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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الهجري نْ ِي /التا�سع ع�شر
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
الهجري نْي
خالل القرنني
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا كان
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف واجتهاداته
فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة ،ف�إن التقدميات
التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني،
وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية
لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف
هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص
الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
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والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع
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نصر الدين شريف باعطوة

�إن الثقافة النقدية اجلادة ت�ؤثر �إيجابًا يف تطوير الوعي ،والثقافة املنغلقة ُتف�ضي
�سلبي ُيغ ِّيب الوعي ويعتم الر�ؤية .وقد تنبه املنتفعون من بقاء الأو�ضاع
�إىل واقع ٍّ
على ما هي عليه �إىل خطورة الوعي؛ ومن ث ََّم �سارعوا �إىل �إغالق نوافذه بو�سائل
�شتى ،وحينما �أدركوا دور الدين يف حياة النا�س ا�ستظلوا به ،ال لتحقيق م�صالح
النا�س ،و�إمنا لتحقيق م�آربهم؛ ف�صريوا النقد جرمية ال تغتفر ،وف�سروا حماوالت
التجديد بداللة �سلبية ت�ستبطن التمرد واخلروج على امل�ألوف من ال�شعائر الدينية
والرتاث وال�سلف وغريها .فالباحث الذي ميلك ر�ؤية جتديدية ي�صبح يف الواقع
عاج ًزا عن �إبداء ر�أيه �إال من خالل �أ�ساليب �صعبة ،وحتت رقابة م�شددة ،وال جتد
�أفكاره �صدى �إال �إذا حالفها التوفيق وحتولت �إىل تيار.
	�إن الأمة بحاجة ما�سة �إىل وعي ح�ضاري تتجاوز به �أزمتها ،ولن يتحقق
لها ذلك �إال ب�إعادة ت�شكيل وعيها داخل ف�ضاء معريف ي�ستظل مبرجعيات ال تني
عن جتديد فهمها للن�ص با�ستمرار يف ظل م�ستجدات حياتية ترتبط ارتبا ًطا وثيقًا
بظروف الزمان واملكان .ف�ض ًال عن العودة ال�سريعة �إىل العقل ملحاكمة الأن�ساق

14

ن�صر الدين �شريف باعطوة

14

التجديدية املتهمة يف نواياها ،والتعامل معها بدرجة عالية من الدقة واالتزان،
م�ستندة �إىل القر�آن كم�صدر ُم َو ّجه ومعيار حاكم.
كما ينبغي قراءة الرتاث بعد التوفر على �أدوات فهمه من �أجل تبديد
واقعي للم�ستقبل ال ينقطع عن
�سلطته على العقل ،وال�سماح للأخري با�ست�شراف ٍّ
جذره وتراثه ،ويف الوقت ذاته ال يخ�ضع ل�سلطته على �أنه مقد�س ال ميكن جتاوزه،
و�إمنا ت�ستثمر عنا�صره ال�صاحلة للبقاء ،وتبقى الق�ضايا الأخرى دون �أن نتخذ منها
موقفًا �سلب ًّيا ،بل نحتفظ باحرتامنا لها ما دامت متثل ُم َنج ًزا ب�شر ًّيا ،وجتربة اجتهدت
�أن تقدم قراءة للدين ال تنفك عن ظروفها الزمانية واملكانية املا�ضية.
وعلينا نحن �أن نبادر �إىل قراءة معا�صرة تن�سجم مع واقعنا ،وت�ستجيب
حلاجات الع�صر ،و�إال ف�إن امل�صري �سيكون الدوران يف حلقة مفرغة ال تنظر �إىل
الواقع ،و�إمنا تقفز فوق م�شكالته وحتدياته؛ ومن ثم ن�صل �إىل حالة تقتل الإبداع.
	�إن م�س�ألة املقد�س وغري املقد�س كث ًريا ما ت�سببت يف خلق �أجواء قلقة
يغلب عليها الترَّ ُّب�ص ،ويتحول فيها احلوار �إىل ترا�شق بالألفاظ ،وتتحول الفتاوى
�إىل �سيوف م�شرعة ُتقطع بها ر�ؤو�س الر�أي الآخر.
	�إن توالد املقد�سات بطريقة غري من�ضبطة قد َّ
عطل املمار�سات النقدية التي
حد تعذر فيه على املُ�ص ِلحني
يتوقف عليها التطور الفكري واحل�ضاري للأمة� ،إىل ٍّ
نقد �أي ظاهرة �سلبية رغم افتقارها �إىل ال�شرعية؛ جتن ًبا لإثارة م�شاعر العامة؛ وا�ضطر
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من يروم التعبري عن قناعاته ب�ش�أنها �أن يعتمد �أ�سلوبًا ملتو ًيا يتخل�ص به من ال ُّت َهم
وال َّر ْيب.
حد معني؛ بل نرى كل يوم م�شه ًدا
وامل�ؤ�سف �أن الأمر ال يقف عند ٍّ
م�أزو ًما مثق ًال ب�إرث االن�سياق وراء الالمعقول ،تغذيه دائ ًما ثقافة ملتب�سة غري واعية
�أو مزورة� ،إننا يف حاجة �إىل قدر عالٍ من ال�شجاعة كي نعلن عن املنهج يف متييز
الإلهي عن الب�شري ،ومتييز املقد�س من غري املقد�س.
واحلق �أن التجديد عملية �شاقة تحَ ُ ُّف َها خماطر حماكمة الواقع ودرا�سة
م�شكالته بغية تقوميها ،كما تحُْ ِدق بها ال َّتبِعات املرتتبة على نقد الأَنْ�ساق الفكرية
والثقافية لإعادة �صياغة بنية الفرد املعرفية ،وفقًا ملتطلبات احلا�ضر و�ضرورات
امل�ستقبل ،ويف �إطار الثابت واملتغري من الدين ،ويبقى هم التجديد بنف�سه -و�إن مل
يغري الواقع الراهن -فع ًال �إيجاب ًّيا يحرك دواعي النقد واملراجعة ،ور�ص ًدا متوا�ص ًال
للواقع رمبا يتحول �إىل تيار جارف� ،أو على الأقل نقطة انطالق يف اجتاه عملية
الإ�صالح؛ ومن هنا ت�أتي �ضرورة تفعيل الهم النه�ضوي وتن�شيطه يف �ضمري الأمة.
ومن�ش�أ احلاجة �إىل التجديد هو التطور احل�ضاري املت�صاعد ،واكت�شافنا
نحن امل�سلمني للفارق احل�ضاري بيننا وبني الآخر ،ولي�س �أمامنا من �سبيل �إال
االنكباب بحثًا عن �أ�سباب الرتاجع الكبري من �أجل ردم ال ُه َّوة الوا�سعة ،ولن
يت�أتى ذلك �إال عرب مراجعة حقيقية للواقع ومكوناته الفكرية والثقافية.
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خا�ص� ،أمام النهو�ض
لقد انق�سم ال�شرق ب�شكل عا ٍّم ،وامل�سلمون ب�شكل ٍّ
احل�ضاري املفاجئ �إىل اجتاهات ثالثة� :أولها امل�ستغربون ،وهم �صنف انبهر بالغرب
�إىل حد التخلي عن كل ما يمَ ُ ُّت �إىل الأمة ب�صلة ،داع ًيا �إىل نبذ الرتاث ،و�إن�شاء
قطيعة معرفية من خالل تبني مفاهيم جديدة تكونت يف ف�ضاءات ثقافية غريبة
عن بيئتنا ،تطم�س ُهوية الأمة وتفقدها انتماءها و�أ�صالتها.
وثاين هذه االجتاهات ارتد �سلف ًّيا ،راف�ضً ا ملعطيات احل�ضارة احلديثة،
منك ًّبا على الرتاث ال يعرف غريه وال يرى �سواه ،و ُم ِ�ص ًّرا على تكرار النموذج
احل�ضاري الإ�سالمي حرف ًّيا رغم تاريخيته.
	�أما االجتاه الثالث ،فقد عاد �إىل الرتاث ،ولكنها عودة حم�سوبة ،فهو
ي�ستنطقه ،ويبحث فيه عن م�صادر قوته؛ لي�ؤ�س�س من عنا�صره القادرة على البقاء
قاعدة ت�ستوعب معطيات احل�ضارة احلديثة يف �إطار الإ�سالم وقيمه ومبادئه ،فهو ال
يقف عند الرتاث غري متزحزح عنه ،ويف الوقت ذاته ال يرف�ضه ،و�إمنا ينقده ويقومه
لي�ستلهم منه منهجه اخلا�ص يف الرقي احل�ضاري ،ثم ال يرمتي يف �أح�ضان الغرب
نتاجا �إن�سان ًّيا ميكن لأي
وال يرف�ض معطياته احل�ضارية؛ لأن جز ًءا كب ًريا منها يعترب ً
ح�ضارة �أن ت�ستوعبه �ضمن �أطرها الدينية واحل�ضارية(.)1
()1انظر :ماجد الغرباوي� ،إ�شكاليات التجديد (�سل�سلة ق�ضايا �إ�سالمية معا�صرة) دار الهادي ،بريوت ،د.ت،
�ص  26-24بت�صرف.
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وال�شيخ حممد الغزايل من هذا ال�صنف الأخري� ،إنه امتداد لهذا النبع
الرثي الذي يحفره امل�صلحون بجهدهم وعرقهم ومعاناتهم الفكرية ،ي�ساندهم
الربهان العقلي املتني وعطر القر�آن الكرمي الذي ي�ستن�شقونه يف كل حلظاتهم
البحثية ،وي�ؤ�سفنى و�أنا �أكتب مقدمة لكتابه املهم «ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه
و�أهل احلديث» �أن �أقول �إن هذا االجتاه على �أهميته مل يتغلغل بعد يف �أعماق
هما حمدود الت�أثري ،يتعهده رواد التجديد الواحد تلو
املجتمع؛ و�إمنا ال يزال ًّ
الآخر ،ومل يتحول بعد �إىل تيار عارم يهز �ضمري الأمة ويوقظ �شعورها بامل�سئولية
جتاه م�ستقبلها؛ لهذا ظلت الدعوة اجلادة �إىل املراجعة والنقد والإحلاح على درا�سة
الواقع ومكوناته الفكرية والثقافية دعوة مريبة ت�ستفز م�شاعر فئة من املتطفلني على
الدين ،ممن يخدمهم ان�شغال النا�س باخلرافات والطقو�س اخلالية من �أي حمتوى
ديني ،ويزعجهم الوعي واكت�شاف التزوير واالنتحال والبدع املختلطة بالدين.
�إن البحث يف احلديث النبوي ال�شريف من �أهم و�أعقد الأمور يف الدين
الإ�سالمي ،وهو �أمر �شائك يتطلب جر�أة مدعومة بالعلم واحلجة والبينة؛ �إذ ال�سبيل
حمفوفة باملخاطر ،ولكن النية ال�صادقة املرتافقة مع اجلهد املخل�ص ومو�ضوعية
البحث العلمي الر�صني كفيلة بتذليل تلك امل�صاعب واملتاعب.
لقد اجتهد علما�ؤنا القدامى يف و�ضع منهج معترب للرواية يف التاريخ من
�أجل �ضمان �صحتها ،والذي كان �أحد م�صادر ن�ش�أة علم النقد التاريخي يف
الغرب ،كما اعرتف بذلك �إ�سبينوزا ورينان وغريهما ،ولكن ذلك كله ال يعني
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�ألبتة �أن القدماء �أبدعوا كل �شيء؛ بل ميكن تطوير مناهجهم النقدية من الداخل
والبناء عليها بد ًال من جتاهلها و�إ�سقاطها.
وال�شيخ حممد الغزايل يف كتابه «ال�سنة النبوية» ينطلق من داخل علم
خا�صا ملعايري نقد املنت ،والتي ميكن
احلديث نف�سه ال من خارجه ،ويويل اهتما ًما ًّ
من خاللها �إزالة كثري من التناق�ضات التي رانت على رواية احلديث النبوي
ال�شريف -وهذه املعايري قد أُ�هملت طوي ًال �إذ �أبدى علماء احلديث اهتما ًما وا�س ًعا
مبعايري نقد ال�سند ومل يهتموا كث ًريا مبعايري نقد املنت  -حماو ًال يف �إخال�ص ود�أب
اال�ستفادة الق�صوى من الآليات القدمية وتطويرها؛ �إذ ي�ستحيل يف ر�أيه التجديد
دون احلفر يف القدمي.
واحلق �أن امل�ؤلف ال يتخذ موقفًا كل ًّيا بقبول احلديث �أو رف�ضه؛ بل توجد
خمتلف يف درجة �صحتهاُ ،يدر�س كل منها على
حاالت جزئية و�أحاديث معينة
ٌ
ِحدة ،فوجود حديث مو�ضوع ال ي�ؤدي �إىل احلكم على جممل احلديث النبوي
ب�أنه كذلك و�إمنا يقت�ضي ذلك ا�ستبعاد هذا احلديث كم�صدر للت�شريع� ،إذ الرف�ض
هنا لي�س موقفًا مبدئ ًّيا انفعال ًّيا ،و�إال كان موقفًا مجُ ان ًيا الغاية منه ال�شهرة والإثارة،
وخال�صة القول �أن ال�شيخ يتغ َّيا مخُ ِل ً�صا تطوير القواعد القدمية ،وجعلها �أكرث
�إحكا ًما.
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�إن اهلل  -تبارك وتعاىل  -قد علل �إر�سال الر�سل ب�أال تكون للنا�س حجة
فقال تعاىل :ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﱸ [الن�ساء ،]165 /وحني يقول اخلالق العظيم
هذا ف�إن ذلك يعني �أن اهلل تباركت �أ�سما�ؤه �أودع يف الإن�سان قابلية االحتجاج
وفطرة طلب الدليل ،و�أذن له �أن يطلب ذلك منه �سبحانه قبل غريه ،ثم من �أنبيائه
ور�سله ،فما بالنا بغريهم ،ولكن الكثريين من طلبة العلم ال ميلكون �إال التقليد
واملتابعة بعقل ُملغى ونف�س �ساكنة؛ ولذلك عرف دعاة الباطل كيف ي�ستخفونهم
فيطيعونهم.
وقد ات�صلت ال�سبل بال�شيخ الغزايل مع جمموعة هائلة من الرتاكمات
املعرفية التي حفل بها تراثنا النقلي والعقلي ،وبد�أت تت�ضح له ر�ؤية يف م�سائل
حديثية كثرية قد قال فيها بع�ض الأولني �أقوالهم وظنوا �أنهم قد فرغوا منها ونف�ضوا
�أيديهم من تفا�صيلها ،و�أ�صبح الالحقون يتناقلونها وقد ال يبذلون جه ًدا �إال يف
حتقيقها و�إ�شاعتها وتناقلها ،و�شعارهم يف ذلك «ما ترك الأول للآخـــر �شــــي ًئا»،
�إن االجتهاد -كمفهوم لغوي م�ستنبط من بذل اجلهد الكت�شاف احلكم -ميثل
الطاقة املحركة للمجتمع ،التي ال ميكن �أن تكتفي مبا ُطرح يف ال�سابق بدعوى
االكتفاء مبا تو�صل له علماء الإ�سالم من قبل؛ لذلك حترك املجتهدون لإكمال
هذه ال�سبيل ك�إجناز متوا�صل مع جهد من �سبق ،وهذا ي�ستدعي يف العقل
االجتهادي �سعة الأفق والتمكن املعريف واجلراءة يف �إبداء الر�أي ،مع االطالع

20

ن�صر الدين �شريف باعطوة

20

على �ش�ؤون املجتمع املعا�صر و�إ�شكالياته ،ولكن ب�سبب الظروف التي م َّرت بها
الأمة حدث نوع من االنكما�ش املعريف واالنكفاء على الذات يف الأو�ساط
العلمية ،مع نظرة االنبهار والتقدي�س جلهد ال�سابقني؛ ف�شاعت مقولة «ما ترك
الأول للآخر �شي ًئا!»� ،إن الت�شابه يف تفكرينا وتعبرينا خالل املائتي �سنة الأخرية
على الأقل �أمر مروع� ،إننا مل نتجاوز كث ًريا يف طموحنا حتى الآن الأفكار التي
طرحها حممد عبده والأفغاين والكواكبي� ،إننا نطرح الأ�سئلة نف�سها ،ومل ن�ستطع
�أن ن�ستنبط خالل قرن كامل �أي �س�ؤال جديد ،والإ�سالم يتحمل تبعات ذلك
كله ،ويدفع الثمن غال ًيا بتمرد كثري من �أبنائه عليه ،وجتاوزه �إىل غريه من متهافت
الأفكار وبقايا الأيديولوجيات وف�ضالت املبادئ.
�إن اعتماد علمائنا الطاغي على علم اجلرح والتعديل وحده يف احلكم
على احلديث النبوي ال�شريف يثري كث ًريا من االختالف الذي ي�ضر الإ�سالم وال
ينفعه ،واحلكم على الرجال ي�شوبه غري قليل من اال�ضطراب الذي يثري الأ�سى
والده�شة يف �آن ،وهو �أمر �شرحه يطول.
التعريف بامل�ؤلف

ولد ال�شيخ حممد الغزايل �أحمد ال�سقا يف ( 5من ذي احلجة 1335هـ/
 22من �سبتمرب 1917م) ،يف قرية «نكال العنب» التابعة ملحافظة البحرية
و�سماه والده بـ «حممد الغزايل» تيم ًنا بالعامل الكبري �أبو حامد الغزايل
مب�صرّ ،

21

تقــدمي

21

(ت جمادى الآخرة  505هـ /دي�سمرب 1111م) .ون�ش�أ يف �أ�سرة كرمية ذات دين،
وله خم�سة �إخوة ،ف�أمت حفظ القر�آن الكرمي بك ّتاب القرية يف العا�شرة ،والتحق بعد
ذلك مبعهد الإ�سكندرية الديني االبتدائي ،وظل باملعهد حتى ح�صل منه على
�شهادة الكفاءة ،ثم ال�شهادة الثانوية الأزهرية ،ثم انتقل بعد ذلك �إىل القاهرة �سنة
(1356هـ1937 /م) ،وقد تلقى ال�شيخ العلم عن ال�شيخ عبد العظيم الزرقاين
مدر�سا بكلية �أ�صول
�صاحب كتاب «مناهل العرفان يف علوم القر�آن» ،وكان ً
الدين ،والإمام الأكرب حممود �شلتوت� ،شيخ الأزهر الأ�سبق ،وال�شيخ حممد
�أبو زهرة ،والدكتور حممد يو�سف مو�سى ،وغريهم من علماء الأزهر ال�شريف(.)1
والتحق بكلية �أ�صول الدين بالأزهر ال�شريف �سنة (1356هـ1937/م)،
وتخ ّرج فيها بعد �أربع �سنوات يف �سنة (1360هـ1941/م) ،وتخ�ص�ص بعدها
يف الدعوة والإر�شاد حتى ح�صل على درجة العاملية �سنة (1362هـ1943/م)
وعمره �ست وع�شرون �سنة ،وبد�أت بعدها رحلته يف الدعوة من خالل م�ساجد
القاهرة ،وعا�ش لها وبها حياة حافلة منذ اختري عام � 1943إما ًما وخطي ًبا مب�سجد
العتبة اخل�ضراء بالقاهرة ،مرو ًرا بعمله مدي ًرا للدعوة والإر�شاد يف ( 9من جمادى
الأوىل 1391هـ 2 /من يوليو 1971م) .ثم وكي ًال لوزارة الأوقاف ل�شئون الدعوة
الإ�سالمية يف ( 3من جمادى الأوىل 1401هـ 8 /من مار�س 1981م).
()1انظر :حممد عمارة ،ال�شيخ حممد الغزايل املوقع الفكري واملعارك الفكرية ،دار ال�سالم للطباعة والن�شر
والتوزيع ،القاهرة ،ط� ،2009 ،1ص .31-29
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ويف �أثناء درا�سته بالقاهرة ات�صل بالأ�ستاذ ح�سن البنا مر�شد جماعة
الإخوان امل�سلمني ،وتوثقت عالقته به ،و�أ�صبح من املق َّربني �إليه ،فبات يكتب
يف جملة اجلماعة بانتظام �إىل �أن �صدر قرار بحلها يف عام (1367هـ1948/م)،
واعتقل عدد كبري من �أع�ضائها كان من بينهم ال�شيخ الغزايل ،فق�ضى يف املعتقل
�شب نزاع بينه وبني املر�شد
عا ًما كام ًال وخرج منه عام (1368هـ1949 /م) ،ثم ّ
اجلديد للجماعة الأ�ستاذ ح�سن اله�ضيبي انتهى بف�صل الغزايل من اجلماعة
وخروجه من ع�ضويتها.
ومل يتوقف جهاده الدعوي والعلمي على العمل مب�صر؛ و�إمنا ات�سع جهاده
رئي�سا للتكية امل�صرية مبكة املكرمة (-1371
على طول رقعة العامل العربي ،فعمل ً
1372هـ1953-1952 /م) ،وعمل �أ�ستا ًذا ومدي ًرا يف اجلامعة اجلزائرية من عام
(1409-1404هـ1989-1984/م) ،وح�صل ال�شيخ على عدد من الأو�سمة
واجلوائز من بلدان �إ�سالمية متنوعة ،مما يدل على ما لقيه من تقدير وا�سع ،فقد
ح�صل على جائزة الدولة التقديرية من م�صر ،وح�صل على جائزة امللك في�صل
يف جمال خدمة الإ�سالم ،وح�صل على �أرفع و�سام يف موريتانيا ،وح�صل على �أرفع
و�سام يف اجلزائر ،وكرمته اململكة العربية ال�سعودية ،وقطر ،وال�سودان ،ويف العام
(1410هـ1990 /م) ح�صل على جائزة دولية من باك�ستان تقدي ًرا جلهوده يف
الدعوة ،ثم �أخ ًريا ويف العام (1417هـ1996 /م) منحته ماليزيا و�سامها الأول.
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�ألف ُكت ًبا عديدة يف جماالت الدعوة والفكر الإ�سالمي فاقت اخلم�سني
كتابًا ،منها« :الإ�سالم والأو�ضاع االقت�صادية» ،و«الإ�سالم واال�ستبداد ال�سيا�سي»،
و«من هنا نعلم» ،و«فقه ال�سرية» ،و«لي�س من الإ�سالم» ،و«كيف نفهم الإ�سالم»،
و«هذا ديننا» ،و«دفاع عن العقيدة وال�شريعة �ضد مطاعن امل�ست�شرقني» ،و«د�ستور
الوحدة الثقافية بني امل�سلمني» ،و«هموم داعية» ،و«علل و�أدوية» ،و«كيف نتعامل
مع القر�آن» ،و«نحو تف�سري مو�ضوعي ل�سور القر�آن الكرمي» ،و«ال�سنة النبوية بني
�أهل الفقه و�أهل احلديث» ،و«ق�ضايا املر�أة بني التقاليد الراكدة والوافدة» ،و«تراثنا
الفكري يف ميزان ال�شرع والعقل» ،وقد ُترجمت كتبه �إىل اللغات الإجنليزية
والفرن�سية والأردية.
وبعد جهاد مرير بني عجز الداخل وكيد اخلارجَ ،ت َر َّج َل الفار�س عن جواده،
وانتقل �إىل رحمة اهلل يف (19من �شوال 1416هـ 9 /من مار�س 1996م).
بني يدي الكتاب

«ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل
لعل كتاب ال�شيخ حممد الغزايل ُّ
احلديث» ،الذي ظهر يف بداية عام (1989م1409/هـ) ،من �أهم الكتب التي
ظهرت جتدي ًدا للوعي يف ميدان الفكر الإ�سالمي ،ويت�ألف الكتاب من مقدمة
وعدد من املوا�ضيع ُتعد مناذج تطبيقية ملا جاء يف املقدمة ،ففي املقدمة يذكر
ال�شيخ الغزايل الأ�سباب الداعية �إىل ت�أليف الكتاب ،فيذكر من هذه الأ�سباب
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قلقه من اجلو الفكري الذي ي�سود ميدان ال�صحوة الإ�سالمية؛ وذلك لأن
احلقائق الرئي�سية يف املنهاج الإ�سالمي ال حتتل امل�ساحة العقلية املقررة لها ،و�أن
الق�ضايا الثانوية هي التي ت�سيطر على الأفكار� ،إ�ضافة �إىل �شيوع الأقوال ال�ضعيفة،
واملذاهب الع�سرة ،حتى ظن النا�س �أن الإ�سالم �إذا حكم ،عاد �إىل الدنيا التزمت
واجلمود ،فيقول  -رحمه اهلل  -ب�أ�سى بالغ« :لقد جنح بع�ض الفتيان يف قلب �شجرة
التعاليم الإ�سالمية ،فجعلوا الفروع اخلفيفة جذو ًعا �أو جذو ًرا ،وجعلوا الأ�صول
املهمة �أوراقًا تت�ساقط مع الرياح!»(.)1
وما فتئ ال�شيخ يكرر ت�أكيده على فهم القر�آن الكرمي �أو ًال ،و�أنه ال ميكن
بال�سنة دون
ال�سنة فه ًما �سلي ًما �إال مبعرفة القر�آن ،و�أن ه�ؤالء الذين اكتفوا ُّ
ف ْهم ُّ
عر�ضها على القر�آن وقعوا يف �أخطاء منهجية كبرية.
ويوجه ال�شيخ النظر �إىل �أن كث ًريا من التقاليد املوروثة قد اختلطت بال�سنة
ال�شريفة ،ومع تراخي الأيام بدت هذه التقاليد وك�أنها من مواريث ال�سماء ،فيقول -
ال�سنة ال�صحيحة حل�ساب
رحمه اهلل« :قد �أتت على امل�سلمني ع�صور ماتت فيها ُّ
التقاليد االجتماعية ،وال تزال هذه امل�أ�ساة باقية تتع�صب لها بيئات ال تعرف �إال
املرويات املرتوكة واملنكرة»(.)2
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،الطبعة احلالية� ،ص.7 :
( )1حممد الغزايلُّ ،
( )2ال�سابق� ،ص.81 :
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�إن هذا الكتاب حماولة لزحزحة العقل الإ�سالمي عن الدائرة التي حتنط
فيها ،و�إذكاء فاعليته للعمل على جت�سري العالقة بني م�ستلزمات الواقع ومتطلبات
الدين ،ور�صد الب�ؤر وامل�ستجدات الفكرية والثقافية املعا�صرة ،بعقلية مفتوحة
ال تتعامل مع الواقع بلغة التعايل والتهوميات الأيديولوجية ،بل بوعي ومرونة
ودينامية قادرة على ا�ستجالء م�ضمون العقيدة ال�سماوية ،ال اجلمود على عتبة
الرتاث ،والتم�سك بالق�شور والظواهر التي ال متثل �أي ُبعد عقالين يف منظومة
املفاهيم الدينية.
وت�أتي �أهمية هذا الكتاب يف تناوله لأهم ق�ضيتني يف الفكر الإ�سالمي،
هما:
�-1إن �أحاديث الآحاد ظنية الثبوت ،وال حجية للحديث النبوي �إذا تعار�ض
مع القر�آن الكرمي� ،أو خالف املح�سو�س� ،أو تنافى مع العقل ال�سليم� ،أو العلم
املقطوع به.
-2ال ُ�س ّنة من غري فقه ،مبعنى �أن عمل الفقيه يتمم عمل املحدث ،فال ي�ستغني
املحدث عن الفقه.
وال�شيخ الغزايل يف كتابه هذا مل يطرح قواعد جديدة ومل يبتدعها من
عنده ،و�إمنا �أراد �إحياء جمموعة من القواعد العلمية يف احلكم على احلديث،
وحاول مخُ ِل ً�صا دفعها �إىل حيز البحث العلمي الر�صني.
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واحلق �أن نف ًرا من روادنا الأوائل كانت لهم ب�صرية هادية يف َ�سبرْ �أغوار
الأحاديث النبوية ال�شريفة ،قبو ًال �أو ر ًّدا من خالل موافقتها �أو اختالفها مع
القر�آن الكرمي ،ولكن الأمة الإ�سالمية من خالل اجلمود الذي اعرتاها قد �أهالت
الدرر الثمينة وا�ستبدلت بها ذه ًبا مغ�شو�شً ا.
الرتاب على هذه ُّ
فهذا �أبو حنيفة رحمه اهلل يقول« :ولو خالف النبي  القر�آن و َتق َّول على
اهلل غري احلق مل يدعه حتى ي�أخذه باليمني ويقطع منه الوتني كما قال اهلل عز
وجل :ﱹ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  .ﮌ ﮍ ﮎ  .ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  .ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱸ [احلاقة ]47-44 /ونبي اهلل ال يخالف كتاب اهلل،
حدث عن النبي 
وخمالف كتاب اهلل ال يكون نبي اهلل ...فرد كل رجل ُي ِّ
بخالف القر�آن لي�س ر ًّدا على النبي  وال تكذي ًبا له ،ولكن ر ّد على َمن يحدث
عن النبي  بالباطل ،والتهمة دخلت عليه ولي�ست على نبي اهلل .)1(»
وقد رف�ض �أبو حنيفة حديث «ال ُيقتل م�سلم يف كافر» مع �صحة �سنده؛ لأن
املنت معلول مبخالفته للن�ص القر�آين ﱹ ﯓ ﯔﱸ [املائدة ،]45 /وقوله
تعاىل :ﱹ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱸ [املائدة ،]49 /ويعلق ال�شيخ الغزايل
على ذلك بقوله« :وعند الت�أمل نرى الفقه احلنفي �أدنى �إىل العدالة و�إىل مواثيق
()1الإمام الأعظم �أبو حنيفة ،ر�سالة العامل واملتعلم ،املكتبة الأزهرية للرتاث ،القاهرة ،ط2000 ،1م،
�ص .103 - 99
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حقوق الإن�سان ،و�إىل احرتام النف�س الب�شرية دون نظر �إىل البيا�ض وال�سواد �أو
احلرية والعبودية �أو الكفر والإميان»(.)1
وحتى نتبني مدى الت�أثري الكبري لهذا احلديث املعلول ن�سوق هذا احلادثة
مهند�سا �أمريك ًّيا
التي ذكرها ال�شيخ الغزايل� ،إذ يقول« :وقد بلغني �أن بدو ًّيا قتل
ً
يف �إحدى دول اخلليج ،وقال �أهل احلديث :ال يجوز الق�صا�ص! و�شعرت احلكومة
باحلرج ،ولكن مت اخلروج من امل�أزق بقتل املجرم من باب ال�سيا�سة ال�شرعية»(.)2
ف�أهل احلديث  -كما يزعمون  -يتم�سكون بحديث �آحاد يخالف القر�آن
الكرمي خمالفة وا�ضحة.
وهذا مالك بن �أن�س  -رحمه اهلل  -قد ر َّد بع�ضً ا من الأحاديث ملخالفتها
ظاهر القر�آن ،منها ما هو يف البخاري وم�سلم ،مثل ما ُروي من حديث �أبي هريرة
عن النبي � أنه قال�« :إذا �شرب الكلب يف �إناء �أحدكم فليغ�سله �سب ًعا»(.)3
ويرى مالك �أن هذا احلديث يخالف ظاهر قوله تعاىل :ﱹﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﱸ [املائدة ]4 /فقال رحمه اهلل تعاىلُ « :ي�ؤكل �صيده بن�ص القر�آن فكيف
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،مرجع �سابق� ،ص .29
( )1حممد الغزايلُّ ،
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .29
(�)3صحيح البخاري ،رقم  ،172كتاب الو�ضوء ،باب �إذا �شرب الكلب من �إناء �أحدكم � ،صحيح م�سلم رقم 279
كتاب الطهارة ،باب حكم ولوغ الكلب.
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ُيكره لعابه»( )1وقد رد ال�سرخ�سي �أي�ضً ا حديثًا �أخرجه ال�شيخان يف �صحيحيهما(.)2
واحلق �أن هذه القاعدة العظيمة �أول من طبقها عمر بن اخلطاب � إذ رد
جال�سا
حديث فاطمة بنت قي�س الذي رواه م�سلم يف �صحيحه �أن ال�شعبي كان ً
يف امل�سجد الأعظم وفيه الأ�سود بن يزيد ،فحدث ال�شعبي «بحديث فاطمة بنت
قي�س �أن ر�سول اهلل  مل يجعل لها �سكنى وال نفقة ،وكانت قد طلقت ثالثًا،
ف�أخذ الأ�سود كفًّا من ح�صى فح�صبه به ،ثم قال :ويلك حتدث مبثل هذا؟ قال
عمر :ال نرتك كتاب ربنا و�سنة نبينا لقول امر�أة ال ندري حفظت �أم ن�سيت ،لها
ال�سكنى والنفقة ،قال تعاىل :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ [الطالق.)3(»]1 /
ونالحظ هنا �أن عمر  قد جعل ظاهر القر�آن هو ال�سنة التي ُتتبع .وقد
�أكرثت �أم امل�ؤمنني ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ا�ستخدام هذه القاعدة ،فقد
ردت كث ًريا من الأحاديث لتعار�ضها مع ظاهر القر�آن الكرمي ،مثل حديث عمر
ابن اخلطاب وحديث عبد اهلل بن عمر ،فقد روى عمر عن النبي � أنه قال�« :إن
امليت يعذب ببع�ض بكاء �أهله عليه»(.)4
( )1ال�شاطبي ،املوافقات يف �أ�صول ال�شريعة ،مكتبة الأ�سرة ،القاهرة2009 ،م.21 /3 ،
( )2انظر ال�سرخ�سي� ،أ�صول ال�سرخ�سي ،دار املعرفة ،بريوت.364 /1 ،
()3النووي� ،شرح �صحيح م�سلم ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط1392 ،2هـ ،104-103 /10 ،كتاب
الطالق.
(� )4صحيح البخاري ،رقم  ،1287كتاب اجلنائز � ،صحيح م�سلم ،رقم  ،927كتاب اجلنائز.
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وحديث عبد اهلل بن عمر �أن النبي  قال�« :إن امليت ليعذب ببكاء
�أهله عليه»( .)1فحينما ُذكر لها هذان احلديثان قالت عن الأول« :رحم اهلل عمر!
حدث ر�سول اهلل �« إن اهلل ليعذب امل�ؤمن ببكاء �أهله عليه»،
واهلل ما َّ
ولكن ر�سول اهلل  قال�« :إن اهلل ليزيد الكافر عذابًا ببكاء �أهله عليه» ،وقالت:
ح�سبكم القر�آن ﱹﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [الإ�سراء )2( »]15 /وقالت عن
حديث ابن عمر« :رحم اهلل �أبا عبد الرحمن! �سمع �شي ًئا فلم يحفظه� ،إمنا م َّرت
على ر�سول اهلل  جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال� :أنتم تبكون عليه و�إنه
ليعذب»(.)3
�إذن اخلط أ� غري م�ستبعد على را ٍو ولو كان يف قدر ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما� ،إن أ� ّم
امل�ؤمنني هنا ترد ما يخالف القر�آن بجر�أة وثقة ،ومع ذلك ف�إن هذا احلديث املرفو�ض من
عائ�شة ما يزال مثب ًتا يف ال�صحاح ،بل �إن ابن �سعد يف طبقاته الكربى كرره غري مرة(.)4
وقد علق ال�شيخ حممد الغزايل على نقد عائ�شة فقال« :وعندي �أن ذلك
امل�سلك الذي �سلكته �أم امل�ؤمنني �أ�سا�س ملحاكمة ال�صحاح �إىل ن�صو�ص الكتاب
الكرمي الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه» (.)5
(� )1صحيح البخاري ،رقم  ،1286كتاب اجلنائز� ،صحيح م�سلم ،رقم  ،928كتاب اجلنائز.
(� )2صحيح البخاري ،رقم  ،1288كتاب اجلنائز� ،صحيح م�سلم ،رقم  ،929كتاب اجلنائز.
(� )3صحيح م�سلم ،رقم  ،931كتاب اجلنائز.
()4انظر ابن �سعد ،الطبقات الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1990 ،1م ،264 – 263 /3 ،وانظر حممد
الغزايل ،ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،مرجع �سابق� ،ص .24
( )5املرجع ال�سابق� ،ص .26
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وقد �أكرثت ال�سيدة عائ�شة من ا�ستخدام هذه القاعدة العظيمة �إىل حد �أن
الزرك�شي قد جمع ا�ستدراكاتها على ال�صحابة ،وردها لكثري من الأحاديث يف
كتاب �سماه «الإجابة لإيراد ما ا�ستدركته عائ�شة على ال�صحابة».
كما �أن هناك قواعد �أخرى يجب االنتباه لها عند قبول احلديث �أو رده،
يقول ابن اجلوزي« :فكل حديث ر�أيته يخالف العقول �أو يناق�ض الأ�صول؛ فاعلم
�أنه مو�ضوع فال تتكلف اعتباره»( .)1وي�ضيف ال�سخاوي قاعدة �أخرى فيقول عن
عالمات احلديث املو�ضوع�« :أن يت�ضمن الإفراط بالوعيد ال�شديد على الأمر
الي�سري� ،أو بالوعد العظيم على الفعل الي�سري»(.)2
وال�شيخ حممد الغزايل (رحمه اهلل) مل ي�شذ عما قاله ه�ؤالء العلماء؛ فهو
يرى «�أن ال�سنة ال تكون �إال بيانًا للقر�آن ،بيانًا يت�سق مع داللته القريبة والبعيدة،
وي�ستحيل �أن تت�ضمن معنى �أو حك ًما يخالف القر�آن الكرمي»(.)3
وي�ضرب الغزايل على ذلك �أمثلة ليبني �أثر الأحاديث املوهومة يف حياة
النا�س ،ولنبد أ� باحلديث الذى رواه �أن�س بن مالك عن النبي �« أن رج ًال كان
لعلي :اذهب فا�ضرب عنقه.
ُيتهم ب�أ ّم ولد ر�سول اهلل ؛ فقال ر�سول اهلل ّ 
( )1ابن اجلوزي ،املو�ضوعات ،املكتبة ال�سلفية ،ط.151 /1 ،1966 ،1
( )2ال�سخاوي ،فتح املغيث ،مكتبة ال�سنة ،القاهرة ،ط2002 ،1م.473 /1 ،
( )3حممد الغزايل ،تراثنا الفكري يف ميزان ال�شرع والعقل ،دار ال�شروق ،القاهرة ،ط1992 ،3م� ،ص .182
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ركي يتربد فيها ،فقال له علي :اخرج .فناوله يده ف�أخرجه ف�إذا
ف�أتاه ٌّ
علي ف�إذا هو يف ّ
هو جمبوب لي�س له ذكر! ّ
فكف علي عنه ،ثم �أتى النبي  فقال :يا ر�سول اهلل
�إنه ملجبوب لي�س له ذكر»( )1ويعلق ال�شيخ الغزايل على هذا احلديث فيقول:
«ي�ستحيل �أن يحكم على رجل بالقتل يف تهمة مل تتحقق ،فلم يواجه بها املتهم،
ومل ي�سمع له دفا ًعا عنه ،بل ك�شفت الأيام عن كذبها»( .)2واملده�ش وامل�ؤ�سف يف
�آنٍ �أن مثل هذه الأحاديث جتد من يدافعون عنها يف حرارة ،ويلوون من �أجلها
عنق احلقائق ،حماولني تفنيد ال�شبهات املوجهة �إليها ،فال يزيدون تلك ال�شبهات
�إال قوة ،وهو �أمر لي�س جدي ًدا ،فحديث �أن�س املذكور جند �أن عاملًا يف قامة احلافظ
النووي يدافع عنه يف �إحلاح ال يخلو من غرابة؛ ا�سرتعى انتباه ال�شيخ الغزايل
فعلق قائ ًال« :وقد حاول النووي -غفر اهلل لنا وله -ت�سويغ هذا احلكم بقوله :لعل
الرجل كان منافقًا م�ستحقًّا للقتل ل�سبب �آخر! ونقول :متى �أمر ر�سول اهلل بقتل
منافحا �آخر
املنافقني؟ ما وقع ذلك منه ،بل لقد نهى عنه»( ،)3وال يعدم احلديث ً
�أزعجه �أن يكون الر�سول عاد ًال ورحي ًما فال يقتل النا�س بالظن �أو ال�شبهة فيقول:
«لعله من باب التعزير؟ وهذا تفكري م�ستنكر! هل الإ�سالم �أعطى ويل الأمر حق
قتل النا�س ل�شبهة �أو �شائعة؟ �أبا�سم التعزير ت�ستباح الدماء على نحو طائ�ش؟ �إننا
نقتل ديننا بهذا الفهم ،و ُن َع ِّر ُ�ض �سرية نبينا للقيل والقال .وظاهر من ال�سياق �أن
(� )1صحيح م�سلم ب�شرح النووي ،119-118 /17 ،كتاب التوبة.
( )2حممد الغزايل ،ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،مرجع �سابق� ،ص.47
( )3ال�سابق� ،ص .47
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الرجل جنا من القتل بعدما تبني من العاهة التي به ا�ستحالة توجيه االتهام �إليه،
�أفلو كان �سلي ًما �أبيح دمه؟ هذا �أمر ت�أباه �أ�صول الإ�سالم وفروعه كلها» (.)1
وقد يت�ساءل البع�ض يف ا�ستنكار :وهل خفي هذا على العلماء املحققني
فلم ينتبهوا �إليه؟ ولنا �أن نقول ملثل ه�ؤالء جميبني على �س�ؤالهم ب�س�ؤالُّ � :أي
الأمرين �أوىل بالرتجيح؟ الطعن يف بالغة القر�آن وبيانه وحمله على كالم الفقهاء
واملحدثني� ،أم جتويز اخلط�أ على الفقهاء واملحدثني؛ لأنهم مل ي�أخذوا مبا ّ
دل عليه
القر�آن الكرمي من غري تكلف؟!
�إننا نرف�ض �أن يكون املرء عابر �سبيل �أمام �آيات اهلل ،ف�إذا وجد بع�ض الأخبار
�أطال الوقوف �أمامها .وقد وجدنا كلمات مزعجة يف هذا املجال! قال بع�ضهم:
حاجة الكتاب �إىل ال�سنة �أ�شد من حاجة ال�سنة �إىل الكتاب ،وقال �آخر :ال�سنة
قا�ضية على الكتاب ولي�س الكتاب قا�ض ًيا على ال�سنة(.)2
�إن الوهم واخلط�أ �أمر ال يفلت منه �إن�سان ،فعلماء احلديث ورواته لي�سوا �أنبياء
وال مالئكة؛ و�إمنا هم ب�شر ي�صيبون ويخطئون ،فهذا احلافظ ابن حجر على جاللته
َّقوى حديث «الغرانيق» يف كتابه فتح الباري ،وهو حديث يدخل ال�شرك على
الإ�سالم ،وي�صيب الدين يف مقتل ،يقول ال�شيخ الغزايل عن ذلك�« :إن الرجل
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .47
( )2انظر :اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،املكتبة العلمية ،املدينة املنورة ،د.ت� ،ص.14
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على �صدارته يف علوم ال�سنة ق َّوى حديث الغرانيق ،و�أعطاه �إ�شارة خ�ضراء؛ فمر
بني النا�س يف�سد الدين والدنيا ،واحلديث املذكور من و�ضع الزنادقة يدرك ذلك
العلماء الرا�سخون! وقد انخدع به ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب ...ثم جاء الوغد
الهندي �سلمان ر�شدي فاعتمد على هذا احلديث املكذوب يف ت�سمية روايته
�آيات �شيطانية(.)1
ويبدو �أن احلافظ ابن حجر هنا قد اعتمد على ال�سند فقط؛ ف�أدى به �إىل
هذا املزلق اخلطري ،ويف ع�صرنا احلديث جند ال�شيخ نا�صر الدين الألباين قد �صحح
حديث «حلم البقر داء» يف حني �أن كل متدبر للقر�آن الكرمي يدرك �أن احلديث ال
قيمة له مهما كان �سنده! �إن املوىل تباركت �أ�سما�ؤه �أباح حلم البقر يف مو�ضعني
وعده نعمة عظمى
من كتابه الكرمي ،بل �إنه �سبحانه وتعاىل ام ّنت به على النا�سَّ ،
ت�ستوجب احلمد وال�شكران ،فقال تعاىل :ﱹ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﱸ  ،ثم يف�صل ما �أباح �أكله فيقول :ﱹﭑ ﭒﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﱸ ،ثم يقول :ﱹ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﱸ [الأنعام.]144-142 /
ويقول يف �سورة احلج :ﱹ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
( )1حممد الغزايل ،ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،مرجع �سابق� ،ص .22
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ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ [احلج.]36 /
وال ُب ْدن هي الإبل والبقر واجلامو�س ،ف�أين الداء فيها؟ �أال يحق لنا بعد
حرا�سا �صاحني لل�سنة ال�صحيحة؟
ذلك كله �أن نحارب هذا القذى و�أن نكون ً
ولعل ذلك يفر�ض علينا �أن نحاول ا�ستنباط منهج �أكرث وثوقًا و�أهدى �سبي ًال.
�إننا نقول مع ال�شيخ الغزايل  -رحمه اهلل  -نحن ن�ؤمن بالكتاب وال�سنة م ًعا،
ون�ؤمن ب�أن ال�سنة فرع ،والكتاب �أ�صل ،ون�ؤمن باال�ستيقان من �أن الر�سول  قال،
و�أن هذا اال�ستيقان ال يتم �إال بوزن ال�سند واملنت جمي ًعا ،وهذا منهج العلماء
الرا�سخني والرجال الثقات� ،إن العلم الإ�سالمي ا�ستبحر و�ساند ح�ضارة عظيمة
يوم قام على احلقائق ،وملا خالطته اخلرافات والأوهام هوى و َه َوت الأمة كلها
معه(.)1
�إن �إعمال العقل والتخل�ص من �أوهام النقل وحماربة اجلهل واخلرافة هو
ما ي�سعى �إليه امل�صلحون ،ومنهم ال�شيخ الغزايل ،باحثني يف �إخال�ص وتعمق؛
�سع ًيا لإبراز فكر ير�سو على عقلنة متميزة ،ال تف�صل امل�سلم عن مغر�سه الروحي
والنف�سي والإن�ساين ،وحماولني امل�شاركة يف بناء معرفة حيوية ت�سلخ عنها ثوب
اخلرافة واجلهل ،وت�سرتجع حلتها العقلية البهية املن�سجمة مع بهاء الإ�سالم
العظيم ،لتواجه ثقافة االنحدار التي غيبتنا و�ألقت بنا خارج التاريخ.
( )1حممد الغزايل ،تراثنا الفكري يف ميزان ال�شرع والعقل ،مرجع �سابق� ،ص.181
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وال�شيخ يقول عن نف�سه�« :إنني طالب علم ونا�شد حق وح�سب»� ،إنه يهدف
�أو ًال و�أخ ًريا �إىل تفعيل معايري نقد املنت التي و�ضعها علما�ؤنا القدامى ،وحماولة
تطويرها والبناء عليها ،وتنقية ال�سنة النبوية ال�شريفة مما ُد َّ�س عليها ولي�س منها ،مع
منهج �أكرث �إحكا ًما يف احلكم على �صحة احلديث النبوي
حماولة الو�صول �إىل ٍ
ال�شريف.
ويف ع�صرنا ظهر فتيان �سوء يتطاولون على �أئمة الفقه با�سم الدفاع عن
احلديث النبوي ،مع �أن الفقهاء ما حادوا عن ال�سنة ،وال ا�ستهانوا بحديث َ�ص َّحت
و�س ِل َم َم ْت ُنه .وكل ما فعلوه �أنهم اكت�شفوا عل ًال يف بع�ض املرويات فر ُّدوها،
ن�سبته َ
وفق املنهج العلمي املدرو�س ،و�أر�شدوا الأمة �إىل ما هو �أ�صدق قي ًال و�أهدى
�سبي ًال.)1(...
منهج ال�شيخ الغزايل يف قبول روايات احلديث ور ّدها

ويو�ضح ال�شيخ الغزايل منهجه يف قبول روايات احلديث النبوي ،و�أنه قد
يقبل رواية ي�ضعف علماء احلديث �سندها ،ولكنها تتواءم مع دالالت القر�آن
الكرمي القريبة والبعيدة ،يف حني �أنه يرف�ض وير ّد روايات �أخرى ،قد تكون
�صحيحة ال�سند ،ولكنها تخالف دالالت القر�آن �أو العقل� ،أو ال تن�سجم مع
قواعد الإ�سالم العامة ،فيقول يف كتابه «فقه ال�سرية»« :وعندما �شرعت �أكتب
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،مرجع �سابق� ،ص.24
( )1حممد الغزايلُّ ،
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�سرية ل�سيدي ر�سول اهلل  اجتهدت �أن �ألزم املنهج ال�سوي ،و�أن �أعتمد على
امل�صادر املحرتمة ،و�أظنني بلغت يف هذا املجال مبلغًا ح�س ًنا ،وا�ستجمعت من
الأخبار ما تطمئن �إليه نف�س العامل الب�صري .لكن القارئ �سريى يف تعقيبات
ال�شيخ نا�صر الدين ما يبعث ريبته يف هذا الظن ،وهنا �أراين مكلفًا ب�شرح املنهج
الذي �سرت عليه .قد يختلف علماء ال�سنة يف ت�صحيح حديث �أو ت�ضعيفه ،قد
يكون احلديث �ضعيفًا عند جمهرة املحدثني ،لكني �أنا قد �أنظر ملنت احلديث ف�أجد
معناه متفقًا كل االتفاق مع �آية من كتاب اهلل �أو �أثر من �سنة �صحيحة فال �أرى
حرجا من روايته ،وال �أخ�شى �ض ًريا من كتابته ،و�أراين يف ذلك مت�سقًا مع املنهج
ً
العلمي املقرر� ،إذ هو مل ي�أت بجديد يف ميدان الأحكام والف�ضائل والأخالق،
�شرحا ملا تقرر من ُ
قبل يف الأ�صول املتيقنة» (.)1
ومل يزد على �أن يكون ً
و�ضوحا يف ذهن القارئ فيقول:
ثم يذكر ال�شيخ �أمثلة تطبيقية ليزداد الأمر ً
«خذ مث ًال �أول حديث حكم الأ�ستاذ بت�ضعيفه «�أحبوا اهلل ملا يغذوكم به من نعمة،
و�أحبوين بحب اهلل» ..قد يرى الأ�ستاذ املحدث �أن حت�سني الرتمذي وت�صحيح
احلاكم ال تعويل عليهما يف قبول هذا احلديث ،وله ذلكَ .ب ْي َد �أين مل �أجد يف
املطالبة بحب اهلل ور�سوله ما يحملني على التوقف فيه؛ ولذلك �أثبته و�أنا مطمئن.

( )1حممد الغزايل ،فقه ال�سرية ،دار الكتب الإ�سالمية ،ط 1982 ،8م� ،ص .10-9
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ويف الوقت الذي ف�سحت فيه مكانًا لهذا الأثر على ما به؛ �صددت عن
�إثبات رواية البخاري وم�سلم مث ًال للطريقة التي متت بها غزوة بني امل�صطلق .ف�إن
رواية ال�صحيحني ت�شعر ب�أن الر�سول  باغت القوم وهم غا ّرون ،ما عر�ضت
عليهم دعوة الإ�سالم ،وال بدا من جانبهم نكو�ص ،وال عرف من �أحوالهم ما يقلق.
وقتال يبد�ؤه امل�سلمون على هذا النحو م�ستنكر يف منطق الإ�سالم ،م�ستبعد يف
�سرية ر�سوله؛ ومن ثم رف�ضت االقتناع ب�أن احلرب قامت وانتهت على هذا النحو،
و�سكنت نف�سي �إىل ال�سياق الذي رواه ابن جرير؛ فهو على �ضعفه الذي ك�شفه
الأ�ستاذ ال�شيخ نا�صر يتفق مع قواعد الإ�سالم املتيقنة� ،أنه ال عدوان �إال على
الظاملني� ،أما الغا ّرون الوادعون ف�إن اجتياحهم ال م�ساغ له ،وحديث ال�صحيحني
يف هذا ال مو�ضع له» (.)1
وي�ؤكد ال�شيخ ما �سبق �أن بيناه من �أنه لي�س مبتد ًعا لهذا املنهج؛ و�إمنا �سبقه
يف ذلك معظم العلماء فيقول« :ول�ست بد ًعا يف تلك اخلطة التي اخرتتها؛ ف�إن
�أغلب العلماء جرى على مثلها يف مواجهة املرويات ال�ضعيفة وال�صحيحة على
ال�سواء ،وقرروا �أن احلديث ال�ضعيف ُيعمل به ما دام ُملتئ ًما مع الأ�صول العامة
والقواعد اجلامعة ،وهذه الأ�صول والقواعد م�ستفادة بداهة من الكتاب وال�سنة...
ذلك بالن�سبة للأحاديث ال�ضعاف� .أما ال�صحاح ف�إن يف تفاوت داللتها جم ً
اال
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .11-10
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رح ًبا للرتجيح والرد كما يعلم �أ�ستاذ احلديث ،وما من �إمام فقيه �إال رد بع�ض ما
�صح �إيثا ًرا ملا ظهر منه �أنه �أ�صح»(.)1
ثم ي�ؤكد ال�شيخ على موقفه الأ�صيل من ال�سنة ،و�أنها منه حمل تقدير ال يقبل
ال�شك ،ولكن امل�س�ألة هي يف ثبوت الرواية عن النبي عليه ال�صالة وال�سالم وعدم
ثبوتها ،فيقول« :ومعاذ اهلل �أن ن�شغب على ال�سنة فهي الأ�صل الثاين للإ�سالم
يقي ًنا ،بيد �أين �إذا تتبعت ال�سنن فعرفت �أنها يف جملتها تتفق مع القر�آن الكرمي
يف �أنه ال حرب �إال بعد دعوة و�إعذار وتعريف م�شرق ال تبقى معه �شائبة غمو�ض
فكيف �أقبل ما ُيوهم بغري هذا؟ اهلل جل �ش�أنه ي�أمر نبيه يف قر�آنه الكرمي:ﱹﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮟ ﮠ ﮡ .ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱸ [الأنبياء/
 ،]109-108بعد هذا الإعالم الذي ي�ستوي يف الإحاطة به الداعون واملدعوون،
وبعد �أن �سار النبي عليه ال�صالة وال�سالم يف مغازيه ،و�سار اخللفاء يف معاركهم
على هذا النحو من تو�ضيح للدعوة و�إتاحة الفر�صة للنا�س كي يقبلوا �أو يرف�ضوا،
بعد هذا ال �أرى �أن يلزمني �أحد بقبول ما رواه ال�شيخان ...وكما جتاوزت عن
هذا احلديث جتاوزت عن مثله �أن الر�سول  خطب �أ�صحابه و�أعلمهم بالفنت

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .11
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و�أ�صحابها �إىل قيام ال�ساعة ،فقد �صح من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �أنه ال يعلم
الغيوب على هذا النحو املف�صل ال�شامل العجيب»(.)1
ثم ُي ْج ِمل ال�شيخ ما َف َّ�ص َله من منهجه املتبع يف احلكم على املرويات فيقول:
«�آثرت هذا املنهج يف كتابة ال�سرية ،فقبلت الأثر الذي ي�ستقيم متنه مع ما �صح من
و�صف بال�صحة؛
قواعد و�أحكام و�إن َو َهى �سنده .و�أعر�ضت عن �أحاديث �أخرى ُت َ
لأنها يف فهمي لدين اهلل و�سيا�سة الدعوة مل تن�سجم مع ال�سياق العام»(.)2
�إن �أهم ق�ضيتني َت َع َّر�ض لهما ال�شيخ الغزايل يف كتابه ،و�أثار منتقدوه كث ًريا
من الغبار حولهما ،هما:
* ظنية �أحاديث الآحاد.
* ال حجية للحديث النبوي �إذا تعار�ض مع القر�آن الكرمي.
فهل كان ال�شيخ يف هذا َد ِع ًّيا �أو من الغالني؟ دعونا نَ ُط ْف بني �أقوال
ال�سابقني من العلماء يف هاتني الق�ضيتني ،ه�ؤالء العلماء الذين ينظر �إليهم يف
الفكر الإ�سالمي بكثري من التقدير الذي يالم�س القدا�سة ،واحلكم بعدها مرتوك
لفطنة القارئ ،فظنية �أحاديث الآحاد يكاد ينعقد الإجماع عليها ،وكذلك منهج
عر�ض احلديث على القر�آن ،ونورد فيما يلي �أدلتنا العلمية على ذلك.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .12
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .13
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فهذه ن�صو�ص بع�ض العلماء من �أ�صحاب املذاهب الأربعة ت�ؤكد �أن
�أحاديث الآحاد تفيد الظن دون اليقني؛ مما ُي ْثب ُِت �أ�صالة ما ذهب �إليه ال�شيخ
الغزايل:
• الأحناف

ونبد�أ مبا ُن�سب �إىل �أبي حنيفة  -رحمه اهلل  -يف ذلك :فقد روى احل�سن
عن �أبي حنيفة  -رحمهما اهلل تعاىل � -أنه ال كفارة عليه و�إن بلغه اخلرب؛ لأن
خرب الواحد ال يوجب علم اليقني ،و�إمنا يوجب العمل حت�سي ًنا للظن بالراوي ،فال
تنتفي ال�شبهة به.
ومما ا�شتهر عن �أبي حنيفة �أنه كان يرد خرب الواحد �إذا تعار�ض مع القيا�س،
�أو كان مما َع َّم ْت به البلوى.
وقرر الكمال بن الهمام�« :أن خرب الواحد ال يوجب اليقني ،بل الظن»(.)1
وقال �أبو الربكات الن�سفي« :و�أما دعوى علم اليقني به فباطل؛ لأنا قد َب َّينا �أن
امل�شهور ال يوجب علم»(.)2

( )1الكمال بن الهمام ،فتح القدير ،دار الفكر ،القاهرة ،د.ت.159 /3 ،
( )2الن�سفي ،ك�شف الأ�سرار على املنار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ت.19/2 ،
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قال البزدوي�« :أما دعوى علم اليقني  -يريد يف �أحاديث الآحاد  -فباطلة
بال �شبهة؛ لأن العيان يرده ،وهذا لأن خرب الواحد حمتمل ال حمالة ،وال يقني مع
االحتمال ،ومن �أنكر هذا فقد �سفه نف�سه و�أ�ضل عقله»(.)1
قال ال�سرخ�سي« :بعدما ُذ ِك َر قول من قال �إن خرب الواحد ُيوجب العلم،
وذكر بع�ض ما ي�ستدلون به :قال ما ن�صه« :ولكنا نقول هذا القائل ك�أنه خفي عليه
الفرق بني �سكون النف�س وطم�أنينة القلب وبني علم اليقني ،ف�إن بقاء احتمال
الكذب يف خرب غري املع�صوم معاين ال ميكن �إنكاره ،ومع ال�شبهة واالحتمال ال
يثبت اليقني ،و�إمنا يثبت �سكون النف�س وطم�أنينة القلب برتجح جانب ال�صدق
ببع�ض الأ�سباب ،وقد بينا فيما �سبق �أن علم اليقني ال يثبت بامل�شهور من الأخبار
بهذا املعنى ،فكيف يثبت بخرب الواحد»(.)2
قال اجل�صا�ص« :قال �أبو بكر :وقد علمنا يقي ًنا �أنه ال يقع العلم بخرب الواحد
واالثنني ونحوهما �إذا مل تقم الداللة على �صدقهم من غري جهة خربهم؛ لأنا ملا
امتحنا �أحوال النا�س مل نر العدد القليل يوجب خربهم العلم ،والكثري يوجبه �إذا
كان بالو�صف الذي ذكرنا»(.)3

( )1عالء الدين احلنفي ،ك�شف الأ�سرار �شرح �أ�صول البزدوي ،دار الكتاب الإ�سالمي ،د.ت.10 /3 ،
( )2ال�سرخ�سي� ،أ�صول ال�سرخ�سي ،مرجع �سابق� ،ص.329
(� )3أبو بكر اجل�صا�ص ،الف�صول يف الأ�صول ،وزارة الأوقاف الكويتية ،الكويت ،ط1994 ،2م.53 /3 ،

42

ن�صر الدين �شريف باعطوة

42

ثم قال يف نف�س ال�صفحة يف معر�ض الرد« :ف�أما �إذا قلنا يقبل خرب الواحد
املخرب غريه عن النبي  يف لزوم العمل به ،دون وقوع العلم ب�صحته والقطع على
عينه ،وقلنا� :إن خرب النبي  ملا اقت�ضى وقوع العلم ب�صحة خربه ،وما دعى �إليه
احتاج �إىل الدالئل املوجبة ل�صدقه؛ فلم جنعل املخرب عن النبي � أعلى منزلة
منه  يف خربه»(.)1
وقال نظام الدين الأن�صاري« :الأكرث من �أهل الأ�صول ومنهم الأئمة
الثالثة على �أن خرب الواحد �إن مل يكن هذا الواحد املخرب مع�صو ًما نب ًّيا ال يفيد
العلم مطلقًا �سواء احتفى بالقرائن �أو ال»(.)2
• املالكية

ونبد�أ مبا ُن�سب �إىل مالك بن �أن�س رحمه اهلل يف هذا املو�ضوع .قال �أبو الوليد
الباجي« :ومذهب مالك رحمه اهلل قبول خرب الواحد العدل ،و�أنه يوجب العمل
دون القطع على عينه ،وبه قال جميع الفقهاء»(.)3
وقال �أي�ضً ا« :وال ُّنطقي على ق�سمني :قطعي وظني ،فالقطعي منه هو
امل�شاهد �أو املنقول بالتواتر ،والظني هو املنقول بخرب الآحاد ال�صحيح ،وهو حجة
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .53 /3
()2ابن نظام الدين الأن�صاري ،فواحت الرحموت� ،شرح م�سلم الثبوت كما يف حا�شية امل�ست�صفي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1993 ،1م.121 /2 ،
( )3الباجي ،الإ�شارة يف �أ�صول الفقه ،دار الب�شائر ،د.ت� ،ص.203
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ظنية ،والقطعي حجة قطعية»( ،)1ومما يدل على �أن خرب الآحاد ال يفيد العلم عند
مالك �أنه كان يرده �إذا تعار�ض مع عمل �أهل املدينة.
وقال ال�شاطبي« :رتبة ال�سنة الت�أخر عن الكتاب يف االعتبار ،والدليل
على ذلك �أمور� :أحدها� :أن الكتاب مقطوع به ،وال�سنة مظنونة ،والقطع فيها
�إمنا ي�صح يف اجلملة ال يف التف�صيل ،بخالف الكتاب ف�إنه مقطوع به يف اجلملة
والتف�صيل ،واملقطوع به مقدم على املظنون»(.)2
وقال �أبو العبا�س القرايف (باب يف خرب الواحد) :وهو خرب العدل الواحد
�أو العدول املفيد للظن .ثم ذكر كال ًما ،وقال :وخرب الواحد ال يفيد �إال الظن.
وقال �أي�ضً ا :وخرب الواحد مظنون( .)3وقال �أبو بكر بن العربي متحدثًا عن خرب
الواحد« :وقال قوم� :إنه يوجب العلم والعمل كاخلرب املتواتر ،وهذا �إمنا �صاروا
�إليه ب�شبهتني دخلتا عليهم� ،إما جلهلهم بالعلم ،و�إما جلهلهم بخرب الواحد ،ف�إنا
بال�ضرورة نعلم امتناع ح�صول العلم بخرب الواحد وجواز تطرق الكذب وال�سهو
عليه»( ،)4قال �أبو بكر بن عا�صم الغرناطي« :ومذهب اجلمهور �أن خرب الآحاد ال
يفيد العلم ولو اختلطت به القرائن وكان راويه عد ًال» (.)5
( )1الوالتي� ،إي�صال ال�سالك يف �أ�صول الإمام مالك ،املكتبة العلمية ،تون�س1928 ،م� ،ص.17
( )2ال�شاطبي ،املوافقات ،مرجع �سابق.7 /4 ،
( )3القرايف� ،شرح تنقيح الف�صول� ،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،ط1973 ،1م� ،ص.358 -356
( )4ابن العربي ،املح�صول ،دار البيارق ،عمان ،ط1999 ،1م� ،ص.115
( )5الوالتي ،نيل ال�سول على مرتقى الو�صول ،املطبعة املولوية ،فا�س ،ط1327 ،1هـ� ،ص.57
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وقال القا�سم حممد بن �أحمد بن جزي الكلبي« :و�أما نقل الآحاد فهو
خرب الواحد �أو اجلماعة الذين ال يبلغون حد التواتر ،وهو ال يفيد العلم و�إمنا يفيد
الظن»(.)1
• ال�شافعية

ونبد�أ مبا ُن�سب �إىل ال�شافعي رحمه اهلل ،فقد قال �أبو بكر ال�صرييف« :خرب
الواحد يوجب العمل دون العلم ،ونقله عن جمهور العلماء منهم ال�شافعي»(.)2
قال النووي« :وذهب بع�ض املحدثني �إىل �أن الآحاد التي يف �صحيح
البخاري �أو �صحيح م�سلم تفيد العلم دون غريها من الآحاد ،وقد قدمنا هذا
القول و�إبطاله يف الف�صول ،وهذه الأقاويل كلها �سوى قول اجلمهور باطلة»� .إىل
�أن قال« :و�أما َم ْن قال يوجب العلم فهو مكابر للح�س ،وكيف يح�صل العلم
واحتمال الغلط والوهم والكذب وغري ذلك متطرق �إليه؟»(.)3
وقال ابن حجر الع�سقالين عند كالمه عن املتواتر« :فكله مقبول لإفادته
القطع ب�صدق خمربه بخالف غريه من �أخبار الآحاد»( .)4وقال الزرك�شي�« :إن
( )1ابن جزي الكلبي ،تقريب الو�صول �إىل علم الأ�صول ،طبعة ليدن1423 ،هـ� ،ص .81
( )2ال�سمعاين ،قواطع الأدلة ،دار الكتب العلمية ،بريوت1999 ،م.366 /1 ،
( )3النووي� ،شرح �صحيح م�سلم ،مرجع �سابق.131 /1 ،
( )4ابن حجر ،نخبة الفكر يف م�صطلحات �أهل الأثر ،دار احلديث ،ط1997 ،5م� ،ص.38
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خرب الواحد ال يفيد العلم وهو قول �أكرث �أهل احلديث و�أهل الر�أي والفقه»(.)1
وقال الإ�سنوي« :و�أما ال�سنة فالآحاد منها ال يفيد �إال الظن»(.)2
قال �إمام احلرمني اجلويني« :ذهبت احل�شوية من احلنابلة وكتبة
احلديث �إىل �أن خرب الواحد العدل يوجب العلم ،وهذا خزي ال يخفى
َم ْد َركه على ذي لب ،فنقول له�ؤالء� :أجتوزون �أن يزل العدل الذي و�صفتموه
ويخطئ؟ ف�إن قالوا :ال؛ كان به ًتا ً
وهتكا وخرقًا حلجاب الهيبة ،وال حاجة �إىل مزيد
البيان فيه .والقول القريب فيه �أنه قد َز َّل من الرواة الأثبات جمع ال يعدون كرثة،
ولو مل يكن الغلط مت�صو ًرا ملا رجع را ٍو عن روايته ،والأمر بخالف ما تخيلوه ،ف�إذا
تبني �إمكان اخلط�أ فالقطع بال�صدق مع ذلك حمال ،ثم هذا يف العدل يف علم اهلل
تعاىل ،ونحن ال نقطع بعدالة واحد ،بل يجوز �أن ي�ضمر خالف ما يظهر ،وال متعلق
لهم �إال ظنهم �أن خرب الواحد يوجب العمل ،وقد تكلمنا عليه مبا فيه مقنع»(.)3

( )1الزرك�شي ،البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ،دار الكتبي ،ط1994 ،1م.262 /4 ،
( )2الإ�سنوي ،نهاية ال�سول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1999 ،1م.41 /1 ،
()3اجلويني ،الربهان ،دار الكتب العلمية ،بريوت1997 ،م[ ،606 /1 ،احل�شوية و�صف يطلق ويق�صد به غال ًبا
بع�ض احلنابلة ،وذلك كموقف من معار�ضيهم للتعبري عن عدم تعمق هذا الق�سم من احلنابلة يف فهم املراد
من الن�صو�ص ،واالبتعاد عن املنهج العلمي يف اال�ستدالل على العقائد ،واالكتفاء فقط بظاهر الن�صو�ص .وهو
م�صطلح يقابله رف�ض من احلنابلة ،ويعتربونه تعد ًيا من خمالفيهم لأنهم اتبعوا احلق].
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قال �أبو حامد الغزايل« :اعلم �أنا نريد بخرب الواحد يف هذا املقام ما ال
ينتهي من الأخبار �إىل َح ِّد التواتر املفيد للعلم ،فما نقله جماعة من خم�سة �أو
�ستة مث ًال فهو خرب الواحد»� .إىل �أن قال« :و�إذا عرفت هذا ،فنقول خرب الواحد ال
يفيد العلم ،وهو معلوم بال�ضرورة ،ف�إنا ال ن�صدق بكل ما ن�سمع ،ولو �صدقنا وقدرنا
تعار�ض خربين ،فكيف ن�صدق بال�ضدين»(.)1
قال اخلطيب البغدادي« :خرب الواحد ال يقبل يف �شيء من �أبواب الدين
امل�أخوذ على املكلفني العلم بها والقطع عليها؛ والعلة يف ذلك �أنه �إذا مل يعلم �أن
اخلرب قول ر�سول اهلل  كان �أبعد من العلم مب�ضمونه»(.)2
قال الفخر الرازي« :اعلم �أن املراد يف �أ�صول الفقه بخرب الواحد اخلرب
الذي ال يفيد العلم واليقني» ،وقال �أي�ضً ا« :والعجب من احل�شوية �أنهم يقولون:
اال�شتغال بت�أويل الآيات املت�شابهة غري جائز؛ لأن تعيني ذلك الت�أويل مظنون،
والقول بالظن يف القر�آن ال يجوز ،ثم �إنهم يتكلمون يف ذات اهلل تعاىل و�صفاته
ب�أخبار الآحاد مع �أنها يف غاية البعد عن القطع واليقني ،و�إذا مل يجوزوا تف�سري
�ألفاظ القر�آن بالطريق املظنون فلأن ميتنعوا عن الكالم يف ذات احلق تعاىل ويف
�صفاته مبجرد الروايات ال�ضعيفة �أوىل»(.)3
(� )1أبو حامد الغزايل ،امل�ست�صفي ،دار الكتب العلمية ،ط1993 ،1م.145 /1 ،
( )2اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،مرجع �سابق� ،ص.432
( )3الرازي� ،أ�سا�س التقدي�س ،مكتبة الكليات الأزهرية ،القاهرة1986 ،م� ،ص.216
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قال ابن برهان« :خرب الواحد ال يفيد العلم ،خال ًفا لبع�ض �أ�صحاب
احلديث ،ف�إنهم زعموا �أن ما رواه م�سلم والبخاري مقطوع ب�صحته ،وعمدتنا
�أن العلم لو ح�صل بذلك حل�صل بكافة النا�س كالعلم بالأخبار املتواترة ،ولأن
البخاري لي�س مع�صو ًما عن اخلط�أ ،فال نقطع بقول؛ ولأن �أهل احلديث و�أهل العلم
غلطوا م�سل ًما والبخاري و�أثبتوا �أوهامهما ،ولو كان قولهما مقطو ًعا به ال�ستحال
عليهما ذلك ،ولأن الرواية كال�شهادة وال خالف �أن �شهادة البخاري وم�سلم ال
يقطع ب�صحتها ،ولو انفرد الواحد منهم بال�شهادة ال يثبت احلق به ،فدل على �أن
قوله لي�س مقطو ًعا به ،و�إن �أبدوا يف ذلك من ًعا كان خالف �إجماع ال�صحابة ف�إن
�أ�صحاب ر�سول اهلل  ما كانوا يق�ضون ب�إثبات �إال ب�شهادة �شاهدين»(.)1
قال ابن ال�سبكي« :والن�ص ق�سمان� :آحاد ال يفيد �إال الظن.)2(»...
• احلنابلة

ونبد�أ مبا ن�سب �إىل �أحمد بن حنبل  -رحمه اهلل  -يف ذلك لتكتمل حلقة
املذاهب الأربعة :فقد روي عنه روايتان �إحداهما �أن خرب الآحاد ال يفيد العلم،
والثانية �أنه يفيده ،والأول هو الراجح عند فقهاء مذهبه.

()1ابن برهان ،الو�صول �إىل الأ�صول ،مكتبة املعارف ،الريا�ض ،ط1984 ،1م.174-172 /2 ،
()2ال�سبكي ،الإبهاج �شرح املنهاج ،دار الكتب العلمية ،بريوت1995 ،م.38 /1 ،
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قال �أبو اخلطاب احلنبلي« :خرب الواحد ال يقت�ضي العلم .قال� -أي �أحمد -
يف رواية الأثرم�( :إذا جاء احلديث عن النبي  ب�إ�سناد �صحيح ،فيه حكم� ،أو
فر�ض ،عملت به ودنت اهلل تعاىل به ،وال �أ�شهد �أن النبي قال ذلك) ،فقد ن�ص
على �أنه ال يقطع به ،وبه قال جمهور العلماء»(.)1
قال �صفي الدين البغدادي احلنبلي« :والآحاد ما مل يتواتر ،والعلم ال
يح�صل به يف �إحدى الروايتني ،وهو قول الأكرثين ومت�أخري �أ�صحابنا»(.)2
قال ابن قدامة احلنبلي« :الق�سم الثاين� :أخبار الآحاد ،وهي ما عدا املتواتر،
اختلفت الرواية عن �إمامنا يف ح�صول العلم بخرب الواحد ،فروي �أنه ال يح�صل
به ،وهو قول الأكرثين ،واملت�أخرين من �أ�صحابنا؛ لأنا نعلم �ضرورة �أنا ال ن�صدق
كل خرب ن�سمعه ،ولو كان مفي ًدا للعلم ملا �صح ورود خربين متعار�ضني ،ال�ستحالة
اجتماع ال�ضدين ،وجلاز ن�سخ القر�آن والأخبار املتواترة به ،لكونه مبنزلتهما يف �إفادة
العلم ،ولوجب احلكم بال�شاهد الواحد ،وال ي�ستوي يف ذلك العدل والفا�سق كما
يف التواتر»(.)3

(� )1أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي ،التمهيد ،مركز البحث العلمي و�إحياء الرتاث الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى،
ط1985 ،1م.78 /3 ،
(� )2صفي الدين البغدادي ،قواعد الأ�صول ،مرجع �سابق� ،ص .16
( )3ابن قدامة املقد�سي ،رو�ضة الناظر وجنة املناظر ،م�ؤ�س�سة الريان ،ط2002 ،2م.260 /1 ،
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وقال ابن بدران يف تعليقه على رو�ضة الناظر« :ف�إ�سناد القول الثاين �إىل
الإمام من غري تقييد فيه نظر ،وكذلك ما ن�سبه �إليه ابن احلاجب والوا�سطي
وغريهما من �أنه قال يح�صل العلم يف كل وقت بخرب كل عدل ،و�إن مل يكن ث ََّم
قرينة ف�إنه غري �صحيح �أ�ص ًال ،وكيف يليق مبثل �إمام ال�سنة �أن يدعي هذه الدعوى،
ويف �أي كتاب رويت عنه رواية �صحيحة ،ورواياته  كلها مدونة معروفة عند
اجلهابذة من �أ�صحابه»(.)1
قال جنم الدين الطويف ...« :الثاين :الآحاد ،وهو ما عدم �شروط التواتر �أو
بع�ضها ،عن �أحمد يف ح�صول العلم به قوالن :الأظهر ال ،وهو قول الأكرثين ،ثم
ذكر القول الثاين ،ثم ذكر دليل القول الأول وهو الراجح عنده ،فقال الأولون:
لو �أفاد العلم ل�صدقنا كل خرب ن�سمعه ،وملا تعار�ض خربان ،وجلاز احلكم ب�شاهد
واحد ،وال�ستوى العدل والفا�سق كالتواتر ،واللوازم باطلة»(.)2
م�شروعية منهج ال�شيخ الغزايل يف عر�ض احلديث على القر�آن

ميكن االحتجاج لهذا املنهج ب�أدلة ت�ؤيد �صحته ،بل جتعله �أكرث �سالمة يف
قبول ورد الأحاديث املروية عن النبي  ،و�سنعر�ضها على النحو الآتي:
( )1ابن بدران ،نزهة اخلاطر على رو�ضة الناظر ،دار احلديث ،بريوت ،ط1991 ،1م.261 /1 ،
()2الطويف� ،شرح املخت�صر يف �أ�صول الفقه على مذهب �أحمد بن حنبل ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط،1
1987م�( 108 /2 ،شرح خمت�صر الرو�ضة).
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الدليل العقلي

�إننا نعلم �أن الكتاب وال�سنة لهما هدف واحد ،وعلى هذا الأ�سا�س يق�ضي
العقل بعدم اختالفهما وباتفاقهما ولو يف الإطار العام ،ومبا �أن ثبوت القر�آن قطعي،
قد و�صل �إلينا بالتواتر ،وثبوت �أحاديث الآحاد الواردة عن النبي  ظنية كما
َب َّي َّنا �سابقًا ،فيمكن فيها ال�سهو واخلط�أ ،فالعقل يحكم ب�أن نقيم ما ورد عن طريق
الظن على �ضوء ما قطع بثبوته.
الدليل من القر�آن

�أخربنا اهلل تعاىل يف القر�آن الكرمي �أنه �أر�سل �إىل الأمم ال�سابقة ر�س ًال و�أنزل
كت ًبا ،لإر�شادهم �إىل املنهج الأمثل الذي ُيعرف احلق من خالله ،ويح�سم �أي
اختالف يطر�أ وفق نظامه ،فقال تعاىل :ﱹﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ
ﮐﱸ [البقرة .]213 /و�أنكر على املعر�ضني عن ذلك املنهج ،فقال :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤﱸ [�آل عمران.]23 /
وعندما جتاهلت بع�ض الأمم ذلك املنهج ،انحرفت م�سريتها ،و�أخذت تغرق
يف خ�صومة وجدل عقيم� ،أدى �إىل �إقدام كل طرف على ُم�صا َدرة حق الآخر يف
االنتماء �إىل الفكر امل�شرتك بينهم ..وبنو �إ�سرائيل �أو�ضح مثال على ذلك ،فقد
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حكى لنا اهلل تعاىل خال�صة حالهم بقوله :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﱸ [البقرة .]113 /ف�أخرب �أنهم كانوا ﱹﭞ ﭟﱸ ،لينبه بذلك
على �أنه كان ب�إمكانهم اخلروج من اخلالف بالعودة �إىل كتاب ربهم الذي هو حمل
احرتامهم جمي ًعا ،ولكنهم بتجاهلهم �صاروا مث ًال للذين ال يعلمون ،فقالوا مثل
قولهم.
وعلى نف�س الن�سق �أكد اهلل تعاىل لهذه الأمة من خالل القر�آن الكرمي �أن
الرجوع �إىل كتابه عند االختالف ،هو منهج معترب و�سبيل م�أمونة؛ فهو م�صدر
الهداية الذي ميكن للأمة االعتماد عليه ،قال تعاىل:ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ [ال�شورى]10 /.
وقوله :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱸ [الإ�سراء.]9 /
ويف ذلك داللة كافية على �أن القر�آن الكرمي �أمان لهذه الأمة من االنحراف
والتفرق� ،إن اجتمعت عليه وعملت وفق توجيهاته ،وهذا ال يعني �إلغاء دور ال�سنة
بو�صفها م�صد ًرا من م�صادر الهداية ،و�إمنا املراد �أن جنعل القر�آن �أ�صل الأ�صول
ومرجع املراجع.
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الدليل من ال�سنة

روى ابن ع�ساكر يف «تاريخ دم�شق» ،من طريق �أبي كريب ،عن �أبي بكر بن
عيا�ش ،عن عا�صم بن �أبي النجود ،عن زر بن حبي�ش عن علي بن �أبي طالب ،قال،
قال ر�سول اهلل �« :إنها تكون بعدي رواة يروون عني احلديث ،فاعر�ضوا حديثهم
على القر�آن ،فما وافق القر�آن فخذوا به ،وما مل يوافق القر�آن فال ت�أخذوا به»(.)1
وهذا حديث �صحيح الإ�سناد ح�سب قواعد املحدثني ،فرجاله من احلفاظ
الثقات ،الذين اعتمد روايتهم �أ�صحاب ال�صحاح وغريهم ،ف�أبو كريب هو حممد
ابن العالء الهمداين �شيخ البخاري وم�سلم ،له يف ال�صحاح ال�ست حوايل �ألف
حديث ،يف ال�صحيحني منها خم�سمائة حديث( ،)2و�أبو بكر ابن عيا�ش هو
الأ�سدي الكويف املقرئ ،له يف ال�صحاح حوايل مائة وخم�سني حديثًا يف البخاري
منها ع�شرون حديثًا( ،)3وعا�صم بن �أبي النجود هو �أبو بكر املقرئ ،له يف ال�صحاح
حوايل مائة وع�شرين حديثًا ،خم�سة منها يف ال�صحيحني( ،)4وزر بن حبي�ش
�صحابي له يف ال�صحاح زهاء �سبعني حديثًا ،منها ثالثة ع�شر يف ال�صحيحني.
فهذه الرواية وحدها كافية لت�صحيح احلديث ح�سب قواعد املحدثني.
( )1ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق الكبري ،دار الفكر1995 ،م.77 /55 ،
( )2انظر ابن حجر ،تقريب التهذيب ،دار الر�شيد� ،سوريا ،ط1986 ،1م.500 /1 ،
( )3املرجع ال�سابق.624 /1 ،
( )4املرجع ال�سابق.285 /1 ،
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ولقد عمل امل�سلمون طوال تاريخهم العلمي -وب�شكل تلقائي -مببد�أ عر�ض
ال�سنة على القر�آن الكرمي ،بحثًا منهم عن الطم�أنينة ب�صحة ما ُيروى عن النبي ،
ومن �صور ذلك:
عمل ال�صحابة بهذا املنهج

كان ال�صحابة الذين هم الأقرب �إىل النبي  يجعلون القر�آن ُن�صب
�أعينهم ،وينطلقون من خالله ،وي�سرت�شدون به يف كل ما التب�س عليهم ،رغم
�أن م�شكلتهم يف التحقق من عدالة الرواة تكاد تكون معدومة ،بل كانوا يرتكون
روايات الآحاد العدول عندهم �إذا خالفت ظاهر القر�آن الكرمي ،وهذه �شواهد مما
ورد يف ذلك:
•   ُروي عن عائ�شة �أنها قالت مل�سروق�« :أين �أنت من ثالث؟ من حدثكهن فقد
كذب:
ﱹﭥ ﭦ

من حدثك �أن حمم ًدا ر�أى ربه فقد كذب ،ثم قر�أت:
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ [الأنعام .]103 /ﱹ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉ

ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏﱸ

[ال�شورى.]51 /

ومن حدثك �أنه يعلم ما يف غد فقد كذب! ثم قر�أت ﱹﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
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[لقمان.]34 /

ومن حدثك �أن حمم ًدا كتم �أم ًرا فقد كذب ،ثم قر�أت ﱹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱸ[املائدة� »...]67 /أخرجه البخاري وم�سلم(. )1
•  و َر َّدت حديث عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهلل�« :إن امليت يعذب ببكاء �أهله»
بقوله تعاىل :ﱹﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [الإ�سراء .]15 /رواه البخاري
وم�سلم( ،)2وهو ما بيناه �سابقًا.
•  و ُروي عن علي بن �أبي طالب �أنه قال :كنت �إذا �سمعت من ر�سول اهلل 
حديثًا نفعني اهلل به ما �شاء �أن ينفعني ،و�إذا حدثني غريي عنه ا�ستحلفته ،ف�إذا
حلف يل �صدقته ،وحدثني �أبو بكر و�صدق �أبو بكر ،قال :قال ر�سول اهلل  :ما من
عبد م�ؤمن يذنب ذن ًبا فيتو�ض�أ فيح�سن الطهور ثم ي�صلي ركعتني في�ستغفر اللهّ
تعاىل �إال غفر اللهّ له ،ثم تال :ﱹ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱸ [�آل عمران� .]135 /أخرجه �أحمد( .)3فنالحظ
( )1انظر� :صحيح البخاري« 606 /8 ،فتح» ،وم�سلم 159 /1 ،برقم (.)287
( )2انظر �صحيح البخاري« 151 /3 ،فتح» ،و�صحيح م�سلم 638 /2 ،ـ .642
(� )3أحمد بن حنبل ،م�سند �أحمد بن حنبل ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط2001 ،1م. 10 /1 ،
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�أن عل ًّيا مل يلج�أ �إىل ا�ستحالف �أبي بكر كما هي عادته حني وجد للحديث
�شاه ًدا من القر�آن الكرمي.
•  وروي عن ابن م�سعود �أنه قال� :إذا حدثتكم بحديث �أنب�أتكم ِب َت�صْ ديق ذلك
من كتاب اللـه تبارك وتعاىل� ،إن العبد �إذا قال� :سبحان اللـه واحلمد هلل وال
�إله �إال اللـه واهلل �أكرب وتبارك اللـه� ،أخذهن َم َلك فجعلهن حتت جناحه ثم
بهن فال مير على جمع من املالئكة �إال ا�ستغفروا لقائلهن .ثم قر�أ
َ�ص َعد َّ
عبد اللـه :ﱹ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﱸ [فاطر.)1(]10 /
•   َو َر َّد عمر بن اخلطاب حديث فاطمة بنت قي�س حني جاءت �إليه تروي �أن
فبت طالقها ،ومل يجعل لها ر�سول
زوجها طلقها على عهد ر�سول اهلل َّ 
«اعتدي يف بيت ابن �أم مكتوم ف�إنه
اهلل  نفقة وال �سكنى ،وقال لهاّ :
رجل �أعمى» ،فرد عمر كالمها ،وقال :ال نرتك كتاب ربنا و�سنة نبينا لقول
امر�أة ال ندري لعلها حفظت �أم ن�سيت ،ثم تال قول اهلل تعاىل :ﱹﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ [الطالق.]1 /
�أخرجه م�سلم(.)2
( )1البو�صريي� ،إحتاف اخلرية املهرة ،دار الوطن ،الريا�ض ،ط 1999 ،1م.427/6 ،
( )2انظر� :صحيح م�سلم.1118 /2 ،
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•  وعر�ض �أبو هريرة حديث« :من �صام ثالثة �أيام من كل �شهر فقد �صام
الدهر كله» .فقال :قد �صمت ثالثة �أيام من كل �شهر فلي ال�شهر كله،
ووجدت ت�صديق ذلك يف كتاب اهلل عز وجل :ﱹ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓﱸ [الأنعام� .]160 /أخرجه �أبو يعلى(.)1
• وعن ابن عبا�س قال�« :إذا حدثتكم بحديث عن ر�سول اهلل  فلم جتدوا
ت�صديقه يف الكتاب� ،أو هو ح�سن يف �أخالق النا�س ،ف�أنا به كاذب»(.)2
فقهاء امل�سلمني والعمل بهذا املنهج

يكاد منهج عر�ض رواية احلديث على القر�آن �أن يكون �ضرورة َم َّا�سة يف
النقد العلمي للحديث ،ومعرفة الوجهة العامة للت�شريع ،بغ�ض النظر عن الأدلة
التي قدمناها؛ ولذلك مل يزل يتحرك عرب الزمن على �أيدي علماء الأمة وفقهائها،
م�ساه ًما يف تقومي الأفكار وت�صويب الأخطاء ،ففي ال�صدر الأول ط َّبق ال�صحابة
هذا املنهج كما قدمنا ،ويف الع�صور املتتابعة كان العمل به �سائ ًدا عند �أئمة العلم
فقهاء وحمدثني ،وروى عبد الرزاق عن الزهري �أنه ر َّد بع�ض الروايات ملخالفتها
القر�آن وقال� :إن خري الأمور ما عر�ض على كتاب اهلل(.)3
( )1انظر� :أبو يعلى ،م�سند �أبي يعلى ،دار امل�أمون للرتاث ،دم�شق ،ط 1984 ،1م.5 /12 ،
( )2انظر :ال�سيوطي ،مفتاح اجلنة ،اجلامعة الإ�سالمية ،املدينة املنورة ،ط 1989 ،3م.26 /1 ،
( )3عبد الرزاق ،م�صنف عبد الرزاق ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت ،ط 1403 ،3هـ.96 /10 ،
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�أما فقهاء الأحناف ،فعن �أبي حنيفة �أنه ا�شرتط ل�صحة احلديث �أال يخالف
عمومات الكتاب �أو ظواهره ،ف�إن الكتاب قطعي الثبوت وظواهره وعموماته قطعية
الداللة ،والقطعي ُيق ََّد ُم على الظني� ،أما �إذا مل يخالف اخلرب عا ًّما �أو ظاه ًرا يف
الكتاب ،بل كان بيانًا ملجمل؛ ف�إنه ي�ؤخذ به حيث ال داللة فيه بدون بيان(.)1
وقد رف�ض الإمام �أبو حنيفة حديث «ال ُيقتل م�سلم يف كافر» مع �صحة �سنده؛
لأن املنت معلول مبخالفته للن�ص القر�آين ﱹ ﯓ ﯔﱸ [املائدة ]45 /وقوله
تعاىل :ﱹﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱸ [املائدة.)2( ]49 /
ا�شتهر عن عي�سى بن �أبان �أنه يوجب عر�ض خرب الواحد على القر�آن حتى
و�إن كملت �شروط �صحته ،واحتج بحديث عر�ض الرواية على القر�آن(.)3
واحتج ال�سرخ�سي ،بحديث عر�ض الرواية على القر�آن �أي�ضً ا ،وقال�« :إذا
كان احلديث خمالفًا لكتاب اهلل تعاىل ،ف�إنه ال يكون مقبو ًال وال حجة للعمل به».
و�أ�ضاف�« :إن الكتاب متيقّن به ،ويف ات�صال اخلرب الواحد بر�سول اهلل �شبهة ،فعند
تعذر الأخذ بهما ال بد من �أن ي�ؤخذ باملتيقّن ويرتك ما فيه �شبهة»(.)4
( )1حممد �أبو زهو ،احلديث واملحدثون ،دار الفكر العربي ،القاهرة 1378 ،هـ� ،ص.181
( )2حممد الغزايل ،ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،مرجع �سابق� ،ص.28
( )3الرازي ،املح�صول ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط 1997 ،3م.629 /4 ،
( )4ال�سرخ�سي� ،أ�صول ال�سرخ�سي ،مرجع �سابق.68/2 ،365 /1 ،
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ويرى ال�سرخ�سي «خمالفة اخلرب للقر�آن دلي ًال ظاه ًرا على الزيافة»( ،)1ويربز
البزدوي ر�أي الأحناف يف �أنه ال يجوز ترجيح خرب واحد على ظاهر القر�آن ،وال
تخ�صي�ص عمومه به؛ لأنه ترجيح للأ�ضعف على الأقوى منه «لأن الكتاب ثابت
بيقني فال يرتك مبا فيه �شبهة ،وي�ستوي يف ذلك اخلا�ص والعام والن�ص الظاهر،
حتى �إن العام من الكتاب ال يخ�ص�ص بخرب الواحد عندنا خال ًفا لل�شافعي...
وال يرتك الظاهر من الكتاب وال ين�سخ بخرب الواحد و�إن كان ًّن�صا؛ لأن
املنت �أ�صل واملعنى فرع له ،واملنت من الكتاب فوق املنت من ال�سنة لثبوته بال
�شبهة؛ فوجب الرتجيح به قبل امل�صري �إىل املعنى»(.)2
ف�إن كان خرب الواحد خمالفًا لن�ص القر�آن الكرمي ف�إنه يرد؛ لأن الكتاب
قطعي الثبوت وخرب الواحد ظني الثبوت ،وال تعار�ض بني القطعي والظني بوجه،
بل الظني ي�سقط مبقابلة القطعي(.)3
وقال ال�سمعاين «ذهب جماعة من �أ�صحاب �أبي حنيفة �إىل �أنه يجب عر�ض
خرب الآحاد على الكتاب ،ف�إن مل يكن يف الكتاب ما يدل على خالفه ُقبل و�إال
فيرُ َ ّد ،وذهب �إىل هذا كثري من املتكلمني»(.)4
( )1املرجع ال�سابق . 365 /1
( )2البزدوي� ،أ�صول البزدوي مع �شرح ك�شف الأ�سرار ،مرجع �سابق.8 /3 ،
( )3انظر عالء الدين احلنفي ،ك�شف الأ�سرار ،مرجع �سابق.9 /3 ،
( )4ال�سمعاين ،قواطع الأدلة ،مرجع �سابق.365 /1 ،
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وقال �أبو املحا�سن احلنفي« :واحلا�صل �أن احلديث املروي �إذا وافق ال�شرع
و�صدقه القر�آن وجب ت�صديقه»(.)1
�أما فقهاء املالكية ،وعلى ر�أ�سهم مالك بن �أن�س فاملعروف من مذهبهم
تقدمي عمل �أهل املدينة على ال�صحيح من حديث الآحاد ،كما ن�ص على ذلك
الد�سوقي( ،)2والزرقاين( ،)3وابن عبد الرب( .)4فبالأوىل ترك ما خالف القر�آن الكرمي.
وقد رد مالك بن �أن�س بع�ضً ا من الأحاديث ملخالفتها ظاهر القر�آن منها ما هو يف
البخاري وم�سلم مثل ما روي من حديث �أبي هريرة عن النبي � أنه قال�« :إذا
�شرب الكلب يف �إناء �أحدكم فليغ�سله �سب ًعا»(.)5
ويرى الإمام مالك �أن هذا احلديث يخالف ظاهر قوله تعاىل :ﱹﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﱸ [املائدة ]4 /فقال رحمه اهلل تعاىل« :ي�ؤكل �صيده بن�ص القر�آن
فكيف ُي ْكره لعابه»(.)6

(� )1أبو املحا�سن احلنفي ،املعت�صر من املخت�صر ،عامل الكتب ،بريوت ،د.ت.384 /2 ،
( )2الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي ،دار الفكر ،د.ت.91 /3 ،
( )3الزرقاين� ،شرح املوط�أ ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط 2003 ،1م.122 /3 ،
( )4ابن عبد الرب ،التمهيد ،وزارة عموم الأوقاف املغربية ،املغرب1387 ،هـ.344/6 ،
(� )5صحيح البخاري رقم  172كتاب الو�ضوء باب �إذا �شرب الكلب من �إناء �أحدكم� ،صحيح م�سلم ،رقم ،279
كتاب الطهارة ،باب حكم ولوغ الكلب.
( )6ال�شاطبي ،املوافقات يف �أ�صول ال�شريعة ،مرجع �سابق.21 /3 ،
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و�أما فقهاء ال�شافعية ،فقد قال ال�شريازي� :إذا روى اخلرب ثقة رد ب�أمور ذكر
منها�« :أن يخالف ن�ص كتاب �أو �سنة متواترة فيعلم �أنه ال �أ�صل له �أو من�سوخ»(.)1
واحتج الآمدي بحديث العر�ض ،واعترب كل حديث خمالف للقر�آن
مردو ًدا ،ورد على �أ�سا�س هذه القاعدة جملة من الأحاديث(. )2
وقال ال�شا�شي�« :شرط العمل بخرب الواحد �أال يكون خمالفًا للكتاب
وال�سنة امل�شهورة»(.)3
وقال النووي« :ومتى خالف خرب الآحاد ن�ص القر�آن �أو �إجما ًعا وجب ترك
ظاهره»(.)4
وذكر اخلطيب البغدادي� :أنه ُيرد خرب الثقة امل�أمون �إذا خالف ن�ص الكتاب
�أو ال�سنة املتواترة(.)5
وقال ابن ُجماعة« :قد يعلم كذب اخلرب قط ًعا كاخلرب املخالف خلرب اهلل
تعاىل»(.)6
( )1ال�شريازي ،اللمع يف �أ�صول الفقه ،دار الكتب العلمية ،ط 2003 ،2م.82 /1 ،
( )2الآمدي ،الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت.346 /2 ،
( )3ال�شا�شي ،الأ�صول ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،د.ت.280 /1 ،
( )4النووي ،املجموع ،دار الفكر ،د.ت.285 /4 ،
( )5اخلطيب البغدادي ،الفقيه واملتفقه ،دار ابن اجلوزي ،ط 1421 ،2هـ.132/1 ،
( )6ابن جماعة ،املنهل الروي يف علوم احلديث النبوي ،دار الفكر ،دم�شق ،ط 1406 ،2هـ.31 /1 ،
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وحكى ال�سمعاين عن �أبي زيد  -لعله املروزي ال�شافعي� -أنه قال :خرب
الواحد ينتقد من وجوه �أربعة ،وجعل �أولها العر�ض على كتاب اهلل تعاىل .ثم
انتقد من يعتمد على �أخبار الآحاد بال عر�ض له على الكتاب وال�سنة الثابتة،
ثم يت�أول الكتاب ملوافقة خرب الواحد ،وجعل املتبوع تب ًعا ،ويبني دينه على ما
ال يوجب العلم يقي ًنا ،ثم قال« :القول الو�سط العدل �أن ُيجعل كتاب اهلل تعاىل
�أ�ص ًال فهو الثابت يقي ًنا ،وخرب الواحد مرت ًبا عليه يعمل به على موافقته ويرد �إذا
خالفه»(.)1
و�أما فقهاء احلنابلة ،ف�إن �أبا الفرج ابن اجلوزي طبق فعل ًّيا منهج عر�ض رواية
احلديث على القر�آن ،يف كثري من كتبه ،ومن ذلك رده حلديث« :ال يدخل اجلنة
ولد زنا»( )2ملعار�ضته لقوله تعاىل :ﱹﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [الإ�سراء.)3(]15 /
وكذلك فعل ابن القيم بحيث مل يرتدد يف اعتبار حديث خلق ال�سماوات
والأر�ض يف �سبعة �أيام الذي رواه م�سلم يف �صحيحه ،غري �صحيح ملخالفته
القر�آن .ولفظه« :عن �أبي هريرة ،قال� :أخذ ر�سول اهلل  بيدي ،فقال :خلق
اهلل عز وجل الرتبة يوم ال�سبت ،وخلق فيها اجلبال يوم الأحد ،وخلق ال�شجر يوم
االثنني ،وخلق املكروه يوم الثالثاء ،وخلق النور يوم الأربعاء ،وبث فيها الدواب
( )1ال�سمعاين ،قواطع الأدلة يف الأ�صول ،مرجع �سابق.365 /1 ،
( )2رواه الن�سائي يف ال�سنن الكربى.276 /9 ،
( )3انظر :ابن اجلوزي ،املو�ضوعات  ،111-110/3وحكاه عنه العجلوين يف ك�شف اخلفاء.501 /2 ،
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يوم اخلمي�س ،وخلق �آدم  بعد الع�صر من يوم اجلمعة ،يف �آخر اخللق
يف �آخر �ساعة من �ساعات اجلمعة فيما بني الع�صر �إىل الليل»( .)1وهذا يعني
�أن اهلل خلق ال�سماوات والأر�ض يف �سبعة �أيام ،وهذا خمالف لن�ص القر�آن
الكرمي حني يقول :ﱹ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﱸ [الأعراف. ]54 /
وقد اعتربها ابن تيمية( )2مردود ًة بالقر�آن ،وكذلك ابن القيم(.)3
والفرق بني القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة� :أن القر�آن حمفوظ
من التحريف والتبديل ،ودوره يتمثل يف �إر�ساء الأ�س�س العامة للدين ،وو�ضع
اخلطوط العري�ضة لل�شرع ال�شريف� .أما ال�سنة النبوية فل�سنا متعبدين بتالوتها،
وال موعودين من اهلل تعاىل بحفظها وحرا�ستها كالقر�آن ،ودورها يتمثل يف تف�صيل
املجمل ،و�شرح الغام�ض ،فهي تتحرك يف الإطار العام للقر�آن الكرمي.
وبناء على ما تقدم ف�آيات القر�آن الكرمي ،و�أحاديث النبي  كما يرى
ال�شيخ الغزايل بحق خمتلفة الأدوار متحدة الهدف ،وذلك ما يلبي حاجة الب�شرية
(� )1صحيح م�سلم.2149 /4 ،
()2ابن تيمية ،بغية املرتاد ،مكتبة العلوم ،املدينة املنورة ،ط 1995 ،3م .307 ،وانظر اجلواب ال�صحيح ملن بدل
دين امل�سيح.443 /2 ،
( )3ابن القيم ،بدائع الفوائد ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط 1986 ،2م.85 /1 ،
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وي�صلح �ش�أنها� ،إذ يقول  -رحمه اهلل « -ال�سنة ال تكون �إال بيانًا للقر�آن ،بيانًا يت�سق
مع داللته القريبة والبعيدة ،وي�ستحيل �أن تت�ضمن معنى �أو حك ًما يخالف القر�آن
الكرمي»( ،)1وي�ؤكد �أن القر�آن هو احلكم الذي يحكم به على كل دليل ،وامليزان
الذي ُيوزن به كل م�صدر «فامل�ؤمن بالقر�آن ي�ستحيل �أن يرجح على داللته داللة،
�أو �أن ي�شرك مع توجيهه هد ًيا ،ذلك �أن القر�آن يعلو وال ُيعلى عليه ،و�أنه يحكم على
�سائر الأدلة الأخرى وال يحكم �شيء منها عليه»(.)2
ويقول يف مو�ضع �آخر «لقد كنت عندما �أحب اال�ست�شهاد بالكتاب وال�سنة
يف مو�ضوع ما� ،أالحظ هذه احلقيقة ،و�أجد طائفة كبرية من الأحاديث تطابق يف
معانيها و�أهدافها ما ت�ضمن القر�آن الكرمي من معان و�أهداف ،و�أن هذه الأحاديث
قد تقرر املعنى نف�سه ،الذي احتوته الآية� ،أو تقرر معنى �آخر يدور يف فلكه وينتظم
معه يف اجتاه واحد»(.)3
ويو�ضح ال�شيخ الغزايل �أن تقدمي القر�آن على ال�سنة ثابت ب�إجماع ،و�أن
ذلك دعت �إليه جملة من الأ�سباب املو�ضوعية ،ت�أبى �أن تقبل �سنة مبعزل عن فهم
كتاب اهلل �أو ًال ،من ذلك �أن القر�آن كله قطعي الثبوت بخالف ال�سنة فمنها الظني
وهو الغالب ومنها القطعي ،والقر�آن حفظ بكامله مل يخرم منه حرف بخالف
( )1حممد الغزايل ،تراثنا الفكري يف ميزان ال�شرع والعقل ،مرجع �سابق� ،ص.182:
( )2حممد الغزايل ،لي�س من الإ�سالم ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط 1991 ،6م� ،ص.30
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .34
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ال�سنة ت�أخر تدوينها ودخل فيها ما لي�س منها ،يقول« :وقد �أجمع امل�سلمون على
�أن الكتاب هو الأ�صل الأول يف الت�شريع ،و�أن ال�سنة جتيء من بعده يف املرتبة...
ثم �إن القر�آن يقيني الثبوت ،فهو متواتر جملة وتف�صي ًال� ،أما ال�سنة ف�إن منها
املتواتر ،و�أكرثها �أخبار �آحاد ،وروايات الآحاد تفيد الظن العلمي ال القطع اجلازم،
والأحكام ال�شرعية املهمة تعتمد على اليقينيات ال الظنيات»(.)1
ويق ّرر ال�شيخ بهذه القاعدة بطالن � ّأي حديث يخالف القر�آن ًّن�صا ومعنى،
واحلكم ببطالنه � ٍآت من كون ال�س ّنة ال ت�أتي �إال مبا يوافق القر�آن ،فكيف يقبل
حديث يعار�ض القر�آن؟ ف�إذا حتقّقت املعار�ضة وجب ترك احلديث؛ لأنّ املظنون
ال يقوى على معار�ضة املقطوع ،ولأنّ احلديث قد يكون معلول املنت ولو كان
�صحيح ال�سند ،يقول�« :إن � ّأي حديث يخالف روح القر�آن �أو ّن�صه فهو باطل من
تلقاء نف�سه»(.)2
�إن �إثارة ال�شيخ ملثل هذه الق�ضايا املهمة �أهاجت عليه �أتباع الفكر ال�سندي -
الذي يقد�س ال�سند يف احلكم على �صحة احلديث دون �أدنى اعتبار لفح�ص
املنت  -ف�أ�شهروا يف وجهه �سيو ًفا �صدئة ،ورموه ب�سهام طائ�شة ،فكانت معركة يف
غري ميدان ،وجعجعة بغري طحني� ،إذ �إنها اعتمدت على ال�سب وال�شتم والتجريح
( )1حممد الغزايل ،نظرات يف القر�آن ،دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة ،ط 1986 ،6م� ،ص.152-151 :
( )2حممد الغزايل ،هذا ديننا ، ،دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة ،ط 1975 ،3م� ،ص.191
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والتكفري ،وخلت من قواعد البحث العلمي الر�صني ،مما جعل ال�شيخ يت�أ�سف
لو�صول الفكر �إىل هذا احل�ضي�ض فقال  -يف الطبعة العا�شرة من كتابه « -ولكن
نا�سا يف ع�صرنا ما كادوا يقر�ؤون ما كتبت حتى انربوا ملهاجمتي والنيل مني،
ً
ولي�س هذا ب�ضائري! و�إمنا لفت نظري �أن الق�ضية العلمية لفها �ضباب مفتعل ،فلم
تبحث ،ومل يذكر حكم اهلل فيها حتى خليل �إ ّيل �أن التجهيل يف احلكم مق�صود!
وال�صياح الذي طال حبله هو:
�أتعرت�ض على نافع يا� ...أت�شكك يف ال�سل�سلة الذهبية يا� ...أَ ُت َك ِّذب ال�سنة
النبوية يا� ...إلخ ،وحتول االعرتا�ض �إىل عواء ي�سمع �صداه من قريب ومن بعيد،
فذكرت قول ال�شاعر:
كرمي �أ�صابته ذئاب كثرية

فلم يدر حتى جئن من كل مذهب!

قلت :ال بد من �إن�صاف احلقيقة العلمية التي كادت تختفي مع هذا العواء،
ليعرف الرجال والن�ساء �أن ما حكاه نافع باطل ،و�أن �إف�ساد الدين ال ي�ستطيعه
بع�ض املتحم�سني العميان من عبيد الأ�سماء»(.)1
إحلاحا �شدي ًدا يف كل حمطاته الفكرية على معادلة
ويلح ال�شيخ الغزايل � ً
(الوحي  -الواقع) ،وهي ر�ؤية تكاملية لقراءة الوحي وقراءة الواقع� ..أو قل قراءة
( )1حممد الغزايل ،ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،مرجع �سابق� ،ص.258 ،257
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يف�سر الظواهر الوجودية ب�أدوات الوحي
القر�آن وقراءة الوجود بكل �أبعاده� ..إنه ّ
وال�سماء ،ﱹﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [الأعراف« .]54 /وهذا ين�شئ املقيا�س الذي
�سيحاكم به ال�شيخ كل نتاج فكري� ،سواء من امل�سلمني �أو من غري امل�سلمني� ،سواء
�أكان قدميًا �أو حديثًا؛ فالإ�سالم ي�أمر بالقراءتني حيث تف�سر كل قراءة الأخرى،
وحيث التطابق التام لوحدة امل�صدر وهو رب العاملني ،فال تناق�ض بني الكتابني:
كتاب اهلل امل�سطور ،وكتاب اهلل املنظور»( .)1والغزايل ال يرى �أي فا�صل بني كتاب
اخللق وكتاب اخلالق ،وعلى ذلك ف�إنه يقرر �أن العالقة بني الكون والإ�سالم هي
ذات العالقة بني العلم والدين ..وهي العالقة ذاتها بني النظرية والتطبيق� ..إنه
يعرب عن الوجود (بالآيات ال�صامتة) ،وعن القر�آن (بالآيات الناطقة)( ،)2فالذي
خلق احلياة مغلفة ب�أ�سرار كثيفة �أبى �أن يجعلها لغ ًزا مع�ض ًال للإن�سان ،فجعل
الدين مفتاح الإغالق ،وجعل القر�آن م�صدر الدين .و�إن التطابق بني حقائق
القر�آن ومعارف الكون مفرو�ض ابتداء ،ف�إن منزل الكتاب هو جمري ال�سحاب(.)3

( )1علي جمعة ،الغزايل ور�ؤيته املنهجية ،من �أبحاث م�ؤمتر العطاء الفكري لل�شيخ الغزايل ،الأردن1996 ،م� ،ص .34
( )2حممد الغزايل ،نظرات يف القر�آن الكرمي ،مرجع �سابق� ،ص .12
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .13
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ويعتقد الغزايل �أن االنغالق واالنكفاء على قراءة الن�ص القر�آين باعتباره
م�صد ًرا ت�شريع ًّيا ب�صورة جتزيئية هو «خطر عظيم» ،و�سري بالأمر على �إحدى رجليه
دون الأخرى ،وال َّبد من توفُّر قراءة �شاملة الأبعاد مرتابطة الو�شائج تختزن
الر�ؤية التوحيدية يف نظرتها للكون واحلياة؛ ومن هنا جاءت دعوته �إىل التف�سري
املو�ضوعي ،وجتاوز التف�سري املو�ضعي الذي �شاع عرب التاريخ الثقايف الإ�سالمي(.)1
وتقري ًرا للواقع الإ�سالمي ي�ؤكد الغزايل �أن ال ُه َّوة املت�سعة بني الأمة والإ�سالم
جعلت الفو�ضى واالرتباك ي�سودان كل �شيء ،و�أ�ضحى الإ�سالم احلق ال يكاد
يبني بني زحمة املوروثات التافهة والعوج ّ
املطرد ،ويا له من اعرتاف خطري يجعل
م�س�ؤولية امل�صلحني كبرية ،وي�ؤكد دورهم يف عملية العطاء الآين وامل�ستقبلي،
يف وقت يظل فيه الفقراء �إىل احلقيقة يبحثون عن الإ�سالم ،وتدمى �أظافرهم يف
التنقيب عنه ،فال يجدون �إال ثقافة مغ�شو�شة �أو �أُممًا �إ�سالمية ال تدري الكثري
عن دينها ،ورمبا كانت زاهدة يف املواريث التي خ�صها القدر بها( ،!)2و�أول خطى
الإ�صالح التي ي�ؤمن بها الغزايل هي :جعل الفقه  -باعتباره �أداة حتويل ال�شريعة
ونظمها �إىل واقع  -ال يتعدى �إطار القر�آن وال�سنة ال�صحيحة .م�ؤك ًدا �أن ال�سنة
ال�صحيحة هي لي�ست تلك الأحاديث ال�صحيحة ال�سند فح�سب ،و�إمنا �صحيحة
( )1علي جمعة ،الغزايل ور�ؤيته املنهجية ،مرجع �سابق� ،ص .34
()2حممد الغزايل ،م�ستقبل الإ�سالم خارج �أر�ضه كيف نفكر فيه؟ دار ال�صحوة ،القاهرة ،ط 1986 ،2م� ،ص .11
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املنت مبا ين�سجم مع ما ثبت يقي ًنا من حقائق الدين الأخرى« ،ف�إن ال�سلف قد
اهتموا بالأ�سانيد وحب�سوا ن�شاطهم يف رجالها ،ومل يهتموا باملتون .وهذا خط�أ لأن
االهتمام بال�سند مل يق�صد لذاته ،وامنا ق�صد منه احلكم على املنت نف�سه ،ثم �إن
�صحة احلديث ال جتيء من عدالة رواته فح�سب ،بل جتيء �أي�ضً ا من ان�سجامه مع
ما ثبت يقي ًنا من حقائق الدين الأخرى ،ف�أي �شذوذ فيه �أو علة قادحة يخرجه من
نطاق احلديث ال�صحيح»(.)1
مرتكزات امل�شروع الفكري لل�شيخ الغزايل

�إن امل�شروع الفكري لل�شيخ الغزايل والذي ت�شي به كتبه ومقاالته وخطبه
وحما�ضراته يرتكز على عدة عنا�صر ،منها:
تزكية النف�س و�إ�صالحها يف �ضوء هداية الوحي ،والدعوة �إىل العدل
االجتماعي ،واالنت�صار للطبقات امل�سحوقة ،ومقاومة اال�ستبداد ال�سيا�سي ،وحترير
املر�أة من التقاليد املوروثة الدخيلة ،ونقد الذات الإ�سالمية ،وحماربة التدين
املغلوط والتطرف املمقوت يف فهم الدين ،والرجوع به �إىل الي�سر واالعتدال ،بعي ًدا
عن غلو الغالني ،وتفريط املفرطني ،ومواجهة اجلمود الفكري واحلرفية الن�صو�صية،
والدعوة �إىل التقدم احل�ضاري ومقاومة التخلف ،وتنقية الثقافة الإ�سالمية مما علق
( )1حممد الغزايل ،لي�س من الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص .40

69

تقــدمي

69

بها من �أخالط وزوائد خالل الع�صور ،ومطاردة الأباطيل والأوهام التي �أدخلت
على العامل الإ�سالمي ،وهي دخيلة عليه غريبة عنه(.)1
و�سنكتفي لطبيعة هذه املقدمة مبرتكزات �أربعة هي الأكرث برو ًزا يف م�شروعه
الفكري؛ �إذ ال يكاد يخلو كتاب له من التطرق �إليها ،وهي:
 -1العدالة االجتماعية

لقد كان «الظلم االجتماعي» �أول ما ا�ستلفت نظر ال�شيخ الغزايل ،و�شغل
قلبه وفكره .فقد ن�ش�أ يف بيئة ر�أى فيها �آثار هذا الظلم �صارخة ،حيث الإقطاعيات،
وتفاتي�ش اخلا�صة امللكية ،تتحكم يف الفالحني الكادحني ،وحتكم ال�سادة يف
العبيد .و�شاهد الكرو�ش املنتفخة ،وهي ت�سمن وت�سمن على حلوم املهزولني
املتعبني.
كان الغزايل بقلبه وم�شاعره وعقله مع الطبقات الكادحة� .إنها �أحب
الطبقات �إىل اهلل ،و�أحقها باحلياة الكرمية ،و�أجدرها بامل�ستقبل البا�سم..احتفى
بها الإ�سالم ،وعمل على تو�سيع دائرتها ،حتى ت�شمل النا�س قاطبة .فال يبقى
فيهم عاطل .وعد الأنبياء عم ً
اال ي�أكلون من ك�سب �أيديهم ،وجعل �شرار النا�س
�أولئك القاعدين من غري عمل ،والطاعمني من غري جهد ،الناعمني من غري حق،
امل�شتغلني بالرثثرة لت�ضييع الفراغ.
()1يو�سف القر�ضاوي ،ال�شيخ الغزايل كما عرفته رحلة ن�صف قرن ،دار ال�شروق ،القاهرة ،ط 2000 ،1م،
�ص .197 – 195
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ال عجب �أن كان �أول ما خط قلم الغزايل عن «الإ�سالم والأو�ضاع
االقت�صادية» و«الإ�سالم واملناهج اال�شرتاكية» و«الإ�سالم املفرتى عليه بني
ال�شيوعيني والر�أ�سماليني»(.)1
فتحت عنوان «حق الإن�سان يف املال» كتب ال�شيخ:

«ال يجوز �أن يبقى رجل من غري دخل  -قليل �أو كثري  -يكفل له امل�ستوى
الواجب ملعي�شته ،وعلى املجتمع الد ّين �أن ينظم �أموره تنظي ًما ي�ؤدي �إىل هذه
النتيجة املحتومة ،و�إال كان جمتم ًعا ال دين له ،ويف ذلك يقول الر�سول�« :أميا
�أهل عر�صة �أ�صبح فيهم امر�ؤ جائ ًعا فقد برئت منهم ذمة اهلل تبارك وتعاىل» .وقد
�أفتى ابن حزم وغريه من العلماء ب�أنه �إذا مات رجل جو ًعا يف بلد ُع َّد �أهله قتلة،
و�أُخذت منهم دية القتيل ،وقد َع َّد القر�آن �أنه من التكذيب بالدين �أن َت ُد َّع اليتيم،
و�أ َّال تحَ ُ َّ�ض على طعام امل�سكني ،فكيف يكون ر�أي القر�آن يف بالد ال حت�ض على
طعام امل�سكني فقط بل هي ت�صنع الفقر وامل�سكنة ،وتخرج �إىل املجتمع الإن�ساين
�ألوف الفقراء وامل�ساكني ،فك�أن �أنظمتها االقت�صادية �آالت جبارة ت�صوغ الب�ؤ�س يف
قوالب من �أبناء �آدم .ثم ترمي بهم على �أفاريز الطرق ويف خرائب الأبنية �أو بني
جدران ال�سجون واملالجئ وامل�ست�شفيات! هل ن�سمي هذا �إال �أنه كفر بالدين،

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .205
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و�إنكار لن�صو�صه وقواعده ومبادئه؟ بلى و�أ�صحاب هذه النظم هم �أ�صحاب املي�سرة
يف الدار الآخرة»(.)1
�إن الإ�سالم من هذه الناحية قد قال كلمته ،و�أعلن دعوته ،و�أن�صف النا�س
من �أنف�سهم.
ولعل من �أقوى الفقرات التي كتبها يف ذلك :ما قدم به كتابه «الإ�سالم
والأو�ضاع االقت�صادية» يف طبعته الثانية ،حني قال« :مل ت�ستذل  -يف هذا الع�صر -
�شعوب كما ا�ستذلت �شعوب ال�شرق ،ومل ي�ستغل �شيء  -يف ه�ضم حقوقها  -كما
ا�ستغل الدين ،لقد �أنطقوه حيث يجب عليه �أن ي�سكت ،و�أخر�سوه حيث يجب
�أن ير�سل ال�صراخ العايل ،كما ي�صرخ احلار�س اليقظ �إذا ر�أى جر�أة الل�صو�ص
الوقحني! وبذلك �أ�صبحت الأمة ُم َ�ض َّي َع ًة بني ا�ستذالل عنيد وا�ستغالل منافق،
�سخ ًرا يف ميادين �شتى لت�سويغ احليف ،والتقليل من خطره .فكان
و�أ�صبح الدين ُم َّ
حقًّا علينا  -كم�ؤمنني � -أن نن�صف الدين من الأو�ضاع التي �شانت حقيقته،
وكان لزا ًما علينا  -كمواطنني � -أن نن�صف الوطن من الأنظمة التي ظلمت �أهله،
و�أكلت ثروته ،وكان من �أجدر احلقائق بالإف�صاح والإي�ضاح �أن يعلم النا�س علم
اليقني �أن الدين يف خدمة ال�شعوب ال يف خدمة فرد �أو �أفراد!» (.)2
( )1حممد الغزايل ،الإ�سالم والأو�ضاع االقت�صادية ،دار ال�صحوة ،القاهرة ،ط 1987 ،7م� ،ص .159-156
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .9
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ثم يختم مقدمة كتابه «الإ�سالم والأو�ضاع االقت�صادية» بهذا النداء
الثوري« :يا �ضحايا الكبت والفاقة واحلرمان ،لقد نزل الدين �إىل امليدان بجانبكم
ف�ضعوا �أيديكم يف يده� .إن ال�شفاه التي ت�أمر ب�إذاللكم يجب �أن تق�ص ،والأو�ضاع
التي تغتال حقوقكم يجب �أن تق�صى! والفراغ الذي خامر �أفئدتكم حتت وط�أة
اال�ستعباد يجب �أن تزاح غمته �إىل الأبد»(.)1
ويرى ال�شيخ بب�صريته النافذة وا�ست�شرافه امل�شرق مل�ستقبل هذه الأمة �أنها
«حتتاج قبل �أن تفهم الإ�سالم ،وقبل �أن ينتظر منها �إعزاز الإ�سالم �إىل جهود جبارة
لرفع م�ستواها املادي والأدبي� ،أي �إىل ت�صحيح �إن�سانيتها �أو ًال� ،أما جهود امل�صلحني -
قبل اتخاذ هذه اخلطوة  -فهي �أمواج من املاء ،تتدفق على �صحراء من الرمال،
وهيهات �أن يكون لها ثمر»(.)2
ذلك �أن للرذائل التي يحاربها الدين ،والف�ضائل التي جاء الدين ليحلها
حمل الرذائل ،لهذه وتلك �أ�سباب اقت�صادية ،ال بد من معاجلتها� ،إذا �شئنا �إقامة
الدين احلق يف هذه احلياة.
يقول ال�شيخ الغزايل« :لقد ر�أيت  -بعد جتارب عدة � -أنني ال �أ�ستطيع
�أن �أجد بني الطبقات البائ�سة اجلو املالئم لغر�س العقائد العظيمة ،والأعمال
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .11
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .133

73

تقــدمي

73

جدا �أن متلأ قلب �إن�سان بالهدى �إذا
ال�صاحلة ،والأخالق الفا�ضلة! �إنه من الع�سري ًّ
كانت معدته خالية� ،أو �أن تك�سوه بلبا�س التقوى �إذا كان ج�سده عار ًيا!�..إنه يجب
�أن ُي َ�ؤ َّمن على �ضروراته التي تقيم �أ ْو َده ك�إن�سان ،ثم ينتظر بعدئذ �أن ت�ستم�سك
يف نف�سه مبادئ الإميان ..فال بد من التمهيد االقت�صادي الوا�سع ،والإ�صالح
العمراين ال�شامل� ،إذا كنا خمل�صني حقًّا يف حماربة الرذائل واملعا�صي واجلرائم
با�سم الدين� ،أو راغبني حقًّا يف هداية النا�س لرب العاملني»(.)1
لقد تب َّنى ال�شيخ و�أبرز هذا املنهج الإ�سالمي الأ�صيل ،الذي يرى �أن
�صالح �أمر الدين م� َّؤ�س�س على �صالح �أمور الدنيا ،ولي�س العك�س ،كما يدرك
�أن ا�ستمرار �آفات الظلم االجتماعي هو �أمر َّ
وم�ستهدف ،ومق�صود!..
خمطط له،
َ
فالقلة التي حتتكر ال�سلطان ال�سيا�سي حري�صة كي تدوم لها هذه الأثرة على عزل
جماهري الأمة عن منازعتها هذا ال�سلطان ال�سيا�سي ،وذلك ب�إبقائها �أ�سرية قيود
الفقر والعوز التي ت�شل ما لديها من طاقات و�إمكانيات(.)2
 -2ك�شف عورات الف�ساد ال�سيا�سي

ومل يتوقف جهاد ال�شيخ على الظلم االجتماعي ،و�إمنا قاوم قرينه �أو تو�أمه
وهو اال�ستبداد ال�سيا�سي بكل ما �أوتي من قوة ،وكانت كتبه وخطبه �صرخة مدوية
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .62-61
( )2حممد عمارة ،ال�شيخ حممد الغزايل املوقع الفكري واملعارك الفكرية ،مرجع �سابق� ،ص .112
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تق�ض م�ضاجع امل�ستبدين الذين اتخذوا عباد اهلل عطية ،و�شوكة يف حلق ُو َّعاظهم
ّ
الفا�سدين الذين برروا لهم الظلم والطغيان حتت حماية مكذوبة من دين ،ال يقوم
يف الأ�صل �إال على امل�ساواة الكاملة والرحمة ال�شاملة ،وقبل ذلك وبعده العدل
والإح�سان� .إنه منا�ضل �شر�س يف �سبيل احلرية وت�أ�صيل مبد�أ ال�شورى ،فهو يعدها
فري�ضة ال ف�ضيلة ،وملزمة ال جمرد ُم ْع ِلمة ،بل �إنه حمل ب�شدة على من عدها
معلمة ال ملزمة ،فقال «فقد ر�أيت منت�سبني �إىل الدعوة الإ�سالمية ي�صورون احلكم
الإ�سالمي املن�شود ت�صوي ًرا يثري اال�شمئزاز كله ..قالوا� :إن للحاكم �أن ي�أخذ بر�أي
الكرثة �أو ر�أي القلة� ،أو يجنح �إىل ر�أي عنده وحده!� .أهذه هي ال�شورى التي
قررها الإ�سالم؟ فما اال�ستبداد �إذن؟»(.)1
ومن حفاوة ال�شيخ باحلرية ،ومعرفته بقيمتها يف احلياة �إذا وجدت ،وب�أثرها
�إذا �ضاعت ،جعل �ضياعها وغلبة اال�ستبداد عليها هو ال�سر وراء تخلفنا( .)2ا�ستمع
�إليه يقول« :بد�أت �صناعة الطريان يف م�صر والهند يف �سنة واحدة ،كما بد�أت
بحوث الذرة تقري ًبا يف ال�سنة نف�سها ،و�أكب علماء البلدين على القيام ب�أعمالهم،
واال�ستفادة من التقدم الأوربي يف هذا املجال .وبعد ربع قرن جنح الهنود يف �إنتاج
طائرة هندية ،كما جنحوا يف �صنع قنبلة ذرية! �أما عندنا فقد توقف م�صنع الطريان
( )1حممد الغزايل ،هموم داعية ،دار القلم ،القاهرة ،ط 1987 ، 2م� ،ص .135
( )2يو�سف القر�ضاوي ،ال�شيخ الغزايل كما عرفته رحلة ن�صف قرن ،مرجع �سابق� ،ص .215
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بعد �سنوات معدودة ،وجتمد العمل يف وكالة الطاقة الذرية ،و�إىل الآن مل ُ
نخط �إىل
الأمام خطوة مقدورة!
ما �سبب هذا الف�شل؟ هل العقل الهندي �أذكى من العقل امل�صري؟ مل
يقُل ذلك �أحد من املعا�صرين �أو الغابرين!
ال�سبب �أن ا�ستقرار احلريات يف الهند �أتاح لكل ذي كفاءة �أن يعمل ،و�أن
ينجح ..و�أن النظام الدميوقراطي ال�سائد �أقام �سباقًا ال حواجز فيه بني �أ�صحاب
املواهب ،فانطلقوا بني عوامل التقرير والت�شجيع يخدمون �أمتهم ،ويتبارون يف
�إعالء �ش�أنها.
والنظام الدميوقراطي يف الهند (املتخلفة) جعل احلكومة امل�ستولية على
ال�سلطة جتري االنتخابات ،فت�سقط فيها ،وت�أتي بال�سيدة املُعارِ�ضة �أنديرا غاندي
لتحكم ،وكذلك يتكرر الأمر مع ال�سيدة نف�سها فت�ضع مقاليد احلكم يف �أيدي
�أخرى؛ لأن الأمة ر�أت ذلك� .إن امر�أة حتكم  -ومعها جهاز �شوري دقيق � -أقرب
�إىل اهلل ،و�أحنى على النا�س ،من م�ستبد يقف الغراب على �شواربه ،ويزعم �أنه
�أحاط بكل �شيء عل ًما ،وهو ال يدري �شي ًئا»(.)1

( )1حممد الغزايل ،علل و�أدوية ،دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة ،ط 1984 ،2م� ،ص .178
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�إن الإ�سالم ي�شن على اال�ستبداد حربًا ال هوادة فيها ،وهي حرب مت�صلة
احللقات من خالل القر�آن وال�سنة ،و�إذا كان علماء ال�سلطة قد لعبوا دو ًرا كري ًها
يف التعمية عليها ،فواجب امل�صلحني �أن يعيدوا االعتبار لهذه املواريث الرثة،
وينف�ضوا الرتاب عن معدنها الثمني؛ لتثبيت ما �أمر اهلل به من دعائم العدل
واملرحمة.
«�إين ال �أعرف دي ًنا �صب على امل�ستبدين �سوط عذاب ،و�أ�سقط اعتبارهم،
و�أغرى اجلماهري مبناو�أتهم ،واالنتفا�ض عليهم كالإ�سالم .وال �أعرف ُم�ص ِل ًحا �أ َّدب
ر�ؤ�ساء الدول ،وكبح جماحهم وقمع و�ساو�س الكربياء واال�شتهاء يف نفو�سهم ،كما
فعل ذلك نبي الإ�سالم  .لقد ك�سر القيود وحرر العبيد .وو�ضع التعاليم التي
جتعل احلاكم يتحرى العدل واملحكوم يكره ال�ضيم»(.)1
وال يكتفي ال�شيخ الغزايل باملواجهة والتنديد و�إمنا ير�سم للنا�س خريطة
الكفاح ملناه�ضة اال�ستبداد والقهر واخلوف ،وذلك من خالل التالحم والتنا�صر
يف وجه الظلم والظاملني« ،وذلك من �أقوى الدعائم التي وطد الإ�سالم بها احلريات،
و�أقر العدالة وح�سم لوثات امل�ستبدين� .إن الغا�شم رمبا ال تردعه العقوبة املُ ْر َج�أة يف
الآخرة .ورمبا ال ت�صده الزواجر واحلدود التي يقيمها القانون .ولكنه ينقمع ويرتدد
�إذا �أدرك �أن �ضحيته عزيزة املنال .و�أنه دون االفتيات عليها قد يهلك هو نف�سه.
( )1حممد الغزايل ،الإ�سالم واال�ستبداد ال�سيا�سي ،دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة ،ط 1984 ،3م� ،ص .64
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�أو تهلك رجال ورجال .ومن ثم �شرع الإ�سالم مبد�أ التنا�صر بني بنيه .ف�إذا ر�أيت
رج ًال وقع يف حرج و�أو�شك �أن يهوي �أو ي�صاب فحق عليك �أن تهرع لنجدته .و�أن
ت�سارع ملعونته و�أن ت�شعره ب�أنه لن يكافح جور املعتدين وحده؛ بل �إنك �إىل جانبه
ت�شاطره احللو واملر حتى ينت�صف لنف�سه ،ويخرج من ورطته ،موفور املال والعر�ض
والدم والكرامة والإباء .تلك هي �سنة الإ�سالم ..ال يجوز �أب ًدا �أن يبقى املظلوم
�صريخا»(.)1
فري ًدا يلتفت �إىل الأعوان فال يلقى ً
ففي ظل اال�ستبداد ال يخفت �صوت احلق والعدل فح�سب؛ و�إمنا يتقل�ص
املعنى احلقيقي للإميان نف�سه ،ليقت�صر على التدين ال�شكلي الفارغ من امل�ضمون،
ويتم الرتكيز التدريجي على املظهر الطقو�سي للعبادات والف�ضائل الفردية اخلاوية
من الروح على �أنها هي الدين كله ،ويزداد التعلق بالغيبيات ،ويت�ضخم احلديث
الن�صو�ص التي حتدثت عما يكون من فنتٍ و�أحداث؛
عن النبوءات من خالل
ِ
فرا ًرا من احلديث عما كان وعما هو كائن من ف�ساد وانحراف.
وهكذا يتحول �أئمة ال�ضالل وحمرتفو التزوير الديني �إىل قادة ملرحلة
ال�ضياع الفكري ،م�ستخدمني علمهم املنحرف يف تربير الأو�ضاع ،وخلط احلقائق؛
فيقع النا�س يف حرية ال �آخر لها ،وت�ضيع الأمة بني عملقة الأقزام وتقزمي العمالقة.

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .151
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ويرى ال�شيخ �أن الدين ما جاء �إال ملقاومة الظلم ولي�س كما يروج له �أولئك
الأفاكون وي�ستخدمونه خمد ًرا للجماهري؛ حتى تر�ضى بال�ضيم ،فلي�س عمل
الدين بني النا�س �أن ي�صرب املظلوم على ما نزل به فهذه جرمية ،بل يقول الإ�سالم
للرجل املغ�صوب يف ماله �أو املنكوب يف عر�ضه «من ُق ِت َل دون ماله فهو �شهيد،
ومن ُق ِت َل دون عر�ضه فهو �شهيد»  ...ال ت�ست�سلم �إن الدين يف خدمتك ي�ضع
ال�سالح يف ميينك ،وي�ضع الأمل يف قلبك ،وي�ضع الإ�صرار يف �إرادتك ،ويكلفك
�أن ت�ستميت دون حقك� .إن اهلل مل يبعث �أنبياءه لي�سرتيح با�سمهم نفر قالئل من
حثالة النا�س� .إمنا بعثوا لي�سرتيح الب�شر كافة.
 -3نقد الذات الإ�سالمية

يف نقد الذات الإ�سالمية التي ت�شوهت بالتخلف املوروث من جهة
وباال�ستالب التغريبي من جهة �أخرى ،قدم ال�شيخ الغزايل العديد من الكتب
التي �سعت لتجديد هذه الذات ،وبث الن�شاط يف عروقها الياب�سة ،وذلك مبدها
بالغذاء الإ�سالمي ال�صالح وال�صحيح؛ فيتجدد العقل وت�صفو ر�ؤيته ،وين�شط
القلب وترق م�شاعره ،و�صو ًال �إىل �إقامة عالقة التكامل امل�أمولة بني عقل ذكي
وقلب نقي.
وهذا امليدان هو �أغنى ميادين امل�شروع الفكري لل�شيخ الغزايل بالكتب
والدرا�سات ،منها« :خلق امل�سلم» ،و«عقيدة امل�سلم» ،و«جدد حياتك» ،و«يف
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موكب الدعوة» ،و«التع�صب والت�سامح» ،و«لي�س من الإ�سالم» ،و«فقه ال�سرية»،
و«هذا ديننا» ،و«من معامل احلق» ،و«نظرات يف القر�آن» ،و«كيف نفهم الإ�سالم؟»،
و«مع اهلل ..درا�سات يف الدعوة والدعاة» ،و«معركة امل�صحف» ،و«كفاح دين»،
و«الإ�سالم والطاقات املعطلة» ،و«�سر ت�أخر العرب وامل�سلمني» ،و«اجلانب العاطفي
من الإ�سالم» ،و«هموم داعية» ،و«علل و�أدوية» ،وغريها الكثري من الكتب التي
ا�ستهدفت تزكية النف�س الإ�سالمية ،حتى تقوى على الوقوف �صامدة �شاخمة يف
مواجهة التحديات(.)1
 -4مواجهة اجلمود الفكري

لقد ختم ال�شيخ الغزاىل حياته الفكرية احلافلة والرثية مبواجهة اجلمود
الفكري ،الذي ميثله التيار الن�صو�صي الذي ي�ضع «العقل» يف ت�ضاد مع «النقل»
عندما يعجز عن قراءة الن�ص يف �سياقه التاريخي؛ مما يفل عزم امل�سلمني يف
مواجهة التحديات املعا�صرة ،ويكر�س للتخلف املوروث ،والآبائية البغي�ضة التي
تخالف يف كثري من الأحيان كتاب الإ�سالم نف�سه ،وقد بدت هذه املواجهة جلية
يف ُكتبه« :د�ستور الوحدة الثقافية بني امل�سلمني» ،و«تراثنا الفكري يف ميزان
ال�شرع والعقل» ،و«ق�ضايا املر�أة بني التقاليد الراكدة والوافدة» ،و«علل و�أدوية»،
و«م�ستقبل الإ�سالم خارج �أر�ضه» ،و«الطريق من هنا» ،و«الغزو الثقايف ميتد يف
( )1حممد عمارة ،ال�شيخ حممد الغزايل املوقع الفكري واملعارك الفكرية ،مرجع �سابق� ،ص .44
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فراغنا» ،و«الدعوة الإ�سالمية ت�ستقبل قرنها اخلام�س ع�شر» ،و«هموم داعية»،
و«م�شكالت يف طريق احلياة الإ�سالمية» ،و«احلق املر»  ...و�إن بدت املواجهة
وو�ضوحا يف كتابه «ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث» ،وهو
�أكرث عمقًا
ً
مو�ضوع هذه املقدمة.
�إنه كما يرى د.حممد عمارة وبحق م�شروع فكري ي�ستجيب به  -ا�ستجابة
�إيجابية وفاعلة  -للتحديات التي تواجه حماوالت الأمة للنهو�ض والتقدم
واالنعتاق ،ولي�س جمرد �إ�سهام فكري تتناثر كتبه دون موقف واع ور�ؤية �شاملة(.)1
وال يخفى على �أُويل النهى ارتباط هذا امل�شروع بالواقع املعي�ش وحتديات
اللحظة� ،إن اجلمود الذي اعرتى الفكر الإ�سالمي يف ال�سنوات الأخرية قد
�ساهم م�ساهمة فعالة وحقيقية يف تكري�س الدكتاتورية واال�ستبداد ،وعمل على
�إعداد امل�سلمني دين ًّيا لقبول الظلم واال�ستبداد ..فاحلاكم امل�سلم عند القراءات
احلرفية املنغلقة  -وهي للأ�سف امل�سيطرة على الواقع الإ�سالمي الآن  -طاعته
واجبة حتى لو ظلم النا�س ،ويظل اخلروج عليه حمر ًما ما دام ينطق بال�شهادتني
وي�ؤدي الفرائ�ض ،وحتى لو �أعلن احلاكم كفره على امللأ (وهذا افرتا�ض خيايل)
ف�إن اخلروج عليه عندهم مرتبط بالقدرة على تغيريه ،و�إال ف�إن طاعته تظل واجبة
حتى يغريه اهلل(!) ..وهكذا ينزع الفكر الن�صو�صي احلريف عن النا�س حقوقهم
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .45
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ال�سيا�سية متا ًما ،فيجعلهم قابلني لال�ستبداد ،و�أكرث ا�ستعدا ًدا لقبول الظلم،
م�ستندين �إىل حديث �آحاد رواه البخاري وم�سلم يف �صحيحيهما عن حذيفة
ابن اليمان �أن النبي عليه ال�صالة وال�سالم قالَ « :ي ُكونُ َب ْع ِدي �أَ ِئ َّم ٌة َال َي ْه َت ُدونَ
وب ال�شَّ َي ِاط ِني فيِ
يهِم ر َِج ٌال ُق ُلو ُب ُه ْم ُق ُل ُ
ِب ُه َد َايَ ،و َال َي�سْ َت ُّنونَ ب ُِ�س َّن ِتيَ ،و َ�س َيقُو ُم ِف ْ
ُج ْث َمانِ �إِنْ ٍ�س ،ق ََال حذيفةُ :ق ْل ُتَ :ك ْي َف َ �أ�صْ َن ُع َيا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ � ،إِنْ �أَ ْد َرك ُْت َذ ِل َك؟،
ق ََالَ :ت�سْ َم ُع َو ُت ِطي ُع ِللأَ ِمريَِ ،و�إِنْ ُ�ضر َِب َظ ْه ُر َكَ ،و�أُ ِخ َذ َما ُل َك َفا�سْ َم ْع َو َ�أ ِط ْع»(� )1إن
هذه الرواية ومثلها كثري ال تكر�س للظلم واال�ستبداد فح�سب؛ بل تعطي م�سو ًغا
�شرع ًّيا ل�سلخانات التعذيب ،وهني ًئا للزبانية.
وبعد �أن �أفتى حممد عبده ب�أن الإ�سالم ال يحرم �صناعة التماثيل و�إمنا
يحرم عبادة الأ�صنام؛ انطلق الفن الت�شكيلي يف م�صر ،و�أن�شئت كلية الفنون
اجلميلة عام  ،1908بل �إن �آالف امل�صريني اكتتبوا من حر مالهم ليدفعوا تكلفة
متثال نه�ضة م�صر الذي �أبدعه النحات العظيم حممود خمتار ،وك�شف ال�ستار عن
التمثال يف احتفال كبري عام  ،1928ومل َي ُدر ب�أذهان املحتفلني �أب ًدا �أنهم يرتكبون
ال�س َند يف احلكم على �صحة احلديث
ال�س َن ِدي -الذي يقد�س َّ
حرا ًما ،انت�شر الفكر َّ
دون �أدنى اعتبار لفح�ص املنت -لينادي بتحرمي التماثيل ،حتى اكت�شفنا يف العام
املا�ضي �أن ق�سم النحت يف كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة قد التحق به طالب واحد
فقط!.
( )1رواه البخاري (  )7084وم�سلم (  )1847باب ( ي�صرب على �أذاهم وت�ؤدى حقوقهم).
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كما عاد بنا الفكر ال�سندي �إىل الوراء فيما يخ�ص املر�أة ،فبعد �أن حتررت
من قيود احلرمي ،واكت�سبت حقها يف التعليم والعمل؛ جاء هذا الفكر لينادي
بعزلها عن املجتمع خلف النقاب باعتبارها م�صد ًرا للغواية ،و�أداة للمتعة ،وم�صن ًعا
لإجناب الأطفال ،وخادمة لزوجها ،وهو يفرت�ض �أ�ص ًال �أن املر�أة �ضعيفة ال�سيطرة
على �إرادتها و�شهواتها ،كل ذلك على الرغم من عدم وجود دليل واحد يعتد
به على وجود النقاب يف الإ�سالم ال �سنة وال ف�ضيلة ،ال المر�أة قبيحة وال المر�أة
جميلة.
�إن تزمت الفكر ال�سندي املنت�شر الآن وخروجه جه ًال عن �صحيح الإ�سالم
�أم�سى حقيقة ال نخال �أنها حتتاج �إىل ت�أكيد ،يكفي �أن نعود �إىل الفتاوى ال�شهرية
التي ت�ؤكد حترمي قيادة املر�أة لل�سيارة ،وحترمي �إهداء الورود �إىل املر�ضى ،وحترمي
الت�صفيق ،وحترمي جلو�س املر�أة على الإنرتنت بدون حمرم ،وغريها ،بل �إن �إحدى
الفتاوى ال�شهرية للمرحوم ابن باز (عام  )1976كانت ت�ؤكد �أن الأر�ض لي�ست
ُكروية كما يزعم علماء الغرب؛ و�إمنا هي منب�سطة وم�سطحة! واملحزن �أنه بد ًال
من �أن تنت�شر القراءة ال�صحيحة املنفتحة للإ�سالم؛ فت�ساعد على تطوير الفكر
الإ�سالمي فقد حدث العك�س متا ًما ،وانت�شر الفكر ال�سندي املنغلق لي�صيب
بالد امل�سلمني بردة ح�ضارية حقيقية ،وما فتوى �إر�ضاع الكبري ،والتربك ب�شرب
بول الر�سول ،وغريها من الرتهات منا ببعيد ،وال�شواهد هنا ي�ضيق بها املجال،
وح�سبك من القالدة ما �أحاط بالعنق� ،إنها عملية تزييف كاملة للثقافة الإ�سالمية
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حتتاج �إىل مئات بل �ألوف مثل حممد الغزايل ،حتى يعيدوا �إليها �ألقها املتلألئ
وخال�صتها امل�صفاة ،ولعل يف ذلك بال ًغا لأويل الألباب.
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قائمة ببليوجرافية مب�ؤلفات ال�شيخ الغزايل مرتبة وفق تاريخ �صدورها

 - 1الإ�سالم والأو�ضاع االقت�صادية
يقع يف � 214صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار ال�صحوة ،القاهرة ،الطبعة
ال�سابعة1988 ،م ،وهو �أول م�ؤلفات ال�شيخ.
 – 2الإ�سالم واملناهج اال�شرتاكية
يقع يف � 222صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار نه�ضة م�صر،
القاهرة1997 ،م.
 -3الإ�سالم واال�ستبداد ال�سيا�سي
يقع يف � 228صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1984 ،3م.
 -4الإ�سالم املفرتى عليه بني ال�شيوعيني والر�أ�سماليني
يقع يف � 200صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار نه�ضة م�صر ،القاهرة،
ط 1997 ،1م.
 -5من هنا نعلم
يقع يف � 198صفحة من القطع املتو�سط ،طبعة دار نه�ضة م�صر ،القاهرة ،ط ،2
1997م.
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 -6ت�أمالت يف الدين واحلياة
يقع يف � 220صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1983 ،4م.
 -7خلق امل�سلم
يقع يف � 244صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الدعوة ،القاهرة ،ط ،3
1990م.
 -8عقيدة امل�سلم
يقع يف � 244صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية،
القاهرة ،ط 1984 ،4م.
 -9التع�صب والت�سامح بني امل�سيحية والإ�سالم
يقع يف � 368صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
د.ت.
 -10فقه ال�سرية
يقع يف � 500صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1982 ،8م.
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 -11يف موكب الدعوة
يقع يف � 256صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار نه�ضة م�صر ،القاهرة،
ط 1997 ،1م.
 -12ظالم من الغرب
يقع يف � 328صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار االعت�صام ،القاهرة ،د.ت.
 -13جدد حياتك
يقع يف � 236صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الدعوة ،القاهرة ،ط ،1
1989م.
 -14لي�س من الإ�سالم
يقع يف � 264صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط ،6
1991م.
 -15من معامل احلق يف كفاحنا الإ�سالمي احلديث
يقع يف � 200صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار االعت�صام ،القاهرة ،د.ت.
 - 16كيف نفهم الإ�سالم؟
يقع يف � 220صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الدعوة ،القاهرة ،ط ،1
1991م.
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 -17اال�ستعمار �أحقاد و�أطماع
يقع يف � 272صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1983 ،3م.
 -18نظرات يف القر�آن
يقع يف � 254صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1986 ،6م.
 -19مع اهلل درا�سات يف الدعوة والدعاة
يقع يف � 456صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1985 ،6م.
 -20معركة امل�صحف يف العامل الإ�سالمي
يقع يف � 426صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار نه�ضة م�صر ،القاهرة،
1997م.
 -21كفاح دين
يقع يف � 344صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1982 ،4م.
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 -22الإ�سالم والطاقات املعطلة
يقع يف � 216صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1983 ،4م.
 -23حقوق الإن�سان بني تعاليم الإ�سالم و�إعالن الأمم املتحدة
يقع يف � 256صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1984 ،3م.
 -24هذا ديننا
يقع يف � 237صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1975 ،3م.
 -25اخلديعة :حقيقة القومية العربية و�أ�سطورة البعث العربي
يقع يف � 272صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1977 ،3م.
 -26اجلانب العاطفي يف الإ�سالم ..بحث يف اخللق وال�سلوك والت�صوف
يقع يف � 304صفحات من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الدعوة ،القاهرة ،ط ،1
1990م.

89

تقــدمي

89

 -27دفاع عن العقيدة وال�شريعة �ضد مطاعن امل�ست�شرقني
يقع يف � 264صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1988 ،5م.
 -28ركائز الإميان بني العقل والقلب
يقع يف � 288صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار االعت�صام ،القاهرة،
1973م.
 -29ح�صاد الغرور
يقع يف � 216صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط ،4
1987م.
 -30الإ�سالم يف وجه الزحف الأحمر
يقع يف � 208صفحات من القطع املتو�سط ،وفق طبعة مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط ،9
1990م.
 -31قذائف احلق
يقع يف � 229صفحة من القطع املتو�سط ،وفق من�شورات املكتبة الع�صرية ،بريوت،
د.ت.
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 -32الدعوة الإ�سالمية ت�ستقبل قرنها اخلام�س ع�شر
يقع يف � 212صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط ،3
1990م.
 -33فن الذكر والدعاء عند خامت الأنبياء
يقع يف � 160صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار االعت�صام ،القاهرة ،د.ت.
 -34د�ستور الوحدة الثقافية بني امل�سلمني
يقع يف � 228صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الوفاء ،القاهرة ،ط ،2
1989م.
 -35واقع العامل الإ�سالمي يف مطلع القرن اخلام�س ع�شر
يقع يف � 80صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار ثابت ،القاهرة1984 ،م.
 -36م�شكالت يف طريق احلياة الإ�سالمية
يقع يف � 160صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الب�شري ،القاهرة ،د.ت.
 -37هموم داعية
يقع يف � 167صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار القلم ،القاهرة ،ط ،2
1987م.

91

تقــدمي

91

 -38مائة �س�ؤال عن الإ�سالم
يقع يف � 555صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار ثابت ،القاهرة ،ط ،4
1989م.
 -39علل و�أدوية
يقع يف � 280صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة،
ط 1984 ،2م.
 -40م�ستقبل الإ�سالم خارج �أر�ضه
يقع يف � 207صفحات من القطع ال�صغري ،وفق طبعة دار ال�صحوة ،القاهرة ،ط ،2
1986م.
 -41ق�صة حياة
خمطوطة بخط اليد ،تتحدث عن حياة ال�شيخ حممد الغزايل ،وحمطات حياته.
� -42سر ت�أخر العرب وامل�سلمني
يقع يف � 134صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار ال�صحوة ،القاهرة ،ط ،1
1985م.
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 -43الطريق من هنا
يقع يف � 159صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار ال�شروق ،القاهرة ،ط ،3
1992م.
 -44جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج
يقع يف � 197صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار ال�صحوة ،القاهرة ،د.ت.
 -45احلق املر
�صدرت للم�ؤلف بهذا العنوان خم�سة �أجزاء عن دور ن�شر خمتلفة وبطبعات
عديدة.
 -46الغزو الثقايف ميتد يف فراغنا
يقع يف � 224صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة م�ؤ�س�سة ال�شرق ،عمان ،ط ،2
1985م.
 -47املحاور اخلم�سة للقر�آن الكرمي
يقع يف � 248صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الوفاء ،القاهرة ،ط ،3
1992م.
 -48ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث
يقع يف � 205صفحات من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار ال�شروق ،القاهرة ،ط ،6
1996م.
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 -49ق�ضايا املر�أة بني التقاليد الراكدة والوافدة
يقع يف � 224صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار ال�شروق ،القاهرة ،ط ،4
1992م.
 -50تراثنا الفكري يف ميزان ال�شرع والعقل
يقع يف� 204صفحات من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار ال�شروق ،القاهرة ،ط ،3
1992م.
 -51كيف نتعامل مع القر�آن؟
يقع يف � 240صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار الوفاء ،القاهرة ،ط ،3
1992م.
� -52صيحة حتذير من دعاة التن�صري
يقع يف � 160صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار ال�صحوة ،القاهرة ،ط ،1
1991م.
 -53نحو تف�سري مو�ضوعي ل�سور القر�آن الكرمي
يقع يف � 559صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار ال�شروق ،القاهرة ،ط ،3
1997م.
 -54كنوز من ال�سنة
يقع يف � 201صفحة من القطع املتو�سط ،وفق طبعة دار نه�ضة م�صر ،القاهرة،
ط 1997 ،1م.

ت�أليف
حممـــد الغــــزايل

ُطبِع لأول مرة عام (1409هـ 1989 /م)

متهـــيد

بيني وبني معهد الفكر الإ�سالمي بالواليات املتحدة �صلة حميمة ،وكث ًريا
ما �أ�شارك يف ملتقياته وبحوثه ،واملعهد يقوم بر�سالة ح�ضارية جليلة .فهو ي�صل
ما انقطع من تيار الفكر الإ�سالمي بعد تنقية املنبع و�ضبط امل�سار ،وهو ينظر �إىل
املعرفة الإن�سانية املعا�صرة نظرة �إن�صاف ،فما كان منها نتاج فطرة �سليمة قبله؛ لأن
الإ�سالم دين الفطرة! وي�ستحيل �أن يتنكر ل�صفته الأوىل ،وما كان وليد هوى
وحجاج رف�ضه وال كرامة! فلي�س جلديد وزن �إذا خالف العقل والنقل.
وقد كلفتني �أ�سرة املعهد �أن �أ�ضع كتابًا �أن�صف به ال�سنة النبوية ،و�أذود عنها
جراءة القا�صرين وذوي العقول الكليلة! واحلق �أين رحبت بهذا التكليف ،بل
لعله وافق رغبة يف نف�سي .ومن َّثم �سارعت �إىل التنفيذ.
ت�شدين �إىل الدكتور عبد احلميد �أبي �سليمان
ومع عمق ال�صداقة التي ّ
والدكتور طه جابر العلواين( )1والقرابة العقلية التي جتمعنا ،فقد ر�أيت �أن �أحتمل
وحدي م�سئولية الأحكام التي قررتها ،و�أن �أواجه ما قد يثور من اعرتا�ضات!
( )1ر�ؤ�ساء املعهد.
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لذلك �أعطيت دار ال�شروق َّ
الط ْب َع َة الأوىل من هذا الكتاب .راج ًيا �أن
�أحمي ديننا احلنيف من الأ�صدقاء اجلهلة ،و�أن ي�ستبني النا�س �سعة الرحمة التي
بعث اهلل بها �صاحب الر�سالة اخلامتة ،قال تعاىل :ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﱸ [الأنبياء.]107 /
حممــد الغزايل

مقدمة الطبعة ال�ساد�سة

فوجئت ب�صدور خم�س طبعات يف خم�سة �شهور من هذا الكتاب ،مما دل
على ظم�أ القارئ امل�سلم �إىل العلم النافع والدرا�سة النزيهة.
واتفقت مع النا�شر على �أن ت�صدر الطبعة اجلديدة وبها زيادات ذات بال،
انتفعت فيها من ت�صويبات �أهل الذكر الذين حاورتهم �أو كتبوا �إِ َّيل �أو �سمعت
�صوتهم من بعد.
وقد �شتمني بع�ض النا�س فوجدت الإعرا�ض �أوىل! و َم ْن من الأنبياء مل
ُي�ش َتم؟ َف ْليت� َّأ�س �أتباعهم بهم يف ال�صرب والتجاوز.
قــــالوا :الإل ُه ذو ولد

ُ
الر�ســـول َق ْد َك َهنا
قالــوا:

ُ
والر ُ
�سول م ًعا من ِ
ل�سان الورى ،فكيف �أنا؟
ما جَ َنا اهلل َّ

أخا�صم ال�س َّن َة النبويةَ.
لكن ال�شتم الذي �أوجعني ا ِّتهام البع�ض يل :ب�أين � ُ
و�أنا �أعلن �أَنَّ َ
أحب �إ َّيل مما �سواهما ،و�أَنَّ �إخال�صي للإ�سالم
اهلل ور�سو َل ُه � ُّ

يتبد ُد ،و�أنه �أوىل ب�أولئك املتحدثني �أن يلزموا الفقه والأدب.
يتجد ُد وال َّ
َّ
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فغايتي تنقية ال�سنة مما قد ي�شوبها ،وغايتي كذلك حماية الثقافة الإ�سالمية
من نا�س قيل فيهم� :إنهم يطلبون العلم يوم ال�سبت ،و ُي َد ِّر ُ�سونَ ُه يوم الأحد،
ويعملون �أ�ساتذة له يوم االثنني� .أما يوم الثالثاء فيطاولون الأئمة الكبار ويقولون:
نحن رجال وهم رجال.
وهكذا بني َع�ش َّي ٍة و�ضحاها يقع زمام امل�سلمني الثقايف بني �أدعياء ينظر �إليهم
�أولو الألباب با�ستنكار وده�شة.
يوخا ُي َر ُّبونهم� ،أو �أ�ساتذة يثقفونهم ف�سوف ُت َر ِّبيهم
و�إذا كان ه�ؤالء مل ُيرزقوا �شُ ً
الأيام والليايل ،وما �أحفلها بالعجائب!
وقد ر�أيت �أن �أدخل ال ِ
إ�ضافات اجلديد َة يف مادة الكتاب نف�سه ،م�ش ًريا يف
الهام�ش �إىل �أنها ردود على �شبهات� ،أو �إجابة على ت�سا�ؤالت.
و�أ�ؤكد �أنني مع جمهرة الفقهاء واملتحدثني عن الإ�سالم ،ول�ست �صاحب
مذهب �شاذ ،بل �إنني من �صميم اجلماعة ومن حماة �أهدافها ،و�أولو العلم يعرفون
ما �أعني.
واخلطورة جتيء من �أن�صاف متعلمني �أو �أن�صاف متدينني يعلو الآن نقيقهم( )1يف
الليل املُخَ ِّيم على العامل الإ�سالمي ،ويعتمد �أعداء الإ�سالم  -يف �أوربا و�أمريكا -
على �ضحالة فكرهم يف �إخماد �صحوة جديدة لديننا املكافح املثخن باجلراح(.)2
( )1نقيقهم� :صوتهم( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب ،و�سوف
ُي�ستعمل الرمز (م) الحقًا للإ�شارة �إىل ذلك).
( )2املُثْخَ ن باجلراح :الكثري اجلراح( .م).

مقدمة الطبعة ال�ساد�سة

7

7

�إِنَّ احل�ضارة التي حتكم العامل م�شحونة بالأخطاء واخلطايا ،بيد �أنها �ستبقى
حاكمة ما دام ال يوجد بديل �أف�ضل.
هل البديل الأف�ضل جلباب ق�صري وحلية َكثَّة()1؟ �أم عقل �أذكى وقلب �أنقى،
وخلق �أزكى وفطرة �أ�سلم و�سرية �أحكم؟
لقد جنح بع�ض الفتيان يف قلب �شجرة التعاليم الإ�سالمية ،فجعلوا الفروع
اخلفيفة جذو ًعا �أو جذو ًرا ،وجعلوا الأ�صول املهمة �أوراقًا تت�ساقط مع الرياح.
و�شرف الإ�سالم �أنه يبني النف�س على قاعدة ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ  .ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﱸ

[ال�شم�س ،]10 -9/و�أنه يربط اال�ستخالف يف الأر�ض

مببد�أ ﱹﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ [احلج.]41 /

و�أنا �أتوجه �إىل �أمراء اجلماعات الدينية الأكارم ،و�إىل الأو�صياء الكبار على
تراث ال�سلف �أن يراجعوا �أنف�سهم كي يهتموا ب�أمرين:
�أولهما :زيادة التد ُّب ِر لآيات القر�آن الكرمي.
و�آخرهما :توثيق الروابط بني الأحاديث ال�شريفة ودالالت القر�آن القريبة
والبعيدة ،فلن تقوم درا�سة �إ�سالمية مكتملة وجمدية �إال بالأمرين م ًعا.
(َ )1كثَّة :كثيفة( .م).
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ال�صلف مع عجز وق�صور؟
ال�ص َلف( )1مع العلم رذيلة ،فكيف �إذا كان
ُ
�إِنَّ َّ
وهذا الكتاب ح�صيلة جتارب كثرية يف ميدان الدعوة �أردت به تر�شيد ال�صحوة،
و�شد �أزر العاملني املخل�صني.
ّ
الح ما ا�ستطعت ،وما توفيقي �إال باهلل عليه َّ
توك ْل ُت و�إليه
�إِنْ �أُ ُ
ريد ِ�إ َّال الإِ�صْ َ
�أُ ِنيب.
حممد الغزايل

ال�ص َلف :االدعاء ما فوق القدر �إعجابًا وتك ًربا( .م).
(َّ )1

مقدمة الكتاب
قلبي مع �شباب ال�صحوة الإ�سالمية الذين عملوا الكثري للإ�سالم ،وينتظر
منهم �أن يعملوا الأكرث.
�إنهم ا�شتبكوا مع الرو�س يف �أفغان�ستان فطلعوا عليهم بال َّردى ،وا�ضطروهم
املرتدين واخلونة ،واملعركة ال ي�ؤذن لي ُلها
�إىل الفرار .وال يزالون م�شتبكني مع فلول ِّ
ب�صبح قريب ،واملعاناة م�ستمرة.
وقد ا�شتبكوا من قبل مع الفرن�سيني يف اجلزائر ،وكانت ت�ضحياتهم
�سي ًال َم َّوا ًرا( )1بالدماء والأَ ْ�شال ِء ،حتى ت�أذَّن اهلل بالفرج ،وانك�سرت القيود،
وعادت �صيحات التكبري تنبعث من امل�ساجد التي غُ ِّلقت ﱹ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﱸ [البقرة.]114 /
مائجا( .م).
( )1م َّوا ًراُ :م�ضطربًا ً
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وعندما كانت معركة فل�سطني �إ�سالمي َة القياد ِة والو ِْج َه ِة ت�ضاعفت خ�سائر
اليهود ،وا�صطدمت �أمانيهم ب�أ�سوار من حديد .ولو ظلت املعركة على طبيعتها
فرتة �أخرى َل َولىَّ اليهو ُد الأدبا َر ،و َر َج ُعوا من حيث جاءوا �إىل �شرق �أوربا �أو غربها.
لكن امل�ؤامرات العاملية �سحبت الإ�سالم من املعركة وجعلت العرب
يقاتلون بال ِد ٍين فقامت �إ�سرائيل ،ونفخ �أَ ْو َد َاجها( )1الغرو ُر.
ث َُّم عاد الإ�سال ُم ك َّر ًة �أخرى �إىل ال�ساحة ف�إذا انتفا�ضة جديدة ُت ْ�شعل نار
وال�صديق ب�أن الإ�سالم وحده هو النجاة.
املقاومة .و ُت َذ ِّك ُر العد َّو
َ
�إِنَّ قلبي و ُل ِّبي مع ال�صحوة الإ�سالمية التي حتاك لها امل�ؤامرات العاملية،
ويتعر�ض �أبطالها �إىل ظلم بعد ظلم و�أمل بعد �أمل.
�أريد �أن �أقول لل�شباب املكافح� :إن حترير الأر�ض من حمت ِّليها الأجانب
هدف عظيم �إِ َّال �أنه بع�ض ما نعمل له.
لل�س ِيخ .فما دولة ال�سيخ؟
ال�س َيخ يف القارة الهندية ي�سعون لإقامة دول ٍة ِّ
�إِنَّ ِّ
وما وزنها الإن�ساين يف الأولني والآخرين؟ ال �شيء.

(� )1أَ ْو َداجها :مفردها « َو َدج» ،وهو عرق يف العنق( .م).
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�إن دولة للعرب قد تقوم هنا �أو هناك بعيدة عن الدين ،فما قيمة ذلك
و�أثره؟ �إننا طالئع الإ�سالم الذي يريد �إعالء الوحي الإلهي ،و�إن�صاف الفطرة
كي َ
ترتبط بربها وت�س َري على هداه.
الإن�سانية ،وتر�شيد احل�ضارة ْ
ينه�ض من َك ْب َو ِت ِه( ،)1وي�ست�أنف
�إِنَّ تراثنا الذي قاد العامل ده ًرا يجب �أن َ
ر�سالته ،ويغ�سل الأر�ض من �أَ ْد َرانها(.)2
لذلك �أنظر باهتمام �شديد �إىل اجلو الفكري الذي ي�سود ميدان ال�صحوة،
وخيرْ َ ه و�ش َّره ،وخط�أَ ُه و�صوابه ،معتق ًدا �أنه بقدر ما يقرتب
وج ْز َره َ
و�أتابع بقلق َم َّده َ
من احلق ت�سانده بركات ال�سماء وخريات الأر�ض.
ال�سائد .واتفقت َك ِل َم ُتنا
ألباب هذا اجل َّو
الفكري َ
َّ
وقد تدار�ست مع �أُويل ال ِ
على �ضرورة التعامل معه برفق ،واقتياده �إىل الطريق امل�ستقيم ب�أناة.
الحظنا �أن احلقائق الرئي�سية يف املنهاج الإ�سالمي ال حتتل امل�ساحة العقلية
املقررة لها ،وهذه احلقائق افتقدنا الكثري منها يف م�سريتنا التاريخية ال�سيما يف
القرون الأخرية.

(َ )1ك ْب َوتِهَ :
الك ْب َوة :ال�سقوط( .م).
(� )2أدران� :أو�ساخ( .م).
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فلو كانت �أنظمة احلكم �أَ ْهدى ،وعنا�صر احلرية والعدالة �أقوى ،ما كنا ن�سقط
يف َب َرا ِثن اال�ستعمار( )1الذي اجتاحنا وكاد ميحو وجودنا ور�سالتنا.
ما قيمة نه�ضة ال تعرف �أ�سباب هزائمها ال�سابقة؟
مت�سها.
�إِنَّ ال�سلطات
َّ
امل�ستبدة قدميًا وحديثًا ت�س ُّرها اخلالفات العلمية التي ال ّ
هل ال�شك ينق�ض الو�ضوء �أم ال؟ هل ر�ؤية اهلل يف الآخرة ممكنة �أم ممتنعة؟ هل
قراءة الإمام تكفي عن امل�صلني �أم ال تكفي؟
�إِنَّ حكا َم ا َجل ْو ِر يتمنون لو غرق اجلمهو ُر يف هذه الق�ضايا فلم يخرج ،لكنه
ي�شعر ب�ضر بالغ عندما يقال :هل الدولة خلدمة فرد �أم مبد�أ؟ ملاذا يكون ُ
املال
ُدو َل ًة( )2بني بع�ض النا�س؟ هل يعي�ش النا�س  -كما ولدوا � -أحرا ًرا �أم ت�ستعبدهم
�سياط الفراعنة حي ًنا ولقم ُة اخلب ِز حي ًنا؟
�إِنَّ
البدوي الذي خاطب الفر�س �أيام الفتح الأُ َول قال لهم :جئنا ِل ُن ْخر َِج
َّ
النا�س من عبادة العباد �إىل عبادة اهلل الواحد.
َ
يعلم ما هي احلقائق الكربى يف املنهاج
كان هذا
ُّ
البدوي بفطرته ال�صادقة ُ
إ�سالمي فيفتح الب�صائر عليها.
ال ِّ
(َ )1ب َراثِن اال�ستعمار� :شرا�سته� ،أ�ضراره( .م).
(ُ )2دولة :متدا َو ًال( .م).

مقدمة الكتاب
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مل�س املر�أ ِة
بع�ض
وقد �أوج َع ف�ؤادي �أَنَّ َ
ِ
يهتم بهذه امل�س�ألة :هل ُ
ال�شباب كان ُّ
ينق�ض الو�ضوء �أم ال؟
ٍ
انتخابات حرة �أو ُم َز َّورة.
�شد من �إجراء
حد و�أَ َّ
وكان اهتمامه �أَ َّ
عنه.

�إِنَّ عد َم �سيطر ِة احلقائق الكبرية على الوعي الإن�ساين ال ميكن التغا�ضي

و�شيء �آخر نريد احلديث عنه ،ما هو املنطقُ الذي عوملت به الق�ضايا
الثانوية بعدما ا�ستحوذت على الأفكار؟
لقد �شاعت ال ُ
ِ
ورجحت الآرا ُء التي
واملذاهب الع�سرةُ،
أقوال ال�ضعيف ُة
ُ
كانت مرجوح ًة �أيا َم االزدها ِر الثقايف الأول ،حتى َو ِه َل( )1النا�س �أَنَّ الإ�سال َم �إذا
حكم عاد �إىل الدنيا ال َّت َز ُّمت واجلمو ُد.
قال يل �أحد النا�س :ماذا كنت تفعل يف «�أ�سيوط» عندما تفاج�أ بفرقة من
املُ َغ ِّنني تريد �إحياء ليلة خليعة؟
قلت� :س�أذهب �إىل قائد الفرقة و�أقول له :نحن نريد �سماع كلمات و�أحلانٍ
ُم َع َّي َنة ،فهل ُت َل ُّبون رغبا ِتنا؟ ف�إذا قال :ما تريدون؟ طلبت منه �أغنية:
�أَ ِخي َجاو َز َّ
الظالمِ ُ َ
ون المْ َدَ ى
(َ )1وهِ َل :فزع( .م).

َف َحقَّ ا ِ
جل َها ُد َو َحقَّ ال ِفدَ ا
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�أو �أغنية :يا ظامل لك يوم!!..
�أَ َّما �أَنْ تغني لنا «ليل خمر »..ف�سوف نغلق فمك �أو نَ ْح�شوه بالرتاب.
ميادين كثري ٍة ،وال نرحب بال�سكر والن�شوة وم�صارع
�إِنَّ �إخواننا ُيق َّتلون يف
َ
املجاهدين تتنامى حولنا.
�إننا نكره الفنون الرقيعة ونطارد املاجنني( )1الذين ي�شيعون بني النا�س
ا ُخل ُنوثَة( )2وال�ضعف.
ماذا لو �شرحنا موقف الإ�سالم بهذا الأ�سلوب؟
�إنّ ممثلني يعي�شون يف الأوحال �صنعوا لأنف�سهم بطولة على �أ�سا�س �أن
الفن.
الإ�سالم يحارب َّ
الد ْعوى العري�ضة ،وهم بفنونهم الرخي�صة
نحن الذين َم َّكنا املهازيل من َّ
ال ي�ساوون �شي ًئا.
وزاد الطني بلة �أَنْ قيل لل�شباب ال�ساذج :نحن ال نريد �أقوال الرجال ،وال
مذاهب الأئمة .نريد االغرتاف مبا�شرة من الكتاب وال�سنة.
( )1املاجنني :مفردها «املاجن» وهو الذي َّقل حيا�ؤه وال يبايل ما �صنع وما قيل له( .م).
تك�سر و َت َث ِّني ولني الذكور كفعل الإناث( .م).
( )2ا ُخل ُنوثَةُّ :

مقدمة الكتاب
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و�أنا �أكره التع�صب املذهبي و�أراه ق�صور فقه ،وقد يكون �سوء خلق ،لكن
املذهبي � ّأقل �ضر ًرا من االجتهاد ال�صبياين يف َف ْه ِم الأدل ِة .وبديهي �أن
التقليد
ّ
تن�ش�أ م�شكالت ثقافية واجتماعية من هذا النهج ،و�أَنْ َت�سْ َم َع َح َدثًا يقولُ :
مالك
ال يعرف حديث اال�ستفتاح ،وال �سنة اال�ستعاذة ،وال يدرك خطورة الب�سملة ،وهو
يخرج من ال�صالة دون �أن يتم الت�سليمتني ،فهو جاهل بال�سنة النبوية.
وحدثًا �آخ َر يقول� :أبو حنيف َة ال يرفع يديه قبل الركوع وال بعده ،ويو�صي
�أتباعه �أ َّال يقر�ؤوا حر ًفا من القر�آن وراء الإمام ،ورمبا �ص َّلى بعد مل�س املر�أة ،فهو
ي�صلي بال و�ضوء.
�إنه هو الآخر جاهل بالإ�سالم.
وينظر امل�سلمون �إىل م�سالك ه�ؤالء الفتية فينكرونها ويلعنونهم.
وقد كان علما ُء الأزهر الق َُدامى �أقد َر النا�س على عالج هذه الفنت ،فهم
يدر�سون الإ�سالم درا�سة ت�ستوعب فكر ال�سلف واخللف والأئمة الأربعة كما
يدر�سون �ألوان التف�سري واحلديث وما تت�ضمن من �أقوال و�آراء.
لكن الأزهر من ثالثني عا ًما �أو تزيد ينحدر من الناحية العلمية والتوجيهية.
يت�صدرون
ولذلك خال الطريق لكل ناعق( ،)1و�شرع �أن�صاف و�أع�شار املُ َت َع ِّلمني ّ
القافلة ،ويثريون الفنت بدل �إطفائها.
( )1ناعق :متحدِّ ث( .م).
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البدوي ،والت�صور الطفويل للعقائد وال�شرائع.
وانت�شر الفقه
ُّ
وقد حاولت يف كتابي «د�ستور الوحدة الثقافية» �أَنْ �أقف هذا االنحدارَ ،ب ْي َد
يحتاج �إىل جهود مت�ضافرة و�سيا�سة علمية حمكمة.
�أَنَّ الأم َر ُ
ويف هذا الكتاب جرع ٌة قد تكون ُم ّر ًة للفتيان الذين يتناولون كتب
الأحاديث النبوية ثم يح�سبون �أنهم �أحاطوا بالإ�سالم عل ًما بعد قراء ٍة عابرة �أو
عميقة.
َّ
املذهبي حل�ساب �سلفي ٍة مزعومة
در�سا ل�شُ يوخ يحاربون الفقه
ولعل فيه ً
َّ
فت من الإ�سالم ُق�شو َره ونَ ِ�س َي ْت جذو َره؟
َع َر ْ
و�أ�ؤكد �أو ًال و�آخ ًرا �أنني مع القافلة الكربى للإ�سالم ،هذه القافلة التي
َي ْح ُدوها اخللفاء الرا�شدون والأئمة املتبوعون والعلماء املوثقون ،خلفًا بعد �سلف،
والحقًا يدعو ِل َ�سابِقٍ  ..يدعو اهلل ب�صدق قائ ً
ال :ﱹﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﱸ [احل�شر.]10 /

حممد الغزايل

مناذجُ للرَّأْي ..والرّواية
صحة احلديث وشروطه  -هل يُع ََّذب امليت ببكاء أهله علي ــه؟ -

دائرة القصـاص  -حتية املسجد  -حديث دنا اجلبار َف َتدَلَّى -
حتقيق لعائشـــــــة  -فتــــــوى رعناء -موســـــى وملك املوت -

مُ َّتهَــــــــم بَ ِريء  -هل نعي املوتى حـــــــــرام؟ فضل الشــــــــام -
نفقـــــــة ا ُمل َطلَّ َقة ثـــــال ًثا  -إكراه الفـــــــتاة على الزواج ممن تكره.

والرواية
مناذجُ ِلل َّر�أْيِّ ..

توثيق الأخبار لونٌ من �إحقاق احلق و�إبطال الباطل .وقد اهتم امل�سلمون
اهتما ًما �شدي ًدا بهذا اجلانب من املعرفة واال�ستدالل ،ال�سيما �إذا ات�صل الأمر
ب�سرية نبيهم ،وما ين�سب �إليه من قول �أو عمل.
�إنَّ هناك طريقًا واح ًدا لإر�ضاء اهلل  ونيل حمبته هو اتباع حممد 
واقتفاء �آثاره وال�س ُري على ُ�س َّنته لقوله تعاىل :ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [�آل عمران.]31 /
وتعد
النبوي ،وحتميه من الأوهامُّ ،
و�أُ َّم ُتنا  -من تاريخ بعيد  -ت�صون َ
الرتاث َّ
طريق اخللود يف النار؛ لأنه تزوير للدين وافرتاء
الكذب على �صاحب الر�سالة َ
َ
على اهلل لقوله �« : إِنَّ َك ِذبًا َع َّلي َل ْي َ�س َك َك ِذ ٍب َعلى �أَ َح ٍدَ ،م ْن َك َذ َب َع َل َّي
ُم َت َع ِّم ًدا فليت َب َّو ْ�أ( )1م ْق َع َد ُه من النار».

(َ )1ي َت َب َّو�أ مقعده :يتخذه( .م).
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وقد و�ضع علما ُء ال�سن ِة خم�س َة ٍ
�شروط لقبول الأحاديث النبوية :ثالثة منها
يف ال�سند ،واثنان يف املنت:
واع ي�ضبط ما ي�سمع ،ويحكيه بعدئذ طبق
-1فالبد يف ال�سند من را ٍو ٍ
الأ�صل.
متني و�ضم ٍري يتقي اهلل ويرف�ض
البد من خُ لقٍ ٍ
الذكي َّ
-2ومع هذا الوعي ّ
�أَ َّي ٍ
حتريف.
-3وهاتان ال�صفتان يجب �أن َي َّطرِدا يف �سل�سلة الرواة ،ف�إذا اخت َّلتا يف را ٍو �أو
ا�ضْ َط َر َب ْت �إحداهما ف�إن احلديث ي�سقط عن درجة ال�صحة.
وننظر بعد ال�سند املقبول �إىل املنت الذي جاء به� ،أَ ْي� :إىل نَ ِّ�ص احلديث
نف�س ِه.
 -4فيجب �أَ َّال يكونَ �شا ًّذا.
 -5و�أال تكونَ به ع َّل ٌة قادحةٌ.
يخالف الراوي الثق ُة من هو �أوثقُ ِم ْن ُه ..والعلة القادحة َع ْي ٌب
وال�شذوذ �أن َ
يب�صره املحققون يف احلديث فريدونه به.
وهذه ال�شروط �ضمان ٍ
كاف لدقة النقل وقَبول الآثار ،بل ال �أعرف يف تاريخ
الثقافة الإن�سانية نظ ًريا لهذا الت�أ�صيل والتوثيق .واملهم هو �إح�سان التطبيق.
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وقد َتوفَّر لل�سنة املحمدية علما ُء �أولو غري ٍة وتقوى بلغوا بها املدى .وكانت
إليهِم الفقها ُء يف مالحظة
ان�ضم � ُ
غربلتهم للأ�سانيد مثار الثناء والإعجاب ،ثم َّ
املتون ،وا�ستبعاد ال�شا ِّذ واملعلولِ .
احلكم ب�سالمة املنت يتطلب عل ًما بالقر�آن الكرمي ،و�إحاطة بدالالته
ذلك �أَنَّ َ
القريبة والبعيدة ،وعل ًما �آخ َر َب�ش َّتى املرويات املنقولة؛ لإمكان املوازنة والرتجيح
بني بع�ضها والبع�ض الآخر.
والواقع �أنَّ َ
لعمل املُ َح ِّدثني ،وحار�س لل�سنة من �أَ ِّي
عمل الفقهاء ُم َت ِّم ٌم ِ
خلل قد ُ
يت�سلل �إليها عن ُذهول �أو ت�سا ُه ٍل.
ٍ
ال�صحيح امل�شهو ُر
حكم القر�آن الكرمي ،وفيها
ُ
�إن يف ال�سنة متوات ًرا له ُ
الذي يف�سر العمو َم واملُ ْط َلق يف كتاب اهلل ،وفيها ح�شد كبري من �أحكام الفروع
التي ا�شتغلت بها املذاهب الفقهية بعدما اتفقت على �أن ال�سنة امل�صد ُر الثاين
للأحكام.
فيه.

ي�صح احلديث �سن ًدا وي�ضعف َم ْت ًنا بعد اكت�شاف الفقهاء لعل ٍة كامن ٍة
وقد ُّ

واكت�شاف ال�شذوذ والعلة يف منت احلديث ،لي�س ِح ْك ًرا على علماء ال�سنة،
ف�إن علما َء التف�سري والأ�صول والكالم والفقه م�سئولون عن ذلك ،بل رمبا َر َب ْت
م�سئوليتهم على غريهم.
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�صحيح ال ُبخاري ،يف كتابه اجلليل «فتح الباري»
�شارح
ِ
�أَ مَْل ت َر �إىل ا ْب ِن حج ٍر ِ
الذي قال فيه العلماء بحق :ال هجرة بعد الفتح� :إن الرجل على �صدارته يف علوم
يف�سد الدين
ال�سنة َق َّوى َ
حديث الغرانيقِ ( ،)1و�أعطاه �إ�شارة خ�ضراء فم َّر بني النا�س ُ
والدنيا ،واحلديث املذكور من و�ضع الزنادقة ،يدرك ذلك العلما ُء الرا�سخون.
حممد بن ِ
عبد الو َّه ِاب ،فجعله يف ال�سرية التي كتبها
َوق َِد ا ْن َخ َد َع به ال�شيخُ
ُ
عن ر�سول اهلل  ،وال�شيخ هو َم ْن هو غرية على عقيدة التوحيد ودفا ًعا عنها.
الوغد( )2الهندي �سلمان ر�شدي فاعتمد على هذا احلديث
ثم جاء ُ
املكذوب يف ت�سمية روايته «�آيات �شيطانية».
�ألي�س من حق علماء الكالم والفقه والتف�سري �أن يحاربوا هذا الق ََذى؟ َبلْ
�إن ُح َّرا�س ال�سنة ال�صحيحة رف�ضوا هذا احلديث املحقور.
ال�شيخ الألباين حلديث «حلم البقر داء»،
ويف هذه الأيام �صد َر
ٌ
ت�صحيح من ِ
ُوك ُّل متد ِّبر للقر�آن الكرمي ُ
يدرك �أنَّ احلديث ال قيمة له ،مهما كان �سنده.
حلم البقر ،وامْتنَ َّ به على النا�س،
�إن اهلل تعاىل يف مو�ضعني من كتابه �أباح َ
فكيف يكونُ دا ًء؟
( )1الغرانيق :الأ�صنام( .م).
( )2الوغد :الدينء الرذل ال�صغري العقل( .م).
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يف �سورة الأنعام يقول :ﱹ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﱸ [الأنعام،]142 /
ف�صل ما �أباح �أ ْك َل ُه فيقول :ﱹﭑ ﭒﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ثم ُي ِّ
ﭙﱸ [الأنعام ،]143 /ثم يقول :ﱹﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﱸ [الأنعام ]144 /ف�أين مو�ض ُع الدا ِء يف هذه اللحوم املباحة على �سواء؟
ويف �سورة احلج يقول :ﱹ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﱸ [احلج.]36 /
واجلامو�س ،ف� َأين الدا ُء فيها؟
هي ال ُإبل والبق ُر
ُ
والبدنُ َ

عيب بع�ض الذين ي�شتغلون باحلديث ق�صورهم يف تدبر القر�آن ،وفقه
�أحكامه .ف ِل َم الغرو ُر مع هذا الق�صور؟ وملاذا ي�ستكرثون على غريهم من رجال
الفكر الإ�سالمي الرحب �أن يكت�شفوا عل ًة هنا �أو �شذو ًذا هناك؟
النبوي مطلوب ،ومنت احلديث قد ُ
يتناول
�إن التعاونَ يف �ضبط الرتاث
ِّ
ٍ
ٍ
ومعامالت ي�شتغل بها علما ُء املعقول واملنقول جمي ًعا ،وقد يتناول
وعبادات
عقائد
َ
احلديث �شئون الدعوة واحلرب وال�سالم ،فلماذا ُي ْح َرم علما ُء هذه الآفاق املهمة
ِمن النظ ِر يف املتون املَ ْر ِو َّي ِة؟ وما قيمة ٍ
عليل املنت؟
حديث
�صحيح ال�سند ِ
ِ
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على �أن هناك �آال ًفا من الأحاديث اخلالية من العلل وال�شذوذ مت ت�سجي ُلها
بقي نزر ي�سري يتعاون يف �ضبطه الفقهاء واملُ َح ِّدثون فذلك
يف دواوين ال�سنة ،ف�إذا َ
خري و�أوىل.
ويف ع�صرنا ظهر فتيان �سوء ،يتطاولون على �أئمة الفقه با�سم الدفاع عن
�صحت
احلديث ّ
النبوي ،مع �أن الفقهاء ما حادوا عن ال�سنة ،وال ا�ستهانوا بحديث َّ
بع�ض املرو َّي ِات فر ُّدوها -
ن�سبته و�سلم متنه .وكل ما فعلوه �أنهم اكت�شفُوا عل ًال يف ِ
املنهج العلمي املدرو�س  -و�أر�شدوا الأم َة �إىل ما هو � ُ
أ�صدق قي ًال و�أهدى
وف َْق ِ
�سبي ًال.
موقف عائ�شة  -ر�ضي
وهم بهذا املنهج يت� ّأ�سون بال�صحابة والتابعني .انظر َ
امليت ُي َّ
عذ ُب ببكا ِء �أه ِل ِه عليه» لقد �أنكر ْت ُه،
اهلل عنها  -عندما �سمعت َ
حديث «�إنَّ َ
وح َلف َْت �أَنَّ الر�سول ما قاله ،وقالت  -بيانًا لرف�ضها �إياه�« :أين منكم ُ
قول ا ِهلل
َ
�سبحانه ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [الأنعام.]164 /
�إنها تر ُّد ما يخالف القر�آن بجر�أة وثقة ،ومع ذلك ف�إن هذا احلديث املرفو�ض
ابن ٍ
�سعد يف طبقاته الكربى َك َّرره يف
ال�ص َحاح ،بل �إنَّ َ
من عائ�ش َة ما يزال مثب ًتا يف ِّ
ب�ضعة �أ�سانيد.

25

والرواية
ُ
مناذج ِل َّلر�أْيِّ ..

25

ن�س ِبن ٍ
مالكَ �أنَّ عم َر َبن اخلطاب ملّا ُط ِعن َع َّو َلت
ثابت عن �أَ ِ
قال� :أخربنا ٌ
حف�صةُ ،فقال :يا حف�صةُ� ،أما �سمعت النبي  يقول�« :إن املع َّول عليه يعذب؟
�صهيب� ،أما علمت �أن املع ّول عليه ُي َّ
عذب؟
�صهيب ،فقال عمر :يا
قال :وع َّول
ُ
ٌ
()1

ابن عون عن حممد قال :ملا �أ�صيب عم ُر حمل ف�أدخل ،فقال
وقال� :أخربنا ُ
�صهيب :وا �أخاه.
فقال عمر :ويحك يا �صهيب� ،أما علمت �أن املع ّول عليه ُي َّ
عذب؟
وقال� :أخربنا �أبو عقيل قال� :أخربنا حممد ُبن ِ�سريين قال� :أُ َتي عم ُر بن
�صهيب :وا عمراه وا �أخاه،
اخلطاب ب�شراب حني ُطعن فخرج ِم ْن جِ َر َاح ِت ِه ،فقال
ٌ
من لنا بعدك؟
�شعرت �أنه من يع ّول عليه ُي َّ
عذب؟
فقال له عمرَ :مه يا �أخي� ،أما َ
عبيد اهلل ُبن عمرو عن ِ
عبد ِ
امللك بن ُع َمري عن �أبي بردة عن
وقال� :أخربنا ُ
�أبيه قال« :لمَ َّا ُطعن عمر �أقبل �صهيب يبكي راف ًعا �صوته ،فقال عمر� :أَ َع َّلي؟ قال:
نعم ،قال عمر� :أما علمت �أن ر�سول اهلل  قالَ « :م ْن ُي ْب َك عليه ُي َّ
عذ ْب؟».
طالب عن عائ�شة �أنها قالت�« :أولئك
قال عبد امللك :فحدثني مو�سى ُبن ٍ
الذين يعذب �أموا ُتهم ببكا ِء �أحيائهم ،هم الكفّار».
( )1ع َّولت :رفعت �صوتها بالبكاء وال�صياح( .م).
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والذي ت�ؤكده عائ�شة �أن الر�سول قال�« :إن الكافر يعذب ببكاء �أهله
عليه».
لن�شهدها
فعن ابن �أبي مليكة قال :تو ِّف َيت ابنة لعثمانَ  مبكةَ ،وجئنا
َ
جلال�س بينهما...
وح�ضرها ابن عمر وا ْب ُن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -و�إين ٌ
عبد اهلل ُبن ُع َم َر لعمرو ِبن عثمانَ � :أال تنهى الن�ساء عن البكاء؟ ف�إن
فقال ُ
ر�سول اهلل  قال�« :إن امليت ل ُي َّ
عذب ببكاء �أهله عليه» .قال ابن عبا�س« :قد
كان عمر يقول بع�ض ذلك» .فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائ�شة ،فقالت« :رحم
اهلل عمر ،وا ِهلل ما َح َّدث ر�سول اهلل � أن امليت يعذب ببكاء �أهله عليه ،ولكن
ر�سول اهلل قال�« :إن اهلل ليزيد الكافر عذابًا ببكاء �أهله عليه».
وقالتَ :ح�سْ ُب ُك ُم القر�آنُ

ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ

[الأنعام.]164 /

قال ابن عبا�س عند ذلك« :واهلل هو �أ�ضحك و�أَ ْب َكى  -يعني �أَنَّ بكاء
الراحلني طبع ال حرج فيه وال ترثيب عليه» .قال ابن �أبي مليكة« :واهلل ما قال
ابن عمر �شي ًئا».
ٍ
م�ستبعد على را ٍو ولو كان يف جاللة ابن عمر.
وماذا يقول؟ �إن اخلط�أ غ ُري
وعندي �أن ذلك امل�سلك الذي َ
�سلك ْت ُه �أم امل�ؤمنني �أ�سا�س ملحاكمة ال�صحاح
�إىل ن�صو�ص الكتاب الكرمي ،الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
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وفق اجتهاد
من �أجل ذلك ،كان �أئمة الفقه الإ�سالمي يقررون الأحكام َ
رحب ،يعتمد على القر�آن �أو ًال ،ف�إذا وجدوا يف ركام املرو َّيات ما َي َّت ِ�سق معه قبلوه،
و�إِ َّال فالقر�آنُ �أوىل باالتباع.
َر َّد البع�ض على هذا ك ِّله ب�أن معنى تعذيب امليت ببكاء �أهله عليه �أن امليت
يتعذب �أي يت�أ ُمل ،ال �أن اهلل يعذبه ،وهو ت�أويل لطيف ،و�إذا قبلناه مل يختلف
ُ
احلديث مع الكتاب الكرمي .ولكن دون هذا الت�أويل �صعوبات منها� :أَنَّ عائ�ش َة
ليزيد الكاف َر عذابًا ببكا ِء �أهله عليه» ،ومل
حتلف �أن ر�سول اهلل  قال�« :إن اهلل ُ
ؤمن.
يذك ِر امل� َ
وقد يقال :وملاذا َّ
يعذب الكاف ُر مبا مل يقرتف()1؟ �ألي�س ذلك ظل ًما؟
واجلواب يف قوله تعاىل :ﱹﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱸ [النحل ،]25 /وما يزاد
يف عذاب الكافر لأنه �سبب يف �إ�ضالل غريه.
والقول ب�أن امل�ؤمن يت�أمل بعد موته لبكاء �أهله خمالف للآية ﱹ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [ف�صلتَ ،]30 /ر َوى ابن
كثري �أن ذلك عند املوت ،ونقل عن زيد بن �أ�سلم« :يب�شرونه عند موته ،ويف قربه،
( )1يقرتف :يفعل( .م).
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وحني يبعث» ،و َع َّلق على ذلك :ب�أن هذا القول يجمع الأقوال كلها ،وهو ح�سن
جدا ،وهو الواقع ،ف�أين يتعذب واحلالة هذه؟ �إن اهلل مطمئنه على ما ترك ،وما
ًّ
�سيلقى.
ب�شر اهلل ال�شهداء ب�أن من تركوهم �سوف يلحقون بهم يف
وقد َّ

خري

ﱹﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﱸ [�آل عمران.]170 /

�إننا ال نحر�ص على ت�ضعيف حديث ميكن ت�صحيحه ،و�إمنا نحر�ص على �أن
يعمل احلديث داخل ِ�س َياج( )1من دالالت القر�آن القريبة �أو البعيدة.
�سنده.
وحديث الآحاد يفقد �صحته بال�شذوذ والعلة القادحة ،و�إِنْ َ�ص َّح ُ
ف�أبو حنيف َة َي َرى �أن من قاتلنا من �أفراد الكفار قاتلناه ،ف�إن قتل ف�إىل حيث
يقت�ص منه.
�ألقت� ،أما من له ذمة وعهد فقا ِتله ّ
نت
ومن ثم رف�ض َ
حديث «ال ُيق َت ُل م�سل ٌم يف كافرٍ» ،مع �صحة �سنده؛ لأَنَّ امل َ
ٌ
معلول مبخالفته للن�ص القر�آين ﱹ ﯓ ﯔﱸ [املائدة .]45 /وقول اهلل بعد
ذلك :ﱹﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱸ [املائدة .]48 /وقوله ﱹﯾ ﯿ
ﰀ ﱸ [املائدة]50 /؟
(� )1سِ َياج�ُ :سور ،واملق�صود حدود( .م).
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احلنفي �أدنى �إىل العدالة ،و�إىل مواثيق حقوق
وعند الت�أمل نرى الفقه
َّ
الإن�سان ،و�إىل احرتام النف�س الب�شرية دون نظر �إىل البيا�ض وال�سواد� ،أو احلرية
والعبودية� ،أو الكفر والإميان.
بالنف�س.
كان�س طريقُ ،قتل فيه،
لو قتل
ٌ
فالنف�س ِ
ُ
فيل�سوف َ
وقاعدة التعامل مع خمالفينا يف الدين وم�شاركينا يف املجتمع �أَنَّ لهم ما لنا،
فكيف يهدر َد ُم ق ِتيلهِم؟
وعليهم ما عليناَ ،
مهند�سا �أمريك ًّيا يف �إحدى دول اخلليج ،وقال
وقد بلغني �أن بدو ًّيا قتل
ً
ِ
و�شعرت احلكوم ُة باحلرج ،ولكن مت اخلروج من
�أهل احلديث :ال يجوز الق�صا�ص.
امل�أزق بقتل املجرم من باب ال�سيا�سة ال�شرعية.
يقدمون ظاهر
الق�صا�ص �شريعة اهلل ،وهو ظاهر القر�آن الكرمي ،والأحناف ِّ
القر�آن على حديث الآحاد ،واملالكيون يقدمون عمل �أهل املدينة على حديث
الآحاد ،باعتبار �أن عمل �أهل املدينة � ُّ
أدل على ال�سنة النبوية من حديث را ٍو
واحد.
وقد �أَ ْم َ�ضى مالك الق�صا�ص للفرع من الأ�صل� ،إذا كان الأب القاتل قد
�أقدم على اجلرمية عام ًدا م�ص ًّرا مغت ً
احلديث الوار َد مبنع هذا الق�صا�ص مع
اال ،وترك
َ
�صحة �سنده.
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و� ُ
ِ
الرجل ،وهذه َ�سوْ�أَة
أهل
احلديث يجعلون ِد َي َة املر�أ ِة على الن�صف ِم ْن ِد َي ِة ِ
فكري ٌة وخلقي ٌة رف�ضها الفقها ُء املحققون.
وحقَّها
ِّ
فالد َي ُة يف القر�آن واحدة للرجل واملر�أة ،والزعم ب�أَنَّ َد َم املر�أ ِة � ُ
أرخ�صَ ،
كاذب خمالف لظاهر الكتاب.
�أهونُ زع ٌم ٌ
قتل يف املر�أة كما ُت ُ
�إن الرجل ُي ُ
الرجل ،فدمهما �سوا ٌء باتفاق،
قتل املر�أ ُة يف ِ
فما الذي ُ
يجعل ِدي ًة دونَ دي ٍة؟
كنت يف مجَْ ِل ٍ�س مع �أ�ستاذنا م�صطفى الزرقا ،فقال يل� :إن الدية تعوي�ض
عن مفقود ،ويف العو�ض ُي ُ
أفدح ِم ْن
الحظ التكاف�ؤ ،ومقتل الرجل خ�سار ٌة للأ�سرة � ُ
مقتل املر�أ ِة ،والفقها ُء مل يفكروا ق َُّط يف �إهانة املر�أة ماد ًّيا �أو �أدب ًّيا ،و�إمنا نظروا يف قيمة
ِ
العو�ض املطلوب.
ثم قال� :إن القوانني الغربي َة مل ُت�س ِّو بني املر�أة والرجل يف �أجر العمل،
ومل ُت�س ِّو بينهما يف ت�صرفات مالية �شَ َّتى� ،إمنا َ�س َّوت بينهما يف فر�ص اللذة احلرام
واحلالل.
الدواليبي� :إنه عندما كان ي�شارك يف و�ضع القوانني
وقال الأ�ستاذ معروف َّ
يف باك�ستان على �أ�سا�س ال�شريعة الإ�سالمية َ�س َّوى يف الدية بني الرجل واملر�أة،
وا�ستئنا�سا مب�سلك عثمان بن عفان الذي �أكمل دية
�إيثا ًرا للر�أي القائل بذلك،
ً
الذ ِّم ِّي وكانت على الن�صف من دية امل�سلم.
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ن�سد الطريق على من ي َّتهمون الإ�سالم بانتقا�ص مكانة املر�أة.
قال :ر�أينا �أن َّ
ويف م�سلك اخلليفة الرا�شد الثالث ما يدل على �إمكان التغيري �إذا تغريت
الأو�ضاع ،ويبدو �أن �أهل ِّ
الذ َّمة اندجموا يف املجتمع الإ�سالمي عن �إخال�ص،
فر�أَى عثمانُ طم�أنتهم على مكانتهم بتعزيز دياتهم.
احلنفي ي�س ِّوي يف الدماء والديات بني اجلميع.
على �أن الفقه َّ
ِ
امل�سجد
وقد فكرت يف ال�سبب الذي جعل الأحناف واملالكية يكرهون حتي َة
والإما ُم ُ
يخطب مع ورود حديث بطلب هذه التحية.
وبعد ت�أمل ي�سري ر�أيت �أن خطبة اجلمعة �شُ ِر َع ْت بعد الهجرة ،وظل امل�سلمون
ُي َ�ص ُّلون ا ُجل َم َع وراء النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ع�شر �سنني� .أي �أن هناك نح َو
ِ
خم�سمائ ِة خطب ٍة �أُ ْل ِق َيت خالل هذه املدة ،ف�أين هي؟
�إن املحدثني مل يهملوا ت�سجيل كلمة عابرة� ،أو فتوى خا�ص ٍة� ،أو �إجابة
ل�سائل ،فكيف تركوا هذه اخلطب؟
خطب ال تبلغ �أ�صاب َع اليد.
ُك ّل ما د َّونوه ب�ض ُع ٍ
الواقع �أن النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -كان يخطب النا�س بالقر�آن
ال�صمت
اجلميع
ُ
الكرمي ،وعندما يكون على منربه �أو يف حمرابه يتلو كتابه ،فعلى ِ
والتد ُّبر.
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َ
أحد بقراءة �أو ب�صالة.
ي�ستحيل �أن
ين�شغل عنه � ٌ
ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

كذلك جاء التوجيه الإلهي
ﯞ ﯟ ﯠﱸ [الأعراف� .]204 /إن رب العاملني ي�ستمع �إىل نبيه
لنبي يقر�أُ القر�آنَ
وهو يقر�أ كما جاء يف احلديث ال�شريف« :ما �أَذِنَ اهلل ل�شي ٍء �أَ َذنَ ُه ٍّ
ُ
النا�س؟
فكيف
َنى ِب ِه»َ ،
يت�شاغل عن ُه ُ
َي َتغ َّ

ِ
للخطب ،وما جاء يف حديث الأمر بتحية
كانت ال�سن ُة �إذن هي اال�ستماع
ِ
امل�سجد كان حالة خا�ص ًة بالرجل املذكور ،وظلت ال�سنة العملية متنع الكالم
وال�صالة يف �أثناء اخلطبةَ ،بلْ �إن ً
�صاحب ّ
املوط�أِ
مالكا �أبطل هذه ال�صالة ،وما �أظن
َ
تهم مبعاداة �سن ٍة ثابت ٍة.
ُي ُ
وندع ق�ضي ًة ْ
اخلط ُب فيها ٌ
�سهل� ،إىل ق�ضي ٍة علمي ٍة مهم ٍة لها وز ُنها ،وال نحب
ُ
�أن َ
جنعل منها ق�ضي ًة عقائدية.
َم ِن الذي نزل بالقر�آن الكرمي على �صاحب الر�سالة العظمى حممد بن
عبد اهلل؟
يقول امل�سلمون خا�ص ُتهم وعام ُتهم� :إنه �أم ُني الوحي جربيل .ولي�س هذا
وليد �إ�شاع ٍة ال ُي ْدرى م�صدرها ،بل هو ٌ
قول م�ستند �إىل املتواتر من الكتاب
القول َ
وال�سنة جمي ًعا.
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و�أذكر هنا خم�سة موا�ضع يف القر�آن الكرمي ت�ؤيد هذه احلقيقة:
-1

ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ [البقرة ،]97 /والآية وا�ضحة
الداللة.
َّ
-2

ﱹﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [النحل .]102 /وروح القد�س هو
جربيل ،وهو عبد هلل ولي�س �إل ًها كما يتوهم البع�ض.
الوحي الأعلى هداي ٌة و ُب ْ�شرى ،هداية
ويف هذه الآية والتي �سبقتها نلحظ �أن َ
لل�شعوب احلائرة ،و ُب ْ�شرى تورث الأفراح وحتقق الآمال ملن يرتبطون بهذا الوحي.
-3

ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖ .ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  .ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ.ﮣ ﮤ ﮥ  .ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱸ [ال�شعراء،]196 -192 /
َ
الر�سول الكر َمي �شرع ُيع ِّل ُم
وظاهر �أن الذي نزل بالوحي هو الروح الأمني ،و�أن
النا�س ويدعوهم بعدما َت َلقَّى هذا الوحي املبارك ،و�أن ر�سالته ت�صديق وامتداد
َ
لر�ساالت النبيني الأولني يف العقائد وح�سن اخللق.
 -4وقد �أق�سم اهلل تبارك وتعاىل على عظمة هذا القر�آن فقال :ﱹ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ .ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  .ﮥ ﮦ ﮧ ﱸ [التكوير.]21 -19 /
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ونلحظ هنا عدة �أو�صاف لأمني الوحي ،فهو ر�سول كرمي ،وهو �صاحب قوة،
وهو �صاحب مكانة عند ذي العر�ش ،وهو مطاع يف مو�ضعه ،و�أمني.
وبني هذه ال�صفات وبني ما جاء يف �سورة النجم م�شابهَ ،ف ْلنتدبرها يف املو�ضع
الأخري.
 -5ﱹﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  .ﭦ ﭧ ﭨ  .ﭪ ﭫ ﭬ  .ﭮ ﭯ ﭰ .

ﭲ ﭳ ﭴ  .ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  .ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱸ[النجم.]10 -4 /
الوحي ،ونزل به �إىل ال�سما ِء الدنيا ،وح َّلق به يف ج ِّو
القوي الذي علم
ّ
َ
الأر�ض ،ثم اقرتب به من الر�سول العربي هو جربيل بداهة .وال يتحمل ال�سياق
آيات القر�آنِ ُك ُّلها يف غري هذا املو�ضوع �إ َّال هذا.
�إال هذا ،وال تتحمل � ُ
ومع ذلك ،فقد جاءت يف الأحاديث املنقولة بطريق الآحاد رواية م�ستغربة،
�أَنَّ الذي دنا َف َت َدلىَّ هو اهلل.
()1

والرواية تخالف املتواتر املقطوع به يف الكتاب وال�سنة ،ومن هنا مل يكرتث
جمدت يف مكانها حتى جاء �ضعفاء الفقه فا�ستحيوها دون وعي.
بها املحققونَ بل ّ
أنا�س قليلي الفقه يف القر�آن ،كثريي النظر يف الأحاديث،
وقد ِ�ض ْق ُت ذر ًعا ب� ٍ
ي�صدرون الأحكام ،وير�سلون الفتاوى فيزيدون الأمة بلبل ًة وحرية.
( )1مل يكرتث :مل يعب�أ ،مل يبالِ ( .م).
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والزلت � ِّ
أحذ ُر الأم َة من �أقوام ب�ص ُرهم بالقر�آن كليل( ،)1وحديثُهم عن
الإ�سالم َجرِي ٌء .واعتمادهم ك ُّله على مرويات ال يعرفون مكانها من الكيان
الإ�سالمي امل�ستوعب ل�شئون احلياة.
وقد جاء الإما ُم م�سل ٌم  -رحمه اهلل  -فع َّلق على رواية �إمامه البخاري -
رحمه اهلل ،ف َبينَّ ما بها من َع َط ٍب( ،)2وذكر �أن اخلط�أ جاء من �شريك عن �أن�س بن
مالك الذي ذكر احلديث ،فزاد ونق�ص وق ََّدم و�أَ َّخر.
�إن م�سل ًما م�ضى على منهج املحدثني ،فناق�ش عمل �شريك  -الراوي عن
�أن�س  -ثم رف�ض املنت .وح�س ًنا فعل.
�إِنَّ اخلط�أ يف تف�سري �آية «النجم» ،والزعم ب�أن املعنى «دنا اجلبار رب العزة
فتدلىَّ » كانا مثار ا�ستنكار ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها ،فلما �س�ألها م�سروقٌ :
أنت
«يا �أماه هل َر َ�أى ٌ
حممد ر َّب ُه»؟ قالتَ « :لق َْد ق ََّف �شع ُر ر�أ�سي( )3مما قلت� .أين � َ
من ثالث؟ َم ْن َ
فقد َك َذب».
حدثك ُه َّن ْ
حدثَك �أن حمم ًدا ر�أى ربه فقـــد كذب ،ثم قر�أت :ﱹ ﭥ ﭦ
من َّ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﱸ [الأنعام،]103 /
(َ )1كلِيل� :ضعيف( .م).
(َ )2ع َطب :ف�ساد( .م).
قف �شعر ر�أ�سي :قام ُذع ًرا( .م).
(ّ )3
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وﱹﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱸ [ال�شورى.]51 /
حدثك �أنه يعلم ما يف ٍ
غد فقد كذب ،ثم قر�أت ﱹﯷ ﯸ ﯹ
ومن َّ

ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ [لقمان.]34 /
حدثك �أَنَّ حمم ًدا كتم �أم ًرا فقد َ
كذب ،ثم قر�أت ﱹ ﭺ ﭻ ﭼ
و َم ْن ّ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ [املائدة ،]67 /ولكنه ر�أى َ
مرتني.
جربيل يف �صورته ِ
حمدثَة �أديبة ،وهي وقَّافة عند ن�صو�ص القر�آن،
و�أم امل�ؤمنني عائ�شة فقيهة ِّ
ترف�ض �أدنى جتاوز لها .وعندما �سمعت �أن النبي  وقف على حافَّة البئر التي
تعليق جدير بالتدبر.
دفن امل�شركون بها يناديهم ب�أ�سمائهم ،كان لها ٌ
والرواية يف هذا �أن النبي َ م�شى وا َّتبعه �أ�صحا ُبه حتى قام على �شفة
كي( ،)1فجعل يناديهم ب�أ�سمائهم و�أ�سماء �آبائهم�« :أي�س ُّركم �أنكم �أطعتم اهلل
ال َّر ِّ
ور�سوله ،ف�إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا ،فهل وجدمت ما وعد ربكم حقًّا؟».
فقال عمر« :يا ر�سول اهلل ما ُتك ِّلم من �أج�ساد ال �أرواح لها»؟ فقال« :والذي
نف�س ٍ
حممد بيده ما �أنتم ب�أ�سم َع ملا �أقول ِمنهم».
ُ
رت عائ�ش ُة عبارة «ما �أنتم ب�أ�سم َع ملا � ُ
أقول منهم» م�ستد َّلة بالآية ال�شريفة
� َأنك ْ
ﱹﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱸ[فاطر ،]22 /و�صححت الرواية« :ما �أنتم ب�أعلم
ملا � ُ
أقول منهم».
كي :البئر( .م).
( )1ال َّر ِّ
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قال قتادة ُم َب ِّي ًنا الرواية الأوىل ومداف ًعا عنها�« :أحياهم اهلل حتى �أ�سمعهم
توبيخا وت�صغ ًريا».
قوله ً
والذي �أراه �أن الرواية الأوىل ال حتتاج �إىل هذا الدفاع ،فاملوتى مل َي ْف َنوا،
و�صوت النبوة يبلغهم وهم يف ِ�س ِّجني( .)1ولكن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -ال تقبل
ما يعار�ض  -يف ظاهره  -لفظ القر�آن ،فاملوتى عادة ال يكلمون وال ي�سمعون ،و�إمنا
ُيعلمهم اهلل مبا ي�شاء ،ف�إذا َع ِلموا فك�أنهم َ�س ِمعوا ،والعبارة مقبولة على طريق املجاز.
كل ما نحر�ص نحن عليه �شَ ُّد االنتباه �إىل �ألفاظ القر�آن ومعانيه ،فجملة
غفرية من �أهل احلديث حمجوبون عنها ،م�ستغرقون يف �شئون �أخرى تعجزهم عن
َت�شَ ُّر ِب الوحي.
والفقهاء املحققون �إذا �أرادوا بحث ق�ضية ما ،جمعوا كل ما جاء يف �ش�أنها
من الكتاب وال�سنة ،وحاكموا املظنون �إىل املقطوع ،و�أح�سنوا التن�سيق بني �ش َّتى
الأ ِد َّلة.
احلكم من حديث عابر ،والإعرا�ض عما ورد يف املو�ضوع من
�أما اختطاف ِ
�آثار �أخرى ،فلي�س َ
عمل العلماء.

(� )1سِ ِّجني :وا ٍد يف جهنم( .م).
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وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القاد ُة املوثقون للأمة،
الذين �أ�سلمت لهم زمامها عن رِ�ضً ا وطم�أنينة .وقنع �أهل احلديث ِب َت ْق ِدمي ما يتناقلون
ِ
ال�شرفات.
من �آثارٍ ،كما ُت َّقدم موا ُّد البنا ِء للمهند�س الذي َي ْبني الدا َر ،ويرف ُع
والواقع �أن كال الفريقني يحتاج �إىل الآخر ،فال فق َه بال �سن ٍة ،وال �سن َة بال
فق ٍه ،وعظمة الإ�سالم تتم بهذا التعاون.
واملحنة تقع يف اغرتار �أحدهما مبا عنده ،وتزداد مع الإ�صرار و�ضعف الب�صرية.
وقد ظهرت يف اجلزائر فتوى لواحد من �أهل احلديث ،حاربناها بقوة َ
قبل �أَنْ
ت�صيب الإ�سالم و�أه َله ب ُِ�ض ٍّر �شديد.
َ
�إِنَّ على التجار يف ب�ضائعهم زكا ًة يتقربون �إىل اهلل ب�أدائها ،والتجار يف الدنيا
ُ
افتتح الإجنلي ُز القارة الهندية ب�شركة جتارية ،وال َي َز ُال اال�ستعمار
ملوك املال .وقد َ
االقت�صادي ُي َه ْي ِمن على ميادين التجارة حتى َ
ميتلك �أعناقَ ال�شعوب.
فكيف يزعم زاعم �أن عرو�ض التجارة ال زكاة فيها؟ و�أين نذهب ِب َق ْو ِل ِه

تعاىل :ﱹ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [البقرة .]254 /وقوله تعاىل:
[البقرة .]3 /وقوله :ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ [البقرة.]267 /

ﱹ ﭢ ﭣ ﭤﱸ
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لكن ال�شاب امل�شتغل باحلديث النبوي نَا َدى يف النا�س �أَ َّال زكا َة يف عرو�ض
التجارة؛ �إذ ال � َ
أ�صل لها فيما قر�أ.
و�ضم �إىل ذلك �أن الزكاة يف الزراعة ال تخرج �إ ّال من القمح وال�شعري والتمر
َّ
والزبيب ،ك�أنَّ الكرة الأر�ضية هي نجَْد وتهام ُة واحلجا ُز.
واملفتي القا�صر يهبط بح�صيلة الزكاة �إىل الع�شر ما دام جمهور التجار
والفالحني قد �أُ ْع ِفي من �إيتاء الزكاة ،و�سقط عنهم ركن الإ�سالم.
ومتى يقع هذا؟ يف �أيام ج َّندت الكني�سة خاللها ِ
ثروات التجار والفالحني
لتن�ص ِري العامل الإ�سالمي املُ ْب َت َلى بجدب الأر�ض وجدب العقول.
ملاذا ال نتدبر القر�آنَ �أو ًال حتى نعرف �أبعا َد التكاليف التي ناطها( )1الإ�سالم
ب�أعناقنا ،و�أوعية املال التي نخرج منها زكواتنا؟
وملاذا ال نَ ْعر ُِف طبيعة الدنيا التي نعي�ش فيها ،والأ�ساليب التي يتبعها
خُ ُ�صومنا لك�سب معاركهم �ضدنا؟
�إنه ال فقه مع العجز عن فهم الكتاب ،ومع العجز عن فهم احلياة نف�سها.
وبع�ض امل�شتغلني باحلديث ي�ستوعر( )2تدبر القر�آن ،ودرا�سة دالالته القريبة
�سماع ٍ
حديث ما ،ثم يختطف احلكم منه َف ُي�شْ قِي البالد والعباد.
والبعيدة ،وي�ست�سهل َ
( )1نَا َط َها :ع َّلقها( .م).
( )2ي�ستوعر :ي�ست�صعب( .م).
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قلنا� :إنه ال خالف بني امل�سلمني يف العمل مبا �صحت ن�سبته لر�سول اهلل 
وف َْق �أُ�صول اال�ستدالل التي و�ضعها الأئمة ،وانتهت �إليها الأمة.
�إمنا ين�ش�أ اخلالف حول �صدق هذه الن�سبة �أو بطالنها ،وهو خالف البد من
ح�سمه ،والبد من رف�ض االفتعال �أو التكلف فيه.
املروي �شروط ال�صحة املق َّر َرة بني العلماء فال معنى
ف�إذا ا�ستجمع اخلرب ُّ
لرف�ضه .و�إذا وقع خالف حمرتم يف توفر هذه ال�شروط �أ�صبح يف الأمر �سعة،
و�أمكن وجود وجهات نظر �ش َّتى .وال َعالقة للخالف هنا بكفر وال �إميان ،وال
بطاعة �أو ع�صيان.
وقد وقع يل و�أنا باجلزائر �أَنَّ طال ًبا �س�ألني� :أ�صحيح �أن مو�سى  فق�أ عني
م َلك املوت عندما جاء لقب�ض روحه ،بعدما ا�ستو َفى �أجله؟ فقلت للطالب و�أنا
�ضائق ال�صدر :وماذا يفيدك هذا احلديث؟ �إنه ال يت�صل بعقيدة ،وال يرتبط به
عمل .والأمة الإ�سالمية اليوم تدور عليها ال َّر َحى ،وخ�صومها طامعون يف �إخماد
�أنفا�سها .ا�شتغلْ مبا هو �أَ َه ّم و َ�أ ْج َدى.
فقلت له
أحببت �أَنْ �أعرف هل احلديث �صحيح �أم ال؟ ُ
قال الطالبُ � :
ُم َتبرَ ِّ ًما( :)1احلديث َم ْرو ٌِّي عن �أبي هريرةَ ،وقد جادل البع�ض يف �صحته.
مت�ضج ًرا( .م).
( )1مت ِّرب ًماِّ :
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�صحيح ال�سند ،لكن متنه يثري الريبة؛
احلديث
وعد ُت لنف�سي �أفكر� :إن
َ
ْ
ُ
�إذ يفيد �أن مو�سى يكره املوت ،وال يحب لقاء اهلل بعدما انت َهى �أج ُله ،وهذا املعنى
مرفو�ض بالن�سبة �إىل ال�صاحلني من عباد اهلل كما جاء يف احلديث الآخرَ « :م ْن
�أَ َح َّب لقا َء ا ِهلل �أَ َح َّب ُ
اهلل ِلقا َء ُه» .فكيف ب�أنبياء اهلل؟ وكيف ِ
بواح ٍد من �أُويل العزم؟
�إِنَّ كراهيته للموت بعدما جاء م َل ُكه �أمر م�ستغرب .ثم هل املالئكة تعر�ض لهم
العاهات التي تعر�ض للب�شر من عمى �أو َع َور؟ َ
ذاك بعيد.
نت احلديث ٌ
لدي ما يدفعني
قلت :لعل م َ
معلول ،و�أَ ًّيا ما كان الأمرَ ،ف َل ْي َ�س ّ
�إىل �إطالة الفكر فيه.
عت �إىل احلديث يف �أحد م�صادره �ساءين �أن ال�شارح جعل َر َّد
رج ُ
فلما َ
ِ
ِ
ال�شبهات املُ َو َّج َهة �إليه فلم يزدها �إِ ّال قوةً .وهاك
احلديث �إحلا ًدا .و�شرع يف ّن ُد
احلديث �أو ًال:
ُ
عن �أبي هرير َة عن ر�سول اهلل  قال« :جاء ملك املوت �إىل مو�سى 
أجب ر َّبك ،قال :فلطم مو�سى  ع َني م َل ِك ِ
املوت ،ففق�أها ،قال:
فقال لهْ � :

فرجع امللك �إىل اهلل تعاىل ،فقال� :إنك �أَ ْر َ�س ْل َت ِني �إىل ٍ
املوت ،وقد
عبد َل َك ال يريد َ
َ
فق�أ عيني ،قال :فر َّد ُ
اهلل �إليه عينه ،وقالِ :ا ْرجِ ْع �إىل عبدي فقل له� :أحليا ٍة تريد؟
ف�إن كنت تريد احلياة ف�ضع يدك على منت ثور ،فما َوا َر ْت يدك من �شعر ٍة ف�إنك
تعي�ش بها �سنة ،قال :ثم مه؟ قال :ثم متوت ،قال :فالآن من قريبَ ،ر ِّب �أَ ِم ْت ِني من
املقد�سة رمية بحجر».
الأر�ض َّ
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قال ر�سول اهلل « :واهلل لو أ�َنيِّ عنده لأري ُتكم َقبرْ َ ُه �إىل جانب الطريق
عند الكثيب الأحمر»(.)1
قال املازري:
وقد �أنكر بع�ض املالحدة هذا احلديث و�أنكر ت�ص ُّوره ،قالوا :كيف يجوز
على مو�سى فقء عني ملك املوت؟
قال :و�أجاب العلماء عن هذه ال�شبهة ب�أجوبة:
�أحدها� :أنه ال ميتنع �أن يكون مو�سى  قد �أذن اهلل تعاىل له يف هذه
اللطمة ،ويكون ذلك امتحانًا للملطوم ،واهلل  يفعل يف خلقه ما �شاء ،وميتحنهم
مبا �أراد.
وح َّاج ُه فغلبه با ُحلجة،
والثاين� :أن هذا على املجاز ،واملراد �أَنّ مو�سى ناظره َ
ويقال :فق�أ فالنٌ ع َني فالنٍ �إذا َغال َب ُه باحلجة ،ويقال :عورت ال�شيء �إذا �أدخلت
نق�صا.
فيه ً
وع َّلق املازري على الر�أي الثاين بقوله:
�ضعف لقوله  ،فرد اهلل عينه ،ف�إن قيل� :أراد حجته ،كان بعي ًدا.
ويف هذا ٌ
(�)1أجب ربك :ا�ستعد للموت .منت الثور :ظهره .مه :ا�ستفهام معناه ثم ماذا يكون؟ حياة �أم موت؟ .رمية حجر:
قدر ما يبلغه .الكثيب :كوم ال ِّرمال.
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والثالث� :أن مو�سى  مل يعلم �أنه ملك من عند اهلل ،وظن �أنه رجل
ق�صده يريد نف�سه (�أي يريد قتله) فدافعه عنها ،ف�أدت املدافعة �إىل فقء عينه ،ال
�أنه ق�صدها بالفقء ،وهذا جواب الإمام �أبي بكر بن خزمية وغ ِري ِه من املتقدمني.
واختاره املازري والقا�ضي ِعيا�ض.
ت�صريح ب�أ َّن ُه تعمد فقء عينه ،ف�إن قيل :فقد اعرتف
قالوا :ولي�س يف احلديث
ٌ
مو�سى حني جاءه ثان ًيا ب�أنه ملك املوت.
فاجلواب� :أنه �أتاه يف املرة الثانية بعالمة علم بها �أنه ملك املوت فا�ست�سلم
بخالف املرة الأوىل.
نقول نحن :هذا الدفاع كله خفيف الوزن ،وهو دفاع تافه ال ي�ساغ.
ُ
ي�ستطيل يف �أعرا�ض امل�سلمني.
و َم ْن َو َ�ص َم ُمنكر احلديث بالإحلاد فهو
واحلق� :أن يف متنه عل ًة قادح ًة َت ْنز ُِل به عن مرتبة ال�صحة.
ُّ
ُ
فكري ،ولي�س خال ًفا عقائد ًّيا.
ورف�ضه �أو قَبو ُله ٌ
خالف ٌّ
والعلة يف املنت يب�صرها املحققون ،و َت ْخفَى على �أ�صحاب الفكر ال�سطحي.
�سمعت كال ًما حا ًّدا ممن ير ْونَ �أن مو�سى فق�أ ع َني ِ
ملك ِ
املوت حقًّا ،و�أن هذا غري
م�ستغرب.
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أحمد َع ْن � ٍ
أن�س ،قال
أثبت هنا
َ
حديث � َ
وقبل �أن �أذكر ما عندي � ُ
أحب ُ
اهلل لقاءه ،ومن َك ِر َه لقا َء ا ِهلل َك ِر َه
أحب لقا َء ا ِهلل � َّ
ر�سول اهلل « :من � َّ
ُ
اهلل لقا َءه» ،قلنا« :يا ر�سول اهلل كلنا نكره املوت» ،فقال ر�سول اهلل« :لي�س ذلك
كراهية املوت ،ولكن امل�ؤمن �إذا ُح ِ�ضر – ْاح ُت ِ�ض َر  -جا َء ُه الب�ش ُري من اهلل تعاىل مبا
أحب لقاء
هو �صائر �إليه ،فلي�س �شيء �أحب �إليه من �أن يكون قد لقي اهلل تعاىل ف� ّ
اهلل» .قال« :و�إن الفاجر �أو الكافر �إذا ُح ِ�ضر – احت�ضر  -جاءه «النذير» مبا هو �صائر
�إليه من ال�شر �أو ما َي ْلقَى من ال�شر فكره لقا َء ا ِهلل فكره ُ
اهلل لقاءه».
واحلديث املذكور يتجاوز � َ
ال�ص َّح ِة املعتادة ،وانغما�س النا�س يف
أحوال ّ
معاي�شهم يزرعون وي�صنعون ويتجرون ،ف�إن �إقبالهم على احلياة ال ُن ْكر فيه ،ونزول
املوت هنا قد يو�صف ب�أنه م�صيبة .وما تقوم الدنيا وين�ش�أ ُع ْمرا ُنها �إ ّال من هذا
ال�شعور باحلياة وح ِّبها.
ين�صر بها دينه و َيلقى
على �أن امل�ؤمن قد َي ْنب ُِذ احلياة الدنيا يف �ساعة فداء ُ
انغم�س يف �شئون الدنيا ال ين�سى �أب ًدا دينه ،و َال ي ْن ُك ُ�ص(َ )1ع ْن
بها ر َّبه ،فهو و�إن َ
لقاء ر ِّبه.

( )1ال ينك�ص :ال يرجع( .م).

45

والرواية
ُ
مناذج ِل َّلر�أْيِّ ..

45

ِ
اللحظات
لي�شرح
الظروف ُك َّلها؛
وحديث �أحمد بن حنبل يتجاوز هذه
َ
ُ
َ
الأخري َة من عمر املتوفَّى وهو يف فرا�ش املر�ض� ،أو وهو على �أبواب الآخرة ،وقد
�شرع ُ
وح ليعود بها �إىل بارئها.
ملك املوت ي�سرت ُّد ال ُّر َ
فرحا� ،أو
يف هذه الأُ َو ْيقَات احلرجة جتيء ال ُب ْ�شرى التي يطري بها امل�ؤمن ً
الأنباء التي َي ُنوء( )1بها الفاجر َك َم ًدا(.)2
لعني م َل ِك ِ
املوت.
فلننظر على �ضوء هذه احلقائق �إىل حديث فق ِء مو�سى ِ
لت�سليم ُر ِ
وح َك
فا�ستعد
أجب ربك؛ يعني �أن عم َرك انتهى،
َّ
�إن امللك قال ملو�سىْ � :
ِ
والعود ِة �إىل ربك.
�أيف هذه العودة ما ي�ضايق مو�سى؟ قال املدافعون عن احلديث :مو�سى
ك�سائر الب�شر يكره املوت .ونقول :كراهية املوت مفهومة يف الأحوال العادية
للنا�س العاد ِّيني ،وال معنى لها بعد انتها ِء الأجل ،وجميء املَلك لي�سرت َّد ودي َع ُته.
ما الذي يكرهه مو�سى من اللقاء احلتم؟ �إن هذا ُ
الك ْر َه حت َّول �إىل جزع
وغ�ضب جعال مو�سى َي ْفق�أ عني امللك كما يقال.

(َ )1ي ُنوء ُ :يثقَل با ِحل ْمل في�سقط( .م).
(َ )2ك َم ًدا :حزنًا �شدي ًدا( .م).
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يقول املدافعون عن احلديث� :إن مو�سى فق�أ ال�صور َة التي تمَ َثَّل بها امللك؛
لأنه جاء يف �صورة ب�شر .وير ُّد ذلك ما جاء يف احلديث �أَنَّ اهلل ر ّد �إليه عينه� ،أفكان
مو�سى عاج ًزا عن �إ�صالح الع َو ِر يف الهيئة التي ت�شكل فيها؟
جب
وقد طلب مو�سى �أن يدفن على َم ْرمى حجر من حدود فل�سطني التي نُ
الطلب تف�س ٌري حلر�ص اليهود الآن على نقل موتاهم
قو ُمه عن دخولها ،فهل هذا ُ
�إىل الأر�ض املقد�سة؟
و�سمعت من قال� :إن احلديث من االبتالء بالغيب والإميان بالغُيوب
ُ
ال�سياق الغام�ض والأ�سلوب امل�ضطرب فهما
حق� ،إذا كانت م�ستيقنة امل�صدر� .أَ َّما
مو�ضع ِ
بحث الفقهاء؛ ليتعرفوا احلقيقة ِم ْن خرب �آحاد ،يتعر�ض للدر�س والفح�ص
�سن ًدا ومت ًنا.
و�أخ ًريا ،فهذا احلديث و�أمثاله مما ال �صلة له بعقيدة �أو �سلوك ،قا ٌّر يف مكانه،
املهم من تعاليم الإ�سالم العملية ،ف َم ْن نب�ش الرتاب عنه ،و�شغل
تعدوه العني �إىل ّ
النا�س به ،ون�سب �إىل الإحلاد من يتوقف فيه؟ �إِنَّ �أعدا َء ال�صحوة الإ�سالمية من
وراء هذا احلراك الطائ�ش.
�سندها ّ
واعتل مت ُنها ،فلم ت�ستكمل بهذا
وقد رف�ض الأئمة � َ
�صح ُ
أحاديث ّ
اخللل َ
�شروط ال�صح ِة.
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أن�س �أَنَّ رج ًال كان يتهم ب�أم
ثابت عن � ٍ
ومن �أجل ذلك ،ا�ستغربنا ما رواه ٌ
علي
لعليْ :
«اذهب فا�ضر ِْب عن َق ُه ،ف�أتاه ّ
ولد ر�سول اهلل  ،فقال ر�سول اهلل ّ 
عليُ :ا ْخ ُر ْج .فناوله يده ف�أخرجه ،ف�إذا هو
ف�إذا هو يف ٍّ
ركي يتربد فيها ،فقال له ّ
النبي  فقال :يا ر�سول اهلل �إنه
جمبوب لي�س له َذ َكرّ ،
فكف ٌّ
علي عنه ،ثم �أتى َّ
ملجبوب ما له َذ َكر».
ي�ستحيل �أن يحكم على رجل بالقتل يف تهمة مل حتقق ،ومل يواجه بها
ِ
ك�شفت الأيا ُم عن كذبها.
دفاع عنها ،بل
املتهم ،ومل ُي�س َم ْع له ٌ
النووي  -غف َر اهلل لنا وله  -ت�سوي َغ هذا احلكم ،بقولهّ :
«لعل
وقد حاول
ُّ
َ
ل�سبب �آخر! ونقول :م َتى �أمر ر�سول اهلل بقتل
الرجل كان منافقًا م�ستحقًّا للقتل ٍ
املنافقني؟ ما وقع ذلك منه ،بل لقد ن َهى عنه.
وظاه ٌر من ال�سياق �أن الرجل جنا من القتل بعدما تبينَّ من العاهة التي
االتهام �إليه� ،أفلو كان َ�سلي ًما ُ�أبيح د ُمه؟ هذا �أمر ت�أباه �أ�صول
به ا�ستحال ُة توجي ِه
ِ
وفروع ُه ُك ُّلها.
الإ�سالم ُ
�إن باحلديث عل ًة قادحة ،وهي كافية يف �سلب و�صف ال�صحة عنه ،و�أهل
ِ
املرويات.
الفقه ال �أهل احلديث ،هم الذين يردون هذه
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قال مدافع عن هذا اخلربَ :لع َّله من باب الت ْعزِير()1؟ وهذا تفكري م�ستنكر.
قتل النا�س ل�شبه ٍة �أو �شائعة؟ �أبا�سم التعزير
هل الإ�سالم �أَ ْع َطى و َّيل الأمر َح َّق ِ
ت�ستباح الدما ُء على نحو طائ�ش؟ �إننا نقتل دي َننا بهذا الف ْه ِم ،و ُنع ِّر�ض �سرية نبينا
ُ
للقيل والقال.
ومما يحتاج �إىل الفقه ال�سليم حتر ُمي نعي املوتى ،ورف�ض ما تن�شره ال�صحف
الآن من �إعالنات عن وفاة فالن وفالنة .وق َْد جاءين ُ
بع�ض الطالب يقولون� :إنهم
أحاديث تفيد ذلك ،و ِم ْن ث ََّم فهم ي�ستنكرون الإيذانَ ب�أخبار املوتى.
قر�ؤوا � َ
قلت� :إن النعي املكروه ما كان ا�ستعرا�ضً ا للم�آثر واملفاخر ،وتنوي ًها بالأفراد
والأ�سر� ،أما ما عدا ذلك فال �شائب َة فيه ،بل البد منه.
وابن ماجة غ ُري ما تقول! عن حذيفة  قال عندما
قالوا :ما رواه
الرتمذي ُ
ُّ
علي �أحد� ،إين �أخاف �أن يكون نع ًيا ،و�إين �سمعت
اح ُت ِ�ضر�« :إذا �أنا ِم ُّت فال ي�ؤذن َّ
ر�سول اهلل ين َهى عن النعي».
هكذا َر َوى الرتمذي ،و�أكد ابن ماجة الرواية �إ َّال �أَ َّنه قال« :كان حذيفة �إذا
مات له امليت قال« :ال ت�ؤذنوا به �أح ًدا� ،إين �أخاف �أن يكون نع ًيا� ،إين �سمعت
ر�سول اهلل  ب�أذين هاتني َي ْن َهى عن النعي».
( )1التعزير :العقوبة التي يفر�ضها احلاكم على املذنب مبا يراه منا�س ًبا ،مما دون احلد ال�شرعي( .م).
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وعن عبد اهلل بن م�سعود «�أن ر�سول اهلل كان ينهى عن النعي ،وقال� :إياكم
والنعي ف�إنه من عمل اجلاهلية» .قال عبد اهلل :والنعي� :أذان بامليت.
َ
ونحن ن�ؤكد �أن النعي املحظور ما قارنه الرياء و�إحياء الع�صبية� ،أما الإخبار
املعتاد في�ستحيل كرهه.
وما �أكرث الأحاديث املنت�شرة اليوم بني ال�شباب ،ي�ستنتجون منها �أحكا ًما
�سيئة� ،إن قبلنا �سندها على �إغما�ض ف�إن متنها ال ي�صح قَبو ُله.
وقد قر�أت للمنذري  -رحمه اهلل  -يف كتابه «الرتغيب والرتهيب» �ستة
ع�شر حديثًا يف ُ�س ْك َنى ال�شام وما جاء يف ف�ضلها.
منها ما جاء عن زيد بن ثابت :قال ر�سول اهلل  يو ًما ونحن عنده« :طوبى
لل�شام� ،إن مالئكة الرحمن با�سطة �أجنحتها عليه» .و�أغلب الأحاديث ال�ستة ع�شر
تدور على هذا امل ْع َنى ،و�أغلبها من رواية الرتمذي واحلاكم والطرباين وابن حبان
و�أبي داود و�أحمد.
ونعد �أهلها �إخوتنا ،ونرى ن�صرتهم دي ًنا،
ونحن نحب �أقطار الإ�سالم ُك َّلها ُّ
وخذْالنَهم ُكف ًرا ،وما ُي ْر َوى يف تف�ضيل بلد على �آخر والرتغيب يف �سكناه� ،أو
املرابطة فيه فهو عندما يتعر�ض الإ�سالم للخطر من ِق َب ِل ِه� ،أو حتدث ثغرة يف حدوده
ل�سدها.
تتطلب الرجال ِّ
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وذلك كما تتجمع كرات الدم البي�ضاء حلماية اجل�سم من اجلراثيم الغازية،
عندما ي�صاب ب ُِج ْر ٍح� ،أو تن�ش�أ به قرحة� .إن م�سارعة قوات الدفاع هنا مفهومة
احلكمة.
�أما يف حالة اجل�سم العادية ،فموقف الكرات من جميع الأع�ضاء واحد.
والواقع �أن دار الإ�سالم الآن مهدد ٌة من َثغ ٍ
َرات �شَ َّتى ،والغزاة يتواثبون حولها
�شرقًا وغربًا.
والثبات
وملا كانت فل�سط ُني جز ًءا من ال�شام فنحن نعد ال ِفرا َر منها ع�صيانًا
َ
فيها جها ًدا .وللمدافعني عن الإ�سالم يف �أفغان�ستان والفلبني ،و�سائر �أرا�ضيه ُك ُّل
احلقوقِ التي لعرب فل�سطني� ،أو لأر�ض ال�شام ،كما جاء يف الأحاديث ال�ستة
ع�شر.
كان عمر  ي�شغل نف�سه وي�شغل النا�س معه بالقر�آن الكرمي ،و ُي ِ
و�صي
اجليو�ش �أن تلهج به وتعكف عليه .ومن �أق�ضيته التي ا�ستند فيها �إىل القر�آن
يزيد يف امل�سجد
ابن �إ�سحاقَ  ،قال«ُ :ك ْن ُت َجا ِل ً�سا َم َع الأ�سو ِد بن َ
َو ْح َد ُه :ما رواه ُ
فحدث بحديث فاطمة بنت قي�س� :أن ر�سول اهلل 
الأعظم ،ومعي ال�شعبيَّ ،
مل يجعل لها ُ�س ْكنى وال نفقة  -وكانت قد طلقت ثالثًا  -ف�أخذ الأ�سو ُد َكفًّا من
ح�صى َف َح�ص َب ُه( )1به ،ثم قال :ويلك حتدث مبثل هذا؟ قال عمر :ال نرتك كتاب
( )1ح�صبه :رماه باحل�صى �أو احلجر( .م).
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ربنا و�سنة نبينا لقول امر�أ ٍة ال ندري حفظت �أم ن�سيت ،لها ْ
ال�سك َنى والنفقة ،قال
تعاىل :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﱸ [الطالق.]1 /
وحديث فاطمة املذكور هو مو�ضع خالف بني الفقهاء ،رف�ضه الأحناف،
وقبله احلنابلة ،و َي َرى املالكية وال�شافعية �أن املطلقة ثالثًا لها ال�سكنى دون النفقة.
الرجعي ال
وملحظ احلنابلة� :أن �سياق الآية التي ذكرها عمر يف الطالق
ِّ
البائن ،وملن �شاء �أن يدر�س الق�ضية يف م�صادرها ،والذي يعنينا منها :هو �أن عمر
جعل ظاهر القر�آن هو ال�سن َة التي تتبع.
مناذج،
و�إذا كنا نقدم الر�أي َّ
القوي على الرواية املريبة فيما �سقنا قب ًال من َ
ف�إن عجبنا ي�شتد عندما نرى من يرتك النقل والفقه م ًعا يف بع�ض الأحكام.
تنكح الأيمّ حتى ت�ست�أمر ،وال
اتفق املحدثون �أن ر�سول اهلل  قال« :ال ُ
تنكح البكر حتى ت�ست�أذن» ،قالوا :يا ر�سول اهلل وكيف �إذنها؟ قال� :أن ت�سكت»،
ويف رواية« :ال َّث ِّيب �أحق بنف�سها من ول ِّيها والبكر ُت�سْ َت�أمر ،و�إذنها �سكوتها».
وعن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما�« :أن جاري ًة بك ًرا �أتت النبي 
فذكرت �أن �أباها َز َّوجها وهي كارهة ،فخيرَّ ها ر�سول اهلل».
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ويف رواية�« :أن فتاة دخلت على عائ�شة فقالت� :إن �أبي ز َّوجني من ابن
�أخيه يرفع بي خ�سي�سته و�أنا له كارهة .قالت عائ�شة :اجل�سي حتى ي�أتي ر�سول
اهلل .فجاء ر�سول اهلل  ف�أخربته ،ف�أر�سل �إىل �أبيها فدعاه ،فجعل الأمر �إليها.
علم الن�سا َء
فقالت :يا ر�سول اهلل ،قد � ُ
أجزت ما �صنع �أبي ،ولكني �أردت �أن �أُ َ
�أن لي�س للآباء من الأمر �شيء».
ومع هذا ،ف�إن ال�شافعية واحلنابلة �أجازوا �أن يجرب الأب ابنته البالغة على
الزواج مبن تكره ،وال نرى وجهة النظر هذه �إال ان�سياقًا مع ِ
تقاليد �إهانة املر�أة،
وحتقري �شخ�صيتها.
وقد ذكرنا �أن الأحناف �أعطوا املر�أة حق �أن تبا�شر عقدها �إم�ضا ًء لظواهر
القر�آن .ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﱸ [البقرة.]148 /

يف عَالَم النّسَاء

احلجاب والنقاب  -املرأة واألسرة والوظائف العامة -

عالقة املرأة باملسجد  -شهادة املرأة يف احلدود والقصاص.

يف عامل الن�ساء
معركة احلجــاب
نريد لل�صحوة الإ�سالمية املعا�صرة �أمرين؛ �أولهما :البعد عن الأخطاء التي
انحرفت بالأمة و�أذهبت ريحها و�أطمعت فيها عدوها .والآخر� :إعطاء �صورة عملية
للإ�سالم تعجب الرائني ،ومتحو ال�شبهات القدمية وتن�صف الوحي الإلهي.
وي�ؤ�سفني �أن بع�ض املن�سوبني �إىل هذه ال�صحوة ف�شل يف حتقيق الأمرين
جمي ًعا ،بل رمبا جنح يف �إخافة النا�س من الإ�سالمّ ،
ومكن خ�صومه من ب�سط
�أل�سنتهم فيه.
ولن�ستعر�ضْ هنا طائفة من املعارك التي �أثاروها� ،أو املبادئ التي ر�أوا �أَنْ
ينطلقوا منها .ونبد�أ مبعركة النقاب.
قر�أت ُك َت ِّي ًبا يف �إحدى دول اخلليج يقول فيه م�ؤلفه� :إن الإ�سالم َح َّرم الزنا،
ك�شف الوجه ذريعة �إليه ،فهو حرام ملا ين�ش�أ عنه من ع�صيان.
و�إن ْ
قلت� :إن الإ�سالم �أوجب ك�شف الوجه يف احلج ،و�ألفه يف ال�صلوات كلها،
�أفكان بهذا الك�شف يف ركنني من �أركانه يثري الغرائز وميهد للجرمية؟ ما �أَ َّ
�ضل هذا
اال�ستدالل!
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وي
وقد ر�أى النبي  الوجو َه �سافر ًة يف املوا�سم وامل�ساجد والأ�سواق ،فما ُر َ
عنه ق َُّط �أنه �أمر بتغطيتها ،فهل �أنتم �أَغْيرَ ُ على الدين وال�شرف من اهلل ور�سوله؟
أطراف املو�ضوع.
ولننظر �إىل كتاب اهلل ور�سوله
لن�ستجلي � َ
َ
يغ�ض امل�ؤمنون �أب�صارهم؟ كما جاء يف الآية
�-1إذا كانت الوجوه مغطاةًَ ،ف ِم َّم ُّ
ال�شريفة ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﱸ [النور� .]30 /أيغ�ضونها عن القفا والظهر؟
ال َغ ُّ�ض يكون عند مطالعة الوجوه بداهة ،ورمبا ر�أى الرجل ما ي�ستح�سنه من
املر�أة فعليه �أَ َّال يعاو َد النظر عندئذ ،كما جاء يف احلديث .قال ر�سول اهلل  لعلي :
علي ال تتبع النظرة النظرة ،ف�إن لك الأوىل ولي�ست لك الآخرة».
«يا ُّ

-2وقد ر�أى النبي  من ت�ستثار رغبته عند النظر املفاجئ ،وعندئذ فالواجب
ي�ستغني مبا عنده ،كما َر َوى جابر عن النبي �« :إذا ر�أى
على املتزوج �أن
َ
ليذهب �إىل زوجته  -ف�إن ذلك ير ُّد
�أحدكم امر�أة ف�أعجبته فلي� ِأت �أهله � -أي:
ْ
ما يف نف�سه».
فليع قوله تعاىل :ﱹ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ف�إن مل تكن له زوج ٌة ِ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﱸ [النور.]33 /

57

يف عامل الن�ساء

57

حكى القا�ضي عيا�ض عن علماء ع�صره  -كما روى ال�شوكاين � -أن
غ�ض الب�ص ِر
املر�أة ال يلزمها َ�سترْ ُ وجهها وهي ت�سري يف الطريق .وعلى الرجال ُّ
كما �أمرهم اهلل.
-3يف �أحد الأعياد خطب النبي  الن�ساء  -وم�صلى العيد يجمع الرجال
والن�ساء ب�أمر من ر�سول اهلل  -فقال لهن« :ت�صدقن ف�إن �أكرثكن َح َط ُب
َج َه َّن َم» ،فقالت امر�أ ٌة �سفعا ُء ا َخل َّد ْين جال�سة يف و�سط الن�ساء :مل نحن كما
و�صفت؟ قال« :لأنكن ُتكْثرِْ نَ ال�شَّ َكا َة و َت ْكف ُْرنَ الع�ش َري»؛ يعني  -عليه ال�صالة
الزوج ،و ُي ْن ِك ْرنَ ما ُ
ٍ
يبذل يف البيت،
وال�سالم � -أن ن�سا ًء
كثريات َي ْج ْ
حدنَ َح َّق ِ
وال ت�سمع منهن �إال ال�شَّ ْكوى.
قال الراوي :فجعلن يت�صدقن من ُحل ِّيهن ،يلقني يف ثوب بالل من
اخلد ْين؟
�أقراطهن وخوامتهن .وال�س�ؤال :من �أين َع َر َف الراوي �أن املر�أة �سفعاء َّ
واخلد الأ�سفع هو اجلامع بني احلمرة وال�سمرة .ما ذلك �إال لأنها مك�شوف ُة الوجه.
ُّ
ويف رواية �أخرى :كنت �أرى الن�ساء و�أيديهن تلقي احللي يف ثوب بالل،
فال الوجه عورة وال اليد عورة.
 -4قال بع�ض النا�س� :إن الأمر بك�شف الوجه يف احلج� ،أو يف ال�صالة ،يعطي �أن
النقاب والقفازين.
الوجه يجب �سرته فيما وراء ذلك ،و�أن على املر�أة ارتدا َء ِ
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ونقول :هل �إذا �أمر اهلل احلجاج بتعرية رءو�سهم يف الإحرام كان ذلك يفيد
�أن الرءو�س ُتغ ََّطى وجوبًا يف غري الإحرام؟ من قال ذلك؟ من �شاء غطى ر�أ�سه
ومن �شاء ك�شفه.
-5عن �سهل بن �سعد � أن امر�أة جاءت �إىل ر�سول اهلل  فقالت :يا ر�سول
اهلل ،جئت لأَ َه َب َل َك نف�سي ،فنظر �إليها ر�سول اهلل ف�ص َّعد النظر �إليها و�صوبه ثم
ط�أط�أ ر�أ�سه  -مل يجبها ب�شيء  -فلما ر�أت �أنه مل يق�ض فيها ب�شيء جل�ست.»..
ويف رواية �أخرى �أن �أحد ال�صحابة خطبها ،ومل يكن معه مهر فقال له
النبي« :التم�سْ ولو خامتًا من حديد».
وانتهت الق�صة بزواجه منها.
و�ص َّو َب ُه �إن كانت منقبة؟
فيم �ص ّعد النظر َ
وال�س�ؤال َ
 -6عن ابن عبا�س« :كان الف�ضل َر ِديف( )1ر�سول اهلل  ،فجاءت امر�أ ٌة ِم ْن
خثعم ت�س�أله ،فجعل الف�ضل ينظر �إليها وتنظر �إليه ،وجعل ر�سول اهلل ي�صرف
وجه الف�ضل �إىل ال�شق الآخر ،فقالت :يا ر�سول اهلل �إن فري�ضة اهلل على عباده
�شيخا كب ًريا ال يثبت على الراحلة� ،أف�أحج عنه؟ قال:
احلج ،وقد �أدركت �أبي ً
نا�سخ.
نعم .وكان ذلك يف حجة الوداع؛ �أي مل ي� ِأت بعده ٌ
حديث ٌ
( )1رديف :خلف( .م).
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وح َّدثت عائ�شة قالت :كان ن�ساء م�ؤمنات ي�شهدن مع النبي �صالة الفجر،
َ -7
ُم َت َل ِّحفات مبروطهن( - )1م�ستورات الأج�ساد مبا ي�شبه املالءة  -ثم ينقلنب �إىل
بيوتهن حني يق�ضني ال�صالة ،ال ُي ْعرفن من الغل�س؛ تعني �أنه لوال غب�ش
الفجر ل ُع ِرفْن النك�شاف وجوههن.
 -8على �أن قوله تعاىل :ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱸ [النور ]31 /يحتاج
�إىل ت�أمل� ،إذ لو كان املراد �إ�سدال اخلمار على الوجه لقال :لي�ضربن بخمرهن
على وجوههن ،ما دامت تغطية الوجه هي �شعار املجتمع الإ�سالمي ،وما
تن�سب �إليه .وعند التطبيق العملي
دامت للنقاب هذه املنزلة الهائلة التي ُ
لهذا ال َف ْهم ا�ضطرت الن�ساء ال�صطناع الرباقع �أو حجب �أخرى على الن�صف
ي�ستطعن ال�س َري ،ف�إن �إ�سدال اخلمار من فوق ُيع�شي العيون،
الأدنى للوجه كي
َ
ويع�سر الر�ؤية .ومن ثم فنحن نرى الآية ال ن�ص فيها على تغطية الوجوه.
كن يغطني
وال �شك �أن بع�ض الن�ساء يف اجلاهلية ،وعلى عهد الإ�سالم ّ
�أحيانًا وجوههن مع بقاء العيون ُدونَ غطاء ،وهذا العمل كان من العادات ال من
العبادات ،فال عبادة �إ ّال بن�ص.

( )1مروط :جمع «م ِْرط» ،وهو ك�ساء من �صوف وخالفه لتغطية الر�أ�س( .م).

60

ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث

60

 -9ويدل على ما ذكرنا� :أن امر�أة جاءت �إىل النبي  يقال لها�« :أم خالد»
وهي ُم َت َن ِّق َب ٌة ت�س�أل عن ابنها الذي ُقتل يف �إحدى الغزوات ،فقال لها بع�ض
�أ�صحاب النبيِ :
جئت ت�س�ألني عن ابنك و�أنت متنقبة؟ فقالت املر�أة
لتنقب املر�أة
ال�صاحلة� :إِنْ �أُر َز�أ ِا ْبني َف َل ْم �أُرز�أْ َح َيا ِئي .وا�ستغراب الأ�صحاب ِ
ٌ
دليل على �أَنَّ
يكن عبادةً.
النقاب مَل ْ
َ
وي عن عائ�شة ي�ؤكد �أن النقاب تقليد �إ�سالمي ،فقد قالت:
-10قد يقال� :إِنّ ما ُر َ
«كان الركبان ميرون بنا ونحن محُ رمات ،ف�إذا جازوا بنا �سدلت �إحدانا جِ ْل َبا َبها
من ر�أ�سها على وجهها ،ف�إذا جاوزونا ك�شفناه» ،وجنيب ب�أن هذا احلديث
�ضعيف من ناحية ال�سند� ،شاذ من ناحية املنت ،فال احتجاج به.
والغريب �أن هذا احلديث املردود ُير ِّوج له دعاة النقاب ،مع �أنهم ير ُّدون
حديثًا خ ًريا منه ح ً
اال وهو حديث عائ�شة �أن �أ�سماء بنت �أبي بكر دخلت على
النبي  وعليها ثياب رقاق ،ف�أعر�ض عنها وقال« :يا �أ�سما ُء �إِنَّ املر�أة �إذا ِ
بلغت
ي�صلح �أن ُي َرى منها �إال هذا ،و�أ�شار �إىل وجهه وكفيه».
َ
املحي�ض مل ْ
روايات �أخرى ،وهو
ونحن نعرف �أن احلديث مر�سل ،ولكن احلديث َق َّو ْت ُه ٌ
�أقوى من احلديث الذي �سبقه.
-11و�أدل على ذلك ال�سفور املباح :ما رواه لنا م�سلم �أن �سبيعة بنت احلارث
تر َّملت من زوجها وكانت حام ًال ،فما لبثت �أيا ًما حتى و�ضعت ،ف�أ�صلحت
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أحد ال�صحابة ،وقال
نف�سها ،وجتملت للخطاب .فدخل عليها �أبو ال�سنابل � ُ
لها :مايل �أراكِ متجملةً؟ ِ
الزواجِ � ،إنك واهلل ما تتزوجني �إال
لعلك تريدين َ
بعد �أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام.
علي ثيابي حني �أم�سيت ،ف�أتيت
قالت �سبيعةُ :فلما قال يل ذلك جمعت ّ
ر�سول اهلل  ،و�س�ألته عن ذلك ف�أفتاين ب�أين قد حللت حني و�ضعت حملي.
و�أمرين بالتزوج �إن بدا يل.
الكف ،و�أبو ال�سنابل لي�س من
كانت املر�أة مكحول َة العني خم�ضوب َة(ّ )1
حمارمها الذين يطلعون ب ُِح ْك ِم القرابة على زينتها ،واملالب�سات كلها ت�شري �إىل بيئ ٍة
ال�سفُور.
ي�شيع فيها ُّ
وقد وقع ذلك بعد حجة الوداع ،فال َ
مكانَ لن�سخ حكم �أو �إلغاء ت�شريع.
و�أعرف �أن هناك َم ْن ينكر كل ما قلناه هنا ،فبع�ض املتحدثني يف الإ�سالم
أ�شد َت َطيرُّ ًا( )1من ابن الرومي .وهم ينظرون �إىل ف�ضائل الدنيا والآخرة من خالل
� ُّ
م�ضاعفة احلجب والعوائق على الغريزة اجلن�سية.

( )1خم�ضوبة :ملونة با ِحل ّناء( .م).
( )2تطيرُّ ًا :ت�شا�ؤ ًما( .م).
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أحب
ويعلم اهلل �أين  -مع اعتدادي بر�أيي � -أكره اخلالف وال�شذوذ ،و� ُّ
ال�سري مع اجلماعة ،و�أنزل عن وجهة نظري التي �أقتنع بها بغي َة الإبقا ِء على وحدة
الأمة.
فهل ما قلته ر� ٌأي انفردت به؟
َك ّال ك ّال� ،إنه ر�أي الفقهاء الأربعة الكبار ،ور�أي �أئمة التف�سري البارزين.
مرجوحا ،ويت�صرفون يف ق�ضايا
�إن ال�شاغبني على �سفور الوجه يظاهرون ر�أ ًيا
ً
واالجتماعي لأمة �أكلها اجلهل
وحي والثقا َّيف
َّ
املر�أة ُك ِّلها ،على نحو يهز الكيان ال ُّر َّ
واالعوجاج ملا حكمت على املر�أة باملوت الأدبي والعلمي.
�إن من علماء املذاهب الأربعة من يرى �أن وجه املر�أة لي�س بعور ٍة ،و�أثبت
هنا ُنقو ًال عن كبار املف�سرين من �أتباع هذه املذاهب :قال �أبو بكر ا َجل َّ�صا�ص  -وهو
حنفي  -يف تف�سري قوله تعاىل :ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [النور.]31 /
قال �أ�صحابنا :املراد :الوجه والكفان؛ لأن الكحل زين ُة الوجه ،وا ِخل�ضاب
الكف .ف�إذا �أبيح النظر �إىل زينة الوجه والكف فقد اقت�ضى ذلك ال
واخلامت زين ُة ّ
حمال َة �إباح َة النظر �إىل الوجه والكفني.
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الغالب من الوجه والكفني
ويقول القرطبي  -وهو مالكي« :ملا كان
َ
ظهورهما عادة وعبادة ،وذلك يف ال�صالة واحلج .في�صلح �أن يكون اال�ستثناء
راج ًعا �إليهما.»....
ويقول اخلازن  -وهو �شافعي  -مف�س ًرا اال�ستثنا َء يف الآية« :قال �سعيد بن
ُج َبري وال�ضحاك والأوزاعي :الوجه والكفان».
ويقول ابن كثري  -وهو �سلفي« :ويحتمل �أن ابن عبا�س ومن تابعه �أرادوا
تف�سري ما ظهر منها بالوجه والكفني ،وهذا هو امل�شهور عند اجلمهور.»...
وقال ابن قدامة يف «املغني»  -وهو مرجع حنبلي :املر�أة كلها عورة �إال
الوجه ،ويف الكفني روايتان.
ونختم بر�أي ابن جرير الطربي يف تف�سريه الكبري�« :أَ ْوىل الأقوال يف ذلك
بال�صواب من قال  -يف اال�ستثناء املذكور عن زينة املر�أة املباحةَ :ع َنى بذلك
الوجه والكفني .ويدخل الكحل واخلامت وال�سوار واخل�ضاب .و�إمنا قلنا ذلك �أقوى
الأقوال؛ لأن الإجماع على �أن كل ُم َ�ص ٍّل ي�سرت عورته يف ال�صالة ،و�أن للمر�أة �أن
تك�شف وجهها وكفيها يف ال�صالة ،و�أن ت�سرت ما عدا ذلك من بدنها ،وما مل يكن
عورة فغري حرام �إظهاره.»..
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واملذهب احلنفي ي�ضم ظهور القدمني �إىل الوجه والكفني ،من ًعا للحرج.
وبعد هذا ال�سرد ن�سارع �إىل التنبيه ب�أن املجتمع الإ�سالمي مبا �شرع اهلل له
من �آداب اللبا�س وال�سلوك العام هو �شيء �آخر غري املجتمع الأوربي  -ب ِِ�ش َّق ْيه
ال�صليبي وال�شيوعي  -ف�إن هذا املجتمع �أَ ْدنَى �إىل الفكر املادي ال َب ْح ِت ،و�أقرب
َّ
�إىل الإباحة احليوانية امل�سعورة.
ف�ص ُل للإثارة ال لل�سرت ،والتزين لل�شارع ال للبيت.
�إن املالب�س هناك ُت َّ
واالختالط ال يعرف الت�ص ّون �أو تقوى اهلل ،وا َخل ْلو ُة مي�سور ٌة ملن �شاء ،والقانون ال
يرى ال ِّزنا جرمية ما دام بالرتا�ضي .وتكاد الأ�سر تكون ِح ًربا على ورق.
�إن الإ�سالم �شيء �آخر مغاي ٌر كل املغايرة لهذا االجتاه الطائ�ش الكفور ،فهل
القائم على حدود اهلل؟
�أَ ْح َ�س َّنا نحن بنا َء
املجتمع ِ
ِ
الدعا ِة امل�شاهري
خطاب لأحد ُّ
�إننا ّقدمنا للإ�سالم �صو ًرا تثري اال�شمئزاز .ويف ٍ
قال� :إن املر�أة تخرج من بيتها للزوج �أو للقرب .ثم ذكر حديثًا(�« :)1إنَّ امر�أة مر�ض
�أبوها مر�ض املوت فا�ست�أذنت زوجها لتعوده َف�أَ َبى عليها .فلما مات ا�ست�أذنته �أن
ت�شهد الوفاة وتكون مع الأهل عند خروج اجلنازة ف�أبى .قال اخلطيب :فلما ذكرت
ذلك لر�سول اهلل قال لها� :إن اهلل غفر لأبيك لأنك �أطعت زوجك».
( )1ن�ص احلديث كما �أخرجه عبد اهلل بن حميد عن ثابت عن �أن�س «�إن امر�أة كانت حتت رجل فمر�ض �أبوها
ف�أتت النبي  فقالت :يا ر�سول اهلل �إن �أبي مري�ض ،وزوجي ي�أبى �أن ي�أذن يل �أن �أم ّر�ضه .فقال لها النبي= :
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�أكذلك يعر�ض ديننا؟ �سج ًنا للمر�أة تقطع فيه ما �أمر اهلل به �أن يو�صل؟
وجاءتني ر�سالة من طالبة منعها �أبوها من االلتحاق باجلامعة ،قالت� :إن
�أبانا يقول يل ولأخواتي البنات�« :إن اهلل ُ
دفنك َّن �أحيا ًء ،فال �أترككن ملا تردن من
خروج».
هذا َف ْه ُم ال ِأب الأحمق لآية
ﭼ ﭽﱸ [الأحزاب.]33 /

ﱹﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ت�صلي عليه ف�أبى زوجها �أن ي�أذن لها يف ال�صالة .ف�س�ألت
= �أطيعي زوجك .فمات �أبوها ،فا�ست�أذنت زوجها �أن َ
النبي فقال لها� :أطيعي زوجك .ف�أطاعت زوجها ومل ُت ِّ
�صل على �أبيها .فقال لها النبي  :قد غفر اهلل لأبيك
بطواعيتك لزوجك».
واحلديث املذكور ال يعرفه رواة ال�صحاح ،وهو يقطع ما �أمر اهلل به �أن يو�صل ،ويرخ�ص الوفاء بحق الوالدين،
وهدفه �أ ّال تخرج املر�أة من البيت �أب ًدا ،وهو هدف ينكره الإ�سالم ،ويف احلديث ال�صحيح�« :إن اهلل �أذن َل ُك َّن
�أن تخرجن يف حوائجكن».
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املر�أة والأ�سرة والوظائف العامة
�أكره ال ُبيوت اخلالية من َر َّباتها� .إن ربة البيت روح َي ْنفُث( )1الهناءة واملودة
�سوي طيب .وكل ما ي�شغل املر�أة عن هذه
يف جنباته ،ويعني على تكوين �إن�سان ٍّ
الوظيفة يحتاج �إىل درا�سة ومراجعة.
و�إىل جانب هذه احلقيقة ف�إين �أكره َو�أْ َد البنت طفلة ،وو�أدها وهي نا�ضجة
املواهب مرج َّوة اخلري لأمتها و�أهلها .فكيف نوفق بني الأمرين؟
لنتفق �أو ًال على �أن احتقار الأنوثة جرمية ،وكذلك دفعها �إىل الطرق لإجابة
ْ
احليوان ال َّرابِ�ض()2يف دماء بع�ض النا�س.
والدين ال�صحيح َي ْ�أ َبى تقاليد �أمم حتب�س الن�ساء ،وت�ضيق عليهن اخلناق،
وت�ضن عليهن ب�شتى احلقوق والواجبات ،كما ي�أبى تقاليد �أمم �أخرى جعلت
ُّ
مباحا ،و�أهملت �شرائع اهلل ُك َّلها عندما تركت الغرائز الدنيا تتنف�س
الأعرا�ض كلأً ً
كيف ت�شاء.
ميكن �أن تعمل املر�أة داخل البيت وخارجهَ ،ب ْي َد �أن ال�ضمانات مطلوبة
حلفظ م�ستقبل الأ�سرة ،ومطلوب �أي�ضً ا توفري َج ٍّو من ال ُّتقَى والعفاف ت�ؤدي فيه
املر�أة ما قد ُتك َّل ُف به من عمل.
(َ )1ي ْنفُثُ :ي ْلقِي( .م).
( )2ال َّرابِ�ض :املقيم( .م).
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�إذا كان هناك مائة �ألف طبيب �أو مائة �ألف مدر�س فال ب�أ�س �أن يكون ن�صف
هذا العدد من الن�ساء .واملهم يف املجتمع امل�سلم قيام الآداب التي �أو�صت بها
ال�شريعة ،و�صانت بها حدود اهلل ،فال َتبرَ ُّ ج وال خالعة .وال مكان الختالط ماجن
هابط ،وال مكان خللوة ب�أجنبي ﱹﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﱸ [البقرة.]229 /
على �أن الأ�سا�س الذي ينبغي �أن نرتبط به �أو نظل قريبني منه هو البيت،
�إنني �أ�شعر بقلق من ترك الأوالد للخدم �أو حتى لدور احل�ضانة.
�إن �أنفا�س الأم عميقة الآثار يف �إن�ضاج الف�ضائل وحماية الن�شء.
ويجب �أن نبحث عن �ألف و�سيلة لتقريب املر�أة من وظيفتها الأوىل ،وهذا
مي�سور لو فهمنا الدين على وجهه ال�صحيح ،وتركنا االنحراف والغلو.
�أعرف �أمهات فا�ضالت مديرات ملدار�س ناجحة ،و�أعرف طبيبات ماهرات
�شرفن �أ�سرهن ووظائفهن ،وكان التدين ال�صحيح من وراء هذا كله.
وقد الحظت �أن املر�أة اليهودية �شاركت يف الهزمية املخزية التي نزلت بنا
ٍ
خدمات اجتماعي ًة وع�سكري ًة
و�أقامت دولة �إ�سرائيل على �أ�شالئنا� ،إنها �أ َّدت
لدينها.
كما �أن امر�أة يهودية هي التي قادت قومها ،و�أذ َّلت نف ًرا من ال�سا�سة العرب
لهم وحلى و�شوارب يف حرب الأيام ال�ستة ،ويف حروب تالية.

68

ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث

68

أفريقي و�أقطار �أخرى �أن الراهبات و�سيدات
وقد الحظت يف ال�شمال ال ِّ
متزوجات وغري متزوجات يخدمن التن�صري بحما�س وا�ستب�سال.
ولعلنا ال نن�سى الطبيبة التي بقيت يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني،
هد ُم على رءو�س �أ�صحابها ،وحتملت �أكل املوتى من احليوانات واجلثث ،ثم
وهي ُت َ
َ
لت�ستكمل معاجل َة عللهم يف �إجنلرتا.
خرجت ببع�ض الأطفال العرب �آخر احل�صار
�إن هناك ن�شا ًطا ن�سائ ًّيا عامل ًّيا يف �ساحات �شريفة رحبة ال يجوز �أن نن�ساه ملا
يقع يف �ساحات �أخرى من ّ
تبذل و�إ�سفاف.
ِ
امل�سلمات
وقد ّذكرين اجلها ُد الديني واالجتماعي الذي تقوم الن�ساء غ ُري
به يف �أر�ضنا �أو وراء حدودنا ،باجلهاد الكبري الذي قامت به ن�ساء ال�سلف الأول
يف ن�صرة الإ�سالم.
الدين ب�شجاعة ،وهاجرن و�آوين عندما فر�ضت الهجرة
لقد حتملن غربة ِّ
والإيواء ،و�أقمن ال�صلوات رائحات غاديات �إىل امل�سجد النبوي �سن َني عد ًدا.
احتاج الأمر �إىل القتال قاتلن.
وعندما َ
ٍ
أعن يف املهام التي يحتاج �إليها اجلي�ش.
وقبل ذلك �أ�سدين
خدمات طبية؛ � ّ
وقد �ساء و�ضع املر�أة يف القرون الأخرية ،و ُفرِ�ضت عليها الأمية والتخلف
الإن�ساين العام.
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هملت ُك َّل الإهمال؛ لأنها تت�صل
بل �إنني �أَ�شْ ُع ُر ب�أن �أحكا ًما قر�آني ًة ثابت ًة �أُ ْ
مب�صلحة املر�أة ،منها �أنه قلما نالت امر�أة مرياثها ،وقلما ا�س ُت�شريت يف زواجها.
متتيع مطلقة� .أَ َّما قوله تعاىل:
وبني كل مائة �ألف طالق ُ
ميكن �أن يقع ُ
ﱹﮉ ﮊ ﮋﮍ ﮎ ﮏﱸ

[البقرة .]241 /فهو

كالم للتالوة.
والتطويح بالزوجة ِل َن ْز َو ٍة( )1طارئة �أم ٌر عادي� .أ َّما قوله تعاىل :ﱹ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ [الن�ساء.]35 /
َف ِحبرْ ٌ على ورق.
ينعقد لأجلها جمل�س �صلح� .إن الرغبة يف
املر�أة �أنزل رتب ًة و�أقل قيم ًة من �أن َ
طردها ال يجوز �أَنْ ُتقاوم.
الرجل تغتفر� ،أما خط�أ املر�أة فد ُمها
وقد نددت يف مكان �آخر ب�أن خطيئ َة ِ
ثمن له.
ٌ
ّ
ا�ستغل اال�ستعمار العاملي يف غارته الأخرية علينا هذا االعوجاج
وقد
املنكور ،و�شَ ّن على تعاليم الإ�سالم َح ْربًا �ضاريةً .ك�أن الإ�سالم املظلوم هو امل�سئول
عن الفو�ضى ال�ضاربة بني �أتباعه.

( )1نزوة :تق ُّلب( .م).
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والذي يثري الده�شة �أن مدافعني عن الإ�سالم �أو متحدثني با�سمه وقفوا
حمامني عن هذه الفو�ضى املوروثة؛ لأنهم  -بغباوة رائعة  -ظنوا �أن الإ�سالم هو
هذه الفو�ضى ،واجلنون فنون واجلهالة فنون.
�إن الأعمدة التي تقوم عليها العالقات بني الرجال والن�ساء تربز
يف قوله تعاىل :ﱹ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ
ﭡﱸ [�آل عمران ،]195 /وقوله :ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﱸ [النحل.]97 /
وقول الر�سول الكرمي« :الن�ساء �شقائقُ الرجال».
نهي عنها ،ف�صارت من قبيل العفو
وهناك �أمو ٌر مل َيجِ ْئ يف الدين �أم ٌر بها �أو ٌ
ليتيح لنا حرية الت�صرف فيه �سل ًبا و�إيجابًا.
الذي �سكت ال�شارع عنه َ
ولي�س لأحد �أن يجعل ر�أيه هنا دي ًنا ،فهو ر�أي وح�سب.
ولعل ذلك �س ُّر قول ابن حزم�« :إن الإ�سالم مل يحظر على امر�أة تو َيل
من�صب ما ،حا�شا اخلالفة العظمى».
خمالف لقوله تعاىل:
و�س ِم ْع ُت َم ْن ر َّد كال َم ابن َح ْز ٍم :ب�أنه
ٌ
َ

ﱹﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
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ﭞﱸ [الن�ساء .]34 /فالآية تفيد  -يف َف ْه ِم ِه � -أنه ال يجوز �أن تكون املر�أة
رئي�س َة رجل يف � ِّأي عمل.
وهذا رد مرفو�ض ،والذي يقر�أ بقية الآية الكرمية يدرك �أَنَّ ال ِق َوام َة املذكور َة
هي للرجل يف بيته ،وداخل �أ�سرته.
وعندما َولىَّ عم ُر ق�ضا َء ا ِحل�سْ ب ِة يف �سوق املدينة لل�شفاء ،كانت حقوقها
مطلق ًة على �أهل ال�سوق رج ً
اال ون�سا ًء ،حتل احلالل ،وحترم احلرام ،وتقيم العدالة،
ومتنع املخالفات.
و�إذا كانت للرجل زوجة طبيبة يف م�ست�شفى فال َ
دخل َل ُه يف عملها الفني،
وال �سلطانَ له على وظيفتها يف م�ست�شفاها.
قد يقال :كالم ابن حزم منقو�ض باحلديث «خاب قو ٌم َو َّلوا �أم َرهم امر�أةً».
�سند
وج ْعل �أمور امل�سلمني �إىل الن�ساء ُيع ِّر�ض الأم َة للخيبة ،فينبغي �أ ّال ُت َ
َ
�إليهن وظيف ٌة كبرية وال �صغرية.
وابن حزم يرى احلديث مق�صو ًرا على ريا�سة الدولة� ،أما ما دون ذلك فال
َعالقة للحديث به.
لقي نظرة �أعمق على احلديث الوارد ،ول�سنا من ع�شاق جعل
ونحب �أن ُن َ
ٍ
رئي�سات للدول �أو رئي�سات للحكومات� .إننا نع�شق �شي ًئا واح ًدا؛ �أن ير�أ�س
الن�ساء
الدولة �أو احلكومة �أكف�أُ �إن�سانٍ يف الأمة.

72

ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث

72

�صحيح �سن ًدا ومت ًنا.
املروي يف املو�ضوع ،مع �أنه
وقد ت�أملت يف احلديث ِّ
ٌ
ولكن ما معناه؟
عندما كانت فار�س تتهاوى حتت مطارق الفتح الإ�سالمي كانت حتكمها
ملكية م�ستبدة م�شئومة.
وثني ،والأ�سرة املالكة ال تعرف �شُ ورى ،وال حترتم ر�أ ًيا خمالفًا،
الدين ّ
والعالقات بني �أفرادها بالغة ال�سوء .قد يقتل الرجل �أباه �أو �إخوته يف �سبيل م�آربه،
وال�شعب َخا ِنع( )1منقاد.
وكان يف الإمكان ،وقد انهزمت اجليو�ش الفار�سية �أمام الرومان الذين
�أحرزوا ن�ص ًرا مبي ًنا بعد هزمي ٍة ُكربى و�أخذت م�ساح ُة الدولة تتق ّل�ص� ،أَنْ يتوىل
يقف َ
�سيل الهزائم ،لكن الوثنية ال�سيا�سية جعلت الأمة
الأم َر قائد
ع�سكري ُ
ٌّ
والدولة مرياثًا لفتاة ال تدري �شي ًئا ،فكان ذلك �إيذانًا ب�أن الدولة كلها �إىل َذ َه ٍاب.
يف التعليق على هذا كله ،قال النبي احلكيم كلمته ال�صادقة ،فكانت و�صفًا
للأو�ضاع كلها.
ولو �أن الأمر يف فار�س �شُ ورى ،وكانت املر�أة احلاكمة ت�شبه ُ«جولدا مائري»
اليهودي َة التي حكمت � َ
إ�سرائيل ،وا�ستبقت دفَّة ال�شئون الع�سكرية يف �أيدي
قادتها ،لكان هناك تعليق �آخ ُر على الأو�ضاع القائمة.
( )1خَ انِع :ذليل ،خا�ضع( .م).
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ولك �أن ت�س�أل :ماذا تعني؟ و�أجيب :ب�أن النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -قر�أ
على النا�س يف مكة �سورة النمل ،وق ََّ�ص عليهم يف هذه ال�سورة ق�صة ملكة �سب�أ
التي قادت قومها �إىل الإميان والفالح بحكمتها وذكائها ،وي�ستحيل �أن ير�سل
حك ًما يف حديث يناق�ض ما نزل عليه من وحي.
بلقي�س ذات ملك عري�ض ،و�صفه الهدهد بقوله :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
كانت ُ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ[النمل.]23 /
وقد دعاها �سليمانُ �إىل الإ�سالم ،ونهاها عن اال�ستكبار والعناد ،فلما تلقَّت
وا�ست�شارت َ
رجال الدولة الذين �سارعوا �إىل م�ساندتها
كتابهَ ،تر َّوت يف الرد عليه،
ْ
يف �أي قرار تتخذه ،قائلني :ﱹ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﱸ [النمل.]33 /
ومل َتغْترَ ّ املر�أة الواعية بقوتها وال بطاعة قومها لها ،بل قالت :نخترب �سليمان
هذا ِل َن َت َع َّرف �أهو جبار من طالب ال�سطوة والرثوة �أم هو نبي �صاحب �إميان ودعوة؟
وملا التقت ب�سليمانَ بقيت على ذكائها وا�ستنارة حكمها تدر�س �أحواله وما
نبي �صالح.
يريد وما يفعل ،فا�ستبان لها �أنه ّ
ﱹﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ

وتذكرت الكتاب الذي �أر�سله �إليها:
ﮬ ﮭ  .ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ [النمل ،]31 -30 /ثم قررت طرح
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وثنيتها الأوىل والدخول يف دين اهلل قائلة :ﱹ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ

ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢﱸ [النمل.]44 /

ال�صنف النفي�س؟ �إن هذه املر�أة
هل خاب قوم و ّلوا �أمرهم امر�أة من هذا ِّ
�أ�شرف من الرجل الذي دعته ثمو ُد لقتل الناقة ومراغمة( )1نبيهم �صالح ﱹ ﭛ

ﭜ ﭝﭞ.ﭠﭡ ﭢﭣ .ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ

ﭬ  .ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱸ [القمر.]32 -29 /
املنا�صب ال�ضخمةَ ،ف�إن
ل�ست من ُهوا ِة تولي ِة الن�سا ِء
ومر ًة �أخرى �أ�ؤكد �أين ُ
َ
َ
الك َم َل َة من الن�ساء ُ
قالئل ،وتكاد امل�صادفات هي التي تك�شفهن ،وكل ما �أبغي ،هو
تف�سري حديث ،ورد يف الكتب ،ومنع التناق�ض بني الكتاب وبع�ض الآثار الواردة،
�أو التي تفهم على غري وجهها .ثم منع التناق�ض بني احلديث والواقع التاريخي.
�إِنَّ �إجنلرتا بلغت ع�صرها الذهبي �أيام امللكة «فيكتوريا» ،وهي الآن بقيادة
وتعد يف قمة االزدهار االقت�صادي واال�ستقرار ال�سيا�سي.
ملكة ورئي�سة وزراءّ ،
ف�أين اخليبة املتوقعة ملن اختار ه�ؤالء الن�سوة؟
وقد حتدثت يف مكان �آخر عن ال�ضربات القا�صمة التي �أ�صابت امل�سلمني
يف القارة الهندية على يدي «�إ ْنديرا غاندي» ،وكيف �شطرت الكيان الإِ�سْ ال ِم َّي
�شطرين فحققت لقومها ما َي�صْ بون.
( )1مرا َغ َمة :مغا�ضَ َبة( .م).
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على حني عاد املر�شال ،يحيى خان يجرر �أذيال اخليبة.
حد ْث
�أما م�صائب العرب التي حلقت بهم يوم قادت «جولدا مائري» قومها َف ِّ
وال حرج .قد نحتاج �إىل جيل �آخ َر ملحوها� .إن الق�صة لي�ست ق�صة �أنوثة وذكورة.
�إنها ق�صة �أخالق ومواهب نفي�سة.
أجرت �إنديرا انتخابات لرتى �أيختا ُرها قو ُمها للحكم �أم ال؟ و�سقطت
لقد � ْ
يف االنتخابات التي �أجرتها بنف�سها ،ثم عاد قومها فاختاروها من تلقاء �أنف�سهم دون
�شائبة �إكراه.
�أما امل�سلمون فك�أنهم متخ�ص�صون يف تزوير االنتخابات للفوز باحلكم
ومغامنه ،برغم �أنوف اجلماهري.
�أَي الفريقني �أَوىل برعاية اهلل وت�أييده واال�ستخالف يف �أر�ضه؟ وملاذا ال نذكر
َ
قول ابن تيمية�« :إن اهلل قد ين�صر الدولة الكافرة ِ -ب َعد ِلها  -على الدولة امل�سلمة
مبا يقع فيها من مظامل؟».
ما دخل الذكورة والأنوثة هنا؟ امر�أة ذات دين خ ٌري من ذي حلية كفور.
وامل�سلمون الآن نحو خُ م�س العامل ،فكيف يعر�ضون دينهم على �سائر
النا�س؟
ليهتموا قبل �أَ ِّي �شيء ب�أركان دينهم وعزائمه وغاياته ال ُع ْظمى� .أما ما �سكت
الإ�سالم عنه فلي�س لهم �أن ُيلزموا النا�س فيه ب�شيء قد �ألفوه هم �أنف�سهم من قبل.
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�إننا ل�سنا مكلفني بنقل تقاليد َع ْب�س و ُذ ْب َيان �إىل �أمريكا و�أ�سرتاليا� ،إننا
مكلفون بنقل الإ�سالم وح�سب.
والأمم تلتقي عند ال�شئون املهمة .هب �أن الإنكليز يلزمون اجلانب الأي�سر
من الطريق على عك�س غريهم من �أهل �أوربا�ِ ،إنَّ ذلك ال ت�أث َري له يف حلف
الأطل�سي وال يف د�ستور الأ�سرة الأوربية.
و�إذا كان الفقهاء امل�سلمون قد اختلفت وجهات نظرهم يف تقرير حكم ما،
ف�إنه يجب علينا �أن نختار للنا�س �أقرب الأحكام �إىل تقاليدهم.
واملر�أة يف �أوربا تبا�شر زواجها بنف�سها ،ولها �شخ�صيتها التي ال تتنازل عنها،
نفـر�ض على الأوربيني مع �أركـان الإ�سـالم ر�أي مالك �أو
َ
هِمتنا �أَنْ
ولي�سـت ُم َّ
أقرب �إىل م�شاربهم( ،)2ف�إن هذا ُّ
تنط ٌع(� )3أو
ابن حنبل �إذا كان ر�أي �أبي حنيف َة(َ � )1
�صد عن َ�سبيل اهلل.
ٌّ
()1قال الأحناف� :إن القر�آن �أ�سند عقد الزواج �إىل املر�أة وقال :ﱹ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﱸ [البقرة،]230 /
وقال :ﱹ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱸ [البقرة ]234 /فعقدها املبا�شر
النزاع .وردوا حديث «�أميا امر�أة �أنكحت نف�سها فنكاحها
�صحيح ،و�إذا اعرت�ض ال َو ُّيل َتولىَّ الق�ضا ُء ا ُحل ْك َم يف ِ
باطل باطل باطل» لأنه يخالف ظاهر القر�آن.
زوجا غريه» حقيقة يف ال َو ْط ِء َو ْح َد ُه .وهذا اعرتا�ض
 رف�ض �أحد القراء مذهب �أبي حنيفة ،وقال� :إِنَّ لفظ َة «تنكح ً
فاح�ش مده�ش.
هل النكاح املن�شود يقع عن زِنى �أو عن زواج؟ ال �أظن عاق ًال يزعم �أن ال ِّزنى يحلل املر�أة لزوجها الأول ،فلم
يبق �إال �أن كلمة «تنكح» حقيقة يف العقد والوطء م ًعا ،ولكن التع�صب املذهبي يج ّر �أ�صحابه �إىل الغرائب.
( )2م�شاربهم :ميولهم( .م).
(ّ )3
تنطع :مغاالة( .م).
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و�إذا ارت�ضوا �أن تكون املر�أة حاكمة �أو قا�ضية �أو وزيرة �أو �سفرية ،فلهم ما
�شاءوا ،ولدينا وجهات نظر فقهية جتيز ذلك كله ،فلم الإكراه على ر�أي ما؟
�إِنَّ من ال فقه لهم يجب �أن يغلقوا �أفواههم لئال ي�سيئوا �إىل الإ�سالم بحديث
مل يفهموه �أو فهموه وكان ظاهر القر�آن ِ�ض َّده.
واجلماعة من �شعائر الإ�سالم ،ومنذ قام املجتمع الإ�سالمي وامل�سجد حمو ُر
ن�شاطه و ُم ْل َتقَى �أبنائه ،تت�صافح فيه الوجوه والأيدي ،وتتالقى فيه على احلب
والتعاون.
ويقف امل�ؤمنون يف �صفوف مر�صو�صة بني يدي اهلل تبارك وتعاىل قد ًما لقدم
وكتفًا لكتف ،يزينهم اخل�شوع ل�سماع القر�آن ،والت�سبيح والتحميد خالل الركوع
وال�سجود.
و�أثر ال�صالة الفكري واخللقي عميق ،ف�إن القر�آن املتل َّو يرفع امل�ستوى
ويورث التقوى ،واللقاء املتكرر ي�صون العالقات اخلا�صة والعامة ،ويجعل الأمة
تواجه يومها وغدها وهي متعارفة ال متناكرة.
وث ََّم �أم ٌر �آخر� ،أَنَّ املبطلني �أقاموا يف هذه الدنيا ج ًّوا من املادية والأطماع

وامل�آرب ال�صغرية ميلأ �أنديتهم ،وي�سود طرقهم ،وي�صنع تقاليدهم ،ويدعم ُبعدهم
عن اهلل وكفرهم ب�آياته ،فيجب �أن يكون للم�ؤمنني َج ٌّو �أنقى يعلو فيه ذك ُر اهلل،
حقائق م�أنو�س ٍة ال خياالت
وت�سمع فيه ق�ضايا احلق ،ويتحول فيه الإميان بالغيب �إىل َ
م�ستوح�شة.
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من ثم كانت اجلماعة من معامل الدين .وبع�ض الفقهاء يرى اجلماع َة فر�ضً ا
لل�صلوات اخلم�س ال ي�سقطه �إ ّال عذ ٌر �صحيح ،ولكن الذي عليه جمهور الأمة �أن
اجلماعة �سنة م�ؤكدة.
فهل هي �سنة م�ؤكدة للرجال والن�ساء على ال�سواء؟ كذلك يقول الظاهرية.
ولكن الأمر يحتاج �إىل ت�أمل.
فقد َ�ص َّح يف ال�سنة �أن املر�أة راعي ٌة يف بيتها وهي م�سئولة عن رعيتها .وال
�صو�صا ال ُّر َّ�ض َع ،و�إعداد البيت ال�ستقبال الرجل العائد
ريب �أن �شئونَ الأوال ِد خُ ً
من عمله ،كل ذلك يحول دون انتظام املر�أة يف اجلماعات اخلم�س.
مطلوب منها بعد �أن تفرغ من وظائف
ولذلك نَ َرى �أن ح�ضور اجلماعات
ٌ
بيتها ،ف�إذا قامت مبا عليها فال يجوز ل َر ُجلها �أن مينعها من َّ
هاب �إىل امل�سجد ،وقد
الذ ِ
جاء يف احلديث «ال متنعوا �إماء اهلل م�ساجد اهلل».
ونحن موقنون ب�أن النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -جعل �أحد �أبواب
خا�صا بالن�ساء ،و�أنه �أقامهن يف ال�صفوف امل�ؤخرة من امل�سجد  -وذلك
امل�سجد ًّ
�أ�صونُ لهن يف الركوع وال�سجود  -و�أنه َز َجر الرجال الذين يقرتبون من �صفوفهن،
كما زجر الن�ساء الالئي يتقدمن قري ًبا من �صفوف الرجال.
وقد بقيت �صفوف الن�ساء يف امل�سجد طيلة العهد النبوي و�أيا َم اخلالفة
الرا�شدة ،مل ي�شغب عليها �شاغب ،تبد�أ مع الفجر وتنتهي عند الع�شاء.

يف عامل الن�ساء

79

79

جماعات حا�شدة ل�صالة الرتاويح يف رم�ضان ،ومعروف
ورمبا قامت للن�ساء
ٌ
�أن ا�شرتاكهن يف �صالة العيد و�سماع اخلطبة من �شعائر الإ�سالم.
َب ْي َد �أن االزدهار الذي �أحدثه الإ�سالم يف عامل املر�أة �أخذ يتعر�ض للذبول
تعليم الن�سا ِء الكتابةَ ،كي يبقني على �أُ ِّم َّي ِتهِن
والتال�شي ،فو�ضع حديث مينع َ
الأوىل.
حل�ساب من تعود هذه اجلاهلية؟
فر�ض على ن�صف الأمة ُ
وعندما ُي ُ
اجلهل والعمى فكيف تن�ش�أ الأجيال
املقبلة؟
ثم �شاع حديث �آخر َي ْ�أ َبى على الن�ساء ح�ضو َر اجلماعات ُك ِّلها ،بل طلب
من املر�أة �إذا �أرادت ال�صالة يف بيتها �أن تختار املكان املوح�ش املعزول ،ف�صالتها يف
ِ�س ْر َداب(� )1أف�ضل من �صالتها يف الغرفة ،و�صالتها يف الظلمة �أف�ضل من �صالتها
يف ال�ضوء.
وراوي هذا احلديث يط ّوح وراء ظهره بال�سنن العملية املتواترة عن َ�ص ِاح ِب
الر�سالة.
وينظر �إىل املر�أة امل�صلية وك�أنها �أذى يجب ح�ص ُره يف �أ�ضيقِ نطاقٍ و�أَ ْب َع ِد ِه.

ولنقر�أ هذا احلديث الغريب كما ذكره ابن خزمية وغريه:
(� )1سِ ْر َداب :مكان �ضيق( .م).
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«عن �أم حميد امر�أة �أبي حميد ال�ساعدي �أنها جاءت �إىل النبي  فقالت:
يا ر�سول اهلل �إين �أحب ال�صالة معك ،قال :قد علمت �أنك حتبني ال�صالة معي.
و�صالتك يف بيتك خري من �صالتك يف حجرتك .و�صالتك يف حجرتك ،خري
من �صالتك يف دارك ،و�صالتك يف دارك خري من �صالتك يف م�سجد قومك،
و�صال ُت ِك يف م�سجد َق ْو ِم ِك خ ٌري ِم ْن �صالتك يف م�سجدي»َ .
الراوي:
قال َّ
فبني َلها َم�سْ جِ ٌد يف �أَق َْ�صى �شيء من بيتها و�أظلمه ،وكانت ت�صلي فيه
«ف�أمرت َ
حتى لقيت اهلل .
والبيت يف احلديث هو غرفة النوم ،واحلجرة غرفة اجللو�س ،وال�صالة يف
الأوىل �أف�ضل من ال�صالة يف الأخرى.
الدا ِر( ،)1وهي يف
وال�صالة يف غرفة اجللو�س �أف�ضل من ال�صالة يف َع ْر َ�ص ِة َّ
َع ْر َ�ص ِة الدار � ُ
احلي.
أف�ضل من ال�صالة يف م�سجد ّ
وكلما �ضاق املكان وبعد وا�ستوح�ش كانت ال�صالة فيه �أف�ضل.
ويجعل ابن خزمية عنوان الباب الذي ذكر فيه هذه الق�ضايا «�صال ُة املر�أة
يف بيتها � ُ
أف�ضل ِم ْن �صالتها يف م�سجد ر�سول اهلل ،و�أن قول النبي  -عليه ال�صالة
وال�سالم�« :صالة يف م�سجدي هذا �أف�ضل من �ألف �صالة فيما �سواه من امل�ساجد»
ِ�إنمَّا �أراد به �صال َة الرجال دونَ �صال ِة الن�سا ِء.
(َ )1ع ْر َ�صة الدار :و�سطها( .م).
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�صحيحا فلماذا ترك ال َّن ُّبي الن�سا َء ي�شهدن
وال�س�ؤال ال�سريع �إن كان هذا الكالم ً
اجلماعات معه طوال ع�شر �سنني من الفجر �إىل الع�شاء؟ وملاذا خ�ص �أحد �أبواب
امل�سجد بدخولهن؟ وملاذا مل ين�صحهن بالبقاء يف البيوت بدل هذه املعاناة الباطلة؟
وملاذا ق�صر �صالة الفجر على �سورتني �صغريتني عندما �سمع بكاء ر�ضيع مع
�أمه حتى ال ين�شغل َق ْل ُبها؟
م�ساجد اهلل؟ وملاذا ا�ستبقت اخلالفة الرا�شد ُة
وملاذا قال :ال متنعوا �إما َء اهلل
َ
�صفوف الن�ساء يف امل�ساجد بعد وفاة الر�سول الكرمي؟
أحاديث منع الن�ساء من
راح نف�سه و�أراح غريه عندما َك َّذب � َ
�إن ابن حزم �أَ َ
وعدها من الباطل.
ال�صالة يف امل�ساجدّ ،

احلديث �شا ًّذا �إذا كان الثقة قد خالف به
وعلماء امل�صطلح يقولون :يعترب
ُ
الأوثق.
ف�إذا كان املخالف لي�س ثقة بل �ضعيفًا ،فحديثه مرتوك �أو ُم ْن َك ٌر.
ومل َيجِ ْئ يف �أحد ال�صحيحني ما يفيد من َع الن�ساء من ال�صالة يف امل�ساجد،
فهذه الأحاديث مردودة ُك ُّلها .فكيف �إذا خالف ال�ضعيف ال�سنة العملية املتواترة
وامل�شهورة؟ �إن حديثه ي�ستبعد ابتدا ًء.
وقد �أتت على امل�سلمني ع�صور ماتت فيها ال�سنة ال�صحيحة ،وال تزال هذه
ِ
املرويات املرتوك َة واملنكرةَ.
بيئات ال َت ْعر ُِف �إال
امل�أ�ساة باقي ًة تتع�صب لها ٌ
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وقد يقبل زجر املر�أة عن ح�ضور اجلماعات �إذا كانت ُم َتبرَ ِّ َجةً ،ف�إن َّ
هاب
الذ َ
وغر�س
�سعي ملر�ضاة اهللٌ ،
�إىل امل�ساجد لي�س ا�ستعرا�ضً ا للزينات ،وبعرثة للفنت� .إنه ٌ
للتقوى.
وحجز الن�ساء عن هذا ال�شر هو بتنفيذ و�صا ِة ر�سول اهلل «َ .....ي ْخ ُر ْج َن
َت ِف ٍ
مالب�س عادي ٍة وهيئ ٍة طبيعي ٍة ال تعطر وال تبخرت.
الت»؛ �أي :يف َ
�أما �إ�صدار حكم عام بتحرمي امل�ساجد على الن�ساء فهو م�سلك ال �صلة َل ُه
بالإ�سالم.
و�إن الفقهاء لريتاعون ملا يرويه املُ َح ِّدثون خمالفًا ملا ثبت لديهم.
انظر ما رواه املنذري حتت عنوان «الرتهيب من ترك الت�سمية على الو�ضوء
عم ًدا» ،قال الإمام �أبو بكر بن �أبي �شيبة رحمه اهلل« :ثبت لدينا �أن النبي 
ي�سم اهلل.»...
قال« :ال و�ضوء ملن مل ِّ
وعن �أبي هريرة قال ر�سول اهلل « :ال �صالة لمِ َ ْن ال و�ضوء له ،وال و�ضو َء
لمِ َ ْن مَْل يذك ِر ا�سْ َم ا ِهلل عليه».
الدار ُقطني
واحتجوا مبا رواه َّ
وفقهاء املذاهب على �أن الت�سمية �سنة ال فري�ضةُّ ،
و�ض�أ وذكر ا�سم اهلل عليه كان طهو ًرا جلميع
والبيهقي عن ابن عم َر مرفو ًعا« :من َت َّ
بدنه ،ومن تو�ض�أ ومل يذكر ا�سم اهلل عليه كان طهو ًرا لأع�ضاء و�ضوئه» ،قال
أحاديث كثرية ال ي�سلم �شيء منها عن مقال».
املنذري« :يف الباب � ُ
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وقد ذهب اجلمهور �إىل �أن الت�سمية على الو�ضوء �سنة ،وذهب احلنابلة
والظاهرية �إىل �أنها فري�ضة ،والأحاديث املروية بال�سلب �أو الإيجاب مو�ضع �أخذ
داعي للتهويل يف الأمر.
ورد ،وال َ
قطعي ،و�أَنَّ التحرمي ال
ومن اخلري �أن نعلم �أن الفر�ض ال يثبت �إ ّال بدليل ّ
يثبت �إال بدليل قطعي ،و�أن الأدلة الظنية لها دالالت � ّأقل من ذلك.
والذي يدخل ميدان التدين وب�ضاعته يف احلديث ُم ْز َجاة( )1كالذي يدخل
ال�سوق ومعه نقود ُم َز َّيفة .ال َي ُلو َم َّن �إال نَ ْف َ�س ُه �إذا �أخذته ال�شرطة ُم َك َّبل اليدين.
ونريد من اجلماعات العاملة للإ�سالم �أن تكون يقظ ًة فال تنخدع بالآثار
ين ال�صحيح َة ملا َ�ص َّح
الواهية ،والأحاديث املو�ضوعة ،كما نريد منها �أن تعرف املعا َ
من نقول.
أرباب تلك ال�صناعة.
و�أئمة الفق ِه هم � ُ

( )1مزجاة :قليلة رديئة مردودة( .م).
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َح ْول �شهاد ِة املر�أة
ومعروف �أن �شهادة املر�أة على الن�صف من �شهادة الرجل ،وقد ع َّلل القر�آنُ
ٌ
الكرمي ِلذ ِل َك ب�أن املر�أة قد تن�سى �أو حتار �أو ي�شتبه عليها وجه احلق ،وعندما تكون
معها امر�أة �أخرى ف�سوف يتعاونان على الإدالء باحلقيقة كاملة.
وقد بحثت يف هذا املو�ضوع ف�أدركت �أن املر�أة يف عادتها ال�شهرية تكون �شب َه
مري�ضة ،و�أن انحراف مزاجها وا�ضطراب �أجهزتها احليوية ي�صيبها ببع�ض االرتباك.
والتثبت يف �أداء ال�شهادات واجب.
ذاك �س ُّر قوله تعاىل :ﱹ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝﱸ [البقرة.]282 /
لكن تيا ًرا ن�ش�أ يف الفكر الديني
وكان يجب �أَنْ يقف الأمر عند هذا احلدَّ ،
ي�ستبعد �شهادة املر�أة ا�ستبعا ًدا تا ًّما يف �أهم ميادين التقا�ضي .وهو ميدان الق�صا�ص
واحلدود �أي فيما يت�صل بالدماء والأعرا�ض.
و�إذا كان الل�صو�ص ي�سرقون البيوت لي ًال �أو نها ًرا فما معنى رف�ض �شهادة
املر�أة يف حد ال�سرقة؟ و�إذا كان العدوان على النف�س والأطراف يقع كث ًريا مب�شهد
أقرب النا�س �إليها ثم ُت ْر َف ُ�ض
من الن�ساء فما معنى �أن ترى املر�أة َ
م�صرع �آ ِل َها �أو � ِ
�شها َد ُتها؟
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وملاذا مل يلتزم ن�صاب ال�شهادة كما ذكره القر�آن الكرمي؟
�إن ابن حزم يف متحي�صه للآثار املروية ي�ؤكد �أن رف�ض �شهادة الن�ساء يف
احلدود والق�صا�ص ال يوجد له �أ�صل يف ال�سنة النبوية.
ول�ست �أُ ِح ُّب �أن �أوهن ديني �أمام القوانني العاملية مبوقف ال ي�ستند ا�ستنا ًدا
قو ًّيا �إىل الن�صو�ص القاطعة .و�إذا كان امل�سلمون الآن �أكرث من مليار نف�س فما معنى
التطويح بكرامة خم�سمائة مليون امر�أة لقول �أحد من النا�س؟
امل�أ�ساة �أننا نحن امل�سلمني مولعون ب�ضم تقاليدنا و�آرائنا �إىل عقائد الإ�سالم
ن�صد عن
و�شرائعه لتكون دي ًنا مع الدين ،و َه ْد ًيا من لدن رب العاملني .وبذلك ّ
�سبيل اهلل.
و�أذكر هنا ق�صة الناقة التي عر�ضها �صاح ُبها بع�شرِة دراهم ،وا�شرتط �أن تباع
قالد ُتها معها ب� ِ
أرخ�ص الناق َة لوال هذه القالد ُة
درهم .فكان النا�س يقولون :ما � َ
ألف ٍ
امللعونةُ!
و�أقول كذلك :ما �أي�س َر الإ�سال َم و�أي�سر �أركا َن ُه ،وما �أ�صدقَ
عقائد ُه
َ
و�شرائ َعه ،لوال ما �أ�ضافه �أتباعه من عند �أنف�سهم ،وا�شرتطوا على النا�س �أن ي�أخذوا
به ويدخلوا فيه!
ولننقل كالم ابن حزم يف مو�ضوع ال�شهادة من كتابه «املُ َح َّلى».
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قال« :وال يجوز �أن َ
يقبل يف الزنا � ّأقل ِمن �أربعة رجال عدول م�سلمني� ،أو
مكان كل رجل امر�أتان م�سلمتان عدلتان فيكون ذلك ثالثة رجالٍ وامر�أتني� ،أو
رجلني و�أربع ن�سو ٍة� ،أو رج ًال واح ًدا و�ست ن�سو ٍة �أو َث َمانيِ ن�سو ٍة فقط.
وال ُي ْق ُبل يف �سائر احلقوق كلها من احلدود والدماء وما فيه الق�صا�ص،
والنكاح والطالق والرجعة والأموال �إ ّال رجالن م�سلمان عدالن� ،أو رجل
�شريح �أنه �أجاز �شهادة امر�أتني يف
وامر�أتان كذلك� ،أو �أرب ُع ن�سوة ،قالّ :
«و�صح عن ٍ
عتاقة مع رجل».
و�صح عن ال�شعبي ُ
قبول �شهادة رجل وامر�أتني يف الطالق وجراح اخلط�أ،
ّ
حد.
ومل ُيجِ ْز �شهاد َة الن�ساء يف جراح عمد وال يف ّ
و�صح عن �إيا�س بن معاوية ُ
قبول امر�أتني يف الطالق.
�شريحا �أجاز �شهادة �أربع ن�سوة على رجل يف
وعن حممد بن �سريين �أن ً
�صداق امر�أة.
وعن الزبري بن اخل ّريت عن لبيد قال�« :إن �سكرانًا طلق امر�أته ثالثًا،
ف�شهد عليه �أربع ن�سوة فرفع �إىل عم َر بن اخلطاب ف�أجاز �شهادة الن�سوة ،وف ّرق بني
الزوجني».
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وعن �سفيان بن ُع َي ْي َنة عن �أبي طلق عن امر�أة� :أَنَّ امر�أة �أوط� ْأت �صب ًّيا فقتلته
ف�شهد عليها �أربع ن�سوة ،ف�أجاز علي بن �أبي طالب �شهادتهن.
وعن عطاء قال�« :أجاز عمر بن اخلطاب �شهادة الن�ساء مع الرجال يف
الطالق والنكاح» .ويف رواية �أخرى عن عطاء بن �أبي رباح قال« :جتوز �شهاد ُة
الن�ساء مع الرجال يف كل �شيء».
قال ابن حزم عن عبد اهلل بن عمر عن ر�سول اهلل � أنه قال يف حديث:
«ف�شهادة امر�أتني تعدل �شهادة رجل».
ال�س َّن ُة من النبي  ومن
�أما ما جاء عن الزهري الذي قالَ « :م َ�ض ِت ُّ
�أبي بكر وعمر �أنه ال جتو ُز �شهاد ُة الن�ساء يف الطالق وال يف النكاح ،وال يف احلدود،
احلجاج بن
َف َب ِل َّية؛ لأنه منقط ٌع من طريق �إ�سماعيل بن عيا�ش  -وهو
ٌ
�ضعيف  -عن َّ
�أرطاة وهو هالك.
و�أما الرواية عن عمر :لو فتحنا هذا الباب مل ت�ش�أِ ا ْمر�أ ٌة �أن تف ِّرق َب نْي رجل
وامر�أته �إِ ّال فعلت ذلك ،فهو عن احلارث الغنوي وهو جمهول ،ثم �إن ُع َم َر ال يقول
هذا الكالم.
انتقيت هذه ال�سطور من عدة �صفحات ت�ضمنت �آراء فيها اخلط�أ وال�صواب،
ٍ
ومرويات فيها املقبول واملردود ،ور�أيت  -حتى �أ�ستنقذ نف�سي والنا�س من هذه
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ال ُّل َّجة � -أن �أعت�صم باملتواتر من كتاب اهلل ،وامل�شتهر من ال�سنة النبوية ،و�أن �أقر َر
َ
قبول �شهاد ِة املر�أة يف كل �شيء وف َْق الن�صاب الثابت يف ديننا.
ومن حق كل م�سلم �أن يتجاوز ما وراء ذلك غري متهم وال مريب.
ويل �أن �أت�ساءل :هل من م�صلحة الأمن العام �إهدا ُر �شهادة املر�أة يف ق�ضايا
مذهب
يقع �ألوف منها مبح�ضر الن�ساء؟ وهل من م�صلحة الفقه والأثر
ترجيح ٍ
ُ
ُي�سي ُء �إىل الإ�سالم �أكرث مما يح�سن؟
احلكم» ،وهو قول
ثم نختم هذا الباب بقول ابن حزم« :وجائز �أَنْ َت ِل َي املر�أ ُة َ
�أبي حنيفة ،وقد ُرو َِي عن عمر بن اخلطاب �أنه ولىَّ ال�شفا َء  -امر�أ ًة من قومه -
ال�سوقَ  ،ف�إن قيل :قد قال ر�سول اهلل « :لن يفلح قوم �أ�سندوا �أمرهم �إىل امر�أة»،
ُّ
قلنا� :إمنا قال ذلك ر�سول اهلل يف الأمر العام الذي هو اخلالفة.
برهان ذلك :قوله  -عليه ال�صالة وال�سالم« :املر�أة راعية على مال زوجها
وهي م�سئولة عن رعيتها».
وقد �أجاز املالك ُّيون �أن تكون و�صية ووكيلة(« )1ومل ي�أت ن�ص من منعها �أن
بع�ض الأمورِ .وباهلل تعاىل التوفيق.»..
تلي َ
َ
( )1و�أجاز الأحناف توكيلها باخل�صومة «املحاماة».

الغِنَاء

خرب الواحد وقيمته  -ابن حزم يناقش ما ورد يف حتريم الغناء من أخبار

الرتويــــح عن النفـــــس باملباحـــــات  -منــــــــــاذج للغنـــــــــاء الشـــــــريف

فساد أغلب البيئات الفنية  -التطرف يف التحريم نزعة غري إســــــالمية.

الـغ ِـ َنــاء
أحب الب�شر �إلينا و�أج ّلهم نع ًما لدينا.
حممد �صاحب الر�سالة اخلامتة � ُّ
وفق جهادهم لإحقاق احلق و�إبطال الباطل،
�سبت �أقدا ُر النا�سَ ،
و�إذا ُح ْ
فمحمد �أ�صدقهم قي ًال و�أهداهم �سبي ًال و�أقدرهم  -باخللق اجلميل وال�صرب الطويل -
على �إبراز احلقيقة وحمايتها وتفتيح اجلفون املغلقة على �سناها.
لقد �أن�صف الوحي الإلهي كله ،و�صانه مما عراه خالل القرون الأوىل ،وع َّرفنا
باهلل الأحد ال�صمدّ ،
وخط لنا �سبيل ر�ضاه يف وجه �سلطات �شر�سة وكهانات خرِفة،
وجماه َري توارثت ا َخل َب َال.
ويكافح الطغا َة حتى ب َّلغ ر�سالة ال ُه َدى واخلري ،فله يف
ومل يزل ي�صابر الليا َيل
ُ
�أعناقنا �صنائع املعروف ال نن�ساها له �أب ًدا ،و�إن جهل اجلاهلون وجحد اجلاحدون.
�إن نبوة حممد َت ْلقَى يف هذا الع�صر تحَ َ ِّد ًيا نلقاه باال ْز ِد َراء( ،)1ت�شارك فيه
ال�صهيونية وال�صليبية وال�شيوعية ،يحاولن جمي ًعا َغ ْمط( )2حقه وبخ�س تراثه.
( )1اال ْز ِد َراء :االحتقار( .م).
(َ )2غ ْمطَ :ج ْحد( .م).
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حممد
ولكننا ننظر �إىل ما ِّ
وج و�شر ،وما يقدمه ٌ
تقدم هذه ال ِّن َح ُل(ُّ )1
للدنْيا من ِع ٍ
للدنيا  -يف كتابه و�سنته  -من ا�ستقامة وخري ،ونعلم �أن امل�ستقبل لنا ،و�أن يوم
الإ�سالم قادم ﱹ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﱸ [الرعد.]17 /
واملهم �أن نعرف ر�سالتنا ب�صدق ،و�أن نطبقها على �أنف�سنا بوفاء ،و�أن نبلغها
�إىل النا�س �سماو ّية ال يعلق بها من �أكدار الأر�ض ق ًذى ينفِّر منها �أ�صحاب ال ِف َطر
ال�سليمة.
نحن نعلم �أن الأنبياء كلهم مبلغون عن اهلل ،وال نعجب عندما نقر�أ قوله
تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﱸ [الن�ساء ،]80 /وقوله :ﱹ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱸ [�آل عمران.]31 /
فللر�سول علينا َح ُّق ال�س ْم ِع والطاع ِة ،ونحن ندر�س �سريته ِل َن ْن َه َج نَ ْه َج ُه
ونقتفي �أَ َث َر ُه ونقتدي به فيما فعل وترك.
َ
وال خالف َب نْ َي امل�سلمني يف �أن حمم ًدا �أ�سو ُتهم احل�سنة و�إما ُمهم الأول،
وال�صورة العملية الو�سيمة ملا يف القر�آن الكرمي من هدى ونور.
وعندما نقرر م�صادر الأحكام فالإجماع منعقد على �أن الأ�صلني الأولني
هما الكتاب وال�سنة .والكتاب ال َت ْرقى �إليه �شبهة؛ فهو متواتر َح ْر ًفا حر ًفا ،ونحن
ن�ؤمن به جملة وتف�صي ًال.
( )1ال ِّن َحل :العقائد( .م).
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وما بلغ من ال�سنة درجة اليقني ف�سبيله �سبيل القر�آن الكرمي ال يزيغ عنه
�إال هالك .ومن علم على وجه اليقني �أن ر�سول اهلل �أ�صدر �أم ًرا ثم قرر رف�ضه فقد
ان�سلخ عن امللة( ،)1ال خالف يف هذا.
ٍ
حديث ما فمداره :هل قال الر�سول هذا؟ �أم مل
و�إذا وقع َلغ ٌَط( )2حول
التقدم بني
يقله؟ فالكالم يف �صحة الن�سبة ويف �ضمانات هذه ال�صحة ،ال يف جواز ُّ
يدي اهلل ور�سوله� ،أو �أخذ ما يعجب وترك ما ال يعجب.
وقد قر�أت البحث الذي كتبه الأ�ستاذ ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي يف
()3
أنف�س ما يقال يف
ال�سنة  ،فوجدته �أَ ْو َفى على الغاية ،وجمع � َ
�أ�سلوب التعامل مع ُّ
هذه الق�ضية .واحلق �أن ال�شيخ يو�سف من العلماء الذين يظهرون ِب ِق ّلة يف تاريخنا
ولهم ر�سوخ يف الفقه والأثر ،وب�ص ٌر بالن�ص الإلهي وواقع احلياة ،بل هو يف ميدانه
�إمام من الثقات العدول ،والدعاة الأمناء.
و�أنا �أطمع يف �أن �أ�ضيف �إىل جهده �أ�شيا َء لي�ست ا�ستدرا ًكا عليه ،و�إمنا هي
مواقف جمهرة امل�سلم َني من ال�سنة ال�شريفة ،عندما يرتكون
�إ�ضافات تو�ضح
َ
حديثًا من الأحاديث ٍ
ِ
مالحظ ال�شريع ِة َر�أَ ْو ُه �أجدر بالرتجيح.
مللحظ �آخ َر من
( )1ان�سلخ عن امللة :نزع نف�سه منها ب�أن كفر بها( .م).
(َ )2لغَط� :صوت وجلبة( .م).
(�)3صدر الكتاب بالفعل يف عام 1410هـ 1989 /م وطبع منه عدة طبعات يف املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي
ودار ال�شروق( .م).
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وقبل �أن �أ�شرح ما عندي �أحب �أن �أقول� :إنني مع اجلماعة الكربى �أ�ستظل
بلوائها و�أنتظم يف �صفوفها و�أكره ال�شذوذ ،و�أرف�ض اخلروج على ما ارت�ضاه جمهور
الأمة.
ِ
العداوات الرهيب َة التي تواجهها �أمتنا يف هذه ال�سنوات
�إنني �أعر ُِف
عج ِاف( ،)1و�أريد �أن َت ْبقَى جبهتنا متحد ًة ل�صون بي�ضتنا( )2وك ْبت عدونا.
ا ِل َ
لقد تخرجت يف الأزهر من ن�صف قرن ،ومكثت يف الدرا�سة ب�ضع ع�شرة
العلمي ،و�أنه ٌ
دليل على
الظن
�سنة مل � ْ
أعرف خاللها �إ ّال �أَنَّ حديث الآحاد يفيد َّ
َّ
احلكم ال�شرعي ما مل يكن هناك ٌ
دليل �أقوى منه ،والدليل الأقوى قد ي�ؤخذ من
دالالت القر�آن القريبة والبعيدة� ،أو من ال�سنة املتواترة� ،أو من عمل �أهل املدينة.
�ضرب من
والقول ب�أن حديث الآحاد يفيد اليقني ،كما يفيده املتواترٌ ،
املجازفة املرفو�ضة عق ًال ونق ًال .ومن هنا فقد �ألفنا َ
أحكام �شَ ّتى تخالف
قبول � ٍ
املتبادر من بع�ض املرويات ال�صحيحة.
احلنفي � -أ�سمع املالكيني يقولون:
كنت  -و�أنا �أدر�س الفقه على املذهب
ّ
من �أفطر يف رم�ضان نا�س ًيا فعليه الق�ضاء� ،أو يقولون :ال�شك ينق�ض الو�ضوء ،وهذا
يخالف �أحكا ًما مقرر ًة عندنا تعتمد على �أحاديث �صحيح ٍة.
( )1الع َِجاف :ال قطر فيها وال خ�صب( .م).
(َ )2ب ْي َ�ضتنا� :أ�صلنا( .م).
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وكنا ال نقر�أ حر ًفا وراء الإمام يف ال�صلوات اخلم�س� ،أو نَترْ ُ ُك الب�سملة �أحيانًا
ملا ا�ستقر عندنا من مرويات ،على حني كان ال�شافعيون ي�ص ّرون على تالوة الفاحتة،
ويرون الب�سملة ُج ْز ًءا منها.
ومل نَ ُك ْن ن�شعر بغ�ضا�ضة من هذا االختالف ،و�إذا ثار َج ٌ
علمي ركد
دل ّ
بعد قليل غ َري خملف غ�ض ًبا وال �أ�سفًا.
ويف املذهب احلنفي يع َّرف الفر�ض ب�أنه ما ثبت بدليل قطعي� ،أَ َّما الواجب -

وهو دون الفر�ض  -فما ثبت بدليل ظ ِّني ،ويعني ذلك �أن حديث الآحاد ال يثبت
به فر�ض ،كما �أنه ال يقع به حترمي ،بل يفيد الكراهية وح�سب.

وعندما َت َو َّغ ْلنا يف درا�سة القر�آن الكرمي َو َج ْدنا املف�سرين املحققني يجنحون
�صاحب املنار« :التفرقة بني ما ثبت بن�ص القر�آن من
�إىل ذلك املنهج .يقول
ُ
الأحكام ،وما ثبت بروايات الآحاد و�أقي�سة الفقهاء �ضروريةٌ ،ف�إِنَّ من يجحد ما
جاء يف القر�آن الكرمي يحكم بكفره ،ومن يجحد غريه ينظر يف عذره .فما من �إمام
جمتهد �إِ َّال وقد قال �أقوا ًال مخُ َ ا ِل َف ًة لبع�ض الأحاديث ال�صحيحة لأ�سباب يعذر بها،
خروجا من الدين حتى من
وتبعه النا�س على ذلك .وال ّ
يعد �أحد ذلك عليهم ً
ال عذر له يف التقليد».
�صاحب املنار عن ابن ال َق ِّي ِم يف كتابه �إعالم املُ َو ِّقعني قوله« :ال ِّربا
ثم نقل
ُ
واخلفي حرم لأنه
ال�ض َر ِر العظيم،
فاجللي حرم ملا فيه من َّ
نوعانَ :ج ِل ٌّي َ
وخ ِف ٌّيّ ،
ُّ
اجللي.»..
ذريعة �إىل ّ
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ويرى ابن القيم �أن ربا الف�ضل املعروف يف حديث الأ�صناف ال�ستة �إمنا
ُح ِّر َم من باب َ�س ِّد الذرائع ،والواقع �أن ربا الف�ضل ال يكاد يوجد يف احلياة العملية.
فما َم ْعنى �أن تبي َع جرا ًما من ذهب بجرام من ذهب ِم ْث ًال مبثل ،هاء وهاء؟
املتفق
املق�صود �إغالق الباب من بعيد على ربا الن�سيئة .واحلق �أن
َ
احلديث َ
عليه يف حترمي التفا�ضل والإرجاء بني الأ�صناف ال�ستة ال يفهم �إال يف �ضوء بيان
ابن القيم.
�إن العقائد والأركان واملعامل الرئي�سة لديننا ت� ُ
ؤخذ مما نقل بالتواتر� ،أو مما
ا�ستفا�ضت �شهرته من ال�صحاح� ،أَ ّما الأحكام الفرعية فال ب�أ�س عند تقريرها من
النظر يف � ِ
أحاديث الآحاد ،وقد بذل علما�ؤنا جه ًدا مقدو ًرا م�شكو ًرا يف �ضبطها،
�إنهم مل يهدروا نقل عدل �ضابط ،بل �أعطوه ما ي�ستحق من اهتمام .بيد �أننا يف
ا�س و�أعرا�ضهم و�أموالهم ب�شهادة رجل واحد
ميدان ال�شهادة ال نحمي دماء ال َّن ِ
مهما كانت جاللته� ،إننا نَ ْط ُل ُب �شاهدين �أو �أرب ًعا يف الإثبات ،ودين اهلل �أهم من
دنيا النا�س.
ذلك ،وهناك ق�ضايا ال يجوز فيها الت�ساهل خلطورتها ،وقد �شعرت بالغيظ
النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم ،و�أعجزه عن
واحلرج و�أنا �أقر�أُ �أن يهود ًّيا َو ْغ ًدا �سحر َّ
ابن حجر ب�ستة �شهور� .أكذلك تنال القمم؟
مبا�شرة ن�سائه ُمد ًة ق ََّدرها ُ
قالوا :كما ي�ستطيع �سفيه �أن يقذفه بحجر �أو كما ي�ستطيع جمرم �أن ي�صيبه
ب ُِج ْرح .وهذا اعتذار مرفو�ض ،ف�إن ال�سحر ت�سلط على الإرادة والفكر وهذا
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م�ستحيل ،ال�سيما والو�سيلة ت�سليط �أرواح �شريرة� ،أو بع�ض اجلن على اجلهاز
الع�صبي للإن�سان ،فيوقعه يف ا�ضطراب وحرية.
ِّ
وقد َ�س َّرين �أن ال�شيخ حممد عبده رف�ض هذا احلديث ،و�ساءين �أن الرجل
هِم يف دينه لهذا املوقف املعظم لقدر الر�سول.
ال�ضخم ا ُّت َ
و�سمعت ال�شيخ حممد �أحمد عثمان  -رحمه اهلل  -وكان وكي ًال للجمعية
ال�شرعية يف م�صر -يقول� :إن يف �سند حديث ال�سحر مق ً
اال ،فقلت له :ل�ست
الفن .وكل ما الحظت على ال�سند �أنه يجعل نزول املعوذتني يف
من علماء هذا ّ
املدينة ،وهما يف «علوم القر�آن» وعند ُك َّتاب امل�صاحف نَ َز َلتا مبكة.
�إنني �أُ ِط ُيل النظر يف كتب ال�سنة ،معتقد �أن بها كنو ًزا ثمينة من تراث
النبوة ،و�أ�ستهدي بفطرتي يف جتنب ال�ضعيف وقبول ال�صحيح ،وهي فطرة �صقلتها
واحلب ال�صادق لهذا الوحي املبارك ،والدرا�سة
التالوة الدائمة لكتاب اهللُّ ،
احل�سنة ملناهج الفقهاء الأربعة الكبار ومن يليهم من �أهل الذكر وقادة الفكر.
أحاديث تركها �أبو حنيفة و َما ِلك وغ ُريهما ،و�إن رواها
ومن هنا
ابتعدت عن � َ
ُ
امل�شتغلون بجمع الأحاديث.
لقد تركها الأئمة ِب َت َل ُّط ٍف و�أدب ،و�أمامي الآن تف�سري املنار لقوله تعاىل:
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱸ [يون�س.]62 /
يقول ال�شيخ ر�شيد« :مل نر يف الأحاديث ال�صحيحة ما هو �أَ ْق َر ُب �إىل كالم ال�صوفية
منه �إىل كالم اهلل � إال حديث «من َعا َدى يل َو ِل ًّيا َفق َْد �آذن ُته بحرب.»...
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وقد انفرد به البخاري ،ويف �سنده كما يف متنه غرابة .قال احلافظ ابن رجب:
البخاري ب�إخراجه دون بقية �أ�صحاب الكتب.
هذا احلديث تفرد
ُّ
�إىل �أن قال :وهو من غرائب ال�صحيح ،تف َّرد به ابن كرامة عن خالد بن خملد،
ولي�س يف م�سند �أحمد ،مع �أَنَّ خال ًدا هذا َت َك َّلم فيه الإما ُم �أحمدُ وغ ُريه وقالوا :له
مناك ُري .ثم قال :وقد ُرو َِي من وجوه �أخرى ال تخلو كلها من مقال .وذكر احلافظ
يف تهذيب التهذيب اختالف �أئم ِة ا َجل ْر ِح والتعديل يف خالد ،ومنه ت�صريح جماعة
بروايته للمناكري ،ويف امليزان للذهبي :يكتب حديثه وال يحتج به� ...إلخ.
قال ال�شيخ ر�شيد« :و�أَ َّما الغراب ُة يف منت هذا احلديث فهو قوله تعاىل -
قد�سي« :وال يزال عبدي يتقرب �إ َّيل بالنوافل حتى �أح َّبه ،ف�إذا �أحببته
واحلديث ٌّ
كنت �سمعه الذي ي�سمع به� ..إلخ» الذي ا�ستدلوا به َع َلى احللول واالحتاد وقد
�أَ َّو َل ُه العلماء ،وبينت �أمثل ت�أويل له عند الكالم على حب اهلل تعاىل.
ريب
علي ب�أن �أ�ؤكد مكان َة �صحيح البخاري ،فهو بال ٍ
والإن�صاف َي ْق�ضي َّ
�أدقُّ كتب ال�سنة ،ومن الإن�صاف كذلك توكيد احتواء كتب ال�سنة على �آالف
الأحاديث املقبولة ،بذل الأ�سالف يف َت ْدوِي ِنها ُجهو ًدا م�ضنيةً ،وال تتم الإفادة
منها �إال بتعاون الفقهاء ،واملحدثني جمي ًعا َع َلى �ضبط معانيها ومغازيها.
وامل�أ�ساة التي ُنعانيِ منها ،ونخ�شى بالءها على ال�صحوة الإ�سالمية جتيء
من قبل قوم ي�سمون �أنف�سهم «الإخوة � ُ
أهل احلديث» ،نَ ْل َح ُظ عليهم ُعيوبًا ثالثةً:
اكرتاثهم باملَ ْر ِو َّي ِات الواهية ،وبناء العال ِّيل فوقها.
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لل�صحاح ،وتع�صبهم ملا يفهمون من �أخطاء.
ثم �سوء َف ْهمهم ِّ
ثم عجزهم عن �إدراك احلكمة القر�آنية ،ووقوفهم بعي ًدا عن حماور القر�آن
وغاياته.
وقد ن�ستطرد يف ال�شكوى فنقول� :إن من ه�ؤالء من يرفع خ�سي�سته بالطعن
يف الأئمة الكبار ،ومن يواري َ�سوْ�أَ َت ُه( )1ب ِال َّل َج َاج ِة( )2يف تكبري �أحكام حمدودة� ،أو
جت�سيم ٍ
خالف تافه.
�صريحا يف تو�ضيح ما �أخافه .منذ �أيام وقف بني الإ�سالميني يف
ولأكن ً
ي�صيح ب�أعلى �صوته:
اجلزائر َم ْن ُ
َ
الرجال .ال َ
عمل لها �إِ ّال هذا.
�إِنَّ املر�أ َة يف الإ�سالم خُ ِلق َْت ِل َكي َت ِل َد
وهذه ال�صيحة تنطلق ،والغزو الثقايف الديني وال�شيوعي يعد املر�أة بالعلم
والكرامة وا�ستكمال ال�شخ�صية وامل�شاركة يف �إ�صالح الأر�ض وغزو الف�ضاء .قلت
للإِ�سالميني و�أنا كا�سف البال :قفوا هذا املُ ُجونَ قبل �أن َت ْر َت َّد اجلزائ ُر وت�ستو َيل
عليها فرن�سا مرة �أخرى.

ال�سوْ�أة :كل عمل و�أمر �شائن( .م).
(�َ )1سو َْ�أتهَّ :
( )2ال َّل َج َاجة :التمادي والعناد( .م).

ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث

100

100

هذا املتحدث امل�سكني با�سم الإ�سالم ال يعرف �إال حديثًا مكذوبًا� :أن
املر�أة ال ترى رج ًال وال يراها َر ُج ٌل ،و�أنها خلقت ل َيفْترَ ِ�شَ ها َف ْح ٌل وح�سب.
وهذا متحدث �إ�سالمي �آخ ُر يرى �أن خروج الر�سول يف «بدر» يدل على
جواز �أن تكون احلرب يف الإ�سالم هجومية .بل يدل على �أن الإ�سالم قام
بال�سيف.
يقع هذا الفهم وامل�سلمون ال يقدرون على التقاط �أنفا�سهم من وط�أة الهجوم
عليهم .ال ي�صنعون �سنانًا وال يقدمون برهانًا .وال �أَ ْم ِ�ضي يف هذه ال�شَّ كاة فالأمر
يطول.
من حق املهتمني بالأحاديث ال�ضعيفة �أن يذكروها بعي ًدا عن دائرة العقائد
والأحكام الت�شريعية.
ف�إن الدماء والأموال والأعرا�ض �أكرب من �أن تتداول فيها �شائعات علمية.
وكذلك �أ�صول الرتبية ،وتقاليد املجتمع ،وال�شعائر التي ي�شخ�ص �إليها
الر�أي العام ،وتعد منارات على حقائق الإ�سالم و�أهدافه يف احلياة.
ميكن االكرتاث( )1بالأحاديث ال�ضعيفة يف ق�ضايا هام�شية� ،أو حيث تكون
زيادة تنبيه �إىل ما قررته الأدلة املحرتمة يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله.
( )1االكرتاث :االهتمام( .م).
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وهذا هو منهج علمائنا من قدمي ،ولكن طوائف من العوا ِّم� ،أو من ذوي
الأغرا�ض حادوا عن هذا املنهج ،فر�أينا �أ�شيا َء تهتاج لها جماه ُري ما كان ال�سلف
الأول ي�أبه لها(.)1
ومت ذلك على ح�ساب حقائق الإ�سالم الكربى يف جمال العقيدة وال�شريعة،
وجمال الإدارة واالقت�صاد وال�سيا�سة.
بل �أ�ستطيع َ
القول ب�أنه مت على ح�ساب الأخالق والتزكية التي ُبعث بها
�صاحب الر�سالة العظمى.
ومن الدهماء( )2من يهتم بق�ضية رفع اليدين قبل الركوع وبعده �أكرث مما
يهتم بتوفري اخل�شوع وال ُق ُنوت بني يدي اهلل  ،وخالف الفقهاء يف هذه الق�ضية
معروف.
والبعد الذي الحظناه عن منهج ال�سلف يرجِ ُع �إىل انت�شار الأحاديث
ال�ضعيفة ،ويرجع قبل ذلك �إىل انت�شار مقولة مل يكن لها رواج بني الفقهاء
القدامى ،وهي �أن حديث الآحاد يفيد اليقني العلمي الذي يفيده املتواتر.
�إن احلديث ال�صحيح له وزنه ،والعمل به يف فروع ال�شريعة له م�ساغ وقبول.
وتركه لأدلة �أقوى منه �أمر مقرر م�أنو�س بني فقهائنا� ،أما الزعم ب�أنه يفيد اليقني
كالأخبار املتواترة فهي جمازفة مرفو�ضة.
( )1ي�أبه لها :يهتم بها( .م).
( )2الدهماء :جماعة النا�س( .م).
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املدر�س -
وقد قال يل �أحد املتم�سكني ب�أن خرب الواحد يفيد اليقني� :إن
َ
وهو رجل واحد  -ي�ؤمتن على التعليم ،و�أن ال�سفري  -وهو رجل واحد  -ي�ؤمتن على
�أخبار دولته ،و�أن ال�صحايف يف احلديث الذي ينقله ي�ؤمتن على ما يذكره� ..إلخ.
وقائ َع.

املرويات لي�ست َ
ذكرت من
قلت� :إن العنعنات التي تنقل بها
ُ
مثل ما َ

و�إذا فر�ضنا جد ًال �أنها مث ُلها من كل وجه ف�إن اليقني ال ي�ستفاد من هذه
الوقائع؛ َف�إنَّ املدر�س قد يخطئ في�صحح نف�سه �أو ي�صحح له غريه ،وال�سفري ترقبه
دولته وقد تراجعه فيما بلغ ،وكذلك الأحاديث ال�صحافية� ،إن ما ُيحفُّها من قرائن
الن�شر والإقرار �أو الرد يجعل الثقة بها �أقرب.
ونحن مع حتري عدالة ال�شاهد ال نكتفي ب�شاهد واحد ،ورمبا طلبنا �أربعة
�شهدا َء حتى نَ ْطم ِئ َّن �إىل �صدق اخلرب.
راجحا ،وال ين�شئون يقي ًنا ثاب ًتاَ ،ب ْي َد َ�أنَّ
وال�شاهدان �أو الأربعة ين�شئون َظ ًّنا ً
الراجح .وهو ما
الظن
حماية املجتمع ال تتم �إال بهذا الأ�سلوب� ،أ�سلوب قبولِ ِّ
ِ
قامت عليه ال�شرائع والقوانني يف دنيا النا�س.
وذلك كله َغ ُري ِب َنا ِء العقائد يف النفو�س ،و�إقامة الأمم عليها� ،إن العقائد
�أ�سا�سها اليقني اخلال�ص الذي ال يتحمل �أَثا َر ًة( )1من �شك.
(�)1أَثَارة :بقية( .م).
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وعلى �أية حال ف�إن الإ�سالم تقوم عقائده على املتواتر النقلي والثابت
العقلي ،وال عقيدة لدينا تقوم على خرب واحد� ،أو تخمني فكر.
ثم يجيء دور الت�شريع يف حتديد م�سار الأمة العام ،وم�سالك الأفراد اخلا�صة،
وعندنا يف هذا من الن�صو�ص ما هو قطعي الثبوت والداللة ،وما هو ظني الثبوت
والداللة ،وما هو قطعي الثبوت ظني الداللة ،وما هو ظني الثبوت قطعي الداللة.
وا�ستفادة الأحكام من م�صادرها لها علم خا�ص بها ولها رجال ثقات،
وعلى العامة �أن ت�سمع وتطيع.
وقد ر�أيت يف هذه الأيام َم ْن ُي َ�س ِّمي نف�سه �أم َري جماعة ،واجلهد الذي
يت�صبب له عرقًا وهو يقوم به ،هو �إ�شاعة النقاب بني الن�ساء� ،أو �إ�شاعة اجللباب بني
الرجال� ،أو حترمي الذهب على الن�ساء والرجال جمي ًعا� ،أو ترك �شعر اللحية ينمو
فال ي�ؤخذ منه �شيء حتى لقاء اهلل.
أحاديث الواهية
�أهذه غايات تتكون لها جماعات؟ والغريب �أن ال َ
ِ
واخلالفات الفرعي َة لها حظوظ متناق�ضة �أو طوالع �سعد ونح�س .فل�ست تدري ملاذا
عا�شت هذه؟ وملاذا ماتت تلك؟
يف م�صر حتتفل العامة بليلة الن�صف من �شعبان ،ولي�ست لهذه الليل ِة القيمة
�صالتي تعطيها هذا ال�ش�أ َو( )1الرفي َع .ويف ٍ
حديث مع �أحد الإِخوة من علماء اخلليج
( )1ال�ش�أو :الأمد ،الغاية( .م).
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قال� :إن للأحاديث املو�ضوعة والواهية �سوقًا رائجة عندكم .قلت :للأ�سف
وعندكم كذلك.
أحاديث التي ُت�صْ َد ُر و ْفقَها �أَ ْحكا ُمنا .ف�ضحكت و�أنا
قال :نحن نتحرى ال َ
�أرد عليه ب�إجابة �سريعة:

أظن الأحاديث التي وردت يف ليلة ال ِّن�صْ ِف �أقوى من الأحاديث التي
� ُّ
وردت يف حترمي الغناء.
ثابت يف ال�سنة
ف�أجاب م�ستنك ًرا :هذا غري �صحيح� .إن حترمي الغناء و�آالت ِه ٌ
النبوية.
تفعل.

ابن حزم يف ذلك املو�ضوع ،ثم انظر ما
قلت له :تعال نقر�أ �سو ًّيا ما قاله ُ

ِ
قال ابن حزم« :وبي ُع ال�شِّ ْط َر جْ ِن واملزام ِري والعيدانِ
واملعازف والطناب ِري
حالل ُك ُّله ،ومن ك�سر �شي ًئا من ذلك �ضمنه� ،إ ّال �أن يكون �صورة م�صورة  -متث ً
ٌ
اال
جم�س ًما  -فال �ضمان على كا�سرها ،وت�ضمني املعتدي على هذه الأ�شياء واجب؛
لأنها مال من مال مالكها».
()1

وابتياعهن ،و�أ�سا�س
قال« :وكذلك يجوز َب ْي ُع املغنيات  -من اجلواري -
ُ
اجلواز يف كل ما ذكرنا قوله تعاىل :ﱹﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱸ[البقرة،]29 /
( )1الطنابري� :آلة من �آالت الطرب( .م).
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وقوله :ﱹﭧ ﭨ ﭩﱸ [البقرة ،]275 /وقوله:
ﭟﱸ [الأنعام]119 /؛ يعني� :أن الأ�صل يف الأ�شياء الإباحةُ ،و�أنه ال حترمي
�إال بن�ص ،وقد ف�صل اهلل ما حرم يف كتابه وعلى ل�سان نبيه ،ومل ي�أت ن�ص بتحرمي
�شيء مما ذكره من البيوع ال�سابقة» .ثم ذكر ابن حزم �أن �أبا حنيفة يوجب ال�ضمان
على من ك�سر �شي ًئا من �آالت اللهو التي �سماها �آنفًا.

ﱹﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

قال« :واحتج املانعون ب�آثار ال ت�صح� ،أو ي�صح بع�ضها وال حجة لهم فيها..
منها عن عائ�شة �أم امل�ؤمنني  -ر�ضي اهلل عنها  -عن النبي  قال�« :إن َ
اهلل َح َّر َم
ابن حزم وهو يناق�ش �سند
املغني َة وبي َعها وثم َنها وتعلي َمها
َ
واال�ستماع �إليها» .قال ُ
و«�سعيد ُبن �أبي رزين» ،وهو
هذا احلديث« :فيه من الرواة «ليث» وهو �ضعيف،
ُ
ٌ
جمهول ال ُي ْد َرى من هو عن �أخيه .وما �أدراك ما عن �أخيه .هو ما يعرف وقد
ُ�س ِّمي ،فكيف �أخوه الذي مل ُي َ�س ّم؟
َو َع ْن علي بن �أبي طالب قال ر�سول اهلل�« :إذا َع ِم َل ْت �أمتي َخ ْم َ�س َع ْ�ش َر َة
خ�صْ ل ًة َّ
حل بها البالء .»...
ريحا حمراء
منهن «واتخذوا القينات( )1واملعازف ،فليتوقعوا عند ذلك ً
وم�سخا وخ�سفًا».
ً
( )1ال َق ْي َنات :املغنيات( .م).
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علي
قال ابن حزم يف رواة هذا احلديث :الحقُ ُبن
ِ
احل�سني و�ضرا ُر ُبن ٍّ
واحلم�صي جمهولون ،وفرج بن ف�ضالة مرتوك.
وعن معاوية قال« :نَهى ر�سول اهلل عن ت�سع ،و�أنا �أنهاكم عنهن الآن ،فذكر
فيهن الغناء وال َّن ْوح» .قال ابن حزم :يف رواته حممد بن املهاجر �ضعيف ،وكي�سان
جمهول.
وروى �أبو داود ب�سنده عن �شيخ عن ابن م�سعود يقول� :سمعت ر�سول اهلل 
يقول�« :إن الغناء ينبت النفاق يف القلب».
جدا! َمن هذا ال�شيخ»؟
يقول ابن حزم« :الرواية عن �شيخ عجب ًّ
وعن �أبي مالك الأ�شعري �أنه �سمع النبي  يقول« :ي�شرب نا�س من �أمتي
ي�سمونها بغري ا�سمها ،ي�ضرب على رءو�سهم باملعازف ،والقينات يخ�سف اهلل
اخلمر ُّ
بهم الأر�ض».
قال ابن حزم وهو يناق�ش ال�سند« :معاوية بن �صالح �ضعيف ،ولي�س فيه �أن
الوعيد املذكور �إمنا هو على املعازف ،كما �أنه لي�س على اتخاذ القينات ،والظاهر �أنه
على ا�ستحاللهم اخلمر ،والديانة ال ت�ؤخذ بالظن».
وعن �أن�س بن مالك قال :قال ر�سول اهلل« :من جل�س �إىل َق ْي َنة ف�سمع منها
َ�ص َّب اهلل يف �أذنيه الآنك يوم القيامة» ،والآنك هو الر�صا�ص املذاب.
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قال ابن حزم :هذا حديث مو�ضوع ف�ضيحة ،ما عرف ق َُّط عن طريق �أن�س.
وعن مكحول عن عائ�شة قالت :قال ر�سول اهلل« :من مات وعنده جارية
مغنية فال ت�ص ّلوا عليه».
قال ابن حزم :مكحول مل يلق عائ�شة ،وها�شم وعمر الراويان جماهيل.
وهناك حديث ال ندري له طريقًا وهو «نهى ر�سول اهلل  عن �صوتني
ملعونني؛ �صوت نائحة و�صوت مغنية» ،و�سنده ال �شيء.
وعن �أبي �أمامة �سمعت ر�سول اهلل  يقول« :ال يحل بي ُع املغنيات وال �شرا�ؤهن،
وثمنهن حرا ٌم» .وقد نزل ت�صديق ذلك يف كتاب اهلل وهو ﱹﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮂﱸ [لقمان،]6 /
والذي نف�سي بيده ما رفع رجل ق َُّط عقريته( )1بغناء �إ ّال ارتدفه(�)2شيطانان ي�ضربان
على �صدره وظهره حتى ي�سكت» ،وقد نظر ابن حزم يف الرواة فوجدهم بني
�ضعيف ومرتوك وجمهول.
َّ
البخاري معلقًا َع ْن �أبي ٍ
مالك
أهم ما ورد يف هذا الباب ما رواه
ُّ
ولعل � َّ
الأ�شعري� :أنه �سمع ر�سول اهلل  يقول« :ليكونن من �أمتي قوم ي�ستح ُّلون اخلز
واحلرير واخلمر واملعازف».
( )1رفع عقريته :رفع �صوته( .م).
( )2ارتدفهَ :ت ِب َعه( .م).
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ومعلقات البخاري ي�ؤخذ بها؛ لأنها يف الغالب مت�صل ُة الأ�سانيد ،لكن ابن
حزم يقول� :إن ال�سند هنا منقطع ،مل يت�صل ما بني البخاري و�صدقة بن خالد
راوي احلديث.
احلفل الذي
نقول :ولعل البخاري يق�صد �أجزاء ال�صورة كلها� ،أعني جملة ِ
ي�ضم اخلمر والغناء والف�سوق ،وهذا حمرم ب�إجماع امل�سلمني.
قال ابن حزم عن حترمي الغناء« :ال ي�صح يف هذا الباب �شي ٌء �أب ًدا ،وكل
واحد منه عن طريق الثقات �إىل
ما ورد فيه
مو�ضوع ،وا ِهلل لو �أ�سند َج ِمي ُع ُه �أو ٌ
ٌ
ر�سول اهلل  ما ترددنا يف الأخذ به».
ثم نظر ابن حزم يف الآية الكرمية :ﱹﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱸ[لقمان.]6/

َف َنفَى �أن تكون يف الغناء وقال�« :إن ن�صها ي�شرح املرا َد منها ،ف�إن من يريد
الإ�ضالل عن �سبيل اهلل واتخاذها هز ًوا كافر ب�إجماع امل�سلمني».
قال« :ولو �أَنَّ ا ْمر ًءا ا�شْترَ َ ى م�صحفًا َّ
لي�ضل عن �سبيل اهلل لكان كاف ًرا».
�إن اهلل ما ذم ق َّط من َر َّو َح عن نف�سه ب�شيء من اللهو ليعينه على الكثري من
اجلد ،و�إمنا ال ُ
م�سلم �أن ينظر يف ب�ستان متن ِّز ًها� ،أو
ِّ
أعمال بالنيات ،وال حرج على ٍ
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ِيح طبعه المْ َ ْك ُدود(.)1
يتنقل هنا وهناك ً
متفرجا ِليرُ َ
واحلق �أن الغنا َء كال ٌم ،ح�سنه ح�سن وقبيحه قبيح .هناك �أغانٍ �آ ِثمة ،تلقى
راخ الغرائ ِز �أو
يف ليالٍ ظاملة مظلمة و�إن كرثت فيها الأ�ضواء ،ال ت�سمع فيها �إ َّال ُ�ص َ
فحيح الرغبات احلرام.
َ
وهناك �أغانٍ �سليم ُة الأدا ِء �شريف ُة املعنى ق َْد تكون عاطفيةً ،وقد تكون دينيةً،
تمَْ�ضي مع �أحلانها �إىل � ٍ
النفو�س معها ،و ِ
أهداف عالية.
وقد تكون ع�سكريةً .تتجاوب
ُ
ُك ْن ُت مع رِفقة طيبة نَ َتغ ََّدى يف فندق حمافظ بحي «الهرم» ،وو�صل �إىل
نا�صح حزين
�صوت َجذب انتباهي ،و�ألقيت �إليه زمامي ،ك�أنه ُ
�أ�سماعنا ٌ
�صوت ٍ
يقاوم املُجون واال�سرتخاء.
مو�ضوع ب�إحدى الزوايا،
و�أخذت �أتبينَّ ُ الألفاظ التي ت�صدر من م�سجل
ٍ
ف�إذا هي للبو�صريي� ،أو بتعبري �أدقّ ت�شط ٌري لأبيات من الربدة ،كان البو�صريي
وال�شاعر الآخر يدوران فيها َ
حول البيت امل�شهور يف و�صف الر�سول الكرمي:
ك�أنَّه  -وهو فر ٌد  -من جالل ِت ِه

يف ع�سك ٍر حني تلقا ُه ويف َح�شَ ِم

مل تكن هناك �أحلانٌ م�صاحب ٌة تثري امل�شاعر ،كان �صوت املبتهل ال�شادي
مزيجا من �إميان وحب جعالين �أطوي الع�صور القهقرى ،و�أمثل يف ح�ضرة
ً
وجه و ُي َر ِّبي ،ويخلق اجليل الذي
�صاحب الر�سالة ،وهو يف مجَْ ِل ِ�سه ال ُّروحي ُي ِّ
( )1املكدود :املُ ْت َعب( .م).
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�سين�شئ ح�ضار ًة �أرقى و�أتقى ،و ُيلقي بذور الإن�سانية اجلديدة التي �ستنقذ العامل
من جربوت الرومان والفر�س.
كان فر ًدا يجل�س كما يجل�س العبد وي�أكل كما ي�أكل العبد ،ولكن الأ�شعة
املنبثقة من �أركانه جتعل الأب�صار تنح�سر( )1عنه ،وجتعل الأباطرة والقيا�صرة
يجثون( )2عند قدميه.
�إن الغناء الرقيق املتوا�ضع الذي �سمعته ال يزال ي�ؤثر يف نف�سي كلما
ا�ستح�ضرت َج ْر�سه ،بعدما �صار ِذ ْك َرى.
قال الإمام ال�شاطبي يف اجلزء الأول من كتابه «االعت�صام»�« :إِنَّ َق ْو ًما �أَ َتوا
عم َر َبن اخلطاب ِ  فقالوا :يا �أمري امل�ؤمنني �إن لنا �إما ًما �إذا فرغ من �صالته
َت َغ َّنى».
فقال عمر :من هو؟ فذكروا له الرجل ،فقالُ :قوموا بنا �إليه ،ف�إ َّنا �إن َو َّجهنا
�إليه من ُي ْح ِ�ض ُره يظننا تجَ َ َّ�س�سْ نا عليه �أَ ْم َر ُه.
وقام عم ُر مع جماعة من �أ�صحاب النبي  ،حتى �أتوا الرجل وهو يف
امل�سجد ،ف َل َّما نظر �إىل عمر قام �إليه ،وا�ستقبله قائ ًال :يا �أمري امل�ؤمنني ما حاج ُتك؟
وما جاء بك؟
( )1تنح�سرّ :
تكل ،تنقطع من طول املدى( .م).
( )2يجثون :يجل�سون على ركبتيهم( .م).
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�إذا ِ
أحق بذلك منك �أن ن�أت َي َك ،و�إن كانت احلاج ُة
كانت احلاج ُة لنا كنا � َّ
لك ف�أَ َح ُّق من عظمناه خليفة ر�سول اهلل .فقال له عم ُرَ :و ْي َح َك َب َلغَني َع ْن َك �أم ٌر
�ساءين .فقال :وما هو يا �أمري امل�ؤمنني؟ قال� :أتت َم َّج ُن يف عبادتك  -من املَ َجانَ ِة
واال ِّت�ضاع؟ قال :ال يا �أمري امل�ؤمنني ،لكنها ِعظ ٌة � ِأع ُظ بها نف�سي.
عنه.

قبيحا نهيتك
قال عمر :قلها ،ف�إن كانت كال ًما ح�س ًنا قل ُته معك ،و�إن كان ً
َف�أَنْ�شَ َد ال َّر ُج ُل هذه الأبيات:

َو ُفــــ�ؤ ٍ
َاد ُك َّل َمـا َعا َتب ُت ُه
َ
ال ِ
اله ًيا يف تمَ ا ِديــــ ِهَ ،ف َق ْد َب َّر َح بي
ـــر �إِ َّ
راه َّ
ال �أ ُ
الد ْه َ
الع ْم ُر كذا يف الل َِّع ِ
ب
ال�سو ِء َما هذا ّ
يا َق ِر َ
ال�ص َبا؟ َف ِن َي ُ
ين ُّ
َم�ضى
و�ش َبابِي َبانَ َع ِّني ف َ
َ
ـــد ُه �إِ ّال الفــــ َنا
َما �أُ َر ِّجي َب ْع َ

َو ْي َح َن ْف ِ�ســـي ال �أَرا َها �أَ َبـــــدً ا

فيِ َمدَ ى اله ِْج َر ِان َي ْب ِغي َت َعبِي

َق ْب َل �أَ ْن �أَ ْق�ضــ ِـي ِم ِّني �أَ َربي

()1

ــــي ُب َع َل َّي مط َلبِي
َ�ض َّيقَ ال�شَّ ْ

ــيل ،الَ ،وال يف �أَ َد ِب
يف َج ِم ٍ

َن ْف ِ�سي ال ُك ْن ِت َوال َك َان ا َلهوى َرا ِقبي امل ْو ىَلَ ،وخايفَ ،وا ْر َهبِي

(� )1أَ َربي :حاجتي( .م).
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َف َ
البيت الأخ َري:
قال عم ُر ُ م َر ِّد ًدا َ
نف�سي ال ُك ْن ِت ،وال كان ال َه َوى
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راقبي ىَ
املول وخايف ،وارهبي

ثم قال عمر :على هذا َفل ُيغ َِّن َم ْن َغ َّنى.

�أقول :ولنا يف �أمري امل�ؤمنني �أ�سوة ح�سنة ،كل �إن�شاد يبعث على ال�سم ّو
واجلد واال�ستقامة فهو غناء ح�سن ،وما �أح�سب �أح ًدا يرى نف�سه �أتقى هلل من عم َر،
ِّ
�أو َي َت َن َّز ُه مما �أَق َّر ُه ودعا �إليه.
وعندما �أ�سم ُع َق ْو َل �شوقي:
حج ٌة؟
َو َيا َر ِّب َه ْل ُت ْغ ِني َع ِن ال َع ْب ِد َّ

َوفيِ ال ُع ْم ِر ما فيه ِم َن ال َه َف ِ
وات

� َّ
أتذكر ف�ضل اهلل يف جعل احلج توب ًة كاملة ،لكن �صوت املغنية ال�ضارعة
يحرك �أ�شجان الأخطاء القدمية ،كما يحرك الآمال يف عفو اهلل ،وهذا كله لون من
العبودية املطلوبة هلل �سبحانه.
ما�ض مرهق ،ينطلق ال�شعر والغناء �إىل
وكما ين�شد املر ُء
اخلال�ص من ٍ
َ
ا�ستنقاذ الأمة الإ�سالمية من حا�ضر م�ؤ�سف ،مع مناجا ٍة �صادق ٍة للر�سول  -عليه
ال�صالة وال�سالم.
ُ�ش ُعو ُب َك يف َ�ش ْرقِ البِال ِد َ
وغ ْربِها
ِ
ُـــورانِ :ذ ْك ٌر َو ُ�ســــ َّن ٌة
ِب�أَ مْيانهم ن

اب َك ْه ٍف يف َعميق ُ�س َب ِ
ات
َك�أَ ْ�ص َح ِ
َف َما َبا ُلهم يف َحا ِل ِك ُّ
مــــ ِ
ات؟
الظ ُل َ

113

الــ ِغ َنــــاء

113

يقول الدكتور عبادة� :إن �أبا ٍ
حامد الغزايل  -اقتدا ًء بال�شافعي  -يرى �أن
ال�شعر كالم ،ح�سنه ح�سن وقبيحه قبيح ،و�أن �سماع الغناء منه ما هو مباح ،ومنه
ما هو م�ستحب ،وما هو واجب ،وما هو مكروه ،وما هو حرام .ثم ُي َ�ص ِّن ُف الغناء �إىل
أق�سام:
�سبعة � ٍ
� -1إلهاب ال�شوق �إىل زيارة الأماكن املقد�سة ،وابتعاث امل�سلمني يف الأقطار
ي�شدوا الرحال �إىل احلرمني ،وذلك يبدو يف ق�صيدة �شوقي:
البعيدة كي ُّ
ات ا ِ
�إىل َع َر َف ِ
ري زائ ٍر
هلل يا خ َ

ِ
عرفات
عليك �سال ُم اهلل يف

� -2إثارة احلمية للقتال ،والدفاع عن العقائد والأوطان ،و�أغلب ال�شعوب ت�ضع
لبنيها ن�شي ًدا قوم ًّيا يتغنون به جماعات.
متام يف ديوان احلما�سة ،وليت
وخري منوذج لهذا النوع من الغناء ما جمعه �أبو ٍ
�أمتنا تحُ ِ�س ُن الغناء مبعاين القوة املنبثة يف ق�صائده.
 -3و�صف املعارك واملبارزات ،وثبات الرجال يف ال�ساعات احلرجة.
-4الرثاء املحرك ِللأَ ْح َزانِ النبيلة ،والذي يعيد للنف�س الفهم ال�صحيح لطبيعة
احلياة الدنيا .وهذا الرثاء قد يكون بكا ًء �سلب ًّيا متفج ًعا ،مثل قول متمم بن
نويرة يرثي �أخاه ً
مالكا:
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يقول� :أَ ْتب ِكي ُك َّ
ــب َر�أَي َتــ ُه؟
ـل َق رْ ٍ
ال�شجا(َ )1ي ْب َع ُث ال�ش َـ َجا
فقلت له� :إ َِّن َ
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َب َث َوى َبينْ َ ال ِّلــــوى فالدَّ َكا ِد ِك
ِلق رْ ٍ
ب َما ِل ِك
َفدَ ْع ِنيَ ،فهـــــذا ُكــ ُّل ُه َق رْ ُ

وقد يكون رِثا ًء مفع ًما( )1بتمجيد الف�ضائل وااللتفاف حولها ،وذلك كقول
ال�ص َّم ِة:
ُد َر ْي ِد بن ِّ
ُ
تقول� :أَال ت َْب ِكي �أَ َ
خـاك؟ َو َق ْد �أَ َرى َم َ
كان ال ُب َكا ِ
ال�ص رْ ِب
لك ْن ُب ِنيت على َّ
ِ
فقلت� :أَعبد اهلل �أَبكــ ِـي �أَم
ُ
الــــذي له ا َجلدَ ُث( )2الأَ ْعلى َقتِيل َبنِي َب ْكـ ِر؟
�أَ َبـــــى ال َق ْت ُل �إِ َّال � َآل ِ�ص َّمــ َة �إِ َّن ُهــ ْم

�أَ َب ْوا َغيرْ َ ُه وال َقدر َي ْج ِري �إِىل القـد ِر

 -5و�صف �ساعات الر�ضا وال�سرور ،احتفا ًء بها وا�ستبقا ًء لآثارها.
-6الغزل ال�شريف ،و�شرح عواطف املحبني وارتقاب جمع ال�شمل ،ورمبا كان
للأمم والأفراد يف هذا امليدان هبوط وهزل ،لكن هناك م�شاعر جديرة بكل
�إعزا ٍز مثل:
َح َن ْن َت �إِىل « َر َّيا» َو َن ْف ُ�س َ
ـك َب َاعـدَ ْت
ــن �أَ ْن َت�أْ ِت َي الأ ْم َر َط ِائ ًعـــا
َف َما َح َ�س ٌ
ِق َفا َو ِّدعا جَ ْندً ا َو َم ْن َح ّ
ــل با ِ
حل َمــى
( )1ال�شجا :احلزن( .م).
( )2مفع ًما :ممتل ًئا( .م).
( )3ا َجل َدث :القرب( .م).

و�شــ ْع ُ
َمزا َر َك ِم ْن « َر َّيا» ِ
باكمـا َم َعا

ال�ص َباب ِة �أَ ْ�ســـم َعا
َو جَ ْت َز َع َ�أ ْن َد ِاعي َّ
َو َق ّ
ـــل ِل َن ْج ٍد ِع ْنــــدَ نا �أَ ْن ُي َو َّدعــا
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َ
ِب َن ْف ِ�س َي َ
الر َبا
تلك الأ ْر�ض ما �أ ْط َي َب ُّ

َوما �أَ ْح َ�س َن املُ ْ�ص َط َ
ــــاف واملُ رَت ّبعا

ات ا ِ
ـــع
َو َل ْي َ�س ْت َع ِ�ش َّي ُ
حل َمى ِبرواجِ ٍ

لك ْن خَ ِّل َع ْي َ
�إ َ
ِليكَ ،و ِ
نيـك ت َْد َمعا

َب َك ْت َع ْي ِني ال ُي ْ�سرى َف َل َّما ز ََج ْرتُها

َع ِن ا َ
احللم � ْأ�ســ َبل َتا َم َعا
جل ْه ِل َب ْعدَ
ِ

َ
احلمـــى ُث َّم �أَ ْنثَــ ِني
ــــر �أَ َّيا َم َ
َو�أ ْذ ُك ُ
َ
كـــ�أَنمَّ ا
َك�أنَّا خُ ِل ْق َنــــــا ِلل َّنــــوى َو َ
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َع َلى َكب ِِدي ِم ْن خَ �شْ َية �أَ ْن ت ََ�صدَّ َعا

ـــــم َعا
َحــرا ٌم َع َلى الأَ َّي ِام �أَ ْن َن َت َج َّ

-7و�صف الأجماد الإلهية ،وما يليق بذي اجلالل والإكرام من حتميد و�إعظام.
وارتفاع املغنني �إىل م�ستوى املعاين التي يرتمنون بها �أمر �صعب ،وجناح
الأغنية يعود بعد �شرف املعنى �إىل ح�سن الأداء وجودة اللحن ،وجتميع الأنغام
التي تخدم يف النف�س الب�شرية ما يحقق اال�ستثارة املن�شودة.
وقد ا�ستم ْع ُت �إىل ِ
بيت �شوقي:
لحـــــــر َّي ِة ا َ
ـــاب
َو ِل ُ
ـــــرا ِء َب ٌ
حل ْم َ

ب ُِك ِّ
ـل َي ٍ
�ضــ َّرج ٍة(ُ )1يـــــــدَ ُّق
ــد ُم َ

و�شعرت ب�أَنَّ امل َغ ِّني َف�شل ف�ش ًال َذري ًعا يف تلحينه ،كان ينبغي �أن يتعاون النغم
()2
وج َ�ؤار
والأداء على �إبراز �صوت املطارق التي َته ِوي على الأبواب املو�صدةُ ،
(ُ )1م َ�ض َّر َجةُ :م َل َّطخَ ة( .م).
(ُ )2ج�ؤَار� :صوت عالٍ ( .م).
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قبعت داخلها اجلماه ُري امل�ستعبدة ،وعزائم
املجاهدين وهم ُيهاجمون ال�سجونَ التي ْ
ال�شهداء وهم يجودون ب�أنف�سهم فدا ًء للحق ،و�أنني ا َجل ْر َحى ،وعناد املكابرين� .إِنَّ
ُح�شُ و ًدا من الأ�صوات املُ َزمجْ ِ َرة( ،)1واجليو�ش املُ ْل َت ِح َمة كان يجب �أَنْ ترب َز خالل
وعند غناء هذا البيت ذاته .لكن امللحن املغني لي�س رجل هذه
تلحني الق�صيدة َ
امللحمة.
والواقع �أن البيئة الفنية  -كما َتترَ ا َمى �إلينا �أنبا�ؤها  -تعي�ش يف �أر�ض
الغرائز ،وتحُ �سن الطبل والزمر وهي تحَْ ُدو ِ
العواط َف الرخي�صةَ ،وما �أح�س ُبها ُ
تنه�ض
�إىل ٍ
هدف عالٍ .
�أذلك ِ�س ُّر حتر ِمي بع�ض ال ُو َّع ِاظ للغناء؟ رمبا� ،إنه لي�س لدينا ن�ص يحظرهَ .و ِ�إنَّ
�أُويل الغري ِة ينظرون �إىل ِ�س َري ِة امل�شتغلني بالغناء واملو�سيقى ثم يرف�ضون هذا النمط
من ال�سلوك ،وي�ستنكرون ما يالب�سه وما ي�صاحبه من �آالت ،وج ّو عابث.
لكن الإن�صاف يفر�ض عليهم غري ذلك.
من حملة الأقالم من عا�ش ذي ًال لحِ ُ َّك ِام ا َجل ْورَِ ،ي َت َل َّونُ َكا ِحل ْربا ِء يف ِخ ْدم ِتهم،
و ُي�صْ ب ُِح ويمُ ِ�سي وهو يخادع اجلماهري عن حقوقها وحرياتها .فهل هذا ال ِبغَا ُء
ال�صحاف َة باط ًال؟ كال.
ال�صحفي يجعل َ
( )1املزجمرة :ال�صائحة ال�صاخبة( .م).
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ومن رجال الدين نف�سه َم ْن َي ْح َيا بال دين .بل رمبا كان عائقًا َعن الدين ،كما
�ض الكهان :ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
قال َج َّل وعال يف و�صف َب ْع ِ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱸ [التوبة.]34 /
الدين ٌ
باطل؟ َك َّال.
فهل ذلك َيعني �أَنَّ َ
وهناك فنانون ال ي�ساوون قالمة ُظ ْفر ،وهناك �أي�ضً ا من �صليت معهم يف
جماعات عامة ومن ر�أيتهم يف قوافل احلجاج والعمار ي�ؤدون املنا�سك ب�أدب
وتقوى.
مدر�سا مبك َة املكرم ِة ،جل�سْ ت �س�أمانَ يف بيتي يو ًما
و�أذكر �أين عندما كنت ً
�أُ َعاين من بع�ض املتاعب فقلت� :أت�سلى عن ُهمومي ب�شيء ،وفتحت الراديو
َو�س َّرين �أن كانت به �أغني ٌة �أحبها.
طالب �أُ�شْ ر ُِف
الباب ٌ
وما كدت �أَ ْم ِ�ضي مع الأبيات والأحلان حتى طرق َ
على ر�سالته.
ْلق
وخُ ِّي َل �إِ َّيل �أين �أ�ستطيع ال�سماع مع وجوده ،ولكنه �أق�سم َع َل َّي �أن �أُغ َ
الراديو.
ور�أيت �إكرا ًما له �أن �أُل ّب َي رغبته ،و�أكملت َو ْحدي بع�ض كلمات الأغنية:
الليل �أي َنا؟
�أين ما يدعى ظال ًما يا رفيقَ ِ
�إ َِّن نــو َر ا ِ
هلل يف قلبي ،وهـــــذا ما �أراه.
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الطالب :ما هذا؟ قلت لهُ :ك ٌّل يغني يف الأنام بلياله� ،إنني �أَ ْعني
و�صاح
ُ
َ
�شي ًئا �آخ َر.
قال� :أما تعلم �أن الغناء حرام كله؟ قلت له :ما �أعلم هذا.
ثم �أقبلت عليه بجد �أقول له� :إن الإ�سالم لي�س دي ًنا �إقليم ًّيا لكم وحدكم،
ِ�إنَّ لكم ِف ْق ًها بدو ًّيا �ضيق النطاق .وعندما ت�ضعونه مع الإ�سالم يف ِك َّف ٍة واحد ٍة،
إ�سالم
وتقولون :هذه ال�صفقة ال ينف�صل �أحدها عن الآخر ،ف�ستطي�ش(ِ )1كف ُة ال ِ
وين�صرف النا�س َع ْن ُه.
وهذا ظلم كبري لر�ساالت اهلل وهداياته.
قال :كيف؟ قلت له :ت�ستطيعون �إعالن حرب �شعوا َء( )2على الغناء
الو�ضيع ،و�ستجدون من ي�ؤيدكم من �أهل الأر�ض� .أما الزعم ب�أن الإ�سالم حرب
على الفن كله خريه و�شره فال.
�إن �أهل القارات لهم غناء يجتمعون عليه ،فميزوا اخلبيث من الطيب ثم
َد َع ْوا لهم ما ي�ستحبون.
إ�سالم والفنون يف
وكتبت الأ�ستاذة املهدية «مرمي جميلة»(َ ،)3ف�صْ ًال َع ِن ال ِ
كتابها «الإ�سالم يف النظرية والتطبيق» ،وذكرت �أن الأوربيني يحرتمون احرتا ًما
تخف( .م).
( )1تطي�شّ :
(� )2شَ ْع َواء :عنيفة( .م).
(� )3سيدة من �أ�صل يهودي عا�شت يف بيئ ٍة ن�صرانية بالواليات املتحدة الأمريكية ثم �أ�سلمت.
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بالغًا «بتهوفن» و «باخ» يف املو�سيقى ،و«فردي» و«واجرن» يف الأوبرا ،و«�شك�سبري»
فرع من
يف امل�سرح� ..إلخ ،ويلقبونهم بال�سادة العظام ،ويعتربون تكري�س احلياة ل ِّأي ٍ
جدا.
هذه الفنون اجلميلة من �أ�شرف املقا�صد ،و�أكرثها ًّ
قالت :و�إذا عرفت موهبة �شخ�ص ما بالتفوق الفني  -وغال ًبا َما يقع ذلك
بعد �سنوات من رحيله ُ -ح ِ�س َب يف ُز ْم َرة( )1العظماء اخلالدين .ويحقق الروائيون
مرات ٍ
التقليديون خلودهم الفني عندما تطبع كتبهم ٍ
ومرات ،ومتتدح على �أنها
�أعمال �أدبية عظيمة ،يلزم كل طالب يف املدار�س �أن يدر�سها.
ويخ َّلد م�ؤلفو املو�سيقى ال�سيمفونية ،والأوبرا ب�أداء �إنتاجهم مرا ًرا وتكرا ًرا يف
أعظم املغنني والعازفني
قاعات االحتفاالت العظمى يف املدن الكربى ،كما يكرم � ُ
بت�سجيل �أعمالهم على الأ�شرطة والأُ�سْ ُطوانَ ِات.
املنهاج الإ�سالمي الذي �أقدمه لهذه الأو�ساط؟ هل
قلت لنف�سي :ما
ُ
�أطلب �إليهم �إلغاء الفنون اجلميلة جمل ًة وتف�صي ًال؟
عالم �أعتمد يف هذا الطلب؟ على جملة من الأحاديث الواهية واملو�ضوعة
ال وزن لها يف جمال التمحي�ص العلمي؟
املعري الذي قال لكل �إن�سان:
�إنني عندما �أفعل ذلك �أكون ك�أبي العالء ِّ
َ
غدوت َم َ
والعقل وا ِ
لتعرف �أنبا َء الأمو ِر ال�صحائح
حل َجى
ري�ض الدِّ ْي ِن
ِ
(ُ )1ز ْم َرة :جماعة( .م).
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النا�س به وا�ستمعوا �إليه ر�أوه نبات ًّيا يعر�ض الأمور ال�صحيحة
َف َل ّما ا ْل َتقى ُ
عنده على �أنها ترك �أكل اللحم.
�إنني �أطلب من الأوربيني وغريهم ترك التج�سيد والتعديد لإ�صالح
عقائدهم ،فهل �أ�ضع عائقًا �أمام هذا الإ�صالح اخلطري ب َِد ْعوتهم �إىل ترك الغناء
واملو�سيقى؟ فما يكون موقفي من قوله تعاىل يف كتابه امل�صون :ﱹ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ  .ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [يون�س.]60 -59 /
�أ�ستطيع �أن �أح ِّرم نحت التماثيل� ،أ�ستطيع �أن �أح ِّرم كل �صورة عارية،
ومزدوجا� ،إن هذه فنونٌ رديئ ٌة ولي�ست فنونًا جميلةً.
�أ�ستطيع �أن �أحرم الرق�ص مفر ًدا
ً
�أ�ستطيع �أن �أبرز ال�ضوابط الإ�سالمية ل�سلوك الأفراد مهما كانوا عباقرةً،
فالعبقري يف �أي علم �أو فن يجب �أن ي�ست�شع َر نعما َء اهلل عنده ،و�أن يكون �أَ ْتقَى هلل
و� َ
أحفظ حلدوده ،و�أرعى حلقوقه من الآخرين.
وامل�صادر الوثيقة لتحديد ما نفعل وما نرتك وما ن�أمر وما َن ْن َهى ،هي
كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،ال ال�شائعات الطائرة يف ميدان العلم الديني.
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قر�أت ال�سطور التالية( )1عن تع ُّلق الأوربيني بالفنون اجلميلة ،ثم �ضربت
كفًّا بكف من �شدة العجب لل�ضالل املبني الذي ا�ستوْلىَ على �أفئدة ه�ؤالء
الذاهلنيُ .
وهاك ْم ما ُك ِت َب نق ًال عن كتاب «الثقافة الإ�سالمية» للأ�ستاذ حممد
مرمادوك بكثال قال« :ال �شك �أن بع�ضكم يذكر البحث الذي �أورد ْت ُه ال�صحف
الربيطانية من �سنوات ،كان ال�س�ؤال :لنفر�ض �أَنَّ متث ً
اال يونان ًّيا �شه ًريا جمي ًال فري ًدا
حي ،ثم
يف نوعه ،وهو من �أجل ذلك ال ُيع َّو ُ�ض ،كان يف غرفة واحدة مع طفل ّ
اندلعت النريان يف الغرفة ،ومل يكن يف الإمكان �إِ ّال �إنقا ُذ ٍ
واحد من االثنني،
�إما التمثال و�إما الطفلَ ،ف�أَ ُّيهما يجب �إنقا ُذه؟ �إن كرثة ُعظْ َمى من الذين �أجابوا
على هذا ال�س�ؤال يف ر�سائلهم �إىل ال�صحيفة من الرجال ذوي الثقافة واملكانة
املرموقة قالوا  -ح�سب ما �أذكر� :إِ َّنه يجب �إنقا ُذ التمثال ُ
وترك الطفل يهلك.
وكانت حجتهم يف ذلك� :أَنَّ ماليني الأطفال يولدون يوم ًّيا على حني �أن هذا
التمثال ال ميكن تعوي�ضه ،ف�إنه عمل فني عظيم من تراث اليونان».
أقبح من هذا الكفر؟ و�إهان ًة للإن�سانية �أب�ش َع من هذه الإهانة؟
�أر� َ
أيت كف ًرا � َ
حجر ي�ستنقذ ،وطفل رقيق وديع يرتك حط ًبا للنار؟
املثري يف هذه الق�ضية �أَنَّ ُم َ�ص ِّو ًرا َي ْر ُ�س ُم على الورقِ منظر ال�شُّ روق �أو الغُروب
�صاحب
مبهار ٍة حتاكي الأ�صل� ،أو تومئ �إليهُ ،ي َع ُّد فنانًا جدي ًرا بالإ�شادة والتقدير� .أَ َّما
ُ
( )1يف كتاب «الإ�سالم يف النظرية والتطبيق» لل�سيدة مرمي جميلة.
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إ�صباح وجاعل الليل �سك ًنا وال�شم�س والقمر ح�سبانًا،
ال ِ
أ�صل نف�سه� ،أَ َّما فالقُ ال ِ
وج ُه �إليه عبار ُة ثنا ٍء.
فهو ُي ْن�سى �أو ُي ْج َح ُد ،وال ُت َّ
عندما يجيء فنان �إىل حجر فيطبع عليه �صورة �إن�سان ،يكون رج ًال عظي ًما.
وتبلغ عظمته القم َة عندما يقرتب يف نحته من ق�سمات الإن�سان الأ�صيل وتعابري
وجهه.
�أما خالق الإن�سان نف�سه ومبدع احلياة يف خالياه وجمري الدم يف العروق،
أع�صاب ،ومودع الذكاء يف املخ ،ومطلق هذا الب�شر العجيب
احل�س يف ال ِ
وبارئ ّ
املاجد ال تذكره احل�ضارات ال�ضالة بكلمة
إنتاجا ،هذا اخلالق ُ
ليملأ الدنيا ِحرا ًكا و� ً
تقدير و�إعزاز.
�إن الوثنيات اليونانية والرومانية انتقلت �إىل احل�ضارة الأوربية ،ولي�ست
الن�صراني ُة �إِ َّال ق�شر ًة مزور ًة مل�صق ًة على وجه كفو ٍر يرف�ضها و َي ْن َ�أى عنها.
�أَ َّما احل�ضار ُة الإ�سالمية ف�ش�أ ٌو � َآخ ُر� ،إنها ترمق عظمة اهلل قبل كل �شيء.

وانظر �إىل �أبي حامد الغزايل يتحدث عن اجلمال وفنونه فيقول(:)1

�إن الفن حماكاة للجمال الذي �أبدعه اهلل يف �آفاق العامل� ،أو هو ت�شبيه
أهل ال�صناعات بجهدهم �إال وله ٌ
لل�صنع ِة باخللقة .وما ِم ْن �شيء بلغه � ُ
مثال يف
اخللقة التي اخرتعها ال�صانع الأعلى ،فمنه تع ّلم ال�صانعون ،وبه اقتدوا.
( )1العبارات من تلخي�ص للدكتور «عبد اللطيف عبادة».
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ويقول :كل جمال يف العامل تدركه العقول والأب�صار والأ�سماع و�سائر
احلوا�س من مبتد�أ العامل �إىل منقر�ضه ومن ذروة الثرُّ َ َّيا �إىل �سفوح الثرَّ َى ،فهو ذرة
من خزائن قدرته �سبحانه.
و�أنقل هنا �س�ؤا ًال وجوابًا يت�صالن مبو�ضوع البحث ،حتى ال تبقى هنالك
�أثار ٌة من �شك �أو �شبهة.
إ�سالم من مظاهر احل�ضارة احلديثة ،ال�سينما وامل�سرح
 ما موقف ال ِواملو�سيقى والفنون جميعها ،كالر�سم والنحت والت�صوير؟
تقدم علمي باهر ،و�صل �إليه الإن�سان بعد قرون من
احل�ضارة احلديثة ِن ُ
تاج ٍ
البحث امل�ضني والتجارب الغالية .ومل يكن عج ًبا �أن ي�ستغل الإن�سان ك�شوفه
لأ�سرار الكون وقواه اخلفية يف ترقية نف�سه وترقية معاي�شه ،بل �إن ذلك �أقرب �إىل
احلكمة من ا�ستغالل هذه الك�شوف يف تدمري احل�ضارة نف�سها ،وتي�سري االنتحار
اجلماعي على النا�س.
و�أح�سب �أنَّ التقدم ال�صناعي العام َو َّف َر للجماهري ُمت ًعا ،ما كان يح�صل
عليها ُ
امللوك الأقدمون؛ الأطعمة �أنعم ،والأ�شربة ُ�صنوف ،واملالب�س تف�ضل احلرير
ن�سجا ولونًا ورقةً ،و�أدوات النقل �أغنت عن اخليل والبِغال واحلمري ،والقيان التي
ً
كانت تغني يف مقا�صري الأمراء انتقل �صوتها �إىل الأكواخ ،ونام على حلنها العمال
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والفالحون ،واملرء يف امل�شرق يكلم �صاحبه يف املغرب بثمن مي�سور ،ورمبا بلغ
النا�س من الرفاهة درجة �أعلى ،وملكوا غ ًدا �أن�صبة �أكرث.
أع�صاب م�شدودةٌ ،والأطماع طاغية ،والبكاء على القليل
ومع هذا كله فال ُ
املن�شود يف�سد ال�سعادة بالكثري املوجود ،وحتا�سد الأفراد والأقطار � َ
أ�شعل البغ�ضا َء
هنا وهناك.
وقيل يف و�صف العامل� :إِنَّ ع�ضالته �أك ُرب من فكره ،ولو �أن�صفوا لقالوا� :إنه
عامل يذكر نف�سه ،وين�سى ربه ،ويجحد حقه ،ومياري يف لقائه ،ويظن �أن هذه الدنيا
كل �شيء ،فال امتداد لوجود �آخر ،وال حياة �إال هنا.
أحب احلياة و�أبتهج بطيباتها� .إِنَّ َ
اهلل ا�ست�ضافني يف كونه
و�أنا رجل م�سلم � ُّ
و�أطعمني خريه ،فمن ال�سفاهة �أن �أرف�ض الكرم املبذول ،ومن ال�سفاهة كذلك �أن
� ِأ�ض َّن( )1ب�شكر املنعم.

�إن اهلل تبارك ا�سمه يعطي الف�ضل وال يطلب �إال االعرتاف باجلميل ،فهل
فادح؟؟
هذا ٌ
ثمن ٌ
دفع هذا الثمن ﱹﯳ ﯴ ﯵ
نا�سا كثريين يع ُّز عليهم ُ
يبدو �أَنَّ ً
ﯶﱸ [�سب�أ.]13 /

(� )1أ�ضن� :أبخل بخ ًال �شدي ًدا( .م).
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احل�ضارات قَد ُميها وحديثُها� .إنه -
على ذلك الأ�سا�س �أنظر �إىل ما قدم ْت ُه
ُ
كما َع َّل َمني الإ�سالم  -يل ولي�س لغريي� ،ألي�س يقول اهلل :ﱹ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﱸ [البقرة]29 /؟
ومن ثم فالأ�صل يف الأ�شياء الإباحةُ ،وال حتر َمي �إ َّال ِب َن ٍّ�ص ق َِاط ٍع ،والواق ُع
�أَنَّ نَ َف ًرا ِم ْن َ�س ْو َداويي المِ زاج �أُو َلعوا بالتحرمي ،ومنهجهم يف احلكم على الأ�شياء
يخالف منهج نبي الإ�سالم  -عليه ال�صالة وال�سالم  -الذي ما خُ يرِّ بني �أمرين �إال
أن�س ُبن
اختار �أي�سرهما ما مل يكن �إث ًما ،ف�إن كان �إث ًما كان � َ
أبعد النا�س عنهَ .روى � ُ
ٍ
في�شدد عليكم ،ف�إن قو ًما
مالك �أَنَّ ر�سول اهلل  قال« :ال ِّ
ت�شددوا على �أنف�سكم َّ
�شددوا على �أنف�سهم ف�شدد عليهم ،فتلك بقاياهم يف ال�صوامع والأديرة رهبانية
َّ
ابتدعوها ما كتبناها عليهم».
وقد �أ�شاعت املدنية احلديثة «الراديو والتليفزيون» وغريهما من الأجهزة
الناقلة للثقافة واملالهي على �سواء ،ومعروف �أن هذه الأجهزة �أدوات غري م�سئولة
عما ي�صدر عنها ،و�إِنَّ امل�سئولية تقع على امل�ؤلفني واملغنني واملخرجني ،ففي
ا�ستطاعتهم �أن يقدموا النافع ويحجبوا ال�ضا َّر.
َ
نتو�سل بهذه الأجهزة لإ�شاعة اللغة ال�سليمة،
لقد كان من امل�ستطاع �أن
وتذوق الآداب الرفيعة ،وحماية الأخالق ،ودعم التقاليد الفا�ضلة ،بل كان
من املمكن �أن ندرب الألوف على �إتقان ِح َر ٍف نحن حمتاجون �إليها ،و�أن نرفع
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م�ستوى الأداء لأ�شغالٍ كثرية ،ف�إن البطالة ال�سافرة واملق َّنعة تفتك لدينا ب�أعمار
النا�س.
كان من املمكن �أن نحارب ٍ
عادات �ضار ًة موروث ًة �أو م�ستورد ًة انت�شرت بيننا
َ
وو َّقف َْت م�سريتنا� ،إِنَّ
و�سائل الإعالم َل ْو �أَ ْح َ�س َّنا ا�ستغال َلها ت�صن ُع الكث َري ،ولكن
ذلك ال ت�ستطيعه �إال �أم ٌة حت�س �أن لها ر�سال ًة يف احلياة� ،أَ َّما الأُم ُة َّ
الذنَ ُب َفق َْد �سقط
التكليف؛ لأَنَّ غريها ي�شدها.
عنها
ُ
ويح عن النف�س..
قد يفهم من ذلك �أين �أحارب الغناء واملو�سيقى والترَّْ َ
ال ،ولكني �أحلظ �أن الأمة العربية والإ�سالمية تريد �أن تعمل قلي ًال وتغني كث ًريا،
واال�ستجمام حق املرهقني ال حق القاعدين.
�أما الغناء فكالم ،ح�سنه ح�سن وقبيحه قبيح ،ومن َغ َّنى �أو ا�ستمع �إىل
�شريف املعنى طيب اللحن فال حرج عليه ،وما نحارب �إال ِغنا ًء َ
غنا ٍء ِ
هابط املعنى
واللحن.
�صحيح يف حترمي الغناء على الإطالق ،وقد احتج البع�ض
ديث
مل ير ْد َح ٌ
ٌ
بقوله تعاىل :ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  .ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱸ [لقمان.]7 -6 /

127

الــ ِغ َنــــاء

127

ِ
أ�سباب املذكورة يف الآية
جد
َو َل َع ْمرِي �إِنَّ َم ْن ي�شرتي َّ
احلديث �أو َل ْه َو ُه لل ِ
يريح �أع�صابه املكدودة ٍ
ب�صوت ح�سن وحلن جميل
جدي ٌر ب�سوء العقاب� ،أَ َّما من ُ
ابن حزم :لو ا�شرتى م�صحفًا للإ�ضالل فهو جمرم.
فال َعالق َة للآية به ،وكما يقول ُ
ويبدو �أَنَّ اقرتانَ الغنا ِء ببع�ض املح َّرمات من خمر وفح�ش؛ وما ي�شاع

عن البيئة الفنية من حتلل ،هو الذي جعل عد ًدا من العلماء يح ِّرمه ،و�إىل هذه
حديث البخاري �إىل َم ْن َي�سْ َت ِح ُّلونَ ا ِحل ّر واحلري َر واخلم َر
اجلملة من الرذائل ي�شري ُ
واملعازف.
َ
َب ْي َد �أَنه لي�س من ال�ضروري �أن جتتمع هذه العنا�صر ُك ُّلها عند �سماع �أغنية.
ٌ
مرفو�ض� ،أَ َّما �إذا برئ
وعلى �أية حال ،ف�إذا كان الغناء مقرونًا بتلك املح ّرمات فهو
منها فال �شيء فيه.

ال�س َّنة �أن النبي  مدح َ�ص ْو َت
واملو�سيقى كالغناء وقد ر�أيت يف ُّ
�أبي ُمو�سى الأ�شعري  -وكان ُح ْل ًوا وقد �سمعه يتغ َّنى بالقر�آن  -فقال لهَ « :لقد
وتيت ِم ْزما ًرا من مزام ِري �آلِ داو َد» ،ولو كان املزما ُر �آل ًة رديئة ما قال له ذلك.
�أُ َ
وقد �سمع ر�سول اهلل �صوت الدف واملزمار دون حترج ،وال �أدري من �أين
حرم البع�ض املو�سيقى ،ونَفَر من �سماعها؟
على �أن الأحلان تختلف يف ت�أثريها و�صداها النف�سي ،ف�إذا كان هناك ٌ
جمال
العرتا�ض فعلى الأ�صوات ا َخل ِن َث ِة والأحلان الطرية املائع ِة.
ٍ
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ونعو ُد �إىل ما بد�أنا به مو�ضوعنا ،وهو �أن �أمتنا بحاجة �إىل الكثري من اجلد
والقليل من اللهو ،ولو رزقنا بفنانني ذوي �شرف ومقدرة لأمكن حتويل الفنون �إىل
َ
عوامل للبنا ِء ال للهدم ،ولإثارة امل�شاعر النبيلة ال �إهاجة الغرائز الدنيا.
ال�صو ُر فيجب �أَنْ نفرق بني نوعني :املج�سم الذي ي�صنعه املثَّالون الآن
�أَ َّما ُّ
أغرا�ض �شتى ،والر�سوم التي تو�ضع على امل�سطحات من �أوراق و�أقم�شة وغري
ل ٍ
ذلك.
والت�صوي ُر �سوا ٌء كان �شم�س ًّيا �أو قلم ًّيا هو جز ٌء من الطب والأمن والعلوم
الكونية واحليوية والتاريخ وال�شئون االجتماعية الكثرية ،والأ�صل فيه الإباحة
ابن عبا�س عن �أجرة
حلديث م�سلم «�إال رق ًما يف ثوب» ،وحلديث رزين� :سئل ُ
كتابة امل�صحف ،فقال« :ال ب�أ�س �إمنا ُه ْم م�صورون ،و�أنهم �إمنا ي�أكلون من عمل
�أيديهم».
أحد �إن �صور َة الوجه يف املر�آة حمرمة ،وال يقول �أحد �إن �إثباتها
ومل يقل � ٌ
بطريقة �أو ب�أخرى حت ِّول املباح �إىل حمرم.
لعقائد يرف�ضها الإ�سالم؛
وال يحرم من هذا النوع �إال ما حمل طاب ًعا دين ًّيا َ
ك�صور بوذا� ،أو �إبراهما� ،أو �صلبان الن�صارى� ،أو �أي �شعار ديني يخالف التوحيد.
كما يحرم � ُّأي ت�صوي ٍر يخل بالآداب ،ويحرك الغرائز �إىل املع�صية.
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ُ
التماثيل املج�سمة ف�إن الن�صو�ص الواردة تتظاهر على رف�ضها ،ما مل
�أ ّما
عرائ�س هزليةً؛ َك َح ْل َوى املنا�سبات املختلفة ،ف�إن �أح ًدا ال
تكن � َ
أالعيب لل�صبية �أو َ
يفكر يف توقريها �أو عبادتها.
أيت بعيني من يعبدون هذه الأ�صنام يف جنوب �آ�سيا ،ور�أيت يف م�ص َر
لقد ر� ُ
َم ْن ُي َح ِّيي بخ�شوع متث ً
اال لعبد النا�صر ،وذلك �أثنا َء نقله من مكانٍ �إىل مكانٍ .
و�أعرف �أن هناك ِم ْن رجال الفتوى َم ْن يحرم الت�صوي َر ُك َّل ُه �سواء كان
الن�صو�ص مقطوع ًة عن
جم�س ًما �أو كان ر�س ًما على ورق ،و�أخ�شى �أن يكونَ َ�س ْو ُق
ِ
مالب�ساتها �سب ًبا يف �ضياع الدين والدنيا م ًعا.

الدّين بَيْن العَادَاتِ والعِبَادَاتِ
آدابُ الطعَام

آدابُ ا َمللْبَس

آداب املساكن

ات
والع َبادَ ِ
الدّ ين َب نْي ال َعادَ ِ
ات ِ
�آداب الطعام
عادات �ألفها النا�س وي�ستغربون اخلروج عليها ،وهناك عبادات ُك ّلفوا
هناك ٌ
بها ويرون التزامها دي ًنا! والعادات من �صنع النا�س� ،أما العبادات فمن عند اهلل
�سبحانه.
امل هندي �آداب الإ�سالم يف الطعام ،فوجدت الرجل خلط
وقد قر�أت لع ٍ
عادات غرب ّي ًة ٍ
بني العادات والعبادات ،وحارب ٍ
بعادات عرب ّي ٍة ،وهي حرب ال �صلة
لها بالإ�سالم.
قال« :يجب �أن يو�ضع الطعام على الأر�ض ال على الطاولة» ،وقال« :يجب
على الآكل �أن يجل�س مرتب ًعا �أو على �ساقٍ �أو جاث ًما على ال�ساقني ،وال يتناول
كر�سي .ويجب �أن ت�سبق الني ُة الطعا َم؛ �أَ ْي� :أن يق�صد
الطعام �أب ًدا م�ستن ًدا �إىل ٍّ
بالأكل القوة على طاعة اهلل ال �إ�شباع ال�شهوة ،ويجب �أن ت�شرتك الأيدي الكثرية
يف الإناء الواحد ،ويجب �أن يذكر ا�سم اهلل قبل �أن ي�أكل.»..
بعيد عن ال�صواب .فالأكل جائز على الأر�ض وعلى
و�أكرث ما قاله الرجل ٌ
املن�ضدة .ويجوز اجللو�س على الكر�سي يف �أثناء الأكل ،وينبغي �أَنْ ُير�ضي َر َّب ُه
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بالطعام يف الوقت الذي ُي�شب ُع فيه نهمته منه ،وله �أن ي�أكل وحده يف �إِنَا ِئ ِه� ،أو ي�أكل
مع �آخرين.
والواجب َحقًّا �أَنْ ُي َ�س ِّم َي اهلل قبل الأكل ،فقد �صح قول ر�سول اهلل :
ُ
َ«�س ِّم َ
اهللُ ،وكلْ بيمي ِن َكُ ،وكلْ مما َ
يليك».
وقد وردت �أحاديث �شَ َّتى يف �آداب الأكل :بع�ضها �صحيح ،وبع�ضها
مرفو�ض ،وبع�ضها من عادات العرب.
فالقول ب�أن ا�ستعمال ال�سكني يف الأكل حرام ال �أ�صل له ،وقد َر َوى
�أبو داود حديثًا عن عائ�شة جاء فيه «ال تقطعوا اللحم بال�سكني؛ ف�إنه من �صنع
الأعاجم ،وانه�شوه نه�شً ا ف�إنه �أ ْه َن�أُ و�أمر�أ».
وهذا حديث ٌ
باطل ،فقد ثبت يف ال�صحاح �أن الر�سول  -عليه ال�صالة
و�سند احلديث
وال�سالم  -كان ي�ستخدم ال�سكني يف تقطيع اللحم وهو ي�أكلُ ،
املروي عن �أبي داود مرفو�ض.
ِّ
ومل َيجِ ْئ �أمر بالأكل على الأر�ض� ،أو نهي عن الأكل فوقَ طاولة ،وما
�سكت ال�شارع عنه فهو يف دائرة العفو ،وال مكان لوجوب �أو حرمة.
وقد كان النبي  مخُْ �شَ ْو ِ�ش ًنا يف حياته ال مرت ًفا ،ومع ذلك مل يحرم
حال ًال ،ومل ي�ضيق وا�س ًعا .عن �أبي حازم� ،س�ألت �سهل بن �سعد« :هل �أكل
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النقي  -اخلبز اخلال�ص من الق�شور؟ فقال :ما ر�أى النبي النقي منذ ابتعثه
النبي َّ
اهلل تعاىل حتى قب�ضه.
فقلت :هل كانت لكم ُ
مناخل؟ فقال :ما ر�أى النبي م ْنخ ًال من حني ابتعثه
اهلل حتى قب�ضه .قلت :كيف كنتم ت�أكلون ال�شعري غري منخول؟ قال :كنا نطحنه
وننفخه فيطري منه ما طار  -من ق�شر ،وما بقي ثريناه ف�أكلناه».
تلك كانت َح َيا ُت ُه ْم ،وعليها اعتادوا .ثم ت�أنق النا�س يف �صنع اخلبز النقي
دون حرج.
قال تعاىل :ﱹﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱸ [البقرة.]168 /
وقال:

ﱹﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﱸ [البقرة.]172 /

وح�شي بن حرب �أَنَّ ال�صحابة قالوا« :يا ر�سول اهلل� ،إ َّنا
وروى �أبو داو َد عن
ِّ
ن�أكل وال ن�شبع .قال :فلعلكم تفرتقون؟ قالوا :نعم .قال :فاجتمعوا على طعامكم،
واذكروا ا�سم اهلل عليه ْ
يبارك لكم فيه».
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بواعث اجلو ِد وا�ست�ضاف َة الفقرا ِء وحمارب َة
ونحن نرى يف هذا احلديث
َ
ال ِ
أزمات ،فال يجوز ترك املحرومني يت�ضورون( )1جو ًعا.
وال يجوز �أن يفهم من احلديث حتر ُمي الأكل يف غري طبق واحد ،كيف
واهلل �سبحانه يقول :ﱹﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﱸ [النور ،]61 /ولو ُو ِ�ض َع لكلِّ فقري طعا ٌم يف َ�ص ْح َف ٍة( )2ما كان ُه َ
ناك
من حرج.
و ِم ْن �أركان النظافة� :أن ي�أكل املرء بيمينه؛ ف�إن الإ�سالم جعل اليد ال ُي�سْ رى
لإزالة القذى ،وهذه ق�سمة البد منها ،ولي�س من ال�شرف �أن ي�ضع �إن�سان يده على
فرجه ثم َي ُد ُّ�سها بعد ذلك يف فمه.
ولأي �إن�سانٍ �أن ي� َ
أكل بيمناه مبا�شر ًة �أو ي�أكل مبلعقة ،ففي الأمر �سعةٌ.
وكان العرب ي�أكلون ب�أيديهم ،وتلك عادتهم .وال غرابة �إذا كان الآكل بيده يلعق
أ�صل له ،ومن الدين �أال َ
�أ�صابعه .ولكن جعل هذه العادة دي ًنا ممِ َّا ال � َ
امل�سلم
يرتك ُ
بعد يف الق َما َم ِة ،فهذا ٌ
م�سلك ذميم.
يف َ�ص ْح َف ِت ِه طعا ًما كث ًريا �أو قلي ًال ِليرُ َمى ُ

( )1يت�ضورون :يتل ّوون من اجلوع( .م).
(�َ )2ص ْحفَة� :إناء الطعام( .م).
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قرب ما تكون �إىل النظافة.
والغريب �أن الأوربيني يرتكون �صحونهم �أَ َ
العرب فيدعون يف �صحونهم ما يزحم �أواين القمام ِة وما يق ُّر ع َني ال�شيطانِ
�أَ َّما ُ
بالإ�سراف.
ويف هذه الأيام تذهب وفو ٌد من امل�سلمني �إىل �أوربا و�أمريكا ،وميكن �أن
يتميزوا عن غريهم يف �آداب الأكل ،برتك املحرمات وت�سمية اهلل مث ًال.
واحلر�ص
واالمتناع عن ا�ستعمال املالعق،
اجللو�س على الأر�ض َح ْت ًما،
�أما
ُ
ُ
ُ
على لعق الأ�صابع� ..إلخ .فهذا ُّ
تنطع �أ�ض َّر بالإ�سالم ور�سالته ،و�أطلق �ضد امل�سلمني
ٍ
�شائعات رديئةً.
فهل �أم�ست الدعو ُة �إىل التوحيد دعو ًة �إىل منط من �سلوك العرب الأوائل
حتى يف �أيام جاهليتهم؟ �إن هذا ال�سلوك البِدا ِئ َّي َ�ص ٌّد عن �سبيل اهلل.

ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث

138

138

�آداب املَ ْل َب�س
ولنرتك الطعا َم �إىل املالب�س.
قر�أت للعامل الهندي ال�سابق ذكر ُه حديثًا عن البيهقي« :عليكم بالعمائم
ف�إنها �سيماء املالئكة ،و�أَ ْرخُ وها خلف ظهوركم».
أحاديث يف ف�ضل العمائم رواها الرتمذي و�أبو داود ،وهي
وقر�أت عدة � َ
جميعها ال قيمة لها ،كما قال ال�شيخُ حممد حامد الفقي« :لي�س يف ف�ضل العمامة
ي�صح».
ٌ
حديث ّ
والعمائم لبا�س عربي ،ولي�س �شار ًة �إ�سالمية ،وكذلك العقال .والواقع �أن
البيئة احلارة تفر�ض تغطية الر�أ�س والقفا ،وي�ستحب فيها البيا�ض وال�سعة� ،أَ َّما
البيئات الباردة فطلب الدفء يدفع �إىل ت�ضييق املالب�س واختيار الألوان الداكنة.
ُ
وقد جاء يف احلديث ال�صحيح« :كل ما �شئت ،والب�س ما �شئت ما �أخط�أتك
خ�صلتان َ�س َر ٌف ومخَ ِ ي َلةٌ».
ونحن نلحظ �أن الإ�سراف وا ُخل َيال َء( ،)1من وراء عادات عربية وغربية كثرية،
واجلد يرتفعون عن املبالغة يف اختيار الأزياء ،حتى لك�أن قيمة
و�أ�صحاب اخللق ّ
الرجل من عظمة ثوبه.
( )1اخليالء :ال ُعجب والكرب( .م).
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ا�س
تقاليد ال ِّل َب ِ
واحل�ضارة احلديثة لف�ساد تدينها ُوع َر ِام(� ) 1شهواتها َعق ََّد ْت َ
ِ
مالب�س فا�ضحةً ،وجعلت للإقامة ِز ًّيا ،ولل�سفر ز ًّيا،
لل�سهرات
والزينة ،فجعلت
َ
ولل�ص ْي ِف ز ًّيا� ..إلخ.
وللأكل ِز ًّيا ،وللريا�ضة ز ًّيا ،وللربيع ز ًّيا َّ
جانح �إىل �إ�سراف �أو خُ َيالء.
وامل�سلم يرتدي ما ي�شاء غ َري ٍ
وجمهو ُر العلماء على حترمي احلرير والذهب للرجال و�إباحتهما للن�ساء،
مالب�س ،والأ�صل يف مالب�س
مالب�س ،وللرجال َ
كما �أن اجلمهور على �أن للن�سا ِء َ
الن�ساء �أن تكون �ساترة لأج�سامهن ،وال حرج يف �أن تكون جميلة غري مثرية،
والأ�صل يف مالب�س الرجال �أن تالئم �أعمالهم .وال حرج يف �أن تكون جميلة.
كما قال ابن عبا�س« :ر�أيت على ر�سول اهلل �أح�سن ما يكون من ا ُحل َل ِل».
موحدة ،وللن�ساء كذلك �أزيا ٌء موحدة ،ف�إن
و َو ِد ْد ُت لو كانت للرجال �أزيا ٌء َّ
التوح َد يقطع دابر التناف�س الباهظ التكاليف ،املف�سد للأخالق ،الذي نراه
هذا ُّ
يف ميادين كثرية.
هل للإ�سالم ز ٌِّي معني؟ كال ،وقد توهم بع�ض ال�شباب �أن اجللباب هو ز ُِّي
الإ�سالم ،و�أن البدلة زي الكفار ،وهذا خط�أ.

حدة( .م).
�شدةَّ ،
(ُ )1ع َرامَّ :
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و�إذا �أردنا احلفاظ على «�شخ�صيتنا» ف�إن ذلك يتم ب�صدق اليقني و�شرف
ال�سرية و�سعة املعرفة ودماثة اخللق.
�إِنّ اجللباب العربي يف عوا�صم عاملي ٍة �أم�سى �شار ًة على الإ�سراف ال�سفيه،
واالنطالق املجنون وراء �شهوات مطاعة و�أهواء جاحمةً� .أذلك ما يخدم الإ�سالم
وين�شر دعوته؟
�آداب امل�ســاكن
وننتقل �إىل امل�ساكن ،و�أ�سلوب املعي�شة داخلها� .إن اهلل �سبحانه ِامْتنَ َّ على
النا�س ب�أن جعل لهم ُبيو ًتا ي�أوون �إليها وي�سرتيحون فيها ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﱸ [النحل.]80 /
وظاهر من ال�سياق �أن البيوت نعمة ت�ستوجب ال�شكر ،و�أن بناءها عادة
وعباد ٌة م ًعا ،وهل ي�ستغني الب�شر عن البيوت؟
من �أجل ذلك ا�ستغربت ما رواه ال�شيخان عن َخ َّب ِاب بن الأرت وهو «�إن
�أ�صحابنا الذين �سلفوا وم�ضوا مل تنق�صهم الدنيا ،و�إنا �أ�صبنا ما ال جند له مو�ض ًعا
�إال الرتاب .ثم يقول� :إن امل�سلم ي�ؤجر يف كل �شيء ينفقه �إال يف �شيء يجعله يف
هذا الرتاب».
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وننتقل �إىل امل�ساكن ،و�أ�سلوب املعي�شة داخلها� .إن اهلل �سبحانه ِامْتنَ َّ على
النا�س ب�أن جعل لهم ُبيو ًتا ي�أوون �إليها وي�سرتيحون فيها ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﱸ [النحل.]80 /
وظاهر من ال�سياق �أن البيوت نعمة ت�ستوجب ال�شكر ،و�أن بناءها عادة
وعباد ٌة م ًعا ،وهل ي�ستغني الب�شر َع ِن البيوت؟
من �أجل ذلك ا�ستغربت ما رواه ال�شيخان عن َخ َّب ِاب بن الأرت وهو «�إن
�أ�صحابنا الذين �سلفوا وم�ضوا مل تنق�صهم الدنيا ،و�إنا �أ�صبنا ما ال جند له مو�ض ًعا
�إال الرتاب .ثم يقول� :إن امل�سلم ي�ؤجر يف كل �شيء ينفقه �إال يف �شيء يجعله يف
هذا الرتاب».
وكالم خباب  عليه َم�سْ َح ُة ت�شا� ٍؤم غلبت عليه ملر�ضه الذي اكتوى منه،
نعد البناء رذيلةً ،فقد يكون فري�ضة.
وال يجوز �أن َّ
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والأ�صل الذي نرجع �إليه يف م�سالكنا كلها :هو الق�صد الطيب امل�صاحب
للعمل� ،أو النية الطيبة الباعثة على العمل ،ف�إن كانت النية ح�سنة فالعمل �صالح،
وتتحول فيه العادات �إىل عبادات.
ويظهر �أن كث ًريا من النا�س جعل من املباين �إعالنًا عن العظمة ،وا�ستطالة
على الآخرين ،بدل �أن يجعلها مواطن ا�ستجمام وتهي�ؤ للعمل يف �أرجاء احلياة
ويظهر ذلك يف قول اهلل لثمود :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱸ [الأعراف.]74 /
ِ
ناطحات �سحاب وعمرنا ُغر َفا ِتها بالت�سبيح والتحميد لتقبل اهلل
ولو بنينا
منا� .أَ َّما بناء دار �صغرية ،والتق ُّلب داخلها بط ًرا وك ًربا فذاك ما ال خري فيه ،وهذا ما
نف�سر به حديث �أن�س �أن ر�سول اهلل  قال« :النفقة كلها يف �سبيل اهلل �إال البناء
فال خري فيه».
ومدائن ُد ِّم َر ْت؛ لأن مبانيها كانت
والواقع �أن هناك ح�ضارات بادت
َ
�ضجيجا ال تت َبينَّ ُ فيه �شك ًرا هلل وال �أثار ًة من تقوى.
ً
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ويف هذه الأمم اجلاحدة ي�ساق قوله

تعاىل :ﱹﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

ﮥﱸ [ال�سجدة]26 /؟
ثم قوله ملن جاء من بعدهم:

ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ

ﮅﱸ [�إبراهيم.]45 /
وقد قر�أت جملة �أحاديث تكاد جتعل البناء جرمية ،وهي تفهم على وجهها
ال�صحيح داخل النطاق الذي ر�سمناه هنا ،وال �ضرورة لذكرها.
�سمعت نق ًدا الذ ًعا ملا كتبته عن �آداب امل�ساكن يحملني على �إيراد
الأحاديث التي َد َّونها �صاحب «تي�سري الو�صول �إىل جامع الأ�صول» حتت عنوان
كتاب ال ُبنيان .لقد �أ�صبحت هناك �ضرور ٌة لذكرها ،فلأنقلها كاملة ،ولأترك داللتها
تن�ضح على النفو�س ،ثم �أُع ّلق َع َل ْيها بعد ذلك.
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ِ
نيـــان
كتاب ال ُب
ُ
عن ابن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -قال« :لقد ر�أيتني مع ر�سول اهلل  وقد
بنيت بي ًتا بيدي يك ّنني( )1من املطر ،ويظ ُّلني من ال�شم�س ما �أعانني عليه �أحد من
خلق اهلل تعاىل»� .أخرجه البخاري .ويف رواية ما و�ضعت ل ِب َنة على لبن ٍة منذ قب�ض
ر�سول اهلل .
أرت  نعوده -
وعن قي�س بن �أبي حازم  قال�« :أتينا َخ َّباب بن ال ّ
وقد اكتوى َ�س ْب َع ك َّيات يف بطنه  -فقال� :إِنَّ �أ�صحابنا الذين �سلفوا وم�ضوا ومل
تنق�صهم الدنيا ،و�إنا �أ�صبنا ما ال جند له مو�ض ًعا �إال الرتاب ،ولوال �أن النبي 
لدعوت به .ثم �أتيناه مرة �أخرى وهو يبني حائ ًطا له ،فقال:
نهانا �أن ندع َو باملوت
ُ
�إن امل�سلم ي�ؤجر يف كل �شيء ُي ْن ِف ُق ُه �إال يف �شيء يجعله يف هذا الرتاب»� .أخرجه
ال�شيخان.
وعن �أن�س  قال :قال ر�سول اهلل « :النفقة كلها يف �سبيل اهلل �إال
البناء فال خري فيه»� .أخرجه الرتمذي.

( )1يكنني :ي�سرتين ،يغطيني ،ي�صونني( .م).
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وعنه  قال« :خرج ر�سول اهلل  يو ًما ونحن معه فر�أى قبة م�شرفة.
فقال ما هذه؟ قيل لفالن  -رجل من الأن�صار  -ف�سكت وحملها يف نف�سه حتى
جاء �صاحبها ف�سلم عليه يف النا�س ف�أعر�ض عنه ،ف�صنع ذلك ِمرا ًرا حتى َع َر َف
ُ
الغ�ضب فيه والإعرا�ض عنه ،ف�شكى ذلك �إىل �أ�صحابه ،فقال :واهلل �إين
الرجل
َ
لأُنكر نظر ر�سول اهلل  ما �أدري ما حدث فيِ ّ  .فقالوا :خرج فر�أى قبتك ،فقال:
ملن هذه؟ ف�أخربناه .فرجع الرجل �إىل القبة فهدمها حتى َ�س َّواها بالأر�ض .فخرج
ر�سول اهلل  ذات يوم فلم يرها فقال :ما فعلت القبة؟ فحدثوه مبا كان من
�صاحبها .فقال ر�سول اهلل � :أَما �إِنَّ ُك َّل بنا ٍء َوبال( )1على �صاحبه� ،إال ما ال
يعني :ما ال بد منه»� .أخرجه �أبو داود.
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص  -ر�ضي اهلل عنهما  -قال« :م ّر بي ر�سول
اهلل  و�أنا �أُطينِّ ُ حائ ًطا يل من خُ ٍّ�ص .فقال :ما هذا يا عبد اهلل؟ فق ْل ُت :حائ ًطا
�أُ�صْ ِل ُح ُه .فقال :الأمر �أي�سر من ذلك ،ويف رواية :ما �أرى الأمر �إال �أعجل من
ذلك»� .أخرجه �أبو داود والرتمذي و�صححه« .اخل�ص» الق�صب.
وعن دكني بن �سعيد املزين  قال�« :أتينا ر�سول اهلل � س�ألناه الطعام،
اذهب ف�أعطهم ،فارتقى بنا �إىل ُع ّل َّية ف�أخرج املفتاح من حجرته،
فقال :يا عم ُرْ ،
ففتح ...يعني �أنه كان هناك غرفة عليا .فال حرج من بناء غرفة عليا.
( )1وبال� :سوء العاقبة( .م).
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القارئ جللة هذه الأحاديث ال يفكر يف بناء دارة �أنيقة وال ق�صر �شاهق ،بل
لعله َي َرى العي�ش يف مدفن �أقرب �إىل التقوى.
أحاديث ُ
ترتبط مبنا�سباتها وما تفهم �إال يف اجلو الذي
وال�صحيح �أن هناك � َ
قيلت فيه .ونحن يف حياتنا املعتادة قد يفكر امر�ؤ يف الزواج وي�ؤخر البت لظروف
عار�ضة ،وقد ينوي بناء بيت ثم ي�ؤخر البناء لفنت نا�شبة.
ومنطق اال�ستقرار غري منطق القلق ،ولقد كانت املدينة املن َّورة تعاين الكثري
من �أعباء الدعوة واجلهاد واحل�صار والدفاع ،وكانت جمهرة ال�صحابة ت�شرتك يف
ال�سرايا والغزوات ،فهي بني قتال �أو ا�ستعداد له.
وقد نظرت �إىل الرتهيب من بناء الق�صور وزخرفتها من خالل هذه
املالب�سات ،و�إال فالأ�صل �إباحة الطيبات يف امل�أكل وامل�سكن واملنكح ،ولو �أخذنا
الأمر على عمومه ما ُب ِن َي ْت مدينة وال قامت ح�ضارة.
و�أعرف من علماء ال�سلف املعا�صرين من بنى العمائر ال�شاهقة ،و� ّأجرها
ل�ساكنيها مبا ي�شاء من مال ،وله �أن يفعل ذلك ،ولكن لي�س له �أن ينهى النا�س عن
البناء والت�أنق فيه.
�إنني �أنظر �إىل حرمة ا�ستعمال ا َجلر�س ف�أرى �أن هذه احلرمة بد�أت حلماية
وارتفعت م�آذنه فال
�شعرية الأذان و ُبع ًدا عن معامل الن�صرانية ،ف�إذا ا�ستقر الأذان
ْ
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حرج من �سماع جر�س عند مزالق ال�سكك احلديدية� ،أو عند اال�ستئذان يف
دخول بيت� ،أو مع ال�ساعة املوقظة من النوم� ،أو يف جهاز الهاتف� ..إلخ.
والبيت امل�سلم له وظائف معروفة و�آداب مقررة ،ومن اخلري مالحظتها عند
بنائه و�إعداد مرافقه.
ومل يكن العرب يف العهد الأول قد ورثوا هند�سة معمارية تن�سجم مع تعاليم
الإ�سالم اجلديدة .بل الذي كان يحدث �أن البيوت غال ًبا تخلو من املراحي�ض،
وكان الكبار وال�صغار والرجال والن�ساء يخرجون �إىل ال�صحراء لق�ضاء حاجاتهم.
على �أن هذا الو�ضع املرهق قد اختفى مع ا�ستقرار املجتمع الإ�سالمي
وانت�شار �صبغته على احلياة الداخلية واخلارجية.
هناك �آداب للمبيت تفرق بني الأوالد يف امل�ضاجع ،وجتعل لكل منهم
خا�صا.
فرا�شً ا ًّ
وهناك �آداب لال�ستئذان والتالقي ت�صون الهيئات واملروءات.
وهناك مظاهر دقيقة تر�سي قواعد النظافة ال�شخ�صية �إىل جانب الو�ضوء
والغ�سل.
وال �شك �أن امل�سلمني �أيام ازدهار ح�ضارتهم كانوا �أطهر �أهل الأر�ض �أبدانًا
وثيابًا ،و�أن ا�ستخدامهم للمياه يف الأغ�سال املتنوعة جعل �إن�سانيتهم �أرقى.
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�أما غريهم من الأوربيني ،فكانوا دونهم مكانة وكرامة.
وقد حر�ص الب�شر يف هذا الع�صر على ا�ستكمال �أ�سباب النظافة ،ونحن ال
نوازن بني عادات وعادات .و�إمنا نتعرف على مطالب ديننا ،ونن�شئ العادات التي
تن�سجم معها.
وقد قر� ُأت �أن احلمام الغرب ِّي َ�س ِّي ٌئ؛ لأنه يجعل املرحا�ض يف املكان الذي يتم
فيه االغت�سال ،ولأنه يجرب ال�شخ�ص على التب ُّول قائ ًما ،وهذا ما يحرمه الإ�سالم.
والإ�سال ُم ال يحرم التب ُّول قائ ًما ،وال مانع لديه من التنظف �أو ًال بالورق ،ثم
يزداد التطهر باملاء.
وهذا ُيغني يقي ًنا عما كان م�ألو ًفا من التطهر باحلجارة ثم باملاء� ،أو االكتفاء
باملاء وحده.
الإ�سالم دين ال ِف ْطر ِة ال�سليمة ،وكل ما ي�سمو باجل�سد ويوفر له ال�سناء
مطلوب.
واجلمال
ٌ
ونحن نفر�ض تعاليم ديننا على النا�س كلهم عندما نن�شئ با�سمه
ح�ضارة للإن�سان ،الذي يحرتم املبنى واملعنى �أو ال�شكل واملو�ضوع لقوله
تعاىل :ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱸ [النحل.]97 /

املَسُّ الشَّيْ َطانِيّ
حَقيقَتُهُ وعِالجُهُ

املَ ُّ�س َّ
ال�ش ْي َط يِ ّ
وعالجُ ُه
ان حَ قي َق ُت ُه ِ

طرق بابي رجل يقول� :إنه بحاجة �إىل عوين ،فقمت ال�ستقباله و�أنا متعب،
و ُد ِه ْ�ش ُت لمِ َرْ�آ ُه ،فقد كان عمالقًا بادي ال�صحة ،ومل تكن عليه �سيماء الفقر.
وا�ستعد ُت ما قال،
وبد�أين باحلديث من غري مقدمات ،قال� :إنه م�سكون.
ْ
فك َّرر �شَ كواه م�ؤك ًدا �أنه م�سكون .قلت :من �سكنك؟ قال :جِ ّني ٍ
عات غلبني
على �أمري.
فقلت و�أنا �أ�ضحك :ملاذا مل ت�سك ْن ُه �أنت؟ �إنك رجل طويل عري�ض؟
ف�سكت حائ ًرا.
و�أخذت �أت�أمل يف مالحمه وحالته العامة ثم قلت له :ما �أظنك مري�ضً ا
نوبات ما؟ فلم يزد على القول ب�أنه م�سكون.
بال�صرع� ،أتعرتيك ٌ
َّ
�إِنَّ عد ًدا كب ًريا من الن�ساء ،وعد ًدا قلي ًال من الرجال يجيئني مبثل هذه
ال�شَّ َكا ِة ،وكنت �أبذل �شي ًئا من اجلهد يف تثبيت القلق ،وت�سكني احلائر ،و�إعادة
اال�ستقرار النف�سي والفكري �إىل هذا وذاك.
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ِ
و�شعرت ب�أن ال ِ
واال�ضطرابات الع�صبي َة من وراء االدعاء
أزمات الروحي َة
حتتل هذا اجل�سد �أو ّ
ب�أن اجل َِّن ُّ
حتتك بهذا البائ�س .ورمبا ا�ستعنت ببع�ض الرقى
أح�سن ح ً
تبديد �أوهامهم
اال ،و�إن َ
والتالوات والن�صائح جلعل �أولئك املر�ضى � َ
�شيء يطول.
وحتدث معي بع�ض �أهل العلم الديني ،وك�أنهم ر�أوا �إنكاري على �أولئك
املر�ضى ،وقالوا يل :ملاذا ترف�ض فكرة احتالل ال�شياطني لأج�سامهم؟
إبلي�س وذ ِّر َّيته لآد َم
كان جوابي حمد ًداْ :
لقد �شرح القر�آنُ الكرمي عداو َة � َ
وبنيه ،و َبينَّ �أَنَّ هذه العداوة ال تعدو الو�ساو�س واخلداع ﱹ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﱸ [الإ�سراء.]64 /
ولي�س ميلك ال�شيطان يف هذا الهجوم �شي ًئا قاه ًرا� ،إنه ميلك ا�ستغفال املغفلني
فح�سب :ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﱸ [�إبراهيم.]22 /
وقد تكرر هذا املعنى يف مو�ضع �آخ َر:

ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ.ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [�سب�أ.]21 -20 /
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ذاهب �إىل امل�سجد ،وال يدفع �سكرانًا
�إن ال�شيطان ال يقيم عائقًا ماد ًّيا �أمام ٍ
يف قفاه ليكرع الإثم من �إحدى احلانات(� ،)1إنه ميلك االحتيال واملخادعة ،وال
يقدر على �أكرث من ذلك.
قال يل �أحدهم :هذا �صحيح ،لكن ما �أوردته ال ينفي �أن بع�ض املردة قد
ُي َ�ساوِر( )2ب�ش ًرا م�سل ًما وينال منه .قلت :و�أنا �ضجر :هل العفاريت متخ�ص�صة
يف ركوب امل�سلمني وحدهم؟ ملاذا مل َي ْ�ش ُك �أملاين �أو َيا َبانيِ ٌّ من احتالل اجلن
لأج�سامهم؟
�إن �سمعة الدين �ساءت من �شيوع هذه الأوهام َب نْي املتدينني وحدهم.
�إنكم تعلمون �أن العلم املادي ات�سعت دائرته ور�ست دعائمه ،ف�إذا كان ما وراء
املادة �سوف يدور يف هذا النطاق فم�ستقبل الإميان كله يف خطرَ .ف ْلنبحث َ
علل
�أولئك ال�شاكني ِب َر ِو َّي ٍةَ ،ولْنرُ ِْح �أع�صابهم املنهكة ،وال معنى التهام اجلن مبا مل
يفعلوا.
وجاءين �صديق يقول يل� :أرى �أن ت�سمع كالم �أهل العلم يف هذه الق�ضية.
قلت :مرح ًبا بكالم �أهل العلمِ ،
هات ما عندك.

( )1احلانات :مفردها «احلانة» ،وهي مو�ضع بيع اخلمر( .م).
(ُ )2ي َ�ساور :ي�صارع( .م).
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ثابت بالكتاب وال�سنة ،ف�أما الكتاب فقوله
قال� :إِنَّ َم َّ�س ال�شيطانِ للإن�سان ٌ

تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﱸ [البقرة.]275 /
ال�سن ُة فقوله �« :إن ال�شيطان يجري من الإن�سان جمرى الدم»،
و�أَ َّما ُّ
وقوله« :فناء �أمتي بالطعن والطاعون وخز �أعدائكم من اجلن .ويف كل �شهادة»،
�صارخا من نخ�سة
وقوله« :ما من مولود يولد �إال نخ�سه( )1ال�شيطان في�ستهل ً
ال�شيطان �إال ابن مرمي و�أمه عليهما ال�سالم».
قال ال�شيخ من�صور نا�صف  -رحمه اهلل�« :إن الواقع من هذا كثري وم�شاهد،
والد ُه  -كما يف �آكام املرجان  -فقال:
حتى �إن عبد اهلل ِا ْب َن الإمام �أحمد �س�أل َ
يا والدي� ،إِنَّ قو ًما يقولون� :إن اجلني ال يدخل بدن امل�صروع من الإن�س .فقال:
يكذبون ،هو ذا يتكلم على ل�سانه .ثم قال ال�شيخ من�صور :من هذا و�ضح احلق
وا�ستبان فمن �شاء فلي�ؤمن ،ومن �شاء فليكفر».
قلت� :إقحام الإميان والكفر هنا ال معنى له ،ولعله من ُغل ِّو بع�ض املتدينني
يف �إثبات ق�ضايا هام�شية .و�أهل الفقه ُم َن َّز ُهونَ عن هذا امل�سلك.

( )1نخ�س :ه َّيج� ،أزعج( .م).
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�إن عامل ِ
ت�صب جماري الإ�سكندرية يف ال�صحراء �أو
الفلك ال يعنيه �أن َّ
البحر املتو�سط ،وال يعنيه �أن متر ال�سفن التجارية من قناة ال�سوي�س �أو تدور حول
ر�أ�س الرجاء.
إ�سالم وحا�ضر الوحي الإلهي وم�ستقبله.
الذي يعنيني هو ُ
عقائد ال ِ
وعندما تناقلت ال�صحف �أن ال�شيخ عبد العزيز َبن باز �أخرج �شيطانًا بوذ ًّيا
أ�سلم ،كنت �أرقب وجوه القراء ،و�أ�شعر يف
من �أحد الأعراب ،و�أن هذا ال�شيطان � َ
أعظم كث ًريا من
نفو�سهم مبدى امل�سافة بني ال ِع ْلم والدين� .إن قدر القر�آن الكرمي � ُ
هذه الق�ضايا.
ونعود �إىل ما ذكره �صديقُنا من �أدل ٍة على �أَنَّ ال�شيطانَ ي�سكن ج�سم الإن�سان
وي�ؤثر فيه مبا ي�شاء.
�أَ َّما الآية الكرمية :ﱹ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﱸ [البقرة ،]275 /فجمهور املف�سرين على �أن ذلك يوم اجلزاء ،و�سبب
هذا التف�سري �أن �أح ًدا مل ير �أكل َة ال ِّربا م�صروعني يف ال�شوارع تو�شك �أن تدو�سهم
الأقدام.
ومن ثم جعلوا ذلك عندما يلقون اهلل فيحا�سبهم على ج�شعهم وظلمهم.
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ونقل ال�شيخُ ر�شيد عن البي�ضاوي يف هذا الت�شبيه �أَ َّن ُه وار ٌد على ما يزعمون
كخ ْب ِط
�ضرب على غري ات�ساق َ
من �أن ال�شيطان َي ْخب ُِط الإن�سان في�صرع ،واخل ْبط ٌ
الع�شوا ِء.
ال�ص َرع املعروف يح�صل
ثم قال �صاحب املنار« :فالآية على هذا ال تثبت �أن َّ
خالف بني املعتزلة وبع�ض �أهل
بفعل ال�شيطان حقيقة وال تنفي ذلك .ويف امل�س�ألة ٌ
ال�سنة� ،أن يكون لل�شيطان يف الإن�سان غ ُري ما ُيعبرَّ عنه بالو�سو�سة .وقال بع�ضهم:
ال�صرع َم ُّ�س ال�شيطان كما هو ظاهر الت�شبيه ،و�إن مل يكن ًّن�صا فيه .وقد
�إن �سبب ِ
ال�ص َرع من الأمرا�ض الع�صبية التي تعالج ك�أمثالها
ثبت عند �أطباء هذا الع�صر �أن َّ
بالعقاقري وغريها من طرق العالج احلديثة .وقد يعالج بع�ضها بالأوهام� ..إلخ.
حديث �أَنَّ ال�شيطانَ يجري من ابن �آدم جمرى الدم ف�إن الق�صة التي
�أَ َّما ُ
ورد فيها ت�شرح املراد منه .قالت �صفية  -زوجة ر�سول اهلل « :كان ر�سول اهلل
قمت �إىل بيتي .فقام النبي  مي�شي َم ِعي
ُم ْع َت ِكفًا ف�أتيته �أزوره لي ًال فحدثته ،ثم ُ
ُمو ِّد ًعا  -وكان م�سكنها يف دار �أ�سام َة ْب ِن ٍ
زيدَ ،ف َم َّر رجالنِ من الأن�صار ،فلما ر�أيا
النبي � أ�سرعا .فقال لهما :على ِر�سْ ِلكما � -أي تمَ َّهال � -إنها �صفي ُة بنت حيي.
قاال�ُ :س ْب َحانَ اهلل يا ر�سول اهلل .قال�« :إنَّ ال�شيطانَ يجري من الإن�سان جمرى
يقذف يف قلوبكما �شي ًئا� ،أو قال� :ش ًّرا.»...
يت �أن َ
الدمَ ،ف َخ ِ�ش ُ
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وظاهر من احلديث �أن الر�سول يريد منع الو�سو�سة التي قد ُيلقيها ال�شيطان
عندما ُي َرى ُ
يجري يف
ال�ص ِاح َب ِني �أنكرا وا�ستعظما �أن َ
مثل هذا املنظرِ ،ومع �أن َّ
نف�سهما �شيء من ظنون ال�سوء بالن�سبة للمع�صوم  -عليه ال�صالة وال�سالم ،ف�إن
النبي �أراد من َع هذه الو�سو�سة.
َّ
وال �صلة للحديث باحتالل ال�شيطان جل�سم الإن�سان.
و�أما احلديث الآخر وهو �أن الطاعونَ وخ ُز اجلن وهم �أعداء الب�شر فيكفينا
�صاحب املنار عندما قال« :يرى املتكلمون �أن اجلن �أج�سام حية خفيفة
يف �شرحه
ُ
ال ُترى ،وقد قلنا غ َري مرة� :إن الأج�سا َم احلي َة اخلفي َة التي ُع ِر َف ْت يف هذا الع�صر
ي�صح �أَنْ تكونَ نو ًعا من اجلن،
بوا�سطة النظارات املكربة ،وت�سمى «بامليكروبات»ُّ ،
وقد ثبت �أنها ٌ
علل لأكرث الأمرا�ض ،قلنا ذلك يف ت�أويل ما ورد من �أَنَّ الطاعون
ِم ْن وخز اجلن .على �أننا نحن امل�سلمني ل�سنا يف حاجة �إىل ال ِّن َز ِاع فيما �أثبته العلم
وقرره الأطباء �أو �إ�ضافة �شيء �إليه مما ال دليل يف العلم عليه؛ لأجل ت�صحيح بع�ض
الروايات الآحادية .ونحمد اهلل على �أن القر�آن �أرفع من �أن يعار�ضه العلم.»..
ونجَ ِي ُء �إىل حديث نخ�س ال�شيطان للإن�سان كما يذكر الرواة ،ونقول :خُ ِّيل
�إ َّيل �أن ال�شيطان قابع حتت الرحم ي�ستقبل الوليد القادم وهو �شديد احلقد ،يقول
له� :إِنَّ ق�صتي مع �أبيك الأول مل تنته بعد .و�س�أحاول �إرهاقك كما �أرهقته.
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ثم ينخ�سه نخ�سة َي�صْ ُرخ الوليد ال�ساذج منها .ثم ي�ستقبل بعد ذلك حياته
خارج الرحم.
ِ
اقرتب ال�شعرا ُء من هذا املعنى عندما قال قائ ُلهم:
وقد َ
الدنيا به من �صرو ِفها
ملا ُت�ؤْ ِذ ُن ُّ

ُ
الطفل �ساع َة يولد
يكون ُبكا ُء
ِ

كانت �أم مر َمي بادي َة القلقِ عليها عندما ا�ستجارت باهلل �أن ي�صونها
وقد ْ
وي�صون ُذ ِّر َّيتها ﱹ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﱸ [�آل عمران .]36 /ومرمي وابنها على �أية حال من عباد اهلل ال�صاحلني،
ولي�س لل�شيطان �سلطانٌ على �أولئك العباد.
�صاحب املنار:
وننظر �إىل املو�ضوع من خالل �أقوال العلماء املحققني ،قال
ُ
عند ال�شيخني وغريهما واللفظ هنا مل�سلم «كل بني �آدم
«يف حديث �أبي هرير َة َ
امل�س هنا بالطمع يف
يمَ َ ُّ�س ُه ال�شيطان يوم ولدته �أمه �إال مرمي وابنها»َّ ،ف�سر
ُّ
البي�ضاوي َّ
الإغواء ،وقال الأ�ستاذ الإمام� :إذا �صح احلديث فهو من قبيل التمثيل ال من باب
احلقيقةَّ ،
البي�ضاوي يرمي �إىل ذلك .قال ال�شيخ ر�شيد :واحلديث �صحيح
ولعل
َّ
الإ�سناد بغري خالف ،وي�شهد له من وجه حديث �شق( )1ال�صدر وغ�سل القلب،
بعد ا�ستخراج حظ ال�شيطان منه ،وهو �أظهر يف التمثيل ،ولعل معناه �أنه مل يبق
( )1ارجع �إىل كتابنا فقه ال�سرية ،وقد �شغب عليه بع�ض القا�صرين.
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ن�صيب يف قل ِب ِه وال بالو�سو�سة ،كما يدل على ذلك َق ْو ُل ُه يف �شيطانه�« :إال
لل�شيطان ٌ
�أَنَّ اهلل �أعانني عليه ف�أ�سلم» ،ويف رواية م�سلم «فال ي�أمر �إال بخري».
ثم قال �صاحب املنار « :املحقق عندنا �أن لي�س لل�شيطان �سلطانٌ على
عباد اهلل املخل�صني وخريهم الأنبياء ،واملر�سلون .و�أما ما ورد يف حديث مرمي
وعي�سى من �أن ال�شيطان مل مي�سهما ،وحديث �إ�سالم �شيطان النبي ،وحديث
�إزالة حظ ال�شيطان من قلبه ،فهو من الأخبار َّ
الظ ِّن َّية؛ لأَ َّن ُه من رواية الآحاد ،وملا
كان مو�ضوعها َع َ
الغيب ،والإميان بالغيب من ق�سم العقائد ،هي ال ي�ؤخذ فيها
امل ِ
بالظن لقوله تعاىل :ﱹﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱸ [النجم .]28 /كنا غري
مكلفني �أن ن�ؤمن مب�ضمون هذه الأحاديث يف عقائدنا.
وقال بع�ضهم� :أي�ؤخذ فيها ب�أحاديث الآحاد ملن �صحت عنده .ومذهب
ال�سلف يف هذه الأحاديث تفوي�ض العلم بكيفيتها �إىل اهلل تعاىل� ....إلخ».
ِ
أحب �إ َّيل �إال �أن مدافعة �أعداء الإ�سالم تقت�ضي
ومع �أن مذهب
ال�سلف � ُّ
والدجل
مزي ًدا من احلذر واليقظة ،ول�ست �أحب �أن �أفتح �أبواب ال�شعوذة وال�سحر َّ
با�سم �أن ال�شيطان َّ
احتل بدن �إن�سان.
وقد قب�ضت ال�شرطة من �أيام على رجل َظ َّل ي ْهوِي على �أحد املر�ضَ ى
ليخرج،
أنفا�س ُه ،وكان الأحمق يظن �أنه ي�ضرب ال�شيطان
بع�صاه حتى �أَ ْخ َم َد � َ
َ
وكان يقول لهْ :اخ ُر ْج َع ُد َّو ا ِهلل .وانتهت امل�أ�سا ُة بقتل املري�ض البائ�س.
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وخياالت،
خرافات
وما يرويه �صاحب «�آكام املرجان يف �أحكام اجلان» �أك ُرث ُه
ٌ
ٌ
وابن تيمية وغريهما.
ابن حنبل ُ
و ِ�إنْ ذكره ُ
نحن نعلم �أن الأر�ض التي ن�سكنها هباءة �صغرية يف كون �ضخم فخم ي�ضج
باحلياة والأحياء! نعم ،قد تكون �أر�ضنا َح َّب َة رمل على �شاطئ الوجود الرحب
الذي تختفي �أبعاده عن وهمنا.
ونحن ن�شعر ب�سعة امللكوت عندما نتابع مباحث الفلكيني ،وقطرات من
املعارف التي تر�شح عليهم من �إدمان النظر يف الف�ضاء.
ون�ستطيع احلكم ب�أنه من احلماقة الظن ب�أننا وحدنا الأحيا ُء يف هذا الوجود
الكبري� .إن الذي يبني ناطحة �سحاب ال يدع الريح ت�صفر يف جنباتها مكتف ًيا
ب�إ�سكان غرفة يف �سرداب منها.
�إن العامل م�شحون بالأحياء التي خلقها اهلل َّ
لتدل عليه وت�شهد مبجده ،ومن
أنف�سهم احليا َة ُك َّلها.
غرور الب�شر �أن يح�سبوا � َ
ومع النظر يف القر�آن الكرمي ندرك تلك احلقيقة ،يقول اهلل تعاىل :ﱹ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ.

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱸ [الأنبياء ،]20 -19 /ويقول:

ﱹﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﱸ [ال�شورى.]29 /
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والآيات كثرية ،ومنها نعلم �أن �أبناء �آدم نوع من املخلوقات ،ولي�سوا
ِ
املخلوقات ك َّلها .هناك املالئكة ،وال نتحدث الآن عن وظائفهم .وقد تكون هناك
كائنات �أخرى ال ندري �شي ًئا عن �سريتها �أو م�صريها ،وهناك عامل اجلن الذي
نومئ هنا �إىل بع�ض �سماته.
إبلي�س َع ُد ِّو �آد َم وبنيه ،وحدثنا
�إن القر�آن الكرمي حدثنا عن ال�شيطان الأكرب � َ
والتقي
عن اجلن ُم َب ِّي ًنا �أنهم ي�أكلون وين�سلون ويك ّلفون ،و�أن فيهم امل� َ
ؤمن والكاف َر َّ
والفاج َر.
أ�شد منا قوة ،و�أنهم
اجلن لهم حياتهم اخلا�صة بهم ،و�أنهم � ُّ
وقد علمنا �أن َّ
يروننا وال نراهم .ومع ذلك ف�إن رج ً
اال من الب�شر �أمكنهم اهلل من ت�سخري اجلن؛
ك�سليمانَ الذي جاء يف و�صف �سلطانه ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ
ﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ  .ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱸ [�سب�أ� ..]13 -12 /إلخ.
اجلن ال يعلمون الغيب ،و�أن
ويف هذا ال�سياق َ
ك�شف القر�آن الكرمي عن �أَنَّ َّ
هوايتهم يف �إغواء �أبناء �آدم ال تتعدى املكر ال�سيئ وا�ستدراج املغفلني ،ولذلك
قال يف و�صف ال ُع�صا ِة من الب�شر :ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ.ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﱸ [�سب�أ.]21 -20 /
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لتعلم
َتد َّب ْر هذه اجلملة ﱹﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [�سب�أَ ]21/
حدو َد مقدرته على الإيذاء.
�صاحب املنار هذا،
هل اجلراثيم اخلفية من عامل اجلن؟ ال ي�ستبعد
ُ
�صحيحا ،وقد يكون اجلن
م�ست�شه ًدا باحلديث يف �سبب الطاعون ،وقد يكون ر�أيه
ً
الواعون اخلبثاء �أ�صحاب ب�صر بعامل اجلراثيم ،و�أ�صحاب قدر ٍة يف �إ�صابة الب�شر
بهذه اجلراثيم وما حتمل من علل.
ولعل مطالب َة امل�ؤمنني بالتع ُّوذ من اجلن يف � ٍ
أوقات و�أماكن معينة ما ي�شهد
لذلك ،فامل�سلم مكلف عند َّ
الذهاب �إىل اخلالء �أن يقول�« :أعوذ بك من ا ُخل ْبث
واخلبائث» .وعندما يت�صل بزوجته �أن يقول« :اللهم َج ِّن ْبنا ال�شيطانَ
وجنب
ِ
ال�شيطانَ ما رزقتنا».
أم�ضي يف طريق غام�ضة املعامل ،وال �أن � َ
أ�شغل امل�سلمني ب�أمور
وال �أحب �أن � َ
تواف َه ،و َب ْي َ�ض ُتهم م�ستباحة وحدودهم جمتاحة.
ق�س�سا يف الأديرة يزعمون �أنهم ي�سخِّ رون اجلن ،وهناك رجال ِم َّنا
�إن هناك ً
ُي َر ِّد ُدون الدعوى نف�سها.
والفر�صة �أمام اخلرافيني موجودة ليبي�ضوا ويفرخوا ،وال يجوز �أن نن�سى
قول اهلل ِل ُك ِّل م�سلم :ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱸ [الإ�سراء.]36 /
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�إن امل�سلم احلق يخا�صم الأوهام و ُي َ�صا ِد ُق اليقني وال ت�ستف ُّزه ُت َّر َه ُات
املر�ضى.

()1

قر�أت هذا احلديث ثم ا�ستغرقني الفكر عن عطاء بن �أبي رباح ،قال يل
ابن عبا�س� :أال � َ
أريك امر�أة من �أهل اجلنة؟ قلتَ :بلى ،قال :هذه املر�أة ال�سوداء
ُ
فادع اهلل يل .قال� :إن �شئت
أ�صرع و�أتك�شف ُ
�أتت النبي  ،فقالت� :إين � ُ
دعوت َ
ِ
فادع اهلل يل
اهلل �أن يعاف َي ِك .قالت� :أَ�صْ ربُ ،
�صربت ولك اجلنة ،و�إن �شئت ُ
�أَ َّال �أتك�شف ،فدعا لها.
بال�ص ِرع �آثرت �أن متوت به �ضامن ًة اجلنة كما ب�شرها
هذه امر�أة م�صاب ٌة َّ
ر�سول اهلل .
يتك�شف بد ُنها يف �أثناء الغيبوبة التي تنتابها ،وقد تكفل
وكل ما �أح َّبته �أَ َّال
َ
النبي الكرمي
لها النبي بذلك .قلت :لو كان مر�ضها من �شيطان يركبها �أكان ُّ
يرتكها �صريع َة هذا ال َّلعني؟ ما �أظن.
ماذا يقع لو كانت املر�أة من �أهل هذا الع�صر؟ رمبا عوجلت بال�صدمات
الكهربية ِل ْت�شفى .رمبا قال بع�ض النا�سَ :ي�سْ ُك ُنها �شيطانٌ  ،وظلوا ي�ضربونها حتى
وحها مع ال�ضرب امل ّربح.
يخرج ال�شيطان املزعوم منها ،ورمبا
ْ
خرجت ُر ُ
( )1الترُّ َّ هات :الأقوال التي ال طائل لها( .م).
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لدي مان ٌع من مناق�شة املو�ضوع كله ب ِف ْك ٍر معتدل مفتوح� .أما الذي
لي�س َّ
�أرف�ضه بقوة فهو �إقحام الإميان والكفر يف املو�ضوع؛ ك�أن الدين ُ
�سلوك ماجنني� ،أو
نزوع جمانني.
ُ
اخلط�أ وال�صواب هنا يف ت�شخي�ص مر�ض ،وقد �أ�ستبعد ما ي�صدقه الآخرون
اجلمل ،و�أرقام
دون حرج و�أنا �أريد حماية �أمتنا من ال�شعوذة ،والتمائم ،وحروف َّ
احلروف ،وح�ساب الطوالع ،و�صداقة الأ�شباح وت�سخري اجلان� ..إلخ.
اجلن وع َ
الغيب؛ لأنك
امل ِ
قيقي عند قوم يتهمونك ب�أنك تنكر َّ
املر�ض ا َحل ُّ
ُ
ترف�ض �أوهامهم� ،أولئك بالء على الإ�سالم.
والنا�س يف ع�صرنا يعانون من الوح�شة والإرهاق ،وقد لقيني فتيان وفتيات
وكد الأع�صاب ،وهم بحاجة �إىل ُم َر ِّبني رحما َء.
ي�شكون من َم ِّ�س ال�شيطان ِّ
ويف �أقطار �أوربا و�أمريكا يقوم الأطباء النف�سيون بدور كبري يف عالج هذه
بيد �أن �أغلب ه�ؤالء الأطباء من مدر�سة «فرويد» ،وهو رجل ُم ْع َت ّل الفكر
امل�آ�سيَ ،
طافح ال�شهوة ،وو�صايا هذه املدر�سة تدور على حماربة الكبت ،و�إرخاء العنان
للنف�س.
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املَ ُّ�س ال�شَّ ْي َطانيِ ّ َحقي َق ُت ُه ِ
الج ُه
وع ُ

�سبب بال ٍء ،ولكن الكبت املوقوت دعامة الرتبية
والكبت الدائم قد يكون َ
()1
والرتقي .والتفرقة بني الأمرين ال يعرفها عدميو الإميان تاركو ال�صلواتْ � ،أحال�س
ال�شهوات.
وهناك �شيء كان �أوىل باملتدينني �أن يعرفوه ويع ِّرفوا النا�س به ،ذاك
�أن �شياطني الإن�س واجلن تنت�شر يف كل مكان ،وحتاول الإيقاع بكل �إن�سان،
واال�ستعاذة منها واجبة ونافعة.
وقد �أمر اهلل بها نبيه ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  .ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﱸ [امل�ؤمنون.]98 -97 /

وكان ر�سول اهلل يقول�« :أعو ُذ باهلل ال�سميع العليم من ال�شيطان الرجيم من
هم ِز ِه ،ونفخه ونفثه»( .)2ومن �أدعيته« :اللهم �إين �أعوذ بك من الهرم ،و�أعوذ بك
من الهدم ومن الغرق ،و�أعوذ بك �أن يتخبطني ال�شيطانُ عند املوت».
هذا امل�سلك �أف�ضل من �إ�شاع ِة ُ�س ْكنى ال�شيطان ِل َب َدنِ الإن�سان واالحتيال
على طرده بِ�شَ َّتى الأوهام.

(� )1أَ ْحال�سُ :مو َل ُعون( .م).
( )2الهمز :الدفع �إىل الع�صيان .والنفخ� :إىل الكرب .والنفث� :إىل القلق.
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فِ ْقه الكِتَاب أَوَّالً...

أحاديث حُرّفت عن مواضعها أو جهل معناها  -القتال يف اإلسالم

األمة ليســـت عَ َلى مســــــتوى الدعوة الناجحة  -أحاديث الزهـــــد

جَهـــــالة بعـــــض املتحــــــدثني يف الســـــــنة هــــــــذه األيـــــام.

فقه الكتاب �أو ًال

تالوة قليلة للقر�آن الكرمي ،وقراءة كثرية للأحاديث ،ال تعطيان �صورة دقيقة
للإ�سالم ،بل ميكن القول ب�أن ذلك ي�شبه �سوء التغذية� ،إِ ْذ البد من توازن العنا�صر
التي تكون اجل�سم والعقل على �سواء.
ولن�ضرب �أمثل ًة متدرجة من اخلفيف �إىل الدقيق :يرى ال�صنعاين �أن ال َّن ْذ َر
ْ
حرا ٌم ،معتم ًدا على حديث ابن عمر عن النبي � أنه نَ َهى عن النذر ،وقال�« :إنه
ال ي�أتي بخري ،و�إمنا ي�ستخرج به من مال البخيل».
والنذر الذي ال ي�أتي بخري هو النذر امل�شروط الذي ي�شبه املعاو�ضات
علي كذا �إن �شفيت من مر�ضي �أو �إن جنح ابني...
التجارية ،يقول الإن�سان :هلل َّ
�إلخ.
�أَ َّما النذور الأخرى يف طاعة اهلل فال حرج فيها ،ما دامت من الناحية
الفقهية �صحيحة.
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وال�س�ؤال :كيف يحكم ب�أ�صل احلرمة يف النذور كلها مع قوله تعاىل يف
و�صف الأبرار :ﱹﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ [الإن�سان]7 /؟ وقوله
مو�ضع �آخ َر :ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
يف ٍ
ﯔﱸ [احلج.]29 /
حدا منكو ًرا عند �شرح حديث م�سلم
وقد ر�أيت اجلهل بالقر�آن الكرمي يبلغ ًّ
�شارح احلديث َز َع َم �أَنَّ
احلديث قيل
َ
ال�سباع َف�أ ْك ُل ُه َحرا ٌم»َ ،ف�إِنَّ َ
ُ«ك ُّل ِذي نَ ٍاب ِم َن ِّ
ن�س َخ ما نزل مبكة ِم ْن قو ِل ِه تعاىل :ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
يف املدينة املنورة ،و�أنه َ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﱸ [الأنعام.]145 /
والزعم ب�أن حديث �آحاد ين�سخ �آية من القر�آن الكرمي َز ْع ٌم يف غاية الغثاثة(،)1
ُ
ث َُّم �إِنَّ الآي َة التي قيل بن�سخها تكرر معناها يف القر�آن �أرب َع ٍ
مرات ،مرتني يف �سورتي
الأنعام والنحل املكيتني ،ومرتني يف �سورتي البقرة واملائدة املدنيتني ،بل ما جاء
يف �سورة املائدة هو ِم ْن �آخر ما نزل من الوحي.
فكيف يفكر عا ِقل يف وقوع الن�سخ؟ ثم �إِنَّ عد ًدا من ال�صحابة بينهم
و�سعيد ُبن ُجبريٍ ،رف�ضوا حديث
ابن عبا�س ،وعد ًدا من التابعني فيهم ال�شّ ْعب ُِّي
ُ
ُ
ديث مو�ضع ٍ
م�سلم ،فكيف نرتك �آي ًة لحِ َ ٍ
لغط؟
( )1الغثاثة :الرداءة( .م).
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ولندع ما ذكرنا �إىل حديث يدخل يف دائرة القانون الدويل بلغة الع�صر.
ْ
نافع  -رحمه اهلل � -أ�س�أله عن الدعاء قبل
عن عبد اهلل بن عون :كتبت �إىل ٍ
القتال -ويق�صد بالدعاء دعوة النا�س �إىل الدخول يف الإ�سالم قبل املعركة ،قال
عبد اهلل :فكتب �إيل�« :إمنا كان ذلك يف �أول الإ�سالم وقد �أغار النبي  على
بني امل�صطلق وهم غا ُّرون.»..
ونافع  -غفر اهلل له  -خمطئ ،فدعوة النا�س �إىل الإ�سالم قائمة ابتدا ًء
وتكرا ًرا ،وبنو امل�صطلق مل يقع قتالهم �إال بعد �أن بلغتهم الدعوة ،فرف�ضوها وقرروا
احلرب.
نافع هذه لي�ست �أَ َ
حد َث ب�أ�سو�أَ من ذلك.
ول خط�أ يتو َّرط فيه ،فقد َّ
ورواية ٍ
امل�صحف فقر�أ قوله تعاىل :ﱹ ﯡ
قال« :كنت �أم�سك على ابن عم َر
َ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱸ [البقرة ،]223 /فقال :تدري فيم نزلت هذه
الآية؟ قلت :ال .قال :نزلت يف رجل �أَ َتى امر�أته يف ُد ُبرِها ،ف�شق ذلك َعليه،
فنزلت هذه الآية».
ْ
قال عبد اهلل بن احل�سن� :إنه لقي �سامل بن عبد اهلل بن عمر ،فقال له« :يا
حدثه نافع عن عبد اهلل �أنه مل يكن يرى ب� ًأ�سا ب�إتيانِ الن�ساء يف
عم ،ما حديث ُي ِّ
هِن ِم ْن
�أدبارهن .فقال :كذب العبد و�أخط�أ� ،إمنا قال عبد اهللُ :ي ْ�ؤ َت ْونَ يف ُفروجِ َّ
�أَ ْد َبار ِِه َّن».
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ونعود �إىل رواية نافع وهي عدم الدعوة قبل القتال ونقول� :إنه مع اهتزازها
ف�إن �أهل احلديث  -لقلة فقههم َ -ر َّو ُجوا لها حتى جعل ال�صنعاين عنوان املو�ضوع
«الغارة بال �إنذار»(.)1
غارة بال �إنذار؟ �أين هذا امل�سلك من قوله تعاىل:

ﮠﮡﮢﮣ

ﱹﮝ ﮞ ﮟ

ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱸ [الأنفال،]58 /

وقوله :ﱹﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﱸ [الأنبياء.]109 /

والغريب �أن ال�شيخ نا�صر الألباين  -وهو من �أعلم رجال احلديث يف ع�صرنا -
نافع ،و�آثرت عليها روايات �أخرى و�أنا �أ�ص ِّور طبيع َة
علي �أين تركت رواية ٍ
عتب َّ
القتال يف الإ�سالم.
يف كتابي «جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج» �أح�صيت �أكرث
من مائة �آية تت�ضمن حرية التدين ،وتقيم �صروح الإميان على االقتناع الذاتي،
و ُتق�صي الإكراه عن طريق البالغ املبني.
ولي�س يف تاريخ الثقافة الإن�سانية كتاب ين�شئ العقل امل�ؤمن �إن�شا ًء ،ويعر�ض
�آيات اهلل يف الأنف�س والآفاق لتكون ينابيع فكر يتعرف على اهلل ،وي�سرتيح �إىل
عظمته كما وقع يف هذا القر�آن.
( )1هذا العنوان من و�ضع خمرج الكتاب ا�ستفادة من جوهر املو�ضوع ،وال لوم عليه.
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ومع ذلك ،فنحن امل�سلمني يوجد بيننا َم ْن َي ْن�سى هذا ُك َّله ليقف عند را ٍو
يت .ومن �ألغاها؟
تائه يزعم �أن الدعوة �إىل الإ�سالم كانت يف �صدر الإ�سالم ثم �أُ ْل ِغ ْ
�إنه لأَ ْم ٍر ما ،يجيء بختام خا�ص ل�سورة براءة التي نزلت يف ال�سنة
التا�سعة ،يقول عن الكافرين :ﱹﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱸ [التوبة� .]129 /أيف هذا اخلتام رائح ُة
�إكرا ٍه؟
�إن الإميان �أ�سا�س ،واجلهاد حار�س ،و�ستبقى احلرا�سة فري�ض ًة قائم ًة ما بقي
يهد ُد الأمان ،وي�ستنكر الإميان؟
يف الدنيا من ِّ
ومعنى هذا �أن اجلهاد و�سيلة ولي�س غايةً .ويوم ت�سود احلريات �أرجا َء احلياة،
وتنمو �أعواد التوحيد فال ُيرى من يك�سرها �أو يحرقها ،فال قتل وال قتال .نعم ،ال
َ
قتال حيث ت�ستخفي الفنت وت�شيع العدالة.
ذلك هو ديننا كما ت�شرحه �آيات الكتاب العزيز ،ويظهر يف ال�سرية النبوية
املباركة.
ويف �أربعة موا�ضع مت�شابه ٍة من القر�آن الكرمي كانت وظيفة الر�سالة اخلامتة:
-1تالوة الوحي� ،أو قراءة املنهاج الذي ي�سري عليه امل�سلمون �أو حتديد
النطاق الذي يعملون داخله.
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 -2تربية الأمة بتنمية ملكاتها الطيبة وكبح( )1غرائزها اجلاحمة.
-3تقرير الأحكام التف�صيلية التي جاء بها الكتاب نظا ًما للفرد واملجتمع
والدولة ،وهي �أحكام مقرونة باحلكمة وال�سداد.
ْالث الثالثة هي عنا�صر الر�سالة التي نه�ض بها كبري الأنبياء،
هذه الأَث ُ
مواريث من �سبقوه و�أغنى بها الع َ
امل عن الفل�سفات الأر�ضية والأهواء
و�أَحيا بها
َ
الب�شرية.
كرت ثالث ُتها( )2عند الب�شارة بالبعثة الأخرية لمََّا دعا �إبراهيم و�إ�سماعيل
وقد ُذ ْ
ربهما ب�إر�سال حممد.
وذكرت ك ُّلها مرة ثانية( )3عند جعل امل�سجد احلرام قبل َة النا�س يف امل�شارق
واملغارب ،فكان اجتاه الب�شر �إىل الكعبة نعم ًة �أخرى على العرب بعد ابتعاث النبي
منهم ،فكان ت�شريفًا لأر�ضهم بعد ت�شريف جن�سهم.
( )1كبح غرائزها اجلاحمة :حماولة ال�سيطرة عليها( .م).
([)2البقرة ]129 /ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﱸ.
([ )3البقرة ]152 -151 /ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ .ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﱸ.
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وذكرت مرة ثالثة( )1بعد هزمية �أُ ُحد وانك�سار قلوب امل�ؤمنني وحاجتهم �إىل
ما يجربها ويعيد الثقة �إليها؛ وذلك يف �سورة �آل عمران ،التي وا�ست املهزومني
وذكرتهم بر�سالتهم.
وذكرت مرة رابعة( )2عند ك�شف ال�سر يف �إق�صاء اليهود عن ميدان الرتبية
ف�شل بني
الدينية ،و�إبعادهم عن ر�ساالت اهلل ،و�إحالل العرب حملهمَ ،ب ْع َد ِ
�إ�سرائيل يف هذه ال�ساحة.
تلك هي ر�سالتنا حتت عناوينها الرئي�سة .وما من �شك يف �أن اجلهاد حق
لت�أمني الدعوة وهزمية ال َف َّتانني.
ف�أما ت�صوير الإ�سالم ب�أنه يتح َّر�ش( )3بالآخرين ويتعط�ش لدمائهم فهو افرتاء
على اهلل واملر�سلني ،ومع �أننا �أ�شبعنا هذا املو�ضوع بحثًا يف كتبنا الأخرى ف�إن
ما�سةً؛ ذلك �أن حديث الإفك ال ينقطع.
احلاجة �إىل الكالم فيه ال تزال ّ

(�[ )1آل عمران .]164 /ﱹ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱸ

[

]

( )2اجلمعة . 4 -2 /ﱹ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  .ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  .ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ

( )3يتح َّر�ش بـ :يتعر�ض لهم ليهيجهم( .م).
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ويف هذه الأيام ال َّن ِح�سات �شاعت اخلالفات يف �أرجاء الأمة وقتل بع�ضها
بع�ضً ا ،بل �إن ح�صيلة القتلى يف الفنت الداخلية �أَ ْر َبى( )1من القتلى يف حماربة
اال�ستعمار ال�صليبي العائد املتحالف مع اليهود والناقمني.
واحلكومات الإ�سالمية على الإجمال دون مثيالتها من حكومات العامل
عدال ًة ونزاهةً.
إنتاجا واقتدا ًرا على احلياة وتكاليفها.
واجلماهري �أقل ثقافة و� ً
ون�صا.
روحا ًّ
والتقاليد ال�سائدة تبتعد عن الإ�سالم احلنيف ً
ف�أمتنا من �أفقر �أمم الأر�ض �إىل التعليم والرتبية ومعرفة الذات.
«بعثت بال�سيف بني يدي ال�ساعة،
ويف هذه الآونة ا�ستخرج البع�ض حديث ُ
وجعل ُّ
وال�صغار على من خالف �أمري.»..
َو ُجعل رزقي حتت ظل ُرحميُ ،
الذل َّ
قلت :ليت لكم �سيفًا يحمي احلق ،ويرد عنه العوادي ،ف�إن احلق يغرق
ولي�س له �صريخ.
كم تت�س َّولون �أرزاقكم من غرا�س عدوكم،
ليت لكم ر ً
حما ترتزقون يف ظله� ،إِ َّن ْ
وهو الذي ي�صنع ال�سالح الذي ت�شرتونه بالغايل والرخي�ص لأغرا�ض يعلمها اهلل.
ما لكم ولهذا احلديث؟ قال يل غالم متعامل� :إنه ير ُّد كل ما تقول.
(� )1أربى� :أزيد( .م).
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قلت� :س�أجتاوز عن �ضعف هذا احلديث من ناحية �سنده ،ولن �أطعن يف
�صحته  -مع �أن الطعن وارد  -ولكني �أ�س�أل :ملاذا ال تتعلمون الدين وحت�سنون
فقهه والعمل به ،ثم حت�سنون الدعوة �إليه؟ عندما يراكم العامل �أَ ْدنَى م�ست ًوى منه
فلن ي�سم َع منكم ولن يرت�ضيكم قادة له ،ال يجوز �أن يكون الإما ُم � َ
أجهل من
امل�أموم.
ما وظيفة ال�سيف يف �أيديكم و�أنتم متظاملون؟ جائرون عن �سبيل الر�شاد؟
وتذكرت �أن «لينني» احلاكم الأول لل�شيوعية ،وناقلها من امليدان النظري
�إىل ميادين ال�سيا�سة� ،أ َّلف كرا�سة عن الي�سار الطفويل �أو الطفولة الي�سارية ،نعى
فيها على جيل من النا�س يرفع �شعار ال�شيوعية وال يح�سن خدمتها.
قال« :هذه طفولة ،والطفولة تتميز بالق�صور والعناد» ،وقد طردها من ميدان
العمل حتى ت�ستطيع ال�شيوعية االنطالق دون عائق.
وليت القياد بقي يف يد الأطفال� ،إذن الختفت ال�شيوعية من زمان طويل
ب َف�ضْ ِل الأ�صدقاء اجلهلة.
واليوم توجد طفولة �إ�سالمية تريد االنفراد بزمام الأمة ،وعندما ي�سمع �أولو
الألباب حديثها يطرقون حمزونني.
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أ�صحاب ٍ
هامات
أرباب حلى ،و� َ
واملخيف �أنها طفولة عقلية جتمع يف غمارِها � َ
ٍ
يقدمون �صورة للإ�سالم تثري
وقامات ،يقعون على � َ
أحاديث ال يفهمونها ،ثم ِّ
االنقبا�ض واخلوف.
�إن نبينا  -عليه ال�صالة وال�سالم  -تكلم كث ًريا وكالمه مو�ضع الإعزا ِز
والطاعة ،ﱹ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [الن�ساء.]64 /
املالب�سات التي قيل
تعرف مرامي الكالم وحقائقه لو �ضبطت
وكان ميكن �أن َ
ُ
فيها.
و�أَ ًّيا ما كان الأمر ف�إن �إطار القر�آن الكرمي �ضابط دقيق �إذا َع َّز ْت معرفة املالب�سات.
ونحن نلحظ �أن القر�آن �أطال احلوار مع خمالفيه ،واف ّنت قبل �أي �شيء يف
ب�سط براهينه على �صدق عقائده ،و�شرف عباداته ،وجدوى ما يدعو �إليه من عمل
�صالح وغايات كرمية.
ويثوب �إىل
ال�سور وعر�ضها منا�شدة حا ّرة للإن�سان �أَنْ يرعوي(َ )1
ويف طول ُّ
ويتوب �إىل ربه.
ر�شده َ
ومل تبد�أ �سيا�سة الع�صا الغليظة �إال بعد �أن �أوجعت ِع ِ�ص ُّي الأعدا ِء جلو َد
امل�ؤمنني ،وك�سرت عظا َمهم .هنا نزل قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
غي( .م).
( )1يرعويّ :
يكف عما يفعل من ّ
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ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ [احلج.]39 /
و�أنبياء اهلل على اختالف الليل والنهار خا�ضوا �أ�شرف قتال ميكن �أن يقع
على ظهر الأر�ض ،والقول ب�أن فرعون كان �أَوْلىَ باحلق من مو�سى� ،أو �أن اليهود
كانوا �أوىل بالن�صر من عي�سى� ،أو �أن خ�صوم ٍ
حممد كانوا �أوىل بالبقاء منه قول عاهر
منكور ،ال ي�صدر من �صاحب دين �أو خلق.
املهم �أن املنتمني �إىل اهلل يح�سنون �أو ًال الدعوة ويوفرون فر�ص ال�سالم
وامل�صاحلة ،ويقدرون �أخطاء الطباع الب�شرية ،ف�إذا �أجلئوا بعدئذ للقتال كانوا رج ً
اال،
وكانوا كرا ًما.
وهذا ما فعله حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم ُ -وعر َِف يف �سريته بو�ضوح،
وقد خل�صه �شَ ْو ِقي يف كلمات موجزة:
َ
لديك َ�ش ِريع ٌة
الحْ َ ْر ُب يف َحقٍّ

ِ
الناقعات(َ )1دوا ُء
وم
َو َ
من ُّ
ال�س ُم ِ

ف�إذا جاء م�سلم ق�صري الر�ؤية ،وكان �أول ما يذكره يف معاملة �أعداء الإ�سالم
احلديث املعروف «�أمرت �أن �أقاتل النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال اهلل ،»...كان
�إن�سانًا ممن يح ّرفون الكلم عن موا�ضعه ،ويتعاملون بغباء �شديد مع تراث النبوة.
( )1الناقعات :املجتمعة( .م).
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وقد �شرحنا يف كتاب �آخر �أن احلديث ِقيل مع نزول �سورة براءة ،قبل وفاة
الر�سول بنحو عام ،وبعد جهاد رهيب مع وثنيات �أعطاها الإ�سالم حق احلياة ،ومل
تعطه �إال املوت ،وعا�ش معها ده ًرا على مبد�أ ﱹﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [الكافرون،]6 /
َ
واالغتيال.
فلم ير منها �إال الغد َر
وكان �آخ َر ما �صنعت لتعيد الليل �إىل جزيرة العرب �أَنَّ َكذابًا ا�سمه
« ُم َ�س ْيلمة» قام بحركة ردة مزعجة مل يطفئها ُحف ُ
َّاظ القر�آن �إال بدمائهم ،فتفانوا يف
�إطفائها حتى كادوا يبيدون ،وحتى خيف من انقرا�ض احلفظة بعد العد ِد الكبري
الذي ا�ست�شهد منهم.
و�ص ْد ُر �سورة «براءة» يعطي �صورة كاملة لهذه الوثنية اخلائنة اجلريئة ،ويف
َ
هذا اجل ِّو قيل هذا احلديث «�أمرت �أن �أقاتل النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال اهلل،»..
جلاهل �أَنْ يعد َو به مكانه.
فال يجوز ٍ
ُ
الر�سول ال�صفا ،غدا َة �أُ َ
ر�سل و�شرع يذكر اجلاهليني
�صعد
هل قيل يو َم َ
بالبعث ويدعوهم �إىل التوحيد؟
هل قيل يو َم عا َد ك�سري القلب من الطائف ،و َد َخ َل مك َة يف جوا ِر ٍ
م�شرك؟
ويطلب احلياة لن�شر الدعوة
هل قيل يوم اختفى يف الغار؛ لي�ضلل مطارديهَ ،
يف �أرجاء اجلزيرة؟
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هل قيل يوم �أعطى النا�س يف املدينة املنورة َح َّق ال ِّلحاقِ مب�شركي مكة،
َوترك الدين �إذ ا�ستبهظوا تكاليفه؟
يلحق بامل�شركني ٌ
رجل َوال امر�أة .بل الذي
واحلمد هلل مل يرتد � ٌ
أحد ،ومل ْ
حدث هو العك�س.
فتح مك َة بعام ،وهو يطوف بالكعبة وحولها
هل قيل يف عمرة الق�ضاء ،قبل ِ
مئات الأ�صنام فلم يك�سر منها �صن ًما ،ومل ينق�ض للم�شركني عه ًدا؟
ُ
�إن �أهل الفقه هم الذين يتحدثون عن الإ�سالم ،وي�شرحون املرويات التي
الذباب على الع�سل.
حفلت بها الكتب ووقع عليها الدهماء كما يقع ُ
وقد كان � ُ
أعرف النا�س برتاث
أهل الفقه قدميًا هم املتحدثني عن الإ�سالم ،و� َ
النبوة.
و�أنا وغريي من امل�شتغلني بالدعوة الإ�سالمية ننظر باهتمام بالغ �إىل �أحوال
النا�س وراء دار الإ�سالم ،ننظر �إىل التيارات الفكرية التي ت�سودهم ،واملذاهب
اخللقية والدينية التي ت�ؤثر فيهم ،و�أن�صبة احل�ضارة التي ح�صلوا عليها ،ومقادير
الإنتاج التي ي�صدرونها للعامل� ..إلخ.
وكيف نح�سن الدعوة �إذا مل نعرف ذلك كله؟ وقد قر�أت كلم ًة للأ�ستاذ
�أحمد بهاء الدين ي�شرح فيها �شي ًئا من ذلك ،ر�أيت �أن �أ�سجلها هنا ،قال:
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«بع�ض القراء يراين معج ًبا باملجتمعات الأوربية والأمريكية عندما �أحتدث
عنها يف رحالتي ،وهذا �صحيح .لكنني كذلك �أكره فيها �أ�شيا َء �أخرى ،ترى ما
الذي �أوثر نقله �إىل النا�س يف بلدي؟
يف�ض ُل �أن �أنقل َ
ِ
البع�ض ِّ
ال�ضعف يف املجتمعات الأخرى ،وهذا خداع
نقاط
أح�سن من غريِنا ،وتلك غيبوب ٌة
للنف�س ،و�إر�ضاء لغرور كاذب ،وا�ستنامة �إىل �أننا � ُ
الثمن.
باهظ ُة ِ
نحن هنا نحب �أن نتكتم ُعيو َبنا و�أمرا�ضَ نا� .أَ َّما هناك فهم ي�سرعون �إىل
مناق�شة �أمرا�ضهم االجتماعية عالني ًة وم�صارحةً؛ ولذلك ي�ست�شفون منها ،على
حني َي ْبقَى ُ
املر�ض لدينا كام ًنا.
ِ
جمتمعات
وما ال نراه �أو ما ال نن�شره ُي َع ُّد ك�أنه غ ُري موجو ٍد ،وذاك بال ُء
الكتمانِ  ،ال ُ
تنافق حتى تهلك.
تزال ُ
يناق�ش �أخطاءه بقوة ،املخدرات -
وقد َت َخ َّطى غرينا هذا الطور ،و�شرع ُ
اخلمور  -ت�صبح م�شكلة قومية ر�سمية و�شعبية .و«الإيدز» تتفجر �أنبا�ؤه مبجرد
ظهوره كالقنبلة ،على حني ن�سمي نحن «الكولريا» حني تظهر ب�أمرا�ض ال�صيف،
ومي�ضي كل �شيء يف هدوء.
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وهناك �أم ٌر �آخ ُر ،الإنكليز يعتربوننا ُك�ساىل؛ لأنهم يعملون من ال�صباح
�إىل امل�ساء ،والأمريكان يعتربون الإنكليز ك�ساىل؛ لأن الأمريكي يعمل �ضعف
الإنكليزي ،وال يقطع يوم العمل ب�شرب البرية .ومن يرى الأمريكي �أو الأمريكية
يعملون ،يظن �أنهم �شعب فقري يبني م�ستقبله بالكدح والكفاح ،مع �أنهم �أغنى
ال�شعوب.
والآن ظهر اليابانيون يتهمون الأمريكيني بالك�سل ،والأمريكان يف ذعر من
«مر�ض» العمل واالجتهاد والتفاين لدى اليابانيني� .إنهم يعتربونهم َم ْر�ضَ ى لعدم
وجود �أَ ِّي متعة يرفهون بها عن �أنف�سهم ،ولذلك يرون املناف�سة غري عادلة بني
ال�شعبني الكبريين .هذا هو العامل الذي يتقدم من حولنا.
ولكن لها ثما ًرا
ويلفتني بقوة ُ
�شيوع القيم التي ال حتتاج �إىل ُع ْم َل ٍة �صعبةَّ .
يانعةً� ،أو مردو ًدا هائ ًال؛ النظام ،احرتام الدور ،والقواعد العامة للحياة ،النظافة
التامة فال جتد من ُيلقي ورقة على الأر�ض».
�سائح �أمريكي  -ونحن يف
ثم قال الأ�ستاذ �أحمد بهاء الدين�« :شكا يل ٌ
روما  -من قذارة الإيطاليني؛ لأنهم ينزلون من ال�سيارات  -احلافالت  -و ُي ْلقُون
الركوب على �أر�ض ال�شارع» (انتهى كالمه) .ونقول:
تذاك َر
ِ
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هذه �أنباء ال�سباق احل�ضاري بني الدول ال�صناعية يف �أُورو َّبا و�أمريكا و�شرق
�آ�سياُ .ت َرى ما �أخبا ُر العرب وامل�سلم َني يف هذا امليدان؟ الأخبار امل�ؤكدة �أننا �شعوب
م�ستهلكة ال منتجة ،و�أننا ن�أخذ �أك َرث مما نعطي.
وي�ستحيل �أن تنجح ر�سالة كربى يوم يكون َح َم َل ُتها يف هذا امل�ستوى� .إن
ُ
أوحد لن�صرة املبادئ واملذاهب.
امتالك احلياة الدنيا عن قدرة وخربة هو
ال�سبيل ال ُ
ويوم ا�شتبك امل�سلمون الأوائل مع الدولتني العظميني الروم والفر�س كانوا
�أحق بالن�صر؛ لأنهم نازلوا �أعداءهم يف امليادين التقليدية املعروفة ،وحملوا ذات
الأ�سلحة ،وتفوقوا عليهم بالإميان احلق وت�أييد اهلل.
ن�سحب امل�سلمون ان�سحابًا عا ًّما
ث َُّم وقع يف ع�صور التخلف احل�ضاري �أَن ِا َ
�شائ ًنا من �آفاقِ احلياة ،و�سيطرت عليهم �أفكار غريبة .فهموا �أن اال�ستعال َء على
مغريات الدنيا يعنيَ :
ترك الدنيا ،و�أن النجاح يف االمتحان يكون بالفرار منه ال
بالدخول فيه واجتياز م�شقَّاته.
تعاليم القر�آن التي تقرر �أن ال َ
أر�ض خملوق ٌة للنا�س ،و�أن التمك َني
و ُن ِ�س َي ْت ُ
أحاديث
فيها جز ٌء من ر�سالة احلياة الأوىل والأخرى ،وح َّلت محَ َّل هذه التعاليم � ُ
تغري بالفقر والتجرد.
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أ�صح منها
ومع �أن هذه الأحاديث عند الت�أمل
ُ
تخالف � َ
أحاديث �أخرى � َّ
�سن ًدا ومت ًنا ،وقبل ذلك تخالف منطق القر�آن الذي َي ْج َع ُل اجلها َد رك ًنا حلرا�سة
رواجا و�سيطرت على
الإميان ونظمه و�شُ َع ِب ِه ،مع ذلك ف�إن هذه الأحاديث وجدت ً
اجلماه ِري الكثرية.
قر�أت خم�سني حديثًا ِّ
ترغ ُب يف الفقر وقلة ذات اليد ،وما جاء يف ف�ضل
الفقراء وامل�ساكني وامل�ست�ضعفني وحبهم وجمال�ستهم .كما قر� ُأت �سبع ًة و�سبعني
حديثًا ترغب يف الزهد يف الدنيا واالكتفاء منها بالقليل وترهب من حبها والتكاثر
فيها والتناف�س .وقر�أت �سبع ًة و�سبعني حديثًا �أخرى يف عي�شة ال�سلف وكيف
كانت كفا ًفا.
ذكر ذلك كله املنذري يف كتابه «الرتغيب والرتهيب» وهو من �أمهات كتب
ال�سنة ،ورحم اهلل امل�ؤلف احلافظ وغفر لنا وله ،فهو ح�سن النية نا�صح للأمة ،بيد
ً
وم�سلكا �أر�شد.
منهجا �آخر،
�أن الفقه ال�صحيح يقت�ضي ً
و�أعرف ويعرف غريي �أن عبادة الدنيا �أهلكت الأولني والآخرين ،و�أنها من
وراء جرائم مذهل ٍة يقرتفها اخلا�صة قبل العامة ،والر�ؤ�ساء قبل الأتباع ،والأذكياء
قبل الأغبياء ،ولكن العالج ال�صحيح للداء الع�ضال( )1يكون بالتمكن من الدنيا
واال�ستكبار على دناياها.
( )1الداء الع�ضال :املر�ض الذي ال دواء له( .م).
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و�س ْي ِط ْر على �أو�سع مما بلغه �سليمانُ
ا ْم ُل ْك �أكرث مما ملك قارونُ من املالَ ،
احلق �إىل دعم،
لتدعم به َّ
احلق حني يحتاج ُّ
من �سلطات ،واجعلْ ذلك يف يدكَ ،
تعي�ش ُ�ص ْعلو ًكا ،حا�س ًبا �أَنَّ
وترتكه هلل يف �ساعة فداء حني حتني املَ ِن َّية� ،أَ َّما �أن َ
ال�صعلكة طريقُ اجلنة فهذا جنون وفتون.
�إذا كان الإحلاد يفر�ض �سلطانه بالتمكني يف الأر�ض ،ف�إن ان�صرافك عن
أ�شد من الزنا والربا.
التمكن من الأر�ض فاح�شة � ُّ
ولنناق�ش بع�ض ما روي يف هذا املجال لنعرف ما وراءه :عن �أن�س بن مالك ،
ا�شتكى َ�س ْلمان الفار�سي  -يف مر�ض موته  -فعاده �سعد بن �أبي وقا�ص ،فر�آه
�سعد :ما يبكيك يا �أخي؟ �ألي�س قد َ�ص ِح ْب َت ر�سول اهلل 
يبكي ،فقال له ٌ
�ألي�س؟ �ألي�س؟
قال َ�سلْمانُ  :ما �أبكي واحدة من اثنتني� ،ضَ ًّنا على الدنيا وال كراهي ًة
تعد ْيت.
للآخرة ،ولكن ر�سول اهلل َ ع َ
هِد �إلينا عه ًدا؛ وما �أراين �إال قد َّ
هِد �إلينا �أنه يكفي �أحدكم ِم ْث ُل زا ِد
هِد �إليك؟ قالَ :ع َ
�سعد :وما َع َ
قال ٌ
�سعد فاتقِ اهلل عند حكمك �إذا
ِ
أنت يا ُ
الراكب ،وال �أراين �إال قد تعديت ،و�أ َّما � َ
حكمت ،وعند ق�سمك �إذا ق�سمت ،وعند َه ِّمك �إذا َه َم ْم َت.
قال املنذري :وقد جاء يف �صحيح ابن ِح َّبان �أن مال َ�سلمان جمع بعد
وفاته ،فبلغ خم�سة ع�شر دره ًما.
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�إن �سلمان من �أكابر ال�صحابة و�أوفيائهم ،واحلديث يفيد �أنه وجل من لقاء
اهلل و َت ِر َك ُته خم�س َة ع�ش َر دره ًما.
و�إنها ل�صورة تثري اخل�شية واخل�شوع؛ �أن نرى �أم ًريا من �أمراء الفتح الإ�سالمي
َي ْلقَى َر َّب ُه بهذا التجرد والتبتل.
على حني نرى القادة والأمراء يت�شبعون من الدنيا بال حدود.
لكن للفقه �س�ؤا ًال هنا� :إن �سعد بن �أبي وقا�ص الذي كان يحاور �سلمانَ
ّ
�سمع من ر�سول اهلل هذا التوجيه «�إنك �أَنْ َت َذ َر ورث َت َك �أغنيا َء خ ٌري ِم ْن َ�أنْ ترت َكهم
عال ًة يتكففون النا�س( ،»)1فلي�س املرياث الكبري جرمية.
و�سعد بن �أبي وقا�ص �أحد الع�شرة املب�شرين باجلنة  -كما جاء يف ال�سنن -
وه�ؤالء الع�شرة كانوا من �أغنيا ِء امل�سلمني ،بل مل يكن فيهم فقري.
وزعم الرواة �أن �أحدهم َخ َّل َف من الذهب ما كانت تعمل فيه الف�ؤو�س.
امل�شكلة لي�ست يف امتالك املال الوا�سع ،بل امل�شكلة يف كيف متتلكه؟
ِ
اجلامعات ُح�صونًا للعلم والبحث،
وكيف تنفقه؟ وقد ر�أينا يف الدنيا �أغنيا َء بنوا
و�أغنيا َء حاربوا َ
املر�ض وال�شظف بب�أ�س �شديد ،و�أغنيا َء قدموا لدولهم ما تطلب من
�ضرائب كي ت�ضع موازناتها �إقام ًة للم�صالح العامة.
َ
( )1يتكففون النا�سُّ :ميدون �أيديهم �إليهم بامل�س�ألة( .م).
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ور�أينا عثمانَ َبن عفانَ يع ُني �إعان ًة رائع ًة يف الإعداد لغزوة ال ُع�سْ رة ،حتى
را�ض َع ْن ُه».
جعل الر�سول يقول« :الل ُه َّم ا ْر َ�ض عن عثمانَ ف�إين ٍ
الواقع �أن حديث �سلمانَ لي�س �إال تعب ًريا عن حالة نف�سية خا�صة ،وال يعطي
حك ًما �شَ ِرع ًّيا عا ًّما.
وننظر النظرة نف�سها �إىل ما رواه �أحمد عن �أبي ع�سيب قال« :خرج
ر�سول اهلل  لي ًال فم َّر بي ،فدعاين فخرجت �إليه ،ثم م ّر ب�أبي بكر  فدعاه
فخرج �إليه ،ثم َم َّر بعمر  -رحمه اهلل  -فدعاه فخرج �إليه .فانطلق حتى دخل حائ ًطا
لبع�ض الأن�صار ،فقال ل�صاحب احلائط� :أطعمنا.
فجاء بعذق( )1فو�ضعه ،ف�أكل ر�سول اهلل و�أ�صحابه ،ثم َد َعا مبا ٍء بار ٍد ف�شرب،
فقال :لت�س�ألن عن هذا يوم القيامة .ف�أخذ عم ُر ال ِع ْذقَ ف�ضرب به الأر�ض حتى
َت َنا َث َر ال ُب�سْ ُر(ِ )2ق َب َل ر�سول اهلل ،ثم قال :يا ر�سول اهلل� :إنا مل�سئولون عن هذا يوم
القيامة؟ قال :نعم �إال من ثالث:
«خرقة َك َّف بها عورته (�أي �سرتها) �أو ِك�سْ َرة َ�س َّد بها جوعته� ،أو ُج ْحر
يتدخ ُل فيه من ا َحل ِّر وال َق ِّر».
َّ
( )1الع ِْذق :ال ِق ْنو وهو من النخل كالعنقود من العنب( .م).
( )2ال ُب�سْ ر :التمر قبل �إرطابه لغ�ضا�ضته( .م).
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ويف رواية �أخرى «لي�س البن �آدم َح ٌّق يف �سوى هذه اخل�صال ،والرواية عن
عثمان بن عفان« :بيت يكنه ،وثوب يواري عورته ،وجِ ْل ُف اخلبز واملاء».
ويف عبارة البيهقي «كل �شيء َف َ�ض َل عن ظل بيتِ ،وك�سْ َر ِة خبز ،وثوب
ابن �آد َم فلي�س البن �آدم فيه حق».
يواري عور َة ِ
قال احل�سن الب�صْ ر ُِّى لراوي احلديث :ما مينعك �أن ت�أخذ به  -وكان يعجبه
اجلمال؟ فقال الرجل للح�سن :يا �أبا �سعيد �إن الدنيا تقاعدت بي.
ور�أيي �أن ال َّر ُج َل كان ي�ستطيع تقدمي �إجابة �أف�ضل� ،إجابة من كتاب اهلل
َتعالىَ  ،فبدل �أن ير َّد تط ُّل َع ُه الفطري �إىل حب الدنيا ،يقول :ﱹﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﱸ [الأعراف .]32 /ولو جعلنا هذه املرويات حمور حياة عامة ل�شاع
اخلراب يف �أرجاء الدنيا.
ظن البع�ض �أين �أرى ذلك .الواقع �أن هذه
فهل هذه املرويات باطلة؟ رمبا َّ
املرويات ت�ساق يف جمال حمد ٍد ِل َه َد ٍف حمدد ،وهي ُج َر ٌع من �أدوية يتناولها
الإن�سان حتى ال يكونَ منهو ًما بالدنيا �شق ًّيا وراء بع�ض احلرمان الذي يطر�أ عليه.
كم من النا�س ال يجد �إال هذه ال�ضرورات؟! ومع ذلك مل ميت.
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وكم من النا�س �أيام احلروب والأزمات عا�ش داخل هذا النطاق ،ومع ذلك
مل ميت.
وكم من النا�س لديه �أن�صبة م�ضاعفة من هذه الأرزاق ،ومع ذلك مل يقدر
ومل ي�شكر.
راوي هذه املعاين كان من الأغنياء ،وقد ا�ستفاد من
�إن عثمانَ بن عفان َ
وعيها طلب الآخرة واال�ستعالء على رذائل البخل والطمع.
�إن �سعة الفقه البد منها لفهم مرويات �شَ َّتى.
وقد وقف احلرفيون عند هذه الآثار ،فوقفوا بالعامل الإ�سالمي كما وقف
حمار ال�شيخ يف العقبة ال يتقدم وال يت�أخر ،بل لعله تراجع �إىل الع�صر احلجري
يف بع�ض جوانبه.
ويبدو �أَنَّ الطي�ش يف فهم املرويات ،و�سوء تقديرها مر�ض حمذور ال ُع ْق َبى
من قدمي؛ فقد َر َوى الرتمذي عن «احلارث الأعور» قال« :مررت يف امل�سجد ف�إذا
النا�س يخو�ضون يف الأحاديث ،فدخلت على علي  ف�أخربته ،فقال� :أَ َو ق َْد
قلت :نَ َع ْم ،قال� :أما �إين �سمعت ر�سول اهلل  يقول� :أما �إنها �ستكون
َف َع ُلوها؟ ُ
فتنةً ،قلت :فما املخرج منها يا ر�سول اهلل؟ قال« :كتاب اهلل تعاىل فيه نب�أ ما
وحكم ما بي َن ُكم ،هو الف�صل لي�س بالهزلَ ،م ْن تركه ِم ْن
قبلكم ،وخرب ما بعدكمُ ،
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جبا ٍر ق�صمه اهلل تعاىل ،ومن ا ْب َتغَى ال ُه َدى يف غريه �أ�ض َّله اهلل تعاىل .وهو حبل اهلل
ُ
امل�ستقيم .وهو الذي ال تزيغُ به الأهواء،
ال�صراط
احلكيم ،وهو
املتني ،وهو الذك ُر
ُ
ُ
وال تلتب�س به الأل�سنةُ ،وال ت�شبع منه العلما ُء ،وال يخلق( )1على كرثة الرد،
وال تنق�ضي عجائبه .وهو الذي مل تنته اجلن �إ ْذ �سمعته حتى قالوا :ﱹ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ  .ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [اجلن .]2 -1 /من قال به �صدق ،ومن عمل به
�أُجِ َر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا �إليه ُه ِد َي �إىل ٍ
�صراط م�ستقيم .خذها �إليك
يا �أعور»(.)2
�إن احلكم الديني ال ي�ؤخذ من حديث واحد مف�صول عن غريه ،و�إمنا ي�ضم
احلديث �إىل احلديث ،ثم تقارن الأحاديث املجموعة مبا ّ
دل عليه القر�آن الكرمي،
ف�إن القر�آن هو الإطار الذي تعمل الأحاديث يف نطاقه ال تعدوه ،ومن زعم �أن
ال�سنة تق�ضي على الكتاب� ،أو تن�سخ �أحكامه فهو مغرور.

( )1يخلق :يبلى( .م).
أكدت �أَ َّن ُه ثقةٌ .احلارث الأعور من الرواة
( )2يرى البع�ض �أن احلارث �ضعيف  -فهو متهم بالت�شيع ،و َب ْع َد البحث ت� ُ
الذين ثَا َر حولهم لغط؛ لأنه ُم َّتهم بالت�ش ّيع ،وقد �أ�شاع الأعم�ش عنه هذه التهمة ،ويبدو �أن ذلك ل�صل ٍة ت�شده
�إىل بني �أمية ،وقد قر�أت عنه �أخ ًريا بحثًا للم�شايخ الغماريني امل�شتغلني بعلم ا َجل ْر ِح والتعديل ،ولهم م�ؤلفات
حديثية كثرية ،وع َرفت �أن احلارث من الثقات ،وقد يكون �أَ ْح َ�سن ح ً
اال من بع�ض رواة ال�صحاح .ومنت احلديث
الذي �أَ ْث َب ْت َنا ُه تبدو عليه �أنوار النبوة .وال ي�ضره طعن َّ
الطاعِ نني.
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ويو�ضح ما قلنا ما رواه ابن كثري يف تف�سريه عن الإمام حممد بن �إدري�س
ال�شافعي  -رحمه اهلل  -قال« :كل ما حكم به ر�سول اهلل  فهو مما فهمه من
القر�آن .قال اهلل تعاىل :ﱹ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱸ [الن�ساء.]105 /
وقال:

ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﱸ [النحل.]44 /

أوتيت القر�آنَ ومثله معه» يعني ال�سنة.
ولهذا قال ر�سول اهلل �« :أَال �إِين � ُ
وهذا �صحيح ،ف�إن حياة حممد � -صلوات اهلل عليه  -كانت تطبيقًا عمل ًّيا
لتوجيهات القر�آن ،كانت �سريته يف العبادة واخللق واجلهاد واملعاملة قر�آنًا َح ًّيا ُي َغيرِّ
الأر�ض وي�صنع ح�ضارة �أخرى ،ولوال هذه ال�سنة العملية والقولية لكان القر�آن
�أ�شبه بالفل�سفات النظرية الثابتة يف عامل اخليال.
�إن �سنة حممد يف النواحي االجتماعية واملدنية والع�سكرية ،وقبل ذلك
كله يف �شرائع العبادة واالعتقاد ،جز ٌء ال يتجز�أ من الر�سالة اخلالدة ،ف�إن الإ�سالم
يتكون من الكتاب وال�سنة كما يتكون املاء من عن�صريه املعروفني.
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()1
ِ
أحاديث املعلولةَ ،كما نذود عن
ونحن هنا نذود
املرويات الواهيةَ ،وال َ
القر�آن نَ ْف ِ�س ِه التفا�س َري املنحرفة والأفهام املختلفة ،ليبقى الوحي الإلهي نق ًّيا.

�إن ركا ًما من الأحاديث ال�ضعيفة ملأ �آفاق الثقافة الإ�سالمية بالغيوم،
التحريف على معناها� ،أو الب�سها،
و�س َطا
ُ
وركا ًما مثله من الأحاديث التي �صحتَ ،
كل ذلك جعلها تنبو عن دالالت القر�آن القريبة والبعيدة.
وقد كنت �أزجر بع�ض النا�س عن رواية احلديث ال�صحيح حتى يك�شفوا
الوهم عن معناه� ،إذا كان هذا املعنى موه ًما ،مثل حديث «لن يدخل �أحد اجلنة
بعمله� ..إلخ».
�إِنَّ
طوائف من البطالني والفا�شلني وقفت عند ظاهر ِة املرفو�ض ،وح�سبوا
َ
ع�شرات ال ِ
ِ
آيات التي جتعل دخول
وتنا�س ْوا عامدين
�أن اجلنة ُت ْد َخل دون عملَ ،
واجب.
عمل ٍ
اجلن ِة نتيج َة ٍ
فكنت �أُ َبينِّ لهم �أن احلديث ينفي االغرتار واال�ستكبار بالعمل؛ �أي :ينفي
�أن اجلنة ثمن العمل املقدم ،ولكنه ال ينفي �أب ًدا �أن العمل َ�س َب ُبها املحتوم ،لقوله
تعاىل :ﱹﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﱸ [الأعراف.]43 /

( )1نذود :ندفع ،نطرد( .م).
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ا�ص وال ُو َّع ِاظ ينق�صهم الوعي الذكي بالقر�آن ،واالقرتاب
وكثري من الق َُّ�ص ِ
اخلا�شع من مغازيه وبيناته .ومع َ
ذلك فلديهم ثرو ٌة طائل ٌة من � ِ
أحاديث الآحا ِد التي
وح�سن � ٍ
إدراك.
ترتيب
حتتاج �إىل ٍ
ِ
وقد غاظني �أن �أحدهم كان يطري يف املجامع بحديث «�أبي و�أبوك يف النار»،
وك�أمنا ي�سوق ال ُب ْ�ش َرى �إىل امل�سلمني ،وهو ي�شرح لهم كيف �أن �أبوي ر�سولهم يف
النار.
حك ُ
قلتَ :ق َّب َ
داع �أَ ْع َمى الب�صرية .ما لديك �شيء من فقه الإ�سالم،
اهلل من ٍ
وال من �أد ب الدعوة .ومثلك ال يزيد الأم َة �إال خب ً
اال با�سم ال�سنة ،وال�سن ُة ِم ْن َك
َبرا ٌء.
قال ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي يف �شرح حديث «�أبي و�أبوك يف النار»:
وا�صطالحا على العم ،فلعل املق�صو َد بال ِأب هنا عمه
�إِنَّ الأَ َب ق َْد يطلق لغ ًة
ً
طالب.
�أبو ٍ
ينطق
ذلك �أَنَّ �أبا ٍ
ميوت َف�أَ َبى �أن َ
طالب ُعرِ�ضَ ْت عليه كلم ُة التوحيد قبل �أن َ
بها .ونحن نقبل هذا الت�أويل حتى ال يقع تعار�ض بني ال�سنة والكتاب.
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وقد �سمعت ب�أذين من يقول :احلديث �صحيح وهو يخ�ص�ص عموم الآية،
عبد ا ِهلل َبن َع ْب ِد املطلب .قلت له :ماذا فعل
ف�أهل الفطرة ناجون جمي ًعا  -عدا َ
وحده النا َر؟ كان عبد اهلل �شا ًّبا �شريفًا عفيفًا َح َكى عنه التاريخُ ما
حتى
َّ
ي�ستحق َ
يزينه ،ومل َي ْح ِك عنه ما ِي�شي ُن ُه .والآية خ ٌرب ال يتحمل ا�ستثنا ًء ،فما حما�سكم يف
تعذيب عبد اهلل؟ وما جريكم هنا وهناك بهذه ال�شائعة؟ وماذا وراء ت�أكيدكم �أَنَّ
أ�شم رائحة النيل منه يف هذا احلما�س الأَ ْع َمى.
�أبوي الر�سولِ يف النار� .إنني � ُّ

أحَاديثُ الفِنت

نظرة سريعة  -الدجال زعيم اليهود  -مصرعه ،وبَدْءُ َطوْ ٍر جديدٍ لإلسالم -
مناقشة حديث الساق  -مناقشة ما يقطع الصالة.

�أحاديث الفنت

قر�أت �أحاديث كثرية يف الفنت وعالمات ال�ساعة ،وخرجت من قراءتي و�أنا
�أ�سرح الب�صر خالل غيوب ال �أدري �أعماقها.
�إنني و�سائر امل�سلمني ن�ؤمن بقيام ال�ساعة ،والإميان باليوم الآخر حق ،وال
يرتدد فيه �إال كافر ،ولي�س َي ْعنيني كث ًريا �أن �أعلم حقائق ما يقع من ح�ساب وثواب
�أو عقاب ،ف�إن تفا�صيل ذلك فوق العقل.
ولكني �أ�شعر ب�أن العامل يف �أواخر عمره من هذه الدنيا �سيت�ضاعف بال�ؤه،
و�سيح�صد ال�شر مما غر�س على امتداد تاريخه من �آثام وانحرافات.
لطاملا ن�سي َر َّبه ،و�أهمل وحيه ،و�أطاع هواه ،فال عجب �إذا قال ربنا تبارك
ا�سمه :ﱹ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﱸ [الإ�سراء .]58 /ﱹ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﱸ [الكهف.]59 /
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وال َي�سْ َت ْغ ِر َب َّن �أَ َح ٌد �أن يكرث الدجالون الذين يغررون باجلماهري ،وي�سخِّ رون
ف�ضل معرف ٍة يف �إتاهة النا�س عن احلق ،وتدويخهم هنا وهناك .وت�شري
ما لديهم من ِ
()1
الأحاديث �إىل �أن ع�شرات الدجالني �سوف يظهرون ،و�أن هناك دج ً
اال م�ستطري
ال�شر �سيفوق �إخوانه يف فنون الدجل ،و�أن ع�شرات الألوف من اليهود يتبعون
هذا الدجال الأخري.
وقبل �أن �أذكر مناذج من الأحاديث الواردة �أقرر حقيقة واحدة هي �أننا
نحن امل�سلمني ن�ؤمن ب�إله ال حدود ملجده وال منتهى لكماالته وحمامده ،ﱹﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱸ [ال�شورى.]11 /
َخ َلقَنا َو َر َزقَنا و َك�سانا و�آوانا وعلمنا وربانا و�أفا�ض علينا من �آال ِئ ِه ما ال ُي ْح َ�صى،
و�أننا �سنظل نذكره ونعبده ما بقينا على ظهر الأر�ض ،م�ستعدين بذلك للقائه بعد
املوت؛ لن�ست�أ ِن َف حيا ًة �أخرى عنده عامر ًة بالثنا ِء عليه والت�سبيح بحمده.
ذلكم هو ال�صراط امل�ستقيم الذي نَ ْه ِز ُم به الف َّتانني ونر ُّد به ال�شياطني،
ونراغم به كل دجال يحاول �إ�ضاللنا �أو ثنينا عن هدفنا العظيم.
بعد هذه املقدمة �أذكر بع�ض ما قر�أت عن الدجال ب�إيجاز ،ففي حديث:
�أَ َّنه ُمك َّب ٌل بالقيود يف �إحدى اجلزر ببحر العرب �أو باملحيط الهندي ،وقد لقيه متي ٌم
( )1م�ستطري� :ساطع ،منت�شر( .م).
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الداري ،وهو رجل كان ن�صران ًّيا و�أ�سلم .ثم ال َت َقَى بر�سول اهلل  وحدثه ب�أنه
َّ
َ
الدجال يف وثاقه الذي يحب�سه عن االن�سياح يف الأر�ض ،و�أنه ٌ
مو�شك على
َل ِق َي
االنطالق ليقو َم بفتنته �آخر الزمان.
و�صف لأ�سرة الدجال ،وفيه�« :إن �أبويه ميكثان ثالثني عا ًما
ويف حديث �آخر ٌ
ولد ،و�أخ ًريا يولد لهما غالم �أعور �أَ�ض ّر �شيء و�أق ّله منفعة».
ال يولد لهما ٌ
قال �أبو بكر  :ف�سمعنا مبولود يف املدينة بني اليهود ،فيه �شيء من هذه
ال�صفات ،فذهبت �أنا وال ُّز َبيرْ ُبن العوام حتى دخلنا على �أبويه ،ف�إذا هما كما نعت
ر�سول اهلل  ،ونظرنا �إىل ابنهما ف�إذا هو منجدل( )1يف ال�شم�س يف قطيفة له ،وله
همهمة� ..إلخ.
قال ال�شارح :لعل الدجال  -وقد ولد من يهود املدينة  -قد انتقل بعد
ذلك �إىل اجلزيرة التي ر�آه فيها متي ٌم الداري.
حديث طويل يف الدجال ،ذكر فيه َط َر ًفا من القوة
وللنوا�س بن �سمعان
ٌ
التي ُز ِّو َد بها �أو الفتنة التي يثريها بني النا�س ،قال« :ي�أتي على القوم فيدعوهم
 �إىل عبادته  -في�ؤمنون به وي�ستجيبون له ،في�أمر ال�سماء فتمطر والأر�ض فتنبت،فرتوح عليهم �سارحتهم �أطول ما كانت ُذ ًرى و�أ�سبغه �ضرو ًعا و� ّأمده خوا�ص َر.
( )1منجدل :ملقى( .م).
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ُ
فين�صرف عنهم في�صبحون ممُْلحني لي�س ب�أيديهم �شيء
�أما الذين يكفرون به
من �أموالهم� ...إلخ.
الد َّجال حتى ُي ْد ِر َك ُه بال ُّل ِّد( )1فيق ُتله،
ثم َي ْنز ُِل عي�سى بن مر َمي فال يزال يطار ُد َّ
النا�س من �شُ رورِه».
ُ
ويريح َ
والأحاديث التي اقتب�سنا ُن َتفًا منها هي �أحاديث �آحاد ،وبع�ضها يف ال�صحاح.
والروايات عنه كثرية ،ويف �إحداها� :أنه مكتوب بني عيني الدجال (ك ف
ر) �أي كافر ،يقر�ؤه كل م�سلم.
ويف رواية عن �أم �شريك عن النبي « :ليف ّرن النا�س من الدجال يف
اجلبال .قالت �أم �شريك :يا ر�سول اهلل ،ف�أين العرب يومئذ؟ قال :هم قليل.»...
ويظهر يل �أن الدجال من زعماء اليهود ،وقد يكون من كبار علمائهم
الكونيني ،وهو ميثل ع َو َج ال�ضمري اليهودي وانقطاعه عن اهلل ،بل عداوته له.
وق�صته قبيل ال�ساعة متثل خامتة ال�صراع ال�سيئ بني �أتباع الأديان الثالثة؛
فاليهود بقيادة م�سيحهم يحاولون الظهور وال�سيطرة ،والن�صارى م�ستم�سكون
ب�أقانيمهم وتثاليثهم و�صلبانهم و�سريتهم االجتماعية املعروفة ،وهم يظاهرون اليهود
على العرب.
( )1ال ُّلد :مدينة يف فل�سطني جنوب �شرقي يافا( .م).
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ال�صالح امل�ستميت يف املقاومة ،وفيهم التائه
وامل�سلمون فرق �شَ َّتى؛ فيهم
ُ
الهائم على وجهه.
ومع ا�شتداد ال�صراع الديني يقدم الزحف الأحمر من ال�شرق جي�شً ا بعد
ي�صده �شيء.
وفوجا بعد فوج ،فال ُّ
جي�شً ،
ِ
التوحيد.
ابن مر َمي لي�ؤ ِّي َد عقيد َة
يف غمار هذه الفو�ضى ال�ضاربة َي ْنز ُِل عي�سى ُ
الزحف الأحمر،
وي�صدق النبوة اخلامتة ويقتل �إل َه اليهود ،و ُي َواجِ ُه بامل�سلم َني
َ
َز ْح َف ي�أجوج وم�أجوج حتى يق�ضي بقدرة اهلل عليه.
عبارات
ذاك ما فهمته من ح�شد هائل من الأحاديث التي تباينت فيها
ُ
ال ُّرواة ،وتخللتها َب ْع ُ�ض الأوهام.
ويف القر�آن الكرمي �إ�شارات موجز ٌة لبع�ض ما فهمنا.
ونرتك الأحداث العظام التي تقع َ
ال�ساع ِة �إىل بع�ض م�شاهد القيامة،
قبيل َّ
ومواقف احل�ساب �أمام َر ِّب العزة :ال َر ْي َب �أَنَّ يو َم احل�ساب يو ٌم رهيبَ ،ي ْل َقى
والفجار ما مل يخطر لهم ببال ﱹ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ
فيه الع�صا ُة ّ
ﰣ ﰤ ﰥ  .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﱸ [القلم.]43 -42 /
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والآيات تعني �أن الذين �ألفوا الع�صيان يف الدنيا والتم ُّرد على اهلل يح�شرون
بعاداتهم التي �ألفوها من قبل ،فال يقام لهم عوج ،وال ينظم لهم خلل ،وتكون
حالتهم على تلك امل�شاهد وهم يقادون �إىل العذاب ويوقع بهم الق�صا�صَ .لق َْد َ�أ َب ْوا
يف دنياهم �إِ َّال �أَنْ ُيكو ُنوا �أَ�شْ را ًراَ :فل ْيذوقوا ما ا ْر َت َ�ض ْوا لأَنْف ُِ�سهِم.
وكلمة ﱹ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠﱸ [القلم ]42 /تعبري عربي �أ�صيل ،قال
ابن عبا�س :تقول العرب للرجل �إذا وقع يف �أمر عظيم فظيع يحتاج فيه �إىل اجلد
ومقا�سات ال�شدة� :شَ ِّمر َع ْن �سا ِقك.
َولمََّا ُ�س ِئ َل عن هذه الآي ِة قال� :إذا َخ ِفي َع ُ
ليكم �شي ٌء من القر�آنِ َ ،فا ْب َتغُو ُه يف
ال�شعر؛ ف�إنه ديوانُ العرب� ،أما َ�س ِم ْع ُت ُم القا ِئ َل:
ِ
احلرب ِب َنا على �ساق
وقامت
�ضرب الأعناق
�سن لنا قو ُمك
َّ
َ
ُ

و�أن�شد �أبو عبيدة:
�ســا ِق َها َفدَ تْهـــــــا َربِيــــ ٌعَ ،وال ت َْ�س�أَ ُم
َف�إ ِْن َ�ش َّم َر ْت َل َك َع ْن َ

وقال جرير:
�أَال ُر َّب �ساهي َّ
الط ْر ِف م ِْن �آلِ َما ِزن

رت ع َْن َ�ساقِها َاحل ْر ُب َ�ش َّمرا
�إِ َذا َ�ش َّم ْ

205

� َأح ُ
اديث ال ِفنت

205

ابن عبا�س  -وهو َت ْرجمان القر�آن  -ال ِ
آيات ،وتبعه
على هذا ال ِ
هِم ُ
أ�سا�س َف َ
العلماء من ال�صحابة والتابعني ،وما نعرف �إال هذا التف�سري للوحي الكرمي.
حتى جاء بع�ض املولعني مب�شكل احلديث وغريب الروايات ،فذكروا
كال ًما �آخ َر ال ُب َّد من ك�شف حقيقته خلطورة م�ضامينه و�شذوذها عما يعرف علماء
امل�سلمني .قالوا� :إن ال�ساق هي العالم ُة التي يعرف بها امل�ؤمنون ربهم يف امتحان
ع�صيب ُي ْجرى لهم يوم القيامة.
والق�صة كما ذكروها تتلخ�ص يف �أنه بعد �إلقاء امل�شركني يف العذاب َي ْبقَى
امل�سلمون وحدهم« :حتى �إذا مل يبق �إال من كان يعبد اهلل من بر وفاجر �أتاهم رب
العاملني يف �أدنى �صورة من التي ر�أوه فيها ،فقال :ماذا َت ْن َت ِظرون؟ تتبع كل �أمة ما
كانت تعبد ،قالوا :يا ربنا فارقنا النا�س يف الدنيا �أفقر ما كنا �إليهم ،ومل ن�صاحبهم،
فيقول� :أنا ربكم ،فيقولون :نعوذ باهلل منك ال ن�شرك باهلل �شي ًئا مرتني �أو ثالثًا حتى
�إن بع�ضهم ليكاد �أن ينقلب.
فيقول :هل بينكم وبينه �آية؟ فتعرفونه بها؟ فيقولون :نعم ،فيك�شف عن
�ساق .فال يبقى َم ْن كان ي�سجد هلل من تلقاء نف�سه �إال �أذن اهلل له بال�سجود ،وال
يبقى من كان ي�سجد اتقا ًء وريا ًء �إال جعل اهلل ظهره طبقة واحدة .كلما �أراد �أن
ي�سجد خ َّر على قفاه ،ثم يرفعون رءو�سهم وقد حت ّول يف �صورته التي ر�أوه فيها �أول
مرة فقال� :أنا ربكم؟ فيقولون� :أنت ربنا.»..
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هذا �سياق غام�ض م�ضطرب مبهم ،وجمهور العلماء يرف�ضه ،وقد حاول
القا�ضي عيا�ض َ
القول ب�أن الذي جاء امل�ؤمنني يف �صورة �أنكروها � -أَ َّو َل الأم ِر  -هو
�أحد املالئكة ،وكان ذلك اختبا ًرا من اهلل لهم .وهو �آخر اختبار يلقاه امل�ؤمنون.
تقدم وال ت�ؤخر ،فلي�ست الآخرة دار اختبار� ،إِنَّ
وحماولة القا�ضي عيا�ض ال ِّ
االختبا َر تمَ َّ يف الدنيا ،كما جاء يف البخاري« :اليو َم ٌ
عمل وال جزاء ،وغ ًدا جزا ٌء
وال عمل».
ثم ملاذا يقو ُم �أحد املالئكة بهذه التمثيلية املزعجة؟ وب�إذن من؟ وما جدواها؟
و�إذا تركنا كالم عيا�ض لنت� َ
أمل يف الوقائع نف�سها وجدنا ما ي�ستحيل عق ًال
ونق ًال �أن ُي ْق َبل ،ف�إن اهلل ال يجيء يف �صورة تنق�ص عظمته وجالله ،ثم يبدو يف
�صورة حقيقة بعد ذلك ،مهما قلنا� :إن املق�صود بال�صورة هو ال�صفة.
احلديث كله معلول ،و�إل�صاقه بالآية خط�أ ،وبع�ض املر�ضى بالتج�سيم هو
ِ
املرويات .و�إن امل�سلم احلق لي�ستحي �أن ين�سب �إىل ر�سوله هذه
الذي ُي�شي ُع هذه
الأخبار.
�سلف الأمة وخلفها متفقون على تنزيه اهلل �سبحانه ،وعلى �أنه �أهل الثناء
واحلمد واملجد.
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وال�سلف واخللف ي�ستنكرون ما جاء يف كتب اليهود والن�صارى مفي ًدا
للتج�سيد �أو نَ ِا�س ًبا �إىل الذات الأقد�س ما ال يليق بجالله وجماله ،تباركت �أ�سما�ؤه.
وجمهور حكمائنا يلومون «املعتزلة» على ت�أثرهم بفل�سفة الإغريق ،وت�صورهم
للإله الواحد ت�صو ًرا نظر ًّيا يكاد يجعله  -من الغلو يف التجريد  -وه ًما.
ول�ست �أحب �أن �أُ ْحي َِي اجلدل القدمي ،وال �أن �أخو�ض فيه ،وال �أن �أع ِّل َق

عليه ،فقد كرهته بفطرتي ،واعتمدت على القر�آن الكرمي و�أنا �أبني العقيدة يف
نف�سي ويف املجتمع الذي �أعي�ش فيه.

ولع ّلي ا�ستفدت من �أ�ستاذي ح�سن البنا يف هذا االجتاه ،كما ا�ستفدت
من ال�شيخ حممد عبده يف اعتذاره عن الأقدمني ،واعتباره العراك النا�شب بينهم
لفظ ًّيا ال حقيق ًّيا.
ورمبا قيلت كلمات يف امل�ساجالت الأوىل حتتاج �إىل �ضبط� ،أو تفهم يف نطاق
مالب�سات خا�صة ،و�إال فهي كلمات مرفو�ضة.
من ذلك ما نقل عن بع�ض علماء ال�سلف� :أنهم ال ينفون وال يثبتون
ج�سمية هلل تعاىل� .إن ظاهر هذا الكالم مردود ،وهو ُم َن ٍ
اف للآية الكرمية ﱹ ﭡ
ﭢ ﭣﱸ [ال�شورى� .]11/إننا ننفي ا ِجل�سْ ِم َّية بداهة ،ويف ع�صرنا هذا
ا�س َت ْي َق َّنا من �أن اجل�سم مادة ،وللمادة خ�صائ�صها التي تدر�س يف علم الطبيعة ،ومن
امل�ستحيل �أن يت�صف اهلل �سبحانه ب�شيء من تلك اخل�صائ�ص.
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ونح�سب �أن املبالغة يف التم�سك بالنقل هي من وراء تلك العبارات
ِ
احلذرة .وقد جل�أ اخللف �إىل ت�أويل كل ما يوهم املادية ،و�آثر ال�سلف عدم اخلو�ض
يف هذه املرويات ُم َف ِّو ِ�ض َني امل ْع َنى �إىل اهلل ،وم�ؤمنني بداللتها مع �إثبات التنزيه
املطلق لرب العاملني.
واخلطب �سهل كما قلت ،بيد �أننا حني نفتح باب التفوي�ض ن�أبى �أن تدخل
منه �آثار معلولة ،ف�إن العقل امل�سلم ال يخدع بهذا الأ�سلوب.
وا�ضطراب القول يقع يف الأمور الغيبية كما يقع يف الأمور التكليفية
العملية ،وال ي�ضري الإ�سالم �أن تت�شابه الأمو ُر على �أحد الرواة ،فالكتاب مع�صوم
وال�سنة يف جملتها َ�سليمة ،ولي�س العجب من غلط يقع فيه راوٍ ،و�إمنا العجب من
قبول هذا اخلط�أ ثم احلما�س يف الدفاع عنه ،ومل يكن ذلك �ش�أن الأئمة وال منهج
ال�سلف واخللف.
روى م�سلم ب�سنده �سمعت ر�سول اهلل  يقول�« :إذا م َّر بالنطفة ثنتان
و�أربعون ليل ًة بعث اهلل �إليها ً
ملكا ف�صورها ،وخلق �سمعها وب�صرها وجلدها وحلمها
وعظامها ،ثم قال :يا َر ِّب �أذك ٌر �أم �أنثى؟ في ْق ِ�ضي ربك ما ي�شاء فيكتب امللك.
ثم يقول :يا رب �أجله؟ فيقول ربك ما ي�شاء ويكتب امللك.
ثم يقول امللك :يا رب رزقه؟ فيقول ربك ما ي�شاء ويكتب امللك.
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خرج ُ
امللك ال�صحيفة ،فال يزيد على �أمر وال ينق�ص».
ثم ُي ُ
�أما البخاري فريوي عن ابن م�سعود :حدثنا ال�صادق امل�صدوق �أن خلق
�أحدكم يجمع يف بطن �أمه نطفة �أربعني يو ًما ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون
م�ضغة مثل ذلك .ثم يبعث اهلل ً
ملكا ب�أربع كلمات ،يكتب رزقه و�أجله و�شقي �أو
�سعيد ،ثم ينفخ فيه الروح� ..إلخ.
وا�ضح؛ فالأخرية تفيد �أن الكتابة املذكورة بعد �أربعة
وبني الروايتني ٌ
تفاوت ٌ
�شهور والأوىل تفيد �أن الكتابة بعد اثنني و�أربعني يو ًما.
وندع �أمر الرتجيح والرد والقبول للم�شتغلني بهذا الأمر ،ف�إن �أي م�سلم لو
وعمل �صالح فلن ي�ضريه اجلهل ب�أحد احلديثني �أو بهما
وا�ضح ٍ
ذهب �إىل اهلل ب�إميان ٍ
م ًعا.
�إن قواعد الإميان و�أركان ال�صالح م�شروحة يف الكتاب وال�سنة ،ولي�س من
بينها الإحاطة ببدء اخللق ،والأزمنة التي ي�ستغرقها ،وح�سبنا ما �أثبته القر�آن الكرمي
يف هذا املجال ،ولتتجه العزائم بعد ذلك �إىل اجلهاد وما يهب رفيع الدرجات.
�إن القا�صرين من �أهل احلديث يقعون على الأثر ال يعرفون حقيقته وال
�أبعاده ،ثم ي�شغبون به على الدين كله دون وعي ،خُ ْذ مث ًال ما يقطع ال�صالة ،فقد
ت�شبثوا بحديث يقول� :إن ال�صالة تقطعها املر�أة ،واحلمار ،والكلب الأ�سود.
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وجمهرة الفقهاء رف�ضت هذا احلديث ،وا�ستدلت ب�أحاديث �أخرى تفيد
�أَنَّ ال�صالة ال يقطعها �شيء ،و�أن الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم  -كان ُي َ�صلي
وزوجته عائ�شة م�ضطجعة �أمامه ،كما �أَنَّ ا ْب َن عبا�س مر بحما ٍر كان يركبه �أمام
جماعة ت�صلي ،فلم تف�سد لها �صالة ،والكالب �أبي�ضها و�أ�سودها �سواء.
لل�شيخ �أحمد �شاكر  -وهو من �أكابر علماء ال�سلف  -ر� ٌأي ي�ستحق
الت�سجيل وتت�ضح به هذه الق�ضية ،ذكره يف تعليقاته على «املُح َّلى» البن حزم
يف �سياق رواية جاء فيها «�سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عيا�ش ابن
�أبي ربيعة قال :بينما ر�سول اهلل  ي�صلي يو ًما ب�أ�صحابه �إذ م َّر بني �أيدينا حمار،
فقال عيا�ش�ُ :س ْبحانَ اهلل! فلما ان�صرف ر�سول اهلل  من �صالته قال� :أيكم
َ�س َّبح؟ قال عيا�ش� :أنا يا ر�سول اهلل� ،سمعت �أَنَّ احلما َر يقطع ال�صالة ،فقال ر�سول
اهلل :ال يقطع ال�صالة �شيء».
وقد قلت يف �شرحي على التحقيق البن اجلوزي بعد رواية هذا احلديث:
هذا �إ�سنا ٌد �صحيح.
رح ال�شيخ �أ�شيا َء حتتاج �إىل بيان ثم قال ،وهو �صريح يف الداللة على �أن
و�شَ َ
الأحاديث التي فيها احلكم بقطع ال�صالة  -باملر�أة واحلمار والكلب  -قد ُن ِ�س َخ ْت.
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فقد �سمع عيا�ش �أن احلمار يقطع ال�صالة ،وعيا�ش من ال�سابقني الذين
هاجروا الهجرتني ،ثم حب�س مبكة ،وكان ر�سول اهلل يدعو له يف القنوت كما ثبت
يف ال�صحيحني ،فعلم احلكم الأول ثم غاب عنه ن�سخه ،ف�أعلمه ر�سول اهلل بعد
�أن ال�صالة ال يقطعها �شيء .قال ال�شيخ �شاكر  -رحمه اهلل :وهذا حتقيق دقيق
وا�ستدالل طريف مل �أر من �سبقني �إليه.
ول�ست ممن يبنون ال َعال َّيل على اخلالفات يف فروع الفقه ،و�إمنا تعنيني �سمعة
الإ�سالم عندما ي�سافر امر ٌ�ؤ متع�صب �إىل �أوربا و�أمريكا ،ثم يذكر للنا�س �أن املر�أة
والكلب واحلمار �سواء يف �إف�ساد ال�صالة عند مرورها.
وخري له �أن يتبع جمهور الفقهاء �أو يلوذ بال�صمت ،ومينع الفتنة ،وال يثري
الد َخانَ حول �سمعة الإ�سالم.
ُّ
أنا�سا
عندما كتبنا يف �أحد م�ؤلفاتنا �أنه ال �سنة بال فقه كنا نريد �أن مننع � ً
ي�شرتون �أحد كتب احلديث ،ثم يطالعون �أث ًرا ال يدرون ما قبله وال ما بعده ،ثم
يحدثون فو�ضى قد تراق فيها الدماء.
كان نق�ض البيعة يف تاريخنا القدمي يعني اخلروج امل�سلح على دولة اخلالفة،
ف�إذا هو يتحول يف �أذهان بع�ض ال�شباب �إىل مفارقة �إحدى اجلماعات العاملة يف
إ�سالمي ورف�ض الوالء ل�شاب َتعينَّ �أم ًريا على هذه اجلماعة.
امليدان ال ّ
وقد �شاعت �أحكام فقهية كثرية م�صدرها هذا ِّ
الع الطائ�ش.
االط ُ

وَسَائ ُل وَغايَاتٌ
املتغيّر والثابت يف..
 -1ميدان اجلهاد

 -2ميدان الشورى

و�سائل وغايات

ذكرنا يف بع�ض ما كتبنا :احلديث ال�شريف وهو�« :أنتم �أعلم ب�شئون
دنياكم» ،وقلنا� :إن �شئون الدنيا تتبع اجتهاد الب�شر م�ؤم ِنهم وكا ِفرهم ،و�إن الأنبياء
مل يبعثوا ليعلموا النا�س ا ِحل َر َف وفنون ال�صناعات و�أنواع الزراعات ،كما مَْل يبعثوا
مهند�سي معمار �أو طرق وج�سور ،وكذلك ما بعثوا �أطباء بطون وعيون� ،إن �صميم
ر�ساالتهم هو �شرح العقائد والعبادات والأخالق وتزكية النف�س واملجتمع ،وبث
التعاليم التي حتكم ِ
عدهم
�صالت ِ
النا�س بربهم و�صل َة بع�ضهم بالبع�ض الآخر ،و ُت ُّ
للعودة �إىل اهلل �أتقيا َء بررةً.
وهناك ميادين �أخرى ت�شبه ميادين الدنيا يف حرية احلركة واالخرتاع
واملناف�سة ،هي ميادين الو�سائل التي البد منها لتحقيق غايات دينية مقررة ،ترك
ال�شارع للم�ؤمنني كيفية بلوغها ،ومل يذكر فيها �أحكا ًما ملزمة.
�إن ال�صالة واجبة ،والبد لأدائها من �أغ�سال َف َّ�صلها ال�شارع ،فالو�سائل هنا
انتقا�ص.
البد من القيام بها دون َت َز ُّيد وال ٍ
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�صب
واجلهاد واجب ،ولكن �أدوات اجلهاد و�أ�ساليبه لي�س لها قالب معني ُت ُّ
فيه ،ف�إذا تغريت الو�سائل من ال�سيف والرمح �إىل املدافع وال�صواريخ تغريت معها
الأحكام القدمية ،وحت َّول رباط اخليل �إىل �إن�شاء املطارات واحل�صون احلديثة ،و�إىل
�إن�شاء معاهد العلوم الكيماوية والذرية والفلكية� ..إلخ.
قدميًا كان الرجل ي�شرتي �سالحه من ماله اخلا�ص ،ويتعهد �صيانته ويتدرب
عليه ،ف�إذا �سمع النداء خرج راج ًال� ،أو خرج مع فر�سه الذي ارتبطه يف �سبيل اهلل،
ف�إذا ا�ست�شهد َخ َّلف �أَيا َمى و َي َتا َمى ،و�إذا جرح تحَ َّم َل مداواة نف�سه.
ونظام الغنائم  -يف مثل هذه الأحوال  -البد منه ،بل هو العدالة املفرو�ضة.
وقد وردت ن�صو�ص كثرية ت�شرحه وحتدد �أن�صبته.
�أما اليوم فقد تغريت الظروف تغيرُّ ًا جذر ًّيا ،فالدول جت ِّند الأفراد جتني ًدا
عا ًّما ،ي�أتيها ال�شاب فتطعمه وتك�سوه وت�ضع بني يديه �سالحه الذي ا�شرتته له،
وتعده للمعركة �أ ََّمت �إعدا ٍد ،ف�إذا جرح داوته ،و�إذا قتل ك َّرمته وتو َّل ِت الإنفاق على
ُّ
�أهله وولده.
وهو طول حياته ي�أخذ مرت ًبا ح�س ًنا ،قد يتنامى مع اختالف الرتب التي
يتقلب فيها .وهذا النظام �أم�سى �ضرورة ال حمي�ص عنها ،وال ميكن ترك الدفاع
لرغبات التطوع �أو ِلظروف الأفراد� ،إن ذلك يجعل الأمم تدا�س يف زحام الأحياء
وبط�ش الأقوياء.

َو َ�س ُ
ات
ائل َوغا َي ٌ
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تعاليم
ومع الأنظمة اجلديدة يتغري نظام الغنائم تغ ًريا تا ًّما ،وتن�شئ الدولة َ
جديد ًة ملعاقبة جمرمي احلرب ،ومعاملة املح�سن واملُ ِ�سيء.
وعلى �ضوء ما ذكرنا نفهم ما رواه البخاري «ق�سم ر�سول اهلل الغنائم يوم
خيرب للفر�س �سهمني( )1وللراجل �سه ًما».
ومع �أن الأحناف رف�ضوا احلديث ،وقدموا عليه حديثًا �آخ َر وهو �أن النبي -
عليه ال�صالة وال�سالم �« -أعطى الفار�س �سهمني والراجل �سه ًما»( )2فنحن نرى
الق�ضية كلها منتهية؛ لأن دور اخليالة والرجالة انق�ضى ،و�أ�ضحى ك�سب احلرب
منو ًطا ب�أجهزة �أهم و�أدق ،تعمل فيها املُ َد َّرعات والطائرات.
وكذلك ينتهي العمل مببد�أ «من قتل قتي ًال فله �سلبه».
ويجوز للدولة �أن متنح جوائز خا�صة ملن �أبلوا بال ًء ح�س ًنا.
ونعر�ض هنا لقوله تعاىل:

ﱹﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﱸ [الأنفال.]41 /
(� )1أغلب الأئمة كان مينح الفار�س ثالثة �أ�سهم ،واح ًدا له ،واثنني لفر�سه� .أما �أبو حنيفة فا�ستنكر �أن يكون للفر�س
 وهو حيوان � -ضعف �سهم الراجل.( )2املرجع ال�سابق.
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ون�سارع �إىل القول ب�أن القر�آن الكرمي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من
و�صه باقية �إىل �آخر الدهر ،ال ين�سخها �شيء.
خلفه ،و�أَنَّ ُن ُ�ص َ
ونت�ساءل ما معنى هذه الآية؟ هل ثمانون يف املائة من الغنائم يق�سم على
اجلي�ش ،ويوزع اخلم�س الباقي على م�صارفه املذكورة يف الآية؟ وكذلك َيرى
�أغلب الأئمة.
ونحن ُن َر ِّج ُح ر�أي الإمام مالك  ،الذي يرى التخمي�س �أحد ال�صور
التي تقوم بها الدولة ،ولكنها غري ملزمة به �إذا ر�أت امل�صلحة يف غريه ،فالأمر �إليها،
الغنائم نظر ًة �أو�سع.
تنظر يف ِ
وي�ست�شهد مالك على مذهبه ب�أن الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم  -و َّزع
غنائم حنني َف�أَ ْع َطى الطلقاء عطا ًء ما َتو َّق َع ُه �أَ َح ٌد ،كادت قلوب الأن�صار حتزن منه،
حتى �شرح لهم احلكمة مما �صنع.
ّ
ا�ستدل به مالك  -ما �صنعه عمر بن
ون�ضم �إىل هذا الدليل وغريه  -مما
أخما�سا على الفاحتني،
اخلطاب يف الأرا�ضي املفتوحة؛ فقد رف�ض تق�سيمها � ً
واكتفى ب�إعطائهم مرتبات من ال�ضرائب املفرو�ضة عليها.
وجمهور العلماء ُي ْدخل الق�ضية يف باب امل�صالح املر�سلة ،وال ريب �أن
م�سلك عمر كان �أر�شد و�أجدى على الإ�سالم و�أمته.
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�إن الو�ضوء و�سيلة لل�صالة ال جمال للر�أي فيها؛ لأن ال�شارع �ضبطها بن�ص
حمكم� ،أما �أدوات اجلهاد وو�سائله فلم ي�ضبطها ال�شارع �أو ي�ض ْع لها �إح�صا ًء ،ومن
ثم كان العقل مرجعها الأول.
حرج علينا �أن ننقل �أَ ْح َد َث الأ�سلحة من �شرق �أو غرب ،وال حرج
وال َ
�أن َي َد ِّرب َنا عليها الأخ�صائيون املهرة من �أي لون و ِم ّلة ،ويبقى �أن ن�ستخدمها وفق
قواعد ال�شرف التي �س َّنها الإ�سالم.
وال�شورى مبد�أ �إ�سالمي عظيم ،لكن و�سائل حتقيق ال�شورى و�ضبط
�أجهزتها مل يتقرر لدينا ،ويظهر �أن هذا مق�صود الختالف البيئات وامل�ستويات
احل�ضارية ،بل �إننا الحظنا �أن �أمة واحدة رفيعة احل�ضارة غريت و�سائل ال�شورى
فيها عدة مرات ح�سب جتاربها ومنافعها.
وما حدث يف فرن�سا خالل �أقل من ن�صف قرن منوذج لذلك التغيري.
وال�شورى يف دولة اخلالفة برزت يف �صور �شَ َّتى ،ولي�س املهم �أي طراز
ن�ستم�سك به ،بل املهم �أن نوفر ال�ضمانات والأ�ساليب التي جتعل ال�شورى
حقيقة مرع ّية ،فيختفي الفرد امل�ستبد ،ومتوت الوثنيات ال�سيا�سية ،ويرتجح الر�أي
ال�صحيح دون عوائق ،ويتقدم الرجل الكفء دون �أحقاد.
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هل ميكن ذلك يف غيبة العقائد والأخالق؟ هذا م�ستحيل .لقد نقل
ال�شَّ ْر ُق الإ�سالمي �صورة الدميقراطيات الغربية يف مرحلة هابطة من تاريخه،
تقاليد ا�ستعماري ٌة �سفيهة ،فماذا حدث؟ مت
�صرعته فيها
ُ
مواريث جاهليةٌ ،وخدعته ُ
تزوير االنتخابات على نحو ُم ْذ ِهل ،و�شقَّت الوثنيات ال�سيا�سية طريقها و�سط هالة
من ت�أييد �شعبي مكذوب.
ولو �أن بعثة من النقاد والر َّواد زارت مزبلة التاريخ لوجدت يف رغامه( )1عد ًدا
من زعماء العرب وامل�سلمنيَ ،ق َت ُلوا الألوف امل�ؤلفة لتكون لهم �أجماد ولتهتف
ب�أ�سمائهم بالد .وهم مع هذه الفرعنة زعماء ال�شعب املحبوبون.
ي�ؤ�سفنا �أن ال�شورى �أينعت ثمارها يف �أقطار وا�سعة وراء دار الإ�سالم.
ونحن نطلب ال�شورى ،ونريد اعتبار الو�سائل امل�ؤدية لها فرو�ضً ا عينية على
أ�سا�س من القاعدة الفقهية «ما ال يقوم الواجب �إال به فهو واجب».
� ٍ
ويتقا�ضانا ذلك و�ض َع تفا�س َري �صحيح ٍة ل ِ
أحاديث الأمر والنهي ،وتغيري
املنكر ،ومقاومة مرتكبي الكفر البواح( ،)2وتو�ضيح الفروق الدقيقة بني املعار�ضة
امل�شروعة والثورة التي تنق�ض بنيان املجتمع� ،أو بني النقد الواجب ،واخلروج
املُ َ�س َّلح.
(َ )1رغامه :ترابه( .م).
( )2البواح :العلني( .م).
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من خ�صائ�ص «الدميقراطية» احلديثة �أنها اعتربت املعار�ضة جز ًءا من النظام
العام للدولة ،و�أن للمعار�ضَ ِة زعي ًما يعرتف به ويتفاهم معه دون حرج؛ ذلك �أن
مالك ال�سلطة ب�شر له من ي�ؤيده وله من ينقده ،ولي�س �أحدهما �أحق باالحرتام
من الآخر.
والواقع �أن هذه النظرة تقرتب كث ًريا من تعاليم اخلالفة الرا�شدة ،ف�إن علي
تبح من عار�ضوه� ،أو يح�شد اجلموع ل�ضربهم ،بل قال لهم:
ابن �أبي طالب مل َي�سْ ْ
ابقوا على ر�أيكم ما �شئتم على �شرط �أال حتدثوا فو�ضى وال ت�سفكوا د ًما؛ �أي �أن
هدامة ،وال يرى �أن االعرتا�ض على �شخ�صه
الرجل العظيم يريد معار�ض ًة بناءة ال ّ
منكر.
وعبارة علي  للخوارج هي« :كونوا حيث �شئتم ،وبيننا وبينكم �أال
ت�سفكوا د ًما حرا ًما ،وال تقطعوا �سبي ًال ،وال تظلموا �أح ًدا ،ف�إن فعلتم نفذت �إليكم
باحلرب».
قال عبد اهلل بن �شداد« :فواهلل ما قتلهم حتى قطعوا ال�سبيل و�سفكوا الدم
احلرام».
قال ال�صنعاين« :فدل ذلك على �أن جمرد اخلالف على الإمام ال يوجب
قتال من خالفه ،وبهذا التفكري ال�صائب ّف�سر احلديث ال�شريف «من خرج عن
الطاعة ،وفارق اجلماعة ،ومات فميتته ميتة جاهلية»؛ �أي ك�أهل اجلاهلية ال �إمام له.
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ذلك كله ما مل يجنح �إىل الثورة امل�سلحة ،ف�إن جنح �إليها فله حكم �آخر،
وعن عبد اهلل بن عمر قال ر�سول اهلل « :من حمل علينا ال�سالح فلي�س منا».
مثالب( )1يف �أنها توفر احلرية للطاعة والف�سق،
وقد تكون للدميقراطية احلديثة ُ
والإميان والكفر.
ولكن هذه املثالب تختفي عندما يو�ضع يف �صلب الد�ستور �أن الإ�سالم
دين الدولة ،و�أن ال�شريعة امل�صدر الأوحد للقوانني ،و�أن ما خالفها ي�سقط من
تلقاء نف�سه.
ولوال غلو الغالة من �أ�صحاب العقائد ،وعدوانهم على خمالفيهم يف الر�أي
ولو كان هام�ش ًّيا ما ات�سعت دائرة احلرية �إىل حد قبول املتناق�ضات و�إقرار الرذائل
وال�شهوات.
بيد �أن هناك �س�ؤا ًال ال نوارب يف الإجابة عليه :هل حماربة الإ�سالم ذاته
حتت عنوان حماربة التطرف لون من الدميقراطية؟ هناك �سلطات يف العامل العربي
والإ�سالمي تكره كل الكره ما �أنزل اهلل ،وتثور ثائرتها �إذا ر�أت فتاة م�ستورة الر�أ�س
والأذرع ،وترف�ض بغ�ضب كل �صيحة لإلغاء الأحكام التي جلبها اال�ستعمار
العاملي عندما طوانا حتت رايته ،فهل هذه دميقراطية؟ �أم �أنها امتداد للإذالل القدمي
وللغارة ال�صليبية على العامل الإ�سالمي؟
( )1مثالب :عيوب( .م).
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�إن هناك من يريد قتل ال�شعب با�سم ال�شعب ،وو�أد احلرية با�سم احلرية ،ويف
مزبلة التاريخ  -كما قلنا �آنفًا  -زعماء من هذا القبيل املحقور ،فعلوا بامل�سلمني
الأفاعيل.
وهناك من رجال الدين من مي�شي يف مواكبهم راغ ًبا يف دنياه ،زاه ًدا يف
�أخراه ،م�ستوج ًبا لعنة اهلل.
�إن للغايات اجلليلة َ
و�سائل نبيل ًة تعني على �إدراكها ،و ِم ْن َغيرْ ِ هذه الو�سائل
ي�صعب �أن تقوم �شورى �صحيحة كما ي�صعب �أَنْ يقوم جهاد نزيه ناجح.
وي�ستطيع �أولو الألباب �أن يحددوا الغايات الثابتة والو�سائل املتغرية،
والفقهاء يف الكتاب وال�سنة �أقدر النا�س على ذلك.
وجتد ِد الو�سائل.
على �أن هناك ا�ستدرا ًكا حول ما ذكرنا من �شئون الدنياُّ ،
�صحيح �أن النا�س �أعلم ب�شئون دنياهم ،ومبا يقرب لهم ما َي�صْ ُبون �إليه من
�أهداف عظام.
لكن املهارة يف الدنيا خطرية الآثار ،وكذلك اخلربة الإدارية الوا�سعة.
ويوم يكون املالحدة َم َك َر ًة مهر ًة خربا َء �أذكيا َء ،ويكون امل�ؤمنون ُ�س َّذ ًجا �أغرا ًرا ف�إن
م�ستقبل الإميان على ظهر الأر�ض �ضائ ٌع يقي ًنا.
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�إن بع�ض الأتقياء ي�ستكرثون حفظ الن�صو�ص ومطالعة الآثار على حني
تراه يف �شئون احلياة غفل الذهن خايل ال�صحيفة ،فماذا يك�سب الدين من هذا
ال�شخ�ص؟
لقد جنحت خرافات و�سبقت �أوهام؛ لأن وراءها من �أح�سن خدمتها
بقدراته وخرباته ،على حني جمدت ر�ساالت اهلل ،و�ساءت بها الظنون؛ لأن
�أَ ْت َبا َعها �أن�صاف �أذكياء و�أن�صاف عاملني .وال نطيل يف هذه الق�ضية فطاملا خ�ضنا
فيها.
ألفت النظر يف عجالة �سريعة �إىل ف�شل املتدينني يف عر�ض �آرائهم
و�إمنا � ُ
الدينية وتزيينها يف القلوب ،بل �إن الدعاية الدينية تكاد تكون مهزومة يف ميادين
الإعالم.
والأمر ال يحتاج �إىل ا�سترياد َموا َّد من اخلارج� ،إنه يحتاج �إىل ا�ستحياء
امللكات اخلامدة يف نفو�س امل�ؤمنني ،وهي ملكات خمدت من طول تزويق الظاهر،
ون�سيان الباطن.
نا�سا يزعمون �أنف�سهم �أقطابًا ،وهم فقراء �إىل املبادئ الأوىل يف
�إنني �ألقى ً
تربية النف�س ،و�إخال�ص القلب ،ون�شدان وجه اهلل  -وما �أبرئ نف�سي بل �أ�س�أل
ربي املغفرة� .إننا عندما ن�صدق نخرتع ما ال يخطر ببال لخِ ِ ْد َم ِة احلق ،ونقتحم �آفاقًا
ما َعرفها الأولون ،ونك�سب َ
معارك كرثت فيها هزائمنا من قبل.

القَدَر واجلَبْر

العلم اإلهلي الشامل  -معنى سبق الكتاب  -ردُّ ما يفيد اجلرب مثل :إن اهلل خلق

للنـــار ناسًا وللجنـــــــة ناسًا  -عرض آيات االختيار احلــــر واجلـــــزاء والعـــدل -

معـــنى اآليــــة ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ  -مظــــاهر اإلرادة العليــا -

نــــدم املذنبني يـــــوم القيــــامة ودالالتــــه  -نظــــرة فــــي ختـــــام ســـورة املؤمنــني -
نظرة عامة إىل أحاديث القدر.

ال َق َدر وا َ
جلب

كتاب �ضابط �شامل حميط ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
العلم الإلهي م�سطور يف ٍ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱸ [احلج.]70 /

وهذا الكتاب ي�ضم عاملي الغيب وال�شهادة ،ويتناول الأ�صغر والأكرب من
مثاقيل الذ ِّر ،فاهلل ال َي ْخفَى عليه �شيء ﱹﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ

ﮙﱸ [�سب�أ.]3 /
ويف تف�صيل �آخر ملحتويات هذا الكتاب يقول َّ
جل �شَ �أْ ُن ُه :ﱹﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋ

ﰌ ﱸ[الأنعام.]59 /

وبديهي �أن �أعمارنا و�أرزاقنا وتفا�صيل حياتنا ومواعيد وفاتنا بع�ض حمتويات
هذا الكتاب ،فلي�س من املعقول �أن يجهل ربنا �شئون ما خلق ومن خلق� ،أو يجهل
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اخلطة التي و�ضعها ل�سري الكون و�سكانه ،والأر�ض َّ
وقطانها(� ،)1أو يجهل مراحل
تنفيذها مبا هي�أ من �أدوات ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  .ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ [امللك.]14 -13 /
والنا�س كلهم كاف ُرهم وم�ؤم ُنهم ،طف ُلهم و�شيخُ هم ينالون ما �سطر لهم
يف هذا الكتاب ،بل املخلوقات من جماد وحيوان تتحرك يف دائرة هذا العلم
ال�سابق ال�صادق ،قال تعاىل :ﱹ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱸ [احلديد.]22 /
وقد �أمر اهلل امل�ؤمنني �أن ي�سرتيحوا لهذا العلم القدمي ،وي�ستكينوا حلقيقته
ﱹ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﱸ [التوبة.]51 /
�إن هذا العلم الأعلى يتناول ملكو ًتا ن�شغل نحن الب�شر ح ِّي ًزا �صغ ًريا منه،
وما ندري �شي ًئا عن �آماده .ما لنا وللمريخ �أو لل�شِّ ْع َرى(� ،)2أو لغريهما من العوامل؟
كما يتناول يف حياتنا على ظهر الأر�ض نوعني من الأعمال ،نو ًعا ال ندري
كيف بد�أ ،وال �أين يتجه ،وال متى يتوقف؟ وهذا النوع من الأعمال و�إن َم َّ�س
حياتنا من قريب �أو بعيد فل�سنا م�سئولني عنه وال م�ؤاخذين بخريه �أو �شره.
(ّ )1قطانها :املقيمني فيها( .م).
( )2ال�شِّ ْع َرى :كوكب نيرّ يطلع عند �شدة احلر( .م).
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�إن الأقدار حولنا ت�صنع الكثري مما نفهم وما ال نفهم ،وهذا الكثري يتحول �إىل
�أ�سئلة عملية جنيب عليها ب�سلوكنا ،ترى �أن�صرب يف الب�أ�ساء وال�ضراء؟ ترى �أن�شكر
يف النعماء وال�سراء؟
�إن الب�شر جن�س حمكوم وخمتار يف �آن واحد� ،إنه حمكوم بالإمكانات التي
يف كيانه واملالب�سات التي من حوله ،وخمتار يف موقفه من هذه وتلك.
ونريد �أن نقول م�صارحني وحا�سمني� :إننا لن ن�س�أل �أب ًدا عما ال �إرادة لنا
فيه ،ولكنا ن�س�أل يقي ًنا عما منلك فيه حري َة االختيار.
وبع�ض النا�س يحلو لهم اخللط بني الأمرين �أحيانًا ،وهذا لون من اجلدل
املحقور وامل�شاقة هلل ور�سله ،ولنا مع ه�ؤالء حديث قد يطول.
لقد �شاء اهلل  -حلكمة ال نعلمها � -أن يخلقنا ويكلفنا ،وقال يف و�ضوح:
ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱸ [امللك،]2 /
فجاء من يزعم �أن احلياة رواية متثيلية خادعة ،و�أن التكليف �أكذوبة ،و�أن النا�س
م�سوقون �إىل م�صايرهم املعروفة �أز ًال طو ًعا �أو كر ًها ،و�أن املر�سلني مل يبعثوا لقطع
�أعذار اجلهل ،ومنع االحتجاج املرفو�ض ،بل املر�سلون خدعة تتم بها ف�صول
الرواية �أو ف�صول امل�أ�ساة.

230

ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث

230

والغريب �أن جمهو ًرا كب ًريا من امل�سلمني يجنح �إىل هذه الفرية( .)1بل �إن
عامة امل�سلمني يطوون �أنف�سهم على ما ي�شبه عقيدة اجلرب ،ولكنهم حيا ًء من اهلل
ي�سرتون اجلرب باختيار خافت موهوم.
وقد �أ�سهمت بع�ض املرويات يف تكوين هذه ال�شبهة ومتكينها ،وكانت
بالتايل �سب ًبا يف �إف�ساد الفكر الإ�سالمي ،وانهيار احل�ضارة واملجتمع.
و�صاف ك�شّ اف ،ي�صف ما
�إن العلم الإلهي الذي ذكرنا �شموله و�إحاطته ّ
كان ويك�شف ما يكون ،والكتاب الدال عليه ي�سجل للواقع وح�سب ،ال يجعل
ال�سماء �أر�ضً ا وال اجلماد حيوانًا� ،إنه �صورة تطابق الأ�صل بال زيادة وال نق�ص ،وال
�أثر لها يف �سلب �أو �إيجاب.
يك�شف لنا جان ًبا من عظمته حتى
فلكي
َ
وعندما يذكرنا ربنا بهذا كله ْ
نقد َر ُه َح َّق ق َْد ِر ِه.
ِّ
وعندما نتعلم منه �أن ما جنهل من م�ستقبل ،هو مك�شوف لديه فلي�س معنى
هذا �أن االمتحان الذي نتعر�ض له �صوري ،و�أننا م�سوقون �إىل هذا امل�ستقبل برغم
�أنوفنا.

( )1ف ِْر َية :كذب( .م).
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�إن هذه الأوهام تكذيب للقر�آن وال�سنة ،فنحن بجهدنا وكدحنا ننجو
�أو نهلك ،والقول ب�أن كتابًا �سبق علينا بذلك ،و�أنه ال حيلة لنا ب�إزاء ما كتب
�أز ً
ال ..هذا كله ت�ضليل و�إفك لقوله تعاىل :ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱸ [الأنعام .]104 /ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [الكهف.]29 /
والواقع �أن عقيدة اجلرب تطويح بالوحي كله ،وتزييف للن�شاط الإن�ساين من
َب ْدء اخللق �إىل قيام ال�ساعة ،بل هي تكذيب هلل واملر�سلني قاطب ًة(.)1
وملا كانت بع�ض املرويات م�سئولة عن هذا البالء فقد �أحببت �أن �أ�شرح
الق�ضية ب�ضرب بع�ض الأمثلة.
قد يقول لك الأ�ستاذ بعدما خرب تالمذته يف قاعة الدر�س� :إنني �أعتقد
�أَنَّ فالنًا �سوف ينجح وفالنًا �سوف ير�سب ،ثم يعقد االمتحان �آخر العام ويدخله
الطالب ،ف�إذا ر� ُأي الأ�ستاذ يتحقق ،فيقول لك مباه ًيا� :إِنَّ كالمي ال يقع على
الأر�ض ،كان ال بد �أن يتحقق ما قلت.
هل معنى ذلك �أن ر�أي الأ�ستاذ هو الذي �أجنح هذا و�أ�سقط ذاك؟ كال� ،إن
ذلك جنح بجهده ،وذاك �سقط بلعبه ،وما قول الأ�ستاذ �إال ت�صوير ل�صدق حكمه(.)2
( )1قاطبة :جمي ًعا( .م).
( )2ا�ست�صحب هذا املثل عند قراءة �أحاديث القدر.
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�إِنَّ ِهلل َ
املثل الأعلى ،وعلمه بكل �شيء م�ستيقن ،وعلمه ال�سابق الذي ال
علم اهلل الذي ي�ستوي
يتخلف لي�س �سب ًبا يف جناة وال هالك� ،إنه ال يتخلف؛ لأنه ُ
عنده املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل .والظن ب�أن جناة من جنا وهالك من هلك هو �أثر
�إكراه اهلل لهذا وذاك هو من الظن ال�سوء ،وما �أراه �إ ّال كف ًرا.
ومن ثم ف�إننا نتناول بحذر �شديد ما جاء يف حديث م�سلم «فوالذي ال ِ�إل َه
ذراع
َغيرْ ُ ه� ،إِنَّ �أَ َح َد ُك ْم َل َي ْع َم ُل ِب َع َم ِل �أَ ْه ِل ا َجل َّن ِة َح َّتى ما يكون بينه وبينها �إال ٌ
في�سبق عليه الكتاب ُ
أهل النا ِر فيدخلها ،و�إن �أحدكم ليعمل بعمل
بعمل � ِ
فيعمل ِ
�أهل النار� ...إلخ».
�إذا كان احلديث املذكور تنوي ًها ب�شمول العلم الإلهي ،و�أن ِ
بدايات بع�ض
النا�س قد تكون خمالفة لنهاياتهم فال ب�أ�س من قبوله بعد ال�شرح املزيل للب�س،
املبطل للجرب.
�أما املعنى القريب للحديث فمردود يقي ًنا ،وهو خمالف للكتاب وال�سنة� ،أو
للعقل والنقل.
و�أذكر هنا� :أن الإمام ً
مالكا يف ُم َو َّط ِئ ِه َر َوى حديث عائ�شة  -الذي نقله
م�سلم «كان فيما �أنزل من القر�آن ع�شر ر�ضعات معلومات يحرمن ،ثم ن�سخن
بخم�س معلومات ،فتويف ر�سول اهلل  وهن فيما يقر�أ من القر�آن» قال الإمام
احلديث.
مالك :لي�س على هذا العمل ...ورف�ض
َ
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مطلق
وح َّق له �أن يرف�ضه ،وقد بنى مالك مذهبه كالأحناف على أ�َنَّ َ
ُ
الر�ضاع يحرم.
ِ
ونحن ن�ؤكد مرة ومرتني �أنه لي�س لروايات الآحاد �أن ت�شغب على املحفوظ
من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله� ،أو �أن تعر�ض حقائق الدين للتهم والريب.
وقد قر�أت ما رواه الرتمذي عن عمر بن اخلطاب � أَ َّن ُه �سئل عن
قوله تعاىل :ﱹ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﱸ [الأعراف.]172 /
قال عمر بن اخلطاب � :سمعت ر�سول اهلل ُ ي�سْ �أَ ُل عنها فقال
ر�سول اهلل �« :إِنَّ َ
�سح َظ ْه َر ُه بيمي ِنه ،فا�ستخرج منه ُذريةً،
اهلل َخ َل َق �آد َم ث َُّم َم َ
فقال :خلقت ه�ؤالء للجنة ،وبعمل �أهل اجلنة يعملون ،ثم م�سح على ظهره،
فا�ستخرج منه ُذري ًة فقال :ه�ؤالء خلقت للنار ،وبعمل �أهل النار يعملون .فقال
ففيم العمل؟ قال :فقال ر�سول اهلل �« :إن اهلل �إذا خلق
رجل :يا ر�سول اهلل َ
العبد للجنة ،ا�ستعمله بعمل �أهل اجلنة ،حتى ميوت على عمل من �أعمال �أهل
اجلنة فيدخله اجلنة ،و�إذا خلق العبد للنار ،ا�ستعمله بعمل �أهل النار حتى ميوت
على عمل من �أعمال �أهل النار فيدخله اهلل النار».
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وهذا ال�سياق يكاد يكونُ نَ ًّ�صا يف اجلرب ،ولذلك نرف�ضه ،ونراه من �أوهام
ال ُّرواة ،بل نراه من اجلهل مبعاين القر�آن الكرمي.
ف�إن هذا التف�سري املن�سوب لعم َر ي�سري يف اجتاه م�ضاد للتف�سري البديهي
املفهوم من الآيات البينات ،الآيات تقول للم�شركني عن َر ِّب العزة :ال وجاهة
لكم عندي ،لي�س لكم عذر قائم وال ُحجة ناه�ضة� ،إنني منحتكم عق ًال يفكر وفطرة
تبعث على التوحيد واال�ستقامة ،و�أنزلت ما مينعكم من تقليد الآباء اجلهلة ،فلماذا
تجَ َاهلتم هذه املعامل كلها ،وهمتم على وجوهكم( )1يف طرق ال�شر والغواية()2؟
�أفبعد هذا التف�صيل والتو�ضيح تبعدون عني وال ترجعون �إ ّيل؟
هذا هو تف�سري الآيات كما ينقدح يف ذهن كل عاقل ،وكما يثبت لأول
وهلة يف فهم القارئ العادي.
ولنذكر الآيات كما وردت يف الق�ضية كلها:
ﱹﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  .ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  .ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱸ [الأعراف.]174 -172 /
( )1همتم على وجوهكم :خرجتم وال تدرون وجهتكم( .م).
( )2الغواية :ال�ضالل( .م).
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نا�سا
ف�أين يا �أُويل الألباب �آثا ُر اجلرب الإِلهي هنا؟ و�أين ما يفيد �أن اهلل خلق ً
نا�سا للجنة ي�ساقون �إليها حمظوظني؟ �إن التعلق
للنار ي�ساقون �إليها راغمني ،وخلق ً
باملرويات املعلولة �إ�ساء ٌة بالغة للإ�سالم ،وينبغي �أال نتجاوز كتاب ربنا و�سنة نبينا،
فذاك نهج �سلفنا الأول.
متعمد لدين اهلل ودنيا النا�س،
كل ميل بعقيدة القدر �إىل اجلرب فهو تخريب َّ
وقد ر�أيت بع�ض النقلة والكاتبني ُي َه ِّونون من الإرادة الب�شرية ،ومن �أثرها يف حا�ضر
املرء وم�ستقبله ،وك�أنهم يقولون للنا�س� :أنتم حمكومون بعلم �سابق ال فكاك منه،
وم�سوقون �إىل م�صري ال دخل لكم فيه ،فاجهدوا جهدكم فلن تخرجوا عن اخلط
املر�سوم لكم مهما بذلتم.
�إن هذا الكالم الرديء لي�س ن�ضح قراءة واعية لكتاب ربنا ،وال اقتداء
دقيق ب�سنة نبينا� ،إنه تخليط قد جنينا منه امل ّر.
يقول اهلل لكل ب�شر على ظهر الأر�ض :ﱹ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ.ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﱸ [الروم .]44 -43 /فهل ربط اجلزاء بالعمل هنا من قبيل
املزاح �أو اخلديعة؟
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وعندما ي�صف ربنا جزاء الكذبة واملكذبني ،ويذيقهم عقبى ما قدموا
ويقول :ﱹ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ .ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﱸ [ف�صلت.]28 -27 /
هل هذا الربط املتكرر بني العمل واجلزاء ،هل هذه النقمة املح�سو�سة على
املجرمنيُ ،تو ِم ُئ من قرب �أو بعد �إىل �أن القوم كانوا �أهل خري فلوى زمامهم قدر
الفهم!
�سابق� ،أو كتاب َم ِاح ٌق()1؟ ما � َ
أقبح هذا َ
يف يوم احل�ساب يح�صد النا�س ما زرعوا لأنف�سهم ،والقر�آن حري�ص كل
احلر�ص على �إعالن هذه احلقيقة؛ وهي �إنك واجد ما قدمت ،لن ت�ؤاخذ �أب ًدا
ب�شيء مل ت�صنعه ،مل تغلب على �إرادتك يو ًما فيح�سب عليك ما مل ت�ش�أ� ..إن
املغلوب على عقله �أو ق�صده ال ي�ؤاخذ �أب ًدا ،بل �إن التكليف ي�سقط عنه.
وتدبر قوله تعاىل :ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ  .ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ.
ْ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ .ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ.ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  .ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱸ [ق.]29 - 24 /
( )1ماحقُ :مهلِك( .م).
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ربنا �سبحانه وتعاىل ينفي الظلم عن نف�سه ،ويقول �إنه ما َع َّذب �إ َّال من َف َّرط
و�أ�ساء.
ومع ذلك يجيء �أقوام منا فيزعمون �أنه رمى بنا�س يف النار بعد �أن قهرهم
على طريقها ،و�أنه ال ي�س�أل عما يفعل ،ولي�س بظامل فيما �أوقع بعباده.
هذا تفكري �أعمى ال يت�صل بفطرة اهلل وال بوحيه ،ويجب فطام العوام عنه.
و�سبب هذا ال�شرود� :سوء الفهم للآيات ،و�سوء النقل للأحاديث.
ولن�ضرب �أمثلة ملا ذكرنا� :إن احلق يعر�ض على النا�س ،فمن َق ِب َله �شرح اهلل
به �صدره ،و�أنار عقله ،ومن �أبى زاد اهلل قلبه ظلمة و�سلوكه حرية.
وعندما ُي�ضل اهلل جمر ًما فلن ينقذه �أحد ،ولن يجد ول ًّيا وال ن�ص ًريا ،ويف
هذا يقول اهلل تعاىل :ﱹﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﱸ [الأعراف.]186 /
اجلملة الأوىل يف الآية تفيد �أن َم ْن عاقبه اهلل بالإ�ضالل فلن ينفعه �أحد،
واجلملة الثانية تفيد �أنه �إمنا �أ�ضله لطغيانه وعماه.
لكن البع�ض يقف عند اجلملة الأوىل وين�سى الثانية �أو يفهم �أن طغيانه جاء
نتيجة �إ�ضالل اهلل له ،وهذا جهل كبري ،ف�إن ِ�إ�ضْ ال َل ُه جاء نتيجة طغيانه ،فالإ�ضالل
نتيجة ال �سبب.
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مو�ضع �آخ َر :ﱹ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
وي�ؤكد هذا قوله تعاىل يف ٍ

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ  .ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱸ

[مرمي.]76 -75 /

وقد يجيء بع�ض النا�س �إىل �آية يقف عقله الكليل عندها فيفهمها فه ًما
مقلوبًا مثل قوله تعاىل :ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱸ [الأنعام،]149 /
�أو قوله �سبحانه :ﱹ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱸ [ال�سجدة.]13 /
نا�سا ،وخلق للجنة �آخرين ،ثم دفع ه�ؤالء دف ًعا
�إنه يفهم �أن اهلل خلق للنار ً
�إىل النار ،ودفع ه�ؤالء دف ًعا �إىل اجلنة ،وقد �سبق بذلك كتابه.
وهذا كله جهل ،فالآيات تعني �أن اهلل كان قاد ًرا على �أن يخلق النا�س كلهم
مالئكة ال يع�صون اهلل ما �أمرهم ويفعلون ما ي�ؤمرون .لكنه  -وهو املريد املختار � -صنع
الب�شر على مثال �آخر� ،أو على منوذج فيه �صالحية للعوج واال�ستقامة ،و�أدخلهم
ومتتلئ اجلنة
يف م�سابقة عامة �أو يف اختبار ح ّر ،و�سوف متتلئ النار بال�ساقطنيُ ،
بالناجحني.
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نعم ،هو من بدء اخللق يعرف ما �سيكون ،لكن علمه مبتوت( )1ال�صلة بنجاة
من جنا وهالك من هلك.
جنيب على هذه
وقد َي َت َق َّع ُر البع�ض ويقول :ما مت �شيء ِ�إ َّال ب�إذنه ،ولكي َ
ال�شبهة نقول:
�إن املجرم يذهب �إىل حقل قمح نا�ضج ال�سنابل حافل باخلري ،في�شعل النار
فيه ،ف�إذا قب�ض عليه يقول :ما كانت النار لت�شتعل لوال «الأوك�سيجني» الذي
خلقه اهلل يف الهواء ،ولو خال اجلو من هذا العن�صر ما احرتق احلقل ،فاهلل هو
امل�سئول عن جرميتي� ،إذ ب�إذنه متت!.
�إِنَّ �إراد َة ا ِهلل مبثوث ٌة يف كل �شيء ،ولو قهرتنا على عمل ما حو�سبنا� ،إننا
نحا�سب على ما قدمت �أيدينا ،ولن ن�ستطيع �شَ ْر َح العالق ِة بني �إرادة اهلل املحيطة،
وبني احلرية املتاحة لنا يف االجتاه �إىل اليمني �أو ال�شمال.
وت�صيد ال�شبهات للفرار من امل�سئولية ال ُي ْج ِدي.
مروي ي�شغب على حرية الإرادة الب�شرية يف �صنع امل�ستقبل
وكل �أثر ٍّ
يهدها
نلتفت �إليه ،فحقائق الدين الثابتة بالعقل والنقل ال ّ
الأخروي يجب �أَ َّال َ
ال�سند �أو ُ
حديث واهي ِ
معلول املنتِ .
ٌ
( )1مبتوت ال�صلة :مقطوع ال�صلة( .م).
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لكننا مهما نَ ّوهنا بالإرادة الإن�سانية فال نن�سى �أننا داخل �سفينة يتقاذفها
بحر احلياة بني مد وجزر ،و�صعود وهبوط ،وال�سفينة حتكمها الأمواج وال حتكم
الأمواج.
حمد ًدا ب�إزاء الأو�ضاع املتغرية التي متر بنا.
ويعني هذا �أن نلزم موقفًا َّ
هذا املوقف من ُ�ص ْن ِعنا وبه نحا�سب� ،أَ َّما الأو�ضاع التي تكتنفنا فلي�ست من
يبت يف م�صرينا.
�صنعنا ،ومنها يكون االختبار الذي ُّ
�إن جراثيم الأمرا�ض متلأ اجلو ،ولو �أنَّ ُك َّل عدوى ت�صيب لهلك الب�شر.
َو�إِ َّال ،فما قيم ُة جهاز املناعة الكامن يف �أج�سامنا؟ وكيف يحمي؟ وكيف يف�شل؟
وال�صبغات املورثة للخ�صائ�ص املادية والنف�سية والفكرية ،ما ن�صيبنا منها؟
�إن ذلك لي�س �إلينا و�إن حدد املجال الذي يتم فيه اختبارنا.
ترتد �إليه قناط ُري
�إن الفالح يرمي يف الرتاب حفنات( )1من البذور ،قد ُّ
مقنطرة ،وقد تعود عطا ًء حمدو ًدا ،وقد تذهب ُ�س ًدى .وجهود النا�س يف الدنيا تتبع
هذا امل�سار.
وقد نعزم وينفك عزمنا من تلقاء نف�سه ،وقد تعرت�ضه عوائقُ تع�صف به؛
لأنه ال يطيق مواجهتها.
( )1حفنات :مفردها «حفنة» ،ملء الكفني( .م).
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وقد نطيع حاف ًزا نف�س ًّيا عاب ًرا فيبلغ بنا �إىل القمة �أو َي ْهوِي بنا �إىل القاع.
عبد هلل ،ولي�س �إل ًها على ظهر الأر�ض ،وقد �شاء اهلل �أن يخل َق ُه
�إن الإن�سان ٌ
على نحو خا�ص ،فلي�س جما ًدا وال دابة وال َم َل ًكا.
وبهمته �أن يعبد ربه ،و�أن ينجح يف �أداء هذه العبادة ،و�أن يقهر املُ َث ِّبطات
والعقبات ،ف�إن جنح جنا ،و�إ ّال طاح.
ولن يغني عنه �أن يقول� :إنني «جماد» ال �إرادة يل� ،أو �أنني ورقة تطري
بها الريح وتهبط .كال� ،إنك �إن�سان مكتمل امل�شيئة يف كل ما يزكي نف�سك �أو
يد ّن�سها ،وال�سف�سطة ال جتدي ﱹ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ  .ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ  .ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱸ [احلج.]10- 8 /
وبعد انتهاء احلياة تعود الأرواح �إىل بارئها ،ونحن �أمام موقفني مت�ضادين،
كدحا �إىل اهلل وجها ًدا يف �سبيله ،وهناك من عا�ش ذاه ًال
هناك من ق�ضى عمره ً
غاد ًرا مل يقم ِهلل بحق� .أما الأولون ف�إن املالئكة ت�ستقبلهم بالرتحاب والود ،تقول
لهم :ﱹﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [ف�صلت.]30 /
و�أما الآخرون فاال�ستقبال عاب�س ،والأفق مليء بالدخان وال ُّن ُذر ،لقد واجه
كل امرئ منهم ما كان ينكر ،و َع ِل َم ِع ْل َم اليقني �أنه كان يف �ضالل مبني� .إنه يتمنى
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يف هذه اللحظة امل�ستحيل ،يتمنى لو عاد �إىل الدنيا مرة �أخرى كي ي�ست�أنف حياة
�أهدى.
ﱹ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ .ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ [امل�ؤمنون.]100-99 /
وقد �أح�صيت يف كتاب �آخر نحو ع�شرة موا�ضع تكررت فيها هذه املنى،
وهيهات فلي�س المتحان العمر ملحق ،وال دو ٌر ثانٍ ي�ستدرك فيه املفرط ما فات.
وهذا الندم  -بعد فوات الأوان  -ينطق بحقيقة واحدة� ،شعور املجرم �أنه
هو الذي ظلم نف�سه ،وهو الذي �صنع حتفه بظلفه(.)1
�إ َّن ُه لن يحاول الكذب فيقول :كنت جمبو ًرا على ما كان مني� ،أو �سبق
علي كتاب مبا مل �أرد لنف�سي.
َّ
ولو �أنه حاول االفرتاء لأخر�س اهلل ل�سانه ،و�أنطق �أركانه مبا حدث� ،إن اهلل
ال يكره �أح ًدا على طريق ال�شر ثم يدخله النار ،ومن ت�صور هذا فهو جاهل باهلل
طائ�ش العقل.

( )1ظلفه :حاجته� ،شدة معي�شته( .م).
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ومن املنتمني �إىل ديننا من يت�صور ذلك  -للأ�سف ال�شديد  -ويحاول
�إ�ساغته بترُ َّ هات ال تقال .ون�شرح هنا موقف ال�ضالني كما �صورته �سورة امل�ؤمنني
وحدها:
�ساعات �شتى ،بع�ضها ي�س ُّر وبع�ضها ي�ض ُّر،
لي�س العمر �ساع ًة واحدةً� ،إنه
ٌ
مواقف بع�ضها ي�شرف وبع�ضها يخزي ،واملهم
لي�س العمر موقفًا واح ًدا�ِ ،إ َّن ُه
ُ
هو املح�صل الأخري .ﱹﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ .ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ .ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ .ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ[امل�ؤمنون.]104 -101 /
ولنتدبر هذا احلوار بني َر ِّب العز ِة وبني الأ�شقياء امل�سجونني يف جهنم� ،إنه
يقول لهم :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [امل�ؤمنون.]105 /
ترى ما جواب القوم؟ �إنهم يطلبون فر�صة �أخرى ينجحون فيها بعد هذه الفر�صة
ال�ضائعة ،يقولون :ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  .ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ [امل�ؤمنون.]107 -106 /
وي�ستمع رب العزة �إليهم ،ثم يرد مبا معناه :كان على الأر�ض عمل وال
ح�ساب� ،أما هنا فح�ساب وال عمل� ،إنها فر�صة واحدة توالت الر�سل للحث
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ﱹﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ.ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ .ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﱸ [امل�ؤمنون.]110 -108 /
هذا تذكري ب�أيام الطغيان الأوىل ،لطاملا وثب الزائغون الطاغون على جمهور
امل�ؤمنني ال�ضعفاء ف�أذاقوهم عذاب الهون ،وكانوا منهم ي�سخرون.
ها قد تبدلت املواقف وتغريت الأحوال ،ورجحت كفة اخلري ،وجنى
حتملوا و�أ ّملوا.
ال�صابرون عقبى ما َّ
ويقول اهلل �سبحانه خامتًا احلوار:
ﮐﱸ [امل�ؤمنون.]111 /

ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

�أَ َت َرى يف هذا احلوار �أثارة من ظلم نزلت ُمب َّ
عذب؟ �أَ َج ُر�ؤَ �أحد �أن يفرتي على
علي ما كتبت ،والآن ت�ؤاخذين مبا مل �أ�ستطع
اهلل كذبًا فيقول له� :إنك كتبت َّ
الفرا َر منه؟
�إن ت�صوير القدر على النحو الذي جاءت به بع�ض املرويات غري �صحيح،
وينبغي �أَ َّال ندع كتاب ربنا لأوهام و�شائعات ت�أباها روح الكتاب ون�صو�صه.
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القر�آن قاطع يف �أن �أعمال الكافرين هي التي �أَ ْر َد ْت ُهم
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ [التحرمي ،]7 /وقاطع يف �أن �أعمال
ال�صاحلني هي التي جنت بهم ﱹ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉﱸ [الأعراف.]43 /
()1

ﱹﯲ ﯳ

فال احتجاج بقدر ،وال مكان جلرب.
وعلى من ي�سيئون الفهم �أو النقل �أال يعكروا �صفو الإ�سالم.
وعندما كنت �أكتب هذا البحث وقعت يف يدي كلم ٌة جميل ٌة للأ�ستاذ
�أحمد بهجت عنوانها «املغفلون» ،ر�أيت �إثباتها لغر�ض �سينك�شف بعد قليل.
 «هناك نا�س يحبون اهلل ،وهناك نا�س يكرهون احلق».هناك نا�س تخ�شع قلوبهم لذكر اهلل ،وهناك نا�س ي�شمئزون �إذا تعلق الأمر
باحلق.
هناك نا�س يحبون الدين ،ويحبون �أن ت�شيع الف�ضيلة يف النا�س و�أن تنت�شر
القيم بينهم ،وهناك نا�س يكرهون الدين كرههم للعمى ،وه�ؤالء الذين يحبون
العري لت�سقط العيون اجلائعة عليه كما
�أن ت�شيع الفاح�شة يف النا�س ،و�أن ينت�شر ُ
ي�سقط الذباب على اللحم املك�شوف».
(� )1أردتهم� :أهلكتهم( .م).
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وال�صراع بني امل�ؤمنني والكافرين جزء من �سنة احلياة.
نا�سا هم � ٌ
أهل للنار ،والذين
نا�سا هم �أهل للجنة ،وخلق ً
لقد خلق اهلل ً
يدخلون اجلنة يدخلونها برحمة اهلل وعفوه ،والذين يدخلون النار يدخلونها
ب�إ�صرارهم واختيارهم وحريتهم املطلقة .وال حجة لأحد على اهلل .
لقد �أقيمت احلجة على النا�س ،يف فطرتهم ويف �آيات اهلل يف الكون.
والأ�صل املعروف هو ا�ستغناء اهلل تعاىل عن اخللق ،وحاجة اخللق �إليه
ﱹ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﱸ [فاطر.]15 /
ونحن نعرف �أن عبادة العابدين ال تزيد يف ملكه �سبحانه ،كما �أن كفر
الكافرين و�إحلاد امللحدين ال ينق�ص من ملكه �سبحانه �شي ًئا ،الدين فائدة للنا�س
ال فائدة هلل.
واتباع الدين خلري النا�س ال خلري �أحد غريهم ،ومن هنا نرى املغفلني عادة
يقفون يف املع�سكر املعادي للدين.
وقد و�صف املغفلون ب�أن لهم �أعي ًنا ال يب�صرون بها ،و�آذانًا ال ي�سمعون بها،
وقلوبًا ال يفقهون بها(.)1
(� )1إ�شارة �إىل قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [الأعراف.]179 /
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و�ص َّر َح الن�ص القر�آين �أن الأنعام �أهدى منهم:
�أي�ضً ا متت مقارنتهم بالبهائمَ ،
ﱹﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭯ ﭰ ﭱﱸ [الأعراف.]179 /
وقد كان الر�سول يحزن لتكذيب النا�س له ،ويده�شه هذا الغلو يف العداء
واللدد يف اخل�صومة ،و�أفهمه اهلل تبارك وتعاىل �أن النا�س ال يكذبونه ،ولكن الظاملني
ب�آيات اهلل يجحدون .مِ ُ
والظال مغفل كبري؛ �إنه ي�شرتي النار ب�إرادته واختياره ،ولي�س
بعد هذا التغفيل تغفيل.
والظامل يك�سب الدنيا ويخ�سر الآخرة ،وهذا �أي�ضً ا تغفيل عظيم.
لأن الدنيا �إذا قي�ست بالآخرة كانت �أقل من جناح بعو�ضة ،ن�س�أل اهلل
ال�سالمة» اهـ.
وهذا كالم �صادق ،ح�سن الوقع والثمر ،وقد �أثبتناه بني يدي كالم
أحد الواعظني يف جمال تخويف النا�س
آخر  -ال يزيد �أمتنا �إال �سقا ًما ،ذكره � ُ
� َ
من اهلل حتى َي َد ُعوا الرذائل .انظر كيف َخ َّوفهم من اهلل؟ قال� :إننا مهما عملنا
من خري ال نعرف م�صايرنا ،وقد نكون من �أهل النار ونحن ال ندري.
أحاديث يف القدر ال تخدم �إال مبد�أ اجلرب ،بل جتعل الع�صاة مي�ضون
ثم ذكر � َ
يح�سون فقدان الإرادة التي ت�سيطر على الأمور.
مع املنحدر �إىل نهايته؛ لأنهم ّ
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و�أغلب امل�سلمني ت�ساورهم هذه الظنون املجنونة؛ لأنهم َفهموا أ�َنَّ املثوبة
والعقوبة حظوظ عمياء� ،أو م�صادفات لي�ست لها �ضوابط.
ونحن نتلو قوله تعاىل:

ﱹﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱸ

[املائدة/

ﱹﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

 ،]17ولكن اهلل القدير احلكيم العــدل القائل:
نا�سا للنار ملجرد �أنه يريد لهم العذاب.
ﭯﱸ [الأنعام ]54 /ال يخلقُ ً
ولنذكر َط َر ًفا من هذه الأحاديث:
ْ

أحاديث كثرية ،نرى �أنها بحاجة �إىل درا�سة جا ّدة ،حتى
جاءت يف القدر � ُ
يرب�أ امل�سلمون من الهزائم النف�سية واالجتماعية التي �أ�صابتهم قدميًا وحديثًا.
روى �أبو داود عن عباد َة بن ال�صامت � أنه قال البنه عند املوت:
«يا بني� ،إنك لن جتد طعم حقيقة الإميان حتى تعلم �أن ما �أ�صابك مل يكن
ليخطئك ،وما �أخط�أك مل يكن لي�صيبك ،ف�إين �سمعت ر�سول اهلل  يقول:
�إن �أول ما خلق اهلل القلم ،فقال له :اكتب ،قال :يا َر ِّب وما �أكتب؟ قال :اكتب
مقادير كل �شيء حتى يوم القيامة .يا بني� ،إين �سمعت ر�سول اهلل يقول :من
مات على غري هذا فلي�س مني».
ويف رواية �أخرى للرتمذي ما ي�ؤكد هذا احلديث.
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ال�س َند
وقد َع َّلق ال�شيخ حممد حامد الفقي على احلديث ورواته ب�أن يف َّ
ُم َّت َه ًما بالو�ضع ،ومرتو ًكا ،ومنك َر احلديث.
ومع ذلك فنحن مع تهافت الأ�سانيد نرى يف املنت جم ًال مقبول ًة تتالقى
مع دالالت القر�آن القريبة والبعيدة ،وتتفق مع العقيدة ال�صحيحة :وهي �أن اهلل
�أحاط بكل �شيء ِعل ًما و�أنه لن ي�صيبنا ِ�إ َّال ما كتب اهلل لنا ،وعلينا بعد ذلك �أن
نكافح لن�ضع م�ستقبلنا يف الدار الآخرة غري وانني وال متقاع�سني.
امل�شكلة تكمن يف �أحاديث �أخرى �صحيحة ال�سندَ ،غيرْ َ َ�أنَّ متونها تقفنا
�أمامها واجمني()1؛ لنبحث عن ت�أويل لها �أو خمرج.
خُ ْذ مث ًال حديث عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -قالتُ :دعي ر�سول اهلل � إىل
جنازة غالم من الأن�صار ،فقلت :يا ر�سول اهللُ ،طو َبى لهذا ،ع�صفور من ع�صافري
اجلنة ،مل يدرك ال�شر ومل يعمله ،قال� :أو غري ذلك يا عائ�شة؟ �إن اهلل  خلق
للجنة �أه ًال ،خلقهم لها وهم يف �أ�صالب �آبائهم ،وخلق للنار �أه ًال ،خلقهم لها وهم
يف �أ�صالب �آبائهم».
وخذ مث ًال حديث �سهل بن ٍ
�سعد �أن ر�سول اهلل قال�« :إن الرجل ليعمل
بعمل �أهل النار و�إنه ملن �أهل اجلنة ،و�إن الرجل ليعمل بعمل �أهل اجلنة و�إنه ملن
�أهل النار».
( )1واجمني� :ساكتني وعاجزين عن التكلم من كرثة الغم واخلوف( .م).
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حديث عبد اهلل بن عمرو قال ر�سول اهلل �« :إن اهلل خلق
وخذ مث ًال
َ
خلقه يف ظلمة ،ف�أَ ْلقَى عليهم من نوره ،فمن �أ�صابه من ذلك النور اهتدى ،ومن
�أخط�أه َّ
القلم على علم اهلل تعاىل».
�ضل ،فلذلك �أقولَّ :
جف ُ
أحاديث كثرية تدور على هذا املحور ،وهو �أن الإن�سان م�سلوب
وهناك � ُ
امل�شيئة ،و�أنه مقهور بكتاب �سابق ،و�أن �سعيه باطل؛ لأنه ال يغري �شي ًئا مما خُ َّط عليه
يف الأزل.
نقول :هل �صحيح �أن َ�س ْع َي الإن�سان باطلٌ ؟ فلماذا يقول اهلل تعاىل
عن يوم احل�ساب :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﱸ [طه]15 /؟
وملاذا يقول :ﱹ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ .ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ .ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑﱸ [النجم]41 -39 /؟.

�إن اهلل تبارك وتعاىل يطلب من الإن�سان �أن ين�صف نف�سه من نف�سه ،و�أن
يعرتف ب�أنه �أخط�أ حيث ينبغي �أن ي�صيب ،و�أ�ساء حيث ي�ستطيع �أن يح�سن،
ولذلك يقول له :ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ [الإ�سراء.]14 /
فهل يقال له ذلك وهو جمبور م�سكني؟ �أم يقال له ذلك وهو ح ٌّر خمتار؟
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�إن ظواهر اجلرب يف هذه الآثار كلها مرفو�ضة عند علماء الإ�سالم ،و�أمامنا
�أمران ال ثالث لهما� ،إما �صرف هذه الظواهر �إىل ت�أويل قريب مقبول ،و�إما اعتبارها
�آثا ًرا بها علة قادحة ت�سقطها من درجة ال�صحة ،و�إيرادها يف جمال الرتبية والتعليم
ال يجوز.
وقد ا�ستطعت ب�شيء من التك ُّلف �أن �أ�صرف �شبهة اجلرب عن �آثار �شَ َّتى،
لكني مل �أ�ستطع �إ�صالح عقولٍ تريد �أن ت�سوق الإ�سالم كله �إىل �أحاديث غري
وا�ضحة ،تظهر عليها العلل القادحة.
يقول اهلل �سبحانه يف الأمم التي حكم عليها بالهالك :ﱹ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  .ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﱸ [الروم.]10 -9 /
اهلل يعاقب مقرتيف ال�سيئات بال�سو�آى ،فهذا عدله ،ولو �شاء عفا ،وهذا حقه.
ولكنه ال يظلم مثقال ذرة ،ومن العجب �أن نن�سب �إليه اجلرب ثم نقول :ال
ي�س�أل عما يفعل� .إن الذين يخطئون يف الفهم ويجورون يف احلكم ال ينبغي �أن
الفكري على دين اهلل.
ُي�سقطوا عوجهم
َّ
واهلل و ُّيل التوفيق .وهو ح�سبنا ونعم الوكيل.

خامتة

ضعف الوعي القرآني جرمية
السلسلة الذهبية ال تشفع ملنت متهافت ..الفقيه مع احملدث يضبطان السنة النبوية.
ال يسأل الرجل :فيم ضرب امرأته؟
جزيرة املسيخ الدجال

ال عالقة للمرأة بإجناب ذكور وال إناث

خامتة

املنهج الذي هداين اهلل �إليه – وله املنة – �أن �أعرف الرجال باحلق ،وال
�أعرف احلق بالرجال ،و�أن �أنظر بت�أمل �إىل ما قيل وال �أنظر بته ّيب �إىل من قال.
والو�صول �إىل احلق يحتاج �إىل الذكاء قدر ما يحتاج �إىل الإخال�ص ،ومن
ث ََّم منح اهلل �أجرين لمِ َ ْن عرفه ،ومنح �أج ًرا واح ًدا لمِ َ ْن �أخط�أه وهو حري�ص على بلوغه.
وبع�ض النا�س يظن �أن خط�أ ٍ
جمتهد ما ق�ضاء على مكانته ،ون�سف ل�شخ�صيته،
وهذا جهل كبري .فما �أك َرث الأخطا َء التي وقع فيها جمتهدون من كبار الأئمة.
�إِن بناءهم العلمي �شاهق ،واخلري الذي انفجر منهم دافق ،فال تهدمهم
قذاة� ،أو تزري( )1بهم ك ْبوة ،والدهماء عندنا ميالون �إىل القول بع�صمة الأكابر،
�صاحب
ونحن ال نعرف يف تاريخنا �إِ َّال مع�صو ًما واح ًدا ،هو حممد بن عبد اهلل
ُ
الر�سالة اخلامتة.

( )1تزري :تعيب وحتقِّر( .م).

256

ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث

256

مت�س ال�صميم من ديننا،
وقد ُ
نقدت مرويات جاءت يف ال�صحاح ر�أيتها ُّ
وتفتح ثغرات خموفة ينفذ منها عد ُّونا ،ما ق�صدت بذلك �أن �أملز( )1كب ًريا �أو �أ�ضع
من قدره ،وال ق�صدت بذلك �أن �أرفع خ�سي�ستي ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  .ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱸ [ال�شعراء ،]89 -88 /و�إمنا كان ن�صحي هلل ور�سوله،
وم�صلحة الدين الذي �شرفت باالنتماء �إليه والدفاع عنه.
من ذلك اعرتا�ضي على نقل �أو ر�أي لنافع موىل عبد اهلل بن عم َر يف �أمرين
التابعي
ح�سا�سني ،يت�صل �أحدهما بالأ�سرة والآخر بالدعوة �أو الدولة ،ر�أيت
َّ
الكبري تو َّرط فيهما تو ُّر ًطا مفز ًعا م�سي ًئا ،وال يجوز ال�سكوت.
ﱹﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

كلنا يقر�أ قوله تعاىل:
ﯧ ﱸ [البقرة ،]223 /واحلرث مكان البذر ال غري ،ال يقول بغري ذلك
�أحد يعرف لغة الوحي.
بيد �أن فه ًما �شا ًّذا �أثبته يف ال�صحاح من ال يدققون يف املتون؛ ر�أوا فيه �أن
الرجل ي�ستطيع �أن يتجاوز ذلك من زوجته.

(� )1أملز� :أعيب( .م).
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ونظرت – بتج ّرد – �إىل هذا النقل ال�سيئ فر�أيته يخزي الن�ساء احلرائر،
و ُير�ضي الرجال ال�شواذ ،ويقلب موازين الفطرة ،ويفتح بابًا جدي ًدا ملر�ض «الإيدز»
أتريث يف رف�ضه ،وقلت :لكل جواد َك ْبوةٌ.
فلم � ْ
ونافع غفر اهلل لنا وله ،بر�أيه هذا �أو بروايته يخالف دالالت القر�آن ،و�سن ًنا
أنا�سي ووحو�ش ودواب.
�أخرى �أثبتها الرواة ،كما يخالف طبائع الأحياء من � ّ
نا�سا يف ع�صرنا ما كادوا يقر�ؤون ما كتبت حتى انربوا( )1ملهاجمتي
ولكن ً
والنيل مني ،ولي�س هذا ب�ضائري ،و�إمنا لفت نظري �أن الق�ضية العلمية َلفّها �ضباب
مفتعل ،فلم ُت ْب َح ْث ،ومل يذكر حكم اهلل فيها حتى لخَ ُ ِّيل �إ َّيل �أن التجهيل يف
احلكم مق�صود ،وال�صياح الذي طال حبله هو:
�أتعرت�ض على نافع ياِّ � ....
أت�شك ُك يف ال�سل�سلة الذهبية يا� ...أتكذب ال�سنة
النبوية يا� ...إلخ ،وحت َّول االعرتا�ض �إىل عواء ُي�سمع �صداه من قريب ومن بعيد،
فذكرت قول ال�شاعر:
ئاب َكثري ٌة
َكرمي �أَ َ�صا َب ْت ُه ِذ ٌ

( )1انربوا :اعرت�ضوا( .م).

جئن ِم ْن ُك ِّل َم ْذ َه ِب
َف َل ْم َي ْد ِر َح َّتى َ
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البد من �إن�صاف احلقيقة العلمية التي كادت تختفي مع هذا العواء،
قلتَّ :
ليعرف الرجال والن�ساء �أن ما حكاه نافع باطل ،و�إن �إف�ساد الدين ال ي�ستطيعه
بع�ض املتحم�سني العميان من عبيد الأ�سماء.
رج�سا من عمل ال�شيطان �إذا متت يف
قلنا� :إن ال�شهوة اجلن�سية لي�ست ً
نطاقها املر�سوم .هذا النطاق هو الزواج ،وهو ال يتم عق ًال وال نق ًال �إال بني َر ُج ٍل
فدن�س مرفو�ض.
وامر�أة� ،أَ َّما ما وراء ذلك ٌ
حد ،وقد
واملجتمعات الوثنية ،وامللحدةُّ ،متد رقع َة ال�شهو ِة فال تقف عند ٍّ
الحظنا ذلك يف اجلاهليات القدمية واحلديثة على �سواء.
ن�ش�أت عالقات �شاذة ال يبقى بها النوع ،و�إذا َب ِق َي فعلى نحو خبيث �شرير،
كما قال تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﱸ[الأعراف.]58 /
وقد كان امل�شركون العرب َي ْف َت ُّنون يف �إرواء ظمئهم اجلن�سي ،ي�شبههم يف
يتعدون دائرة احلالل املباح �إىل دائرة
ذلك الأوربيون والأمريكيون اليوم؛ فهم ّ
�أخرى مليئة بامل�ستنقعات والأوبئة.
وعندما حتدث القر�آن الكرمي عن قوم لوط ذكر �أو�صا ًفا حمددة ،هي الإ�سراف،
والعدوان ،واجلهالة ،والإجرام ،والإف�ساد وما يت�صل بهذه املعاين املظلمة.
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وقد الحظت �أن �أكرث ذلك كان يف القر�آن النازل مبكة قم ًعا( )1لغرائز ال�سوء،
ريا مب�صاير الهالكني ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ .ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
وتذك ً
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ [ال�شعراء.]166 -165 /
ثم بد�أت �شرائع الأ�سرة يف املدينة املنورة �إقامة ملجتمع فا�ضل طاهر ،و�شرح
القر�آن الكرمي �أن املر�أة �سكن لزوجها ،ونبع يفي�ض بالود والرحمة ،و�أن العالقة
حد االمتزاجﱹ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ [البقرة.]187 /
بينهما تبلغ َّ
و�أن املق�صود لي�س �إن�شا َء ذري ٍة ما يبقى بها النوع ،بل �إن�شاء ذرية �صاحلة تزيد
بها احلياة َك ًّما و َك ْيفًا ،ومن ثم فال مكان ل�شذوذ �أو عدوان �أو ف�ساد.
ي�ست�ضعف ُ
الرجل امر�أته فريتكب معها ما ال يليق ،فعن
وال يجوز �أب ًدا �أن
َ
عبد اهلل بن عمرو �أن النبي  قال« :هي اللوطية ال�صغرى»؛ يعني الرجل ي�أتي
امر�أته يف دبرها .وعن عمر بن اخلطاب قال ر�سول اهلل« :ا�ستحيوا ،ف�إن اهلل ال
ي�ستحيي من احلق وال ت�أتوا الن�ساء يف �أدبارهن» .وعن جابر بن عبد اهلل �أن ر�سول
اهلل قال« :ا�ستحيوا من اهلل ،ف�إن اهلل ال ي�ستحيي من احلق ،ال ُّ
يحل م�أتاك الن�ساء
يف ح�شو�شهن»؛ يعني :يف غري احلرث.

( )1قم ًعا :قه ًرا( .م).
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�صديق ثقةٌ� :أن طالبة ُم َط َّلقة طلبت منه �أن ي�ستمع �إليها بعي ًدا
وقد ق ََّ�ص َع َّلي ٌ
حد الهياج� ،س�ألته �أت�ستطيع �أن
عن الزميالت .قال :كانت بادية الغ�ضب تبلغ َّ
()1
ت�ضع يف عقد الزواج �شر ًطا ي�صون كرامتها؟ قال :ما هذا ال�شرط؟ فتم َّعر وجهها
وخف ََت حديثُها وا�ستحيت من
بهائمَ .
َّ
وتهدج(� )2صوتها وقالت :نحن ب�شر ،ل�سنا َ
الزوج الذي طلقها �أو طلقته كان �شا ًّذا.
�إمتامه ،ولكنه َع َر َف �أن َ
امل البهائم تكره الأنثى – بعد �أن َ
حتمل – �أن يت�صل بها ذكر؛ لأن
يف ع ِ
املق�صود مت وهو احلمل.
�أما يف عامل الإن�سان فال�صلة �أرقى و�أزكى؛ لأن التوا�صل يف مهاد الأ�سرة
ا�ستدامة لل�سكن املن�شود وال ُو ِّد املتبادل.
و�أريد �أن يعرف امل�سلمون احلكمة العليا من الزواج ،فيكون كال الزوجني
امتدا ًدا ل�سعادة الآخر ،وال يتم ذلك �إال بالأ�سلوب امل�شروع.
و�إين �أطلب من الزوجة التي ُّ
ي�شذ زوجها �أن ُت َو ِّب َخه و�أن تعنفه ،وقد جعل
ابن تيمية ذلك ذريعة �إىل �أن يحكم القا�ضي بالطالق.

()1مت َّعر وجهها :تغيرَّ لونه غي ًظا( .م).
تهدج �صوتهاَّ :
تقطع يف ارتعا�ش( .م).
(َّ )2
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من �أجل هذا كله رف�ضنا ما َر َوا ُه نافع غفر اهلل لنا وله ،و�إن تع�صب له من
ال يفقهون.
لقد اب ُت ِل َي الإ�سالم ب�أعداء ينتق�صون �أطرافه من اخلارج ،كما اب ُت ِل َي ب�أعداء
اخلارجي.
الداخلي �أنكى من العدو
العد َّو
ي�شوهون حقائقه من الداخل ،ولعل ُ
ِّ
َّ
ٍ
�ضربت حتى
لقد ر�أيت
مرويات كثري ًة ال ت�ستحق احلياة ،ومع ذلك فقد ْ
زاحمت على ال�صدارة.
والعلة يف هذه الفو�ضى غفل ُة �أهل الإميان ،وا�سرت�سالهم �أحيانًا مع الظنون.
نا�س عندنا فقدوا
�إِنَّ �أكذوب َة الغرانيقِ مل ي�ضعها م�ست�شرقون ،و�إمنا و�ضعها ٌ
زينب بعدما َز َّوجها من
الوعي والتقوى ،و�أكذوبة �أن الر�سول ع�شق بنت عمته َ
زيد بن حارثة ،فري ٌة بلغت الغاية من الغثاثة وال�سخف ،ومع ذلك وجدت من
يرويها.
ومن قدمي وعلماء الإ�سالم النقدة يحمون احلقيقة ويذودون عنها اخلرافيني
وذوي الأهواء.
وقد رف�ضت دون تردد ما فهمه البع�ض من �أن الر�سول  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -قد يغري على النا�س دون دعوة ،وي�أخذهم على غ ّرة ،فال يدري القتيل
مل قتل؟ وال يدري اجلريح مل جرح؟
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الإ�سالم بطبيعته دين دعوة ،يقول لك تع َّلم وع ِّلم ،اقت ِن ْع و�أَقن ْع غ َري َك ،انقل
احلق و�أَ ْع ِل مناره حتى ي�ستطيع الآخرون ال�سري على �شعاعه ﱹ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﱸ [�آل عمران.]104 /
والبالغ يجب �أن يكون مبي ًنا حتى ينتقل الو�ضوح من �صدرك �إىل �صدر
�سامعك ،وتكونوا �سوا�سية يف اال�ستبانة والوعي.
ﱹﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

وهذا ما عنته الآيات:
ﮝ ﮟ ﮠ ﮡ.ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱸ [الأنبياء.]109 -108 /

ي�شق طريقه ب�صعوبة ،و ُت َك َّم ُم الأفواه
وقد كان التوحيد – وال يزال – ُّ
ال�ص َّياحة به ،ويحتدم القتال من �أجل حقه يف احلياة ،وقد �أمر امل�سلمون �أن تكون
دعوتهم �إىل الإ�سالم – قبل اال�شتباك – هي �آخر ما يقطع الأعذار.
لقد كانوا يدعون فقاومهم الفتانون ،وها هم �أوالء قبل احلرب يدعون
لي�ستجيب َل ُه ْم من ي�ؤثر احلق وال�سالم .والتبعة بعد هذا على عبدة الأوثان ،وال
عدوان �إال على الظاملني ،كما قال الر�سول الأمني.
فهل �صحيح �أن الدعوة كانت يف �صدر الإ�سالم ثم ن�سخت؟ كما فهم نافع
موىل عبد اهلل بن عمر؟
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هذا الفهم خمالف للكتاب ولل�سنة وللواقع التاريخي.
َو ْل َن ْق َر�أْ هذا احلديث الذي رواه م�سلم وغريه عن ُب َر ْيدة  قال« :كان
ر�سول اهلل �إذا �أَ َّمر الأمري على جي�ش �أو �سرية �أو�صاه يف خا�صته بتقوى اهلل تعاىل،
ومن معه من امل�سلمني خ ًريا ،ثم قال :اغزوا با�سم اهلل يف �سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر
باهلل ،اغزوا وال تغ ّلوا( )1وال تغدروا ،وال متثلوا وال تقتلوا ولي ًدا .ف�إذا لقيت عدوك
من امل�شركني فادعهم �إىل ثالث خالل ،ف�إن �أجابوك فاقبل منهم ُوك َّف عنهم،
ادعهم �إىل الإ�سالم ،ف�إن �أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
ثم ادعهم �إىل التحول من دارهم �إىل دار املهاجرين ،و�أخربهم �أنهم �إن فعلوا
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم ،ف�إن �أبوا �أن يتح َّولوا منها ف�أخربهم �أنهم
يكونون ك�أعراب امل�سلمني يجري عليهم حكم اهلل الذي يجري على امل�ؤمنني� ،إىل
�أن قال:
و�إن هم �أ َب ْوا(َ )2ف َ�س ْل ُهم اجلزية ،ف�إن هم �أجابوك فاقبلْ منهم وكف عنهم .ف�إن
�أَ َب ْوا فا�ستعن باهلل تعاىل عليهم وقاتلهم..

( )1ال تغ ّلوا :ال تخونوا يف املغنم( .م).
(� )2أَ َب ْوا :رف�ضوا( .م).
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بادئ ِذي َب ْد ٍء �أن هذا احلديث قيل يف �أواخر العهد
والذي نلفت النظر �إليه َ
النبوي؛ لأن ذكر اجلزية ورد فيه ،واجلزي ُة مل تعرف يف ال�شريعة �إال بعد نزول
ِّ
�سورة براءة ،وهذه ال�سورة نزلت يف �آخر ال�سنة التا�سعة من الهجرة؛ �أي قبل وفاة
الر�سول  بعام تقري ًبا.
ويعني هذا التحقيق التاريخي �أن الدعوة كانت قائمة �أول حياة الر�سول
و�آخرها ،و�أن الزعم بن�سخها ال �أ�صل له ،و�أن ناف ًعا غفر اهلل له َجانَ َب ُه التوفيقُ يف
فهمه.
بل �إن ابن ه�شام يف �سريته كان �أوىل باحلق عندما ذكر �أن بني امل�صطلق
بلغتهم الدعوة و�أنهم – حني بلغتهم – قرروا رف�ضها ،وانحازوا جان ًبا كي ي�أخذوا
وف�ضت جموعهم.
�أُ ْه َب َت ُهم للقتال ،ثم فوجئوا بالغارة التي �أجه�ضت ا�ستعدادهمَّ ،
على �أن الأمر كله بحاجة �إىل �إي�ضاح ،فقد كان امل�سلمون بعد ت�سع َة ع�ش َر
عا ًما من بدء الدعوة ُي َع ُّدون خوارج على القانون ،كان امل�شركون ي�شمئزون من
عقيدة التوحيد ،ويبط�شون بجميع دعاتها لو ا�ستطاعوا.
ومع �أن عهد احلديبية منحهم اعرتا ًفا بوجودهم املادي والأدبي �إِ َّال �أن هذا
العهد �سرعان ما خرجت قري�ش عليه ،وعادت جزيرة العرب �سريتها الأوىل يف
التع�صب للوثنية وعبيدها وحدهم.
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وهو ﱹ ﭬ ﭭ

العر�ض الذي و�ضعناه حتت �أعني امل�شركني
�إن ْ
ﭮ ﭯ ﱸ [الكافرون ]6 /ا�س ُت ْب ِع َد و ُت ُنو�سِ ي ،و�أم�سى امل�سلمون �أحوج �أهل الأر�ض
للدفاع عن �أنف�سهم و�إقامة دولة حتمي عقائدهم و�شرائعهم ،وترغم الوثنية على احرتام
احلرية الدينية.
و�أقول :ما �أ�شبه الليلة بالبارحة� ،إنه حمظور علينا �أن نحيا بالإ�سالم كما
نريد.
ولأترك هذا ال�شجن لأذكر �أث ًرا �آخر يعرف منه القراء خلق ر�سول اهلل،
ومبلغ حر�صه على حقن الدماء ،ورف�ضه ال�شريف لق�صة «الغارة بال �إنذار» التي
توهمها بع�ض الرواة.
روى �أبو داود عن احلارث بن م�سلم عن �أبيه قال« :بعثنا ر�سول اهلل يف
�سرية ،فلما بلغنا املغار – مكان املعركة – ا�ستحثثت فر�سي ،ف�سبقت �أ�صحابي،
فتلقاين �أهل احلي بالرنني ،فقلت لهم :قولوا ال �إله �إال اهلل حترزوا ،فقالوها ،فالمني
�أ�صحابي وقالوا :حرمتنا الغنيمة(.)1

()1طالب الغنيمة ال يخلو منهم ع�صر وفيهم نزل َق ْو ُل ُه تعاىل :ﱹ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﱸ [الن�ساء.]94 /
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فح�سن يل ما
فلما قدمنا على ر�سول اهلل �أخربوه بالذي �صنعت فدعاينَّ ،
�صنعت ،ثم قال يل� :أما �إن اهلل تعاىل قد كتب لك بكل �إن�سان منهم كذا وكذا
من الأجر.
وقال� :أما �إين �س�أكتب لك بالو�صاة بعدي ،ففعل ،وختم عليه ،ودفعه �إ َّيل».
�إِنَّ حمم ًدا  -عليه ال�صالة وال�سالم � -أ�شرف من �أن ي�أخذ النا�س على غرة،
وعلى الذين َي ْقر�ؤون الأحاديث �أن يتفقهوا ،و�أن يدر�سوا املالب�سات والتواريخ
والأحوال ،وقد قلت ومازلت �أقول :ال �سنة بال فقه.
�إننا مع تدبر القر�آن نعرف �أ�سلوب الدعوة يف العر�ض والإقناع ،ومع درا�سة
التاريخ نعرف �أَنَّ الوثنيني كابروا احلق ل ِآخ ِر رمق ،و�أن الوثنية �إىل �آخر قادتها
م�سيلمة احتقرت الربهان ،واعت�سعت الطريق ،فلم يكن من ال�سيف بد ،ول�سنا
نحن الذين نختل الدنيا �أو ن�ستبيح النا�س.
فقهاء ال�سرية والتاريخ والأخالق يعلمون �أن الدعوة �إىل الإ�سالم فري�ضة
يحدها زمان وال مكان ،و�أنها
ال يقدر �أحد على �إلغائها ،و�أن هذه الدعوة عامة ال ُّ
تت�أكد قبل ن�شوب احلرب خا�صة.
وقد �شرحنا يف كتبنا الأخرى �أ�سباب القتال ،و�أنها كما تكون دفا ًعا عن
احلقائق واحلقوق تكون ت�أمي ًنا مل�سار الدعوة من الفتانني واملع ِّونني.
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�أي �أين �أعر�ض ما عندي على النا�س ب�أدب ُّ
وتلط ٍف ،ف�إذا قال يل �أحد:
اذهب �إىل
ِانْ َ�صر ِْف عني ،ال �أحب �أن �أ�سمعكُ ،
ول�ست لك عد ًّوا وال �صديقًاْ ،
غريي ،وال �ش�أن يل مبا ت�صنع معه �أو مبا ي�صنع معك.
ف�إنني واحلالة هذه �أتركه غري مفكر يف �إحلاق �أذى به ،منف ًذا قوله تعاىل:

ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﱸ [الن�ساء.]90 /
هل الرومان الذين احت ُّلوا م�صر وال�شام و�ساقوا جيو�شهم �إىل احلجاز ِم ْن
هذا القبيل؟ ال� ،إنهم دخلوا بالدنا غزاة و�أقاموا بها معتدين.
وكانوا ب�أقوالهم و�أعمالهم و�أحوالهم م�صاد َر طغيانٍ وفتن ٍة ،وما ّبد من حترير
الأر�ض منهم و�إعادتهم من حيث جاءوا.
وترك ال�شعوب بعد ذلك حرة تعتنق الإ�سالم �إذا �شاءت �أو ترتكه مع
امل�شاركة يف �أعباء الدفاع الع�سكري عن الأر�ض التي كانت م�ستعمرة ثم حررها
الإ�سالم.
هل الفر�س �أَ ْح َ�س ُن ح ً
اال من الرومان؟ كال� ،إِنَّ ك�سرى �أ�صدر �أم ًرا بالقب�ض
على ٍ
حممد بعدما م َّزق ر�سالته ،وكان جنده يحتلون العراق ،وموقفه حا�سم يف
رف�ضه الدعوة والدعاة ،فما يجوز تركه ،تلك هي هي الأ�سباب الأوىل للفتوح.

268

ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث

268

وقد حر�ص اخللفاء والأمراء وقادة اجلند �أال ي�شتبكوا يف حرب �إال بعد
دعوة مت�أنية وا�ضحة مف�صلة ،وهات هذه الوقائع من «حياة ال�صحابة» التي يجهلها
للأ�سف بع�ض �أدعياء ال�سلفية ،ممن �صدقوا �أن الر�سول ي�أخذ النا�س على غرة� ،أو
ألغيت ،كما توهم نافع موىل ابن عمر.
�أن الدعوة كانت ثم � ْ
جاء يف كتاب «حياة ال�صحابة» حتت عنوان ،دعوة ال�صحابة �إىل اهلل ور�سوله
يف القتال على عهد �أبي بكر ،وو�صية �أبي بكر الأمراء بذلك.
�أخرج البيهقي (ج� 9ص )85وابن ع�ساكر عن �سعيد بن امل�سيب �أن
�أبا بكر  ملا بعث اجلنود �إىل ال�شام �أَ َّمر يزيد بن �أبي �سفيان ،وعمرو بن العا�ص،
و�شرحبيل بن ح�سنة ،وملا ركبوا م�شى �أبو بكر مع �أمراء جنوده يودعهم حتى بلغ
ثنية الوداع فقالوا :يا خليفة ر�سول اهلل ،مت�شي ونحن ركبان؟ فقال � :إين احت�سبت
خطاي هذه يف �سبيل اهلل.
ثم جعل يو�صيهم ،فقال� :أو�صيكم بتقوى اهلل ،اغزوا يف �سبيل اهلل ،فقاتلوا
من كفر باهلل ف�إن اهلل نا�ص ٌر دينه ،وال ت ُغ ُّلوا ،وال تغدروا وال جتبنوا ،وال تف�سدوا يف
الأر�ض ،وال تع�صوا ما ت�ؤمرون.
ف�إذا لقيتم العدو من امل�شركني – �إن �شاء اهلل – فادعوهم �إىل ثالث ،ف�إن
هم �أجابوكم فاقبلوا منهم وكفُّوا عنهم.

269

خامتــة

269

ادعوهم �إىل الإ�سالم ف�إن هم �أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم.
ثم ادعوهم �إىل التحول من دارهم �إىل دار املهاجرين ،ف�إن هم فعلوا ف�أخربوهم
�أن لهم مثل ما للمهاجرين ،وعليهم ما على املهاجرين.
و�إن هم دخلوا يف الإ�سالم واختاروا دارهم على دار املهاجرين ف�أخربوهم
�أنهم ك�أعراب امل�سلمني يجري عليهم حكم اهلل الذي فر�ض على امل�ؤمنني ،ولي�س
لهم يف الفيء والغنائم �شيء حتى يجاهدوا مع امل�سلمني.
ف�إن هم �أَ َب ْوا �أن يدخلوا يف الإ�سالم فادعوهم �إىل اجلزية ،ف�إن هم فعلوا فاقبلوا
منهم وكفوا عنهم ،و�إن هم �أَ َب ْوا فا�ستعينوا باهلل عليهم فقاتلوا �إن �شاء اهلل.
وال ُتعر ُق َّن نخ ًال وال حترقنها وال تعقروا( )1الهيمة( )2وال �شجرة ثمر ،وال
تهدموا بيعة وال تقتلوا الولدان وال ال�شيوخ وال الن�ساء ،و�ستجدون �أقوا ًما حب�سوا
�أنف�سهم يف ال�صوامع فدعوهم وما حب�سوا �أنف�سهم له.
ويف عهد عمر بن اخلطاب �أثناء فتح فار�س جاءت هذه الق�صة حتت عنوان:
دعوة �سلمان الفار�سي يوم الق�صر الأبي�ض ثالثة �أيام.
( )1ال تعقروا :ال تذبحوا( .م).
( )2الهيمة :جمعها «الهِيم» ،وهي الإبل العطا�ش( .م).
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و�أخرج �أبو نعيم يف احللية (ج � 1ص  )189عن �أبي التبخرتي �أن جي�شً ا
من جيو�ش امل�سلمني كان �أمريهم �سلمان الفار�سي  فحا�صروا ق�ص ًرا من ق�صور
فار�س فقالوا :يا �أبا عبد اهلل� ،أال ننهد �إليهم؟ قال :دعوين لأدعوهم كما �سمعت
ر�سول اهلل  يدعوهم.
فار�سي� ،أترون العرب تطيعني ،ف�إن �أ�سلمتم
فقال لهم� :أنا رجل منكم
ٌّ
فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا ،و�إن �أبيتم �إال دينكم تركناكم عليه
و�أعطيتمونا اجلزية عن يد( )1و�أنتم �صاغرون .قال :ورطن �إليهم بالفار�سية و�أنتم
غري حممودين.
و�إن �أبيتم نابذناكم على �سواء ،فقالوا :ما نحن بالذي ن�ؤمن ،وما نحن بالذي
نعطي اجلزية ،ولكنا نقاتلكم.
قالوا :يا �أبا عبد اهلل� ،أال ننهد �إليهم؟ قال :ال ،فدعاهم ثالثة �أيام �إىل مثل
هذا ،ثم قال :انهدوا �إليهم فنهدوا �إليهم ،قال :ففتحوا ذلك احل�صن.
و�أخرجه �أي�ضً ا �أحمد يف م�سنده ،واحلاكم يف امل�ستدرك كما يف ن�صب الراية
(ج � 3ص  )378مبعناه .وفيه :فلما كان يف اليوم الرابع �أمر النا�س فغدوا �إليها
ففتحوها .و�أخرجه ابن �أبي �شيبة كما يف الكنز (ج � 2ص  .)298و�أخرجه �أي�ضً ا
( )1عن يد :عن ذل وا�ست�سالم( .م).
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رائد امل�سلمني �سلمانُ
ابن جرير (ج � 4ص  )173عن �أبي التبخرتي قال :كان َ
الفار�سي ،وكان امل�سلمون قد جعلوه داعية �أهل فار�س ،قال عطية :وقد كانوا �أمروه
بدعاء �أهل َب ُه َر ِ�سرب و�أمروه يوم الق�صر الأبي�ض فدعاهم ثالثًا ،فذكر احلديث يف
دعوة �سلمان  مبعناه.
هذا ،والروايات يف الدعوة �إىل الإ�سالم قبل القتال م�ستفي�ضة �أيام
ر�سول اهلل  و�أيام ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم.
وغفلة نافع غفر اهلل لنا وله عن هذه احلقيقة لعلها كبوة اجلواد.
واملالم كله على من يتع�صبون خلطئه ،ويخا�صمون ال�صواب بعد ما تبني.
وال �أدري حل�ساب من ين�شر بع�ض اجلاهلني �أن �سيد الدعاة ي�أخذ النا�س
على غرة من غري دعوة وال بالغ ،و�أن الدعوة كانت يف مرحلة موقوتة ثم اختفت؟؟
جاهل
ما َي ْب ُل ُغ الأعدا ُء من
ٍ

ما يبل ُغ ِ
اجلاه ُل ِم ْن َن ْف ِ�س ِه

الكلمات ال�صادقة امل�ضيئة تنبع من �سرائ َر هادي ٍة زاكي ٍة ،وهي ُت ْل َتم�س �أول
ما تلتم�س يف تراث الأنبياء ،ومل يبق مو�ضع الثقة من هذا الرتاث الغايل �إال ما
َخ َّل َف ُه لنا حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -يف كتابه و�سنته.
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�أما هذا القر�آن فقد �أعيا الإن�س واجلن �أن يجيئوا مبثله ،ومنذ نزل �إىل يوم
النا�س هذا� ،إىل �أن تبدل الأر�ض غري الأر�ض وال�سماوات ،وهو حمفوظ بحفظ
اهلل ال ترقى �إليه ريبة ،وال يتوهم فيه حتريف ،وال ي�ستغني طالب احلق عن �آياته
البينات.
و�أما ال�سنة ف�أوجز ما يقال فيها �أنها ٌ
«تنزيل من التنزيل �أو قب�س من نور
أوتي حممد جوام َع الكلم ،وان�سابت هداياته من ينبوع
الذكر احلكيم» ،وقد � َ
جيا�ش بالر�شد حافل باخلري ،و�سبحان من �أبدع حمم ًدا� .إنه الإن�سان الفذ الذي
�صان الإميان مادة ومعنى ،وعا�ش به �سرية ودعوة ،و�أقام على دعائمه جمتم ًعا
ودولة ،و�أن�ش�أ با�سمه ح�ضارة ترنو �إليها امل�شارق واملغارب ،ويرهب ب�أ�سها املعتدون
والفو�ضويون.
والثقافة الإ�سالمية قامت على الكتاب وال�سنة م ًعا ،وقد يئ�ست ال�شياطني
�صدوا هذا
من حتريف الكتاب ،فحاولت النيل من ال�سنة ولكن العلماء النقدة ُّ
الهجوم ،وم�ضوا بقافلة الإ�سالم منيعة اجلانب على حني طا�شت ر�ساالت ،وحالت
ر�سوم.
وال نزال  -بف�ضل اهلل  -نحر�س الإ�سالم ،ولن تخلو الأر�ض من قائم هلل
بحجة.
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وال �أعرف �أح ًدا من علماء الإ�سالم ه َّون من مكانة ال�سنة النبوية ،وال �أجاز
�أن يقول ر�سول اهلل كلمة ومي�ضي هو على خالفها ،بل ذلك طريق الكفر.
وما قد يقع بني العلماء من �شجار يف الق�ضايا الفرعية �أ�سا�سه� :أقال ر�سول
اهلل هذا احلديث �أم ال؟
قد تقول  :فقد ر�سا علم امل�صطلح ،وات�ضحت منه �أ�س�س القبول والر ّد
ب�شَ َّتى املرويات.
ونقول� :صدقت وذلك ما نريد تطبيقه ال غري.
�إننا نلتزم مبا و�ضعه �أئمتنا الأولون ،وال نفكر يف البعد عنه ،كل ما لفتنا
النظر �إليه �أن ال�شذوذ والعلل يف متون الأحاديث يتدخل فيهما الفقهاء �إىل جانب
وجد يف ع�صرنا ما ي�ستدعي املزيد من
احلفّاظ ،وقد تدخلوا فع ًال يف املا�ضيّ ،
البحث واال�ستق�صاء.
و�أعرف �أن البع�ض يوج�س خيفة من هذا القول ،ولكن جتاربي يف ميدان
الدعوة جتعلني �أزيد الأمر تف�صي ًال.
يف �أيام الهزائم الإ�سالمية التي نعانيها ،والتي �أل�صقت بالإ�سالم ما �شاء
�أعدا�ؤه من نقائ�ص� ،سمعت خطي ًبا يروي هذا احلديث« :ال ي�س� ُأل ُ
الرجل :فيم
�ضرب امر�أته؟».
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قلت له� :إن ديننا متهم ب�أنه �ضد حقوق الإن�سان ،و�ضد كرامة املر�أة خا�صة،
فما حملك على �إيراد حديث يفيد �أن الرجل ي�ضرب امر�أته كيف ي�شاء ال ي�س�أل
عما يفعل ،و�أنت تعلم �أن هذا املعنى مرفو�ض يف الكتاب وال�سنة جمي ًعا؟
�صحيحا ،قلت له� :أال حتفظ حديث م�سلم يف
رويت حديثًا
قال� :إنني ُ
ً
�صحيحه« :لت�ؤ َّد َّين احلقوق �إىل �أهلها يوم القيامة حتى يفاد لل�شاة اجللحاء(ِ )1م َن
ال�شاة القرناء(� ،» )2أفتكون الزوجة امل�ضروبة �أهونَ على اهلل من نعج ٍة منطوح ٍة ظل ًما؟
قال :الن�ساء منذ حواء �إىل اليوم ي�ستحققن احلذر والت�أديب ،وقد جاء يف
تخن �أنثى زوجها الدهر» .فقلت له :ما خانت حواء �آد َم،
احلديث« :لوال حواء مل ْ
وال �أغرته بالأكل من ال�شجرة ،هذا من �أكاذيب التوراة.
والقر�آن �صريح وحاكم يف �أن �آدم هو الذي ع�صى َر َّب ُه ،ولكنكم دون م�ستوى
القر�آن الكرمي ،وتنقلون من املرويات ما يقف عقبة �أمام �سري الدعوة الإ�سالمية.
فيم �ضرب امر�أته؟ �أَ ُنر ِّبي بناتنا ليذهنب �إىل فحل
ملاذا ال ُي�س� ُأل الرجلَ :
يلطمهن �أو ي�ؤذيهن دون م�ساءلة يف الدنيا والآخرة؟

( )1اجللحاء :هي التي ال قرن لها( .م).
( )2القرناء :كبرية القرنني( .م).
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ب�أي منطق تتكلمون؟ ﱹﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱸ[الن�ساء،]40 /
ﱹﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ [الن�ساء.]123 /
ذاك يف الآخرة ،ومن حق املر�أة يف الدنيا �أن ت�شكو ما نزل بها �إىل �أهلها� ،أو
كم الذي ميثلها �أو القا�ضي الذي يجب �أن ي�سائل زوجها.
ا َحل َ
ولها بعدئذ �أن تطلب اخللع �أو تطلب التطليق لل�ضرر.
�إنك �أيها املتحدث با�سم الإ�سالم تفنت النا�س عنه بهذه الأحاديث.
وهاكم موقفًا �آخ َر من واعظ يحب احلكايات وي�ستن�صت النا�س مبا حتوي
من عجائب.
قال� :إن الدجال موجو ٌد الآن يف �إحدى اجلزر ببحر ال�شام �أو بحر اليمن،
م�شدود الوثاق ،وقد ر�آه متيم الداري بعدما غرقت ال�سفينة التي كان يركبها هو
و�صحبه ،وحتادثوا معه ،وهو مو�شك على اخلروج.
ثت بذلك فاطم ُة بنت قي�س يف �سياق طويل.
وقد َح َّد ْ
قال يل طالب ي�سمع الدر�س :هل ميكن �أن نذهب يف رحلة �إىل هذه اجلزيرة
حت�صنت
لرنى الدجال؟ قلت له :وماذا تفعل بر�ؤيته؟ الدجالون كثريون ،و�إذا َّ
باحلق جنوت منهم ومن كبريهم عندما يخرج.
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قال� :أمل يزر �أحد هذه اجلزيرة بعد متيم الداري؟ ف�آثرت ال�سكوت ،و�صرفت
الطالب عن املو�ضوع بلباقة.
�إن �أ�ساطيل الرومان والعرب والرتك وال�صليبيني جتوب البحرين الأبي�ض
والأحمر من ب�ضعة ع�شر قرنًا ومل تر هذه اجلزيرة.
ويف ع�صرنا هذا ُط ِرقَ كل �شرب يف الرب والبحر ،والتقطت �صو ٌر لأعماق
املحيطات عن طريق الأقمار ال�صناعية ،ف�أين تقع هذه اجلزيرة؟
حديث فاطم َة ِ
بنت قي�س
و�أخ ًريا تذكرت كلمة عمر بن اخلطاب وهو يرد
َ
يف نفقة املطلقة ثالثًا ،قال :ال ندع كتاب ربنا و�سنة نبينا حلديث امر�أة ال ندري
حفظت �أم ن�سيت؟ قلت :ونحن ال ُن َع ِّر ُ�ض كتاب ربنا و�سنة نبينا للتكذيب من
�أجل حديث ال�سيدة نف�سها ،يف ق�ضية �أخرى.
يجب �أن ت�سري قافلة الكتاب وال�سنة دون عائق.
وثم �أمر �أخري ،لقد ثبت على وجه اليقني �أن اجلنني يتك ّون من حيوان
منوي وحيد يخرتق ُب َي ْي َ�ضة  -بوي�ضة  -املر�أة ،هذا احليوان الفذ ي�سبق مئات
ٍّ
املاليني من �أمثاله ت�سبح يف املاء الدافق(.)1
( )1املاء الدافق :املندفع واملن�صب ب�شدة( .م).
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وعندما ي�صل تبد�أ املرحلة الأوىل من احلياة الإن�سانية.
وهو الذي تن�ش�أ عنه الذكورة والأنوثة ،فلي�س ملاء املر�أة دخل يف هذا ،بل
ي�سمى ما ًء �إال جما ًزا،
قال العلماء� :إن البلل الذي يرطب الرحم عند الوقاع ال َّ
وال دخل له يف التكوين.
وقد التقطت �صور للحيوان املنوي الذي ين�شئ الذكورة ،وللآخر الذي
ين�شئ الأنوثة ،كما �أمكن يف الأنابيب اجلمع بني احليوان املنوي والبيي�ضة.
واملعروف �أن القر�آن الكرمي �سبق �إىل تقرير هذه احلقيقة يف قوله تعاىل:
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ .ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱸ [النجم.]46-45 /
ظن علمي يرويه
واليقني الثابت بالعلم وبالوحي ال يجوز �أن يتقدم عليه ٌّ
حديث �آحاد ،يزعم فيه الراوي �أن الأنوثة تن�ش�أ من عل ِّو ماء الأنثى على ماء الرجل.
الن�ص القر�آين واحلقيقة العلمية والواقع
�إن حديث الآحاد يت�أخر حت ًما �أمام ِّ
التاريخي� ،أو يت�أخر كما يقول املالكيون �أمام عمل �أهل املدينة ،و�أمام القيا�س
القطعي كما يقول الأحناف.
ذاك ما هديت �إليه ،ف�إن كان حقًّا فمن اهلل ،و�إن كان خط�أً فمني و�أ�ستغفر
اهلل �أو ًال و�آخ ًرا.
 نهاية المتن 
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