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 ملخص البحث:

المحدث مراعاة الداعية للفرق بين عالقته بالنص وعالقة كل من يتناول البحث الحديث عن 

الداعية من تأييد الوقائع  ، ثم تحذيرمراعاة الداعية للسياق التاريخي للنصوص، ثم والفقيه

من  تحتيا لال الداعية، ثم ينبه مراعاة الداعية للعرف اللغوي، كما يتحدث عن التاريخية بالنص

 ، وخلصت الدراسة للنتائج التالية:الستجابة السلبية للنصا

بغية إعداد دراسات  إليهامم العلماء والمفكرين للوفود تستحث ه  ما زالت السنة النبوية  -1
 ف الكشف عن أسرارها، وتتغّي التنقيب عن خرائدها.دمتخصصة تسته

التعاطي مع بعض نصوص السنة الفرعية بمعزل عن روح السنة العامة، ومقاصد   -2
اإلسالم العليا كثيرا ما يفضي إلى قصور في الفهم، وخلل في االستنباط يتبعهما 

 بالضرورة إساءة في التطبيق.
ي االهتمام بسندها، ف دثالداعية في تفاعله مع النصوص النبوية قد يلتقي مع المح  -3

في استخراج فروع أحكامها، لكنه يجاوزهما معا إلى الوقوف على  قيهويشارك الف
جوهرها، وإدراك مقاصدها فتصبح معه مادة للتربية، وسبيال للهداية، وتلك ساحات ال 

 من حكمة، وكثير من خبرة. دشك تحتاج إلى مزي
هناك نصوص من السنة النبوية ما ال يصح استدعاؤها دون استحضار سياقها  -4

لواقعه  تم اتخاذه مراعاة وذلك بغرض التأكد هل سيقت باعتبارها إجراء   التاريخي؛
 يومئذ، أم أنها وردت لتمثل قاعدة وقانونا عاما ال يسع المسلم مخالفته.

إضفاء القدسية على تحليل بعض المواقف واألحداث اعتمادا على بعض نصوص السنة  -5
ألن كال من المتخاصمين يظن ربما أفضى إلي إطالة زمن الشقاق، وتوسيع مداه؛ ذلك 

 أنه إلى الدين أقرب، وبهدايته أولى.
صحة النص النبوي من حيث السند، ووضوحه من حيث الداللة ال يُعفيان الداعية من  -6

يُتخذ من  حتى ال ل المدعو؛ وذلك ب  ضرورة االحتياط لالستجابة السلبية للنص من ق  
ن إليه في تبرير محرٍم ممنوع، أو النّص  ذريعة لتحقيق مراٍد غير مقصود، أو يُرك

مر إلي تلك االستجابة األ ىانته ىيُفضي األمر إلي اإلساءة للنص ذاته والتشهير به. فمت
 الدعوةالمدعو ويصبح اإلمساك عن النص، والسكوت عن إيراده ضرورة  لسالمة حال 

 .على السواء
مفردات لغة  أصبح من الضرورة مراعاة العرف اللغوي للمدعوين، والوقوف على -7

تنبو عن سماعها اآلذان حتى ال تساق بعض األلفاظ التي الخطاب العصري؛ وذلك 
 بحجة ورودها في السنة، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في مكانه من البحث.

 

 :الكلمات الدالة
النَّبَوي   -التفاعل -الدَّْعوةِ  -فِْقه -َمعَاِلم  
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 مقدمة

به وعلي آله وصح ،والسالم علي إمام المرسلينلصالة الحمد هلل رب العالمين، وا

 لي يوم الدين،والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إ

 وبعد: 

للنظر والبحث،  رحبا   فما زالت السنة المشرفة بعلومها، وشجرتها المعرفية ميدانا  

الي رحابها المحدثون، ويستقي من قواعدها  دُ ف  لالعتبار والدرس، إذ ي   فسيحا   ومجاال  

االصوليون، ويستخرج من أحكامها الفقهاء والمجتهدون، ويستلهم من هديها الدعاة 

والمصلحون، ويحتذي بمبادئها السياسيون والمربيون. ولكنها مع هذا تظل في بعض 

عض ها تثير بعض اإلشكاليات؛ وذلك حين يستدعي الباتاستخداماتها، ووجوه تطبيق

نصوصها في غير مواضعها، أو يوردها في غير مواردها، فتبدو عندئذ وكأنها 

مخالفة لمقاصد اإلسالم، أو منبتة الصلة بقواعده العامة وأهدافه العليا، وهو ما 

من الدراسات المتخصصة التي تُعني برسم األطر العامة، ووضع  يستلزم مزيدا  

فة، وهو الغرض الذي جاء هذا البحث القواعد المنهجية للتعامل مع السنة المشر

لخدمته، ودار لتحقيقه؛ استكماال لما شرع فيه علماؤنا األقدمون، وشق طريقه 

عظماؤنا السابقون، الذين وضعوا ضمن علوم السنة: ضرورة العلم بالناسخ 

 والمنسوخ ،والمقبول والمردود، والمحكم والمؤول......الخ.

عامل مع السنة بشكل عام، فقد جاء هذا البحث ولئن كانت تلك األصول ضرورية للت

ليضع جملة من القواعد المنهجية المتعلقة بالتفاعل مع السنة في مجال الدعوة 

ولذا  ويب اتجاهها؛اإلسالمية بشكل خاص لضبط حركتها، وترشيد خطوها، وتص

 جاء تحت عنوان: 

ِالتفاعلِمعِالنصِالنبويِالشريفمنِمعاملِفقهِالدعوةِيفِ
 :اختيار الموضوعأسباب 

اإلسالمية، وذلك من حيث مة التخصص العلمي لقسم الثقافة اإلسهام في خد -1

عنايته بالدعوة اإلسالمية وعلومها، سواء من ناحية إنشاء تلك العلوم وتأصيلها، أو 

 من حيث إتمامها وتكميلها.
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 محاولة وضع لبنة جديدة في بناء تجديد الخطاب الدعوي؛ كي يكتمل ويصبح -2

 بأركانه ومعالمه شارة هداية لدعاة اليوم والغد.

ل بعض الدعاة في استنباطها خطأ من السنة  -3 تصحيح بعض المفاهيم التي ع ج 

 النبوية نتيجة لغياب المنهجية المحددة، وتجاوز القواعد المقررة.

 :أهمية الموضوع

ها، وذلك يسهم الموضوع في ترشيد حركة الدعوة اإلسالمية، وضبط أداء دعات -1

ما يُعد ثمرة لتصحيح المفاهيم من ناحية، ورسم مالمح منهجية االستنباط والتعامل 

 مع السنة المشرفة من ناحية أخري.

ذريعة  ويتخذها الخصومحول السنة المشرفة،  تثارتفنيد بعض الشبهات التي  -2 

 لتخلي عنها.للتشهير بها، والدعوة ل

إعادة النظر في لغة الخطاب الدعوي وأساليبه التقليدية بغية التواؤم مع لغة  -3

العصر وتجلياته المعرفية، دون أن يكون ذلك علي حساب الدعوة اإلسالمية، العامة 

 ومقاصدها المستقرة.

التأكيد علي موقع السنة المشرفة من القرآن الكريم، من حيث كونها شارحة  -4

مله، ومقيدة لمطلقه، .....وليست منفصلة عنه، فضال عن أن لمبهمه، ومفصلة لمج

تكون معارضة له، إذ هي  دائرة في فلكه، غير خارجة عن مقاصده، كما ال تخرج 

 القوانين المفصلة عن مقاصد الدساتير الثابتة في واقعنا المعاصر.

 المناهج المستخدمة في البحث:

ج؛ ذلك أنه حين أتتبع جزيئات اقتضت طبيعة البحث مني استخدام أكثر من منه

النصوص لمعرفة العالقة بينها أجدني بحاجة للمنهج االستقرائي القائم علي تتبع 

 الجزيئات للوصول للكليات الحاكمة لها.

وحين أُعمل النظر في دالالت النصوص، وسياقات ورودها تصبح الحاجة ماسة 

وماتي معين وتحليله، بعد للمنهج التحليلي المعتمد علي الوصف النظم لمحتوي معل

 اإلجابة عن تساؤالته الفرعية.

وعندما استدعي القواعد العامة، واألصول الكلية لالهتداء بها في التحليل والوصول 

ما يدفعني ذلك للمنهج االستنباطي القائم علي االنتقال من  إلي نتيجة تتعلق بنّصٍ 

 لي األحكام الفرعية.المبادئ الكلية إلي الجزئية، ومن القوانين العامة إ
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وعليه فربما غلب استخدام منهج معين في البحث، لكن ذلك ال يعني أن دونه من 

 ا.المناهج لم يكن حاضر  

 :خطة البحث

جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة، وذلك علي النحو 

 التالي:

والمناهج  المقدمة: وفيها الحديث عن أسباب اختيار الموضوع، وأهميته،

 المستخدمة، وخطة البحث.

 التمهيد: وبه التعريف بأهم مصطلحات عنوان البحث.

 مراعاة الداعية للفرق بين عالقته بالنص وعالقة كل من المحدث والفقيه :المبحث األول

 مراعاة الداعية للسياق التاريخي للنصوصالمبحث الثاني: 

 التاريخية بالنص تحذر الداعية من تأييد الوقائعالمبحث الثالث: 

ِمراعاة الداعية للعرف اللغويالمبحث الرابع: 
 الستجابة السلبية للنصالداعية من ا اتحتيا : المبحث الخامس

 الخاتمة: وبها الحديث عن خالصة نتائج البحث، وأهم توصياته.

هذا وأملي أن يحقق البحث ما رجوته من إعداده، وقصدته من تأليفه، وأن يكون 

أن يكون  -سبحانه –إضافة للمكتبة اإلسالمية والثقافة االسالمية عموما، وأرجو هللا 

 ذلك العمل لوجه خالصا، وعنده متقبال.

 وصلي هللا علي سيدنا محمد، وعلي آله، وصحبه أجمعين. 

 

 الباحث:                                                         

 أيمن فايز كمال                                                          

 المدرس بقسم الثقافة االسالمية.                                               

 كلية الدعوة االسالمية بالقاهرة.                                                               
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 التمهيد:ِالتعريفِبأهمِمصطلحاتِعنوانِالبحث

ِ
 
لممفهومِال
 
 :ع

المة والع ل م: الجبل، والع ل م: الراية التي يجتمع إليها الجند، في معاجم اللغة: الع   

 والع ل م والعالمة: شيء ينصب في الفلوات تهتدي به الضالة.

والع ل م: ما يُستدل به علي الطريق  الثوب، وقد أعلمه: جعل فيه عالمة.والع ل م: رسم 

ع ال م.  من األثر، والجمع م 

فمادة "علم " قد وردت لعدة معان، لعلها تدور في مجملها إلفادة معني التميز 

والبروز، وما يترتب علي ذلك من بيان ووضوح يميز الشيء عن غيره، ويجعل 

 1رشاد.منه أداة للداللة واالست

ِالدعوة:وفقهِمفهومِال

 هذا المركب اإلضافي مكون من كلمتين: الفقه، والدعوة. 

 ف ي ل ي ت ف قَُّهوا}في اللغة يعني: العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة به. قال تعالي:  الفقهو

ين   ا شُع ْيبُ  ي ا ق الُوا}سبحانه: وقال ،[122: التوبة{ ]الّد  ا ن ْفق هُ  م  ا ك ث ير  مَّ : هود{ ]ت قُولُ  م 

نْ } :وقال ،[91 ل ك  ُهمْ  ت ْفق ُهون   ال   و   .[44: اإلسراء{ ] ت ْسب يح 

وأما الفقه في االصطالح فهو: العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 

التفصيلية، أو مجموعة األحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. 
2
 

 الطلب، والنداء، والحث علي الشيء، واإلعالم به.الدعوة في اللغة: تعني و

والثاني:  وفي االصطالح لها تعريفان: أحدهما تعريف بمعني المضمون والمحتوي.

 بالمعني الفني المهاري. تعريف لها

                                                           
، األولى بيروت، الطبعة – صادر دار:  الناشر، المصري األفريقي منظور بن مكرم بن محمد:  المؤلف العرب، لسان انظر: - 1

: عطار، الناشر الغفور عبد أحمد: الجوهري، تحقيق حماد بن إسماعيل: تأليف العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاحو .416، ص12ج
 ..مادة ) علم(1990، ص5م، ج 1987 -  ه 1407 الرابعة: بيروت، الطبعة – للماليين العلم دار
2
 ، دار العقيدة القاهرة، بدون رقم طبعة وتاريخ.9علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف،ص - 
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سالم بما حواه من عقيدة، وشريعة، وعبادة، فهي بمعني المضمون تعني: اإل

 وأخالق.

الفني المهارى تعني: عملية الدعوة لإلسالم، والتعريف به للخلق كافة،  بالمعنيوهي 

 عبر دعاة متخصصين، بوسائل مختارة ومتطورة، وفق قواعد مرسومة ومقررة.

ِركبا:ممفهومِفقهِالدعوةِ

وفقه الدعوة كمصطلح مركب يعني: الخطة المرسومة، واإلعداد الشامل للدعوة، 

تحديد لألهداف والغايات، ورصد للصعوبات والتحديات، وما يترتب علي ذلك من: 

وتقرير للمناهج والمنطلقات، وإعداد للكوادر والشخصيات، وانتقاء األساليب 

واآلليات، ودراسة واقع األشخاص والبيئات، وترتيب سلم األولويات، وما يلي ذلك 

 ح.كله من تقييم مستمر لألعمال واإلنجازات بغرض التطوير وتحقيق النجا

ِالتفاعل:ِمفهوم

ثرت كلمة )التفاعل( دون غيرها من كلمات )التعامل( أو )التعاطي( ألضفي علي آ

النص النبوي معاني الحياة؛ لتصبح صلة الداعية به كالصلة بالكائن الحي الذي 

يمكن الوعي عنه، واستنطاقه لفهم دالالته وأسراره بعد طول المعايشة، وكثرة 

حال الداعية مع النص عن غيره ممن يتعاملون معه  المخالطة، وذلك مما يميز

ال روح فيه، وما يلزم عن ذلك من النظر إليه بطريقة آلية، أو عقلية  اباعتباره كائن

حسابية ال تسمح للنص أن يعطيهم تجلياته، أو يكشف لهم عن هداياته، فيعملونه 

تدعائه بمجرد حضوره، دون مراعاة لظروف سياقاته، وال احتياط ألحوال اس

 وإراداته. 

ِمفهومِالنص:

 دالالتها اللغوية، واألصولية، وكذلك لها داللتها في العرف العام. " النص" لكلمة 

واالرتفاع، لفعل ) ن ّص( للداللة علي الظهورففي اللعة تأتي كلمة " النص" كمصدر ل

ومنه نصت الظبية رأسها، أي رفعته وأظهرته. ومنه منصة العروس، وهو الكرسي 

 الذي تجلس عليه ألجل ظهورها. وقيل النص هو الرفع إلي غاية ما ينبغي.

ويتعدى الفعل )نص( بنفسه مادام قد استُعمل للداللة علي الرفع، وإذا أريد تضمينه 

معني إضافيا، أو مغايرا ُعدي بحرف من حروف التعدية يناسب معني الفعل 

ن كقولك: نصَّ على كذا نصا  يعني: عيَّن ه  .المضمَّ
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وعند األصوليين أن النص: كل لفظ دال علي الحكم بصريحه علي وجه ال احتمال 

ان ي ةُ } كقوله تعالي: 1فيه، أو هو ما د ّل علي معني واحد من غير احتمال لغيره".  الزَّ

ان ي الزَّ دٍ  ُكلَّ  ف اْجل ُدوا و  اح  ا و  ْنُهم  ائ ة   م  ةٍ  م  ْلد   [2: النور{ ]ج 

ام فيعني: كل كالم مفهوم المعني.في العرف الع "النص" أما 
2
 

للغوية واألصولية وما أْعن يه بالنص النبوي الشريف ال يقف عند حدود الداللة ا

دالالته في العرف العام وما يشير إليه من كل كالم مفهوم للنص، بل ويتعدى 

صلي هللا عليه  -المعني؛ ذلك ألني قصدت بالنص النبوي كل ملفوظ أو ملحوظ للنبي

يمكن االستناد إليه، واالستدالل به علي أمر ما، وإنما ذكرت كلمة " النص"  وسلم_

في العنوان للتغليب ال غير، باعتبار أن أكثر ما يتم استدعاؤه من السنة هو األقوال 

 ال األفعال.

وعليه فالمقصود العام لعنوان البحث هو: مجموعة من القواعد التي يستهدي بها 

عْ  ل ما في تفاعلهم الواعي مع السنة النبوية المشرفة، بغرض الدعاة، ويتخذونها م 

 استقامة الفهم، وسالمة التطبيق.

 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                           
1
، وتسير الوصول إلي قواعد األصول 48ص  2003اللمع في أصول الفقه ألبي اسحاق الشيرازي، بيروت دار الكتب العلمية  - 

 135البغدادي الحنبلي صلإلمام عب المؤمن بن عبد الحق 
الكفوي أبو البقاء، أيوب بن موسي . الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق عونان درويش، محمد  - 2

ِ.366ص 4المصري، دمشق، منشورات وزارة الثقافة  مج
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ِالبحثِاألول

ِعالقتهِبالنصِوعالقةِكلِمنِاحملدثِوالفقيهمراعاةِالداعيةِللفرقِبنيِ
يلتقااي أحاادهم ماان المحاادث والفقيااه، وقااد  يشااارك الداعيااة فااي عالقتااه بااالنص كاال  

تظااال هنااااك حااادود فاصااالة تمياااز عمااال كااال  الوجاااوه، وماااع ذلاااكن بعاااض بأخياااه مااا

 الحدود بالنظر إلى ثالث زوايا: وربما تلخصت هذه ،واحد منهم عن اآلخر

 :أدوات وآليااااات  الثالثااااةو. الغايااااة والهاااادف :الثانيااااةو .: مجاااااالت العماااالاألولااااى

 ماااع الااانص. وفيماااا يلاااي القااااءفاااي تفاعلاااه  والداعياااة  ،والفقياااه ،كااال مااان المحااادث

ِ :ذلكالضوء علي 
 أوالِاحملدث:

 منِحيثِجمالِالعمل:-أ

ولاااذلك عااارف  ؛دراساااة أحاااوال سااانده ومتناااههاااو  نصمجاااال عمااال المحااادث ماااع الااا

حااوال أعاارف بهااا علاام مصااطلح الحااديث بأنااه: "علاام بااأحوال وقواعااد يُ  ونالمحاادث

.السند والمتن من حيث القبول والرد"
1

 

ولاايس ماان  ،المحاادث هااي للاانص ماان حيااث ساانده ىهااذا فأولويااة النظاار لااد ىوعلاا

إذ إن ذلااااك ماااان عماااال متخصااااص  ،يااااث كشااااف دالالتااااه، واسااااتخراج أحكامااااهح

 ا لعمل المحدث.آخر ربما يجيء عمله تالي  

 منِحيثِاهلدفِوالغاية:ِ_ب

وتميياااز المقباااول مااان  ،الااانص هاااو بياااان الصاااحيح مااان غيااارهث مااان حااادّ هااادف المُ 

الاااذي ال يصااالح  المقباااول الاااذي يصاااح باااه االقتاااداء واالهتاااداء، والماااردود .الماااردود

نظاااارة المحاااادث للساااانة، فصااااار  علااااى ثاااارت هااااذه الغايااااةأفقااااد " لهااااذا ؛ ولااااذلك 

مااان قاااول  -صااالى هللا علياااه وسااالم -مفهومهاااا لدياااه يشااامل كااال ماااا نُقااال عااان النباااي

-نبيوفعااال، وإقااارار، ووصاااف خْلقاااي أو ُخلقاااي؛ ألن هاااذا كلاااه يصااالح لالقتاااداء باااال

ف باااه كالوصاااف الخ   -صااالى هللا علياااه وسااالم لقاااي، وأكثااار مااان ذلاااك أدخااال أو يعااارَّ

عاماااة المحااادثين فاااي مفهاااوم السااانة ماااا أضااايف إلاااى الصاااحابي والتاااابعي؛ ألنهماااا 

                                                           
1
السخاوى.  محمد بن عثمان  بن بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد بن لمحمد األثر، علم في الملقن ابن لتذكرة األبهر التوضيح - 

طحان  أحمد محمود الحديثية، المصطلحات معجم. و28، صم1998 - هـ 1418 - األولى السلف، الطبعة أضواء مكتبة: الناشر
 42،صوآخرون
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خيااار النااااس قرناااي ثااام محااال أساااوة واقتاااداء بسااابب تزكياااة النباااي لهماااا بقولاااه: " 

 1......."الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

 مااان حياااث القاااوة تاااهعطااااؤه رتبإتحقياااق الااانص، وتصااافيته و المحااادث هااايفغاياااة 

 والقبول والرد. ،والضعف

 دواتِواآلليات:األِمنِحيثِ_ج

أدوات المحااااادث ماااااع الااااانص هاااااي معرفاااااة أحاااااوال الرجاااااال، أو علااااام الجااااارح 

يتوقااااف عماااال والتعااااديل عمومااااا، وكااااذلك االحاطااااة بطاااارق المرويااااات، ولهااااذا ال 

شاااترط فاااي حقاااه معرفاااة قواعاااد ت متخصاااص آخااار يُ االمحااادث علاااي اماااتالك أدو

سااااليبها ، أللغاااة واالساااتنباط وطااارق االساااتدالل ، ساااواء منهاااا البيانياااة المتعلقاااة با

شااااااروط وأدوات  ألنهااااااا ؛قااااااة بقواعااااااد االسااااااتدالل الصااااااحيحالمنطقيااااااة المتعل وأ

منهااا، ولااذلك يغلااب خاصااة بغياار المحاادث الااذي ال يحتاااج فااي الغالااب إلااي شاايء 

لغااة الوصاافية البيانيااة ألحااوال السااند والاارواة عماال المحاادث ولغااة خطابااه ال ىعلاا

 ال غير. 

ماااع الااانص هاااو سااانده، وأن غايتاااه  ا أن مجاااال المحااادثوعلياااه فقاااد باااات واضاااح  

ماااان حيااااث القبااااول أو الاااارد، وأن أدواتااااه هااااي ماااان ذلااااك هااااي تمييااااز النصااااوص 

 معرفة أحوال الرجال وطرق المرويات.

 ثانياِالفقيهِ:

 منِحيثِجمالِالعمل:ِ_أ

ماااان الاااانص هااااو االسااااتنباط ، وكشااااف وجااااوه الداللااااة السااااتخراج  مجااااال الفقيااااه

ه بأنااااه " علاااام بقواعااااد فقاااااألحكااااام الشاااارعية؛ ولااااذلك يعاااارف االصااااوليون علاااام ال

يتوصل بها إلي استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية" 
2
. 

 ،ص ، فااإن الفقيااه هااو ماان يسااتنبط منااهلاائن كااان المحاادث هااو ماان يتأكااد ماان الاانو

ياادل عليااه ماان أحكااام، ولعاال فهاام العلماااء لاادور الفقيااه القااائم علااي  ويسااتخرج مااا

، إذ ربماااا يقتصااار دور يباااين الفروعااااالساااتنباط هاااو ماااا جعلهااام يفرقاااون بيناااه و

األخيااار علاااي الحفاااظ والجماااع دون القااادرة علاااي االهتاااداء لماااا فاااي النصاااوص مااان 

 .دئذ من نقلة الفقه ال من الفقهاءفيصبح عن ،أحكام

                                                           
1
لحديثي، للباحث عماد الدين ، بحث بعنوان: مفهوم نقد المتن بين النظر الفقهي والنظر ا39إسالمية المعرفة، السنة العاشرة، العدد:  - 

 85الرشيد،ص
2
 - 
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أن  :لااااام مااااان تعاااااريفهم الفقاااااه باساااااتنباط األحكاااااامعُ "  :شااااايكرماااااام الزقاااااال اإل 

وأن حافظهااااا لاااايس  ،المسااااائل المدونااااة فااااي كتااااب الفقااااه ليساااات بفقااااه اصااااطالحا

 :قااااال .فاااي باااااب اإلجمااااع مااان شااارح المستصااافى يوباااه صااارح العبااادر ،بفقياااه

وإنماااا الفقياااه هاااو المجتهاااد الاااذي  ،والعاااارف بهاااا فروعاااي ،وإنماااا هاااي نتاااائج الفقاااه

ويااادونها  ،يناااتج تلاااك الفاااروع عااان أدلاااة صاااحيحة فيتلقاهاااا مناااه الفروعاااي تقليااادا

 :وقاااال الغزالاااي .هااام نقلاااه فقاااه ال فقهااااء :ونحاااوه قاااول ابااان عباااد الساااالم .ويحفظهاااا

إذا لاااام يااااتكلم الفقيااااه فااااي مسااااألة لاااام يساااامعها ككالمااااه فااااي مسااااألة ساااامعها فلاااايس 

 1".بفقيه

من  بين من يقتصر دوره علي حفظ النصه كذلك في بيان الفرق ومما يستأنس ب
 بن هللا عبيدعن وبين دور الفقيه في الفهم والتحليل، ما جاء  ،المحدثين وغيرهم

 فيها، يجبه فلم مسألة، عن فسأله رجل فجاءه األعمش مجلس في كنت: قال عمرو،
: قال أين؟ من: قال .كذا فيها القول: قال .فيها لقُ  نعمان يا: فقال حنيفة أبو فإذا ونظر
 2.األطباء وأنتم الصيادلة نحن: األعمش فقال: قال .حدثتناه حيث من
، ْبن ب ْشر عنو  ل يد  أ ل ن ي: ق ال   يُوُسف   أ ب ي ع نْ  اْلو  شُ  س  ْسأ ل ٍة، ع نْ  اأْل ْعم  أ ن ا م  ُهو   و   ال   و 

، ْبتُهُ، غ ْير  نْ : ل ي ف ق ال   ف أ ج  يث  : ف قُْلتُ  ي ْعقُوُب؟ ي ا ه ذ ا قُْلت   أ ْين   م  د  ي ب اْلح  دَّثْت ن ي الَّذ   ح 

، دَّثْتُهُ، ثُمَّ  أ ْنت  يث   ه ذ ا أل  ْحف ظُ  إ نّ ي ي ْعقُوبُ  ي ا: »ل ي ف ق ال   ح  د  نْ  اْلح  ع   أ نْ  ق ْبل   م   ي ْجت م 

اك   ا أ ب و  ْفتُ  م  يل هُ  ع ر  .«اآْلن   إ الَّ  ت أْو 
3
 

 والغاية:منِحيثِاهلدفِِ_بِ

كماااا أن مجاااال الفقياااه هاااو تحليااال الااانص وكشاااف دالالتاااه، فاااإن غرضاااه مااان هاااذا 

لنصااااوص ماااان حيااااث التحلياااال هااااو تقرياااار األحكااااام الشاااارعية ، وتحديااااد موقااااع ا

ماااان حيااااث القبااااول  تااااهكااااان المحاااادث يعطااااي للاااانص رتب وإن .العماااال والتاااارك 

حجيتاااه مااان حياااث العمااال والتااارك؛ ذلاااك ألن الااانص قاااد  هفاااإن الفقياااه يعطيااا ،والااارد

وال يعتبااااره  ،إال إن الفقيااااه ال يعماااال بااااه، يكااااون صااااحيحا ومقبااااوال لاااادي المحاااادث

أو آلخر.حجة لسبب 
4
 

والنظااار للنصاااوص مااان حياااث العمااال  ،مااان تقريااار األحكاااام -وغاياااة الفقياااه هاااذه 

صااار ينظاار حيااث "  ،الفقيااه للساانة النبويااة ةا علااي نظااركااان لهااا تأثيرهاا -والتاارك

                                                           
1
تحقيق ضبط ، هـ794سنة الوالدة / سنة الوفاة ، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه - 

 م2000 -هـ 1421النشر  سنة،الناشر دار الكتب العلمية، نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر
 17، ص1، جمكان النشر لبنان/ بيروت

2
زمرلي،  أحمد فواز الرحمن عبد أبو: وتحقيق القرطبي، دراسة النمري هللا عبد بن يوسف عمر وفضله، ألبي العلم بيان جامع:  - 

 257، ص2، جهـ 2003-1424 األولى حزم، الطبعة ابن دار - الريان مؤسسة: الناشر
3
 256نفسه، صالمرجع  - 
4
الحديث إن كان مقبوال وجب العمل بمقتضاه، ما لم يكن مجتهد يصرفه عن مقتضى ما سمع، أو نقل إليه دليل فيجب عليه متابعة  - 

 الدليل، وذلك كترك العام إلى الخاص، والمطلق إلى المقيد، والمرجوح إلى الراجح، وغير ذلك. مما قرره العلماء.
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فقاااط، وأصااابح يعرفهاااا بأنهاااا: ماااا الساااتنباط الفقهاااي إليهاااا مااان خاااالل ماااا يصااالح ل

نقاال عاان رسااول هللا ماان قااول، أو فعاال، أو إقاارار، وأخاارج ماان مفهااوم الساانة مااا 

لقيااة والُخلقيااة، ولاام  نُقاال عاان النبااي ممااا ال يصاالح لالسااتنباط الفقهااي، كصاافاته الخ 

مماااا ال  -النباااي مااان األفعااااليقتصااار علاااى ذلاااك بااال أخااارج بعاااض ماااا نُقااال عااان 

من دائرة االحتجاج". -يصلح لالستنباط
1
 

واسااااتخراج  ،هااااي اسااااتنباط المعاااااني وصماااان النصاااا هاااااءغايااااة الفقولمااااا كاناااات  

إذ مااانهم مااان ،  فقاااد تباينااات اتجاهااااتهم فاااي منهجياااة االساااتنباط، األحكاااام الشااارعية

لاااي دون النظااار إ األفاظهااا د حااادودويقاااف عنااا وصاهر النصاااويعتماااد علاااي ظاااكاااان 

يطااااارح كاااااان ومااااانهم مااااان . لظاهرياااااةبا ءهاااااؤالرف ، وقاااااد ُعاااااالخفياااااة امعانيهااااا

 ، وهاااااؤالءالظاااااواهرداللاااااة ويتمساااااك بالمعااااااني ولاااااو خالفااااات  ،الظاااااواهر جانباااااا

قاااد يفااارط  اهر والمعااااني معاااا إال أناااهومااانهم مااان يتمساااك باااالظو ،الباطنياااةب رفاااواعُ 

، وقاااد وتقاااديم المعااااني المعقولاااة عليهاااا ،المعااااني إلاااي حاااد مخالفاااة النصاااوص فاااي

فاااي غيااار ، ومااانهم مااان يجماااع باااين الظااااهر والمعناااي باااالعقالنيينهاااؤالء اشاااتهر 

 .الغالباألمة ر وجمه يمثلون وهؤالءإفراط وال تفريط، 

الشااااطبي باختصاااار إلاااي تلاااك االتجاهاااات فاااي فهااام النصاااوص اإلماااام وقاااد أشاااار 

الظاهريااااااة"  و"الباطنيااااااة" و" لااااااي : " وقساااااامهم إ ،واسااااااتنباط المعاااااااني منهااااااا

.و" العلماء الراسخون في العلم" المتعمقون في القياس"
2

 

 دواتِواآلليات:منِحيثِاألِ_جِ

                                                           
1
، بحث بعنوان: مفهوم نقد المتن بين النظر الفقهي والنظر الحديثي، للباحث عماد الدين 39السنة العاشرة، العدد: إسالمية المعرفة،  - 

 ، مرجع سابق.85، 84الرشيد،ص
2
لقائل أن يقول: إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني على المعرفة بمقصود الشارع، نص الشاطبي في الموافقات : "  - 

 أن النظر ههنا ينقسم بحسب التقسيم العقلي ثالثة أقسام: :والجواب رف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له؟فبماذا يع
أحدها أن يقال: إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به، وليس ذلك إال بالتصريح الكالمي مجرًدا عن تتبع المعاني التي 

اظ بوضعها اللغوي؛ إما مع القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على حال، وإما مع يقتضيها االستقراء وال تقتضيها األلف
ألبتة، ويبالغ في  ؛ فوجهها غير معروف لنا على التمام، أو غير معروفعضالقول بمنع وجوب مراعاة المصالح، وإن وقعت في ب

قياس، وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقا، وهو رأي هذا حتى يمنع القول بالقياس، ويؤكده ما جاء في ذم الرأي وال
في كتاب القياس إن شال هللا؛ فإن  هالظاهرية الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص، ولعله يشار إلي

 اآلخر من هذا؛ إال أنه ضربان: والثاني في الطرف القول به بإطالق أخذ في طرف تشهد الشريعة بأنه ليس على إطالقه كما قالوا.
األول: دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر وال ما يفهم منها وإنما المقصود أمر آخر وراءه، ويطرد هذا في جميع 
الشريعة؛ حتى ال يبقى في ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع، وهذا رأي كل قاصد إلبطال الشريعة، وهم 
الباطنية؛ فإنهم لما قالوا باإلمام المعصوم لم يمكنهم ذلك إال بالقدح في النصوص والظواهر الشرعية لكي يفتقر إليه على زعمهم، 
ومآل هذا الرأي إلى الكفر والعياذ باهلل، واألولى أن ال يلتفت إلى قول هؤالء؛ فلننزل عنه إلى قسم آخر يقرب من موازنة األول، 

، بحيث ال تعتبر الظواهر والنصوص إال بها على اظ ي: بأن يقال: إن مقصود الشارع االلتفات إلى معاني األلفالضرب الثان وهو:
اإلطالق، فإن خالف النص المعنى النظري اّطرح وقدم المعنى النظري، وهو إما بناء على وجوب مراعاة المصالح على اإلطالق، أو 

في  حتى تكون األلفاظ الشرعية تابعة للمعاني النظرية، وهو رأي "المتعمقين على عدم الوجوب، لكن مع تحكيم المعنى جًدا
 القياس"، المقدمين له على النصوص، وهذا في طرف آخر من القسم األول.

والثالث: أن يقال باعتبار األمرين جميعا، على وجه ال يخل فيه المعنى بالنص، وال بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد ال 
". ، وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخين؛ فعليه االعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع1ف فيه وال تناقضاختال

المحقق : أبو عبيدة ،هـ(790المؤلف : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى : ات، الموافق
  133،134، ص3، جم1997هـ/ 1417الطبعة : الطبعة األولى ، ابن عفانلناشر : دار ، امشهور بن حسن آل سلمان
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أدوات الفقياااااه للتعامااااال ماااااع الااااانص هاااااي معرفاااااة قواعاااااد االساااااتنباط، وطااااارق 

االسااااتدالل ؛ ولهااااذا يكااااون مرجعااااه مااااا قاااارره علماااااء أصااااول الفقااااه ماااان قواعااااد 

 .علي السواء معانيهاالنصوص و المتعلقة بظواهر االستنباط

الااانص لغاااة، مااان عماااوم وخصاااوص، وإطاااالق  موالماااراد بالظااااهر: ماااا يتعلاااق بفهااا

عيناااا علاااى فهااام جااااز، وكاااذلك كااال ماااا كاااان مُ موتقيياااد، وأمااار ونهاااي، وحقيقاااة و

 النحوية والصرفية والبيانية والبالغية. كالمعاني ،النص من المعاني العربية

ومقاصااااد  ،بداللااااة الاااانص علااااى العلاااال واألساااابابوالمااااراد بااااالمعنى: مااااا يتعلااااق 

والمفاسااااد فااااي  ،واألشااااباه والنظااااائر، ووجااااوه المصااااالح فااااي الطاعااااات ،المااااتكلم

 .المخالفات

وإن كااااان اإلمااااام اباااان القاااايم ياااارى أن معرفااااة قواعااااد المعاااااني أشااااد خطاااارا ماااان 

فهاااام الظاااااهر قاااادر مشااااترك بااااين كاااال ماااان  معرفااااة قواعااااد الظااااواهر؛ ذلااااك ألن

لتعلقاااه بعماااوم اللفاااظ وخصوصاااه، وإطالقاااه وتقيياااده، وغيااار يعااارف لغاااة العااارب، 

ذلاااك مااان القواعاااد اللغوياااة، بخاااالف المعناااى الاااذي ال يفهماااه إال أهااال االساااتنباط، 

فياااه وماااراد الماااتكلم مااان كالماااه بحياااث ال يااادخل  ،لتعلقاااه باااالزم المعناااى ونظاااائره

من المراد. غير المراد، وال يخرج منه شيء
1

 

فاااإن صاااياغة الفقياااه هاااذا وإن كانااات صاااياغة المحااادث صاااياغة وصااافية بيانياااة ، 

حكاااام الفقهياااة تمثااال جملاااة األأن باعتباااار وذلاااك  ،القانونياااة بغةيغلاااب عليهاااا الصااا

 ياااة،حياتال هالتشاااريعات والقاااوانين الالزماااة لضااابط عالقاااة االنساااان وتنظااايم شااائون

 أموراتساااااواء فاااااي ذلاااااك المااااا ،وألجااااال هاااااذا جااااااءت رتباااااة األحكاااااام مختلفاااااة

وواجاااب ، ومنااادوب ، ومبااااح فاااي الماااأمورات إلاااي  ،فماااا باااين فااارض ،المنهيااااتو

 محرم، ومكروه في المنهيات .

 : ثالثاِالداعية

 :جماالتِالعملِ_أِ

كماااا يفعااال  تهالااانص هاااو مجااارد التأكاااد مااان صاااح لااايس محااال عمااال الداعياااة مااان

كماااا هاااو دور الفقياااه، وإنماااا  مناااه مجااارد اساااتنباط الحكااام الشااارعي المحااادث ، وال

 يتسع مجال الداعية حتي يشمل ما يلي:

                                                           
1
، طه عبد الرؤوف سعد،وتحقيق: دراسة، هـ751محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمينانظر: :  - 

 268،صم1968هـ/1388،مكتبة الكليات األزهرية، مصر، القاهرة، الناشر:
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ومااا يااوحي بااه الاانص ماان دالالت اإلصااالح العااام فااي  ،_ كشااف أوجااه الهدايااة1

 المجاالت المختلفة .

ونظاارة يساايرة بااين تناااول الفقيااه للنصاااوص التااي وردت فااي شااأن فريضااة الحاااج 

لهاااا ماااا يتمياااز باااه ماااثال وباااين تنااااول الداعياااة لااانفس النصاااوص نااادرك مااان خال

الداعياااة فاااي هاااذا المجاااال . ففاااي الوقااات الاااذي يركاااز فياااه الفقياااه علاااي اساااتنباط ماااا 

وحااارام مااان تلااك النصاااوص نجاااد الداعياااة أيجااوز وماااا ال يجاااوز ، وماااا هااو حاااالل 

رغاااام أهميتهااااا ومشاااااركة الفقيااااه فيهااااا _ إلااااي اسااااتخراج  -يتجاااااوز هااااذه المسااااائل

لااااك النصااااوص. فنااااراه يعنااااي مااااثال الاااادالالت التربويااااة والحضااااارية المتعلقااااة بت

بالحاااديث عااان رؤياااة اإلساااالم للتواصااال اإلنسااااني ، ودعوتاااه للتعاااارف عبااار لقااااء 

وقااااد تنوعاااات ألساااانتهم  ،كاااال حاااادب وصااااوب عااااالمي يتالقااااى فيااااه الناااااس ماااان

وياااااري ، وتتفاعااااال عباااااره الثقافاااااات ،التجااااااراتيتباااااادلون خاللاااااه و قاعهم،وأصااااا

ينشاااده اإلساااالم ، ذلاااك المجتماااع الجمياااع خاللاااه صاااورة المجتماااع اإلنسااااني الاااذي 

الااذي يااأمن فيااه اإلنسااان علااي نفسااه ومالااه ، باال تااأمن فيااه العااوالم بعضااها علااي 

ماااا يمكااان اساااتنباطه مااان أشاااكال االصاااالح فاااي مجاااال م غيااار ذلاااك الاااي ،بعاااض

 االجتماع والعمران البشري.

مااااة السااااتنزال الاااانص وتطبيقااااه ، إذ ئيااااد طبيعااااة المرحلااااة التربويااااة المال_ تحد 2

ماااة الواقاااع ءقااادرة الااانفس ومال ةيسااات متعلقاااة باااوفرة الااانص دون مراعااااألة لالمسااا

 للتطبيق .

المقاصااااد العامااااة للاااادعوة االسااااالمية، وأهاااادافها _ معرفااااة موقااااع الاااانص ماااان 3

و مطلاااوب طلاااب طلاااب وساااائل أ ا، ومعرفاااة ماااا إذا كاااان الااانص مطلوباااالكبااارى

 .لمصالحلتحقيق ايباح قد إذ إن ما يحرم سدا للذرائع مقاصد ؛ 

_ اساااتفرال الوساااع فاااي البحاااث عااان سااابل تنفياااذ الااانص فاااي الواقاااع ، واالجتهااااد 4

فاااان  الحاااالل مااان الحااارام،ولااائن وقاااف دور الفقياااه عناااد بياااان  .فااي طرائاااق تطبيقاااه

اتخااااذ و، وجلباااه علاااي الداعياااة أن يساااعي لتاااوفير المنااااخ المناساااب لتنفياااذ الحاااالل

 الالزمة للوقاية من الحرام ودفعه.جراءات اإل

ِاألهدافِوالغايات:ِ_ب

فاااي ذلاااك  ى العمااال باااه، مساااتخدما  لداعياااة مااان الااانص هاااو حمااال النااااس علاااهااادف ا

نص مرحلاااة قنااااع المشاااروعة ؛ ولاااذلك يتجااااوز باااالمااان أدوات اإل كااال ماااا يمكااان

ِإلي بيان الحكمة التشريعية فيه .ه منبيان الحكم الشرعي 
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حاااادوده حااااين يقفااااون علااااى كااااان الناااااس مااااع الفقيااااه يحااااافظون علااااي الاااانص وإن 

، ويرونااااه  حااااين ياااادركون حكمتااااه تعقااااال ، فااااإنهم مااااع الداعيااااة يثقااااون فيااااهتعباااادا

 سبيال وحيدا لنجاتهم في الدنيا واالخرة .

ه إن الداعيااااة مطالااااب بتفعياااال الاااانص فااااي الواقااااع ، وتحويلااااه إلااااي حاااااكم وموّجاااا

لاااذلك الواقاااع وضاااابط التجاهاتاااه ، ولاااذلك يخرجاااه الداعياااة مااان ياااد الفقياااه بعاااد أن 

 في واقع معاش . ماثلة إلي صورة حيةليحوله نظريا  كان قالبا

ز في دنيا التعدين هناك من ينقب عن المعدن، وهناك من يتحقق من المعادن ويميّ 

بعضها عن بعض، ويحدد درجات كل معدن ورتبته، وهناك من يسوق لتلك المعادن 

 ووسائلها المتطورة.  سواق مستخدما في ذلك كل سبل الدعايةويعرضها في األ

، لسااايناريو ، ومؤلاااف الفكااارة ومبااادعهاعاااالم هنااااك كاتاااب افاااي عاااالم الفااان واإلو

 وهنااااك المخااارج الاااذي ينقااال فكااارة المؤلاااف للنااااس ، ويساااتخدم فاااي ذلاااك كااال ماااا

حاااق االنتقااااء  ، ولهاااذا يكاااون لاااهثيرقنااااع وأدوات التاااأبا مااان سااابل اإلياااراه مناسااا

 .والتغيير أحيانا

 ،عابياالساااات هااااونمااااا دوره األهاااام إ ،هااااو النقاااال واالسااااتدعاءفلاااايس دور الداعيااااة 

ألحااااوال الاااانص وفقااااه ااالسااااتنزال ، وبهااااذا يجمااااع بااااين فقااااه ومعرفااااة شااااروط 

الااااتمكن ماااان أدوات تسااااويق الاااانص ، وإقناااااع  األكباااار هااااوالداعيااااة  هاااام .والاااانفس

 .هتنفيذو هلتطبيقلمناخ المناسب الناس بصالحيته ، وخلق ا

 األدواتِواآلليات:ِ_جِ

الشاااااك أن الداعياااااة بحاجاااااة إلاااااي أدوات المحااااادث والفقياااااه حاااااين يتعامااااال ماااااع 

أصااااااول و غني عاااااان معرفااااااة قواعااااااد االسااااااتدالل النصااااااوص ،إذ هااااااو ال يساااااات

وال يغااااض الطااااارف عاااان سااااالمة الاااانص وصاااااالحيته  االسااااتنباط ماااان ناحيااااة ،

لالساااتدالل مااان ناحياااة ثانياااة ، لكناااه لماااا كانااات مجااااالت عملاااه ماااع الااانص أوساااع 

ات ومصااادر تتناسااب المحاادث والفقيااه كااان بحاجااة إلااي آلياا ماان مجاااالت كاال ماان

 . وأهم تلك االدوات ما يلي: وتتسع باتساعها ،وهذه المجاالت

فااي كافااة شاائونه نسااان ماان تطااور مااا انتهااي إليااه اإل :قصااد بااهويُ  :ِفقهههِالواقههعِ-1

وماااا ناااتج عااان ذلاااك مااان آثاااار وتغيااارات علاااي أشاااكال حياتاااه  المادياااة والفكرياااة

 وأنماط سلوكه .

دوات واآللياااات لفهااام نياااة ،والفكرياااة ،و المكانياااة مااان األفاااالواقع بكااال أبعااااده الزما

 جانااابواساااتخراج هداياتاااه ، هاااذا مااان  ،اعياااة لااادالئل الااانص ، وكشاااف تجلياتاااهالد
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 لترتياااب سااالم األولوياااات، وانتقااااءرورة فهااام الواقاااع ضااافاااإن  ومااان جاناااب آخااار

 .والتنفيذلتطبيق لحوال ات واألأنسب االوق تحيّن، وأفضل الوسائل

ماااان حيااااث ، نسااااانية إدراك واقااااع الاااانفس اإل :ويقصااااد بااااه :ِفقهههههِالههههنف ِ–2ِ

تتعلااااق التركيااااب والتكااااوين، ومااااا يترتااااب علااااى ذلااااك ماااان خصااااائص وأساااارار 

 بميولها، وطرائق استجابتها، وتأثير علومها ومعارفها في أعمالها اإلرادية.

وعلااام ، اإلنساااانية عموماااايعناااي بالدراساااات وعلاااي هاااذا يصااابح علاااي الداعياااة أن 

 ، إلاااى غيااار ذلاااكقوالمنطااا وكاااذلك علااام التااااريخ، واالجتمااااع، ،الااانفس خصوصاااا

معرفاااة مااان تلاااك العلاااوم التاااي هاااي ثمااارة لدراساااة الااانفس ، وطريقاااة تفكيرهاااا، و

 أحوالها .

نصاااوص ومكناااون الفطااارة بغيااار هاااذا الفقاااه ال يمكااان إدراك نقااااط التالقاااي باااين ال

ماااان ثااااّم خاطااااب الفطاااارة ، ويفااااي األصاااال ل نسااااانية ؛ ذلااااك ألن الاااانص ناااازلاإل

وماااا تها، اوضااارور اويضااابط أشاااواقهيصاااوب اتجاهاتهاااا هاااو ، ومعهاااا  يتجااااوب

ن تفعيااال حساااناااه ال يُ إداخل تلاااك الفطااارة ويعااارف مفاتحهاااا فلااام يااادرك الداعياااة مااا

 .النصوص وحمل الناس عليها

 مناهجِاألنبياءِيفِالدعوةِ_3

باعتباااارهم الااادعاة  ،والمرسااالين نبيااااءري للداعياااة االطاااالع علاااي منااااهج األضااارو

لاااال زماااان ال هماالوائاااال الااااذين رساااام هللا لهاااام طريااااق الاااادعوة األمثاااال ، وعصاااام

 والخطأ فيه.

هااادافهم وإن اتفقااات أ -وقاااد تنوعااات منااااهج هاااؤالء األنبيااااء كماااا تنوعااات وساااائلهم

ا اختلاااف وذلاااك ألن الواقاااع الاااذي واجهاااه أحااادهم ربمااا -وغاااايتهم العاماااة  ىالكبااار

. إذ مااانهم مااان واجاااه واقعاااا كاااان االنحاااراف فياااه ه اآلخااارواجهاااعااان الواقاااع الاااذي 

يتعلاااق بالتصاااور العقااادي كماااا هاااو الشاااأن ماااع نباااي هللا ناااوح ونباااي هللا اباااراهيم _ 

آخاااار يواجااااه واقعااااا استشااااري فيااااه الفساااااد نبااااي  عليهمااااا السااااالم _،  بينمااااا كااااان 

ثالاااث واقعاااا كاااان النااااس وواجاااه  ،كماااا هاااو شاااأن سااايدنا شاااعيب ماااع قوماااه ،الماااالي

كماااا  ،والحرماااان مااان الحقاااوق والحرياااات ،عاااانون فياااه ظلااام االساااتبداد السياسااايي

ماااا الساااالم __ وكااااان هاااو شاااأن نباااي هللا موسااااي ومعاااه أخاااوه هااااارون __ عليه

كمااا كااان ساايدنا لااوط  ،رابااع يواجااه انحرافااا أخالقيااا وخروجااا علااي العاارف العااام

الساااالم سااايدنا صاااالح وسااايدنا هاااود _ عليهماااا  عااان الساااابقين واختلاااف ،ماااع قوماااه

انااااي التقاااادم الزراعااااي والعمرفيااااه م د  خْ تُ اْسااااانحرافااااا حضاااااريا _ فااااي مواجهتهمااااا 
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نبيااااء ماااع الواقاااع ، وربماااا تشاااابه واقاااع هاااؤالء األفاااي التجبااار والتسااالط واالحاااتالل

أو اختلاااف فكاااان  –محماااد _صااالي هللا علياااه وسااالم خااااتم األنبيااااء الاااذي واجهاااه 

 ساليب .شكل ما يناسبه من المناهج واألكل تخذ مع ي

فتاااااريخ دعااااوة االنبياااااء والمرساااالين مااااادة مهمااااة لترشاااايد عماااال الداعيااااة ،وفقااااه  

 للاااااانص والاااااانفس ، وكااااااذلك تاااااااريخ الاااااادعاة األقاااااادمين الااااااذين خلفااااااوا االنبياااااااء

 لدعاة العاصرين.االستفادة مهمة والمرسلين هي مادة 

والداعياااة  ،والفقياااه ،المحااادث :كااال مااان موقااافباااين  اأن هنااااك اختالفااا جملاااة القاااول

، وأن علااااي الداعيااااة أن يااااتفهم أن دوره أوسااااع ماااان دور دلااااةالنصااااوص واأل ماااان

لكنهمااااا ال يمكاااان أن يكونااااا  ،وأنهمااااا قااااد يعاونانااااه ويخدمانااااه المحاااادث والفقيااااه ،

 بديال عنه ؛ وذلك ألن :

   . المحدث ينقب ، والفقيه يركب ، والداعية يسوق ويبلغ 

  اعياااااة يتأمااااال والد ،حقاااااق الااااانص ، الفقياااااه يساااااتخرج أحكاماااااهالمحااااادث ي

 أحواله.

  ة ، وعمااال الفقياااه فاااي مجاااال التوعياااةعمااال المحااادث فاااي مجاااال التصااافي ،

 وهو أوسع وأرحب . ،وعمل الداعية في مجال التربية

   عمااال المحااادث ماااع الااانص فاااي سااانده مااان حياااث القباااول والااارد ، وعمااال

وعماال الداعيااة مااع  ،لاانص فااي حكمااه ماان حيااث العماال والتااركالفقيااه مااع ا

 ايته من حيث التنزيل والوقت .النص في حاله وهد

   يبحاااث  فالداعياااة ،ياااه يبحاااث فاااي الااانص عااان الحكااام الشااارعيكاااان الفقوإن

فاااإن حكاااام ، األينحصااار دوره فاااي فقاااه  عااان الحكماااة التشاااريعية ، أوفياااه 

ااامفقاااه ال ليشااامل دورهيتساااع الداعياااة  ك  ويصااابح الداعياااة هاااو ‘ واألحاااوال ح 

ن جمع فوعى، وليس من جمع فأوعى !  م 
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ِالبحثِالثاني:

ِلسياقِالتارخييِللنصوصالداعيةِلمراعاةِ
النصاااوص والشاااواهد التاااي يساااتدعيها الداعياااة لتأيياااد فكرتاااه ليسااات علاااى درجاااة 

نهاااا ماااا هاااو مطلاااق غيااار مقياااد مف، ذلاااك ألن يااااإللااازام ووجاااوب التكل واحااادة مااان

بزماااان أو مكاااان أو أشاااخاص، ومنهاااا ماااا هاااو نسااابي قاااد قامااات الشاااواهد والقااارائن 

تقييااده باازمن أو حااال، وعاادم التفااات الداعيااة لمثاال هااذا الفااارق يجعلااه يضااع علااى 

النصاااوص ويوردهاااا فاااي غيااار مواردهاااا الصاااحيحة، وهاااو ماااا يترتاااب علياااه خلااال 

فااااي حركااااة الاااادعوة وعرقلااااة مساااايرتها، ولنأخااااذ علااااى ذلااااك مثااااالين ماااان الساااانة 

 النبوية المشرفة:

لبالد المشركين، والتحذير من في السنة النبوية ورد النهي عن السفر ِ:الثالِاألول

ْن » اإلقامة بين ظهرانيهم، وذلك من مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: "  ىء  م  أ ن ا ب ر 

ين   ك  «ُكّل  ُمْسل ٍم يُق يُم ب ْين  أ ْظُهر  اْلُمْشر 
1

ِوما كان على شاكلته.، 
وإياااراد الداعياااة لمثااال هاااذه النصاااوص علاااى عمومهاااا دون وضاااعها فاااي إطارهاااا 

التااااريخي الصاااحيح يحولهاااا إلاااى عاااائق يحاااول دون تحقياااق التعاااارف والتعاااايش 

اإلنساااني الااذي دعااا إليااه اإلسااالم ماان ناحيااة، ويمنااع ماان تبليااغ الاادعوة اإلسااالمية 

 من ناحية ثانية. -كما هو طبيعتها -للخلق كافة

وحرمااااان الناااااس ماااان التعااااارف والتعااااايش، وإيقاااااف الاااادعوة عاااان مااااّدها وبسااااط 

 -صاااالى هللا عليااااه وساااالم -وغربااااا لاااام يكاااان مقصااااودا لرسااااول هللاساااالطانها شاااارقا 

يوماااا مااان األياااام، وإنماااا نطاااق الفااام الشاااريف بهاااذه األقاااوال فاااي ساااياق تااااريخي 

معااااين. نطااااق بهااااا يااااوم أن كاناااات دولااااة اإلسااااالم فااااي طااااور تكوينهااااا األول وقااااد 

كانااات فاااي أماااس الحاجاااة إلاااى عااادد كااااٍف مااان الكاااوادر يكفاااي لتأسيساااها، والاااذود 

وتمثّ ااال شااارائعها وقوانينهاااا، لتخااارج تلاااك القاااوانين والتشاااريعات مااان  عااان حماهاااا،

إطااااار القوالااااب النظريااااة إلااااى حيااااز الحقااااائق الواقعيااااة، وإال فكيااااف ينشااااأ وطاااان 

 -بغيااار ماااواطنين ؟! وكياااف تقاااوم دولاااة بغيااار شاااعب وهاااو أحاااد أركانهاااا الثالثاااة 

ل ؟! ولهااذا أحساان ماان قااا -ةكمااا قاارر كاال ماان كتااب عاان مفهااوم الدولااة المعاصاار

                                                           
1
 – العربي التراث إحياء دار:  السلمي، الناشر الترمذي عيسى أبو عيسى بن محمد:  الترمذي،المؤلف سنن الصحيح الجامع - 

. 155، ص4(، ج1604، برقم ) المشركين أظهر بن المقام كراهية في جاء ما باب ،وآخرون شاكر محمد أحمد:  بيروت، تحقيق
 عبد الدين محيي محمد:  الفكر، تحقيق دار:  األزدي، الناشر السجستاني داود أبو األشعث بن سليمان:  داود، المؤلف أبي سنن
 52، ص2(، ج2645بالسجود، برقم ) اعتصم من قتل عن النهي باب ،الحميد
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كين : هاااو حاااث علاااى رمااان الشاااراح فاااي تفسااايره للنهاااي عااان اإلقاماااة باااين المشااا

الهجرة"
1
 . 

هاااذا مااان ناحياااة، مااان ناحياااة أخااارى كاااان المسااالمون الاااذين يعيشاااون خاااارج حااادود 

الدولاااة اإلساااالمية يتعرضاااون أللاااوان مااان العاااذاب علاااى ياااد خصاااوم الااادعوة الاااذي 

شاااعائره، وهاااو ماااا  آثاااروا محارباااة اإلساااالم والحيلولاااة دون مااان آمااان باااه وإقاماااة

مااان منطلاااق المسااائولية بااادعوة  -صااالى هللا علياااه وسااالم -توجاااب أن يقاااوم الرساااول

هااااؤالء المغتااااربين للعااااودة إلااااى دار اإلسااااالم ضاااامانا لسااااالمتهم، وهااااو عااااين مااااا 

تفعلاااه أياااة دولاااة معاصااارة حاااين يتعااارض رعاياهاااا فاااي دولاااة أجنبياااة لناااوع مااان 

بتاااوفير مااااا يلااازم لعااااودة  العااادوان فتصااادر أوامرهااااا لسااافارتها لااادى تلااااك الدولاااة

هااااؤالء الرعايااااا إلااااى بالدهاااام، وماااان تخلااااف بعدئااااذ لغياااار عااااذر يتحماااال مساااائولية 

 نفسه إن أصابه شيء. ولنتأمل الرواية التالية، وتعليق بعض الشراح عليها. 

ير  عن  ر  ُسول   عبدهللا، أ نَّ  ْبن   ج  يَّة   ب ع ث    ّللاَّ   ر  ثْع مٍ  إ ل ى س ر  م   خ   ن اس   ف اْعت ص 
ع   ، ف أ ْسر  مُ  ب السُُّجود  ، ف ب ل غ   ف يه  ر    النَّب يَّ  ذ ل ك   الق تْل  ق ال   الع ْقل   ب ن ْصف   ل ُهمْ  ف أ م   أ ن ا»: و 

يء   نْ  ب ر  ين   أ ْظُهر   ب ْين   يُق يمُ  ُمْسل مٍ  ُكّل   م  ك  ُسول   ي ا: ق الُوا. «الُمْشر  ل م ؟ ر   ال  »: ق ال   ّللاَّ ، و 
اء ى ا ت ر  اُهم   ( 2)«ن ار 

 علماااااه بعاااااد العقااااال نصاااااف لهااااام جعااااال وإنمااااااجااااااء فاااااي حاشاااااية الساااااندي : "  

 فكاااانوا الكفاااار ظهراناااي باااين بمقاااامهم أنفساااهم علاااى أعاااانوا قاااد ألنهااام بإساااالمهم؛

 الدياااة، ومعناااى مااان جنايتاااه حصاااة غياااره، فساااقط وجناياااة نفساااه بجناياااة هلاااك كمااان

 (.3قتااال() إن هاااذا بعاااد إدايتاااه مااان أو إعانتاااه مااان باااريء: أي" باااريء أناااا: "قولاااه
كاناااات ظرفااااا  االرغبااااة فااااي تكااااوين الدولااااة يومئااااذ، وضاااارورة حمايااااة رعاياهاااا

منااع أحااد ماان اإلقامااة حيااث يُ  ، وإال فااالتاريخيااا تطلااب مثاال هااذا اإلجااراء منااه 

يحاااب متاااى كاااان آمناااا علاااى ديناااه ونفساااه، بااال ربماااا كانااات إقامتاااه فاااي غيااار دار 

 اإلسالم أفضل.

 الكفااار باااالد مااان بلاااد فاااي الااادين إظهاااار علاااى قااادر إذا: )يقاااول اإلماااام المااااوردي " 

 لماااا عنهاااا؛ الرحلاااة مااان أفضااال فيهاااا إساااالم، فاإلقاماااة دار باااه البلاااد صاااارت فقاااد

 (.4()(اإلسالم في غيره دخول من يترجى

                                                           
1
 الكتب دار:  العال،الناشر أبو المباركفوري الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد:  الترمذي، المؤلف جامع بشرح األحوذي تحفة - 

 190، ص5، جبيروت – العلمية
2
 سبق تخريجه، صـ ((
3
فَّى) السندي الدين الحسن، نور التتوي، أبو عبدالهادي بن محمد، (السنن مع مطبوع) النسائي سنن على السندي حاشية (( : الُمت و 

 ، بتصرف يسير جدا. 36، 8، ج1986 -6. 14، 2الطبعة: ، حلب -اإلسالمية المطبوعات مكتب (هـ1138

فَّى) اليمني الشوكاني عبدهللا بن محمد بن علي بن محمد، األوطار نيل ((4  دار، الصبابطي الدين عصام: تحقيق، .هـ(125: الُمت و 

 32، ص8، جم1993هـ= 1413الطبعة: األولى، ، الحديث، مصر
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ياااأذن للصاااحابة أن يهااااجروا للحبشاااة، ويسااااكنوا أهلهاااا، ويمتااادح  بااال هاااا هاااو  

" إن بها ملكا ال يظلم أحد عنده " .حاكمها قائال: 
1
 

 أة الدولااة وتكوينهاااا:بعااد نشاا -قااال يومااا لماان طلاااب الهجاارة إليااه الااذي باال هااو 

لْ » نْ  ف اْعم  اء   م  ر  ار   و  ك   ل نْ  ّللاَّ   ف إ نَّ  اْلب ح  نْ  ي ت ر  ل ك   م   2..« ش ْيئ ا ع م 

بيااات  الاااذين أجاااابوا مااان أراد العااايش فاااي  ثااام هاااؤالء هااام أصاااحاب رساااول هللا

: " إن األرض ال تقاااادس -ظنااااا منااااه أن فااااي ذلااااك مزيااااة علااااى غيااااره -المقاااادس

عمله". أهلها، ولكن يقدس المرء  
3
 

ااان  »فااي الساانة النبويااة كااذلك ياارد هااذا الحااديث.... :ِالثههالِالثههاني ُسااولُ  ك   ّللاَّ   ر 

اااالَّى - ُ  ص  ل ْيااااه   ّللاَّ اااالَّم   ع  س  اااار   إ ذ ا - و  ا أ مَّ ياااار  ل ااااى أ م  ااااْيٍش  ع  يَّةٍ  أ وْ  ج  اااار  اااااهُ  س   ف ااااي أ ْوص 

ااات ه   اصَّ ى خ  ااانْ  ّللاَّ   ب ت ْقاااو  م  ع اااهُ  و  ااان   م  ين   م  ا، اْلُمْسااال م  ْيااار   ّللاَّ   ب اْسااام   اْغاااُزوا: " ق اااال   ثُااامَّ  خ 

اااب يل   ف اااي ااانْ  ق اااات لُوا ّللاَّ ، س  ال   اْغاااُزوا ب اااا،َّ ، ك ف ااار   م  ال   ت غُلُّاااوا، و  ُروا، و  ال   ت ْغاااد  ثّ لُاااوا، و   تُم 

ال   ل ياااد ا، ت ْقتُلُاااوا و  إ ذ ا و  ك   ل ق يااات   و  ااااُدوَّ ااان   ع  ين   م  ك  ث   إ ْحاااد ى إ ل اااى ف اااااْدُعُهمْ  اْلُمْشااار   ث ااااال 

ااالٍ  ص  ٍل، أ وْ  خ  ااال  ااا ف ااأ يَّتُُهنَّ  خ  ااابُوك   م  ااا أ ج  ااْنُهْم، ف اْقب االْ  إ ل ْيه  ُكاافَّ  م  ااْنُهْم، و   اْدُعُهاامْ  ثُاامَّ  ع 

، إ ل ااى م  ْسااال  ااابُوك   ف ااإ نْ  اإْل  ااْنُهْم، ف اْقب االْ  أ ج  ُكاافَّ  م  ااْنُهْم، و  ل   إ ل ااى اْدُعُهاامْ  ثُاامَّ  ع  ااوُّ اانْ  التَّح   م 

ااااامْ  ه  ، د ار   إ ل اااااى د ار  ين  ر  ااااااج  أ ْخب اااااْرُهمْ  اْلُمه  اااااا ف ل ُهااااامْ  ف ع لُاااااوا إ نْ  أ نَُّهااااامْ  و  ين   م  ر  ااااااج  ْلُمه   ل 

مْ  ل ااااْيه  ع  اااااا و  ل اااااى م  ، ع  ين  ر  ااااااج  لُاااااوا أ نْ  أ ب اااااْوا ف اااااإ نْ  اْلُمه  وَّ اااااا، ي ت ح  ْنه   أ نَُّهااااامْ  ف اااااأ ْخب ْرُهمْ  م 

اب   ي ُكونُاااااون   اااااأ ْعر  ين   ك  ي اْلُمْسااااال م  مْ  ي ْجااااار  ل اااااْيه  ي ّللاَّ   ُحْكااااامُ  ع  ي الَّاااااذ  ل اااااى ي ْجااااار   ع 

، ن ين  ال   اْلُماااااْؤم  اااااة   ف اااااي ل ُهااااامْ  ي ُكاااااونُ  و  اْلف اااااْيء   اْلغ ن يم  اااااْيء   و  اااااُدوا أ نْ  إ الَّ  ش  اه  اااااع   يُج   م 

ي ،اْلُمْسااال م  ْزي اااة   أ ب اااْوا ُهااامْ  ف اااإ نْ  ن  اااْلُهُم  اْلج  اااابُوك   ُهااامْ  ف اااإ نْ  ف س  اااْنُهْم، ف اْقب ااالْ  أ ج  ُكااافَّ  م   و 

نْ  أ ب ْوا ُهمْ  ف إ نْ  ع ْنُهْم، ق ات ْلُهْم... ب ا،َّ   ف اْست ع  «و 
4
.ِ

وإياااراد الداعياااة لهاااذا الحاااديث ونظاااائره دون معرفاااة ساااياقه ومالبسااااته التاريخياااة 

باااااأن موقاااااف اإلساااااالم وقاعدتاااااه  -ال سااااايما غيااااار المسااااالمين -ياااااوحي للمساااااتمع

أو  ،المسااتقرة فااي تعاملااه مااع المخااالفين ال تعاادو واحاادا ماان ثالثااة أمااور: اإلسااالم

 أو الحرب والقتال.  ،الجزية

                                                           
1
 الريان ودار ـ العلمية الكتب دار:  قلعجى، الناشر المعطى عبد/  ، تحقيق:الدكتور( هـ 458 ـ 384)  للبيهقي ـ النبوة دالئل:  - 

 301، ص2، جم 1988/  هـ 1408األولى  للتراث، الطبعة
2
بيروت،  – العربي التراث إحياء دار:  النيسابوري،الناشر القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم:  مسلم، المؤلف صحيح - 

، برقم: ( الفتح بعد هجرة ال)  معنى وبيان والخير والجهاد اإلسالم على مكة فتح بعد المبايعة باب ، الباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيق
 1488، ص3(، ج1865)
3
 عبيدة أبو:  ، المحقق(هـ333:  المتوفى) المالكي الدينوري مروان بن أحمد بكر أبو:  العلم، المؤلف وجواهر المجالسة - 

 ، تاريخ(لبنان - بيروت) حزم ابن دار ،(  الحصم أم - البحرين) اإلسالمية التربية جمعية:  سلمان، الناشر آل حسن بن مشهور
 69، ص4، جهـ1419:  النشر

4
، برقم: َوَغْيِرَها اْلغَْزوِ  بِآَدابِ  إِيَّاُهمْ  َوَوِصيَّتِهِ  اْلبُعُوثِ  َعَلى األَُمَراءَ  اإِلَمامِ  تَأِْميرِ  باب صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: - 

 445، ص11(،ج4619)
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ومثااال هاااذا التصاااوير ال يتوافاااق وطبيعاااة اإلساااالم التاااي تااادع النااااس أحااارارا فيماااا 

وكاااذلك يتعاااارض  أوعقاباااا.ثواباااا يتحملاااون نتيجاااة اختياااارهم  يختاااارون، ومااان ثااامّ 

كثياار ماان هااذا التصااوير مااع أصااول اإلسااالم وقواعااده القطعيااة التااي تقااررت فااي 

رْ } اآلياااات:  اااا ف اااذ ّك  ر   أ ْنااات   إ نَّم  مْ  ل ْسااات  ( 21) ُماااذ ّك  ل اااْيه  رٍ  ع  اااْيط   ،21: الغاشاااية{ ]ب ُمص 

ل اااوْ }، [22 ااااء   و  بُّاااك   ش  ع ااال   ر  اااة   النَّااااس   ل ج  ة   أُمَّ اااد  اح  ال   و  الُاااون   و  اااين   ي ز  : هاااود{ ]ُمْخت ل ف 

ااانْ }، [118 ااااء   ف م  نْ  ش  ااانْ  ف ْليُاااْؤم  م  ااااء   و  اااذَّبُوك   ف اااإ نْ }، [29: الكهاااف{ ]ف ْلي ْكفُااارْ  ش   ف قُااالْ  ك 

بُُّكاامْ  اااةٍ  ذُو ر  ْحم  اااع ةٍ  ر  اس  ت ااااب   أ ْهااال   ي اااا قُااالْ }، [147: األنعاااام{ ]و  اااةٍ  إ ل اااى ت ع اااال ْوا اْلك  ل م   ك 

اءٍ  اااو  ب ْيااان ُكمْ  ب ْين ن اااا س  ال   ّللاَّ   إ الَّ  ن ْعبُاااد   أ الَّ  و  ك   و  اااْيئ ا ب اااه   نُْشااار  ال   ش  اااذ   و  اااا ب ْعُضااان ا ي تَّخ   ب ْعض 

ااانْ  أ ْرب اب اااا لَّاااْوا ف اااإ نْ  ّللاَّ   ُدون   م  ُدوا ف قُولُاااوا ت و   [64: عماااران آل{ ]ُمْسااال ُمون   ب أ نَّاااا اْشاااه 

 إلى غير ذلك من اآليات.

ث مااان ناحياااة، وتحليااال ماااا ورد المالبساااات التاريخياااة لااانص الحاااديإن استحضاااار 

ألفااااظ مااان ناحياااة أخااارى ينفياااان أن يكاااون هاااذا التخييااار الثالثاااي قاعااادة  باااه مااان

مسااتقرة فااي تعاماال اإلسااالم مااع المخااالف علااى وجااه العمااوم، وياارد هااذا الفهاام مااا 

 يلي:

كااان يخياار علااى الاادوام كاال ماان حاربااه أو خالفااه   لاام يثباات أن النبااي -1

خاارى، وعفااا ثالثااة، ، باال الثاباات أن عاهااد ماارة، وصااالح أعلااى هااذا النحااو

وقتاااال ماااان يسااااتحق القتاااال خامسااااة، إلااااى غياااار ذلااااك ممااااا ومااااادَّ رابعااااة، 

 يستدعيه الموقف.

يعطاااي لكااال حالاااة ماااا يناسااابها مااان اإلجاااراءات الالزماااة لااادفع شااار  لقاااد كاااان 

 إلى غيرها.المحاربين ال غير، ومتى اندفع شر العدو بوسيلة ال يتجاوزها 

ولاائن كااان يحلااو للاابعض أن يعتمااد علااى لفظااة "كااان" الااواردة فااي الحااديث) كااان 

إذا أمااار أميااار علاااى جااايش أو سااارية .... إلاااخ( وأنهاااا تفياااد الديموماااة واالساااتمرار 

علااى كاال حااال فااإن القاعاادة األصااولية تاارد هااذا الفهاام وتدفعااه، وفيمااا أورد اإلمااام 

 النووي خير دليل على هذا.

المختاااار الاااذي علياااه األكثااارون والمحققاااون مااان األصاااوليين  : " يقاااول رحماااه هللا

وإنماااا هااااي فعااال مااااض ياااادل  ،أن لفظاااه كاااان ال يلااازم منهااااا الااادوام وال التكااارار

وإال فااااال تقتضاااايه  ،فااااإن دل دلياااال علااااى التكاااارار عماااال بااااه ،علااااى وقوعااااه ماااارة

صااالى  - كنااات أطياااب رساااول هللا :وقاااد قالااات عائشاااة رضاااي هللا عنهاااا .بوضاااعها

ومعلاااوم أناااه صااالى هللا علياااه و سااالم لااام  ،لحلاااه قبااال أن يطاااوف -لياااه و سااالمهللا ع

فاساااتعملت  ،وهاااي حجاااة الاااوداع ،يحاااج بعاااد أن صاااحبته عائشاااة إال حجاااة واحااادة
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ال  حراماااه بعمااارة ألن المعتمااارإوال يقاااال لعلهاااا طيبتاااه فاااي  .كاااان فاااي مااارة واحااادة

فاااي مااارة  "كاااان" فثبااات أنهاااا اساااتعملت  ،جمااااعيحااال لاااه الطياااب قبااال الطاااواف باإل

 1".واحدة كما قاله األصوليون

فهااذا كااالم أحااد أئماااة المساالمين، وهااذا هااو تقرياااره لهااذه القاعاادة البالغااة األهمياااة، 

والتاااي علاااى ضاااوئها يمكااان معالجاااة كثيااار مااان األحادياااث التاااي يوردهاااا الااابعض 

ااااب   إ ذ اكااااان  علااااى غياااار وجهااااا الصااااحيح، وذلااااك ماااان نحااااو مااااا ورد أنااااه  ط   خ 

تْ  ااارَّ اااال   ،ع ْين ااااهُ  اْحم  ع  اااْوتُهُ  و  اْشااات دَّ  ،ص  ااابُهُ  و  تَّاااى غ ض  أ نَّاااهُ  ح  رُ  ك  اااْيٍش  ُمْناااذ   » :ي قُاااولُ  ج 

ُكمْ  بَّح  سَّاُكمْ  ص  م   2.« و 
هاال  كلمااا خطااب يفعاال هااذا ولااو لغياار مباارر؟كااان  هاال هااذا الحااديث يفيااد أنااه 

عااااين الخطيااااب وهااااو ياااادعو الناااااس إلااااى محبااااة هللا ورسااااوله؟ !  يجااااب أن تحماااارّ 

وهااال يجاااب أن تناااتفخ أوداجاااه وهاااو يحااادثهم عااان تقااادير اإلساااالم للجماااال وأشاااكاله 

؟! هاااال ماااان المفااااروض أن يصاااايح فاااايهم وهااااو يحاااادثهم عاااان الرضااااا بالقضاااااء 

 والقدر ؟! هل يجب عليه هذا كله في كل خطبة أم أن لكل مقام مقاال؟

نفساااه ال يُتلاااى حاااق تالوتاااه إال إذا رتلاااه اإلنساااان مساااتجيبا لماااا إن القااارآن الكاااريم 

تملياااه علياااه ألفاظاااه وكلماتاااه مااان انطباعاااات، وماااا تلقياااه فاااي وجداناااه مااان مشااااعر 

 وانفعاالت.

فمااان أراد أن يقااارأ القااارآن بكماااال الترتيااال فليقااارأه علاااى يقاااول اإلماااام الزركشاااي:" 

وإن كاااان يقااارأ لفاااظ تعظااايم  ،فاااإن كاااان يقااارأ تهديااادا لفاااظ باااه لفاااظ المتهااادد ،منازلاااه

 3".لفظ به على التعظيم

إذن لفظااااة " كااااان" ال تفيااااد فااااي أصاااال وضااااعها اللغااااوي الديمومااااة واالسااااتمرار 

 حتى تفهم منها هذه الداللة من نص الحديث.

أن تخيياااار اإلسااااالم للمخااااالفين بااااين هااااذه األمااااور الثالثااااة ال يعطيااااه مزيااااة  -2

للنااااااس ويتاااااركهم علاااااى غياااااره؛ وإال فماااااا معناااااى الحرياااااة التاااااي يمنحهاااااا 

 أحرارا في ممارستها إذن ؟!

                                                           
1
 التراث إحياء دار:  النووي، الناشر مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو:  الحجاج، المؤلف بن مسلم صحيح شرح المنهاج - 

 21، ص6، ج1392 ، الثانية الطبعة بيروت، الطبعة – العربي
2
الَةِ  تَْخِفيفِ صحيح مسلم، كتاب: الجمعة، باب:  -   403، ص5(،ج2042، برقم: )َواْلُخْطبَةِ  الصَّ
3
 أبو محمد:  ، المحقق(هـ794:  المتوفى) الزركشي بهادر بن هللا عبد بن محمد الدين بدر:  القرآن، المؤلف علوم في البرهان - 

 450، ص1، جوشركائه الحلبي عيسى العربية الكتب إحياء دار:  م، الناشر 1957 - هـ 1376 ، األولى:  إبراهيم، الطبعة الفضل
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إذا وجااااد نفسااااه مقهااااورا علااااى خيااااارات  هاااال يبقااااى ماااان حريااااة اإلنسااااان شاااايء

فااارض علياااه وهاااو كااااره؟! ثااام إذا اعطيناااا ألنفسااانا حاااق إلااازام المخاااالفين بهااااذا تُ 

 التخيير أليس من حقهم أن يعاملونا بنفس األسلوب متى غلبوا أو تمكنوا؟! 

التخييااار وباااين فااارض الوصااااية علاااى عبااااد هللا التاااي ماااا  ماااا الفااارق إذن باااين هاااذا

جاااااء اإلسااااالم إال لاااايحطم أغاللهااااا، ويفااااك قيودهااااا عاااان رقاااااب الناااااس وياااادعهم 

بعااااادها أحااااارارا فيماااااا يختاااااارون باااااإرادتهم الحااااارة دون جبااااار أو قهااااار؛ ألنهااااام 

 سيحاسبون على اختيارهم هذا يوما ما.

ااااا}  اااانْ  ف أ مَّ ااااى م  اتَّق ااااى أ ْعط  اااادَّق  ( 5) و  ص  ااااُرهُ ( 6) ب اْلُحْساااان ى و  ى ف س نُي ّس  ْليُْساااار  ( 7) ل 

اااا أ مَّ ااانْ  و  ااال   م  اْسااات ْغن ى ب خ  اااذَّب  ( 8) و  ك  اااُرهُ ( 9) ب اْلُحْسااان ى و  ى ف س نُي ّس  : الليااال{ ]ل ْلعُْسااار 

5 - 10]  

إن الحااااديث الشااااريف إنمااااا ورد فااااي سااااياق التعاماااال مااااع قااااوم نفاااادت كاااال ساااابل 

جااادي معهااام هدناااه، وال اإلساااالم، وماااا كانااات تُ التالقاااي معهااام، وأباااوا إال محارباااة 

تنفاااع مصاااالحة، ولفاااظ الحاااديث يصااارح بتلاااك العاااداوة فاااي قولاااه :" إذا حاصااارت 

عااادوك مااان المشاااركين...". فالعاااداوة التاااي لااام يكااان يُجااادى معهاااا إال هاااذا الخياااار 

هااي الاادافع ماان وراء هااذا التخيياار الااذي هااو فااي أصااله شااهادة لإلسااالم ال شااهادة 

ن فجاار فااي الخصااومة، ولاادَّ فااي العااداوة، وباتاات كاال الشااواهد عليااه؛ ذلااك ألن ماا

والقااارائن تااادل علاااى أناااه ال يرعاااوي إال بالقتاااال، بحياااث لاااو لااام يااارّده اإلساااالم إال 

بااه مااا المااه أحااد مماان يعاارف العاادل، ومااا خّطااأه أحااد مماان يرياادون القضاااء علااى 

 الشر، إال أنه مع هذا ما زال اإلسالم يُخيّره إحسانا منه إليه !!

بغياار  –ذه المحماادة لإلسااالم فااي تعاملااه مااع خصااومه يصااورها الاابعض أحيانااا هاا

علااااى أنهااااا مذمااااة لإلسااااالم، وذلااااك بساااابب إيااااراد الحااااديث مقطوعااااا عاااان  -قصااااد

 سياقه ومالبساته التاريخية، وهو ما يجب التفات الدعاة إليه.

ثااام ي اااُردُّ اّدعااااء  هاااذا التخييااار واعتبااااره قاعااادة أصااالية لتعامااال اإلساااالم ماااع  -3

ومه ومخالفيااااه مااااا أورده القاااارآن ماااان تفصاااايالت وأرشااااد إليااااه ماااان خصاااا

 وسائل لرد العدوان.

 ،لاام يعااين حالااة واحاادة يلاازم األخااذ بهااا مااع كاال محاااربالكااريم ذلااك ألن القاارآن 

رابااااه، وتباااااين مسااااتوى خصااااومته، وإنمااااا أشااااار القاااارآن  ولااااو تفاوتاااات درجااااة ح 

لضااارورة إعطااااء كااال حالاااة ماااا يناسااابها مااان وساااائل رد العااادوان. ولعااال نظااارة 

ت علياااه آياتهاااا تباااين عظماااة اإلساااالم فاااي متأنياااة ألوائااال ساااورة التوباااة وماااا دلّااا

 معاملة أعدائه  فضال عن أصدقائه.
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 ثالثة أصناف:لقد قسمت اآليات المشركين إلى 

للتقارب، وتحقيق  ةاألول: محارب هلل ورسوله، ناقض للعهد لم تجد معه أية محاول

السلم واألمن. وهؤالء ال هوادة في التعامل معهم ولم  يبق إال إجبارهم على 

االنضواء تحت مظلة اإلسالم، ثم هم على ما هم عليه من عداء يعطيهم اإلسالم 

ر علهم يثوبون إلى رشدهم، ويجنبون أنفسهم فرصة أخيرها قدرها أربعة أشه

والمسلمين آثار  معركة ومواجهة ال يحبها اإلسالم وال يدخلها أهله إال اضطرارا، 

إن أراد أحدهم أن يسمع كالم هللا أن -األربعة أشهر –ثم لهم كذلك في تلك الفترة 

إلى حيث جاء  يجاب إلى طلبه، ثم تقوم الدولة اإلسالمية بعد ذلك بتأمينه حتى يعود

 ليتخذ قراره في موطنه دون إجبار. 

ة  }وفي هذا الصنف ورد ما يلي من اآليات:  اء  ن   ب ر  ُسول ه   ّللاَّ   م  ر  ين   إ ل ى و   ع اه ْدتُمْ  الَّذ 

ن   ين   م  ك  يُحوا( 1) اْلُمْشر  اْعل ُموا أ ْشُهرٍ  أ ْرب ع ة   اأْل ْرض   ف ي ف س  ي غ ْيرُ  أ نَُّكمْ  و  ز   ّللاَّ   ُمْعج 

أ نَّ  ي ّللاَّ   و  ين   ُمْخز  أ ذ ان  ( 2) اْلك اف ر  ن   و  ُسول ه   ّللاَّ   م  ر  ّج   ي ْوم   النَّاس   إ ل ى و   أ نَّ  اأْل ْكب ر   اْلح 

يء   ّللاَّ   ن   ب ر  ين   م  ك  ُسولُهُ  اْلُمْشر  ر  ْير   ف ُهو   تُْبتُمْ  ف إ نْ  و  إ نْ  ل ُكمْ  خ  لَّْيتُمْ  و   غ ْيرُ  أ نَُّكمْ  ف اْعل ُموا ت و 

ي ز  ر   ّللاَّ   ُمْعج  ب ّش  ين   و   [3 - 1: التوبة{ ]أ ل يمٍ  ب ع ذ ابٍ  ك ف ُروا الَّذ 

ين   ف اْقتُلُوا اْلُحُرمُ  اأْل ْشُهرُ  اْنس ل خ   ف إ ذ ا} ك  ْيثُ  اْلُمْشر  ْدتُُموُهمْ  ح  ج  ُخذُوُهمْ  و  اْحُصُروُهمْ  و   و 

اْقعُُدوا دٍ  ُكلَّ  ل ُهمْ  و  ْرص  أ ق اُموا ت ابُوا ف إ نْ  م  ة   و  آت ُوا الصَّال  ك اة   و  لُّوا الزَّ ب يل ُهمْ  ف خ   ّللاَّ   إ نَّ  س 

يم   غ فُور   ح  إ نْ ( 5) ر  د   و  ن   أ ح  ين   م  ك  ك   اْلُمْشر  ار  ْرهُ  اْست ج  تَّى ف أ ج  ع   ح  م   ي ْسم   ثُمَّ  ّللاَّ   ك ال 

ن هُ  أ ْبل ْغهُ  أْم   [6 ،5: التوبة{ ]ي ْعل ُمون   ال   ق ْوم   ب أ نَُّهمْ  ذ ل ك   م 

، ومدة دالثاني: والقسم الثاني هم المشركون الذين عاهدوا المسلمين إلى أجل معدو

م معهم من عهد واتفاق هو عين وفاء لهم بعهدهم، واحترام ما أبرمعلومة. وهؤالء ال

 التقوى وروح اإليمان.

ين   إ الَّ } وفي هؤالء ورد قوله تعالى: " ن   ع اه ْدتُمْ  الَّذ  ين   م  ك  ْيئ ا ي ْنقُُصوُكمْ  ل مْ  ثُمَّ  اْلُمْشر   ش 

ل مْ  ُروا و  ل ْيُكمْ  يُظ اه  د ا ع  وا أ ح  مْ  ف أ ت مُّ مْ  إ ل ى ع ْهد ُهمْ  إ ل ْيه  بُّ  ّللاَّ   إ نَّ  ُمدَّت ه  : التوبة] {اْلُمتَّق ين   يُح 

4] 

هدا مفتوحا اتفقوا فيه على ذين عاهدوا المسلمين عالثالث: أما القسم الثالث فهم ال

مسالمة المسلمين. وهؤالء يجب لهم بعهدهم ما استقاموا، وإن طال األمد وامتد 

 الزمن.

ين   إ الَّ }وفي هؤالء جاء قوله تعالى : "  ْند   ع اه ْدتُمْ  الَّذ  د   ع  ْسج  ام   اْلم  ر  ا اْلح   اْست ق اُموا ف م 

بُّ  ّللاَّ   إ نَّ  ل ُهمْ  ف اْست ق يُموا ل ُكمْ   [7: التوبة{ ] اْلُمتَّق ين   يُح 
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يقاااول األساااتاذ العقااااد: " وعلاااى الجملاااة شااارع اإلساااالم حكماااا لكااال حالاااة يمكااان أن 

توجااد بينااه وبااين جيرانااه، علااى الحااذر أو علااى األمااان، فاانّص علااى حالااة الاادفاع 

والعاادوان، ونااّص علااى الاادفاع الواجااب فااي حاادوده علااى حسااب العاادوان، ونااص 

مة إلااااى ماااادة أو إلااااى غياااار ماااادة، ولمااااا بطلاااات جاااادوى علااااى التعاهااااد والمسااااال

المعاهاادة لاام تبااق لااه خطااة يأخااذ بهااا أعااداءه غياار واحاادة ماان اثنتااين: الحاارب، أو 

الخضااااوع لإلسااااالم إيمانااااا بااااه، أو طاعااااة لمااااواله، ولاااام يجعاااال اإليمااااان باإلسااااالم 

حتماااا علاااى أعدائاااه المصااارين علاااى العاااداء، بااال جعلاااه خياااارا باااين أمااارين، ومااان 

أن يرضاااى بغيااار هاااذين األمااارين فقاااد ساااامه أن يرضاااى بحالاااة ثالثاااة  ساااام اإلساااالم

ال يرضاااها أحااد، وهااي حالااة الخااوف الاادائم ماان عاادو متااربص بااه ال تجاادي معااه 

المهادنة، وال يؤمن على عهد من العهود ".
1
 

وهكااااذا يمكاااان ماااان خااااالل مراعاااااة السااااياق التاااااريخي للاااانص أن نفهمااااه فهمااااا 

وال شاااك أن هاااذا سااايزيل كثيااارا مااان  صاااحيحا ، وأن نضاااعه موضاااعه الالئاااق باااه،

اإلشاااكاالت والمعضاااالت الفكرياااة التاااي وقاااع فيهاااا كثيااار  مااان الااادعاة عااان غيااار 

بينااة، تلااك اإلشااكاالت التااي كاناات مثاااار شااكوك وشاابهات حااول اإلسااالم، ماااا زال 

الكثياار مااان المخلصااين يحااااولون جاهااادين أن ينفااوا عااان اإلساااالم شاارها، وقاااد كناااا 

 في غنى  عن هذا كله. -النصوص والتعامل معهالو أحسنا من البداية فهم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ،دار نهضة مصر للنشر، بدون طبعة وتاريخ.258خصومه، عباس محمود العقاد، ص حقائق اإلسالم وأباطيل - 
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ِالبحثِالثالث:

ِبالنصِالتارخييةِالوقائعِتأييدِمنحذرِالداعيةِ
علااى الاارغم ماان كااون التاااريخ رافاادا ماان روافااد الداعيااة، ومصاادرا ماان مصااادر 

ثقافتااااه، إال أن اسااااتدعاء مااااا ورد بااااه ماااان أحااااداث ومرويااااات ومحاولااااة ربطهااااا 

د ماان معصااومة إلضاافاء حكاام معااين علااى واقااع معاصاار، يعااصااوص نوتأيياادها ب

عاان جااادة الصااواب؛ ذلااك  أخطاار المزالااق فااي طريااق الاادعوة، وانحااراف دعاتهااا

ألن للنصااااااوص والمرويااااااات التاريخيااااااة مالبسااااااات ال ينبغااااااي إغفالهااااااا، وماااااان 

 أهمها:

 ماِيتعلقِبنقلِتلكِالرويات -1

يتااااوفر لغيرهااااا ماااان ك المرويااااات ماااان شااااروط التثباااات مااااا لااااحيااااث لاااام يتااااوفر لت

 بشدة عليها. ةالنصوص األخرى، وبالتالي فإمكانية الخطأ، بل والكذب وارد

ياااورد فاااي تاريخاااه  -رحماااه هللا -هاااا هاااو أحاااد الماااؤرخين الكباااار، اإلماااام الطباااري

مااان المروياااات ماااا يعاااد مااان الغرائاااب والعجائاااب، معتمااادا فاااي ذلاااك علاااى مجااارد 

النقااال دون تمحااايص أو تحقياااق، أو إعماااال لشاااروط النقااال لااادى المحااادثين ماااثال، 

ن بعااض فمااا يكاان فااي كتااابي هااذا ماان خباار ذكرناااه عااوهااو يعلاال لااذلك بقولااه: " 

مااان أجااال أناااه لااام يعااارف لاااه  ،أو يستشااانعه ساااامعه ،الماضاااين مماااا يساااتنكره قارئاااه

 ،وال معنااى فااي الحقيقااة فلاايعلم أنااه لاام يااؤت فااي ذلااك ماان قبلنااا ،وجهااا فااي الصااحة

يناااا ذلاااك علاااى نحاااو ماااا أدى وإناااا إنماااا أدّ  ،وإنماااا أتاااى مااان قبااال بعاااض ناقلياااه إليناااا

إلينا"
1
. 

القاااول إلاااى قائلاااه، ومااان  اكتفااااؤه بإساااناد فاإلماااام الطباااري حجتاااه فاااي هاااذا الصااانيع
فااإن اإلمااام الطبااري يعتباار  جانااب آخاار، ماان ، هااذا ماان جاناابثاامَّ يحملااه المساائولية

أن المروياااات التاريخياااة ليسااات مصااادرا مااان مصاااادر التشاااريع، واساااتنباط أحكاااام 
إذ لااام نقصاااد بكتابنااااا هاااذا قصااااد  الحاااالل والحااارام ، وقااااد صااارح باااذلك قااااائال:" 

 .2"االحتجاج لذلك
لااام يتسااااهل فياااه  ،والغرياااب حقاااا أن ماااا تسااااهل فياااه اإلماااام الطباااري فاااي تاريخاااه

 !! -رحمه هللا -هقْ في تفسيره أو ف  

                                                           
1
 ، األولى بيروت، الطبعة – العلمية الكتب دار:  جعفر، الناشر أبو الطبري جرير بن محمد:  والملوك، المؤلف األمم اريخت - 

 13، ص1،ج 1407
2
 12المرجع نفسه، ص - 
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ِعلقِبتحليلِالروياتتماِيِ-2

تحليااال التااااريخ، والتعااااطي ماااع مروياتاااه وأحداثاااه لااايس بااااألمر الهاااين؛ ذلاااك ألن 

األيدلوجياااااة فاااااي خلفيااااااتهم  فاااااي اإلدراك، والبشااااار مختلفاااااون العقاااااول تتفااااااوت

والثقافياااة، كماااا هااام مختلفاااون فاااي مشااااربهم المذهبياااة والحزبياااة، وتلاااك العوامااال 

فااااي مجموعهااااا تجعاااال ماااان النااااادر االتفاااااق علااااى نتيجااااة واحاااادة للحكاااام علااااى 

األحااداث التاريخيااة، خاصااة إذا أضاافنا لااذلك كلااه أن علاام التاااريخ كمااا يقااول اباان 

وحسااان نظااار وتثبااات  ،ومعاااارف متنوعاااة ،محتااااج إلاااى معخاااذ متعاااددةخلااادون: " 

ن أل ؛ت والمغاااااالطوينكباااااان باااااه عاااان المااااازالّ  ،فضاااايان بصااااااحبهما إلاااااى الحااااقيُ 

واعاااد وق ،م أصاااول العاااادةولااام تحّكااا ،االخباااار إذا اعتماااد فيهاااا علاااى مجااارد النقااال

وال قااااايس  ،نساااااانيحاااااوال فاااااي االجتمااااااع اإلوطبيعاااااة العماااااران واأل ،السياساااااة

لاااام يااااؤمن فيهااااا ماااان العثااااور والحاضاااار بالااااذاهب فربمااااا  ،الغائااااب منهااااا بالشاااااهد

وكثياارا مااا وقااع للمااؤرخين والمفساارين  .والحيااد عاان جااادة الصاادق ،ومزلااة القاادم

عتماااادهم فيهاااا علاااى مجااارد ال ؛ماااة النقااال مااان المغاااالط فاااي الحكاياااات والوقاااائعئوأ

 ،وال قاسااااوها بأشااااباهها ،ولاااام يعرضااااوها علااااى أصااااولها ،ا أو سااااميناغثاااا ،النقاااال

النظااار  وتحكااايم ،قاااوف علاااى طباااائع الكائنااااتوالو ،وال سااابروها بمعياااار الحكماااة

 وتااااهوا فاااي بياااداء الاااوهم والغلاااط ،فضااالوا عااان الحاااق ،خبااااروالبصااايرة فاااي األ

"1.ِ
إذن فعمليااااة التحلياااال لألخبااااار واألحااااداث التاريخيااااة محفوفااااة بالمخاااااطر، ولربمااااا 

هاااذه المخااااطر محاولاااة بعاااض الااادعاة تأيياااد بعاااض هاااذه التحلااايالت حااادة زاد مااان 

 مقدسة. ولنضرب على ذلك هذين المثالين:أو تلك بنصوص 

 من معارضة يزيد -رضي هللا عنه  -ني: موقف الحسالثالِاألول

ليزيااااد باااان معاويااااة فااااي  -رضااااي هللا عنااااه -التاااااريخ يااااروي معارضااااة الحسااااين

طريقاااة واليتاااه للحكااام، وهدياااه فاااي السياساااة، تلاااك المعارضاااة التاااي انتهااات بمقتااال 

 .-رضي هللا عنه -الحسين

بعاااد أن اعتماااد كااال فرياااق  ،اآلراء حاااول مشاااروعية تلاااك المعارضاااة وقاااد اختلفااات

 وتجعله أولى بالقبول. ،د تحليلهعلى نصوص مقدسة يحسب أنها تعضّ 

ن ثااامَّ فهاااو إن الحساااين كاااان خارجاااا علاااى اإلماااام الشااارعي، ومااا :فمااان قائااال -1

علاااى نصاااوص نبوياااة مااان مثااال  د هاااؤالءباغياااا، وقاااد اعتمااا يساااتحق القتااال لكوناااه

                                                           
1
 9، ص1تاريخ ابن خلدون، ج - 
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ااات ُكونُ  إ نَّاااهُ  »علياااه وسااالم :  صااالى هللاقولاااه  ه ن اااات   ه ن اااات   س  ااانْ  و  اد   ف م  ق   أ نْ  أ ر   يُف اااّر 

ه   أ ْمر   ة   ه ذ  ْهى   األُمَّ يع   و  م  بُوهُ  ج  نْ  ك ائ ن ا ب السَّْيف   ف اْضر   .« ك ان   م 
1
. 

 ،ماااماألماار بقتااال ماان خاارج علااى اإل يقااول اإلمااام النااووي فااي سااياق الحااديث عاان

فاااإن لااام ينتاااه  ،عااان ذلاااكينهاااى و : " ونحاااو ذلاااكأو أراد تفرياااق كلماااة المسااالمين 

 .2"و كان دمه هدرا   ،تلوإن لم يندفع شره إال بالقتل قُ  ،لوت  قُ 

ماااان هااااذه النصااااوص  اوقااااد ذكاااار اإلمااااام الشااااوكاني أن فرقااااة الكراميااااة انطالقاااا

 ، وهاااو يساااتحق لاااذلكباااال علاااى يزياااد -رضاااي هللا عناااه -إن الحساااين  يقولاااون: 

 3.!!القتل 

الحسااين بقولااه:" باال لقااد سااّول اإلمااام أبااو بكاار باان العربااي خااروج الاابعض لقتاال 

 المهااايمن جاااده مااان سااامعوا بماااا إال قااااتلوه وال بتأويااال، إال أحاااد إلياااه خااارج وماااا

 فااي وأقوالااه. الفااتن فااي الاادخول ماان المحااذر الحااال، بفساااد المخباار الرساال، علااى

 فماان وهنااات، هنااات سااتكون إنااه:" وساالم عليااه هللا صاالى قولااه منهااا كثياارة، ذلااك

". كاااان مااان كائناااا بالسااايف فاضاااربوه جمياااع، وهاااي األماااة هاااذه أمااار يفااارق أن أراد

 4وأمثاله" بهذا إال[ الحسين لقتال] الناس خرج فما

وإن كااااان اإلمااااام اباااان ، نفهااااذا رأي اباااان العربااااي وتسااااويغه لقتاااال اإلمااااام الحسااااي

 هاااذا فاااي العرباااي بااان بكااار أباااو القاضاااي غلاااط بقولاااه:" وقاااد خلااادون اساااتنكر ذلاااك

 قتااال الحساااين إن: " معنااااه ماااا" والقواصااام العواصااام" ساااماه الاااذي كتاباااه فاااي فقاااال

 ومااان. العاااادل اإلماااام اشاااتراط عااان الغفلاااة علياااه حملتاااه غلاااط وهاااو". جاااده بشااارع

 .5؟" اآلراء أهل قتال في وعدالته إمامته في زمانه في الحسين من أعدل

علااااى رأوا د هااااذا الفريااااق رأيااااه بنصااااوص معصااااومة، حتااااى إنهاااام إذن فقااااد أيّاااا

الااذي أماار بقتااال  -صاالى هللا عليااه وساالم -هضااوئها أن الحسااين قااد قتاال بشاارع جاادّ 

 الخارجين على األئمة وتفريق كلمة المسلمين !!

ماااام الحساااين لااام يكااان خارجياااا، وإنماااا اجتهاااد فأخطاااأ، مااان يااارى أن اإلوهنااااك  -2

 ا.ولذلك يرونه مظلوما ال باغي

                                                           
1
قَ  َمنْ  ُحْكمِ  بابصحيح مسلم، كتاب اإلمارة،  -    1479، ص3(، ج1852، برقم: )ُمْجتَِمع   َوُهوَ  اْلُمْسِلِمينَ  أَْمرَ  َفرَّ
2
 241، 12شرح النووي لمسلم، ج - 
3
 الطباعة إدارة:  الشوكاني، الناشر محمد بن علي بن محمد:  األخبار، المؤلف منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل - 

 201، 7، جالمنيرية
4
 واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة:  األولى، الناشر:  العربي، الطبعة بكر أبو القاضي:  القواصم، المؤلف من العواصم - 

 185، ص هـ1419:  النشر السعودية، تاريخ العربية المملكة - واإلرشاد والدعوة
5
 سابق، مرجع 215، 1تاريخ ابن خلدون، ج - 
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فتبااااين بااااذلك غلااااط الحسااااين، إال أنااااه فااااي أماااار دنيااااوي ال يقااااول اباااان خلاااادون: " 

كااان يضااره الغلااط فيااه، وأمااا الحكاام الشاارعي فلاام يغلااط فيااه، ألنااه منااوط بظنااه، و

الااااذين كااااانوا  -رضااااوان هللا علاااايهم  -حابةصااااظنااااه القاااادرة علااااى ذلااااك، وأمااااا ال

رضااااوان هللا بالحجاااااز ومصاااار والعااااراق والشااااام والااااذين لاااام يتااااابعوا الحسااااين 

 .1"وهو أسوة للمجتهدين به ،ألنه مجتهد ؛عليه، فلم ينكروا عليه وال أثّموه

التاااي  -صااالى هللا علياااه وسااالم  -وأحادياااث النباااي ومثلاااه قاااال اإلماااام ابااان تيمياااة: " 

لاام يفااارق  -رضااي هللا عنااه  -يااأمر فيهااا بقتاال المفااارق للجماعااة لاام تتناولااه، فإنااه 

أو إلاااى  ،أو إلاااى الثغااار ،لاااب للرجاااوع إلاااى بلااادهالجماعاااة، ولااام يقتااال إال وهاااو طا

يزياااد، وداخاااال  فاااي الجماعاااة معرضاااا  عااان تفرياااق األماااة، ولاااو كاااان طالاااب ذلاااك 

 2".أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك، فكيف ال تجب إجابة الحسين

فهاااؤالء يااارون أن النصاااوص التاااي اعتماااد عليهاااا الفرياااق األول ال يصاااح إيرادهاااا 

وأن هناااك نصوصااا أخاارى تاارد  -رضااي هللا عنااه -نيفااي مثاال حااال اإلمااام الحساا

 ما انتهى إليه الفريق األول من تحليل.

 علااااى الخااااروج بوجااااوب القااااائلون اسااااتدل قااااال صاااااحب نياااال األوطااااار: " وقااااد

 فاااي والسااانة الكتااااب مااان بعموماااات بالقتاااال ومكاااافحتهم السااايف تهمذومنابااا الظلماااة

 أن ريااااااب وال شااااااك وال ،المنكاااااار عاااااان والنهااااااي بااااااالمعروف األماااااار وجااااااوب

 تلااااك ماااان أخااااص وذكرناهااااا الباااااب هااااذا فااااي المصاااانف ذكرهااااا التااااي األحاديااااث

 بعلااام انساااة لاااه مااان ذلاااك يعااارف كماااا المعناااى متاااواترة وهاااي مطلقاااا العموماااات

 مااان الصاااالح فالسااال مااان خااارج مااان علاااى يحاااط أن لمسااالم ينبغاااي ال ولكناااه السااانة

 هلل أتقاااى وهااام مااانهم باجتهااااد ذلاااك فعلااوا فاااإنهم الجاااور أئماااة علاااى وغيااارهم العتاارة

 3العلم". أهل من بعدهم جاء ممن جماعة من هللا رسول لسنة وأطوع

كاااان واجباااا  -رضاااي هللا عناااه -وأماااا الفرياااق الثالاااث فيااارى أن خاااروج الحساااين -3

باااااألمر بااااالمعروف عليااااه، ناااازوال منااااه علااااى حكاااام قطعيااااات الاااادين التااااي تااااأمر 

الحكااااام ماااان  النهااااي عاااان المنكاااار، وتحااااض علااااى مقاومااااة الظلمااااة والمسااااتبدينو

ز   ااااوَّ اْباااانُ  ع ق ياااالٍ  اْباااانُ  الخااااارجين علااااى الشاااارع ؛ ولااااذلك "ج  ّي   و  ااااْوز   اْلُخااااُروج   اْلج 

ل اااى اااامٍ  ع  لٍ  غ ْيااار   إم  ااااد  ا ع  ااار  ذ ك  اااْين   ُخاااُروج   و  ل اااى اْلُحس  ياااد   ع  اااة   ي ز  ق ام  اااّق   إل   اااذ ا، اْلح  ك   و 

                                                           
1
 217، ص1تاريخ ابن خلدون، ج - 
2
 الطبعة ، قرطبة مؤسسة:  سالم، الناشر رشاد محمد. د:  تيمية، المحقق بن اإلسالم شيخ:  النبوية، المؤلف السنة منهاج - 

 353، ص4، جألولى
3
 ، مرجع سابق.201، ص7نيل األوطار، ج - 
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ْين يُّ  ق اااال   اااار   إذ ا :اْلُجاااو  ااار   ج  ظ ه  ل ااامْ  ،ُظْلُماااهُ  و  ااا و  اااين   رْ يُْزج  ااار  ز ح  ْلعُاااهُ  ف ل ُهااامْ  ج  ل اااوْ  خ   و 

ْرب   ح ". ب اْلح  ال  الّس   1و 

اعتااارض أناااه الحساااين لااام يباااايع يزياااد أصاااال ، وبااال إن بعاااض البااااحثين يااارى أن 

علاااى فكااارة التورياااث دفاعاااا  عااان الشاااورى ومباااادئ اإلساااالم الداعماااة لحاااق األماااة 

وخااارج معاااه إلاااى مكاااة عباااد هللا بااان الزبيااار وذهباااا ألجااال  ،فاااي اختياااار مااان ترياااد

جماااع األتبااااع وحاااث المسااالمين علاااى الوقاااوف فاااي وجاااه االنحاااراف الاااذي أحااادث 

وقلباااه مااان الشاااورى إلاااى الوراثاااة، واساااتنهض الهمااام لتصاااحيح  ،فاااي نظاااام الحكااام

وباادأت رحلااة الحسااين لجمااع األتباااع  ،هااذا الخلاال الااذي اسااتجد فااي عااالم اإلسااالم

وإعااااادة نظااااام الشااااورى ومنهاااااج الخالفااااة الراشاااادة  ،التصااااحيح واألنصااااار نحااااو

والمباااادئ الكريمااااة، ال كمااااا ياااازعم الاااابعض مااان كونااااه خاااارج طمعااااا  فااااي الحكاااام 

تلااااك النظاااارة فيهااااا بخااااس وه ينبغااااي أن تكااااون فيااااه وفااااي ذريتااااه. والساااالطة ألناااا

وهاااادي جااااده عليااااه الصااااالة  ،وماااانهج القاااارآن ،وألهاااال البياااات ،للحسااااين ومنهجااااه

 2والسالم

مااان حااادة  وزاد، وارتبكااات تشاااابكت حولاااه اآلراء اأن حااادثا تاريخياااا واحاااد الشااااهد

األمااار وخطورتاااه اعتمااااد المحللاااين علاااى النصاااوص المعصاااومة، فكياااف لاااو تبناااي 

هااات وراح يشاايعها بااين الماادعوين؟ اجاالتتلااك كاال داعيااة ماان الاادعاة اتجاهااا ماان 

ة إذن ساااوى الحيااارة واالضاااطراب مااان حاااال الااادعا حاااال المااادعوينمااااذا يكاااون 

 من ناحية، واهتزاز الثقة في النصوص المقدسة من ناحية ثانية ؟!

ِالثالِالثاني:ِقتالِاخلوارج

اب السنة أفردوا لها ن الخوارج، حتى إن كتّ متعددة وردت في شأ هناك نصوص

 -في أغلبها -أبوابا مستقلة في مصنفاتهم، وهذه النصوص على الرغم من صحتها

استدعائها رغبة في إنزالها على واقع معاصر دون تكمن خطورتها في محاولة 

مراعاة اختالف المالبسات والظروف؛ ذلك ألن الخوارج الذين ورد األمر بقتالهم، 

نهي وجودهم يختلفون تماما عن أية جهز عليهم، ويُ علت الجنة مستقرا لمن يُ وجُ 

، وعلة جماعة معارضة في دنيا الناس اليوم، وإن تشابهوا معها في بعض النواحي

 ذلك أمور:

                                                           
1
 حازم الزهراء أبو ،تحقيق762 الوفاة سنة/ 717 الوالدة هللا،سنة عبد أبو المقدسي مفلح بن الفروع،محمد وتصحيح الفروع - 

 153، ص6بيروت،ج النشر ، مكان1418 النشر العلمية،سنة الكتب دار القاضي، الناشر
2
الَّبي، الناشر محمد محمد َعلي: االنهيار، المؤلف َوتَداعيات االزدهارِ  َعواملُ  األمويَّة الدولَة -   والنشر للطباعة المعرفة دار: الصَّ

 815، ص1، جم 2008 - هـ 1429 الثانية،: لبنان، الطبعة – بيروت والتوزيع،
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أن ما حددته النصوص من سمات الخوارج يستحيل وجوده مجتمعا في  :أوالاِ

 غيرهم، واستقراء النصوص الواردة وتحليها يفضي إلى تلك النتيجة دون عناء.

لقد بينت النصوص أن للخوارج سمات شكلية، وعقلية، وكذلك عقدية ال تتوافر كلها 

 لغيرهم.

 السماتِالشكلية

اُهُم التَّْحل يُق ر سماتهم الشكلية نجد مثل هذه النصوص: " ففي إطا يم  "س 
1
أ ْحد اُث ، "  

" األ ْسن ان  
2
ثُْل اْلب ْضع ة  ، "   ْرأ ة  أ ْو م  ثُْل ث ْدى  اْلم  ْيه  م  ُد إ ْحد ى ع ُضد  ُجل  أ ْسو  آي تُُهْم ر 

ن  النَّاس   ين  فُْرق ٍة م  "ت د ْرد ُر ي ْخُرُجون  ع ل ى ح 
3

ُجال  ل هُ ع ُضد  "    ْم ر  آي ةُ ذ ل ك  أ نَّ ف يه  و 

ات  ب يض   ل ْيه  ش ع ر  ة  الثَّْدى  ع  ل م  ثُْل ح  ه  م  أْس  ع ُضد  ل ى ر  اع  ع  ر  ل ْيس  ل هُ ذ  ". و 
4 

 السماتِالعقلية

اُء األ ْحال م  وحول سماتهم العقلية نقرأ مثل هذه النصوص: "  ُءون  " ،"  ُسف ه  ي ْقر 

اق ي ُهمْ اْلقُرْ  ُز ت ر  او  ". آن  ال  يُج 
5
  

 فهم قوم عطلوا ملكات اإلدراك والفهم، واستغنوا عنها بالحفظ والتلقين دون وعي.

ِالسماتِالعقدية

ي د ُعون  وفي سياق السمات العقدية تطالعنا هذه النصوص:"  ْسال م  و  ي ْقتُلُون  أ ْهل  اإل 

"أ ْهل  األ ْوث ان  
6
ن  "  ، يَّة   ي ْمُرقُون  م  م  ن  الرَّ ا ي ْمُرُق السَّْهُم م  ْسال م  ك م  "اإل 

7
ا فهم قوم لمّ  ،

يدخل اإليمان في قوبهم، قد خرجوا عن دائرة اإلسالم، حتى إن الصحابي الجليل أبا 

قد كان هؤالء مسلمين فصاروا ليصرح بهذا حين يقول: "  -رضي هللا عنه -أمامة

ا ُسئل:كفارا -ن رسول هللا بل سمعته م   :قال ؟ ء تقولهيهذا ش يا أبا أمامة " ولمَّ

-صلى هللا عليه وسلم
8
. 

                                                           
1
 (7562، برقم ) َحنَاِجَرُهمْ  تَُجاِوزُ  الَ  َوتِالََوتُُهمْ  َوأَْصَواتُُهمْ  ، َواْلُمنَافِقِ  اْلَفاِجرِ  قَِراَءةِ  بابصحيح البخاري، كتاب التوحيد ،  - 
2
 113، ص3(، ج2511اْلَخَواِرجِ، برقم: ) قَتْلِ  َعلَى التَّْحِريِض  بابصحيح مسلم، كتاب الزكاة،  - 
3
 744، ص2(، ج01064صحيح مسلم، كتاب الزكاة،  باب ذكر الخوارج وصفاتهم. برقم: ) - 
4
 748، ص2(، ج1066صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، رقم )   - 
5
 113، ص3(، ج2511اْلَخَواِرجِ، برقم: ) قَتْلِ  َعلَى التَّْحِريِض  بابحيح مسلم، كتاب الزكاة، ص - 
6
ا)  َوَجلَّ  َعزَّ  ّللاَِّ  قَْولِ  باب،  األنبياء أحاديث صحيح البخاري، كتاب -   (.334، برقم ) ( َصْرَصر   بِِريح   فَأُْهِلُكوا َعاد   َوأَمَّ
7
 (.1064باب ذكر الخوارج وصفاته، برقم ) صحيح مسلم، كتاب الزكاة،  - 
8
الباقي،  عبد فؤاد محمد:  بيروت، تحقيق – الفكر دار:  القزويني، الناشر عبدهللا أبو يزيد بن محمد:  ماجه، المؤلف ابن سنن - 

 (176كتاب اإليمان وفضائل الصحابة، باب في ذكر الخوارج، برقم )
 



819 
 

ثم باإلضافة لهذا فقد اعتادوا التطاول على مقام النبوة الشريف، حتى إن أحدهم 

ا  -في غير أدب -صلى هللا عليه وسلم -ليخاطب النبي ان ة   هوب ْين م  ْعر  ة  ب اْلج  ُم غ ن يم   -ي ْقس 

لْ "ويقول:  ْل » فيقول له عليه الصالة والسالم على إثر ذلك:  "،اْعد  ش ق يت  إ ْن ل ْم أ ْعد 

»
1
وا ألنفسهم أحكاما شرعية تختلف عما استقر عليه عموم المسلمين، بل لقد سنُّ  .

على إحدى النساء حين سألت عن  -رضي هللا عنها -وقد استنكرت السيدة عائشة

بضرورة قضاء النساء ما فاتهن من شيء يشابه ما عليه هؤالء الخوارج من قولهم 

 صالة أيام الحيض.

أ ل ْت ع ائ ش ة  ق ال تْ ف أ ة  س  ا أ يَّام   :ع ْن أ ب ى ق ال ب ة  ع ْن ُمع اذ ة  أ نَّ اْمر  ال ت ه  ان ا ص  ى إ ْحد  أ ت ْقض 

ا ه  يض  ح  يَّة  أ ْنت   :ف ق ال تْ  ؟م  ُرور  اءٍ  ؟! أ ح  ُر ب ق ض  يُض ف ال  تُْؤم  ان ا ت ح  ق ْد ك ان ْت إ ْحد 
2
. 

إذن الخوارج الذين وردت النصوص بشأنهم هم قوم معينون بسماتهم الشكلية  

والعقدية، بل ربما كانوا معينين بمكانهم وجهتهم كما ألمحت بعض  ،والعقلية

النصوص
3

نفس الحكم، ، وهذا التعيين والتحديد يمنع من دخول غيرهم معهم في 

تحت مظلتهم،  -ممن ال يتصف بصفاتهم المذكورة  -ويحول دون إدراج سواهم 

وهو لألسف ما يحاول بعض الدعاة أن يتساهل فيه حين يصف بعض المعارضة 

 بالخوارج، ويسقط تبعا لذلك أحكام الخوارج من القتل وغيره عليهم.

:  باط الشارح وفهمهأن هناك فرقا بين قول الشارع وأمره وبين استن ثانياا

إن دعوة الرسول _ صلي هللا عليه وسلم _ لقتال الخوارج ، وقوله " طوبي لمن 

قتلهم وقتلوه"
4
أية معارضه  الحق في أن يصف –كائنا من كان  -، ال تعطي ألحد  

حكمها من وجوب  عطىللخوارج، ومن ثمَّ تُ  اامتداد بكونها خارجية، أو يعتبرها

ذلك ألن  ،ا قياسا علي قوله _ صلي هللا عليه وسلم _قتلها، وتحريض الناس ضده

 الرسول حين أمر بقتال الخوارج قد اجتمعت له خاصيتان ال تتوفر ألحد بعده : 

ِاألويل التشريع، إذ هو صلى هللا عليه وسلم مشرع ال ينطق عن الهوي ،  :اخلاصية

ما سنَّه ، فما يقوله أو يأمر به يكون مفهوما في  تيه الوحي فيبلغه ، أو يُق ّر علىيأ

 إطار كونه جزءا من الوحي .

ِالثانية : خاصية القضاء ، وهي خاصية قد اجتمعت له  _ صلي هللا عليه اخلاصية

وسلم _ بجانب الوحي والتشريع ، وأمره بقتال الخوارج ال يخرج عن كونه حكما  

                                                           
1
 (.2969المسلمين، برقم ) لنوائب الخمس أن على الدليل ومن بابصحيح البخاري: كتاب الخمس،  - 
2
 (.315صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب ال تقضي الحائض الصالة، برقم )  - 
3
لَّق ة  ُرُءوُسُهْم » ورد في الحديث : "  -  ق  ُمح  ْشر   .«ي ت يهُ ق ْوم  ق ب ل  اْلم 
4
 (4767برقم )  سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في قتال الخوارج، - 
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ك م به _ صلي هللا عليه وسلم _ بعد أن توفرت لديه كل مالبساته ، وقد  قضائيا ح 

قضي بهذا الحكم كما قضي بغيره في شئون قضائية أخري، إذ من المعلوم أن النبي 

كان يقوم بأدوار متعددة بجانب كونه مبلغا عن ربه،  فكان هو رئيس الدولة ، وإمام 

لمهام إلي غير ذلك من ا ...الصالة ، وهو القاضي والمفتي، وهو كذلك قائد الجيوش

صلى هللا عليه  -والوظائف . وعليه فال يجوز ألحد أن يجعل من قضاء رسول هللا

علي الخوارج حكما قضائيا عاما من ناحية ، وال أن يقوم بنفسه بالحكم علي  -وسلم

الناس بهذا الحكم من ناحية ثانية ، وإال صارت األمور فوضي ، وحكم كل إنسان 

سفك علي إثر ذلك الدماء ، وهو ماال يقّره علي معارضه ومخالفه بما يُحب، فت

 اإلسالم بحال .

أن اشكال المعارضة في الواقع المعاصر،  وطرق التعامل معها قد غدت  ثالثا:

مختلفة في كثير من أحوالها عن المعارضة في زمن النبي _ صلي هللا عليه وسلم _  

 ة.والخلفاء الراشدين، وذلك كله في إطار مفاهيم الدولة الحديث

لقد أصبح الناس بما فيهم المسلمون يعيشون في ظل مفهوم الدولة الحديثة وما  

ا من المعارضة الصامتة  صورتتضمنه من  المعارضة بأشكالها المتعددة، بدء 

وليس من مصطلحات  رية ، وذلك كله وفق قوانين منظمة،وانتهاء بالمعارضة الثو

لمصطلح تالي يصبح استخدام هذا االدولة الحديثة وصف المعارضة بالخوارج، وبال

ا خاطئ ا من ناحيتين : من ق ب ل الدعاة  وإسقاطه  علي المعارضة استخدام 

 : من ناحية خطورة المصطلح وما يحمله من ظالل تاريخية ذات طابع ديني . ولياأل

الثانية: مخالفة المصطلح لمفاهيم ومفردات أهل االصطالح السياسي وهو المعول 

المجال، خاصة وأن الدول اإلسالمية اليوم قد تبنت نظم الدولة الحديثة عليه في هذا 

 في الحكم ، وهو ما يفرض عليها االلتزام بمفاهيمها والوقوف عند حدودها.
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 البحثِالرابع:

ِلعرفِاللغويالداعيةِلمراعاةِ
في التبليغ  تقديرهأن يكون له  فأولى ،إذا كان العرف له اعتباره في التشريع والفتوى

والدعوة، ال سيما ما يتعلق منه بالعرف اللغوي؛ ذلك ألن المصطلحات والتراكيب 

اللغوية ربما تختلف داللتها من بيئة إلي أخري، ومن جماعة إلي غيرها، ومالم 

ضون معها الدعوة عّر  يراع الدعاة ذلك االختالف فإنهم سيواجهون انتقادات متعددة يُ 

 لإلساءة والتشهير .

ألفاظ ال يمكن أن تشكل قاعدة عامة للتخاطب، بحيث  د وردت علي لسان النبي لق

لفظ "الجارية"  يصلح إيرادها واستدعاؤها في كل آن، ومع كل بيئة. من ذلك مثال

أحد الصحابة الكرام، وكذلك لحال ة، ولفظ "صعلوك" وصفا وإطالقه علي المرأ

 إلي غير ذلك.الخوارج......وصفا لبعض تعبير "كالب أهل النار" 

اعتمادا علي نطق  -طالقها راد تلك األلفاظ واستعمالها علي إيوالذي يجعل من إ

 أمور : خطأ منهجيا في الدعوة عدةُ   -بها الرسول

ِاألول: لم يكن علي نمط واحد في البيان، بل يمكن تقسيم  النبي  كالمأن  األمر

 خطابه إلي قسمين:

دة عامة صالحة للتخاطب في كل حين وقبيل، وكل آن ومكان، ل قاع: ما يمثّ أحدهما

 . وذلك هو الغالب في كالمه 

وهؤالء وأولئك كان ال الثاني: ما نطق به مراعاة لقوم معينين، وأعيان محددين، 

عهدوها،  ، وشرح اإلسالم لهم إال باستعمال مصطلحاتٍ ميصال الدعوة إليهيمكن إ

ه مراعاة لعرفهم اللغوي، وعاداتهم في النطق تعودوها، وكان ذلك من وتراكيب  

 والبيان، وقد ورد في السنة ما يدل علي هذا.

و ع نْ  ة   ْبن   ع ْمر  دَّث ن ى ُمرَّ اذ انُ  ح  ْبن   قُْلتُ  ق ال   ز  ر   ال  ثْن ى ُعم  ّد  ا ح  ْنهُ  ن ه ى ب م    النَّب ىُّ  ع 

ن   ب ة   م  ْرهُ  ب لُغ ت ك   األ ْشر  ف ّس  ى لُغ ة   ل ُكمْ  ف إ نَّ  ب لُغ ت ن ا ل ى و  و  ُسولُ  ن ه ى ف ق ال  . لُغ ت ن ا س  - ّللاَّ   ر 

ْنت م   ع ن   -وسلم عليه هللا صلى ه ى   اْلح  ةُ  و  رَّ ع ن   اْلج  ه ى   الدُّبَّاء   و  ع ن   اْلق ْرع ةُ  و  فَّت   و   اْلُمز 
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ُهو   ع ن   اْلُمق يَّرُ  و  ْهى   النَّق ير   و  ا تُْنس حُ  النَّْخل ةُ  و  تُْنق رُ  ،ن ْسح  ا و  ر   ،ن ْقر  أ م   ف ى يُْنت ب ذ   أ نْ  و 

األ ْسق ي ة  
1
. 

ة د   بن وعن ُعْرو  مَّ يَّة   بن ُمح  ه   عن أبيه عن ع ط  ّد  يَّة   ج  ف ْدتُ  : قال س ْعدٍ  بن ع ط   إلى و 

ُكْنتُ  س ْعدٍ  بني من ن ف رٍ  في  ّللاَّ   رسول ُهمْ  و  لَّفُون ي ،أ ْصغ ر  مْ  في ف خ  ال ه  ح   ف أ ت ْوا ،ر 

ُسول   ُ  صلى - ّللاَّ   ر  ْوا -وسلم عليه ّللاَّ ُهمْ  ف ق ض  ائ ج  و  د   ب ق ي   :فقال ح   يا نعم :قالوا ؟ أ ح 

ُسول   ال ن ا في ب ق ي   ُغالم   ، ّللاَّ   ر  ح  ُهمْ  ،ر  ر  :   ّللاَّ   رسول فقال ،ف أ ت ْيتُهُ  ي ْدُعون ي أ نْ  ف أ م 

ُ  نطاكأ ما ي ةُ  ه ي   اْلعُْلي ا اْلي د   فإن ،شيئا الناس ت ْسأ ل   ف ال ّللاَّ  ه ي   السُّْفل ى اْلي د   نوإ ،اْلُمْنط 

ْسُؤولُ  هو ّللاَّ   نوإ ،اْلُمْنط اةُ  ي اْلم  اْلُمْنط  ن ي .و  لَّم  ُ  صلى -ّللاَّ   رسول ف ك   -وسلم عليه ّللاَّ

.ب لُغ ت ن ا
2
 

 دك ّللّا وإيّانا بلُطفه وتوفيقهأيّ  -وقد ع رْفت  "جاء في النهاية البن الجزري ما نصة: 

ُهْم بيانا . وأعذ ب هم نُطقا وأس دَّهم  أن رسول ّللّا  - ح  كان أفصح العرب لسانا وأوض 

ف ُهم بمواقع الخطاب وأهد اهم إلى ُطرق  هم ُحجة . وأعر  ة وأقوم  لفظا . وأبي ن هم ل هج 

يا  ولُطفا سماويا  بَّانية ورعاي ة  ُروحانية حتى لقد قال الصواب . تأييدا  إله  . وعناي ة  ر 

ْفد ب ني ن ْهد  -له عليُّ بُن أبي طالب كرم ّللّا وجهه  ع هُ يخاطُب و  : يا رسول ّللّا  -وس م 

بّي  نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود العرب بما ال نفهم أكثره فقال ] أدَّبني ر 

ُربّ يُت في بني س   اطب العرب على اختالف  ْعد [ . فكان فأْحس ن  ت أديبي و  يُخ 

ُشعُوبهم وقبائلهم وت ب اين بُطونهم وأفخاذهم وفصائ ل هم كالًّ منهم بما يفهمون ويُحادثُهم 

دَّق ّللّا ق ول ه  -بما يعلمون . ولهذا قال  : ] أُمْرُت أن أخاطب  الناس  على ق ْدر  -ص 

ما لم يكن ي ْعل ُمه غيُره من بني أب يه وجمع فيه ُعقُولهم [ فكأّن ّللّا عّز وجل قد أْعل مه 

ان يه ب ود  ي الع ر  ق ولم يوجد في ق اص   3. من المعارف ما تفرَّ

ل لَّ له ود  ألعراف الناس اللغوية هو ما فصَّ  ابن الجزري في مراعاته  هوما قال

 . "الشفا" ع في كتابه المات -عياض _رحمه هللا عليه القاضي

من ذلك  وأما فصاحة اللسان وبالغة القول فقد كان  " :يقول _رحمه هللا_

وإيجاز  ،وبراعة منزع ،سالسة طبع ،هلجبالمحل األفضل والموضع الذى ال ي
 ،أوتى جوامع الكلم .وقلة تكلف ،وصحة معان ،وجزالة قول ،ونصاعة لفظ ،مقطع

                                                           
1
بَّاِء َواْلَحْنتَِم َوالنَِّقيِر َوبَيَاِن أَنَّهُ َمْنُسوخ  َوأَنَّهُ صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب  -  اْليَْوَم َحالَل  َما النَّْهِى َعْن ااِلْنتِبَاِذ فِى اْلُمَزفَِّت َوالدُّ

 (.5315، برقم:) لَْم يَِصْر ُمْسِكًرا
2
 .«هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه » ( ،  وقال: 8048لرقاق، برقم: ) مستدرك الحاكم، كتاب ا - 
3
بيروت ،  -الناشر : المكتبة العلمية ، المؤلف : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث واألثر  - 

 3، ص1، جمحمود محمد الطناحي -تحقيق : طاهر أحمد الزاوى ، م1979 -هـ 1399
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 ،فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ،وعلم ألسنة العرب ،وخص ببدائع الحكم
حتى كان كثير من أصحابه يسألونه  ،ويباريها في منزع بالغتها ،ويحاورها بلغتها

 في غير موطن عن شرح كالمه وتفسير قوله.
وليس كالمه مع قريش واألنصار وأهل  ،من تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه

عارشْ الحجاز ونجد ككالمه مع ذى الم  
1
ن حارثة ن بط  هدي، وق  فة النَّ هْ وط   ،دانيمْ اله   

 ،ال حضرموتي  قْ وغيرهم من أ   ،ر الكندىجْ واألشعث بن قيس ووائل بن حُ  ،يمىل  العُ 
تأكلون  ،زازهاهاطها وع  اعها وو  ر  وانظر كتابه إلى همدان: )إن لكم ف   .وملوك اليمن

ولهم ، امهم ما سلموا بالميثاق واألمانةر  فئهم وص  اءها، لنا من د  ف  الفها، وترعون ع  ع  
ارى وعليهم فيها و  والناب والفصيل والفارض الداجن والكبش الح   بلْ الث  من الصدقة 

                                                           
1
)قوله المشعار( بكسر الميم وسكون الشين المعجمة ثم عين مهملة وقيل معجمة بعدها ألف وراء، والهمداني بسكون الميم وبالدال  - 

نسبة إلى همدان قبيلة من اليمن. )قوله وطهفه( بكسر المهملة وسكون الهاء، والنهدى بفتح النون )قوله قطن( بالقاف والمهملة 
حجر( بضم  بن، وحارثة بالحاء المهملة والمثلثة، والعليمي بضم العين المهملة وفتح الالم من بنى عليم )قوله المفتوحتين بعدهما نون

الحاء المهملة وسكون الجيم )قوله من أقيال حضرموت( األقيال بفتح الهمزة وفتح المثناة من تحت ثم ألف والم: جمع قيل بفتح القاف 
حمير، وحضرموت اسم لبلد باليمن ولقبيلة )قوله فراعها( هو بفاء مكسورة وراء وعين مهملة: وسكون المثناة، وهو الملك من ملوك 

ما عال من األرض )قوله ووهاطها( بكسر الواو بالطاء المهملة جمع وهط بفتح الواو وسكون الهاء وهو المطمئن من األرض )قوله 
وخشن )قوله عالفها( بكسر العين المهملة  ما اشتد من األرض وصلبعزازها( بفتح العين المهملة وبزائين مخففتين قال الهروي هو 

وتخفيف الالم والفاء قال الهروي هو جمع علف يقال علف وعالف كجمل وجمال )قوله عفاءها( بفتح العين المهملة وتخفيف الفاء 
لفاء الساكنة وبالهمز، والصرام بكسر والمد قال الهروي هو ما ليس فيه ملك )قوله من دفئهم وصرامهم( الدف ء بكسر المهملة وبا

المهملة وتخفيف الراء قال الهروي معناه من إبلهم وغنمهم وقيل سماها دفئا ألنها يتخذ من أوبارها وأصوافها ما يتدفؤن به )قوله 
ناب( بالنون والموحدة الثلب( بكسر المثلثة وسكون الالم بعدها موحدة قال الهروي هو من الذكور الذى هرم وتكسرت أسنانه. )قوله وال

قال الهروي قال أبو بكر هي الناقة الهرمة التى طال نابها وذلك من أمارات هرمها، والفارض الداجن فالفارض بالفاء  في آخره.
ء والراء والضاد المعجمة المسن من اإلبل، والداجن بالدال المهملة والجيم المكسورة: الدابة التى تألف البيت )قوله الحوارى( بحا

مهملة وواو مفتوحتين وراء مكسورة وياء نسبة، قال ابن األثير منسوب إلى الحور وهى جلود تتخذ من جلود الضأن وقيل هو ما دبغ 
من الجلود بغير قرظ وهو أحد ما جاء على أصله ولم يعل، كتاب، قال الكاشغرى في كتابه مجمع الغريب: الحورى المكوى منسوب 

حوره إذا كواه هذا الكية )قوله الصالغ( بالصاد المهملة والالم المكسورة والغين المعجمة قال ابن األثير هو إلى الحورا وهى كية يقال 
من البقر والغنم الذى كمن وانتهى سنه في السنة السادسة ويقال بالسين انتهى )قوله والقارح( بالقاف والراء والحاء المهملة قال ابن 

وس: القارح من ذوى الحافر بمنزلة البازل من اإلبل )قوله لنهد( بفتح النون وسكون الهاء وبالدال الفرس القارح وفى القام األثير:
المهملة: قبيلة من اليمن )قوله في محضها ومخضها( األول بالحاء المهملة والضاد المعجمة: اللبن الخالص، والثانى بالمعجمتين وهو 

تح الميم وسكون الذال المعجمة وبالقاف: المزج والخلط والمراد هنا اللبن المخلوط ما مخض من اللبن وأخذ زبده )قوله مذقها( هو بف
ير بالماء )قوله في الدثر( بفتح الدال المهملة وسكون المثلثة وبالراء: المال الكثير يقع على الواحد واالثنين والجماعة، قاله ابن األث

مال القليل )قوله ودائع الشرك( أي عهوده ومواثيقه أعطيته وديعا أي عهدا وقيل ما )قوله الثمد( بفتح المثلثة والميم وبالدال المهملة ال
من أموال الكفار الذين لم يدخلوا في اإلسالم، أراد أنها حالل لهم ألنها مال كافر قدر عليه من غير عهد وال شرط  كانوا استودعوه

الواو والضاد المعجمة وفى آخره عين مهملة جمع وضيعة وهى  ويدل عليه قوله في الحديث: ما لم يكن عهد )قوله ووضائع( بفتح
الوضيفة على الملك وما يلزم الناس في أموالهم من الصدقة والزكاة يعنى ال يتجاوزها معكم وال يزيد فيها وقيل معناه ال يأخذ منكم ما 

ا )قوله تلطط( بضم المثناة الفوقية وسكون الالم كان ملوككم وضعوه عليكم بل هو لكم واألول يناسبه الملك بكسر الميم والثانى بضمه
وكسر الطاء المهملة بعدها أخرى يقال لط الغريم وألط إذا منع الحق )قوله وال تلحد( بضم المثناة الفوقية وسكون الالم وكسر الحاء 

( قال ابن األثير: الفريضة المسنة وبالدال المهملتين قال ابن األثير أي ال يحصل منكم ميل عن الحق ما دمتم أحياء )قوله الفريضة
في الوظيفة الفريضة أي في كل نصاب ما فرض فيه انتهى )قوله  عليكم :الهرمة يعنى هي لكم ال يؤخذ منكم في الزكاة ويروى

يصيبها كسر أو مرض فتخر، والقريش بالفاء والراء  الفارض( بالفاء وهى المسنة، وفى بعض النسخ بالعين المهملة وهى الناقة التى
المكسورة والمثناة التحتية الساكنة والشين المعجمة قال الهروي قال العتيبى هي التى وضعت حديثا كالنفساء من النساء وقال األصمعى 

سير اللجام قال ابن األثير يريد الفرس فرس قريش إذا حمل عليها النتاج لسبع )قوله وذو العنان الركون( العنان بكسر العين المهملة 
الذلول ألنه يلجم ويركب )قوله والفلو( بفتح الفاء وضم الالم وتشديد الواو: المهر، قال أبو بريد إذا فتحت الفاء شددت الواو وإذا 

هملة قال الهروي هو كسرتها خففت فقلت فهو مثل جرو، والضبيس بفتح الضاد المعجمة وكسر الموحدة بعدها مثناة تحتية ثم سين م
العسر الصعب )قوله سرحكم( بفتح السين المهملة وإسكان الراء وبالحاء المهملة أي ماشيتكم. )قوله يعضد( بضم المثناة التحتية 
وسكون العين المهملة وفتح الضاد المعجمة بعدها دال مهملة أي يقطع، والطلح شجر عظام من شجر العظاه وأما قوله تعالى )وطلح 

د( فقال المفسرون هو شجر الموز وقيل الطلع )قوله وال يحبس دركم( أي ذوات الدر أراد أن الماشية ال تحشر إلى المصدق منضو
وهو الذى يأخذ صدقات الماشية وال يحبس عن المرعى إلى أن يجتمع ثم بعد لما في ذلك من اإلضرار بها قاله ابن األثير )قوله ما لم 

بعدها ميم مخففة فقاف بعد األلف أي النفاق يقال رامقه رماقا وهو أن ينظر إليه شزرا نظر العداوة يعنى  تضمروا الرماق( بكسر الراء
النفس قاله ابن األثير  ما لم تضق قلوبكم عن الحق يقال عيشه رماق أي ضيق وعيش رمق أي يمسك الرمق وهو بقية الروح وآخر

ف فقاف جمع ربق بكسر الراء وهو الحبل فيه عدة عرى يشد به البهم، الواحدة من )قوله وتأكلون الرباق( بكسر الراء وبالموحدة وأل
العرى ربقة وفى الحديث خلع ربقة اإلسالم من عنقه كذا في الصحاح، قال ابن األثير شبه ما يلزم األعناق من العهد بالرباق واستعار 

له والذمة( هي بمعنى العهد )قوله فعليه الربوة( بكسر الراء األكل لبقض العهد فإن البهيمة إذا أكلت الربق خلصت من الشدة )قو
 . وفتحها أي من تقاعد عن أداء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة الواجبة عقوبة عليه
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وابعث  ،قهاذْ وقوله لنهد: )اللهم بارك لهم في محضها ومخضها وم   ،غ والقارحالصال  
وبارك لهم في المال والولد، من أقام الصالة كان  ،دم  وافجر له الثَّ  ،رثْ راعيها في الدَّ 

مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن ال إله إال هللا كان مخلصا، لكم يا 
وال  ،د في الحياةح  لْ وال تُ  ،ط في الزكاةط  لْ تُ ائع الملك، ال ض  وو   ،الشرك بنى نهد ودائع

ش وذو يْ ر  ولكم الفارض والق   ،ةتتثاقل عن الصالة، وكتب لهم، في الوظيفة الفريض
وال يحبس  ،د طلحكمض  عْ وال يُ  ،حكمرْ س، ال يمنع س  يْ ب  الض   وّ لُ نان الركوب والف  الع  

ومن  ،باق، من أقر فله الوفاء بالعهد والذمةوتأكلوا الّر   ،ماقدركم ما لم تضمروا الّر  
وبالغتهم على  ،الحد لما كان كالم هؤالء على هذاف  . ............بوة(أبى فعليه الّر  
 ،ليبين للناس ما نزل إليهم ؛وأكثر استعمالهم هذه األلفاظ استعملها معهم ،هذا النمط

بما يعلمون، فجمع له بذلك صلى هللا عليه وسلم قوة عارضة البادية  وليحدث الناس
ه دُ د  الذى م   يإلى التأييد اإلله ،ورونق كالمها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ،وجزالتها

." ى  ر  ش  حيط بعلمه ب  الذى ال يُ  ىُ الوح
1 

الحاصل إذن أنه البد من مراعاة الفرق بين ما يمكن أن يكون لغة خطاب عام 

إال في حاالت مخصوصة في بيئة  يرادهال يصلح إ يصلح لكل المدعوين، وبين ما

المعاني  ملكونهم ال يفهمون غيرها، وال تصل إليه ، يستسيغ أهلها مثل هذه األلفاظ

يكون من الصواب هنا أن نشير إلي التفريق بين الخطاب أ بدونها. وال أدري جلية

القرآني كذلك وبين الخطاب النبوي، إذ القرآن يمثل المعيار األول لالستعمال 

ذي يجب رفع اللغوي، وكل ما ورد به يمثل قاعدة عامة للخطاب اإلنساني العام، وال

ي الشريف منه ما يعد خطابا عاما، ومنه بينما الخطاب النبومستوي اإلنسانية إليه، 

 .كما سقنا ما ليس كذلك

أن الشريعة وضعت اختالف داللة اللغة ومقاصد األلفاظ عند الناطقين  األمرِالثاني:

آخر.  رفضته في زمنما  صطلحات في حينٍ قبلت من المربما بها في الحسبان، و

 السنة المشرفة. لنضرب علي ذلك مثال منو

ال د    النَّب ىُّ  ب ع ث   ق ال   أ ب يه   ع نْ  س ال مٍ  ع نْ  ل يد   ْبن   خ  ة   ب ن ى إ ل ى اْلو  يم  ذ   إ ل ى ف د ع اُهمْ  ، ج 

ْسال م   نُوا ف ل مْ  اإل  ع لُوا.  أ ْسل ْمن ا ي قُولُوا أ نْ  يُْحس  ب أْن ا ي قُولُون   ف ج  ب أْن ا ، ص  ع ل  .  ص  ال د   ف ج   خ 

ْنُهمْ  ي ْقتُلُ  رُ  م  ي أْس  ف ع   ، و  د  ُجلٍ  ُكّل   إ ل ى و  نَّا ر  هُ  م  ير  تَّى ، أ س  ر   ي ْوم   ك ان   إ ذ ا ح  ال د   أ م   أ نْ  خ 

ُجلٍ  ُكلُّ  ي ْقتُل   نَّا ر  هُ  م  ير  ّللاَّ   ف قُْلتُ  أ س  ى أ ْقتُلُ  ال   و  ير  ال   ، أ س  ُجل   ي ْقتُلُ  و  نْ  ر  اب ى م   أ ْصح 

هُ  ير  تَّى ، أ س  ْمن ا ح  ف ع   ، ف ذ ك ْرن اهُ   النَّب ّى   ع ل ى ق د  هُ   النَّب ىُّ  ف ر   إ نّ ى اللَُّهمَّ »  ف ق ال   ي د 

أُ  ا إ ل ْيك   أ ْبر  مَّ ن ع   م  ال د   ص  « خ 
2
. 

                                                           
1
المؤلف : العالمة القاضي أبو الفضل ، مذيال بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء -الشفا بتعريف حقوق المصطفى  - 

 وما بعدها. 70، ص873الحاشية : العالمة أحمد بن محمد بن محمد الشمنى ، هـ 544ياض اليحصبي ع
2
 (.4339، برقم ) َخاِلَد ْبَن اْلَوِليِد ِإلَى بَنِى َجِذيَمةَ  -صلى هللا عليه وسلم  -بَْعِث النَّبِّىِ صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب:  - 
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علي اإلسالم واإلذعان  فلفظ "صبأنا" لم يقبل به خالد بن الوليد، حيث لم يعتبره دااّل  

عنيه عند أصحابه، وهو ما بما ي   بن عمر ومن معه اكتفاءاألحكامه، بينما رضي به 

 رجحه النبي _صلي هللا عليه وسلم_ الذي استنكر فعل خالد وتبرأ منه .

 جذيمة بني إلى النبي بعثه الوليد بن خالد أن القصة وأصل يقول اإلمام العيني: "

 فجعل صبأنا صبأنا يقولون فجعلوا أسلمنا يقولوا أن يحسنوا فلم اإلسالم إلى فدعاهم

 كتفييُ  أنه على فدل ،فأنكره ذلك النبي فبلغ ،اللفظ ظاهر على بناء منهم قتلي خالد

 يقد لم ولذلك ؛اجتهاده في خالدا  النبي عذر وقد لغتهم من يعرف بما قوم كل من

 .1منه"

إن داللة األلفاظ واستعماالتها يجب مراعاتها عند أصحابها، ولذلك قال أبو العباس 

نْ  " كلُّ االنصاري القرطبي:  ا أمر   عنه صد ر   م   اإلسالم   دين   في الدخول   على يُدلُّ  مَّ

نْ  م   ، فعل أو قولٍ  م  ا ليس ذلك وأنَّ  باإلسالم، لذلك له ُحك   بكلمت ي   النطق   على مقصور 

 .الشهادة

يمة بني بإسالم    النبيُّ  حك م   وقد ذ  :  يقولون وهم ، الوليد بنُ  خالدُ  قتلهم الذين ج 

ب أْن ا ب أْن ا ص  نُوا ولم ، ص  ا ، أ ْسل ْمن ا:  يقولوا أن يُْحس   ، اللَُّهمَّ :  قال   النبيَّ  ذلك بلغ فلمَّ

أُ  إ نّ ي ا إ ل ْيك   أ ْبر  مَّ ن ع   م  ال د   ص  د اُهمْ  ثم ، السماء إلى يد ْيه   رافع ا ، مرات ثالث   خ   2.و 

إذاِقالواِصبأناِوملِحيسنواِبابِلقد ترجم اإلمام البخاري للحديث السابق تحت عنوان: "
 " . أسلمنا

 أن :الترجمة مقصود " بن المنير علي ترجمة البخاري للحديث بقوله:اق وقد علّ 

 .3لغة " بأي ،لفظية غير أو لفظية ،األدلة كانت كيفما بأدلتها تعتبر المقاصد

لداللته عند ا نظر -" هنا  ستسيغ من لفظ "صبأناا ومما يذكر في هذا الباب أن ما اهذ

لنفسه حين قال له أحد بن أثال  امةابه_ قد استنكره الصحابي الجليل ثمأصح

 ا أسلم_ أصبأت؟ قال: ال، ولكن أسلمت مع محمد المشركين _لمَّ 
4
. 

                                                           
 379، ص22، جالمؤلف : بدر الدين العيني الحنفي، البخاريعمدة القاري شرح صحيح  - 1

ُث الحافظ ، بقيَّةُ السلف ، الكتاب : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - 2 المؤلف / الشيُخ الفقيهُ اإلمام ، العالُم العامل ، المحّدِ

، 2،جإبراهيَم الحافظ ، األنصاريُّ القرطبيُّ ، رحمه هللا وَغفَر له ، أبو العبَّاس أحَمُد بُن الشيخِ المرحوِم الفقيِه أبي َحْفص  ُعَمَر بنِ 
 57ص
3
 -الناشر : دار المعرفة ، المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري - 

 274ص ،6، جتحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، 1379بيروت ، 
4
 (.4372، برقم: ) باب َوْفِد بَنِى َحنِيفَةَ ، َوَحِديِث ثَُماَمةَ ْبِن أُثَال  البخاري، كتاب المغازي، صحيح  - 
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، ال سيما أن اللغة ظاهرة لداللة األلفاظ عند أصحابها معتبرإذن تقدير الشريعة 

 وطبائعه.اجتماعية، تنعكس عليها قوانين االجتماع 

ِالثالث: عليه عواهنها دون مراعاة ما تواضعت  ىطالق األلفاظ علأن إ األمر

لم يكون مقصودا  ي إلي اإلساءة للدعوة، وهو ماأعراف الناس في خطابهم قد يُفض

 أبدا من تلك األلفاظ يوم إيرادها.

بيئة المرأة كان مستساغا في زمنه، يوم أن كانت ال "الجارية" مثال علىفإطالق لفظ 

كان في من دالالت اإلساءة للمرأة، بل ربما  االجتماعية تتعاطاه دون أن يحمل أيا  

لها  يسمونها بهذا االسم تشبيهاكانوا متدح به المرأة الشابة الفتية حين استخدامه ما يُ 

أما استدعاء ذلك المصطلح اليوم وإيراده ربما يثير  بالسفينة في خفتها وحيويتها،

ذلك بعد أن أصبح له خلفية تاريخية محملة باإلساءة لبعض وشكاالت، ا من اإلكثير

قد خرج اللفظ ذلك يكون للخدمة، وسبيال للتمتع ال غير، وب النساء واعتبارهن أداة

من معناه االجتماعي المتعارف عليه يومئذ إلي معناه السياسي الذي أخرجه من 

 سياقه.

الصحابة الكرام لم يكن معناه  بعض حال ي ولفظ "صعلوك" الذي وصف به النب

يتجاوز الداللة علي الفقر، وقلة ذات اليد، وهو ما تنص عليه الروايات ذاتها؛ ففي 

فجملة "ال مال له" هي  ،"صعلوك، ال مال له" :إحدى الروايات جاء الوصف هكذا

ا " وأمَّ : صفة كاشفة، وليست صفة مغايرة. وفي الرواية األخرى جاء الوصف هكذا

ب خفيف الحال"ر  فت   معاوية
1

في الروايات سوي الفقر،  . فالكلمة لم يكن لها داللة

أصبح لما للنصيحة، لكن  دصل استعمالها وإيرادها لبيان الحال الذي قُ ولذلك سا

 هانة لم يعد إيراده مقبوال دون بياندلول آخر يدل علي االنتقاص، واإلللكلمة م

إيراد اللفظ مدعاة لإلساءة للمقام النبوي  علي أقل تقدير؛ وإال فقد يكون ألصل معناه

 الشريف.

في هذا الباب قد يتعلق باللفظ الواحد، فقد يكون من المفيد  وإن كان ما سقناه من قبل

أن نضرب مثال بأسلوب وتركيب جمع مجموعات من األلفاظ التي كونت مع 

 كل حال.ى بعضها أسلوبا من الخطاب ال يجب تقليده عل

هذه  فقال : إن ابنتي  قال : أتى رجل بابنته إلى رسول هللاعن أبي سعيد . . . ف

أباك . قالت : والذي بعثك بالحق، ال أتزوج حتى  يأبت أن تتزوج . فقال : أطيع

تخبرني ما حق الزوج على زوجته . فقال : حق الزوج على زوجته : لو كانت به 

                                                           
1
 (.85 38، برقم: ) باب اْلُمَطلََّقةُ ثاَلَثًا الَ نَفََقةَ َلَهاالطالق،  صحيح مسلم، كتاب- 
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دما ثم ابتلعته، ما أدت حقه . قالت :  قرحة فلحستها، أو انتثر منخراه صديدا أو

": ال تنكحوهن إال بإذنهن والذي بعثك بالحق، ال أتزوج أبدا . فقال النبي 
1. 

ن تعظيم الحقوق، وقد استخدمت فيه فهذا أسلوب من الخطاب خاص، سيق في موط

ذن أن تتحملها ما لم تكن قد سبق لها في محيطها االجتماعي أن تشبيهات ال يمكن ألُ 

اعتادت عليها، وأصبح استخدام مثل هذه األلفاظ والتراكيب مألوفا لديها، ولذلك من 

في والعبارات تكرار مثل هذه األلفاظ أو  ،الخطأ كل الخطأ إيراد مثل هذا األسلوب

 بيئة تختلف عن البيئة التي ورد األسلوب في ديارها.

هذا كله مع فرض احتمالية أن تكون مثل هذه األلفاظ من تعبيرات الراوي الناقل 

، ال سيما  سمعه من النبي  معني   ينقلللخبر وتدخالته، وقد فعل ذلك وهو 

يان منتهاه، ومن جميل من حسن الب أنه بلغ  -صلى هللا عليه وسلم -والمعهود عليه 

وسماجة  غايته، ولذلك ال عجب إن وجدنا العلماء يجعلون من ركاكة اللفظ، الخطاب

 وعدم قبوله.  العبارة سببا في رد النص

رد به الحديث عدد جملة ما يُ فهذا اإلمام بن القيم في كتابه " المنار المنيف" وهو يُ 

ِِ،ومنها:ِمساجةِاحلديث" يقول:  هدون النظر إلي سند
 
."سخرِمنهوكونهِمماِي

2
   

" وهذا الحديث بن الجوزي علي بعض األحاديث الموضوعة بقوله: اويعلق اإلمام 

نه منزه عن الكالم أل  ال تليق بمنصب رسول هللا يالت ،من الموضوعات النادرة

 .3والمعنى البعيد" ،الركيك

والحاصل أن علي الدعاة الحذر من إيراد النصوص التي تحمل ألفاظا تختلف داللتها 

من بيئة إلي أخري، وال تمثل قاعدة عامة للتخاطب، ولو صحت تلك النصوص، 

من اإلساءة للدعوة، والتشهير عليها ترتب استعمالها؛ وذلك لما ي وسبق للنبي 

 برجالها.

"لاايس كاال :  حااول هااذا المعنااى فااي موافقاتااهالشاااطبي  ومااا أحساان مااا قالااه اإلمااام
ااا  مااا يعلاام ممااا هااو حااق يطلااب نشااره وإن كااان ماان علاام الشااريعة وممااا يفيااد علم 
باألحكااااام، باااال ذلااااك ينقساااام، فمنااااه مااااا هااااو مطلااااوب النشاااار، وهااااو غالااااب علاااام 

                                                           
1
 -  
2
ابن قيم الجوزية [،الكتاب : المنار المنيف في الصحيح والضعيف،المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو  -] المنار المنيف  - 

 54،تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة، ص1983 – 1403حلب،الطبعة الثانية ،  –عبد هللا،الناشر : مكتب المطبوعات اإلسالمية 
3
ضبط وتقديم ، الجزء االول،597 – 510أبى الفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزي القرشى لالمام: ، كتاب الموضوعات - 

 145،ص1966 – 1386الطبعة االولى حقوق الطبع محفوظة ،وتحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان
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الشااااريعة، ومنااااه مااااا ال يطلااااب نشااااره بااااإطالق، أو ال يطلااااب نشااااره بالنساااابة إلااااى 
 .1حال أو وقت أو شخص"

" وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في موضع آخر:  وقال

في ميزانها، فانظر في معلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى 

مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على 

وإما على الخصوص إن كانت غير العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، 

الئقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المسال، فالسكوت عنها هو الجاري على 

 .   2وفق المصلحة الشرعية والعقلية"

فهذا كالم دقيق، ما أحوج العاملين بالحقل اإلسالمي للعمل به، واتخاذه معلما هاديا في طريق 

    الدعوة، وترشيد خطابها !

وما أحوجهم كذلك أن يهتدوا بمنهج القرآن الكريم في استبعاد ما يمكن أن تختلط دالالته من 

ّكن المتربصين من استخدامه كمادة للتشهير باإلسالم، أو اإلساءة  األلفاظ، واستبداله بما ال يُم 

ا ي ا} ألهله، وهو ما نلمحه بوضوح في مثل قوله تعالى: "  ين   أ يُّه  نُوا الَّذ  ن ا ت قُولُوا ال   آم  اع  قُولُوا ر   و 

عُوا اْنُظْرن ا اْسم  ين   و  ل ْلك اف ر   [104: البقرة{ ]أ ل يم   ع ذ اب   و 

وهو ما  - التي تفيد اإلمهال والتأخير حتى يتم الفهم عنه  المراعاة"راعنا" مأخوذة من  فكلمة

إال أنها حين اتخذ منها الخصوم مادة للسب والشتم  -يفهمه الصحابة الكرام من اللفظ ويقصدونه

، نهى هللا المؤمنين عن استعمالها، فة الخ  الحمق  التي تفيدبعد تحريف داللتها إلى الرعونة 

على الذات النبوية  في التطاولالقوم وأمرهم باستبدالها بـ " انظرنا" حتى ال يستند القوم إليها 

 3الشريفة.

                             

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 المحقق : أبوهـ(،790الكتاب : الموافقات، المؤلف : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى :  - 

 167، ص5م، ج1997هـ/ 1417الطبعة : الطبعة األولى  ،عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر : دار ابن عفان
2
 172المرجع نفسه، ص - 
3
 177، ص1، جطنطاوي سيد حممد الوسيط، للدكتور: التفسري: انظر:  - 
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ِالبحثِاخلام 

ِالستجابةِالسلبيةِللنصمنِاالداعيةِِاحتياط
األصل أن خبرة الداعية بأحوال المدعوين، وخصائصهم النفسية، وظروفهم 

وذلك خوفا من االستجابة السلبية  ؛عية تجعله يحتاط حين يورد النصوصاالجتما

 .لها

والمقصود باالستجابة السلبية: أن يُتخذ من النّص  ذريعة لتحقيق مراٍد غير مقصود،  

ساءة للنص ذاته أو يُركن إليه في تبرير محرٍم ممنوع، أو أن يُفضي األمر إلي اإل

اإلمر إلي تلك االستجابة يصبح اإلمساك عن النص،  ىانته ىوالتشهير به. فمت

ولو  ىة والمدعو على السواء، حتوالسكوت عن إيراده ضرورة  لسالمة حال الدعو

 كان النص صحيحا في ذاته.

ولعل النبي _صلي هللا عليه وسلم_ أول من رشَّد استخدام النص حين أراد البعض 

 تبين ذلك في مواطن كثيرة.قد و، أن يتخذ منه ذريعة لالنحراف عن مقصود الشرع

ر عليهم أميرا، ل صلى هللا عليه وسلم فحين أرس أوصاهم بالسمع له وسرية وأمَّ

 أراد أن يتخذ من أمره _صلي هللا عليه وسلم_ف ،غضب عليهم أميرهمووالطاعة، 

 بل وإقحامهم في نار أضرمت بأيديهم.لنيل منهم، لهم بالطاعة ذريعة ل

ُسولُ  ب ع ث   ق ال    -ضي هللا عنه -ع ل ىٍّ فعن   يَّة   -وسلم عليه هللا صلى- ّللاَّ   ر   س ر 

ل   اْست ْعم  مْ  و  ل ْيه  ُجال   ع  ن   ر  ار م  ُهمْ  ،األ ْنص  ر  أ م  عُوا أ نْ  و  يعُوا ل هُ  ي ْسم  يُط  بُوهُ  ،و   ف ي ف أ ْغض 

: ش ْيٍء، عُوا ف ق ال  ط ب ا ل ي اْجم  عُوا. ح  م  : ثُمَّ  ل هُ، ف ج  ا أ ْوق ُدوا ق ال  : ثُمَّ  ف أ ْوق ُدوا،. ن ار   أ ل مْ  ق ال 

ُسولُ  ي أُْمْرُكمْ  عُوا أ نْ  -وسلم عليه هللا صلى - ّللاَّ   ر  يعُوا، ل ي ت ْسم  تُط  :. ب ل ى ق الُوا: و   ق ال 

ا :ف ق الُوا ب ْعٍض  إ ل ى ب ْعُضُهمْ  ف ن ظ ر   ق ال  . ف اْدُخلُوه ا ْرن ا إ نَّم  ُسول   إ ل ى ف ر   هللا صلى - ّللاَّ   ر 

ن   -وسلم عليه س ك ن   ك ذ ل ك   ف ك انُوا. النَّار   م  بُهُ  و  ُطف ئ ت   ،غ ض  ا النَّارُ  و  عُوا ف ل مَّ ج   ذ ك ُروا ر 

لُوه ا ل وْ  » ف ق ال   -وسلم عليه هللا صلى - ل لنَّب ي ذ ل ك   ا د خ  ُجوا م  ر  ا خ  ْنه  ا م   ف ي الطَّاع ةُ  إ نَّم 

ْعُروف    1.« اْلم 

زج بهم في الذي ي  باألخرة   الناس ناردخول  يحول دونلم يكن اإلسالم الذي جاء ل

جحيم االستبداد في الدنيا! ولم يكن اإلسالم الذي حارب ليعيد للعقل حقه في التفكير، 

االختيار ليسكت عن تحويل الناس إلي قطيع يساق دون اختيار منه وال  في ومن ثمَّ 

 يث يريد الراعي !وعي إلي ح
                                                           

1
اء  ف  باب ُوُجوب  ط اع ة  صحيح مسلم، كتاب اإلمارة،  -  ر  ا ف ياألُم  ه  يم  ت ْحر  ي ٍة و  ْعص  ي ة   يغ ْير  م  ْعص   (.4872، برقم: )اْلم 
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ومما يدل كذلك علي مراقبة النبي _صلي هللا عليه وسلم_ للخطاب الدعوي، 

ّى   ع نْ وتحذيره مما قد يُفضي إليه من مقصود غير مراد ما روي   ات مٍ  ْبن   ع د     ح 

ُجال   أ نَّ  ط ب   ر  ْند   خ  نْ  ف ق ال   -وسلم عليه هللا صلى - النَّب ي ع  ع   م  ُسول هُ  ّللاَّ   يُط  ر   ف ق دْ  و 

د   ش  نْ  ر  م  ا و  م  ه  ى ف ق دْ  ي ْعص  ُسولُ  ف ق ال  . غ و   ب ئْس   » -وسلم عليه هللا صلى - ّللاَّ   ر 

يبُ  ط  نْ  قُلْ . أ ْنت   اْلخ  م  ُسول هُ  ّللاَّ   ي ْعص   و  ر   1.« و 

صلي هللا عليه وسلم_ في  -والجمع في الكالم بين اسم هللا _تعالي_ واسم الرسول

منه التسوية بين هللا  تواحد ال حرج فيه من حيث األصل، لكن متي فُهمضمير 

 أولي. ذلك خلقه فاإلمساك عن وبين

أنه جمع في الكالم بين اسم هللا _تعالي_ واسمه  لقد صحت روايات أخري عنه 
 .في ضمير واحد 

نْ "  بي داوود أنه _صلي هللا عليه وسلم_ قال في خطبته:أفعند  ع   م  ُسول هُ  ّللاَّ   يُط  ر   و 

ش د   ف ق دْ  نْ  ،ر  م  ا و  م  ه  ال   ،ن ْفس هُ  إ الَّ  ي ُضرُّ  ال   ف إ نَّهُ  ي ْعص  ْيئ ا ّللاَّ   ي ُضرُّ  و  رواية:  ، وفي 2" ش 

نْ  » م  ا و  م  ه  ى ف ق دْ  ي ْعص   3.« غ و 

بل وفي القرآن الكريم الجمع بين ضمير اسم هللا ومالئكته، وذلك في قوله تعالى: 

ئ ك ت هُ  ّللاَّ   إ نَّ } ال  م  لُّون   و   [56: األحزاب{ ]النَّب ّي   ع ل ى يُص 

ن إنكاره إ" :  :اإلمام السيوطيإنما كما يقول وفاألمر من حيث األصل ال حرج فيه، 
   ن جمعهما في على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كأن هنالك من يتوهم التسوية م

م  ذلك جاز اإلطالق"الضمير الواحد ، فمنع ذلك ألجله ، وحيث   . 4ُعد 
حسب معالت بقد ال يجوز سوقه في حين آخر، وذلك  ،في حين هراديإذن فما يجوز إ

 اآلمور وأحوال الناس، وطرائق استجابتهم.

واالستجابة السلبية للنصوص تتخذ أشكاال متعددة، وربما أمكن إجمالها في ثالث 

 صور رئيسية:

 األويل:ِاستجابةِالتربير. 

 ة:ِاستجابةِالتحريض.الثانيِ

ِ.الثالثة:ِاستجابةِالتنفريِوالتشهريِ
                                                           

1
 (.2047صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والخطبة، برقم: )  - 
2
 (.1099سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب الرجل يخطب على قوس ، برقم: )  - 
3
 (.1100الرجل يخطب على قوس، برقم : ) سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب  - 
4
الناشر : مكتب المطبوعات اإلسالمية ، المؤلف : عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي، شرح السيوطي لسنن النسائي - 

 91، ص6، جتحقيق : عبدالفتاح أبو غدة، 1986 – 1406الطبعة الثانية ، ، حلب –
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 وفيما يلي بيان بشيء من التفصيل لكل واحدة منها:

 أوال: استجابة التبرير

على النص لتسويغ ذنب فعلوه، أو نكوص عن واجب تركوه،  بعض الناس دقد يعتم

قصدا لما وجه مذهبي أو حزبي اعتمدوه، والنص في هذا كله ما جاء تأو دعوة ل

أعناق النصوص  أرادوا، وال دلَّ على ما فعلوا، وهو بدوره ما يحملهم على ليّ 

 مها بعيدا عن مرادها الحقيقي، ومقاصدها المبتغاة.هوالتكلف في ف

نْ  ُخذْ فالذين سوغوا ألنفسهم االمتناع عن أداء الزكاة استنادا لقوله تعالى: } مْ  م  ال ه   أ ْمو 

ق ة   د  ُرُهمْ  ص  ّه  مْ  تُط  يه  ّك  تُز  ا... و  ظنا منهم أن المخاطب بذلك رسول ، [103: التوبة{ ]ب ه 

برروا ألنفسهم الذين دون غيره من والة األمور، هؤالء  -صلى هللا عليه وسلم -هللا

حتى قال: "  وهللا  -رضي هللا عنه -اإلثم اعتمادا على هذا النص واجههم أبو بكر 

قاال   -صلى هللا عليه وسلم -يُؤدُّونه إلى رسول هللا -اق ا وفي رواية: ع ن -لو منعوني ع 

 1ألقاتلنهم على منعه ".

وسكت عن دفاعه عن نفسه بما  والذي نكص عن استنفاد كل وسائل المطالبة بحقة،

 استنكر عليه من أدوات الدفاع متواكال على قوله : حسبنا هللا ونعم الوكيل " ر يقد

 حين استدعى النص في غير مكانه. فعله -صلى هللا عليه وسلم  -النبي

ث ُهْم أ نَّ النَّب دَّ ال ٍك أ نَّهُ ح  .  -صلى هللا عليه وسلم- يفع ْن ع ْوف  ْبن  م  ُجل ْين  ق ض ى ب ْين  ر 

ْقض   ْسب   يُّ ف ق ال  اْلم  ا أ ْدب ر  ح  ل ْيه  ل مَّ يُل. ف ق ال  النَّب   ي  ع  ك  ن ْعم  اْلو  ُ و  صلى هللا عليه - يّللاَّ

ْسب  »  -وسلم ل ب ك  أ ْمر  ف قُْل ح  ل ْيك  ب اْلك ْيس  ف إ ذ ا غ  ْن ع  ل ك  ل ى اْلع ْجز  و  ُ  ي  إ نَّ ّللاَّ  ي لُوُم ع  ّللاَّ

يُل  ك  ن ْعم  اْلو   .2«و 

بن اوروينا عن  :-رحمه هللا تعالى -جاء في شعب اإليمان للبيهقي: " قال اإلمام أحمد

ثم حين  ،هذه القصة أن أحدهما تهاون ببعض حجته لم يبلغ فيها شهاب مرسال في

اطلب حقك حتى  :-صلى هللا عليه وسلم -فقال النبي ،ضى لآلخر قال هذا القولقُ 

                                                           
1
 صدق ة أموالهم من يأُخذ   بأن وسلم عليه هللا صلى رسوله تعالى هللا تفسيره لآلية الكريمة: " : أمرجاء في تفسير ابن كثير في  - 

ا عمال وخلطوا بذنوبهم اعترفوا الذين إلى" أموالهم" في الضمير بعضهم أعاد وإن عام وهذا بها، ويزكيهم يطهرهم  سيئا؛ وآخر صالح 

ا هذا كان وإنما يكون، ال اإلمام إلى الزكاة دفع أن العرب أحياء من الزكاة مانعي بعض اعتقد ولهذا  هللا صلى( 1) هللا برسول خاص 

نْ  ُخذْ : } تعالى بقوله احتجوا ولهذا وسلم؛ عليه مْ  م  ال ه  ق ة   أ ْمو  د  ُرُهمْ  ص  ّه  مْ  تُط  يه  ّك  تُز  ا و  ّل   ب ه  ص  مْ  و  ل ْيه  الت ك   إ نَّ  ع  دَّ  وقد{  ل ُهمْ  س ك ن   ص   ر 

 رسول إلى يُؤدونها كانوا كما الخليفة، إلى الزكاة أدوا حتى وقاتلوهم الصحابة، وسائر بكر أبو الصديق الفاسد والفهم التأويل هذا عليهم

قاال منعوني لو وهللا: الصديق قال حتى وسلم، عليه هللا صلى هللا  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى يُؤدُّونه- ع ناق ا: رواية وفي- ع 

 . منعه على ألقاتلنهم

 
2
(. ومسند أحمد في مسند األنصار، حديث عوف بن 3629سنن أبي داود، كتاب األقضية، باب الرجل يحلف على حقه، برقم: )  - 

 (.14564(. والمعجم الكبير للطبراني، برقم : )24029مالك األشجعي، برقم: )
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فلم  .قضي بينكم على حججكمفإنما يُ  !فإذا عجزت فقل حسبي هللا ونعم الوكيل ،تعجز

 .1يرض تجريد التوكل عن الطلب"

-حين اعتذر عن شيء بكالم لم يرضه رسول هللا  -رضي هللا عنه -ام عليمواإل

غضب  ،لما يترتب عليه من التبرير والتنصل من المسئولية -صلى هللا عليه وسلم

وانصرف عن ابنته وزوجها وهو يردد : "وكان اإلنسان أكثر  صلى هللا عليه وسلم،

 شيء جدال".

طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السالم  -سلموصلى هللا عليه  -فعن علي أن رسول هللا
فإذا شاء أن يبعثنا  ،يا رسول هللا أنفسنا بيد هللا :) أال تصليان ( . فقلت :ليلة فقال

يضرب  ثم سمعته وهو مولّ  ،فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ،بعثنا
 .2} وكان اإلنسان أكثر شيء جدال { :فخذه وهو يقول

من اتخاذ النصوص ذريعة للتبرير والنكوص عن الواجب يرد  وفي إطار التحذير
ألنه  -الخبر بضرب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ألبي هريرة رضي هللا عنه

 كان يحدث الناس بقول الرسول : من قال ال إله إال هللا دخل الجنة !
ه  ب يْ  لقد ُر ب ي د  ب  ُعم  ن  ث ْدي ىَّ ضرب عمر أبا هريرة حتى ليقول األخير: " ف ض ر 

ُسول  ّللاَّ   ْعُت إ ل ى ر  ج  ة  ف ر  ْير  ْع ي ا أ ب ا ُهر  ْست ى ف ق ال  اْرج  ْرُت ال  ر  صلى هللا عليه -ف خ 
ْشُت بُك اء " -وسلم  3ف أ ْجه 

 من التحدث بهذا النص إال خوفا من معالت هأبا هريرة ومنع ما ضرب عمر
االستجابة السلبية له، وما قد تفضي إليه تلك االستجابة من ترك الناس األخذ بأسباب 
المعاش الذي أرشدهم اإلسالم إليه، أو تخليهم عن وظيفة العمران الذي حرضهم 

 اإلسالم عليه.
أما عن تطويع النصوص واالستناد إليها في تبرير االتجاهات المذهبية فقد كان ذلك 

ما لنصوص القرآن الكريم، تلك التفسيرات التي يسيرات الشاذة، السسببا لظهور التف
كان لها فيما بعد أثرها السلبي على الفكر اإلسالمي عموما، والعمل الدعوي 

 خصوصا.
لقد طّوع المعتزلة النصوص لخدمة مذاهبهم الفكرية المخالفة لما استقر عليه أهل 

طي مع النص عن الجادة، حتى لقد السنة والجماعة، وحادوا بهذا التكلف في التعا
ثْل   " إنتفسيرهم هذا بقوله: تيميةوصف ابن  ء   م  أْي ا اْعت ق ُدوا ه ُؤال  لُوا ثُمَّ  ر  م   أ ْلف اظ   ح 

، اْلقُْرآن   ل ْيه  ل ْيس   ع  نْ  س ل ف   ل ُهمْ  و  اب ة   م  ين   الصَّح  التَّاب ع  ال   ب إ ْحس ان   ل ُهمْ  و  نْ  و  ة   م   أ ئ مَّ
،اْلُمْسل   ين  مْ  ف ي ال   م  أْي ه  ال   ر  ْم، ف ي و  ه  ير  ا ت ْفس  م  نْ  و  يرٍ  م  نْ  ت ْفس  مْ  م  ه  ير  ل ة   ت ف اس   إالَّ  اْلب اط 

نُهُ  بُْطال  رُ  و  نْ  ي ْظه  ةٍ، ُوُجوهٍ  م  ذ ل ك   ك ث ير  نْ  و  ت ْين   م  ه  ة  :  ج  نْ  ت ار  ْلم   م  ْم، ب ف س اد   اْلع   ق ْول ه 

                                                           
1
، 1410الطبعة األولى ، ، بيروت –الناشر : دار الكتب العلمية ، البيهقيالمؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين ، شعب اإليمان - 

 81، ص2، جتحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول
2
يض  النَّب  صحيح البخاري، كتاب التهجد،  -  ابٍ  -صلى هللا عليه وسلم  - يباب ت ْحر  ْن غ ْير  إ يج  اف ل  م  النَّو  ال ة  اللَّْيل  و  ، برقم : ) ع ل ى ص 

1127.) 
3
َ بِاإِليَماِن َوُهَو َغْيُر َشاّك  فِيِه َدَخَل اْلَجنَّةَ َوَحُرَم َعَلى النَّارِ  صحيح مسلم، كتاب اإليمان، -   (.156، برقم : ) باب َمْن لَِقَى ّللاَّ
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ة   ت ار  نْ  و  ْلم   م  ا ب ف س اد   اْلع  ا اْلقُْرآن   ب ه   ف سَُّروا م  ل يال   إمَّ ْم، ع ل ى د  اب ا أ وْ  ق ْول ه  و   ع ل ى ج 
ض    1. ل ُهْم" اْلُمع ار 
من االسماعيلية، والبهائية،  -القديم منه والحديث ع الفكر الباطنيوكذلك طوَّ 

دم الدين لخدمة أغراضهم، ال سيما التي تهدف له النصوص   -والقاديانية، والزيدية
 2وتفريغه من مضمونه.

ولئن كان من ظواهر االستجابة السلبية للنص التبرير لالتجاهات المذهبية ، فإن من 
 ظواهرها كذلك التبرير لألغراض الحزبية، والتوجهات السياسية.

ذريعة لتخدير الشعوب  -مثال  -فحين يتخذ البعض من النصوص الواردة بشأن الفقر
بتقاعس والة األمور عن أداء ما  ابحقها في العيش الكريم، أو الرض عن المطالبة

أوجب هللا عليهم من توفير احتياجات الناس وكفايتهم، حين يفعل البعض هذا يكون 
، إذ لم يقصد هوتلك النصوص خصوصا للطعن والتشويقد عرض اإلسالم عموما، 

ردها تبريرا  لهذا الشرع أبدا ما أراده ذلك الداعية من تلك النصوص حين أو
 النكوص.

إن مثل هذه الطريقة في سوق النصوص هي التي جعلت البعض يتنكر لدور الدين 
الناس وسلب حقوقهم، حتى إن أحدهم  قهرجاالته، ويعتبرهم أدوات لويستقبح فعل ر

ليقول: " الدين أفيون الشعوب. فالدين ورجل الدين يخدران أعصاب المظلومين 
في خضوعهم للظلم. لماذا ال نعلن في برامجنا أننا ملحدون؟ إننا  والفقراء، ويتسببان

 3نفعل ذلك لكي ال نزود خصومنا بسالح يهاجموننا به".
وهو يندد بطريقة البعض في استخدام النصوص: "  -رحمه هللا -يقول الشيخ الغزالي

لهون كل دعوة تحبب الفقر إلى الناس، أو ترضيهم بالدون من المعيشة، أو تقنعهم با

في الحياة، أو تصبرهم على قبول البخس، والرضا بالدنية، فهي دعوة فاجرة، يراد 

بها التمكين للظلم االجتماعي، وإرهاق الجماهير الكادحة في خدمة فرد أو أفراد. 

 4وهى ـ قبل ذلك كله ـ كذب على اإلسالم، وافتراء على هللا".

                                                           
1
 أنور:  .المحقق(هـ728:  المتوفى) الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي:  الفتاوى. المؤلف مجموع - 

 358، ص13، جم 2005/  هـ 1426 ، الثالثة:  الوفاء. الطبعة دار:  الجزار. الناشر عامر - الباز
2
 خفية إلشارة ظاهره؛ بغير القرآن تأويل هو اإلشاري اإلشاري، ذلك أن التفسير والتفسير الفاسد الباطني التأويل بين هناك فرق - 

 الباطني التفسير" من الشاطبي مراد عين هو وهذا. المراد الظاهر وبين بينها الجمع ويمكن والفيض السلوك ألرباب تظهر
 ." الصحيح
 معناها عن اآلية يصرفون فالباطنية". الباطنية" يسمونهم من غير" اإلشارات أصحاب" إن:" حسين الخضر محمد الشيخ يقول

 بكر أبو قال كما فإنهم اإلشارات؛ أصحاب وأما. سواه ما دون هللا مراد هو هذا أن بدعوى بغيتهم، يوافق ما إلى المعقول أو المنقول
 معاني وراءها أن زعموا لكنهم..  نصابها على وأقروها بابها، من الشريعة بألفاظ جاءوا" والقواصم العواصم" كتابه في العربي بن

 ال اإلشارات فأصحاب .الذكر سبيل في منها واعتبروا بالفكر، إليها فعبروا األلفاظ، هذه ظواهر من إليها اإلشارة وقعت خفية غامضة
 :يقولون وإنما..  والمعجزات والقصص، األحكام، نحو من العربي اللفظ عليه يدل الذي المعنى -وأذنابهم الباطنية ينفي كما -ينفون
 .وذكرى موعظة فيها معاني االعتبار، طريق وعلى المعاني، تلك وراء من يستفيدون إنهم
: وقال القرآن، بألفاظ المعاني تلك إلصاق في نازعهم من العلم أهل في ترى واضح فرق من الباطنية ومذهب مذهبهم بين ما وعلى
 شأنهم قوم نزعة األصل هي في التي البعيدة، الطرق هذه ارتكاب عن يغني وحكم مواعظ من والسنة القرآن صريح في جاء ما إن

 132، 131بالغة القرآن، محمد الخضر حسين، ص  . انظر:" الغّراء شريعته أحكام وتعطيل هللا، هدى عن الّصدّ 

 14: عمر الحدوشي ، ص  التفسير قواعد منظومة في العبير انظر: نشر - 3

 (47: ص) عليه المفتري اإلسالم - 4
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بقصد  -ر عن دعاة اإلسالم أنفسهموالكذب على اإلسالم واالفتراء على هللا حين يصد

 تكون آثاره على الناس أقبح، وعلى الحياة أفسد. -أو بغيره

 ثانياً: استجابة التحريض

المقصود من استجابة التحريض: اتخاذ النص ذريعة للعدوان على الغير، وحرمانه 

 شيئا من حقوقه، سواء كان الغير معارضا في الرؤية، أو مخالفا في الملة.

تجاهل الخلفيات النفسية والفكرية للمستقبلين للنص ال يليق واألمر بالدعوة  ذلك أن

على بصيرة، وما يتطلبه ذلك من احتياط الداعية لما يتوقعه من المدعو لو ألقى 

 النص على سمعه دون احتراز.

يوما الحجاج بن يوسف بما فعله رسول هللا  -رضي هللا عنه -لقد حدَّث أنس

، ن يّ ين  فاتخذ الحجاج من ذلك الحديث مطية للفتك بخصومه، وإزهاق أرواحهم،  باْلعُر 

وحرمانهم حق الحياة، وبعدها عضَّ أنس أصابع الندم على صنيعه هذا، لكن بعد 

 فوات األوان.

ن يّ ين  كما يرويه البخاري عن أنس أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول  :وحديث اْلعُر 

ا قالوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود له، هللا آونا وأطعمنا، فلما صحو

-سلم صلى هللا عليه و -فقال: ) اشربوا ألبانها ( . فلما صحوا قتلوا راعي النبي

واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، فرأيت 

الحجاج قال الرجل منهم يكدم األرض بلسانه حتى يموت. قال سالم فبلغني أن 

فبلغ  ،فحدثه بهذا -صلى هللا عليه و سلم -ثني بأشد عقوبة عاقبه النبيدّ ألنس: ح  

 1الحسن فقال: وددت أنه لم يحدثه بهذا.

سلم كذا وبة عاقبه النبي صلى هللا عليه وجاء في فتح الباري: " قوله بأشد عق

اللفظ. .... وساق  على ظاهر " عاقبها" بالتذكير على إرادة العقاب، وفي رواية بهز 

اإلسماعيلي من وجه آخر عن ثابت حدثني أنس قال: ما ندمت على شيء ما ندمت 

على حديث حدثت به الحجاج فذكره. وإنما ندم أنس على ذلك ألن الحجاج كان 

 2وكان يتعلق بأدنى شبهة ". ،مسرفا في العقوبة

                                                           
1
 (.5685صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الدواء بألبان اإلبل، برقم: )  - 
 - المعرفة دار:  الشافعي، الناشر العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  البخاري، المؤلف صحيح شرح الباري فتح - 2

         ، بيروت
 142الشافعي، ج، ص العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  تحقيق      
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ن يّ ين   -ه وسلمصلى هللا علي -لقد زّكى تذكير أنس الحجاج بنص ما فعله النبي باْلعُر 

لدى األخير الرغبة في تصفية خصومه، فجلد على إثر ذلك األبشار، وأزهق 

 ن يلوي على شيء!أ، وسفك الدماء دون األرواح

ن يّ ين   -صلى هللا عليه وسلم -لم يعط الحجاج نفسه المهلة ليعرف أن ما وقع منه  باْلعُر 

قصاصا منهم لما صنعوه بأصحاب األبل، لم يكن انتقاما من معارضين، بل كان 

رابة.  وعقوبة لهم على ما فعلوه من وجوه الح 

فعل ما فعل انطالقا من وجهة  -صلى هللا عليه وسلم -ولم يتمهل ليتبين أن الرسول
قضائية حكم بها صلى هللا عليه وسلم استنادا لما توفر لديه من مالبسات القضية 

وهو ما لم  ،وأدلتها، وقد قام بوظيفة القضاء بجانب وظيفته السياسية والدعوية
يتوافر لغيره من الناس، وال يشاركه فيه أحد. لم يتمهل ليتبين أنه عليه الصالة 

م فعل ذلك من منظور قضائي تسترد به الحقوق بالعدل، وليس من منظور والسال
سياسي الغرض منه االنتقام من  خصوم ومعارضين ، لم ينتظر الحجاج لمعرفة هذا 

عان في إذالل وال ذاك، وإنما أقدم دون تردد على ذبح األبرياء، والنكاية بهم، واإلم
بد هللا بن الزبير حين استدعاها أم ع -رضي هللا عنها -أسماء ذويهم كما فعل ب

أ ْيت ن ي  الحجاج خصيصا لترى ولدها مصلوبا بين يديه، وهو يخاطبها متهكما: ك ْيف  ر 
ن ْعُت ب ع ُدّو  ّللاَّ  ، وهي تقول في صبر وجلد ال تسترحم معه الباطل وال أهله:  ص 

ل ْيك  آ أ ْفس د  ع  ل ْيه  ُدْني اهُ ، و  أ ْيتُك  أ ْفس ْدت  ع  .ر  ت ك  ر   1خ 
ال يتوقع أن على إيراده نصا لم يكن يتعمد، بل و - عنهرضي هللا -لقد ندم أنس

، فكيف لو تعمد بعض الدعاة من خالفه الرأيفي اإلجهاز على  ظلوميتذرع به جاّلد 
 استدعاء مثل هذه النصوص بين يدي من يشبهون الحجاج في فعله ؟!

يفة العباسي ) المعتصم( على اإلمام لقد كان بعض المنتسبين للدين يستعدي الخل
وهو مأسور بين يدي جاّلده يسومه سوء العذاب،  -رضي هللا عنه -أحمد بن حنبل

ويقول في وقاحة: يا أمير المؤمنين، اقتله ودمه في عنقي. وهكذا تسترخص دماء 
 ! ات بعض الدعاة في الفهم والتنزيلتذرعا بانحرافوالعلماء األبرياء 

في سفك دماء معارضيه حديث العرنيين ذريعة استند إليها الحجاج  ولئن كان إيراد

يكون في إيرادها غير الواعي إخوة له في الدين، فإن هناك نصوصا قد  وإن كانوا

 للعدوان على المخالفين في الدين، واإلساءة إليهم. سببا

ة   أ ب ى ع نْ  ما وردمن ذلك  ْير  ُسول   أ نَّ  ُهر   ال   » ق ال   -وسلم عليه هللا صلى - ّللاَّ   ر 
ال   اْلي ُهود   ت ْبد ُءوا ى و  ار  ، النَّص  د ُهمْ  ل ق يتُمْ  ف إ ذ ا ب السَّال م  يقٍ  ف ي أ ح  وهُ  ط ر   إ ل ى ف اْضط رُّ
 .2« أ ْضي ق ه  

 

                                                           
1
 (.6660، برقم: ) َوُمبِيِرَهاباب ِذْكِر َكذَّاِب ثَِقيف   ، فضائل الصحابةصحيح مسلم، كتاب  - 
2
 (.5789برقم: )    النَّْهِى َعِن اْبتَِداِء أَْهِل اْلِكتَاِب بِالسَّالَِم َوَكْيَف يَُردُّ َعلَْيِهمْ  صحيح مسلم، كتاب السالم، باب - 
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فهذا النص قد يستجيب له البعض استجابة لم يقصدها الشرع، ولم يعتمدها منهجا في 
 أبدا.إليه الدعوة 
 1.ن المتلقي جاهال بورود النص في المحاربين والمعتدين ال المسالمينإذ قد يكو

في حياته كلها لم يضيق   -صلى هللا عليه وسلم -وقد ال يتمهل ليعرف أن الرسول
 طريقا على غير مسلم، وقد كان يخالط غير المسلمين في ليله ونهاره.

 لقيناهم إذا أنا:  ذلك معنى " وليس: تعليقا على الحديث السابق يقول اإلمام القرطبي 
ْرف ه إلى نلجئهم أنَّا واسع طريق في  من لهم منا أذى ذلك ألنَّ  ؛ عليهم نضيّ ق حتى ح 
 .2أذاهم عن نهينا وقد ، سبب غير

أوسع لغير المسلمين في   -صلى هللا عليه وسلم -وقد يغيب عن السامع أن الرسول
ليدخلوه، بل ويأذن لهم أن يصلوا  -وليس في مجرد الطريق العام -مسجده الشريف

ه ، حتى إن اإلمام ابن القيم ليستنبط من داللة هذافيه صالتهم التي حضر أوانه
 وفيها المسلمين. مساجد الكتاب أهل دخول جواز " فيهاأحكاما فقهية فيقول:  الواقعة
 كان إذا أيضا، مساجدهم وفي المسلمين، بحضرة صالتهم من الكتاب أهل تمكين
 3."..ذلك اعتياد من نونيمكّ  وال عارضا ذلك

وسع ألهل الكتاب كيف أن اإلسالم بتشريعاته أ بل ربما ال يتسع أفق المتلقي ليتفهم
وذلك  -فضال عن توسعته لهم في طرقهم ومساجدهم -في قلوب المسلمين أنفسهم

حين أباح للمسلم زواجه من الكتابية، والتي ستصبح بمقتضى ذلك الميثاق الغليظ 
حبيبة لقلبه، وأّما  لولده، وشريكة  لحياته تقاسمه أفراحها وأتراحها. وكالم الفقهاء عن 

في ممارسة شعائر دينها في بيت ذلك المسلم يُعد مفخرة لإلسالم في  حق تلك الكتابية
كفر، وإنما مع من ظلم، من حسن معاملته للمخالف. فمشكلة اإلسالم إذن ليست مع 

 مشكلته ليس مع المخالفين، وإنما مع المحاربين.
 "الكفر" ولعل من المفيد في هذا السياق تذكرة الدعاة باحتياطهم في إيراد مصطلح 

أو  ،ذاته عند الحديث عن غير المسلمين؛ ذلك ألن اللفظ حين يرد في القرآن الكريم
السنة المشرفة ال يهدف للعدوان على اآلخرين أو انتقاصهم حقهم، وإنما يذكر في 

ق بينها، وتمييز صحيحها من سقيمها. وفرق ، وبيان أوجه الفر4إطار تقرير العقائد
الحديث عن العقائد وبين استدعائه في مجال  كبير بين استدعاء اللفظ في مجال

الدعوة والمعاملة، ولهذا لم يحفظ عنه صلى هللا عليه وسلم في مجال الدعوة أنه 
خاطب أحدا من غير المسلمين بقوله " يا كافر"، بل كان تقديره واحترامه للمخالف 

 يتجاوز مناداته باسمه المجرد إلى مناداته بكنيته أو لقبه !
وقد جاء مساوما الرسول على  -ى هللا عليه وسلم يخاطب ُعتبة بن ربيعةفها هو صل

 بقوله: " أفرغت يا أبا الوليد " ! -ترك دينه ودعوته
                                                           

ْحَمنِ  َعْبدِ  أَبِي َعنْ  ، اْليََزنِّيِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  َمْرثَدِ  هناك رواية َعنْ  - 1  َراِكب   إِنِّي:  وَسلَّمَ  َعلْيهِ  هللا َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ :  َقالَ  اْلُجَهنِّيِ  الرَّ

(.وابن ماجة في 18532رواه أحمد في المسند برقم: ) .َوَعلَْيُكمْ :  فَقُولُوا َعلَْيُكمْ  َسلَُّموا فَِإذَا ، بِالسَّالَمِ  تَْبَدُؤوُهمْ  فَالَ  اْلَيُهودِ  إَِلى َغًدا
 (.3830م : )السنن برق

2
ثُ  ، العامل العالمُ  ، اإلمام الفقيهُ  الشيخُ /  مسلم. المؤلف كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم -   أبو ، السلف بقيَّةُ  ، الحافظ المحّدِ

 150، ص17، جالقرطبيُّ  األنصاريُّ  ، الحافظ إبراهيمَ  بنِ  ُعَمرَ  َحْفص   أبي الفقيهِ  المرحومِ  الشيخِ  بنُ  أحَمدُ  العبَّاس
3
 شعيب ،تحقيق751 الوفاة سنة/ 691 الوالدة هللا،سنة عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن العباد،محمد خير هدي في المعاد زاد - 

 النشر ،مكان1986 – 1407 النشر اإلسالمية، سنة المنار مكتبة - الرسالة مؤسسة األرناؤوط، الناشر القادر عبد - األرناؤوط
   638، ص3،جالكويت – بيروت

4
 لم ينفرد اإلسالم باستخدام المصطلح، وإنما ذكره الكتاب المقدس بكثرة في وصف المخالفين. - 
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 1وقد كان يدعو أبا جهل بأبي الحكم كما يناديه أتباعه ورفاقه من المشركين.
وقد خاطب كسرى الفارسي في رسالته إليه :" إلى كسرى عظيم فارس ". وفعل  
 !  2ك في رسالته إلى هرقل :" إلى هرقل عظيم الروم"ذل

خاطب الملوك غير المسلمين بهذه اللغة الراقية، ولم يتعمد إهانة أحد منهم ال في 
وإن كان معتقدا لكفره  ،نفسه، وال في عين أتباعه ورعاياه، ولم يناد أحدا منهم بالكفر

 وجحوده اإلسالم.
يسول له أن يتخذ من ذلك المرض مادة  إن اكتشاف الطبيب لمرض أحد الناس ال

لمناداته به، وإذالله كلما رآه بقوله : " يا مريض" تاركا مناداته باسمه أو لقبه، بل 
ر من وأن يتخيّ  ،على العكس واجب الطبيب أن يجتهد في التلطف مع مريضه

ض األلفاظ ما يحفزه على المعافاة، ويعينه على السالمة. وما يُطلب في عالج األمرا
في األمراض الفكرية والعقدية؛ إذ هي أضر على اإلنسان  دطلبه آكيكون العضوية 

 من األولى بكثير.
إن لفظة الكفر مصطلح غلبت عليه الداللة العقدية، فال ينبغي نقله من محيطه لتغلب 
عليه الداللة االجتماعية، بحيث يصبح مادة للخصومة، ومطية للسب والتنابز 

ما هو له ظالله على ناحية الفكر والتصورات، دون التجاوز إلي باأللقاب، بل يظل ك
 مجال الفعل والتصرفات.

وقد أحسن بعض الفقهاء حين أفتوا بمعاقبة من خاطب غير المسلمين بلفظ الكفر إن 
كان في ذلك ما يحزنهم، ويرون فيه ضربا من السّب  واإلهانة، وقد نصوا على ذلك 

 في سياق حديثهم عن التعزيرات.
جاء في البحر الرائق : " لو قال ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه. 

 3اهـ".
ق ال  ف ي وفي مجمع األنهر:  . و  ل ْيه  ّيٍ ي ا ك اف ُر ي أْث ُم إْن ش قَّ ع  ُجوس  ّيٍ أ ْو م  " ل ْو ق ال  ل ي ُهود 

ا  ْرت ك اب ه  م  ُر ال  اهُ أ نَّهُ يُع زَّ ُمْقت ض  ثْم  اْنت ه ى".اْلب ْحر  و  ب  اإْل   4أ ْوج 
 إذن فليتنبه الدعاة إليراد النصوص واأللفاظ، وليحتاطوا لمعالتها.

 ثالثا: استجابة التنفير والتشهير

فضي إيراد الداعية لبعض النصوص إلى إساءة الظن بها خصوصا، والتشهير قد يُ 
ا اإلمساك باإلسالم عموما،  ال سيما من قبل خصومه، وعندئذ يصبح من الحكمة : إمَّ

وضاقت األفهام عن إدراك  متى عزَّ على العقل استيعابه، -عن استدعاء النص
ا التمهيد له بما يضعه في سياقه المناسب. -أسراره  وإمَّ

                                                           
1
المؤلف : ، سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد انظر: - 

 507، ص1البن كثير، ج السيرة النبوية ، و11، ص1، ج محمد بن يوسف الصالحي الشامي
2
 498، ص3، وكذلك: السيرة النبوية البن كثير، ج345، وص362ص ، 11جسبل الهدى والرشاد،انظر:  - 
3
المعرفة،  دار هـ، الناشر970 الوفاة سنة/ هـ926 الوالدة الحنفي، سنة نجيم ابن الدين الدقائق، زين كنز شرح الرائق البحر - 

 45، ص5، جبيروت النشر مكان
4
 سنة/  الوالدة زاده، سنة بشيخي المدعو الكليبولي سليمان بن محمد بن الرحمن األبحر، عبد ملتقى شرح في األنهر مجمع - 

م، 1998 - هـ1419 النشر العلمية، سنة الكتب دار المنصور، الناشر عمران خليل وأحاديثه آياته خرح هـ، تحقيق1078 الوفاة
 372، ص2، جبيروت/ لبنان النشر مكان



838 
 

 وقع إذا قال: "  -رضي هللا عنه -ومن تلك النصوص مثال ما ورد عن أبي هريرة
 واألخرى داء جناحيه إحدى في فإن لينزعه، ثم فليغمسه، أحدكم شراب في الذباب
 .1" شفاء
عدم قدرتها ل لفعل ما ندب إليهإيراد مثل هذا الحديث في ظل استقباح بعض النفوس  

على التنفيذ من ناحية، واهتمام اإلنسان في العصر الحاضر بشئون الصحة العامة، 
كون من وااللتزام بوصايا منظمة الصحة العالمية من ناحية ثانية، في ظل هذا ربما ي

وإن وجدت بعض األبحاث العلمية غير المستسال طرح هذا النص على الجماهير، 
 ه.وأسراراإلعجاز ما في الذبابة من دالئل التي ُعنيت باكتشاف 

لقد تنبه العلماء من قبل إلى خطورة عرض مثل هذه النصوص على العوام فطالبوا 
 به العامة".بالسكوت عنها، وقرروا أنه " ليس كل حديث صحيح تحدث 

وقد قيل البن الماجشون يوما: "لم  رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم 
 . 2تركناه "

وقد نص اإلمام أبو حامد الغزالي على ضرورة مناسبة الجرعة العلمية للقدرة 
كل : " ال ينبغي أن يفشي العالُم كلَّ ما يعلم إلى  -رحمه هللا –العقلية للمتعلم، فقال 

أحد، هذا إذا كان يفهمه المتعلم، ولم يكن أهال لالنتفاع به، فكيف فيما ال يفهمه ؟! 
ن له بميزان فهمه، حتى تسلم منه ل لكل عبد بمعيار عقله، وز  وينتفع  ،ولذلك قيل: ك 

 .3بك، وإال وقع اإلنكار لتفاوت المعيار"
ن خص بالعلم : )باب م  بل لقد عقد اإلمام البخاري لهذه المسألة بابا كامال بعنوان

: "حدثوا  -رضي هللا عنه -ذكر فيه عن عليوقوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا(، 
 .4الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب هللا ورسوله"

جاء في فتح الباري: " وفيه دليل على أن المتشابه ال ينبغي أن يذكر عند العامة، 
ا أنت محدثا قوما حديثا ال تبلغه عقولهم م  -رضي هللا عنه -ومثله قول بن مسعود

أحمد اإلمام اال كان لبعضهم فتنة رواه مسلم. وممن كره التحديث ببعض دون بعض 
مالك في أحاديث اإلمام في األحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، و

أبو يوسف في الغرائب،...وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس اإلمام الصفات، و
صة العرنيين؛ ألنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك للحجاج بق

الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره 
في األصل غير مراد، فاإلمساك عنه عند من يخشى عليه األخذ بظاهره مطلوب. 

  5وهللا أعلم ".
عن النصوص التي ال تستوعبها  -أحيانا -دعاةمسك الإذن فالمصلحة تقتضي أن يُ 

والتشهير به  ،خذ منها خصوم اإلسالم مادة لغمزهتعقول العوام من جهة، والتي قد ي  
-من جهة ثانية، وذلك من نحو الحديث عن رضاع الكبير، والوضوء ببول النبي 

ولطم سيدنا موسى لملك الموت حتى فقأ ولعق األصابع،  -صلى هللا عليه وسلم

                                                           
1
 (.3320، برقم: )باب إَِذا َوقََع الذُّبَاُب فِى َشَراِب أََحِدُكْم َفْليَْغِمْسهُ صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق،  - 
2
 .11عياض، ص المسالك للقاضي وتقريب المدارك ترتيب:  الكتاب - 
3
 57، ص1، جبيروت –الناشر : دار المعرفة ، أبو حامدالمؤلف : محمد بن محمد الغزالي ، إحياء علوم الدين - 
4
 (.127برقم: ) ،باب َمْن َخصَّ بِاْلِعْلِم َقْوًما ُدوَن َقْوم  َكَراِهيَةَ أَْن الَ يَْفَهُمواصحيح البخاري، كتاب العلم،  - 
5
 - المعرفة دار:  الشافعي، الناشر العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  البخاري، المؤلف صحيح شرح الباري فتح: - 

 225، ص1ج ،1379 ، بيروت
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عينه، ومن مثل ما ورد في الحديث " لوال حواء لم تخن أنثى زوجها"، وغير ذلك 
 .وتتخذ مادة لإلساءة إلى اإلسالم ودعاته ،تثار حولها الشبهاتالتي من النصوص 

وليس معنى هذا أن ال يكون الدعاة على دراية بالتخريج الصحيح لمثل هذه 
العوام والخصوم مشاركين  يصبحونالنصوص، ومعرفة توجيهها المناسب، بحيث 

بالجهل بها، ليس المقصود هذا، وإنما المعني أن يضيفوا للعلم بها فن التعامل معها 
إمساكا وإيرادا، فيمسكون عنها حين لم يكن في عرضها فائدة، وينافحون عنها حين 

 تثار حولها الشبهة من العوام، أو تقام بواسطتها المكيدة من اللئام.
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ِاخلامتة
ِأِهمِنتائجِالبحثِأوال:ِ

 

بغية إعداد دراسات  إليهامم العلماء والمفكرين للوفود ما زالت السنة النبوية تستحث ه   -8
 التنقيب عن خرائدها. ف الكشف عن أسرارها، وتتغيّ دمتخصصة تسته

التعاطي مع بعض نصوص السنة الفرعية بمعزل عن روح السنة العامة، ومقاصد   -9
اإلسالم العليا كثيرا ما يفضي إلى قصور في الفهم، وخلل في االستنباط يتبعهما 

 بالضرورة إساءة في التطبيق.
ي االهتمام ف دثالداعية في تفاعله مع النصوص النبوية قد يلتقي مع المح  -10

في استخراج فروع أحكامها، لكنه يجاوزهما معا إلى الوقوف  قيهبسندها، ويشارك الف
وسبيال للهداية، وتلك على جوهرها، وإدراك مقاصدها فتصبح معه مادة للتربية، 

 من حكمة، وكثير من خبرة. دساحات ال شك تحتاج إلى مزي
هناك نصوص من السنة النبوية ما ال يصح استدعاؤها دون استحضار سياقها  -11

لواقعه  تم اتخاذه مراعاة وذلك بغرض التأكد هل سيقت باعتبارها إجراء   التاريخي؛
 يومئذ، أم أنها وردت لتمثل قاعدة وقانونا عاما ال يسع المسلم مخالفته.

إضفاء القدسية على تحليل بعض المواقف واألحداث اعتمادا على بعض  -12
ألن كال من نصوص السنة ربما أفضى إلي إطالة زمن الشقاق، وتوسيع مداه؛ ذلك 

 المتخاصمين يظن أنه إلى الدين أقرب، وبهدايته أولى.
حيث الداللة ال يُعفيان  النص النبوي من حيث السند، ووضوحه من ةصح -13

 حتى ال ؛ وذلك ل المدعوب  لنص من ق  االحتياط لالستجابة السلبية لضرورة الداعية من 
يُتخذ من النّص  ذريعة لتحقيق مراٍد غير مقصود، أو يُركن إليه في تبرير محرٍم ممنوع، 

مر إلي تلك األ ىانته ىأو يُفضي األمر إلي اإلساءة للنص ذاته والتشهير به. فمت
االستجابة يصبح اإلمساك عن النص، والسكوت عن إيراده ضرورة  لسالمة حال 

 .على السواء الدعوةالمدعو و
ح من الضرورة مراعاة العرف اللغوي للمدعوين، والوقوف على مفردات أصب -14

اآلذان عن سماعها تنبو حتى ال تساق بعض األلفاظ التي  ؛ وذلكلغة الخطاب العصري
 بحجة ورودها في السنة، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في مكانه من البحث.

 

ِثانيا:ِأهمِالتوصيات
 

النبوية المطهرة علي غرار التفسير الموضوعي العناية بالشرح الموضوعي بالسنة  -1

 للقرآن الكريم، وتقديم دراسات دعوية متخصصة في هذا الشأن.

إعداد مشروع علمي موسوعي يتضمن إعادة لشرح السنة النبوية  المشرفة بما يواكب  -2

متغيرات العصر، ويساير لغته العلمية علي أن ال يضر ذلك بالثوابت والمبادئ، إذ لم 

 فيا اليوم االعتماد علي الشروح القديمة في عصر تغيرت لغة خطابه.يعد كا

وصي بمزيد من الدراسات المعنية بالتقعيد لضوابط التعاطي مع السنة النبوية كما أُ  -3

 الشريفة.
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