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 	مة تقديم
هذه الفصول ت�ناول بعضا من قضايا ال���ع اإلسال� ا�ثارة 

  والعنف8ية 7 العتوّ 5شكيكية سالم يتعرض -ملة فاإل. حا)ا
 Kصدر القرآن، اGى يزعم أصحاب 7ثقة ا�سلم@  زعزعة ستهدف5

 بل مأخوذا من كتابا سماو�ا اRكتابات ال�شكيكية أنه لNس تلك
  وما هو بوY، منها \مد وادZ أنه وY يوYهكتب سابقة لفق

Yست . أوال وآخرا صناعة ^��ة إنما هو ،يوNومن ثم ف���عاته ل
�aسنة . من عند اهللا بل من عند الRشكك 7 اc ك هناك منRكذ

اRرسول Rم يأت   ألناgبو�ة زاعما أن األخذ بها Rون من ا�Rك باهللا
 hالقرآن ح  iء غl^ألقاها هنا وهنا hنت خطبه الn عبارة  كلقد

ال بليغ القرآن  nنت مهمته \صورة 7 تإذعن آيات قرآنية لNس إال، 
pqمن ثم دخل 7 ال���عأ r سNول ، . 

s اللةtأن القرآن فضفاض ا Zا�ثل هناك من يدuو v يث إن
فاRرأسما} xد فيه آيات تدعو إ} اRرأسما)ة، : إyسان xد فيه ما ير�د

واالش~ا� xد فيه نصوصا تعضد االش~اكية، وا-ا{م اRلي|ا} xده 
. وهلم جرا... ا xده ا-ا{م ا�س�بد كتابا اس�بدادياديمقراطيا، بNنم

 أن هناك �وطا �قارuة القرآن جاهلوا-قيقة أن من يقول هذا يت
 خا)ا من وضوعيا� ا�فسKK iرا�تها حh يأوتفسiه ال بد من 

 . Rشططا
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بداية ا�جتهد ونهاية : "عند كتاب ابن رشدكذRك وقفت 
الh ي�ب� أن يراعيها الفقهاء 7 ألعرض بعض ا�طالب " ا�قتصد

 sيث ال x~ون ال���عالع� ا-ديث عند تصنيفهم كتبا 7 
األسا)ب القديمة 7 تأ)ف هذا ا�Rب من اRكتب بل يضعون 7 
اعتبارهم أن اإلسالم دين حضارى أ� )أخذ بيد اإلyسان إ} أ� 

مة هو � ال بد ا�ح�، و� ما يعوقه عن تأدية هذه ا�هاRر� وقمم 
 . من ا�خلص منه

وقد بذلت 8ية جهدى 7 اRرد � ا�شكك@ 7 إ�ية ا�صدر 
القرآ� اRكر�م و� من �اوRون بأسا)بهم اRشيطانية تدمi اRسنة 

تتغيا تفكيك عرى   الhا��Rرة ا�بNثةاgبو�ة، مبNنا أالعيبهم 
 القديم ال تغطى v ، والفتا االن�باه إ} أن Kوضو�ت الفقهاإلسالم

جوانب اtين العظيم اGى أ� به \مد ص� اهللا عليه وسلم، ومن ثم 
 ما  الفقهيةيلزمنا إضافة أبواب أخرى إ)ها، مع تaسيط اRكتب

 �Nانطالقا من أن 7 استخالص األح م والفتاوىأم�ن وتو� ال 
 .  واهللا و£ ا�وفيق.  وسالسةدي�نا دين سماحة
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 سالميةا��Rعة اإل
 )ا�وسوعة العرuية العا�يةنقال عن (

ل � \مدى اG أح م اtين اإلسال� ¦  سواٌء منها ما نُز§
وقد أخذت ا��Rعة معª أخص �دل � . الفقه يتعلق بالعقيدة أو

 جعلت ا��Rعة اإلسالمية أول مقاصدها حفظ وقد .الفقه خاصة

حفظ اtين وحفظ  س، و¦حياة اgا األساسيات ا�مسة ا�Rور�ة 7
امتازت ا��Rعة  و.وحفظ ا�ال وحفظ ال�سل اgفس وحفظ العقل

 ُ\كمة ال غiها من ا�Rائع، ف¯ اإلسالمية ®صائص ال توجد 7
Kرنة ومتوازنة، وأح مها  ب@ آياتها وال اضطراب، و¦ تعارض

ة ال °�َNق العدالة ُم َق§
ُ

 . ناسوا�ساواة وا-ر�ة Rل حرج فيها، و²
5شمل أح م   ف¯.اRشمول :ومن أهم هذه ا�صائص ما ي�

واRصوم  تنظم عالقة اإلyسان برuه، Rnصالة الh العبادات، و¦
تنظم عالقة اإلyسان مع  الh وأح م ا�عاKالت، و¦. واRزµة وا-ج

. اtولة اإلسالمية، وعالقة اtولة اإلسالمية بغiها من اtول غiه 7
 الh ا�عاKالت إ} أح م األحوال اRشخصية، و¦  موتنقسم أح

وحقوق زوجية وyسب وطالق  تتعلق باأل¸ة، من ِخطبة ون�اح،
ء واRرهن وا�Rا تتعلق باºيع الh واألح م ا�دنية، و¦. وعدة ونفقة

. ة، وما ي~تب عليها من حقوق ما)ةعَ فْ واإلجارة واRوµلة واRش« 
ف من جرائم، وما واألح م ا½نائية، وتتع

°
لق بما يصدر عن ا�¾
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تتعلق بالقضاء  الh وأح م ا�رافعات، و¦. عقوuة cستحق عليها من
تتعلق بنظام  الh واألح م اtستور�ة، و¦. واtعوى واNº§نات

 v رعية، وحقوق وواجباتRوسلطان ا-ا{م � ا rا-�م وأصو
 عالقة اtولة اإلسالمية تنظم الh واألح م اtو)ة، و¦. منهما
 .اtولة اإلسالمية من اtول، ومعاKلة غi ا�سلم@ 7 بغiها

يظهر هذا ا�قسيم إال متأخًرا، وRم ي�ن ا�دف منه إال  وRم
ا�صور  اtراسة، وÁال فإنه ال يوجد 7 عملية ا�نظيم و5سهيل

 بل إن 8ية. ال ينطبق عليه معª العبادة yشاط إyسا� اإلسال�
 وما خلقُت  ":قال تعا}. ا-ياة ²قيق العبودية هللا 7 اRوجود اإلyسا�

 ).ÄÅ /اGار�ات" ( إال )عبدون واإلyَس ا½ن° 

مة -ياة اgاس،  وهذه العبادات واألح م ا�Rعية، منظ§
فاRصالة � . فر�دى بأسلوب ترuو اإلسال� وKُصلحة ألفراد ا�جتمع

اهللا سبحانه وتعا} مبNنًا هذه  يقول.  ورuهسaيل ا�ثال عالقة ب@ العبد
َ̄ عن الفحشاء وا�نكر: "ا�جتمع العبادة ال~uو�ة 7 " إن اRصالة Æَنْ

 :  يقول اهللا سبحانه وتعا} .ىواRصوم يقود إ} ا�قو .)ÇÄ /العنكبوت(
كما ُكِتب � اGين من  يا أيها اGين آمنوا ُكِتب علي�م اRصيام"

إ} الطهارة، ى واRزµة تؤد .)ÈÉÊ /اºقرة" (نقبل�م لعل�م تتقو
يهم  خذ من أKوا�م صدقًة تطه§رهم ":فيقول اهللا سبحانه وتعا}

ّ
Ìوتز

وأKٌر  ٌد عن اRرفث والفسوق وا½دال،ا-ج Ïُعْ  وÈÍÊ(. Î /ا�وuة" (بها
 ا-ج أشهٌر معلومات فَمنْ ":  يقول سبحانه وتعا}.ىبالÐود با�قو



 
٩

وما تفعلوا . ا-ج  فال َرَفَث وال فسوَق وال جداَل 7فََرض فيهن ا-جّ 
وِ£ ُقو واÆ° .ىوتزو°دوا، فإن خi اRزاد ا�قو .من خiٍ يعلْمه اهللا

ُ
 ِن يا أ

 ).ÈÒÓ /اºقرة" (األºاب

ومن خصائص ا��Rعة أيضا اإلح م وعدم ا�عارض 
ثالث وع��ن سنة  القرآن � رسوgا \مد 7 نزللقد  .واالضطراب

واشتمل � أpq من ستة آالف آية،  مفرًقا حسب ا-وادث واRوقائع،
يهدم مبدأ، بل Öيع  ومع ذRك ال Õد ُحكًما يناقض حكًما، وال مبدأ

 جلب ا�نافع ودرء أح مه م�سقة ُ�ِعت �صالح العباد، و¦

أفال يتدبرون القرآن؟ وRو nن من عند : "وصدق اهللا القائل. ا�فاسد
iو غR ااهللاiًال�ساء" (جدوا فيه اختالفًا كث/ ÉÙ.( {وأّن  ":وقال تعا

ÚاÛ َق ب�م عن  هذا بل فتََفر° Kستقيًما، فاتّبعوه، وال ت�°بعوا اRس«
 ).ÈÄÊ /األنعام ("سaيله

. ومن خصائصها كذRك ا�رونة واRصالحية ÜR زمان وK ن
حياة  رأ K ÜR7ش¾ة تط �قصد با�رونة ا�ْقِدَرة � إعطاء ا-لولو

. 5ستجدّ  v نازلة v بNئة وع�، وuيان ح�م ا�Rع 7 اgاس 7
7 �Rن هو أن اإلسالم  وا Kزمان و ÜR عة وصالحيتها��Rرونة اK

	ّية وuِقَيٍم ومبادئ ثابتة ال تتغi وال ت�بدل، ثم وّجه  جاء بقواعد
 5ستجد 7 ا�سائل وا-وادث ا½زئية الh 7 العلماء Rلنظر واالجتهاد

5ستجد Kسألة إال و�ا ح�م  ومن هنا ال. إطار هذه القواعد وا�بادئ
 .ا��Rعة 7
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 وهذا مبدأ عظيم وشاKل .ومن خصائصها ال�N ورفع ا-رج
 وردت آيات كثiة 7 وقد. ا��Rعة اإلسالمية ½ميع األح م 7

ر�د ما ي ":قوr تعا}: القرآن اRكر�م تقرر ا�Nسi ورفع ا-رج، منها
وما جعل ": ، وقوr تعا})Å /ا�ائدة" (اهللا )جعَل علي�م من حرج

 /ا�وuة( ، وغiها من اآليات)ÓÉ /ا-ج" (اtين من حرج علي�م 7
ÒÈور، وgا/ ÅÈاألحزاب، و/ ÊÓ- ÊÉ.( 

ا��Rعة اإلسالمية يرجعان إ} ا�وسط  وا�Nسi ورفع ا-رج 7
وÌذRك : "بت اهللا ا�وسط بقوrوقد أث. اإلسال� اtين واالعتدال 7

فإذا رافق الفعل Kشقة زائدة  ).ÈÇÊ /اºقرة( "جعلنا{م أمًة وسًطا
فإذا nنت من الفعل . سaبها اgظر 7 فإن هذه ا�شقة تُْرفَع �ً� بعد

ا�شقة، فال xب  ذاته سقط وجوب الفعل أو حرمته إ} ح@ زوال
 
ً

 وأما إذا nنت. تة Rلمضطر � ا�سافر، وxوز أqل ا�ياRصوم مثال

ف واختياره فإنها Kرفوعة بن¯
°
 اهللا عن ذRك، gn¯ ا�شقة بفعل ا�¾

  .العبادات وغiها عن ا�نطع 7 اRصوم واg¯ 7 عن اRوصال

اهللا قد جعل باب ا�وuة  اإلسالم أن ومن ا�Nسi ورفع ا-رج 7
وال  .س من مغرuهامفتوًحا Rلعصاة ما Rم ��هم ا�وت أو تطلع اRشم

�دة اåقة إ} نفس ا�âã ä ما 7Áك من راحة واطمئنان، وRءذ ،
يا : قل ":يقول اهللا سبحانه وتعا}. اRشعور باGنب واإلثم و²ر�ره من

إن اهللا . اGين أ¸فوا � أنفسهم، ال تقنطوا من رæِة اهللاى عباد
 ).ÄÊ /راRزK" (الغفور اRرحيم إنه هو. يغفر اGنوب Öيًعا
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  و�تمثل هذا ا�بدأ 7.ومن تلك ا�صائص أيضا العدل
hر بالعدل ا�طلق ب@ ا�وجيهات القرآنية الKاس، وتن¯ عن  تأgا

أيها اGين آمنوا،  يا ":قال اهللا تعا} .ىالظلم حh مع من نبغض ونعاد
  كونوا قّوام@ هللا شهداء بالقسط، وال xَِْرَمن°�م َشنَآُن قوٍم �

ّ
 أال

 "إن اهللا خبiٌ بما تعملون.  واتقوا اهللا.ىهو أقرُب Rلتقو. اعدRوا. اتعدRو
 ).É /ا�ائدة(

وقد ب@ القرآن اRكر�م أن سبب زوال األKم وهالكها هو شيوع 
" ولقد أهلكنا القرون من قبل�م Rّما ظلموا": قال تعا}. الظلم

حh مع غi  ا�ار�خ اإلسال� وظهر 7 وقد �é العدل .)ÈÊ /يوyس(
ى اهللا عنه مع القبط ومن ذRك قصة عمر بن ا�طاب رë. ا�سلم@

Gعمرو بن العاص �ا لطم القبط ش  إ)ه ابن وا}ى ا �K ى iبغ
". اìب ابن األqرم@: "عندما قال rى حق، فأنصف عمر هذا القبط

جعل أهل بالد اRشام ى العدل ونبذ الظلم هو اG وا-رص �
حبهم �م مع أنهم nنوا  حبون با�سلم@ و�علنوناgصارى ير

 .ُ�َْكمون من أبناء دينهم اRروم

 و¦ 	مة تفقد معناها .ومن خصائص ��عتنا كذRك ا�ساواة
. وسنة اRرسول عندما يaتعد اgاس عن منهج اإلسالم وتعا)م القرآن

 ،يوزن به اgاسى األساس وا�íان اG وقد قرر القرآن أن ا�قوى ¦
 :  قال تعا}. األجناس واألRوان وأن اgاس م�ساوون، وÁن اختلفوا 7

أيها اgاس، إنّا خلقنا{م من ذكر وأنî وجعلنا{م شعوuًا وقبائل  يا"
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وقد  .)ÈÊ /ا-جرات" (عند اهللا أتقا{م إن أqرم�م. َ�َعارفوا
صورها ïعل ا�ؤمن@ إخوة، فقال  أعظم اإلسالم 7 تمثلت ا�ساواة 7

وRم ت�ن هذه ا�بادئ  .)ÈÍ /ا-جرات" (إنما ا�ؤمنون إخوة ":عا}ت
ñرد ُمثٍُل عليا Æَُقّر وتَُرد°د، بل ُطب§قت عمليðا عندما آ� اRرسول ب@ 

وµن من . وفيهم ا�وا} كبار األنصار وأغنيائهم، وu@ فقراء ا�هاجر�ن
أمiًا، وهو  ثة�ذا ا�بدأ أن جعل اRرسول ز�د بن حار ا�طبيق العم�

 وÌذRك عندما أKّر ابنه أسامة لغزو اRروم،. غزوة Kؤتة 7، من ا�وا}

 .وقاص ا½Nش أبو ب�ٍر وعمر وسعد بن أò وµن 7

اإلسالم من   تقررت ا-ر�ة 7.ومن خصائص ا��Rعة ا-ر�ة
القرآن حر�ة الفكر وحر�ة  خالل توجيهات القرآن ا�عجز، فقد قرر

Rىرأالعقيدة وحر�ة ا .âال الفكر اهتم اإلسالم فñ  بتحر�ر العقل
�aاطب العقل الã الى من األوهام وا�رافات، وأخذ القرآن   Kؤص§

كما حث القرآن � استخدام العقل و²ر�ر . قضايا ا�وحيد ك|ى
 غiه و�ب القرآن � من. الفكر

ّ
ôوقد بلغ . أل� عقله وفكره وق

ا�جتهد مأجوًرا � تفكiه  عندما جعلاح~ام اإلسالم Rلعقل ذروته 
إذا ح�م : وuْذل جهده، وÁن أخطأ، فقال عليه اRصالة واRسالم

 ا-ا{ُم فاجتهد فأصاب فله أجران، وÁذا ح�م فاجتهد فأخطأ فله

 عن عمرو بن وKسلمى حديث صحيح، أخرجه اºخار(أجر واحد 
" اtين إكراه 7ال "  :قوr تعا} العقيدة فتتج� 7 وأما حر�ة). العاص

الõاهة  ولقد شهد هذا ا�بدأ تطبيًقا عمليðا 8يًة ÙÄÅ(. 7 /اºقرة(
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َره@ �  اgصارى 7 واgبل، فعاش
ْ
ظل اtولة اإلسالمية غi ُمك

وما فيه من قصص وأحداث تزخر  وا�ار�خ اإلسال�. اعتناق اإلسالم
القول فقد  وأما حر�ة .واtا� با�واقف اagيلة معروف Rلقا÷

وا عما cشعرون، وعما xول 7  أباحت ا��Rعة Rلناس أن يُع|§
بـل جعلت القول واجبًا � اgاس من خالل فر�ضة . خواطرهم

¯gر با�عروف، واKو��ن من�م أمٌة  ":عن ا�نكر، فقال تعا} األ
با�عروف وَ�نَْهْون عن ا�نكر وأوùك هم  يدعون إ} ا�i و�أKرون

 ).ÈÍÇ /آل عمران" (حونا�فل

 المية بتلك ا�صائصامتازت ا��Rعة اإلس: Kصادر ا��Rعة
درها األول القرآن، فمص: ا}انه وتعاRسابقة ألنها من عند اهللا سبح

وهو اتفاق : اRسنة، وKصدرها اåالث اإلÖاع وKصدرها اåا�
úgا�جتهدين من ا�سلم@ بعد وفاة ا Z� صدرها  ،� ح�مKو

 ابع القياس، وهو إعطاء Kسألة Rم ûُنَص° � حكمها ح�م KسألةاRر

ة üاثلة �ا قد نُص° � حكمها الش~اكهما 7
ّ
ومن ا�صادر أيًضا . الِعل

âل  االستحسان، وهو ترجيح االجتهاد ا�(t االجتهاد الظاهر �
ة üا °�K َر بمثله أقوى منفعة أو دفعKَ

َ
. سكت عنه اRشارع، Rكنه أ

من قول أو فعل  والُعرْف اRصحيح، وهو ما اعتاده اgاس وساروا عليه
وÌذا من ا�صادر ا�صلحة ا�رسلة، . أو ترك وال يصطدم مع ا�Rع

²قيق ا�حافظة � مقصود اRشارع من جلب منفعة أو دفع  و¦
 .Rكنه أKر بمثله �Kة فيما سكت عنه اRشارع،
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 أصلية، وKصادر Kصادر: وهناك نو�ن من Kصادر ا��Rعة
كتاب اهللا تعا} القرآن اRكر�م وُسّنة  و¦: األصلية ا�صادر. تبعية

 والقرآن اRكر�م كتاب اهللا ا�õل � .نaيه عليه اRصالة واRسالم
. يعر°ف بأنه ýم اهللا ا�عجز وقد. رسوr \مد، وا�نقول إ)نا با�واتر

أو فعل أو تقر�ر أو ما صدر عن رسول اهللا من قول  أما اRُسنّة ف¯
القرآن  إن Rم يوجد ا-�م 7 :ا�صادر ا�بعية. القرآن سكوت سوى

ضوء قواعد  cس�نبط األح م ا�طلوuة 7 واRسنة فللمجتهد أن
 : وþ،ا�بعية ا��Rعة وأصو�ا üا يطلق عليه ا�صادر

  وا�صميم عليه، وÎءاRلغة العزم � اlR  ومعناه 7،اإلÖاع
ا�جتهدين ا�سلم@ بعد وفاة رسول اهللا � ح�م  اتفاق: االصطالح

Z�. عليه rسالم واألصل فيه قوRا: hأن  إن اهللا تعا} قد أجار أم
اRسنة، عن  �صم 7 ابن أò حديث حسن، خرجه (éتمع � ضاللة

أما ا��Rح . إÖاع �Ûح، وÖÁاع سكو�:  واإلÖاع نو�ن.)أyس
واقعة أو قضية ثم يعرضه �  رأيه 7 تهدينبعض ا�جى فهو أن يبد

ى فهو أن يبد اRسكو� وأما. Öيع ا�جتهدين فيقروه عليه Ûاحة
 قضية ثم يعرضه � Öيع ا�جتهدين أو بعض ا�جتهدين رأيه 7

زمانهم فال يقره أحد وال ينكره أحد، وÁنما  بNنهم 7ى ين�� اRرأ
 .cسكت ا½ميع

Öك، وهناك من يقبله وهناك من ينكر حصول اإلRة ذuصعوR اع
7 òصحابة، أما  عهد ا�ليفت@ أRب�ر وعمر فقط نظرا الجتماع ا
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مون بوقوع اإلÖاع
ّ
وهناك من يقبل . Rصعوuته بعد ذRك فال cسل

 و�تفق Öهور العلماء � قبول .اإلÖاع ا��Rح دون اRسكو�
ين سكوت اgوع@ Kستدل@ بأنه ال يتصور من اRصحابة أو ا�جتهد

العلماء من قال إن اإلÖاع ا��Rح دال�ه  كما أن من. � خطأ
 .فدال�ه ظنية، قطعية ®الف اRسكو�

اRلغة ا�قدير وا�ساواة،  7 و�عª. القياس من ا�صادر ا�°بعية
Îسألة ال نص � حكمها بمسألة ورد نص : االصطالح وK إ-اق

 .علة ا-�م أو سaبه �@ 7ا�سأى ا-�م، وذRك ل�ساو sكمها، 7
 ذRك، والعلة ¦ ومثال ذRك ²ر�م �ب ا�مر حيث ورد نص 7

هذه العلة ي�ون حكمه ا�حر�م قياسا �  اإلس ر، فÜ �اب فيه
 .ا�مر

االصطالح العدول  وÎ  حسنا،ءَعد« اlR: اRلغة االستحسان 7
 ة من أصل �أو اس�ثناء Kسألة جزئي، إ} قياٍس خâ عن قياٍس ج�

ومثال ذRك إذا بيعت أرض . العدول أو قاعدة �مة t)ل يقت�
حقوق االرتفاق مثل حق ا�Rب وا�رور، فهذه  زراعية دون اgص �
 ألن اRوقف مثل اºيع 7 ومثل ذRك Rو وقفها. ا-قوق ال تدخل تبعا

 .إخراج ا�ال من حوزة ماRكه

وقوف عليه ال يملك ول�ن القياس � اإلجارة أو£ ألن ا�
ومقت�  .وÁذن فالقياس � اإلجارة أو£ .اRوقف بل ا�نفعة فقط

عليها، قياسا �  ذRك دخول حقوق االرتفاق تبعا، وRو Rم ينص
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 وسبب هذا أن انتفاع ا�وقوف. االرتفاق من غi ذكر �ا دخو�ا 7

انا تقاس � االرتفاق استحس Gا ف¯. يتعذر دون تبعية هذه ا-قوق
 .اRوقف ولNس �

اس�ثناء جزئية من أصل، وا�فروض أن  مثال اgوع اåا�
جزئياتها nفة، ل�ن قد يظهر Rلمجتهد د)ل  القاعدة تنطبق �

فمثال ذRك v \جور  .اس�ثناء Kسألة معينة عن ا-�م ا�R يقت�
جواِز  ل�ن جرى اس�ثناء. عليه Rَسَفٍه ال تصح ت|�ته، ومنها اRوقف،

�لة �  iفال يص rك �فظ ماRَوقِْفه � نفسه استحسانا ألنه بذ
 .غiه

Rم يقم د)ل من اRشارع � ى اRوصف اG ا�صالح ا�رسلة ¦
Kصالح :  و�قسم العلماء ا�صالح إ} ثالثة أنواع.إلغائه اعتباره أو

اعت|ها اRشارع ووضع �ا حكما �حقيقها، مثل حفظ اgفس بمنع 
وKصالح ألغاها اRشارع وRم . ا�ال بمنع ¸قته أو إتالفه حفظالقتل، و

باأل¸، فيحفظ نفسه من القتل، فقد  يعت|ها، �nحارب يوقع نفسه
�  د)ل �Z وKصالح Rم يقم. أوجب اRشارع عليه ا½هاد والقتال

 .اعتبارها أو إلغائها

فÜ قضية لNس فيها نص وال إÖاع وال قياس وال استحسان، 
أال يوجد د)ل يدل � إلغاء هذه  ها Kصلحة Rلناس ^�طوفي

 فعندما .�حقيقها ا�صلحة، فمن حق ا�جتهد إxاد ح�م مناسب
كpت ا½يوش وتوسعت رقعة اtولة اإلسالمية � عهد ا�ليفة عمر 
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ëك باسم  اهللا رRواو�ن ففعل ذtعنه وجد من ا�صلحة أن يضع ا
 .ا�صلحة

ت اRوسيلة توصل إ} \رم صارت \رمة، إذا nن: سد اGرائع
وا�عت| لNس . واجبة إ} واجب ف¯ى تؤد ووجب منعها، وÁذا nنت
ا Gر�عة  فاالحت ر. إ)هى نية الفاعل، بل ما يؤد ðنوع سدü مثال

سد�  ا�ضييق � اgاس، ومنع اtائن من قبول ا�دايا من مدينه،
 .Gر�عة اRرuا

فقد .  هو ما اعتاده اgاس من قول أو فعلالعادة أو: العرف cس�
دون استعمال صيغ اºيع، ودخول  با�عاÚ اعتاد اgاس اºيع

 والعرف .ا-مامات العامة دون ²ديد وقت أو كمية ا�اء ا�ستعمل
. منه اRصحيح ومنه الفاسد، وا�عت| �ً� هو اRصحيح دون الفاسد

ا �عيðا وcش~ط أال ðفإذا تغ. يعارض نص r ا-�م تبًعا iالُعرْف تغ i
 .ما دام صحيًحا

òصحاRمذهب ا: hصحابة يفRمن ا iكثRن اn اسgسؤال. اRوا :
واجتهاد، فهل هو Kلزم �ن جاء بعده ى صادًرا عن رأ إذا nن ما يفتيه

ومن حق ا�جتهد أن ãتار ما يراه  أم ال؟ يرى بعض العلماء أنه حجة،
إ} أنه لNس  بNنما ذهب آخرون. سوrاألقرب Rكتاب اهللا وسنة ر

لNس sجة بنفسه  و�بدو أن قول اRصحاs .òجة، ولNس Kُلزما
 .فقط وRكنه Kرجح
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ما ح�م األح م اRسابقة � ��عة اإلسالم : َ�ْع َمْن قبلنا
  ا�وراة �nوجودة 7

ً
اRكتاب أو اRُسنّة؟ بعض   وجاء ذكرها 7،مثال
 .يعت|ها وuعضهم الالعلماء يعت|ها �ً� gا، 

 ءا-�م ببقاء اlR: واصطالًحا. ا�صاحبة: االستصحاب لغةً 
فإذا علم أن فالنًا Kلك . اt)ل � تغيiه � ما nن عليه حh يقوم

ومن . � انتقا�ا لغiه داًرا مثال فتب� كذRك حh يقوم د)ل
أو  األشياء اإلباحة، فÜ نبات تطبيقات االستصحاب أن األصل 7

 اRكتاب أو اRسنة أو با� حيوان أو ت�ف ال يعرف r ح�م 7
ïوازه وÁباحته ألن األصل اإلباحة، واألصل براءة  ا�صادر فإنه ��م

 .العكس اGمة ÜR إyسان حh ي	بت

والفقه هو العلم باألح م ا�Rعية العملية ا�ك�سب من أد�ها 
م عالقة اإلyسان مع األح م الh ¦ وأح م الفقه .ا�فصيلية  Æُنَظ§

ف ى غiه وتصف أفعاr وأقواr وتعط
°
v قول أو فعل يصدر عن ا�¾

Rnوجوب أو اgدب أو اإلباحة أو اRكراهة أو ا-رمة أو  حكًما �عيًا
أح ًما : و5َُس�° األح م ا�مسة األو£. اRصحة أو اºطالن أو الفساد

hر قول . أح ما وضعية :تليها ت�ليفية، و5س� األح م ال وال ûُتََصو°
ف أو فعل يفعله إال وr ح�م

°
سواء أqان حكًما  �Z يقوr ا�¾

 .ت�ليفيًا أم حكًما وضعيًا

Yنوا ÜR لةK5شمل ا-ياة، ف¯ وقد جاءت أح م الفقه شا:   
È- ¦أح م العبادات، و hصالة  الRn ،هuسان برyتنظم عالقة اإل
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تنظم عالقة  الh أح م ا�عاKالت، و¦ -Ù. -جوا واRصوم واRزµة
وعالقة اtولة اإلسالمية بغiها  اtولة اإلسالمية، اإلyسان مع غiه 7

م إ}. من اtول واألح م ا�دنية،  أح م األحوال اRشخصية،: وÆَُقس°
واألح م  واألح م ا½نائية، وأح م ا�رافعات، واألح م اtستور�ة،

عما  عندما nن xيب اRصحابة ع� اy úgشأ الفقه 7 دوق. اtو)ة
 .لة Kس�نًدا إ} اRو
سئيعرض �م من أ

ع� اRصحابة، فقد تصدى  :أهم عصور تطور الفقه ¦و
ëصحابة رRاس اgومنهم. اهللا عنهم إلفتاء ا ،pن منهم ا�كµا�قل و .

Rون عنه � االجت وµنوا يعتمدون 7
َ
هاد ا�عتمد � اإلجابة عما cُْسأ

 ع� ا�ابع@، إذ استمر العلماء من ا�ابع@ 7 .واRسنة القرآن
دائرة االجتهاد نظًرا ال5ساع اtولة  وا5سعت. لة اgاسسئاإلجابة عن أ

هذا الع� üن �م  اtين 7 اإلسالمية ودخول عدد كبi من اgاس 7
  üا اضطر�دات وتقا)د وسلوك وأنماط حياة �تلف عن اRصحابة،

وRم 5ستجد . لة اgاسسئالعلماء ºذل Kز�د من ا½هد Rإلجابة عن أ
وقد ساعدهم � ذRك أن أح م . اtين حكمها K 7سألة إال وNuنوا

 .ñملة اtين جاءت �مة نصت � Kسائل 	ية

ع� األئمة  7 ثم ع� األئمة األرuعة، إذ تطور الفقه وازدهر
 األول 5شجيع ا�لفاء العباسN@: دة عواKلو�رجع ذRك إ} ع. األرuعة

. حر�ة ا�جتهدين أو ا�أثi عليهم Rلعلم والعلماء وعدم ا�دخل 7
اtين، ف ن  اtولة اإلسالمية وpÌة عدد اtاخل@ 7 ا5ساع واåا�
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. Rإلجابة عن v ما cُسأRون عنه اRواجب � الفقهاء أن xتهدوا
iمن غ iالث دخول عدد كبåن  العرب 7واü ين�سبون إ}  اإلسالم

 أKم وثقافات عر�قة، واéاههم إ} دراسة الفقة üا جعلهم يبدعون 7
ا�قدمة، وهو ما  واRرابع اح~ام األمة Rلعلماء وجعلهم 7. ا½انب هذا

 .ذRك العلم، فأبدع عدد منهم 7 شجع � توجه اgاس لطلب

: الفقة وهم ع� تطور  7ان�� الفقه � يد األئمة األرuعةوقد 
ÎكوRعمان بن ثابت اg7. أبو حنيفة ا tكوفة سنة وقد وRاÉÍÎه، وتو 

اGى ،  وماRك بن أyس بن ماRك األصب.العراق و�ش 7 هÈÄÍسنة 
 ثم \مد بن .ا�نورة ا�دينة  و�ش 7،هÈÓÒسنة  ه، وتوÒÎوt سنة 

غزة بفلسط@ سنة   7وقد وt، ا�طلú ا�اش� إدرcس اRشاف�
ÈÄÍـهÎسنة  7 ، وتو �KÙÍÇد .ه، ووضع مذهبه ا½ديد فيهاæثم أ 

ه، ÈÅÇبغداد سنة  اGى وt 7، بن \مد بن حنبل بن هالل اRشNبا�
Îفيها سنة وتو ÙÇÈه. 

وقد اتفق األئمة األرuعة � االحتجاج باRكتاب واRسنة 
ا�صادر nالستحسان وا�صالح بقية  واإلÖاع والقياس، واختلفوا 7
òصحاRإمام .ا�رسلة والعرف وقول ا v وتأثر hئة الNºش فيها با� :

 
ً

ا�ناظرات  بô اشتهرت فيها العراق 7  �ش 7فأبو حنيفة مثال
 وpÌ فيها أصحاب األهواء واºدع واRوضع 7ى واالهتمام باRرأ

ث واإلكثار من قبول األحادي ذRك إ} ال�شدد 7 ا-ديث، فدفعه
 .االجتهاد باRرأي



 
٢١

وÁ} جانب ما Kر هناك أصول الفقه، و�قصد بها معرفة القواعد 
hعي واألدلة ال�Rوصول  .ةيتوصل بها إ} األح م اRو8ية هذا العلم ا

 إ} معرفة األح م ا�Rعية عن طر�ق تطبيق قواعد علم األصول

 ما تقدم من تعر�ف uناء � و.واس�نباط األح م ا�Rعية من األدلة
8يته يف~ض أن ي�ون علم أصول الفقه Kواكبًا  علم األصول وuيان

cستطيع اس�نباط األح م ا�Rعية من  ال�شأة، فإن الفقيه ال Rلفقه 7
أpq قواعد علم  ل�ن �ا nنت. غi استعانة بالقواعد األصو)ة

Rم ي�ن اR ية وراجعة إ)هاuلغة العرRستمدة من اK صحابة األصول
ëية  رuلغة العرRاجة �دو�ن تلك القواعد، فإن اs اهللا عنهم

وطبًعا فقد nنت قواعد أصول الفقه راسخة  .بال�سبة �م nنت سليقة
 .أذهانهم، وÁن Rم ي�حوا بها 7

اإلسالم واهتموا بدراسته  وقد دخل كثiٌ من غi العرب 7
د علم األصول ماسة �دو�ن قواع وتعلم أح مه، فأصبحت ا-اجة

اRصحابة  ع� ا�ابع@ وتابعيهم بمستوى ألن اgاس Rم ي�ونوا 7
7 hلغة الRسنة، ف ن ال بد من  فهم اRتعت| األداة لفهم القرآن وا

َعْوا االجتهاد تأييًدا  القواعد األصو)ة الh تدو�ن تع@ هؤالء اGين اد°
 )ُْحتََ�م إ)ها من تدو�ن قواعد علم األصول ألهوائهم، ف ن ال بد

Zن يدü االجتهاد و)ُْعَرف ا�جتهد ا-ق. 

علم أصول الفقه كتابًا وصل إ)نا اإلمام \مد  وأول من دون 7
فقد طلب منه ا�حدث ا�شهور عبد اRرæن بن  .بن إدرcس اRشاف�
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وxمع قبول األخبار فيه وحجية  القرآن معا� أن يضع كتابًا 7ى مهد
وألف  RGك اgاسخ وا��سوخ، فاستجاب اRشاف�اإلÖاع وuيان 

كp  ثم .اRرسالة: فُس�§ ى اRكتاب وأرسله إ} عبد اRرæن بن مهد
العلماء ثالثة مناهج  وسلك علم أصول الفقه بعد اRشاف� ا�أ)ف 7
. ا�ت¾م@ أو ا½مهور منهج اRشافعية أو :و¦. هذا العلم Rلتأ)ف 7

القواعد األصو)ة دراسة نظر�ة  ا�نهج بدراسةهذا  وامتاز ا�أ)ف 7
فروع  اgظر ñ 7ردة، فما أيده اt)ل والعقل أثaته العلماء دون

 7 أول من ألف ألن اإلمام اRشاف� منهج اRشافعية :وُس�§ . ا�ذهب
علم  تأ)فهم 7 ألن العلماء 7 منهج ا�ت¾م@ :وُس�§ . هذا ا�نهج

. ا�أ)ف سلكه علماء ا�Rم 7ى هج اGسلكوا نفس ا�ن األصول
ألن Öهور العلماء من ا�اRكية واRشافعية  منهج ا½مهور:  وُس�§ 

 .ا�نهج علم األصول � هذا وا-نابلة ألفوا 7

هذا ا�نهج  وامتاز ا�أ)ف 7. وهناك منهج ا-نفية أو الفقهاء
 ذهب، ف¯ا� األصو)ة من الفروع الفقهية 7 باس�نباط القواعد

. منهج الفقهاء :RGك ُس�§  .دراسة تطبيقية Kليئة بالفروع الفقهية
. ا�نهج علماء ا-نفية فقط ألن اGين ألفوا هذا منهج ا-نفية:  وُس�§ 

hوأول من ذكر األصول ال òتت كتب أصحاب أaكر� حنيفة، أثRا 
 °Îسنة ا�تو ÓÍه . 

واRشافعية، إذ حاول بعض وهناك أيضا ا½مع ب@ منهج ا-نفية 
ا-نفية وKزايا منهج اRشافعية، فرÌزوا  العلماء ا½مع ب@ Kزايا منهج
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منهج اRشافعية، وRم  � ²ر�ر وتقعيد القواعد األصو)ة كما هو
 يغفلوا ذكر ا�سائل الفقهية ا�طبيقية � v قاعدة كما هو منهج

وأول من ألف . بقيههذا ا�نهج عن سا وقد تأخر ا�أ)ف 7. ا-نفية
 ."اºديع" وKؤلف كتاب� ÅÒÇا�توÎ سنة  اRسا�� هذا ا�نهج ابن 7

يطبقون اgظم اإلدار�ة  و�توزع الفقهاَء ورجاَل القانون اGين
إ}  اéاه يلÐم اgص Ûاحة وال يتعداه وال ينظر: وغiها اéاهان

. يق اgصهمه األول تطبى هدف ا�Rع أو علة ال���ع، فهو ظاهر
هؤالء اRصحابة أبا ذر وعبد اهللا بن عمر وساRًما  و�م�ن أن نعد من

واéاه . وابن حزمى Kواله واإلمام ماRك إ} حد ما وداود الظاهر
و�م�ن أن . يتحرى روح اgص و�بحث عن العلة وحكمة ال���ع

نعد � رأس هؤالء ا�ليفة عمر بن ا�طاب وعبد اهللا بن Kسعود، 
وهذه الظاهرة Õدها . من الفقهاء، و� رأسهم األحنافى وأهل اRرأ

ال �ص الفقهاء  القانون وغiهم، ف¯ اtيانات nفة وu@ رجال 7
 .وحدهم

ـًا بعد  ومعلوم أنه ال ت�شأ ا�عارف Knلة، بل تنمو وتتقدم يوم
وقد Kر بأدوار يم�ن إÖا�ا . وال يaتعد والفقه ال cشذ عن ذRك. يوم

وµن  ،االعتماد � اRوY حلة ع� اgبوة حيث nنKر :فيما ي�
ا½هود   باس�ثناء بعضءاالجتهاد \دوًدا، وRم يدون من الفقه �

عليه اRصالة واRسالم  وع� اRصحابة بعد وفاة اúg. اRشخصية
وا5ساع رقعة اtولة حيث دعت ا-اجة إ}  الفتوحات وتوا}
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فقام بذRك بعض  االجتهاد �عرفة بعض ا�ستجدات وحكمها،
اRصحابة من أصحاب القدرات الفقهية، مثل ا�لفاء اRراشدين 

وز�د بن ثابت وابن عمر وابن Kسعود وابن عباس وأمثا�م  و��شة
وع� . الفقه  7ءل�ن Rم يدون � رضوان اهللا عليهم Öيًعا،

 ظهرت 7 وقد. ا�ابع@، وهم من تتلمذوا � فقهاء اRصحابة
أهل ا-ديث، وأخرى  واحدة تلÐم اgص، وهم: تاناجتهاداتهم مدرس

 .أهل اRرأي إ)ه إعمال العقل، وهم تضيف

أما أهل ا-ديث، وهم أهل ا-جاز، ف نوا يعتمدون اgص 
ذRك ألن tيهم ثروة كبiة  .ىباRرأ و�دورون معه، وال حاجة Rألخذ
 عمر، ومن أعالمها ساRم، Kو£ ابن. من اRسنة وأقوال ا�لفاء والفقهاء

ى اG وعكرمة، وابن جر�ج من تالميذ ابن عباس، وسعيد بن ا�سيب،
" أهل ا-ديث"، وقد ُعِرفوا باسم "فقيه الفقهاء"أطلق عليه اسم 

 .لعنايتهم به

مدرسة أهل العراق، اGين Rم xدوا  و¦ ى،أما مدرسة أهل اRرأ
اآلخرون، واGين nنوا يتخوفون من األحاديث  من اRسنة ما وجده

ومن أعالم هذه . قبول ا-ديث ا�وضوعة، üا æلهم � ال�شدد 7
 ع� وÎ. وæاد بن سليمان، واألحناف ،ا�درسة إبراهيم اgخ�

ن°ة، كما دونت فتاوى اRصحابة وا�ابع@  تاب� نَت اRس« ا�ابع@ ُدو§
وع� كبار ا�جتهدين من الفقهاء . �صبح Kرجعا �ن ير�د االجتهاد

األKو�@ وحh القرن اRرابع  �أر�خ r من أواخر أياميم�ن ا
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ن الفقه كما ظهرت ا�ذاهب الفقهية .ىا�جر ما تزال  الh وفيه ُدو§
 .قائمة حh ا)وم

nن r تالمذة خدKوه استمر ى اG يالحظ أن ا�ذهب الفق¯
r قيت بعض اجتهاداته \فوظة وتقدم، ومن ال تالميذuمات، و .

Zفمذهب األوزا  
ً

بNنما ا�ذاهب األرuعة،   Rم يعد r وجوٌد ا)وم، مثال
 ما تزالى، ا½عفر ثم اRشي�ى اRز�د وÁ} جانبها ا�ذهب اRشي�

 من هذه ا�ذاهب. قائمة بفضل من ãدمها و���ها و��تب فيها
âا�ذهب ا-ن ،ÎكوRعمان بن ثابت اgمامه أبو حنيفة اÁو )ÉÍ- 

ÈÄÍكنه . اجًراوقد ابتدأ حياته ت). هR ،م�Rوهو من أصحاب علم ا
فراح xمع حوr ا�الميذ، ثم يطرح القضية  ²ول إ} الفقه،

تالميذه قدًرا كبiًا من  وقد منح. �ناقشتها، فإذا نضجت دونت
 ماRك يم�  بNنما Õد إماًما مثل،ا-ر�ة، فلم ي~Ìوا Kسألة دون نقاش

 .� طلبته ما يراه دون مناقشة

�قة األحناف Kشجعة � إتاحة فرصة جيدة Rلتالميذ وµنت طر
 كما سار األحناف وفق منهج .وضبط ا�سائل Rلتدرب � االجتهاد

 
ً

بالفقه، ثم  واضح يتحرى العلة و�بحث عنها، Rكنهم ابتدأوا أوال
حنيفة  وقد nن Rإلمام أò. استخرجوا األصول والقواعد منه فيما بعد

صار قاضيا Rلقضاة، ى هم أبو يوسف اGمن ا�الميذ، � رأس Öهور
 وقد .وُزفَر بن ا�ذيل، وا-سن بن ز�اد، اRشNبا� و\مد بن ا-سن

فإذا اتفق أبو حنيفة وأبو : أوجدوا بعض ا�صطلحات ا�اصة بهم
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يوسف و\مد،  فإذا وقع االتفاق ب@ أò. اتفق اRشيخان: يوسف قاRوا
وهو . ىأهل اRرأ :حنافأطلق � األ وقد. اتفق اRصاحبان: قاRوا

  .اRكوفة ا�وجه اRشائع 7
�Rس و، وهناك ا�ذهب ا�اyك بن أRمامه ماÁ)Ò- ÈÓÒوقد ). ه

وح@ شهد r . ا-ديث والفقه واستوعب فقه أهل ا�دينة درس
 
ً

Kسجد رسول  Rإلفتاء وا�درcس 7  من الفقهاء جلس  سبعون رجال
 
ً

تالميذه ما عنده دون حوار  � وµن يم�.  ثم ²ول إ} دارهاهللا أوال
 قضية إال إذا وقعت، و��ره 7 وµن ال �ب أن يفh. أو نقاش

وRم يدون ماRك أصوr، واشتهر عنه تقديمه لعمل أهل . االف~اض
وحجته أن أهل ا�دينة ظلوا يتوارثون ما . اآلحاد ا�دينة � حديث

 . ا�تواترة أخذوه عن رسول اهللا، فهو أشبه باRسنة
بتحديد أصول ا�ذهب وأوRو�اته �  ا�ا�R وقد قام القرا7

اRكتاب واRسنة واإلÖاع واتفاق أهل ا�دينة والقياس :  ا�ا} اRوجه
òصحاRرائع واالستحسان  وقول اGوا�صلحة ا�رسلة والعرف وسد ا
قد سيطر � كثi من  ا�صلحة  و�الحظ أن استعمال.واالستصحاب

با�ذهب، فجّل ا�سائل ا�س�ندة إ}  ا�صلحة نتا�سائل حh اق~
بل وµنت ا�صلحة أحيانًا تقدم �  جاءت � أساس ا�صلحة،ى اRرأ

ف ن أساس  ،"ا�وطأ"  وقد كتب اإلمام ماRك.القياس وخ| اRواحد
 .ا�ذهب، و�y تالميذه مذهبه من بعده
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و \مد Áمام ا�ذهب هو .ومن ا�ذاهب الفقهية ا�ذهب اRشاف�
Kكة  حيث  وقد وt بغزة، وyشأ 7). هÈÄÍ- ÙÍÇ( بن إدرcس اRشاف�

أجازه باإلفتاء، ثم ²ول  حh تتلمذ � مفتيها Kسلم بن خاt اRزن�
Rليمن  والزمه حh وفاته، وار²ل" ا�وطأ"إ} اإلمام ماRك، فسمع 

Zكما ا�� بصاحب . وتتلمذ عليه ،فا�� بأحد تالميذ األوزا
Rفأخذ عنها �K لعراق بتهمة . ليث بن سعد فقيهR ومن ا)من أخذ

فالزمه ، بمحمد بن ا-سن اRشNبا� Kواالة العلو�@، وهناRك ا��
hكة وظل يفK {و�درّس مدة ع�  وجاوره وأخذ عنه، ثم ²ول إ

 وuعد �م@ رجع إ} Kكة ثم. إ} بغداد ثانية هÈÒÄ سنوات، و�د �م

7�د إ} بغداد ث �K {ا� م ار²ل إåى، ا�جر نهاية القرن ا
hم واستمر يف

§
�م  7 حh توÎ و�علÙÍÇه . 

 مذهبه القديم، فلما حل بم�" ا-جة: "كتابه وÖع اRشاف� 7

و�م�ن اعتبار فقه . أقام مذهبه ا½ديد بناء � تغi« العرف والعادة
وقد ألف . ىأب@ مذهب أهل ا-ديث وأهل اRر وسًطا اRشاف�

  .العاRم مذهبه 7 حوت أصول مذهبه، و�y تالميذه ، الh"اRرسالة"

وÁمامه أæد بن \مد  .ا�ذهب ا-نب�ومن تلك ا�ذاهب أيضا 
رحل و). هÈÅÇ- ÙÇÈ(اGى وt ببغداد  ،اRشNبا� بن حنبل بن هالل

إلمام وتتلمذ � ا. وا)من وغiها ا Rلعلم إ} Kكة وا�دينة واRشامطلبً 
ـًا باRسنة، وr فيها Kسند �و .اRشاف� ��أpq من أرuع@ ى وµن 

 Kسألة خلق  إ} جانب اشتغاr بالفقه، وامتحانه 7،ألف حديث
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 تقديم اgص من -È: وقد بª مذهبه � األصول اآلتية. القرآن
إذا Rم �الف اgص،   فتوى اRصحاÙ-ò. غiهما اRكتاب واRسنة �

أخذ األقرب Rلكتاب   إذا اختلف اRصحابة-Ö .Êاععنده إ ف¯
 .فإذا تعارضت األدلة توقف.  يلجأ Rلقياس عند ا�Rورة-Ç. واRسنة

 .وµن ي�ره الفقه االف~ا�

ن فتاواه، ل�ن وقد جعله اهتمامه اRشديد باRسنة ي�ره أن تدو° 
 هذه ا�سائل عَ و�ا جاء أبو ب�ر ا�الل Öََ . أصحابه كتبوا عنه

 7 "اإلنصاف"ى وقد ألف ا�رداو". ا½امع" :كتابه تاوى ورتبها 7والف
ªها 7 اث	د ع� جزًءا æمذهب أ.hن يفn ا�سألة، فإذا  7  وقد

 .وا�رو�ات عنه Gا كpت ا�الفات. ا أفh حسب ا-ديثوجد حديثً 

Áمامه ز�د بن و .ىومن ا�ذاهب الفقهية ا�شهورة ا�ذهب اRز�د
وقد ). هÉÍ- ÈÙÙ(طالب  بن أò بن � ابدين بن ا-س@ز�ن الع �

تل� العلم عن واtه وأخيه اºاقر وuعض فقهاء زمانه، وعرف با�قوى 
 .Kسائل قليلة ومذهبه ال ãتلف عن غiه إال 7. وغزارة العلم

 7 "ا�جموع" � تالميذه، وقد وصلنا كتاب واعتاد ز�د أن يم�
وÌتب  ى،عنه عن طر�ق عمرو بن خاt اRواسطالفقه وا-ديث Kرو�ðا 

iكثRفأسهموا 7 تالميذه ا rم يدون أصوR كنهR ،ا�ذهب �y . إال أن
ومن هذه األصول . الفقهاء اس�نبطوها من الفروع كما فعل األحناف
وا�صلحة ا�رسلة  اRكتاب واRسنة واإلÖاع والقياس واالستحسان

  .وح�م العقل
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Áمامه أبو عبد اهللا جعفر اRصادق بن و. ىوهناك ا�ذهب ا½عفر
طالب  بن أò ز�ن العابدين بن ا-س@ بن � اºاقر بن � \مد

)ÉÍ-ÈÇÉو�). هK جابر بن حيان تلميذ اإلمام جعفر  وقد كتب أبو
ا�سائل  ومن. �سمائة رسالة Rشيخه جعفر اRصادق اRصادق حوا}

hشيعة حديث اآلحاد،  الRإذ إنهم جوزوا العمل شغلت بعض فقهاء ا
وÌما . يتعارض مع عصمة اإلمامى ال íxونه هو اGى والقياس اG. به

 االستحسان واالستصحاب وما جاء K 7سائل اجتهد فقهاء اRسنة 7
العبادات  أما 7 .القرآن واRسنة من نصوص كذRك فعل فقهاء اRشيعة

 وال يقومفقد أسقط بعض فقهاء اRشيعة فر�ضة ا½معة لغيبة اإلمام 

كثi  مقامه فيها عندهم نائب اإلمام، Rكنه ينوب عن اإلمام الغائب 7
ى وأورد عبد القاهر اºغداد. األخرى اRسياسية وا�عبدية من ا�سائل

 أن فرق اRز�دية وفرق اإلمامية معدودون 7 "الِفَرق الَفْرق ب@" 7
  . ىثم ا½عفرى ا�ذهبان اRز�د فرق األمة، وÁ)ها ي�سب

وقد أسس هذه ا�ذاهب رجال اجتهدوا فيها اجتهاًدا، وجاء 
. وال ãرج عنها، كما صار ÜR مذهب مقôون بعدهم من xتهد فيها

�Kوع �ن Kلك أدواته  ومازال باب االجتهاد مفتوًحا، فاالجتهاد حق
 .من ا�سلم@ وا�سلمات
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  القرآنال�شكيك K 7صدر
ثم انضاف إ} هذا . نأساس ال���ع 7 اإلسالم هو القرآ

ا�صدر أحاديث اúg عليه اRصالة واRسالم، الR hم ي�ن �ا أن 
، إذ Rوال أن \مدا نزل عليه 

ً
ال و°

َ
²تل هذه ا� نة دون وجود القرآن أ

القرآن �ا وََصلَتْنا عنه أحاديث �cح فيها اRكتاَب اRكر�َم و�طبقه 
ات أخرى انطالقا منه � وقائع ا-ياة و�ضيف إ} ��5عاته ��5ع

. وتوخيا لغاياته، وال nن هناك إÖاع أو استحسان أو Kصالح Kرسلة
فNشككون 7 �ن ا�سلم@، أما أعداء اإلسالم هذا ما نؤمن به 

Kصدر القرآن زاعم@ أنه لNس من عند اهللا، بل من تأ)ف \مد، 
ا وأRصق هذه ا�لفيقات بعضها ببعض وجعل منهوهناك، لفقه من هنا 

. كتابا ادZ أنه من عند اهللا أوحاه اهللا إ)ه وأKره بإذاعته 7 العا�@
 ا�س��ق@ وا���aن  ذRك االد�ء اºاطل Öهورُ ْ|َ وقد تو£ كِ 

ون منا و�ملون مثلنا  وتابعهم عليه بعض üن ين�سبون إ)نا و�َُعد«
ر ا½ذو: "فمثال Õد خليل عبد اRكر�م 7 كتابه. أسماء إسالمية

يعمل ب�ل قواه � إيهام القارئ بأن " ا�ارãية Rل��عة اإلسالمية
اإلسالم Rم يأت 7 ميدان ا��Rعة ^lء من عنده بل استعار �ائعه 

ثم إنه ال ي�تâ بهذا بل يدZ أيضا أنه بهذا اGى . من هنا وها هنا
يقوr قد أ� با½ديد اGى Rم cسبقه إ)ه سابق وأنه ابن ïدتها 7 

وهو زعم . كشف ¸قة اإلسالم نظامه ال���� من Kصادر خارجية
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nذب، إذ قد سبق ا�س��قون وا��aون إ} ترديد هذه األقاو�ل 
اRرخيصة ا�تهافتة كما قلت آنفا، و� دوره منح� 7 ت�ر�ر ما 

ذRك أن ثقافته ال تؤهله إ} اRوصول إ} تلك ا�صادر ا�زعومة، . قاRوه
اr منح� 7 ال~و�ج �ثل تلك ا�ف~�ات االس��اقية ودوره هو وأمث

وهناك كتاب r عن اúg \مد . ا�aش�iة دون أن يضيفوا إ)ها شNئا
" ف~ة ا�كو�ن 7 حياة اRصادق األم@"ص� اهللا عليه وسلم عنوانه 

يزعم فيه زعما وقحا أنه ص� اهللا عليه وسلم لNس سوى صنيعة 
وقد بNنت 7 . بنت خو�ô وورقة بن نوفلن�انية أعدتها خدxة 

òكتا:" r رج " ل�ن \مدا ال بوا�ã كتاب الRك اRأن ما جاء 7 ذ
 حذوك "قس ونú: "أبا Kو� ا-ر�رى 7 كتابه :عما كتبه ا�س�

اgعل باgعل Rم يأت فيه ^lء من عنده ألنه ال �ء عنده يم�ن 
اGى تُْ�َ� به أبواب ودوره هو دور اRكaش ا�شú . أن يأ� به

وقد اختi من ب@ ا�ن�سR @aإلسالم حh ت�ون اu�Rة . القالع
Kُوِجعة وKُوِهمة Rألغرار اRسطحي@ أن اإلسالم دين هش ضعيف، فها 

 .هم أوالء أبناؤه ي��شفون هذا اRضعف و�فضحون تلك ا�شاشة
 "ا½ذور ا�ارãية Rل��عة اإلسالمية"لقد سبقه إ} دعواه 7 

كثi من ا�س��ق@ وا���aن، �v وقف أمام هذا ال���ع أو ذاك 
من ��5عات اإلسالم، أو هذه العبادة أو تلك من عباداته، وحاول 

. با�دلNس واRكذب واºطالن اإليهام بأنها ترجع إ} Kصادر خارجية
االس��اقية مثال xد أن " دائرة ا�عارف اإلسالمية"ومن يطالع 
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 Rم ي�ادوا يغادرون شNئا 7 اإلسالم إال وأرجعوه إ} أحد تلك َكتaََتَها
أما اRكتب ا�فردة فيم�ن اإلشارة � الطائر إ} . ا�صادر أو بعضها

ما كتبه جو5tسيهر وه�ى كوuان عن تأثi اRزرادش�ية � اإلسالم، 
وما كتبه أبراهام جاxر و5µش وتورى عن تأثi ا)هودية، وما كتبه  

رد بل عن تأثi ا�gانية، وما كتبه فلهاوزن ونوtكه ر��شا
وهرجرونه وروuر5سون سميث عن تأثi دين اRصابئة واRوث�ية 
ا½اهلية،  باإلضافة إ} Kؤلفات 5سديل و�i وابن اRوراق وأمثا�م 7 

 . هذا اRصدد
واRواقع أن هذا اGى يبدئون القول فيه و�عيدون سخف ما بعده 

ن اRرسول nنت عنده Kكتبة دي�ية ضخمة ت�ناول سخف، إذ معناه أ
األديان ا�ختلفة 	ها ãلو إ)ها و�نظر فيها و�وازن وãتار، ثم 7 
اgهاية يرÌب من v ذRك دينه ا½ديد، أو nن tيه Kس�شارون 
دي�يون v 7 �صص يرفده v منهم بما xده نافعا مفيدا ôRين اGى 

ل�ن اúg عليه .  العاRم نaيا جديداينوى إظهاره RلعاRم � يدشنه
اRسالم Rم ي�ن يقرأ أو ي�تب، ومن ثم فموضوع ا�كتبة اtي�ية 

وgف~ض أنه nنت هناك رغم ذRك Kكتبة، فأين nن . خارج ا-ساب
يضع اúg مثل تلك ا�كتبة، الR hم يرها أحد وال سمع بها أحد؟ 

 ا½ز�رة العرuية ومن أين جلب ôñاتها؟ بل هل nنت هناك كتب 7
7 تلك األيام أصال، بله أن توجد Kكتبات؟ وحR hو غضضنا الطرف 
عن ذRك أيضا فمn hن ãلو اúg 7 تلك ا�كتبة بنفسه وÌتبه يقرأ 
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و�صطâ ما يراه الزما ��وعه القادم؟ لقد nنت حياته كتابا 
v مفتوحا، و®اصة أن Kكة nنت بôا صغiا يعرف فيه v إyسان 

إyسان آخر sيث ال يم�ن أن يفوت هذا األKر عيون ا�كي@؟ ل�ن 
االف~اض اآلخر ال يقل عن اف~اض ا�كتبة سخافة وال استحالة، إذ 
من أوùك اgاس اGين nنوا يعملون K rس�شار�ن ومعاون@؟ وأين 
nنوا يعNشون؟ وÌيف Rم يرهم أو cسمع بهم أحد؟ بل كيف Rم يتقدم 

 )قول ،، 7 حياة \مد أو بعد انتقاr إ} اRرفيق األ�أحد، أى أحد
إنه أحد Kس�شار�ه أو معلميه؟ يا �لك ا�فسiات من تفسiات 

 !منحطة قميئة
� "ولقد أخرجت منذ ثالث سنوات تقر�با كتابا بعنوان 

ن " هاKش ا-ضارة العرuية ½وز�ف ِهْل  رددت فيه � االد�ء ا�بط°
رما� بأن \مدا أخذ شعiة اRصالة عن ا)هود أو �ذا ا�س��ق ا½

من ا�حتمل أن ت�ون ا)هودية أو ا�gانية قد : "قال .ىاgصار
وأيا ما ت�ن ا-قيقة 7 . شÜ العبادة ا�عروفة فيها) إ} اúg(أوحت 

قال ِهْل ". هذا فقد اك�سبت اRصالة ب@ ا�سلم@ قوة وأهمية خاصة
اك كنNسة أو معبد يهودى K 7كة حيث ذRك رغم أنه Rم ت�ن هن

nن يõل � \مد اRوY �دة ثالثة ع� �ما وحيث nن ا�سلمون 
األوائل بعد ذRك يؤدون صالتهم، � يأ� فَْسٌل من فسول االس��اق 
ُوا ا)هود واgصارى أثناء صالتهم فتأثروا بهم 

َ
فيقول إنهم قد َرأ

حية أخرى فإن صالة اإلسالم ومن نا. واْستَوَْحْوا عبادتهم منهم
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�تلف تماما عن صالة ا)هود واgصارى v 7 �ء، سواء 7 األقوال 
 r م أو األفعال أو ا-رµت، وقبل ذRك 7 مفهوم اإلr اGى تقد°

كما أن �طيط ا�سجد ãتلف عن كنNس ا)هود وÌنا�س . اRصلوات
 الغناء وال ومن ا�عروف أن اRصالة اإلسالمية ال تعرف. ىاgصار

  . ىا�وسي� بتاتا � عكس ما هو Kوجود tى ا)هود واgصار
م، ÈÍ /Å /ÙÍÍÒ، بتار�خ "ا��ى ا)وم"وقد قرأت 7 صحيفة 

ا)هود : إ¸ائيل من اtاخل: "تقر�را صحفيا بقلم \مد عبود عنوانه
العرب يؤدون اRصالة � أنغام أم 	ثوم وعبد اRوهاب واRشيخ زÌر�ا 

حبوشة واحد من ع�ات ا��شدين ا)هود  ": جاء فيه ما ي�"أæد
اGين Kزجوا أدعيتهم وترانيمهم اtي�ية بموسي� عبد اRوهاب وأم 

Úس�باRثوم وفر�د وأسمهان وا	فاك�سبوا شهرة هائلة 7 أوساط ، 
 hهجة الºة ^سبب اuوا�غار @Nا)هود العراقي@ وا���@ وا)من

ع�ات . ات الh تقام 7 ا�عابد Kساء v سبتيضفونها � اRصلو
اRرجال وال�ساء من ا)هود العرب xلسون 7 ا�عبد وÌأن � رؤوسهم 

iصالة أ-ان . الطRنما تصدح 7 قاعة اNا بuتتمايل أجسادهم طر
يتهادى مقام ا�زام شNئا فشNئا، و�صi اRلحن . اRشيخ زÌر�ا أæد

 :  شدو ب�لمات بiم ا�وäyشجيا، وت�اد 5سمع كوÌب ا�Rق 5
. ، ل�ن صوت أم 	ثوم 8ئب عن ا�شهد"Öيِل اRورْد. اRورِْد Öيْل "

" يا ع@ يا )ل: "و�ظهر � ا�ن| ا-اخام Kوشيه حبوشة يطلق بصوته
إ�ك   . وحد إ�ك. إ�ك   واحد: "طو�لة وKلهمة، ثم ي~نم بالع|�ة
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ق صالة يهودية تفيض بال�سابيح ، وتتهادى 7 األف"وحد إ�ك. واحد
ال 5ستطيع أن تقطع برد فعل . واالستغفار وا��ع Rرب العا�@

هل nنت ستغضب : أم 	ثوم Rو nنت � قيد ا-ياة اآلن" اRست"
قوة "وتعت| ما �دث 5شو�ها ل~اثها الغنا! أم nنت ستعت| نفسها 

كيف أخ~ق ...وقف ا�لق ينظرون ":، وتقف شا"ة �غª"ناعمة
 ؟"ىاåقافة ا)هودية وحد

حبوشة واحد من ع�ات ا��شدين ا)هود اGين Kزجوا أدعيتهم 
وترانيمهم اtي�ية بموسي� عبد اRوهاب وأم 	ثوم وفر�د وأسمهان 

Úس�باRفاك�سبوا شهرة هائلة 7 أوساط ا)هود العراقي@  ،وا
 hهجة الºة ^سبب اuوا�غار @Nيضفونها � وا���@ وا)من

ون�يجَة Õاِحهم اRكبi . اRصلوات الh تقام 7 ا�عابد Kساء v سبت
5سابقت �µت اإلنتاج الفª إ} طبع صلواتهم 7 أسطوانات مدñة 

 . نظرةْ عي�يْك 5سحْر#. "²قق مبيعات ضخمة، وأرuاحا هائلة
#iشوْق إ)ْك حRزمانْ .واRيْل .  عطف وحناْن من اÖ عشاْن 

°
 وال

²ولت بقدرة قادر " -ن ا�لود"	مات غناها فر�د األطرش Öَ ." 7َال
إل¯ �فظك من أخطائك، . ا�i 7 عي�يك، وا�قوى � شفتيك"إ} 

، وحل صوت بالع|�ة \ل صوت فر�د، و�u "و�ميك من أعدائك
rلحن � حاRا." 

إلسالم ثم إن ا)وم اGى تتم فيه اRصالة ا½ماعية األسبوعية 7 ا
 Îسبت، وR7 ا)هودية هو ا Zنما ا)وم األسبوNهو يوم ا½معة، ب
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وفوق ذRك فا�سلم ال َ�ُْرم عليه العمل 7 ذRك . ا�gانية األحد
ا)وم، بل v ما هو مطلوب منه ا�وقف عنه R$هاب إ} اRصالة فقط 

يه ال طوال ا)وم كما هو ا-ال 7 سبت ا)هود، اGى xب أن cس~�ح ف
بنو إ¸ائيل من v عمل هم ونزالؤهم وعبيدهم وحيواناتهم، فال زرع 
وال yسج وال خ% وال صيد وال ذبح وال سلخ وال بيع وال إشعال نار أو 

و� بª إ¸ائيل أن . إطفاءها مثال، ومن خالف ذRك فال بد أن ûُْقتَل
عبد يقدKوا قرuانا هللا 7 ذRك ا)وم � �و "صوص وxتمعوا 7 ا�

كما . يرتلون األناشيد وا�زامi، و�قرأوا بعض نصوص العهد القديم
 أن اهللا قد تعب من خلق ى،أن ا�سلم ال يعتقد،كما يعتقد ا)هود

اRكون فاس~اح يوم اRسبت، وعليه هو أيضا أن cس~�ح 7 ذRك ا)وم 
 . فاهللا 7 اإلسالم ال يصيبه لغوب حc hس~�ح. كما اس~اح اهللا

ُ عِن : " اúg عليه اRسالموÁن قول من nَن  ا½معةِ  أضل° ا&°
بِت  nن Rليهوِد يومُ : قبلنا  َ'ُهْم gا تبٌع إ} يوِم ى،، واألحُد Rلن°صاراRس°

Rوَن ا�ق�« . القيامةِ  نيا، واألو° »tْهِل ا
َ
م قبل  �ُن اآلِخرون من أ

َ
�

َْعِكُس ا�سألة عكسا تاما، إذ يï @a" ا�الئق
َ

الء ما بعده جالء أن )
. اإلسالم ال يدين 7 شأن ذRك ا)وم وعبادته بأى �ء ألهل اRكتاب

وRو nن األKر ®الف ذRك ما سكت ا)هود وال اgصارى وRردوا � 
  .اRرسول ص� اهللا عليه وسلم بأنه إنما أخذ اRصالة من دينهم

كذRك فاإلسالم، منذ وقت مبكر، قد أدان ما اع~ى 	تا 
ْن نزوِ�ا من عند اهللا، اtي ُ َt نت عليهn ان�@ من تطور َحاَد بها عما
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فكيف cستوY صالة هؤالء أو هؤالء رغم ذRك؟ كما أن اRصالة 7 
اRكنNسة تتم أمام ا�ماثيل واRصور، وÎ اإلسالم ال تماثيل وال صور 7 
َه أن كثiا من ا�سلم@ يرون ا�ماثيل حراما 

ْ
أما{ن العبادة، بَل

بل إن اRصالة عند ا)هود . K 7واضع العبادة أو 7 سواها: طالقبإ
hصارى قد خضعت �طورات شgبت � وضع واحد ،وا	م تRو 

 úgن يصليها اn hصالة الRالف صالتنا، ف¯ ¦ نفس ا®
ثم إن صالتنا يلزمها . وصحابته � وجه ا�طابق Rم ãَُْرم منها �ء

وفوق . اRكتاب فلNس �ا وضوء كوضوئناوضوء، أما اRصالة tى أهل 
هذا وذاك Rم yسمع أحدا من ا)هود أو اgصارى يعاير اúg بأنه قد 

َ� صالته من الطر�قة الh يعبدون هم اهللا بها بالعكس nن . اْستَ
ا)هود مثال cسخرون من ا�سلم@ 7 ا�دينة 	ما ناَدْوا إ} اRصالة، إذ 

أنهم nنوا يتخذونها " ا�ائدة"ن من سورة تذكر اآلية اåامنة وا�مسو
ِعبًا

َ
 .آنئذ ُهُزًوا ول

وÁذا nن اRرسول قد ²رج من أخذ اgاقوس أو اºوق عن ا)هود 
واgصارى كأداة Rألذان، واألذان ñرد ت�بيه Rلمسلم@ � يهب«وا 
 Yستوc لصالة و�روحوا إ} ا�سجد، فهل تراه يقبل أنR ستعدواNف

البن عبد " ا�مهيد"منهم؟ كيف ذRك؟ وuأى منطق؟ فâ اRصالة ذاتها 
كيَف xمع اgاس �ا، : ص� اهللا عليه وسلم Rلصالةِ  اهتم° اúg: "ال|

r وَْها آذَن بعضهم : فقيَل
َ
انصْب رايًة عنَد حضوِر اRصالةِ، فإذا َرأ

ب«ورُ  يعª(فُذِكَر r الُقنُْع : قال. فلم يعجبه ذRك. بعضا : ز�ادوقال . اRش°
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فُذِكَر r . هو من أKِر ا)هودِ : قال. ، فلم يعجبه ذRك")َشب«وُر ا)هودُ "
فان�َف عبد اهللا بن ز�ٍد، وهو . ىهو من أKِر اgّصار: اgاقوُس، فقال
úgرِ  مهتم� بَِهّم ا

ُ
َذاَن 7ى ص� اهللا عليه وسلم، فأ

َ
فَغَدا : قال. َمناِمهِ  األ

 يا رسوَل اِهللا، إ�:  وسلم فأخ|ه فقال� رسوِل اِهللا ص� اهللا عليه
وµن عمُر بن : قال. األذانَ  آٍت فأرا� لNس بنائٍم وال يقظاَن إذ أتا�

úgك فكتمه ع��ن يوما ثم أخَ| اRص� اهللا  ا�طاِب قد َرآُه قبَل ذ
عبد اهللا بن ز�ٍد،  سبقª: ما منعَك أن �|نا؟ فقال: عليه وسلم، فقال

يا بالُل، قم فانظْر : ل رسوُل اَهللا ص� اهللا عليه وسلمفقا. فاستحييُت 
 : قال. ما يأKرك به عبد اهللا بن ز�ٍد فافعله

ٌ
 ". فأذ°َن بالل

وRو nن Rلرسول أن cستوY شNئا من أKور اRصالة عن هؤالء أو 
هؤالء R ن من باب األو£ قد أخذ عنهم سaتهم أو أحدهم، وهو ñرد 

فإذا nن قد . سبوعية، ولNس هو العبادة نفسهايوم تؤدى فيه العبادة األ
حرص � تمí ا�سلم@ بيوم صالتهم ا½ماعية، فهل تراه يفكر ñرد 
تفكi 7 اس�يحاء اRصالة 	ها منهم؟ وقد بلغ من حرصه ص� اهللا 

: عليه وسلم � ا�مK 7 íوضوع اRصالة أن س� معبد ا�سلم@
أين األخبار الh تقول بأن Kوضوع ثم . ال كنNسة وال كنNسا" Kسجدا"

اس�يحاء اRصالة، ñرد اس�يحائها فقط، من ا)هود قد وُِضع � ^ساط 
اºحث؟ أم إن األKر ال يعدو عند ا�س��ق أن ي�ون ñرد خاطر 

 �ً
ْ
   ؟  ي�بت 7 ذهنه بغتة من حيث ال ندرى Kَ rْصَدًرا وال َمأ
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ق من ز�ف وتنطع و�R يدرك القارئ ما ý 7م هذا ا�س��
ا)هود "أنقل r اgص ا�ا} عن اRصالة 7 اtيانة ا)هودية من Kوسوعة 

ôRكتور عبد اRوهاب ا�سiى ²ت عنوان " وا)هودية واRصهيونية
ومنه يتضح أال صلة ب@ صالتنا وصالة ا)هود ". اRصلوات ا)هودية"

أصلها  7 تعªبالع|�ة، وµنت " تفياله: "اRصلوات الع|�ة: "بأى حال
واRصالة أهم اRشعائر ". تعذيب اGات وÁظهار ا�ضوع"أو " اإلرهاق"

hَقام 7 الÆُ لة صلوات " ا�كو�ن"و�ذكر سفر  .ىا�عبد ا)هودÖ
hضحايا والقراب@ الRب أن يقدمها  متفرقة وعبادات، كما يذكر اx

دة وال وRم ت�ن اRصلوات R .7إلrى ا)هود  إجبار�ة، بادئ األKر \د°
 
ً

 حسب األحوال واالحتياجات اRشخصية بل nنت Æُتَْ� ارéاال
سة مثل وضع بعض . والعامة وثمة إشارة إ} بعض ا�ظاهر ا�قد°

rإلR إ} بابل . األحجار � هيئة مذبح قبل ا��ع iومع ا�هج
وقد بدأ . بطلت اRضحايا والقراب@، وظهرت العبادات باRصلوات

تقنNنها ابتداًء من القرن  وضع قوانNنها وÎ األq| 7علماء ا�جمع 
وRم ت�تمل هذه العملية إال بعد هدم ا�يÜ . ا�اKس قبل ا�يالد

hز�ة الÌانية ا�رuتقديم  وانتهاء العبادة القر Üنت تأخذ شn
hصالة الRباتات، وحلت \لها اgْطلَق عليها  ا-يوانات واûُ نn

واستغرقت هذه العملية، كما ". بادة القلبع"أو " قرuان اRشفت@"
 
ً

م، وقتًا طو�ال و� أية حال فإنها Rم 5ستقر تماًما، إذ nن يضاف . تقد°
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hي«وط الºصلوات قصائد اRي�يون إ} اtشعراء اRْدِخلَت . يؤلفها ا
ُ
ثم أ

 .تعديالت جذر�ة � اRصلوات ابتداًء من أواخر القرن اåامن ع�
Rصلوات خاضًعا Rلتغيi حسب ا�غiات وال يزال Kضمون ا

cشكر ى صالة اRصبح nن ا)هود فâ: اRسياسية واألحداث ا�ارãية
وا½زء ). األغيار(من غi ا)هود ى اإلr � أنه Rم ãلقه أüيًا، أ

صلوات رأس اRسنة  ûُتَْ� أيًضا 7ى من اRصالة نفسها واG ا�تا�
tء ا�ا}ا)هودية و�وم الغفران يبدأ با�أنه Rم ... �مد   العا�@" :

فهم cسجدون Rلباطل والعدم و�صلون إلx ... rعلنا مثل أKم األرض
غرب أورuا، وظل  وقد ُحِذف ا½زء األخi من اRصلوات 7". ال ينفعهم

̧ائيل ûُتََداَول شفو�ðا 7 Áا وuرة أخرى 7. �ق أورK َعاد طبعهûُ دأuو 
̧ا كتب اRصلوات 7 كما يم�ن أن تَُضاف أدعية وابتهاالت . ئيلإ

وقد nنت . Kرتبطة بأحداث تارãية وقومية "تلفة ود�ء Rلحكومة
ول�ْن مع حرÌة إصالح ا)هودية . اRصالة Æَُقام بالع|�ة أساًسا

أصبحت اRصالة تُؤَد°ى بلغة اRوطن األم، وÁن كـان األرثوذكس قد 
م ا�حافظ. احتفظوا بالع|�ة  .ون صلواتِهم بعبارات ع|�ةوُ�َطع§

َكر ألنها بديل Rلقرuان اGى وÆَُعد« اRصالة واجبة � ا)هود °Gى ا
م Rإلr أيام ا�يÜ، و� ا)هود أن يداوم � اRصالة إ} أن ى nن يُقد°

أما عدد . ûَُعاد بناء ا�يÜ، وعليه أن يaتهـل إ} اإلr �حقيق ذRك
 صالة اRصبح -È: ثالث صلوات v يوم اRصلوات اRواجبة عليه ف¯

 صالة نصف -Ù. من الفجر حh �و ثلث اgهار ، و¦)شَحار�ت(



 
٤١

. ، من نقطة اRزوال إ} قبيل الغروب)منْحه(صالة القرuان  اgهار، و¦
Ê- شمس إ} طلوع القمر)َمَعار�ف( صالة ا�ساءRمن بعد غروب ا ، .

Ðََْالن إ}
 -منحه( صالة واحدة وµنت اRصالتان األخiتان �ُ

أن يغسل يديه قبل اRصالة، ثم يلaس ى وxب � ا)هود). معار�ف
صالة اRصباح،  7) تفيل@(وتمائم اRصالة ) طا)ت(شال اRصالة 

واRصلوات ا)هودية قد . رأسه بقبعة الKُiل ى وعليه أيًضا أن يغط
lRءت�ون معقدة بعض اâا سنكتGعامة باإلشارة إ} القواعد ال ، و

cسبق اRصالة تالوة األدعية واالبتهاالت، ثم  -È: والعناÛ ا�تكررة
أيام اRسبت واألعياد، وتعقبها كذRك  قراءة أسفار Kو� ا�مسة 7

وهذه األدعية واالبتهاالت ال تتطلب وجود . االبتهاالت واألدعية
ن اRالزم إلقامة اRصالة ألنها لNست جزًءا أساسيðا م) منيان(اg§َصاب 

اع، أ -أ: أما اRصالة نفسها فتتكون من. اRصالة شهادة ا�وحيد ى اRشم°
 و¦. أو العميداه) شمونة عْ��ه(اåمانية ع� د�ء  -ب. ا)هودية

األصل ثمانية ع�، ومن هنا nنت  5سعة ع� د�ء nنت 7
" Kوساف": هذا، وتَُضاف صالة 5َُس�° . د�ء القادcش -ج. ال�سمية

عيد يوم الغفران فتبدأ  أما 7. يوم اRسبت وأيام األعياد) اإلضا7(
: صالة العشاء، وتُضاف صالة 5ُس�°  اRصالة بتالوة د�ء v اgذور 7

 ).ا�تام" (نعياله"
 حسب الظروف فردية ارéا)ة Æُتَْ� : واRصالة نو�ن

اRشـخصية، وال عالقـة �ا بالطقوس وا�واعيد واالحتياجات 



 
٤٢

Kش~Ìة، وهذه صلوات تُؤَد°ى باش~اك ع�ة  رىوأخ. وا�واسم
اg§صاب، ى ، أ"منيان"أشخاص � األقل ûُْطلَق � عددهم Kُصطلَح 

Kواعيد معلومة وأKكنة "صوصة حسب اRشعائر والقوان@  7
و�ردد اRصلوات v ا�ش~Ì@ فيها إال أجزاء قليلة يرددها . ا�قررة

صالته  7ى و�تجه ا)هود. بمفرده) انحز° (القائد أو اإلمام أو ا�رتل 
 أما 7. جهة القدس، وأصبح هذا إجراًء معتاًدا عند يهود ا�Rق nفة

وتوجد كتب عديدة . وجهه شطر ا�يÜ ا�ص� القدس نفسها، فيو£
أساس اRصالة واالبتهاالت،  Rلصلوات ا)هودية ال �تلف كثiًا 7

ت . ىحقات األخروا�ل األ�8 ول�ن ا�الفات تنح� 7 °iوقد تغ
nن ا)هود  ا�اë فâ: حرµت ا)هود أثناء اRصالة ع| العصور

 وال يزال األرثوذكس يفعلون ذRك 7(صلواتهم  cسجدون و�رÌعون 7
 اآلن جلوًسا � اRكرا� ، ول�ن األغلبية العظ� تص�)األعياد

نة من اRصالة أجزاء معي°  اRكنا�س ا�سيحية إال 7 كما هو ا-ال 7
 ، فإنها Æُْقَرأ وقوفًا 7)شمونه ع��ه(مثل تالوة اåمانية ع� د�ء 

باس�ثناء الفالشاه (وال ãلع ا)هود نعا�م أثناء اRصالة . صمت
يات 7). واRساKر�@

§
اRوقت ا-اì يز�د �  وُ�الَحظ أن عدد ا�صل

) أو ا�حافظةاإلصالحية (كثi من ا�عابد ا)هودية  عدد ا�صل@ 7
مع أن العقيدة ا)هودية ال ت�لف ال�ساء باGهاب إ} ا�عبد، ولNس 

أجزاء من أدعية معينة مقصورة  بإKكـانهن تـالوة األدعية إال 7



 
٤٣

هذا  ا)هودية 7 قد ترك أثًرا 7 أن ا�حيط ا�سي وال شك 7. عليهن
 .اRشأن

�دية 7 iصالة أهمية غRقب°ا}ال~اث ال وقد اك�سبت ا 
 العاRم اRسف� 7ى فالقب°ا)ون يؤمنون بأن ما يقوم به ا)هود، ا-لو£
يقوم بها  واRصلوات من أهم األفعال الh. ىالعاRم العلو يؤثر 7

cستطيع  هذا ا�ضمار، فاRصالة مثل ا�عو�ذة اRسحر�ة الh 7ى ا)هود
العن� و�ا nن ا)هود  .ىالعاRم العلو من يتلوها أن يتح�م 7

 العملية الh ، و¦)تيقون( عملية إصالح ا�لل اRكو# 7 األسا�
hارات اإل�ية ال�Rمن  تتم بمقتضاها استعادة ا rت ووالدة اإلpتبع

ِع با�قر�ب ب@ العرcس جديد، ف¯ ( ا�لكة / ا�لك، والعروس/ 5ُْ�ِ
د بNنهما، كما 5سهم 7) اRشخيناه( س وتوح§ .  بNنهماعقد اRزواج ا�قد°

من أجل توحيد اRواحد : "صالته يقولى قبل أن يؤدى وGا فإن ا)هود
س د�ًء قبل ى وحينما يتلو ا)هود)"... اRشخيناه(مع أنثاه ... ا�قد°

س  اRصالة فإنه يقول فيه إنه سيقوم باRصالة حh يتحقق اRزواج ا�قد°
. هاوÜR فرقة يهودية منهاج أو عرف خاص ب). هاز�فوج هاقادوش(

 ."    ىوا�نهاج اRسفاردى، وGا يمكننا ا-ديث عن ا�نهاج اإلشكناز
وهو منقول من ، أما اRصالة عند اgصارى فيوضحها اgص ا�ا}

ومنه ي�ب@ أن صالتنا "تلفة تمام االختالف . أحد ا�واقع ا�gانية
: يقول اgص. عن صالة اgصارى أيضا، وال ترuطها بها أو¦ صلة

فيها ". لقاء مع اهللا" بأنها اإليمان ا�سي 7 عر�ف اRصالةيم�ن ت"



 
٤٤

هللا اRشكر وا-مد، وcسأr غفران خطاياه، و�رفع أمامه  يقدم ا�صّ� 
تدخل . سياق عبادة اهللا اRواحد 7 وتندرج اRصالة. طلباته وت��ته

ى اG إذ Æُْعتََ| الغذاء اRروY، صلب حياة ا�ؤمن ا�سي اRصالة 7
ومن دون اRصالة يضعف ا�ؤمن و�ف~ . اإليمان و�قو�ه و�	بته ينّ� 

إنه امتياز . اRشيطانى إيمانه و�صبح فرcسة سهلة لعدو اإلyسان، أ
مه وyشعر بروحه يقودنا و�رشدنا  عظيم أن ن�ون 7

ّ
\� اهللا ن�ل

ا�سيحية قد  اRصالة 7. إ} صلواتنا إصغاء األب ا-نون و�ص�
 اRصالة الفردية أن ي�ون ا�ؤمن وحده 7: يةت�ون فردية أو Öاع

الطائرة أو  بNته، سيارته، عمله، مدرسته أو جامعته، K)7 7 ن معّ@ 
. هللا ®شوع وتقوى ووقار ومهابة يصّ� ) K ن آخرى أ اºحر أو 7

º8ا ما ت�ون ضمن لقاء ñموعة من  واRصالة ا½ماعية، و¦
 ال يوجد . اجتماع اRصالة:ْدZَ اجتماع يُ  ا�ؤمن@ ا�سيحي@ 7

 
ً

 أو عدد رÌعات معينة أو  �وط \ّددة Rلصالة كغسل ا)دين مثال
اهللا ال ينظر إ} خارج اإلyسان بل إ} . ترداد اR¾مات نفسها K vّرة

اهللا ير�دنا أنقياء ). دون إهمال ش¾ه ا�ار((فكره وقلبه ى داخله، أ
 مقبولة عنده و�رë بها cَُ�ّ بصلواتنا وت�ون من اtاخل �

 . Ç /Éرسالة يعقوب  نقرأ 7. وcستجيبها sسب KشNئته
òبتعليم كتا r صالة ال عالقةRأو عقيدة إيمانية ²ديد وقت ا .

د . فقط ش� إنما r طابع تنظي� Gا يم�ن ÜR كنNسة أن ²ِدّ
اRكنNسة، كما  فيه ا�ؤمنون Rلصالة K 7وعدا أو وقتا معينا يلت�



 
٤٥

وا 7ى �ن أليم
ّ
. وقت �ددونهى أ Kؤمن أو ñموعة Kؤمن@ أن يصل
 �ؤمنيه 7 وهو يص�. �ن نؤمن أّن اهللا غi مقّيد بوقت وال بم ن

@ s rمد وشكر وÁكرام رافع@ إ)ه ى أ
ّ
وقت يطلبونه وcسأRونه، Kصل

iضمRنقاء الفكر واuتهم وطلباتهم بإيمان و�واإلÕيل ا�قدس . ت�
  �ّثنا

ً
 يص� :Ç/ Ù كوRو� ، وÈÉ/ ÈÎإÕيل Rوقا   �7 اRصالة قائال

ب�ل االéاهات، واهللا cسمعهم و�قبل صلواتهم إن nنت  ا�ؤمنون
 ". نابعة وصادرة من قلوب طاهرة وعقول نقّية

" دائرة ا�عارف اRكتابية"واآلن أحب أن أنقل فقرات üا كتaته 
يم حh ي�ب@ Rلقارئ مدى 7 العهد القد" اRصالة"7 مادتها عن 

 : االد�ء ý 7م جوز�ف ِهْل 
" 

ً
 لNس هناك وضع -È: أثناء اRصالة وK نها  األوضاع 7:أوال

\� اهللا، فكثiًا ما ص� القدcسون وهم وقوف  مع@ Rلمثول 7
) 

ً
وµنت اRصالة ).  إلخ…Ò/ Ç، نح K É/ ÙÙل È /ÙÅ ،È صم È :انظر مثال
كما ص� اºعض ". صالة اRوقوف ":5س�ى دا�جمع ا)هو اRك|ى 7

/ ÙÅ مت K ÒÄ/ Åز ،Ò/ Ä، عز Å/ ÈÊ أخ K É/ ÄÇ ،Ùل È(وهم راكعون 
ÊÒ رقسK ،ÈÇ/ ÊÄ وR ،ÙÙ/ ÇÈ أع ،Ó/ ÅÍ ،Ò/ ÇÍ ،ÙÍ/ ÊÅ .( وقد ص�

، أو )Å/ ÈÍدانيال (ا)وم  دانيال وهو جاٍث � رÌب�يه ثالث Kرات 7
، أو )È/ ÈÄ، إش K É/ ÙÙل È(ادى ص� اºعض وهم وقوف مع ^سط األي

فلما سمعُت هذا ا�Rم : "و�قول �ميا). KÅÊ/ Ç ،È � Ù/ Éز (رفعها 
ُْت أياًما وصمُت وصليُت 

و�قول ). È/ Çنح " (جلسُت و�uيُت و�ُ



 
٤٦

" رuنا cسوع ا�سيح tى أò رÌبh ^سبب هذا أحª: "اRرسول بوRس
فار العهد القديم هو وRم ي�ن ا�م األول Rكتبة أس)... Ê /ÈÇأف (

أثناء اRصالة أو K نها بل اRصالة نفسها وا-اجة  ذكر األوضاع 7
hدفعت إ)ها ال... 

إنه يوجد ) Kohler" (يقول كوهلر: العهد القديم اRصالة 7: ثانيا
العهد القديم �و �س وثمان@ صالة، عالوة � �و س�@  7

:  يم�ن أن تعت| صلواتKزKورا Knال وأرuعة ع� جزءا من KزKور
È-7  صالة ¦:ع� اآلباءRنت اn  ربRء باسم ا�tتك (اÇ/ ÙÅ ،ÈÙ/ 
É ،ÙÈ/ ÊÊ( با�وجه مبا�ة إ} اهللا واأللفة معه íنت تتمµو ،) تكÈÄ /
Ù- Å ،ÈÉ/ ÙÙ- ÊÙ ،ÙÇ/ ÈÙ- ÈÇو ÙÅ- ÙÉ .( صالةRنت اn ا ماiًثÌو

واRصالة مع ). ÈÊ/ Ç ،ÙÅ/ ÙÄ ،ÙÉ/ ÙÍ- ÙÙتك (ترتبط بتقديم ذبيحة 
تقديم ذبيحة تa@ ا²اد إرادة اإلyسان بإرادة اهللا، وÌذRك 5سليم 

r فس تماًما هللا وخضوعهاgا 7. اðصالة يعقوب حيث  و�بدو هذا جلي
أردف صالته بأْن نََذَر أن ي�ون اRرب r إRًها وأن يع�§ v ما يعطيه 

 r تك (اهللاÉ/ ÙÍ- ÙÙ .( 
Ù-سRفيما قبل ا ú /È (7 صلواتRات اíü ن من أهمn  هذه

إال أن هذا حدث . الف~ة ا�وسل إ} اهللا واالبتهال من أجل اآلخر�ن
فكثiًا ما ص� Kو� ). ÈÉ/ ÙÙ- ÊÊانظر تك (ع� اآلباء  أيًضا 7

واآلن إن : "توسله إ} حد قوr متوسال من أجل اRشعب، بل ذهب 7
ª\ال فاÁمن كت غفرت خطيتهم، وGخر " (كتبَت ى ابك اÊÙ/ ÈÈ- ÈÊ 



 
٤٧

 تث ،ÈÈ/ ÈÈ- ÈÄ ،ÈÇ/ ÈÊ- ÈÒ ،ÙÈ/ Ó، عد ÊÈ- ÊÄ ،ÊÊ/ ÈÙ- ÈÅ ،ÊÇ/ Òو
Ò/ ÈÉ- ÙÈ ،ÈÍ/ ÈÍ .( ك ص� هرونRذÌو) عدÅ/ ÙÙ- ÙÓ( وص� ،

Gلشعبى صموئيل، اR رب  وأما أنا فحاشا }: "قالRأن أخطئ إ} ا
وص� ) ÙÊ وÓ/ Ä - ÈÊ ،ÈÙ/ ÈÒ صم È" (فأqّف عن اRصالة من أجل�م

üا ) Ù �K ÈÒ/ ÈÇ- ÈÒ.( Ù(وحزقيا ) K É/ ÙÙ- ÄÊل È(سليمان 
v أسفار ا�وراة ا�مسة ال يوجد أKر باRصالة  cستلفت اgظر أنه 7

صيغة Rلعبادة أpq منها  وهو هنا ÙÅ/ È- ÈÄ .(7" (ا�	نية"سفر  إال 7
âلصالة، فR  األعدادÄ- ÈÈÎشكر، وRد اÕ   العددينÈÊو ÈÇ اإلقرار 

�K د ا�وسل واالبتهال إ} اهللا 7،بالطاعة فيماÕس   وKالعدد ا�ا
. خدمة األنaياء يبدو أن اRصالة nنت أKًرا \تًما Ê (7. ع�

 /Åإش (اRصالة  فاستقبال إعالنات اهللا nن cستلزم االتصال باRرب 7
Ä- Ó ،ÊÓ/ È- Ç إرميا ،ÈÈ/ ÊÙ ،ÈÙ/ È- Å ،ÇÙ/ È- Ç .(رؤ�ا وجاRءت ا

 وترك اºاب اÙÈ .(úg وÒ/ ÙÍدانيال (و�ع~ف  tانيال بNنما nن يص�
ونعرف من سفر ). Ù/ È- Êحب (حبقوق ي�تظر Kصليا بعض اRوقت 

وخدمته،  اختبار اúg أنه، وÁن nنت اRصالة أKًرا جوهر�ðا 7" إرميا"
 -ÈÉ/ ÈÒ- ÙÊ ،ÙÍ/ Ó(إال أن اºاعث عليها قد ي�ون خ|ة �صفة 

ÈÉ(Îة طيبة مع اهللا  ، وÌ� وقتRنفس ا)È/ Ç- ÈÍ ،ÈÍ/ ÙÊ- ÙÄ ،ÈÙ/ 
È- Ç ،ÈÇ/ Ó- Òو ÈÒ- ÙÙ ،ÈÄ/ ÈÄ- ÈÉ ،ÈÅ/ ÈÒ، ÈÓ/ ÈÙ- ÈÇ  .(Ç (7 دÕ 

فمع . اRصالة 7 وا�لقا! ا�ثا}: Kزxًا من أسلوu@" ا�زامi"سفر 
توجد ) ÙÇ/ Ó- ÈÍ ،ÈÍÍ، ÈÄÍ كما 7(القدس  اRصيغة اRرسمية Rلصالة 7



 
٤٨

) ÄÓ(وا-ماية ) ÅÊ(واÌ�Rة ) ÄÈ(صلوات شخصية كطلب ا�غفرة 
كما ). ÈÍÊ(، وصلوات تفيض با-مد )ÈÍÒ(وا�|ئة ) Å(واRشفاء 

 ). ÄÇ/ Å ،ÅÅ/ ÈÊ- ÈÄ(ا�زKور�ن  تمÐج اGبيحة واRصالة 7
Ê-7  úسRن أهم ما حدث 7 :ف~ة اn  تلك الف~ة هو ظهور دور

اإلK ن  ن تم تدمi ا�يÜ � يد اºابلي@، وRم يعد 7بعد أ" ا�جمع"
 . ىأرض بابل، وأصبح ا�جمع هو KرÌز ا�جتمع ا)هود تقديم ذبائح 7

ومن ب@ االلÐامات اtي�ية من ختان وصوم وحفظ اRسبت nنت 
7 iتمع صغñ ÜR نn لصالة أهميتها، إذR úسRشعب  اRمع يؤمه اñ

. اب ا�قدس وتفسi ا½زء ا�قروء ثم اRصالةحيث تتم قراءة اRكت
úسRعد العودة من اuا½ديد \ل ا�جمع  إ} و Üم �ّل ا�يR أورشليم

كما Rم �ّل اR هن \ل اR تب وال اGبيحة \ل اR¾مة ا-ية، وهكذا 
 ا�جمع، وسواء 7 ا�يÜ أو 7 فسواء R .7م ²ّل الطقوس \ل اRصالة

يطلب وجه   أو تفسi اRكتبة، nن العابد ا��الطقوس اRكهنوتية
�cق به ى نور وجهه اG و�نال برÌته KÈÍÍ/ Ù ،ÅÊ/ È- Ä (7ز (اRرب 
 ). ÈÒ وÓ وKÉÍ/ Êز (عليه 

Ç-úسRفيما بعد ا :úسRنفس هذا  7  ظلت العبادة فيما بعد ا
ى ِسْفرَ  اإلطار، ل�ن مع Kز�د من ا-ر�ة الفردية، وهو ما Õده 7

اR$ين، رغم إÛارهما � تطبيق ا��Rعة والفرائض " �ميا"و" اعزر"
 pqلعبادة، فإنهما شددا أR بائح، ومن ثم � ا�ظاهر االجتماعيةGوا

YروRعز (العبادة  7 � ا½انب اÓ/ ÙÓ ،É/ ÙÙو ÙÊ نح ،Ù/ Ç، Ç/ Ç 
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 -È/ Ä، نح Ò/ Å - ÈÄعز (كما nنت صلواتهما عميقة ا�غزى ). Ò وÇو
ÈÈ ،Ò/ Ä- ÊÉ . انظر أيًضا دانيالÒ/ Ç- ÈÒ .( و�مكننا أن نالحظ هنا

أثناء اRصالة كما  أيًضا أنه Rم ي�ن ثمة وضع مع@ xب ا�اذه 7
كما Rم ت�ن هناك سا�ت معينة Rلصالة، ف نت . ذكرنا من قبل

 وهكذا Õد Å/ ÈÍ .(7، دانيال KÄÄ/ ÈÓز (وقت ى أ اRصالة تُْرفَع 7
ا�يÜ و^ساطة  ا�زج ب@ ترتNبات الطقوس 7 اRسúف~ة ما بعد 

وواضح من v هذا أن . ا�جمع وتلقائية العبادة اRشخصية العبادة 7
 . نظام خاص أو قالب \دد اRصالة nن من ا�ستحيل وضعها 7

العهد القديم نماذج Rلصالة، ول�ن ال Õد تعليمات  وÕد 7
فاRصالة اRروتNنية أو . هاKلزمة �²م \تو�اتها أو كيفية أدائ

قرب نهاية الف~ة ما ب@  قوالب \ددة Rم تظهر إ} ا�صبوuة 7
 ذبائح ا�يÜ 7 وسواء 7. األناجيل العهدين كما نرى ذRك جليðا 7

 خدمات ا�جمع 7 ا-مد واRصالة وتفسi اR¾مة 7 أورشليم أو 7
 واألصوام ا�تان وحفظ اRسبت وتقديم العشور اRشتات، أو 7

ا�جمع، cَْسَعْون إ}  ا�يÜ أو 7 واRصدقات، nن العابدون، سواء 7
 ...". الفوز بالقبول عند اهللا

ننقل ") صالة ص� يص�"مادة " (قاKوس اRكتاب ا�قدس"ومن 
ه اRصالة هللا كثاRوث : "اgص ا�ا} عن اRصالة 7 ا�gانية تُوَج°

ه أصال Rآلب باس. قدوس . م االبن، وuواسطة اRروح القدسكما تُوَج°
ا½وهر  كما ترسل ÜR من األقانيم اåالثة �ساواة االبن واRروح 7
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واRصالة ÜR من اآلب واالبن واRروح القدس . واألز)ة مع اآلب
نة 7  اهللا و\بة رuنا cسوع ا�سيح نعمة" :ال|Ìة اRرسو)ة متضم°

وµنت ). ÈÊ/ ÈÇ كو Ù" (فلت�ن مع�م Öيًعا ، اRروح القدسو�Ìة
µن ا�سيحيون يدعون اRصالة ترفع Rلمسيح اgاهض من الق|، و

ي�ع إ)ه  uوRسإ)ه مبا�ة، و إستفانوس ، وص�)È/ Ù كو È(باسمه 
 كو Ù وÅÍ وÓ/ ÄÒاع (وcشكر، وا�خلصون يرفعون r ا�جد واRسجود 

ÈÙ/ Éو Òو È 5س Ê/ ÈÈو È�  È/ ÈÙ ورؤ È/ Äو Å .( روح القدسRأما ا
 )...ÙÅ /رو ( فيعلمنا كيف نص�

 كتبًا Rلصالة éمع فيها و5ستعمل بعض اRكنا�س ا�سيحية
hسون 7 الطلبات واالبتهاالت واالع~افات الcنطق بها القد  iكث

تعّ| عن اختبارات روحية، و5ستعمل  و¦. من أجيال اRكنNسة
تع@ �  و¦ ...عليه اRصالةى كنماذج Rلمؤمن@ فيما xب أن ²تو

 اRصلوات وأما. Öع أف ر العابدين ووضعها بصورة متناسقة متوافقة
Gا)ة فَفْضلها أنها توّضح أف ر الفرد اéبنوع خاص  يص�ى االر

Kوضع  وال تنح� اRصالة 7.. .و²فظ حر�ته وت�نوع حسب الظروف
� أنه ). Ä/ ÈÓ 5س K)Èوضع nن ى أ زمن بل xوز أن يص�° 7 وال 7

ف ن ا)هود واRرسل يصلون عند : يليق حفظ أوقات معينة Rلصالة
اعة اåاåة واRسادسة وا�اسعة من اgهار، وعند بداية اRليل اRس

 Ê/ È واع ÈÉ/ È وRو Å/ ÈÍ ودا KÄÄ/ ÈÓز  (الطعام ونهايته، وعند مناولة
وألف ا�سيحيون األوRون اRصالة واRشكر عند تناول ). ÊÍ وÒ وÈÍ/ Êو
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وقد أخذت بعض اRكنا�س عن ا)هود تالوة ). Ç وÈ�  Ç/ Ê(الَغَداء 
 ."هذه اRسا�ت Kزامi وصلوات معينة 7

ورغم ما اد�ه ا�س��ق ا½رما� من اد�ء سخيف K 7وضوع 
َدْور هذه العبادة 7 اRصالة اإلسالمية نراه يل� اRضوء بقوة � 

�ليص العرب من تمردهم وÌراهيتهم ا�ضوع Rرئاسة الغرuاء 
وَطبْعهم بطابع اgظام والطاعة واRوحدة وا�ضامن وا�ساواة وا�واضع 
وا�خلص من العصبية القبلية، و¦ ا�عا� والقيم الh ي��uها 

امه ا�سلم ح@ يقف أمام رuه 7 اRصالة، وعن يمينه وشماr وقد
وال شك أن هذه من اgظرات . وخلفه إخوانه من ا�سلم@ ا�صل@

وÌثi من . العميقة الh ي�ب� أن نذكرها Rلمؤلف رغم اختالفنا معه
ا�سلم@ ال ãطر � با�م هذا ا½انب من جوانب عبقر�ة اRصالة، 
بل يؤدونها واRسالم، ثم هم بعد ذRك ال يهتمون خارج اRصالة ال 

 بطاعة وال بتعاون، بل 7 بعض األحيان ال يراعون ذRك بنظام وال
 .أثناء تأديتهم إياها

كذRك يبدى ِهْل إعجابه اRشديد بمنظر ا�سلم@ أثناء اRصالة، 
قائال إنه ما من أحد cشاهد ا�سلم@ وقد انتظموا صفوفا 7 اRصالة 
يؤدون شعائرها 7 تناغم مدهش وهيبة ونظام إال و�الحظ � الفور 

وuا�ناسبة فإن كثiا من . قيمة ال~uو�ة �لك اRصالة اgظاميةال
بَْدْوا نفس 

َ
ا�س��ق@ اGين شاهدوا صالة ا�سلم@ ا½ماعية قد أ

ْوا وسمعوا
َ
. اRرأى وعلقوا بنفس ا�Rم وع|وا عن نفس االنبهار بما َرأ
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rألنتهز هذه الفرصة وأسأ �Áصالة : وRَو�م�ن أن ت�ون هذه ا
َ
أ

 hصارالgفلماذا ال 5شعر ى؟أدهشتك مأخوذة من صالة ا)هود أو ا 
 ى؟  بذات االنبهار أمام تلك اRصالة األخر

يزعم \ررها أن " دائرة ا�عارف اإلسالمية"من " Öعة"وÎ مادة 
صالة اRرسول ا½معة بأتباعه 7 ا�دينة nن تقليدا Rلطر�قة ا)هودية، 

ة ا)هودية وال مh رأى اúg ل�ن دون أن يوضح gا ما تلك الطر�ق
ا)هود يصلون وال ما ¦ وجوه اRشبه ب@ صالة ا½معة وصالة ا)هود 
ا½ماعية، بل دون أن يقف أمام ا-قيقة ا�ارãية الh تقول إن صالة 
ا½معة قد صليت 7 ا�دينة قبل هجرة اúg إ)ها، وµن يؤم ا�سلم@ 

òصحاRسالم اRا½ليل سعد بن زرارةفيها قبل قدومه عليه ا . 
7 نفس ا�وسوعة أن اRصوم " رKضان"وuا�ثل يزعم nتب مادة 

اGى حل \ل �شوراء nن عبارة عن ع�ة أيام فقط ال شهر Knل، 
 hة عند ا)هود الuة توازى أيام ا�و�وأن تلك األيام الع�ة ا�د

وÎ مادة . وهو خبط كخبط العشواء ال د)ل عليه. 5سبق يوم اRكفارة
 يقول ا�س��ق بوهل إن ر� ا½مار مأخوذ من اRوث�ية" Öرة"

 شعiة ا-ج كما وصلتنا عن إبراهيم ا½اهلية، رغم أنه يمثل جزءا من
وهذا اRر� هو عن� من عناÛ ا-ج الh بقيت . عليه اRسالم

سليمة Rم تمس، فأبقاها اإلسالم كما ¦ بعد أن نâ العناÛ اRوث�ية 
رأت � تلك اRشعiة اRكر�مة، ومنها إزالة صن� إساف الh ط

ونائلة، اR$ين nنا يقومان � اRصفا وا�روة عند اRكعبة، وَمنْع ال�ساء 
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من الطواف باºيت ا-رام عرايا كما nن �دث 7 ا½اهلية، 
ºيك ال : "وÁخالص ا�لبية هللا بعدما nن ا½اهليون يقوRون فيها

، وxÁاب اإلفاضة "تملكه وما Kَلَك. ا هو Rك��ك Rك، إال ���
من K ن واحد هو عرفات � عكس ما nن يفعله بعض العرب 7 
. ا½اهلية من اإلفاضة من Kوضع غi اGى يفيض منه سائر اgاس

و� أية حال فر� ا-صيات هو عمل من أعمال ا-ج يأتيه ا�سلم 
. Rلشيطان ولعنه و\ارuتهتقرuا إ} اهللا سبحانه تعبiا عن كراهيته 

فأين اRوث�ية هنا؟ إن هذه اRشعiة، � العكس، ت|ز  ا�وحيد إبرازا، 
إذ يعلن ا�سلم ب�ل قواه أنه عبد هللا يطيعه وحده و�ع, اRشيطان 

 . و�نفر منه ومن وساوسه و�علن خصومته r وحرuه عليه دون هوادة
 ا)م@ من ا)هودية نقرأ أن اإلسالم أخذ كفارة" الَقَسم"وÎ مادة 

أو ا�gانية رغم أن كفارة ا-نث 7 القسم 7 حد ذاتها لNست 
مقصورة � ا)هودية، كما أن شÜ اRكفارة "تلف 7 اإلسالم عنه 

ُ ": "ا�ائدة" من سورة ÉÒفâ اآلية : 7 تلك اtيانة  يَُؤاِخُذُ{ُم ا&°
َ

ال
ْغِو 7ِ 

°
ِ�ْن يُؤَ  بِاRل

َ
ûَْمانُِ�ْم َول

َ
اَرتُُه أ ûَْماَن فََكف°

َ ْ
ْدÆُُم األ اِخُذُ{ْم بَِما َ-ق°

ْو 
َ
ْو ِكْسَوÆُُهْم أ

َ
ْهِليُ�ْم أ

َ
وَْسِط َما Æُْطِعُموَن أ

َ
ِة Kََساِكَ@ ِمْن أ إِْطَعاُم َعَ�َ

ûَْمانُِ�ْم إَِذا
َ
اَرُة أ ي°اٍم َذRَِك َكف°

َ
ثَِة .

َ
ْد فَِصيَاُم ثَال ِxَ َْمR ِْر�ُر َرَ/بٍَة َ'َمْن

َ
² 

ُ�ْم 
°
َعل

َ
ُ�ْم آَيَاتِِه ل

َ
ُ ل ُ ا&° §@َaَُِك يRَمانَُ�ْم َكَذûْ

َ
َحلَْفتُْم َواْحَفُظوا أ

أما 7 ا)هودية فنقرأ 7 اإلصحاح ا�اKس من سفر ". 5َْشُكُرونَ 
َحٌد ُمْفَ~ًِطا ^َِشَفتَيِْه Rِإلَِساَءِة "7 العهد القديم أنه " اRالو�@"

َ
إَِذا َحلََف أ
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ْو Rِإلِحْ 
َ
يِع َما ûَْفَ~ُِط بِِه اِإلyَْساُن 7ِ أ ِÖَ َساِن ِمْن  âِْخ

ُ
َِمِ@، َوأ َ-نُْه، 0ُم°  ا)ْ

 ِمْن هِذهِ ءَ�  فَإِْن nََن يُْذنُِب Ä 7ِ.  ِمْن ذRَِك ءَ�  ُعِلَم، َ'ُهَو ُمْذنٌِب 7ِ 
 بِهِ 

َ
ْخَطأ

َ
ِ� Å. يُِقر« بَِما قَْد أ

ْ
 اRر°ب§ بَِذÏِيَحٍة ِإلثْ  َوَ�أ

َ
hِ إِ}

°
 ِمِه َ-ْن َخِطي°ِتِه ال

 بَِها
َ
ْخَطأ

َ
َمْعِز، َذÏِيَحَة َخِطي°ٍة، : أ

ْ
Rا ِمَن ا ًõْ-َ ْو

َ
2ْنَاِم 1َْعَجًة أ

َ
îَ1ْ ِمَن األ

ُ
أ

َ ِهُن ِمْن َخِطي°ِتهِ 
ْ
ُر َ-نُْه ال ِ� Ó. َ'يَُ�ف§

ْ
 َوÁِْن Rَْم Æَنَْل يَُدُه ِكَفايًَة Rَِشاٍة َ'يَأ

ِ بَِذÏِيَحٍة ِإلثِْمِه 
°

Gبِهِ ى ا 
َ
ْخَطأ

َ
ْو فَْرَ� : أ

َ
ْ@ِ أ

،  ûََماَمتَ  اRر°ب§
َ

æََاٍم إِ}
َحُدُهَما َذÏِيَحُة َخِطي°ٍة َواآلَخُر ُ\َْرقَةٌ 

َ
ِ� É. أ

ْ
َ ِهِن، َ'يَُقر§ُب  يَأ

ْ
 ال

َ
بِِهَما إِ}

 ِ
°

Gى ا 
ً

ال و°
َ
َخِطي°ِة أ

ْ
 ûَْفِصلُهُ . Rِل

َ
َسُه ِمْن َ/َفاُه َوال

ْ
َوَ�نْضُح ِمْن َدِم Ò.  َ�ُز« َرأ

َاِ� 
ْ

ºَمْذبَِح، َوا
ْ
Rَِطي°ِة َ�َ َحائِِط ا

ْ
ْسَفِل  َذÏِيَحِة ا�

َ
 أ

َ
ِم ûُْعَ�ُ إِ} °tِمَن ا

َمْذبَِح 
ْ
Rِيَحُة َخِطي°ةٍ . اÏإِن°ُه َذ .ÈÍ �ِا°åا ا م°

َ
ُر  َوأ َعاَدِة، َ'يَُ�ف§

ْ
َ'يَْعَملُُه ُ\َْرقًَة nَل

َ ِهُن ِمْن 
ْ
hِ َ-نُْه ال

°
، َ'يُْصَفُح َ-نْهُ  َخِطي°ِتِه ال

َ
ْخَطأ

َ
َوÁِْن Rَْم Æَنَْل يَُدهُ ÈÈ. أ

ْو فَْرَ� 
َ
ْ@ِ أ

ِ�  ûََماَمتَ
ْ
 بِِه ُعْ�َ اِإليَفِة ِمْن  æََاٍم َ'يَأ

َ
ْخَطأ

َ
ا أ بُِقْرuَانِِه َ-م°

 xََْعُل َعلَ . َدِ/يق، قُْرuَاَن َخِطي°ةٍ 
َ
 يََضُع َعلَيِْه َز�ْتًا، َوال

َ
ن°ُه ال

َ
َانًا أل

ُ
º يِْه

ِ� ÈÙ. قُْرuَاُن َخِطي°ةٍ 
ْ
َ ِهُن ِمنُْه Kِْلَء َ/بَْضِتِه  يَأ

ْ
َ ِهِن َ'يَْقِبُض ال

ْ
 ال

َ
بِِه إِ}

َمْذبَِح َ�َ َوقَائِِد اRر°ب§ 
ْ
Rرَُه، َوُ�وقُِدُه َ�َ اnَاُن َخِطي°ةٍ . تَْذuَإِن°ُه قُْر .

ÈÊ ِْهُن ِمن َ
ْ
ُر َ-نُْه ال hِ َ'يَُ�ف§

°
 بَِها 7ِ   َخِطي°ِتِه ال

َ
ْخَطأ

َ
َواِحَدٍة ِمْن ذRَِك،  أ

َ ِهِن �nَ°ْقِدَمةِ . َ'يُْصَفُح َ-نْهُ 
ْ
 ". َوَ�ُ�وُن Rِل

فا-َِلف عند ا)هود 7 . وواضح أنه ال يوجد أى وجه شبه بتاتا
حد ذاته خطيئة xب ا�كفi عنها بNنما هو 7 اإلسالم جائز، أما 

ثم إن اRكفارة يقوم بها ا�سلم . ا-نث فيه لNس إالاRكفارة فع� 
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بنفسه ®الفها 7 ا)هودية حيث ال بد من nهن ي�فر عن اآلثم 
كذRك 7 اRوقت اGى تتم االستفادة فيه من كفارة ا�سلم إذ . خطيته

ينال خiُها الفقiَ وا�سكَ@، أو ا-انَث نفَسه بصوم ثالثة أيام 
ا 7 ا)هودية تضيع هدرا ال cستفيد منها تتهذب بها أخالقه، Õده

أحد، ا3 إال ما يذهب منها Rل هن، اGى لNست r 7 ا-قيقة شغلة 
. وال Kشغلة كما هو واضح ألن ا-انث cستطيع تقديم اRكفارة بنفسه

ثم إن تلطيخ جدران ا�عبد باtم يذكرنا با�مارسات ا�مجية عند 
ى ب�اتب ا�ادة أن ãرس فال ينaس ومن ثم لقد nن األحر. اRوث�ي@

بaنت شفة، Rكنهم Rألسف يقبلون � ا�دلNس واRكذب عن علم 
 .وقصد بقلوب ميتة وضمائر خرuة Kلوثة

�اول شاخت عبثا اRزعم بأن ²ر�م ا�يتة 7 " ا�يتة"وÎ مادة 
اإلسالم إنما يرجع إ} ا½اهلية إذ nن العرب قبل اإلسالم �رKونها 

نها، مع أن هذا غi صحيح، إذ nنوا �اجون اRرسول عند وال يأqلو
نزول اg¯ القرآ� عن أqلها بأنهم ال يََرْون أّى فرق ب@ أن ي�ون 
. ا-يوان قد ذsه ^� أو أن ي�ون قد ذsه اهللا بموته ميتة طبيعية

وÁن تعدد اآليات القرآنية 7 ²ر�م -م ا�يتة )دل � أن القرآن nن 
�كما أن جعفر بن أò طالب، ح@ وقف . دة متأصلة فيهم�ارب 

أمام Õا� ا-aشة يرد � د�وى عمرو بن العاص وزميله ضد 
ا�سلم@ هناك، قد أعلن أنهم nنوا يأqلون ا�يتة، ثم �ا جاءهم 

" ا�ائدة"وÎ سبب نزول اآلية اåاåة من سورة . اإلسالم حرمها عليهم
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وقِد كنا : "يقول أحد اRصحابة
ُ
مع رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم وأنا أ

ُت الِقْدر
ْ
َفأ

ْ
q

َ
نِْزل ²ر�م ا�يتة، فأ

ُ
 ". ²ت قِْدٍر فيها -ُم َميْتٍَة، فأ

ومن هنا فح@ يقول خليل عبد اRكر�م، 7 كتابه ا�ذكور، إن 
اRرسول عليه اRصالة واRسالم قد أخذ عن ا½اهلي@ تعظيمهم 

 ا-رام، وا-ج° والعمرَة واالختتاَن والُغْسَل إلبراهيم وÁسماعيل واºيت
من ا½نابة واRصوَم وتقدcَس شهر رKضان واالجتماَع يوم ا½معة، 
واgفوَر من عبادة األصنام وتقديم القراب@ �ا، و²ر�َم اRرuا واRزنا 
و�ب ا�مر وأqل ا�يتة و-م ا��õر ووأد اºنات، واإليماَن باهللا 

وتعديَد اRزوجات وا�عشiَ والعاقلة والقسامة اRواحد وuاºعث، 
 ثم يزعم أنه ابن ïدتها وأنه أ� بما Rم ى،واRسلب وا�خمNس واRشور

 iلتو أن دعواه العر�ضة هذه زائفة وغR يأت به أحد من قبله، نعرف
 .قائمة � أساس

فأما تعظيم اRكعبة وَجْعل ا-ج والعمرة من شعائر اإلسالم 
ا½اهلي@ بل هو من دين إبراهيم عليه اRسالم، فلNس مأخوذا من 

اGى أKره سبحانه بaناء بNته ا�عظم وا�أذين 7 اgاس با-ج � يأتيه 
وقد ذكر القرآن ا�جيد ذRك وتاله اúg . اgاس من v فج عميق

عليه اRسالم � Kسامع العرب ال Kرة وال Kرت@ وال ثالثا بل 
ثم إن  . ~ض عليه أى من العرب قطع�ات ا�رات، ومع هذا Rم يع

. ا-ج 7 اإلسالم ãتلف كثiا عن حج ا½اهلي@ حسبما بNنا قبال
وأما بال�سبة إ} ا½معة فÜ ما يم�ن أن يقال 7 هذا اRصدد هو أن 
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قرcشا nنت éتمع 7 ذRك ا)وم 7 دار اgدوة، فيخطب فيها كعب بن 
و "صوص، 7 وقت من ذRك وأين هذا من صالة ا½معة � �. ىRُؤَ 

ا)وم "صوص، وK Îساجد اtنيا Öيعها ال 7 دار معينة من Kكة 
دون سواها، وRلناس 	هم ال Rكبار قرcش فقط، و®طبة دي�ية ال 

 ®طبة عن أوضاع قرcش؟
كذRك . وأما ²ر�م األصنام وقرابNنها فهو دين األنaياء Öيعا

ثم إن . مر أو ا��N أو اRزنالNس هناك دين سماوى �لل اRرuا أو ا�
ا-نفاء، اGين يعزو خليل عبد اRكر�م إ)هم ²ر�م هذه الفواحش، 
تَْوا بأى 

َ
nنوا يؤÌدون أنهم � دين إبراهيم، وRم يزعموا يوما أنهم أ

كذRك . وقل مثل ذRك 7 ا�تان. �ء من هذا من عند أنفسهم
 أنه 7 اإلسالم "تلف فاRصوم Kوجود v 7 األديان تقر�با، عالوة �

� أن ثم . تماما عنه 7 ا)هودية وا�gانية وا�جوسية اختالفا عظيما
ترى Rو Rم : سؤاال خطiا �وك 7 القلب ردا � هذا اRزعم اR ذب

ي�ن اRرسول عليه اRسالم قد أ� ^lء جديد 7 هذه ا�Rائع فِلَم 
ال Kوقف اRرفض وقف منه العرب 	هم � ب�رة أبيهم Rسنوات طو

والعداوة واRكراهية، وآَذوْه هو وأتباعه وNuتوا اgية � قتله، بل قتلوا 
بعضا من صحابته، وظلوا �ارuونه هو وا�ؤمن@ به حرuا ال هوادة فيها 
إ} أن فاؤوا Rرشدهم بعد أعوام طوال ف~اجعوا عن سخف Kوقفهم 

 العدا! هذا؟ 
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 عند v األKم تقر�با 7 وأما تعديد اRزوجات فقد nن معروفا
ا�Rق والغرب، عالوة � أن بعض ا�جتمعات nنت تعدد با�ئات، 
. بل ما زالت هناك حh اآلن ñتمعات غi إسالمية تمارس ا�عديد

ومن ناحية أخرى فقد ق� اإلسالم ا�عديد � أرuع، وRم يطلقه 
tى العجز بل لقد فضل ا�وحيد مع هذا . إطالقا كما nن ا-ال قبال

ثم إن اإلسالم، عندما . عن توفi العدل ب@ ا�Rائر كما هو معروف
أحل ا�عديد، قد راZ أن هذا ال���ع أK pqوافقة Rلطبيعة ال��aة، 
وÁال فاألKم األورuية مثال، و¦ ال تأخذ با�عدد، ين�� فيها اRزنا 

 . ÷ واtا�واإلباحية ا½�سية وا�يانة � أوسع نطاق كما يعرف القا
كما أن اإلسالم Rم يقر ا½اهلي@ � عبادتهم Rألصنام واألوثان 
وتقديم القراب@ �ا واعتقادهم 7 العراف@ واRكهان واRسحرة 
واستعانتهم بهم أو أqلهم ا�يتة أو لعبهم ا��N أو استحال�م اRرuا أو 

هم وأدهم ألطفا�م أو عدوانهم بعضهم � بعض دون حق أو تطفيف
اRكيل وا�íان أو غرامهم با�مر أو تعدد أزواج ا�رأة اRواحدة، أو 

 .زواج االس�بضاِع أو اRشغاِر أو ا�قِت أو اºَدلِ 
وuا�ثل يزعم خليل عبد اRكر�م أن اإلسالم إنما أخذ اRرق عن 

وا-ق أن اRرق nن معموال به 7 العاRم 	ه بل ظل Kوجودا إ} . العرب
hة الع� ا-ديث حæرRر��ا، و� �و ال يعرف اKا وأu7 أور 

ومع هذا فقد أدخل اإلسالم تطورات � هذا اgظام ت�فل . اºتة
يق، éفيف منابعه مع األيام تماما، إذ انتهز v سا�ة إلعتاق اRرق
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 الc hسهل وقوع اإلyسان فيها فجعله كفارة لعدد من األخطاء
 واإلفطار العمد 7 رKضان n-نث 7 ا)م@ وÁيذاء اRسيد لعبده

إلخ، ... والقتل ا�طإ ورغبة اRرجل K 7راجعة زوجته الh ظاَهَر منها
َمة أن 

َ
فضال عن ��5عه Rلم تبة، الh بمقتضاها �ق Rلعبد واأل

بل إن اإلسالم قد أوجب . �ررا نفسيهما بما cستطيعان تدبiه من مال
دهم و��سوهم üا معاKلة اRرقيق معاKلة حسنة sيث يطعمهم سي

يطعم هو و�لaس، وÁذا 	فهم ^lء ثقيل فليعاونهم، وَحب°َب إ} ماRك 
وقبل هذا 	ه ال بد من معرفة أن . اRرقيق إعتاقهم تقرuا إ} اهللا

و� ما جاء فيه عن هذا ا�وضوع هو ýمه عن . اإلسالم Rم يق4§ اRرق
: ، وهذا نصها"\مد"Kصi أ¸ى ا-رب 7 اآلية اRرابعة من سورة 

وا " َنْتُُموُهْم فَُشد«
ْ
5

َ
قَاِب َحh° إَِذا أ يَن َ{َفُروا فََ�َْب اRر§ ِ

°
Gِقيتُُم ا

َ
فَإِذا ل

ْوَزارََها
َ
َرُْب أ

ْ
ا فَِداًء َحh° تََضَع ا- ا َمنðا Ïَْعُد َوÁِم° َوثَاَق فَإِم°

ْ
Rس 7 ...". اNول

Gين nنوا آنذاك هم  اى،أى ýم عن اس~قاق األ¸ى، اآلية، كما نر
ا�صدر اRوحيد Rلرق 7 اإلسالم، فقد أل� دين \مد اس~قاق 
ا�خطوف@ وKرت�ú جرائم القتل وا�Rقة واRزنا واRَمِدي�ِ@ اGين 
يعجزون عن اRوفاء بديونهم واألوالد اGى يرى آباؤهم، Rسبب أو 

وفوق . آخر، بيعهم واألشخاص اGين تدفعهم ا-اجة إ} بيع أنفسهم
هذا فقد قرر اإلسالم Rألرقاء حقوقا عظيمة Rم ي�ونوا �لمون بها 

 . � اإلطالق
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و� نفس اRشا	ة يُرِْجع خليل عبد اRكر�م ا�خمNس، أى أخذ 
اtولة اإلسالمية �س الغنائم الh �صل عليها ا½Nش من ا-رب 

هم، مع األعداء وضمه إ} خز��تها Rإلنفاق منه � Kواطنيها وKصا-
إ} ما nن معروفا 7 ا½اهلية من أخذ شيخ القبيلة أو قائدها 7 

: وا�سألة هنا لNس فيها سوى أKر�ن اث�@ ال غi. الغارة رuع الغنيمة
 ، فإما أن تأخذ اtولة نصيبا من الغنائم تنفقه 7 مطاºها الh ال ت�ت¯

�سها واtول 	ها تأخذ غنائم ا-روب Öيعا ال . وÁما أال تأخذ
فهل ورثت ذRك عن عرب ا½اهلية ¦ أيضا؟ إن اRرuع اGى . فحسب

nن يأخذه شيخ القبيلة أو أمi الغزوة nن يذهب إ)ه وحده، أما 
 فعالم ا�صايح إذن؟. ا�مس فيذهب إ} خز�نة اtولة

 الh ي�خ خليل عبد اRكر�م ى،واألKر كذRك 7 شأن اRشور
اذا 7 ذRك Rو nن صحيحا؟ أqان ير�د وم. بأنها مأخوذة من ا½اهلي@

أن ين� اإلسالم االس�بداد والعسف والطغيان � اRشورى وا-ر�ة؟ 
 وترك Rلمسلم@ ى،ثم إن اإلسالم قد وضع ا�طوط العامة Rلشور

اRساحة بعد هذا � يصوRوا وxوRوا بغية استحداث اgظام اGى 
Kس~شدين بتجارب cساعدهم � تطبيق ذRك ا�بدإ اRسيا� العظيم 

 فا�هم هو ا-فاظ � اRشورى والعمل بها والفرار من .ىاألKم األخر
و��â أن اهللا قد أKر رسوr، وهو َمْن هو، أن . االس�بداد والغشم

r شورى مبدأ دائماRك ال|هان . يتخذ اRفهل هناك  برهان أقوى من ذ
 اهللا ولقد nنت حياته ص� ى؟� إعالء اإلسالم من شأن اRشور
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عليه وسلم 	ها éرى � ا�شاورة واستطالع آراء اآلخر�ن سواء 7 
و�ذا ما فشل ص� اهللا عليه وسلم قط، بل nنت . ا-رب أو 7 اRسلم

 . حياته 	ها Õاحا Õ 7اح
ه  لقد nن \مد نaيا رسوال، وµنت اRسماء توجهه وتن�ه وتب�§

ومن ب@ ما أوحته إ)ه . هبا-ق وا�i والفالح وتر�ه وتوY إ)
وقد وافق بعض تلك األح م ما أ� به األنaياء . أح م ا��Rعة

وهو أKر طبي� ال َجَرم فيه، فاgبوات من عند اهللا، ومن ثم . اRسابقون
فا�توقع أن ت�ون هناك نقاط اتفاق 7 األKور الh ال تتغi فيها 

ع فإن تلك األح م أما إذا تغiت األوضا. أحوال ال�a وأوضاعهم
وال مانع أبدا أن ي�ون هناك اتفاق ب@ بعض تلك . تتغi معها

ولNس هذا با�ستغرب، فال�a لNسوا . األح م وu@ ما عند العرب
 . شياط@ ال يمكنهم ا�وصل إ} حق أو خi أبدا

وأغلب الظن أن نقاط االتفاق ب@ األح م ال���عية اإلسالمية 
ا هنا أو هناك tى العرب Kرجعها أن األح م الh وu@ ما nن Kوجود

cسi عليها العرب 7 ا½اهلية ¦ من بقايا أديان سابقة äy العرب 
ولقد nن tى العرب . أصلها وظننا �ن أنها من صنع العرب أنفسهم

أو يم�ن أن ي�ون جاء بها نú غi . أنaياء كهود وصالح وشعيب
ولقد nنت اRسماء ترZ . وا بهاعر7 ثم وصلت إ} العرب، فأخذ

ُخَطا ال��aة طوال اRوقت منذ فجر ا�ار�خ األول ح@ Rم ي�ن 
هناك سوى آدم وحواء وذر�تهما، إذ nنت ترفده ب@ ا-@ وا-@ 
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باagي@ وا�رسل@، وتلهمه اRصواب وا�i فيك�شف و�بدع وã~ع 
هل : "م يقل اهللا سبحانهأR. وَ�بْلُغ كثiا من ا-قائق وا�نافع وا�iات

ال : ؟ وا½واب"أ� � اإلyساِن حٌ@ من اtهِر Rم ي�ْن شNئًا مذكوًرا؟
Rم �دث أن أ� � اإلyسان ح@ من اtهر Rم ي�ن فيه شNئا 
مذكورا، بل nن اهللا ينظر إ)ه دائما بع@ اRرæة وا�وجيه و�أخذ بيده 

الم به وما عند هؤالء القوم وÁذا توافق ما جاء اإلس. و�دr � الطر�ق
أو أوùك فلNس بضائره شNئا، فا�هم هو ا-ق وا�i، وما عدا هذا ال 

iيهم 7 قليل أو كث . 
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  القرآنودعوى تلفيقابن اRوراق 
ابن "يقابل Kستعمل ا�شباك وا�واقع الh تهاجم اإلسالم اسم 

ذو   علما�Kؤلف كثiا، وهو اسم حر� قرأت أن صاحبه" اRوراق
 � بر�طانيا 7 أدن|ة جامعة م، درس ÈÒÇÅ7أصل هندى من Kوا)د 

 ا�شهور، وr عدة كتب  ²دث فيها واطى Kونتجمر يد ا�س��ق
úgشك  عن أصل القرآن وحياة اK  العلمانية �y {مد وداعيا إ\

عنوان " �اذا Rست Kسلما؟" كتاٌب اسمه أوساط ا�سلم@، ومنها 7
، وهو الفصل اGى cشكك فيه ابن "Kصادر اإلسالم"أول فصل فيه هو 

 إ�ية ا�صدر القرآ� و�زعم، فيما يزعم، أنه Kستمد من اRوراق 7
وسوف أنقل . ال���عات ا½اهلية وا)هودية وا�gانية واRزرادش�ية

من الفصل ا�ذكور اgصوص الh ت�ناول ذRك ا�وضوع نصا بعد نص، 
وقد اعتمدت باtرجة األو£ � . ُمتِْبًعا v° نص منها بَرد§ى عليه

، و¦ "ابن ا�قفع: "ن اRوراق، الh قام بها من س� نفسهترÖة ýم اب
متاحة � بعض ا�واقع ا�شباكية، وÁن كنت قد أصلحت بعض 

 .األخطاء اإلKالئية واRلغو�ة وقومت عوج األسلوب
فقرات عديدة من  لNس هناRك من شك أنه 7: "يقول ابن اRوراق

". رضيًة وث�يةً بصورة رقيقة فقط أ ي�سو الطالء اإلسال�"القرآن 
ُعوُذ *  ^سم اهللا اRرæن اRرحيم :"الفلق"سورة  فع� سaيل ا�ثال 7

َ
قُْل أ
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َفلَِق 
ْ
َوِمن َ�§ * َو)َِمن َ�§ 8َِسٍق إَِذا َوقََب * ِمن َ�§ َما َخلَق * بَِرب§ ال

اثَاِت 7ِ  ُعَقد  اg°ف°
ْ
 ".  َوِمن َ�§ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ * ال

 اRوراق، ول�ن أين اRوث�ية 7 اRسورة؟ لقد أKر هذا ýم ابن
القرآُن اúg° \مدا عليه اRصالة واRسالم 7 هذا اgص اRكر�م 

 فهل االستعاذة باهللا وث�ية؟ فما .باالستعاذة باهللا سبحانه وتعا}
ا�وحيد إذن؟ أهو 7 االستعاذة بال�a وعبادتهم و�Áاكهم مع اهللا 

هتمام عليه جل وعال كما يفعل ناس من سبحانه بل تقديمهم 7 اال
غi ا�سلم@؟ أم هل هو 7 االستعاذة باألصنام أو باRكواكب مثال؟ 
واضح أن اR تب يتحدث بالمباالة متصورا أن هذا اRسخف ا�افه 

 .يم�ن أن يدخل عقول ا�سلم@
فهذا عن ا�ستعاذ به، وهو اهللا عز وجل، فماذا 7 ا�ستعاذ منه 

Rسالم 7 اآليات اRرسول عليه اRر اKِ
ُ
كر�مات من وث�ية؟ لقد أ

فهل 7 االستعاذة من ا�R . باالستعاذة من ا�R ا�وجود 7 اtنيا
وث�ية؟ هل ير�د منا ابن اRوراق أن yستعيذ باهللا من ا�i وyستكp من 

Kِر نaينا ص� اهللا عليه وسلم ! ا�R؟ واهللا إن هذا لعجيب
ُ
كما أ

 عند ُوقُوuِه، أى من الظالم عندما يلف اRكوَن باالستعاذة من الغاسق
فماذا من اRوث�ية 7 ذRك؟ بطبيعة ا-ال ح@ . وال تعود اRرؤ�ة üكنة

كما قد �ب ا�حزون أن ãت� . ينام اإلyسان فإنه يطفئ اgور �دة
ل�ن هذا . بنفسه 7 الظالم حh تهدأ أعصابه وxمع شتات نفسه

إنما االستعاذة هنا . فيه بل ا�v i ا�iلNس هو ا�قصود ألنه ال � 
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من أخطار الظالم كأن يقع اإلyسان 7 ب9 أو حفرة أو تõلق قدمه 
� ق�ة Kوز مثال ال cستطيع أن يراها فتكون الطاّمة، وقد يموت 

ومعروف أن حوادث اRسيارات ت�p . فيها، وما أpq ما �دث هذا
 قد ي~uص باRواحد منا عدو r 7 كما. 7 الظالم وتقّل 7 وضح اgهار

الظالم )�uه أو يقتله، فال yستطيع أن نفعل إزاءه شNئا ألن الظالم 
وا�الحظ أن . cس~ه عنها، فيأ� عدوانه علينا مباغتا ال يمكننا اتقاؤه

اRلصوص �دة ما يمارسون yشاطهم 7 الظالم، فهم أيضا داخلون 7 
 7 الظالم ال نت¾فه باgهار، إذ علينا بل إننا نت¾ف ماال. ا�ستعاذ منه

إضاءة ا�صابيح، واإلضاءة �ا 	فتها، بNنما أنت تمارس حياتك 7 
ضوء اRشمس نهارا دون أن تدفع 7 مقابل ذRك اgور اRرuا� اºاهر 

 فهل يصح أن يع~ض اR تب ا½اهل � هذا؟. وهكذا... Kليما واحدا
 \مد عبده باgمام@  أما اgفاثات 7 العقد فيف�ها

وقد شبههم . واgمامات، اGين يفسدون العالقات الطيبة ب@ اgاس
اهللا، كما يقول، باRسحرة ا�شعوذين اGين إذا أرادوا أن �لوا عقدة 
ا�حبة ب@ ا�رء وزوجه فيما يوهمون به العامة عقدوا عقدة ثم نفثوا 

 hلعقدة الR 
ð

وها )كون ذRك َحال
»
ثم يضيف . ب@ اRزوج@فيها وَحل

قائال إن اgميمة 5شبه أن ت�ون Rونا من أRوان اRسحر ألنها ²ّول ما 
ب@ اRصديق@ من \بة إ} عداوة بوسيلة خفية nذبة، وتضلل وجدان 

ِديَقْ@ كما يضلل اRليُل من cسi 7 ظلمته و� هذا فأين اRوث�ية . اRص°
 هنا؟
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قلنا إنها تتحدث عن yساء وحR hو أخذنا اآلية � ا-قيقة و
نا وث�ية؟ ما أpq ما يهددينف: 7 الُعَقد فعال فهل فيها ما يدل � 

ٌد بأنه سوف يفعل فينا كذا وÌذا وãرب بNتنا ب�ذا وÌذا أو أنه  مهد§
سوف يدKرنا و�ق� علينا، فال يز�د اRواحد منا 7 تلك ا-الة عن 

وأنا أستعيذ : "تهديدات � سaيل االستهانة بما cسمع من أن يقول
 دون أن ن�ون Kصدق@ شNئا !"باهللا منك ومن تهديداتك يا فالن

 ا�هديدات، Rكنها وسيلة إلخراس ا�هدد وÁفهامه أننا ال من تلك
أما أن ي�ون وراء . نأqل من قعقعاته هذه وال نبا} بها وال نصدقها

ا، فاúg اآلية فعال اعتقاد باgفث 7 العقد فغi مقبول عندى بتات
عليه اRسالم قد حذر ا�سلم@ Kرارا وت�رارا من هذه ا�رافات 

به nفرا بما cستع@ حh لقد جعل من يذهب إ} ساحر أو عراف 
نِْزل عليه

ُ
 فاآلية تأKر ا�ؤمن باالستعاذة برuه وv Î األحوال. أ

وهذا من أقوى ìوب ا�وحيد، إذ معناه أن اهللا . واالحتماء به سبحانه
والعبد هللا يف� اآلية بأن ا�سلم ال ي�ب� أن cشغل باr . ده v �ءبي

 v فاثات 7 العقد أو يعتقد فيه أصال، بل يعتصم منgبما يقال عن ا
. أذى باهللا، اGى ال ي�  ا�عتصَم به �ء 7 األرض وال 7 اRسماء
 وuهذا �سم ا�سألة و�ئدها 7 مهدها و�aيت خا} اºال دون قلق أو

 .إز�ج
وÌم Rلحسد وصاحبه . وتب� االستعاذة باهللا من ا-اسد وحسده

ذRك أنه ح@ تدب عقارب ا-سد 7 نفس ا-اسد . من �ور وأìار
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فإنها تظل تôغه فال يهدأ r بال وال cستقر به قرار حûُ hْفِرغ سم 
إما ب�� : وما أpq اRسبل إلفراغ ذRك اRسم. حسده 7 ا�حسود

h 5شوه صورته وسiته، وÁما برسم ا�طط إليذائه اRشائعات ال
وìÁاره كوضع اRسم مثال 7 طعامه، أو تنو�مه بدواء منوم حh يفوته 
االمتحان إذا nن طاºا متفوقا، وÁما بإحراق سيارته إذا nن قد اش~ى 
سيارة جديدة، وÁما باg°م§ بNنه وu@ رئNسه حh يعاقبه وãسف به 

بالغ اRسلطات زورا وuهتانا بأنه من أعدائها اGين وظيفته، وÁما بإ
ةً . ي~uصون بها �ا فتعتقله وتر� به 7 اRسجن °ìَ م دفع ا-سدÌو

وÌم ¸قت . ال ²مل وال تنجب إ} قتل ابن ìتها حسدا منها �ا
ا-اسدة ابن اKرأة أخرى ذات أوالد حقدا منها  عليها ورغبة 7 أن 

. إلخ إن nن RGك من آخر... ما Rألخر�اتي�ون �ا ¦ أيضا وt ك
وÌما يرى القارئ ال يوجد أى ظل Rلوث�ية هنا � اإلطالق، و>م ابن 

 . اRوراق تضليل 7 تضليل
اقتaَُِسْت مناسك ا-ج 	ها دون : "و�قول ابن اRوراق بعد ذRك

قطعة من وث�ية غi مفهومة : "خجل من üارسات سابقة � اإلسالم
ِخَذْت و

ُ
ْدñَِْت 7أ

ُ
 7 فا-ج أو ا-ج األq| إ} Kكة يقام . اإلسالم أ

وهو اRرÌن . ع� من اRسنة اإلسالمية أو اRشهر اåا�، ا-جةى شهر ذ
س � أواKر 7 وواجب ديª، ا�اKس من اإلسالم  مفروض Kؤس°

فع� K vسلم ذى صحة جيدة ومتم�ن بصورة nفية أن . القرآن
و5شÜ أول سبعة أياٍم ا-ج° األصغر . حياته 7فر�ضة ا-ج Kرة ى يؤد
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وقت عدا األيام اåامن ى أ من ا�م�ن إقامتها 7 ، الh)العمرة(
فهذه األيام "صصة Rلحج . ا-جةى وا�اسع والع� من شهر ذ

 |qاأل ،Gامن يبدأ 7ى اåا. 
اºداية عندما يصل ا-اج إ} نقطة �  7: األيام ا�مسة األو£

حالة  ي�ون 7  عدة أميال خارج Kكة يقوم بإعداد نفسه �Rبعد
وuعد أن يقوم بارتداء ºاس ا-ج الaسيط . من الطهارة أو القداسة

ا�قدسة ا�جاورة  اRوضوء واRصالة يدخل ا-اج إ} األراëى و�ؤد
�كة حيث من ا�توقع أن يمتنع عن قتل ا-يوانات وقلع اgباتات 

 كما يقوم باRوضوء واالبتهال .االتصال ا½�äوالقيام بأعمال عنف و
وuا�ثل يقّبل ا-جر األسود ا�وجود داخل . عند ا�سجد ا-رام بمكة

��Rن اÌرRكعبة، و¦ اRكع°ب 7 من اK داخل الفناء ا�كشوف  بناء
 .با�سجد ا-رام

بعد ذRك يلتفت ا-اج إ} ا)م@ و�قوم بالطواف حول اRكعبة 
 وÎ. ث Kرات ®طى ¸�عة، وأرuع Kرات ®طى بطيئةثال: سبع Kّرات

حيث Kوضع حجٍر مبارٍك آخر،  K vرة يقوم بلمس اRرÌن ا)ما�
 .و�قّبل ا-جر األسود أيضا

يقال إن ى وهو ا� ن اG، ثم يتجه ا-اج إ} مقام إبراهيم
و�قوم بصالت@ أخر�@ ثم يعود إ} . إبراهيم ص� فيه إ} اRكعبة

وuالقرب من ذRك توجد ب9 زKزم ا�قدسة حيث . ود )قبلها-جر األس
�°ة حسب اRروايات  �uت هاجر و�ب ابنها إسماعيل 7 الَ|§
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وهو ، "ا-جر"ثم ي�تقل ا-جيج إ} K ن \اط cس� بـ. اإلسالمية
Gسماعيل دفنا فيهى ا� ن اÁو�قال إن ، يعتقد ا�سلمون أن هاجر و

من Kكة إ}  )لة إ¸ائه األ�جيú 7\مدا نفسه قد نام هناك 
 .القدس

يغادر ا-اج ا�سجد ا-رام من إحدى : ا)وم اRسادس إ} العا�
ا�ارج يقوم ب�سلق ا�ل قليل اال�دار  وÎ. بواباته األرuع والع��ن

وهذه . Kرددا خالل ذRك آيات من القرآن، "جبل اRصفا"ا�عروف بـ
. ال|�ة ر ا�ف~ض عن ا�اء 7ا�ناسك اRسخيفة تذكر ببحث هاج

Kكة حيث  و�تم قضاء ا�ساء 7. وهذا هو ا)وم اRسادس من ا-ج
ا)وم اRسابع يقوم   وÎ.ىيقوم ا-اج بالطواف حول اRكعبة Kرة أخر

ا)وم اåامن  أما 7. ا�سجد اRكبi ا-اج باالستماع إ} خطبة 7
.  ا�عتادة و�aيت هناكفي�تقل إ} ِمªً حيث يقوم بالفروض اإلسالمية

Îعد صالة الفجر وuي�تقل ا-اج إ} جبل عرفة ، ا)وم ا�اسع، و
وطبقا Rلروايات اإلسالمية فقد . حيث يقام م�سك اRوقوف بعرفة

وهناك يردد . ا�� آدم وحواء 7 ذRك ا�وضع بعد هبوطهما من ا½نة
ثم . وuةا-اج اRصلوات ا�عتادة وcستمع إ} خطبة أخرى Kوضوعها ا�

حيث يؤدى صالة ، و¦ Kوضع ب@ مª وعرفة، يفيض إ} Kزدلفة
 .ا�غرب

أرجاء  و�تفل به 7، وهو يوم األضحية، ونصل إ} ا)وم العا�
ا�تعبدون صلواتهم مبكرا ى وفيه يؤد. كعيد األض العاRم اإلسال�
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مK  ªزدلفة ثم ي�تقلون إ} Kواضع اRرجم اåالثة 7 اRصباح 7 7
. ا-اج سبع حصيات � K vوضع من Kواضع اRرجم حيث ير�

ا-اج عن بعد ال يقل عن  وفيه ير�. ا½مار ر�: وcس�° هذا الطقس
^سم اهللا العظيم أفعل هذا، و�uره إلبلNس : "�سة ع� قدما قائال

نفس ا)وم، )عود ا-اج و�قوم  ثم تر� بقية ا½مرات 7". وخز�ه
وuعد اRو)مة �تفل ا-اج بطقس ا�حلل .  æََلبا�ضحية بعõة أو

يقوKون : عندما يقوم اRكثi من ا-جيج sلق رؤوسهم أو بaساطة
 .بقص بضع ُخُصالت

âا�سلمون صبغة منطقية � هذه ا�رافات العملية  و�ض
حاول أن يمنع اRسلف ى اG، بوصفها رKزا �قاومة إبراهيم إلبلNس

. إسماعيل ا�ضحية بابنه الغا} �ية 7العظيم من أداء مهمته اإل
فا�ضحية sمل أو عõة ¦ بaساطة إحياء Gكرى فداء إسماعيل 

 .ب�aش
ترى كيف أم�ن Rشخٍص مقاوٍم Rلوث�ية وKوحٍد ال يل@ 7 
Kوقفه مثل \مد أن يُْدِخل v هذه ا�رافات اRوث�ية إ} قلب 

 ا)هود وا�سيحيون اإلسالم؟ معظم ا�ؤرخ@ يوافقون � أنه Rو رفض
úسوع وفضلوا ات§باع \مد � أنه نcو� وK  يدعو إ} ديانة إبراهيم

القبلة R نت القدس ¦ القبلة بدال  Kكة ح@ اعت| القدس ¦ 7
وR نت اRصخرة القديمة ولNست اRكعبة ، من Kكة ا�دينة ا�قّدسة

 ". با�رافةءKوضع ا�وقi ا��
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أين اRوث�ية 7 هذا؟ : اق، واRسؤال هنا أيضاهذا ما قاr ابن اRور
نعم أين اRوث�ية 7 االغ�سال وطرح ا�ال^س العادية واس�بدال Kال^س 
^سيطة غi "يطة بها أو 7 ت�رار االبتهال إ}  اهللا أو 7 الطواف 
حول اRكعبة أو 7 اRس� ب@ اRصفا وا�روة أو 7 اRوقوف بعرفة أو 7 

 ر� ا½مار أو 7 قص اRشعر أو 7 االمتناع عن ا�بيت بمزدلفة أو 7
قتل ا-يوانات وخلع األشجار 7 ا-رم وüارسة ا½�س؟ nن ي�ون 
ýم هذا ا½اهل مفهوما Rو أن ا�سلم@ nنوا يعبدون األوثان 
و�aتهلون إ)ها و�قدKون القراب@ �ا و�تمسحون بها وcستعيذون من 

Ìتها أو nنوا يطوفون باRكعبة عرايا أو ا�Rور ا�توهمة أو ا-قيقية ب|
ينصبون حول اRكعبة أصناما يدورون حو�ا أو يعتقدون أن 7 ا-جر 
األسود قوة سحر�ة أو cسجدون r أو يدعونه أو يصفرون أو يصفقون 

Rكنهم Rم ي�ونوا يصنعون أى �ء . 7 صالتهم عند اºيت ا-رام
ا يقوRون أو يعملون إنما هو من هذا، بل يفعلون نقيضه تماما، إذ v م

وما رميهم ا½مار سوى فعل . تعبi عن إيمانهم باهللا، وuاهللا وحده
رKزى يؤÌدون به بقاءهم � العهد 7 االلÐام بعمل ا�i وéنب 
ا�R وÛÁارهم � Kراغمة اRشيطان وعدم ترÌهم أية ثغرة يم�ن أن 

aس الaسيط اRساذج وأما ا�ل. ينفذ من خال�ا إ} نفوسهم وضمائرهم
فإقرار بأن مفاتن اtنيا زائلة وأن ال�a 	هم من أصل واحد،  فها هم 
. أوالء Öيعا يلaسون Kلaسا واحدا ال تفاضل فيه ب@ حاج وآخر

 r لو تماما من أى �ء يم�ن أن ت�ون�مد اهللا، s ،كعبةRوا
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يع| صلة باالعتقادات اRوث�ية، فال تماثيل وال صور، بل éر�د تام 
كما أن االمتناع عن . عن كمال ا�وحيد وتأصله 7 اgفس ا�سلمة

وقد . قتل ا-يوان وخلع األشجار هو Rون من أRوان ا-فاظ � اNºئة
لفتت اآليات واألحاديث اgبو�ة الh ت�ناول هذا ا�وضوع وما يتعلق 

لة به ان�باه ا�س��قة ا�وgدية فراyشNس  دى شاتِْل فا=رطت 7 وص
ة � اúg \مد KؤÌدة بأنه ص� اهللا عليه وسلم  مديح وثناء Kستَحق°

  . رائد ا-فاظ � اNºئة 7 ا�ار�خ اإلyسا�
وÁذا nن اRضد ûُْظِهر حسنَه اRضد« في�ب� أن نورد هنا بعض 
üارسات ا��Ì@ قبل اإلسالم حh يتضح ا�قدم اRرا� واRرائع اGى 

نُف"فâ . ذا اRصددأÕزه اإلسالم 7 ه
ُ
ذكر : "Rلسهي� نقرأ" اRروض األ

آدَم ُخُذوا  يا بª ":س، وهو قوr تعا}مْ أKر ا-ُ  ما أنزل اهللا تعا} 7
 Kَْسِجد و�وا واu�ْوا

§
v اآلية"... ز��َت�م عند .rوا: "فقوuوا وا��" و

َمتْه من طعام ا-ج إال طعام أæس  .إشارة إ} ما nنت ا-مس َحر°
ْوا يعª": خذوا ز��ت�م"و يا : "وRGك افتتح بقوr. اRلباس، وال Æَتََعر°

ªصفان عليهما من ورق " آدم بã بعد أن قص خ| آدم وزوجه، إذ
إن كنتم ²تجون بأنه دين آبائ�م فآدم أبوÌم، ودينه س~ "ى أ. ا½نة

 إن nنت عبادة األصنامى أ". Kلة أبي�م إبراهيم: "، كما قال"العورة
@Ìم ي�ن من ا��Rم، وÌا نزل 7. دين آبائ�م فإبراهيم أبوüو 

ا�فسi  فâ". وما nن صالتُهم عند اºيت إال ُمَ ًء وتَْصِديةً : "ذRك
: فا� ء. أنهم nنوا يطوفون عراة، و�صفقون بأيديهم و�صفرون
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iصفRر ا-مس... ا�صفيق: وا�صدية. اKا نزل من أüس الِ|« : "وNول
ألن ا-مس ال يدخلون ²ت سقف ". ْن تَأتُوا اºيوَت من ُظُهورهابأ

فإن احتاج أحدهم . وال �ول بNنهم وu@ اRسماء عتبة باب وال غiها
داره 5ََسن°م اºيت من ظهره، وRم يدخل من اºاب، فقال  إ} حاجة 7
عل�م Æُفْ : اهللا سبحانه

َ
تُوا اºيوَت من أبوابِها وات°قوا اّ& ل

ْ
 ". ِلحونوأ

 Îهاية"وgداية واºا "iنت : "البن كثn ذكر ابن إسحاق ما
. اtين واRصالبة ا-مس، وهو اRشدة 7: 5سميتهم قرcش ابتدعوه 7

 sيث الKÐوا ^سaبه أال ãرجوا م تعظيًما زائًداوذRك ألنهم عظموا ا-َرَ 
ان بيت: "وµنوا يقوRون. منه )لة عرفة ".  اهللا�ن أبناء ا-رم وُ/ط°

ف نوا ال يقفون بعرفات مع علمهم أنها من Kشاعر إبراهيم عليه 
. اRسالم حh ال ãرجوا عن نظاِم ما nنوا قرروه من اºدعة الفاسدة

قِ 
َ
 وال سمنًا، وال cَْسلُون شحًما  وهم ًطاوµنوا ال يّدخرون من اRل< أ

ال بaيت  من شعر وال cستظلون إن استظلوا إم، وال يدخلون بNتًاُحرُ 
َدم

َ
ار، ما داKوا \رم@، أن يأqلوا . من أ وµنوا يمنعون ا-جيج والُعم°

فإن Rم xد أحد . ثياب قرcش إال من طعام قرcش وال يطوفوا إال 7
منهم ثوب أحد من ا-مس، وهم قرcش وما وtوا ومن دخل معهم من 

 إذا و�ذا nنت ا�رأة. كنانة وخزاعة، طاف عر�انًا وRو nنت اKرأة
 : اتفق طوافها RGك وضعت يدها � فرجها وتقول

ـــهُ 
»
 ا)ـــوَم يبـــدو بعـــُضه أو ُ	

ـــهُ   
»
ِحل

ُ
 وuعـــد هـــذا ا)ـــوم ال أ
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äæد ثوب أx نü ثياب نفسه،  فطاف 7 فإن ت�رم أحد
 r سNك، ولRفعليه إذا فرغ من الطواف أن يلقيها فال ي�تفع بها بعد ذ

ها َ? : العرب 5س� تلك اåيابوµنت . وال لغiه أن يمس° »
ف نوا ... اRل

كذRك حh بعث اهللا \مًدا  ص� اهللا عليه وسلم وأنزل عليه القرآن 
فَاَض  ":فقال تعا}. ردðا عليهم فيما ابتدعوه

َ
ِ'يُضوا ِمْن َحيُْث أ

َ
0ُم° أ

منا أن رسول اهللا ص� ... Öهور العرب من عرفات:  ىأ" اg°اُس  وقد قد°
ه وسلم nن يقف بعرفات قبل أن يõل عليه توقيًفا من اهللا اهللا علي

r . لباس والطعامRوا من اK ا  عليهم فيما nنوا َحر° ðوأنزل اهللا عليه رد
uُوا  يَا بªَِ : "� اgاس وا َواْ�َ

ُ� Kَْسِجٍد َوُ
§

vُ آَدَم ُخُذوا ِز��َتَُ�ْم ِعنَْد
 
ْ
Rُ�ِب« ا 

َ
فُوا إِن°ُه ال ِ�ُْ5 

َ
ِ'َ@ َوال hِ * ُمْ�ِ

°
ِ ال َم ِز�نََة ا&° ْخَرَج  قُْل َمْن َحر°

َ
أ

ْزقِ  ي§بَاِت ِمَن اRر§ وال : عن ابن إسحاق وقال ز�اد اº !...". ِلِعبَاِدهِ َوالط°
 ". أqان ابتداعهم RGك قبل الفيل أو بعدهى أدر

 Îهاية"وgداية واºأن " ا iرسول اهللا ص� اهللا "أيضا البن كث
ليه وسلم دخل اºيت يوم الفتح، فرأى فيه صور ا�الئ�ة وغiهم، ع

! قاتلهم اهللا: "يده األزالم cستقسم بها، فقال ورأى إبراهيم Kصوًرا  7
ما nن "ما شأن إبراهيم واألزالم؟ ! جعلوا شيخنا cستقسم باألزالم

 إبراهيم يهوديًا  وال ن�انيًا  ول�ن nن حنيًفا  Kسلًما  وما nن من
@Ìها فُطِمَست". ا��	صور Rر بتلك اKد. ثم أæوقال اإلمام أ :

اRزiu  أنبا عبد اRرæن عن Kو� بن عقبة عن أò: حدثنا سليمان
اRكعبة ُصَوٌر، فأKر رسول اهللا ص� اهللا عليه  nن 7: عن جابر قال
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وسلم أن يمحوها، فبَل° عمر ثوuًا و\اها به، فدخلها رسول اهللا ص� 
حدثنا صدقة بن :  ىوقال اºخار. ء عليه وسلم وما فيها منها �اهللا

معمر عن  Õيح عن ñاهد عن أò ثنا ابن عيNنة عن ابن أò: الفضل
دخل رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم : عبد اهللا، هو ابن Kسعود، قال

Kكة يوم الفتح، وحول اºيت ستون وثلثمائة نُُصب، فجعل يطعنها 
جاء ا-ق وما ûُبِْدُئ . جاء ا-ق وزََهَق اºاطُل : "�قوليده و بُعوٍد 7

وروى . وقد رواه Kسلم من حديث ابن عيNنة". اºاطُل وما يُِعيد
بن عبد  ب�ر عن � عن ابن إسحاق عن عبد اهللا بن أò اºيه�

دخل رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم يوم : اهللا بن عباس عن أبيه، قال
به ى بة ثلثمائة صنم، فأخذ قضيبه فجعل يهوالفتح Kكة، و� اRكع

ثم يروى من طر�ق سو�د . حK hر عليها 	هاى إ} اRصنم، وهو يهو
بن سعيد عن القاسم بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر 
أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم �ا دخل Kكة وجد بها ثلثمائة 

َق« َوزََهَق : "، وقالوس�@ صنًما  فأشار إ} v صنم بعصا
ْ
َوقُْل َجاَء ا-

َاِطَل nََن زَُهوًقا
ْ

ºَاِطُل إِن° ا
ْ

ºسقط من ". اcإ} صنم إال و iشc ف ن ال
ى وهذا اإلسناد، وÁن nن ضعيًفا،  فاG: ثم قال. غi أن يمّسه بعصاه

:  أنبا أبو اRرuيع عن يعقوب الق�: وقال حنبل بن إسحاق. قبله يؤÌده
�ا افتتح رسول اهللا ص� :  قالى،ا�غiة عن ابن أبز ر بن أòثنا جعف

اهللا عليه وسلم Kكة جاءت عجوز شمطاء حaشية �مش وجهها، 
تلك نائلة، : "وتدعو باRو�ل، فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم
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cَِسْت أن تعبد ببô{م هذا أبًدا
َ
من أثق به  حدثª: وقال ابن هشام". أ

إسناد r عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا  من أهل اRرواية 7
دخل رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم : بن عتبة عن ابن عباس أنه قال

Kكة يوم الفتح � راحلته، فطاف عليها وحول اRكعبة أصنام 
úgرصاص، فجعل اRشدودة باK 7 بقضيب iشc ص� اهللا عليه وسلم 

ق وزهق اºاطل إن اºاطل nن جاء ا-: "يده إ} األصنام و�قول
وجهه إال وقع لقفاه، وال أشار إ} قفاه إال  ، فما أشار إ} صنم 7"زَُهوًقا

فقال تميم بن أسد . منها صنم إال وقع وقع Rوجهه، حh ما ب�
Zا�زا  : 

ــــٌم 
ْ
 وÎ األصــــنام معتــــَ|ٌ وِعل

ــا    ــواب أو العقاب åــو ا ــن يرج �  
   

Îسلم وK بن فروخ عن سليمان عن ثابت عن سنان : صحيح
òاح عن أuكة قال هر�رة 7 عن عبد اهللا بن رK وأقبل : حديث فتح

رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم حh أقبل � ا-جر فاستلمه وطاف 
Îنوا يعبدونه، وn يتºيت، وأ� إ} صنم إ} جنب اºيد رسول  با

فلما أ� � اRصنم . اهللا ص� اهللا عليه وسلم قوس وهو آخذ ^ِسNَِتها
إن اºاطل nن . جاء ا-ق وزهق اºاطل: "عينه و�قول فجعل يطعن 7

 عليه حh نظر إ} اºيت ". زهوًقا
َ

فلما فرغ من طوافه أ� اRصفا َ'َعال
:  ىوقال اºخار. فرفع يديه وجعل �مد اهللا و�دعو بما شاء أن يدعو

ثنا أيوب عن عكرمة  : ثنا أò: ثنا عبد اRصمد: ثنا إسحاق بن منصور
عن ابن عباس أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم �ا قدم Kكة أò أن 
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ْخرَِجْت، فأخرج صورة إبراهيم 
ُ
يدخل اºيت وفيه اآل�ة، فأKر بها فأ

Îسالم، وRسماعيل عليهما اÁقاتلهم اهللا: "أيديهما األزالم، فقال و !
اºيت  نواY  فك| 7ثم دخل اºيت". لقد علموا ما استقسما بها َ/ّط 

ثنا : وقال اإلمام أæد. دون Kسلمى تفرد به اºخار. وخرج وRم يصل§ 
ثنا عطاء عن ابن عباس أن رسول اهللا ص� اهللا : ثنا همام: عبد اRصمد

عليه وسلم دخل اRكعبة وفيها ِست« َسَواٍر، فقام إ} v سار�ة ود� وRم 
ى ن همام بن �@ العوذورواه Kسلم عن شNبان بن فروخ ع. يصل فيه

ثنا ابن : حدثنا هارون بن معروف: وقال اإلمام أæد. عن عطاء به
عمرو بن ا-ارث أن ب�iًا حدثه عن كر�ب عن ابن  أخ|#: وهب

عباس أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم ح@ دخل اºيت وجد فيه 
ة ال أما هم فقد سمعوا أن ا�الئ�: صورة إبراهيم وصورة Kر�م، فقال

ًرا. تدخل بNتًا  فيه صورة  ".   فما باc rستقسم؟،هذا إبراهيم Kصو°
:  قال ابن جر�ر:ىÏَْعث خاt بن اRو)د �دم العز: "وفيه كذRك

ثم بعث : قال ابن إسحاق. وµن هدمها �مس بق@ من رKضان �مئذ
 وµنت بNتًا  ى،رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم خاt بن اRو)د إ} العز

ªابُها من ب  بنخلة يعظمه قرcش وÌنانة و�K، وµن َسَد1َتُها وُحج°
ªبان من بNش ªسل�. هاشم سليم حلفاء بRفلما سمع حاجبها ا 

ى ا½بل اG بمسi خاt بن اRو)د إ)ها علق سيفه عليها، ثم اشتد 7
 : فيه وهو يقول ¦

ى شــدًة ال َشــَوى �ــا   أيــا ُعــّز، ُشــد§

ــ  
ْ
ل
َ
  وَشــم§رى  ِ� القنــاع � خــاt أ
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ــم تقــت� ا�ــرء خــاtًا  R أيــا عــز، إن 

ى    ـــ�° ـــٍل أو Æَنَ ـــإثٍم �ج ـــوA ب   فبُ
   

فلما انت¯ خاt إ)ها هدمها ثم رجع إ} رسول اهللا ص� اهللا : قال
وغiه أنه �ا قدمها خاt �َْمٍس بَِقَ@ ى وقد روى اRواقد. عليه وسلم

خ| رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم من رKضان فهدمها ورجع، فأ
فلما رجع خرجت . فأKره باRرجوع. Rم أر شNئًا: قال" ما رأيت؟: "فقال

إ)ه من ذRك اºيت اKرأة سوداء نا�ة شعرها توRول، فعالها باRسيف 
 : وجعل يقول

ــبحانك  ــك ال س ، ُ{ْفرانَ ــز° ــا ُع  ي

ــــك    ــــد أهان ــــت اهللا ق   إ� رأي
   

Gيت اºك اRن فيه من ى ثم خر°ب ذn نت فيه، وأخذ ماn
ëوال رKاهللا عنه وأرضاه، ثم رجع فأخ| رسول اهللا ص� اهللا  األ

أنبا :  وقال اºيه�". وال Æُْعبَد أبًداى، تلك العز: "عليه وسلم فقال
òب�ر الفقيه \مد بن أ :òد بن �: جعفر أنبا \مد بن أæأنبا أ  :

Rثنا أبو كر�ب عن ابن فضيل عن اòيع عن أÖ الطفيل قال و)د بن :
�ا فتح رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم Kكة بعث خاt بن اRو)د إ} 

 فأتاها وµنت � ثالث َسُمَرات، فقطع ى،=لة، وµنت بها العز
Gيت اºسمرات، وهدم اRن عليها، ثم أ� رسول اهللا ص� اهللا ى اn

. ، فرجع خاt" تصنع شNئًاارجع، فإنك Rم: "عليه وسلم فأخ|ه، فقال
َدنة، وهم حجابها، أمعنوا هرuًا 7 ا½بل وهم  فلما نظرت إ)ه اRس°

َو§  عَ ى،يا عز!  َخب§ليهى،يا عز: يقوRون فأتاها : قال. برغم وÁال فمو�! ر�ه)
خاt، فإذا اKرأة عر�انة نا�ة شعرها ²ثو ال~اب � رأسها ووجهها، 
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مها باRسيف حh قتلها،  ص� اهللا عليه وسلم  ثم رجع إ} اúgفعم°
 . "ىتلك العز: فأخ|ه فقال

فكيف باهللا يصح أن ûُت°َهم اإلسالم بأنه استعار  بعض ��5عاته 
من اRوث�ية، وهذا Kوقفه منها ومن األوثان واالعتقاد فيها وحرصه � 
ا�خلص تماما منها 7 أية صورة و� أى وضع وتدقيقه 7 ذRك 8ية 

ق؟ وهل استفز ا��Ì@ منه ص� اهللا عليه وسلم سوى ا�دقي
كراهيته Rوث�يتهم ودعوته إياهم إ} ا�خلص منها؟ فكيف بعد هذا 
	ه يقول ابن اRوراق وأشباهه ا�رë القلوب ما يقوRونه 7 حقه عليه 

 اRسالم وÎ حق اRكتاب ا�جيد اGى أ� به؟
هو \بط من عناد استقبل \مد، و: "و�قول ابن اRوراق بعد ذRك

 اGين يعرف أنه ال توجد سوى فرصة ضئيلة يقبلونه فيها كنú، ا)هود
من ) ÈÇÇ /سورة اºقرة(استقبل أKرا ã|ه بتحو�ل القبلة ، �م جديد

 وقد علم أن هناRك فرصة ال بأس بها 7. القدس إ} اRكعبة بمكة
 ".اRسيطرة Kستقبال � Kكة ب�ل متعلقاتها ا�ارãية

د ابن اRوراق أن يقول إن ��5عات \مد خاضعة �شاعره ير�
وKواقفه وآماr وÁحباطاته و�Kاته وأحزانه، ومنها ²و�ل القبلة من 

وا�عروف أنه عليه اRسالم nن، وهو 7 . بيت ا�قدس إ} اRكعبة
Kكة، يو£ وجهه ناحية القدس منذ بدأت اRصالة 7 اإلسالم، إذ nن 

يقف قبالة اRكعبة وهو متجه ناحية اRشمال ص� اهللا عليه وسلم 
ول�ْن منذ هاجر . sيث ت�ون قبلته اRكعبة وuيت ا�قدس Öيعا
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إ} ا�دينة Rم cستطع ا½مع ب@ القبلت@ 7 ذات اRوقت، ف ن يتجه 
إ} بيت ا�قدس حسبما تقول اRروايات، وهو 7 أثناء ذRك يتطلع إ} 

 إ} اRكعبة ا��فة، وهو ما نزلت أن cسمح اهللا r باالéاه 7 صالته
 . الc hس�شهد بها اR تب" اºقرة"به آيات سورة 

أما أن اn úgن يعلق آماال � ا)هود 7 اعتناق دينه فطبي� أن 
�ب v صاحب دعوة أن يؤمن اgاس Öيعا � ب�رة أبيهم 

 ل�ن شواهد ا-ال nنت تدل. ولNس اRرسول بِبْدٍع 7 ذRك. بدعوته
فهم مثال Rم . � أن Kسارعة ا)هود إ} قبول دعوته أKر Kس�بعد

يفدوا عليه K 7كة مع ا)Nup@ ح@ اتفقوا معه � هجرته إ} 
بالدهم حيث ^�وه بأنه سوف cُْسَتْقبَل هناك استقباال كر�ما و�دخل 

كما أن آيات القرآن الh . اgاس دينه و�دافعون عنه وعن دعوته
̧ائيل Rم ت�ن 7 صا-هم، بل نزلت طوال ال عهد ا�� 7 بª إ

فضحت نفاقهم وÌفرهم وعنادهم وتصلب رقبتهم واستعدادهم 7 أية 
" يوyس"و" األعراف"وآيات سورة . -ظة Rالنقالب � ما يؤمنون به

وRو nن عليه اRسالم هو "~ع . مثال أq| د)ل � ذRك" طه"و
ت ا�بكر اGى Rم ي�ن قد رأى القرآن فِلَم هاÖهم منذ ذRك اRوق

منهم ما يزعجه بل Rم ي�ن قد رآهم بعُد أصال؟ لقد nن ا�نتظر 
أن cسكت فال يعيبهم وال : حي�ئذ أن يتودد إ)هم أو � أقل تقدير

ولقد nن أول تعليق ü � rارسات . ي�شف خباياهم و"از�هم
وهو يصوKون ا)هود اtي�ية بعد وصوr إ} ا�دينة وKشاهدته �م 
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أى أن Kو� . �شوراء أنه وا�سلم@ أو£ منهم بصيام ذRك ا)وم
 . أقرب إ} ا�سلم@ منه إ} يهود

العام اRسادس Rلهجرة حاول \مد  7: "و�قول ابن اRوراق أيضا
لقد ا�� ا�ّكيون وا�دنيون . أن يدخل Kكة مع أتباعه، Rكنه فشل

دسة، وuعد اRكثi من ا�فاوضات ا-ديaية � حدود ا�نطقة ا�ق 7
ْ-ُطوا اإلذن �مارسة 

ُ
وافق ا�سلمون � العودة إ} ا�دينة بعدما أ

ثم أ� \مد مع اRكثi من أتباعه إ} . العام ا�قبل Kكة 7 ا��سك 7
العام اRسابع Rلهجرة وقام بالطواف حول اRكعبة مقب§ال ا-جر  Kكة 7

 .األسود كجزء من الطقوس
ْت Kكة من قَِبل \مد وأتباعه 7ثم احْ 

°
وهو ، العام اRالحق تُل

Kوسم ا-ج إ}  اºداية انضم ا�سلمون 7 وÎ. العام اåامن Rلهجرة
ثم . نفسه بNنهم ول�ْن بدون وجود اúg، غi ا�ؤمن@ من العرب

Yك بقليل أعلن وRاالتفاقيات ب@ ا�سلم@  بعد ذ v من اهللا أن
x @ا�ؤمن iسمح ، ب أن تنقضوغc @ا�ؤمن@ ا-قيقي iوأال أحد غ

 .r أن يصل إ} Kكة أو أن ينضم إ} Kوسم ا-ج
اRسنة العا�ة Rلهجرة أدى \مد  7: و أخiا نقتaس من زو�مر

وأصبحت v ، بناء آبائه ا�قدس القديم، مناسك ا-ج إ} Kكة
Gقائمة � د)ل من تفاصيل الفرض ا iسألة من أداى تفصيلة غK ه

وÌما يقول و�اوسن nنت ا�gيجة أْن صارت tينا . صلب اإلسالم
. طر�ق اآلالم بدون تار�خ اآلالم نفسه اآلن \طات �سiة 7
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فا�مارسات اRوث�ية تف�° بواسطة اخ~اع أساطi إسالمية م�سوuة إ} 
 ".و� هذا خليط غi مفهوم من اRروايات ا�يا)ة. شخصيات كتابية

Rواقع أن هذا ا�Rم ينقض ما قيل من أن رسول اهللا استمد وا
فها هم أوالء . عبادته و��عته، ضمن ما استمدها، من اRوث�ية

اRوث�يون بعد v تلك األعوام الh تقرب من الع��ن ما زاRوا يرون 
دينه معاديا tينهم، ووحدانNته مناقضة Ì�Rهم، وÁال فلم v ذRك 

 منعه من اRوصول إ} اºيت ا-رام 7 ا�عنت معه وا-رص �
ا-ديaية؟ بل لقد أqد ا)هود �م nذب@، 7 زورة من زورات قادتهم 
إ} Kكة بغية إضافة أحطاب جديدة إ} نiان حقدهم عليه أيام 

 أن وث�يتهم خi  من ى،احتدام ا�Rاع ا-ر7 ب@ ا�دينة وأم القر
مد قد استعار دينه من اRوث�ية ترى Rو nن \. ا�وحيد اGى جاءهم به

أqان ا)هود يقارنون دينه بتلك اRوث�ية و�فضلونها عليه؟ �اذا وهو 
مأخوذ منها؟ بل أqان ا��Ìون يرفضون دينه ب�ل هذا اإلÛار 

د؟ َ °ôRوا 
و� هذا األساس ننقل ýم ابن اRوراق وما أورده من ýم 

ق@، ننقله د)ال � نوtكه وKرجليوث وش|Õر وغiهم من ا�س��
اRسخف وا�هافت اGى يتعاKل به هذا اRصنف من ا�ن�سa@ إ} 
العلماء يظنون أنهم بهذا cستطيعون أن يغطوا ïلبتهم � ا-قائق 
اRساطعة، إذ حR hو nن v ما سنقرؤه من نوtكه صحيحا فيكâ أن 

ث�ية \مدا قد حول v ذRك ²و�ال جذر�ا وأفرغه من Kضامينه اRو
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وهذا Rو nن ما . تمام اإلفراغ وجعله تعبiا عن ا�وحيد 7 أن� صوره
قاr ا�س��ق األ�ا� صحيحا، وهو ب�ل يق@ غi صحيح، إذ ا-ج 
جزء من ديانة إبراهيم ا�وحيدية، ل�ن بمرور األيام واRس�@ 
والقرون ارت�س العرب æ 7أة ا�Rك وا�رافات وعبادة األوثان، 

 � هذه اRشعiة ²ر�فات متعددة كما حدث 7 بعض فأدخلوا
األديان األخرى من ²ر�ف و5شو�ه وyسيان واس�بدال وما إ} ذRك، 
إ} أن أ� \مد بدينه فأ�د األKور إ} ما nنت عليه ونâ ا�َبَث 
الفاسد وأب� اGهب اRصالح، فعاد إ} اtين سطوعه، وÁ} ا-ج بر�قه 

 .  ما nنوهذا. األص� القديم
xب أن نأخذ بنظر االعتبار ا-قيقة القائلة بأن : "قال نوtكه"

\مدا أدخل إ} دينه عددا من ا�مارسات واالعتقادات اRوث�ية مع 
وأن بقايا اRوث�ية ا�ختلفة أيضا ، تعديلى تعديل ^سيط أو بدون أ

 BّسRخيلة � اإلسالم اtقد احتفظ بها العرب إ} ع�نا هذا، وا .
من ا�سائل ا�عتاد Kالحظتها بناء إيمان جديد ال �ول بطر�قة و

متنكرًة sملها ، وuقاء ا�فاهيم القديمة، Knلة ا�عتقدات اRشعبية
�دةً " بـ أو بال ��5ع من اRسلطات اtي�ية، Kسميات "تلفة نو� ما. 

بصورة  وüا يم�ن إضافته أن \مدا أRصق با-ج اإلسال�
مقامات  nنت قبال تتم بصورة Kستقلة تماما 7بارعة عدة طقوس 

ا½ز�رة  nن ا�جتمع اRسابق � اإلسالم 7. ىمقدسة وأما{ن أخر
ى اG وµن ÜR قبيلة معبودها اRرئäN، العرuية منظما حول القبيلة
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وµن ا�عبود . مقام ثابت حh من قِبَل اºدو ا�ر²ل@ nن ûُْعبَد 7
شÜ  ن هذه اRصخرة با�Rورة منحوتة 7صخرة، وRم ت� cستقر 7

وÎ بعض األحيان nنت اRصخرة ا�قدسة تمثاال، بNنما nنت 7 . آد�
ومن . أحيان أخرى بaساطة جلمودا كبiا أو 5شبه شÜ اإلyسان

hصخر الRيلوا أن كتلة ا�وث�ي@ Rواضح أن العرب اRتقوم مقام  ا
قد �للتها ) r حل فيهصخرة أو شجرة أو جبل يعتقد أن اإل(الطوطم 

 .Kصدر Rلتأثi اإللC وهكذا ف¯. الطاقة اإل�ية
 @ْ

°
 وµن. اRصفا وا�روة يعنيان صخرة أى وثنا: أسماء ا�°ل

@ �RاRوث�يون 
ّ
وقد . يلمسوا و�قّبلوا إسافا ونائلة يرÌضون ب@ ا�ل

 .وضعت األصنام هناك كوسيلة الجتالب ا-ظ واRسعد
tينا اt)ل � أن ا-جر األسود : قّدس وُهبَلا-جر األسود ا�

فع� سaيل ا�ثال يذكر . "تلف أجزاء ا½ز�رة العرuية nن يعبد 7
�م  	يمنضوس اإلسكندرا�ÈÒÍ لميالد أنR "العرب يعبدون حجرا" ،

G ِمًحا إ} ا-جر األسود
ْ
 ذو ا�Rى هو اإلr القو�(ا�Rى ى Kُل

 ÌMaximus Tyriusتب ماكسيموس ت�iوس و. اº~اء R (7ألنباط
س ن العرuية يتوجهون بالعبادة إ} ما ال : "قائال القرن اåا� 7

وهو يلمح بذRك إ} ". و�رKزون إ)ه sجر Kكعب، اr هوى أعرف أ
hكعبة الRو5شهد لِقَدم ا-جر األسود . � ا-جر األسودى ²تو ا

 يدعون أن ماهاباد وخلفاءه اRكبi أيضا معرفتنا أن الفرس القدا�
وأن ، اRكعبة باإلضافة إ} آثار وصور أخرى ترÌوا ا-جر األسود 7
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جوار Kكة توجد حجارة مقدسة أخرى  وÎ. ا-جر يرKز إ} زحل
) إسالمية(Rكنها اك�سبت شخصية \مدية "، اºداية طواطم nنت 7

 ". سطحية ïعلها ذات عالقة ^شخصية مقّدسة معينة
ؤÌد أن ا-جر األسود نفسه نíك وأنه يدين بقدسNته بال ومن ا�

 ومن سخر�ة القدر أن ا�سلم@ ."اRسماء"شك إ} كونه قد سقط من 
يقدسون قطعة من ا-جر باعتبارها أعطيت إلسماعيل من قِبَل ا�الك 

ªa( ًما ج|�ل
ْ
، بأن Margoliouthكما يقول مارغو)وث ، اRكعبة ِعل

وذRك أن ا-جر األسود قد ُرفِع من K نه ، ا�ها-جر Kشكوك 7 أص"
وأعيد من قِبَلهم بعد ذRك ، القرن اRرابع Rلهجرة � يد القرامطة 7

أ�دوه هو ى ومن ا�م�ن أن cشك ا�رء 7 أن ا-جر اG. بعدة س�@
Gنهى نفس ا-جر ا K رفعوه من." 

ألæر Kكة، وهو صنم Kصنوع من العقيق ا وµن ُهبَل ûُْعبَد 7
G9 ا½اف اºكعبة فوق اRفيه ا�رء تقدمات  يل�ى منتصب داخل ا

و�فهم من Kوقع . ىوüا �تمل ^شدة أنه nن �بل شÜ ^�. نذر�ة
. انتصاب هبل قرب ا-جر األسود أن هناRك عالقة ب@ االث�@

nن ى األصل هو ا-جر األسود، اG و�ق~ح و�اوسن أن هبل nن 7
وcشi و�اوسن أيضا إ} أن اهللا . م كما سبق القولأقدم من اRصن

 وقد قاوم اúg". رب اRكعبة، ورب منطقة Kكة: "cس�° 7 القرآن
و¦ ، اRكعبة إ} اRالت ومناة والعزى فروض العبادة ا�قدمة 7

ل�ن \مدا امتنع عن ". بنات اهللا: "أسماهن أهل Kكة اإل�ات اRال�
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: �نتج و�اوسن أن هبل Rم ي�ن غi اهللا�ذا cس. مهاÖة عبادة هبل
قرب ا�دينة قيل إن قائدهم  وعندما هزم ا�كيون اúg. أهل Kكة"  "

 ".اُْعُل ُهبَل" صاح 
مناطق  nن الطواف با�قامات طقسا شائعا جدا و�مارَس 7

. وµن ا-اج خالل طوافه �دة ما يقّبل أو �تضن اRصنم. عديدة
رuما nن "Kو�ر أن الطواف سبعا حول اRكعبة و�عتقد اRسi و�ليام 

، القمر، اRزهرة، عطارد، اRشمس(يرKز tوران اRكواكب اRسيارة 
، بNنما يذهب زو�مر بعيدا بقوr إن الطواف )"زحل، ىا�ش~، ا�ر�خ

ثالث Kرات هرولة وأرuع Kرات Kشيا nنت : سبعا حول اRكعبة
 ".تقليدا Rلكواكب اtاخلية وا�ارجية"

ف~ة متأخرة yسaيا قد عبدوا اRشمس  7" ا�ؤÌد أن العرب ومن
الh ، وتظهر ñموعة ال�pا اgجمية. "ىواألجرام اRسماو�ة األخر

لة ا�طر ِõْب . كمعبود، يف~ض أنها ُمÌك أيضا عبادة كوRنت هناµو
hزهرة، الRسّ�  اK م كإ�ة عظيمة ²ت  ."ىالُعزّ "ت�ر°

تتعلق باآل�ة أن  األسماء الhونعرف من العدد اRكبi من 
ألقاب  وµنت اRشمس تدخل 7. اRشمس nنت ضمن ا�عبودات

م من خالل مقام وصنم و�رى سنوك . العديد من القبائل وت�ر°
 .م�سك اRوقوف بعرفة هرجرونه وجود أثٍر لعبادة اRشمس 7

وµن اإلr ذو . "معبود شمä"وتعرف أيضا اإل�ة اRالت أحيانا بـ
ومن اRواجب أن ي�ون .  � األغلب إ�ا Rلشمس اRشارقةاRر�ح
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اRرÌض ب@ عرفة وKزدلفة وK @uزدلفة ومª  7 ا��سك اإلسال�
ْدِخل . تاما بعد غروب اRشمس وقبل �وقها

ُ
وµن هذا تغيiا مقصودا أ

�R ى يغط من قِبَل \مدBوثRشمس اRهذا االرتباط بطقس عبادة ا ،
Gوجود عبادة قمر�ة أسماء . حقاس�شاهد أهميته الى اR شهدc اüو

 .إلخ"... هالل وقمر"األعالم كـ
 مn ªن 7 يتم 7ى  أن اRرجم اHoutsmaGو�ف~ض هو5سما 

وüا يؤÌد إK نية هذه الفكرة . األصل Kوجها إ} عفر�ت اRشمس
 . األصل Kرتبطا باالعتدال ا�ر�â ا-قيقة القائلة بأن ا-ج nن 7

حكمه الظاRم sلول اRصيف، و��بعه  فر�ت اRشمس و��ت¯فيُْطَرد ع
Gرعد، اRلب ا�صب 7ى عبادة   اx زدلفةK. 

وcشi ا�ؤرخون ا�سلمون إ} . وµنت Kزدلفة Kوضعا لعبادة اgار
وÌما . وهو   اRرعد، حزَ وµن   Kزدلفة قُ . هذا ا�ل كتل اgار ا�قدسة

: ا½بل ا�قدس، و5س� أيضا n7نت اgار توقد : "يقول و��سنك
 وÎ. يتم 7 سNناءى وµن هناك وقوف ذو شبه عظيم بذRك اG. قزح

ومن ا�حتمل أيضا أن . اgار 	تا ا-ا�@ nن   اRرعد يظهر 7
إxاد أq| قدر من اRضجيج واRصياح  ت�ون العادة ا�قليدية 7

 ".تعو�ذة ½لب ا�عاطف و"اطبة اRرعد
تفسi آخر لطقس " ا�راوة اGهبية: "كتابه Frazer7 ولفر�زر 

، ا½مار أحيانا دفع � روح ��رة nن ا-افز Rر�: "ا½مار ر�
وÁذا . وجلب ا�i أحيانا ثاåة، وا�خلص من � مع@ أحيانا أخرى
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فقد Õد أن  ذهن اإلyسان اºدا! إ} أصوr 7 أKكننا أن ن�تبع اRر�
وهو ما قد ... ع ^شÜ أو بآخر إ} مبدإ نقل اv�R هذه ا�قا)د ترج

ورuما nنت الفكرة األصلية أن ... Kكة ا½مار 7 يف� طقس ر�
hروحية إ} األحجار الRاسته اÕ نوا  ا-اج يطهر نفسه بواسطة نقلn

 ".يهيلون عليها ا-جارة
األساس طبيعة سحر�ة،   nن Rلحج Juynboll7وطبقا ½و��بول 

األزمنة ا�بكرة استجالب سنة جديدة سعيدة بمطر  هدفه 7إذ nن 
. ا�اشية وا-بوب ا�iات وpÌة 7 غز�ر وسطوع Rلشمس ووفرة 7

عرفات وKزدلفة رuما �حفí اRشمس  وµن اRكثi من اgذور �رق 7
وµن ا�اء يصب � األرض كتعو�ذة . اRسنة ا½ديدة � اRسطوع 7

وهو أثر ، مª أما{ن معينة 7 ا½مار 7 ن ر�ورuما n. ضد ا½فاف
أى . األصل، رKزا Rلتخلص من ذنوب اRسنة اRسابقة Rوث�ية بدائية 7

وuصورة ". وا-ظ اRسيئ nن نو� من ا�عاو�ذ ضد العقاب اإلل¯
Kشابهة يم�ن أن ي�ون Rإلفاضة من عرفة إ} Kزدلفة ومن 

تفال بالعيد عند نهاية ورuما nن االح .ىKزدلفة إ} مª معª سحر
وµنت . نهاية اRسنة ا�iات ا�توقعة 7 ا�ناسك 	ها رKزا Rلغزارة 7

األساس وسيلة gقل ا-اج إ}  فروض االمتناع ا�ختلفة � ا-اج 7
 .حالة من الطاقة اRسحر�ة

حرم مقدس \دد  nن اRوثن � العموم يوضع 7: اRكعبة
قدس ñاال لطلب اال�جاء Rألحياء وµن هذا اgطاق ا�. باRصخور
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و�ن ال نعلم مh . هذا اgطاق ا�قدس و�دة ما xد ا�رء ب9ا 7. 	ها
، ول�ن اختيار ا�وضع يدين إ} وجود ب9 زKزم. ب�يت اRكعبة أوال

hلقوافل ا�ارة بمكة 7 الR @مåطر�قها إ} ا)من أو إ}  توف§ر ا�اء ا
وµن . ûُْظِهرون ت�ر�مهم بتقدمات وأضحياتوµن ا�ؤمنون . اRشام

و�دة ما �لق ا-اج . داخل اRكعبة ب9 جافة توضع فيها ا�قدمات 7
ومن . القادم �كر�م اRوثن رأسه ضمن اgطاق ا�قدس أو ا-رم

 .اإلسالم ا�الحظ أن v هذه ا�ناسك Kوجودة ^شÜ أو بآخر 7
اºداية مب�ية   اRكعبة 7وطبقا �ا ذكره ا�ؤلفون ا�سلمون nنت

وذRك قبل خلق اRكون ، اRسماء حيث يوجد نموذج �ا إ} اآلن 7
âرت خالل . سنة بألKّكنها دRكعبة � األرض، وRوقد شيد آدم ا

م إبراهيم كيف يعيد بناءها. الطوفان
§
 وساعده إسماعيل 7، ثم ُعل

م Kوضع اRزاو�ة من اºناء. ذRك
ّ
 قابل وخالل sثه عن حجر )عل

وµن آنذاك أpq ، أعطاه ا-جر األسودى اG، إسماعيل ا�الك ج|�ل
ثم اسود Rونه فيما بعد من æله خطايا اGين ، بياضا من اRل<

هو تطو�ع Rألسطورة ا)هودية عن وجود ، بالطبع، وهذا. يلمسونه
 .أورشليم األرضية وأورشليم اRسماو�ة
Rلكعبة  صدر اإلبراهي�بأن ا�ى وuاRرغم من اقتناع Kو�ر وتورّ 

nن معتقدا شائعا لف~ة طو�لة قبل ع� \مد فإن سنوك هرجرونه 
وRوcس س|Õر متفقان � أن اRرuط ب@ إبراهيم واRكعبة nن 

وقد خدم ذRك كوسيلة �حر�ر اإلسالم من ، اخ~ا� شخصيا �حمد
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... ةبهذه اRكذب: "و��سم اس�نتاج س|Õر بالقسوة إذ يقول. ا)هودية
أعطى \مد Rإلسالم v ما �تاجه اإلyسان وما يفرق ب@ اtيانة 

لقد أعطاه قومية وطقوسا وذكر�ات تارãية وأ¸ارا مع . والفلسفة
 ".اآلخر�ن نفس اRوقت ساºا منه وعيه ووZ وÎ، ضمان tخول ا½نة

وال ر�ب 7 أن القارئ قد رأى بنفسه كيف أن طائفة من 
رuون اإلسالم و�درسونه، ãلعون عقو�م ا�س��ق@، ح@ يقا

و��بذون ا�نطق و�~Ìون أحقادهم تت¾م مف~ض@ االف~اضات 
ا�تهافتة مغلق@ عن عمد وسبق إÛار عيونهم عن رؤ�ة ا-قيقة 
ذاهب@ مع خياالتهم وأهوائهم إ} آخر اRشوط بل إ} ما بعد آخر 

 ترى مثال كيف .اRشوط � cشوهوا دين \مد و�طمسوا نوره وuهاءه
عرفوا أن ا-ج nن üارسة وث�ية Rز�ادة إنتاج ا�حاصيل اRزراعية؟ هل 
nنت Kكة أرضا زراعية ت�بت فيها ا�حاصيل؟ أين قرأوا ذRك ا�Rم 

 ثم انظر إ} ال�شكيك 7 أن ي�ون ؟اRشاذ؟ ما هذا اRسخف يا إل¯
�و ا-جر األسود اGى nن القرامطة قد أخذوه ثم أ�دوه بعد 

ترى هل �ذا ال�شكيك : ع��ن سنة هو هو ا-جر األسود ا-قي�
ªلحجر األسود أية قيمة، بل ؟من معR إن ا�س��ق ا�شكك ال يرى 

إنه لiى أن األKر 	ه تلفيق باطل 7 تلفيق باطل مثله، فأى فرق 
يم�ن أن ي~تب � تغيi ا-جر؟ ألNس 	ه حجرا، واRسالم؟ فلم 

 من أين r أن مالنز�ج و�زعجنا معه 7 غi طائل؟ ثإذن يتظاهر با
ا-جر قد تغi؟ ترى Rو nن هذا قد حصل أqان ا�سلمون يغيب 
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عنهم ذRك األKر؟ بل أqان القرامطة )جرؤوا � اإلقدام � هذه 
الفعلة أصال، وهم يعلمون أنها س�نكشف ب�ل يق@، إذ لNس 

 ذRك أحد من ا�سلم@، ا-جر األسود أى حجر sيث ال يلتفت إ}
أهل Kكة، و®اصة أن القرامطة ردوا ا-جر إ} Kوضعه : أو � األقل

 اGى nنوا �سبون r ألف حساب، ،نزوال � رغبة ا�ليفة الفاط�
وRم ي�ن أمامهم غi تنفيذ أKره دون تباطؤ أو تفكi؟ ثم أqان هذا 

،iن ا-جر  قد تغn وR ساطةaر )مر بهذه الKفال يفتح أحد األ 
ا�سلم@ فمه Kشك  فيه أو ال يفتح أحد القرامطة فمه سخر�ة من 
ا�سلم@ وتهكما بهم؟ وgف~ض أن v ما قاr ا�س��ق اRش� 
صحيح مائة 7 ا�ائة فما أهمية هذا يا ترى ما دام األKر أKر رKز � 

يذهم طاعة ا�سلم@ Rرuهم والÐامهم بما اف~ضه سبحانه عليهم وتنف
 r � اgحو اGى حدده، وهو ما سوف يتحقق بأى حجر؟

ولقد ع| عمر بن ا�طاب بعبقر�ته رë اهللا عنه عن هذا 
ªألعلم أنك حجر ال ت�  إ�: " إذ ح@ جاء إ} ا-جر وقب°له قال،ا�ع

م يقب§لك ما  وRوال أ�. وال تنفع
°
رأيت رسول اهللا ص�° اهللا عليه وسل

د تعمق بثاقب ب�ه وuصiته أKر ا-جر األسود وا-كمة لق". قب°لتك
من وراء استالمه وتقبيله، وهو أن ا�قصود إظهار الطاعة واإلخبات 

وÁال فتحية العلم وا�تاف باسم اRوطن  ،ألواKر اهللا سبحانه وتعا}
وترديد األناشيد القومية وما إ} ذRك ¦ أRوان من اRوث�ية بناء � 

والغر�ب أن عند الغرNu@ ا�ماثيل . تهافت اRسمجذRك ا�فكi ا�
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ومع . واأليقونات، أى األصنام واRصور، üا ال وجود �ثله 7 اإلسالم
هذا تراهم ي	iون تلك ا�فاهات شغبا منهم وK يدة و5ساخفا بNنما 
هم يعرفون جيدا أن ما يقوRونه سخف 7 سخف، وRكنها ا-رب 

 .Rروح ا�عنو�ةالفكر�ة الh تهدف إ} ²طيم ا
أما اتهام بعض ا�س��ق@ Rلنú \مد باRكذب K 7وضوع 

إن \مدا . اRصلة ب@ إبراهيم وu@ اRكعبة فهو و8دة وحقارة ووضاعة
ال ي�ذب وال يدRس، إذ هو إyسان كر�م نaيل قبل أن ي�ون نaيا 

وÁذا nن كتابهم يصف األنaياء باRزنا وKضاجعة ا�حارم . رسوال
Rكذب وا�عاونة � عبادة األوثان والÐوج باRوث�يات والقتل وا

ر الaشع واالنطراح العارى � األرض جراءه وغi ذRك فهذا 
ْ
ك واRس«
أما �ن فال نتصور وال 7 األحالم أن ûُْقِدم نaينا ا��Rف . شأنهم

ثم إن اúg لNس أول من قال ذRك، بل nنت . العظيم � اRكذب
. مان كما يقول ا�س��ق ذاته قبل ذRك مبا�ةالعرب تقوr قبله بأز

كما سمع ا)هود واgصارى هذا Kرارا وت�رارا 7 حياته، فلماذا Rم 
يع~ضوا � هذا ا�Rم؟ هل أصابهم خرس فعجزوا عن فتح أفواههم؟ 

وÎ كتاباتهم القديمة . وÎ كتابهم ا�قدس أن العرب أبناء إسماعيل
. وÁسماعيل هو ابن إبراهيم". سماعيلي@اإل"كثiا ما cسمون العرب بـ

َمة، 
َ
وÌثiا ما شغب اRشعوuيون � العرب فوصفوهم بأبناء األ

ّم إسماعيل، و5شا"وا عليهم بأنهم هم أبناء سارة 
ُ
يقصدون هاجر أ

ّم إسحاق
ُ
فما ا�ش¾ة 7 أن يذهب إبراهيم إ} ا-جاز زائرا . ا-رة أ
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ش¾ة 7 أن يªa هناك بNتا حيث nن ابنه إسماعيل يعNش؟ وما ا�
 :لعبادة اهللا؟ وµن ز�د بن عمرو بن نفيل يقول

ــْذُت بَِمــْن �َذ بِــِه إِبْــراِهمُ   ُع

ــائِمُ    ــَو ق ــِة وَْه ــْستَْقِبَل اRَكْعبَ Kُ 

   
ــوُل  ــمُ : ûَُق ــَك �ٍن راِغ َ R âِــ نْ

َ
 أ

 َجاِشــمُ   
ّ

ــإِ�
ْمª فَ َــش§ ُé ْهمــاKَ 

   
@ اRوقح@ إذ يرKون \مدا واهللا إ� آلَ� � هؤالء اRكذاب

عليه اRصالة واRسالم باRكذب، وهم أهل اRكذب وأصله وذر�ته 
إن هذا . رضعوا ºَِانَه حh صار xرى منهم ñرى اtم 7 العروق

اRكذاب يظن أن v من ãاطبهم هم � شا	ته 7 اRكذب أو أغبياء 
 فمعª. سوف يaتلعون ما يردده من سخف دون تفكi أو تدقيق

كذبا طبعا حسب زعم (ýمه هو أن \مدا قد أسند بناء اRكعبة 
أى . إ} إبراهيم بعدما يDس من إيمان ا)هود به) ا�س��ق وتدلNسه

فماذا هو قائل 7 اآليات ا�ا)ة من سورة . أن ذRك قد تم 7 ا�دينة
، و¦ Kكية، أى نزلت قبل أن يصطبح اúg اRكر�م بوجوه "إبراهيم"

َوÁِْذ قَاَل إِبَْراِهيُم رَب§  ":عكرة القبيحة 7 ا�دينة؟ قال تعا}ا)هود ال
 ªِْaُآَِمنًا َواْجن َ َôَ ْºاْجَعْل َهَذا ا  ªِuَْصنَاَم  َو

َ ْ
ْن 1َْعبَُد األ

َ
رَب§ إ1ِ°ُهن° ) ÊÄ(أ

 ªِاِس َ'َمْن تَِبَع°gا ِمَن اiًَن َكِث
ْ
ْضلَل

َ
إِن°َك 2َُفوٌر فَ  َوَمْن َعَصاِ�  فَإِن°ُه ِمª§  أ

 ) ÊÅ(رَِحيٌم 
§

�°hِ  َرu°نَا إِ� ْسَكنُْت ِمْن ُذر§
َ
َزْرٍع ِعنَْد بNَِْتَك ى بَِواٍد iْ2َِ ذِ  أ

فْئَِدًة ِمَن اg°اِس Æَْهوِ 
َ
َة فَاْجَعْل أ

َ
ال ِم َرu°نَا ِ)ُِقيُموا اRص° ُمَحر°

ْ
Rِْهْم ى ا

َ
إِ)

هُ 
°
َعل

َ
ÊÓ ( âِْ(ْم cَْشُكُروَن َواْرُزْ/ُهْم ِمَن اå°َمَراِت ل  َرu°نَا إِن°َك Æَْعلَُم َما =ُ
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ِ ِمْن َ�ْ   7ِ   7ِ ءَوَما 1ُْعِلُن َوَما âَْãَ َ�َ ا&°
َ

رِْض َوال
َ ْ
َماِء  األ ) ÊÉ(اRس°

 ِ
°

Gا ِ َْمُد ِ&°
ْ
ِكَ|ِ إِْسَماِ-يَل َوÁِْسَحاَق إِن° َر7§  وََهَب ِ} ى ا-

ْ
Rََسِميُع  َ�َ ال

 »tِء ا�َ)ÊÒ ( ªِ
ْ
�°hِ  رَب§ اْجَعل ِة َوِمْن ُذر§

َ
ال َرu°نَا َوÆََقب°ْل ُدَ�ِء  ُمِقيَم اRص°

)ÇÍ ( {ِ َنا اْغِفْر°uَر  َtَِِواRَِساُب ى َو
ْ
ُمْؤِمِنَ@ يَْوَم ûَُقوُم ا-

ْ
)" ÇÈ(َوRِل

 ). إبراهيم(
 قبل قد نزلت" ا-ج"اآليات ا�ا)ة، و" ا-ج"كما تطالعنا 7 سورة 

úgب، أو � األقل اتصال اpسالم با)هود 7 يRقبل : عليه ا
 5ُْ�ِْك òِ : "اصطدامه بهم

َ
ْن ال

َ
َيِْت أ

ْ
ºبَْراِهيَم َمَ َن ا نَا ِإلِ

ْ
َشNْئًا  َوÁِْذ بَو°أ

 hِْNَْر ب ُجوِد  َوَطه§ ِع اRس«
°
ك َقائِِمَ@ َواRر«

ْ
ائِِفَ@ َوال ذ§ْن R)ÙÅ ( 7ِِلط°

َ
اِس اg°  َوأ

 فَجE َعِميٍق 
§

vُ ِمْن @َÆِ
ْ
 َضاKٍِر يَأ

§
vُ َ�ََو 

ً
تُوَك رَِجاال

ْ
َج§ يَأ

ْ
) ÙÓ(بِا-

 7ِ ِ ي°اٍم َمْعلُوَماٍت َ�َ َما َرَزَ/ُهْم  ِلNَْشَهُدوا َمنَافَِع Rَُهْم َوَ�ْذُكُروا اْسَم ا&°
َ
.

ْطِعُمو
َ
وا ِمنَْها َوأ

ُ
1َْعاِم فَُ¾

َ ْ
َفِقiَ ِمْن بَِهيَمِة األ

ْ
َا�َِس ال ْºا ا)ÙÉ ( َْقُضوا

ْ
0ُم° )

َعِتيِق 
ْ
َيِْت ال

ْ
ºفُوا بِا و° َط° ُوفُوا نُُذورَُهْم َو)ْ  )".  ÙÒ(Æََفثَُهْم َو)ْ

ثم مn hن اإلسالم Kرتبطا با)هودية حh يفكر \مد 7 
االنفصال عنها؟ إن القرآن منذ وقت مبكر من العهد ا�� يرجم 

 الفاضحة ا�خز�ة الh تنقض � رؤوسهم فتَبَْهتهم ا)هود با-جارة
فكيف يقول هذا اRكذاب ما . فال cستطيعون رَد°ها وال هم ûُنَْ�ون

. قال؟ ثم إن اRش� ال ي�تâ بهذا بل يَُزّن اúg األqرم باRكذب
 ٍ�ِ

َ
لقد nنت يهود، كما سبق القول، 5سمع ! خيبة اهللا � v كذاٍب أ

لقرآن واúg عن رحلة إبراهيم إ} ا-جاز وuنائه مع هذا اGى يقوr ا
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ابنه اºكر إسماعيل اRكعبة، فلماذا يا ترى Rم يفتحوا فمهم وRو بآهة 
تعجب؟ ثم ما قول ا�س��ق اRلئيم 7 أن بعض كبار يهود 7 ا�دينة 
قد أسلموا ودخلوا 7 دين \مد، اGى يتهمه Kس��قنا ا�بيث 

 إذ ½أ عبد اهللا بن ى،Rم يقف عند هذا ا�دباRكذب؟ � أن األKر 
سالم إ} حيلة يفضح بها خبث يهود و�عر§ى سوآتهم اgفسية 
واألخالقية، فاختبأ خلف باب هناك، وطلب من اúg أن cسأ�م عنه 
وعن رأيهم فيه، فما nن منهم إال أن أخذوا يغرقونه بعبارات ا�دح 

 من "بئه و�gهم بأنه صار واåناء )نقلبوا � الفور بعدما برز
 G ما v سلما، فانقضوا يفيضون عليه من َجْعَبة شتائمهم وسبابهمK
وطاب ألRس�تهم اRزفرة ونفوسهم ا�رuة وضمائرهم ا�gنة، وذRك 	ه 

 . دون أن cشعروا بذرة من ا�جل
كذRك كيف يقيم ا�س��ق األثيم اRزنيم من ا)هود مقياسا 

تقامة ضمiه، وا)هود بوجه �م ي�ب بهم يقNس به صدق \مد واس
ا�ثل 7 توار�خ األKم Öيعا 7 اRكذب واRلؤم وا�بث واRلف واtوران 
وعدم ا�باالة با�لق اRكر�م؟ � أْن لNس هذا v �ء، إذ إن كتابهم 
ذاته هو أول من يصب عليهم اRلعنات صبðا جزاء عنادهم وتصلب 

هم، و�نهال عليهم باRشتائم رقابهم ووقاحتهم مع رuهم ورسل
وال ي�ّف اهللا فيه . وا�هديدات، و�توعدهم ^سوء ا�صi دائما أبدا

عن سبهم وا�عبi عن غيظه منهم واحتقاره �م وÌراهيته إياهم 
وÁذا nن \مد قد أراد االنفصال عن ا)هودية فلماذا يا . وشماتته فيهم
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ء بª إ¸ائيل ترى ظل القرآن وظل هو نفسه يتحدثان عن أنaيا
 ب�ل إجالل كما nن يفعل من قبل؟ 

ثم ما دام \مد �cق دينه من عند يهود وأمثا�م فِلَم يا ترى 
رuط نفسه وقومه بإبراهيم، وصورة إبراهيم، حسبما يرسمها العهد 
القديم، ال 5ّ�ف sال؟ جاء 7 اإلصحاح الع��ن من سفر 

َنُوِب، وََسَ�َن Ïَْ@َ َوا1ْتََقَل إِبَْراِهيُم مِ È": "ا�كو�ن"
ْ
رِْض ا½

َ
 أ

َ
ْن ُهنَاَك إِ}

تِهِ Ù. َجَرارَ  قَاِدَش وَُشوَر، َوÆََغر°َب 7ِ 
َ
 ِ¦ «: َوقَاَل إِبَْراِهيُم َ-ْن َساَرَة اKَْرأ

 Gِْخ
ُ
َخَذ َساَرةَ . »أ

َ
ÏِيَماRُِك Kَِلُك َجَراَر َوأ

َ
رَْسَل أ

َ
ÏِيَماRَِك Ê. فَأ

َ
 أ

َ
فََجاَء اُهللا إِ}

 7ِ  
ْ
ُ ُحل

َ
r يِْل َوقَاَل

°
hِ «: ِم اRل

°
ِة ال

َ
َمْرأ

ْ
Rْجِل ا

َ
نَْت َمي§ٌت ِمْن أ

َ
َخْذÆََها،  َها أ

َ
أ

و§َجٌة بِبَْعل َÐَ1°َها ُم َْها، َ'َقاَل Ç. »فَإِ َ
ÏِيَماRُِك قَِد اْ/َ~ََب إِ)

َ
: َولِ�ْن Rَْم يَُ�ْن أ

ًة Æَْقتُُل؟ « ًة بَار° م°
ُ
أ
َ
Rَْم ûَُقْل هُ Äيَا َسي§ُد، أ

َ
ْخhِ : َو ِ} أ

ُ
يًْضا 1َْفُسَها  َوِ¦ ، إ1ِ°َها أ

َ
أ

ْت 
َ
ِ� : قَال

َ
úِ  ؟ُهَو أ

ْ
ُت هَذاى َو1ََقاَوِة يَدَ  ^َِسالََمِة قَل

ْ
ُ اُهللا Å. »َ'َعل

َ
r َقاَل'َ

مِ  7ِ 
ْ
ُل

ْ
َت هَذا«: ا-

ْ
ِبَك َ'َعل

ْ
ن°َك ^َِسالََمِة قَل

َ
يًْضا َعِلْمُت .

َ
نَا أ

َ
يًْضا . أ

َ
نَا أ

َ
َوأ

تَُك 
ْ
Kَْسك

َ
° أ

َ
ِْطَئ إِ} ْن �ُ

َ
َها ، َ-ْن أ َدْعَك Æََمس«

َ
َة RGِ .Óَِك Rَْم أ

َ
فَاآلَن رُد° اKَْرأ

 úَِر°ُجِل، فَإِن°ُه نRْجِلَك َ'تَْحيَا َ'يَُص�§  ،ا
َ
َها، فَاْعلَْم . أل َوÁِْن ُكنَْت Rَْسَت تَُرد«

نَْت َوُ�« َمْن Rََك 
َ
ن°َك Kَْوتًا Æَُموُت، أ

َ
.«. 

É 
َ
َر أ َم بُِ�ل§ هَذا  ÏِيَماRُِك 7ِ َ'بَك°

°
يَع َعِبيِدهِ، َوتََ�ل ِÖَ �َغِد وََدَ

ْ
ال

َْ�َِم 7ِ 
ا ال ðر§َجاُل ِجدRَساِمِعِهْم، فََخاَف اKَ .Ò ُِك إِبَْراِهيَمRِيَماÏ

َ
0ُم° َدَ� أ

 ُ
َ

r َجلَبَْت «: َوقَاَل °hَْك َح
َ

ُت إِ)
ْ
ْخَطأ

َ
َت بَِنا؟ َوuَِماَذا أ

ْ
وََ�َ   َ�َ َماَذا َ'َعل

 hِْملََكKَ  
ً

ْ-َماال
َ
َت Iِ َخِطي°ًة َعِظيَمًة؟ أ

ْ
 Æُْعَمُل َعِمل

َ
ÏِيَماRُِك ÈÍ. » ال

َ
َوقَاَل أ
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َت هَذا اlR° «: ِإلبَْراِهيمَ 
ْ
يَْت َحh° َعِمل

َ
 «: َ'َقاَل إِبَْراِهيمُ ÈÈ» ؟ءَماَذا َرأ

§
 إِ�

ُت 
ْ
Nَْس 7ِ : قُل

َ
َ  ل

ْ
ºَموِْضِع َخوُْف اِهللا ا

ْ
Rهَذا ا ªَِت°َة، َ'َيْقتُلُون  �ِ

َ
ْجِل اKَْرأ

َ
 . أل

ÈÙ ¦ِ يًْضا
َ
َِقيَقِة أ

ْ
ْخhِ  َوuِا-

ُ
òِ  أ

َ
�§ ، اÏْنَُة أ

ُ
Nَْسِت اÏْنََة أ

َ
َها ل °1

َ
. َiْ2َ ، فََصارَْت

تَاَهÈÊ ªِ. َزوَْجةً  ِ} 
َ
ا أ òِ  وََحَدَث Rَم°

َ
  اُهللا ِمْن Ïَيِْت أ

§
�

َ
ُت Rََها .

ْ
هَذا : قُل

ِ َمْعُروفُِك 
°

Gى  ا 
َ

ِ�  7ِ  :تَْصنَِعَ@ إِ}
ْ
 َمَ ٍن نَأ

§
vُ  £ِِْه قُو

َ
ª-َ:  Jِ§  إِ)

َ
 .»ُهَو أ

ÈÇ ،َطاَها ِإلبَْراِهيَم-ْ
َ
ÏِيَماRُِك 2َنًَما َوuََقًرا وََعِبيًدا َوÁَِماًء َوأ

َ
َخَذ أ

َ
فَأ

تَهُ 
َ
ِْه َساَرَة اKَْرأ

َ
ÏِيَماRُِك ÈÄ. َورَد° إِ)

َ
 «: َوقَاَل أ

َ
اKََك  رëِْ ُهوََذا أ اْسُ�ْن . قُد°

 «: َوقَاَل Rَِساَرةَ ÈÅ. »َ-يْ�َيَْك  َما َحُسَن 7ِ  7ِ 
§

ًفا ِمَن  إِ�
ْ
ل
َ
َخاِك أ

َ
ْ-َطيُْت أ

َ
قَْد أ

ةِ  ِفض°
ْ
 َواِحٍد، . ال

§
vُ َما ِعنَْدِك وَِعنَْد 

§
vُ َِك ِغَطاُء َ-ْ@ٍ ِمْن ِجَهِةR َها ُهَو

نِْصْفِت 
ُ
تَُه فََص�° إِبَْراِهيÈÓ. »فَأ

َ
ÏِيَماRَِك َواKَْرأ

َ
 اِهللا، فََشâَ اُهللا أ

َ
ُم إِ}

نَ  ْ َtوََجَواِرَ�ُه فََو .ÈÉ َِكRِيَماÏ
َ
 رَِحٍم ºَِيِْت أ

°
vُ ْغلََق

َ
ن° اRر°ب° nََن قَْد أ

َ
أل

ِة إِبَْراِهيمَ 
َ
 ".^َِسبَِب َساَرَة اKَْرأ

ما فهل xد القارئ 7 صورة إبراهيم الh رسمها r العهد القديم 
يغرى أحدا باالن�ساب إ)ه واالفتخار بذRك االن�ساب؟ لقد سلم 
اKرأته Rلملك دون أد� مقاومة بل دون أن يفتح فمه ب�لمة توضيح، 

ثم إن القصة، � �دة العهد القديم 7 . ودعنا من 	مة اع~اض
ترديد ما ال يقبله عقل وال منطق، تقول إن اهللا، tى د�ء إبراهيم 

د فتح رحم yسائه بعد أن nن قد أغلقها ^سبب أخذه سارة ألبيماRك، ق
لقد أخذ أبيماRك سارة : فتعاRَْوا gناقش هذا األKر با�نطق. من زوجها

بل إن إبراهيم قد أخ|ه أنها أخته، . دون أن يعلم أنها زوجة إبراهيم



 
٩٨

ومن ثم فإبراهيم ال . ف ن هذا ا�Rم سaبا 7 ز�ادة تضليل ا�لك
ثم إن األKر Rم cستغرق سوى )لة واحدة أ�دها . �سؤولا�لك هو ا

فِلَم يعاقبه اهللا . ا�لك بعدها إ} زوجها دون أن يمسها ال ®i وال ^�
إذن؟ والطر�ف 7 األKر أن اهللا يقول ألبيماRك إنه لNس r ذنب 7 

أى أنه Rم . بل يز�د فيقول إنه منعه من االق~اب من سارة منًعا. األKر
فلم يعاقبه إذن؟ كما : وKرة أخرى ن�ساءل. ال باgية وال بالفعلãطئ 

وفوق هذا فهو Rم . أن اهللا قد هدده با�وت، ولNس بإغالق أرحام yسائه
cشعر بهذا العقاب األخi، و®اصة أنه Rم يمر سوى )لة واحدة üا ال 

من هنا nن . يمكنه أن ي�نبه �لك العقوuة Rو nنت قد حدثت فعال
ثم إن ا�لك cس~ë . أن xعل اgص منها قضية القضاياسخفا 

فهل يصح أن يقبل نú مثل هذا االس~ضاء . إبراهيم ببعض ا�اشية
إننا، بطبيعة ا-ال، ال ! تعو�ضا عن امتالخ زوجته منه؟ يا �ا من نبوة

نؤمن بما يقوr العهد القديم عن إبراهيم عليه اRسالم، بل نرى فيه 
نaياء اهللا العظام، Rكننا Õارى هؤالء ا�س��ق@ نaيا كر�ما من أ

 .  ا�عساء 7 منطقهم وتفكiهم
 احتفظ القرآن :ىأو باألحر، اقتaََس : "و�قول ابن اRوراق كذRك

الطالق ، العبودية، تعدد اRزوجات: بالعادات ا�ا)ة من العرب اRوث�ي@
 وطقوس، ا�تان، سهل اRوقوع، وقوان@ اجتماعية �مة أخرى

i5سيهر 7. ا�طهtكه وجوtمن و��سنك ونو v دراسة  شارك
 فâ. الطقوس ا�تعلقة باRصالة اإلسالمية العناÛ األرواحية 7
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Õد ا�دف ، خصوصا أثناء عملية اRوضوء، ا�حضR iلصلوات ا�مس
 r رة، وال عالقة��Rاألرواح ا iهو ²ر�ر ا�تعب§د من وجود أو تأث

gتة بمجرد اºواضح من خالل معرفة عدد ال . ىقاء ا½سداRومن ا
�, من اRروايات أن \مدا نفسه رّوج لعدد ال �, من 

وهو ا�وضوع ، االعتقادات ا�رافية فيما يتعلق با�طهر من اRشياط@
Gسائدة 7ى اRروايات . ف~ة شبابه أخذه من وث�يته اRوطبقا إلحدى ا

ومه فتوضأ فلNس�نp ثالثا، فإن إذا اس�يقظ أحد{م من ن ":قال \مد
 وعندما رأى \مد ى،مناسبة أخر وÎ". اRشيطان يaيت � خNشومه

أن رجال قد ترك جزءا من قدمه Rم يمسسها ا�اء، أKر اRرجَل أن يعود 
إذا توضأ العبد ا�سلم أو ا�ؤمن : "فيتوضأ ^شÜ أفضل، ثم وعظه قائال

ها مع ا�اء أو مع آخر فغسل وجهه خرج من وجهه v خطيئة نظر إ)
فإذا غسل يديه خرج من يديه v خطيئة nن بطشتها يداه . قطر ا�اء

فإذا غسل رجليه خرجت v خطيئة Kشتها رجاله مع ا�اء أو . مع ا�اء
وهذا القول يؤÌد ما ". مع آخر قطر ا�اء حã hرج نقيا من اGنوب

فا�اء يذهب  يذهب إ)ه جو5tسيهر من أنه طبقا Rلتصور اRسا�
قدميه بNنما هو Kرتٍد " غسل"متعودا �  وµن اúg. حاKال اRشياط@

 ".gعل@ من خالل ا�سح بيديه � خارج اgعل@ ب�ل ^ساطة
وردنا � ذRك هو أن Rلنظافة 7 اإلسالم Kرتبة �)ة حh لقد 

، وقال "اgظافة من اإليمان: "جعلها اRرسول عليه اRسالم من اإليمان
وما أpq ا�Rم ". إن اهللا نظيف �ب اgظافة: "ص� اهللا عليه وسلم
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عن الطهارة وا�طهر 7 آيات القرآن واألحاديث ا�حمدية üا ير�نا 
وهو يدعو إ} . ب�ل قوة وجالء أن اإلسالم هو دين اgظافة بامتياز

5سو�ك الفم وتنظيف األسنان وغسل األيدى دائما، و®اصة عند 
القيام من اgوم حيث ال يعرف اإلyسان ماذا فعل أثناء األqل وعند 

بل إنه قد �ع ا�طهر بعد قضاء . نومه وحيث تتغi راKة الفم �دة
ا-اجة إلزالة ا�بث، وفرض اRوضوء عند اRصالة بقصد غسل 
األطراف الh تتعرض �دة Rلغبار واال5ساخ حh ي�ون ا�سلم دائما 

بَ . نظيفا
ْ
ْون بصالبة رؤوسهم وتنطعهم وعنادهم ل�ن ا�س��ق@ يَأ

إال أن يبحثوا بتعنٍت ^شٍع عن أى تفسi سخيف �ذه اRسمة 
يا �ا من نفوس . اإلسالمية تنال منه و²ول حسنه وÖاr قبحا ودمامة

ترى هل قال القرآن أو ا-ديث شNئا üا يف~ونه � دي�نا ! Kر�ضة
 أن يعم ا�اء 7 اRوضوء العظيم؟ ثم إن حرصه ص� اهللا عليه وسلم �

v أ�اء القدم إنما هو رغبة 7 تعليم ا�سلم اRوZ واالهتمام واtقة 
ل�ْن بدال . v 7 ما يعمله حR hو تعلق األKر ببقعة صغiة 7 القدم

من أن يلتفت ا�س��ق ا�تنطع إ} هذا ا�غزى ا½ليل تراه ي�ساخف 
 . هة وسخفاو��تافه ذاهبا إ} أبعد ا�فسiات تفا

 :� أن تنطع هؤالء ا�س��ق@ يبلغ أقصاه 7 ا�Rم ا�ا}
خصوصا Kؤخرة ، رأسهى تقليديا من ا�طلوب � ا�سلم أن يغّط "

 أن ا�طلوب من هذا هو منع Wensinckو�عتقد و��سنك . Öجمته
وقد ُعر§ف العديد من ا-رµت . األرواح ا��Rرة من دخول ا½سم
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إلخ بأنها ... ورفع ا)دين، وصوت ا�ؤذن، حّرnتا�عب�iة وا�
واستخدمت بصورة متكررة لطرد . األصل üارسات أرواحية 7

ل�ن باهللا من أين أ� ف�سنك هذا األبله بأن ". األرواح ا��Rرة
ا�سلم xب عليه تغطية رأسه، وuاGات Kؤخرة Öجمته؟ هذا رجل 

م من يغطى رأسه، وفيهم وا�سلمون، مثلهم مثل غiهم، فيه. يهلوس
وفيمن يغطون رؤوسهم من يلaس غ~ة أو . من ي~Ìها دون غطاء

و� واحد حر فيما . طاقية أو قبعة أو عمامة أو كوفية أو طرuوشا
و¦ أKور ال عالقة �ا باألرواح وال باألشباح، بل . يضعه فوق رأسه

ل ثم كيف cس� ا�س��ق ا½اه. با½و واالعتبارات االجتماعية
 Rلقدم؟: ا�سح � ا�ف@

ً
 غسال

ا�اص باRصلوات ا�مس  ال���ع اإلسال�: "و�قول ابن اRوراق
اºداية  لقد �ع \مد نفسه 7. أيضا v ا)وم K rصدر فار�

كما يذكر القران، أضيفت ثاåة، فصار هناك صالة ، ثم. صالت@ فقط
: صلوات ا)هوديةو¦ تقابل اR، الفجر وصالة العشاء واRصالة اRوسطى

ول�ن، عند اصطدامهم با-ماس . اRشاخار�ث وا�ن ه واألرuيث
ªيtراغب@ أن يزايَد  ا iا�سلمون تقا)دهم غ ªaلزرادش�ي@، تR

ومن ثم استمر ا�سلمون با�عبد إ} اهللا �س ، اإلخالص عليهم 7
اRصلوات  (five gabsا)وم تقليدا Rلجابات ا�مس  Kرات 7

 ". Rلفرس) ا�مس
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قد �عت اRصالة K 7كة بعدد Kراتها 7 ا)وم : ونقول �ن
واRليلة وuمواعيدها وuأسلوب تأديتها قبل أن يرى اRرسول ا)هود 7 

أما اRزرادش�يون فلم يرهم قط طوال حياته حh . ا�دينة بزمن طو�ل
rرات، قال 7 باK لصالة �سR @يقال إنه، حينما رآهم متحمس :

ال نص� �ن أيضا �س Kرات حh ال ي�ون أحد أحسن من و�اذا 
أحد؟ هكذا يف� ا�اعس اºا�س هذه األKور اtي�ية العظيمة وÌأننا 
إزاء اKرأت@ تتغايران وال ²ب أى منهما أن ي�ون عند األخرى ما 

إن أحدا من ا)هود أو اRزرادش�ي@ أنفسهم Rم يقل شNئا . لNس عندها
كذRك فإن . اGى يpثر به ا�س��ق الغúمن هذا اRسخف اRسمج 

هيئة اRصالة 7 اإلسالم، وÌذRك األقوال الh يرددها ا�سلم فيها، 
 .�تلف 	ية عنها 7 أى دين آخر
من ا�م�ن أن ي�ون \مد قد : "ثم يم� ابن اRوراق قائال

Kوقفه من اRسبت ومعارضته Rلفكرة غi ا�عقولة  تأثر باRزرادش�ية 7
ستة  اهللا احتاج أن يأخذ قسطا من اRراحة بعد خلق العاRم 7أن  7

و�أخذ اRالهوتيون اRزرادش�يون Kوقفا Kشابها ضد اRسبت . أيام
وuال�سبة �حمد وا�سلم@ فا½معة لNست يوم سبت أو يوما  .ىا)هود

 ". وRكنها يوم Rالجتماع �مارسة شعiة أسبوعية، Rلراحة
من ا�م�ن أن ي�ون : "وrوأرجو أن ي�نبه القارئ إ} ق

بما يفيد أنه غi متأqد من �ء وأنه قد وضع نصب عي�يه ..." \مد
yسبة v �ء 7 اإلسالم إ} Kصدر خارL عنادا وتنطعا و5ساخفا، 
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وÁال فلماذا Rم cسكت ما دام ال يوجد 7 يده د)ل � ما يتخيله وال 
 العناد وا�نطع، أشار اRزرادش�يون أصحاب اRشأن إ} �ء منه؟ Rكنه

ثم كيف عرف اúg بما عند اRزرادش�ي@ 7 هذا ! قاتلهما اهللا
ا�وضوع، وذRك إن nن اRزرادش�يون فعال يرفضون اRسبت؟ هل nن 

hتلط بهم؟ فأين؟ ومã سالمRن هناك زرادش�يون 7 ؟عليه اn هل 
Kكة؟ أم هل nن \مد cسافر إ)هم 7 فارس v ف~ة )عود وقد æل 
7 َجْعبَته ا½ديد اGى �ّدث به ديانته؟ أم هل nن هناك من xرى 
باRوساطة بNنه وNuنهم آتيا r ب���عاتهم �رضا إياها عليه حh ي�ت� 

 ى؟  منها ما يعجبه و�رّد ما ال يقع من نفسه Kوقعا حسنا؟ فمن يا تر
hسبت ؟ومRوهية 7 اإلسالم ترفض فكرة اRوأين؟ إن عقيدة األ 
. احة اهللا فيه رفضا باتا وال تتالءم معه وال مع ما ي~تب عليهواس~

 . وهذا v ما هناRك
وuا�ثل ترفض عقيدة األRوهية عندنا ح ية اإل�@ اR$ين 

أحدهما Rلخi، واåا� Rل� üا يعتقد به : يتصار�ن طول اRوقت
 أفلم xد اRرسول إذن سوى اRزرادش�ي@ � يأخذ منهم. اRزرادش�يون

 7 úgسبت؟ ولقد أ� سلمان الفار� اRإن�ار اس~احة اهللا يوم ا
. ا�دينة بعد تطواف شاسع 7 األرض sثا عن ا-ق حh لقيه وآمن به

وRو nن األKر كما يقول ابن اRوراق �ا أقدم سلمان � اإليمان برجل 
وسلمان Rم . �cق أف ره من دين قومه ثم يزعم أنها وY يوY إ)ه

ن فارسيا �ديا من ُعْرض اRشارع بل nن أبوه من كبار رجال ي�
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ل فارس كذRك دخلت األغلبية اRساحقة من أه. اtين كما هو معلوم
. إنه أخذ كراهية اRسبت منهم الفرس دين \مد، وRم يقل أحد من

 .وهذا إن nنوا ي�رهون اRسبت و�رفضونه
ليه اRسالم قد ثم بَِم xيب اR تب إذا قلنا r إن عäN نفسه ع

دخل 7 نزاع شديد مع بعض طوائف ا)هود ®صوص اRسبت ح@ 
شاهدوه يمارس بعض األعمال الh يََرْون أنه ال xوز أبدا إتيانها 7 
ذRك ا)وم؟ فهل nن ا�سيح عليه اRسالم متأثرا 7 هذا باRزرادش�ي@؟  

ناطيوس إغ"أن " دائرة ا�عارف اRكتابية"7 " اRسبت"كما ذكرت مادة 
تلميذ اRرسول يوحنا وأسقف أنطاكية َكتََب 7 رسا�ه إ} اRكنNسة 7 

ال ãدع�م أحد بتعا)م أو ®رافات ":  مغنNسيا 7 أوائل القرن اåا�
فإننا ى عتيقة، ألننا إن كنا ما زgا نعNش حسب اgاKوس ا)هود

اءه  ثم يردف بالقول بأن قر."بذRك نع~ف بأننا Rم �صل � اgعمة
قد yشأوا ²ت اgظام العتيق، ول�ن أصبح اآلن رجاء جديد، فلم "

و�cح يوس�نيوس اRشهيد، من أوائل ". يعودوا �فظون اRسبت
ه مع را7 حو ،ا�دافع@ عن ا�سيحية 7 منتصف القرن اåا�

�اذا ال �فظ ا�سيحيون ناKوس Kو� وال يمارسون ا�تان : تر�فون
7 العهد ا½ديد  ؤÌد أن حفظ اRسبت ا-قي�وال �فظون اRسبت؟ و�

آدم : هو حفظ سبت دائم من االبتعاد عن ا�طية، وأن األبرار القدماء
رَْضُوا اهللا بدون أن �فظوا اRسبت، 

َ
وهابيل وأخنوخ ونوح وأمثا�م أ

وأن اهللا فرض اRسبت � اإل¸ائيلي@ ^سبب �هم وصالبة 
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ر�ن باRزرادش�ية؟ ومعروف أن فهل nن هؤالء Öيعا متأث". قلوuهم
األKر tى اgصارى قد انت¯ باس�بدال األحد باRسبت حسبما نعرف 

بل إن بª . ألنه ا)وم اGى قام فيه ا�سيح من األKوات كما يقوRون
إ¸ائيل أنفسهم Rم ي�ونوا 	هم �~Kون اRسبت اح~اما حقيقيا، 

فة عنهم 7 وهو ما سجله القرآن عليهم وسجل أالعيبهم ا�عرو
 شأن v ،االحتيال � أواKر دينهم وÁفراغها من Kضمونها ا-قي�

وهناك من ا)هود اآلن من يُْدِخل بعض ا�عديالت � . منافق خبيث
 .وهكذا... مفهوم يوم اRسبت حc hستجيب �تطلباتهم الع��ة

وإلعطاء القارئ مثاال � تنطع اR تب أقرأ معه ما قاr من أنه 
 / ãص األqل وا�Rب خالل صوم رKضان �|نا سورة اºقرةفيما"

ÈÉÓ" : َيِْط
ْ
Ïْيَُض ِمَن ا�

َ
َيُْط األ

ْ
ُ�ُم ا�

َ
َ ل  َحh° يَ�َبَ@°

ْ
uُوا  َواْ�َ

ْ
وا

ُ�َوُ
يَامَ   اRص§

ْ
وا تِم«

َ
َفْجِر 0ُم° أ

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ
تفسi (مدراش براخوث  7". األ

اRصباح عندما  7"ن تقام xب أ" شماع"نتعلم أن صالة  )ىيهود
ما اRصلة يا : ، وأسأr"يم�ن ا�رء أن يمíّ خيطا أزرق من خيط أبيض

ترى ب@ هذا وذاك؟ إن ا�Rم هنا عن اRصيام 7 اإلسالم واRصالة 7 
ومع هذا فإن اR تب يرuط بNنهما � . واRصالة غi اRصيام. ا)هودية

 .  غi أساس
نه xب �  أÇ/ ÇÅ|نا اRسورة � ":وأخiا يأ� اgص ا�ا}

وا إن nنوا س رى أو جنبا أو الKسوا ال�ساء
ّ
و� . ا�ؤمن@ أال يصل

وأيروÈÈÈ/ Ç) Berachoth ( @u وÊÈ/ Ùبiاخوث  هذه ا�وانع Õدها 7
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ÅÇ) Erubin .(صالة وقوفاRومن ا�م�ن أن تقام ا ، � hشيا، أو حK
، ÈÒÈ /آل عمران، º/ ÙÊÒقرةا: قارن اRسور. ÈÍ بiوخوث –اtواب

ا-االت الطارئة من  ومن ا�م�ن تقصi اRصلوات ÈÍÈ .7 /ال�ساءو
 /قارن سورة ال�ساء، Ç/ Ç  مدراش بiاخوث –غi ارت�اب خطيئة

ÈÍÙ .7 وضوء ا�وصوفةRسورة ا�ائدة كما أن شعائر ا/ Å من ا�م�ن 
وطبقا Rسورة . ÇÅبiاخوث  مقارنتها باRشعائر ا�طلوب القيام بها 7

.  فعند نقص ا�اء من ا�م�ن ا�يمم بال~ابÅ / وا�ائدةÇÊ /ال�ساء
من ينظف نفسه بال~اب فقد جاء بما فيه "وã|نا ا�لمود أنه 

 -وxب أال ت�ون اRصالة بصوت �ل). ÇÅبiوخوث " (اRكفاية
كما �cع . ء إ} نفس اÊÈ/ ÙlRوcشi بiوخوث ، ÈÈÍ: اإل¸اء
ف~ة انتظار �دة ثالثة أشهر قبل ان ) ÙÙÉ /سورة اºقرة (القرآن

 Ç/ ÈÍ) MishnaوKشنا يبحاKوث . يم�ن ا�رأة اRزواج ثانية

Jabhamoth (أيضا يضع نفس ال���ع .hك فدرجة القرابة الRكذ 
: سورة ال�ساء(ن ب� اRزواج �عيا قد تaناها القرآيم�ن ضمنها أن ي

ÙÊ (uوث كما يبدو من تلمود كيثوÇÍ/ È) Talmud Kethuboth(. 
قارن . 	تا اtيان�@ ت� � وجوب إرضاع ا�رأة ابنها �دة �م@

 ".ÅÍ/ È مع كيثوuوث ÙÊÊ / وسورة اºقرةÈÇ /سورة لقمان
إن اR تب، فيما هو واضح، يف~ض أن tى اRرسول Kكتبة 

مود ضخمة تتوافر فيها v ا�صادر وا�راجع اtي�ية بما 7 ذRك ا�ل
إن ابن اRوراق . بمجôاته اRكثiة وضخامته ا�ائلة وتعقيداته ا�تعث¾ة
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cستع@ بدهاقنة االس��اق وا�aشi اGين يتعاونون بدورهم فيما 
بNنهم من أجل اRوصول إ} تلك اRزوايا ا�ظلمة من ا�لمود وغiه من 
كتب ا)هود، وهم فوق ذRك نصارى و�هود، فكيف يظن ظان أن 

nن cستطيع اRوصول إ} ما ير�د من هذا ا�لمود وغiه من \مدا 
كتب القوم، وقد nن أميا، وال يعرف غi العرuية، ولNست هناك 
كتب وال Kكتبات 7 بNئته، و�ن 7 ع�نا هذا ا�تقدم v هذا 
�ْن 7 اºحث عما نر�د من تلك اRكتب رغم  Kَر°

َ
ا�قدم ا�ائل نل� األ
رغم توافر ا�شباك ب�ل تقنياته ا-ديثة؟ وأين توافر أدوات اºحث و

ا�لمود من رسول اهللا K 7كة وا�دينة؟ وأين رسول اهللا من ا�لمود، 
وهو Kكتوب بالع|�ة، الh ال يعرفها ص� اهللا عليه وسلم، فضال عن 
أن أصحاب اRكتاب ال يم�ن أن ي~Ìوا غiهم يطلع عليه؟ وأخiا 

هم sمد اهللا ذوو أRسنة طو�لة وسفيهة ولNس آخرا هل nن ا)هود، و
وµذبة خاطئة، لNسكتوا عنه فال cشنعوا عليه و�تهموه با�Rقة من 
 :  تلمودهم وتوراتهم Rو اف~ضنا ا�ستحيل وقلنا مع هذا اRكذاب ا�س�

إن اRرسول اطلع � ا�لمود واستمد منه بعض ��5عاته، " ابن اRوراق"
قول بأن وث�ية ا��Ì@ أفضل من وهم Rم ي�ونوا يتورعون عن ال

 ا�وحيد اGى جاء به ص� اهللا عليه وسلم؟ 
اRصواب 7 هذه ا-الة، Rو nنت هناك فعال 5شابهات ب@ ا�لمود 
 rوراق، هو ما أقوRابن ا Zعض ��5عات العبادة 7 اإلسالم كما يدuو

�م و�قوr ا�سلمون دائما من أن ا��Rعة اإلسالمية ال �تلف بوجه 
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ومن ثم فâ . عن ا�Rائع اRسماو�ة اRسابقة، إذ ¦ Öيعا من عند اهللا
األKور ا�تصلة بأوضاع ال�a الفطر�ة Õد ال���عات ¦ ¦ أو 
تغiت تغiا طفيفا، أما إذا nنت ال���عات تتعلق بأحوال يع~�ها 
ا�طور وا�غi فإن ��5عات اإلسالم 7 هذه ا-الة �تلف عما 

كذRك �تلف ��5عاتنا عن ��5عات .  7 تلك األديانسبقها
وÎ هذه ا-الة . اRسابق@ 7 حالة وقوع عبث 7 نصوص كتبهم

. ي�ون القرآن هو ا-ا{م ا�هيمن � اRكتب اRسماو�ة اRسابقة
و�ن، ح@ نقول ذRك، ال نقوr اآلن Rلخروج من مأزق كما قد يظن 

ور 7 القرآن من قديم كما بعض ا�تعجل@ ا½اهل@، بل هو مذك
 : يتضح من اgصوص ا�ا)ة

" ِ
°

Gيِن َما َو÷° بِِه نُوًحا َوا §tُ�ْم ِمَن ا
َ
َع ل َْك َوَما ى َ�َ

َ
وَْحيْنَا إِ)

َ
أ

قُوا ِ'يِه َكُ|َ   Æَتََفر°
َ

يَن َوال §tيُموا ا/ِ
َ
ْن أ

َ
يْنَا بِِه إِبَْراِهيَم َوKُوَ� وَِعäَN أ وَص°

ُمْ�ِ 
ْ
Rا َ�َ úَِْتxَ ُ ِْه ا&°

َ
ِْه َمْن cََشاُء َوَ�ْهدِ  Ìَِ@ َما تَْدُعوُهْم إِ)

َ
ِْه َمْن ى إِ)

َ
إِ)

قًا Rَِما Ïَْ@َ "، ) ىاRشور)" (ÈÊ(يُ�ِيُب  َق§ Kَُصد§
ْ
ِكتَاَب بِا-

ْ
َْك ال

َ
َا إِ)

ْ
gنَْز

َ
َوأ

ِكَتاِب َوKَُهيِْمنًا َعلَيِْه فَاْحُ�ْم بNَْنَ 
ْ
 تَ�°ِبْع يََديِْه ِمَن ال

َ
ُ َوال نَْزَل ا&°

َ
ُهْم بَِما أ

َق§ 
ْ
ا َجاَءَك ِمَن ا- ْهَواَءُهْم َ-م°

َ
ُ ِميثَاَق بÇÉ( ،" ªَِ/ ا�ائدة" (أ َخَذ ا&°

َ
َقْد أ

َ
 َول

 ªَ0َْعثْنَا ِمنُْهُم اuَيَل َوMِا َ ْ̧
  إِ

§
ُ إِ� َ/ْمتُُم  َعَ�َ نَِقيبًا َوقَاَل ا&°

َ
Nَِْ أ

َمَعُ�ْم ل
 
َ

ال nََة َوآََمنْتُْم بِرُُسِ� اRص° َ قَرًْضا  َة َوآَتNَْتُُم اRز° قَْرْضتُُم ا&°
َ
ْرÆُُموُهْم َوأ وََعز°

ْرِ 
َ

é ْدِخلَن°ُ�ْم َجن°اٍت
ُ َ
َرن° َ-نُْ�ْم َسN§ئَاتُِ�ْم َوأل qَف§

ُ َ
ِمْن ى َحَسنًا أل

1َْهاُر َ'َمْن َ{َفَر Ïَْعَد َذRَِك ِمنُْ�ْم َ'َقدْ 
َ ْ
ِْتَها األ

َ
aِيِل ²  َضل° َسَواَء اRس°
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)ÈÙ ( َِم¾َ
ْ
فُوَن ال نَا ُقلُوuَُهْم قَاِسيًَة ُ�َر§

ْ
َعن°اُهْم وََجَعل

َ
فَِبَما 1َْقِضِهْم ِميثَاَ/ُهْم ل

ِلُع َ�َ َخائِنٍَة ِمنُْهْم   تََزاُل Æَط°
َ

ُروا بِِه َوال
§
ا ُذك ا Kِم° ðَُسوا َحظyَواِضِعِه َوKَ ْن-َ

 مِ 
ً

 قَِليال
°

ُمْحِس�َِ@ إِال
ْ
Rُ�ِب« ا َ ) ÈÊ(نُْهْم فَاْ-ُف َ-نُْهْم َواْصَفْح إِن° ا&°

ُروا بِِه 
§
ا ُذك ا Kِم° ðَخْذنَا ِميثَاَ/ُهْم فَ�َُسوا َحظ

َ
يَن قَاRُوا إِن°ا نََصارَى أ ِ

°
Gَوِمَن ا

ِقيَاَمةِ 
ْ
 يَْوِم ال

َ
َْغَضاَء إِ} ْºَعَداَوَة َوا

ْ
ْغَر�ْنَا بNَْنَُهُم ال

َ
ُ بَِما فَأ  وََسوَْف يُ�َب§ئُُهُم ا&°

ُ�ْم ) nَ)ÈÇنُوا يَْصنَُعوَن 
َ
ُ ل §@َaَُا ي

ُ
gِكتَاِب قَْد َجاَءُ{ْم رَُسو

ْ
ْهَل ال

َ
يَا أ

ِكتَاِب َوَ�ْعُفو َ-ْن َكِثiٍ قَْد َجاَءُ{ْم ِمَن 
ْ
ُْفوَن ِمَن ال

ا ُكنْتُْم �ُ َكِثiًا Kِم°
ِ نُوٌر َوÌِتَاٌب ُمِبٌ@  ِم ى ûَْهدِ ) ÈÄ(ا&°

َ
ال ُ َمِن اÆ°بََع رِْضَوانَُه ُسبَُل اRس° بِِه ا&°

اٍط Kُْستَِقيٍم  َÛِ 
َ

 اg«وِر بِإِْذنِِه َوَ�ْهِديِهْم إِ}
َ

لَُماِت إِ} َوãُْرُِجُهْم ِمَن الظ«
)ÈÅ) "(ا�ائدة.( 

" ablution " 7"Jewish Encyclopaedia"ولقد رجعت إ} مادة 
 ا��Rعة ا)هودية 7 هذا ا�ضمار � ندرك مدى �عرفة ماذا تقول

القرب أو اºعد ب@ �عنا و�عهم، فوجدت أن ا�طلوب عند اRصالة 
7 ��عة ا)هود هو غسل األيدى بماء طاهر Rم تمازجه أية مادة 
أخرى وRم cُْستَْعَمل من قبل وأنه إذا عدم ا�اء يم�ن االستعاضة عنه 

وÎ . نظيف كقطعة قماش مثالبمسح ا)د 7 أى �ء جاف و
ا�لمود من ا�عقيدات وا�نطعات وا�عسفات ا�فصلة اRكثiة 7 
Kوضوع غسل األيدى ما يم�ن أن يصيب اإلyسان باtوار بل 

و�م�ن القارئ أن يتحقق من األKر بنفسه 7 الفصل . باإلغماء
 ôñ وضع 7 ). الطهارات" (طهاروت"ا�اص باأليدى منRوواضح أن ا
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وÎ ضوء هذا . )هودية ãتلف عنه عندنا 7 اإلسالم اختالفا حاداا
يم�ن القارئ اRكر�م أن يعيد اgظر فيما قاr ابن اRوراق من أن 

 من ا�م�ن مقارنتها Å /سورة ا�ائدة شعائر اRوضوء ا�وصوفة 7"
 . ÇÅ /بiاخوث باRشعائر ا�تطلب القيام بها 7

هودية والقرآن يتفقان 7 أن اRزوجة أما قول nتaنا إن ا��Rعة ا)
ال يمكنها أن تÐوج عند انتهاء زواجها قبل �K ثالثة أشهر فهو 
قول م��ع أهوج، إذ لNس 7 القرآن قاعدة واحدة 7 هذه ا-الة، بل 

ة ا�طلقة وعدة األرKلة وعدة ا)ا�س وعدة الR hم ²ض : هناك ِعد°
ة أرuعة أشهر وع�، وعدة فعدة ا�طلقة ثالثة قروء، وعدة األرKل

ا)ا�س ثالثة أشهر 7 حالة اRشك، ومثلها الR hم ²ض، أما ا-اKل 
 : "فعدتها أن تضع æلها

َ
ثََة قُُروٍء َوال

َ
1ُْفِسِهن° ثَال

َ
u°ْصَن بِأ َ~َûَ َقاُت

°
ُمَطل

ْ
Rَوا

ْن يَْ�تُْمَن َما 
َ
ل« Rَُهن° أ رَْحاKِِهن° إِْن ُ{ن° يُْؤِمن°  7ِ َ�ِ

َ
َِخِر أ

ْ
َْوِم اآل ِ َوا)ْ  بِا&°

َحق« بَِرد§ِهن° 7ِ 
َ
ُُهن° أ ِ  َوuُُعو�َ

°
Gَُهن° ِمثُْل اRًحا َو

َ
َراُدوا إِْصال

َ
ى َذRَِك إِْن أ

ُ َعِز�ٌز َحِكيٌم  َمْعُروِف َوRِلر§َجاِل َعلَيِْهن° َدرََجٌة َوا&°
ْ
Rَعلَيِْهن° بِا)ÙÙÉ(. ..

يَن ûُتََوف°ْوَن  ِ
°

Gْشُهٍر َوا
َ
ْرuََعَة أ

َ
1ُْفِسِهن° أ

َ
u°ْصَن بِأ َ~َûَ ْزَواًجا

َ
ِمنُْ�ْم َوَ�َذُروَن أ

َن 7ِ 
ْ
 ُجنَاَح َعلَيُْ�ْم ِ'يَما َ'َعل

َ
َجلَُهن° فَال

َ
ا فَإَِذا بَلَْغَن أ 1ُْفِسِهن°  وََعْ�ً

َ
أ

 iٌْعَملُوَن َخِبÆَ بَِما ُ َمْعُروِف َوا&°
ْ
Rبِا)ÙÊÇ) "(قرةºا( ،" 

°
يDَِْسَن ِمَن  ِ! َواRال

 !ِ °
ْشُهٍر َواRال

َ
ثَُة أ

َ
Æُُهن° ثَال َمِحيِض ِمْن yَِسائُِ�ْم إِِن اْرتaَْتُْم فَِعد°

ْ
Rَْم  اR

َ xََْعْل  ْن يََضْعَن æَْلَُهن° َوَمْن ûَت°ِق ا&°
َ
َجلُُهن° أ

َ
æَْاِل أ

َ ْ
ُت األ

َ
وال

ُ
ْضَن َوأ ِ�َ

ا  ً�ُْc ِِرهKْ
َ
ُ ِمْن أ َr)Ç) "(وج بعد ). قالطالÐت hزوجة الRكما أن ا
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طالقها ال يمكنها، حسب ا��Rعة ا)هودية، أن تعود إ} زوجها األول 
َقْت ^سبب اRشك 7 

§
أبدا مدى ا-ياة وال أن تÐوج اRرجل اGى ُطل

وجود عالقة بNنها وNuنه وال اRرسول اGى أح� �ا وثيقة الطالق، 
 .  شديدا كما هو واضحوهو ما ãتلف فيه ال���عان اختالفا

و=تم ببعض الفقرات الh تa@ 7 عجالة، و� سaيل ا�مثيل 
لNس غi، "الفة اإلسالم Rكثi من �ائع ا½اهلي@ وأهل اRكتاب 
وغiهم، ومن ثم فاتهام ا�تِهم@ r باالستمداد من Kصادر خارجية هو 

ية مثال لقد nن العرب 7 ا½اهل. اتهام سخيف ال ينهض � أساس
وقد . يقدKون القراب@ إ} أوثانهم، وµنت هذه القراب@ 5شمل أبناءهم

حرKوا بعض ا-يوانات واRزروع إال � ناس "صوص@، كما حرKوا 
ومنعوا ذكر اسم  اهللا � نوع ثالث منها،  ى،رÌوب حيوانات أخر

 ِمَن : "فجاء القرآن وyسف v هذا
َ
ا َذَرأ ِ Kِم° 1َْعاِم وََجَعلُوا ِ&°

َ ْ
َْرِث َواأل

ْ
ا-

 
َ

µَئِِهْم فَال َ�ُِR َنnَ ئِنَا َ'َماµَ َ�ُِR بِزَْعِمِهْم َوَهَذا ِ نَِصيبًا َ'َقاRُوا َهَذا ِ&°
µَئِِهْم َساَء َما َ�ُْكُموَن  َ�ُ 

َ
ِ َ'ُهَو يَِصُل إِ} ِ َوَما nََن ِ&°  ا&°

َ
يَِصُل إِ}

)ÈÊÅ ( َِِك َز�°َن ِلَكثRَذ
َ
Ìُؤُهْم َوµَ ِدِهْم ُ�َ

َ
ْوال

َ
Ìَِ@ َ/تَْل أ ُمْ�ِ

ْ
Rِمَن ا iٍ

ُ َما َ'َعلُوُه فََذرُْهْم َوَما  aُِسوا َعلَيِْهْم ِدينَُهْم َوRَْو َشاَء ا&°
ْ
ِلiُُْدوُهْم َوِ)َل

وَن   َمْن yََشاءُ ) ûَ)ÈÊÓْفَ~ُ
°

 ûَْطَعُمَها إِال
َ

1َْعاٌم وََحْرٌث ِحْجٌر ال
َ
 َوقَاRُوا َهِذهِ أ

ِ َعلَيَْها   يَْذُكُروَن اْسَم ا&°
َ

1َْعاٌم ال
َ
َمْت ُظُهورَُها َوأ 1َْعاٌم ُحر§

َ
بِزَْعِمِهْم َوأ

اًء َعلَيِْه َسيَْجِز�ِهْم بَِما nَنُوا ûَْفَ~ُوَن  Ïُُطوِن َهِذهِ  َوقَاRُوا َما ÈÊÉ ( 7ِ(افِْ~َ
زْ 
َ
ٌم َ�َ أ ُكوِرنَا َوُ\َر° ُGِ َِصٌةR1َْعاِم َخا

َ ْ
َواِجنَا َوÁِْن يَُ�ْن َميْتًَة َ'ُهْم ِ'يِه األ
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µَُء َسيَْجِز�ِهْم وَْصَفُهْم إِن°ُه َحِكيٌم َعِليٌم  َ�ُ)ÈÊÒ ( يَن َ/تَلُوا ِ
°

Gقَْد َخِ�َ ا
وا 

»
ِ قَْد َضل اًء َ�َ ا&° ُ افِْ~َ Kُوا َما َرَزَ/ُهُم ا&° ٍم وََحر°

ْ
َدُهْم َسَفًها بَِغiِْ ِعل

َ
ْوال

َ
أ

 َسائِبٍَة "، )األنعام" ()ÈÇÍ(ا nَنُوا Kُْهتَِديَن َومَ 
َ

iٍَة َوال ِsَ ِمْن ُ َما َجَعَل ا&°
َكِذَب 

ْ
ِ ال وَن َ�َ ا&° يَن َ{َفُروا ûَْفَ~ُ ِ

°
Gِ�ن° ا

َ
 َحاٍم َول

َ
 وَِصيلٍَة َوال

َ
َوال

 ûَْعِقلُوَن 
َ

pَُُهْم ال
ْ
q

َ
 إِنَاثًا َوÁِْن إِْن يَْدُعوَن ِمْن دُ "، )ا�ائدة" ()ÈÍÊ(َوأ

°
ونِِه إِال

 َشيَْطانًا Kَِر�ًدا 
°

َذن° ِمْن ِعبَاِدَك ) ÈÈÓ(يَْدُعوَن إِال ِ
°�
َ َ
ُ َوقَاَل أل َعنَُه ا&°

َ
ل

ُهْم فَلَيaَُت§ُ�ن° آََذاَن ) ÈÈÉ(نَِصيبًا َمْفُروًضا  Kََُر°1
َ

َمن§Nَن°ُهْم َوآل
ُ َ
ن°ُهْم َوأل

°
ِضل

ُ َ
َوأل

 َ
َ

1َْعاِم َوآل
َ ْ
يَْطاَن َوِ)ðا ِمْن األ ِ َوَمْن ûَت°ِخِذ اRش° َق ا&°

ْ
ن° َخل ُ §iُهْم فَلَيَُغ Kَُر°1

انًا ُمِبNنًا  ِ َ'َقْد َخِ�َ ُخْ�َ  ).ال�ساء" ()ÈÈÒ(ُدوِن ا&°
وñ Îال العبادة، وسوف نقت� منها � ا-ج وحده كمثال 

ر  اRكعبة من األوثان ومتع م أن فقط، Õد اإلسالم قد طه° لقاتها، وحر°
ٌَس، فال ûَْقَرuُوا : "يطوف أى �Kك أو عر�ان باºيت َÕ ونÌإنما ا��

، وأوجب � ا�سلم@ أن )ÙÉ/ ا�وuة" (ا�سجَد ا-راَم بعد �مهم هذا
يُِفيُضوا Öيعا من K ن واحد حh يق� � العنجهية الn hنت 

ثم : "ن منه وحدهم5سول ºعض القبائل ا�فرد بم ن "صوص يفيضو
ِ'يُضوا من حيُث أفاض اgاُس 

َ
كما أبطل ا�قليد ). ÈÒÒ/ اºقرة" (أ

اRسخيف اGى nن ي�بعه بعض أهل ا�دينة عند عودتهم من ا-ج، إذ 
nنوا ال يدخلون بNتا وال فسطاطا من بابه ول�ن ِمْن نقب أو فرجة 

تأتوا اºيوت من ولNس الِ|« بأن : "من ا�لف ظنا منهم أن هذا من ال|ّ 
تُوا اºيوَت من أبوابها،ظهورها، ول�ن الِ|° َمِن ات�

ْ
). ÈÉÒ/ اºقرة" ( وأ
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كذRك وضع اإلسالم نهاية ال�äء، اGى nن عرب ا½اهلية يلجأون 
إ)ه إذا nنوا 7 حرب وأ� عليهم شهر من األشهر ا-رم، إذ nنوا 

خر من غi األشهر cستمرون 7 ا-رب و�عوّضون هذا اRشهر ^شهر آ
َما ال�°äِ : "ا-رم، مفسدين بذRك حكمة هذه األشهر   ِزَ�اَدٌة 7ِ ءإ°1ِ

Kُونَُه َ�ًما ِ)َُواِطئُوا  ونَُه َ�ًما َوُ�َر§
»
ل يَن َ{َفُروا ُ�ِ ِ

°
Gُ�ْفِر يَُضل« بِِه ا

ْ
ال

 َ R ُز�§َن ُ َم ا&° وا َما َحر°
»
ُ َ'ُيِحل َم ا&° َة َما َحر°  ِعد°

َ
ُ ال ْ-َماRِِهْم َوا&°

َ
ُهْم ُسوُء أ

َ فِِر�َن ى ûَْهدِ 
ْ
َقْوَم ال

ْ
 ).ا�وuة" ()ÊÓ(ال

وµن ال�ساء 7 ا½اهلية ُ�َْرْمن 7 العادة من ا�iاث، فجاء 
اإلسالم وجعل �ن 7 ا�iاث نصيبا مفروضا، مثلهن مثل اRرجال 

ا تََرَك ا: "سواء ^سواء قَْرuُوَن َوRِل�§َساِء Rِلر§َجاِل نَِصيٌب Kِم°
َ ْ
اِن َواأل َtَِوا

ْ
R

ْو َكpَُ نَِصيبًا َمْفُروًضا 
َ
ا قَل° ِمنُْه أ قَْرuُوَن Kِم°

َ ْ
اِن َواأل َtَِوا

ْ
Rا تََرَك ا نَِصيٌب Kِم°

)Ó) "(م تعرفه ا½اهلية بل وال )ال�ساءR اث � �وiووزع ا� ،
ت عن اKرأة وr عصبة وµن اRرجل 7 ا½اهلية إذا ما. األديان اRسابقة

، ثم إذا شاء تزوجها "أنا أحّق بها: "أل� هذا ثوuه � ا�رأة قائال
Áهنبصداقها األول، وiوج .  شاء زوجها غÐواحد منهم  يRن اn كRكذ

كما حرم صورا أخرى من اRزواج غi القائم � . باKرأة أبيه إذا رغب
�مة، وهو ما فّصلته ال~اë من الطرف@ üا ال تقبله اgفوس اRكر

كذRك وضع اإلسالم حدا Rوأد اºنات وجعله من أفظع . اRسنة ا�طهرة
نَع كما هو معروف  .اRش«
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وقد nن القمار وا�مر من مفاخر العرب، وما أpq القصائد 
الh يتمدح فيها أصحابها بإراقة األKوال عليها، فجاء اإلسالم 

ِ : "وحّرمها ²ر�ما قاطعا
°

Gَها ا »û
َ
َمNِْ�ُ يَا .

ْ
Rَْمُر َوا

ْ
َما ا� يَن آََمنُوا إ°1ِ

ُ�ْم 
°
َعل

َ
يَْطاِن فَاْجتَ�ِبُوُه ل ُم رِْجٌس ِمْن َ-َمِل اRش°

َ
ْزال

َ ْ
نَْصاُب َواأل

َ ْ
َواأل

َْغَضاَء ) Æُ)ÒÍْفِلُحوَن  ْºَعَداَوَة َوا
ْ
ْن يُوقَِع بNَْنَُ�ُم ال

َ
يَْطاُن أ َما يُِر�ُد اRش° إ°1ِ

 7ِ  
ْ
Rَْمِر َوا

ْ
1ْتُْم ا�

َ
ِة َ'َهْل أ

َ
ال ِ وََعِن اRص° ِر ا&°

ْ
ُ{ْم َ-ْن ِذك َمNِْ�ِ َوَ�ُصد°

 .إلخ)... ا�ائدة)" (ÒÈ(ُمنْتَُهوَن 
فإذا انتقلنا إ} عبادات أهل اRكتاب فس�ى اإلسالم قد أ� بما 

م هللا: ãالفها كما وضع حدا . فهو مثال قد أل� القراب@ الn hنت تقد°
 أو القسNس، وأصبح ا�سلم Kرتبطا ارتباطا مبا�ا Rوساطة اR هن

و� هذا فلNس 7 . برuه، سواء 7 عبادته أو 7 ا�كفi عن سNئاته
" ذبيحة إثم أو ذبيحة سالمة أو ذبيحة خطية"اإلسالم �ء اسمه 

كذRك فاgجاسات 7 اإلسالم قد �لصت تماما üا يصاحبها . مثال
ولعل ا�ثال . بء باهظ ãنق األنفاسو�~تب عليها 7 ا)هودية من ع

ا�ا} اRوحيد، وهو من أخف ال���عات 7 اgجاسة، يعطى القارئ 
�حة عن مدى ا�ضييق اGى فرضته ا)هودية � أتباعها، ورفع 

 :اإلسالم اRسمح إÛَِْه عن ا�سلم@
"ÈÒ» 7ِ َن َسيْلَُها َدًماµَََها َسيٌْل، َوR ٌة

َ
ِْمَها، فََسبَْعَة  َوÁَِذا nَنَِت اKَْرأ

َ
-

ي°اٍم تَُ�وُن 7ِ 
َ
َمَساءِ . َطْمِثَها .

ْ
Rا 

َ
ًسا إِ} ِ

َ
Õ َها يَُ�وُن َوُ�« َما ÙÍ. َوُ�« َمْن Kَس°

ِْلُس َعلَيِْه يَُ�وُن  تَْضَطِجُع َعلَيِْه 7ِ 
َ

é ًسا، َوُ�« َما ِ
َ

Õ َطْمِثَها يَُ�وُن
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ًسا ِ
َ

Õ .ÙÈس° فَِراَشَهاKَ َْستَِحم« بَِماٍء، َوَ�ُ�وُن َوُ�« َمْنcْغِسُل 0ِيَابَُه َوûَ 
َمَساءِ 

ْ
Rا 

َ
ًسا إِ} ِ

َ
Õ .ÙÙ ْغِسُل 0ِيَابَُهûَ ،ِْلُس َعلَيِْه

َ
é �َوُ�« َمْن Kَس° َمتَاً

َمَساءِ 
ْ
Rا 

َ
ًسا إِ} ِ

َ
Õ َْستَِحم« بَِماٍء، َوَ�ُ�وُنcَو .ÙÊ ْو

َ
ِفَراِش أ

ْ
َوÁِْن nََن َ�َ ال

َمتَ 
ْ
Rا َ�َ ِ

°
Gى اِع ا ¦ِ  

َ
ًسا إِ} ِ

َ
Õ ُه، يَُ�وُن َجاRَِسٌة َعلَيِْه ِعنَْدَما ûََمس«

َمَساءِ 
ْ
Rا .ÙÇ ًسا ِ

َ
Õ ِِن اْضَطَجَع َمَعَها رَُجٌل فََ َن َطْمثَُها َعلَيِْه يَُ�وُنÁَو

ي°امٍ 
َ
ًسا. َسبَْعَة . ِ

َ
Õ َوُ�« فَِراٍش يَْضَطِجُع َعلَيِْه يَُ�وُن. ÙÄ» نَِتnَ َِذاÁٌة َو

َ
 اKَْرأ

ي°اًما َكِثiًَة 7ِ 
َ
ْو إَِذا َساَل Ïَْعَد  cَِسيُل َسيُْل َدKَِها .

َ
iْ2َِ َوقِْت َطْمِثَها، أ

َاَسِتَها َكَما 7ِ 
َ

Õ ي°اِم َسيََالِن
َ
. °

vُ ي°اِم َطْمِثَها َطْمِثَها، َ'تَُكوُن
َ
َسةٌ . . ِ

َ
Õ َها . إ°1ِ

ÙÅ 
°

vُ فَِراٍش تَْضَطِجُع َعلَيِْه 
»

vََُها َ{ِفَراِش َطْمِثَهاR ي°اِم َسيِْلَها يَُ�وُن
َ
.  .

 hِ
°
ْمِتَعِة ال

َ
َسًة َكنََجاَسِة َطْمِثَها َوُ�« األ ِ

َ
Õ ِْلُس َعلَيَْها تَُ�وُن

َ
é .ÙÓ »�َُو

ًسا  ِ
َ

Õ َْستَِحم« بَِماٍء، َوَ�ُ�وُنcًسا، َ'يَْغِسُل 0ِيَابَُه َو ِ
َ

Õ ُهن° يَُ�وُن َمْن Kَس°
 ا

َ
َمَساءِ إِ}

ْ
R .ÙÉ °ي°اٍم 0ُم

َ
ُْسُب، gَِْفِسَها َسبَْعَة .

َ
َوÁَِذا َطُهَرْت ِمْن َسيِْلَها ²

ْو فَْرَ�  َوÆَ .ÙÒ Îِْطُهرُ 
َ
ُخُذ gَِْفِسَها ûََماَمَتْ@ِ أ

ْ
َْوِم اå°اِمِن تَأ

ْ
ِ�  ا)

ْ
 æََاٍم، َوتَأ

 بَاِب َخيَْمِة االْجِتَماِع 
َ

َ ِهِن إِ}
ْ
 ال

َ
َ ِهنُ ÊÍ .بِِهَما إِ}

ْ
َواِحَد : َ'يَْعَمُل ال

ْ
Rا

َماَم اRر°ب§ ِمْن . َذÏِيَحَة َخِطي°ٍة، َواآلَخَر ُ\َْرقَةً 
َ
َ ِهُن أ

ْ
ُر َ-نَْها ال َوُ�َ�ف§

َاَسِتَها
َ

Õ َسيِْل .ÊÈ ªَِِن ب
َ
 ûَُموتُوا 7ِ  َ'تَْعِزال

°
َاَسِتِهْم ùَِال

َ
Õ يَل َ-ْنMِا َ ْ̧

 إِ
َاَسِتِهْم بِ�َنِْجNسِ 

َ
Õ ªِْسَكKَ ِهْم  ِ

°
Gالو�@" (وََسِطِهمْ  7ِ ى ا /ÈÄ .( 

ومن يرد أن يقرأ ح�م اgجاسات األخرى فليقرأ اإلصحاحات 
أما 7 . اåمانية من ا-ادى ع� إ} اåامن ع� من نفس  اRسفر

اإلسالم فلNس � ا�رأة 7 تلك ا-الة إال أن 5سد نز�ف اtم بقطعة 
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مسها أو تمسه أو يتعاKل معها أى حرج، ولNس � من ي. قماش مثال
ا�هم أال يتم اتصال بNنها وu@ . وال �ء üا تلمسه ي�نجس بأى حال
فأين هذه اRسماحة من ذRك . زوجها 7 ا-يض أو 7 اgفاس فقط

اإلعنات؟ وÎ القرآن ا�جيد إشارة إ} هذا العنت 7 د�ء ا�ؤمن@ 
ِْمْل علينا إِ : "Rرuهم

َ
تَه � اGين ِمْن َ/بِْلنارu°نا وال ²

ْ
ا كما æََل ًÛْ "

أما اRصالة واRصيام واRزµة فإن طر�قة أدائها وأح مها ). ÙÉÅ/ اºقرة(
وهذا 	ه ينطبق أيضا � . "تلفة تماما 7 اإلسالم عنها 7 ا)هودية

 . ا�gانية
م 7 اإلسالم منها حسبما ورد 7 القرآن  وأما األطعمة فاGى ُحر§

�يْتة واtم و-م ا��õر وما أهل لغi اهللا به وا�نخنقة وا�وقوذة ا"
يْتم وما ُذبِح � اg«ُصب

°
بُُع إال ما ذك qََل اRس°

َ
ية واgطيحة وما أ " وا�~د§

: مع اRسماح Rلمضطر أن ي�ناول من ذRك � قدر ا�Rورة ال يعدوها
" ثٍْم فإن اهللا غفور رحيمَ'َمِن اْضُطر° 7 َ"َْمَصٍة غiَ متجانٍِف إلِ "
م � ا)هود ). Ê/ ا�ائدة( v° ذى ُظُفٍر، ومن "وقد nن سبحانه َحر°

منا عليهم شحوَمهما إال ما æلْت ظهورُهما أو ا-ََوايَا  اºقر والغنم حر°
ٍم ِمَن "، )ÈÇÅ/ األنعام" (ذRك جز�ناهم ببَْغِيهم. أو ما اختلط بعظمٍ 

ْ
فَِبُظل

يَن َهادُ  ِ
°

Gا ِ ِهْم َ-ْن َسaِيِل ا&° ْت Rَُهْم َوuَِصد§
°
ِحل

ُ
ْمنَا َعلَيِْهْم َطي§بَاٍت أ وا َحر°

َاِطِل ) ÈÅÍ(َكِثiًا 
ْ

ºاِس بِا°gَواَل اKْ
َ
ِلِهْم أ

ْ
q

َ
uَا َوقَْد 1ُُهوا َ-نُْه َوأ ْخِذِهُم اRر§

َ
َوأ

ِ)ًما 
َ
َ فِِر�َن ِمنُْهْم َعَذابًا أ

ْ
ْ-تَْدنَا Rِل

َ
 ). ال�ساء)" (ÈÅÈ(َوأ
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من العهد القديم " ا�	نية"وÎ اإلصحاح اRرابع ع� 7 سفر 
 إRِِهُ�مْ «È: "نقرأ

ٌد Rِلر°ب§
َ
ْوال

َ
1ْتُْم أ

َ
َْعلُوا . أ

َ
é 

َ
ْجَساَمُ�ْم، َوال

َ
ِْمُشوا أ

َ� 
َ
ال

ْجِل َميٍْت 
َ
ْ-يُِنُ�ْم أل

َ
ٌس Rِلر°ب§ إRِِهَك، Ù. قَرَْعًة Ïَْ@َ أ ن°َك َشْعٌب ُمَقد°

َ
أل

يَن  ِد اْختَارََك اRر°ب« ِلَ� َوقَ  ِ
°

Gُعوِب ا يِع اRش« ِÖَ ا فَْوَق ðَشْعبًا َخاص ُ
َ

r تَُ�وَن
رِْض 

َ
 .َ�َ وَْجِه األ

Ê»ا qُْل رِْجًسا م°
ْ
 تَأ

َ
hِ  هِذهِ ِ¦ Ç. ال

°
ََهائُِم ال ْºلُو1ََها اqُ

ْ
ََقُر : تَأ ْºا

َمْعُز 
ْ
Rُن َوا

ْ
أ Ä úَْواRض° Mُْم َواN°åْتَُل َوا َواِإلي°ُل َوالظ° وَْعُل َواRر§

ْ
Rَْحُموُر َوا ْ(

َمَهاةُ 
ْ
Rَوا .Å »~َْ

َ
éَفْ@ِ َو

ْ
ًفا َوÆَْقِسُمُه ِظل

ْ
ََهائِِم 5َُشق« ِظل ْºَوُ�« بَِهيَمٍة ِمَن ا

qُلُونَ 
ْ
َف Ó. فَإِي°اَها تَأ

ْ
ل ا cَُشق« الظ§ ا xََْ~« َوKِم° qُلُوَها، Kِم°

ْ
 هِذهِ فََال تَأ

°
إِال

ُمنَْقِسمَ 
ْ
Rا : ِ̄ ًفا، َف

ْ
 5َُشق« ِظل

َ
َْ~« Rِكن°َها ال

َ
é َها °1

َ
َوuُْر، أل

ْ
Rْرنَُب َوا

َ
ََمُل َواأل

ْ
 ا½
ُ�مْ 

َ
َسٌة ل ِ

َ
Õ .É ٌس ِ

َ
Õ ُهَو'َ »~َْxَ 

َ
َف Rِكن°ُه ال

ْ
ل ن°ُه cَُشق« الظ§

َ
�ُر أل ِõِْ

ْ
َوا�

ُ�مْ 
َ
qُلُوا وَُجثَثََها. ل

ْ
 تَأ

َ
ِْمَها ال

َ
ِمُسوافَِمْن -

ْ
 تَل

َ
 . ال

Ò» 7ِ َما §vُ لُونَُه ِمْنqُ
ْ
ِميَاهِ  َوهَذا تَأ

ْ
Rنُِف وََحرَْشٌف : ا�ُ زََ َr َما »vُ

qُلُونَهُ 
ْ
qُلُوهُ ÈÍ. تَأ

ْ
 تَأ

َ
ُ زََ�نُِف وََحرَْشٌف ال

َ
r َْسN

َ
ٌس . لِ�ْن vُ« َما ل ِ

َ
Õ إِن°ُه

ُ�مْ 
َ
 . ل

ÈÈ» َلُونqُ
ْ
qُلُوَن ِمنْهُ وَهvُ .ÈÙ° َطiٍْ َطاِهٍر تَأ

ْ
 تَأ

َ
ال�°ْ�ُ : َذا َما ال

ُعَقاُب 
ْ
نُوُق َوال

َ
ْجنَاِسِه، ÈÊَواأل

َ
اِهُ@ َ�َ أ َاِشُق َواRش°

ْ
ºُة َوا

َ
َِدأ

ْ
َوُ�« ÈÇَوا-

ْجنَاِسِه، 
َ
ْجَناِسِه، ÈÄُغَراٍب َ�َ أ

َ
َاُز َ�َ أ

ْ
ºُف َوا

َ
أ ِليُم َواRس° َواg°َعاَمُة َوالظ°

ÈÅ 
ْ
ُوُم َوال ْºَوا Oََِجُع  ُكْر ْºَواÈÓ اُص َغو°

ْ
ُقوُق َواRر°َخُم َوال

ْ
ْقلَُق ÈÉَوال

°
َواRل

اُش  ُف°
ْ
ُهْدُهُد َوا�

ْ
Rْجنَاِسِه، َوا

َ
َبَْغاُء َ�َ أ ْºَوا .ÈÒ ٌس ِ

َ
Õ ِiْ

َوُ�« َدÏِيِب الط°
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ُ�مْ 
َ
 يُْؤvَُ . ل

َ
qُلُونَ ÙÍ. ال

ْ
qُلُوا ُجث°ًة م° «. vُ° َطiٍْ َطاِهٍر تَأ

ْ
 تَأ

َ
Æُْعِطيَها . اال

 ِ
°

Gَغِر�ِب ا
ْ
ْجنúَِ  7ِ ى Rِل

َ
ْو يaَِيُعَها أل

َ
qُلَُها أ

ْ
بَْوابَِك َ'يَأ

َ
ن°َك َشْعٌب ، أ

َ
أل

ٌس Rِلر°ب§ إRِِهَك  هِ . ُمَقد° م§
ُ
 Æَْطبُْخ َجْديًا بِلََ<ِ أ

َ
 ".ال

 hوقد اع~ض ا)هود � اإلسالم إلباحته بعض األطعمة ال
 أنها \رمة 7 ��عة إبراهيم جد حرKوها � أنفسهم مدع@

 ªَِºِ : "الفر�ق@ Öيعا، فَرد° القرآُن عليهم قائال
ð

َعاِم nََن ِحال  الط°
»

vُ 
َل ا�°ْوَراُة قُْل  °õَÆُ ْن

َ
اMِيُل َ�َ 1َْفِسِه ِمْن َ/بِْل أ َ ْ̧ َم ِإ  َما َحر°

°
اMِيَل إِال َ ْ̧

إِ
تُوا بِا�°ْوَراِة فَاتْلُوَها 

ْ
ِ ) ÒÊ(ِإْن ُكنْتُْم َصاِدِ/َ@ فَأ َ'َمِن اْ'َ~َى َ�َ ا&°

اRُِموَن  َِك ُهُم الظ°
َ

ùو
ُ
َكِذَب ِمْن Ïَْعِد َذRَِك فَأ

ْ
ُ فَات°ِبُعوا ) ÒÇ(ال قُْل َصَدَق ا&°

 @َÌِ ُمْ�ِ
ْ
Rَن ِمَن اnَ َة إِبَْراِهيَم َحِنيًفا َوَما

°
 ).آل ِعْمران)" (Kِ)ÒÄل

بل nن اtائن، إذا حل . اهلية يتقارضون باRرuاوµن العرب 7 ا½
األجل وRم cستطع اRَمِدين أن cسدد َدûْنَه بِرuَاه، يمّد r 7 األجل و�ز�د 
7 اRرuا، فõل القرآن )ضع خاتمة �ذا 	ه مهددا أشد ا�هديد من ال 

َ : "يرعوى عن ذRك الغ< الفاحش ُقوا ا&° °Æيَن آََمنُوا ا ِ
°

Gَها ا »û
َ
 وََذُروا يَا .

uَا إِْن ُكنْتُْم Kُْؤِمِنَ@  َما بَِ�  َذنُوا sَِْرٍب ) ÙÓÉ(ِمَن اRر§
ْ
فَإِْن Rَْم Æَْفَعلُوا فَأ

 
َ

 Æَْظِلُموَن َوال
َ

Kَْواِلُ�ْم ال
َ
ِ َورَُسوrِِ َوÁِْن تaُْتُْم فَلَُ�ْم رُُءوُس أ ِمَن ا&°

ٍة َ'نَ ) Æُ)ÙÓÒْظلَُموَن  قُوا َخiٌْ َوÁِْن nََن ُذو ُعْ�َ ْن تََصد°
َ
ٍة َوأ َ�َْNَم 

َ
ِظَرٌة إِ}

ُ�ْم إِْن ُكنْتُْم Æَْعلَُموَن 
َ
qُلُوا "، )اºقرة)" (ÙÉÍ(ل

ْ
 تَأ

َ
يَن آََمنُوا ال ِ

°
Gَها ا »û

َ
يَا .

ُ�ْم Æُْفِلُحوَن 
°
َعل

َ
َ ل ُقوا ا&° °Æَضاَ-َفًة َواKُ ْضَعاًفا

َ
uَا أ آل )" (ÈÊÍ(اRر§
uَُو 7ِ َوَما آَتNَْتُ "، )عمران ْiَا ِلuًْم ِمْن ِر  ِ  يَْرuُو ِعنَْد ا&°

َ
Kَْواِل اg°اِس فَال

َ
أ
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ُمْضِعُفوَن 
ْ
Rَِك ُهُم ا

َ
ùو

ُ
ِ فَأ )" ÊÒ(َوَما آَتNَْتُْم ِمْن َزµٍَة تُِر�ُدوَن وَْجَه ا&°

ذRك أن . وÎ هذه اgقطة Õد اإلسالم ãالف ا)هودية أيضا). اRروم(
اRرuا كذRك، فإن هذا ا�حر�م ال يمتد لNشمل ا)هودية، وÁن حّرمت 

إقراض األجنú باRرuا، بل يقت� � تقارض ا)هود فيما بNنهم، üا 
ال "يقول العهد القديم : يعكس نزعة ا�عصب ا½�ä ا�قيت tيهم

" Rألجنú تقرض برuا، ل�ن ألخيك ال تقرض برuا. تقرْض أخاك برuا
لNس : "، كما ذكر القرآن، nنوا يقوRونذRك بأنهم). ÙÊ /ÈÒ- ÙÍ/ ت	نية(

 ).ÓÄ/ آل عمران" (سaيل) غi ا)هود(علينا 7 األمي@ 
كذRك nن ا)هود 7 ا�دينة يزعمون Rلمسلم@ أن اRرجل إذا ما 

فذكر . أ� زوجته من ا�لف 7 االتصال الطبي� جاء اRوt أحول
 :  قوr تعا}ا�سلمون ذRك Rرسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، فõل 

 ِشDْتُم. yساؤÌم َحرٌْث ل�م"
°

�
َ
تُوا َحْرثَ�م .

ْ
أما ). ÙÙÊ/ اºقرة" (فَا

ورهباني°ًة : "اgصارى فيقول القرآن عنهم K 7وضوع اRرهبانية
ابتدعوها ما كتaناها عليهم إال ابتغاَء رضوان اهللا، فما رََعوْها َحق° 

gحو تدابر الطبيعة اإلyسانية ، إذ إنها � هذا ا)ÙÓ/ ا-ديد" (ر�يتَها
 . وتتجاهل متطلباتها، في~تب عليها أشد األìار

ومن هذه األمثلة القليلة الh اقت�نا عليها من القرآن اRكر�م 
وحده، وهناك اRكثi جدا غiها 7 القرآن وÎ اRسنة ا�حمدية 
ا�طهرة، يتضح ÜR ذى بصiة أن Rإلسالم شخصيته ا�ستقلة، و¦ 

ة سو�ة تتمl مع العقل اإلyسا� ا�حرر من أغالل اRوث�يات شخصي
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ومن هنا يمكننا أن نفهم . وا�رافات، ومع الغرائز اإلyسانية ا�عتدلة
قًا �ا ب@ يديه من  ":قوr تعا} وأنزgا إ)ك اRكتاَب با-ق Kَُصد§

ا إنه يوافق ا�وراة واإلÕيل فيم). ÇÒ/ ا�ائدة" (اRكتاب ومهيمنًا عليه
أما إذا nن ثمة . Rم تمسسه يد ا�حر�ف وال يزال صا-ا Rل��aة

²ر�ف أو اقتضت الظروف اإلyسانية تبديال 7 هذا ال���ع أو ذاك 
من هنا تتضح سفاهة االتهام . فإن القرآن يصدع حي�ئذ با-ق ا�ب@

اGى �اول ا�س��قون وا��aون 5شو�ه وجه القرآن واإلسالم به 
عات اإلسالم �Kوقة من ا)هودية وا�gانية واRوث�ية من أن ��5

وهناك د)ل قاهر �ن nن r عقل أو أل� القلب وهو "لص . وغiها
 Yأم@، أال وهو أن \مدا ال يم�ن أن ي�ذب أو يتوهم نزول و

لقد فصصت هذا األKر تفصيصا 7 . عليه لNست r حقيقة خارجية
òصدر القرآن ":كتاK"م أجعلRى دراسة ، وt °� ء أى سلطانlR 

هذه القضية، ومن ثم تناولت v �ء فيها دون أى قدر من ا�حرج 
أو ال~دد، فألفي�ª أمام شخصية باهرة سامقة شاهقة ال سaيل يصل 

كما لفتª بقوٍة أن اRروح . بNنها وu@ اRكذب أو اRضالل أو األوهام
وuنفس . رقة gطاق ال�aاRسار�ة 7 القرآن اRكر�م ¦ روح إ�ية مفا

العزم واgية درست القرآن وا-ديث دراسة أسلوuية مقارنة، فاتضح 
} اتضاحا ال ãالطه أد� ر�ب أن األسلوu@ متمايزان 7 ألفاظهما 
ل عندى أن  وصيغهما وÎ عباراتهما وتراكيبهما وأب�يتهما، فتحص°

: ò اRكبiوهذا متاح �ن ير�د 7 كتا. Kصدر هذا غK  iصدر ذاك
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و� ذRك قد عزز عندى إ�ية ".  مقارنة أسلوuية-القرآن وا-ديث"
أما متِهمو القرآن بأنه مأخوذ . Kصدر القرآن ا�جيد بال أد� جدال

من هذا ا�صدر أو ذاك فهم Gnى يتهم سيدة \صنة ��فة بأنها 
من æلت 7 ابنها اGى cشبه أباه تمام اRشبه v 7 شياته وKال\ه ال 

أبيه بل من جارها، و� حجته أن Rلطفل شعرا، وRلجار شعرا، أو أن 
وهو د)ل Kضحك، . Rلطفل منخر�ن، وRلجار كذRك منخر�ن مثال

فÜ اgاس �ا شعر ومنخران، ولNست الع|ة بهذا بل با�المح اtقيقة 
وا�اصة وما إ} ذRك، إال أن ا�ش¾ة ت�من 7 أن ا�تِهم، Rسماجته 

ôوجهه، ال يبدو عليه �ء من ا-ياء أو ا�جلوسماكة ج  . 
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 هل القرآن يقبل ا�فسi ونقيضه؟
منذ عدة أشهر وقع } كتاب إÕلíى عن اإلسالم Rصحفية 

". If  the Oceans were Ink: "أKر��ية اسمها nرال باور عنوانه
ن اºحُر Rو n: "وهذا العنوان بمثابة ترÖة Rلعبارة القرآنية الh تقول

Rو nن اºحُر : قل": "اRكهف"ا�وجودة 7 قوr تعا} من سورة " ِمَداًدا
َِفَد اºحُر قبل أن Æَنَْفَد 	ماُت ر7 وRو جئنا بِمثِْله 

َ
g 7مات ر¾R مداًدا

، وهو عبارة عن 5سجيل -وار طو�ل دار ب@ ا�ؤلفة األKر��ية "َمَدًدا
أqرم ندوى . nرال باور وu@ د) ا)هودية األم، اRكو��ر�ة األب(

األستاذ ا½ام� ا�ندى اGى يعNش و�عمل 7 أحد ا�راكز العلمية 
وسوف أتوقف عند ýمها ا�ا} عن القرآن اRكر�م، اGى . بأqسفورد

تزعم أنه يقبل v ا�فسiات جراء صياغته العامة sيث يم�ن أن 
 : ãرج اRشخص منه باlRء ونقيضه ب�ل سهولة

“Revered by a population as diverse as the umma, or 
worldwide Muslim community, the Quran can refract in 
dazzling ways. The San Francisco civil rights lawyer may 
discover freedoms in the   same sura, or chapter, in which 
a twelfth-century Cairo cleric saw strictures. A Sudanese 
mullah, or religious teacher, may read a command for 
wifely obedience; an Indonesian wife may interpret the   
same passage as a call for equality and compassion. The 
Marxist and the Wall Street banker, the despot and the 
democrat, the terrorist and the pluralist—each can point to 
a passage in support of his cause.    
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Sheikh Mohammad Akram Nadwi, the Islamic 
scholar who taught me the Quran, once told me an old   
Indian joke. A Hindu goes to his Muslim neighbor and 
asks if he could borrow a copy of the Quran.   “Of 
course,” said the Muslim. “We’ve got plenty! Let me go 
get you one from my library.” A week   later, the Hindu 
returns. “Thanks so much,” he said. “Fascinating. But I 
wonder, could you give me a copy of the other Quran?”   
“Um, you’re holding it there,” said the Muslim. “There’s 
just one Quran, and you’ve got it.” “Yeah, I read it,” 
replied the Hindu. “But I need a copy of the Quran that’s 
followed by Muslims.”   “The joke is right,” said Akram. 
“All this talk about jihad and forming Islamic states, 
that’s not what the Quran says!”.    
: وخالصته أن اgص القرآ� يقبل ا�فسiات ا�تعارضة

فا-ا{م ا�س�بد xد فيه ما يعضد اس�بداده مثلما xد ا-ا{م 
وا�دافعون عن حقوق . اtيمقراÚّ 7 نفس اgص ما يدعم حجته

ا�رأة xدون ما ير�دون 7 ذات اآلية الc hس�شهد بها من يضيّقون 
وuا�ثل xد ا�ارäÌ فيه ما يقوى . ق� حواء و�رKونها تلك ا-قو

عقيدته ا�ارÌسية 7 اRوقت اGى xد اRرأسما} ما يقوى اéاهه 
-Õ :" The Quran in Twentyد ذRك 7 الفصل ا�س�.اRرأسما}

Five Words "تبة من .  كتابها ا�ذكورمن Rظر عما تر�د اgغض اuو
@ 7 ع� اR úgم وراء هذا ا�Rم فال بد من معرفة أن ا�سلم

وRو nن . ãتلفوا 7 فهم القرآن � اgحو اGى تصوره 	مات اR تبة
القرآن 7 ذاته يؤدى إ} هذا االختالف Rرأيناهم فرقا وشيعا، v فرقة 
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Rكننا ننظر فنجد . تم� 7 اéاهها ال تتال� مع سائر الفرق واRشيع
 . أنهم nنوا Öيعا � قلب رجل واحد

R و وقع خالف ب@ أحد وآخر أو حدث سوء فهم من أى منهم أما
gص قرآ� فما أ¸ع ما يق� اúg � هذا ا�الف بتوضيح 
اRصواب من ا�طإ كما هو ا-ال مثال ح@ استغرب َعِدى« بن حاتم 

ا�ذوا أحبارهم ورهبانهم "قول القرآن عن أتباع ا�gانية إنهم قد 
فوضح r اúg أن ". ما كنا gعبدهم ": Rلنú، إذ قال"أرuابا من دون اهللا

ا�قصود بالعبادة هنا ��5عهم �م من عند أنفسهم اتبا� لõواتهم 
 ف نوا ي�بعون تعا)مهم ى،وأهوائهم وشهواتهم ال بناء � وY سماو

   . ىوعندئذ اقتنع عد. رغم ا�رافها عن دين اهللا
ِحق بذRك تردد اRصحابة 7 ق

ْ
بول معاهدة و�م�ن أن نُل

ا-ديaية �ا رأوا فيها من إجحاف و�ا تنص عليه من رجوعهم ذRك 
أRم ير اRرسول 7 منامه : العام دون اعتمار، üا دفع بعضهم إ} ال�ساؤل

أننا سوف نؤدى العمرة؟ فكيف نعود من حيث أتNنا دون أن نؤديها؟ 
�م وهل قلت ل�م إن: فما nن من اúg إال أن سأ�م بدوره قائال

وهو ما . ستعتمرون هذا العام؟ فحسم ^سؤاr ذRك حiتهم وترددهم
 اRرؤ�ا با-ّق ": "الفتح"أشارت إ)ه آية سورة 

َ
rلقد َصَدق اُهللا رسو :

ق@ رؤوَس�م 
§
َ�ْدُخلُن° ا�سجَد ا-راَم إن شاء اُهللا آمن@ \ل

�ن ال �افون ا فَعِلم ما Rم تعلموا، فجعل من دون ذRك فتحً . ومق�§
 ". قر�بًا
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ومثله كذRك ما رد به رسول  اهللا � عمار بن يا¸ ح@ أتاه 
 iت�اد روحه تزهق بعد أن نطق ب�لمة ال�فر ²ت تأث �فز
ا�عذيب الaشع اGى صبه عليه كفار Kكة، فما nن منه عليه اRسالم 
إال أن سأr عن حال قلبه وما فيه من إيمان، فطمأنه بأن إيمانه باٍق 

ته رغم اضطراره Rلنطق ب�لمة ال�فر فرارا من استمرار � قو
فواساه اRرسول وخفف عنه وKَْرَهَم جراَح ضمiه . ا�عذيب اRش�يع

بل زاد . مبNنا r أنه ما دام إيمانه باقيا � حاr 7 صدره فال خوف
فنصحه بأنهم إن �دوا إ} تعذيبه فلينطق أمامهم بما cسكتهم عنه 

ذRك أن الع|ة 7 اإلسالم 7 تلك األحوال . حهوxعلهم يطلقون ¸ا
كما أن دي�نا ال ي�تظر من ال�a أن يتحول v منهم . باgية والقلب

إ} سوuرمان، إذ يعرف أن ُمن°تهم ضعيفة وأن الحتما�م قسوة العذاب 
حدودا ي�ت¯ إ)ها مهما nن اRواحد منهم شجا� راسخ ا)ق@ قادرا 

ما يفعُل اُهللا بعذاب�م إن "، " اإلyساُن ضعيفاوُخِلق: "� ا�ضحيات
واهللا 7 اإلسالم رب اRرæة ". شكرتم وآمنتم؟ وµن اهللا شاكرا عليما

واRلطف واRود واRكرم، ورæته 5سبق دائما غضبه، و5سا\ه مع عباده 
 .بال حدود

ِح أى  ْن َ�ْ ُ َt ،رال باور نقول إن هناك دائماn وعودًة إ} ما قا�ه
ة �وط ي�ب� االن�باه إ)ها وKرا�تها، وÁال فشل ا�Rح نص، عد

وابتعد عن ا�عª اRصحيح ابتعادا قد يصل إ} حد ا�ناقض اGى ال 
ومنها اح~ام اRسياق، إ} جانب اnGء وا�رونة العقلية . يم�ن ج|ه
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واإلخالص بطبيعة ا-ال، فضال عن ا�عرفة اRواسعة والعميقة 
واRسياق K 7وضوعنا لNس uìا واحدا بل . هبا�وضوع ا�راد �ح

 واRسياق ، واRسياق القرآ�، واRسياق ا�ار�Pى،اRسياق اRلغو: ìوuا
îكر�م وهو ال .ا-ديRفال يصح أبدا أن يهجم هاجم � القرآن ا 

يعرف العرuية، أو يعرف العرuية ا�عاÛة بNنما xهل العرuية القديمة 
 اRوY � سيدنا رسول اهللا، وÁال لف� الn hنت سائدة أيام نزول

ة" ر° °Gصغر من ا�ادة 7 ح@ أن " اRمثال � أنها ا½زء ا�تنا¦ 7 ا
َف�° 

َ
 :  7 قوr تعا}" اRسيارة"ا�قصود 7 القرآن هو اgملة اRضئيلة، ول

َوه"
ْ
Rَد 

َ
ْد}

َ
بالعرuة ذات ا�حرك رغم " وجاءت سيارٌة فأرسلوا وارَِدهم فأ

َف�° أن
َ
7 قوr عز شأنه 7 سياق " ا�i"ها 7 القرآن ¦ القافلة، ول

� أنه نقيض ا�R مع " وÁنه ِ-ُب§ ا�R iَشديد: "ا-ديث عن اإلyسان
ّ̄ " الفرح"أن القرآن إنما يقصد به هنا األKوال واألKالك، ولف�°  ا�ن

ºى ير�د به القرآن الغرور واGوقت اRور، 7 ا�Rسيان عنه باyطر و
ِعب"اآلخرة، ولف�° 

°
ْن وصفه سبحانه ôRنيا بأنها " اRل ُ َt" ٌلعٌب و�و " �

أنه ت��ف الطاقة 7 ا½رى والقفز وتمضية اRوقت 7 اRسباق اºد� 
والعق� وما إ} ذRك بغية ت�شيط ا½سم والعقل وال���ة عن 

 وغi جوهر�ة اgفس، بNنما يقصد القرآن أن حياة األرض �برة زائلة
" ا)د واRوجه والعرش"� عكس اآلخرة بأبديتها وجوهر�تها، ولف�° 

بال�سبة هللا � أنها ا)د واRوجه والعرش كما نعرفها 7 حياتنا 
ال��aة مع أنها تعª قدرة اهللا وعظمته وسلطانه اRشاKل العميم � 
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 اRكفار v 7 األحوال بمعª ا-رب ضد" ا½هاد"ال~تيب، ولف�° 
هو بذل ا½هد " ا½هاد"اGين ير�دون باإلسالم وا�سلم@ �ا رغم أن 

 rرسوR {تعا rن نوع هذا ا½هد، ومن ثم فقوn واجهة ا�صم أياK 7
حاِرuْهم، بل : لNس معناه" وجاِهْدهم به جهادا كبiا: "7 ا�رحلة ا�كية

م بصحة ما اجتهد ب�ل قوتك إليصال اRوY إ)هم وÁقناعه: معناه
 . فيه وÌسبهم إ} صف اإليمان با-جة وا�وعظة ا-سنة

 ªا اآلن عن مع��K ا�ناسبة فأنت إذا ما سألتuصعيد"وRا "
فلن ãطر 7 ذهنه سوى القسم ا½نو7 من بالده، وuا�ا} فمن 
اRصعب عليه، ما دام ال علم r باألسلوب العر7 القديم، َ'ْهُم أن 

موا صعيًدا طيبًا: "أنها�قصود بقوr عز ش هو الطاهر من ال~اب " فتَيَم°
بل قد ي�ون قارئ القرآن صحابيا، وتفوته مع ... واRرKل وما إ} ذRك

كما وقع لعدى بن حاتم   فيخطئ فهم اgص،ذRك ن�تة بالغية مثال
ح@ أخذ اآلية القرآنية ا�ا)ة � حرفيتها، ومن ثم أح� خيطا 

qليل إ} أن أبيض وآخر أسود وظل يأRما جاع طوال ا	ل 7 خيمته 
 ªور 7 اآلفاق، وفاته أن اآلية إنما تعgلونان عند ان�شار اRا r @aت
 . اgور والظالم ال ا�يط@ ا�ادي@، إذ ¦ استعارة ال تعبi حقي�

و�وا وا�uوا حh ي�ب@° ل�م ا�يُط األبيُض من : "ونص اآلية هو
 .  وهكذا"... َفْجرا�يِط األسوِد من ال

وÁّن : "وÌثi من القراء ا)وم لن يفهموا ^سهولٍة ال~اكيب ا�ا)ة
م

َ
يَن°هم رu«ك أعما� َُو'§ َ

 Rّما )
ð

ýُ) " أنهم ب�ل يق@ سوف يوفيهم ªبمع



 
١٢٨

ما منهم " (وÁْن R �vُّما Öيٌع tينا ُ\َْ�ون"، أو )Öيعا رu«ك أعما�م
ال تأخذ " (فال ت�ن Rلخائ�@ خصيما"، ))ناأحد إال وسوف ُ�َْ� إ

الKَْهَرب وال " (والَت حَ@ َمنَاص"، )جانب ا�ائ�@ وتدافع عنهم
َ� ألحد 7 ذRك ا-@ َْفِتُنونَك عن اGى أوحينا "، )َمنْ

َ
وÁْن nدوا )

لقد nدوا أن يفتنوك عن اGى أوحينا " (إ)ك ِ�َْفَ~َِى علينا غiه
، )األطفال" ( اGين Rم ûَْظَهروا � عورات ال�ساءالطفل"، ...)إ)ك

ْن من قر�ٍة ¦ أشد« قوًة من قر�تك الh أخرجتَك أهلكناهم" §û
َ
Q َÌما " (و

üا "، )أpq األKم الn hنت أقوى من أمتك، ورغم ذRك أهلكناهم
ْغِرقوا

ُ
وال ت�ونوا nلh "، )^سبب خطاياهم تم إغراقهم" (خطيئاتهم أ

 
َ
 بNن�م نقضْت َغْز�

ً
ا من بعد قوةٍ أن�اثًا تتخذون أيمان�م َدَخال

ة م°
ُ
ْر7َ من أ

َ
ٌة ¦ أ م°

ُ
ْر7َ من " (أن ت�ون أ

َ
ة ¦ أ م°

ُ
Ïُْغيَة أن ت�ون أ

 . )أمة
 أما اRسياق ا�ار�P فيأ� .فهذا هو اRسياق اRلغوى Rلنص القرآ�

âِ ، إذ بدون اإلحاطة بهذه األسباب سوف "أسباب الõول"� رأسه 
ْ
نُل

ون متجه@ إ} ا½هة الh تعّن �م دون 
ّ
كثiا جدا من ا�سلم@ يصل

. وهللا ا��ق وا�غرب: "االلÐام بالقبلة اعتمادا � أن هناك آية تقول
وا فثَم° وجُه اهللا

»
، وفاتهم أن اآلية إنما نزلت ردا � شعور "فأينما تَُول

ْوا ذات )لة 7 غi بعض اRصحابة با-رج بعد اك�شافهم أنهم قد 
°
َصل

اéاه القبلة ^سبب الظالم اtاKس وخطئهم 7 ²ديد جهة اRكعبة، 
فب@° القرآن �م أن الع|ة باgية واالجتهاد ا�خلص، وأنهم معذورون 
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فهم، وÁن nن استقبال القبلة قد . 7 هذا ا�طإ، وأن صالتهم مقبولة
Nس هنا أو هاهنا بل أفلت منهم، Rم يفلت منهم األجر ألن اهللا ل

وجوده مطلق غi منح� 7 أى اéاه، وهو سبحانه قد قبل منهم 
 .    صالتهم نظرا لظروفهم القهر�ة

وuدون االستعانة بأسباب الõول سوف �cب بعض ا�سلم@ 
لNس ": "ا�ائدة"ا�مر بناء � فهمهم �ا تقوr اآلية ا�ا)ة من سورة 

َقْوا وآمنوا � اGين آمنوا وعملوا اRص °Æا-ات ُجَناٌح فيما َطِعُموا إذا ما ا
واهللا �ب . وعملوا اRصا-ات ثم اÆ°َقْوا وآمنوا ثم اÆ°َقْوا وأحسنوا

، وهو ما فعله أحد ا�سلم@ � عهد عمر بناء � ما فهمه "ا�حس�@
من ظاهر اآلية، اGى يقول إنه لNس � ا�سلم حرج 7 أqل أى 

ا دام تقيا \سنا يعمل اRصا-ات، بNنما معناها �ء أو �uه م
فقد 5ساءل بعض اRصحابة أياَم اúg عن Kصi . ا-قي� غi ذRك

ا�سلم@ اRصا-@ اGين ماتوا وµنوا u�cون ا�مر، إذ Rم ت�ن أم 
َمْت بعد ح القرآن أنهم ناجون يوم القيامة . ا�بائث قد ُحر§ فوَض°

اRصا-ات رغم أنهم nنوا u�cون �قواهم وÁحسانهم وعملهم 
 وال عقوuة إال ،ذRك أن اإلسالم ال �اسب اgاس بأثر رج�. ا�سكر

وما دام اgص القرآ� ا�اص بتحر�م ا�مر Rم ي�ن قد نزل . بنص
كما أنه بعد نزوr ال ي�سحب . بعد فلNس � هؤالء اRصحابة حرج

�K ىGزمن اRا � .�K قد �K ره وانت¯،بل ماKوا�هم 7 .  أ
هذا 	ه هو ا�قوى والعمل  اRصالح سواء nن ذRك قبل ²ر�م ا�مر 
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فإن nن اRشخص تقيا صا-ا ومات وهو �cب ا�مر قبل . أو بعده
²ر�مها فهو ناٍج، أما إن Rم ي�ن تقيا وال صا-ا والÐم، Rسبب آخر، 

 . ب~ك ا�مر بعد ²ر�مها فلNس من اgاج@
هوÎ قوr تعا} فَمْن َحج° . إن اRصفا وا�روة من شعائر اهللا: " َجد«

و°ف بهما يم�ن جدا أن يظن " اºيَت أو اعتمر فال ُجنَاح عليه أن ûَط°
 ،rصفا وا�روة هو، 7 أحسن أحواRس� ب@ اRمن ا�سلم@ أن ا iكث
م Rكنه غi واجب، اس�نادا إ} ظاهر اآلية من أنه لNس هناك  غi \ر°

 اRساZ  بNنهما، وهو ما يفهم منه أن هذا v ما هناRك sيث إثم �
 
َ

ْو£
َ
 ل�ن سبب .إذا Rم cَْسَع ا-اج« بNنهما فال ُجنَاح عليه من باب األ

نزو�ا يقلب ا�عª رأسا � عقب، فقد nن  بعض اRصحابة يتحرج 
ْ@ صنم 7 ا½اهلي

°
ة، من ذRك اRس� نظرا إ} أنه nن فوق v من ا�°ل

فظنوا من األسلم عدم اRس� بNنهما éنبا Rل�شبه بما nن يصنعه 
وفاتهم أن اRصنم@ قد أز�ال، و�د اRس� ب@ ا�ل@ إ} . اRوث�يون آنئذ

فاآلية ال تقول عن . وضعه األص� قبل ا�رافه � أيدى أهل ا½اهلية
اRس� إنه ال بأس به، بل تز�ل ما حاك 7 نفوس بعض اRصحابة من 

 .أنه إحدى شعائر اRوث�ية، أما حكمه فباٍق � اRوجوب
وأما اRسياق القرآ� فمعناه أنه xب اgظر إ} أى نص من كتاب 
اهللا 7 ضوء اgصوص القرآنية الh ترسم ا�طوط العامة Rإلسالم، 

وgأخذ مثال@ . و®اصة تلك الh تتعلق بموضوع اgص ا�راد تفسiه
ال األول فله صلة بما كتبه ابن سالم 7 مقدمة فأما ا�ث: � ما نقول
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 إذ ،عن اgحل واالنتحال 7 اRشعر ا½اه�" طبقات اRشعراء: "كتابه
nن من رأيه أن ما بلَغنا من أشعار لعاد وثمود ¦ أشعار منحولة 

وحجته 7 ذRك، وهو ما يهمنها هنا، أن . �ات@ القبيلت@ زورا وuهتانا
ا أبيدتا عن آخرهما طبقا �ا جاء 7 سور� القرآن قد أخ|نا أنهم

من يا ترى حفظ أشعارهما : ومن ثم فاRسؤال هو". ا-اقة"و" اgجم"
وأداها إ)نا رغم أن أحدا Rم يبق منهما؟ وقد كنت، إ} بضع س�@ 
Kضت، أKّر � تلك ا-جة Kوافقا تمام ا�وافقة َمثَ� َمثَُل Öيع 

م ونظر�ته 7 اgحل واالنتحال، إ} أن اºاحث@ اGين تناوRوا ابن سال
 7 مناسبة ال يهم القارئ ذكرها هنا، أن أراجع ما قاr القرآن ،بدا }

" هود"عن �د وثمود، فألفيته يقول بمنت¯ اRوضوح وا�Rاحة 7 سورة 
�د(إن اهللا قد ن� ý من هود  úّثمود(وصالح ) ن úّين آمنوا ) نGوا

 حجة ابن سالم باطلة تمام اºطالن، وأنه ال وهو ما يعª أن. معه
. يصح االرت�ان إ} دعوى تدمi هات@ القبيلت@ ألنها ال حقيقة �ا

واRسبب هو أن ابن سالم توقف إزاء نص@ قرآنN@ يذكران أن تNنك 
القبيلت@ Rم ي�بق منهما باقية، مغفال نص@ آخر�ن يوضحان أن اGين 

. ا�عاندون من القبيلت@ ال v القبيلت@تم تدمiهم إنما هم اRكفار 
ل�ن هذا ال يعª با�Rورة أن ما بلغنا من شعر م�سوب لعاد وثمود 

   . ىهو شعر صحيح، بل تلك قضية أخر
وÎ هذه األيام ûُت°َهم اإلسالم . وأما ا�ثال اآلخر فيتعلق بالقتال

وcَُشار 7 . تلهمدائما بأنه ديٌن عدوا�� cسارع إ} قتال أعدائه بل إ} ق
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فاقتلوا ا��Ì@ ": "ا�وuة"هذا اRصدد إ} قوr تعا} مثال 7 سورة 
 وقوr ،"حيث وجدتموهم وخذوهم واح�وهم واقعدوا �م Kَ °vرَْصد

قاتِلوا اGين ال يؤمنون باهللا وال با)وم : "جل جالr من ذات اRسورة
 وال

ُ
rم اُهللا ورسو Kون ما حر°  يَِدينون ديَن ا-ق من اGين اآلخر وال �ر§

 ُû hكتاَب حRوتُوا ا
ُ
وفات من ". ُطوا ا½ز�َة عن يٍد وهم صاغرونعْ أ

وقَاتِلُوا 7 سaيل اهللا اGين  ":cشi إ} تNَِْنك اآلي�@ وأمثا�ما قوr تعا}
وÁن �قبتم "، "إن اهللا ال �ب ا�عتدين. يقاتلون�م، وال تعتدوا

ْن ص|تم Rَُهَو خR iٌلصابر�ن. قِبْتم بهفَعاقِبوا بِمثْل ما ُعو ِ
َ

وÁْن "، "وإل
م فاجنح �ا وتو� � اهللا

ْ
ل  ". َجنَُحوا Rلس°

ِ ": "ا�وuة"كما أن قوr تعا} 7 سورة   يُْؤِمنُوَن بِا&°
َ

يَن ال ِ
°

Gقَاتِلُوا ا
ُ َورَُسو َم ا&° Kُوَن َما َحر°  ُ�َر§

َ
ِخِر َوال

ْ
َْوِم اآل  بِا)ْ

َ
 يَِدينُوَن ِديَن َوال

َ
ُ َوال ُr

ْز�ََة َ-ْن يٍَد َوُهْم  ِ
ْ
ِكتَاَب َحûُ °hْعُطوا ا½

ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

°
Gَق§ ِمَن ا

ْ
ا-

ا�اص بقتال أهل اRكتاب لNس 7 األKر بقتا�م من اºاب " َصاِغُرونَ 
Rلطاق، بل 7 قتال اRروم، اGين nنوا يُِعّدون العدة Rلهجوم � 

فَإَِذا : "أما اآلية ا�اKسة من ذات اRسورة. قضاء � دينهما�سلم@ وال
Ìَِ@ َحيُْث وََجْدÆُُموُهْم وَُخُذوُهْم  ُمْ�ِ

ْ
Rُُرُم فَاْ/تُلُوا ا

ْ
ْشُهُر ا-

َ ْ
اyَْسلََخ األ

َة َوآَتَُوا 
َ

ال قَاKُوا اRص°
َ
وُهْم َواْ/ُعُدوا Rَُهْم Kَ °vُرَْصٍد فَإِْن تَابُوا َوأ َواْحُ�ُ

 َn َ 2َُفوٌر رَِحيمٌ اRز° وا َسaِيلَُهْم إِن° ا&°
»
ف¯ 7 ا��Ì@ اGين nنت " َة فََخل

بNنهم وu@ ا�سلم@ معاهدات سياسية با�وادعة �دة معلومة غدروا 
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با�سلم@ وحلفائهم بعد توقيعها بقليل وقتلوا منهم طائفة دون أن 
 . ي�ون ا�سلمون ومن حالفوهم قد أساؤوا �م قط

هيا اهجموا  عليهم 7 : ع هذا فإن القرآن Rم يقل Rلمسلم@وم
أعطوهم مهلة أرuعة أشهر ي�نقلون فيها بطول اºالد : بل قال. ا-ال

بل زاد فأوجب . وعرضها حسبما �لو �م دون أن تتعرضوا �م ^lء
 hوه حiيُِج

ْ
� ا�سلم@ أنه مh أتاهم آٍت من اRكفار cستجi بهم فَل

يُبِْلغوه ا� ن اGى يأمن فيه � نفسه تمام cسمع ýم
ْ
 اهللا ثم فل

ثم بعد ذRك 	ه ح@ ت�ت¯ مهلة األشهر األرuعة فعاقبوهم . األمان
. وأذيقوهم من نفس اRكأس الh أذاقوا منها إخوان�م ا�غدور بهم

ومعروف أن ا�سلم@ Rم يقتلوا أحدا من ا��Ì@ عندئذ، وÌأن 
و� . هيب و²طيم اRروح ا�عنو�ة tيهم لNس إالاآليات قد نزلت Rل~

v حال فقد 5سارعت وتiة األحداث، وتم فتح Kكة، ثم دخل أهلها 
7 دين اهللا، )ن�� اإلسالم بعدها بإيقاع أ¸ع حh عم ضياؤه بالد 

فأين العدوانية هنا؟ ولن نت¾م عن راية اRسلم الh ظل . العرب Öعاء
 الف~ة ا�كية أيام nن االضطهاد واألذى ا�سلمون يرفعونها طوال

 .�يق بهم من v جانب وv Î -ظة
rَمنا ما ذكره رسول اهللا 7 بعض أحاديثه كقوý و�ؤ�د :

ِقيتُموهم فاثaُْتوا. الÆَتََمن°ْوا لقاء العدو"
َ
، إذ Rو nن قتال غi "فإذا ل

Kكرمة ال ا�سلم@ واجبا من اºاب Rلطاق R ن تمª§ لقاء العدو 
وÎ واقعة ا-ديaية قال ص� . يم�ن أن ين¯ عنها اúg عليه اRسالم
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واGى نفä : "اهللا عليه وسلم عن ا��Ì@ وتعنتهم معه هو وأتباعه
ًة  بيِده ال  ُخط°

 أعَطيْتُهم إي°اهاcسأRو#§
°

مون فيها ُحُرماِت اِهللا إال " يُعظ§
ف يصابر ا��Ì@ إ} أبعد KؤÌدا أنه لن يبدأ أبدا بعدوان وأنه سو

بل إنه، ح@ بلغه أن قرcشا قد أقبلت تر�د مقاتلته وصده عن . ىمد
حٍد، : "ز�ارة اºيت ا-رام بالقوة الغشوم، أعلن قائال

َ
إن°ا Rم Õِْئ لقتاِل أ

فإْن . فإن° قرcًشا قد نَهَكتْهم ا-رُب وأì°ت بهم. وRكن°ا ِجئْنا معتمر�ن
وا بªN وuْ@َ اg°اِس شاؤوا ماَدْدتُهم م

»
ًة وãَُل فإْن ظَهْرنا وشاؤوا أْن : د°

ى . يدُخلوا فيما دَخل فيه اg°اُس َ'َعلُوا وقد Öَ«وا
°

Gبَْوا فوا
َ
وÁْن هم أ

ُبِْدûَن° اُهللا 
َ

قاتِلَن°هم � أKرى هذا حh° تنفرَِد سالفh أو )
ُ
نفä بيِده أل

 ى،  حر�صا � اRسلم إ} آخر ا�دفكما ترى nن عليه اRسالم". أKَره
وقد �é ذRك 7 . أما ا-رب فعندما ال ي�ون من ا-رب مناص

ا�عاهدة الh كتبت بNنه وNuنهم، إذ قَِبل ا�Rوط ا�جحفة الh أKالها 
ا��Ìون � ا�سلم@، وساءت كثiا من اRصحابة، ومع هذا ظل 

 .اRرسول � Kوقفه
ن ¦ العدوان � ا�خالف@ مهما nنوا ثم إذا nنت سياسة القرآ

r من ا�سا�@ فِلَم كتب اúg عليه اRسالم صحيفة ا�دينة إرساًء 
ألسس ا�عاcش اRسل� ب@ فئات س نها من أوس وخزرج 
ومهاجر�ن و�هود؟ لقد nن األحرى به أن ينقض° � ا)هود فور 

و�اذا . سالسةهجرته قبل أن cستفيقوا فيق� عليهم ب�ل سهولة و
Rم يقتل K ��Kكة tن الفتح منتهزا ما nنوا عليه عقيب ذRك من 
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ضعف وتهافت بعد ا�ز�مة اgكراء الh حلت بهم؟ لقد nنت 	مته 
لَقاء: "�م ، تلك اR¾مة الh سكنت Kسامع ا�ار�خ "اذهبوا، فأنتم الط«

tك ا)وم ا�اRم تغادرها منذ ذRيه وسلم ما وقد رفض ص� اهللا عل. و
ردده أحد اRصحابة ا)Nup@ ح@ قال 7 ذRك ا)وم العصيب تعبiا 

ا)وَم : "عن نNته 7 تطيi رؤوس ا�كي@ عند دخوr ا�دينة ا�قدسة
، ونهاه عن ذRك، و�اه عن القيادة "ا)وَم 5ُْستََحّل ا-رمة. يوُم ا�لحمة

 تفسi القرآن وهذه األمثلة تg @aا وجوب االستعانة �. فورا
 . باRسياق ا-ديî أيضا

�ا : "ما رواه ا�غiة بن شعبة 7 قوrومن هذا اºاب كذRك 
ْخَت َهاُرونَ : "إن�م تقرأونَ : فقاRواسأRو#  قدمُت Õرانَ 

ُ
، وKو� "يَا أ

فلما قدمُت � رسوِل اِهللا ص�° اُهللا عليِه . َ/بَْل عäN ب�ذا وÌذا
َم سأُ�ه عن ذRك، 

°
وَن بأنaيائِهم واRصا-@ : فقالوسل إنهم nنوا cَُسم«

يقصد ص� اهللا عليه وسلم أن أم ا�سيح لNست أختا �ارون ". قبلهم
� ا-قيقة، ل�ْن nن من �دة اإل¸ائيلي@ أن ي�سبوا ناسا منهم 

وهو . إ} ا�شاهi ا�اض@ من بª جôتهم رغم تباعد الع��ن تماما
 rكتابية ا�ةدائر"ما تقوRمات "عارف ا	أب وابن وأخ وأخت" من أن  "

كثiا ما 5ستخدم 7 اRكتاب ا�قدس � �و رKزى يدخل ²ته 
يا "ب�ل أر�يٍة مناداُة اإل¸ائيلي@ �ر�م أم عäN عليهما اRسالم بـ

ثم إن . طبقا �ا قاr رسول اهللا عليه اRصالة واRسالم" أخت هارون
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̧ائيل هم القرآن Rم يقل إن Kر�م أخ ت هارون، بل ذكر أن بª إ
 .اGين ناَدوْها بذRك

وهذا فيما يتعلق باألKور اtي�ية وما أشبهها، وÁال فتفسi القرآن 
ْحَرى أن cستع@ ب�ل أRوان ا�عارف والعلوم والفنون من تار�خ 

َ
أ

وجغرافية وطب وفلك وÌيمياء وف�íاء ونفس واجتماع وترuية و�ت 
 كنت 7 صغرى مثال أKّر � قوr تعا} 7 سورة وقد. إلخ... وتصو�ر

وثموَد اGين * الR hم ãُْلَْق مثلُها 7 اºالد * إَِرَم ذاِت الِعَماد ": "الفجر"
َوادِ 

ْ
Rصخر باRا�فاتا، إذ " جابوا ا ªل م َص§ فال 5س�ثi مª انفعاال وال ²ُ

í عمادها،  أفهم وجه تم أحقق معª ا�Rم عن إَِرم والكنت آنئذ ال
كما Rم أqن أتصور أن ثمود قد فعلت أpq من إحداث فتحات بدائية 
7 ا½بال و²و�ل باطنها كهوفا ساذجة cسكنونها، إ} أن قرأت منذ 
بضعة ع� �ما أن إَِرَم nنت متقدمة 7 فن العمارة حh لقد nنت 

وuا�ثل Rم ت�ن ثمود 5س�ن . أعمدة مبانيها أضخم أعمدة 7 زمنها
مغاور وÌهوفا وحشية 7 جوف ا½بال بل �تت فيها قصورا رائعة 

وقد رأيت صورا ºعض . Kزخرفة بديعة üا ال cستطيعه كثi منا ا)وم
 ِ R والفضل 7 هذا وذاك إنما يرجع . ا شاهدُت مَ تلك القصور فُشِدْهُت

َ�ِ ا�ار�خ وا½غرافية واك�شافاتهما ا�ذهلة الh ال 
ْ
إ} تقدم ِعل

هو " Kسi ا�فسi ":ومن هنا صككت شعارا علميا 7 كتاò. تتوقف
"iالعلوم 7 خدمة ا�فس v." 
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كذRك فقوr تعا} 7 معرض ا-ديث عن خلق ا½ن@ وأطوار 
ٍق 7 ُظلُماٍت : "5ش¾ه

ْ
ًقا من بعد َخل

ْ
ãلق�م 7 بطون أمهات�م َخل

 فكما قرأت 7 بعض. يم�ن تصوره عن طر�ق علم ال���ح" ثالث
�اط ا½ن@ 7 داخل اRرحم بمجموعة من األغشية : "ا�واقع العلمية

، (amnion)غشاء اRس� أو اRرهل :  ¦ من اtاخل إ} ا�ارج كما ي�
 وهذه  .(decidua)  والغشاء اRساقط ،(chorion) والغشاء اRَمِشيِ�ّ 

األغشية اåالثة ²يط با½ن@ إحاطة Knلة فتجعله 7 ظلمة شاKلة 
 وهو جدار  ،  و�يط بأغشية ا½ن@ جدار اRرحم. الظلمة األو£¦

سميك يتكون من ثالث طبقات ²دث الظلمة اK Rلة اåانية حول 
واRرحم ا�حتوى � ا½ن@ وأغشNته 7 ظلمت@  .  ا½ن@ وأغشNته

 و�اط إحاطة Knلة باºدن ا�كون  ، متتا)�@ يقع 7 وسط ا-وض
 من اºط

ّ
vٍ ة تصديقا  ن والظهرمنåاåو>هما �دث الظلمة ا ،

 ." تبارك وتعا} لقول رuنا
هذا : وما cستوى اºحران": "فاطر"وهناك قوr تعا} من سورة 

َجاجٌ 
ُ
ٌح أ

ْ
ومن Evُ تأqلون -ًما طر�ðا . عذٌب فراٌت سائٌغ �ابُه، وهذا Kِل

: العبارةورغم أن اآلية تقول ب��ح ". و5ستخرجون حلية تلaسونها
" Evُ س من ا�لح (ومنNحر العذب، ولºحر ا�لح واºمن ا v أى من

القرن (نقرأ 7 تفسi الط|ى " 5ستخرجون حلية تلaسونها)... فقط
aَُسونَها: ")ىاRرابع ا�جر

ْ
ـيًَة تَل

ْ
 .رجان يعª اtّر وا�:5َْستَـْخرُِجوَن ِحل

القرن العا� ( اRسعود وÎ تفسi أò". ح األجاج5ستـخرجونها من ا�ل
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) من v§ واحٍد منهماى أ( َوِمن Evُ :قوr تعا} ": نقرأ ما ي�)ىا�جر
ًْما َطِر�ðا، َو5َْستَْخرُِجوَن 

َ
qُلُوَن -

ْ
ةً ى أ(تَأ يًَة )من ا�الِح خاص°

ْ
 ِحل

aَُسو1ََها
ْ
: )ىالقرن اåالث ع� ا�جر(و�قول اRشو�µ  ".تَل
" 

ْ
aَُسو1ََهاَو5َْستَْخرُِجوَن ِحل

ْ
و5ستخرجون منهما "الظاهر أن ا�عª : يًَة تَل

وروى . إنما 5ستخرج ا-لية من ا�الح: وقال ا�ّ|د". حلية تلaسونها
إنما 5ستخرج ا-لية منهما إذا اختلطا ال من v : عن اRزجاج أنه قال

 ".ورجح اgحاس قول ا�|ّد. واحد منهما � انفراده
": ا�íان"7 تفسi ) مف� معاÛوهو (و�قول الطباطبا! 

فظاهر ... وا-لية ا�ستخرجة من اºحر اRلؤRؤ وا�رجان واألصداف"
اآلية أن ا-لية ا�ستخرجة Kش~Ìة ب@ اºحر العذب واºحر ا�الح، 
ل�ن Öعا من ا�ف��ن اس�ش¾وا ذRك بأن اRلؤRؤ وا�رجان إنما 

 أجابوا عنه بأجوuة وقد. cستخرجان من اºحر ا�الح دون العذب
"تلفة منها أن اآلية Kَُسوقَة ºيان اش~اك اºحر�ن 7 مطلق الفائدة، 

وِمْن Evُ ت�تفعون و5ستفيدون كما : وÁِِن اختّص ببعضها، كأنه قيل
تأqلون منهما -ما طر�ا، و5ستخرجون من اºحر ا�الح حلية 

من واR فر  ومنها أنه شبه ا�ؤ.تلaسونها، وترى الفلك فيه Kواخر
ل األجاج � اR فر بأن 7 األجاج بعض  بالعذب واألجاج، ثم فض°

و5ستخرجون حلية : "ومنها أن قوr. اgفع، واR فر ال نفع 7 وجوده
من تتمة ا�مثيل � معª أن اºحر�ن، وÁن اش~µ 7 بعض " تلaسونها

 ما خرج ا�نافع، تفاَوتا فيما هو ا�قصود باGات ألن أحدهما خالطه



 
١٣٩

وا�ؤمن واR فر، وÁن اتفقا أحيانا 7 بعض ا� رم . به عن صفاء فطرته
Rnشجاعة واRسخاوة، متفاوتان فيما هو األصل ºقاء أحدهما � 

 ."صفاء الفطرة األصلية دون اآلخر
أما عبد اهللا يوسف ّ� ف�اه، 7 تعليقه � هذه اآلية 7 ترÖته 

يذكر من ا-� اºحرى اRلؤRؤ وا�رجان، اإلÕل�íة Rلقرآن ا�جيد، 
" Pearl"وÎ مادة . ومن ا-� اgهرى العقيق وuرادة اGهب وغiهما

أن اRلؤRؤ يوجد أيضا 7 ا�ياه " Encyclopaedia Britannica"من 
ول 7 ا�اKش فيق" ا�نتخب 7 تفسi القرآن اRكر�م"أما . العذبة

اgاس أن ت�ون ا�ياه قد cس�بعد بعض  ":ا�خصص �لك اآلية
أما اRلؤRؤ .  ول�ن العلم واRواقع أثaتا غi ذRك،العذبة Kصدرا Rلح�

فإنه، كما cستخرج من أنواع معينة من اºحر، cستخرج أيضا من 
أنواع معينة أخرى من األنهار، فتوجد اRآللئ 7 ا�ياه العذبة 7 

إلخ، باإلضافة ... إÕل~ا وأسكتلندا وو�لز و5شيكوسلوفاكيا وا)ابان
إ} Kصايد اRلؤRؤ اºحر�ة ا�شهورة، و�دخل 7 ذRك ما ²مله ا�ياه 
العذبة من ا�عادن العا)ة اRصالدة �nاس، اGى cستخرج من رواسب 

و�وجد ا)اقوت كذRك 7 اRرواسب . األنهار ا½افة ا�عروفة بالiقة
 أما 7 سيام .اgهر�ة K 7وجوك بالقرب من بانداالس 7 بورما العليا

ومن األحجار . وÎ سيالن فيوجد ا)اقوت º8ا 7 اRرواسب اgهر�ة
شبه اRكر�مة الh 5ستعمل 7 اRز�نة حجر ا�وuاز، و�وجد 7 اRرواسب 

األورال (اgهر�ة K 7واقع كثiة من��ة 7 ال|از�ل وروسيا 



 
١٤٠

و ، وهو فلورسيلي ت األ�ونيوم، و�غلب أن ي�ون أصفر أ)وسNب�iا
حجر كر�م جذاب تتقارب خواصه من ) circon(واRز�رÌون . ب�يا

خواص ا�اس، ومعظم أنواعه اRكر�مة 5ستخرج من اRرواسب 
 ". اgهر�ة

ومع  هذا فإن بعض ا�~Ö@ األورNu@ 7 الع� ا-ديث قد 
وقد �é هذا . اس�بعدوا أن ت�ون األنهار Kصدرا من Kصادر ا-ُِ� 

فمثال نرى رودو�ل اإلÕلíى ي~جم ا½زء : ية7 ترÖتهم �ذه اآل
 Yet from both ye eat fresh fish, and: "ا�اص با-� منها هكذا

take forth for you ornaments to wear ." وعبارة"from both "
، Rكنها "ãرج منهما اRلؤRؤ وا�رجان": "اRرæن"تصلح ل~Öة آية سورة 

كذRك ينقل رودى بار�ت هذه العبارة إ} . ال تصلح ل~Öة هذه اآلية
 Und (aus dem Salzmeer) geurnnt"  :األ�انية � اgحو ا�ا}

ihr schmuck… um ihm euch anzulegen"،تهÖوتر  :
و�رى القارئ كيف ". حلية تلaسونها) من اºحر ا�الح(و5ستخرجون "

: حر ا�الحمن اº: "أن ا�~جم قد أضاف من عنده ب@ قوس@ عبارة
aus dem Salzmeer" إ} اس�بعاده أن ت�ون األنهار iشc وهو ما ،

Kصدرا من Kصادر اRلؤRؤ والعقيق وغiهما من أنواع ا-� � ما 
، وترÖتا )اإلÕل�íتان(أما ترÖة سيل وuا�ر . تقول اآلية اRكر�مة

، وÌذRك ترÖتا ماكس هننج )الفرyسNتان(nز�مرcس� وماسون 
� سaيل ا�ثال، فقد ترÖت 	ها ) األ�انNتان(نا صدر اtين وKوال



 
١٤١

l^ صمت فلم تعلقRزمت اR كنهاRص القرآ� كما هو، وgفمن . ءا
 iكثR صحيحRا iواضح أن االستعانة بالعلوم الطبيعية يمّدنا با�فسRا

واRسبب v 7 هذا أن القرآن كتاب ÜR . من آيات القرآن اRكر�م
ºا ÜRئات وأنه كتاب إل¯العصور وN، الÁس من  تأ)ف \مد، وNول 

R ن انع سا �ستوى بNئته وع�ه ثقافيا وحضار�ا والمتأل باألخطاء 
ْقنا وَ\°ْصنا ْزنا وَد/°  .كما تمتلئ كتaنا بها مهما ²ر°

أqرم ندوى ا�ندى . وقد نقلت اR تبة األKر��ية عن د 
ة دون أن yشغل أنفسنا بما ا�سلم أنه ي�ب� Kواجهة القرآن مبا�

وقد سمعنا هذا ا�Rم . كتبه الفقهاء وا�ف�ون حوr توضيحا و�حا
أيضا من Öال اºنا، اGى يقصد إهمال ýم العلماء حول كتاب اهللا 
تماما ودخول v من هب ودب � اRكتاب ا�جيد دون أدوات 5ساعد 

ºنا فهذا ضالل أqرم ندوى xرى 7 رµب ا. فإن nن د. � فهمه
أما إن nن مقصده أن اRواجب علينا، بعد االطالع � . عل� مب@

ما قاr الفقهاء وا�ف�ون 7 كتاب اهللا، االجتهاد 7 أال يقف ما قاRوه 
حائال بNننا وu@ كتاب اهللا فال نز�د عن ت�ر�ر ما قاRوه بُعَجره 

ا إ)ه هو وïَُره وال نأ� ^lء جديد أو صحيح، و��ون ما وصلن
ñرد اج~ار �ا قيل من قبل مهما ي�ن خاطئا أو ضعيفا فأنا حي�ئذ 
معه، ول�ن ^�ط أن ي�ون اRشخص أهال �ذا األKر علما وعقال 

فلقد غ| �° زمان . و�مكنª أن أìب مثاال � ما أقول. وÁخالصا
من كنت أردد فيه ما درستُه 7 الفقه اRشاف� وأنا وt صغi 7 األزهر 



 
١٤٢

أن ا�سح بال~اب � ا)دين ي�ب� أن ي�ون إ} ا�رفق@ قياسا � 
ا�وضؤ مع أن آhَûَِ ا�يمم تت¾مان عن Kسح ا)دين ال غi دون أن 

كذRك . ، الh وردت 7 آية اRوضوء"إ} ا�رفق@"²ددا ذRك ب�لمة 
ية كنت أتصور أن ا�يمم 7 اRسفر ال يصح إال إذا عدم ا�اء مع أن اآل

 íé سفر وا�رض وعدم ا�اء أسبابا ثالثةRك بل 5سوق اRال تقول ذ
وقد . ا�يمم، وÁال ألشارت إ} عدم ا�اء وحده دون اgص � اRسفر

نبهª إ} ذRك ما كتبه اRشيخ \مد عبده واRشيخ شلتوت 7 هذه 
 .  اgقطة، وألفيت ما كتباه مقنعا أشد اإلقناع، فأخذت به من يومئذ

ما ي�ن األKر فهل القرآن وحده ينفرد بهذا اGى قا�ه وأيا 
ا�ؤلفة األKر��ية عن اختالف اgاس 7 فهمه؟ أبدا، بل هذا يصدق 

سواء nن كتابا دي�يا Rnكتاب ا�قدس، وهو كتاب : � v كتاب
وعندنا مثال، 7 . األمة الh تن�سب ا�ؤلفة إ)ها، أو أى كتاب آخر

 أرسطو حول  ما قاr،و ñال �ص, األqادي�ñال األدب واgقد، وه
"iى تقوم"ا�طهGلمشاهدين، اR لقد اختلف .  به ا��حيات بال�سبة

كما . اgقاد وKؤرخو اآلداب 7 تفسi هذه اR¾مة � مدى القرون
عن " فن اRشعر: "أخطأ ا�~Öون العرب القدماء فهم ýمه 7 كتابه

ظنا منهم أنه يعª ا�ديح وا�جاء 7 اRشعر ا�أساة وا�لهاة 7 ا��ح 
وهو ما ترتب .  اGى Rم ي�ن العرب يعرفون من اRشعر غiه،الغنا!

عليه أْن َكتََب ابن رشد ýما عجيبا غر�با ما أنزل اهللا به من سلطان 
òك ا�وضوع، وجعلتُه أنا \ورا من \اور كتاRنظرة -ابن رشد: "7 ذ 



 
١٤٣

خبط الفاحش اGى �بطه الفيلسوف حيث أوضحت ا�" مغايرة
القرطú لعدم تأنيه أو إعماr مبدأ ال�شكك فيما ال �سنه واليعرف 
عنه شNئا واندفاعه 7 هوج وثقة 7 غK iوضعهما Kرافئا أرسطو � 
v ما قاr رغم أنه ال يعرف َ-م° nن الفيلسوف اإلغر�� يتحدث، 

أن يتجنبه Rو اعتصم بال~�ث فأ� بالَعَجب الُعَجاب üا nن كفيال ب
وا��به إ} أنه يقدم � أKر لNس r فيه ِ-iٌ وال نفiٌ وال أثارٌة من 

 .علم
واختلف \مود شاكر وطه حس@ وعبد الغª ا�الح وأنا حول 

úسب ا�ت�y : نيا ثمرة العتداء أحدtفطه حس@ يزعم أنه أ� إ} ا
نه ابن ألحد العلو�@، وهو ما وشاكر يقول إ. ا½نود القرامطة � أمه

مد عبد الغª ا�الح خيطه إ} اgهاية مدعيا، إى واهللا، أنه ابن 
أما العبد هللا فلم يََر ما يدعوه إ} تنكب ما قاr . ا�هدى ا�نتظر ذاته

 دراسة -ا�ت�ú ":وقد بNنت، 7 كتاò. القدماء من أن أباه nن سقاء
ا قاv r من طه حس@ وشاكر ، تهافت م"جديدة -ياته وشخصيته

كما اختلف اgقاد . وا�الح وصالبة ما ذكره القدماء 7 هذا اRسaيل
úؤرخو األدب حول عقيدة ا�ت�Kنيون أنه ،وNس ماسcوR فزعم 

 وصال وجال وأ� بما حسبه براه@ قاطعة � زعمه هذا، ى،قرمط
 معاودة وتابعه � هذا اRزعم بعض اRكتاب العرب، وهو ما حفز# �

فتح ذRك ا�لف، ف نت اåمرة كتابا 7 ذRك ا�وضوع âَ1َ ب�ل قوٍة 
وثقٍة واطمئناٍن قرمطية اRشاعر اRكبi اعتمادا � ²ليل Kرهق 



 
١٤٤

ومنط� Rلظروف ا�ارãية واgصوص اRشعر�ة وال~Öات الh ترÌها 
òده القارئ 7 كتاx اü لرجلR ا القدماءg:" بإزاء ال úقرن ا�ت�
 ترÖة وتعليق ودراسة -اإلسماعي� 7 تار�خ اإلسالم Rلوcس ماسNنيون

 ".إبراهيم عوض
و)مة ألعشاب "وغi خاٍف االختالُف حول Kضمون رواية 

، الh أثارت ضجة Kصمة 7 5سعينات القرن ا�ن�م، وانقسم "اºحر
فَمْن  nن � شا	ة حيدر حيدر 7 اéاهه اRسيا� : اgقاد حو�ا

واأليديوRوL دافع عن اRرواية زورا وuهتانا مدعيًا أنها ال تعادى 
اإلسالم بل تدعو إ)ه وتع� من شأنه، بNنما رأى نقاد آخرون منهم 
العبد هللا أنها تعادى اهللا ورسوr واإلسالم وتتطاول � اGات اإل�ية 
وتتجرأ � ِعْرض اúg اRكر�م وأن ما يقال عكس ذRك هو هراء 7 

 . اء، وقدKوا اRشواهد القاطعة � صدق ما يقوRونهر
ومنذ عدة أشهر وقع } sث عن معلقة اKرئ القNس تناو�ا فيه 
صاحبه طبقا ألحد ا�ناهج اgقدية األخiة، فرأى فيها \اولة من 
يل Rلتعبi عن شعوره باGنب éاه أبيه، اGى كثiا ما 

§
ل ا�لك اRض§

ء الغيد ا-سان 7 صحبة اRصعا)ك عصاه ودار � حل شعره ورا
اGين ال يناسبونه وال يناسبهم، وRلتعبi كذRك عن رغبته 7 ا�طهر 

ومن ثم فقد ف� . من ذRك اإلثم ا�لح � ضمiه كما يقول اºحث
ا�Rم عن ا�طر واRسيل 7 ا�علقة ا�ذكورة � أنه رKز إ} حرص 

ة أن القصيدة إنما قيلت وفاته ب�ل ^ساط. اRشاعر � ذRك ا�طهر



 
١٤٥

أيام صعلكة اRشاعر وجر�ه مع نزواته إ} آخر مدى ²ديا Rرغبة أبيه 
. ا�لك 7 أن يت�ف ابنه ت�ف أبناء ا�لوك، أى قبل مقتل األب

وهذا هو اRسياق ا�ار�P اGى . وuا�ا} فال شعور باإلثم وال �زنون
ه Rم يفعل، بل nن � اºاحث استصحابه tن كتابته sثه، Rكن

انطلق مفتونا با�نهج اgقدى ا½ديد الغر�ب االسم، فوقع فيما وقع 
فيه من غلطة بلقاء ال تغتفر، مثلما وقع فيها من راجعوا r اºحث 
مة، إذ Rم ي�نبهوا إ} ما صنعه 

°
عند �yه 7 إحدى ا�جالت ا�حك

ºدة كتابة ا�حث من اºاحث فiدوه عن هذا اGى صنع و�طاºوه بإ
 . جديد أو االن�اف عنه إ} غiه من اºحوث ا�جدية

كما قد فات األستاذ اºاحث أن القصيدة نفسها ²توى � ما 
يدل � أن اRشاعر، ح@ نظمها، nن مبتهجا ^سلوÌه مت$ذا بإباحيته 
وخروجه � العرف وا�قا)د مفاخرا بمغاKراته ا�فحشة مع الفتيات 

Ìى يرGا-صان اuم، مثلما 8ب وRبه و�عتقد أنه أفضل حصان 7 العا
عنه أنها ال تأ� � سiة األب وال مقتله وال ا�أثم جراءه ب�لمة 

ثم هل nن اRوث�يون 7 بالد العرب قبل . واحدة من قر�ب أو بعيد
اإلسالم يعرفون معª ا�طهر � هذا ا�نوال؟ لقد nن v ما فعله 

تل أبيه � يد ر�ياه، وµن اRشاعر وقتئذ اKرؤ القNس عندما بلغه مق
ضيعª صغiا، : "�cب ا�مر، هو أن استمر �cب تلك اRليلة قائال

، ثم تََرك ا�Rاَب بعد تلك !"ا)وم �ر، وغدا أKر! وæَ°لªَ دَمه كبiا



 
١٤٦

اRليلة إ} أن مات وهو �ئد من عند Kلك اRروم، اGى nن قد قصده 
 . ألبيه من َ/تَلَته)عينه � أخذ اåأر 

وµن العرب 7 مثل تلك ا-الة �ّرKون ال�ساء واالغ�سال � 
فكما يرى القارئ nن األKر xرى عند . أنفسهم إ} أن يدرÌوا ثأرهم

بل إن حنق اRشاعر � أبيه . العرب � خالف ما ظن اºاحث
 إثم و²ميله إياه ا�سؤو)ة هو أq| برهان � أنه Rم ي�ن cشعر بأى

وهذا 	ه إنما . يدعوه إ} ا�طهر، إذ nن ا�خطَئ 7 نظره أبوه ال هو
يدل � أن الع|ة 7 ا�أ)ف واRكتابة ال ñرد استخدام ا�ناهج 
اgقدية ا½ديدة بل حسن ا�أ� Rلموضوع واإلخالص ألصول اºحث 

 ومع هذا فيحسب Rلباحث أنه، ح@ لفت« نظره، خالل اتصاr .العل�
ò مR ،سقط فيها hالد، إ} الغلطة العنيفة الºهاتفيا من خارج ا 

 . ي�ابر بل أقر بأنها قلة خ|ة منه
فإذا ما انتقلنا إ} اRكتاب ا�قدس استطعنا أن Õد فيه ا�وحيد 
مثلما Õد فيه تعدد اآل�ة والقول بأن هناك ^�ا ين�سبون إ} اهللا 

صفهم ذRك اRكتاب K 7وضع كما نقابل فيه أشخاصا ي. بوصفه أباهم
با�قوى وال|، و�عرضهم K 7وضع آخر � أنهم زناٌة فََسَقٌة ñرKون 

كما نراه متناقضا 7 تصو�ر العالقة ب@ . و�هم أنaياء ورسل. َديَايِثَةٌ 
فهم أحباؤه خلقهم gفسه شخصيا، : بª إ¸ائيل واهللا رب العا�@

وسبابه �م ما ال يم�ن أن وÎ ذات اRوقت نقرأ من لعناته عليهم 
يصدر إال عن عدو Kضطغن حاقد ال من أب � أبنائه أو حا{م 



 
١٤٧

ودعنا من ا�ناقضات ا-سابية وا�ارãية والعقلية الh ال . � شعبه
ت فيها ا½هود وتضافرت 7 َرتِْقها 

َ
يم�ن أن تنج| أبدا مهما بُِذل

Gك ا�لك اRى مات وعنده عبقر�ة العبقر�@ كما هو ا-ال 7 ذ
أرuعون �ما )تو£ عقب Kوته ابنه، اGى nن يبلغ من العمر آنذاك 

 !إى واهللا. اث�@ وأرuع@ �ما
أما بال�سبة إ} األناجيل فقد اختلف اgصارى فرقا وأحزابا 

فما العمل . ي�فر بعضهم بعضا، و� فرقة تتكئ � نصوص اإلÕيل
 يعتمدون عليها 7 تأ�هم 7 هذا؟ كما nن Kلوك أورuا وقساوستها

واس�بدادهم � عكس ما يقال اآلن من أن اRرæة باRشعوب وحكمها 
و هناك من الغرNu@ . باtيمقراطية ي�بعان من تلك األناجيل نفسها

ب بوجود ا�سيح، ومنهم من يتهمه باtجل واRشعوذة  من ي�ذ§
وترتيب األKور مع بعض تالميذه sيث تبدو Rلسذج ا�غفل@ 

ä�½شذوذ اRومنهم من يقول ،معجزات عجيبة، ومنهم من اتهمه با 
وهناك كذRك من يؤÌد أنه نú اRسالم . إنه قد تزوج Kر�م ا�جد)ة

واRرæة وا�حبة، ومن يرى أنه قد أ� )�� العداوة وا�صام 
ومنهم من يرى أنه . واRكراهية ب@ اgاس بل ب@ أبناء اºيت اRواحد

فعال هجام شتام يثور وcسب ألتفه سبب، ومنهم من عصú شديد االن
 �cسا�ا ينصح أتباعه بإدارة ا�د األK يراه � العكس من هذا وديعا

وهو نفسه يقول 7 األناجيل إنه ما . �ن يصفعهم � خدهم األيمن
 gفاجأ به عقيب ذRك ،جاء )نقض اgاKوس، اGى أ� به Kو�



 
١٤٨

و� هذا وÌثi غiه إنما .  وÁلغاءينقّض � ذRك اgاKوس تبديال
 .cس�ند القائلون به إ} نصوص األناجيل ذاتها

أqرم . وK Îوضع آخر من اRكتاب 5سأل اR تبة األKر��ية د
7 قوr تعا} 7 " ا�غضوب عليهم واRضال@"اgدوى عن ا�راد بـ

Ûاَط اGين أنعمَت * اهدنا ا�Rاَط ا�ستقيم ": "الفا²ة"سورة 
�عرف كيف ينظر " م غi ا�غضوب عليهم وال اRضال@عليه

ترى هل تظن أن اإلسالم يم�ن أن . ىاإلسالم إ} ا)هود واgصار
 iسامK ن قد دق R كRو فعل ذR يقر بصحة ما عليه الفر�قان؟ إنه

 ضمن ما أ� من أجله، ،ذRك أن اإلسالم قد أ�. نعشه 7 ا-ال
عية وا�تصلة ^ِسiَ األنaياء �وضيح األخطاء العقيدية وال���

إال أن ذRك �ء، . عندهم، وÁال ما أدانهم وشدد اgكi عليهم
وا�فكi 7 إكراههم � تغيi ما يؤمنون به �ء آخر Rم يفكر 
اإلسالم فيه ألنه ضد مبادئه العظيمة ِمْن تَْرك v أهل دين وما 

وته يدينون به دون ا�دخل 7 شؤون ضمائرهم انطالقا من دع
      وقد �صت اRسيدة باور رأى . ا�لحة إ} حر�ة االعتقاد واtين

لNسوا هم ا)هود " ا�غضوب عليهم واRضال@"أqرم اgدوى 7 أن . د
 .واgصارى باGات بل أى Kسلم ينحرف عن Ûاط ا�تق@

وÌنت، قبل معرفh ب�تاب ا�ؤلفة بأسابيع، قد سجلت فه� 
وثِر القول بأنهم v من RGك ا�وضوع 7 كتاب }

ُ
 ذكرُت فيه أ� أ

تr @a أن \مدا رسول هللا رب العا�@ ثم �ند وتمرد وÌفر، و� من 
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ع, اهللا وé| وسام اºالد والعباد سوء الطغيان والعذاب 
وهؤالء أوسع من أن ينح�وا 7 أهل . واالس�بداد واجتيال األKوال

وس وعبدة ا½مادات وعبدة اRكتاب، بل يدخل فيهم اRوث�يون وا�ج
ال�a وعبدة ا-يوانات وا�الحدة، وÌذRك العصاة ا�جرKون 

وÎ ع�نا هذا . وا�نافقون üن ين�سب ُزوًرا وَميْنًا إ} دين \مد
يم�ن أن نضيف ا�ارÌسية واRوجودية واgاز�ة والفاشية، ومن 

 . أديان القدماء اºوذية واRكونفوشيوسية واRش�تو�ة
²قق أن اإلسالم هو اtين ا-ق، ثم تعا� عن ضيائه فÜ من 

اºاهر وÌفر ب�بيه وÌتابه و�داه أو عصاه فهو من ا�غضوب عليهم 
أما ق� ا�فسi � . واRضال@ حR hو Rم ي�ن يهوديا أو ن�انيا

. ا)هود واgصارى في�ب� اgظر إ)ه � أنه من باب ا�مثيل لNس إال
ذRك أن اإلسالم 7 عمره اºاكر Rم xد 7 وقد ي�ون اRسبب 7 

طر�قه سوى هات@ اtيان�@ اRلت@ �دتاه واصطدمتا به وحاو�ا 
اس�ئصاr، ف ن من الطبي� أن ت�بادرا إ} ذهن مف��نا األوائل 

نعم لNس الغضب واRضالل مقصور�ن � غi . رë اهللا عنهم
ن فينا �ن  أتباع ا�سلم@ مثلما أن ا�دى واRرضا لNسا منح��

أRم ي�ن ب@ األKم اRسابقة Kؤمنون مطيعون . \مد عليه اRسالم
Kستقيمون ينصاعون �ا يقوr رسلهم و�لKÐونه و�تمسكون به؟ 
ألNس من ب@ ا�سلم@ من cشايع أعداء وطنه ودينه، ومن يعمل 
بعكس تعا)م اإلسالم عمدا وعن سبق إÛار وترصد؟ ألNس ب@ 
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يعNش همال ال يعرف -ياته معª وال Rوجوده 8ية، فهو ا�سلم@ من 
 ëس إال، و�ؤثر ما هو عليه من جهل وفوNب و��ناسل ل�cل وqيأ
وقبح و5شوه وÁجرام و5سيب وتبô والمباالة وتمرد � القانون 
وuذاءة وقذارة ونتانة، � العلم واgور واgظام واالنضباط 

 وا½مال واRر� واgظافة وطيب وحساسية اRشعور واالهتمام وا)قظة
اRراKة، و��ره v من �اول مد يده إ)ه الن�شاr من تلك 
الظلمات ا�~اكبة الh يعشقها عشقا و�ذوب فيها هياما وغراما؟ 
ألNس ب@ ا�سلم@ Rصوص عتاة ãتلسون من ا�ال العام ا�الي@ 

 يليق وا�ليارات و�~Ìون أüهم تتضور جو� وعر�ا وuال Kس�ن
باآلدمي@؟ ألNس ب@ ا�سلم@ طغاة ñرKون سفاحون سفاكو دماء 
متغطرسون متأ�ون تافهون ال يرæون شعوuهم وال يفكرون 7 
ترقيتها واألخذ بيدها 7 مدارج ا-ضارة وا�قدم، بل يعسفون بها 
عسفا و�ع�ونها ع�ا و�قتلون منها من يقتلون دون مباالة 

 مغاKرات شيطانية إ} اtمار وا�راب بغi بالعواقب و�أخذونها 7
حسيب أو رقيب، و�مصون دماءها بال شفقة أو رæة؟ ألNس ب@ 
ا�سلم@ ثعالب منافقة خبNثة ا�ذوا اtعوة اtي�ية \َ~فًا يأqلون 
 iون الظا�@ و�ضللون ا½ماهùا، فهم يما ðَمR 

ً
به اtنيا أqال

ºهلوانيات وتفصيص اRشعرة وcشغلونهم با�فاهات واRش¾يات وا
حh ال يعرفوا شNئا عن اtور ا-ضارى العظيم اGى يقوم به 
اإلسالم وت�تقل به األKم الh تتخذه وت�تهج سaيله من الفقر إ} 
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ªاهر، ومن ،الغºومن ظلمات ا½هل ا�~اكبة إ} ضياء العلم ا 
$ذ بطعم ا�بô إ} ا�وثب، ومن استعذاب الظلم واالس�بداد إ} ا�

 ا-ر�ة وا�جاهدة 7 سaيل نيلها؟    
وال أتصور إال أن هؤالء داخلون مع ا�غضوب عليهم واRضال@، 
فإن اهللا سبحانه Rم ي�تب اgجاة 7 اآلخرة Rإلyسان �جرد أنه قد 

وما أرخصه � ! وÁال فما أسهل اإلسالم واإليمان. نطق باRشهادت@
ن ا�ميí ب@ غضب وغضب، وu@ إال أنه ال بد م! v من هب ودب

فهناك درجات ودرµت ÜR �ء 7 هذا اRوجود، و� . ضالل وضالل
ثم لقد أطلق القرآن القول إطالقا، فذكر . رأسه ا-ساب اإلل¯

ترى ما . "ىا)هود واgصار: "، وRم يقل"ا�غضوب عليهم واRضال@"
 هذا ا�عميم؟ اGى منعه من تعيNنهم بأسمائهم الh نعرفها بدال من

ح@ ير�د ا�فصيل،  "ىا)هود واgصار"إنه دائما ما يذكرهم بـ
فلم نأ� �ن و�دد، وقد . ح@ ير�د Öعهما معا" أهل اRكتاب"وuـ

 أطلق هو ا�Rم؟ 
ا�غضوب عليهم "، الh ورد فيها ذكر "الفا²ة"كذRك فإن 

م قد نزلت K 7كة مبكرا جدا قبل أن يصطدم اإلسال" واRضال@
 بل قبل أن ي|ز 7 حياة اإلسالم ا)هود ى،با)هود أو اgصار

فكيف يهاÖهم اإلسالم قبل éر�به إياهم وظهور ى، واgصار
بطبيعتها سورة éر�دية، ف¯ " الفا²ة"عداوتهم وuغضهم r؟ كما أن 

�لو من القصص وا½دال وا�فاصيل، وت�تâ بمناجاة اهللا æًدا 
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ية، وال تتحدث عن أحداث أو أشخاص، ومن واستعانًة وطلَب هدا
ثم nن غر�با القول بأنها تدين ا)هود واgصارى بوَْسم أوùك 

 ".  اRضال@"، وهؤالء بـ"ا�غضوب عليهم"بـ
 وظلت تنّقب 7 ى،ندو. إال أن ا�ؤلفة Rم 5س~ح إ} تفسi د

حh وجدت ما ا�فاسi واtراسات القرآنية ا�كتوuة باإلÕل�íة 
تبه فضل اRرæن، وهو nتب إصالK Yسلم كما تصفه، من أن ك

ال تقت� " اºقرة" من سورة ÅÙاgجاة 7 اآلخرة، حسبما تنص اآلية 
� ا�سلم@ فحسب بل 5شمل معهم اRصابD@ وا)هود واgصارى 
مh آمنوا باهللا وا)وم اآلخر وعملوا اRصا-ات، فعندئذ شعرْت 

} ما nن عليه رأيها 7 اإلسالم  من أنه باRراحة العميقة ورجعْت إ
 : ه عن تلك ا�سألةوهذا ما كتaتْ . دين واسع األفق

“I sat with my tower of  tafsirs, finger-scanning index 
columns for “Al-Fatiha” and for “Quran—attitudes to 
Jews and Christians.” I found some comfort in an 
introductory text by Fazlur Rahman, a great twentieth-
century Muslim reformist. In Major Themes of the Quran,  
he cites a verse from the second sura: “Those who believe 
[Muslims], the Jews, the Christians and the Sabaeans—
whosoever believe in  God and the Last Day and do good 
deeds, they shall have their reward from their Lord, shall 
have nothing to fear, nor shall they come to grief.” 
Ultimately, concludes Rahman, these words have an 
“obvious meaning,” which is simply that those “from any 
section of mankind—who believe in God and the Last 
Day and do good deeds are saved.” There. It was 
ultimately about belief in God, and being good. A flood of 
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relief. That I could do. I regained my faith in Islam as 
being a force for harmony between faiths”. 

Rر كذKن األn وR ء \مد وا-ق أْن�� ªن هناك معn ك ما
 âب القرآن نفسه بنفسه كما قلت، إذ ي� ودعوته إ} اإلسالم وRكذ°

وقد درسُت . أن ي�ون اRشخص يهوديا أو ن�انيا أو صابDيا � ينجو
تلك القضية با�فصيل 7 بعض كتú اRسابقة، وأهمها كتاò عن 

قشة هذه حيث خصصُت فصال طو�ال Knال �نا" ا�ائدة"سورة 
\مد . ود" اºقرة"ا�سألة، وألفيت اRشيخ \مد عبده 7 تفسiه Rسورة 

، اGى ظهر 7 أواخر "اإلسالم واRوحدة اRوطنية: "عمارة 7 كتابه
. سبعينات القرن ا�ن�م، يقوالن شNئا Kشابها �ا قاr فضل اRرæن

 Rإ)ها ا i5ش hأننا ي�ب� أن نرّقم اآلية ال Rإِن° : "تبةوخالصة رأ
َْوِم 

ْ
ِ َوا) Dَِ@ َمْن آََمَن بِا&° ابِ يَن َهاُدوا َواg°َصارَى َواRص° ِ

°
Gيَن آََمنُوا َوا ِ

°
Gا

 ُهْم 
َ

 َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال
َ

ْجُرُهْم ِعنَْد َرu§ِهْم َوال
َ
َِخِر وََعِمَل َصاِ-ًا فَلَُهْم أ

ْ
اآل

ِ  ":� اgحو ا�ا}" َ�َْزنُونَ 
°

Gَصارَى إِن° ا°gيَن َهاُدوا َوا ِ
°

Gيَن آَمنُوا، َوا
ْجُرُهْم ِعنَْد 

َ
َِخِر وََعِمَل َصاِ-ًا، فَلَُهْم أ

ْ
َْوِم اآل

ْ
ِ َوا) ابDَِِ@ َمْن آَمَن بِا&° َواRص°

 ُهْم َ�َْزنُونَ 
َ

 َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال
َ

أى أن عندنا صنف@ من ". َرu§ِهْم َوال
اGين "ا�سلم@، اGين ع| عنهم القرآن بـ: اgاج@ يوم القيامة

، ثم عندنا ا)هود واgصارى واRصابئون إذا nنوا Kؤمن@ باهللا "آمنوا
فأما عمل اRصا-ات فال Kش¾ة . وا)وم اآلخر و�عملون اRصا-ات
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فيه، ل�ن ا�ش¾ة 	ها ت�من 7 معª اإليمان باهللا وا)وم اآلخر 
 . هنا

ْ :ستقول } °íيف َمÌحو؟ فأجيبك  وgَت ب@ الفر�ق@ � هذا ا
، أى آمنوا باهللا وا)وم "آمنوا"أنه ال ûُْعَقل أن يقول القرآن عن قوم إنهم 

اآلخر، ثم يدور � عقبيه Kش~طا أن ي�ونوا Kؤمن@ باهللا وا)وم 
". اGين آمنوا"اآلخر، إذ هو �ط ال معr ª ألنه متحقق 7 وصفهم بـ

إِن° ": "ال�ساء"ن 7 اآليات ا�ا)ة من سورة كذRك أرجوك أن تتمع
ِ َورُُسِلِه  قُوا Ïَْ@َ ا&° ْن ûَُفر§

َ
ِ َورُُسِلِه َوُ�ِر�ُدوَن أ يَن يَْ�ُفُروَن بِا&° ِ

°
Gا

ْن ûَت°ِخُذوا Ïَْ@َ َذRَِك 
َ
َوَ�ُقوRُوَن نُْؤِمُن بِبَْعٍض َونَْ�ُفُر بِبَْعٍض َوُ�ِر�ُدوَن أ

 
ً

ِ * َسaِيال
َ

ùو
ُ
َ فِِر�َن َعَذابًا Kُِهينًا أ

ْ
ْ-تَْدنَا Rِل

َ
ا َوأ ðفُِروَن َحق َ

ْ
* َك ُهُم ال

َِك َسوَْف 
َ

ùو
ُ
َحٍد ِمنُْهْم أ

َ
قُوا Ïَْ@َ أ ِ َورُُسِلِه َوRَْم ûَُفر§ يَن آَمنُوا بِا&° ِ

°
Gَوا

ُ 2َُفوًرا رَِحيًما ُجورَُهْم َوµََن ا&°
ُ
ن من ، وRسوف ترى بنفسك أ"يُْؤÆِيِهْم أ

ال يؤمن وRو ب�ú واحد هو nفر 7 نظر اإلسالم حR hو آمن ^سائر 
فما باRك إذا nن اúg ا�كفور به هو \مدا عليه . األنaياء اآلخر�ن

اRسالم؟ ومعª هذا أن ا)هود واgصارى لNسوا من ا�ؤمن@ باهللا 
وا�Rم ، "األنعام"وuا�ثل أرجوك أن تقرأ اآلية ا�ا)ة من سورة . ورسله

ِ : "فيها عن القرآن
°

Gُق ا َاُه ُمبَارٌَك Kَُصد§
ْ

gنَْز
َ
Ïَْ@َ يََديِْه ى َوَهَذا ِكتَاٌب أ

ِخَرِة يُْؤِمنُوَن بِِه َوُهْم 
ْ

يَن يُْؤِمنُوَن بِاآل ِ
°

Gََها َواRُقَرى َوَمْن َحْو
ْ
م° ال

ُ
َوِ�ُنِْذَر أ

تِِهْم ُ�َافُِظونَ 
َ

ما مفهومه فهو أن من ال وهذا منطوق اgص، أ". َ�َ َصال
ومن هذين . يؤمن بالقرآن لNس Kؤمنا باآلخرة 7 نظر اإلسالم
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   اgص@ يتضح تماما خطأ تفسi فضل اRرæن واRشيخ \مد عبده 
فهل 7 هذا ما يعيب اإلسالم؟ أبدا، فÜ دين يرى أنه . \مد عمارة. ود

 !ينوا ^lءهو ا�ذهب اRصحيح، وÁال ل~ك v أهل دين دينهم وRم يتد
َوَمْن ": "�ساءال"وهناك حل آخر يتمثل 7 قوr تعا} من سورة 

ُمْؤِمِنَ@ 
ْ
Rيِل اaَِس َiْ2َ ُهَدى َوَ��°ِبْع

ْ
Rا ُ َr َ °@َaَْعِد َما تÏَ ر°ُسوَل ِمْنRَُشاقِِق اc

 َونُْصِلِه َجَهن°َم وََساَءْت Kَِصiًا 
°

ِ َما تََو£
§

rنَُو * 
َ

َ ال َك إِن° ا&° َ�ُْc ْن
َ
ûَْغِفُر أ

 
ً

ال
َ

ِ َ'َقْد َضل° َضال بِِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذRَِك Rَِمْن cََشاُء َوَمْن cُْ�ِْك بِا&°
 وُْسَعَها: "وÎ قوr عز شأنه" بَِعيًدا

°
ُف اُهللا 1َْفًسا إِال

§
بما يعª أن " ال يَُ�ل

ا-ساب يوم القيامة سيكون بناء � مدى اجتهاد اRشخص 
وÁخالصه 7 اºحث عن اtين اRصحيح ومدى Kساعدة الظروف أو 

r صورة � . معاكستهاRا r ّد ثم ال تتضحxو� هذا فمن يبحث و
ومن اتضحت r اRصورة ثم �ند وتمرد . حقيقتها فاهللا سبحانه �ذره

أما من Rم . وأغلق قلبه عن نور اإلسالم وÌفر بمحمد فهو 7 اgار
ونaيه بتاتا، ومن ثم Rم يؤمن به، فهل تظن أن اهللا cسمع عن اإلسالم 

سوف �اسبه � ما هو خارج وُْسِعه وفوق طاقته؟ وuا�ثل من Rم 
ي�ن عنده من العقل ما cستقّل به و�عرف أن ما يقال r عن \مد 
عليه اRسالم ودينه من االتهامات اR ذبة ýم زائف مبطل فإن اهللا 

وuهذه الطر�قة ينحل . ا 7 ا-سبانسبحانه وتعا} يأخذ وضعه هذ
وuهذا نرى مدى سماحة اإلسالم وتفهمه -ال ال�a . هذا اإلش ل

 .  وضعفهم و\دودية قدراتهم وضغط الظروف القاسية عليهم
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ومع هذا 	ه فإن هناك دائما، حh ب@ ا�ؤمن@ بالقرآن، Kساحة 
Nºئة Rالختالف ب@ عقل وعقل، وذوق وذوق Kرجعه إ} اختالف ا

 ، وهذا أKر طبي�. والع� والعادات وا�قا)د الy hشأ فيها اRشخص
فقد خلق اهللا الK �aزودين بنفس الغرائز وا�ؤهالت العقلية 
واgفسية واºيوRوجية 7 خطوطها العامة، إال أنه مí ب@ تفصيالت 

 . ىرؤانا وKواقفنا 7 ذات اRوقت بناء � أساس قو� وطب� وفرد
نا yشأت ا�دارس الفقهية ا�ختلفة من ماRكية وشافعية ومن ه

وحنبلية وحنفية وÁمامية وغiها، كما أن فقهاء الع� ا-ديث قد 
الختالف ãتلفون مع فقهاء ا�اë 7 هذه اgقطة أو تلك تبعا 

واألوضاع اRسياسية واالقتصادية اåقافة واRزمان وا� ن 
 .وهكذا... واالجتماعية
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  ا�فسiضوابط
7 هذا الفصل نتوسع 7  ا�Rم عن اRضوابط الh ي�ب� االلÐام 

نبدأ باإلشارة و. بها 7 تفسi القرآن اRكر�م واستخالص األح م  منه
lÌزرRا rحاجة ا�ف� ا} الفهم "7 الفصل ا�اص بــ، إ} ما قا

ن فهم ، من أ"ال|هان 7 علوم القرآن: "من كتابه" العلوم وا�بحر 7
القرآن �تاج إ} معرفة v العلوم ألن sر القرآن زاخر عميق، وÁن 
nن قد �د فخص باGكر أرuع رµئز تضبط االستفادة من تلك العلوم 

  .  أمهاتها أرuعة  لطالب ا�فسi مآخذ كثiة " : قائال، الh ال ت�نا¦
. راز الـُمْعلَمص� اهللا عليه وسلم، وهذا هو الط  اgقل عن اúg : األول

iضعيف منه وا�وضوع، فإنه كثRب ا-ذر من اx ا�... ل�نåا  :
òصحاRاألخذ بقول ا ،úgلة ا�رفوع إ} اõه عندهم بمiفإن تفس 
 األخذ بمطلق اRلغة، فإن القرآن نزل  : اåالث... ص� اهللا عليه وسلم

Sرابع... بلسان عرRا : Rا ªبا�قتَ� من مع iم وا�قتَضب  ا�فس�
Gع، وهذا هو ا�Rى من قوة اúgبه ا �ص� اهللا عليه وسلم البن  د

ْهه 7 : عباس حيث قال ْمه ا�أو�ل، واG  ا3 َ'ق§
§
 عناه �ى اtين وَعل

rرجل 7 : بقوRصحابة 7 . القرآن  إال فهًما يُْؤتَاه اRومن هنا اختلف ا  
 وال xوز تفسi القرآن  .  منت¯ نظرهمعª اآلية، فأخذ �v برأيه �

وال Æَْقُف ما لNس  ":قال تعا}. واالجتهاد من غi أصلى بمجرد اRرأ
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�a@§ : "وقال". وأن تقوRوا � اهللا ما ال تعلمون: "وقال". Rك به علم
ل إ)هم  ". أضاف اºيان إ)ه". Rلناس ما نُز§

 Îاإلتقان 7 علوم القرآن"و "ÚلسيوR:" من أراد  :  العلماءقال 
 
ً

Öِْل منه 7تفسi اRكتاب العز�ز طلبه أوال
ُ
K ن   من القرآن، فما أ

Kوضع آخر  K ن فقد ^ُِسط K 7وضع آخر، وما اختُِ� 7 فقد فُ�§ 7
فإن أعياه ذRك طلبه من اRسّنة، فإنها شارحة Rلقرآن وKوّضحة ...  منه

r . شاف�Rوقد قال ا  ëاهللا عنه ر : v  ما ح�م به رسول اهللا ص� 
إنا أنزgا إ)ك  ":قال تعا}. اهللا عليه وسلم فهو üا فهمه من القرآن

َخر 7" اRكتاب با-ق �ح�م ب@ اgاس بما أراك اهللا
ُ
وقال . آياٍت أ

وÆِيُت القرآَن ومثله معه أال إ� " : ص� اهللا عليه وسلم
ُ
ّنة "أ . ، َ-ªَ اRس«

نّ  ة رجع إ} أقوال اRصحابة، فإنهم أدرى بذRك �ا فإن Rم xده من اRس«
شاهدوه من القرائن واألحوال عند نزوr، و�ا اختُّصوا به من الفهم 

 وقد روى ا-ا{م 7.  ا�ام والعلم اRصحيح والعمل اRصالح
وا��õل r ح�م  شهد اRوYى اG أن تفسi اRصحاò" ا�ستدرك"

اعلم أن .. .:أوائل تفسiه 7ى لط| وقال اإلمام أبو طالب ا . ا�رفوع
من �طه صحة االعتقاد أوال وRزوم سنة اtين، فإن من nن مغموًصا 

 دينه ال يؤتمن � اtنيا، فكيف � اtين؟ ثم ال يؤتمن 7 عليه 7
̧ار اهللا  اtين � اإلخبار عن �Rم، فكيف يؤتمن 7 اإلخبار عن أ

الفتنة وَ�ُغّر  هًما باإل-اد أن يب� وألنه ال يؤَمن إن nن مت° ؟تعا}
 وxب أن ي�ون اعتماده � اgقل عن اúg... اgاس بلّيه وخداعه
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ص� اهللا عليه وسلم وعن أصحابه ومن �Ûهم و�تجنب 
وÁذا تعارضت أقوا�م وأم�ن ا½مع بNنها فع� �و أن . الـُمْحَدثات
 واحد، ءجع إ} �، وأقوا�م فيه تر"ا�Rاط ا�ستقيم"يت¾م � 

ب@ القرآن وطر�ق األنaياء،  ا½مع، فال تنا7 فيدخل منها ما يدخل 7
úgّنة وطر�ق ا ب�ر  ص� اهللا عليه وسلم وطر�ق أò فطر�ق اRس«

 وÁن تعارضت رد األKر إ}  . هذه األقوال أفرده nن \سنًاى وعمر، فأ
الل طر�ق إ} تقو�ة فإن Rم xد سمًعا، وµن Rالستد. ما ثبت فيه اRسمع

ح ما قَوِ  معª حروف  االستدالل فيه nختالفهم 7ى أحدهما، رج°
ا�راد  وÁن تعارضت األدلة 7 .  يرّجح قول من قال إنها قََسم: ا�جاء

علم أنه قد اش�به عليه فيؤمن بمراد اهللا تعا} وال يتهجم � تعيNنه 
   ". بل تaيNنهو�rõّ مõلة ا�جمل قبل تفصيله، وا��شابه ق

 ثم �د اRسيوÚ فطرح القضية من جديد Kوردا اآلراء ا�ختلفة 
هل xوز ÜR أحد : تفسi القرآن اختلف اgاس 7 ":فيها فقال

 من ء ال xوز ألحد أن يتعاÚ تفسi � : ا�وض فيه؟ فقال قوم
معرفة األدلة والفقه واgحو  القرآن، وÁن nن �Rًما أديبًا م�سًعا 7
ص� اهللا  عن اúgى إ} ما ُروِ  األخبار واآلثار، ولNس r إال أن ي�ت¯

 xوز تفسiه �ن nن جامًعا  : ومنهم من قال.  ذRك عليه وسلم 7
hلعلوم الR ¦لغة  : أحدها.  �سة ع� علًما �تاج ا�ف� إ)ها، وRا 

وال ..  .  ألن بها يعرف �ح مفردات األلفاظ ومدRوالتها sسب اRوضع
âوهو  7 ي� ،µً~شK لفظRمنها، فقد ي�ون ا iسNحقه معرفة ال
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اgحو ألن ا�عª يتغi  :اåا� .  يعلم أحد ا�عنN@، وا�راد اآلخر
 ا���ف  : اåالث..  . وãتلف باختالف اإلعراب، فال بد من اعتباره

االسم إذا nن  االشتقاق ألن  : اRرابع..  . ألن به Æُْعَرف األب�ية واRصيغ
هل هو : اشتقاقه من مادت@ "تلفت@ اختلف باختالفهما، �nسيح

واºيان   ا�عا� :  ا�اKس واRسادس واRسابع ؟ من اRسياحة أو ا�سح
واºديع ألنه ûُْعَرف باألول خواّص تراكيب ا�Rم من جهة إفادتها 

ªا�،ا�عåاuو  tسب وضوح اs اللة خواّصها من حيث اختالفها
علوم  وهذه العلوم اåالثة ¦. وخفائها، وuاåالث وجوه ²س@ ا�Rم

من أعظم أرµن ا�ف� ألنه ال بد r من Kرا�ة ما  اºالغة، و¦
 علم القراءات  : اåامن...  يقتضيه اإلعجاز، وÁنما يُْدرَك بهذه العلوم

Rالقراءات ي~جح بعض اuطق بالقرآن، وgوجوه ألن به يعرف كيفية ا
القرآن من اآلية اtالة   أصول اtين بما 7 :  ا�اسع . ا�حتملة � بعض

يؤّول ذRك وcستدل  فاألصو£، بظاهرها � ما ال xوز � اهللا تعا}
 أصول الفقه، إذ به ûُْعَرف  : العا�. � ما cستحيل وما xب وما xوز

 أسباب الõول  : ع�ى  ا-اد . وجه االستدالل � األح م واالس�نباط
لة فيه sسب ما  َõْاآلية الـُم ªول يعرف معõوالقصص، إذ ^سبب ال

نِْزلت فيه
ُ
.  اgاسخ وا��سوخ )علم ا�ح�م من غiه : ع�  اåا� . أ

 األحاديث ا�بN§نة �فسi ا�جمل  :  اRرابع ع� .  الفقه : اåالث ع�
، وهو علم يورثه اهللا تعا} �ن  علم ا�وهبة : ا�اKس ع�.  وا�بهم

من عمل بما علم ورثه اهللا علم "وÁ)ه اإلشارة sديث . عمل بما علم
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 وعلوم القرآن وما cس�نبط منه sر ال  : اtنيا قال ابن أò". ما Rم يعلم
r قال . ساحل  : hلمف� ال ي�ون مفً�ا  ¦  فهذه العلوم الR آللةn

عنه، وÁذا  ا�ن¯ى نها nن مفً�ا باRرأفمن ف� بدو. إال بتحصيلها
 واRصحابة  :  قال . عنه ا�ن¯ى ف� مع حصو�ا Rم ي�ن مفً�ا باRرأ

وا�ابعون nن عندهم علوم العرuية بالطبع ال باالك�ساب، واستفادوا 
úgقلت.  ص� اهللا عليه وسلم العلوم األخرى من ا :  Üولعلك 5س�ش 

ولNس كما . قدرة اإلyسان  لNس 7ء � هذا : علم ا�وهبة وتقول
²صيله ارت�اب األسباب ا�وجبة r  ظننَت من اإلش ل، والطر�ق 7

 :  أæد اu�Rا÷ هذه ا�Rوط كما ¦. وقد نقل د". من العمل واRزهد
"/ قصة ا�فسi: "انظر كتابه(Rم ãرم منها شNئا، وRم يزد عليها شNئا 

ÙÄ- ÙÒ.( 
ددنا علما وتعمقنا 7 ميادين ا�عرفة كنا أقدر واRواقع أننا 	ما از

� Kواجهة اgص، أّى نص، وأقمن باgجاح 7 هذه ا�واجهة üا Rو Rم 
فما باgا Rو nن هذا اgص هو . نزدد علما ونتعمق 7 ميادين ا�عرفة

القرآن، اGى نزل من عند اهللا العليم ا�بi ا�حيط ب�ل ما 7 
hكون � رحابته الRالقضايا و�تعرض ، ال ت�نا¦ا v ى ي�ناولGوا 

ألKور ا-ياة � اختالف ñاالتها؟ إن ما ذكره العلماء اGين نقلنا 
عنهم ما نقلنا من العلوم الh �تاجها ا�ف� إنما هو عينة فقط من 
تلك العلوم، وÁال فإن فهم القرآن الفهم العميق واألقرب إ} اRسالمة 

وال شك أنه 	ما جد علم nن . َ, من العلوميعتمد � ما ال ُ�ْ 
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و� هذا ال . اإل�ام به، إن Rم ي�ن ا�عمق فيه، أKرا مطلوuا، بل واجبا
ي�â ما ذكره العلماء من علوم الزمة Rلمف�، بل يضاف إ)ها 
اgقد األدò والفنون ال�شكيلية وا�ار�خ وا½غرافيا وعلم االجتماع 

ة األديان واإلحصاء واالقتصاد واRسياسة واgفس والفلسفة ومقارن
إلخ ...وا½يوRوجيا والفلك واRكيماء والطبيعة والطب والفضاء واGرة

ومع هذا 	ه فمهما ! إن nن tنيا العلم من آِخٍر ت�ت¯ عنده، وهيهات
تذرع اإلyسان �همة ا�فسi ب�ل ما هناRك من علم ومعارف فال 

 � سaيل اRسهو، حR hو nنت مناص r من اRوقوع 7 ا�طإ وRو
وهذا أKر . ا�سألة الh ي�ناو�ا 7 ا�فسK iسألة ^سيطة غi معقدة

ف¾نا ^�، وال�a بفطرتهم يصيبون وãطئون، و��مل  ،طبي�
 . إلخ...با�صحيح واالستدراك وا��بيه واإلضافة: بعضهم بعضا

 من يتصدى بعد هذه ا½ولة مع اRضوابط الh ي�ب� أن يتقيد بها
�همة ا�فسi، والعلوم وا�عارف الh ال بد منها لفهم اgص القرآ� 

وأساس . "ىا�فسi باRرأ"وتذوقه، يمكننا أن نفهم ما ûُت°َهم به أحيانا 
من ت�لم 7 القرآن "هذا ما يُْروَى عنه ص� اهللا عليه وسلم من أن 

ستغناء َمْن ، وهو ا-ديث اGى ال يم�ن ا"برأيه فأصاب فقد أخطأ
 من ت�لم 7: "ينظر فيه ِمَن استصحاب ا-ديث اآلخر اGى يقول

من قال " :، أو ذRك اGى يقول"القرآن بغi علم فقد أخطأ، وÁن أصاب
وقد نظرت 7 هذه ". القرآن بغi علم فلي�بوأ مقعده من اgار 7

 iاألحاديث من ناحية ا�محيص وا�خر�ج، فظهر أن األول منها غ
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ال 7 األحاديث ": اtرر اRس�ية: "د 7 ا�وسوعة ا-دي	ية ا�سماةKوجو
اRصحيحة وال اRضعيفة وال ا�وضوعة، كما أن ا-ديث اåالث قد 

، وسبعا بأنه "حسن"، وKرة بأنه "حسن صحيح"ُحِ�م عليه Kرة بأنه 
، وذRك حسب سلسلة اإلسناد الh ُروَِى من خال�ا، أما "ضعيف"

 حقه إنه إن Rم ي�ن من جهة اRسند صحيحا فهو اåا� فقد قيل 7
ªتلك . صحيح رغم هذا من جهة ا�ع v سوف أتصور أنRو

األحاديث صحيحة صحة مطلقة ثم ننظر فيها � هذا األساس ل�ى 
ذRك أن كثiا من اgاس يظن أنها تدين . أبعادها ومدى دقة فهمنا �ا

. ى 7 فهمه Rلقرآن5شغيل العقل وحرص اإلyسان � أن ي�ون r رأ
 و�رفض أن ى،فهل من ا�م�ن أن ي	ª اRرسول � من لNس عنده رأ

 وُ�ْؤثِر عليه من يردد ما cسمعه من مأثورات 7 ى،ي�ون عنده رأ
�Rم ا�فسi دون تمحيص إيثارا شديدا؟ 

َعة، أى ال  ا�عروف أن اRرسول اRكر�م ي�ره Rلرجل أن ي�ون إِم°
ن عقله وقلبه وضمiه، بل v همه متابعة رأى r وال Kوقف نابع م

iون و�عملون دون تفكRاس � ما يقوgعض بأن . اºل�ن قد يرّد ا
ا�سألة هنا ال تتعلق برأى اgاس اGى ي�ب� أن يزنه اRشخص قبل أن 

وجوابنا � هذا هو . يتابعهم عليه، بل بأقوال اRرسول 7 تفسi القرآن
iا تفسg م ي~كR رسولRعض آياته فقطأن اº لقرآن، بلR الKn ا .

وفوق هذا فا�فسiات الh ترÌها gا ص� اهللا عليه وسلم "ت�ة 
جدا 7 العادة، فماذا نفعل 7 بقية القرآن إذا أردنا أن نف�ها؟ هل 



 
١٦٤

 hرسول فيها �ء؟ وحRم يصلنا عن اR ما دام iها دون تفسÌ~ن
 ص� اهللا عليه وسلم هل من بال�سبة إ} األحاديث الh وصلتنا عنه

ا�م�ن أن ãّر اإلyسان عليها ُخُروًرا دون أن يتأqد أنها أحاديث 
ثم ألNست هذه ى؟ صحيحة؟ وهذا ا�أqد ألNس هو إعماال Rلرأ

األحاديث sاجة إ} أن يفهمها ذRك اRشخص؟ أولNس الفهم هو أيضا 
 إ} أRوان ولقد رأينا أن تفسi القرآن �تاجى؟ Rونا من إعمال اRرأ

"تلفات من العلوم والفنون وا�عارف وا�خصصات، و®اصة 7 
ع�نا هذا حيث بلغ ا�قدم العل� والفª مبلغا هائال üا يوجب 
ا�درع �ذه ا�همة بما Rم ي�ن 7 طوق اRسابق@ وال 7 خيا�م، فما 

س باgا بالعصور ا�قبلة الh سوف يتقدم العلم فيها تقدما يدير اRرؤو
وcشده العقول واgفوس؟ فاالطالع � تلك العلوم والفنون واإل�ام 
بها و\اولة تطبيقها � اgص القرآ� بغية فهمه وتذوقه، أال ûَُعّد هذا 

  ى؟  إعماال Rلرأ
حh الط|ى أحيانا ما Õده، 7 تفسiه اGى اشتهر بأنه إمام 

 hروايات الRبا�أثور، يوازن ب@ ا iرسول كتب ا�فسRوصلته عن ا
واRصحابة وا�ابع@ لiى أيتها صحيحة، وأيتها غi ذRك، ومن ثم 

 
ً

خالل ذRك 	ه عقله،  ãتار ما يطمN إ)ه و�~ك ما سواه، ُمْعِمال
وقد نبه إ} هذا . معتمًدا � معارفه ثم ُمْدِ)ًا 7 نهاية ا�طاف برأيه
" �فسi ورجاrا: "فضيلة اRشيخ \مد الفاضل بن �شور 7 كتابه

االعتماد ى كثi من صور انتقاده Rألحاديث ا�سندة قو وهو 7: "فقال
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تأو�ل  � الفقه وKالءمة اآلثار من األقوال، فكثiا ما يَرُّد حديثًا 7
صور  كما أنه 7. آية بأنه خالف ما تقرر عند الفقهاء من ا-�م

�ر�ج ال~اكيب  االس�ناد إ} ما ب@ اgحو�@ من ýم 7ى أخرى قو
وÌثiًا ما xعل ا�خر�ج . تأو�ل شواهدها وما éاذبوه من نظر 7

اRراجح توجيًها Rلقراءة وuيانًا ألوRو�تها، وcستخرج من ى اgحو
Gأو ا-�م ا ªيأخذ به، تبًعا ى رجحان القراءة وتوجيهها اختيار ا�ع

: فيقولخرجت عليه، ى اGى الختيار القراءة واختيار اRوجه اgحو
 القراءت@ باRصواب 7"

َ
ْو£

َ
ورuما يؤÌد جزمه باالختيار ". ذRك وأ

 ...". ال أختار غiها والقراءة الh: "فيقول
تفسiًا علميðا ى وuهذه الطر�قة أصبح تفسi ابن جر�ر الط|

يغلب فيه جانب األنظار غلبة واضحة � جانب اآلثار، حh إنه Rو 
و األقوال ا�تخالفة ألرuابها، وُجر§د عن طو�ل اْ/تُِ� فيه � ñرد َعزْ 
�º رها وافيًا تمام اRوفاء بما يقصد r من كشف عن  األسانيد وKكر°

القرآنية وما cستخرج منها من ا-�م واألح م �  دقائق ا�عا�
اختالف ا�ذاهب واآلراء وما يتصل بها من استعماالت اRلغة 

زَْداد ش
َ

جاءت من Ïَْعُد  بهه با�فاسi العلمية الhوKسائل العرuية، وال
 7. قوًة ووضوًحا

ً
منهج ا�فسi ذا أثر  ف$Rك يصح أن تعت|ه ²وال

. بعيد قطع به ا�فسiُ ما nن يرuطه إ} علم ا-ديث من تبعية KلÐمة
Gى بل إنه جعل العن� ا iسيطر به � ا�فسc ن علم ا-ديثn

وذRك هو عن� تفسi ا�بهمات ومعرفة أقل عناÛ ا�فسi أهمية، 
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Gول، وجعل العن� اõقل، ى أسباب الgفيه عن ا iلتفسR ªال غ
وهو عن� بيان األح م معتمًدا � فتاوى الفقهاء، معتضًدا بمعاقد 

تفسiًا أثر�ðا أو من صنف ى وÁن اGين يعت|ون تفسi الط|. اإلÖاع
 اgظر إ} ظاهره بما فيه من كpة ا�فسi با�أثور إنما يقت�ون �
ي�ح بها من  طر�قته و8يته الh ا-ديث واإلسناد، وال يتدبرون 7

صة  ". إيراد تلك األسانيد ا�صن°فة ا�رت°بة ا�مح°
وقد تناولت تفسi الط|ى � �و شديد ا�فصيل � مدى 

òصفحات 7 الفصل األول من كتاRسيد من الط|ى إ} ":ع�ات ا 
ومنه . ، وNuنت ا½هد ا�ائل اGى نهض به هذا ا�ف� العظيم"قطب

يتضح أن عمله 7 ذRك ا�يدان لNس ñرد Öع Rآلثار اRواردة عن 
ه عنده رأ

°
 ى، اRرسول واRصحابة وا�ابع@ وتابعيهم، بل رفد هذا 	

iر ال يم�ن االستغناء عنه بتاتا 7 . ورأٌى كثKرأى إذن هو أRفا
 ا3 إال إذا أل� اإلyسان عقله ،ا�أ)ف من ا�فسi القرآ�ميدان 

بل وجوده ذاته وأ� إ} كتاب من كتب ا�فسx iده أمامه با�صادفة 
وَمْن ِمَن العقالء يفعل ذRك؟ بل إن اRصحابة وا�ابع@ . فنقله كما هو

n ال فلماذاÁُون بآرائهم، وRْعِملون عقو�م وُ�ْدûُ نوا هم أنفسهمn ن
هناك اختالف بNنهم 7 فهم القرآن أحيانا؟ Rو nن هناك طر�ق واحد 
� ا�سلم أن cسلكه 7 تفسi كتاب اهللا R ن اRصحابة أو£ اgاس 

إذن ال . وأو�م ^سلوك هذا الطر�ق والÐام جاّدته ال يتحوRون عنها
 � أن ي�ون إعمال ى،ِغªَ 7 تفسi القرآن عن استعمال اRرأ
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ب�يا � توفر العلم اRواسع العميق واألدوات الh من شأنها أن العقل م
تع@ � بلوغ الغاية 7 هذا ا�جال، مع اتباع األسلوب ا�نه� 
اRسليم واRرغبة 7 اRوصول إ} برد ا)ق@ وÁفراغ اRوسع 	ه 7 اºحث 

 .وا�ق, واالجتهاد
ا، 7 ضوء فإذا عدنا إ} األحاديث اåالثة الK hرت آنفا ونظرن

ا-دي	@ اåا� واåالث منها، إ} ا-ديث اGى يتحدث عن اRرأى 
وُ�ْفَهم منه كراهيتُه ص� اهللا عليه وسلم r، تg @aا 7 ا-ال أن 
ا�قصود هو أن يد} اإلyسان برأيه 7 تفسi كتاب اهللا � سaيل 
 ا�قحم واالع�ساف وا�جوم غi ا�دروس، أى دون أن cستع@ بما

ج من خالr إ)ه، أما . يعينه � هذا الفهم
َ
ذRك أن ÜR �ء بابا يول

القفز � أى Kوضوع 7 ا-ال من غi االستعداد �واجهته باRوسائل 
. واألدوات الh تع@ عليه فهو Kزلق عظيم من Kزالق ا�طر والفساد

و� هذا فلو اف~ضنا أن ثمة شخصا جاهال K 7وضوع ما أد} برأيه 
 Kسألة من ا�سائل ا�تعلقة بذRك ا�وضوع ثم تصادف أن جاء رأيه 7

صحيحا، فإن هذا ال ي�ب� أن يتخذ ت�أة ل�سو�غ مثل ذRك ا�جرؤ 
 إن ا�بدأ ال ينخرم ألن حالة شاذة قائمة � ا�صادفة .ى� اRرأ

واإلسالم ال يقيم أKوره . ا�حضة قد ك�ته Kرًة أو يم�ن أن ت��ه
ات واالقتحامات العمياء، بل � اtراسة وا�اذ اRضوابط � ا�صادف

واtنيا قائمة � نظام \�م يتمثل 7 . الh من شأنها إÕاح العمل
قوان@ اRكون الh نعرفها، أما ا��ف � أساس أن اإلسالم cشذ 
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 iلجرأة القائمة � غR ظام وتلك القوان@ و�ؤسسgك اRعن ذ
 بأن حالة من ا-االت اRشاذة قد صحت أساس سوى أساس ال�شبث

 ! أو يم�ن أن تصح ذات يوم فأKر غi مقبول با�رة
 ل�ن ال بد r من ضوابط ى،إذن ال مناص من استعمال اRرأ

Kساعد s 7ثه ا��شور � . وÁن األKر كما ذكر د. كما �حنا
، إذ قال إن " مفهومه، حكمه، أنواعه:ىا�فسi باRرأ"ا�شباك حول 

إذا nن ى إنما ُ�َْمد اRرأ"، و"\مود، ومذKوم: ا�فسi نو�ن 7ى Rرأا"
، أما ا�فسi ا�ذKوم من "ا�طإ صاحبه اRوقوع K 7س�ندا إ} علم ي�

القرآن بغi علم، سواء أqان عن جهٍل أو  القول 7"هذا اgوع فهو 
ن وم". العلم أم nن عن هوى يدفع صاحبه إ} "الفة ا-ق قصوٍر 7

ذRك إقدام ا�ف� � ما ال يعلمه إال اهللا، أو مناقضته �ا ورد عن 
اúg يقينا من تفسi، أو اعتماده � اRلغة وحدها دون سائر ما 
²تاج إ)ه تلك ا�همة ا½ليلة من أدوات علمية Kساعدة، أو اtخول 

 .� القرآن بهوى Kسب°ق يتأوr عليه حسبما ذكر اR تب
لطر�قة ا�رفوضة 7 ا�فسi باRرأى أذكر أنه، منذ ومثاال � ا

، صدر Rألستاذ )م � وجه ا�حديدÈÒÒÅسنة (أpq من ع��ن �ما 
 فهم -منطلقات ومفاهيم: �و فقه جديد: "Öال اºنا كتاب عنوانه

 د� فيه إ} اtخول � القرآن وا�عاKل معه دون "ا�طاب القرآ�
 آخر، إذ ي�â عنده أن يقرأ اإلyسان االستعانة � ذRك بأى �ء

فâ الفصل . وهذه بعض عباراته 7 هذا اRصدد. القرآن �R يفهمه
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فهم ا�طاب القرآ� كما  ":اRسابع من اRكتاب، وهو الفصل ا�س�° 
) Rلقرآن(�R نق~ب من تلك ا�عاcشة "نقرأ أنه " xب أن ي�ون

لقرون، وأن نعود إ} علينا أن ن�شط v الغشاوات الh توالت ع| ا
القرآِن نفِسه، والقرآِن وحَده، وأن نُِلّم بمفاتيح فهم القرآن الh ألـّم 

: �و فقه جديد/ Öال اºنا" (بها اRصحابة بطر�قة تلقائية وعفو�ة
/ دار الفكر اإلسال�/  فهم ا�طاب القرآ�-منطلقات ومفاهيم

ÈÒÒÅم /ÈÄÙ .( كتاب نقرأ أيضاRخاتمة ا Îما دام القرآن يملك أنه "و
وحده قوة ا�أثi ا�طلوuة فإن v ا�فاسi الh وُِضَعْت 7 عهود الحقة 
¦ üا ال داr Z، بل يم�ن أن تفتات � نقاء وخلوص رؤ�ة القرآن 

ذRك أن ا�فاسi قد ). ÈÒÓ/ ا�رجع اRسابق ("نفسه أو ا�ضمون القرآ�
أحلت \له هذا الغثاء أصحبت 8بة  كثيفة حجبت القرآن تماما و"

اGى يقوم � اإل¸ائيليات واألحاديث ا�وضوعة واالجتهادات 
وقد جال اR تب مع ). ÈÍÇ/ اRسابق" (ا�تأثرة بروح الع� وìوراته

عدد من كتب ا�فسi من "تلف العصور بما فيها الع� ا-ديث، 
 أمثلة � ال ي�سع ا�جال �Rب"فانت¯ 7 آخر ا�طاف إ} القول بأنه 

عجز ا�ف��ن القدا� وا�حدث@ عن تفهم جوهر القرآن Rلوصول إ} 
 ). ÈÙÈ/ اRسابق" (تفسi ألفاظه

كذRك يرفض االستعانة 7 تفسi القرآن بمعرفة تار�خ نزول 
، "أسباب الõول"آياته وسوره، وهو ما يعª أنه يَْ�ِب َصْفًحا عن علم 

اق ا�ار�P واالجتماZ واgفä وهو العلم اGى ãتص بتوضيح اRسي
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بل إنه . وهو رفٌض يُوقِفنا وجًها Rوجٍه أمام ا�جهول، Rلنص القرآ�
، ÈÍÙ- ÈÍÊ/ اRسابق(لNشكك 7 صحة معظم ما ورد 7 هذا اºاب 

ÈÙÈ .( ستطيعc ك نراه يعود فيذكر أنه ما من منهج واحدRومع ذ
ى أو ا�نهج العل� ا�صدى �فسi القرآن، سواء nن هو ا�نهج اRلغو

ªأو الف äفgًدا أن .أو اÌؤK كنه يرجع كرة أخرىR " ا�وقف األمثل
أن نتعلم من القرآن ال أن نفتات عليه وال أن �اول أن نفككه كما 

لNس ذRك فقط، بل ). ÈÒÒص " (يفك اRسا�� ساعة، وا�ي ني� آلة
قرآن، ون¯ عن اRرسول ص� اهللا عليه وسلم Rم يف� ال"إنه )قول إن 

 ).ÈÍÈص " (كتابة حديثه، بل أKر من nن ي�تب بأن يمحوه
وهذا 	ه ýم غر�ب ال cس�ند إ} �ء، إذ ثبت أن اRرسول قد 
ترك gا تراثا تفس�iا، وÁن Rم يغّط القرآن 	ه وال nن تفسiا مفصال 

كذRك لNس من ا�عقول وال من ا�قبول أن يقوم أحد . كما قلنا
aساطة ب�شط قاعدة ا�علومات واآلراء ا�توفرة 7 ميدان بمنت¯ ال

من ميادين ا�عرفة، تلك القاعدة الh أÕزتها جهود األسالف ا½بارة 
وRو . العمالقة، زاعما أنه ينظف الطر�ق حh ي�ون ا�l فيه أسهل

اتبع أصحاب v �صص هذا ا�نهج العجيب الرتّدت ال��aة Rلتّو 
yسا� ح@ Rم ي�ن 7 عقل اإلyسان أية أثارة من إ} فجر ا�ار�خ اإل

إن العقل 7 هذه ا-الة لNشبه رًَحا تدور � . علم أو éرuة معرفية
الفاë دون أن ي�ون هناك َحب� تطحنه، فال يب� أمامها إال أن 
يْها �تك باآلخر 7 إز�ج Kستمر وuال أى طح@، وهو  يظل أحد ِشق°
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وهكذا إ} "... أسمع جعجعة وال أرى ِطْحًنا: "ئلما يع| عنه ا�ثل القا
 . أن ي�|ى اRشقان و�تفتتا

أما قياسه Kوقفنا اآلن � Kوقف اRصحابة فهو قياس خاطئ، إذ 
. اRصحابة كثiا ما سأRوا اúg عن أشياء 7 القرآن ف�حها �م

وعالوة � هذا فإنهم nنوا أجدر منا بفهم لغة القرآن ألنها nنت 
ة منهم، أما �ن فال بد gا من دراسة العرuية أوال دراسة قر�ب

ثم ندرس لغة القرآن ... Kستفيضة �وا وÛفا ومعجما وuالغة
وال ن�س . بدورها حh ي�ون tينا ا�لكة RلتعاKل مع اgص اRكر�م

أيضا أنهم nنوا يعNشون القرآن، إذ cسمعونه غضا طر�ا من فمه ص� 
ن اRوقائع الh اقتضت نزول هذا اgص أو اهللا عليه وسلم، وcشاهدو

nنوا يعلمون بها أو يمكنهم أن يعلموا بها : ذاك، أو � أقل تقدير
مبا�ة üن شاهدها، وuاستطاعتهم اRرجوع إ} اRرسول مh أرادوا، إذ 

أما �ن فبحاجة إ} . nن يعNش ب@ َظْهَرا1َيْهم و�ََرْونه وãتلطون به
ولNس . محيصها قبل األخذ بها أو رفضهامعرفة أسباب الõول وت

معنا اúg عليه اRسالم sيث yسأr عن أى �ء يَِعّن gا أو ûَْغُمض 
وÁذا كنا قد رأينا أن بعض اRصحابة، برغم ذRك، Rم ي�ونوا . علينا

يصيبون أحيانا معª اآليات، فما باRك بنا، وظروفُنا أصعُب من 
 ظروفهم؟ 

قدر Kوقف اR تب Rو أنه، بدال من لقد كنت جديرا بأن أفهم وأ
هذه الõعة الَعَدميّة ا�دمiّ�ة، د� إ} قراءة كتب ا�فاسi وأسباب 
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الõول وغiها من اRكتب ا�عينة � تفسi القرآن بعيون مفتوحة 
وعقلية يقظى نقدية sيث ال يقبل القارئ v ما xده دون فهم أو 

ملية غرuلة وتنقية عند ا-اجة تدبر، بل ûُْعِمل فيه عقله وãضعه لع
أى أن ي�ون هناك تفاعل مثمر ثرى ب@ تلك . إ} مثل تلك العملية

اRكتب وu@ العقل والفهم، تفاعٌل حقيٌق بإنتاج اgتائج ا½ديدة 
اgافعة، مع اإلبقاء � اgتائج القديمة الh تقنع العقل و5شد من أزره 

أما ما يقوr فهو .  وأروعو5ساعده � القفز واRوثوب إ} آفاق أ�
كذRك . Rألسف تدمi 7 تدمi ال يقول به أحد 7 أى �صص عل�

̧ائيليات ¦ حديث خرافة  فدعواه بأن ا�فاسi 	ها قائمة � اإل
غi معقولة، إذ Rم ت��ب اإل¸ائيليات إ} v كتب ا�فسi، كما 

ة 7 بعض أنها 7 حال دخو�ا هذا ا�فسi أو ذاك ت�ون \صور
ا�سائل ال تعدوها، و¦ ا�سائل الh �ا صلة بالعهد القديم كقصص 

أما سائر Kوضو�ت القرآن، و¦ 5شÜ األغلبية . األنaياء مثال
اRساحقة، فلNس �ا عالقة بذRك اRكتاب، فكيف تدخلها 

 اإل¸ائيليات إذن؟
وÌنت من اGين ناقشوا اR تب ý 7مه ذاك بندوة عقدتْها 7 

، وقلت r إن من غi ا�تصور اقتحام "آفاق عرuية"Rك اRوقت جر�دة ذ
اإلyسان Rلقرآن � ذRك اgحو ا½رىء اGى من شأنه أن ي�� 

ثم Kرت . الفساد 7 فهم كتاب اهللا وتفسiه واستخالص األح م منه
. اRسنون وطلع األستاذ اºنا بآراء غر�بة بناء � دعوته اRسالفة اGكر
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 Òيوم ا�مNس " www.alarabiya.net"ما �yه Kوقع الــومن ذRك 
فصل ا½�س@ عملية "م ²ت عنوان ÙÍÍÅ مارس ÈÇÙÓ�- Òصفر 

واRزواج ، ا-جاب غÖ  :Z� iال اºنا-وحشية، وÁمامة ا�رأة جائزة
 :  عيل ما ي�، إذ كتب اRصحâ فراج إسما"صحيح دون شهود وو£

Öال اºنا، وهو اRشقيق األصغر �ؤسس حرÌة  طرح ا�فكر االسال�"
اإلخوان ا�سلم@ حسن اºنا، آراء حول ا-جاب وا�رأة واRزواج قد 
ت	i جدال كبiا �صادمها مع معظم االجتهادات الفقية القديمة 

 . وا�عاÛة
Rلحجاب ألنه إنه ال حاجة اآلن " نت.العرuية"حوار مع  وقال 7

االسالم ما يؤÌد  يعوق ا�رأة عن حياتها العملية، وÁنه ال يوجد 7
ا-جاب فُرِض � اإلسالم، وRم ûَْفرِض اإلسالم : وأضاف. فرضيته

صالتها ى ا-جاب، فشعر ا�رأة لNس عورة، بل يمكنها أن تؤد
: واعت| شعر ا�رأة لNس عورة قائال. nشفة اRشعر بمفردها و¦

�صص  ، Kشiا إ} أن ا�جتمعات اGكور�ة الh" ال أرى ذRكمطلقا"
واستطرد بأن . تلح � هذه اgقطة الh ا�رأة Rلبيت فقط ¦

االختالط ìورة حR hو حدثت بعض األخطاء، فاإلyسان عندما 
. اRشارع ال ي�ون ذRك مد�ة إللغاء اRسi فيه تصدمه سيارة 7

ل�ساء عن اRرجال، بNنما ا�طورات أوضح اºنا أنه ال cس�سيغ عزل ا
ا-اّ)ة تفرض �ن حقوقا سياسية واجتماعية واقتصادية Kساو�ة 

 ؟كيف نعزل وز�رة عن بقية اRوزراء ألنها أنR :îلرجال، م�سائال
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و�فجر مفاجأة جديدة خاصة باRزواج قائال إن Kسألة اRشهود 
âزو توثيقية فقط، فيكRرجل وا�رأة � اRاج وحصول رضا وتوافق ا

توافق بNنهما �صبح عالقتهما صحيحة، ^�ط وجود اgية باستمرار 
. بيت واحد اإلÕاب واإلقامة 7 هذا اRزواج وقبول نتاTه ا�تمثلة 7

وRكنه حرص � اس�ثناء العالقات داخل ا�دارس وا½امعات من 
rهذا ا-�م بقو :hسمونها تب� عالقاتهم الc" :عية " زواجا� iغ

نه لNس هناك بيت xمع اRزوج@، والعالقة بNنهما يغلفها ا��Rة، أل
فالقلوب تتغi، وقد ãطف قلَب اRرجل أو . وال ضمان tيمومتها

وأqد Öال اºنا أن ا-جاب أبدا Rم ي�ن عقيدة أو . الفتاة َطَرٌف آخر
 نراه 7. �م إنه Kوجود من قبل اإلسالم بألâ. ��عة بل ñرد �دات

عهد أفالطون وأرسطو، حيث nن ينظر  أثNنا 7 وæ ،Îوراòكتاب 
كذRك رÌزت ا)هودية � ا-جاب . إ} ا�رأة � أنها من ا-ر�م

 nن ا-جاب Kوجودا 7: وقال. ^شK Üكثف، وأيدته ا�سيحية أيضا
العاRم 	ه � أساس أنها ñتمعات ذكور�ة خصصت ا�رأة Rلبيت، 

وRم ي�ن ذRك Kزعجا Rلمرأة ألنها . زقواRرجل Rلعمل وÌسب اRر
الع�  األKومة ما يعوضها، ل�ن مع تطور ا-ياة 7 وجدت 7

ا-ديث ونمو فكرة اإلyسان وأن ا�رأة إyسان أيضا، تغiت Kشاعرها 
واقت� ذRك دخول ا�رأة ñال العمل . وuدأت تطالب sقها كإyسان

ومن ثم أصبح ال مثل اRرجل تماما،  العمل اRسيا� وKشارÌتها 7
Gلحجاب اR ورةì ى@Nيت، أو أن  أن ²تجب 7: �مل معنºا
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هذه ا-الة  شعرها فقط أو شعرها ووجهها، وهو ما cس� 7ى تغط
 ".اgقاب"بــ

ا-ياة  وأضاف أن ا-جاب �ول عمليا دون KشارÌتها 7
فما دامت األوضاع اRسياسية واالقتصادية واالجتماعية قد  العملية،

iاغü ،ت من وضع ا�رأة Zستدc  س�تبعهاc ا�فاهيم ^شأنها وما iتغي
ا�رأة لNس عورة، وال  وأوضح أن شعر. من حجاب أو غi حجاب

صحيح " وهناك حديث 7. اRكتاب واRسنة ما يقول ذRك يوجد أبدا 7
عهد اRرسول ص� اهللا  بأن اRرجال وال�ساء nنوا يتوضأون 7" ىاºخار

وقت واحد، فكيف إذن تتوضأ ا�رأة   حوض واحد 7عليه وسلم من
xعلها شبحا أسود؟ كيف ى مقن°عة Kرتدية ذRك اRلباس اG و¦

تغسل وجهها وقدميها و�ديها إ} ا�رفق@؟ وÌيف تمسح � شعرها؟ 
 جزء من خالفة أò استمر هذا اRوضع طيلة حياة اRرسول وÎ لقد

فصل ب@ اRرجال وال�ساء ى عمر، اG ب�ر اRصديق وجزء من خالفة
 .واحد اRوضوء من K ن 7

ّنة لNست كما يتصورون أبدا القرآن اRكر�م أو  لNس 7. اRس«
uْن : "القرآن عندما قال. اRسنة ا��Rفة ما يأKر با-جاب مطلقا ِ�َْ

ْ
و)

 إطار ا-ديث عن ºاس اجتماZ ذRك n 7ن" ُ®ُمرهن � جيوuهن
 ال يلaسون العمائم، وال�ساء �تمر ��فاRرج: ذRك اRوقت سائد 7

فا�سألة ال عالقة �ا  نفسها من ال~اب أو من اRشمس، وuا�ا}
ى ومن هنا أKر القرآن أن 5سد ا�رأة فتحة اRصدر با�مار اG. باtين
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ا�مار، وRم ى كعادة اجتماعية، Rكنه Rم يأKرها بأن ترتد nنت ترتديه
ىى يقل إنه من ا�Rور القرآن لNس فيه آية واحدة . اRرأس أن يغط°

²ث � ا-جاب إال بال�سبة Rزوجات اRرسول، وهو لNس ز�ا، وانما 
شعرها أو ى اإلسالم ال يطلب من ا�رأة أن تغط: وأضاف. باب أو ستار

إطار حقوقها  هذا لNس شأنه، وÁنما يدخل 7. تõع ذRك الغطاء
ا�رأة ^شعرها  أن تص� ال أجد حرجا مطلقا 7: وقال. اRشخصية

 اRشارع، فال نرى ، ومع ذRك البد أن نفرق ب@ كونها 7)ا�كشوف(

اRصالة  ìورة ألن تلaس غطاء � رأسها، وu@ أن ت�ون 7
 بدونه أن تص� حرجا 7 ف~تديه، وÁن كنت ال أرى

Gنطلون اºنا أن اºال اÖ ى و�رى pqترتديه بعض ال�ساء أ
وقد . خصوصا أنها ترÌب Kواصالت �مةس~ة وحشمة من الفستان، 

هذه ا-الة أc  pqس~ 7ى أعماال تناسب اºنطلون اGى وتؤدى éر
ال أجد داعيا إلثارة Kوضوع ا-جاب مع : وقال. ىKال^س أخرى من أ

 إنها منت¯ ا-ماقة، فضال عن أن ذRك. الغرب ب@ ا-@ واآلخر

يقيمون  جتمعات الhي�نا7 مع أهمية أن يتعاcش ا�سلمون مع ا�
Zاtال فما اÁالدهم  فيها، وº شتهم فيها؟ عليهم أن يعودواNع�

أïديات هذا ا�عاcش أال  إن أول: و�ح ذRك Kستطردا. األصلية
Kسؤو)ة "كتاب  لقد قلت 7. ا�جتمع يوجدوا فروقا بNنهم وu@ با�

: درتهحاول األزهر Kصاى واG" الع� ا-ديث اtولة اإلسالمية 7
حرجا من كشف  ا�جتمع األورو7 ا�رأة ا�سلمة 7 إذا وجدت
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كما قلت، ول�ن إذا nن  إسال� شعرها، وهذا طبعا لNس r أساس
وال تلaس ما cس� ) قبعة" (برنيطة"عندها هذا ا-رج فلتلaس 

وأضاف أن . سيعزل بNنها وu@ ا�جتمعى ، اG"ا-جاب االسال�"بــ
 أن ûُْعَرفْن فال يُؤَْذيْن" ا-كمة من ا-جاب ¦

َ
ْد�

َ
يعرف ى أ". ذRك أ

ا�حجبات يتعرضن   اآلن.ىاgاس أنهن \�شمات فال يتعرضن Rألذ
 . ىRألذ

ومن الطبيعة ى ووصف Öال اºنا االختالط بأنه ìور
 والفطرة، ألن الفصل ب@ ا½�س@ عملية وحشية، فقد عشنا 7

ëنيات من القرن ا�اNالثåرحلة  اKنn فيها أ ªشاب أن ى يتم
xلس وRو � اºعد مع اKرأة، ال ير�د أن يفعل شNئا سNئا، ول�ن 

Gئن ا Rرد ا½لوس إ)ه ى �جرد أن يتعرف � هذا اñ نn
حدوث أشياء خاطئة م|را ألن نمنع ^سaبها  لNس: وقال. Kستحيل

م فتصدمه سيارة، فهل �ر اRشارع مثال 7 اRشخص يمl. االختالط
lشارع؟ هناك نوع من ا�وجيهات يراد بها اتقاء ثغرات  7 ا�Rا

أعماق اgفس ال��aة، فعندما Õد حضا � عدم ا�لوة  معينة 7
ªك منع فال يعRذ Gى االختالط، فا�لوة ا�قصودة هنا هو ا� ن ا

 .واKرأة يغلق بابه � رجل
العقد  توقع ها الhنفس ال يتم اRزواج إال برضاء ا�رأة، و¦: وقال
 ا�رأة حرة 7. لNست قاÛا عليها، ف¯ ِ£� اسمه وَ  شئ وال يوجد

أKوا�ا وأشيائها،  ما دامت تت�ف n .7ن عمرها اختيار زوجها مهما
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. يقرر Kصi حياتها 	هى عقد اRزوجية اG فكيف ال تت�ف 7
رض اRزواج لNست مطلوuة تماما، فالغ وأضاف أن Kسألة اRشهود 7

منها ا�وثيق وا�أqيد � أن العملية جادة حرصا � ا-قوق 
. الطالق أو ا�وت i�nاث مثال أو yسبة األوالد حالة واRواجبات 7

العصور اإلسالمية األو£ ال توثيق  اRشهود �	بيت ذRك، وRم ي�ن 7
اهللا عليه وسلم  وال شهود، فقد ذهبت اKرأة ورجل إ} رسول اهللا ص�

زوجا  هل تقبل@ هذا اRرجل: زوجنا يا رسول اهللا، فقال Rلمرأة:  rوقاال
وسأل اRسؤال نفسه Rلرجل فأجابه . قبلت يا رسول اهللا: Rك؟ فردت

 .اRزواج باالxاب، فتم
 فال شهود وال ،من اtرجة األو£ إذن هو عقد رضا!: واستطرد

يمية ½أ اRزواج من هذه األKور عملية تنظ وما حصل 7، وال و£ مهر
علينا أن نرى أن هناك فرقا ب@ اإلسالم ا-ر . إ)ها الفقهاء الحقا

hزوم ا�طورات االجتماعية الR @uعل أهل الفقه  ا�فتوح وé
 يقوKون بتفسi �طوط عر�ضة وضعها القرآن اRكر�م واRسنة اgبو�ة

. يناسب مقت� ا-ال واRوقت، ل�ن ال عالقة �ذا با-الل وا-رام
ْوا وجاهتها Rسالمة العقل ¦

َ
وردا � سؤال . اجراءات َرأ

حالة Kوانع �عية  Rو أن رجال واKرأة لNسا 7: أجاب" نت.العرuية"لـ
ل�ن  هذا ما أراه،. توافقا � اRزواج فإنه يصح، وéوز عالقتهما

صحة  7 العاKل األسا�. عليهما أن ي	بتا ذRك باRشهود والعقد



 
١٧٩

ث�@ وأن ينو�ا حياة زوجية Kستقرة، ولNست اال اRزواج هو اRرضا من
 .عالقة ج�سية �دة معينة

ق : و®صوص الطالق قال اºنا
§
ال xوز مطلقا Rلرجل أن يطل

صحة الطالق رضا  ألنه تزوج بصفة رضائية، وRGك تقت� منفردا،
ول�ن أن يقوم بتخر�ب بNتها . االث�@ واتفاقهما � االنفصال

ا من أوالدها فهذا منت¯ اإلجرام والظلم، وتدمi حياتها و�رمه
مهما حلف بالطالق من اRصباح حh ا�ساء فهذا ال يعد  وuا�ا}

زxات ا�دارس وا½امعات . الطالق يتم باتفاق تتقبله ا�رأة. طالقا
ا�دارس  Öال اºنا ما �دث 7 وcس�ثª. عالقات ج�سية غi �عية

من  أساس زواج عرÎ ت �وا½امعات من عالقات طالب وطاºا
هنا يوجد فارق، فما : صحة اRزواج بمجرد اRرضا ب@ االث�@، قائال

�دث ب@ الطالب والطاºات لNس نNته االستمرار، ألن األساس هنا 
 غرفة وأن يتقبال نتائج اRزواج ا�تمثلة 7 أن يعNشا مع بعضهما وRو 7

. ت ا½�سيةخطف العالقا اإلÕاب، ل�ن ما �دث هو نوع من
 اRزواج بعد وحR hو ²جج اºعض منهم بأنهم ينوون االستمرار 7

ا�خرج وا-صول � العمل، فإننا علينا أن نتوقع أن القلوب قد 
 يصبح v ما �K من عالقات �طفية بNنهما ¦ تتغi، وuا�ا}

أ²دث عنه ى اRزواج اG. عالقات ج�سية �برة لNست �عية
 الطرف@ هو أن ي�ون �ما بيت يعNشان فيه حh بصيغة اRرضا ب@

: اRرجلى وقال إن ا�رأة 5ساو. Rو غرفة، وأن �دث استقرار ثم أوالد
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". وRلرجال عليهن درجة"، "عليهنى اG و�ن مثل"، "شقائق اRرجال"
أKر��ا، فال يوجد هناك Kساواة Knلة  وهذه اtرجة Kوجودة اآلن 7

7 Yواgرجة خاصة باtش، وتقر�با هذه اN½وظائف وقيادة اRا 
  .اºدنية

اRصالة إذا nنت أx  pqوز Rلمرأة أن تؤّم اRرجال 7: وأضاف
، وهو "جواز إمامة ا�رأة اRرجال"ولقد ألفُت كتاب . علما بالقرآن
. فاإلمامة عملية ²تاج إ} Kؤهل، ولNست حقا فطر�ا. يتضمن ذRك

فجعل صبيا  هذا ا�ؤهل، وهو العلم بالقرآن،) ص(ول وقد وضع اRرس
 

ً
يؤم قومه بمن فيهم اRشيوخ ألنه nن أعلمهم بالقرآن، وجعل Kَْو£

فإذا . يؤم اRصحابة 	هم، وµن من بNنهم أبو ب�ر وعمر )عبًداى أ(
شعرها، ى أحق باإلمامة، وRكنها تغط nنت ا�رأة أعلم üن تؤّمهم ف¯

فإن األKر بال�سبة لغطاء اRشعر  وuا�ا}. اعةصالة Ö هنا 7 ف¯
بمفردها، فصالة ا½ماعة ²تاج إ}  ãتلف فيما Rو nنت تص�

إماما باgاس وشعرها  وuالطبع ال توجد من ستص�. اRضوابط
فجرت  َ/َطر اtكتورة أمينة ودود، الh قابلُت 7: وأضاف. Kكشوف

ى دة \�شمة جدا، وتغطسي Kوضوع قيام ا�رأة بإمامة ا�صل@، و¦
òسخا من كتاy حول هذه القضية رأسها، و� علم، وأعطيتها". 

شعر "فأما قوr إن : واآلن إ} مناقشة بعض ما جاء 7 هذا ا-وار
ا�رأة لNس عورة فهو يتعارض مع أKر القرآن وا-ديث �ا بأن تغطى 
 شعرها وصدرها وال تبدى ز��تها إال ما ظهر منها، وهو اRوجه
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وهذا ما فصله ا-ديث ا��Rف ح@ حدد ما xب � . واRكفان
وقد أKر . ا�رأة اºالغة س~ه، وهو v جسمها ما عدا اRوجه واRكف@

القرآن وا-ديث ا�رأة ا�سلمة بهذا رغم أنه Rم يقيدها بلزوم اºيت 
خالفا �ا يقوr اºنا عن ا�جتمعات اGكور�ة الh الترى �ا K نا 

ثم إنه �ن غi ا�فهوم أال ي�ون شعر ا�رأة عورة، ومع . �õلخارج ا
ت اRرجَل 7 صالة ا½ماعة، إذ ما  هذا ي� اR تب � تغطيته إذا أم°
دام قد أباح �ا كشفه 7 الظروف االعتيادية وÎ اRصالة الفردية، 
فلماذا اإلÛار � تغطيته 7 صالة ا½ماعة الh ت�ون فيها إماما 

 ؟ ترى من أين أ� بهذه ا�فرقة؟ Rلرجل
ا�رأة ^شعرها  أن تص� حرجا مطلقا 7"يقول إنه ال xد 

 اRشارع، فال نرى ، ومع ذRك البد أن نفرق ب@ كونها 7)ا�كشوف(

اRصالة،  ìورة ألن تلaس غطاء � رأسها، وu@ أن ت�ون 7
 	مة فلنالحظ". بدونه أن تص� ف~تديه، وÁن كنت ال أرى حرجا 7

، وهذا هو اRرأى ا�ذKوم، وهو اRرأى اGى يقوم � "ىال أر"، و"ال أجد"
Z� وة وا�ح�م دون ضابطõسان أن يقيم ،الyإ v أن من حقÌو 

� بغi االس�ناد إ} نصوص القرآن واRسنة�K ثم يم� . من نفسه
�وى الh لNس �ا Kضمون tتب خطوة أخرى 7 طر�ق ا Rاألستاذ ا

القرآن اRكر�م أو اRسنة ا��Rفة ما يأKر  لNس 7: " فيقولحقي�
uْن ُ®ُمرهن � جيوuهن: "القرآن عندما قال. با-جاب مطلقا ِ�َْ

ْ
" و)

ذRك اRوقت،  سائد 7 إطار ا-ديث عن ºاس اجتماZ ذRك n 7ن
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نفسها من ال~اب أو من  فاRرجال يلaسون العمائم، وال�ساء �تمر ��
uشمس، وRين ا�ا}اtر القرآن أن . فا�سألة ال عالقة �ا باKومن هنا أ

Gصدر با�مار اRنت ترتديه كعادة اجتماعية، ى 5سد ا�رأة فتحة اn
ىى ا�مار، وRم يقل إنه من ا�Rورى Rكنه Rم يأKرها بأن ترتد  أن يغط°

و)�uن ®مرهن � : "فهل ح@ يقول القرآن بصيغة األKر". اRرأس
ي�ون ا�قصود لفتها ..." وال يبدين ز��تهن إال ما ظهر منهاجيوuهن 

إ} وضع اجتماZ سائد 7 ا�ال^س يم�ن أن يتحول إ} تعر�ة جزء 
أو أجزاء من ا½سد 7 أى وقت، بل يم�ن أن يتحول إ} اRكشف 
اK Rل كما هو ا-ال ñ 7تمعات العراة؟ ومن أين Rل تب بأن اgص 

إن األKر Kوجه إ} ا�ؤمنات بإطالق، ولNس هنا خاص بع� اRرسول؟ 
 . إ} اRصحابيات وحدهن

كذRك Rو nن هذا هو مقصد القرآن �ا اهتّم بإصدار مثل ذRك 
األKر اGى ستلÐم به ا�رأة تلقائيا نزوال � مقتضيات ا�قا)د 

قل Rلمؤمنات : "واألعراف االجتماعية، أو ألراح واس~اح فقال مثال
ول�ن من اGى سوف �دد تلك ا�ال^س ".  ع�هنيلÐمن بمال^س

 أRسن هن؟ ومعª هذا أن عليهن االلÐام بما سوف يضعنه ى؟يا تر
 ل�ن ألNس ذRك القول هو العبث بعينه؟ أم إن بيوت .ىمن نظام Rلز

األز�اء الغاو�ة ا�فسدة ا-ر�صة � ُعْرى أK |qساحة من جسد 
 أو ،ديها مهمة ²ديد اRزى ال�سا!ا�رأة ¦ الh ي�ب� أن توصع 7 أي

�yه، 7 ا�جتمع ا�سلم؟ وهكذا ترى أن ýم اR تب يؤدى : � األقل



 
١٨٣

ل�ن ما رأيه 7 ا-ديث . بنا v 7 األحوال إ} ما ال يقبله اإلسالم
ا�ا} اGى ي�سف v ما يقوr عن أن األKر K 7ال^س ال�ساء Kرجعه 

عن ��شة رë اهللا تعا} "â اºخارى إ} تقا)د ا�جتمع و�داته؟ ف
َول: عنها قالت

ُ
و)�uن "�ا أنزل اهللا . يرحم اهللا yساء ا�هاجرات األ

فمن اRواضح أن ". شققن Kُُروَطهّن فاختمرن بها" ُ®ُمِرهّن � جيوuهن
تقا)د ا�جتمع العر7 آنذاك Rم ت�ن تغطية ا�رأة صدرها كما هو 

  7 ذRك؟ فما قوr. واضح من ا-ديث
ثم كيف ينكر أن ي�ون 7 اRسنة أKر با-جاب، بمعª تغطية 

إن ا�رأة إذا : "جسم ا�رأة ما عدا اRوجه واRكف@، وÎ أحاديث اRرسول
يْها وÎ حديث  ، "بلغت ا�حيض Rم يصلح أن يرى منها إال وجهها وÌف°

��شة    عن "آخر    ëأن  اهللا عنها  ر òت � دخل ب�ر  أسماء بنت أ
وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها  ص� اهللا عليه وسلم،    رسول اهللا 

إن ا�رأة إذا بلغت  ،  أسماء يا : وقال ص� اهللا عليه وسلم    اهللا رسول
، "وأشار إ} وجهه وÌفيه. تصلح أن يَُرى منها إال هذا وهذا ا�حيض Rم

  اهللا عليهص� قال رسول اهللا  : ��شة قالت   عن "وÎ حديث ثالث 

إال ) أى الفتاة الh بلغت ا�حيض(ال Æُْقبَل صالة ا-ائض : وسلم
ال تبا�  : ص� اهللا عليه وسلم  قال اúg : "، وÎ حديث رابع"ِ®َمار 

عن "، وÎ حديث خاKس " Rزوجها كأنه ينظر إ)ها ا�رأة ا�رأة فتنعتها 
 òصنفان من أهل  : يه وسلمعل ص� اهللا قال رسول اهللا   :قال   هر�رة  أ

قوم معهم سياط كأذناب اºقر ي�uون بها اgاس، : اgار Rم أرهما
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اºُْخت  رؤوسهن كأسنمة  مائالت  üيالت    nسيات �ر�ات   وyساء
ال يدخلن ا½نة وال xدن ر�ها، وÁن ر�ها )ُوَجد من Kسiة . ا�ائلة  

 ؟"كذا وÌذا
Kال  أما القول بأن القرآن إنما أ hصدور حRر ال�ساء بتغطية ا

يدخلها ال~اب وال 5سفعها اRشمس فهو ýم Kضحك، إذ ال~اب 
وuا�ثل ال يقت� سفع اRشمس . سوف يدخل من أية فتحة 7 ا�ال^س

ثم Rو nن هذا هو اRسبب . � اRصدور، بل هناك اRوجوه واأليدى أيضا
 يبا} بتغبi أجسام أم ترى اإلسالم ال. R ن قد أKر اRرجال أيضا بذRك

ا½�س ا�شن وتلو�ح اRشمس �ا؟ وهل ال~اب واRشمس ال يهددان 
ا�رأة إال 7 حضور اRرجال؟ وهل ال~اب واRشمس ال يهددان ا�رأة إال 
ح@ تبلغ ا�حيض؟ ذRك أن اRرسول قد حدد اRوقت اGى xب � 

7 ا-ديث ا�رأة تغطية نفسها، أال وهو وقت بلوغ ا�حيض كما رأينا 
كما رuط القرآن ب@ تلك ا�غطية وu@ وجودهن 7 ح�ة . ا��Rف

ثم �اذا ن¯ القرآن اRرجل عن اgظر . اRرجال حسبما تقول بقية اآلية
إ} ال�ساء، ونهاهن عن اgظر إ)ه، إذا nنت ا�سألة Kسألة أترuة 

بَْصارِ "وأشّعة شمسية؟ 
َ
وا ِمْن أ ُمْؤِمِنَ@ ûَُغض«

ْ
ِهْم َوَ�َْفُظوا فُُروَجُهْم قُْل Rِل

َ َخِبiٌ بَِما يَْصنَُعونَ   Rَُهْم إِن° ا&°
َOْز

َ
ُمْؤِمنَاِت ûَْغُضْضَن ِمْن * َذRَِك أ

ْ
َوقُْل Rِل

 َما َظَهَر ِمنَْها 
°
بَْصارِِهن° َوَ�َْفْظَن فُُروَجُهن° َوال ûُبِْديَن ِز��َتَُهن° إِال

َ
أ

uَْن ِ®ُُمِرِهن°  ِ�َْ
ْ

ِِهن° َو)
َ

 ºُُِعو�
°
..."  َ�َ ُجيُوuِِهن° َوال ûُبِْديَن ِز��َتَُهن° إِال

 ). ÊÍ- ÊÈ/ اgور(
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 كذRك فالقرآن اRكر�م واضح تماما 7 اRرuط ب@ ìب ال�ساء 
ا�مار � جيوuهن، أى أطواق جالبNبهن، وu@ إخفاء اRز�نة، ولNس 

َوقُْل : "ل~اب واRشمسب@ ìب ا�ُُمر � ا½يوب وu@ اRوقاية من ا
بَْصارِِهن° َوَ�َْفْظَن فُُروَجُهن° َوال ûُبِْديَن 

َ
ُمْؤِمنَاِت ûَْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
Rِل

uَْن ِ®ُُمِرِهن° َ�َ ُجيُوuِِهن° َوال ûُبِْديَن  ِ�َْ  َما َظَهَر ِمنَْها َو)ْ
°
ِز��َتَُهن° إِال

 َ ْو آ
َ
ِِهن° أ

َ
 ºُُِعو�

°
Ïْنَاِء ِز��َتَُهن° إِال

َ
ْو أ

َ
Ïْنَائِِهن° أ

َ
ْو أ

َ
ِِهن° أ

َ
ْو آَبَاِء Ïُُعو�

َ
بَائِِهن° أ

 ªَِْو ب
َ
ْو إِْخَوانِِهن° أ

َ
ِِهن° أ

َ
ْو بÏُ  ªَُِعو�

َ
ْو َما  إِْخَوانِِهن° أ

َ
ْو yَِسائِِهن° أ

َ
َخَواتِِهن° أ

َ
أ

وِ£ 
ُ
ِو ا�°ابِِعَ@ iْ2َِ أ

َ
ûَْما1ُُهن° أ

َ
ْفِل اِإلْرuَِة  Kَلََكْت أ ِو الط§

َ
ِمَن اRر§َجاِل أ

رُْجِلِهن° ِ)ُْعلََم َما 
َ
uَْن بِأ يَن Rَْم ûَْظَهُروا َ�َ َعْوَراِت ال�§َساِء َوال يَْ�ِ ِ

°
Gا

ُ�ْم 
°
َعل

َ
ُمْؤِمنُوَن ل

ْ
Rَها ا »û

َ
يًعا . ِÖَ ِ  ا&°

َ
ãُِْفَ@ ِمْن ِز��َِتِهن° َوتُوuُوا إِ}

رتبط بهذا، كما سبق بيانه، أن اآلية اRسابقة و�). ÊÈ/ اgور" (Æُْفِلُحونَ 
� هذه تأKر اRرجال بغض ا�º، بما يدل � أن تغطية اRشعر 
 iسألة أخالقية ال صحية كما يردد ا�ؤلف � غK صدر هناRوا

وهو ما نالحظه أيضا 7 حديث القرآن K 7وضع آخر من ذات . أساس
": االستعفاف"و" نَاحا½ُ "ة واعد من ال�ساء، إذ ذكر 	ماRسورة عن الق

َقَواِعُد ِمَن ال�§َساِء اRالِ� "
ْ
ال يَرُْجوَن نَِ�اًحا فَلNََْس َعلَيِْهن° ُجنَاٌح  َوال

 ُ ْن cَْستَْعِفْفَن َخR ٌiَُْهن° َوا&°
َ
ْن يََضْعَن 0ِيَاÏَُهن° iْ2ََ ُمتََ|§َجاٍت بِِز�نٍَة َوأ

َ
أ

ٌر أن عقاب ا�رأة الh ال وه). ÅÍ/ اgور" (َسِميٌع َعِليمٌ  ل يتصور متصو§
�² نفسها من الغبار واRشمس هو اgار كما ورد 7 ا-ديث اآلخر؟ 
وهل nن 7 بيت رسول اهللا ح@ دخلت عليه أسماء وحدد �ا 
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ضوابط Kلaس ا�رأة ا�سلمة أترuة وشمس؟ أم هل nن معموال 
ن تصف حساب الغبار واRشمس ح@ ن¯ اRرسول ا�رأة عن أ

 صديقتها Rزوجها كأنه يراها خوفا من أن تتغّ| و5َْسَمّر أوصافها؟
ال أجد داعيا إلثارة Kوضوع : "وأد¦ من هذا قول اR تب

إنها منت¯ ا-ماقة، فضال عن . ا-جاب مع الغرب ب@ ا-@ واآلخر
 ي�نا7 مع أهمية أن يتعاcش ا�سلمون مع ا�جتمعات الh أن ذRك

�عNشتهم فيها؟ عليهم أن يعودوا ºالدهم  وÁال فما اtاZيقيمون فيها، 
أïديات هذا ا�عاcش أال  إن أول: و�ح ذRك Kستطردا. األصلية

إذن فع� ا�سلم أن يغR iون ". ا�جتمع يوجدوا فروقا بNنهم وu@ با�
شخصيته وأخالقه وقيمه وعقيدته وعباداته ومعاKالته حسب أوضاع 

ذRك أن . فيه، و� أواKر اtين ونواهيه العفاءا�جتمع اGى يعNش 
ا�جتمعات الغرuية بوجه �م تنظر إ} اإلسالم 	ه، ولNس اRزى 
ال�سا! منه فحسب، نظرة اRكراهية والعداء، وتعمل ب�ل سaيل إ} 
تذو�ب ا�سلم@ 7 �داتها وتقا)دها وذوقها وطعامها وKال^سها 

نهم أن u�cوا مثلها ا�مر و�أqلوا وعقائدها وثقافتها عموما، وتر�د م
ا��õر و�مارسوا اRرuا واRزنا واRلواط واRسحاق وَ�َدُعوا اRصالة 
واRصيام وا-ج وا�تان وcشتموا \مدا ورب \مد واRكتاب اGى نزل 

وRو أصاخ ا�سلمون اRسمع إ} نصيحة Öال اºنا R ن فيها . � \مد
أم إن اإلسالم معناه tى . Kسلم@حتفهم ا�عنوى و�ا Ïَُقوا بعدها 

nتaنا أن يتضاءل ا�سلم 	ما واجهته عقبة من العقبات، ثم يظل 
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يتضاءل دائما أبدا حh يتال� وال يعود 7 نهاية ا�طاف Kسلما؟ 
فلماذا Rم يعتمد اRرسول هذه اRسياسة K 7كة وا�دينة و�aتعد عن 

طاط ذRك الطر�ق ا½ديد إثارة ا��Ì@ وا�نافق@ وأهل اRكتاب باخت
اGى Rم ي�ونوا يعرفونه، طر�ق اإلسالم، و�ر�ح نفسه و�ر�ح أتباعه 
 iنت هذه الفئات 5سn ء� v � و�ر�ح تلك الفئات باإلبقاء
عليه حh ال cستفزهم، واضعا نفسه وأتباعه K 7وقف حرج دون 

 أد� داع؟ 
و�غط@ ثم إن اºنا يزجر ا�سلمات اRال� يعشن 7 الغرب 

 hالد الºصدورهن وأذرعتهن وشعورهن، داعيا إياهن أن يعدن إ} ا
Rكنه äy أن تلك ا-شمة لNست بذات أهمية عنده 7 أى . أت@ منها

كما äy أيضا أن فلسفة اtيمقراطية . K ن، ولNس 7 الغرب وحده
الغرuية ¦ حر�ة v فرد 7 أن يلaس ما cشاء، بل 7 أن يصنع ïسمه 

ما cشاء بما 7 ذRك اRلواط واRزنا واRسحاق، فكيف يضيق صدر 	ه 
تلك اtيمقراطية و�ضيق صدره هو أيضا تبعا �ا بتلك ا�ساحة 
اRصغiة الh تر�د ا�رأة ا�سلمة أن تمارس فيها حر�تها؟ ثم أين 
 @Nuشمس؟ ترى هل يتع@ � الغرRة وأشعة اuوقاية من األترRح ية ا

بارات اRصحية ما دام Rلمسلم@ صلة باألKر؟ Rو أنه أن يتجاهلوا االعت
نصح ا�سلم@ اGين يعNشون 7 الغرب بعدم االصطدام دون داع مع 
ا�حيط اRسيا� واالجتماZ اGى يعNشون فيه وأن يأخذوا من 
أح م العلماء بما ال يوقع عليهم العنت ñ 7تمعهم ا½ديد، متخذين 
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وا�c§ : "من قول اRرسول اRكر�م وِمْن َذّمه ص� اهللا عليه " وا وال تع�§
وسلم Rلتنطع شعارا ودثارا �م، واضع@ 7 اعتبارهم أنهم ال يعNشون 
ñ 7تمع Kسلم وأن عليهم اح~ام أوضاع هذا ا�جتمع فيما ال xور 
عليهم 7 دينهم، وñاKلة اgاس من حو�م والaشاشة 7 وجوههم ما 

 ومبادلة ا�ودة وا�دية بمثلها �ن يوّدونهم ى،داKوا ال يتعرضون �م بأذ
. وقد نقل د. و�ُْهُدون إ)هم، R ن �Rمه وقع آخر ولقلنا معه ما يقول

إنما الفقه اRرخصة  ":القرضاوى عن سفيان اåورى 	مة عبقر�ة ¦
فقه / يوسف القرضاوى. د" (من ثقة، أما ال�شديد فيحسنه v أحد

أما أن يمحو ). ÄÍ/ مÙÍÍÈ/ القاهرة/ وقدار ا�R/ األقليات ا�سلمة
Öال اºنا ا�سلم@ اGين يعNشون 7 الغرب و�رى أنه لNس من 
حقهم أن يمارسوا أواKر دينهم وRو 7 مثل هذه ا�فصيلة اRصغiة 

 .فذRك أKر ال يم�ن ا�وافقة عليه
وÌنت كتبت الفقرات ا�اصة باألستاذ اºنا قبل عدة أيام، وÁذا 

/ ÙÅ /Óا�مNس (عة اRواحدة واgصف من صبيحة ا)وم ò 7 اRسا
ÙÍÍÓضوئية مقاال بعنوان " ا���ون"أطالع 7 جر�دة ) مRوع "ا�K

، وهذا " �ما �ن يعتنق اإلسالمÙÍباRسجن  يق�ى قانون أKر��
ا�قال يرد باإلxاب � توجسا� من نظرة الغرب إ} اإلسالم، فما 

 v � نا؟ºحال أرجو من اهللا أال ي�ون تعليقه هو أن رأى األستاذ ا
األKر��ان أحرار فيما ينوون فعله باإلسالم وا�سلم@، وأن � 

ل�ن سوف . ا�ت�ر اRلجوء إ} ترك أKر��ا والعودة من حيث جاء
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ت�ون هناك Kش¾ة أخرى ¦ أن هذا القانون إذا صدر فسيطب°ق 
اعتناق اإلسالم، فأين باtرجة األو£ � األKر��ي@ اGين ير�دون 
 يذهب هؤالء، ولNس �م من وطن إال أKر��ا؟ 

أKر��ي@ من أجل "قامت منظمُة : "� v حال هذا هو ا�قال
 العن��ُة بتدش@ �Kوع قانون �جر�م اعتناق "اRوجود القو�

�ماÙÍاإلسالم وéر�م v من cُْسِلم و�تمسك باإلسالم وحaسه �دة   .
ى  كبiة ت�بناها ا�نظمة Rلقضاء � اإلسالم اGجاء هذا ضمن خطة

تصفه با�ؤاKرة اإلجرامية إلسقاط ا-كومة األKر��ية وتقو�ض 
هذه ا�طاºات من هذه ا�نظمة ن�يجة �خاوفها ا�Ðايدة  وتأ�. اtستور

من اإلسالم، خاصة بعدما أثaتت إحصائيات رسمية ارتفاع yسبة 
هذا، وتعت| . وقت سابقى ا�تحدة عن أاRواليات  اإلسالم 7 معتن�

صدد  وتقول ا�نظمة إنها 7. العاRم هذه ا�طاºة األو£ من نوعها 7
تصنيف ا�ساجد وا�راكز اإلسالمية حسب درجة تمسكها بتعا)م 

العام وصناع القرار ى اإلسالم، وÁنها ستطرح هذا ا�صنيف � اRرأ
هذه ا�طاºات  نية تأ�األرد" اRلواء"وحسب صحيفة  .ىاألKر��

 ضمن ñموعة من ا�شار�ع ا�ادفة Rلتضييق � اإلسالم وا�سلم@ 7
 اRواليات ا�تحدة بهدف تهجiهم وخنق تطور اtعوة اإلسالمية 7

و�رجح اºعض أنه Rو استمر ا-ال � ما هو عليه من تضييق . اºالد
 } أيام ا��Rة 7اRواليات ا�تحدة سيعود إ و5شديد فإن اإلسالم 7

 ".Kكة ا�كرمة بداية اtعوة 7
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وأطرف �ء هنا هو أن األستاذ اºنا، بعد v ما قاr عن انعدام 
 ªيده أن تلك ا�غطية ال تعqعد تأuين وtرأس واRصلة ب@ تغطية اRا
االح�شام بقدر ما ¦ اتباع Rلتقا)د الn hنت Kوجودة 7 بالد العرب 

 أعقابه بعد v هذا فيؤÌد أن أمينة ودود، الh وقتذاك، cستدير �
nنت أول اKرأة تؤم اRرجال 7 صالة ا½معة 7 إحدى اRكنا�س 

تغطى "كيف؟ ألنها . األKر��ية منذ عدة سنوات، ¦ اKرأة \�شمة
فجرت  قطر اtكتورة أمينة ودود، الh قابلُت 7: "بنص ýمه" رأسها

ى سيدة \�شمة جدا، وتغط ، و¦Kوضوع قيام ا�رأة بإمامة ا�صل@
òسخا من كتاy م، وأعطيتها

ْ
"! حول هذه القضية رأسها، و� ِعل

وأمعُن 7 الطرافة أن يقول عنها ذRك و¦ تعNش 7 الغرب، الغرب 
اGى ي�ره أن تغطى ال�ساء ا�سلمات شعورهن فيقّرعهن nتaنا 

هن إن و�زجرهن و�دعوهن إ} ترك ذRك الغرب والعودة إ} بالد
وهذا 	ه إن دل ! أÛرن � "الفة ا�جتمع هناك وتغطية رؤوسهن

ؤ  � �ء فإنما يدل � ا�خبط وعدم اتباع ا�نهج العل� وا�جر«
� اقتحام َحَرم ا�فسi دون ضوابط ودون أخذ األهبة RGك 

 . باالستعانة بالعلوم وا�عارف اRالزمة �ذه ا�همة
 اr عن اRزواج فنقف منه أوّ أما بال�سبة إ} ما ق

ً
 أمام قوr إنه ال

ي�â تماما أن ي�ون هناك رضا وتوافق ب@ اRرجل وا�رأة وأن 
ت�ون هناك نية االستمرار 7 تلك العالقة وقبول نتاTها ا�تمثلة 7 

وا-ق . اإلÕاب والعNش 7 بيت واحد حh ي�ون اRزواج صحيحا
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فهل يا ترى .  �Z استقاهأن هذا ýم غر�ب ال أدرى من أى مع@
Rو Rم يعش الطرفان 7 بيت واحد، أال يصح اRزواج؟ فع� سaيل ا�ثال 
إذا Rم ي�ن بمقدور اRزوج توفi بيت r وRزوجته و�ش v منهما 7 
بيت أهله Kرة، وÎ بيت أهلها Kرة، أال ي�ون هذا زواجا سليما؟ 

وال�ساء يعNشون و� اgاحية األخرى ألNس هناك كثi من اRرجال 
7 بيت واحد، ول�ن � سaيل ا�خاRلة ال اRزواج؟ ثم ما ح ية قبول 
اإلÕاب أيضا؟ أترى Rو أن اRزوج@ قررا أال ينجبا، أال ي�ون 
زواجهما �عيا؟ وماذا Rو قدر اهللا عليهما ن�اية Ö 7ال اºنا أال 

��عات ينجبا؟ أال يصح �ما زواج؟ ثم فلنف~ض أننا قبلنا هذه ال�
العجيبة، فكيف نعرف منذ اºداية أنهما سNنجبان أو ال ينجبان؟ 
ألNس ذRك �طا من �وط اRزواج عند اR تب؟ فكيف يتم اRزواج، 
وأحد �وطه Rم يتحقق ولن يتحقق إال بعد اRزواج، ورuما لن يتحقق 

ْرق 5ستطيع حلها ل�ن هل قال ! إ} األبد؟ Kش¾ٌة وال اRشياط@ اRز«
ذRك؟ هل Õده 7 القرآن أو 7 ا-ديث؟ أم ترى اR تب قد ا��ع 

�؟ فهل يصح هذا 7 اإلسالم؟ �K عل من نفسهx قرر أن 
إن Öال اºنا ينظر إ} اRزواج � أنه Kسألة شخصية ال دخل 

Zلمجتمع فيها، مع أنه عقد اجتماR، س ت�فا فرديا مثل تناولNول 
cش~ط فيه أن يقبل اRزوجان فلماذا إذن . الطعام وا�Rاب مثال

باإلÕاب؟ ألNس ذRك افتياتا منه � حر�تهما اRشخصية؟ Rكنه من 
منطلق ا-ر�ة اRشخصية أيضا يعود فíعم أن اإلشهاد 7 اRزواج ال 
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فهل ا�وثيق �ء ^سيط . قيمة r وال Rزوم، وأنه �جرد ا�وثيق فقط
. ر v �ء 7 اRواقعكما �اول أن يزرع اºنا 7 نفس القارئ؟ إنه مدا

وuدون هذا اإلشهاد وا�وثيق كيف يعرف اgاس أن فالنا َزْوج فالنة، 
وأنها زوجة فالن؟ وÌيف cستطيع v من الطرف@ أن ي	بت حقوقه 
وواجبات الطرف اآلخر éاهه أمام Kؤسسات اtولة؟ أRم �ّرم اR تب 

�Rة؟ فلماذا يقبل ا��Rجة اs ة هنا، بنفسه زواج طالب ا½امعة�
و�رى اRزواج صحيحا دون إعالن وشهود؟ أRم يقل إن ضمان 
االستمرار 7 ظل ا��Rة غK iوجود، وÁن القلوب قد تتغi فتخطف 

 ل�ن هل ثمة ضمان 7 ²ول قلب اRرجل ى؟قلب اRرجل اKرأة أخر
عن اRزوجة إ} اKرأة أخرى 7 ظل ا�وثيق واإلعالن والعNش 7 بيت 

 r قبيلة من األطفال؟ واحد حR hو أÕبت 
وهو يّدZ كذRك أن اRزواج � عهد رسول اهللا nن يقع دون 

هل . شهود، ضارuا مثال ال أدرى من أين أ� به � هذا اGى يدعيه
يظن أننا نصدق ما يقول من أن اRصحاò واRصحابية اR$ين طلبا من 

ذ اRرسول أن يعقد زواجهما ما إن انتهيا من هذه ا�طوة حh أخ
اRزوج زوجته إ} فندق ال يعرفهما فيه أحد و��ها فيه معا�ة 
األزواج Rلزوجات دون أن تعلم قبيلتاهما و�دعوا اgاس إ} طعام 
العرس وتُْ�َب اtفوف؟ ولقد nن ا�وثيق Kرعيðا v 7 عقود اRزواج 
ل 7 أوراق رسمية، إذ nن ي�â شهادة اgاس  آنذاك، وÁن Rم cسج°

 و¦ مثل شهادتهم اRكتابية سواء ^سواء، ألن ا-ياة Rم ت�ن اRشفو�ة،
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قد تعقدت بعد، وµن v فرد 7 \يط اRزوج@ يعرف v فرد آخر ِعز° 
. ا�عرفة، ومن ثم Rم ي�ن üكنا ا�دلNس 7 أى أKر من أKور اRزواج

وهذا هو ا�وثيق، إال أن اR تب ينظر إ} عملية ا�وثيق من 0َْقب إبرة 
تخيلها إال � صورة واحدة ¦ صورة األوراق اRرسمية الh فال ي

وهذا هو الفهم . عليها ورقة دمغة وختم ال�� وتوقيع شاهدين
 ��ّK كRعل من نفسه مع ذx تب، ثم هو Rن اt وا�حليل
Rلمسلم@، ضارuا ُعْرض ا-ائط ب�ل ال~اث ال���� 7 هذا 

ا-ق أن ما يزعمه nتaنا ! ةاRصدد، و� رأسه أح م القرآن واRسن
إن ýمه، مع شديد األ� واألسف، أقرب إ} . غر�ب 8ية الغرابة

وا�وض 7 شؤون القانون . ا�باسط 7 ا-ديث منه إ} أى �ء آخر
 !وا��Rعة � هذا اgحو أKر ال يصح

إنه ال يرى ! ثم ما قاr عن ا�هر، وما أدراك ما قاr عن ا�هر
Rوا ،r و أنه قال إن . زواج عنده يتم دون مهر � اإلطالقأهميةRو

ُغلُّو ا�هر Kسألة غK iستحبة، وÁنه إذا nن اRزوج فقiا فيكفيه أن 
م زوجته شNئا من القرآن مثال أو 

ّ
يقّدم وRو خاتما من حديد أو يعل

r زواجه منها لقلنا iها مدة معينة نظtنعم : "يقوم بالعمل عند وا
وuإلغائه ا�هر ال . نه مع بالغ االسف يل� ا�هر تماما، Rك"ونعام ع@

أما اgية فمرجعها إ} اهللا، . يعود هناك أى فرق ب@ اRزواج وا�خاRلة
ومن يا ترى cستطيع قراءة اgفوس وما ت�تو�ه؟ و� هذا 	ه فمن 
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اRواضح أن عقد اRزواج قد ²ول � يد األستاذ Öال اºنا إ} �ء 
ِ�ّ ال 

َ
 .قَِوام r وال حقيقةُهال

واآلن إ} اgصوص ل�ى ا�دى اRشاسع اGى يفصل ب@ ýمه 
أRم يأKر اهللا اRرجال . وu@ ��عة اإلسالم K 7وضوع ا�هر واإلشهاد

بأن يؤتوا ال�ساء َصُدقاتهن ِ�ْلَة، أى أن يعطوهن ا�هر 7 مقابل 
فإن ِطْ< ل�م . لَةوآتوا ال�ساء َصُدقاتهن ِ�ْ  ":زواجهم بهن؟ قال تعا}

أRم يأKر اRرسول ). Ù/ ال�ساء" (عن �ٍء منه 1َْفًسا ف¾وه هنNئا Kر�ئا
صحابيا ير�د اRزواج بأن يلتمس وRو  خاتما من حديد فيقدمه إ} 
زوجته؟ أRم يق~ح عليه، ح@ تr @a عجزه، أن ي�ون مهره هو ما 

 ءدك من �هل عن: "�فظ من القرآن؟ فâ ا-ديث أنه قال r أوال
فقال رسول . هذاى إال إزارى ما عند: به؟ فقال) أى تمهرها(تُْصِدقها 

إزارك إن أعطيتَها جلسَت وال إزار Rك، : عليه وسلم اهللا ص� اهللا
َِمْس وRو خاتما من حديد: قال. ما أجد: فقال. فا�مس شNئا : قال. ا�ْ
هل : مفقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسل. xد شNئا فا�مس فلم

. Rُسَوٍر سّماها" نعم سورة كذا، وسورة كذا: "؟ قالءمعك من القرآن �
 ".َزو°ْجتُكها بما معك من القرآن: فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم

أRم ûَنَْه اRرسول عليه اRسالم عن إهمال ا�هر حR hو nن متبادال ب@ 
ه 7 مقابل تلك؟ رجل@ يزوج v منهما اآلخر أخته أو اب�ته مثال، هذ

َغار"جاء 7 ا-ديث  . أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم ن¯ عن اRش§
أن يزوج اRرجل اRرجل اب�ته � أن يزوجه اRرجل اآلخر : واRشغار
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من تزوج اKرأة : "وجاء 7 ا-ديث أيضا". اب�ته، ولNس بNنهما صداق
ستطيع اR تب هل c". أن ال يؤديه إ)ها، فهو زانٍ ى � صداق، وهو ينو

أن يمدنا وRو بمثال واحد � حالة زواج تمت 7 عهد اRرسول دون 
مهر؟ Kرة أخرى نقول إنه ال يهم قيمة ا�هر وال نوعيته، فا�هم أن هناك 

 من أعطى 7: "مهرا، وأنه عن� من عناÛ اRزواج ال يصح إال به
ال بد إذن من . "اKرأٍة Kِْلَء كّفيْه َسِو�ًقا أو تمرا فقد استحّل  َصَداق

أن رسول اهللا "ا�هر حR hو nن اعتبار�ا ال شNئا ماديا، فâ ا-ديث 
تزوج "، كما "ص� اهللا عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها

أسلمت أم سليم : ما بNنهما اإلسالم صداق أبو طلحة أم سليم، ف ن
òفإن أسلمَت . قد أسلمُت  إ�: طلحة، فخطبها، فقالت قبل أ 

ال ن�اح إال : "وÎ اRشهود". ما بNنهما صداق فأسلم، ف ن. ن�حتُك
اºنا نفُسه بعد ذRك 	ه �  ، فكيف توا�"َعْدلى Kرشد وشاِهدَ  بو£

 إن�ار Rزوم ا�هر واإلشهاد واإلشهار إذن؟
و�ب� الطالق، اGى أفh فيه nتaنا من عند نفسه، و� راحته 

ق منفردا،ال xوز مطلقا R"تماما، بأنه 
ّ
ألنه تزوج بصفة  لرجل أن يطل

صحة الطالق رضا االث�@ واتفاقهما �  رضائية، وRGك تقت�
ول�ن أن يقوم بتخر�ب بNتها وتدمi حياتها و�رمها من . االنفصال

مهما حلف بالطالق من  وuا�ا}. أوالدها فهذا منت¯ اإلجرام والظلم
 ترى من أين Rل تب بهذا ".اRصباح حh ا�ساء فهذا ال يعد طالقا

. ا�Rم؟ إن ال���ع ال cس�ند إ} هوى v إyسان، وÁال ما nن ��5عا
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وÎ اإلسالم ��5عات Rلطالق ال بد من Kرا�تها، وÁال Rم ي�ن 
ولNس 7 تلك ال���عات أخذ Kوافقة اRزوجة � تلك . طالقا �عيا

ا أوال قبل وقوع Rو أنه قال إن هناك خطوات ي�ب� اس�نفاده. ا�طوة
 . الطالق R ن هذا هو ا�Rم اRسليم

ومن تلك ا�طوات الh ي�ب� Kرا�تها قبل الطالق اإلتيان 
واحد من أهل اRزوج، وواحد من أهل اRزوجة، )حاوال : sكم@

ومنها . ا�وفيق بNنهما وÁزالة أسباب اRشقاق الh تعكر صفو عالقتهما
أن الطالق ال يقع إذا حدث 7 ف~ة üا يهمله كثi من اgاس اآلن 

حيض أو ف~ة ُطْهر تمت فيها معا�ة ب@ اRزوج@، وأال ي�ون اRزوج 
غضبان منفعال ال يتح�م 7 أعصابه فيتلفظ بالطالق وهو ال ينو�ه 

ق طليقته من اºيت إال ... وال ير�ده
§
كذRك ال ي�ب� أن ãرج ا�طل

ها أمامه تغلبه اعتبارات الع�ة بعد اس�يفائها الِعّدة، فلعله 	ما رآ
 أما إRزام اRزوج بأن �صل � رضا زوجته .ىو�راجعها Kرة أخر

 � r كراهÁمقبول، و iك تعسف غRورة قبل تطليقها فذ�Rبا
العNش مع اKرأة ال ير�دها وال xد سعادته معها، فأى عNش هذا؟ 

nف ومعروف أن ا-كم@ cستطيعان اRكثi 7 هذا اRصدد، وهو 
و>م اºنا عن ا�Rر اGى يلحق باRزوجة ال معr ª، فا�Rر . جدا

º8ا � اRزوج، ألن عليه دفع اgفقة وKؤخر اRصداق وما إ} ذRك، 
وÌما أنه ال خوف عليه من اtخول 7 . فوق خسارته �قدم اRصداق
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éرuة زواج جديدة إن شاء، فكذRك ال خوف عليها وال ìر من 
é 7 خولtشابهةاK ةuر . 

وال يقولّن أحد إن وضع الطالق 7 يد اRرجل فيه غ< Rلمرأة، إذ 
أما قول . من حقها أن �لعه، وuدون رضاه أو Kوافقته با�Rورة

اR تب إنه مثلما تزوج اRرجل رضائيا فكذRك ال ي�ب� أن يطلق 
ذRك أنه ح@ أراد اRزواج منها nن . زوجته إال رضائيا، فقياس خاطئ

د من رضاها، وRو Rم ترض وµن هو ير�د إKضاء اRزواج فإنه ال ال ب
ونفس اlRء نقوr 7 ". العNش معه ضد رغبتها"xوز أن تُْ�َره � 

الطالق، اGى ير�ده اRزوج 7 اRوقت اGى تر�د اRزوجة إكراهه � 
فهل xوز ذRك؟ هذا هو وضع القضية � ". العNش معها ضد رغبته"

ما تصو�ر األستاذ اºنا RألKر فهو تصو�ر خاطئ، اgحو اRسليم، أ
عالوة � عدم �Kوعيته إسالميا، وÁال فليأتنا بنصوص من القرآن 

بنصوص من الفقهاء، تدل � أن ما يقوr : أو ا-ديث، وال أقول
 ! وهيهات! صحيح

ْو إِعْ ": يقول اهللا تعا}
َ
ٌة َخافَْت ِمْن Ïَْعِلَها yُُشوًزا أ

َ
َراًضا َوÁِِن اKَْرأ

ْحِ�َِت 
ُ
ُح َخiٌْ َوأ

ْ
ل ًحا َواRص«

ْ
ْن يُْصِلَحا بNَْنَُهَما ُصل

َ
فَال ُجنَاَح َعلَيِْهَما أ

َ nََن بَِما Æَْعَملُوَن َخِبiًا ِْسنُوا َوÆَت°ُقوا َفإِن° ا&°
ُ

ح° َوÁِْن ² 1ُْفُس اRش«
َ
ْن * األ

َ
َول

ْن ÆَْعِدRُوا Ïَْ@َ ال�§َساِء وَ 
َ
َميِْل 5َْستَِطيُعوا أ

ْ
Rا °vُ َْو َحَرْصتُْم فَال تَِميلُواR

َ nََن 2َُفوًرا رَِحيًما َقِة َوÁِْن تُْصِلُحوا َوÆَت°ُقوا فَإِن° ا&°
°
ُمَعل

ْ
Rnَ تََذُروَها'َ *

 
ً

ýُ ُ قَا ûُْغِن ا&° ُ َواِسًعا َحِكيًماَوÁِْن ûَتََفر° / ال�ساء" ( ِمْن َسَعِتِه َوµََن ا&°



 
١٩٨

ÈÙÉ- ÈÊÍ( .{ف ا�ا��Rك ما ورد 7 ا-ديث اRعن  ":و�رتبط بذ
وÁِن اKرأٌة خافت من بعلها yشوزا أو : "��شة رë اهللا تعا} عنها

ا�رأة ت�ون عند اRرجل ال cستكp منها، ف�iد  ¦: ، قالت"إعراضا
r ها، تقولiوج غÐطالقها و� :ªسكKأ ªق

§
ْج غi، وال تطل  . ىثم تزو°

 فال ُجنَاح :فذRك قوr تعا} .والقسمة }  من اgفقة �ِحلE  فأنت 7
iصلح خRنهما صلحا، واNوهذا مثال � ما ". عليهما أن يصلحا ب

يم�ن عمله 7 تلك ا-الة، أما إكراه اRزوج � االستمرار 7 زواجه 
ومعروف أن الطالق بغيض 7 . باKرأة ال يرغبها فهذا هو الظلم ا�ب@

ّيته، في�ب� أال cسارع اإلسالم، بل ه
§
و أبغض �ء إ} اهللا رغم ِحل

ع، 
ْ
اRرجل إ} الطالق، كما ال ي�ب� أن 5سارع ا�رأة ¦ أيضا إ} ا�ُل

 . ىإال أن هذه قضية أخر
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 ا�جتمع ا½اه� من القرآنصورة 
هذا الفصل رد � من يزعمون أن اإلسالم Kستمد، ضمن 

هلي@ وتقا)دهم وأوضاعهم، إذ Rو nن  من �دات ا½اى،Kصادر أخر
األKر كذRك ما وقف عرب ا½اهلية 7 وجهه فحارuوه وتآKروا عليه 
لوا باألتباع اGين ساروا وراءه واعتنقوا  وآَذُوا اúg° اGى جاء به ون�°

لقد nن عرب ا½اهلية مثال 7 عمومهم يعبدون آ�ة . مبادئه ورسا�ه
ون أن ي�ون اإلr واحدا، وعندما جاءهم متعددة، وµنوا ال يتصور

اRرسول اRكر�م با�وحيد ل� منهم ا�كذيب والعنت اRشديد، وأخذ 
بل إنه، بعد . األKُر منه زمنا طو�ال حh اقتنعوا أخiا بما جاءهم به

أن أنفق 7 اtعوة بمكة ثالث ع�ة سنة بذل فيها v جهد �üن 
ن به إال القليلون üا اضطره هو وغ�ü iن وتعب تعبًا بالًغا، Rم يؤم

ومن آمن معه إ} ا�جرة )pب، وعندئذ تغi وجه ا�سiة اtعو�ة، 
وانت¯ األKر بعد ع� سنوات بأن أسلمت ا½ز�رة العرuية 	ها ال 

وµنوا 7 بداءة األKر cستغرuون منه، عليه اRسالم، أن . Kكة فحسب
بل لقد فكر Ì�Kو يهاجم األوثان و�غضبون RGك أعنف الغضب، 

Kكة 7 قتله أو 7 حaسه Rوال أن نبهه اهللا سبحانه وأKره ب~ك Kوطنه 
: والõوح إ} بô جديد ي�ون فيه Kصi اtعوة ا½ديدة أpq توفيقا

ْو ãُْرُِجوَك َوَ�ْمُكُروَن "
َ
ْو ûَْقتُلُوَك أ

َ
	ِْبتُوَك أ يَن َ{َفُروا ِ)ُ ِ

°
Gْمُكُر بَِك اûَ ِْذÁَو

ُ َوَ�ْمكُ  َماِكِر�نَ ُر ا&°
ْ
Rا ُiَْخ ُ وüا نزل من اRوÊÍ .( 7 Y/ األنفال ("َوا&°



 
٢٠٠

َجَعَل اآلRَِهَة إRًَِها َواِحًدا إِن° َهَذا lََR ": هذا ا�وضوع قوr تعا}
َ
 ءأ

وا َ�َ آRَِهِتُ�ْم إِن° َهَذا * ُعَجاٌب  ِن اKُْشوا َواْصِ|ُ
َ
 ِمنُْهْم أ

ُ
َمأل

ْ
Rَوا1َْطلََق ا

 َ R lَص" ( يَُرادُ ء /Ä- Å .( وسبب نزول هات@ اآلي�@، � ما ترو�ه
،iول وا�فاسõكتب أسباب الëاهللا عنه َشق°   أنه �ا أسلم عمر ر

تَْوا أبا طالب وقاRوا
َ
أنت شيخنا وÌبiنا، وقد علمَت : ذRك � قرcش فأ

. بNننا وu@ ابن أخيك ما فعل هؤالء اRسفهاء، وÁنا جئناك �ق�
هؤالء : اْستَْحَ�َ أبو طالب رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وسلم وقالف

َواء، فال تَِمْل v ا�يل عليهم فقال ص� اهللا عليه . قوKك cسأRونك اRس°
ر آ�تنا : فقاRوا؟  ماذا cسأRونª: وسلم

ْ
أى اترÌنا (ارفضنا وارفض ِذك

عطيت�م أرأيتم إن أ: فقال. ، ونََدعك و�Áك)وال تتعرض gا وال �ا
ُمْعطِ 

َ
أنتم 	مة واحدة تملكون بها العرب وتَِدين ل�م ى ما سأ�م، أ

ا: بها العجم؟ فقاRوا فقاKوا . ال   إال اهللا: قوRوا: فقال. 1ََعْم، وَعْ�ً
َجَعَل اآلRَِهَة إRًَِها َواِحًدا؟ إِن° َهَذا lََR : "وقاRوا

َ
وانطلق !".  ُعَجاٌب ءأ

òلس أñ ش منcتهم رسول اهللا ص� طالب أ�اف قر  بعدما ب�°
اص|وا واثaتوا � عبادة : اهللا عليه وسلم قائل@ بعضهم ºعض

 من ر�ب ءإن هذا األKر lََR . آ�ت�م، فإن K �ته ال تنفع�م
Gأو إن هذا ا ،r رّدK زمان يراد بنا فالRعيه من ا�وحيد أو ى ا يد°

lR رئاسة وال~فع � العرب والعجمRأحد، ءيقصده من ا v ير�ده 
lR ْطلَب )ؤخذ من�مءأو إن دين�مûُ  .G7ى ما سمعنا با rيقو 

hنا عليها آباءنا، أو 7 ا�لة ال
ْ
Ìسالم  أدرRصالة واRعليه ا äNلة عK
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hثون ¦ ال
§
ما هذا إال كذٌب اختلقه . آخر ا�لل، فإن اgصارى يثل

 . \مد
بأوثانهم وÌراهيتهم وهناك خ| آخر يg @aا مدى تمسك اRكفار 

وخالصته، كما جاء . أن cسمعوا فيها شNئا ãالف اعتقاداتهم ^شأنها
أمية  عبد اهللا بن أò: �سة 1ََفر"، أن "أسباب الõول"عند اRواحدى 7 

واRو)د بن ا�غiة وKكرز بن حفص وعمرو بن عبد اهللا بن  ا�خزو�
òر أKس العاNى قúلنR واRر قاK�:  اهللا عليه وسلمص� والعاص بن 

وجاء أيضا 7 ذRك . "ىائِْت بقرآن لNس فيه تَْرك عبادة اRالت والُعز° 
تَْوا رسوَل اهللا ص� اهللا عليه وسلم "اRكتاب ذاته أن 

َ
وفد ثقيف أ

ْمَت : فسأRوا شطًطا وقاRوا ْم وادينا كما َحر° مت§ْعنا باRالت َسنًَة، وَحر§
ك رسول اهللا ص� اهللا عليه فأò ذR. شجرها وطiها ووحشها: Kكة

 ".وسلم
 iلون من ا�فكRت�بههم إ} سخف هذا ا hوقد تتالت اآليات ال
واالعتقاد، ل�ّن 5شa«ثهم بما 7 رؤوسهم nن عنيفا، وهذا يف� 

: ا�كرار اRكثt iعوة ا�وحيد 7 القرآن اRكر�م وا-ملة � ا�Rك
" »uَم َر تُْل َما َحر°

َ
Ìُوا بِِه َشNْئًاقُْل ÆََعاRَْوا أ ِ�ُْ5 

°
ال

َ
/ األنعام" (ُ�ْم َعلَيُْ�ْم أ

ÈÄÈ( ،" ُوَن َهُؤالِءRنَْفُعُهْم َوَ�ُقوûَ ُهْم َوال ِ َما ال يَُ�« َو�َْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن ا&°
َ بَِما ال ûَْعلَُم 7ِ  تُ�َب§ئُوَن ا&°

َ
ِ قُْل أ َماَواِت َوال 7ِ  ُشَفَعاُؤنَا ِعنَْد ا&°  اRس°

Ìُونَ  ِ�ُْc ا  َ-م°
َ

رِْض ُسبَْحانَُه َوÆََعا}
َ
َُذوا ِمْن ُدوِن "، )ÈÉ/ يوyس" (األ َوا�°

ا ðَُهْم ِعزR َِهًة ِ)َُكونُواRآ ِ َُذوا ِمْن ُدونِِه آRَِهًة ال "، )K/ÉÈر�م" (ا&° َوا�°
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 ðìَ 1ُْفِسِهْم
َ
ا َوال 1َْفًعا َوال ãَْلُُقوَن َشNْئًا َوُهْم ãُْلَُقوَن َوال ûَْمِلُكوَن أل

ِ "، )Ê/ الفرقان" (ûَْمِلُكوَن Kَْوتًا َوال َحيَاًة َوال yُُشوًرا َْعلُوا َمَع ا&°
َ

é َوال
 
§

ُ�ْم ِمنُْه نَِذيٌر ُمِب@ٌ  إRًَِها آَخَر إِ�
َ
 . إلخ)... ÄÈ/اGار�ات" (ل

وقد nنوا مع ذRك يؤمنون بأن اهللا هو اGى خلق اRسماوات 
ل من اRسماء ماء فأحيا به األرض واألرض وسخ°  ر اRشمس والقمر ونز°

ْمَس : "بعد Kوتها َر اRش° رَْض وََسخ°
َ
َماَواِت َواأل َُهْم َمْن َخلََق اRس° ْ�

َ
Nَِْ َسأ

َول
 يُْؤفَُكونَ 

°
�

َ
Qَف ُ ن° ا&°

ُ
َُقول

َ
َقَمَر )

ْ
َُهْم َمْن "، )ÅÈ/العنكبوت" (َوال ْ�

َ
Nَِْ َسأ

َول
َل ِمَن اRس°  ُ قُِل نَز° ن° ا&°

ُ
َُقول رَْض ِمْن Ïَْعِد Kَْوتَِها )َ

َ
ْحيَا بِِه األ

َ
َماِء َماًء فَأ

pَُُهْم ال ûَْعِقلُونَ 
ْ
q

َ
ِ بَْل أ َْمُد ِ&°

ْ
َُهْم َمْن "، )ÅÊ/ العنكبوت"  (ا- ْ�

َ
Nَِْ َسأ

َول
عَ 
ْ
َعِز�ُز ال

ْ
ن° َخلََقُهن° ال

ُ
َُقول

َ
رَْض )

َ
َماَواِت َواأل ). Ò/ اRزخرف" (ِليمُ َخلََق اRس°

وَن "ومع ذRك فـ ُ|ِ
ْ
ُ cَْستَك َ إِال ا&°

َ
rَُِهْم ال إR نُوا إَِذا ِ/يَلnَ ُوَن * إ1ِ°ُهْمRوَ�ُقو

َاِرÌو آRَِهتَنَا Rَِشاِعٍر ñَْنُونٍ 
َ

ئِن°ا �
َ
ُ وَْحَدُه "، )ÊÄ/ اRصاّفات" (أ َوÁَِذا ُذِكَر ا&°

يَن ال يُ  ِ
°

Gز°ْت قُلُوُب ا
َ
يَن ِمْن ُدونِِه إَِذا اْشَمأ ِ

°
Gَِذا ُذِكَر اÁْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة َو

ونَ  ُ�ِْaََْستc ر" (ُهْمKزRا/ÇÊ- ÇÄ( نوا يعتقدون أنهم شفعاؤهمn إذ ،
 âَ

ْ
َوَ�ْعبُُدوَن ِمْن  ":عنده سبحانه وأنهم هم اGين يقّرuونهم إ} اهللا ُزل

ُهْم َوال ûَنَْفعُ  ِ َما ال يَُ�« ِ ُدوِن ا&° ُهْم َوَ�ُقوRُوَن َهُؤالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَْد ا&°
َ بَِما ال ûَْعلَُم 7ِ  تُ�َب§ئُوَن ا&°

َ
َماَواِت َوال 7ِ  قُْل أ رِْض ُسبَْحانَُه  اRس°

َ
األ

Ìُونَ  ِ�ُْc ا  َ-م°
َ

ِ "، )ÈÉ/ يوyس" (َوÆََعا}  ا&°
َ

uُونَا إِ} َما 1َْعبُُدُهْم إال ِ)َُقر§
 âَ

ْ
 ). Ê/ زKراR ("ُزل
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وµن القرآن اRكر�م ي�بههم دائما أن أوùك اآل�ة ا�زعوم@ ال 
يملكون �م شNئا من نفع أو ì، وأن اRشفاعة إنما ¦ هللا وحده، 

اRُِموَن 7ِ : "لNس Rألوثان منها أّى نصيب 2ََمَراِت  َوRَْو تََرى إِِذ الظ°
خْ 

َ
يِْديِهْم أ

َ
َمالئَِ�ُة بَاِسُطو أ

ْ
Rَموِْت َوا

ْ
Rَْزْوَن ا

ُ
é َْوَم

ْ
1ُْفَسُ�ُم ا)

َ
رُِجوا أ

نْتُْم َ-ْن آَيَاتِِه 
ُ
Ìَق§ َو

ْ
ِ iْ2ََ ا- ُهوِن بَِما ُكنْتُْم ÆَُقوRُوَن َ�َ ا&°

ْ
Rَعَذاَب ا

ِ|ُوَن 
ْ
تُْم َما * 5َْستَك

ْ
Ìٍة َوتََر َل Kَر° و°

َ
َقْد ِجئْتُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَْقنَاُ{ْم أ

َ
َول

َاُ{مْ 
ْ

g يَن َزَ-ْمتُْم َخو° ِ
°

Gْم َوَما نََرى َمَعُ�ْم ُشَفَعاَءُ{ُم ا
ُ
Ìَوَراَء ُظُهوِر 

َع بNَْنَُ�ْم وََضل° َ-نُْ�ْم َما ُكنْتُْم تَْزُ-ُمونَ  َقْد Æََقط°
َ
µَُء ل 1°ُهْم ِ'يُ�ْم ُ�َ

َ
. "
ُهْم َوال ûَنْ "، )ÒÊ- ÒÇ/ األنعام( ِ َما ال يَُ�« َفُعُهْم َو�َْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن ا&°

َ بَِما ال ûَْعلَُم 7ِ  تُ�َب§ئُوَن ا&°
َ
ِ قُْل أ  َوَ�ُقوRُوَن َهُؤالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَْد ا&°

َماَواِت َوال 7ِ  ونَ  اRس°
ُ
Ì ِ�ُْc ا  َ-م°

َ
رِْض ُسبَْحانَُه َوÆََعا}

َ
، )ÈÉ/ يوyس" (األ

َُذوا ِمْن ُدونِِه آRَِهًة ال ãَْلُُقوَن َشNْئًا وَ " ُهْم ãُْلَُقوَن َوال ûَْمِلُكوَن َوا�°
ا َوال 1َْفًعا َوال ûَْمِلُكوَن Kَْوتًا َوال َحيَاًة َوال yُُشوًرا ðìَ 1ُْفِسِهْم

َ
" أل
ُمْجِرKُوَن "، )Ê/ الفرقان(

ْ
Rبِْلُس اûُ اَعُة َوRَْم يَُ�ْن Rَُهْم * َوَ�ْوَم Æَُقوُم اRس°

µَئِِهْم ُشَفَعاُء َوµَنُوا ^ُِ�َ  َُذوا "، )ÈÙ- ÈÊ/ اRروم(µَئِِهْم nَفِِر�َن ِمْن ُ�َ ِم ا�°
َ
أ

َوRَْو nَنُوا ال ûَْملِ 
َ
ِ ُشَفَعاَء قُْل أ قُْل  * ُكوَن َشNْئًا َوال ûَْعِقلُونَ ِمْن ُدوِن ا&°

ِْه تُرَْجُعونَ 
َ

رِْض 0ُم° إِ)
َ
َماَواِت َواأل ُك اRس°

ْ
ُ Kُل َr يًعا ِÖَ َفاَعُة ِ اRش° °&ِ "

) َK  ).ÇÊ/راRز«
وµن من أوثانهم اRالت والُعز°ى ومناة، وقد ته�م القرآن � 
ل �م أن هذه األوثان ¦ بنات  �Ìهم وعقليتهم ا�تخلفة الh 5سو§
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فَ : "اهللا
َ
ُعز°ى أ

ْ
ûْتُُم اRالَت َوال

َ
ْخَرى *َرأ

ُ
ُ *  َوَمنَاَة اå°اåََِة األ

َ
rَكُر َو °Gُ�ُم ا

َ
ل
َ
أ

 îَ1ْ
ُ
وµنت هناك أوثان أخرى ذكرت أسباُب ). ÈÒ- ÙÈ/ اgجم ("األ

الõول اث�@ منها هما إساف ونائلة، اR$ان تقول اRروايات إنهما nنا 
وµن ا��Ìون يقوRون إّن هذه األصنام . � اRصفا وا�روة � ال~تيب

¦ بنات اهللا، وµنوا يعبدونها و�زعمون أنها شفعاؤهم عند اهللا تعا} 
كُر وº : "  ُrنات ووأدهم �ن، فقيل �مرغم نفورهم من ا °Gألُ�ُم ا

îن
ُ
ِفتهم إ} "؟األ

ْ
َفة اإلناث، فأراد اهللا أن يَل

ْ
، إذ nنوا ي�رهون ِخل

سخافة تفكiهم وæُْق ت�فهم ح@ ي�سبون إ)ه اإلناث اRال� 
ران

ْ
ك »Gتصون أنفسهم باã ي�رهونهن بل يقتلونهن أحيانا، ثم ! 

نام لNست ¦ وحدها بنات اهللا و�µءه، بل � أن هذه األص
ن° وََخلََقُهْم وََخَرقُوا : "هناك ا½ن وا�الئ�ة أيضا ِ

ْ
µََء ا½ َ�ُ ِ وََجَعلُوا ِ&°

ا يَِصُفونَ   َ-م°
َ

ٍم ُسبَْحانَُه َوÆََعا}
ْ
ُ بَ�َِ@ َوuَنَاٍت بَِغiِْ ِعل

َ
r) "األنعام /ÈÍÍ( ،
ََذ اRر°æَْنُ " َرKُوَن َوقَاRُوا ا�°

ْ
ا ُسبَْحانَُه بَْل ِعبَاٌد ُمك ً َtَْسِبُقونَُه *  َوc ال

Kِْرهِ ûَْعَملُوَن 
َ
َقْوِل وَُهْم بِأ

ْ
َفُهْم َوال * بِال

ْ
يِْديِهْم َوَما َخل

َ
ûَْعلَُم َما Ïَْ@َ أ

 -ÙÅ/األنaياء ("ْم ِمْن َخْشNَِتِه Kُْشِفُقونَ cَْشَفُعوَن إِال Rَِمِن اْرتََ� َوهُ 
ÙÉ( ،" َنُوا َو�nَ َهُؤالِء إِي°اُ{ْم

َ
َمالئَِ�ِة أ

ْ
يًعا 0ُم° ûَُقوُل Rِل ِÖَ ْوَم َ�ُْ�ُُهْم

ن° * ûَْعبُُدوَن  ِ
ْ
نَْت َوِ)«نَا ِمْن ُدونِِهْم بَْل nَنُوا ûَْعبُُدوَن ا½

َ
َقاRُوا ُسبَْحانََك أ

pَُُهْم بِِهْم Kُْؤِمنُونَ 
ْ
q

َ
ِ "، )ÇÍ- ÇÈ/ سبأ" (أ R

َ
َنَاُت َوRَُهُم فَاْستَْفِتِهْم أ

ْ
ºَك ا§uَر

َنُوَن 
ْ

ºَمالئَِ�َة إِنَاثًا وَُهْم َشاِهُدوَن * ا
ْ
Rْم َخلَْقنَا ا

َ
ال إ1ِ°ُهْم ِمْن إِفِْكِهْم * أ

َ
أ

َُقوRُوَن 
َ

َ ِذبُوَن * )
َ
ُ َو1ِÁ°ُهْم ل َ ا&° َtَو * @َِ�َ ْºَنَاِت َ�َ ا

ْ
ºا âَْصَط

َ
َما * أ
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ُْكُمونَ 
َ

ُ�ْم َكيَْف ²
َ
ُروَن  * ل

°
فَال تََذك

َ
َطاٌن ُمِبٌ@ * أ

ْ
ُ�ْم ُسل

َ
ْم ل

َ
فَاتُوا * أ

َقْد * بِِ�تَابُِ�ْم إِْن ُكنْتُْم َصاِدِ/َ@ 
َ
ن°ِة yََسبًا َول ِ

ْ
وََجَعلُوا بNَْنَُه َوuَْ@َ ا½

ون ُهْم Rَُمْحَ�ُ ن°ُة إ°1ِ ِ
ْ
ُ ِمْن "، )ÈÇÒ- ÈÄÉ/ اRصاف°ات" (َعِلَمِت ا½

َ
r وََجَعلُوا

َكُفوٌر ُمِبٌ@ ِعبَ 
َ
ا ãَْلُُق Ïَنَاٍت * اِدهِ ُجزًْءا إِن° اِإلyَْساَن ل ََذ Kِم° ِم ا�°

َ
أ

 @َِ�َ ْºْصَفاُ{ْم بِا
َ
  َظل° * َوأ

ً
َحُدُهْم بَِما ìَََب Rِلر°æَِْن َمثَال

َ
َ أ َوÁَِذا ^ُ�§

ا َوُهَو َكِظيٌم  ðْسوَدKُ 7ِ * وَْجُهُه 
ُ
أ َوَمْن يُ�َش°

َ
يَ  أ

ْ
ِل

ْ
َِصاِم iْ2َُ  ِة َوُهَو 7ِ ا-

ْ
ا�

َقُهْم * ُمِبٍ@ 
ْ
َشِهُدوا َخل

َ
يَن ُهْم ِعبَاُد اRر°æَِْن إِنَاثًا أ ِ

°
Gَمالئَِ�َة ا

ْ
Rوََجَعلُوا ا

Rُونَ 
َ
تَُب َشَهاَدÆُُهْم َوcُْسأ

ْ
ِ )ÈÄ- ÈÒ/ اRزخرف" (َستُك َْعلُوا َمَع ا&°

َ
é َوال ،

 
§

ُ�ْم ِمنُْه نَ  إRًَِها آَخَر إِ�
َ
َنَاُت "، )ÄÈ/ اGار�ات" (ِذيٌر ُمِب@ٌ ل

ْ
ºا ُ َr ْم

َ
أ

َنُونَ 
ْ

ºُ�ُم ا
َ
وَن "، )ÊÒ/ الطور" (َول Nَُسم«

َ
يَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة ل ِ

°
Gإِن° ا

 îَ1ْ
ُ
َمالئَِ�َة 5َْسِميََة األ

ْ
Rجم ("اgا /ÙÓ.( 

وRم ي�ن Öهور العرب يؤمنون باآلخرة، فال بعث عندهم وال 
Nس إال اtنيا، الh إذا ما انتهت فقد انت¯ v �ء حساب، ول

 هو ا�ؤثر 7 وµنوا يزعمون أن Kرور األيام واRليا}. بال�سبة Rإلyسان
وµنوا . هالك األنفس، و�نكرون Kَلَك ا�وت وَ/بَْض األرواح بأKر اهللا

ُْدث إ} اtهر واRزمان، فاtهر ûُْفªِ وال يعيد 
َ

يضيفون v حادثٍة ²
 \تج@ بأنه ، وµنوا xادRون اúg 7 ذRك ñادلة ال ت�ت¯ .ûُْفِنيهمن 

من غi ا�م�ن أن يعود اإلyسان إ} ا-ياة كرة أخرى بعد أن يصبح 
عظاما وُرفَاتا، وÁال فأين آباؤهم األوRون؟ و�اذا Rم يرجعوا إ} ا-ياة 

ض وÁن كpة اآليات الh ت�ناول هذا ا�وضوع وÆَْعرِ ى؟ كرة أخر
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جدا�م وَسَخرهم بما nنوا cسمعون من اآليات القرآنية الh تتحدث 
َوقَاRُوا : "عن اºعث t)ل � أن ن�رانهم nن من القوة وا-دة بم ن

ًقا َجِديًدا 
ْ
ئِن°ا Rََمبُْعوثُوَن َخل

َ
ئَِذا ُكن°ا ِعَظاًما َوُرفَاتًا أ

َ
قُْل ُكونُوا ِحَجاَرًة * أ

ْو َحِديًدا 
َ
ْو * أ

َ
ا يَْ�ُ|ُ 7ِ أ ًقا Kِم°

ْ
ُصُدوِرÌُْم فََسيَُقوRُوَن َمْن يُِعيُدنَا قُِل  َخل

 ِ
°

Gُهَو قُْل ى ا hَُوَن َمRَْك رُُءوَسُهْم َوَ�ُقو
َ

ٍة َفَسNُنِْغُضوَن إِ) َل Kَر° و°
َ
ْم أ

ُ
Ìَطَر'َ

ْن يَُ�وَن قَِر�بًا
َ
̧اء" (َعäَ أ ئَِذا مَ "، )ÇÒ- ÄÈ/اإل

َ
ا َو�َُقوُل اِإلyَْساُن أ

ْخَرُج َحيðا
ُ
َها اg°اُس إِْن ُكنْتُْم K /ÅÅ( ،" 7ِر�م" (ِمت« Rََسوَْف أ »û

َ
َر�ٍْب  يا .

َْعِث فَإِن°ا َخلَْقنَاُ{ْم ِمْن تَُراٍب 0ُم° ِمْن 1ُْطَفٍة 0ُم° ِمْن َعلََقٍة 0ُم° ِمْن  ْºِمَن ا
ُ�مْ 

َ
َ ل §@َaُgِ َقٍة

°
َقٍة َوiْ2َِ ُ"َل

°
   َونُِقر« Kُ 7ِْضَغٍة ُ"َل

َ
رَْحاِم َما yََشاُء إِ}

َ
األ

ُ{ْم َوِمنُْ�ْم َمْن  ُشد°
َ
ً 0ُم° ِ�َبْلُُغوا أ

ْرُِجُ�ْم ِطْفال
َجٍل Kَُس�ð 0ُم° =ُ

َ
أ

ٍم َشNْئًا 
ْ
ُعُمِر لَِكيْال ûَْعلََم ِمْن Ïَْعِد ِعل

ْ
رَْذِل ال

َ
 أ

َ
ûُتََوÎ° َوِمنُْ�ْم َمْن يَُرد« إِ}

رَْض 
َ
نaَْتَْت ِمْن َوتََرى األ

َ
َماَء اْهÐَ°ْت َوَرuَْت َوأ

ْ
Rَا َعلَيَْها ا

ْ
gنَْز

َ
 َهاِمَدًة فَِإَذا أ

ن°ُه ُ�ِْ@ * vُ§ َزْوٍج بَِهيٍج 
َ
َق« َو.

ْ
َ ُهَو ا- ن° ا&°

َ
ن°ُه َ�َ vُ§  َذRَِك بِأ

َ
 َو.

َمْو�َ
ْ
Rا

اَعَة آÆِيٌَة ال َر�َْب ِ'يهَ *  قَِديٌر ءَ�  ن° اRس°
َ
َ ûَبَْعُث َمْن 7ِ َوأ ن° ا&°

َ
 ا َوأ

ُقبُورِ 
ْ
ئِن°ا Rََمبُْعوثُوَن "، )Ä- Ó/ ا-ج" (ال

َ
ئَِذا ِمتْنَا َوÌُن°ا تَُرابًا وَِعَظاًما أ

َ
قَاRُوا أ

ِل@َ *  و°
َ
َساِطiُ األ

َ
ُْن َوآبَاُؤنَا َهَذا ِمْن َ/بُْل إِْن َهَذا إال أ

َقْد وُِعْدنَا �َ
َ
" ل

اَعِة بَ "، )ÉÙ- ÉÊ/ اgمل( َب بِاRس° ْ-تَْدنَا Rَِمْن َكذ°
َ
اَعِة َوأ بُوا بِاRس° ْل َكذ°

نَا ÈÈ( ،" 7ِ/ الفرقان" (َسِعiًا
ْ
ئَِذا َضلَل

َ
âِ  َوقَاRُوا أ

َ
ئِن°ا ل

َ
رِْض أ

َ
ٍق  األ

ْ
َخل

يَن َ{َفُروا "، )ÈÍ/ اRسجدة" (َجِديٍد بَْل ُهْم بِِلَقاِء َرu§ِهْم nَفُِرونَ  ِ
°

Gَوقَاَل ا
 
ْ
اَعُة قُْل بََ� َوَر7§ ال تَأ َغيِْب ال ûَْعُزُب َ-نُْه  تNِنَا اRس°

ْ
َاتNَِن°ُ�ْم َ�Rِِم ال

َ
�
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ٍة 7ِ  َماَواِت َوال 7ِ  ِمثَْقاُل َذر°   اRس°
°
َ|ُ إِال

ْ
q

َ
ْصَغُر ِمْن َذRَِك َوال أ

َ
رِْض َوال أ

َ
األ

ئَِذا ِمتْنَا َوÌُن°ا تَُرابً "، )Ê/ سبأ" (ِكتَاٍب ُمِب@ٍ  7ِ 
َ
ئِن°ا Rََمبُْعوثُوَن أ

َ
* ا وَِعَظاًما أ

Rُونَ  و°
َ
َوآَبَاُؤنَا األ

َ
َُقوRُوَن "، )ÈÅ- ÈÓ/ اRصافات" (أ

َ
إِال  ِإْن ِ¦ * إِن° َهُؤالِء )

�َن  ُْن بُِم�َْ�ِ
 َوَما �َ

َ
و£

ُ
" فَاتُوا بِآبَائِنَا إِْن ُكنْتُْم َصاِدِ/@َ * Kَْوتَ�ُنَا األ

ْيَا َوَما  ا َما ِ¦ َوقَاRُو"، )ÊÇ- ÊÅ/ اtخان(
1ْيَا 1َُموُت َو�َ »tنَا اÆُإال َحيَا

ٍم إِْن ُهْم إِال ûَُظن«وَن 
ْ
ْهُر َوَما Rَُهْم بَِذRَِك ِمْن ِعل °tْهِلُكنَا إِال اûُ * �َْتÆُ َِذاÁَو

ْن قَاRُوا اMْتُوا بِآبَائِنَا
َ
تَُهْم إِال أ  إِْن ُكنْتُْم َعلَيِْهْم آيَاÆُنَا بNَ§نَاٍت َما nََن ُحج°

ن°ا تَُرابًا َذRَِك رَْجٌع بَِعيدٌ "، )ÙÇ- ÙÄ/ ا½اثية" (َصاِدِ/@َ 
ُ
Ìئَِذا ِمتْنَا َو

َ
/  ق" (أ

Ê( ،" اُصوَن َر°
ْ
يَن ُهْم 7ِ * قُِتَل ا� ِ

°
Gي°اَن يَْوُم * 2َْمَرٍة َساُهوَن  ا

َ
Rُوَن .

َ
cَْسأ

يِن  §tار�ات" (اGا /ÈÍ- ÈÙ( ،" َيَن َ{ف ِ
°

Gبَْعثُوا قُْل بََ� َزَ-َم اûُ ْن
َ
ْن ل

َ
ُروا أ

ِ cَِسiٌ  َوَر7§  تُْم وََذRَِك َ�َ ا&°
ْ
ُ�َب°ُؤن° بَِما َعِمل ُبَْعُ:° 0ُم° �َ

َ
، )Ó/ ا�غابن" (�

ئِن°ا Rََمرُْدوُدوَن 7ِ "
َ
َافَِرِة  ûَُقوRُوَن أ

ْ
َرًة * ا- ِ

ئَِذا ُكن°ا ِعَظاًما =َ
َ
َك إًِذا * أ

ْ
قَاRُوا تِل

ةٌ  َ ِ̧ ٌة َخا  ). ÈÍ- ÈÙ/ اgاز�ت" (َكر°
وµنوا يتهكمون بما يõل به القرآن 7 أوصاف ا½نة واgار، 

ق«وم ُخو§ف به "Gnى يُْرَوى عن أò جهل من أنه  �ا ذكر اهللا تعا} اRز°
ى هل تدرون ما هذا اRزقوم اG: من قرcش، فقال أبو جهل هذا ال

�د باRزuد: قال. ال: ؟ قاRوا...ãوف�م به \مد ِ
°pكننا ! الKأ Nأَما واهللا ل

ًما َمن°ها تََز/« °/ َÐََg ُعونََة 7 ":فأنزل اهللا تبارك وتعا}. منها
ْ
 َواRَشَجَرَة اRَمل

ُ'ُهم فَما يَز�ُدُهم إال ُطْغيَانًا َكِبiًا َو§ ومن هذا اRوادى أيضا ". الُقرآِن َو=ُ
رَّت nن َ/يْنًا، وµن خَ "ما جاء 7 بعض اRروايات من أن 

َ
ّباب بن األ
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ْهِ�  وµن العاص يؤخر حقه، فأتاه يتقاضاه، ، يعمل Rلعاص بن وائل اRس°
قِْضيكى ما عند: فقال العاص

َ
Rسُت بمفارقك حh : فقال. ا)وم ما أ

ªك؟ ما كنَت هكذا: فقال العاص .تقضيRِْن كنَت ! يا خباب، ماÁو
ُْحِسن الطلب كنت � دينك، فأما ا)وم فأنا   أ�ذاك: فقال خباب. �َ

ا½نة ذهبًا  أوRستم تزعمون أن 7: قال. � اإلسالم مفارق tينك
ْر#:  قال.ب�: وفضًة وحر�ًرا؟ قال َخّباب خ§

َ
. ا½نة حh أقضيك 7 فأ

ا إ� ðن ما تقول حقn Nل Uن هذا ". ألفضل فيها نصيبًا منك فواµو
�ء من القرآن 7 تعداد نَِعم ا½نة، ومن االستهزاء يتكرر 	ما نزل 

nن ا��Ìون xتمعون  ":ىذRك ما ورد 7 اgص ا�ا} tى اRواحد
úgمه وال ي�تفعون به، بل  حول اý ستمعونc ص� اهللا عليه وسلم

بون به وcستهزئون و�قوRون َْدُخلَن°ها : ي�ذ§ َg دخل هؤالء ا½نة Nل
َُكو1َن° gا ف

َ
: فأنزل اهللا تعا} هذه اآلية. يها أü pqا �مقبلهم، و)

ن يُْدَخَل َجن°َة نَِعيٍم 
َ
نُهم أ ûَْطَمُع vُ« ِاKِْرئ م§

َ
 ".ýَّ * أ

إِن  ":فإذا انتقلنا إ} العبادات ا½اهلية وجدنا مثال قوr تعا}
 ُ�

ّ
َفتُْح َوÁِن تَ�تَُهوا َ'ُهَو َخiٌْ ل

ْ
ْم َوÁِن Æَُعوُدوا 5َْستَْفِتُحوا َ'َقْد َجاَءُ{ُم ال

 ªِْغÆُ ن
َ
ُمْؤِمِن@َ  1َُعْد َول

ْ
Rّن ا&° َمَع ا

َ
" َ-نُْ�ْم فِئَتُُ�ْم َشNْئًا َوRَْو َكpَُْت َوأ

�ء هللا). ÈÒ/ األنفال(tنوا يتجهون باn وقد سلف القول . أى أنهم
إنهم nنوا يؤمنون بوجوده سبحانه، وÁن َعز° � عقو�م ا�غلقة أن 

اهللا بطبيعته ال يم�ن أن ي�ون إال إ�ا واحدا، بل nنوا تفهم أن 
�ء إ} اهللا أن يظهر .ىÌ�cون به آ�ة أخرtاالستفتاح هو ا ªومع 
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: ومن عباداتهم كذRك ما ورد 7 قول رب العزة. �م ا-ق من اºاطل
َيِْت إِال ُمَ ًء َوتَْصِديًَة فَُذوقُوا"

ْ
ºُهْم ِعنَْد اÆَُن َصالnَ َعَذاَب بَِما َوَما

ْ
 ال

nنت  ":ىوتفسiه ما ورد عند الط|. ÊÄ/ األنفال" (ُكنْتُْم تَْ�ُفُروَن 
قُْل : "قرcش يطوفون باºيت وهم عراة يصفرون و�صفقون، فأنزل اهللا

hياب"أْخَرَج ِلِعباِدهِ  َمْن َحّرَم ِز�نََة ا&§ الåروا باKِ
ُ
nنت قرcش ... ، فأ

úgستهزئون به،  عليه وسلم 7ص� اهللا  يعارضون اc الطواف
كما أن 7 القرآن ". أيديهم nنوا ينفخون 7... يصفرون به و�صفقون

آية تن¯ عن اRسجود Rلشمس والقمر، üا يدل � أن هناك من nنوا 
َقَمُر ال 5َْسُجُدوا : "cسجدون �ما

ْ
ْمُس َوال يُْل َواg°َهاُر َواRش°

°
َوِمْن آيَاتِِه اRل

مْ  ِ Rِلش°
°

Gا ِ َقَمِر َواْسُجُدوا ِ&°
ْ
" َخلََقُهن° إِْن ُكنْتُْم إِي°اُه Æَْعبُُدونَ ى ِس َوال Rِل

لَْت (  ).ÊÓ/  فُص§
َا َعلَيُْ�ْم ºَِاًسا يَُوارِ  يَا بªَِ  ":وÎ تفسi قوr تعا}

ْ
gنَْز

َ
ى آَدَم قَْد أ

ُهْم َسْوآتُِ�ْم َوِرcًشا َوºَِاُس ا�°ْقَوى َذRَِك َخiٌْ ذَ 
°
َعل

َ
ِ ل Rَِك ِمْن آَيَاِت ا&°

ُروَن 
°
ك بََو�ُْ�ْم ِمَن  يَا بªَِ * يَذ°

َ
ْخَرَج أ

َ
يَْطاُن َكَما أ آَدَم ال ûَْفِت�َن°ُ�ُم اRش°

�َُهَما َسْوآتِِهَما إِن°ُه يََراُ{ْم ُهَو َوقَِبيلُُه ِمْن  ِiَُاَسُهَما ِلºِ ُع َ-نُْهَما ِõْûَ َن°ِة
ْ
ا½

يَن ال يُْؤِمنُوَن َحيُْث ال  ِ
°$ِR ْوِ)َاَء

َ
يَاِطَ@ أ نَا اRش°

ْ
َوÁَِذا * تََرْو1َُهْم إِن°ا َجَعل

َ ال  Kََرنَا بَِها قُْل إِن° ا&°
َ
ُ أ َ'َعلُوا فَاِحَشًة قَاRُوا وََجْدنَا َعلَيَْها آبَاَءنَا َوا&°

 َÆ َما ال ِ ÆَُقوRُوَن َ�َ ا&°
َ
َفْحَشاِء أ

ْ
Kُُر بِال

ْ
Kََر َر7§ * ْعلَُموَن يَأ

َ
ِقْسِط  قُْل أ

ْ
بِال

يَن َكَما  §tا ُ َr @َْسِجٍد َواْدُعوُه ُ"ِْلِصKَ §vُ يُموا وُُجوَهُ�ْم ِعنَْد/ِ
َ
َوأ

qُْم Æَُعوُدوَن 
َ
َُذوا * بََدأ ُهُم ا�° َُة إ°1ِ

الل فَِر�ًقا َهَدى َوفَِر�ًقا َحق° َعلَيِْهُم اRض°
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ْوِ)َا
َ
يَاِطَ@ أ 1°ُهْم Kُْهتَُدوَن اRش°

َ
ِ َوَ�َْسُبوَن . آَدَم  يَا بªَِ * َء ِمْن ُدوِن ا&°

فُوا إِن°ُه ال ُ�ِب«  uُوا َوال 5ُْ�ِ وا َواْ�َ
ُ�ُخُذوا ِز��َتَُ�ْم ِعنَْد Kَ §vُْسِجٍد َوُ

 @َ'ِ ُمْ�ِ
ْ
Rا * hِ

°
ِ ال َم ِز�نََة ا&° ْخَرَج ِلِعبَاِدهِ َوا قُْل َمْن َحر°

َ
ي§بَاِت ِمَن أ لط°

ْزِق قُْل ِ¦  يَن آَمُنوا 7ِ  اRر§ ِ
°$ِR  َِكRِقيَاَمِة َكَذ

ْ
1ْيَا َخاRَِصًة يَْوَم ال »tَيَاِة ا

ْ
ا-

ُل اآلَيَاِت ِلَقْوٍم ûَْعلَُمونَ  يقول الط|ى ما ) ÊÅ- ÊÙ/ األعراف" (1َُفص§
ْون أن ºِاس ُزuَْدته أنه، جّل ثناؤه، يa@ ½هلة العرب اGين nنوا يتَعر° 

ى وقد ابتدأ سبحانه ا�| عن إنزاr اRلباس اG. اّ�قوَى هو ا-ياء
َ�اش توuيخا Rلم�Ì@ اGين nنوا يتجّردون 7ى يوار حال  َسْوآتنا واRر§

 حال مع  طوافهم باºيت، و�أKرهم بارتداء ثيابهم واالس�تار بها 7
ّ

v
باºيت ُعراًة متحجج@ اإليمان به واتباع طاعته، إذ nنوا يطوفون 

، فتضع ا�رأة � ُ/بُلها ال�ِّْسعة أو "نطوف كما وtتنا أّمهاتنا: "بقو�م
lRفتقولءا : 

ـــهُ 
»
 ا)ـــوَم يبـــدو بعـــُضه أو ُ	

ـــهُ   
»
ِحل

ُ
 وuعـــد هـــذا ا)ـــوم ال أ

   
تَْوا من َقبيح فعلهم وُعوتِبوا عليه، ف ن جوابهم

َ
: فُعِذRوا � ما أ
نفعل آباءنا، فنحن نفعل مثلما nنوا يفعلون، وجدنا � مثل ما 

. واهللا أKرنا به، فنحن ن�بع أKره فيه. Ïَْهديهم وyسVّ ^ُس�ّتهمى ونقتد
 .قرcش وأحالفهم: وµنت العرب تطوف باºيت عراًة إال ا-ُْمس

ْون 7 تْه قرcش، وهم اGين nنوا cَُسم° َ َtش وَمْن َوcنت قرµو 
ف نوا ال cشهدون . ال =رج من ا-ََرم: قوRون، ي"الـُحْمس: "ا½اهلية

Kوقف اgاس بَعَرفة معهم، فأKرهم اهللا باRوقوف معهم واإلفاضة من 
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وعن . nن يُِفيض منها سائر اgاس غi ا-ُْمس الh َعَرفات، و¦
ْمس، يقفون nنت قرcش ومن nن علـى دينها، وهم ا-ُ : ��شة

ثم جعلوا �ن وtوا من العرب من . ن قَِط@ اهللا�: با�زدلفة و�قوRون
ªساك Gم بوالدتهم إياهم، فـيَِحّل �م ما �ّل �م، ى الـِحّل مثل ا�

وµنت ِكنَانة وُخَزاعة قد دخلوا معهم . وَ�ُْرم عليهم ما َ�ُْرم عليهم
 ال ي�ب�: ذRك أKورا Rم ت�ن، حh قاRواى ذRك، ثم ابتدعوا فـى فـ

ْمن وهم ُحُرم، وال يدخلوا Rلُحْمس أن يَأقِطوا قِط، وال cَْسألوا اRس°
َ
 األ

بيوت ا½ô َطَوال  بNتا من شعر، وال cستظلوا إن استظلوا إال 7
ألهل ا-ّل أن يأqلوا من  ال ي�ب�: ذRك فقاRواى ثم R8َْوا فـ. إحرامهم

 ا-ََرم إذا جاءوا ُحّجاًجا أو ُ-ّماًرا، طعاٍم جاؤوا به معهم من ا-ّل 7
ثياب ا-ُْمس، فإن Rم  وال يطوفوا باºيت إذا قَِدKُوا أّول طوافهم إال 7

فَحَملُوا العرَب علـى ذRك، وµن . xدوا منها شNئا طافوا باºيت عراة
ِ'يُضوا ِمْن : "َمْن سواهم يقفون بعرفة، فأKرهم اهللا باRوقوف معهم

َ
0ُم° أ

 َ فَاَض اg°اُس َواْستَْغِفُروا ا&°
َ
َ 2َُفوٌر رَِحيمٌ َحيُْث أ ). ÈÒÒ/ اºقرة" ( إِن° ا&°

جاهليتهم، بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم،  وµن القوم 7
: ا-ج xتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم، ف نوا يذكرون آباءهم 7

ي�ب  nن أò: يطعم الطعام، و�قول بعضهم nن أò: فيقول بعضهم
 فأKرهم اهللا 7. فالن بª  نوا÷َجز°  nن أò: باRسيف، و�قول بعضهم

اإلسالم أن ي�ون ذكرهم باåناء واRشكر وا�عظيم Rرuهم دون غiه، 
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ِرÌُْم : "فõل قوr عز وجل
ْ
َ َكِذك فَإَِذا قََضيْتُْم َمنَاِسَكُ�ْم فَاْذُكُروا ا&°

ًرا
ْ
َشد° ِذك

َ
ْو أ

َ
 ).ÙÍÍ/ اºقرة" (آبَاَءُ{ْم أ

َهّل أحدهم sّج أو ُ-ْمرة ال ا½اهلية إ  وµن األنصار 7
َ
ذا أ

فأنزل . يدخل دارا من بابها إال أن ي�سّور حائطا، وأسلموا وهم كذRك
ِ|° : "اهللا تعا} ذكره

ْ
ِ�ن° ال

َ
ُيُوَت ِمْن ُظُهورَِها َول

ْ
ºتُوا ا

ْ
ْن تَأ

َ
ِ|« بِأ

ْ
Nَْس ال

َ
َول

بَْوابَِها َواÆ°قُ 
َ
ُيُوَت ِمْن أ ْºتُوا ا

ْ
َ� َوأ °Æْفِلُحوَن َمِن اÆُ ُ�ْم

°
َعل

َ
َ ل / اºقرة(وا ا&°

ÈÉÒ(يوت من أبوابهاºرهم أن يأتوا اKونهاهم عن صنيعهم ذاك، وأ ، .
lوداع أقبل يمRفلما حّج رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم حّجة ا 

فلـما بلغ رسول اهللا ص� اهللا عليه . ومعه رجل من أوùك، وهو Kسلم
يا رسول :  خلفه وأò أن يدخل قائالوسلم باب اºيت احتaس اRرجُل 

æَْسى اهللا، إنـ
َ
ـُْحِرم، وµن أوùك اGين يفعلون ذRك . أ يقصد أنه م

ْون وأنا أيضا : "فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم". ا-ُْمس: "cَُسم°
æَُْس 

َ
 . ، فدخل اRرجل"، فاْدُخْل )أى أنه عليه اRسالم من قرcش(أ

 وطاعٌة Rلشيطان، ف ن الَ   ا½اهلية Ïَْ� وµن 7 تعاKالت أهل
: مثال إذا nن فيهم ُعّدة وَمنََعة، فَقتَل عبُد قوٍم آخر�ن عبًدا �م، قاRوا

ا" ðهم 7"ال 1َْقتُل به إال ُحرiًزا لفضلهم � غ أنفسهم، وÁذا قتلت  ، تعز«
 : اKرأُة قوٍم آخر�ن اKرأًة �م، قاRوا

ً
فأنزل اهللا هذه  .ال 1َْقتُل بها إال رجال

îباألن îهم أن العبد بالعبد واألن|ã اآلية،�ºيَا " : فنهاهم عن ا
ِقَصاُص 7ِ 

ْ
يَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْ�ُم ال ِ

°
Gَها ا »û

َ
َعبُْد  .

ْ
ُر§ َوال

ْ
ُر« بِا-

ْ
َقتَْ� ا-

ْ
ال

 âَِمْن ُع'َ îَ1ْ
ُ
îَ1ْ بِاأل

ُ
َعبِْد َواأل

ْ
ِخيِه َ�  بِال

َ
ُ ِمْن أ

َ
rَمْعُروِف ء

ْ
Rبَاٌع بِا§Æفَا 
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ِْفيٌف ِمْن َرu§ُ�ْم َورæٌََْة َ'َمِن اْ-تََدى Ïَْعَد  ِْه بِإِْحَساٍن َذRَِك �َ
َ

َداٌء إِ)
َ
َوأ

ِ)مٌ 
َ
 ).ÈÓÉ/ اºقرة" (َذRَِك فَلَُه َعَذاٌب أ

وµن ا)تا� ûُْظلَمون وال يُرæَْون وتُْؤvَ حقوقهم، وقد نزلت 
 : "فيهم آيات متعددة

َ
ِ أ

°
Gيَْت ا

َ
يِن ى رَأ §tُب بِا ِ * يَُ�ذ§

°
Gَِك اRيَُدع« ى فََذ

َ�ِيَم 
ْ

ِمْسِك@* ا)
ْ
Rا�اعون (ِ"َوال َ�ُض« َ�َ َطَعاِم ا/È- Ê( ،" فَال اْ/تََحَم

َعَقَبَة 
ْ
َعَقبَُة * ال

ْ
ْدَراَك َما ال

َ
ْو إِْطَعاٌم 7ِ * فَك« َرَ/بٍَة * َوَما أ

َ
 Kَْسَغبَةٍ ى يَْوٍم ذِ  أ

uَةٍ * يَ�ِيًما َذا َمْقَرuٍَة *  ْو Kِْسِكينًا َذا َمْ~َ
َ
ْن "، )ÈÈ- ÈÅ/ اôº" (أ

َ
ِ|° أ

ْ
Nَْس ال

َ
ل

 ِ ِ|° َمْن آَمَن بِا&°
ْ
ِ�ن° ال

َ
َمْغرِِب َول

ْ
Rِق َوا َمْ�ِ

ْ
Rوا وُُجوَهُ�ْم قِبََل ا

»
تَُول

ِكتَاِب َواaِ°gي§ 
ْ
َمالئَِ�ِة َوال

ْ
Rَْوِم اآلِخِر َوا

ْ
َماَل َ�َ ُحب§ِه َذوِ َوا)

ْ
Rى َ@ َوآَ� ا

 Îِائِِلَ@ َو aِيِل َواRس° َمَساِكَ@ َواÏَْن اRس°
ْ
Rَتَاَ� َوا

ْ
ُقْر7َ َوا)

ْ
قَاَم  ال

َ
َقاِب َوأ اRر§

ابِِر�َن 7ِ  ُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َ�َهُدوا َواRص°
ْ
Rَة َواnَ الَة َوآََ� اRز° َساِء  اRص°

ْ
َأ

ْ
ºا

 ° °�Rُمت°ُقونَ َوا
ْ
Rَِك ُهُم ا

َ
ùو

ُ
يَن َصَدقُوا َوأ ِ

°
Gَِك ا

َ
ùو

ُ
ِس أ

ْ
َأ

ْ
ºاِء وَِحَ@ ا "

َ�ِيَم "، )ÈÓÓ/ اºقرة(
ْ

وَن َ�َ َطَعاِم * ýَ° بَل ال تُْ�ِرKُوَن ا) َاض«
َ

َوال ²
ِمْسِكِ@ 

ْ
Rوَ * ا 

ً
ال

ْ
q

َ
َاَث أ qُلُوَن ال~«

ْ
ا تَأ ðَمR  *اðَماَل ُحب

ْ
Rب«وَن ا ِ

ُ
"  ðÖَاَو²

ÙÍ( ،" hِ/ الفجر(
°
 بِال

°
َ�ِيِم إال

ْ
ْحَسُن َحûَ °hبْلَُغ  ِ¦  َوال Æَْقَرuُوا َماَل ا)

َ
أ

هُ  ُشد°
َ
Rُوا "، )ÊÇ/ ، واإل¸اءÈÄÙ/ األنعام" (أ KَْواRَُهْم َوال تَ�َبَد°

َ
َتَاَ� أ

ْ
َوآتُوا ا)

 
َ

KَْواRَُهْم إِ}
َ
qُلُوا أ

ْ
ي§ِب َوال تَأ َِبيَث بِالط°

ْ
Kَْواِلُ�ْم إِن°ُه nََن ُحوuًا َكِبiًا ا�

َ
* أ

 Æُْقِسُطوا 7ِ 
°
ال

َ
ُ�ْم ِمَن ال�§َساِء  َوÁِْن ِخْفتُْم أ

َ
َتَاَ� فَانِْ�ُحوا َما َطاَب ل

ْ
ا)

ْو َما Kَلََكْت 
َ
 ÆَْعِدRُوا فََواِحَدًة أ

°
َمثªَْ َوثُالَث َوُرuَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أال

دْ 
َ
ûَْمانُُ�ْم َذRَِك أ

َ
 ÆَُعوRُوا أ

°
ال

َ
. َ

إِْن ِطْ<َ * �
َوآتُوا ال�§َساَء َصُدقَاتِِهن° ِ�ْلًَة فَ
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ُ�ْم َ-ْن َ� 
َ
َفَهاَء *  ِمنُْه 1َْفًسا فَُ¾ُوُه َهِنNئًا Kَِر�ئًا ءل َوال تُْؤتُوا اRس«

 hِ
°
ُ�ُم ال

َ
Kَْوال

َ
ُسوُهمْ  أ

ْ
ُ�ْم ِ/يَاًما َواْرُزقُوُهْم ِ'يَها َواك

َ
ُ ل  َوقُوRُوا َجَعَل ا&°

َتَاَ� َحh° إَِذا بَلَُغوا اg§َ َح فَإِْن آyَْستُْم * Rَُهْم قَْوال َمْعُروفًا 
ْ

َواÏْتَلُوا ا)
ْن 

َ
افًا َوuَِداًرا أ َ ْ̧

KَْواRَُهْم َوال تَاُ	ُوَها إِ
َ
ِْهْم أ

َ
ِمنُْهْم رُْشًدا فَاْدَ'ُعوا ِإ)

Nَْستَْعفِ 
ْ
وا َوَمْن nََن َغِنيðا فَل َمْعُروِف يَْ�َ|ُ

ْ
Rبِا 

ْ
vُيَا

ْ
ْف َوَمْن nََن َفِقiًا فَل

ِ َحِسNبًا âَ بِا&°
َ
Ìْشِهُدوا َعلَيِْهْم َو

َ
KَْواRَُهْم فَأ

َ
ِْهْم أ

َ
/ ال�ساء" (فَإَِذا َدَ'ْعتُْم إِ)

Ù- Å( ،" 7ِ لُوَنqُ
ْ
َما يَأ °1 ًما إِ

ْ
َتَاَ� ُظل

ْ
Kَْواَل ا)

َ
qُلُوَن أ

ْ
يَن يَأ ِ

°
Gُطونِ  إِن° اÏُ ِهْم

ُ  َوcَْستَْفتُونََك ÈÍ( ،" 7ِ/ ال�ساء" (نَاًرا وََسيَْصلَْوَن َسِعiًا ال�§َساِء قُِل ا&°
ِكتَاِب ûُ  7ِْفِتيُ�ْم ِ'يِهن° َوَما ûُتَْ� َعلَيُْ�ْم 7ِ 

ْ
ِ�  ال

°
ال  ûَتَاَ� ال�§َساِء اRال

ْن Æَنِْكحُ 
َ
ُمْستَْضَعِفَ@ ِمَن تُْؤتُو1َُهن° َما ُكِتَب Rَُهن° َوتَْر2َبُوَن أ

ْ
Rوُهن° َوا

َ nََن  ِقْسِط َوَما Æَْفَعلُوا ِمْن َخiٍْ فَإِن° ا&°
ْ
يَتَاَ� بِال

ْ
ْن ÆَُقوKُوا Rِل

َ
اِن َوأ َ ْtِو

ْ
Rا

 ).ÈÙÓ/ ال�ساء" (بِِه َعِليًما
يقول ابن " ال�ساء"وuال�سبة Rآليات ا�اّر ذكرها 7 صدر سورة 

ر اRوجí"عطية 7  نها 7 أوصياء األيتام، وا�راد ما nن بعضهم إ" ا�حر°
 ،rسمينة من مال ا)�يم با�ز�لة من ماRشاة اRيفعله من تبديل ا
واtرهم الطيب باRزائف من ماr، وÁن أوùك ا)تا� nنوا üنوع@ من 

عن قصد مال ا)�يم باألqل  اg¯ واآلية نَص� 7. ا�iاث و\جور�ن
 نزلت 7: اهللا عنها وقالت ��شة رë. وههوا�مّول � Öيع وج

 أو)اء ا)تا� اGين يعجبهم Öال وّ)اتهم ف�iدون أن يبخسوهن 7
قِْسطوا : ا�هر � ن واليتهم عليهن، فقيل �م

َ
 7) أى اعدRوا(أ
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يÐوْج ما طاب r من األجنaيات . مهورهن
ْ
فمن خاف أال ûُْقِسط فل

). يدافعن عنها و�ناضلن دونهاأى (حقوقهن  ي�اcسن 7 اRلوا�
úعالåه ا�س�° ، و�قول اiالقرآن ":7 تفس iا½واهر ا-سان 7 تفس" ،

¯g7 اآلية  إن اÈÙÓ نت العرب "خاّص بـ" ال�ساء" من سورةn ما
تفعله من َضّم ا)�يمة ا½ميلة بدون ما 5ستحقه من ا�هر ومن َعْضل 

ا�ن¯ " أqل ال~اث"وÎ ". عاضلاtميمة الغنية حh تموت فiثها ال
يقول إنهم nنوا ال يور§ثون ال�ساء وال صغار " الفجر"عنه 7 سورة 

وقد أورد ابن . ا-َْوَزة األوالد، إنما nن يأخذ ا�اَل من يقاتل و��
̧اء جاء  عطية حديثًا Rلنú ص� اهللا عليه وسلم عما رآه )لة اإل

َ بهم من يأخذ رأيت أقواما �م Kََشافِرُ : "فيه §vكمشافر اإلبل، وقد ُو 
. أفواههم صخرا من نار �رج من أسافلهم بمشافرهم ثم xََْعل 7

هم اGين يأqلون أKوال ا)تا� : يا ج|�ل، من هؤالء؟ قال: قلت
أنه ûْبَْعث آqُِل مال ا)�يم يوم  " من ى وأورد اRز"�ى ما ُروِ ". ظلما

َخان ãرج م »tن ق|ه ومن فيه وأنفه وأذنيه وعي�يه، فيعرف القيامة، وا
   ". اtنيا اgاس أنه nن يأqل مال ا)�يم 7

ªوثRك ا�جتمع اRصغار 7 ذRن 0َم° ظلم ش�يع يقع � اµوهو ، و 
ما nنت تمارسه بعض القبائل من وأد اºنات، تلك العادة اRوحشية 

د بها القرآن Kرارا ون¯ عنها وشدد 7 :  اg¯ 5شديدا عظيماالh ند°
µَؤُُهْم ِلiُُْدوُهْم " ْوالِدِهْم ُ�َ

َ
Ìَِ@ َ/تَْل أ ُمْ�ِ

ْ
Rِمَن ا iٍَِك َز�°َن ِلَكِثRَذ

َ
Ìَو

ونَ  ُ َما َ'َعلُوُه فََذرُْهْم َوَما ûَْفَ~ُ aُِسوا َعلَيِْهْم ِدينَُهْم َوRَْو َشاَء ا&°
ْ
" َوِ)َل
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و"، )ÈÊÓ/ األنعام(
َ
ُْن نَْرُزقُُ�ْم َوال Æَْقتُلُوا أ

الَدُ{ْم ِمْن إKِْالٍق �َ
ُْن "، )ÈÄÈ/ األنعام" (َوÁِي°اُهمْ 

ْوالَدُ{ْم َخْشيََة إKِْالٍق �َ
َ
َوال Æَْقتُلُوا أ

̧اء" (نَْرُزُ/ُهْم َوÁِي°اُ{ْم إِن° َ/تْلَُهْم nََن ِخْطئًا َكِبiًا َ "، )ÊÈ/ اإل َوÁَِذا ^ُ�§
îَ1ْ َظل° 

ُ
َحُدُهْم بِاأل

َ
ا َوُهَو َكِظيٌم أ ðْسوَدKُ َقْوِم ِمْن * وَْجُهُه

ْ
ûَتََوارَى ِمَن ال

ُه 7ِ  ْم يَُدس«
َ
ûُْمِسُكُه َ�َ ُهوٍن أ

َ
َ بِِه أ ال َساَء َما  ُسوِء َما ^ُ�§

َ
َاِب أ ال~«

ْصَفاُ{ْم "، )ÄÉ- ÄÒ/ اgحل" (َ�ُْكُمونَ 
َ
ا ãَْلُُق Ïَنَاٍت َوأ ََذ Kِم° ِم ا�°

َ
أ

 َ@ِ�َ ْºا  * بِا ðْسوَدKُ َظل° وَْجُهُه  
ً

َحُدُهْم بَِما ìَََب Rِلر°æَِْن َمثَال
َ
َ أ َوÁَِذا ^ُ�§

 7ِ * َوُهَو َكِظيٌم 
ُ
أ َوَمْن يُ�َش°

َ
يَِة َوُهَو 7ِ  أ

ْ
ِل

ْ
َِصاِم iْ2َُ ُمِب@ ا-

ْ
/ اRزخرف (ٍ"ا�

ÈÅ-  ÈÉ .(غوºهذه العادة ا�توحشة يقول ا Îاآليات ى، و iعند تفس
ÄÉ- ÄÒ حل" من سورةgنوا يدفنون "، إن "اn وُخَزاَعَة وتَِميًما َ�َKُ

َفاء فيهن
ْ
q

َ
وµن . اºنات أحياء خوفا من الفقر عليهن  وَطَمِع غi األ

ْت r بنت وأراد أن cستحييها ألaسها ُجبًّة من  َtِرجل من العرب إذا ُوRا
وÁذا أراد أن اºادية،  صوف أو شعر وترÌها ترr Z اإلبل والغنم 7
َز�§�يها حh أذهب : "يقتلها ترÌها حh إذا صارت سداسيًة قال ألمها

فإذا بلغ بها ا9º قال . اRصحراء ، وقد حفر �ا ب9ا 7"بها إ} أæائها
ا9º ثم يهيل �  ، فيدفعها من خلفها 7"إ} هذه ا9ºى انظر: "�ا

: قوr عز وجلفذRك . ا9º باألرضى رأسها ال~اب حc hستو
وµن َصْعَصَعة َ-م« الفرزدق ". ال~اب؟ أيمسكه � ُهوٍن أم يَُدّسه 7"
، ءإذا أحس ^l) بل َجّده 7 اRواقع(

ً
ه إ} واt اºنت إبال  من ذRك وج°

 :فقال الفرزدق يفتخر به. ُ�ِْييها بذRك
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 وَ-ــــ�§ اGى َمنَــــَع اRوائــــدا

دِ   
َ
ــوأ ــم تُ ــَد فل ــا اRوئي   "ِت فأحي

   
Rِلر§َجاِل  ":يطالعنا قوr تعا}" ال�ساء"وÎ اآلية اRسابعة من سورة 

اِن  َtَِوا
ْ
Rا تََرَك ا قَْرuُوَن َوRِل�§َساِء نَِصيٌب Kِم°

َ
اِن َواأل َtَِوا

ْ
Rا تََرَك ا نَِصيٌب Kِم°

ْو َكpَُ نَِصيبًا َمْفُروًضا
َ
ا قَل° ِمنُْه أ قَْرuُوَن Kِم°

َ
من وسبب نزو�ا أن ". َواأل

ال يَُور°ث إال من طاَ-َن : "العرب من Rم ي�ن يور§ث ال�ساء و�قول
ومن ذRك أن أم كحلة مات . ، فõلت هذه اآلية"باRرمح وقاتََل باRسيف

 
ّ
وْس بن ُسَو�ْد وترك �ا ب�تا، فذهب َ-ّم ب�يها إ} أال

َ
عنها زوجها أ

úgيا رسول ، ¦: "ص� اهللا عليه وسلم، فقال الَعمّ  ترث، فذهبت إ} ا
،

ð
ýَ وال يقف ".  وُ�ْ�َسب عليها وال تَْ�ِسباهللا، ال تقاتل وال ²مل

ظلم ال�ساء tى عرب ا½اهلية عند هذا ا-د، فقد ذكرت اآليات 
ا�ا)ة، و¦ من نفس اRسورة، أRوانا أخرى من الغ< اGى ُ{ّن 

يَن آَمنُو: "يتعر°ْضن r � أيدى اRرجال ِ
°

Gَها ا »û
َ
ْن يَا .

َ
ُ�ْم أ

َ
ا ال َ�ِل« ل

ْن 
َ
 أ

°
تَِرثُوا ال�§َساَء َكْرًها َوال Æَْعُضلُوُهن° ِ�َْذَهبُوا بِبَْعِض َما آتNَْتُُموُهن° إِال

ْن 
َ
َمْعُروِف فَِإْن َكرِْهتُُموُهن° َ'َعäَ أ

ْ
Rوُهن° بِا ُ�ِ�Æَِ@ بَِفاِحَشٍة ُمبNَ§نٍَة وََ

ْ
يَأ

ا َكِثiًا تَْ�َرُهوا َشNْئًا َوxَْعَ  ًiْيِه َخ'ِ ُ رَْدÆُُم اْس�ِبَْداَل َزْوٍج * َل ا&°
َ
َوÁِْن أ

ُخُذونَُه 
ْ
تَأ

َ
ُخُذوا ِمنُْه َشNْئًا أ

ْ
َمَ َن َزْوٍج َوآتNَْتُْم إِْحَداُهن° قِنَْطاًرا فَال تَأ

 * Ïُْهتَانًا َو0ِْÁًما ُمِبNنًا 
َ

فَْ� Ïَْعُضُ�ْم إِ}
َ
ُخُذونَُه َوقَْد أ

ْ
يَْف تَأ

َ
Ìْعٍض َوÏَ 

َخْذَن ِمنُْ�ْم ِميثَاقًا َغِليًظا
َ
 ). ÈÒ- ÙÈ/ ال�ساء" (َوأ

ق اRز"�ى � هذا قائال
ّ
nنوا ûَبْلُون ال�ساء ب�وب : "وقد عل

nن اRرجل : فزُِجروا عن ذRك من اºاليا و�ظلمونهن بأنواع من الظلم،
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 إذا مات r قر�ب من أب أو أخ أو æيم عن اKرأة أل� ثوuه عليها
ال �ّل ل�م أن ترثوا ال�ساء "  :  فقيل . أنا أحّق بها من v أحد: وقال
َاز ا�وار�ث، وهن ى ، أ"َكْرًها

ُ
أن تأخذوهن � سaيل اإلرث كما ²

َرهات
ْ
 ال  : ، فقيل  nن يمسكها حh تموت :  وقيل . nرهات RGك أو ُمك

�ّل ل�م أن تمسكوهن حh ترثوا منهن، وهن غi راضيات 
وµن اRرجل إذا تزوج اKرأة وRم ت�ن من حاجته َحaَسها . Kساك�مبإ

 وال  : فقيل. منه بما�ا و�تلعى  �فتد  مع سوء الع�ة والقهر
..  .  ا-aس وا�ضييق :  والَعْضل . Æَْعُضلوهّن َ�ْذَهبوا ببعض ما آتNتموهن

ال�شوز وَشَ سة ا�ُلُق وÁيذاء   و¦ ،" احشٍة مبNنةٍ إال أن يأت@ بف"
إال أن ي�ون سوء الع�ة من ى اRزوج وأهله باºذاء واRسالطة، أ

فإن فعلْت َحل° Rزوجها أن cسأ�ا ... طلب ا�لع جهتهن، فقد ُعِذْرتم 7
ع

ْ
و��وهن  "   : وµنوا cسNئون معا�ة ال�ساء، فقيل �م..  . ا�ُل

وÁن " ... القول ا�بيِت واgفقِة واإلÖاُل 7  وهو اg°َصَفة 7 ،" با�عروف
أردتم اس�بدال زوٍج K َن زوٍج وآتNتم إحداهن قنطاًرا فال تأخذوا 

فَْ� * منه شNئًا أتأخذونه بهتانا وÁثًما مبNنًا 
َ
وÌيف تأخذونه وقد أ

وµن اRرجل إذا  ".  وأخذن من�م ميثاقًا غليظا؟بعض�م إ} بعٍض 
hَهَت الÏَ رأةK²ته ورماها بفاحشة  َطَمَحْت عينه إ} استطراف ا

ِجئها إ} االفتداء منه بما أعطاها )�فه إ} تزوج غiها
ْ
،  حh يُل

أى (وµنوا ûَنِْكحون َرَواب°هم ".  ... وÁن أردتم اس�بدال زوٍج  "   : فقيل
: Kروءاتهم، وcسّمونهى ، وناٌس منهم يمقتونه من َذوِ )ائهمزوجات آب
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 وÎ الط|ى عن  ."اRَمْقhِ :  وµن ا�وRود عليه يقال r . "ن�اح اRَمْقت"
Kون ما �رم إال اKرأة األب : "ابن عباس nن أهل ا½اهلية �ِرّ

Rم يصبنا عيٌب من عيوب : "وÎ ا-ديث". والـجمع ب@ األخت@
 ".ن�احها وَمْقتهاا½اهلية 7 

 تعليقا � قوr ى، وuال�سبة لعالقة الِفَراش يقول اRز"�
Rُوا ال�§َساَء 7ِ  ":تعا} ِÐَ-ًْذى فَا

َ
َمِحيِض قُْل ُهَو أ

ْ
Rُونََك َعِن اR

َ
 َوcَْسأ

ْرَن َفاتُوُهن° ِمْن َحيُْث  َمِحيِض َوال Æَْقَرuُوُهن° َحûَ °hْطُهْرَن فَإَِذا Æََطه°
ْ
Rا

 َK
َ
ِر�نَ أ ُمتََطه§

ْ
Rَوُ�ِب« ا @َِÏا َ ُ�ِب« ا�°و° ُ إِن° ا&° ُم ا&°

ُ
Ìقرة" (َرºا /ÙÙÙ( إن ،

أهل ا½اهلية nنوا إذا حاضت ا�رأة Rم يؤا	وها وRم cشارuوها وRم "
فلما . بيٍت كِفْعل ا)هود وا�جوس xاRسوها � فَرٍْش وRم cساكنوها 7

فقال . ر اعÐا�ن فأخرجوهن من بيوتهمنزلت أخذ ا�سلمون بظاه
فإن .  يا رسول اهللا، ال|د شديد، واåياب قليلة : ناس من األعراب

آثرناهن باåياب هلك سائر أهل اºيت، وÁن استأثرنا بها هلكت 
Kِْرتُم أن تعRÐوا ñَُاَمَعتَُهّن  : فقال عليه اRصالة واRسالم. ا-ُي°ض

ُ
 إنما أ

Kم يأRجمإذا ِحْضَن، و� ".رÌم بإخراجهن من اºيوت كِفْعل األ
وµن ا�جتمع ا½اه� يقوم، فيما يقوم، � نظام اRرقيق، وµن 
األرقاء يعاKَلون بقسوة، فأو÷ اإلسالم بهم خiا، ود� إ} ا�قرب 

 بمساعدتهم من أKوال كما وَ÷° . األجر ا½ز�ل بعتقهمإ} اهللا وÁحراز 
ت 7 االفت ك من اRرق إن أرادوا ا� تبة اRزµة واRكّفارات واRصدقا

ومن . إلعتاق أنفسهم، وÌذRك Kساعدتهم 7 اRزواج واالستعفاف
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رæته سبحانه باإلماء ا�ستضعفات أْن أنزل آية تمسح �ر اºَِغاء 
َرهة � ذRك من قِبَل سيدها القّواد

ْ
َمة اRُمك

َ
وµن لعبد . وÁثمه عن األ

ò
ُ
Kََرها فَزنَْت، فجاءت بُ|ْد، فقال رأِس اRضالل و اهللا بن أ

َ
َمٌة أ

َ
اgفاق أ

إْن يَُك هذا خiا فقد استكpُت . واهللا ال أفعل: قالت .فاْزِ#  ارج�: �ا
َدعهى منه، وÁن يَُك ّ�ا فقد آن لـ

َ
وقد نزل 7 ذRك قوr جل . أن أ

اِ-َِ@ ِمْن ِعبَاِد{ُ : "شأنه يَاَ� ِمنُْ�ْم َواRص°
َ
نِْ�ُحوا األ

َ
ْم َوÁَِمائُِ�ْم َوأ

ُ َواِسٌع َعِليٌم  ُ ِمْن َفْضِلِه َوا&° Nَْستَْعِفِف * إِْن يَُ�ونُوا ُ'َقَراَء ûُْغِنِهُم ا&°
ْ
َول

يَن يaَْتَُغوَن  ِ
°

Gِمْن فَْضِلِه َوا ُ ُدوَن نَِ�اًحا َحûُ °hْغِنيَُهُم ا&° ِxَ يَن ال ِ
°

Gا
ûَْمانُ�ُ 

َ
ا Kَلََكْت أ ِكتَاَب Kِم°

ْ
ا َوآتُوُهْم ال ًiْْم فََ تِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم ِ'يِهْم َخ

 ِ
°

Gا ِ رَْدَن ى ِمْن َماِل ا&°
َ
َِغاِء إِْن أ

ْ
ºتُْ�ِرُهوا َ'تَيَاتُِ�ْم َ�َ ا 

َ
آَتَاُ{ْم َوال

 َÏ ِمْن َ ن° فَإِن° ا&° 1ْيَا َوَمْن يُْ�ِره« »tَيَاِة ا
ْ
نًا aَ�ِْتَُغوا َعَرَض ا- َص« ْعِد ²َ

َراِهِهن° 2َُفوٌر رَِحيمٌ 
ْ
 ). ÊÙ- ÊÊ/  اgور" (إِك

uَا، بل باRرuا الفاحش اGى ال  وµن ا½اهليون يتعاKلون باRر§
يرحم، ومن هنا نرى القرآن يصور اRرuا صورة شديدة الaشاعة، و�مل 
� ا�راب@ æلة شعواء مناديا باRرæة وال�سامح مع اRضعفاء 

يْن، أو � األقلوالعاجز�ن اGين ال °tإنظارهم :  يقدرون � 5سديد ا
uَُو 7ِ : "واRص| عليهم حh يمكنهم اRسداد ْiَا ِلuًْتُْم ِمْن ِرNََواِل  َوَما آتKْ

َ
أ

َِك 
َ

ùو
ُ
ِ فَأ ِ َوَما آتNَْتُْم ِمْن َزµٍَة تُِر�ُدوَن وَْجَه ا&° اg°اِس فَال يَْرuُو ِعنَْد ا&°

ُمْضِعُفو
ْ
Rروم" (نَ ُهُم اRا /ÊÒ( ،" َكَما 

°
uَا ال ûَُقوKُوَن إِال يَن يَاُ	ُوَن اRر§ ِ

°
Gا

 ِ
°

Gُقوُم اûَ َيُْع ِمثُْل ى
ْ

ºَما ا ُهْم قَاRُوا إ°1ِ °1
َ
Qَِِك بRَمس§ َذ

ْ
Rيَْطاُن ِمَن ا ûَتََخب°ُطُه اRش°
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uَا َ'َمْن َجاَءُه  َم اRر§ َيَْع وََحر°
ْ

ºا ُ َحل° ا&°
َ
uَا َوأ َ̄ فَلَُه اRر§ Kَوِْعَظٌة ِمْن َرu§ِه فَا1ْتَ

ْصَحاُب اg°اِر ُهْم ِ'يَها 
َ
َِك أ

َ
ùو

ُ
ِ َوَمْن َ�َد فَأ  ا&°

َ
Kُْرُه إِ}

َ
َما َسلََف َوأ

وَن  ُtِا َوُ�ْر7ِ * َخاuَ ُ اRر§ 0ِيٍم  ûَْمَحُق ا&°
َ
اٍر أ ُ ال ُ�ِب« vُ° َكف° َدقَاِت َوا&° اRص°

ينَ *  ِ
°

Gَُهْم إِن° اR َةnَ الَة َوآتَُوا اRز° قَاKُوا اRص°
َ
اِ-َاِت َوأ  آَمنُوا وََعِملُوا اRص°

ْجُرُهْم ِعنَْد َرu§ِهْم َوال َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال ُهْم َ�َْزنُوَن 
َ
يَن * أ ِ

°
Gَها ا »û

َ
يَا .

َ وََذُروا َما بَِ�  uَا إِْن ُكنْتُْم Kُ  آَمنُوا اÆ°ُقوا ا&° فَإِْن Rَْم Æَْفَعلُوا * ْؤِمِنَ@ ِمَن اRر§
Kَْواِلُ�ْم ال 

َ
ِ َورَُسوrِِ َوÁِْن تaُْتُْم فَلَُ�ْم رُُءوُس أ َذنُوا sَِْرٍب ِمَن ا&°

ْ
فَأ

ْن * Æَْظِلُموَن َوال Æُْظلَُموَن 
َ
ٍة َوأ َ�َْNَم 

َ
ٍة َ'نَِظَرٌة إِ} َوÁِْن nََن ُذو ُعْ�َ

ُ�ْم إِْن ُكنْ 
َ
قُوا َخiٌْ ل َها "، )ÙÓÄ- ÙÉÍ/اºقرة" (تُْم Æَْعلَُمونَ تََصد° »û

َ
يَا .

ُ�ْم 
°
َعل

َ
َ ل ْضَعافًا Kَُضاَ-َفًة َواÆ°ُقوا ا&°

َ
uَا أ qُلُوا اRر§

ْ
يَن آَمنُوا ال تَأ ِ

°
Gا

وRم ي�ن عرب ا½اهلية هم وحدهم ). ÈÊÍ/ آل عمران" (Æُْفِلُحونَ 
شياطينه، وقد اGين يرابون، بل هناك أيًضا ا)هود أساتذة اRرuا و

اَء  هاÖهم القرآن ا�جيد مبNنا كيف أن اهللا �قبهم عقابا شديدا َجر°
ٍم : "ذRك االستغالل اإلجرا� القا� 7 ا�عاKل مع ا�حتاج@

ْ
فَِبُظل

ِهْم َ-ْن َسaِيِل  ْت Rَُهْم َوuَِصد§
°
ِحل

ُ
ْمنَا َعلَيِْهْم َطي§بَاٍت أ يَن َهاُدوا َحر° ِ

°
Gِمَن ا
ِ كَ  َاِطِل * ِثiًا ا&°

ْ
ºاِس بِا°gَواَل اKْ

َ
ِلِهْم أ

ْ
q

َ
uَا َوقَْد 1ُُهوا َ-نُْه َوأ ْخِذِهُم اRر§

َ
َوأ

ِ)ًما
َ
َ فِِر�َن ِمنُْهْم َعَذابًا أ

ْ
ْ-تَْدنَا Rِل

َ
 ).ÈÅÍ- ÈÅÈ/ ال�ساء" (َوأ

 وح@ حّرم اإلسالم اRرuا Rم ي�سامح فيما nن ال يزال منه قائما، 
وÎ تفسi . رابون أية فوائد � قروضهم اRسابقةبل رفض أن يأخذ ا�

ص� اهللا عليه وسلم � أن  nنت ثقيف قد صا-ت اúg ":ىالط|
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ما �م من رuًا � اgاس وما nن Rلناس عليهم من رuًا فهو Kوضوع 
) �ً

ْ
َسيْد � Kكة، وµنت . )أى Kُل

ُ
فلما nن الفتح استعمل عّتاَب بن أ

ا�غiة، وµنت بنو  ن عوف يأخذون اRرuا من بªبنو عمرو بن عمi ب
. ا½اهلية، فجاء اإلسالم و�م عليهم مال كثi ا�غiة يُْرuُون �م 7

 فأتاهم بنو عمرو يطلبون ِرuَاهم، فأò بنو ا�غiة أن يعطوهم 7
َسيْد، فكتب عاإلسالم، ورفعوا ذRك إ}

ُ
 رسول اهللا ّتاب إ} عّتاب بن أ

يَن آَمنُوا اÆُّقوا ا&° وََذُروا َما : "وسلم، فõلتص� اهللا عليه  ِ
ّ

Gَها اûّيا أ
uا إِْن ُكنْتُْم Kُْؤِمِنَ@  بَِ�  َذنُوا sَِْرٍب ِمَن ا&§ * ِمَن اRِرّ

ْ
فإْن Rَْم Æَْفَعلُوا فأ

 ِrِعتّاب وقال إ}، فكتب بها رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم..."َورَُسو  :
" ِÁَرٍْب إِْن رَُضوا، َوsِ فَآِذ1ُْهْم 

ّ
: ه يوم الفتـحوقال رسول اهللا 7 خطبت". ال

 إّن ِرuا ا½اِهلِ "
َ
ُه، َوأّوُل ِرuًا أÏْتَِدُئ بِِه ِرuَا الَعّباِس بِْن أال

ّ
ّيِة Kَوُْضوٌع ُ	

 ".َ-بِْد اRُمّطِلب
nنوا "وµن الِقَمار من اآلفات الh ابتُِ�َ بها عرب ا½اهلية، و

ا�قمور فقiا فتَْحُدث من ذRك  األKوال حh رuما ب�يتقاKرون � 
 وقد أورد الط|ى عن ابن .كما يقول اåعالú" ضغائن وعداوات

� أهله وماr، ) أى يقاKر(ا½اهلية ãاطر ى nن اRرجل فـ: "عباس
ومن هنا ". ذهب بأهله وماr) أى غلبه 7 القمار(فأيهما َ/َمَر صاحبَه 

َمْت َعلَيُْ�ُم : "يد ا�حر�م r 7 قوr سبحانهyستطيع أن نفهم 5شد ُحر§
َمْوقُوَذُة 

ْ
Rُمنَْخِنَقُة َوا

ْ
Rبِِه َوا ِ ِهل° ِلَغiِْ ا&°

ُ
�ِر َوَما أ ِõِْ

ْ
ُْم ا�

َ
ُم َو- °tَميْتَُة َوا

ْ
Rا

يْتُْم َوَما ُذبِ 
°
 َما َذك

°
بُُع إِال qََل اRس°

َ
يَُة َواg°ِطيَحُة َوَما أ ُمَ~َد§

ْ
Rُصِب َوا»gَح َ�َ ا
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ْزالِم َذِلُ�ْم فِْسٌق 
َ
ْن 5َْستَْقِسُموا بِاأل

َ
يَن آَمنُوا "، )Ä/ ا�ائدة" (َوأ ِ

°
Gَها ا »û

َ
يَا .

يَْطاِن  ْزالُم رِْجٌس ِمْن َ-َمِل اRش°
َ
نَْصاُب َواأل

َ
َمNِْ�ُ َواأل

ْ
Rَْمُر َوا

ْ
َما ا� إ°1ِ

ُ�ْم Æُْفِلُحونَ 
°
َعل

َ
وÎ القمار يقول الط|ى ). ÒÍ/ دةا�ائ" (فَاْجتَ�ِبُوُه ل

وهو ا½مل أو اgاقة (� ا½َُزور ) أى يتقاKرون(nنوا ييا¸ون "إنهم 
ََره، ثم ) أى َكَسبَه(، وÁذا أفلج اRرجُل منهم صاحبَه )اRُمَعّدان R$بح

َ�
ذRك يقول ى وفـ). اRسهام(اق�سموا أعشارا علـى عدد الِقَداح 

 :ثعلبةى أعl بنـ
ــُزوِر  ــَدىوَج gّــوُْت إ} ا ــساٍر َدَع ْ cأ 

   
َ
�

َ
  "او1ِيـــاِط ُمقِفـــَرٍة أخـــاُف َضـــال

   
nنت �م ع�ة أقداح، : "و�ز�د اRز"�ى األKر تفصيال فيقول

س واg°افِس  :األزالم واألقالم و¦
ْ
 الَفّذ وا�°ْوأم واRرقيب واِ-ل

ِفيح واRوَْغد  واحد منها نصيب  ÜR . واRُمْسِبل واRُمَع�° واRَمِنيح واRس°
 ثمانية  : وقيل ( معلوم من َجُزور ينحرونها وxزئونها ع�ة أجزاء

ِفيح واRوَْغد ، إال åالثة، و¦)وع��ن  :           وºعضهم . اRَمِنيح واRس°
 ِ}َ 7 اtنيــا ســهاٌم لــNس فــيهّن َرuِــيحُ 

ـــيحُ    ـــِفيٌح  وَمِن ـــٌد وس ـــاميهّن  وَغ  وأس

   
س أرuعة، Rلَفّذ سهم، وRلتوأم س

ْ
ِ/يب ثالثة، وRلِحل همان، وRلر°

uَابة،  xعلونها 7. وRلن°افِس �سة، وRلُمْسِبل ستة، وRلُمَع�° سبعة اRر§
) أى �ّركها(َعْدل، ثم xلجلها ى خر�طة، و�ضعونها � يَدَ  و¦

 فمن خرج r قِْدٌح  . وُ�ْدِخل يده فيُْخِرج بِاْسم رَُجٍل رَُجٍل قِْدًحا منها
 ومن خرج  . ذوات األنصباء أخذ اgصيب ا�وسوم به ذRك الِقْدحمن 

وµنوا .  r قِْدٌح üا ال نصيب R rم يأخذ شNئا وَغِرَم ثمن ا½زور 	ه
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 و�فتخرون بذRك  ، يدفعون تلك األنصباء إ} الفقراء وال يأqلون منها
م: فيه، وcسمونه و�ذKّون من Rم يدخل  . "الَ|َ

 Rألزالم أيضا، و¦ سهاٌم ثالثٌة م�شابهٌة nنوا وÎ اآلي�@ ²ر�م 
يضعونها 7 كنانة، ثم �رÌونها حh �تلط وال يم�ن تميí أحدها 

فإذا nن هذا . عن اآلخر، ثم يمد اR هن يده فNسحب منها واحدا
فإن اRشخص اRُمْستَْقِسم يفعل ما nن " افعل: "اRسهم Kكتوuا عليه

فإنه ال " ال تفعل: "م ا�كتوب عليهينوى أن يفعله، وÁن خرج اRسه
ِ-يد 

ُ
يفعل ما nن ير�د، أما إذا nن اRسهم غK iكتوب عليه �ء أ

وقد اس�بدل . ²ر�ك اRسهام وuدأت عملية االستقسام من جديد
اإلسالم بهذه الطر�قة اRوث�ية طر�قة أخرى ترuط اإلyسان برuه، و¦ 

ر بقلمه عند تأو�له ون~ك اإلمام الط|ى �cح األK". االستخارة"
ذRك أن أهل ا½اهلية nن أحدهم ": "ا�ائدة"Rآلية ا�اKسة من سورة 

أى (األزالم  إذا أراد سفرا أو غزًوا أو نـحو ذRك أجال الِقَداح، و¦
 نها�: ، وµنت قَِداحا Kكتوuا � بعضها)َهّز اRكنانة بما فيها من سهام

هو Kكتوب ى لِقْدح اGفإن خرج ا .ر7 أKر#: و� بعضها، ر7
. �K �ا أراد من سفر أو غزو أو تزو�ج وغi ذRك" ر7 أKر#: "علـيه

Gن خرج اÁكتوبى وK ك   َكف° عن ا��"ر7 نها�: "عليهRG
، ألنهم بفعلهم ذRك nنوا "وأْن 5َْستَْقِسُموا باألزالمِ : "فقيل. وأKسك

 قول اRشاعر مفتخرا ب~ك ومنه. كأنهم cسأRون أزالمهم أن ûَْقِسْمَن �م
 : االستقسام بها
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"ªَ�uُ قِْسْم فَ~ْ
َ
ـْم أ

َ
 "الُقُسومُ  ول

 الِقداح الh ، و¦"ُزRَم"و�قال ، "َزRَم"فإن واحدها " األزالم"وأما 
وهذه األزالم nنت عند اRكهنة، وµنوا هم اGين ". وصفنا أKرها

 . ىد§ يقوKون بعملية االستقسام حسبما أورد الط|ى عن اRس« 
ومن ا�الحظ ت�ر�ر القرآن اg¯ عن ا�طفيف 7 اRكيل 

ده بالعقاب اRشديد من يصنع ذRك وواضح أن العرب . وا�íان وتوع«
nنوا ال يراعون الِقْسَطاس ا�ستقيم، وÁال Rم ي�ن القرآن )تحدث 

 : "7 ذRك ا�وضوع و��رر القول فيه
ْ
ِمíَاَن بِال

ْ
Rَكيَْل َوا

ْ
ْوفُوا ال

َ
" ِقْسِط َوأ

ُمْستَِقيِم "، )ÈÄÙ/ األنعام(
ْ
Rِقْسَطاِس ا

ْ
تُْم َوِزنُوا بِال

ْ
َكيَْل إَِذا ِ	

ْ
ْوفُوا ال

َ
َوأ

 ِ Rَذ 
ً

ْحَسُن تَاِو�ال
َ
̧اء" (َك َخiٌْ َوأ ِقْسِط َوال "، )ÊÄ/ اإل

ْ
َوْزَن بِال

ْ
Rيُموا ا/ِ

َ
َوأ

ِمíَانَ 
ْ
Rوا ا ُ�ِْ ِفَ@ "، )Ò/ اRرæن" (�ُ ُمَطف§

ْ
تَاRُوا َ�َ ا* َو�ٌْل Rِل

ْ
يَن إَِذا اك ِ

°
G

ونَ * اg°اِس cَْستَْوفُوَن  ُ�ِْãُ ْو َوَزنُوُهْم
َ
). È- Ê/ ا�طفف@" (َوÁَِذا Rnَُوُهْم أ

لقد nن ا½اهليون يتالعبون K 7 ييلهم وKواز�نهم بما يأباه ا�لق 
ا��Rف واnGء ا�جارى ا-صيف كما يصنع كثi من ا�جار 7 

ا�تخلفة üا ال Õده 7 نظiاتها ا�تقدمة رغم أنها رuما ال ا�جتمعات 
 Rكنه ا-س ا�جارى اRسليم والقانون ا)قظ ى،تدين بدين سماو

ا-ر�ص � سالسة ا-ياة وراحة اºال حh وRو Rم ي�ن ا-فاظ � 
 !القيم ا�لقية 7 حد ذاتها هو ا�راد

Kون ا ة واRسائبة وuال�سبة Rألطعمة nن ا½اهليون �ر§ َiََِحº
ـَيْتَة، سواء ماتت ميتة طبيعية أو ، وا-ا� وÎ ذات اRوقت يأqلون ا�
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و¦ ا��وuة uìا شديدا حh تموت، وقد (nنت منخنقة أو Kوقوذة 
nن أهل ا½اهلية يفعلون ذRك في�uون األنعام با�شب آل�تهم 

ية أو منطوحة)حh تموت ثم يأqلونها وµنوا يقوRون . ، أو nنت م~د§
أى (عن ا�يتة إن اهللا قتلها، فكيف ت�ون حراما، و��ون ما قتله 

ال�a حالال؟ وµنوا cستغرuون أن يعلن اRرسول وأصحابه أنهم ) ذsه
ي�بعون أKر اهللا ثم يقوRوا مع ذRك إن ما ذsوه حالل، وما ذsه اهللا 

ِهل° به لغi اهللا! حرام
ُ
 وما ُذبِح � كذRك nنوا يأqلون اtم وما أ

ْوا "وÎ الط|ى أنهم . اg«ُصب uُوُه آلRَِهتِِهْم َسم° َراُدوا َذبْح َما قَر°
َ
nَنُوا إَذا أ

 hِ
°
ْصَواتهْم، فََجَرى َذRَِك  اْسم آRَِهتهْم ال

َ
uُوا َذRَِك Rََها وََجَهُروا بَِذRَِك أ قَر°

Kْرهْم َ�َ َذRَِك َحh° ِ/يَل ِلÜُ§ َذابِ 
َ
، َجَهَر  ح cَُس�§ ِمْن أ ْو Rَْم cَُسم§

َ
أ

ْو Rَْم xََْهر
َ
ِ ". Kُِهّل : "بِال�°ْسِميَِة أ

°
Gَِك ُهَو اِإلْهالل اRْصَواتهْم بَِذ

َ
ى فََرْ'ُعهْم أ

 
َ

ِهل° به لغi اهللا هو . "َذَكَرُه ا&° Æََعا}
ُ
َذÏِيَحة "كما يقول القرطú إن ما أ

َمُجوِ� 
ْ
Rا  ªََِوث

ْ
Rُمعَ  َوا

ْ
Rلَوا َوثªَِ : ط§

ْ
Rَمُجوِ�  فَا

ْ
Rَوثَِن، َوا

ْ
Rِلن°اِر،  يَْذبَح Rِل

ل ال ûَْعتَِقد َشNْئًا َ'يَْذبَح gَِْفِسه ُمَعط§
ْ
Rُصب" وِ."َوا»gْوثَان ِمْن " ا

َ
¦ األ

َْمع 7ِ 
ُ

é نَْتµََِجاَرة، و
ْ
uُوَن  ا- Ìُوَن ûَُقر§ ُمْ�ِ

ْ
Rرْض، فََ َن ا

َ
َموِْضع ِمْن األ

ْ
Rا

ر َوُ�نَْقش، وََهِذهِ ِحَجاَرةRََها، وَ  نَم يَُصو° ْصنَاٍم، ألن اRص°
َ
Nَْسْت بِأ

َ
َفَ نُوا . ل

ْحم وََجَعلُوُه 
°
َيْت َوَ�°ُحوا اRل

ْ
ºبََل ِمْن ا/ْ

َ
م َ�َ َما أ °tُوا نََضُحوا اsَإَِذا َذ

َِجاَرة
ْ
 .َ�َ ا-

ْت  أما اºَِحiة واRسائبة واRوَِصيلة وا-ا� ف نت اg°ا َ َtقَُة إَِذا َو
ُذنَها َوقَاRُوا

ُ
وا أ ْو َسبًْعا َشق«

َ
Ïُْطنًا َ�ًْسا أ

َ
ُخذ : أ

ْ
iَة، وµََن اRر°ُجل يَأ ِsَ َِهِذه
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qَلَُه : Ïَْعض َماrِ َ'َيُقول
َ
َكَر أ °Gاقَُة ا°gْت ا َ َtنُوا إَِذا َوµََهِذهِ َسائِبَة، و

ْت  َ َtَِذا َوÁُكور ُدون اِإلنَاث، َو »G7ِ ا îَ1ْ
ُ
وََصلَْت : Ïَْطن قَاRُوا َذَكًرا َوأ

qُلُو1َُهَما
ْ
َخاَها، فَال يَأ

َ
ُكور ُدون اِإلنَاث. أ »Gلَُه اqَ

َ
َكر أ °Gَن . فَإَِذا َماَت اµَو

ه قَاRُوا ُ َtَو َ َtَوَو َ َtإَِذا َو iَِع ْºا : ِ
°

Gَهَذا ا �َ َعلَيِْه، فَلَْم يَ�ْتَِفُعوا ى قَْد قَ
اgاقة ) أى وtت(nنوا إذا نتجت : وقيل أيضا. َهَذا َحامٍ :  وقَاRُوابَِظْهِرهِ 

َرْت  ِsُ ُطٍن إناثاÏْ
َ
ْت (�سة أ َمْت ) ُشق° وقيل إن اgاقة إذا . أذنها فُحر§

نتجت �سة أبطن، فإن nن ا�اKس َذَكًرا sروا أذنه فأqله اRرجال 
اًما � ال�ساء وال�ساء، وÁن nن ا�اKس أنs îروا أذنها وµنت حر

إذا نتجت اgاقة �سة أبطن من غi تقييد : وقيل. -مها وºنها
Kوا رÌوuها وَدرّها اgاقة 5َُسي°ب، أو : واRسائبة. باإلناث شّقوا أذنها وحر°

غه مrõ فال 
ّ
مه اهللا من Kرض أو بل

ّ
اºعc iَُسي°ب نذًرا � اRرجل إن سل

Zَس عن رaْ�ُ به أÌوقيل. حدوال ماء وال ير :¦ h5َُسي°ب هللا فال  ال
Zوقيل. �ا قيد عليها وال را :¦ hس  الNتابعت ب@ ع� إناث ل

بNنهن َذَكر، فعند ذRك ال يُْرَكب ظهرها وال xَُّز َوuَرها وال cَْ�َب ºنَها 
ْت أنî بعد أنî ¦: واRوَِصيلة قيل. إال ضيف َ َtاقة إذا َوgوقيل،ا  :¦ 

ْت أنî ف¯اRشاة، nنت َ َtن   إذا َوÁت ذكًرا فهو آل�تهم، وtن وÁم، و�
َكر آل�تهم: وtت ذكًرا وأنî قاRوا °Gوا اsوقيل. وصلت أخاها فلم يذ :

Ïُْطن نظروا
َ
فإن nن اRسابع ذكرا ُذبِح : nنوا إذا وtت اRشاُة سبعة أ

ْت 7
َ
Ìتُِر îنت أنn نÁرجال وال�ساء، وRل منه اqن الغنم،  فأn نÁو

وصلت أخاها فلم يُْذبَح � نها، وµن -مها حراًما : ذكرا وأنî قاRوا



 
٢٢٨

الفحل : وا-ام. � ال�ساء، إال أن يموت فيأqلها اRرجال وال�ساء
ُ الفحل قاRوا ا-ا� َtنوا إذا ُرِكَب َوµُحِ�َ : ظهره عن أن يُْرَكب، و

م هذا 	ه  ومن األخبار الh .ظهره فال يُْرَكب، فجاء اإلسالم فحر°
 �ا "وردت عن ذsهم آل�تهم ما ُروَِى عن ابن عباس من 

ً
أن بالال

أسلم ذهب إ} األصنام فَسلََح عليها، وµن عبًدا لعبد اهللا بن ُجْد�ن، 
فش  إ)ه ا��Ìون ما فعل، فوهبه �م ومائًة من اإلبل ûَنَْحرونها 

 ".آل�تهم
 شيوً� Kستطiًا يعرفه v من  وµنت ا�مر شائعة ب@ ا½اهلي@

ولقد أخذت هذه ا�سألة 7 أوائل اإلسالم بعض . قرأ اRشعر ا½اه�
اRوقت إ} أن كّفوا عن تعاÚ أم ا�بائث üتثل@ ألKر اهللا، وذRك بعد 
أن تدرج بهم القرآن Kرحلة بعد Kرحلة كما هو معروف من اgصوص 

من قبل وال من بعد 7 أى القرآنية حh أقلعوا عنها إقال� Rم �دث 
 !ñتمع أو حضارة ^��ة

 واآلن مع بعض اgصوص القرآنية الh تتحدث K 7وضوع 
َميْتََة : "الطعام وا�Rاب وا-الل وا-رام منهما

ْ
Rَم َعلَيُْ�ُم ا َما َحر° إ°1ِ

 ِ ِهل° بِِه ِلَغiِْ ا&°
ُ
�ِر َوَما أ ِõِْ

ْ
َْم ا�

َ
َم َو- °tقرة" (َواºا /ÈÓÊ( ،" َمْت ُحر§

ُمنَْخِنَقُة 
ْ
Rبِِه َوا ِ ِهل° ِلَغiِْ ا&°

ُ
�ِر َوَما أ ِõِْ

ْ
ُْم ا�

َ
ُم َو- °tَميْتَُة َوا

ْ
Rَعلَيُْ�ُم ا

يْتُْم َوَما ُذبَِح 
°
 َما َذك

°
بُُع إِال qََل اRس°

َ
يَُة َواg°ِطيَحُة َوَما أ ُمَ~َد§

ْ
Rَمْوقُوَذُة َوا

ْ
Rَوا

iٍَة َوال َسائِبٍَة َوال وَِصيلٍَة "، )Ê/ دةا�ائ" (َ�َ اg«ُصِب  ِsَ ِمْن ُ َما َجَعَل ا&°
pَُُهْم ال 

ْ
q

َ
َكِذَب َوأ

ْ
ِ ال وَن َ�َ ا&° يَن َ{َفُروا ûَْفَ~ُ ِ

°
Gِ�ن° ا

َ
َوال َحاٍم َول
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ِجُد ÈÍÊ( ،" 7ِ/ ا�ائدة" (ûَْعِقلُونَ 
َ
وYِ  قُْل ال أ

ُ
  َما أ

َ
ًما َ�َ َطاِعمٍ  إِ}  ُ\َر°

إِن°ُه رِْجٌس 
�ٍر فَ ِõَْْم ِخ

َ
ْو -

َ
ْو َدًما Kَْسُفوًحا أ

َ
ْن يَُ�وَن َميْتًَة أ

َ
ûَْطَعُمُه إِال أ

ِ بِهِ  ِهل° ِلَغiِْ ا&°
ُ
ْو فِْسًقا أ

َ
َميْتََة "، )ÈÇÄ/ األنعام" (أ

ْ
Rَم َعلَيُْ�ُم ا إ1ِ°َما َحر°

 ِiِْهل° ِلَغ
ُ
�ِر َوَما أ ِõِْ

ْ
َْم ا�

َ
َم َو- °tٍد َوا�ِ بِِه َ'َمِن اْضُطر° iْ2ََ بَاٍغ َوال َ  ا&°

َ 2َُفوٌر رَِحيمٌ  َكِذَب َهَذا  * فَإِن° ا&°
ْ
ِس�َتُُ�ُم ال

ْ
R
َ
َوال ÆَُقوRُوا Rَِما تَِصُف أ

 ِ وَن َ�َ ا&° يَن ûَْفَ~ُ ِ
°

Gَكِذَب إِن° ا
ْ
ِ ال وا َ�َ ا&°  وََهَذا َحَراٌم ِ�َْفَ~ُ

ٌ
َحالل
َكذِ 

ْ
َما "، )ÈÈÄ- ÈÈÅ/ اgحل" (َب ال ûُْفِلُحونَ ال يَن آَمنُوا إ°1ِ ِ

°
Gَها ا »û

َ
يَا .

يَْطاِن فَاْجتَ�ِبُوهُ  ْزالُم رِْجٌس ِمْن َ-َمِل اRش°
َ
نَْصاُب َواأل

َ
َمNِْ�ُ َواأل

ْ
Rَْمُر َوا

ْ
ا�

ُ�ْم Æُْفِلُحونَ 
°
َعل

َ
وال أدرى أqان من العرب اRوث�ي@ ). ÒÍ/ ا�ائدة" (ل

يأqل -م ا��õر أم ال، ل�ن ا�ؤÌد أن اgصارى nنوا وما من nن 
م 7 ��عة Kو� عليه اRسالم، الh أqد  زاRوا يأqلونه رغم أنه \ر°
ا�سيح أنه إنما أ� �كميلها ال gقضها، إال أن بوRس ا)هودى ما إن 
دخل ا�gانية حh أل� v ما جاءت به تلك ا��Rعة تقر�با، ومن 

 .لغاه ²ر�م ا��õرب@ ما أ
: وÎ تفسi قوr تعا} � Rسان اRشيطان متحدثا عن بª آدم

Kَُرن°هم "
َ

Kَُرن°هم فلَيaَُت§ُ�ن° آذان األنعام، وآل
َ

َمن§Nَن°هم وآل
ُ َ
ن°هم وأل

°
ِضل

ُ َ
وأل

َق اهللا
ْ
ّن َخل ُ §iال�ساء" (فلَيَُغ /ÈÈÒ (�"زRِْتيُكهم اآلذان ":ىيقول اaَت :

nنوا cشّقون أذن اgاقة إذا وtت �سة أبطن، وجاء .  باºحائرفِْعلُهم
Kوا � أنفسهم االنتفاع بها   :  وتغيiهم خلق اهللا . ا�اKس َذَكًرا، وحر°

ِ : "وÎ قوr سبحانه".  وÁعفاؤه من اRرÌوب َ'ْقُء ع@ ا-ا� وََجَعلُوا ِ&°
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1َْعاِم نَِص 
َ
َرِْث َواأل

ْ
 ِمَن ا-

َ
ا َذَرأ ِ بِزَْعِمِهْم َوَهَذا Kِم° يبًا َ'َقاRُوا َهَذا ِ&°

 
َ

ِ َ'ُهَو يَِصُل إِ} ِ َوَما nََن ِ&°  ا&°
َ

µَئِِهْم فَال يَِصُل إِ} َ�ُِR َنnَ ئِنَا َ'َماµَ َ�ُِR
µَئِِهْم َساَء َما َ�ُْكُمونَ  نرى Rونًا آخر من اعتقادات ) ÈÊÅ/ األنعام" (ُ�َ

لn hن �ا تأثi � أح م الطعام عندهم، إذ nنوا ا½اهلي@ اRوث�ية ا
xعلون هللا سبحانه üا خلق من حرثهم و1َتَاج دوابّهم نصيبا، وآل�تهم 

فونه � َسَدنَتها والقائم@ ®دمتها فإذا ذهب ما . نصيبا من ذRك يَْ�ِ
. عن ذRك اهللا غª: خصصوه آل�تهم َعو°ضوا عنه ما جعلوه هللا، وقاRوا

 إ} ا�صارف الhى ، أ"فما nن µ�Rئهم فال يصل إ} اهللا: "rوقو
ْف فيها Rnصدقة وصلة اRر°ِحم وقَِرى اRضيف °�Rع اهللا ا� . ªومع

xعلونه آل�تهم ى ، أ"وما nن هللا فهو يصل إ} �µئهم"عبارة 
nنوا يعّينون "Rلز"�ى أنهم " اRكشاف"وK . Îصا-ها و�نفقونه 7

ْوا ما جعلوه ّ& أشياَء 
َ
من حرٍث ونتاٍج هللا، وأشياَء منها آل�تهم، فإذا َرأ

نفسه خiا رجعوا فجعلوه Rآل�ة، وÁذا َزµَ ما  زاكيا ناميا يز�د 7
ªوا بأن اهللا غ

»
وÁنما ذاك -بهم آ�تهم  .جعلوه Rألصنام ترÌوه �ا واعتل

ال يصل ى أ : "يقول" فال يصل إ} اهللا: "وÎ قوr سبحانه". وÁيثارهم �ا
hوجوه الRيفان وا�صدق �  إ} ا nنوا ي�فونه إ)ه من قَِرى اRض§

فمعناه أنهم ينفقونه � " َ'ُهَو يصل إ} �µئهم : "، أما قوr"ا�ساك@
أو ". ذبح ال�سائك عندها واإلجراء � َسَدنتها و�و ذRك 7"األوثان 

عليه اسم أصنامهم، وÁذا ذsوا ما nنوا إذا ذsوا ما جعلوه هللا ذكروا 
 .ألصنامهم Rم يذكروا عليه اسم اهللا، وهذا معª آخر Rآلية اRكر�مة
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:  من نفس اRسورة نقرأ قوr عز شأنهÈÊÉ- ÈÊÒوÎ اآلي�@ 
1َْعاٌم "

َ
1َْعاٌم وََحْرٌث ِحْجٌر ال ûَْطَعُمَها إِال َمْن yََشاُء بِزَْعِمِهْم َوأ

َ
َوقَاRُوا َهِذهِ أ

اًء َعلَيِْه ُحر§  ِ َعلَيَْها افِْ~َ 1َْعاٌم ال يَْذُكُروَن اْسَم ا&°
َ
َمْت ُظُهورَُها َوأ

وَن  1َْعاِم َخاRَِصٌة  َوَقاRُوا َما 7ِ * َسيَْجِز�ِهْم بَِما nَنُوا ûَْفَ~ُ
َ
Ïُُطوِن َهِذهِ األ

ْزَواِجنَا َوÁِْن يَُ�ْن َميْتًَة َ'ُهمْ 
َ
ٌم َ�َ أ ُكوِرنَا َوُ\َر° ُGِ ُء َسيَْجِز�ِهْمµَ  ِ'يِه ُ�َ

هو ا�ضييق، وا�قصود أنهم " اِ-ْجر"و". وَْصَفُهْم إِن°ُه َحِكيٌم َعِليمٌ 
ذRك أنهم nنوا إذا عي°نوا أشياء من . ûَْقِ�ونها � طرٍف دون آخر

ûَْعنُون َخَدم   ، "ال ûَْطَعمها إال من yشاء "   : حرثهم وأنعامهم آل�تهم قاRوا
َمْت ُظُهورَها ف¯  أما . ان واRرجال دون ال�ساءاألوث األنعام الh ُحر§

َواِ� 
َ
األنعام الh ال يُْذَكر اسم اهللا  ثم هناك  .اºحائر واRسوائب وا-

 ال �ّجون  :  وقيل . اGبح، وÁنما يذكرون عليها أسماء األصنام 7  عليها 
 هذه  : ا أنعامهم فقاRوا أى أنهم قّسمو . عليها وال يُلَب«ون � ظهورها

ََكر عليها اسم  مة الظهور، وهذه أنعاٌم ال يُْذ) أنعاٌم ِحْجٌر، وهذه أنعاٌم \ر°
بطون هذه  ما 7: "يقوRون أيضا  لNس ذRك فحسب، بل nنوا  . اهللا

ٌم � أزواجنا، وÁن ي�ن َميْتًَة فهم فيه  األنعام خاRصٌة Gكورنا و\ر°
ِجّنة اºحائر واRسوائبأى أن ما ُوtِ م". �µء

َ
 َحيðا فهو خاRص  ن أ

R$كور ال تأqل منه اإلناث، وما ُوtِ منها ميتًا اش~ك فيه اGكور 
َوxََْعلُوَن Rَِما ال : "وÎ ذات اRسياق أيضا ورد قوr سبحانه. اإلناث

ا َرَزْ/نَاُهمْ  ون أنهم nنوا xعل، ومعناه )ÄÅ/ اgحل" (ûَْعلَُموَن نَِصيبًا Kِم°
hاد(ال علم �ا  آل�تهم الÖ علون �ا ألنهاx ف¯ ال تدرى ماذا ،
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صيبا üا رزقهم اهللا من اRزروع واألنعام يتقرuون ن) وماذا ال xعلون
   .بذRك إ)ها

اثات 7 الُعَقد،  ٌر Rلُكّهان واgف°
ْ
وÎ القرآن ا�جيد أيًضا ِذك

حرم ورجب، وµنوا واألشهر ا-ُُرم، و¦ ذو القعدة وذو ا-جة وا�
يتوقفون فيها عن القتال واألخذ باåأر وxعلونها شهور هدنة، وÁن 
nنوا أحيانا ما cستمرون فيها معو§ض@ عنها ^شهور أخرى يتوقفون 

كما nن األخذ باåأر ". ال�°äِء: "فيها عن ا�عارك، وهو ما cسمونه
 با�قابل nنت تقليدا جاهليا راسخا 7 أعماق اgفس العرuية، ول�نْ 

Kكة بما فيها اRكعبة َحَرًما آمنا ال xوز األخذ باåأر فيه مهما nنت 
، "اºيت ا-رام"، و"اôº ا-رام: "وRGك يقال. األسباب وا�غر�ات

hِ ": "ا�سجد ا-رام"و
°
َق§ َوَمْن  َوال Æَْقتُلُوا اg°ْفَس ال

ْ
 بِا-

°
ُ إِال َم ا&° َحر°

 7ِ قُِتَل َمْظلُومً 
ْ

َطانًا فَال cُْ�ِف
ْ
َنا Rَِوِ)§ِه ُسل

ْ
َقتِْل  ا َ'َقْد َجَعل

ْ
باألخذ (ال

باقتصاص اtولة من القاتل أو  بأخذها اtية (إِن°ُه nََن َمنُْصوًرا ) باåأر
̧اء)" (منه ألو)اء القتيل حسبما ãتارون َقْوُل رَُسوٍل "، )ÊÊ/ اإل

َ
إِن°ُه ل

 َما تُْؤِمنُوَن َوَما ُهَو بِقَ * َكِر�ٍم 
ً

  * ْوِل َشاِعٍر قَِليال
ً

َوال بَِقْوِل nَِهٍن قَِليال
ُروَن 

°
َعاRَِم@َ * َما تََذك

ْ
�ٌل ِمْن رَب§ ال ِõْÆَ) "ا-اقّة /ÇÍ- ÇÊ( ،" §�َ َوِمْن

اثَاِت 7ِ  ُعَقدِ  اg°ف°
ْ
ِ ا0ْنَا َعَ�َ "، )Ç/ الَفلَق" (ال ُهوِر ِعنَْد ا&° َة اRش«  إِن° ِعد°

ْرuََعٌة ُحُرٌم َذRَِك  َشْهًرا 7ِ 
َ
رَْض ِمنَْها أ

َ
َماَواِت َواأل ِ يَْوَم َخلََق اRس° ِكتَاِب ا&°

nَ @َÌِف°ًة َكَما  ُمْ�ِ
ْ
R1ُْفَسُ�ْم َوقَاتِلُوا ا

َ
َقي§ُم فَال Æَْظِلُموا ِ'يِهن° أ

ْ
يُن ال §tا

َ مَ  ن° ا&°
َ
ُمت°ِقَ@ ûَُقاتِلُونَُ�ْم nَف°ًة َواْعلَُموا أ

ْ
Rَع ا * äِ°َما ال�   ِزَ�اَدٌة 7ِ ءُ إ°1ِ
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Kُونَُه َ�ًما ِ)َُواِطئُوا  ونَُه َ�ًما َوُ�َر§
»
ل يَن َ{َفُروا ُ�ِ ِ

°
Gُ�ْفِر يَُضل« بِِه ا

ْ
ال

 ُ ْ-َماRِِهْم َوا&°
َ
ُ ُز�§َن Rَُهْم ُسوُء أ َم ا&° وا َما َحر°

»
ُ َ'ُيِحل َم ا&° َة َما َحر°  ال ِعد°

َ فِِر�نَ ى ûَْهدِ 
ْ
َقْوَم ال

ْ
ْ-بَُد رَب° "، )ÊÅ- ÊÓ/ ا�وuة" (ال

َ
ْن أ

َ
Kِْرُت أ

ُ
َما أ إ°1ِ

 ِ
°

Gِة ا َ ْôَ ْºى َهِذهِ ا �َ »vُ ُ
َ

rَها َوKَ ُمْسِلِم@َ ءَحر°
ْ
Rوَن ِمَن اqُ

َ
ْن أ

َ
Kِْرُت أ

ُ
"  َوأ

ْن Rَُهْم َحَرًما آِمًنا ÒÈ( ،" ْxُ/ اgمل( َوRَْم 1َُم�§
َ
 َ� أ

§
vُ ِْه 0ََمَراُت َ

 ءúَ إِ)
ن°ا ُ َt الَقَصص" (ِرْزقًا ِمْن /ÄÓ( ،" نَا َحَرًما آِمنًا

ْ
ن°ا َجَعل

َ
َوRَْم يََرْوا .

َ
أ

ِ يَْ�ُفُرونَ  َاِطِل يُْؤِمنُوَن َوuِِنْعَمِة ا&°
ْ

ºفَِبا
َ
ُف اg°اُس ِمْن َحْوRِِهْم أ " َوُ�تََخط°

 ).ÅÓ/ العنكبوت(
ك العرب ا½اهلي@ بما  كما أبرز القرآن  7 أpq من Kوضٍع تمس«

َوÁَِذا ِ/يَل : "ترÌه �م األجداد واآلباء من �دات وتقا)د تمس  حديديðا
َوRَْو nََن 

َ
َفيْنَا َعلَيِْه آَبَاَءنَا أ

ْ
ل
َ
ُ قَاRُوا بَْل نَ�°ِبُع َما أ نَْزَل ا&°

َ
Rَُهُم ات°ِبُعوا َما أ

َوÁَِذا ِ/يَل Rَُهْم "، )ÈÓÍ/ اºقرة" ( َشNْئًا َوال ûَْهتَُدونَ آَبَاُؤُهْم ال ûَْعِقلُونَ 
 اRر°ُسوِل قَاRُوا َحْسaُنَا َما وََجْدنَا َعلَيِْه آَبَاَءنَا 

َ
{ِÁَو ُ نَْزَل ا&°

َ
 َما أ

َ
ÆََعاRَْوا إِ}

َوRَْو nََن آبَاُؤُهْم ال ûَْعلَُموَن َشNْئًا َوال ûَْهتَُدونَ 
َ
بَْل قَاRُوا  "،)ÈÍÇ/ ا�ائدة" (أ

ٍة َوÁِن°ا َ�َ آثَارِِهْم Kُْهتَُدونَ  م°
ُ
 ).ÙÙ/ اRزخرف" (إِن°ا وََجْدنَا آبَاَءنَا َ�َ أ

وuاإلضافة إ} ا�Rم عن اRوث�ي@ Õد القرآن اRكر�م يتحدث 
 ئدعن عقا

ð
ýُ نًا أنNصارى مبgنوا يرددون  ا)هود واn @من الطائفت 

بوا يوم أنهم أبناء اهللا وأحباؤ ه، وأن ا)هود nنوا يقوRون إنهم لن يعذ°
القيامة إال أياما معدودات، وأن منهم من nن xعل ُعَز�ًْرا ابن اهللا 
مثلما nن اgصارى يقوRون إن ا�سيح هو ابن اهللا، وÁن nن األخiون 
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ثون األRوهية، ومنهم من nن يعبد Kر�م وا�سيح مع اهللا
§
بل لقد . يثل

أحبارهم ورهبانهم أرuابا من دون اهللا ي�بعون ما أدخلوه ا�ذوا من 
. �م 7 اtين من عقائد وعبادات و�ائع ما أنزل اهللا بها من سلطان

مة  كما ذكر القرآن ²ر�ف الفر�ق@ Rكتبهم، ونَص° � األطعمة ا�حر°
� ا)هود وما أضافوه إ)ها üا Rم �ّرمه سبحانه عليهم، وهو -م 

أشار إ} عقيدتهم 7 اgبوة وأنها \صورة طبقا tعواهم 7 اإلبل، و
بª إ¸ائيل، وزَْعمهم أن اهللا قد َعِهَد إ)هم أال يؤمنوا بأى رسول إال 
إذا أتاهم بقرuان تõل عليه من اRسماء نار تلتهمه، وأنه سبحانه Rم 
xعل عليهم 7 غi ا)هود سaيال، ومن ثم nن من حقهم أن �cقوهم 

نوا أماناتهم معهم دون خوف من عقاب اهللا، واد�ئهم أنهم قتلوا وãو
ِحب°اُؤُه قُْل : "ا�سيح وصلبوه

َ
ِ َوأ Ïْنَاُء ا&°

َ
ُْن أ

َُهوُد َواg°َصارَى �َ
ْ

ِت ا)
َ
َوقَال

ْن َخلََق ûَْغِفُر Rَِمْن cََشاُء  1ْتُْم ^ََ�ٌ Kِم°
َ
بُُ�ْم بُِذنُوuُِ�ْم بَْل أ فَِلَم ûَُعذ§

ِْه َو�ُعَ 
َ

(ِÁْنَُهَما َوNَرِْض َوَما ب
َ
َماَواِت َواأل ُك اRس°

ْ
ِ Kُل ُب َمْن cََشاُء َوِ&° ذ§

 ُiَمِص
ْ
Rا�ائدة" (ا /ÈÉ( ،" ْوِ)َاُء

َ
ن°ُ�ْم أ

َ
يَن َهاُدوا إِْن َزَ-ْمتُْم . ِ

°
Gَها ا »û

َ
قُْل يَا .

َموَْت إِْن ُكنْتُمْ 
ْ
Rاِس َ'تََمن°ُوا ا°gِمْن ُدوِن ا ِ ، )Å/ ا½معة" ( َصاِدِ/@َ ِ&°

ُهْم " °1
َ
Qَِِك بRإ¸ائيل(َذ ªي°اًما َمْعُدوَداٍت ) أى ب

َ
نَا اg°اُر إِال° . ْن Æََمس°

َ
قَاRُوا ل

ونَ  وََغر°ُهْم 7ِ  َُهوُد "، )ÙÇ/ آل عمران" (ِدينِِهْم َما nَنُوا ûَْفَ~ُ
ْ

ِت ا)
َ
َوقَال

ِت اg°َص 
َ
ِ َوقَال فَْواِهِهْم ُعَز�ٌْر اÏُْن ا&°

َ
ِ َذRَِك قَْوRُُهْم بِأ َمِسيُح اÏُْن ا&°

ْ
Rارَى ا

 يُْؤفَُكوَن 
°

�
َ
. ُ يَن َ{َفُروا ِمْن َ/بُْل قَاتَلَُهُم ا&° ِ

°
Gَُذوا * يَُضاِهئُوَن قَْوَل ا ا�°

َمِسيَح اÏَْن Kَْرَ�َم وَ 
ْ
Rَوا ِ ْرuَابًا ِمْن ُدوِن ا&°

َ
ْحبَارَُهْم َورُْهبَا1َُهْم أ

َ
Kُِروا أ

ُ
َما أ
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Ìُونَ  ِ�ُْc ا  ُهَو ُسبَْحانَُه َ-م°
°
َ إِال

َ
rًَِها َواِحًدا ال إRَِْعبُُدوا إ(ِ 

°
 -ÊÍ/ ا�وuة" (إِال
ÊÈ( ،" ْرَ�َم قُْل َ'َمْنKَ ُنÏَْمِسيُح ا

ْ
Rُهَو ا َ يَن قَاRُوا إِن° ا&° ِ

°
Gَقْد َ{َفَر ا

َ
ل

َراَد 
َ
ِ َشNْئًا إِْن أ ُه َوَمْن ûَ 7ِْمِلُك ِمَن ا&° م°

ُ
َمِسيَح اÏَْن Kَْرَ�َم َوأ

ْ
Rْهِلَك اûُ ْن

َ
 أ

رِْض َوَما بNَْنَُهَما ãْلُُق َما cََشاُء 
َ
َماَواِت َواأل ُك اRس°

ْ
ِ Kُل يًعا َوِ&° ِÖَ رِْض

َ
األ

 �َ 
§

vُ َ�َ ُ َ "، )ÈÓ/ ا�ائدة" ( قَِديرٌ ءَوا&° يَن قَاRُوا إِن° ا&° ِ
°

Gَقْد َ{َفَر ا
َ
 ل

 ªََِمِسيُح يَا ب
ْ
Rْرَ�َم َوقَاَل اKَ ُنÏَْمِسيُح ا

ْ
Rَر7§  ُهَو ا َ اMِيَل اْ-بُُدوا ا&° َ ْ̧

 إِ
َواُه اg°اُر َوَما 

ْ
َن°َة َوَمأ

ْ
ُ َعلَيِْه ا½ َم ا&° ِ َ'َقْد َحر° َوَرu°ُ�ْم إِن°ُه َمْن cُْ�ِْك بِا&°

نَْصاٍر 
َ
اRِِمَ@ ِمْن أ َقْد َ{فَ * Rِلظ°

َ
َ ثَاِلُث ثَالثٍَة َوَما ل يَن قَاRُوا إِن° ا&° ِ

°
Gَر ا

يَن َ{َفُروا  ِ
°

Gن° ا ََمس°
َ

ا ûَُقوRُوَن ) ٌ َواِحٌد َوÁِْن Rَْم يَ�ْتَُهوا َ-م°
َ

rِإ 
°
ٍ إِال

َ
rِِمْن إ

ِ)مٌ 
َ
ُ يَا ِعäَN اÏَْن Kَْرَ�مَ "، )ÓÙ- ÓÊ/ ا�ائدة" (ِمنُْهْم َعَذاٌب أ  َوÁِْذ قَاَل ا&°

ُذوِ#  ِ
َت Rِلن°اِس ا�°

ْ
نَْت قُل

َ
أ
َ
�§  أ

ُ
ِ قَاَل ُسبَْحانََك َما  َوأ إRََِهْ@ِ ِمْن ُدوِن ا&°

Nَْس ِ}  يَُ�وُن ِ} 
َ
قُوَل َما ل

َ
ْن أ

َ
تُُه َ'َقْد َعِلْمتَُه Æَْعلَُم َما  أ

ْ
sَِقE إِْن ُكنُْت قُل

 7ِ  äِْعلَُم َما 7ِ  1َْف
َ
نْ  وال أ

َ
ُغيُوِب 1َْفِسَك إِن°َك أ

ْ
ُم ال

°
/ ا�ائدة" (َت َعال

ÈÈÅ( ،" ِن° ِمنُْهْمÁَو)ِكتَاِب ) أى من ا)هود
ْ
ِس�َتَُهْم بِال

ْ
R
َ
ُووَن أ

ْ
َفِر�ًقا يَل

َ
ل

 ِ ِكَتاِب َو�َُقوRُوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد ا&°
ْ
ِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن ال

ْ
ِ�َْحَسبُوُه ِمَن ال

 ُ Rَوَ�ُقو ِ َكِذَب وَُهْم ûَْعلَُموَن َوَما ُهَو ِمْن ِعنِْد ا&°
ْ
ِ ال َفَو�ٌْل * وَن َ�َ ا&°

وا  ِ ِلNَْشَ~ُ يِْديِهْم 0ُم° ûَُقوRُوَن َهَذا ِمْن ِعنِْد ا&°
َ
ِكتَاَب بِأ

ْ
يَن يَْ�تُبُوَن ال ِ

°$ِR
ا يَ�ْ  يِْديِهْم َوَو�ٌْل Rَُهْم Kِم°

َ
ا َكتَبَْت أ   فََو�ٌْل Rَُهْم Kِم°

ً
" ِسبُونَ بِِه 0ََمنًا قَِليال

َ¾َِم َ-ْن Kََواِضِعهِ "، )ÓÉ- ÓÒ/اºقرة(
ْ
فُوَن ال يَن َهاُدوا ُ�َر§ ِ

°
Gِمَن ا "

َعن°اُهْم ) أى بª إ¸ائيل(فَِبَما 1َْقِضِهْم "، )ÇÅ/ ال�ساء(
َ
ِميثَاَ/ُهْم ل



 
٢٣٦

 ðَُسوا َحظyَواِضِعِه َوKَ َِم َ-ْن¾َ
ْ
فُوَن ال نَا ُقلُوuَُهْم قَاِسيًَة ُ�َر§

ْ
ا وََجَعل ا Kِم°

  ِمنُْهْم فَاْ-ُف َ-نُْهْم 
ً

 قَِليال
°
ِلُع َ�َ َخائِنٍَة ِمنُْهْم إال ُروا بِِه َوال تََزاُل Æَط°

§
ُذك

ُمْحِس�َِ@ 
ْ
Rُ�ِب« ا َ َخْذنَا * َواْصَفْح إِن° ا&°

َ
يَن قَاRُوا إِن°ا نََصاَرى أ ِ

°
Gَوِمَن ا

 
§
ا ُذك ا Kِم° ðِميثَاَ/ُهْم فَ�َُسوا َحظ 

َ
َْغَضاَء إِ} ْºَعَداَوَة َوا

ْ
ْغَر�ْنَا بNَْنَُهُم ال

َ
ُروا بِِه فَأ

ُ بَِما nَنُوا يَْصنَُعونَ  ِقيَاَمِة وََسوَْف يُ�َب§ئُُهُم ا&°
ْ
، )ÈÊ- ÈÇ/ ا�ائدة" (يَْوِم ال

 ذِ "
°

vُ ْمَنا يَن َهاُدوا َحر° ِ
°

Gمْ ى وََ�َ ا َغنَِم َحر°
ْ
ََقِر َوال ْºَنا َعلَيِْهْم ُظُفٍر َوِمَن ا

ْو َما اْختَلََط بَِعْظٍم َذRَِك 
َ
ََوايَا أ

ْ
ِو ا-

َ
 َما æََلَْت ُظُهورُُهَما أ

°
ُشُحوKَُهَما إال

  "، )ÈÇÅ/ األنعام" (َجَز�ْنَاُهْم بِبَْغِيِهْم َوÁِن°ا Rََصاِدقُونَ 
ð

َعاِم nََن ِحال  الط°
»

vُ
 ªَِºِ  َ ْ̧

َم إِ  َما َحر°
°
اMِيَل إِال َ ْ̧

ْوَراةُ إِ َل ا�° °õَÆُ ْن
َ
اMِيُل َ�َ 1َْفِسِه ِمْن َ/بِْل أ

تُوا بِا�°ْوَراِة فَاتْلُوَها إِْن ُكنْتُْم َصاِدِ/@َ 
ْ
يَن "، )ÒÊ/ آل عمران" (قُْل فَأ ِ

°
Gا

تNَِنَا بِقُ ) أى ا)هود(قَاRُوا 
ْ
 نُْؤِمَن Rَِرُسوٍل َحh° يَأ

°
ال

َ
ْنَا أ

َ
َ َعِهَد إِ) ْرuَاٍن إِن° ا&°

qُلُُه اg°اُر قُْل قَْد َجاَءُ{ْم رُُسٌل ِمْن َ/بِْ� 
ْ
ِ  تَأ

°
Gِاuنَاِت َو§Nَ ْºتُْم فَِلَم ى بِا

ْ
قُل

تُُموُهْم إِْن ُكنْتُْم َصاِدِ/@َ 
ْ
ْت َطائَِفٌة ِمْن "، )ÈÉÊ/ آل عمران" (َ/تَل

َ
َوقَال

ِكتَاب ِ
ْ
ْهِل ال

َ
ِ ) من يهود ا�دينة(أ

°
Gنْ ى آِمنُوا بِا

ُ
يَن آَمنُوا وَْجَه أ ِ

°
Gِزَل َ�َ ا

ُهْم يَرِْجُعوَن 
°
َعل

َ
 Rَِمْن تَِبَع ِدينَُ�ْم * اg°َهاِر َواْ{ُفُروا آَِخَرُه ل

°
َوال تُْؤِمُنوا إِال

وÌُْم ِعنَْد  ْو ُ�َاج«
َ
وتNِتُْم أ

ُ
َحٌد ِمثَْل َما أ

َ
 أ

ْن يُْؤ�َ
َ
ِ أ ُهَدى ُهَدى ا&°

ْ
Rقُْل إِن° ا

ُ َواِسٌع َعِليٌم َرu§ُ�ْم قُْل  ِ يُْؤÆِيِه َمْن cََشاُء َوا&° َفْضَل Ïِيَِد ا&°
ْ
*  إِن° ال

َعِظيِم 
ْ
َفْضِل ال

ْ
ُ ُذو ال ِكتَاِب * ãَْتَص« بِرæََِْتِه َمْن cََشاُء َوا&°

ْ
ْهِل ال

َ
َوِمْن أ

َْك َوِمنُْهْم َمْن إِْن تَ 
َ

ِه إِ)
َمنُْه بِِقنَْطاٍر يُؤَد§

ْ
َْك َمْن إِْن تَأ

َ
هِ إِ)

َمنُْه بِِدينَاٍر ال يُؤَد§
ْ
أ

Nَْس َعلَيَْنا 7ِ 
َ
ُهْم قَاRُوا ل °1

َ
Qَِِك بRَما ُدْمَت َعلَيِْه َقائًِما َذ 

°
ي§َ@ َسaِيٌل  إِال م§

ُ
األ
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َكِذَب َوُهْم ûَْعلَُمونَ 
ْ
ِ ال َوقَْوRِِهْم "، )ÓÙ- ÓÄ/ آل عمران" (َوَ�ُقوRُوَن َ�َ ا&°

ِ َوَما َ/تَلُوُه إِن° ) أى ا)هود( َمِسيَح ِعäَN اÏَْن Kَْرَ�َم رَُسوَل ا&°
ْ
Rنَا ا

ْ
ا َ/تَل

 âِ
َ
يَن اْختَلَُفوا ِ'يِه ل ِ

°
Gِن° اÁَُهْم َوR ِ�ْن ُشب§َه

َ
َشكE ِمنُْه َما  َوَما َصلَبُوُه َول

ن§ َوَما َ/تَلُوُه يَِقينًا   اÆ§بَاَع الظ°
°
ٍم إِال

ْ
ِْه َوµََن بَ * Rَُهْم بِِه ِمْن ِعل

َ
ُ إِ)

ْل َرَ'َعُه ا&°
ُ َعِز�ًزا َحِكيًما و�ب� ا�جوس، وهناك آية ). ÈÄÓ- ÈÄÉ/ ال�ساء" (ا&°

ُ ال Æَت°ِخُذوا : "قرآنية تتحدث عن ت	نية األRوهية هذا نّصها َوقَاَل ا&°
ٌ  َواِحٌد فَإِي°ا

َ
rََِهْ@ِ اثْ�َْ@ِ إ1ِ°َما ُهَو إRِحل ("فَارَْهبُونِ ى إgا/ÄÈ( وأقرب ما ،

: يم�ن أن يفد إ} اGهن هنا 0َنَِو�°ة فارس، إذ nنوا يعبدون إ�@
وأغلب الظن أنه nن هناك عرب . واحدا Rلنور، واآلخر Rلظلمة

 .يؤمنون بهما تأثًّرا بالفرس
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 ا�جوم � اRسنة اgبو�ة
ن°ة ¦ ا�صدر اåا� بعد القرآن ôRين 	ه ال  . ���ع فقطRلاRس«

نعم لNست اRسنة ا�صدر اåا� Rل���ع فحسب بل Rلعقيدة 
ذRك أن اRرسول Rم ي�ن ي�ناول 7 . واألخالق واRسلوك واGوق أيضا

أحاديثه أKور ال���ع وحدها بل nن يدعو  معها إ} األخالق 
اRكر�مة وا��فات القو�مة واGوق اRرا� والعقيدة اRسليمة وما إ} 

 : "قال اRرسول ص� اهللا عليه وسلموقد . هذا
§

�Áكتاَب  أال وRأوتيُت ا
 ، وهذا أKر طبي�. فِمثُْل اRكتاب هو اRسنة ا��Rفة". ومثلَُه معه

فلNس من ا�عقول أن ي�ون اRرسول ñرد حاKل RلوY ال يصنع شNئا 
آخر غi تبليغه دون مباالة بعجز اgاس عن فهم القرآن، أو حiتهم 

Rون اRواقعة الh أمام اgص ال §õَûُ يدرون كيف يطبقونه أو كيف 
فمن الطبي� أن يت¾م . أمامهم � ا�بادئ العامة الh يتضمنها مثال

وال بد أن ي�ون ýم اRرسول 7 . اRرسول 7 هذه ا-االت وأشباهها
اtين صحيحا ما دام القرآن Rم يõل بتصحيحه، وÁال فمن ي�ون 

  ى؟  ýمه صحيحا يا تر
 القرآن ãالف ما قاr اRرسول أو عمله فهذا أKر أما إذا نزل

وuا�ناسبة فإن األKور .  وأما سائر ýمه 7 اtين فصحيح،اس�ثنا!
�تبه القرآن فيها إنما تدل � حبه ص� اهللا عليه وسلم tعوته  hال
وحرصه � خدمتها ب�ل ما cستطيع وميله RلتNسi � العباد 
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 راحتهم، ل�ن اRوY قد يõل رغم ذRك أحيانا مبNنا r واجتهاده 7
 إذ فوق v ذى علم عليم هو اهللا ،أن خالف ما صنع هو األو£

سبحانه، اGى يعرف Kصلحة العباد أفضل من أى إyسان حR hو nن 
 . ذRك اإلyسان نaيا رسوال

اRرسول إذن لNس ñرد مبلغ Rلقرآن عن رuه، بل يت¾م و��م  
 hِوق و�صحح العقيدة و�ُْفGسلوك و�رّ� اRع و�وجه األخالق وا�cو

iضمRين. و�هدى اtوقد . و� هذا فإن أحاديثه جزء أسا� من ا
حذر عليه اRسالم ا�سلم@ إن�ار اRسنة sجة أن 7 كتاب اهللا 

 � ُمت°ِكئٌ  وهو أال هل عä رجٌل ûَبْلُُغه ا-ديُث عª: "اRكفاية
 : بNنَنَا وNuنَ�م كتاُب اهللاِ  ":، فيقوُل أر�َ�ِتهِ 

ً
فما وجْدنا فيه حالال

مناه نَاه، وما وجْدنا فيه حراًما َحر°
ْ
َم رسوُل اِهللا ". استحلَل وÁِن° ما حر°

َم كما حرَم اهللا ص�° اُهللا عليه
°
ِفَ@° أحَدُ{م"، "وسل

ْ
ل
ُ
 � ُمت°ِكئًا ال أ

ا أKرُت بهِ ى  يأتيِه األKُر من أKرأر�َ�تهِ  :  أو 1َّهيُْت عنُه، فيقولKم°
فما وجدنا فيه من حالٍل أحللناُه، وما . بNننا وNuنُ�م هذا القرآنُ "

ْمناهُ   ". وجدنا فيِه من حراٍم َحر°
§

�Áكتاَب ومثلَُه معه أال وRيُت اÆِو
ُ
  ."أ

واRواقع أنه بدون ا-ديث يم�ن أن يقع كثi من اgاس 7 
لNس : "مادا � اآلية ا�ا)ةأخطاء ش�يعة، فu�Nوا ا�مر مثال اعت

�  اGين آمنوا وعملوا اRصا-ات ُجنَاٌح فيما َطِعُموا إذا ما اÆ°َقْوا 
َقْوا وآَمنوا ثم اÆ°َقْوا وأحَسنوا °Æصا-ات ثم اRفاآلية 7 ". وآَمنوا وعملوا ا

ظاهرها تقول إن ا�هم اإليمان وا�قوى والعمل اRصالح، ولNس هناك 
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إال أن هناك .  7 أن يأqل اإلyسان و�cب ما cشاءأى بأس بعد ذRك
فئة تن�سب إ} اإلسالم ظهرت 7 الع� ا-ديث تنكر األحاديث وال 
ثِر عن اRرسول من قول أو فعل أو 

ُ
ترى سوى القرآن، وترفض ما أ

بل إن بعضهم ينâ أن ي�ون اRرسول قد نطق . تقر�ر، وال éد r قيمة
جهاز 5سجيل ولNس إyسانا ذا عقل ^lء آخر سوى القرآن، وÌأنه 

وقلب وضمi وشعور با�سؤو)ة وقدرة � ا�Rح وا�وضيح 
 .  القرآنN@:وهذه الفئة 5س�. وا�طبيق وا-�م وا�وجيه

رسالة "و�لك الطائفة بذرة قديمة، فقد ذكر ابن تيمية 7 
أصل مذهبهم تعظيم "عن ا�وارج أن " الفرقان ب@ ا-ق واºاطل

 وطلب ات§باعه، ل�ْن خرجوا عن اRسنة وا½ماعة، فهم ال القرآن
يََرْون ات§باع اRسنة الh يظنون أنها �الف القرآن Rnرجم ونصاب 

وuا�ثل نراهم ال يوافقون � ا�سح � ا�ف@ ". ا�Rقة وغi ذRك
كذRك فإن اgجدات أضافت إ} . ألنه لNس مذكورا 7 كتاب اهللا

وµن بعض ا�عÐلة � .  لعدم وروده 7 القرآنذRك إسقاط حد ا�مر
. األقل ال يََرْون 7 ا-ديث ا�تواتر حجية، ½واز دخول اRكذب عليه

يورد " األم" وÎ كتاب .كما nن اgّظام ûَُعّد أبا هر�رة أqذب اgاس
اRشاف� حوارا بNنه وu@ أحد منكرى اRسنة 7 ع�ه أواخر القرن 

  . ىاåا� ا�جر
 اGين يقوRون بذRك 7 الع� ا-ديث طائفة من أهل ا�ند ومن

ظهرت 7 أواخر القرن ا�اسع ع� منها KوRوى عبد اهللا جكراRوى 



 
٢٤١

وKوRوى أæد اtين أKر�5ى وKوالنا أسلم جراجبورى وغالم أæد 
القرآنيون وشبهاتهم : "خادم ®ش 7 كتابه القيم. برو�ز � ما وضح د

�ت تلك اtعوة حh وجدنا من أوùك وقد ان�". حول اRسنة
أæد صب منصور ا�درس . القرآنN@ عددا من ا���@ يÐعمهم د

: فهو، 7 كتابه. اRسابق ïامعة األزهر، وا�قيم حا)ا 7 أKر��ا
ا�ملوء باألخطاء اإلKالئية واgحو�ة " القرآن وK âÌصدرا Rل���ع"

وüا قاr . اديَث وجام� ا-ديثوا�Rفية، يهاجم ^�اسٍة بالغٍة األح
7 هذا اRصدد أن v واحد من أصحاب ُكتُب ا-ديث اgبوى 
ا��Rف قد انتخل أحاديث كتابه من ع�ات آالف األحاديث üا 

واRواقع . يدل، كما يقول، � أن الغش nن قد اس��ى 7 ذRك اºاب
ثون قد اخ~عو ا األحاديث أن هذا د)ل ضده ال r، إذ Rو nن ا�حد§

الh تضمها كتبهم حسبما يقول فِلَم أتعبوا أنفسهم 7 الغرuلة 
نوه كتبَهم ما دام  واgخل؟ نعم �اذا Rم يأخذوا v حديث قابلهم وضم°

إن هذا 7 اRواقع برهان � أن علماء األKر تدلNسا 7 تدلNس؟ 
ا-ديث، رضوان اهللا عليهم، nنوا يطبقون منهجا علميا \كما وال 
يقبلون األشياء � عالتها، وÁال فلو nنوا قد اخ~عوا األحاديث 
اgبو�ة Rإلساءة إ} اإلسالم كما يدZ فلم يا ترى nنوا يتعبون 
أنفسهم و�عيدون اgظر فيما اخ~عوه وزّ�فوه )�تقوا منه أشياء 

 و�ذفوا منه أشياء؟ 
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ء أما قوr إن اإلسالم Rم ي�تظر اºخارى وKسلم وuقية علما
ا-ديث حh يؤلفوا كتبهم تلك، بل nن ا�سلمون يمارسون دينهم 

فقد nن ا�سلمون . قبل هؤالء بقرون فاRرد عليه من أسهل األشياء
cستعينون طوال تلك القرون باألحاديث اgبو�ة أيضا، و� ما فعله 
علماء ا-ديث أنهم أرادوا غرuلة األحاديث ا��سوuة Rلنú وتبو�بها 

القضاة وا�فتون وأصحاب ا�ذاهب الفقهية ñمو�ت sيث xد 
األحاديث ب@ أيديهم منظمًة جاهزًة ال ²وجهم K vرة إ} تقو�مها 

ولNس معª هذا أن األحاديث الÖ hعها أهل . وا�	بت من صحتها
ا-ديث ¦ فوق اgقد، فما هم 7 نهاية ا�طاف إال ^� يصيبون 

. خر 7 أى ميدان من ميادين العلموãطئون، شأنهم شأن أى �Rم آ
Rكنهم قد بذRوا مع ذRك جهودا عبقر�ة 7 الفحص وا�قو�م 

 !وا�صنيف
كذRك يزعم أæد صب منصور أن األحاديث اgبو�ة تناقض 

وهذا ýم خاطئ، إذ مn hنت أحاديث اRرسول . القرآن و²ارuه
 لNست من مناقضة Rلقرآن؟ إن ذRك Rو حدث فمعناه أن تلك اRروايات

ýم اúg عليه اRصالة واRسالم، وهذا قليٌل ِجد« قليٍل 7 كتب 
ا-ديث ا�عتمدة كما يعرفه v من r خ|ة 7 هذا ا�جال، ا3 إال 
إذا ثبت أن ا�ناقض ا�زعوم لNس تناقضا بل هو �صيص -�م �م 

م مثال، أو اس�ثناء -الة من ا-االت الh �ا ظروف "تلفة، أو ح�
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وما إ} ... وقh انت¯ العمل به و�u ا-ديث اGى ي�ناوR rم يندثر
 .ذRك

وüا اس�ند إ)ه منصور أيضا 7 \ارuة اRسنة اgبو�ة زعمه بأن 
وظيفة اúg \مد 7 القرآن تنح� 7 ا�بليغ، وا�بليغ وحده لNس 

iمن جهاز 5سجيل. غ pqم ي�ن أR سالمRرسول . أى أنه عليه اRوا
يه اRسالم ال �ق r، بمقت� Kزاعم منصور، أن يفتح فمه برأى أو عل

اجتهاد أو تفسi أو فتوى أو ت�õل Rلح�م القرآ� � هذه ا-الة أو 
ترى أRم �دث قط أن سأل أحد اRصحابة ... تلك من ا-االت الفردية

اúg عليه اRسالم عن معª آية قرآنية استع, فهمها عليه، أو جاءه 
�سلم@ cستفتيه 7 حالة خاصة ال يعرف كيف يطبق عليها أحد ا

ا-�م القرآ� العام، أو ²رÌت نفسه ا��Rفة Rوعظ أصحابه 
ب�الم من عنده cستوY فيه القرآن؟ كذRك nن اRرسول اRكر�م 
YلوR يا مبلغاaحاكما وقائدا عسكر�ا وقاضيا، إ} جانب كونه ن . 

رك gا تراثا من األحاديث 8)ا وهو ما يعª أنه عليه اRسالم قد ت
وال ي�تâ أæد . ي�ب� أن نتمسك به حh نفهم اإلسالم فهما سليما

صب منصور بذRك بل cشتط فيدZ أن اúg عليه اRسالم خطب 
ا½معة أpq من �سائة Kرة، ومع ذRك Rم ²فظ r خطبة Öعة 

 .  واحدة، إذ nن ãطب ا½معة بالقرآن
�م إنما يمثل دستور ا�سلم@، فإذا قلنا إننا إن القرآن بوجه 

\تاجون إ} صوغ قوان@ تنظم حياتنا، أيم�ن أن يقول gا قائل إن 
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\اولة صياغة هذه القوان@ ت�ناقض مع وجود القرآن؟ إن القرآن 
ي�تâ 7 كثi من األحيان باgص � ا�طوط ال���عية العر�ضة 

يأ� ا-ديث اgبوى فيقدم gا الفتاوى وا�بادئ األخالقية العامة، ثم 
واألح م ا�فصيلية الh 5ستوY تلك ا�بادئ العامة و²و�ا إ} 

وا-ق أن القرآن واRسنة اgبو�ة cشبهان كتابا . تطبيقات عملية يومية
القرآن فيه يمثل ا�V، وا-ديث يقوم بدور : ذا هواKَش وحواٍش 

و>م اRرسول وأفعاr ¦ جزء . ا�Rح، وال تعارض اºتة ب@ االث�@
YوRم ،من اRسالم من عند نفسه وRرسول عليه اRإال إذا اجتهد ا 

توافقه اRسماء � ما اجتهد، فعندئذ يõل القرآن منبها إياه بوجوب 
 : "العدول عن هذا أو باستحسانه � األقل

°
أْن جاءه * َعaََس وتو£

 * األع� 
°O ُر فتنفَعه اGكرى * وما يدر�ك؟ لعله يَز°

°
ك أما َمِن * أو يَذ°

 ªى * استغ  * فأنت r تََصد°
°O  يَز°

°
ال

َ
وأما من جاءك cس� * وما عليك .

 * lã وهو * °̄  Rَِم ،يا أيها اý" ،"úg، إنها تذِكرة* فأنت عنه تَلَ
َحل° اُهللا Rك تaت� Kرضاَة أزواجك، واهللا غفور رحيم؟

َ
م ما أ Áذا و"، "²ر§

ْوا رؤوَسهم ورأيتَهم يَُصّدون : قيل �م ÆََعاRَْوا cستغفْر ل�م رسوُل اهللا Rَو°
ْستْغَفْرَت �م أم Rم 5ستغفْر �م* وهم Kستك|ون 

َ
لن . سواٌء عليهم أ

 ".يغفر اهللا �م، واهللا ال ûَْهِدى القوَم الفاسق@
ْن وهناك ُرًؤى رآها ص� اهللا عليه وسلم 7 ا�نام وحّدث بها مَ 

 @uنه وNادالت قامت بñ ا�ؤمن@ أو @uنه وNوحوارات دارت ب ،rحو
وهناك أيضا ُحْ�م اúg وقضاؤه ب@ ا�تخاصم@، وهذا . اR فر�ن



 
٢٤٥

وهناك ت�فات ت�فها اúg ووافقه القرآن فيها أو . طبعا غi القرآن
ه وهذا 	. إلخ... وهناك رأى ارتآه اúg من عند نفسه. �تبه عليها

برهان � أن ما يصور به أæد صب منصور رسوَل اهللا عليه اRصالة 
واRسالم من أنه Rم ي�ن أpq من آلة 5سجيل لNس فيها إال أ�طة 

 ! Rلقرآن اRكر�م هو ضالل 7 ضالل
فإذا أضفنا إ} ما Kّر أن 7 القرآن أح ما كثiة أتت ñملة 

ستخراج ا-�م 7 هذه �مة، و²تاج عند ا�طبيق إ} اgظر فيها ال
اRواقعة ا�اصة أو تلك ��õلها عليها، تg @ّaا � �و يقيª أنه ص� 

مثال . اهللا عليه وسلم Rم ي�ن ñرد مبلغ gصوص القرآن لNس إال
، الh ال بد أن ت	i عند قراءتها "ا�ائدة"ذRك آية ا�Rقة 7 سورة 

ع عنده يد اRسارق؟ وهل ما قيمة ا�بلغ اGى Æُْقطَ : لة ا�ا)ةسئاأل
Æُْقَطع v 7 األحوال أم هل هناك ظروف و�وط معينة ال بد من 
ذ هذا القطع؟ بل ما معª القطع؟  توفرها حh يتم القطع؟ وÌيف ينف°
كذRك عندنا اRزµة، ول�ن كيف ãرج ا�سلم زµته؟ وما نَِصابُها؟ 

َكَوات 	ها �ء واح د أم هل �تلف وما yسaتها إ} ماr؟ وهل اRز°
 عنه؟ وهل ال بد من إخراجها َ-يْنًا أم هل من 

°
حسب نوع ا�ال ا�ز�

ا½ائز أن =رجها 1َْقًدا؟ وهكذا يرى القارئ أن هناك، إ} جانب 
القرآن اRكر�م، مندوحًة واسعًة Rلمساهمات اgبو�ة من خالل القول 

 . إلخ... واRسلوك وا�طبيق وا-ُْ�م
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r أæد صب منصور عن اRصالة وأنها إنما أما بال�سبة �ا قا
وردت gا من أيام إبراهيم عليه اRسالم وRم تَرِْد عن طر�ق اRسنة 

úgبو�ة فيا ترى كيف وصلت إ} العرب � أيام اgأترى العرب ؟ ا
7 ا½اهلية nنوا يصلون � اgحو اGى nن يص� عليه إبراهيم 

òهاتيك القرون منذ ع� أ v ع� \مد؟ أم طوال hياء حaاألن 
هل وصلتنا 7 كتاب من كتب إبراهيم؟ فأين يا ترى ذRك اRكتاب؟ 

وآيات القرآن، الh " الفا²ة"وهل nنت صالة إبراهيم تتضمن مثال 
Rم ت�ن قد نزلت بعد، أم ماذا؟ ثم كيف cسكت القرآن فال يذكر أن 

براهيم عليه صالة اúg \مد وأتباعه لNست شNئا آخر غi صالة إ
اRسالم وسائر األنaياء؟ اRواقع أنه لNس أمامه إال اإلقرار بأنها إنما 
. وصلت إ)نا من خالل سنة نaينا \مد ص� اهللا عليه وسلم وحدها

وuا�ناسبة فأæد صب منصور يص� صالة �تلف تماما عن صالتنا 
قول إن فكيف، وهو ي. K 7واعيدها ورÌعاتها وأقوا�ا وطر�قة تأديتها

Kسألة كهذه ال يم�ن أن يقع فيها االختالف؟ ثم ماذا nن يم�ن 
أن ت�ون ا�gيجة Rو Rم ت�ن هناك أحاديث تضبط تلك ا�سألة؟ ال 

و� ذRك . ر�ب أن االختالف سيكون 7 تلك ا-الة أشد وأزعج
فَِقْس v أKور اtين وا-ياة بال�سبة Rلمسلم@، إذ العلماء والفقهاء 

"تلفون اآلن رغم وجود األحاديث، الh تضبط فهمنا وا�فتون 
Rلقرآن، وÁن nن اختالفهم \دودا، فماذا �دث إن Rم ت�ن هناك 
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أحاديث؟ يقينا Rسوف تزداد شقة ذRك ا�الف ازديادا فاحشا يثمر 
 !فتنة ال تب� وال تذر، و�تفتت ا�سلمون و�صiون َشَذَر َمَذر

عليه وسلم 7 ا½معة وغiها فقد وأما بال�سبة �َُطبه ص� اهللا 
nنت v خطبة من تلك ا�طب تتكون من ýمه هو، وÁن Rم يمنع 

ومن ب@ تلك . هذا من االس�شهاد أحيانا ببعض اآليات اRكر�مة
ُحد

ُ
أيها اgاس، أوصي�م بما : "وهذا نصها. ا�طب خطبته مثال يوم أ

ثم .  \ارمهعن كتابه من العمل بطاعته وا�نا¦ اهللا 7 أوصا�
Gِل أجٍر وذخٍر �ن ذكر اõص| ى إن�م بمRن نفسه � ا عليه ثم َوط°

وا)ق@ وا½د وال�شاط، فإن جهاد العدو شديٌد َكْرuُه، قليٌل من يص| 
إن اهللا مع من أطاعه، وÁن اRشيطان . عليه، إال من عزم r � رشده

 وا�مسوا مع من عصاه، فاستفتحوا أعمال�م باRص| � ا½هاد،
حر�ص �  أKرÌم به، فإ�ى وعلي�م باG. بذRك ما وعد{م اهللا

إن االختالف وا�نازع وا�	بيط من أKر العجز واRضعف، . رشد{م
�gا ال �به اهللا، وال يعطى عليه اü اس، إنه قُِذف 7. وهوgأيها ا 

úذنب قل r ن � حراٍم فرغب عنه ابتغاء ما عند اهللا غفرn هأن من .
ومن ص� � \مد ص�  اهللا عليه وKالئ�ته ع�ا، ومن أحسن 

ومن nن يؤمن . آجل آخرته �جل دنياه أو 7 َوقَع أجُره � اهللا 7
باهللا وا)وم اآلخر فعليه ا½معة يوم ا½معة إال صبيا أو اKرأة أو 

µلوü ر�ضا أو عبداK .ªاهللا عنه، واهللا غ ªعنها استغ ªومن استغ 
ما أعلم ِمْن َ-َمٍل يقّر�uم إ} اهللا إال وقد أKرت�م به، وال . دæي
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وÁنه قد نفث . أعلم من عمل يقر�uم إ} اgار إال وقد نهيت�م عنه
أق, رزقها ال  أنه لن تموت نفس حh 5ستوÎ ُروZِ  اRروُح األمُ@ 7

لوا 7. ينقص منه �ء، وÁن أبطأ عنها ِÖْ
َ
طلب  فاتقوا اهللا ر�uم وأ

Rم، فإنه ال ا�uرزق، وال �ملن°�م اس�بطاؤه � أن تطلبوه بمعصية ر
قد Ïُ@§ ل�م ا-الل وا-رام، غi أن . ûُْقَدر � ما عنده إال بطاعته

فمن . بNنهما ُشبًَها من األKر Rم يعلمها كثi من اgاس إال َمْن َعَصمَ 
ZراRn نn ها حفظ عرضه ودينه، ومن وقع فيهاÌاِ-َ� إ} جنب  تر

.  أال وÁن ِحَ� اهللا \ارمه.ولNس Kَِلٌك إال وr ِحً� . أوشك أن يقع فيه
إذا اشت� تداZ إ)ه سائر : وا�ؤمن من ا�ؤمن@ Rnرأس من ا½سد

 ".واRسالم علي�م. جسده
وغiه Kصدرا من ى وهو أيضا يهاجم من يعدون سنة اºخار

 أن تظل Kصادر هل يعقل: Kصادر ال���ع 7 االسالم م�سائال
 وغiه  بعد Kوت اúgى اºخار ال���ع 7 اإلسالم ناقصة ا} أن يأ�

ا)وم أqملُت ل�م  ":بقرون )كملوها؟ وماذا نفعل بقوr تعا}
h؟ "ورَِضيُت ل�م االسالم دينا، دينَ�م، وأتممُت علي�م نعم

م@ فعنده أن القرآن اRكر�م هو ا�صدر اRوحيد Rل���ع، إال أن ا�سل
ومن . أضافوا K rصادر أخرى توسعت بها الفجوة بNنهم وu@ االسالم

. ب@ تلك ا�صادر األحاديث واRس4، و�هم "تلفون فيها جزئيا و�يا
وأوùك اGين . وعنده أن تلك األحاديث لNست جزءا من اإلسالم
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úgين  يعدونها من اإلسالم إنما يتهمون اtم يبلغ اR سالم بأنهRعليه ا
 . Knال وuأنه فر°ط 7 تبليغ هذا ا½زء

واRواقع أنه يتالعب هنا . هذا ما قاr أæد صب منصور
باR¾مات، فنحن ال نؤمن  ^سنة اºخارى وال غi اºخارى بل ^سنة 
. رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، الÖ hعها ودونها هؤالء األفذاذ

úgوجودة منذ أيام اK سنةRنت تلك اµصحابة أشياء  ود،وRن بعض ا و°
منها، وµن ا�سلمون �فظونها، و�لجأون إ)ها 7 ��5عاتهم ح@ ال 
xدون 7 القرآن مبتغاهم وجودا مبا�ا مثلما nنوا وال يزاRون 
cستخدKون عقو�م واس�نتاجاتهم وقياساتهم عندما ال xدون 7 

اب كتب و� ما صنعه أصح. القرآن وا-ديث مبتغاهم وجودا مبا�ا
ا-ديث هو أنهم نقلوا أحاديث اúg من اRصدور واألفواه واRصحف 
uُوها حh ت�ون ²ت يد من ير�د فال يضيع  إ} كتب ألفوها هم وuَو°

ترى . وقته 7 اºحث عنها وال 7 ا�حقق منها بدءا من نقطة اRصفر
هل يصح أن نقول إن اgاس Rم ت�ن ت�نفس إ} أن صنف العلماء 

 كتبا 7 ا½هاز ا�نفä واRشهيق واRزفi و�حوا عملية واألطباء
 .ا�نفس؟ فكذRك ا-ال 7 كتب ا-ديث

وغiه هو اRسنة ى أما قوr إن ا�سلم@ يعدون ما كتبه اºخار
Yبو�ة، و�ّدعون أنها وgا YوRك اRسماء رغم أن ذRقد امتنع  من ا

 إ} أن جاء عن كتابته اRرسول وا�لفاء اRراشدون وغi اRراشدين
�دو�ن تلك  وغiه فتطوعوا بدافع شخ,ى بعض اgاس ºnخار
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وغiه ى اRسنة، بما يعª أن اإلسالم ظل ناقصا إ} أن تقدم اºخار
إلكماr 7 عصور الفV واالس�بداد واال�الل، أما قوr هذا فهو قول 

 فأى دافع شخ, بعث اºخارى .متهافت ال يصمد أمام اgظر العق�
 هل nن ير�د Kل  ى؟يا تر" Kسنده"أو " صحيحه" غiه � تأ)ف أو

 iخارى أو غºعه اÖ ما v أو ماال أو جاها؟ فكيف؟ إننا ال نقول إن
اºخارى 7 كتابه صحيح مائة 7 ا�ائة، بل نقول إنهم قد بذRوا 7 تلك 

 .اRسaيل جهودا عبقر�ة نaيلة نرجو أن xاز�هم اهللا عليها خi ا½زاء
وهم Rم يأتوا بتلك اgصوص من عندياتهم بل Öعوا ما nن متداوال 
� األRسن أو \فوظا 7 القلوب أو مثaتا 7 اRصحف و�عمل به 
ا�سلمون 7 ت��ف شؤونهم ال���عية واألخالقية واRسلوÌية 

إنهم، كما قلنا ونقول، Rم ي�شئوها من العدم، بل nنت . والعقيدية
uُوها Kوجودة، و� ما صنع وه هو أنهم Öعوها و²ققوا من صحتها وuَو°

 .  حh ي�ون استعما�ا سهال مNسورا �ن ير�د
وهنا نراه يلجأ إ} اتهام اºخارى بأنه أساء بأحاديثه تلك إ} 
مقام اúg اRكر�م، Kوردا حديثا يقرؤه بطر�قته ا�ر�بة، زاعما أن 

 بصورة من ير�د اºخارى يصور فيه اRرسول عليه اRصالة واRسالم
اغتصاب اKرأة من ال�ساء، مع أن ا-ديث إنما يت¾م عن سيدة nن 

وتصادف أن . اúg قد خطبها وعقد عليها Rكنه Rم ي�ن قد دخل بها
وصلت اRزوجة ا�ذكورة إ} اúg وهو 7 بعض الطر�ق مع صحابته، 

ْت 7 ^ستان، ف~ك اúg أصحابه لiى زوجته ا½ديدة، ف
َ
نِْزل

ُ
ما nن وأ
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منها ح@ رأته يمد يده إ)ها إال أن استعاذت باهللا ظنا منها أن ذRك 
ف ن أن أجابها . سيجعلها أحظى عنده حسبما أفهمها بعض زوجاته

أى أنت اآلن 7 . ُعْذِت بمعاذ: اRرسول عليه اRصالة واRسالم قائال
̧°حها إ} أهلها ��5ا Öي. æاية اهللا ما دمت قد استعذت به ال ثم 

وأqرمها وأعطاها بعض ا�ال تطيNبا �اطرها رغم ا=داعها بما 
سمعت وتنفيذها r با-رف üا ال xعلها أهال ألن ت�ون زوجة 

úgمنصور � صحة  .ا إن ا-ديث اGى اس�شهد به أæد صب
اتهامه Rلبخارى هو حديث Kوجز ال يعطى اRصورة Knلة كما �حتها 

 روايات ا-ديث األخرى من شأنه أن �x§ هنا، بيد أن اRرجوع إ}
اRصورة éلية تامة و�وضح ما أراد منصور ا�عمية عليه )صّدق 

 . القراء ا�تعجلون اتهامه ا�جحف Rلبخارى رë اهللا عنه
ومن ا-جج الh يلجأ إ)ها أæد صب منصور 7 \ارuته 

 ما فر°طنا R" :7لحديث اgبوى ا��Rف تفسiه العا� لقوr تعا} شأنه
gا عليك: "، ولقوr سبحانه"ءاRكتاب من � اRكتاب تaيانًا ÜR  ونز°

، متصورا أنه يمكنه االستدالل به � وجوب استغناء ا�سلم "ء�
وا-ق أنه Rو nن صادقا 7 هذا اGى يقول . بالقرآن عن v �ء آخر

ن قد ذكر v ألNس القرآ. R ن أو£ به أن يمزق كتبه ومقاالته أيضا
ر# باRسؤال 

§
�ء، وv @ّu �ء، وRم يفرط 7 أى �ء؟ وهذا يذك

إذا nن القرآن فيه " :اGى كنا yسمعه 7 صبانا من بعض العامة حوgا
 �K ت�تجها أفران hم يذكر عدد األرغفة الR ء فكيف� v يانaت
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ء وRم إننا ال yشاّح 7 أن القرآن قد بّ@ v �". � سaيل ا�ثال؟
. �ء، ول�ن بمعª غi هذا ا�عª العا� اRساذج يفر§ط 7 ذكر أى

yستخلص  إن القرآن كثiا ما ي�تâ برسم ا�طوط العامة ثم ي~Ìنا
 . منها ما نعالج به Kشا	نا الh تتجدد مع األيام

وقد nن اRرسول هو أول من قام بتطبيق مبادئ القرآن 
وتطبيقها  ن مبادئه و��5عاته العامةواستخراج األح م ا�فصيلية م

� اRوقائع الh 5ستجد v يوم، فكيف ûُْطلَب منا أن نهمل ما ترÌه 
rكر�م � اعتبار أنه ي�ناقض مع إيماننا بالقرآن؟ أما قوRرسول اRا اg 

يوم القيامة سيعلن براءته من أوùك اGين ترÌوا كتاب اهللا  اúg"إن 
 أخرى ومعتقدات ما أنزل اهللا بها من وهجروه جر�ا وراء Kصادر

، إن قو�: وقال اRرسول: "سلطان * ا�ذوا هذا القرآن مهجورا   يا رب§
úن ÜR ك جعلناRذÌا وiك هاديا ونصuبر âÌا من ا�جرم@، وðعدو "

يَِ�ّل وال ûََمّل من توجيهها   فهو ت�ر�ر Rالتهامات الظا�ة الh ال
cستعيض  لم@ �مة، إذ ال يوجد Kسلملعلماء ا-ديث خاصة، وا�س

ب�تب ا-ديث عن كتاب اهللا، بل v ما هناك أنها 5ساعدنا � فهم 
وتطبيقه � أحسن وجه �üن بدال من االنفالت 7 أجواز  القرآن

ثم . الفضاء دون ضابط وال رابط كما يفعل هو نفسه ومن � شا	ته
r ص� اهللا عليه وسلم هل يم�ن أن يعلن اúg« براءتَه üن cشهد 

ر اGى يقول أشهد أال   إال : "باgبوة واRرسالة، و�قف مع من ي�ف§
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؟ وÁذا nنت اRشهادة �حمد باgبوة واRرسالة "اهللا، وأن \مدا رسول اهللا
؟

َ
rاَهللا ورسو ëِْتُر hشهادة يا ترى الRثما، فما ¦ اÁو µفرا و�} 

 اúg ص� اهللا عليه وسلم وهو يؤÌد، و�ن أيضا نؤÌد معه، أن
هو ا�ثال األ� 7 ا�لق واRسلوك والعقل والفصاحة واtعوة 

ترى : Rكننا ن�ساءل. وا�خطيط والقيادة العسكر�ة واRز�مة اRسياسية
كيف توا� ا�سلَم ا-ق° نفُسه � إهمال ذRك ال~اث اgبوى العظيم 

 من هذا ال~اث اGى واºدء K vرة من جديد دون \اولة االستفادة
َ̄ لNستدير فيفاجئنا بأن علينا نبذه ْ

Rيقول فيه منصور قصائد َو 

تماما، وÁال كنا n @Ì�Kفر�ن؟ ثم إذا nن اRوY قد �تبه عليه 
يوافقه عليه، وÎ ذات اRوقت Rم يع~ض � �ء üا  اRسالم فيما Rم

 gا أن نفهم  أفال �قى،وصلنا من أحاديثه وت�فاته ا��Rفة األخر
باRرضا والقبول؟ أال  أن هذه األحاديث وا��فات ²ظى من القرآن

 يرى القارئ أن منصور يتخبط �بطا عنيفا وال cستطيع أن يهتدى

 إ} ا�روج من ا�أزق اGى أوقع نفسه فيه سaيال؟ 
 كذRك نراه يقول إن ما وصلنا من روايات األحاديث اgبو�ة فيه

ليقنا عليه هو أن علماء ا-ديث، كما هو وتع. اRصواب وا�طأ
معروف، Rم يقبلوا v ما وصلهم من ýم أو فعل م�سوب Rلرسول 
ص� اهللا عليه وسلم، وهو د)ل � أنهم قد بذRوا جهودا جبارة 7 

 تمحيص س�ته اRكر�مة، وÁن كنا ال yستطيع اRزعم بأن هذه ا½هود

ث م�سوuة Rلنú ردها بعض فهناك أحادي: العبقر�ة ال ãّر منها ا�اء
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العلماء، وهناك أحاديث أخرى ال يطمN إ)ها القلب، بل منها ما ال 
أما منصور فقد 8} 7 . يقتنع به العقل، ل�ن ذRك قليل بوجه �م

اRرفض مغاالة رهيبة ود� إ} اّطراح األحاديث اgبو�ة Öلة 
 . وتفصيال

 واألحاديث الh والغر�ب أنه 7 اRوقت اGى يهاجم ا�حّدث@
يروونها هجوما شديدا ال ûُبِْ� وال يََذر نراه يعتمد عليهم و�صّدق 
رواياتهم تمام ا�صديق 	ما ظن أنه cستطيع توظيفها 7 ا�جوم 

َ̄ عن كتابة غi القرآن أن : "ومن ذRك قوr. عليهم 1َ úgد أن اÌو�ؤ
كتابة األحاديث ا�لفاء اRراشدين بعده ساروا � طر�قه فنََهْوا عن 

: اúg فقال فأبو ب�ر اRصّديق Öع اgاس بعد وفاة: وعن روايتها
إن�م ²ّدثون عن رسول اهللا أحاديث �تلفون فيها، واgاس "

فمن سأل�م . بعد{م أشد اختالفا، فال ²ّدثوا عن رسول اهللا شNئا
Kوا حرامه: فقوRوا وا حالr، وحر§

ّ
، "بNننا وNuن�م كتاب اهللا، فاستِحل
و�روى ابن عبد ال| واºيه� . وهذا ما يرو�ه اGهú 7 تذكرة ا-فاظ

و�Á ذكرت  إ� كنت أر�د أن أqتب اRس4،: "أن ُ-َمر الفاروق قال
 و�Á. قوما nنوا قبل�م كتبوا كتبا فأqّبوا عليها وترÌوا كتاب اهللا

aِس": ورواية اºيه�. واهللا ال أشوب كتاب اهللا ^lء أبدا
ْ
ل
َ
 كتاب ال أ

ما مات عمر بن ا�طاب حh : وروى ابن عساكر قال". اهللا ^lء أبدا
ما هذه : بعث إ} أصحاب رسول اهللا فجمعهم من اآلفاق، فقال
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 ال .ىاألحاديث الh أفشNتم عن رسول اهللا 7 اآلفاق؟ أقيموا عند
 ". فما فارقوه حh مات. واهللا ال تفارقو# ما عشت

rك قوRا-ديث يتفقون � صحة حديث وعلماء : "ومنه كذ
يضيف إ)ه 	مة  ، وuعضهم"من كذب �° فلي�بوأ مقعده من اgار"
 وهم". من كذب ّ� متعّمدا فلي�بوأ مقعده من اgار": "متعمدا"

xعلون هذا ا-ديث من ا�تواتر، وعدد ا-ديث ا�تواتر ال يصل إ} 
 بإقرارهم بصحة هذا وا�هم أنهم،. بضعة أحاديث عند أpq ا�تفائل@

اúg بدأ 7 حياة اúg نفسه، وÁال ما  ا-ديث، ي	بتون أن اRكذب �
 ". قال اúg هذا ا-ديث �ّذر من اRكذب عليه

rأبو هر�رة من ا-ديث بعد وفاة عمر، إذ : "ومنه أيضا قو pَqوأ
إ� أحدث�م بأحاديث Rو : وµن أبو هر�رة يقول. أصبح ال lã أحدا

ّرة حّدث §tبا ªu�R رواية(ُت بها زمن عمر Îََشج° رأ�: "وR" .( و�روى
قال رسول : "أن نقول ما كنا yستطيع: اRزهرى أن أبا هر�رة nن يقول

ثَ�م بهذه : ثم يقول أبو هر�رة. حh قُِبض عمر" اهللا أفكنُت \د§
 Yَ ِمْخَفَقة ؟ األحاديث، وُ-َمُرRاالعص(أما واهللا إذن أليقنت أن ا (

اشتغلوا بالقرآن، فإن القرآن : عمر nن يقول  فإنى،س�با� ظهر
واآلن ما دام ينكر األحاديث فلماذا cستع@ بها �عضيد ". ýم اهللا

 رأيه، و¦ Kز�فة 7 نظره لNس �ا حقيقة؟

Rلقرآن، ال cستطيع أن يقول شNئا ذا بال دون  كما أنه، 7 تفسiه
7 أخالق اúg عليه اRسالم   ما قاrوgأخذ مثال. االستعانة با-ديث
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rنك لع� خلق عظيم: "إذ وصفه ا�و£ سبحانه بقوÁفقد أضاف  ،"و
وهذا ا�Rم Rم يرد n ." 7ن خلقه القرآن"أنه ص� اهللا عليه وسلم 

القرآن، بل هو من ýم ��شة رë اهللا عنها، وقد أوردته gا 
 ^شأن ز�نب بنت جحش ومن ذRك أيضا ما كتبه. األحاديث اgبو�ة

ى nن عليه أن ينفذ ُسّنة اهللا، أ واúg: "وز�د بن حارثة، إذ يقول
nن �  ما"وقد نزلت آية . �ع اهللا وأواKره، حR hو nن فيها حرج

úgا r ين َخلَْوا من قبل،  ُسنَّة اهللا 7. من حرج فيما فرض اهللاGا
ن حارثة وزواجه وطالقه Kوضوع ز�د ب 7" وµن أKر اهللا قدرا مقدورا

كيف عرف منصور أن ا�Rم 7 اآلية عن : هو واRسؤال...". من زوجته
ز�نب، وأن ز�دا هو ز�د بن حارثة، ولNس ز�دا آخر؟ ذRك أن اآلية Rم 

زوجته الh  وحده دون اسم أبيه، وÌذRك دون اسم" ز�د"تذكر إال اسم 
 إال األحاديث، اRواقع أْن لNس هناك من Kصدر �ذا. أصبحت طليقته

فكيف أصبحت األحاديث هنا شNئا Kوثوقا به بعد أن قال فيها ما 
 قال؟ 

، ل�ْن Kرة "أدعيائ�م"القرآن �دد ز�دا بأنه من  قد يقول إن
أى ابنه (َدZِّ اúg عليه اRسالم   من أين نعرف أن ز�دا nن:ىأخر

 §ªَa°بو�ة؟ قد) با�gتار�خ، و�ن ل�ن هذا : يقول إال من األحاديث ا
. ونرد ما سواه 1ُْعِمل عقوgا 7 روايات ا�ار�خ فنقبل ما تطمN إ)ه

فِْهمه إياه من اRصبح
ُ
أن 1ُْعِمل عقوgا 7 : وهذا هو ما أر�د أن أ

األحاديث، ل�ن ^�ط أن �~م منطق العقل ومنهج العلم وأن 
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ب األKر � v وجوهه وأن ن~�ث قبل إصدار األح م وأن ن
ّ
نظر نقل

 وهو ما Rم ى،جيدا فيما يقوr اآلخرون، و®اصٍة من ãالفوننا 7 اRرأ
يدخر فيه ا�حّدثون وسعا، وÁن Rم يمنع هذا من وجوب إضافة ا�ز�د 

أما نبذ األحاديث Öلة وتفصيال عن جهل . من ا½هود 7 هذا اRسaيل
 . عمل أخرق واندفاع فهو

v الطنطنات وهذا مثال آخر � أن منصور نفسه، رغم 
ا 7  وا�طاوالت � ا�حّدث@ واألحاديث، ال cستطيع أن يتقدم فِْ~ً
تفسi القرآن دون االستعانة بها وuهم، مع أنه يؤÌد أننا، 7 فهمنا 

اإلطالق إ} االستعانة با-ديث أو بغiه، فقد  Rلقرآن، Rسنا sاجة �
وuاعتبار  ":ي�ما " ال�ساء" من سورة ÈÍÄ- ÈÈÊكتب 7 تفسi اآليات 

úgدعه اã ك ح@ . ^�ا فقد استطاع بعض ا�نافق@ أنRحدث ذ
¸ق أحدهم در�، وشاع ب@ اgاس أKره، وأحس أهل اRلص بالعار 

بيت  üا ارت�به ابنهم فتآKروا باRليل � أن يضعوا اtرع ا��وق 7
ي|ئون ساحة ابنهم  وÎ اRصباح جاءوا Rلنú. برىءى شخص يهود

وuذRك أصبح اRلص  وصّدقهم ودافع عن ابنهم، وا=دع اúg. ظلوما�
v زمان وK ن  و¦ قصة تتكرر R  .7صاىءبر�ئا، وأصبح ال|

 اRسجن ىءKُوَجزها أن ينجو ا�جرم صاحب اgفوذ وأن يدخل ال|
ذكر القصة وحّو�ا من حادثة تارãية \ددة  والقرآن اRكر�م. ظلما

v  إyسانية �مة تتكرر 7 شخاص إ} قضيةباRزمان وا� ن واأل
أن ��م  ووّجه نظره إ} وÎ اºداية �تب اهللا تعا} اúg. ع�
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إنا أنزgا إ)ك : "باRكتاب وحّذره من أن ي�ون مدافعا عن ا�ائ�@
با-ق �ح�م ب@ اgاس بما أراك اهللا، وال ت�ن Rلخائ�@  اRكتاب
 �م ب@ اgاس بما أراه اهللا 7أنزل اRكتاب ا-ق )حى أ". خصيما

وألنه äy فقد جاء األKر . ذRك اRكتاب، فاالحت م Rلكتاب
اg¯  ، ثم جاءه"واستغفر اهللا، إن اهللا nن غفورا رحيما: "باالستغفار

عن اtفاع عن أوùك ا�ونة اGين تآKروا �|ئة ا�جرم واتهام 
 عن اGين ãتانون أنفسهم، : "ىءال|

ْ
إن اهللا ال �ب من وال éادل

cَْستَْخُفون من اgاس وال cَْستَْخُفون من اهللا وهو *  أثيما اnن خوانً 
 ". اهللا بما يعملون \يطا وµن. معهم، إذ يaيّتون ما ال يَْرëَ من القول

من أين r بأن اآليات نزلت 7 أحد اRلصوص، وأن : واRسؤال هو
 أن أKره سNنفضح ذهبوا هذا اRلص قد ¸ق در�، وأن أهله �ا أحسوا

إلخ؟ ترى هل هناك من Kصدر آخر .. .ىبيت يهود فوضعوا اtرع 7
قوr إننا، 7  اعتمد عليه أæد صب منصور هنا عدا ا-ديث؟ أما

فهمنا Rلقرآن اRكر�م، ال �تاج إ} أى �ء آخر خارج نصوصه، وÁن 
"Nºوصوفة باK كتاب ا�ب@ بذاته، وآياتهRى نات، أكتاب اهللا هو اhال 

. تaيNنها إال �جرد القراءة وا�الوة وا�فكر وا�دبر فيها ال ²تاج 7
Gنات هو رب العزة القائلى واNنا وجعل آياته بNكتاب مبRجعل ا :

نا : "عن كتابه ، والقائل"اRكتاب بعدما بN°ّناه Rلناس 7" ْ °�َc ولقد
ِكر؟ ر، فهل من ُمد°

ْ
ك §$R القرآن" ،" °�c به  ناهفإنما §�a� بلسانك

ا،  ð ُt نِْذر به قوًماÆُناه بلسانك لعلهم يتذكرون"ا�تق@ و °�c أما "فإنما ،
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قوr هذا فجهل فاحش، فمعروف أن أى نص �تاج إ} وسائل تع@ 
� فهمه، �nعرفة باRلغة الh ي�ت� إ)ها، وا�عرفة با�عجم ا�اص به، 

وYَِ فيها، وا�عرفة با�صدر بالظروف الh ُكِتب وا�عرفة
ُ
ل أو أ  أو ُسج§

والقول بغi هذا هو ýم ال cستحق أن نص� . إلخ... منه اGى جاء
r ستطع أن يفهم اآليات . آذانناc مR ولقد رأينا كيف أن منصور نفسه

القرآنية إال باالستعانة بأسباب الõول، و¦ جزء من األحاديث 
 .اgبو�ة

 رسول اهللا وت�فاته إنما ¦ انع س وهو يرى أن أحاديث
åقافات ع�ه وNuئته يم�ن أال تتفق مع القرآن وال ي�ب� أن نُوِ)َها 
أى اعتبار، وهو ما كنت سمعته من Kس��ق أKر��ى أ� إ} 	ية 

ïامعة ع@ شمس 7 ثمانNنات القرن ا�ن�م، ودار بªN  اآلداب
 حاì فيها الطالَب 7 أحد الh وNuنه حوار � ا�ا� قبل اgدوة

نعت| القرآن هو  و�ن، وÁن كنا: "وهذا نص ما قاr منصور. ا�درجات
فإننا نضع ، ا�صدر اRوحيد Rسنة اúg و��عة اRرæن ودين اهللا األ�

 úلنR صحيح، و¦ أنها تار�خ ^�ىRوضعها اK ية	روايات ا-ديRتلك ا
اء اتفقت أم Rم تتفق مع وصًدى åقافتهم وأف رهم سو وRلمسلم@

معª ذRك بaساطة أن ýمه هو ا�فسi اRصحيح Rلقرآن، ". القرآن
وال يم�ن أن ي�ون انع سا åقافة ع�ه وNuئته، أما فهم اRرسول 

يتفق مع كتاب اهللا ألنه ال يز�د عن أن  Rلقرآن فمن ا�م�ن أال
 ال ي�ب� ومن هنا نراه يقول إنه! ي�ون انع سا åقافة ع�ه وNuئته
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يم�ن أن يت�ف  أن نتأ� باRرسول إال 7 كتاب اهللا، وÌأن اRرسول
 إن االقتداء: "وهذا نص ýمه! أو يقول شNئا ãالف فيه كتاب اهللا

وا�أ� يعª االت§باع، وال ي�ون االقتداء وا�أ� � إطالقه إال 
Kوقف  7واهللا تعا} كما أKرنا با�أ� برسول اهللا \مد . ب�تاب اهللا

úgر اKسابق@ فقال مع@ فإنه أRياء اaنفسه باالقتداء بهدى األن :
، "فِبِهم اْ/تَِدهْ ": ، فلم يقل تعا}"أوùك اGين هدى اُهللا فِبُهداُهم اْ/تَِدهْ "

 ".فِبُهَداهم اْ/تَِدهْ : وÁنما قال
اRشعائر ñرد أمثلة، فإن أحدا  أما اRصالة واRزµة واRصيام، وهذه

gأخذ . يع أن يؤديها دون االستعانة باRسنة اgبو�ة ا��فةال cستط
مثال yسبة اRزµة 7 اإلسالم، ف¯ Rم ترد 7 القرآن بل 7 األحاديث 

كما زعم أن اRصالة � اgحو اGى نؤديها به اآلن 7 . ا��Rفة
ير�د أن يقول إنه لNس . ديانة إبراهيم اإلسالم قد ا�درت إ)نا من

نّة ا� ل�ن Rو nن األKر كما يقول R ن . حمدية فضل 7 هذاRلس«
ون بصالتنا و�قرأون فيها بقرآننا 

ّ
معناه أن ا½اهلي@ nنوا يصل

ون � نaينا قبل أن يõل القرآن من اRسماء وُ�بَْعث \مد عليه 
ّ
و�صل

فهل هذا üا يعقله العاقلون؟ هل nن إبراهيم . اRسالم بدين جديد
إلخ؟ ... قرأ الفا²ة وآيات القرآن مثلما نفعل اآلنعليه اRسالم مثال ي

ªصالة أصال بهذا ا�عRن العرب ا½اهليون يعرفون اn لقد ؟بل هل 
�ء مطلقا، أما األفعال  nنتtا ªصالة 7 حياة العرب آنذاك تعRا

: ا�يئة ا�خصوصة الh نطلق عليها 7 دين \مد واألقوال � تلك
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ْعر ا½اه� بهذا  يعرفونها، وÁالفلم ي�ونوا " اRصالة" ½اءت 7 اRش§
ªا�ع .  

ثم إن هناك آيات قرآنية ال يم�ن فهمها، أو ال يم�ن فهمها 
ذكرته األحاديث،  فهما سليما أو دقيقا، إال إذا ُعرَِف سبب نزو�ا üا

ون�ب � ما نقول األمثلة . وÁن Rم نّدع �ذه اRروايات العصمة دائما
ى Rلواحد" ولأسباب الõ"عتمدُت فيها � كتاب  اا�ا)ة، وقد

يا أيها  ":نقرأ قوr تعا}" اºقرة" من سورة ÈÍÇفâ اآلية :  ىاNgسابور
، فكيف يا ترى يم�ن ..."ا1ُْظْرنا: راِعنَا، وقوRوا: اGين آمنوا، ال تقوRوا

جاء 7 سبب  أن نفهم ما فيها من األKر واg¯ دون أن نعرف ما
ü سالم وأحاديثه؟ نزو�اRعليه ا úgة اiرتبط ^سK قال ابن "ا هو

أى (وذRك أن العرب nنوا يت¾مون بها : رواية عطاء عباس 7
، فلما سمعتهم ا)هود يقوRونها ")راعنا"cستعملون 7 �اطبهم 	مة 

úلنR  نµك، وRم ا)هود  7" َراِعنَا"ص� اهللا عليه وسلم أعجبهم ذý
ا: قاRواسبðا قبيًحا، ف ð̧ ْعِلنوا اRسّب �حمد . إنا كنا yسّب \مًدا 

َ
فاآلن أ

يا : اهللا ص� اهللا عليه وسلم فيقوRون ف نوا يأتون نú. ألنه من ýمهم
و�ضحكون، ففطن بها رجل من األنصار، وهو سعد بن . \مد، َراِعنَا

! هللايا أعداء اهللا، علي�م لعنة ا: عبادة، وµن �رفا بلغة ا)هود، وقال
Gن عنقه نفس \مد بيدهى واuìسمعتها من رجل من�م أل Nل .

يَن آَمنوا ال :تعا} أRستم تقوRونها r؟ فأنـزل اهللا: فقاRوا ِ
°

Gَها اûّ
َ
 يَا أ

إيضاحا أذكر أ� قرأت منذ ف~ة  وRز�ادة األKر". اآلية... َراِعنَا: تَقوRوا
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ن هنا ن¯ اهللا سبحانه وم". اRرعونة"أن اR¾مة 7 الع|�ة مأخوذة من 
ا�سلم@ عن استعما�ا 7 خطابهم Rسيد األنaياء وا�رسل@ حh ال 
يعطوا األو8د فرصة Rلسخر�ة منه ومنهم ®باثتهم وقلة أدبهم 

 . ا�عروفة عنهم
 من ذات ÈÉÓكذRك كيف يم�ن فهم قوr تعا} 7 اآلية 

 من ا�يط و�وا وا�uوا حh ي�ب@ ل�م ا�يط األبيض: "اRسورة
 دون أن نطلع � اRرواية ا�اصة ^سبب نزو�ا حh" األسود من الفجر

: ال نصنع كما nن بعض اRصحابة يصنعون 7 اºداية؟ وهذا نصها
أخ|نا أبو عمرو : قالى أخ|نا جد: أخ|نا سعيد بن \مد اRزاهد قال"

i-حدثنا \مد بن �@ قال: قالى ا :òر�م قال حدثنا ابن أK: 
نـزلت : أبو حازم عن سهل بن سعد قال حدثª: أخ|نا أبو غسان قال

َيِْط : "هذه اآلية
ْ
Ïْيَُض ِمَن ا�

َ
َيُْط األ

ْ
�م ا�

َ
َ ل uوا َحh° يَ�َبَ@° َو�وا َواْ�َ

ْسوَد
َ
َفْجرِ " وRم يõل ِ"األ

ْ
وµن رجال إذا أرادوا اRصوم رuط ". ِمَن ال

 األسود فال يزال يأqل رجليه ا�يط األبيض وا�يط أحدهم 7
َفْجرِ "و�cب حh ي�ب@ r رؤ�تهما، فأنزل اهللا تعا} بعد ذRك 

ْ
، "ِمَن ال

ªك فعلموا أنه أنما يعRهار بذgليل واRخار. اºى رواه اòعن ابن أ 
òسلم عن \مد بن سهل عن أK ر�م، ورواهK ر�مK." 

ا، ال �ّل يا أيها اGين آمنو": وuا�ثل كيف يم�ن فهم قوr تعا}
دون أن نعرف أن ا�iاث ) ÈÒ/ ال�ساء..." (ل�م أن ترثوا ال�ساء َكْرًها

ترÌه هؤالء ال�سوة من مال، بل أن يرثهن اRرجل  هنا لNس أن نرث ما
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: قال ا�ف�ون"أنفسهن كأنهن متاع حسبما وّضحت اRرواية ا�ا)ة؟ 
Rرجل وr اKرأة أول اإلسالم إذا مات ا ا½اهلية وn Îن أهل ا�دينة 7

� تلك ا�رأة،  جاء ابنه من غiها أو قر�به من عصبته فأل� ثوuه
فإن شاء أن يÐوّجها بغi صداق . فصار أحق بها من نفسها ومن غiه

Gصداق اRه وأخذ صداقها ى إال اiن شاء زوّجها غÁأصدقها ا�يت، و
ا ورثت من منه بمى وÁن شاء َعَضلها وضاّرها �فتد وRم يعطها شNئًا،

وترك ى أبو قNس بن األسلت األنصار فتوÎ. فiثها ا�يت أو تموت ¦
: غiها يقال r اKرأته كبNشة بنت معن األنصار�ة، فقام ابن r من

، فطرح ثوuه عليها )قNس اسمه قNس بن أò: وقال مقاتل(حصن 
ى يضارّها �فتد: فورث ن�احها ثم ترÌها فلم يقرuها وRم ينفق عليها

يا : فأتت كبNشة إ} رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم فقالت.  بما�امنه
Îس توNوورث ابنه، رسول اهللا، إن أبا ق Yن�ا .ò ìّل  وقد أ وطو°

فقال �ا رسول  .سaي� وال هو �ã§  وال يدخل ò فال هو ينفق �، �
:  قال.فيك أKر اهللا بNتك حh يأ� 7ى اقعد: اهللا ص� اهللا عليه وسلم

ا�دينة، فأت@ رسول اهللا ص� اهللا  فان�فْت وسمعت بذRك ال�ساء 7
ما �ن إال كهيئة كبNشة، غi أنه Rم ينكحنا : عليه وسلم وقلن

 ".اهللا تعا} هذه اآلية فأنزل. األبناء، ونََ�َحنا بنو العم
ôRكتور " جونتاناKو"وÁ} القارئ هذا ا�ثال كذRك من رواية 

 ا)تا� وÁن خفتم أال Æُْقِسطوا 7 ":ذ يف� قوr تعا}يوسف ز�دان، إ
َث وُرuَاع

َ
� أساس ..." فانِْ�حوا ما طاب ل�م من ال�ساء َمثªَْ وثُال
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أن ا�قصود هو أKر اهللا R فل ا)�يمات باRزواج من واحدة منهن إ} 
أرuع، متجاهال سبب نزول اآلية، اGى يa@ أن معناها هو العكس 

ص�  عروة بن اRزiu أنه سأل ��شة زوج اúg"فعن : يقولتماما üا 
 7 ": اهللا عليه وسلم عن قول اهللا تبارك وتعا}

ْ
 Æُْقِسُطوا

°
ال

َ
َوÁِْن ِخْفتُْم أ

ُ�ْم من ال�§َساءِ 
َ
 َما َطاَب ل

ْ
َتَاَ� فَانِْ�ُحوا

ْ
 ، يا ابن أخh: قالت...". ا)

ماr، فـيعجبه ما�ا  ىحجر و)ها 5شارÌه فـى هذه ا)�يمة ت�ون فـ
صداقها فيعطيها ى وÖا�ا، فـ�iد و)ها أن يÐوجها بغi أن ûُْقِسط فـ

مثل ما يعطيها غiه، فنُُهوا أن ينكحوهن إال أن يقسطوا �ّن و�بلغوا 
Kُِروا أن ينكحوا ما طاب �م من ى بهّن أ� ُس�°ِتهّن فـ

ُ
اRصداق، وأ

د أحللت ل�م أرuعا من اترÌوهّن، فق"، بمعª "ال�ساء سواهن
فان�حوا : "ز�دان لقال سبحانه. وRو nن ا�عª كما زعم د". غiهن

ذRك أن ". مثª وثالث ورuاع) أى من ا)�يمات(ما طاب ل�م منهن 
اهللا أراد أن يبعد اRكفالء عن ا)�يمات اRال� nنوا ي�فلونهن 

 تلك و�طمعون 7 أKوا�ن، ومن ثم ير�دون اRزواج منهن حh ت�ون
األKوال ²ت ت�فهم وحh ال يدفعوا فيهن مهرا كبiا، ال أنه ير�د 

ومن هنا yستطيع أن نفهم ما يدعو إ)ه  بعض . منهم أن يÐوجوهن
اgقاد ا-داثN@ من اtخول إ} اgص مبا�ة دون أن نل� باال ألى 
�ء خارجه من حياة صاحبه أو ظروفه أو اRسياق اGى كتب فيه ما 

uال�سبة Rلقرآن أال نرجع إ} أسباب الõول ولغة العرب كتب، و
إلخ sيث cستطيع ... وأسلوب اRكتاب العز�ز وتفسiات ا�ف��ن
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كذRك . اR تب أن يقول ما ير�د تمر�ره من أف ر خطiة دون معق§ب
فمقت� ýم ز�دان أنه، Rو nن 7 كفالة اRرجل أرuع ي�يمات أخوات، 

وهذا يناقض ما . فمن حقه الÐوج بهن Öيعاوهذا طبعا �üن جدا، 
 يقول به اإلسالم، اGى �رم ا½مع ب@ أخت@ اث�ت@، فما باgا بأرuع؟

عليه وسلم  ثم ما اGى 7 األحاديث الh قا�ا اúg ص� اهللا
فعال üا يم�ن أن ي�ون مناقضا Rلقرآن أو يؤدى بمن يصّدقه 

أن  ماذا 7 ا-ديث اGى ينص �و�عمل � احتذائه إ} اºوار؟ ترى 
العلماء هم ورثة األنaياء، أو ا-ديث اGى يؤÌد أن فضل العاRم � 
العابد كفضل اºدر � سائر اRكواكب، أو ا-ديث اGى يقول إن 
مداد العلماء يُوَزن بدماء اRشهداء، أو ذRك اGى ي�بDنا بأن إماطة 

م اRواحد من وجه أخيه صدقة، أو  ا 7األذى عن الطر�ق أو أن تaس«
ذRك اGى cستحثنا � ا�فكi ا�ستقل القائم � أساس ا�نطق 
والعقل واإلحاطة با�وضوع من v أطرافه وا�عمق فيه، و�aّ�نا بما 
ال وجود r 7 أى نظام ترuوى أو فلسâ أو سيا� من أن ا�جتهد 

عليه اRسالم إ} ي�بهنا فيه  مأجور حR hو أخطأ 7 اجتهاده، أو اGى
أثر  أن اRصدقة 7 ا�R تطفئ غضب اRرب، أو أن ا)د ا�شنة من

العمل واRكّد ¦ يد �بها اهللا ورسوr، أو أن الع@ الh ب�ْت من 
خشية اهللا أو  باتت ²رس 7 سaيل اهللا ال Æََمّسها اgار أبدا، أو أن من 

دخل ا½نة، أو أن ُرِزق من اºنات وRو بواحدة فأحسن ترNuتها وزوّجها 
ْقط يأخذ بيد  اهللا 7 عون العبد ما nن العبد 7 عون أخيه، أو أن اRس§
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hه حuوقف ا-ساب و�راغم رK 7 يُْدِخلهما ا½نة، أو أن أحق  أبو�ه
اgاس بصحبة االبن ¦ أمه ثم أمه ثم أمه ثم أبوه، أو أن معا�ة 

اهللا ولNست ñرد اRرجل Rزوجته حسنة من ا-سنات يُؤَْجر عليها من 
5ُْشبَع، أو أن إتباع اRسNئة ا-سنة يمحوها فال �اَسب اإلyسان  شهوة

ِرْهنا 
ْ
عليها، أو أنه سبحانه قد رفع عنا اRسهو وال�سيان وما استُك

عليه، أو أن اهللا قد خلق ÜR داٍء دواء، أو قول اRرسول اRكر�م Rرجل 
ْن عليك، إنما أنا ابن: أخذه ا�وف منه رأة من قرcش nنت اK َهو§

rل القديد بمكة، أو قوqصارى: تأgْطَرِت ا
َ
عäN  ال Æُْطُرو# كما أ

rر�م، أو قوK ان: بنíلسان، ثقيلتان 7 ا�Rمتان خفيفتان � ا	 :
سبحان اهللا وsمده، سبحان اهللا العظيم، أو 5سب§حون و²م§دون 

ون ُدبَُر v صالة ثالثا وثالث@، أو من آذ ى ِذّميðا فأنا خصيمه وت�|§
رها إال العمل، أو ادرأوا  يوم القيامة، أو إن من اGنوب ذنوuا ال ي�ف§

 أو اْستَوُْصوا ،ا-دود باRشبهات، أو إنما اRص| عند اRصدمة األو£
 أو لNس ،بال�ساء خiا، أو خÌiم خÌiم ألهله، وأنا خÌiم أله�

ªوصّدقه العمل، أو إنما ول�ْن ما َوقَر 7 القلب، اإليمان با�م 
َْجِرى من   أو إن اRشيطانى،األعمال باgيات، وÁنما ÜR اKرٍئ ما نو

َ
(

 ابن آدم ñرى اtم 7 العروق، أو إن ا-ياء من اإليمان، أو إذا كنتم

ثالثة فال ي�ناَج اثنان دون اåالث، أو إذا Rم 5ستح فاصنع ما شئت، أو 
 ال ينظر إ} صورÌم وأKوال�م، ول�ن إذا بُِليتم فاس�~وا، أو إن اهللا

ينظر إ} قلو�uم وأعمال�م، أو إن ذا اRوجه@ يُْ�تَب عند اهللا 
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ح�la كأن  كذابا، أو اسمعوا وأطيعوا، وÁن استُْعِمل علي�م عبدٌ 
رأسه زNuبة، أو إن اgظافة من اإليمان، أو إن اهللا Öيل �ب ا½مال، 

ًحا؟ است أو
ْ
اكوا، أو إن اهللا �ب أن يرى أثر مال�م تدخلون �° قُل

نعمته � عبده، أو �ن قوم ال نأqل حÕ hوع، وÁذا أqلنا ال yشبع، 
ا من بطنه، أو رَِضينا باهللا رðuا وuاإلسالم  ð�َ ًء�أو ما Kأل ابُن آدَم و
دينًا وuمحمٍد نaيðا ورسوال، أو ا3 أسلمُت وج¯ إ)ك، وفو°ْضُت 

 وال أKرى إ)ك، وأ½أُت 
َ
َجأ

ْ
 ظهرى إ)ك، رغبًة ورهبًة إ)ك، ال Kَل

َ� منك إال إ)ك، آمنُت ب�تابك اGى أنزلَت، ونaّيك اGى  َمنْ
نِْفْق وال �ش من ذى العرش  أرسلَت، أو ال

َ
رهبانية 7 اإلسالم، أو أ

 من ! تَِعَس عبُد اtرهم! اtينار إقالال، أو تَِعَس عبدُ 
ٌ

أو ما نقص مال
K vسلم وKسلمة، أو اطلبوا  لَب العلِم فر�ضٌة �صدقة، أو إن طَ 

فهو 7 سaيل  العلم من ا�هد إ} اRلحد، أو إن° من َخَرَج 7 طلب العلم
اهللا حh يرجع، أو إن° َمْن فّرج عن Kسلٍم ُكْرuة من ُكَرب اtنيا فّرج 

ه اهللا
ّ
هم اهللا 7 ظل

ّ
 يوم عنه ُكْرuة من ُكَرب يوم القيامة، أو سبعٌة يُِظل

إمام �دل، وشاب� yشأ 7 عبادة اهللا، ورجل دعته اKرأٌة : ظله ال ظل إال
ُْمِ� RلظاRم ...إ� أخاف اهللا: ذات منصب وÖال فقال

َ
، أو إن اهللا )

cشكر اgاس ال cشكر اهللا، أو  حh إذا أخذه Rم ûُْفِلته، أو من ال
ا وال ¦ ترÌتْها تأqل ال ¦ أطعمتْه: دخلت اKرأٌة اgار 7 ِهّرة َحaََستْها

من َخَشاش األرض، أو اÆُّقوا اgار وRو ^ِشّق تمرة، أو إن ا�نبّت ال أرًضا 
 ِمْن عمل يده بات،قطع وال َظْهًرا أبَ� 

ð
مغفوًرا r، أو   أو من بات nال
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 إن اهللا �ب إذا عمل أحد{م عمال أن ûُتِْقنه، أو إذا قامت القيامة

 
ْ
ِق اRسالم � من تعرف ومن وÎ يد أحد{م فَِسيلٌَة فل

ْ
ل
َ
يَْغرِْسها، أو أ

ال تعرف، أو ال �ّل �سلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، أو اطلبوا اRرزق 
 

ّ
بعزة األنفس، أو إن الِغªَ ِغªَ اgفس، أو ال ي�ب� Rلمؤمن أن يُِذل
ََعة، إنما اRشديد من يملك نفسه عند  »�Rشديد باRس اNنفسه، أو ل

rشاب خطب فتاةالغضب، أو قوR سالمRانظر إ)ها، فإنه :  عليه ا
rنكما، أو قوNْحَرى أن يُؤَْدم ب

َ
َذن وال األي§م : أ

ْ
ر حh 5ُْستَا

ْ
ال Æُنَْكح اºِك

وا، أو من  وا وال تع�§ §�c شبهات، أوRر، أو ادرأوا ا-دود باKَ
ْ
حh 5ُْستَأ

يخف§ف، فإن من�م اRضعيف وذا ا-اجة،
ْ
ّم 7 اRصالة فل

َ
ِحّب أ

َ
 أو أ

أو إخوان�م َخَول�م جعلهم اهللا ²ت  ألخيك ما ²ّب gفسك،
يُْطِعْمه üا

ْ
aِْسه üا  أيدي�م، فمن nن أخوه ²ت يده فل

ْ
ûَْطَعم، و)ُل

يلaس، وال ت�لفوهم فوق طاقتهم، فإن 	فتموهم فأعينوهم، أو اتقوا 
َ : اهللا 7 اRضعيف@

ْ
Õ

َ
َشُة ال�ساء وما Kلكت أيمان�م، أو رفًقا أ

إلخ üا ال ي�اد ي�ت¯ من ا�وجيهات ... أو... أو... بالقوار�ر، أو
 hرمنا اهللا بها والqأ hبو�ة العبقر�ة الgوال���عات واألدعية ا
ذكرُت ما ذكرتُه منها من \فوظ اGاكرة منذ اRصبا، وuا�عª 7 بعض 

 األحيان، وأرجو أال أqون قد أخطأُت 7 �ء منه؟
ور أæد صب منصور أن ثم تناقضا ب@ أKر القرآن وuا�ثل يتص

. Rزوجات اRرسول بالقرار 7 بيوتهن واصطحاب اRرسول �ن 7 غزواته
العام ا�اKس من  وهو يوضح ذRك بقوr إنه 7 غزوة األحزاب مثال 7
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، وفيها األKر ل�ساء اúg بأن يمك: 7 "األحزاب"ا�جرة نزلت سورة 
ج ا½اهلية  وَقْرَن 7 بيوت�ن، وال: "اºيت وال ãرجن منه Æََ|°ْجَن ت|«

ِطْعن اهللا،األو£
َ
قِْمن اRصالة وآÆِ@ اRزµة، وأ

َ
إنما ير�د اهللا . ورسوr  وأ

رÌم تطهiا : ، م�سائال"ِ)ُْذِهب عن�م اRر§ْجَس أهَل اºيت و�طه§
 ةكيف يأKرهن اهللا باºقاء 7 اºيت، و�أ� اúg فيصطحبهن 7 غزو"

بª ا�صطلق فيما بعد؟ لقد nن ترك ال�ساء 7 ا�دينة بعيدا عن 
إسالمية حرص عليها اúg وا�سلمون sيث Rم ي�ن  الغزوات �دة

وح@ . يتخلف عن الغزو إال ال�ساء واألطفال واRشيوخ غi القادر�ن
�لف ا�نافقون عن ا�روج مع اúg 7 احدى معارÌه اtفاعية نزل 

 iّسخر منهم بأنهم رَُضوا بأن يتخلفوا مع ال�ساءالقرآن يعcهم و 

 فهل من ا�عقول أن". رَُضوا بأن ي�ونوا مع ا�والف: "واRصبيان
يصطحب اúg زوجاته معه عرضة �طر ا-رب بNنما تب� بقية 

 ".ال�ساء آمنات 7 ا�دينة؟
لNس معª أKر القرآن yساء اúg : وردا � ذRك نقول

 بيوتهن أنه ي�ب� عليهن أال ãرجن اºتة منها، وÁال nن باالستقرار 7
ال xوز �ن اGهاب Rلمساجد أو Rز�ارة أهليهن أو RلمشارÌة  معناه أنه

ولقد nن . 7 أى واجب اجتماn Zلعزاء واألفراح وما إ} ذRك
اRرسول عليه اRسالم كر�ما سمحا مع زوجاته كما هو مع اgاس 

ن يتعاKل معهن بمنطق العامة اGى يقول إن ا�رأة أÖع@، فال ûُْعَقل أ
القرآن ير�د  إن v ما هناRك أن! بيت زوجها إال إ} الق| ال �رج من
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 hن عن زحام ا-ياة ح Kتعدن بقدر اإلaأن ي âزوجات ا�صطR
ن

ْ
K 7 نهن اRرفيع وال ãوض اgاس 7 أحاديثهن وأخبارهن  ûَْظلَل

 ãرجن من كما يفعلون مع كثi من ا
ّ

ل�ساء 7 قيلهم وقا�م، ال أال
ومن 0َم° فإذا صحبهن اRرسول 7 غزواته صحبهن � ! بيوتهن بتاتا

 . نفس اRوضع اGى يصونهن عن العيون واألRسنة
ولقد nن ال�ساء cشارÌن 7 الغزوات، فNسق@ ا½ند و�ضمدن 

 ص�° اُهللا nن رسوُل اهللاِ : "فعن أyس بن ماRك. ا�جروح@ وما إ} ذRك
م يغزو بأم§ ُسلَيٍْم وyسوٍة معها من األنصاِر 

°
ا�اَء  cَْسِق@عليه وسل

ُ علَيِه : "، وعن ابن عباس"ا½رYَ  وُ�داو�ن ِ ص�° ا&° nَن رسوُل ا&°
َم يغزو بال�§ساِء فيُداو�نَ 

°
وRم يَُ�ن ي�ُب Rَُهن° ^َسْهٍم،  ،ا½َْرY وسل

ِ�ن ُ�َْذûَْن مِ 
َ
ُكن°ا : "، وعن اRرuّيع بنت معوذ بن عفراء"َن الَغِنيمةِ ول

úgَم، ف�َْسِ�  نغزو مع ا
°
ُْدمهم ونَُرد«  ص�° اُهللا عليِه وسل القوَم و=َ

Yبة األنصار�ة"والقت� إ} ا�دينةِ  ا½رNسy غزوُت : "، وعن أم عطية
َم سبَع غزواٍت أخلفهم

°
رَِحاِ�م،   7مع رسوِل اِهللا ص�° اُهللا عليه وسل

داو
ُ
، وعن أم ز�اد " وأقوم � اRَمْرëا½َْرYى فأصنع �م الطعاَم وأ

غزوة خي|  خرجُت مع رسول اِهللا ص� اهللا عليه وسلم 7: "األشجعية
سادس ست yسوة، فبلغ رسوَل اِهللا ص� اهللا عليه وسلم، فبعث إ)نا، 

ن من خرجV؟ مع من خرجV؟ وuإذ: فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال
سaيل اهللا، ومعنا  يا رسول اِهللا، خرجنا نغزل اRشعر ونع@ به 7: فقلنا
حh إذا فتح . ُ/ْمنَ : فقال. اRسو�ق ونناول اRسهام وyس�، ا½رY دواء
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يا جدة، وما : قلت �ا: قال. اهللا عليه خي| أسهم gا كما أسهم Rلرجال
 منصور �� أنفه ومعª هذا أن أæد صب". تمرا: nن ذRك؟ قالت

فيما ال �سن، وã~ع من عنده األحاديث اخ~ا�، ثم cستدير ب�ل 
جرأة فيتهم اºخارى وKسلما وغiهما من جام� األحاديث بدائه 

 .هذا العياء

كذRك يرى أæد صب منصور أن هناك تناقضا ب@ األحاديث 
ك الh ا�بكi 7 اGهاب Rلمسجد يوم ا½معة وتل الh ²ّض �

وهو . تنصح ا�سلم بأال يهرول عندئذ حR hو nن متأخرا بعض اlRء
وتأ� أحاديث كثiة ²ض � : "قال. تناقض غK iوجود إال 7 "يلته

̧عة ا�بكi باGهاب Rصالة ا½معة، وتمأل هذه األحاديث صفحات 
ِ/يَمت : "ثم ي�بعها حديث ينقضها Öيعا يقول ى،من اºخار

ُ
إذا أ

تُوها تمشوناRص
ْ
علي�م اRسكينة، فما  الة فال تأتوها 5سَعْون، وأ

وا، وما فات�م فأتّموا
ّ
، Ê ،Çص/ ا½زء اåا�/ اºخارى" (أدرÌتم فصل

É ،Ò."( وضوح، وهوR7 هذه األحاديث واضح تمام ا ªوا-ق أن ا�ع 
iسبب أو . أفضلية ا�بكR ر ا�ص� ل�ن ما العمل Rو حدث أْن تأخ°

Gهاب إ} صالة ا½معة؟ أxرى 7 اRشارع فيظن اgاس به آلخر 7 ا
الظنون أم cسi 7 اح~ام واطمئنان � اgحو اGى يليق باRشعiة 

 اRكر�مة؟
 وÁذا nن منصور يزعم أن ثم تناقضا ب@ األحاديث الh تدور  

حول ذات ا�وضوع فإنه 7 الفقرة ا�ا)ة يدZ وجود تناقض ب@ 
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عموما فÜ : "يقول. uعض آيات القرآن ا�جيدبعض األحاديث و
األحاديث الh رواها اºخارى وغiه، وفيها ي�سبون Rلنú أقاو�ل عن 
عالمات اRساعة وأحداثها واRشفاعة وأحوال القيامة، 	ها أحاديث 

فالقرآن يؤÌد 7 أpq من Kوضع بأن اúg ال . تناقض القرآن Ûاحة
وقد . اRساعة وKوعدها وتفصيالتهايعلم الغيب، وال يعلم شNئا عن 

وأتNنا باآليات اRكثiة 7 هذا ا�وضوع،  عرضنا RGك فيما سبق،
úلنR {تعا rرسل، وما  ما: قل ":و��فينا منها قوRمن ا �كنُت بِْدً

وÁذا nن اúg ال . "إْن .ت°ِبُع إال ما يُوYَ إ}° . أدرى ما ûُْفَعل ò وال ب�م
r ه فكيف ن�تظر منه أن يتحدث عن يعلم ماذا سيحدثiأو لغ 

 أحوال القيامة وشفاعته أو عدم شفاعته؟ ثم أال ي�فينا قوr تعا} 7

عندى خزائن اهللا، وال : ال أقول ل�م: قل: "عدم علم اúg بالغيب
ا إال ما شاء اهللا، وRو : قل"، "أعلم الغيب ðìَ نفعا وال äفg لكKال أ

ªَِ اRسوءأعلم الغيب الستكpُت  كنُت  إْن أنا إال .  من ا�i وما Kَس°
 ؟ "..."نذير و^شi لقوم يؤمنون

واRواقع أ� ال أدرى وجه ا�ناقض ب@ ا-ديث والقرآن 7 
فلNس 7 األحاديث أن اúg يعلم الغيب أبدا، : ا�وضو�ت ا�ذكورة

  أن ي�شف س~،وÁن nن هللا سبحانه مh أراد، وال راد° إلرادته تعا}
وقد ي�ون ذRك 7 القرآن . شأنه الغيب Rرسوr -كمة يعلمها جل

nإلخبار بأن اRروم س�نت� � الفرس 7 بضع س�@ بعد أن القت 
ون

»
 ا�ز�مة ا�رة � أيديهم �ّوها، و��µبؤ بأن ا½مع سيُْهَزKون وُ�َول
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بُر، وهو ما ²قق 7 بدر، وÌإطالعه نaي°ه 7 غزوة ا-ديaية  »tأنها � 

سيدخل Kكة هو وا�سلمون ألداء العمرة، üا ²قق العام اGى تال 
أما 7 . فهذه آيات قرآنية ال cستطيع كو��بنا أن ي�ّذبها اºتة... ذRك

األحاديث فهناك نبوءُة غزوِة األحزاب ا�اّصُة بفتح فارس واRروم، 
ة وهناك اgبوءة ا�اصة بفتح القسطنطينة، وهناك اgبوءة ا�اص

qَلَة إ} قصعتها، ال من
َ
قلة  بتداZ األKم � ا�سلم@ كما تتداZ األ

Kرة أخرى . و� هذا قد ²قق كما أنبأ به اúg العظيم... بل من ذلة
إنه ص� اهللا عليه وسلم nن يعلم الغيب، بل نقول إن  �ن ال نقول

 الغيب -كمة من ا-�م، وهو ما اهللا قد يطلعه � بعض أKور ذRك
نا من كتاب اهللا وسنة رسول وÎ القرآن . اهللا uìنا r األمثلة �و§

تلك "، "ذRك من أنباء الغيب نوحيه إ)ك: "اRكر�م نقرأ اآليات ا�ا)ة
أنت وال قوKك من قبل  ما كنَت تعلمها. من أنباء الغيب نوحيها إ)ك

 من إال َمِن ارت�* �Rُِم الغيب فال ûُْظِهر � غيبه أحدا "، "هذا
وÁذن فلNس . ، و¦ من اRوضوح sيث ال ²تاج إ} أى تعليق"رسول

من تناقض ب@ األKر�ن كما يعمل أæد صب منصور � إيهام 
ثم إن اRرسول Rم �دد ! 7 أحاديث اúg اRكر�م القراء )ُْفِقدهم اåقة

Rلساعة Kوعدا، بل ساق عالمات �مة، وهذه العالمات قد 5ستغرق 
 يعرف اgاس وقتئذ مh تقوم اRساعة، ول�ن يم�ن قرونا فال

العقالَء منهم أن يعت|وا و�صلحوا من فسادهم قبل فوات األوان، 
 . فلعلهم ينجون



 
٢٧٤

وال تقت� أهمية ا-ديث � ما ذكرنا، إذ كثiا ما تعالج 
األحاديُث اgبو�ُة أKوًرا Rم يتطرق إ)ها القرآُن Rnسواك وتمشيط 

عة وخطبتها وÁماطة األذى عن الطر�ق وشفاعته اRشعر وُغْسل ا½م
ص� اهللا  عليه وسلم هو باGات ال اRشفاعة بوجه �م واك�ساب 
ا�سلم أجرا �عا�ته زوجته واRسبعة اGين يظلهم اهللا 7 ظله يوم ال 
�ء، وأفراد األعداء اGين ي�ب� tظل إال ظله و�وط استجابة ا

sال أثناء ا-رب، والطرق الx hب ترÌهم 7 حا�م دون ا�عرض �م 
وÁ} جانب هذا . وما إ} ذRك، وهو غز�ر... éنبها 7 اºيع وا�Rاء

هناك أKور كثiة تناو�ا القرآن تناوال ñردا ثم تابعت األحاديث 
وصفها وتصو�رها بقلم اRواقعية كما هو ا-ال ý 7م القرآن عن 

، " واGين أوتوا العلم درجاتيرفع اهللا اGين آمنوا من�م: "العلماء
رب، زد� : وقل"، "هل cستوى اGين يعلمون واGين ال يعلمون؟: قل"

العلماء ورثة : "، و>م األحاديث 7 هذا  اRصدد كقول اRرسول"علما
، "فضل العاRم � العابد كفضل اºدر � سائر اRكواكب"، "األنaياء

طلب العلم "، " حh يرجعَمْن َخَرج 7 طلب العلم فهو 7 سaيل اهللا"
، "اطلبوا العلم من ا�هد إ} اRلحد"، "فر�ضة � K vسلم وKسلمة

وÁشارته " إن ا�الئ�ة �ضع أجنحتها لطالب العلم رًضا بما يصنع"
 . إلخ... إ} أن ا-يتان 7 اºحر 5ستغفر لطالب العلم

ثم كيف نعرف شخصية اúg العقلية واgفسية وا�لقية 
 اRواقع  أننا Rو أهملنا األحاديث  Rو Rم ت�ن هناك أحاديث؟تفصيال
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كما ير�د منا أæد صب منصور Rم Õد 7 القرآن مادة nفية 
: 5ساعدنا � أن نب� صورة اúg عليه اRسالم خالل حياته ا)ومية

7 اºيت وÎ اRسفر ومع أصحابه وÎ ا-رب وÎ اRصالة وÎ اRصيام 
وÎ تعاKله مع األطفال وال�ساء وÎ نومه وÎ وعند تناول الطعام 

 Îال يقبل عليها و hبها وتلك ال� hألطعمة الR ال�سبةuاس�يقاظه و
تعليقه � األحداث وÎ توجيهه �ذا اRصحاò أو ذاك وý Îمه عن 
إخوانه األنaياء اRسابق@ وÎ تفرقته ب@ ��عته و�ائعهم وÎ ردود 

üا ال Õد r أثرا 7 القرآن، اGى ... الh ²دث حوrأفعاé rاه اRوقائع 
ي�تâ با�طوط العامة دون إيراد تفاصيل، عالوة � أن هناك 

ثم أRم يعلن منصور أن اRرسول هو . أشياء Rم يق~ب منها القرآن قط
ألNس من الطبي� إذن أن �رص أتباع أى مثل أ� � ؟ ا�ثل األ�

يتعلق به؟ فكيف cستطيعون ذRك إذا ألغينا معرفته ومعرفة v ما 
األحاديث؟ بل إن وصف Kالمح اRرسول مثال وطر�قته 7 ا�Rم 
وا�l واgوم وأداء العبادات لNس �ا وجود 7 كتاب اهللا، Rكنها 

 .متاحة 7 ا-ديث
إن رجال ا-ديث إنما صنعوا ما صنعوه من Öعهم �Rم رسول 

 rص� اهللا عليه وسلم اهللا وأوصافه ورواية أفعا r بدافع ا-ب
واإلعجاب به وا-رص � معرفة اRكيفية الh نفهم بها اtين 
ونطبقه، ®الف من ي�رهه ص� اهللا عليه وسلم و��ره دينه 
و�تظاهر بأنه إنما ير�د تنقية ا�وحيد üا شابَُه من َخبَث األحاديث 
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. هو منطق اRشياط@اRواقع أن مثل هذا ا�نطق . اgبو�ة، أستغفر اهللا
 عن قرب و�عرف ماذا قال 

َ
rترى هل هناك من ي�ره أن يعرف رسو

وماذا فعل؟ إن ا�حب )حرص � أن cستعيد v 	مة قا�ا \بوuه 
وما من أمة 7 األرض إال وتتفا� . و� ت�ف أتاه و� Kوقف ا�ذه

نت و� هذا اgهج 5سv i األKم منذ n. 7 �ليد ذكرى عظمائها
فما باgا إذا nن هذا العظيم هو نaيها؟ وuاهللا إذا Rم �رص . هناك أKم

 � أحاديث رسول اهللا فع� أحاديث َمْن �رص؟ 
=رج من هذا بأننا Rو  هدمنا اRسنة اgبو�ة هدمنا شطرا كبiا 

إنها لNست شNئا إضافيا أو كما)ا، بل ¦ جزء أصيل من . من اإلسالم
ليل ¦ اRصورة ا�طبيقية Rإلسالم 7 الع� األول وÎ أقل الق. اtين

يهتدى بها ا�سلمون � مدى  اtهر و�ََرْون كيف واجه اRرسول 
Kشاv ع�ه وñتمعه، فنت�ف كما ت�ف، ونفكر كما فكر، 

 ِمْن \مد بأن نتخذ منه قدوتنا . وهكذا... وننحو كما �ا
َ

ْو£
َ
وَمْن أ

Kِر ب�بليغ اtين، وµنت وأسوتنا، وهو اRرسول اGى تل� 
ُ
اRوY وأ

اRسماء تر�ه وتراعيه وتصوuه وتبارÌه، فضال عن أنها قد أمدته 
بمواهب عظيمة ال تتاح Rل�a العادي@ وال حR hكثi من اagي@ 

 وا�رسل@؟

 و�ن Rو نظرنا مثال 7 سiة اúg عليه اRصالة واRسالم ل�ى 
اهل@ أمام ما صنعه، وهو Kوقفه العم� من العلم فلسوف نقف ذ

 §�
ُ
عقب االنتصار 7 غزوة بدر ح@ وقع 7 يد ا�سلم@ ع�ات ، األ
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األ¸ى من كفار قرcش، إذ عرض عليهم أن يطلق ¸اح v من 
يقوم منهم بتعليم ع�ة من صبيان ا�سلم@ 7 ا�دينة القراءة 

يم ب@ وقد nن هذا اRصنيع نقطة االنطالق إ} �y ا�عل. واRكتابة
ا�سلم@، إذ nن عدد القارئ@ واR تa@ 7 ا�جتمع ا½اه� ِجد° 

وجدير بنا أن نتوقف �ن بدورنا إزاء هذا . ضئيٍل كما هو معروف
العمل العبقرى من رسول اهللا عليه اRصالة واRسالم، ذRك العمل اGى 
 nن وراء ان�شار حرÌة ا�عليم ب@ أفراد األمة اgاشئة، إ} جانب
 v � إ-احه ص� اهللا عليه وسلم � أن طلب العلم فر�ضة

 . Kسلمة وKسلمة، وهو ما يتمí به عن سائر األنaياء
ووجه الع|ة 7 هذا أن العرب، رغم ان�شار األمية بNنهم 7 
ْضَحُوا 

َ
ا½اهلية ان�شارا واسعا، ¸�ن ما �لصوا منها وقََضْوا عليها وأ

åلعلم واR £م أوانذاك رغم ضعف األمة األوRقافة والفكر 7 العا
إنه، عليه اRصالة واRسالم، Rم يؤلف اRلجان وRم ãصص . اإلK نات

ا�íانيات وRم cستكp من بناء ا�دارس وا½امعات �ذا الغرض، إذ 
nن ذRك صعب ا�نفيذ 7 تلك الظروف بل Kستحيله، فاكتâ من ثم 

ومع ذRك فإن هذا القليل اGى . با�تاح ب@ يديه، وهو أقل من القليل
ي�اد يقرب من حد العدم قد أ� بتلك اåمار ا�دهشة، و¦ ثمار ال 
يم�ن ا�قارنة بNنها وu@ ما ²قق من نتائج 7 ذRك ا�يدان بطول 
اºالد العرuية وعرضها منذ ع� اgهضة ا-ديثة الh بدأت قبل 

�ائلة الR hم ي�ن أpq من قرن@ من اRزمان مع توفر اإلK نات ا
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ْون تعليمهم . اRصحابة �لمون بواحد � ا�ليون منها لقد nنوا يتلق°
وRم cستقدم . مثال 7 ا�سجد، وا�ساجد ال ت�لف اtولة شNئا يذكر

عليه اRصالة واRسالم Rصبيان ا�دينة خ|اء ترuو�@ وال مدرس@ من 
Gصعبة، بل اعتمد � األ¸ى اRن قد ا�ارج بالعملة اn وR ين

اس�بقاهم عنده دون عمل R¾فوه أKواال طائلة، Rكنه بثاقب نظره 
و�Áامه العظيم اف~ع هذا ا-ل العبقرى اGى أ� بأعظم اgتائج دون 

 . أن يدفع فيه شNئا � اإلطالق
كتاب بعنوان ) Prof. N. Stephen(س�يفن . وRل|وفسi ن

"Muhammad and Learning "شدK وها عن أحاديث ²دث فيه
اRرسول اRكر�م ودوره ñ 7ال ا�عليم، Kستغرuا أن ي�نبه رجل مثله 
ّيٍة تعNش 7 القرن اRسابع ا�يالدى إ} هذا  م§

ُ
يعÐى إ} أمٍة باديٍة أ

ا½انب من جوانب ا-ياة وأن ي�ون r تلك اآلراء ا�قدمية 
�Rتعكسها آيات القرآن واألحاديث ا hفة، وا�واقف ا�ذهلة ال�

و®اصة أن األديان األخرى nنت تضع ا�علم ²ت اRرقابة وéعله 
حكرا � اRكهنة والطبقة ا-اكمة لNس إال، إن Rم تعاقب � إفشاء 
العلم ب@ العاّمة، فضال عن إحراق اRكتب، اGى يؤÌد أنه سيظل إ} 
األبد وصمة �ر 7 جب@ من اج~حوه، وÎ جب@ اRكنNسة أيضا 

 � عكس \مد، اGى د� ى،ها ومبارÌتها هذا العمل ا�خزالرتضائ
الÖ �aيعا � اختالف طبقاتهم ومهنهم وظروفهم إ} اRس� حثNثا 
 iلحد، بل أوجبه عليهم غRساء من ا�هد إ} اy7 طلب العلم رجاال و
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Kكتٍف ïعله حقا من حقوقهم يمكنهم أن يأخذوه أو يهملوه، وَجَعله 
، وساواه 7 الفضل باالس�شهاد 7 سaيل اهللا، بل فّضل بابا إ} ا½نة

العلماء � العبّاد ا�نعزل@ عن تيار ا-ياة وميادين ا½هاد بمثل ما 
ومع هذا xّد أæد صب منصور ûَ . 7ْفُضل به اºدُر سائَر اRكواكب

\اولة هدم األحاديث اgبو�ة الh يقف أمامها ال|وفسi س�يفن 
 .يها من عبقر�ة سبقت األزمان بمسافات شاسعةKشدوها üا ف

وñ Îال آخر من ñاالت العبقر�ة اgبو�ة الh ما كنا gعرفها، 
فضال عن أن نقدرها حق قدرها، Rوال أحاديث اúg ص� اهللا عليه 
 وسلم الh سجلت مظاهر تلك العبقر�ة والh ير�د أæد صب

-فاظ � اإلسالم من منصور ومن � شا	ته أن يدKروها sجة ا
اRز�ف واºهتان وال�شو�ه واRضالل، كتبت فرyشNس  دو شاتل، و¦ 
صحفية وأنpوuوRوجية هوgدية، sثا بديعا أبدت فيه انبهارها بموقف 
اúg اRكر�م من الطبيعة حh لقد عدته رائد ا-فاظ � اNºئة 

قالت 7 . وجعلته سابقا لع�ه بل سابقا Rلعصور ا-ديثة بأشواط
 من ما ":ىجاء 7 ا-ديث اgبو: "الفقرت@ األو)@ من ذRك اºحث

أو يزرع زر� فيأqل منه طi أو إyسان أو بهيمة    يغرس غرسا Kسلم
اRواقع أن القول بأن \مدا رائد من رواد ا-فاظ ". صدقة  إال nن r به 

�با، إذ ال � اNºئة سوف يقع 7 آذان اRكث�iن 7 اºداية Kوقعا غر
وما يرتبط به من مفاهيم مثل " ا-فاظ � اNºئة"شك أن Kصطلح 

¦ ألفاظ من اخ~اع " ترشيد االستهالك"و" اRوZ اWNº"و" اNºئة"
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الع� ا-ديث، أْى Kصطلحات صيغت �واجه االهتمامات ا�Ðايدة 
 ومع ذRك فإن قراءة األحاديث. باRوضع اRراهن لعاRم الطبيعة من حوgا

اgبو�ة عن قرب، أى تلك اRروايات ا�تعلقة باألحداث ا�امة 7 حياة 
�نا أنه nن واحدا من أشد ا�نادين sماية اNºئة ِ~ُ

َ
بل يمكننا . \مد، ل

القول إنه nن 7 ن�ته RلبNئة سابقا لع�ه، أى رائدا ñ 7ال 
 ا�حافظة � اNºئة وا�طور اRرشيد واإلدارة ا-كيمة Rلموارد
الطبيعية، وواحدا من اGين cَْسَعْون إلقامة توازن متناسق ب@ اإلyسان 

وuاالس�ناد إ} ما أوردته gا األحاديث من أعماr وأقواr . والطبيعة
يمكننا القول بأن \مدا nن يتمتع باح~ام عميق لعاRم اgباتات 

اب ال~: واألزهار وأنه nن � صلة æيمة بعناÛ الطبيعة األرuعة
  ".وا�اء واgار وا�واء

 هو ال|وفسi جيفرى النج، ى،وهناك أستاذ جام� أKر��
اعتنق اإلسالم أواخر القرن ا�اë وأصدر عدة كتب منها كتاب 

"Struggle to Surrender" ىGا من فصله ، اiخصص جزءا كب
 وأشار النج إ} أن ا-ديث اgبوى .ىاåالث Rل�م عن ا-ديث اgبو

 وأعلن عن رغبته 7 أن ي�ون هناك رد�  ، هدفا Rلنقد االس��ا�nن
 � هذا اgقد من جانب ا�سلم@ ا�وجودين 7 الغرب ا�عادى 

ٌ
فّعال

كما أشاد بعلم ا-ديث . Rإلسالم معاداة رادي�ا)ة حسب وصفه
وuرجاr وتقواهم ومنهجيتهم اRصارمة اtقيقة، وأثª � كتبهم ثناء 

اصة كتب اRصحاح اRستة ا�عروفة، إذ قاKوا بغرuلة اآلالف كبiا، و®



 
٢٨١

ا�ؤلفة من أحاديث اRرسول تميíا Rصحيحها عن سقيمها، وهو ما 
وuلغ من دقتهم، حسبما يقول، أنهم . اقتضاهم ñهودا ضخما �مد �م

 Vنفس ا� r ا ما يقبلون حديثا معينا ثم يرفضون حديثا آخرiكث
Rون، ورواة ذاك ñر°حون، üا دون أد� خالف، ^سبب أ ن رواة هذا معد°

يدل � مدى Ûامة الطر�قة الh اتبعوها 7 توثيق ýم اúg عليه 
ثم ينقل ýم ش|Õر عن علم توثيق اRرواة . اRصالة واRسالم

 Rكنه cشكو 7 نفس اRوقت .وتضعيفهم بأنه مفخرة Rلفكر اإلسال�
 اRصالة واRسالم ال تتفق وما من وجود أحاديث م�سوuة Rلنú عليه

يتطلع إ)ه ا�رء عند نú من أنaياء اهللا أو 5سّوغ أشياء ال يقبلها العقل 
 . وا�نطق

 أقول دائما إن علماء ا-ديث قد وأنا أتفق معه إ} حد بعيد، إذ
بذRوا جهودا عبقر�ة Ö 7ع األحاديث وتمحيصها وتبو�بها، فحفظوا 

ن، وال يم�ن أن ي	يبهم عليها سوى Rلمسلم@ ذخiة ال تقدر بثم
إال أن هذا ال يعª أن v ما أوردوه من حديث هو . رب العباد سبحانه

Rُوا، واºا� علينا. صحيح حتما
ْ
وÌما . لقد استفرغوا وسعهم وRم يَأ

واهللا قد . وقد نصيب �ن بدورنا، وقد =طئ. اجتهدوا هم Õتهد �ن
. �نا 7 ا-ال@ ا½زاء ا-سنت�فل gا، كرما منه وتفضال، بأن xز

فِمم° ا�وف؟ وفيم ا�حرج؟ وأرى أنه إذا بدا �سلم أن حديثا من 
األحاديث ال يقنع عقله فال ìر � إيمانه ما دام يبحث عن ا-ق 

 . و�قدم ا�سو8ت �ا يقول
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إن ا�سلم@ عموما يؤمنون بأن اºخارى هو أصح كتاب بعد 
 اRوقت أنهم ال يفرقون ب@ هذا ا-�م اهللا، ل�ْن يُالَحظ 7 ذات

إن اRكتاب ا�عصوم . � صحيح اºخارى وu@ كونه كتابا معصوما
هو كتاب اهللا، وما دام اºخارى يأ� بعده فهو لNس بمعصوم، ألن 

و� هذا فإما أن ي�ون . العصمة لNست درجات، بل درجة واحدة
� بعد كتاب آخر اRكتاب معصوما أو ال ي�ون، وما دام كتاٌب ما يأ

إنه أوثق من . معصوم فمعناه أنه أقل منه، ومن ثم لNس معصوما مثله
� أن هذا ال يعª أبدا . Rكنه لNس معصوما. غiه من اRكتب، نعم

أن v من هب ودب يمكنه، ²ت هذه ا-جة، أن �cع 7 ا�جوم � 
بل عليه أن ي�ون � . كتب اRصحيح sجة أنها غi معصومة

ى األKر و�بحث و�قق و�دقق و�قدم م|رات عدم اقتناعه Kستو
بهذا ا-ديث أو ذاك، واضعا 7 ذهنه قبل v �ء أنه ñرد ñتهد، 
وأن ما يقوr قابل Rلصواب وا�طإ، وأن علماء ا-ديث قد بذRوا 
جهودا جبارة ال يم�ن شطبها ïرة قلم من جانب أى فَْسل ال قيمة 

 . r 7 دنيا العلم والعلماء
 وuذRوا ،إن علماءنا اRكرام قد خدKوا اRسنة اgبو�ة خدمة ُج�° 

ول�ن هذا ال . جهودا عظيمة 7 ا�حقق من عدالة اRرواة وضبطهم
يمنع أبدا أن نبدأ خدمة اRسنة من حيث ا1ْتََهْوا، فننظر K 7ضمون 
األحاديث ونتحقق من صحتها ودقتها Kراع@ أال تناقض القرآن 7 

ض واRروح العامة Rإلسالم ومبادؤه وقيمه العليا �ء أو تتعار
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وعقائده ا�تفق عليها أو �الف ا-قائق العلمية ا�قطوع بها أو تدابر 
 hة ال��aا�ار�خ القط� وأحداثه وأرقامه أو تعاكس الطبيعة ال
نعرفها � مدى األحقاب أو أوضاع ا�جتمعات أو نفسية ا½ماهi أو 

ب . إلخ...  ا�نطق العق� العامس4 اهللا 7 اRكون أو
§
كما ي�ب� أن نغل

ا½وهر�ات � اRش¾يات، وا�تون � ا�واKش، واRواجبات � 
 . وعندنا أيضا ا�حقق األسلو7. وهلم جرا... اgوافل، واألهم � ا�هم

فال شك أن من  تمرس بأحاديث اúg وخطبه وحواراته ي�شt Üيه 
فلو وجد ا�حقق أن 7 ا-ديث اGى . ىغوانطباع عن أسلوuه اRل

úgستعمله اc م ي�نR يباÌا أو تصو�را أو ترiينظر فيه لفظا أو تعب  : 
إما ألنه Rم ي�ن من استخدامات ع�ه وñتمعه أو Rم ي�ن من 
استعماالته هو اRشخصية nن هذا سaبا معضدا لعدم اطمئنان ضمiه 

 .RGك ا-ديث
إ} ا-رج من جانب ا�تحقق وال إ} ولNس 7 األKر ما يدعو 

الغضب من جانب العلماء اآلخر�ن، فقد nن اRصحابة ي�تقد بعضهم 
بعضا و�رد بعضهم رواية بعض أو يطاºه باt)ل � صحة حديث أو 

من زََعم أن° : "فمثال تقول ��شة 7 حديث �ا. باإلتيان ^شاهد آخر
 
َ
َم رأ

°
ًدا ص�° اُهللا عليِْه وسل  ، � اِهللا تعا} الِفْرَ�ةَ  أعَظم ى رu°ُه فقد\م°

تِ@ 7 فُِق  وRكن°ُه رأى ِج|�َل Kر°
ُ
ا ما ب@ األ ðقه ساد

ْ
ومعª ". صورتِه وَخل

هذا أنه nن هناك من يقول ذRك، فانتقدته ��شة أيما انتقاد، وRم 
. يمنعها من هذا االنتقاد اRشديد بل ا�كذيب العنيف أى اعتبار
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ñلِس األنصاِر،  كنُت جاRًسا با�دينِة 7": ىبو سعيد ا�درو�قول أ
أرسل  عمرَ  إن° : ما شأنُك؟ قال: قلنا. فزًِ� أو مذعوًرا Kو� أبو فأتانا

ْمُت  إ}
°
ما : فرجعُت، فقال، فلم يَرُد° � ثالثًا، أن آتيَه، فأتيُت بابَه فَسل

ْمُت � إ�: منعك أن تأتNَنا؟ فقلُت 
°
وا ثالثًا بابِك أتيُت فسل ، فلم يَرُد«

مَ . فرجعُت ، �
°
إذا استأذن : وقد قال رسوُل اِهللا ص�° اُهللا عليه وسل

iَِْجعْ  ثالثًا أحُد{م
ْ
أقِْم عليه اNº§نََة، وÁال  :عمرُ  فقال. فلم يُؤَْذْن r فل

òَ . أوجعتَُك 
ُ
. ال يقوم معه إال أصغُر القومِ : بُن كعٍب  فقال أ

 جدة جاءت"و ".فاذهْب به: قال. أنا أصغُر القومِ :  قلُت :سعيدٍ  أبو قال

ا } إن :فقالت ب�ر أò إ} ðعلمت  ما: قال .مات ابن ابن مال 7 حق
ا هللا كتاب R 7ك ðوسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول من سمعت وال حق 

 .اRسدس أعطاها هللا رسول أن شعبة ا�غiة بن فشهد وسأل، .شNئًا فيه
 أبو فأعطاها بن Kَْسلَمَة، \مد فشهد معك؟ ذRك سمع ومن: قال

 ". اRسدس ب�ر
: ومن هذا اºاِب أيضا ا-ديُث ا�ا} عن عبادة بن اRصامت

اِم 7" حلقٍة فيها Kسلُم بُن cساٍر، فجاء أبو األشعِث  كنُت باRش°
نْعا� يا : فقلُت ! أبو األشعِث، أبو األشعِث : فأرسل r القوُم فقاRوا، اRص°

امِت أبا األ ْث أخاك حديَث عبادَة بِن اRص° كن°ا : فقال. شعِث، حد§
ٍة،  7 معاو�ةَ  مع َغزاٍة فغِنمنا غنائَم كثiًة، ف ن فيها آنيٌة من فِض°

 بaيِعها من اg°اِس 7 معاو�ةُ  فأKر
ً

ْعِطّياتِهم، فبلغ ذRك عبادَة،  رجال
ُ
أ

 : فقام فقال
§

َ̄ عن بيِع سِمعُت رسوَل اِهللا ص�° اُهللا علي إ� م ين
°
ه وسل
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عiِ، وا�°مِر  عiِ باRش° ، واRش° هِب، واRَوِرِق باRَوِرِق، والُ|§ بالُ|§ °Gهِب با °Gا
 بمثٍل، عينًا بع@ٍ 

ً
 سواًء ^سواٍء، مثال

°
فمن زاد . با�°مِر، وا�لِح با�لِح إال

ْر7َ 
َ
 رجٌل  فرَد° اg°اُس ما nنوا أخذوا، فذهب.أو اسÐاد فقد أ

ثون عن : وأخ|ه ا�َ|، فقام خطيبًا فقال معاو�ةَ  إ} ما باُل أقواٍم ُ�د§
م أحاديَث قد َصِحبْناُه ورأيناه فما 

°
رسوِل اِهللا ص�° اُهللا عليه وسل

امِت فأ�د ا-ديَث وقال واِهللا : سِمعناها منه؟ فقام عبادُة بُن اRص°
ثن° بما سِمعنا من رسوِل اِهللا ص م، وÁن gَُحد§

°
�° اُهللا عليه وسل

با}. )معاو�ةُ  وÁن كِره: أو قال(معاو�ة  زعم
ُ
  واِهللا ما أ

§
 ال أصحبُه 7 .�

 ".)لًة سوداءَ  حيا�

ُب  ا�يُت : ُذِكر عند ��شَة قوُل ابُن عمرَ "كذRك   أهِله بب ءِ  يُعذ°

إنما . سمع شNئًا فلم �فْظه. رحم اُهللا أبا عبِد اRرæِن : فقالت. عليهِ 
َم جنازُة يهود

°
وهم يبكون ى، Kرت � رسوِل اِهللا ص�° اُهللا عليِه وسل

ب: "عليِه، فقال ُعذ°
َ

وهناك حديث آخر 7 ذات ". أنتم تبكون، وÁن°ُه )
توفيت ابنة لعثمان : "ا�وضوع عن عبد اهللا بن أK òليكة هذا نصه

ëر وابن وح�ها ابن عم: اهللا عنه بمكة، وجئنا ل�شهدها، قال ر
�Áنهما  عباس، وNس بRجلست إ} أحدهما، ثم جاء : أو قال(½ا

Xأال : ، فقال عبد اهللا بن عمر لعمرو بن عثمان)اآلخر فجلس إ} جن
إن : تن¯ ال�ساء عن اº ء؟ فإن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم قال

ب  َُعذ°
َ

 قد nن عمر رë: فقال ابن عباس. عليه أهله بب ءا�يت )
ث قالا صدرُت مع عمر من Kكة : هللا عنه يقول بعض ذRك، ثم حد°
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اذهب وانظر إ} : حh كنا باºيداء إذا هو برÌب ²ت ظل َسُمَرة، فقال
، ادعه }: قال. فنظرت، فإذا هو صهيب، فأخ|ته: قال. هؤالء اRرÌب

فلما أصيب . ار²ل، فا-ق أمi ا�ؤمن@: فقلت. فرجعت إ} صهيب
! وا صاحباه! وا أخاه: يقول اهللا عنهما يب�  رëعمر دخل صهيب

ëوقد قال رسول اهللا ، �°  يا صهيب، أتب�: اهللا عنه فقال عمر ر
ب ببعض ب�اء: ص� اهللا عليه وسلم عليه؟ قال  أهله إن ا�يت )عذ°

 اهللا عنه ذكرُت ذRك لعا�شة رë فلما مات عمر رë: ابن عباس
ث رسول اهللا ص� اهللا . عمررحم اهللا : اهللا عنها، فقالت واهللا ما حد°

عليه، ول�ن قال رسول  أهله  بب ء ا�ؤمن يعذبعليه وسلم أن اهللا 
. عليه أهله بب ء إن اهللا ل�íد اR فر عذابا: اهللا ص� اهللا عليه وسلم

: قال. "ىوال تزر وازرة وزر أخر: "�م القرآنبُ سْ حَ : وقالت ��شة: قال
Rىواهللا أضحك وأب�: كوقال ابن عباس عند ذ .òليكة قال ابن أK :

 ".فواU ما قال ابن عمر شNئا

وµن بعض اRصحابة يضيق ب�pة رواية أò هر�رة ألحاديث 
رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، فدافع عن نفسه بأنه nن Kالزما 
Rرسول اهللا عليه اRسالم 7 ح@ nنوا هم Kشغول@ بأKور حياتهم عن 

gا�صاقه بهاال�صاق با ú .{ك ا-ديث ا�اRقيل لعا�شةَ " :ومن ذ :
مَ : إن° أبا هر�رَة يقول

°
ؤْ : قال رسوُل اِهللا ص�° اُهللا عليِه وسل  7 مُ اRش«

اِر وا�رأِة والفرِس  7 :ثالٍث  °tشةُ . ا��Rم �فْظ أبو هر�رَة ألنه : فقالت 
َم يقول

°
 يقوRون !قاتَل اُهللا ا)هودَ : دخل ورسوُل اِهللا ص�° اُهللا عليِه وسل
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اِر وا�رأِة والفَ  اRشؤَم 7"إن°  °tسمع "ِس رَ اc مRفسمع آِخَر ا-ديِث، و ،
 
َ

r و°
َ
ْت ��شُة ألò"و". أ

َ
ُث : هر�رةَ  قال ص�° اُهللا  اúg عِن  إن°َك ُ�حد§

َم حديثًا ما سمعتُه منه
°
  َشَغلَِك  :قال. عليِْه وسل

ُ
ه، ا�رآةُ عنه، يا أ  م°

ªَُْشَغلc نn ُحلُة، وما
ْ
َمن تِبع : " وعن أò هر�رة".ءعنه � واRُمك

جنازًة فص�° عليها فله قiاٌط، فإن شِهد دفَنها فله قiاطاِن، والقiاُط 
ُحدٍ 

ُ
ُث به عن  انُظْر ما ²دّ ،هر�رة يا أبا :ُعمرَ  فقال r ابنُ . أعظُم ِمن أ

م
°
فأَخذ بيِده حh  هر�رةَ  أبو م إ)هفقا. رسوِل اِهللا ص�° اُهللا عليه وسل

yُْشُدك باِهللا هل سمعِت  :هر�رة أبو انَطلَق به إ} ��شَة، فقال �ا
َ
أ

م يقوُل 
°
َمن تِبع جنازًة فص�° عليها فله : رسوَل اِهللا ص�° اُهللا عليه وسل

ُحٍد؟ فقالْت 
ُ
: قiاٌط، فإن شِهد َدْ'نَها فله قiاطاِن، القiاُط أعظُم ِمن أ

عن رسوِل اِهللا ص�°  إنه Rم يُ�ْن cشَغلªُ :هر�رةَ  أبو فقال.  نَعما3
م غرٌس 

°
م . اُهللا عليه وسل

°
إنما كنُت أRزُم رسوَل اِهللا ص�° اُهللا عليه وسل

ُمنيها أو لقمٍة ûُْطِعُمنيها
§
 ".R¾مٍة ûَُعل

ومعروٌف ا�الف ا-اد اGى yشب ب@ عمر وأحد اRصحابة 
h يقرأ بها v منهما القرآن، وÁ¸اعهما إ} اRرسول حول الطر�قة ال

وRو nن هناك مثل ذRك ا�حرج اGى نظنه . )تأqدا أيهما ا�صيب
 ðهما حر�ý نn ر إ} رسول اهللا لقدKا أن يصّدق اآلخر وال يرفعا األ
كما أن األقضية الn hنت ترفع إ} رسول اهللا . ص� اهللا عليه وسلم

هم Rم ي�ونوا يََرْون 7 اختالفهم أى حرج، وÁال ما د)ل آخر � أن
nن أحٌد قاëَ أحدا، فإّن خصمه صحاò ال يصح القدح فيه أو 
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ثم عندنا حديث اإلفك، أRم ãض فيه بعض . االختالف معه
اRصحابة؟ وفوق هذا أRم يزن هذا و�cق هذا من معاÛى اü úgن 

 شاهدوه و²دث إ)هم و²دثوا إ)ه؟
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 البن رشد" بداية ا�جتهد "نظرات 7
بداية ا�جتهد ونهاية : "البن رشد ا-فيد كتاب 7 الفقه اسمه

ي~ك فيه القارئ º8ا، بعد االنتهاء من معا½ة ا�وضوع " ا�قتصد
اGى ي�ناوr، 7 حiة من أKره ال يعرف r رأسا من رجل، إذ يضعه 

7 ا�ذاهب ا�ختلفة دون أن يرسيه 7 أمام "تلف اآلراء ا��شاب�ة 
الغالب � بر إال 7 اgادر، مهما nن ا�وضوع الفق¯ غi ذى خطر، 
وÌأن القارئ فقيه مطمطم، ولNس Kسلما ير�د اRوصول إ} ما ير�ح 

K v 7سألة يعª§ نفسه، و�عن§Nنا معه، \اوال إيراد نعم نراه . ضمiه
تكون ا�gيجة أن يقف ا�سلم K 7 نه Öيع ما قيل فيها من آراء، ف

 v 7 حائرا بائرا ال يعرف ما هو رأى اإلسالم، ألنه إذا وجد نفسه
Kرة أمام أح م تغطى تقر�با Öيع االحتماالت، وÜR منها الفقهاء 
اGين ي|رونه، وRم xد عند ابن رشد ما يبّ�ه الطر�ق إال 7 القليل 

. عية ¦ اRوقوع 7 ا-iة واالضطرابأو أقل القليل، فا�gيجة الطبي
 . وÎ هذا ما فيه من تمييع Rلفقه وôRين 7 نفوس كثi من اgاس

 |qوحفيد أ ëومقارنٌة ب@ ابن رشد الفيلسوف الفقيه القا
، اGى nن "فقه اRسنة: "القضاة 7 ع�ه وu@ اRسيد سابق 7 كتابه

ال قاض وال جده عند وضعه r ال يزال طاºا، فال هو فيلسوف و
قاٍض، تر�نا الفرق ب@ االث�@ متمثال 7 أسلوب اRسيد سابق اgاصع 
واجتهاده ا-ثيث 7 اRوصول بالقارئ إ} ما ير�ه، وهو �دة ما 
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. ي�ون أ�c اآلراء، مع َشْفعه �ا يقول باgصوص القرآنية واgبو�ة
7 لقد nن من �دة ابن رشد أن يقدم Rلقارئ ثالثة Kستو�ات 

ا�وضوع اRواحد من Kواضيع أرسطو الh عكف ردحا طو�ال من 
اRزمن � �حها، فلماذا Rم يقدم � األقل كتابا م�Nا Rلمسلم 
العادى يعرض فيه الفقه كما يراه هو ال من خالل آراء الفقهاء 
أÖع@ بتفصيالتها ا�رهقة ا�حiة؟ يقول بعض اºاحث@ إن ابن رشد، 

و أول من كتب 7 الفقه ا�قارن، أى الفقه اGى بهذه الطر�قة، ه
و�ضيف آخر أن هذا . يعرض آراء ا�ذاهب ا�ختلفة و�قارن بNنها

د)ل انفتاح عق� ãالف ما درج عليه فقهاء األندRس قبله من 
�Rاتبعها .ا�صارهم 7 كتب الفقه ا�ا hفلي�ن، ل�ن الطر�قة ال 

ال توصل ا�سلم العادى ابن رشد ¦ Rألسف طر�قة جافة Kزعجة 
اGى يَ�ُْشد االطمئنان إ} �ء ير�ح اºال، أما العلماء اGين يهفون 
ْوا بأنفسهم عن دنيا 

َ
إ} مثل تلك األsاث فإنها 5شجعهم � أن ûَنْأ

 .اRواقع اRساخنة إ} �Rم اgظر ا�جرد اºارد
 hالقارئ مثاال � ا�فصيالت ا��شاب�ة ا�رهقة ال {Áو

�ت¯ بالقارئ إ} ا-iة واRشلل رغم قلة خطر ا�وضوع، إذ هو 7 ت
غسل ا)د عند القيام من اgوم قبل إدخا�ا اإلناء أيام Rم ت�ن هناك 

 اختلف الفقهاء 7: "صنابi، فما باgا بالقضايا اRكبiة؟ قال ابن رشد
فذهب قوم إ} أنه من ُس4َ : إناء اRوضوء غسل ا)د قبل إدخا�ا 7

ن طهارَة ا)د وهو Kشهوُر مذهِب ماRك . اRوضوء بإطالق، وÁْن تيق°
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ى وهو أيضا Kرو. طهارة يده إنه Kستحب Rلشاّك 7: وقيل .واRشاف�
وuه قال . إن غسل ا)د واجب � ا�ن�به من اgوم: وقيل. عن ماRك

ق قوٌم ب@ نوم اRليل ونوم اgهار، فأوجبوا ذRك 7. داود وأصحابه  وفر°
ذRك  فتحصل 7. وuه قال أæد. نوم اgهار  اRليل، وRم يوجبوه 7نوم

قول إنه سنة بإطالق، وقول إنه استحباب Rلشاّك، وقول : أرuعة أقوال
إنه واجب � ا�ن�به من نوم، وقول إنه واجب � ا�ن�به من نوم 

 ذRك اختالفهم 7 اختالفهم 7 واRسبب 7. اRليل دون نوم اgهار
إذا "هر�رة أنه عليه اRصالة واRسالم قال  بت من حديث أòمفهوم اåا

اس�يقظ أحد{م من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها اإلناء، فإن 
". فليغسلها ثالثا"بعض رواياته  وÎ". أين باتت يدهى أحد{م ال يدر

آية اRوضوء  هذا ا-ديث � ما 7 فمن Rم ير ب@ اRز�ادة اRواردة 7
معارضة æل لفظ األKر ههنا � ظاهره من وu@ آية اRوضوء 

ومن فهم من هؤالء من . اRوجوب، وجعل ذRك فرضا من فروض اRوضوء
ومن Rم يفهم . لفظ اºيات نوم اRليل أوجب ذRك من نوم اRليل فقط

منه ذRك، وÁنما فهم منه اgوم فقط، أوجب ذRك � K vس�يقظ من 
 اRز�ادة واآلية تعارضا، إذ nن ومن رأى أن ب@ هذه. اgوم نهارا أو )ال

ظاهر اآلية ا�قصود منه ح� فروض اRوضوء، nن وجه ا½مع بNنهما 
Gر عن ظاهره اKرج لفظ األã دبى عنده أنgوجوب إ} اRهو ا .

ومن تأqد عنده هذا اgدب �ثابرته عليه اRصالة واRسالم � ذRك 
gدب قال إن ذRك ومن Rم يتأqد عنده هذا ا. قال إنه من ج�س اRس4
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وهؤالء غسل ا)د عندهم بهذه ا-ال . من ج�س ا�ندوب ا�ستحب
نَْت طهارتها . من يقول إن ذRك سنة، ومن يقول إنه نَْدب أعª: إذا Æُيُق§

ومن Rم يفهم من هؤالء من هذا ا-ديث علة توجب عنده أن ي�ون 
من من باب ا�اص أر�د به العام nن ذRك عنده مندوuا Rلمس�يقظ 

ومن فهم منه علة اRشك وجعله من باب ا�اص أر�د به . اgوم فقط
والظاهر من هذا . معª اgائم العام nن ذRك عنده Rلشاّك، ألنه 7

اRوضوء، وÁنما قصد به ح�م  ا-ديث أنه Rم يقصد به ح�م ا)د 7
Gش~طا فيه الطهارةى ا�اء اK ن ا�اءn وأما ما نقل من . يتوضأ به، إذ

أpq  اإلناء 7 ه ص� اهللا عليه وسلم يديه قبل إدخا�ما 7غسل
 أحيانه فيحتمل أن ي�ون من ح�م ا)د � أن ي�ون غسلها 7
ªوضوء، و�تمل أن ي�ون من ح�م ا�اء، أعRاالبتداء من أفعال ا 

 ".أال ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن اRشك Kؤثر

 من الَعَواَصة sيث  واآلن أين رأى ابن رشد؟ وهل هذه القضية
ال cستطيع فيلسوفنا ا�مام أن يصل إ} أن ي�ون r رأى فيها؟ بل 

فقه "هل ¦ من األهمية بهذا اRشÜ؟ ا-ق أننا إذا وضعنا ما كتبه، 7 
، اRسيد سابق اRشاب اGى nن ال يزال طاºا آنذاك تg @aا "اRسنة

دäR لقلت وRو كنت K ن الفيلسوف األن. الفرق ب@ عرض وعرض
باختصار إن األKر يتوقف � اRسياق، ومن األفضل أن يغسل ا�سلم 

. وهكذا... يده قبل إدخا�ا اإلناء، � األقل من ناحية اgظافة واRوقاية
أما أن أنفق صفحت@ 7 هذا ا�وضوع اRضئيل القيمة دون أن أصل 
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ترى هل هذا ت�ف . بالقارئ إ} بر اRسالمة فهذا كثi جدا
 لسوف؟في

غسل اRكف@ ": "س4 اRوضوء"أما سيد سابق فيقول ²ت عنوان 
: اهللا عنه، قال رë أول اRوضوء -ديث أوس بن أوس اåقâ ثالثا 7

رواه ". رأيت رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم توضأ فاستوÌف ثالثا"
ص� اهللا عليه  اهللا عنه أن اúg هر�رة رë وعن أò .أæد وال�سا!

إناء حh  إذا اس�يقظ أحد{م من نومه فال يغمس يده 7: "الوسلم ق
رواه ا½ماعة، إال أن ". أين باتت يدهى يغسلها ثالثا، فإنه ال يدر

س4 "ونالحظ أوال أن سابق قد ذكرها R ." 7م يذكر العددى اºخار
وثانيا Rم ي�ن جافا 7 عرض . وRم xعل منها شNئا جلال" اRوضوء

بأسلوب ^سيط ثم شفعها sدي	@ ��ف@ فأضâ ا�سألة، بل أداها 
وثاåا Rم يُِطل ا�Rم . عليها حيو�ة تفتقر إ)ها 7 كتاب ابن رشد

قه 5شقيقا و�ورد اآلراء ا�ختلفة 7 ذRك وÌأنه ي�ناول "اطر  وcشق§
ذRك أن األKر أ^سط من v ما صنعه ابن رشد، وال . القنبلة اgوو�ة

اGى يوY بأننا أمام رÌن من أرµن اtين يوجب هذا ا�فصيل ا�رهق 
 . ا�طiة الR hو �لف منها رÌن سقط اtين 	ه وRم تقم r قائمة

ولقد بلغ من تضخيم بعض الفقهاء �ثل تلك األKور أن ا�ذها 
، "ا�ندق الغميق: "سهيل إدرcس هدفا Rلسخر�ة وا�ه�م 7 روايته

ًما أوانئذ إذ نرى سا� بطل اRرواية اGى nن ñب°  وهو، فيما (بًا معم°
يبدو، صورة من سهيل إدرcس نفسه قبل أن يذهب إ} بارcس 
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xادل شيخه 7 ا�عهد اtيª )  أى يصi وجودياى،فيتفرyس و�تَوَْجدَ 
بiaوت حول ا-ديث ا�ذكور ساخرا من اإلشارة إ} ا�وضع اGى 

̧د ح ية يم�ن أن تaيت فيه يد اgائم، فما nن من اRشيخ إال  أن 
عن شاب مثله جعل من ا-ديث مادة Rلته�م، فأò اهللا إال أن 

... يعاقبه � ذRك، فقام من نومه ذات صباح )جد يده 	ها داخل دبـ
واRواقع أنه من اRصعب جدا، بل من ا�ستحيل، �° أن أتصور وصول 

عرف أو يد اgائم بله دخو�ا إ} هذا ا� ن، اGى ال أذكر أحدا üن أ
üن قرأت �م يقول إن يده أو يد غiه قد وصلت إ)ه أثناء اgوم، 

 . فضال عن دخو�ا فيه
âن ي�n حال v سيد سابق، أن يقال إنه من ،و�Rكما فعل ا 

من ناحية اgظافة، أن يغسل اإلyسان يده قبل : ا�ستحسن، � األقل
 اgوم أو ال إدخا�ا اإلناء بغض اgظر عن أن ي�ون Kس�يقظا من

حh ال تلوثه بما يم�ن أن ت�ون قد الKسته قبل ذRك، وما أpq ما 
تالKس األيدى من األشياء ا�غ|ة أو ا��سخة أو اRلزجة الh الKستها 

بل كثiا ما يمسح . يد Kر�ض فلوثتها أو سقط عليها اGباب مثال
جود اإلyسان فمه بيده أو �ك بها أنفه أو شعره، وهذا 	ه مظنة و

ثم أال cستحق اGوق ا½ميل أن نراعيه 7 مثل . ا½راثم وا�يكروuات
تلك األKور فنغسل أيدينا قبل إدخا�ا اإلناء؟ أنا مثال، قبل أن آqل أو 
أ�ب شNئا، أحب أن أغسل يدى° وف� جيدا، كما أغسل الفواكه 

�دة با�اء واRصابون أو ا�ل، Kرا�ة �لك االعتبارات ا�اّرة . 
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وأخiا رأينا اRسيد سابق ال ي�تâ بإيراد ا-ديث ا��Rف بل 
 وهو �ح ى،ي�بعه ^�ح ما فيه من ألفاظ ال يعرفها القارئ الع�

بأنه " استوÌف: "مبا� و^سيط بدوره، إذ �ح 7 ا�اKش الفعل
فهذا هو الفرق ب@ أداء ابن رشد الفيلسوف اRكبi ". َغَسل كفيه"

نا، فهو يعرف معاناة اgاس وحاجتهم إ} ما اGى اشتغل بالقضاء زم
ير�هم من األح م والفتاوى 7 حياتهم ا)ومية وRم ي�ن ñرد فقيه 
نظرى يعكف � اRكتب منفصال عن اRواقع ال بمشا	ه ا�لتهبة، 
وu@ أداء اRسيد سابق، اGى ال هو فيلسوف وال قاض وال كبi، بل 

 !nن وقتذاك طاºا ال يزال
نت أحب Rو أن ابن رشد قدم الفقه اإلسال� ال � أنه وقد ك

علم معرفة ا-الل وا-رام وما أشبه فقط، بل علم ا��Rعة اإلسالمية 
بمعناها اRرحب، فال يقت� � أبوابه ا�قليدية ا�عروفة بل يمتد 
في�سع ألبواب أخرى كطلب العلم واRس� وراء اRرزق وا-رص � 

ترى هل nن . مل � ترقية اGوق وما إ} ذRكاgظام واgظافة والع
اRرسول �� دعوته أو حديثه مع أصحابه 7 الطهارة واRوضوء 
لَم واRرuا وا½هاد وما إ} ذRك üا ال �رج عنه  واRزواج والطالق واRس°
أبواب الفقه، و�ظن كثi من اgاس أنها ¦ اإلسالم v اإلسالم؟ ال 

م أيضا عن حقارة مد ا�سلم يده باRسؤال ثم ال ثم ال، بل nن �دثه
 v � ª	ن يn نه، كماNشه بعرق جبNوهو قادر � كسب لقمة ع

وuا�ثل nن ينصح أصحابه أن �رصوا . بيده أو بعقله: من يعمل و��تج
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� Öال مظهرهم ما أم�ن، فال يدخل أحدهم عليه ورأسه شعثاء 
تصفّر أسنانه أو �ّ�، غ�ü iشطة أو ي~ك فمه من غi 5سو«ك ف

بل إنه nن ي�ره . و�صi منظرها منفرا قبيحا، وراKتها من�نة
األسماء القبيحة الh تغرى باRسخر�ة من صاحبها أو توقع اgفرة 7 

وµن ص� اهللا عليه وسلم ي�به أتباعه إ} Kرا�ة اgظام حh . اgفس
يD@، و�وضح كذRك nن ي�ره اºذاءة واºذ. 7 االصطفاف Rلصالة

Rلمسلم@ أن اR¾مة الطيبة صدقة، وا�aسم 7 وجه اgاس صدقة، 
وRم ي�ن  يغفل عما يبدو gا حh . وÁماطة األذى عن الطر�ق صدقة

اآلن شNئا غر�با كقوr إن وضع اRزوج اRلقمة 7 فم زوجته عمل طيب 
 . إلخ... ومأجور

تاب فكنت أود Rو أن فيلسوفنا القرطú عكف � تأ)ف ك
�x ��عة اإلسالم العبقر�ة و�قدمها Rلناس بدال من ذRك اRكتاب 
ا½اف 7 الفقه، بل بدال من االشتغال طو�ال بأرسطو وما قاr أرسطو 
üا ال قيمة r أو Rم يفهمه ابن رشد فَضل° 7 بيداء األوهام بعيدا عن 

، "فن اRشعر"مقصد فيلسوف ا)ونان كما هو ا-ال 7 �حه Rكتاب 
إذ فهم بناء � فهم م~Öه العر7 ا�اطئ أنه يقصد ا�ديح وا�جاء 
بدال من ا�أساة وا�لهاة، فما nن منه إال أن أ� ب�الم عجيب ما 
أنزل اهللا به من سلطان، فضال عن أنه عجز عن فهم بعض الفقرات 
األرسطية تماما فجاء ب�الم ال يم�ن العقل ا�روج منه بأى 

ªمع .  
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عبد ا-ليم \مود، رغم ما نأخذه عليه من بعض .  دلقد nن
اعتقاداته اRصوفية، أح�م 7 هذه اgقطة من ابن رشد وأقرب إ} 
روح اإلسالم ومنطقه وأدرى منه sاجة اgفس اإلyسانية، إذ nن رأيه 
أن الفقه اإلسال� cشمل v صغiة أو كبiة 7 حياة ا�سلم منذ 

فهو يتحدث عن : ت باRسلوك أو باألخالقسواء تعلقميالده إ} üاته 
يب واRِكْ| واRز�نة وتناول اåوم واºصل واستعمال اGهب والفضة  الط§
وارتداء ا-ر�ر واألثواب الh فيها تصا)ب، وا�بول 7 ا�اء أو 7 
الطر�ق أو 7 الظل، وا�|ج وا�خنث واالغ�سال والِغيَبة واgميمة 

ب� أن ت�بع عند تناول الطعام أو اºدء 7 وا-قد، والعادات الh ي�
فالفقه عنده لNس مقصورا � جانب من ا-ياة . إلخ... عمل �ء ما

االجتماعية دون جانب، إذ هو يتضمن األخالق كما يتضمن ال���ع 
والعبادات وا�عاKالت وا½هاد والقتال واRسالم واg ح وا�iاث 

فقه، حسبما يراه، ال ينح� 7 ومن ثم فال. وغi ذRك من ا�وضو�ت
أبواب الفقه ا�قليدية، بل يتعداها إ} v جوانب ا-ياة اإلyسانية، إذ 

 . اإليمان شعب كثiة، وهو اعتقاد وقول وفعل
ومن ينظر 7 كتب . وهذا Öيل من اRشيخ، و�دل � سعة أفق

الفقه اإلسال� xد Rألسف أْن لNس فيها مثال �ء عن اRلهو أو 
فعندنا باب الطهارة، وuاب العبادات، وuاب ا�عاKالت، وuاب : و�حال~

وعبثا تبحث 7 كتب الفقه عن ... األحوال اRشخصية، وuاب ا½هاد
وال~و�ح هو ا�خفيف عن اgفس أو ا½سد . أى باب Rلهو وال~و�ح
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بلعب أو 5سلية أو د�بة أو ح ية أو طعام أو �اب أو اجتماع أو 
. أو إجازة، وهو ما �لو منه كتب الفقه كما نعرفهااحتفال أو رحلة 

كما أن كتب الفقه ال Æُْعªَ إال با-�م الفق¯ من حالل أو حرام أو 
Zأو االجتما äفgواجب، وال تعدوه إ} ا�حليل ا . 

وال بد من خروج كتب الفقه اإلسال� من اآلن فصاعدا عن 
 فيها sيث تضيف إ} اtائرة اRضيقة الh حaست نفسها قرونا طواال

Kوضو�تها Kوضو�ت أخرى ال تقت� � الطهارة والعبادات 
وا�عاKالت وا-روب، Kوضو�ت مثل اRلهو وال~و�ح واgظافة 
وا�جميل وال�Ð@ واGوق وÁماطة األذى عن الطر�ق والعلم 

 وuهذا يعالج الفقه اإلسال� أKورا .ىوا�فكi واإلبداع وا�قو
فمثال ي�ناول . مية، وال يقت� � األKور اRش¾ية ا�با�ةمعنو�ة وقي

 ضمن ما ي�ناول، Kوضوع اgجاسة من بول وuراز ى،الفقه ا�قليد
وميتة وما إ} ذRك، Rكنه Rألسف ال يهتم بمسألة اgظافة، مع أهميتها 
اRشديدة 7 ا-ضارة وÎ اإلسالم � وجه ا�صوص من دون األديان 

 األشجار وéميل اºيوت واRشوارع واألب�ية العامة، Öيعا، وال بغرس
وال با�عاKل مع ا-دائق أو األنهار وال~ع وا½داول، وال ب~شيد 
اإلنفاق واºعد عن اإل¸اف، وال بمراقبة ا- م وÌيفية انتخابهم 
وخلعهم، وال بتكو�ن ا½ما�ت واألحزاب واgقابات والقيام 

 . إلخ... ماة وا�عاKل مع ا�حا{مبا�ظاهرات، وال بمهنة ا�حا
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ومن هنا بدا كثi من ا�سلم@ وÌأنهم ال يعرفون Rلحضارة وال 
Rلنظافة وال Rإلتقان وال R$وق وال �قدير ا½مال وال Rلثقافة وشؤون 

ªسياسة أى معRقو�ا بأنهم ال ،الفكر والعلم وا � وهو ما يعطى انطبا
 كأى nئن Y ال عالقة r يهتمون إال بإشباع غرائزهم ا�با�ة

كما أرجو من اهللا سبحانه وتعا} أن يتخفف ا�تدينون من . باإلyسانية
ا�غاالة اRزائدة بمرا�ة اRش¾يات وا�فصيصات ا�رهقة الh من شأنها 
أن 5ُِشّل العقل وتطّوقه بأطواق من حديد، ف~ى اRواحد منهم Kشغوال 

 حرمة هذا اlRء أو ذاك طوال اRوقت باºحث عن ا�وانع وÁثبات
حh ضي°ق بعض ا��شددين ا-ياة � خلق اهللا باالجتهاد 7 توسيع 
دائرة ا-رام غi دار�ن أن األصل 7 األشياء اإلباحة، وغi مهتم@ 
7 نفس اRوقت بمرا�ة ا½وانب ا½ما)ة واGوقية 7 اtين أو Kلق@ 

ة عما شغلوا أنفسهم طوال باال إ} اRواجبات األخرى الh ال تقل أهمي
 . اRوقت به، ورuما فاقته 7 األهمية

وµن من ثمرة هذا االشتغال ا�رهق باRش¾يات وا�فصيصات أن 
وصلنا إ} ا-د اGى صارت فيه الغاºية اRساحقة من ا�سلم@ ال 
تقرأ وال تعرف Rلكتاب واåقافة واGوق ا�رهف ا½ميل أية قيمة، مع 

�ون إyسانا دون ترقية عقله وذوقه، إذ هو  ا-د أن اإلyسان ال ي
الفاصل بNنه وu@ ا-يوانات العجماء، وصار كثi منا ي�با¦ بأنه 

، بمعª أنه ال cشغل نفسه ^lء ألن "ه أثمن من أن "ي�|§ "ه"
وفاته أن هذا أq| د)ل � أن ذRك ا�خ وصاحبه . ي�شغل ^lء
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 K 7ضمار ا-ضارة، وأن K نهما لNست �ما أية قيمة � اإلطالق
 . اRالئق بهما هو صندوق القمامة

لقد انaت°ْت حبال اRص|، وRم يعد مقبوال أن يظل ا�سلمون 7 
ذيل ا-ضارة، بل فيما وراء اGيل إن nن R$يل وراء، حا�Ûن 
أنفسهم 7 ا½عجعة وا�طاحن 7 ا�فاهات، وهم يظنون أنهم �سنون 

طi أعداؤهم 7 الفضاء اRشاهق و�لقون عليهم من صنعا، � ح@ ي
األ�} بالقنابل اgوو�ة ير�دون \وهم، و�ن نضحك 7 بالهة وال 

أفيقوا أيها ا�سلمون، . ندرى شNئا عن ا�صi األسود الh ي�تظرنا
وÌونوا � Kستوى دين�م، وÌفانا جعجعة واشتغاال باRصغائر، 

قِْبلوا � ا�هاّم اRكبiة
َ
 الh تليق بأبناء \مد عليه اRصالة واRسالم، وأ

وÁال فال �ق ل�م ا�فاخر بان�ساب�م إ)ه، إذ ال ي�ب� أن ين�سب 
أما اGين تفيض . إ)ه ص� اهللا عليه وسلم إال v متح� راق كر�م

شوارعهم بالقمامة واgتانة وال�شوه والقبح واRضجيج والفوë فلNس 
م، وÌفاهم كذبا � أنفسهم و� �م K ن Kستَحّق 7 اإلسال

 .اآلخر�ن
عبد ا-ليم \مود 7 وجوب ابتعاد الفقه عن . كذRك أنا مع د

ا½فاف اGى يَِصمه اآلن، فكتب الفقه الh نعرفها ال ي�اد يوجد 
فيها حديث نبوى كما يقول اRشيخ، بل ýم ا�ؤلف فقط متابعا 

أيه أنه ي�ب� ا�وسع 7 وÎ ر. ومقôا بدوره �ن سبقه من أهل ا�ذهب
االعتماد � األحاديث اgبو�ة م�سقة مبوuة � كتب الفقه بطابعها 



 
٣٠١

اgورا� وأسلوuها ا½ميل ووضوحها اRساطع ومقدرتها � كسب 
 أح م -العبادة: "وÌتاباه. القلوب، قلوب ا�اصة والعامة � اRسواء

̧ار وأح م-اRصالة"و" وأ¸ار تطبيق عم� �ا ي�ب� هما 7 اRواقع "  أ
ثم إن اRشيخ ال ي�تâ . أن ي�ون عليه الفقه اإلسال� 7 نظره

بل كثiا ما يورد األحاديث واآليات ، بتقر�ر ا-�م الفق¯
والقصص الh من شأنها ²ن@ القلوب وuث اإلخبات 7 اgفس وما 

 . إ} ذRك، ومن ثم يصi الفقه دافئا Öيال
، دراسة طو�لة عن فقه ال~و�ح ولقد كتبت، منذ عدة س�@

وNuنت كيف أن فقهاءنا بوجه �م ال يهتمون بهذا ا½انب � أهميته 
اRشديدة، إذ ال يم�ن أن تم� ا-ياة دون ترو�ح و5سلية بغية 

صحيح أن ابن . éديد الطاقة وشحذ العز�مة وéنب ا�لل واRضيق
شيان �جاRس رشد، فيما قرأنا، Rم يعرف عنه ميل إ} اRلهو وال غ

الطرب، ومعروفة تلك ا�ناظرة الh انعقدت 7 \� ا�ليفة يعقوب 
ا�نصور ا�وحدى ب@ ابن رُْشد وابن زُْهر، وافتخر فيها v منهما 
لَْت كتبه  ِæُ ي�aم إشR�بمسقط رأسه، فقال ابن رشد إنه إذا مات 

لت ، وÁذا مات مطرب 7 قرطبة æ)مدينة ابن رشد(�باع 7 قرطبة 
ل�ن العلماء يفرقون دائما ). مدينة ابن زهر(آالته �باع 7 إشaيلية 

ولقد nن . ب@ ميو�م ور8ئبهم وu@ ما يقبله أو ال يقبله اtين
اRرسول عليه اRسالم ي�ره مثال -م اRضب، Rكنه Rم �ّرمه، وحينما 
قدم r ذات Kرة -م ضب Kشوى ترÌه �اt بن اRو)د يأqله وRم 



 
٣٠٢

ف ن ي�ب� أن ãصص ابن رشد Rلهو وال~و�ح جانبا من .  عليهينكره
 .كتابه بغض اgظر عن نفوره اRشخ, من ذRك

    لقد nن ابن رشد من أ¸ة تدين با�ذهب الظاهرى 7 الفقه 
äRومعلوم أن ابن .حسبما قال العقاد 7 كتابه عن الفيلسوف األند 

ا nن �ب الغناء ومع هذى، حزم هو أحد Kؤسä ا�ذهب الظاهر
وr 7 ذRك رسالة مفصلة رد فيها � من �ّرKون هذا الفن، . و�لله

وتَ�َب°ع اآليات الh يظن بعض العلماء أنها نزلت 7 ²ر�م الغناء فقال 
إنها ال تتعرض Rلغناء بتاتا، كما تصدى Rألحاديث الh يََرْون أنها 

ا أو َ'ن°د صحتها sيث ²ّرمه فف�ها تفسiا "تلفا عما يفهمون منه
أما ابن رشد ف ن، وهو . ال تصلح Rالحتجاج بها 7 هذا اRسaيل

 ال �ب اRلهو ،ا�شتغل بفلسفة أرسطو وا�فتون بالفكر اإلغر��
حسبما قرأنا عنه، ®الف ابن حزم، اGى nن، رغم 5شدده 7 أKور 

 . اtين، ال يرى 7 الغناء من بأس
بَل من فقيه تقليدى ضيق األفق، Rكنه إن ما صنعه ابن رشد ûُقْ 

ال يقبل üن يقال إنه فيلسوف كبi ي�ب� أن yستلهم فكره لع�نا 
. حh =رج من اgفق ا-ضارى ا�ظلم اGى ا��نا فيه منذ قرون

وال . لقد فعلها عبد ا-ليم \مود، وRم يفعلها أو يفكر فيها ابن رشد
Rب@ ا ªزمRرجل@، فإن فكرة كهذه ال عالقة ي�ب� ا�علل بالفارق ا

�ا باRزمن، إذ ¦ ال تعتمد � �ء nن 8ئبا أيام ابن رشد ثم تاح 
اآلن، بل تعتمد � أن ي�ون اإلyسان سمحا واسع األفق بعض 



 
٣٠٣

تقديم القديم بنكهة : اlRء فيحاول تقديم ا½ديد، أو � أقل تقدير
: قديما ح@ ألف كتابهثم ال ن�س أن اإلمام ماR  قد فعلها . جديدة

تتمثل 7 " ا�وطإ"، وÁن كنا نر�د خطوة أخرى بعد خطوة "ا�وطأ"
االس�شهاد باgصوص القرآنية قبل ا-ديث، مع االكتفاء باآليات 
واألحاديث الh يرى الفقيه أنها تمثل ا-�م اRصحيح وترك ما 
عداها أو اإلشارة ا��Rعة إ)ها، مع رuط اgصوص بعضها ببعض 

بارات æيمية دافئة 5شد ا�سلم إ} ما يقرأ وéعل تفاعله معه أ�c بع
 . وأسهل

ثم إن ابن رشد ال ãتلف بوجه �م عن الفقهاء اGين ال يهتمون 
تعاRَْوا نقرأ ما قاr 7 . ^سماحة األفق واRرغبة 7 ا�Nسi � ا�سلم@

 
ً

ال و°
َ
وأما من éوز : "م فمثال نراه يقول 7 ا�يم.بعض ا�سائل الفقهية أ

Rلمر�ض وا�سافر إذا : r هذه الطهارة فأÖع العلماء أنها éوز الث�@
ا�ر�ض xد ا�اء وãاف من استعماr، : أرuع واختلفوا 7. َعِدما ا�اء

Îو Îيعدم ا�اء، و ìد ا�اء فيمنعه من  ا-اx صحيح ا�سافرRا
Îوصول إ)ه خوف، وRا Gى اrاف من استعماãفأما .  من شدة ال|د

Gفقال ا½مهورى ا�ر�ض ا rاف من استعماãد ا�اء وx : وز ا�يممx
Gصحيح اRك اRذÌو ،r شديد من برد ا�اء، ىRاف ا�الك أو ا�رض اã

Gك اRذÌاف من ا�روج إ} ا�اء، إال أن معظمهم أوجب عليه ى وã
ر�ض وال غi ا�ر�ض ال ي�يمم ا�: وقال عطاء. اإل�دة إذا وجد ا�اء

يعدم ا�اء فذهب ماRك ى وأما ا-اì اRصحيح اG. إذا وجد ا�اء



 
٣٠٤

ال xوز ا�يمم Rلحاì : إ} جواز ا�يمم r، وقال أبو حنيفة واRشاف�
 هذه ا�سائل األرuع الh وسبب اختالفهم 7. اRصحيح وÁن عدم ا�اء

 استعمال ا�اء فهو ãاف منى ا�ر�ض اG أما 7: قواعد هذا اºاب ¦
وÁن كنتم Kرë ": قوr تعا} اآلية \ذوف مقدر 7 هل 7: اختالفهم

وÁن كنتم : "اآلية حذفا وأن تقدير ا�Rم ؟ فَمْن رأى أن 7"أو � سفر
فلم  ":قوr تعا} ، وأن اRضمK"7 iرë ال تقدرون � استعمال ا�اء

ى ز ا�يمم Rلمر�ض اGإنما يعود � ا�سافر فقط أجا" éدوا ماء
يعود " فلم éدوا ماء" ومن رأى أن اRضمã .7 iاف من استعمال ا�اء

اآلية حذف Rم xز Rلمر�ض إذا  � ا�ر�ض وا�سافر معا وأنه لNس 7
يعدم ا�اء ى ا-اì اG وأما سبب اختالفهم 7. وجد ا�اء ا�يمم

Gا iضمRتعا} 7ى فاحتمال ا rدو ":قوé أن يعود � " ا ماءفلم
ªن وا�سافر�ن، أو � ا�سافر�ن  أصناف ا�حدث@، أع�ìا-ا

فمن رآه �ئدا � Öيع أصناف ا�حدث@ أجاز ا�يمم . فقط
 ëئدا � ا�سافر�ن فقط أو � ا�ر�Rلحا�ìن، ومن رآه 

Gا ìلحاR ز ا�يممx مR وأما سبب . عدم ا�اءى وا�سافر�ن
قياسه � من  ا�ائف من ا�روج إ} ا�اء فاختالفهم 7 اختالفهم 7

اRصحيح ãاف من برد ا�اء اRسبب  وÌذRك اختالفهم 7. عدم ا�اء
. ãاف من استعمال ا�اءى قياسه � ا�ر�ض اG فيه هو اختالفهم 7

 وقد رجح مذهبَهم القائلون ïواز ا�يمم Rلمر�ض sديث جابر 7
Gاغ�سلى ا�جروح ا r سالم ا�سحRصالة واRفمات، فأجاز عليه ا 



 
٣٠٥

ى وÌذRك رجحوا أيضا قياس اRصحيح اG!". قتلوه، قتلهم اهللا: "وقال
ذRك عن عمرو بن  أيضا 7ى ãاف من برد ا�اء � ا�ر�ض بما ُروِ 

ْجنََب 7
َ
وال تقتلوا  ":)لة باردة فتيمم وتال قول اهللا تعا} العاص أنه أ

عليه اRصالة  ، فذكر ذRك Rلنú"ن ب�م رحيماإن اهللا n. أنفس�م
 ".واRسالم، فلم يعن§ف

ورغم اtوخة الh سaبها ابن رشد Rلقارئ فقد ترÌه 7 نهاية 
األKر حiان ال يدرى رأسه من قدمه دون أن يدr � ما يراه هو 

 كما أنه يردد .ىصوابا، Kشفو� با-ي	يات الh اس�ند إ)ها 7 هذا اRرأ
قليدى اGى يمنع أن ي�ون اRسفر مطلقا سaبا من أسباب اRرأى ا�

ا�يمم، بل cش~ط معه عدم ا�اء، مع أن عدم ا�اء nف 7 حد ذاته 
إلباحة ا�يمم حR hلمقيم، فمن باب األو£ أال cُْشَ~َط 7 اRسفر 

ل�ن . اكتفاء باgص � أنه مبيح Rلتيمم سواء Rلمسافر أو Rلمقيم
أ اآلية ا�اصة با�يمم القراءة ا�ستقيمة الh ال \مد عبده مثال يقر

تعرف لفا وال دورانا وال تقدر 7 ا�Rم أشياء ال يقبلها ا�Rم، 
فيتوصل من ذRك إ} أن مطلق اRسفر íx ا�يمم �ن أراده حR hو 

فهو يرى أن اRسفر 7 أKر ا�يمم cشبه ا�رض وفقدان ا�اء . وُِجد ا�اء
ول إنه طالع 7 تفسi اآلية �سة وع��ن تفسiا سواء ^سواء، و�ق

 
ً

ى قوال
َ
 ال cسلم من ا�¾ف، وÁنه رجع بعد فلم xد فيها 2َنَاًء وال َرأ

و�تابع رشيد رضا . ذRك إ} ا�صحف وحده فألâ ا�عª واضحا جليا
اRشيخ \مد عبده 7 هذه ا�سألة، و�رّد � من cش~طون مع اRسفر 



 
٣٠٦

قرآن ال cش~ط هذا ا�Rط، عالوة � أن فقدان ا�اء بأن ال
األحاديث إذا nنت قد ذكرت أن ا�سلم@ � عهد اR úgم ي�ونوا 
xدون ا�اء 7 سفرهم، ومن ثم nنوا ي�يممون، فإنها Rم تذكر أنهم قد 

ثم إنه Rو nن ال بد، إلباحة . وجدوا ا�اء فيه وRم ي�يمموا رغم ذRك
�اء �ا nنت هناك ìورة Rلنص � اRسفر، ا�يمم 7 اRسفر، من فقد ا

ومن اGين تابعوا \مد . إذ ي�â 7 هذه ا-الة ذكر فقد ا�اء مطلقا
عبده ورشيد رضا 7 هذا ا-�م اRشيخ \مود شلتوت واألستاذ سيد 

 .قطب، واRشيخ \مد الطاهر بن �شور 7 بعض األحيان
iفس �هّش �ذا ا�فسgواقع إن اRى، نت 7 صغروقد ك. وا 

وأنا أدرس الفقه اRشاف� 7 ا�عهد األæدى بطنطا، ال أرتاح Rل�وط 
ة الc hش~طها الفقهاء � ا�سافر إذا أراد ا�يمم لقد جاء . ا�ع�§

اإلسالم 7 خدمة اإلyسان وÁسعاده، وما جعل اهللا � عباده 7 اtين 
ة و�عرفون واGين �رصون � تأدية اRصال. من حرج أو إعنات

Kشاق° اRسفر وKشاغله وتوزع خاطر ا�سافر يدرÌون حكمة هذه 
اRرخصة، أما اGين يظنون أن 7 هذا ا-�م 5ساهال ال يقره اtين 
فعليهم أن يقرأوا اآلية جيدا 7 ضوء ا�نطق، إذ Rو Rم ي�ن اRسفر 
nفيا وحده ½واز ا�يمم وµن ال بد معه من عدم ا�اء �ا nن ثمة 

ذRك أنها ذكرْت . جة، كما قال اRشيخ رشيد رضا، إ} ذكره 7 اآليةحا
بعده عدم وجود ا�اء، فإذا nن عدم وجود ا�اء 7 ا-ََ� íx ا�يمم 
فمن باب األو£ íxه عدم وجوده 7 اRسفر دون ا-اجة إ} اgص � 



 
٣٠٧

و� هذا فإن عندنا Öلت@ فعلي�@ متعاطفت@ هما Öلة . ذRك
�Rط فهو ا�Rفتيمموا صعيدا طيبا"ط ومعطوفها، أما جواب ا ."

 hحو ا�ا} حgستعمل عالمات ال~قيم 7 اآلية � اy و�مكننا أن
يتضح Rلقارئ أنها تذكر ثالثة أسباب Rلتيمم ال سaب@ اث�@ فقط كما 

 أو � سفر، أو جاء أحد من�م من ،وÁن كنتم Kرë: "يقول القدماء
ومن ". م ال�ساء فلم éدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيباالغائط أو الKست

هذا ي�ب@ كيف أن ابن رشد ال ãرج �دة � الفهم ا�قليدى 
كما تدل هذه ا�قابلة ب@ ما . Rلنصوص وال cستقل ^lء جديد يراه

قرأناه عند ابن رشد وما قاr بعض الفقهاء ا�حدث@ � أنه Rم ي�ن 
لعنت وا-رج، بل يردد ما يقوr الفقهاء يفكر 7 ²ر�ر ا�سلم من ا

ا�قليديون حR hو nن اgص يقول، أو يم�ن أن yس�نطقه، شNئا 
 .آخر

وÁ} القارئ مثاال آخر � تقليدية ابن رشد وعدم اهتمامه 
ب�نaيه ا�سلم إ} ما ير�ده اإلسالم من ا�Nسi � أتباعه، وهو ما 

ق� واختالف الفقهاء 7 عن Kسافة ال" بداية ا�جتهد"كتبه 7 
xوز فيها  ا�سافة الh و¦، ا�وضع اåا� وأما اختالفهم 7: "²ديدها

فذهب ماRك : ذRك أيضا اختالفا كثiا الق�، فإن العلماء اختلفوا 7
أرuعة بُُرٍد،  وأæد وÖاعة كثiة إ} أن اRصالة Æُْقَ� 7 واRشاف�

:  أبو حنيفة وأصحابه واRكوفيونوقال. وذRك Kسiة يوم باRسi اRوسط
أقل ما تق� فيه اRصالة ثالثة أيام، وÁن الق� إنما هو �ن سار من 



 
٣٠٨

. v سفر قر�با nن أو بعيدا الق� 7: وقال أهل الظاهر. أفق إ} أفق
اختالفهم معارضة ا�عª ا�عقول من ذRك اRلفظ، وذRك  واRسبب 7

نه � ن ا�شقة ا�وجودة فيه مثل الق� أ أن ا�عقول من تأثi اRسفر 7
. اRصوم، وÁذا nن األKر � ذRك فيجب الق� حيث ا�شقة تأثiه 7

Zوا 7 وأما من ال يراRلفظ فقط فقاRك إال اRذ :úgعليه  قد قال ا
، فÜ "إن اهللا وضع عن ا�سافر اRصوم وَشْطر اRصالة: "اRصالة واRسالم

r الَقْ� والِفْطر، وأيدوا ذRك بما جاز " Kسافر"من انطلق عليه اسم 
عليه اRصالة واRسالم nن  أن اúg"رواه Kسلم عن عمر بن ا�طاب 

  ûَْقِ� 7
ً

وذهب قوم إ} خاKس كما قلنا، وهو ". �و اRسبعة ع� ِميال
إن خفتم أن يفتن�م ": أن الق� ال xوز إال Rلخائف لقوr تعا}

ص� اهللا  إن اúg: وقاRوا. �شةوقد قيل إنه مذهب �". اGين {فروا
وأما اختالف أوùك اGين . عليه وسلم إنما ق� ألنه nن خائفا

وذRك أن مذهب . ذRك اعت|وا ا�شقة فسaبه اختالف اRصحابة 7
عن ابن عمر وابن عباس، ورواه ماRك، ومذهب ى األرuعة بُرٍُد Kرو
 ". ماأيضا عن ابن Kسعود وعثمان وغiهى اåالثة أيام Kرو

فكما يرى القارئ Rم يفعل ابن رشد شNئا سوى إيراد اآلراء 
ا�ختلفة تارµ القارئ ي�ب أ�اسا ألسداس، فهو كعادته Rم �اول 
اإلدالء برأيه، وÌأن v قارئ قد أصبح شيخا متعمقا 7 اtين، وعنده 

 ينفقه 7 فهم اآلراء ا�ختلفة وا�وازنة اRوقت 	ه إ} آخر اRزمان
يح بNنها، مع أنه nن بإK ن ابن رشد إيراد رأيه هو ل�iح وال~ج
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وRو كنت . ا�سلم اGى ير�د أن يعرف كيف يت�ف 7 هذه ا-الة
 iن قصn نه لقلت إن أى سفر يصح فيه الق� وا½مع مهما K

 . ا�سافة
²ت " فقه اRسنة: "وهذا ما فعله اRسيد سابق، إذ قال 7 كتابه

اRلغة طال أم  سفر 7ى ا�تباِدر من اآلية أن أ": "Kسافة الق�"عنوان 
َْمع و�باح فيه الفطر، وRم يرد من 

ُ
éصالة وRْقَ� من أجله اÆُ ق�

هذه ا�سألة  وقد نقل ابن ا�نذر وغiه 7. اRسنة ما يقّيد هذا االطالق
روى أæد : ذRك أpq من ع��ن قوال، و�ن نذكر هنا أصح ما ورد 7

سألت أyس بن : عن �@ بن يز�د قال ود واºيه�وKسلم وأبو دا
ص� اهللا عليه وسلم إذا  nن اúg: ماRك عن ق� اRصالة، فقال أyس

قال ا-افظ ابن . رÌعت@ خرج Kسiة ثالثة أميال أو فراسخ يص�
وال~دد . بيان ذRك وأÛحه وهو أصح حديث ورد 7": الفتح" حجر 7

nن : قالى، ا ذكره أبو سعيد الـُخْدرِ ب@ األميال والفراسخ يدفعه م
رواه . رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم إذا سافر فرسخا يق� اRصالة

.  وأقره ^سكوته عنه،"ا�لخيص"  وذكره ا-افظ 7،سعيد بن منصور
òسعيد رافعا  ومن ا�عروف أن الفرسخ ثالثة أميال، فيكون حديث أ

قل Kسافٍة قََ�َ فيها رسول حديث أyس، ومبNنا أن أ Rلشك اRواقع 7
 ÄÄÇÈوالفرسخ . اهللا ص� اهللا عليه وسلم اRصالة nنت ثالثة أميال

رواه . Kسافة الق� ميل واحد وأقل ما ورد 7.  م~اÈÓÇÉم~ا، وا�يل 
òه أخذ ابن حزم، وقال  ابن أuبة بإسناد صحيح عن ابن عمر، وNش
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 اهللا عليه وسلم خرج \تجا � ترك الق� فيما دون ا�يل بأنه ص�
 . إ} اºقيع tفن ا�و� وخرج إ} الفضاء لقضاء ا-اجة، وRم يق�

وأما ما ذهب إ)ه الفقهاء من اش~اط اRسفر الطو�ل، وأقله 
Kرحلتان عند اºعض، وثالث Kراحل عند اºعض اآلخر، فقد كفانا 

قال : "ا�غª" قال K. 7ؤونة اRرد عليهم االمام أبو القاسم ا�ر�
وال أرى �ا صار إ)ه األئمة حجة ألن أقوال اRصحابة : ا�صنف

عن ابن ى وقد ُروِ . متعارضة "تلفة، وال حجة فيها مع االختالف
ثم Rو Rم يوجد ذRك Rم . عمر وابن عباس خالف ما احتج به أصحابنا

وÁذا Rم . ص� اهللا عليه وسلم وفعله قو�م حجة مع قول اúg ي�ن 7
أحدهما : ذكروه Rوجه@ى �م امتنع ا�صi إ} ا�قدير اGت	بت أقوا

úgسنة اR أنه "الف hرو�ناها، ولظاهر  ص� اهللا عليه وسلم ال
 :  االرض لقوr تعا} القرآن ألن ظاهره إباحة الق� �ن ìب 7

". االرض فلNس علي�م ُجنَاٌح أن Æَْقُ�وا من اRصالة وÁذا uìتم 7"
ظاهر  وف با�| ا�ذكور عن يع� بن أمية، فب�وقد سقط �ط ا�

: ص� اهللا عليه وسلم االرض، وقول اúg اآلية متناوال ì vب 7
جاء ºيان مدة ا�سح فال �تج به ههنا، " يمسح ا�سافر ثالثة أيام"

 وقد سماه اúg. ثالثة أيام و� أنه يم�ن قطع ا�سافة القصiة 7
ال �ل الKرأة تؤمن باهللا وا)وم : "سفرا، فقال: ص� اهللا عليه وسلم

أن ا�قدير بابه  واåا�". \رمى االخر أن 5سافر Kسiة يوم إال مع ذ
ñرد، ِسي°ما ولNس r أصل يُرَّد ى ا�وقيف، فال xوز ا�صi إ)ه برأ
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وا-جة مع من أباح الق� K ÜRسافر إال . إ)ه وال نظi يقاس عليه
Öستو. اع � خالفهأن ينعقد اإلcسفر 7 7ى وRك اRالطائرة أو  ذ

اRسفر  ومن nن عمله يقت�. سفر الطاعة وغiهى القاطرة كما cستو
ص r الَقْ� والِفْطر ألنه Kسافر ى دائما مثل ا�الح وا� ر فإنه يرخ°

 ".ةحقيق
ّ " الطالق"وÎ كتاب  §ª تناول ابن رشد ا-ديث عن الطالق اRس«

 Zِْدºِوا بعدم وقوعه ،واRوا بوقوعه ورأى من قاRوأورد رأى من قا 
Kوردا تفصيالت كثiة Kرهقة، Rكنه nلعادة Rم �اول أن يقدم رأيه 

لقد nن اRرجل 7 الغيaيات الh ال . هو، وترك القارئ حائرا بائرا
ي�ب� أن يتحدث فيها أحد إال من خالل اRوY يندفع فيد} برأيه 

، ورغم ما يؤدى وأدى إ)ه فعال من فتنة، Rكنه رغم حساسية ا�وضوع
7 مثل هذا األKر العم� اGى يصطدم به اgاس v يوم من أيام 
حياتهم نراه ال يهتم بإعطائنا رأيه، وهو القاë ا�حنك اGى يعرف 
صعوuة ا-ياة � اgاس ووجوب تNسiها عليهم، فهو لNس فقيها 

gيه نظر�ا بل عمليا، أى قاضيا يقف اt دواx اس أمامه راج@ أن
حال �شا	هم ومتاعبهم وأن ير�هم الطر�ق وال يغادرهم وقد ا�اث 
عليهم االéاه اGى ي�ب� �م اRسi فيه � يصلوا إ} 8يتهم، ومن ثم 

لقد كنا ن�تقد أشد . nن عليه تقديم رأيه اRواضح 7 مثل تلك ا�سألة
لة ا�ستفت@ 7 اإلذاعة ا���ة ئساالنتقاد اRشيوخ اGين يردون � أ

Rكpة ما يوردون من تفصيالت وآراء متعارضة ت~ك ا�ستمع ا�سك@ 
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7 حiة وارتباك من أKره رغم أن اRشيخ من هؤالء nن يُ�ِْبع هذه 
أما ابن رشد فقد . ا�فصيالت ا�رهقة 7 اgهاية باRرأى اGى يراه هو

قارئ حiة وارتباn لعدم إÆِْبَاعه تفوق � هؤالء ا�شايخ بأن زاد ال
هذه ا�فصيالت إال نادرا برأى شاف ير�ح القارئ و�ضعه � 
ا�حجة اºيضاء وcساعده � ا�خلص üا سaبته r هذه ا�فصيالت 

 .   من صداع، و®اصة أن أسلوuه Kوجٌز َكز� لNس فيه حرارة وال نضارة
ق Rلس« : "قال

§
ى ا�دخول بها هو اG ن°ة 7أÖع العلماء � أن ا�طل

ق اKرأته 7
§
ا-يض  ُطْهٍر Rم يمسها فيه طلقًة واحدة، وأن ا�طلق 7 يطل

Gلسنةى أو الطهر اR ق
§
وÁنما أÖعوا � هذا �ا . Kسها فيه غi مطل

حائض � عهد رسول  أنه طلق اKرأته و¦"ثبت من حديث ابن عمر 
Kُْرُه فلiاجعها :  اRصالة واRسالماهللا ص� اهللا عليه وسلم، فقال عليه

ثم إن شاء أKسك، وÁن شاء طلق قبل . حh تطهر ثم ²يض ثم تطهر
ق �ا ال�ساء فتلك الِعّدة الh. أن يمس

°
واختلفوا من ". أKر اهللا أن تطل

هل من �طه أن ال ي�بعها : ا�وضع األول: ثالثة Kواضع هذا اºاب 7
ق ثالثا، أعªهل:  الِعّدة؟ واåا� طالقا 7

§
بلفظ اåالث، مطلق  : ا�طل

 .وقت ا-يض ح�م من طلق R :7 7لسنة أم ال؟ واåالث

أما ا�وضع األول فإنه اختلف فيه ماRك وأبو حنيفة ومن تبعهما، 
ة طالقا آخر من �طها أن ال ي�بعها 7: فقال ماRك وقال أبو . الِعد°

وسبب . ن مطلقا Rلسنةإن طلقها عند v طهر طلقة واحدة n: حنيفة
حال اRزوجية  هل من �ط هذا الطالق أن ي�ون 7: هذا االختالف
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ال يُ�ِْبعها : "قال" هو من �طه: "بعد رجعة أم لNس من �طه؟ فمن قال
وال خالف . أتبعها الطالق" لNس من �طه: "ومن قال". فيه طالقا

 .ُمتْبَعطالق اRلوقوع ا بNنهم 7
َق ثالثا بلفٍظ فإ وأما ا�وضع اåا�

§
ن ماR  ذهب إ} أن ا�طل

ٌق لغi ُسن°ة، وذهب اRشاف�
§
ق Rلسنة واحٍد مطل

§
وسبب . إ} أنه مطل

ا�الف معارضة إقراره عليه اRصالة واRسالم Rلمطلق ب@ يديه ثالثا 
وا-ديث . ح�م الطلقة اåاåة لفظة واحدة �فهوم اRكتاب 7 7
Gشاف�ى اRطلق زوجته ثالثا   ثبت من أن العجال�هو ما احتج به ا

: قال. �sة رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم بعد الفراغ من ا�العنة
وأما ماRك فلما . فلو nن بدعة �ا أقره رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم

hلرخصة الR الث رافعåالعدد  جعلها اهللا 7 رأى أن ا�طلق بلفظ ا
تذر أصحابه عن ا-ديث بأن ا�تالعن@ قال فيه إنه لNس Rلسنة، واع

عنده قد وقعت الفرقة بNنهما من قبل ا�العن نفسه، فوقع الطالق 
وقول ماRك، واهللا . � غi \له، فلم يتصف ال ^سنة وال ببدعة

YشافRأعلم، أظهر ههنا من قول ا. 
وقت ا-يض فإن  ح�م من طلق 7 وأما ا�وضع اåالث 7

 يم�: منها أن ا½مهور قاRوا: Kواضع ك 7ذR اgاس اختلفوا 7
يُْؤKَر : "قاRوا" ûَنُْفذ: "واGين قاRوا. ال ûَنُْفذ وال يقع: وقالت فرقة. طالقه

ْوا أن ذRك واجب وأنه xَُْ| : وهؤالء اف~قوا فرقت@". باRرجعة
َ
فقوم َرأ

بل ûُنَْدب إ} ذRك وال : وقالت فرقة. وuه قال ماRك وأصحابه. � ذRك
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 |َْxُ .شاف�Rه قال اuور وåدى وأبو حنيفة واæين أوجبوا . وأGوا
فقال ماRك وأpq : يقع فيه اإلجبارى اRزمان اG اإلجبار اختلفوا 7

ال : وقال أشهب. x| ما Rم تنقِض ِعّدتها: أصحابه، ابن القاسم وغiه
ا مh  واGين قاRوا باألKر باRرجعة اختلفو.ا-يضة األو£ x| إال 7

اRرجعة أن يمسكها  فقوم اش~طوا 7: يوقِع الطالق بعد اRرجعة إن شاء
ثم إن شاء طلقها، وÁن . حh تطهر من تلك ا-يضة ثم ²يض ثم تطهر

بل : وقوم قاRوا. وÖاعة وuه قال ماRك واRشاف�. شاء أKسكها
hطلقها فيها فإن شاء  يراجعها، فإذا طهرت من تلك ا-يضة ال

و� من اش~ط . وuه قال أبو حنيفة واRكوفيون. شاء طلقأKسك، وÁن 
طهر Rم يمسها فيه Rم ير األKر باRرجعة  طالق اRسنة أن يطلقها 7 7

هل يقع : أحدها: فهنا إذن أرuع Kسائل. طهر Kسها فيه إذا طلقها 7
إن وقع فهل x| � اRرجعة أم يؤKر فقط؟ : الطالق أم ال؟ واåانية

وقع الطالق بعد اإلجبار أو اgدب؟ واRرابعة مh يقع مh ي: واåاåة
 اإلجبار؟

أما ا�سألة األو£ فإن ا½مهور إنما صاروا إ} أن الطالق إن وقع 
حديث  ا-يض اْ-تُد° به، وµن طالقا لقوr ص� اهللا عليه وسلم 7 7

iَُاِجْعها: "ابن عمر
ْ
. قواRرجعة ال ت�ون إال بعد طال: قاRوا". Kُْرُه فَل
عن Kسلم بن خاt عن ابن جر�ج أنهم أرسلوا إ} نافع  وروى اRشاف�

هل حسبت تطليقة ابن عمر � عهد رسول اهللا ص� اهللا : cسأRونه
وأما من . به ابن عمر nن يفhى أنه اGى وُروِ ". نعم: "عليه وسلم؟ قال
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 :Rم ير هذا الطالق واقعا فإنه اعتمد عموم قوr ص� اهللا عليه وسلم
Kُْر رسول اهللا ص� : وقاRوا". v فعل أو عمل لNس عليه أKرنا فهو رد"

َ
أ
ه cُْشِعر بعدم نفوذه ووقوعه وuا½ملة فسبب . اهللا عليه وسلم بِرَد§

 ¦ الطالق اRسª اش~طها ا�Rع 7 هل ا�Rوط الh: االختالف
" �وط إجزاء: "�وط صحٍة وÁجزاٍء أم �وط كمال وتمام؟ فمن قال

�وط كمال : "ومن قال". عدم هذه اRصفةى ال يقع الطالق اG ":قال
وRGك من قال بوقوع ". يقع و�ندب إ} أن يقع Knال: "قال" وتمام

 .فتََدب°ْر ذRك. الطالق وج|ه � اRرجعة فقد تناقض
هل x| � اRرجعة أو ال x|؟ فمن  :وأما ا�سألة اåانية و¦
: وب � ما هو عليه عند ا½مهور، قالاعتمد ظاهر األKر، وهو اRوج

|x .Gا ªهذا : قلناه من كون الطالق واقعا قالى ومن -ظ هذا ا�ع
 .األKر هو � اgدب

فإن " مh يوقع الطالق بعد اإلجبار؟" وأما ا�سألة اåاåة، و¦
ذRك أن يمسكها حh تطهر ثم ²يض ثم تطهر فإنما  من اش~ط 7

: قاRوا. حديث ابن عمر ا�تقدم نصوص عليه 7صار RGك ألنه ا�
7 ªوطء 7 وا�عRرجعة باRك �صح اRذ Gبعد ا-يض ألنه ى الطهر ا

بعد ا-يضة Rم ي�ن عليها من الطالق ى الطهر اR Gو طلقها 7
إن : وuا½ملة فقاRوا. اآلخر ِعّدة ألنه nن ي�ون �nطلق قبل اtخول

و� هذا ا�عليل . فيه اRوطءمن �ط اRرجعة وجود زمان يصح 
ا-يضة  طهر Rم يطلق 7 ي�ون من �وط طالق اRسنة أن يطلقها 7
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hك 7 الRوط ا�ش~طة عند ما�Rسنة فيما  قبله، وهو أحد اRطالق ا
وأما اGين Rم cش~طوا ذRك فإنهم صاروا إ} ما . ذكره عند اRوهاب

ن تابعهم عن ابن روى يوyس بن جبi وسعيد بن جبi وابن س�iن وم
. يراجعها، فإذا طهرت طلقها إن شاء: هذا ا-ديث أنه قال عمر 7

زمان  ذRك أنه إنما أKر باRرجوع عقوuة r ألنه طلق 7 ا�عª 7: وقاRوا
فإذا ذهب ذRك اRزمان وقع منه الطالق � وجه . ُكِره r فيه الطالق

سألة وتعارض هذه ا� فسبب اختالفهم تعارض اآلثار 7. غK iكروه
 .مفهوم العلة

مxُ hَْ|؟ فإنما ذهب ماRك إ} أنه  :وأما ا�سألة اRرابعة، و¦
Gزمان اRرجعتها لطول زمان العدة ألنه ا � |x اعهاىéفيه ار r .

Kُْره، "هذا إ} ظاهر ا-ديث ألن فيه  وأما أشهب فإنه إنما صار 7
. ا-يضة راجعة nنت 7فدل ذRك � أن ا�". فلiاجعها حh تطهر

إنما أKر بمراجعتها ùال تطول عليها العدة، فإنه إذا : وأيضا فإنه قال
إنه : فإن قلنا. ا-يضة Rم تعتد° بها بإÖاع وقع عليها الطالق 7

و� هذا ا�عليل . غi ا-يضة nن ذRك عليها أطول يراجعها 7
فسبب . د ا-يضةبعى الطهر اG أن xوز إيقاع الطالق 7 في�ب�

 ".علة األKر باRرد االختالف هو سبب اختالفهم 7
7 " فقه اRسنة: "وKرة أخرى نأخذ ما كتبه اRسيد سابق 7 كتابه

وRسوف . نفس ا�وضوع ونقارن ب@ ا�نهج@ واألسلوu@ واألداءين
éد أسلوب سابق أدفأ وأسلس وأpq اyسيابية وأشد إح ما، ومعناه 
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وRسوف xد . اGهن ^�عة وسهولة، ورأيه بNناواضحا يدخل إ} 
القارئ نفسه 7 اgهاية راسيا � بر بدال من اºلبلة واRصداع اR$ين 

ينقسم الطالق إ} طالق : "قال سابق. ãرج  بهما من ýم ابن رشد
ªس Zوطالق بد  :Gوجه اRواقع � اRسنة هو اRندب إ)ه ى فطالق ا

طهر Rم  ج ا�دخول بها طلقة واحدة 7ا�Rع، وهو أن يطلق اRزو
الطالق Kرتان، فإKساٌك بمعروٍف أو  ":يمسسها فيه لقول اهللا تعا}

أن الطالق ا��وع ي�ون Kرة يعقبها رجعة، ثم ى أ". ��5ٌح بإحسانٍ 
ق بعد ذRك r ا�يار ب@ أن 

§
Kرة ثانية يعقبها رجعة كذRك، ثم إن ا�طل

، يأيها اúg ":و�قول اهللا تعا}. سانيمسكها بمعروف أو يفارقها بإح
تِهن قوهن لِعد°

§
قتم ال�ساَء فطل

°
إذا أردتم تطليق ال�ساء ى أ". إذا طل

وÁنما 5ستقبل ا�طلقة العدة إذا طلقها . فطلقوهن Kستقبالٍت العدة
وحكمة ذRك أن . بعد أن تطهر من حيض أو نفاس، وقبل أن يمسها

هذا اRوقت Kستقبلة العدة،  7حائض Rم ت�ن  ا�رأة إذا طلقت و¦
. فتطول عليها العدة ألن بقية ا-يض ال �سب منها، وفيه إìار بها

َقْت 7
§
ها فيه فإنها ال تعرف هل æلت أو Rم ²مل،  وÁن ُطل ُطْهٍر Kَس°
 أتعتّد باإلقراء أم بوضع ا-مل؟ : بم Æَْعتَدّ ى فال تدر

ëرأته "اهللا عنه  وعن نافع بن عبد اهللا بن عمر رKأنه طلق ا
حائض � عهد رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، فسأل عمر بن  و¦

ا�طاب رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم عن ذRك، فقال رسول اهللا 
مسكها حh تطهر ثم : "ص� اهللا عليه وسلم

ْ
iاجعها ثم )

ْ
Kُْرُه فل
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ثم إن شاء أKسك بعد ذRك، وÁن شاء طلق قبل أن . ²يض ثم تطهر
ق �ا ال�ساء فتلك العدة الh. سيم

°
 وÎ". أKر اهللا سبحانه أن تطل

ëو¦ رواية أن ابن عمر ر ،r رأةKحائض، تطليقة،  اهللا عنه طلق ا
úلنR ك عمرRاجعها، ثم : "ص� اهللا عليه وسلم، فقال فذكر ذiْره فلKُ

وKسلم وابن ماجه  أخرجه ال�سا!". حاKل )طلقها إذا طهرت أو و¦
يعقب ا-يضة ى الطهر اG وظاهر هذه اRرواية أن الطالق 7. داودوأبو 
hوقع فيها الطالق ي�ون طالق سنة ال بدعة ال .òوهذا مذهب أ 

 . حنيفة، وÁحدى اRرواي�@ عن أæد، وأحد اRوجه@ عن اRشاف�
واستدRوا بظاهر ا-ديث وuأن ا�نع إنما nن ألجل ا-يض، فإذا طهرت 

غiه  ذRك الطهر كما xوز 7 فجاز الطالق 7. زال Kوجب ا�حر�م
ثم يمسكها حh تطهر "فيها  ول�ن اRرواية االو£ الh. من األطهار

قال صاحب . متضمنة Rز�ادة xب العمل بها" ثم ²يض فتطهر
. ، ف نت أرجح من وجه@"اRصحيح@ أيضا 7 و¦": "اRروضة اgدية"

اRوجه االخر،  7 ه، واRشاف�إحدى اRرواي�@ عن وهذا مذهب أæد 7
òيوسف و\مد وأ. 

Zدºلم�وع أما الطالق اR كأن يطلقها : فهو الطالق ا�خالف
ñلس واحد كأن  ثالثا ب�لمة واحدة، أو يطلقها ثالثا متفرقات 7

حيض أو  أو يطلقها 7. أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق: يقول
 . طهر جامعها فيه نفاس، أو 7
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. حرام وأن فاعله آثم لماء � أن الطالق اºدZوأÖع الع
 أن -È: واستدRوا باألدلة االتية. وذهب Öهور العلماء إ} أنه يقع

Zدºمندرج ²ت اآليات العامة الطالق ا .Ù-ëت��ح ابن عمر ر  
Kْر اRرسول اهللا ص� اهللا عليه  اهللا عنه �ا طلق اKرأته و¦

َ
حائض، وأ

وذهب بعض العلماء إ} .  حسبت تلك الطلقةوسلم بمراجعتها بأنها
Zدºس . ال يقع أن الطالق اNومنعوا اندراجه ²ت العمومات ألنه ل

Gى من الطالق اGر اهللا ®الفهى أذن اهللا به، بل هو من الطالق اKأ .
قوهن لعدتهن: "فقال

§
 وقال ص� اهللا عليه وسلم البن عمر رë". فطل

 وَصح° أنه غضب عندما بلغه ذRك، وهو ال ".Kره فلiاجعها: "اهللا عنه
فلم يa@ َمِن " إنها ُحِسبَْت : "وأما قول ابن عمر. يغضب üا أحله اهللا

أنه طلق اKرأته " ا-اسب �ا، بل أخرج عند أæد وأبو داود وال�سا!
". حائض، فردها رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، وRم يرها شNئا و¦

 و¦. ، وRم يأت من ت�لم عليها بطائلوÁسناد هذه اRرواية صحيح
Gحة بأن ا§�K ئا هو رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، فال ىNم يرها شR

ëرأيه روايته ال 7 اهللا عنه ألن ا-جة 7 يعارضها قول ابن عمر ر .
، و�عتّد بتطليقة، فهذه Rو صحت "Kُْره فلiاجعها"وأما اRرواية بلفظ 

 Rم تصح كما جزم به ابن القيم R7 نت حجة ظاهرة، وRكنها 
أسانيدها ñاهيل وÌذابون ال  ذRك روايات 7 وقد روى 7. "ىاRَهدْ "

وا-اصل أن االتفاق nئن � أن الطالق . ت	بت ا-جة ^شئ منها
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r سنة يقالRوقد ثبت عنه ص� اهللا . طالق بدعة: ا�خالف لطالق ا
 ".أن v بدعة ضاللة"عليه وسلم 

كتابه،  ا أن هذا الطالق "الف �ا �عه اهللا 7وال خالف أيض
وما خالف . حديث ابن عمر وNu°نه رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم 7

ëشة ر�� اهللا عنها أن اúg ما �عه اهللا ورسوr فهو رد -ديث 
، وهو "v عمل لNس عليه أKرنا فهو رد: "ص� اهللا عليه وسلم قال

ن هذه اºدعة يلزم حكمها وأن هذا فمن زعم أ. حديث متفق عليه
Gر اKره ص� اهللا عليه وسلم يقع من فاعله ومقيد ى األKس من أNل

وذهب إ} هذا عبد اهللا بن معمر . به ال يقبل منه ذRك إال بد)ل
وuه قال خالس . وسعيد بن ا�سيب وطاووس من أصحاب ابن عباس

م ابن عقيل من وهو اختيار اإلما. بن عمرو وأبو قالبة من ا�ابع@
مذهب  أئمة ا-نابلة وأئمة آل اºيت والظاهر�ة وأحد اRوجه@ 7

 ". االمام أæد، واختاره ابن تيمية
 Îم الفقهاء " كتاب ا½هاد"وý لعادة يقف عندn د ابن رشدÕ

ال يضيف شNئا إ} ما قاRوه وال �اول أن ãطو خطوة خارجه رغم أن 
. حروب متصلة مع اgصارى ِمْن حو�ابالده nنت 7 ذRك اRوقت 7 

من أنه �ا وردت " اGيل وا�كملة"وال أدل � هذا üا ح ه صاحب 
األخبار بهز�مة األذفوyش 7 وقعة األرك وشاهد ابن رشد ومن معه 
بعض متعلقات ا�لك ا�هزوم �ملها العائدون من ساحة القتال َخر° 

 إن هذه سنة رسول اهللا 7 إ} األرض وسائُر ا-ضور ساجدين، قائال
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كما nن �ض اgاس � ا½هاد 7 سaيل اهللا 7 . مثل تلك الظروف
فجميل منه أن يفعل هذا، . ا�سجد ا½امع بلسان طلق وæاسة الهبة

وµن ي�ون أÖل Rو ظهر أثر ذRك 7 كتابه tن تناوK rوضوع ا½هاد 
قة ا�قليدية 7 عرض إال أنه Rألسف Rم ãرج � الطر�. 7 سaيل اهللا

هذا ا�وضوع، فاكتâ با�Rم اgظرى غi ا�غموس 7 إدام ا-وادث، 
وأخذ يردد األح م العامة دون أن يرuطها باRواقع من حوr، وهو واقع 

 .يمور باألحداث Kَْوًرا عنيًفا كما هو ا-ال K 7وقعة األرك وغiها
عن هذه " سنةفقه اR"واآلن ل�سمع ما يقوr اRسيد سابق 7 

منع االسالم Rلحرب أيا  7 وهذا نفسه هو اRسبب ا-قي�: "القضية
حق  nن نوعها، ألن ا-رب ïانب كونها اعتداء � ا-ياة، و¦

وقد منع حرب ا�وسع و^َْسط . تدمi �ا تصلح به ا-ياة مقدس، ف¯
ير�دون تلك اtاُر اآلخرة Õعلها R$ين ال : "فقالى، اgفوذ وسيادة القو

، ومنع حرب االنتقام "االرض وال فسادا، والعاقبة Rلمتق@ علوðا 7
وÌم عن ا�سجد : "والعدوان فقال ن�م َشنَآُن قوٍم أْن َصد« وال xَِْر َم°

وÆََعاَونوا � ال| وا�قوى وال Æََعاَونوا � االثم . ا-رام أْن تعتدوا
، ومنع حرب ا�خر�ب "بوالعدوان، واتقوا اهللا، إن اهللا شديد العقا

 ". االرض بعد إصالحها وال Æُْفِسدوا 7: "وا�دمi فقال
االس�ثناء، فال Kسوغ  اRسالم، وا-رب ¦ وÁذا nنت القاعدة ¦

: إحدى حا�@ نظر االسالم مهما nنت الظروف إال 7 �ذه ا-رب 7
ند ا-الة االو£ حالة اtفاع عن اgفس والِعْرض وا�ال واRوطن ع
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وال . سaيل اهللا اGين يقاتلون�م وقاتِلوا 7": يقول اهللا تعا}. االعتداء
ص�  وعن سعيد بن ز�د أن اúg". تعتدوا، إن اهللا ال �ب ا�عتدين

من قُِتل دون ماr فهو شهيد، ومن قُِتل دون دمه : "اهللا عليه وسلم قال
 أهله فهو فهو شهيد، ومن قُِتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُِتل دون

وماgا : "و�قول اهللا سبحانه .وال�سا!ى رواه أبو داود وال~مذ". شهيد
 نقاتَل 7

°
ال

َ
ْخرِْجنا من ديارنا وأبنائنا .

ُ
ا-الة اåانية ". سaيل اهللا وقد أ

بتعذيِب َمْن : سaيلها حالة اtفاع عن اtعوة إ} اهللا إذا وقف أحد 7
 . من تبليغها ل فيها، أو بمنع اtاZآمن بها، أو بَصد§ َمْن أراد اtخو

سaيل اهللا  وقاتِلوا 7: "أوال أن اهللا سبحانه يقول: ود)ل ذRك
واقتلوهم * وال تعتدوا، إن اهللا ال �ب ا�عتدين . اGين يقاتلون�م

ْخرُِجوهم من حيث أخرجوÌم
َ
والفتنة أشد« من . حيث ثَِقْفتُموهم وأ

فإن . رام حh يقاتلوÌم فيهوال تقاتلوهم عند ا�سجد ا-. القتل
فإن ا1ْتََهْوا فإن اهللا غفور * كذRك جزاء اR فر�ن . قاتلوÌم فاقتلوهم

فإن انتَهْوا . وقاتِلوهم حh ال ت�وَن فتنٌة و��وَن اtين هللا* رحيم 
 ". فال عدواَن إال � الظا�@

 األKر بقتال اGين يبدأون -È:  وقد تضمنت هذه االيات ما يأ�
وا�قاتَلُة دفا� عن اgفس . دوان ومقاتلة ا�عتدين Rكف عدوانهمبالع

وهذا واضح من قوÖ . rيع ا�ذاهب v ا�Rائع، وÎ أKٌر �Kوٌع 7
 أما اGين ال -Ù". سaيل اهللا اGين يقاتلون�م وقاتلوا 7 ":تعا}

يبدأون بعدوان فإنه ال xوز قتا�م ابتداًء ألن اهللا ن¯ عن االعتداء، 
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�ºم ا     ".وال تعتدوا إن اهللا ال �ب ا�عتدين: "قوr والظلم 7 وحر°
Ê-¯gعن العدوان بأن اهللا ال �ب ا�عتدين د)ل � أن   وتعليل ا

¯gل�سخ ألن هذا إخبار بعدم \بة اهللا  هذا اR قابل iم غ�\
ال Rالعتداء، واإلخبار ال يدخله ال�سخ ألن االعتداء هو الظلم، واهللا 

 إ)ها، و¦  أن �ذه ا-رب ا��وعة 8ية ت�ت¯-Ç. �ب الظلم أبدا
منع فتنة ا�ؤمن@ وا�ؤمنات ب~ك إيذائهم وترك حر�اتهم )مارسوا 

 . عبادة اهللا و�قيموا دينه وهم آمنون � أنفسهم من v عدوان
سaيل اهللا  ومال�م ال تقاتلون 7: "ثانيا يقول اهللا سبحانه

ان اGين يقوRون وا�ستضَعف@
ْ

tِوRرجال وال�ساء واRنا، : من ا°uر
نْك و)ðا،  ُ َt ا ِمْنg ِم أهلُها، واجعلRْخرِْجنا من هذه القر�ة الظا

َ
أ

وقد بNنْت هذه اآلية سaب@ من أسباب ". واجعل gا من tنك نصiا
cس� إ)ها اtين،  سaيل اهللا، وهو الغاية الh أو�ما القتال 7: القتال

سaيل  وثانيهما القتال 7. حh ال ت�ون فتنة و��ون اtين هللا
ا�ستضَعف@ اGين أسلموا بمكة، وRم cستطيعوا ا�جرة، فعذبتهم 

فهؤالء ال غª �م عن . قرcش وفت�تهم حh طلبوا من اهللا ا�الص
hنهم من ا-ر�ة فيما  ا-ماية ال تدفع عنهم أذى الظا�@، وÆَُمك§

 . دونيَِدينون و�عتق
َقْوا : "ثاåا يقول اهللا سبحانه

ْ
ل
َ
فإن اعRÐوÌم فلم يقاتلوÌم وأ

لََم فما جعل اهللا ل�م عليهم سaيال فهؤالء القوم اGين ". إ)�م اRس°
Rم يقاتلوا قومهم، وRم يقاتلوا ا�سلم@، واعRÐوا \ارuة الفر�ق@، 
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ء ال سaيل وµن اعÐا�م هذا اعÐاال حقيقيا ير�دون به اRسالم، فهؤال
ِم فاْجنَْح : "رابعا أن اهللا تعا} يقول. Rلمؤمن@ عليهم

ْ
ل وÁْن جنحوا Rِلس°

 � اهللا إنه هو اRسميع العليم 
ْ وÁن ير�دوا أن ãدعوك فإن° * �ا وتو�°

هذه اآلية األKر با½نوح إ} اRسلم إذا جنح العدو  فâ". َحْسبَك اهللا
 . راإ)ها حh وRو nن جنوحه خدا� وKك

 �خاKسا أن حروب اRرسول ص� اهللا عليه وسلم nنت 	ها دفا
وقتال ا��Ì@ من العرب ونبذ عهودهم . من العدوان شئ لNس فيها

ٌ 7. بعد فتح Kكة nن جار�ا � هذه القاعدة §@Ïَ تعا} وهذا rقو  : 
" 

ُ
وا بإخراج اRرسول وهم بََدأ وÌم أال تقاتلون قوما ن�ثوا أيمانَهم وَهم«

َحق« أن �َشوْه إن كنتم Kؤمن@ 
َ
َل Kرة؟ أ�َشْونهم؟ فاهللا أ و°

َ
قاتلوهم * أ

يعذبْهم اهللا بأيدي�م وãُِْزهم و�نْ�{م عليهم وcَْشِف صدور قوم 
و�توب اهللا � من cشاء، واهللا عليم . وُ�ْذِهْب غيَظ قلوuِهم* Kؤمن@ 

قوس واحدة أKر اهللا و�ا éمعوا Öيعا وَرKَُوا ا�سلم@ عن ". حكيم
وقاتِلوا ا��n @Ìف°ًة كما : "يقول اهللا سبحانه. بقتا�م Öيعا

وأما قتال ا)هود فإنهم ". يقاتلون�م nفة، واعلموا أن اهللا مع ا�تق@
nنوا قد �هدوا رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم بعد هجرته، ثم Rم 

 @Ìوا�نافق@ ضد ا�سلم@، يلبثوا أن نقضوا العهد وانضموا إ} ا��
قاتِلوا : "غزوة األحزاب، فأنزل اهللا سبحانه ووقفوا \ارu@ �م 7

م اُهللا  Kون ما حر° اGين ال يؤمنون باهللا وال با)وم اآلخر، وال �ر§
وتُوا اRكتاَب، حh يعطوا 

ُ
، وال يَِدينون ِديَن ا-ق من اGين أ

ُ
rورسو
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يا أيها اGين آمنوا، قاتلوا : " أيضاوقال". ا½ز�ة عن يٍد وهم صاغرون
جدوا في�م غلظة، واعلموا أن اهللا 

ْ
اGين يَلُون�م من اRكفار، و)

 ". مع ا�تق@
úgرأة مقتولة فقال سادسا أن اKر° � اKَ ص� اهللا عليه وسلم :

²ر�م قتلها أنها Rم  فُعِلم من هذا أن العلة 7". ما nنت هذه �قاتل"
سبب مقاتلتنا �م،  ا�قاتل@، ف نت مقاتلتهم gا ¦ت�ن تقاتل مع 

سابعا أنه ص� اهللا عليه وسلم ن¯ عن . وRم ي�ن ال�فر هو اRسبب
Gسبب اRفس اg صبيانRرهبان واRن¯ من أجله عن قتل ى قتل ا

 ثامنا أن اإلسالم Rم xعل اإلكراه وسيلة من وسائل اtخول 7. ا�رأة
  استعمال العقل وÁعمال الفكر واgظر 7اtين، بل جعل وسيلة ذRك
وRو شاء رuك آلمن : "يقول اهللا سبحانه. Kلكوت اRسموات واألرض

* أفأنت تُْ�ِره اgاَس حh ي�ونوا Kؤمن@ . االرض 	هم Öيعا من 7
وxعُل اRر§ْجَس � اGين ال . وما nن gفس أن تؤمن إال بإذن اهللا

اآلياُت  وما Æُْغªِ . اRسموات واالرض انظروا ماذا 7: قل* يعقلون؟ 
َ اRر«ْشُد . اtين ال إكراه 7: "وقال". واg«ُذُر عن قوم ال يؤمنون °@َaَقد ت

 . "من الَ� 
úgن يأ¸ األ¸ وقد ثبت أن اn م ى،ص� اهللا عليه وسلمRو 

. وÌذRك nن أصحابه يفعلون. ûُْعَرف أنه أqره أحدا منهم � اإلسالم
æروى أòهر�رة  د عن أ"âأن ثمامة ا-ن úgن اµو ، ِ̧

ُ
ص� اهللا  أ

إن Æَْقتُْل : فيقول". ما عندك يا ثمامة؟: "عليه وسلم يغدو عليه فيقول
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Æَْقتُْل ذا دم، وÁن ÆَْمÆَ ْ4ُْم4ُْ � شاكر، وÁن تُرِِد ا�ال 1ُْعِطك منه ما 
 الفداء، وµن أصحاب رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم �بون. شئت

ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول اهللا ص� اهللا عليه : و�قوRون
òعث به إ} حائط أuُه و

°
طلحة، وأKره أن يغ�سل،  وسلم فأسلم، فَحل

لقد َحُسَن : "ص� اهللا عليه وسلم فقال اúg. فاغ�سل وص� رÌعت@
 ". إسالُم أخي�م

 عليه وسلم أما اgصارى وغiهم فلم يقاتل اRرسول ص� اهللا
أحدا منهم حh أرسل رسله بعد صلح ا-ديaية إ} Öيع ا�لوك 

 وÁ} ا�قوقس، ى،فأرسل إ} قي�، وÁ} ك�: يدعوهم إ} اإلسالم
االسالم من  وKلوك العرب با�Rق واRشام، فدخل 7 وÁ} اgجا�

اgصارى وغiهم َمْن دخل، فعمد اgصارى باRشام فقتلوا بعض من 
فاgصارى حارuوا ا�سلم@ أوال، وقتلوا من أسلم منهم Ïَْغيًا . قد أسلم

ًما
ْ
ر . وُظل م°

َ
�°ة أ ِ

َ̧ فلما بدأ اgصارى بقتل ا�سلم@ أرسل اRرسول 
ر عبد اهللا بن رواحة وهو أول . عليها ز�د بن حارثة ثم جعفرا، ثم أم°

واجتمع � . قتال قاتله ا�سلمون Rلنصارى بمؤتة من أرض اRشام
اهللا عنهم،   واْس�ُْشِهد األKراء رëى،به خلق كثi من اgصارأصحا

وüا تقدم ي�ب@ ïالء أن اإلسالم Rم يأذن . وأخذ اRراية خاt بن اRو)د
با-رب إال دفعا Rلعدوان، وæاية ôRعوة، ومنعا Rالضطهاد، وÌفاية 
-ر�ة ا�دين، فإنها حي�ئذ ت�ون فر�ضة من فرائض اtين، وواجبا 

 ". ا½هاد"جباته ا�قدسة، و�طلق عليها اسم من وا
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جاهد : "يقال. ، وهو الطاقة وا�شقة"ا½هد"مأخوذ من " ا½هاد"
إذا استفرغ وسعه، وuذل طاقته، و²مل ا�شاق° " xاهد جهادا وñاهدة

العرف  7" ا-رب"مقاتلة العدو ومدافعته، وهو ما يع|° عنه بـ 7
 أKر طبي� سلح ب@ دو�@ فأpq، و¦القتال ا� وا-رب ¦. ا-ديث

وقد أقرته ا�Rائع اإل�ية . ال�a ال ت�اد �لو منه أمة وال جيل 7
يتداو�ا ا)هود تقر�ر ��عة ا-رب  أسفار ا�وراة الh فâ. اRسابقة

úْ  والقتال 7   . أ^شع صورة من صور ا�خر�ب وا�دمi واإلهالك واRس°
 وما ÈÍاإلصحاح الع��ن، عدد  7" 	نيةا�"ِسْفر  فقد جاء 7

²ارuها استدعها إ}  ح@ تقرب من مدينة �R: "نصه بعده، ما يأ�
فإن أجابتك إ} اRصلح وفتحت Rك فÜ اRشعب ا�وجود فيها : اRصلح

وÁن Rم 5سا�ك، بل عملت معك . ي�ون Rك بال�سخi، وcُْستَْعبَد Rك
ك إ} يدك فاìب Öيع ذكورها وÁذا دفعها اRرب إ�. حرuا، فحاÛِْها

ا�دينة، s  ّvُد اRسيف، وأما ال�ساء واألطفال واºهائم و� ما 7
hل غنيمة أعدائك الqفسك، وتأg رب  غنيمتها فتغنمهاRأعطاك ا

لNست من  هكذا تفعل ïميع ا�دن اºعيدة منك جدا الh. إ�ك
hشعوب الRم هنا، وأما مدن هؤالء اKرب  مدن هؤالء األRيعطيك ا

مها ²ر�ما ا-ثN@، : إ�ك نصيبا فال Æُبِْق منها yََسَمًة ما، بل ²ر§
واألKور�@، واRكنعانN@، والفرز�@، وا-و�@، وا)وسN@ كما أKرك 

 ". اRرب إ�ك
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Îا�تداول بأيد و hيل مÕاإلصحاح العا�،  ا�سيحي@ 7ى إ
ِْ� جئ ال تظنوا أ�: " وما بعده، يقولÙÇعدد 

ل
ُ
. سالما � األرض ت أل

ق االyسان ضد أبيه،  سالما بل سيفا، فإنª ما جئت ألل� جئت ألفر§
من . وأعداء االyسان أهل بNته. واالبنة ضد أمها، واRكنة ضد æاتها

ªم pqأحب أبا أو أما أ ªستحقc فال ، pqومن أحب ابنا أو ابنة أ
ªم ªستحقc ومن ال يأخذ صليبه و��ب. فالªع ªستحقc ومن  .فال

والقانون ". xدها ومن أضاع حياته من أج�. وجد حياته يضيعها
ع فيها ا-رب، ووضع �ا  أقر الظروف واألحوال الh اtو£ َ�ُْ5

hظم الgن  القواعد وا�بادئ واn نÁفف من �ورها وو�التها، و�
 . Rم يتم �ء من ذRك عند ا�طبيق

gإ} ا rره أن يدعو إ} ا�دى ودين أرسل اهللا رسوKيعا، وأÖ اس
وµن ال . Kكة يدعو إ} اهللا با-كمة وا�وعظة ا-سنة ا-ق، وºث 7

ْوا أن اtعوة ا½ديدة خطر 
َ
َْ� مناوأة من قومه، اGين َرأ

بد من أن يَل
ف ن توجيه اهللا r أن يل� هذه ا�ناوأة ، واألدòى � كيانهم ا�اد
، "واص| -ُْ�م رu§ك، فإنك بأعي�نا: "اRصفح ا½ميلباRص| والعفو و

مٌ : فاصفح عنهم، وقل"
َ

، "فاصفح اRصفَح ا½ميل"، "فسوف يعلمون. َسال
وRم يأذن اهللا بأن ". قل R$ين آمنوا يغفروا R$ين ال يرجون أيام اهللا"

يقابل اRسNئة باRسNئة أو يواجه األذى باألذى أو �ارب اGين حارuوا 
أحسُن  ¦ ادفع بالh: " يقاتل اGين فتنوا ا�ؤمن@ وا�ؤمناتاtعوة أو

هذه الف~ة أن  و� ما أKر به جهادا 7". �ن أعلم بما يصفون. اRسNئةَ 
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و�ا ". وجاِهْدهم به جهادا كبiا: "xاهد بالقرآن وا-جة وال|هان
اشتد األذى وتتابع االضطهاد حh وصل قمته بتدبK iؤاKرة الغتيال 

سول اRكر�م اْضُطر° أن يهاجر من Kكة إ} ا�دينة، و�أKر أصحابه اRر
وÁذ يمكر بك اGين : "با�جرة إ)ها بعد ثالث ع�ة سنة من اºعثة

{فروا )ُ	ِْبتوك أو يقتلوك أو ãُْرِجوك، و�مكرون و�مكر اهللا واهللا 
 ". إال تن�وه فقد ن�ه اهللا"، "خi ا�اكر�ن

Îصمة االس و�ر اإلذن بالقتال ح@ ا�دينة  الم ا½ديدة Æََقر°
أطبق عليهم األعداء، واْضُطّروا إ} ام�شاق ا-سام دفا� عن اgفس، 

ِذن R$ين : "وµن أوَل آية نزلت قوُل اهللا سبحانه. وتأمينا ôRعوة
ُ
أ

ْخرِجوا من * يقاتَلون بأنهم ُظِلموا، وÁن اهللا � ن�هم لقدير 
ُ
اGين أ

وRوال َدْ'ُع اِهللا اgاَس بعَضهم . رu«نا اهللا: ال أن يقوRواديارهم بغi حق إ
َمْت صوامُع وuِيٌَع وصلواٌت وKساجُد يُْذَكر فيها اسم اهللا  ببعٍض Rُهد§

ن° اُهللا من ين�ه إن اهللا لقو. كثiا َنُْ�َ
َ

ن°اهم * عز�ز ى و) اGين إن َمك°
. عروف و1ََهْوا عن ا�نكراالرض أقاKوا اRصالة وآتَُوا اRزµة وأKروا با� 7

: هذه اآليات تعليل Rإلذن بالقتال بأKور ثالثة وÎ". وهللا �قبة االKور
È- حق إال iخراجهم من ديارهم بغÁأنهم ُظِلموا باالعتداء عليهم و 

 أنه Rوال إذن اهللا Rلناس بمثل -Ù. رuنا اهللا: أن يدينوا دين ا-ق و�قوRوا
يُْذَكر فيها اسم اهللا كثiا ^سبب  د الhهذا اtفاع �دمت Öيع ا�عاب

 أن 8ية -Ê. ظلم اR فر�ن، اGين ال يؤمنون باهللا وال با)وم اآلخر
األرض وا-�م إقامة اRصالة، وÁيتاء اRزµة،  ا�g وا�مك@ 7
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¯gر با�عروف، واKعن ا�نكر واأل .Îانية من ا�جرة  وåسنة اRا
rُكِتب علي�م القتاُل وهو ُكْرٌه  ": تعا}فرض اهللا القتال، وأوجبه بقو

وعä أن ت�رهوا شNئا وهو خi ل�م، وعä أن ²بوا شNئا . ل�م
 ". واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون. وهو � ل�م

وا½هاد لNس فرضا � v فرد من ا�سلم@، وÁنما هو فرض � 
سقط عن اRكفاية إذا قام به اºعض واندفع به العدو وحصل به الَغنَاء 

من الفرائض ما xب � v فرد أن يقوم به وال cسقط بإقامة . اºاق@
فهذه . اºعض r، مثل اإليمان والطهارة واRصالة واRزµة واRصيام وا-ج
 فرد أداؤها، وال �ل r أن يق�§ فيها

°
v ومن . فرائض عي�ية يلزم

هذه الفرائض ما xب � بعض اgاس دون اºعض اآلخر، و5س� 
مثل ،  اgوع االول ديÈ-ª: أنواع و¦". فروض اRكفاية"الفرائض بـ

hشكوك الRرد � اRشبهات، واRتثار حول  العلم، وا�علم، وح�م ا
            .االسالم، وصالة ا½نازة، وÁقامة ا½ماعة، واألذان، و�و ذRك

Ù-ا�åوع اgوا  lNظام ا�عgزراعة، ما يتصل بإصالح اRمثل ا ،
hك من ا-رف الRصناعة، والطب، و�و ذRين  واtر اKي� تعطيلها أ

 واgوع اåالث من الفروض اRكفائية ما cُْشَ~َط فيه -Ê. واtنيا
فإن هذه من حق ا-ا{م وحده، . ا-ا{م، مثل ا½هاد، وÁقامة ا-دود

 واgوع اRرابع ما ال cش~ط -Ç. فرد أن يقيم ا-د � غiهى ولNس أل
عن ا�نكر، واtعوة إ}   ا-ا{م، مثل األKر با�عروف، واg¯فيه

 . الفضائل، ومطاردة اRرذائل
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فهذه الفروض اRكفائية ال éب � v فرد، وÁنما اRواجب أن 
فإذا قاKوا بها وحصلت بهم اRكفاية سقط . ينهض بها بعض األفراد

يقول اهللا . اRوجوب عن األفراد Öيعا، وÁذا Rم يقوKوا بها أثموا Öيعا
فلوال 1ََفَر من v فرقٍة منهم . وما nن ا�ؤمنون ِ)َنِْفروا nّفةً  ":تعا}

اtين وِ)ُنِْذروا قومهم إذا رجعوا إ)هم لعلهم  طائفٌة )تفقهوا 7
يأيها اGين آمنوا، خذوا ِحْذَرÌم، فانِْفروا : "وقال سبحانه". َ�َْذرون

انفروا : "وُ�ْذَكر عن ابن عباس" :ىخاراº وÎ". 0ُبَاٍت أو انفروا Öيعا
القاعدون من ى ال cستو: "وقال سبحانه". ¸ايا متفرق@": 0ُبَاٍت 

وِ£ 
ُ
. سaيل اهللا بأKوا�م وأنفسهم ا�Rر وا�جاهدون 7 ا�ؤمن@ غiِ أ

ل اهللا ا�جاهدين بأKوا�م وأنفسهم � القاعدين درجةً   وََعد . فَض°
ð<ُو

ªل اهللا ا�جاهدين � القاعدين أجرا عظيما وفَ .اُهللا ا-س وروى ". ض°
òسلم عن أK  ِى سعيد ا�ُْدرëاهللا عنه أن رسول اهللا ص� اهللا  ر

ªيان من هذيل، فقال عليه وسلم بعث بعثا إ} ب-" : v بعْث من�(
وألنه Rو وجب � اÜR لفسدت ". رجل@ أحُدهما، واألجر بNنهما

 .، فوجب أال يقوم به إال اºعضKصالح اgاس اtنيو�ة
 أن �� -È: اRصور اآلتية وال ي�ون ا½هاد فرض ع@ إال 7

ف صف القتال، فإن ا½هاد يتع@ 7
°
يقول اهللا . هذه ا-ال ا�¾

و�قول اهللا تبارك ". يأيها اGين آمنوا، إذا لقيتم فئًة فاثaُتوا: "سبحانه
ِقيتُ  ":وتعا}

َ
وهم يأيها اGين آمنوا، إذا ل

»
م اGين {فروا زَْحًفا فال تَُول

يقيم به ا�سلمون ى  إذا ح� العدو ا� ن أو اôº اÙ-G  ".األدبار
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فإنه xب � أهل اÖ ôºيعا أن ãرجوا لقتاr، وال �ل ألحد أن 
يتخ� عن القيام بواجبه �و مقاتلته إذا nن ال يم�ن دفعه إال 

يأيها اGين  ":يقول اهللا سبحانه وتعا}. بتكتلهم �مة ومناجزتهم إياه
 إذا اس�نفر ا-ا{م أحدا -Ê". آمنوا، قاتلوا اGين يَلُون�م من اRكفار

من ا�¾ف@ فإنه ال cسعه أن يتخ� عن االستجابة إ)ه �ا رواه ابن 
ëعباس ر úgال هجرة : "ص� اهللا عليه وسلم قال اهللا عنهما أن ا

 . ىرواه اºخار". وÁذا اْس�ُنِْفرتم فانفروا. ةبعد الفتح، ول�ن جهاد وني
: يقول اهللا سبحانه. إذا ُطِلب من�م ا�روج إ} ا-رب فاخرجواى أ
تُم  انفروا 7: يأيها اGين آمنوا، ما ل�م إذا قيل ل�م"

ْ
سaيل اهللا اث°اقَل

رَِضيتُم با-ياة اtنيا ِمَن اآلخرة؟ فما متاع ا-ياة اtنيا 7
َ
 إ} األرض؟ أ

 "...".اآلخرة إال قليل
Rم يزد ابن رشد كعادته عن استعراض آراء " ا�مر"وÎ كتاب 

الفقهاء ا�ختلفة دون أن cشفع ذRك برأيه هو 7 ذRك ا�وضوع، أو 
أما اRسيد . ي�بعه بنظرات K 7ضاّر ا�مر وتأثiها � الفرد وا�جتمع

 الفقرات ومن شأن مثل تلك. سابق ف ن gا منه الفقرات ا�ا)ة
إشاعة ا-رارة 7 ا�وضوع و5شجيع القارئ � ا�� 7 القراءة 
 Z�Rم 7 ا-�م ا�Rو ا�� اR ر ®الف ماKشعاره ®طورة األÁو

وقد : "قال اRسيد سابق. ا�جرد اºارد كما هو ا-ال 7 كتاب ابن رشد
 nن اgاس u�cون ا�مر حh هاجر اRرسول ص� اهللا عليه وسلم من
Kكة إ} ا�دينة، فكp سؤال ا�سلم@ عنها وعن لعب ا�R �Nَِما nنوا 
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cسأRونك عن : "يََرْونَه من �ورهما ومفاسدهما، فأنزل اهللا عز وجل
�Nمن : قل. ا�مر وا� |ُqثُمهما أÁلناس، وR ومنافُع iفيهما إثٌم كب

ار وا�فاسد تعاطيهما ذنبا كبiا �ا فيهما من األì أن 7ى أ". نفعهما
وهذه ا�نافع مادية، . ا�ادية واtي�ية، وأن فيهما كذRك منافع Rلناس

ار 7 و¦
§

éح باالuرRسب ا�ال دون عناء 7 اÌا�مر، و �Nومع . ا�
هذا ترجيح ½انب  وÎ. ذRك فإن اإلثم أرجح من ا�نافع فيهما

 . ا�حر�م، ولNس ²ر�ما قاطعا
ناء اRصالة تدر«ًجا مع اgاس اGين ثم نزل بعد ذRك ا�حر�ُم أث

يا أيها اGين آمنوا، : "قال اهللا سبحانه. ألفوها وعدوها جزءا من حياتهم
وµن سبب ". ال Æَْقَرuوا اRصالة وأنتم ُسَ رَى حh تعلموا ما تقوRون

يا أيها اR فرون : قل: "نزول هذه اآلية أن رجال ص� وهو سكران فقرأ
وµن ذRك  . إ} آخر اRسورة، بدون ذكر اâg"...أعبد ما تعبدون* 

قال اهللا . تمهيدا �حر�مها نهائيا، ثم نزل ح�م اهللا بتحر�مها نهائيا
يا أيها اGين آمنوا، إنما ا�مر وا��N واألنصاب واألزالم ": تعا}

إنما ير�د * رِْجٌس من عمل اRشيطان، فاجت�بوه لعل�م تفلحون 
ا�مر وا��N،  العداوَة واºغضاَء 7اRشيطان أن يُوقَِع بNن�م 

{م عن ذكر اهللا وعن اRصالة  ". فهل أنتم منتهون؟. وَ�ُصد°
 �Nوظاِهٌر من هذا أن اهللا سبحانه َ-َطَف � ا�مر ا�

 رجس، -È: واألنصاب واألزالم، وَحَ�َم � هذه االشياء 	ها بأنها
اRشيطان وتز�Nنه  وِمْن عمل -Ù. االºاب خبيث Kستقَذر عند أو£ى أ
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 وÁذا nن ذRك كذRك فإن من اRواجب اجتنابها واºعد -Ê. ووسوسته
ا ومهيّ  ðسان ُمَعدyعنها )كون اال 

ً
وأن إرادة  -R  .Çلفوز والفالحأ

7 �Nنه تناول ا�مر ولعب ا�N�Ðشيطان بRغضاء  اºإيقاع العداوة وا
Úوهذه مفسدة دنيو�ة، ^سبب هذا ا�عا .Ä-ك 7 وأن إرادتهRكذ  

  .اRصد عن ذكر اهللا واإل�اء عن اRصالة، وهذه مفسدة أخرى دي�ية
Å-Úه يوجب االنتهاء عن تعا	ك Rك  وأن ذRوهذه اآلية . �ء من ذ

 . قاضية بتحر�مها ²ر�ما قاطعا ح�م ا�مر، و¦ آخر ما نزل 7
أول ما نزل من ²ر�م : وأخرج عبد بن æيد عن عطاء، قال

فيهما إثم كبi ومنافع Rلناس، : قل. ك عن ا�مر وا�c�NسأRون: "ا�مر
u�yها �نافعها، وقال : ، فقال بعض اgاس"وÁثمهما أq| من نفعهما

يا أيها اGين آمنوا، ال : "ثم نزلت. �ء فيه إثم ال خi 7: آخرون
، فقال بعض "تقرuوا اRصالة وأنتم س رى حh تعلموا ما تقوRون

�ول  شئ ال خi 7: بيوتنا، وقال آخرون س u�y7ها وÕل: اgاس
يا أيها اGين آمنوا، إنما ا�مر : "فõلت. بNننا وu@ اRصالة مع ا�سلم@

وا��N واألنصاب واألزالم رجس من عمل اRشيطان، فاجت�بوه 
إنما ير�د اRشيطان أن يوقع بNن�م العداوة * لعل�م تفلحون 

م عن ذكر اهللا وعن اRصالة، ا�مر وا��N، و�صد{ واºغضاء 7
وµن هذا ا�حر�م بعد غزوة . ، فنهاهم فانتَهْوا"فهل أنتم منتهون؟

بعد غزوة " ا�ائدة"سورة  وعن قتادة أن اهللا حرم ا�مر 7. األحزاب
وذكر ابن . األحزاب، وµنت غزوة االحزاب سنة أرuع أو �س هجر�ة
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 وµنت سنة أرuع هجر�ة اg°ِضi، غزوة بª إسحاق أن ا�حر�م nن 7
nن ²ر�مها �م ا-ديaية سنة : سiته 7 وقال اtمياÚ. � اRراجح

 .ست هجر�ة

hاد   و²ر�م ا�مر يتفق مع تعا)م االسالم، الx5ستهدف إ
أن ا�مر  وما من شك 7. جسمها ونفسها وعقلها شخصية قو�ة 7

يقول أحد . تضعف اRشخصية وتذهب بمقوماتها، وال سيما العقل
 : اRشعراء

 Zــ ــل عق ــh ض ــر ح ــُت ا�م u� 

ـــالعقولِ    ـــل ب ـــُر تفع ـــذاك ا�م  ك

   
وÁذا ذهب العقل ²ول ا�رء إ} حيوان ��ر، وصدر عنه من 

r والفساد ما ال حد �Ŗار . ا فالقتل والعدوان والفحش وÁفشاء اال
وهذا ا�R يصل إ} نفس االyسان، وÁ} . وخيانة األوطان من آثاره

. صدقائه وجiانه، وv {Á من cسوقه حظه ا�عس إ} االق~اب منهأ
ى كرم اهللا وجهه أنه nن مع عمه æزة، وµن r شارفان، أ فعن �

ناقتان Kس�تان، أراد أن xمع عليهما اإلذخر، وهو نبات طيب اRراKة، 
و�aيعه Rلصواغ@ لNستع@ بثمنه � و)مة فاطمة ى مع صائغ يهود

ëناء بهااهللا رºب ا�مر مع .  عنها، عند إرادة ا�c زةæ ن عمهµو
بعض األنصار، ومعه قينة تغنيه، فأyشدت شعرا حثته به � �ر 
اgاقت@ وأخذ أطايبهما )أqل منها، فثار æزة وَجب° أسنمتهما وأخذ 

ذRك تأRم وRم يملك عي�يه، وش  æزَة إ}  فلما رأى �. من أqبادهما
úgاهللا عليه وسلمص� ا  .úgزة، ومعه � فدخل اæ �  وز�د بن
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وµن æزة ثمال قد اæرت عيناه، . حارثة فتغي°ظ عليه وطفق يلومه
وهل أنتم : فنظر إ} رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم وقال r و�ن معه

ò؟  إال عبيد ألúgص� اهللا عليه وسلم أنه ثَِمٌل ن�ص  فلما علم ا
 . وخرج هو ومن معهى،  القهقر� عقبيه

. آثار ا�مر حينما تلعب برأس شارuها وتفقده وعيه هذه ¦
فعن عبد اهللا بن عمرو أن . أم ا�بائث: و�ذا أطلق عليها ا�Rع

úgوعن عبد اهللا بن ". ا�مر أم ا�بائث: "ص� اهللا عليه وسلم قال ا
ب ا�مر ترك ا�مر أم الفواحش وأq| اRكبائر، ومن �: "عمرو قال

من " اRكبi" 7 رواه الط|ا�". اRصالة، ووقع � أمه وخا�ه وعمته
َمْن "حديث عبد اهللا بن عمرو، وÌذا من حديث ابن عباس بلفظ 

ه م§
ُ
وÌما جعلها أم° ا�بائث أqد حرمتها، ولعن ". �uها وقع � أ

عن أyس ف. متعاطيَها و�° من r بها صلة، واعت|ه خارجا عن اإليمان
�Ûها، : ا�مر ع�ة لعن 7"أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم 

ومعت�ها، وشارuها، وحاKلها، وا�حمولة إ)ه، وساقيها، وuائعها، وآqل 
: وقال .ىرواه ابن ماجه وال~مذ". �ا، وا�ش~َى rى ثمنها، وا�ش~
 هر�رة أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم وعن أò. حديث غر�ب

وهو Kؤمن، وال �cق اRسارق ح@  ح@ يز# اRزا� ال يز#: "قال
رواه أæد ". �cق وهو Kؤمن، وال �cب ا�مر ح@ u�cها وهو Kؤمن

وجعل جزاء من  .وال�سا!ى وKسلم وأبو داود وال~مذى واºخار
 ىَ االخرة ألنه استعجل شNئا فُجوزِ  اtنيا أن ُ�َْرم منها 7 ي�ناو�ا 7
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من �ب ا�مر : "قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم. مان منهبا-ر
 ".االخرة، وÁْن َدَخَل ا½نة اtنيا وRم يتب Rم u�cها 7 7

. ا�سيحية كذRك \رمة 7 االسالم ف¯ وÌما أن ا�مر \رمة 7
وقد استفتت Öاعة منع ا�سكرات رؤساء اtيانة ا�سيحية باRوجه 

أن اRكتب "رuية ا�تحدة، فأفَتْوا بما خالصته القب� با½مهور�ة الع
كذRك ". اإل�ية Öيعها قضت � اإلyسان أن يaتعد عن ا�سكرات

استدل رئNس كنNسة اRسور�@ األورثوذكس � ²ر�م ا�سكرات 
وخالصة القول إن ا�سكرات : "بنصوص اRكتاب ا�قدس، ثم قال

ب أم من سائر ا�واد v كتاب، سواء nنت من العن إÖاال \رمة 7
ومن شواهد العهد ا½ديد . Rnشعi وا�مر والعسل وا�فاح وغiها

وال 5سكروا ): "Ä /É(رسا�ه إ} أهل إفسس  ذRك قول بوRس 7 7
Gفيه ا�العةى با�مر ا" iسكRإكوه(، ونهيه عن "الطة ا /ÈÈ( ،

/ Å إكو -ÙÈ/ غاله(وَجْزمه بأن اRسك�iن ال يَْرقَْون Kلكوت اRسموات 
Ò- ÈÍ.( 

 بقلم اtكتور عبد اRوهاب "ا�مدين اإلسال�"وقد �صت ñلة 
ا�مر من أìار نفسية وuدنية وخلقية وما ي~تب عليها  خليل ما 7

وÁذا سأgا Öيع العلماء، سواء : الفرد وا½ماعة فقالت من آثار سNئة 7
تصاد، وأخذنا علماء اtين أو الطب أو االخالق أو االجتماع أو االق

ا�سكرات، R ن جواب اÜR واحدا، وهو منع تعاطيها  تعاÚ رأيهم 7
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فعلماء اtين يقوRون إنها \رمة، . منعا باتا ألنها �Kة ìرا فادحا
َمْت إال ألنها أم ا�بائث  . وما ُحر§

hون إنها من أعظم األخطار الRتهدد نوع  وعلماء الطب يقو
ة من األìار اRسامة فحسب، بل بعواقبها ال�a، ال بما تورثه مبا�

اRوخيمة أيضا، إذ إنها تمهد اRسaيل �طر ال يقل ìرا عنها، أال وهو 
ا 7. اRسل ً َôعله أقل مقاومًة وَجéدن وºمن  وا�مر توهن ا iكث

. اRكبد Öيع أجهزة اºدن، وخاصة 7 تؤثر 7 و¦. األKراض مطلقا
RGك ال cستغرب أن ت�ون . عصبيةشديدة الفتك با�جموعة ال و¦

من أهم االسباب ا�وجبة Rكثi من األKراض العصبية، ومن أعظم 
Zدوا Îشقاوة واإلجرام، ال �ستعملها وحده، بل وRأعقابه  ا½نون وا

جرثومة اإلفالس  إذن علة اRشقاء والَعَوز واºؤس، و¦ ف¯. من بعده
 بدنا ،مادة ومعª: بهموا�سكنة واGل، وما نزلت بقوم إال أودت 

 .وروحا، جسما وعقال
ي�ون االyسان \افظا � اRرزانة  �R: وعلماء األخالق يقوRون

والعفة وا�Rف واgخوة وا�روءة يلزم عدم تناوr شNئا يضيع به هذه 
ي�ون ا�جتمع  �R: وعلماء االجتماع يقوRون. اRصفات ا-ميدة

ب يلزم عدم تعكiه بأعمال �ل � 8ية من اgظام وال~تي االyسا�
وعندها تصبح الفوë سائدة، والفوë �لق ا�فرقة، . بهذا اgظام

وعلماء االقتصاد يقوRون إن v درهم ن�فه . وا�فرقة تفيد األعداء
و� درهم ن�فه ��تنا فهو خسارة . �نفعتنا فهو قوة gا وRلوطن
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تذهب ُسًدى  Rلiات الhفكيف بهذه ا�الي@ من ا. علينا و� وطننا
� �ب ا�سكرات � اختالف أنواعها، وتؤخرنا ما)ا، وتذهب 
Úرنا بعدم تعاKبمروءتنا و=وتنا؟ فع� هذا االساس نرى أن العقل يأ 

 . ا�مر
هذا ا�ضمار  وÁذا أرادت ا-كومة أخذ رأى العلماء ا�ب�iن 7

اها با½واب بدون أن هذه اRسaيل، وأتNن فقد كفيناها Kؤنة ا�عب 7
تتكبد Kشقة أو ت�ف فلسا واحدا، إذ Öيع العلماء متفقون � 

وا-كومة من اRشعب، واRشعب ير�د من حكومته رفع ا�Rر . ìرها
وuمنع ا�سكرات يغدو أفراد األمة . Kسؤولة عن رعيتها و¦ى، واألذ

 . عقل ناضجى ا½سم، أقو�اء العز�مة ذو أقو�اء ا�ºية صحي
اºالد،  7 هذه من أهم اRوسائل ا�ؤدية إ} رفع ا�ستوى اRصو

�مة االو£ Rرفع ا�ستوى االجتماZ وÌذRك ¦tواألخال� ا 
إذ �فف العناء عن كثi من اRوزارات، وخاصة وزارة ى، واالقتصاد

العدل، فيصبح رواد القصور العد)ة واRسجون قليل@، وuعدها تصبح 
 إ} دور cستفاد منها ^شh اإلصالحات اRسجون خا)ة تتحول

وهذا هو . اgهضة ا-ضارة وا�دنية، وهذه ¦ هذه ¦. االجتماعية
االش~اكية  هذه ¦. االKم وهذا هو ا�عيار وا�íان Rر�، واRوZ اRر�

yش~ك ونتعاون � رفع ا�Rر ى أ. وا�عاونية بعينها وحقيقتها
اعملوا، فسiى اهللا : وقل: " واسعا�نتجى وuاب العمل ا½د .ىواألذ

 .  اه" عمل�م ورسوr وا�ؤمنون
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هذه األìار اآلنفة ثaتت ثبوتا ال ñال فيه Rشك أو ارتياب، üا 
Úة تعاuواعية � \ارRول اtا من اiل كثæ  ها منiا�مر وغ

. مقدمة من حاول منع تعاطيها من اtول أKر��ا وµن 7. ا�سكرات
7 �ُِy لسيد أبو األ� ا�ودود" تنقيحات"كتاب  فقدR ما يأ�ى  :

بالدها، واستعملت Öيع  منعت حكومة أKر��ا ا�مر، وطاردتها 7"
َور واRسNنما  وسائل ا�دنية ا-اìة �nجالت وا�حاìات واRص«

رون ما أنفقت اtولة . �هج@ �uها، وuيان Kضارها ومفاسدها و�قد§
�ية ضد ا�مر  7tبما يز�د � اÅÍ ته من�y ليون دوالر، وأن ماK 

سaيل   بالي@ صفحة، وما ²ملته ÈÍ7اRكتب وال��ات cشتمل � 
 Kليون جنيه، ÙÄÍمدة أرuعة ع� �ما ال يقل عن  قانون ا�حر�م 7

 نفسا، وuلغت الغرامات ÊÊÄ ،ÄÊÙ نفس، وسجن ÊÍÍوقد أعدم فيها 
 Kليون وأرuعة ÇÍÍألKالك ما يبلغ  Kليون جنيها، وصادرت من اÈÅإ} 

Kالي@ جنيه، ول�ن v ذRك Rم يزد األمة االKر��ية إال غراما 
 إ} سحب ÈÒÊÊتعاطيها حh اْضُطر°ت ا-كومة سنة  با�مر وعنادا 7

  . انت¯. üلكتها إباحة مطلقة هذا القانون وÁباحة ا�مر 7
اRرغم من إن أKر��ا قد عجزت عجزا تاما عن ²ر�م ا�مر ب

hضخمة الRبذ�ها ا½هود ا .Gر7 األمة � ى ول�ن اإلسالم، ا
نفوس أفرادها غراس اإليمان ا-ق، وأحيا  أساس من اtين، وغرس 7

ضمiها با�عا)م اRصا-ة واألسوة ا-سنة Rم يصنع شNئا من ذRك، وRم 
يت¾ف مثل هذا ا½هد، وRكنها 	مة صدرت من اهللا استجابت �ا 
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gخار. فوس استجابة مطلقةاºك ى روى اRس بن ماyسلم عن أKو
ëاهللا عنه، قال ر" :Gفضيخ�م هذا ا iا �ر غg نn ى ما

َقائٌِم أس� إ�. الفضيخ: 5سمونه
َ
أبا طلحة وأبا أيوب ورجاال من  ل

úgتنا إذ جاء رجل فقال ص� اهللا عليه وسلم 7 أصحاب اNهل : ب
يا أyس، : فقال. إن ا�مر قد حرمت: قالف. ال: بلغ�م ا�|؟ فقلنا

ل
َ

ِرْق هذه الِقال
َ
. فما سأRوا عنها وال راجعوها بعد خ| اRرجل: قال. أ

 ".وهكذا يصنع االيمان بأهله

كذRك nن بمستطاع ابن رشد أن يضيف إ} أبواب الفقه 
ا�قليدية بابا آخر ي�ناول قضايا ا-�م واRشورى وحقوق اRرعية وما 

األول أنه ال cستطيع : وهذا يدل � أKر�ن. ه Rم يفعلإ} ذRك، Rكن
فكيف يوصف إذن بأنه . ىا�روج � ما جرى عليه الفقه ا�قليد

 lã نn ا� أنهåرى عليه اآلخرون؟ واx ستقل عماK حر الفكر
ر 7 ا-ديث عن حقوق اRرعية ومh ي�ب� أن  أذى ا- م إن هو فَك°

x hلحا{م وتطيع، ومR لعه5سمع�ولقد . ب عليها أن تثور عليه و
ترك اRرسول عليه اRصالة واRسالم واRصحابة اRكرام أحاديث وآثارا 
7 ذRك اRسaيل، عالوة � ما تضمنه القرآن ا�جيد من نصوص 7 
ه ابُن رشد وح� نفسه 

°
هذا ا�يدان ا�طi، فكيف éاهل ذRك 	

c مR وجود 7 كتب الفقه ا�قليديةK رج عنها؟ ترى فيما هوã شأ أن
Rَْو nن اRرجل حر الفكر Kستقل العقل واRضمi وµن يتقدم ع�ه 

َ
أ

كما صوره gا حوار�وه ا�حَدثون أqان ûُْغِفل إضافة هذا اºاب Rكتابه، 



 
٣٤٢

 iاس وتدبgمن حياة ا iانب خطï rوهو باب مهم جدا التصا
 وا-فاظ � معاشاتهم و²قيق األمن �م واtفاع عن اtين واألمة

كرامتها ورفعة شأنها، وr اتصال وثيق بتار�خ ا�سلم@ وح مهم؟ وما 
nن ابن رشد، Rو فكر 7 تناول هذا ا�وضوع، )بدأ من اRصفر، إذ ثم 

لقد اكتâ ابن رشد، 7 . علماء تناوRوا تلك القضية 7 كتب Kستقلة
" ر�ةا½مهو"غمرة افتتانه بالفلسفة اإلغر�قية، بتلخيص كتاب 

ألفالطون بأمثلته اºعيدة عن واقعنا ودي�نا وتارãنا و�uالمه ا�دابر 
�نطق ا-ياة والعقل 7 بعض األحيان عن أن يفكر 7 تأ)ف كتاب 
. من عندياته يعتمد فيه � القرآن واRسنة وسياسة ا�لفاء اRراشدين

Kوفقا وحينما nن يَْرفِد ما قاr أفالطون بأمثلة من تارãنا Rم ي�ن 
  . كثiا 7 ت�õلها � ما يقول الفيلسوف اإلغر��
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 نبذة عن ا�ؤلف
 إبراهيم \مود عوض

 م�K Å /È /ÈÒÇÉ 7 - غرuية - من Kوا)د قر�ة كتامة الغابة 

 مÈÒÓÍ �رج من آداب القاهرة �م 

 مÈÒÉÙ حصل � اtكتور�ة من جامعة أqسفورد �م 

ï òقد األدgامعة ع@ شمس أستاذ ا 
AضوRال|�د ا :) ibrahim_awad٩@yahoo.com( 

 : ا�ؤلفات

 معرÌة اRشعر ا½اه� ب@ اRراف� وطه حس@

úدراسة جديدة -ياته وشخصيته-ا�ت�  

úدراسة ²ليلية-لغة ا�ت�  

م~جم عن (ا�ت�ú بإزاء القرن اإلسماعي� 7 تار�خ اإلسالم 
 )الفرyسية مع تعليقات ودراسة

 ا�س��قون والقرآن

 دراسة فنية وKوضوعية ؟ماذا بعد إعالن سلمان رشدى توuته
 Rآليات اRشيطانية

  منهج جديد-ال~Öة من  اإلÕل�íة 

   قضايا إyسانية وفنية-عن~ة بن شداد

 اgابغة ا½عدى وشعره

 من ذخائر ا�كتبة العرuية
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 )دراسةم~جم عن اإلÕل�íة مع تعليقات و(اRسجع 7 القرآن 
م~جم ( Kراسالت ووثائق Rم ت�� من قبل -Öال اtين األفغا�

 )عن الفرyسية
 فصول من اgقد القص,

  دراسة لغو�ة وأسلوuية مقارنة-سورة طه 
م~جم عن اإلÕل�íة مع تعليقات (أصول اRشعر العر7 

 )ودراسة
اف~اءات اR تبة اºنجالدcشية 5سليمة ��yن � اإلسالم 

 "العار"  دراسة نقدية Rرواية –م@وا�سل
 دراسة Rشبهات ا�س��ق@ وا���aن حول -Kصدر القرآن

 اRوY ا�حمدى
hمن بداياته ح �K 7 نقد القصةÈÒÉÍم 

 \مد حس@ هيÜ أديبا وناقدا ومفكرا إسالميا. د
 أستاذ جام� يزعم أن \مدا Rم ي�ن إال تاجرا -ثورة اإلسالم

 )ترÖة وتفنيد(
 "    ىاRرد � اgصار"ا½احظ 7 رسالة مع 

قراءة 7 فكره  –\مد لطÖ âعة: nتب من جيل العمالقة
 اإلسال�

  خطاب مفتوح - اgبو�ةإبطال القنبلة اgوو�ة ا�لقاة � اRسiة
 إ} اtكتور \مود � Kراد 7 اtفاع عن سiة ابن إسحاق

   دراسة أسلوuية فنية مقارنة-سورة يوسف
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   دراسة أسلوuية فقهية مقارنة-ورة ا�ائدةس
 دراسة حول اRشعر العر7 7 ضوء االéاهات -ا�رايا ا�شو§هة

 اgقدية ا½ديدة
  حياته وفنه-ش@القصاص \مود طاهر ال

  ²ليل وتذوق-7 اRشعر ا½اه�
  ²ليل وتذوق-ى7 اRشعر اإلسال� واألKو

  ²ليل وتذوق-7 اRشعر العبا�
R²ليل وتذوق-ا-ديثشعر العر7 7 ا  

 Kوقف القرآن اRكر�م واRكتاب ا�قدس من العلم
سورة اgور�ن الh يزعم فر�ق من اRشيعة أنها من القرآن 

   دراسة ²ليلية-�ماRكر
 منكرو ا�جاز 7 القرآن واألسس الفكر�ة الc hس�ندون إ)ها

 أدباء سعوديون
 يلية دراسة فنية ²ل-شعر عبد اهللا الفيصل

 دراسات 7 ا��ح
 دراسات دي�ية م~Öة عن اإلÕل�íة

\مد مندور ب@ أوهام االد�ء العر�ضة وحقائق اRواقع . د
 اRصلبة

  أضا)ل وأباطيل-ف اإلسالمية االس��اقيةدائرة ا�عار
 شعراء عباسيون
  دراسات 7 مناهج ا�فسi ومذاهبه-سيد قطبمن الط|ى إ} 
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 ارنة أسلوuية مق-القرآن وا-ديث
الNسار اإلسال� وتطاوالته ا�فضوحة � اهللا واRرسول 

 واRصحابة
 \مد لطÖ âعة وجيمس جوcس

 قراءة -ب@ قيم اإلسالم وحر�ة اإلبداع " و)مة ألعشاب اºحر"
 نقدية

  اRرسول يهان �K 7 و�ن نائمون-rل�ن \مدا ال بوا� 
 مناهج اgقد العر7 ا-ديث

gدفاع عن ا اtعوة إ} العامية تطل برأسها من -حو والفص
 جديد

 عصمة القرآن اRكر�م وجهاالت ا���aن
   فضيحة الع�-الفرقان ا-ق

 �حيا اRلغة العرuية يعNش سNبو�ه
òا�ذوق األد 

 "المية ا�ليج"اRروض اºهيج 7 دراسة 
 ا�هزلة األرÌونية 7 ا�سألة القرآنية

   فصول م~Öة وKؤلفة-ر واåعلبسهل بن هارون وقصة اgم
"Sد فارق" تار�خ األدب العرæكتور خورشيد أôR : عرض

 )     ىمع اgص اإلÕلí(و²ليل ومناقشة 
  شخصية ز� مبارك من خالل أسلوuه-األسلوب هو اRرجل

 فنون األدب 7 لغة العرب
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 )نصوص ودراسات(اإلسالم 7 �س Kوسو�ت إÕل�íة 
   مباحث واجتهادات-رناألدب ا�قا7 

 "تارات إÕل�íة اس��اقية عن اإلسالم
نظرة � فن اRكتابة عند العرب 7 القرن اåالث ا�جرى 

 )م~جم عن الفرyسية(

 فصول 7 ثقافة العرب قبل اإلسالم
 ؟ ماذا يقوRون عن اإلسالمÙÍÍÈبعد ا-ادى ع� من سaتم| 

 )نصوص وردود(
 ديثدراسات 7 اpg العر7 ا-

مع ( قراءة نقدية - �اKلتون جب"مدخل إ} األدب العر7"
íلÕص اإلgىا     ( 

iا�فس iسK-اهاتéضوابط وا�ناهج واالRا  
مع (عرض ومناقشة : n iNºكيا"  نظرة �مة-األدب العر7"

íلÕص اإلgىا     ( 
  اRشخصية والفن-^شار بن بُْرد

لقرآن وا-ديث و�حات من   نصوص من ا-ا-ضارة اإلسالمية 
 ا�ار�خ

 7 ا�صوف وأدب ا�تصوفة
اgص ( yَْسخ ا�فسi اºطر�ار� Rلقرآن -اإلسالمال�ساء 7 

 )اإلÕلíى مع دراسة Kواز�ة
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 اµ�Rء وا�وارد واإلس~اتيجيات -اإلسالم اtيمقراÚ ا�د�
م عن اإلسالم  ÙÍÍÊترÖة تقر�ر Kؤسسة راند األKر��ية لعام (

 )وا�سلم@ 7 أرجاء العاRم
 \اìات 7 األدب ا�قارن

 من قضايا اtراسة األدبية ا�قارنة
 ست روايات ��Kة مثiة Rلجدل

 لفيليب حh" تار�خ العرب"هواKش � 
  قراءة 7 كتابات بعض العلمانN@ العرب-أف ر مارقة

" قسمة الغرماء" مع -اإلسالم وا�سلم@Kوسم ا�جوم � 
 )وتا" تNس عزاز�ل K 7كة"ف القعيد و)وس

 اgص اإلÕلíى مع ست دراسات -ألمينة ودود" أةالقرآن وا�ر"
 عن ال�سو�ة اإلسالمية
  صوÎ من زماننا-عبد ا-ليم \مود

  إطاللة � ��ه الفكرى-ثروت ع شة. د
 ثروت ع شة ب@ العلم والفن

: قراءة 7 كتابه -ا�داعيات واtالالت: النججيفرى . إسالم د
 "اgضال من أجل االس�سالم"

 دراسات 7 اRلغة واألدب واtين
  عرض وتقو�م- ألنRروجر " مدخل إ} األدب العر7"

 " ا-ضارة العرuية: "� هاKش كتاب جوز�ف هل
  نظرة مغايرة-ابن رشد
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 تار�خ األدب العر7 من الع� ا½اه� إ} نهاية الع� األKوى
 افة اإلسالمية 7 الع��ن اإلسال� واألKوىمن ينابيع اåق

 ²ت ا�جهر" مقدمة 7 فقه اRلغة العرuية: "كتاب Rوcس عوض
  دراسة 7 األدب ا�قارن-"رو�uسون كروسو"

 دراسة فنية نفسية اجتماعية -أبو نواس ا-سن بن هانئ
 أخالقية

حوار مع (Rلصحفية األKر��ية nرال باور " Rو nن اºحر مدادا"
Rرم ندواqإبراهيم عوض.  عرض و²ليل د-)ىشيخ أ 

 اإلسالم وا�نافس ا-ضارى
  الع� العبا�-تار�خ األدب العر7

عالوة � اtراسات واRكتب ا��شورة 7 ا�واقع ا�شباكية 
 ا�ختلفة
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 الفهرست
 Ä -	مة تقديم

 Ó -ا��Rعة اإلسالمية
 ÊÍ -ال�شكيك K 7صدر القرآن

 ÅÊ -اق ودعوى تلفيق القرآنابن اRور
 ÈÙÙ -هل القرآن يقبل ا�فسi ونقيضه؟

iضوابط ا�فس- ÈÄÓ 
 ÈÒÒ -صورة ا�جتمع ا½اه� من القرآن

 ÙÊÉ -ا�جوم � اRسنة اgبو�ة
 ÙÉÒ -البن رشد" بداية ا�جتهد"نظرات 7 

 ÊÇÊ -نبذة عن ا�ؤلف
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