
  
  
  

  
 

 

  
 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ..  

..  نا يف احملطّة السابقة أنَّ املنهجا قد بيكلَّ املعجـزة   –واملعجزةَ  –كلَّ املنهج  –كن
وبينا ..  r لقرآين ، واستقال استقالالً تاماً عن اجلانب الشخصي للنيبتركّزا يف النص ا –

أنَّ حكمةَ اِهللا تعاىل يف تدرج رسالته للبشرية ، اقتضت أن تكونَ الرسالةُ اخلامتةُ ، منـهجاً  
وبالتايل فمفهوم احلكمة الـذي  .. ومعجزةً ، محتواةً يف نص مكتوب هو النص القرآين 

إذاً  –كيف  .....عن دالالت كتابِ اهللا تعاىل  –أبداً  –ياً بالسنة ، ال ينفك يسمى تارخي
–   ة من جهـةة عن السنة من جهة ، وبني موروثاتنا التارخييبني هذه احلقيقة القرآني وفّقن

 أُخرى ، تلك املوروثات اليت تصور السنةَ نصاً مستقالً بأحكامه عن أحكـامِ كتـابِ اهللا  
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لإلجابة على هذا السؤال ، ال بد لنا من شرح الفارق بـني دالالت كلمـيت   .. ؟ تعاىل 
 كلٍّ منهما يف شخصِ النيب حدود من تبيان دالرسول والنيب يف كتابِ اهللا تعاىل ، وال بr 

  ..، ويف أعماله وأقواله 
، وال تقتضي حتميـةَ حمـلِ    كلمةُ النيب تعين النقاَء والطهارةَ واخلالص ِهللا تعاىل.. 

 بينما كلمة الرسول تعين حامالً لرسـالة .. لذلك ليس كلُّ نيب رسوالً ..  دةرسالة جدي
ويف جانب الرسالة السماوية .. ب ذلك الرسول بإيصالها من مرسل إىل مرسل إليهم يطالَ

 اهللا.. فإنّ كلَّ رسولٍ نيب حيملُ منهج فالرسول هو نيب  ةتعاىل للبشري..  
 ..إذاً كلمةُ النيب تصور جانب النقاء والطهارة واخلالص يف شخص املوصوف ـا  

لـذلك   ..وكلمةُ الرسول تصور جانب محلِ منهجِ اهللا تعاىل وإيصاله إىل املُرسل إلـيهم  
  التالية  القرآنية وصلننظر يف النص.. فكلمةُ النيب تتعلّق بأمورٍ شخصية كالزواج وغري ذلك 

) u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $#  tΒ ÏN ù' tƒ £ ä3Ζ ÏΒ 7π t± Ås≈ xÿ Î/ 7π oΨ Éi� t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È ÷ xÿ ÷è ÅÊ 4 
šχ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# # Z�� Å¡ o„ (  ] ٣٠: األحزاب [   

) $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρ ø— r& û ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u  ∅ èδ u‘θ ã_ é& $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ 

y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u !$ sù r& ª! $# š� ø‹ n= tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨ t/ uρ 

y7 ÏG≈ n=≈ yz  ÉL≈ ©9 $# tβ ö� y_$ yδ š� yè tΒ Zο r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ô‰ s% $ uΖ ÷Κ Î= tæ $ tΒ $ oΨ ôÊ t� sù öΝ Îγ øŠ n= tæ þ’ Îû öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& $ tΒ uρ 

ôM x6 n= tΒ öΝ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Ÿξ øŠ s3 Ï9 tβθ ä3 tƒ š� ø‹ n= tã Ól t� ym 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ àÿ xî $ VϑŠ Ïm §‘ (        ]
   ] ٥٠: األحزاب 

 ) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî 

×Λ Ïm   ]  ١: التحرمي [  )  ‘§
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) øŒ Î) uρ §� |  r& � É< ¨Ζ9 $# 4’ n< Î) ÇÙ ÷è t/  Ïµ Å_≡ uρ ø— r& $ ZVƒ Ï‰ tn $ £ϑ n= sù ôN r' ¬7 tΡ  Ïµ Î/ çν t� yγ øß r& uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã 

t∃ ¡� tã … çµ ŸÒ ÷è t/ uÚ {� ôã r& uρ . tã <Ù ÷è t/ ( $ £ϑ n= sù $ yδ r' ¬6 tΡ  Ïµ Î/ ôM s9$ s% ô tΒ x8 r' t7 /Ρ r& # x‹≈ yδ ( tΑ$ s% u’ ÎΤ r' ¬7 tΡ 

ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ç�� Î6 y‚ ø9   ] ٣: التحرمي [  )  #$

Zο (: ولو نظرنا يف العبارة القرآنيـة  ..  r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& 

� É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ، لرأينا الفارق  ] ٥٠: األحزاب [  ) #$
جلياً بني النيب كصفة تتعلّق بالطهارة واخلالص هللا تعاىل وبني حممد كشخصٍ حاملٍ هلـذه  

β (: ففي قوله تعاىل .. الصفة  Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ (  ،
بصيغة الغائب  اونراهنرى صياغةً قرآنيةً تتعلّق بصفة النبوة ، وليس باجلانب الشخصي ، 

  ) .. إِنْ وهبت نفْسها لَك إِنْ أردت أَنْ تستنكحها : ( فاهللا تعاىل ملْ يقل  ..
Zπ (:  ةنما يف العبارة القرآنيبي..  |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 نرى صياغةً قرآنيةً  ) #$

خالصةً للنيب : ( فاهللا تعاىل مل يقل .. بصيغة املخاطَب  اونراهتتعلّق باجلانب الشخصي ، 
 نِنيمؤالْم وند نةً ( : ومل يقل  ،) مصاللَهخ ؤالْم وند نم نِنيم( ،  ةشام وذلك بصياغة

β (لصياغة العبارات القرآنيـة السـابقة هلـا     Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ ( ..  ُما يقولإن: ) Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  ( ..  
نبوة ومقامها فقط دون التعلّقِ باجلانب فلو كان اخلطاب موجهاً جلانب ال.. 

إِنْ أَراد النبِي أَنْ يستنكحها خالصةً لَه من دون : ( الشخصي ، لكان على الشكل 
 نِنيمؤد ) .. الْمحملم هاً للجانب الشخصيموج ولو كان اخلطابr ِفقط دون التعلّق 

) إِنْ أَردت أَنْ تستنكحها خالصةً لَك من دون الْمؤمنِني (  :مبقام النبوة لكان على الشكل 
..  
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Zο (: أنَّ العبارات القرآنية .. نقرأُ من ذلك ..  r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 

÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ ( ن بهت امرأة أي ة ، مبعىن ، تصفمقامِ النبوها لفسأي 
 امرأة ، أزواجِ النيب الدخولِ يف ساحة االرتقاَء إىل شرف ريدت ربع احلياة ها عن زينةابتعاد

من عدمٍ زواجٍ  تطبيقها لألحكامِ اخلاصة بدخولِ هذه الساحة ، وعرب الدنيا وشهواتها ،
وال يتعلّق  .. ذلك من األحكام اخلاصة بأزواج النيب وغري rبعد موت النيب من اآلخرين 

 بشخصِ النيب األمرr  ها أُنثىأن در ٍكرجلٍ يرتبط مع تلك املرأة بعقد نكاح ..  

وهذه املرأةُ بعد أنْ تنصاع لألحكامِ اخلاصة ذا املقام ، خمتارةً اَهللا تعاىل ورسولَه .. 
زينة احلياة الدنيا من شهوة للرجال وغريِ ذلك ، داخلةً هذا  والدار اآلخرة ، مبتعدةً عن

املقام عرب ة مع النيب حصولالزوجي تكونُ كأُنثى خالصةً  ..بعد ذلك  ..ها على شرف
Zπ (: كرجل  rلشخصه  |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (  .. ها تكونُ كعالقةمبعىن أن

مع حممد الشخص ، حيثُ حممد الشخص الذكر هو املقابل  مرتبطةًزوجية بني ذكرٍ وأُنثى 
  ..هكذا نقرأُ من صياغة هذه العبارات القرآنية .. هلا كأنثى يف هذه العالقة الزوجية 

، بني اجلانب الشخصي ، وبني جانب النبـوة ،   rإذاً علينا أن نميز يف شخصه .. 
بني هذه اجلوانب بشكلٍ سليم ال نستطيع أن نـدرك   وإن مل نميز.. وبني جانب الرسالة 

آمن مبا أُنزلَ إليه من ربه ، يقول  rالرسول . ..دالالت الكثري من آيات كتابِ اهللا تعاىل 
   :تعاىل 
) z tΒ# u ãΑθ ß™ §�9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î)  ÏΒ  Ïµ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z tΒ# u «! $$ Î/  Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ 

 Ïµ Î7 çF ä. uρ  Ï& Î# ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ìh� xÿ çΡ š ÷ t/ 7‰ ym r&  ÏiΒ  Ï& Î# ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ oΨ ÷è sÛ r& uρ ( y7 tΡ# t� øÿ äî $ oΨ −/ u‘ 

š� ø‹ s9 Î) uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9   ] ٢٨٥: البقرة [  )  #$
ولكن لننظر إىل الـنصr  ..  فهذه العبارات القرآنيةُ تصف صفةَ الرسالة يف ذاته .. 

  :تايل يف كتابِ اهللا تعاىل ال
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) β Î* sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑ ÏiΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9 Î) È≅ t↔ ó¡ sù š Ï% ©! $# tβρ â t� ø) tƒ |=≈ tF Å6 ø9 $#  ÏΒ 

y7 Î= ö6 s% 4 ô‰ s) s9 š‚ u !% ỳ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ Ÿξ sù £ tΡθ ä3 s? z ÏΒ t Î� tI ôϑ ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ Ÿω uρ £ tΡθ ä3 s? z ÏΒ 

š Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# šχθ ä3 tG sù z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ y‚ ø9   ]  ٩٥ – ٩٤: يونس [  ) #$

  :ولننظر إىل النص التايل يف كتابِ اهللا تعاىل .. 

) β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖ ÏF øÿ u‹ s9 Ç tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& š� ø‹ s9 Î) y“ Î� tI øÿ tF Ï9 $ uΖ øŠ n= tã … çν u� ö� xî ( # ]Œ Î) uρ 

x8ρ ä‹ sƒ ªB ^ω WξŠ Î= yz ∩∠⊂∪ Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß Ÿ2 ö� s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) 

š�≈ oΨ ø% sŒ `{ y# ÷è ÅÊ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# y# ÷è ÅÊ uρ ÏN$ yϑ yϑ ø9 $# §Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9 $ uΖ øŠ n= tã # Z�� ÅÁ tΡ (                
  ] ٧٥ – ٧٣: اإلسراء [ 

 .. هالكرميةُ ختاطب هل هذه اآلياتr خاطبه كرسول !!! ول ؟كرسبالتأكيد ال ت ، ..
هنـاك  .. إذاً .. إنما ختاطبه كشخص ، تخاطبه كبشر ، له هواجِسه النفسية كأي إنسان 

كشخص ، وبني خطابِه له كنيب ،  وبني خطابِـه لـه    rفارق بني خطاب اهللا تعاىل له 
البشر ، والنيب هو النقـي   فالشخص هو فرد بشر له طبيعته البشرية كغريه من.. كرسول 

 الطاهر اخلالص هللا تعاىل ، والرسول هو ذلك النيب احلامل ملنهج اهللا تعاىل ، والذي يطلب
ولذلك فصفةُ التشريع تتعلّق بصفة الرسول حصراً ، .. اهللا تعاىل منه إيصالَ املنهج للناس 

 النيب بصفة وال تتعلّق ..بيهذه احلقيقة واآليةُ الكرمية التالية ت ن..  
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî 

×Λ Ïm     ] ١: التحرمي [  ) ‘§
 rفاُهللا تعاىل هنا يخاطب نبيـه  .. هذه اآليةُ الكرميةُ تؤكّد صحةَ ما نذهب إليه .. 

$ ( : سولكنيب وليس كر pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 ويطلب منه كنيب أالّ حيرم ما أحلّه اهللا تعاىل له  ،)  #$
.. ، مبعىن أنَّ اهللا تعاىل يطلب من النيب حممد أن يلتزم باألحكام اليت حيملُها الرسولُ حممد 
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الناس ، والنيب هـو أولُ  وإيصاله إىل تعاىل وهذا أمر طبيعي فصفةُ الرسالةُ تتعلّق مبنهجِ اِهللا 
  .. املُطالبني باتباعِ منهجِ الرسالة 

 ..دون الرسالة ةيف شخصه  وصفةُ النبوr  ،ه تعاىل  نقرؤهاأيضاً يف قول:  
) $ xÿ tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š� s9 š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ 

š Î/ É‹≈ s3 ø9   ] ٤٣:  التوبة[  ) #$

فالذي أذن للمعنيني ذه اآلية الكرمية هو النيب حممد ، وليس الرسولَ حممد ، .. 
 السماءباجتهاد منه ، وليس كتفسريٍ للنص القرآين املوحى من  r هلَعفاإلذْنُ املعين هنا فَ

د ذلك يلومه ألولئك ، مثّ بع يأذنَ بأنْ rفليس من املعقول أن يأمر اهللا تعاىل رسولَه .. 
  ..على التزامه مبا أمره به ؟ 

  :ب يف قوله تعاىل واملُخاطَ.. 

) Ÿξ sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t� yf x© óΟ ßγ oΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû 

öΝ Îη Å¡ àÿΡ r& % [` t� ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ (  ] ٦٥: النساء [  

كبشر مجرد عن صفة الرسالة  اًأو محمد ب هنا هو الرسولُ ، وليس النيباملُخاطَ ..
 .. وقد رأينا كيف ، هو الشخص أو النيب داًأنَّ كيف يكونُ املخاطبحمم النيب r  هو

 ... ومع أزواجهذاته مطالب باتباعِ الرسول حممد ، وأنه مل يستطع أن يشرع حىت لنفِسه 
وأفعاله وحركات حياته كلِّها ، علينا أن نميز بني ما قام به كنيب أي  rيف أقواله  ..إذاً 

دون تعلّق بالرسالة ، وبني ما قام به كرسول ، أي كتفصيل وتفسريٍ لكليات النص القرآين 
..  

فأَمر .. سالة حصراً من هنا ندرك عمق التصوير القرآينّ بِتعلُّق أَمرِ الطاعة بصفة الر.. 
، يأيت دائماً  rالطاعة يف كتابِ اهللا تعاىل ، التباع املنهج الذي أنزله اُهللا تعاىل على حممد 

  :وهذه هي النصوص القرآنية املصورةُ لذلك .. وأبداً متعلّقاً بصفة الرسالة 
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) ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θ ß™ §�9 $# uρ ( (  ] ٣٢: آل عمران  [  

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# tΑθ ß™ §�9 $# uρ (  ] ١٣٢: آل عمران [   

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9   ]  ٥٩: النساء [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ] ٩٢: املائدة [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ  (  ] ١: األنفال [   

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ (  ] ٢٠: األنفال [   

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ (  ] ٤٦: األنفال [  

) ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ] ٥٤: النور [  ) ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ] ٥٦: النور [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9   ] ٣٣: حممد [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 (  ]ادلة١٣: ا  [  

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9   ] ١٢: التغابن [  ) 4 #$

وما آتاكم : ( أو ، ) أطيعوا حممداً : ( أو ، ) أطيعوا النيب : ( فاهللا تعاىل مل يقل .. 
 ،) طعِ النيب فقد أطاع اهللا من ي: ( ، أو ) وما آتاكم حممد فخذوه ( أو  ، )النيب فخذوه 

ويف ذلك بيانٌ إهلي عظيم إىل أنَّ ساحةَ األقوال ) .. من يطع حممداً فقد أطاع اهللا ( أو 
، واليت يطالَب ا املؤمنون ، ليست ساحةً تشملُ كلَّ حركة من  rواألفعال لرسوله 

ياته ، ملا أتى أمر الطاعة ، فلو كانت تشملُ كلَّ حركة من حركات ح rحركات حياته 
  .. حمصوراً بصفة الرسالة 

بعد إتيانه النبوةَ ، لو كان ذلك سنةً يطالبr  لو كانَ كُلُّ ما قالَه وفعله وأقره .. 
 ، ةأوسع هي صفةُ النبو تعلّقاً بساحةم الطاعة ها ، لكان أمرباعاملؤمنون بات أي لكان األمر
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كُلُّ ولو كانَ ..  )فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا  النيبوما آتاكُم  : (اإلهلي على الشكل 
لكان أمر الطاعة يطالب املؤمنون باتباعها ، منذ بداية حياته سنةً  rما قالَه وفعله وأقره 

ذ والدته ، أي متعلّقاً بساحة أوسع هي صفةُ اجلانب الشخصي الذي يشملُ كلَّ حياته من
  .. )فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا  محمدوما آتاكُم  : (لكان األمر اإلهلي على الشكل 

$! (: بينما يف قوله تعاىل ..  tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 ( 
 ..ويف حصرِ أمرِ الطاعة بصفة الرسالة  ...الرسالة كما نرى ، حيثُ صفة  ] ٧: احلشر [ 

، وأنَّ األقوال وليس محمداً  دليلٌ على أنَّ املُشرع هو الرسولُ وليس النيب ،يف كلِّ ذلك 
كتفسريٍ وتبيان لدالالت كتابِ اهللا تعاىل هي السنةُ احلق ، واليت  rواألفعال اليت قام ا 

  ..تعاىل يف كتابه الكرمي باحلكمة  مساها اُهللا

≅ö (: ونرى أيضاً أنَّ اهللا تعاىل يقول ..  è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θ ß™ §�9 $# uρ ( (  ] آل عمران :

≅ö (: ، وأنَّ اهللا تعاىل يقول ]  ٣٢ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9 ،  ] ٥٤: النور [  ) ) #$
 ة وعن اجلانب الشخصي ويف هذا بيانٌ أنَّ صفةَ الرسالةتها عن صفة النبوهلا استقاللي.. 
 النيب بخاطفاهللا تعاىل حينما يr  بكلمة) ö≅ è% (  بأنْ يدعو إىل طاعة الرسول هويأمر ، :

) ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9 ، إنما ) أَطيعوا اللَّه وأَطيعوين : ( ، دون الصياغة  ) ) #$
حدودها املختلفة عن الساحة اليت  اين ذلك أنّ حممداً ذاته كنيب ، يتحرك ضمن ساحة هليع

 ه كنيبا كرسول ، فهو ذات كباع وكشخصٍ يتحرباع الرسول ، أي باتبات طالبم
فة ، إالّ م حقيقةُ السنة الشريهوبالتايل ال تفْ ...سبحانه وتعاىل  الرسالة اليت حيملُها من اِهللا

  .. rبإدراك حقيقة احلدود الفاصلة بني صفيت الرسالة والنبوة يف شخصه 

 .. وقد رأينا يف احملطة السابقة كيف أنَّ النيبr ه اُهللا تعاىل  ، يف إفتائه للناسيأمر
y7 (: ففي قوله تعاىل  .. القرآن الكرميإىل  بالعودة tΡθ çG øÿ tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# 

öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ £ ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ’ Îû ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 : النساء [  ) ....... #$
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y7 (: ، ويف قوله تعاىل ]  ١٢٧ tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF øÿ ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 النساء [  ).......  4 #$

y7 ( :العبارتني  أنَّ خلف رأينا..  ] ١٧٦:  tΡθ çG øÿ tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( (  ،) 7 tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ (  ،

≅È ( : العبارة القرآنيةورود  رأينا è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ (  ..... فهذه العبارة :) È≅ è% ª! $# 

öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ (  أنَّ  هذايف سياقها القرآين تؤكّد ،النيب r  ال ميلك صالحيةَ اإلفتاء خارج
يف كلِّ األحكام  األول واألخري اهللا تعاىل هو املرجع وتؤكّد أنَّ كتاب ،عاىل كتاب اهللا ت

 حىت لشخص النيبr  ..  
� (كلمة أنَّ  – يف احملطّة السابقة –ورأينا ..  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ (  ، يف كتاب اهللا تعاىل

y7 ( كذلك العبارةو è= t↔ ó¡ o„ â¨$ ¨Ζ9  rطي النيب ، رأينا خلفهما عبارات قرآنية ال تع ) #$

≅ (فكلمة . ..صالحيةَ اإلجابة خارج النص القرآين  è% (  ، اليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل

� (خلف كلمة  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ (  وخلف العبارة ،) y7 è= t↔ ó¡ o„ â¨$ ¨Ζ9 يف  r، تؤكّد أنه  ) #$

≅ (كلمة ف ..ال يتجاوز النص القرآين  إجابته على أسئلة الناس اليت تطرح عليه ، è% (  هي
 إهلي ه أمرلنبيr القرآين التايلب هلذه الكلمة اإلجابة من النص ..  
 لنفسه ال ميلك صالحيةَ التشريع خارج النص القرآين حىت rقد رأينا كيف أنه و.. 

$ (: مع أزواجه  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ 

Ö‘θ àÿ xî ×Λ Ïm   ..  ] ١: التحرمي [  ) ‘§

  ..ويف هذا السياق ال بد أن نقف عند تفسريِ قوله تعاىل .. 

) ÉΟ ôf ¨Ψ9 $# uρ # sŒ Î) 3“ uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“ uθ xî ∩⊄∪ $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã 

#“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪  ÷β Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪ … çµ uΗ ©> tã ß‰ƒ Ï‰ x© 3“ uθ à) ø9   ] ٥ – ١: النجم [  ) #$
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$ (: قولُه تعاىل ..  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; خيص نطق القرآن الكرمي ، وما يتعلّق به  ) #$
وبإمكاننا أن نقف .. يف حياته  rوال يعين كلَّ ما نطق به .. من تفسريٍ وتفصيلٍ لكلياته 

  ..آليات األوىل من سورة النجم اصياغة اللغوية هلذه على هذه احلقيقة من خالل تدبر ال

$ (نرى أنَّ اآليةَ الكرميةَ ..  tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“ uθ xî (  أفعالُها بصيغة املاضي ترد

$ (، ونرى أنَّ اآليةَ الكرميةَ  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; منذ  rفالنيب .. ترد بصيغة املضارع  ) #$

$ (: ه يف العبـارة  ؤاهتدى إىل الطريق ، وهذا ما نقر تعاىل النبوةَ أن آتاه اُهللا tΒ ¨≅ |Ê (  ،

$ (: ه يف العبارة ؤومنذ ذلك احلني سار راشداً على هذا الطريق ، وهذا ما نقر tΒ uρ 3“ uθ xî 

 ، عاماً)  ٢٣( فترة النبوة ، أي  وهذا الرشد على طريقِ اهلداية كان مالزماً له طيلةَ .. )
ولذلك نرى صـيغةَ  .. بشكلٍ مجرد عن تفاعله مع األحداث اليت كانت تقع معه  وذلك

$ (املاضي اليت تشري إىل صفة مجردة عن التفاعل مـع األحـداث    tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 

3“ uθ xî  (..  
 .. طْقُهبينما نr  اته ومنبه من تفسريٍ وتفصيلٍ لكلي نقـل  بالقرآن الكرمي ومبا يتعلّق

ذلك للناس ، كان حيدثُ يف أوقات حمددة خالل فترة النبوة ، وليس مسألةً تتعلّق به على 
، إمنّا يقولُ جـلّ  ) وما نطق عن اهلوى ( كامل مساحة فترة النبوة ، ولذلك مل يقل تعاىل 

$ (: وعال  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; ىل بإيصاله أي حينما كان يتفاعلُ مع كتابِ اهللا تعا..  ) #$
 هوى ما كان ذلك دون أيه ، إناتللناس وبشرح كلي..  

β÷ (: ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ، هو قولُه تعاىل ..  Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ (   ..

 (فكلمة  ór uρ (    ة سواٌء كانت مصدراً أو امساً  ، بينمـا كلمـةهي بالصيغة االمسي ،        :

)  yrθ ãƒ (  ة ، ومها كلمتان متجاورتانيف كتاب اهللا تعـاىل   –، نراها بالصيغة الفعلي– 
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فبالتأكيد أنَّ ذلك ليس عبثاً ، وأنَّ ذلك حيملُ حكمـةً  .. تعودان إىل جذرٍ لغوي واحد 
  ..عظيمةً يف تبيان حقيقة هذا األمر 

r  :) ÷βل فالوحي املوجود أزالً يف اللوح احملفوظ قبل ترتيله على الرسو..  Î) uθ èδ �ω Î) 

Ö ór uρ (  .. هذا الوحي ) الذي هو القرآنُ الكرمي ( ل مبعىنزني ،: )  yrθ ãƒ (  على
ويف هذا دليلٌ آخر أنَّ األمر يتعلّق بالقرآن .. ، قرآناً يف أزمنة من فترة الرسالة  rالرسول 

  ..الكرمي حصراً 

$ ( : ولو متَّ سحب الصورة القرآنية..  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù;  على كُلِّ ما نطـق  ، ) #$
قبل الرسالة ، ألنه ال يوجد يف هذه الصورة القرآنية مـا   ، لشمل ذلك حياته r حممد به

.. يشري إىل أنّ هذا النطق حمصور بعد جميء الرسالة ، وبالتايل لوصلنا إىل نتائج غريِ سليمة 
فنحن نعلم أنَّ الوحي أتى النيب r   ٍل يـومبعد أن أصبح عمره أربعني سنة ، وليس من أو

  .. يف حياته 
$ (: تعاىل  يقولون إنَّ قولَه كيف..  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; لكلِّ ما نطـق   شاملٌ،  ) #$

 rالذي يفترى فيه على النيب ، احلديث التايل  يف الوقت الذي يؤمنون فيه بصحةr ، به 
 –بعـد أن اكتشـف    هـذا رق بعض الناس بالنار ، مثَّ تراجع عن نطقه آمراً حبأنه نطق ب

فنطق آمراً بقتلـهم  ،  النار ال يعذِّب بِها إِال اللَّه أنَّ –حسب منطق هذه الرواية املوضوعة 
  !!! ..بدلَ حرقهم بالنار ؟

  : )٢٧٩٣(البخاري 
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بأن حيرقـوا فالنـاً    rتعاىل ، فلماذا أمرهم  ُهللاب ا إالّ املّا كانت النار ال يعذِّ.. 
، مثَّ  بعـث ال هـذا  يفحينما بعث أبا هريـرة  هذه احلقيقة  r نسي فهل.. وفالناً بالنار 

يسـمح   أم أنَّ اهللا تعاىل كـان  !!! ..حينما أراد أبو هريرة اخلروج هلذا البعث ؟ تذكّرها
مثَّ عدل عن  ، ثعبا هريرة ذا البأ rالنيب يف النار حينما بعثَ  للناس أن يعذِّبوا بعضهم

نه ال أكان ال يعلم  rأم أنَّ النيب  !!! ..؟ ثعهلذا الببو هريرة اخلروج أراد أذلك حينما 
، مثّ علم ذلك حينما أراد  بعثبعث أبا هريرة يف هذا ال حينما تعاىل يعذِّب يف النار إالَّ اُهللا

   !!! ..ث ؟عالبأبو هريرة اخلروج هلذا 
 ..هبأ القولالناس لبعضهم بالنار ال يتناقض مع  ولو فرضنا جدالً أنَّ حرقعذِّب  نال ي

 بأنـه ال يعـذِّب يف النـار إالَّ اهللاُ    ، يبقى هلذه املقولةسي معىن أ، ف تعاىل يف النار إالَّ اُهللا
   !!! ..؟ سبحانه وتعاىل

الذي لنطقه واملناقض  حبرق فالن وفالن بالنار ، آمراً rوكيف يكون ما نطق به .. 
ـ  يأمر به بالعدول عن ذلك إىل قتلهما ، لة أكيف يكون هذان النطقان املتناقضان يف مس

  !!! ..احلرق يف النار ، كيف يكونان يف الوقت ذاته وحياً يوحى من اهللا تعاىل ؟
الكـثري مـن الروايـات    شأن بذلك شأا  ، طبعاً الرواية موضوعة من أساسها.. 

نا منـها هـو   ولكن شاهد.. كما سنرى الحقاً  ، املوضوعة يف الصحاح وغري الصحاح
هو وحي  rكيف تؤمن ا وتقول يف الوقت ذاته إنَّ كلّ ما نطق به : القول ملن يؤمن ا 

  .. !!!؟ يوحى
$ (: تعاىل  همثَّ كيف يكون قولُ..  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; ، شامالً لكلِّ ما نطق  ) #$

$ (: ، واهللا تعاىل يقول  rبه  xÿ tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š� s9 

š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ š Î/ É‹≈ s3 ø9   !!! ..؟ ] ٤٣: التوبة [  ) #$

 .. إنَّ هذه اآليةَ الكرميةَ صرحيةٌ بأنَّ النيبr  وليس كرسول ليس  ،كنيب كُلُّ ما ينطق
لبعضِ رجال قومه هو قولٌ نطق به ، ونرى أنَّ  r النيبفإذْنُ  ،به وحياً يوحى من السماء 
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اَهللا تعاىل يعاتبه على ذلك ، وبأنه عليه قبل إعطاِء مثلِ هذا اإلذن أنْ يتبين الذين صـدقوا  
  !!! ..؟ إليهيوحيه  على وحيٍ r فكيف يعاتب اُهللا تعاىل نبيه ...ويعلم الكاذبني 

 .. لنا القرآنُ الكرمي نيبي أنَّ النيبr  ، القرآين ال ميلك صالحيةَ التشريع خارج النص
   ..وال حىت لنفسه مع أزواجِه 

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî 

×Λ Ïm   ]  ١: التحرمي [  )  ‘§

إنما يتبع ما يوحى إليه ، وال يستطيع التشـريعr   واآليةُ الكرميةُ التاليةُ تؤكِّد أنه .. 
  ..خارج دالالت كتابِ اهللا تعاىل 

) # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷G è? óΟ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ è?$ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/   tΑ$ s% š Ï% ©! $# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $ tΡ u !$ s) Ï9 ÏM ø� $# Aβ# u ö� à) Î/ 

Î� ö� xî !# x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø! Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã& s! Ïd‰ t/ é&  ÏΒ Ç› !$ s) ù= Ï? û Å¤ øÿ tΡ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ 

# yrθ ãƒ  † n< Î) ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹ Ïà tã (   ] ١٥: يونس  [  

β÷ (: وبالتايل فالعبارةُ القرآنيـةُ  .. ة هو القرآنُ الكرمي موضوع هذه اآلية الكرمي..  Î) 

ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ # yrθ ãƒ  † n< Î) ( (  املعين بعه ، صرحيةٌ يف أنَّ الوحيوما يتr  ، هبع غريهو وال يت
  .. آخر  أي أمرٍالقرآنُ الكرمي وليس 

 ..املوروثَ من هنا نرى أنَّ التعريف ة ، بأنها كلُّ ما فعل للسنr  ، أو قال أو أقر
ليس صحيحاً على اإلطالق ، ولو فرضنا جدالً أن ه صحيح لكانت العبارة هو تعريف

$! (: القرآنية  tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (  ] ٧: احلشر [  ..
ولو فرضنا جدالً أنَّ ) .. اكم عنه فانتهوا وما آتاكم النيب فخذوه وما : ( لكانت 

صحيح ةاملوروثَ للسن ة  التعريفلكانت العبارة القرآني :)  ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §�9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& 

©!   ) ..من يطعِ النيب فَقَد أَطَاع اللَّه : ( ، لكانت  ] ٨٠: النساء [  ) ) #$
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بصفة الرسالة ، يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه بـأنّ السـنةَ   أمرِ الطاعة  حصر.. إذاً .. 
للدالالت الكامنة يف أعماقِ النص القرآين ، مثـل   rالشريفة ال تتجاوز استنباطَ الرسولِ 

بتبليغ ما أُنزل  rومما يؤكّد ذلك أنَّ اَهللا تعاىل حينما أمر حممداً .. جزئيات شعائر العبادة 
يف هذا  –كونه رسوالً ، أي كونه حامالً للقرآن الكرمي ، وبالتايل يخاطبه إليه ، إنما أمره 

  ..بصيغة الرسالة حصراً  –األمر 
) * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# õ÷ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š� ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè øÿ s? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ 

… çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $# uρ š� ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9  ٦٧: املائدة [   ) #$
 [  

) سنة الرسول : ( أو ) سنة النيب : ( ولو نظرنا يف كتابِ اهللا تعاىل لرأينا أنَّ عبارةَ .. 
sπ (: وما ورد هـو كلمـة   .. ، ال ترد وال مرة يف كتاب اهللا تعاىل  yϑ ò6 Ås ø9 $# ( .... .

sπ (وكلمةُ  yϑ ò6 Ås ø9 $# (  دةً عن اجلانب الشخصي للنيبجرنراها مr  ،مبعىن مل ترد بصيغة 
  ..) .حكمة الرسول (  : ، أو بصيغة) حكمة النيب (  :

  ..احلكمةُ مسألةٌ متحركةٌ يؤتيها اُهللا تعاىل ملن يشاء يف كلِّ زمان ومكان ..  
) ’ ÎA ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9 $#  tΒ â !$ t± o„ 4  tΒ uρ |N ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9 $# ô‰ s) sù u’ ÎAρ é& # Z� ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 3 $ tΒ uρ 

ã� �2 ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{   ] ٢٦٩: البقرة [  ) #$
  ..، وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل  ووسيلة للدعوةاحلكمةُ هي منهج تدبري و.. 
) äí ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 

¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ôã r&  yϑ Î/ ¨≅ |Ê  tã  Ï& Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n= ôã r& t Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ (  ] ١٢٥: النحل [  
هو جميئُه مبنهجٍ تدبري يبـين فيـه    ، ولذلك فمجيُء عيسى عليه السالم باحلكمة ..

لما اُخت فيه بعض ف ..  
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) $ £ϑ s9 uρ u !% ỳ 4 |¤Š Ïã ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ tΑ$ s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ t Îi t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# 

tβθ àÿ Î= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù ( (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ (  ] ٦٣: الزخرف [  
ة كما يعلّمهم القـرآنَ  لألمr واحلكمةُ كما يصورها كتاب اهللا تعاىل ، يعلِّمها .. 
فليس .. مبعىن أنه يعلِّمهم احلكمةَ كرسولٍ حاملٍ ملنهجِ اهللا تعاىل القرآن الكرمي .. الكرمي 

 الرسالة بصفة احلكمة تعليم الكتاب ب وذلك اقتراناًمن العبث أن يتعلّق ..  
) $ uΖ −/ u‘ ô] yè ö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

öΝ Íκ� Ïj. t“ ãƒ uρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 ys ø9    ] ١٢٩: البقرة [  ) #$

) !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ 

ãΝ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ Ν ä3 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑ n= ÷è s? (  ] ١٥١: البقرة [  

) ô‰ s) s9 £ tΒ ª! $# ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝ Íκ� Ïù Zωθ ß™ u‘ ô ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡ àÿΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A Î7 •Β ( 
  ] ١٦٤: آل عمران [ 

) uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö� n= tã  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê & Î7 •Β (    ] ٢: اجلمعة [  
ونرى أنَّ تعليم احلكمـة  .. إننا نرى أنَّ تعليم احلكمة متعلِّق بصفة الرسالة حصراً .. 

، هو تعليمها هلم  rفتعليم احلكمة للمؤمنني من قبله .. ال يأيت إالّ متعلّقاً بتعليم الكتاب 
  ..عن الكتاب الذي هو القرآنُ الكرمي  –بداً أ –وبشكلٍ ال ينفك ،  كرسولٍ
بالكتاب يف ذات التعليم ،  متعلّقةًفليس من العبث ورود احلكمة يف هذه النصوص .. 

 ( : إمنا نراهـا  ، )يعلمهم الكتاب ويعلمهم احلكمة ( فهذه العبارات مل ترد على الشكل 
ÞΟ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ ( ، ليس منفكّاً عن تعليم الكتاب ، وكـلُّ  احلكمة  فتعليم

  ..عن صفة الرسالة كما نرى  ذلك ليس منفكّاً
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 .. ى إنزال احلكمة على النيبوحتr    هذا اإلنـزالُ عـن وعلى املؤمنني ، مل ينفك
  ..الكتاب الذي هو القرآنُ الكرمي 

) (#ρ ã� ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ z ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $# uρ / ä3 Ýà Ïè tƒ  Ïµ Î/ 4 
(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ãΚ n= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# Èe≅ ä3 Î/ > ó x« ×Λ Î= tæ (   ] ٢٣١: البقرة [   

) tΑ t“Ρ r& uρ ª! $# š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ š� yϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝ s9  ä3 s? ãΝ n= ÷è s? 4 šχ% x. uρ ã≅ ôÒ sù 

«! $# y7 ø‹ n= tã $ VϑŠ Ïà tã (  ] ١١٣: النساء [  
وهنا أيضاً نرى أنَّ إنزال احلكمة ليس منفكّاً وليس مستقالً عن إنزال الكتـاب ،  .. 

tΑ ( [[فاحلكمة والكتاب نرامها يتعلّقان بإنزال واحد ، فالكلمتان  t“Ρ r& (  ،،) tΑ t“Ρ r& uρ ( 
  ..تردان يف كلِّ نص مرةً واحدة للكتاب واحلكمة معاً  ]]

ـ   ويف..  لة أالنص التايل نرى أيضاً أنَّ احلكمة ال تنفك عن آيات اهللا تعـاىل يف مس
  ..التالوة 
) šχ ö� à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ ’ Îû £ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# šχ% x. 

$ ¸ÿ‹ ÏÜ s9 # ·�� Î7 yz (    ] ٣٤: األحزاب [     

واذكرن مـا يتلـى يف   (  :ني آيات اهللا واحلكمة ب)  من( يكرر كلمة فاهللا تعاىل مل 
šχ ( جلَّ وعال إمنا يقول ..) احلكمة  ومنبيوتكن من آيات اهللا  ö� à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ ’ Îû 

£ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ 4 ( يف يـات اهللا تعـاىل   ، فاحلكمة ال تنفك عن آ
  ..كما نرى لة التالوة املذكورة أمس

آيات اهللا تعاىل  ، وبنيواحلكمة ) القرآن الكرمي ( الكتاب  العطف بني حرفو.. 
لكلِّ منهما حدوده يني مستقلّني أو نصني مستقلّني حوال يعين أبداً عطفاً ل ، واحلكمة

املميزة عن الوحي اآلخر أو عن النص اآلخر ، كما يريد أن يلبس بعض عابدي أصنام 
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بني كلمة الكتاب  وشأن حرف العطف هذا هو شأن حرف العطف ..أبداً .. التاريخ 
   ..والقرآن يف اآليتني التاليتني 

) � !9# 4 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å6 ø9 $# 5β# u ö� è% uρ & Î7 •Β (   ] ١: احلجر [  

) û§Û 4 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u Èβ# u ö� à) ø9 $# 5>$ tG Å2 uρ A Î7 •Β (   ] ١: النمل [  

إنَّ الكتاب .. أبداً !!! .. القرآن نص خمتلف عن الكتاب ؟ فهل هذا احلرف يفيد أنَّ
  ..هي صفة من صفات القرآن ، والعطف ال يفيد االستقالل والتمايز 

شبيه حبرف ، وبني الكتاب واحلكمة بني آيات اهللا واحلكمة العطف هذا  وحرف.. 
$ (العطف بني العبارة  Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 #tβ ( وبني العبارة ) #$ u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 يف قوله  ) #$

‰ô (تعاىل  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 وسنبين .. ]  ٨٧: احلجر [   ) #$
  ..احملطّة القادمة يف  هذه املسألة –إن شاء اهللا تعاىل  –

فها على الكتاب وعلـى آيـات اهللا   احلكمة حمتواة يف كتاب اهللا تعاىل ، وعطإنَّ .. 
ساحةَ االستنباط والتدبر بالنسبة ) وكون آيات اهللا تعاىل ( تعاىل هو نتيجة كون الكتاب 

وليست  ،) القرآن ( مستقالً عن وحي الكتاب وحياً ليس ) السنة ( احلكمة فللحكمة ، 
  ..يف قوله تعاىل وهذا ما نراه جلياً ..  )القرآن ( الكتاب نصاً مستقالً عن نصوص 

) ¨Ÿω uρ (# þθ è= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß øt ªΥ öΝ ßγ è% ã— ö� tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4 ¨β Î) öΝ ßγ n= ÷F s% tβ% Ÿ2 $ \↔ ôÜ Åz 

# Z�� Î6 x. ∩⊂⊇∪ Ÿω uρ (#θ ç/ t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪ Ÿω uρ (#θ è= çF ø) s? }§ øÿ ¨Ζ9 $#  ÉL ©9 $# 

tΠ §� ym ª! $# �ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 3  tΒ uρ Ÿ≅ ÏF è% $ YΒθ è= ôà tΒ ô‰ s) sù $ uΖ ù= yè y_  Ïµ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ Ÿξ sù ’ Ì� ó¡ ç„ ’ Îpû 

È≅ ÷F s) ø9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. # Y‘θ ÝÁΖ tΒ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ (#θ ç/ t� ø) s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# �ω Î)  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 ®L ym x÷ è= ö7 tƒ 

… çν £‰ ä© r& 4 (#θ èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè ø9 $$ Î/ ( ¨β Î) y‰ ôγ yè ø9 $# šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊂⊆∪ (#θ èù ÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# # sŒ Î) ÷Λ ä ù= Ï. (#θ çΡ Î— uρ 

Ä¨$ sÜ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ËΛ É) tF ó¡ ßϑ ø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz ß |¡ ôm r& uρ Wξƒ Íρ ù' s? ∩⊂∈∪ Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 
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¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àÿ ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊂∉∪ Ÿω uρ Ä· ôϑ s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

$ ·m t� tΒ ( y7 ¨Ρ Î)  s9 s− Ì� øƒ rB uÚ ö‘ F{ $# ∅ s9 uρ x÷ è= ö6 s? tΑ$ t6 Åg ø: $# Zωθ èÛ ∩⊂∠∪ ‘≅ ä. y7 Ï9≡ sŒ tβ% x. … çµ ã∞ ÍhŠ y™ y‰Ζ Ïã 

y7 În/ u‘ $ \δρ ã� õ3 tΒ ∩⊂∇∪ y7 Ï9≡ sŒ !$ £ϑ ÏΒ # yr ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) y7 •/ u‘ z ÏΒ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $# 3 Ÿω uρ ö≅ yè øg rB yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) 

t� yz# u 4’ s+ ù= çF sù ’ Îû tΛ © yγ y_ $ YΒθ è= tΒ # ·‘θ ãm ô‰ ¨Β ∩⊂∪ ö/ ä38 xÿ ô¹ r' sù r& Ν à6 š/ u‘ t ÏΨ t7 ø9 $$ Î/ x‹ sƒ ªB $# uρ z ÏΒ 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# $ ·W≈ tΡ Î) 4 ö/ ä3 ¯Ρ Î) tβθ ä9θ à) tG s9 »ω öθ s% $ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ ô‰ s) s9 uρ $ uΖ øù §� |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# (#ρ ã� ©. ¤‹ u‹ Ï9 

$ tΒ uρ öΝ èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ �ω Î) # Y‘θ àÿ çΡ (   ] ٤١ – ٣١: اإلسراء [  

7 (كلمــة إنَّ ..  Ï9≡ sŒ (  ــةيف العبــارة القرآني) y7 Ï9≡ sŒ !$ £ϑ ÏΒ # yr ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) y7 •/ u‘ z ÏΒ 

Ïπ yϑ õ3 Ït ø:  –من اآليـة  ( هلذه الكلمة اشرةً حكام القرآنية يف اآليات السابقة مبتتعلَّق باأل ) 3 #$
  . ..) حىت هذه الكلمة  – ٣١

ρ#) (وهذه احلقيقة تتجلّى معىن يف قوله تعاىل ..  ã� ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρ r& 

Ν ä3 ø‹ n= tæ z ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $# uρ / ä3 Ýà Ïè tƒ  Ïµ Î/ 4 (   ]فقوله تعاىل  ،]  ٢٣١:  البقرة) / ä3 Ýà Ïè tƒ 

 Ïµ Î/ 4 (  بصيغة املفرد)  Ïµ Î/ 4 (  وليس املثىن ) ما ( َّيؤكِّد أن ،) É=≈ tG Å3 ø9 $# Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $# uρ ( 
، كما يطبل لكلٍّ منهما نصه املستقل وليسا أمرين مستقلّني ، مها يف النهاية أمر واحد 

ليست نصاً خارج دفيت  )السنة (  إذاً احلكمة املوحاة .....ويزمر عابدو أصنام التاريخ 
  ..وليست وحياً مستقالً عن وحي كتاب اهللا تعاىل  ،كتاب اهللا تعاىل 

عن الكتاب كما مل تنفكr ،  احلكمة اليت أنزهلا اهللا تعاىل على النيب ف..  وهكذا.. 
سبق نستنتج من كُلِّ ما . ..بينا ، وهي حمتواة يف النص القرآين ، وليست نصاً مستقالً عنه 

لكليات النص القرآين من تفصيلٍ  r، أنَّ احلكمةَ اليت سميت تارخيياً بالسنة ، هي تبيانه 
، كما يفترى على منهج اهللا تعاىل  وتفسري ، وأنها ليست مستقلّةً عن تدبرِ كتابِ اهللا تعاىل

..  
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إنما كـان عـرب    rه قد رأينا يف احملطَّة السابقة كيف أنَّ وحي اهللا تعاىل لنبيكنا و
مسـتقل عـن   خاص بالسنة الشريفة وأنَّ القول بوحي آخر  القرآن الكرمي وما يتعلّق به ،

    ..مجلةً وتفصيالً كتاب اهللا تعاىل  هو قولٌ فاسد ينقضه، وحي القرآن الكرمي 
 فقد رأينا كيف تدرجت الرسـاالت .. وحكمةُ اهللا تعاىل تكمن خلف كلِّ ذلك .. 
وارتقت إىل الرسالة اخلامتة حيثُ تركّز املنهج وتركّزت املعجزةُ يف النص القرآين  السماويةُ

هي تبليغُ ما نزله اهللا تعاىل للناس ، وتبيني بعضِ كليات الـنص القـرآين    rفمهمته .. 
  :بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل  نقرؤهوهذا ما .. كشعائر العبادات 

) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (         
  ] ٤٤: النحل [ 

  ..ى تبينيةُ الشريفةُ ، اليت هي احلكمة ، ال تتعدبعضِ فالسن اتالقرآين ،  كلي النص
القرآينُّ ليس ناقصاً حىت فالنص .. وال تكملُ النص القرآينّ كما يقول بعض التائهني 

$ ( :فنحن نصدق اهللا تعاىل حينما يقول .. تكملُه السنةُ الشريفة  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# 

$ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ٨٩: النحل  [  
 .. إذاً أقوالُهr  ه ويعملُه ، كُلُّ ذلك ينقسم إىل قسمنيوما كان يقر وأفعالُه:  
كتفسريٍ وتفصيلٍ لكليات النص القرآين بعد نزول ذلك النص ،  rهناك ما قام به .. 

وهذا ما مساه اهللا .. وهذا ما تطالب األمةُ باتباعه إىل قيام الساعة .. وهذا هو السنةُ احلق 
  ..بأن يعلِّمها للمؤمنني  rتعاىل باحلكمة اليت أمر رسولَه 

هاد بشري أو جماراة ألعراف اجتماعية كانت سائدة أو كاجت rوهناك ما قام به .. 
وذلك ريثما يرتلُ النص القرآينُّ اخلـاص بتلـك   .. كموافقة ملا كان يعمله أهلُ الكتاب 

  ..ويف روايات األحاديث ذاا ما يؤكِّد ذلك .. األعمال 
  : ) ٥٤٦٢( البخاري 
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  : )٤٣٠٧(مسلم 








 
  : ) ٢٧٩٠( مسند أمحد 





 

قرآين املناسـب ،  فيما تعرض له من أمورٍ وأحداث قبل نزول النص ال rفتفاعله .. 
كبشر بعيداً عـن   ائدة ، أو االجتهادم الساألحكا كان إما موافقة أهل الكتاب ، أو جماراة

  .. اخلاص بتلك األعمال  منهج الرسالة ، وذلك حىت يرتلَ احلكم القرآينُّ
 وحنن نعلم أنَّ النيبr هجه يف صالتات    حنو بيت املقدس شهوراً قبل نـزول الـنص

   ..القرآين الذي يأمره بالتوجه حنو املسجد احلرام 

) ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# 4 ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ … çν t� ôÜ x© 3 
   ] ١٤٤: البقرة [   )
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هـل يكـون   .. أو قاله أو أقره  rوبناًء على تعريفهم للسنة بأنها كُلُّ ما فعله .. 

هتوجه r ها إىلباعات ةةً على األمأم !!! ..  قيام السـاعة ؟ يف الصالة حنو بيت املقدس سن
يف  rأليس توجهه !!! ..     أنَّ هذه التعاريف ال عالقةَ هلا بدالالت اجلمل اليت صيغت ا ؟

  ..!!!     ؟ r هلَعالصالة حنو بيت املقدس ، هو عملٌ فَ
$ (: هو قولُـه تعـاىل    –يف هذه املسألة  –ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ..  tΒ uρ 

$ oΨ ù= yè y_ s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ �ω Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 $#  £ϑ ÏΒ Ü= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t7 É) tã 4 ( 
وما جعلنا القبلة : ( أو ، ) القبلة اليت كنت عليها  لكوما جعلنا : ( فاهللا تعاىل مل يقل . ..

هـذا   ..ىل بيت املقدس كان بأمرٍ من اهللا تعاىل ، حىت يقال بأنَّ االتجاه إ)  أمرناك االيت 
  .. يوجد نص قرآينٌّ يأمر باالتجاه إىل بيت املقدس باإلضافة إىل أنه 

، فالرسول  rولو كان االتجاه إىل بيت املقدس بأمرٍ من اهللا تعاىل لرضي به الرسول 
r   ـه تعـاهه حنو بيت املقدس ، بدليل قولىل مل يكن راضياً عن توج :) y7 ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n= sù \' s# ö7 Ï% 

$ yγ9 |Ê ö� s? 4 ( املقدس من اهللا تعاىل لرضيه ، ف ه إىل بيتالتوج لو كان أمرr  .. وكلُّ ذلك
أن ؤكِّديف أفعاله  هي زميعلينا أنْ نr  ات النصه ، بني ما قام به كرسولٍ تفصيالً لكليوأقوال

  ..ثما يرتلُ النص القرآين اخلاص بالعمل الذي متَّ القيام به القرآين ، وبني ما قام به كنيب ري
$ (:  لقوله تعـاىل اللغوية ومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه هو الصياغة ..  tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ 

s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ �ω Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 $#  £ϑ ÏΒ Ü= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t7 É) tã 4 (  ،

MΖ| (فالضمري يف كلمة  ä. (  يف العبارة) s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ (    ـدال يعـود إىل حمم
وما جعلنا القبلة اليت كان الرسول ( الرسول إنما يعود إىل حممد النيب ، فاهللا تعاىل مل يقل 

كموافقة ألهل الكتاب ،  rن اجتهاداً منه ، وهذا يؤكِّد أنَّ اتباع القبلة األوىل كا) عليها 
  ..ريثما يرتل األمر اإلهلي بذلك 
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�ω (بينما يف العبارة القرآنية  Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 tΑθ (نرى كلمة  ) #$ ß™ §�9 $# (  ،

�ω (، إنما يقول ) إالّ لنعلم من يتبعك ( فاهللا تعاىل مل يقل  Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 $# (  ،

tΑθ (فكلمة  ß™ §�9 تدلُّ على األمر اإلهلي النازل من السماء بنص صريحٍ يف كتـاب اهللا   ) #$
  ..تعاىل وهو االتجاه حنو املسجد احلرام 

كنيب وليس كرسول ، أي كاجتهادr  االتجاه حنو القبلة األوىل هو عملٌ فعله .. إذاً 
كشخص وليس  rتتعلّق به  رأينا الصياغة القرآنية ولذلك ، منه وليس بوحيٍ من السماء

 ( :كرسول  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ ( .. جاه حنو املسجد احلرام هو عمـلٌ فعلـه   بينمااالتr 

�ω ( :كرسـول   rتتعلَّق به  ينا الصياغة القرآنيةأولذلك ر ، كرسول Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ 

tΑθ ß™ §�9 $# ( ..  
الـنيب  املسجد األقصى ليس وحياً من السماء ، واالتجاه حنو ا دام م: وإن قال قائل 

r ، جاه حنو املسجد احلرامجه يريد االتفلماذا مل يت r  منذ البدايـة  حنو املسجد احلرام
هل الكتـاب  أيرجح ما عليه  rالنيب : نقول .. بدالً من اتجاهه حنو املسجد األقصى ؟ 

، وذلك ريثما يرتل النص القرآين  اليت مل يرتل ا نص قرآينٌّ ائلاملسعلى ما يريده هو يف 
يف هذه املسائل تلك املسائل ، وذلك كون ما عليه أهل الكتاب املناسب واحلامل ألحكام 

وإالَّ كيف بنـا أن نفهـم   .. على مراده ، هو يف النهاية أمر من السماء  rاليت رجحها 
[[:  العبارات اليت رأيناها

 [[  ،،]]
 [[  ، ن مبدأً سار عليه النيبفهذه العبارات تبيr  كمنهج ألزم نفسه به

  .. الرأسعلى إسدال الشعر وفرق  –كما يريد بعضهم  –وليست حمصورة ، 
 rهل حاالت اجلمع بني األختني بوجود الـنيب  : ولنسأل أنفسنا السؤال التايل .. 

.. لنص القرآين الذي يحرم ذلك وبعلمه بني بعض أفراد اجليل األول ، وذلك قبل نزول ا
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لـذلك   rأم أنه حكم ال عالقةَ له بالدين ، وأنَّ إقراره !!! .. هل هو سنة جيب اتباعها ؟

  !!! ..؟   كان نتيجةَ عدمِ نزول النص القرآين الذي يحرم ذلك 
قبل نزول قوله  وهل جمع بعضِ أفراد اجليل أكثر من أربع نساء يف وقت واحد ،.. 

β÷ (: تعاىل  Î) uρ ÷Λ ä øÿ Åz �ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 o_ ÷W tΒ 

y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( (  ] ٣: النساء [  بوجود النيب ،r باعها ؟ات ة جيبنوبعلمه ، هل هو س !!!
لذلك كان نتيجةَ عدمِ نزول النصr  له بالدين ، وأنَّ إقراره  أم أنه حكم ال عالقةَ.. 

  !!! ..؟   القرآين الذي يحرم ذلك 
Ÿω ( مرأة األب قبل نزول قوله تعاىلوهل نكْح ا..  uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u 

š∅ ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ$ Ÿ2 Zπ t± Ås≈ sù $ \F ø) tΒ uρ u !$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6 y™ (  ] ٢٢: النساء 

[  بوجود النيب ،r  باعها ؟وبعلمهات ة جيبنال عالقةَ له ..  ، هل هو س كمه حأم أن
  .. ؟   القرآين الذي يحرم ذلك  كان نتيجةَ عدمِ نزول النصr بالدين ، وأنَّ إقراره 

وبوجوده ، ولكن ذلك  rبِعلْمِ النيب  حصلَت –وغريها الكثري  –فهذه األعمالُ .. 
، فهي أعمالٌ ال عالقةَ هلا بالسنة الشـريفة  ) القرآن الكرمي ( مل يكن متعلّقاً مبنج الرسالة 

  ..ولربما يف احلديث التايل ما يبين ذلك . ....
  : ) ٤٣٥٦( مسلم 
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: (( فالعبارة .. 
  ((فهم احلقيق ملن يريد نبيه ليس كـلُّ  تة ، أن

  .. سنةً من املنهج  rما عمله وقاله وأقره 
  ..بيانٌ ملن يريد معرفةَ احلقيقة  ةديث التالياحويف األ.. 

  : ) ٦٤٥٢( البخاري 





 
  ) : ٤٣٥٨( مسلم  





 

  ) : ٢٤٦٢( سنن ابن ماجة 






 

  ) : ١٢٠٨٦( أمحد 
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كان يقوم بالكثري من األعمال ليس بوحيٍ من السماء ، وأعمالُه  rالنيب  .. إذاً.. 
$ (: تعاىل  يف قولههذه حتتملُ الصواب وغري الصواب ، وكنا قد رأينا  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã 

#“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ (  ] وحى رأينا أنَّ الوحي ا ، ] ٤ – ٣: النجملذي ي
وما يتعلّق به من تفسريٍ وتفصيلٍ ، هو النص القرآينُّ فقط ، عن اهلوى  rوال ينطق به 

$ (فما يذَر من الرماد يف األعني بأنَّ قوله تعاىل .. ولذلك .. لكلياته  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; $# 

لكثري من الروايات ذاا ىل وابه ، هو قولٌ يرده كتاب اهللا تعا r، يشمل كلَّ ما نطق  )
 .. فالنيبr  لننظر .. جبانبه البشري كان يسهو وينسى شأنه بذلك شأنُ غريِه من البشر

  ..يف احلديث التايل 
  : ) ٣٨٦( البخاري   








 

وحنن عندما نورد هذه الروايات اليت توافق ما نذهب إليه إنما نقوم بذلك لـيس  .. 
استثناء هي ظنية الثبوت وال ترتقي أي ، فكلُّ الروايات ودون  ألننا نعتربها مقدمات يقينية
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ن اليت نقـدمها ، فـالقرآ  إىل مستوى اليقني ، إنما نوردها ألنها تتوافق مع األدلّة القرآنية 
  ..الكرمي واضح وجلي يف ذلك 

منـها  عاماً ، فيها ثالثُ صفات ، لكـلٍّ  )  ٦٣( واليت امتدت  rحياته .. إذاً .. 
  ..حدودها اليت تميزها عن غريها 

من ميالده إىل موته ، فامسه هذا مل يتغير ، وطبيعته  rفكلمةُ حممد تصف حياته .. 
  ..عاماً )  ٦٣( البشرية والشخصية الزمته على كامل حمور حياته ، أي 

 ٢٣( زمته كفرد خالصٍ هللا تعاىل منذ أن أتته الرسالة أي ال rوكلمةُ النيب تصفه .. 
  ..عاماً ، إىل وفاته )  ٤٠( حىت وفاته ، أي منذ أن أصبح عمرهr  عاماً ، منذ بعثه ) 

القرآن ( وكلمة الرسول تصف يف ذاته وأفعاله وأقواله كُلَّ ما تعلّق مبنهجِ الرسالة .. 
 ٤٠( عمره من تبيان وتفصيل لكلياته ، أي تصف جزءاً من أعماله ، منذ أصبح ) الكرمي 

اليت عملها قبل نزول النص  –يف هذه الفترة  –عاماً إىل وفاته ، لتكون األعمال األخرى ) 
  ..القرآين اخلاص ا ، متعلّقةً بكونه نبياً ، وليس بكونه رسوالً 

  

  صفة الرسالة       رسوالًأعمال فعلها كونه                         
  نبياًفعلها كونه  أعمال                  

  

  صفة النبوة                      نبياًً  rكونه                   

                                                         

   rشخص حممد                                       

                        
  ميالده          عاماً           )  ٤٠: ( بعثه                               سنه)  ٦٣: ( موته      

من هنا ندرك عمق احلكمة اإلهلية يف تعلّق أمرِ الطاعة بصفة الرسـالة حصـراً ،   .. 
.. أو فعـل أو أقـر    rما قال  وروث للسنة الشريفة بأنها كلُّوندرك فساد التعريف امل



  

٢٧  املهندس عدنان الرفاعي. .. حمطّات يف سبيل احلكمة: من كتاب       مفهوم السنة الشريفة   
 القـرآين  عظمةَ احل –أيضاً  –وندرك النص متركّزةً يف ذات اخلامتة كمة يف كون الرسالة

  ..كمنهجٍ وكمعجزة يف الوقت ذاته 
لذلك فصفةُ الرسالة مجردةٌ عن التاريخ ، ومستمرةٌ يف كلِّ زمان ومكان ، ألنها .. 

حكام يف كلِّ زمان تتعلّق بالنص القرآينِّ الصاحلِ لكلِّ زمان ومكان ، والذي تستنبطُ منه األ
فرسول اهللا تعاىل كاستنباط لدالالت النص القرآينّ وتفسريٍ لكلياته وإعطاِء كلِّ .. ومكان 

هـذه  .. جيلٍ ما يناسب حلَّ مشكالته احلضارية ، مل ميت ، ويبقى فينا إىل قيام الساعة 
دركُها من ميلك حداً أدىن من اإلدراك ، وذلك يف قوله تعاىل احلقيقةُ ي..  

) y# ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? öΝ çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3  tΒ uρ Ν ÅÁ tF ÷è tƒ 

«! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β (  ] ١٠١: آل عمران [  
#y (: إننا نرى يف هذه اآلية الكرمية أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..  ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? (  خاطبت ،

وكذلك األمـر  .. املعنيني ا يف كُلِّ زمان ومكان ، وليست حمصورةً بأفراد اجليل األول 
öΝ (بالنسبة لدالالت العبارة القرآنية  çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! ، فآيات اِهللا تعـاىل   ) #$

وكذلك .. ن ، وليست حمصورةً بأفراد اجليل األول تتلى على املؤمنني يف كُلِّ زمان ومكا
 (: األمر بالنسبة لدالالت العبـارة القرآنيـة    tΒ uρ Ν ÅÁ tF ÷è tƒ «! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 

8Λ É) tF ó¡ •Β ( .. . رالعبارة  –أيضاً  –وكذلك األم بالنسبة لدالالت :) öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 
(  ..ومكان ، ومن اجلحود مبنهجِ اِهللا تعـاىل   فصفةُ الرسالة موجودةٌ يف كُلِّ زمان ةاملعني

فكُلُّ جيلٍ إىل قيامِ الساعة فيه رسولُ .. حصرها بزمنِ اجليلِ األول ، وبأفراد اجليل األول 
وتبـيني  وما يتعلّق به من تفصـيل  ) الكرمي  القرآن(  فيه منهج اهللا تعاىل مبعىن اهللا تعاىل ،

  .. rومل تنته هذه الصفة مبوت شخصِ حممد  ،لياته لك
 ..دروهذا املعىن ا ه  الرسالة لصفةقراءت الكرمية  –أيضاً  –، نستطيع من اآلية:  

ö≅ t↔ ó™ uρ ) ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘ $ uΖ ù= yè y_ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# Zπ yγ Ï9# u tβρ ß‰ t7 ÷è ãƒ  
  .. ] ٤٥: لزخرف ا[  )
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.. أنَّ خطاب اهللا تعاىل  ال شك :ö≅ t↔ ó™ uρ ) ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘ (  هموج
منهجيةَ التفاسري  –جدالً  –وحىت لو فرضنا ..... لكلِّ إنسان يف كلِّ زمان ومكان 

 دفقط لشخصِ حمم هموج املوروثة ، بأنَّ هذا اخلطابr الذي عاشه  الزمنطار يف إ ،
وفق  –كيف بنا .. لو فرضنا هذه املنهجيةَ جدالً .. وأنَّ دالالتها ال خترج عن هذا اإلطار 

 (: أنْ نفهم العبارةَ القرآنية  –هذا الفهم املغلوط  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ فهل !!! .. ؟ ) ‘•
 ملسألةَ مسألةُاأال نرى أنَّ . .!!! .؟ rسيخرج الرسلُ السابقون من قبورهم ليسأهلم 

يف كلِّ زمان  –اليت يستطيع اإلنسانُ  ونصوصها رساالت موجودة من خاللِ أحكامها
  ..والتعرف على حقيقتها ؟ ، النظر إليها  –ومكان 
بأنَّ هذه اآلية الكرمية تتعلّق حبادثة  ما ذهبت إليه بعض تفاسرينا املوروثة ،أما .. 

فهذا القولُ ال .. يف تلك احلادثة للرسل السابقني  rواملعراج ، ومبقابلة الرسول  اإلسراء
رؤية للهروب من  – موفَّقةغري  –يوجد عليه أي دليلٍ يف سياقِ هذا النص ، وهو حماولةٌ 

  ..الكرمية  الدالالت اردة عن التاريخ اليت حتملُها هذه اآليةُ
 ..م وصـلَ إلينـا    إذاً صفةُ الرسالة ها يف إطارٍ تـارخييرصحدةٌ عن التاريخ ، وجر

 ةتارخيي هرِ املنـهجِ ،     –كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  –بأدواتـوعلـى ج هو خروج
    واستبدالٌ هلذا املنهج بتاريخٍ ال ميكنه أن يرتقي إىل مستوى املنهج الصـاحل لكـلّ زمـان

  ..ومكان 
هللا تعاىل أنَّ صفةَ الرسالة كونها تعين االستنباطَ من كتابِ ولذلك نرى يف كتابِ ا.. 

    ـدة ، فمحمالنبـو عن صـفة ه خالل التاريخ ، نراها ختتلفأحكام اهللا تعاىل ، وتبيني
كشخصٍ نيب هو خاتم النبيني ، وهو كشخص سيموت ، وهذا خيتلف عن صفة الرسالة 

  ..وهذا ما نقرأُه يف قوله تعاىل .. 
) $ ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ pt èΧ !$ t/ r& 7‰ tn r&  ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% ỳ Íh‘  Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ z↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 3 tβ% x. uρ ª! $# 

Èe≅ ä3 Î/ > ó x« $ VϑŠ Î= tã (   ] ٤٠: األحزاب [  
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، فمحمد الشخص ليس  rففي هذه اآلية الكرمية نرى الصفات الثالث لشخصه .. 
من رجالنا ، وحمم مائـة  أباً ألحد طاهر نقي ه نيببعد لَقخني ، فلن يالنبي مهو خات النيب د

منـهجِ اهللا  ل ا صفةُ الرسالة مبا تعنيه من محلٍبينم.. باملائة مثله ، فصفة النبوة ختمت عنده 
أحكامه ودالالت ه واستنباطاهللا تعـاىل  ، ه تعاىل وإبالغ فهي صفةٌ ال تنتهي ما دام كتاب )

،  rصحيح أنه لن يوجد رسولٌ بقيمة الرسول حممد .. بني أيدي البشر ) لقرآنُ الكرمي ا
يف هذه اآلية الكرمية  ال تنتهي إىل قيام الساعة ، ولذلك نرى هذه الصفةَ إالّ أنَّ هذه الصفةَ

 (.. ال تختم كما ختمت صفةُ النبوة  Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ z↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# ( ..  
ولو عدنا إىل روايات األحاديث ذاتها لوجدنا فيها من يبحث يف مسألة الرسالة ، .. 

ه ليعرف هل هي من السنة اليت قام لاوأقو النيب وذلك من خاللِ البحث عن تارخيية أفعالِ
 بعد نزول النص القرآين املناسب ، أم هي من األعراف االجتماعية اليت قـام ـا   rا 

واحلديث .. كاجتهاد بشري أو كموافقة ألهل الكتاب ريثما يرتلُ النص القرآينُّ املناسب 
  ..التايل يبين هذه احلقيقةَ بشكلٍ جلي 

  : ) ٦٣٣٥( صحيح البخاري 





 
  : ) ٣٢١٤( صحيح مسلم 





 



  

٣٠  املهندس عدنان الرفاعي. .. حمطّات يف سبيل احلكمة: من كتاب       مفهوم السنة الشريفة   

قبل نزول سورة النور أم بعدها ، وهي الرجم السؤال يف هذا احلديث ، هل كان .. 
èπ (.. السورة اليت فيها قـولُ اهللا تعـاىل    u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s� ($ ÏΒ 

;ο t$ ù# y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ Íκ Í5 ×π sù ù& u‘ ’ Îû È ÏŠ «! $# β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# ( ô‰ pκ ô¶ uŠ ø9 uρ 

$ yϑ åκ u5# x‹ tã ×π xÿ Í← !$ sÛ z ÏiΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 فعل ل  هذا السؤال يدلُّ على استقصاٍء] ..  ٢: النور [  ) #$
الرجم ، ولتارخيمقارنةً مع نزول هذه اآلية الكرمية  ه .. ويف هذا دليلٌ تارخيي على أنَّ بعض

أفراد اجليل األول كان يرى السنةَ على أنها فقط ما تعلّق بتفصيل كليات نص قـرآينّ ،  
#y ( :ويف هذا بيانٌ يتعلّق بقولِ اهللا تعاىل .. وبالعملِ يف أحكام ذلك النص  ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? 

öΝ çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 (  ] ١٠١: آل عمران [  

 صـفة وهذا ما قرأناه خبـتمِ  .. فالرسولُ ما زال فينا ، بينما النيب كشخصٍ توفّى .. 
  ..النبوة دون صفة الرسالة يف قوله تعاىل 

) $ ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ pt èΧ !$ t/ r& 7‰ tn r&  ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% ỳ Íh‘  Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ z↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 3 (        
  ] ٤٠: األحزاب [ 

 ..ى األحكامال يتعد اخلامتة الرسالة اليت وصلتنا  لو كان منهجة  عربالروايات التارخيي
 جنز سابقاً ومل يبق لنا إالّ أنْ، واليت وقعت خالل اجليل األول ، وأنَّ الفكر اإلسالمي قد أُ

لو .. قلب ما قيل ، وأنه ال توجد أحكام ميكن استنباطها لألجيال الالحقة  عن ظهرِ حنفظَ
كان األمر كذلك لكان منهج الرسالة اخلامتة حمتوى يف التاريخ ، وملا كان صاحلاً لكلِّ 

لو .. رمية اليت تأمر بتدبره وتعقّلِ آياته زمان ومكان ، ولَما كان معىن للكثري من آياته الك
£ (: فكيف بنا أنْ نفهم قَولَ اهللا تعاىل .. كان األمر كذلك  ßϑ n= ÷è tG s9 uρ … çν r' t7 tΡ y‰ ÷è t/ ¥ Ïm 

óΟ ( نا أنْ نفهم قَولَ اهللا تعاىلفكيف ب.. لو كان األمر كذلك ..  ] ٨٨: ص [  ) Îγƒ Î� ã∴ y™ 

$ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ y7 În/ t� Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. 

& ó x« î‰‹ Íκ y− (   ] ٥٣: فصلت [   
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نَ كُلُّ عملٍ أو وحىت يك ،دفعةً واحدة  rالقرآنُ الكرمي مل يرتَل على الرسول .. 

$ (: يقول تعاىل  ..اتباعها كما يقولون سنةً جيبr  قولٍ أو إقرارٍ منه  ZΡ# u ö� è% uρ çµ≈ oΨ ø% t� sù 

… çν r& t� ø) tG Ï9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã ;] õ3 ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ Wξƒ Í”∴ s? (  ] ١٠٦: اإلسراء [  
..  ةهل هي من السن الروايةَ يف ميزان القرآن الكرمي لنعرف لنا من أن نضع دإذاً ال ب

 هذا فضالً عن معرفة.. وقعت قبل نزول النص القرآين املناسب  أم من األعمال اليت
ةمصداقي ثبوت ها لُفّقت على الرسول نقلها ، هل بالفعل وقعت أم أنr  كما سنرى إن

وال بد من التدبرِ املستمر لكتابِ اهللا تعاىل يف كلِّ زمان ومكان ، .. شاء اهللا تعاىل الحقاً 
  ..اليت حيملُها كتاب اهللا تعاىل لكلّ جيل الستنباط األدلّة 

الكثريون ممن حيسبون أنفسهم أوصياء على دين اهللا تعاىل ، وناطقني بامسه جـلّ  .. 
 ةبرواياته ورجاالته صنماً حيول بني األم مون التاريخقدهم بذلك ، يكلِّفني أنفُسوعال ، م

أو فعلـه أو   rعم بأنَّ السنةَ هي كلُّ ما قاله فالز.. وبني تدبرها السليم لكتاب اهللا تعاىل 
أقره ، هو جهلٌ حبقيقة السنة الشريفة ، ووضع سقف للتطور الفكري للبشرية عند عتبة ال 

 وعواطف ليس أكثر من عصبيات موهذا الزع، تتجاوز السقف الفكري لألجيال األوىل 
وز جتاوزه فيها تأطري الفكر تأطرياً ال جي يتم..  

يرفعون روايات التاريخ إىل مستوى النص القرآينّ ، معرضني عن حقيقة الدالالت .. 
  ..اهللا تعاىل  الواضحة وضوح الشمس وسط النهار ، واليت حيملُها قولُ

) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

  ] ٦: اجلاثـية [   )
 فَع إىل درجتها من التسـليم واإلميـان  ، ال ير) القرآن الكرمي ( فآيات اهللا تعاىل .. 

كـلُّ  من هذه اآلية الكرمية  يقرؤهأي حديث خارج دفيت كتابِ اهللا تعاىل ، هذا ما  اليقيين
اليت ليست أكثـر  لعابدي أصنامِ التاريخ وة فكلُّ الشعارات الرباق.. اهللا تعاىل  خيافعاقلٍ 

  ..من ذر للرماد يف العيون ، تسقطُ أمام الدالالت الواضحة هلذه اآلية الكرمية 



  

٣٢  املهندس عدنان الرفاعي. .. حمطّات يف سبيل احلكمة: من كتاب       مفهوم السنة الشريفة   

مفهوم السلفية التارخيية الداعية للعودة إىل عدمِ جتاوزِ ما وقع يف اجليل األول ، إنَّ .. 
ألنه مفهـوم  .. هوم السنة الشريفة من أساسه كما يطرحه الكثري من املُنظِّرين ، ينايف مف

مبين على كون السنة الشريفة ال تتجاوز ما حصلَ يف اجليل األول ، فهو مفهوم مبين على 
كون دالالت كتابِ اهللا تعاىل ال تتجاوز ما أدركَه رجاالت األجيال األوىل ، وبالتايل نرى 

وم يحاربون كُلَّ جديد مهما كان هذا اجلديـد ، دون أنْ ينظـروا   أنَّ املنظّرين هلذا املفه
مجرد نظرٍ يف حقيقته ويف حقيقة األدلّة اليت حيملُها ، ويف الوقت ذاته يقرون بكـلِّ مـا   
وصلنا خالل التاريخ مهما محل من تناقض وتعارض لكتاب اهللا تعاىل ولثوابـت العلـم   

  ..قيقةَ بأم أعيننا وسنرى الحقاً هذه احل.. واملنطق 
مشكلةُ معظمِ أولئك املنظّرين ، أنهم يستشهدون على تنظريهم بآيات كرميـة ال  .. 

$! ( :فعلى سبيل املثال ، يستشهدون بقولـه تعـاىل   .. يقفون عند دالالتها  tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u 

ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (  ]ه يعين كُلَّ ما قالَه ]  ٧: ر احلشبأن ،r  أو
فعلَه أو أقره ، وليسوا مستعدين ألن يعريوا انتباهاً لكون مجيعِ تلك اآليات اليت يـأمر اُهللا  

 الرماد يف عيون مـن   ا طاعةَ رسولهتعاىل حصراً ، بل يقومون بذر الرسالة بصفة تتعلّق
  ..يستشهدون بقوله تعـاىل  . ....لتدبرِ كتابِ اِهللا تعاىل توجد عنده بذرةٌ ملعرفة احلقيقة و

)  tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §�9 $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t ¨ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u� ö� xî È≅‹ Î6 y™ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 

4’ ¯< uθ s?  Ï& Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u !$ y™ uρ # ·�� ÅÁ tΒ (  ] على أنَّ هذه اآليةَ الكرميةَ ]  ١١٥: النساء ،
يقومون بـذلك  .. تدعوا إىل اتباعٍ منهجِ السابقني دون أي تدبرٍ عقلي لكتاب اهللا تعاىل 

ôì (: معرضني عن كَون العبارة القرآنية هي  Î6 −F tƒ uρ u� ö� xî È≅‹ Î6 y™ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 : ( ، وليست  ) #$
ويتبع غري ( وليست  ، )ويتبع غري سبيل السابقني (  :، وليست ) ويتبع غري سبيل األولني 

  ..يقولُ تعاىل .. إنَّ سبيلَ املؤمنني هو صراطُ اهللا تعاىل القرآنُ الكرمي ..  ) اآلباءسبيل 
) ¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u� ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 �¡9 $# s− §� xÿ tG sù öΝ ä3 Î/  tã 

 Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? (  ] ١٥٣: األنعام [  



  

٣٣  املهندس عدنان الرفاعي. .. حمطّات يف سبيل احلكمة: من كتاب       مفهوم السنة الشريفة   

لماذا يتم حصر سبيل املـؤمنني بأجيـالٍ   ف.. واملؤمنون ليسوا يف جيلٍ دون غريه .. 
دة ، بل مبا ردة أ أفعال وأقوالوي عن حمدفهل انتهت صفة اإلميان عند  !!! ..؟جيال حمد

  .!!!!!!! .تلك األجيال ؟
دالالت وأي تأويل هلذه العبارات القرآنية على أنَّ سبيلَ املؤمنني خيتلـف عـن   .. 

إنما  ، وىلومبا قيل عن األجيال األ كتابِ اهللا تعاىل ، ويتعلّق بالتاريخ ورجاالته ورواياته ،
 اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً ، ويضع ه كتابينقض سليم اهللا فيما  أصحابههو تأويلٌ غري حذّر

   : تعاىل منه
) ö≅ t/ (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ 

!$ tΒ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö7 s% ’ Îû 7π tƒ ö� s%  ÏiΒ @�ƒ É‹ ¯Ρ �ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èù u� øI ãΒ $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ 

#’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u šχρ ß‰ tF ø) •Β (  ] ٢٣  – ٢٢: الزخرف  [ ..  
حـذّر  الذي  النفقيضعهم يف الفكري الذي حياولون فرضه على األمة  الظالمهذا .. 

  .. اهللا تعاىل من الدخول فيه
) # xö óÁ tG Ï9 uρ Ïµ øŠ s9 Î) äο y‰ Ï↔ øù r& t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ çν öθ |Ê ÷� z� Ï9 uρ (#θ èù Î� tI ø) u‹ Ï9 uρ $ tΒ Ν èδ 

šχθ èù Î� tI ø) •Β ∩⊇⊇⊂∪ u� ö� tó sù r& «! $#  Èö tG ö/ r& $ Vϑ s3 ym uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# Wξ ¢Á xÿ ãΒ 4 
t Ï% ©! $# uρ ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n= ôè tƒ … çµ ¯Ρ r& ×Α ¨” t∴ ãΒ  ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ Èd, pt ø: $$ Î/ ( Ÿξ sù ¨ sðθ ä3 s? š∅ ÏΒ 

t Î� tI ôϑ ßϑ ø9    ] ١١٤ – ١١٣: األنعام [  ) #$
 ، ) اليت يسموا بالسنة( األحاديث  روايات: فيقولون  األعنييذرون الرماد يف .. 
 : بقوله تعاىلمستشهدين  كحفظه جلّ وعال للنص القرآين ،، من قبل اهللا تعاىل  حمفوظةٌ
) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (  ] النحل :

بالذكر ، والذكر تكفّل اهللا  – يف هذه اآلية الكرمية –فيقولون السنة وصفت ..  ] ٤٤
$ (: تعاىل حبفظه  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ويستنبطون ..  ] ٩: احلجر

  ..من ذلك أنَّ روايام حمفوظة كالقرآن الكرمي 



  

٣٤  املهندس عدنان الرفاعي. .. حمطّات يف سبيل احلكمة: من كتاب       مفهوم السنة الشريفة   
كأحكامٍ حنن ال ننكر حفظَ اهللا تعاىل للسنة الشريفة احلق .. قبل كلِّ شيء ..  

هي روايات  اليت يسموا بالسنة ، روايات التاريخولكن .. مستنبطة من النص القرآين 
، وال ميكن اجلزم بقرون كما سنرى الحقاً  r فواه الرجال بعد موت النيبأجمعت من 

ال تناقض القرآن الكرمي ، وكثري من روايات التاريخ اليت يزعم بأنها عني السنة ، فالسنة 
 بأم أعينناكما سنرى ، ومناقضة لكتاب اهللا تعاىل  ، متناقضة فيما بينها ، أنها عني السنة

  ..إن شاء اهللا تعاىل 
يف كتاب اهللا  احلق السنةُ لقد وصفَت ..نعم  :لى استشهادهم هذا فنقول ونرد ع.. 

 : متعلّقةً بصيغة اإلنزال وليس بصيغة الترتيل وصفتولكنها  ..تعاىل بالذكر كما يقولون 
) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! ، والقرآن الكرمي يف اآلية اليت يستشهدون ا وصف متعلّقـاً   ) #$

t ( :صيغة الترتيل وليس بصيغة اإلنزال ب Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) ( .. تعاىل وحاش هللا 
  ..ن يكون دون حكمة مرادة من اهللا سبحانه وتعاىل أأن يكون ذلك مصادفةً ، أو 

، ويف كتاب املعجزة الكـربى ،  ) سلّم اخلالص ( وقد بينت يف النظرية السادسة .. 
بشكلٍ مفصلٍ كيف أنَّ النص القرآينَّ هو الوحيد الذي نزلَه اُهللا تعاىل من عنده ، يف بينت 

حني يشترك مع باقي الكتب السماوية بصفة اإلنزال ، وال جمال يف هذا السـياق لشـرح   
  ..، فهذه حقيقة قرآنية واضحة وجلية ذلك بشكلٍ مفَصل 

، من عنـد اهللا تعـاىل    لنص مساوي اً يصف ترتيالًنصاً قرآنينرى وبالتايل فحيثما .. 
أما صيغة اإلنزال فتعين كـلَّ   ..حصراً ، وال يعين أي نص آخر فهذا يعين النص القرآينّ 

 –السنة الشـريفة املُسـتنبطة    –أيضاً  –الكتب السماوية مبا فيها القرآن الكرمي ، وتعين 
  ..سنرى يف احملطّة القادمة  من النص القرآين ، كما –أصالً 

$ (قولُه تعاىل .. إذاً ..  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ]  ٩: احلجـر [  ،
فكلمةُ الذكر هنـا   ..دون أي نص آخر  يبين لنا حفظَ اهللا تعاىل للقرآن الكرمي حصراً ،

بصـيغة  وليس  ، من عند اهللا تعاىلقها بصيغة الترتيل تعين القرآن الكرمي حصراً ، بدليل تعلّ
ويكون حفظُ اهللا تعاىل للسنة الشريفة هو من بابِ كوا حمتواةً يف النص القرآين .. اإلنزال 



  

٣٥  املهندس عدنان الرفاعي. .. حمطّات يف سبيل احلكمة: من كتاب       مفهوم السنة الشريفة   

فالسنةُ الشريفةُ احملفوظةُ هي احملتواةُ يف النص القرآينِّ املُرتَّل .. الذي تكفّلَ اُهللا تعاىل حبفظه 
وليست السنةُ احلق احملفوظة من قبل  .. تعاىل ، والذي تكفّلَ اُهللا تعاىل حبفظه من عند اهللا

  ..اهللا تعاىل نصاً مستقالً هي روايات األحاديث كما يفترى على منهج اهللا تعاىل 
$! (نَّ الذكر املعين بقوله تعاىل أوحنن ال خنطِّئ من يذهب إىل القول ب..  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) 

t� ò2 Ïe%! t (فالعبارة التالية هلا مباشرة ، وليس السنة الشريفة هو النص القرآين  ) #$ Îi t7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) (  نراها بصيغة املبين للمجهول ، مبعىن أنَّ اهللا تعاىل مل يقل ) نلتبي

t (، إنما يقول جلّ وعال ) للناس ما نزلنا إليهم  Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) (  ، فكلمة) 

tΑ Ìh“ çΡ ( ها بصيغة املبين للمجهولة أنوهذا حيتمل أن تكون العبارة واضحة وجلي ،) t Îi t7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) (  ةة األخرى ، وبالتايل فالعبارة القرآنيمتعلّقة بالكتب السماوي

$! (السابقة هلا مباشرة  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! النص القرآين    –وفق هذا التصور  –تعين  ) #$
وكنا قد بينا أنَّ النص القرآين هو النص السماوي الوحيد الذي نزله اهللا تعاىل من عنده . ..

، وليس  بصيغة املبين للمجهول املتعلّقةجلّ وعال ، بينما وردت التوراة بصيغة الترتيل 
≅‘ * ( ق فيها الترتيل بالذات اإلهليةبصيغة يتعلَّ ä. ÏΘ$ yè ©Ü9 $# tβ$ Ÿ2 yξ Ïm û Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) �ω Î) 

$ tΒ tΠ §� ym ã≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) 4’ n? tã  Ïµ Å¡ øÿ tΡ  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& tΑ ¨” t∴ è? èπ1 u‘ öθ −G9   .. ] ٩: احلجر [   ) 3 #$

$! (سواء حملت العبارة القرآنية .. إذاً ..  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! على السنة  ) #$
فهذا ال يعين أبداً استقالليةً هلا عن  واألمران حمتمالن ، أم على القرآن الكرمي ، ، الشريفة

السنة الشريفة هي . ..، وال يعين أنها حتمل ما ال حيمله كتاب اهللا تعاىل كتاب اهللا تعاىل 
ات كتاب اهللا تعاىل ، مفصرة لكليا ينطق به قول اهللا تعاىل وهذا عني ملة ومفس) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ 

y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (   ]٤٤:  النحل [ ..     



  

٣٦  املهندس عدنان الرفاعي. .. حمطّات يف سبيل احلكمة: من كتاب       مفهوم السنة الشريفة   

 .. ال الذيالوحيد أمل نر يف احملطّة السابقة كيف أنَّ القرآن الكرمي هو امللجأُ واملرجع 
  ..؟  rومرجع دونه حىت للنيب يوجد ملجأٌ 
) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ 

# Y‰ ys tG ù= ãΒ (   ] ٢٧: الكهف [    
 (حينما يقول تعاىل ..  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ ( هفهذا يعين أن r ]  بعده ومن

فكيف إذاً تكون .. داً حلتلن جيد دون كتاب اهللا تعاىل م ] كلّ من حيمل منهج اهللا تعاىل
 ( ن نعتربها ملجأً ومرجعاً أميكننا  )القرآن الكرمي (  كتاب اهللا تعاىل دونهناك نصوص

  !!! ..لنا دون كتاب اهللا تعاىل ؟) ملتحداً 
  
  

  
  
 


