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 تمهيد:

 ،والشرر الخيرر بين مييزوالت   المعرفة وسائل فيه  عوأود   ،هَخلقَ   فأحسن  اإلنسان  الله   خلق

 كرمره  مرن  كران  ثم  األرض،  على  الل  مخلوقات  من  األخرى  األنواع  سائر  عن  بالعقل  وميزه

 عقلره  مر   اإلنسران  إن    إذ   أنفسرمم   مرن  رسرً    إلريمم  أرسل  أن  إلى البشرية  هوإحسان    هسبحانَ 

 الغيرب  حجب  يخرتق  أن  يمكنه  ال  الفطرية  وغير  الفطرية  المعرفية  ووسائله  لألمور  وتمييزه

 ورحمتره  الل  عرل   مرن  فكران  به،  تحيط  التي  ةالوجودي    األسئلة  من  كثير  ومعرفة  والمستقبل

مرم بينينوم خلقه، من الل يريله  ما  للناس  ومبلغين  ،ومنذرين  مبشرين  الرسل  أرسل  أن  امر ل

مررم أعررل   مررم ومقيمررين ممررا،م، بعررل الل ل  تعررام ،م جانررب يف حيررا،م يف الحررق ميررزان ل

 رحمرة  الرسرو   فكران  وعر ،  جرل  بالخرالق  وارتبراهمم  ببعض  بعضمم  وارتباط  وأخ قمم

 .بالعبادة وإفراده توحيله إلى ويلعوهم ،بخالقمم رهميذك    إليمم لرس  أه  لمن

 العزيرز  الكترا   هبرذا  الل  أرسرله  وسرلم،  عليره  الل  صرلى  امحمرلً   سرلالر    خاتم  كانَ   وقل

 ثر    هيلرة  والسر     الصر ة  عليره  فعلره  مرا  وهرو  ،سللنرا  مهيعل    بأن  وأمره  الكريم،  القرآن

ه  فكران  ،رسرواًل   انبير    النراس  برين  عاشما  سنة  وعشرين  أقوالرهيف  وسرلم  عليره  الل  صرلى  هليره

 الل ألن    الحجيرة صرفة كتسربوي ،الكرريم للقررآن بيران  تطبيرق و  هرو  إنما  وتقريراته  وأفعاله

مرر هأنر   بيرل ه،مخالفتر   عرن وهنرى بره، ىأترَ   بمرا  واألخرذ  بطاعتره  أمرر  وتعالى  سبحانه  أنراس   ظ

 وعشررين ثر     هيلرة وسلم عليه الل صلى النبي من  ترَ صل  التي  األمور  هذه  لكل  رواتنك  

 فمرا  ه،وحرلَ   بالقرآن  مطالبون  ناأن  و  مردودة،  وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  سنة  أن    عوافاد    سنة،

 القررآي صالرن   ليكرون   نريل  ما  حسَب   فممناه  أو عا    مطلق  أو  مجمل  أو  مشكل  من  فيه  كان

 ه!فممَ حاو  ي من د بعلَ  ومعانيه اواحلً 

 يربهنروا  حترى  ةواألدلر    األصرو   مرن  بعرلد    كونيتمس    -(1)األريكيون  أو-  السنة  ومنكرو

 بمرا  األخرذ  وال  ،بتصليقما  مطالبين  لسنا  وأننا  ،حجيتما  عل  و  ،السنة  إلى  الحاجة  عل  على  

 النبري أقروا    مرن النبوية بالسنة يتعلق ما كل بإنكار   ينادون فرتاهم ،ونواه    أوامر  من  فيما  جاء

 معظرم  رد    إلرى  سريدد   نةالسر    رد    كرانَ   إنو  حترى  ،وتقريراتره  وأفعالره  وسرلم  عليره  الل  صلى

 

أيتي    مرم    م    أم        نع  ،كئ   ع ى   ي أه كت   كم متن أح   َ  َين ال ألف    »نسبة إىل قول النيب صلى هللا عليه وسلللع عللن ع    (1)
 (،4605أخرجللله أدلللو  او  ) «ال ن    ه ، م   ع عك    هللا ا كت   ع    متن      ع  :فيق      ،أم    ه أ     أع هي     ى     

 .( وقال  "حسن صحيح"2663والرتمذي )
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 تفاصيل القرآن يفليس ف السنة، يف هي ماإن    العبادات  معظم  تفاصيل  ن  إ  إذ    اإلس مي  ناللي

 الصريا  و  الزكاة  واجبا،ا وكيفيتما وسائر أحكامما، وكذلكو  وأركاهناشروهما    الص ة  عن

 .للقرآن هرح   ةن  الس فطرح كثير، وغيرها والحلود  والمعام ت والحج

 باالكتفراء  ترارة  السرنة،  حجيرة  نفي  على  لونيدك    ورجلمم  بخيلمم  أجلبوا  فقل  هذا  وم 

 هري الوحيرلة  مممتره  كانت  ماإن    وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  أن    عاءباد    وتارةً   م،الكري  بالقرآن

مرم    له  يكون  أن  دون  ،الناس  يف  هبث    ثم  الس      عليه  جربيل  من  الكريم  القرآن  تلقي  وتطبيرق    ف

تمفمه   ،وتفسير للقرآن الكريم  قطعرة  وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  وكأن    ،النقل  هي  الوحيلة  هم 

 منره!  روايستفسر    أو  المبل غرون  يسرأله  أن  ودون  !لركتره   أو  َب تستوع    أن  دون  فقط  تنقل  جماد 

 وهنري،  أمرر  أو  نصيب  وسلم  عليه  الل  صلى  للنبي  فيما  ليس  دةمتعل    شرائ َ   الشريعة  فصارت

 عليه  يخرجما  لم  زكاةً   ونويدد    وسلم،  عليه  الل  صلى  النبي  مايصل    لم  ص ةً   ونيصل    ولذلك

 اتبراع  إلرى  للقررآن  وفممره  وسرلم  عليره  الل  صرلى  لمحمر    اتباع  من  انتقلواف  والس  ،  الص ة

 أنره يعلرم وهرو دونره بما فبلأ ،هلَ  المسلمين يمظتع فماله  ،القرآن  ل  هَ   را َ   نمم    وع ن  ف ن

 .هل  الجمي  إلى  يدد  

 برل  ،والرلين  والقرآن  السنة  هل    يريلون  إنما  السنة  منكر   كل    إن    :أقو   ال  نيأن    ورغم

الحة النية أن   إال ،الحق يريل  من  منمم  يكون  قل  مرن يلرز   وما العمل، صحة يف تكفي ال الص 

ة  صر ح  يمحوهرا  ال  واإللره  والرلين  القرآن  تجاه  عظيمة  وإساءة  بالغة  شناعة  من  أقوالمم  نير 

 ةلمير  ع   أمرور وهنرا ،تعرالى الل إلرى موكولرة    أمور    فتلك  قلوهبم،  يف  هعونيل    ال حسن مقصلو

 العلمي. الميزان يف مقلارها ونعرف نناقشما

 ،فقرط  القررآن  بر  ه   هتره ممم    وسرلم  عليره  الل  صلى  بيالن    كون  مناقشة  يف  إذن  الورقة  فمذه

 بريللن    فعرل    أو  قو     أل     ةحجي    وال  بعما،نت    ةلسن    وجودَ   ف   عليه  وبناءً   القرآن،  غير  شيء  وال

 باآليت: هذا مناقشة ويمكن ،بالتواتر ثبت ولو وسلم عليه الل صلى

 نكرون:الم   افهمه   هكذا

 الرسرو   أن    بيران  يف  هبرا  كوافتمسر    ،الكرريم  القررآن  آيات  من  علد    إلى  نةالس    منكرو  جاء

 لره سرنة فر  عليره وبنراءً  الكريم، القرآن تبليغ إال ربانية مممة  له  ليست  وسلم  عليه  الل  صلى

 السرنة  مثبتي  أن  عييل    الحلاثيين  بعض  أن    العجب  أعجب  ومن  ،وأفعاله  ألقواله  ةحجي    وال

 عرواوتتب    وأفعالره  بأقوالره  أخرذوا  مرمألن     وسرلم  عليره  الل  صرلى  الل  رسرو   أشياء  مواصن    قل

 القررن  من  ابتلاءً   المتأخرة  اتاألدبي    أرست  كيف  رأينا  ولقل"  هرابيشي:  جورج  يقو   ته،سن  
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 كران  مرا  ظفرره  مرن  الق مرة  حترى  ،وأدواتره  الرسرو   ألشرياء  ةتصنيمي    عبادةً   المجر   الثالث

 عننند  مننن يقول بأن اض  مفو   يكن لم هأن    ورغم  ،يلفظما  كان  كيف  فيه  من  والنخامة  ،هبا  يصن 

 منننه لقطعنا وإال  ،احرف    فيه  يبدل  أن  بدون  تبليغه  عليه  نويتعي    اوحي    ربه  من  يتلقا   ما  إال  بشيء  

 .(1)"القرآن بعد اقرآن   السنة واعتبرت ،ةسن   وعمله قوله من علج   فقد ذلك رغم ،الوتين

  أهمما: من علة بآيات يتمسكون أهنم يجل ومناقشا،م مواقعمم تتب  ومن

إ ن  } تعررالى: قولرره وكَ  فررَ اج  ل   حررَ ته  َفقرره َلم  َي  َأسرر  مرر  ه   َوج  ن   ل لرر  َبَعن   َومررَ ل   اترر  ينَ  َوقرره ذ  وا ل لرر   أهوترره

ك َتاَ   ي ينَ   ال  هم  تهم    َواأل  َلم  وا  َفإ ن    َأَأس  َلمه ا  َفَقل    َأس  َتَلو  ا  َوإ ن    اه  و  َبَ  ه   َعَلي َك   َفإ ن َما  َتَول  ير    َوالله   الر 
 َبصر 

اد   بررَ
ع  وا} الى:تعرر وقولرره ،[20 عمررران: ]آ  {ب ال  يعرره

وا اللَ  َوَأه  يعرره
وَ   َوَأه  سرره وا الر  َذره إ ن   َواحرر   فررَ

ي تهم   وا  َتَول  َلمه ول نَا  َعَلى  َأن َما  َفاع  َبَ  ه   َرسره ينه   الر  بر  مه ا}  تعرالى:  وقولره  ،[92  ]المائرلة:  {ال  ى  مرَ  َعلرَ

و    سه َبَ  ه   إ ال    الر  َلمه   َوالله   ال  ونَ   َما  َيع  ونَ   َوَما  تهب له تهمه  َما  َوإ ن  }  تعالى:  وقوله  ،[99  ]المائلة:  {َتك 

َين َك  َض   نهر  ذ    َبع  م    ال  هه له
َين َك   َأو    َنع  َبَ  ه   َعَلي َك   َفإ ن َما  َنَتَوف  ا ه   َوَعَلي نَا  ال  سرَ

 ،[40  ]الرعرل:  {ال ح 

وا  قهل  }  تعالى:  وقوله يعه
وا اللَ   َأه  يعه

وَ   َوَأه  سه ا َفإ ن   الر  و  ا َتَولر  ه   َفإ ن مرَ ا َعَلير  َل  مرَ مر  م   حه ي كه ا َوَعلرَ  مرَ

تهم   ل  م  وهه   َوإ ن    حه يعه
وا  تهط  َتله و     َعَلى  َوَما  َتم  سه َبَ  ه   إ ال    الر  ب ينه   ال  مه  تعالى:  وقوله  ،[54  ]النور:  {ال 

ء    َأ     قهل  } َبره   َشي  يل    الله   قهل    َشَماَدةً   َأك  م    َبي ن ي  َشم  نَكه َي   َوَبير  ي    َوأهوحر 
َذا  إ لرَ آنه   هرَ ر  قره م    ال  َركه

ذ  هنر 
 
ه    أل  بر 

م    َبَلغَ   َوَمن   ن كه
ونَ   َأئ  َمله    َم َ   َأن    َلَتش 

 
َرى  آل َمةً   الل ل    أهخ  َمله  اَل   قره ل   َأشر  ا قره وَ  إ ن مرَ ه   هره ل   إ لرَ ي َواحر   َوإ ن نر 

ر  ء   ا بررَ مرر 
ونَ  م  كه ر  ينَ } عررالى:ت  وقولرره ،[19 ]األنعررا : {تهشرر  ذ  وا َوالرر  وا آَمنرره لرره ال َحات   َوَعم   الصرر 

وا ا َوآَمنرره َ   ب مررَ ز  ى نرره ل   َعلررَ َحمرر  وَ  مه ق   َوهرره ن   ال حررَ
م   مرر  مرر  رَ  َرب  م   َكفرر  ن مه م م   عررَ

ي َئات  َلَ   سررَ م   َوَأصرر  اَلمه  {بررَ

م م   َلم   َوإ َذا} تعالى: وقوله ،[2  ]محمل:
وا ب آَية   َتأ ت  اَل  َقاله و  ا لرَ مرَ َتَبي َت ل   اج  ا قره ا َأت بر  ه  إ ن مرَ وَحى مرَ  يره

َلي  
ن    إ 

ا  َوات بر    }  تعرالى:  وقوله  ،[203  ]األعراف:  {َرب ي  م  وَحى مرَ َك  يره  .[109 ]يرونس: {إ َلير 

 .اآليات من اوغيره

 ممفرإن    صرحي    غيرر  ك  تمسر    هبا  السنة  منكر   كتمس    أن    يجليف هذه اآليات    لوالمتأم  

 أخرى بأدلة الحائط عرض ضاربين  مرادا،م إلى ليحوروها النصوص يلوون عاد،م  على

 التي  اآليات  هذه  أما  هبا،  واألخذ  السنة  إلى  الرجوع  ضرورة  على  تل     وواقعية  شرعية  كثيرة

 تبليرغ يف الرواردة  اآليرات  هرذه  أن    ذلك  وبيان  جمات،  علة  من  فيما  أخطدوا  فقل  هبا  تمسكوا

  أقسا : ث ثة إلى نقسمما أن يمكن وسلم عليه الل صلى النبي

 

 (.167( املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم )ص  1)
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 بشركل  الرب    عليه  وسلم  عليه  الل  صلى  الرسو   أن  توض   التي  اآليات  األول:  القسم

 عا .

 .بالخصوص القرآن تبليغ يف وردت التي اآليات الثاين: القسم

 واتباعه. الوحي بيان يف آيات تأيت أن الثالث: القسم

 باآليت: ذلك وبيان الث ثة، األقسا   هذهجمي   يف حاصل وخطدهم

 تخصيص: فيها وليس بالقرآن صوهاخص   عامة اآليات هذ  أن   :أوال  

 معراي  يحرفرون  ممبرأن    هبرا  واآلخرذين  السنة  مثبتي  على  عونيشن    المنكرين  ن  إ  حين  ففي

 فرإن  ذلرك،  فعرل  علرى  يصررون  مرن  هرم  المنكررين  أن    نرى  نافإن    ،معانيما  ويلوون  النصوص

 التري اآليرات هرو وسرلم عليره الل صرلى النبي تبليغ يف وردت التي اآليات  من  األو   القسم

 يف السرنة منكر  تفيل ال اآليات وهذه الب  ، عليه وسلم عليه الل صلى الرسو  أن  توض 

 الرب  ،وسرلم    عليره  الل  صرلى  النبيمممة    أن  ب  ويدمنون  يقرون  المسلمين  جمي   فإن    شيء 

مرن تفسرير القررآن  بتبليغره الل أمرره مرايبل غ أيضرا  أ   وحله،  القرآنيبل غ    هل  غ؟يبل    ماذا  لكن

 هرو المرراد  أن   شرك وال يشرمله الرب  .  ذلك  كل  إذ   وتفصيل أحكامه؟  الكريم وبيان معانيه

 .المنكرين عنل دليل وال خاص، بلليل إال تخصص ال أهنا واألصل ،عامة فاآليات ،الثاي

 لريس  وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  أن    لبيان  اأحيانً   ترد   مافإن    النوع  هذا  من  التي  اآليات  اأم  

إ ن  }  تعرالى:  قولره  مثل  وذلك  اإلس  ،  يف  اللخو   على  اأحلً   يكره  أن  عليه وكَ   فرَ اج  ل    حرَ  َفقره

ته  َلم  َي   َأس  م  ه    َوج  ينَ   َوقهل    ات َبَعن    َوَمن    ل ل  ك َتاَ    أهوتهوا  ل ل ذ  ي ينَ   ال  هم  تهم    َواأل  َلم  وا  َفإ ن    َأَأس  َلمه  َفَقل    َأس 

ا َتَلو  ا َوإ ن    اه  و  ا َتَولر  َك  َفإ ن مرَ َبَ  ه  َعَلير  ير   َوالله  الر 
اد   َبصر  برَ

ع   مرن ويتضر ، [20 عمرران: ]آ  {ب ال 

 ،اخصوًص  الكتا  وأهل اعمومً  الكفار ومحاججة مجادلة سياق يف جاءت  ماأن    اآلية  خ  

ينَ  إ ن  } السابقة:  اآلية  يف  تعالى  قا   كما ن لَ  الل    ع 
 
َ  ه  الل س 

َتَلَف  َوَما اإل   ينَ  اخ  ذ  ك َتاَ   أهوتهوا ال   ال 

ن    إ ال  
ل    م  مه   َما  َبع  ل مه   َجاَءهه

ع  ًيا  ال  م    َبغ  ن    َبي نَمه ر    َومرَ فره ات    َيك     ب آيرَ
 
إ ن    الل ي ه   اللَ   فرَ ر  ا     سرَ سرَ

 ]آ   {ال ح 

 علرى الحرق سرمعوا  أن  بعرل  الكترا   أهرل  أن    نبري    قل  وتعالى  سبحانه  الل  فإن    ،[19  عمران:

 الل  صرلى  للنبري  يمكرن  فر   ،يدمنروا  ال  أو  ،اهترلوا  قرل  فيكونوا  يدمنوا  أن  اإم    ممفإن    قسمين:

وعلرى هرذا   توفيق،  هلاية  بنفسه  مليممي  أو  الل  دين  يف  اللخو   على  يجربهم  أن  وسلم  عليه
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 ،هبرا  يحرتج  ال  السنة  منكر  ألن  هنا  أنقلما  ال  أنني  إال  ،(1)تفسيرات جل  المفسرين رحممم الل

 الواضحة. وداللتما اآلية سياق وحسبك األمة! ض الت من ويراها

ا اآليررات تلررك ومررن وا} تعررالى: قولرره أيضررً يعرره
وا اللَ  َوَأه  يعرره

وَ   َوَأه  سرره وا الر  َذره إ ن   َواحرر   فررَ

ي تهم   وا  َتَول  َلمه ول نَا  َعَلى  َأن َما  َفاع  َبَ  ه   َرسه ب ينه  ال  مه مرا [،92 ]المائرلة: {ال   مخالفرة مرن تحرذير   وفي

 العقوبرة  فرإن  ب غره  أدى  فرإن  ،غمبلر    وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  أن    وبيان  ،واهيوالن    األوامر

ل  }  تعالى:  قوله  المعنى  هذا  مثل  يدكل  اومم    الرسو ،  على  ال  المتولي  على  والذ   وا  قره يعره
 َأه 

وا  اللَ  يعه
وَ    َوَأه  سه ا  َفإ ن    الر  و  َل   َما  َعَلي ه    َفإ ن َما  َتَول  م  م    حه ي كه ا  َوَعلرَ تهم    مرَ لر  م  وهه   َوإ ن    حه يعره

وا  تهط  له ترَ  َتم 

و     َعَلى  َوَما سه َبَ  ه   إ ال    الر  ينه   ال  بر  مه  يف  تجرل  كأنر    اللطيفرة  المفارقرات  ومرن  .[54  ]النرور:  {ال 

 ثرم  ،الطاعرة  كلمرة  بتكررار  ذلرك  جاء  بل  وسلم،  عليه  الل  صلى  الرسو   اعةطب  األمر  اآليتين

 ،رسروله  وهاعرة  الل  هاعرة  عرن  وتولى  أدبر  من  على  والعقوبة  والذنب  ،الل  عن  مبلغ  أنه  بين

 هنا بالطاعة واألمر وهنيه، وسلم عليه الل صلى الل رسو  بأمر وال ،وهنيه  الل  بأمر  يأخذ  فلم

 األريكيون. به جاء عبث   القرآن يف بالطاعة تقييلهو ،عا  

و     َعَلى  َما}  تعالى:  قوله  ذلك  ومن سه َبَ  ه   إ ال    الر  َلمه   َوالله   ال  ا  َيع  ونَ   مرَ له ا  تهبر  ونَ   َومرَ تهمره  {َتك 

ينَ  َوَقاَ  } تعالى: وقوله ،[99  ]المائلة: ذ  وا ال  َركه َنا َما الله  َشاءَ  َلو   َأش  ن   َعَبل 
ه   مر  ونر  ن   ده

ء   مر  ي 
 شرَ

نه  َنا  َواَل   َنح  نَا  َواَل   آَباؤه م  ن    َحر 
ون ه    م  ن    ده

ء    م  ينَ   َفَعَل   َكَذل َك   َشي  ذ  ن    ال 
م م    م 

ى  َفَمل    َقب ل  ل    َعلرَ سره  الر 

َبَ  ه   إ ال   ب ينه   ال  مه  لونليست التي اآليات من كثيرا  أن    والشاهل  كثير،  وغيرها  [،35  ]النحل:  {ال 

 الل صرلى النبري غرهيبل   الرذ   فمرا  ،اعامر    الب    فيه  يوجل  والذ   ،القسم  هذا  من  هي  ماإن    هبا

 بر   عررب وذلرك ،ونواهيره وأوامره همرادات   جمي   الل  عن  غيبل    إنه  نقو :  نحن  وسلم؟  عليه

 الصر ة كتفاصريل ،فيره جراءت التري األوامرر تفاصريل يفسرر ومرا ،هويبينر يفسره  وما  القرآن

 ويبرين  بره،  ويعمرل  القرآن  هذا  يقيم  رسو     على  أنز   ماإن    فالقرآن  والحج،  والصيا    والزكاة

 المنكررون  اأمر    هبا،  األخذ  يجب  مما  ماأن    شك  ف   وتقريراته،  وأفعاله  بأقواله  ةللصحاب  ذلك

 كوإنر    يشراؤون،  كمرا  صروصالن    ليفممروا  اقرنرً   عشرر  أربعة  وقفزوا  ،كله  ذلك  عن  تولوا  فقل

مرم  سردا   أو   عنرل  ذلك  تجل  أركران مرن الثراي الرركن هري والتري صر ،م لفاصريت  عرن  ل

 ركعا،ررا وعررلد  تفاصرريلما وتقريررر تقريرهررا يف ويسرررة يمنررة يتخبطررون فتجررلهم ،اإلسرر   

 مرن  الرب    أن    وتعرالى  سربحانه  الل  برين  وقرل  ،ذلرك  غيرر  إلرى  وسجودها  وركوعما  وتوقيتما

إ ن  }  تعرالى:  يقرو   كمرا  ينبر  مه   بر      هو  إنما  وسلم  عليه  الل  صلى  بيالن   ا  فرَ و  ا  َتَولر  َك   َفإ ن مرَ  َعَلير 

 

فلللللقح القللللل ير ، و (26/ 2فسلللللرب ادلللللن   لللللرب )، وت(20/ 2تفسلللللرب الب لللللوي )، و (283/ 6تفسلللللرب ال للللل ي )ينظلللللر  ( 1)
 .(374/ 1للشو اين )
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َبَ  ه  ب ينه   ال  مه  ركن   أهم   فمم يف السنة منكر  بين االخت فات هذه كل فم ، [82 ]النحل:  {ال 

ا  الكرريم  القررآن  صار  كيف  الشمادتين  بعل مرم  بالنسربة  مبينرا  ب غرً  يأخرذوا  لرم  أهنرم  دا    مرا  ل

 !وسلم؟ عليه الل صلى النبي سنة هو الذ  بالبيان

 :صحيح غير حصر   :اثاني  

 عليرره الل صررلى النبرري تبليررغ معنررى يف وردت الترري اآليررات مررن الثرراي القسررم هررو وهررذا

 بريللن    أمر    فيما  اآليات  وهذه  بالخصوص،  القرآن  تبليغ  يف  وردت  التي  اآليات  وهو:  وسلم،

 يف  الرب    حصرر  يف  اعليم  يعتملون  السنة  منكر   أن    إال  ،القرآن  بتبليغ  وسلم  عليه  الل  صلى

 امرأمورً   وسرلم  عليره  الل  صرلى  النبري  فكرون  ذلرك،  على  يل   ما  صوصالن    يف  وليس  ،القرآن

 العبرادات  تفاصريل  بتبليرغ  امرأمورً   لريس  وأنره  بحجرة،  ليسرت  السنة  أن    يعني  ال  القرآن  بتبليغ

  وأعني: األمرين، على فيما دليل ال نفسما ياتفاآل القرآن، يف الواردة والمعام ت

 .القرآن غير يبلغ لم وسلم عليه الل صلى النبي أن   على -1

 منمي  أنهو فقط التبليغ هذا على تقتصر وسلم عليه  الل  صلى  الرسو   مممة  أن    على  -2

 .غيره تبليغ عن

ء   َأ    قهل  } تعالى: قوله هبا  ونيحتج    التي  اآليات  تلك  ومن َبره  َشي  يل   الله  قهل   َشَماَدةً  َأك   َشم 

م    َبي ن ي َي   َوَبي نَكه َلي    َوأهوح 
آنه   َهَذا  إ  ر  قه م    ال  َركه

هن ذ 
 
غَ   َوَمن    ب ه    أل م    َبلرَ ن كه

ونَ   َأئر  َمله    مرَ َ   َأن    َلَتشر 
 
ةً   الل مرَ

 آل 

َرى َمله   اَل   قهل    أهخ  وَ   إ ن َما  قهل    َأش  ل    إ َله    هه ا  َبر  ء    َوإ ن ن ي  َواح  م 
ونَ   م  كه ر   ورغرم،  [19  ]األنعرا :  {تهش 

 هرذا أن عليره بنروا مرمأن    إال    ،برالقرآن  ينرذر  وسرلم  عليره  الل  صرلى  بيالن    أن    بيان  فيما  اآلية  أن  

 قصرور    فيره  وهذا  به،  وينذرهم  لقومه  يبلغه  الذ   الوحيل  هو  القرآنف  ،بغيره  ينذر  ال  هأن    يعني

 كمرا  اآليرة  يف  حصرر  يوجرل  ال  إنره  ثرم  ،أواًل   التبليرغ  غيرر  اإلنرذار  فرإن    المعنرى،  فمم  يف  شليل

 القررآن  أن  كمرا  برالقرآن،  إال  هنبي    الل  ينذر  ال  وتعالى:  سبحانه  الل  يقل  فلم  يفمموه،  أن  أرادوا

 معرين لغررض جراءت اآليرة أن    علرى  فرل     أخررى،  أمرور  هيرف  برل  نرذارات  مجررد   ليس  نفسه

 اآلية. تحتمله ال امم   غيره إلى ننقله أن لنا يص  ال معين معنى ولبيان

َما  َيا}  تعالى:  قوله  المعنى  هذا  يف  هبا  كونيتمس    التي  األدلة  أشمر  ومن و ه   َأي  سه ا َبل غ   الر   مرَ

  َ َك   أهن ز  ن    إ َلير 
َك   مر  م    َوإ ن    َربر  ل    لرَ عرَ ا  َتف  َت   َفمرَ اَلَتهه   َبل غر  سرَ َك   َوالله   ر  مه

صر  نَ   َيع  اس    مر   اَل   اللَ   إ ن    النر 

ل   َقو  َ   َيم  ينَ   ال  َكاف ر  وهذه اآلية فيما جملتان يحتجون هبما وهمرا: قولره   ،[67  ]المائلة:  {ال 

َك }  تعالى: ن  َربر 
َك مر  َ  إ َلير  ز  اَلَتهه }، وقولره تعرالى:  {َما أهنر  سرَ َت ر  ا َبل غر  ، فيزعمرون أن الل {َفمرَ
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مرا،  سبحانه وتعالى أمر رسوله بتبليغ القرآن فقط، وبناء عليه ف  حجي ة للسرنة ألنره لرم يبلغ

 وهذا التفسير منمم متلبس  بعلد  من األخطاء من أهمما:

أن الجملتين متنازع يف معناهما، فكيرف يمكرن االحتجراج هبمرا علرى كرون المرراد   -1

َ    }منمما القرآن فقرط؟! فرالل سربحانه وتعرالى قرا :   ز  ا أهنر  عون أنره أنرز  {مرَ ، والمثبترون يرل 

اَلَتهه }القرآَن وأنز  السنة، والل سبحانه وتعالى قرا :   سرَ َت ر  ا َبل غر  ، والمثبترون يررون أن {َفمرَ

الرسالة هنا عامة للقرآن والسنة، فمذا استلال  بمحل النزاع، وليست صريحة يف النمي عن 

م  عظم المسألة وكوهنا مرن -تبليغ السنة، بل لن تجل يف القرآن الكريم آية واحلة صريحة 

يف النمي عرن األخرذ بالسرنة! ومرن العجيرب أن بعرض  -أصو  اللين ويقو  عليما اإلس   

للمثبتين: أين نجل يف كتا  الل أن الل قا : خذوا بالسنة؟! ويتناسون أننا المنكرين يقولون  

ال نجل يف كتا  الل أنه قا : ال تأخذوا بالسنة! بل يفوز المثبترون بعشررات األدلرة يف األمرر 

بطاعة النبي صلة الل عليه وسلم واالقتلاء به، وغيرها من أدلة شرعية وواقعيرة، ولريس مرن 

 إال لي  النصوص واختزا  معانيما.نصيب المنكرين 

إذا قا  المثبتون: إن المراد من الجملتين هو القرآن والسنة، ف  يمكرن للمنكرر أن   -2

ة م  المثبت ال م  المنكر. ص، فالحج   يعرتَض  ألن اللفظ عا  وال مخص 

ن وحتى إن قلنا: إن المراد يف هذه اآلية بالخصوص هو القرآن الكريم وتبليغره، فرإ  -3

هذا ال يعني النمي عن تبليغ غير القرآن، فراألمر بالشريء هنري عرن ضرله ال هنري عرن غيرره، 

ا للقررآن الكرريم فممروا هرذا  لكن حين رأى المنكرون سنَة النبي صلى الل عليه وسلم ضرل 

الَفمم، بينمرا نقرو : إن السرنة النبويرة جرزء  ال يتجرزأ مرن منظومرة الروحي: القررآن والسرنة، 

ض  للسنة وتبليغما من فالسنة ليس ا للقرآن الكريم، واألمر بتبليغ القرآن ليس فيه تعر  ت ضل 

علمه، وهذا الجوا  عينه يقا  يف اآليات األخرى التي فيما أمر بتبليغ القرآن فقرط، كقولره 

 َوَلن  تَ }تعالى:  
َ  ل َكل َمات ه  َبل  َتا   َرب َك اَل مه

ن  ك 
َي إ َلي َك م 

ًلاَوات له َما أهوح  ل َتحرَ  مه
ه  ونر  ن  ده

َل مر   {ج 

ك َتا   }[، وقوله تعالى:  27]الكمف:   َي إ َلي َك م َن ال 
مرا 45]العنكبروت:    {ات له َما أهوح  [، وكل

مرا هنري عرن تبليرغ غيرره، فرإن  تدكل على تبليغ النبي صلى الل عليه وسلم للقرآن، ولريس في

 تل   على النمي عن تبليغما، ثم تأيت كانت اآلية بعينما ال تل  على جواز تبليغ السنة فمي ال

 اآليات األخرى الكثيرة لتثبت حجية السنة وأن النبي صلى الل عليه وسلم بل غما.
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 :المطلوب على مصادرة   :ثالث ا

مرا  التري  اآليرات  مرن  جملة    إلى  السنة  منكرو  يأيت  برين أصرً   نرزاع محرل   هري كلمرات  في

مررا الوصرروَ   يريررلون الترري فالنتيجررة هبررا، ونفيحتجرر   والمنكرررين المثبتررين  يف يعتمررلوهنا إلي

 أن وهننو: البالغ، آيات من الثالث القسم ذلك يفو  المطلو ،  على  مصادرة  وهذا  ،متمممقل  

 وذلرك  ه،وحرلَ   للقررآن  الرب    أن    علرى  برذلك  ونفيسرتلل    باعه،وات    الوحي  بيان  يف  آيات  تأتي

  السنة  حجية  عل    بيان  يف  االستلال   هذا  منمم  يص     وال  القرآن،  هو  الوحي  أن  إلى  ااستنادً 

 ال ذلرك يف فمخرالفمم والسرنة، القررآن أ   وحرله  القررآن  هو  هل  الوحي  يف  قائم  النزاع  إن  إذ 

 إلرى  الوصرو   ثرم  مةكمقل    عليه  االعتماد   يمكن  ف   ،وحله  القرآن  هو  الوحي  بأن    لمم  ميسل  

 .كذلك ليست والسنة وحله، الوحي هو القرآن أن   من المقلمة نفس تحمل نتيجة

َي   َما  ات ب    }  تعالى:  قوله  اآليات  تلك  ومن ن    إ َلي َك   أهوح 
وَ   إ ال    إ َلهَ   اَل   َرب َك   م  ض    هه ر   َعن    َوَأع 

ك ينَ  ر  ش  مه ا إ ال   َأت بر  ه  إ ن  } تعرالى:  وقولره  [،106  ]األنعرا :  {ال  وَحى مرَ ي   يره
 [،50 ]األنعرا : {إ لرَ

م م    َلم    َوإ َذا}  تعالى:  وقوله
وا  ب آَية    َتأ ت  اَل   َقاله َتَبي َتَما  َلو  ا  َأت بر  ه   إ ن َما  قهل    اج  وَحى  مرَ ي    يره

ن    إ لرَ
ي  مر   {َربر 

ب ر    إ َلي َك   يهوَحى  َما  َوات ب    }  تعالى:  وقوله  [،203  ]األعراف: ى  َواص  مَ   َحتر  كره وَ   الله   َيح  ره   َوهره  َخير 

ينَ  َحاك م  ن    إ َلي َك   يهوَحى  َما  َوات ب    }  تعالى:  وقوله  [،109  ]يونس:  {ال 
َك   مر  انَ   اللَ   إ ن    َربر  ا  كرَ  ب مرَ

َملهونَ   .[2 ]األحزا : {َخب يًرا َتع 

 الروحي، باتبراع وسرلم عليره الل صلى بيالن   تأمره  صريحة   واضحة هي كما اآليات  فمذه

 هل الوحي هذا ماهية عن بيان فيما وليس الوحي، يتب  هأن    يبين  والس     الص ة  عليه  هو  أو

 يف  ةحجر  فر   ،والمنكررين  المثبترين  برين  عليره  متنرازع  أمرر  وهو  السنة،  أو  الكريم  القرآن  هو

مرا  الحجرة  برل  ،قرولمم  على  اآليات  علرى يحمرل القررآي الرنص ألن   المثبترين إلرى أقرر  في

 .األصل يف العمو  

ى  َوإ َذا}  تعرالى:  بقولره  يحتج    أن  لمنكر  يص   وال ت لرَ ي م م    ته اَ    َبي نَرات    آَياتهنَرا  َعلرَ ينَ  قرَ ذ   اَل  الر 

ونَ  جه آن    ائ ت    ل َقاَءَنا  َير  ر  هه   َأو    َهَذا  َغي ر    ب قه ل  ونه   َما  قهل    َبل  َلهه   َأن    ل ي  َيكه ن    أهَبل 
اء    مر  ي  ت ل قرَ سر   َأت بر  ه   إ ن    َنف 

َلي    يهوَحى  َما  إ ال  
 إهنا :قلنا وإن اآلية فإن الوحيل، الوحي هو القرآن أن   على  [،15  ]يونس: {إ 

 ليس القرآن غير أن   على  تنص    لم  اآلية  أن    جمة  من  فيما  لمم  دليل  ال  ماأن    إال  وآياته  القرآن  يف

 القررآن، هنرا وهو الوحي إال يتب  ال وسلم عليه الل صلى النبي أن    على  تنص    وإنما  بوحي،

 الل صرلى النبري إلرى الوحيرل الوحي  هو  هأن    على  داللة  فيما  فليس  الوحي،  من  جزء  والقرآن

 ينحصر  لم  السابقين  األنبياء  أن  علمنا  إذا  خاصة  ،وحي  كل  باتباع  مأمور  هو  بل  ،وسلم  عليه
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 تكانر  الكترب  تلرك  خرارج  وحري  هنراك  برل  ،علننيهم  أنزلنن   التنني  الكتنن   يف  عندهم  الوحي

 الرسرل، مرن ابرلعً  وسرلم عليره الل صرلى النبري يكرن ولم  ،باتباعه  ملزمين  وأتباعمم  الرسل

 السنة. حجية على األدلة أقوى من وهو

ا:  :وسلم عليه اهلل صلى للنبي الوحيدة ةالمهم   ليس القرآن تبليغ   رابع 

 ونواهيره، وأوامرره وتعرالى سربحانه الل مرراد  تبليرغ يهر للرسرل ةممم   أعظم أن   شك  ال

 والرسل  األنبياء  لكن  الل،  من  كتا     للرسو   كان  إن  المنز   الكتا   تبليغ  ذلك  رأس  وعلى

 بحاجة  ناأن    تبين  التي  المما    من  أخرى  ملةج  هناك  بل  الوحيلة،  مممتمم  الكتا   تبليغ  ليس

مررا االسررتغناء يمكررن وال السررنة إلررى  بررالقرآن أرسررل قررل وتعررالى سرربحانه الل وأن   بحررا ، عن

 المهام: تلك ومن هبما، ونأخذ نتبعمما، أن وأمرنا هبما، وأوحى والسنة،

مررا وقررل ،وسررلم عليرره الل صررلى برريالن   هبررا قررا   عظيمررة ةمممرر   وهرري التعلننيم: -1  الل بين

يم م    َواب َعث    َرب نَا}  فقا :  كتابه  يف  وتعالى  سبحانه
واًل   ف  م    َرسه ن مه

ي م م   َيت لهو م  َك  َعلرَ مه  آَياتر  مره َعل مه  َويه

ك َتاَ   َمةَ   ال  ك  يم م    َوال ح  َزك  يزه   َأن َت   إ ن َك   َويه َعز  يمه   ال 
َحك  ل  }  وقرا :  [،129  ]البقرة:  {ال  ن    َلقرَ  الله   مرَ

م ن ينَ   َعَلى د  مه يم م    َبَعَث   إ ذ    ال 
واًل   ف  ن    َرسه

م م    م 
س  يم م  َويه   آَيات ه    َعَلي م م    َيت لهو  َأن فه مه   َزك  مه َعل مه ك َتاَ    َويه  ال 

َمةَ  ك  ن    َكانهوا  َوإ ن    َوال ح 
ي  َقب له   م  ب ين    َضَ      َلف  وَ } وقا : ،[164 عمران:  ]آ   {مه ذ   هه َث  الر   َبعرَ

ي ينَ   ف ي هم  واًل   األ  م    َرسه ن مه
يم م    آَيات ه    َعَلي م م    َيت لهو  م  َزك  مه   َويره مره َعل مه اَ    َويه ك ترَ ةَ   ال  مرَ ك 

انهوا  َوإ ن    َوال ح   كرَ

ن  
ي َقب له   م  َ     َلف  ين   ضرَ بر   هبرذه يفرحرون مرن المنكررين مرن سرتجل وإنرك ،[2 ]الجمعرة: {مه

 القرآن  ب    هو  وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  من  المطلو   أن    بيان  يف  هبا  ويتمسكون  ،اآليات

مرا  التري  الحرروف  يبلرغ  أن  علرى  يقتصرر  والب    ،فقط  عليره  الل  صرلى  رسروله  علرى  الل  أنزل

مررم هررذا ولرريس فحسررب، وسررلم  يشرراؤون كمررا القرررآن يفممررون فررإهنم ،غرررائبمم بررأو  الف

 عرن فض  ،العبادات أعظم  يف  واحل  رأ     على  تفقاني  منمم  نياثن  تجل  ال  ولذلك  ،ويريلون

 عليره  يررد   آيرة  برآخر  يسرتل   المنكرر  تجرل  مرا  اوكثيرً   ،ىأخر  عبادات  تفاصيل  على  يتفقوا  أن

 ميعلر    وسرلم  عليره  الل  صرلى  النبي  أن    عونيل    المنكرين  فإن    اآليات   هذه  ذلك  ومثل  !أولما

 إليما. حاجةَ  وال للسنة ذكرَ  ف  ،يبلغهو فقط الكتا 

 اآليرات  ويف  ،المغرايرة  يقتضري  العطرف  أن    أهمهننا:  مننن  ألوجننه،  صحيح  رغي  فهم    وهذا

مرا    مرن  أن  برين  قل  وتعالى  سبحانه  الل  أن    :األو العطف    ،عنلهما  الوقوف  يجب  عطفان  م

 وسرلم  عليره  الل  صلى  النبي  أن  يف  صري   واض   وهذا  ،اآليات  الناس  على  يتلو  أن   والرس

   مه مه مه ل  عَ يه وَ }  ذلك:  بعل  الل  يقو   ثم  اآليات،  بتبليغ  مأمور  
 التكررار؟  هرذا  معنرى  فما  ،{اَ  تَ الك 
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 هرذا يتلرو" المعنرى: سيكون هذا وعلى اآلية؟  أو   يف  الواردة  الت وة  نفس  هو  عليمالت    وهل

 اآليرات  حرروف  يربلغمم  أنره  :الجملترين  ىومعنر  ،"اآليات  ويعلممم  اآليات  عليمم  الرسو 

 بيران  بعل  بيانه  سيأيت  ام  هو  الصحي   بل  سليم،  غير  فمم  وهو  ،األريكيون  فممه  ما  اهذ  ،فقط

 هرذه يف الرواردة لحكمرةا فمرا  الكترا ،  علرى  الحكمرة  عطرف  وهرو:  اآليرة  يف  الثراي  العطف

 الل  يعطرف  حيث  ،الكريم  القرآن  منما  المراد   أن    المنكرون  يلعي  ثالثة  مرة  وغيرها؟  اآليات

مرم اآليرة فمعنرى وحرله، القررآن  يبلغ  إنما  النبي  أن    لبيان  األخرى  بعل  المرة  إن  " :علرى زعم

 الكرريم،  القررآن  ب غرة  تأبراه  كر     هذا  ومثل  ،"والقرآن  القرآن  ويعلم  القرآن  يتلو  النبي  هذا

 تفاسرير  دون  التفسرير  أهرل  أهنرم  المنكررين  ادعراء  ورغرم  ،مسرتقل  معنى  من  للحكمة  بل  ف 

 .الحكمة تفسير لعن يجفلون كلمم هنمأ إال السلف

مرا  القرآن  يف  كلمة  كل  بأن  قممتشل    ورغم  برين  قرنفر  أن  يجرب  وأنره  ،الخراص  معناهرا  ل

برأن    مشرعرين  الكلمرات  بعض  توجيه  يف  ويمعنون  ،المعنى  يف  متقاربتين  كانتا  وإن  الكلمتين

 أمرا    اسرريعً   ونيمرر    كلره  هرذا  م   أهنم  إال  ،المعاي  حقيقة  يفممون  ال  مساكين  مجرد   غيرهم

 وجرلاال،م مناقشرا،م متابعرة كثررة مر  الحقيقرة ويف للحكمة، إثبات فيما التي  اآليات  هذه

 القرو   ألن  عليره   اتفقروا  إهنرم  نقرو :  أن  يمكرن  مرا  أكثر  هو  ربما  تفسير هذه الكلمة  أن  جلن

 تقتضريه  وماذا  الحكمة  معنى  بيان  يف  التطويل  أريل  وال  ،وزعممم  ادعاءهم  يفض   ذلك  بغير

 المنكررين أن بيران ولكرن ،السرنة ةحجي   أدلة ذكر ليس الغرض فإن، ذلك  يف  الواردة  اآليات

 لمعانيما. وال لما يتعرضوا ولم النصوص هذه أغفلوا

 حرروف تبليرغ هرو  الرذ   علريمالت    تشمل  ةعام    لفظة  أن ما  "التعليم"  معنى  يف  الصحي   ن  إ

 الل  صرلى  فرالنبي  فسرير،والت    رحوالش    البيان  بمعنى  هو  الذ   التعليم  وتشمل  الكريم،  القرآن

مراويدد    احروفرً   يحفرظ  ناقرل    مجرد   يكن  لم  -بعثه الل مقاًما محموًدا-  وسلم  عليه  هرو كمرا  ي

 مرهفم  ويه   مرهفمَ ويَ   به  ويعمل  القرآن  هبذا  يتمثل  من   أو    والس     الص ة  عليه  كان  بل  ،قولمم

 صرلى  النبري  يرذكرها  التي  المعاي  أن    ك  ش  وال  ،ومعانيه  حروفه  الكتا   هذا  مممفيعل    غيره،

 وكران  مرا  آليرة  فمم  ألحلهم  كان  ولئن  هبا،  األخذ  عليمم  يجب  عليمم  ةحج    وسلم  عليه  الل

مرم  ذلرك   يصرح    وسرلم  عليره  الل  صلى  النبي  فإن    اخاهئً   تعرالى:  قولره  مر   حصرل  كمرا  ،الف

ينَ } ذ  وا  َوَلم    آَمنهوا  ال  ب سه م    َيل  َك   ب ظهل م    إ يَماَنمه مه   أهوَلئر  مره نه   َل َمر  م    األ  ونَ   َوهره له ترَ م   ،[82  ]األنعرا :  {مه

 رضري  الل  عبل  فعن  ،الشرك  أنه  وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  نبي  ف  ،ظلم  كل  الصحابة  ظنه  فقل

 [82 ]األنعرا : {م  لر  ظه ب   م  مه انَ يمرَ إ   واسره ب  ل  يَ  م  لرَ وَ  وانه آمَ  ينَ ذ  ال  }  اآلية:  هذه  نزلت  لما  قا :  عنه  الل

 فقرا   !نفسره؟  يظلرم  لرم  نراأي    وقرالوا:  وسرلم،  عليره  الل  صرلى  النبي  أصحا   على  ذلك  شق  
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 ال   ي  ن  ب   اي  } البنه: لقمان قال كما هو إنما تظنون، كما ليس»  وسلم:  عليه  الل  صلى  الل  رسو 

 .(1)«[13 ]لقمان: {يم  ظ  ع   م  ل  ظ  ل   ك  ر  الش   ن  إ   اهلل  ب   ك  ر  ش  ت  

 ويكرون الكترا ،  اسالنر    تعلريم  منره  مطلرو   وسرلم  عليره  الل  صرلى  النبري    أن    اهلوالش  

 ف   ،الناس  على  اآليات  ت وة  عن  أخربت  اآلية  بلاية  ن  إ  إذ   المعاي،  وإفما    بالت وة  التعليم

 مررن كثيررر   ذكررر ولررذلك ،الررت وة د مجررر   علررى زائررل لمعنررى إال {مه مرره مه ل  عَ يه وَ } :قولرره يف تكرررار

 النراس  تعليم  مثل  من  القرآن  ت وة  مجرد   غير  كثيرة  معاي  "يعلممم"  كلمة  تفسير  يف  العلماء

 على  يقتصر  ال  التعليم  أن  على  تل   التي  المعاي  من  ذلك  وغير  الشر،  من  وتحذيرهم  الخير

 ب غة يف هعن   إلى ذلك أدى ولو  يفمموه  أن  ألريكيينل  يحلو  كما  القرآن  حروف  نقل  مجرد 

مه الك َتاَ  }قوله:  "الكريم، يقو  الراز  يف معنى اآلية:    القرآن مه َعل مه والمراد أن ه يأمرهم   {َويه

مرا  بت وة الكتا ، ويعل ممم معاي الكتا  وحقائَقه  وذلك ألن الت وة مطلوبرة لوجروه: من

مرا أن  بقاء لفظما علرى ألسرنة أهرل الترواتر، فيبقرى مصروًنا عرن التحريرف والتصرحيف، ومن

مرا أن يكرون يف ت وتره نروع   يكون ل صرلى الل عليره وسرلم، ومن لفظه ونظمه معجرًزا لمحمر 

مرذا حكرم  عبادة وهاعة، ومنما أن تكون قراءته يف الصلوات وسائر العبادات نروع عبرادة، ف

، إال أن  الحكمة العظمى والمقصود األشرف: تعليم ما فيننه مننن النندالحل واألحكننامالت وة،  

صف القرآن بكونه هلى ونروًرا  لمرا فيره مرن المعراي والحكرم واألسررار، فإن  الل تعالى و

مه }فلما ذكر الل تعالى أواًل أمرر الرت وة ذكرر بعرله تعلريم حقائقره وأسرراره، فقرا :   مره َعل مه َويه

اَ   وقيررل: إن  المررراد باآليررات: ظرراهر األلفررا:، والكتررا : "، ويقررو  الشرروكاي: (2){"الك تررَ

 . (3)": الحكم، وهو مراد الل بالخطا معانيما، والحكمة

 حجرة وتقريرره وفعلره فقولره والمعاي، للحروف مبلغ إذن  وسلم  عليه  الل  صلى  فالنبي

 يف  وردت  تريلا  العبرادات  أن    ريرب  وال  المنكررون،  هبرا  يسرتل     التري  اآليرات  هرذه  علرى  بناء

مرا  يشررحما  وسرلم  عليره  الل  صرلى  بريالن    كران  فيره  تفاصيلما  تأت  ولم  القرآن مرا  ويبين  ويعلم

مرا،  مممفيعل    ،الص ة  آيات  فتنز   أصحابه،  وتنرز   شروهما وأركاهنا وكيفيتما سرائر أحكام

مرم  فيبرين  مرن العبرادات  وغيرهرا  والعمررة  الحرجو  الصيا  والزكاة  آيات مرا ذلرك أيضرا  ل  ،في

 .ذلك وغير والمواريث والحلود  المعام ت هذا على وقس

 

 (.6937( أخرجه البخاري )1)
 .(59/ 4تفسرب الرازي ) (2)
 (.445/ 1(، وتفسرب ادن   رب )189/ 1ينظر  تفسرب الزخمشري ). و (167/ 1فقح الق ير ) (3)
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 يسرألون  كرانوا  الكررا    حابةالصر    أن    :بننالتعليم  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  قيام  يبين  اومم  

مروالمسرلم شرأن هرذا إن   إذ    موسل  عليه  الل  صلى  النبي  ربره يرضري عمرا ويبحرث يسرأ  ، ف

 عرن  وسرلم  عليره  الل  صرلى  النبري  سرألوا  الكرريم  القررآن  يف  اأمرً   وجلوا  فكلما  ذمته،  ويربئ

 الل  ذكرر  وقرل  ،مممرن  واحرل  كرل    يريرله  كمرا  ال  الل  يريله  كما  الل  ليعبلوا  األمر  ذلك  تفاصيل

وَنَك }  فقا :  األسئلة  هذه  لمثل  أمثلة َأله ن    َيس  ة    عرَ لر  َه  وَنَك }  وقرا :  [،189  ]البقررة:  {األ  َأله  َيسر 

اَذا ونَ  مررَ قرره ن ف  وَنَك } وقررا : [،215 ]البقرررة: {يه َأله ن   َيسرر  ر   عررَ م  َرا    الشرر  ا    ال حررَ  ]البقرررة: {ف يرره   ق تررَ

وَنَك } وقررا : [،217 َأله ن   َيسرر  ر   عررَ َخمرر  ر   ال  َمي سرر  وَنَك } وقررا : [،219 ]البقرررة: {َوال  َأله اَذا َيسرر   مررَ

ل   م   أهح  وَنَك } وقا : [،4 ]المائلة: {َلمه َأله َن َفا    َعن   َيس   .[1 ]األنفا : {األ 

 رضوان الصحابة ممي كان  ما  كل  هي  المسائل  هذه  هل  هنا:  نفسه  يطرح  الذ   والسدا 

 عليرره الل صررلى النبرري يسررألون كررانوا مررمن  أو ،الكرررا   الصررحابة حررا  هررذا أن   أ   علرريمم، الل

 ال ؟ومعرام ،م عبرادا،م تفاصريل  يعرفروا  حترى  فيسرأ   األعرابري  يرأيت  أن  ويحبون  ،وسلم

 مجررد   وسرلم  عليره  الل  صرلى  الرسرو   لريسو  ،ابكمً   اصم    ونمالمسل  فليس  الثاي،  أن ه  شك

 واحرل  كرل  ليرذهب  المسرلمون  فيصمت  ،القرآن  إليمم  ينقل  -بعثه الل مقاًما محموًدا-  ناقل  

  األمر! هذا يدد  وكيف يصن  ما يلر  ال بيته

 وسرلم عليره الل صرلى  بريالن    تحث    عليلة  نصوص    وردت  فقل  الكريم:  القرآن  بيان  -2

نَا}  تعالى:  قوله  ماأهم    من  الكريم،  القرآن  بيان  على رَ   إ َلي َك   َوَأن َزل  ك  ي نَ   الرذ  تهبرَ
اس    ل  ا  ل لنر  َ    مرَ ز   نره

 علرى أنرز  ومرا الكريم، القرآن  وهو  الناس  إلى  أنز   ما  :نزوالن  فمنا  [،44  ]النحل:  {إ َلي م م  

 غيرر  نالمبري    أن  ومعلرو    اس،الن    إلى  أنز   الذ   هذا  يبين  ما  وهو  وسلم  عليه  الل  صلى  النبي

 ما  لكن  ،القرآن  هو  الذكر  ليكون  الكريم  القرآن  على  اآلية  حمل  يمكن  هأن    ريب  وال  المبي ن،

 شيء هو  بل  ،نالمبي    غير  نالمبي    بأن  القو   من  أولى  التفسير  هذا  المنكرين  عنل  يجعل  لذ ا

 هرذا  أن  سروى  علمري  شيء  ال  !القرآن؟  به  ليبين  وسلم  عليه  الل  صلى  نبيه  إلى  الل  أنزله  آخر

 يذكر منمم ترى نم وانظر ،ومصنفا،م  كتبمم  لونكف   واختيارهم  قولمم  م   يتماشى  ما هو

  اآلخر! القو 

 كتابره  أنرز   قرل  وتعرالى  سبحانه  الل  بأن  القو   أعني  العلماء،  من  كثير  ذكره  القو   وهذا

 يقرو   الكرريم،  القررآن  للنراس  يبرين  بره  مرا  وسرلم  عليه  الل  صلى  رسوله  على  وأنز   للناس،
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َ  إ َلي م م  }"  البغو : لن اس  َما نهز 
تهَبي َن ل 

َر ل  ك  نَا إ َلي َك الذ   بريالن   وكران الروحي،  بالذكر  أراد   {َوَأن َزل 

 .(1)"السنة من يطلب الكتا  وبيان للوحي، امبينً  وسلم عليه الل صلى

رَ }"  القرهبي:  ويقو  ك  نَا إ َلي َك الذ  ي م م  }  لقرآن ا  يعني  {َوَأن َزل  َ  إ لرَ ز  ا نره لن اس  مرَ
تهَبي َن ل 

 يف  {ل 

 وسرلم  عليره  الل  صلى  سو فالر    وفعلك،  بقولك  والوعيل  والوعل  األحكا    من  الكتا   هذا

 ممرا ذلك  وغير  والزكاة،  الص ة  أحكا    من  كتابه  يف  أجمله  امم    همرادَ   وجل  عز  الل  عن  نمبي  

 .(2)"يفصله لم

َ  إ َلي م م  }" الل: رحمه  كثير  ابن  ويقو  لن اس  َما نهز 
تهَبي َن ل 

 بمعنرى لعلمك أ : رهبم، من {ل 

 آد ،  ولرل  وسيل  الخ ئق  أفضل  كبأن    ولعلمنا  له،  واتباعك  عليه،  وحرصك  عليك،  أنز   ما

 .(3)"أشكل ما لمم وتبين أجمل، ما لمم فتفصل

 الل أن   :يوضننحه السننليم، العقننل يقتضننيه الننذ  هننوو المفسننرين، جمهننور قننول اوهننذ

 ،ألبرين  أو  لنبرين  يقرل:  ولرم  وسرلم،  عليره  الل  صرلى  النبي  إلى  البيان  أضاف  وتعالى  سبحانه

 بيران  هرو  هنرا  البيران  إن  يقا :  وال  وسلم،  عليه  الل  صلى  النبي  من  صادر  البيان  أن    على  فل   

 علرى  المصرادرة  هري  وهرذه  الرب  ،  ومجررد   البيران  برين  افرقرً   كهنرا  فرإن    تبليغه   :أ   القرآن

 ن يلزمو ثم  ،يريلون  كما  النصوص  يفسرون  فإهنم  ا،دائمً   المنكرون  يمارسما  التي  المطلو 

 يخصصرون  مرن  هرم  المثبترين  أن  عونيرل    ثرم  عامرة،  الكلمرة  أن  مغر  التخصيص  هبذا  الناس

 معانيما. ويلوون اآليات

 يلجردوا  أن  المسرلمين  علرى  أن    كتابره  يف  وتعرالى  سبحانه  الل  ذكر  فقل  النزاع:  فصل  -3

 ذلرك  علرى  الل  علرق  برل  بحكمره،  يرضوا  وأن  النزاع،  فصلل  وسلم  عليه  الل  صلى  بيالن    إلى

م نهونَ  اَل  َوَرب َك  َفَ  } تعالى: فقا   إيماهنم وكَ  َحت ى يهد  مره ا يهَحك  يمرَ
َجرَ  ف  م   شرَ نَمه م   َبير  وا اَل  ثره له  َيجر 

م م    ف ي
س  ا َحَرًجا َأن فه م 

ي َت  م  وا َقضرَ ل مه ل يًما َويهسرَ  النزاعرات عرلد  هرو فكرم ،[65 ]النسراء: {َتسر 

 !؟وتوضيحما فصلما الل نبي   والتي القرآن يف المذكورة

 يف  الليرة  وتعرالى  سربحانه  الل  ذكرر  العمرل  كالقترل  النزاع  مسائل  من  عظيمة  مسألة  يف  بل

م ن    َكانَ   َوَما}  فقا :  القرآن د  مه
تهَل   َأن    ل  م نًا  َيق  د  أً   إ ال    مه ن    َخطرَ َل   َومرَ م نًرا  َقترَ د  أً   مه يرره   َخطرَ ر  ة    َفَتح   َرَقبرَ

م نَة   د  َمة    َود َية    مه َسل  ل ه    إ َلى  مه قهوا َأن   إ ال    َأه  ل  ن   َكانَ  َفإ ن   َيص 
و   َقو     م  م   َعله وَ  َلكره ن   َوهره

م  د  يرره  مره ر   َفَتح 

 

 .(21/ 5( تفسرب الب وي )1)
 .(109/ 10( تفسرب القرطيب )2)
 .(574/ 4تفسرب ادن   رب )( 3)
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م نَة    َرَقَبة   د  ن    َكانَ   َوإ ن    مه
م    َقو      م  م    َبي نَكه َية    م يَثاق    َوَبي نَمه َمة    َفل  َسل  ل ه    إ َلى  مه يرره   َأه  ر  ة    َوَتح  م نَرة    َرَقبرَ د   مه

ل    َلم    َفَمن   َيا ه   َيج 
َري ن   َفص  َتَتاب َعي ن    َشم  َبةً   مه   م نَ   َتو 

 
 فما [92 ]النساء: {َحك يًما َعل يًما الله  َوَكانَ  الل

مرل  الليرة  إلرى  القصراص  عرن  ايعفو  أن  الل    أولياء  وأراد   قتيل  قهتل  وإذا  اللية؟  مقلار  يقررر ف

مرل  لرو  مراذا  ؟منما  عشرة  أو  يماثلما  ما  أو  اإلبل  من  مائة  القاضي مرل  اجت  المطلرو   برأن    مجت

 ذلرك  فرل   !الكرريم؟  القررآن  يف  زاعالنر    اهرذ  فصرل  نجرل  أين  واحلة؟  نعجة  أو  غنمة  أو  بقرة

 أن المسرلمين  علرى  ويجرب  النرزاع،  فصرل  ممامره  مرن  وسرلم  عليره  الل  صرلى  النبري  أن    على

 .عنه الخروج يجوز ال مقلس أنه على ويأخذوه به يرضوا

 ويف للناس، حسنة قلوة يكون أن  وسلم  عليه  الل  صلى  نبيلا  مما     فمن  قدوة:  كونه  -4

م    َكانَ   َلَقل  }  تعالى:  الل  يقو   ذلك و     ف ي  َلكه    َرسه
 
َوة    الل ن    َحَسنَة    أهس  مرَ

انَ   ل  و  كرَ جره و  َ   اللَ   َير  يرَ  َوال 

رَ  خ   ونحرن  وسرلم  عليه  الل  صلى  بالنبي  نأتسي  وكيف  [،21  ]األحزا :  {َكث يًرا  اللَ   َوَذَكرَ   اآل 

 عررن وتعررالى سرربحانه الل قررا  فقررل ؟!القليررل إال الحميررلة أخ قرره مررن القرررآن يف نعرررف ال

لهق    َلَعَلى  َوإ ن َك }  أخ قه:  الم حرلة  حترىو  ؟العظريم  الخلق  هذا  فما  [،4  ]القلم:  {َعظ يم    خه

 عليه الل صلى به نأتسي  فكيف  عظيم،  خلق  على  أهنم  عونيل    الليانات  وومنكر  واللهريون

 ويف  ،أصرحابه  مر   تعاملره  ويف  ،زوجاتره  مر   تعاملره  يف  بره  نأتسري  كيرف  !أخ قره؟  يف  وسلم

 !ذكره؟ هريقة ويف ،عبادته هريقة

 تقررو  األريكيررين، قلررو  قبررل نالغررربيي عيررون تررهظَ الَح  االقتررلاء وهررذا القررلوة هررذه

 يف الرسرو  محاكراة إلرى اأيضرً  المسرلمون يسرعى" (:Karen Armstrong) الربيطانية

 قررلر يقرررهبم وهررذا الكمررا ، هررذا مررن اإلمكرران بقررلر يقرتبرروا أن أجررل مررن  اليوميررة حيررا،م

 ملموس عملي مستوى على ادائمً  المحاكاة تلك كانت فقل يتوق  وكما الل، من  االستطاعة

 الثررامن القرررنين يف المسررلمون العلمرراءه  بررلأ وهكررذا لعيسررى، المسرريحيين محاكرراة مررن كثرررأ

 نقرلبالت    وقاموا  ،والفعلية(  القولية  )السنن  محمل  أحاديث  وجم َ   بحَث   المي ديين  والتاس 

 عرن  الصرادقة  الروايرات  مرن  مسرتطاع    قرلر    أكررب  ليكتشفوا  ةاإلس مي    اإلمرباهورية  أنحاء  يف

مررا أشررياء مررا أو قال  الشننريعة أصننول القننرآن منن  األحاديننث وتكننون نررة،معي   مناسرربات يف فعل

 علمرت فقرل ،مسرلم لكرل والروحيرة اليوميرة للحيراة اأساسرً   أيضرا  أصبحت  كما  ،اإلسالمية

 والعبرادة  واالغتسرا   والحرب  كرلواأل  الكر     يف  محمرل  أسرلو   محاكراة  المسلمين  السنة
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 بأسلو   اليومية  حيا،م  تفاصيل  أدق  يف  األرض  على  النبي  حياة  إنتاج  معما  يعيلون  للرجة

 .(1)"واقعي

 :اأخير  و

ن تهم   إ ن   قهل  } وسلم: عليه الل صلى  محمل  نبيه  عن  وتعالى  سبحانه  قاله  ما  القو   خاتمة  كه

ب ونَ 
ون ي  اللَ   تهح  مه   َفات ب عه ب ب كه ر    الله   يهح 

ف  م    َوَيغ  م    َلكه نهوَبكه ور    َوالله   ذه يم    َغفره
 [،31  عمرران:  ]آ   {َرحر 

ا وسرلم عليره  الل  صرلى  النبري  اتبراع  هرو  الل  حب  فع مة ا اتباعرً  همرَ ر  حه  مرا وهرو ،شرامً   عامر 

مري غمبلر   مجررد  وسرلم عليره الل صرلى النبي أن عونيل    ممن  المنكرون  مجررد  ه،ترم  مم وتنت

 الكرريم، القررآن يف ورد  اممر   أكثرر بتفاصريل بره يعمرل أن وال ،ينقله ما ميفمَ   أن  له  ليس  ناقل

 ،الخررراص   مرررونويعم   العرررا ، صرررونويخص   النصررروص، أعنررراق يلررروون ذلرررك سررربيل ويف

 ،العبرادات أو  يف اختلفروا قل  فمم  عجب،  وال  المنطقية،  المغالطات  من  أنواعا  ويمارسون

 وسرنة  الل  كترا   مرن  يأخذونره  واحرل،  فرلينمم  المثبترون  أمرا  ،ديرن    مرنمم  واحرل  لكرل  فصار

 والحرلود   والمعرام ت  العبادات  أصو   على  مجمعونهم  و  وسلم،  عليه  الل  صلى  رسوله

 والسنة. الكتا  به جاء امم   والمواريث

 أجمعين. وصحبه آله وعلى محمل، نبينا على وسلم الل وصلى

 

 (.388النيب حمم  )ص   ( سربة1)


