
Ô |||||fÈŸ�ª^=ÓÚ^à |||||—ÿ^=Ô Ÿ||||||||åŸ||ã=
=

=FO=E=
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 واملتغيِّــر الثـابت  
 يف   

   ºXXg≥:		…�XXg≥:√	
	 ®≈cXXk≥:	 XX≈ƒCº≥: 
   

 الدكتور  
ــدراين   ــان بع  إحس

 



=



Ô |||||fÈŸ�ª^=ÓÚ^à |||||—ÿ^=Ô Ÿ||||||||åŸ||ã=
=

=FO=E=
 

 
 
 

Äuuuuuuuuuu�„¡d≥W‡6euuuuuuuuuu_Xh–W6
6

6µ6
ÁŸuuuuuuuuuuuÑ–W6Ê.uuuuuuuuuuuÑ–W‡6

6

6Á≈‚Äuuuuuuuuà–W6Áuuuuuuuu‚·`Ÿ–W6
 

 

 

 
 
 

‰ÿW�|Ω_6€XÑo]6�·dÃ|–W6





 
 
 

 
 
ÍÇúW6æ_WÄ–W6

fi…ƒ6adÃ6?6µ6>6Ê.Ñ–W6fi…ƒ6?6>6Ê.Ñ–W6
Á≈‚Äà–W6Á‚·`Ÿ–W6



=
≥_≈j=!^=€_–=W=

=            

      

       

    ===
z=„^à›ƒ=€b=W=PN=x==

=
€Èãá=€_–=!^==W=

»=I=„ÈÃà≈Í=_¥=�é_·ÿ^=^È�n�Ñv=
>\=�ÊÿÈãáË=�!^=�i�Ü�’�Í=„`=�„ËÑÍàj` « 

=ÏŸƒ=‚ƒ=Ìá_Ägÿ^=Á^Ëá=z=x=�_ÃÈ–È‹=
 



 السريةوالسنة الثابت واملتغري يف  كتب فقه السرية )( الرابع : ( فقه السرية ) يف اجلزء 

 

٢٩١ 

الرابعاجلزء   

 ) ريةــكتب فقه الس( رية ) يف ــ( فقه الس

 ةـــة الرشيفـــالنبوي
 

قُّ والفتح  هو الفهم الفقه ـ لغةً ـ غوصاً للمرصور واملغلق ، وهو الشَّ

نْهِ واجلوهروبحثاً للوصول إىل  ، والفقه ـ اصطالحاً ـ هو األحكام  الكُ

لنا القول يف معنى صَّ . ولقد فَ  الفقيهاملستنبطة واملنشأة اجتهاداً التي يصل إليها 

 . ) فانظره هناك الثابت واملتغري يف القرآن الكريم الفقه يف كتابنا األول (

إىل أهنا ـ يف وجه من وجوهها ـ كتاب تاريخ يرصد  ، إضافةً  والسرية النبوية

يَ ،  املباركة ما حدث وما وقع خالل حياته  مرجع أسايس عند املؤمنني فَهِ

متهيداً  ، والسنة القولية مما قال ملعرفة السنة الفعلية مما فعل ة حممد برسال

     : به فيها عمالً بقوله تعاىللتحديد املجاالت التي جيب التأيس 

               

التي جتب طاعته فيها عمالً واملواضيع ولتعيني املواضع  . ] ٢١ : األحزاب [

         : بقوله تعاىل
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٢٩٢ 

  ] ٥٦ : النور [)
0F

( .  

؛ كتاب  بني أيدي الناس ولعل أشهر كتب السرية النبوية وأكثرها انتشاراً 

)  لشاميةالسرية ا ) املعروف بـ( . هـ٢١٨ت أيب حممد عبد امللك بن هشام (

إنسان  ) وعنوانه ( . هـ١٠٤٤ت وكتاب عيل بن برهان الدين الشافعي (

. إضافةً إىل ما  ) السرية احللبية ) املعروف بـ( العيون يف سرية األمني املأمون

بن جرير الطربي ا، مثل أبو جعفر حممد   توارخيهمأفرده هلا أهل األخبار يف

بن ا، وأبو احلسن عيل  ) تاريخ الرسل وامللوك ) يف كتابه ( . هـ٣١٠ت (
                                                 

)(- ) ٥٦) أن األمر بطاعة الرسول يف آية النور  ٥٥٠،٥٥١ص يعتقد صاحب القراءة املعارصة  ،
. غري منتبه وهو يفعل ذلك إىل أنه قد  ، باعتبار ورودمها يف اآلية بادات من صالة وزكاةحمصور بالع

نَى باملقاصد إىل منهج ظاهري يتشدد ويُغايل يف االعتامد عىل اللفظ عْ  . ترك منهجه العقيل الذي يُ
 الرجل (الثالثة  نحن معه يف هذا التفريق ـ حني نتحدث عن األسوة والطاعة ـ بني مقامات حممد 

، فليس من املقبول عقالً أن ألزم  ، تفريقاً نجده واضحاً عند كثري من أئمة السلف ) الرسول / النبي /
، معترباً ذلك سنة نبوية أو رسولية تستوجب الطاعة  الناس اليوم بلعق أصابعهم يف املآدب الرسمية

يعود  ] ٤ : النجم [         : ) بقوله تعاىل هو . ونحن معه يف أن ضمري ( واألسوة

يف  عىل التنزيل احلكيم وليس عىل النطق ومعه يف أن إطالق صفة الوحي عىل كل ما قاله وفعله 
 . لكننا لسنا معه مطلقاً حني حياته رجالً ونبياً ورسوالً ال بد من طاعته فيه إنام هو تطرف ومغاالة

مريضاً  سمنتية بني هذه املقامات الثالثة إىل حد يبدو معه النبي يتطرف ويغايل يف الفصل بحواجز أ
، ويتطرف ويغايل يف الزعم بأن ال وحي خارج القرآن الكريم وخارج الرسالة التي  بانفصام الشخصية

        : . وإال فكيف يفهم سيادته قوله تعاىل يريد تعاىل إبالغها لألمة

                               

          ] ود وحي ؟ أليست اآلية دليالً عىل وج ] ٣ : التحريم
 ؟  خارج القرآن
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 ) مروج الذهب ومعادن اجلوهر ) يف كتابه ( . هـ٣٤٦ت احلسن املسعودي (

) يف كتاب  . هـ٢٣٠ت وأصحاب الرتاجم والتصانيف مثل حممد بن سعد (

) يف  . هـ٢٧٩ت ، وأمحد بن حييى بن جابر البالذري ( ) ريالطبقات الكب (

، وأبو احلسن عزّ الدين عيل  ) أنساب األرشاف املجلد األول من كتابه (

أسد الغابة يف معرفة  ) يف كتابه ( . هـ٦٣٠ت اجلزري املعروف بابن األثري (

ن التي . وال ينبغي أن ننسى العديد من مؤلفات القدامى واملتأخري ) الصحابة

، مثل تقي الدين أمحد  كرسها أصحاهبا جلانب بعينه من جوانب السرية النبوية

، وحممد بن عمر  ) إمتاع األسامع ) وكتابه ( . هـ٨٤٥ت بن عيل املقريزي (ا

، والعديد من مؤلفات  ) املغازي () يف كتاب  . هـ٢٠٧ت د (قبن واا

، ود. عامد  ) ول القائدالرس املعارصين مثل حممود شيت اخلطاب يف كتابه (

ود. يوسف القرضاوي يف كتابه ،  ) سة يف السريةادر الدين خليل يف كتابه (

 .  ) كيف نتعامل مع السنة ) أو ( املدخل لدراسة السنة النبوية (

إىل أنه سيجد نفسه املتأمل ، خيلص الدارس  ، ويف ضوء ما سلف من هنا

عىل هامش  ) وكتب ( سريةمن وحي ال ) وكتب ( فقه السرية يف كتب (

 : ) أمام أمرين السرية

 ما فقهه وفهمه صاحب الكتاب من مقاصد وأهداف حكمت النبي  -١

 . يف كل أحداث ووقائع مراحل حياته املباركة

نشئه من هذا الفقه ألحداث السرية  -٢ النبوية الرشيفة ما يستنبطه وما يُ
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 . من حكم وأحكام

،  ام مجلة فهوم لألحداث متباينة ومتغايرةوسيجد أنه يف األمر األول أم

، ويف  ة فعليةنَّ وخصوصاً يف األحداث املتفق عىل وقوعها يف مجيع املراجع كسُ 

وسيجد أن  . ة قوليةنَّ يف مجيع املصادر كسُ   األقوال التي صحت عن النبي

هذا التغاير وذلك التباين ناجتان عن غياب الثوابت عند بعض قراء السرية 

 . فقارئ السرية الذي يغيب عنه أن األصل يف الفكر عند حممد  هاوفقهائ

، لن يفهم أبداً خرب صلح  ، وأن القتال كره ، وأن احلرب عرض هو السلم

. والذي يغيب عنه أن األساس يف الفكر  أوالً احلديبية ومقاصده وأهدافه 

     : هو حرية الدين واملعتقد التي جيسدها قوله تعاىل عند حممد 

  .. ] ٢٥٦ : البقرة [  ،وقوله تعاىل :       ] الكافرون : 

لن يفهم .  ] ٢١ : الطور [   ..      : وقوله تعاىل،  ] ٦

الذي يغيب عنه أن . و ثانياً املكية التي امتدت ثالثة عرش عاماً أخبار الفرتة 

الناس وإن اختلفت العقائد التعايش والتعارف بني  اهلدف اإلهلي املطلوب هو

 : احلجرات [   ..      .. : حسب قوله تعاىل

، ويف عقده  يهود يثرب فور وصوله إليهال لن يفهم أبداً موادعة النبي .  ] ١٣

، وسيتوهم كام توهم كثري من املسترشقني املغرضني أنه  ثالثاً املعاهدات معهم 

 نَ اليهود حني كان ضعيفاً ثم  فعل ذلك بوحي من الظروف املرحلية ادَ ، هَ

ت شوكته ، ناسني من حيث املبدأ أن الثوابت ال تتغري  ذبحهم بعد أن اشتدَّ
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٢٩٥ 

 . ات، وهذا ما يميز الثوابت عن املتغري بتغري الظروف

عِ عىل  مَ هذه أمثلة ثالثة عن تباين الفهوم لألحداث واألحاديث املُجْ
، فيه الضعيف  ، فام بالك بام مل يكتمل عليه إمجاع وقوعها وصحتها

لك يف أخبار ا. وما ب واملوضوع واملنكر والعليل املتن رغم صحة سنده
حتت ستار  ، وما بالك فيام روي بمعناه وجاز تغيري ألفاظه وأحاديث اآلحاد

ئَ عىل ظاهره فضاعت مقاصده خلف الدعوة إىل  الرتادف رِ ، وما بالك فيام قُ
 . إنكار املجاز

، فسيجد الدارس املتأمل أنه أوالً أمام بحر من كتب  أما يف األمر الثاين

نشأة من  يطفح بآراء واجتهادات وفتاو زعم أصحاهبا أهنا مستنبطة ومُ

، رغم ما يف بعضها من تعارض مع  والعميلالقرآن والسنة بنوعيها القويل 

 . وسيجد أهنا ما زالت حتتل مكاناً يف كتب الرتاث الثوابت القرآنية والنبوية

ونَ تاركيها انطالقاً من  رُ فِّ كَ وحتظى بمتشددين يؤيدوهنا ويدافعون عنها ويُ

، فأورثهم تشددهم تعصباً  آبائية تتجسد يف تقديس الرتاث وأهل الرتاث

هم عن سامع احلق وأعامهم عن رؤية املقاصد  حرمهم من سعة األفق وأصمَّ

َ يف  قرآناً وسنة واألهداف يف رسالة حممد  ريْ . ومنهم ثانياً من استمرأ السَّ

ركاب السلطان احلاكم طامعاً يف عرض احلياة الدنيا وراح ينسج املؤامرات 

َ ، ومنهم ثالثاً من  لكل منافسيه الغرور  هُ بحب الظهور واستخفَّ ابتُيلِ

واإلعجاب بالرأي وتوهم أنه املخصوص من دون اخللق مجيعاً باحلقيقة 

املطلقة وأنه املفوض الوحيد بالدفاع عن اإلسالم ورب اإلسالم ورسول 
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، ومنهم رابعاً من اجتمع فيه ذلك كله فسكت عنه البعض خوفاً من  اإلسالم

راة لسفهه وسكت عنه بوائقه واتقاءً ألذاه ورشوره وسكت عنه بعض ثانٍ مدا

 .  بعض ثالث طمعاً يف رضاه

أن االجتهاد هو االستنباط  وسيجد الدارس املتأمل يف األمر الثاين

واإلنشاء بعينه رشط أن ينطلق الفقيه يف استنباطاته واجتهاداته من السنة 

   .. : ، وهذا ما نفهمه من قوله تعاىل سواء أكانت قوالً أم فعالً أم تقريراً 

            .. 

( ] ٨٣ : النساء [
1F

( .    

ن تتوفر يف أ، ال بد  ، لكي يكون االستنباط واإلنشاء سليامً ومعترباً  ولكن

، كام ال بد أن تتوفر  واملتن النصوص املستنبط واملنشأ منها رشوط تضبط السند

، منها أن يكون عاملاً بالقرآن  يف صاحب االستنباط واإلنشاء رشوط جمتهد

. وأن يكون عاملاً باحلديث  الكريم حميطاً بدالالته ومقاصده وبثوابته ومتغرياته

، فإن مل يكن  أقسامه ودرجاته وبضعيفه ومنكره وموضوعهبالنبوي حميطاً 

                                                 
)(- ) ملا قيل يف  الثابت واملتغري يف القرآن الكريم من هذه النقطة بالذات جاء نقدنا يف كتابنا األول (

، واعرتاضنا عىل ما ورد يف حمارضة د. حممد سعيد  امللتقى اإلسالمي األول بدمشق حول االجتهاد

وم ال جيوز أن خيرج عام قاله الرتاث الفقهي انطالقاً رمضان البوطي التي ير فيها أن دور املسلمني الي

، رغم ما يف هذا القول من دعوة رصحية إىل إقفال  من أن فقهاء السلف مل يرتكوا ملن بعدهم ما يقال

لناقد لباب االجتهاد اإلنشائي وحتويل االتباع إىل تقليد، و رشح هذه النقطة يف كتابنا األول  فصَّ

 . ناكفانظره ه ٢٤١املذكور ص



 السريةوالسنة الثابت واملتغري يف  كتب فقه السرية )( الرابع : ( فقه السرية ) يف اجلزء 
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(ته عىل أهل هذا العلم وصيارفتهكذلك عرض استنباطا
2F

(  ًوأن يكون متمكنا .

، وأمهها أن  يف فقه األولويات وفقه املوازنات والرتجيح وفقه الواقع واملستقبل

ق يتقي اهللا فيام يقول ويعي أثر الكلمة عىل قارئيه لُ يكون حارض الضمري متني اخلُ 

ألعمى وعن العصبية ، بعيداً عن الببغائية واآلبائية يف التقليد ا وسامعيه

 . املتصلبة يف العرق والقومية واملذهب

سندها واعتلَّ متنها أشهرها حديث  ثمة عرشات األحاديث التي صحَّ 

الذي تركه اإلمام مالك واإلمام أبو حنيفة رغم  )) ال يقتل مسلم بكافر ((

   ..  : قول اهللا تعاىل تهصحة سنده وموثوقية رواته ملخالف

         

   .. ] رواه  )) النارالوائدة واملؤودة يف  ((وحديث .  ] ٤٥ : املائدة 

 كيف ، الذي اعتربه د. يوسف القرضاوي [ أبو داود ورجاله رجال الصحيح

     : ] خمالفاً لقوله تعاىل ٩٦عامل مع السنة النبوية صنت

      ] حدثوا عن بني  ((وحديث  .] ٨،٩ : التكوير

ظِّفَ يف غري ما ينبغي )) إرسائيل وال حرج ، إضافةً ملخالفته قوله  الذي وُ

                                                 
)(- كان الشيخ حممود شاكر يعرض ما يكتبه ويستنبطه عىل أخيه الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا  ،

) عىل أحد املحدثني يف الديار الشامية لتقييم  فقه السرية والشيخ حممد الغزايل رمحه اهللا عرض كتابه (

 ) ل واحلرام يف اإلسالماحلال ، وكذلك فعل د. يوسف القرضاوي بكتابه ( وتقويم ما فيه من أحاديث

 . وهذا من حمامد العلامء وأهل االجتهاد
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           :  متعاىل فيه

             

            

  .. ] ١٤و١٣واملائدة  ٧٥[وانظر إن شئت البقرة ،  ] ٤٦،٤٥،٤٤ : النساء[ 

أدخله ال يدخل هذا بيت قوم إال  ((عند البخاري عن املحراث  ه وحديث

عىل ترك الزراعة الذي يتعارض عمودياً مع  حضٍّ بام فيه من  )) اهللا الذل

أحاديث صحيحة أخر عن أجر الزارع وثواب الزراعة وفضلها ونفعها 

ما من مسلم يغرس غرساً أو  ((عند البخاري ومسلم   ، كحديثه لناسل

 . )) يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة

كيف نتعامل مع السنة  ملثل هذا يقول د. يوسف القرضاوي يف كتاب (

 : ٩٣) ص النبوية

التحريف  من الواجب لكي تُفهم السنة فهامً صحيحاً بعيداً عن (

، ويف ضوء  وسوء التأويل أن تُفهم يف ضوء القرآنواملغاالة واالنتحال 

  توجيهاته الربانية املقطوع بصدقها إذا أخربت وبعدهلا إذا حكمت

             

  ] فالقرآن هو روح الوجود اإلسالمي وأساس .  ] ١١٥ : األنعام

وهو بمثابة الدستور األصيل الذي ترجع إليه كل القوانني يف اإلسالم ،  بنيانه

 . فهو أبوها وموئلها
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، فهي البيان التطبيقي  والسنة النبوية هي شارحة هذا الدستور ومفصلته

وما كان  .. ليهم، ومهمة الرسول أن يبني للناس ما نزل إ العميل للقرآن

، فالبيان النبوي يدور  ، وال الفرع أن يعارض األصل للبيان أن يناقض املبنيَّ 

 . أبداً يف فلك الكتاب العزيز ال يتخطاه

وهلذا ال توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض حمكامت القرآن وبيناته 

، فال بُدَّ أن تكون السنة غري  ، وإذا ظن بعض الناس وجود ذلك الواضحة

، أو أن يكون التعارض ومهياً  ، أو أن يكون فهمنا هلا غري صحيح يحةصح

 . ) أهـ . ومعنى هذا أن تُفهم السنة يف ضوء القرآن ال حقيقياً 

، يف  وقد يسبق إىل وهم البعض أن خطاباً واضحاً وبسيطاً من هذا النوع

(نفيس من هذا النوع كتاب واضح
3F

( ه إىل الناشئة الذين مل يكتمل لدهيم  ، موجَّ

إملام بالتاريخ والسرية والفقه واللغة يمكنهم من فهم السنة عىل وجهها 

. إال أنه ـ وهو األهم ـ موجه أيضاً إىل العلامء والباحثني إنذاراً  الصحيح

، الذين من الواجب عليهم ـ بالفرض ـ أن يعملوا عىل تنقية  وختويفاً وتنبيهاً 

فة من غلو املغال  املُبطلِني ني وحتريف املغرضني وانتحالالسنة النبوية املرشَّ

، فالرضر الالحق بالسنة من أنصار يسيئون فهمها وحيسبون  وتأويل اجلاهلني
                                                 

)(-  عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ثم  ١٩٨٩من املفيد اإلشارة إىل أن هذا الكتاب صدر عام

، ضمن عدد  ) لتدريسه يف جامعة قطر املدخل لدراسة السنة النبوية حتت عنوان ( ١٩٩٢صدر عام 

السنة النبوية بني أهل الفقه  ) و( كيف نتعامل مع القرآن املعهد من بينها (آخر من الكتب أصدره 

 . ) للشيخ حممد الغزايل وأهل احلديث
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، أكرب من الرضر الالحق هبا من أعداء يدعون إىل تركها  أهنم حيسنون صنعاً 

 : . وهبذا املعنى يقول الشاعر حتت عنوان أو آخر

 ال يبلغ األعداء من جاهلٍ 

 

 غ اجلاهل من نفسهما يبل 

، مغموسان بغرور وإعجاب  بٌ تعصُّ و  الفقيه غلوٌّ وإذا اجتمع للعاملِ  

ر اآلخرين، مع فكر جربي منغلق يقدِّ  بالرأي ، كان أخطر  س الرتاث ويكفِّ

عىل األمة من معاول املسترشقني املغرضني ومن مطارق العلامنيني واملاديني 

 . ن ويلمسونالذين ال يؤمنون إال بام يرون ويسمعو

   

، وعىل كل مؤمن باهللا ومالئكته  عىل كل عامل فقيه خصوصاً ثمة واجب 

، إن رأ من أخيه جنفاً يف قول قاله أو  وكتبه ورسله وباليوم اآلخر عموماً 

  . ففي شهر آب . ونرضب هلذا مثالً  ، أن يبادر إىل تسديده كتاب كتبه

) عىل  عني أختها فضائية () و اقرأ بثت فضائية ( ٢٠٠٥أغسطس من عام 

مد سبع عرشة ساعة متوالية خالل يومني وقائع ما دار يف امللتقى 

يل حول رأي الفقه اإلسالمي يف األعامل  وْ اإلرهابية والعنف اإلسالمي الدَّ

عاملاً  ٣٦، حرضه  برعاية مشكورة مأجورة بإذن اهللا من الشيخ صالح كامل

، بينهم د. حممد سعيد رمضان  اإلسالميةوفقيهاً من عدد من الدول العربية و

 . و د. يوسف القرضاوي البوطي
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وكان ال بد لتحديد رأي الفقه اإلسالمي يف اإلرهاب من وضع تعريف 

، تعريفاً ما زالت الواليات املتحدة ـ صاحبة الدعوة  لإلرهاب والعنف أوالً 

تتجنب  ، متاماً كام إىل احلرب عىل اإلرهاب والعنف ـ تتجنب التصدي له

 . الدولة اليهودية الصهيونية وضع دستورها ورسم حدودها

الدفاع عن الوطن حق  قال د. البوطي يف كلمته معرفاً مقاومة االحتالل (

واعتمد امللتقى هذه العبارة يف مسودة بيانه اخلتامي الذي طرحه  ) مرشوع

 . للنقاش يف آخر ساعتني من عمر امللتقى

: مقاومة االحتالل والدفاع عن الوطن ليس  فقال د. القرضاوي متداخالً 

.  لل، إنه فرض عني عند مجيع املذاهب والطوائف واملِ  فقط حقاً مرشوعاً 

ظرف زماين أو  لِّ ، يف ظِ  واحلقوق قد حيصل التخيل عنها لسبب أو آلخر

 . ، أما الفرائض فال مكاين قاهر

ى قد اعتمد ونحن ال ندري وال هيمنا أن ندري هنا ما إذا كان امللتق

، أم تمَّ  باملحصلة تعريف د. البوطي ملقاومة االحتالل والدفاع عن الوطن

، ألننا نعرف أوالً ـ ومجيع العلامء يف  تعديله حسب مداخلة د. القرضاوي

امللتقى يعرفون ـ موقف سامحته من املقاومة الفلسطينية االستشهادية الذي 

 ١٨/١٢/١٩٩٢مشق بتاريخ أعلنه بكل وضوح عىل منرب جامع الرفاعي بد

، ونعرف ثانياً أن سامحته مل يغب عنه ما ذهب  ونرشته الصحف واملجالت

إليه د. القرضاوي يف مداخلته لكنه اختار هذا التعريف للمقاومة املسلحة 
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دفاعاً عن الوطن ـ بكل عناية ـ حتى ال يتعارض عمودياً وبشكل مكشوف 

ب تعبري سامحته ـ التوازن يف البيان ، ويضمن ـ حس مع فتاواه السابقة من جهة

اخلتامي من جهة أخر . 

.  ونحن ـ مرة أخر ـ ال ندري وال هيمنا أن ندري هنا ما املقصود بالتوازن

؟ أم هو تالعب  ؟ أم هو إمساك العصا من منتصفها أهو املساددة واملقاربة

غاصب باأللفاظ واملصطلحات هيدف إىل مجع املحتل مع مقاوميه واحلاكم ال

اقة كالتوازن ،  للحكم بالعنف مع معارضيه يف خندق واحد حتت شعارات برَّ

 ؟ وحتت ستارات زائفة كوحدة الصف

: وهل ال بد من التوازن يف  ونتساءل ـ كام يتساءل معنا كل عاقل متأمل ـ

؟ هل ال بد من عبارات مزخرفة تقفز عن  البيان اخلتامي للملتقى أو يف غريه

ة شائكة متعددة اجلوانب معقدة التالفيف لتحاول إرضاء الثوابت يف مسأل

؟ وهل أصبح اهلم األول للملتقى  ف تقول باليشء وبضدهاواسرتضاء أطر

 ؟ ضامن اإلرضاء واالسرتضاء أياً كان الثمن

، فمسألة املقاومة  إن ما هيمنا يف الواقع هو تعريف اإلرهاب والعنف

ة ـ تبقى من حيث الشكل والظاهر والدفاع عن الوطن ـ رغم أمهيتها البالغ

 . مللتقى لنفسهابعيدة عن العنوان الذي وضعه 

فاً اإلرهاب والعنف ( هو القتل يف غري  قال د. البوطي يف كلمته معرِّ

،  . ومرة أخر اعتمد امللتقى هذه العبارة يف مسودة بيانه اخلتامي ) موضعه
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 أحداً ـ بام يف ذلك  . لكننا هذه املرة مل نسمع وربام يف مبيضته أيضاً 

الً  ، مما جييز لنا القول بموافقة  د. القرضاوي ـ يتداخل معرتضاً أو معدِّ

 . حارضي امللتقى قياساً عىل صمت البكر يف عقد النكاح

إن للتعريف قواعد وأصوالً يعرفها أهل هذا العلم النفيس ال ختفى عىل 

. جامعاً  جامعاً مانعاً  ، أوهلا وأمهها أن يكون التعريف عامل مثل د. البوطي

ف . فهل نحن مع  لدخول غريه فيه ، مانعاً  لكل جوانب وصفات املعرَّ

؟  تعريف سامحته لإلرهاب والعنف أمام تعريف جامع مانع من هذا النوع

. لقد أغفل سامحته جوانب عدة لإلرهاب والعنف  ، بكل تأكيد : ال اجلواب

مع ذلك حتت العنوان العريض ال حيصل فيها قتل عىل وجه احلقيقة وتدخل 

، نجدها  ، منها السيايس واالقتصادي والثقايف والعقائدي لإلرهاب والعنف

، فجاء تعريفه بسبب هذا اإلغفال  متالزمة بالرضورة مع طبائع االستبداد

، مما أد من جهة  . ولقد حرص سامحته اإلرهاب والعنف بالقتل غري جامع

، وأد من جهة أخر إىل إدخال  أسلفناإىل إغفال اجلوانب األخر كام 

مرتكبي جرائم القتل العادية الفردية بدافع الثأر أو الغضب أو غريمها يف 

 . ، األمر الذي مل يعد معه هذا التعريف مانعاً  التعريف

،  ) يف التعريف القتل يف غري موضعه ملاذا استعمل سامحته مصطلح (

) ورد يف التنزيل احلكيم ثامين  قالقتل بغري ح وأمامه مصطلح قرآين هو (

: إنه من جهة  واجلواب ؟ ٦٨والفرقان  ٣٣واإلرساء  ١٥١مرات منها األنعام 
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أوىل هيرب من مصطلح قرآين حمكم يصعب إن مل نقل يستحيل إخضاعه ليلٍّ 

. ويتجنب من جهة  إىل مصطلح آخر يضمن له ما ال يضمنه األول أو طيّ 

بغري حق الذي ختصصت به مجاعة بعينها ذكرها  ثانية التذكري بقتل األنبياء

. واختار  ١٥٥، النساء  ١٨١و ١١٢و ٢١، آل عمران  ٦١: البقرة  تعاىل يف

 فرد هلا عرشين حلقة تلفزيونية متوالية يف برناجمه األسبوعي أهناها سامحته أن يُ 

ية ـ كعامل وفقيه ال ريب يف علمه وفقهه ـ بموقفه ورأيه يف املقاومة الفلسطين

لوال التدخل احلكيم يف هذا ،  ، وقامت الدنيا يومها ومل تقعد االستشهادية

 .الشأن 

، لكنه ليس ما نريد  لقد قادنا إىل هذا االستطراد أن اليشء باليشء يُذكر

، فنحن مل ننسَ أننا نكتب فصالً يف كتب فقه السرية خرج فيها  التوقف عنده

وقرؤوا أخبارها قراءة غري مطلوبة ،  أصحاهبا عن مقاصد السرية وأهدافها

للدكتور حممد سعيد  ) فقه السرية (. اخرتنا منها كتاب  وعىل غري ما ينبغي

،  ١٩٨٠رمضان البوطي يف طبعته الثامنة الصادرة عن دار الفكر بدمشق عام 

، كمقرر جامعي  هني إىل أن طبعته األوىل صدرت يف بداية الستينياتوِّ نَ مُ 

 ،  ، وظل كذلك ألكثر من ثالثة عقود متوالية ةلطالب كلية الرشيع

.  له بنقد خطي وال بنقد شفهي ضِ عىل التعرُّ  ؤَ رُ مل نسمع خالهلا أن أحداً جَ 

تأليف الشيخ  ) األسوة احلسنة سيدنا حممد رسول اهللا  (كتاب واخرتنا معه 

ن يف جملدي [.  أسعد حممد سعيد الصاغرجي خادم السنة النبوية والعلم الرشيف

 مناهج  
 معاهد 
 كليات

 جامعات
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.  م٢٠٠٣الطبعة الرابعة أصدرهتا دار الكلم الطيب بدمشق عام  ] ص١٢٦٨

 . هـ١٤١٧.  م١٩٩٦. وصدرت طبعته األوىل عام  هـ١٤٢٤

، فألنه أوالً  أما سبب اختيارنا لفقه السرية لسامحة الدكتور البوطي

، بمعنى أنه ركن أسايس من أركان منهاج تدرييس يفرتض  كتاب جامعي

. وألنه ثانياً  طالب اليوم من الناشئة بام جيعلهم أئمة املستقبللِّحَ سَ أن يُ 

يتضمن مجلة استنباطات فقهية ختم هبا مؤلفه أقسام وأبواب وفقرات 

م ، و( ) حيناً  الالتالدِّ  الكتاب حتت عنوان ( كَ العرب  ، و( ) حيناً ثانياً  احلِ

 . ) أحياناً أخر والعظات

 ، فألنه  ) للشيخ الصاغرجي ة احلسنةاألسو وأما سبب اختيارنا لكتاب (

(ـ مثال مهذب منقح إىل حد ما لكتب شعبية اـ يف رأين
4F

(  مؤلفوها من الذين ،

، واحرتفوا  ) جمالس الصالة عىل النبي لذكر يف (اامتهنوا قيادة حلقات 

) من حكايا يصل  احلرضة املحمدية تكريس كل ما شاع عند العوام عن (

، ترتكز عىل أخبار منحولة ال أثر هلا يف  ت واألساطريبعضها إىل حد اخلرافا

، أو عىل أخبار متفق عىل وقوعها  كتب السرية واألخبار املعتمدة املوثوقة

اً يف رسم وَّ لُ ، ويبالغون غُ  ، ويضيفون إليها من خميلة مروياهتم يضخموهنا
                                                 

)(- من هذه الكتب عىل سبيل املثال ال احلرص ) : مولد  ، و( ) املنسوب للواقدي فتوح الشام

)  كتاب اجلفر . و( لفتح بدمشق، ط مكتبة ا ، ملؤلفه اإلمام ابن اجلوزي ) والشهري باجلوزي العروس

، الذي حذر سامحة  ) املنسوب البن عباس كتاب املعراج ، و( املنسوب لإلمام عيل بن أيب طالب

 . ] ١٤٦ص ٢٣انظر احلاشية رقم  [ ) فقه السرية الدكتور البوطي من قراءته يف كتابه (

 مناهج  
 معاهد 
  كليات

 جامعات



 السريةوالسنة الثابت واملتغري يف  كتب فقه السرية )( الرابع : ( فقه السرية ) يف اجلزء 

 

٣٠٦ 

،  ) السوبرمان تشبه صورة اإلنسان الفائق اخلارق ( صورة للنبي العريب 

) من جذورها ألن  األسوة احلسنة تكمن خطورهتا يف أهنا تنسف فكرة (

ال خطاهاوالسري عىل  هبذه الصورةالتأيس   . حمُ

قد يصيح بنا مريد متعصب ممن يستسيغون الغلو يف حمبة مشاخيهم وأساتذهتم 

، واحلق أننا ألفنا صيحات املستنكرين واعتدنا غلو املتعصبني الذين  مستنكراً 

وا أن يعرفوا احلق بالرجال خالفاً لقول اإلمام عيل ـ كرم اهللا وجهه ـ اختار

. هلؤالء  تعرف رجالهأخر ، ويف روايةٍ  : اعرف احلق تعرف أهله املشهور

 .. وإن كان غري ذلك .. ا ونعمتهَ بِ فإن رأيتموه حقاً فَ  .. وا ما كتبناهؤ: اقر نقول

إنام ال تلقوه وراء  .. ما فيه من باطل عىل الورقفبينوا بالشواهد املعتربة كتابةً 

، أو الكتابة يف اهلواء  فاملسألة مل تعد حتتمل دفن الرؤوس يف الرمال .. ظهوركم

 . أو عىل املاء أو عىل رمال الصحراء

   

،  ) للشيخ الصاغرجي األسوة احلسنة نبدأ ـ واهللا املستعان ـ بكتاب (

،  موضحني رأينا بإجياز يف هذا البعض ، مكتفني باإلشارة إىل بعض ما ورد فيه

دونام حاجة لدعم ما رأيناه بالشواهد القرآنية والتارخيية الثابتة واألدلة النبوية 

، ألن الكتاب أقرب إىل الكتب الشعبية منه إىل كتب فقه السرية  الصحيحة

عىل  هيع) لتوز فاً هللا تعاىلقْ وَ  ، تم طبعه عىل نفقة أهل اخلري امليسورين ( املعتربة

 . العوام من الناس
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، كتاب يف السرية النبوية هيدف إىل بيان املواضع  ، أوالً وآخراً  والكتاب

، أن  ، وعىل املصدق لرسالته كرسول كنبي التي جيب عىل املؤمن بمحمد 

ولذا فإين أقدم بني يدي  : ( ٩. بدليل قول املؤلف عىل ص يتأسى به فيها

راجياً من اهللا تعاىل أن جيعلني أول العاملني ،  القارئ هذه السرية العطرة

 . ) أهـ املؤتسني عىل وجه اإلخالص

، كل حلقة فيه تأيت يف  ، والتاريخ زمن يف سلسلة مرتابطة والسرية تاريخ

، وأي اختالل يف متوضع هذه  موضعها لرتبط ما سبقها بام سيلحقها

سيؤدي بالرضورة إىل قراءة ـ  احللقات ـ تقديامً أو تأخرياً أو إسقاطاً وإغفاالً 

نة تارخيية ثابتة تؤيد ، وبالتايل إىل فقدان بيِّ  السرية عىل غري ما هو مطلوب

.  وتتفق أو تنفي وتعارض حكامً ما استنبطه عامل جمتهد من قراءة السرية

ام ، وأيتهُ مأوهلام آيتا الوضوء والتيم . ونرضب هلذا مثلني من القرآن والسنة

نزلت قبل األخر .  

فاملنطق التارخيي الزمني املتسلسل احللقات حيتم أحد أمرين ال ثالث 

، ثم  ، إما أن تنزل آية التكليف بالوضوء باملاء ملن ينوي الصالة أوالً  هلام

 تليها آية الرخصة بالتيمم بالصعيد الطيب يف حال ندرة املاء وانعدامه ثانياً 

، أو أن تنزال معاً عىل  فإذ ال يعقل رشعاً نزول الرخصة قبل نزول التكلي

. إال أننا نجد عند بعض أصحاب أسباب النزول وأهل  أبعد تقدير

من  منهم، حتى أن  األخبار من يزعم نزول آية التيمم قبل آية الوضوء
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، أي قبل سورة  ) هي أول ما نزل من القرآن الكريم املدثر وهم أن سورة (

 . ) اقرأ ، ( ) العلق (

ري واخللط يف القبلية والبعدية بني حلقات سلسلة هذا التقديم والتأخ

،  الزمن التارخيي ال يؤثر مطلقاً ـ يف جمال األحكام القرآنية ـ عىل حكم قرآين

لَنيْ ، حيث يبقى احلكامن ثابتني و إذا ما سبقه أو حلقه حكم آخر ال يعطل  فاعِ

 هلكريم كل. ومن هنا جاء قولنا إن القرآن ا أحدمها اآلخر سواء سبقه أم حلقه

. إال أن للتقديم والتأخري ـ يف جمال السنة النبوية القولية ـ شأناً آخر  ثوابت

 . خيتلف متاماً كام سيأيت

املثال الثاين هو مسألة وجوب أو عدم وجوب سرت الوجه والكفني عند 

، التي انقسم فيها املتقدمون من فقهاء املذاهب واملتأخرون منهم إىل  املرأة

 : ثالثة أقسام

، مستندين إىل تفسري  ، نحن معهم ومنهم قال بعدم وجوب السرت قسمٍ  -١

   ..  : ابن عباس وعائشة وابن جبري وعطاء لقوله تعاىل

       .. ] وإىل حديث املرأة اخلثعمية كام  ] ٣١ : النور ،

ومالك وأمحد وأيب داود والنسائي رواه ابن عباس عند البخاري ومسلم 

 . ، وكام رواه اإلمام عيل عند الرتمذي والدارمي

قال بوجوب السرت عىل أنه سنة ـ منهم القايض عياض من  وقسمٍ  -٢
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املالكية والشيخ الصاغرجي ـ واعتربوا الوجه والكفني والصوت عورة 

أم مكتوم لزوجتيه حني دخل ابن   ، مستندين إىل حديث النبي عند املرأة

، ويف صحته  داود يف سننهأبو أخرجه  [ )) احتجبا منه ((األعمى عليهام قال 

فتح الباري يف رشح صحيح  خالف حسب قول اإلمام ابن حجر يف كتاب (

، وإىل أن كشف الوجه والكفني مكروه كراهة  ] ٥٥٠ص ١) ج البخاري

 . تنزهيية عند الشافعي ومالك وأمحد

، مستندين إىل ما استند إليه  سرت دفعاً للفتنةقال بوجوب ال مٍ وقس -٣

، منهم سامحة الدكتور البوطي الذي يقول يف كتاب  الثاين أصحاب القسم

وإذا تأملت حال املسلمني اليوم وما عمَّ فيه من  : ( ٢٣٢) ص فقه السرية (

، علمت أنه ال جمال للقول  الفسق والفجور وسوء الرتبية واألخالق

 . ) أهـ ة وجهها وكفيهابجواز كشف املرأ

، غاب عنهم عدد من  فالقائلون بوجوب السرت عمالً بالسنة ودفعاً للفتنة

(األمور نكتفي فيها بأمر واحد هيمنا هنا
5F

(  هو رضورة مراعاة القبلية

، ألن يف أحكام األحاديث التي قاهلا النبي  والبعدية يف السنة النبوية القولية

 مثاهلا  أحكام أحاديث كان قد قاهلا فيام قبل ، ما يعطل ويبطل فيام بعد ،

 . ودخول النساء إىل املساجد زيارة النساء للمقابر وأكل حلم احلمر األهلية

                                                 
)(- ) تأليف الشيخ أسامة السيد)  الرد العلمي عىل البوطي للمزيد من التفاصيل انظر كتاب  ،

 . ٢٢-٨، ص ١٩٩٨، عام  ، دار املشاريع للطباعة والنرش والتوزيع ببريوت الطبعة األوىل
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يقول ابن عباس خمتتامً حديث املرأة اخلثعمية كام رواه البخاري يف صحيحه 

. هذه العبارة وحدها كافية عندنا  ) وذلك يف حجة الوداع : ( بكتاب احلج

لة سرت الوجه والكفني أيف مس  كم بأن كل سنة قولية صحت عن النبيللح

، والناسخ هو حديث املرأة اخلثعمية  سبقت حجة الوداع هي بمثابة املنسوخة

 . يف هذه املسألة باعتباره آخر ما قاله وفعله 

، حديث  ٦٨،٦٧ص ٤أخرج اإلمام احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ج

رأيت  ((:  قال ، جاء يف آخره أن النبي  مام عيلاملرأة اخلثعمية عن اإل

. وهذه  أهـ )) غالماً حدثاً وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهام الشيطان

العبارة وحدها كافية عندنا للرد عىل من أوجب متشدداً سرت الوجه واليدين 

، ومع  ، فالفتنة كانت موجودة يف العرص النبوي بداللة احلديث خوف الفتنة

. فام بال أئمة يرون أهنم  املرأة اخلثعمية بسرت وجهها ك مل يأمر النبي ذل

 ؟  أحرص عىل دين اهللا من رسوله

 ) األسوة احلسنة نعود بعد هذين املثالني إىل الشيخ الصاغرجي يف كتابه (

وأما ترتيب الوقائع التارخيية  : ( من اجلزء األول ١٠لنجده يقول عىل ص

ه اهللا تعاىل يل والتنسيق بينها فمام  . ) أهـ .. يرسَّ

ليس فينا من جيهل أن التيسري واهلد والنرص والتوفيق والعون من اهللا 

،  ، لكن لكل أمر ذكرناه وسائل ال يتم إال باستكامهلا تعاىل باملحصلة

، وال هيدي  . فاهللا ال يعني من ال يعني نفسه ورشوطاً ال يتحقق إال بتوفرها
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دُّ  اهلدمن ال جيدُّ يف طلب  عِ ، وال يوفق من  لنرص عدتهل، وال ينرص من ال يُ

. وترتيب الوقائع التارخيية للسرية  ال يلتمس أسباب التوفيق يف مظاهنا

، تتوفر فيه من املؤهالت والكفاءات أكثر  النبوية يلزمه مؤرخ من نوع خاص

مثل . ومن هنا ال يصحُّ ترك أمر هام وخطري  العادي املؤلفمما تتوفر يف 

بني يدي من ال يملك من يف كتابة السرية النبوية ترتيب الوقائع التارخيية 

 . كان نْ مَ  كائناً  املؤهالت والكفاءات

، ويف كتب السرية النبوية  ن من العجب يف كتب األخبار عموماً إ

، أن نر املؤرخني خيتلفون يف سبب يوم بني النضري وإجالئهم  خصوصاً 

.  من األعجب أن نراهم خيتلفون يف تاريخ ذلك، و عن املدينة املنورة

، وبعضهم كابن كثري  : كان قبل يوم أحد فبعضهم كاإلمام البخاري يقول

. ونحن نفهم أن خيتلف املؤرخون يف  راده بعد يوم أحدي: الصواب إ يقول

، فري  سبب اإلجالء إذا تعددت األسباب إىل مبارشة وغري مبارشة مثالً 

. لكننا ال نفهم أبداً أن خيتلفوا يف تاريخ  ير آخر غريه، و مؤرخ ما سبباً 

 . ، وهل حصل قبل يوم أحد أم بعده وقوعه

ة ي، روا من كتابه ٣٨٣، يف اجلزء األول ص لقد اختار الشيخ الصاغرجي

ابن كثري التي أخذ هبا ابن إسحق وغريه من أئمة املغازي ـ حسب تعبريه ـ 

ترك رواية ختالفها لإلمام البخاري دون ، و من وقوع اإلجالء بعد يوم أحد

، وكأنه يروي لنا أسطورة خيالية ال  أن يوضح سبباً هلذا الرتك وذلك األخذ
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، وما هي  هيم قارئها وراوهيا أن يعرفا متى وملاذا وقعت أحداثها بالتحديد

 . آثارها عىل ما وقع بعدها

اجلزء األول  نأيت إىل موضوع أفرد له الشيخ الصاغرجي فصالً كامالً من

: أسامؤه  الفصل الثاين ، حتت عنوان ( ] ٩١إىل ص ٢٨من ص [ همن كتاب

دَ فيه  ) الرشيفة مشفوعة باألدلة دَّ ، أوهلا اسامً للنبي الكريم حممد  ٣٨٥، عَ

ـ وبنيَّ  ، وآخرها الوجيه والويل. ، وثالثها أُجري وأُحيد ، وثانيها أمحد حممد

 ن آيات القرآن واألحاديث النبوية، مثل:ـ لكل منها دليله محسب رأيه 

     : ، يف قوله تعاىل الناس ) ومن أسامئه ٣٦٤( -

       .. ] رواه عطية عن ابن  ] ٥٤ : النساء ،

 . . أهـ عباس وبه قال عكرمة وجماهد والضحاك والسدي ومقاتل

. قال ابن جرير الطربي يف تفسري قوله  النور ) ومن أسامئه ٣٧٧( -

: جاء ابن عباس إىل كعب  ] ٣٥ : النور [   ..   .. : تعاىل

     : : حدثني عن قول اهللا عز وجل األحبار فقال له

      .. ] اهللا نور  ، فقال كعب ] ٣٥ : النور :

 . . أهـ السموات واألرض مثل نوره مثل حممد كمشكاة

من آيات القرآن  ونحن نر يف منهج استخالص أسامء النبي حممد 

) يف  الناس . فالزاعم أن ( واألحاديث مشكلة ذات وجوه خطرية وحماذير
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     : سيجد نفسه أمام قوله تعاىل القرآن الكريم من أسامئه 

        ] وليس ثمة عاقل  . ] ٣-١ : الناس

  : . وأمام قوله تعاىل ، إله حممد ، ملك حممد يفهم أن املقصود رب حممد

           . . ]  آل

، فيحار املتدبر كيف يفهم اآلية يف ضوء أن الناس فيها اسم  ] ١٧٣ : عمران

الذين قال هلم حممد إنَّ حممداً قد مجعوا  (، هل يفهمها   من أسامء النبي

 ؟ ) لكم فاخشوهم

    : بداللة قوله تعاىل ) من أسامئه  يجِ النَّ  والزاعم أن (

      ] فاته أن هذا من أسامء  ] ٥٢ : مريم ،

 . أضف إىل ذلك أن بإمكان من شاء  والسياقبداللة السباق  موسى 

) عىل  العبوس ـ انطالقاً من هذا املنهج يف استخالص األسامء ـ إطالق اسم (

 . ] ١ : عبس [     : النبي بداللة قوله تعاىل

بن احيناً من شعر الشعراء كحسان  هومن الطريف أن املؤلف يأخذ أدلت

، وحيناً من أقوال الفقهاء والعلامء كالقايض عياض  ثابت األنصاري وغريه

 : ، مثل وغريه

،  ، وهو املخلِّص من ورطة الشدائد املنقذ ) ومن أسامئه ٣٥٥( -

يَ بذلك ألنه ينقذنا بالشفاعة ي مِّ  . قال حسان بن ثابت  وم القيامةوسُ
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 : يف مرثيته

 لُّ عىل الرمحن من يقتدي بهـدُ يَ 

 

ذُ من هول اخلزايا ويرشدُ   نْقِ  ويُ

، ذكره العزيف نقالً  أُجري ألنه جيري أمته من النار ) ومن أسامئه ٣(  - 

، ذكره القايض يف الشفا وقال اسمه  ، أو هو أُحيد عن بعض الكتب املنزلة

 . : حييد أمته عن نار جهنم ، أي وراة أُحيديف الت

ووجه الطرافة أن بإمكان من شاء استخالص مئات األسامء من شعر 

)  بانت سعاد ، كقول كعب بن زهري يف قصيدة ( العلامء الشعراء وأقوال

 : املشهورة

بِئْتُ أن رسول اهللا أوعدين  أُنْ
 

 والعفو عند رسول اهللا مأمولُ  

اءُ بهِ إن الرسول لنورٌ يُ   تَضَ  سْ

 

نَّدٌ من سيوف اهللا مسلولُ   هَ  مُ

 : يلمح يف هذين البيتني وحدمها تسعة أسامء حسب منهج املؤلف فاملتأمل 

 / املهند / املستضاء به / النور / املأمول / العايف / املهدد املتوعد رسول اهللا

مثل ذلك  . وقل ما ذكره املؤلف ومنها ما مل يذكره، منها  املسلول / سيف اهللا

 . يف أقوال العلامء والفقهاء والصحابة

أن نستنبط ـ كام فعل الشيخ الصاغرجي يف كتابه ـ  إن من اخلطورة البالغة

ْ إليها سنة الشعراءمن أشعار  أسامءً للنبي   . مل يذكرها قرآن ومل تُرشِ

وإن من اخلطورة البالغة أن نعتمد ما زعمه السيوطي والعزيف وغريمها نقالً 
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 ) إن سلَّمنا بوجودها مجيعاً  ( التوراة واإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم عن

 : ٤٧ص ١كام فعل الشيخ الصاغرجي يف كتابه ج

. وماذ ماذ وموذموذ يف صحف  : مؤذماذ يف التوراة ومن أسامئه  -١٠٧

. وحاط  : طيب . وميذميذ يف التوراة ومعناه : طيب طيب إبراهيم ومعناه

، ومعناه روح احلق أو الذي  . والبارقليط يف اإلنجيل ورحاط اسمه يف الزب

، والرسخليطس  . والبارقليطس بالرومية يفرق بني احلق والباطل أو املخلِّص

ح بالرسيانية هو حممد  د . واملنحمنَّى واملشقَّ : معناه  . وحممطايا : املحمَّ

.  ق والباطل: معناه يف اإلنجيل يفرق اهللا به بني احل . وحبيطى حامي احلرم

ومعناه صحيح  ث: يف صحف شي . وأخوناخ ، اسمه يف الزبور وكنديدة

: اسمه  . وآخرايا : اسمه يف التوراة ومعناه السابق األول . وقدمايا اإلسالم

 أهـ يف اإلنجيل ومعناه آخر األنبياء ، . 

 حد نسبغ فيه عىل ىلإ ولعل األخطر من هذا كله أن نبالغ يف عشق حممدٍ 

فاً من أسامء اهللا احلسنى ما ال جيوز إطالقه  نبي ال رَّ عَ إال عىل الواحد  مُ

 :  ٥١و ٤٨ص ١. كام فعل الشيخ الصاغرجي يف كتابه ج األحد حرصاً 

، وقد أخرب  ، بمعنى الباقي املتلذذ املتنعم يف قربه : احليّ  ومن أسامئه  -١١١

    : عزَّ وجل . قال اهللا تعاىل عن الشهداء بحياهتم بعد استشهادهم

             ] آل عمران : 

 . . أهـ مات مسموماً  ، ورسول اهللا  ] ١٦٩
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٣١٦ 

   ..  : ، مأخوذ من قوله تعاىل : اخلبري ومن أسامئه  -١١٧

  ] والنبي  .. ] ٥٩ : الفرقان  ُعىل يشء من العلم أذن اهللا تعاىل  عٌ لِ طَّ م

 . له به .. أهـ

 .  ) بمعنى الباقي ففي النفس منه أشياء احلي أما عن االسم األول (

، واللفظُ  جاء عىل غري ما ينبغي ١٦٩أن االستشهاد بآية آل عمران  : أوهلا

ئَ قراءة غري مطلوبة رِ . فاآلية  مات شهيداً مسموماً  لتسليم بأنه ، مع ا قُ

وأهنم ليسوا  ويف هذا دليل قطعي عىل أنه ،       : تقول

         : مما ينسجم مع قوله تعاىل ، أحياء عندنا

  ] ه تعاىل. ومع قول ] ٥٧ : العنكبوت :      

                       ..  

 . ] ١٤٤ : آل عمران [

: هل له  أن هذا الزعم يستلزم بالرضورة من السامع أن يتساءل : ثانيها

. فقد تعارض مع حديثه  : نعم إن جاء اجلواب؟ ف وهو حي يف قربه عمل

  :)) وإن كان اجلواب )) .. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث .  :

أليس من قبيل التعذيب أن ؟  . فام هي احلكمة اإلهلية من إبقائه حياً إذن ال

يبقى حياً وير أمته التي القى يف سبيلها األهوال خترج عن هديه النبوي يف 

 ، وهو ال يملك هلا بعد موته شيئاً؟ ئات املواقع وعرشات املواضعم
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، فقد غاب عن الشيخ أن االسم يف اآلية ورد  ) اخلبري أما عن االسم الثاين (

ف          : . متاماً كقوله تعاىل غري معرَّ

         ] وكقوله  . ] ٤٦،٤٥ : األحزاب

إن من اجلائز أن  . ] ١٢٨ : التوبة [   ..    : تعاىل

فيكون كريامً حليامً سميعاً  د من صفات اخلالق، ويتصف املخلوق بطرف حمد

تعريفها أصبحت من صفات اهللا  مَّ تَ  نْ ا إِ . أمَّ  من التنكري، وال بُدَّ يف وصفه  عليامً 

          : ، كام يف قوله تعاىل تعاىل وأسامئه احلسنى

          

              .. 

 ) أمحد (، ومها  وغاب عن الشيخ أن أشهر اسمني للنبي  . ] ٢٤،٢٣ احلرش :  [

، آل  ٦الصف  ، وردا مخس مرات يف القرآن الكريم دون تعريف ( ) حممد (و

6F() ٢٩، الفتح  ٢، حممد  ٤٠، األحزاب  ١٤٤ن عمرا

( . 

وما  ٣٦٠ص ١) ج األسوة احلسنة يعدد لنا الشيخ الصاغرجي يف كتابه (

 : نذكر بعضها ، عرش معجزات للنبي  ، يف أحداث يوم أحد وحده بعدها

                                                 
)(-  ( أمحد ) اسم لرسول اهللا  قبل والدته، ورد عىل لسان عيسى  يف سورة الصف 

ا ( حممد ) فهو اسم لرسول اهللا    ..         ..:  ٦اآلية  . وأمَّ

  ١٤٤بعد والدته ، مثاله يف قوله تعاىل يف سورة آل عمران  :        

     .. . 
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٣١٨ 

: أصيبت يوم أحد عني قتادة بن النعامن  معجزة عني قتادة بن النعامن ( -
، فأتى هبا رسول  ، وقيل صارت يف يده عت عىل وجنتهحتى وق األويس 

 ا ودعوتُ رددهتُ  شئتَ  ، وإنْ  اجلنة ولكَ  صربتَ  شئتَ  إنْ  ((:  فقال له اهللا 
: يا رسول اهللا إن اجلنة جلزاء مجيل  . فقال )) فلم تفقد منها شيئاً  لكَ اهللاَ 

ال ، ولكني رجل مبتىل بحب النساء وأخاف أن يقلن أعور ف وعطاء جليل
.  ) أهـ .. )) أفعل يا قتادة ((:  ، فقال ، ولكن تردها وتسأل اهللا يل اجلنة ردننييُ 

 . ٣٦٢،٣٦١ص

بن ا: رمى أبو رهم الغفاري كلثوم  معجزة نحر كلثوم بن احلصني ( -
)  يءفرب ، فبصق عليه رسول اهللا  احلصني بن خالد بسهم فوقع يف نحره

 . ٣٦٢. ص أهـ

طع سيف عبد اهللا بن جحش فأعطاه رسول اهللا : انق معجزة العرجون -
 لَ تِ ، فعاد يف يده سيفاً قاتل به حتى قُ  عرجون نخلة   وكان ذلك ،

صم ت، ومل يزل يتوارث حتى بيع من أمري من أمراء املع السيف يسمى العرجون
، إال أن سيف  بن حمصن يف غزوة بدرا. وهذا نحو حديث عكاشة  بن الرشيدا

 . ٣٦٢. ص . أهـ ) العرجون (، وهذا اسمه  ) عونال (عكاشة اسمه 

فإذا عدنا إىل أخبار يوم بدر يف كتاب الشيخ وجدنا خرب سيف عكاشة 
 : ضمن عدد آخر من املعجزات نذكر منها

، فبصق عليها  حيمل يده وجاء معاذ بن اجلموح إىل رسول اهللا  .. -

 . ٣١١. ص . أهـ فلصقت رسول اهللا 
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: انكرس سيف  رجال من بني عبد األشهل عدة قالوارو البيهقي عن  -

 ، فأعطاه رسول اهللا  سلمة بن أسلم يوم بدر فبقي أعزل ال سالح معه

 . فإذا هو : ارضب به قضيباً كان يف يده من عراجني نخل ابن طاب فقال

تِلَ يوم جرس أيب عبيدة  . ٣١٢. ص ) أهـ سيف جيد فلم يزل عنده حتى قُ

: حدثني خبيب بن عبد الرمحن  ابن إسحق قال ورو البيهقي عن -

 ، فتفل فيه رسول اهللا  : رضب خبيبُ بن عدي يوم بدر فامل شقه قال

 . ٣١٢. ص . أهـ ، ورده فانطبق فألمه

: ملا كان يوم بدرٍ رميت  ورو أيضاً عن رفاعة بن رافع بن مالك قال -

.  آذاين منها يشء ودعا يل فام ، فبصق فيها رسول اهللا  ئت عينيقبسهم فف

 . ٣١٢. ص أهـ

لُوَّ  تَّاب إنَّ الغُ واملغاالة ظاهرة يشرتك فيها املؤلف مع العديد العديد من كُ

، انطالقاً من  من خوارق ومعجزات السرية يف تضخيم ما جاء عن النبي 

، وبعضها اآلخر من رواية  ، رغم أن بعضها جمروح وهتا وصحتها مجيعاً بث

اه يف كتابه يعدد عرشات املعجزات اخلارقة بعبارات . فقد وجدن اآلحاد

 . اعتدنا أن نراها يف كتب العوام وأن نسمعها عىل ألسنتهم

، بالتفريق الدقيق الواعي  ، أكثر من أي يوم مىض مطالبون اليومونحن 

.  وبني ما مل يثبت ويصح من خوارقه ومعجزاته  حَّ بني ما ثبت وصَ 

 ثبت وصحَّ وبني ما حلقه من زيادات مغالية وبالتمييز بني أصل اخلرب كام
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لُ السرية النبوية يف بعض جوانبها إىل حكايا يأخذ  وِّ وإدراجات تضخيمية حتُ

. لكننا مطالبون أوالً ـ لكي نتمكن  اخليال الشعبي فيها حمل احلقائق التارخيية

اً عن ، بعيد من التفريق والتمييز ـ بأن نعيد للعقل مكانته يف فكر فقه السرية

)  ذهنية التكفري ) و( املؤامرة ، وعن عقدة ( ) اآلبائية والتقليد األعمى (

، ومن أن  ، ومن أن الرتاث ليس قرآناً  ن القرآن ليس تراثاً أمنطلقني من 

التجديدَ يف الدين وفقه الدين تنقيةٌ ألصل هذا الدين مما حلقه من غلو 

 . املغالني وحتريف املبطلني وتأويل اجلاهلني

التضخيم والغلو يف  ةثمة جوانب عديدة ملحاذير وأسباب شيوع ظاهر

 بعض كتب السرية وكتب فقه السرية عند استعراضها للخوارق واملعجزات

، ونفي إمكان التأيس بام قاله  ) األسوة احلسنة أبرزها القضاء عىل فكرة (

ه النبي الكريم   . وفعله وأقرَّ

 بن اامحة الدكتور حممد سعيد البوطي ) لس فقه السرية ونأيت عىل كتاب (

 املال رمضان.

،  صفحات ٥٠٤من  ١٩٨٠يتألف الكتاب يف طبعته الثامنة الصادرة عام 

 : تنقسم إىل سبعة أقسام ومقدمة

 . ) ١٤-١ املقدمة ( -١

، وتطور  مقدمات يف أمهية فهم السرية لفهم اإلسالم / القسم األول -٢

 . ) ٥٥-١٥ وات الساموية السابقة (دراستها وفهمها وعالقتها بالدع
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 ) . ٨٩-٥٦ من امليالد إىل البعثة ( / القسم الثاين -٣

 . ) ١٩٠-٩٠ من البعثة إىل اهلجرة ( / القسم الثالث -٤

 . ) ٢٠٩-١٩١ أسس املجتمع اجلديد ( / القسم الرابع -٥

 . ) ٣١١-٢١٠ مرحلة احلرب الدفاعية ( / القسم اخلامس -٦

 . مرحلة جديدة من الدعوة : مقدماته ونتائجه الفتح / القسم السادس -٧

) ٤٤٩-٣١٢ (  . 

 . وحلاقه بالرفيق األعىل شكو رسول اهللا  -٨

 : ، ومن قول سامحته ونبدأ مستعينني باهللا باملقدمة

مل يملك مثله  (فن الرواية منهج علمي دقيق عند العرب واملسلمني -آ

ا هذا املنهج وينجحوا يف وضعه موضع ، غري أهنم مل يكونوا ليكتشفو غريهم

 مالتنفيذ لوال السرية النبوية  التي وجدوا أنفسهم أمام رضورة دينية حتمله

عىل تدوينها تدويناً صحيحاً عىل نحو ال يشوهبا وهم وال يتسلل إليها خلط 

 . ١٩) ص أو افرتاء

وإنام أقصد باملنهج العلمي قواعد مصطلح احلديث وعلم اجلرح  .. ( -ب

 . ٢٠) ص والتعديل

تأيت كتابة السرية النبوية ـ من حيث الرتتيب الزمني ـ يف الدرجة  ( -ـج

، أي احلديث  ، فال جرم أن كتابة السنة الثانية بالنسبة لكتابة السنة النبوية
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 . ٢٠) ص ، كانت أسبق من كتابة السرية عموماً  النبوي

وذلك  ة رسول اهللا السنة بدأت كتابتها ـ كام هو معلوم ـ يف حيا ( -د

، وذلك بعد أن اطمأنَّ إىل أن أصحابه قد  بأمر منه عليه الصالة والسالم

لفارق الكبري بني أسلويب القرآن املعجز واحلديث النبوي البليغ فلن لتنبهوا 

 . ٢٠) ص يقعوا يف لبس بينهام

، مل نسمع  واملتأمل الدارس للفقرتني آ و ب يلحظ أمرين أوهلام جديد

.  الرتاث الفقهي قال به ال من من املتقدمني وال من املتأخرينمن أهل  أحداً 

كاإلمام السيوطي واإلمام عيل بن برهان الدين والثاين شائع يف فقه املتأخرين 

 . الشافعي صاحب السرية احللبية

، فهو أن قواعد مصطلح احلديث وعلم اجلرح والتعديل منهج  أما األول

فوضعوه  ، ثم اكتشفه رواة السرية منهم لمونعلمي امتلكه العرب واملس

. ولو صحَّ هذا القول من سامحته لوجب أن  موضع التنفيذ ونجحوا يف ذلك

. ألن املنهج واملنهاج أسلوب سلوكي حيكمه  ال منهجاً شيئاً آخر يسميه 

  : . والدليل قوله تعاىل ، يلتزم به من يلتزم وخيرج عنه من خيرج الترشيع

  ..              .. 

 . ] ٤٨ : املائدة [

لَ لنا هذا القول باعتباره جديداً عليناته فَ حكنا نتمنى لو أن سام ،  صَّ

وأرشدنا إىل املواضع التي رأ فيها هذا املنهج العلمي عند العرب وإىل 

 مناهج  
 معاهد 
 كليات

  جامعات
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ه من أن قواعد مصطلح احلديث مل تكن ا، لنصحح ما تعلمن عه ومبدعهواض

، وأن علم  معروفة كمنهج ناظم قبل القرنني الثاين والثالث اهلجريني

لِدَ يف عرص الفتنة الكرب أيام اخلليفة الثالث عثامن   التجريح والتعديل وُ

لرتمذي ، بدليل عبارة حممد بن سريين املشهورة عند مسلم وا بن عفان ا

وا لنا رجالكم فلام وقعت الفتنة قالوا .. (  . ) : سمُّ

من عند سامحته فهو تلك النظرة التقديسية للرتاث التي تنطلق ،  وأما الثاين

، الذين محلتهم الرضورة الدينية عىل تدوين السرية النبوية  ة أصحابهيمعصوم

. وبالتايل فنحن  ءتدويناً صحيحاً ال يشوبه وهم وال يتسلل إليه خلط أو افرتا

 ) تروي لنا أخبار السرية النبوية مصاحف اليوم ـ حسب رأي سامحته ـ أمام (

 ال جيوز أن خيطر ألحد الوقوف حلظة واحدة عند حرف منها بالنقد أو بالتشكيك

 . فام بالك بمن يطعن فيها أو ينسب إليها اخلطأ

، بدروسه يف  ، لإلعالن عن رأيه هذا كنا نتمنى لو أن سامحته اكتفى

ه يف مقدمة كتاب جامعي مقرر عا أن يضمَّ . أَ  يف املحافلاملساجد وخطبه 

، فمسألة تستوجب الوقوف عندها  لطالب العلم يف الكليات واملعاهد الرشعية

. إذ ماذا يقول سامحته آلالف الرباعم الواعدة الذين فرض عليهم  والنظر فيها

وا كتابه عن ظهر قلب لينجحوا يف عىل مد أكثر من ثالثني عاماً أن حيفظ

االمتحانات وهم يكتشفون أن رواة السرية النبوية خيتلفون ويتناقضون 

ويتعارضون يف عرشات األخبار التي يفرتض أهنا حقائق تارخيية ثابتة ال جيوز 

 مناهج  
 معاهد 
 كليات

 جامعات
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:  يف حياته املباركة ، أبسطها عدد السنني التي عاشها النبي  التعارض فيها

؟ وكيف يقتنعون بقدسية الرتاث  أم مخس وستون ستون أم ثالث وستون

دُّ عليه وعىل  ، وهم يقرؤون قول اإلمام مالك ومعصومية مؤلفيه : كل قولٍ يُرَ

 ؟ ] يعني رسول اهللا [ قائله إال صاحب هذا القرب 

وهو يتحدث عن أول من كتب يف  ٢١يقول الدكتور البوطي عىل ص

غري أن  : ( منبه وابن شهاب الزهري: وهب بن  ، فيعدد منهم السرية النبوية

. ومل يبقَ  مجيع ما كتبه هؤالء قد باد وتلف مع الزمن فلم يصل إلينا منه يشء

، ويقال إن بعضها اآلخر ـ وهو جزء  منه إال بقايا متناثرة رو بعضها الطربي

 . ) أهـ مما كتبه وهب بن منبه ـ حمفوظ يف مدينة هايدلربج بأملانيا

ن سامحته ـ وهو يكتب هذه العبارة ـ تساءل عن سبب كنا نتمنى لو أ

، يف الوقت الذي  تلف مجيع ما كتبه هؤالء مع الزمن فلم يصل إلينا منه يشء

مل يستطع فيه هذا الزمن إتالف حرف واحد من القرآن الكريم فوصلنا 

، وهو يلحظ أن الفرق بني عرص حممد بن إسحق وعرص ابن  . ولو أنه كامالً 

، انتبه إىل أهنا ال تكفي يف رأينا لضياع وتلف  جاوز اخلمسني عاماً هشام ال يت

، بحيث حتمل الرضورة الدينية ابن هشام عىل  ما كتبه ابن إسحق وسابقوه

عرش  يكتابة سرية نبوية جديدة ما زالت بني أيدينا حتى اليوم رغم مرور اثن

من ة ومنقحة ة ابن هشام نسخة مهذبري. وتساءل وهو يقرر أن س قرناً عليها

، كيف يبيح ابن هشام لنفسه تنقيح وهتذيب كتاب شيخه  كتاب ابن إسحق
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افُ إىل قول اإلمام مالك عىل أن قدسية  وإمامه ؟ أليس يف هذا دليل يُضَ

ُّ سامحته عىل الدعوة إليها يف كل كتبه  الرتاث ومعصومية أصحابه التي يُرصِ

 ؟ ودروسه مل يكن هلا أثر أو ظل عند املتقدمني

بن اهب ووكنا نتمنى ـ لو صحَّ ما يقوله عن وجود خمطوطات مما كتبه 

 ، منبه يف مدينة هايدلربج بأملانيا ـ لو أنه قام باحلصول عىل صورها وحتقيقها

، أو وضع األمر بني يدي مديرية  أو أوعز إىل أحد تالمذته ومريديه بذلك

ى فيه بإشارة  ، إذ هو أمر أكرب من اآلثار واملتاحف إلجراء املقتىض تَفَ كْ أن يُ

 . عابرة يف كتاب مدريس جامعي

)  الرتتيب الزمني ، حيث يشري سامحته إىل ( نعود إىل الفقرتني ج و د

فناه يف صفحات سابقة بأنه القبلية والبعد ة يف تسلسل حدوث يالذي عرَّ

، ليقرر أن كتابة احلديث النبوي سبقت كتابة السرية  األحداث والوقائع

 ، وليجزم بشكل قاطع بأن السنة بدأت كتابتها يف حياة النبي  عموماً 

، بعد أن اطمأن إىل انتباه صحابته للفرق بني القرآن املعجز  وبأمر منه

، ومل يكتف سامحته باجلزم بل  واحلديث البليغ واهنم لن يقعوا يف لبس بينهام

. وكنا نتمنى  لنقاشمبتوتاً فيه ال يقبل ا معلوماً  أشار إىل أن ما ذهب إليه أمراً 

لو أنه جتنب اجلزم القاطع يف عبارته وترك فسحة آلراء أخر معلومة عنده 

 . بال ريب تر أن النهي عن كتابة احلديث النبوي أقو من األمر هبا

     : إننا نر يف الكتابة التي أشار إليها تعاىل يف قوله

 مناهج  
 معاهد 
 كليات

  جامعات
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  .. ] معنى رآه النبي  ] ٢٨٢ : البقرة ،  ،هو التوثيق والتثبيت

بو نعيم وغريمها عن أرواه الطرباين و )) قيِّدوا العلم بالكتابة ((بدليل قوله 

)  تقييد العلم اختار اخلطيب البغدادي اسم (، ومن هنا  ابن عمر مرفوعاً 

إذن يف ضوء . املسألة  ألحد كتبه املشهورة ويعني توثيق العلم وحتقيقه وتثبيته

.  ما قلناه ليست جمرد مسألة كتابة يرسم فيها الكاتب احلروف عىل قرطاس

، أو أن نسمع  فليس من املستبعد أن نجد بعض املكتوبات يف حياة النبي 

، كبعض أحكام الديات واملواريث عند اإلمام عيل وبعض   األقلهبا عىل

لِّ ما قاله النبي  كله يشء. لكن هذا  ابن مسعود األدعية عند ْعُ كُ يف  ، ومجَ

 يشء آخر خمتلف متاماً مل حيصل ال يف حياة النبي  كتاب مستقل حمقق موثق

لصدر األول من احلكم السفياين وال يف اوال يف العرص الراشدي وال يف ظل 

وجاء ابن شهاب الزهري  ، إىل أن جاء عمر بن عبد العزيز احلكم املرواين

. وهذا ما ذهب إليه اإلمام أبو حامد  وأصحابه يف مطلع القرن الثاين للهجرة

 : ٧٩ص ١) ج إحياء علوم الدين الغزايل يف  كتاب (

صدر الكتب والتصانيف حمدثة مل يكن يشء منهام يف زمن الصحابة و (

 لِّ جُ . وبعد وفاة مجيع الصحابة وَ  هـ١٢٠وإنام حدث بعد سنة ،  التابعني

)  . هـ١٠٥ت عليهم وبعد وفاة سعيد بن املسيب ( التابعني رضوان اهللا تعاىل

بل كان األولون يكرهون كتب  ) وخيار التابعني . هـ١١٠ت واحلسن (
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القرآن وعن وعن  احلديث وتصنيف الكتب لئال يشغل الناس هبا عن احلفظ

 . ) أهـ : احفظوا كام نحفظ التدبر وعن التذكر وقالوا

َ أن السنة  وقال احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري ، بعد أن بَنيَّ

بَة يف اجلوامع يف عرص الصحابة وكبار التابعني  تَّ رَ نَة وال مُ وَّ دَ القولية مل تكن مُ

 : ألهنم هنوا عن ذلك كام ثبت يف صحيح مسلم

، ملا انترش  حدث يف أواخر التابعني تدوين اآلثار وتبويب األخبارثم  (

 . ) أهـ .. ، وكثر  االبتداع من اخلوارج والروافض العلامء يف األمصار

دِيأما املؤرخ ابن  ي بَرْ رِ غْ ) فيقول يف  النجوم الزاهرة يف تارخيه ( تَ

 : ) ٣٥١ص ١ج . ( هـ١٤٣حوادث سنة 

رشع علامء اإلسالم يف تدوين احلديث والفقه  : ويف هذا العرص قال الذهبي

، وسعيد بن أيب عروبة ومحاد  فصنف ابن جريج التصانيف بمكة ، والتفسري

، واألوزاعي  ، وأبو حنيفة الفقه والرأي بالكوفة بن سلمة وغريمها بالبرصةا

، وسفيان  ، وابن إسحق املغازي ، وصنف مالك املوطأ باملدينة بالشام

وقبل هذا العرص كان سائر العلامء يتكلمون عن  .. جلامعالثوري كتاب ا

 . ) أهـ حفظهم ويروون العلم عن صحف غري مرتبة

، اخرتناها من بني عرشات أخر  هذه ثالثة آراء حلافظ وفقيه ومؤرخ

. كنا نسكت لو أن سامحته ـ من  مماثلة ليس يف أصحاهبا ضعيف وال جمروح

مانة العلمية ـ أشار إىل أن يف مسألة باب اإلنصاف إن مل نقل من باب األ
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، أما  ، ونكتفي بسؤاله عن دليل الرتجيح ، رجح لديه أحدمها التدوين قولني

) فال يمكن السكوت عنه ملا فيه من  من املعلوم أن يزعم أن ما ذهب إليه (

 . تعريض وملز بعلم أصحاب الرأي اآلخر

لة أحاديث نبوية أصحها ، من مج ، فيام ذهب إليه لعلَّ سامحته قد انطلق

 )) اكتبوا أليب شاه ((:  أنه قال ما رواه أبو هريرة يف الصحيحني عن النبي 

، رغم ما رواه أبو سعيد  فاعتربه أمراً مطلقاً معلوماً بكتابة احلديث النبوي

اخلدري عند مسلم يف صحيحه وأمحد يف مسنده وابن عبد الرب يف كتاب 

ال تكتبوا عني شيئاً إال القرآن فمن  ((:  قالأنه  جامع العلم عن النبي 

ورغم ما بيَّنه البخاري يف كتاب اللقطة من  ، )) كتب غري القرآن فليمحه

، من أن أبا شاه  صحيحه وذكره الرتمذي يف سننه واإلمام أمحد يف مسنده

 . اليمني طلب أن تكتب له خطبة النبي يوم فتح مكة فأمر له بذلك

كنت أكتب كل  : ( رب عبد اهللا بن عمرو يف مسند أمحدأو لعله انطلق من خ

: تكتب كل يشء  اهللا أريد حفظه فنهتني قريش وقالوامن رسول  يشءٍ أسمعه

: فأمسكت  . قال وهو برش يتكلم يف الرضا والغضبتسمعه من رسول اهللا 

.  اكتب ((:  فأومأ بإصبعه إىل فمه وقال عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول هللا

. رغم ما قيل يف اضطراب  أهـ )) نفيس بيده ما خرج منه إال حقفوالذي 

، ورغم ما ثبت  ) ومل يكن ثمة قريش يف املدينة فنهتني قريش اخلرب لقوله (

من توقف أكثر التابعني عن اعتامد أخبار عبد اهللا بن عمرو وأحاديثه عن 
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ود يوم ، منها عثوره عىل زاملتني من كتب اليه لعددٍ من األسباب النبي 

 يف مسند أمحد عن النبي يروهيا للناس متسلحاً بحديث ورد  الريموك كان

ئَ  )) حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج ((:  أنه قال رِ ، هذا احلديث الذي قُ

مَ عىل غري ما ينبغي هِ ، ثم تمَّ توظيفه لفتح األبواب مرشعة أمام شيوع  وفُ

 . اإلرسائيليات يف كتب التفسري

،  ، ونر فيها إقحاماً مقصوداً  )) فنهتني قريش ام عبارة ((إننا نقف أم

، كابن مسعود  هيدف إىل الرد عىل من يقول بالنهي عن كتابة احلديث النبوي

. وكأهنا تشري من طرف خفي إىل أن النهي  وابن عباس واإلمام عيل وغريهم

 . عن كتابة احلديث ال يصدر إال عن مرشكي قريش وأشباههم

، ملمحاً إىل أن  ) الرتتيب الزمني سامحته عىل التمسك بمسألة ( فإذا أرصَّ 

األمر بالكتابة جاء متأخراً وناسخاً للنهي عنها، وضعنا بني يديه مجلةً من 

وعىل رأسهم اخللفاء  األخبار يلتزم أصحاهبا بالنهي حتى بعد وفاة النبي 

 . الراشدون

 ١تذكرة احلفاظ جيروي اإلمام الذهبي يف  :  أبو بكر الصديق -١

: مجع أيب احلديث عن  ، عن السيدة عائشة ريض اهللا عنها قالت ٥ص

، فلام أصبح  ، فبات ليلة يتقلب وكان مخسمئة حديث رسول اهللا 

، فدعا بنار  . فجئته هبا ، هلمي األحاديث التي عندك : أي بنية قال

 . أهـ  . وأحرقها
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الرب القرطبي يف جامع  يروي اإلمام ابن عبد :  عمر بن اخلطاب -٢

:  عن عروة بن الزبري أن عمر بن اخلطاب قال ٦٥و٦٤ص ١بيان العلم ج

، وإين ذكرتُ قوماً قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا  إين كنت أريد أن أكتب السنن

 . . أهـ ، وإين واهللا ال أشوب كتاب اهللا بيشء عليها وتركوا كتاب اهللا

يف طبقاته عن حممود بن لبيد يروي ابن سعد  :  عثامن بن عفان -٣

: ال حيل ألحد أن يروي  : سمعت عثامن بن عفان عىل املنرب يقول قال

، فإنه مل يمنعني أن  حديثاً مل يسمع به يف عهد أيب بكر وال يف عهد عمر

، فقد سمعتُ النبي  أالَّ أكون من أوعى أصحابه أحدث عن رسول اهللا 

 أهـ )) فقد تبوأ مقعده من النار من قال عيلَّ ما مل أقل ((:  يقول . . 

بن ام ابن عبد الرب عن عبد اهللا ويروي اإلما :  عيل بن أيب طالب -٤

: أعزم عىل كل من عنده كتاب إال  : سمعت علياً خيطب يقول يسار قال

. فإنام هلك الناس حني تتبعوا أحاديث علامئهم وتركوا كتاب  رجع فمحاه

: هل عندكم  أن عيل بن أيب طالب سئل . ويروي البخاري . أهـ رهبم

: وما يف هذه  . قيل ، إال كتاب اهللا وما يف هذه الصحيفة : ال ؟ قال كتاب

 . . أهـ : العقل وفكاك األسري وال يقتل مسلم بكافر ؟ قال الصحيفة

 : بعد هذا كله إىل قول سامحته لننتق

وف عىل ليس الغرض من دراسة السرية النبوية وفقهها جمرد الوق -أ

 . ١٧. ص الوقائع التارخيية
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اعتمد كتَّاب السرية يف منهجهم عىل ما يسمى اليوم باملذهب  -ب

 . ٢٢. ص املوضوعي طبق قوانني علمية وقواعد

، وقانون االلتزام بأنواعه  : القياس االستقرائي من هذه القواعد -ـج

 . ٢٤. ص الخ .. ، والدالالت بأنواعها املختلفة

 قرن التاسع عرش طرائق كثرية متنوعة يف كتابة ظهرت يف ال -د

، وقد تالقى معظمها فيام  ، إىل جانب الطريقة املوضوعية التاريخ وتدوينه

) من أكرب الدعاة إليه  فرويد ، ويعد ( أطلق عليه اسم املذهب الذايت

 . ٢٤. ص واملتحمسني له

ته ال ير أقطاب هذا املذهب من ضري يف أن يقحم املؤرخ نزع -هـ

الذاتية أو اجتاهه الفكري والديني أو السيايس يف تفسري األحداث وحتليلها 

، ال جمرد رصف  ، بل إهنم يرون أن هذا واجب املؤرخ واحلكم عىل أبطاهلا

 . ٢٤. ص األخبار وجتميع الوقائع العارية

،  ونحن وإن كنا لسنا بصدد احلديث عن املذاهب التارخيية ونقدها -و

نخفي أسفنا من أن جيد هذا املذهب يف عرص العلم واالعتزاز فإن علينا أال 

قَ  به وبمنهجيته دعاةً إليه ومؤمننيَ به . ذلك ألن هذا املذهب كفيل أن يمزِّ

مجيع احلقائق واألحداث التي حيتضنها الزمن يف هيكله القديس القديم املاثل 

 . ٢٥،٢٤. ص أمام األجيال
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صفحة منها  ٣٦أفرد سامحته  ونندهش ونحن نجد أنفسنا أمام مقدمة

، ثم يقرر بكل بساطة أنه ليس بصدد  لحديث عن املذاهب التارخيية ونقدهال

ق : فبصدد ماذا إذن ، ونتساءل ذلك كله وَّ زَ  ؟ ؟ أم هو جمرد كالم مُ

، فيتحدث عن مذهبني  ٥٥ونزداد دهشة ونحن نراه يتابع حتى صفحة 

بقوانينه وقواعده استقراءً  وعيأوهلام املذهب املوض،  يف كتابة التاريخ

وثانيهام .  والتزاماً ودِاللةً وعليه كتَّاب السرية النبوية قبل القرن التاسع عرش

، بام فيه من  الذي كان فرويد واملسترشق جيب من كبار دعاته املذهب الذايت

من هو  . ونتساءل أخيلة التوسم وشهوة الذات وعصبية النفس واهلو :

اطَب املق ،  ؟ إن كان املقصود املخاطب هم الطالب صود هبذه املقدمةاملخَ

 فهؤالء مل يملكوا بعد ـ بحكم كوهنم طالباً ـ قدرةً جتعلهم يميزون مد

،  أن يميزوا ويناقشوا ا، وال جرأةً خيطر هلم معه الدقة يف هذه العبارات

(تعطيهم احلق يف ذوات مستقلة تعشق املعرفة وتبحث عن احلقيقة
7F

( . 
                                                 

)(- صود فيهلوال ضيق املجال واخلروج بالكتاب عن اخلط الذي رسمناه له وعن اهلدف املق  ،

، وأوضحنا تفصيالً واجبات  )) ليس منا إال عامل أو متعلم ((:  ألسهبنا مطوالً يف التذكري بحديثه 

العامل وواجبات املتعلم، يف ضوء واقع تربوي تعليمي يسود خمتلف الكليات واجلامعات يف عاملنا 

ن أهنم أنصاف آهلة بيدهم ، علامؤه ضمن هيئات تدريسية يتومهو العريب عموماً واإلسالمي خصوصاً 

تْىلَ عليهم صاغرين  وحدهم احلقيقة املطلقة ويطالبون تالمذهتم باخلنوع حتت اسم الطاعة وبأخذ ما يُ

، ومتعلموه ضمن احتادات خيلطون بني اجلرأة والوقاحة ويرفضون ما ال جيوز رفضه عقالً  دون تفكري

ِلٌّ مكرور ملا حواه الرتاث أو ترمجة . ومقرراته إمَّ  حتت اسم العرصنة واحلداثة والتحديث ا جتميع ممُ

 . ، أو رشقية ال تتامشى مع عقائدنا اإلسالمية ملؤلفات غربية ال تنسجم مع قيمنا العربية

  مناهج
معاهد  

 كليات
  جامعات
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ضوعية والذاتية ـ كام نرامها ـ مذهبان حيكامن العلوم مجيعها عموماً املو

ل أحدمها اآلخر والعلوم اإلنسانية خصوصاً  ، بل ال جيوز ـ من حيث  ، يكمِّ

ما جيب أن يكون ـ فصل أحدمها عن اآلخر، ألهنام وجهان لقطعة نقد 

خ . فعلم اجلغرافيا مثالً له وجه موضوعي هو التضاريس واملنا واحدة

ان والسامت ط، وله وجه ذايت هو احلدود السياسية لألو وطبقات األرض

. وخاصية احلوامض  البرشية للسكان يف املجالني االقتصادي واحلضاري

،  أزرق يف الكيمياء وأوالقلويات يف حتويل لون ورقة عباد الشمس إىل أمحر 

ن اجلانب وخاصية توليد احلرارة والكهرباء باالحتكاك يف الفيزياء متثال

، أما اجلانب الذايت منهام فهو يف تسخري  املوضوعي من هذين العلمني

حتى األحكام القضائية التي تصدر .  وتوظيف هذه اخلاصيات تطبيقياً 

،  للفصل يف اخلصومات هلا وجه موضوعي يتمثل يف الوقائع واحليثيات

جتريامً بناءً عىل  ووجه ذايت يتمثل يف النتيجة التي توصل إليها القايض براءةً أو

. ومثله االجتهاد يف الفقه الذي هو حكم  ما توفر لديه من أدلة موضوعية

أو أنشأه املجتهد من ثوابت موضوعية هي القرآن والسنة يف ذايت استنبطه 

اش ؟ وماذا عن  . فامذا عن التاريخ ضوء ثابت موضوعي آخر هو الواقع املُعَ

، يتداخل فيها  ب تاريخ وأخباركتب السرية التي هي أوالً وآخراً كت

 ؟ ، ويلبس أوهلام لبوس الثاين حيناً آخر املوضوعي مع الذايت حيناً 

ثمة مسألة بسيطة بدهيية مل نجد أحداً يف املتقدمني وال يف املتأخرين إال 
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، شأنه شأن العلوم الفلسفية  . هي أن التاريخ علم إنساين قال هبا والتزمها

. وألنه كذلك فهو موضوعي  والفنية واألدبيةواالجتامعية والسياسية 

، وتتمثل ذاتيته  ، تتجسد موضوعيته يف الوقائع واألخبار وذايت يف آنٍ معاً 

. ولعلَّ أبرز وأهم مظاهر الوجه الذايت  يف النظر والتفكر والعِظَة واالعتبار

، لكن  اختالف الروايات بني املؤرخني رغم أن احلدث واحد يف التاريخ

 . منهم رآه بعني ذاتهكالّ 

) إن الغرض من  الفقرة آ ( ١٧ولقد أحسن سامحته حني قال عىل ص

دراسة التاريخ عموماً والسرية النبوية خصوصاً ليس جمرد الوقوف عىل 

ها  الوقائع ورسدها ـ وهذا هو اجلانب املوضوعي ـ بل حتقيق أهداف مخسة عدَّ

أحسن ـ من حيث الشكل ـ و ـ وهذا هو اجلانب الذايت ـ. ١٨سامحته عىل ص

زَ النص ـ، وحني ميَّ  يف هناية الكتاب فهرساً للموضوعات الفقهية صَ صَّ حني خَ 

)  العِربَ والعِظَات ، وحني وضع فقرة بعنوان ( التارخيي يف الكتاب بخط أسود

، رشح فيها ما فقهه من هذه األخبار وما استنبطه من  عقب كل واقعة وخرب

. وهذا  وقائع رغم سيادة النقل فيها وغياب العقل عنهاأحكام باستقراء تلك ال

كله من فهرسة للموضوعات الفقهية ومتييز للنص التارخيي واستنباط للعِربَ 

. لوال أنه يف الفقرة  والعِظَات يدخل يف حقل الذايت ال يف حقل املوضوعي

، يعدد بعض قواعده يف  ) يعترب كتب السرية نموذجاً ملذهب موضوعي ب (

. وهذا زعم خطري  ، من قياس استقرائي وقوانني التزام ودالالت ) ج فقرة (ال
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انتهى سامحته إليه مدفوعاً بتقديس ما يراه مقدساً من الرتاث وبمعصومية من 

نْ يراهم معصومني   . . وتأيت خطورته من جعل الذايت موضوعياً  أهله مِ

القرآن  : ليس هناك نص موضوعي إال نحن نقول بكل تشدد جازم حاسم

، وكل ما  الكريم والسنة النبوية الصحيحة التي تغرف من مشكاته املباركة

 .  عدامها إن جاز االستئناس به مل جيز االستنباط منه إالَّ برشوط

لقد كان باإلمكان أن نسلِّم بام ذهب إليه سامحته لو وجدنا أمامنا كتباً 

، ولكن  هتا وال ينجرح رواهتاللسرية النبوية ال تتباين وقائعها وال تتعدد روايا

ىص .. هيهات عمره  سنوات. أشهرها خالفهم يف عدد  فاألمثلة أكثر من أن حتُ

 بيضاء أم  . ويف لون رايته ، ستون أم ثالث وستون أم مخس وستون ،

ك يف كتب الفقه بام فيها من ل. وقل مثل ذ خرضاء أم سوداء أم خمططة

، اختار منها  لتسع لدعاء التشهد، أشهرها الصيغ ا خالفات واختالفات

،  ، واختار مالك تشهد عمر بن اخلطاب النعامن وأمحد تشهد ابن مسعود

إىل أهل اليمن الذي  . ومنها كتاب النبي  واختار الشافعي تشهد ابن عباس

تَدُّ به إن انفرد عْ ، ورآه بعضٌ  رآه بعض الفقهاء صحيحاً ورآه بعضٌ ثانٍ ال يُ

..   : بقوله تعاىل . ومنها أمره سبحانه بالصالة عىل النبي  ثالثٌ من املناكري

        ] ٥٦ : األحزاب [  ،

، وأما  . فأما اإلمام النعامن وأصحابه فال يوجبوهنا ووجوهبا يف الصالة

لِّ عىل  تتم الصالة بدونه فقال اإلمام الشافعي فقد جعلها رشطاً ال : من مل يُصَ
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. مستنداً يف قوله هذا إىل حديث رواه ابن  صالته فصالته فاسدة يف النبي 

من صىلَّ صالة مل يصلِّ فيها عيلَّ وعىل أهل بيتي  ((:  قال مسعود عن النبي 

، وذهب الرسخيس  . لكن الطربي والقشريي واخلطايب خالفوه )) مل تُقبل منه

 وابن نجيم والقايض عياض إىل أهنا واجبة مرة واحدة يف العمر داخل الصالة 

: املوضوعي هو كل أصل ثابت  باختصار من الناحية النظرية . أو خارجها

  ، كجاذبية األرض ودوراهنا حول نفسها وحول الشمس يقوم وجوده بذاته

 فهو املتغري الذي . أما الذايت ، واستواء اهللا عىل العرش وجلد الزانية والزاين

. لكنهام  ، كالفقه واالجتهاد واالستقراء والقياس ال يقوم وجوده إال بغريه

 من الناحية العملية ـ كام أسلفنا ـ وجهان لقطعة نقد واحدة ال يمكن فصلهام

إذ ال أغنية بال مغني وال تاريخ دون مؤرخ وال فقه دون فقيه جيتهد 

 . ويستقرئ ويقيس

) بالتناقض مع ما قاله يف الفقرة  ج ) و ( ب يف الفقرتني (مل يكتفِ سامحته 

، ومل يكتفِ بجعل القياس االستقرائي ـ وهو ذايت بال خالف ـ من قواعد  ) آ (

إىل أن املذهب الذايت واحد من  ) د (، بل ذهب يف الفقرة  املذهب املوضوعي

، واعترب  عرش طرائق متنوعة يف كتابة التاريخ وتدوينه ظهرت يف القرن التاسع

(أن فرويد
8F

( مصوراً األمر وكأن املذهب  من أكرب دعاته واملتحمسني له ،
                                                 

)(- ) رائد  ، طبيب األعصاب وأمراضها ) هيودي نمساوي ١٩٣٩-١٨٥٦ سيغموند فرويد ،
، وقونن جوانب من النفس  ) بشكل علمي نااأل ، من أوائل من درس ( التحليل النفيس بال منازع

 . اإلنسانية كانت تعترب قبله شعوذة وهرطقة
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، وكأن الذاتية مل تكن  الذايت بدعة مل تكن موجودة قبل القرن التاسع عرش

، ومنطلقاً من رفض كل ما يقوله  واضحة ومعروفة قبل فرويد وأصحابه

، متاماً كدأبه حني  يحاآلخر ـ من حيث املبدأ ـ صحيحاً كان أم غري صح

. ونحن ال نقصد الدفاع عن هؤالء  يتحدث عن داروين وأينشتاين وغريمها

بذرة الرفض . ما نقصده هو  أو املشاركة يف جترحيهم فذلك أمرٌ له أهله وجماله

) التي ال يفتأ سامحته يزرعها عند  آخر لآلخر دون بيِّنة أو علم ملجرد أنه (

، وكأنه وكأهنم مل  وعند سامعيه يف دروسه وندواته طالبه يف كتبه وحمارضاته

       : يقرؤوا قول لوط لقومه يف كتاب اهللا تعاىل

    ] ٧٠ : األحزاب [ . 

إىل  ٢٤ص ) هـ (. بل ذهب يف الفقرة  مرة أخر مل يكتفِ سامحته هبذا

قطاب املذهب الذايت ال يرونَ ضرياً يف أن يقحم املؤرخ نزعته الذاتية أن أ

، ويرونَ أن هذا واجب املؤرخ ال جمرد  واجتاهه الفكري يف تفسري األحداث

 ١٧ص ) آ (. ناسياً ما قاله يف الفقرة  رصف األخبار وجتميع الوقائع العارية

س جمرد الوقوف حني قرر أن الغرض من دراسة السرية النبوية وفقهها لي

 . ، ومتناقضاً معه من حيث الظاهر عىل الوقائع التارخيية

 ، بل هلا وجه آخر املسألة ـ كام نراها ـ ليست مسألة جمرد نسيان وال تناقض

 : ال يتضح للمتأمل إال يف ضوء ثالث نقاط

، وبني  ، وبني الثوابت واملتغريات : خيلط بني األصول والفروع األوىل -
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 . ، فيضع هذا موضع ذاك وضوعيالذايت وامل

، وجييز لنفسه ما ال  : يكيل لنفسه بمكيال ويكيل لآلخرين بآخر الثانية -

رَ أمراً ير أن األدلة قامت  فإذا استنبط عربةً أو حكامً  . جييزه لغريه رَّ ، وإذا قَ

، فهذا هنج علمي وموضوعي ـ ال يقل رتبة عن اآلية القرآنية  مؤيدة له

وي الصحيح لكونه مشتقاً منهام ـ ليس ألحد أن ينظر فيه برد أو واحلديث النب

مترسبل بلباس الضغينة واحلقد بدالً من البحث العلمي  ، فإن فعل فهو ( بنقد

يمزق مجيع  ، فهذا مذهب ذايت ( . أما إذا استنبط غريه وقرر ١١) ص املتجرد

)  واحلقائق بفعل سبحات من أخيلة التوسم وشهوة الذات وعصبية اهل

. مثال ذلك أنه يأخذ عىل أصحاب املذهب  ٢٥حسب وصفه احلريف ص

، عىل الرغم من أنف اآلية  تأويلها للطري األبابيل الذايت واملنهج العلمي (

 ٦٣، ومع ذلك نجده عىل ص ) ٢٨ص ) ( الرصحية الواضحة، بداء اجلدري

ها اختذت إهنا إذن عملية تطهري معنوي ولكن يؤول حادثة شق الصدر بقوله (

، ليكون فيه ذلك اإلعالن اإلهلي بني أسامع الناس  هذا الشكل املادي احليس

 . ) أهـ وأبصارهم

: يكرس مقدمته للهجوم عىل طائفة من الباحثني جعلت من  الثالثة -

فه ـ أساساً ملدرسة جديدة يف دراسة ـ  املذهب الذايت كام فهمه سامحته وعرَّ

: حممد  حتالل الربيطاين ملرص، اختار منهمنشأت أيام اال السرية النبوية

 ، والشيخ مصطفى املراغي شيخ األزهر ) حياة حممد حسني هيكل يف كتابه (
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(إذ ذاك
9F

( وحممد فريد وجدي يف  لتقريظه الكتاب يف مقدمة وضعها له ،

السرية املحمدية حتت ضوء  ( :مقاالته بمجلة نور اإلسالم حتت عنوان

 .  ) العلم والفلسفة

، واخللط  ، وذلك املكيال املزدوج  ضوء هذا التكريس اهلجومييف

، كان من الطبيعي أن يقع  املتعمد بني املوضوعي الثابت والذايت املتغري

ومجلة من املغالطات ،  أبرزها ما أرشنا إليه سامحته يف مجلة من التناقضات

ناسياً أنه ،  سنشري إىل بعضها مستعينني باهللا يف صفحاتنا التالية واألخطاء

يضع كتاباً جامعياً يف كلية للرشيعة ضمن منهاج تدرييس ال يتخرج طالهبا 

، ويف تلقينه  إال إذا فهموه وحفظوه وجعلوه مرجعاً هلم يف حياهتم العملية

 . وتدريسه لآلخرين

، الذي ير فيه  ) اإلصالح الديني من التناقضات أيضاً موقفه من (

عها أصحاب املذهب الذايت وأهل املدرسة ، اصطن ) مدرسة فكرية ٩ص (

، باطنها االستخذاء النفيس واالنبهار  اجلديدة يف دراسة السرية النبوية

إن الذي  : ( قائالً  ١٠. لكنه يتابع عىل ص الفكري بني يدي هنضة الغرب
                                                 

)(- والصحيح هو حممد مصطفى  ٨هكذا ورد اسم شيخ األزهر عند الدكتور البوطي ص ،

  ) املرحوم . ورغم أن املسألة بسيطة يف ظاهرها يمكن اعتبارها سقطاً مطبعياً شمل كلمة ( املراغي

: هل حيب سامحته لنفسه أن  ، إال أننا نتساءل ) ٢٧ص ا سامحته عىل حممد فريد وجدي (التي أسبغه

ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما  ((:  ؟ أمل يقل النبي  يصبح اسمه سعيد بدالً من حممد سعيد

 ؟ )) حيب لنفسه

 مناهج  
 معاهد 
 كليات

  جامعات
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أعتقده أن الناشئة املسلمة اليوم متلك من الوعي اإلسالمي ودقة التأمل 

. ولن يمر وقت  لكه املسلمون يف أي عهد قريب مىضواملالحظة ما مل يم

طويل حتى نجد أن هذا الوعي قد انقلب إىل حركة إجيابية عاملة تُصلح 

م االعوجاج وتعيد البناء اإلسالمي من جديد  . ) أهـ االنحراف وتقوِّ

قد يعجب املتأمل وهو ير أمامه يف صفحتني كيف يكون اإلصالح 

، ثم يصبح حركة إجيابية عاملة  بهاراً فكرياً مرفوضاً الديني استخذاء نفسياً وان

. ولكن عجبه سيختفي حني يكتشف أن لسامحته  إصالحية تقويمية بنَّاءة

، ومعياراً  طريقة خاصة يف فهم املصطلحات وتوظيفها واستنباط دالالهتا

 . مزدوجاً يقيس عليه األشياء ويزن به األمور

 ، وكنا  ) للدكتور البوطي السرية فقه أربعونَ عاماً مضت عىل كتاب (

 نأمل أن الزمن الكفيل بتوسيع اآلفاق وتعميق املدارك وتلطيف الرؤ 

 املتطرفة سيأخذ طريقه إىل فكر سامحته يف كتبه ومقاالته وحمارضاته وندواته 

 يرتأس يف دمشق  ١٩٩٠، لوال أن أملنا خاب ونحن نراه عام  ودروسه الدينية

 يصدر  ١٩٩٣، ونراه عام   للقراءة املعارصة وصاحبهاواجلزائر محلة تكفري

 )  ةريفقه الس ) يكرر فيه ما كان قد قرره يف كتاب ( اجلهاد يف اإلسالم كتاب (

 فقه  يقود محلة ردع للداعني إىل ( ١٩٩٥، ونراه عام  مع بعض التفصيل

 مجةينفرد يف امللتقى اإلسالمي األول بدمشق بمها ٢٠٠٤، ونراه عام  ) جديد
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(بأن الدين ال حيتاج إلصالح اإلصالح والتجديد واالجتهاد حمتجاً 
10F

( نَّ أ، وب 

، وبأن السلف مل يرتكوا للخلف ما يستوجب  وضاللة التجديد بدعةٌ 

ض بحرف ناقد هلذا  االجتهاد . ومل نسمع أحداً من املشاركني يف امللتقى تعرّ

 . كله رغم بالغ خطورته

اته ترشيع إهلي موضوعي ثابت بدليل قوله فنحن مع سامحته بأن الدين بذ

              .. : تعاىل

] إىل اإلصالح الديني يعنون إصالح فهم هذا  الداعني، لكن  ] ١٣ : الشو

    : له تعاىلكقو ، متاماً  الدين وتطبيقه وليس إصالح الدين بذاته

           ]  ٨٢ :يوسف [  ،

والعري  فاملقصود سؤال أهل القرية وأصحاب العري وليس سؤال القرية

، يعارض  . أضف إىل ذلك أن استنكاره لإلصالح مطلقاً دون بيان بذاهتا

  :   ..        ..قوله تعاىل عىل لسان هود 

  . ] ٨٨ : هود [

إياكم  ((:  ونحن مع سامحته يف االقتداء باهلدي النبوي بقوله 

منا أنَّ حمل التحذير هنا هو الثوابت التي ال جيوز  )) وحمدثات األمور إِنْ فَهِ

، أما املتغريات فحاشاه أن حيذر من التغيري  يها تبديالً وتعديالً اإلحداث ف

                                                 
)(- ) .. يتدارك شأنه أو  كام غاب عنهم أن الدين الصالح يف ذاته ال حيتاج يف عرص ما إىل مصلح

 . من كتاب فقه السرية ٢٩) انظر ص إصالح يغري من جوهره
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إن اهللا  ((:  . وإال فكيف نفهم قوله  فيها وهو رسول احلق ونبي احلكمة

وهو  )) .. يبعث يف هذه األمة عىل رأس كل مئة سنة من جيدد هلا دينها

؟  نأخذ هبا ، ويأمرنا بصيغة اإلخبار بأن يقرر أن التجديد سنة إهليةسبحانه 

وكيف نمتثل تطبيقياً هلذا األمر إن مل نفهم أنه عىل عكس احلديث األول 

 . ، إذ ال يصح عقالً أن يأمر بتجديد الثوابت يعني التجديد يف املتغريات

ال  قَ ضمن حدود لكنْ ونحن أخرياً مع سامحته يف أن السلف مل يرتكوا ما يُ

يف كل ما قالوه عن األصلني  ، وأهنم مل خيرجوا عرصهم وواقعهم املُعَاش

. لكننا لسنا معه مطلقاً يف اعتبار  : القرآن الكريم والسنة الصحيحة العظيمني

، وأن ال  أن ما قالوه يف املتغريات آنذاك هو من الثوابت اليوم وغداً وبعد غد

، وأن كل خروج عنه إنام هو خروج  سبيل للخلف إال التقيد به تقليداً واتباعاً 

 . اهللا وسنة رسولهعن كتاب 

: وكان فيام رأيته من  يف الفقرة السابعة بالقول ١٠يبدأ سامحته عىل ص

الرضا واحلامس اللذين استقبل هبام القراء عميل هذا أعظم دليل عىل أن كل 

هذا الذي أنفقه دعاة السوء وحمرتفو الغزو الفكري من مسترشقني 

ال من وقت طويل وجهد ع هَّ ظيم وكتابات ومستغربني وأذناب وجُ

مستفيضة متالحقة ال يمكنه أن يتسبب يف حتويل يشء من احلق إىل 

 . ) أهـ .. الباطل

:  يف الفقرة الثامنة أسلوبه يف كتابة الكتاب فيقول ١١ثم يوضح عىل ص
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فقد فضلتُ أن أسريَ يف كتابة هذه البحوث عىل املنهج املدريس القائم عىل  (

ولقد  .. عن املنهج األديب التحلييل املجرد استنباط القواعد واألحكام مبتعداً 

اء عن هذا املنهج ـ عىل اختالفهم ـ ما دفعني إىل مزيد  وجدتُ من رضا القرَّ

 . ) أهـ .. من التوسع يف ذلك والدقة فيه

غري أن هناك فئة أخر من الناس مل  : ( ثم ينتقل يف الفقرة التاسعة ليقول

أفرادها يف نقده مذهباً ترسبلت  ، بل ذهب بعض يعجبها هذا الذي صنعت

، بدالً من أن يظهر يف مظهر البحث العلمي  فيه بلباس الضغينة واحلقد

، أو  . ولوددت لو أنني نبهت إىل خطأ انحرفت إليه لد البحث املتجرد

، ألشكر له تنبيهه  غفلة أصابتني عند بيان حكم أو دليل من قبل أخ خملص

لكنني مل أقع بدالً من ذلك إال عىل ما ال حصيلة . و وأدعو له باملثوبة واألجر

له من القول املنبعث عن رغبة واضحة يف اإلساءة والتشفي واالنتصار 

 . ) أهـ للعصبة والعصبية

إن أول ما يالحظه املتأمل هو أن سامحته يقسم الناس ـ من حيث مواقفهم 

اء عىل اختالفهم راضون عن الكت من كتابه ـ إىل قسمني رَّ اب ومتحمسون : قُ

. ثم  ، وآخرون مترسبلون بلباس الضغينة واحلقد مل يعجبهم الكتاب له

يسكت عن التفصيل واألمثلة مكتفياً بوضع هذا التقسيم احلدي الصارم يف 

 . إطار جممل فضفاض

ه سامحته ( ، وهو أضعف  ) إنام هو رىض السكوت الرضا واحلامس لكن ما سامَّ
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اء الر أنواع الرىض : نوع هم  اضون املتحمسون ـ عىل اختالفهم ـ نوعان. فالقرَّ

 ، ونوع هم غري الطالب ، ال يملكون إال أن يرضوا ويتحمسوا ويصفقوا الطالب

لوا السكوت لعدد من األسباب ، أبرزها اجتناب الوقوع حتت طائلة النعوت  فضَّ

 . املذكورة يف الفقرات السالفة

ض واعتباره قبوالً ورىض ومسألة السكوت عن النقد واملعارضة والرف

، مسألة بالغة اخلطورة اتكأ عليها كثريٌ من الفقهاء يف عددٍ من  وموافقة

، واعتبارهم أن صمت البكر  ) السكوت إقرار ، أبرزها قوهلم ( املواضع

 . وسكوهتا يف النكاح دليل رضاها وقبوهلا

،  طهرةواإلقرار أحد ثالثة أنواع حددها علامء األصول للسنة النبوية امل

 ، أو األمر به ، وما أقره بسكوته عن منعه وما فعله ، هي ما قاله النبي 

ه النبي و هم كثريٌ من أنصاف الفقهاء أن ما أقرَّ لُّ قوة ومرتبة عام  يتوَّ قِ ال يَ

يف سنته املطهرة  . فالنبي  . ونحن نر يف اإلقرار رأياً آخر قاله أو فعله

اً ري. فإن رأ خ ابه العزيز وينهى عام هنى عنهيأمر بام أمر به تعاىل يف كت

، وإن رأ رشاً وضالالً وخساراً هنى  وهد ونفعاً للفرد واجلامعة أمر به

، وال  ، وال هو هنى عنها فال هو أمر هبا  عنها. لكن ثمة أموراً سكت  عنه

وال ترجيح النهي يصحُ مطلقاً يف مثل هذه األمور ترجيح األمر عىل النهي 

  . جيب األخذ به واعتبار السكوت إقراراً األمر  عىل

بن اأخربنا أبو منصور حممد بن املنصوري بإسناده عن عمرو  : مثاله األول
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،  ) ذات السالسل احتلمتُ يف ليلةٍ باردةٍ وأنا يف غزوة ( : قال  العاص

تُ إِنِ  تُ فصليتُ بأصحايب الصبح فأشفقْ ، فذكرتُ  اغتسلتُ أنْ أهلك فتيممْ

هُ الذي منعني من االغتسال للنبي  ذلك : سمعتُ اهللا  ، وقلتُ له وأخربتُ

 : النساء [   ..          : سبحانه يقول

لْ شيئاً  ، فضحك  ] ٢٩ قُ  . ومل يَ

ل هذا الصحايب  همه هذه اآلية الكريمة عىل هذا املعنى الذي ف تأوَّ

ْلِكَ نفسه ، وهذا هو العدل والكامل والوسط يف منهاج اإلسالم  وهو أَنْ ال هيُ

بْنَى اإلنسان ، ذلك ألنَّ النفسَ واحدةٌ من الرضوريات اخلمس التي  وعليه يُ

عَ اإلسالمُ أحكاماً تكفل حفظها وصيانتها َ  . رشَ

كشاف ان ريظة غداةَ بني قُ  بمحارصة بادر رسول اهللا  : ومثاله الثاين

ذلك   أر، و األحزاب عن املدينة الذين انحازوا إىل العدو أيام اخلندق

هتم ويقووا حصوهنم الواجبَ  ، فام كاد يُصيل  األول قبل أن يستكملوا عدّ

نادي يف الناس من كان سامعاً  : ( الظهر من يومه ذاك حتى بعث بالالً يُ

َّ مطيعاً فال  لِّنيَ . فأخذ املسلمون يلبسون  ) العرص إال يف بني قريظة يُصَ

اعاً عىل حصون بني قريظة ، فمنهم من أدرك صالة  سالحهم ويتوافدون رسِ

،  ، فصالَّها حيث أدركته ، ومنهم من أدركته يف الطريق العرص يف بني قريظة

تَ الفريضة عن وقتها وَّ فَ نْ أخذ بظاهر األمر فَ ، وأبى إال أن يصليها  ومنهم مَ

مُّ كل فريق أن يبادر إىل  ىلَّ حيث أمر الرسول أن تُصَ  ، وعىل كل فقد كان هَ

 مناهج  
 معاهد 
 كليات

  جامعات
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، فلم تأتِ العشاء اآلخرة حتى كان املسلمون مجيعاً قد  تلبية النداء ما استطاع

هتم  ، وملا بلغ ذلك الرسول  اجتمعوا عند بني قريظة بكامل عددهم وعدَّ

لَّ فريق عىل ما فعل يف أدائه لصالة العرص  . أَقرَّ كُ

يالحظه املتأمل هو أن سامحته ينطلق يف كل كتبه ودروسه وإن ثاين ما 

، يصعب كثرياً ـ إن مل نقل يستحيل ـ  وحمارضاته من ثنائيات حدية صارمة

: األبيض  ، كثنائيات إخضاع الفكر اإلنساين عموماً والديني خصوصاً هلا

،  ، واخلطأ والصواب ، واحلق والباطل ، واحلالل واحلرام واألسود

، بل يتبنَّى قاعدة بالغة اخلطورة  . ثم ال يكتفي بذلك إليامنوالكفر وا

، ورأي غريي  رأيي صواب حيتمل اخلطأ : ( شاعت عند البعض تقول

 . ) خطأ حيتمل الصواب

:  تلك الثنائيات هي التي قادت سامحته إىل تقسيم قراء كتابه إىل قسمني

عتبار الناقدين . وهذه القاعدة هي التي قادته إىل ا راضٍ متحمس وناقد

كمسترشقني ومستغربني وأذناب  ، وإىل تصنيفهم ( ) حمرتيف غزو فكري (

ال هَّ  . ) كمترسبلني بلباس الضغينة واحلقد ، وإىل النظر إليهم ( ) وجُ

،  ونحن قد نقبل يف ضوء حرية الرأي للجميع أن ير سامحته ما شاء

، لكننا ال نقبل أبداً أن  ، وأن حيكم عىل اآلخرين بام شاء وأن ينطلق مما شاء

جيعل من آرائه ومنطلقاته وأحكامه كتاباً يف منهاج تدريس جامعي يسهم يف 

الٍ متشدد ير يف كل من ينتقد أستاذه ويعارضه كافراً  غَ ، وذنباً  ختريج جيل مُ

 مناهج  
 معاهد 
  كليات

  جامعات
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. وال  ، وغازياً فكرياً حياول تفريغ اإلسالم من مضمونه من أذناب االستعامر

ةرس ذهنية التكفري يف عقول نقبل أبداً أن يك ضَّ ، وأن يزرع بذور رفض  غَ

 اآلخر ملجرد أنه ال يقول بام نقول يف صدور ناشئني سيشكلون يف املستقبل 

 . رض ـ فقهاء هذه األمة وعلامءهافـ بال

هذه القاعدة وتلك الثنائيات هي التي حجبت سامحته عن قراءة 

،  من كتابه ٢٧ا عىل صمثال ذلك فقرة أورده . النصوص قراءة مطلوبة

، ننقلها كام  اقتبسها مما كتبه املرحوم حممد فريد وجدي يف جملة نور اإلسالم

اؤنا أننا نحرص كل احلرص فيام نكتبه يف هذه  : ( أوردها رَّ وقد الحظ قُ

فَ يف كل ناحية إىل ناحية اإلعجاز ما دام يمكن تعليلها  السرية ِ ، عىل أال نُرسْ

 . ) أهـ .. باألسباب العادية

 وال ريب يف أن سامحته انتقى أشدَّ الفقرات عند الكاتب وأوضحها تعبرياً 

: أين الدليل فيها عىل أن الكاتب يقصد  ذلك جيدنا نتساءل متأملنيومع 

؟ ويتعمد  يف باب املعجزات واخلوارق من سريته  استبعاد كل ما يدخل

النبوة والرسالة  ترويج صفة العبقرية والعظمة له شغالً للقارئ عن صفة

؟ وأين البينة فيها عىل أن  ونحومها مما يشكل املقومات األوىل لشخصيته 

، وجاهل وقع فريسة هلمس الكيد  الكاتب عميل مأجور لالستعامر الربيطاين

 ؟  ، ومنافق من أصحاب األهواء االستعامري

،  أصالً  ثمة مجلة يف فقرة الكاتب يبدو أهنا سقطت من عني سامحته فلم يقرأها
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إننا نحرص كل احلرص عىل أال  ( :، هي قوله أو سقطت من اعتباره بعد قراءهتا

. ويفهم القارئ املنصف العاقل أن الكاتب ال ينكر املعجزات بقدر ما  ) نرسف

 . . ولعلَّ من املفيد أن نأيت بمثالٍ عن هذا اإلرساف يستنكر اإلرساف فيها

،   وزير األوقاف سابقاً بمرص، الفقيه املفرس فللشيخ متويل شعراوي

، قرأنا يف أحد أعدادها  ) أنت تسأل ونحن نجيب سلسلة كتب بعنوان (

مل  سؤاالً لسائل عن صحة ما ورد يف بعض كتب الرتاث من أن النبي 

. وقرأنا جواب الشيخ يؤكد صحة اخلرب ويعتربه من  يكن له ظل

الثابت القرآين املنقول  إرساف يناقضـ يف رأينا أيضاً ـ . وهذا  املعجزات

 . والثابت العلمي املعقول

  :      فأما الثابت القرآين فقوله تعاىل عن حممد 

   .. ] وقوله عن املسيح وأمه ] ١١٠ : الكهف . :     

             

  .. ] وقوله عن الرسل واألنبياء ] ٧٥ : املائدة ، :     

           .. 

 . ] ٢٠ :  رقانالف [

. فكل جسم  وأما الثابت العلمي فقول علم الفيزياء يف تعريف الظل

مادي ذو كثافة ال يستطيع الضوء النفاذ منها له ظل يرتسم إذا وقف أمام 

. وملا كان  ظل اليد عىل اجلدار أمام شمعة مشتعلة. كارتسام  منبع ضوئي
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ستحيل عقالً بعد أن ، فمن امل تراب ، وآدم من من أبناء آدم  النبي 

. فإن أرصَّ مكابر عىل أن ذلك من املعجزات  ثبت نقالً أال يكون له ظل

 ٣٠، كام فعل سامحته عىل ص اخلارجة عن حدود العقل ومقاييس العمل

،  : إننا نسلِّم من حيث املبدأ بأن اهللا عىل كل يشء قدير ، قلنا له من كتابه

، لوال أن اإلرساف يف هذه  وأكثرأهلٌ عند ربه ملثل هذا  وبأن النبي 

 .  املسألة وغريها له حماذير إضافةً إىل كونه يناقض النقل والعقل معاً 

، واهللا سبحانه العادل ال يكلف  أنه يعطل األمر باألسوة احلسنة : أوهلا

 . خملوقاً ترابياً بالتأيس بمخلوق نوراين ال ظل له

النوع كاملخرز الذي يفقأ عني أنه بوجود معجزة تكوينية من هذا  : ثانيها

ال يبقى معنى ملعجزة القرآن وال فائدة من التفكر والتدبر  املكذب أو املشكك

 .  وإعامل العقل

بفضل وفعل هذه  ورسالته أننا مل نسمع أحداً آمن بنبوة حممد  : ثالثها

هُ كل من  ، إنام آمن كل من آمن به بفضل القرآن املعجزة أو غريها قَ دَّ ، وصَ

 . دقه بفضل وفعل العقلص

) للشيخ  األسوة احلسنة ولقد ذكرنا فيام ذكرنا عندما تناولنا كتاب (

 . ، ويمكن االستشهاد هبا فال نعيد الصاغرجي عدداً من املعجزات التي أوردها

يف علم ما  أضف إىل ما ذكرناه عرشات األخبار األخر عن معجزاته 

ء من أصابعه وارجتاف اجلبال حتت ، وعن نبع املا سيكون من أحداث الغيب
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..  ، وغريها ، وعن خاتم للنبوة بحجم التفاحة بني كتفيه قدميه الرشيفتني

لنجد أنفسنا أمام تل هائل من األخبار ال خيفى فيه الوضع  .. وغريها

، يطلب سامحته من تالميذه ومنا أن نؤمن هبا  واإلدراج عىل املتأمل العاقل

 نفعل كنا عنده دعاة سوء أو حمرتيف غزو فكري ، فإن مل  بكل تفاصيلها

 . أو عمالء استعامر أو أعضاء يف مجعيات هيودية

، لكن للغلو  نحن ال نرتاب مطلقاً يف حب سامحته لرسول اهللا حممد 

 . واإلرساف يف احلب ـ ككل أمر آخر ـ حماذير ومنزلقات يعرفها اجلميع

فع عن اإلرساف يف رواية ونحن ال نشك مطلقاً يف صدق سامحته وهو يدا

عندنا أصدق منه وهو يقول لرجل أصابته  ، لكن النبي  أخبار املعجزات

، إنام أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد  عىل رسلك يا أخي ((ة يف جملسه شرع

   ..:  . والقرآن الكريم أصدق منه حني يقول يف املعجزات الغيبية )) بمكة

          ..  ] األعراف : 

      : ، وحني يقول يف املعجزات املادية ] ١٨٨
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    ] ٩٣-٩٠ : اإلرساء [ . 

من العجيب أن سامحته مل تغب عنه هذه اآليات واألحاديث ومل يغب 

فقه  من كتابه ( ١١٧عىل ص ٩٣-٩٠، فقد استشهد بآيات اآلرساء  عنها

ها قائالً جيب ، ومن الع ) السرية وليس السبب يف  : ( ما فهمه منها حني فرسَّ

ما أويت من  عدم استجابة اهللا هلم ذلك ما قد يظنه البعض من أن الرسول 

، وإنام السبب أن اهللا  املعجزات إال معجزة القرآن ولذلك مل تستجب مطالبهم

ستهزاء بالنبي عزَّ وجل علم أهنم إنام يطلبون بذلك كفراً وعناداً وإمعاناً يف اال

 ولو علم .  ، كام هو واضح يف أسلوب طلبهم ونوع املطالب التي عرضوها

وحسن النية وأهنم مقبلون يف ذلك عىل  اهللا عزَّ وجل فيهم صدق الطلب

. ولكن  حماولة التأكد من صدق النبي عليه الصالة والسالم حلقق هلم ذلك

   : آية أخر وهي قوله أمر قريش يف ذلك مطابق ملا وصفه اهللا تعاىل يف

             

      : وإذا علمت ذلك أدركت أنه  ] ١٤،١٥[ احلجر ،

رام اهللا لنبيه عليه الصالة والسالم باملعجزات ال تنايف بني هذا وما ثبت من إك

 . ) أهـ الكثرية املختلفة مما سنفصل فيه القول قريباً إن شاء اهللا

 : السابقة عىل طوهلا يف فكرتني أساسيتني تهوتتلخص فقر

سبب عدم استجابة اهللا هلذه اخلوارق هو كفر قريش وعنادها  -١

 . وإمعاهنا يف االستهزاء بالنبي 
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باملعجزات  من إكرام اهللا لنبيه  تنايف بني اآلية وبني ما ثبت ال -٢

 . املختلفةالكثرية 

، وكان أحبار  لقد كان فرعون وسحرته : أما عن الفكرة األوىل فنقول

، أشد كفراً  ، وعاد وطغاهتا ، وكانت ثمود وجبابرهتا اليهود وسدنتهم

ع ذلك أجر اهللا تعاىل ، وم وعناداً واستهزاءً بأنبيائهم من قريش بمحمد 

معجزاته عىل أيدي أنبيائه إثباتاً لنبوهتم عىل مرأ ومسمع من أقوامهم 

، وهذا يدحض السببية التي أقام سامحته  الكافرين املعاندين املستهزئني

 . فكرته عليها

 إن ثمة تناقضاً وتعارضاً بني هذه اآليات  : وأما عن الفكرة الثانية فنقول

وبني ما أرسف سامحته يف تفصيله بكتابه من خمتلف  ـ وكثري غريها ـ

. وإن ثمة تنافياً واضحاً بينهام ال يكفي عدم رؤية سامحته  املعجزات النبوية

 . له لنفي وجوده

يعلم الغيب مطلقاً، ويعرف بالتفصيل ما  فكل من يزعم أن النبي 

أشخاص يف أماكن بعينها عىل يد  ستأيت به األيام بعده من أحداث بعينها

ْطِئ بالرضورة بداللة اآلية  بعينهم . نقول  من سورة األعراف ١٨٨، هو خمُ

 : هذا مالحظني أمرين

عليها حلكمة  علم بعض املغيبات التي شاء تعاىل إطالع نبيه  األول -١

   ..        : ، كقوله تعاىل وهدفوقصد 
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  ] هذا ليس علامً مطلقاً بالغيب. و ] ٣ : التحريم . 

،  استرشاف املستقبل بفراسة مؤمنة تستمد صحتها من نور اهللالثاين  -٢

، يرقى ظن صاحبها إىل  يف ضوء قراءة واعية ودقيقة للحارض واملايض

 . ، وهذا أيضاً ليس علامً مطلقاً بالغيب مرتبة من رأ وسمع

م أن جربيل األمني نزل وبيده مصحف يف نمط من ديباج وكل من يزع

ْطِئٌ بالرضورة أن يقرأ طالباً من النبي  من  ٩٣بداللة اآلية  ، فهو خمُ

حَّ الزعم ملا طالب به الكفار املعاندون املمعنون  سورة اإلرساء ، إذ لو صَ

 . يف االستهزاء

ْطِئٌ  بالرضورة بداللة  وكل من يزعم أن املاء تفجر من بني أصابعه فهو خمُ

خمصوص بصفات  ، وكل من يزعم أن النبي  من سورة اإلرساء ٩١اآلية 

، وكخاتم للنبوة بني  ، كالغاممة فوق رأسه تذهب معه حيث يذهب تكوينية

، وبقدرات  حتى رآه كتفيه بحجم التفاحة مل يؤمن سلامن الفاريس 

ْطِئٌ خارقة غري عادية يلصق هبا األذرع املقطوعة والعيون ا ملقلوعة فهو خمُ

          .. : بالرضورة بداللة قوله تعاىل

 ، الذي يبني لنا بوضوح ال لبس فيه أن ال يشء يميز النبي  ] ١١٠ : الكهف [

 . عن باقي البرش إال بالوحي

ام أن املسلم ال ينبغي ك .. : ( ١٠األعجب من هذا كله قول سامحته عىل ص

، ما دام ال ينكر أن له  أن املعجزة الوحيدة يف حياته إنام هي القرآن له أن يتصور
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 أما إن أنكر ما ورد يف السرية فإن  سرية حياول أن يفهم حياته من خالهلا .

 . ) أهـ .. عليه أن ينكر معجزة القرآن أيضاً 

 : فهو يف فقرته هذه

 .. ، وما ال ينبغي ، أي ما جيوز وجيب ميقرر ما ينبغي للمسل -١

 .. ينطلق من ثنائياته الصارمة يف األبيض واألسود واإليامن والكفر -٢

جيعل كتب السرية ـ وهي أدلة ظنية ذاتية ـ يف مقام آيات القرآن  -٣

 القطعية املوضوعية..

 .. ) الكل ) يف كتب السرية كـ( البعض يعترب ( -٤

، إنكار  وء ذلك إىل أن إنكار هذا البعضثم خيلص أخرياً يف ض -٥

 .. للنصوص القرآنية

، يف كتاب جامعي يرسم  إن من يتصد لتقرير ما ينبغي وما ال ينبغي

للناشئة خطاً فكرياً يسريون عليه وهم يواجهون ترصفات الدهور وتقلبات 

هُ م دُ  الدقة فيام يُورِ ن األحوال يف حياهتم اليومية عليه أوالً أن يتحرَّ

، كقول سامحته عىل  أكانت املعلومة بسيطة غري ذات خطروإنْ ،  معلومات

ظلت متمسكة بعقيدة التوحيد  ةغري أنه بقيت يف الناس بقيَّ  .. : ( ٤٩ص

بن اولقد اشتهر من هذه البقية كثريون كقس  .. سائرة عىل هنج احلنيفية

 .  ) أهـ الشني وبحريا الراهبساعدة اإليادي ورئاب 

 مناهج 
معاهد  

 كليات
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. فاملشهور  جب هلذه احلنيفية التي أسبغها سامحته عىل بحريا الراهبونحن نع

الذي نعرفه هو أن الرجل راهب ناسك نرصاين اعتزل الناس يف إحد البِيَع 

فُ ببالد الشام رَ عْ ،  واألديرة املنترشة بالعرشات عىل طريق القوافل فيام كان يُ

املعلومة ذات يشء من . أو كانت  أي سوريا وفلسطني واألردن ولبنان اليوم

: (بنيت الكعبة خالل الدهر كله أربع مرات  ٧٥، كقوله عىل ص اخلطورة

يعينه ابنه  ، فهي التي قام هبا إبراهيم  فأما املرة األوىل منها .. بيقني

. أما الكتاب  . ثبت ذلك برصيح الكتاب والسنة الصحيحة إسامعيل 

             : فقوله

     ] وسامحته يفرتض ـ وهو  أهـ ] ١٢٧ : البقرة .

 ، وأن رفع القواعد هو البناء يقرر جازماً ما يراه ـ أن القواعد هي األساسات

. وكنا يمكن أن نسلِّم هبذا  راهيم وابنهوأن الكعبة مل تكن موجودة قبل إب

يرسم لنا صورة ملهاجر شاب استقرَّ به القرآن كحقيقة ثابتة ناصعة لوال أن 

  : ، يقول مناجياً ربه الرتحال مع زوجه وابنه الرضيع عند واد قاحل جمدب

              .. 

) أي مقدساً  بيتاً حمرماً  . والدليل واضح يف اآلية عىل أن ثمة ( ] ٣٧ : إبراهيم [

. فإذا نظرنا  أول مرة كان قائامً يف واد غري ذي زرع حني وصله إبراهيم 

           : يف قوله تعاىل

             .. ]  آل
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، ورجح لدينا قول من  . ثبت لدينا الدليل بام ال يقبل اللبس ] ٩٧،٩٦ : عمران

عد . يبقى ـ لكي نفهم معنى القوا حجَّ إليه يقول بأن آدم بناه وأن نوحاً 

ـ أن ننظر يف سباقها الذي جتنَّبَ سامحته  ١٢٧ورفع القواعد يف آية البقرة 

   ..     : ، وهو قوله تعاىل الوقوف عنده

       ] ١٢٥ : البقرة [  .

لفهم أن  ١٢٥إىل سباقها يف اآلية  ١٢٧ولو أنه احتكم يف فهم سياق اآلية 

ببناء بيت كان منذ حلظات  املستحيل عقالً أن يأمر تعاىل خليله إبراهيم 

، وأن رفع القواعد  ولفهم أن القواعد ليست األساسات . قد أمره بتطهريه

، ليأخذ  ات القرآنية. لقد ترك سامحته األدلة املوضوعية يف اآلي ليس البناء

يرجح ما قوي منها عنده  ٧٧، وراح عىل ص بأدلة ذاتية يف كتب األخبار

تَدُّ به عْ ، رغم عدم احلاجة إىل التامس األدلة  ويصف الباقي بأنه ضعيف ال يُ

 . من خارج القرآن الكريم يف األمور التي وضح دليلها فيه

ي الدقة  ، باعتبار ما ينتج  مطلوباً راً أمأما يف املعلومة اخلطرية فيصبح حترِّ

، يقتطف سامحته فقرة من  ٦٠-٥٩. فعىل ص عن عدم حترهيا من نواتج

، يأخذ منها  سرية ابن هشام وحديثاً من سنن الرتمذي عن النسب النبوي

ظَات هامة ( ا يف أربع مبادئ وعِ لُهَ ْمِ فيام أوضحناه  -١ : ( يقول يف أوهلا،  ) جيُ

يَّزَ العرب عىل  داللة من نسبه الرشيف  واضحة عىل أن اهللا سبحانه وتعاىل مَ

. وتأخذنا دهشة ممزوجة باالستنكار ونحن نجد إماماً  ) أهـ سائر الناس ..
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، يقرر مبدأً هاماً  ، ركناً من أركان كلية الرشيعة يف جامعة دمشق مثل سامحته

نبوية عند ، يستنتجه من السرية ال هو أن اهللا سبحانه يامرس التمييز العنرصي

، رغم أن سامحته بحكم انتامئه  ابن هشام ومن السنة النبوية عند الرتمذي

 . القومي بالوالدة أبعد الناس عن مثل هذه االستنتاجات

وإذا كنا ال نتوقف هنا عند سرية ابن هشام بالقراءة والتحليل لكونه كتاباً 

، فإننا ال نستطيع  يف الرتاجم واألخبار يقال فيه ويرد عليه ويؤخذ منه ويرتك

، ونحن نتحدث يف كتابنا هذا عن  إال الوقوف عند ما رواه الرتمذي يف سننه

 . الثابت واملتغري يف السنة النبوية

من  ((:  ، فقال عىل املنربقام  يروي الرتمذي يف كتاب املناقب أن النبي 

مد بن عبد أنا حم ((:  . فقال : أنت رسول اهللا عليك السالم . قالوا )) ؟ أنا 

. إن اهللا خلق اخللق ثم جعلهم فرقتني فجعلني يف خريهم  اهللا بن عبد املطلب

، ثم جعلهم بيوتاً فجعلني  ، ثم جعلهم قبائل فجعلني يف خريهم قبيلة فرقة

 . )) يف خريهم بيتاً وخريهم نفساً 

داللة واضحة  ونبحث ـ ويبحث معنا كل متأمل عاقل ـ يف النص عن (

يَّزَ العرب عىل سائر الناسعىل أن اهللا  . ونعود  ) فال نجد سبحانه وتعاىل مَ

دي نبوي جيعل منه سنة  لنبحث يف النص عن أمر أو هني أو توجيه أو هَ

 . توجب االتباع واالقتداء فال نجد

ولقد انتهى بنا البحث يف النقطة األوىل إىل أن من املستحيل عقالً أن يميز 

 مناهج  
 معاهد 
 كليات
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،  ، أو ذكر وأنثى ، أو قبيلة وقبيلة ني شعب وشعباهللا تعاىل تكوينياً باخللق ب

. ألن هذا التمييز التكويني إن وجد نفى العدل  أو بلد وبلد،  أو أرض وأرض

، وعطَّل فضل العمل الصالح  واة بني اخللق يوم احلساباإلهلي يف املسا

   .. : بقوله تعاىل كمعيار إهلي وحيد يف التكريم والتفضيل والتمييز

     .. ] هذا اليوم الذي يصدر فيه  ] ١٣ : احلجرات ،

،  ، بعيداً عن الشعوبية والعرقية والعصبيات القبلية الناس أشتاتاً لريوا أعامهلم

.  ، إال بالتقو ، وال بني أبيض وأسود يوم ال فرق فيه بني عريب وعجمي

 . اً يف حجة الوداعحرفي وهذا ما أشار إله النبي 

وانتهى بنا البحث يف النقطة الثانية إىل أن هذا احلديث النبوي عند الرتمذي 

، وال  ـ رغم ثبوت صحته ـ ال يعترب أساساً لسنة نبوية جيب اتباعهاواالقتداء هبا

. بل هو  جيوز االتكاء عليها الستنباط مزاعم كالتمييز العنرصي عند اهللا تعاىل

، أشار إليها سامحته عىل  ال تقتيض االتباع واالقتداء والتأيسمن مجلة أحاديث 

، بل هو يف  ليس كلها من نوع الترشيع .. إن ترصفات النبي  : ( ٢٢١ص

فكثريمن األحيان  من حيث إنه برش من الناس يفكر ويدبر كام يفكر  يترصَّ

مني باتباعه يف مثل هذه الترصفات لْزَ  . هـ) أ غريه، وال ريب أننا لسنا مُ

يبقى أن نشري إىل أن التاريخ حفظ لنا أخبار مجاعتني من الناس قالوا إن 

هم بصفات تكوينية خاصة تؤهلهم حلكم  مْ عن باقي خلقه وخصَّ هُ اهللا ميَّزَ

، الذين زعموا أهنم شعب اهللا املختار وأحباؤه  : الصهاينة من اليهود العامل
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ا يف عرقهم اآلري مزايا ليست ، الذين تومهو . والنازية من األملان وأخالؤه

غري التي جبل منها رعاع  ، وزعموا أهنم جمبولون من طينة أخر لغريهم

. فإىل أية مجاعة يريد سامحته بعبارته أن يضم  اخللق من سود وسمر وصفر

 وملاذا يذهب هذا املذهب ؟ ؟ العرب

،  مندوبة ، فالدقة ال تبقى مستحبَّة أو أما إن كانت املعلومة بالغة اخلطورة

 : كقوله . بل تصبح الزمة واجبة ال تقبل الرتك وال الرتاخي

بدوا استنكاراً  ، ، صار اجلميع أهل حرب إنْ نقضَ العهدَ بعضٌ  - إن مل يُ

 . ٣٦٦.. ص ، وسكتوا عنه حقيقياً هلذا النقض

وأغار هبا فجأة عىل اليهود  غزوة خيرب أول غزوة بدأها رسول اهللا  -

 . ٣٣٣.. ص أو قتالاملسلمني بأي حماربة دون أن يبدؤوا 

-  ال معنى لتقسيم اجلهاد يف سبيل اهللا إىل حرب دفاعية وأخر

 . ١٧١.. ص وال عربة بكونه جاء هجوماً أو دفاعاً  .. هجومية

/ جهراً  جهراً دون قتال / : رساً  مرت الدعوة اإلسالمية بأربع مراحل -

..  ل من امتنع عن الدخول يف اإلسالمجهراً مع قتال ك / مع قتال البادئني به

 . ٩٣ص

ال جيوز القعود عن قتال الكافرين يف عقر دورهم إذا ما توفرت وسائل  -

 . ٩٦.. ص ذلك
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وسنعرض هلذه األحكام الفقهية املتعلقة باجلهاد اهلجومي بالتفصيل يف 

، ونعود لنتابع التأمل فيام قاله سامحته  فصل الحق نظراً خلطورهتا البالغة

 . ١٠عىل ص

بعد أن حتدثنا عن حتري الدقة املطلوبة من كل من يتصد لتقرير ما 

، ننتقل لنتحدث عن األمانة يف االقتباس ونسب القول  ينبغي وما ال ينبغي

: (تعد حادثة شق الصدر التي  ٦٣،٦٢. يقول سامحته عىل ص لقائله

أثناء وجوده يف مضارب بني سعد من إرهاصات النبوة  حصلت له 

وليست احلكمة من هذه احلادثة ـ واهللا  .. ودالئل اختيار اهللا إياه ألمر جليل

، إذ لو كان الرش منبعه غدة  أعلم ـ استئصال غدة الرش من جسم رسول اهللا

اً بعملية  يف اجلسم أو علقة يف بعض أنحائه ألمكن أن يصبح الرشير خريِّ

 . .. إهنا إذن عملية تطهري معنوي) أهـ جراحية

أرشنا يف موضع سابق إىل مجلته األخرية من الفقرة واعتربناها أشبه  ولقد

، ونموذجاً ملعايريه املزدوجة  ) حمرتيف الغزو الفكري بتأويالت من سامهم (

،  ، وبقي جانب يف الفقرة جيدر الوقوف عنده يف قياس األمور ووزن األفكار

فيها أن ينظر ويفهم  يتمثل يف أهنا املرة الوحيدة بكتابه التي حياول سامحته

، وير  علم الطب والترشيح،  ) العلم املادي معجزة شق الصدر بمنظار (

ة رييف قراءة الس ) العلمي . رغم أن هذا األسلوب ( فيها جمرد عملية جراحية

، وأصحابه  ، ومرفوض لديه من جهة ثانية النبوية غريب عليه من جهة أوىل
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، وأذناب استعامر  رتفو غزو فكري حيناً ـ املذكورة أسامء بعضهم رصاحة ـ حم

فَ  ، وجهال حيناً  حيناً  ْ  ، حياولون بعد أن سحرهتم املادية الرشقية والغربية رصَ

 . من جهة ثالثة أذهان األمة اإلسالمية عن رس النبوة يف شخص النبي 

: ملاذا يتبنَّى سامحته يف فقرته هذه أسلوباً  والسؤال يف ضوء ذلك كله

. فكثرياً ما  : إنه حب الظهور ؟ واجلواب عليه ومرفوضاً لديهباً غري علمياً 

 للحديث عن التاريخ ، وعن النشوء  ونقده وهو ليس مؤرخاً  يتصدَّ

، وعن قوانني  وال حيوانواالرتقاء يف أصل األنواع وهو ليس بعامل نبات 

 العلوم التي . ال يعرف ـ بحكم ختصصه ـ من هذه املنطق وهو ليس فيلسوفاً 

، تدفع  يتصد لالستنباط منها سو عناوين عريضة ومبادئ أولية

(بصاحبها ذي املعارف السطحية إىل أخطاء فادحة
11F
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)(-  ًناسياً أن حكمة  من املعروف أن سامحته من أكثر الرافضني للعلم املادي وللعقل تشددا ،
آل  ، بدليل اآليات ( : نصف مادي هو الرتاب اخلالق قررت خلق اإلنسان من نصفني متساويني

، بدليل اآليات  ) ونصف غري مادي هو العقل أو نفخة الروح ٥، احلج  ٣٧، الكهف  ٥٩عمران 
. ومن املعروف أيضاً أنه وقع ـ بحكم ختصصه ـ يف استنباطات  ) ٧٢، ص  ٢٩، احلجر  ٩السجدة  (

فاألمور العقالنية وحدها ما كانت يوماً ما لتؤثر يف العواطف  .. : ( ٨٠، مثاهلا قوله عىل ص عجيبة
، ولكانت أفئدهتم من  لو كان كذلك لكان املسترشقون يف مقدمة املؤمنني باهللا ورسوله. و والقلوب

ى بروحه إيامناً منه بقاعدة رياضية أو  أشد األفئدة حباً هللا ورسوله حَّ . أو سمعت بأحد من العلامء ضَ
يها من ، رغم ما ف . ونقف عند سؤاله االستنكاري يف آخر الفقرة أهـ)  ؟ مسألة من مسائل اجلرب

. ولن نعدد  ، سمعنا : نعم لنجيب بكل ثقة جازمة،  مسائل كان يمكن الوقوف عندها لوال اإلطالة
جيدوا طريقة إلثبات نظرياهتم ، الذين مل  لسامحته عرشات العلامء يف علم اجلراثيم والكيمياء والفيزياء

 = . سنذكر له رجالً من نسان، فقدموا أرواحهم راضني يف سبيل العلم واإل إال بتطبيقها عىل أنفسهم
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أن جيمع سامحته يف كتابه كوماً من املنقوالت هلذا كله كان من الطبيعي 

، ويرتك بعضها اآلخر دون نسبة ليوهم القارئ أهنا من  ينسب بعضها ألصحابه

. فللشيخ حممد الغزايل  ٦٣بدليل فقرته موضع البحث عىل ص،  استنباطاته

،  كتاب يف فقه السرية صدرت طبعته األوىل يف اخلمسينيات من القرن املايض

 ٦٤، يقول عىل ص حني كان الدكتور البوطي ما زال طالباً يف األزهر الرشيف

و كان ، أو ل ولو كان الرش إفراز غدة يف اجلسم ينحسم بانحسامها .. : ( منه

،  اخلري مادة يزود هبا القلب كام تزود الطائرة بالوقود لتستطيع السمو والتحليق

 . ) أهـ .. . ولكن أمر اخلري والرش أبعد من ذلك لقلنا إن ظواهر اآلثار مقصودة

لقد كنا نتمنى لو أن سامحته نسب الفكرة لصاحبها من باب األمانة عمالً 

، هود  ] ٨٥ : األعراف [   ..     .. : تعاىل بقوله

 . ١٨٣، الشعراء  ٨٥

،  مما ينبغي للمسلم وما ال ينبغي ١٠، يف تأمل ما قرره عىل ص ننتهي أخرياً 

إىل أنَّ من ينكر ما ورد يف كتب السرية من معجزات عليه أن ينكر معجزة 

 : . نقول القرآن أيضاً 

                                                                                                                     
،  ، وبالعقل وبرب العقل ، آمن بالعلم وبرب العلم تراثنا ـ أمثاله كثريون ـ هو عباس بن فرناس= 

. صحيح أن هذا  وأهلمته قراءته الصحيحة للكون تفكراً وتدبراً إمكانية أن اإلنسان قادر عىل الطريان
 العلمية يف عرصه عن اإلحاطة بكل ما جيب اإلحاطة به  اإليامن كلفه حياته يف النتيجة لقصور األرضية

، إال أن إيامنه وتوجهه كان صحيحاً بدليل ثبوته بعد قرون وقرون عىل يد علامء من  لنجاح التجربة
 . ، أخذوا طرف اخليط وتابعوه بعد أن تركته أمة اإليامن لتنشغل بتعطيل العقل وتسفيه العلم الغرب
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بكتابه ال يسمح لنا أن ننكر حرفاً مما ورد فيه من إن إيامننا باهللا و -١

صَّ تعاىل به نبيه الكريم ال  . وإيامننا وحمبتنا برسول اهللا  معجزات خَ

 . د الناس ومكانته عند ربهنحرفاً من فضائله ع صيسمح لنا أن ننتق

إن هذه املحبة وذلك اإليامن ـ متالزمني مع العمل الصالح واليقني  -٢

، وليس ثمة ما يوجب عليه  ـ كافيان لنجاح وفالح املسلم باليوم اآلخر

 . اإليامن بامورد يف كتب السرية كرشط لكامل إيامنه وحمبته

إن يف كتب السرية غلواً وإرسافاً دفع أصحاهبا ـ رغم النوايا احلسنة ـ  -٣

إىل إقرار معجزات استنكرهتا آيات القرآن الكريم ذكرنا بعضها فيام سلف 

 . فال نعيد

أوقع  إن هذا اإلرساف يف نسب عرشات املعجزات للنبي العريب  -٤

يف صورة اإلنسان الفائق  ، تصوير النبي  األول:  أصحابه يف منزلقني

 ) مما جيعل من املستحيل التأيس به واتباعه فيام قال وفعل وقرر السوبرمان (

           .. : ويتضارب مع قوله تعاىل

، نشوء تناقض بني أخبار املعجزات املزعومة  والثاين.  ] ١١٠ : الكهف [

مثال ذلك  . وأخبار صحيحة أخر يستحيل معه األخذ هبا مجيعاً معاً 

، التي وردت  معجزة حتويل عراجني النخل وقضبان األشجار إىل سيوف

يف يوم حنني لالستعانة  يلجأ ه . بينام نجد أكثر من مرة يف كتب السرية

، وال يلجأ إىل  بمرشك هو صفوان بن أمية فيستعري منه أسلحةً وسيوفاً 
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. ومثال ذلك  ، وكان األقرب للعقل أن يفعل قدراته اخلارقة املزعومة

يف   . بينام نجده  معجزة ذ راع الشاة التي تكلمت فأخربته أهنا مسمومة

هو عىل فراش املوت جيعل تلك الذراع هي بن الرباء وامع أم برش حواره 

: كيف  . ونتساءل أم مل يأكل  ، فال ندري هل أكل منها رسول اهللا  السبب

حَّ إخبارها له بأهنا مسمومة  ؟ أكل منها إن صَ

. لكننا  ، نؤمن بربكة آثاره حمب له  إننا ككل مؤمن برسول اهللا  -٥

ن كتب السرية يف حديثها نقف طويالً أمام خرب اعتمده سامحته نقالً ع

ثم إن عروة بن مسعود جعل  : ( ٣١٧، يقول عىل ص عن صلح احلديبية

نخامة   : فواهللا ما تنخم رسول اهللا  ، قال يرمق أصحاب النبي بعينيه

. هذا  ) أهـ .. يف كف رجل منهم فدلك هبا وجهه وجلده تإال وقع

، فيه  ر النبي اخلرب مثال نموذجي للغلو واإلرساف يف وصف بركة آثا

 :  أمور عدة

. وال يسعنا  والتربك بآثاره  أنه يثري التقزز أكثر مما يعمق حمبة النبي  أوهلا

إال أن نحمد اهللا تعاىل عىل أن هذا اإلرساف اقترص عىل النخام والعرق ومل 

 .  يصل إىل آثار أخر ال داعي لتفصيلها

، فال  م واإلحساس املرهفكان آية يف الذوق السلي  ، أن النبي  ثانيها

وهو  يعقل أن جييز ألصحابه دلك وجوههم وجلودهم بقذارات اآلخرين

 .  يدعوهم إىل الطهارة
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، الذين فتحوا العامل وأرسوا أول  ، أن صفوة الصحابة معه يف احلديبية ثالثها

، كانوا خري من غرف من نبع  دعائم احلكم اإلسالمي بعد سنوات قليلة

بن ا، أن عروة  رابعها.  ري من استنار بنور إحساسه املرهفذوقه النبوي وخ

رسول  بأنه ( ، وال يعقل أن يصف النبي  مسعود يف احلديبية كان مرشكاً 

: هل استنكار وإنكار هذا اخلرب بداللة  . والسؤال اآلن كام ورد يف اخلرب ) اهللا

، كام زعم  راج، يوجب لزوماً إنكار القرآن والوحي واإلرساء واملع ما ذكرناه

      : ؟ أليس يف هذا الزعم خمالفة لقوله تعاىل سامحته

               

    .. ] ٧ : الزمر [  . 

دهش حني يبالغ املغرضون من الباحثني املسترشقني يف تصوير ننإننا ال  -٦

 ١٤٧، حسب قول سامحته عىل ص حياة برشية عاديةحياة النبي عىل أهنا 

معدداً أسامء بعضهم مثل غوستاف لوبون وأوغست كانت وهيوم 

، فاملغرض يبقى مغرضاً واملسترشق يبقى مسترشقاً وهذا من  وجولدزهير

دهش حني يبالغ سامحته باملقابل يف نفي صفة البرشية ننا ن. لكن طبائع األمور

، ونندهش حني يعترب الشيخ حممد عبده  يف حياته املباركة عن النبي 

)  ١٤٨ص وحممد مصطفى املراغي وحممد فريد وجدي وحسني هيكل (

من حمرتيف التشكيك وأرباب الغزو الفكري وأتباع املسترشقني املذكورين 

 . اخلداع األجنبي واملفتونني بزخرف
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 : ) يف تعريف املعجزة ١٥١،١٥٠ص يقول سامحته ( -٧

ادُ هبا إنام  املعجزة كلمة ال يوجد هلا معنى ذايت عند التأمل والتدبر -أ ، وما يُرَ

 . هو معنى نسبي جمرد

فاملعجزة فيام تواضع عليه اصطالح الناس كل أمر خارج عن املألوف  -ب

 . والعادة

] يتطور بتطور األزمنة والعصور وخيتلف  والعادة [ كل من املألوف -ـج

 . باختالفات الثقافات واملدارك والعلوم

 . احلق الذي يفهمه كل عاقل أن املألوف وغري املألوف معجزة يف أصله -د

كم كان دقيقاً العامل الفرنيس شاتوبريان حني أطلق عىل اإلنسان اسم  -هـ

 . ) احليوان امليتافيزيقي (

له الذي خلق معجزة هذا الكون كله ليس عسرياً عليه أن يزيد إن اإل -و

ولقد تأمل مثل هذا التأمل املسترشق اإلنكليزي وليم  فيه معجزة أخر ،

 .  جونز

وما أكرمه اهللا به  فهذا ما ينبغي أن يفهمه كل مسلم عن الرسول  -ز

(أهـ .. من معجزات
12F
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)(- للدكتور البوطي كت) اليقينات الكونية اب اسمه مقرر تدريسه يف كلية الدعوة  كرب (

. عن دار الفكر بدمشق أفرد فيه  م١٩٦٨.  هـ١٣٨٩، صدرت طبعته األوىل عام اإلسالمية بدمشق

 . ) لتعريف املعجزة ال خيتلف عام ورد ملخصاً هنا إال يف سعة التفصيل ٢٣٥-٢١٤ صفحة ( ٢١
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بع مثال نموذجي ألكوام إن النص السالف ـ كام نراه ـ بفقراته الس

، وتتعارض  ، تتجاور دون رابط بينها حيناً  هبا الكتاب لاملنقوالت التي حيف

، وتفتقر خالل ذلك كله إىل الدقة  ، وتسمي األشياء بغري أسامئها حيناً  حيناً 

بحيث يأيت التعريف  ح املطلوبني يف علم التوصيف والتعريفووالوض

ف ومانع  . اً لدخول غريه فيهجامعاً لكل صفات املعرَّ

، إنام هو  كلمة ال يوجد هلا معنى ذايت يبدأ سامحته تعريفه للمعجزة بأهنا (

. وكنا نتمنى ـ توخياً للدقة ورفع اللبس ـ لو  ) الفقرة آ ) ( معنى نسبي جمرد

ها ( ) يف القرآن  الكلمة )، ألن لـ( أصالً  ) أو ( جذراً  ) أو ( لفظاً  أنه سامَّ

      : مر واحلكم كام يف قوله تعاىلالكريم معنى األ

       ] ومعنى القانون  ] ٣٣ : يونس .

         : الكوين القاهر كام يف قوله تعاىل

       ] ١١٥ : األنعام [ . 

ثمة موازنة عىل التغاير يعقدها سامحته بني الذايت والنسبي يف عبارته رغم 

واملوازنة عىل  . ، فالذايت هو النسبي والنسبي هو الذايت انتفاء التغاير بينهام

األسود وبني التغاير تصح بني الذايت واملوضوعي كام تصح بني األبيض و

. وتصح بني النسبي واملطلق كام تصح بني الطويل والقصري  اخلطأ والصواب

لقد  . . أما بني الذايت والنسبي فال تصح مطلقاً  وبني الوضوح والغموض

كان صاحب القراءة املعارصة أكثرَ دقةً وعمقاً يف هذه النقطة بالذات حني 
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املحتو ـ أي ذاتيته ـ  حتدث عن ثبات النص ـ أي موضوعيته ـ وعن تغري

وحني حتدث عن املوضوعية يف آيات القوانني الكونية وعن الذاتية يف آيات 

 . ، ونذكر هذا من باب األمانة العلمية األحكام السلوكية

إىل أن املعجزة ـ اصطالحاً هي اخلروج  ) ج ، الفقرة ب ثم ينتقل سامحته (
اً ألنه يغفل صفة هامة من . وهذا التعريف ليس جامع والعادة عن املألوف

. هذا  ، هي أهنا خرق للقوانني الكونية املوضوعية الثابتة صفات املعجزة
 حني حتولت النار املحرقة برداً وسالماً  اخلرق نراه واضحاً عند إبراهيم 

إىل خاليا حلم ودم فإذا هي  حني حتول اخلشب يف عصاه وعند موسى 
السائل إىل جدار مائي فتحول املوج ، وحني رضب بعصاه البحر  ية تسعىح

، فنعترب  وهو ليس مانعاً، إذ جيوز أن يدخل فيه املألوف االجتامعي . بإذن ربه
سري الرجل يف األسواق عارياً معجزة ألنه خرج يف ذلك عن املألوفات 

 . والعادات واألعراف

،  ) أن املألوف وغري املألوف معجزة يف أصله الفقرة د ثم يقرر سامحته (
فالكواكب  : ( ) ١٥١ص . ويتابع قائالً ( وأن ذلك حق  يفهمه كل عاقل

معجزة وحركة األفالك معجزة وقانون اجلاذبية معجزة واملجموعة العصبية 
قَّة سامحته ومرة أخر كنا نتمنى لو أن .  أهـ ) .. يف اإلنسان معجزة ى الدِّ توخَّ

فالعاقل قد يراه  . وهو يقرر أن احلق يفهمه كل عاقل وهذا قول عجيب
لَّم ، لكنه ال يفهمه بالرضورة ويسمعه ه آلمنَ به وسَ مَ وْ فَهِ لَ األعجب منه  . ، وَ

، ناسياً أن اإلعجاز  أنه يعترب صور اإلعجاز اإلهلي التي عددها معجزات
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، أما املعجزة فمسألة  طلقة صاحبه هو اهللا سبحانهماإلهلي مسألة موضوعية 
. إن العاقل الذي ال  حتققت له هو النبي أو الرسولالذي ذاتية نسبية صاحبها 

، ألنه لن يفهم وهو خيلط بينهام أن  يميز بني اإلعجاز واملعجزة ليس عاقالً 
خاصية اإلحراق يف النار والسيولة يف املاء وحركة الكواكب الدائمة الدائبة يف 

اسم  الفضاء هي من صور اإلعجاز اإلهلي يف اخللق أصالً أطلق عليها تعاىل
. ولن يفهم أن صور خرق  ) أي القوانني التي ال تتغري وال تتبدل الكلامت (

هذه القوانني الثابتة واخلروج عليها هي صور املعجزات التي حققها األنبياء 
لت النار املحرقة برداً وسالماً صارت معجزةً  والرسل بإذن رهبم َ حتوَّ نيْ ،  ، فَحِ

ل  م ودم صارت معجزةً وحني حتولت عصا موسى إىل خاليا حل ، وحني حتوَّ
 . املوج السائل إىل جدارٍ عازلٍ صار معجزةً 

) بقول العامل  الفقرة هـ ثم يستشهد سامحته بعد ذلك كله مادحاً (

. ولقد نظرنا يف فهارس  الفرنيس شاتوبريان إن اإلنسان حيوان ميتافيزيقي

فرانسوا  : ( هاألعالم والرتاجم فوجدناها تصف ذلك العامل الفرنيس بأن

، كاتب وزعيم  ١٨٤٨وتويف عام  ١٧٦٨ مرينيه دو شاتوبريان ولد عا

) وال  معجم املورد للبعلبكي ) ( سيايس فرنيس اتَّسم أدبه بالطابع الرومانيس

. وبحثنا طويالً عن الدقة يف هذا  ندري من أين أسبغ عليه سامحته اسم العامل

 . باق البحث وسياقه فلم نجد، وعن رابط يربطه بس القول الرومانتيكي

. وسامحته  .. وميتافيزيقي يف وصف اإلنسان بأنه حيوان رٌّ إن شاتوبريان حُ 
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. لكننا  .. وغيبي جمهول يف أن يستحسن الوصف ويفهم أن اإلنسان حيوان رٌّ حُ 

ال نقبل أن يضع ذلك ـ دون مناسبة أو مربر ـ يف كتاب جامعي لعلَّ بني دارسيه 

ألنَّ سامحته  عن العامل الفرنيس فيتوهم أنه من ورثة األنبياء من ال يعرف شيئاً 

 . أسبغ عليه اسم العامل

ثم ال يكتفي سامحته باالقتباس من علامء فرنسا وتقريظهم بل ينتقل يف 

، معرباً عن  ) وليم جونز () إىل املسترشقني اإلنكليز فينتقي منهم  الفقرة ز (

التي قادته إىل ما ذهب إليه سامحته من أن  إعجابه بتأمالت هذا املسترشق الفذ

كمدخل  خالق معجزة هذا الكون ليس عسرياً عليه أن يزيد فيه معجزة أخر ،

، من معجزات نبوية اتكاءً  ، ويف زعم ما مل يكن لتربير اإلرساف يف رواية ما كان

   ..       : ـ عىل غري ما ينبغي ـ عىل قوله تعاىل

   ..  : ٢٠ الذي تكرر يف عرشات آيات القرآن الكريم أوهلا يف البقرة

             وآخرها يف

 . ثمة أمر خطري            : امللك

. هو أنه  ال جيوز معه اقتباسها أو اإلعجاب هبا ) وليم جونز (يف تأمالت 

 . خيلط بني القدرة واملشيئة رغم ما بينهام من فروقات ال جيوز معها اخللط

. أما املشيئة واإلرادة  ، ان القدرة اإلهلية مطلقة ال تأيت مرشوطةً أبداً  أوهلا

)  لو قدر اهللا . بدليل أننا النجد يف القرآن الكريم عبارة مثل ( ةفتأيت مرشوط

   .. . لكننا نجد عرشات العبارات مثل ) إن متكن اهللا ) و( إذا استطاع اهللا و(
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   ] ٩٩، يونس  ٣٥، األنعام  ٤٨، املائدة  ٩٠، النساء  ] ٢٠ : البقرة  ،

،  ٢٧، القصص  ٦٩، الكهف  ] ٩٩ : يوسف [   ..    .. ومثل

 . ٨٢، يس  ] ١١ : الرعد [   ..    .. ومثل

. فاهللا  وباإلرادة وليس بالقدرة، أن األمر اإلهلي يرتبط دائامً باملشيئة  ثانيها

ر ، لكنه قد يشاء أمراً وقد ال يشاء أمراً آخ سبحانه قدير دائامً أبداً عىل كل يشء

   ..   : . وانظر معي يرمحك اهللا يف قوله تعاىل مع قدرته عليهام

    .. ] وقوله تعاىل ] ٤٨ : املائدة ، :     

       .. ] وقوله تعاىل ] ٩٩ : يونس ، :   .. 

      .. ] لكنه سبحانه مل يشأ  ] ٢٠ : البقرة .

مٍ بيَّنها رغم قدرته عليها مجيعاً  كَ لها وحِ  . ذلك كله ألسباب فصَّ

ال ملا يريد ( ثالثها ) وحيكم ويأمر بام يريد  ١٠٧هود  ، أن اهللا سبحانه فعَّ

االً ملا يقدر) لكنه ل ١املائدة  ( . من هنا فإن اهللا أمر اإلنسان بام شاءه  يس فعَّ

 . . وهذا منتهى العدل ، وليس بام قدر عليه اهللا ، وكلَّفه بام أراده اهللا اهللا

، لتربير  ، فإن االختباء وراء القدرة اإلهلية وإغفال املشيئة ومن هنا أيضاً 

أمرٌ  سوبة إىل النبي زعم ما كان وما مل يكن من املعجزات منيف اإلرساف 

. إذ ال ريب مطلقاً يف أن اهللا قدير وقادر عليها  هو مطلوب قراءتهعىل غري ما 

، لوال أن يف ذلك  أهل ملثلها وألكثر منها ، ويف أن النبي  وعىل أكثر منها
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:  اإلرساف رصف ألذهان العباد عن املعجزات الثابتة يف اآليات وعىل رأسها

، التي كانت السبب الوحيد يف  .. واملعراج واإلرساء .. .. والوحي القرآن

، يف حني أننا مل نسمع أحداً زعم أن  ن مل يؤمنوا بالنبوة والرسالةممإيامن ألوف 

بعد سامعه صحابياً يروي خرب معجزة رآها وحده  قبيلةً أو شعباً آمن بالنبي 

 . أو مع نفر من رفاقه

بعضها من تعريفه كام سبق ، أسقط سامحته  ثمة صفات أخر للمعجزة

منها أن املعجزة باألساس دليل صدق  . ، وجتاهل بعضها اآلخر وأسلفنا

تْ ألجلها ـ من  النبوة دَ جِ . وال بُدَّ هلا ـ لتؤدي وظيفتها ولتحقق الغاية التي وُ

 . أن تكون علنية عىل مرأ ومسمع املكذبني

بيته عىل  ورِ نُّ رمى بنفسه يف تَ  تصوروا معي لو أن إبراهيم اخلليل 

ألقى بعصاه وهو يف  ، ولو أن موسى الكليم  مرأ ومسمع زوجته

، وستتحول العصا إىل  ، فإن نار التنور ستكون برداً وسالماً  الربية وحيداً 

عجزات ألن أحداً من املكذبني من امل، لكنها لن تكون  حية تسعى بإذن رهبا

،  العراجني إىل سيوف : إن صحت أخبار حتويل . من هنا نقول مل يرها

، فهي ال تدخل  وأخبار إعادة العيون املقلوعة واألذرع املقطوعة إىل أماكنها

 . يف باب املعجزات

ومنها أن املعجزة ال بُدَّ هلا ـ لتكون دليلَ صدق النبوة ـ من أن تأيت يف جمال 

دَّ  ال وكام أنه.  برع فيه املكذبون وشاع يف بيئتهم و يف حياهتم اليومية لحق بُ
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َ لقومه ـ بلساهنم ـ رسالة رهبم إليهم بَنيِّ  ، طبقاً لقوله تعاىل: للرسول من أن يُ

           .. ] ٤ : إبراهيم [  ،

كذلك ال بُدَّ ملعجزاته من أن تكون خروجاً عىل أمور معروفة سائدة أبدعَ 

. نقول هذا ناظرين إىل معجزة الناقة عند صالح  فيها القوم واشتهروا هبا

 وإىل معجزة العصا عند موسى  الذي اشتهر قومه بصناعة التامثيل ،

 وإىل معجزة إحياء املوتى وإشفاء  الذي اشتهر قومه بالسحر والشعوذة ،

 . اضالذي اشتهر قومه بالطب وعالج األمر األكمه واألبرص عند عيسى 

فكيف ال نقف ـ ويقف معنا كل متأمل عاقل ـ متحفظني أمام خربمعجزة 

؛ يف جمتمع ال يعرف إالَّ شيئاً يسرياً يسرياً عن  حتويل العراجني إىل سيوف

؟ وكيف ال نرتاب ـ يف  صناعة األسلحة وعن تذويب املعادن وعن تطريقها

ا ثَبَتَ يف الس حدوثهاضوء كل ما ذكرناه ـ بصحة   رية جلوء رسول اهللا ؟ أَمَ

 ؟ لالستعانة بمرشك هو صفوان ابن أمية فيستعري منه أسلحةً وسيوفاً  يوم حنني

روا كل من يرتك ما يريبه إىل ما ال يريبه  ، وملاذا يعلِّم سامحته تالمذته أن يكفِّ

 أن النبي  رغم حديث مشهور يرويه احلسن بن عيل بن أيب طالب 

ورغم أحاديث صحيحة كثرية غريها  ، )) ما ال يريبكدع ما يريبك إىل  ((:  قال

 ؟ عىل ترك املشتبهات واألخذ بالواضحات من األمور حضَّ فيها النبي 

داً املعجزات النبوية ١٥٠يقول سامحته عىل ص :  من كتاب فقه السرية معدِّ

حينام سأله املرشكون ذلك فقد  ومن ذلك حديث انشقاق القمر عىل عهده  (
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 خاري يف كتاب أحاديث األنبياء وأخرجه مسلم يف كتاب صفة القيامةأخرجه الب

 ٤، وأورده ابن كثري يف تفسريه ج وأخرجه غريمها من عامة علامء احلديث

وأنه  يه بني العلامء أنه قد وقع يف زمان النبي ل، وهذا أمرٌ متفق ع ٣٦١ص

كرب  (من كتاب  ٢٢٠. ويقول عىل  ) أهـ كان إحد املعجزات الباهرات

ومنها معجزة انشقاق  معجزاته األخر (:  حتت عنوان ) ات الكونيةياليقين

      : ، وقد حتدث عنها القرآن يف قوله تعاىل القمر

          ] أهـ ] ٢،١ : القمر . 

، رغم ثبوهتا رصحية واضحة يف القرآن  ومسألة اقرتاب الساعة وانشقاق القمر

. مل يكتفِ  ، مسألة فيها أكثر من قول عند املفرسين وعلامء احلديث الكريم

،  سامحته يف فقرتيه بانتقاء واحد منها وترجيحه دون أن يبني دليل هذا الرتجيح

 : بل ذهب إىل زعم أنه

 .. بني العلامءأمرٌ متفقٌ عليه  -

 .. وقد وقع يف زمان النبي  -

 .. كان إحد املعجزات الباهرات -

، وال يمكن للباحث املنصف التسليم به  ) فغري حاصل اتفاق العلامء فأما (

، ليس من املسترشقني وال من املكذبني  ) قال بغري ذلك بعض يف ضوء وجود (

 . ٢٧،٢٦ص ٢٩ي يف تفسريه ج، أشار إليهم الفخر الراز باملعجزات النبوية
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فهذا قول بعض  وأما اجلزم بوقوع انشقاق القمر يف زمان النبي 

هم األكثرية بعضاً آخر، ولكن ثمة  املفرسين كابن كثري والزخمرشي

انظر التفسري  [)  إن من عالمات الساعة انشقاق القمر عن قريب : ( يقول

 . ] ٢٧ص ٢٩الكبري للرازي ج

ء كحذيفة الذي سمح لنفسه انتصاراً لرأيه أن قول بعض القراوهذا 

اقرتبت الساعة وقد  : ( من سورة النجم لتصبح١يف اآلية )  قد يضيف كلمة (

انظر الكشاف  [.  ، ويبدو أن سامحته من القائلني هبذه القراءة ) انشق القمر

. لكن كل ما بني أيدينا من مصاحف ال توجد فيه هذه  ] ٣٦ص ٤للزخمرشي ج

 . ) املزعومة قد الـ(

. لكن لإلمام مسلم  قول بعض أئمة احلديث وعلامئه كالبخاري وهذا

. فمجرد وضعه حلديث االنشقاق يف كتاب صفات القيامة دِاللة  موقفاً آخر

، وأنه سيحصل مع دنو موعد النفخة األوىل  واضحة عىل أن األمر مل حيصل

 . وريف الصُّ 

قمر آية إهلية من عالمات اقرتاب : هل انشقاق ال يبقى أخرياً أن نتساءل

، أم هو معجزة نبوية  ، حسب تصنيف اإلمام مسلم وقول أكثر املفرسين الساعة

، حسب رأي سامحته يف كتبه  بطلب من الكفار واملرشكني قام هبا الرسول 

ريض  طبقاً ملا يرويه أنس بن مالك وعبد اهللا ابن عباس وعبد اهللا بن مسعود (

 ؟ آية فانشقَّ القمر مرتني ) من أن الكفار سألوا رسول اهللا  اهللا عنهم أمجعني
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٣٧٦ 

، ونر ما رآه اإلمام  فليأذن لنا سامحته أن نخالفه يف هذه النقطة بالذات

 : مسلم وغريه من املفرسين ناظرين إىل أربعة أمور

، وضوح معاين اآلية األوىل من سورة القمر بشكل ال لبس فيه جيزم  أوهلا

 ـحتاج معه ـ ولو عن حسن نية ن، ال  آية إهلية من عالمات الساعة بأن االنشقاق

، وال يسمح لنا بتوظيف اآلية لتأكيد مقاصد ال يوجد  إىل حتميلها أكثر مما ينبغي

، وال يبيح لنا إضافة لفظ إىل اآلية انتصاراً لرأينا والزعم بأن اآلية  ما يدل عليها

 . بعد اإلضافة قراءة أذن هبا رسول اهللا 

لطلبات الكفار واملرشكني ليست من ثوابت  ، إن استجابة النبي  ثانيها

، وال هي ـ حسب التعبري العسكري املعارص ـ من  السلوك النبوي

من سورة  ٩٣-٩٠. ففي اآليات  تكتيكاتهعىل ضوئها اسرتاتيجياته التي يبني 

،  امهنم بهكرشط من رشوط إي اإلرساء ثامنية طلبات طلبها الكفار من النبي 

   ..         أجاب عليها بأمر من ربه

هو أنه برش ال  . ونفهم أن الثابت االسرتاتيجي عند النبي  ] ٩٣ : اإلرساء [

،  من سورة الكهف ١١٠، حسب منطوق اآلية  يميزه عن غريه إال الوحي

 . وليس صنع اخلوارق واملعجزات

َ اسرتاتيجياته وثوابته التي  ، استحالة أن يكون النبي  ثالثها ريَّ قد غَ

أنه ال جيوز له التغيري من  األول.  رسمها له سبحانه يف كتابه العزيز لسببني

أن التغيري يطال التكتيكات واملتغريات  والثاين.  تلقاء نفسه من حيث املبدأ
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٣٧٧ 

 . ر الرابع واألخري، وهذا يقودنا إىل األم وال يمس الثوابت

، خرب وقع يف السنة الثامنة للهجرة ـ أي بعد واحد وعرشين عاماً  رابعها

من مارية القبطية وتوافق  ، ابن النبي  من البعثة ـ هو خرب موت إبراهيم

، وما أشاعه اهلامسون من أهنا انكسفت حزناً عىل  ذلك مع كسوف الشمس

. لوال أن  عند ربه ية ـ ملقام النبي حسن ن ن، إعالءً يف زعمهم ـ ع إبراهيم

،  رأياً آخرَ جيسد ثوابته التي مل تتغري خالل واحد وعرشين عاماً  للنبي 

، حني أعلن عىل  أعاد به املغالني اهلامسني إىل جادة احلق وسبيل الصواب

رؤوس األشهاد بأن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال تكسفان ملوت 

 . ولد أحدأحد وال ختسفان مل

بَ سامحته بشاتوبريان وبعبارة أن اإلنسان حيوان ميتافيزيقي جِ .  لقد أُعْ

، ال أحد يدري كيف تسلَّلَ إىل  والسبب أنه يؤمن بوهم شاع عند كثريين

، هو أن الرسالة املحمدية نزلت للبرش  مسند اإلمام أمحد وسنن الرتمذي

 . واحليوانات وللشجر واحلجر

: حدثنا شيخ أدرك اجلاهلية ونحن   مسنده عن جماهد قاليروي اإلمام أمحد يف

: كنت أسوق آللٍ لنا بقرة فسمعتُ من  يف غزوة رودس يقال له ابن عبس قال

: فقدمنا مكة  . قال ، رجل يصيح ال إله إال اهللا ، قول فصيح : يا آل ذريح جوفها

 . ] ٥٤٥ص ٥انظر سنن الرتمذي ج [قد خرج بمكة  فوجدنا النبي 

، فطلبه  : عدا الذئب عىل شاة فأخذها روي عن أيب سعيد اخلدري قالوي
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٣٧٨ 

؟ تنزع مني  : أال تتقي اهللا ، فأقعى الذئب عىل ذنبه فقال الراعي فانتزعها منه

؟  : يا عجبي..ذئب يكلمني كالم اإلنس ؟ فقال الراعي رزقاً ساقه اهللا إيلّ 

 ب خيرب الناس بأنباءبيثر ، حممد  : أال أخربك بأعجب من ذلك فقال الذئب

، فزواها إىل  : فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل املدينة . قال ما قد سبق

فنودي إىل الصالة  ، فأمر رسول اهللا  فأخربه ، ثم أتى رسول اهللا  زاوية

. فقال رسول اهللا  فأخربهم . )) أخربهم ((:  ، ثم خرج فقال للراعي جامعة

  :)) ه ال تقوم الساعة حتى يكلم السباعُ اإلنسَ . والذي نفيس بيد صدق 

.  )) بام أحدث أهله ، وخيربه فخذه ، ويكلم الرجلَ عذبةُ سوطه ورشاكُ نعله

 . ويف اخلربين أمور ] ٢٠٣ص ٢٠انظر مسند أمحد برشح البنا ج [

،  وفيه أنه أدرك اجلاهلية . فيه جمهول يقال له ابن عبس فاخلرب األول

. وفيه أنه كان يرعى األبقار واألبقار  ك اإلسالمواألصح أنه جاهيل أدر

،  . وفيه خرب غزوة رودس ليست من احليوانات املألوفة يف الصحار العربية

، ومل يسمع أحد بأن العرب يف اجلاهلية  وردوس جزيرة يونانية يف البحر

 . كانت لدهيم أساطيل تغزو يف البحر

أمر فنودي إىل  . وفيه أن النبي  فيه أيضاً جمهول هو الراعي واخلرب الثاين

، وهذا أمر عجيب فاخلرب من  الراعي مِ الصالة جامعة ليسمع الناسُ اخلربَ من فَ 

 جهة أوىل ال حيتاج إىل نفري عام يف املدينة املنورة يدعو الناس إىل الصالة اجلامعة

 من جهة ثانية ال حيتاج إىل رعاة يؤكدون صدق ما يأيت به من أخبار والنبي 
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٣٧٩ 

الساعة وهو الصادق املصدوق األمني املأمون عند املكذبني يف مكة فام بالك 

 . عند الصحابة واملؤمنني به يف املدينة

بأن الساعة ال تقوم حتى خيرب الفخذ صاحبه بام  يقسم وفيه أن النبي 

، وهذا من املدرجات املنكرة ألن األيدي واألرجل واألفخاذ  أحدث أهله

، بدليل  القيامة بام عمل أصحاهبا وليس بام أحدثه أهلهمواأللسن تشهد يوم 

            : قوله تعاىل

. وفيه استحالة التوليف بني صدق الراعي واعتبار أن كالم  ] ٢٤ : النور [

ا معاً حسب رصيح اخلرب لكان  ات الساعةالسباع لإلنس من عالم ، ولو صحَّ

 . ، لكنه مل يفعل قيام الساعة فوراً لأن يدعو الناس إىل التهيؤ  عىل النبي 

: إن الرسالة املحمدية كتاب ساموي  فليأذن لنا سامحته بأن نخالفه فنقول

 ، وليس للحيوانات أرسله اهللا رمحةً للعقالء ذوي األلباب من اجلن واإلنس

، والتكليف  الفيزيقية أو امليتافيزيقية وإن الرسالة جمموعة تكاليف أمراً أو هنياً 

رَ علامء األصول ال يصلح إال للعاقل  . ، فلينظر سامحته من أين حيتطب كام قرَّ
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٣٨٣ 

 فهرس املوضوعات
 

الفقه لغةً هو الشق والفتح . واصطالحاً هو استنباط األحكام وإنشاؤها  -
 .والسرية هي املرجع األسايس ملعرفة السنة الفعلية والسنة القولية 

٢٩١ 

] أن األمر بطاعة  ٥٥١،  ٥٥٠يزعم صاحب القراءة املعارصة [ ص -
 .  حمصور بالصالة والزكاة ٥٦الرسول يف آية النور 

٢٩٢ 

الدارس املتأمل يف كتب ( فقه السرية ) و ( من وحي السرية ) و ( عىل  -
هامش السرية ) جيد نفسه أمام أمرين : ما فهمه أصحاب الكتب من 

 املقاصد النبوية ، وما يستنبط من هذا الفهم من فقه .

٢٩٣ 

 ٢٩٤ عليها .أما يف األمر األول ، فهو أمام مجلة فهوم متغايرة لألحداث املتفق  -
وأما يف الثاين فهو أمام بحر من كتب تطفح باجتهادات يزعم أصحاهبا  -

 أهنا مستقاة من القرآن والسنة ويكفرون معارضيها .
٢٩٥ 

لكي يكون اإلنشاء واالستنباط يف الفقه سليامً ومعترباً ، ال بد من توفر  -
 رشوط يف النص ورشوط يف الفقيه .

٢٩٦ 

يث التي صحَّ سندها واعتلَّ متنها ، أشهرها ثمة عرشات األحاد -
حديث : ال يقتل مسلم بكافر . وحديث : الوائدة واملوؤدة يف النار . 
وحديث : حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج . وحديث املحراث عند 

 البخاري : ال يدخل هذا بيت قوم إال أدخله اهللا الذل . 

٢٩٧ 

امت القرآن وبيناته الواضحة . ال توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض حمك -
 ] . ٩٣[ د. يوسف القرضاوي يف كتاب ( كيف نتعامل مع السنة ) ص

٢٩٩ 

 ٣٠١هل الدفاع عن الوطن حق مرشوع حسب رأي الدكتور البوطي ، أم  -
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٣٨٤ 

 فرض عني حسب تصحيح الدكتور القرضاوي ؟ 
هل اإلرهاب هو القتل يف غري موضعه حسب رأي الدكتور البوطي يف  -

 مللتقى اإلسالمي عىل شاشة قناة ( اقرأ ) الفضائية ؟ا
٣٠٢ 

للتعريف قواعد وأصول يعرفها أهل هذا العلم . ملاذا جتاهل البوطي  -
 مصطلح ( القتل بغري حق ) الذي ورد ثامين مرات يف التنزيل احلكيم ؟ 

٣٠٣ 

 إنام اخرتنا كتاب فقه السرية للدكتور البوطي ألنه كتاب جامعي ، فرضه -
 عاماً .  ٤٠ سامحته عىل طالب كلية الرشيعة بجامعة دمشق عىل مد

٣٠٥ 

 الكتب الشعبية مثل ( األسوة احلسنة ) للشيخ الصاغرجي ترسم للنبي  -
 صورة السوبرمان فتنسف بذلك فكرة األسوة احلسنة من جذورها . 

٣٠٦ 

، آية التيمم عند بعض أصحاب أسباب النزول نزلت قبل آية الوضوء  -
 وهذا حمال عقالً . 

٣٠٧ 

انهل الوجه  - والصوت عند املرأة عورة جيب سرتها حسب  والكفَّ
: احتجبا منه ؟ أم هي ليست كذلك بداللة خرب  حديث رسول اهللا 

 املرأة اخلثعمية يف حجة الوداع ؟ 

٣٠٨ 

الرتاتبية التارخيية يف القبل والبعد ، وغياهبا عند الشيخ الصاغرجي  -
 البوطي .  والدكتور

٣١٠ 

اعترب ابن كثري عن ابن إسحق أن إجالء بني النضري وقع بعد يوم أحد ،  -
 بينام رو البخاري أنه وقع قبل يوم أحد . 

٣١١ 

مشفوعة باألدلة . كام ذكرها الشيخ الصاغرجي يف  أسامء النبي  -
 اسامً .  ٣٨٦] معدداً منها  ٩١ – ٢٨اجلزء األول من كتابه [ ص

٣١٢ 

 ٣١٣من اآليات واألحاديث مشكلة ذات  منهج استخالص أسامء النبي  -
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٣٨٥ 

وجوه خطرية وحماذير . والتامس األسامء من أشعار الشعراء وأقوال 
 الفقهاء مشكلة أكثر خطورة . 

نظرة عىل عدد من األسامء املزعومة مثل : الناس ، النور ، النجيّ ،  -
 أخوناخ .  ماذماذ ، موذموذ ، البارقليط ، حممطايا ،

٣١٤ 

من األسامء احلسنى  األخطر من هذا كله أن نبالغ فنسبغ عىل النبي  -
ما ال جيوز إطالقه إال عىل الواحد األحد . مثل : احلي ، بمعنى املتلذذ 

 املتنعم يف قربه . 

٣١٥ 

، التي اعتربها الشيخ دليالً عىل  ١٦٩نظرة حتليلية يف آية آل عمران  -

   ..  عن قوله تعاىل يف اآلية زعمه ، وكيف غاب 

   ..  وعن داللته القطعية عىل أن الشهداء وعىل رأسهم النبي 
 ليسوا أحياء عندنا .

٣١٦ 

، والغلو واملغاالة فيها عند الشيخ الصاغرجي  ةاملعجزات النبوي -
 والدكتور البوطي . 

٣١٩ 

ن أي يوم مىض بالتفريق الدقيق بني ما ثبت إننا مطالبون اليوم أكثر م -
وصح من خوارقه ومعجزاته وبني ما مل يثبت ومل يصح ، وبتجريد 

ل السرية النبوية إىل وِّ األخبار مما حلقها من زيادات وإدراجات حتُ 
 أسطورة شعبية .

٣٢٠ 

نظرة يف كتاب ( فقه السرية ) للدكتور البوطي بمقدمته وأقسامه  -
 . الستة وخامتته 

٣٢١ 

يتوهم سامحته وهو خيلط يف الرتاتبية التارخيية بني القبل والبعد أن  -
العرب كان لدهيم منهج علمي دقيق يف فن الرواية وقواعد علم 

٣٢٣ 
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٣٨٦ 

احلديث وعلم اجلرح والتعديل متكنوا معه من تدوين السنة النبوية 
 إليه خلط أو افرتاء . يتسلل تدويناً صحيحاً ال يشوبه وهم وال 

السرية النبوية تراث أصحابه برش خيطئون ويصيبون ، حيكمهم قول  -
 يرد عليه وعىل قائله إال صاحب هذا القرب .  لاإلمام مالك : كل قو

٣٢٤ 

لو صحَّ قول سامحته عن وجود خمطوطات مما كتبه وهب  –كنا نتمنى  -
 ها . لو أنه قام بتصويرها وحتقيق –ابن منبه يف مدينة هايدلربغ بأملانيا 

٣٢٥ 

أمر  يقرر سامحته أن كتابة احلديث سبقت كتابة السرية ، وأن النبي  -
هبا يف حياته . فامذا يقول اإلمام الغزايل يف ( إحياء علوم الدين ) 
واحلافظ ابن حجر العسقالين يف ( فتح الباري ) ، واملؤرخ ابن تغري 

 . ؟بردي يف ( النجوم الزاهرة ) 

٣٢٧ 

أن سامحته أشار إىل أن يف مسألة التدوين قوالن ، وأنه كنا نتمنى لو  -
  يرجح أحدمها .

٣٢٨ 

كيف يصح أن يأيت األمر بكتابة احلديث النبوي ناسخاً للنهي عنه ،  -
ونحن نجد أبا بكر وعمر وعثامن وعيل وهم خلفاء ينهون الناس عن 

  كتابته ، حسب ما يرويه الذهبي وابن سعد وابن عبد الرب القرطبي .

٣٢٩ 

هل القياس االستقرائي من قواعد املذهب املوضوعي ، كام قرر  -
 سامحته ، أم هو نشاط فكري ذايت يقوم به اإلنسان ؟

٣٣١ 

إنه ليس بصدد احلديث عن املذاهب  ٢٤يقول سامحته عىل ص -
 صفحة .  ٣٦التارخيية ونقدها ، ثم يفرد هلا يف مقدمته 

٣٣٢ 

رامها ـ مذهبان حيكامن العلوم مجيعها عموماً املوضوعية والذاتية ـ كام ن -
والعلوم اإلنسانية خصوصاً . يكمل أحدمها اآلخر ، بل ال جيوز فصل 

٣٣٣ 
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٣٨٧ 

 أحدمها عن اآلخر ألهنام كوجهني لقطعة نقد واحدة . 
لعل أبرز وأهم مظاهر الوجه الذايت يف التاريخ ، اختالف آراء  -

 املؤرخني ونظرهتم إىل احلدث الواحد . 
٣٣٤ 

ليس هناك نص موضوعي بكل معنى الكلمة إال النص القرآين الذي  -
وصفه تعاىل بأنه حق ، أي بأنه حقيقة موضوعية قائمة بذاهتا ال يثبتها 

 إيامن املؤمنني وال ينفيها جحود اجلاحدين .

٣٣٥ 

واجبة يف القعود األخري ، ال تصح صالة إال  هل الصالة عىل النبي  -
اإلمام الشافعي ؟ أم هي واجبة مرة واحدة يف العمر هبا ، حسب رأي 

 حسب رأي غريه ؟

٣٣٦ 

هل املذهب الذايت يف رواية التاريخ بدعة مل تكن موجودة قبل فرويد يف  -
 ، كام يقول د. البوطي ؟ ١٩القرن 

٣٣٧ 

سامحته يقول يف فرويد وأصحابه ويف شيخ األزهر وأصحابه ما مل يقله  -
قحامهم نزعتهم الذاتية يف تفسري األحداث . لكنه مالك يف اخلمر ، إل

إن الغرض من دراسة السرية النبوية وفقهها ليس جمرد  ١٧يقرر عىل ص
 الوقوف عىل الوقائع التارخيية ورسدها . أليس هذا كيالً بمكيالني ؟

٣٣٨ 

إذا كان تأويل الطري األبابيل بداء اجلدري كافياً عند سامحته للهجوم  -
عىل اإلمام حممد عبده وجترحيه ، فكيف جييز لنفسه تأويل شق صدر 

 ، بأهنا عملية تطهري معنوي ؟  ٦٣، عىل ص النبي 

٣٣٩ 

ف سامحته اإلصالح الديني بأنه استخذاء نفيس وانبهار فكري  - يعرِّ
ا يتحول عنده إىل حركة إجيابية عاملة إصالحية مرفوض ، رسعان م

 ] . ٩تقويمية بنَّاءة [ انظر ص

٣٤٠ 
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٣٨٨ 

 ، ٢٠٠٤يعود بعد أربعني عاماً ، يف امللتقى اإلسالمي األول بدمشق عام  -
عٍ هياجم فيها الداعني إىل اإلصالح والتجديد . متجاهالً  دْ ليقود محلة رَ

،  ٨٨هود    ..       .. قوله تعاىل : 
: (( إن اهللا يبعث يف هذه األمة عىل رأس كل مئة سنة  وناسياً حديثه 

 من جيدد هلا دينها )) .. 

٣٤١ 

الناس عند سامحته قسامن بحسب موقفهم من كتبه . إما راضون  -
 متحمسون ، أو ناقدون مترسبلون بلباس الضغينة واحلقد .

٣٤٣ 

السكوت عن املعارضة إقرار باملوافقة ؟ وهل جيوز ترجيح األمر  هل -
 عىل النهي أو النهي عىل األمر يف األمور املسكوت عنها ؟ 

٣٤٤ 

يَّة صارمة كاألبيض  - دِّ الفكر اإلنساين ال يمكن إخضاعه لثنائيات حَ
واألسود واحلالل واحلرام واخلطأ والصواب ، ومع ذلك يتبنى 

ة اخلطورة تقول : رأيي صواب حيتمل اخلطأ ، سامحته قاعدة بالغ
 ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب .

٣٤٦ 

موقف سامحته من مقاالت حممد فريد وجدي يف جملة نور اإلسالم عن  -
 . اإلرساف يف نسب املعجزات للنبي 

٣٤٧ 

 ظل ؟ جواب الشيخ متويل شعراوي رمحه اهللا عىل سؤال : هل للنبي  -
 عىل الثابت القرآين وعىل الثابت العلمي . وخروجه يف اجلواب 

٣٤٨ 

إنام آمن به بفضل معجزاته ،  مل يسمع أحد أن أحداً آمن بنبوة حممد  -
  واألسوة .اجلميع بفضل القرآن والعقل 

٣٤٩ 

لكن للغلو  ، نحن ال نرتاب مطلقاً يف حب سامحته لرسول اهللا  -
 واإلرساف يف احلب حماذير ومنزلقات .

٣٥٠ 
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٣٨٩ 

 ٣٥١ ؟ وكيف فهمها وفرسها ؟  ٩٣ – ٩٠كيف قرأ سامحته آيات اإلرساء  -
يعلم الغيب مطلقاً ،  وتصح عنده أحاديث  كل من يزعم أن النبي  -

نبوية حتكي عن أشخاص بأسامئهم وعن حوادث بوقائعها هو خمطئ 
اسة وعلم الغيب . ١٨٨بالرضورة بداللة آية األعراف  رَ  ، وخيلط بني الفِ

٣٥٢ 

وكل من يزعم أن جربيل األمني نزل وبيده مصحف يف نمط من ديباج  -
 من سورة اإلرساء .  ٩٣هو خمطئ بالرضورة بداللة اآلية 

٣٥٣ 

كالغاممة فوق  خمصوص بصفات تكوينية ، وكل من يزعم أن النبي  -
رأسه ، وكخاتم النبوة بني كتفيه كالتفاحة ، هو خمطئ بالرضورة بداللة 

 سورة الكهف . من  ١١٠اآلية 

٣٥٣ 

جيعل كتب السرية ـ وهي أدلة ظنية ـ يف مقام آيات  ١٠سامحته عىل ص -
القرآن الكريم القطعية املوضوعية ، وهو يتصد لتقرير ما ينبغي عىل 

 املسلم وما ال ينبغي .  

٣٥٤ 

املعلومات الرتاثية الواردة يف كتب سامحته تفتقر إىل الدقة سواء أكانت  -
ذات خطر ، أو ذات يشء من اخلطورة ، أو خطرية ، أو بسيطة غري 

 بالغة اخلطورة . 

٣٥٥ 

 ٣٥٦ ؟ ٦٠هل ميَّز سبحانه العرب عىل سائر الناس ، كام زعم سامحته عىل ص -
وهل ما رواه الرتمذي يف كتاب املناقب يصلح دليالً هلذا التمييز  -

 العنرصي املزعوم ؟ 
٣٥٧ 

  .. عاىل : وأين يضع سامحته قول اهللا ت -      

   ..   وقوله  ١٣احلجرات ،  يف حجة الوداع : (( ال فضل
 لعريب عىل عجمي إال بالتقو )) ، وهو يقرر زعمه بالتمييز ؟ 

٣٥٨ 



 السريةوالسنة الثابت واملتغري  يف  الرابعاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٣٩٠ 

: إِنْ نقضَ العهدَ بعضٌ صار اجلميع أهل  ٣٦٦يقول سامحته عىل ص -
 كتابه العزيز يقول شيئاً آخر . إنه يقول : حرب . لكن اهللا تعاىل يف 

             ..   ١٨فاطر . 

٣٥٩ 

: األمور العقالنية والعلمية وحدها ما كانت يوماً  ٨٠ويقول عىل ص -
لتؤثر يف القلوب ، أَوَ سمعت بأحد من العلامء ضحى بروحه إيامناً منه 

من مسائل اجلرب ، ونجيب نحن : نعم ، لقد  بقاعدة رياضية أو مسألة
عباس ابن سمعنا بكثري مل يسمع هبم سامحته فيام يبدو ، لعل أشهرهم 

 فرناس األندليس . 

٣٦١ 

نَا لإلرساف يف نسب املعجزات للنبي  - فْضَ كيفام اتفق ، ال يعني  إِنَّ رَ
 أننا نكذب بمعجزته الكرب : القرآن الكريم . 

٣٦٣ 

نَا لإلرساف يف مظاهر التربك بآثاره ، حتى يشمل ذلك وإِنَّ رَ  - فْضَ
 خملفاته البرشية ، ال يعني اإلنقاص من إيامننا به وحمبتنا له .

٣٦٤ 

برشاً  ال يدهشن أن يبالغ املغرضون من املسترشقني بتصوير النبي  -
عادياً ، لكننا نندهش كثرياً حني يبالغ سامحته ـ باملقابل ـ يف نفي الصفة 

 البرشية عنه .

٣٦٥ 

، ما ينبغي لكل مسلم أن يفهمه  ١٥١،  ١٥٠يرسم سامحته عىل ص -
ملخصاً يف سبع نقاط عجيبة . أعجبها  ومعجزاته ، عن الرسول 

تعريفه للمعجزة بأهنا كل أمر خارج عن املألوف والعادة . ونستنتج 
من هذا التعريف أن خروج املرء عارياً يف األسواق معجزة لكونه 

 روجاً عن املألوف . خ

٣٦٦ 

 ٣٦٧يعقد سامحته موازنةً عىل التغاير بني األبيض واألسود واخلطأ  -
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٣٩١ 

والصواب والنسبي واملطلق والذايت واملوضوعي ، أما بني الذايت 
 والنسبي فال تصح مطلقاً .

املعجزة عندنا خروج عىل القوانني التي حتكم الكون وخرق للنواميس  -
هللا تعاىل عىل يد أنبيائه بإذنه ليؤمن الناس بنبوهتم الكونية ، جيرهيا ا

 وليصدقوا رساالهتم . 

٣٦٨ 

ال ريبَ مطلقاً يف أن اهللا عىل كل يشء قدير ، وال ريب مطلقاً يف أن  -
أهل هلذه املعجزات وألكثر منها . لكن لإلرساف يف  النبي الكريم 

 نسب املعجزات إليه حماذير خطرية . 

٣٧١ 

املشيئة والقدرة . لقد أمر سبحانه اإلنسان بام شاءه اهللا ،  الفرق بني -
 وكلفه بام أراده اهللا ، وليس بام قدر عليه اهللا . 

٣٧١ 

ال بد للمعجزة من أن تكون علنية عىل مرأ ومسمع املكذبني ، ويف  -
 جمال حقل برعوا فيه وشاعَ عندهم . 

٣٧٢ 

من سورة القمر ، معجزة  ١هل انشقاق القمر ، املنصوص عنه يف اآلية  -
؟ أم هو من عالمات القيامة كام  ١٥٠نبوية كام قرر سامحته عىل ص

 اعتربها اإلمام مسلم ؟

٣٧٣ 

إعجاب سامحته بعبارة شاتوبريان جاء من أنه يؤمن بوهم شاع عند  -
كثريين ، ال أحد يدري كيف تسلل إىل كتب املسانيد والسنن ، هو أن 

 لبرش واحليوانات والشجر واحلجر . الرسالة املحمدية نزلت ل

٣٧٧ 

ما يرويه اإلمام أمحد والرتمذي عن جماهد من خرب البقرة يف غزوة  -
 رودس ، وعن أيب سعيد اخلدري من خرب الراعي مع الذئب . 

٣٧٨ 

 ٣٧٩الرسالة املحمدية ـ عندنا ـ كتاب ساموي أرسله اهللا تعاىل رمحةً للعقالء  -
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٣٩٢ 

وانات الفيزيقية وامليتافيزيقية . من اجلن واإلنس ، وليس للحي
والرسالة جمموعة تكاليف أمراً وهنياً . والتكليف كام قرر علامء 

 األصول ال يكون إال لعاقل . فلينظر سامحته من أين حيتطب .
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