
  



1 

 

 تمهيد:

ّاألّّلمعاصددريناّّمددنّّمنكريهدداّّعندددّّومصدريتهاّّالسنةّّمصداقيةّّيفّّالقادحةّّاألمورّّمنّّإنّ  ّحاديدد  

لّّالّّعندهمّّوهذاّّ،الغيبيةّّراألموّّتفاصيلّّعنّّثتتحدّ ّّالتي ّمنها:ّّأسباب،ّّةلعدّ ُّّيعق 

ّّيعلمونّالّوالبشرّبشر،ّلموسّعليهّّاهللّّصلىّّالنبيّّأنّّ-1 ّاهللّعلددىّمقصورّالغيبّلمفعّ ّ،الغيب 

ّوحده.

ّّأمددرّالقددر نّنأّ-2
 
ّفهددذهّإذنّالغيددب،ّيعلددمُّّالّأنددهّللنددا ّيعلددنّأنّوسددلمّعليددهّاهللّصددلىّالنبددي

ّثتتحدددّ ّّالتدديّّ-وغيرهمدداّّمسددلمّّصددحيحوّّالبخاريّّصحيحك-ّّالسنةّّكتبّّيفّّالموجودةّّحادي األ

ّيّّالّّغيبيةّّأمورّّعن ّالتدديّالصحةّّشروطّّاستوفتّّوإنّّ،وسلمّّعليهّّاهللّّصلىّّالرسولّّإلىّّنسبتهاّّصح 

ّ!الحدي ّّعلماءّّعليهاّّتواطأ

ّومددنّ،شددحرورّمحمدددّد.ّّالهالدد ّّاألحاديدد ّّهددذهّّألمثددالّّالمعاصددرينّّالمكددذبينّّأولئدد ّّومن

ةّّاألحادي ّّتلكم ّ دمّ)إخددرا ّحدددي ّحولهدداّّاالستشددكاال ّّسددو ّّيفّّشددحرورّّأفددا ّّالتدديّّالنبويدد 

ّ.العلميةّّالورقةّّهذهّيفّّوأناقشهاّّأوردها،ّّالتيّّشبهاتهّّمعّأذكرهّّأنّّرأيُتّّّوقدّّ،الن ار(ّبع 

ّّالحديث:  نص  

:  عز    اهلل  يقول »ّّقال:ّّوسلمّّعليهّّاهللّّصلىّّالنبيّّأنّ ّّعنهّّاهللّّرضيّّالخدري ّّّسعيدّّأبيّّعن  يا  وجل 

 النااار   بعااث  ومااا  قااال:  النار،  بعث  أخرج  يقول:  :قال   يديك،  يف  والخير  وسعديك  لبيك  فيقول:  آدم،

 حماال ذات كاال وتضاا   الصغير،  يشيب  حين  فذاك  قال:  وتسعين،  وتسعة  تسعمائة  ألف  كل  من  قال:

 فقااالوا: علاايهم  ذلك  فاشتد    .شديد  اهلل  عذاب  ولكن  بسكارى،  هم  وما  سكارى  النَّاس  وترى  حملها،

 ثاام  قااال:  رجاال.  وماانكم  األفاا    ومااأجوج  يأجوج  من  فإن    أبشروا،  قال:  الرجل   ذلك  أينا  اهلل،  رسول   يا

 قااال: ثاام وكبرنااا، اهلل فحماادنا قااال: الجنااة، أهاال  ثلث    تكونوا  أن  ألطم   إين  بيده،  نفسي  والذي  قال:

 البيضااا  الشااعر  كمثل األمم  يف  مثلكم  إن    الجنة،  أهل  طرش    تكونوا  أن  ألطم   إين  ،بيده  نفسي  والذي
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ّ.(1)«الحمار  ذراع يف  كالرقمة»ّ:أوّّ،«األسود الثور  جلد يف

ّأصددحابّّيندداديّّالنددداءا  ّّتكثددرّّوفيددهّّالقيامددة،ّّيددومّّأهددوالّّوصدد ّّأحاديدد ّّمددنّّالحدي ّّهذا

ّأصددحابّّويندداديّّالنار،ّّأصحابّّالجنةّّأصحابّّويناديّّالنار،ّّوأصحابّّالجنةّّأصحابّّاألعراف

ي ُقوُلّ}ّّجميًعا:ّّ دمّّبنيّّاهللّّويناديّّالجنة،ّّأصحابّّالنار اّّف  اذ  ُتمُّّّمدد  بددُ ينّ ّّأ ج 
ل  ّ[،65ّ]القصدد :ّّ{اُلُمُرسدد 

وُلّ}ّالمشددركين:ّيندداديّالتوحيددد،ّعددنّيسددألهمّعبيددده،ّاهللّوينددادي ي قددُ نّ ّف  ّّأ يددُ
 
اي ي ك  ر  ينّ ّشددُ

ذ  ُّكنددُتمُّّالدد 

ّ[.62ّّ]القص :ّّ{ت ُزُعُمونّ 

ّفيطلددبّّذريتدده،ّّلددهّّفتددءاء ّّالبشددرية،ّّوالدددّّباعتبددارهّّ دمّّاهللّّيندداديّّأنّّالنداءا ّّتل ّّجملةّّومن

ُزُهمّّأي:ّّالنددار،ّّبعدد ّّأخر ّّمنه: هم،ّّباعتبددارهّّغيددرهم،ّّمددنّّميددْ ّأي:ّالنددار ّبعدد ّّومدداّّ دم:ّّقددالّّوالددد 

ّالحدي .ّيفّّجاءّّماّ خرّّإلىّّالمقدار ّّكمّّاهلل:ّّيسأل

ّ-1ّدعدداو :ّثدد ثّيفّوتددتلخ ّالحدي ،ّّهذاّّعلىّّشكاال اإلّّسردّّيفّّكعادتهّّشحرورّّشرع

ّالكريم.ّّللقر نّّناقضتهمّ-3ّّخر ،األّّلألحادي ّّمعارضتهّ-2ّّللعقل،ّّمصادمته

:  وجوابها:  للعقل الحديث  مخالفة  دعوى  أوًل 

ّ"ّّشددحرور:ّّمحمدددّّقال لّّالحدددي ّّيددن   ّالصددورّنفخددةّعقددبّ دمّعلددىّيندداديّاهللّّأنّ ّّعلددىّّاألو 

ّعلددىّّعتددوزّ ّّلددمّّاألعمددالّّوكتددبّّ،يددتمّ ّّلددمّّفالحسددابّّعقً ،ّّمحالّّوهذاّّغيرهم،ّّعنّّالن ارّّأهلّّليفرز

ا ّ يددتفحّ ّّولمّّأصحاهبا، ةّالكددافرونّيددذهلّولددمّكتددبهم،ّالندد  ّولددمّالكتددب،ّهددذهّيفّاإلحصدداءّلدقدد 

ّ.(2)"تراًباّّكانواّّلوّّفيتمنواّّالندمّّيدركهم

ّّّأنّ ّّالسابقّّك مهّّخ لّّمنّّشحرورّّيزعم ّيكددونّّالن ارّّأهلّّفرزّّأنّ ّّللعقلّّالحدي ّّمخالفةّّمحل 

ّوهددذاّّالحسدداب !ّّقبددلّّزونفددرّ يُّّّفكيدد ّّ،مواقدددّ ّّمدداّّعلددىّّالكددافرينّّوندمّ ّّ،الحسابّّمنّّاالنتهاءّّبعد

 
 .(379) ومسلم (،4741 ،3348) البخاري أخرجه (1)
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ّمبنّّالزعم
 
ّالن ار.ّّإلىّّذهاهبمّّفرزلاّالزمّّأنّ ّّوهو:ّّأمرّّعلىّّي

 :يلي  بما عنه  فيجاب

ل:  الجواب ارّبعدد ّإخرا ّأنّ ّشحرورّأوردهاّالتيّالروايةّسيا ّّيفّّليسّّأن هّّاألو  ّبعدددّيكددونّالندد 

حاي ّّتوزيعّّوقبلّّمباشرةّّالن فخ اّولدديسّشددحرور،ّّمددنّّافددءا ّّمحدد ّّوهوّّ،الص  ّيكددونّأنّممتنعددً

ّالحساب.ّّوقبلّّالصح ّّتوزيعّّبعد

ّيكددونّحتددىّالقيامددة ّيددومّالحشددرّبعدددّيكددونّإنمدداّاإلخددرا ّهذاّأنّ ّالعلمّّأهلّّبع ّّذكرّّقدّّبل

ّمددنّّيقددال:ّّأنّّيمكنّّللءجمةّّ)مطابقتهّّالعيني:ّّيقولّّذل ّّويفّّصحيحه،ّّيفّّالبخاريّّلءجمةّّمطابًقا

ّ.(1)القيامة(ّيومّّالحشرّّبعدّّيكونّّإنماّّالحدي ّّهذاّّتضمنهّّالذيّّإنّّحي 

ّللحسددابّّسددابًقاّّالنددار،ّّلبعدد ّّ دمّّإخددرا ّّفيهّّيحصلّّالذيّّالتوقيتّّبكونّّالجزمّّأنّ ّّفالمقصود

ّالّوالحدددي ّاحتمددااًل،ّهكونددّ ّّيعدوّّوالّّعليه،ّّدليلّّالّّتفريطهمّّعلىّّالكفارّّوندمّّالصحاي ّّوتوزيع

ّاالحتماال .ّبمجردّّستشكليُّ

ّبعدد ّإخددرا ّيعندديّوهلّ!اإلشكال ّموضعّفأينّكذل ،ّّأن هّّجداًلّّّسلمناّّلوّّثمّّالثاين:  الجواب

ّ! ظهورهمّوراءّّومنّّبشمايلهمّّكتبهمّّيؤتواّّولنّّيحاسبواّّلنّّأهنمّّالن ار

ّفدد ّحابطددة ّباطلددةّأعمالددهّألنّأصددً  ّيحاسددبّالّالكددافرّأنّ ّالكتددابّنصوصّّبع ّّدل تّّوقد

رجيحّّيكددونّّإنمدداّّوالميددزانّّوالحسابّّشيء،ّّالحسنا ّّمنّّلهّّليسّّإذّّوسؤاله ّّحسابهّّمنّّفايدة ّللتدد 

ّ}ّّتعالى:ّّقولهّّالنُّصوصّّهذهّّومنّّوالسيئا ،ّّالحسنا ّّبين ئ    ينّ ُّّأول َٰ
ذ  ُرواّّال  ف  ّّّك  مُّّّب آي ا   ْبهدد  هّ ّّر  ايدد  ل ق  ّو 

ب ط ُتّ اُلُهمُّّّف ح  ّّّأ ُعم  يمُّّّف    ُهمُُّّّنق  ةّ ّي ُومّ ّل  ي ام 
ُزًناّاُلق  ّيلددزمّالّعددنهمّالحسددابّوانتفدداءّ[،105ّالكهدد :]ّ{و 

ّلكتابددهّّالكددافرّّوقددراءةّّشدديء،ّّالحسددابّّفدد نّ ّّ،ظهددورهمّّوراءّّومددنّّبشددمايلهمّّهمكتبّ ّّإتياهنمّّعدمّّمنه

نةّّوأعماله أُّ}ّتعددالى:ّقددالّوقدددّّتماًما،ّّ خرّّأمرّّالمدو  ر  ّّاقددُ ت ابدد   
ّّك  ىَٰ فدد  ّّك  ُومّ ّب ن ُفسدد    ّّاُليدد  ل يددُ   يًباّع  سدد  ّ{ح 
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ّنفسه.ّّيحاسبّّفالكافرّّ،[14ّّ]اإلسراء:

ّّّهلّّتيمية:ّّابنّّسئلّّوقد ارّّبيحاس  ّ)هددذهّّالتددالي:ّّالتفصدديلّّعلددىّّجوابهّّفكانّّالقيامة ّّيومّّالكف 

ّّفيهاّتنازعّّالمسألة ّبددهّيرادّالحسابّأنّ ّالخطاب:ّوفصلّوغيرهم...ّأحمدّأصحابّمنّرونالمتأخ 

ّأريدددّفدد نّبالسدديئا .ّالحسددنا ّموازنددةّبالحسددابّويددرادّعليهددا،ّوتددوبيخهمّّعليهمّّأعمالهمّّعر 

ّقصدددّفدد نّالثددا ،ّالمعنددىّأريدّوإنّاالعتبار.ّهبذاّيحاسبونّأن همّّريبّّف ّّاألول،ّّالمعنىّّبالحساب

ارّّأنّّبذل  ّيفّيتفدداوتونّأهنددمّأريدددّوإنّظاهر.ّخطأّفهذاّالجنةّهباّّونتحقّ يسّّحسنا ّّلهمّّتبقىّّالكف 

ّعنددهّ خفّ ّحسنا ّلهّكانّومنّسيئاته،ّقل تّمنّعقابّمنّأعظمّسيئاتهّّكثر ّّمنّّفعقابّّالعقاب،

ّّّطالبّّأباّّأنّ ّّكماّّالعذاب، ّ.(1)(لهبّّأبيّّمنّّعذاًباّّأخ  

ّّّالنصوصّّجمعّّمنّّيعرفهّّإن ماّّوالءتيبّّدقيق،ّّالتفريقّّوهذا اّبع ،ّّإلىّّهابعض  ّطددر ّدمجرّ ّأم 

ّالصحيح.ّّالفهمّّإلىّّبصاحبهّيصلّف ّّتجزيئيةّّقراءةّيفّّاالستشكاال 

 ذريته:  من  بعث    بإخراج آدم تكليف استشكاله ثاني ا:

ّبفددرزّّ دمّّتكلي ّّوهيّّأدهى،ّّمشكلةّّأمامّّأنفسناّّوجدناّّكلهّّذل ّّتجاوزناّّف ذا"ّّ:شحرورّّيقول

ا  ّّ دمّّولماذاّّونتساءل:ّّالنار،ّّأهل ّيجعلددهّّمدداّّوالمواصددفا ّّالصفا ّّمنّّاهللّّعندّّآلدمّّوهلّّ!بالذ 

قيقددةّّالمهمددةّّهددذهّّبمثلّّللقيامّّأهً ّ ّلّ وّ }ّّبقولدده:ّّ دمّّيصدد ّّلنجدددهّّاهللّّكتددابّّونفددتحّّ!الث قيلددة ّّالد  ّدُّقدد 

ّّّمّ  دّ ّّىلّ إ ّّّانّ دُّهّ عّ 
ّس ّن فّ ُّّلّبُّقّ ّّنُّم 

 
ّبددينّعبددادهّمصدديرّتعددالىّيضددعّفكيدد ّ[،115ّ]طه:ّ{ًمازُّعّ ّهُّلّ ّّدُّجّ نّ ّّمُّلّ وّ ّّي

اءّّيدي ّّّ.(2)الشجرةّّأمرّّيفّربهّّأوامرّّعصىّّأنّّلهّّسبقّّضعي ّّنس 

ن ّمسألتين:ّّعلىّّالسابقةّّالقطعةّيفّّإشكالهّّتضم 

ّ.الن ارّّأهلّّإلفرازّ دمّّاختيارّّمنّّالحكمةّّ:األولى
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ّ.وضعفهّّنسيانهّّمعّّاالصطفاءّّلذل ّ دمّّأهليةّّعدمّّ:الثانية

ّواحدددّّلكددْلّّّيمكددنّّبحي ّّوالبداهةّّالوضو ّّمنّّعنهّّفالجوابّّ!بالذا  ّّ دمّّلماذاّّسؤاله:ّّوأما

ّّأبدداّكونهّيفّهوّ دمّاختيارّيفّّالسببّّ نّ فّّ،للصوابّّقريبةّّإجابةّّنيخمّ ّّأنّّالمسلمينّّعمومّّمن ّرالبشدد 

ّالمحشددرّيفّالنا ّأنّ ّالمشهورّالشفاعةّحدي ّيفّجاءّكماّنسله،ّّمنّّاإلنسانّّبنيّّفجميعّّجميعهم،

 ،بيااده  اهلل  خلقااك  البشاار،  أبااو  أناا   آدم،  يااا»ّّلدده:ّّفيقولونّّ دمّّفيأتونّّباألنبياء،ّّيستشفعونّّالقيامةّّيوم

ّ.(1)« !ربك إلى لنا  تشف  أًل الجنة،  وأسكنك لك،  فسجدوا المالئكة  وأمر روحه، من فيك  ونفخ

فهّّاهللّّوألنّ  عادةّّبأهلّّعر  ّ دمّّبددذل ّّخدد ّّ)وإن مدداّّحجددر:ّّابددنّّقددالّّكمدداّّذري تدده،ّّمنّّوالشقاءّّالس 

ّاهللّصددلىّالنبدديّر هّفقدددّالشددقاء،ّأهددلّمددنّالسددعادةّأهددلّعددرفّّقدّّكانّّولكونهّّالجميع،ّّوالدّّلكونه

ّحدددي ّيفّتقدددمّكمدداّالحدددي ،ّأسددودةّشددمالهّوعددنّأسددودة،ّيمينددهّوعددنّاإلسددراء،ّليلةّّوسلمّّعليه

ّعدددلّاليددومّأنددتّ، دمّيدداّآلدم:ّاهللّيقددولّقددال:ّّالحسنّّمرسلّّمنّّالدنياّّأبيّّابنّّأخر ّّوقدّّاإلسراء،

ّ.(2)أعمالهم(ّّمنّّإلي ّّيرفعّّماّفانظرّّقمّّذريت ،ّّوبينّّبيني

ّيفّولدديسّذريتدده،ّمددنّالنددارّبعدد ّإلخددرا ّأجلهدداّمددنّ دمّّاهللّّكلدد  ّّالتدديّّالمواصددفا ّّهيّّفهذه

ّ.(3)أبًداّّإشكالّّأيّّاألمر

ا اءّّبأن هّّفيهّّوطعنهّّ-الس مّّعليه-ّّآلدمّّانتقاصهّّوأم  ّّّف ّّوضعي ،ّّ-النسيانّّكثيرّّأي:-ّّنس  ّشدد  

ّوافءاء.ّّكذبّّأن ه

ا ّقولين:ّّعلىّّمنهّّالمرادّيفّّالعلماءّّاختل ّّفقدّّ-الس مّّعليه-ّّنسيانهّّأم 

ّفددءكّ دم،ّإلددىّعهدددّّاهللّّأنّّ:اآليددةّّفمعنىّّالعمد،ّّينايفّّالّّوالءكّّالءك،ّّبمعنىّّأنهّّ:األولّّالقول

 
 (.327) ومسلم (،4712 ،3340) البخاري أخرجه (1)
 (.389 /11) الباري فتح (2)
 (.500 -496 )ص: رمضان حممد النبوي، احلديث مشكل دراسة يف املعاصرة العقلية االجتاهات انظر: (3)
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ّ.(1)عهده

ّذلدد ّيفّالنسدديانّّيكددنّّولددمّّأمددره،ّّنسدديّّيكددونّّأنّّيجددوزّّالبغددوي:ّّقددالّّالسهو،ّّبمعنىّّأنهّّ:الثا 

ّّّ.(2)عناّرفعّّوإنماّّبه،ّّامؤاخذًّّّكانّبلّّاإلنسان،ّّعنّّمرفوًعاّّالوقت

ّأنّّيجددوزّّف ّّ،(3)لهّّفغفر ّّواعءف،ّّهباّّوأقرّ ّّخطيئته،ّّمنّّبالتوبةّّبادرّّ-الس مّّعليه-ّّ دمّّإنّ ّّثمّ 

ّوعلددى)ّاآللوسددي:ّقالّ !الس مّعليهمّاألنبياءّمعّاألدبّفأينّالعصيان،ّأوّالذنبّذل ّإلىّّينسب

ّتضددمنّلمدداّّاتاليًّّّيكونّّأنّّإالّّ،بذل ّّيخربّّوأنّّ،اليومّّالعصيانّّليهإّّينسبّّأنّّألحدّّينبغيّّالّّالع  

ّوقدددّفدد .ّنفسددهّقبددلّمددنّّامبتددديًّّّيكونّّأنّّوأماّّوسلم،ّّعليهّّاهللّّصلىّّاهللّّرسولّّعنّّلهّّاراويًّّّأوّّذل 

ّ،لندداّالممدداثلينّّإليندداّّيناألدنددّ ّّلآلبدداءّّالعصدديانّّنسددبةّّجددوازّّبعدددمّّالعربدديّّبددناّّبكددرّّأبوّّالقاضيّّصر 

ّبمحدد ّّالحقيقددةّّيفّّكددانّّوقددعّّمدداّّإنّّثمّّ!األكرم ّّالمقدمّّوالنبيّّاألقدامّّلألنبياءّّنسبتهّّيجوزّّفكي 

ّجميددعّّعقددلّّمثددلّّعقلددهّّأنّّوالحسددنّّالبدداهليّّأمامددةّّأبدديّّعددنّّرويّّفقدّّوإالّّ،وقدرهّّتعالىّّاهللّّاءقض

ّوالّعقددلّينفددعّالّأنددهّعلددىّليددلدّّذلدد ّّويفّّ،الظهددورّّغايددةّّيفّّلهّّ-اللعنةّّعليه-ّّإبليسّّوعداوةّّ،ولده

ّ.(4)(وقضايهّّتعالىّّاهللّّتقديرّّجنبّيفّّشيءّّيغني

ّفالطبيعددةّّ،اإلنسددانّّلجددنسّّصددفةّّالضددع ّّبددلّّلدده،ّّصددفةًّّّالضددع ّّفليسّّإليهّّالضع ّّنسبةّّوأما

ّنُّاإلّ ُّّخل ُقّوّ }ّّتعالى:ّّاهللّّقالّّكماّّ،والوهنّّالضع ّّعلىّّمجبولةّّالبشرية ّّّانُّس  ض 
ّ[،28ّّ]النسدداء:ّّ{يًفاعّ 

ّمددعّإليددهّواآلفددا ّالصرب،ّضعي ّالعلم،ّضعي ّاإلرادة،ّّضعي ّّالقوة،ّّضعي ّّ،البنيةّّعي ضّّفهو

رهّّكماّّالحدور،ّّيفّّالسيلّّمنّأ سرعّّالضع ّّهذا ّّّ.(5)اهللّّرحمهّّالقي مّّابنّفس 

 وجوابها: الحسابية  اًلستشكاًلت ثالث ا:

 
 (.181 /16) الطربي تفسري ينظر: (1)
  (.430 /3) للماوردي والعيون النكت األقوال: يف انظرو  ،(298 /5) البغوي تفسري (2)
 (.514 ص:) السعدي تفسري ينظر: (3)
 .(402-401 /16) املعاين روح (4)
 .(228 /1) اهلجرتني طريق (5)
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ّقاعدددةّّتطبيقددهّّالحدددي ّّهددذاّّحددولّّشددحرورّّمحمدّّأثارهاّّالتيّّالغريبةّّاالستشكاال ّّصورّّمن

ّليشددكّ ّنسددمة،ّمليددارا ّسددتةّعددددهمّالبددال ّم2000ّسددنةّالعددالمّسددكانّعلددىّألدد (ّإلددىّ)واحددد

ّهددذهّمجموعّّمنّّالجن ةّّسيدخلّّمنّّعددّّلتخمينّّوذل ّّالمليار(،ّّ)حواليّّالسد ّّمنهمّّالمسلمون

ّّّالحسابيةّّالمعادلةّّهذهّّيفّّوظ  ّّثمّّ،النسبة ّإلددىّليصددلّّ،(1)«النسااا   النار  أهل  أكثر»ّّالنبوي:ّّالحدي  

ا!ّالنْسدداءّمددنّخاليةّستكونّالجنةّأنّّوهيّّ-الحديثينّّداللةّّإلىّّبالن ظر-ّّغريبةّّنتيجة ّاسددتنت وّتمامددً

انّمنّّالجنةّّسيدخلّّمنّّعددّّأنّ ّّاألخيرّّيف ّّحسددبّالمعاصددرين،ّاألر ّسك  ّالتقسدديما ،ّهددذهّكددل 

ّسددتةّهددو:ّالعددالمّيفّالْرجددالّعددددّمثلهّهوّالنساءّعددّأنّ ّعلىّوبناءًّّاألحادي ،ّهذهّّظواهرّّوحسب

ّفقط.ّّرجلّّم يين

ّهددوّالجنددةّأهددلّعددّأنّ ّعلىّدااًلّّوجعلهّاالفءا ،ّحدي ّأوردّحتىّهبذاّشحرورّيكت ّّلمّّثم

ةّسدديدخلّمددنّعددّيفّاالخت فّهذاّعلىّّوبناءًّّّمليوًنا،ّّعشرّّث ثة ّحكددمّالحددديثينّداللددةّبددينّالجندد 

ّ.(2)بينهاّّفيماّّواالضطرابّّبالتناق ّّكل هاّّالنصوصّّهذهّّعلى

ّالتسدداتال ّمجمددوعّهددوّ-الشدداق ة!-ّالحسددابيةّالدراسددةّهددذهّبعدددّهبدداّخددر ّالتدديّوالخ صددة

اّتكددونّأنّّيمكددنّّوهددلّّ!صددحيحة ّّاألحادي ّّهذهّّتكونّّأنّّيمكنّّهلّّالتالية:ّّاإلنكارية اّوحيددً ّإلهيددً

ل ّّكوحيّّالحكيمّّالتنزيلّّعلىّّمقدًماّّثانًيا ّ.(3)!أو 

ّلددهّقيمددةّالّكلهّسبوالنّْوالحسابا ّّاألعدادّّقضيةّّحولّّذكرهّّماّّأنّ ّّ:سبق  ما  كل    عن  والجواب

ّالسددطحيةّهبددذهّّالغيددبّّقضدداياّّتدددر ّّأنّّيليددقّّليسّّإذّّالعب  ّّإلىّّأقربّّهوّّبلّّالعلمية،ّّالن احيةّّمن

ّالبالغة.

ّرغددمّّاالستشددكاال ،ّّهددذهّّكددلّّالكاتبّّلد ّّد ولّ ّّالتيّّهيّّللنصوصّّالتجزيئيةّّالقراءةّّولعل

 
 (.907 ،132) ومسلم (،304 ،29) البخاري أخرجه (1)
 (.161-158 :ص) جديدة فقه أصول حنو (2)
 (.161-160 ص) نفسه املرجع (3)
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ّحددديًثاّولدديسّاألحاديدد ّمددنّمجموعددةّلدراسةّنتيجةّكانّبحثهّيفّإليهّخل ّماّبأنّ ّإقناعناّّيفّّسعيه

ّ.(1)واحًدا

 :الجن ة  سيدخلون الذين  عدد  يف  شحرور  رأي

ةّّسدديدخلونّّاألر ّّأهددلُّّمعظددمّّنّ إ"ّّلقاءاته:ّّأحدّّيفّّشحرورّّمحمدّّالدكتورّّقالّّلقد ّ.(2)"الجندد 

ّ.المسلمينّّمنّّالجنةّأهلّّمعظمّّبأنّّحديثهّّسيا ّيفّّأيًضاّّوقال

ّالمسدديحيين،ّلغيددرّالخدد صّب مكددانّأقرواّقدّاليومّالمسيحيينّإن"ّ:قالّأنّلشحرورّسبقّّوقد

ّونحددنّمراجعددا مّأجددرواّقدددّهددمّالمسددلمين،ّلغيددرّالجنددةّبدددخولّنقددرّأنّأيًضاّنحنّفعليناّثمّّومن

ّّّ.(3)"المراجعا ّّإجراءّّعلينا

ّالعددالمّيفّمصدديرهّّعددنّّنفسددهّّقددرارةّّيفّّالمؤمنّّالمسلمّّيتساءلّّأنّّاجدًّّّالطبيعيّّمن"ّّأيضا:ّّوقال

ّّغيددرّّأجدددهّّماّّلكنّّوأحبابه،ّّوأهلهّّهوّّالجنةّّبدخولهّّليأمّ ّّأنّّوجميلّّاآلخر،
 
ّهددوّأفهمددهّوالّمنطقددي

ّالمحسددوبينّّمددنّّالكثيددرّّفددء ّّإليهددا،ّّخاصتهّّغيرّّأحدّّدخولّّيقبلّّالّّبحي ّّالجنة،ّّعلىّّغيرتهّّشدة

ّيعتددربوهنمّّمددنّّسدديماّّالجنددة،ّّسدديدخلونّّاألر ّّأهددلّّمعظددمّّبأنّّالقولّّعليناّّيأخذونّّاإلس مّّعلى

ّغيددرهّتبشدديرّّعليددهّّتحددتمّّالمسددلمّّصددفا ّّأنّّيعتقدددّّواحدددهمّّفء ّّضالين،ّّأوّّعليهمّّامغضوبًّّّاكفارًّ

اُلواُّ}ّ:تعددالىّاهللّذكددرهمّمددنّخطددىّعلددىّيسدديرّفهددوّلدده،ّامتيازّفالجنةّالمصير،ّوبئسّّبجهنم قدد  نّو  ّلدد 

ّ ن ةّ ّّي ُدُخل  نّّإ الّ ّّاُلج  انّ ّّم  ار  ّّأ وُّّّاُهودًّّّك  ّّّن ص  يُُّهمُّّّت ُل  
ان  اُتواُُّّّقُلّّّأ م  ان ُكمُّّّه  ينّ ُّّكنُتمُّّّإ نُّّبُره 

اد ق  ّ:البقددرة]ّّ{ص 

اُّّقُلّ}ّّ:سبحانهّّقولهّّرغمّّ[،111 ّّّي  ي 
ب اد 
ينّ ّّع 

ذ  ُفواّّال  ل ىّّأ ُسر  ه مُّّّع  ّّّأ نُفس  نّّت ُقن ُطواّّال  ةّ ّّمدد  ُحمدد  ّّّر 
 
ّاهللّ ّإ نّ ّاهلل

رُّ ّّّي ُغف  ُنوب  يعًّّّالذُّ م  ُفورُُّّهوّ ّإ ن هُّّّاج  يمُّّاُلغ  ح  ّالنددا ّبتوزيددعّمفو ّمؤمنّكمسلمّف نهّ،[53ّ:الزمر]ّ{الر 

 
 (.501-500 )ص: رمضان حممد النبوي، احلديث مشكل دراسة يف املعاصرة العقلية االجتاهات (1)
 الرابط: على السابعة الدقيقة عند كالمه  ينظر (2)

http://trueislamfromquran.com/node/1173 
 نت. الصدى موقع ،القناعي العزيز عبد ،املسلمني وجنة شحرور حممد مقال: (3)

http://trueislamfromquran.com/node/%201173
http://trueislamfromquran.com/node/%201173
http://trueislamfromquran.com/node/%201173
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ّحيدداةّأنقددذّالددذيّالبنسددلينّبمكتشدد ّتلقدديّّاليحةّّوضعّّبمهمةّّأوكلهّّتعالىّّواهللّّوالنار،ّّالجنةّّعلى

ّرحمددةّّأنّّقددرأّّمدداّّإذاّّالغضددبّّأشدددّّيثددورّّالمسلمّّوهذاّّمنثورا،ّّهباءًّّّعملّّماّّليجدّّجهنمّّيفّّالم يين

ّ،نعددمّ:ونقددولّالرحمددة،ّلهددذهّاشددروطًّّاهللّوضددعّلقدددّ:لدد ّليقددولّفيسارعّمحدد،ّّوعذابهّّواسعةّّاهلل

{ّ اب يّّق ال  ذ  يُبّّّع  نُّّّب هّ ُّّأص  اءّّم  ت يّّأ ش  ُحم  ر  ُتّّّو  ع 
س  ّّّو  ءّ ُّّكل 

ُ
ي اّّشدد  أ ُكُتُبه  ينّ ّّف سدد 

ذ  ونّ ّّل لدد  ت قددُ ونّ ّّي  ُيُؤتددُ داةّ ّّو  كدد  ّالز 

ينّ 
ذ  ال  ونّ ّّب آي ات ن اُّّهمّّو  ّ:أيّاإلسدد مّتقددو ّاألولّ:شددقينّتحمددلّوالتقددو ّ[،156ّ:األعددراف]ّّ{ُيُؤم نددُ

اّي ا}ّ:كاملةّطلبهاّماّوهيّ،الصالحّّالعمل ينّ ّأ يُّه 
ذ  نُواُّّال  واُّّ م  هّ ّات قددُ ّّاللدد  ق  ّحدد 

هّ  اتدد  الّ ُّتق  وُتنّ ّو  أ نددُتمّإ الّ ّت مددُ ّو 

ُسل ُمونّ  ُّيقبددلّوالّّالددنفس،ّّقتددلّّعددنّّاالمتندداعّّيفّّاالسددتطاعةّّلعدددمّّمكددانّّفدد ّّ،[102ّّ:عمرانّّ ل]ّّ{مُّ

ّ:وتعددالىّسددبحانهّفيددهّقددالّماّهيوّالشعاير،ّّأداءّّيفّّ:أيّّاإليمانّّتقو ّّوالثا ّّ،قليً ّّّالوالدينّّعقو 

ات ُقوا} اّّاهللّ ّّف  ْلُ ّّّالّ }ّّحي ّ[16ّّ:التغابن]ّّ{اُست ط ُعُتمُّّّم  اّّإ الّ ّّان ُفًسّّّالل هُُّّّيك  ه  ّ.[286ّّ:البقرة]ّّ{ُوُسع 

ينّ ّإ نّ }ّ:النا ّبينّّالفصلّّفقطّّبيدهّّوضعّّواهلل
ذ  واّالدد  نددُ ينّ ّ م 

ذ  الدد  اُدواّو  ينّ ّهدد 
اب ئ  الصدد  ار  ّو  الن صدد  ّو 

ّ ُجو   اُلم  ينّ ّّو 
ذ  ال  ُكواّّو  ُلّّاهللّ ّإ نّ ّأ ُشر  ن ُهمُّّي ُفصدد  ُومّ ّب يددُ ةّ ّيدد  ي امدد 

ىّاهللّ ّإ نّ ّاُلق  لدد  ْلّّع  ءّ ّكددُ
ُ
ي ه يدّ ّشدد  ّ:الحدد ]ّ{شدد 

ّعددنّّالدفاعّّيفّّهدرهاّّبدلّّلإلنسانيةّّمفيدّّهوّّبماّّمطاقاتكّّولتصرفواّّوقتكم،ّّتضيعواّّالّّلذل ّّ[ 17

ّبينهمدداّوالنسددبةّالنددزالء،ّقلددةّهللّستشددتكيّجهددنمّبينمدداّ،الناااس لمعظاام ستتس  فالجنةّّالجنة،ّّأبواب

ّ.(1)"األر ّّلمساحةّّالسجونّّكنسبة

 :المسألة هذه  يف  شحرور تباعأ  أحد  رأي

فونّّاألهواءّّأصحابّّتجدّّاألمرّّولخطورة ّأحدددّيقددولّ،ألهلهدداّقينمصددفّّّْاالفددءاءا ّّتلدد ّّيتلق 

ّعلددىّّللحصددولّّاألبددديّّالمكددانّّهيّّوغيرهمّّالمسلمونّّهباّّيؤمنّّكماّّفالجنة"ّّ:بشحرورّّالمتأث رين

ّ(:وجددوابّسددؤالّسدد ماإل)ّموقددعّيفّجدداءّكمدداّالمسددلمونّتقدددويعّوالطاعددة.ّيمدداناإلّمقابلّّالنعيم

ّأوردّّوقدددّّالنددار،ّّيفّّفهددمّّس ماإلّّدينّّيفّّيدخلواّّولمّّمحمدّّالنبيّّرسالةّّبلغتهمّّالذينّّالكفارّّميعج

-ّالعددربةّفلدديسّّالددرأي،ّّهددذاّّعلددىّّالدالةّّواألحادي ّّاآليا ّّمنّّالكثيرّّالمنجدّّصالحّّمحمدّّالشيخ

 
 م.2017 عام إبريل 2 بتاريخ بوك الفيس يف الرمسية ةالصفح على شحرور حملمد مقال (1)
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ّميدددةحّالكددافرّأخ  ّتكونّّنأّّ-إنسانيةّّأعماالّّيعملّّالذيّّالكافرّّسؤالّّعلىّّردهّّيفّّالمنجدّّيقول

ّ.تعالىّّهللّانقيادهّّالعربةّبل

 أعلاام اهلل»ّ:قددالّالمشددركينّوالدأّعددنّّسددئلّّلماّّمحمدّّالنبيّّقالهاّّر أخّّتفسيرا ّّيفّّنر ّّبينما

ّأهددلّعليددهّيطلددقّامتحددانّيفّالقيامددةّيددومّيفّيختددربهمّسوفّّاهللّّبأنّّقيلّّايًضّوأّّ،(1)«عاملين  كانوا  بما

ّنعدّدّّمتددواترةّّأحاديدد ّّهندداكّّكمدداّّحكمهددم.ّّيفّّكددانّّومددنّّالرسلّّدعوةّّتبلغهمّّلمّّلذيناّّوهمّّ،الفءة

ّلكلب.ّّإطعامهاّّبسببّّالجنةّّإلىّّسراييلإّّبنيّّبغاياّّمنّّامرأةّّدخول

ّجنتندداّتكددونّأنّمسددلمينكّبناّاألجدرّأليسّوالتأوي  ،ّالتفسيرا ّّواخت فّّالءاثّّهذاّّأمام

ّّنددؤمنّاألقددلّعلددىّوأّالنددا ّلكددل ّّف نددهّيقدددمّمهمدداّنسدداناإلّبددأنّاجزافددً ّالجنددةّيسددتحقّنسدداناإّيظددل 

ّفالرحمددةّ!الملدد ّمددنّأكثددرّملكيددينّنكددونّالّوأنّ!اهللّمددنّأكثددرّإقصدداييينّنكددونّالّوأنّوالنعدديم،

ّّلمددنّاهللّرحمددةّسددبابأّمددنّوالشددفقة  ياارحمهم الراحمااون»ّ:محمدددّالنبدديّقددالّوقدددّهبمددا،ّقتخلدد 

ّ.(2)«السما   يف من  يرحمكم  رضاأل يف  من  ارحموا الرحمن،

ّّأكثرّنكونّّنأّّوالأّّمناّّيتطلبّّاالس ميّّالفقهّّيفّّاداالجتهّّنإ ّنجدددّوأنّنسددانية،اإلّعلددىّاحرصددً

ّتعدددّلددمّوالحداثة،ّالعولمةّوبعدّفاليوم،ّوالعثرا .ّاألخطاءّيفّنبح ّنأّقبلّالظنّوحسنّّاألعذار

ّاإلنسددا ّّالتعامددلّّيفّّانتهددتّّقدددّّتعدداليمّّهفهددذّّواإلقصدداء،ّّوالتكفيددرّّالكراهيددةّّلمفاهيمّّقيمةّّيأّّهناك

ّّأنّبعدددّالحدددي  ّعددنّبعيددداّ،والمواطنددةّوالدسددتورّوالمحبددةّالتعدداي ّقدديمّإلددىّاإلنسددانّلتوصدد 

ّ:مقولددةّولعددلّوالصددراعا .ّالحددروبّ سوّتخلقّلمّالتيّّواإلثنيةّّوالمذهبيةّّالدينيةّّصطفافا اال

ّّّمدداّّمددعّّافعليددًّّّتتعددار ّّ(الجنددةّّهلأّّأكثرّّالمسلمينّّإن) ّاألديددانّفهددمّيفّّالبشددريّّالعقددلّّإليددهّّلتوصدد 

ّدثنحدّدّّأنّّمجتمعاتندداّّوتحدددي ّّالدددينيّّصدد  اإلّّيفّّاالسددتمرارّّأردناّّإنّّفعليناّّوالحياة.ّّوالظواهر

 
 .عنه هللا رضي هريرة أيب حديث من (،2659) ومسلم ،(1384) البخاري أخرجه (1)
 ابهههنو  (،440 /1) االسهههتقامة يف تيميهههة ابهههن وصهههححه ،(٦٤٩٤) وأمحهههد (،١٩٢٤) والرتمههه ي (،٤٩٤١) داود أبهههو أخرجههه (2)

 .(188 /3) الفتح يف حجر وابن ،(127 ص:) االقرتاح يف دقيق
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ّالقددادرّّنسددا اإلّّالمجتمددعّّضددمنّّنكددونّّوأنّّصددحيح،ّّلبشكّّس مياإلّّللدينّّفهمناّّيفّّالثورةّّنحن

ّدينالدّدّمددنّالخددار ّوالجسددديّالنفسدديّواألذ ّالعندد ّسددسأّومحاربددةّاإليجابيددةّالمشدداركةّعلددى

ّإذاّإالّومجتمعاتندداّذاتندداّيفّحضدداريةّخ قيددةأّإنسددانيةّحالددةّإلىّابدًّأّنتوصلّفلنّّفقهايه،ّّوتفسيرا 

ّّّ.(1)"للمسلمينّفقطّّوليسّّنسانييناإلّّلكلّّجنتناّّأصبحت

ّعليدده-ّ دمّيخرجددهّالددذيّالنددارّبعدد ّفدد نّ ّشددحرورّطرحهدداّالتدديّاالستشددكاال ّإلددىّوبددالعودة

ّ:أي-ّإبلدديسّنسددلوّومددأجو ،ّيددأجو ّنسددلّّمعددهّّبددلّّوحدددهم،ّّالبشددرّّبندديّّمددنّّيكددونّّلنّّ-الس م

ّّأنّ ّعنهّالحصينّّبنّّعمرانّّروايةّّيفّّجاءّّماّّبدليلّّ،-الجنّ 
 
اّوسددل مّعليددهّاهللّصلىّالنبي ّأخددربهمّلدددم 

ّّالبعدد ّبددأمر ،ّمددنهمّوضددحّفمدداّالقددوم،ّأبلددس  وا»ّوسددل م:ّعليددهّاهللّصددلىّالنبدديّفقددالّضدداح   لااا  اْعم 

وا، را
د   نفاا ا  فوالااذي وأ ْبشااُ مااَّ ح  ُدُه، ما ْينُ  ل ماا     إنكاام بياا  تاا  ُليق  ا مااا خ  تاا  : إًل شااي    ماا  كان  اها تاا  ثَّر  وجا  ك  ْأجا  ياا 

، وجا ْأجا ن  وم  ّّقددال:ّ،«إبلي    وب نُي آدم   ب نُي  من  مات  وم  ْري  ُ ّّالقددومّ ّعددنّفسددُ ،ّالددذيّب عددُ ُدون   قددال:ّي جدد 

وا» لااا وا، اْعم  را
د   نفاا ا  فوالااذي وأ ْبشااُ مااَّ ح  ُدُه، ما ةُ  إًل الناااسُ  يف أنااتم مااا بياا  ُب  يف كالشااام  نااْ  أو الب ُعياارُ  ج 

ةُ  ْقم  كالرَّ
اعُ  يف (2) ابَّةُ   ُذر  ّ.(3)«الدَّ

ةّجميددعّّعلددىّّوافقددهّّومددنّّسددعيدّّأبيّّحدي ّّحملّّإلىّّحجرّّابنّّذهبّّوقد ّويقددربّ دم...ّذريدد 

ّ.(4)الحدي ّّيفّذكرواّّومأجو ّّيأجو ّّأنّ ّّذل 

ّّ.(5)جزء(ّّأل ّّمنّجزءّّأمتيّّ)وإنماّّعبا :ّابنّّروايةّيفّّجاءّّماّّهذاّّويعضد

ّ.(6)المذكور(ّّالعددّّيفّداخلونّّومأجو ّّيأجو ّّأنّ ّّإلىّّإشارةّّ)فيهّّالطيبي:ّّقال

 
 نت. الصدى موقع ،القناعي عبدالعزيز ،املسلمني وجنة شحرور حممد مقال: (1)
  (.254 /2) األثري ابن النهاية، ذراعيها. يف رقمتان ومها داخل، من الداية ذراع يف الناتئة اهلمة الرقمة: (2)
  (.۸۱ /۱) واحلاكم (،352 /16) حبان ابن صححهو  صحيح(، حسن )حديث وقال: (3169) الرتم ي أخرجه (3)
  (.390 /11) الباري فتح (4)
  .)صحيح( ال هيب: وقال خيرجاه(، ومل الزايدة هب ه )صحيح وقال: (612 /4) اكماحل أخرجه (5)
  (.308 /9) الساري إرشاد وانظر: ،(390 ،350 /11) السنن حقائق عن الكاشف (6)
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ارّشددامً ّّالنددارّبعدد ّيكددونّأنّويحتمددل دينّللكفدد  ّالددذيّالمسددلمينّولعصدداةّجهددن م،ّيفّالمخلدد 

ّوقدددّّعذاب،ّّدونّّالجن ةّّيدخلونّّالذينّّهمّّاألل ّّمنّّالواحدّّنّ إّّحينّّيفّّمنها،ّّويخرجونّّيدخلوهنا

ّ.(1)أيًضاّّالوجهّّهذاّحجرّّابنّذكر

ارّلدددخولّالمسددتحقينّلجميددعّشددامً ّّيكددونّقدددو ّّبسددببّالندد  ّعددنّصددرفواّوإنّفعلوهددا،ّذنددوب 

ّالشفاعة.ّّبطريقّّاألخيرّيفّّالن ارّّدخول

ا ّجملددةّمددنّأخددر ّأي:ّإليهددا،ّيبعدد ّأنّيسددتحقّالددذيّ:أيّجهددنمّ)بعدد ّالكرمددا :ّقددال ّالندد 

ّ.(2)إليها(ّّوابعثهمّّومْيزهمّّالنار،ّّأهلّّهمّّالذين

ّذنددوهبم،ّبقدددرّفيهدداُّيءكددونّبددذنوهبم،ّالنارّيستوجبونّالذينّهمّ)قيل:ّالمرقاة:ّصاحبّّويقول

ّ.(3)بالشفاعة(ّّجهن مّّطريقّّعنّّيصرفواّّأنّّويجوز

ّتقددومّّأنّّإلددىّّتعددالىّّاهللّّخلقهددمّّمنذّّوالجنّ ّّاإلنسّّمنّّالمكل فينّّجميعّّيشملّّالبع ّّهذاّّإنّ ّّثم

ّنددو ّزمددنّّيفّّكمدداّّالموْحدين،ّّمنّّجًداّّقليلةّّطايفةّّإالّّاألر ّّيفّّيكنّّلمّّأعصارّ ّّمر  ّّوقدّّالساعة،

ّيفّّجاءّّفقدّّوسل م،ّّعليهّّاهللّّصلىّّالنبيّّبعثةّّقبلّّاألمرّّكانّّوكماّّالس م،ّّعليهّّوإبراهيمّّالس مّّعليه

ّّّأنّ ّّعنهّّاهللّّرضيّّالمجاشعيّّعيا ّّحدي 
 
 أهاال إلااى نظاار اهلل إن  »ّقددال:ّوسددلمّعليددهّاهللّصلىّّالنبي

 وأبتلااي كألبتلياا   بعثتااك إنمااا وقااال:  الكتاااب،  أهاال  ماان  بقايا  إًل  وعجمهم،  عربهم  ،فمقتهم  األرض

ّش .ّّب ّّكثيرةّّأممّّالفءةّتل ّّيفّّاألر ّّوأهلّّ.(4)«بك

ّكثددرةّعلددى-ّقبلندداّكددانواّالددذينّاألمددمّأنّ ّالفقددهّمددنّالحدددي ّهذاّ)يفّهبيرة:ّابنّالمظفرّّأبوّّقال

ّالضددال ينّّاأللدد ّّيفّّمددنهمّّيكددونّّكددانواّّقدددّّإن هددمّّحتىّّقليل،ّّإالّّالمؤمنينّّمنّّفيهمّّيكنّّلمّّ-عددهم

 
  (.3504 /8) املفاتيح ومرقاة ،(308 /9) الساري إرشاد وانظر: ،(390 /11) الباري فتح (1)
 (.3504 /8) املفاتيح رقاةم وينظر: (،۳۸ /۲۳) ير االدر  الكواكب (2)
  (.3504 /8) املفاتيح مرقاة (3)
  (.2865) مسلم أخرجه (4)
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،ّّمنهمّّواحد ّاْتسدداعّّعلددىّّاألر ّّأهددلّّفسددادّّمددنّّقبددلّّمددنّّذكرندداهّّفيماّّسبقّّقدّّف ن هّّهذاّّوعلىّّمهتد 

ّ.(1)هنا(ّهاّّيذكرّّأنّّيجوزّّنواحيهاّّوتباعدّّأقطارها

ّّّاستحضرّّف ذا ّبعدد بّّمقارنددةّّالعاليددةّّالنسددبةّّبتلدد ّّارالنددّ ّّبعدد ّّيكددونّّأنّّيسددتغربّّفدد ّّهددذا ّّكددل 

ّ.(2)الجن ة

ا ار يف اط لعاا »ّوسددل م:ّعليددهّاهللّصددلىّالنبدديّحدددي ّبددأنّ ّادعدداتهّوأمدد   أهلهااا أكثاار فرأياا  الناا 

ا:ّوقولددهّنسدداء،ّالجنةّيفّيكونّلنّّأن هّّعلىّّيدلّّ،(3)«الن سا  رّأنّ)وعليندداّمتهكمددً ّالعددالمّيفّالنسدداءّنبشددْ

ديددةّالْرسددالةّأتبدداعّفدديهنّبمدداّواألديددانّالملددلّجميددعّمددنّاآلنّمنددذ ّبحسددبّالنددارّيفّبددأهننّ ّالمحم 

ّالث ثددة،ّاألحاديدد ّهددذهّبددينّيقدداطعواّلددمّالحدددي ّّعلمدداءّّبددأنّّيقددينّّعلددىّّونحنّّأع ه،ّّاألحادي 

ّّّوإنما ّ.(4)فقط(ّّالسندّيفّّمنصًباّّكانّّاهتمامهمّجل 

ّأتبدداعّفدديهنّبمدداّواألديانّالمللّجميعّمنّاآلنّمنذّالعالمّيفّّالنساءّّنبْشرّّ)أنّّلقوله:ّّتنبهّّفنقول:

دية(ّّالْرسالة ّاهللّّألمددرّّاالستسدد مّّعددنّّمغددايرّّمفهددومّّلددهّّشددحرورّّعندددّّاإلسدد مّّأنّّلدد ّّيتبينّّالمحم 

ّالكفرية.ّّواألديانّالمللّّفيهّّيدخلّّبحي ّّأوسعّّعندهّّاإلس مّّفمفهومّّله،ّّواالنقياد

ة(ّّسيدخلونّّاألر ّّأهلّّمعظمّّبدد)أنّ ّّشحرورّّقالهاّّالتيّّالنتيجةّّوهذه ّأصددلّّعلددىّّتبنيدّدّّالجندد 

ّوالرسددلّالرسدداال ّجميددعّديددنّبددلّفقددط،ّالمحمديددةّالرسددالةّديددنّلدديسّاإلسدد مّأنّ ّوهددو:ّلديدده

ّبددلّّاليددوم،ّّسايدّّهوّّكماّّحصًرا،ّّوسلم(ّّعليهّّاهللّّ)صلىّّمحمدّّأتباعّّليسواّّالمسلمينّّوأنّّواألنبياء،

ّالمثددلّّهددذهّّالمسددتقيم،ّّالعليدداّّالمثلّّبصراطّّوالتزمّّصالًحاّّوعملّّاآلخرّّواليومّّباهللّّ منّّمنّّكلّّهم

ّبينا دداّّتحملّّأهناّّقو اّّوتكمن،ّّعليهاّّبرهانّّإلىّّتحتا ّّوالّّاإلنسانّّفطرةّّضمنّّتدخلّّالتيّّوالقيم

 
  (.۳۲۰ /7) حاإلفصا  (1)
  (.504-502 )ص: رمضان حممد النبوي، احلديث مشكل دراسة يف املعاصرة العقلية االجتاهات (2)
 (.2737 ،907) ومسلم ،(5197 ،3241 ،1052 ،۲۹) البخاري أخرجه (3)
 (.160 )ص: جديدة فقه أصول حنو (4)
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اّليسددتّالوقددتّوبددنفسّذا ددا،ّيف ّاإلنسددا ّالوجددودّعددنّمنفصددً ّّنفسددهّيفددر ّموضددوعًياّقانونددً

ّالواعي.ّّاالجتماعي

ّألولّالمسددتقيمّبالصددراطّعلدديهمّاهللّّأنعددمّّالددذينّّالنددا ّّأنّّالفاتحددةّّ يةّّيفّّشحرورّّيفسرّّولهذا

ّ.(1)الس مّّعليهّّموسىّّعاصرواّّالذينّّإسراييلّّبنوّّهم:ّمرة

ّالمغضددوبّفمددنّموسددى،ّعاصددرواّالددذينّإسددراييلّبنددوّهددمّعلدديهمّاهللّأنعددمّالددذينّكددانّفدد ذا

ّعليهم !

ّقدددّّاألكثريددةّّإنّ ّّ:نقولّّأنّّيمكنّّالحسابيةّّطريقتهّّعلىّّسيًراّّونقول:ّّالحسابية،ّّطريقتهّّإلىّّنعود

،ّّتكون ارّّيفّّالنْسدداءّّنسددبةّّأنّ ّّ-جددداًلّ-ّّافءضناّّف ذاّّبواحد  ّ،الرجددالّّمددنّّ%49ّّّّمقابددلّّ%51ّّّّهدديّّالندد 

ارّّأهددلّّأكثددرّّبأنّّكذل ّّالقولّّيصحّّفهنا ّالّفددار ّوهددوّّالنسددبة،ّّيفّّالضددئيلّّالفددار ّّرغددمّّالنْسدداء ّّالندد 

ّقراءه.ّّيوهمّّأنّّشحرورّّمحمدّّيريدّّكماّّعليها ّّيحي ّّوالّللمرأة،ّّإساءةّّيتضمن

ّافءضددوهّلمدداذاّباستغراب:ّونتساءلّالرجل ّذل ّأيناّالسؤال:ّعندّونبقى"ّ:شحرورّّقولّّوأما

ةّّأهددلّّكددلّّيجعلّّجوابهّّيفّّالنبيّّنجدّّونحنّّااستغرابًّّّونزدادّّرجً   ّفالقددار ّّ،(2)"الْرجددالّّمددنّّالجندد 

جددل(ّبددددّالتعبيددرّذإّ السددؤالّلهذاّّطرحهّّمنّّباالستغرابّّأولىّّالك مّّلهذا كورةّمنددهّيددرادّالّ)الر  ّالددذُّ

ا ّّمدداّالكددريمّالقددر نّيفّجدداءّوقدددّاألنثددى،ّمقابددلّيفّدايمددً ّاأل ّّىلدد ّعّ وّ }ّهددذا:ّعلددىّيدددل  ّرّ عددُ ّرّ ّاف  ّجدد  ّ{ال 

ّج ّرّ ّّيهّ ف ّ}ّّ[،46ّّ]األعراف: يُّّّال 
ّرّ ّينّ ن ّم ّالمددؤُّّنّ مددّ }ّ،[۱۰۸ّ]التوبددة:ّ{وارُّهّ طّ تّ يّ ّنُّأّ ّونّ بُّّحّ  ّجدد  ّّال  ّّواقُّدّ صدد  ّامدد 

يُّلّ عّ ّّاهللّ ّّوادُّاهّ عّ 
ةّّالْرجددالّّيفّّجدداء ّّاآليددا ّّهددذهّّأنّ ّّأحدددّ ّّيقددولّّوالّّ[.۲۳ّّ]األحزاب:ّّ{هّ  ّدونّّخاصدد 

ّالن ساء.

جلّّعاشور:ّّابنّّيقول لّّمددنّّمشتقّّ)الر  جددُ ّمددنّّاأليدددّّاشددتقّّكمدداّّ،اإلنسددانّّاعتمددادّّقددوةّّوهدديّّالر 

 
 "الفرقان". مبحث من (1)
  .(159 :ص) جديدة فقه أصول حنو (2)
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ّ.(1)اليد(

ار أهاال أكثاار»ّلحدددي ّإيرادهّعنّّفالجوابّّوعموًما ّإيددرادهّعددنّالجددوابّنفسددهّهددوّ«الن سااا  الناا 

هّّحيدد ّّاالفءا ،ّّلحدي  ّّّالّّإندد  ّحتددىّالعدددد،ّمتسدداويةّّوالسددبعينّّالددث ثّّالفددر ّّهددذهّّأنّ ّّعلددىّّيدددلُّ

ّ ّأنّّإلددىّّوخلدد ّّ،وشددحرورّّمحمدددّّفعلددهّّمدداّّوهددوّّوسبعين،ّّث ثّّعلىّّالمسلمينّّعددّّقسمةّّتصح 

ّ.(2)مليوًنا!ّّعشرّّث ثةّّهوّّاالعتبارّّهبذاّّالجنةّأهلّّعدد

ا  :ختام 

علددىّحدددي ّإخددرا ّ دمّعليددهّالسدد مّبعدد ّّّأوردّشحرورّهذهّاالعءاضددا ّواالستشددكاال 

الن ار،ّمبينًاّرتيتهّالعصددريةّيفّفهددمّالنصددوص،ّومنهجددهّالنقددديّيفّنقدددّالمددتنّالددذيّيددر ّأنّعلمدداءّ

ّالحدي ّقصرواّفيه.ّّ

غبةّعنّناشئةّأوهامّ ّّالحقيقةّّيفّّهيّّاالستشكاال ّّهذهّّأنّّتبينّّوقد ّنصددوصّردّّْيفّالشددديدةّالر 

.ّّأوّّعقليّّمعار ّبأيّّذل ّّسبيلّيفّّوالتعلقّّالباب،ّّهذا
 
ّداللي

ّيفّالعمددلّالصددالحّوالدددعوةّإليدده،ّ ّالمسلمينّبناءّعلىّهذاّالحدي ّوأمثالددهّعلددىّالجددد  ونح  

رهمّأنّ والّيسددوأّأنّيكددونّسددبًباّللتقصددير ّألنّالنبدديّصددلىّاهللّعليددهّوسددلمّطمددأنّالصددحابةّوبشدد 

 ن.ّّمسلميّهذهّاألمةّنصُ ّأهلّالجنة،ّوالحمدّهللّربّالعالمي

 
 (.۳۰۷ /21) والتنوير التحرير (1)
 (.506 )ص: رمضان حممد النبوي، احلديث مشكل دراسة يف املعاصرة العقلية االجتاهات (2)


