فاطمة وهو نفس المصحف عند المهدي المنتظر؟ تعريف 

الكافي قال لدينا مصحف يسمى مصحف فاطمة وهو لن يراه اال عند اإلمام المهدي فإذا قلت تأويل أو تفسير فمعنى 

لتفسير الذي أمامكم اآلن ليس بصحيح وليس بتفسير أهل البيت ولكن تفسير الصحيح عند أهل البيت هو عند ا

 المهدي المنتظر.

 المقدم: وصلت فكرتكم، معنا األخ ابو علي من السعودية، تفضلوا.

 المتصل األخ ابو علي من السعودية: السالم عليكم.

 ورحمة اهلل وبركاته.المقدم/سماحة السيد: وعليكم السالم 

خ اهلل يطول عمرك. المتصل األخ ابو علي من السعودية: سؤالي للشيخ عندي سؤالين األول المفروض يا فضيلة الشي

يقابل هذه مشكلة،  تناظر علماء السنّة ويتفقون على أسئلة محددة وتناظرهم فيها وان احد يتكلم يعني وال يقدر

إلمام الغائب )عج( المنتظر الذي هو غائب في السرداب اللف ومئتين سنة، اسم السؤال الثاني ما هو اسم المهدي ا

 ( سنة.1200الذي هو اآلن في السرداب لـ )

 رة.المقدم: ستعرف ان كان في السرداب أو ال ولكن السؤال عن اسم اإلمام الغائب طيب وصلت الفك

 المتصل األخ ابو علي من السعودية: شكرا.

 ودية.شكرا لكم، معنا الشيباني من الرياض تفضلوا من المملكة العربية السع المقدم: حياكم اهلل،
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 المتصل األخ الشيباني من السعودية: السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 المقدم/سماحة السيد: وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.

خواني انا اريد ان اتحدث  فيكم ونشكر لكم.. االمتصل األخ الشيباني من السعودية: جزاكم اهلل خير الجزاء بارك اهلل

هلل سبحانه وتعالى افي موضوع يعني يجب المسلمين ان يلتفتون إليه وهو حديث الراية والحديث القدسي الذي انزل 

ان الحديث هذا حديث كبجبريل عن الوالية، فان اهلل سبحانه وتعالى يأمرنا بأن هذا الرجل ولي له، فكيف لنا إذا 

نطق به اين هذا الرجل ة مازال الرجل يتقرب لي حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ولسانه الذي يالراي

هلل سبحانه وتعالى ايجب على المسلمين ان يتفكروا اين هذا الرجل حتى ال نعادي احد حتى ال نكون ضده فإذا كان 

لراية غدا رجل يحب اهلل عليه وسلم( عندما قال لو سلمنا ااراد ان يثبت هذا الرجل بحديث الراية للرسول )صلى اهلل 

لى اهلل عليه وآله ويحب رسوله هذا دليل ويحبه اهلل ويحبه رسوله والرسول ما ينطق عن الهوى إذا كان الرسول ص

يحب علي،  ن اهلل بان اهللمالطيبين الطاهرين اثبت بالراية ان علي بن أبي طالب هو الولي الذي يحبه اهلل يعني اعالن 

ن الناس الذين اشد ما سمعت في واحد وقال ان الرسول صلى اهلل عليه وسلم وآله ان اهلل يحب فالن وانا صراحة م

 على ايدي اخواني في ايران.. فانتم حصن االيمان.

 باس.رف تفضلوا اخ عالمقدم: حياكم اهلل، بارك اهلل فيكم، شكرا لالخ الشيباني، معنا األخ عباس من النجف االش

 المتصل األخ عباس من النجف: السالم عليكم.

 المقدم/سماحة السيد: وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.

ان شاء اهلل ندعوا والمتصل األخ عباس من النجف: سماحة السيد اول مرة نرجوا ان تدعون لنا ونحن بدعاءكم احوج 

 لكم عند اإلمام علي. 

 كم اهلل خيرا.آية اهلل السيد كمال الحيدري: جزا
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كانت قبل يعني هذه  المتصل األخ عباس من النجف: سماحة السيد اآلن العالم كله ادرك امور ما ظلت غائبة مثل ما

إلسالم االقنوات اصبح امرها معروف وهدفها معروف، هدفها هو هدف سياسي أكثر مما هدف ديني ولم شمل 

ببت ان اوضح مسألة وهي اإلسالمي هذه نقطة، النقطة الثانية اح والمسلمين، هدفها التفرقة هدفها االنحرف عن الدين

هي مع االسف نحن  التي دائما هكذا قنوات وهكذا شخصيات يدخلون من خاللها لتفرقة اإلسالم والمسلمين، النقطة

م ليه وآله وسلكمذهب جعفري وكمذهب شيعي ما غطينا تغطية كاملة لدور االصحاب اصحاب رسول اهلل صلى اهلل ع

مفهوم خاطئ نرجوا  في اإلسالم يعني ما اعطيناهم ذلك الدور المهم وصورنا للعالم انه نحن ضد كل االصحاب وهذا

ن االصحاب، نحن ضد من سماحتكم توضيح هذا األمر نحن لسنا ضد عمار أو جابر بن عبد اهلل أو المقداد أو كثير م

جو من سلبي في اإلسالم هذا الذي عندنا فاراشخاص أو ليس ضد وانما نختلف مع اشخاص كان لهم موقف 

الذين كان  سماحتكم توضيح انه ما عندنا مشكلة مع كل االصحاب، لكن عندنا مواقف معينة ضد بعض االشخاص

 موقفهم معروف وهذا الذي هو من خالل هؤالء يفرقون المسلمين.

فس القرآن الذي عند الذي بين ايديكم هو نالمقدم: حياكم اهلل. نعم األخ ابو حيدر من البحرين يقول هل القرآن 

 المهدي؟

آية اهلل السيد كمال الحيدري: الجواب اتفقت كلمة علماء مدرسة أهل البيت اال من شذ منهم وهذا الشذوذ ليس فقط 

في مدرسة أهل البيت هذا الشذوذ أيضاً يوجد في مدرسة الصحابة واآلن ليس حديثي عن تحريف القرآن فقط اريد 

ل لك في جملة واحدة أخي العزيز تسمح لي دكتور انه هذه المسألة ان شاء اهلل انا بعد ذلك سأطرحها بشكل ان أقو

دقيق ومفصل ولكنه اآلن فقط لالشارة اشير إلى هذه القضية يوجد عندي كتاب هذا األخ العزيز من البحرين بامكانه 

فقط انقل علماء المدرسة مدرسة أهل البيت الذين  ( انا495ان يراجع )أصول التفسير والتأويل( هناك في صفحة )

آمنوا بان القرآن لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف بالمعنى الذي هو التحريف اآلن لست بصدد تعريف التحريف، 

ان هذا القرآن الذي نزل على قلب الخاتم هو هذا القرآن الذي بايدينا وهو القرآن الذي سيظهر على يد المهدي )عليه 
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فضل الصالة والسالم( نعم إذا كان هناك اختالف فهذا االختالف مرتبط بشأن نزول اآليات بترتيب السور أو بعض أ

اآليات واال ال يزاد فيه ال آية وال سورة وال غير ذلك، انظروا ماذا يقول الشيخ الصدوق الذي هو من علمائنا الكبار، 

على نبيه محمد )صلى اهلل عليه وآله( هو ما بين الدفتين وهو ما في  يقول اعتقادنا ان القرآن الذي انزله اهلل تعالى

ايدي الناس ليس باكثر من ذلك ومن نسب الينا انا نقول انه أكثر من ذلك فهو كاذب كاذب كاذب، ولكن ماذا نفعل 

محوا لي دكتور، نفس كما ذكر هذا األخ العزيز بانه الفضائيات تريد ان تنقل بعض الكلمات الشاذة وتنسبه الينا إذا تس

( ونفس هذا الكالم للشيخ الطوسي وهو من كبار علمائنا قال واما الكالم 436هذا الكالم للشريف المرتضى المتوفى )

في زيادته ونقصانه فمما ال يليق به فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خالفه وهو االليق بالصحيح من مذهبنا وهكذا 

وهكذا الشيخ كاشف الغطاء وهكذا الفيض الكاشاني وهكذا السيد الشريف الرضي  الشيخ الطبرسي صاحب التفسير

والشيخ المفيد وقطب الدين الراوندي وابن شهر آشوب المازندراني وابن ادريس وهكذا إلى ان ننتهي إلى السيد 

اريخ اآلن يأتي الخوئي والسيد عبد الحسين االميني صاحب الغدير والطباطبائي وكل علماء الطائفة على مر الت

شخص في مسألة وهذه ساتعرض لها فيما بعد، إذن أخي العزيز هذه التهم ال أصل لها وانا احملها واقعا على الغفلة 

 وعلى الجهل ال اتهم احدا ولكن احملها على الجهل وعدم االطالع وعدم المعرفة بمدرسة أهل البيت.

 ات.المقدم: في البخاري ومسلم اضعافها مثل هذه الرواي

عن الكافي أخي العزيز كما  آية اهلل السيد كمال الحيدري: وعندما ننتقل افترضوا لهم روايات، اما الرواية التي نقلها

فة السند أو ال نقبلها نحن عندما ننقل من كتبكم ومصادركم االصلية كالبخاري ومسلم وغيرها تقولون ان الرواية ضعي

ي أصول الكافي صحيح فنقل الرأي التحقيقي عند علمائنا ان ليس كل ما ورد أو مجهولة وهكذا نحن عندنا موالنا لم 

ن هذه القضية ما مختصة يمكن االعتماد عليه وانما هو تراثنا فيه الصحيح وفيه غير الصحيح كما انه في تراث اآلخري

 بمدرسة أهل البيت موجودة في جميع المدارس االخرى.

 المقدم: احسنتم، سؤاله الثاني يقول مصحف فاطمة هل هو نفسه؟ 
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ا مختصا بالقرآن آية اهلل السيد كمال الحيدري: الجواب أخي العزيز مصحف فاطمة، المصحف أخي العزيز ليس اسم

حيفة االعمال، الكريم اي كتاب آخر تستطيع ان تسميه صحف يعني موالنا يعني في صحف مكرمة ال عالقة لها، ص

ال يوجد فيه شيء  صحيفة الكذا إلى آخره، ليس مصحف فاطمة مرتبط بالقرآن الكريم ال من قريب وال من بعيد إذن

 يرتبط.

 المقدم: هو بالنص ليس فيه من قرآنكم شيء.

ما من يريد ان يتهم آية اهلل السيد كمال الحيدري: احسنتم، ليس فيه من قرآنكم شيء يعني امور خارجة عن هذا، ا

 حمد اهلل تعالى كتبت كتب ورسائل تبحث هذه القضية بشكل صافي وواضح وصريح.وهو ب

ة لالخ ابو علي يقول المقدم: احسنتم، والمصحف هو من امالء رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( إذن اجبتم، بالنسب

 هناك مشكلة بالمناظرة الن كل طرف يتحدث بمعزل عن اآلخر.

ندما تجعل مناظرة ويدخل عابدا، انا قلت هذا المعنى، انا هذا الذي قلت بانه أساساً  آية اهلل السيد كمال الحيدري:

جبت على اسئلتكم واال هذه فيها غير المتخصصين انظروا اآلن انتم، انتم السائلين وانا واقعا احتراما لوجهات نظركم ا

لمين من اي فرقة من ؤمنين اخواني المساألسئلة بعيدة عن موضوع حوارنا، أخي العزيز اخواني االعزاء اخواني الم

ن مسألة تحريف عاي مدرسة كنتم كان بامكانكم ان تتكلم عن الموضوعات التي اشرت اليها واطمئنوا سوف اتكلم 

إلى مدرسة أهل البيت  القرآن واتكلم عن مسألة العترة ومرجعية العترة واتكلم عن الصحابة وهذه التهمة التي توجه

ذهن واع ومنصف لصحابة هذا كله سيأتي بحثه مفصال بعد ذلك، نعم بامكانك ان تسمع حججي وبانهم ال يقبلون ا

وتسمع من علمائك  تطلب الحقيقة، اسمع مني واسمع اآلخرين وهذا هي االطروحة التي اقولها ان تسمعوا مني جيدا

 فطوبى لك.ومن مبلغيك وأهل العلم عندك فان وجدت الحق معهم فطوبى لك وان وجدت الحق معك 

 المقدم: )الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (.

 قَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ(.آية اهلل السيد كمال الحيدري: احسنتم )فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْ
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 رسول اهلل قال يواطئ اسمه اسمي.المقدم: احسنتم سماحة السيد، بالنسبة السم اإلمام عيّنه 

ن شاء اهلل تعالى آية اهلل السيد كمال الحيدري: احسنتم. محمد بن الحسن العسكري وهذه أيضاً دعاوى فارغة وا

ذا الكالم أخي هسأقف عليها تفصيال في ابحاث االطروحة المهدوية وهو انه هذه الدعوى وانه في السرداب وان 

 العزيز.

ن يوم االحد األسئلة السيد ننبه االخوة كل المسائل التي تتعلق باإلمام المهدي نرجوا ان تكوالمقدم: إذنسماحة 

 المتعلقة بها اطرحوها على سماحة السيد.

السرداب صار له مدة  آية اهلل السيد كمال الحيدري: وهنا أيضاً في جملة اجيب الجواب هذه الدعوى انه أساساً في

إلمام )سالم اهلل عليه( العزيز كالم الفضائيات واال ال يوجد احد من علمائنا يقول ان ( سنة هذا الكالم أخي ا1200)

 في السرداب.

ب اهلل ورسوله ويحبه المقدم: احسنتم، بالنسبة إلى األخ الشيباني يشكركم ويقول الرسول قال في علي باالجماع يح

 ظار عنه؟اهلل ورسوله ولم يزك احدا غيره بهذه التزكية فلماذا تصرف االن

لى لنرى بعد ذلك ان الرسول آية اهلل السيد كمال الحيدري: الجواب أخي العزيز انتظرني كم حلقة قادمة ان شاء اهلل تعا

 )صلى اهلل عليه وآله( فقط زكى عليا أو زكى عليا والعترة.

 المقدم: أهاللبيت.

يشملون نساء النبي أو اعمام  ه قد يقول أهل البيتآية اهلل السيد كمال الحيدري: العترة أساساً ال أقول أهل البيت ألنّ

تشمل نساء النبي، ساتكلم  النبي وعائلة النبي واقارب النبي ال وانما اتكلم عن العترة الذي ال إشكال انه العترة ال

 تضح لك ان النبيمن مصادر الفريقين من االحاديث المتفق عليها بين علماء المسلمين على صحتها وتواترها وسي

يه أفضل الصالة والسالم( األكرم )صلى اهلل عليه وآله( اوصى واعطى المرجعية للعترة أو فقط اعطى المرجعية لعلي )عل

 هذا اوال.
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قل في كتبنا يعني في توثانيا انه يحب اهلل ورسوله يحبه اهلل ورسوله هذا فقط لعلي موجود ال يوجد لغير علي، ال 

حاديث وهذه االحاديث المتفق عليها بين الفريقين وعلى صحتها هي االصحيح البخاري هذا ليس حجة علينا، 

ي أو الثالث يوجد حديث االحاديث متفقة، انتم ال يوجد عندكم في من تولوا بعد رسول اهلل سواء كان األول أو الثان

بايهم اقتديتم عا صحيح متفق عليه بين الفريقين إذن هذا مختص بعلي بن أبي طالب فلماذا تجعلونه للصحابة جمي

 اقتديتم.

 المقدم: احسنتم بل لم يدع الحد حتى عندهم انه من المطهرين بآية التطهير غير علي.

نا دعوت في المقدمة قلت اآية اهلل السيد كمال الحيدري: وسيأتي ان شاء اهلل ابحاث مفصلة فقط انتظرني قليال ألنّه 

ا اما إذا صارت نختار موضوع موضوع ونحققه علميا ومنهجيواحدة من اهم اسباب اختياري لهذه االطروحة اننا س

 حالة ارتجالية انه كل يدخل ويطرح سؤال هذا ال يمكن تحقيق البحث.

 المقدم: احسنتم، بالنسبة لالخ عباس إذن اجبتم اجماال ونحن نجل الصحابة كما يعلم اهلل.

ندما يتهم اتباع مدرسة بيننا وبين المسلمين جدارا عآية اهلل السيد كمال الحيدري: وهذه دعوى يحاول البعض ان يوجد 

لذين جاهدوا وقاتلوا أهل البيت انهم يكفرون الصحابة ال ليس األمر كذلك نحن نجل الصحابة ونحترم الصحابة اولئك ا

ما اريد حديث آخر اآلن  وقتلوا بين يدي رسول اهلل هؤالء ال يقاس بهم احد اآلن فيما يرتبط باصحاب اإلمام الحسين له

ال مع الصحابة في  ان ادخل فيه ولكنه اخواني االعزاء نحن حديثنا مع بعض الصحابة وذلك بعد ذهاب الرسول األعظم

لمدرستين والصحابة في ازمن الرسول األعظم وهذا ما سأعرض له ان شاء اهلل تفصيال وهو العترة في مصادر الحديثية في 

 المصادر الحديثية في المدرستين.

و مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ( ثم يقول )أَفَإِنْ مَاتَ أ م: ان شاء اهلل تعالى ونحن مع القرآن )وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْالمقد

 قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ( احسنتم، حديثنا مع المنقلبين.
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لتي وَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ( اقُونَ الْأَآية اهلل السيد كمال الحيدري: ان شاء اهلل يأتي كله وخصوصا اآلية )وَالسَّابِ

ن شاء اهلل في هذا اهي من اهم اآليات التي يستشهدون بها على عدالة الصحابة أو مرجعية الصحابة هذا كله بحثه 

االحد ليلة بيوم  البحث مطارحات في العقيدة سيأتي وكل األسئلة مرتبطة بالمهدي )سالم اهلل عليه وعج( مربوط

 االثنين في االطروحة المهدوية.

ل هذا الوقت ان شاء اهلل المقدم: ان شاء اهلل تعالى إذن سيكون لنا لقاء آخر معكم سماحة السيد االحد القادم في مث

زيال كما نشكر االخوة تعالى، نذكر االخوة المشاهدين الكرام. اشكركم سماحة آية اهلل السيد كمال الحيدري شكرا ج

  …اتــهالخوات والى اللقاء يوم االحد ان شاء اهلل تعالى والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركوا

 

 

 

  عبد العزيز بن عبد اهلل الصالح

 :تدبر القرآن - الموضوعيالتفسير  التصنيف  

 :مجلة البيان المصدر 

 (10/9/2015) 1436ذو القعدة  26 :النشر تاريخ 

سورة { ]وا يَا أُوْلِي األَبْصَارِوالعظة منه؛ حيث قال: }فَاعْتَبِرُ إن اهلل سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن ألخذ العبرة

{ ونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا[ وأمر سبحانه بتدبر كتابه والتأمل في معانيه فقال: }أَفَالَ يَتَدَبَّر2ُالحشر، اآلية: 

 [.24سورة محمد، اآلية: ]

  

http://www.tafsir.net/scholar/2691
http://www.tafsir.net/articles/category/399
http://www.tafsir.net/articles/category/431
http://www.tafsir.net/articles/category/431
http://www.tafsir.net/articles/source/24
http://www.tafsir.net/articles/source/24
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ر وتعقل كان وقعها في النفس أكبر، وكان لها أثر في سلوك اإلنسان، ولهذا لمَّا وكلما كانت قراءة القرآن عن تدب

؛ ذلك أنه كان [1]« كان خلقه القرآن»سئلت عائشة رضي اهلل عنها عن خلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالت: 

منهجاً لحياته قراءةً وتدبراً وتطبيقاً، وهناك بعض اآلثار عن السلف الصالح يوصون فيها بتدبر القرآن يتمثل القرآن 

 وأخذ العظة والعبرة منه.

  

ا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ال تهذُّوا القرآن هذَّ الشعر، وال تنثروه نثر الدقل، قفو"قال ابن مسعود رضي اهلل عنه: 

 ."آخر السورةوال يكن همُّ أحدكم 

 ."ال خير في قراءة ال تدبر معها"قال علي بن أبي طالب: 

 ."لعمل بهإن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط حرفاً وقد أسقط ا"وقال ابن مسعود: 

  

: فوائد سورة العصرمن هذا المنطلق ومحبةً في المساهمة في هذا الجانب أضع بين يديك هذا المبحث تحت عنوان: )

 واء الفرد أو المجتمع.ودروس(، وقد وقع االختيار على هذه السورة؛ ألنها تمثل منهجاً كامالً للحياة اإلسالمية س

  

من أصحاب رسول اهلل  لقد علم سلفنا الصالح ما لهذه السورة من األهمية البالغة حتى كان الرجالن أهمية السورة:

م أحدهما على اآلخر، رقا حتى يقرأ أحدهما على اآلخر سورة العصر ثمّ يسلِّصلى اهلل عليه وسلم إذا التقيا لم يفت

 ."لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس"وقال الشافعي: 

  

 .[2] ومن تأمل في هذه السورة وجد فيها مقومات المجتمع المتكامل الذي قوامه الفضائل المثلى والقيم الفضلى

  

http://www.tafsir.net/article/4923#ftnref1
http://www.tafsir.net/article/4923#ftnref2
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له أقسم اهلل به لما فيه من ك[. وهو الدهر 1سورة العصر، اآلية: { ]ابتدأ اهلل سبحانه هذه السورة بقوله: }وَالْعَصْرِ

 يطرده ليل، فهو في نفسه العجائب: أمة تذهب وأمة تأتي، وقدر ينفذ وآية تظهر وهو ال يتغير، ليل يعقبه نهار، ونهار

 عجيب.

  

ومن  [3] وهو في نفسه آية سواء في ماضيه ال يعلم متى كان، أو في حاضره ال يعلم كيف ينقضي، أو في مستقبله

 م.هنا نعلم أهمية الوقت في الحياة وعظمته؛ ألن اهلل سبحانه عظيم وال يقسم إال بما هو عظي

  

 وقيل: أقسم اهلل بصالة العصر لفضلها؛ ألنها الصالة الوسطى عند الجمهور.

  

وخُصَّت بالفضل؛ ألن التكليف في أدائها أشق لتهافت  [4] "من فاتته العصر فكأنما وُتِرَ أهله وماله"وفي الحديث: 

والصواب من القول في "قال ابن جرير الطبري:  [5] تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهمالناس في 

هذا  ذلك أن يقال: إن ربنا أقسم بالعصر و )العصرُ( اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله

 .[6] "االسم معنى دون معنى؛ فكل ما لزمه هذا االسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه

  

أنه على امتداد الزمان "ومن تأمل في هذه السورة وجد أنها تقرر حقيقة ضخمة وهي:  تأمالت في معاني السورة:

األعصار، وامتداد اإلنسان في جميع األدهار، ليس هناك إال منهج واحد رابح، وطريق واحد ناجٍ هو ذلك في جميع 

 "المنهج الذي ترسم السورة حدوده، وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه، وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار

[ لفظ اإلنسان وإن كان مفرداً فإن )أل( فيه جعلته للجنس. 2سورة العصر، اآلية: { ]إنَّ اإلِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [7]

والخسر: قيل: هو الغبن، وقيل: النقص، وقيل: العقوبة، وقيل: الهلكة، والكل متقارب. ولم يُبيِّن هنا نوع الخسران في 

 الظرفية ليُشعر أن اإلنسان مستغرق في الخسران وهو محيط به من كل جهةأي شيء ؟ بل أطلق ليعمَّ، وجاء بحرف 

[8]. 
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وهذه اآلية هي جواب القسم. والخسر والخسران: النقصان وذهاب رأس المال. والمعنى: إن كل إنسان في المتاجر 

 .[9] األعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضالل عن الحق حتى يموتوالمساعي وصرف 

  

والخسارة مراتب متعددة متفاوتة: فقد يكون خساراً مطلقاً كحال من خسر الدنيا واآلخرة، وفاته النعيم واستحق "

 "بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمَّم الخسار لكل إنسان إال من اتصف بأربع صفاتالجحيم. وقد يكون خاسراً من 

 وسيأتي ذكرها. [10]

  

تبور؛ حيث باعوا الفاني الخسيس [ فإنهم في تجارة لن 3سورة العصر، اآلية: { ]إِالَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}

واشتروا الباقي النفيس، واستبدلوا الباقيات الصالحات بالغاديات الرائحات؛ فيا لها من صفقة ما أربحها، ومنفعة جامعة 

 .[11] للخير ما أوضحها!!

  

 وهي: صفات المنجية من الخسرانال وقد ورد في هذه اآليات

 .( اإليمان بما أمر اهلل به، وال يكون اإليمان بدون العلم؛ فهو فرع عنه وال يتم إال به1)

حقوق عباده الواجبة و( والعمل الصالح: وهذا شامل ألفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق اهلل 2)

 والمستحبة.

 ليه، ويرغِّبه فيه.عاإليمان والعمل الصالح أي: يوصي بعضهم بعضاً بذلك، ويحثُّه  ( والتواصي بالحق الذي هو3)

 ( التواصي بالصبر على طاعة اهلل، وعن معصية اهلل، وعلى أقدار اهلل المؤلمة.4)

  

العبد قد سلم فباألمرين األوَّلين يكمِّل العبد نفسه، وباألمرين األخيرين يكمِّل غيره،وبتكميل األمور األربعة يكون 

 .[12] من الخسار وفاز بالربح العظيم

http://www.tafsir.net/article/4923#ftnref9
http://www.tafsir.net/article/4923#ftnref10
http://www.tafsir.net/article/4923#ftnref11
http://www.tafsir.net/article/4923#ftnref12


119 
 

  

[ يقول: إال الذين صدَّقوا اهلل، ووحَّدوه، 3سورة العصر، اآلية: { ]وعن مجاهد: }إِالَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

دانية والطاعة، وعملوا الصالحات: وأدُّوا ما لزمهم من فرائضه، واجتنبوا ما نهاهم عنه من معاصيه. وأقروا له بالوح

 .[13] واستُثني الذين آمنوا من اإلنسان؛ ألن اإلنسان بمعنى الجمع ال بمعنى الواحد

  

ة من ثماره؛ وإال فهو الحياة الكبير الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير وتتعلق به كل ثمر إن اإليمان هو أصل

م، وهو المحور الذي فرع مقطوع من شجرته صائر إلى ذبول وجفاف، وإال فهي ثمرة شيطانية وليس لها امتداد أو دوا

ألهواء والنزوات. هو المنهج ء، ذاهبة بدداً مع اتُشَدُّ إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة، وإال فهي مفلتة ال تمسك بشي

كة واحدة، لها الذي يضم شتات األعمال ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون، وتسلك في طريق واحد، وفي حر

 دافع معلوم ولها هدف مرسوم.

  

لتي تستقر فيها حقيقة اإليمان والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية لإليمان، والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة ا

في القلب؛ فلإليمان حقيقة إيجابية متحركة، ما أن تستقر في الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج 

في صورة عمل صالح، هذا هو اإليمان اإلسالمي الذي ال يمكن أن يظل خامداً ال يتحرك، كامناً ال يتبدَّى في صورة 

لمؤمن، فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت شأنه شأن الزهرة ال تمسك حسِّية خارج ذات ا

أريجها فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياً وإال فهو غير موجود ! ومن هنا قيمة اإليمان: إنه حركة وعمل وبناء وتعمير 

وليس مجرد النوايا الطبيعية التي ال تتمثل في  يتجه إلى اهلل، إنه ليس انكماشاً وسلبية وانزواءاً في مكنونات الضمير،

 .[14] حركة، وهذه طبيعة اإلسالم البارزة التي تجعل منه قوة بناء كبرى في صميم الحياة

  

سورة { ][ عن قتادة وعن الحسن: }وَتَوَاصَوْا بِالْحَق3ِّالعصر، اآلية:  سورة{ ]قوله: }وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

 [: كتاب اهلل.3العصر، اآلية: 
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 .[15] [ طاعة اهلل3سورة العصر، اآلية: { ]وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}

  

ي القرآن تدل على من الخاص بعد العام؛ ألنه داخل في عموم الصالحات، وقد جاءت آيات فويعتبر التواصي بالحق 

 به األنبياء عموماً أن الوصية بالحق تشمل الشريعة كلها أصولها وفروعها، ماضيها وحاضرها، من ذلك ما وصَّى اهلل

مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا  مِّنَ الدِّينِمن نوح و إبراهيم عليهما السالم ومن بعدهم في قوله تعالى: }شَرَعَ لَكُم 

كانت  [. وقد13سورة الشورى، اآلية: { ] وَالَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِإِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ

 هذه الوصية عمل الرسل ألممهم من بعدهم.

  

[. بمثابة التثبيت على هذا الصراط المستقيم؛ إذ الصبر 3سورة العصر، اآلية: { ]عقبها قوله: }وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِويأتي 

 .[16] الزم على عمل الطاعات كما هو الزم لترك المنكرات

  

ريناً للتواصي بالحق دليل على عظيم قَدْره،وفخامة شرفه، ومزيد ثواب الصابرين على وفي جعل التواصي بالصبر ق

[، وأيضاً التواصي بالصبر مما يندرج تحت 153سورة البقرة، اآلية: { ]ما يحق الصبر عليه }إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

ة الدالة على إنافته على خصال الحق، ومزيد التواصي بالحق؛ فإفراده بالذكر وتخصيصه بالنص عليه من أعظم األدل

 .[17] شرفه عليها، وارتفاع طبقته عنها

  

لمصلحة، والتواصي بالحق ضرورة؛ فالنهوض بالحق عسير والمعوقات عن الحق كثيرة: هوى النفس، ومنطق ا

 يان الطغاة، وظلم الظلمة، وجور الجائرين.وتصورات البيئة، وطغ
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و مضاعفة لمجموع والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف والغاية، واألخوة في العبء واألمانة؛ فه

صيه ويشجعه االتجاهات الفردية؛ إذ تتفاعل معاً فتتضاعف؛ تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يو

اصية متكافلة متضامنة يخذله، وهذا الدين وهو الحق ال يقوم إال في حراسة جماعة متعاونة متوويقف معه ويحبه وال 

 على هذا المثال.

  

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة؛ فالقيام على اإليمان والعمل الصالح وحراسة الحق والعدل من أعسر ما يواجهه 

جهاد النفس وجهاد الغير والصبر على األذى والمشقة والصبر الفرد والجماعة وال بد من الصبر، ال بد من الصبر على 

على تبجح الباطل وتنفُّج الشرّ، والصبر على طول الطريق وبطء المراحل وانطماس المعالم وبُعد النهاية ! والتواصي 

ب والعزم بالصبر يضاعف المقدرة بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ووحدة المتجه، وتساند الجميع وتزوُّدهم بالح

واإلصرار إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة التي ال تعيش حقيقة اإلسالم إال في جوِّها، وال تبرز إال من خاللها 

 .[18] وإال فهو الخسران والضياع

  

 الدروس والفوائد:

 جب علينا تعلُّم أربع مسائل:( اعلم رحمك اهلل أنه ي1)

 األولى: العلم وهو معرفة اهلل ومعرفة نبيه ومعرفة دين اإلسالم باألدلة.

 الثانية: العمل به.

 الثالثة: الدعوة إليه.

وا وَعَمِلُوا الرابعة: الصبر على األذى فيه؛ والدليل قوله تعالى: }وَالْعَصْرِ * إِنَّ اإلِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِالَّ الَّذِينَ آمَنُ

لو ما أنزل اهلل حجة على "[. قال الشافعي: 3-1سورة العصر، اآليات: { ]الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

 .[19] "خلقه إال هذه السورة لكفتهم
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ت والعمر، وقد أقسم اهلل به [ هذا إقسام منه جل وعال بالدهر وهو الوق1سورة العصر، اآلية: { ]}وَالْعَصْرِ( قوله: 2)

هل اإليمان والعمل ألعظمته، وبيَّن بعده أن اإلنسان في خسر؛ وذلك في استغالل هذا الوقت، ثم استثنى بعد ذلك 

 .الصالح؛ ألنهم عرفوا قيمة الوقت فاستغلوه أحسن استغالل

  

( أقسم سبحانه بالعصر وهو الدهر: لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على تقدير األدوار وتعاقب الظالم 3)

 .[20] والضياء؛ فإن في ذلك داللة بيِّنة على الصانع عز وجل وعلى توحيده

  

اإلنسان إذا عُمِّر في الدنيا وهرم لفي نقص وضعف وتراجع إال المؤمنين؛ فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كانوا ( إن 4)

سمعت  ، ولعل هذا يشهد له الحديث الذي يرويه أبو موسى األشعري؛ حيث قال:[21] يعملونها في حال شبابهم

إذا كان العبد يعمل عمالً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غير مرة وال مرتين يقول: 

 .[22] "كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

  

 مجمالً، وقد بينته آيات أخر في كتاب اهلل.( الخسران جاء في هذه اآلية 5)

  

سورة الزمر، اآلية: { ]أما الخسران بالكفر فكما في قوله تعالى: }لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ

سورة { ]فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ[ وأما الخسران بترك العمل فكما في قوله تعالى: }وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ 65

[ وأما التواصي بترك التواصي بالحق فليس بعد الحق إال الضالل، والحق هو اإلسالم بكامله، 103المؤمنون، اآلية: 

سورة آل عمران، اآلية: { ]نَ الخَاسِرِينَوقد قال تعالى: }وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ اإلِسْالمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي اآلخِرَةِ مِ

[ وأما الخسران بترك التواصي بالصبر والوقوع في الهلع والفزع فكما قال تعالى: }وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى 85
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{ هِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَاآلخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُسْرَانُ المُبِينُحَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْ

 .[23] [11سورة الحج، اآلية: ]

  

سالم مع الرسول ليه ال( اإليمان لغة التصديق. وشرعاً: االعتقاد الجازم بأركان اإليمان الست في حديث جبريل ع6)

[: العطف 3سورة العصر، اآلية: ]{ صلى اهلل عليه وسلم لما سأله عن اإلسالم واإليمان واإلحسان، }وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

 م معروفة.يقتضي المغايرة. ولذا قال بعض الناس: إن األعمال ليست داخلة في تعريف اإليمان. ومقاالته

  

بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح؛ فالعمل داخل فيه، ويزيد وينقص؛ فمجرد والصحيح: أن اإليمان اعتقاد 

االعتقاد ال ينفع صاحبه كما كان يعتقد عمُّ النبي صلى اهلل عليه وسلم صحة رسالته، ولكنه لم يقل كلمة يُحاجُّ له 

 .[24] لقوله صلى اهلل عليه وسلم بها،وكذلك لو اعتقد ونطق بالشهادتين ولم يعمل كان مناقضاً

  

 ( ال يعتبر العمل صالحاً حتى تتوفر فيه ثالثة شروط:7)

 موافقة العمل لكتاب اهلل. -1

 إخالص النية هلل. -2

 .[25] كونه صادراً من مؤمن باهلل -3

  

م يستثن فيها عن الخسر ل( استدل بعض المعتزلة بما في هذه السورة على أن مرتكب الكبيرة مخلَّد في النار؛ ألنه 8)

 إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات.. إلخ.
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[، وأما على 2العصر، اآلية: سورة { ]وأجيبَ عنه: بأنه ال داللة في ذلك على أكثر من كون غير المستثنى في }خُسْرٍ

كونه مخلداً في النار فال، كيف والخسر عامٌّ؛ فهو إما بالخلود إن مات كافراً، وإما بدخول النار إن مات عاصياً ولم 

 .[26] يُغفر له، وإما بفوات الدرجات العاليات إن غُفر له. وهو جواب حسن

  

رحمة أيضاً مع الصبر في قوله [ جاء الحث على التواصي بال3سورة العصر، اآلية: { ]( قوله: }وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر9ِ)

 [.17سورة البلد،اآلية: { ]لْمَرْحَمَةِتعالى: }ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِا

  

ذه الوصايا الثالث: بالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والتواصي بالرحمة تكتمل مقومات المجتمع المتكامل قوام وبه

الفضائل المثلى والقيم الفضلى؛ ألن بالتواصي بالحق: إقامة الحق واالستقامة على الطريق المستقيم، وبالتواصي بالصبر 

ون كل عقبات تواجههم، وبالتواصي بالمرحمة: يكونون مرتبطين يستطيعون مواصلة سيرهم على هذا الصراط ويتخط

 .[27] كالجسد الواحد؛ وتلك أعطيات لم يعطِها إال القرآن وهذه السورة الموجزة

  

وأن من يقوم به غالباً يتعرض ألذى الناس؛  المنكر،( وفي السورة اإلشارة إلى أهمية األمر بالمعروف والنهي عن 10)

وَاصْبِرْ عَلَى  فلزمهم التواصي بالصبر كما قال لقمان البنه يوصيه: }يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصاَّلةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَرِ

 .[28] [17ية: سورة لقمان، اآل{ ]مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ األُمُورِ

  

ا التي تتعلق بموضوع ( وسنذكر هنا بعض المسائل المنتقاة من كتاب: )أضواء البيان للشيخ محمد الشنقيطي( فأم11)

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمنها:

لَّت السنة الصحيحة على داآلمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به، وقد  اعلم أن كالً من"المسألة األولى: 

 ."ه فيهاأن من يأمر بالمعروف وال يفعله وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمارٌ من حمر جهنم يجر أمعاء

 وقد دلَّ القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة حمارٌ أيضاً.
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يُجاء بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، »فقوله صلى اهلل عليه وسلم:  أما السنة المذكورة

أي فالن! ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف "فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: 

 .[29]« "أنهاكم عن المنكر وآتيهكنت آمركم بالمعروف وال آتيه، و"فيقول:  "وتنهانا عن المنكر؟!

  

ألمر بالمعروف وإنما اواعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من اندالق األمعاء في النار ليس على 

 على ارتكابه المنكر عالماً بذلك.

  

عنه منكر؛  وأن ما ينهى يشترط في اآلمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف،المسألة الثانية: 

ا الزمن الذي عمّ فيه ألنه إن كان جاهالً بذلك فقد يأمر بما ليس معروفاً وينهى عما ليس بمنكر، وال سيما في هذ

نِ دْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَ}قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَالجهل وصار فيه الحق منكراً والمنكر معروفاً واهلل تعالى يقول: 

تكون دعوته بالحكمة وحسن [ فدلَّ على أن الداعية ال بد أن يكون على بصيرة، و108سورة يوسف، اآلية: { ]اتَّبَعَنِي

سورة النحل، { ]ةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِالْحِكْمَاألسلوب واللطافة مع إيضاح الحق؛ لقوله تعالى: }ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِ

 [.125اآلية:

  

 المسألة الثالثة: األمر بالمعروف له ثالث حكم:

عْدَ ئاَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَاألولى: إقامة حجة اهلل على خلقه كما قال تعالى: }رُسُالً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِ

 [.165سورة النساء، اآلية: { ]سُلِالرُّ

  

الثانية: خروج اآلمر من عهدة التكليف باألمر بالمعروف كما قال تعالى في صالحي القوم الذين اعتدى بعضهم في 

سورة { ]مَلُومٍ[ وقال تعالى: }فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ ب164ِسورة األعراف، اآلية: { ]السبت: }قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ

 [ فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوماً.54الذاريات، اآلية: 
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[، 164سورة األعراف، اآلية: { ]الثالثة: رجاء النفع للمأمور كما قال تعالى: }قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

 .[30] [55الذاريات، اآلية:{فَعُ المُؤْمِنِينَوقال: }وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَن

  

 ( قد بيَّن اهلل أن الناس أقسام ثالثة إزاء دعوة الرسل:12)

 وم آمنوا وقالوا: ربنا اهلل، واستقاموا على ذلك بالعمل الصالح.ق -1

 قوالً بال شك. إلى دعوة غيرهم، وهم أحسنقوم ارتفعت همتهم  -2

 ة وأساؤوا إليهم.قوم عادوا الدعا -3

  

{ إلى قوله: }وَمَنْ 30سورة فصلت، اآلية: {]قال تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَالئِكَةُ

الَّتِي إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ * وَالَ تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَالَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِأَحْسَنُ قَوْالً مِّمَّن دَعَا 

 .[31] [34-33سورة فصلت، اآليات: { ]هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

  

ئة الرابحة الناجية من وننظر اليوم من خالل هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الف"يقول سيد قطب رحمه اهلل: 

لنا هذا الضياع الذي والخسران؛ فيهولنا أن نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر األرض بال استثناء، يه

شدهم إعراضاً عن تعانيه البشرية في الدنيا قبل اآلخرة، هذا والمسلمون هم أبعد أهل األرض عن هذا الخير وأ

هو على عظمته إذا وذلك شأن الربح والخسر في هذه األرض، "إلى أن قال:  "المنهج اإللهي الذي اختاره اهلل لهم

حياة الباقية وفي لربح الحق والخسر الحق، هناك في األمد الطويل وفي القيس بشأن اآلخرة صغير، وهناك هناك ا

بلغ اإلنسان أقصى يعالم الحقيقة هناك الربح والخسر: ربح الجنة والرضوان، أو خسر الجنة والرضوان، هناك حيث 

 المرابحة. في الكمال المقدر له أو يرتكس فتهدر آدميته وينتهي إلى أن يكون حجراً في القيمة ودون الحجر
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ومن ثم كان الرجالن من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على اآلخر 

 .[32] "سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على اآلخر

  
  

 صحيح مسلم،، كتاب: صالة المسافرين، باب: صالة الليل، ومن نام عنه أو مرض. [1]

 (.9/507أضواء البيان، ) [2]

 (.9/491المصدر السابق، ) [3]

 ، واللفظ له.626، مسلم، ح/ 552أخرجه البخاري، ح/  [4]

 ( بتصرف.228 227، )3روح المعاني، ج  [5]

 (.290 15/289جامع البيان، ) [6]

 (.3964 /6في ظالل القرآن، ) [7]

 ( بتصرف.495 9/494البيان، )أضواء  [8]

 (.580 5/579فتح القدير، ) [9]

 (.863تفسير السعدي، ) [10]

 (.30/228روح المعاني، ) [11]

 (.864تفسير السعدي، ) [12]

 (.15/290ابن جرير الطبري، ) [13]

 (.3967 6/3966في ظالل القرآن، ) [14]

 (.15/290جامع البيان، ) [15]

 ( بتصرف.506 9/503أضواء البيان، ) [16]
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 (.5/580فتح القدير، ) [17]

 (.6/3986في ظالل القرآن، ) [18]

 .3انظر األصول الثالثة، لشيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب، ص  [19]

 (.5/579فتح القدير، ) [20]

 (.20/179تفسير القرطبي، ) [21]

 (.3091( في الجهاد، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في اإلقامة، وأبو داود )4/70البخاري، ) [22]

 ( مختصراً.497 9/496أضواء البيان، ) [23]

 ( مختصراً.502 9/501المصدر السابق، ) [24]

 ( مختصراً.9/502المصدر السابق، ) [25]

 (.30/229روح المعاني، ) [26]

 (.508 30/507أضواء البيان، ) [27]

 ( بتصرف.506 /30المصدر السابق، ) [28]

 ، من حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنه.2989، مسلم، ح/ 7098، 3267أخرجه البخاري، ح/  [29]

 ( مختصراً بتصرف.176 2/172أضواء البيان، ) [30]

 (.9/508أضواء البيان، ) [31]

 ( مختصراً بتصرف.3971 6/3986في ظالل القرآن، ) [32]
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 (3)المرجعيّة الشّاملة للقرآن الكريم

 

 مدخل 

أنبيائه وسيّد رسله األمين على  ق المنزل على خاتمق، ووحيهُ المُشرِتألِّالخالد، ونوره المُالقرآن الكريم كتاب اهلل 

سالم الحيّ فهي سند اإل بالحياة، النابضةوحيه وكتابه وشريعته محمّد بن عبداهلل)ص(. والقرآن معجزة اهلل في األرض 

أن يأتوا بمثله، وقد  حين تحدّى البشرية منذ تفجّر هذا النور في آفاق األرض، وال يزال يتحدّى اإلنس والجن على

تُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ )الَ يَأْبما يفوق ذلك حين أخبر عن مستقبل أمره متحدّياً العقالء وذوي الشعور بقوله: صدع

 (.88)اإلسراء: ضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيراً(بَعْ

لمنطلقة من فطرتها لتفجّر هو دستور اهلل الشامل للبشرية جمعاء، والذي يكفل لها السعادة والهناء بقيم السماء، ا

ية، والكاشف عما طُمس طاقاتها، وتتكامل قابلياتها، وتثمر جهودها ومساعيها. وهو المهيمن على سائر الكتب السماو

، والمرجع يلمصدر الثروالقيّم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو امنها، 

لتي أراد اهلل تثقيف خلقه بها، القويم، والنبع الصافي الستلهام الثقافة اإلسالمية، والمفاهيم الصحيحة والقيم السامية ا

املة تتسع لكلّ مرافق الحياة، شولها وفروعها التي تجلّت في شريعة ربّانية بها، وااللتزام بأص وتربية عباده على التحلّي

ما أمكن تطبيقها كولكل أجيال البشرية ولكل زمان ومكان؛ إذ يمكن تطبيقها في أرقى المجتمعات وآخر الحضارات 

 في مجتمع الجزيرة العربية الجاهلي، حين آمن باإلسالم مبدأ وشريعةً للحياة.

                                                           

المرجعّية الشّاملة للقرآن »،السيد منذر الحكيم.(3)

-2002،السنة الرابعة،بيروت، خريف13الحياة الطيبة« الكريم

مجموعة من الباحثين، دراسات في تفسير النصّ القرآني،  هـ؛1424

 ،بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،301ص ،الثانيالجزء 

  .م2007
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الكريم، بنصوصه البيّنة، قد أكّد هذه الحقيقة الكبرى حين أنبأ البشرية بما ستؤدِّي إليه آيات اهلل إنَّ القرآن 

شامل لكلّ الدول والقوى  اندحارواتجاهاته، و معالمهتام للباطل بكلّ صوره و انحسارالمبيّنات ومبادئه القويمة من 

م. وبهذا يكون القرآن الحكيم قد تحدّى البشرية مرّةً أخرى الحاكمة المستبدة والظالمة التي نأت عن هذا المنهج القوي

 .(4)) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً(حين أفصح عن هذه الحقيقة الكبرى بقوله تعالى:

هذه سنّة اهلل الجارية في هذه الحياة؛ إذ تضمحل كلّ الحضارات وتقوم على أنقاضها حضارة المنهج الحقّ الذي 

ال »يطبّقه بكلّ تفاصيله ودقائقه قائد ربّاني يُخلف الرسول األمين في قيادة البشرية جمعاء حين يجمعها تحت راية 

، وهنا يتحقّق وعد اهلل لرسله جميعاً بالنصر على كلّ المُبطلين حين تتحقّق «إله إالّ اهلل، محمّد رسول اهلل، عليٌّ وليّ اهلل

. تلك (5))وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(نبوءة أصدق القائلين: 

) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ عالمين بقوله:النبوءة التي أكدّ تحقّقها ربّ ال

فِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي الَ ن بَعْدِ خَوْكَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُـمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّ

. بعد أن أفصح الحقّ عن كلّ محاوالت الباطل لدحض الحقّ بكلّ ما أوتي أصحابه من حول (6)يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً(

) وقوة بشرية تزعم أنها قادرة على الوقوف أمام قدرة اهلل األزلية وقضائه وقدره كما جاء ذلك في صريح قوله تعالى:

 .(7)نَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِالَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ(يُرِيدُو

بل المشرق، وهدّدت إنَّ حيويّة القرآن الحكيم وخلوده ونبوءاته الصارخة التي رسمت لإلنسانية آفاق المستق

كلّ مصادر الثروة بلالستئثار  الطموحةهات الباطلة تكفي لتعاضُد قوى الشر بذلك كلّ الكيانات الجائرة واالتجا

نور الساطع لتتآمر عليه القدرة، وتكاتفها على مدى القرون وعبر األجيال منذ أن بزغ هذا المناجم ومعادن الخيرات و

 فاً.وتزيي وتنال منه بكلّ ما أوتيت من حول وقوّة هدماً وتخريباً، ومقارعة وتضييعاً، وتشويهاً

                                                           

 .81(  اإلسراء:4)

 .5(  القصص: 5)

 .55(  النور: 6)

 .32(  التوبة: 7)
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ة، غير أنَّ أصحاب لقد قارع القرآن الحكيم الحجة بالحجة والدعوى بالدعوى والحوار بالحوار والقوّة بالقو

امت تتقاطع مع همومهم المطامع وأتباع الشهوات التروقهم قيم هذا الكتاب الحقّ، وال تعجبهم مُثُله وأحكامه ما د

مام أتباعه وأعدائه جميعاً. من هنا كان هذا القرآن موضوعاً ومحوراً الهت الهابطة ومصالحهم الذاتية الدانية الرخيصة.

والغوص إلى أعماق  بظالله، والعمل بأحكامه التفيّؤفأتباعه قد عكفوا عليه بالدرس والتحقيق لمعرفة حقائقه، و

والدسّ، الطمس أنواع وبحوره. وأعداؤه قد اتّجهوا له ولعلومه مستهدفين ذات الكتاب المعجز تارةً بصنوف الشبهات 

يل، علّهم يطفئون بذلك وأخرى تناولوا حقائقه باإلبطال والتأويل وقيمه بالمسخ والتبديل وأحكامه بالتحريف والتعط

 يلمشرق والينبوع الثراويُكسف هذا الضياء الالمع، ويُغيَّب هذا الوحي  المتألّقنار حقدهم حين يطفأُ هذا النور 

 الشاهقة. والعطاء الخالد الذي تكفّل لإلنسان هدايته، ثمَّ تربيته وتزكيته إليصاله إلى قمم الكمال

د تألّقاً وإشراقاً كلّما والمعين الذي ال ينضب، فهو يزداالالحب لقد اختط هذا القرآن الخالد لنفسه طريق العلم 

لمجاالت. لقد أسّس على مختلف األصعدة وفي مختلف اتقدّم العلماء بعلومهم، وكلّما تفتّحت لهم أبواب المعرفة 

لماء وأفهام الفقهاء، وأقالم القرآن نبوءاته وبشاراته، وأقام أحكامه وشرائعه على أسس علمية قويمة، تُصدّقها عقول الع

 المحقّقين وأسفارهم التي تتكامل على مرّ العصور والدهور.

باطل، وقرآنه الذي جمع ما نزل وفرقانه الذي يفرّق به بين الحقّ واللقد تعدّدت الدواعي لالهتمام بكتاب اهلل الم

عدين: أوَّلهما البُعد تحتاجه البشرية من حقائق. وقد تكفّلت علوم القرآن القيام بهذه المهمّة التي أصبحت ذات بُ

ر الجهود وتعاضدها على تاالكتشافي المعرفي، وثانيهما هو البُعد الدفاعي الذي يُحصّن ضد أعدائهم. وبالرغم من توا

دراسات األكاديمية مدى القرون، نجد اإلثارات المغرضة تتكرّر على ألسنة المغفَّلين من األصدقاء فضالً عن ال

 ر.يحصد ثمارها اآلخ لةبَلْبَالمستمرة لدوائر األعداء، إشغاالً للنفوس وإهداراً للطاقات، و

ما هي على عاتق المتخصّصين من العلماء بكتاب اهلل، وهي إنَّ مسؤوليَّة الدفاع في هذا الحقل المركزي إنّ

مسؤوليَّة خطيرة مادام العدو يستهدف المسلمين أنفسهم إشغاالً، وإضعافاً وإبعاداً عن األهداف العُليا التي تنتظرهم 
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ومصدر عزّتهم، في مستقبل أيّامهم لتتوّج بها جهود مسيرتهم الظافرة. على أنَّ القرآن الكريم رمز وحدة المسلمين 

ومحور تعاضدهم ضدّ قوى الشرّ التي أفصح القرآن عن اندحارها ال محالة، وهو الكتاب الذي تكفّل للبشرية بتوفير 

الحياة الطيّبة والطاهرة إن اتّبعته بإحسان وعكفت على ترجمته في الفكر والخلق، والعمل والسلوك بكلّ دقّة وإتقان. 

اتّساع القرآن لكلّ جوانب الحياة يفتح لنا أبواباً واسعة للدراسة والغوص إلى بطونه، وباإلضافة إلى ذلك كلّه فإنَّ 

 من حاجات ويتطلّب من حلول وإجابات.يستجدّ فضالً عمّا 

 

 معالم مدرسة أهل البيت القرآنية

) كِتَابٌ بحانه:لقد وجّه القرآن دعوته إلى البشرية كافّة لتتدبّر في آياته المباركة الحكيمة والتي منها قوله س

. ثمَّ نعى على من يتجنّب التدبّر الذي هو رمز حيوية (8)أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ(

بنوره واالهتداء بهديه، حاثّاً على  . وبهذا دفع باإلنسان لالستنارة(9)) أَفَالَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ(اإلنسان وإنسانيته بقوله:

مدارسته والغوص إلى أعماق بحوره الكتشاف آللئه و درر حكمه ومكنون أسراره. ولم يترك اإلنسان في هذا 

الطريق بال منهج صحيح، بل تدارك األمر له؛ إذ عبّأ فيه ما يضمن لإلنسانية سلوك هذا الطريق على مدى األجيال، 

. ومن هنا كان منهج تفسير القرآن بالقرآن منهجاً قرآنياً متميزاً (10)ا عَلَيْكَ الْكِتَـبَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء()وَنَزَّلْنَقال تعالى:

. وأكده الرسول األمين وعترته المعصومون من الرجس والمطهّرون (11)) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ(قد نصّ عليه بقوله تعالى:

 م من أنَّ القرآن يفسِّر بعضه بعضاً، ويشهد بعضه على بعض.من الدنس، بما اشتهر عنه

وقد أرسى الرسول األعظم )ص( قواعد هذا المنهج القرآني من خالل سيرته وسيرة اهل بيته الذين أذهب اهلل 

يال عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، إذ أصبحوا أهل الذكر وأولي ألمر، وبقية اهلل والصفوة التي انتجبها لتربّي األج

                                                           

 .29(  ص: 8)

 .82(  النساء:9)

 .89(  النحل:10)

 .19(  القيامة: 11)
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البشرية على أهداف هذا الكتاب ومنهجه الربّاني و تسير بهم على هديه والصراط المستقيم. وقد مارس أهل البيت)ع( 

الذي  الجارفهذا الدور الريادي بكلّ دقة وأمانة وإخالص وصمدوا أمام األعاصير، وال سيما أمام تيار التحريف 

ق في الدفاع عن رمز وحدة بْالسَب صَقَحيل الرسول )ص(، فكان لهم كان أشدّ نازلة نزلت باإلسالم وبكتابه من بعد ر

 المسلمين وسرّ عظمتهم، ودليل مجدهم أساس أصالتهم.

لضالين افي كلّ خلف عدول من أهل بيتي ينفون عنه تحريف »وقد أخبر رسول اهلل )ص( عن ذلك بقوله:

طته من نتاج علمي وتميّزت مدرسة أهل البيت )عليهما السالم( بما ربّت من أجيال وبما أع«. وانتحال المبطلين

 يشار إليه بالبنان في حقل القرآن الكريم وعلومه وتفسيره. رموقمَ

 

 مرجعية القرآن الكريم

إلسالمي؛ أعني القرآن تكاد جميع المدارس الفقهية اإلسالمية تشَّفق على أنَّهاانطلقت من أول مصدر للتشريع ا

يرة يعود بعضها إلى طبيعة الكريم. غير أنَّ الواقع الملموس يشير إلى اتفاقها على بعض النقاط واختالفها في أمور كث

عضها إلى المنهج الذي بوصفه مصدراً للتشريع وسائر مصادر التشريع األخرى. كما يعود ب نظرتها إلى القرآن الكريم

 شريع.اتخذته في استنباط األحكام الشرعية من مصادرها، فضالً عن اختالفها في جملة من مصادر الت

تجعلنا قادرين على  لتياإنَّ االعتراف بمرجعية القرآن الكريم، في مجال التشريع اإلسالمي، هو النقطة المضيئة 

س الفقهية، سواء في العودة إلى كتاب اهلل من جديد، لنستجلي منه كلمة الفصل في كلّ ما اختلفت فيه هذه المدار

 المصطلحات أم في المنهج، أم في النتائج واالتجاهات.

عن إبداع مصطلحات  وقد صرّح القرآن الكريم بأنه قد نزل بلسان عربي مبين. غير أنَّ هذا لم يكن ليمنع القرآن

عربية جديدة يختصّ بها ويقرّرها في الميدان الثقافي اإلسالمي ويحاول غرسها في وجدان المسلمين، لتكوّن ثوابت 

وضمانات لصيانة الحركة الثقافية من االنحراف وااللتواء باتجاه أهداف غير محمودة وغير مقبولة عند صاحب الشريعة 

 اإلسالمية.
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خلود هذا الكتاب، وخالدة آن الكريم يُعدّ الكتاب الخالد للشريعة الخاتمة التي تُعدّ خالدة بالشك في أنَّ القر

تقديم منهج متكامل األبعاد بلما فيها من عاصر الديمومة والبقاء. وممّا يميّز القرآن الكريم إحاطة وشموله، واهتمامه 

لى هذه الحقائق غير إاألجيال. والنصوص التي تشير متّسق مع الفطرة، ملبٍّ للحاجات المستجدّة على مدى القرون و

 قليلة وإليك جملةً منها:

 (12)) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى(

 (13))قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى(

 (14))فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ(

 15الحق قُل اهللُ يَهدي للحق اَفَمَن يَهدي()قُل هل من شركائكم مَن يَهدي الي 

 (16)) يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالَمِ وَيُخْرِجُهُم  مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ(

 (17))وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً(

 (18)ائِبِينَ()فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْم وَمَا كُنَّا غَ

  (19)يْهِ وَالَ مِنْ خَلْفِهِ()إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ  وَإِنَّهُ لَكِتَـبٌ عَزِيزٌ* الَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن  بَيْنِ يَدَ

نسانية أصول التشريع إلى الستة آالف، قدّمت لإل تناهزإنَّ اآليات القرآنية، وإن كانت محدودة العدد: حيث أنها 

 الكريم. جانب المنهج الذي ينبغي لإلنسان سلوكه لئال يخرج عن الهدي الرباني الذي قدّمه له القرآن

                                                           

 .12( الليل: 12)

 .71( األنعام: 13)

 .38( البقرة: 14)
 .35. يونس:  15

 .16( المائدة: 16)

 .174( النساء: 17)

 .7( األعراف: 18)

 .42ـ  41( فصلت: 19)
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اكتشاف هذا المنهج وإتباعه يكفالن لإلنسانية بقاءها على الصراط المستقيم الذي وجّه القرآن النفوس لطلبه 

وسلوكه في كلّ يوم بما اليقل عن عشر مرّات في الفريضة التي يخرج تاركها عن ربقة الدين  والحرص على اتباعه

الحنيف، وهي الصالة المفروضة التي البدَّ لكلّ مسلم من أدائها، والبدَّ له من قراءة الفاتحة فيها، والتي تضمّنت هذا 

 .()اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَالتوجيه الربّاني الخطير: 

و ببيان هذا الصراط وكيف يحثّ القرآن المسلم على الطلب الهداية من اهلل نحو الصراط المستقيم، وال يقوم ه

م وتطبيق الشريعة المستقيم؟ إذن ال شك في أنَّ القرآن الكريم قد بيّن المنهج الصحيح لسلوك طريق اهلل، وفه

 اإلسالمية وتطبيقها في جميع مجاالت الحياة.

علها معالم في الطريق. ى به القرآن الكريم اعتناءً بالغاً هو استخدام مصطلحات جديدة وإبداعها، وجوممّا اعتن

نهج وأساليب البدَّ منها إنَّ المصطلحات القرآنية تحمّل دالالت واضحة تشير إلى ما تتجه إليه الشريعة من أهداف وم

« تفقّه في الدينال»دارس الفقهية جميعاً مصطلح لبلوغ األهداف الكبرى. ومن تلك المصطلحات التي ترتبط بالم

ـ إلى مفارقات التحويرذا االستبدال وه -بشكل خاص، والذي استُبدل بمرور الزمن بمصطلح االجتهاد، ما أدّى 

 أساسية في المنهج والنتائج على مدى القرون واألجيال.

د أتباع أهل ديل الذي راج حتّى عننحاول أن نقف على إيجابيات المصطلح القرآني وسلبيات المصطلح الب

 البيت)ع(.

أ في إدانة المناهج دَهْتلك المدرسة التي حرصت على أن التتجاوز الحدود المقرّرة في كتاب اهلل والتي لم تَ

هج المقرّر في كتاب اهلل، نهاية المطاف إلى الخروج عن المن المنحرفة، ولم تتلكأ في نقد مدرسة الرأي التي انتهت في

 دّى إلى تسرّب البدع وتهافت المذاهب في النتائج واألحكام.ما أ

 

 مصطلح االجتهاد
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لمعرفة الدينية يُطلق مصطلح االجتهاد، في عصرنا الحاضر، على أعلى مرتبة من مراتب الفهم والتحقيق، وا

ادر المعرفة ر مصبالمعنى األخص، وهي: المعرفة بأحكام الشريعة اإلسالمية المستنبطة من الكتاب والسنة وسائ

لي بحيث يكون قادراً بالحكم الشرعي. فالمجتهد هو من تعرّف إلى أحكام الشريعة اإلسالمية من أدلّتها بشكل تفصي

آلراء المخافة لرأيه من اعلى الدفاع عن رأيه في كلّ قضية، معتمداً على األدلّة الكافية وقادراً على مناقشة سائر 

 حاب تلك اآلراء المخالفة لرأيه.خالل ردّ األدلّة التي اعتمدها أص

استعماله له يكفي ، فإنَّ وضع لفظ معيّن لمعنى معيّن و«المشاحة في االصطالح»وقد تعارفنا على أن نقول: 

غرض وباعثاً النتقال المعنى تسويفه ألدنى عُلقة مقبولة لدى عُرف المستعمِل والمخاطَب، إذا كان االستعمال مؤدّياً لل

ا و عصرٍ ما في مالمستعمل إلى ذهن المخاطَب. كما ال مانع من استعمال لفظ له معنى عام في زمنٍ الذي قصده 

ستعمل في يموضوع أخص من ذلك المعنى في عصر وزمن آخرين، بل قد يستعمل اللفظ بمعنى في عصر ما، ثمَّ 

 غة يتّسع لمثل هذه األمور.تطوّر في اللمعنى يضادّه في عصر آخر. ألنَّ االعتبار كما يقال قليل المؤونة، والمجال لل

رة، ثمَّ استُعمل في ة غير قصييكان قد استعمل في معنى مذموم لمدَّة زمين« االجتهاد»من هنا نجد أنَّ مصطلح 

م وتطوّر الزمن، معنى آخر مشروع ومقبول، بل أصبح االجتهاد بهذا المعنى الحديث بضرورة يقتضيها خلود اإلسال

لمساوق الستنباط أحكام احاجة للمجتمعات البشرية واإلسالمية في عصرنا هذا، وهي التفقّه في الدين ألنه يلبّي أهم 

 من حاجات العصر. الشريعة اإلسالمية بالنسبة لما يستجدّ

 مصطلح التفقّه في الدين

تاب الكريم وحديث ولكن الالَّفت للنظر أوالً أنَّ هذا المصطلح )االجتهاد( بالذات لم نجد له استعماالً، في الك

الرسول )ص(، بهذا المعنى الذي تعارفنا عليه في هذا العصر. بينما نجد مصطلحاً آخر يشابهه ويوازيه ورد في نصوص 

فهل هناك دليل لعدم استعمال هذا المصطلح في نصوص الكتاب «. التفقّه في الدين»الكتاب والسنة وهو مصطلح 
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يل ومواز له قد ورد في نصوص الكتاب والسنة بشكل متكرّر بحيث والسنة؟ السيما ونحن نجد طرح مصطلح بد

 نلمس في التكرار تأكيداً وإصراراً عليه وتأسيساً لمصطلح جديد.

. ولماذا ومتى «التفقّه في الدين»ما هو سبب ذلك؟ وهل هناك آثار سلبية الستعمال مصطلح االجتهاد بدل 

روع المعرفة الدينية؟ فنية؟ ولماذا حُصر استعماله في نوع واحد من دخل هذا المصطلح )االجتهاد( إلى ثقافتنا الدي

 ولماذا هذا اإلصرار على استعماله؟

السنة، من زوايا إنَّ التأمل في المصطلحين، من حيث المعنى اللغوي واالستعمال الشرعي في نصوص الكتاب و

التفقّه في »و« قاهةالف»ونستبدله بمصطلح  شتّى قد يخرجنا بنتيجة تدعونا إلى أن نرفع اليد عن مصطلح االجتهاد

 ، كما نجد ذلك في نصوص بعض فقهائنا األبرار واستعماالتهم.«الدين

 

 مقارنة بين المصطلحين

جال، فيكون استعماله بمعنى مإنَّ لالجتهاد ـ بحسب معناه اللغوي ـ مفهوماً عاماً يتّسع ليفيد بَذْل الجهد في كلّ 

في بذل الجهد الفكري  ي من قبيل استعمال المصطلح العام بمعنى خاص. كما أنَّ استعمالهبذل الجهد الفكري و الذهن

ن متمثالً في حفظ النصوص والمذهبي أيضاً هو أعم ممّا يُراد منه اآلن، ألنّا ال نريد منه بذل أي جهد ذهني، ولو كا

ية استنباط األحكام الشرعية وص ودالالتها وكيفمثالً أو فهمها فهماً سطحياً، بل نريد منه بذل الجهد الذهني لفهم النص

وقوف على الحكم منها، بل وكيفية الموازنة بين مدلوالت النصوص الشرعية للخروج بنتيجة عملية تتمثّل في ال

 الشرعي لكلّ موضوع وقضية من قضايا الحياة. فهنا نوع خاص من بذل الجهد الذهني.

تعماله بمعنى بذل الجهد الذهني لفهم قضايا الفلسفة أو الكالم او غيرهما كما أنَّ هذا المصطلح لم يُتعارف على اس

من مجاالت المعرفة اإلسالمية؛ إذ لم يُتعارف على إطالق لقب المجتهد على المتخصّص في الفلسفة والكالم والتفسير 

المعرفة اإلسالمية، ويمكن أن أو علم االنفس أو االجتماع اإلسالميَين، بالرغم من أنَّ هذه المجاالت أيضاً هي فروع 

ترتقي المعرفة بها إلى مرتبة االجتهاد المتعارف عليه من حيث العمق والدقّة واالستنباط من النصوص واستكشاف 
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دالالتها. هذا فضالً عن كون االجتهاد المتعارف عليه يمكن إطالقه على أيّة مرتبة من مراتب المعرفة بالحكم الشرعي 

. بينما قد ال تعدّ هذه المرتبة من المعرفة اجتهاداً في العصر الحاضر بالرغم من أنها كانت تعدّ (20)لالمعتمدة على الدلي

 .غابرةاجتهاداً في عصور 

لصحيح إالّ بتحديدات في المفهوم بلحاظ المصاديق الواقعية وعدم التحديد لالجتهاد ا انسيابيةعلى أنَّ هناك 

 خارجة عن إطار المصطلح .

أيّة عالمة وال أية  رائن والمحددات األخرى هي التي تتدخّل للتحديد، وليس في معنى هذا المصطلحأي أنَّ الق

 جتهاد المطلوب.صفة تشير إلى الهدف أو المستوى المطلوب من الفهم، والمجال الذي ينبغي أن يتحقّق فيه اال

 ي:بينما نجد مصطلح التفقّه، أو الفقه متميزاً من مصطلح االجتهاد بما يأت

 لق على الحفظ.إنَّ الفهم ال يط -1

ده لدقيق، أو العميق، الذي ينفذ به اإلنسان إلى كنه الشيء، أو إلى حقيقة المعنى الذي يقصاإنَّ الفهم  -2

ح األقرب في معناه اللغوي المستعمِل من األلفاظ التي استعملها هو الفقه، ففقه الدين أو فقه أحكام الدين هو المصطل

 لعملية التي نريدها في مجال االجتهاد في أحكام الشريعة.إلى طبيعة ا

 لتفقُّه في الدين ال ينطوي على االنسيابية التي نلحظها في مصطلح االجتهاد.اإنَّ مصطلح  -3

ني، بل إنَّه لتفقُّه في الدين يتّسع للتفقّه في جميع مجاالت الدين التي تتّسع لغير فرع معرفي دياإنَّ مصطلح  -4

لعالي من دون من دين بجميع أبعاده، وهو يقتضي إطالقه على من جمع صنوف المعرفة الدينية بالمستوى ايشمل ال

امل للدين. فالمجتهد المتجزّئ، انفرد ببعضها. ولو استُعمل في بعضها فإنه ال يكون تفقّهاً في الدين بالمعنى الدقيق والش

قّهاً في جانب من جوانب  يعدّ فقيهاً في الدين، بل يكون متفأو الذي تخصّص في فرع من فروع المعرفة اإلسالمية، ال

 الدين وعارفاً بحقل من حقوله.

                                                           

(  ولهذا قيل: االجتهاد أمر نسبي يختلف مستواه المطلوب 20)

 والمشروع باختالف العصور.
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الحديث عن  مطاويي فإنَّ هذه المالحظات قد تكفي إللقاء األضواءا لكاشفة على أجوبة األسئلة التي أثرناها 

ي الدين، للوقوف قه أو التفقّه فمصطلح االجتهاد. وتكفي نظرة واحدة وسريعة للنصوص التي استعملت مصطلح الف

 على مدى التأكيد من المشرّع على استعمال مصطلح التفقّه في الدين بدل غيره من المصطلحات.

لفقه والتفقّه في إنَّ ما نجده من التشكيك في مصاديق مصطلح االجتهاد على مرّ الزمن ال نجده في مصطلح ا

لى مرّ العصور، بالرغم عمقتضياتها هو الذي يجمع شمل الفقهاء جميعاً الدين، ألنَّ الفهم العميق للنصوص واألدلة و

ر التشريع. ومرجعية من تطوّر االستدالل والتعقيد الحاصل في عملية االستنباط بمرور الزمن كلما ابتعدنا عن عص

تشريعاته إلى صال القرآن في مجال التشريع تستدعي اهتمام القرآن الكريم بالمصطلحات التي يستخدمها ويريد إي

ة والموقف اإلسالمي الناس أو إلى مخاطبيه من خاللها، كما تستدعي تقديم منهج متكامل الستنباط األحكام الشرعي

لحياة وأهدافه التي لفي كلّ قضية وحادثة، وبذلك تكون للقرآن الكريم مرجعية شاملة انطالقاً من رؤيته الشاملة 

 ى مدى األجيال.تغطي جميع مجاالت الحياة اإلنسانية عل

 

 

 كيف ربى القرآن أمهات المؤمنين؟

  خالد بن عثمان السبت

 :موضوعات السور واآليات  - أحكام وآداب قراءة القرآن واالستماع إليها وأخالق أهل القرآن التصنيف

  وأسماؤها ومقاصدها وأغراضها ومحاورها ومناسباتها

 :موقع الدكتور خالد بن عثمان السبت المصدر 

 (9/12/2015) 1437صفر  27 :النشر تاريخ 
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 تربية 

 األحزاب 

 أزواج 

 أمهات 

 الكمال 

لى آله وصحبه أجمعين، أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على 

 وبعد:

  

اج رسول اهلل صلى فهذه وقفات مع جملة من اآليات الواردة في سورة األحزاب والتي تتصل بتربية القرآن أزو

ية التي تترفع ص من الترباهلل عليه وسلم تربية رفيعة؛ ذلك أن البيوت الرفيعة والنفوس الشريفة يليق بها نوع خا

تزكو وفتسمو همته  بصاحبها عن سفاسف األمور ودنيء الخالل إلى أرقى مراتب الكمال البشري الممكن ألمثاله،

 نفسه وهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.

  

مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ  وهذه اآليات المشار إليها هي قول اهلل تعالى: }يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ

تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى  بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ

رًا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِي وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا * إِنَّ الْ

اتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَ
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http://www.tafsir.net/articles/tag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84
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مَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِ

خِيَرَةُ  أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا * وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ

 [.36-32سورة األحزاب، اآليات: { ]مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

  

صغاء المخاطب وتهيؤه لتلقي ما حيث خاطبهن بهذا النداء المقتضي إ{: مع قوله: }يَا نِسَاء النَّبِيِّ الوقفة األولى:

 خوطب به.

  

تشريفهن ما فيه، إضافة أنه أضافهن إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم، وفي هذا من رفع أقدارهن و انية:الوقفة الث

 إلى ما يشعر به من سمو التعاليم التي سيوجهها لهنَّ؛ نظراً لعلو مرتبتهن.

  

ضي نفي المساواة، فكنى به عن ة هنا يقتذلك أن نفي المشابه{: مع قوله: }لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء الوقفة الثالثة:

 األفضلية على غيرهن، وهذا بالقيد بعده وهو في:

  

جح، وجوابه دل عليه ما قبله في فهذا الشرط متعلق بما قبله على األر{: مع قوله: }إِنِ اتَّقَيْتُنَّ الوقفة الرابعة:

 ركن.اتقيتن فأنتن أفضل من غيإن  -اهلل أعلمو-والمعنى {: قوله }لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء

  

ومعلوم أن كونهن أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم ال يقتضي تفضيلهن على غيرهن؛ ألن القرآن دلَّ على ذلك 

انَتَا تَحْتَ كَ كما في آخر سورة التحريم، وهو قول اهلل تعالى: }ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ
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سورة { ]ارَ مَعَ الدَّاخِلِينَعَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّ

 [، فمن الغلط جعلُ صحبةِ األشراف دافعةً للعقاب على اإلسراف.10التحريم، اآلية: 

  

ه الصيغة، ومعلوم أن فعل بداللة على التحريض كما تشعر {: وهو أن في قوله: }إِنِ اتَّقَيْتُنَّ الخامسة:الوقفة 

نبي صلى اهلل عليه الشرط هنا مستعمل في الداللة على الدوام، أي: إن دمتن على التقوى، ومعلوم أن نساء ال

 وسلم كن متقيات قبل نزول هذه اآلية.

  

قول جاء عقب اإلشارة إلى شرفهن فهذا النهي عن الخضوع بال{: قوله: }فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِمع  الوقفة السادسة:

ة بالتعليل يدل وفضلهن على غيرهن إن تحلين بالتقوى، ومجيء هذا النهي بعدما سبق مع دخول الفاء المشعر

 خفى.يلتقوى كما ال على أن خضوع المرأة بكالمها مع الرجال األجانب أمرٌ يتنافى مع الشرف وا

  

ا التذلل، وعليه فما أصل معنى الخضوع هو التذلل، وأطلق هنا على الرقة في الكالم لمشابهته الوقفة السابعة:

 حاجةُ المرأة المسلمةِ لذلك؟

  

عاً ذليالً، عن القول، أي تجعلنه خاضيجوز أن تكون للتعدية، أي: ال تُخْضِ{: الباء في قوله: }بِالْقَوْلِ الوقفة الثامنة:

لى تفكك القائل كما عأي رقيقاً مفككاً، وقد أسند الخضوع إليهن أنفسهن؛ ألن التفكك والتميع في القول يؤثر 

 ال يخفى.

  



143 
 

بة على ما سبق، ترتب النتيجة على فالفاء هنا مرت{: في قوله: }فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ الوقفة التاسعة:

ة إليها وطمع أصحابها لمرأة في كالمها مع الرجل األجنبي يؤدي إلى انصراف القلوب المريضالسبب؛ إذ إن تميع ا

 بأمرٍ هو من أغلى ما تحافظ عليه المرأة وتتزين به، أال وهو عفتُها وشرفها.

  

 ستعمل بمعنى األمل،ومن المعلوم أن الطمع أكثر ما يستعمل في كالم العرب في األمر الذي يقرب حصوله، وقد ي

 ولهذا يقولون لمن أمَّل أمراً بعيد الوقوع: طمع في غير مطمع.

  

حوها حيث يأملون نوعليه فإن المرأة التي تخضع في كالمها مع الرجال األجانب إنما تُحرك النفوس المريضة 

ذه ها، فإذا صاحب هتحصيل مطلوباتهم الرخيصة منها، فالمرأة بطبيعتها جبل اهلل نفوس الرجال على الميل إلي

الجبلي يقوى ويزداد  الجبلة داعٍ آخر من الكالم الرقيق الرخو، أو التزين أمامهم أو غير ذلك فإن ذلك الميل

 عند من ال يراقب اهلل عز وجل.

  

: اختالل الوازع الديني، أصل المرض: اختالل نظام المزاج البدني من ضعف القوة، والمراد به هنا الوقفة العاشرة:

 واهلل المستعان.

  

يطمع فيكن( مثالً؛ ذلك لتنزههن فحذف متعلق الفعل، ولم يقل: )ف{: أنه قال: }فَيَطْمَعَ الَّذِي الوقفة الحادية عشرة:

 وتعظيم شأنهن، وهذا له نظائر في القرآن ليس هذا موضع ذكرها.
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من باب التخلية قبل التحلية، وهو  هوأَمَر بعد أن نهى، ف{: في قوله: }وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الوقفة الثانية عشرة:

ك مقصود لغيره، كما األكمل؛ ذلك أن المقصود هو الفعل ال الترك، والنفوس خلقت لتفعل ال لتترك، وإنما التر

 قرر ذلك شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رحمه اهلل.

بعد  لقول، ثم أمرهنن الخضوع باوالحاصل أنه لما أمرهن بالتقوى التي من شأنها التواضع ولين الكالم نهاهن ع

 ذلك بالقول المعروف.

  

من أن المراد المبالغة في الخفض حتى احتراس؛ لئال يفه{: في أن قوله: }وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الوقفة الثالثة عشرة:

 يكون كحديث السرار، أو الخشونة في الرد والمخاطبة بالغلظة والجفاء.

  

 يها ثالثة أمور:فالقول المعروف يشمل هنا األلفاظ واألسلوب، أما األلفاظ فيراعى  الوقفة الرابعة عشرة:

 أ( أن ال تكون غليظة منكرة تؤذي السامع.

اني..( أو نحو ذلك ب( أن ال تكون رقيقة ال تصلح في مخاطبة الرجال األجانب كقولها مثالً: فديتك، أو )علش

 كما يفعل بعض النساء مع الباعة ونحوهم.

حينما بشرها  أن يكون الكالم قدر الحاجة دون زيادة، واألصل في هذا قول زوج إبراهيم عليه السالمج( 

عهما الولد وهما: كبر السن [، فذكرت علتين يبعد م29سورة الذاريات، اآلية: { ]المالئكة بالولد: }عَجُوزٌ عَقِيمٌ

 والعقم.

  

 الم ما أمكن.مع الرجال األجانب، وإنما تقلل الكفالواجب على المرأة المسلمة أن ال تطيل في كالمها 
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بي، وإنما تتكلم بكالم وأما األسلوب فال تتميع في كالمها، وال ترقق العبارات وتتكلم بكالم ناعمٍ مع رجل أجن

 جزل مختصر ال ترخيم فيه، فال تخاطب الرجال األجانب كما تخاطب زوجها.

  

قِرْن: من االستقرار، وأصله حيث قرأه نافع وعاصم: و{: نَ فِي بُيُوتِكُنَّفي قوله: }وَقَرْ الوقفة الخامسة عشرة:

اقون: وَقَرْنَ: فيحتمل أن والمراد: المكث والبقاء في البيت، كما يقال: قرَّ الماء في الحوض، وقرأه الب "اقررن"

 يكون من الوقار، أو من القرار.

  

المعنى في القراءة األخرى  ين إن كان لكل واحدة منها معنى يغايروهاتان القراءاتان متواترتان، ومعلوم أن القرائت

اخلة في تفسير اآلية، دفهما بمنزلة اآليتين، وتكون المعاني التي دلت عليها هذه القراءات كلها صحيحة معتبرة 

البيت والمكث البقاء في  ال سيما إذا كان بين هذه المعاني تالزم في المعنى، كما هنا، حيث إن المرأة مأمورة في

 فيه والوقار.

  

ا كثر خروجها كلما كان وال يخفى أن هذه األمور متالزمة؛ حيث إن وقار المرأة يتم لها إن بقيت في بيتها، وكلم

 ذلك على حساب وقارها، فهو أمر يُذهب حشمتها وماء وجهها في الغالب كما هو مشاهد.

  

 حشمتها وكرامتها. التزامه صيانةُ المرأة المسلمة وحفظٌوهذا أصلً عظيم، ومطلبٌ شرعي تربوي هام ينشأ من 
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بقاء المرأة في بيتها ومن نظر في النصوص الشرعية المتعلقة بهذا المعنى حصل له علمٌ جازمٌ بأن الشارع قصد إ

 قدر اإلمكان بعيداً عن أعين الرجال فضالً عن مخالطتهم.

  

يف إذا كان الخروج لنبي صلى اهلل عليه وسلم وفي مسجده، فكهذا إذا كان سبب خروجها من بيتها الصالةَ مع ا

 إلى األسواق وأماكن الترفيه ونحوها؟!

  

م حميد امرأةِ ومن النصوص الدالة على ما ذكرت ما أخرجه أحمد وابنُ خزيمة وابن حبان بإسناد حسن عن أ

سول اهلل، إني أُحب ريا "لم فقالت: أبي حميد الساعدي رضي اهلل عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى اهلل عليه وس

مسجد  قد علمتُ أنك تحبين الصالة معي، وصالتك في دارك خيرٌ من صالتك في»، قال: "الصالة معك

قصى أ، قال: فأمرت فَبُني لها مسجد في «قومك، وصالتك في مسجد قومك خيرٌ من صالتك في مسجدي

 عز وجل. شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت اهلل

نها عن رسول وأخرج أحمد والطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم عن أم سلمة رضي اهلل ع

 «.خير مساجد النساء قعر بيوتهن»اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

  

أة صالة المر»سلم: وأخرج عنها الطبراني في األوسط بإسناد حسن أنها قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و

ها في دارها خيرٌ في بيتها خير من صالتها في حجرتها، وصالتها في حجرتها خير من صالتها في دارها، وصالت

 «.من صالتها في مسجد قومها

  

 «.ال تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خيرٌ لهن»وأخرج أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر مرفوعاً: 
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ة، وإنها إذا خرجت المرأة عور»األوسط بإسناد صحيح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم: وأخرج عنه الطبراني في 

رمذي وابن خزيمة وابن ، وقد أخرجه الت«استشرفها الشيطان، وإنها ال تكون أقربَ إلى اهلل منها في قَعر بيتها

 حبان من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه.

  

ما » عليه وسلم: ابن خزيمة والطبراني في الكبير عن النبي صلى اهللوفي حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه عند 

ن حديث أبي م، وأخرج ابن خزيمة نحوه «صلت امرأة من صالة أحب إلى اهلل من أشد مكانٍ في بيتها ظلمة

 هريرة رضي اهلل عنه.

  

 أس، فيستشرفها الشيطانالنساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها ب"وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه: 

، فيقول: إنك ال تمرين بأحدٍ إال أعجبته!! وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين ترتدين؟! فتقول: أعود مريضاً، [1]

)أخرجه الطبراني في الكبير  "ده في بيتهاأو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعب

 بإسنادٍ حسن(.

  

صالة المرأة في بيتها أفضل من صالتها في حجرتها، »: -كما عند أبي داود وابن خزيمة-وثبت عنه مرفوعاً 

 «.يتهاأفضل من صالتها في ب [2] وصالتها في مخدعها

  

يخرج  -وديعني ابن مسع-وأخرج ابن خزيمة والطبراني في الكبير عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى عبد اهلل 

 )وإسناده حسن(. "اخرجن إلى بيوتكن خيرٌ لكن"النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: 

http://www.tafsir.net/article/5026#ftnref1
http://www.tafsir.net/article/5026#ftnref2
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ن الرجال ما ععاد المرأة فهذه النصوص وغيرها مما يدخل في هذا الباب تدور حول معنى واحد، أال وهو إب

خر الصفوف كما أخرج مسلم وغيره آأن تصلي في  -الرجال إن هي صلت مع-أمكن، ولهذا نجد الشارع يحثها 

ولها، وشرها أخير صفوف الرجال »من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 

 «.آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها

  

مقاصد الشريعة، إذ  وإذا تقرر هذا المعنى فإننا نقول: أين عامة النساء عن العمل على تحقيق ذلك المقصد من

لمنتزهات، وعلى إن واقع كثير منهن يخالف ذلك تماماً حيث يكثرن الخروج، ويزاحمن الرجال في األسواق وا

ب لوناً من الفتنة ثير منهن قد جعلن الحجاأبواب المسجد الحرام لحضور الصالة المفروضة وغير المفروضة، وك

 فأشغلن قلوب الرجال في أطهر بقعة على وجه األرض!!

  

د حججت واعتمرت ق"فقالت:  "لِمَ ال تحجين وال تعتمرين كما يفعل أخواتك؟"وقد قيل لسودة رضي اهلل عنها:

ا خرجت من باب مفواهلل "اوي: ، قال الر"وأمرني اهلل أن أقر في بيتي، فواهلل ال أخرج من بيتي حتى أموت

 ."حجرتها حتى أخرجت جنازتها

  

هلل صلى اهلل عليه وإذا كان الشارع يعتبر صالة المرأة في أقصى مكان في دارها خيرٌ من صالتها خلف رسول ا

 هلل وهي األسواق؟!وسلم في مسجده، مع أن المساجد هي أحب البقاع إلى اهلل، فكيف يقال بأبغض البقاع إلى ا
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غرفة كبيرة،  وفي النصوص السابقة نجد أن أفضل مكان تصلي به المرأة هو مخدعها، وهو غرفة صغيرة داخل

تها في حجرتها، أي ويلي ذلك صال -ا يعبرون عنها اليومأي غرفتها كم-ويليه في األفضلية صالتها في بيتها 

م على الصالة، ويلي ذلك صالتها في اليو إليها، ويطلق -ي الغرفأ-صحن الدار وهو ما تكون أبواب البيوت 

 دارها وهو المنزل عموماً بناؤه وفناؤه.

  

 "البرج"لتبرج هنا هو البروز والظهور، ومنه أصل ا{: مع قوله: }وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الوقفة السادسة عشرة:

أن تظهر المرأة محاسن زينتها وتصنعها بها، وذلك بلظهوره وبروزه وانكشافه للعيون، وتبرج المرأة هو إظهارها 

 ذاتها وثيابها وحليها بمرأى الرجال.

  

، حيث يشمل خروج تبرج الجاهلية هنا يدخل في معناه كل العبارات التي ذكرها السلف الوقفة السابعة عشرة:

ث تظهر نحرها تستر حيالمرأة تمشي بين يدي الرجال وتكسرها في مشيتها وتبخترها فيها، كما يشمل ترك ال

 أو شعرها أو غير ذلك مما هي مطالبة بستره عن أعين الرجال األجانب.

  

ها العرب قبل اإلسالم، الجاهلية: مأخوذة من الجهل، والمراد المدة والحال التي كان علي الوقفة الثامنة عشرة:

ليه هي ما كان ع -واهلل أعلم-ى هنا وهي حالة نفسية شعورية وواقعية بعيدة عن هدي اإلسالم، والجاهلية األول

 الناس قبل مبعث الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

  

دلت اآلية الكريمة على أن التبرج عمل جاهلي، وعليه فإن المرأة المتبرجة فيها خصلة  الوقفة التاسعة عشرة:

 من خصال الجاهلية بقدر تبرجها.
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الرجال وتكسر المرأة في مشيتها أمامهم، وغير ذلك مما لسفور والتبرج ومخالطة ايتبين أن  -يضاًأ-وبهذا 

لعهود المظلمة يدخل في معنى التبرج أن ذلك كله ليس من التمدن في شيء، بل هو تخلف ورجوع إلى عادات ا

 التي جاء اإلسالم فأبطلها من أصلها.

  

العبادتين بالذكر؛ ألنهما أصل  خص هاتين حيث{: مع قوله: }وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ الوقفة العشرون:

 صلين:أالطاعات البدنية والمالية؛ وكثيراً ما يقرن اهلل بينهما؛ ألن سعادة العبد دائرة على 

 األول: إحسانه مع خالقه، والصالة من أعظم ما يتحقق به ذلك.

 الثاني: إحسانه إلى الخلق، والزكاة من أعظم ما يتحقق به ذلك، واهلل أعلم.

  

هن وهو طاعة اهلل وطاعة لما أمرهن بالبقاء في البيوت أرشدهن إلى ما يقضين به أوقات الوقفة الحادية والعشرون:

ائدة فيه، بله المحرمات رسوله صلى اهلل عليه وسلم واالشتغال بذلك، ال أن تبقى في بيتها مع انشغالها بما ال ف

 سواء كانت مشاهدة أو مسموعة أو غير ذلك.

  

على الخاص، وهو يشمل فعل  حيث عطف العام{: مع قوله: }وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الثانية والعشرون: الوقفة

 بالقول. المأمورات وترك المنهيات، ومن ذلك األمر بالبقاء في البيوت والنهي عن التبرج والخضوع

  

اإلرادة هنا شرعية، وقد {: ذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِمع قوله: }إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُ الوقفة الثالثة والعشرون:

 شرع األمور السابقة ليتحقق هذا المقصد.
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دي إلى الحشمة والعفاف، ومعلوم أن اإلرادة الشرعية الدينية مستلزمة للرضا والمحبة، فاهلل تعالى يحب كل ما يؤ

 ويكره ما يضاد ذلك.

  

ات: معصية اهلل تعالى، الرجس في األصل كل مستقذر تعافه النفوس، ومن أقذر المستقذر الوقفة الرابعة والعشرون:

ي والذنوب وما فهو يطلق على المستقذرات الحسية والمعنوية، فالحسية مثل النجاسات، والمعنوية كالمعاص

رف للقبائح يتلوث تيترتب عليها من اإلثم والعذاب، فاستعار للذنوب: الرجس، وللتقوى: الطهر؛ ألن عرض المق

 هر.بها ويتدنس، كما يتدنس بدنه باألرجاس، أما الحسنات فالعرض معها نقي مصون كالثوب الطا

  

 وقد أذهب اهلل ذلك كله عن أهل البيت رضي اهلل عنهم أجمعين.

  

آن في شد إليه القرويعلم مما سبق أن طهارة المرأة وشرفها وتنزهها عن كل دنس إنما يتم ذلك بالعمل بما أر

 هذه الوصايا خاصة وفي غيرها.

  

حيث عبر بالتالوة {: يَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِآمع قوله: }وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ  الوقفة الخامسة والعشرون:

يل والنبي صلى تالوة جبر دون النزول؛ ليعم جميع اآليات النازلة في بيوتهن وفي غيرها، كما لم يعين التالي ليعم

 اهلل عليه وسلم، وتالوتهن وتالوة غيرهن.
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التالوة واللزوم ومجانبة الغفلة قوله: وَاذْكُرْنَ: يشمل التذكر والتفكر في القلب والحفظ و الوقفة السادسة والعشرون:

 عما أمر اهلل به أو أمر به رسوله صلى اهلل عليه وسلم.

  

}إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ مع قوله:  الوقفة السابعة والعشرون:

 صَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَوَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَ

لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا: وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ 

[ بعد 31حزاب، اآلية: سورة األ{ ]فهذه اآلية يمكن أن تكون استئنافاً بيانياً؛ ألن قوله تعالى: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ

[، يثير تساؤالً في نفوس المؤمنات وهو: هل 32سورة األحزاب، اآلية: { ]لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء: }[3] قوله

يكون استئنافاً ورد بمناسبة ما ذكر من  هنَّ مأجورات على أعمالهن؟ وهل هن مطالبات بما سبق؟ ويمكن أن

 فضائل أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم.

  

تبة التي ثم ذكر المر في هذه اآلية تدرج من األدنى إلى األعلى؛ حيث ذكر اإلسالم، الوقفة الثامنة والعشرون:

 فوقه وهي اإليمان، ثم ذكر القنوت وهو ناشئ عنهما.

  

، فاإلسالم هنا هو إسالم {نِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِوله: }إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِق الوقفة التاسعة والعشرون:

جاء مقترناً باإليمان  الظاهر، وهو انقياد الجوارح وخضوع العبد لربه جل وعال بفعل ما أمر وترك ما نهى؛ ألنه

 واجتنابها للنواهي. المرأة لربها خضوعها لهذه األوامرالذي هو انقياد الباطن وإقراره وتصديقه، ومن إسالم 

  

http://www.tafsir.net/article/5026#ftnref3
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اإلسالم التام هو أن يطيع فوبهذا يعلم أن تبرج المرأة ومخالطتها للرجال أمرٌ يتنافى مع إسالمها لربها جل وعال، 

 العبد ربه طاعة مطلقة ويخضع له خضوعاً كامالً.

  

اإلسالم في رسالة  كما حققه شيخ-والقنوت هو دوام الطاعة {: نِتَاتِقوله: }وَالْقَانِتِينَ وَالْقَا الوقفة الثالثون:

لذي يروق اقانتة هلل عز وجل هي المرأة المطيعة الدائمة على الطاعة، فال تطيع ربها في األمر ، فالمرأة ال-مستقلة

 لها وتعصيه فيما يخالف هواها، أو تطيعه بعض الوقت ثم تعرض بعد ذلك.

  

صدق في األقوال واألعمال والنيات، وهذا يشمل ال{: مع قوله: }وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ثالثون:الوقفة الحادية وال

آتَى الْمَالَ وَاآلخِرِ وَالْمآَلئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ  كما قال تعالى في سورة البقرة: }وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ

الزَّكَاةَ  السَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّالةَ وَآتَىبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَعَلَى حُ

ولَئِكَ هُمُ كَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّ

 [.177سورة البقرة، اآلية: { ]الْمُتَّقُونَ

  

الصدق في هذه ففالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، "قال ابن القيم رحمه اهلل: 

 الثالثة:

 ا.فالصدق في األقوال: استواء اللسان على األقوال كاستواء السنبلة على ساقه

 والصدق في األعمال: استواء األفعال على األمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد.
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لطاقة، وبذلك والصدق في األحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على اإلخالص، واستفراغ الوسع وبذل ا

 ."هيتيكون العبد من الذين جاؤوا بالصدق، وبحسب كمال هذه األمور فيه وقيامه بها تكون صديق

  

دق، فقال: }وَقُل وقد أمر اهلل تعالى رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الص

 سورة اإلسراء، اآلية:{ ]ن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًارَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِ

80.] 

  

لِسَانَ صِدْقٍ فِي  ن خليله إبراهيم أنه سأله أن يهبه لسان صدق في اآلخرين، فقال: }وَاجْعَل لِّيوأخبر ع

 [.84سورة الشعراء، اآلية: { ]الْآخِرِينَ

  

{ مْنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِأَوبشر عباده بأن لهم عنده قدَم صدق، ومقعد صدق، فقال: }وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ 

 [.2سورة يونس، اآلية: ]

  

 [.55-54سورة القمر، اآلية: { ]يكٍ مُّقْتَدِرٍوقال: }إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِ

  

 فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق.

  

هذه األشياء: هو الحق الثابت المتصل باهلل، الموصل إلى اهلل، وهو ما كان به وله من األقوال وحقيقة الصدق في 

 واألعمال، وجزاء ذلك في الدنيا واآلخرة.
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فر بالبغية وحصول فمدخل الصدق ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقاً ثابتاً باهلل وفي مرضاته، وبالظ

 ليها.الذي ال غاية له يوصل إليها، وال له ساق ثابتة يقوم ع المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله

  

رج مخرجاً ال اللهم إني أعوذ بك أن أخ"وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: 

 ."أكون فيه ضامناً عليك

  

إال بصدق أو  -و مدخالً آخرأ-يريد: أال يكون المخرج مخرج صدق، وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه 

 بكذب، فمخرجُ كل واحد ومدخله ال يعدو الصدق والكذب.

  

 يس ثناءً بالكذب.وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه صلى اهلل عليه وسلم من سائر األمم بالصدق، ل

  

ما  "القدم"، وحقيقة وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى اهلل عليه وسلم، وفسر باألعمال الصالحة

ليه وسلم، ويقْدِمون على عقدموه وما يُقْدِمون عليه يوم القيامة، وهم قدّموا األعمال واإليمان بمحمد صلى اهلل 

 الجنة التي هي جزاء ذلك.

  

 وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى.

  

 أو غيره.هذا وإن الصدق في القول يكون فيه ماضياً أو مستقبالً، وعداً كان 
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مان؛ ألن اإليمان نصفان: نصفٌ صبر، وهو نصف اإلي{: مع قوله: }وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ الوقفة الثانية والثالثون:

 ونصفٌ شكر، وهو من اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد.

  

لنفس عن الجزع احبس وهو ثالثة أنواع: صبر على طاعة اهلل، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة، ب

ير ذلك مما والتسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن كل ما ال يليق من لطم الخدود وشق الجيوب وغ

 في معناه.

  

سان فيه كاألقدار وال يخفى أن الصبر على طاعة اهلل والصبر عن معصيته أكملُ من الصبر على ما ال يد لإلن

 ر الصبر.ومحاربة للنفس، بخالف ما ليس للعبد فيه حيلة غي المؤلمة؛ ألن األول صبر اختيار، ورضا

  

حبُ إلى الشارع أثم إن الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على ترك المعاصي؛ ألن مصلحة فعل الطاعة 

لك أبو العباس ذمن مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه من مفسدة وجود المعصية، كما قرر 

 مية رحمه اهلل. والصبر يكون باهلل وهلل ومع اهلل.ابن تي

  

[، أي إن لم يصبِّرك لم 127حل، اآلية: سورة الن{ ]فاألول: االستعانة به كما قال: }وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِالَّ بِاللّهِ

 تصبر.

 والثاني: الصبر هلل، وهو أن يكون الباعث على الصبر إرادة وجه اهلل.
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شد أنواع الصبر، كما فصله ابن ع اهلل، وهو دوران العبد مع مراد اهلل الديني منه، وهذا األخير هو أوالثالث: الصبر م

 القيم رحمه اهلل.

  

لذل والسكون، فهو االنخفاض وا وأصل الخشوع:{: مع قوله: }وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ الوقفة الثالثة والثالثون:

ن اهلل تعالى، وجِماعه موالطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع بدافع الخوف  تذلل القلوب هلل عز وجل مع السكون

 التذلل لألمر، واالستسالم للحكم، والتواضع لنظر الحق.

  

 فالتذلل لألمر: هو تلقيه بذلة القبول واالنقياد ومواطأة الظاهر والباطن.

  

 واالستسالم للحكم الشرعي: أن ال يعارضه بهوى النفس.

  

 .[4] ع للحق: هو انكسار القلب والجوارح لنظر الرب إليهااالتضا

  

الصاد والدال والقاف أصل يدل "بن فارس: اقال {: مع قوله: }وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ الوقفة الرابعة والثالثون:

ب ال قوة له، قوالً وغيره، ومن ذلك الصدق خالف الكذب، سمي لقوته في نفسه، وألن الكذعلى قوة الشيء 

لمودة مشتقة من ا، كما سمي صداق المرأة بذلك؛ لقوته وأنه حق يلزم، والصداقة صدق االعتقاد في "هو باطل

 الصدق في الود والنصح.
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ة والسالم: دق دعواه كما قال عليه الصالولعل الصدقة سميت بذلك لداللتها على ثبوت إيمان صاحبها وص

  أو تطوعاً.، وهي تشمل ما يخرجه اإلنسان من ماله على وجه القربة، سواءً كان واجباً«الصدقة برهان»

  

حَ قِصَاصٌ فَمَن }وَالْجُرُو ويدخل في معناها ما أسقطه اإلنسان من حقه، سواءً كان مالياً أو غيره، كما قال تعالى:

 ما عفى.[، أي لم يقتص وإن45سورة المائدة، اآلية: { ]هِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُتَصَدَّقَ بِ

  

، اآلية: سورة البقرة{ ]واْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَوقال تعالى: }وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُ

 ر، أو إسقاط جزء منه.[، أي بإسقاط الدين على المعس280

  

[، أي بإسقاط الدية والتنازل عنها، 92لنساء، اآلية: اسورة { ]وقال تعالى: }وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِالَّ أَن يَصَّدَّقُواْ

 وهكذا.

  

ما في الحديث القدسي لقربات، كوهو من أجل ا{: مع قوله: }وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ الوقفة الخامسة والثالثون:

وَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ ، وهو داخل في معنى الصبر، واهلل يقول: }إِنَّمَا يُ«إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»

 [.10سورة الزمر، اآلية: { ]حِسَابٍ

  

حيث ذكر ذلك بعد الصوم، ذلك أن {: وَالْحَافِظَاتِمع قوله: }وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ  الوقفة السادسة والثالثون:

، «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»الصوم من أعظم األمور المعينة على حفظ الفرج، كما في الحديث: 
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صَارِهِمْ فهذا الترتيب في اآلية في غاية التناسب، ومثله ما ورد في سورة النور: }قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْ

 [، اآلية؛ حيث إن غض البصر سبب لحفظ الفرج.30سورة النور، اآلية: { ]وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

  

عدا االستمتاع  حفظ الفرج يشمل حفظه عن مقارفة كل لون من ألوان االستمتاع الوقفة السابعة والثالثون:

* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ  لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَبالزوجة وما ملك اليمين، كما قال تعالى: }وَالَّذِينَ هُمْ 

[، كما 7-5سورة المؤمنون، اآليات: { ]لَئِكَ هُمُ الْعَادُونَأَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْ

لبس ما يحجم العورة  في اآلية.. والستر هنا بترك التكشف، أويشمل حفظه بالستر فال يراه أحد عدا من استثني 

 لضيقه.

  

وهذا يشمل ذكر القلب واللسان وترك {: اتِمع قوله: }وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَ الوقفة الثامنة والثالثون:

في الميزان، ولهذا جاء  وقت مع ثقلهاالغفلة فهو عبودية القلب واللسان، وهي عبادة يسيرة على العبد غير مؤقتة ب

سورة { ]وا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًاتقييدها بالكثرة من بين سائر العبادات كما قال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ

 [.10، اآلية: سورة الجمعة{ ][، وقال: }وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُون41َاألحزاب، اآلية: 

  

 والذكر له أنواع ومراتب متعددة ال مجال لذكرها هنا، فلتراجع في مظانها.

  

حيث نكر المغفرة هنا، وهذا يدل على {: ظِيمًامع قوله: }أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَ الوقفة التاسعة والثالثون:

 التعظيم أي: مغفرة عظيمة.
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الشكور( أي: الذي والثواب، ووصفه بالعظم كما وصف المغفرة بذلك، وهذا من معنى اسمه ) واألجر: هو الجزاء

اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ  يجازي المحسن بإحسانه، ويضاعف له الجزاء، كما قال تعالى: }مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ

 [.245سورة البقرة، اآلية: { ]لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

 [.17سورة التغابن، اآلية: { ]ال: }إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْوق

 [.11سورة الحديد، اآلية: { ]أَجْرٌ كَرِيمٌ وقال: }مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ

 [.18سورة الحديد، اآلية: { ]نًا يُضَاعَفُ لَهُمْقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَوقال: }إِنَّ الْمُصَّدِّ

 [.40سورة النساء، اآلية: { ]وقال: }وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

 [.160سورة األنعام، اآلية: { ] أَمْثَالِهَاوقال: }مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ

 [.89سورة النمل، اآلية: { ]وقال: }مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا

[، ونحو ذلك من النصوص الدالة 54آلية: اسورة القصص، { ]وقال: }أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

 المعنى.على هذا 

  

دل على أن من عمل الصالحات واتقى اهلل عز ي{: أن قوله: }أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الوقفة األربعون:

 وجل فإن اهلل يجمع له غفران الذنوب ومضاعفة األجور.

  

 وغفران الذنوب: يكون بأمرين:

 األول: الستر بين العباد فال يفضحه بها.
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 ني: أن يقيه شؤمها، فال يعذبه عليها.الثا

  

-له، وهذا المعنى  وهذا أصل معنى الغفر، ومنه قليل للمغفر؛ ألنه يستر رأس البسه، ويقيه الضربات الموجهة

فَيِ ر من اآليات واألحاديث، كما قال تعالى: }وَأَقِمِ الصَّالَةَ طَرَدل عليه كثي -مقابلة المحسن بالمغفرة والثواب

[، وغير ذلك ما يدخل في هذا 114سورة هود، اآلية: ]{ رِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِالنَّهَا

 المعنى.

  

لْخِيَرَةُ اونَ لَهُمُ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُ مع قوله: }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا الوقفة الحادية واألربعون:

المنع والحظر، وأن ذلك  فهذا لفظه النهي ومعناه الحظر والمنع، ومثل هذا االستعمال يدل على{: مِنْ أَمْرِهِمْ

 الشيء ال يكون:

 [.60سورة النمل، اآلية: { ]إما عقالً: نحو: }مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا

 [.51رة الشورى، اآلية: سو{ ]و: }وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُأو ما علمتم امتناعه شرعاً، نح

 [ اآلية.36سورة األحزاب، اآلية: { ]أو ما كان محرماً شرعاً، نحو: }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى

  

، فالطلبي كاألمر بالحجاب لطلبي واألمر الخبريوهو يشمل األمر ا{: مع قوله: }أَمْرًا الوقفة الثانية واألربعون:

لمرأة نصف ميراث والبقاء في البيوت وعدم مخالطة الرجال، والخبري كجعل الطالق بيد الرجل، والحكم بأن ل

 الرجل، ونحو ذلك.
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العموم، أي: كل  في، وهذا من صيغنكرتان في سياق الن{: قوله: }لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ الوقفة الثالثة واألربعون:

ؤمن اختيار مع اختيار مؤمن ومؤمنة. ومعلوم أن إيمان العبد يقتضي االنقياد والتسليم واإلذعان، فال يكون للم

عالى: }النَّبِيُّ أَوْلَى تاهلل تعالى، وإال كان ذلك نقصاً في إيمان العبد، وهذا أحد المعاني الداخلة تحت قوله 

لوية هنا أن النفس إذا أَمَرت بأمر، [؛ إذ من معاني هذه األو6سورة األحزاب، اآلية: { ]مْبِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِ

 وأمر الرسول بأمر كان المقدم أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

  

ا يدل على أنه من كان وهذ{: ضَلَالًا مُّبِينًا مع قوله: }وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ الوقفة الرابعة واألربعون:

؛ لتقديمه محبوبات النفس له اختيار مع اختيار اهلل تعالى واختيار رسوله صلى اهلل عليه وسلم، فإنه يكون عاصياً

 على مطلوبات الحق.

  

لنبي صلى اهلل عليه هذه اآلية وإن كانت متعلقة في األصل بما بعدها من خِطبة ا الوقفة الخامسة واألربعون:

ا أمر به الشارع أو عمته زينب بنت جحش لمواله زيد بن حارثة، إال أن عموم معناها معتبر في كل موسلم ابنة 

لرجال األجانب، وال انهى عنه، فإذا قضى الشارع على المرأة أن تالزم بيتها وال تكثر من الخروج، وال تخالط 

ه، وال يجوز لها بأي حال ، واالنقياد لشرعتتبرج أو تذهب إلى أماكن الفتنة فإن الواجب عليها التسليم ألمر اهلل

 من األحوال أن تقدم هوى النفس على أمر الرب جل وعال.

  

 واهلل الهادي إلى سواء السبيل، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ينظر إليها الشيطان ويطمع بنظره إليها ليغويها أو يغوي فيها. وقيل: إذا خرجت  أي أن المرأة إذا خرجت [1] 

ورآها أهل الريبة بارزة من خدرها استشرفوها؛ لما بث الشيطان في نفوسهم من الشر والزيغ، فأضيف ذلك إلى 

 كون معرَّضة له.الشيطان للسببية. وقيل: إذا خرجت يود الشيطان أنها على شرف، أي مكانٍ عالٍ من األرض لت

 مخدعها: يقال: بضم الميم وفتحها، وهو البيت الذي يخبأ فيه خير المتاع، وهو الخزانة داخل البيت الكبير. [2]

 ذه بعد تلك ال العكس إال أن يكون المقصود أنها بعدها في النزول.الصواب أن ه [3]

 والتصرف . [4]

 معالم المعرفة القرآنية والمعرفة العلمانية دراسة مقارنة

  سليمان صالححمزة حسن 

 :خصائص القرآن التصنيف  

 :مركز تفسير للدراسات القرآنية المصدر 

 (22/10/2015) 1437محرم  9 :النشر تاريخ 

 

 المقدمة:

كون للعالمين نذيراً، خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور، والذي نزل الفرقان على عبده ليالحمد هلل الذي 

آن، فدعا عباده إلى ونصلي ونسلم على أكرم خلقه، وخاتم رسله محمد صلى اهلل عليه وسلم، الذي أرسله اهلل بالقر

 المعرفة الحقة باهلل سبحانه وتعالى، على بصيرة وعلم ويقين.

  

http://www.tafsir.net/article/5026#art1
http://www.tafsir.net/article/5026#art1
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http://www.tafsir.net/article/5026#art2
http://www.tafsir.net/article/5026#art3
http://www.tafsir.net/article/5026#art4
http://www.tafsir.net/scholar/2515
http://www.tafsir.net/articles/category/405
http://www.tafsir.net/articles/category/405
http://www.tafsir.net/articles/source/4
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ذا الكتاب العزيز عن ر الوحي القرآني الكريم من أهم مصادر المعرفة التي عرفها تأريخ اإلنسان، حيث تحدث هيعتب

  مختلف أبواب المعرفة، سواء الفكرية أم االقتصادية أم االجتماعية أم السياسية أم غيرها.

  

 أما بعد،

دراسة  -معرفة العلمانية الم المعرفة القرآنية والبتوفيق من اهلل سبحانه وتعالى يحاول البحث الذي جاء بعنوان )مع

بوية المطهرة، وذلك من خالل مقارنة( استنباط المعالم الرئيسة للمعرفة التي رسمها القرآن الكريم، وبيّنتها السنة الن

لتي حصرناها فة األساسية اإبراز االختالف الجوهري بين النسق المعرفي اإلسالمي ونظيره العلماني، بتتبع أركان المعر

 في خمسة أركان وال ندعي أنها جامعة مانعة وهي:

قات المعرفة. والتي تعتبر ( تطبي5( منهجية المعرفة، )4( متلقي المعرفة، )3( محتوى المعرفة، )2( مصدر المعرفة، )1)

 المحاور األساسية للخطة العامة للبحث.

  

 األهداف:

 هدف البحث في إطاره العام لآلتي:

 التعريف المنطقي للعلم والمعرفة والتوفيق في التعريف بين المصطلحين.( 1)

العلماني( لها، وأن التفسير ( بيان أن تفسير الرؤية اإلسالمية للظواهر الطبيعية يختلف عن التفسير العلمي الوضعي )2)

 اإلسالمي يتفوق على التفسير الوضعي.

  

 منهج البحث:

د على عملية استرداد بيعية أن أتبع في هذا البحث المنهج االستردادي الذي يعتمتقتضي سالمة الوصول إلى نتائج ط

 ما كان في الماضي ليتحقق من مجرى األحداث، ولتحليل القوى والمشكالت التي صاغت الحاضر.
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 وختمت البحث بأهم النتائج المتوصل إليها من خالل موضوعات البحث التي ناقشها.

 إلى سواء السبيل. واهلل الموفق وهو الهادي

  

 تعريفات ومعان: التمهيد:

 أوالً: المعالم:

المعالم جمع معلم، وهو في اللغة: األثر الذي يُستدل به على الطريق، "جاء تعريف المعالم في لسان العرب بقوله: 

 "رم ومعالمه المضروبة عليهومْعَلَم الطريق: داللته، والمَعْلَم: ما جُعل عالمةً وعَلَماً للطريق والحدود، مثل: أعالم الح

[1]. 

  

ومعلم الطريق داللته وكذلك معلم الدين على المثل ومعلم كل شيء مظنته، "وجاء في المحكم والمحيط األعظم: 

 .[2] "وفالن معلم للخير كذلك، وكله راجع إلى الوسم والعلم

  

 .[3] "المعلم: ما يستدل به على الطريق من األثر، والجمع: المعالم"وقال في تاج العروس: 

  

ة النموذج المعرفي تعريف المعالم بالداللة ألنني قصدت معرفة داللوالمعنى الذي قصدته في بحثي هذا يميل إلى 

 اإلسالمي، مقارنة مع النموذج العلماني، وأثره في الفكر اإلسالمي.

  

 ثانياً: العالقة بين المعرفة والعلم:

طيل في بما أنني سوف أفصل في الفروق بين مصطلحي العلم والمعرفة، وفي ذلك قد يرد تعريف لكليهما وحتى ال ن

التعريفات وبالرجوع إلى القرآن الكريم والنظر في اآليات التي وردت فيها كلمة معرفة أو مشتقاتها وباستقراء 

http://www.tafsir.net/article/4782#ftnref1
http://www.tafsir.net/article/4782#ftnref2
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التعريفات الكثيرة والمتباينة التي وردت في تعريفها ووفاءً بالغرض من هذا البحث فإن المعرفة هي: كل اعتقاد جازم 

  سواء طابق الواقع أم لم يطابقه.

  

جموعة معتبرة من تعريفاته، ملعلم وبتجاوز التعريفات اللغوية الكثيرة له فالذي تركن إليه النفس بعد الوقوف على أما ا

  هو االعتقاد الجازم المطابق للواقع، أو هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكاً جازماً.

  

والمعرفة نجد كثيراً من العلماء ال يفرقون وفي العالقة اللغوية واالصطالحية التي تجمع أو تفرق بين مصطلحي العلم 

. [4] "وعلِم الشيء بالكسر يعلمه علماً عرفه"بين العلم والمعرفة فيطلقون أحدهما على اآلخر، ففي مختار الصحاح: 

الشيء بمعنى عرفته وخبرته، وفي التنزيل: }لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّـهُ  العلم ضد الجهل، ثم قال: علمت"وفي لسان العرب: 

، [6] "وينفصالن بتحديد ال يليق بهذا المكان"ثم نقل عن ابن سيده قوله: . [5] "[60سورة األنفال، اآلية:{ ]يَعْلَمُهُمْ

وهذا يدل على وجود فرق بين العلم والمعرفة ومحصل ما وجدته من كالم أهل العلم في الفرق بين العلم والمعرفة 

 ما يلي:

دَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ قوله تعالى: }وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَ"( قال القرطبي في الجامع في أحكام القرآن: 1)

[، علمتم معناه عرفتم أعيانهم، وقيل علمتم أحكامهم. والفرق بينهما أن 65سورة البقرة، اآلية: { ]كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

خصه، وإذا المعرفة متوجهة إلى ذات المسمى والعلم متوجه إلى أحوال المسمى، فإذا قلت عرفت زيداً، فالمراد ش

قلت علمت زيداً فالمراد به العلم بأحواله من فضل ونقص، فعلى األول يتعدى الفعل إلى مفعول واحد وهو قول 

سيبويه علمتم بمعنى عرفتم، وعلى الثاني إلى مفعولين، وحكى األخفش ولقد علمت زيداً ولم أكن أعلمه وفي 

 .[7] "[ كل هذا بمعنى المعرفة60سورة األنفال، اآلية: { ]التنزيل: }لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

  

http://www.tafsir.net/article/4782#ftnref4
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المعرفة ما وضع ليدل على شيء بعينه وهي المضمرات واألعالم والمبهمات وما عرف بالالم والمضاف إلى "( 2)

على ما هو عليه وهي مسبوقة بجهل بخالف العلم، ولذلك يسمى الحق تعالى أحدهما، والمعرفة أيضاً إدراك الشيء 

 .[8] "بالعالم دون العارف

  

 المعرفة أخص من العلم ألنها علم بعين الشيء مفصالً عما سواه، والعلم يكون"( وقال العسكري في الفروق: 3)

مجمالً ومفصالً، والمعرفة: تقال لإلدراك المسبوق بالعدم، ولثاني اإلدراكين إذا تخلّلهما عدم، واإلدراك الجزئيّ، 

واإلدراك البسيط. والعلم: يقال لحصول صورة الشّيء عند العقل، ولالعتقاد الجازم المطابق الثّابت وإلدراك الكلّيّ، 

 .[9] "وإلدراك المركّب

  

 ك ذاته.المعرفة قد تقال فيما تدرك آثاره، وإن لم تدرك ذاته. والعلم ال يقال إلّا فيما أدر"( 4)

  

جوده وجنسه وكيفيّته ( والمعرفة تقال فيما ال يعرف إال كونه موجوداً فقط. والعلم أصله أن يقال فيما يعرف و5)

 وعلّته.

  

 .[10] "( والمعرفة تقال فيما يتوصّل إليه بتفكّر وتدبّر، والعلم قد يقال في ذلك وفي غيره6)

  

{ هُ مُنكِرُونَفعل المعرفة: يقع على مفعول واحد تقول عرفت الدار وعرفت زيداً قال تعالى: }فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَ"( 7)

[، وفعل العلم يقتضي مفعولين 146سورة البقرة، اآلية: { ][، وقال: }يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُون58َسورة يوسف، اآلية: ]

[ وإن وقع على مفعول واحد كان بمعنى المعرفة 10سورة الممتحنة، اآلية: { ]كقوله تعالى: }فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ

 .[11] "[ 60سورة األنفال، اآلية:{ ]}وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ كقوله:

  

http://www.tafsir.net/article/4782#ftnref8
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قال فالن يعرف اهلل العرفان كالمعرفة إدراك الشيء بتفكر وتدبر فهو أخص من العلم وي"( وفي التعاريف للمناوي: 8)

وال يقال يعلم اهلل، لما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه بتفكر ويضاد المعرفة اإلنكار، والعلم 

 .[12] "الجهل والعارف المختص بمعرفة اهلل ومعرفة ملكوته وحسن معاملته تعالى

  

 ثالثاً: المعرفة العلمانية:

علمانية بكسر العين مأخوذة "ولما كنت قد فصلت القول عن المعرفة فساختصر في هذا القسم تعريف العلمانية، وهي: 

من كلمة علم بكسر العين وكلمة علم مأخوذة من اللغة العبرانية القديمة وهي عالم بضم العين وكلمة عالم مأخوذة 

الم بضم الهمزة وهي كلمة من اللغة السريانية لغة أهل العراق التي أعقبت اللغة السومرية وقد وردت أيضاً من كلمة أ

باللغة اآلرامية لغة أهل الشام سوريا قديماً، وكل هذه الكلمات ذات معنى واحد هو المعرفة المستمدة من الكون 

وبالرجوع إلى اللغة المصرية القديمة ولغة شمال أفريقيا  الحياتي، و علمانية بفتح العين، وعالماني هي نفس المعنى،

حيث كانت كلمة عالم تعني الكون الحياتي أو الطبيعة أو الكيان المادي فكال الكلمتين صحيح، والمالحظة المهمة 

اوية هنا هو أن المعرفة المستمدة من خارج المادة أي من الغيب مثل علم الالهوت والمعرفة الموجودة بالكتب السم

مثل القرآن والتوراة الموحى بها من اهلل دون دالالت مادية محسوسة من الخطأ الكبير أن نطلق عليها اسم علم بل 

هي حقيقة معرفة الغيب اسمها المعرفة الغيبية ألنه كما قلنا علم هي مصطلح يعني بالمادة وليست كلمة وصفية لشيء 

 .[13] "مجرد

  

هي مصدر صناعي، وكقولهم: علماني، روحاني، ونحوهما، وهو مولد معناه: الالدينية، "وفي معجم المناهي اللفظية: 

ويعني: فصل الدين عن الدولة، وقيام الدولة في الحكم واإلدارة والسياسة على غير الدين. وغايته: فصل الدين عن 

 .[14] "غايةٌ إلحادية فهو مصطلح فاسد لغةً ومعنىًالحياة، وهي 

  

http://www.tafsir.net/article/4782#ftnref12
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م، وقد تعني أيضاً وبذلك يتضح أن المعرفة العلمانية تعني اصطالحاً فصل المؤسسات الدينية عن السياسة، والحك

ألسباب ذاتية غير  د على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معينعدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أي أح

 موضوعية، وهي بذلك معرفة مبتورة.

  

 المبحث األول: مصادر المعرفة في النظام اإلسالمي:

ة للمعرفة في النموذج باستقراءنا للواقع الذي نعيشه ونشاهد أحداثه يمكن التوصل إلى أن هناك ثالثة مصادر رئيس 

س للمعرفة فهو ي اإلسالمي أحدهما مصدر أساس واآلخران نابعان من المصدر األساس، أما المصدر األساالمعرف

سورة البقرة، اآلية: { ]هِ إِلَّا بِمَا شَاءَاهلل عز وجل كما قال عن نفسه في كتابه الكريم: }وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ

[، وقوله: }عَلَّمَ 78سورة النحل، اآلية: { ]ونَ شَيْئًارَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُ[، وقوله جل شأنه: }وَاللَّهُ أَخ255ْ

اس فهما الوحي المسطور: ويشمل كتاب [، أما المصدران النابعان من األس5سورة العلق، اآلية: { ]الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

 و الكون المحسوس.اهلل عليه وسلم )الحديث الشريف( والمصدر الثالث ه ربنا )القرآن الكريم(، وسنة نبينا صلى

  

 المطلب األول: المصدر األساس للمعرفة:

إذا تسآلنا عن كيف يكون اهلل تعالى مصدرًا للمعرفة البشرية فسنجد أن هناك ثالثة طرق للمعرفة ذكرها اهلل في كتابه 

 ۚ  كَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ العزيز في قوله: }وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُ

[، فهناك ثالث مراتب في هذه الصلة المباشرة بين المصدر األولي 51سورة الشورى، اآلية: { ]إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

ه المعرفة )اإلنسان( ال تكون هذه المراتب إال لألنبياء، قال فيها اإلمام الطبري في للمعرفة )اهلل( وبين المتلقي لهذ

وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه ربه إال وحياً يوحي اهلل إليه كيف شاء، إما إلهاماً، وإما غيره }أَوْ "تفسيره: 

{ كلم موسى نبيه عليه السالم }أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا يقول: أو يكلمه بحيث يسمع كالمه وال يراه، كما{ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ

يقول: فيوحي ذلك الرسول { يقول: أو يرسل اهلل من مالئكته رسوالً، إما جبرائيل، وإما غيره }فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ
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 "لك من الرسالة والوحيإلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاء، يعني: ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونهي، وغير ذ

  ونستمع في هذا المقطع إلى ماقاله اإلمام ابن قيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين عن هذه المراتب الثالث:. [15]

عالى سيدنا موسى عليه السالم، على مرتبة كما كلم اهلل تالمرتبة األولى: مرتبة تكليم اهلل لعبده يقظة بال واسطة وهي أ"

سورة { ]تَكْلِيمًا ۚ  وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى ۚ  هُمْ عَلَيْكَ قال تعالى: }وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْ

ينهم باإلخبار بأنه بين من بعده، ثم خص موسى من [، فذكر في أول اآلية وحيه إلى نوح والنبي164النساء، اآلية: 

م أكده بالمصدر كلمه، وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول اآلية، ث

 الحقيقي الذي هو مصدر كلم وهو التكليم.

  

ينَ مِن نُوحٍ وَالنَّبِيِّ ۚ  لَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىأَوْحَيْنَا إِالمرتبة الثانية: مرتبة الوحي المختص باألنبياء، قال اهلل تعالى: }إِنَّا 

سورة { ]هُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ[، وقال: }وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ الل163َّسورة النساء، اآلية: { ]بَعْدِهِ

ء قسيماً للتكليم وذلك من أقسام التكليم وجعله في آية النسا [ فجعل الوحي في هذه اآلية قسما51ًالشورى، اآلية: 

يصال المعنى بطرق إباعتبارين، فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بال واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو 

 متعددة.

  

صله إليه، فهذه المراتب المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحى إليه عن اهلل ما أمره أن يو

الثالث خاصة باألنبياء ال تكون لغيرهم، ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشرى رجالً يراه عياناً ويخاطبه، 

وقد يراه على صورته التي خلق عليها وقد يدخل فيه الملك ويوحى إليه ما يوحيه ثم يفصم عنه أي يقلع والثالثة 

 .[16] "ليه وسلمحصلت لنبينا صلى اهلل ع
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أما عن المراتب األخرى للصلة بين المصدر األولي للمعرفة ومتلقيها فقد فصلها الشيخ ابن القيم في ثماني مراتب 

وَكُلًّا  ۚ  اهلل تعالى: }فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ  هي: مرتبة التحديث وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، ومرتبة اإلفهام، كما قال

[، ومرتبة البيان العام وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته 78سورة األنبياء، اآلية: { ]آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

ه العناية والتوفيق وشواهده وأعالمه، ومرتبة البيان الخاص وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارن

وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم  ۚ  واإلجتباء، ومرتبة اإلسماع، التي يقول عنها اهلل سبحانه: }وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ 

{ اهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا[، ومرتبة اإللهام قال تعالى: }وَنَفْسٍ وَمَا سَو23َّسورة األنفال، اآلية: { ]مُّعْرِضُونَ

قل اللهم ألهمني »[، وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لحصير بن منذر الخزاعي لما أسلم: 8-7سورة الشمس، اآلية: ]

قة وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه والرؤيا الصاد. [17]« رشدي وقني شر نفسي

 .[19] "[18]« الرؤيا الصادقة الصالحة جزء من ستة وسبعين جزءً من النبوة»قال: 

  

 المطلب الثاني: المصدر الثاني للمعرفة: الوحي المسطور:

 ويشمل هذا المصدر الوحيين كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى اهلل عليه وسلم.

  القسم األول: القرآن الكريم:

كثيراً من تصرفاته في عالم إن القرآن الكريم هو كتاب صلة اإلنسان باهلل، ومن ثم بالكون وأخيه اإلنسان، فيضبط 

المعرفة والموقف االجتماعي، وسائر شؤون الحياة، من هذا المنطلق، ولما له من أهمية في حياتنا الدينية والدنيوية 

حُمي من التحريف سواء بالزيادة أو بالنقصان، بل كان الرجوع إليه عامالً مهماً في المراجعة الدائمة لتفاسيره الفقهية 

وهو الكالم المعجز المنزل على النبي صلى اهلل عليه وسلم المكتوب في "تحليلية منها والموضوعية. والعقدية ال

 .[20] "المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتالوته

  

 القسم الثاني: المنهج النبوي:
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مصادر المعرفة الثانوية فهو المنهج النبوي الذي رسمه لنا رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم أما المصدر الثاني من 

وأمرنا باتباعه، ويمثل مع القرآن الكريم الوحي المنزل من اهلل سبحانه وتعالى كما قال في كتابه العزيز: }إِنْ هُوَ إِلَّا 

سلمون في مختلف العصور بالسنة النبوية باعتبارها مصدراً [، وقد عني الم4سورة النجم، اآلية: { ]ۚ  وَحْيٌ يُوحَى

ثانياً للتشريع واألحكام بعد كتاب اهلل تعالى، بيد أن هناك مجاالً آخر لم يأخذ حقه الكافي من دراسة الدارسين 

أخباراً  وبحث الباحثين، ذلكم هو مصدرية السنة النبوية للمعرفة، وأصل ذلك أن السنة وبخاصة السنة القولية تتضمن

فاإلنشاء هو ما كان من األمر أو النهي، وما في معناهما، ومنه نشأت األحكام  -شأنها شأن كل كالم-وإنشاءات 

التي عليها مدار الفقه والتشريع، وقام على أساسها التعبد والسلوك، والخبر هو المجال األوسع للمعرفة، وخصوصاً 

ق الوجود وعوالم الغيب وأنباء المستقبل.. وغيرها. لذلك نستمع إلى فيما ال يدخل في نطاق الحس أو العقل، كحقائ

وال نعني أن اإلرشادات واألوامر والنواهي النبوية ال تحمل في طياتها معارف، كال! فقد "الدكتور القرضاوي يقول: 

ص كنوزاً من تشير إلى معارف وحقائق نفسية واجتماعية وتربوية واقتصادية وإنسانية، ويجد فيها أهل االختصا

المعارف ال يقدر قيمتها إال العارفون. إنما نقول إن الخبر هو األصل في إفادة المعرفة، واإلنشاء تأتي المعرفة معه 

و هُمْ يَتْلُتبعاً، وقد ذكر اهلل تعالى وظائف الرسالة المحمدية في كتابه الكريم فقال: }هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ

[، وزاد 2سورة الجمعة، اآلية: { ]عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

مْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا في آية أخرى: }كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُ

 .[21] "[، فالجزء المعرفي التعليمي جزء من المهمة النبوية الشريفة151سورة البقرة، اآلية: { ]لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

  

تنتج مما سبق أن القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة هما مصدرا علم الخبر عن عالم الغيب. وقد نزَّه اهلل وهكذا نس

تعالى نبيه صلى اهلل عليه وسلم عن النطق بالهوى، أو أن يقول شيئاً من عند نفسه في أمر الدين، فكان مطلع سورة 

{ ۚ  * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۚ  * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ۚ  حِبُكُمْ وَمَا غَوَى* مَا ضَلَّ صَا ۚ  النجم: }وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى

 [.4-1سورة النجم، اآلية: ]
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 المطلب الثالث: الكون المحسوس:

، وشجره، وحجره، أما المصدر الثاني من مصادر المعرفة الثانوية فهو الكون المحسوس والمشاهد بسمائه، وأرضه

لكوت السموات الخلق فيه. وتأتي مصدرية هذا العنصر للمعرفة من توجيه الخالق جل وعال للتفكر في موجميع 

رضه، وقد أمر اهلل تعالى أواألرض وماخلق اهلل فيها، ووسيلة ذلك التفكر هي العقل الذي وهبه اهلل تعالى لخليفته في 

فكر فيما حوله من عليه بالنفع، يستخدمه في الت اإلنسان أن يستخدم هذا العقل، الذي أنعم به عليه فيما يعود

فكر في خلق نفسه، المخلوقات العظيمة من أمامه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته، بل يت

وَقُعُودًا كُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًا فانقسم الناس في ذلك إلى أقسام، وخير هذه األقسام من وصفهم اهلل بقوله: }الَّذِينَ يَذْ

{ لنَّارِاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ۚ  ا خَلَقْتَ هَـمَجُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا  ۚ  وَعَلَى

ن من إبداع هذا الكو [، فهي دعوة إلى التأمل في بديع صنع اهلل، وخلقه وبيان ما في191سورة آل عمران، اآلية: ]

ون كتاب مفتوح يُقرأ ينطق بعظمة الخالق جل وعال، ووحدانيته في ربوبيَّته، وألوهيته وأسمائه وصفاته. كيف والك

يطالعه فيجد فيه زاداً  بكل لغة، ويُدرك بكل وسيلة، يطالعه ساكن الخيمة، وساكن الكوخ، وساكن العمارة والقصر، كل

كل عبدٍ خضع وأناب، نه كتاب قائم مفتوح في كل زمان ومكان، تبصرة وذكرى لمن الحق إن أراد التطلع إلى الحق. إ

ر هذه األقسام مَن قال ومعظم آيات الكتاب الكريم توجه إلى التفكر في مخلوقات اهلل تعالى بأصنافها المتعددة، وش

ونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا لُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُقُمْ اهلل فيهم: }وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُ

[. }أَفَلَا يَنظُرُونَ 179سورة األعراف، اآلية: { ]افِلُونَئِكَ هُمُ الْغَۚ  ئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَـۚ  يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَـ

* فَذَكِّرْ  بَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْكَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِإِلَى الْإِبِلِ 

 [.21-17سورة الغاشية، اآليات: { ]إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ

  

 المطلب الرابع: مصادر المعرفة في النظام العلماني:
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لنظام العلماني لنستنبط نا على مصادر المعرفة في النظام اإلسالمي نستعرض فيما يلي مصادر المعرفة في ابعد أن وقف

ادر األساسية للمعرفة الفروق بين النظامين، وبمتابعتنا للنصوص القرآنية التي تخبرنا عن هذا الصنف نجد أن المص

ن اآليات القرآنية سوسات نجد ذلك واضحاً في كثير ملدى النظام العلماني هي ظاهر الحياة الدنيا أي عالم المح

 [، }وَقَالُوا مَا هِي29َسورة األنعام، اآلية: { ]عُوثِينَحيث يقول تعالى: }وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْ

سورة الجاثية، { ]إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۚ  لِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ  وَمَا لَهُم بِذَ ۚ  لَّا الدَّهْرُ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِ

صادر المعرفة لدى [، وتبحث كثير من الدراسات في مصادر المعرفة األساسية وتذكر هذه الدراسات أن م24اآلية: 

التجريبيات والوجدانيات  عالم المحسوسات، يذكرون منهاهذه الفئة من العلمانيين باإلضافة إلى ظاهر الحياة الدنيا و

 والنقليات وما وراء الحسيات.

  

 المبحث الثاني:

 المطلب األول: محتوى المعرفة القرآني:

المرتكز الثاني للقضية المعرفية هي نوع المعرفة أو محتواها التي ينبغي أن يمدنا بها النموذج المعرفي اإلسالمي، 

القول بأن نوع المعرفة المطلوبة يحدده الهدف من خلق اإلنسان في األرض، وهو كما جاء في  وبصورة عامة يمكن

{ القرآن عبادة اهلل أي معرفته كما جاء ذلك في أغلب التفاسير لقوله تعالى: }وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

المبدأ الكلي الذي تنطلق منه الرؤية القرآنية "يقول البروفسور بريمة: [، وفي هذا االتجاه 56سورة الذاريات، اآلية: ]

للظاهرة االجتماعية المعبرة عن حقيقة الحياة البشرية على هذه األرض هو أن اهلل تعالى إنما خلق اإلنسان لعبادته: 

، إذن فالمعرفة اإلسالمية المطلوبة هي [22] "وعبادة اهلل تعني العلم به ثم القيام بأمره ونهيه في أرضه بمقتضى شرعه

 تلك التي تعرف اإلنسان بخالقه والحكمة من خلقه وخلق الكون، ومن ثم تعينه على العمل بمقتضى تلك الحكمة.
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حيي عن بينة  حتى يحيى من -الشهادةعالم الغيب و- تعالى ومن البداهة بمكان أن يكون ابتداء هذه المعرفة من اهلل

تعالى: }وَمَا كُنَّا  ويهلك من هلك عن بينة، لذلك وردت كثير من النصوص القرآنية الحكيمة تبين هذا المعنى، قال

عْدَ بَنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ حُجَّةٌ ئَلَّا يَكُو[، وقال جل شأنه: }ل15ِسورة اإلسراء، اآلية: { ]نَبْعَثَ رَسُولًا ۚ  مُعَذِّبِينَ حَتَّى

نَ يُبَيِّ ۚ  لَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى[،وقال في موضع ثالث: }وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُض165ِسورة النساء، اآلية: { ]الرُّسُلِ

الكريم كعلم يحوي تفاصيل جزء  ل القرآن[، وهكذا نجد أن اهلل تعالى أنز115سورة التوبة، اآلية: { ]لَهُم مَّا يَتَّقُونَ

حديد مفاتحه في شكل اإلسالمية، والجزء اآلخر من المعرفة جاء القرآن الكريم بتوضيح طبيعته وت من هذه المعرفة

لْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي كليات ينبغي أن تؤسس عليها تفاصيل تلك المعرفة التي تركت لكسب العقل البشري }ثُمَّ جَعَ

لك ميدان االمتحان الذي يقوم عليه التدبير [، ألن ذ14سورة يونس، اآلية: { ] مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَالْأَرْضِ

وات وما في اإللهي الخاص بخلق اإلنسان واسخالفه في األرض ومقتضى هذا االستخالف من تسخير ما في السم

 أن يحملنها وأشفقن منها وحملها هو. السموات واألرض والجبال أمانة أبت -كليفاًت-األرض جميعاً له، وتحميله 

  

 المطلب الثاني: محتوى المعرفة العلماني:

تخبرنا اآليات القرآنية أن محتوى المعرفة عند زمرة العلمانيين هو عالم المحسوسات ولذلك انحصر علمهم فيما 

سانية، وذلك ألن اإليمان باآليات القرآنية يقتضي يظهر منها لوسائل الحس أي علم السنن الطبيعية كانت أو اإلن

عَنِ  اإليمان بعالم الغيب األمر الذي يجحده العلمانيون، كما قال تعالى عنهم: }يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

هر الحياة الدنيا، واالستمتاع بملذاتها، [، فمحتوى المعرفة عندهم هو ظا7سورة الروم، اآلية: { ]الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ  ۚ  لذلك وجه القرآن الكريم عن اإلعراض عن هذا الصنف من البشر في قوله: }فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى

[ فكل الذي يعلمونه منحصر في هذه 30-29سورة النجم، اآليات: { ]لِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِۚ  يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَ

الحياة الدنيا، وكذلك نجد حديث القرآن عن هذه الفئة من العلمانيين بأنهم يبنون حياتهم على معرفة ظنية ال توصل 

يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا  إِنَّ الظَّنَّ لَا ۚ  إلى يقين ومن ثم فهي ال تغني عن الحق شيئاً فقال فيهم: }وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا 
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[، ونحن نعلم يقيناً أن المنهج الوضعي ال سبيل له إلى إثبات 36سورة يونس، اآلية: { ]إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ  

التجريبي حقيقة علمية بصورة يقينية بل تظل النتائج العلمية دائماً ظنية، وإن كان هذا الظن يترجح كلما تراكم الدليل 

 المؤيد للنتائج النظرية.

  

 المبحث الثالث: متلقي المعرفة:

ساسية والتي هي ونعني بمتلقي المعرفة الشخص الذي ينوي تحصيل المعرفة اإلسالمية من مصادرها األصلية واأل

المنهج القرآني، رفة وفق كما قدمنا آنفاً القرآن الكريم والمنهج النبوي الشريف، وهذا هو المتلقى الذي يتلقى المع

نشدها، وهذا الشخص الذي وينبغي لهذا المتلقي أن تكون له االستعدادات النفسية والذهنية لتلقي هذه المعرفة التي ي

لِّ وَاللَّـهُ بِكُ ۚ  وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ  ۚ  هَ يتلقى المعرفة من مظانها يجب أن يكون مدركاً لمقتضى قول اهلل تعالى: }وَاتَّقُوا اللَّـ

لتحقق بقول اهلل تعالى: }إِنَّمَا [، ونجد أنه على المستوى النفسي يسعى جاهداً ل282سورة البقرة، اآلية: { ]شَيْءٍ عَلِيمٌ

 معرفة على المستوى العقلي لطلب العلم[، ويسعى متلقي ال28سورة فاطر، اآلية: { ]يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

علم للقيام بواجب الخالفة ليعقل آيات اهلل المنظورة المبثوثة في كونه، والمسطورة في قرآنه الكريم ثم تسخير هذا ال

لذي يحدد عنده أولويات افي أرض اهلل كما أمره بها سبحانه وتعالى، لذا نجد أن القيم اإلسالمية الحقة هي المعيار 

 البحث وضوابطه.

  

{ أن يستخلف في األرض وخاطب مالئكته بذلك في قوله: }إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وعندما أراد اهلل تعالى

[، كان أول ماقذفه في روع هذا الخليفة الذي سيخلفه في أرضه أن ألهمه علم األسماء 30سورة البقرة، اآلية: ]

ال لهم رداً على استنكارهم بخلق واستخالف واألشياء وكانت هذه ميزة مهمة جداً ميزه اهلل بها عن مالئكته عندما ق

سورة { ]من يفسد في األرض ويسفك الدماء فكان الرد الحاسم من المولى العالم بقوله: }إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
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سماء [، وهكذا كانت المعرفة التي تلقاها خليفة اهلل في أرضه من رب العزة والجاللة هي علم األ30البقرة، اآلية: 

 واألشياء التي تجهلها مالئكة اهلل، والتي أهلت متلقيها أن يكون خليفة هلل في أرضه.

  

  المبحث الرابع: منهجية المعرفة:

لما كان حديثنا في الفقرات السابقة عن مصادر المعرفة اإلسالمية ومحتواها وعن متلقيها، فإننا سوف نتناول في هذا 

طريقة وكيفية الحصول على هذه المعرفة اإلسالمية،  -تكز عليه البحث أساساًوالذي ير-الجزء المهم من البحث 

وبمعنى آخر كيف تصل هذه المعرفة من مصدرها إلى متلقيها، فقد بين اهلل تعالى في قرآنه الكريم أنه خلق اإلنسان 

ن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا أول ماخلقه وهو جاهل بأمر هذا الكون وبما يدور حوله فقال: }وَاللَّـهُ أَخْرَجَكُم مِّ

[، ثم بعد ذلك وهبه الوسائل التي 78سورة النحل، اآلية: { ]لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ  وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ 

في قوله تعالى: }وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ  يتحصل بها على العلم وهي السمع والبصر والفؤاد، وقد تأكدت هذه الحقيقة

[، ثم نجد بعد ذلك أن 36سورة اإلسراء، اآلية: { ]ئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًاۚ  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـ ۚ  بِهِ عِلْمٌ 

الصحيحة عندما خاطب اإلنسان بقوله: المولى عز وجل أراد منا أن نوجه هذه الوسائل التي منحنا إياها الوجهة 

كِن تَعْمَى ۚ  فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـ ۚ  }أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا 

التي فيه دعوة صريحة للتبصرة والعظة واالعتبار واتباع الحق [ و46سورة الحج، اآلية: { ]الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

كِن تَعْمَى الْقُلُوبُ ۚ  أي أبصار العيون ثابتة لهم، }وَلَـ{ }لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ"الذي جاء به القرآن، يقول القرطبي فيها: 

 وكثير من اآليات في هذا المعنى.. [23] "أي عن درك الحق واالعتبار{ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

  

وتحمل أول اآليات القرآنية المنزّلة على خاتم النبيين عليه الصالة والسالم مبدأً منهجياً فتح به عملية البحث عن 

أْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الحقائق المعرفية، جاء ذلك في قوله تعالى: }اقْرَ

[، أي استفتح القراءة باسم اهلل 5-1سورة العلق، اآليات: { ]الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

http://www.tafsir.net/article/4782#ftnref23


178 
 

ه، وهو القرآن الجامع لكل خير، وهذا المعنى تضمّنه األمر األول بالقراءة، ثم تكرر وأوجد القراءة لما ال مقروء غير

ومن يقرأ القرآن بعد "األمر للمرة الثانية واقترن بصفة األكرمية، وفي هذا االطار نستمع إلى طه جابر العلواني يقول: 

هي قراءة الكون بكل ما يحتويه قراءة الخلق ذلك يكتشف القراءة الثانية التي تمثل الشق الثاني إلستكمال المنهج، و

ودراسة الوجود. فهما إذا قراءتان تجب قراءتهما: كتاب منزّل متلو ومعجز وهو القرآن، وكتاب مخلوق مفتوح وهو 

إن هذه الدعوة إلى االزدواجية في القراءة  "و القاسم حاج حمدويقول أب. [24] "هذا الخلق والكون بدءً من اإلنسان

ترسم أمامنا المنهج الحقيقي للوصول إلى المعرفة، فقراءة الوحي تعني الرجوع إلى األصل المعرفي الرباني الذي يعد 

ففي هذه  بمثابة المؤطر الفكري المعرفي، وقراءة الكون والخلق تعني فتح مداركنا الستيعاب كل ما يحيط بنا.

االزدواجية الغيبية والقلمية ما يمنح الفعل الحضاري اإلنساني عمقاً كونياً متسعاً، فهاتان القراءتان الزمتان،وقيام 

إحداهما دون األخرى تؤدي إلى إحداث شلالً منهجياً، وبالتالي قصوراً معرفياً ينجر عنه عاهات فكرية خطيرة، 

ن طرفي المعادلة، وليس له كذلك أن يحتوي أياً من طرفي المعادلة بمنهج وبالتالي ليس لإلنسان أن يلغي أياً م

الطرف اآلخر، وعلى هذا األساس المنهجي يصبح البحث عن الحقائق بحثاً منظماً بعيداً عن الفوضوية والتيه الفكري، 

المنهجية المعرفية "ويقول لؤي صافي وهو يتحدث عن المنهجية المعرفية: . [25] "وبعيداً عن التضاد والصراع المعرفي

جهد علمي يرمي إلى تحديد العالقة بين الثابت والمتغير في الخبرة اإلنسانية، طبعاً في تراثنا وفهمنا، العلوي هو اهلل 

ن إطار الوضعي واإلجرائي. واإلنسان ينشد العلوي عز وجل. والعلوي كذلك الذي يتجاوز اللحظة الراهنة ويخرج ع

باعتباره غاية نهائية، ويتعاطى مع الوضعي واإلجرائي باعتباره وسيلة وأداة لتحقيق العلوي والقيم المرتبطة به. ويجدر 

. بل لنقل بنا أن نالحظ أن الثابت المعرفي ليس ثابتاً مطلقاً. المطلق المعرفي في حياتنا اإلنسانية هو النص المنزل

بتفصيل أدق أن الثابت المعرفي هو الكلي الثاوي في النص المنزل، ألن النص المنزل يحتاج إلى تفسير، وبالتالي 

فالفهم الناجم عن قراءة النص ال يفارق المحدودية البشرية ذات الطبيعة المتجددة المتغيرة. هذا يعني أن الثابت 

عني أيضاً ضرورة دراسة الثوابت المعرفية وتحديدها، وإدارك إمكانية المقصود ثابت معرفي ال ثابت نصي. وهذا ي
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نقدها وتشذيبها نظراً الرتباطها بالمعرفة اإلنسانية غير المعصومة وغير الكاملة، والقابلة للتطور والتجدد بتطور الخبرة 

  .[26] "اإلنسانية واتساعها وتراكم المعرفة وتمددها

  

 المبحث الخامس: تطبيقات المعرفة:

ة وذلك العلماني هو ما لعل خير مثال نسوقه لندلل به على الفرق بين تفسير النسق المعرفي القرآني للظواهر الكوني

إنسانية وكيفية أورده القرآن الكريم في سورة سبأ عن انهيار سد مأرب وما سبقه وماتبعه من ظواهر طبيعية و

كُلُوا مِن  ۚ  جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ  ۚ    لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌتفسيرها، جاء في هذا الخصوص قوله تعالى: }لَقَدْ كَانَ

م بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ وا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُبَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُ ۚ  رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ 

جَعَلْنَا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ * وَ ۚ  بِمَا كَفَرُوا  لِكَ جَزَيْنَاهُمۚ  وَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَذَ

نَ * فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِي ۚ  يهَا السَّيْرَ فِبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا 

ارٍ شَكُورٍ * لِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّۚ  إِنَّ فِي ذَ ۚ  مْ كُلَّ مُمَزَّقٍ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُ

ا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَ

 [.21-15سورة سبأ، اآلية: { ]كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۚ  وَرَبُّكَ عَلَى ۚ  بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ 

  

دعونا "طار حيث يقول: ونستميح أستاذنا الجليل البروفسور: محمد الحسن بريمة في االستعانة بما أورده في هذا اإل

إلسالمية لتعطينا تفسيراً اآلن نعيد سرد الوقائع القرآنية بأسلوب أهل األرض ثم ندعو كالً من المدرسة العلمانية وا

 ا.الكريمة بناءً على ما يتيحه النموذج المعرفي لكل منهمعلمياً للظواهر الواردة في اآليات 

يدور محتوى القصة حول قبائل كانت تسكن أرض اليمن، ولقد تمكنت تلك القبائل من إقامة مملكة ذات حضارة 

تسمى مملكة سبأ، ولقد تمكنت تلك المملكة من إنشاء سد عظيم تجمعت فيه مياه األمطار مما أمكن من زراعة 

وبساتين فيها كل أنواع الفواكه والثمار، ولقد كان لهؤالء القوم تجارة مع بالد الشام والحجاز يستغرق  رياض غناء

http://www.tafsir.net/article/4782#ftnref26
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السفر فيها زمناً طويالً، ولكن وجود القرى الكثيرة على الطريق جعل سفرهم أكثر أمناً وأقل مشقة. وهكذا سارت 

تبدل كل شيء حينما اجتاح سيل العرم السد فانهار، الحياة بأولئك القوم هادئة وادعة ردحاً من الزمن. ثم فجأة 

وأجدبت األرض ولم تعد تنبت إال ثماراً صحراية ال يستساغ مذاقها مقارنة بثمار ماكان من بساتين، وصاحب كل 

 "ذلك نزوح وهجرات فردية وجماعية ألولئك القوم إلى مختلف أنحاء المعمورة مما أدى إلى تمزق األسر وتشريدها

[27]. 

  

ذه القصة، فهناك هذا باختصار مضمون القصة القرآنية، ونالحظ أن هناك ظواهر طبيعية وإنسانية تالحقت خالل ه

ذه الظواهر جميع هوسد قد انهار، وأرض أجدبت بعد اخضرار، وأسر تشتت بعد استقرار، واقتصاد انهار بعد إعمار، 

الصدارة في قائمة  التي حدثت ألولئك القوم تعيش البشرية وقائعها األليمة في عصرنا هذا، بل لعلها تحتل موقع

 هموم البشرية اليوم، لذلك فإن التفسير العلمي السليم لها يكتسب أهمية علمية كبيرة.

  

لسد وتشريد األسر والعوائل، ويبرز تفسير الظاهرة ويعقد البوفسور بريمة مقارنة في التفسير العلمي لظاهرة انهيار ا

من قبل المدرسة الوضعية العلمانية التي ارتأت إرسال فريق من علمائها لدراسة الظاهرة السبئية وإيجاد تفسير علمي 

ولما كانت الظاهرة  -مستقبالً-ألسباب حدوثها وما ينبغي على البشرية أن تفعله حتى تتفادى حدوث كارثة كهذه 

ات جوانب متعددة فمن المرجح أن يضم الفريق العلمي لهذه المدرسة العلمانية علماء في الهندسة والجيولوجيا ذ

والمناخ والزراعة واالقتصاد والدراسات السكانية وغيرهم ممن لهم عالقة بتلك الظواهر، وسوف يكون من المعطيات 

 الالزمة للدراسة لهؤالء العلماء ما يلي: [28] االبستمولوجية

لسبئية، أي عليه أن يأخد اأن يكون الفريق محايداً قيمياً، بمعنى أن ال يحمل أي أفكار قيمية مسبقة عن الظاهرة  (1)

 كل معطياته التحليلية مما يشاهده ويعايشه في موقع دراسته.

 يم غيبية في تفسيرهم لتلك الظاهرة.عدم إقحام أي مفاه (2)

http://www.tafsir.net/article/4782#ftnref27
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 البحث عن قوانين طبيعية وسلوكية عامة يمكن أن تندرج تحتها الظواهر موضوع الدراسة. (3)

 الوصول إلى نتائج يمكن البرهنة عليها تجريبياً، معملياً أو حقلياً. (4)

  

السبئية، إن علماء الهندسة  الوضعية عن الظاهرةبعد هذه المعطيات لفريق الدراسة العلماني جاء التقرير العلمي لعلماء 

السد، وإمكانية وجود  سوف يبحثون عن أسباب انهيار السد في القوانين الهندسية والفيزيائية التي على أساسها بني

 سد االفتراضي، والزواياخطأ ما في النسب التي بها خلطت مواد البناء، وقوة مقاومتها لضغط التيار المائي، وعمر ال

نها بني السد...إلخ، الهندسية المناسبة...إلخ. وعلماء الجيولوجيا سوف يبحثون في طبيعة التربة والصخور التي م

ن توصيتهم هي والراجح أن يعلل هؤالء العلماء انهيار السد بخطأ معماري أو جيولوجي من نوع ما، وسوف تكو

راسة األسباب التي أدت اء النبات والمناخ المنوط بهم دمراعاة عدم الوقوع في مثل هذه األخطاء مستقبالً. أما علم

يير الذي طرأ على إلى أن تنبت األرض شوكاً بعد أن كانت تنبت عنباً، فغالباً ما يبحثون عن األسباب في التغ

ح لح للسدر منها للتفاالمكونات الغذائية للنبات في أرض سبأ، والتغيرات المناخية المفاجئة التي جعلت البيئة أص

ينة، واالستفادة من والعنب...إلخ، وربما يوصون بضرورة إضافة أسمدة من نوع ما، وإدخال دورة زراعية بطريقة مع

 بأ إلى سيرتها األولى.سالمياه الجوفية إن وجدت، بل وحتى استخدام المباني الخضراء إن أردنا أن نعيد الزراعة في 

  

ة التي تلت ذلك إلى اب انهيار االقتصاد السبئي والهجرات السكانيأما علماء االقتصاد والسكان فسوف يرجعون أسب

جرت األيدي العاملة تناقص االنتاج بصورة حادة ومفاجئة نتيجة النهيار السد، ونتيجة للنقص الحاد في الغذاء ها

 واستهالكاً، ة إنتاجاًالقوية للبحث عن مصادر رزق في أماكن أخرى مما أدى إلى المزيد من إضعاف البنية االقتصادي

بط إعادة الحياة وربما حلت المجاعة نتيجة كل ذلك فمات من مات وهاجر من هاجر، أما التوصيات فغالباً ما تر

 تي كانت من قبل.االقتصادية والسكانية سيرتها األولى بضرورة إعادة بناء السد وقيام المشاريع الزراعية ال
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السبيئة، وهو تقرير  العلمانية في دراستها ألسباب ومعالجات الظاهرةهذا في مجمله ما نتوقعه من تقرير المدرسة 

ل: ترى لو تدارك يستوفي جل إن لم يكن كل شروط البحث العلمي الذي تقرره المدرسة الوضعية. ولكن يبقى السؤا

تلك  ناء علىبأهل سبأ جميع األخطاء التي ذكرها تقرير علماء الوضعية، أو أعادوا ترتيب أمورهم من جديد 

ا السؤال بناءً على التوصيات، هل كان ذلك يقلل من احتمال انهيار السد أمام الضغط المائي؟ إن اإلجابة على هذ

ج المعرفي اإلسالمي معطيات النموذج المعرفي العلماني هي نعم حاسمة، ولكنها ال نافية بناء على معطيات النموذ

 ي الظاهرة السبئية؟كيف يا ترى يفسر النموذج المعرفي اإلسالمكما نقررها آيات القرآن الكريم موضوع الحديث، ف

  

عرفي القرآني كنظيره ثم اتجه بعد ذلك لرأي المدرسة القرآنية لتفسير هذه الظاهرة، موضحاً فيها أن النموذج الم

لها ووصف تشخيص علالعلماني إنما يستخدم أنضج وأعلى علومه وأرقى أدوات تحليله المعرفية في تفسير الظواهر و

دوات التحليل المعرفية أمعالجاتها، وإن من أعلى العلوم اإلسالمية في نظرنا هو علم اآليات الكونية، وإن من أرقى 

أدواته التحليلية في واإلسالمية تلك المستخلصة من ذلك العلم. لذلك نجد أن القرآن الكريم ال يتجاوز هذا العلم 

لم السنن وعلم اآليات عالمسلم في أغلب أحواله سوف يحتاج إلى المزاوجة بين تفسير الظاهرة السبئية، ولكن العالم 

علم اآليات، ومن بللوصول إلى تقرير علمي مكتمل عن الظواهر التي تكتنف حياة اإلنسان، وذلك لصعوبة اإلحاطة 

ال يحتاج إلى علم السنن ثم صعوبة استخدامه منفرداً في الموضوع المعين، أما عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى ف

 لهية.الكونية لتفسير الظواهر ألنها تكاد تكون في أدنى سلم السببية الالزمة لتنفيذ المشيئة اإل

  

لذلك نجد أن القرآن الكريم في تفسيره للظاهرة السبئية بدأ بتحديد اإلطار االبستمولوجي األمثل وذلك في قوله 

فورود كلمة آية في إطار ظاهرة كونية في القرآن الكريم ينقل عقولنا {. كَنِهِمْ آيَةٌتعالى: }لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْ

على قوم سبأ  مباشرة من علم السنن الطبيعية إلى علم اآليات، للبحث عن تفسير لتلك الظاهرة. واآلية التي كان

ك االبتالء. فالجنان الوارفة التي تحفهم عن االنتباه لها هي طبيعة االبتالء القائم على زينة الحياة الدنيا ومقتضيات ذل
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يمين وشمال، والسد المنتصب وقد امتأل بالماء، والمال الوفير المتدفق من تجارتهم مع الحجاز والشام، كل ذلك إنما 

 لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ يرد تفسيره في سلسلة من آيات الذكر الحكيم نذكر منها قوله تعالى: }إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ  ۚ  [، وقوله سبحانه: }الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 7سورة الكهف، اآلية: { ]أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

جالله: }وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ  [، وقوله جل46سورة الكهف، اآلية: { ]خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

[، وقوله: }أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ 28سورة األنفال، اآلية: { ]وَأَنَّ اللَّـهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

 [.56-55سورة المؤمنون، اآليات: { ]عُرُونَبَل لَّا يَشْ ۚ  لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ 

  

النعمة }كُلُوا مِن  أما العمل الحسن أو الصالح المطلوب من قوم سبأ في هذا المقام فهو ذلك الذي يؤدي إلى شكر

اآليات فإن شكر النعمة [، وفي إطار علم 15آلية: سورة سبأ، ا{ ]بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ۚ  رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ 

 ۚ  كُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ أو كفرها تترتب عليه سنن مطردة في حياة الناس يلخصها قوله تعالى: }وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّ

 ۚ  نْعَمَهَا عَلَىأَلَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً لِكَ بِأَنَّ اللَّـهَ ۚ  [ ، وقوله: }ذ7َسورة إبراهيم، اآلية: { ]وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

 [، وقوله: }وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي53األنفال، اآلية:  سورة{ ]وَأَنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ  يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ  ۚ  قَوْمٍ حَتَّى

حْيِيَنَّهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُ ۚ  حًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىلى: }مَنْ عَمِلَ صَالِ[، وقوله تعا24سورة طه، اآلية: { ]فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

[، وقوله تعالى: }وَمَا أَصَابَكُم مِّن 124سورة طه، اآلية: { ]وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ  حَيَاةً طَيِّبَةً 

هِ [، وقوله: }مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّـ30سورة الشورى، اآلية: { ] أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍمُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ

 [.79سورة النساء، اآلية: { ]وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ  

  

نما كانت تستصحب معها هذه السنن اإللهية إذن عندما فسرت اآليات ماحاق بقوم سبأ من كوارث طبيعية وإنسانية إ

المضطردة في العالقة بين أفعال الناس في تعاملهم مع زينة الحياة الدنيا شكراً أو كفراً وبين ما يكتنفهم من ظواهر 

كونية إيجاباً وسلباً، لذلك فإن القرآن الكريم إنما فسر انهيار السد بإعراض قوم سبأ عن شكر اهلل على نعمه، بل 
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كنتيجة منطقية لسنته القائمة على { طرهم بالنعمة فأرسل عليهم سيل العرم }فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِوب

ونفس التعليل ورد في إطار النزوح والهجرات السكانية التي أصابت قوم سبأ: { قوله: }وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

 [.19سورة سبأ، اآلية: { ]رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ }فَقَالُوا

  

لسبئية مختلفة جدًا عن وهكذا نرى أن العالقة السببية التي أوردها النموذج المعرفي اإلسالمي في تفسير الظاهرة ا

وردها النموذج المعرفي أمالم تنتف األسباب الني تلك التي أمرنا بها النموذج العلماني. لهذا نستطيع أن نقول أنه 

ماني وحدها لم ولن يكون اإلسالمي في تعليل الظاهرة السبئية فإن انتفاء األسباب التي أوردها النموذج الوضعي العل

 كافياً لزوال ما أصاب قوم سبأ من كوارث، بغض النظر عن ضمان عدم وقوعها أصالً.

  

كتشف أبداً في إطار الرؤية تردها القرآن الكريم في تفسير الظاهرة السبئية ما كان لها أن إن العالقة السببية التي أو

جة في إطار علم اآليات ال الكونية العلمانية، وذلك أن األخيرة ال تراوح ظاهرة الحياة الدنيا بينما السببية المندر

قة السببية الهامة بين أفعال ي اإللهي، إن هذه العالتكشف عنها إال الرؤية الكونية اإلسالمية المبنية على معطيات الوح

نسانية لهي عنصر مهم في الناس من حيث كونها شكراً أو كفراً لنعمة اهلل وبين ما يكتنف حياتهم من ظواهر طبيعية وإ

صدقاً  إلى نتائج أكثر تكامل العلوم اإلنسانية والطبيعية في دراسة تلك الظواهر، مثل هذه المنهجية البحثية تؤدي

المسلم بالسنن الكونية من  ومن ثم أكثر علمية، ولكن هذا ال يتأتى إال في إطار المذهبية اإلسالمية التي تزود العالم

 خالل علوم المختبر وباآليات الكونية من خالل علوم الخبر.

  

تفسيرهم اليومي للظواهر  والطريف حقاً هو أن عامة المسلمين يستخدمون السببية التي أشرنا إليها سابقاً بكثرة في

التي تحيط بهم، وال تصرفهم السنن الطبيعية والسلوكية التي كشف عنها العلم الحديث عن حقيقة األمر اإللهي الذي 

هو وراء كل ظاهرة. ولكن البحوث العلمية التي يقوم بها علماء المسلمين من خريجي المدرسة العلمانية تخلوا تماماً 
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لنواع من العالقات السببية التي يتكامل فيها علما الخبر والمختبر، والسبب في ذلك طبعاً أن من اإلشارة إلى هذا ا

 المنهجية الوضعية ال مكان فيها لما ال يمكن ضبطه بوسائل الحس من مالحظة وتجربة.

  

عات والجفاف المجاوإن المسلم عندما يقبل على دراسة الظواهر السالبة التي تحيط بالناس كالزالزل والفيضانات 

ر الموجبة في كل والتصحر وتلوث البئة واألمراض البدنية واالجتماعية والحروب وغيرها، أو على دراسة الظواه

لوجيا وعافية في النفس مظاهر زينة الحياة الدنيا كوفرة في اإلنتاج وغزارة في األمطار وحظ وافر من العلم والتكن

قات السببية، تلك العالقات الرؤية الكونية اإلسالمية التي تتكامل فيها العالوالبدن إلى غيرها، ال بد أن يستصحب معه 

لب األسباب ومن ثم التي تجعل العالقة بين اإلنسان وبين خالقه من حيث األمر والنهي، واإلذعان والعصيان في ق

 الدراسة.

  

الطبيعية والسلوكية ودورها  إننا نود أن نؤكد على أن العالم المسلم ال ينبغي له أن يقف فقط عند التعامل مع القوانين

عدو أن تكون جنداً من في وقوع الظواهر، بل عليه أن ينزلها منزلتها من حيث السببية. إن عليه أن يعلم أنها ال ت

[ تقوم بتنفيذ مشيئة 7سورة الفتح، اآلية: { ]حَكِيمًا وَكَانَ اللَّـهُ عَزِيزًا ۚ  اتِ وَالْأَرْضِ جنود اهلل: }وَلِلَّـهِ جُنُودُ السَّمَاوَ

  هذه الحياة الدنيا. نقمة أو نعمة حسب موقعها في سلسلة األسباب، وهي مظهر من مظاهر تجلياته ورحمته بعباده في

  

 الخاتمة والنتائج:

 ا يلي:باالمكان اختصار أهم نتائج البحث فيم

مَعْلَم: ما جُعل عالمةً وعَلَماً . تعرف المعالم بأنها: األثر الذي يُستدل به على الطريق، ومْعَلَم الطريق: داللته، وال1

 للطريق والحدود.

  دراكاً جازماً.إ. يعرف العلم بأنه: هو االعتقاد الجازم المطابق للواقع، أو هو إدراك الشيء على حقيقته 2
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 البحث العلمي.يرة وواضحة بين تعريفات العلم والمعرفة يغفل عنها الكثير من المشتغلين ب. هناك فروق كث3

م وسنة نبيه صلى اهلل عليه . مصادر المعرفة الرئيسة في النظام المعرفي القرآني هي رب العزة والجاللة وكتابه الكري4

 وسلم، والكون المحسوس، إضافة لبعض المصادر التابعة.

 ساسية للمعرفة لدى النظام العلماني هي ظاهر الحياة الدنيا.. المصادر األ5

لكون، ومن ثم تعينه . المعرفة اإلسالمية المطلوبة هي تلك التي تعرف اإلنسان بخالقه والحكمة من خلقه وخلق ا6

 على العمل بمقتضى تلك الحكمة.

اء التي تجهلها مالئكة اهلل، علم األسماء واألشي. المعرفة التي تلقاها خليفة اهلل في أرضه من رب العزة والجاللة هي 7

  والتي أهلت متلقيها أن يكون خليفة هلل في أرضه.

ياً فتح به عملية البحث عن . تحمل أول اآليات القرآنية المنزّلة على خاتم النبيين عليه الصالة والسالم مبدأً منهج8

 الحقائق المعرفية.

 حتاً بعيداً عن هداية اهلل تعالى.لظواهر الكونية واألحداث الطبيعية تفسيراً مادياً ب. تفسر المدرسة العلمانية الوضعية ا9

هلل بها عباده ليميز بها ا. يعتبر النموذج المعرفي القرآني األحداث والظواهر الطبيعية آيات من آيات اهلل يبتلي 10

 الخبيث من الطيب.

  
  

 (3-1أثر القرآن الكريم في األخالق والعادات )

  مصطفى بدر زيد

 :مباحث قرآنية عامة التصنيف  

 :مجلة الهداية اإلسالمية المصدر 

 (10/7/2013) 1434رمضان  2 :النشر تاريخ 

http://www.tafsir.net/scholar/183
http://www.tafsir.net/articles/category/402
http://www.tafsir.net/articles/category/402
http://www.tafsir.net/articles/source/9
http://www.tafsir.net/articles/source/9
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 :1436رجب  3 آخر تحديث 

{ يَصْنَعُونَ بِمَا خَبِيرٌ اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ ۚ  أَزْكَى لِكَۚ  وجَهُمْ ذَقال اهلل تعالى: }قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُ

 [.30سورة النور، اآلية: ]

  

م على صفحات هذا أعالم الهداية ورفع منار اإلسالم أن تبرز تعاليمه للرأي العا حتمٌ على طائفة اعتزمت نصب

عدم تمشِّيه مع روح بالوجود ليسير على ضوئها في هذا العهد الذي نأي فيه بنوه عن اتِّباعه، ورماه فيه أعداؤه 

 .الحضارة، ومسايرته وسائل التمدن في القرن العشرين

  

تُرِيك مبلغ ما بها من  =الحضارة التي رُزئ بها اإلسالم في بنيه ورُمي بعدم مجاراتها ونظرة واحدة إلى مظاهر تلك 

 .آثارٍ استطار إلى سماء الحياة الخلقية فأمطرها وابلَ التالشي والضياع

  

ثيرٌ رك االنحطاط الخلقي كجُل بنظرك في بناء هيئتنا االجتماعية تبصر تلك الثلمة الواسعة التي تدلَّى منها على مدا

م منشأً، وتتنافر معهم خلقًا من شبابنا المتعلمين حتى انغمسوا في حمأة من الرذائل لزجهم بشبابهم في أحضانٍ تُبايِنُه

يمة. أَنسوا بها لِجِدَّتها، ودينًا. فغمَرتهم عاداتٌ تتقزز منها النفوس السليمة، وينفر من منظرها ذوو الطباع المستق

يحول  -على األخذ بقواعده راضوا أنفسهم-صالحاً ومرعى خصيبًا وال دين لديهم فوجدت لها من نفوسهم منبتاً 

 .دون التدهور ويريهم منتهى ما احتواه من مثالب ونقائص

  

اقصِ مقابرِ الفضائل واآلدابِ السامية نشاهد مقدار اندفاع في تلك المر -قأو بعبارة أد-هنالك في تلك المجتمعات 

ا ارتكز في نفوسهم موقاتهم، وتهافتهم على السقوط في تلك الشباك التي نصبت النتزاع الشباب في غشيانها طوال أ

 .مما أودعته فطرهم التي فطروا عليها
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ن اختالط ال يبرئه قانون م -فالخشن واللطي-خر أو بتعبير آ -ىالذكر واألنث-هناك يتجلى لك ما بين الجنسين 

إذا ما انتهى دوره  لرجل بأجنبية منه على تلك الهيأة المنكرة، حتىوال يسيغه تشريع. وأي تشريع يبيح اختالط ا

 .معها انتقل منها لسواها واتصلت بغيره فترى من مظاهر األهواء ماال قبل لك باحتماله

  

 قد اختل األنام بغير شك *** فجِدُّوا في الزمان أو العنوه

  

ى ذلك النوع من الحصول عل-ئي لم يكمل تقويمها الديني وال صلة بين الجميع إال بمقدار ما تطمح إليه نفوسهم الال

خارف المدنية الزائفة ما من االستمتاع العلني بذلك المظهر الدوري الذي ال تألفه إال تلكم النفوس التي غشيها من ز

 .لسماويغشيها فصدها عن السبيل األقوم سبيلِ الحكمة الذي عبَّده منذ فجر الهداية ذلك الدستورُ ا

  

جبات، وحدد لكلٍ اض القرآن الحكيم في كثير من آيه في تبيان ما للذكر واألنثى من حقوق وما عليهما من واأف

ن بغض بصره عمن ال يحل موقفَه في معترك هذه الحياة ورسم طريق االرتباط بينهما، وأمر كلَّ فرد من أفراد المؤمني

وراءه من  أول الدرجات في سلم االختالط فاقتضى تحريم ما -ال ريبو-له النظر إليهم ولم يكنَّ محارم له. والنظر 

 لصالح العام لتكوين الهيئات والجماعات، وتجنباً لما ينجم عنه من شرور ومفاسدتمشّياً مع ا-سائر أنواع االستمتاع 

 .تأتي على أخالقها وتقضى على حياتها

  

 الشـرركل الحوادث مبداها من النظر *** ومعظم النار من مستصغر 

 والمرء مادام ذا عينٍ يقلبها *** في أعيُن العِين موقوف على الخطر

 كم قطرة فعلت في قلب فاعلها *** فـعل السهـام بال قوس وال وتـر
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ي الطرق العامة وهل يغرب عنك ما تشاهده بين آن وآخر: في المجتمعات والنوادي، في المتنزهات والميادين، ف

 .النظر من آثار يتقطع لمشاهدتها قلب كل مسلم أسفًاوالخاصة مما يحدثه ذلك 

  

أي شكل رأيته وأي فإذا كانت تلك وجهة الشارع الحكيم في تحريم النظر لألجنبيات واالختالط بهن واالستمتاع ب

ثملتهم أفاويق تلك  نوع كان به، وقد رأينا عاقبة الجنوح عما رسمته آيات الكتاب المبين، فما بال أولئك الذين

ة ذلك الفساد المشين لسموم القاتلة ال يزالون يستظلون بسحابة الغرور ويرخون األعنّة ألنفسهم لتتبارى في حلبا

 .وذلكم الضالل المهين

  

لمقادير الشهرية مقابل إسرافهم في ضياع أوقاتهم في إتقان فنون الخالعة ايدفعون تلك  -هداهم اهلل-ومالهم 

لتكوين أنفسكم ولرفعة  وذلك التجنِّي، وميادين العمل خالية تناشدهم أنِ اعلموا والمجون وما خُلقوا لهذا التصنع

شمة باسم الحرية أمتكم وتقدمها وال تترسموا خطى الذين وقفوا بكم مواقف الفجور تحت ستار تلك المدينة الغا

سس االجتهاد أعلى  الخاطئة، حتى سابقتموهم في مضمارها، وصدفت نفوسكم عن االقتداء بمن شادوا صروح أممهم

هُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ في جميع مرافق الحياة والجد في االختراع لكن نافع مفيد }وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّ

 [.105التوبة، اآلية: سورة { ]تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمِ ۚ  وَسَتُرَدُّونَ إِلَى

  

  أثر القرآن الكريم في األخالق والعادات

  مصطفى بدر زيد

 :مجلة الهداية اإلسالمية المصدر 

 (12/7/2013) 1434رمضان  4 :النشر تاريخ 

http://www.tafsir.net/scholar/183
http://www.tafsir.net/articles/source/9
http://www.tafsir.net/articles/source/9
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 :1436جمادى اآلخرة  29 آخر تحديث 

 المرأة المسلمة 

 األخالق 

 العادات 

 التبرج 

 غض البصر 

  

 .[31سورة النور، اآلية: { ]( }وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِن1َّ)

 [.33اآلية: سورة األحزاب، { ]ى( }وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ األُول2َ)

 [.59: سورة األحزاب، اآلية{ ]( }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِك3َ)

  

رأة العربية في جاهليتها أرجع بالقارئ الكريم إلى تلك الحِقب الغابرة لينظر في مرآة تاريخها ما كانت عليه الم

رتديه من أردية، وما تادية األذرع والسوق، مُدلَّة بما األولى: من تهتك، ومخالطة للرجال، عارية الجوانب، ب

براهيم تلبس الدرع كانت المرأة على عهد إ"تتحلى به من قالئد وليعلم مصداق السيدة عائشة رضي اهلل عنها: 

 ."من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق لعرض نفسها على الرجال

  

http://www.tafsir.net/articles/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://www.tafsir.net/articles/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.tafsir.net/articles/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.tafsir.net/articles/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AC
http://www.tafsir.net/articles/tag/%D8%BA%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1
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روحاتها: مما تقضي وكانت تظهره المرأة في غدواتها  و بالنظر خالل تلك القرون األولى بمنظار االكتشاف، ما

ها قد اكتست قميصًا من الطبيعة بقبح إظهاره، وبلوغها من الفجور مبلغاً قضى بجمعها بين قرينها وخليلها ويبصر

 . الدرّ غير مخيط الجانبين يظهر منه ما ينبغي أن يكون مستورًا

  

سالم، ومهد دعاته خ العام لتلك الناحية التي كانت مهبط اإلثم تخطو خطوات غير قليلة في شعاب ذلك التاري

ذاك = لنبصر على  والقائمين به، ومبعث ذلك النور الذي سار سريان البرق فأضاء أغلب المعمور من األرض إذ

من همجية وعصبية  ضوئه الساطع مقدار ما قدمه للبشر من هداية، ومنتهى ذلك التقويم الخلقي الذي نقلهم به

 . نية والمدنيةة توحشٍ وتفرقٍ إلى إنسانية ومدنية وحضارة ووئام ومساواة غدوا بها على أكمل الديوأثر

  

صالح، وما أحدثه من ولنشاهد ما سطره ذلك التاريخ بمداد من النور إزاء ما أدخله اإلسالم على المرأة من اإل

تشر بها اإلسالم وترسمت قوانينه لكم األقاليم التي اناألثر البيّن في تكييف حالها، وإنزلها المنزلة الالئقة بها في ت

 . وآدابه

  

ياتها فحضّ حوقف اإلسالم بجانب شقيقة الرجل في اإلنسانية موقف المصلح الباحث عن كل دور من أدوار 

عاشرتها والوفاء لها على العطف عليها نبينا صلى اهلل عليه وسلم ونهى عن التقاليد المجحفة بها، وحثّ على م

ا في هذه الحياة، ناقالً لها زوجة وعلى اإلكرام لها والبرّ بها أمًّا. واضعاً لها من نظم اإلصالح ما اقتضاه وجوده

ي عاداتها وإنقاذها من من استبداد شريكها بها وتحكمه فيها ومائالّ في سبيل إصالحها إلى التقويم، والتحوير ف

ن مستوى الكرامة الذي به السيئ في الحطّ من شأنها والنزول بها عآثام تلك الوثنية، وانتشالها من تقاليد أثرها 

 .قوامها
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غ، ومعرض أدعى نهيٌ صريحٌ من الشارع لكافة النساء عن إظهارهن مواضع الزينة لألجانب عنهم بأسلوب أبل

بعد أمره ، ووشائج للكفّ بالنهي عن إبداء الزينة نفسها من أكاليل وأقراط، وقالئد وأساور ودمالج، وخالخل

 . تعالى سائر النساء بغض البصر عمن ال يحلّ لهن النظر إليهم

  

رهن فتبدو ولئن كانت النساء قبل بزوغ شمس القرآن عليهن تضع خمورهن على رؤوسهن ويدلنها وراء ظهو

طية مًا. فأمرهن بتغنحورهن عاريات وصدروهن بارزات، فلشدّ ما باعد القرآن الحكيم بين حالتهن جاهلية وإسال

كمته تعالى حأجيادهن ونحورهن، وأرشدهن إلى كيفية ستر مواضع تلك الزينة التي أمرن بإخفائها اقتضت 

المعاشرة، وثقة بانتفاء الريب اإلذن لهن بإبدائها لمن نصّت عليهم اآلية الشريفة، طبقاً لما تتطلبه سنّة االختالط و

قطعاً بوجود الغيرة التي وفوس من النفرة عن ممارسة األقارب منهم وإيماناً ببعد الفتنة بينهم لما جبلت عليه الن

 . تحوطهن بسياج من المناعة والعفاف

  

ن أدران مبالغ القرآن الكريم في صون النساء، وإظهارهن في معرض الكمال بإزالة كل ما يتعلق بهن 

بينهن وبين  كسر، وحالالجاهلية،وتطهيرهن من شوائبها فنهاهن عن التبرج، وحظر عليهن المشي بتبختر وت

 . إخراجهن من المحاسن ما يستفزون به الرجال، ويستدعي نبه شهواتهم

  

رتهن بمعاطفهن وأمرهن جل شأنه: بأن يرخين عليهن من جالبيهن ويغطين سائر أجسامهن برباطهن، ويسترن بش

 . لمه فاجر زنيمن أن يثصوناً لهن عن أهل الريبة والفسوق وحفظاً لكرامتهن أن يمسّها طائش وصونًا لشرفه
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تفق وروحه الداعية إلى ذلك موقف الشرع الحنيف تجاه المرأة، وتهذيبه لعاداتها التي ال تلتئم وتعاليمه، وال ت

 .آلثامالعفاف، الحاثة على التزام المناهج الالحبة البعيدة عن مظان الفتن، البريئة عن دنس ا

  

لماضي عن المرأة المسلمة النظر فيما سَطَرَ في طيّاته منذ أوائل القرن انعود اآلن إلى التاريخ الحديث، ونشرح 

وجبه وأنه كان فيما موما صارت إليه: من ذلك االنقالب الذي كان منبع هذا التدهور الخلقي واألدبي لنقف على 

ته نحو الشرق، ز نياانتقل من الغرب إلى الشرق مع جماعات المبشرين ذكوراً وإناثًا عندما اعتزم الغرب إبرا

 . متكئًا على أعماله االقتصادية وبعثاته الدينية

  

لى االختالط بسائر إلم يلبث الشرقيون يوم ذاك أن رأوا بين ظهرانيهم كثيرًا من الغربيين تنازل فريق منهم 

بها الغربيون التي عنى  الطبقات، وتساءل كثير من الشرقيين ميلًا إلى التعليم؛ في زج أوالدهم إلى تلك المعاهد

 . تنفيذا لمآربهم، ورغبة في تحقيق مطامعهم

  

 -ساس بعيد عن الدين أهذا إلى قيام كثير من المدارس األهلية بجانب تلك المعاهد، وانتشار التعليم فيها على 

دينية  ادات قويمة وأخالقولذلك توفرت التربية الالوطنية، والالدينية لدى فتياتنا على إزالة ما كان لديهن من ع

ن البعثات الشرقية مازداد زوال تلك األخالق مع سير الزمن. وكثرة المهاجرين من الغرب إلى الشرق واإلكثار 

اسعة في سبيل االختالط بالمسلمة غير وتتقدم بخطى  -املوسط تلك العو-إلى الجهات الغربية والمرأة الغربية 

ع حتى عرى كثير من لها من صنوف األزياء كل خفيف وبديوانية عن اإلقالع من عاداتها وطبعها بطابعها مقدمة 

 .المسلمات عن فضائل دينهن، وأصبحن على ما ترى اليوم
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قادر على مساعدة  ذلك مبعث تلك الظاهرة التي تجلت في أحد جناحي هيئتنا االجتماعية غدا بها مهيضًا، غير

 .ة في هذه الحياةشريكه في الطيران إلى المستوى الالئق بمركز األمم اإلسالمي

  

فريق ممن انضووا إلى وإذا كانت تلك عناية الشارع الحكيم بالمرأة من ناحيتها الخلقية واألدبية فماذا حدا ب

مسلمات في سبيل اإلسالم على الدعوة إلى السفور باسم الدين وتحبيذه كل خطوة يخطوها حداةُ التفرنج بال

األذرع، كاشفات فة الطرق: عاريات النحور، باديات السيقان والتهتك والتبذل وامتداحه مشية بعضهن في كا

 مرتديات مشاوذ،ال بتلك متعممات القراقل، بتلك متقمصات الرقاب والصدور بارزات النهود البسات كل شفوف،

  .به أحاط ما ويحدد تحته ما يظهر سابري بكل

  

اهرة في اآلية األولى ره من مواضع الزينة الظفإذا كان أنصار هذا السفور قد اعتمدوا على ما أذن لهن في إظها

 عنهما دخلت على وفيما أخرجه أبو داود والبيهقي عن عائشة رضي اهلل عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل

لمرأة إذا بلغت المحيض يا أسماء إن ا»رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها وقال لها: 

ي أمرهن بإرخاء وأشار إلى وجه وكفه = فهذه اآلية الثالثة صريحة ف« رى منها إال هذا وهذالم يصلح أن ي

( مقدر بما تقضي 1(، فضالً عن أن ذلك اإلذن: )2/226مالبسهن وتغطية سائر جسدهن )السنن الكبرى للبيهقي، 

ي تحصيل ليمشين بها فبه ضرورة سيرهن في معترك الحياة فكشف االعين ليبصرن بها الطريق واألرجل 

دعو الحاجة لتناوله تحقوقهن وأداء ما وجب عليهن أن لم يكن لهن من يغنيهن أمرهن، واأليدي ليتناولن بها ما 

 .( مشروط بعدم الريب، والتحقق من انتفاء الفتنة2و)

في الطرقات فكيف بهم وقد تجاوز كثير من أمهاتنا وفتياتنا ما حدد لهن وأكثرن طوال أوقاتهن من التجول  

 .والسير في كل ناحية وغشيان كل مكان وولوج كل نادٍ، غير محتشمات وال متشحات بما يواري بشرتهن
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لعنان للنفس في تطبيق االلهم ال مبرر لتحبيذ هذا السفور والدعوة إليه إال الفرار من حدود هذا الدين وإسالس 

م أسسه وإغفال ته لكل جديد ولو كان فيه هدم ألهقواعده حسب األغراض واألهواء باسم الدين وبحجة صالحي

 .لصريح نصوصه

  

عنوان ميلهن إلى  القرآن الكريم ينهى النساء عن ضربهن بأرجلهن لإلعالم بما يخفي من أنواع الزينة ألنه 

روب اإلغواء ضالرجال، وداعية طماعتهم فيهن أخذًا باألحوط في سد باب المحرمات فعالم يبدي بعضهن من 

 انية دماً.عاية للرجال ولفت نظرهم إليهن ما يندى له جبين العفاف خجالً ويسيل منه قلب اإلنسوالد

  

إغفالهن واجباتهن  وهلّا ربأن بأنفسهن وحفظنها من أن يوجه إليها سنان اللوم أو ترمى بقسي االنتقاد جزاء

هن وتكليفهن القوام قفن تيار إسرافوانصرافهن عن كل نافع مفيد وهال أشفقن على القائمين بشؤونهن، وهلّا أو

تي تتجد كل يوم ما عليهن فوق ما وسعته أيديهم فيصبحن في ضائقة مالية أن أرخوا لهن العنان في مطالبهن ال

 . دام رائدهن في ملبسهن كل طرز قشيب وما فتئن يتسابقن في اقتناء كل مستحدث بديع

  

اإلسالمية بل أشركتها مع الرجل في غالب التكاليف التي وجهت المرأة نصف العائلة البشرية لم تغفلها الشريعة 

إليه وطلبت منه، وأعطتها كثيرًا من الحقوق التي ساوتها بالرجل في عدة من المقامات االجتماعية، وأفردتها 

كز بمطالب خاصة بها: من تربية الولد والقيام على شؤون الرجل البيتية فما بالها وهي العماد الثاني الذي يرت

عليه صرح الهيئة االجتماعية، قد حادت عما وضح من الطرق التي سارت عليها سالفتها المرأة العربية ردحًا من 
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الزمن إبان شروق شمس اإلسالم فأدّت نصيبها للبشر وقامت بوظيفتها في هذا الوجود ونهضت نهضة كان لها 

 . األثر الحسن في تقدم األمة اإلسالمية آن ذاك

لرجل الذي هو شريكها غته المرأة المسلمة في وقتنا الحاضر سنوجه كلمتنا في العدد التالي إلى اوحيال ما بل 

 . أمرها على الوالي شؤونها على والقائم الحياة في

  

 م1928ديسمبر  -هـ 1347شعبان 

 

 3أثر القرآن الكريم في األخالق والعادات 

  مصطفى بدر زيد

 :مباحث قرآنية عامة التصنيف  

 :مجلة الهداية اإلسالمية المصدر 

 (14/7/2013) 1434رمضان  6 :النشر تاريخ 

 :1436جمادى اآلخرة  29 آخر تحديث 

 المرأة 

 العالقات األسرية 

 القوامة 

 [.31سورة النور، اآلية: { ]( }وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِن1َّ) 

http://www.tafsir.net/scholar/183
http://www.tafsir.net/articles/category/402
http://www.tafsir.net/articles/category/402
http://www.tafsir.net/articles/source/9
http://www.tafsir.net/articles/source/9
http://www.tafsir.net/articles/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://www.tafsir.net/articles/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.tafsir.net/articles/tag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 [.33سورة األحزاب، اآلية: { ]ى}وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ األُولَ( 2)

 [.59ورة األحزاب، اآلية: س{ ]( }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنساَء المؤْمنِين3)

  

لى طاعته ال ى المرأة وقوامه عليها وسمو منزلته وحضها عبسطت الشريعة اإلسالمية حق رعاية الرجل عل

سنة التكوين ومراعاة لما فطر عليه الرجل من سالمة الذوق، واعتدال  بل جريًا على-لمجرد التفضيل اإللهي 

لصبر على الكدح في المزاج وكمال العقل وتمشايًا مع ما طبع عليه من الحول، والطول، والقدرة على الكسب وا

 .في مرافق الحياةالعمل 

  

ل ببعض التكاليف وأن يفرده دون المرأة أن يخص الرج -ييز الخلقيبعد هذا التم-فكان حريًّا بالشارع الحكيم 

هالً للنوبة والخالفة أبأحكام ال تلتئم وطبيعتها وال تتفق وأصل تكوينها، وكان بمقتضى تلك الفوارق الطبيعية 

ل اهلل تعالى: والجهاد، قا والقيّم، والمتولّي اإلنفاق عليها، وفي الدِّية، واإلمامة والحكم وكان السيد، الراعي

للَّهُ الُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ا[ وقال تعالى: }الرِّج228َسورة البقرة، اآلية: { ]}وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة

كلكم راع »[ وقال صلى اهلل عليه وسلم: 34: سورة النساء، اآلية{ ]أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ ۚ  بَعْضَهُمْ عَلَى

كلكم راع وكلكم وكلكم مسؤول عن رعيته واألمير راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ف

 .«مسئول عن رعيته

  

ا خاطبه = باإليمان والمعرفة والنظر نعم ساوى اإلسالم بين المرأة والرجل في كثير من األحكام فخاطبها كم

والعبادات والمعامالت فأصبحَت من الوجهة اإللزامية مسؤولة عما طلب منها وكلفت به، بَيدَ أنها ظلت من 

-الناحية السالفة مشمولة برعايته مطالبة بالخضوع ألوامره التي تتعدى حدود هذه الوالية وغدا مأمورا بالقيام 
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عليمها قواعد دينها وإرشادها إلى محاسنه إذا جهلتها وتنبيهها إليها إذا تواكلت فيها أو على ت -بنفسه أو بغيره

غفلت عنها، وأن يرقب حركاتها في القيام بشؤون بيتها وأن يقف في سبيلها إذا حادت عن سنن دينها وعادات 

 .قومها

  

ا، وتركها مقوماتها = أن دانها عن عاداتهعلى الرجل إزاء ما بلغته المسلمة اليوم: من انصرافها عن واجباتها وحي

كته وراءها: من اإلخالل يحوِّل مجرى اتجاها ويريها موقفها اآلن من اندفاعها في تبرجها وتهتكها ويلمسها ما تر

 .بواجباتها حيال ربها وتجاه بيتها وبنيها، وما تجنيه على البيئة التي تعيش فيها

  

لى الصراط السوي بنفسه إن كان أهالً للهداية أن يهديها إ -لى المرأةعاية عبمقتضى حق الر-أجل على الرجل 

ا ولبيتها ولولدها ولذوي واإلرشاد، أو يمهد لها طريقًا مشروعًا من طرق التعليم لتعرف ما عليها من الحقوق لربه

سبيله أمامها فتربي يسهل قرابتها ولتتقوم نفسها. فيكون لها احترام في النفوس يساعدها على القيام بواجباتها، و

قد تضافرت مع زوجها على  بنيها على أصول دينها وآدابه فينبتوا نباتاً حسنا يؤتي ثمره يانعًا شهيًا وبهذا تكون

 .معترك هذه الحياة حفظهما كيان عائلتها وفي الوقت نفسه تكون قد أدت لعائلتهما الكبرى ما تتطلبه منها في

  

يت فيها أو لم تؤدّها أشلّ في جسم الهيئة االجتماعية بل خصّصها بأعمال لو ونلم يعتبر اإلسالم المرأة عضوا 

 .حي هذا الوجودعلى وجهها الختل نظام التوازن العملي في هذا المجتمع، ولَوَقَفَت حركة التقدم في نوا

  

األوربية: من انتهاجها بالشرقية موقف اإلسالم تجاه المرأة يتنافى كل المنافاة مع ما يدعو إليه المفتونون بالمدنية 

 المسلمة ما اختلط للغربية مع تباين في الموطن والمقومات، واختالف في االستعداد واألخالق.
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وجوب االحتذاء بها في ولِّ نظرك أيها القارئ الكريم شطر الدول المتمدّنة التي يلهج دعاة التجديد الموهوم ب

زوجية قد قيدت تقييدًا في حياتها ال-ة من هذه المدنية الزائفة ولتعلم أنها كل ما تتقوّم به لتقف على نصيب المرأ

المتطاول في سبيل  حال دون تصرفها في أخص األشياء بها وأنها قد استعبدت للرجل استعبادا لم يخففه الجهاد

 .تحريرها وإعطائها من الحقوق ما يتطلبه أصل وجودها

  

 ى اآلن نراه:تصفح القانون الفرنسي المعمول به حت

 ( قد خوَّل الرجل حق الوالية على أموال المرأة الخاصة.1)

 ( قد حال بينها وبين بيعها شيئًا من األموال المشتركة في غياب زوجها.2)

 ( قد منعها أن تتصرف في أمالكها الخاصة بغير رضاه.3)

 ( أن تقبل الهدية إال بإذنه.4)

 ر موافقته.( أن تهب شيئًا من أموالها الخاصة بغي5)

  

 مع هذا قد منحه الحق:

 ( في أن يهب ما يشاء من األثاث المشترك بينهما.1)

( وأن يهب من أموالها المنقولة الخاصة، ولتعرف أن ديون الرجل وما قد يكون عليه من جزاء تكفلهما أموال 2)

مال فعلى المرأة بموجب ذلك الزوجية المشتركة أما ديونها فعليها وحدها إال أن تكون بإذن زوجها. وعلى اإلج
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القانون السكنى مع زوجها حينما أراد واستئذانه في كل عمل وليس لها أن تعطي وال أن تبيع وتشتري وتلتزم 

 .وترهن وتهدي وتقبل هدية إال بإذنه خطًّا وعلى هذا النسق نصيب المرأة في بقية القوانين الغربية

  

يسري و)مدام شمه ل( ح أمثال )ستويارميل( اإلنجليزي و)سكرتن( السوولقد كَبُر هذا التقييد على دعاة اإلصال

حرب العظمى: بالتسوية الفرنسوية. فما زالوا يوجهون إليه سنان االنتقاد حتى فاز أنصارهم أخيراً وبمساعدة ال

زوجين سوية بين الاإلجمالية بين الجنسين في الحقوق السياسية، واالجتماعية، ولم يقووا حتى اآلن على الت

در قانون في سوى ما حصلت عليه )مدام شمه ل( بعد جهادها ربع قرن في سبيل استقالل الزوجة بكسبها فص

 .ا تقتصده منهام بمنح الزوجة التي تعمل عمالً منفردة عن زوجها أن تتصرف في ثمرة أتعابها وم1917سنة 

  

لتجديد وتتبين تي غفل عنها دعاة ذلك اهذه صحيفة من صحف التقدم الغربي تتجلى لك فيها حقوق المرأة ال

ولئك المجددين على فيها مبلغ ذلك النقص الذي ال يزال مائالً في أحد عمادي هذه الحياة، ولنلمس الباعث أل

سلمة وأوفى منها في تهاترهم في دعايتهم الخاطئة وزعمهم: أن المرأة الغربية أكمل نصيباً في الحياة من الم

بها للمجتمع إال صادية واهمين أن المسلمة لن تبلغ المستوى الذي يضمن أداءها نصيالحقوق المدنية واالقت

عة عشر قرناً وأنه قد أعطاها بمساواتها الغربية وجهلوا أو تجاهلوا أن هذه الحقوق قد كفلها اإلسالم للمرأة منذ أرب

نحها مإلخ وأنه قد وإيصاء ... كافة الحقوق المدنية: من تملك وبيع وشراء ووكالة وشهادة ورهن وتجارة ووصية

  كسبها والوالية على أموالها. حق االستقالل في

  

ل الطعام والشراب ليست المدنية أيها المجددون: بتغيير األخالق وتحويرها، ونسخ العادات وإزالتها، وتبدي

 .وإحالل السفور محل الحجاب وعدم البقاء على معهود المالبس، ومألوف الثياب
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ال تنتهي بهم إلى مفاسد الصحيحة أيها المجددون المدنية التي تعرج بأهلها في معارج الحضارة الحقَّة والمدنية 

إال ما كان له أصل ثابت  الترف والنعيم، هي المدنية القائمة مدى الدهر الباقية بقاء الزمن وال يبقى على الزمن

 .جاء وفق االستعداد وناسب الغرائز

  

عة وظلت نقية خالصة ية الثابتة الدعائم التي أحكمت أسسها فينا تجارب القرون المتتابتلك هي المدنية الشرق

 .أثبتتها تعاليم اإلسالم وتعهدتها آدابه، وهذبها الدهر وأصقلتها أيدي الزمان

  

نية نشر مفاسد تلك المدبنعم مُنِيَ اإلسالم بنفر أمثالكم لم يوفقوا إلى تذوق أسراره فناصبوه العداء وحاربوه 

واب وبسطوا لها الغربية من غير بحث فيها وال نظر، وصرفوا كل ما جاءت به إلى وجوه الحكمة، ونواحي الص

المعونة لهم وسرت  صحيفة االستحسان من أنفسهم يرتسم فيها كلما زخرفته تلك المدنية وموَّهت به ومددتم يد

 .ستطيرًا وضررًا بليغًافيكم روح االستحسان والقبول فكنتم على اإلسالم وبنيه شرًا م

  

ن عاداتكم وجاهدوا مأيها المجدّدون جدّدوا ما عفا من آدابكم، وأحيوا ما درس من أخالقكم، وأعيدوا ما زال 

م وافتتن بما فتنم في إحالل مظاهر هذا الدين محل ما ألفت بعض النفوس واعتاده الكثير منهم وممن سار سيرك

 .به
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واج بوجوب السير مجتمعاتكم، حاضروا في نواديكم، خاطبوا اآلباء واإلخوة واألزأيها المجدّدون نادوا في 

حكمة بوضع النظم الدينية بالمرأة فيما عدّه الشارع الحكيم من تلك السبل القويمة: سبل الصون والعفة، طالبوا ال

 .وبالقيام على تنفيذها فتكفل لكم الرفاهية الرافهة والسعادة الدائمة

  

إليهن بتهذيب  اج راقبوا زوجاتكم في شؤون بيوتهن، وفي أخالقهن وعوائدهن، وملبسهن وأحسنواأيها األزو

كبن حائقٌ بكم، نفوسهن، وتقويم ما اعوجّ من أحوالهن فإن إهمالهن واجباتهن الحقٌ بأمتكم، وإثم ما يرت

 .والجهل بتربية أوالدهن ضارٌ بكم وبالملة وبالوطن واألمة

  

مطارح الهالك ورميتم  فتياتكم قد استرعاكم اهلل عليهن فلم تحسنوا الرعاية وطوحتم بهن فيأيها اآلباء هؤالء 

دن غير عادات بهن في مدارس األجانب، فتلقين دينًا غير دينكم، وتأدبن بآداب غير آداب رسولكم، وتعوَّ

معلمات تقليدًا يد الشعوبكم فيخرجن منها خاليات من الفضائل بما ملئت به رؤوسهن، وما درجن عليه من تقل

ل من عاشرهن من انسلخ معه جماع مقوماتكم فيفتنَّ األسر الالتي يحللن بينهن وتسري سموم أخالقهن إلى ك

 .لدات وأتراب

  

ن تلك المدارس، مأحسنوا الوالية على بناتكم أيها اآلباء، فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، وأخرجوهن 

 .في ماضيكمقاءً على أخالقكم، ورغبة في حفظ مقوماتكم وأمالً في تالوقفوا بأنفسكم على تعليمهن إب
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 القرآنيون وأهم شبهاتهم )دراسة نقدية(

 

  216-193، صفحه 1393ستان و پاييز ، تاب1، شماره 6ه دورمجله االدب العربي،  ، 10مقاله 

 نوع مقاله: مقاله پژوهشي

 نويسندگان

  2وفاء نصراهلل؛ 1علي أحمد ناصح 

 

 

 چكيده

يتناولُ هذا الـمقال اآلراء الـحديثية والقرآنية لتيارٍ إسالمي نشأ بين أهل السنة وسمي بالقرآنيين، ولد هذا 

التيار في الهند ثم انتقل إلى مصر والعالم العربي. يعتقد أصحاب هذا التيار أن القرآن هو الـمرجع الوحيد 

سنة كمرجع للتشريع لسببين: األول ألنها ليست الذي اشتمل على جميع قضايا الدين، وال يؤمنون بحجية ال

وحيا كوحي القرآن، الثاني ألنها تعرضت للوضع بسبب التأخر في التدوين، وهم يدعون إلى عصرنة القرآن 

واإلصالح الديني، ففسروا القرآن بمنهج عقلي يعتمد على التدبر واالجتهاد الـحر ، مما جعلهم يأوّلون 

 التفسير، في السنة دور وأنكروا ظواهر طبيعية حسية لتأثرهم بالعلوم التجربية،  حقائق القرآن الغيبية إلى

 للفهم، وميسر مبين والقرآن الغامض، للشيء يكون التفسير ألن التفسير؛ إلى اليحتاج القرآن أن ورأوا

https://jalit.ut.ac.ir/issue_7039_7040_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-293.html
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&au=328562&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&au=328562&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&au=328564&_au=%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1++%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&au=328564&_au=%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1++%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&au=328564&_au=%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1++%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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في آياته، فال اعتبار لديهم لدور الروايات في التفسير وال ألقوال الـمفسرين،  التدبر من ألكثر واليحتاج

فأكثر استدالالتهم قائمة على الـمغالطات. هذا الـمقال يقوم بتعريف أشهر طوائف القرآنيين وزعمائهم 

 لكريم.واتجاهاتهم الفكرية والعقائدية، وتناقش شبهاتهم فيما يتعلق بحجية السنّة النبوية والقرآن ا

 كليدواژه ها

  النسخ؛ الوحي؛ التشريع؛ األحاديث؛ القرآنيون

 اصل مقاله

 الـمقدمه:

علي أهمية السنّة النبوية ودورها في التشريع من خالل جملة من اآليات القرآنية رغم تأكيد القرآن الكريم 

والتأسّي بسنته الـمباركة قوالً وفعالً، وجعلت تلك الطاعة من شروط اعتناق  )ص(التي فرضت طاعة الرسول

منذ زمن  الدين والعمل بآيات الذكر الـحكيم، ومع ذلك فإن السنة الـمطهرة كانت هدفا ألعداء اإلسالم

بعيد، فمحاولة الفصل بين القرآن والسنة النبّوية أمرٌ ترجع جذوره إلى اللحظات األخيرة من حياة النبي 

 )ص(.األكرم

لكن هذه الـمحاولة باتت لتتجدّد مرةً اُخري في السبعيّنيات من القرن التاسع عشر الـميالدي بقالبٍ جديد 

ل القرآن(، فمن هم القرآنيون؟ و ماهي أهم اتجاهاتهم الفكرية؟ْ عن طريق من عُرِفوا بـ )القرآنيين( أو )أه

 القرآنيين مغالطات أهم ويُعالـج التساؤالت  وما هي أشهر طوائفهم؟ هذا الـمقال سوف يُـجيب عن هذه

 .والنقلية العقلية الفريقين علماء بأدلة

https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&kw=210615&_kw=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&kw=210616&_kw=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&kw=210616&_kw=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&kw=210617&_kw=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&kw=210617&_kw=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&kw=210618&_kw=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&kw=210618&_kw=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&kw=210619&_kw=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&kw=210619&_kw=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE
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 نشأةالقرآنيينفيالقارةالهندية:

الـميالدي، بدأت تغزو الهند الدعوة إلي االعتماد علي القرآن ونبذ السنة في في نهاية القرن التاسع عشر 

 التشريع االسالمي، عُرف هؤالء باسم أهل القرآن أو القرآنيين .

استفحلت أفكار القرآنيين في القارة الهندية وانتقلت إلي بعض الدول اإلسالمية علي رأسها مصر، التي لم 

 القوي كما في الهند. يبلغ فيها القرآنيون التنظيم

يبتني فكر القرآنيين على اعتبار أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع في اإلسالم، وإنكار عصمة 

النبي )ص(، على إعتبار أنه بشر يجوز عليه الخطأ والسهو والنسيان، فالوحي عندهم إال وحي 

 )ص(. بيللن المنسوبة األحاديث بحجية اليعتقدون وبالتالي  القرآن

وقد مهَّد لظهور جماعة القرآنيين، حركة العصرنة والتجديد التي قادها أحمد خان بين مسلمي الهند، وكان 

متعاوناً مع االستعمار البريطاني، فحين ثار الهنود الـمسلمون في دهلي علي االستعمار البريطاني سنة 

 م، وقف أحمد خان ضدّ هذه الثورة.1857

ن مع آغا خان الثالث، إمام اإلسماعيلية اآلغاخانية، وبتمويله السخي قام بافتتاح قام أحمد خان بالتعاو

 أول )جامعة إسالمية عصرية( في عليكرة.

أما منهج أحمد خان القرآني فهو يفسِّر آيات القرآن تفسيراً عقليّاًّ محاوالً توفيقها مع العصر الـحديث، 

 مخالفاً لما عليه الـمسلمون، كما حاول تفسير آيات الـجنة فيؤوّل الـمعجزات الـمذكورة في القرآن تأويالً

والنار تفسيرات رمزية تمثيلية، خالف مضمونها الظاهري، كما رفض أحاديث عالمات الساعة، ورفض 

االعتقاد بأن الـمسيح ليس له أب فهو يعتقد أنّ له أباً وأماً. وقد كان أحمد خان بمنهجه هذا أوّل من اختطّ 
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تماد علي القرآن فقط، وحاول فهمه فهماً عصرياً، والتشكيك باألحاديث واألخبار والدعوة طريق االع

                                                      (.376: 2008لغربلة التراث الروائي )رستم ، 

 الـجذورالتاريـخيةللقرآنيين: 

مرةٍ علي يد الـخوارج الذين رفضوا إقامة حد يعتقد بعض الباحثين أن فكرة إقصاء السنة ظهرت ألول 

والتي  )ص(رجم الزاني الـمحصن، ومسح الـخفين وغيرها من التشريعات الـمنقولة عبر الرواية عن الرسول

 غير موجودة في القرآن.

أما في العصر الـحديث فظهرت فكرة إنكار السنة في الهند إبّان االحتالل االنكليزي علي يد أحمد خان 

وضع شروطاً تعجيزية لقبول الـحديث مما جعله ينكر أغلب األحاديث، ثم تاله عبد اهلل جكرالوي  الذي

في باكستان الذي كان يشتغل بدراسة الـحديث، ثم اصطدم بالعديد من الشبهات حوله، فتوصّل في النهاية 

اللها إلي أن القرآن هو إلنكار كافة األحاديث النبوية و أسّس جماعة تسمي أهل الذكر والقرآن، دعا من خ

الـمصدر الوحيد للتشريع؛ وتبنّى نفس الفكر أحمد الدين األمر تسري، مؤسس جماعة أمة مسلمة ، كان 

يدعو فيها ألفكاره؛ وأخيراً غالم أحمد برويز الذي كان سبباً لتحوله إلي فكر القرآنيين تفسير إحدي اآليات 

 (.50،54م:  1989فسيرية مروية عن أبي هريرة.)الهي بـخش، ( التي عقبها روايةٌ ت69القرآنية )األحزاب،

واتفقت الـمصادر التي بحثت عن نشأة القرآنيين في الـهند وانتشارهم إلي بقية الـمناطق اإلسالمية وإدالئهم 

باآلراء الـمخالفة للدين هم الثمرة التي بذر بذورها أعضاء حركة أحمد خان في الـهند، استجابة لـمخططٍ 

 يزي.انكل

 أبرز شخصياتالقرآنيينفيالقارةالهندية
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  يعد عبد اهلل بن عبد اهلل الـجكرالوي، مؤسس جماعة أهل الذكر، علي رأس زعماء القرآنيين في

باكستان. ولد عبداهلل في نهاية العقد الثالث من القرن التاسع عشر الـميالدي، وكان بارعاً في الـمناظرة 

السالمي، لذلك خـمل ذكره بين الناس، وقد كان له مؤلفات كثيرة والـجدل وكثير اإلهانة للتراث ا

منها: تفسير القرآن بآيات الفرقان، ترجمة القرآن بآيات الفرقان، رَدّ النسخ الـمشهور في كالم الرب 

الغفور، والبيان الصريح إلثبات كراهة التراويح. فجكرالوي هو أحد الـمتأثرين بأحمد خان، وكان مما 

ه شرّع لـمؤيديه طريقة جديدة للصالة وقال: إن األذان واإلقامة بالشكل الذي يؤديه ابتدعه أن

 الـمسلمون بدعة.

  م بمدينة آمرتسر بالهند. ومن 1861أحمد الدين األمرتسري: مؤسس فرقة األمة اإلسالمية الـمولود

 م.1936لمين، توفي مؤلفاته: معجزة القرآن، تفسير بيان للناس، وكان ناقداً الذعاً لـميراث الـمس

  من البارزين، القرآنيين أركان من كان و م،1880/هـ1299 حافظ محمد أسلم جراجبوري: ولد سنة 

خ نجد، تاريخ القرآن، تاريخ األمة اإلسالمية، تاري العاص، بن عمرو حياة اإلسالم، في الوراثة : مؤلفاته

 .الهند في م1955 توفي عقائد االسالم؛ 

  :رئيس جمعية أهل القرآن و مؤسس حركة طلوع اإلسالم، ولد غالم أحمد سنة غالم أحمد برويز

مـجلة طلوع اإلسالم،  1938م في الهند، ونشأ في بداية حياته متأثراً بالصوفية، أصدر سنة 1903

وكان يتميز باطالعه الواسع علي األفكار األوربية، ويري وجوب صبغ االسالم بـها؛ إضافة إلي ذلك 

ظريات العلمية حقائق التقبل الـجدل والـمناقشة، لذا يـجب تفسير القرآن بـمقتضاها، مثل يعتقد أن الن

القول بالتطور في وجود الـخلق وإنكار خوارق العادات. لكثرة مؤلفاته سماه البعض )مؤلف الـحركة 

الـمجتمع  القرآنية(، من مؤلفاته: تبويب القرآن وهو معجم لـمعاني القرآن، أنا والرب، إبليس وآدم،
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الـمسلم، عالم الغد، الـحركة القاديانية وختم النبوة، القرآن والدكتور محمد إقبال. طرح أفكاره 

لإلستفتاء بـها أمام العلماء؛ فأفتى ما اليقل عن ألف عالم من علماء الدين في باكستان والـهند والشام 

 م.1985والـحجاز بتكفيره وخروجه عن االسالم، توفي سنة 

 (slam.comhttp://www.toluei(،) 2732، ش  580امه جهان اسالم، )دانشن

  جعفر شاه بلواري: أحد زعماء جماعة طلوع اإلسالم، ومن الـمكثرين في الكتابة عن آراء القرآنيين

 يسر. في الوقت الـحاضر، له مؤلفات عديدة منها: إتمام السنة، ورياض السنة، والدين

  محمد رمضان: أحد تالميذ عبد اهلل جكرالوي، ومن أهمّ أعماله إصدار مجلة بالغ القرآن التي التزال

تـحمل آراء بعض القرآنيين إلي اآلفاق الباكستانية، وله مؤلفات منها: )صالة القرآن كما علّم الرحمن(، 

 .م1939 توفي سنة 

 إعادة تدوين الفقه االسالمي من جديد، وعن قواعد چراغ علي: تأثر بأفكار أحمد خان، وكان يطالب ب

الـجرح والتعديل، والـمعايير التي وضعها علماء الـحديث لتمييز الـحديث الصحيح من السقيم، كان 

يقول: الحاجة إليها لتمييز صحيح الـحديث من سقيمه، ألن الـحديث في حد ذاته شئٌ اليمكن 

 االعتماد عليه.

 نشأةالقرآنيينفيمصر

يُعْتَبَرُ الدكتور أحمد صبحي منصور الزعيم الروحي للقرآنيين في مصر والعالم العربي. يعتقد الدكتور منصور 

م، فيقول: إن محمد عبده 1905أنّ جذور القرآنيين بدأت منذ حركة الشيخ محمد عبده اإلصالحية عام 

ذه رشيد رضا خالف مبادئه، وتعاون رفض الـحديث والتصوّف، وانتقد البخاري، وأنكر الشفاعة، كما أن تلمي

مع السلفية، وهو أستاذ لـحسن البنا، مؤسس جـماعة )اإلخوان الـمسلمين(، ثم قال: إن آثاراً من مدرسة 

http://www.toluei/
http://www.toluei/
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مـحمد عبده ظلت باقية، وآخر من كان فيها الشيخ محمود شلتوت، شيخ األزهر السابق الذي توفي في 

الـمراغي، شيخ األزهر في األربعينيات. عمل أحمد منصور ستينات القرن الـماضي، وقبله الشيخ مرتضى 

م، واصطدم بعلماء الدين السنة من الصوفية والسلفية الذين اضطهدوه، وفصل 1977بالتدريس في األزهر 

م، وأُدخل السجن بتهمة إنكاره للسنّة، ثم عمل بعدها بشكلٍ مستقل يدعو ألفكاره 1987عن عمله سنة 

م اضطر للهجرة ألمريكا الجئاً سياسياً بعد إغالق مركز ابن 2002صر. و في عام في مركز ابن خلدون بـم

عالـمي ال الـمركز فأسس الـجديد، لـمنهجه داعياً العربـي االنترنت ساحة علي أمريكا في وظهر خلدون، 

 http://www.ahlفـي والية فيـرجينا، وموقعه علي االنترنت )« IQC»للقرآن الكريم 

alquran.com/arabic/main فمن خالله بدأ ينشر مقاالته ومؤلفاته للتعريف بـمنهجه والدعوة ، )

 إليه.

 أهمكتبهومؤلفاته:

اشتهر احمد منصور بكثرة التأليفات، فمن أهمّ كتبه: الزكاة، والسيد البدوي بين الـحقيقة والـخرافة، وحق 

م والـمسلمين، وإنكار السنة في مقدمة الـمرأة في رئاسة الدولة االسالمية، ووظيفة القضاء بين االسال

صحيح مسلم، والصيام ورمضان: دراسة اصولية تاريـخية، وليلة القدر بين القرآن و علم الـحديث، وأسس 

البحث التاريخي، وحرية الرأي بين االسالم والـمسلمين، والـمسلم العاصي، والصالة بين القرآن الكريم 

 القرآن الكريم، والقرآن وكفي، وحد الردة، والتأويل.والـمسلمين، والناسخ والمنسوخ في 

يعتقد بعض الباحثين أن الدعوة إلنكار السنة في مصر بدأت في عهد محمد علي باشا، عندما بدأت البعثات 

العلمية تغدو وتروح لتلقّي العلم في إيطاليا؛ وأظلم الـجو أكثر من ذي قبل بعد وصول جمال الدين األفغاني 

بطة الوطن محل رابطة الدين، ودعا لوحدة األديان الثالثة، ثم تبعه محمد رشيد رضا في مجلته الذي أحل را
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الشهيرة )الـمنار(، ثم تلميذه محمد عبده الذي صاغ مبادئ الـحزب الوطني بمساعدة الـمستشرق بلنت، 

 مبادئ تقبللت الشريعة تطويع علي أخذ ثم علي أنه حزب سياسي داعياً للفصل بين الدين والدولة. 

 مصطفي تلميذه حدّده الذي الديني، اإلصالح بدعوي اإلفتاء منصب توليه بعد السيما األوربية، الـحضارة

 :أمور ثالثة في الرزاق عبد

 .تحرير الفكر من قيد التقليد، ومن أحكام زعماء الدنيا وزعماء الدين 

 .اعتبار الدين صديقاً للعلم، إذ لكلٍ منهما وظيفة يؤديها 

 م: 2005أن يكون القرآن هو األصل الذي تحمل عليه الـمذاهب و اآلراء في الدين. )مزروعة،  وجوب

114) 

ومن خالل جامعة القاهرة ثم الـجامعة األمريكية البروتستانيتية اإلنجيلية بالقاهرة فتحت األبواب لعشرات 

الـمستشرقين الذين وفدوا إلي مصر للتدريس فأعدوا أجياالً مازالوا هم طليعة الكتاب ورجال التدريس، 

 .السنة منكري من كثيرٌ نفرٌ الـجامعة رئاسة فتوالي علي 

 :ثالثةأقسامالء إلي وانقسم هؤ

 .قسمٌ هدف إلي نبذ الدين وهدم كل مايمت بصلةٍ إلي اهلل 

 .قسمٌ أنكر السنة إجماالً مدّعياً أنّ القرآن فيه ما يكفي لتشكيل الـحياة 

  ،(54م: 2009قسمٌ أنكر بعض السنة وأخذ بعضها مما يتوافق مع هواه وعقله )أحمد 

 أبرزشخصياتالقرآنيينفيمصر
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 ور، كان يعمل استاذاً في جامعة األزهر، فتم فصله بسبب انـحرافاته، غادر مصر إلي أحمد صبحي منص

 أمريكا، واستقر بها، ومازال ينشر أفكاره منها عبر االنترنت العربي علي موقع خاص بالقرآنيين.

 زارة أمين يوسف علي، الزعيم السابق للقرآنيين بمنطقة الـمطرية بالقاهرة، كان يعمل خطيباً بـمساجد و

 م.2002األوقاف، وهو أحد الذين تمّ حبسهم في قضية هذا التنظيم عام 

 )إيهاب عبده، صاحب كتاب )استحالة وجود عذاب في القبر 

  م.2002علي الـمندوة السيسي وهو أحد الذين تم حبسهم عام 

  االسالمي(.ويعد الدكتور حسن الترابي من السودان من زمرة هؤالء، ومن مؤلفاته :)تاريخ التجديد 

 الـمنهجالقرآنيللقرآنيين:

للقرآن،  "تفسير"منهج القرآنيين في تدبر القرآن منهج عقلي يعتمد علي فهم القرآن بالقرآن، ويرفضون كلمة 

حيث يعتقدون أن التفسير يكون للشيء الغامض أو الـمعقّد، بينما القرآن ميسّرٌ للفهم والتدبّر، كما يرفض 

ب النزول أو التفسيرات الـمذكورة في كتب التراث، فهم يرون أن عامة الـمسلمين القرآنيون روايات وأسبا

 يقدِّسون تفسيرات التراث حتي وإن تعارضت مع القرآن.

 :أهمأفكارهمومعتقداتهم

  ًالـحديث ليس مصدراً للتشريع: اليعترف القرآنيون بوجود وحيٍ ثانٍ مع القرآن، وكالم النبي ليس وحيا

لذلك )ص(؛لي فهو غير ملزم للمسلمين، واليعترف القرآنيون بنسبة األحاديث للرسولمن اهلل، وبالتا

يعتقدون بحجية السنة الفعلية دون القولية ألن األحاديث تعرضت للوضع والتحريف، فلم تدّون إالّ بعد 

ابتها وقد بقرنين من الزمن وألنها ليست جزءًا من الدين، فقد نـهى النبي عن تدوينها وكت )ص(وفاة النبي
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 كانت فلو في هذا النهي فعصوا اهلل.  )ص(خالف الرواة وجامعوا الـحديث كالبخاري ومسلم أمرَ النبي

 الـخلفاء به ماالتزم وهذا كتابتها، عن النبي نـهى لـما الدين من وجزءًا للتشريع ومصدراً وحياً السنة

 الشهرستاني على: انظر للمزيد)  الـحديث تدوين منعوا حين وعمر بكر أبو رأسهم على الراشدون

 بوهم بسبب روايتهم للحديث )ويكيبيديا(.وعذّ الـمدينة في الـمحدثين بعض وحبسوا(  هـ1418،

  اليؤمن القرآنيون بعصمة النبي، فهو برأيهم بشر يجوز عليه أن يخطئ أو يصيب، باستثناء تبليغه لآليات

 نص القرآني.القرآنية فهو معصومٌ من السهو والـخطأ وفقاً لل

  اليؤمن القرآنيون بعدالة الصحابة، ويرون أن مجرد رؤيتهم للنبي التكسبهم العدالة، فمنهم الفاسق

 والـمنافق وضعيف اإليمان، كما فيهم الـمؤمنون الصالـحون.

  اليعتقد القرآنيون بأن النسخ في القرآن الكريم بمعني الـحذف واإللغاء، وإنما بمعني اإلثبات والكتابة؛

ألن الـحذف يتعارض مع كون اآليات محكمة، والنسخ بمعني اإللغاء يستلزم التناقض واالختالف، 

 وهذا اليوافق قوله تعالى: )ولوكان من عند غير اهلل لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً(.

  القرآن جامعٌ لكل مايحتاج إليه البشر، فالحاجة للسنة، ويستندون باآلية: )مافرطنا في الكتاب من

 يء(.ش

  عدم حاجة القرآن للتفسير، ألن التفسير يكون لألمور الغامضة والـمعقدة، أما القرآن فهو تبيانٌ لكل

 شيء فالبد أن يكون بيّناً.

 .نفي كل ما يتعلق باألمور الغيبية وإنكار الـمعجزات 

 سوي القرآن. )ص(المعجزة للنبي 
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 .الطعن في بعض الـحدود الشرعية كحد رجم الزاني الـمحصن                

 .نفي الـحجاب للمرأة 

 :يمكنأننحدِّدمنهجالقرآنيينفيالبحثبالنقاطالتالية

 .تحديد أفكار مسبقة ثم اللجوء إلي النصوص إلثباتها واستبعاد ما يـخالفها 

  تحليل اإلسالم ودراسته بعقليّة أوروبية مادّية، اعتماداً على القيم. والـمقاييس الغربية الـمستمدّة من

 الفهم الـمحدود والـمغلوط الذي اليدرك حقيقة االسالم.

 .عدم استيعاب الـمضامين الشرعية الصحيحة بسبب الـجهل باللغة العربية 

  االعتماد على الضعيف الشاذ من األخبار، وغضّ الطرف عن الصحيح والثابت بـهدف إثراء اتـجاهاتهم

 حاديث وعدم القول بـحجيتها.الفكرية بالدليل النقلي، رغم زعمهم بظنية صدور األ

 .األخذ بآيةٍ لالستشهاد بـها دون النظر إلي بقية اآليات الـمتحدة الـموضوع 

  تـجريد الـمضامين الشرعية عن اصطالحها الشرعي وحصرها بالـمعنى اللغوي كالطواف بـمعنى

 )التردد بين الـحين واآلخر(.

 :أسبابشبهاتالقرآنيين

 .تأخّر تدوين السنة 

  ص(ليست لفظ الرسولالسنة(. 

 .إن اهلل لم يتكفل بحفظها كالقرآن 
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 نـهى عن تدوين الـحديث. )ص(إنّ النبي 

 .الصحاح مليئة باألحاديث الـموضوعة والضعيفة 

 نتائجشبهاتالقرآنيين

 .نفي أنّ للنبي وحياً غير القرآن فسنته ليست جزءًا من الدين 

 سوى القرآن. )ص(المعجزة للنبي 

  مات.الطاعة لرسولٍ قد 

 أب. )ع(إنكار أن ليس لعيسى 

 .نفي كل ما يتعلق بالـمعجزات 

 .التشكيك في الـمسلّمات 

 .التهوين من قدسية القرآن 

 .التفسير للقرآن غيراللغة 

 .ّانكار الـجنة والنار والـمالئكة والـجن 

  

 أ . نقد القرآنيين على أساس الـمنهجالتفسيريللعالمةالطباطبائي )ره(:

ن أن القرآن اليحتاج لتفسيرٍ من أحد، ألن التفسير يكون للشيء الغامض أو الـمعقَّد، بينما القرآنيون يعتقدو

أو  )ص(القرآن ميسّر للفهم والتدبر، لذلك يرفضون روايات أسباب النزول واليعتقدون بحجية تفسير النبي
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القرآن كتابٌ مبينٌ التفسيرات في كتب التراث، يقول أحمد صبحي منصور: بيان القرآن في داخل القرآن، 

في ذاته، وآياته موصوفة بالبينات، أي: التي التحتاج في تبيينها إال لمجرد القراءة والتالوة والتفكر والتدبر 

فيها، واآليات التي تتحدث عن بيان القرآن ووصفه بالكتاب الـمبين أكثر من أن تـحصى، مع ذلك فإنّ 

حتاج إلى من يفسره، والـمؤمن بالقرآن اليبادر باتهام كتاب منا من يعتقد: أن كتاب اهلل غامض، مبهم، يـ

 اهلل بأنه فرط، وجاء غامضاً يحتاج لما يبينه، وجاء مجمالً يـحتاج لـمن يفصله... .

ويقول تعالي: )ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء(، والتبيان هو التوضيح لـما يستلزم البيان والتوضيح، 

 يـحتاج لـما يبينه ويوضحه، وإال كان فضوالً في الكالم، وثرثرة الحاجة إليها.والشيء الواضح بذاته ال

واهلل سبحانه وتعالي أنزل كتابه محكماً المجال فيه للّغو والتزيد، لذا كان البيان فيه لما يتطلب البيان، وكل 

ن فال مجال فيه للتفصيل شيءٍ يستلزم البيان والتوضيح جاء في القرآن بيانه وتوضيحه، وماليس محتاجاً لبيا

 (. 34م: 2006والبيان )منصور، 

: إن الـمراد بتفصيل وتبيان الكتاب لكل شيء يعني: تفصيل وتبيان القرآن لكل للجوابعلي هذهالشبههنقول

شيء من أحكام هذا الدين، كقواعد كلية مجملة، وأما تفاصيل تلك القواعد وما أشكل منها فالبيان راجع 

 :التوضيح وإليك  )ص(اهلل إلى تبييين رسول

أجمع الـمفسرون على أن القرآن الكريـم هو الـمنبع األساسي لتفسير آيات القرآن، لكن مع ذلك هل 

يجوز تفسير القرآن بالقرآن دون االعتماد على مصادر تفسيرية أخري أم أنّ القرآن هو الـمصدر الوحيد 

          ؟)ع( اآليات للرواية التفسيرية عن الـمعصومالذي ينبغي االكتفاء به؟ هل نـحتاج في تفسير بعض 

يعتقد من جهةٍ أنّ آيات القرآن التي تدعو الناس عامةً، من كافر أو مؤمن، ممن  )رض(العالمة الطباطبائي

 كقوله فيه والتدبر وتأمّله القرآن تعقّل إلي شاهد عصر النـزول أو غاب عنه، هذه اآليات التي تدعوهم 
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تدلّ داللةً واضحة  82كثيرا( نساء/ اختالفاً فيه لوجدوا اهلل غير عند من كان ولو القرآن يتدبرون أفال) تعالي

علي أن الـمعارف القرآنية يـمكن أن ينالها الباحث بالتدبر والبحث، ويرتفع به ما يتراءى من االختالف 

فإنّ  )ص(،م حتي إلي بيان النبيبين اآليات والـمعني إلرجاع فهم معاني اآليات إلي فهم الصحابة وتالمذته

ما بينه إمّا أن يكون معني يوافق ظاهر الكالم، فهو مايؤدي إليه اللفظ ولو بعد التدبّر والتأمل والبحث، وإما 

 أن يكون معني اليوافق الظاهر وال أن الكالم يؤدي إليه، فهو مـما ال يالئم التحدي والتتم به الـحجة.

العالّمة أنه السبيل إلنكار الروايات في التفسير، ألنها تلعب دورين أساسيين: دور ومن جهة اُخري يعتقد 

 وإرشاده الـمتعلّم ذهنَ الـخبير الـمعلم هداية خالل من يبرز التعليمي  )ص(التعليم ودور التبيين؛ فدور النبي

 للطريق تسهيلٌ التعلم إن بل تعلُّم، غير من فهمه مايمتنع ال عليه، والـحصول به العلم عليه يصعب ما إلي

للمقصد، والـمعلم في تعليمه إنـما يروم ترتيب الـمطالب العلمية  وخلقٌ للطريق إيـجادٌ ال للمقصد، وتقريبٌ

ونضدها علي نـحوٍ يستسهله ذهن الـمتعلم ويأنس به، فال يقع في جهد التركيب وكدّ التنظيم، فيتلف العمر 

ن وموهبة القوة، أو يشرف علي الغلط في الـمعرفة، وهذا مايدل عليه قوله تعالي: )وأنزلنا إليك الذكر لتبيّ

 2، وقوله تعالي: )ويعلمهم الكتاب والـحكمة( الـجمعة/.44للناس ما نُزِّل إليهم( نـحل/

فالنبي يعلّم الناس مايدل عليه القرآن بنفسه، ويمكن للناس الـحصول عليه، وإالّ فإنه المعنى لقوله تعالي: 

األحكام وتفاصيلها التي السبيل  )وهذا لسانٌ عربيّ مبين(؛ وأما الدور التبييني للروايات فإنه ينحصر بآيات

كما أرجعها القرآن إليه في قوله تعالي: )وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم  )ص(،إلي تلقيه من غير بيان النبي

 ، ومافي معناه من7عنه فانتهوا( الـحشر/

 (. 3/85: 1393اآليات كتفاصيل القصص والـمعاد )الطباطبائي ، 
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له دورٌ تعليميٌّ فيقول: اآليات تفسّر بعضها بعضاً  )ع(أنّ التفسير الروائي للمعصومينويؤكّد العالمة الطباطبائي 

بالنسبة للقرآن دور الـمعلم الـمعصوم الذي اليـخطئ، وتفسيرهم للقرآن  )ع(وأهل البيت )ص(ودور النبي

 (. 60: 1372بالقرآن لن يـخالف ما أراده اهلل من آياته )الطباطبائي، 

في تفسير القرآن أن الـمعارف اإللهية الينالها  )ص(الطباطبائي أن ما يؤكد الدور التبييني للنبييبيّن العالمة 

 ( 12/26: 1393الناس بال واسطة فالبدّ من بعث واحدٍ منهم للتبيين والتعليم )الطباطبائي، 

جب أن تنطق اآلية إنّ ما يـرفضه العالمة الطباطبائي أالّ نلجأ للرواية فنحصر بـها معني اآلية، بـل يـ

بـمدلولـها، ولكن بالرجوع للـرواية يُفسَح أمامنا الـمجال أكثر، ليضعنا في جوِّ اآلية وأفقها األوسع، وليتّضح 

 (.18: 1385ويكتمل الـمعني الـمراد منها، وهذا أمرٌ المـجال لرفضه )معرفت، 

. التالوة أمرٌ يختلف عن 15( بقرة/ ةوالـحكم الكتاب ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلو: ) اآلية ففي 

التعليم، وإالّ لم يفرّق القرآن بين التالوة والتزكية والتعليم. وتشير هذه االية إلى أن علي الرسول مسؤوليات 

من ضمنها التربية والتعليم، )وتعليم الكتاب يكون بتفسيره قوالً وعمالً(، وأن ثمة أمورًا البد له من شرحها 

نا وحدهُ غير كافٍ في إدراك كنه بعض الـحقائق القرآنية، ومن هنا تتبيّن ضرورة وجود الـمعلم لنا، إذاً ففهم

الذي اليُخطئ، وأنّ مجرد إبالغ القرآن وتالوته اليكفي، إذ لو كان كذلك صحيحاً الكتفت اآلية بذكر 

ر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم(؛ التالوة فقط، فيما أنّ هناك آية أوضح داللة وهي قوله تعالي )وأنزلنا إليك الذك

مفسراً لآليات، وأنّ القرآن محتاجٌ للتفسير النبوي، وبالنتيجة  )ص(هذه اآلية خير دليلٍ على كون الرسول

اليمكننا فهم القرآن فهماً دقيقاً إالّ عن طريق الرجوع إلي كالم الرسول، ولو في بعض اآليات القرآنية، 

ملة، كاآليات التي تتعلق بالصالة، بيد أنها لم تتطرّق لكيفيتها أو عدد وأبرزها اآليات التي جاءت مج

غير القرآن، وثانيهما حجية التفسير  )ص(ركعاتها، فهذه الـمسألة تؤكد أمرين: أحدهما إثبات وحي للنبي
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النبوي الذي اليمكن أن يخطئ بمقتضي العصمة وبمقتضي حجية الـمهمة اإللهية التي أوكل بها بعنوانه 

 لـمعلم للكتاب.ا

نزلت عليه الصالة ولم يسم اهلل لهم ثالثاً وال أربعاً حتى كان رسول  )ص(: )إن رسول اهلل)ع(قال االمام الصادق

هو الذي فَسَّرَ ذلك لهم، ونزلت عليه الزكاة ولم يسمّ لهم من كل أربعين درهماً حتى كان رسول  )ص(اهلل

 (1/287هـ: 1426، هو الذي فسَّر ذلك لهم( .)الكليني )ص(اهلل

إن سيرة علماء الـمسلمين ومفسريهم عبر التاريخ تؤكّد أهمية الروايات في التفسير وتعتبرها منبعاً الغنى 

عنه في فهم اآليات؛ وما الحظناه في كتاب أحمد صبحي منصور هو استفادته لبعض روايات أسباب 

( بطريقة موافقة 65م:  2006ظهار )منصور، النزول لكن دون تصريحٍ بمصدرها، كما بيّن سبب نزول آية ال

 تـماما لـما أجمع عليه الـمفسرون في كتبهم .

 )ص(وبناء علي ماتقدم فال يـمكن إنكار دور الرواية في حال التأكّد من صحة صدورها عن النبي

بل لتفسيرها في فهم الـمراد من اآلية، ألنها تضعنا في اُفق وجوّ اآلية، فتسهّل علينا الس )ع(والـمعصومين

في التفسير دور الـمعلم الـمعصوم الذي اليـخطئ، وهذه مهمّةٌ إلـهية  )ص(ونيل الـمراد منها، وألن دور النبي

 )ص(بشهادة القرآن والروايات التي التسمح الـمقالة لذكرها.كما ال يـمكن إنكار دور النبي )ص(اُوكِلَت إليه

لكثير من األحكام  )ص(اهلل رسول تبيين عن  في تفسير اآليات الفقهية وهي األهم؛ ألننا اليـمكن أن نستغني

 التي وردت في اآليات بصورة مـجملة.

 :ب . شبهةأنالنبيبشر،يتصرفبـمقتضىبشريتهفإمايصيبوإمايـخطئ

يـمكن أن يـخطئ، لذا ال )وأما قولـهم بـأن النبـي بشر يتصرف بـمقتضى بشريته، فيمكن أن يصيب و

 حجيّة لقوله وحديثه(
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 مطلقا، به الوثوق امتنع )ص( إن أفضل ما وجدناه من ردٍّ علي هذه الشبهة هو أنّنا لو شككنا في عصمة النبي

إال وحيٌ  هو إن الهوي عن وماينطق: )تعالى قال  ومعجزته؛ رسالته بصدق االطمئنان انعدم وبالنتيجة

جوادي آملي أن هذه اآلية التدل علي أن كل مايقوله النبي األمين ليس من تلقاء  يوحى(. يبيّن آية اهلل

عين  )ص(نفسه فال يزيد وال ينقص إالّ بأمرٍ من اهلل فحسب، وإنّما تدل علي أمرٍ آخر، وهو أن نطق النبي

ميت ولكن الوحي، وهو كالم اهلل الذي يجري علي لسانه الـمبارك، كما في قوله تعالي: )وما رميت إذ ر

 .17اهلل رمى( انفال/

هو تكلم ونطق إلهي وضمير )هو( في )إن هو إال وحيٌ يوحى( يرجع إلي النطق الذي  )ص(فنطق النبي

ليس إالّ وحياَ. و ليس الـمقصود أن ما ينطقه النبي  )ص(ونطق النبي )ص(والـمراد نطق النبي )ص(مصدره النبي

فيما بعد ألن هذا مسلّمٌ به ولكن اآلية تشير إلي أمرٍ  )ص(هو مماثلٌ للوحي أو أن ما أوحي به نطقه النبي

ش: 1382)وما تكلمت إذ تكلّمت ولكن اهلل تكلّم( )جوادي آملي،  )ص(آخر وكأن اهلل سبحانه يقول للنبي

1/64 . ) 

ن عدم القول بعصمته في كامل سنته القولية والفعلية يتعارض وكون اهلل جعله اُسوةً حسنة دون قيدٍ أو كما أ

تـخصيص بأقواله أو أفعاله أو فيما يتعلق بإبالغ الرسالة وخارج ذلك، قال تعالى: )لقد كان لكم في رسول 

 .اهلل اُسوة حسنة لـمن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثيرا(

 عندالقرآنيين .... دراسةنقدية :( جامعيةالقرآن)نظرية

: ) الحاجة لنا بالسنة فالقرآن بين الشريعة (: إنّ القرآن كافٍ في بيان قضايا الدين وأحكام الشبهةاألولي

الشريعة، ماترك شيئاً والفرّط في شيء، ومن ثمَّ فال حاجة لـمصدرٍ ثانٍ للتشريع، فالسنة الحاجة إليها، 
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وقوله تعالي: )ونزلنا عليك  38ان لها بدليل قوله تعالي: )مافرطنا في الكتاب من شيء( أنعام/ والمك

 الكتاب تبياناً لكل شيء(

فقالوا: إن هذه اآليات وأمثالها تدل علي أن الكتاب قد حوي كل شيء من أمور الدين وكل حكمٍ من 

ر، وإالّ كان الكتاب مفرِّطاً فيه، ولـما كان أحكامه، وإنه بين ذلك وفصّله، بـحيث اليـحتاج إلي شيءٍ آخ

 ( .91م: 2006تبياناً لكل شيء، فيلزم الـخلفُ في خبره سبحانه وتعالي )منصور، 

يري آية اهلل جوادي آملي في تفسير )ما فرطنا في الكتاب من شيء(، أن الـمراد من جامعية القرآن هو أنّ 

البشر إال وقد بينه في القرآن الكريم، فكل الكليات واألصول اهلل لم يترك أمراً من شأنه أن يؤمن سعادة 

الدينية وجزئياتها التي من شأنها أن تؤمّن سعادة البشر بيّنها في القرآن الكريم ، إمّا علي نحو التفصيل في 

بعض اآليات، أو علي نحو اإلجمال في آياتٍ اُخري، وأوكل مهمة تبيين الـجزئيات في اآليات الـمجملة 

: )إنـما يعرف )ص(الـمخاطب األول الذي هو أدري بتفسير القرآن ومعرفه حقائقه، كما قال رسول اهلل إلي

القرآن من خوطب به(؛ ويعتقد أن القرآن الكريم لم يبين كل حقائق العالم من علومٍ تـجريبية: كالرياضيات 

ها، إالّ أنه ربّما تكون هذه العلوم في مرتبةٍ والفيزياء والفنون، والعلوم االنسانية، وعلم الكالم، والفلسفة وأمثال

أعلي وهي باطن القرآن وحقيقته العليا )أم الكتاب(، ألن جميع هذه الـحقائق والعلوم مكنونةٌ فيه، ولكن 

 تحصيل يمكن إليهم بالرجوع الذين الـمعصومين  اليمكن أن ينالها إال اإلنسان الكامل والذي يراد منه

 ( .225 /1: ش1382 آملي، جوادي) القرآنية رفوالـمعا الـحقائق تلك

بينما يري العالمة الطباطبائي في تفسير هذه اآلية أنه يمكن أن يكون الـمقصود من الكتاب في اآلية: 

القرآن الكريم أو اللوح الـمحفوظ، فإن كان الـمراد به القرآن الـمجيد فإنه لـما كان كتاب هداية إلي صراطٍ 
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ان حقائق الـمعارف التي الغني عن بيانـها في اإلرشاد إلي صريح الـحق ومحض مستقيم علي أساس بي

 الـحقيقة، كما قال تعالي: )ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء(.

 والنبوة التوحيد: الثالثة األصول على لالحتجاج  ويعتقد العالمة أن الـمراد من تبيان كل شيء في اآلية

يحتاجونه من  ما وكل الناس، بهداية يتعلق شيءٍ كل تبيان من فالـمراد لذلك هداية؛ كتاب فهو والـمعاد،

أجل الهداية لتلك األصول. ويترتب عليه دون ذلك فوائد اُخري كالتبحُّر في توحيد اهلل تعالي، ولطف 

لناس وسعادة قدرته، وعنايته بأمر الـخليقة والنظام العام الـجاري في العالـم، ويبين فيه ما في معرفته خيرُ ا

 (. 325 /1هـ: 1394عاجلهم وآجلهم، واليفرط في ذلك )الطباطبائي، 

وال نري اختالفا بين رأي كل من العالمة الطباطبائي وجوادي آملي، ألن الهداية تـجُّر إلي السعادة، وهما 

ألن تفصيل  )ع(،أو روايات الـمعصومين )ص(،متفقان علي ضرورة الرجوع للسنة الـمطهرة، سواء سنة النبي

الـحقائق القرآنية والعلوم التي اليمكن نيلها عن طريق ظاهر الداللة اللفظية يصعب تحصيلها دون الرجوع 

الذي أوكل مهمة تبيين اآليات وتفسيرها بصريح قوله تعالي )وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس  )ص(لسنة النبي

في تبيين وتفسير القرآن،  )ص(،تستلزم نفي دور النبيمانزل إليهم(؛ لكن نظرية القرآنيين لجامعية القرآن 

واألهم من ذلك تفصيل آيات األحكام التي وردت بصورة مجملة، وهذا يقتضي عدم إيمانهم بكثيرٍ من 

 فروع الدين وتفاصيل أحكامه التي لم يصرِّح بها القرآن الكريم.

ش 1386علي ثالثة اتـجاهات: )مؤدب ،  يبين الدكتور السيد رضا مؤدب أنّ القول بجامعية القرآن مرتكز

 :278) 

من يقولون بأن القرآن جامعٌ لكل العلوم، بحيث التوجد مسألة جزئية إال وهي موجودة  االتـجاهاألول:

فيه، سواء بما يتعلق بعلم الطب أو الفيزياء والفنون والعلوم االنسانية، كما يعتقد بذلك السيوطي، حيث 
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لةٌ هي أصلٌ أال قد اشتمل كتاب اهلل العزيز علي كل شيء من أنواع العلوم فليس منها بات والمسا»يقول: 

هـ: 1426)السيوطي، « وفي القرآن مايدل عليها، وفيه عجائب الـمخلوقات وملكوت السموات واألرض

4/38. ) 

: يعتقد بعض الـمعاصرين أن القرآن مشتملٌ فقط علي األمور العبادية التي ترتبط بعالقة االتـجاهالثاني

 االنسان بربه فقط.

العالمة الطباطبائي، وهو القول باالعتدال، ويراد منه أن القرآن شاملٌ لكل وهو ما ذهب إليه االتـجاهالثالث:

 اللفظية الداللة طريق من النهتدي فإنا اللفظية، بالداللة تحصيلها اليـمكن العلوم هذه العلوم، ولكن بعض 

ماكان وما  علم فيه القرآن أن علي يدل ما والسنه الروايات في لكن ماتقدم، كليات علي إال الكريم للقرآن

يكون وما هو كائنٌ إلي يوم القيامة، ولو صحَّت الروايات لكان من الالزم أن يكون الـمراد بالتبيان األعم 

مما يكون من طريق الداللة اللفظية، فلعلّ هناك إشارات من غير طريق الداللة اللفظية تكشف عن أسرار 

(. واليـمكن درك حقيقة تلك اإلشارات 278: ش1386وخبايا ال سبيل للفهم الـمتعارف إليها)مؤدب، 

 دون االستعانة بالروايات.

ففي  عن شخصية الرسول؛  )ص(: ومن شبهات القرآنيين أنهم فصلوا شخصية النبيج. شبهةأنالنبيغيرالرسول

الفصل الثاني في كتاب )القرآن وكفى( للدكتور أحمد صبحي منصور يذكر تحت عنوان: القرآن والنبي 

يـخطئ الناس في فهم األمر بطاعة الرسول واتباع الرسول، وذلك ألنهم يـخطؤون في »مايلي: والرسول( 

فهم الفارق بين مدلول النبي ومدلول الرسول، فالنبي هو شخص )محمد بن عبد اهلل( في حياته وشؤونه 

تعالي له، أما حين الـخاصة وعالقاته االنسانية بـمن حوله، وتصرفاته البشرية مـماكان مستوجباً عتاب اهلل 
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ينطق النبي بالقرآن فهو الرسول الذي تكون طاعته طاعةً هلل، فلم يأت في القرآن مطلقاً: أطيعوا اهلل وأطيعوا 

 (.43: 2006)منصور، « النبي، ألن الطاعة للرسالة وليست لشخص النبي

 الردعلىهذهالشبهة:

سول. إن استراتيجية هذه الـحيلة قائمة على الهدف من هذه الـحيلة هو الفصل بين محمد النبي ومحمد الر

 مايلي:

افتراض أن الفرق بين لفظتي )الرسول والنبي( يستلزم الفصل بينهما وهي فرضية خبيثة الدليل عليها، كالقول 

 إنّ تعدّد األسماء الـحسني هلل تعالي يعني تعدّده عزوجل، تعالي عن هذرهم.

جتثاث الـميراث الروائي والسنة النبوية فحسب، وإنما وا نسف فقط ليس إليه يرومون الذي والهدف   

 ، فيما يـخرج عن دائرة تبليغ الرسالة )القرآن(.)ص(القول بعدم حجية كل أشكال االتباع للنبي

         :وفي دحض هذه الشبهة يـمكن القول

األخير يتجاوز معني  ـ هل طاعة الرسول الكريم أقوي أم أنه: )أولي بالـمؤمنين من أنفسهم(؟ فالـمعنى 1

 6الطاعة إلي آفاقٍ أوسع، قال تعالي: )النبيُّ أولى بالـمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتـهم( أحزاب/

 وصف في تعالي فقال والنذير، والـمبشر الشاهد بصفته النبي مع ليتحدث القرآني السياق جاء  ـ 2

( 46ونذيراً وداعياً إلي اهلل بإذنه وسراجاً منيراً( )أحزاب/:)يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً )ص(نبيه

والسياق كما هو واضح اليتحدث عن النبي بما ينحصر في إبالغه الرسالة فحسب، وإنـما في شؤون حياته 

 بصورة عامة مما يلزم وجوب اتباعه واالنقياد له.
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دون أن تشير إلي أي من اللفظين.  ص() تخاطبه اآليات من فكثير والنبي، الرسول بين الفرق وألنه  ـ 3

)فال وربك اليؤمنون حتى يـحكموك فيما شجر بينهم ثم اليجدوا في أنفسهم حرجاً مـما قضيت ويسلموا 

 (65تسليما( )نساء/

ـ الـجمع بين مفردتي النبي والرسول في آية واحدة: )الذين يتّبعون الرسول النبيّ األميّ الذي يجدونه  4

 له الذي جميعاً إليكم اهلل رسول إني الناس أيها يا) ( 157ي التوراة واإلنجيل( )األعراف/مكتوباً عندهم ف

 وكلماته باهلل يؤمن الذي األميّ النبي ورسوله باهلل فآمنوا ويميت يحيي هو إال إله ال واألرض السموات ملك

منحصرٍ بأمرٍ دون غيره فهو  غير به الـمأمور االتباع أنّ رأينا كما(. 158/األعراف( )تهتدون لعلكم واتبعوه

 مطلق.

   . )ص(إن مفهوم االتباع الذي ورد في اآلية الكريمة مرتبط وملتصقٌ بلفظ النبي

 وأولي الرسول وأطيعوا اهلل أطيعوا آمنوا الذين أيها يا: )اآلية نفسِّر فكيف صحيحاً يدعونه  ما كان إن ـ 5 

( 59/نساء( )اآلخر واليوم باهلل تؤمنون كنتم إن والرسول اهلل إلي فردّوه شيءٍ في تنازعتم فإن منكم األمر

، ألننا الندري هل يحكم بيننا بمقتضي )ص(حمدٍم لـحكم نطمئن أن يمكننا وكيف زعموه؟ الذي الـمعني بهذا

رسالته أو بمقتضي نبوّته؟ فالرسول والنبي شخص واحد، وال ندري هل حكم هذا الشخص بيننا نابعٌ عن 

الواجبة الطاعة، أم النبوة التي يمكن أن تخطيء بمقتضي بشرية الناطق بها؟ وبالتالي كيف نـحرز الرسالة 

حجيةً لـحكم النبي؟ وكيف نطمئن من أنه صادر عن اهلل عز وجل؟َ وهذا يصدق على جميع األحكام التي 

 .)ص(كلف اهلل بـها النبي، وأمره إبالغها مـخاطبا فيها إياه بلفظ النبي

: قوله من هذا نفهم فقط، اهلل طاعة إطار في – حياته في وهو –منصور: )وقد كانت طاعة النبي  قال صبحي

مؤمنات يبايعنك علي أن اليشركن باهلل شيئاً واليسرقن واليزنين واليقتلن الـ جاءك إذا النبي أيها يا)



225 
 

يتابع صبحي منصور: (. و12أوالدهن... واليعصينك في معروفٍ فبايعهنّ واستغفر لهنّ اهلل( )ممتحنه/

والشاهد في اآلية هو قوله تعالي: )يا أيها النبي(، فلو قال )يا أيها الرسول( لكانت طاعته مطلقة، ألنها طاعةٌ 

للرسالة، ولكنه بوصفه النبي جعل طاعته مقيّدة بالـمعروف؛ ولذلك فإنّ كل نبيّ كان يأتي لقومه برسالة 

 (. 56 م: 2006عوه على أساس هذه الرسالة. )منصور، يخاطبهم بصفة الرسول ويطلب منهم أن يطي

 أن يجب بل ينبغي إذاً                                                                  وللجوابعلىهذهالشبهةنقول:

بلفظ الرسول عندما يكلّفه إبالغ حكمٍ شرعيٍ حتى تكون طاعته واجبة. فإن خاطبه  )ص(محمداً اهلل يخاطب

بمقتضي نبوته البشرية،  الـحكم يبلّغ النبي محمد ألن الـحكم، امتثال الـمسلمين علي  بلفظ النبي فليس

ه وليس رسالته الواجبة الطاعة!! فكيف يطمئن الـمسلمون من حكم وجوب الـحجاب الذي أمر اهلل ب

)النبيّ( أن يبلّغه الـمسلمين كما ورد في قوله تعالي: )ياأيها النبيّ قل ألزواجك وبناتك ونساء  )ص(محمداً

 (؟! فربّما يخطئ النبي أو يشتبه في إبالغنا الـحكم!!59الـمؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن( )أحزاب/

إبالغ هذا القول أو ينسي منه شيئاً فيقول : قل، فهو بشر، وربما يخطئ في )ص(قال له )عزوجل(فرغم أن اهلل

غيرما أمره اهلل به، أليس نبياً حين خاطبه اهلل وليس رسوالً؟! فكان األجدر أن يخاطب بلفظ الرسول، ال 

بلفظ النبي، لنكون أكثر اطميناناً من صدق ما يأمرنا به! فلماذا يخاطبه اهلل بلفظ النبي ليأمره بإبالغ أعظم 

 ت به نساءُ الـمسلمين!حكمٍ شرعيٍ اُمِر

 :د . شبهةلوأنّالسنةجزءًامنالدينلمانهيالنبيعنتدوينها

إنّ أحمد صبحي منصور يستشهد بالروايات ويعتبرها حجّة عندما تصبُّ فـي خدمة آرائه الـخاصّة، رغم 

 أنه ينكر حجيّة األحاديث النبوية، ويـمنع منعاً باتّاً من يريد الـمساهمة

 ، فرغم ذلك يستشهد بالسنة إلنكار حجيّة السنة!!)ص(ي أن يذكر حديثاً عن النبيفـي موقعه اإللكترون
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عندما يريد أن يسند رأيه في ثبوت الكذب على رسول اهلل في حياته يضطر أن يلجأ لألحاديث، ألنه 

 وعلماء الـحديث يتّفقون على صحة حديث»اليجد شاهداً له في القرآن، فيقول في كتابه )القرآن وكفى(: 

 «!!)من كذب عليَّ فليتبوّأ مقعده من النار(وهم يجعلون هذا الـحديث من الـمتواتر

 مستنداً منصور صبحي وفي تفسير اآلية الـمباركة: )وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا( يقول 

 والترمذي والدارمي ومسلم أحمد روي»: وضعها ثبت التي الـحديث تدوين عن النبي نـهى روايات إلي

 القرآن غير عني كتب ومن القرآن سوي شيئاً عني التكتبوا: الرسول قال الـخدري سعيد أبي عن والنسائي

 «.فليمحه

أبي سعيد الـخدري أنهم استأذنوا النبـيَّ في أن يكتبوا عنه  عن – البخاري شيخ وهو –وأخرج الدارمي »

 متي كان صبحي منصور يعتد بالبخاري وغيره مِمَّن سمّاهم أصحاب الدين األرضي؟«. شيئاً فلم يأذن لهم 

نهي عن تدوين حديثه أليس  )ص(للرد علي شبهة أن النبي نـهي عن تدوين الـحديث نقول: ولو كان النبي

؟ والواقع والتاريخ يشهد خالف ذلك، يقول محمد عجاج )ع( األطهار بيته أهل سنته اتّباع من األولي ب

هـ( رسائل وأحاديث ونسخ، وكان من ثقات 80-148كان عند جعفر الصادق بن محمد الباقر )»الـخطيب: 

 (.358هـ: 1425)الـخطيب، « الـمحدّثين

اكتب وبثّ علمك في إخوانك، فإن متَّ فأورث »: أنه قال )ع(وروى الـمفضّل بن عمر الـجعفي عن الصادق

 (1/42هـ: 1426)الكليني ، « كتبك بنيك، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج، اليأنسون فيه إالّ بكتبهم.

 )ص(صحيفةً عن رسول اهلل )ع(قد أباحوا التدوين؛ إذ كتب االمام علي )ع(ومن الثابت الـمتواتر أنّ أهل البيت

 (1/93ق: 1370)األمين العاملي،  )ص( بخطّه وإمالء رسول اهلل طولها سبعون ذراعاً
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وإصراره في آخر عمره الشريف علي الكتابة وتدوين وصيته لكي  )ص(إنّه ومن أبرز األدلة على تأكيد النبي

التضلّ األمة من بعده، الـحديث الـمعروف برزية يوم الـخميس، والـمرويّ بطرقٍ عدّة عن عبد اهلل ابن 

 (55م: 2010، ومهدوي راد، 2/244. )ابن سعد، )رض(عباس

وكان «. نضّر اهلل عبداً سمع مقالتي فبلغها»: )ص(يأمر بإبالغ حديثه ونشره، فقد روي أنه قال )ص(كان النبي

 كلما فرغ من حديثه.« فليبلغ الشاهدُ الغائبَ»يكرر قول 

كنت أكتب كل شيءٍ أسمعه من رسول »: ومنها الـحديث الـمشهور لعبداهلل بن عمرو بن العاص، حيث قال

، ورسول اهلل بشر )ص(اُريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا إنك تكتب كل شيءٍ تسمعه من رسول اهلل )ص(اهلل

، فقال: اكتب، فوالذي نفسي )ص(يتكلم في الرضاء والغصب، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول اهلل

 (1/6هـ: 1411يشابوري ، بيده ما خرج منه إال حق. )الـحاكم الن

اكتبوا هذا العلم، فإنكم تنتفعون به إمّا في دنياكم أو في آخرتكم، وإن العلم اليضيع »: )ص(وقد ورد عنه

 ( 1/157  هـ.ق :1409صاحبه. )متقى هندي ، 

كذلك وردت أحاديث كثيرة عن عددٍ من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر في »يقول نور الدين عتـر:

 (.40هـ: 1401)عتر، « )ص(إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده

تثبت أن سنته العملية أكدت على ضرورة الكتابة )مهدوي  )ص(كما أن النصوص الـمدونة بإمالء رسول اهلل

 (. 84م: 2010راد ، 

 :نقدٌوتـحليل
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ستشهد بالرواية وهو منكرٌ لحجية ا دفق! فيه؟ الناس ألزم بما يلتزم لم لـماذا نقول للدكتور منصور أوّالً 

الروايات، واستند ألقوال علماء التراث كالدارمي والبخاري والترمذي وغيرهم وهو اليقيم لهم وزناً وال 

 إنَّما  بل القولية، السنّة حجيّة أصل الينكر منصور الدكتور أن يبدو ما على أنه ألحاديثهم؟ لكن الـحقيقة 

ة لردود أفعال نتجت عما اصطدم به من تاريخ تدوين الـحديث عند أهل السنة، طبيعيّ نتيجة إالّ ليس به قال

وما نتج عنه من مضاعفات، ودليلُنا علي ذلك: لو أنّ القرآنيين فعالً اليعتقدون بعصمة النبي، واليعتبرون 

بـمقتضي نبوته  أحاديثه وأقواله خارج الوحي القرآني حجةً، وأنه عندما يتكلم خارج نطاق الرسالة يتكلم

البشرية، فيمكن أن يصيب أو يخطئ، فلماذا يلجأون لتقديم مبرّرات وأدلةٍ اُخري بهدف إسقاط السنة القوليه 

عن االعتبار كالدسّ والتزوير والوضع، فلو أنها باألصل الحجّة لها ألنها خارج الوحي القرآني، فال معني 

ر وكثرة أسباب التحريف التي مرّ بها الـحديث عبر للسعي إلي إسقاطها من خالل أدلة الوضع والتزوي

التاريخ، فدليلهم علي عدم حجيتها كامنٌ في ذات السنة التي يمكن أن تـخطئ بمقتضي بشرية الناطق بها، 

 فَلِمَ يتذرّعون بأدلة خارجية؟ فهذا اليسمي إالّ لغوا وعبثاً وتناقضاً!!

القولية ليس إالّ نتيجة صدمةٍ لـما شهدوا من آثارٍ  لكن في الواقع نـحن نري أن آراءَهم تجاه السنة

بعد وفاته،  )ص(ومضاعفاتٍ حلَّت علي ميراثهم الروائي نتيجة منع خلفائهم الراشدين تدوين حديث رسول اهلل

وتأخّر التدوين إلي بداية القرن الثاني الهجري، هذا التأخّر الذي نتج عنه ضياعٌ لطائفة من األحاديث ووضع 

ديث، إمّا علي أيدي الـمرتزقة من عمّال األمويين أو غيرهم لدوافع شخصية ومنافع سياسية، وقد في الـح

شهدت بذلك نسبةٌ كبيرة من األحاديث الـموضوعة في اُمهات كتب الـحديث من الصحاح والسنن، كان 

 أكثرها مما صنع في مصانع األمويين على رأسهم معاوية.
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القرآنيين )عبد اهلل جكرالوي( التيار القرآني هو اصطدامه بحديث ألبي وقد كان سبب اعتناق أكبر زعيم 

 هريرة أثناء قراءته تفسير إحدي اآليات. ) ويكيبيديا، الـموسوعة الـحرة (

 الـمرّ للواقع كشفٍ من غيركم قولها علي يجرؤ لم حقيقةٍ سرد في أنصفتم أنكم للقرآنيين نقول أن ونودُّ    

وائي علي أيدي الـخلفاء والـحكام علي رأسهم الراشدون ومن تبعهم من حكام الر ثالـميرا به مرّ الذي

أمويين، لكننا النوافقكم في إسقاط كل األحاديث عن الـحجية واالعتبار، ألنّ في ذلك ضياعاً للكثير من 

األحاديث الصحيحة والقطعية الصدور، كما يلوح ذلك من قوة فصاحتها وبالغتها، وفي ذلك هتكٌ 

للدين، ألن حجية السنة من حجية القرآن، فنحن نريدُ أن نعالـجَ الصَدعَ الذي حلَّ بالـميراث الروائي   ظيمٌع

النبوي من جرّاء التأخّر في التدوين، وتسليم خالفة الـمسلمين لغير أهلها، وما نتج عن ذلك من مضاعفات، 

من أحاديث صحيحة، بل قطعية الصدور  )ص(وأنتم تريدون أن تجتثّوا الرأس، فتنسفوا كل ما نسب للنبي

بإجماع األمة ، وهنا ينحصر الـحل بوضع معايير و قواعد لتمييز الـحديث الصحيح من السقيم ووضع 

 أمارات للحديث الـموضوع، كي نـحفظ السنة القطعية والـمتواترة من الضياع.

 النتيجة

عليها جداراً يفصلوا من خالله السنة عن القرآن،  إنّ الروايات الـموضوعة شكلّت للقرآنيين ذريعةً ليبنوا

فال بدّ لهذا الـجدار الوهمي أن يسقط بجهود علماء الـمسلمين لتنقية الثروة الروائية من الـموضوعات، 

ليلتقي الـحديث بالقرآن، ويصبّان في معينٍ واحد يهدي الـمسلمين إلي سعادتهم وكمالهم. وتكون السنّة 

إنّي »بحفظها، حيث قال:  )ص(فاتنا الـحديثية هي عين السنة التي أوصانا النبي األعظمالتي في كتبنا ومصن

تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من اآلخر، كتاب اهلل حبل ممدود من السماء 

« فيهماإلي األرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الـحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
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من طرقٍ اُخري: )كتاب اهلل وسنتي(،  )ص(( وال تعارض بين هذا الـحديث وما ورد عن النبي2/8)الترمذي، 

 ألن عترة النبي امتداداً لسنته بشهادة القرآن والروايات.

ويمكن القول أنه النقاش بين الشيعة وسائر الـمسلمين في اعتبار أساس الـحديث الذي أمضاه القرآن، إال 

وعلي إثر التفريط الذي مارسه حكام صدر اإلسالم في حفظ الـحديث، واإلفراط الذي صدر من  أنه

الصحابة والتابعين في أهمية العمل بالـحديث، فقد لقي الـحديث مصيراً مؤسفاً، حتي بلغت الـحال أن صار 

داء اإلسالم علي وضع الـحديث حاكماً ومقدّماً علي القرآن، بل قد ينسخ حكم آيةٍ بالـحديث. وقد عمل أع

الـحديث ودسّه وتغييره، ممّا أطاح بوثوق األحاديث واعتبارها، لهذا فقد فتش علماء الدين عن مخلص 

لهذا الوضع القائم، فأشادوا علم الرجال وعلم الدراية. وأما الشيعة، فباإلضافة إلي ضرورة تنقيح السند 

علي  -وفقاً لذلك -ث مع القرآن، ورأوا أنّ األحاديث عندهم، اعتبروا أنه من الضروري مطابقة متن الـحدي

 طوائف ثالث:

 .الـموافقة للكتاب، وهي التي كانوا يعملون بـها 

 .الـمخالفة للقرآن، وكانوا اليعملون بـها 

  األحاديث التي ال يتحدّد مدي موافقتها أو مخالفتها للكتاب الكريم، وقد تركوا هذه األحاديث وجعلوها

 ( 41كوت عنه.)الطباطبائي، د.ت: في عداد الـمس

 

 


