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قطعيات  ملصادمة  واملسوغات  واألدوات  الشكل  واملتغيرة  والدائمة  املتكررة  احملاوالت  تكشف 
الديني،  اخلطاب  جتديد  هدفهم  بأن  اإلسالم  أعداء  مزاعم  أن  القرآنية  وثوابته  اإلسالم 
ومحاربة التطرف والغلو، وأنهم ال يسعون لتبديل الدين أو االعتراض على الثوابت والقطعيات 
كلها مزاعم كاذبة وشعارات مضللة، فهاهم أوالء يسعون لضرب اإلسالم وتفريغه من محتواه 

بنفي حجية السنة النبوية التشريعية؛ مما يعطل اإلسالم. 

موثوقية نصوص الوحي
املصدر األول حلقائق الدين هو: موثوقية نصوص 
الوحي التي يقوم الدين عليها؛ إذ إن هذا الدين 
الذي هو دين كل األنبياء، يقوم على تلقي الوحي 
للناس  وتبليغه  واألنبياء  الرسل  قبل  من  الرباني 
}نَّا أَْوَحيْنَا ِإلَيَْك َكَما أَْوَحيْنَا ِإلَى نُوٍح َوالنَِّبِيّنَي ِمن 
َوِإْسَحاَق  َوِإْسَماِعيَل  ِإبَْراِهيَم  ِإلَى  َوأَْوَحيْنَا  بَْعِدِه 
َويَْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوَهاُروَن 
 ،)163 )النساء:  َزبُ���وًرا{  َداُووَد  َوآتَيْنَا  َوُسلَيَْماَن 
الكذب  الظلم واجل��رائ��م  م��ن أعظم  ك��ان  ول��ذل��ك 
على الله -عز وجل- واّدعاء بعض الدجالني النبوة 
ِن  ِمَّ أَْظلَُم  }َوَم��ْن  -تعالى-:  قال  الوحي،  وتلقي 
يُوَح  َولَْم  ِإلََيّ  أُوِحَي  َقاَل  أَْو  َكِذًبا  اللَِّه  َعلَى  اْفتََرى 

ِإلَيِْه َشْيءٌ{ )األنعام: 93(.

الرسالة احملمدية
ومل���ا ك���ان اإلس����الم وال��رس��ال��ة احمل��م��دي��ة خامتة 
وحفظ  بحفظها  الرحمن  تكفل  فقد  ال��رس��االت 
لقوله  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  وحيها، وهو 
اِفُظوَن{  ْكَر َوِإنَّا لَُه حَلَ لْنَا الِذّ -تعالى-: }ِإنَّا نَْحُن نََزّ
)احلجر: 9(، ومن املتفق عليه بني أهل العلم أن 

تعد تكذيبا صريحا للقرآن الكرمي. 

ثالثة مصادر
وبعد استيعاب هذه احلقيقة يلزم إدراك أن حقيقة 
الدين يُتوصل لها من خالل ثالثة مصادر كما يقول 
األستاذ بسطامي سعيد في كتابه املتميز )مفهوم 
ثالثة  الدين  حقائق  مصادر  »إن  الدين(:  جتديد 
أشياء: النصوص املوحاة، ومعاني هذه النصوص، 
األقسام  هذه  من  واح��د  ولكل  منها،  واالستنباط 
د مضبوط؛ فهناك منهج علمي  منهج علمي محدَّ
ومنهج  فهمها،  لطريقة  ومنهج  النصوص،  لتوثيق 
لالستنباط منها، وما يتوصل إليه عن طريق هذه 

املناهج حقائق ال شك في ذلك«.

الثقافة الدينية الرشيدة
التي حتّصن  الرشيدة  الشرعية  الدينية  والثقافة 
أو  كافة،  العصرية  الفكرية  الشبهات  من  املسلم 
حقيقة  إدراك  على  تقوم  القدمية،  اجل��ذور  ذات 
دين اإلسالم، التي يُتوصل إليها باألشياء الثالثة 

سالفة الذكر.

هو  ال��زم��ان  ه��ذا  في  املسلمون  يحتاجه  وإن ما 
احلرص على امتالك ثقافة دينية شرعية رشيدة 
من مصادر مأمونة، حتّصنهم من مزالق حتريفات 
ال��غ��ل��و وال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي وال��ع��ل��م��ان��ي لإلسالم 
التمييع  م��زال��ق  م��ن  وأي��ض��اً حتّصنهم  وأح��ك��ام��ه، 
األهواء  أصحاب  ِقبل  من  أحكامه  وتبديل  للدين 
وأصحاب  والتدين  العلم  أدع��ي��اء  من  واألغ���راض 

الدعوات الهدامة والالدينية.

أهم الركائز
الدينية  الثقافة  ه��ذه  ام��ت��الك  رك��ائ��ز  أه��م  وم��ن 
الشرعية الرشيدة فْهم اإلسالم بشريعته وعقيدته 
التي رضيها الله -عز وجل- اخلالق لعباده }الَْيْوَم 
أَْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأمَْتَْمُت َعلَيُْكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت 
ْساَلَم ِديًنا{ )املائدة: 3(؛ ولذلك فأي دعوى  لَُكُم اإْلِ
بأن الدين مسألة ذوق كالفن واألدب وليس له منهج 
خبيثة  سفسطة  هي  موضوعية  معايير  أو  علمي 
مقصودة وتستهدف نسف مكانة الدين ومرجعيته 
في حياة البشر، وأي دعوى بأن هناك أشياء في 
الدين غير مكتملة، أو أن العصر احلديث يتطلب 
تبديال في الدين بخالف ما كان في عصور سابقة 

نحو ثقافة دينية رشعية رشيدة يف 
زمن الشبهات والفنت - 1

كتب: أسامة شحادة
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الله  الذي نزل من عند  الذكر  النبوية من  السنة 
-عز وجل- وأنها مشمولة باحلفظ الرباني، قال 
اآلمدى في كتابه )اإلحكام في أصول األحكام(: 
»والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه 

-]- من قرآن أو من سنة يبني بها القرآن«.

ضبط النص القرآني
والكالم في موثوقية النص القرآني وضبطه كالم 
كتب ضخمة؛  بل  يكفيه مقاالت مطولة  طويل ال 
ولذلك سأكتفي بإشارات تكفي املنصف، وترشد 
سبق  وقد  واملطالعة،  البحث  من  ملزيد  املستكثر 
أن كتبُت مقاالت عدة بعنوان )قصة جمع القرآن 
علمية  تكوين جلنة  تفاصيل  فيها  بّينت  الكرمي(، 
واحد  مصحف  في  الكرمي  ال��ق��رآن  جمع  لعملية 
بعد أن كانت صحفا متفرقة مكتوبة على أشياء 
مختلفة من اجللد والعظم وعسب النخل واخلشب 
وغيرها، وأن هذه اللجنة كان لها منهج علمي في 
من  املكتوب  مقارنة  في  واملوضوعية  الدقة  غاية 
القرآن الكرمي مع احملفوظ في الصدور، علماً أن 
ثقافة  الشفوية هما األصل في  والثقافة  احلفظ 

العرب وغيرهم من األمم في ذلك العصر.

منهج سائد
والتركيز على موثوقية ضبط القرآن الكرمي كان 
منهجا سائدا في عهد النبي -]- وبني أصحابه 
الفاروق حني  عمر  فهذا  عليهم-؛  الله  -رض��وان 
)الفرقان(  س���ورة  ي��ق��رأ  حكيم  ب��ن  ه��ش��ام  س��م��ع 
بخالف ما حفظها عمر من النبي -]-، أمسك 
به من ثيابه وذهب به إلى النبي -]- فقال: إني 
ما  غير  على  )الفرقان(  س��ورة  يقرأ  هذا  سمعت 
الله: »أرسله، اقرأ« فقرأ  أقرأتنيها! فقال رسول 
القراءة التي سمعته يقرأ؛ فقال رسول الله: »هكذا 
أنزلت« ثم قال لي: »اق��رأ« فقرأت فقال: »هكذا 
أن��زل��ت إن ه��ذا ال��ق��رآن أن��زل على سبعة أحرف 

فاقرؤوا ما تيسر منه«. متفق عليه.
وقد تطورت مع الزمن كثير من العلوم املساعدة 
إعجام  فظهر  وسالمته  ال��ق��رآن��ي  النص  لتوثيق 

غير  ع��ل��ى  تختلط  ال  ح��ت��ى  بالتنقيط  احل����روف 
علم  من��ا  ث��م  للحرف،  التشكيل  ظهر  ث��م  ال��ع��رب، 
القرآن  وتقسيم  الكرمي  للقرآن  العثماني  الرسم 

الكرمي ألجزاء وأحزاب، وهكذا.

العلماء املنصفون
املنصفني  العلماء  اع��ت��راف  ذل��ك  نتيجة  وك��ان��ت 
م��ن ك��ل م��ل��ة ودي���ن ب��س��الم��ة ال��ق��رآن ال��ك��رمي من 
بخالف  والتبديل،  التحريف  أو  وال��زي��ادة  النقص 
ال��ك��ت��ب ال��س��م��اوي��ة ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي ي��ع��ت��رف أهلها 
فيها  والزيادة  والنقص  والتحريف  التبديل  بوقوع 
تفصل  عديدة  وأب��ح��اث  كتب  وهناك  والتناقض، 
الله  أكرم  الذي  الفريد  العلمي  املنهج  دقائق هذا 

-عز وجل- به املسلمني.

السنة النبوية
أما السنة النبوية فقد أنعم الله -عز وجل- على 
املسلمني بعلم اإلسناد والتراجم مبا مييزهم عن 
كل األمم والشعوب، وبهذه العلوم وما تفرع عنها 
وحملها  النبوية  السنة  حفظ  من  املسلمون  متّكن 
عقلية  خ��الل  م��ن  ال��دي��ن،  ل��ي��وم  جمعاء  للبشرية 

عبقرية إبداعية.

منهج الدقة والتثبت
الدقة  منهج  أرس���ى  م��ن  ه��و  النبي -]-  وك���ان 
بني  النبوية  السنة  تلقي  ف��ي  واإلت��ق��ان  والتثبت 
يتعلم من  ع��ازب  بن  ال��ب��راء  ك��ان  أصحابه؛ فحني 
النبي -]- دعاء ما قبل النوم أخذ يردده حتى 
يحفظه فأخطأ في كلمة بسيطة فجعل محل كلمة 
نبيك كلمة رسولك، فرّده النبي وأصلحها له! يقول 
البراء: قال -عليه الصالة والسالم-: »إذا أخذَت 
ثم اضطجع  للصالة،  وض��وءك  فتوضأ  مضجعك 
على شقك األمين، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي 
إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك 
إال  منك  منجى  وال  ملجأ  ال  إليك،  ورهبة  رغبة 
الذي  وبنبيك  أنزلت  ال��ذي  بكتابك  آمنت  إليك، 
أرس���ل���ت، واج��ع��ل��ه��ن م��ن آخ���ر ك��الم��ك، ف���إن مّت 

البراء:  ق��ال  الفطرة«،  على  وأن��ت  م��ّت  ليلتك  من 
فرددتهن ألستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي 
أرسلت، قال -عليه الصالة والسالم-: قل: »آمنت 

بنبّيك الذي أرسلت« رواه مسلم.

توثيق السنة النبوية
ومن مظاهر توثيق السنة النبوية مبنهج علمي أن 
الرحلة والسفر لطلب تعلم السنة النبوية والتوثق 
من صحتها بدأ من عصر الصحابة -رضوان الله 
عليهم-؛ فهذا جابر بن عبد الله يسافر على ناقته 
واحداً  حديثاً  ليسمع  شهر  مسيرة  الصحراء  في 
من عبدالله بن أنيس لم يكن سمعه جابر من النبي 
أنه  الصديق  بكر  أبي  عن  وروي  مباشرة!   -[-
أول من تثبت في ضبط األخبار حني حّدثه املغيرة 
سدس  اجل��دة  أعطى   -[- النبي  أن  شعبة  بن 
ال��ص��ّدي��ق: »ه��ل معك غيرك«  ل��ه  امل��ي��راث؛ فقال 

فشهد معه محمد بن مسلمة.

نهج الصحابة والسلف
ومن نهج الصحابة والسلف كانت انطالقة العلوم 
النبوية  الروايات  من  بالتوثق  املختصة  الشرعية 
وفْحص سالمتها، وطرح الدخيل عليها أو تصحيح 
اخلطأ والوهم املختلط بها، وقد بلغت علوم توثيق 
روايات  ب��ني  العلماء  تفريق  ح��د  النبوية  السنة 
الراوي الواحد بحسب عمره؛ فَيقبلون حديثه في 
مرحلة عمرية معينة، ويرفضون حديثه في مرحلة 
كتاب،  عن  إذا حدث  يَقبلون حديثه  وقد  أخ��رى! 
ويرفضون حديثه من ذاكرته لسوء حفظه أو تغيره 
راٍو  أو  شيخ  عن  حديثه  يقبلون  وق��د  السن!  من 
معني، ويرفضون حديثه عن غيره من الشيوخ أو 

الرواة لعدم طول اللقاء به والتثبت عنه!

حقيقة ساطعة
البالغة  الدقة  بيان  في اخلتام: هذه إش��ارات في 
القرآن  في  اإلسالمي  الوحي  نصوص  توثيق  في 
وه��ي حقيقة ساطعة،  ال��ن��ب��وي��ة،  وال��س��ن��ة  ال��ك��رمي 
يحق للمسلمني االفتخار بها على كل أمم الدنيا، 
دينية شرعية  وثقافة  قناعة  هذه  تكون  أن  ويلزم 
أن  وي��ل��زم  طعن،  أو  تشكيك  أي  تقبل  ال  أصيلة، 
بكثافة األبحاث واملقاالت والكتب  تتوسع وتنتشر 
التي تقرب هذه احلقيقة لعامة املسلمني بوسائل 
التعليم ونشر األفكار وبكافة اللغات لسد الطريق 
اإلسالم  على  واالفتراءات  الشبهات  طوفان  على 

والشريعة الغراء.  

الشرعية  الدينية  الثقافة  ام��ت��الك  رك��ائ��ز  أه��م  م��ن 
ال��رش��ي��دة ف��ْه��م اإلس�����الم ب��ش��ري��ع��ت��ه وع��ق��ي��دت��ه 
ال��ت��ي رض��ي��ه��ا اهلل -ع���ز وج����ل- ال��خ��ال��ق ل��ع��ب��اده
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بسطامي  األستاذ  ذكرها  كما  وهي  اإلسالم،  في  الدينية  احلقائق  مصادر  نستعرض  زلنا  ما 
سعيد في كتابه املتميز: )مفهوم جتديد الدين(: ثالثة أشياء: النصوص املوحاة، ومعاني هذه 
د مضبوط؛ فهناك  النصوص، واالستنباط منها، ولكل واحد من هذه األقسام منهج علمي محدَّ
منهج علمي لتوثيق النصوص، ومنهج لطريقة فهمها، ومنهج لالستنباط منها، وما يتوصل إليه 

عن طريق هذه املناهج حقائق ال شك في ذلك.

ومعلوٌم   ،)3 )ال���زخ���رف:  تعقلون{  لعلكم 
القرآن  فتدّبر  مب��ق��دور؛  إال  تكليف  ال  أن��ه 
الوحي  ط��ب��ي��ع��ة  أم���ر مم��ك��ن؛ ألن  وت��ع��ق��ل��ه 
الرباني للرسل جميعاً، أنه بالغ ُمِبني لقوله 
إال  الرسل  على  وتعالى-: }فهل  -سبحانه 

البالغ املبني{ )النحل: 35(.

وال شهادة أعظم من شهادة الله -عز وجل- 
في القرآن الكرمي بتمام الدين وبرضاه عن 
اكتمال الوحي واكتمال الفهم للدين في قوله 
-تعالى-: }اليوم أكملُت لكم دينكم وأمتمت 
ديناً{ اإلس��الم  لكم  نعمتي ورضيت  عليكم 

)املائدة: 3(، وهو ما أكده النبي] بقوله: 
كنهارها«.  ليلها  البيضاء  على  تركتكم  »قد 

رواه ابن ماجة وصّححه األلباني.

أركان منهج الفهم النبوي
وأركان منهج الفهم النبوي وتعليمه للصحابة 
يقوم  الشرعية،  والنصوص  الوحي  معاني 

واملنصفني:  العقالء  جواب  سيكون  بالطبع 
اإللهي،  اخلطاب  أن  على  وسيتفقون  ك��ال، 
غاية  في  يكون  أن  يجب  الرباني،  والوحي 
حتى  واإلدراك،  الفهم  ومنتهى  ال��وض��وح، 

حتصل به الفائدة، وتتحقق به الغاية.

مهمة النبي]
وهذا ما قّرره القرآن الكرمي بوضوح، من أن 
مهمة النبي] تبليغ الناس الوحي بألفاظه 
ومعانيه، كقوله -تعالى-: }لتبنّي للناس ما 
نُزل ِإليهم{)النحل: 44(، وهو ما أكده ربنا 
تدبر  هي  الغاية  أن  من  ع��دة،  مواضع  في 
}كتاٌب  -تعالى-:  الله  قال  وفهمه،  الوحي 
)ص:  آياته{  ليّدبروا  مبارٌك  إليك  أنزلناه 
29(، وق��ال -ج��ّل وع��ال-: }أف��ال يتدبرون 
القرآن{ )النساء: 82(، وقال أيضاً: }أفلم 
وكذلك   ،}68 ال��ق��ول{)امل��ؤم��ن��ون:  ي��ّدب��روا 
عربياً  ق��رآن��اً  -ت��ع��ال��ى-: }إن��ا جعلناه  ق��ال 

منهج توثيق النصوص الشرعية
في املقال املاضي تناولنا تفّرد منهج توثيق 
اإلسالمي  الفكر  في  الشرعية  النصوص 
وعلمّيته  مبوضوعيته  األدي��ان  سائر  على 
ودقته، واليوم نعرض املنهج العلمي الدقيق 
في  املتمثلة  الشرعية،  النصوص  فهم  في 
الوحي الرباني من القرآن الكرمي والسنة 

النبوية.
من املعلوم بداهًة للعقول أن الغاية والقصد 
الناس، هو  بني  فيما  والكتب  املخاطبة  من 
اإلعالم والتعريف والتعليم؛ فإذا انتفت هذه 
األمور عن اخلطاب أو الكتب؛ فلم تفد خبراً 
ونهياً، أو لم  أو أم��راً  أو معلومة، أو تعليماً 
تُفهم أصال أصبحت باطاًل ولغوا ال قيمة له، 
وهو ما يتنزه عنه العقالء واألدباء والقادة؛ 
فهل يعقل أن يكون اخلطاب اإللهي والوحي 
م��راده، وال  يُعرف  الرباني غير مفهوم، وال 
يحصل به اإلعالم والتعليم واألمر والنهي؟ 
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على تفسير القرآن الكرمي بالقرآن الكرمي 
ابن  ف��ع��ن  ال��ظ��ل��م،  مل��ف��ه��وم  كتصحيحه] 
آمنوا  }ال��ذي��ن  نزلت  ملا  ق��ال:  مسعود[ 
ولم يلبسوا إميانهم بظلٍم أولئك لهم األمن 
وهم مهتدون{)األنعام: 82( قلنا: يا رسول 
كما  »ليس  قال:  نفسه؟  يظلم  لم  أّينا  الله، 
تقولون، لم يلبسوا إميانهم بظلم«: ِبشرك، 
أَولم تسمعوا إلى قول لقمان البنه: }يا بنّي 
عظيم{  لظلم  الشرك  إن  بالله  تُشرك  ال 

)لقمان: 13( رواه البخاري.

تصحيح الفهم من النبي] 
ألصحابه

النبي]  م���ن  ال��ف��ه��م  ت��ص��ح��ي��ح  ع��ل��ى  أو 
املؤمنني  أم  ح����وار  ف��ي  ك��م��ا  ألص��ح��اب��ه، 
إذ  البخاري؛  نقله  الذي  للنبي]  عائشة 
كانت ال تسمع شيئا ال تعرفه، إال راجعت 
فيه حتى تعرفه، وأن النبي] قال: »من 
أوليس  عائشة:  فقالت  ع���ّذب«؛  حوسب 
يحاَسب  }ف��س��وف  -ت��ع��ال��ى-:  الله  يقول 
الصالة  -عليه  ف��ق��ال  ي��س��ي��را{؛  حسابا 
العرض، ولكن من  والسالم-: »إمنا ذلك 

نوقش احلساب يهلك«.

معاني اللغة العربية
املعروفة  العربية  اللغة  معاني  على  أو 
قوله  في  كما  الكالم،  وسياق  زمنهم  في 
-تعالى- في قصة يوسف -عليه الصالة 
والسالم-: }واْسأل القرية التي كنا فيها 
82(؛  فيها{)يوسف:  أقبلنا  التي  والعير 

فليس امل��ق��ص��ود ق��ط��ع��اً س���ؤال اجل���دران 
واإلب����ل، ب��ل س���ؤال س��ك��ان ال��ق��ري��ة وأهل 
القافلة، كما يقتضي سياق الكالم العربي 

املعهود.

تعلموا الدين كله من النبي]
ومن هنا جند أن الصحابة الكرام يصرحون 
بأنهم قد تعلموا الدين كله من النبي]؛ 
به  يستهزئ   ] الفارسي  سلمان  فهذا 
أح���د امل��ش��رك��ني؛ ف��ي��ق��ول ل���ه: ق��د علّمكم 
له  نبيكم كل ش��يء، حتى اخل���راءة؛ فقال 
سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة 
باليمني،  نستنجي  أن  أو  ب��ول،  أو  لغائط 
أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو 
أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم، 
ولليوم ال يزال )العالم املتحضر( ال يحسن 
من  ون��ت��ن��ه��ا  ال��ن��ج��اس��ة  فتشيع  ال��ط��ه��ارة؛ 

أبدانهم وثيابهم!

الغيب وأشراط الساعة
عن أبي زيد عمرو بن أخطب[، قال: 
صلّى بنا رسوُل الله الفجَر، وَصعَد امِلنبر؛ 
فنزل  ال��ظ��ه��ر؛  ح��ض��رت  ح��ت��ى  فخطبنا 
حتى  فخطبنا  امل��ن��ب��ر؛  ث��م صعد  ف��ص��لّ��ى، 
حضرت العصر، ثم نزل فصلّى، ثم صعد 
الشمس؛  َغ���َربَ���ت  ح��ت��ى  فخطبنا  امل��ن��ب��ر؛ 
فأخبرنا مبا كان ومبا هو كائٌن؛ فأعلَُمنا 
الوقائع  ت��زال  وال  مسلم،  رواه  أحَفُظنا. 
تؤكد صدق أخبار السنة النبوية، وصدق 

نقل رواة السنة وحفظهم عبر الزمان.

نهج التعليم من بعدهم
الفهم  ه���ذا  ع��ل��ى  ال��ص��ح��اب��ة  يقتصر  ول���م 
ألنفسهم، بل نقلوه للتابعني من تالميذهم، 
بعدهم  من  التعليم  نهج  هو  ه��ذا  وأصبح 
اب��ن كثير  اإلم��ام  لنا  عبر األج��ي��ال؛ فنقل 
في مقدمة تفسيره قول أبي عبد الرحمن 
يقرئوننا  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال��س��ل��م��ي: ح��دث��ن��ا 
بن  الله  وعبد  عفان،  بن  كعثمان  القرآن، 
تعلموا  إذا  كانوا  أنهم  وغيرهما،  مسعود، 
من النبي] عشر آيات لم يجاوزوها حتى 
قالوا:  والعمل،  العلم  من  فيها  ما  يتعلموا 
جميًعا؛  وال��ع��م��ل  وال��ع��ل��م  ال��ق��رآن  فتعلمنا 
ولهذا كان الصحابة -رضوان الله عليهم- 
فابن عمر  السورة؛  مدة في حفظ  يبقون 

مكث في حفظ سورة البقرة سنني عدة.
وروى ابن أبي مليكة، قال: رأيت مجاهداً 
الله عنهما- عن  ابن عباس -رضي  سأل 
ابن  فقال  أل��واح��ه؛  ومعه  ال��ق��رآن  تفسير 
حتى  اكتب،  عنهما-:  الله  -رض��ي  عباس 

سأله عن التفسير كله.

مركزية التراث العلمي الشرعي
قرآناً  ال��رب��ان��ي  ال��وح��ي  لنا  يتأكد  وب��ه��ذا 
بألفاظه  ألصحابه  النبي]  بلغه  وسنة 
والدنيا  للبشرية  ن��ق��ل��وه  وه���م  وم��ع��ان��ي��ه، 
جمعاء، وأن حقائق الدين معلومة مبثوثة، 
الوحي،  معاني  مبعرفة  معروفة  ومعانيها 
النبوية،  والسنة  الكرمي  القرآن  ونصوص 
ومن هنا يتبني لنا مركزية التراث العلمي 
الشرعي القائم على األحاديث والروايات 
النبوية واآلثار عن الصحابة وسلف األمة، 
للوحي  السليم  النبوي  الفهم  تتداول  التي 
بالهداية  البشارة  تتحقق  وبذلك  الرباني؛ 
ما  مبثل  آَمنوا  }ف��إن  -تعالى-:  قوله  في 

آمنتم به فقد اهتدوا{)البقرة: 137(.

بألفاظه  ال��وح��ي  ال��ن��اس  تبليغ   [ ال��ن��ب��ي  مهمة 
وم��ع��ان��ي��ه��ه��و م��ا أك����ده رب��ن��ا ف��ي م��واض��ع ع��دة، 
ال����وح����ي وف��ه��م��ه ت���دب���ر  ال���غ���اي���ة ه����ي  أن  م����ن 
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 ‰«e�  U�  p�c�Ë  ª5LK�*«  5�  UH�d���«Ë
 ÂuOK�Ë  wF�UA�«  s??�“  cM�  Âö??�ù«  ¡«b??�√
 tIH�«  ‰u??�√  rK�  ÂbN�  ÊuF��Ë  ¨t�u�dJ�
 s�  s�b�U�  Y�F�«  o�d�  rNOK�  b�  Íc??�«
 ’uBM�« s� ◊U�M��ô« WOKL� j�{ ‰ö�
 WO�dF�«  WGK�«  vC�I�  o�«u�  U0  WO�dA�«

Æ.dJ�« Ê¬dI�« UN� ‰e� w��«
ÂöÝù« ‰u�√

 ÊuJ�  Ê√  V��  ◊U�M��ô«  WOKL�  Ê√  UL�
 W�uKF*«  Âö??????�ù«  ‰u?????�√  l???�  W??I??�«u??�??�
 ö�√  qD��  ◊U�M��«  `B�  ö�  ª…—uNA*«
 s�  «bBI�  ÷—UF�  Ë√  ¨s�b�«  s�  U�uKF�

 v�œU� rNCF� qF� UL� ¨WF�dA�«  b�UI�
 UM�√ W��� ¨UN���Ë œUN'« WC�d� ‰UD�≈
 ‰uI�« «c???�Ë ¨W??O??�Ëb??�«  U??�ö??F??�« s??�“ w??�
 t�S� ª≠s??�b??�« `??�d??� qD�� t??�√ ∙ö??�??�≠
 rKE�«Ë  ‰ö??�??�ôU??�  v{dK�  WO�U��  W??H??�Ë
 ŸU�b�« „d�Ë ¨5LK�*« œö� vK� Ê«ËbF�«Ë
 p�– qFH� ôË ¨÷—_«Ë ÷dF�«Ë s�b�« s�

ÆhK�� Ë√ n�d�
◊U³M²Ýô« ÂU��√

 v�≈ ◊U�M��ô« WOKL� 5��U��« iF� r�I�Ë
∫w� ÂU��√ W�ö�

 ¨…d�U�� ’uBM�« s� d Ò�b�Ë ◊U�M��« – ±
 ≠›≠ V�U� w�√ s� wK� ◊U�M��« WBI�
 t�u� s� dN�√ W�� w� qL�K� …b� q�√ Ê√
 Î̋«dN� Êu�ö� t�UB�Ë tK ÚL�Ë˚ ∫≠v�UF�≠
 ‰UBH�«  Ø  ŸU??{d??�«  –≈  ª©±µ  ∫∙U???I???�_«®
 ∫≠v�UF�≠  t�uI�  «dN�  ≤¥ØÊU??�U??�  ÁUB�√
 ‚—UH�«Ë ¨©±¥ ∫ÊULI�® ʺ5�U� w� t�UB�Ë˚

ÆdN�√ ∂ w� Î«dN� ≤¥Ë Î«dN� ≥∞ 5�
 „«d��ô  w�d�  h�  vK�  ”UO�  Ë√  –  ≤
 tOK� V??�Ë tOK� w??L??�√  s??�  ö�L� ªW??K??F??�«
 s� vK� ¡u{u�« »u�Ë vK� U�UO� ¡u{u�«
  «—b�*«  .d���Ë  ¨w�u�«  »UO�  WKF�  ÂU�

Æ—UJ�ù« WKF� dL)« .d% vK� ÎU�UO�
 d�_«  s??�  WF�dA�«   UOK�  rOJ%  Ë√  –  ≥
 s�  wNM�«Ë  ¨dO)«  vK�  ÊËUF��«Ë  ¨‰bF�U�

ÆrKE�«
 s� U�d� XMO� b� Êu�√ Ê√ q�¬ ªW�UNM�« w�
 ¨…bO�d�«  WO�dA�«  WOM�b�«  W�UI��«  ‰u�√
 w� 7H�«Ë  UN�A�« w�Ë UN� sB% s Ó� w��«
 s� 5LK�*« Èb� Ê√Ë ¨VFB�« ÊU�e�« «c�
 W�—UD0 WKOHJ�«Ë WLOK��« WOLKF�« Z�UM*«
 Ê√Ë  ¨WJJA*«   UL�N�«Ë   UN�A�«  v��√
 d�� ‰UO�_« 5� UN��U�≈Ë ÂuKF�« Ác� rÒKF�
 qzU�u�«  nK��0Ë rOKF��«Ë  Âö�ù« qzU�Ë
 s�b�« w� ∙dD��«Ë uKG�« …dz«œ dB�� qOH�
 ∙«d��ô«  …d????z«œË  ¨W??N??�  s??�  q??N??�Ë  rKE�
 ÊUDOA�«Ë ÈuNK� ÎU�U��« s�b�« s� ‰öC�«Ë

ÆÈd�√ WN� s�

ا�مام النووي: االعتناء باالستنباط من آكد الواجبات المطلوبة؛ 
�ن النصوص الصريحة ال تفي إال بيسير من المسائل الحادثة؛ 

فإذا أهمل االستنباط، فات القضاء في معظم ا�حكام النازلة
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