امل َق ّد َمة:
كانت طفلة صغرية مل تبلغ الثالثة من العمر تقرأ سورة الفاحتة ،فقالت بعدها :آمني ،فقيل
هلا :اقْرئِي بدون آمني ،فجعلت تقرأ الفاحتة وتقول بعدها :بدون آمني!
إن هذا الفهم السطحي مقبول لو كان من عقل مل يبل ِغ الثالثة من العمر ،ولكن العجب
من بلغ مبلغ العقالء وهو على مثل ذلك ،فلو قال قائل عن أحد أساطني اجلامعة وهو يتحدث
عن صفاته اخللْقية" :هو مثل أخيه الذي يدرس يف املرحلة ِ
املتوسطة" ،فإنه ال يتبادر إىل ذهن
من له ِذهن أن ذلك الربوفيسور مثل أخيه يف مستواه العلمي أو يف مستوى تفكريه وتطلعاته.
إن من يفهم هذا يسخر منه الصغار قبل الكبار ،ويضحك منه بلداء القوم قبل أذكيائهم،
وكما أن الفرق واضح بني بروفيسور اجلامعة وبني أخيه الذي ما زال يف مقاعد الدراسة حيث
ال خيطر على ابل أحد أنه مثله يف ذلك ،فكذلك الفرق بني كالم هللا سبحانه وتعاىل وكالم
رسوله صلى هللا عليه وسلم واضح يعرفه كل عاقل.
وال يتبادر إىل عقل عاقل حني يسمع كالم النيب صلى هللا عليه وسلم« :أال إين أوتيت
الكتاب ومثلَه معه»( )1أنه مثل القرآن يف ِ
نظمه ومعانيه وإعجازه ،الذي حتدى به هللا سبحانه
َ
وتعاىل أساطني العرب على أن أيتوا مبثله ،وأخرب عن عجز اإلنس واجلن عن ذلك فقال تعاىل:
اجلِن على أ ْن أيْتوا مبِِثْ ِل هذا الْقر ِ
{قل لئِ ِن اجتمع ِ
ت ِْ
آن ال أيْتون مبِِثْلِ ِه ول ْو كان ب ْعضه ْم
اإلنْس و ْ
ْ
ْ
ْ
لِب ْعض ظ ِه ًريا} [اإلسراء.]88 :
فإن مل تكن املماثلة يف اإلعجاز والنظم ففي أي شيء كانت املماثلة بني كالم هللا سبحانه
وتعاىل وكالم رسوله هللا؟ وما مقصود من قول النيب صلى هللا عليه وسلم حني قال« :أال إين

الكتاب ومثلَه معه»؟ وهل يتعارض مع اآلية اآلنفة الذكر؟
أوتيت
َ
نص احلديث:
عن املقدام بن معدي كرب رضي هللا عنه ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:

الكتاب ومثلَه معه ،أال إين أوتيت القرآ َن ومثلَه معه ،أال يوشك رجل ينثين
«أال إين أوتيت
َ
كامال وخترجيه.
( )1سيأيت قريبًا نصه ً

شبعاان على أريكته يقول :عليكم ابلقرآن ،فما وجدمت فيه من حالل فأحلّوه ،وما وجدمت

حيل لكم حلم احلمار األهلي ،وال كل ذي انب من السباع،
فيه من حرام ّ
فحرموه ،أال ال ّ
أال وال لقطة من مال معاهد إال أن يستغين عنها صاحبها ،ومن نزل بقوم فعليهم أن
يقروهم ،فإن مل يقروهم ،فلهم أن يعقبوهم مبثل قراهم»(.)1
مثل القرآن:
شرح احلديث وبيان معىن كون السنّة َ

نفهم من ِ
سياق احلديث والنظر يف سباقه وحلاقه أن الكالم هنا يف قضية واحدة بينها النيب
صلى هللا عليه وسلم ،وال يصح لنا أن جنتزئ جزءًا من احلديث لنعرتض عليه دون النظر يف
تتمتِه وسياقه ،فاملشكِك يف هذا احلديث ويف السنة النبوية املطهرة اجتزأ هذا احلديث ليبعد
الذهن عن الفهم الصحيح للحديث ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث ِ
حيذران من
ترك العمل ابحلديث ِ
النبوي حبجة أنه مل يرد يف القرآن الكرمي ،وبدعوى من يدعي أن احلجة يف
القرآن كالم هللا سبحانه وتعاىل ،وأنه الذي أمران ابلعمل به ،ودعوى أننا غري مأمورين ابلعمل
بسنته عليه الصالة والسالم.
فالنيب صلى هللا عليه وسلم خيرب هنا أن السنة مثل القرآن يف ِ
احلجية والعمل ،فلو ثبت أن
النيب صلى هللا عليه وسلم أمر أبمر أو هنى عن شيء فإننا مأمورون ابالمتثال له عليه الصالة
والسالم ،ولو أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم خبرب ماض أو حاضر أو مستقبل فنحن مأمورون
متاما مثل القرآن وال فرق.
ابلتصديق بهً ،

يقول اخلطايب (388ه ) رمحه هللا يف شرح معىن املثلية يف هذا احلديث" :قوله« :أوتيت

الكتاب ومثله معه» حيتمل وجهني من التأويل:

أحدمها :أن يكون معناه أنه أويت من الوحي الباطن غري املتلو مثل ما أعطي من الظاهر
املتلو.
وحيتمل أن يكون معناه :أنه أويت الكتاب وحيًا يتلى ،وأويت من البيان ،أي :أذن له أن
يبني ما يف الكتاب ،ويعم وخيص ،وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له يف الكتاب ذكر ،فيكون
( )1أخرجه أبو داود :كتاب السنة ،ابب لزوم السنة ( ،)4604وأمحد ( )17174واللفظ له ،وصحح
إسناده ابن ابز كما يف جمموع فتاويه (.)245 ،220 /1

ذلك يف وجوب احلكم ولزوم العمل به كالظاهر املتلو من القرآن"( .)1ومبثل ذلك شرحه الشراح،
يقول الشيخ خليل أمحد السهارنفوري (1346ه )«" :ومثلَه» أي :ومثل الكتاب «معه» وهو

احلديث؛ ألنه الوحي غري الْمتْ لو ،واملماثلة يف وجوب العمل واالعتقاد هبما؛ ألن احلديث إذا

مسع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو قطْعي مثل القرآن"(.)2

وهذا املعىن هو ما يدل عليه سياق احلديث؛ ففي أوله تقعيد للقاعدة واألصل الذي فيه
أيضا مأمورون
أنه أويت القرآن الذي أمران ابتباعه والعمل به ،وأويت مثله معه وهي السنة ،وحنن ً
ابلعمل به ،مث انتقل صلى هللا عليه وسلم إىل التحذير من ِ
نقض هذا األصل الذي أصله بدعوى
دوما عن
اإلميان ابلقرآن وتعظيم القرآن دون شيء غريه ،وهو الباب الذي ينحرف من ينحرف ً
شرع هللا سبحانه وتعاىل حيث يتمسك أبصل من األصول ،مث هو يف سبيل الدفاع عنه وتثبيت
أركانه وتعظيمه ينقض األصول األخرى ،فال يلبث أن يعود على اإلسالم كله ابهلدم والنقض.
وهذا ما حذر منه النيب صلى هللا عليه وسلم بعد قوله «أوتيت القرآ َن ومثلَه معه» حيث
أمران ابلتمسك ابلدين كلِه ،ابلقرآن الكرمي وبسنته صلى هللا عليه وسلم ،وقال« :أال يوشك
رجل شبعان على أريكته يقول :عليكم هبذا القرآن ،فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه،
فحرموه» :يقول اخلطايب رمحه هللا«" :عليكم هبذا القرآن» فإنه
وما وجدمت فيه من حرام ّ

حيذر بذلك خمالفة السنن اليت سنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما ليس له يف القرآن
ذكر"( ،)3فهم يدعون تعظيم القرآن الكرمي ،ولكنهم ال يشغلون أنفسهم بفهمه والبحث عن
معانيه والعمل به(.)4

وهذا النوع من الزيغ حصل أول ما حصل يف األمة من اخلوارج والروافض ،وهم من أشهر
الفرق والطوائف اليت زاغت يف ذلك األصل الذي ذكرانه ،وهو التمسك أبصل من األصول
ونقض أصول الدين األخرى على حسابه ،فيأيت على الدين كلِه ابلنقض والتقويض ،حيث إن
( )1معامل السنن (.)298 /4
( )2بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود (.)14 /13
( )3معامل السنن (.)298 /4
( )4ينظر :عون املعبود وحاشية ابن القيم (.)232 /12

هؤالء تعلقوا بظاهر القرآن وعظموه ،ولكنهم تركوا السنن اليت قد ضمنت بيان ذلك القرآن،
فضلوا وأضلوا.
وهو ما نلمس شيئًا من آاثره يف وصف النيب صلى هللا عليه وسلم للخوارج حيث يقول

يف احلديث الصحيح« :إنه خيرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب هللا رطبا ،ال جياوز
حناجرهم ،ميرقون من ال ّدين كما ميرق السهم من الرمية»(.)1
فهم يقرؤون القرآن ،ويدعون تعظيمه ،ولكنهم أبعد الناس عن العمل حبدوده وأوامره
ونواهيه ،يقول اخلطايب رمحه هللا" :ويف احلديث دليل على أنه ال حاجة ابحلديث أن يعرض

على الكتاب ،وأنه مهما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حجه بنفسه"(.)2

فالسنة وحي من هللا كما أن القرآن وحي من هللا ،وكما أننا متعبدون بتحكيمه والعمل به،
فكذلك السنة حنن متعبدون بتحكيمها والعمل هبا ،وال فرق بني السنة والقرآن يف وجوب
التحكيم والعمل ،وهذا الفهم مل يصل إليه العلماء أبهوائهم ،وال مبجرد تفكريهم يف نص احلديث
املقصود ابلشرح هنا ،بل ابلنظر إىل كافة النصوص اليت وردت يف هذا املوضوع ،وهو ما حيسن
بنا استعراضه هنا.
األدلة على أن السنة وحي مثل القرآن يف احلجية واالتباع:
ملا ِ
أصال من أصول الدين اإلسالمي تنوعت الدالئل والنصوص الدالة على
كانت السنة ً

ذلك ،فإن ما اشتدت حاجة الناس إليه تنوعت دالئله وتضافرت براهينه وتيسرت حججه
حبيث يدركها كل أحد ،قال ابن تيمية (728ه )" :وما اشتدت احلاجة إليه يف الدين والدنيا
جودا عاما ميسرا ،فلما كانت حاجتهم إىل النفس أكثر من
فإن هللا جيود به على عباده ً
حاجتهم إىل املاء ،وحاجتهم إىل املاء أكثر من حاجتهم إىل األكل ،كان سبحانه قد جاد
جودا عاما يف ِ
كل مكان وزمان لضرورة احليوان إليه ،مث املاء دونه ،ولكنه يوجد أكثر مما
ابهلواء ً

( )1أخرجه البخاري (.)4351
( )2معامل السنن (.)298 /4

يوجد القوت وأيسر؛ ألن احلاجة إليه أشد ،فكذلك دالئل الربوبية حاجة اخللق إليها يف دينهم
أشد احلاجات ،مث دالئل النبوة؛ فلهذا يسرها هللا وسهلها أكثر مما ال حيتاج إليه العامة"(.)1
ولذا تكاثرت الدالئل على حجية السنة سواء يف القرآن أو السنة نفسها أو العقل؛
ِ
النيب صلى هللا عليه وسلم واتِباعه ،كقوله تعاىل{ :ق ْل إِ ْن كْن ت ْم ِحتبون
فالقرآن اترة أيمر
بطاعة ِ
اّلل فاتبِع ِون ْحيبِْبكم اّلل} [آل عمران ،]31 :وقوله تعاىل{ :ي أي ها ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا اّلل وأ ِطيعوا
ول إِ ْن كْن تم ت ْؤِمنون ِابّللِ
الرسول وأ ِول األم ِر ِمْنكم فإِ ْن ت ناز ْعتم ِيف شيء ف ردوه إِىل اّللِ والرس ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
والْي وِم ِ
اآلخ ِر} [النساء ،]59 :قال ميمون بن مهران وغريه" :الرد إىل هللا هو الرجوع إىل كتابه،
ْ
والرد إىل الرسول هو الرجوع إليه يف حياته ،وإىل سنته بعد وفاته"(.)2

ظاهرا وابطنًا ،ال يقبل هللا
واترة أيمر ابلتسليم للنيب صلى هللا عليه وسلم
ً
تسليما مطل ًقا ً
إميان املؤمن دونه كما قال سبحانه{ :فال وربِك ال ي ْؤِمنون حّت حيكِموك فِيما شجر ب ْي ن ه ْم مث
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يما} [النساء.]65 :
ال جيدوا ِيف أنْفسه ْم حر ًجا مما قضْيت ويسلموا ت ْسل ً

واترة جيعل طاعة الرسول من طاعة هللا ،فمن أطاع الرسول فهو مطيع هلل تعاىل؛ ألنه هو
عز وجل من أرسله ،يقول هللا تعاىل{ :م ْن ي ِط ِع الرسول ف ق ْد أطاع اّلل} [النساء.]80 :

وأخرى أيمر هللا سبحانه وتعاىل صراحةً ابتباع كل ما جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم
واالمتثال ألمرهِ ،
وحيذر من خمالفته ،قال سبحانه{ :وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناك ْم عْنه

فانْت هوا} [احلشر.]7 :

فكل تلك اآليت دالة على ما دل عليه احلديث من أن السنة مثل القرآن يف احلجية
واالتباع ،ويف وجوب ابلعمل هبما.
ومن تلك اآليت آية مشهورة عند أهل العلم ،استدل هبا اإلمام الشافعي (204ه )،
وأخرهتا هنا ملا هلا من مزيد داللة على ما نرنو إليه يف هذا البحث من بيان معىن املثلية بني

( )1اجلواب الصحيح (.)435 /5
( )2ينظر :جامع البيان (.)505 /8

احلِكْمة} [النساء ،]113 :قال
القرآن والسنة ،وهي قوله تعاىل{ :وأنْزل اّلل علْيك الْكِتاب و ْ
الشافعي رمحه هللا" :مسعت من أرضى من أهل العلم ابلقرآن يقول :احلكمة :سنة رسول هللا"(.)1
مث بني اإلمام الشافعي وجه هذا التفسري لِما بني القرآن والسنة من التماثل فقال" :ألن
القرآن ذكِر وأتبِعته احلكمة ،وذكر هللا منه على خلقه بتعليمهم الكتاب واحلكمة ،فلم جيز -
وهللا أعلم -أن يقال احلكمة هاهنا إال سنة رسول هللا؛ وذلك أهنا مقرونة مع كتاب هللا ،وأن
هللا افرتض طاعة رسوله ،وحتم على الناس اتباع أمره ،فال جيوز أن يقال لقول :فرض إال لكتاب
مقروان ابإلميان به ،وسنة رسول هللا
هللا ،مث سنة رسوله؛ ملا وصفنا من أن هللا جعل اإلميان برسوله ً
دليال على خاصه وعامه ،مث قرن احلكمة هبا بكتابه ،فأتب عها إيه،
مبيِنة عن هللا معىن ما أرادً :
ومل جيعل هذا ألحد من خلقه غري رسوله"(.)2
مث أورد مجلة من اآليت اليت جعلت السنة مثل القرآن يف الطاعة واالمتثال ،وقرنت بينهما
يف الطاعة؛ كقوله تعاىل{ :وما كان لِم ْؤِمن وال م ْؤِمنة إِذا قضى اّلل ورسوله أ ْمًرا أ ْن يكون هلم
اخلِرية ِم ْن أ ْم ِرِه ْم وم ْن ي ْع ِ
ص اّلل ورسوله ف ق ْد ضل ضالًال مبِينًا} [األحزاب ،]36 :وقوله تعاىل:
ْ
{ي أي ها ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا اّلل وأ ِطيعوا الرسول وأ ِول ْاأل ْم ِر ِمْنك ْم فإِ ْن ت ناز ْعت ْم ِيف ش ْيء ف ردوه
إِىل اّللِ والرس ِ
ول إِ ْن كْن ت ْم ت ْؤِمنون ِابّللِ والْي ْوِم ْاآل ِخ ِر} [النساء ،]59 :وغريها من اآليت.
وأما األحاديث يف هذا املعىن فكثية أيضا ،نكتفي بعرض شيء منها:

فقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن طاعته من طاعة هللا حيث قال« :من أطاعين
فقد أطاع هللا ،ومن عصاين فقد عصى هللا»(.)3
وأخرب أن اجلنة إمنا يدخلها من يطيعه ويتبعه فقال« :كل أميت يدخلون اجلنة إال من
أىب» ،قالوا :ي رسول هللا ،ومن أيىب؟! قال« :من أطاعين دخل اجلنة ،ومن عصاين فقد
أىب»(.)4
( )1الرسالة (ص.)78 :
( )2الرسالة (ص.)79-78 :
( )3أخرجه البخاري ( ،)2957ومسلم (.)1835
( )4أخرجه البخاري (.)7280

وجاء يف امتثال أمره وهنيه قوله صلى هللا عليه وسلم« :ما هنيتكم عنه فاجتنبوه ،وما
أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم»(.)1
ِ
ومن لطيف االستنباط ما نص عليه اإلمام البيهقي (458ه ) رمحه هللا حيث قال" :ولوال
ثبوت احلجة ابخلرب ملا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خطبة بعد تعليم من شهد أمر

دينهم« :أال فليبلغ الشاهد منكم الغائب ،فرب مبلغ أوعى من سامع»(.)3(")2

وكل هذه األحاديث ِ
تبني لنا أن السنة مثل القرآن يف كوهنما وحيًا ،وأننا متعبدون ابمتثاهلا
واتباعها ،ومأمورون ابلتسليم هلا.
ضوان هللاِ علْي ِه ْم -على االحتجاج ابلسنة والعمل هبا ،ولو مل يكن
وقد أمجع الصحابة ِ -ر ْ
هلا أصل على اخلصوص يف القرآن ،وال يعلم أحد خالف ذلك قط(.)4
دعوى وردُّها:
بعد استعراض احلديث ،وبيان معىن املثلية فيه عند السلف والعلماء ،وبيان تضافر اآليت
على ذلك املعىن ،ننتقل إىل ما يدعى من تعارض هذا احلديث مع كالم هللا تعاىل ،فقد قرران
أن السنة مثل القرآن يف كوهنا وحيًا يتعبد هللا به ،فادعى من ادعى أن ذلك مناقض ملا يف
القرآن حيث ينفي أن يكون شيء مثله ،وذلك يف قوله تعاىل{ :قل لئِ ِن اجتمع ِ
ت ِْ
اإلنْس وا ْجلِن
ْ
ْ
على أ ْن أيْتوا مبِِثْ ِل هذا الْقر ِ
آن ال أيْتون مبِِثْلِ ِه ول ْو كان ب ْعضه ْم لِب ْعض ظ ِه ًريا} [اإلسراء ،]88 :فهل
ْ
هناك تناقض بني هذه اآلية وذاك احلديث كما يقولون؟!

لنعرف هذا دعوان نستعرض معىن هذه اآلية وسياقها وتفسريها.
يقول هللا سبحانه وتعاىل{ :ولئِ ْن ِشئْ نا لن ْذهب ِابل ِذي أ ْوحْي نا إِلْيك مث ال َِتد لك بِِه علْي نا
ضله كان عليك كبِريا ( )87قل لئِ ِن اجتمع ِ
ت ِْ
اإلنْس وا ْجلِن
وكِ ًيال ( )86إِال ر ْمحةً ِم ْن ربِك إِن ف ْ
ْ
ْ
ً
ْ
( )1أخرجه مسلم (.)1337
( )2أخرجه البخاري ( ،)1739ومسلم (.)1679
( )3دالئل النبوة (.)23 /1
( )4ينظر :دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني ،د .حممد حممد أبو شهبة (ص.)16 :

على أ ْن أيْتوا مبِِثْ ِل هذا الْقر ِ
آن ال أيْتون مبِِثْلِ ِه ول ْو كان ب ْعضه ْم لِب ْعض ظ ِه ًريا ( )88ولق ْد صرفْ نا
ْ
اس ِيف هذا الْقر ِ
آن ِم ْن ك ِل مثل فأىب أ ْكث ر الن ِ
لِلن ِ
اس إِال كف ًورا} [اإلسراء.]89-86:
ْ
خيربان املوىل جل وعال يف هذه اآلية أبن هذا القرآن من أعظم اآليت الدالة عليه وعلى
نبيه صلى هللا عليه وسلم ،فهو كالم منزل من عنده سبحانه وتعاىل ،اخلالق العليم اخلبري ،وهو
الذي أوحى به ،ولو شاء لذهب به ومل يستطع النيب صلى هللا عليه وسلم أن أييت بكالم معجز
ِ
اجتمعت اخلليقة مجعاء على أن أيتوا بكالم معجز مثله يف
مثله مبجرد قواه البشرية ،بل لو
لفظه ومعناه ونظمه وسبكه وحالوته مل أيتوا مبثله.

وأقوى دليل على كونه من هللا أن اخللق كلهم ال يستطيعون أن أيتوا مبثله؛ ألنه من اخلالق
سبحانه" ،فأخرب من ذلك الزمان أن اإلنس واجلن إذا اجتمعوا ال يقدرون على معارضة القرآن
مبثله ،فمعجزة لفظه ومعناه ومعارفه وعلومه أكمل معجزة وأعظم شأان ،واألمر كذلك فإنه مل
يقدر أحد من العرب وغريهم مع قوة عداوهتم وحرصهم على إبطال أمره بكل طريق وقدرهتم
على أنواع الكالم أن أيتوا مبثله"()1؛ ذلك أن "القرآن معجز يف النظم والتأليف واإلخبار عن
الغيوب ،وهو كالم يف أعلى طبقات البالغة ،ال يشبه كالم اخللق؛ ألنه غري خملوق ،ولو كان
خملوقا ألتوا مبثله"( ،)2فاملماثلة املنفية يف اآلية املماثلة يف اإلعجاز أبنواعه وتقسيماته ،كما قال
الطاهر بن عاشور (1393ه ) رمحه هللا" :واملراد ابملماثلة للقرآن :املماثلة يف جمموع الفصاحة
والبالغة واملعان واآلداب والشرائع ،وهي نواحي إعجاز القرآن اللفظي والعلمي"(.)3

وهذا من آيت نبوته صلى هللا عليه وسلم ،بل من أعظم دالئلها؛ "فإقدامه على هذا اخلرب
العظيم عن مجيع اإلنس واجلن إىل يوم القيامة أبهنم ال يفعلون هذا ،بل يعجزون عنه ،هذا ال
يقدم عليه من يطلب الناس أن ِ
يصدقوه إال وهو واثق أبن األمر كذلك؛ إذ لو كان عنده شك

يف ذلك جلاز أن يظهر كذبه يف هذا اخلرب ،فيفسد عليه ما قصده ،وهذا ال يقدم عليه عاقل،
مع اتفاق األمم -املؤمن مبحمد والكافر به -على كمال عقله ومعرفته وخربته؛ إذ ساس العامل
سياسة مل يسسهم أحد مبثلها ،مث جعله هذا يف القرآن املتلو احملفوظ إىل يوم القيامة -الذي
( )1اجلواب الصحيح (.)427 /1
( )2تفسري البغوي (.)127 /5
( )3التحرير والتنوير (.)203 /15

يقرأ به يف الصلوات ،ويسمعه العام واخلاص ،والول والعدو -دليل على كمال ثقته بصدق هذا
اخلرب ،ال يفعله من يقصد أن ِ
يصدقه الناس ،فمن يقصد أن يصدقه الناس ال يقول مثل هذا،
ويظهره هذا اإلظهار ،ويشيعه هذه اإلشاعة ،وخيلده هذا التخليد ،إال وهو جازم عند نفسه
بشرا جيزم هبذا اخلرب إال أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه اخللق؛ إذ علم
بصدقه ،وال يتصور أن ً
معجزا"(.)1
العامل بعجز مجيع اإلنس واجلن إىل يوم القيامة هو من أعظم دالئل كونه ً
وهذا ما ذكره أساطني التفسري يف معىن اآلية ،يقول اإلمام الطربي (310ه ) رمحه هللا:
"يقول جل ثناؤه :قل -ي حممد -للذين قالوا لك :إان أنيت مبثل هذا القرآن :لئن اجتمعت
اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثله ،ال أيتون أبدا مبثله ،ولو كان بعضهم لبعض عوان وظهريا"(.)2

ويقول ابن كثري (774ه ) رمحه هللا" :نبه تعاىل على شرف هذا القرآن العظيم ،فأخرب أنه
لو اجتمعت اإلنس واجلن كلهم ،واتفقوا على أن أيتوا مبثل ما أنزله على رسوله ،ملا أطاقوا ذلك
وملا استطاعوه ،ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا ،فإن هذا أمر ال يستطاع ،وكيف يشبه كالم

املخلوقني كالم اخلالق الذي ال نظري له ،وال مثال له ،وال عديل له؟!"(.)3

وما أروع ما سطره بنان أيب السعود (982ه ) رمحه هللا حيث قال" :قل للذين ال يع ِرفون
جاللة قد ِر التنزيل وال يفهمون فخامة شأنه اجلليل بل يزعمون أنه من كالم البشر{ :لئِ ِن
ِ
اجتمع ِ
املنعوت مبا ال تدركه
ت اإلنس واجلِن} أي :اتفقوا {على أن أيْتوا مبِِثْ ِل هذا الق ْرآ ِن}
ِ
اجلليلة يف البالغة وحسن النظم و ِ
كمال املعىن ،وختصيص الثقلني ابلذكر
العقول من النعوت
ألن املنكِر لكونه من عند هللا تعاىل منهما ال من غريمها ،ال ألن غريمها قادر على املعارضة،
{ال أيْتون مبِِثْلِ ِه} أوثر اإلظهار على إيراد الضم ِري الراجع إىل املِثْل املذكوِر احرت ًازا عن أن يتوهم
ِ
اإلتيان مبثْل ما ،أي ال أيتون بكالم مماثل له فيما ذكر
وإيذاان أبن املراد نفي
أن له ِمثْ ًال معينًا،
ً
البديعة وفيهم العرب العاربة أرابب الرب ِ
ِ
اعة و ِ
البيان"(.)4
من الصفات

( )1اجلواب الصحيح (.)409 /5
( )2جامع البيان (.)546 /17
( )3تفسري ابن كثري (.)117 /5
( )4إرشاد العقل السليم (.)193 /5

ويتضح لنا هذا املعىن أكثر إذا التفتنا إىل سبب نزول اآلية.
سبب نزول اآلية:
يتفق املفسرون أن هذه اآلية نزلت يف قوم جادلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلقرآن،
وطلبوا منه أن أييت آبية غري القرآن تشهد له على نبوته وصدقه -مع أن دالئل نبوته وصدقه
ال حصر هلا -بدعوى أنه كالم مثله مثل غريه ،يستطيع كل أحد من اخللق أن يتكلم مبثله،
ومن املفسرين من حيددهم ويقول أبهنم قوم من أهل الكتاب ،زعموا أنه كتاب غري متناسق وال
ذلق وال فصاحة فيه وال بالغة ،وطلبوا من النيب صلى هللا عليه وسلم أن أييت بكتاب منزل من
عند هللا خاص لكل أحد منهم يقرؤونه ويؤمرون فيه ابتباع النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألن
القرآن الذي يتلوه والكالم الذي يقوله يستطيعون أن يقولوا مثله وأن أيتوا مبثله إن أرادوا ،وهذا
ما نص عليه أهل التفسري ،يقول اإلمام الطربي" :هذه اآلية نزلت على رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم بسبب قوم من اليهود جادلوه يف القرآن ،وسألوه أن أيتيهم آبية غريه شاهدة له
على نبوته؛ ألن مثل هذا القرآن هبم قدرة على أن أيتوا به- ...مث قال -:عن ابن عباس قال:
أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حممود بن سيحان وعمر بن أضا وحبري بن عمرو وعزيز
بن أيب عزيز وسالم بن مشكم ،فقالوا :أخربان -ي حممد -هبذا الذي جئتنا به حق من عند
هللا عز وجل ،فإان ال نراه متناس ًقا كما تناسق التوراة ،فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
«أما وهللا إنكم لتعرفون أنه من عند هللا ،جتدونه مكتواب عندكم ،ولو اجتمعت اإلنس

واجلن على أن أيتوا مبثله ما جاؤوا به» ،فقال عند ذلك -وهم مجيعا :فنحاص ،وعبد هللا بن
صوري ،وكنانة بن أيب احلقيق ،وأشيع ،وكعب بن أسد ،ومسوءل بن زيد ،وجبل بن عمرو :-ي
حممد ،ما يعلمك هذا إنس وال جان؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أما وهللا إنكم

لتعلمون أنه من عند هللا ،جتدونه مكتواب عندكم يف التوراة واإلجنيل» ،فقالوا :ي حممد ،إن
هللا يصنع لرسوله إذا بعثه ما شاء ،ويقدر منه على ما أراد ،فأنزل علينا كتااب تقرؤه ونعرفه ،وإال
جئناك مبثل ما أتيت به ،فأنزل هللا عز وجل فيهم وفيما قالوا{ :قل لئِ ِن اجتمع ِ
ت ِْ
اإلنْس وا ْجلِن
ْ
ْ
()1
على أ ْن أيْتوا مبِِثْ ِل هذا الْقر ِ
آن ال أيْتون مبِِثْلِ ِه ول ْو كان ب ْعضه ْم لِب ْعض ظ ِه ًريا} [اإلسراء. "]88 :
ْ
( )1جامع البيان (.)547 /17

ويقول ابن عطية (542ه ) رمحه هللا" :سبب هذه اآلية أن مجاعةً من قريش قالت لرسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ي حممد ،جئتنا آبية غريبة غري هذا القرآن ،فإان نقدر على اجمليء مبثل
إنسا وجنا على
هذا ،فنزلت هذه اآلية املصرحة ابلتعجيز ،املعلمة أبن مجيع اخلالئق لو تعاونوا ً
ذلك مل يقدروا عليه ،والعجز يف معارضة القرآن إمنا وقع يف النظم والرصف ملعانيه ،وعلة ذلك
اإلحاطة اليت ال يتصف هبا إال هللا عز وجل ،والبشر مقصر ضرورة ابجلهل والنسيان والغفلة
وأنواع النقص ،فإذا نظم كلمة خفي عنه للعلل اليت ذكران أليق الكالم هبا يف املعىن"(.)1
سياق اآلية:
سياق الكالم يف هذه اآليت كما هو واضح هو يف ابب التحدي واإلعجاز ابلقرآن
الكرمي ،وأنه كالم هللا اخلالق سبحانه وتعاىل الذي ال يستطيع أحد من اخللق أن أييت مبثله ،ال
ملك وال رسول وال غريهم من املقربني عنده سبحانه ،ففي اآلية اليت قبلها يذكر هللا سبحانه
وتعاىل نبيه ابلفضل العظيم واخلري اجلسيم الذي اختصه به من بني سائر البشر ومن بني سائر
أنبيائه ورسله؛ أن جعل كالمه عز وجل موحى إليه وإىل أمته ،وجعله حمفوظًا رغم كثرة أعدائه
وتنوع أساليبهم لتضييعه وحتريفه أو إتالفه وحموه ،وهذا من رمحته سبحانه وتعاىل به وأبمته من
بعده ،قال تعاىل{ :ولئِ ْن ِشْئ نا لن ْذهب ِابل ِذي أ ْوحْي نا إِلْيك مث ال َِتد لك بِِه علْي نا وكِ ًيال}
[اإلسراء.]86:
يقول ابن كثري (774ه ) رمحه هللا" :يذكر تعاىل نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله
الكرمي فيما أوحاه إليه من القرآن اجمليد ،الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،تنزيل
من حكيم محيد"(.)2
فالسياق يف الكالم عن إعجاز القرآن وتفرده يف ذلك مما يدل على نبوة حممد صلى هللا
عليه وسلم وصدقه وصحة ما جاء به من الدين اإلسالمي؛ ولذلك كان التحدي هبذه اآلية
أنه لن أييت أحد مبثل هذا القرآن ،ال يف زمان النيب صلى هللا عليه وسلم وال بعده ،و ِ
التحدي
قائم اليوم وإىل قيام الساعة ،فلن أييت أحد مبثل القرآن ،وال بسورة من مثله ،وال آبية يف إعجاز
( )1احملرر الوجيز (.)483 /3
( )2تفسري ابن كثري (.)117 /5

لفظه ومعانيه ونظمه وترتيبه وتناسقه .مث أخرب هللا أنه جاء يف القرآن بكل طريق من طرق
االعتبار والتذكري ،ولكنهم ال يواجهون ذلك كله إال ابلكفر واالستكبار ،بل ويفتعلون يف سبيل
وعنادا ،ال طلبًا للحق ،قال تعاىل{ :ولق ْد
ذلك األسئلة التعجيزية اليت مل يسألوها إال تعنتًا ً
اس ِيف هذا الْقر ِ
آن ِم ْن ك ِل مثل فأىب أ ْكث ر الن ِ
صرفْ نا لِلن ِ
اس إِال كف ًورا ( )89وقالوا ل ْن ن ْؤِمن لك
ْ
حّت ت ْفجر لنا ِمن ْاأل ْر ِ
وعا ( )90أ ْو تكون لك جنة ِم ْن َِنيل وعِنب ف ت ف ِجر ْاأل ْهنار
ض ي ْن ب ً
ِخالهلا ت ْف ِج ًريا ( )91أ ْو ت ْس ِقط السماء كما زع ْمت علْي نا كِس ًفا أ ْو أتِْيت ِابّللِ والْمالئِك ِة قبِ ًيال
( )92أ ْو يكون لك ب ْيت ِم ْن ز ْخرف أ ْو ت ْرقى ِيف السم ِاء ول ْن ن ْؤِمن لِرقِيِك حّت ت ن ِزل علْي نا
كِت ًااب ن ْقرؤه ق ْل سْبحان رِيب ه ْل كْنت إِال بشًرا رس ًوال} [اإلسراء.]93-89 :
وكانت قريش قد اجتمعت للنيب صلى هللا عليه وسلم تنكِر عليه ما جاء به وتقول له:
"فإن كنت جئت هبذا احلديث تطلب به ماال جعلنا لك من أموالنا حّت تكون أكثران ماال"(،)1
وعرضت عليه املال والنساء والسلطان -وهذه الثالث هي مطلوب النفوس من الدنيا(-)2
ليعرض عن دعوته والقرآن الذي جاء به ،فأخربهم أنه جاء هبذا القرآن من عند هللا سبحانه
وتعاىل الذي ال يستطيع أحد أن أييت مبثله ،وهي آية كافية يف الداللة على نبوته ،ولكنهم تعنتوا
واستكربوا ،وقال قائلهم" :إن كنت غري قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد
عيشا ،فسل لنا ربك الذي بعثك فليسري عنا هذه اجلبال" ،وقال
بالدا وال أشد منا ً
أضيق منا ً
آخر" :فسل ربك أن يبعث لنا مل ًكا ِ
كنوزا من
جناان
يصدقك ،واسأله أن جيعل لك ً
وقصورا و ً
ً

ذهب وفضة يغنيك هبا" ،وقال اثلث" :فأسقط السماء كما زعمت" ،وقال رابع" :لن نؤمن
لك حّت أتتينا ابهلل واملالئكة قبيال" ،فهذا سياق اآلية يف ال ِ
تحدي إبعجاز القرآن عن أن أيتوا
مبثله ،وداللة عجزهم ،وهم أهل اللغة على أنه كالم منزل من عند هللا سبحانه وتعاىل ،ال
يستطيع أحد من املخلوقني أن أييت مبثله يف اإلعجاز والتحدي(.)3

( )1ينظر :تفسري البغوي (.)128 /5
( )2اجلواب الصحيح (.)335 /5
( )3ينظر :تفسري البغوي ( ،)128 /5زاد املسري يف علم التفسري (.)52 /3

السنة وحي مثل القرآن ولكنها ليست مثل القرآن يف اإلعجاز:
ال يشك من عنده شيء من العقل يف أن السنة ليست مثل القرآن ،بل يظهر الفرق بني
كالم هللا سبحانه وتعاىل وكالم نبيه صلى هللا عليه وسلم لكل أحد ،فالقرآن ال يستطيع أحد
من اخللق أن يتكلم مبثله؛ ألنه كالم اخلالق ،والنيب صلى هللا عليه وسلم كان خيرب به على أنه
مبلغه عن هللا سبحانه وتعاىل بلفظه ومعناه دون أن يكون له أدىن تدخل{ ،وإِذا ت تْ لى علْي ِه ْم
آيت نا ب يِنات قال ال ِذين ال ي رجون لِقاءان ائْ ِ
ت بِق ْرآن غ ِْري هذا أ ْو ب ِدلْه ق ْل ما يكون ِل أ ْن أب ِدله
ْ
ِم ْن تِلْق ِاء ن ْف ِسي إِ ْن أتبِع إِال ما يوحى إِل} [يونس ،]15 :فهو صلى هللا عليه وسلم كان يبلغ
القرآن عن ربه ،وكان يفرق بني القرآن الذي هو كالم هللا وبني كالمه صلى هللا عليه وسلم،
فلم يكن أيمر عليه الصالة والسالم أبن يقرأ بكالمه يف الصالة كما أمر بقراءة كالم هللا تعاىل
يف الصالة ،ومل يكن يتحدى بكالمه وال يدعي فيه اإلعجاز كما أخرب عن القرآن أن اخللق
أمجع لن يستطيعوا أن أيتوا مبثله ،ومل يكن يدعي أن كالمه مثل القرآن يف نظمه أو لفظه أو
سبكه أو تناسقه ،ومل يدع أن كالمه وألفاظه مثل القرآن الذي ترتيب ألفاظه وآيته توقيفي ،ومل
يوما من األيم أبن القرآن كالمه أو مثل كالمه ،بل خيرب أبنه كالم هللا سبحانه وتعاىل
يدع ً
كما يف كثري من اآليت واألحاديث ،وإمنا أخرب يف هذا احلديث أنه أويت القرآن وأويت معه
مثله يف االحتجاج والعمل به ،فكما أن القرآن حجة يعمل هبا فكذلك قوله وسنته حجة يعمل
هبا ،وال أدل على ذلك من نص احلديث نفسه ،حيث حذر ممن يرتك قوله وسنته حبجة أنه مل
يرد يف القرآن ،مث ليؤكد هذا املعىن وأن السنة مثل القرآن يف كونه حجة يعمل هبا نص على
مجلة من األحكام اليت أمر هبا صلى هللا عليه وسلم ،ومل ترد يف القرآن ،وجيب على املسلمني
العمل هبا ،فقال« :أال ال حيل لكم حلم احلمار األهلي ،وال كل ذي انب من السبع ،وال

لقطة معاهد إال أن يستغين عنها صاحبها ،ومن نزل بقوم ،فعليهم أن يقروه ،فإن مل يقروه
فله أن يعقبهم مبثل قراه»(.)1
يقول ابن تيمية رمحه هللا" :اخللق كلهم عاجزون عن معارضته ،ال يقدرون على ذلك ،وال
يقدر حممد صلى هللا عليه وسلم نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن ،بل
( )1سبق خترجيه.

يظهر الفرق بني القرآن وبني سائر كالمه لكل من له أدىن تدبر ،كما قد أخرب هللا به يف قوله:
اجلِن على أ ْن أيْتوا مبِِثْ ِل هذا الْقر ِ
{قل لئِ ِن اجتمع ِ
ت ِْ
آن ال أيْتون مبِِثْلِ ِه ول ْو كان ب ْعضه ْم
اإلنْس و ْ
ْ
ْ
ْ
لِب ْعض ظ ِه ًريا} [اإلسراء ،]88 :والقرآن قد ثبت ابلنقل املتواتر املعلوم ابلضرورة للموافق واملخالف
حممدا صلى هللا عليه وسلم كان يقول :إنه كالم هللا ال كالمه ،وأنه مبلغ له عن هللا ،وكان
أن ً
يفرق بني القرآن وبني ما يتكلم به من السنة ،وإن كان ذلك مما جيب اتباعه فيه تصدي ًقا
وعمال .فإن هللا أنزل عليه الكتاب واحلكمة ،وعلم أمته الكتاب واحلكمة ،كما قال تعاىل:
ً
{لق ْد من اّلل على الْم ْؤِمنِني إِ ْذ ب عث فِي ِه ْم رس ًوال ِم ْن أنْف ِس ِه ْم ي ْت لو علْي ِه ْم آيتِِه وي زكِي ِه ْم وي علِمهم
احلِكْمة} [آل عمران ،]164 :وقال تعاىل{ :واذْكروا نِ ْعمت اّللِ علْيك ْم وما أنْزل علْيك ْم
الْكِتاب و ْ
ِمن الْكِت ِ
احلِكْمة} [النساء:
احلِكْم ِة} [البقرة ،]231 :وقال تعاىل{ :وأنْزل اّلل علْيك الْكِتاب و ْ
اب و ْ
احلِكْم ِة} [األحزاب...]34 :
 ،]113وقال تعاىل{ :واذْك ْرن ما ي تْ لى ِيف ب يوتِكن ِم ْن آي ِت اّللِ و ْ
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم« :أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه»"(.)1

فهو هنا بني حجية السنة النبوية ،وأهنا مثل القرآن يف االحتجاج ،مع بيانه أن القرآن
معجزا ،فليس هو مثل القرآن ،والفرق بينه وبني كالم رسول صلى هللا
خيتص عن السنة بكونه ً
عليه وسلم ظاهر لكل أحد.
مث قال ِ
مفص ًال التفريق بني القرآن والسنة" :فكان يعلِم أمته الكتاب وهو القرآن العزيز
الذي أخربهم أنه كالم هللا ال كالمه ،وهو الذي قال عنه{ :قل لئِ ِن اجتمع ِ
ت ِْ
اإلنْس وا ْجلِن
ْ
ْ
على أ ْن أيْتوا مبِِثْ ِل هذا الْقر ِ
آن ال أيْتون مبِِثْلِ ِه ول ْو كان ب ْعضه ْم لِب ْعض ظ ِه ًريا} [اإلسراء ،]88 :وهو
ْ
الذي شرع ألمته أن تقرأه يف صالهتم ،فال تصح صالة إال به ،وعلمهم مع ذلك احلكمة اليت
أنزهلا هللا عليه ،وفرق بينها وبني القرآن من وجوه:
منها :أن القرآن معجز.
ومنها :أن القرآن هو الذي يقرأ يف الصالة دوهنا.
ومنها :أن ألفاظ القرآن العربية منزلة على ترتيب اآليت ،فليس ألحد أن يغريها ابللسان
العريب ابتفاق املسلمني ،ولكن جيوز تفسريها ابللسان العريب وترمجتها بغري العريب.
( )1اجلواب الصحيح ( )18 /3وما بعدها.

وأما تالوهتا ابلعريب بغري لفظها فال جيوز ابتفاق املسلمني ،خبالف ما علمهم من احلكمة،
فإنه ليس حكم ألفاظها حكم ألفاظ القرآن.
ومنها :أن القرآن ال ميسه إال طاهر ،وال يقرؤه اجلنب كما دلت عليه سنته عند مجاهري
أمته ،خبالف ما ليس بقرآن.
والقرآن تلقته األمة منه حفظًا يف حياته ،وحفظ القرآن مجيعه يف حياته غري واحد من
أصحابه ،وما من الصحابة إال من حفظ بعضه ،وكان حيفظ بعضهم ما ال حيفظه اآلخر ،فهو
مجيعه منقول مساعا منه ابلنقل املتواتر ،وهو يقول :إنه مبلغ له عن هللا ،وهو كالم هللا ال كالمه.
ويف القرآن ما يبني أنه كالم هللا نصوص كثرية ...وما قاله [أي :املسيح] -عليه السالم-
فهو مبلغ له عن هللا ،جيب فيه تصديق خربه وطاعة أمره ،كما قاله الرسول من السنة ،فهو
يشبه ما قاله الرسول من السنة ،فإن منها ما يذكر الرسول أنه قول هللا كقوله« :يقول هللا
تعاىل :من عادى يل وليا فقد آذنت ابحلرب»( )1وحنو ذلك.

ومنها ما يقوله هو ،ولكن هو أيضا مما أوحاه هللا إليه ،فمن أطاع الرسول فقد أطاع هللا"(.)2
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا عن هذا احلديث فقال" :فهذا احلديث من

األحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول هللا عليه الصالة والسالم ،ومعىن «ومثله معه» يعين:
أن هللا أعطاه وحيًا آخر وهو السنة اليت تفسر القرآن وتبني معناه ...فأحاديثه ﷺ وحي اثن

غري وحي القرآن ،ومعناها وحي ،وألفاظها من النيب عليه الصالة والسالم ،وقد يكون بعضها
أحاديث قدسية من كالم الرب عز وجل أوحاها هللا إىل نبيه عليه الصالة والسالم ،فتسمى
أحاديث قدسية ،وهي من كالم هللا عز وجل ،وهي وحي اثن غري وحي القرآن .فالقرآن أنزل
لإلعجاز ،وأما األحاديث القدسية فهي أنزلت ملا فيها من العظة والتذكري واألحكام اليت تنفع
األمة ،فهي وحي اثن من هللا عز وجل للرسول عليه الصالة والسالم ...فالوحي على هذا
أنواع ثالثة:

( )1أخرجه البخاري (.)6502
( )2اجلواب الصحيح ( )20 /3وما بعدها.

األول :القرآن الكرمي ،وهو الذي جعله هللا معجزة عظيمة مستمرة لرسول هللا عليه الصالة
والسالم ،لفظه ومعناه ،وبني فيه أحكامه...
والوحي الثان :أحاديث قدسية من كالم هللا عز وجل ،أوحاها هللا لنبيه ﷺ وليس من
القرآن...
والوحي الثالث :وحي أوحاه هللا إليه وخرب عنه النيب ﷺ وبينه لألمة ،فهو من هللا وحي
وهو من كالم النيب ﷺ ال من كالم هللا...
فهي كلها وحي ،لكنها وحي ابملعىن ،وألفاظها ألفاظ النيب عليه الصالة والسالم .وهي
من جهة هللا أوحاها هللا إىل نبيه ،وأخربه هبا ونزل هبا الوحي إليه عليه الصالة والسالم ليبلغها
الناس يف أحكام دينهم من العبادات وغريها"(.)1
اخلامتة:
يف هناية هذه اجلولة املاتعة بني كالم هللا وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم تبني لنا أن قول
اجلِن على أ ْن أيْتوا مبِِثْ ِل هذا الْقر ِ
هللا سبحانه وتعاىل{ :قل لئِ ِن اجتمع ِ
ت ِْ
آن ال أيْتون
اإلنْس و ْ
ْ
ْ
ْ
مبِِثْلِ ِه} [اإلسراء ]88 :أي :يف اإلعجاز ،وال يزعم أحد أن القرآن مثل السنة يف ذلك ،ولكن النيب
صلى هللا عليه وسلم قال« :أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه»( ،)2فأخرب أنه أويت القرآن

وأويت مثله يف كونه وحيًا من هللا سبحانه وتعاىل ،وكوننا مأمورين بتصديقه واتباعه والعمل به،
وذكر مجلة من الشرائع اليت مل ترد يف القرآن ،وحذر من ترك العمل هبا بدعوى االقتصار على
القرآن.
وما أحسن أن َنتم مبا قاله اإلمام الشافعي رمحه هللا" :وأي هذا كان ،فقد بني هللا أنه
فرض فيه طاعة رسوله ،ومل جيعل ألحد من خلقه عذرا خبالف أمر عرفه من أمر رسول هللا،
وأن قد جعل هللا ابلناس احلاجة إليه يف دينهم ،وأقام عليهم حجته مبا دهلم عليه من سنن رسول
هللا معان ما أراد هللا بفرائضه يف كتابه ،ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته صلى هللا عليه
وسلم إذا كانت سنة مبينة عن هللا معىن ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه ،وفيما ليس
( )1فتاوى نور على الدرب ،على الرابط.https://cutt.us/8teOo :
( )2سبق خترجيه.

فيه نص كتاب أخرى ،فهي كذلك أين كانت ،ال خيتلف حكم هللا مث حكم رسوله ،بل هو
الزم بكل حال"(.)1
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

( )1الرسالة (.)104 /1

