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بجامعة جال الإ�سالمية – جنوب تايالند.
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واقع.. واآفاق« و»خطاب الأقلية امل�سلمة« و»�سفات العامل الرباين: درا�سة و�سفّي�ة 

ل�سلوكيات الإمام البخاري ال�سخ�سي�ّ�ة«..
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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني .

ٌة من جانب خ�سومها  بني حني واآخر، تعر�ُص لالأمة امل�سلمة حتدياٌت �ُسَبِهَيّ

الإ�سالمي،   الدعوي  املجال  وت�سييق  ال��دع��وة،  م�سرية  لتعويق  حماولة  يف 

على  والإك���راه  اجل��رب  من  وبراءتها  ق�سيتهم  عدالة  يف  املوؤمنني  وت�سكيك 

اعتناق هذا الدين احلنيف!..

اأنها  اأيدينا:  بني  التي  الواعية  ال�ستقرائية  الدرا�سة  هذه  ُيّيز  ما  ولعل 

ا�ستب�سرت موا�سع اللب�ص حول الإ�سالم وق�سية الإكراه يف الدين.. فكَثَّفْت 

احلق  وج��وه  لت�ستبني  الر�سني،  العلمي  والتحليل  البحث  اأ���س��واء  حولها 

وال�سواب فيها.. م�ستاأن�سة بن�سو�ٍص �سرعية واأدّلٍة وبراهني وحجج علمية.. 

رابطة بطريقة منهجية بني اأ�سباب نزول الآيات، وبني اأ�سباب ورود الأحاديث 

ال�سريف.. وذلك يف ُمقاربة بيانية ت�سرِب غور هذه الق�سية التي مل تزل مثار 

َوَرٍدّ يف الأو�ساط العلمية، منتهية اإىل وجوب توفري احلرية بني النا�ص  اأْخٍذ 

وبني ما يختارون، واإقرار مبداأ حترير العتقاد من وهم الإكراه يف الدين.

وَي�ُسُرّ اإدارَة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية اأن تقدم 

لُقّرائها الكرام هذه الدرا�سة املتميزة للباحث حممد داود �سماروه، اإ�سهاما 

منها يف تغذية العقل امل�سلم بيقني املوقف امل�ستند اإىل الدليل ال�سرعي املعترب، 

ِمّ ال�سجال الفكري واحل�ساري ال�ساخن!..  وحت�سينه بهدايات الوحي يف ِخ�سَ

�سائلة املوىل اأن ينفع بها واأن يجعلها يف ميزان ح�سنات كاتبها!.. 

واهلل من وراء الق�سد... 
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مدخل





رحمة  اهلل  اأر�سله  من  على  وال�ّسالم  الة  وال�سّ العاملني،  رب  هلل  احلمد 

الكتاب  ويعّلمهم  ويزّكيهم  اآياته  عليهم  يتلو  املوؤمنني،  على  ونعمة  للعاملني، 

اآله و�سحبه  واحلكمة واإن كانوا من قبل لفي �سالل مبني. ور�سي اهلل عن 

ومن اتبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين.

 احلمد هلل رّب العاملني القائل: { ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

 فالتكّفل باحلفظ للّن�ص الإلهي، واحلفظ 
)((

خب  مب  ىب  يب    جت  حت }
واحلرا�سة لبيانه عن طريق النبّوة، يعترب من اأبرز �سمات الّر�سالة اخلامتة، 

واأخ�ّص خ�سائ�سها.

الة وال�ّسالم على ر�سوله املبعوث رحمة للعاملني، اّلذي مهّمته الأوىل:  وال�سّ
 

ٹ   ٹ   ٹ      ٿ     } تعاىل:  ق��ال  اإليهم،  ن��ّزل  ما  للّنا�ص  يبنّي  اأن 

اإىل  اهلل  ر�سالة  يبّلغهم  واأن   ،
)((

ڦ} ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ  
الإن�سان، ويقّدم لهم من �سخ�سه ] الأمنوذج وحمّل القتداء اّلذي تتحّقق 

فيه املعارف واملقا�سد واخل�سائ�ص، التي جاءت بها الّر�سالة اخلامتة. 

وبعد،،

فقد تكون احلكمة من اأّن القراآن جاء ترتيب اآياته و�سوره توقيفّيًا من اهلل، 

لتحقيق  هي  اأعلم– اإمّنا  –واهلل  الّنزول  واأ�سباب  تاريخ  بح�سب  يرّتب  ومل 

واملنا�سبة،  واملكان  الّزمان  قيد  من  اخلامت،  الإلهي  الّن�ص  وحترير  اخللود 

والأماكن  والأزم����ان  الأح���وال  لكّل  ت�سلح  التي  ال�ّساملة  ال��ّروؤي��ة  وت��ق��دمي 

واملتغرّيات.

ياأتيان يف  ولعّل �سبب الّنزول للّن�ص الإلهي، و�سبب الورود للّن�ص النبوي 

)-   �سورة القيامة : 7)- 9) .

)-    �سورة النحل : 44 .
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�سياق ما يكن ت�سميته »فقه املحّل«، واإعانة للمجتهد على اإدراك اأهمّية توّفر 

العلمي  البحث  هذا  اأهمّية  تاأتي  لهذا  للتنزيل؛  نف�سها،  والظروف  ال�سروط 

واأهميتهما يف عملّية  وال��ورود،  النزول  �سبب  اأبعاد  اإىل معرفة  يهدف  الذي 

الجتهاد والتجديد، اأو فقه التنزيل؛ لغاية الب�سارة والفقه العملي امليداين، 

اأو احلكم ال�سرعي، على غري حمّله، بالتوّهم  ومدى خطورة تنزيل الّن�ص، 

اأّن كل حكم ي�سلح لكّل الأحوال، اأو اأّنه ُينّزل باإطالق، دون مراعاة ال�سروط 

موقعه،  غري  يف  �سخ  الَنّ نتوقع  اأ�سبحنا  حتى  احلال،  ومالب�سات  والظروف 

وغريها من امل�سكالت املنهجية.

ال�ستنباطي  ال�ستقرائي  املنهج  ال��درا���س��ة  ه��ذه  �سياق  يف  اتبعت  وق��د 

ومعرفية  منهجية  مرتكزات  اإىل  نتو�سل من خالله  اأن  اأمل  على  التحليلي، 

قاعدة  العتقاد  اأن حرية  التنزيل، ويف مقدمتها  ت�سّكل مقّومات فقه حمّل 

عظيمة من قواعد الّدين، واأن ورود �سبب خا�ص للّن�ص ل يقّيد عمومه، واأنه 

ل يجوز القول بالّن�سخ بال برهان، كما ل ي�سّح الأخذ مبفهوم ن�ّص اآخر يف 

وجود ن�ّص �سريح يف املو�سوع، مع التنبيه على خطورة تنزيل الّن�ص النبوي 

على املحّل من غري الفقه اأو التنويه ب�سياقه ومنا�سبته.

واهلل اأ�ساأل اأن ينفع بهذه الدرا�سة وهو من وراء الق�سد.
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الف�صل الأول

منهج الوحيني

يف البيان والتبيني





للعاملني،  اخل��امت  ال��وح��ي  خطاب  لغة  لتكون  العربّية  تعاىل  اهلل  اخ��ت��ار 

اهلل  ي��رث  حتى  جميعًا  لعباده  اهلل  وخطاب  الوحي،  لغة  بذلك  فاأ�سبحت 

ر�سالته-  يجعل  حيث  اأعلم  -واهلل  الختيار  وهذا  عليها..  ومن  الأر�ص 

اأو هذا اجلْعل للّر�سالة، ل يقت�سر على اختيار الإن�سان، اأو ل ي�سدق فقط 

ي�سدق كذلك على  واإمّنا  الب�سر،  �سائر  ] من بني  الّر�سول  ا�سطفاء  على 

الباقية، ولغة  العرب  الأوائل:  النبّوة  العربّية، وقوم  : اجلزيرة  النبّوة  اأر�ص 

النبّوة : اللغة العربّية، وما اإىل ذلك من اآفاق واأبعاد اأخرى، ويكفي العربّية 

بذلك ت�سريفًا، كما يكفيها دلياًل على قدرتها واإمكاناتها، وا�ستيعابها لُبْعَدي 

الّزمان )املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل(، واملك���ان )اجلغرافيا(، وما يك���ون 

يف ذلك من تطّور الب�سرّية ومنّو فكرها .

ا، على م�ستوى الأّمة، اأّن القراآن  الكرمي اّلذي  ولعّل من الأمور الالفتة حقًّ

اأّول  هو  اخلطاب،  يف  العرب  معهود  مع  وتعامل  مبني،  عربي  بل�سان  ن��زل 

كتاب ُيكتب وُيقراأ وُيحفظ وُيتداول . ومن هذا القراآن، كتاب العربّية الأّول، 

ڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چ    اّلذي بداأ نزوله بطلب القراءة :{ چ   

ک     ک    ک    ک    ڑ    ڑ        ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ     ڎ    ڌ    ڌ    ڍ   
 { ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   } : التعّلم  ، وفر�سّية   )5  -  ( گ} )العلق: 

)البقرة : )3(، { يب   جت      حت      خت    مت    ىت   يت   جث        مث   

ذلك  واعترب   )(9  : حمّمد   (  { مح  جح    مج    حج    ىثيث   
العقلّية  انطلقت احلركة  الثقافة،  وو�سيلة  املعرفة  و�سبيل  مفتاح احل�سارة، 

والل�سانّية واللغوّية  ففيه بداأت القراءة وامتّدت الكتابة لالأّمة، فكان القراآن، 

له واأ�ّس�سه: حمور  املعرفة والإنتاج الثقايف جميعه،  مبا بيَّنه ودعا اإليه وما اأ�سّ

ومدار احلركة الفكرّية .

بع�ص  من  مبثله،  بالإتيان  والتحّدي  البياين  القراآن  اإعجاز  يكون  وقد 

الإعجاز،  هذا  اأبعاد  لإدراك  والثقايف  العقلي  التحري�ص  من  نوعًا  الوجوه: 
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وجوه  ببيان  معجزة،  منها  تت�سّكل  اأن  على  العربّية  ق��درة  على  والتدليل 

الإعجاز، وحماولة حماكاته .

خم اّلذي  كما اأّنه ي�سري من جانب اآخر اإىل الطاقات الهائلة واملخزون ال�سّ

متتلكه اللغة العربّية، التي و�سعت من دللت  هذا القراآن بكّل اآفاقه واأبعاده، 

�سمن اإطار اأبجدّيتها ومرونتها و�سعة مفرداتها وكرثة مرتادفاتها التي تعرّب 

عن اأدّق احلالت ال�سعورّية املتداخلة واملتجاورة، وقدرتها على تقدمي القيم 

التعبريّية لكّل اإح�سا�سات الإن�سان وقيمه ال�سعورّية، قال تعاىل : { ٱ   ٻ   

ڇ   ڇ     }   ،)(-(  : })البقرة  ٻ   ٻ    پپ   پپ   ڀ    ڀ  ٻ   
ڍ   ڍ } )الزخرف : )-3 (.

اأّن اآي القراآن م�سوغة  وهذه احلروف الأبجدّية تلفت الّنظر العقلي اإىل 

من هذه احلروف، اّلتي ي�ستعملها العرب يف معهودهم للخطاب دون زيادة 

عليها، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان مبثل هذا القراآن .

اللغة  فاإّن  الأنبياء،  لر�سالت  والفهم  الّت�سويب  معيار  القراآن  كان  واإذا 

العربّية هي معيار الّت�سويب والفهم لكتاب اهلل، وما متتلكه من الإمكانات 

يوؤّهلها للهيمنة على �سائر الّلغات .

ومكانة  وقيمة  �سرف  على  وال��ّدلل��ة  الّت�سريف  يعني  الختيار  كان  واإذا 

املختار، فاإّنه من وجه اآخر يعني التكليف، ووجود الإمكانّية واملوؤهل للقيام 

باملهّمة، وحمل الأمانة، والقدرة على ح�سن اأدائها .

- الوحيان وق�سيتا التي�سري يف البيان والتبيني:

ي�ّسر اهلل عز وجل القراآن للّذكر، فقال تعاىل: چ ں  ں  ڻ  ڻ     

ڻ    ڻ  ۀ  چ  )القمر : 7)(، وكان القراآن بهذا الّتي�سري الهادف خطابًا 
ًا مي�ّسرًا لكّل  عاّمًا لالأّمة جميعًا، و�ِسْفرًا مفتوحًا لكّل الع�سور والأجيال، ون�سّ

�ساتهم ومناهجهم . الّنا�ص، مهما اختلفت م�ستوياتهم وتخ�سّ
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حّرك  الذي  هو  الإعجاز،  مالمح  بع�ص  ي�سّكل  الذي  التي�سري،  هذا  ولعّل 

القراآين  الّن�ص  اأ�سرار  فهم  ملحاولة  العقول  و�سّحذ  النُّفو�ص،  واأّهل  الهمم، 

وا�ستكناه اأبعاده ومقا�سده، ومقاربة اأ�سلوبه، وك�سف وجوهه، والتعّرف اإىل 

بالّلغة  لالرتقاء  �سبياًل  للّذكر  املي�ّسر  املُْعِجز  القراآين  الّن�ص  فكان  كنوزه،  

والأ�سلوب والتطّور والّنظر والجتهاد والعطاء.  

ڻ      ڻ   ں   ں   چ   : تعاىل  لقوله  املتبادر  املعنى  ك��ان  ولئن 

ڻ    ڻ  ۀچ هو �سهولة تالوة واإمكانّية تداول وتناول الّن�ص القراآين 
وحت�سيل املدركات واملقا�سد لكلٍّ بح�سب موؤّهله، فاإنه بهذا التي�سري ي�سّكل 

مائدة العقل والّنف�ص للّنا�ص جميعًا .

والأمنوذج  الأّول  التلّقي  حمّل  اأّن  للّذكر   القراآن  تي�سري  موؤ�ّسرات  ومن 

 : تعاىل  يقول  اأي�سًا،  الأمّيني  يف  ُبِعَث  اإمّنا  واإّن��ه  اأمّيًا،  كان  للتاأ�ّسي  الكامل 

چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    چڄ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    
ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ  
ٺ  ٺ   چ   : تعاىل  ويقول   ،)(57  : الأع��راف   ( چ  ں  ں  ڻ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

] - يوؤّكد تلك  )(، والّر�سول  چ  )اجلمعة :  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

.
)((

الأمّية بقوله : »اإّنا اأّمة اأمّية ل نكُتب ول نْح�ُسب«

وق�سّية اأن تكون الأّمة الأمّية، التي ل تكُتب ول حت�ُسب، حمالًّ للّن�ص القراآين، 

واأّن حامل الوحي اإليها ُو�سف باأّنه النبّي الأّمي، قد حتتاج ل�سيء من التدّبر 

وال�ستب�سار.. فالو�سف بالأّمي والأمّية، ن�سبة اإىل الأم، اأي البقاء على اأ�سل 

وم، باب قول النبي ] : ) لنكتب ول نح�سب (، برقم ) 4)8) ( )-  اأخرجه البخاري، كتاب ال�سّ

يام، باب وجوب �سوم رم�سان لروؤية الهالل، برقم ) 080) (.     واأخرجه م�سلم، كتاب ال�سّ
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ولدة الأم، مل تتعّلم كتابًا ول غريه من قبل ، يعترب و�سفًا للحال التي ُبِعَث عليها 

 

البعثة  حيث جاءت  الأّم��ة حمّل  عليها  التي  احلالة  اأو  واملرحلة   ،[ الّنبي 

ر  والتح�سّ التعّلم  معارج  اإىل  بها  وتنطلق  احلال،  لُتَغرِيّ  اخلامتة  النبّوة 

رحلة  بداأت  الأوىل  النبّوة  مع خطوات  اأّن  من  على ذلك  اأدّل  ول  والرتّقي، 

التعّلم بالو�سائل املمكنة وامل�سافهة .  

ة بدء الوحي : كيف اأّن الوحي بداأ بطلب القراءة، فكان رّد  الّر�سول  ويف ق�سّ

] وا�سفًا حاله التي هو عليها : »ما اأنا بقارئ«، فاأخذه جربيل عليه ال�سالم، 
بقارئ«،  اأنا  »ما   :  [ الّر�سول  فرّد   ) اقراأ   (  : وقال  اأر�سله  ثّم  اإليه  و�سّمه 

اأّن الوحي والّر�سالة،  اإىل  الثانية والثالثة، مّما ي�سري  فاأخذه جربيل ف�سّمه 

هما جماع منهاج مبا يو�سف ب� ) الوحيني (، اإمّنا  لتغيري احلال اأو احلالة 

الأمّية، والرتقاء بالأّمة اإىل م�ستوى التالوة والتعليم والتزكية وتعّلم الكتابة 

واحلكمة، لأّن احلالة الأمّية التي �سبقت الّر�سالة كانت حالة �سياع و�سالل 

چ  ڤ  ڤ         ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   حيح للحياة  وعجز عن اكت�ساف الهدف ال�سّ

ڄ  چ .

و�سبيل  الوحيد،  الّدين  هذا  مفتاح  واملعرفة  العلم  باأّن  ال�سياق  ي�سي  كما 

اأن  الّر�سالة  اإعجاز هذه  من  واأّن  الأّمّية حالة مرحلّية،  واأّن  بناء ح�سارته، 

اإن�سانّية،  ح�سارة  لبناء  وتاأهيلها  الأمّية  الأّمة  هذه  تغيري  على  قادرًة  تكون 

وهذه تكاد تكون معجزة القيم الإ�سالمّية الأ�سا�ص، التي تتحّقق من خالل 

عزمات الب�سر، ومتلك من الإمكان احل�ساري والثقايف ما يجعلها قادرًة على 

النهو�ص بالأّمة حّتى �سمن مرحلة الأمّية، وحّتى مرحلة الكمال، كما اأّن اأمّية  

ال�سريعة اأو الّر�سالة الإ�سالمّية تعني اأنها موؤّهل��ة للتنّزل على الأمّيني وتغيري 

معها  والتعامل  ال�سريعة  تلّقي هذه  باإمكانهم  الأمّيني  واأّن  وحالهم،  واقعهم 

واللتزام بتكاليفها .

فالقراآن مي�ّسٌر للّذكر، وبذلك فهو خطاب اأّمة بكّل �سرائحها، ابتداًء من 
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�ص، واملبعوث بالقراآن الكرمي كان وراء بعث  الأمّي وانتهاًء بالعامل املتخ�سّ

بفقه كيفّية  اإمّنا يكمن  النبعاث  اأّن معاودة  يوؤّكد  الذي  الأمر  الأمّية،  الأّمة 

ت�سميم  ومراجعة  الّدين،  اأمر  وجتديد  الكرمي،  بالقراآن  لالت�سال  العودة 

الذهنّية الثقافّية للم�سلم املعا�سر يف �سوء الكتاب وال�ّسنة، واإعادة العتبار 

ملعرفة الوحي لتاأخذ موقعها من حياتنا و�سلوكنا ونظرتنا لالأمور، واإ�ساعتها 

يف اإطار الأّمة جميعًا، واإ�سراكها بالعودة للقراآن والّدكار لآياته، وقد ي�ّسره 

اهلل للّنا�ص جميعًا، كلٌّ بقدر ك�سبه، واأنزله لالأمّيني .

اإعادة العتبار لالأّمة بكّل �سرائحها  لأّنها حمُلّ القراآن،  واملطلوب اليوم 

حيث اإعجاز القراآن، من بع�ص وجوهه، هو امتالك القدرة بالقراآن – قراءًة 

التقّدم  مراقي  اإىل  بالأّمة  الّنهو�ص  على   - وحتّدثًا  وت��الوًة  وتلّفظًا  وكتابًة 

للتغيري  دائمًا  موؤّهلة  حالة  الأمّية  واأّن  والإدراك،  والرتبية  واملعرفة  والفهم 

اأّن  على  دليل  الأمّية  بالأّمة  الرتقاء  من  ح�سل  ما  واإّن  والرتقاء،  والتغرّي 

املعجزة القراآنّية اإمّنا تتحّقق من خالل عزمات الب�سر . 

وم�ستوياتها  �سرائحها  بكّل  اأّم��ة  خطاب  يكون  اأن  من  القراآن  حتويل  اإّن 

خطاب  ليكون  مكان  اأو  زم��ن  اأو  جماعة،  اأو  طائفة  اأو  فئة  على  واإغ��الق��ه 

اإىل  اأو جماعة واإق�ساَءه عن حياة الأّمة والنتهاء  اأو ع�سر  اأو طائفة  نخبة 

 

چ  ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ        ۇ   چ   : هجره 

من  الكثري  يحمل  وجمتمعها،  الأّم��ة  حياة  عن  عزله  اأو   ،)  30 )الفرقان: 

ال�ّسلبّية  وامل�ساهمة  واحل�سارّية  والثقافّية  والفكرّية  ال�سرعّية  املخاطر 

اأقّل من  ب� »الآخر«، ولي�ص  اّلتي �سوف متالأ  الفكرّية، والفجوات  بالفراغات 

واجتهاداتهم  الب�سر  اآراء  حتّل  ال��ق��راآين«اأن   الّن�ص  »َطْواأَفة  خطورة   ذلك 

واأقوالهم حمّل الّن�ص القراآين، حّتى ولو اّدعى اأ�سحابها  اأّنها اإمّنا  انطلقت 

من الّن�ص القراآين، واّدعت مرجعّيته .. !!

املنهج  من  ال��ق��راآين،  الّن�ص  مع  الّتعامل  يف  الّنظر  مناهج  تعّددت  لقد 
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املنهج  اإىل  الفقهّية،  الأحكام  ل�ستنباط  الفقه(  اأ�سول  )علم  الت�سريعي 

البياين بكّل متطّلباته وا�ستحقاقاته البالغّية، اإىل املنهج الرّتبوي بكّل اأدواته 

عن  والك�سف  البحث  رحلة  يف  التاريخي  املنهج  اإىل  ومعطياته،  ومقا�سده 

قوانني احلركة الجتماعّية وعوامل الّنهو�ص وال�ّسقوط، اإىل املنهج ال�ّسنني، 

ومنهج  اجلغرايف،  املنهج  وحتى  الّتوحيدي،  واملنهج  الّنف�سي،  املنهج  اإىل 

وطريقة  الإعجازي،  ال�ّسياق  منهج  كّله  ذلك  راأ���ص  وعلى  الفني،  الت�سوير 

املوؤثر ذي اجلر�ص  الأ�سلوب  واجُلمل يف �سياغة  الكلمات يف اجلملة  ر�سف 

املو�سيقي الإيقاعي، وارتباط الألفاظ باملعاين، وبناء الكلمات من احلروف 

املنا�سبة للجر�ص ولالإيقاع واملق�سد، بكّل اأ�سواتها واأنواعها، فيما يكن اأن 

اأ�سلوب  الكلمات يف جملة، واجلمل يف  البنيوي« حيث ر�سف  ي�سّمى »املنهج 

ولفظها  الكلمة  معنى  بناء  يف  حرف  كّل  ودور  الّتحليلي،  املنهج  اأو  و�سياق، 

التف�سري  ومنهج  املق�سدي،  واملنهج  الفل�سفي،  املنطقي  واملنهج  واإيقاعها، 

املو�سوعي ... الخ .

وجهتها  وتنّوع  تعّددها  على  املناهج،  اأّن  اأي�سًا  الإعجاز  مالمح  من  ولعّل 

حمالًّ  القراآين  الّن�ص  يف  وجدت  وال�ستنتاج،  النظر  يف  اأدواتها  واختالف 

لفعلها، وُملهمًا لها، كما وجد اأ�سحاب تلك املناهج املتنّوعة �ساّلتهم يف الّن�ص 

القراآين، بل اأكرث من ذلك ا�ستخل�سوا مناهجهم من الّن�ص القراآين، ووجد 

للّذكر  القراآين مي�ّسرًا  الّن�ص  اأي�سًا  فكان  كّل �ساحب منهج عطاء منهجه 

.
)((

لكّل امل�ستويات، وفر�سة تاأّمل لكّل مّدكر، وحمالًّ للنظر لكّل املناهج

ومل تتناق�ص هذه املناهج ومل تتناكر، على تنّوعها واختالفها، ابتداًء من 

باملنهج  وانتهاًء  القراآن  ومفردات  البنيوي  والبحث  الّل�ساين  اللغوي  املنهج 

املق�سدي، حيث الّن�ص القراآين اإ�سافة اإىل اأّنه مي�ّسر للّذكر، فاإّنا جند اأي�سًا 

املكتب  اخلامتة،  النبوة  ل�سان  العربية   ، ب�سرية  على  �سل�سلة  ح�سنه،  عبيد  عمر  ال�سيخ  ف�سيلة   -(

الإ�سالمي، �ص : 7))- 9)) ) بت�سّرف (.
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العلمي،  املنهج  اإىل  ذهبوا  من  ذلك  امل�ستخدمة جميعًا، مبا يف  املناهج  اأن 

اأو ما يطلق  عليه »الإعجاز العلمي«، مل جتراأ اأن ت�سجل ملحظا واحدًا على 

الّن�ص القراآين، م�سداقًا لقوله تعاىل : چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   

ڱڱ  چ ) ف�سلت :   )4 ( .
فكما اأّن القراآن خطاب لالإن�سان الأمّي البدائي الب�سيط، فاإّنه �سّكل خطابًا 

ر،  اأي�سًا لالإن�سان يف اأرقى املجتمعات واأكرثها رقّيًا وتقّدمًا يف �سّلم التح�سّ

وجاءت دعوته للنظر والتدّبر �سبياًل للبناءات املنهجّية املتعّددة التي متّكن 

الّن�ص  اأبعاد  القراآين بزاٍد وعطاٍء يدّل على  الّن�ص  النظر، وترجع من  من 

الالمتناهية حّتى تنتهي الدنيا، يدّل على اخللود قوله تعاىل : چ ۇئ  ۆئ        ۆئ         

ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ       مئچ 
) الكهف :   09) (، وقوله تعاىل : چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئيئ  جب  حب  خب   
مبچ ) لقمان :   7) (.

الّن�ص  يف  وج��دت  واختالفها،  وتنّوعها  تعّددها  على  النظر،  مناهج  اإّن 

ر  هو  القراآين جمالها، بل لعّل دعوة القراآن للنظر والتاأّمل  والتبنّي والتب�سّ

الذي حّر�ص العقول، فانطلقت من دعوة القراآن لبناء املناهج، وعادت اإىل 

(((
القراآن لختبار هذه املناهج .

وحلكمة يريدها اهلل اأّن الكثري من اآيات الأنف�ص والآفاق  وردت يف القراآن 

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   چوئ     : جمملة 

واآمادها  اآفاقها  والفعل  يف  الفكر  لينطلق   ،) 53  : لت  چ  ) ف�سّ ېئ  ېئىئ  
وف�ساءاتها الوا�سعة، يك�سف عن موجوداتها، ويكت�سف قوانينها، ويعمل على 

حماكاتها ومقاربتها وابتكار و�سائل اإب�سارها .

والقراآن، على اجلملة، هو كتاب حياة كاملة، وهداية لالإن�سان، فهو لي�ص 

)-   ف�سيلة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنه، املرجع ال�ّسابق، �ص : 7))- 9)) ) بت�سّرف ( . 
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كتاب  هو  واإمّن��ا  وعلوم،  وفنون  وتاريخ  وعلم  وتربية  واأدب  وبيان  لغة  كتاب 

يثل القيم املرجعّية لذلك كّله، حيث يوؤّهل الإن�سان، وي�سعه يف مناخ ذلك، 

ويدفعه لالإنتاج النافع يف �ستى هذه امليادين، ويقّدم له الّنماذج يف املجالت 

املتنّوعة لالهتداء، لكن ذلك جميعه ل ُيْخِرجه عن مق�سده وهدفه ، و�سناعة 

الإن�سان امل�ستخلف ل�سنع التقّدم واحل�سارة، وفق منهج القراآن، واأّن  هذه 

ب  ال�سّ وتعاود  القراآن،  واملناهج تخرج من  ال��ّروؤى  الّروافد  واجل��داول من 

(((
فيه، وتعني على فهمه .

وهي  �سريعًا،  ول��و  عليها  الإت��ي��ان  املفيد  م��ن  يكون  ق��د  ق�سّية،  وهنا 

م�سطلحات  ا�ستعارة  من  فائدة  ي��رى  قد  لالإ�سالم،  العاملني  بع�ص  اأّن 

معهم،  للتعامل  ثقافّية  ومداخل  فكرّية،  كمفاتيح  وا�ستخدامها  الآخرين، 

م�سطلحاتهم،  خ��الل  م��ن  اإل��ي��ه��م،  الإ���س��الم��ّي��ة  امل��ع��اين  بع�ص  واإي�����س��ال 

اإىل  القراآن  معاين  ترجمة  العلماء  من   كثري  اأج��از  وقد  املقاربة،  من  بنوع 

يف  �سّح  اإن  وه��ذا   .. وكتابه  ب��الإ���س��الم  اأهلها  لتعريف  الأخ���رى،  اللغات 

 

لتكون  العربّية  اختار  اهلل  لأّن  النهايات،  يف  ي�سّح  اأن  يجوز  ل  البدايات، 

وعاء التنزيل، واأداة الإبانة، فال ننّزله يف غري وعائه، ول نبّينه بغري اأداته، 

متامًا  الّن�ص  اأبعاد  اإدراك  اأّن  ا،  وفكريًّ لغويًّا  به  امل�سلَّم  من  واأن  ة  خا�سّ

 

ل يكن اأن يكون بغري لغته الأ�سلّية، واأن عجمة الّل�سان يكن اأن توؤّدي اإىل 

عجمة العقل والقلب، وعجمة التعبري �سوف تقود اإىل عجمة التفكري .

و�سيخ الإ�سالم ابن تيمّية  رحمه اهلل  ))66- 8)7ه� ( يقول : »فاإّن نف�ص 

الّدين، ومعرفتها فر�ص واجب، فاإّن فهم الكتاب وال�سنة  العربّية من  اللغة 

فهو  به  اإّل  الواجب  يتّم  ل  وم��ا  العربّية،  اللغة  بفهم  اإّل  يفهم  ول  فر�ص، 

)((

واجب...«.

)-   املرجع نف�سه، �ص : 0))- ))) )بت�سّرف(.  

)-  �سيخ الإ�سالم ابن تيمّية، اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم، حتقيق د. نا�سر العقل،  )/69.
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فاختيار العربّية لتكون لغة التنزيل للخطاب ال�ّسماوي، اأو لتكون لغة خطاب 

اهلل الأخري اإىل الب�سر له  دللته من اأكرث من وجه .

فاإذا �سّلمنا اأّن من مقت�سى اخلامتّية، اأو من لوازمها، اخللود – واخللود 

يعني : التجّرد عن قيود الزمان واملكان، والقدرة على العطاء والإنتاج العلمي 

واملعريف، يف كّل زمان ومكان – اأدركنا خلود اللغة العربّية، و�سعتها ومرونتها 

وقدرتها على تقدمي الأوعية التعبريّية، وال�ستجابة لكل الظروف والأحوال، 

العلوم  �سائر  يف  احل�ساري،  لالإنتاج  وال�ستجابة  النا�ص،  عليها  يكون  التي 

.
)((

والفنون، حتى يرث اهلل الأر�ص ومن عليها

والكتابات  والتاأليف  الت�سنيف  يف  القراآين  احل��رف  اعتماد  ف��اإّن  لهذا  

واملكاتبات  اإ�سهامًا خللود البيان يف خلود القراآن، وحماولة على الأقل دون 

هجر القراآن من بع�ص اجلوانب .

العربّية،  �سرف  يف   ، الأّمة  كتاب  �سل�سلة   )4(( للعدد  ح�سنه،  عبيد  عمر  ال�سيخ  ف�سيلة  تقدمي   -(

د.اإبراهيم ال�ّسامرائي،  �ص : 5)-  9) )بت�سّرف(.
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الف�صل الثاين

خامتية الر�صالة..

اإ�صكاليات الفهم والتنزيل





لعّل من مقت�سيات اخلامتّية للّر�سالة اخلامتة اأنَّ اهلل تعاىل تكّفل ب�حفظ 

عن  الكلم  حتريف  ذلك  يف  �سواء  تبديل،  اأو  حتريف  اأّي  من  الكرمي  كتابه 

موا�سعه، اأو حتريفه بالتاأويل، وهو اخلروج باملعنى عّما ُو�سع له اللفظ. 

ولقد جاء حفظ ال�سنة والبيان النبوي، والعناية بهما، ثمرة لزمة حلفظ 

والالحقة،  ال�ّسابقة  الأمم  من  غريها  عن  امل�سلمة  الأّمة  وامتازت  القراآن. 

بالّرواية والإ�سناد، تلك الو�سيلة التي لبّد منها حلفظ القيم، والقيام مبهّمة 

اّل�تي  حيح،  ال�سّ الوج�ه  على  الث�ق�ايف  والنقل  والّت�و�سي�ل،  املبني،  البالغ 

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ       }  : الّنجاة، بقوله  اعتربها اهلل عز وجل �سبيل 

، واأمر بها الّر�سول  
)((

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے}
اأن  : » ليبّلغ ال�ساهد الغائب، فاإّن ال�ساهد ع�سى  ] يف حّجة الوداع بقوله 
 .

)3(

. ويف رواية : » فرّب مبلَّغ اأوعى من �سامع«
)((

يبلِّغ من هو اأوعى له منه «

وبذلك مل يقت�سر الّر�سول ] على اأهمّية الن�ّ�قل )الّرواية(، واإمّنا نّبه اأي�سًا 

على فقه الّرواية ووعيها )الّدراية(، وبهذا ا�ستحّق امل�سلمون وراثة القيادة 

 .
)4(

الدينّية بعد نق�ص بني اإ�سرائيل للميثاق، وحتريفهم للقيم ال�سماوية

ولعّل من الأمور الأ�سا�سّية التي لبّد من مداومة التاأكيد عليها اأّن من لوازم 

والتبديل  التحريف  من  التكليف  خطاب  �سالمة  النبّوة:  وتوّقف  اخلامتّية 

والنتحال والغلو والتاأويل، حتى يكون التكليف �سحيحًا، ويرتّتب عليه الثواب 

اخللود،  اأي�سًا:  اخلامتّية  لوازم  من  واأّن  الإلهي..  العدل  ويتحّقق  والعقاب، 

وجتّرد الّن�ص الإلهي يف الكتاب وال�سنة عن حدود الّزمان واملكان، واأ�سباب 

النزول والورود  لأّن العربة بعموم اللفظ ل بخ�سو�ص ال�ّسبب، كما هو مقّرر 

)-    �سورة اجلن : )) -  3) .

)-    البخاري، �سحيح، كتاب العلم، رقم : 67، عن اأبي بكرة.

3-   البخاري، �سحيح، كتاب احلّج، رقم : )74)، عن اأبي بكرة.

الأ�ستاذ عمر  9-0)، تقدمي   : وتاأ�س�ي�ص  اأ�سباب ورود احلديث.. حتليل  راأفت �سعيد.  4-  حمّمد 

ح�سنة. عبيد 
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عند علماء الأ�سول. فاخللود يعني : القدرة على العطاء، والمتداد، وتوليد 

املتغرّيات،  ومواجهة  امل�سكالت،  ملعاجلة  وال�ستجابة  والربامج،  الأحكام، 

التي تظهر باحلق، وتثري  الّنماذج  اإنتاج  والقدرة على  يف كّل زمان ومكان، 

 .
)((

الق�تداء يف كّل زمان ومكان اأي�سًا 

وقد تكون امل�سكلة بالن�سبة للم�سلمني اأو احتمالت الّتحريف هي : اخلروج 

– اإىل جانب  الأهمّي�ة مبكان  كان من  لذلك  الّلفظ،  له  ُو�سع  عّم�ا  باملعنى 

ال�سنة،  – حفظ  وقراءته  بحفظه،  اهلل  تعّهد  اّل��ذي  الإلهي،  الّن�ص  حفظ 

اّلذي يحول   ،
)((

{ىب  يب    جت  حت}  : اأي�سًا  النبوي  البيان  والتعّهد بحفظ 

الّن�ص،  وح��روف  األفاظ  م�ّص  عدم  يعني  اّل��ذي  التاأويل،  اأو  الّتحريف،  دون 

مبقدار ما يعني اخلروج باملعنى تاأوياًل عّما ُو�سع لها اللفظ. 

 .
)3(

قال ابن عبا�ص يف تف�سريه لالآية: »اأن نبّينه على ل�سانك«

يكون  يكاد  ال��ق��راآين  واللفظ  الإل��ه��ي  الّن�ص  �سوب  التحريف  توّجه  اإّن 

م�ستحياًل، لكن التاأويل والتف�سري وم�سالك الفهم يبقى موطن اخلطر الذي 

يجب التنّبه اإليه. 

وقد يكون هذا من بع�ص مدلولت قول الّر�سول ]، ودعوته لليقظة لهذا 

الأمر اخلطري وا�سحة، ويف ذلك يقول ] : »يحمل هذا العلم من كّل خلف 

 ،
)4(

عدوله، ينفون عنه تاأويل اجلاهلني، وانتحال املبطلني، وحتريف الغالني«

وبلفظ : » يرث هذا العلم من كّل خلف عدوله، ينفون عنه تاأويل اجلاهلني، 

.
)5(

وانتحال املبطلني، وحتريف الغالني«

)- حمّمد راأفت �سعيد. اأ�سباب ورود احلديث.. حتليل وتاأ�سـي�س: 3)، تقدمي الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنة.

)-    �سورة القيامة : 9).

3-    البخاري، �سحيح، كتاب التف�سري، رقم : 8)49، عن ابن عبا�ص.

4-    الأ�سبهاين، معرفة ال�سحابة : )  /))3 .

5-    البيهقي، ال�سنن الكربى، رقم : ))09)،  عن اإبراهيم بن عبد الرحمن العذري.

30



لذلك يبقى املطلوب دائمًا حرا�سة مدلولت الن�ص، والتنّبه اإىل حماولة 

حتريفه، كحماية األفاظ الن�ص ومنهج نقله، اإن مل يكن اأكرث واأهّم .

اأمامها تبقى �سعبة  فاإ�سكالّي�ة التحريف تبقى قائمة، واحلواجز الكبرية 

التجاوز طاملا اأّن ال�سنة لها ح�سورها ووظيفتها املتاأتية عن الإيان بها. ولعّل 

ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب   هذا ي�سّكل بع�ص مالمح قوله تعاىل : { 

.
)((

حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت     } 
والنتحال  التحريف  نفي  بهم  يناط  ال��ذي  اأّن  النظر  يلفت  مما  ولعّل 

العلم  هذا  »يحمل  العدول  العلماء  هم  الدين  قيم  عن  الفا�سد  والتاأويل 

من كّل خلف عدوله، ينفون عنه تاأويل اجلاهلني، وانتحال املبطلني، وحتريف 

)العدول(  م�سطلح  اإىل  النبوي  البيان  يف  التنبه  اأهمّية  على  الغالني«، 

بكل ما يحمل من معنى، فاحلجة ل تقارع اإّل باحلّجة، ولي�ص الأمر الفكري 

منوطًا باجلبارين والطغاة وحاملي ال�ّس�ياط.

فالعلم هو الذي يهزم اجلهل، واحلقيقة هي التي تهزم اخلرافة، وال�سنة 

هي التي تقمع البدعة، وميدان املعركة لذلك جميعه هو احلرّية، ولي�ص القهر 

وال�سيطرة والإجبار، لأّن الفكر والعقيدة مقّره القلب، ول �سلطان لأحد عليه 

 .
)((

اإّل �سلطان الدليل والربهان

وتبقى ال�سنة الفعلّية وال�ّسرية النبوّية هما البيان العملي، اّلذي يحول دون 

التاأويل املنحرف، واّلذي ينح ملكة فقه التنزيل للّن�ص على الواقع، لذلك 

)�سبب  واملنا�سبة  واملكان  الّزمان  قيد  من  الّن�ص  جتريد  يعني:  فالجتهاد 

النزول والورود(، والمتداد به، وتعدية الّروؤية، وامتالك القدرة يف التنزيل 

لتحقيق  الإ�سالم  اأطلقه  الذي  والعقل  القائ�ص،  العقل  بوا�سطة  الواقع،  على 

)-   �سورة القيامة : 7)- 9) .

)-    حامدي.  �سوابط يف فهم الن�س : 6) - 8)، تقدمي الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنه، بت�سرف .
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خلود الّن�ص، بالجتهاد، وف�سح اأمامه اآفاقًا رحبة لالمتداد به، له اأن يتّد، 

ويتّد ويلمح اآفاقًا بعيدة، ويوّلد اأحكامًا وروؤى، وي�سع من الربامج، يف �سوء 

قيم ومقا�سد الن�ص الإلهي، ما �ساء اهلل له المتداد؛ ليحّقق ال�ستجابة لكّل 

بحاٍل  بالراأي،  والتف�سري  الجتهاد،  اأو  للعقل،  يجوز  ل  لكن  ومتغرّي..  جديد 

ُيلغي الإطار العام للتف�سري باملاأثور،  اأو  اأو يغاير..  اأن يخرج..  من الأحوال، 

عن  الكلم  وحتريف  الفا�سد  والتاأويل  اخل��روج  كان  واإّل  النبوي   البيان  اأو 

موا�سعه. 

)اّلذي  باملاأثور  التف�سري  اأو  النبوي،  البيان  اإّن  نقول:  اأن  يكن  لذلك   

ابط  ي�سّكل �سبب النزول والورود و�سيلته املعينة(، هو الإطار املرجعي، وال�سّ

للّن�ص،  بالّراأي  تف�سري  اأو  ا�ستنباط،  اأو  بيان  لأّي  املعريف  والّن�سق  املنهجي، 

كما يعترب من عوا�سم العقل من الّتجاوز، والنحراف، والإلغاء، والقطيعة، 

الّن�ص،  ملقا�سد  واأبعادًا  اآفاقًا  يكت�سف  اأن  فللمجتهد  للّن�ص..  التقطيع  اأو 

ومراميه، يف �سوء الّظروف امل�ستجّدة، لكن لي�ص له اأن يتجاوز البيان النبوي، 

اأو يخرج عليه، با�سم التف�سري، اأو التاأويل، اّلذي يقود، اإذا ما جتاوز املاأثور، 

  .
)((

اإىل التحريف يف املقا�سد، والنحراف يف ال�ّسلوك

- فقه البيان النبوي.. اإ�سكاالت فهمية:

  اأ�سباب الّنزول والورود – وهي من البيان النبوي -  هي اأ�سبه ما تكون 

بو�سائل اإي�ساح، لتنزيل الّن�ص على الواقع، ولتكون اأداة  معينة على التنزيل 

يف كّل زمان ومكان. لكن هذه الو�سائل من اأ�سباب الّنزول والورود، ل تعترب 

للتنزيل  فقٍه  املنا�سبة، مبقدار ما متنح من  نطاق  للّن�ص، جتّمده يف  قيودًا 

على الواقع.

)- حمّمد راأفت �سعيد.  اأ�سباب ورود احلديث.. حتليل وتاأ�سـي�س : 4)- 5)، تقدمي الأ�ستاذ عمر عبيد 

ح�سنة، بت�سّرف.
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العقل  منها  يعاين  التي  الإ�سكالّية  هي  الفنت،  زمن  يف  الهرج  واإ�سكالت 

عبة اّلتي لبّد من حّلها وت�سوي�بها، حّتى  امل�سلم، ب�سكٍل عام، اأو املعادلة ال�سّ

وُجّل  الع�سر،  يجهلون  الّن�ص،  يفقهون  اّلذين  من  فالكثري  احلال  ي�ستقيم 

خطاب  اأّن  من  الّرغم  وعلى  الّن�ص،  فقه  يجهلون  الع�سر  يفهمون  اّلذين 

باأحواله  العامِل  الإن�سان،  خالق  من  يتنّزل  اإمّنا  وال�سنة  الكتاب  يف  التكليف 

وحاجاته الأ�سلّي�ة، التي ُفِطر عليها، فاإّن فهم الع�سر، حمّل تنزيل احلكم، 

هو من فقه احُل�كم اأي�سًا.. واإّن فهم اأ�سباب النزول والورود، ي�سّكل مدخاًل 

اأو منهجًا للفقيه والباحث  لإدراك اأهمّي�ة فهم الع�سر، والظروف واملالب�سات 

التي حتيط باحلكم ال�سرعي، ولي�ص فقط فهم اأبعاد الّن�ص.

اأن  ال�سنة  ه��ذه   : ولإخ���واين  لنف�سي  اأحّبهّن  »ث��الٌث   : ع��ون  اب��ن  ق��ال   

ويَدعوا  عنه،  وي�ساألوا  يتفّهموه  اأن  وال��ق��راآن  عنها،  وي�ساألوا  يتعّلموها 

 .
)((

اإّل من خري« الّنا�ص 

   اإّن الفهم للمحل وا�ستطاعته، وظروفه، الذي ينحه لنا فقه �سبب النزول 

والورود، يدفعنا، قبل تنزيل الأحكام على الواقع، اإىل فهم ظروف و�سروط 

الواقع، وهذا هو الجتهاد املطلوب يف مورد الّن�ص، معرفة مدى ا�ستطاعته، 

وحدود تكليفه.

  والق�سّي�ة التي لبد اأن نعر�ص لها اأي�سًا، هي : اأننا اأثناء التنزيل للّن�ص 

على الواقع، الذي قد يقت�سينا: ال�ست�ث�ناء، اأو التاأجيل، اأو الت�دّرج يف احلكم، 

النهائّي�ة،  ورة  التي عليها املحل، هي ال�سّ اأن هذه احلال  فاإن ذلك ل يعني 

الرتّقي،  يعني مرحلة يف طريق  واإمّنا  ال�سرعي،  للحكم  النهائية  املرحلة  اأو 

– يف  امل�سكلة  كّل  وامل�سكلة  النهائي..  للحكم  اأهاًل  ليكون  املحل،  وحت�سري 

نا�سر  بن  زهري  حممد  حتقيق:  البخاري،  �سحيح  البخاري:  ا�سماعيل  حممدبن   -(

النا�سر )دار طوق النجاة/ بريوت( ))4)ه� ، 9/)9.
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نظري - قد تكون يف هذا الفقه الغائب، الذي هو فقه التنزيل الذي ينحه 

وال�سنة،  الكتاب  يف  ال�سرعية  الأحكام  اأن  ذلك  وال��ورود(،  النزول  )�سبب 

يرث  حتى  النا�ص،  عليها  يكون  التي  والظروف،  الأحوال  جلميع  �ساملة 

بكّل  الفقه  هي:  املطروح�ة  امل�س�كلة  تبقى  لكن  عليها،  ومن  الأر�ص  اهلل 

بعدها  ملا  وحت�سريها  املرحلة،  هذه  يف  الأحكام،  من  ينا�سبها  وما  حالة، 

 .
)((

من املراحل، يف طريق التدّرج والرتّقي للو�سول اإىل الكمال 

والتاأّكد  مّنا،  ال�سرع  يطلبه  وما  احلكم،  مبعرفة  فقط  يتعّلق  ل  فالأمر    

تخ�ّص  اأخرى  اأبعاد  با�ستكمال  اأي�سًا،  يتعّلق  بل  لإجن��ازه،  والنطالق  منه، 

الواقع وكيفّياته، ومنهجّية ومرحلّية  التنفيذ، والتنزيل على  املحل وم�ساحة 

النبّوة يف اخللق، و�سعف �سلة  اآثار  انتقا�ص  الجناز، خ�سو�سًا يف مراحل 

النا�ص بالإ�سالم فهمًا وممار�سة، حيث يحتاج الجتهاد اإىل ب�سرية نافذة، 

يفرزها  التي  املركبة،  املعادلت  مفاتيح  يتلك  ن�سيج،  وفقه  را�سد،  وعقل 

واملف�سدة،  وامل�سلحة  واخلطاأ،  واب  وال�سّ والباطل،  احلق  بني  التدافع 

وهو ما عناه الفقهاء بقولهم:)لي�ص الفقيه هو من يعرف : باأّن هذا م�سلحة 

وهذا مف�سدة، بل الفقيه هو الذي يعرف : خري اخلريين، و�سّر ال�سّرين(.  

ومبقدار ما نحتاج اإىل جتريد الّن�ص من قيود الّزمان واملكان، وامتالك 

امل�ستجد،  وقيا�ص  والنظائر،  الأ�سباه  اإىل  ال��روؤي��ة  تعدية  على  القدرة 

مقا�سد  �سوء  يف  وحكم،  ن�ّص  فيه  ال��ذي  امل�سابه  على  فيه،  ن�ّص  ل  ال��ذي 

وا�ستطاعاته،  املحّل  فقه  اإىل  نحتاج  ما  مبقدار  العاّمة،  وكلّياته  الدين 

الجتهادّية ذات  فالق�سّية  والأحكام..  الن�سو�ص  يالئمه من  وما  وقدرته، 

اأبعاد متعّددة، وحالت خمتلفة.

الكثري  ي�ستدعي  ي��زال  ما  النزول  اأزمنة  غري  على  ال��ق��راآن  ترتيب  ولعّل 

عبيد  الأ�ستاذ عمر  تقدمي   ،(( : وتاأ�سـي�س  ورود احلديث.. حتليل  اأ�سباب  �سعيد.  راأفت  )- حمّمد 

ح�سنة.
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من التاأّمل، فالإن�سان هو الذي ي�سّخر الزمن، وال�ستطاعة هي التي حتّدد 

يلغي  مداه  وحّدد  الب�سري،  بالفعل  حتّكم  اإذا  الذي  الزمن  ولي�ص  التكليف، 

ويهمل اإرادة الإن�سان وا�ستطاعته، ويحمله على اأحكام قد تتجاوز طاقاته.. 

فالقراآن وال�سنة باأحكامهما غّطيتا امل�ساحات التي يكن اأن تعر�ص للب�سرية 

التكليف  بني  التوافق  بتحديد  هو  احلقيقي  والفقه  اأح��وال��ه��ا..  جميع  يف 

وال�ستطاعة، اأي بني الن�ص وحمّل تنزيله.

املنا�سبات  تعني  فيما  تعني  التي  النزول،  �سباب  اأ ّن  اإ القول:  ويكن 

و احلالت الجتماعية، اأو الإ�سكالت التي تعّر�ص لها املجتمع حمّل التنزيل،  اأ

فجاء الّن�ص ُمعاجلًا لها، تعطي موؤ�ّسرًا وا�سحًا اأّن الن�ص، اأو التكليف جاء 

يجّرد  اأمنوذجًا  ليكون  النا�ص،  منها  يعاين  التي  للحالة  وحالًّ  ا�ستجابة 

بعموم  العربة  اأّن  ذلك  ومكان،  زمان  كّل  يف  ويولد  واملكان،  الزمان  من 

اللفظ ل بخ�سو�ص ال�سبب، كما يقول علماء الأ�سول. 

فاأ�سباب النزول ل تخرج عن كونها و�سائل معينة لكيفّية تنزيل الن�ص على 

الواقع ومعاجلة م�سكالته.. �سحيح اأّن هناك اآيات كثرية مل تتوّفر لها اأ�سباب 

تقدير  على  التدليل  يف  جّدًا  مهّمًا  علمًا  تبقى  النزول  اأ�سباب  اأّن  اإّل  نزول، 

 .
)((

ال�ستطاعات وما ينا�سبها من الأحكام 

ا�ستطاعته،  بح�سب  الأحكام  من  عليه  يتنّزل  وما  املحل،  فقه  يكون  قد 

من اأهّم الأمور املطلوبة للفقيه امل�سلم اليوم، ذلك اأّن الكثري من الن�سو�ص 

يف الكتاب وال�سنة اأحاطت بها ظروف و�سروط ومنا�سبات، لبّد من اإدراكها 

املحل،  فقه  من  نوعًا  تعد  وهي  الواقع.  على  للّن�ص  التنزيل  عملّية  اأثناء 

يدي  بني  وال��ظ��روف  ال�سروط  توفر  اأهمّية  اإدراك  على  املجتهد  وتعني 

التنزيل. عملية 

)-  اأحمد بوعود.  فقه الواقع.. اأ�سول و�سوابط: 6) – 7)، تقدمي الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنة.
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نزول  اأ�سباب  ا�ستقراء  ترتيب  اإىل  الدرا�سة  هذه  خالل  من  ن�سعى  اإننا 

حقيقة  على  الوقف  بهدف  وذلك  النبوي..  الّن�ص  وورود  الإلهي،  الّن�ص 

الأمور التالية:

)- اأبعاد �سبب النزول والورود، واأهميتهما يف عملّية الجتهاد والتجديد، 

اأو فقه التنزيل؛ لغاية الب�سارة والفقه العملي امليداين.

حمّله،  غري  على  ال�سرعي،  احلكم  اأو  الّن�ص،  تنزيل  خطورة  م��دى   -(

بالتوّهم اأّن كل حكم ي�سلح لكّل الأحوال اأو اأّنه ُينّزل باإطالق، دون مراعاة 

غري  يف  �سخ  النَّ نوقع  اأ�سبحنا  حتى  احلال،  ومالب�سات  والظروف  ال�سروط 

موقعه.

3- مدى خطورة تنزيل اأحكام وخطاب احلرب واملعركة على �ساحات ال�ّسلم 

كانت متّثل  اأّنها  اعتبار  الأحكام، على  الكثري من  ونعّطل  والبالغ،  والّدعوة 

اإىل الإ�سالم،  حالة كان عليها املجتمع الإ�سالمي الأّول، يف مراحل حتويله 

ثّم جتاوزها اإىل ما فوقها، فاأ�سبحت من�سوخة اأو معّطلة، دون اأن ندري اأّن 

التي  التي عر�سا  لها، واحللول  خلود القراآن وال�سنة يعني خلود امل�سكالت 

قّدماها.

ال�ّسقوط  من  كثرية  حلالت  الطويل  تاريخها  يف  الأّم��ة  تعّر�ص  مدى   -4

حكمها،  حالة  لكّل  واأّن  والقّوة،  عف  وال�سّ والّن�سر،  والهزية  والّنهو�ص، 

نزولها،  اأ�سباب  بعيدًا عن  وفهمها،  الن�سو�ص  يكفي حفظ  ل  واأّنه  وفقهها، 

وورودها، التي تعني على فهم احلال التي تتنّزل عليه. 

ول يفوتنا يف هذا املقام اأن ن�سري اإىل اأنَّ ثمة اأ�سباًبا عديدة نزل من اأجلها 

بالدرا�سة  الأ�سباب  هذه  واملحدثون  الأقدمون  علماوؤنا  تناول  وقد  القراآن، 

والتحليل بلوًغا لغايات الوحي ومقا�سد التنزيل... ثم ارتبطت درا�سة اأ�سباب 
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النزول بفهم اأ�سباب ورود احلديث ال�سريف وفهمه يف �سوء ال�سياق القراآين 

ودللته النظرية والتطبيقية....

ومن خالل قراءة الّدرا�سات املعنية بالك�سف عن اأ�سباب النزول والورود 

لكل من الوحي القراآين وال�سنة واملطهرة جند اأنَّ بينهما عمومًا وخ�سو�سًا، 

الدرا�سة  تت�سّمن  مل  ال�سابقة  الّدرا�سات  تلك  اأّن  بيد  وتكاماًل.  وتكافاًل 

التحليلية الأمنوذجية التي تتطّرق اإليها. 

و�سوف نتناول فيما يلي من �سفحات درا�سة حتليلّية با�ستقراء �سبب نزول 

الّن�ص الإلهي: {ی  جئ حئ  مئ}، وهل ثّمة تناق�ص اأو تعار�ص مع الّن�ص 

لَّ اهلل«، وذلك با�ستقراء  ا�َص َحتَّى َيُقوُلوا : َل اإَِل�َه اإِ َقاِتَل النَّ
ُ
ْن اأ

َ
ِمْرُت اأ

ُ
النبوي: »اأ

�سبب ورود الّن�ص النبوي  للتوفيق بني  اآية: { ی  جئ حئ  مئ  }، وحديث: 

لَّ اهلل«، والّتوكيد على قاعدة  اإِ اإَِل�َه  َل  َيُقوُلوا :  ا�َص َحتَّى  َقاِتَل النَّ
ُ
اأ ْن 

َ
اأ ِمْرُت 

ُ
»اأ

عظيمة من قواعد الّدين الإ�سالمي، وهي : حرّية العتقاد.
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الف�صل الثالث

 التعريف بفقه البيان النبوي

واأ�صباب النزول والورود





وح�سن  فهمه،  ل�سالمة  �سرورية  ال�سرعي  للن�ص  ال�سمولية  القراءة  اإّن 

تطبيقه وتعليمه، وهي �سمان لالأمة من الختالف  الذي ين�ساأ عن القراءة 

الع�سني التي تاأخذ مبوجبها كل فرقة ما تهوى من الن�ص ال�سرعي، وترتك 

منه ما ل تهوى، في�سربون ن�سو�ص ال�سرع بع�سها ببع�ص، وقد حّذر النبي 

علمناه،  مبا  العمل  علينا  واأّن  ببع�ص،  بع�سها  الن�سو�ص  �سرب  من   [
ورّد ما مل نعلم اإىل العلماء الرا�سخني.

ولقد عانت الأّمة الإ�سالمية عرب تاريخها الطويل من التفّرق يف الّدين، 

تزعم  فرقة  فكّل  فرحون،  لديهم  مبا  حزب  كّل  ترتى،  الِفَرق  َوخرَجْت 

اأنها �ساحبة احلق وغريها يف �سالل مبني.

ّـة(،  وكان من اأبرز واأهّم اأ�سباب �سالل هذه الِفَرق هو )القراءة التجزيئـيـ

وبعبارة اأو�سح: العمل ببع�ص الّدين وترك البع�ص الآخر، وعدم فهم الإ�سالم 

دومنا  الواحدة،  امل�ساألة  يف  الن�سو�ص  بني  اجلمع  وعدم  وكماله،  ب�سموله 

�سرب بع�سها ببع�ص، اأو توّهم التعار�ص بينها.

من  طائفتني  كّل  بني  املفارقة  هذه  يجد  الِفَرق  لتاريخ  واملتاأم�ّ�ل  واملت�تّبع 

الة حول ق�سية من ق�سايا العتقاد الكربى، وكل منهما يقف  الطوائف ال�سّ

يف طرف م�ساد لالآخر، وتتم�ّسك كّل طائفة بن�سو�ص �سرعية ت�ستند اإليها 

فيما ذهبت اإليه، وتفهم هذه الن�سو�ص وتتاأّولها وفق روؤيتها وهواها، ولكن 

اهلل:  رحمه  القيم  ابن  قال  كما   ،
)((

الطائفتني  هاتني  بني  و�سط  احلق 

واإ�ساعة،  تفريط  اإّم��ا  نزغتان   فيه  ولل�سيطان  اإّل  باأمٍر  اهلل  اأمر  »وم��ا 

واإّما اإفراط وغلو، ودين اهلل و�سط بني اجلايف عنه والغايل فيه، كالوادي بني 

جبلني، والهدى بني �ساللتني، والو�سط بني طريف ذميمني، فكما اأّن اجلايف 

  ،5  -  3 امل�سلمني:  افرتاق  يف  واأثرها  ال�سرعّيـة  للن�سو�س  التجزيئية  القراءة  )-ال�سهراين، 

بت�سّرف.
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عن الأمر م�سّيٌع له، فالغايل فيه م�سّيٌع له، هذا بتق�سريه عن احلد، وهذا 

.
)((

بتجاوزه عن احلد«

وحتديد املنهج، وبيان امل�سطلحات وفهم مدللوتها هو اأّول خطوة يف فهم 

املراد، واإّن معظم اختالف النا�ص نا�سئ من جهة الختالف يف امل�سطلحات. 

»وباجلملة فالأمور نوعان : اإخبار واإن�ساء.

تق�سيم  يف  يقال  كما  و�سلب،  اإيجاب   : ونفي  اإثبات  اإىل  تنق�سم  فالأخبار 

الق�سايا اإىل اإيجاب و�سلب. والإن�ساء فيه الأمر والنهي.

فاأ�سل الهدى ودين احلق هو : اإثبات احلق املوجود، وفعل احلق املق�سود، 

التكذيب   : الباطل  ودين  ال�سالل  واأ�سل  تبع،  الباطل  ونفي  املحّرم،  وترك 

باحلق املوجود، وترك احلق املق�سود، ثّم فعل املحّرم، واإثبات الباطل تبٌع 

.
)((

لذلك« 

)-   ابن القيم اجلوزية، مدارج ال�ّسالكني بني اإّيـاك نعبد واإّيـاك ن�ستعني : ))6)/ 496 .

)-   ابن تيمية، جمموع الفتاوى : 0)/09) - ))).
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املبحث االأّول : اأ�سباب النزول والورود .. وفقه البيان

اأزمنة  غ��ري  على  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  و���س��ور  لآي��ات  التوقيفي  الرتتيب  اإّن 

املنهج  مع  التعامل  كيفّي�ة  يف  الرتبوية  واحِل��َك��م  املقا�سد  من  له  ال��ن��زول، 

القراآين، والتعاطي مع الواقع الب�سري ما ل يخفى على كّل ذي نظر وعقل، 

نزولها،  اأزمنة  وتباين  تباعد  الآيات، رغم  الرتتيب يف جتاور  اأّن هذا  ذلك 

املنهج  مع  والتعامل  الطليق،  والتحّرك  املرونة  من  هائلة  م�ساحات  ينح 

بكّل حمطاته ومراحله ح�سب ال�ستطاعات املتوفرة واملقا�سد املالئمة لكّل 

ة واأّن اأقدار التدّين ترتفع وتنخف�ص، ولكّل حالة ما ينا�سبها من  حالة، خا�سّ

الأحكام والجتهاد.

اأّن  كما  وينق�ص،  يزيد  واقعًا،  وملحوظ  �سرعًا  مقّرر  هو  كما  فالإيان، 

املرجّوة  والأه���داف  املقا�سد  تتوافق  اأن  لب��ّد  وبالتايل  تتطّور،  الإمكانات 

وا�سعة  جم��الت  التوقيفي  ال��رتت��ي��ب  ب��ذل��ك  فتنفتح  م��ك��ان��ات،  الإ مع 

النزول..  اأزمنة  الرتتيب مقولبًا ح�سب  لو كان  لتتحقق  تكن  مل  لالجتهاد، 

فالقيم الإ�سالمية يف الكتاب وال�سنة، والفقه التطبيقي يف ال�سرية، ي�سّكالن 

الأمنوذج الأكمل لكّل اأ�سول احلالت التي �سوف متّر بها الب�سرّية، والجتهاد 

الأمنوذج،  هذا  م�سرية  من  والقتداء  التاأ�ّسي  موقع  تقدير  على  القدرة  هو 

.
)((

الذي يحقق م�سالح العباد يف كّل مرحلة وكّل حالة تكون عليه الأّم�ة 

بالتجربة املخربّي�ة  اأ�سبه  النبوي، هو  البيان  اأو  والورود،  النزول  واأ�سباب 

يف  والت�سنيع  منها،  لالنطالق  الأ�سا�ص  تعترب  التي  التجريبّي�ة،  العلوم  يف 

التي  املجتمع  داخل  واملتعّددة  املختلفة  التطبيقات  يف  واعتمادها  �سوئها، 

.
)((

تعتمد جميعها تلك التجربة املخربّي�ة، ول يخرج عليها 

)-   اخلادمي.  االجتهاد املقا�سدي : حجّيته.. �سوابطه.. جماالته  : )3 - 33  تقدمي الأ�ستاذ 

عمر عبيد ح�سنة.

)-   �سعيد.  اأ�سباب ورود احلديث.. حتليل وتاأ�سي�س : 7)، تقدمي الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنة.
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التي  الأ�سباب  اأو   ال�ّسبب  تتّبع  ورود احلديث:  �سبب  واملق�سود مب�سطلح 

]، واملهّيج واملثري على الّنطق  اأجلها ورد احلديث، وتكّلم به الّر�سول  من 

به، و�سدور عنه.

يكون  وقد  بع�ص طرقه،  يرد يف  وقد  نف�سه،  ال�سبب يف احلديث  يرد  وقد 

ة اأو حادثة  مقرتنًا بالّن�ص، اأو �سابقًا عليه، وغالبًا ما يكون ذلك يف �سياق ق�سّ

وقعت، كما اأّنه قد يكون للحديث اأكرث من �سبب.

والعام  واملن�سوخ،  النا�سخ  معرفة  يف  بنّي  اأثر  لها  احلديث  �سبب  ومعرفة 

.
)((

واخلا�ص، وعّلة احلكم، واجلواب عن خمتلف احلديث وم�سكله 

درا�سة  فــهــم احلـــديـــث:  الــــورود يف  �ــســبــاب  واأ الـــّروايـــات  ــيــاق وجــمــع  الــ�ــّس ثـــر  اأ ال��ف��وزان،   -(

.  (0(   -  (00 تطبيقّيـة: 
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املبحث الثاين : فهم الن�س يف �سوء اأ�سبابه ومالب�ساته  

من مرتكزات املدر�سة الو�سطّي�ة يف ح�سن فهمها لل�سريعة : قراءة الّن�ص 

يف �سوء �سياقه واأ�سباب نزوله اإن كان قراآنًا، اأو  اأ�سباب وروده اإن كان حديثًا، 

ومعرفة الظروف واملالب�سات التي �سيق فيها احلديث، حتى ل يخطئ الّدار�ص 

فهم املق�سود، فياأخذ من الّن�ص حكمًا ل يق�سد اإليه، ولي�ص مرادًا منه.

اأ�سباب  على  الأحاديث  من  بني  فيما  النظر   : لل�سنة  الفقه  ح�سن  ومن    

م�ستنبطة  اأو   عليها يف احلديث،  من�سو�ص  معّينة،  بعّلة  ارتبط  اأو  ة،  خا�سّ

منه، اأو  مفهومة من الواقع الذي �سيق فيه احلديث.

  فالناظر املتعّمق يجد اأّن من احلديث ما بني على رعاية ظروف زمنّي�ة 

م�سكلة  يعالج  اأو  معّينة،  مف�سدة  يدراأ  اأو  معتربة،  م�سلحة  ليحقق  ة،  خا�سّ

قائمة يف ذلك الوقت، اأو يكون مبنيًا على عرف قائم يف ذلك الوقت، ولكّنه 

مل يُعد قائمًا اليوم.

ا ودائمًا، ولكّنه   ومعنى هذا اأّن احلكم الذي يحمله احلديث قد يبدو عامًّ

عند التاأّمل مبني على عّلة، يزول بزوالها، كما يبقى ببقائها، اأو على ُعرٍف 

ين�تفي بانتفائه.

للن�سو�ص  م�ستوعبة  ودرا�سة  دقيق،  ونظر  عميق،  فقه  اإىل  يحتاج  وهذا 

الّدين، مع �سجاعة  ال�سريعة، وحقيقة  واإدراك ب�سري ملقا�سد  ومالب�ساتها، 

األفه النا�ص. وهذا  لي�ص  دع باحلق، واإن خالف ما  اأدبّي�ة، وقّوة نف�سّية لل�سّ

بال�سيء الهنّي  فقد كّلف هذا �سيخ الإ�سالم ابن تيمية معاداة الكثريين من 

فيه  ومات  مّرة،  من  اأكرث  ال�ّسجن  اأدخل  حتى  له  كادوا  الذين  زمنه  علماء 

ر�سي اهلل عنه.
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لبّد لفهم الن�ص فهمًا �سليمًا دقيقًا من معرفة املالب�سات التي �سيق فيها 

احلديث، وجاء بيانًا لها، وعالجًا لظروفها، حتى يتحّدد املراد من احلديث 

بدّقة، ول يتعّر�ص ل�سطحات الظنون، اأو اجلري وراء غري ظاهر .

ومّما ل يخفى اأّن علماءنا قد ذكروا اأّن مما يعني على فهم القراآن: معرفة 

اأ�سباب نزوله، حتى ل يقع فيما وقع فيه بع�ص الغالة من املتاأولة وغريهم 

مّمن اأخذوا الآيات التي نزلت يف امل�سركني، وطّب�قوها على امل�سلمني ولهذا، 

فاإن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما كان يراهم �سرار اخللق مبا حّرفوا كتاب اهلل 

عّم�ا اأنزل فيه. 

فاإذا كانت اأ�سباب نزول القراآن مطلوبة ملن يفهمه اأو يف�ّسره، كانت اأ�سباب 

ولي�ص من  وخالد،  بطبيعته عام  القراآن  اأّن  اأ�سّد طلبًا  ذلك  ورود احلديث 

�ساأنه اأن يعر�ص للجزئيات والتف�سيالت والآنيات، اإّل  لتوؤخذ منها املبادئ 

والعرب .

والآنية،  واجلزئية  املو�سعّية  امل�سكالت  من  كثريًا  تعالج  فهي  ال�سنة،  اأّما 

وفيها من اخل�سو�ص والتفا�سيل ما لي�ص يف القراآن .

التفرقة بني ما هو خا�ص وما هو عام، وما هو موؤقت وما هو  فالبّد من 

ال�سياق  اإىل  والنظر  ُحْكُمه،  منها  فلكّل  كلي،  هو  وما  جزئي  هو  وما  خالد، 

واملالب�سات والأ�سباب ت�ساعد على �سداد الفهم وا�ستقامته ملن وّفقه اهلل.

عليه  ينطبق  وال��ذي  خ��ريًا،  ب�ساحبه  اهلل  اأراد  الذي  حيح  ال�سّ الفقه  اإّن 

  هو الذي ينظر 
)((

ْهُه يف الّدين«   بِه خريًا ُيَفقِّ
ُ
حيح: »َمْن ُيِرِد اهلل احلديث ال�سّ

اإىل الن�سو�ص من القراآن وال�سنة، مو�سولة مبقا�سد ال�سرع.

)- البخاري، �سحيح، كتاب العلم، رقم : )7،  عن معاوية.

46



ُمْغِفاًل  وحدها،  الّن�ص  بحرفّي�ة  يت�سّبث  ّل  اأ املوفق  الفقيه  على  لذا 

احُل�كم،  معرفة  يف  تاأثريها  لها  ومالب�سات  ومقا�سد  ِحَكٍم  من  وراءه��ا  ما 

ال�ّسطح،  عند  بالوقوف  يكتفون  ل  الذين  املتعّمقون  الغّوا�سون  يدركها 

بل يجتهدون اإىل اأن ي�سلوا ما ا�ستطاعوا اإىل الأعماق.

وبدون هذا �ستزّل الأقدام، وت�سّل الأفهام، ويذهب النا�ص يينًا و�سماًل، 

متم�ّسكون  اأّنهم  يح�سبون  كانوا  واإن  احلكيم،  ال�سارع  ق�سده  عّما  بعيدًا 

بن�سو�ص الّدين، ذاّبون عن كتابه الكرمي، وعن �سنة نبّيه الأمني. 
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املبحث الثالث : منهج ال�سياق يف فهم القراآن الكرمي وتف�سريه 

ومقيا�ص  اللغوية،  ووحداته  الّن�ص  عنا�سر  فيه  تنتظم  عام  اإطار  ال�سياق 

ترعى  وتداولّية  لغوية  وبيئة  وترتابط،  بينها  فيما  اجُلمل  بو�ساطته  تّت�سل 

جمموع العنا�سر املعرفّية التي يقّدمها الّن�ص للقارئ.

وي�سبط ال�سياق حركات الإحالة بني عنا�سر الّن�ص، فال ُيفهم معنى كلمة 

اأو جملة اإّل بو�سلها بالتي قبلها، اأو بالتي  بعدها داخل اإطار ال�سياق.

التي متيز   الفوارق  والعبارات مع بع�ص  اجُلمل  َبه بني  ال�سَّ يرد  وكثريًا ما 

اللغوي،  ال�سياق  اإىل  بالّرجوع  اإّل  الفوارق  تلك  تف�سري  ن�ستطيع  ول  بع�سها، 

�ظ الفوارق الدقيقة التي طراأت بني اجُلمل. فكّل م�ساق لالألفاظ يجّر  وحَلْ

�سربًا من املعنى بجزئّياته وتفا�سيله.

ور اجلزئّية، ول ُيفهم كل جزء  ورة الكلّية التي تنتظم ال�سّ وال�ّسياق ال�سّ

تتكّون  الكلّية  ورة  ال�سّ ّن  اأ العلم  اأثبت  وقد  )الكّل(،  من  موقعه  يف  اإّل 

من جمموعة كبرية من النقاط ال�سغرية، املت�سابهة اأو املتباينة، تدخل كّلها 

ورة. يف تركيب ال�سّ

املدلولت،  ت�سنيف  و�سائل  من  و�سيلة  يعدُّ  بال�سياق  التحليل  واإّن  هذا، 

املعاين  ودفع  معناه،  لفهم  موقعه  على  القراآين  اللفظ  يتعنّي عر�ص  لذلك 

غري املرادة.

ولل�سياق اأنواع كثرية، لبّد من لفت النتباه اإليها، منها:

ال�ّسابق  بني  وموقعها  ال�ّسورة  داخل  الآي��ة  �سياق  ويعني  املــكــاين،  ال�سياق 

من الآيات والالحق  اأي مراعاة �سياق الآية يف موقعها من ال�ّسورة، و�سياق 

اجلملة يف موقعها من الآية، فيجب اأن ُترَبط الآية بال�سياق الذي وردت فيه، 

ول ُتقطع عّما قبلها وما بعدها.
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وال�ّسياق الّزمني لالآيات، اأو �سياق التنزيل؛ ويعني �سياق الآية بني الآيات 

بح�سب ترتيب النزول.

يجمعها  ال��ت��ي  الآي���ات  اأو  الآي���ة  درا���س��ة  ومعناه  املــو�ــســوعــي،  ــيــاق  والــ�ــّس

القراآين  كالق�س�ص  ع��اّم��ًا  امل��و���س��وع  ك��ان  اأ – ���س��واء  واح��د  مو�سوع 

مثل:  والق�سايا  املو�سوعات  اأح��د  اأو  الفقهّية،  الأح��ك��ام  اأو  الأم��ث��ال  و  اأ

املخ�سو�سة  ة  كالق�سّ ًا  خا�سّ كان  اأم  وال�سلم  واجلهاد،  وال�سرب،   ، الأم��ن 

 

– وتتّبع مواقعها يف  ب� )نبي من الأنبياء( وحكٍم من الأحكام اأو غري ذلك 

القراآن الكرمي كّله.

وال�ّسياق املقا�سدي، ومعناه النظر اإىل الآيات القراآنية من خالل مقا�سد 

القراآن الكرمي والروؤية القراآنّية العاّمة للمو�سوع املعاَلج.

وال�ّسياق التاريخي مبعني�يه: العام، وهو �سياق الأحداث التاريخّية القدية 

رة لزمن التنزيل. واخلا�ص، وهو اأ�سباب  التي حكاها القراآن الكرمي، واملعا�سِ

النزول.

وال�ّسياق الّلغوي، وهو درا�سة الن�ص القراآين من خالل عالقات األفاظه 

بع�سها ببع�ص والأدوات امل�ستعملة للّربط بني هذه الألفاظ، وما يرتتب على 

تلك العالئق من دللت جزئّية وكلّية.

وينبغي حتكيم كل هذه الأنواع من ال�ّسياق عند اإرادة درا�سة الّن�ص القراآين 

مبنهج �سياقي متكامل، واإّل فاإّن القت�سار على ال�ّسياق التاريخي �سيحوم حول 

الّن�ص ول يعدوه، واأّما القت�سار على ال�ّسياق الّداخلي وحده دون اللتفات 

اإىل الأحداث التاريخّي�ة املحيطة به، اأو امل�ساِحبة لنزوله، ف�سيجعل الّن�ص 

 .
)((

بنية لغوّية مغلقة تقت�سر على ما تفيده الألفاظ من معاٍن ودللت 

)-    بودرع.  منهج ال�ّسياق يف فهم الّن�س : 7) - )3  .
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املبحث الّرابع : اأ�س�س التعامل مع االأحاديث النبوّية

ثر عن النبي ] من قول، اأو فعل، اأو تقرير، اأو �سفة، 
ُ
اإّن ح�سن الفهم ملا اأ

ال�سنة،  لقارئ  عنها  غنى  ل  التي  الأ�س�ص  من  جمموعة  حت�سيل  يقت�سي 

حتقيقًا لهذا الفهم ال�سحيح.

واإهمال اأ�سا�ص من هذه الأ�س�ص ُيحدث ا�سطرابًا يف الفهم، واختالفًا بني 

الن�سو�ص  لي�ص اختالفًا ذاتيًا يف الن�سو�ص، واإمنا هو اختالف ن�ساأ من هذا 

التق�سري يف التح�سيل لدى الناظرين يف ال�سنة.

ف���ال ي��ت��وق��ع الخ���ت���الف وال��ت�����س��اد  ب���ني ال��ن�����س��و���ص، ع��ن��دم��ا يكون 

من  لأن���ه  ع�سمته،  امل�����س��در  وح���دة  اإىل  اأ�سفنا  ف���اإذا  واح����دًا،  امل�����س��در 

 

وحي اهلل، فمحال اأن يوجد بينها اختالف : {   ڇ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   

. فالختالف يف ن�سو�ص الوحي لي�ص ذاتيًا فيها، 
)((

ڎ  ڎ  ڈ} 
واإمّنا هو من طرف واحد – اإن حدث –  وهو طرف الناظرين فيها بغري 

كفاءة.

و�سنة النبي  ] من وحي اهلل وتعليمه لنبّيه ]، وبيانه له، ولذلك فاإّن 

فيها،  الناظرين  عقول  يتجاوز  ل  ة  نَّ ال�سُّ هذه  يف  والت�ساد  الختالف  وجود 

نذكرها يف هذا  التي  الأ�س�ص  بالوقوف على هذه  يكون  اإمنا  والتخّل�ص منه 

املبحث على �سبيل الإجمال،  فمن هذه الأ�س��ص :

- االأ�سا�س اللغوي : 

وهو الأ�سا�ص الأول يف فهم الن�ص، وهو اأ�سا�ص عام لكل ن�ص يف كل لغة، 

فال يتوقع فهم ملن ل يعرف لغة » ما « لن�ص مكتوب بها.

)-     �سورة  الن�ساء : )8 .
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– التي نزل بها القراآن  فاإذا اأ�سفنا اإىل ذلك ما تتمّيز به اللغة العربّية 

اأ�ساليب  من   - العرب  اأف�سح  وهو  بيانه،  يف   [ النبي  بها  وتكّلم  الكرمي، 

اللغوية على �سعتها  متعددة منها احلقيقة واملجاز، وما طراأ على املفردات 

من تغرّي يف الّدللت، وما تت�سع له اللغة العربية من ال�ستقاق، وغري ذلك 

وبالغتها  واأ�ساليبها  وفقهها  و�سرفها  بنحوها  اللغة  مراجع  به  حتفل  مما  

واآدابها... اإذا عرفنا كل ذلك: تبنيَّ لنا اأ�سباب خطاأ الفهم، ووقوع التناق�ص 

لدى من يجهل هذه اجلوانب اللغوية يف التعامل مع الن�سو�ص الواردة بها، 

واأهّمها واأ�سرفها بعد كتاب اهلل تعاىل �سنة ر�سوله ].  

   - توثيق الن�س :

ون�سبتها  ثبوتها  درجة  يف  �سواء  لي�ست  ال��واردة  الن�سو�ص  لأّن  وذلك 

اإىل النبي ]. وقد كفانا علم�اوؤنا من�ذ ع�سر ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم 

ال�سند،  جهة  يف  اأي  الرواية؛  جانبي  يف  التوثيق  على  املعني  اجلانب  هذا 

ويف جهة املنت.  

والدّقة  والّريادة  بال�ّسبق  احلديث  لعلماء  ت�سهد  التي  الّدرا�سات  وقّدمت 

العلمية يف توثيق الّروايات، ومتييز بع�سها من بع�ص، بالفوارق الي�سرية التي 

ل يتنب�ّه اإليها اإّل من عنى بتحقيق اليقني فيما ُن�سب اإىل الر�سول الكرمي ]  

لأنه الّدين. 

قا�سرًا،  نظره  كان  املعارف،  هذه  احلديث  يف  الناظر  يح�سل  مل  ف��اإذا 

ووقوعه يف اخلطاأ حمققًا، وظهور الختالف والتناق�ص بني الن�سو�ص التي 

ينظر اإليها موؤّكدًا.

املعايري  واإعمال  بتوثيقها،  تكون  الّروايات  مع  التعامل  بداية  فاإن  ولذلك 

النقدية لأهل احلديث فيها، ومعرفة كل رواية، وما قيل يف احلكم عليها.
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  - اجلمع بني الن�سو�س ال�سحيحة :

فاإذا حتقق التوثيق، وتيقن الناظر من �سحة الروايات يف املو�سوع الذي 

يدر�سه، فاإن املنهج ال�سحيح يف النظر اأن يجمع بني هذه الروايات، وذلك 

بح�سن توجيهها يف املو�سوع الذي وردت فيه – بال تع�ّسف – ودون اأن يهمل 

من  خري  ال�سحيح  الن�ص  اإعمال  لأن  مقّدم؛  بينها  فاجلمع  منها،  رواي��ة 

يكون  حتى  الفهم،  وح�سن  العلم،  �سعة  الباحث  من  يقت�سي  وهذا  اإهماله. 

تاأويله لها �سحيحًا، وحتى يكون جمعه فيما بينها موفقًا غري متكّلف، وغري 

من  امل�ستنبطة  ال�سرعية  واملقا�سد  الكرية،  القراآنية  املعاين  مع  متناق�ص 

الكتاب وال�سنة.

ال�سنة  ا�ستيعاب  على  يدل  لأن��ه  اأهمّيته؛  له  ال��ّرواي��ات  بني  اجلمع  وه��ذا 

رواة  ل�سان  على  الّروايات  ورود  من  الّرغم  على  الواحد،  املو�سوع  جلوانب 

متعددين، ويف مواقف متعددة، ويف اأزمان متعاقبة.

»الروائي« ح�سب املبني لهم،  التعدد  النبوي تقت�سي هذا  البيان   فطبيعة 

الروايات  هذه  وبجمع  البيان،  فيه  يقدم  الذي  احلال،  مقت�سى  وعلى 

يف املو�سوع الواحد، يتبنّي للعلماء كيف اأحاطت ال�سنة بجوانب املو�سوع، 

مما يوؤكد جانب الوحي فيها.

ف�ساًل عن اأن هذا اجلمع بهذا التتبع، يتيح الفهم الدقيق لكل رواية على 

بناء  يف  تن�سجم  اأن  قبل  ومالب�ساتها،  وظروفها  مبوقفها  لرتباطها  حدة، 

 .
)((

املو�سوع الواحد 

- الن�سخ :   

فاإذا تعّذر اجلمع بني الروايات، اأو كان متكّلفًا �سرنا اإىل الن�سخ، اأي اإىل 

)-  حمّمد راأفت �سعيد.  اأ�سباب ورود احلديث.. حتليل وتاأ�سي�س: 33-  37، بت�سّرف .
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ُعِلَم التاريخ فاإن املتاأّخر منها  حتديد ال�سابق والالحق من الروايات، فاإذا 

ين�سخ املتقّدم.

- الرّتجيح :   

اإذا تعّذر اجلمع بني الروايات، اأو كان ُمَتكّلفًا، واإذا مل ن�ستطع اإعمال قاعدة 

ْرنا اإىل الرتجيح، وللرتجيح  الن�سخ لتعّذر حتديد ال�ّسابق منها والاّلحق  �سِ

وجوه كثرية تت�سع بات�ساع علم املرّجح، وح�سن النظر اإىل املرّجحات وتطبيقها 

با�ستيفائها  وهي  دقيق..  ح�سر  للمرّجحات  لي�ص  ولذلك  ال��رواي��ات،  على 

منق�سمة اإىل �سبعة اأق�سام :

•الق�سم الأول : الرتجيح بحال الراوي. 	
•الق�سم الثاين : الرتجيح بالتحّمل. 	

•الق�سم الثالث : الرتجيح بكيفّية الرواية. 	
•الق�سم الرابع : الرتجيح بوقت الورود. 	

•الق�سم اخلام�ص : الرتجيح بلفظ اخلرب.  	
•الق�سم ال�ساد�ص : الرتجيح باحلكم. 	

•الق�سم ال�سابع : الرتجيح باأمر خارجي. 	
- التوقف:   

 فاإذا ت�ساوت الّروايات يف ال�سحة، وعجز الباحث عن اجلمع بينها، وعجز 

ل  ح�سّ اإذا  ن��ادرة  احلالة  – وه��ذه  كرثتها  على  باملرّجحات  الرتجيح  عن 

الرف�ص  ع��دم  ومعناه  التوقف،  له  ف��الأوف��ق   – ال�سابقة  الأ�س�ص  الباحث 

اهلل  يفتح  حتى  الرتجيح؛  اأو  اجل��م��ع،  ع��ن  العجز  – ب�سبب  – لثبوته  ل��ه 

اأو يفتح على غريه.  �سبحانه على الباحث بفهٍم جديد، مع مداومة النظر، 

 .
)((

والتوقف اأ�سلم من الّرف�ص واإهمال الّن�ص مع ثبوته 

)-  حمّمد راأفت �سعيد.  اأ�سباب ورود احلديث.. حتليل وتاأ�سي�س: 74-  93، بت�سّرف .
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الف�صل الرابع

 درا�صة تطبيقية لفقه البيان

 النبوي يف �صوء �صبب النزول





العالقة بني �سبب النزول واملق�سد هي مبثابة نقطة اخرتاق اأولّية للواقع 

من قبل الّن�ص الإلهي. بعبارة اأخرى فهم �سبب النزول املبا�سر ي�ساعدنا يف 

النف�سال ن�سبيا عنه، والجتاه نحو املق�سد الأعم، ودون فهم �سبب النزول 

املق�سد  فهم  املمكن  من  يكون  لن  ورمب��ا  معط�اًّل،  النف�سال  هذا  �سيكون 

 متّثل منوذًجا 
 )((

اأ�ساًل.. و اآية : {ی  جئ حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب}

�سياقها  تفارق  جتعلها  بطريقة  الآي��ات  بع�ص  له  تتعّر�ص  اّل��ذي  لالإطالق 

الأ�سلي، بل ورمبا تتعار�ص مع ن�سو�ص اأخرى. 

لقد اختلف اأهل العلم يف قوله تعاىل: { ی  جئ حئ  مئ}على اأقوال:

العرب  من  ير�ص  مل   [ اهلل  ر�سول  لأّن  من�سوخة  اإّنها  االأول:  الــقــول 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } تعاىل:  قوله  لها  والن�سخ  ب��الإ���س��الم،  اإّل 

))(  وقال تعاىل: { ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ}
پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ} )3(  وقال تعاىل:  {  ٻ  
، وقد ذهب اإىل هذا كثري 

)4(

{ پ     پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ
من املف�ّسرين.

ة،  القول الثاين : اإّنها لي�ست مبن�سوخة، واإمّنا نزلت يف اأهل الكتاب خا�سّ

هم  يكرهون  الذين  بل  اجلزية،  اأّدوا  اإذا  الإ�سالم،  على  ُيكَرهون  ل  واأّنهم 

اأهل الأوثان، فال يقبل منهم اإّل الإ�سالم اأو ال�ّسيف واإىل هذا ذهب ال�سعبي 

واحل�سن وقتادة وال�سّحاك.

�ة. القول الثالث : اإّن هذه الآية يف الأن�سار خا�سّ

)-   �سورة البقرة : 56).

)-   �سورة التوبة : 73.    

 �سورة التوبة : 3)).    
 

 -3

4-   �سورة الفتح : 6).    
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القول الرابع : اإّن معناها : ل تقولوا ملن اأ�سلم حتت ال�سيف اإّنه مكره، 

فال اإكراه يف الّدين.

الكتاب  اأهل  من  كانوا  متى  ال�ّسبي  يف  وردت  ّنها  اإ اخلام�س:  القول 

مل يجربوا على الإ�سالم.

دين  ال��ّدخ��ول يف  اأح��دًا على  تكرهوا  ل  اأي   : تف�سريه  اب��ن كثري يف  وق��ال 

اأحد  ُيْكره  اأن  الإ�سالم، فاإّنه بنّي وا�سح جلّي دلئله وبراهينه ل حتتاج اإىل 

ونّور ب�سريته  َمن هداه اهلل لالإ�سالم و�سرح �سدره،  بل  الدخول فيه،  على 

وب�سره،  �سمعه  على  وختم  قلبه  اهلل  اأعمى  وَمن  بّينة،  على  فيه  دخل 

يكون  اأن  الّدين مكرهًا مق�سورًا، وهذا ي�سلح  الدخول يف  يفيده  فاإنه ل 

. �ساد�ساً قواًل 

الإيان  اأم��ر  اهلل  ُيْجر  مل  اأي   : الآي��ة  ه��ذه  تف�سري  يف  الك�ساف  يف  وق��ال 

تعاىل:  قوله  ونحوه  والختيار،  التمكني  على  ولكن  والق�سر،  الإجبار  على 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    }
الإي���ان،  على  لق�سرهم  اهلل  ���س��اء  ل��و  اأي   :  

)((

 { ڃ  ڄ   ڄ  
يكون  اأن  ي�سلح  وه����ذا  الخ��ت��ي��ار   ع��ل��ى  الأم����ر  وب��ن��ى  ي��ف��ع��ل،  مل   ول��ك��ن 

.
)((

قواًل �سابعاً 

الآية  تلك  اإن  املف�سرين  بع�ص  قول  دلل��ة  يفهم  الآخرين،  وبالقولني 

وحمكمة. نا�سخة 

)-   �سورة يون�ص : 99.

)-   ال�سوكاين، فتح القدير اجلامع بني فّني الّرواية والّدراية من علم التف�سري : )/ 75).
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املبحث االأول : املعنى االإجمايل لالآية االأمنوذجّيـة

الإكراه عليه،  اإىل  الدين، لعدم احلاجة  اإكراه يف  اأّنه ل  يخرب اهلل تعاىل 

اأمر  يف  اأو  اأث��اره،  اأعالمه، غام�سة  ٌة  َخَفيَّ اأمر  اإّل على  لأّن الإك��راه ل يكون 

فقد  امل�ستقيم،  وال�سراط  القومي  الّدين  هذا  واأّما  للنفو�ص،  الكراهة  غاية 

من  الّر�سد  وعرف  اأم��ره،  وات�سح  طرقه،  وظهرت  للعقول،  اأعالمه  تبّينت 

الق�سد،  ُء  �َسيِّ واأّم��ا  واختاره.  اآثره  اإليه  نظر  اأدنى  نظر  اإذا  فاملوفق  الغي، 

احل�سن  ويب�سر  الباطل،  فيختار  احلق  يرى  النف�ص،  خبيث  الإرادة،  فا�سد 

فيميل اإىل القبيح، فهذا لي�ص هلل حاجة يف اإكراهه على الّدين، لعدم النتيجة 

والفائدة فيه، واملكره لي�ص اإيانه �سحيحًا، ول تدل الآية الكرية على ترك 

موجب  هو  حيث  من  الّدين  حقيقة  اأّن  فيها  واإمّن��ا  املحاربني،  الكفار  قتال 

لقبوله لكّل من�سف ق�سده اتباع احلق، واأّما القتال وعدمه فلم تتعّر�ص له، 

خر، ولكن ي�ستدل يف الآية الكرية 
ُ
واإمّنا يوؤخذ فر�ص القتال من ن�سو�ص اأ

.
)((

على قبول اجلزية من غري اأهل الكتاب، كما هو قول كثري من العلماء 

)-   ال�سعدي، تي�سري الكرمي الّرحمن يف تف�سري كالم املّنان : ))).
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املبحث الثاين : �سبب نزول االآية االأمنوذجّيـة

تفا�سيلها،  يف  املف�سرون  اختلف  معينة  حادثة  يخ�ّص  الآي��ة  ن��زول  �سبب 

متامًا،  خمتلفة  روؤية  لنا  �سيقّدم  الذي  العام  �سياقها  يف  يختلفوا  مل  لكّنهم 

وغري متعار�سة يف الوقت نف�سه مع بقية الن�سو�ص القراآنية..

).عن ابن عبا�ص قال: كانت املراأة تكون مقالتًا )ل يعي�ص لها ولد(، تنذر 

اأبناء  اأن تهّوده. فلّما جاء الإ�سالم واأ�سلموا كان كثري من  اإن عا�ص لها ولد 

الأن�سار يهودًا، فقالوا: ل ندع اأبناءنا.. بل نكرههم على الإ�سالم! فاأنزل اهلل 

  

تعاىل:  { ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب} ))(.

اأب���ي ب�����س��ر، ق���ال : ���س��األ��ت �سعيد ب��ن ج��ب��ري ع��ن ق��ول��ه ت��ع��اىل :  ). ع��ن 

 : ق��ل��ت  ق����ال:  الأن�������س���ار،  يف  ه���ذه  ن��زل��ت  ق����ال:  مئ}   حئ   جئ     ی    }  
وَل��َدْت  اإن  َت��ْن��ِذر  اجلاهلية  يف  امل���راأة  كانت   : ق��ال   ! خا�سة  ق��ال:  خا�سة؟ 

فجاء  ق����ال:  ب��ق��ائ��ه.  ط���ول  ب��ذل��ك  تلتم�ص  ال��ي��ه��ود،  يف  جت��ع��َل��ه  اأن  ول����ًدا 

اهلل،  ر���س��ول  ي��ا  ق��ال��وا:  الن�سري  ْج��ِل��َي��ْت 
ُ
اأ فلما  منهم،  وفيهم  الإ���س��الم 

اهلل:  فاأنزل   ،[ اهلل  ر�سول  عنهم  ف�سكت  ق��ال:  فيهم،  واإخواننا   اأبناوؤنا 

 { ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب      خب  مب}  قال : فقال ر�سول اهلل ] : 
» قد ُخريِّ اأ�سحابكم، فاإن اختاروكم فهم منكم، واإن اختاروهم فهم منهم« 

 .
)((

قال : فاأجَلْوُهم معهم 

 3.عن ال�سدي، قوله : { ی  جئ حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب}   قال: 

ابنان، فقدم  له  كان  اأبو احل�سني.   : له  يقال  الأن�سار،  نزلت يف رجل من 

ُت�ّج�ار من ال�سام اإىل املدينة يحملون الزيت، فلما باعوا واأرادوا اأن يرجعوا، 

)-    ابن عا�سور ، تف�سري التحرير والتنوير :  3 / 7).

)-     الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن  : 4/  548.
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اإىل  فرجعا  را  فتن�سّ الن�سرانية،  اإىل  فدعوهما  احل�سني،  اأبي  ابنا  اأتاهم 

را  تن�سّ ابنّي  اأن   : فقال   ،[ اهلل  ر�سول  اإىل  اأبوهما  فاأتى  معهم،  ال�سام 

وخرجا، فاأطلبهما. فقال: » { ی  جئ حئ  مئ} «. ومل يوؤمر يومئذ بقتال 

اأهل الكتاب، وقال: »اأبَعَدهما اهلل! هما اأّول من كفر! « فوجد اأبو احل�سني 

يف نف�سه على النبي ] حني مل يبعث يف طلبهما، فاأنزل اهلل: { ۈ  ٴۇ  

ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   
ی  جئ      } اإّنه ن�سخ:  ، ثّم 

)((

ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ}
.

)((

حئ  مئ}  ، فاأمر بقتال اأهل الكتاب يف )�سورة براءة (  

كره 
ُ
4. وعن قتادة : { ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب}   قال : اأ

عليه هذا احلّي من العرب  لأّنهم كانوا اأّم�ة اأمّي�ة لي�ص لهم كتاب يعرفونه، 

فلم ُيقبل منهم غري الإ�سالم، ول ُيكره عليه اأهل الكتاب اإذا اأقّروا باجلزية 

اأو باخلراج ومل يفتنوا عن دينهم، فُخلِّي �سبيلهم. 

ْكِرهوا على الّدين، مل ُيقبل منهم 
ُ
ويف رواية : هو هذا احلي من العرب اأ

 .
)3(

اإّل القت�ل اأو الإ�س�الم، واأهل الك�ت�اب ُق�ِبَل�ْت منهم اجل�زي�ة ومل ُيقَت�لوا 

فعلى هذا القول تكون الآية حمكمة لي�ست مبن�سوخة. وقيل: بل الآية        

اأن يوؤمروا بالقتال ثم ن�سخت  من�سوخة، وكان ذلك يف ابتداء الإ�سالم قبل 

   .
)4(

باآية القتال، وهو قول ابن م�سعود 

 : ذك��ره  تعاىل  اهلل  ق��ول  ع��ن  اأ�سلم  ب��ن  زي��د  �ساألت   : ال��ّزه��ري  وق��ال     

ُيْكِره  ل  �سنني  ع�سر  مبكة   [ اهلل  ر�سول  كان  قال:  مئ}   حئ   جئ  ی    }

)-   �سورة الن�ساء: 65.

)-    الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن  : 4/   548 -   549.

3-    الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن  : 4/ )55  - )55.    

4-   القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن : 4/ 80) .  
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اأحدًا يف الدين،  فاأبى امل�سركون اإّل اأن يقاتلوهم، فا�ستاأذن اهلل يف قتالهم 

 .
)((

فاأذن له 

الذي نزلت  ال�سبب  اأّن�ه يف   : الوقوف عنده  وتعنّي  ينبغي اعتماده،  والذي 

لأجله حمكمة غري من�سوخة، وهو اأّن املراأة من الأن�سار تكون مقالة ل يكاد 

يعي�ص لها ولد، فتجعل على نف�سها اإن عا�ص لها ولد اأن تهّوده، فلما اأجليت 

اأبناءنا،  ندع  ل   : فقالوا  الأن�سار،  اأبناء  من  فيهم  كان  الن�سري  بني  يهود 

فنزلت.

ال��ق�����س��ة م���ن وج������وه، ح��ا���س��ل��ه��ا م���ا ذك�����ره اب��ن   وق����د وردت ه����ذه 

على  جعلناهم  اإمّن���ا   : ق��ال��وا  الأن�����س��ار  اأّن  تت�سّمن  زي����ادات  م��ع  عبا�ص 

ديننا،  م��ن  اأف�����س��ل  دي��ن��ه��م  اأّن  ن���رى  ون��ح��ن  ال��ي��ه��ود،  دي���ن  اأي   : دي��ن��ه��م 

 

واأّن اهلل جاء بالإ�سالم، فلنكرههم.  فلّم�ا نزلت، خرّي الأبناء ر�سول اهلل ]، 

ومل يكرههم على الإ�سالم.

 وهذا يقت�سي اأّن اأهل الكتاب ل يكرهون على الإ�سالم اإذا اختاروا البقاء 

لأّن  تعّمهم،  كانت  واإْن  فالآية  احلرب  اأهل  واأّما  اجلزية.  واأّدوا  دينهم  على 

اللفظ  بعموم  والعتبار  ذلك،  يفيدان  والتعريف  النفي  �سياق  يف  النكرة 

ل بخ�سو�ص ال�سبب، لكن قد خ�ّص هذا العموم مبا ورد من اآيات يف اإكراه 

.
)((

اأهل احلرب من الكفار على الإ�سالم

)-    الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن  : 4/ 553.

)-   ال�سوكاين، فتح القدير  : )/ 75).    
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املبحث الثالث : التف�سري املو�سوعي لالآية االأمنوذجّيـة

اإّن ق�سّية العقيدة – كما جاء بها هذا الّدين – ق�سية اقتناع بعد البيان 

والإدراك  ولي�ست ق�سية اإكراه وغ�سب واإجبار. ولقد جاء هذا الّدين يخاطب 

الإدراك الب�سري بكّل قواه وطاقاته. يخاطب العقل املفّكر، والبداهة الناطقة، 

الكيان  يخاطب  امل�ستكنة.  الفكرة  يخاطب  كما  املنفعل،  الوجدان  ويخاطب 

باخلارقة   قهر حتى   بكّل جوانبه  يف غري  الب�سري  والإدراك  كّله،  الب�سري 

املادية التي قد تلجئ م�ساهدها اإجلاء اإىل الإذعان، ولكن وعيه ل يتدّبرها 

واإدراكه ل يتعّقلها  لأّنه فوق الوعي والإدراك.

فر�سًا  فر�ست  – قد  الإ�سالم  قبل  الّديانات  – اآخ��ر  امل�سيحّي�ة  وكانت 

الرومانّي�ة  ال�ّدولة  زاولتها  التي  والقمع  التعذيب  وو�سائل  والنار،  باحلديد 

مبجّرد دخول الإمرباطور ق�سطنطني يف امل�سيحّي�ة. بنف�ص الوح�سية والق�سوة 

التي زاولتها الدولة الرومانية من َقبل �سد امل�سيحّيني القالئل من رعاياها 

والقهر  القمع  و�سائل  تقت�سر  ! ومل  اقتناعًا وحّبًا  امل�سيحية  اعتنقوا  الذين 

على الذين مل يدخلوا يف امل�سيحية، بل اإّنها ظّلت تتناول يف �سراوة امل�سيحّيني 

العتقاد  بع�ص  يف  وخالفوها  الّدولة،  مذهب  يف  يدخلوا  مل  الذين  اأنف�سهم 

بطبيعة امل�سيح !.. فلّما جاء الإ�سالم عقب ذلك اأعلن هذا املبداأ العظيم :   

{ ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب}..

  ويف هذا املبداأ يتجّلى تكرمي اهلل لالإن�سان  واحرتام اإرادته وفكره وم�ساعره  

وترك اأمره لنف�سه فيما يخت�ّص بالهدى وال�سالل يف العتقاد  وحتميله تبعة 

عمله وح�ساب نف�سه.. وهذه هي اأخ�ّص خ�سائ�ص التحّرر الإن�ساين.. التحّرر 

الذي تنكره على الإن�سان يف القرن الع�سرين مذاهب متع�ّسفة ونظم مذّلة ل 

ينطوي  ن  اأ لعقيدته-  ره  -ب��اخ��ت��ي��ا اهلل  كّرمه  الذي  الكائن  لهذا  ت�سمح 
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�سمريه على ت�سّور للحياة ونظمها غري ما متليه عليه الدولة ب�ستى اأجهزتها 

يعتنق  اأن  فاإّما  واأو�ساعها،  بقوانينها  ذلك  بعد  عليه  متليه  وما  التوجيهية، 

مذهب الدولة هذا -وهو يحرمه من الإيان باإله للكون ي�سرف هذا الكون- 

واإّما اأن يتعّر�ص للموت ب�ستى الو�سائل والأ�سباب !.

اإّن حرّية العتقاد هي اأّول حقوق »الإن�سان« التي يثبت به و�سف »اإن�سان«. 

فالذي ي�سلب اإن�سانًا حرية العتقاد، اإمّنا ي�سلبه اإن�سانّيته ابتداء.. ومع حرية 

العتقاد حرية الدعوة والعقيدة، والأمن من الأذى والفتنة.. واإّل فهي حرية 

بال�سم ل مدلول لها يف واقع احلياة.

اأرقى ت�سّور للوجود وللحياة، واأقوم منهج للمجتمع  – وهو يف  والإ�سالم 

الإن�ساين بال مراء –  هو الذي ينادي باأن ل اإكراه يف الدين،  وهو الذي يبنّي 

الّدين..،  النا�ص على هذا  اإكراه  اأّنهم ممنوعون من  لأ�سحابه قبل �سواهم 

فر�سًا  تفر�ص  وهي  املتع�ّسفة  القا�سرة  الأر�سّية  والنظم  باملذاهب  فكيف 

ب�سلطان الّدولة  ول ي�سمح ملن يخالفها باحلياة !.

نفي  {ی  جئ    حئ  مئ}..   : املطلق  النفي  �سورة  يف  يرد  هنا  والتعبري 

اجلن�ص كما يقول النحويون.. اأي نفي جن�ص الإكراه. نفي كونه ابتداء. فهو 

ي�ستبعده  من عامل الوجود والوقوع. ولي�ص جمّرد نهي عن مزاولته. والنهي يف 

�سورة النفي – والنفي للجن�ص – اأعمق اإيقاعًا واآكد دللة.

ول يزيد ال�سياق على اأن يلم�ص ال�سمري الب�سري مل�سة توقظه، وت�سوقه اإىل 

الهدى، وتهديه اإىل الطريق، وتبنّي حقيقة الإيان التي اأعلن اأّنها اأ�سبحت 

وا�سحة وهو يقول :      {يئ  جب  حب    خب  مب}.

فالإيان هو الّر�سد الذي ينبغي لالإن�سان اأن يتوّخاه ويحر�ص عليه. والكفر 

هو الغي الذي ينبغي لالإن�سان اأن ينفر منه ويتقي اأن يو�سم به.
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متنحه  وم��ا  الإي���ان،  نعمة  الإن�سان  يتدّبر  اأن  فما  فعاًل.  كذلك  والأم��ر 

لالإدراك الب�سري من ت�سّور نا�سع وا�سح.. وما متنحه للقلب الب�سري من 

طماأنينة و�سالم، وما تثريه يف النف�ص الب�سرية من اهتمامات رفيعة نظيفة، 

وما حتققه يف املجتمع الإن�ساين من نظام �سليم قومي دافع اإىل تنمية احلياة 

حتى  النحو  هذا  على  الإي��ان  نعمة  الإن�سان  يتدبر  اأن  ما  احلياة..  وترقية 

ويدع  الغي،  اإىل  الر�سد  �سفيه، يرتك  اإّل  يرف�سه  الذي ل  الّر�سد  فيها  يجد 

الهدى اإىل ال�سالل، ويوؤثر التخّبط والقلق والهبوط وال�ساآلة على الطماأنينة 

 
)((

وال�سالم والرفعة وال�ستعالء !

)-   قطب، يف ظالل القراآن، ):  )9) - )9).
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املبحث الرابع : حتليل االآية يف �سوء �سبب النزول

من احلقائق املعروفة عقاًل وواقعًا اأّن الإيان باأمر من الأمور ياأتي ثمرة 

والختبار..  وال�ستقراء  وال�ستدلل..  البحث  خالل  من  تتوّلد  لقتناعات 

واملعاناة وال�ستعداد الفطري. واأّن موطن هذا الإيان هو القلب – بالتعبري 

الإ�سالمي – املحل املنوط به الإدراك وحتّقق القتناع. وهو اأمر داخلي مغيب، 

وال�ستدلل عليه اإمّنا يكون بر�سد �سلوك �ساحبه. ولي�ص ال�سلوك الظاهري 

– على كّل حال – دلياًل كافيًا على توّفر القتناع. فقد ينافق اإن�سان فُيظهر 
ليخفي  الإ�سالميَّ  ال�سعوَر  اآَخ��ر  يتمّلق  وقد  م��اآرب،  لتحقيق  ُي�بطن  ما  غري 

حقيقة اأمره يف جمتمع امل�سلمني، ويبقى الإيان مقّره القلب ول �سلطان لأحٍد 

عليه اإّل �سلطان الّدليل. 

باأّن  ال�ّساحات الفكرية وو�سائل العمل  والظن   وغياب هذه احلقيقة عن 

موؤمنني  ي�سنع  امل�سالح  حتقيق  اأو  امل��اّدي،  الإغ��راء  اأو  الفكري،  الإره��اب 

املنافقني  م�ساحة  يزيد يف  لأنه  وْهٌم خادع  �سبيلها،  باملبادئ، م�سّحني يف 

باأّن  الظن  اأي�سًا  التوّهم  ومن  بالأّم�ة خريًا.  يريدون  ل  الذي  والنتهازيني 

 } �سلطان:  اإذن  من  له  لب��ّد  الإي��ان  واأّن  ر�سمي،  بقرار  تن�ساأ  العقائد 

، لذلك قال تعاىل : { ی  جئ    حئ  مئ}، 
)((

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ} 
 : وقوله   ،

)((

ې ې ې}  }  : بقوله   [ القدوة  الّر�سول  وخاطب 

 

بالبالغ  مهّمت�ه  وح��ّدد   ،
)3(

ڃ}  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     }
، وبنّي اأّن طريقة هذا البالغ، وحتقيق 

)4(

املبني: { ک  ک  گ  گ  گ} 

واملوعظة  باحلكمة  �سبحانه  اهلل  اإىل  بالّدعوة  يكون  اإمّن��ا  للنا�ص  القتناع 

)-   �سورة الأعراف : 3)).

)-    �سورة الغا�سية : )).

  �سورة يون�ص : 99.
 

 -3

4-    �سورة املائدة : 99.
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احل�سنة، واملجادلة بالتي هي اأح�سن، لأّن اهلل وحده هو اأعلم مبن �سّل عن 

اإىل اهلل يف نهاية  الثواب والعقاب مرّده  واأمُر  اأعلم باملهتدين،  �سبيله، وهو 

رحلة احلياة، وهذه ق�سّي�ة ل جمال فيها  جلدال اأو  مناق�سة، وغيابها عن 

الت�سور ل يعدو اأن يكون جهاًل  بها، اأو �سوء  فهم لها .

لكن امل�سكلة اليوم التي لبّد من حترير القول فيها تثري وجهًا اآخر للق�سّي�ة، 

ولي�ص  اختيار  والإي��ان  اإلزامًا،  ولي�ص  التزام  هو  ابتداء  الإ�سالم  اأّن  ذلك 

اإكراهًا اأو  اإجبارًا، وال�سوؤال الذي لبّد من ح�سم الإجابة عنه، هل ين�سحب 

هذا الختيار على كّل جزئّي�ة وتكليف وق�ساء وت�سريع يف الإ�سالم.

اإليه،  اأو مبعنى اآخر: هل اقتناع الإن�سان بالإ�سالم واإيانه به، وارحتاله   

التكاليف  من  والنتقاء  الختيار  بعملّي�ة  يقوم  اأن  من  يكنه  به  والتزامه 

الإ�سالمّي�ة الثابتة حتت �سعار : { ی  جئ    حئ  مئ}. 

  اأم اأّن الختيار اإمّنا يتحّدد ابتداء يف اأ�سل القبول بالإ�سالم، اأو الّرف�ص له، 

وبعد ذلك تاأتي التكاليف ال�سرعّي�ة ثمرة ونتيجة طبيعّي�ة ومنطقّي�ة لالختيار 

عقاًل  يكن  ل  اإذ  اأ�ساًل،  لالختيار  �ساحة  ذاتها  بحّد  هي  ولي�ست  الأّول، 

اأوؤمن باأمٍر ثّم اأتنّكر للنتائج التي ترتتب على اإياين به، واأتوّهم اأّن يل  اأن 

حّق النتقاء والختيار حيث ل اإكراه يف الّدين. لغري امل�سلم حق الختيار، وله 

لزم بالنتائج جميعًا التي ترتّتب 
ُ
عدم الإكراه ابتداء، فاإذا التزم بالإ�سالم اأ

على التزامه الأّول، فالإ�سالم يبداأ التزامًا، وين�تهي اإلزامًا، مبعنى: الإلزام 

بالنتائج املرتتبة على الختيار الأّول، واإّل كيف يكن اأن نت�سّور اأّن الإ�سالم 

يبني اأّم�ة، ويقيم جمتمعًا، ويحا�سب خارجًا، وي�سرع قانونًا، ول ي�سع لذلك 

موؤّيداته املادّي�ة واملعنوّية !.

پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ  ٱ     } تعاىل:  اهلل  ق��ول  ف��اإّن  هنا  من 

67



الإجابة  يح�سم  ال��ذي   ،
)((

ٺ} ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ  
اهلل  ق�ساء  فقبول  مئ}،  حئ   جئ     ی    }  : تعاىل  قوله  م��ع  يتعار�ص  ل 

 : تعاىل  قوله  جاء  لذلك  الأّول،  لالإيان  ثمرة   [ الّر�سول  وق�ساء  تعاىل 

 

الإ�سالم،  اعتنق  الذي  للم�سلم  بالن�سبة  فالإ�سالم  ٻ}،  ٻ     ٻ     }
واآمن به هو وجوٌد ل خيار  فيه، وفر�سة احلرّي�ة هنا بالن�سبة للم�سلم اإمّنا 

الإ�سالمي،  التكليف  �سّحة  اإثبات  يف  والتحّري  اجلهد  وبذل  بالتحّقق  تكون 

فاإذا ثبت اأّنه تكليف من اهلل اأو  من الّر�سول ] فال خيار بعد ذلك للم�سلم.. 

اإن كان قد قال  فقد �سدق، اإّننا ناأت�منه على خرب ال�ّسماء.

فهل يكن للم�سلم الذي اآمن بنبّوة حمّمد ] اأن ينكر اإ�سراءه، وُيخ�سع 

لة على املقّدمة  ذلك لالختبار، اأم لبّد له منطقيًا من ترتيب النتيجة املتح�سّ

التي اآمن بها، كما فعل اأبو بكر [.

والذي نريد اأن نخل�ص اإليه اأّن احلّل الإ�سالمي اليوم بالن�سبة للم�سكالت 

ال�ّساحة  يف  يثار  وما  للم�سلم،  اختيارًا  ُي�سّكل  ل  منها  نعاين  التي  الكثرية 

انت�سال  من  لب��ّد  الثقايف  الت�سليل  من  لون  املغالطات  من  اليوم  الفكرية 

بالإ�سالم، والتخّلق  امل�سلمون ب�سرورة اللتزام  امل�سلمني منه، فكّلما طولب 

ُترّدد  قوله  اإىل �سرعه ارتفعت الأ�سوات هنا وهناك   باأخالقه، والحتكام 

تعاىل : { ی  جئ    حئ  مئ}.

ول ندري كيف يكون ت�سّور الّدين بت�سريعاته وعقوباته وتكاليفه وموؤّي�دات�ه 

ی  جئ حئ    } عند هوؤلء القوم اإذا كانت كّل جزئّي�ة، وكّل تكليف يخ�سع ل�ِ 

الثقايف  ُي�سمح يف املجال  اأن  مئىئ}، ويقع يف دائرة الختيار، وكيف يكن 
بهذه املغالطات الفكرّي�ة، وا�ستمرار نق�ص الغزل من بعد القّوة، نعلن باأّن�نا 

)-   �سورة الأحزاب : 36.
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موؤمنني، ثّم نت�نّك�ر لهذا الإيان، ونلغي نتائجه من م�سرية احلياة كّلها حتت 

�سعار : { ی  جئ    حئ  مئ} !

اإ�سالمه  لأبعاد  امل��درك  للم�سلم  خيار  ل  اإّن�ه  القول  يكن�نا  هذا  بعد 

يتحقق باأبعاد الروؤية القراآنية ال�ساملة، واأن يبحث ويتحّرى ليعرف  اأن  من 

�ة والعاّم�ة، واأن يت�سّلح بالتقوى  حكم اهلل يف كّل اأمر و�ساأن من �سوؤونه اخلا�سّ

لت�تحقق له ملكة الفرقان. فالروؤية القراآنية لي�ست نظرية فل�سفّي�ة، اأو معارف 

باردة بعيدة عن �سياغة ال�ّسلوك وتوجيهه، ول خيار له اأي�سًا يف القعود عن 

 ،[ الّر�سول  الب�يان من  وتلّقي  وكامل،  �سليم  ب�سكٍل  الأبعاد  اإدراك هذه 

املرحلة  تلك  النبوّي�ة(،  )ال�ّسرية  التطبيق  مرحلة  يف  النظر  يدمي  اأن  ويف 

القدوة،  جمتمع  الأّول،  الإ�سالمي  املجتمع  ميالد  فيها  مّت  التي  التاريخية 

اأي�سًا  يف الظروف وال�سروط واملراحل التي مّت فيها ذلك  واأن يدمي النظر 

مرحلة  املع�سوم،  باملا�سي  والهتداء  الروؤية،  تعدية  يكنه  حتى  امليالد، 

.
)((

ال�سرية  للنهو�ص باحلا�سر وا�ست�سراف اآفاق امل�ستقبل 

ونعود اإىل التوكيد باأّن  الإكراه على الف�سيلة ل ي�سنع الإن�سان الفا�سل، 

النف�سّي�ة  فاحلرّية  املوؤمن،  الإن�سان  ي�سنع  ل  الإي��ان  على  الإك��راه  اأّن  كما 

والعقل�ّي�ة اأ�سا�ص امل�سوؤول�ّي�ة.

والإ�سالم يقّدر هذه احلقيقة ويحرتمها، وهو ي�بني �سرح الأخالق.

اأو توجيه �سلوكه  وملاذا يلجاأ اإىل الق�سر يف تعريف الإن�سان معنى اخلري، 

من  العوائق  اإزاح��ة  اأّن  ويرى  الإن�سانّية،  بالفطرة  الّظن  ُيح�سن  وهو  اإليه، 

اأمامها كافية لإيجاد جيل فا�سل 

اإّن فطرة الإن�سان خرّية، ولي�ص معنى هذا اأّنه مالك ل ُيح�سن اإّل اخلري، 

)-   جمّلة الأّم�ة، كلمة االأّمـة، ال�سنة ال�ساد�سة، العدد )63(، �س :  5-4.
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ِثر اعتناقه والعمل  بل معنى هذا اأّن اخلري يتواءم مع طبيعته الأ�سيلة، واأّنه ُيوؤْ

به كما يوؤثر الطري التحليق، اإذا تخّل�ص من قيوده واأثقاله.

حيح يف نظر الإ�سالم هو حتطيم القيود، واإزالة الأثقال اأّوًل،   فالعمل ال�سّ

فاإذا جثم الإن�سان على  الأر�ص بعدئذ، ومل ي�ستطع �سموًا، نظر اإليه على اأّنه 

ِرْت له اأ�سباب ال�سفاء. مري�ص، ثّم ُي�سِّ

يكون  يوم  اإّل  املجتمع  الإن�سان عن  بعزل هذا  الإ�سالم حكمًا  ُي�سدر  ولن 

.
)((

بقاوؤه فيه مثار �سرٍّ على الآخرين

وت�سحيح  النبّوة،  مب��رياث  المتداد  يف  تتمثل  امل�سلم  ر�سالة  ف��اإّن  لذلك 

و�سع الإن�سان، وحتريره، وا�سرتداد اإن�سانّيته، وال�ّسعي الّدائب لبيان الّر�سد 

والإغراء به، وبيان الغي والتنفري منه، اأّما اخليار النهائي فيبقى لالإن�سان، 

لكرامته  واإ�سقاط  الإن�سان  لإن�سانّية  اإلغاء  الختيار هو  اإرادة  اإلغاء  اأّن  ذلك 

التي قّررها اخلالق، حتى اإّننا نقّدر اأّن اجلهاد واملجاهدة يف الإ�سالم، بكّل 

اأبعادها، اإمّنا �سرعت لدرء الفتنة واحليلولة دون ممار�سة الإكراه، قال تعاىل: 

 

ومفهوماتها:  مدلولتها  اأدّق  يف  والفتنة   ،
)((

{ چ  ڃ   ڃ   ڃ   {ڃ  

حرّي�ة  يف  حّقه  من  ومنعه  ب��ه،  يقتنع  اأو  يخرته  مل  ما  على  الإن�سان  اإك��راه 

من  واأخطر،  اأ�سّد  اإن�سانّيته  واإلغاء  لإن�سانّيته  اإع��دام  ذلك  ويف  الختيار، 

يقول  حياته،  واإن��ه��اء  ج�سده  اإع��دام  من  والنف�سّي�ة،  العملّي�ة  الناحية 

.
 )3(

ڈ  ژ  ژ  ڑ} تعاىل: {  

الظلم  ودف��ع  للحرابة  يكون  مّن��ا  اإ القتال  ّن  اأ الفقهاء  ق��ّرر  لذلك   

الطغيان  النا�ص من  بالإ�سالم- وحترير  الإيان  جمّرد عدم  -ل  والبغي 

)-   الغزايل، خلق امل�سلم :  8).

)-    �سورة  البقرة :  93).

3-    �سورة  البقرة :7)).
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وتخلي�سهم من الفتنة، وا�سرتداد اإن�سانّية الإن�سان، وحتقيق حرّية الختيار، 

عن  العقبات  واإزال��ة  وامتدادها،  النبّوة  دعوة  حرّية  ل�سمان  املناخ  وتاأمني 

 .
)((

طريق بيان الّر�سد من الغي

    اإّن الأ�سل يف الإ�سالم ال�ّسلم وال�ّسالم، واإّن غاية ما يّت�سم به املجتمع املثايل 

الذي ين�سده الإ�سالم الأمن الغذائي وال�ّسلم ال�سيا�سي والعدل الجتماعي، 

ٺ  ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ   } ت��ع��اىل:  ي��ق��ول 

، ولعّل م�سطلح » الإ�سالم « م�ستق من ال�ّسلم 
)(( ٺٿٿٿ} 

للم�سلمني  التكليف  خطاب  واأّن  والأم���ان،  الأمانة  من  والإي��ان  وال�ّسالم، 

جميعًا، اأو للموؤمنني جميعًا اأن ينزعوا اإىل ال�ّسلم، اأن يدخلوا يف ال�ّسلم  لأّن 

وله.. وحتى  به  الإ�سالم  الذي جاء  الأمر  وهو  الأ�سل،  والأمن هو  ال�ّسلم 

اإىل  النظر  دون  واأثناءها،  املعركة  اأر�ص  على  ال�ّسالم  فر�سة  اأتيحت  لو 

الإ�سالم  يوؤّكد  الأع���داء،  نوايا  يف  وال��دخ��ول  والغلبة،  التفوق  احتمالت 

القريبة  نتائجه  يف  ك��ان  واإن  خ��رٌي،  ع��واق��ب��ه  لأّن  ال�ّسلم  اإىل  اجل��ن��وح 

ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ھ    } تعاىل:  يقول  الإي��الم،  بع�ص 

الّرحمن،  من  ال�ّسلم  لأّن    

)3(

ۇ} ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
والعتداء والعنف والغ�سب من ال�سيطان، يقول تعاىل : { ی  ی   ی  

.
)4(

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ}

على  الإق���دام  يف  الطمئنان  منح  ىئ}  مئ   حئ     }  : كلمة  م��ن  ونلمح 

ٻ   ٻ   ٱ    } تعاىل:  يقول  النتائج،  من  تخّوف  بدون  ال�ّسلمّية  العملّية 

)-    ح�سنه، ال اإكراه حمور ر�سالة النبّوة : 9-  0)، بت�سّرف .

)-    �سورة  قري�ص : 3 – 4 .

3-   �سورة البقرة : 08) .

4-   �سورة الأنفال : )6  .
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 ويقول: 
)((

 ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ}
هذا   ،

)((

ڄ}   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   {ڤ  

كانت  ال�ّسلم  حلالت  النتائج  اأن  يوؤّكد  التاريخي  ال�ستقراء  اأّن  اإىل  اإ�سافة 

دائمًا ل�سالح الإ�سالم وقيمه  لأّنه يتلك الفكرة املقنعة، والّدعوة املوؤثرة، 

واحلقيقة الفطرية، واأنه انت�سر باحلّجة والّدليل، ل بالقّوة والإكراه؛ انت�سر 

جاءت  الإ�سالم  يف  احل��رب  م�سروعّية  واأّن  القّوة   بثقافة  ل  الثقافة  بقّوة 

وحترير  الإن�سان،  وحرّية  كرامة  عن  الّظلم  ودف��ع  العتداء  ل��رّد  ا�ست�ث�ناًء 

الأر�ص، املرتافق مع النهي عن العتداء، وحتقيق اأمن الإن�سان حتى لو كان 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ   م�سركًا، يقول تعاىل : {  

 ، فقد يتحّول اجلهاد للّدفاع عن م�سرك 

)3(

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ}
يطلب الأمان. ولذلك حني قالت ال�سحابّية اأم هانئ بنت اأبي طالب ر�سي 

، اأّن�ه قات�ٌل  اهلل عنها لر�سول اهلل ] : )يا ر�سول اهلل، زعم ابن اأّمي : عليٌّ

َج�ْرنا َمْن 
َ
َجْرُت�ه، فالن بن هبرية(، فقال ر�سول اهلل ] : » قد اأ

َ
رج�اًل قد اأ

.
)4(

َج�ْرِت يا اأّم هانئ«
َ
اأ

وحرّية الختيار والتدّين هي اأ�سمى واأرقى اأنواع احلريات واخليارات، 

الكبري:  الإ�سالم  �سعار  لذلك كان  والإجبار،  الإكراه  تاأبى  وهي بطبيعتها 

      . ی  جئ}   }

ذلك اأّن التنّوع الإياين، اأو التنّوع الديني، هو �سّنة من �سنن اهلل يف اخللق، 

وحماولة اإجبار النا�ص على دين واحد اأو عقيدة واحدة هو نوٌع من املكابرة 

)-   �سورة الأنفال : )6.

)-   �سورة الأنفال : )7 .

3-   �سورة  التوبة : 6.

اأم هانئ بنت  اأبي مّرة موىل  )7)3، عن   : �سحيح، كتاب اجلزية واملوادعة، رقم  4-  البخاري، 

طالب. اأبي 
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ومعاندة الفطرة وجتاوز ال�سنن الطبيعّية يف الأنف�ص، بل لعّله معار�سة مل�سيئة 

ڦ   ڦڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    } اإذ  واأم��ره،  اهلل 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     }  ،
)((

{ ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
   

)((

پپ  پ  ڀ  ڀ }
ال��ذي خلق وفطر  ب��اهلل،  الإي���ان  م��ن  ن��وٌع  ه��و  التنّوع  بهذا  والع���رتاف 

واإيجاد  و�سرعه؛  لأم��ره  ال�ستجابة  من  ن��وٌع  به  والع���رتاف  عليه،  النا�ص 

املواجهة  وع��دم  احل��وار  من  الع��رتاف  هذا  �سوء  يف  معه  للتعامل  يغ  ال�سّ

والإك�������راه ه���و ت��ك��ل��ي��ف ���س��رع��ي، ل��ذل��ك اأع���ق���ب اهلل ت��ع��اىل ت��ق��ري��ر هذه 

اأّن  ذل��ك  ڃ}،  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     } ب��ق��ول��ه:   ال�سنة 

حيحة. )الإكراه( هو نوٌع من احَلْيدة عن تعاليم الّدين ال�سّ

،  يقت�سي 
واأكرث من ذلك نقول : اإّن قوله تعاىل : { ی  جئ حئ  مئ}  )3(

له توجب  ا�ستجابة لنهي اهلل تعاىل وطاعة  التزام عدم )الإك��راه(  هو  اأّن 

الثواب، واأّن ممار�سة )الإكراه( والإجبار هي خروج عن اأوامر اهلل ونواهيه 

  .
)4(

يوجب العقاب 

للعمل  يغ امل�سرتكة  ال�سّ واإيجاد  ب� )الآخر(، والتعامل معه،  اإّن العرتاف 

وقوله   ،
)5(

چچ}  ڃڃڃچ   } تعاىل:  قوله  �سعار  حتت 

القتداء  حمّل   [ الّر�سول  نهج  كان   
،)6(

ڦ} ڦ ڤ {ڤ تعاىل: 

يف �سريته، التي ا�ستوعبت م�سرية احلياة بكل ق�ساياها واإ�سكالّياتها، لكن 

)-   �سورة يون�ص : 99.

)-   �سورة  هود : 8)).

3-   �سورة البقرة : 56).

4-  ح�سنه، ال  اإكراه حمور ر�سالة النبّوة  : 4)-  30، بت�سّرف .

5-   �سورة الكهف : 9).

6-    �سورة الكافرون : 6.

73



و�سع احلا�سر  على  الب�سرية  وامتالك  القتداء،  منهج  اليوم يف  الإ�سابة 

بدقة،  القتداء  مو�سع  وحتديد  ال�ّسرية،  م�سرية  من  ال�سحيح  مو�سعه  يف 

يَّة واللتبا�ص، واخلروج من دائرة الفعل اإىل  بعيدًا عن الهرج والّرايات العمِّ

زمامه  ما يتلك  غالبًا  الذي  الّدفاعي،  الفكر  وا�ستحكام  الفعل،  رّد  دائرة 

الإقدام  قبل  حقيقتها  ومعرفة  امللتب�سة  الأمور  يف  ر  التب�سّ وعدم  العدو، 

عليها، اأو مبعنى اآخر التحّول من القتال حتى ل تكون فتنة، اإىل القتال حتى 

ر�سي اهلل عنهما، عندما ندب  بن عمر  اأو كما عرّب عبد اهلل  فتنة،  تكون 

للخروج والقتال.

فقال:  الزبري  ابن  فتنة  اأت��اه رجالن يف  عنهما،  اهلل  ر�سي  ابن عمر  عن 

ينعك  فما   ،[ النبي  و���س��اح��ب  ع��م��ر،  اب��ن  واأن���ت  �سنعوا  ال��ن��ا���ص  اإّن 

 : اهلل  يقل  اأمل   : فقال  اأخ��ي..  دم  ح��ّرم  اهلل  اأّن  : ينعني  فقال  تخرج   اأن 

 

  فقال : »قاتلنا حتى مل تكن ف�ت�نة، وكان 
{ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   }   ))(

لغري  الّدين  ويكون  ف�ت�نة  تكون  حتى  تقاتلوا  اأن  تريدون  واأنتم  هلل،  الّدين 

 .
)((

اهلل«

  لذلك فالأمر خطري، والب�سرية مطلوبة، ول يكفي يف مثل هذا املو�سوع 

اخلطري العتذار له بالنوايا احل�سنة، فالنية احل�سنة هي النية املب�سرة التي 

 .
)3(

واب  تتح�ّرى ال�سّ

اجلهاد  �سروط  ا�ستكمال  بعد  حتى  مطلوب  وامل��اآلت  بالعواقب  ر  والتب�سّ

يغ�سب  عمّي�ة،  راية  حتت  قاتل  ومن   ...«  : يقول   [ فالّر�سول  ومقّوماته، 

)4(

لع�سبة، اأو يدعو اإىل ع�سبة، اأو ين�سر ع�سبة، فُقِتل، فِقْتلٌة جاهلّي�ة « 

)-   �سورة البقرة : 93).

)-   البخاري، �سحيح، كتاب تف�سري القراآن، رقم : 3)45، عن عبد اهلل بن عمر .

3-   ح�سنه، ال اإكراه حمور ر�سالة النبّوة  : 33 - 34، بت�سّرف.

4-  م�سلم، �سحيح، كتاب الإمارة، رقم : 848)، عن اأبي هريرة.
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امل�سجد  اإىل  الو�سول  للم�سلمني عن  د  ال�سّ وقع  عندما  وا�سحًا  يبدو  كما 

من  الّرغم  على  املواجهة  جواز  عدم  من  الهدي،  ي�سوقون  ُعّمارًا  احل��رام، 

حابة، يقول تعاىل:  { ٱ   ٻ  ٻ     ٻ   املرارة التي اأ�سابت بع�ص ال�سّ

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ  
چ   ڃ   ڃ    ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  
ممتّنًا  تعاىل  يقول   ،  

 )((

ک} ک   ک       ڑ   ڑ    ژ   ژ  
{ٱ   ٻ  ٻ      : فقال  قتالهم،  ومن  الكّفار  �سّر  بالعافية، من  على عباده 

ٻ} اأي: اأهل مكة { ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
: من بعد ما قدرمت عليهم، و�ساروا حتت وليتكم بال عقد  اأي  ٺ}  
منهم  لي�سيبوا  امل�سلمني  على  انحدروا  رج��اًل،  ثمانني  نحو  وهم  عهد،  ول 

يقتلوهم،  ومل  فرتكوهم  فاأم�سكوهم،  من�تبهني،  امل�سلمني  فوجدوا  غرة، 

رحمة من اهلل باملوؤمنني اإذ مل يقتلوهم {  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ} فيجازي 

كّل عامل بعمله، ويدّبركم اأيها املوؤمنون بتدبريه احل�سن.

باهلل  كفرهم  وهي  امل�سركني،  قتال  على  املهّيجة  الأم��ور  تعاىل  ذكر  ثّم 

ور�سوله، و�سّدهم ر�سول اهلل وَمن معه من املوؤمنني، اأن ياأتوا  للبيت احلرام 

ڤ       } �سّدوا  اأي�سًا  الذين  وهم  والعمرة،  باحلّج  له  معّظمني  زائرين 

ڦ}  اأي : حمبو�سًا {  ڦ  ڦ  ڦ} وهو حمّل ذبحه وهو مكة، فمنعوه 
من الو�سول اإليه ظلمًا وعدوانًا، وكّل هذه اأمور موجبة وداعية اإىل قتالهم، 

ولكن ثّم مانع وهو وجود رجال ون�ساء من اأهل الإيان بني اأظهر امل�سركني، 

ولي�سوا متمّيزين مبحّلة اأو مكان يكن اأن ل ينالهم اأذى، فلول هوؤلء الرجال 

)-   �سورة  الفتح : 4) -  5).
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 : اأي  تطوؤوهم،  اأن  امل�سلمون  يعلمهم  ل  الذين  املوؤمنات،  والن�ساء  املوؤمنون، 

خ�سية اأن تطوؤوهم  { چ  چ  ڇ    ڇ   ڇڇ}،واملعّرة: ما يدخل 

حتت قتالهم، من نيلهم بالأذى واملكروه، وفائدة اأخروّية، وهو : اأّنه ليدخل 

الل،  يف رحمته من ي�ساء، فَيُمنُّ عليهم بالإيان بعد الكفر، وبالهدى بعد ال�سّ

  .
)((

فيمنعكم من قتالهم لهذا ال�سبب

اأظهرهم    ت�مّيز الكفار من املوؤمنني الذين بني  لو    : اأي  ڈ  ژ}   }      

{  ژ  ڑڑ  ک ک  ک} ل�سّلطناكم عليهم، فلقتلتموهم 
  .

)((

قتاًل ذريعًا 

- اآلّيـة االنتقاء.. ومنهجّيـة االإطالق 

ْت بالن�سبة لآية »الال اإكراه« فهي �ست�سّح بالن�سبة  حَّ اإّن اآلّي�ة الإطالق اإْن �سَ

لكل اآية اأخرى تعار�سها، وبالتايل، ما الذي يجعل َمْن ُيْطِلق هذه الآية على 

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ        } اآي��ة:  ُيْطِلق  من  ويجعل  حق، 

، مثاًل، اأو اأّي اآية اأخرى وردْت يف القتال- على خطاأ ! وكّل منهم 
)3(

ۅ}
ي�ستخدم الآلّي�ة ذاتها يف قراءة الن�ص: اآلّي�ة انتقاء ن�ص معنّي ومنحه ال�سلطة 

قراءة  خاللها  من  يتّم  التي  العد�سة  وجعله  الن�سو�ص،  بقية  على  املطلقة 

اأو  اإيديولوجّي�ة معّي�نة،  كل الن�سو�ص �سواء كان ذلك لغر�ص مترير وتربير 

كان بال غر�ص معنّي.. ولي�ص هذا دفاًعا عن الطرف الآخر الذي توّرط يف 

الّدم احلرام، وولغ يف ذلك اإىل حدٍّ بعيد،  لكّن التوكيد فقط على اأّن منهج 

التطبيق واحد حتى لو اختلفت نتائجه على املدى البعيد.. 

      ويبقى اجلواب على ال�سوؤال املركب التايل مطلبًا ُمِلّحًا : 

)-   ال�ّسعدي،  تي�سري الكرمي الّرحمن يف تف�سري كالم املنان، �ص :  794 .

)-    �سفي الّرحمن املباركفوري، امل�سباح املنري يف تهذيب  تف�سري ابن كثري ، �ص :  )9)).

3-    �سورة البقرة : 44).
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الآية؟ وكيف يكن  اأ�سباب نزول هذه  لنا  َن�ْف�َق�ُه مّما تقوله       ما الذي 

اخلروج من �سبب النزول اخلا�ص اإىل املق�سد العام؟

وملحاولة الإجابة عن هذه الت�ساوؤلت، نركز على بيان النقاط التالية:

- وجود امل�سرتك الكتابي اأ�سا�س يف الال اإكراه:

 �سبب نزول الآية - كما مّر �سابًقا -  ي�سعها يف حمور » اإ�سالم اأهل الكتاب« 

– ابتداء - يف امل�سركني من العرب اإطالًقا.. وهذا يعني  اإّنها مل تنزل  اأي 

باهلل  اإي��ان  من  فيه  ما  بكل  الكتاب،  هو  اأ�سا�سي  »م�سرتك  وج��ود  �سرورة 

الذي  القـّوة  مببداأ  الأخ��ذ  – قبل  التحريف  �ساَبُه  لو  حتى   - وبالّر�سالت« 

اأّن  اأي�سًا  نقّر  واأن  العرب..  م�سركي  مع  عمليًّا  طّبق  اأنه  اأّوًل   نقّر  اأن  علينا 

ن�سو�سًا كثرية ل جمال لذكرها الآن قد دعمت هذا الأ�سلوب مع غري اأهل 

الكتاب.

وبافرتا�ص و�سع هذه الآية يف تقابل مع اآية اجلزية، �سيتبنّي لنا اأّن الإكراه 

ل ي�سمل كل ما نعتقد حاليا اأنه »اإكراه«: 

 فلو �ساء اأحٌد من اأهل الكتاب الدخول يف الإ�سالم ويف نّيته التخّل�ص من 

ه  ُن�ن�َ�زِّ اإكراًها، ولو كان كذلك لربز لنا تناق�ص  اجلزية فح�سب، فهذا لي�ص 

كر احلكيم عنه. الذِّ

بالقتل..  التهديد  التعذيب،   : فح�سب  بالقّوة  الإق�سار  هو  اإذن  الإك�راه   

كر احلكيم : ويقّوي ذلك ما جاء يف الذِّ

  قال تعاىل : { چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  
.

 )((

گ  گ  گ}

)-     �سورة النحل : 06) .
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  هذه الآية التي نزلْت يف عّمار بن يا�سر واأ�سحابه  ر�سي اهلل عنهم الذين 

عّذبهم امل�سركون.. 

واحلث  الإقناع  يف  املختلفة  الو�سائل   : الإك��راه  من  �سيخرج  هذا  وعلى    

والرتغيب فقط.. و�سيدخل �سمن  الإكراه : القّوة وا�ستخدامها فح�سب.

- النفي جلن�س االإكراه يف حلظة دخول الّدين:

لكن ما هو اأهّم من هذا كّله هو النتباه اإىل اأّن الآية تتحّدث عن »الّدخول 

يف الّدين«، عن اعتناق الدين، وتنفي الإكراه يف هذا الأمر ومن حتدث عن 

نفي جن�ص الإكراه، لكون »الال« امل�ستخدمة يف الآية هي »ل النافية للجن�ص« 

ا، لكن الأمر يخ�ّص الإكراه كله حلظة اعتناق الدين- باملعنى الذي  كان حمقًّ

حتدثنا عنه من الإك��راه، ول يخ�ص الّدين كله : اأي ل يخ�ص جن�ص الدين 

وعموم تفا�سيله، بل يخ�ص الدخول فيه واعتناقه، اأي اإّن اللحظة التي ُيقّرر 

الإن�سان اأْن يدخل فيها لهذا الّدين  يجب اأن تكون حلظة خالية من الإكراه 

والق�سر.. عليه اأن يدخل وهو ل يْك�َره هذا الّدخول: { ڃ  ڃ  ڃ  چ   

  لكن بعد ذلك، �ستكون هناك تفا�سيل يتعني عليه اأن ُيوّطن 
)((

چ  چ}
نف�سه على قبولها، وُيجربها على اأدائها حتّى لو كان يف اأعماقه غري مرتاح 

لها، واإْن كانت ل تنا�سب امليل الفطري للّراحة وال�ّسهولة، كما يف قوله تعاىل:  

ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ     ٻ    ٻ   ٻ   ٱ    }
فكون   ،

)((

ڤ} ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

النف�ص الب�سرية تكره القتال ومتيل اإىل امل�ساملة ل يعني اأّن عليها اأن تتجاوز 

الأمر الإلهي بالقتال عندما يحني الأمر ويتطّلبه، والأمر بالقتال هنا هو جزء 

من الّدين بطبيعة احلال ما دام �سادرًا عن اهلل عز وجل.

)-     �سورة الكهف : 9).

)-    �سورة البقرة : 6)).
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 واأداء هذا الأمر على الّرغم من الكراهية الفطرية له ل يعني اإطالقا اأنه 

ننّزه  التي  املت�سادات  بني  �سيدخل يف اجلمع  لأّن ذلك  الدين«..  »اإك��راه يف 

القراآن عنها، والأمر يحل بب�ساطة مبا مّر �سابقًا من كون اآية : { ی  جئ 

من  بد  فال  ذلك  غري  اأما  الّدين،  يف  الّدخول  العت�ناق،  تخ�ّص  مئ}    حئ  
ۈ   ال�سرعية: {  الأوام��ر  بع�ص  اأنف�سنا من  الذي جنده يف  مغالبة احلرج 

ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  
، والإيان هنا هو كمال 

ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ} ))(
النف�ص  له  متيل  ل  قد  ما  ومغالبة  احلرج  ورفع  احلال  بطبيعة  الإي��ان 

واأهواوؤها يدخل يف �سلب الإيان والدين والعبودية، ول مكان جلعل اآية: 

{ ی  جئ حئ  مئ}   و�سيلة جلعلنا نتوقف عن طاعة الأوامر ال�سرعية بحجة 
اأننا جند اأنف�سنا مكرهني عليها ما مل نقتنع باحلكمة املبا�سرة لها )ول يعني 

ذلك قطًعا عدم البحث عن احلكمة من هذا الأمر ال�سرعي اأو ذاك  لكن من 

قال اإّن تطبيق الأمر اأوًل يعيق فهم احلكمة..! على العك�ص قد يكون التطبيق 

امللتزم بالأمر يفتح اأبواب الفهم املتجّدد...(.. 

حلظة  دقيًقا  و�سًفا  ت�سف  الكرية  القراآنية  فالآية  فح�سب،  ذلك  لي�ص 

تكون حا�سمة وجذرية يف  اأن  لبّد  التي  الّدين  الّدخول يف  العتناق، حلظة 

حياة كل من يدخل هذا الّدين : اإنها الّلحظة التي يعلن فيها الإن�سان اأنه قد 

كفر بكل ما هو طاغوت، كل ما هو غري اهلل، واأعلن اأن هناك ر�سًدا واحًدا 

عليه اأن يتبعه، واأن كل طريق اآخر ل يوؤدي اإليه هو حم�ص »غي«.. اإّنها تلك 

التي يتم�سك بها من اعتنق هذا الدين  التي ل انف�سام لها  الوثقى  العروة 

اأدق من هذا  اأن وجده.. هل هناك و�سف  اأن يرتكه بعد  والذي ل يكن له 

للحظة الّدخول يف الّدين ؟؟ 

)-   �سورة الن�ساء : 65.
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والتكليف  الأمانة  اإط��ار  يف  اإي��اين،  ميثاق  مبثابة  الّدين  اعتناق  األي�ص   

باللتزام بكل �سروطه حتى لو ُوِج�َدْت م�سقة هنا وكره يف اأداء لأمر التكليف 

ينبغي  وهنا  م���ا..؟!  ح��رًج��ا  النف�ص  يف  جن��د  عندما  ب��ال��ّذات  ب��ل  ه��ن��اك، 

دين�ن�ا  اأن  الإك�����راه  عن  احلديث  غمرة  يف  ون�ت�نا�سى  نتجاهل  اأو  نغفل  األ 

احل�نيف ب�س�ريعت�ه ال�ّس�محة ا�سمه »الإ�سالم«.. واأنه -بالتعريف- يعني ذلك 

ال�ست��س�الم بال قيد ول �سرط هلل عز وجل.واأن اأعلى معاين العبودّي�ة ت�سم 

اأن ُيغاِلب املكّلف ما يجده يف نف�سه مما يتعار�ص مع هذه العبودية...

 يقول جمهور املحّققني من الفقهاء واملف�ّسرين: اإّن هذه الآية حمكمة ولي�ست 

والقرطبي،  الطربي  اختاره  ما  هو  القول  وهذا  خم�سو�سة.  ول  من�سوخة 

اإلزام  لأّنه يف احلقيقة  الّدين؛  الإكراه يف  يت�سّور  ل  باأّنه  الألو�سي  بنّي  كما 

  .
)((

الغري فعاًل، ل يرى فيه خريًا يحمله عليه، والّدين خرٌي كّله

يعني:  مب}    خب   حب     جب   يئ    } بعد  قوله  هذا  يوؤّكد  حيان:  اأبو  وقال 

ظهرت الّدلئل وو�سحت البّينات، ومل يبَق بعدها اإّل طريق الق�سر والإجلاء، 

 .
)((

ولي�ص بجائز، لأّنه ينايف التكليف

واإذا و�سح ما قيل يف �سبب نزول هذه الآية، فاإّن ابن كثري ذكر يف تف�سريه 

 .
)3(

اأّن حكمها عامٌّ اإّل  الأن�سار،   من 
ٍ
واإن كانت قد نزلْت يف قوم الآية،  اأّن 

بخ�سو�ص  ل  اللفظ،  بعموم  »العربة  لقاعدة:  موافق  كثري  ابن  ذكره  وما 

ال�سبب«. 

خا�ص  �سبب  على  نزلْت  قد  كانت  واإن  الكرية،  الآية  ّن  اأ يفيد  وهذا 

اإل اأّن معناها عامٌّ ي�سمل كل اأحد، وبالتايل فال ي�سّح اإكراه اأحد على الّدخول 

)-    الألو�سي، روح املعاين يف تف�سري القراآن العظيم وال�سبع املثاين  : 3/ 12  .

)-   اأبو حّيان الأندل�سي،  تف�سري البحر املحيط : 2/ 292   .

3- ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم :  2 /444  .
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�َسق، قال: كنت 
ُ
يف الإ�سالم. ويوؤّيد هذا العموم ما رواه ابن اأبي حامت عن اأ

الإ�سالم  يعر�ص عليَّ  لعمر بن اخلطاب، فكان  دينهم مملوكًا ن�سرانيًا  يف 

�َسق ! لو اأ�سَلْمَت ل�ستعّن�ا بك 
ُ
فاآبى، فيقول : { ی  جئ حئ  مئ}، ويقول: »يا اأ

  .
)((

على بع�ص اأمور امل�سلمني«

الّدين،  هذا  قواعد  من  عظيمة  قاعدة  وتوؤّكد  تقّرر  الكرية  والآية 

النا�ص عقيدتهم مبح�ص  اأن يختار  الأ�سل  اإذ  العتقاد؛  قاعدة حرّية  وهي 

اإرادتهم، من غري اإكراه مادي اأو �سغط معنوي. ومن هنا، فال يجوز بحال 

مع  يتنافيان  والإجبار  الإك��راه  اإّن  اإذ  الّدين؛  هذا  اعتناق  على  اأحد  اإك��راه 

الكرامة التي امنّت اهلل بها على الإن�سان، كّل الإن�سان. قال تعاىل: {  ک  

ک   ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
.

)(( 

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں}
التي منحه  املوؤّهالت،  اأو  والقابلّيات  فات  بال�سّ يتمتع  الذي  الإن�سان  هذا 

حمّل  بذلك  وكان  وه��دف،  ر�سالة  ذا  خملوقًا  بالإ�سالم  اأ�سبح  اإّياها،  اهلل 

خطاب النبّوة. 

وكان امل�سلمون َيعِر�سون الإ�سالم على غري امل�سلمني دون اإكراه ول اإلزام، 

اإب��الغ احلق، قال عمر بن  اإىل اهلل يف  اأجل الإع��ذار  لعّله كان ذلك من  بل 

حمّمدًا  بعث  اهلل  اإّن  ت�سلمي؛  »اأ�سلمي  ن�سرانية:  لعجوز   ] اخلطاب 

باحلق«، قالت : اأنا عجوز كبرية، واأموت اإىل قريب.

ويف رواية : واملوت اإيّل اأقرب، فقال عمر: »اللهم ا�سهد«، وتال قوله تعاىل: 

 .
)3(

{ ی  جئ حئ  مئ}

)- ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم :  2 /445  .

)-   �سورة الإ�سراء :70  .

3-    القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن : 4/ )8)  .
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 اإّن حركة التو�ّسع الإ�سالمي حركة فريدة يف التاريخ من حيث م�سمونها 

واأهدافها، ويكفينا يف �سرح اأهدافها تلك الكلمات القالئل التي قالها ربعي 

بن عامر [ حني �ساأله ر�ستم قائد الفر�ص: ما الّذي اأتى بكم اإىل بالدنا! 

قال: »اهلل ابتعثنا لنخرج من �ساء من عبادة العباد اإىل عبادة اهلل، ومن جور 

الأديان اإىل عدل الإ�سالم، ومن �سيق الدنيا اإىل �سعة الدنيا والآخرة«!

ة ال�ساب القبطي الّذي �سربه ابن عمرو  ويكفينا يف �سرح م�سمونها ق�سّ

القبطي، ف�سربه وقال  ال�ساب  ت�سابقا، ففاز عليه  بالع�سا حني  العا�ص  بن 

له: »خذها واأنا ابن الأكرمني«! فلم يطق ال�ساب -اأو اأبوه-  �سربة الع�سا، 

وهم اّلذين كان الّرومان يجلدونهم بال�ّسياط، فال يجدون ملجاأ من الظلم 

بن  اإىل عمر  الع�سا  ي�سكو �سربة  املدينة  اإىل  فارحتل  لل�سكوى..  باع�ث�ًا  ول 

الأكرمني«!  »اب��ن  بها  لي�سرب  دّرت��ه    ] عمر   فاأعطاه   ،  ] اخلطاب 

وقال لعمرو قولته امل�سهورة : »يا عمرو ! متى ا�ستعبدمت النا�ص، وقد ولدتهم 

حركة  بني  الفارق  يكمن  املخت�سرة  القولة  ه��ذه   ويف  اأح���رارًا«!.  اأمّهاتهم 

التو�ّسع الإ�سالمي، وحركات التو�ّسع الأخرى يف التاريخ، فهذه الأخرية كانت 

ت�ستعبد الأحرار، بينما التو�ّسع الإ�سالمي كان يحّرر العبيد..

ا�ستخدم  ولقد  لتتو�ّسع،  القّوة  ت�ستخدم  التو�ّسع  حركات  ك��ّل  اإّن  نعم.. 

الإ�سالم القّوة يف حركته التو�ّسعّي�ة، وكان ا�ستخ��دام القّوة باأمٍر من اهلل : 

، { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
)((

{ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ } 
.

)((

پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ} 

ولكن فيم ي�ستخدم الإ�سالم القوة  األال�ستيالء على الأر�ص؟ األال�ستيالء 

والتو�ّسع؟   الفتح  �سهوة  األإرواء  وا�ستعبادهم؟  النا�ص  األإذلل  الرثوات؟  على 

األإر�ساء غرور طاغية متعجرف اأو قائد حربي معجب بنف�سه !!

)-   �سورة الأنفال : 60 .

 �سورة التوبة : 3)).
 

 -(
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اأجلها على  القّوة من  ا�سُتخِدمْت  التي  الأهداف  -واأمثالها- هي  اإّن هذه 

مدار التاريخ، وكّونْت بوا�سطتها الإمرباطورّيات يف التاريخ، قديه وحديثه 

�سواء.

العقيدة  ليفر�ص  ول  كّله..،  هذا  من  ل�سيء  القّوة  ي�ستخدم  ل  والإ�سالم 

على النا�ص بالإكراه، كما زعم امل�ست�سرقون وغريهم من اأعداء هذا الّدين..   

)((

{ ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب} 

– لإزال��ة العقبات التي  – باأمٍر  من اهلل  واإمّن��ا ي�ستخدم الإ�سالم القّوة 

تقف بني النا�ص وبني التعّرف على احلّق يف �سورته احلقيقّي�ة، ممثلة هذه 

اأحرار بعد  فالّنا�ص  العقبات،  اأزيلْت  فاإذا  العقبات يف نظم طاغية م�ستبد، 

)((

ذلك، يختارون لأنف�سهم ما ي�ساءون، دون �سغط من امل�سلمني ول اإكراه.

- دعوى الّن�سخ بال برهان:

 الأ�سل يف اآيات القراآن اأّنها حمكمة باقية لزمة ملزمة لكّل من اآمن باهلل 

ور�سوله، ول يجوز  اخلروج عن هذا الأ�سل اإّل بيقني ل�سّك فيه، ول احتمال 

معه، اأّما دعوى ن�سخ اآية اأو بع�ص اآية، بال دليل قاطع، فهي مرفو�سة.

ومن املعروف اأّن هناك اجتاهات ثالثة يف هذه الق�سّية من قدمي :

هناك من يتو�ّسعون يف دعوى الّن�سخ يف القراآن الكرمي، ويزعمون اأّن اآية 

كذا يف �سورة كذا من�سوخة، على حني ل يوجد دليل قاطع على هذا الن�سخ.  

 ويف مقابل هوؤلء : من اأنكر الن�سخ يف القراآن بالكلية .   

ريح،  حيح ال�سّ وهناك الّراأي الو�سط الذي يقول بالن�سخ اإذا ثبت دليله ال�سّ

الذي يقتنع به العقل، ويطمئن اإليه القلب .   

)-   �سورة البقرة : 56) .

)-   حمّمد قطب، روؤية اإ�سالمّيـة الأحوال العامل املعا�سر : 53) - 54) .
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اأقام  الذي  احلكيم  الإلهي  املنهج  اقت�ساء  الن�سخ  اأ�سباب  من  يكون  وقد   

حياة الأمة على التدّرج يف الت�سريع، فانتقل بها من مرحلة اإىل مرحلة، حتى 

ا�ستقّر الت�سريع ا�ستقرارًا نهائيًا.  

حب  جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ  ی    } تعاىل:  قوله  التالية  الآي��ات  اإّن  وقيل: 

 ،
)((

ڃ} ڦڄڄڄڄ  ت��ع��اىل:{  وق��ول��ه   ،
)((

خبمب}
 
)3(

جب} يئ   ىئ   مئ    } ن��وح:  ل�سان  على  ج��اء  مل��ا  م��واف��ق  وه��و 

يغة  ال�سّ ب��ه��ذه  ج���اءت  وق���د  الآي�����ات،  ه���ذه  ُتن�سخ  ك��ي��ف  اإذ   ! من�سوخة 

مئ    } ڃ}..  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڦ   } الإن��ك��ارّي��ة: 

اإذا  ب��الإي��ان  يعرتف  ل  ال��ق��راآن  اأّن  املعلوم:  وم��ن   .!{ جب  يئ   ىئ  
جئ  ی    } تعاىل:  قوله  اإّن  ث��ّم  الختيار.  كامل  على  توؤثر  �سائبة  �سابته 

 : بقوله  الإك��راه  منع  عّلل  فقد  الن�سخ.   تقبل  ل  بعّلة  معّلل  حكم  مئ}   حئ  
{ يئ  جب  حب    خب  مب} ، فال حاجة اإذن اإىل الإكراه، والأمر  بنّي، والطريق 

وا�سح ل �سبهة فيه. 

 ،
)4(

ومثله قوله تعاىل: { ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی}

الن�سخ  تقبل  ل  معّلل  لأّن��ه  ۈئ  ېئ}   } تعاىل:  قوله  ين�سخ  اأن  يجوز  ل 

�ساأنه  وهذا خرب عن اهلل جّل  ىئی}،  ىئىئ  ېئ  وهي: { 

 .
)5(

ل يتغري

اعتبار  وماتزال،  مب�سوطة  كانت  التي  الكربى،  الإ�سكالّيات  اإحدى  ولعّل 

من  املوقف  حول  والتباين  والتف�سري..  والبيان  الفهم  اأدوات  اإحدى  الن�سخ 

)- �سورة البقرة : 56)  .

)- �سورة  يون�ص : 99  .

3- �سورة  هود  : 8).

4- �سورة  البقرة : 90).

5- القر�ساوي، كيف نتعامل مع القراآن العظيم  : 6)3 -  9)3 ، بت�سّرف .
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كما  ال�سرائع،  ن�سخ  اإط��ار  يف  هي  هل   : قائمًا  يزال  ما  الذي  الق�سية،  هذه 

يدل ال�سياق وكما ا�ستدل بع�سهم، وعلى ذلك فال ن�سخ ول تنا�سخ يف الآيات 

الأخرى يف  وال�سرعّي�ة  العقلّي�ة  وال�ستدللت  اإىل احلجج  اإ�سافة  القراآنية، 

الن�سخ، اأو هي موجودة بني اآيات القراآن وحتى بني ن�سو�ص القراآن وال�سنة. 

 وهنا جند فريقًا اقت�سر على اآيات حمدودة جدًا يف الّن�سخ، وفريقًا امتّد 

اآية  اآية ال�سيف، اأكرث من مائة وع�سرين  بها وتو�ّسع فن�سخ باآية واحدة، هي 

القراآين  الن�ص  ون�سخ  ذلك،  اإىل  وما  واملجادلة  واحل��وار  الدعوة  اآي��ات  من 

بن�سو�ص ال�سنة )!(.

وكانت ق�سّية الن�سخ مدخاًل ملحاولت بع�سهم الحتجاج بها لتعطيل الن�ص، 

وحما�سرة خلوده، وربطه بع�سر التنزيل دون اعتبار الإمكانية يف المتداد 

الح لكّل زمان ومكان، والدعاء بعدم �سالحّية ن�سو�ص القراآن للّزمن  وال�سّ

لها  فكيف  عامًا،  وع�سرين  ثالثة  خالل  والتغيري  للتبديل  تعّر�سها  بحّجة 

اأن تكون �ساحلة بعد خم�سة ع�سر قرنًا.

النهائية  لة  املح�سّ الأخ��رى، هي يف  الق�سايا  من  كغريها  الق�سية،  وهذه 

ثمرة للنظر واجلدل حول الّن�ص ومدلولته، و�ساحة للتفاعل والت�ث�اقف قد 

ينتج الغث وال�سمني، لكّنها يف النهاية توؤّكد فاعلّية الن�ص القراآين وحتريكه 

للعقل والنظر.

 ولعّل املزيد من التاأمل يف ق�سية التدّرج يف الت�سريع بح�سب ا�ستطاعات 

املكلفني، واإناطة التكليف بال�ستطاعة، هبوطًا وارتقاًء، وفقه احلالة اأو فقه 

والتخ�سي�ص،  عليها،  الن�ص  تنزيل  املراد  املح���اّل  واخت���الف  املح�ّل، 

وما اإىل ذلك، قد يكون �سبياًل للخلو�ص من اإ�سكالّية توّهم تعار�ص الن�سو�ص 

 .
)((

والّلجوء اإىل الن�سخ

)- حامدي.  �سوابط يف فهم الن�س  : 4) - 5)، تقدمي الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنه.
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- اآية ال�سيف.. اأقوال واأحوال:

�سّموها  ال��ت��ي  تلك  فهمها،  يف  املف�سرين  م��ن  كثري  ارت��ب��ك  اآي���ة  ه��ن��اك 

 

)اآية ال�ّسيف(، ون�سخوا كثريًا من الآيات الآمرة بال�سرب وال�سفح واملالينة 

وامل�ساحمة، والدعوة باحلكمة واملوعظة احل�سنة واجلدال بالتي هي اأح�سن  

حتى زعم بع�سهم اأنها ن�سخت اأكرث من مائة وع�سرين اآية.

: هي قوله تعاىل يف  تعي�ينها، فقال بع�سهم  اأّنهم احتاروا يف    والعجيب 

ے   ھ   ھ   ھ     ھ     ہ   {ہ    : التوبة  �سورة  اأوائ��ل 

   . 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ} ))(
  والآية تتحّدث عن قوم من م�سركي العرب بداأوا الّر�سول بالعدوان، وتاألبوا 

عليه، ونكثوا عهودهم معه، ومل يرقبوا يف موؤمن اإلًّ ول ذّمة، ولذلك اأوحى 

اهلل اإىل ر�سوله بالرباءة من عهودهم املطلقة، واإعطائهم مهلة اأربعة اأ�سهر، 

التعّر�ص لهم، يختارون فيها  اآمنني من  اأحرارًا  ي�سيحون فيها يف الأر�ص 

ما يحلو لهم من الّدخول يف الإ�سالم، اأو ال�ستعداد للحرب وال�سّدام. وبعد 

هذا الإعذار والإمهال، وانق�ساء الأربعة الأ�سهر التي حرم فيها على امل�سلمني 

التعّر�ص لهم بقتال، اأمر اهلل امل�سلمني اأن يبدوؤوا احلرب معهم قوّية �سارمة، 

واأن يقتلوهم -اأي املقاتلني منهم- حيث وجدوا، واأن يتخذوا معهم كل و�سائل 

احلرب من اأ�سر وح�سار ومراقبة للطرق واملنافذ.

مر امل�سلمون بالنق�سا�ص عليهم -  
ُ
فلي�ص هوؤلء امل�سركون قومًا م�ساملني اأ

فال يجوز هذا  يف الإ�سالم اأبدًا- ولكنهم قوم م�ساك�سون غادرون معتدون، 

لي�ص لهم عقيدة توحي اإليهم باحرتام العهود، ول قانون يلزمهم برعايتها، 

: {  ۓ   ۓ   �ساأنهم  قال يف  ولذا  �ساأنها،  يلتزمون طاعته يف  رئي�ص  ول 

)-   �سورة  التوبة : 5.
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ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ  
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ  

.
 )((

ېى }  
   وقال بع�سهم عن اآية ال�سيف : هي قوله تعاىل : { ۅ  ۉ  

. ولي�ص يف الآية �سيء  اإّل اأنها تطلب من 
)((

ۉ  ې    ې  ې} 
امل�سلمني اأن يتجّمعوا على قتال امل�سركني، كما يتجّمع امل�سركون على قتالهم، 

فهو �سرٌب من املعاملة باملثل. وهذا ي�سبه املعنى الذي جاء يف �سورة الأنفال: 

لبع�ص  ولء بع�سكم  اأي  ڭ}،  ۓ    ےۓ   ے   ھ   ھ   {ھ   

اأكرب  ف�ساد  واأّي  فتنة  واأّي   .
)3(

ۆ} ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ     }
من اأن يتنا�سر الكافرون اأتباع الباطل، ويتخاذل املوؤمنون اأ�سحاب احلق !

ح��دة،  ع��ل��ى  منهما  ك��ل  ع��ل��ى  تطلق  ال�����س��ي��ف  اآي���ة  اإّن  بع�سهم:  وق���ال 

تعاىل: ق��ول��ه  الآي��ت��ني،  ه��ات��ني  اأّن  راأي��ن��ا  وق��د  م��ع��ًا.  كلتيهما  على  وتطلق 

 

 {ہ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

.  وقوله تعاىل: {  ۉۉې  
)4(

ڭڭڭڭ}
ظنه  ما  على  ت��دّلن  ل  جمتمعتني  اأو  منفردتني   ،

)5(

ې} ې  
لي�ست حجة على  الأزمنة  النا�ص يف بع�ص  واأفهام بع�ص  املف�سرين.  بع�ص 

كتاب اهلل اخلالد، ولكن كتاب اهلل هو احلجة على جميع النا�ص يف جميع 

والأجيال. الع�سور 

)-   �سورة  التوبة : )) - 3).

)-   �سورة التوبة : 36.

3-   �سورة  الأنفال : 73.

 �سورة  التوبة : 5.
 

 -4

5-   �سورة التوبة : 36.
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على اأّن هاتني الآيتني -لو فر�سنا دللتهم�ا على ما ذهب اإليه البع�ص- ل ي�سّح 

اأن يوؤخذ منهما حكم عام على القراآن كله، فاإّن اآيات الكتاب يف�ّسر بع�سها 

ة- ل يجوز  اأو ثالثًا -قد تكون لها منا�سبة خا�سّ اأو اثنتني  اآية  واإّن  بع�سًا، 

  .
)((

اأن حتكم على كتاب باأكمله، ودين برّمته  

�سبب  على  واردة  كانت  واإن  مئىئ}  حئ   جئ  ی    }   : اآية  اأّن  اإىل  نخل�ص 

هي  بل  لعمومها،  دًا  مقيِّ ول  عليها،  حاكمًا  لي�ص  ال�سبب  هذا  اأّن  اإل  خا�ص، 

اأ�سل براأ�سها، وقاعدة بذاتها، وهي ا�ستئناف بياين نا�سئ عن الأمر بالقتال 

 ،
)(( 

 
  { ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  �سبيل اهلل  {  يف 

وهي اآية �سابقة لآية الالاإكراه  اإذ يبدو لل�ّسامع اأّن القتال لأجل دخول العدو 

، ولي�ص 
)3(

يف الإ�سالم، فبنّي هذه الآية اأّنه ل اإكراه على الّدخول يف الإ�سالم

ما ُيذكر من �سبب نزولها اإّل تطبيًقا ملنطوقها، وتكييًفا ملقت�ساها.

، اأّنه ل يقت�سر 
)4(

    فهل لنا اأن نلمح من قوله تعاىل : {ی  جئ حئ  مئ}

فقط على عدم اإجبار النا�ص على اعتناق عقيدة دينّية معّينة، واإمّنا يقت�سي 

اأي�سًا تاأ�سيل وتاأ�س�ي�ص حرّي�ة الختيار، واحلفاظ على اإن�سانّية الإن�سان، واأّن 

هذه الآية ت�سّكل قاعدة عامة ومنهجًا اأ�سا�سًا يف تاأكيد كرامة الإن�سان وحرّيته 

يف الختيار يتّد اإىل �ساحة الأفكار و�سائر املعتقدات والإقتناعات الفكرّية 

.
)5(

والثقافية وجميع معطيات التدّين ! 

)-    القر�ساوي، كيف نتعامل مع القراآن العظيم   : 9)3 -  330 ، بت�سّرف.

)-   �سورة  البقرة : 44) .

3-    ابن عا�سور ، تف�سري الّتـحرير والّتـنوير  :  3 / 5) .

4-   �سورة البقرة : 56) .

5-   حامدي.  �سوابط يف فهم الن�س   : 7)، تقدمي الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنة.
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الف�صل اخلام�س

 درا�صة تطبيقية لفقه البيان

النبوي يف �صوء �صبب الورود





ِمْرُت اأن اأقاتل النا�ص حّتى ي�سهدوا اأن ل اإله اإّل 
ُ
اإّن احلديث النبوي: »اأ

اهلل واأّن حممدًا ر�سول اهلل، ويقيموا ال�سالة ويوؤتوا الزكاة، فاإذا فعلوا ذلك 

، قد 
)((

ع�سموا مّني دماءهم واأموالهم اإّل بحّق الإ�سالم، وح�سابهم على اهلل«

ُرِوَي يف كثرٍي من امل�سّنفات احلديثّي�ة برواياٍت �سحيحة، وباألفاٍظ متعّددة، 

.
)((

ومنها بلفظ: »اإّل بحّقها«

حّتى  امل�سلم  غ��ري  يقاتل  امل�سلم  ّن  اأ منه  ُي��ْف��َه��م  احل��دي��ث  وظ��اه��ر   

هذا  بني  التوفيق  يتّم  فكيف  اإكراهًا..  يعترب  وهذا  الإ�سالم،  يف  يدخل 

احلديث واآية : { ی  جئ حئ  مئ}   .

)-    البخاري،   �سحيح، كتاب الإيان،  رقم : 5)، عن عبد اهلل بن عمر.

)-     م�سلم، �سحيح، كتاب الإيان، رقم : 36، عن عبد اهلل بن عمر.
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املبحث االأّول : التخريج املجمل للّن�س النبوي ومظانه

-التخريج املجمل:

امل�سندة  بالطرق  خمّرجًا  لفظه،  اختالف  و  اأ بتمام،  احلديث  ورد   

يف اجلوامع وال�سنن وامل�سنفات وامل�سانيد واملعاجم التالية : 

- �سحيح البخاري.

- �سحيح م�سلم.

- �سنن اأبي داود.

- �سنن الرتمذي .

- �سنن الن�سائي - ال�سنن الكربى للن�سائي.

- �سنن ابن ماجة.

- موطاأ الإمام مالك. 

- �سنن الّدارمي.

- �سنن الّدارقطني.

حيحني : للحاكم. - امل�ستدرك على ال�سّ

- �سحيح ابن خزية.

- �سحيح ابن حبان.

- �سنن البيهقي.

- ال�سنن الكربى للبيهقي. 

غرى للبيهقي. - ال�سنن ال�سّ

- معرفة ال�سنن والآثار : للبيهقي.

- �سنن �سعيد بن من�سور.
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- م�سنف عبد الرّزاق.

- م�سنف ابن اأبي �سيبة.

- م�سند عبد اهلل بن املبارك.

- م�سند الطيال�سي.

- م�سند ا�سحاق بن راهويه.

- م�سند البّزار.

- م�سند اأبي يعلى املو�سلي. 

- م�سند ال�ساميني : للطرباين.

- املعجم الأو�سط : للطرباين.

- معجم ابن ع�ساكر.

- م�سكل الآثار : للطحاوي.

- �سرح ال�سنة : للبغوي )م�سند(.

- حلية الأولياء : لأبي نعيم الأ�سبهاين.

- مظان الّن�س النبوي يف امل�سنفات احلديثّيـة 

ثنايا  يف  مذكور  اختالفه  اأو  لفظه،  بتمام  احلديث  اأّن  جند  بال�ستقراء، 

امل�سنفات احلديثّي�ة التالية، بالرتتيب الهجائي: 

- الإبانة  الكربى : لبن بطة.

- احتاف  اخلرية  املهرة بزوائد امل�سانيد.

- الآحاد  واملثاين : لبن اأبي عا�سم.

- الأربعون النووّي�ة.

- الإملام  باأحاديث  الأحكام.
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- تف�سري ابن اأبي حامت.

- تقريب الأ�سانيد وترتيب امل�سانيد : لزين الّدين العراقي.

- جامع  الأحاديث.

(: لبن الأثري. جامع الأ�سول من اأحاديث الّر�سول )]- 

- جمع اجلوامع، اأو اجلامع الكبري : لل�سيوطي. 

احلني : للنووي.  - ريا�ص ال�سّ

نعاين. - �سبل ال�ّسالم : لل�سّ

- �سرح ال�سنة : للبغوي )غري م�سند(.

- غاية املق�سد  يف زوائد امل�سند.

- جممع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي.

- املن�تخب من �سحيح ال�سنة النبوية.
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 املبحث الثاين: املفهوم العام للّن�س النبوي

ن�ستخل�ص يف هذا املبحث معاين مفردات لفظ احلديث، مفردة مفردة، 

للو�سول اإىل املفهوم العام للن�ص  وهو اأّن ح�ساب اخللق على اهلل تعاىل، واأّنه 

الّر�سول  ورث  من  على  لي�ص  وكذلك  البالغ،  ّل  اإ  [ الّر�سول  على  لي�ص 

ّل البالغ، واحل�ساب على اهلل عز وجل. اإ

- معاين مفردات احلديث : 

ِمْرُت«: بالبناء ملا مل ُي�سّم فاعله، لأّن الفاعل معلوم وهو اهلل عز وجل، 
ُ
»اأ

الأمور  يف  اأو   الكونية،  الأمور  يف  �سواء  وا�ستعماًل  لغة  �سائغ  املعلوم  واإبهام 

ال�سرعية.

ِمْرُت «، اأي اأمرين رّبي
ُ
وقوله: »اأ

الفعل  اأو طالب  الآمر،  اإّن  اأي  الفعل على وجه ال�ستعالء،  والأم��ر: طلب   

يرى اأّن�ه  فوق منزلة املاأمور، لأّن�ه لو اأمر  من ي�ساويه �ُسّمي التما�سًا، ولو طلب 

مّمن فوقه �ُسّمي دعاًء و�سوؤاًل.

وقوله: » اأن اأقاتل النا�ص «: هذا املاأمور به.

  واملقاتلة غري القتل.

فاملقاتلة: اأن ي�سعى يف جهاد الأعداء حتى تكون كلمة اهلل هي العليا.

 والقتل : اأن يقتل �سخ�سًا بعينه.

تفرت�ص  اأو  فاأقاتله.  يقاتلني  من  وجود  تقت�سي  وهي  اأقاتل«:  اأن  ِم��ْرُت 
ُ
»اأ

وجود و�ساطة للمقاتلة فيها مت�ساك�سون.
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اأّن�ه قال: )لي�ص القتال من القتل ب�سب�يل،  وحكى البيهقي، عن ال�سافعي 

 .
)((

قد يحّل قتال الّرجل ول يحّل قتله(

�سهد  من  لكن  وبقلوبهم،  باأل�سن�تهم  ي�سهدوا  حتى  اأي  ي�سهدوا«:  »حّتى 

بل�سانه ع�سم دمه وماله، وقلبه اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل.

» اأن ل اإله اإّل اهلل « : اأي ل معبود حقٍّ  اإّل  اهلل جل جالله، فهو الّذي عبادته 

حق، وما �سواه فعبادته باطلة.

» واأّن حممدًا ر�سول اهلل«: حمّمد، هو ابن عبد اهلل، واأبرز ا�سمه، ومل يقل: 

واإيّن ر�سول اهلل  للتفخيم والتعظيم. ور�سول اهلل : يعني مر�سله.

 » ويقيموا ال�سالة « : اأي يفعلوها قائمة وقوية على ما جاءت به ال�سريعة. 

لوات اخلم�ص، ولهذا   الة هنا عاّم�ة، لكن املراد بها اخلا�ص، وهي ال�سّ وال�سّ

لو  تركوا  النوافل فال ُيقاَتلون.

» ويوؤتوا الزكاة « : اأي يعطوها م�ستحّقها، والّزكاة : هي الن�سيب املفرو�ص 

التجارة:  وعرو�ص  والف�سة   - مثاًل   - الذهب  ففي  الزكوّي�ة.  الأموال  يف 

ربع الُع�سر، اأي واحد من اأربعني. وفيما يخرج من الأر�ص مما فيه الزكاة: 

ن�سف الُع�سر اإذا كان ُي�سقى مبوؤونة، والُع�سر كاماًل اإذا كان ُي�سقى بال موؤونة. 

نة. ويف املا�سية : كما هو يف ال�سُّ

»فاإذا فعلوا ذلك«: اأي �س�هدوا اأن ل اإل�ه اإّل اهلل، واأّن حمّمدًا ر�سول اهلل، 

الة، واآتوا الّزكاة. واأقاموا ال�سّ

»ع�سموا« : اأي م�ُن�ِعوا.

)- ابن حجر  الع�سقالين، فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري :  45).
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واأ�ستب�يح دماءهم،  اأقاتلهم  اأن  ي�ح�ّل  اأي ف�ال  »مّني دماءهم واأموالهم«: 

ول اأغنم اأموالهم، لأّنهم دخلوا يف الإ�سالم.

اأن  اإّل  يعني:  ع��ام،  ا�ست�ث�ناء  لكنه  ا�ست�ث�ناء،  هذا  الإ���س��الم«:  بحّق  »اإّل 

وحّد  والق�سا�ص،  الث�ّي�ب،  زنا  مثل:  الإ�سالم،  بحّق  واأموالهم  دماوؤهم  ُتباح 

احلرابة، وما اأ�سبه ذلك، يعني : اإّل بحّق يوجبه الإ�سالم.

تعاىل،  اهلل  على  الأعمال  على  حما�سبتهم  اأي   : اهلل«  على  »وح�سابهم 

اأّما النبي ]، فلي�ص عليه اإّل البالغ. 

  فهذا احلديث اأ�سٌل وقاعدٌة يف جواز مقاتلة النا�ص، واأن�ّه ل يجوز مقاتلتهم 

.
)((

اإّل بهذا  ال�سبب 

)- العثيمني، �سرح االأربعني النووّيـة : 5)) – 8))، بت�سّرف.
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 املبحث الثالث: �سبب ورود  الن�س النبوي االأمنوذج

ِمْرُت اأْن اأقاتَل النا�ص« يف منا�سبة، 
ُ
رمّبا يكون الّر�سول ] قد قال حديث : »اأ

 .
)((

ثّم رواه من رواه منزوع ال�ّسياق 

  وي�ب�دو للباحث اأّن منا�سب�ته - بح�سب �سياق وروده، واأبواب اإيراده  -  اأن 

قال لهم ر�سول اهلل ] هذا احلديث يف معر�ص احلديث عن �سبب المت�ناع 

ابتدائهم  يُقل يف معر�ص احلديث عن  ومل  واإبادتهم،  الكافرين  تقت�يل  عن 

بالهجوم لكونهم كّفارًا، ولعّل ذلك ما ُيفهم من قول عمر بن اخلطاب لأبي 

بكر: كيف ت�قاتل النا�ص -  اأي ابت�داء -  �سهدوا اأن ل اإل�ه اإّل اهلل واأّن حمّمدًا 

، فكان 
)(( 

ِم��ْرُت اأْن اأقاتل النا�ص« !
ُ
اأ ر�سول اهلل  وقد قال ر�سول اهلل ] : » 

اأبوبكر [ -املجتهد الأّول بعد وفاة الّر�سول ]- يدرك حمّل ورود الّن�ص، 

الة والزكاة، القرين�تان يف القراآن،  لكن اأراد اأن يلّقن در�سًا ملن فّرق بني ال�سّ

وهما اإحدى الغايات التي يتوّقف القتال عندها حال اأدائهما. واأّن عدم اإقام 

الة واإيتاء الزكاة، اأو عدم اأحدهما من موجبات القتال. ال�سّ

كما اأّن اأبا بكر ال�سديق [ اأم�ر بقتال املرتّدين - ل قتلهم، بل قاتلهم 

حتى يذعنوا للحّق  لرّدهم اإىل حظرية الإ�سالم..

ْوىل اأن ُيقال، اأو ُيو�سع يف العتبار : اأّن هذا احلديث ل يتحّدث عن 
َ
 فالأ

واإنهائه   القتال  اإيقاف  على  الباعث  عن  يتحّدث  بل  القتال،  على  الباعث 

فامل�سلمون ل يقاتلون حتى اإفناء جي�ص العدو، بل اإّن املعركة �ستنتهي مبجّرد 

دخول الأعداء يف دين اهلل، اأو بدفعهم اجلزية كما يف ن�سو�ص اأخرى. 

)-   انظر : البيهقي، ال�سنن الكربى، 3 : 367، عن عبد اهلل بن عدي الأن�ساري   

 البيهقي، ال�سنن الكربى، 6 : 336، عن رجل من بلقني .

)-    م�سلم، �سحيح، كتاب الإيان، رقم : )3، عن اأبي هريرة.
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للتفريق  ا�ستنكارّية وم�ساهد اعتبارّية )ُي�ستاأن�ص بها(،  وللحديث �سواهد 

]  خالد بن  بني القتل والقتال، من حديث  خالد بن الوليد : بعث النبي 

 : يقولوا  اأن  ُيح�سنوا  فلم  الإ�سالم،  اإىل  فدعاهم  جذية،  بني  اإىل  الوليد 

اأ�سلمنا، فجعلوا يقولون: �سباأنا �سباأنا، فجعل خالد يقتل منهم وياأ�سر، ودفع 

اإىل كّل رجل مّنا اأ�سريه، حتى اإذا كان يوٌم اأمر خالد اأن يقتل كّل رجٍل مّنا 

اأ�سريه، فقلت : واهلل ل اأقتل اأ�سريي، ول يقتل رجٌل من اأ�سحابي اأ�سريه، حتى 

قدمنا على النبي ] فذكرناه، فرفع النبي ] يده فقال: »اللهّم اإيّن اأبراأ 

 .
)((

اإليك مّما �سنع خالد« مّرتني 

وحديث اأ�سامة بن زيد : بعثنا ر�سول اهلل ] يف �سرّية، ف�سّبحنا احُل�ُرقات 

من جهينة، فاأدركُت رجاًل، فقال : ل اإله اإّل اهلل. فطعن�ته فوق�ع يف نف�س�ي من 

ذلك، فذك�رت�ه للنبي] ، فقال ر�سول اهلل ]: »اأقال : ل اإله اإّل اهلل وقتلته« 

�سققت عن  »اأف��ال   : قال  ال�ّسالح.  قالها خوفًا من  اإمّن��ا  ر�سول اهلل  يا  قلت: 

قلبه حتى تعلم: اأقالها اأم ل «، فما زال يكّررها علّي حتى متّنيُت اأيّن اأ�سلمُت 

الُبَطني،  ذو  يقتله  م�سلمًا حتى  اأقتل  ل  واهلل  اأنا   : �سعد  فقال  قال:  يومئذ، 

يعني: اأ�سامة. 

قال رجٌل : اأمل يقل اهلل : {ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  

 .
 )((

ۈ  ۈ  ٴۇ}

فقال �سعد: قد  قاتلنا ل تكون فتنة، واأنَت واأ�سحابك تريدون اأن تقاتلوا 

 .
)3(

حتى تكون فتنة 

)-   البخاري، �سحيح، كتاب املغازي، رقم : 4339، عن عبد اهلل بن عمر.   

)-   �سورة الأنفال : 39  .

3-     م�سلم، �سحيح، كتاب الإيان، رقم :  58)،  عن اأ�سامة  بن زيد  .
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واأبان �سيخ الإ�سالم ابن تيمية باأّن: »اإباحة القتال من امل�سلمني مبني على 

.
)((

اإباحة القتال من غريهم«

وقال ابن القيم اجلوزية : »ثّم فر�ص عليهم -اأي امل�سلمني-  القتال بعد 

ذلك ملن قاتلهم دون من مل يقاتلهم، فقال تعاىل: { وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

.
)((

ۆئ  ۈئۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی}«

)-    ابن تيمية، ر�سالة القتال : 8))، نقاًل عن : قواعد التعامل مع غري امل�سلمني، امل�ست�سار �سامل 

البهن�ساوي : 5).

  ابن القيم، زاد املعاد يف هدي خري العباد :  3 / 64 .
 

 -(
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املبحث الرابع : حتليل الن�س النبوي يف �سوء �سبب الورود 

ِمْرُت اأن اأقاتل النا�ص حّتى ي�سهدوا اأن 
ُ
اإّن الالفت يف ال�ستدلل بحديث: » اأ

ل اإله اإّل اهلل واأّن حممدًا ر�سول اهلل، ويقيموا ال�سالة ويوؤتوا الزكاة، فاإذا 

فعلوا ذلك ع�سموا مّني دماءهم واأموالهم اإّل بحّق الإ�سالم، وح�سابهم على 

اّت�فق عليه  ما  يخالف  فيوؤّدي معنى  �سياقه،  به من غري  يوؤتى  اأّنه    
)((

اهلل« 

جميع امل�سلمني.

  اأمل ُيجمع الفقهاء امل�سلمون على اأّنه ل يجوز اأن ُيقاَتل اأحٌد لإجباره على 

قول : ل اإله اإّل اهلل ! 

العموم  ه��ذا  اإّن  اإذ  عمومه،  على  احلديث  يوؤخذ  اأن  يكن  فال  هنا  من 

يخالف ع�سرات الآيات القراآنية، واأهّمها : { ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 .
)3(

 { ې  ې   ې }  
ڃ}  ))(،

   اإّن لفظة )الّنا�ص( لي�ست عاّم�ة هنا باتفاق للقرائن التالية، ول يقال: اإّنها 

تعني هنا امل�سركني فقط  لأّن ذلك يناق�ص اآية: {چ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
 ،

)4(

ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ}  
ح اأّن القتال يجب اأن ينتهي اإذا اأعطى اأهل الكتاب اجلزية،  فهذا ن�ّص يو�سّ

یجئحئ   } تعاىل:  قوله  يناق�ص  التعميم  اإّن  ثّم  اإ�سالمهم.  ي�سرتط  ومل 

ة  ة، ولي�ست خا�سّ مئ}  من هنا فاإّن لفظة )الّنا�ص( -يف احلديث- خا�سّ
التخ�سي�ص ل دليل عليه، بل هي معنّي�ة  بالوثنينّي، ول باملجو�ص؛ لأّن هذا 

)-   البخاري،   �سحيح، كتاب الإيان،  رقم : 5)،  عن عبد اهلل  بن عمر.

)-    �سورة  يون�ص: 99 .

3-    �سورة الغا�سية : )) .

4-    �سورة التوبة : 9) .
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 ،
)((

ِمْرُت اأن اأقاتل امل�سركني«
ُ
بامل�سركني، بدللة رواية، قال ر�سول اهلل ] : »اأ

ولكن  مئ}  حئ   جئ  ی    } لأّن��ه  والكفر  ال�سرك  ملجّرد  لي�ص  القتال  ولكن 

املقاتلة والقتال اإمّنا يف مواجهة امل�سركني، والكفار املحاربني حتى الغايات 

ِمْرُت اأن اأقاتل النا�ص حّتى 
ُ
الواردة يف ث�ن�ايا احلديث، باخ�ت�الف األفاظه : » اأ

ويوؤتوا  ال�سالة  ويقيموا  اهلل،  ر�سول  حممدًا  واأّن  اهلل  اإّل  اإله  ل  اأن  ي�سهدوا 

الزكاة، فاإذا فعلوا ذلك ع�سموا مّني دماءهم واأموالهم اإّل بحّق الإ�سالم، 

  ،
 )3(

 » اإّل اهلل  اإل�ه  ل   : يقولوا  » ح�ّتى   : رواية  ، ويف 
)((

 وح�سابهم على اهلل« 

ور�سوله،  عبده  حمّمدًا  واأّن  اهلل،  اإّل  اإله  ل  اأن  ي�سهدوا  »حتى  َوغاي�ة: 

فعلوا  فاإذا  ي�سّلوا �سالتنا،  واأن  ياأكلوا ذبيحتنا،  واأن  قبلتنا،  ي�ستقبلوا  واأن 

ذلك حُرَمْت علينا دماوؤهم واأموالهم اإّل بحّقها : لهم ما للم�سلمني، وعليهم 

 .
)4(

ما على امل�سلمني « 

اأّما التخ�سي�ص بغري ذلك فهو حتّكم يف الّن�ص من دون دليل.

و»الّنا�ص« املق�سودون بالقتال هم بع�ص النا�ص ولي�ص جميعهم. وقد ورد يف 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       القراآن الكرمي:   { 

 
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب}  )5(

بن  نعيم  ه��و  )فالقائل  كّلهم  ولي�ص  النا�ص  بع�ص  ه��م  ق��ال��وا:  فالذين 

م�سعود(. 

{  ىئ  ىئ  ی  ی  ی}، والذين جمعوا جموعهم �سّد امل�سلمني هم 

)-   اأبو داود، �سنن، كتاب اجلهاد، رقم : )64)، عن اأن�ص بن مالك.

)-   البخاري،   �سحيح، كتاب الإيان،  رقم : 5)،  عن عبد اهلل  بن عمر .

3-   اأبو داود، �سنن، كتاب اجلهاد، رقم : 640)، عن اأبي هريرة.

4-   اأبو داود، �سنن، كتاب اجلهاد، رقم : )64)، عن اأن�ص بن مالك.

5-    �سورة اآل عمران  : 73).
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اأي�سًا بع�ص النا�ص  ولي�ص كّلهم )اإذ اّلذي جمع اجلموع هو اأبو �سفيان(. 

ِمْرُت اأْن اأقاِتَل النا�س « – اأي بع�ص النا�ص  
ُ
ومثل هذا ُيقال يف احلديث : » اأ

ولي�ص كّلهم.  

كّل  ولي�ص  ُيـَقـاِتـُلوَنـِنـي،  ِذْيـَن  الَّ النَّا�َس  َـاِتـَل  قـ
ُ
اأ ْن 

َ
اأ ِمـْرُت 

ُ
اأ فمعنى احلديث: 

اأح�د  باعتباره  املقاتل،  باإ�س�الم  القتال  ينهي  احلديث  ثّم  باإطالق.  النا�ص 

اأ�س�باب اإنه�اء القت�ال  ولكّنه ل ينع اإنهاء القتال باأ�س�باب اأخرى ورد الن�ّص 

عليها يف القراآن الكرمي اأو يف اأحاديث اأخرى  كاإنهاء القتال بدفع اجلزية، 

لح على ما يجري التوافق عليه.   اأو عقد الذّم�ة، اأو عقد الهدنة، اأو ال�سّ

من  ُي�ست�ن�تج  الإ�سالم  غري  اأخ��رى  باأ�سباب  القتال  اإنهاء  ج��واز  عدم  اإّن 

–ح�سب  باملفهوم  والأخ��ذ  ولي�ص من منطوقه.    - – فقط  مفهوم احلديث 

علماء الأ�سول –  غري مقبول عند اأكرث العلماء. والذين يقبلون به ي�سعون 

اآخر  لأّنه عند ورود ن�ّص  َيِرد يف املو�سوع ن�ٌصّ  اأْن ل  اأهّمها  لذلك �سروطًا 

�سريح يف املو�سوع ل ي�سّح الأخذ مبفهوم ن�ّص اآخر.

اإىل  الإ���س��الم  اأّول  يف  حم��ظ��ورًا  ك��ان  القتال  ب���اأّن  ا�ص  اجل�سّ ن���ّوه  وق��د 

بعد  ع��ان��دوه  ف��ل��ّم��ا   [ ال��ن��ب��ي  ن��ب��ّوة  ب�سّحة  احل��ّج��ة  عليهم  ق��ام��ت  اأن 

 : بقوله  العرب  م�سركي  عن  ذلك  فُن�سخ  بقتالهم،  امل�سلمني  ِم��َر 
ُ
اأ البيان، 

 

اأهل  ، و�سائر الآي املوجبة لقتال 
)((

{ ھ  ھ  ے  ے} 
ال�ّسرك، وبقي حكمه على اأهل الكتاب اإذا اأذعنوا باأداء اجلزية، ودخلوا يف 

.)((

حكم اأهل الإ�سالم ويف ذّمتهم

العدو  اإع��الن  مبجّرد  القتال  وقف  يوجب  ملا    [ اهلل  ر�سول  تفعيل  وثّمة 

قبوله لالإ�سالم، والّدخول فيه  تو�سيحًا على اأّن موجب القتال لي�ص ابتداء، 

)-     �سورة التوبة : 5 .

ا�ص، اأحكام القراآن :  )/  68) . )-    اجل�سّ
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ڀ    پ   پ   پ    پ      ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    }  : تعاىل  لقوله 

ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
،  وقال الطربي يف تف�سريه لالآية : )تقاتلون 

)((

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  } 
 )((

هوؤلء الذين ُتدَعون اإىل قتالهم، اأو ُي�سلمون من غري حرب، ول قتال( 

القراآن  اإىل  ال�ّس�ياق  منزوع  )رواي��ة(  حديث  ب��اأّي  العودة  من  لب��ّد  فكان 

اأقاتل  اأن  ِمــْرُت 
ُ
الكرمي  للُح�ْكِم على احلديث ذاته )دراية(. ويف حديث: »اأ

النا�س.. «ُعدنا اإىل الآيات ال�سابقة، واإىل قوله تعاىل : { وئ  ۇئ  ۇئ  

 ،
)3(

ی} ىئ   ىئ   ىئ   ېئ     ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ       ڃ    }  : ت��ع��اىل  وق��ول��ه 

 : وق��ول��ه   ،
)4(

ک} ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ  
ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ      }
 فوجدنا هذه الآيات تنق�ص ما ُيفهم من عموم لفظة )الّنا�س( 

 )5(

ې}
يف احلديث، فكان لبّد من فهم احلديث يف �سوء هذه الآيات.

ِم�ْرُت اأْن اأقاِتَل النا�ص« 
ُ
واّلذي عليه جمهور العلماء واملذاهب اأّن حديث : »اأ

ب�سياق وروده: خا�ّص بامل�سركني الوثنيني العرب، وقد ذكر النووي هذا الّراأي 

 .
)6(

عن اخلطابي 

الباري،  الع�سقالين يف فتح  ابن حجر  الزحي�لي عن  الدكتور وهب��ة  ونقل 

والق�سطالين يف �سرح �سحيح البخاري، ويف ال�سيا�سة ال�سرعية لعبد الوهاب 

)-     �سورة  الفتح  : 6).

)-      الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن  : ))/   69).

3-    �سورة  البقرة : 90) .

4-   �سورة  املمتحنة : 8  .

5-    �سورة الّن�ساء : 90 .

6-    النووي، املنهاج يف �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج  :  98 .
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على  الإجماع  �سلتوت   لل�سيخ حممود  الدولية  والعالقات  والإ�سالم  خالف، 

 .
)((

ذلك 

اإّن النا�ص ل يرون احلقائق املجّردة، ول يتعاملون معها -اإّل القّلة النادرة 

منهم- اإمّنا تكون القّوة يف ح�ّسهم مناطق جذب حتّرف م�سار الفكر، وحتّرف 

! وحينما تكون القّوة حميطة بالباطل  فاإّنها تزّينه يف قلوب  ال�سعور  م�سار 

النا�ص، فيح�سبونه حّقًا ويوؤمنون به ويدافعون عنه، بينما يتغرّي املوقف متامًا 

يف نفو�ص الّنا�ص  لو زالْت القّوة التي حتيط به، فريونه باطاًل – على حقيقته 

– ويتخّلون عنه..

وهذا هو اّلذي اأمر اهلل امل�سلمني اأن يفعلوه.. اأن يزيلوا القّوة التي حتيط 

بالباطل،  ف�ت�زّي�ن�ه  يف قلوب النا�ص، فيح�سبونه حّقًا، ويت�سّب�ثون به.. فاإذا 

اأزيلت هذه القوة، فال اإكراه يف الّدين..

الّنا�ص،  على  الإ���س��الم  بعر�ص  يبداأ  اإمّن��ا  بالقتال،  يبداأ  ل  الأم��ر  اإّن  بل 

الّدين،  يف  اإخوة  الإ�سالم  يف  الّداخلون  و�سار  الأمر،  انتهى  فقد  قبلوه  فاإن 

و�ساروا  جزءًا  من الأّم�ة التي و�سفها اهلل باخلريّي�ة، ل يتفا�سلون بينهم 

اإّل بالتقوى.

 فاإن رف�سوا الإ�سالم، فقد اأمر اهلل بفر�ص اجلزية عليهم للهدف ذاته، 

اّلذي فر�ص من اأجله القتال، ولكن باأ�سلوب �سلمي يحقن الّدماء.. فاملطلوب 

اأّل تقف القّوة املحيطة بالباطل عقبًة يف �سبيل روؤية النا�ص للحق  على  هو 

حقيقته، واأّل تكون منطقة جذب حتّرف م�سار الأفكار وامل�ساعر.. واأداوؤها 

للجزية يفيد هذا املعنى من غري قتال.

 فالقّوة التي ُتفَر�ص عليها اجلزية ل تعود يف ح�ّص الّنا�ص قّوة، ول تقوى 

)-    الزحيلي، اآثار احلرب يف الفقه االإ�سالمي :  05).
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على حتريف م�سار احلق  حتى ينظر الّنا�ص اإليه على اأّن�ه باطل !.

 فاأّم�ا اإْن اأب�وا الإ�سالم ، واأب�وا  اجلزي�ة  فعندئذ فقط يقع القتال.. ويقع 

.
)((

للهدف اّلذي �سرحناه من قبل، ل لفر�ص الإ�سالم على النا�ص !

اأ�سيق،  فالقتل  القتل،  املقاتلة جاز  كلما جازْت  لي�ص   : القول  وخال�سة 

وتعاىل:  تبارك  قال اهلل  اأو�سع،  واملقات�ل�ة  ب�س�روٍط معروفة،  اإّل  يجوز  ول 

ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ڳ    }
، فاأمر بقتالها وهي موؤمنة  

)((

ۀ  ہ  ہ   ہ ہ  ھ  ھ     ھ  ھ}
ل يحّل قتلها، ول يباح دمها، لكن من اأجل الإ�سالح.

اأْن توافق الإمام يف قتال اأهل البغي الذين يخرجون  ِمَرْت الأّم�ة 
ُ
اأ ولذلك 

الّرعّي�ة  على  يقاتلهم وجب  اأن  الإمام  قّرر  فاإذا  قالوا:  ب�سبهة،  الإمام  على 

طاعته وموافقته دفعًا لل�سّر والف�ساد، وهنا نقاتل م�سلمني لأجل اإقامة العدل 

واإزالة الفو�سى. 

اأقاتَل  اأْن  ِم��ْرُت 
ُ
اأ  « اآية : {ی جئ حئ  مئ}.. وحديث:  اأّما التوفيق بني 

اأنواع الكّفار، واإْن  النا�ص.. «  فيقوم على اعتبار حكم الآية عاّمًا ي�سمل كّل 

نزلْت ب�سبٍب خا�ص  بينما يعترب حكم احلديث خا�سًا يف وقت معنّي وجتاه 

قوم معّينني، واإْن ورد بلفٍظ عام. 

ومتطّلبات  دواعي  �َرْت  توفَّ حيثما  عاّمًا  احلديث  حكم  اعتبار  يكن  كما 

وموجبات القتال  حيال الفئة املعتدية من غري امل�سلمني حتى تدخل يف دين 

اهلل، وحيال الفئة الباغية من امل�سلمني حتى تفيئ اإىل اأمر اهلل.

الإ�سالم يف  التج�سيد احلقيقي لقيم  حيحة هي  ال�سّ النبوّي�ة  ال�ّسرية  اإّن   

قوله  من  احلياة،  وم�سكالت  النبوة  م�سرية  ا�ستوعبت  واإّنها  النا�ص،  واقع 

 حمّمد قطب، روؤية اإ�سالمّيـة الأحوال العامل املعا�سر : 55) - 56) .
 

 -(

)-   �سورة احلجرات:  9 .
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 ،
)((

{ ڇ   چ   چ   چ    } تعاىل:  قوله  اإىل   ،
)((

  { چ   تعاىل:  { 

مب�ا يف ذلك من ال�ّدعوة وال�ّدول�ة، على ن�ح�و ما رواه اأبو هريرة [ قال : 

فقال : »انطلقوا اإىل    [ اإْذ خرج علينا ر�سول اهلل   بينما نحن يف امل�سجد 

فناداهم:   [ النبي  فقام  املدرا�ص،  بيت  جئ�نا  حتى  معه  فخرجنا  يهو«. 

القا�سم، فقال:  اأبا  يا  بّلغت  ت�سلموا«. فقالوا: قد  »يا مع�سر يهود، اأ�سلموا 

اأريد«. ثم قالها الثانية، فقالوا: قد بّلغت يا اأبا القا�سم، ثّم قال  ما  »ذلك 

الثالثة، فقال: »اعلموا اأّن الأر�ص هلل ور�سوله، واإيّن اأريد اأن اأْج�ل�ِي�َ�كم، فمن 

.
)3(

وجد منكم مباله �سيئًا فلَي�ِبْعُه، واإّل فاعلموا اأمّنا الأر�ص هلل ور�سوله«

يف  مبا  احلياة  وم�سكالت  النبوة  م�سرية  النبوّي�ة  ال�سرية  ا�ستوعبت  وقد 

وال�ّسلم،  واحلرب  والقّوة،  عف  وال�سّ والهزية،  الن�سر  من  -اأي�سًا-  ذلك 

الواقع، مبكّوناته  الإ�سالمّي�ة وفقه  القيم  تتطّلب فقه  القتداء  واإّن منهجّي�ة 

حتديد  ثم  ومن  القيم،  مع  وتعاملها  مب�سريتها  ال�سرية  وفقه  وا�ستطاعاته، 

املنا�سب  مكانه  يف  وو�سعه  بدّق�ة  الواقع  ا�ستقراء  بعد  القتداء  مو�سع 

من م�سرية ال�سرية، حيث ليجوز يف حال الهزية القتداء بحالت التمكني، 

تعاىل  قوله  من  اب�ت�داء  ال�ستطاعة   ح�دود  �سمن  يقع  الّت�كليف  اأّن  ذلك 

عف،  ال�سّ ح��الت  يف   
  )4(

ڈ} ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    }  :

بينهم�ا  ، وما يكون 
)5(

 { ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   } : تعاىل  بقوله  وانتهاًء 

من ا�ستطاعات وتكليف... هذا عدا عن اإ�سقاط الكثري من القيم والأح�داث 

 .
)6(

ة بامل�ن�اف�قني والك�افرين وج�َلد امل�سلمني بها  اّل�تي ج�اءت خ�ا�سّ

)-     �سورة  العلق : ) .

)-    �سورة  املائدة : 5  .

3-    البخاري، �سحيح، كتاب الإكراه، رقم : 6944، عن اأبي هريرة.

4-   �سورة النحل : 06) .

5-    �سورة البقرة : 93) .

6-      ح�سنه، ال اإكراه حمور ر�سالة النبّوة : 46-  47 .
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الآيات  من  الع�سرات  توؤّيده  �سرعي  حكم  الّدين  على  الإك��راه  عدم  اإّن     

عددًا  اأ�سر  الذي   [ النبي  فعل  ويوؤّيده  حيحة،  ال�سّ والأحاديث  الكرية، 

اأمر  اأو  وقتل،  الّدين-،  على  الإك��راه  دون   - امل�سركني يف حروبه  من  كبريًا 

بقتل عدٍد  قليل منهم لأ�سباب م�سروعة، واأطلق �سراح عدد كبري مقابل فدية 

معّينة، ومّن على الكثريين واأطلقهم بدون فدية  كما فعل مع م�سركي قري�ص 

يوم فتح مّكة، ف�ُسّموا )الّطلقاء(. 

اأحدًا  اأكره   [ اأّنه  التاريخ  اأو  ال�ّسرية  كتب  جميع  يف  اأب��دًا  ُيذكر  ومل 

الإ�سالم. على 

الّر�سول  التايل، خري �ساهد على نهج  النبوّية، الأمنوذج  ال�ّسرية  ولعّل يف 

] اّلذي اأف�سى اإىل دخول الأ�سري يف الإ�سالم عن رغبة واقتناع  ل عن رهبة 
و�سناعة : بعث النبي ] خياًل ِقَبل جند، فجاءت برجٍل من بني حنيفة يقال 

له : ثمامة بن اأثال، فربطوه ب�سارية من �سواري امل�سجد، فخرج اإليه النبي  

] فقال : » ما عندك يا ثمامة « فقال : عندي خرٌي  يا حمّمد، اإن تقتلني 
ف�سْل منه  املال،  تريد  واإن كنت  �ساكر،  تنعم على  ُتْنِعُم  واإن   ،

ٍ
دم تقتل ذا 

ك حتى كان الغد، ثّم قال له : » ما عندك يا ثمامة«  قال:  ما �سئت. فرُتِ

ما قلت لك : اإن تنعم تنعم على �ساكر، فرتك�ه حتى كان بعد الغ�د، فقال: 

ثمامة«.  »اأطلقوا   فقال:  لك،  قلت  ما  : عندي  فقال  ثمامة«.  يا  عندك  »ما 

امل�سجد، فقال:  ث�ّم دخل  امل�سجد، فاغ�ت��سل  اإىل نخ�ٍل ق�ريب من  فانط�لق 

اأ�سه�د اأن ل اإل�ه اإّل اهلل، واأ�سه�د اأّن حمّم�دًا ر�سول اهلل، يا حمّمد، واهلل 

اأحبَّ  اأ�سبح وجهك  اإيّل من وجهك، فقد  اأبغ�ص  وجٌه  الأر���ص  كان على  ما 

الوجوه اإيّل، واهلل ما كان من ديٍن اأبغ�َص اإيّل من دينك، فاأ�سبح دينك اأحبَّ 

الّدين اإيّل، واهلل ما كان من بلٍد اأبغ�ص اإيّل من بلدك، فاأ�سبح بلدك اأحبَّ 

البالد اإيّل، واإّن خيلك اأخذت�ني، واأنا اأريد العمرة، فم�اذا ترى   فب�ّسره ر�سول 
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 : قال  َبْوت،  �سَ  : ق�ائل  ل�ه  قال  مّكة   قِدم  فلّما  يعتمر،  اأن  واأمره   [ اهلل 

ل، ولكن اأ�سلمُت مع حمّمد ر�سول اهلل ]، ول واهلل ل ياأتيكم من اليمامة 

 

.
)((

حّبُة حنطة حّتى ياأذن فيها النبي  ] 

وح���ني اأ���س��ك��ل ع��ل��ى اأم���ري امل��وؤم��ن��ني ع��م��ر ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز  رح��م��ه اهلل 

على  وبقاوؤهم  الجتماعية،  اأحوالهم  يف  للم�سلمني  الذمة  اأه��ل  خمالفة 

ظهراين  بني  يعي�سون  وهم  لالإ�سالم،  املخالف  دينهم  اأحكام  به  جرت  ما 

امل�سلمني، حينذاك كتب اإىل الإمام احل�سن الب�سري رحمه اهلل م�ستفتيًا : 

 

نكاح  من  عليه  هم  وم��ا  ال��ذم��ة،  اأه��ل  تركوا  الرا�سدين  اخللفاء  ب�ال  »م��ا 

رحمه  الب�سري  احل�سن  فاأجابه   .» واخل�ن�ازير  اخلم�ور  واق�ت�ن�اء  املحارم، 

�ا اأنت مّتبع ل مبتدع،  �ا بذلوا اجلزي�ة ل�ُي�رتكوا وما يعتقدون، واإمنَّ اهلل: »اإمنَّ

   .
)((

وال�ّسالم«

عملّي�ة  الإ�سالمّي�ة  الع�سور  اأّي ع�سر من هذه  التاريخ يف  يذكر  كما  مل 

من  حينها  ا�ستنكارًا  جابهت  التي  منها  �سّذ  ما  – با�ست�ث�ناء  واحدة  اإك��راه 

علماء امل�سلمني، اإذ  اأخطاأ امللك املن�سور قالوون يف �سنة 680ه�  باإلزام اأهل 

امل�سلمني  لذلك علماء  ب  َكْرهًا، غ�سِ فاأ�سلموا  الإ�سالم،  بالّدخول يف  الذمة 

والق�ساة يف زمانه، وبعد �ستة اأ�سهر ُع�ق�ِد جمل�ص للعلماء، وقّرروا باأّن هوؤلء 

كانوا ُمكرهني على الّدخول يف الإ�سالم، واأّنه ل يجوز الإكراه يف الّدين، فلهم 

.
)3(

الّرجوع اإىل دينهم، فعاد اأكرثهم اإىل دينهم

حابة، ر�سوان اهلل عليهم، من بعده وجميع اخللفاء وال�ّسالطني   والتزم ال�سّ

واحلّكام بعدم الإكراه منذ اخلالفة الّرا�سدة وحّتى انهيار الّدولة العثمانية.

)-   البخاري، �سحيح، كتاب املغازي، رقم : )437،  عن  اأبي هريرة . 

)-   املودودي، حقوق اأهل الّذّمـة يف الّدولة االإ�سالمّيـة:  0) - )) . 

3-    ابن كثري، البداية والنهاية :  7) /573، 578 .
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اليوم  حّتى  معابدهم  مع  امل�سلمني  دي��ار  يف  امل�سلمني  غري  بقاء  ك��ان  بل 

املجتمعات  جميع  يف  واقعًا  كان  الإ�سالمي  املبداأ  هذا  اأّن  على  قاطعًا  دلياًل 

الإ�سالمّية.  

ويف حديث : »ل يزال طائفة من اأّمتي ظاهرين حتى ياأتيهم اأمر اهلل وهم 

، قال ال�سيخ عبد اهلل بن عبد الّرحمن اأبابطني : » ولي�ص املراد 
)((

ظاهرون« 

مل  حيث   
)((

اأحيانًا« وبال�ّسيف  دائم�ًا  باحلّجة  بل  دائم�ًا،  بال�ّس�يف  الظهور 

يكن اإزهاق اأرواح الكفار هو املق�سود يف حّد ذاته، واإمّن�ا املق�سود بالقتال 

الّدليل )اأي  باإقامة  اأمكن الهداية  الهداية، ببقاء النف�ص حّي�ة، حتى لو  هو 

.
)3(

باحلّجة والإقناع( بغري جهاد القتال : كان اأوىل

)-   البخاري، �سحيح، كتاب العت�سام، رقم : ))73،  عن  املغرية بن �سعبة .

)-   الر�سائل النجدّي�ة : 8/ 8)) )نقاًل عن : اأهمّيـة اجلهاد يف ن�سر الّدعوة االإ�سالمّيـة والّرد على 

الطوائف ال�ساّلة فيه، �ص ))( .

3-   اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، 4 :  77) .
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املبحث اخلام�س: انفتاحية الدعوة االإ�سالمية

ا�ستملت  ر�سالة النبّي  الإن�سان يف كّل اأبعاده ومواقعه وم�ساعره واأفكاره 

ومنطلقاته، مبعاي�سة كّل مفرداته الذاتّية، وا�ستيعاب كّل ظروفه املو�سوعّية، 

واملكان  الزمان  يف  الفكرّية..  ومواقعه  الروحّية  اإح�سا�ساته  كّل  يف  والتعّمق 

الذي  الدعوة  لفقه  موؤ�س�سا    للنبي  الدعوي  ال�سلوك  كان  ولقد  واحلال.. 

ت�ستلهم منه الأجيال املوؤمنة روؤاها ومناهجها يف الدعوة اإىل اهلل

د  اإن�سان الّرحمة يف انفتاحه على كّل الإن�سان،  وهكذا كان النبّي حممَّ

اإىل  نظرته  يف  احلكمة  ور�سول  كّله،  الواقع  على  اإطاللته  يف  الوعي  ونبّي 

ال�ّساحة كّلها بكّل مفرداتها ال�سغرية والكبرية، وظروفها املو�سوعّية القريبة 

والبعيدة، من خالل فهٍم دقيٍق لالإن�سان يف تقّلباته وتطّلعاته ونقاط �سعفه 

قبل  الّدعوة  ال�ستيعاب يف مرحلة  على  القدرة  له  الذي جعل  الأمر  وقّوته، 

الهجرة، ويف مرحلة ما بعد الهجرة، وتلك هي امل�ساألة الر�سالّية يف مهّمته.

- منطلقات واقع االنفتاحّية واآفاقها:

اإّن ما نحاول اأن نتلّم�سه ب�سكل �سريع عرب معطيات عّدة  تالية من منطلقات 

يف  مت�سّمنة  الإ�سالمّية،  للّدعوة  النفتاحّية  الطبيعة  متث�ّل  وال�ّسنة  الكتاب 

ثناياها مقّومات النطالقة كاآفاق للدعوة باحلكمة واملوعظة احل�سنة.

- املعطى االأول: املراحل الّدعوّية.

دًا  انطلق يف دعوته بالطريقة ال�سّرية  نقراأ يف كتب ال�سرية اأنَّ النبّي حممَّ

يف  دخل  حتى  وهدوء...  باأدب  الأفراد  يدعو  فكان  �سنوات،  ثالث  مدى  يف 

الإ�سالم بح�سن ال�سحبة والع�سرة جماعة بلغوا اأربعني رجاًل، وكان اأ�سحاب 

  اإذا �سّلوا ذهبوا يف ال�سعاب لي�ستخفوا ب�سالتهم من قومهم. 
ّ

ر�سول اهلل
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يف  للّدعوة  الإ�سالمّية  �ُس�َص 
ُ
الأ ي�سع  اأن  بذلك  اأراد   اإمّنا     والنبّي 

بالواقع  حتيط  التي  عبة  ال�سّ الأو�ساع  تقدير  خالل  من  هادئة  ظروف 

�سيما  ول  للّنا�ص،  تتيح  ل  فعل  ردود  تن�سئ  قد  الأوىل  دمة  ال�سّ لأنَّ  هناك، 

الدعوة  ال�سّرية يف  تكون  وبذلك  للدعوة،  ي�ستجيبوا  اأن  امل�ست�سعفني منهم، 

مع  لينطلقوا  الّنا�ص  من  ممكن  قدر  اأكرب  ا�ستيعاب  اجتاه  يف  حركة  الأوىل 

الر�سول يف بناء املجتمع الإ�سالمي الأّول يف مكة، لتهيئة الأجواء للمواجهة يف 

املرحلة القادمة، بعد اأن يكونوا قد ا�ستوعبوا املفاهيم الإيانية يف عقولهم، 

قبل  من  امل�ساّد  التحدي  ا�ستيعاب  موقف  يقّوي  ما  قلوبهم،  يف  وعا�سوها 

.
)((

امل�سركني لالإ�سالم وامل�سلمني

  الر�سول  ينح  اأن  الدعوة  يف  ال�سّري  الأ�سلوب  هذا  ا�ستطاع  ا  ورمبَّ

على  وقدرتهم  لها،  الّنا�ص  ا�ستجابة  مدى  على  لالطالع  الهادئة  الفر�سة 

تثري  قد  التي  املجابهة  بعيدًا من �سو�ساء  اآفاتها،  على  وانفتاحهم  الثبات، 

امل�ساكل التي ُتبعد الداعية عن احل�سول على و�سوح الروؤية لالأ�سياء.

ولكنَّ الدعوة ال�سّرية تبقى مرحلًة خا�سعة للظروف املو�سوعّية املحيطة 

بال�ّساحة، التي قد متّثل مرحلة حت�سريية ملرحلة جديدة علنية تواجه الواقع 

اأفكاره يف  الراكدة وتهز اقتناعاته وتبعرث روا�سبه، وحتّرك  فتحرك مياهه 

يوؤّدي  و�سراع  جدال  يف  الدخول  يفر�ص  الذي  الأمر  اجلديد،  الفكر  اجتاه 

تف�سح  بحيث  املواجهة،  وم�ساكل  املعاناة  اآلم  من  املزيد  اإىل  بالدعاة 

التي  القّوة  بنف�ص  له  الراف�سة  العقول  اإىل  الإ�سالم  لدخول  املجال  يف 

يدخل فيها اإىل العقول املوؤمنة به، لأنَّ الرف�ص قد يثري الكثري من الهتمام، 

ويحّرك املزيد من اخلطوات، ويدفع باملوقف اإىل اأكرث من منعطف يف اجتاه 

الهدف الكبري.

)- املباركفوري الّرحيق املختوم: 91-88.
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واأن  باأمره،  الّنا�ص  يجاهر  واأن  به،  ي�سدع مبا جاء  اأن     
ّ

اهلل اأمره  ثمَّ 

ٿ}  ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   تعاىل:{ٺ   قوله  يف  وذلك  اإليه،  يدعو 

)احلجر:94(. وقال تعاىل:{ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ} )احلجر:89(.، 

الإيان   يف  الّرغبة  بني  منهم  الكثري  وقف  اّلذين  الأقربني  ع�سريته  فاأنذر 

.
)(( وبني الإح�سا�ص بامل�سوؤولية العائلية جتاه حماية النبّي

�و�ساء الفكرّية والروحّية وال�سعورّية يف  وقد اأثارت الّدعوة الكثري من ال�سّ

اأجواء قري�ص بالّذات، ل�سّيما بعد اأن بداأ النبّي  يتحّدى الأ�سنام بفكرة 

وبداأت  الوثنّية،  الذهنّية  لهذه  اخلا�سعة  القر�سّيني  عقول  وي�سفه  التوحيد، 

ها ر�سول اهلل  قري�ص بالعرو�ص الإغرائية من موقع القّوة احلميمة، ورَف�سَ

واحل�سار،  والتعذيب  ال�سطهاد  وكان  الر�سالية،  القّوة  موقع  من   

لبة، ل يرتاجع ول يلني  وبرز الّر�سول  يف �سخ�سّيته القوّية الهادئة ال�سّ

 ، 
ّ

ول يقاطع، بل يبقى منفتحًا على اجلميع يدعوهم اإىل �سماع اآيات اهلل

ذلك  كان  اإذا  عّما  النظر  ب�سرف  اإليه،  ي�ستمعوا  اأن  هي  عنده  امل�ساألة  لأنَّ 

احرتامهم  على  اإىل احل�سول  يطمح  كان  فقد  ل؟   اأم  اإيانهم  اإىل  يوؤّدي 

  التي تثري يف عقولهم وم�ساعرهم املزيج 
ّ

لر�سالته من خالل اآيات اهلل

نَّهم  لأ لها،  اخل�سوع  اإلَّ  يلكون  فال  والتفكري،  والده�سة  الإعجاب  من 

ل�م ي�سمعوا من قبل ذلك مثل هذه الروعة والعذوبة والقّوة والعمق والن�سياب.  

هم كانوا يعي�سون »عقدة الّرف�ص«، لأنَّ هذه الّدعوة اجلديدة متّثل ثورة  ولكنَّ

على الأفكار  والعادات  والتقاليد  والمتيازات، ما يقلب اأو�ساعهم راأ�سًا على 

...
)((

عقب

غط على امل�سلمني امل�ست�سعفني، واأذن النبّي  بالهجرة للبع�ص  وا�ستّد ال�سّ

الفتنة يف دينه،  رب على ال�سطهاد والتعذيب خوفًا من  مّمن ل يلك ال�سّ

)- ابن القّيم اجلوزّية: زاد املعاد يف هدي خري العباد، 1 : 84.

)- املباركفوري الّرحيق املختوم : 108-92.
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اإىل مكة  تاأتي  التي  الوفود  البع�ص الآخر...  وكان يقوم بزيارة كّل  واأبقى 

�سّده،  القر�سية  الّدعاية  تاأثري  من  وليخّفف   ،  
ّ

اهلل ر�سالة  ليبّلغهم 

لأنَّ كّل هّمه كان اأن يثري التفكري لديهم بق�سّية الدعوة بهدف تطويق الدعاية 

ة من خالل اإثارته لعنا�سر �سخ�سيته اأو طبيعة دعوته، حتى  القر�سية امل�سادَّ

احلكم،                                                                                                                    يف  التوازن  لهم  لي�ستقيم  كافة،  جوانبها  من  املوقف  �سورة  يحمل 

فال تتغلب لديهم ال�سورة امل�سوهة للر�سالة وللر�سول من خالل قري�ص.

الّدعوة  الّر�سايل يف خّط  الّن�ساط   من هذا   
ّ

اهلل ر�سول  اأراد  وهكذا 

يف هذه الفرتة، اأن ي�ستفيد من موقع مّكة الذي يجمع يف خ�سو�سّيته اأكرث 

من عنوان يجتذب الّنا�ص اإليها، يف امل�ساألة الدينية والقت�سادية والثقافية 

اإىل هوؤلء  الو�سول  اإىل بذله يف  الذي قد يحتاج  ونحوها، ليخت�سر اجلهد 

الّنا�ص يف بلدانهم املتنوعة.

الّنا�ص كو�سيلٍة  اإىل قلوب  اأن ي�سل  بهذا اجلهد    النبّي  ا�ستطاع  وقد 

ن- بذلك- من اإدخال اأهل يرثب  و�سائل و�سوله اإىل عقولهم، كما متكَّ من 

مواقع  من  متقّدم  كموقع  املقبلة،  عا�سمته  البلدة  هذه  لتكون  الإ�سالم،  يف 

القّوة التي حتّرره وحتّرر امل�سلمني معه من البقاء حتت تاأثري قري�ص، وجتعله 

قّوة  تتحّدى  كقّوة  معها  املجابهة  خّط  يف  فيه  يقف  الذي  املوقع  يف 

اأخرى، يف عملية �سراع بني القوى، مّما كانت اجلزيرة العربية بحاجة اإليه 

يخ�سعون  كانوا  الّنا�ص  اأنَّ  باعتبار  الإ�سالم،  على  امل�ستقبلي  انفتاحها  يف 

.
)((

يف انتماءاتهم للتوازن يف القّوة بني مواقع القوى هناك

ثمَّ كانت الق�سّية الإيجابّية يف ذلك اأنَّ امل�سلمني ح�سلوا على موقع هجرة 

قوّي م�ستقّر يكنهم يف املدى القريب من بناِء املجتمع اجلديد الذي يجتذب 

الّنا�ص اإليه بفعل العوامل املتعددة التي حتتوي اأفكار الّنا�ص وم�ساعرهم. 

1- املباركفوري الّرحيق املختوم: 154-149.
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  اّتبعها النبّي  اإنَّ درا�ستنا لهذه املرحلة توحي باخلّطة الّدقيقة التي 

يف الّدعوة، والتي ا�ستفادت من الّظروف ال�ّسلبّية والإيجابّية املحيطة بالواقع 

عب الذي كان يتحّداه، بحيث ا�ستطاع اأن ينفتح على الواقع كّله، ليحرك  ال�سّ

املوؤمنني باجتاه الهدف الكبري، وهو ن�سر ر�سالة التوحيد والتنوير والتح�سر 

والفالح مبنطق احلكمة واملوعظة والقدوة احل�سنة...

اأجواء  عن  الناجمة  الإن�سانية  العاطفة  اإىل  بحاجة  ور�سالة  دعوة  كّل  اإنَّ 

اأتباعها  ي�سطهدون  وهم  الّدعوة   اأعداء  النا�ص  يرى  عندما   ال�سطهاد 

التي  موقع احلركة  التاأييد  يف  اأجواء  اإىل  بحاجة  كما هي  ودعاتها، متامًا 

تواجه التحدي امل�ساّد بقّوة و�سالبة وثبات، فتلتقي بالفكر الذي ي�ستجيب 

لها لين�سمَّ اإليها.

   - املعطى الثاين: بني اأ�سلوب الرفق ومنطق املواجهة.  

لالإحلاح  ي�ستجب  ول�م  املكّية،  املرحلة  يف  بالقتال    للنبّي  يوؤذن  ل�م    

الّر�سالية  امل�سلحة  لأنَّ  الُعدوان،  على  للردِّ  الأقوياء  امل�سلمني  املتوا�سل من 

موقع  من  قلوبهم  اإىل  ويدخل  الّنا�ص   عقول  يحتوي  اأن  عليه  تفر�ص  كانت 

الّرفق الهادئ املتوازن يف اأكرث الأ�ساليب اإن�سانية، بحيث ل جمال يف حركة 

الّدعوة اإلَّ للكلمة الطّيبة والأ�سلوب احلكيم والنظرة احلانية واللغة احللوة، 

عليهم  ت�سغط  اأن  ل  اأفكارهم   الّنا�ص  على  تقتحم  اأن  الّدعوة  مهّمة  لأنَّ 

اأو�ساعهم، وذلك من خالل ما حتاوله من احل�سول على اإيان الّنا�ص  يف 

ومن  جهة،  من  هذا  وروحّيتها.  الّدعوة  لفكر  والّروحي  الفكري  وعيهم  يف 

الأقربني  الّنا�ص  ي�سغل  للّدعوة  الأوىل  املراحل  يف  العنف  فاإنَّ  اأخرى،  جهة 

راع الّدامي يف حركة الفعل ورّد الفعل، ما يجعل  والأبعدين مبفردات ال�سّ

راع،  الرتكيز - ل �سّيما يف جمتمع كاملجتمع اجلاهلي - حول ق�سايا ال�سّ

العنف  لأعمال  ة  امل�سادَّ امل�ساعر  من  الكثري  ويختزن  الّدعوة،  ق�سايا  ل 
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فيما قد يثريه من الع�سبّيات والنفعالت اّلتي قد حتتويها ال�ساحة، بحيث 

ل يرتك للتعاطف مع �ساحب الّدعوة واأتباعها جماًل، مّما يحتاجه من ذلك 

يف البدايات التي هي مرحلة التاأ�سي�ص.

وقد لحظنا اأنَّ الإ�سالم من خالل النبّي ، قد ا�ستطاع ا�ستيعاب الكثري 

من الّنا�ص- بهذا الأ�سلوب- �سواء منهم اّلذين اأ�سلموا، اأو اّلذين تعاطفوا، 

راع  ال�سّ اأجواء  يف  والنبوية  القراآنية  الّدعوة  نداءات  عن  �سمعوا  اّلذين  اأو 

ال�ّسلمي.

- املعطى الثالث: االقتناعات من موقع الفكر.

يّثل  باأنَّه  الإيحاء  موقع  من  الإ�سالم  فكرة    اهلل  ر�سول  عر�ص  لقد 

و�سيلة من  اأّي  اإىل  الفكر من دون حاجة  نف�سها على  التي تفر�ص  احلقيقة 

  و�سائل ال�سغط، ما ينح الإن�سان الذي يحرتم نف�سه القتناع باأنَّ النبّي

والتاأّمل  الفكر  موقع  من  القتناعات  اإىل  ي�سل  اأن  له  ويريد  فكره   يحرتم 

واحلوار مع الّدعوة اجلديدة التي تعر�ص كّل �سيء للحوار، حّتى يف الق�سايا 

 
ّ

اهلل كوجود  العقيدة،  م�ستوى  على  الّدعوة  م�ساألة  يف  الأ�سا�ص  متّثل  التي 

القراآن  فيها  مبا  وكتبه  ر�سله   و�سخ�سّيات  املالئكة  من  وجنوده  وتوحيده 

بالتي هي  يكون  اأن  له  واأراد  للجدال،  اعتربها خا�سعة  فقد  الآخر،  واليوم 

اأح�سن يف نطاق الكلمة الأح�سن.

مئىئ   حئ   جئ     تعاىل:{ی   قوله  يف  التالية  الآيات  يف  لحظناه  ما  وهذا 

ىت    مت   خت   حت   جت   يب   مبىب   خب   حب     جب   يئ  
 ،)  (56 البقرة:   ( جخ}  مح   جح   حجمج   يث   ىث   مث   جث   يت  

ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    } وقوله: 

ڄ   ڄ   {ڄ   وقوله:   ،)  99 يون�ص:   ( ڃ}  ڄ   ڄ   ڄ  
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ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  
ھ    ہ   ہ   ہ    {ہ   وقوله:   ،)(9 الكهف:   ( ک}  ک  
ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ  

ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ} ) النحل: 5)) (.
عائدة  كق�سّية  واحلّق  الّدين  ق�سّية  يعر�ص  الإ�سالم  ّن  اأ يتبنّي  وبهذا 

بروؤية  والغّي  الّر�سد  يواجه  اّلذي  احلكيم  الفطري  الإن�سان  اختيار  اإىل 

الذي  العميق  املّتزن  الناقد  الفكر  الأمور يف �سوء  وا�سحة، ل تختلط معها 

يواجه م�سوؤولية النتماء للكفر اأو الإيان.. يختار من موقع اإح�سا�سه باجلدية 

يف ق�سايا الفكر احليوّي املنفتح على امل�سري. ويثري امل�ساألة يف موقف ر�سول 

اهلل  والّداعية لتكون الّدعوة باحلكمة، لكي يتمّكن من النفتاح على واقع 

الإن�سان يف ذهّنيته ويف ظروفه ويف نقاط �سعفه وقوته، لتكون الكلمة املنا�سبة 

و�سع  من  احلكمة  عنه  تعرّب  فيما  املنا�سب،  لل�ّسخ�ص  املنا�سب  املوقع  يف 

ال�سيء يف مو�سعه، واملوعظة احل�سنة التي تالم�ص م�ساعر الإن�سان وحترتم 

اأحا�سي�سه، وتفتح له الآفاق الوا�سعة على اأكرث من ق�سية من ق�سايا الدعوة 

يف م�سائل الفكر والروح، واجلدال بالتي هي اأح�سن الذي ينطلق من روحّية 

الإن�سان الذي ينفتح على الإن�سان الآخر يف عملّية ان�سجام واحرتام، بحيث 

الفكرة  اإي�سال  يف  الطّيب  والأ�سلوب  الطيبة  الكلمة  اإىل  حاجته  يتح�ّس�ص 

اجلديدة اإىل عقله وقلبه، لأنَّ الكلمة القا�سية والأ�سلوب اجلاّف يُحولن بني 

الإن�سان وبني الإقبال على الفكرة التي يحملها ويدعو اإليها الإن�سان الآخر.

بعده-  والّدعاة من   - النبّي  قد طالب  الكرمي  القراآن  اأنَّ  كما نالحظ 

الّداعية،  اأو    اهلل  ر�سول  يعي�سها  اأن  ُبدَّ  ل  التي  الإن�سانية  بالّروح  التحّلي 

الّنا�ص  على  ال�ساغطة  ال�سيطرة  له  يجعل  ل�م     
ّ

اهلل اأنَّ  وجوهرها 
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{ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې}  الدعوة:  م�ساألة   يف 

ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ    ڭ   ڭ   ڭ    }  ،)  ((-  (( الغا�سية:   (

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ} ) ق: 45 (.

باأنَّ هناك حقيقة كامنة  بالّتذكري، يوحي  الّدعوة  التعبري عن  ا كان  ورمبَّ

 واليوم الآخر، وقد 
ّ

اآفاق الإيان باهلل يف الّذات الإن�سانّية منفتحة على كّل 

ل يكت�سف الإن�سان هذه احلقيقة يف داخل ذاته من خالل الأجواء النف�سّية 

روا�سبه  خالل  من  به  املحيطة  املعّقدة  الأو�ساع  ُتفر�سها  التي  اغطة  ال�سّ

له  الآخرين  تذكري  اإىل  بحاجة  يجعله  ما  الواقعّية،  وتعقيداته  التاريخّية 

بالطريقة التي يكن اأن تهّز  م�ساعره  وتثري اأفكاره .

  * املعطى الرابع: درا�سة الّذات االإن�سانّية.

اأّن  باعتبار  ومتكاملة،  عميقة  درا�سة  الإن�سان  واقع  در�ص    النبّي  اإنَّ   

الذي  اإليه،   
ّ

اهلل وحي  خالل  من  وذلك  الإ�سالم،  يف  النا�ص  دخول  غايته 

يعترب اأن ق�سية التغيري الفكري لي�ست من امل�سائل الب�سيطة التي يكن لأّي 

عيد الفكري اأن تبُلَغها ب�سهولة ويف وقٍت قريب، لأنَّ  دعوة تغيريّية على ال�سّ

اإ�سافة اإىل  الق�سّية تّت�سل باجلانب الفكري والنف�سي والعملي لل�سخ�سية، 

ة املحيطة به، الأمر الذي يحتاج اإىل اإعداد طويل  الظروف املو�سوعية امل�سادَّ

الروحية  والإثارة  النف�سي  والإيحاء  الفكري  الأداء  طريقة  يف  لل�سخ�سّية 

وح�سد الأجواء املالئمة.

 وهذا ما جعل الّدعوة الإ�سالمّية تكتفي من الإن�سان يف اإ�سالمه باإعالن 

ا تعمل على تقدمي  ال�سهادتني حتى ولو ل�م يكن ذلك عن اقتناع اإياين، بل رمبَّ

الإغراءات املادّية، التي ت�سّجعه على ذلك، كما نالحظ ذلك يف ت�سريع �سهم 

املوؤلفة قلوبهم يف الّزكاة، اأو اإيجاد ال�سغوط النف�سية اأو الواقعية التي تدعوه 

اإىل ذلك.
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وقد حّدثنا القراآن الكرمي عن الأعراب مّمن دخلوا يف الإ�سالم دون وعي 

الآية  توحي  كما  الإياين،  القتناع  م�ستوى  اإىل  ي�سلوا  ول�م  ديني،  ثقايف- 

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   کک   ک   ڑ    } الكرية: 

ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  
ھ }  )احلجرات: 4)(.

ومن املالحظ اأنَّ هذه الآية اأو�سحت احلّد الفا�سل بني ) الإيان ( الذي 

الذي   ) الإ�سالم   ( وبني  القلبية،  الفكرّية  الوجدانّية  القتناعات  عن  يعرّب 

بالنتماء  اللتزام  حيث  من  الإ�سالمي  لالنتماء  العملي  اخل�سوع  عن  يعرّب 

اأمناط  بع�ص  من  ذلك  يتطّلبه  ما  مع  والن�سجام  امل�سلم  للمجتمع  الذاتي 

ال�ّس�لوك العملي.

الّدائرة  البقاء  يف  بالإ�سالم مبجّرد  الإعالن  قبول  فاإنَّ   اأّي حال،  وعلى 

النتمائّية ال�سكلّية يف الكلمة وال�ّسلوك، بعيدًا عن الرتكيز يف الدائرة الواقعّية 

ا تعود احلكمة  رورة والأهمّية مبكان. و رمبَّ للفكر والّروح والوجدان، من ال�سّ

من ذلك اإىل جملة من الأمور:

    اأ- حتييد النا�س عن جمتمع الكفر وال�سرك:

وال�سرك،  الكفر  جمتمع  عن  الّنا�ص  حتييد  على  يعمل  كان    النبّي  اإّن 

ليدخلوا يف جمتمع الإ�سالم، لي�سمن بذلك ابتعادهم عن الأجواء العدوانّية 

التي قد تتحّول اإىل مواقع عدائّية حماربة، واقرتابهم من الأجواء الإ�سالمّية 

التي قد توؤّدي بهم اإىل الوقوف �سّد امل�سركني يف حالة احلرب، انطالقًا من 

الأو�ساع اجلديدة التي متّثل مواقعهم احلا�سرة.

كم�سلمني،  الإ�سالمية  ال�ساحة  يف  يدخلوا  اأن  لهم    النبّي  اأراد  ولقد 

ليعي�سوا روحانية الإ�سالم واأخالقيته واأ�ساليبه يف العالقات ويف املعامالت، 

بالعاطفة  مليئة  معهم  طبيعّية  عالقات  واإقامة  امل�سلمني،  على  والنفتاح 
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   عن قرب، 
ّ

ة، في�ستمعون اإىل كالم اهلل واحلنان، منطلقة يف اأجواء الأخوَّ

ليقودهم ذلك اإىل التفكري والتاأّمل بعيدًا عن احلالت النفعالّية املت�سنجة 

ا ا�ستطاعوا  التي حتكم جمتمع الكفر يف نظرته العدوانية لالإ�سالم، فرمبَّ

بالإ�سالم،  اقتناعهم  يوؤّكدوا  اأن  الفكرية  التاأّملية  احلالت  هذه  خالل  من 

باعتبار اأنَّه دين الفطرة الذي يلتقي به الإن�سان يف العمق الإياين، اإذا ابتعد 

عن احلواجز الداخلية اأو اخلارجية التي متنعه من ذلك.

وقد يكون الهدف من وراء ذلك اأنَّ الإ�سالم يريد لهوؤلء اأن يكونوا املدخل 

اجليل  نَّ  لأ بالإ�سالم،  الرتباط  نحو  وعوائلهم  اأولدهم  لنطالقة 

الثاين الذي ين�ساأ يف املجتمع الإ�سالمي من خالل اجلّو العام، ويتحّرك 

من خالل النتماء الإ�سالمي، �سوف يدخل يف عمق احلياة الجتماعية بفعل 

تلك العوامل الذاتية ب�سكل طبيعي جدًا. كما نالحظ ذلك يف الآباء الذين 

 بن اأبّي، فكان اأولدهم من اأ�سّد الّنا�ص 
ّ

دخلوا يف الإ�سالم- نفاقًا- كعبد اهلل

اإخال�سًا لالإ�سالم وللم�سلمني، كما �سريد  فيما ياأتي من حديث عن املعطيات 

اأّمه ) جال�ص ( مّمن تخّلف  ة عمري  بن �سعد مع  زوج  ال�ّسابعة، كذا ق�سّ

.
)((

عن ر�سول اهلل   يف غزوة تبوك

وقد تكون احلكمة يف ذلك هو التدّرج النف�سي يف قبول الإ�سالم من خالل 

الإبقاء على بع�ص مرتكزاتهم الفكرّية والنف�سية ريثما يتاح لهم النتقال 

اإىل مرحلة اأخرى يتمّكنون فيها من النفتاح على مرتكزات الإ�سالم بطريقة 

هادئة متوازنة، فتدخل مفردات الإ�سالم يف وعيهم الّروحي، من دون احلاجة 

اإىل �سدمة عنيفة اأو هزة قوية، يف عملّية منّو طبيعي للفكر  والإيان، نحو: 

موقف �سعد بن معاذ و�سعد بن عبادة -�سّيدا الأن�سار من الأو�ص واخلزرج - 

.
)((

مع ر�سول اهلل   يف غزوة الأحزاب

1- ابن ه�سام ال�سرية النبوّية ، 1 : 519.

2- املباركفوري الّرحيق املختوم: 370- 371.
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وقد حّققت هذه التجربة احلّية التي انطلقت يف هذا الجتاه جناحًا كبريًا 

التي  املناطق  العربّية وكّل  الإ�سالم ب�سرعة يف اجلزيرة  انت�سار  على �سعيد 

دخلها، �سواء اأكان ذلك من طريق الفتح اأو الّدعوة، بحيث كان لهذا الأ�سلوب 

الذي فر�سته اأجواء احلرب احلاكمة اأو حالت ال�سغط املتنّوعة اأثره الكبري  

يف المتداد الإ�سالمي فيها، بفعل اإ�سالم اأهلها بالطريقة املذكورة، ما جعل 

الأجيال الأخرى من اأكرث امل�سلمني اإخال�سًا.

ب- احرتام حقوق االإن�سان يف حرّية االعتقاد اأو االنتماء الفكري:

ا يثري بع�ص الّنا�ص حول هذا الأ�سلوب عالمات ا�ستفهام متعّددة يف  ورمبَّ

م�ساألة حرّية الفكر، من خالل احرتام حقوق الإن�سان يف حرّية النتماء اإىل 

الفكر الذي يقتنع به من دون �سغط نف�سّي اأو ج�سدّي، اأو على �سعيد النتائج 

ال�سلبية التي توؤثر �سلبًا على املجتمع وعلى امل�سرية الإ�سالمية، من خالل 

دخول فريق كبري من الّنا�ص الذين ل يدخلون اإىل ال�ساحة، وهم غري �سادقني 

الكيد  من  تتمّكن  الأّمة  داخل  م�ساّدة يف  قّوة  اإىل  يحّولهم  ما  اإيانهم،  يف 

لالإ�سالم وامل�سلمني من الداخل، كما ح�سل مع امل�سلمني يف جمتمع املدينة، 

يف  دخلوا  الذين  هوؤلء  احتوى  عندما  املجتمعات،  من  غريه  يف  اأو 

الإ�سالم رغبًة  ورهبًة  من دون اقتناع ذاتي اأو اإخال�ص روحّي، فا�ستطاعوا 

اإثارة العديد من امل�سكالت، فعاثوا يف  على امل�ستويني الداخلي واخلارجي، 

الأر�ص ف�سادًا، وتاآمروا على امل�سلمني وعلى الإ�سالم يف احلروب التي حدثت 

اأكرث  من  املنافقني  م�سكلة  لت�سبح    !! اليهود..  اأو  امل�سركني  وبني  بينهم 

امل�سكالت تعقيدًا يف احلياة الإ�سالمية، حتى اأخذت حجمًا كبريًا  يف امل�ساحة 

القراآنية يف احلديث عن مواقفهم ال�سلبية يف املجتمع الإ�سالمي.

ال�ستيعاب  اأ�سلوب  يف  �سلبّيات  من  يثريونه  ما  يف  هوؤلء  مع  نتفق  وقد 

�سلبيًا  تاأثريًا  يوؤثر  ل  ولكنَّ ذلك  لالنتماء،  ال�سكلي  الإ�سالمي يف اجلانب 
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يف امل�ساألة من ناحية املبداأ، لأنَّ املنافقني كانوا مو�سع رقابة دقيقة دائمة 

قبل  من  متحّرك  ت�سهري  مو�سع  كانوا  كما  الإ�سالمي،  املجتمع  قبل  من 

  يف ما ينّزله من اآياته، حتى اأنَّهم كانوا يعي�سون احلذر من اأن تنّزل 
ّ

اهلل

عرّب  ما  وهذا  اأو�ساعهم،  وتف�سح  وخمّططاتهم  �سرائرهم  تك�سف  �سورة 

بقوله: {ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     عنه 

ڃچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ} ) التوبة: 64 ( 

 ، النبّي  عهد  يف  الإ�سالمّية  امل�سرية  تاريخ  من   مالحظة  وثّمة 

الإ�سالم  مواجهة  يف  م�ساّد  كبري  بعمل  يقوموا  اأن  ي�ستطيعوا  ل�م  اأنَّهم 

وامل�سلمني، بل كّل ما متّكنوا القيام به كان بع�ص اأنواع الإثارة والتن�سيق مع 

العمل  اأو  الثقافية،  لهم يف ح�ساباتهم  فائدة منه  ل  وامل�سركني مّما  اليهود 

  على اإ�ساعة الأكاذيب يف املجتمع الإ�سالمي مّما يك�سفه القراآن اأو النبّي

ة. اأو امل�سلمون بو�سائلهم اخلا�سّ

خالل  من  الإ�سالمية  لاللتزامات  خا�سعني  املرحلة  تلك  يف  كانوا  وقد 

النتماء لالإ�سالم، بحيث اإنَّهم اإذا اأرادوا اأن يتخّففوا من الواجبات ال�سرعية 

لهم  تتيح  التي  واملرّبرات  الأعذار   تقدمي  اإىل  يبادرون  وغريه،  اجلهاد  يف 

ة كّل  الن�سحاب بحجة �سرعّية، وكان القراآن الكرمي يالحق بطريقته اخلا�سّ

حيثّيات هذه الّظاهرة بقّوة، فتمّكن من ف�سح خلفّياتها بو�سوح، وعزل كّل 

الذي  بامل�ستوى  والت�سهري   للمراقبة  مو�سعًا  واإبقائها  الجتماعّية،  مواقعها 

َت�سقط به قيمتهم التاأثريية يف واقع امل�سلمني. هذا من جهة.

ومن جهة اأخرى، فاإنَّ الذين دخلوا يف الإ�سالم رغبة ورهبة ل�م يدخلوا يف 

اأنَّ هوؤلء  باأجمعهم، بل كان املنافقون منهم قّلة، فقد لحظنا  النفاق  خّط 

عن  وابتعدوا  الإ�سالمي،  املجتمع  يف  اندجموا  عندما  اإ�سالمهم  ح�سن  قد 

املوؤثرات ال�سلبية التي كانت ترتك اآثارها ال�ساّرة يف �سخ�سّياتهم من خالل 

122



اأجواء الكفر  وال�سالل التي عا�سوا داخلها، واأ�سبحوا من خرية امل�سلمني، 

لأنَّ م�سكلة الكفر- يف اأغلب مواقعها- هي م�سكلة جهل وتخّلف وابتعاد عن 

الأجواء النقّية التي تطّهر اأفكارهم وقلوبهم.

النتائج  اأكرث فاعلّية يف  ويف �سوء ذلك، فاإنَّ الإيجابّيات يف هذا اجلانب 

الطيبة من ال�سلبّيات يف النتائج ال�سّيئة.

يزال،  وما  كان،  الإ�سالم  اأنَّ  وهي  مهمة،  نقطة  اإىل  اللتفات  يجب  وهنا 

يخّطط لبناء دولة، ينتمي الّنا�ص اإىل هوّيتها، ويحملون �سعارها، وين�سمون 

.
ّ

اإىل جي�سها، ويتحّركون لتقوية مواقعها، من اأجل اأن يكون الّدين كّله هلل

من  ممكن  قدٍر  اأكرب  لإخراج  العمل  من  ُبدَّ  ل  كان  املنطلق،  هذا  ومن 

الّنا�ص من �ساحة املوقع امل�ساّد يف اأجواء الكفر، اإىل �ساحة املوقع الإ�سالمي، 

لإ�سعاف ال�ّساحة الكافرة حل�ساب قّوة ال�ّساحة امل�سلمة، مع حت�سني املوقف 

الدولة  متنح  التي  الأمنية  الدقيقة  بالو�سائل  التطبيقي  واملوقع  الفكري  

نها من القوى امل�سادة يف الداخل واخلارج. امل�سلمة املناعة وحت�سّ

   - املعطى اخلام�س: االأ�سلوب التثقيفي.

فتح الأ�سلوب التثقيفي الذي ا�ستخدمه النبّي  املجال لكّل الذين يريدون 

على  ليّطلعوا  احلرب،  حال  من  بالرغم  الإ�سالمي،  املجتمع  يف  يدخلوا  اأن 

عالمات  كّل  على  اجلواب  خاللها-  من  وليجدوا-  الإ�سالمية،  الثقافة 

العقيدة  يف  الإ�سالمية  الق�سايا  كّل  حول  اأفكارهم  تراود  التي  ال�ستفهام 

 من النبّي   اأن يجري كّل م�سرك 
ّ

والت�سريع وال�سلوك العام، فقد اأراد اهلل

وقته  ياأخذ  حتى  الإ�سالمي،  املجتمع  يف  الّدخول  اأراد  اإذا  الأمان  وينحه 

 بكّل تفا�سيلها، فاإذا ا�ستكمل ذلك كّله، 
ّ

الكاف�ي  يف ال�ستماع اإىل اآيات اهلل

كان على النبّي  اأن ير�سل معه من يبلغه ماأمنه بكّل هدوء  واحرتام، كقوله 
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ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   تعاىل: { 

ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ } )التوبة: 6(.
اإنَّنا نالحظ يف هذا الأ�سلوب اللفتة الروحّية الرائعة يف الإيحاء باأنَّ الإ�سالم 

لي�ص دين ال�سغط والإكراه، بل هو دين الرفق والنفتاح، ولذلك فاإنَّه يتيح 

للذين ينكرونه ويحاربونه ويخّططون للق�ساء عليه، اأن يدخلوا اإىل مواقعه 

الوحي،  اإىل  وال�ستماع  التعّلم  الكاف�ي  يف  الوقت  لديهم  ليكون  الّداخلية، 

وما ي�ستتبع ذلك من عالمات ا�ستفهام تتطّلب اجلواب، وحوار يجتذب الرّد، 

وما اإىل ذلك، ما ي�ساعد على اإيجاد الأجواء املالئمة، ل�ستيعاب اأكرب قدر 

التحّرك نحوها  الذين قد يتنعون من  الباحثني عن احلقيقة،  ممكن من 

التي  بالّدرجة  التي قد تثري فيهم اخلوف  القلقة  الأمنية  الأو�ساع  لوجود 

ل يرون فيها اأّي جمال للو�سول اإىل امل�سادر احلقيقية للمعلومات الدقيقة.

- املعطى ال�ساد�س: ال�سورى للو�سول اإىل النتائج احلا�سمة.

- الأثر 
ّ

كان لعتماد النبي  اأ�سلوب ال�سورى مع امل�سلمني- بتوجيه من اهلل

الكبري يف الو�سول اإىل النتائج احلا�سمة يف الق�سايا العامة، والإيحاء اإليهم 

اأو لي�ص لهم  اأتباع ي�ستهلكون التعليمات ويخ�سعون لها،  باأنَّهم لي�سوا جمّرد 

من الأمر �سيء  يف تقرير ق�سايا احلرب وال�سلم، اأو يف تركيز اأمور الواقع 

لتكون  كّله،  الإ�سالمي  بالواقع  املت�سل  والقت�سادي  والجتماعي  ال�سيا�سي 

اأو نهي، وطاعة وانقياد، من دون  امل�ساألة بني القيادة والرعّية م�ساألة اأمر 

اأن يكون لهم دور  يف  وعي اخلّط الذي ُيراد لهم اأن ي�سريوا عليه، بل اأكد اأنهم 

 ، سركاء يف اإثارة كّل املالحظات حول كّل الق�سايا التي يبحثونها مع النبّي�

الكبرية،  الأهداف  اإىل  للو�سول  بها  يتحّرك  التي  كّل اخلطط  مناق�سة  ويف 

يقبل  ل  الذي  الت�سريع  م�ستوى  الق�سية ق�سية حا�سمة على  تكون  ل  عندما 

املناق�سة، بل تكون ق�سية متحّركة على �سعيد حركة التطبيق، اأو التخطيط 
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والدخول  الراأي،  يف  امل�ساركة  يف  احلّق  فلهم  العاّمة،  اخلطوط  داخل  يف 

يف التفا�سيل ال�سغرية والكبرية يف حركة الواقع، من دون اأن ينتق�ص ذلك 

من �سخ�سّية القيادة وفاعلّيتها ودورها احلا�سم. وهذا هو ما توحي به الآية 

الكرية يف قوله تعاىل: {پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  

ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ} ) اآ ل عمران: 59) ( 

 وهذا هو الذي يوؤّكد م�ساألة التفاعل يف حركة القرارات املهمة بني القيادة 

الثقة  على  القائمة  احلميمة  والعالقة  الروحي،  النفتاح  ويحّقق  والرعّية، 

املتبادلة بينهما، ا�ستطاع النبّي   من خاللها اأن يحّقق ال�ستيعاب العاطفي 

اأن يدخلوا  للجماهري من حوله، واأن ينع الآخرين من املنافقني  وغريهم 

اإىل عقولهم واإىل قلوبهم  واإىل حركتهم العاّمة يف احلياة.

-املعطى ال�سابع: االحتواء االإيجابي للت�سرفات ال�سلبية.

الت�سّرفات    اهلل  ر�سول  ركزه  الذي  الإيجابي  الحتواء  اأ�سلوب  واجه 

مّمن  الإ�سالمي،  املجتمع  داخل  يف  املنافقني  بع�ص  بها  يقوم  التي  ال�سلبّية 

العنا�سر  على  اللعب  خالل  من  امل�سلمني  بني  الفتنة  اإثارة  يريدون  كانوا 

النفعالية املثرية للع�سبيات القبلية اأو الذاتية، وهذا ما لحظناه يف ق�سة 

اإىل  رجع  اإن  ه  اأنَّ زعم  الذي  املدينة،  يف  املنافقني  راأ�ص  اأبّي،  بن   
ّ

اهلل عبد 

املدينة ليخرجّن الأعز منها الأذل، يف  قوله تعاىل: {ژ  ژ  ڑ  ڑ     

ک  ک  ک           ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  
ڳ   ڳ    ڱ    ڱ} ) املنافقون: 8 ( 

 بن اأبّي  اأتى ر�سول اهلل  فقال: » يا ر�سول اهلل، 
ّ

 بن عبد اهلل
ّ

اإّن عبد اهلل

 بن اأبّي  يف ما بلغك عنه، فاإن كنت ل ُبدَّ 
ّ

اإنه بلغني اأنَّك تريد قتل عبد اهلل

 لقد علمت اخلزرج ما كان 
ّ

فاعاًل  فُمْرين به، فاأنا اأحمل اإليك راأ�سه فواهلل
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فيقتله،  به غريي  تاأمر  اأن  اأخ�سى  واإيّن  مّني،  بوالده  بّر   اأ لها من  رجل 

 بن اأبّي  ي�سي يف الّنا�ص، فاأقتله، 
ّ

فال تدعني نف�سي اأنظر اإىل قاتل عبد اهلل

فاأقتل موؤمنًا بكافر  فاأدخل الّنار«، فقال ر�سول اهلل : »بل نرتّفق به ونح�سن 

�سحبته ما بقي معنا«.

وجعل بعد ذلك، اإذا اأحدث احلدث كان قومه هم الذين يعاتبونه وياأخذونه 

  لعمر بن اخلطاب حني بلغه ذلك من �ساأنهم: 
ّ

ويعّنفونه، فقال ر�سول اهلل

له  لأرعدت  اقتله  يل:  قلت  يوم  قتلته  لو   
ّ

واهلل اأما  عمر؟  يا  ترى  »كيف 

 علمت. لأمر  ر�سول 
ّ

اآنف، لو اأمرتها اليوم بقتله لقتلته«، قال عمر: » قد واهلل

.
)((

  اأعظم بركة من اأمري«
ّ

اهلل

فنحن نالحظ اأنَّ العفو النبوّي عن هذا املنافق احلاقد الذي كان يطمع 

 الذي بلغ القّمة 
ّ

اأن يعّمق اإيان ولده عبد اهلل باملُلك يف قومه، قد ا�ستطاع 

 ولر�سوله وللم�سلمني، كما ا�ستطاع اأن ي�ستوعب قومه الذين 
ّ

يف اإخال�سه هلل

هالهم التحّدي الذي وّجهه هذا املنافق اإىل الر�سول ، فوقفوا وقفة واحدة 

  سّده يف هذا املوقف واأمثاله من املواقف امل�ساّدة، لأنَّهم قّدروا للر�سول�

  عفوه عنه، مع قدرته على النتقام منه، وهذا ما كان يهدف اإليه الر�سول

من خالل ذلك .

يقفه  اأن  يكن  الذي  املوقف    الر�سول  بها  اّتخذ  اأخرى  ة  ق�سّ وهناك 

اإىل  الّنا�ص  في�سطر  الّنا�ص،  بال�سر على  ال�سغط  الذين يلكون  الّنا�ص من 

اإكرامهم اتقاًء ل�سّرهم، اأّن رجاًل ا�ستاأذن على النبّي  فلّما راآه، قال: »بئ�ص 

وجهه   يف     النبّي  تطّلق  جل�ص  فلّما  الع�سرية«،  ابن  وبئ�ص  الع�سرية،  اأخو 

، حني راأيت 
ّ

وانب�سط اإليه، فلّما انطلق الّرجل، قالت له عائ�سة: يا ر�سول اهلل

فقال  اإليه!  وانب�سطت  وجهه  يف  تطّلقت  ثم  وكذا،  كذا  له  قلت  الّرجل، 

عند  الّنا�ص  �سّر  اإّن   فّحا�ًسا،  عهدتني   متى  عائ�سة،  »يا   : اهلل  ر�سول 

)- �سّيد قطب: يف ظالل القراآن، 6: 3576.
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.
)((

  منزلًة يوم القيامة من تركه النا�ص اتقاء �سّره«
ّ

اهلل

الّنا�ص-  بع�ص  �سّر  لتقاء  امل��داراة  �سّرع  قد    النبّي  اأنَّ  املالحظ  ومن 

اأجل مالحظة بع�ص  مرحليًا- عندما ل تكون الظروف مالئمة، وذلك من 

امل�سالح العامة التي قد تدخل يف نطاق ا�ستيعاب الواقع القلق، ومن خالل 

اإمّنا تكون  اأّن املداراة  الّتنبيه  مراعاة بع�ص التوازنات فيه. وهنا، ينبغي 

يف جوانب املعامالت ل العبادات.

ولعّلنا يف درا�ستنا لالأ�سلوب احلكيم الذي كان النبّي  يار�سه، وخلفاوؤه 

يف  ب��ارزًا  عنوانًا  الدعوي  اخل��ّط  هذا  جند  جميعًا،  الّنا�ص  مع  الّرا�سدون، 

الّتعامل مع الآخرين، من دون اأن ي�سيء ذلك اإىل كّل مواقف احل�سم العقدي 

ٻ   {ٱ   و�سريًحا..  وا�سًحا  موقًفا  تتطلب  التي  ال�سرورّية  احلالت  يف 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ      ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ      ٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڦ  ڦ } )�سورة الكافرون( .
تنطلق  بل  املواقف،  التنازل عن  تنطلق من موقع  امل��داراة ل  ولأنَّ م�ساألة 

من مراعاة العنا�سر ال�سرورّية التي حتمي النتائج احلا�سمة من الهتزاز 

الّنا�ص وتقريبهم واحل�سول على  باعتباره يّثل عملّية احتواء  الّطريق،  يف 

وتعّقد  امل�سكالت   تثري  التي  والّتعقيدات  الت�سّنجات  كّل  من  بعيدًا  حمّبتهم 

الواقع.. وهذا ما ينبغي للعاملني يف خّط الّدعوة اإىل اهلل اأن يفهموه عندما 

يخلط بع�سهم بني النفاق وبني املداراة، فيعترب املداراة نفاقًا!..

اإنَّ هذا الفهم مغلوط  وغري دقيق، لأنَّ النفاق يعرّب عن احلالة الفكرّية 

خالل  من  اخلارجّية  الإعالنّية  احلالة  ت�ساّد  التي  الداخلّية  العاطفّية  اأو 

لة  وال�سّ الــرّب   كتاب  �سحيح  م�سلم   .6032 رقــم:  االأدب،  كتاب   حيح،  ال�سّ اجلامع  البخاري،   -(

واالآداب، رقم: 2591.
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الّتنافر الّذاتي اأو املو�سوعي بني الباطن والظاهر، اأّما املداراة فهي الأ�سلوب 

العملي الذي يتحّرك خلدمة الفكرة الأ�سا�ص من خالل مراعاة احل�سا�سّيات 

 من �سغط نتائجها 
ّ

والأو�ساع املثرية لتجميدها ريثما يتخّفف الداعية اإىل اهلل

ال�سلبّية، وبذلك يكون النفاق م�ساّدًا للفكرة يف طبيعته، بينما تكون املداراة 

حركة واقعّية اإيجابية يف طريق الو�سول اإىل الفكرة من دون تعقيدات.

اأّما يف قوله تعاىل: {چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   

ک   ک   ڑ       ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
مرونة  ف��ث�ّم��ة  )النح��������ل:06)(،  گ}  گ   گ   ک   ک  
على  بالعقيدة،  مت�ّص  التي  الّتفاعالت  يف    الّر�سول  باإقرار  ال�ّسرع  يف 

امل�سركني  ووافق  بل�سانه  كفر  حيث   ، يا�سر  بن  عّمار  مع  ح�سل  ما  نحو 

مطمئن  وهو  يقول  ما  ياأبى  وقلبه  واأذى،  �سرب  من  ناله  ملا  مكرًها  بلفظه 

امل�سركون  اأخذ  الطربي:  جرير  ابن  رواية  ففي  ور�سوله؛  باهلل   بالإيان 

عمار بن يا�سر ، فعّذبوه، حتى قاربهم يف بع�ص ما اأرادوا، ف�سكا ذلك اإىل 

النبي ، فقال النبي : » كيف جتد قلبك؟« قال: »مطمئنا بالإيان«، قال 

النبي : »اإن عادوا َفُعد«.

وثّمة توافق يف ال�ّسرع الإ�سالمي، بنظر العلماء، على اأّن  املُكَره على الكفر  

اأن ياأبى، وهذه مناذج تفاعالت  اإبقاًء ملهجته، ويجوز له  اأن يوايل  يجوز له 

غوطات العقدّية  ج�ّسدها بالل  حني فعلوا  الّذات مع الآخر يف اأجواء ال�سّ

خرة العظيمة على �سدره  يف �سّدة احلّر  به الأفاعيل، حتى اأّنهم لي�سعوا ال�سّ

، وياأمرونه  بال�ّسرك باهلل، فياأبى عليهم، وهو يقول: »اأحد.. اأحد«،  ويقول: 

»واهلل لو اأعلم كلمة هي اأغيظ لكم منها لقلتها«.

وكذلك ج�ّسدها حبيب بن زيد الأن�ساري  ملّا قال له  م�سيلمة الكذاب: 

اأت�سهد اأّن حمّمًدا ر�سول اهلل؟ فيقول: »نعم«، فيقول: اأت�سهد اأيّن ر�سول اهلل؟، 

128



فيقول:»ل اأ�سمع«، فلم يزل يقطعه اإرُبا اإرًبا،  وهو ثابت على ذلك.

ة  عبد اهلل بن حذافة ال�ّسهمي ، اأّنه اأ�سرته الّروم، فجاءوا به اإىل  وق�سّ

له:  فقال  ابنتي،  واأزّوجك  ملكي   اأ�سركك يف  واأنا  ر  تن�سّ له:  فقال  ملكهم، 

»لو اأعطيتني جميع ما متلك وجميع ما متلكه العرب على اأن اأرجع عن دين 

حمّمد  طرفة عني ما فعلت«، فقال: اإذًا اأقتلك، فقال: »اأنت وذاك«.  قال: 

فاأمر به  ف�سلب، واأمر الّرماة  فرموه  قريًبا من  يديه ورجليه، وهو يعر�ص 

عليه دين الّن�سرانّية فياأبى، ثّم به فاأنزل، ثّم اأمر بِقدٍر. ويف رواية: ببقرة 

من نحا�ص فاأحميت، وجاء باأ�سري من امل�سلمني فاألقاه وهو ينظر، فاإذا عظام 

تلوح، وعر�ص عليه فاأبى، فاأمر به اأن ُيلقى فيها، فرفع يف البكرة ليلقى فيها، 

نف�ٌص  هي  اإمّنا  نف�سي  لأّن  بكيت  اإمّنا  »اإيّن  فقال:  ودعاه،  فيه  فطمع  فبكى. 

اأن يكون يل بعدد كّل  فاأحببت  ال�ّساعة يف اهلل،  الِقْدر  ُتلقى يف هذا  واحدة 

�سعرة يف ج�سدي نف�ٌص ُتعّذب هذا العذاب  يف اهلل«.

ويف بع�ص الّروايات: اأّنه �سجنه ومنع عنه الّطعام وال�ّسراب اأّياًما، ثّم اأر�سل 

اإليه بخمٍر وحلم خنزير، فلم يقربه، ثّم ا�ستدعاه. فقال: ما منعك اأن تاأكل؟ 

ل  ، ولكن مل اأكن لأ�سمتك بي. فقال له امللك: فقبِّ
)1(

فقال: اأما اإّنه قد حّل يل

راأ�سي واأنا اأطلقك، فقال:  وتطلق معي جميع اأ�سارى امل�سلمني؟ قال: »نعم«، 

فلّما رجع،  امل�سلمني عنده..  اأ�سارى  واأطلق معه جميع  فاأطلقه،  راأ�سه  ل  فقبَّ

قال عمر  بن اخلطاب : »حقٌّ على كّل م�سلم اأن يقّبل راأ�ص عبد اهلل بن 

.
)((

حذافة، واأنا اأبداأ، فقّبل راأ�سه ر�سي اهلل عنهما«

الّذاتي يف ما ي�ّص  الّتفاعالت داخل املجتمع  غوطات يف  ال�سّ وجند ذات 

العقيدة، كما حكاه القراآن الكرمي عن هارون  اإزاء العجل الوثني، اّلذي 

)- اإ�سارة اإىل اآيات ال�ستثناء باحلل: البقرة 2: 173 ) مدنّية (، املائدة  5: 3 ) مدنّية (، االأنعام  

6: 145 ) مكّية (، الّنحل 16 : 115 ) مكّية (.

)- املباركفوري الّرحيق املختوم:  746.
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اأخرجه ال�ّسامري لبني اإ�سرائيل، قوله تعاىل: {ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   

چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  
ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       
 { ہ  ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ    
90-94(، فكان منطق هارون  يف احلر�ص على عدم الّتفرقة بني  )طه:

بني اإ�سرائيل - ولو وقعوا يف ال�ّسرك - معقوًل، من حيث اإّنه واقٌع مفاجئ يف 

ظّل غياب القيادة امللهمة نبّي اهلل مو�سى  –  وبالّرغم من اأّن هارون 

 نبيٌّ يف جانب، اإّل اّنه يف اجلانب الآخر �سخ�سّية من الّرعّية -، فكان 

لبّد من اجتهاد يف ما ل ن�ّص فيه مبراعاة التهدئة، والإمهال لعدم الّتفرقة 

ا�ستقراًء   اأمعّنا   اإذا  اأّننا   بيد  نظرنا من جهة،  اإذا  هذا  القيادة..  بانتظار 

حيث  من  �سلبًا،  يكن  -مل  -ابتداء     هارون  موقف  اأّن  جند  وتاأّماًل، 

اإيجاب:  تقّدمه موقف  بل  ال�سكوت،  فيه عدم  الأ�سل  يكون  فيما  ال�ّسكوت 

ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   {ڤ  

ڃ  چ   چ} )طه: 90(، كذا مل يكن م�سّوغ هارون   جمّرد 
خ�سية الُفرقة، بل موقفه نوٌع من الّتدافع لإقدام بني اإ�سرائيل على قتله، كما 

حكاه القراآن يف قوله تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ   چ} )الأعراف: 50)(.

ب�)احلنيفّية  املت�سفة  املحمدّية  للّر�سالة  الإلهّية  ال�ّسريعة  يف  وجند 

جماع  يف  يكون  اإمّنا  املرحوم،  واجلمع  املع�سوم   التفّرق  اأّن  ال�ّسمحة(، 

ب�سمتها  ال�سهادة  لنيل  جهاده  حّق  اهلل  يف  اجلهاد  وهو  باهلل،  العت�سام 
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ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   {ڻ   تعاىل:  يقول  احل�سارّية، 

ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  

ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ} )احلج: 78(.
دمة.     - املعطى الثامن: قوا�سم م�سرتكة  الجتناب ال�سّ

الآفاق  وفتح  احل��وار،  عملّية  يف  الآخرين  مع  اللقاء  مواقع  على  التاأكيد 

التي جتعلهم يهربون  القا�سية  القوّية  دمة  ال�سّ اأمامهم، لجتناب  اجلديدة 

اأ�سا�ص الت�سنجات النف�سّية ال�سلبية، وهذا ما جاء  من ال�ّساحة متامًا على 

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   تعاىل{  قوله  يف 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ } ) اآل عمران : 64(.

نقاط  من  اأ�سا�سّيتني  نقطتني  الكتاب  لأهل  خطابه  يف  القراآن  اأّك��د  فقد 

ونفي  العبادة  يف   
ّ

اهلل توحيد  وهما:  ال�ّسواء،  بالكلمة  عنه  عرّب  الذي  اللقاء 

رّبًا   الإن�سان  اأن يكون  الإن�سانية يف حقوقها من دون  ال�سريك عنه، وتوحيد 

الإن�سانية على  امل�ساواة يف  التاأكيد على  اأ�ساليب  كاأ�سلوب من  اآخر،  لإن�سان 

كّل امل�ستويات، وذلك من دون الّدخول يف اجلزئيات ال�سغرية للنقطة الأوىل 

والثانية، يف الوقت الذي نعرف فيه اأنَّ هناك اأكرث من مالحظة يف الّتفا�سيل 

فيما يدور فيه اخلالف بني امل�سلمني واأهل الكتاب، لأنَّ امل�ساألة هي اإعطاء 

العناوين الكبرية يف اخلطوط العري�سة، لالإيحاء بوجود قاعدة فكرية للقاء 

والتقارب . 

الكتاب  اأهل  ِمن  يريد  َمن  مع  يكون  بالأح�سن  واجل��دال  الّتحاور  اأّن  على 

ٻ   {ٻ     اأخ��رى:  اآي��ة  يف  امل�سمون  ه��ذا  ورد  وق��د  واحُل�سنى،  احُل�سن 

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ ڀ   ڀ     ڀ      پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
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ڤ}  ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ     ٿ   ٿ   ٺ  

)العنكبوت: 46(.

للّنا�ص  ال�ستيعاب  الكثري من حالة  يحّقق  اأن  الأ�سلوب  ا�ستطاع هذا  فقد 

الذين قد يخافون من الّدخول يف احلوار خوفًا من نقاط اخلالف احلاّدة 

التي ُت�سقط املوقف واملوقع، لتكون قاعدة الوعي الفكري الذي يجتذب نقاط 

اخلالف للّتفاهم واحلوار. وهذا هو ال�سبيل للو�سول اإىل العمق الإن�ساين يف 

خّط العمق الفكري الباحث عن احلقيقة، واملتحّرك يف خّط احرتام الإن�سان 

لالإن�سان يف حرّية الفكر  والنتماء .

كان  التي  وال�ّس��لوك  والّدعوة  الفكر  يف  النبوّية  املعطيات  بع�ص  هي  هذه 

 على ا�ستيعاب الّنا�ص وتاأ�سي�ص املجتمع  لها الّدور الكبري يف قدرة النبّي 

الرحمة  منطق  مع  الإيجابية  نحو  اقتناعاته  بتحريك  الأّول  الإ�سالمي 

واحلكمة واملوعظة احل�سنة... ذلك املنطق الذي كان قاعدة لنطالق حركة 

ا ماأهولة تنفتح لها قلوًبا  الدعوة الإ�سالمية يف الآفاق الإن�سانية تك�سب اأر�سً

مقفولة... قال تعاىل { پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  

ڄ   ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ  
ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ } )اآل عمران: 59)(. 

فمع  ب�ساطة العقيدة يف ميثاق الفطرة وا�ستقامة ال�ّسريعة مل�سلحة الإن�سان، 

العمل على  اأح�سن، بجانب  بالتي هي  واملوعظة احل�سنة واجلدال  واحلكمة 

حتويل الفرد من عدو خ�سيم اإىل �سديق حميم، بالأ�سلوب احلكيم، واخلّط 

العظيم من الوعي والإيان.. كان هذا هو عن�سر الفتح ال�ّسلمي بالإ�سافة 

 اأفواجًا.
ّ

اإىل �سّنة الّتدافع  الذي بداأ الّنا�ص من خالله يدخلون يف دين اهلل

العامل  اأنحاء  معظم  واإّن  وفطرّيتها،  مبادئه  بقّوة  انت�سر  الإ���س��الم  اإّن 

ْلها الفتح الإ�سالمي ، واإّنه على الّرغم من �سعف امل�سلمني  الإ�سالمي مل َي�سِ
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يف  اأدن��اه  من  العامل،  يف  وينت�سر  يتّد  الإ�سالم  ي��زال  فما  اليوم  وعجزهم 

ال�سّلم احل�ساري اإىل اأعاله يف الّرقّي املاّدي، الأمر اّلذي يوؤّكد خلود الإ�سالم 

وا�ستجابته للمتغرّيات، وذلك بتقدمي الّروؤى واحللول املنا�سبة لكّل الأحوال 

دون  املعوقات  واإّن  النت�سار؛  يف  الّذاتّية  واإمكاناته  والإن�سانّية  احل�سارّية 

الّنماذج  يقّدمون  الذين  اأنف�سهم،  امل�سلمني  من  ب�سبٍب  تكون  قد  انت�ساره 

يعجزون  اّلذين  كّل  الإ�سالم  من  تنّفر  التي  املعطوبة،  والو�سائل  امل�سّوهة 

الّنماذج  اإىل  يحتاج  اليوم  فالعامل  احلقيقة،  اإىل  ورة  ال�سّ جتاوز  عن 

القتداء.  تثري  التي 
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اخلامتة

التاأ�سيلي، وقبل احلديث عّم�ا متّخ�ص عنه البحث من  بعد هذا املطاف 

خال�سات ونتائج.. نود التوكيد على اأن من اأبرز التوجيهات القراآنية العملية: 

املواقع  على  الإن�سانّية  والطاقات  الب�سرية  القوى  توزيع  ح�سن  اإىل  الّدعوة 

كل  ترتّكز  ل  بحيث  املتعّددة،  والخت�سا�سات  املتنّوعة،  وامليادين  املختلفة، 

القوى يف ناحية، على حني تهمل نواٍح اأخرى لها اأهمّيتها. 

ر�سي  اإذا  الأّم�����ة  يهّدد  ال��ذي  اإىل اخلطر  الأح��ادي��ث  بع�ص  اأ���س��ارت  كما 

بكل  اهلل  �سبيل  يف  اجلهاد  وتركوا  البقر،  اأذن�اب  واتبعوا  بال�ّزرع،  اأبن�اوؤها 

معانيه ومفاهيمه وم�سامينه.

فقد اأ�سار القراآن اإىل هذه الق�سّية الكبرية يف �سورة التوبة، حيث قال تعاىل: 

{  ې  ى  ى  ائ   ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
  
ۈئ  ۈئ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی{   ))( 
اإذ عاب القراآن على جمتمع املوؤمنني : اأن ينفروا كّلهم للجهاد، على ما له من 

منزلة عظيمة يف دين اهلل، ول�سّيما يف ع�سر البعثة الذي كان فيه امل�سلمون 

مهّددين من كّل جانب، معّر�سني للفتنة يف دينهم.

 ومع هذا، وّجههم القراآن اإىل اأّل ُيْفَرغوا كّل طاقاتهم يف اجلهاد وحده، 

ربانية  ر�سالة  لها  الإ�سالم،  اأّم�ة  مثل  اأّم�ة  اإليها  مهّمة حتتاج  اأمورًا  مغفلني 

اأن  : التفّقه يف الّدين، ففر�ص كفاية على الأّم�ة  اإن�سانية عاملية، ومن ذلك 

اأ�سراره، ليعودوا  اأو جماعة للتفقه يف الدين، والتعّمق يف  تنفر منها طائفة 

اإىل قومهم دعاة معّلمني.

)-   �سورة  التوبة :))) .
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التي   } وئ     } كلمة  ا�ستخدم  اأّنه   : هنا  القراآين  التعبري  روائع  ومن 

الّدين؛  يف  والفقه  العلم  طلب  اأن  باعتبار  اجلهادي،  العمل  يف  ت�ستعمل 

 :[ قوله   احلديث  يف  جاء  كما  اهلل،  �سبيل  يف  اجلهاد  من  نوٌع  هو  اإمّنا 

 

. وقوله  ]: »من 
)((

»من خرج يف طلب العلم فهو يف �سبيل اهلل حتى يرجع« 

. 
)((

يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الّدين« 

فيه  يكفي  قد  بالدين  العلم  بالّدين،  العلم  من  اأخ�ّص  الدين  يف  والفقه 

و�سّره.  بباطنه  بالعلم  اإّل  يتحقق  فال  الّدين،  يف  الفقه  اأّما  بظاهره،  العلم 

العلم  ُعّد  ولهذا  الدين.  بها  التي جاء  باملقا�سد  العلم  ي�سمل هذا:  واأّول ما 

عند  وق��ف  وم��ن  ال��ّدي��ن.  يف  الفقه  ُلباب  هو  واأ�سرارها  ال�سريعة  مبقا�سد 

ظواهر الن�سو�ص، ومل يُغ�ص يف حقائقها واأعماقها، ويتعّرف على اأهدافها 

واأ�سرارها، فال اأح�سبه قد فقه يف الّدين، وعرف حقيقة الّدين.

عن  نعر�ص  اأن  ال�سريعة  ومقا�سد  الّدين  باأ�سرار  الهتمام  معنى  ولي�ص 

لة التي جاء بها القراآن الكرمي، وال�سنة النبوّية،  الن�سو�ص اجلزئّية املف�سّ

بالن�سو�ص  نت�سّبث  ول  الكلّي�ة،  املقا�سد  عند  نقف  اأن  ح�سبنا  ونقول: 

بن�سو�ص مقّد�سة ل ت�سدر  وا�ستهانة  انحراف مرفو�ص،  اجلزئّية  فهذا 

عن موؤمن { ٱ  ٻ    ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

.
 )3(

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹٹ} 
احلار�ص  ي�سّكل  بع�سمتها،  والعتقاد  وال�سنة،  الكتاب  بقيم  الإي��ان  اإّن 

الأمني املوؤطر لعمليات النقد واملراجعة، ويظل املعيار الأ�سا�ص لكل اجتهاد.

وثمة ق�سّي�ة قد يكون من املنا�سب التوقف عندها، ولو بقدر ي�سري، وهي 

)-    الرتمذي، �سنن، كتاب العلم، رقم : 785)،  عن اأن�ص بن مالك.

)-   البخاري، �سحيح، كتاب العلم، رقم : )7،  عن معاوية .

3-    �سورة الأحزاب  : 36 .  القر�ساوي، درا�سة يف فقه مقا�سد ال�سريعة : 33 -  35 .
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اأّن الإ�سالم بتعامله مع الواقع واحلال التي عليها النا�ص، ل يفرت�ص �سكاًل 

م�سبقًا للواقع الجتماعي لتنزيل اأحكامه عليه، واإمّنا الإن�سان واملجتمع هو 

 
)((

حمل خطابه وحكمه يف �سائر ظروفه وا�ستطاعته واأحواله.

الجتماعّي�ة،  والقوانني  ال�سنن  ب��اإدراك  اإّل  يتاأّتى  ل  الع�سر  فهم  اأّن  كما   

والتي  ومعارفها،  علومها  لها  التي  الجتماعي،  الفهم  اآلّيات  من  والتمّكن 

تو�سيل  يف  خطابهم  اأ�سبح  بحيث  املطلوبة،  بالأقدار  امل�سلمون  بها  يتّد  مل 

الإ�سالم، وبيان اأحكامه للنا�ص، يقت�سر على مطالبتهم مبا يجب اأن يكون، 

دون معرفة ما هو كائن، وما ينا�سبه من الأحكام يف هذه املرحلة، ودون معرفة 

و�سائل واأوعية التحّرك بالنا�ص، حتى ن�سل بهم اإىل ما يجب اأن يكون.

وما مل حُتّل هذه املعادلة يف العقل امل�سلم، ف�سوف ن�ساهم ب�سكٍل �سلبي يف 

 
)((

حتنيط الأحكام، وُبعدها عن مواقع التنزيل.

يف  اأي�سًا  مناهجه  ل  وتوؤ�سّ الجتهاد،  يتوّجه  اأن  يتمّنى  الإن�سان  كان  وكم 

ميادين احلياة املختلفة، ول يقت�سر على ميدان الفقه الت�سريعي.. كم كان 

الإن�سان يتمّنى اأن تتوّجه الجتهادات اإىل اإنتاج فقه تربوي، وفقه اجتماعي، 

بكلمة  اأو  جهادي.  وفقه  اأخالقي،  وفقه  اقت�سادي،  وفقه  �سيا�سي،  وفقه 

اآيات القراآن والأحاديث  خمت�سرة: )فقه ح�ساري( ب�سكل عام، واأن تكون 

كّلها حماًل لال�ستنباط والجتهاد، واأّل يقت�سر على بع�ص املقا�سد، اأو بع�ص 

الت�سريعي، ي�سّكل �سرورة  الفقه  اأّن  الآيات والأحاديث.. فبمقدار ما نعتقد 

اأّن بناء الإن�سان وت�سكيله  وحاجة ودلياًل ل�سلوك الإن�سان، مبقدار ما نعتقد 

طبقًا للروؤية القراآنية، يف الرتبية، والجتماع، وال�سيا�سة، وحت�سريه لي�سبح 

)- اأحمد بوعود.  فقه الواقع.. اأ�سول و�سوابط : 6)، تقدمي الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنه .

الأ�ست���اذ  ت�قدمي   ،(5-(4 وتاأ�سي�ص:  حتل�ي�ل  احلديث..  ورود  اأ�سب�اب  �سعيد.  راأفت  حمّمد   -(

ح�سنة. عبيد  عمر 
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الأحكام  بتوليد  العتناء  اأّن  ذلك  اأي�سًا،  �سروري  الت�سريعي،  للحكم  حماًل 

ب�سعب  والمتداد  احلكم،  حمّل  الإن�سان،  بناء  عن  بعيدًا  فقط،  الت�سريعّية 

قيمة  فال  عليه..  اقت�سرنا  اإذا  العملّية  قيمته  يفتقد  قد  املختلفة،  املعارف 

.
)((

للحكم اإذا افتقدنا حمّله، الذي هو الإن�سان 

احلديث،  مدر�سة  اأّن  اإثباتها:  من  لبّد  التي  البدهّيات  من  يكون  وقد   

مرجعي،  ك��اإط��ار  النبوي  البيان  يعتمد  ال��ذي  والجتهاد  الأث��ر  اأه��ل  اأو 

كانوا وما يزالون، هم ال�سّد العظيم، الذي حال دون ت�سّلل اخلرافة ب�سكل 

اأعّم، وتف�ّسي البدع، وجتاوزات الّراأي، وكانوا دائمًا وراء حركات الت�سويب، 

واإعادة الأّمة اإىل الينابيع الأوىل، والوقوف باملر�ساد لكّل دار�ص، اأو باحث، 

القول  اأحد معها يجروؤ على  يُعد  اإىل درجة مل  اأو عابد، ت�سّل به الطريق، 

يف الّدين بدون حتقيق وتثّبت.

اأوعية  وه��م  ال��ع��ل��م��اء،  بذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود  اأّن  واحلقيقة 

وال�سنة،  ال��ك��ت��اب  م��ن  �سريعتهم  ح��ف��ظ  يف  احل��ف��ظ،  وو���س��ائ��ل  ال��ن��ق��ل 

عن  ورووه  وكتبوه،  ال��ق��راآن،  حفظوا  حيث  قبلهم،  من  اأم��ة  به  تعن  مل   مب��ا 

اأوجه  رَووا  حتى  حرفًا،  وحرفًا  كلمة،  وكلمة  اآية،  اآية  متواترًا   ،[ الر�سول 

نطقه بلهجات القبائل، كما حفظوا كّل اأقوال واأفعال واأحوال الّر�سول ]، 

احلفظ  مفاخر  من  مفخرة  تعترب  ل�سرعه؛  واملبنّي  رّب��ه،  عن  املبّلغ  وه��و 

والنقل الثقايف.

لكن على الّرغم من القيمة العظيمة التي قّدمها علماء م�سطلح احلديث 

للّن�سو�ص  حتقيقهم  يف  الباحثون  به  قام  وما  الّدخيل،  من  ال�سّنة  لتنقية 

اإّل اأّن هذه اجلهود، اإذا توّقفنا عندها، تبقى متثل  ون�سرهم للمخطوطات، 

�ستـــاذ  االأ تقدمي    ،26  : �سي�س  وتاأ حتلـيــل  احلديث..  ورود  �سبــــاب  اأ �سعيد.  راأفت  حممد   -(

ح�سنة. عبيد  عمر 
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لبّد  التي  واملقّدمة،  الو�سيلة  ت�سكل  اأو  املطلوب،  اإىل  الطريق  ن�سف 

من توفريها، لتبداأ املرحلة الأهم، والتي ت�سكل املق�سد والنتيجة، وهي فقه 

هذه الن�سو�ص، والإفادة منها، يف الإجابة عن اأ�سئلة احلا�سر، وا�ست�سراف 

.
)((

وت�سكيل امل�ستقبل، واكت�ساف اأ�سباب ال�سقوط والّنهو�ص، واإعادة البناء 

 اإّن حامل الفقه وناقل الفقه، لي�ص بال�سرورة اأن يكون  فقيهًا، فالّر�سول 

فُرّب  عّني،  بّلغها  ثّم  فوعاها،  مقالتي،  �سمع  عبدًا  اهلل  ر  »ن�سّ  : يقول   [
 . فاحلمل، 

)((

اأفقه منه« حامل فقه غري فقيه، وُرّب حامل فقه اإىل من هو 

والتو�سيل، والنقل الثقايف، لبّد منه، لأّنه ي�سّكل املقّدمة والأ�سا�ص، لكن 

اإذا مل يحقق الفقه املتوازن للن�ص والواقع   ،
)3(

قيمة كاملة لهذا احلمل ل 

واإذا مل يحقق ح�سن تنزيل الن�ص على الواقع.

 ومعرفة ال�سريعة لتتّم مبجّرد معرفة ن�سو�سها اجلزئّية متفّرقة متناثرة، 

مف�سوًل بع�سها عن بع�ص، بل لبّد من رّد فروعها اإىل اأ�سولها، وجزئّياتها 

حتى  قطعّياتها،  اإىل  وظنّياتها  حمكماتها،  اإىل  ومت�سابهاتها  كلّياتها،  اإىل 

يتاألف منها جميعًا ن�سيج واحد مرتبط بع�سه ببع�ص، مّت�سل حلمته ب�سداه، 

ومبدوؤه مبنتهاه.

يفيد ظاهره  نبوي،  اأو من حديث  اآية كرية  يعرث على ن�ص من  اأن  اأّما   

النبوي  وبالهدي  الأخ��رى،  بالأحاديث  يقارنه  اأن  دون  به،  فيت�سبث  حكمًا، 

العام، وبهدي ال�سحابة والرا�سدين، بل دون اأن يرّده اإىل الأ�سول القراآنّية 

)- حمّمد راأفت �سعيد.  اأ�سباب ورود احلديث.. حتليل وتاأ�سي�س : 28 -  29، تقدمي االأ�ستاذ عمر 

عبيد ح�سنة.

)- ابن ماجة، �سنن، املقّدمة، باب : من بّلغ علماً،  رقم : 236، عن اأن�س بن مالك  .

3- حمّمد راأفت �سعيد.  اأ�سباب ورود احلديث.. حتليل وتاأ�سي�س  : 29 - 30، تقدمي االأ�ستاذ عمر 

عبيد ح�سنة.
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نف�سها، ويفهمه يف �سوء املقا�سد العامة لل�سريعة، فلن ي�سلم من اخللل يف 

فهمه، وال�سطراب يف ا�ستنباطه، وبذلك ي�سرب ال�سريعة بع�سها ببع�ص، 

ويعر�سها لطعن الطاعنني، و�سخرّية ال�ساخرين.

ولهذا ا�سرتط الإمام ال�ساطبي يف موافقاته لتحقيق الجتهاد يف ال�سريعة: 

املعرفة مبقا�سدها وكلّياتها، قال : اإمّنا حت�سل درجة الجتهاد ملن ات�سف 

بو�سفني: اأحدهما، فهم مقا�سد ال�سريعة على كمالها، والثاين، التمّكن من 

.
)((

ال�ستنباط بناء على فهمه فيها 

وهذا ليتاأتى اإّل ب�سعة الطالع على الن�سو�ص، وخا�سة الأحاديث والآثار، 

املتوخاة  والغايات  وقوعها،  ومالب�سات  ورودها،  اأ�سباب  معرفة  يف  والتعّمق 

منها، والتمييز بني ما هو عام خالد منها، وبني ما ُبني منها على عرف قائم، 

اأو ظرف زمني موقوت، اأو م�سلحة معّينة، فيتغرّي بتغيري العرف اأو الظرف 

.
)((

اأو امل�سلحة 

اإىل  الباحث  ل  تو�سّ النموذجّي�ة،  التحليلّي�ة  الّدرا�سة  هذه  خالل  ومن   

املرتكزات التالية اّلتي ت�سّكل م�ق�ّومات وم�نط�لقات فقه البيان الّنبوي  لفقه 

حمّل الّتنزيل حيال اأمنوذجني : 

 اأحدهما من الّن�ص الإلهي، والآخر من الّن�ص الّنبوي، با�ستقراء اأ�سباب 

النزول والورود : 

- حرّية العتقاد قاعدة عظيمة من قواعد الّدين.

- اإّن ورود �سبب خا�ص للّن�ص القراآين، اأو الن�ص النبوي ل يقّيد عمومه.

حوة االإ�سالمّيـة بني  )- الإمام ال�ساطبي، املوافقات : 105/4 – 106، نقاًل عن : القر�ساوي، ال�سّ

اجلحود والتطّرف : 152 .

حوة االإ�سالمّيـة بني اجلحود والتطّرف : 151 -  152 . )- القر�ساوي، ال�سّ
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- عدم القول بالّن�سخ بال برهان.

- ل ي�سّح الأخذ  مبفهوم ن�ّص اآخر يف وجود ن�ّص �سريح يف املو�سوع.

- خطورة تنزيل الّن�ص النبوي على املحّل من غري الفقه اأو التنويه ب�سياقه 

ومنا�سبته.

جمل يف القراآن الكرمي.
ُ
النبوي م�سدر لتف�سيل وتفعيل ما اأ - احلديث 

و�سّلى اهلل على نبّينا حمّمد وعلى اآله و�سحبه و�سّلم
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امل�سادر واملراجع

- القراآن الكرمي. )م�سحف املدينة املنّورة للن�سر احلا�سوبي(. الإ�سدار 

0.). جمّمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف

والّتنوير،-    الّتحرير   تف�سري   .(984  . الّطاهر  حمّمد  عا�سور،   ابن   

تون�ص: الّدار الّتون�سّية للّن�سر.

 ، والنهاية-  البداية   .(35( عمر.  بن  اإ�سماعيل  الفداء   اأبو  كثري،  ابن 

القاهرة : مطبعة ال�سعادة.

 ، ابن كثري، اأبو الفداء  اإ�سماعيل بن عمر. 000). تف�سري القراآن العظيم- 

حتقيق: م�سطفى ال�سّيد حمّمد وزمالءه، موؤ�ّس��سة قرطبة، ط). 

الأ�سبهاين، اأبو نعيم . د. ت. معرفة  ال�سحابة ،-   م�سدر الكتاب : موقع 

http://www.alsunnah.com جامع احلديث

روح املعاين  الألو�سي، اأبو الف�سل �سهاب الّدين ال�سّيد حممود . د. ت. - 

يف تف�سري القراآن العظيم وال�ّسبع املثاين،  بريوت : دار اإحياء الرتاث 

العربي.

تف�سري البحر  الأندل�سي، حمّمد بن يو�سف ال�سهري باأبي حّيان . 993). - 

املحيط، حتقيق: عادل اأحمد عبد املوجود وزمالءه، بريوت : دارالكتب 

العلمّية، ط).

  ، البخاري،  اأبو عبد اهلل حمّمد بن اإ�سماعيل.  998). �سحيح البخاري- 

الريا�ص : بيت الأفكار الدولّية.

  ، امل�سلمني-  غــري  مــع  الــتــعــامــل  قــواعــد   .(003 ���س��امل.   البهن�ساوي، 

والن�سر  للطباعة  ال��وف��اء  دار   : العربية  م�سر  جمهورية  املن�سورة، 

والتوزيع. ط ).
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كتاب  الّن�س. -  ال�ّسياق يف فهم  منهج   .(4(7 الّرحمن.  د. عبد  بودرع، 

الأمة، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية  بدولة قطر، العدد ))))(،  

تقدمي عمر عبيد  ح�سنه. ط ).

الأمة،  كتاب  و�سوابط. -  اأ�سول  الواقع..  فقه   .(4(( اأحمد.  بوعود، 

تقدمي  العدد )75(،  بدولة قطر،  الإ�سالمية   وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة 

عمر عبيد  ح�سنه. ط ).

، بريوت : دار  البيهقي، اأبو بكر اأحمد بن احل�سني. د.ت. ال�سنن الكربى- 

الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع

ال�سنن الكربى،-    .(003 اأحمد بن احل�سني بن علي.  اأبو بكر  البيهقي، 

حتقيق: حمّمد عبد القادر عطا، بريوت : دار الكتب العلمية. ط 3.

، حتقيق:  الرتمذي، اأبو عي�سى  حمّمد بن �سورة. 980). �سنن الرتمذي- 

والن�سر  للطباعة  الفكر  دار   : ب��ريوت  عثمان،  حمّمد  الّرحمن  عبد 

والتوزيع.

، جمع:  الفتاوى-  جمموع   .(4(( بن عبد احلليم.  اأحمد  تيمية،  ابن 

ابن قا�سم، الريا�ص : دار عامل الكتب

حتقيق:  الــقــراآن،-   اأحــكــام   .(99( علي.  بن  اأحمد  بكر  اأب��و  ا�ص،  اجل�سّ

ادق قمحاوي، بريوت : دار اإحياء الرتاث العربي. حمّمد ال�سّ

املــعــاد يف هدي  زاد   - .(000 القيم.  اب��ن  بكر  اأب��ي  بن  اجل��وزي��ة، حمّمد 

خري العباد، حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط وعبد القادر الأرنوؤوط، بريوت : 

موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع. ط).

مدارج ال�سالكني بني  اجلوزية، حمّمد بن اأبي بكر ابن القيم. 408). - 

اإّياك نعبد واإّياك ن�ستعني، بريوت : دار الكتب العلمية. ط).
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. كتاب الأمة،  حامدي، د. عبد الكرمي. 6)4). �سوابط يف فهم الن�س- 

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة قطر، العدد )08)(، تقدمي 

عمر عبيد  ح�سنه. ط).

الّدوحة:   . النبّوة-  ر�سالة  حمــور  اإكــراه  ال   .(006 عبيد.  عمر  ح�سنه،  

مطابع الّدوح�ة احلديثة املحدودة. ط ).

املقا�سدي:  االجــتــهــاد   - .(4(9 خمتار.  بن  ال��ّدي��ن  ن��ور  د.  اخل��ادم��ي، 

حجّيته.. �سوابطه.. جماالته. كتاب الأمة، وزارة الأوقاف  وال�سوؤون 

الإ�سالمية  بدولة قطر، العدد )65(، تقدمي عمر عبيد  ح�سنه. ط ).

، دم�سق:  الزحيلي، د. وهبة الزحيلي. اآثار احلرب يف الفقه االإ�سالمي - 

دار الفكر.

 ، داود-  اأبـــي  �سنن  د.ت.  الأ�سعث.  بن  �سليمان  داود  اأب��و  ال�ّسج�ستاين، 

الفكر   دار  احلميد،  عبد  الّدين  حمي  حمّمد  وتعليق:  و�سبط  مراجعة 

للطباعة والن�سر والتوزيع. 

تي�سري الكرمي الّرحمن  ال�ّسعدي، ال�سيخ عبد الّرحمن بن نا�سر. 000). - 

يف تف�سري كالم املنان، حتقيق: عبد الّرحمن بن معاّل اللويحق، بريوت: 

موؤ�ّس��سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، ط). 

�سعيد، د. حمّمد راأفت. 4)4). اأ�سباب ورود احلديث.. حتليل وتاأ�سي�س.-  

العدد  بدولة قطر،  الإ�سالمية   وال�سوؤون  الأوق��اف   وزارة  الأمة،  كتاب 

)37(، تقدمي عمر عبيد  ح�سنه. ط ).

مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ  ال�سربيني، اخلطيب. 997). - 

املنهاج، بريوت : دار املعرفة، ط).

143



للن�سو�س  التجزيئّيـة  الــقــراءة   - .(0(( علي.  بن  �سعد  ال�سهراين، 

ال�سرعية واأثرها يف افرتاق امل�سلمني، كتاب دعوة احلق، رابطة العامل 

الإ�سالمي، العدد )44)(.

الّرواية  فــّنــي  بــني  القدير  فتح   - .(983 علي.  بن  حمّمد  ال�سوكاين، 

والّدراية من علم التف�سري، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع.

جامع البيان عن تاأويل  الطربي، اأبو جعفر حمّمد بن جعفر . )00). - 

اآي القراآن، حتقيق: د. عبد اهلل عبد املح�سن الرتكي، القاهرة : هجر 

للطباعة والّن�سر والّتوزيع، ط).

�سرح االأربعني النووّية -  عنيزة :   .(003  . العثيمني، حمّمد بن �سالح 

دار الرثيا للن�سر والتوزيع، ط).

فتح الباري ب�سرح �سحيح  الع�سقالين، اأحمد بن علي بن حجر. 005). - 

دار   : الريا�ص  الفاريابي،  قتيبة نظر حممد  اأبو  د.  البخاري، حتقيق: 

طيبة، ط).

الدعوة  نــ�ــســر  يف  اجلــهــاد  اأهــمــيــة   - .(00( نفيع.  ب��ن  علي  العلياين، 

طيبة  دار   : الريا�ص  فيه،  ال�سالة  الطوائف  على  والّرد  االإ�سالمية 

.3 للن�سر والتوزيع، ط 

. الغزايل،  حمّمد. 000). خلق امل�سلم، دم�سق: دار القلم. ط 4)- 

اأثر ال�سياق وجمع  الفوزان،  د.عبد اهلل بن الفوزان بن �سالح. 009). - 

الروايات واأ�سباب الورود يف فهم احلديث : درا�سة تطبيقّيـة. الندوة 

ال�ّس�ديد  الفهم  �سوابط  بني  النبوّي�ة  ال�سنة  الرابعة،  الدولية  العلمّي�ة 

ومتطلبات التجديد. دبي : كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربّية. ط ).
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بني  ال�سريعة  مقا�سد  فقه  يف  درا�سة   - .(007 د.يو�سف.  القر�ساوي،  

املقا�سد الكلية والن�سو�س اجلزئية. القاهرة : دار ال�سروق. ط ).

اجلحود  بــني  االإ�سالمّيـة  حوة  ال�سّ  - .(40( د.يو�سف.  القر�ساوي، 

الدينّي�ة  وال�سوؤون  ال�سرعية  املحاكم  رئا�سة  الأم��ة،  كتاب  والتطّرف. 

بدولة قطر، العدد ))(، تقدمي عمر عبيد  ح�سنه. ط 3.

 . العظيم-  الــقــراآن  مــع  نتعامل  كيف   .(009 د.يو�سف.  القر�ساوي،  

القاهرة: دار ال�سروق. ط 7.

اجلامع  القرطبي، اأبو عبد اهلل حمّمد بن اأحمد بن اأبي بكر . 006). - 

الأحكام القراآن واملبنّي ملا ت�سّمنه من ال�سنة واآي الفرقان، حتقيق: د. 

عبد اهلل عبد املح�سن الرتكي،  بريوت : موؤ�ّس�سة الّر�سالة، ط).

القزويني، اأبو عبد اهلل حمّمد بن يزيد بن ماجة. د.ت. �سنن ابن ماجة،-  

حتقيق: حمّمد فوؤاد عبد الباقيدار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع .

. قطب، �سّيد. 408). يف ظالل القراآن. القاهرة : دار ال�سروق. ط 5)- 

دار   . املعا�سر-  العامل  الأحـــوال  اإ�سالمية  روؤيــة   .(99( حمّمد.  قطب، 

الوطن للن�سر. ط ).

ه�، ت�سرين  كلمة الأّم�ة، جمّلة االأّمـة، ال�سنة ال�ساد�سة : ربيع الأول 406)- 

الثاين )نوفمرب(985)م، العدد )63(، اإ�سدار رئا�سة املحاكم ال�سرعية 

وال�سوؤون الدينية يف دولة قطر.

املودودي، اأبو الأعلى . د.ت. حقوق اأهل الذّمـة يف الّدولة االإ�سالمّيـة،-  

جدة : الّدار ال�سعودّية  للن�سر والتوزيع.
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�سرح  يف  املنهاج   - .(000  . مري  بن  �سرف  بن  يحي  زكريا  اأبو  النووي، 

�سحيح م�سلم بن احلّجاج )�سرح النووي على م�سلم(، الريا�ص : بيت 

الأفكار الّدولّية، ط).

 ، م�سلم-  �سحيح   .(998 احلّجاج.  بن  م�سلم  احل�سني  اأبو  الني�سابوري، 

الريا�ص : دار املغني للن�سر والتوزيع، ط).

. اجلامع ال�سحيح.  اإ�سماعيل.998)-  اأبو عبد اهلل حمّمد بن  البخاري، 

اعتنى به: اأبو �سهيب الكرمي. الريا�ص. بيت الأفكار الدولية.ط).

�سحيح.    . ال��ق�����س��ريي.998)-  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  اأب��و  م�سلم، 

الريا�ص. دار املغني - بريوت. دار ابن حزم.ط ).

-   ابن ه�سام، اأبو حمّمد عبد امللك بن ه�سام بن اأيوب املعافري. د.ت. 

ال�سقا،  م�سطفى  وفهر�سة:  و�سرح  و�سبط  حتقيق  النبوّية.  ال�سرية 

اإبراهيم الأبياري، عبد احلفيظ �سلبي. بريوت. دار املعرفة.

- ابن القيم، �سم�ص الدين اأبي عبد اهلل حمّمد بن اأبي بكر ابن القيم 

وتخريج  حتقيق  العباد.  خري  هدي  يف  املعاد  زاد   .(000 اجلوزية. 

موؤ�س�سة  بريوت.  الأرنوؤوط.  القادر  عبد   - الأرنوؤوط  �سعيب  وتعليق: 

.3 الّر�سالة. ط 

. يف ظالل القراآن. بريوت. دار ال�سروق. قطب، �سّيد قطب. 988)- 

املختوم.  الّرحيق   .  -(4(8 املباركفوري.  الّرحمن  �سفّي  املباركفوري، 

الريا�ص. دار ال�ّسالم. ط ).

املنري  امل�سباح   .  -(000 املباركفوري.  الّرحمن  �سفّي  املباركفوري، 

يف تهذيب تف�سري ابن كثري. الريا�ص. دار ال�ّسالم. ط ).
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�س      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�س ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي.

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د. نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�س الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

د. خليل عبد املنعم خليل مرعي       

63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�س      



65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�س اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       

72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�س وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      



74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      




