


  

  ٥  بدعة إعادة فهم النص

  مقدمة فضيلة الشيخ 
  صاحل بن فوزان الفوزان/ الدكتور

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله 
ـ َجوأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على منـهجهم وتَ   منـهجَ  َبنَّ

  : ال واملنافقني، وبعدهَّني من اجلُالِّالضَّ
 ًما مفيًدا حيتاج إليه كلًُّبا قيِّد صاحل املنجد كتاحممَّ: يخللشَّ فقد قرأُت

 واحلمد هللا -  هفوجدُت ،)صِّبدعة إعادة فهم النَّ: (وهو كتاب ؛طالب علم
، مت فيه الرويبضةكتاًبا مفيًدا نافًعا حنتاج إليه يف هذا الوقت الذي تكلَّ - 

ريعة؛ هلـدم مبانيهـا   وتطاول فيه تالميذ الغرب والباطنية على أحكام الشَّ
وقـت   يف كلِّ فاحلمد هللا الذي جعل للحقِّ ؛اللبآراء أهل الضَّواستبداهلا 

فراغًا كبًريا  قد سدَّ حبقٍّ هذا الكتاَب وإنَّ ،وللباطل داحًضا وقامًعا ،ناصًرا
قليـل مـن   ريعة والتَّحرز الشَّ الذين حياولون هتَك صوُصأحدثه هؤالء اللُّ

وَر اللَِّه بِأَفَْواِههِْم َوَيأَْبى اللَُّه إِلَّـا  ُيرِيُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا ُن ؛شأن محاهتا ورجاهلا
حممـًدا   يَخالشَّ فجزى اُهللا ؛]٣٢: التوبة[ أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ

هم وهتـك  عـوارَ  َنيَّى َبل، حتَّل وعلَّن ودلَّاجلزاء على ما كتب وبيَّ خَري
ه علًما وعمـالً،  ة شريعته، وزاَدمن أنصار دينه ومحا فجعله اُهللا ؛همأستاَر

  . نا حممد وآله وصحبهعلى نبيِّ َموسلَّ وصلى اُهللا
  :كتبه

  صاحل بن فوزان الفوزان
  عضو هيئة كبار العلماء

  هـ٢٨/٦/١٤٢٩



  
بدعة إعادة فهم النص ٦  

 مة مقدِّ

ه علـى  ليظهَر احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلقِّ
م علـى املبعـوث   الالة والسَّين كله ولو كره املشركون، والصَّالدِّ

  .نا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعنيللعاملني نبيِّ رمحةً
  : أما بعد

ن العصور َم له على مرِّ َضيِّقَفمن أسباب حفظ اهللا لدينه أن ُي
ا اهللا تعاىل نقي هتم؛ ليبقى ديُناآاألعداء وافتر مطاعَن دُُّرعنه، وَي بُّذَُي

  . ةويَّر السَّا ألصحاب الفطا طريشائبة، غض من كلِّ
مات ديننـا،  اب يف هذا العصر على مسلَّالكتَّ وملا تطاول بعُض

 ؛)ّصبدعة إعادة فهم الـنَّ (على إلقاء حماضرة بعنوان  العزَم عقدُت
يل  اُهللا َرسَّلكشف عوارهم، وهتك أستارهم؛ إعذاًرا وإنذاًرا، وقد َي

ـ  إلقاَء كين يف ة، وشـار عوديَّها يف بعض مدن اململكة العربيـة السُّ
يف جمموعة زاد، وها هـو اليـوم يسـعى     العلميُّ إعدادها الفريُق

  .ة منشورةإلخراجها على هيئة مادَّ
 دًِّصا يف الرَّمن كتابني ختصُّ ين استفدُتومما جيدر اإلشارة إليه أنَّ

  : أال ومها ؛على هذا الفكر املنحرف
أمحـد إدريـس   / للدكتور) ون والقرآن الكرميالعلمانيُّ(كتاب 

  .)١(انعَّالطَّ
                              

  .جامعة القاهرة –رسالة دكتوراه ) ١(



  

  ٧  بدعة إعادة فهم النص

ه من تفسـري القـرآن   احلديث وموقفُ ار العلماينُّيَّالتَّ(وكتاب 
  .)١(افعّيملىن حممد الشَّ) الكرمي

نا ونعم وهو حسُب ؛هنبيِّ ةَه وسنَّه وكتاَبديَن أن حيفظَ نسألُ واَهللا
  . العاملني دعوانا أن احلمد هللا ربِّ الوكيل، وآخُر

  

  

  حممد صاحل املنجد
  

                              
  .جامعة األزهر –رسالة ماجستري يف التفسري ) ١(



  
بدعة إعادة فهم النص ٨  

 متهيد

وتأويله على غري وجهه معركـة   صِّحتريف معىن النَّ معركةَ إنَّ
 حابة رضوان اهللا عليهم عندما بزغ قرنُقدمية، بدأت منذ عصر الصَّ
ة وفهمها فهًما مغايًرا رعيَّصوص الشَّالنُّ اخلوارج الذين أرادوا تفسَري

  . يبِّلفهم أصحاب النَّ
لفة ملا كان عليه فخرجوا مبقوالت عجيبة وآراء شاذَّة غريبة خما

وأصحابه رضي اهللا عنهم؛ فَكَفَّـروا املسـلمني بالـذَّنب     النَّيبُّ 
واملعصية، وخرجوا عن مجاعتهم، فقاتلهم أمري املؤمنني علّي بن أيب 

على هذا الفهم احملرَّف اجلديد والتَّأويـل   -رضي اهللا عنه -طالب
  .املبتدع لكتاب اهللا

: عندما ناظرهم -اهللا عنهمارضي  -ولذلك قال هلم ابُن عبَّاس
املهاجرين واألنصار، وَمن عند  أتيتكم من عند أصحاب النَّيبِّ «

وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلُم بتأويلـه   ابن عمِّ النَّيبِّ 
  .)١(»منكم، وليس فيكم منهم أحٌد

عن هذه املعركة اليت ستقوم بني احملـرِّفني   وقد أخربنا النَّيبُّ 
عن معانيها، وبني أصحابه والتَّـابعني هلـم بإحسـان     للنُّصوص

املتمسِّكني بفهمها على املراد الذي أنزله اهللا تعاىل؛ فعن أيب سـعيد  
 كنَّا جلوًسا ننتظر رسـولَ اهللا  : قال -رضي اهللا عنه -اخلدرّي

فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، فقمنا معه، فانقطعت نعلـه،  
                              

  ).٧١١(وحسنه الوادعي يف صحيح املسند ) ٨٥٧٥(رواه النسائي يف الكربى ) ١(



  

  ٩  بدعة إعادة فهم النص

 عنه خيصفها، فمضى رسـولُ اهللا   فتخلَّف عليها علّي رضي اهللا
إنَّ منكم َمن يقاتـل  «: ومضينا معه، مث قام ينتظره وقمنا معه فقال

فاستشـرفنا،  . »على تأويل هذا القرآن، كما قاتلت على تنزيله
ال، ولكنَّـه  «: فقـال  -رضي اهللا عنـهما  -وفينا أبو بكر وعمر

  .)١(فجئنا نبشِّره، وكأنَّه قد مسعه: قال. »خاصف النَّعل
عن جماهدين من أمَّته يقاتلون على تفسـري   فقد أخرب النَّيبُّ 

وفهم القرآن والسُّنَّة؛ لريدُّوا الناس إىل الفهم احلقِّ هلما، كما قاتـل  
 يف بداية اإلسالم على إثبات نزول القرآن، وأنَّه من عند اهللا.  

وقَّف فاملعركة مع أهل التَّحريف والتَّأويل الباطل مستمرَّةٌ مل تت
  . على مرِّ العصور واأليام، ويف كلِّ زمان هلا دعاُتها وأرباُبها

ويف وقتنا احلاضر يرفع رايةَ التَّحريـف فئـاٌم مـن الكتَّـاب     
واملفكِّرين حتت شعارات خمتلفة جيمعها املطالَبة بتحريف ديـن اهللا،  

  . وإعادة فهم اإلسالم ليتوافق مع الواقع
  .»كر اإلسالميجتديد الف«: فمرة يرفعون شعار
  .»جتديد اخلطاب الديين«: ومرة يدعون لـ

، ويطـالبون بــ   »تعدد القراءات«واليوم تراهم يدعون إىل 
قـراءة جديـدة   «؛ ليخرجوا لنا بـ »إعادة قراءة النص الشرعي«

تتواكب مع تطوُّرات احلياة ومتغيِّـرات العصـر كمـا     »لإلسالم
                              

، وقال )٨٥٤١(، والنسائي يف السنن الكربى )١١٢٧٦(رواه أمحد يف مسنده ) ١(
رجاله رجال الصحيح، غري فطر بن خليفة، «): ٩/١٣٦(جممع الزوائد اهليثمي يف 
  ).٢٤٨٧(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة »وهو ثقة



  
بدعة إعادة فهم النص ١٠  

  . زعموا
اَهللا تكفَّـل حبفـظ نصـوص    لقد أدرك أعداُء هذا الدِّين أنَّ 

الوحيني؛ فهي ُتتلَى على مسامع األمَّة صباَح مساء؛ ولذلك مل يكن 
هلم من مدخل يدخلون منه إلَّا حتريف معاين ودالالت النُّصـوص  

: الشَّرعيَّة؛ وذلك سًريا على منهج اليهود الـذين قـال اهللا فـيهم   
ْن َبْعِد َما َعقَلُوُه َوُهْم َيْعلَُمـونَ َيْسَمُعونَ كَلَاَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرِّفُوَنُه ِم 
  ].٧٥: البقرة[

قد أخرب أنَّ هذه األمةَ تتَّبع سنَن من قبلَهـا   وملَّا كان النَّيبُّ «
وجب أن يكون فيهم َمن حيرُِّف الكلَم عـن  ... حذَو القذَّة بالقذَّة

ـ    ر مواضعه؛ فيغيِّر معىن الكتاب والسُّنَّة فيما أخـرب اهللا بـه، أو أم
  .)١(»...به

فها هي معركة حتريف معىن النَّصِّ الشَّرعيِّ وتأويله قائمـةٌ يف  
، وال يزال الصَّادقون املخلصـون  هذا الزَّمن تصديقًا ملا أخرب به 

من هذه األمَّة يصدُّون أولئك احملرِّفني ويردُّون علـيهم قـراءاهتم   
لفظًـا  «؛ يف حفظ الوحي -جلَّ وعال -احملرَّفة؛ لتحقيق موعود اهللا

  . ، والعاقبة للمتقني»ومعًنى

                              
  ).٢٥/١٣٠(جمموع الفتاوى ) ١(



  

  ١١  بدعة إعادة فهم النص

  أمهيَّةُ التَّسليم للنُّصوص الشَّرعيَّة

  وتلقِّيها بالقبول

إنَّ من أعظم نعم اهللا تعاىل على عباده املؤمنني أنَّه مل جيعل أمَر 
الطَّريق املوصل إليه ملتبًسا عليهم؛ بل بيََّنه سبحانه وتعاىل أكمـلَ  

اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرُسولًا ِمْن  لَقَْد َمنَّ: بيان وأوضَحه
أَْنفُِسهِْم َيْتلُو َعلَْيهِْم َآَياِتِه َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمـةَ َوإِنْ  

  ].١٦٤: آل عمران[ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ
على كلِّ مسلم يف كلِّ يوم وليلة  -سبحانه وتعاىل -وفرض اُهللا

: أن يدعوه مراًرا ليهدَيه الصِّراطَ املستقيَم الـذي وصـفه بقولـه   
ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم ]وهم]٧: الفاحتة ، :  الَِّذيَن أَْنَعـَم

: النسـاء [ َنياللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِح
الصَّحابة وَمن تـاَبَعهم  : ، وأوَّلُ َمن يدخل يف هذا بعد األنبياء]٦٩

  . على فهمهم للكتاب والسُّنَّة
بالتََّمسُّك مبنهجهم والسَّري على طريقهم؛  ولذلك أمر النَّيبُّ 
َوَعظَنا رسـولُ اهللا  : قال -رضي اهللا عنه -فعن العرباض بن سارية

 داة موعظةً بليغةً ذرفت منها العيون، ووجلت يوماً بعد صالة الغ
إنَّ هذه موعظةُ مودِّع، فماذا تعهد إلينا : منها القلوب، فقال رجل

أوصيكم بتقوى اهللا والسَّمع والطَّاعة؛ وإن «: يا رسول اهللا؟ قال
تأمََّر عليكم عبٌد حبشيٌّ، وإنَّه من يعش منكم بعـدي فسـريى   

وسنَّة اخللفاء الرَّاشدين املهـديِّني،   اختالفًا كثًريا؛ فعليكم بسنَّيت



  
بدعة إعادة فهم النص ١٢  

عّضوا عليها بالنَّواجذ، وإيَّاكم وحمدثات األمور؛ فإنَّ كلَّ حمَدثـة  
  .)١(»بدعةٌ، وكلَّ بدعة ضاللةٌ

بعد أن  أنَّ رسولَ اهللا : ومن لطائف الفوائد يف هذا احلديث
هـا  عضـوا علي «: ذكر سنََّته وسنةَ اخللفاء الرَّاشدين املهديِّني قال

للدِّاللة على أنَّ سنََّته وسنَّةَ . »عضوا عليهما«: ومل يقل. »بالنواجذ
اخللفاء الرَّاشدين منهٌج واحد وطريق واحد؛ فال يكون األخذُ بسنَّته 
على الوجه املطلوب إلَّا بالتََّمسُّك مبا جاء به من القرآن والسُّنَّة بفهم 

  .صحابته رضي اهللا عنهم
نَّةُ الصَّحيحةُ مها املصدُر األساُس لألحكام فالقرآنُ الكرُمي والسُّ

الشَّرعيَّة؛ فال مصدَر لألحكام الشَّرعيَّة وال أساَس هلا إال الـوحي،  
  .القرآن والسُّنَّة: وهو نوعان

كالُم اهللا يف كتابه العزيز الذي ال يأتيه الباطلُ : فأمَّا القرآنُ فهو
الزَّلـل والزِّيـادة   من بني يديه وال من خلفه، حمفوظٌ من اخلطـأ و 

  .والنَّقص، تنزيل من حكيم محيد
وهو حبلُ اهللا املتني وصراطُه املستقيم، أنزله على رسوله هدايةً 

ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه إِلَْيَك ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ : للعاملني
  ].١: إبراهيم[ يِدبِإِذِْن َربِّهِْم إِلَى ِصَراِط الَْعزِيزِ الَْحِم

َوأَْنَزلَ َمَعُهُم الِْكَتاَب بِالَْحقِّ ِلَيْحكَُم : وجعله َحكًَما بني الناس
َبْيَن النَّاسِ ِفيَما اْخَتلَفُوا ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِلَّا الَِّذيَن أُوُتوُه ِمْن َبْعِد َما 

                              
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٣٩٩١(وأبو داود ) ٢٦٠٠(رواه الترمذي ) ١(

)٤٣١٤.(  



  

  ١٣  بدعة إعادة فهم النص

اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَما اْخَتلَفُوا ِفيِه ِمَن  َجاَءْتُهُم الَْبيَِّناُت َبْغًيا َبْيَنُهْم فََهَدى
أَفََغْيَر اللَِّه أَْبَتِغي َحكًَما َوُهَو الَّـِذي  ، ]٢١٣: البقرة[ الَْحقِّ بِإِذْنِِه

موضًَّحا فيـه  : ؛ أي]١١٤: األنعام[ أَْنَزلَ إِلَْيكُُم الِْكَتاَب ُمفَصَّـلًا 
وأصول الدِّين وفروعه الذي ال احلالل واحلرام، واألحكام الشرعية، 

بيان فوق بيانه، وال برهان أجلى من برهانـه، وال أحسـن منـه    
  .)١(حكًما، وال أقوم قيالً 
، ويشـمل ذلـك فعلـه    قول رسول اهللا : وأمَّا السُّنَّة فهي

َما َضلَّ َصاِحُبكُْم َوَما : وإقراره؛ فكلُّها وحٌي يلزم ويتَّبع؛ قال تعاىل
-٢: النجم[ إِنْ ُهَو إِلَّا َوْحٌي ُيوَحى* ْنِطُق َعنِ الَْهَوى َوَما َي* غََوى 

راشٌد غُري ضالّ، مهتد غري غاو، ال يقول إال صـدقًا،   ؛ فهو ]٤
  .وال يفعل إال حقًّا، وال يقرِّر إال عدالً

َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك : وسنَُّته هي احلكمةُ اليت أنزهلا اهللا عليه
ُه لََهمَّْت طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم أَنْ ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَمـا  َوَرْحَمُت

َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء َوأَْنَزلَ اللَُّه َعلَْيَك الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوَعلََّمَك َمـا  
  ].١١٣ :النساء[ لَْم َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيًما

فذكر اهللا الكتاَب وهـو القـرآن،   «: رمحه اهللا -قال الشَّافعيُّ
: وذكر احلكمةَ، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقـول 

  .)٢(»احلكمةُ سنَّةُ رسول اهللا 
: وإنَّما أنزل اُهللا هذه احلكمةَ تبياًنا للقرآن الكرمي؛ قال تعـاىل 

                              
  ).٢٧٠(تفسري السعدي ) ١(
  ).٧٨(الرسالة ) ٢(



  
بدعة إعادة فهم النص ١٤  

َبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم َولََعلَُّهْم َيَتفَكَّـُرونَ َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُت 
  ].٤٤: النحل[

بدوره يف تبليغ القرآن وبيانه علـى أحسـن    وقد قام النَّيبُّ 
وجه؛ فالقرآن الكرمي كالُمه سبحانه وتعاىل، والسُّنَّةُ النَّبويَّةُ بياُنـه  

ف الصَّاحل وهـم ال  ، ولقد مضى عصُر السَّلَووحُيه إىل رسوله 
يفرِّقون من حيث التَّطبيق والتَّنفيذ والسَّمع والطَّاعة بـني حكـم   

، ملتزمني أمَر شرعيٍّ نزل به القرآن أو جاءت به سنَّةُ رسول اهللا 
َوَما َآَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَمـا َنَهـاكُْم َعْنـُه    : الرَّبِّ جلَّ وعال

عن التَّفريق بـني الكتـاب    انبني هنَيه ؛ جم]٧: احلشر[ فَاْنَتُهوا
أال هل عسى رجل َيْبلُُغـه  «: والسُّنَّة يف أصل االحتجاج حني قال

بيننا وبينكم كتاُب : احلديثُ عنِّي وهو متَّكئٌ على أريكته، فيقول
اهللا؛ فما وجدنا فيه حالالً استحللناه، وما وجدنا فيـه حراًمـا   

  .)١(»كما حرَّم اهللا اهللا حرَّْمناه، وإنَّ ما حرََّم رسولُ 
وعلى هذا النَّهج سارت األمَّةُ طيلةَ القرون الثَّالثة الفاضـلة،  
وهي تقدِّم النَّصَّ بنوعيه وتقدُِّسه، وتعمل هبديه وال تعـدل عنـه،   

  .وتسلِّم له تسليًما تاما
والتسليم للنصوص الشرعية بالرضا والقبـول مـن أصـول    

اليت ال يقـوم وال يـتم إال هبـا؛    اإلسالم، وأساسيات هذا الدين 
فاإلسالم هو االستسالُم هللا واالنقياُد له ظاهًرا وباطًنا؛ وهو اخلضوُع 

                              
  ).٢٦٥٧(، وصححه األلباين )١٢(، وابن ماجه )٢٦٦٤(رواه الترمذي ) ١(



  

  ١٥  بدعة إعادة فهم النص

  .)٢(أسلم الرجل، إذا استسلم : ، قال أهل اللغة)١(له والعبوديَّةُ له
خضوع القلب، وانقياده ملا جاء عن اهللا ورسوله : فالتسليم هو

وهو حمض ... ات اإلميان ، واالستسالم للنُّصوص من أجل مقام
الصِّدِّيقيَّة اليت هي بعَد درجة النُُّبوَّة، وأكمل النَّاس تسليًما أكملُهم 

  .)٣(صدِّيقيَّةً 
وال أحد أحسُن ديًنا، وال أصوُب طريقًا، وال أهدى سبيالً ممَّن 

َوَمْن أَْحَسُن ِديًنـا  أسلم وجَهه هللا تعاىل فانقاد له بالطَّاعة التَّامَّة؛ 
؛ فهذه حـالُ  ]١٢٥: النساء[ مَّْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌنِم

كمالُ التَّسليم واالنقياد ألمره، وتلقِّي خـربه بـالقبول   «: املؤمن
والتَّصديق دون أن حيملَه معارضةُ خيال باطل يسمِّيه معقـوالً، أو  

وزبـاالت  حيمِّله شبهةً، أو شكًّا، أو ُيقـدِّم عليـه آراَء الرِّجـال    
  .)٤(»أذهاهنم

من اهللا الرسالة، وعلى الرسول البالغ، «: قال الزُّهريُّ رمحه اهللا
وال تثبت قدم اإلسالم إال على ظهر التَّسـليم  «، )٥(»وعلينا التَّسليم

                              
اعتادوا على ترمجة كلمة إسالم إىل الفرنسية «: ويف املقابل يقول حممد أركون) ١(

اخلضوع، أي اخلضوع هللا، أو حىت االستسالم، ولكن هذا املعىن األخري : مبعىن
ماَم اهللا؛ وإنَّما هو َيشعر بلهفة احلبِّ ليس صحيًحا أبًدا؛ فاملؤمن ليس مستسلًما أ

الفكر اإلسالمي نقد  »....حنو اهللا، وحبركة االنتماء إىل ما يقترحه عليه اهللا 
  . وقصده إزالةُ معىن اإللزام من كلمة اإلسالم). ٥٣(واجتهاد 

  . بتصرف) ٣٦٢، ٧/٢٦٣(جمموع الفتاوى ) ٢(
  ).٢/١٤٨(مدارج السالكني ) ٣(
  ).٢/٣٨٧(كني مدارج السال) ٤(
، ووصله اخلطيب يف اجلامع )٦/٢٧٣٧(رواه البخاري معلقًا بصيغة اجلزم ) ٥(

= 



  
بدعة إعادة فهم النص ١٦  

ال سبيلَ إىل مقابلته إلَّا بالسَّـمع  «؛ فالوحُي اإلهليُّ )١(»واالستسالم
ا بعَده اخلريةُ، وكلُّ اخلـرية يف  والطَّاعة واإلذعان والقبول؛ وليس لن

؛ )٢(»التَّسليم له والقول به، ولو خالفه َمن َبني املشـرق واملغـرب  
َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َولَا ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا : تعاىل -قال

َه َوَرُسولَُه فَقَْد َضـلَّ  أَنْ َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن َيْعصِ اللَّ
؛ فال ينبغي وال يليق ممَّـن اتََّصـَف   ]٣٦: األحزاب[ َضلَالًا ُمبِيًنا

باإلميان إلَّا اإلسراع يف مرضاة اهللا ورسوله، واهلرب من َسَخط اهللا 
  .ورسوله، وامتثال أمرمها، واجتناب هنيهما

مـن   ُه أَْمًراإِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُوال يليق مبؤمن وال مؤمنة 
اخليار؛ هل يفعلونـه  : أي أَنْ َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُاألمور وألزما به 

أوىل به من نفسه؛ فال  أو ال؟ بل يعلم املؤمن واملؤمنة أنَّ الرَّسولَ 
  . جيعل بعَض أهواء نفسه حجاًبا بيَنه وبني أمر اهللا ورسوله

 يثبت ألحد إميان، وال بذاته املقدَّسة أنَّه ال -تعاىل -وقد أقسم
فَلَـا  : يف مجيع األمور يكون من أهله، حىت ُيحكَِّم رسولَ اهللا 

َوَربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ لَا َيجُِدوا ِفـي  
  ].٦٥: النساء[ أَْنفُِسهِْم َحَرًجا ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما

فال يصحُّ إميان أحد حىت ُيَحكََِّم النُّصوَص يف مجيـع أمـوره،   
وينقاد هلا يف الظَّاهر والباطن، ويسلِّم تسليًما كلِّيا من غري ممانعة وال 

=                                
  ).٥/٣٦٦(تغليق التعليق : ، ينظر)٢/١١١(ألخالق الراوي وآداب السامع 

  ).٢٠١(العقيدة الطحاوية ) ١(
  ).١٣٦(الروح البن القيم ) ٢(



  

  ١٧  بدعة إعادة فهم النص

ويف هذا الوعيد «: رمحه اهللا -؛ قال الشَّوكاينُّ)١(مدافعة وال منازعة 
 -إنَّه أوَّالً أقسـم الشَّديد ما تقشعرُّ له اجللوُد، وترجف له األفئدةُ؛ ف

بنفسه مؤكًِّدا هلذا القسم حبرف النفي بأنَّهم ال يؤمنـون،   -سبحانه
  .فنفى عنهم اإلميان حىت حيصل هلم حتكيُم رسول اهللا 

ثُمَّ لَا َيجِـُدوا ِفـي   : بذلك حىت قال -سبحانه -مثَّ مل يكتف
ًرا آخر؛ وهو عدُم ؛ فضمَّ إىل التَّحكيم أمأَْنفُِسهِْم َحَرًجا ِممَّا قََضْيَت

وجود حرج يف صدورهم؛ فال يكون جمرَّد التَّحكيم واإلذعان كافًيا 
حىت يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان وانشـراح قلـب   

: وطيب نفس، مثَّ مل يكتف هبذا كلِّـه؛ بـل َضـمَّ إليـه قولَـه     
َوُيَسلُِّموايذعنوا، وينقادوا ظاهًرا وباطًنا: ؛ أي.  

: لك؛ بل َضمَّ إليه املصـدَر املؤكِّـد، فقـال   مثَّ مل يكتف بذ
َتْسِليًما  ؛ فال َيثُْبُت اإلميان لعبد حىت يقع منه هذا التَّحكـيم، وال

جيد احلرَج يف صدره مبا قُضي عليه، ويسلِّم حلكـم اهللا وشـرعه   
  .)٢(»تسليًما ال خيالطُه ردٌّ، وال تشويه خمالفة

الفرقان بني أهـل احلـقِّ    والتَّسليُم مبا دلَّت عليه النُّصوص هو
مجـاع  «: رمحـه اهللا  -وأهل الباطل؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

الفرقان بني احلقِّ والباطل واهلدى والضَّالل والرَّشاد والغّي وطريق 
أن جيعل ما بعث اهللا به رسلَه وأنزل به كتَبه هـو  : الشقاوة واهلالك

نُ واهلـدى، والعلـم   احلقُّ الذي جيب اتِّباُعه؛ وبه َيحصلُ الفرقـا 
                              

  ).٢/٣٤٩(تفسري ابن كثري ) ١(
  ).١/٤٨٤(فتح القدير ) ٢(



  
بدعة إعادة فهم النص ١٨  

واإلميان؛ فُيَصدَّق بأنَّه حقٌّ وصدٌق، وما سواه من كالم سائر الناس 
  .)١(»ُيْعَرُض عليه؛ فإن وافقَه فهو حقٌّ، وإن خالفَه فهو باطلٌ

والتَّسليُم لنصوص الكتاب والسُّنَّة هو مقتضى شهادة أن ال إله 
هادةَ هللا بالوحدانية املوجبـة  إال اهللا، وأنَّ حممًَّدا رسولُ اهللا؛ فإنَّ الشَّ

إلفراده بالعبودية مبناها على التَّسليم التَّامِّ له يف أمره وهنيه وخـربه،  
 لَا ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسـأَلُونَ وعدم املعارضة وإيراد األسئلة 

بالرِّسالة تصديقُه فيمـا   ، ومقَتَضى الشَّهادة للنَّيبِّ ]٢٣: األنبياء[
، وطاعُته فيما أمر، واالنتهاُء عمَّا عنه هنى وزجر، وألَّا ُيعبَد اُهللا أخرب

  . إلَّا مبا شرَّع

                              
  ).١٣/١٣٥(جمموع الفتاوى ) ١(



  

  ١٩  بدعة إعادة فهم النص

  التَّسليم للنُّصوص الشَّرعيَّة عند السَّلف الصَّاحل

أروَع األمثلـة يف   -رضـي اهللا عنـهم   -لقد ضرب الصَّحابةُ
ربـو  التَّسليم واإلجالل للنُّصوص الشَّرعيَّة، ويف ذلك مناذج كثرية ت

  : عن احلصر، ومنها
اآليات يف ذلك، وبلغ  ملَّا َنَزلَ حترُمي اخلمر، وقرأ عليهم النَّيبُّ 

رضـي   -، قال عمر]٩١: املائدة[ فََهلْ أَْنُتْم ُمْنَتُهونَ: قولَه تعاىل
  .)١(»انتهينا انتهينا«: اهللا عنه

 فسـارع . أال إنَّ اخلمَر قد ُحرِّمت: مث نادى املنادي يف املدينة
النَّاُس إىل جرَّار اخلمر يف بيوهتم فكسروها، حىت ُجرَّت يف سـكك  

فما راجعوهـا وال سـألوا   «: رضي اهللا عنه -؛ قال أنس)٢(املدينة 
َولَْيْضـرِْبَن  : ، وملَّا نزلت آيةُ احلجـاب )٣(»عنها بعد خرب الرَّجل
ر َشـقَقَْن نسـاء األنصـا   ] ٣١: النور[ بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجُيوبِهِنَّ
  .)٥(فاختمرنَ هبا  )٤(واملهاجرات مروطَهنَّ 
بتحوُّل القبلة حنو الكعبة  -رضي اهللا عنهم -وملا أُخرب الصَّحابة

مباشرةً وهم  )٦(»وكانت وجوُههم إىل الشَّام، استداروا إىل الكعبة«
                              

قال ابن حجر يف ) ٣٠٤٩(والترمذي ) ٣٦٧٠(وأبو داود ) ١/٥٣(رواه أمحد ) ١(
  ). ٨/٢٧٩(وصحََّحه علّي بن املديّين والتِّرمذّي : الفتح

  ).٤٦٢٠(رواه البخاري ) ٢(
  ).١٩٨٠(رواه مسلم ) ٣(
  . مرط: مادة) ٧/٣٩٩(كساء من صوف، لسان العرب : املرط) ٤(
  ).٨/٤٩٠(فتح الباري : ، وينظر)٣٧٢(رواه البخاري  )٥(
  ).٥٢٦(ومسلم ) ٤٠٣(رواه البخاري ) ٦(



  
بدعة إعادة فهم النص ٢٠  

  .يف الصَّالة
رضـي اهللا   -نعلَْيه يف الصَّالة َخلََع الصَّحابةُ وملا خلع النَّيبُّ 

  .)١( نعالَهم اتِّباًعا للنَّيبِّ  -همعن
وعندما رأى خامت الذَّهب يف يد رجل أخذه منه وألقاه، وملـا  

ال واهللا، ال «: قـال . خذْ خاَتَمك انتفع به: قيل له ذهب النَّيبُّ 
  .)٢(»آخذه أبًدا، وقد طرحه رسول اهللا 

أن ال ُينفق على مسـطح   -رضي اهللا عنه -وملا حلف أبو بكر
 -رضي اهللا عنها -رضي اهللا عنه؛ لكالمه يف ابنته عائشة -اثةبن أث

َولَا َيأَْتلِ أُولُـو الْفَْضـلِ ِمـْنكُْم    : يف حادثة اإلفك أنزل اهللا تعاىل
َوالسََّعِة أَنْ ُيْؤُتوا أُوِلي الْقُْرَبى َوالَْمَساِكَني َوالُْمَهاجِرِيَن ِفي َسبِيلِ اللَِّه 

 أَلَا ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحـيمٌ  َولَْيْعفُوا َولَْيْصفَُحوا
واهللا ال أنزعها منه «: رضي اهللا عنه -؛ فقال أبو بكر]٢٢: النور[

  .)٣(»أبًدا
أخَته لرجـل مـن    -رضي اهللا عنه -وملا زوَّج معقل بن يسار

ا إليـه،  الصَّحابة فطلَّقها مثَّ ندم وجاء خيطبها، حلف أن ال يرجعه
َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَلَـا َتْعُضـلُوُهنَّ أَنْ   : فأنزل اهللا

؛ ]٢٣٢: البقـرة [ َيْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا َتَراَضْوا َبْيَنُهْم بِالَْمْعُروِف
                              

  ).١/٣١٤(وصححه األلباين يف اإلرواء ) ٣/٢٠(رواه أمحد ) ١(
 فيه املبالغة يف امتثال أمر رسول اهللا : (، وقال النَّوويُّ)٢٠٩٠(رواه مسلم ) ٢(

شرح صحيح مسلم ). تَّأويالت الضَّعيفةواجتناب هنيه وعدم التََّرخُّص فيه بال
)١٤/٦٥.(  

  ).٤٧٥٠(رواه البخاري ) ٣(



  

  ٢١  بدعة إعادة فهم النص

مث دعاه . مسًعا لربِّي وطاعة: قال -رضي اهللا عنه -فلما مسعها معقل
  .)١(أزوُِّجك وأُكْرُمك : فقال

أن ينظر إىل املرأة اليت  -رضي اهللا عنه -املغريةَ وملا أمر النَّيبُّ 
خطبها، َتَردََّد أهلُها يف األمر وكرهوا ذلك، فسمعت ذلك املـرأةُ  

أمرك أن تنظـر   إن كان رسول اهللا «: وهي يف خْدرها، فقالت
  .)٢(ال تنظر إيلَّ أسألك باهللا أن: ؛ أي»فانظر، وإال فإنِّي أنشدك

من أهل بيت من األنصار أن يزوِّجوا ابنَتهم  وملا طلب النَّيبُّ 
: تردََّد أهلُها يف تزوجيه، فقالت الفتاة -رضي اهللا عنه -من ُجلَْيبيب

أمره، إن كان قـد رضـيه    أتريدون أن تردُّوا على رسول اهللا «
  .)٣(»لكم فأنكحوه

ذاهًبا إىل املسجد  -اهللا عنه رضي -وملا كان عبُد اهللا بن رواحة
فجلـس مكانـه   . اجلسوا: يقول وهو خيطب مسع رسول اهللا 

: ، فقـال خارَج املسجد حىت فرغ من خطبته، فبلغ ذلك النيب 
  .)٤(»زادك اهللا حرًصا على طواعية اهللا وطواعية رسوله«

 ملا استوى رسولُ اهللا : قال -رضي اهللا عنهما -وعن جابر
، فسمع ابن مسعود فجلس »اجلسوا«: املنرب قاليوَم اجلمعة على 

                              
  ).٩/١٨٧(، ينظر فتح الباري )٢٣٢٨(رواه الترمذي ) ١(
وصححه األلباين ) ١٨٦٦(نشد، رواه ابن ماجه : مادة) ٣/٤٢١(لسان العرب ) ٢(

  ).١/١٤٢(يف غاية املرام 
  .سناده صحيحوإ) ٩/٣٦٥(وابن حبان ) ٣/١٣٦(رواه أمحد ) ٣(
رواه البيهقي يف دالئل النبوة بسند صحيح كما قال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ) ٤(

  .، ولكنه مرسل)٤/٨٤(



  
بدعة إعادة فهم النص ٢٢  

تعاىل يـا عبـد اهللا بـن    «: فقال على باب املسجد فرآه النيب 
  .)١(»مسعود

 ملا بلغه أنَّ رسـول اهللا   -رضي اهللا عنه -وسعد بن عبادة
بنو النجار، مث بنو عبد األشهل، مث بنو : خري دور األنصار«: قال

. »ويف كل دور األنصار خري احلارث بن اخلزرج، مث بنو ساعدة،
فكنَّا آخَر األربع، أسرجوا يل محاري . خلفنا: وجد يف نفسه وقال

  .آيت رسول اهللا 
، أتذهب لتردَّ على رسول اهللا : فكلَّمه ابُن أخيه سهل فقال

فرجع ! أعلم، أوليس حسبك أن تكون رابَع أربع؟ ورسول اهللا 
  .)٢(لَّ عنه وأمر حبماره فح. اهللا ورسوله أعلم: وقال

ميسـح ظـاهَر ُخفَّْيـه     -رضي اهللا عنه -وعليُّ بن أيب طالب
لو كان الدِّيُن بالرَّأي لكان أسفلُ اخلُفِّ أوىل باملسح من «: ويقول

  .)٣(»ميسح على ظاهر ُخفَّْيه أعاله، وقد رأيت رسولَ اهللا 
كنَّا حناقل األرض «: يقول -رضي اهللا عنه -ورافُع بن خديج

فنكريها بالثُّلُث والرُّبع والطّعام املسـّمى،   ول اهللا على عهد رس
عن  هنانا رسول اهللا : فجاءنا ذات يوم رجلٌ من عموميت، فقال

  .)١(»، وطواعية اهللا ورسوله أنفع لنا)٤(أمر كان لنا نافًعا 
                              

  . وصححه، ووافقه الذهيب) ١/٤٢٠(، واحلاكم )٣/٢٠٦(رواه البيهقي ) ١(
  ).٢٥١١(رواه مسلم ) ٢(
  ).١/١٤٠(وصححه األلباين يف اإلرواء ) ١٦٢(رواه أبو داود ) ٣(
هو املزارعة اليت ال يكون الربح فيها حمدًدا بالنسبة وإمنا  الذي هناهم عنه النيب ) ٤(

لك اجلانب الشرقي من األرض، ويل اجلانب الغريب، فهذا ال : بالتعيني كأن يقول
= 



  

  ٢٣  بدعة إعادة فهم النص

وَهـمَّ أن   -رضي اهللا عنـه  -وملا أساء أحُدهم القولَ مع عمر
ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمـْر بِـالُْعْرِف   : ه تعاىليبطَش به، ذكََّره أحُدهم بقول

  ].١٩٩: األعراف[ َوأَْعرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني
واهللا ما جاوزها عمر حني «: رضي اهللا عنهما -قال ابُن عبَّاس

  .)٢(»تالها عليه، وكان وقَّافًا عند كتاب اهللا
عليه املاء ليتهيأ  –رمحه اهللا –وسكبت جاريةٌ لعلّي بن احلسني

لصالة، فسقط اإلبريق من يدها على وجهه، فشجَّه، فرفع رأَسـه  ل
  .َوالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ: إنَّ اَهللا عزَّ وجلَّ يقول: إليها، فقالت

  .قد كظمت غيظي: قال
  .قد عفوت عنك: قال َوالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ: قالت
  .)٣(ت حرة اذهيب فأن: قال َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني: قالت

وقد التزم سلُف هذه األمَّة هذا املنـهج الـذي كـان عليـه     
الصَّحابة؛ فكانت حالُهم قائمةً على التَّسليم للنُّصـوص الشَّـرعيَّة   

فكان من األصول املتَّفَق عليها بني الصَّحابة «وتلقِّيها بكامل الرِّضا؛ 
القـرآن،   والتَّابعني هلم بإحسان أنَّه ال يقبل من أحد قطّ أن يعارض
  .)٤(»ال برأيه، وال ذوقه، وال معقوله، وال قياسه، وال وجده

=                                
  . جيوز؛ ألنه قد يسلم هذا ويهلك ذاك أو العكس

  ).١٥٤٨(رواه مسلم ) ١(
  ).٤٦٤٢(رواه البخاري ) ٢(
  ).٤١/٣٨٧(دمشق  تاريخ) ٣(
  ).١٣/٢٨(جمموع الفتاوى ) ٤(



  
بدعة إعادة فهم النص ٢٤  

بل كانوا يسارعون لتطبيق النَّصِّ الشَّرعيِّ من غري تـردُّد وال  
  .شكٍّ

بينما حنن نسري بأرض الـرُّوم يف  : عن أيب املصبح املقرائّي قال
بد طائفة عليها مالك بن عبد اهللا اخلثعمّي، إذ مرَّ مالك جبابر بن ع

  .وهو يقود بغالً له -رضي اهللا عنهما -اهللا
  . أي أبا عبد اهللا، اركب؛ فقد محلك اهللا: فقال له مالك
أُصلح دابَّيت، وأستغين عن قومي، : رضي اهللا عنه -فقال جابر

َمن اغربَّت قـدماه يف سـبيل اهللا   «: يقول ومسعت رسول اهللا 
  .»حرَّمه اُهللا على النَّار

ث مل يسمعه الصَّوُت نـادى بـأعلى   فسار حىت إذا كان حي
  .اركب فقد محلك اهللا! يا أبا عبد اهللا: صوته

أُصلح دابَّيت، وأسـتغين عـن   : فعرف جابر الذي يريد، فقال
من اغربَّت قدماه يف سبيل «: يقول قومي، ومسعت رسول اهللا 
  .»اهللا حرََّمه اُهللا على النَّار

  .)١(ا أكثر ماشًيا منه فتواثب النَّاس عن دوابِّهم، فما رأيت يوًم
ومن قال منهم قوالً خيالف النَّصَّ الشَّرعيَّ رجع عنه مبجرَّد أن 

  .يبلَغه
 -)٢(رمحه اهللا -لقيُت ُزفََر بن اهلذيل: قال عبد الواحد بن زياد

                              
  ).٢/٤٣(، وصححه األلباين يف صحيح الترغيب )٤٦٠٤(رواه ابن حبان ) ١(
  . من أصحاب أيب حنيفة) ٢(



  

  ٢٥  بدعة إعادة فهم النص

  .صرمت حديثًا يف الناس وُضْحكةً: فقلت له
  وما ذاك؟ : قال
ئتم إىل أعظم ، مث ج»ادرؤوا احلدود بالشبهات«: تقولون: قلت

  .تقام بالشبهات: احلدود، فقلتم
  وما هو؟ : قال
: فقلـتم  )١(»ال ُيقتل مسلٌم بكافر«: قال رسول اهللا : قلت
  .يعين بالذِّمِّيِّ –يقتل به
  .فإنِّي أشهدك السَّاعةَ أنِّي قد رجعت عنه: قال

  .)٢(هكذا يكون العامل وقَّافًا مع النص : رمحه اهللا -قال الذهيب
قلَّ علُمه من السَّلَف كان إمياُنه وتصـديقُه بـالنَّصِّ    وحىت من
  .الشَّرعيِّ عظيًما

كنَّا يوًما نقرأ على شـيخ،  : رمحه اهللا -قال أبو إسحاق احلبَّال
  .)٣(»ال يدخل اجلنَّة قتَّات«: فقرأنا قوله 

فقام  –وهو علف الدَّوابِّ –وكان يف اجلماعة رجل يبيع القتَّ
  . اهللا من بيع القّتأتوب إىل: وبكى، وقال
ليس هو الذي يبيع القت؛ لكنَّه النَّمَّاُم الـذي َينقـل   : فقيل له

  .احلديثَ من قوم إىل قوم
                              

  ).٣٠٤٧(رواه البخاري ) ١(
  ).٨/٤٠(سري أعالم النبالء ) ٢(
  ).١٠٥(، ومسلم )٦٠٥٦(رواه البخاري ) ٣(



  
بدعة إعادة فهم النص ٢٦  

  .)١(فسكن بكاؤه، وطابت نفسه
وقد كان السَّلُف َيشـتدُّ علـيهم   «: رمحه اهللا -قال ابُن القَيِّم

  .)٢(»معارضةُ النُّصوص بآراء الرِّجال، وال ُيقرُّون ذلك
 -رضي اهللا عنه -كنَّا عند عمران بن حصني:  قتادة قالعن أيب

قال : يف رهط منَّا، وفينا بشري بن كعب، فحدَّثنا عمران يومئذ قال
  .»احلياء خٌري كلُّه«: رسول اهللا 

إنَّا لنجد يف بعض الكتب أو احلكمة أنَّ : فقال بشري بن كعب
  !منه سكينةً ووقاًرا هللا، ومنه ضعفاً

أال أراين أحدِّثك عن : امحرَّتا عيناه، وقال فغضب عمران حىت
  !؟)٣( وُتعارض فيه رسول اهللا 
  .فأعاد بشري، فغضب عمران: فأعاد عمران احلديثَ؛ قال: قال

  .)٤(إنَّه منَّا يا أبا ُنجيد، إنه ال بأس به: فما زلنا نقول فيه
رضـي اهللا   -ذكر عبادة بن الصَّامت: وعن أيب املخارق قال

  .هنى عن درمهني بدرهم لنَّيبَّ أنَّ ا -عنه
  .ما أرى هبذا بأًسا يًدا بيد: فقال فالن

                              
  .)١٨/٤٩٩(سري أعالم النبالء ) ١(
  ).٣/١٠٦٢(خمتصر الصواعق املرسلة ) ٢(
  .تأيت بكالم يف مقابلته وتعترض مبا خيالفه) ٣(
معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو ) إنه ال بأس به: (، قوله)٣٧(صحيح مسلم ) ٤(

  . زندقة أو بدعة أو غريها مما خيالف به أهل االستقامة



  

  ٢٧  بدعة إعادة فهم النص

، وتقول ال أرى به بأًسا، واهللا أقول قال النيب : فقال عبادة
  .)١(ال يظلين وإياك سقف أبًدا 
ال يزين الزاين حني «: حديث -رمحه اهللا -وملا ذكر ابُن املبارك

  .هذا؟ على معىن اإلنكارما : ، قال قائل)٢(»...يزين وهو مؤمن 
مينعنا هؤالء أن حنـدِّثَ  : وقال -رمحه اهللا -فغضب ابُن املبارك

ال؛ بـل  ! ، كلَّما جهلنا معىن حديث تركناهحبديث رسول اهللا 
  .)٣(نرويه كما مسعنا، وُنلزم اجلهل أنفسنا 
كنُت أقرأ حديثَ األعمش عن : قال أبو معاوية حممد بن خازم

  .ملؤمنني هارون الرَّشيدأيب صاحل على أمري ا
صـلى اهللا علـى   : قال رسول اهللا، قال هارون: فكلَّما قلت
  .سيدي وموالي

  .»)٤(...التقى آدم وموسى«: حىت ذكرُت حديث
  !أين التقيا يا أبا معاوية؟: فقال عمُّ هارون الرَّشيد

أتعترض علـى  : فغضب الرَّشيُد من ذلك غضًبا شديًدا، وقال
  . فأحضر ذلك. طع والسَّيفاحلديث، عليَّ بالنَّ

مث أمر . هذه زندقة: فقام الناس إليه يشفعون فيه، فقال الرَّشيد
                              

  ).٤٤٣(رواه الدارمي ) ١(
  ).٢٤٧٥(رواه البخاري ) ٢(
  ).١/٥٠٤(تعظيم قدر الصالة ) ٣(
  ).٤٧٣٦(رواه البخاري ) ٤(



  
بدعة إعادة فهم النص ٢٨  

  . بسجنه، وأقسم أن ال خيرج حىت خيربه من ألقى إليه هذا
فأقسم عمُّه باألميان املغلَّظة ما قال هذا له أحد؛ وإنَّما كانـت  

نـها،  فر اهللا وأتـوب إليـه م  هذه الكلمة بادرةً منِّي، وأنا أسـتغ 
  .)١(فأطلقه

: معلِّقًا على هذه القصَّة -رمحه اهللا -قال أبو إمساعيل الصَّابوينُّ
ويقابلها بالقبول  هكذا ينبغي للمرء أن يعظَِّم أخباَر رسول اهللا «

والتَّسليم والتَّصديق، وينكر أشدَّ اإلنكار على َمن يسلك فيها غـري  
مع َمن اعترض  -هللارمحه ا -هذا الطريق الذي سلكه هارون الرَّشيد

على طريق اإلنكار لـه  ) كيف(على اخلرب الصَّحيح الذي مسعه بـ 
واالبتعاد عنه، ومل يتلقه بالقبول كما جيب أن يتلقى مجيع ما يـرد  

  .)٢(»عن الرسول 
ونظر سعيد بن املسيب رمحه اهللا إىل رجل صلى بعد النداء من 

 يكن أحـدكم  إذا مل:  صالة الصبح فأكثر الصالة، فحصبه مث قال
: يعلم فليسأل؛ إنَّه ال صالةَ بعد النِّداء إال ركعتني، فانصَرَف، فقال

  يا أبا حممد، أختشى أن يعذَِّبين اُهللا بكثرة الصَّالة؟ 
  .)٣(بل أخشى أن يعذَِّبك اُهللا بترك السُّنَّة : قال

أنَّ رجالً  -رمحه اهللا -ومثله ما جاء عن اإلمام مالك بن أنس
  من أين أُْحرم؟ : جاءه فقال

                              
  ).٩/٢٨٨(سري أعالم النبالء ) ١(
  ).١١٧(عقيدة السلف وأصحاب احلديث ) ٢(
  ).١/٢١٤(الفقيه واملتفقه ) ٣(



  

  ٢٩  بدعة إعادة فهم النص

  .من حيث أَحرَم رسولُ اهللا : قال
  .فإن زدُت على ذلك: قال
  . فال تفعل؛ فإنِّي أخاف عليك الفتنة: قال
  .إنَّما هي أميال أزيدها! وما يف هذه من الفتنة؟: قال
فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَنْ : فإنَّ اهللا تعاىل يقول: قال
، وأيُّ فتنة أعظم ]٦٣: النور[ ُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَِليٌمُتِصيَب

  .)١(من أن ترى أنَّ اختياَرك لنفسك خري من اختيار اهللا ورسوله 
ومن التَّسليم للنُّصوص الشَّرعيَّة أن ال يتقدَّم اإلنسـانُ علـى   

َمُنوا لَا ُتقَدُِّموا َبـْيَن  َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآ: املشرِّع برأيه؛ كما قال تعاىل
؛ ]١: احلجرات[ َيَديِ اللَِّه َوَرُسوِلِه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم

فال يتقدَّم بني يديه بأمر، وال هني، وال إذن، وال تصرف، حىت يأمر 
  .هو، وينهى، ويأذن

يدي سنته بعد  وهذا باق إىل يوم القيامة مل ُينَسخ؛ فالتَّقدُُّم بني
وفاته كالتَّقدُّم بني يديه يف حياته، وال فرَق بينهما عنـد كـلِّ ذي   

  .عقل سليم
ال تقدِّم بـني يـدي   : تقول العرب: رمحه اهللا -قال أبو عبيدة

  .ال تعجلوا باألمر والنهي دونه: أي. اإلمام، وبني يدي األب
  .ال تأمروا حىت يأمر، وال تنهوا حىت ينهى: وقال غُريه

                              
  ).٢٢(الباعث يف إنكار البدع ) ١(



  
بدعة إعادة فهم النص ٣٠  

ذا كان رفُع األصوات فوَق صوته سبًبا حلبوط األعمال، فما فإ
  .)١(الظَّنُّ برفع اآلراء ونتائج األفكار على سنَّته وما جاء به 

فالسُّنَّةُ أجلُّ يف صدورهم من أن يقدِّموا «وهذه حالُ السَّلَف؛ 
ا، أو تناقًضا كالميا، أو خياالً صوفيا، عليها رأياً فقهًيا، أو حبثًا جدلي

أو قياًسا فلسفيا، أو حكًما سياسيا؛ فَمن قَدََّم عليها شيئًا من ذلك 
، )٢(»فباُب الصَّواب عليه مسدوٌد؛ وهو عن طريق الرَّشاد مصـدودٌ 

كنَّا عند الشَّافعيِّ، : مسعت احلميديَّ يقول: رمحه اهللا -قال البخاريُّ
  .فأتاه رجل فسأله عن مسألة

  .كذا وكذا  قضى فيها رسول اهللا: فقال
  !ما تقول أنت؟: فقال رجل للشافعي

ترى علـى  ! تراين يف بيعة! تراين يف كنيسة! سبحان اهللا: فقال
مـا  : ، وأنت تقولقضى رسول اهللا : أقول لك! وسطي زنارا؟
  .)٣(!تقول أنت؟

سأل رجلٌ الشَّافعيَّ عـن  : رمحه اهللا -وقال الرَّبيُع بُن سليمان
  .ذا وكذا عن النَّيبِّ يروى فيها ك: مسألة، فقال

  يا أبا عبد اهللا تقول به؟: فقال له السَّائلُ
يـا هـذا، أي أرض   «: فرأيت الشَّافعيَّ أرعد وانتفض، فقال

                              
  ).٢/٣٨٩(مدارج السالكني ) ١(
  ).٨(حادي األرواح ) ٢(
  ).٢/١٣(، أحاديث يف ذم الكالم وأهله )٥١/٢٨٧(تاريخ دمشق ) ٣(



  

  ٣١  بدعة إعادة فهم النص

حديثًا فلم أقل به؟  تقلُّين، وأي مساء تظلُّين، إذا رويُت عن النَّيبِّ 
  .)١(»نعم على الّسمع والبصر، نعم على السَّمع والبصر

َوالرَّاِسـُخونَ ِفـي   ند السَّلف تسليٌم تامٌّ للوحي؛ والتَّسليُم ع
؛ فهـم  ]٧: آل عمـران [ الِْعلْمِ َيقُولُونَ َآَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا

؛ فـال  يسلِّمون بكلِّ ما جاء عن اهللا تعاىل وما صحَّ عن رسوله 
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كحال أهل الكتاب ومن شـاَبَههم  

  .األهواءمن أهل 

                              
  ).٩/٦٠١(، حلية األولياء )١/٢١٨(الفقيه واملتفقه ) ١(



  
بدعة إعادة فهم النص ٣٢  

  موقف املعادين للنُّصوص الشَّرعيَّة

تلك مناذج من حال السَّلف يف السَّمع والطَّاعـة والتَّسـليم   
والقبول واخلضوع واإلذعان للوحي، فما هي يـا تـرى حـالُ    

  خصومهم؛ وخصوًصا هؤالء املتأخِّرين؟
  :أنَّهم على مرتبتني: اجلواب
والسُّنَّة؛ وهم  لنصوص الوحي من الكتاب] اجلاحدون: [األوىل

ثالثة أصناف؛ صنف ردَّ النَّصَّ الشَّرعيَّ مجلةً وتفصيالً، وصنف َردَّ 
ما خالف عقولَهم منها، وصنف ردَّ ما عـارض بعـض العلـوم    

  . والتَّجارب والعلم احلديث بزعمهم
  .فإن أعجزهم ذلك شكَّكوا يف صحَّة ما خالف أهواءهم منها

وحتريف معانيه ملا ] تأويل الوحي[املتسترون حتت ستار : الثَّانية
  .يتخوَّفون من محية الناس لدينهم

  .من أساسه] لفظ النَّصِّ[واملرتبة األوىل تقوم على تكذيب 
] معىن الـنَّصّ [فهي تكذيب  –وهي األخطر –أما املرتبة الثانية

  .الذي هو مراُد اهللا ورسوله منه
الـدِّين  وأصحاب هاتني املرتبتني يف احلقيقة يستهدفون أصـلَ  

باملقاومة واملعارضـة؛  ] االنقياُد واالستسالُم هللا ورسوله[الذي هو 
، والتَّأويل فيه عنـاد  ]لفظ النَّصِّ[فاجلحُد فيه عناد وعدم انقياد لـ 

  ].معىن النص[وعدم انقياد لـ 



  

  ٣٣  بدعة إعادة فهم النص

واالنقياد واالستسالم هو أصل الدِّين كلِّه؛ فحقيقُته االنقيـاُد  
  .التَّامُّ للفظ نصا ومعىن

ومن تأمَّل تاريَخ البدع واالحنرافات علـم أنَّ أكثـَر َضـالل    
املنتسبني لإلسالم مل يأت من جحد الوحي؛ وإنَّما من تأويل معانيه 
على غري مراد اهللا ورسوله؛ وهذه طريقةُ كثري من أهـل األهـواء؛   
كلَّما أعيتهم احليل يف ردِّ النُّصوص جلؤوا إىل التَّأويل الذي حقيقُته 

  .وتالعٌب بالنُّصوص حتريٌف
وحتريُف معاين النُّصوص مع إبقاء اللَّفظ على ما هو عليه مـن  

َيْسَمُعونَ كَلَـاَم اللَّـِه ثُـمَّ    : ُسَنن اليهود الذين َوَصفَهم اهللا بقوله
  ].٧٥: البقرة[ ُيَحرِّفُوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعقَلُوُه َوُهْم َيْعلَُمونَ

رب أنَّ هذه األمَّةَ تتبع َسَنَن َمن قبلـها  قد أخ وملا كان النَّيبُّ «
وجب أن يكون فيهم َمن ُيحرُِّف الكَلَم عن ... حذَو القَذَّة بالقَذَّة 

مواضعه؛ فَُيغيِّر معىن الكتاب والسُّنَّة فيما أخرب اُهللا به، أو أمـر بـه   
...«)١(.  

وهذا املسلُك من املزالق العظيمة اليت احنرف بسببها كثٌري مـن  
  .اسالنَّ

  : رمحه اهللا -قال ابُن القيِّم
   هذا وأصل بلية اإلسـالم مـن  

 تأويل ذي التحريف والبطالن  
                              

  ).٢٥/١٣٠(جمموع الفتاوى ) ١(



  
بدعة إعادة فهم النص ٣٤  

ومل َيزلَّ «: وقد لَخََّص ابُن برهان مفاسَد التَّأويل الفاسد بقوله
  .)١(»الزَّالُ إلَّا بالتَّأويل الفاسد

  وهل اختلفت األمم على أنبيائهم إلَّا بالتَّأويل؟
  ألمَّة فتنةٌ كبريةٌ أو صغريةٌ إلَّا بالتَّأويل؟وهل وقعت يف ا

  .)٢(وهل أُريقت دماُء املسلمني يف الفنت إلَّا بالتَّأويل؟
فباُب التَّأويل باٌب عريٌض دخل منه الزَّنادقةُ هلـدم اإلسـالم؛   
فحرَّفوا النُّصوَص وصرفوها عن ظواهرها، ومحَّلوها من املعاين مـا  

  .يشتهون
ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن، فَأَقرُّوا «: قال بشر املريسّي

  .)٣(»به يف الظَّاهر، مث صرِّفوه بالتَّأويل
وهبذا َتَسلَّطَ احملرِّفون على «: رمحه اهللا -قال ابُن أيب العّز احلنفّي

فسمَّوا التَّحريـَف  . حنن نتأوَّلُ ما ُيخالف قولَنا: النُّصوص، وقالوا
  .)٤(»...قَْبلَتأويالً؛ تزييًنا له وزخرفةً؛ لُي

ولقد عرف املسلمون خالل التاريخ فرقًا وأفراًدا سلكوا مسلَك 
حتريف النُّصوص عن معناها، وتأويلها تأويالً يتوافق مع أفكـارهم  
املنحرفة؛ كاملعتزلة واخلوارج والفرق الباطنيَّة وبعض املتصوِّفة؛ فما 

                              
  ).٤/٣١٧(نقله عنه الزركشي يف البحر احمليط ) ١(
  ).٥/١٢٧(إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٢(
  ).٣/٩(درء التعارض ) ٣(
  ).٢٣٢(شرح العقيدة الطحاوية ) ٤(



  

  ٣٥  بدعة إعادة فهم النص

اهللا ورعايته هلذا  ، ولوال محاية)١(تركوا شيئًا من أمر الدِّين إال أوَّلوه
  .الدِّين لَدَرَسْت معاملُه وضاعت حدوُده

لقد أَوَّلَ الضَّالُّون الواجبات فصرفوها عن وجهها، وهوَّنوا على 
أتباعهم رمَيها وراء ظهورهم؛ وأوَّلوا احملرَّمات تأويالً جرَّأَ العصـاةَ  
 على ارتكاهبا والولوغ فيها، وأَوَّلُوا نصوَص عذاب القرب ونعيمـه، 
والسَّاعة وأهواهلا، واملعاد، واحلشر، وامليزان، واجلنة والنار؛ حبيـث  

  .فَقَدت النُّصوُص تأثَريها يف نفوس العباد
وأَوَّلوا نصوَص الصِّفات تأويالً أضعف صلةَ العبـاد بـربِّهم،   
وأفقد النُّصوَص َهْيَبَتها؛ إذ َجَعلَها لعبةً يف أيدي املؤوِّلني، جيتهدون 

  .)٢(»هم يف صرفها عن وجهها بشتَّى أنواع التَّأويلليلَهم وهناَر
ومن األمثلة على االحنرافات يف فهم النُّصوص عند بعـض  

  : )٣(املتقدِّمني
ُخذْ ِمْن أَْمـَواِلهِْم  : الذين زعموا أنَّ قولَه تعاىل :مانعو الزَّكاة

َصلَاَتَك َسـكٌَن لَُهـْم    َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهْم َوُتَزكِّيهِْم بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ
يدل على أنَّ الزَّكاةَ ُتْدفَُع للنَّيبِّ ] ١٠٣: التوبة[ َواللَُّه َسِميٌع َعِلـيمٌ 

 فقط، فإذا مات فال زكاة.  
                              

ال يوجد نص إال وميكن تأويله، وال يعين التأويل هنا «: بل يرى حسن حنفي أنه) ١(
بالضرورة إخراج النص من معىن حقيقي إىل معىن جمازي لقرينة، بل هو وضع 

من العقيدة إىل : كتاب. »مضمون معاصر للنص؛ ألن النص قالب دون مضمون
  ).٣٩٨-١/٣٩٧(الثورة 

  . عمر سليمان األشقر. د) التأويل وخطورته(مقدمة كتاب : انظر) ٢(
  . حممد لوح. د) جناية التأويل الفاسد(للتوسع يف ذلك ينظر كتاب ) ٣(



  
بدعة إعادة فهم النص ٣٦  

  .على منعها -رضي اهللا عنه -ولذلك قاتلهم الصِّدِّيُق
  : والقرامطة الباطنية

  .بصلة الدَّاعي إىل دار السالم: فسَّروا الصَّالةَ
  . بإيصال احلكمة إىل املستحق: الزكاةو

  .بكتمان أسرارهم: والصيام
  .بالسفر إىل شيوخهم: واحلج
بـالتزام الشَّـرائع   : بالتََّمتُّع يف الدُّنيا باللَّذَّات، والنَّار: واجلنة

  .والدُّخول حتت أثقاهلا
بقـوى الـنَّفس   : وباطنية الفالسفة فسَّروا املالئكة والشَّياطني

  . اخلبيثةالطَّيِّبة و
وأنَّ نصوص املعاد والربزخ واجلنة والنار أمثال مضروبة لتفهيم 

  .العواّم، وال حقيقةَ هلا عندهم
 َوكَلََّم اللَّـُه ُموَسـى َتكِْليًمـا   : فسَّروا قولَه تعاىل: واملعتزلةُ

  .)١(جرحه بأظفار احملن وخمالب الفنت : أي] ١٦٤: النساء[
َواْعُبْد َربَّـَك َحتَّـى   : قولَه تعاىل وبعُض غالة الصُّوفيَّة فسَّروا

حىت تبلـغَ درجـةً معيَّنـةً يف    : ؛ أي]٩٩: احلجر[ َيأِْتَيَك الَْيِقُني
  .االقتراب منه، فإذا وصلتها فقد ارتفع عنك التَّكليف

]: ١٨: الغاشية[ َوإِلَى السََّماِء كَْيَف ُرِفَعْت: وأن معىن قوله
                              

  ).١/٦٢٤(الكشاف ) ١(



  

  ٣٧  بدعة إعادة فهم النص

 َوإِلَى الْجَِبالِ كَْيَف ُنِصَبْت، إىل األرواح كيف جالت يف الغيوب
أشار اهللا تعاىل إىل قلوب العارفني كيف أطاقـت  ] ٩١: الغاشية[

  .)١(محلَ املعرفة 
إِذَا ُزلْزِلَـِت  : وملا ُسئل بعُضهم عن احلجَّة يف الرَّقص؟ قـال 

  .)٢(]١: الزلزلة[ الْأَْرُض زِلَْزالََها
َوإِذْ : للذَّبح يف قوله تعـاىل  وفسََّر بعُض الغالة البقرةَ املطلوبةَ

] ٦٧: البقـرة [ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ َتذَْبُحوا َبقََرةً
  .رضي اهللا عنها -بأنَّها عائشة أمُّ املؤمنني
] ١٩: الـرمحن [ َمَرَج الَْبْحَرْينِ َيلَْتِقَياِن: وأنَّ املقصوَد بقوله

] ٢٢: الـرمحن [ ُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمْرَجـانُ َيْخُرعلي وفاطمة، 
  . احلسن واحلسني

  . بنو أمية: والشجرة امللعونة يف القرآن
بأنَّه تبشٌري بنيبٍّ  )٣(»إنه ال َنيبَّ بعدي«: وفسر بعضهم قوله 

  )!!ال(سيأيت بعَده اُمسه 
َيْدُخلُ  ،)٤(»َمْن َبدَّلَ ديَنه فاقتلوه«: إنَّ حديثَ: وقال بعُضهم

َمن انتقل من اليهوديَّة أو النَّصرانية إىل اإلسالم؛ وأنـه جيـب   : فيه
  !!قتلُه

                              
  ).٣٦٥(حقائق التفسري للسلمي ) ١(
  ).٢٣/٢٢٥(سري أعالم النبالء ) ٢(
  ).١٨٤٢(، ومسلم )٣٤٥٥(رواه البخاري ) ٣(
  ).٣٠١٧(رواه البخاري ) ٤(



  
بدعة إعادة فهم النص ٣٨  

فظاهرةُ حتريف معاين النُّصوص الشَّرعيَّة مل تنقطع عَرب الـزََّمن،  
  .وال تزال مستمرَّةً حىت وقتنا احلاضر



  

  ٣٩  بدعة إعادة فهم النص

 الدَّعوةُ للقراءة اجلديدة للنَّصِّ الشَّرعيِّ

يف هذا العصر ُمْحييةً منهج الباطنيـة   إنَّ من الفنت اليت ظهرت
الدَّعوة إىل إعادة قـراءة الـنَّّص   : القدامى بصورة عصرية حداثية
متواكبةً مع َتطَوُّرات احلياة  -بزعمهم -الشرعي قراءة جديدة تكون

  .املعاصرة ومتناسبةً معها
وهتدف هذه الدَّعوةُ إىل مراجعة شاملة للنُّصـوص الشَّـرعيَّة   

قراءةٌ ال يستعصي عليها شيٌء من أصول الدِّين وفروعه؛  كافَّةً؛ فهي
  .)١(بل حتَّى قضيَّة التَّوحيد يف اإلسالم قابلةٌ للتَّأويل والقراءة اجلديدة

وقد أدَّت هذه القراءات اجلديدة إىل حتريف معـاين القـرآن   
والسُّنَّة، ومناقضة قطعيَّات الشَّريعة؛ بل ومصاَدمة األصول املقـرَّرة  

  .ابتةالثَّ
  : وتأيت خطورةُ هذا االتِّجاه من ناحيتني

أنَّ هذه الدَّعوةَ قامت على أيدي أنـاس يتظـاهرون    :األوىل
؛ ]املفكِّر اإلسالمّي[باالنتساب هلذا الدِّين؛ بل ويتسمَّى بعُضهم بـ 

  ممَّا جيعل لدعوهتم رواًجا وقبوالً لدى كثري من النَّاس؛

                              
أنا ال أقول بالتَّراجع عن هذا ...«: يقول حممد أركون مناقًشا فكرةَ التَّوحيد )١(

التَّصوُّر معاذَ اهللا؛ ففي التَّوحيد املنزَّه املطلَق تتجلَّى عبقريَّةُ اإلسالم؛ وإنَّما أقول 
وهنا ... بإعادة تأويله؛ أي تأويله بشكل خمالف ملا ساد يف العصور الوسطى 

ألكُرب ملراجعة التُّراث اإلسالمّي كلِّه، ولتأسيس الهوت جديد يف يكمن الرِّهانُ ا
  ).٢٨١(قضايا يف نقد العقل الديين . »اإلسالم



  
بدعة إعادة فهم النص ٤٠  

داخل البيت اإلسـالميِّ مـن    فهي خطَّةٌ تقوم على التَّغيري من
خالل العبث بالنُّصوص الشَّرعيَّة بتحريفها وتفريغها مـن حمتواهـا   
احلقيقيِّ، ووضع احملتوى الذي يريدون؛ فهم َيطرحـون أفكـاَرهم   
  . وآراَءهم على أنَّها رؤى إسالميَّة ناشئة عن االجتهاد يف فهم الدِّين

 -فعن حذيفة بن اليمانمن أمثال هؤالء؛  ولقد حذَّرنا النَّيبُّ 
عن اخلري،  كان النَّاُس َيسألون رسولَ اهللا : قال -رضي اهللا عنه

  .وكنُت أسألُه عن الشَّرِّ خمافةَ أن يدركَين
يا رسولَ اهللا، إنَّا كنَّا يف جاهليَّة وَشرٍّ، فجاءنا اُهللا هبذا : فقلُت

  اخلري، فهل بعد هذا اخلري من َشرٍّ؟
  .»نعم«: قال
  بعد ذلك الشَّرِّ من خري؟وهل : قلت
  .»نعم، وفيه دخن«: قال
  وما َدَخُنه؟: قلت
  .»قوٌم َيهدون بغري هديي، تعرف منهم وُتنكر«: قال
  فهل بعد ذلك اخلري من شر؟: قلت
نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه «: قال

  .»فيها
  .يا رسول اهللا صفهم لنا: قلت



  

  ٤١  بدعة إعادة فهم النص

  .)١(»ويتكلَّمون بألسنتنا هم قوم من جلدتنا،«: فقال
فهم َيْسَتشهدون بالنُّصوص نفسها الـيت نستشـهد هبـا وال    

  . جيحدوهنا، ولكن ُيفَسِّروهنا تفسًريا مغايًرا لتفسري السَّلَف الصَّاحل
أنَّ هذه الظَّاهرةَ بدأت تتنامى يف عاملنا اإلسالميِّ اليوم، : الثَّانية

ف األقطار العربيَّة واإلسـالميَّة،  ويقوم بالّدعوة إليها أفراٌد من خمَتلَ
وتتلقَّف الصُُّحف وغُريها من وسائل اإلعـالم أقـوالَهم بـالتَّلَقِّي    

  . والقبول، وتعرض هلم املقابالت تلَو املقابالت
ومنهم عصرانيُّون، حداثيون، ليرباليون، وليربو إسالميني، وهم 

شَّريعة متشبعون مبذاهب فلسفية غربية، ويرومون إخضاَع نصوص ال
  . ملعطيات هذه املذاهب

وال يكاد خيلو بلٌد إسالميٌّ من ممثِّلني هلذه الطائفـة ومنـتمني   
  .إليها، يسريون على طريقتهم، ويرضعون من لباهنم

وهذه الدَّعوةُ دعوةٌ قدميةٌ جديدةٌ؛ فهي قدميةٌ لوجود جـذور  
 تارخييَّة هلا، وقد ظهر يف هذه األمَّة سابقًا َمـن حـاَولَ حتريـفَ   

  .النُّصوص عن معانيها بالتَّأويل الباطل
وجديدة ألنَّها تقوم على أسس وقواعد وتأصيالت منهجيَّة هلذا 
املنحى الباطل؛ فهي مصنٌع لتوليد املعاين الباطلة املوافقة لرغبـاهتم  

  .وأهوائهم، وحماولة شرعنتها وإجياد املستندات هلا
 سياق الشِّـعارات  وقد َحَملَ هذا االجتاُه شعاًرا هو األخطُر يف

؛ )التَّحديث والعصرنة لإلسالم(املطروحة يف هذا العصر؛ إنَّه شعار 
                              

  ).١٨٤٧(ومسلم ) ٧٠٨٤(رواه البخاري ) ١(



  
بدعة إعادة فهم النص ٤٢  

فهم يريدون منَّا ترَك ما أَْجَمَعْت عليه اُألمَّةُ من معاين القرآن والسُّنَّة 
لفهم جديد مغاير لفهم السَّلَف الصَّاحل يكون متناسًبا مع هذا العصر 

  .الذي نعيش فيه
حممد أركون عن كيفيَّة التَّعامل مع النُّصـوص  ولذلك ملا ُسئل 

 ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحـظِّ الْـأُْنثََيْينِ  : الواضحة غري احملتملة؛ كقوله تعاىل
يف مثل هذه احلالة ال ميكن فعل أي شيء إال «: ، قال]١١: النساء[

إعادة طرح مسألة التفسري القرآين؛ ال ميكننا أن نستمرَّ يف قبول ألَّا 
فعندما يستحيل تكيُُّف النَّصِّ مع العامل !! لمرأة قسمةٌ عادلةيكون ل

  .)١(»احلايل ينبغي العملُ على تغيريه
ال ضرورةَ للتَّقيُّد بالنُّصوص الشَّرعيَّة اليت «: ويقولُ حممَّد شحرور

أوحيت إىل حممد رسول اهللا يف كلِّ ما يتعلَّق باملتاع والشَّهوات؛ ففي 
النُّصوص تشريًعا ال يتناسب مع الواقع، ويعرقـل   كلِّ مرَّة نرى يف هذه

  .)٢(»مسرية الُنُمّو والتَّقَدُّم والرفاهية، فما علينا إال أن منيل عنه
فالرَّغبةُ يف مسايرة الواقع واالفتنان باحلياة الغربيَّة والتَّأَثُّر مبدارسـها  

والدِّارسة يف جامعاهتم مع ضـغوط األعـداء واجلهـل     )٣(الفلسفيَّة 
  .كلّ ذلك كان سبًبا يف ظهور هذه املدرسة التَّحريفيَّة - الشَّريعةب

                              
 Observateur) »لونوفيل أبسرفاتور«: حوار أجرته معه اجمللة الفرنسية) ١(

Nouvel)  ١٩٨٦فرباير.  
  ).٤٤٥(الكتاب والقرآن ) ٢(
فمن الواضح يف كتاباهتم االنبهار الشديد باحلضارة الغربية، وتطبيق فرضياهتا كأهنا ) ٣(

حقائق مسلَّمة ال تقبل النقاش؛ بل يعمد بعضهم إىل تفسري القرآن وفقًا هلذه 
تعترب نظرية أصل األنواع للعامل الكبري تشارلز دارون «: النظريات، يقول شحرور

  ).١٩٥(الكتاب والقرآن  »، أي تأويل آيات خلق البشرمنوذًجا ممتاًزا للتأويل



  

  ٤٣  بدعة إعادة فهم النص

 اُألسس اليت َبَنْت عليها هذه املدرسةُ منهَجها

أُُسٌس ومبادئ قامت عليها، وتسـعى  ] الباطنيَّة اجلُُدد[ملدرسة 
  . لنشرها والتَّرويج هلا يف كافَّة الوسائل املتاحة

  : ومن أهم هذه األسس
  .بالظَّنِّيَّة املطلَقة لداللة النَّصِّ الشَّرعيِّ القولُ: األوَّلُ

يقرِّر أصحاب هذه املدرسة أنَّ النَّصَّ الشَّرعيَّ كتاًبا وسنَّةً هو 
َنصٌّ ظَنِّيُّ الدِّاللة بصفة مطلَقة؛ فهو ال حيتمل معىن واحًدا فقط؛ بل 

  . هو مفتوح على احتماالت ألكثر من معىن من املعاين
؛ )١(م الذي ال حيتمل إلَّا داللة واحدة ال وجوَد له والنَّصُّ احملك

فََيَتَرتَّب عليه أنَّ أيَّ فهم للنَّصِّ الشَّرعيِّ ينبغي أن حيظى باالحترام؛ 
إذ ميكن أن يكون حقًّا، وليس مثة قراءات صحيحة وأخرى خاطئة؛ 

  .)٢(بل القراءاُت كلُّها صحيحةٌ
، وال ميكن أليِّ تفسري فالقرآنُ هو َنصٌّ مفتوٌح جلميع املعاين«

  .كما يقول أركون )٣(»أو تأويل أن يغلقَه أو يستنفَده بشكل هنائيٍّ
وبناًء على هذا فال َيحقُّ ألحد االدِّعاء بأنَّ ما توصَّل إليه مـن  
فهم هو الصَّحيح دونَ غريه؛ حىت لو كان هذا الفهُم انعقد عليـه  

                              
  ).٢٠(علي حرب : ، ونقد النص)٢٦١(النص القرآين، طيب تيزيين : ينظر) ١(
  ).١١٢(التراث والتجديد حسن حنفي : ينظر) ٢(
  ).١٤٥(تارخيية الفكر العريب اإلسالمي ألركون ) ٣(



  
بدعة إعادة فهم النص ٤٤  

  . إمجاُع األمَّة
العلماء واجملتهدين للنَّظَر يف معىن وأركون هبذا الكالم ال يدعو 

النُّصوص الشَّرعيَّة اليت حتتمل داللتها اللُّغويَّة أكثر من معـىن؛ بـل   
يدعو كلَّ فرد ألن تكون له قراءُته اخلاصَّةُ هلذا النَّصِّ ينتهي فيها إىل 

  .)١(ما َيْرَتضيه من مدلول حبريَّة مطلَقة ال حيتكم فيها إلَّا إىل ضمريه
إنَّ القراءةَ اليت أحلم هبا هي قـراءةٌ حـرَّةٌ إىل   «: قولولذلك ي

درجة التََّشرُّد والتََّسكُّع يف كلِّ االتِّجاهات؛ إنَّها قراءة جتد فيها كلُّ 
  .)٢(»ذات بشريَّة نفَسها
النَّصُّ يتَّسع للكلِّ، ويتَّسع لكـلِّ األوجـه   «: ويقول أحدهم

  .)٣(»واملستويات
النَّصُّ مقدٌَّس، والتَّأويـلُ  «: ون شعاروأنصاُر هذه املدرسة يرفع

؛ من حقِّ كلِّ مسلم أن يتعاملَ مع النَّصِّ بالطريقة اليت يراها؛ »حرٌّ
 َولَْيْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجُيـوبِهِنَّ : فكلمةُ اجليب يف قوله تعاىل

من املمكن أن َيفهَم منها شخٌص معىن، وغُريه معـىن  ] ٣١: النور[
ه معىن ثالثًا، ولكلٍّ قراءُته، وفَهُم السَّلف هلذه اآلية هـو  آخر، وغُري

  . قراءةٌ من هذه القراءات غري امللزمة

                              
 الذين يعيشون يف اجملتمع وبالغ بعضهم يف القول فرأى أن من حق غري املسلمني) ١(

النص القرآين، : اإلسالمي أن يفسروا القرآن مبا يوافق ثقافتهم ومعتقداهتم، ينظر
  ).٢٢٦(طيب تيزيين 

  ).٧٦(الفكر األصويل واستحالة التأصيل ألركون ) ٢(
  ).٤٥(نقد احلقيقة، على حرب ) ٣(



  

  ٤٥  بدعة إعادة فهم النص

فشحرور مثالً َيفهم منها أنَّها تعين ما كان مكوًَّنا من طبقتني، 
وعليه فحجاُب املرأة الشَّرعيُّ بـات مقصـوًرا وفقًـا للمـذهب     

؛ فاليت ترتدي )١(!!طني فقطالشَّحروريِّ على الفرج والثَّديني واإلب
لباًسا إىل أنصاف الفخذين، وتستر ما حتت الثَّديني واإلبطني هـي  

  !!امرأةٌ حمجََّبةٌ تنعم برضا اهللا وتنفيذ أوامره
 َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ فَـاقْطَُعوا أَْيـِدَيُهَما  : ويفسُِّر قولَه تعاىل

  .)٢(رقة بالسِّجن مثالً كفُّوا أيدَيهما عن السَّ: أي]: ٣٨: املائدة[
املعىن كفُّوا أيديهما عن السَّرقة بتوفري العيش الكرمي : وقال غريه

  .هلما
: القصص[ كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِلَّا َوْجَهُه: وُيفهم من قوله تعاىل

أنَّ هذا الكونَ َيحمل تناقضاته، وأنَّ املادَّةَ حتمـل تناقَضـها   ] ٨٨
سيتدمَّر وسيتبدَّل وسيهلك؛ ولكـن   معها؛ لذلك فإنَّ هذا الكونَ

  . هالكَه سيحوِّله إىل مادة أخرى
َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلَـَق  : وآخُر يفهم من قوله تعاىل

: الربوتون، وزوجهـا : النفس الواحدة] ١: النساء[ ِمْنَها َزْوَجَهـا 
  .)٣(اإللكترون 

                              
من وجهة نظره وأما الفهم واألنف والعينان فهي ). ٦٠٤(الكتاب والقرآن ) ١(

  .جيوب ظاهرة ال جيب سترها
  ).١٠٣-٩٩(حنو أصول جديدة، حممد شحرور ) ٢(
، وغفل عن تتمة اآلية املوضحة )١٣٦(القرآنُ والعلُم احلديث؛ لعبد الرَّزَّاق نوفل ) ٣(

، وأن اخلطاب إمنا هو للناس ]١: النساء[ َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجالًا كَِثًريا َونَِساًء: هلا
  . س للكونولي



  
بدعة إعادة فهم النص ٤٦  

َربَُّك فَاْخلَْع َنْعلَْيَك إِنَّـَك  إِنِّي أََنا : وغُريه َيفهم من قوله تعاىل
أنَّ املقصوَد بالنَّعلَني مها الـنَّفُس  ] ١٢: طه[ بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طًُوى

  .)١(واجلسُد؛ هوى النَّفس وملذَّات اجلسد
ولو سْرنا على منهج هذه املدرسة يف تفسري النُّصوص فسيؤولُ 

ال حـدَّ هلـا؛ ألنَّ    بنا األمُر إىل فوضى من اآلراء واألفكار الـيت 
  .النُّصوَص ال يتحصَّل من معناها شيٌء يضبطُه قانونٌ حسب قوهلم

وإذا كان القرآنُ كتاًبا مفتوًحا على مجيع املعاين كما يقولون؛ 
وباملقابـل  ! فما الفائدةُ من إنزاله ليكون منهاًجا وسبيالً للمؤمنني؟

واهلندسة وغريمها  هل حيقُّ أليِّ إنسان أن َيفهَم نصوَص علم الطِّبِّ
حسَب فهمه، وأن ميارَس هذه األنشطةَ عمليا يف أرض الواقـع إىل  

  !درجة التََّشرُّد والتََّسكُّع يف كلِّ االجتاهات؟
إنَّ هذا املبدأَ الذي تقوم عليه هذه املدرسةُ لو متَّ العملُ بـه يف  

تََّبـَع  َولَـوِ ا قراءة النُّصوص الهندمت احلياةُ االجتماعية بأكملها؛ 
الَْحقُّ أَْهَواَءُهْم لَفََسَدِت السََّمَواُت َوالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َبلْ أََتْيَنـاُهْم  

  ].٧١: املؤمنون[ بِِذكْرِِهْم فَُهْم َعْن ِذكْرِِهْم ُمْعرُِضونَ
وذلك ألنَّ هذه احلياةَ تقوم على ما تواضع عليه النَّـاُس مـن   

بينهم بناًء عليها، ولو انتفى ذلك وأصبح دالالت لغويَّة يتمُّ التَّفاهم 
كلُّ واحد يفهم معاين النُّصوص حبسب تأويله اخلاصِّ الذي يقتضيه 
تكويُنه الثَّقايفّ، فإنَّ النَّتيجةَ أن ال يدرَك أحٌد مدلولَ خطاب اآلخر؛ 

  . فينعدم التَّواُصلُ والتَّعاون؛ فضالً عن التََّديُّن
                              

  ).١٣٥(القرآن حماولة لفهم عصري ملصطفى حممود ) ١(



  

  ٤٧  بدعة إعادة فهم النص

هبذه القراءة أحكاَم القانون، وكلٌّ  كيف سُيطَبُِّق رجالُ القانون
  !منهم له قراءُته اخلاصَّةُ للقانون؟

وكيف سيحاكم الناس هبذا القانون، ولكلِّ واحد منهم قراءُته 
  اخلاصَّة به؟

وكيف سيعمل املتلقي لألوامر والنَّواهي من أيِّ جهـة مـن   
يله اللُّغوّي اجلهات، واحلال أنَّه قد يفهم األمر هنًيا، والنَّهي أمًرا بتأو

  الذَّايتِّ؟
وكيف سيتعلم املتعلمون مع أنَّهم قد يفهمـون ممـا يتلقـون    

  ويقرؤون خالف ما قصد املعلم أو الكاتب تبليغه إليهم؟
ماذا لو قدَّم أحُد أصحاب هذه الفكرة لتالميذه يف االمتحـان  
ن قصيدةَ املتنبِّي يف مدح سيف الدَّولة مثَّ َخطََر للتالميذ أن يكونوا م

هـذا  : [يف إجابتهم؛ فكتب أحـدهم ] القراءة املعاصرة[أصحاب 
مؤوِّالً كلَّ كالم املتنبِّي علـى قاعـدة االسـتعارة    ]. هجاء مقذع

  !!التََّهكُّميَّة
هذا غزل رقيق؛ فاملتنبِّي أسقط علـى سـيف   : [وكتب اآلخر

  !!].الدولة صورةَ األنثى اليت مل جيدها يف الواقع
صيدة يف الفخر؛ فالثنائية متومهة فقط، هذه ق: [وكتب الثَّالثُ

ــرى   ــا األخ ــيدة إال األن ــة يف القص ــيف الدول ــيس س   ول
(alter – ego) للمتنبِّي.[  

  !!وأمَّا الرَّابع فقدَّم الورقةَ بيضاء



  
بدعة إعادة فهم النص ٤٨  

كيف ميكن للمعلم أن يصحَِّح إجابات التَّالميذ بنـاًء علـى   
ميذ أن مذهبه؛ فإن حاكََمهم إىل معيار ما، فقد ناقض نفسه، وللتال

كيف حتاكمنا إىل فهمك، وقد أمليت علينـا أنَّ كـلَّ   : يقولوا له
  !القراءات مشروعةٌ؟

وإن سار مع منطق القراءة اجلديدة فهي الفوضـى ال حمالـة،   
وحىت الورقة البيضاء ينبغي أن تعطى درجة؛ ألنَّ سكوَت التلميـذ  

نصٍّ تراثيٍّ، عن اإلجابة تعبٌري استفزازيٌّ حداثيٌّ عن الثَّورة على كلِّ 
  .)١(ورفٌض لكلِّ إسقاطات عصريَّة على شاعريَّة املتنبِّي 

إنَّها الفوضى اليت ليس بعدها فوضى، والدَّمار للحياة املعرفيَّـة  
واالجتماعية الذي ليس بعده دماٌر، ولو كان األمُر كمـا يدَّعيـه   

، وال هؤالء على النَّحو الذي وصفنا، ملا كان للنَّصِّ الشَّرعيِّ فائدة
  .كان لتخصيص القرآن بلغة العرب مغزى

فهل ُيْعقَل أن يكون املراُد اإلهليُّ بالوحي الذي أنزله اهللا وحضَّ 
على اتِّباعه وأمر باالستسالم له وعاقب على اإلعراض عنه متروكًا 

  !لكلِّ إنسان يفهم منه ما يريد؟
هل ُيْعقل أن يكون جوهُر الوحي وأصولُ معانيـه تتنـاقض   

  !الُ يف تفسريها جذريا؟األجي
  :إهداُر فهم علماء األمَّة للنُّصوص الشَّرعيَّة: األساس الثَّاين

وهذا ناتٌج عن قوهلم بأنَّ فهَم السَّلف للنُّصوص الشَّـرعيَّة ال  
                              

  . مستفاد من شبكة التفسري والدراسات القرآنية) ١(



  

  ٤٩  بدعة إعادة فهم النص

يعدو أن يكون قراءةً من القراءات اليت َيحتملها النَّصُّ، وبالتايل فهي 
  .غُري ملزمة ألحد
وكلُّ التُّراث الفكرّي الذي خلَّفَـه السَّـلَُف   «: يقول التُّرايبُّ

  .)١(»الصَّاحلُ يف أمور الدِّين هو تراثٌ ال ُيلَتَزم به؛ وإنَّما ُيْسَتأَْنُس به
وهذا َتلَطٌُّف منه يف العبارة؛ أمَّا غُريه فيصرِّح بأنَّ فهَم الصَّحابة 

وأنَّهـم قـد   ، وتواىل اخلطأ بالتَّناقل إىل اليوم، )٢(كان فهًما خاطئًا 
  .)٣(غفلوا عن الوجه احلقِّ من اإلسالم 

                              
  ).١٠٥(جتديد الفكر اإلسالمي ) ١(
ويف مداخلة ألحد املفكرين الفرنسيني على حماضرة ألقاها حممد أركون يف فرنسا، ) ٢(

ن الفكرة احملورية حملمد أركون، واليت أعتقد أ«: »أرنالديز«يقول هذا املفكر وهو 
لقد وجدت يف تاريخ اإلسالم تركيبات : طاملا تناقشنا حوهلا يف املاضي هي التَّالية

تيولوجية وقانونية وتشريعية مجدت، وربَّما بدلت وشوهت التعاليم القرآنية اليت 
ا وتفكر كانت منفتحة وغنية متعددة االحتماالت، واليت ميكن للبشرية أن تتأمل هب

وأعتقد أنه إذ يقول ذلك يقول أشياء صحيحة، ولكنَّين ... فيها حىت يوم الدين 
سأدافع ولو للحظة عن كل أولئك الفقهاء والعلماء واملفسرين الذين طاملا 
درستهم، وعاشرت نصوصهم، سوف أذكر حممد أركون بأنَّ هؤالء الفقهاء 

نية وأنعشوها بتفاسريهم؛ إىل كانوا نشيطني جًدا، وأهنم حركوا النصوص القرآ
درجة أنَّه يصعب علينا اليوَم حىت باسم العلوم اإلنسانية أن جند فيها شيئًا آخر 

املفسرون يف العصر الكالسيكي «: مث يقول »...جديًدا غري الذي وجدوه 
لإلسالم كانوا قادرين على أن يستخرجوا من اآليات القرآنية كل ما هو مقال، أو 

إن املسلمني احملدثني الذين يستعريون : قريًبا، وهلذا السبب أقولمتضمن فيها ت
املناهج الغربية، كان أحرى هبم أن يكتفوا مبناهج أسالفهم من القدماء، فهي 
توصلهم بالدقة نفسها ألن يستخلصوا من اآليات القرآنية ما توصلهم إليه هذه 

الفكر : ينظر. »د أركوناملناهج التابعة للعلوم اإلنسانية واليت يتغىن هبا حمم
  . ، ترمجة هاشم صاحل)٣٢٧-٣٢٦(اإلسالمي نقد واجتهاد حملمد أركون 

وقد ألف عبد اجمليد الشريف كتاًبا خصه لشرح هذه الفكرة، واختار له عنواًنا يدل ) ٣(
= 



  
بدعة إعادة فهم النص ٥٠  

إىل مىت تظلُّـون علـى   : ويسخرون من فهم السَّلَف ويقولون
  الفهم الصَّحراويِّ البدويِّ للقرآن والسُّنَّة؟

اسـتجهال السـابقني األولـني    «: رمحه اهللا -قال ابن تيمية
تبحـروا يف  مل ي... واستبالههم، واعتقاد أهنم كانوا قوًما أمِّـيِّني  

حقائق العلم باهللا، ومل يتفطنوا لدقائق العلم اإلهلـي، وأن اخللـف   
هذا القول إذا تـدبره  ... الفضالء حازوا قصب السبق يف هذا كله 

  .)١(»اإلنسان وجده يف غاية اجلهالة؛ بل يف غاية الضاللة
َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َآِمُنوا كََمـا  : وحالُ هؤالء شبيٌه حبال املنافقني

َآَمَن النَّاُس قَالُوا أَُنْؤِمُن كََما َآَمَن السُّفََهاُء أَلَا إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاُء َولَِكْن 
  ].١٣: البقرة[ لَا َيْعلَُمونَ

املقصودون يف هذه اآلية هم الصحابة؛ فكلُّ َمن َسبَّهم ونسبهم 
إىل السَّفَه ونقص العلم واحلكمة فهـو السَّـفيه بـنصِّ القـرآن،     

حمجوبون عن معرفة مقادير السَّـلَف، وعمـق   «لواقعون يف هذا وا
علومهم، وقلَّة تكلُّفهم، وكمال بصائرهم، وتاهللا ما امتـاز عنـهم   
املتأخِّرون إلَّا بالتَّكَلُّف واالشتغال باألطراف اليت كانت مهَّةُ القـوم  
مراعاةَ أصوهلا، وضبطَ قواعدها، وشدَّ معاقدها، ومهمهم مشـمَّرة  

طالب العالية يف كلِّ شيء؛ فاملتأخِّرون يف شأن، والقـوم يف  إىل امل
  .)٢(»شأن آخر، وقد جعل اُهللا لكلِّ شيء قدراً

=                                
 ، فاإلسالم الذي جاء به النيب »اإلسالم بني الرسالة والتاريخ«: على حمتواه

  .حتقق يف التاريخ ليس هو اإلسالم الذي
  ).٥/١٠(جمموع الفتاوى ) ١(
  ).٧٦(شرح الطحاوية ) ٢(



  

  ٥١  بدعة إعادة فهم النص

وَيْزُعم بعُضهم أنَّ فهَم الصَّحابة والسَّلف للنُّصوص الشَّـرعيَّة  
كان مناسًبا لواقعهم وثقافة عصرهم، وال يتناسب مع عصرنا؛ وهذا 

آن نزلت بلغة عربيَّة ذات معان حمدَّدة قولٌ باطلٌ؛ فإنَّ نصوَص القر
 إِنَّا أَْنَزلَْناُه قُْرَآًنا َعَربِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ: يعقلُها العارفون هبذه اللُّغة

  .، مث جاءت السُّنَّة لتزيد املعاين اللُّغويَّة بياًنا]٢: يوسف[
 فسَّروا هذه النُّصوَص حبسب ما مث إنَّ أصحاَب رسول اهللا 

فهموا من لغة القرآن والسُّنَّة اليت كانت لغتهم، وحبسب ما مسعـوا  
، وحبسب ما شاهدوا من املناسبات اليت نزلـت  من رسول اهللا 

  .بسببها اآليات واألحوال اليت ذكرت فيها األحاديث
مثَّ جاءت األجيالُ تلَو األجيال من أئمَّة املسلمني وعلمـائهم  

ة هذا الفهَم نفَسه كما تدلُّ عليـه  لتفهم من نصوص الكتاب والسُّنَّ
مؤلَّفاُتهم؛ فالقولُ بأنَّهم فسَّروا النُّصوَص حبسب ثقافة عصـورهم  

  . جمرَُّد وهم تبطله احلقائق التَّارخييَّة
  ):تارخييَّة النَّصِّ الشَّرعّي(القول بـ : األساس الثالث

نـواه  ومعىن ذلك أنَّ ما تضمنته النُّصوُص الشَّرعيَّةُ من أوامر و
إنَّما كانت موجَّهةً إىل الناس املوجودين يف زمن نزول الـوحي، أو  
كانت حالُهم تشبه حالَ َمن نزل عليهم القرآن؛ وأمَّا َمـن جـاء   

  . بعَدهم وعاش واقًعا غَري واقعهم فال يشمله النَّصُّ الشَّرعيُّ
كما هو األمر يف  –فإذا تغريت أوضاع الناس يف جممل حياهتم 

فإنَّ تلك األحكاَم اليت يتضمَّنها النَّصُّ ليسـت   –اليوم  حياة الناس
متعلِّقةً هبم أمًرا وهنًيا، وهلم أن يتديَّنوا فهًما وتطبيقًا خبالفها؛ معتربين 



  
بدعة إعادة فهم النص ٥٢  

أنَّ ذلك هو الدِّين الصَّحيح يف حقِّهم، كما كانت تلك األحكـام  
: تُّـرايبُّ هي الدِّين الصَّحيح يف حقِّ املخاطبني زمَن النُّزول؛ يقول ال

وحنن أشدُّ حاجةً لنظرة جديدة يف أحكام الطَّالق والزَّواج نستفيد «
فيها من العلوم االجتماعيـة املعاصـرة، ونـبين عليهـا فقَهنـا      

  .)١(»...املوروثَ
موقُف القرآن الكرمي من املرأة كان موقفًا يف «: ويقولُ أحُدهم

املمكن جدا عصر معيَّن، ووضعت تلك القواعُد لعصر معيَّن، ومن 
أنَّ مثلَ هذه األشياء قد ال َيسمح العصـر الـذي نعـيش فيـه     

  .)٢(»بتطبيقها
وحنُن نعرف أنَّ النُّصوَص القدميةَ ليست مقطوعةَ «: وقال آخُر

الصِّلة باجملتمعات القدمية، وأنَّ نظاَم احلكم ومكانةَ املرأة وحقـوَق  
ذه النُّصوص تعبري عن اإلنسان وواجباته وعالقةَ الدِّين بالسُّلطة يف ه
  .»واقع قدمي مل يعّد موجوًدا ومل نعّد يف حاجة إليه

ويرى بعُضهم أنَّ ما فُرض من تفاصيل العبادات واملعامالت هو 
دون  أثٌر ملقتضيات البيئة احلجازيَّة البسيطة يف عصر الرَّسـول  

؛ فاإلنسانُ اليوَم يف حلٍّ من تلـك الفـروض   )٣(غريها من البيئات 
، )يا أيُّها النَّاس(ضى أوضاعه اجلديدة، واخلطاب القرآينّ بصيغة مبقت
، املقصود بالنَّاس هنا اجلماعة األوىل اليت كانت حتيطُ بـالنَّيبِّ  «

                              
  ).٢١(جتديد أصول الفقه اإلسالمي، حسن الترايب ) ١(
  ).١٠٢(حوار حول قضايا إسالمية، إقبال بركة ) ٢(
  ).٦١(اإلسالم بني الرسالة والتاريخ لعبد اجمليد الشريف ) ٣(



  

  ٥٣  بدعة إعادة فهم النص

  .)١(»واليت مسعت القرآن من فَمه َألوَّل مرَّة
كذلك من املالئم هنا إعادةُ النَّظَـر بـبعض   «: ويقولُ أحُدهم

الزمة لزماهنا، واليت ال ميكن تصوُّر تطبيقهـا  التَّشريعات الفقهيَّة امل
حالًيا بعد تطوُّر الفكر السِّياسيِّ العامليِّ، وعلى رأسها ما يعرف بـ 

فال جمالَ إلعمال مثل هـذا الفقـه املـرتبط    ]... فقه أهل الذِّمَّة[
  .»بظروف سالفة

إعادة النَّظَـر بـبعض التَّشـريعات الفقهيَّـة     «ويطالب بـ 
اليت كان تشريُعها مالزًما لواقعها االجتماعيِّ املختلـف  االقتصاديَّة 

كليَّةً عن واقعنا املعاصر، ويأيت على رأسها ما يتعلَّق بعمليَّات البنوك 
اليت متثِّل عصَب االقتصاد املعاصر؛ مثل العوائد على رؤوس األموال 

واليت كان اهلدُف من حترميها آنذاك محايـةَ الضُّـعفاء    )٢(املقرضة 
تاجني من أن ُتْسَتَغلَّ حاجُتهم إىل األموال لتمويل قُوهتم اليومّي؛ واحمل

فتتراكم علـيهم الـدُّيون ويسـتويل املقرضـون علـى بيـوهتم       
  .)٣(»ومزارعهم

وأحكاُم احلدود إنَّما أَْملَْتها الظُّروُف اليت كان عليها اجملتمـُع  
اسـتتباب  آنذاك؛ حيث كان اجملتمُع بدائيا ليس فيه دولةٌ تقوم على 

                              
  ).٣٠(الفكر األصويل ألركون ) ١(
الفوائد الربوية، ويتغافل هؤالء عمَّا لربا البنوك من أضرار على العامل، وال : يأ) ٢(

أدل على ذلك من األزمة املالية العاملية اليت ألقت بظالهلا على كل العامل شرقًا 
  .وغرًبا

، نشرته جريدة الرياض بتاريخ )جتديد اخلطاب الديين: (من مقال بعنوان) ٣(
  ).هـ٢٤/٩/١٤٢٧(



  
بدعة إعادة فهم النص ٥٤  

األمن؛ وإنَّما يتواثب فيه الناس بعُضهم على بعضـهم لالنتقـام؛   
أقلَّ احللول شرا، وأدناها َمَضرَّةً؛ ألنَّها على «: فتكون إقامةُ احلدود

ما فيها من وحشية متثِّل وقايةً جملتمع تلك الفترة ممَّا هو أسوأُ وأعنُف 
  .)١(»وأكثُر فظاعةً

ت أحوالُ اجملتمع، وُوجدت الدَّولةُ الـيت  وهذا يعين أنَّه إذا تغيَّر
تضبط األمن، وتوفَّرت السُّجون، أصبحت أحكام احلـدود الـيت   

  .)٢(تضمَّنها القرآن غري ملزمة للمخاطَبني هبذا النَّصِّ القرآينّ 
واحلجاب مل َيُعْد مالئًما للعصر بزعمهم، وال ملكانـة املـرأة   

ياة العامَّـة مـن مـدارس    وحترُّرها، واقتحامها لكافَّة جماالت احل
  .)٣(وجامعات ومعامل وإدارات وجتارات 

بل حىت العبادات قابلة للتَّغيري يف هذا العصر؛ فطريقةُ العبـادة  
اليت التزمها املسلمون زمَن نزول القرآن ليست ملزمةً ملـن يـأيت   
بعدهم إذا ما تغيَّرت ظروف احلياة؛ بل ميكنهم أن يأتوا من هـذه  

  . ئم ظروفَهم اجلديدةَالعبادات مبا يال
يؤدِّي صالَته على حنـو  «على سبيل املثال  فإذا كان النيبُّ 

                              
  ).٨٩(م واحلرية االلتباس التارخيي، حممد الشريف اإلسال) ١(
لت كثري من الدول حّد الّسرقة، وجعلت بدالً عن عقوبات أخرى بشرية لقد عطَّ) ٢(

وحنوه، فماذا كانت النتيجة؟ لقد امتألت السجون مبئات األلوف من  من السجن
اللصوص؛ ألنَّ ما وضعوه يف القوانني من عقوبات للسَّرقة ليست برادعة، ولن 

  . تكون أبًدا رادعة هلذا الداء املستشري
والواقع املشاهد اليوم يثبت أن ذوات احلجاب يتصدرن جبدارة وكفاءة يف كل ) ٣(

  . الت العلم والعمل اليت تليق بكرامتهن وخلقهنجمال من جما



  

  ٥٥  بدعة إعادة فهم النص

معني، إال أنَّ ذلك ال َيعين أنَّ املسلمني مضطَّرُّون يف كلِّ األمـاكن  
  .)١(»...واألزمنة والظُّروف لاللتزام بذلك النحو 

وبناًء على هذا املبدأ ستنتهي هذه القـراءةُ إىل أن ال يكـون   
لنُّصوص الشَّرعيَّة معىن ثابٌت؛ فما يفهم عند أهل زمن على أنَّـه  ل

مطلوٌب يصبح عند غريهم غَري مطلوب، وما ُيفهم عندهم على أنَّه 
غري مطلوب ُيفهم عند غريهم على أنَّه مطلـوب؛ نتيجـةَ َتَغيُّـر    

  .)٢(الثَّقافات بني األزمان 
القـرآن   وسبُب هذا الضَّالل يف الفهم يرجع لنظرهتم لنصوص

والسُّنَّة على أنَّها نصوٌص بشريَّةٌ تعاَمل كبقيَّة النُّصوص؛ فيجـري  
عليها ما جيري على غريها من النُّصوص، وختضع ملقتضيات التاريخ 

  .وتغيُّراته
إنَّ النَّصَّ القرآينَّ وإن كان «: ولذلك يقول نصر حامد أبو زيد

ا مقدًَّسا، إلَّا أنَّه ال خيرج عن كونه نصا؛ فلذلك جيب أن َيخضع نص
  .)٣(»لقواعد النَّقد األديبِّ كغريه من النُّصوص األدبيَّة

إنَّ القرآنَ ليس إلَّا نصا من مجلـة نصـوص   «: ويقول أركون
أخرى حتتوي على نفس مستوى التَّعقيد واملعاين الفوَّارة الغزيـرة؛  

وسيَّة، وكـل  كالتَّوراة واإلجنيل والنُّصوص املؤسسة للبوذيَّة أو اهلند
                              

  ).٦٣-٦٢(اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، عبد اجمليد الشريف ) ١(
  ).١٣٩(النصُّ، السُّلطة، احلقيقة، لنصر حامد أبو زيد ) ٢(
، بل قد صرح بأن )٢٤(مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن، نصر أبو زيد ) ٣(

  ).١٣٩( »نقد اخلطاب الديين«اهللا، كما يف كتابه القرآن بشري وليس من كالم 



  
بدعة إعادة فهم النص ٥٦  

نص تأسيسّي من هذه النصوص الكربى حظي بتوسُّعات تارخييَّـة  
  .)١(»معيَّنة، وقد حيظى بتوسُّعات أخرى يف املستقبل

ويف هذا من التَّلبيس ما فيه؛ فكيف َيستوي كتـاب اهللا مـع   
وكيف ُيقاس كالُم ربِّ ! الكتب احملرَّفة، أو تلك اليت اكتتبها بشر؟

ا كان وما سيكون على كالم اإلنسان الذي ال العاملني الذي علم م
إنَّ كالَم اهللا ال ميكن حصـُره وتقييـُده   ! يدرك من العلم إلَّا قليالً؟

بزمن معني؛ ألنَّ اَهللا أنزله ليكون دستوًرا للنَّـاس يف كـلِّ زمـان    
ومكان، وهو يعلم ما َيصلح لعبيده ويناسبهم يف مجيـع األزمنـة   

  .وهو السَّميع البصري واألحوال، ال خيفى عليه شيء
  ].١٤٠: البقرة[ أَأَْنُتْم أَْعلَُم أَمِ اللَُّهونقول هلؤالء 
القولُ بنسبيَّة احلقيقة، وعدم وجود حقيقـة  : األساس الرابع

  : مطلَقَة
فهم ال يؤمنون بوجود حقيقة واحدة ثابتـة يف كـلِّ زمـان    

الً، وما تظنُّـه  ومكان؛ بل احلقُّ نسيبٌّ؛ فما تراه حقًّا يراه غُريك باط
  .اليوَم صواًبا قد ال يكون كذلك غًدا

إنَّ القولَ أنَّ هناك حقيقةً إسـالميَّةً مثاليـةً   «: يقول أركون
وجوهريةً مستمرة على مدار التاريخ وحىت اليوم، لـيس إال ومهًـا   

  .)٢(»أسطورًيا ال عالقةَ له باحلقيقة والواقع

                              
  ).٣٦(الفكر األصويل حملمد أركون ) ١(
  ).٢٤٧-٢٤٦(الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ) ٢(



  

  ٥٧  بدعة إعادة فهم النص

ويوظِّفـون ذلـك   . ال أحَد َيملك احلقيقةَ املطلقـةَ : ويقولون
  ].قبول اآلخر[، و]الّتعددّية: [سياسيا يف شعاراهتم

اللَّادينيَّة واإلحلاد والفجور، ويرون أنَّه ال بدَّ : ويقصدون باآلخر
من التَّعامل مع مجيع هذه املفاهيم على قدم املسـاواة، وال داعـي   

املطلقةَ  لإلنكار على فكر ما، أو التَّشنيع على شذوذ ما؛ ألنَّ احلقيقةَ
لن تكون متقدًِّما أو صاحَب أمل يف «: غُري موجودة؛ يقول أحدهم

التَّقَدُّم إال إذا قبلت الرَّأَي على أنَّه حقيقةٌ، واحلقيقة على أنَّها مطلَقَة 
  .)١(»وليست نسبيَّة

أنَّه ال أحَد ميكنه القطُع بأنَّ رأَيـه أو  : وحاصلُ هذه املقوالت
رأَي غريه أو معتقَده خطأ قطًعا؛ وإنَّما غايةُ ما معتقَده هو احلقُّ وأنَّ 

ميكنه اجلزُم به أنَّ رأَيه صواب حيتملُ اخلطأ، وأنَّ رأَي غريه خطـأ  
  .)٢(حيتمل الصواب 

فما يراه حقًّا قد يراه اآلخر باطالً، وما يراه خًريا قد يراه اآلخر 
  .شرا؛ وهو ما ُيَسمَّى بنسبيَّة احلقيقة

فاحلقُّ قد يكون يف اإلسالم، وقد يكـون يف   وبناًء على قوهلم
  !غريه من الدِّيانات احملرَّفة أو الباطلة؟

احلقُّ قد يكون عند أهل السُّنَّة وقد يكون عند غريهم من أهل 
                              

  ).٣٤٧(من هنا يبدأ التغيري ) ١(
ال أحد حيتكر فيها : نعم، املسائل اليت يسوغ فيها االجتهاد يصح أن يقال فيها) ٢(

قويل صواب حيتمل اخلطأ، «: ه اإلمام الشافعي بقولهاحلق والصواب، وهو ما عنا
  .»وقول غريي خطأ حيتمل الصواب



  
بدعة إعادة فهم النص ٥٨  

  !البدع
ولذلك يرى بعُضهم أنَّ من حقِّ أيِّ مواطن يف دولة اإلسـالم  

  .)١(تغيَري دينه إذا اقتنع بغريه 
يت ُتقَرِّر بأنَّه ال أحد َيحتكر احلقيقةَ كافيـةٌ  وهذه املقوالُت ال

لنقض أصل اإلميان؛ ألنَّ أصولَ اإلميان مبنيَّةٌ على القطعيَّة واليقني؛ 
فَمن مل يوقن بتوحيد اهللا، فليس مبؤمن يف دين اهللا، وَمن مل يـوقن  
يقيًنا ال َشكَّ فيه بأنَّ اهللا فرٌد صمٌد ال شريَك له يف ملكه وخلقـه،  

  .ؤمن يف دين اهللافليس مب
ومن مل يوقن يقيًنا ال تردَُّد فيه بأنَّ القرآنَ معصوٌم من التَّحريف 

هو خاَتُم األنبياء والرُّسل، وأنَّ الوحَي قـد   والتَّبديل، وأنَّ النَّيبَّ 
  .انقطع مبوته، فليس مبؤمن يف دين اهللا

وقل مثلَ ذلك فيما سوى هـذا وذاك مـن أصـول الـدِّين     
فَذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا َبْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى  وقطعيَّاته؛
احلّق، ومـا  : ؛ فهما طريقان ال ثالث هلما]٣٢: يونس[ ُتْصَرفُونَ

  .عداه فهو الضَّالل
فاحلقُّ واحٌد ال يتعدَُّد، والضَّاللُ ألوان وأمناط، فماذا بعد احلقِّ 

  ؟إلَّا الضَّالل
ولو مل يكن مثَّةَ حقيقةٌ مطلَقةٌ لكان أمُر اهللا باتِّباع احلقِّ والتزامه 

َوأَنَّ َهـذَا  : عبثًا ال معىن له، ولو صحَّ هذا فما معىن قوله تعـاىل 
                              

  ).١٩٩٤، آب ٢٦٣(لقاء جريدة احملرر مع حسن الترايب، العدد : ينظر) ١(



  

  ٥٩  بدعة إعادة فهم النص

ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبُِعوُه َولَا َتتَّبُِعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعـْن َسـبِيِلِه   
؛ أين هذا الصِّراطُ ]١٥٣: األنعام[ ْم بِِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونَذَِلكُْم َوصَّاكُ

املستقيم الذي يأمرنا اُهللا باتِّباعه إذا كان ال أحَد ميلك احلقيقة، وأين 
هي تلك السُُّبلُ الضَّالَّة اليت هنانا عن اتِّباعها إذا كانـت احلقيقـةُ   

  !نسبيَّةً؟
زندقةٌ؛ ألنَّه يرفع األمـَر  وهذا املذهُب أوَّلُه سفسطةٌ وآخُره «

والنَّهَي واإلجياب والتَّحرمي والوعيد يف هـذه األحكـام، ويبقـى    
اإلنسانُ إن شاء أن ُيوجـب وإن شـاء أن ُيحـرم، وتسـتوي     

  .)١(»االعتقادات واألفعال؛ وهذا كفٌر وزندقةٌ
القـائلني هبـذا القـول     -رمحه اهللا -وقد َوَصَف ابُن اجلوزّي

عمت فرقةٌ من املتجاهلني أنَّه ليس لألشـياء  قد ز«: باجلهل، فقال
حقيقةٌ واحدةٌ يف نفسها؛ بل حقيقُتها عنَد كلِّ قوم على حسب ما 

  .)٢(»...يعتقد فيها 

                              
  ).١٤٥-١٩/١٤٤(جمموع الفتاوى ) ١(
  ).٥٤(تلبيس إبليس ) ٢(



  
بدعة إعادة فهم النص ٦٠  

  نتائُج القراءة املعاصرة

إنَّ الدَّعوةَ لقراءة جديدة ومعاصرة للنَّصِّ الشَّرعيِّ دعوةٌ هلـا  
  : ، ومن ذلك)١(نتائج خطرية 

مبصدر الدِّين؛ فهذه القراءةُ اجلديدةُ للنَّصِّ تفضي  نزُع الثِّقة -١
  . إىل نزع الثِّقة يف مصدر الدِّين قرآًنا وسنَّةً من النُّفوس

إلغاُء العمل بالقرآن الذي نزل ليكون مرجًعـا ومنـهاًجا    -٢
للناس؛ ألنَّ كلَّ إنسان سيفهم منه فهًما مغايًرا لفهم اآلخر؛ ممَّا َيْنُتُج 

ون هناك قانونٌ عامٌّ َيْحَتكم إليه مجيُع الناس؛ وذلـك  عنه أن ال يك
واضٌح عند االحتجاج على أحدهم بآية مـن التَّنزيـل؛ سـيقول    

هذه قراءة ممكنة للقرآن : أو. هذا فهمك لآلية وال يلزمين: مباشرة
  . من مجلة قراءات كثرية أخرى ممكنة

ابـن   رأي: قال ابن عباس أو غريه من السَّلَف قال: فإن قيل له
  .عباس قراءةٌ أخرى ممكنة

رفُع القرآن اإلهلّي مـن األرض، وال يبقـى إال   : فالنتيجة إذًا
من اآلية الذي هو ] مراُد اهللا[القراءات البشريَّة النِّسبيَّة احملَتَملة؛ وأمَّا 

  .احلقُّ الوحيد، فال ميكن الوصول إليه حسب زعمهم
تيَّة للـنَّصِّ  بفرض وجود داللة ذا«: يقول نصر حامد أبو زيد

                              
د إدريس الطعان أمح. د »العلمانيون والقرآن الكرمي«: لالستزادة يرجع كتاب) ١(

)٨٤٢-٨١٥.(  



  

  ٦١  بدعة إعادة فهم النص

القرآينِّ فإنَّه من املستحيل أن يدَّعي أحٌد مطابقـةَ فهمـه لتلـك    
؛ فبعد أن أنزل اُهللا علينا هذا القرآنَ ليكون نوًرا مبيًنـا  )١(»الدِّاللة

يهدينا ويرشدنا وخيرجنا من الظُّلمات إىل النُّور، حياول هؤالء قطع 
حالةَ وصول أحد مـن  تلك الصِّلة بني العباد وربِّهم، ويزعمون است

  .البشر إىل مراد اهللا
إنَّ النتيجةَ احلتميَّةَ هلذا القول أن يصبح القرآنُ والسُّنَّةُ ألفاظًا ال 
معاين هلا يرجع إليها، وبذلك تكون هذه األمَّةُ كغريها من األمـم  

رضـي اهللا   -اليت عطَّلت العملَ بالوحي اإلهليِّ؛ فعن زياد بن لبيد
  .وذاك عند أوان ذهاب العلم: شيئًا فقال النَّيبُّ ذَكََر : قال -عنه

يا رسول اهللا، وكيف َيذَْهُب العلم وحنن نقرأ القـرآن،  : قلت
  ونقرِّئه أبناَءنا، ويقرِّئه أبناؤنا أبناءهم إىل يوم القيامة؟ 

ثكلتك أمُّك يا ابَن أمِّ لبيد؛ إن كنُت ألراك من أفقه «: قال
ليهود والنصارى يقـرؤون التَّـوراةَ   رجل باملدينة، أََولَيس هذه ا

  .)٢(»واإلجنيلَ ال َينتفعون ممَّا فيهما بشيء
إلغاُء الفهم الصَّـحيح  : ومن أخطر نتائج هذه القراءة -٣
  : للدِّين

فالقراءةُ اجلديدةُ للنَّصِّ الشَّرعّي مبا أنَّها قراءةٌ حمّرفـة للـنّص   
ّي، ومبا أّننـا  باحتماالت غري متناهية، ومبا أّنها شأن شخصّي فرد

اآلن يف زمن تغيَّرت ظروفه تغيًُّرا َجذريا عمَّا كان عليه األمر مـن  
                              

  ).٢١٩(نقد اخلطاب الديين ) ١(
  ).٢٧٧(وصححه األلباين يف املشكاة ) ٤٠٤٨(رواه ابن ماجه ) ٢(
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قبل، فإنَّها ستكون قراءةً ناسخةً للدِّين الصَّحيح الذي تناقلْته أجيالُ 
  .)١(األمَّة من العهد النَّبويِّ إىل اآلن 

فهذه القراءةُ اجلديدةُ سينشأ عنها ديٌن ميكـن أن ُيَسـمَّى أّي   
  .شيء إلَّا اإلسالم

وقد اعتمد بعُض هؤالء احملرِّفني تعبًريا عن الفهم اجلديد للدِّين 
الوجـه الثَّـاين لرسـالة    «، أو »الرِّسالة الثَّانية لإلسالم«مصطلَح 
؛ إشارةً إىل أنَّ الرِّسالةَ األوىل هي اليت استقرَّ عليها فهـُم  »اإلسالم

ي الرسالةُ احلقيقيَّة اليت مل ُتفهـم،  األمَّة لإلسالم، والرسالةُ الثَّانية ه
واليت آن أوانُ فهمها لتكون هي الدِّين احلقُّ الذي تبشِّر به القـراءةُ  

  .)٢(اجلديدةُ 
إنَّ الفهَم اجلديَد للدِّين الذي تنتجه هذه القراءةُ هو فهٌم قـد  
َينتهي من حيث املبدأ إىل خمالَفة كلِّ ما هو سائد من فهم؛ سـواًء  

  .)٣(مُر باملرتكزات العقديَّة، أو بالشَّرائع واألخالق تعلَّق األ
فاإلسالُم الذي يتحدَّثون عنه يف هذه القراءة املعاصرة ليس هو 

                              
على عكس ما تنطق : (قابل للتغيري عندهم، يقول أركون »اهللا«بل حىت مفهوم ) ١(

وم اهللا املسلمة التقليدية اليت تفترض وجود إله حّي متعال ثابت ال يتغري، فإن مفه
ال ينجو من ضغط التارخيية وتأثريها، أقصد أنه خاضع للتحول والتغري بتغري 

  ).٢٠(مفهوم النص ). العصور واألزمان
الرسالة «وقد عنون حممود حممد طه كتابه الذي شرح فيه فهمه اجلديد للدين بـ) ٢(

ال يصلح  اإلسالم برسالته األوىل«: ، وألف رسالة أخرى بعنوان»الثانية يف اإلسالم
  .»إلنسان القرن العشرين

  ).١٣٤(النص، السلطة، احلقيقة، نصر حامد أبو زيد ) ٣(
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إِنَّ الـدِّيَن  : وقال اإلسالم الذي أنزله اهللا عزَّ وجلَّ على حممد 
لَّا ِمْن َبْعـِد َمـا   ِعْنَد اللَِّه الْإِْسلَاُم َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب إِ

َجاَءُهُم الِْعلُْم َبْغًيا َبْيَنُهْم َوَمْن َيكْفُْر بَِآَياِت اللَِّه فَـإِنَّ اللَّـَه َسـرِيُع    
َوَمْن َيْبَتغِ غَْيَر الْإِْسلَامِ ِديًنـا  : ، وقال]٩١: آل عمران[ الِْحَسابِ

؛ ]٥٨: آل عمـران [ رِيَنفَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الَْآِخَرِة ِمَن الَْخاِس
، بعكس ما )١(وإنَّما إسالٌم جديد منفتح، وغري مغلق، وغري مكتمل 

الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديـَنكُْم َوأَْتَمْمـُت   : عز وجل -أراده الباري
؛ فاإلسـالم  ]٣: املائدة[ َعلَْيكُْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم الْإِْسلَاَم ِديًنا

املستنري ليس من الضَّروريِّ أن يقوم على مخسـة   اجلديد العصريُّ
أركان؛ فالشَّهادتان يف الدِّين اجلديد ليس هلما مدلولٌ إمياينٌّ ألنَّـه  

ويف حقيقة األمر وطبقًا ملقتضيات العصر ال تعين الشهادة الـتلفظ  «
هبما أو كتابتهما؛ إنَّما تعين الشَّهادة على العصر، فليست الشَّهادتان 

ا لفظيا عن األلوهية والنُّبوَّة؛ بل الشَّهادةُ النَّظريَّة والشَّهادة إذن إعالًن
  .)٢(»العمليَّة على قضايا العصر وحوادث التَّاريخ

أمَّا اجلزء الثَّاين من الشَّهادة فليس من اإلسالم؛ ألنَّ املسـلمني  
هم الذين أضافوها؛ إذ كان اإلسالُم يف البداية دعوةً إىل لقاء لكـلِّ  

  .)٣(ديان األ
                              

اإلسالم ال يكتمل أبًدا؛ بل ينبغي إعادة حتديده وتعريفه داخل كل : (يقول أركون) ١(
قضايا يف نقد العقل الديين ...). سياق اجتماعي ثقايف، ويف كل مرحلة تارخيية 

)١٧٤.(  
  ).١/١٧(إىل الثورة حلسن حنفي  من العقيدة) ٢(
  ).٢٥(صوت الناس، حمنة ثقافة مزورة للصادق النيهوم : ينظر) ٣(
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وليس من الضَّروريِّ أن َيحتشَد النَّاُس مجاعات يف مسـجد   
، وليسـت  )١(إلقامة الصَّالة؛ وذلك ألنَّ الصَّالةَ مسألةٌ شخصـيَّةٌ 

، وقد فرضت أصالً لتليني عريكة العريب، وتعويده علـى  )٢(واجبةً 
؛ وهو ما غفل عنـه  )٤(، وُتغين عنها رياضة اليوغا )٣(الطَّاعة للقائد

  .)٥(لفقهاءا
وال بأَس من اجلمع بني الصَّالتني؛ ألنَّ األوضاع احلديثة جتعل 

  .)٦(االلتزاَم بالوقت متعذًِّرا يف كثري من احلاالت 
  .)٧(والزكاة أيًضا ليست واجبة وإنَّما هي اختيارية 

كما أنَّها ال تؤدِّي الغرَض؛ ألنَّها تراعي معهـوَد العـرب يف   
فهي َتَمسُّ الثروات الصَّغرية واملتوسـطة   حياهتم اليت كانوا عليها؛

  .)٨(...)أكثر ممَّا متسُّ الثَّروات الضَّخمة
  .)٩(والصوم كذلك ليس فرًضا وإمنا هو للتخيري 

                              
القراءة اجلديدة يف ضوء (قال أركون كما نقله عنه عبد الرزاق هوماس يف كتابه ) ١(

  ).١٦٩) (ضوابط التفسري
  ).٦٣(اإلسالم بني الرسالة والتاريخ عبد اجمليد الشريف ) ٢(
  ).١١١-١١٠(نص عبد اهلادي عبد الرمحن سلطة ال) ٣(
هي طريقة فنية تقوم على ممارسة بعض التمارين اليت حترر النفس من الطاقات ) ٤(

  . احلسية والعقلية، وتوصلها شيئًا فشيئًا إىل احلقيقة
  ).١٣٤-١٢٧(اإلسالم يف األسر الصادق النيهوم ) ٥(
  ).٦١- ٥٨( ال حرج، قضية التيسري يف اإلسالم، مجال البنا) ٦(
، وجوهر اإلسالم )٦٣(اإلسالم بني الرسالة والتاريخ عبد اجمليد الشريف ) ٧(

  ).٨-٧(للعشماوي 
  ).١٥١، ١٥٠(وجهة نظر للجابري ) ٨(
  ).٦٤-٦٣(، واإلسالم بني الرسالة والتاريخ )١٧٣(لبنات للشريف ) ٩(
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وهو مفروٌض على العريبِّ فقط؛ ألنَّه مشروطٌ بالبيئة العربيَّـة؛  
دينيَّـة  ولذلك فالصَّوُم بالنِّسبة للمسلم غري العريبِّ جمرَّد داللة وعربة 

؛ بل إنَّ الصَّوَم َيحرم على املسلمني يف العصر احلاضر؛ ألنه يقلِّل )١(
  .)٢(اإلنتاَج 

أما احلّج فليس من الضَّروري أن ُيقام بطقوسه املعروفة؛ إذ ُيغين 
  .)٣(عنه احلجُّ العقليُّ أو احلجُّ الرُّوحيُّ 

اءةُ وعلى هذا األساس من التَّأصيل للفهم اجلديد ألغت هذه القر
، باعتبارها أحكاًما تارخيية ال تناسب عصـرنا، وهـي   )٤(احلدوَد 

  .)٥(عقوبات وحشية مهجية بغيضة 
ونظاُم اإلرث الذي مييِّز بني الرَّجل واملرأة ال يتالءم مع هـذا  

  .)٦(العصر؛ فيجب أن ُيلغى 

                              
  ).١٠٩(سلطة النص لعبد اهلادي عبد الرمحن ) ١(
أصحابه للفطر يف رمضان يف وقت احلرب  دعوة النيب  ويعلق أركون على) ٢(

كما يف احلوار الذي أجرته معه ). وحنن كذلك يف حرب ضد التخلف: (قائالً
فرباير  (Observateur Nouvel)) لونوفيل أبسر فاتور: (اجمللة الفرنسية

١٩٨٦.  
  .م١٩٨٩، ٣٤، العدد )١/٢٣(أركون يف جملة الكرمي ) ٣(
): ١٧/٤/١٩٩٥(األملانية يف ) دير شبيغل( حوار أجرته معه جملة يقول الترايب يف) ٤(

هذه احلدود ال تقام اليوم يف السودان، ألن تفسرينا للشريعة متطور أكثر مما هو (
  ).عليه احلال يف البالد اإلسالمية األخرى

  ).٨٩(اإلسالم واحلرية، حممد الشريف ) ٥(
ستجابة ملتطلبات اجملتمع يف ذلك الوقت ألن إعطاء الذكر مثل حظ األنثيني كان ا) ٦(

  ).٥٥-٥٤(التراث واحلداثة للجابري : كما يقول اجلابري، ينظر
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نظام القوامة، نظام الطالق، نظام احلضـانة،  : وأنظمة األسرة
اإلجهاض، ال تنسجم مع تطـورات العصـر؛   نظام التعدد، حرمة 

ل واملساواة بـني الرَّجـل   فيجب أن ُتلَْغى أو ُتَعدَّل؛ ملنافاهتا للعد
  .)١(واملرأة

والقراءةُ املتأنِّيةُ للقرآن ال ميكن أن تؤدِّي إلَّا إىل منـع تعـدُّد   
، وانتهت هذه القراءةُ أيًضا إىل ما )٢(كما يقول أركون !! الزَّوجات
احةَ بعض أنواع من الزِّنا وإخراجه من دائرة التَّجرمي الـذي  ُيْشبه إب

يتحتَّم حصُر معـىن  «: أَثَْبَتْته قطعيَّات النُّصوص؛ فقال حممٌَّد الشَّريفُّ
الزِّنا يف العالقة اجلنسيَّة بني رجل وامرأة أحُدمها متزوٌِّج؛ ألنَّ هـذه  

  .)٣(»العالقةَ فقط ميكن اعتباُرها جنايةً
ت حمرَّمةً؛ ولكن مأموٌر باجتناهبا فقط؛ كما يقول واخلمُر ليس

، والرِّبا احملرَّم ما كان أضعافًا مضاعفةً )٤(العشماويُّ وحممَّد شحرور 
  .فقط

، وهكذا يتمُّ طمُس اإلسالم الرَّبَّاينّ الذي أُرسل به حممـد   
وإبراز اإلسالم املخترع بأركانه اجلديدة والعصـرية واملفتوحـة،   

األفهام والتَّأويالت، اليت ال تتوقف عند حدٍّ معـيَّن؛   والقابلة لكلِّ
                              

  ).٨٢(اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، عبد اجمليد الشريف ) ١(
 Observateur)) لونوفيل أبسر فاتور: (حوار أجرته معه اجمللة الفرنسية) ٢(

Nouvel)  ١٩٨٦فرباير.  
  ).٨٥(احلرية اإلسالم و) ٣(
، الكتاب والقرآن، حممد )١٢١(اإلسالم السياسي، حممد سعيد عشماوي ) ٤(

  ).٦٠٦(شحرور 



  

  ٦٧  بدعة إعادة فهم النص

ألنَّه ال حدوَد ميكن الوقوف عندها؛ فاإلميانُ أيًضا ليس هو اإلميان 
فاإلميانُ يف عصرنا يعين االنتقالَ إىل «الذي يقوم على ستَّة أركان؛ 

إدراك عميق ملنهجيَّة اخللق والتَّكوين كما يوضُِّحها اُهللا يف القرآن، 
  .)١(»وهي مرحلةٌ إميانيَّةٌ مل يصلها من قبل إلَّا الذين اصطفاهم اهللا

ويكفي أن يتحقََّق يف اإلميان املعاصر عند بعضهم ركنان فقط؛ 
اإلميان باهللا «: ، وعند البعض اآلخر)٢(وم اآلخر اإلميان باهللا والي: مها

  .)٣(»واالستقامة
والقصُد من ذلك هو إدخالُ النَّصارى واليهود يف مفهوم اإلميان 

  .واإلسالم، واعتباُرهم ناجني يوم القيامة
وعند طائفة ثالثة ُيفَتح اجملالُ للبوذيَّة وكلِّ األديـان الوضـعيَّة   

  .)٤(للدُّخول يف سفينة النَّجاة 
ألنَّه يعسر على املؤمن يف عامل اليوم أن ُيهمل التَّحدِّيَّات الـيت  
متثِّلها األديانُ األخرى املخالفة لدينه املوروث؛ فليس من احلكمـة  
اإلهليَّة أن أحكم أنا املسلم على ثالثة أرباع البشريَّة من معاصـري  

  .)٥(!غري املسلمني بالذِّهاب إىل اجلحيم؟
يشمل عندهم اليهـود والنصـارى   ) املؤمن(و ) املسلم(فلفظ 

                              
  ).٤٩٨-٢/٤٩٧(العاملية اإلسالمية الثانية أليب القاسم حاج محد ) ١(
  .حممد الشحرور) ٣١(حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ) ٢(
  . للعشماوي) ١٢١-١٠٩(جوهر اإلسالم ) ٣(
  ).٨٤(، والفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ألركون )٦٠(نافذة على اإلسالم  :ينظر) ٤(
  ).١٠١(لبنات لعبد اجمليد الشريف ) ٥(
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وغريهم؛ نظًرا لتطوُّر املفاهيم االجتماعية والوطنيـة والسياسـية،   
َتطَـوَّرت إىل معـىن    -واليت تعين التَّوحيد -)ملَّة إبراهيم(ومفهوم 

  .وحدة األديان
مل يعد هو التََّوجُّه بالعبادة إىل غـري   -عزَّ وَجلَّ -والشرك باهللا

وإنَّما أصبح يعين الثَّبات يف هذا الكون املتحـرِّك،   عز وجل؛ -اهللا
وعدم التَّطَوُّر مبا يتناسب مع الشُّروط املوضوعيَّة املتطوِّرة دائًمـا؛  

  .)١(فالتَّخلُّف شرٌك والتَّقدُّم توحيٌد 
  .)٢(إنَّ التَّوحيَد هو توحيُد األمَّة والفكر وليس توحيَد اآلهلة

قى مـن شـعب اإلميـان    وسـي والفنُّ مبا فيه من رقـص وم 
  .)٣(والتَّوحيد

والغيبيَّات عموًما كـالعرش والكرسـّي واملالئكـة واجلـّن     
والشَّياطني والصِّراط والسِّجلَّات وغري ذلك ليست إال تصـوُّرات  

  .)٤(أسطوريَّة 
والعالَُم اآلخُر أسطورةٌ اخترعها الكهنة ليسيطروا على النَّـاس  

  .)٥(وحيكموهم 
ليس هو البعـث بعـد    القرآن والنَّيبُّ والبعثُ الذي يريده 

                              
  ).٤٩٦(الكتاب والقرآن لشحرور ) ١(
  ).٥٧-٥٤(حوار املشرق واملغرب حلسن حنفي ) ٢(
  ).رسالية الفن... قيمة الدين (قاله حسن الترايب يف كتابه ) ٣(
  ).١٣٥(احلقيقة، نصر حامد أبو زيد النص، السلطة، ) ٤(
  ).٨٢(اإلسالم يف األسر للصادق النيهوم ) ٥(



  

  ٦٩  بدعة إعادة فهم النص

املوت؛ وإنَّما هو البعثُ من عامل الطُّفولة والتَّخلُّف إىل عامل التَّقدُّم 
  .)١(والوعي 

قد ال يكون البعث واقعةً مادِّيَّةً تتحرَّك فيها اجلبال، وخترج هلا «
األجساد؛ بل يكون البعثُ هو بعثُ احلزب وبعثُ األمَّـة وبعـثُ   

؛ فهو واقعةٌ شعوريَّةٌ متثِّل حلظةَ الَيقَظة يف احليـاة يف مقابـل   الرُّوح
  .)٢(»حلظة املوت والسُّكون

هو صورة فنِّيَّةٌ، الغايةُ منها «وحديثُ القرآن عن اللَّوح احملفوظ 
إثباُت تدوين العلم؛ فالعلم املدوَّن أكثُر دقَّةً من العلم احملفـوظ يف  

  .)٣(»هنالذَّاكرة، أو املتصوَّر يف الذِّ
وأنَّ املرَء لكي يكون مسلًما ال حيتـاج إىل اإلميـان بـاجلّن    

  .)٤(واملالئكة؛ فاإلميان ما وقر يف القلب وصدَّقه العملُ 
اجلنة والنار مها النعيم والعذاب يف هذه الدنيا، وليس يف عامل «و

آخر حيشر فيه اإلنسان بعد املوت؛ الدُّنيا هي األرض، والعالَم اآلخر 
رض؛ اجلنةُ ما يصيب اإلنسان من خري يف الدُّنيا، والنَّاُر مـا  هو األ

أمور املعاد هـي الدراسـات   «، و)٥(»يصيب اإلنسانَ من شرٍّ فيها
املستقبلية بلغة العصر، والكشف عن نتائج املستقبل ابتـداًء مـن   

                              
  ).١٠٧-١٠٦(اإلسالم يف األسر للصادق النيهوم ) ١(
  ).٤/٥٠٨(من العقيدة إىل الثورة حلسن حنفي ) ٢(
  ).٤/١٣٥(من العقيدة إىل الثورة ) ٣(
  ).٩٣(يف فكرنا املعاصر حلسن حنفي ) ٤(
  ).٤/٦٠١( الثورة من العقيدة إىل) ٥(



  
بدعة إعادة فهم النص ٧٠  

  .)١(»حسابات احلاضر
صـراُع  : أن املقصود بالنفخ يف الصور، وقيـام السـاعة  «و

  .)٢(»املتناقضات
أمَّا احلور العني وامللذات فهي تعبري عن الفن واحلياة بـدون  «
  .)٣(»قلق

تفسري النُّصوص الشَّـرعيَّة بالتَّـأويالت   : فطريقةُ هؤالء القوم
  .؛ فحسبهم ذلك بطالًناالفاسدة املتضّمنة تكذيب الرسول 

سيكون يف آخر أميت أنـاس  «: وقد صدق فيهم قولُ النَّيبِّ 
  .)٤(»ا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم، فإيَّاكم وإيَّاهمحيدِّثونكم م
، كـذّابون،  )٥(يكون يف آخر الزَّمان دجَّـالون  «: ويف لفظ

يأتونكم من األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم، فإّيـاكم  
  .)٦(»وإّياهم، ال يضلّونكم، وال يفتنونكم

الذي أخرب به  وأمَّا زعُم بعضهم بأنَّ هذا من التَّجديد يف الدِّين
إنَّ اَهللا يبعث هلذه األمَّة على رأس كلِّ مائة سنة «: بقوله النَّيبُّ 

                              
  ).٤/٦٠٥(من العقيدة إىل الثورة حلنفي ) ١(
  ).٢٣٧، ٢٣٦(الكتاب والقرآن ) ٢(
-١٤٠(العنف واملقدس واجلنس يف امليثولوجيا اإلسالمية لتركي علي الربيعو ) ٣(

١٤١.(  
  ).٦(رواه مسلم ) ٤(
مسي دجاالً لتمويهه على الناس وتلبيسه وتزيينه الباطل، لسان العرب ) ٥(

)١١/٢٣٦.(  
  ).٧(رواه مسلم ) ٦(



  

  ٧١  بدعة إعادة فهم النص

، فليس بصحيح؛ ألنَّ املقصـوَد بالتَّجديـد   )١(»َمن جيدِّد هلا ديَنها
 إحياء ما اندرس من معامل هذا الدِّين الذي كان عليـه الـنَّيبُّ   

 )٢(ديد خمتـَرع  وأصحابه وَمن تبعهم بإحسان، ال اإلتيان بدين ج
  .وأصحابه وأئمة القرون املفضلة يتناقض مع ما كان عليه النيب 

فالدِّين أصلُه ثابٌت ال يتبدَّل وال يتغيَّر؛ ولكـن تعلـق األدران   
واألوهام واألغالط بالدِّين يف عقول الناس وتصرفاهتم هو الـذي  

  .حيتاج إىل جتديد
راءة اجلديـدة  وقد صدر عن جممع الفقه اإلسالميِّ خبصوص الق

  : للقرآن ما يلي
إنَّ جملَس جممع الفقه اإلسالمّي الدَّويلّ املنبثق عـن منظَّمـة   «

دولـة  (املؤمتر اإلسالمّي املنعقد يف دورته الّسادسة عشـرة بـُدّيب   
هـ، ١٤٢٦ربيع األول  ٥ –صفر  ٣٠) اإلمارات العربية املتحدة

ـ  ٢٠٠٥) إبريل(نيسان  ١٤ – ٩املوافق  ه علـى  م، بعـد اطِّالع
البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع القراءة اجلديدة للقرآن 
وللنُّصوص الدِّينيَّة، وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله، 

  : قرَّر ما يلي
إنَّ ما يسمَّى بالقراءة اجلديدة للنُّصوص الدِّينيَّـة إذا أدَّت  : أوالً

                              
  ).٢٧٥٥(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٤٢٩١(رواه أبو داود ) ١(
وقد صرح حسن حنفي بأن التجديد يكون بإعادة بناء هذا الدين من جديد، ) ٢(

جيب تغيري تلك النظرية املوروثة طبقًا حلاجات العصر، ابتداء من علم : (فقال
  ).٦١(تجديد التراث وال). أصول الدين
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ىل أقوال شـاذَّة حبيـث   ولو باالستناد إ -لتحريف معاين النُّصوص
ُيَعدُّ  -خترج النُّصوص عن اجملمع عليه، وتتناقض مع احلقائق الشرعية

بدعةً منكََرةً وخطًرا جسيًما على اجملتمعات اإلسـالميَّة وثقافتـها   
وقيمها، مع مالحظة أنَّ بعَض َحَملة هذا االتِّجاه وقعوا فيه بسبب 

وس بالتَّجديد غري املنضـبط  اجلهل باملعايري الضَّابطة للتَّفسري أو اهل
  . بالضَّوابط الشَّرعيَّة

وتتجلَّى بوادُر استفحال اخلطر يف تبنِّي بعض اجلامعات منـهَج  
هذه القراءات، ونشر مقوالهتا مبختلف وسائل التَّبليغ، والتَّشـجيع  
على تناُول موضوعاهتا يف رسائل جامعيَّة، ودعـوة رموزهـا إىل   

دوات املشبوهة، واإلقبال على ترمجة مـا  احملاضرة واإلسهام يف النَّ
كتب من آرائها بلغات أجنبيَّة، ونشر بعض املؤسَّسـات لكتبـهم   

  . املسمومة
أصبح التََّصدِّي لتيار هذه القراءات من فروض الكفايـة،  : ثانًيا

  : ومن وسائل التََّصدِّي هلذا التَّيَّار وحسم خطره ما يلي
مواجهة هذا اخلطر الـدَّاهم،  دعوة احلكومات اإلسالميَّة إىل * 

وجتلية الفرق بني حرية الرأي املسؤولة اهلادفة احملترمة للثوابت، وبني 
احلرية املنفلتة اهلدَّامة؛ لكي تقوم هذه احلكومات باتِّخاذ اإلجراءات 
اللَّازمة ملراقبة مؤسَّسات النَّشر ومراكز الثَّقافة ومؤسَّسات اإلعالم، 

وعية اإلسالميَّة العامَّـة يف نفـوس الـنشء    والعمل على تعميق التَّ
والشباب اجلامعي والتَّعريف مبعايري االجتهاد الشَّـرعيِّ والتَّفسـري   

  .الصَّحيح وشرح احلديث النَّبوّي
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لإلرشاد إىل ] مثل عقد ندوات مناقشة[اتِّخاذ وسائل مناسبة * 
ـ  هاد التََّعمُّق يف دراسة علوم الشَّريعة ومصطلحاهتا، وتشجيع االجت

  .املنضبط بالضَّوابط الشَّرعيَّة وأصول اللُّغة العربيَّة ومعهوداهتا
  .توسيع جمال احلوار املنهجيِّ اإلجيايبِّ مع محلة هذا االتِّجاه* 
تشجيع املختصِّني يف الدِّراسات اإلسالميَّة لتكثيف الـرُّدود  * 

ة مناهج العلميَّة اجلادَّة ومناقشة مقوالهتم يف خمتلف اجملاالت؛ وخباصَّ
  .التَّعليم
توجيُه بعض طلبة الدِّراسات العليا يف العقيـدة واحلـديث   * 

والشَّريعة إىل اختيار موضوعات رسائلهم اجلامعيَّة يف نشر احلقائق 
  .والرَّدِّ اجلادِّ على آرائهم ومزاعمهم

تكوين فريق عمل تابع جملمع الفقه اإلسالميِّ الـدَّويلِّ، مـع   * 
للمؤلَّفات يف هذا املوضوع ترصد ما ُنشر فيـه   إنشاء مكتبة شاملة

والرُّدود عليه؛ متهيًدا لكتابة البحوث اجلادَّة، وللتَّنسيق بني الدَّارسني 
فيه ضمن خمتلف مؤسَّسات البحث يف العامل اإلسالميِّ وخارجـه،  

  .)١(»واهللا أعلم

                              
  .١٤٦قرار رقم ) ٤/١٦(جملة جممع الفقه اإلسالمي ) ١(
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  أصحاُب القراءة اجلديدة واملصطلَحات الغريبة   

التَّشـدُّق  : العامَّة على أصحاب هذا املنهج إنَّ من املالحظات
  . باأللفاظ، والتََّمعُّك باملصطلحات بقصد اإلغراب

ومن طُُرقهم الشَّائعة يف كتبهم ومصنَّفاهتم ختُم املصـطلحات  
  .إلعطائها مدلوالت جديدة وغريبة ال يعرف أحد غريهم) وِيَّة(بـ 

  . سلفوّي: سلفويَّة، والسلفي إىل: فالسلفيَّة تتحول إىل
  .أصولَويُّون: أصولويَّة، واألصوليُّون: واألصولية إىل
  . نصويُّون: والنَّصِّيُّون إىل
  . ماضوية: واملاضي إىل

يتحوَّل إىل تارخيوّي، أو النزعة التارخيويَّـة،  : التاريخ والتارخيّي
إسـالموي أو  : واألخالقية تصبح األخالقويـة، واإلسـالمي إىل  

  . إسالموية
صحوٌب بأسلوب ماكر يف استعمال املصـطلحات  كلُّ ذلك م

الغامضة كالغنوصية، واألبستمولوجية، واإلمربيقيـة، واألنسـنة،   
واملستقبلوية، واألنطولوجية، والبلشفية، واملنشفية، والديالكتيكيـة،  
والسيوكوالستيكية، والزمكانية، وامليكانزماتية، والسـيميولوجية،  

  . واهلرمونوطيقية، والدمياغوجية
؛ فترى ]لوجيا[ندهم شغٌف شديٌد بالكلمات اليت تنتهي بـوع

على املستوى السايكولوجي والسوسيولوجي : (أحَدهم يقولُ مثالً



  

  ٧٥  بدعة إعادة فهم النص

  ).واإلنتربولوجي
وألفاظ كثرية غريها انبهر هبا كثري من السُّذَّج مـن املـثقَّفني،   

ـ  م يف وظنُّوها علًما؛ فالكَْتها ألسنُتهم يف اجملالس، وَرَسَمتٍٍْها أقالُمه
  !!متنوِّرون، متحضِّرون، عصريُّون: الكتب؛ لكي ُيقالَ عنهم

والقُرَّاُء ال ميلكون إلَّا أن يشهدوا هلم بالعلم والتََّعمُّق فيه؛ مـع  
  .أنَّهم ال يفهمون شيئًا من كالمهم

إنَّ أخوَف ما أخاف على أمَّيت كلُّ منـافق  «: وكما قال 
  .)١(»عليم اللِّسان

هاشـم  [فسهم يعترفون بعدم فهمهم هلا؛ فـ والعجُب أنَّهم أن
بأنَّه مل يستطع « )٢(الذي ترجم كتَب حممد أركون َيْعَترُف ] صاحل

) ٣(سنوات، وبعضها بعد ) ١٠(أن يفهم هذه املصطلحات إلَّا بعد 
سنوات من الدِّراسة يف املعاهد الفرنسيَّة، حىت استطاع أن يتصـوَّر  

  .»معناها كما أراد مستعملوها

                              
  ).٢٣٩(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ١٤٣(رواه أمحد ) ١(
  ).أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر(يف مقدمته لكتاب ) ٢(



  
بدعة إعادة فهم النص ٧٦  

  أصول من 

  وقواعد أهل السُّنَّة يف فهم 

  النُّصوص الشَّرعيَّة

لقد جاء اإلسالُم بقواعد واضحة لفهم النُّصوص الشَّرعيَّة، حىت 
  .ال تزلَّ األقداُم أو تضلَّ األفهام

وهذه القواعد ركيزةٌ رئيسةٌ لصحَّة االستدالل، وال يسـتطيع  
ا استقام فهُمه لدالئل إال إذ املرُء أن يعرف مراَد اهللا ومراَد رسوله 

  . الكتاب والسُّنَّة
  .وما حدثت األفكاُر واآلراُء والضَّالالُت إلَّا بسبب سوء الفهم

ولو ُتركت النُّصوُص للنَّاس كُلٌّ يفهم منها حسبما ُيمليه عليه 
فهُمه وعقلُه، لَشطَّ النَّاُس يف الفهم شططًا بعيًدا؛ لذلك كان الُبـدَّ  

  .م هبا يف فهم النُّصوصمن أصول علميَّة نلتز
  : من هذه األصول

وجوُب الرُّجوع ملنـهج السَّـلف الصَّـاحل يف فهـم      :أوالً
  : النُّصوص الشَّرعية
ملاذا جيب علينا اتِّبـاُع منـهج السَّـلف دون    : قد َيقول قائل

أليسوا بشًرا كسائر البشر؛ فلمـاذا خنصُّـهم بوجـوب    ! غريهم؟
  ! االتِّباع؟



  

  ٧٧  بدعة إعادة فهم النص

  .هم رجالٌ وحنن رجالٌ: الكتَّاب اليوموكما يقول كثٌري من 
إنَّ السَّلَف الصَّاحلَ قد متيَّزوا بأمور مل تتوفَّر يف غريهـم  : فنقول

من هذه األمَّة؛ فكانوا ميثِّلون الفهَم الصَّحيَح والتَّطبيَق العمليَّ ملـا  
  . جاء يف الكتاب والسُّنَّة

عدَّة على وجوب  وقد دلَّت األدلَّةُ الشَّرعيَّةُ الكثريةُ من جهات
  : الرُّجوع لفهم السَّلف لنصوص الكتاب والسُّنَّة، ومن ذلك

أنَّ اَهللا توعََّد من خالف طريقهم ومنـهجهم بالعـذاب    -١
َوَمْن ُيَشاِققِ الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَّبِْع غَْيـَر  : األليم

: النساء[ ا َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًرياَسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني ُنَولِِّه َم
؛ فَمن سلك طريقًا يف الفهم خمالفًا لطريق املؤمنني فقد توعََّده ]١١٥

 َسبِيلِ الُْمـْؤِمنِنيَ : اُهللا بالعقاب األليم، وأوَّلُ َمن يدخل يف قوله
السَّـابِقُونَ  َواملؤمنون األوائل الذين رضي اُهللا عنهم بنصِّ القرآن؛ 

الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِضَي اللَُّه 
َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي َتْحَتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 

  ].١٠٠: التوبة[ أََبًدا ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم
ووالةُ  َسنَّ رسولُ اهللا «: رمحه اهللا -قال عمر بن عبد العزيز

األمر بعَده ُسَنًنا األخذُ هبا اتِّباٌع لكتاب اهللا، واستكمالٌ لطاعة اهللا، 
وقوَّةٌ على دين اهللا، ليس ألحد من اخللق تغيُريها، وال تبديلها، وال 

هو مهتد، ومن استنصر هبـا  النَّظر يف شيء خالَفَها؛ َمن اهتدى هبا ف
فهو منصور، ومن تركها اتَّبع غَري سبيل املؤمنني، وولَّـاه اُهللا مـا   

  .)١(»تولَّى، وأصاله جهنَم وساءت مصًريا
                              

  ).٦/٣٢٤(حلية األولياء ) ١(



  
بدعة إعادة فهم النص ٧٨  

: أََمَر باتِّباعهم والسَّري على منهجهم يف قولـه  أنَّ النَّيبَّ  -٢
ليهـا  فعليكم بسنَّيت وسنَّة اخللفاء الرَّاشدين املهديِّني، عّضوا ع«

  .)١(»بالنَّواجذ
سـنَّةَ   وقد قـرن رسـولُ اهللا   «: رمحه اهللا -قال ابُن القيِّم

أصحابه بسنَّته، وأمر باتِّباعها كما أمر باتِّباع سنَّته، وبالغ يف األمر 
  .)٢(»هبا حىت أمر بأن ُيَعضَّ عليها بالنَّواجذ

اء، اتَّقوا اَهللا يا معشَر القرَّ«: قال -رضي اهللا عنه -وعن حذيفة
وخذوا طريَق َمن كان قبلَكم؛ فلعمري لئن اتَّبعتموه لقـد سـبقتم   

  .)٣(»سبقًا بعيًدا، ولئن تركتموه مييًنا ومشاالً لقد ضللتم ضالالً بعيًدا
   أسري خلف ركاب الّنجـب ذا عـرج  

 مؤمِّالً كشَف ما القيـُت مـن عـوج     
   فإن حلقُت هبم من بعـد مـا سـبقوا   

 ك مـن فـرج  فكم لربِّ الـورى يف ذا   
ــا ــر األرض منقطًع ــُت بظه    وإن بقي

 فما علـى َعـَرج يف ذاك مـن حـرج      
أنَّ السَّلَف الصَّاحلَ هم أفضل هذه األمَّة وخُريهـا علًمـا    -٣

خُري النَّاس قرين، مث الذين يلـوهنم، مث الـذين   «: وعمالً؛ قال 
                              

 صحيح اجلامع وصححه األلباين يف) ٣٩٩١(وأبو داود ) ٢٦٠٠(رواه الترمذي ) ١(
)٤٣١٤.(  

  ).٤/١٤٠(إعالم املوقعني ) ٢(
  ).٣/١٨٤(جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ) ٣(



  

  ٧٩  بدعة إعادة فهم النص

  .)١(»يلوهنم
رة ملن تـدبَّر  ومن املعلوم بالضَّرو«: رمحه اهللا -قال ابُن تيمية

الكتاَب والسُّنَّة وما اتَّفق عليه أهل السُّنَّة واجلماعـة مـن مجيـع    
الطَّوائف، أنَّ خَري قرون هذه األمَّة يف األعمال واألقوال واالعتقاد 
وغريها من كلِّ فضيلة أنَّ خَريها القرنُ األوَّلُ، مثَّ الذين يلـوهنم، مث  

من غري وجـه، وأنَّهـم     الذين يلوهنم؛ كما ثبت ذلك عن النَّيبِّ
أفضلُ من اخللف يف كلِّ فضيلة من علم، وعمل، وإميان، وعقـل،  
ودين، وبيان، وعبادة، وأنَّهم أوىل بالبيان لكلِّ ُمْشـكل؛ هـذا ال   
يدفعه إلَّا َمن كابر املعلوم بالضَّرورة من دين اإلسالم، وأضـلَّه اُهللا  

هم فوقنا يف كلِّ : سالتهعلى علم، وما أحسن ما قال الشَّافعيُّ يف ر
علم، وعقل، ودين، وفضل، وكلِّ سبب ينال به علم، أو يدرك به 

  .)٢(»هدًى، ورأُيهم لنا خٌري من رأينا ألنفسنا
أنَّ التَّمسَُّك مبا كانوا عليه سبٌب للنَّجاة عند وقوع الفـنت   -٤

 -رضي اهللا عنـهما  -واالختالف والتَّفرُّق؛ عن عبد اهللا بن عمرو
إنَّ بين إسرائل تفرَّقت علـى ثنـتني   «: ال رسول اهللا ق: قال

وسبعني ملَّة، وتفترق أمَّيت على ثالث وسبعني ملَّة؛ كلُّهم يف النَّار 
  .»إلَّا ملَّة واحدة

  ومن هي يا رسول اهللا؟: قالوا

                              
  ).٢٤٥٨(رواه البخاري ) ١(
  ).٤/١٥٧(جمموع الفتاوى ) ٢(



  
بدعة إعادة فهم النص ٨٠  

  .)١(»ما أنا عليه وأصحايب«: قال
تِّبـاع  وهذا يدلُّ على أنَّ فيصلَ التَّفريق بني احلقِّ والباطـل با 

  .الصَّحابة فيما كانوا عليه
مـن غريهـم؛    أهنم أعلُم مبراد اهللا تعاىل ومراد رسوله  -٥

  . وهذه من أهمِّ مميِّزاهتم اليت جتعل منهَجهم وطريقَهم هو املقدَُّم
ملا خصَّهم اُهللا تعاىل به من توقُّد األذهان، وفصـاحة  «: وذلك

اإلدراك وسـرعته،  اللِّسان، وسعة العلم، وسهولة األخذ، وحسن 
  .وحسن القصد وتقوى الرَّبِّ تعاىل

فالعربيَّةُ طبيعُتهم وسليقُتهم، واملعاين الصَّـحيحة مركـوزةٌ يف   
فطرهم وعقوهلم، وال حاجةَ هبم إىل النَّظر يف اإلسناد وأحوال الرُّواة 
وعلل احلديث واجلرح والتَّعديل، وال إىل النَّظَر يف قواعد األصـول  

يِّني؛ بل قد غُُنوا عن ذلك كلِّه؛ فليس يف حقِّهم إال وأوضاع األصول
  : أمران

  .قال اهللا تعاىل كذا وقال رسوله كذا: أحدمها
  .معناه كذا وكذا: والثاين

وهم أسعد النَّاس هباتني املقدِّمتني، وأحظى األمَّة هبما؛ فقواهم 
  .)٢(»متوفِّرةٌ جمتمعةٌ عليهما

قرُب من غريهم؛ ألنَّ القرآنَ وهم إىل فَهم النُّصوص ودالالهتا أ
                              

  ).٩٤٧٤(واحلديث حسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٢٦٤١(رواه الترمذي ) ١(
  ).٤/١٤٩(إعالم املوقعني ) ٢(



  

  ٨١  بدعة إعادة فهم النص

بني ظهرانيهم يبيِّن هلم ما نزل  والنَّّيب  )١(َيَتَنزَّل عليهم بألسنتهم 
  . إليهم، وما أشكل عليهم يف شتَّى مسائل الدِّين

؛ كما قـال  »لفظ القرآن ومعناه« وقد أخذوا عن الرسول 
  .)٢(رمحه اهللا  -ابُن تيمية

نيه، وقواعده وضوابطه، وتركهم فتعلَّموا القرآنَ بنصوصه ومعا
على ملَّة قومية مستقرَّة، وحمجَّة بيضاء ناصعة، ال خفاء فيها  النَّيبُّ 

قد تركُتكم على البيضاء ليلُها «وال غموض، وال لبس وال إهبام؛ 
؛ فكلُّ ما خفي وأشكل )٣(»كنهارها، ال يزيغ عنها بعدي إلَّا هالٌك

  .حاب رسول اهللا واشتبه فبياُنه وجالُؤه يف علم أص
كيـف  «: رضي اهللا عنهم -قال عمر بن اخلطاب البن عبَّاس

  !ختتلف هذه األمَّة ونبيُّها واحد، وقبلتها واحدة؟
يا أمَري املؤمنني؛ إنَّما أُنزل «: رضي اهللا عنهما -فقال ابن عبَّاس

علينا القرآنُ فقرأناه، وعلمنا فيمن نزل، وإنَّه سيكون بعدنا أقـواٌم  
القرآنَ وال يدرون فيَمن نزل، فيكون هلم فيه رأي، فـإذا  يقرؤون 

                              
والذي «: أنه قال -رضي اهللا عنه -ا يؤكِّد هذا ما جاء عن عبد اهللا بن مسعودوممَّ) ١(

ال إله غريه ما من كتاب اهللا سورة إال أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إال أنا 
أعلم فيم أنزلت، ولو أعلم أحًدا هو أعلم بكتاب اهللا مين تبلغه اإلبل لركبت 

  ).٢٤٦٣(رواه مسلم يف صحيحه . »إليه
عرضت القرآن ثالث عرضات على ابن عبَّاس، «: وى ابُن إسحاق عن جماهد، قالور

سري أعالم النُّبالء . »أقفه عند كلِّ آية، أسأله فيم نزلت، وكيف كانت
)٤/٤٥٠.(  

  ).١٣/٣٨٤(جمموع الفتاوى ) ٢(
  ).٧٨١٨(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٤٣(سنن ابن ماجه ) ٣(



  
بدعة إعادة فهم النص ٨٢  

  .)١(»...كان هلم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا
فلهذا كلِّه جيب على كلِّ نـاظر يف  «: رمحه اهللا -قال الشَّاطيبُّ

الدَّليل الشَّرعيِّ مراعاة ما فهم منه األولون، وما كـانوا عليـه يف   
  .)٢(»صَّواب، وأقوُم يف العلم والعملالعمل به؛ فهو أحرى بال

فالعلُم النَّافُع من «: رمحه اهللا -وقال احلافظُ ابُن رجب احلنبلّي
ضبطُ نصوص الكتاب والسُّنَّة وفهـم معانيهـا،   : هذه العلوم كلِّها

والتَّقَيُّد يف ذلك باملأثور عن الصَّحابة والتَّابعني وتابعيهم يف معـاين  
ورد عنهم من الكالم يف مسائل احلـالل  القرآن واحلديث، وفيما 

  .)٣(»واحلرام، والزُّهد والرَّقائق واملعارف وغري ذلك
وال جيوز إحـداثُ  «: رمحه اهللا -وقال احلافظ ابُن عبد اهلادي

تأويل يف آية أو سنَّة مل يكن على عهد السَّلف، وال عرفوه وال بيَّنوه 
يف هـذا وضـلُّوا عنـه،     لألمَّة؛ فإنَّ هذا يتضمَّن أنَّهم جهلوا احلقَّ

  .)٤(»واهتدى إليه هذا املعترض املستأخر
َمن فسَّر القرآنَ أو احلديث وتأوَّله «: رمحه اهللا -وقال ابُن تيمية

على غري التَّفسري املعروف عن الصَّحابة والتَّابعني، فهو مفتر علـى  
ب اهللا، ملحٌد يف آيات اهللا، حمرٌِّف للكلم عن مواضعه؛ وهذا فتٌح لبا

الزَّندقة واإلحلاد، وهو معلوم الـبطالن باالضـطرار مـن ديـن     
                              

  ).١٠٣(بن سالم  فضائل القرآن للقاسم) ١(
  ).٣/٧٧(املوافقات ) ٢(
  ).٦(فضل علم السلف ) ٣(
  ).١/٤٩٧(الصارم املنكي ) ٤(



  

  ٨٣  بدعة إعادة فهم النص

  .)١(»اإلسالم
وأمَّا القولُ بأنَّ السَّلَف بشٌر غري معصـومني فكيـف ُنلـَزم    

  باتِّباعهم؟
أنَّ العصمةَ للمنهج ال لألفراد؛ فاألفراُد غُري معصومني؛ : فجوابه

خله خللٌ، وال أمَّا املنهُج الذي ساروا عليه فهو املعصوم الذي ال يد
يعتريه نقٌص؛ ألنَّ األمَّةَ ال جتتمع على ضاللة، وملخَُّص منـهجهم  
اتِّباُع الكتاب والسُّنَّة وعدُم معارضتهما بآراء الرِّجال واعتماد لغـة  

  .العرب أساًسا يف فهم هذين األصلني
الرُّجوُع إىل لغة العرب يف فهم املراد مـن كـالم اهللا   : ثانًيا

فقد شاء اُهللا تعاىل أن تكون رسالُته اخلامتـة إىل  ؛ وكالم رسوله 
 إِنَّا أَْنَزلَْناُه قُْرَآًنا َعَربِيـا لََعلَّكُـْم َتْعِقلُـونَ   البشريَّة باللُّغة العربيَّة، 

 ِكَتاٌب فُصِّلَْت َآَياُتُه قُْرَآًنا َعَربِيا ِلقَـْومٍ َيْعلَُمـونَ  ، ]٢: يوسف[
: فصـلت [ اُه قُْرَآًنا َعَربِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَإِنَّا َجَعلَْن، ]٣: فصلت[
٣[ ، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلـون. ] ٣: الزخـرف[ ،
   َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َوَهذَا ِكَتاٌب ُمَصـدٌِّق ِلَسـاًنا

  ].١٢: األحقاف[ ْحِسنَِنيَعَربِيا ِلُيْنِذَر الَِّذيَن ظَلَُموا َوُبْشَرى ِللُْم
وقد يكون من وجوه احلكمة يف ذلك أنَّ هذه اللُّغةَ َبلََغـت يف  
سلَّم اللغات اإلنسانيَّة الذّروةَ يف سعة األلفاظ، ويف ثراء أسـاليب  
النَّظم؛ ممَّا َجَعلَها أكفأَ اللُّغات يف محل املعاين، وأقدرها على أدائها؛ 

يف تراكيب تلك األلفاظ، ويف أسـاليبه  فالقرآنُ عريبٌّ يف ألفاظه، و
                              

  ).١٣/٢٤٣(جمموع الفتاوى ) ١(



  
بدعة إعادة فهم النص ٨٤  

ومعانيه؛ فمعاين كتاب اهللا تعاىل موافقةٌ ملعاين كالم العرب، كما أنَّ 
ألفاظَه موافقةٌ أللفاظها، وهلذا فال ميكن ألحد أن يفهم كـالَم اهللا  

  .ورسوله إلَّا من هذه اجلهة
م فعلى النَّاظر يف الشَّريعة واملـتكلِّ «: رمحه اهللا -قال الشاطيبُّ

أن ال يتكلََّم يف شيء من ذلك حىت يكون ... فيها أصوالً وفروًعا 
فإن مل يبلـغ  ... عربيا، أو كالعريبِّ يف كونه عارفًا بلسان العرب 

ذلك فحسُبه يف فهم معاين القرآن التَّقليُد، وال حيسن ظنه بفهمـه  
  .)١(»دون أن يسأل فيه أهل العلم به

هديهم يستدلُّون على معـاين   وما زال السَّلُف وَمن كان على
  .الكتاب والسُّنَّة بكالم العرب من شعر وغريه

فمعرفةُ العربيَّة اليت خوطبنا هبا ممَّـا  «: رمحه اهللا -قال ابُن تيمية
ُيعني على أن نفقه مراَد اهللا ورسوله بكالمه، وكذلك معرفة داللـة  

ذا السَّبب؛ األلفاظ على املعاين؛ فإنَّ عامَّةَ ضالل أهل البدع كان هب
فإنَّهم صاروا حيملون كالَم اهللا ورسوله على ما يـدَّعون أنَّـه دالٌّ   

  .)٢(»عليه، وال يكون األمُر كذلك
أهلكتهم العجمـةُ يتأوَّلونـه   «: رمحه اهللا -ولذلك قال احلسُن

  .)٣(»على غري تأويله
ما جهل النَّاس وال اختلفوا إلَّا لتركهم «: وقال اإلماُم الشَّافعيُّ

                              
  ).١/٥٠٣(االعتصام ) ١(
  ).٧/١١٦(جمموع الفتاوى ) ٢(
  ).١/٥٠٣(االعتصام ) ٣(



  

  ٨٥  بدعة إعادة فهم النص

؛ فَمن أراد تفهُّـَم  )١(»سانَ العرب وميلهم إىل لسان أرسطاطاليسل
كتاَب اهللا فمن جهة لسان العرب ُيفهم، وال سبيلَ إىل تطلُّب فهمه 

  .)٢(من غري هذه اجلهة 
ال أُوتى برجل غري عاملٍ بلغـة  «: رمحه اهللا -وقال اإلمام مالك

  .)٣(»العرب يفسِّر كتاب اهللا إال جعلُته نكاالً
ال حيلُّ ألحد يـؤمن  «: أنَّه قال -رمحه اهللا -عن جماهدوروي 

باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهللا إذا مل يكن عاملًا بلغـات  
  .)٤(»العرب

مسعُت اخلليلَ بَن أمحد : مسعُت األصمعيَّ يقول: وقال أبو عبيد
عامَّـةُ َمـن   «: يقول -رمحه اهللا -مسعت أيوب السِّختياينّ: يقول

  .)٥(»لعراق لقلَّة علمهم بالعربيَّةتزندق با
فعدُم املعرفة بلسان العرب تؤدِّي للخطأ يف فهـم مـراد اهللا   

  :، ومن أمثلة ذلكورسوله 
قولُ َمن زعم أنَّه جيوز للرَّجل نكاُح تسع من النساء؛ مسـتدلًّا  

فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّسـاِء َمثَْنـى َوثُلَـاثَ    : بقوله تعاىل
  .، ومجع أربع إىل ثالث إىل اثنتني يساوي تسع]٣: النساء[ ُرَباَعَو

                              
  ).١٠/٧٤(سري أعالم النبالء ) ١(
  ).٢/٦٤(املوافقات ) ٢(
  ).٢/٤٢٥(لإلمام البيهقي شعب اإلميان ) ٣(
  ).١/٢٩٢(الربهان يف علوم القرآن ) ٤(
  ).٨٦(كتاب الزينة أليب حامت ) ٥(



  
بدعة إعادة فهم النص ٨٦  

فإنَّ اَهللا ... وهذا كلُّه جهلٌ باللِّسان «: رمحه اهللا -قال القرطيبُّ
تعاىل خاطب العرَب بأفصح اللُّغات، والعرُب ال تـدع أن تقـول   

  .تسعة، وتقول اثنني وثالثة وأربعة
ًنا أربعة ستة مثانيـة، وال  أعط فال: وكذلك َتستقبح ممَّن يقول

  .)١(»يقول مثانية عشر
فاملراُد باآلية التَّخيُري بني تلك األعداد ال اجلمع، ولو أراد اجلمَع 

  .)٢(لقال تسع، ومل يعدل عن ذلك إىل ما هو أطول منه وأقلّ بياًنا 
وقولُ َمن َزَعَم أنَّ احملرََّم من اخلنزير إنَّما هـو اللَّحـم، وأمَّـا    

: فحالل؛ ألنَّ القرآن إنَّما حرَّم اللَّحَم دونَ الشَّحم يف قولهالشَّحم 
ُِحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنزِير ]٣: املائدة.[  

ولو عرف أنَّ اللَّحَم ُيطْلَُق على الشَّحم أيًضا يف لغة العـرب؛  
  .)٣( يقل ما قال خبالف الشَّحم؛ فإنَّه ال ُيطْلَُق على اللَّحم، مل

 فَظَنَّ أَنْ لَْن َنقِْدَر َعلَْيـهِ : وقولُ َمن زعم أنَّ معىن قوله تعاىل
  ].٨٧: األنبياء[

  .نضيِّق، مل خيبط هذا اخلبط: أي يفوتنا، ولو علم أنَّ معىن نقدر
 -]٢٧: احلج[ َيأُْتوَك رَِجالًا: واعتقاد بعضهم أنَّ قولَه تعاىل

لرِّجال؛ ولذلك يكتبون هذه اآليةَ يف التَّمائم للفتاة أنَّ املراَد باآلية ا
                              

  ).٥/١٧(تفسري القرطيب ) ١(
  ).١/٢٣٢(التسهيل البن جزي ) ٢(
  ).٣/١٦(، تفسري ابن كثري )٢/٢٢٢(تفسري القرطيب : ينظر) ٣(



  

  ٨٧  بدعة إعادة فهم النص

وإنَّما معىن اآليـة مشـاة علـى    !! البكر ليأتيها الرَّجلُ ويتزوَّجها
  .أرجلهم

معلِّقًا على حـال هـؤالء الـذين     -رمحه اهللا -قال الشَّاطيبُّ
خترصهم على الكالم يف القرآن والسُّنَّة «: يفسِّرون القرآنَ بغري علم

ني مع العرو عن علم العربية الذي يفهم به عن اهللا ورسـوله،  العربيَّ
فيفتاتون على الشَّريعة مبا فهموا، ويدينون به، وخيالفون الرَّاسـخني  
يف العلم؛ وإنَّما دخلوا ذلك من جهة حتسـني الظَّـنِّ بأنفسـهم    

  .واعتقادهم أنَّهم من أهل االجتهاد واالستنباط، وليسوا كذلك
رِيحٍ ِفيَها : أنَّه سئل عن قول اهللا تعاىلكما حكي عن بعضهم 

  .)٢(»هو هذا الصرصر: فقال )١(]١١٧: آل عمران[ ِصرٌّ
الرُّجوُع للقواعد واألصول اليت َوَضَعها السَّلَُف يف فهم : ثالثًا
  : النُّصوص

كان للسَّلف قواعُد ومبادُئ يسريون عليها يف فهمهم للنُّصوص 
َع هذه القواعد وبيََّنها وشـرَحها اإلمـاُم   الشَّرعيَّة، وأوَّلُ َمن َجَم

الذي كان نواةً ملا أُلِّف بعده من كتب ] الرِّسالة[الشَّافعيُّ يف كتابه 
  ].أصول الفقه[علم 

واليت ُتعَنى جبمع القواعد اليت تضبط استنباطَ األحكام الشَّرعيَّة 
إعـادة  [من نصوص الكتاب والسُّنَّة؛ ولذلك يشنُّ أصحاُب بدعة 

محلةً شعواء على اإلمام الشَّافعيِّ وكتابه الرِّسالة؛ يقول ] اءة النَّّصقر
                              

  .صرر: مادة) ٤/٤٥٠(لسان العرب . برد شديد: صر) ١(
  ).١/١٧٩(االعتصام : صرار الليل، ينظر: أي) ٢(



  
بدعة إعادة فهم النص ٨٨  

قد ساهم يف سـجن  «: أركون عن اإلمام الشَّافعيِّ وكتابه الرِّسالة
  .)١(»العقل اإلسالميِّ داخلَ أسوار منهجيَّة معيَّنة

ويقولُ عن حتديد اإلمام الشَّافعيِّ ملصادر التَّشريع اإلسـالميِّ  
هذه هي احليلةُ الكـربى  «: لكتاُب والسُّنَّةُ واإلمجاُع والقياُسبأنَّها ا

اليت أتاحت شيوَع ذلك الوهم الكبري بـأنَّ الشَّـريعةَ ذات أصـل    
  .)٢(»إهليٍّ

: ؛ ألنَّه جعل»املشرِّع األكرب للعقل العرّيب«: وهو عند اجلابرّي
  .)٣(»عليَّاتهالنَّّص هو السُّلطة املرجعيَّة األساسيَّة للعقل العرّيب وفا«

من غري املقبول اليوَم أن نتمسَّـَك  «: وأمَّا الشَّريفُّ فُيصرُِّح قائالً
مبنهج الشَّافعيِّ األصويلِّ؛ إذ فهُم الكتاب والسُّنَّة على حنـو فهـم   
الشَّافعّي وتأويلُه ال يؤدِّيان إلَّا إىل مأزق منهجيٍّ ال عهَد لألسالف 

  .)٤(»به
ة بوضع قواعد جديدة ألصـول  ويطالُب أصحاُب هذه املدرس

  .الفقه
إنَّما نريد أن يتَّجه تفكُري اجملتهدين الـرَّاغبني  «: يقول اجلابري

يف التَّجديد حقًّا والشَّاعرين بضرورته فعالً إىل القواعد األصـوليَّة  
نفسها، إىل إعادة بنائها هبدف اخلروج مبنهجيَّة جديـدة تواكـب   

                              
  ).٧٤(تارخيية الفكر العريب اإلسالمي ) ١(
  ).٢٩٧(تارخيية الفكر العريب اإلسالمي ) ٢(
  ).٢٢(، بنية العقل للجابري )١٠٥(اجلابري تكوين العقل العريب ) ٣(
  ).١٤٣(لبنات لعبد اجمليد الشريف ) ٤(



  

  ٨٩  بدعة إعادة فهم النص

  .)١(»التَّطَوَُّر احلاصلَ
وال «: كذلك مربًِّرا دعوَته إىل تغيري علم أصول الفقـه ويقولُ 

شيَء َيمنع من اعتماد قواعد منهجيَّة أخرى إذا كان من شـأهنا أن  
  .)٢(»حتقَِّق احلكمةَ من التَّشريع يف زمن معيَّن بطريقة أفضل

وقواعُد الفقه اليت َوَضَعها الفقهاء ليست «: ويقولُ حممٌَّد الشََّريفُّ
ت طبيعة دينيَّة؛ وإنَّما هي قواعُد من وضـع بشـر،   يف حقيقتها ذا

  .)٣(»فكانت منافيةً للعدل واملساواة وحقوق اإلنسان
واهلدُف من هذه الدَّعوة التَّفلُّت من القواعد والضَّوابط الـيت  
وضعها العلماء لالستنباط؛ حتَّى يتسنَّى هلـم العبـث بالنُّصـوص    

  .الشَّرعيَّة كما شاؤوا
عَض القواعد اليت وضعها العلمـاء لفهـم   وسنذكر باختصار ب
  :النُّصوص الشَّرعيَّة، منها

  . العربة بعموم اللَّفظ ال خبصوص السََّبب -١
هذه القاعدة نصَّ عليها عامَّةُ العلماء؛ فقد تقع حادثة فتنزل يف 
شأهنا آية، أو يرد بسببها حديث، ويكون لفظُهما عاما يشمل تلك 

ُب حينئذ العمل بعمـوم لفـظ اآليـة أو    احلادثةَ وغَريها؛ فالواج
  .احلديث، ال أن ُيجعل احلكُم خاصا بذلك السَّبب

                              
  ).٦٣(وجهة نظر ) ١(
  .)٦٢(وجهة نظر ) ٢(
  ).٦٤(اإلسالم والتاريخ حملمد الشريف ) ٣(



  
بدعة إعادة فهم النص ٩٠  

فاألمَّةُ جممعةٌ على أنَّ آيات احلدود، والكفَّارات، واملواريـث،  
والنكاح، والطالق، وغريها، عامَّةٌ جلميع األمَّة، مع أن بعَضها نزل 

  . يف أقوام معيَّنني
رفضون هذه القاعدة رفًضا باتـا،  وأصحاُب القراءة اجلديدة َي

  .ويرون ختصيَص اآليات واألحاديث بأسباب نزوهلا
ونتيجة هذه القراءة التََّحلُّلُ من األحكام الشَّرعيَّة؛ ألنَّ القرآنَ 
نزل ألسباب معيَّنة، وقد انقضت تلك األسباب وانتهت؛ وبالتَّـايل  

  !!سينتهي معها العملُ بالقرآن
ال مناَص من اإلقـرار  «: ت الوالء والرباءيقول أحُدهم عن آيا

بصحَّة الشَّهادات القرآنيَّة املقدَّمة من قَبل أنصار عقيـدة الـوالء   
والرباء؛ ألنَّها نصوٌص واضحةٌ فصيحةٌ ال َتْحَتمل تـأويالً؛ لكنَّهـا   
حتتملُ تفسًريا ربَّما كان هو األصدق ممَّا يقدِّمه أنصـاُر الكراهيـة   

  .والدم
يات ال ميكن حبال تعميُم معناها يف الزَّمان املطلَـق،  إنَّ هذه اآل

العربة بعموم اللَّفـظ ال خبصـوص   «: واملكان املطلق، حبجَّة قاعدة
؛ فاآلياُت حتدِّثنا عن زمن بعينه، وظرف بعينـه؛ فمنعـاً   »السَّبب

لوصول أسرار الدَّولة النَّاشئة عَرب حالة عاطفيَّة بني أخـوين أو أّي  
القرآنُ عن مواالهتم نصا ولفظًا ومعىن واضًحا كلَّ رمحني، فقد هنى 

الوضوح يربط اآليات بزمنها وظروفها ومكاهنا، وليس بعد ذلك أو 
  .»قبلَه أبًدا

ال لقواعد الفقه البشريَّة؛ مثل : مميكن القولُ مبلء الف«: مث يقول



  

  ٩١  بدعة إعادة فهم النص

ال : العربة بعموم اللَّفظ ال خبصوص السَّـبب، وال لقاعـدة  : قاعدة
  .)١(»مع النَّصِّ اجتهاَد

ويقول اجلابريُّ داعًيا إىل ربط األحكام بأسباب نزوهلا كـي  
تبدو الشَّريعة أكثَر طواعيةً وأشدَّ مسايرةً لظروف العصر وأحوالـه  

وهذا باٌب عظيٌم واسٌع، يفتح اجملال إلضفاء املعقوليَّة على «: املتغيِّرة
التَّطبيق باختالف األحكام بصورة جتعل االجتهاَد يف تطبيقها وتنويع 

  .)٢(»األحوال وتغيُّر األوضاع أمًرا ميسوًرا
ويضرب اجلابريُّ لذلك مثاالً بربط عقوبة القطع يف السَّـرقة  

ما كان عليه العرُب قبل اإلسالم وزمن البعثة : بأسباب نزوهلا؛ وهي
النَّبويَّة من حيث إقامتهم يف جمتمع بدويٍّ صحراويٍّ، واعتمـادهم  

  .ل والّترحال؛ طلًبا للكألعلى التََّنقُّ
فلم يكن من املمكن عقاُب السَّارق بالّسجن؛ إذ ال سجن وال 

وقـت   -جدران وال سلطة حترس املسجون؛ وأمَّا يف وقتنا احلاضر
فقطُع يد السَّارق غُري مالئم لَرْدعه عن  -التَّطُوُّر العمراينّ والصِّناعّي

  .ل القطعتكرار السَّرقة؛ بل املالئُم هو الّسجن بد
فانظروا إىل ما فعل بنـا  «: رمحه اهللا -قال الشيخ أمحد شاكر
لعبوا بديننا وضربوا علينـا قـوانني   ! أعداؤنا املبشِّرون املستعمرون

                              
  ).نظرية أن كل مسلم إرهايب(مقال بعنوان ) ١(

سيد القمين يف موقعه على اإلنترنت / للكاتب املصري
http://quemny.blog.com  

  ).٥٩(وجهة نظر ) ٢(



  
بدعة إعادة فهم النص ٩٢  

وثنيَّةً جمرمةً نسخوا هبا حكَم اهللا وحكَم رسوله، مثَّ ربَّوا فينا ناًسـا  
ا على ينتسبون إلينا، أشربوهم يف قلوهبم ُبغَض هذا احلكم، ووضعو

أنَّ هذا حكٌم قاس ال يناسب هـذا العصـَر   : ألسنتهم كلمةَ الكفر
  !املاجَن، عصَر املدنيَّة املتهتِّكة

  !وجعلوا هذا احلكم موضَع سخريتهم وتندُّرهم
فكان عن هذا أن امتألت السُّجون يف بالدنا وحدها مبئـات  
 األلوف من اللُّصوص، مبا وضعوا يف القوانني من عقوبات للسَّـرقة 
ليست برادعة، ولن تكون أبًدا رادعةً، ولن تكون أبًدا عالًجا هلـذا  

  .الدَّاء املستشري
ولقد جادلت منهم رجاالً كثًريا من أساطينهم، فليس عنـدهم  

  !!إلَّا أنَّ حكَم القرآن يف هذا ال يناسب هذا العصر
  !!وأنَّ اجملرَم إن هو إلَّا مريٌض جيب عالجه ال عقابه

َجَزاًء بَِما : يف هذا احلكم بعينه -سبحانه -مث ينسون قولَ اهللا
وهو خـالق   -سبحانه -؛ فاهللا]٣٨: املائدة[ كََسَبا َنكَالًا ِمَن اللَِّه

اخللق، وهو أعلم هبم، جيعل هذه العقوبة للتَّنكيل بالسَّارقني نصـا  
  !قاطًعا صرًحيا؛ فأين يذهب هؤالء النَّاس؟

سبون لإلسالم لعلموا أنَّ بضعةَ ولو عقل هؤالء النَّاس الذين َينت
أيٍد من أيدي السَّارقني لو قُطعت كلَّ عام لنجـت الـبالُد مـن    
اللُّصوص، وملا وقع كلَّ عام إلَّا بضُع سرقات؛ كالشَّـيء النَّـادر،   
وخللت السُّجونُ من مئات األلوف اليت جتعل السُّـجونَ مـدارَس   

  .حقيقيَّةً للتَّفنُّن يف اجلرائم



  

  ٩٣  بدعة إعادة فهم النص

علوا؛ ولكنَّهم يصرُّون على باطلهم؛ لريضى عنـهم  لو عقلوا لف
  .)١(»!!وهيهات! سادُتهم ومعلِّموهم

  : وجوُب العمل بظواهر النُّصوص -٢
من القواعد اليت قرََّرها أهلُ العلم يف فهـم النُّصـوص فهًمـا    

أنَّه جيب العملُ مبا دلَّ عليه ظاهُر النَّصِّ؛ ما مل يرد دليـلٌ  : صحيًحا
  .ى أنَّ هذا الظَّاهَر غُري مرادصحيٌح يدلُّ عل

والقرآنُ على ظاهره حىت تأيت داللةٌ «: رمحه اهللا -قال الشَّافعيُّ
  .)٢(»منه، أو سنَّةٌ، أو إمجاع، بأنَّه على باطن دونَ ظاهر

ليس ألحد أن ُيحيل منها ظاهًرا إىل باطن، وال عامـا  «: وقال
كن فسنَّة رسول اهللا، أو إىل خاصٍّ إلَّا بداللة من كتاب اهللا؛ فإن مل ت

ولو جاز يف احلديث أن ُيحالَ شيٌء منه ... إمجاع من عامَّة العلماء 
عن ظاهره إىل معىن باطن حيتمله، كان أكثُر احلديث َيحتمل عدًدا 
من املعاين، وال يكون ألحد ذهب إىل معىن منها حجَّةٌ على أحـد  

نَّها على ظاهرهـا  ذهب إىل معىن غريه، ولكنَّ احلقَّ فيها واحٌد؛ أل
وعمومها، إلَّا بداللة عن رسول اهللا، أو قول عامَّة أهل العلم بأنَّهـا  

  .)٣(»على خاصٍّ دونَ عامٍّ، وباطن دون ظاهر
يف تفسريه كثًريا ما  -رمحه اهللا -وشيُخ املفسِّرين اإلماُم القرطيبُّ

ىل باطن ال وغُري جائز ترُك الظَّاهر املفهوم إ«: يقرُِّر هذا املعىن قائالً
                              

  ).١/٦٨١(عمدة التفسري ) ١(
  ).٥٨٠(الرسالة ) ٢(
  ).١/٤٨٠(اختالف احلديث ) ٣(



  
بدعة إعادة فهم النص ٩٤  

  .)١(»داللةَ على صحَّته
فالواجُب إبقاُء نصوص الكتاب والسُّنَّة على ظاهرها وعمومها 
وإطالقها؛ ليس ألحد أن حييلَ فيها ظاهًرا إىل باطن، وال عامـا إىل  

أو  -تعاىل -، إلَّا بدليل من كتاب اهللا)٢(خاصٍّ، وال مطلَقًا إىل مقيَّد 
  . أو إمجاع العلماءالصَّحيحة،  سنَّة الرَّسول 

ومحلُ اللَّفظ على غري ظاهره هو الذي يسمَّى التَّأويل؛ وَينقسم 
  :إىل قسمني
تأويلٌ صحيٌح؛ وهو صرُف اللَّفظ عن معناه الظَّاهر إىل : األوَّلُ

؛ كقولـه  )٣(معىن آخر َيحتمله اللَّفظُ؛ لوجود دليل يدلُّ على ذلك 
َعمًِّدا فََجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوغَِضـَب  َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَت: تعاىل

؛ فظاهر اآلية ]٩٣: النساء[ اللَُّه َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاًبا َعِظيًما
  .أنَّ القاتلَ خملٌَّد يف نار جهنم

أنَّه خيرج من النَّـار   وقد تواترت األحاديثُ عن رسول اهللا 
مثقال ذرَّة من إميان، وعلى قبول توبة كـلِّ   َمن كان يف قلبه أدىن

تائب؛ ممَّا َيقتضي صرَف لفظ اآلية عن ظاهرها وتأويلـها بطـول   
  .)٤(البقاء يف النَّار ال دوام اخللود؛ وهو معىن سائغٌ يف لغة العرب 

                              
  ).١/١٥(الطربي  تفسري) ١(
خبالف َمن يدعو اليوَم إىل تقييد تعدُّد الزَّوجات، أو تقييد الطَّالق بقيود ال أصل ) ٢(

  .هلا يف الشَّريعة
  ).٣/٥٩(اإلحكام يف أصول األحكام ) ٣(
  ).١/٧١٠(تفسري ابن كثري ) ٤(



  

  ٩٥  بدعة إعادة فهم النص

تأويلٌ باطلٌ؛ وهو صرُف اللَّفظ عن ظاهره إىل معـىن  : والثَّاين
على إرادة هذا املعىن؛ كتأويل اجلنِّ آخر، من غري دليل صحيح يدلُّ 

، وحجـارة  »البعـوض «، والطري األبابيل بــ  »امليكروب«بـ 
  .)١(»جرثومة اجلدرّي«السِّجِّيل بـ 

 َوالشَّفْعِ َوالَْوْترِ* َولََيالٍ َعْشرٍ * َوالْفَْجرِ : وتأويل قوله تعاىل
واللَّيـايل   بأنَّ الفجَر هو االنفجاُر الكـوينُّ األوَّل، ] ٣-١: الفجر[

العشر تعين أنَّ املادةَ مرَّت بعشر مراحل للتَّطَوُّر حـىت أصـبحت   
تعين اهليدروجني، وفيه الشَّفع يف ) الشَّفَع والَوتَر(شفَّافةً للضَّوء، وأن 

  .)٢(النَّواة، والوتر يف املدار
َيْخلُقُكُـْم ِفـي ُبطُـوِن    : وأنَّ الظُّلمات الثَّالث يف قوله تعاىل

هـي  ] ٦: الزمـر [ كُْم َخلْقًا ِمْن َبْعِد َخلْقٍ ِفي ظُلَُماٍت ثَلَاٍثأُمََّهاِت
  .)٣(املراحلُ الدَّاروينيَّة الثالث اليت مرَّت هبا احلياةُ على سطح األرض

وهو من التَّالُعب بالنُّصوص وحتريفها عن معانيها، ومن جنس 
َياِتَنا لَا َيْخفَْونَ َعلَْيَنـا  إِنَّ الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفي َآاإلحلاد يف آيات اهللا؛ 

: فصـلت [ أَفََمْن ُيلْقَى ِفي النَّارِ َخْيٌر أَْم َمْن َيأِْتي َآِمًنا َيْوَم الِْقَياَمـةِ 
٤٠.[  

فتأويلُ التَّحريف من جنس اإلحلاد؛ «: رمحه اهللا -قال ابُن القَيِّم
، أو فإنَّه هو امليلُ بالنُّصوص عمَّا هي عليه؛ إمَّـا بـالطَّعن فيهـا   

                              
  ).٧/٣١٩(تفسري املنار : ، وينظر)١٥٥(تفسري جزء عم حملمد عبده ) ١(
  ).٢٣٥(ب والقرآن الكتا) ٢(
  ).٢٠٨(الكتاب والقرآن ) ٣(



  
بدعة إعادة فهم النص ٩٦  

  .)١(»بإخراجها عن حقائقها مع اإلقرار بلفظها
ولو قُدَِّر أنَّ املتكلَم أراد من املخاطَب محلَ كالمه على خالف 
ظاهره وحقيقته من غري قرينة وال دليل وال بيان، لصادم هذا الفعلُ 
مقصوَد اإلرشاد واهلداية، ولكان ترُك اخلطاب خرياً له وأقرَب إىل 

ف الكالم عن ظاهره بغري دليل وتعريضـه  اهلدى من تكليفه بصر
  .)٢(لفتنة اعتقاد الباطل باحلَمل على الظَّاهر 

   :ردُّ املتشابه من النُّصوص إىل احملكَم -٣
  . ما ال َيحتمل من التَّفسري إال وجهاً واحًدا: واحملكَم
  .)٣(ما احتمل أَوُجهاً كثرية : واملتشابه

ُهـَو  : شابه إىل احملكَم فقالبردِّ املت -عزَّ وجلَّ -وقد أمر اهللا
الَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه َآَياٌت ُمْحكََماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكَتابِ َوأَُخُر 
ُمَتَشابَِهاٌت فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنـُه اْبِتَغـاَء   

أْوِيِلِه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِلَّا اللَُّه َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْـمِ  الِْفْتَنِة َواْبِتَغاَء َت
آل [ َيقُولُونَ َآَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر إِلَّا أُولُو الْأَلَْبـابِ 

  ].٧: عمران
خيرب تعاىل أنَّ يف القـرآن آيـات   «: رمحه اهللا -قال ابُن كثري

بيِّنات واضحات الدِّاللة، ال التبـاَس  : ات هنَّ أمُّ الكتاب؛ أيحمكم
  .فيها على أحد من النَّاس

                              
  ).١/٢١٧(الصواعق املرسلة ) ١(
  ).١/٣١٠(انظر الصواعق املرسلة ) ٢(
  ).٢/٨٥(البحر احمليط ) ٣(



  

  ٩٧  بدعة إعادة فهم النص

ومنه آيات أُخر فيها اشتباه يف الدِّاللة على كثري من النَّـاس أو  
بعضهم؛ فَمن َردَّ ما اشتبه عليه إىل الواضح منه، وحكََّم حمكَمه على 

  .)١(»متشاهبه عنَده، فقد اهتدى، ومن عكس انعكس
وترُك احملكم واالعتماُد على املتشابه يؤدِّي للضَّالل؛ فقـد َردَّ  
اخلوارُج واملعتزلةُ النُّصوَص احملكمةَ الصَّرحيةَ يف إثبات الشَّفاعة مبـا  

  ].٤٨: املدثر[ فََما َتْنفَُعُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَني: تشابه من قوله تعاىل
ةَ يف إثبات مشيئة العبـد وكونـه   وردَّ اجلربيَّةُ النُّصوَص احملكم

َوَما َتَشاُءونَ إِلَّـا أَنْ  : قادًرا خمتاًرا مبا تشابه عندهم من قوله تعاىل
  ].٣٠: اإلنسان[ َيَشاَء اللَُّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما

  :مجُع النُّصوص الواردة يف الباب الواحد -٤
تويف مجيـع النُّصـوص   فال تتَّضح املسائلُ واألحكاُم حتَّى تس

الواردة فيها؛ ألنَّها من مشكاة واحدة، وال ميكن أن يـرد بينـها   
إنَّ القـرآنَ مل ينـزل   ... «: تناقٌض وال اختالٌف؛ كما قـال  

يكذُِّب بعُضه بعًضا؛ بل يصدُِّق بعُضه بعًضا؛ فما عـرفتم منـه   
  .)٢(»فاعملوا به، وما جهلتم منه فردُّوه إىل عامله

يؤَخذَ نصٌّ وُيْترَك نصٌّ آخر؛ فهـذا يـؤدِّي إىل   فال جيوز أن 
أَفَُتْؤِمُنـونَ  : تقطيع النُّصوص وَبْترها، وقد قال تعاىل عن اليهـود 

  ].٨٥: البقرة[ بَِبْعضِ الِْكَتابِ َوَتكْفُُرونَ بَِبْعضٍ
                              

  ).٢/٦(تفسري ابن كثري ) ١(
وصححه األلباين يف تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية ) ٦٦٦٣(رواه أمحد ) ٢(

)١/٢١٨.(  



  
بدعة إعادة فهم النص ٩٨  

وإنَّ كثًريا من البدع والضَّالالت يف القدمي واحلـديث إنَّمـا   
دة اجلليلة؛ فبعُض املبتدعـة يأخـذ   ظهرت بسبب إمهال هذه القاع

نصا، ويترك نصوًصا أخرى قد تكون خمصِّصةً، أو مقيِّدةً، أو مبيِّنةً، 
  .أو ناسخةً، أو غري ذلك

كثًريا ما ترى اجلهَّـالَ حيتجُّـون   «: رمحه اهللا -قال الشَّاطيبُّ
ألنفسهم بأدلَّة فاسدة، وبأدلة صحيحة؛ اقتصاًرا على دليـل مـا،   

؛ فاخلوارُج أخذوا بنصـوص  )١(»للنَّظر يف غريه من األدلَّةواطِّراًحا 
الوعيد، وتركوا نصوص الوعد، ففهموها على غري مرادها، فكفَّروا 

  .املسلمني واستباحوا دماَءهم وأموالَهم
وأََخذَ املرجئةُ بنصوص الوعد، وتركـوا نصـوَص الوعيـد،    

ن معصيةٌ، كما ال َيُضرُّ مع اإلميا: ففهموها على غري مرادها، وقالوا
  . ال ينفع مع الكفر طاعةٌ

واجلمُع بني النُّصوص يكون بردِّ العامِّ إىل اخلاصِّ، واملطلَق إىل 
املقيَّد، واجملَمل إىل املبيَّن، واملتشابه إىل احملكَـم، وهـذه طريقـة    

  .الرَّاسخني يف العلم

                              
  ).١/١٦٧(االعتصام ) ١(



  

  ٩٩  بدعة إعادة فهم النص

  َمن املؤهَّلُ

  لفهم النُّصوص الشَّرعيَّة؟

من بياهنا وتوضيحها أنَّ النُّصوَص الشَّرعيَّةَ  من األمور اليت البدَّ
  :قسمان

نصوٌص صرحيةٌ واضحةُ الدِّاللة؛ وهي أغلُب نصـوص  : األوَّلُ
القرآن والسُّنَّة؛ فالقرآنُ معظُمه واضٌح وبيٌِّن وظاهٌر لكلِّ النـاس؛  

  : التَّفسُري على أربعة أوجه: رضي اهللا عنهما -كما قال ابُن عبَّاس
  .ه العرُب من كالمهاوجٌه تعرف -
  .وتفسري ال ُيعذَر أحٌد جبهالته -
  .وتفسري يعلمه العلماء -
  .)١(وتفسري ال يعلمه إلَّا اهللا، َمن انتحلَ منه علًما فقد كَذََب  -

ففي القرآن قسٌم يعرفُه كلُّ َمن قرأَه؛ إذ ال صعوبةَ يف فهمـه؛  
ض فاحلالل فيه واضح، واحلرام واضح، وكذلك احلـدود، وفـرائ  

الدِّين، وما فيه من قَصص وعرب، وهذا اجلانب من القرآن يشـكِّلُ  
  .القسَم األكَرب منه؛ فهو سهلٌ مفهوٌم

فالقرآنُ آياٌت بيِّناٌت واضحاٌت يف الدِّاللة على احلقِّ؛ أمًرا وهنًيا 

                              
  ).١/٧٥(تفسري الطربي ) ١(



  
بدعة إعادة فهم النص ١٠٠ 

: العنكبـوت [ َبلْ ُهَو َآَياٌت َبيَِّنـاتٌ : ؛ كما قال تعاىل)١(وخًربا
٤٩.[  

: النساء[ قُْرَآًنا َعَربِيا غَْيَر ِذي ِعَوجٍ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ: وقال تعاىل
جعلناه قرآًنا عربيا واضَح األلفـاظ سـهلَ املعـاين؛    : ؛ أي]٢٨

  .)٢(خصوًصا على العرب 
وكذلك عامَّةُ ألفاظ القرآن؛ نعلم «: رمحه اهللا -قال ابُن القَيِّم

قطًعا أنَّ الرَّسولَ بلَّغها عن قطًعا مراَد اهللا ورسوله منها، كما نعلم 
اهللا؛ فغالُب معاين القرآن معلوٌم أنَّها مراُد اهللا خًربا كانت أو طلًبا؛ 
بل العلُم مبراد اهللا من كالمه أوضُح وأظهُر من العلم مبـراد كـلِّ   
متكلِّم من كالمه؛ لكمال علم املتكلِّم وكمال بيانه، وكمال هداه 

  .)٣(»ن؛ حفظًا وفهًما، عمالً وتالوةًوإرشاده، وكمال تيسريه للقرآ
  : نصوٌص دقيقةُ الدِّاللة: الثَّاين

وهذه يقوم أهلُ العلم واالجتهاد بالنَّظَر فيها الستنباط املسائل 
واألحكام واستخراجها منها، وللحيلولة دونَ حصـول الفوضـى   
وادِّعاء املدَّعني غري املؤهَّلني لالستنباط َوَضـَع العلمـاُء ضـوابط    

وطًا جيب توافُُرها فيَمن يتصدَّر لالجتهاد واالستنباط تؤهِّلُـه  وشر
للوقوف على احلكم حسب جهده الذي يبذلـه لـذلك، وهـذه    
الشُّروطُ والضَّوابطُ حمصَّلةٌ من قواعد اللُّغة العربيَّة وما عرف مـن  

                              
  ).٦/٢٨٦(تفسري ابن كثري ) ١(
  ).٧٢٣(تفسري السعدي ) ٢(
  ).٢/٦٣٦(الصواعق املرسلة ) ٣(



  

 ١٠١  بدعة إعادة فهم النص

  .خطابات الشَّارع من أمر وهني وخرب وغري ذلك
ة، قد خيتلف العلماء يف فهم وهذه النُّصوُص غُري واضحة الدِّالل

َوالُْمطَلَّقَاُت َيَتَربَّْصَن بِأَْنفُِسـهِنَّ ثَلَاثَـةَ   : املراد منها؛ كقوله تعاىل
؛ فهل القرء هو الطُّهر من احليض، أم هـو  ]٢٢٨: البقرة[ قُُروٍء

  احليض؟
وهذا االختالُف يف دائرة االجتهاد الذي يدور صـاحُبه بـني   

يالَحظُ يف بعض الربامج احلواريَّة عَرب وسائل  األجر واألجرين، وممَّا
اإلعالم املختلفة؛ من فضائيَّات، وإذاعـات، وتلفـاز، وجملَّـات    
وصحف، ما َيْسلُكُه بعُضهم حني يضيق عليه اخلناق يف النِّقاش من 
القول بأنَّ الدِّين ملٌك للجميع؛ فليس ألحد أن يدَّعي حقَّ احتكار 

ألنَّه ال يوَجد يف اإلسـالم بابويَّـة وال    تفسريه وفرضه على النَّاس؛
  !كهنوتيَّة

أنَّ الدِّيَن من حيـث  : وهذه كلمة حقٍّ أُريَد هبا باطل؛ فاحلقُّ
فهو إخضاُع : تطبيقه والعمل بأحكامه ليس خاصا بأحد؛ أمَّا الباطلُ

تفسري نصوصه لرغبة كلِّ إنسان وهواه؛ حبيث ُيـَؤوِّلُ نصوَصـه   
ذي يريده؛ ألنَّ هذا جيرُّ إىل متزيق األمَّة، وجعـل  حبسب التََّشهِّي ال

  .النُّصوص ألعوبةً بيد غري املؤهَّلني؛ الستنباط األحكام منها
وهذا ما حصل عند ظهـور هـذه الـدَّعوة؛ ممَّـا أدَّى إىل     
االستخفاف مبجتهدي هذه األمَّة من الصَّـحابة ومـن بعـدهم،    

  .تهاد احلقِّ والدِّقَّة فيهوإحالل الفوضى يف القول والفتوى حملَّ االج
 -رمحـه اهللا  -وقد الحظ تلك املشكلةَ احلافظُ ابـُن رجـب  



  
بدعة إعادة فهم النص ١٠٢ 

لو ادَّعى معرفةَ صـناعة مـن   ! يا هللا العجب«: واشتكى منها قائالً
صنائع الدُّنيا، ومل يعرفه الناس هبا، وال شاهدوا عنده آالهتا، لكَذَّبوه 

ه أن َيعملَ فيهـا مـا   يف دعواه، ومل يأمنوه على أمواهلم، ومل ميكِّنو
، يدَّعيه من تلك الصِّناعة؛ فكيف مبن يدَّعي معرفةَ أمر الرَّسول 
  .وما شوهد قطُّ َيكتب علَم الرَّسول، وال ُيجالس أهلَه وال يدارسه

كيف يقبل أهل العقل دعـواه، وحيكِّمونـه يف   ! فلله العجب
  .)١(»!أدياهنم، يفسدها بدعواه الكاذبة؟

  
ـ    أيِّ علـم إذا أحٌد أتـى يف    هبفتوى أو برأي أو مقالَ
 فإنَّ لكلِّ معلـوم رجالَـه     !متهَّـل : كََتْمناه بأجوبـة 

 لكلِّ النَّاس حىت ذي اجلهالة   سوى علم الشَّريعة مستباٌح
 عداه لكل إنسان حـالل    فكلُّ العلم حمفوظ مصـون 

  

                              
  ).٢٠(احلكم اجلديرة باإلذاعة ) ١(



  

 ١٠٣  بدعة إعادة فهم النص

 توجيهات عامة 

، تبتعد وتقتـرب  القائلون بإعادة قراءة النُّصوص مدارس كثرية
من الفهم الصَّحيح للنُّصوص بقدر فساد صـاحبها أو رغبتـه يف   
التَّلبيس؛ ولذلك فإنَّه قد يقع من بعض أصحاب القصد احلسن شيٌء 
من التَّأويل واملتابعة ألصحاب القراءة اجلديدة للنُّصوص، وهلذا جيب 

  .احلذر الشَّديد من هذه املزالق اليت تبدأ صغرية مث َتكُْبُر
  : ومن التوجيهات يف هذا الباب

ترسيخ احلقِّ يف النَّفس عن طريـق العلـم الشَّـرعيِّ     -١
، والسَّماع والقراءة ألهله الرَّاسخني فيه الذين َمـَدَحهم  الصَّحيح

بأنَّهم ال يتَّبعون املتشابه؛ وإنَّما يردُّونه إىل احملكم، ويؤمنون بكلِّ ما 
  . جاء من ربِّهم سبحانه

  : عاء اهللا بالسَّالمة من الفنتكثرةُ د -٢
فإنَّ من أوصاف الفتنة أنَّ اإلنسانَ قد َيْدُخلُ فيها وهو يظنُّهـا  
حقًّا وصواًبا، وأعظم ما ينجِّي النَّاَس من الفنت صدُق االلتجـاء إىل  

  .تعاىل، وسؤاله النَّجاةَ منها -اهللا
ا لَا ُتـزِغْ  َربََّن: ومن هذا الباب كان الدُّعاُء بالوقاية من الزَّيغ

بعد اآلية اليت فيها بيانُ حال ] ٨: آل عمران[ قُلُوَبَنا َبْعَد إِذْ َهَدْيَتَنا
فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنـُه اْبِتَغـاَء   : الزَّائغني

  ].٧: آل عمران[ الِْفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتأْوِيِلِه
  . لعبد ربَّه أن يقَيه الزَّيغَ من أعظم أسباب الوقايةفسؤالُ ا



  
بدعة إعادة فهم النص ١٠٤ 

  .»إياكم وإياهم« -٣
وهي النَّصيحةُ النََّبويَّةُ للتَّعامل مع احملرِّفني؛ فيجـب االبتعـاُد   
والنَّأُي عن القراءة لكتابات هؤالء؛ ولو على سبيل التََّندُّر والتََّهكُّم 

  . منهم؛ فإنَّ الشَُّبَه خطَّافةٌ
َمن أدرك الدَّجَّال أن ينأى عنه، وال حيسـن   َه النَّيبُّ وقد وجَّ
  .الظَّنَّ بنفسه

وقد جاءت كثٌري من النُّصوص النَّبويَّة اليت تأمر باالبتعاد عـن  
أماكن اإلصابة باألمراض احلسِّيَّة؛ فمن باب أَوىل البعُد عن أسباب 

فت إمياَنه أو أمراض الشُُّبهات اليت إذا أصابت القلَب أثََّرْت فيه فأضع
  .قتلْته والعياذُ باهللا
كان مالٌك إذا جاَءه بعـُض أهـل   «: رمحه اهللا -قال الشَّافعيُّ

أما إنِّي على بيِّنة من ديين، وأمَّا أنت فشاكٌّ، اذهب إىل : األهواء قال
  .)١(»شاكٍّ مثلك فخاصمه

أكلَّما جاءنا رجلٌ أجدل من رجـل  «: رمحه اهللا -وقال مالك
  .)٢(»!جلدله؟ به جربيل عليه السَّالم على حممَّد تركنا ما نزل 

يا أيُّها النَّاس، إنَّه ليس «: رمحه اهللا -وقال عمُر بن عبد العزيز
بعد نبيِّكم نيبٌّ، وال بعد كتابكم كتاب، وال بعد سنَّتكم سنَّةٌ، وال 
بعد أمَّتكم أمَّةٌ، أال وإنَّ احلاللَ ما أحلَّه اُهللا يف كتابه علـى لسـان   

                              
  ).٨/٩٩(سري أعالم النبالء ) ١(
  ).٦/٣٢٤(حلية األولياء ) ٢(



  

 ١٠٥  بدعة إعادة فهم النص

بيِّه؛ حالل إىل يوم القيامة، أال وإنَّ احلراَم ما حرََّم اهللا يف كتابه على ن
  .)١(»لسان نبيِّه حرام إىل يوم القيامة

فليس ألحد أن يغيَِّر أو يبدِّلَ من أحكام هذه الشَّريعة، وَمـْن  
  . فََعلَ فقد ساء مصُريه، واتََّبَع غَري سبيل املؤمنني

عليهم، والسَّري وراَءهـم علـى   تعظيُم الذين أنعم اُهللا  -٤
، والقراءة يف سريهم وسري العلمـاء العـاملني،   الصِّراط املستقيم

واالطِّالع على حرصهم الشَّديد على العلم وعلى متابعـة األئمَّـة   
قبلَهم من الصَّحابة والتَّابعني، وشدَّة متسُّكهم بالعمل وهنيهم عـن  

  .اجلدل
حمبَّتـهم، ومتابعتـهم،    فهذه القراءةُ من أعظم ما َيقـود إىل 

واحترامهم، وإعطائهم حقَّهم، والنُّفور من كلِّ َمن يتجرَّأ علـيهم  
  . بالذَّمِّ والطَّعن والثلب

 -احلرُص على العمل بالعلم؛ ألنَّ َمن يعمـل ويتعبَّـُد هللا   -٥
بعلمه فهو طائٌع هللا، وجدير بأن يثبَِّته اُهللا على احلقِّ، ويقَيـه   -تعاىل

  .يف البدع واحملدثات، ويبارك له يف علمهشرَّ الوقوع 
والنَّاظُر يف سري دعاة القراءة اجلديدة للنَّصِّ جيْدهم مـن أبعـد   
الناس عن العمل بالدِّين، وعن السَّمت واهلـدي الصَّـاحل؛ إن مل   

  .)٢( يكونوا عدميي الدِّين؛ نسألُ اَهللا العافيةَ
                              

  ).١/٨٦(، االعتصام )٥/٣٤٠(طبقات ابن سعد ) ١(
وإذا كان القدماُء قد ": (من العقيدة إىل الثورة"حنفي يف أول كتابه يقول حسن ) ٢(

وضعوا عقائَدهم بناًء على سؤال األمراء والسَّالطني، أو بعد رؤية صاحلة للويلِّ أو 
= 
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يحذر أن يصبَح فَمن شاهبهم يف التَّقصري يف العمل والعبادة، فل
  .مآلُه كمآهلم

  :إذا عصيَت فال ُتربِّر -٦
فَمن ابتاله اهللا بالوقوع يف معصية، فعليه أن حيذَر أَشدَّ احلذر ممَّا 
هو أسوأُ عاقبةً من املعصية؛ وهو السعي لتربيرها أو البحث عمَّـن  
يبيحها؛ ألنَّ األصلَ يف القراءة اجلديدة للنَّصِّ أنَّها قـراءة لتحليـل   

  . رام، وفتح أبواب اهلوى والشََّهواتاحل
  : رمحه اهللا -وخنتُم هذه الرِّسالة بقول ابن القيِّم 

سبحان اهللا؛ ماذا ُحرَِم املعرضون عن نصوص الوحي واقتباس «
وماذا فاهتم مـن حيـاة   !! اهلدى من مشكاهتا من الكنوز والذَّخائر

  !القلوب، واستنارة البصائر؟
  .عاول اآلراء فكًراقنعوا بأقوال استنبطوها مب

  .وتقطَّعوا أمَرهم بينهم ألجلها ُزُبًرا
وأوحى بعُضهم إىل بعض زخرَف القول غـروًرا، فاتَّخـذوا   

  .ألجل ذلك القرآن مهجوًرا
درست معاملُ القرآن يف قلوهبم، فليسوا يعرفوهنـا، ودثـرت   

=                                
دون أيِّ سؤال من  »من العقيدة إىل الثورة«النَّيبِّ أو بعد استخارة اهللا، فإنَّنا وضعنا 

وكما يستعني القدماء باهللا، فإنَّنا نستعني بقدرة (، )أحد أو رؤية أو استخارة
: ويقول أيًضا). ٥٠، ٤٤(من العقيدة إىل الثورة ). اإلنسان على الفهم والفعل

؛ فهو هبذه الكلمة يرفض )١١(العقيدة إىل الثورة ). حالُنا ال يتطلَُّب محًدا وال ثناًء(
  .  بحانه وتعاىلس -الثَّناَء على اهللا تعاىل، ويأىب إثباَت احلمد هللا
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  .معاهُده عنَدهم فليسوا يعمروهنا
  .وهناووقعت أعالُمه من أيديهم، فليسوا يرفع

  .وأَفَلَْت كواكُبه من آفاقهم، فليسوا يبصروهنا
وكسفت مشُسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقـدها، فليسـوا   

  .ُيثبتوهنا
خلعوا نصوَص الوحي عن سلطان احلقيقة، وعزلوها عن والية 

  .اليقني
وشنُّوا عليها غارات التَّحريف بالتَّأويالت الباطلة، فال يـزال  

  .املخذولة كَمني بعد كَمنيَيخرج عليها من جيوشهم 
نزلت عليهم نزولَ الضَّيف على أقوام لئام، فعاملوها بغري مـا  
يليق هبا من اإلجالل واإلكرام، وتلقَّوها من بعيد؛ ولكن بالدَّفع يف 

ما لك عندنا من عبور، وإن كان البدَّ : صدورها واألعجاز، وقالوا
  .فعلى سبيل اجملاز

ليفة العاجز يف هذه األزمان، له الّسكّة أنزلوا النُّصوَص منزلةَ اخل
  .)١(»واخلطبة، وما له حكم نافذ وال سلطان

هذا ما تيسَّر مجُعه حول هذه البدعة، ونسأل اهللا الثبات علـى  
  .احلق حىت املمات

  .وصلى اهللا وسلم على نبيِّنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
                              

  ).٤١(اجتماع اجليوش اإلسالمية ) ١(
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