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 اآليات السبعون في إثبات استقالل السنة بالتشريع

 العلواينجابر طو / دأ.

اليت أثبتنا لو ولسواه أنّنا ال ننازع يف  -أّما اآليات الكردية اليت أوردىا ادلستّدؿ إلثبات دعواه  
؛ ولعّل ما يأٌب «تدبّر القرآن»فلها دالالت أخرى ال زبفى على من رزؽ  -األصل منها

ويثبت كيف ديكن أف يلتبس فهم القرآف اَّيد على أولئك الذين يأتوف إليو يوضح األمر، 
دبذاىب أو مذىبّيات ومواقف مسبقة ليجعلوا منو بقراءهتم تلك شاىًدا أو معضًدا لتلك 

 كّلو. –ادلذاىب أو ادلذىبّيات أو ادلواقف ادلسبقة، ال حاكًما ومهيمًنا على ذلك 

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم ُأِحلَّ لَ ﴿أ. ففي اآلية األوىل:  ُكْم لَي ْ
لَِباٌس َلُهنَّ َعِلَم اللَُّو أَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاآلَن 

وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط األَبْ َيُض ِمَن  بَاِشُروُىنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اللَُّو َلُكمْ 
وا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل َوال تُ َباِشُروُىنَّ َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن ِفي  اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ أَِتمُّ

ُقونَ اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َفال تَ ْقَربُوَىا كَ   ﴾َذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّو آيَاتِِو لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ت َّ
 (. 781)البقرة:

بناًء على فهمو  «أحلّ »قد اقتطع اآلية الكردية من سياقها، وركّز نظره فيها على كلمة  أواًل: 
–يكوف احلل إاّل بعد احلظر، وقاؿ  احلظر بدليل احلل أو اإلطالؽ فالاخلاطئ بوجوب سبق 

عليو  –ولما كان الحظر غير موجود في القرآن فقد أوحى بو إليو »: -فض فوه ال
على حد تعبَته. وىو فيما فعل قد ذباىل  «بطريق غير القرآن وىو وحي السّنة -السالم

الجمع بين »دعو إليو ومنارسو يف ضرورة نأو جهل أو أنكر عن عمد ادلنهج الذي نتبنّاه و 
وحدتو »سّنة مًعا قراءة مجع مع الكوف. وقراءة القرآف اَّيد يف قراءة القرآف وال «القراءتين

، وافًتاض وجود سّنة غَت مرويّة توّجو وعدـ التعضية والتجزئة يف قراءة القرآف الكرمي «البنائّية
 . خطَت
علينا فقد اقتصر  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-أذكر ادلستدؿ حبق رسوؿ اهلل  أف أوّد  ثانًيا:

الصالة »غمرة تسّرعو يف عرض دليلو ليُلِزـَ دبا ال يُلِزـُ الصيغة الواجبة يف مجع  سيادتو يف
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وىي خاِصيَّة اختصَّ اهلل ُّا خاًب  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-على رسوؿ اهلل  «والسالم
يكفي أف  -عليهم السالـ–فسائر األنبياء وادلرسلُت  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-النبيٍُّت 
. أّما ىو بأيب «عليو السالم»كرمي أّي منهم والقياـ بالواجب لو من التعزير والتوقَت: يقاؿ لت

ِإنَّ اللََّو ﴿فقاؿ:  «الصالة والسالم»باجلمع لو بُت  )تبارؾ وتعاىل(ىو وأّمي فقد أمرنا اهلل 
 ﴾ْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًماَوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَ 

وتعزيرنا وتوقَتنا لو صلوات اهلل وسالمو عليو يستلـز ذلك اجلمع بُت  (=>)األحزاب:
ّنة ادلطّهرة بيَّنت صيغة الصالة اإلبراىيميَّة ليشمل اخلليل بأبّوتو ألمحد الصالة والتسليم. والسُ 

جب دلن ىو ابنو وأوىل الناس بو أبو بذلك التعزير والتوقَت الوا -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-
وباعتباره مؤّسس ادللة. وأخبل البخالء من خبل  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-الزىراء زلمد 

 صلى اهلل عليو وآلو وسّلم. -بالصالة والسالـ عليو  
* * * * * 

ز السائل ادلستدؿ بو أمر قد صاغو بعض ادلفّسرين القائلُت جبواإّف ما استدؿ  ثالثًا:
عقاًل ووقوعو شرًعا ليّدعي أّف ىذه اآلية الكردية ناسخة دلا حظر بدليل غَت معلـو  «النسخ»

اعتمدوا فيو على روايات مضطربة رويت باعتبارىا سبًبا للنزوؿ، زعمت تلك الروايات أّف 
ـ الصـو يف البداية مل يكن مؤقًتا بتحديد زمنو؛ بل كاف الصائم ليفطر لياًل ال جيوز لو أف ينا

لياًل، فإذا ناـ فعليو أف يواصل الصـو لياًل ٍب هنارًا حىت غروب مشس اليـو التايل. وىذه 
، (1)األقاويل ادلضطربة ال يصح شيء منها، وال دليل دؿ على شيء منها وال سند ألّي منها

يف ادلدينة. فبعض أنواع  «أىل الكتاب: اليهود خاّصة»وىي أقرب ما تكوف إىل أقاصيص 
عروفة لدى أىل ادلدينة فيو ما يشَت إىل ىذا. وقد روج ذلذه الروايات ادلضطربة صيامهم ادل

ألهّنم وجدوا يف تلك األقاصيص ما يسوّغ أو يدعم مبدأ القوؿ  «بالنسخ»وتداوذلا القائلوف 
َكبُ َرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن ﴿بأّف ىذه اآلية ناسخة حلكم كاف يف بدء تشريع الصياـ 

َواِىِهمْ  ناسخة لذلك احلكم ادلفًتض أو ادلّدعى وجوده يف  «ُأِحلَّ »وأّف  (>)الكهف: ﴾َأف ْ
من ىذه الدعوى. وشلا زاد الطُت بّلة وادلرض عّلة أّف أبا مسلم  (تعاىل)شريعتنا. ونربأ إىل اهلل 

األصفهاين الذي ال يقوؿ جبواز النسخ يف القرآف اَّيد عقاًل، وال بوقوعو شرًعا وواقًعا مل 
                                           

(1)
نمة أ أجم نل خلريناوله ولمنضخ  ورنن قجنم هنوقا شينل   اق نأ   ِر ولقائل أن يقول: إن حديث قيس بن  

  سمرأ ليس هضخ  ورًعا لضكمها.  
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تلك الروايات ادلضطربة؛ بل زعم: أّف اآلية ناسخة لتشريع نصرايّن أو يهودّي. متغافاًل يناقش 
عن أّف الشرائع السابقة زبضع للنسخ الكلّي عند مجاىَت أىل العلم الذين مل يقبلوا قاعدة 

والناسخ الكلّي كاف يف شريعة القرآف اَّيد  «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخ»
ثُمَّ َجَعْلَناَك َعَلى ﴿معهم ذلك، ودليلنا:  ذه القاعدة، وضلن نرفضألكثروف ىولذلك رفض ا

 . (81)الجاثية: ﴾َشرِيَعٍة ِمَن اأَلْمِر فَاتَِّبْعَها
على كل حاؿ لقد أطالوا اجلدؿ العقيم حوؿ ادلنسوخ ُّذه اآلية وشغلهم ذلك عن تدبّر 

 .  القرآف الواجب الذي يهدي لليت ىي أقـو
* * * * * 

يف جيل –إّف الصـو أو الصياـ مفهـو قرآيّن كاف معروفًا معناه وادلراد بو عند العرب  رابًعا:
التلقّي وعصر التنزيل. وكاف معناه يف أصل استعماالهتم ادلعروفة لديهم شاماًل لكل ما يندرج 

سواء أكاف إمساًكا عن ادلأكل أو ادلشرب أو الوقاع أو الكالـ أو  «اإلمساك»ربت لفظ 
 شي. ادل

 . «فرس صائمة»ولذلك قالوا للفرس إذا مل تأكل، أو أحرنت عن السَت: 
 قاؿ النابغة: 

 خيل صيام وخيل غير صائمة * * * ترعى العجاج وأخرى تعلك الّلجما
 ... إخل.«صوم»وقيل للريح الراكدة: 

أو وكانت أياـ للعرب يصوموهنا. قد زبتلف باختالؼ القبائل؛ فكانت قريش تصـو عاشوراء 
. وللعرب تقاليدىم يف الصياـ، قد تتفق تلك التقاليد مع  غَته. وكاف للحنفاء منهم صـو

 بعض ما كاف سائًدا لدى الكتابّيُت وقد زبتلف. 
يَأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب ﴿: (تعاىل)واآليات اليت وردت فيها تشريعات الصياـ بدأت بقولو 

ُقونَ  َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتبَ    (.:81)البقرة: ﴾ َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ
وىذا تشبيو يف الفرضّية ال يف الكيفّية  (:81)البقرة:﴾ َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكمْ ﴿

 وبقّية األحكاـ...
ة مدنّية ويف ادلدينة واآلي «الكيفّية مع الفرضّية»لكن قد يظن البعض أّف ىذا التشبيو يشمل 

صوم يوم  »وما حوذلا كانت يهود. وكانت لديهم أنواع من الصياـ عديدة، منها ما يسّمونو 
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أو الكفارة، وىو يف الشهر السابع من السنة العربيّة يبدأ صومهم فيو من غروب  «كيفور
والنهار.  ألنّو يشمل الّليل «الوصال»مشس اليـو التاسع منو إىل غروب العاشر وىو نوع من 

 ولديهم صيامات أخرى ديتنعوف فيها عن أطعمة معّينة فقط... وىكذا. 
فلهم توّسع واضطراب يف مفهـو الصياـ ومواقيتو. وكاف أىل ادلدينة على اختالط ُّم 
وتداخل معهم. وقد جرت عادة القرآف اَّيد أف يفّصل يف األمور اليت ديكن أف حيدث فيها 

 -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-غَت مرجعّية القرآف ومرجعّية رسوؿ اهلل اشتباه أو تأثر دبرجعّية 
َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس َلُهنَّ ﴿فتكوف آية  ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ

َلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاآلَن بَاِشُروُىنَّ َوابْ تَ ُغوا َعِلَم اللَُّو أَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب عَ 
َما َكَتَب اللَُّو َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن 

وا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل َوال تُ َباِشُروىُ  نَّ َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اْلَفْجِر ثُمَّ أَِتمُّ
ُقونَ  ( جاءت 781)البقرة: ﴾اللَِّو َفال تَ ْقَربُوَىا َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّو آيَاتِِو لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَ ت َّ

 لبياف حقيقة الصياـ الشرعّي عندنا وربديد أوقاتو بدقة ربوؿ دوف تسرب أيّة اضلرافات إليو
من مؤثرات اجلاىلّية أو تأثَتات أىل الكتاب فال دليل فيها على نسخ. حظر سابق ثابت، 

 لكّنو غَت معلـو ربديًدا، بدليل غَت القرآف. 
نًصا يف اإلباحة، وال دليل حيّدد ما كاف  «أحل»ولو كاف األمر كما افًتض السائل لكانت 

بو، وشرعو لنا ابتداًء، وبُّت فيها وما  (تعاىل)شلنوًعا. فهي لبياف حقيقة الصياـ اليت أمرنا اهلل 
حيّل فيو وما ال حيل مع بياف مواقيتو والفروؽ بُت صيامنا الشرعّي وصياـ اجلاىلية وأىل 

ُّا  (تعاىل)الكتاب واَّوس ومن إليهم، فهذه اآلية الكردية توضح ذلك كّلو. وقد أخرج اهلل 
 أـ مل ينم.  عاّمة الليل من زمن الصياـ سواء أناـ الصائم

؛ أي: أثناء الصياـ يف النهار، تراودكم خواطر الرغبة يف ﴾َتْخَتانُوَن أَنْ ُفَسُكمْ ﴿وقولو تعاىل: 
مباشرة نسائكم، فهي دبثابة الرغبة يف اخليانة أو الغش يف الصياـ أثناء النهار، فخفف اهلل 

كاف معهوًدا شلا مل عنكم فجعل  ذلك حالاًل لكم عاّمة الليل، فهي لبياف حل ما   (تعاىل)
 يكن حالاًل يف وقت الصياـ الشرعّي وىو النهار. 

إاّل إذا سبقت بتحرمي دلا ساغ حبسب  «أحل»ال ترد –ولو كاف كما يظن السائل: أنّو 
َلى َعَلْيُكمْ ﴿: (سبحانو)أف يقوؿ  -دعواه  ﴾ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة األَنْ َعاِم ِإال َما يُ ت ْ
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ىو ما استثٌت من دليل احلل، وليس ما حرـّ سابًقا، وحل ُّيمة  -ىنا- فاحملرـّ (8)المائدة:
األنعاـ مل يسبق بتحرمي؛ ال علينا، وال على من سبقنا من األمم!! ودلا ساغ بناًء على دعواه 

تبارؾ )، ومعلـو أّف اهلل (>)المائدة: ﴾اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباتُ  ﴿: (سبحانو)أف يقوؿ 
ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي ﴿أمنت على البشريّة بأف خلق ذلم ما يف األرض مجيًعا، ( وتعاىل

ولذلك ذىب عاّمة أىل العلم  ؛ٍب استثٌت اخلبائث وما إليها (92)البقرة: ﴾اأَلْرِض َجِميًعا
إىل أّف األصل حل الطيبات كاّفة، واحلظر ىو االستثناء الذي يتوقف على الدليل. واألصل 

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ﴿مة اخلبائث كاّفة واالستثناء ال بد لو من دليل. وآية حر  ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
َب ِنَساِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس َلُهنَّ َعِلَم اللَُّو أَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتا

ْم فَاآلَن بَاِشُروُىنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اللَُّو َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنكُ 
وا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل َوال  َلُكُم اْلَخْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ أَِتمُّ

ِفي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َفال تَ ْقَربُوَىا َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّو  تُ َباِشُروُىنَّ َوأَنْ ُتْم َعاِكُفونَ 
ُقونَ  ( ليس فيها إنشاء حكم احلّل بعد حظر، بل ىي 781)البقرة: ﴾آيَاتِِو لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ت َّ

ادلغرب حىت  إخبار عن اإلباحة ادلقّررة يف أصل توقيت الصياـ يف النهار واإلفطار لياًل من
الصياـ يكوف بطلوع الشمس قياًسا  ءا لألعمش يف قولو الشاذ بأّف بدطلوع الفجر. خالفً 

على كوف وقت اإلفطار يبدأ بغروب الشمس. ولعّل يف ذلك ما يكفي لبياف ما يف دعوى 
 أعلى وأعلم.  (تعاىل)ادلستدؿ من ثغرات وتكّلف؛ واهلل 

* * * * * 
 اآلية الثانية 

وَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُىَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيِض َوال تَ ْقَربُوُىنَّ َحتَّى َوَيْسأَلُ ﴿
وَّابِيَن َوُيِحبُّ  ْرَن فَْأتُوُىنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّو ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ الت َّ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّ

رِينَ   (999)البقرة: ﴾اْلُمَتَطهِّ
ذكر بعض ادلفسرين سبًبا للنزوؿ مل خيل من مقاؿ ال نتوقف دلناقشتو، واآلية الكردية مدنّية، 
وادلدينة كانت ميدانًا لثقافة يهود الشفويّة قبل اذلجرة. واليهود كانوا يبالغوف ويفرطوف يف 

يهود االبتعاد عن نسائهم عندما يكّن يف فًتة احليض. وادلشركوف العرب مل يكونوا أقل من 
مبالغة يف اعتزاؿ احلائض، وردبا يبلغ ببعضهم احلاؿ حدَّ إخراج احلائض من منزذلا وإبعادىا 
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على أىل ادلدينة باإلسالـ، وأكرمهم جبعل  (تعاىل)عنو حىت تنتهي فًتة حيضها. ودلا مّن اهلل 
وبدأ العلم ينتشر فيهم صاروا  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-مدينتهم مهجر رسوؿ اهلل 

عن كثَت من تلك األقواؿ اليت انتشرت  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-يسألوف رسوؿ اهلل 
يبُّت  -هلل عليو وآلو وسّلمصلى ا-بينهم من تراث يهود. والقرآف اَّيد جييبهم ورسوؿ اهلل 

فنزلت  «باعتزال الحائض»ذلم، ويعّلمهم الكتاب واحلكمة ويزكٍّيهم. ومن ذلك ما يتعلَّق 
 ىذه اآلية الكردية ُّذا البياف الشايف يف ادلوضوع.

فأشارت إىل السؤاؿ لتؤكد احلضور القرآيّن بينهم يف جيل التلقي يف مكافأة للحضور والوجود 
. لتكوف ادلواجهة بُت اإلسالـ «الرسالة والرسول» (سبحانو)فجمع ذلم  النبوّي فيهم،

والشرؾ، وربريف أىل الكتاب مواجهة متكافئة تسمح ذلذه الرسالة باالستقرار واالستمرار 
 من الظلمات إىل النور بإذف رُّم.  -مًعا-وإخراج الناس بالرسالة والرسوؿ 

راهتم بقطع النظر عّما حّرؼ أو أضيف إليها ويهود يف موقفهم من احلائض يستندوف إىل تو 
إذا كانت امرأة لها سيل دم » من خارجها: ففي سفر اّلالوّيُت اإلصحاح اخلامس عشر ورد

في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسها يكون نجًسا إلى المساء. وكل 
حم بماء ويكون ما تضطجع عليو يكون نجًسا. وكل من مسَّ فراشها يغسل ثيابو، ويست

نجًسا إلى المساء. وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليو يكون نجًسا سبعة 
 . «أيام...

أّما النصارى فطوائفهم اليت ترى العهد القدمي وأحكامو ملزمة ذلا تأخذ دبا ورد يف سفر 
لك دبا اّلالوّيُت. أّما الطوائف اليت ال ترى نفسها ملزمة بغَت اإلصليل فلم تأخذ بشيء من ذ

 إذ مل يرد يف اإلصليل شيء يف ىذا األمر.  «جماع الحائض»يف ذلك 
أمر فيو أدب القرآف  (999)البقرة: ﴾فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيضِ ﴿فنزوؿ قولو تعاىل 

 . «بالكناية»الذي يسّميو البالغيوف 
 «باالعتزال الكامل»اؿ دبا مساه يف رسالة السؤ  «فاعتزلوا»: (تعاىل)والسائل قد فهم قولو 

ىذه وصًفا لالعتزاؿ وكأنّو تكّلفو ليفسح  «بالكامل»ولست أدري من أين جاء سيادتو 
اَّاؿ لدعواه بأّف اآلية رلملة ال يدرؾ ادلكلف معناىا بدوف بياف يأٌب من خارجها، وال بد 

ل؛ وىو سلوؾ أف يأٌب وحي غَت القرآف يبُّت ىذا القرآف ادللغز ليفهم!! فاقًتح السائل احل
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اإلحساس برغبة ىؤالء الكامنة يف ىجراف القرآف إىل غَته وهتميشو، والتأكيد  -عندي–يعّزز 
على افتقاره إىل سواه، واالعتقاد بأنّو ال يكفي إاّل إذا بنوا حولو أسوار التقوية اليت يروهنا فهم 

قرآف أحوج للسّنة منها يرّددوف ما قالو بعض متقدميهم بلساف احلاؿ وبلساف ادلقاؿ من أّف ال
 (عز وجل)إىل القرآف، ومل يقل ىؤالء ألنفسهم: لوال نزوؿ القرآف على من اصطفاه اهلل 

-حلمل رسالتو وتلقي آياتو، وتالوهتا على اخللق وتعليمهم إيّاىا وتزكيتهم ُّا دلا كاف زلمد 
نريد أف نستدرج إىل مثل رسوؿ اهلل وخاًب النبّيُت ؟! على أنّنا ال  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم

أنعم اهلل  -يف منهجنا شيء واحد–ما استدرجوا فنفرؽ بُت الرسالة والرسوؿ، فكالمها 
 «التراتب والتفاضل»علينا بو، وال بد من اجلمع بينهما، وإاّل سقطنا يف اضلرافات  (تعاىل)

 . «وحدة التكامل المنهاجيّ »ال يف 
بشكل واضح وإليك  «التكامل المنهاجي»نلمس ىذا وحُت نتدبّر القرآف اَّيد حق التدبّر 

 البياف: 
إعجاز  «اعتزلوا»استعماؿ القرآف لػ  ﴾فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيضِ ﴿: (تعاىل)قولو 

إاّل اجلهابذة، والراسخوف يف البالغة ولساف القرآف اَّيد.  -كّلها-بالغيٌّ ال يدرؾ أبعاده 
والذين يسألونك إمّنا يسألوف عن  «ويسألونك»ؤاؿ، ذلك ألهنا واردة يف جواب س

ادلعهود لديهم، وىو ما نبهنا لو عند اليهود واَّوس والنصارى ومشركي العرب،  «االعتزال»
فالسؤاؿ زلّمل دبضموف ثقايّف مأخوذ من الثقافة السائدة موجو إىل حامل رسالة اإلصالح 

كما نفعل ضلن –وف السؤاؿ يف بداية اجلواب والتغيَت. واإلعجاز القرآيّن يأىب أف يعيد مضم
فأقوؿ لك: سألت عن كذا واجلواب كذا؛ بل ضّمن اللفظ ادلعجز السؤاؿ جبميع  -البشر

ديكن  «أذى»قل ىو أذى. وكلمة  «ويسألونك عن المحيض؟»جوانبو يف اجلواب فقاؿ: 
يف ىذه أف تشرح بكتاب متوسط احلجم لبياف حقيقة األذى الذي يكوف يف ىذا الدـ و 

الفًتة وآثاره العديدة النفسّية والبدنّية والعقلّية على احلائض وزوجها، وعلى الولد لو جومعت 
 وانعقد يف تلك الفًتة مولود... إخل.

إّن العاّمة حين يشتمون أحًدا ويرغبون أن يلقوا عليو أقذع األوصاف يقولون : إنّو ابن »
 كما يقولوف: ابن حراـ ... أو ... أو.   «حيض
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ومبّرأ من  »قال: -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-وحسان بن ثابت حين مدح رسول اهلل  
 «.كّل غبر حيضة

 «فاعتزلوا النساء في المحيض»يرّتب عليو بالفاء  «أذى»وبعد بدأ اجلواب ببياف احمليض 
الكثَت، فقد ىيأ القرآف نفوس وعقوؿ اجلميع دبن فيهم من  «اإلعجاز»وىذا التعبَت فيو من 

اعتزال النساء »م يف ضرورة هويّتفق مع «أذى» يؤمنوف بو إىل أنّو يتفق معهم يف كونو ال
ولكنو يبُّت حقيقة االعتزاؿ وكيفيتو، وقد بّينو يف لفظ واحد، ذلك أنّو ال بد  «في المحيض

أضاؼ ادليم لو ليجعلو متضمّنا للمكاف والزماف  -وىو اسم–من أف يستعمل ادلصدر 
ىنا ال إمجاؿ فيو عند أّي  «فاالعتزال»يمّي واسم للزماف وادلكاف. مصدر م «فالمحيض»

، ولو خربة يف لساف القرآف ِفي ﴿: (تعاىل)ألّف اجلار واَّرور يف قولو  ؛عريّب يعرؼ لغة القـو
تعلق بياف وإفصاح. وورود ادلصدر ادليمّي كأنّو أعاد ذكر  «اعتزلوا»متعلق بػ  ﴾اْلَمِحيضِ 

من  «المحيض»أال وىو سلرج احليض ومصدره، فعدؿ بلفظ  «زمان الحيض، ومكانو»
ادلصدر إىل زنة ادلكاف للداللة على أنّو صار امسًا دلكاف زلّدد من جسم ادلرأة. أال وىو موضع 
احلرث واحليض واَّامعة. ويف الوقت نفسو مل يفقد داللتو على الدـ اخلارج وال على زماف 

فال أراه استخدمو  «بالكامل»على ما مسّاه  «االعتزال»احليض أو العادة. أّما محل السائل 
 إاّل تأثرًا بروايات أسباب النزوؿ اليت ال تصلح للتحكم بلساف اآلية الكردية. 

 . «المحيض»ىو الوطء، الذي يكوف يف موضع احليض  –فاالعتزاؿ ادلأمور 
بياف وإيضاح لفًتة اعتزاؿ مكاف ففيو ربديد و  ﴾َوال تَ ْقَربُوُىنَّ َحتَّى َيْطُهْرنَ ﴿وقولو تعاىل: 

احليض، وهنى عن الوطء فيو حىت تنتهي فًتة احليض وتبدأ فًتة الطهر. وتلك عادات القرآف 
اَّيد يف عدـ التصريح دبا يستحي الناس عادة من التصريح بو أو ذكره بألفاظو الصرحية. 

 مراده دوف خدش للحياء.  فالِقْرب واالعتزاؿ وادلالمسة كّلها ألفاظ يستعملها القرآف لبياف
فهو األمر التكويٍت الفطرّي الذي أمر اهلل  ﴾ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَّوُ ﴿: (تعاىل)أّما قولو 

بالنكاح من أجلو، وجعل الِفطَر السليمة سبيل إليو، ورَبطت الشريعة القرآنّية حكم  (تعاىل)
غَتىا من حكم النكاح بو. واالمتناف النكاح من ادلودة والرمحة والّنسب والصهر وبقاء النوع و 

 اإلذلّي خبلق النوعُت ارتبط بذلك. 
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لتتعامل مع سلتلف الشرائح البشرية،  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-نة رسوؿ اهلل وىنا تأٌب سُ 
صلى اهلل عليو وآلو -فهناؾ من ديلك إربو إذا باشر زوجتو فيما عدا موضع النكاح فيقوؿ لو 

كما روى مسلم وأمحد وأصحاب السنن. أو   «شيء إاّل الجماع اصنعوا كل»: -وسّلم
كما عند أيب داود. وتلك ىي الًتبية والتنشئة   «لك ما فوق اإلزار»يقوؿ دلن ال ديلك إربو: 

 النبويّة، وتأويل آيات الكتاب وتفعيلها يف الواقع. 
بالذكر يدل  أّن تخصيص الشيء»إّف السائل ردبا ظّن أّف أىل العلم مطبقوف على قاعدة 

، «دبفهـو ادلخالفة»وىي قاعدة مفّرعة على األخذ  «على أّن الحكم فيما عداه بخالفو
وىو مذىب األقلّية إاّل إذا حفت النص دالئل وقرائن تفيد ذلك. وذلذا مواطن حبث على 

 السائل أف يدرسها يف مظاهّنا؛ واهلل تعاىل أعلى وأعلم.
* * * * * 
  ةاآلية الثالث

ُقوُل لِلَِّذي أَنْ َعَم اللَُّو َعَلْيِو َوأَنْ َعْمَت َعَلْيِو َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّو َوُتْخِفي َوِإْذ ت َ ﴿
َها  ا َقَضى زَْيٌد ِمن ْ ِفي نَ ْفِسَك َما اللَُّو ُمْبِديِو َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّو َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه فَ َلمَّ

ُهنَّ َوَطًرا َزوَّْجَناَكهَ  ا ِلَكْي ال َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَياِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ْ
 (.73األحزاب:) ﴾َوَطًرا وََكاَن َأْمُر اللَِّو َمْفُعوال

ا دليل على أنّو  ﴾َزوَّْجَناَكَها﴿قولو تعاىل:  -ىو الذي أمر رسولو  (تعاىل)وقوؿ السائل: إهنَّ
: فأين األمر -ال فض فوه–بالزواج من زينب يقوؿ السائل  - عليو وآلو وسّلمصلى اهلل

-بالزواج منها يف القرآف؟؟ وأجاب نفسو ال صلده!! وبلغ النتيجة اليت وضعها سلًفا ليقوؿ 
 : إذف فقد أوحى إليو بو يف وحي غَت القرآف!! -عاملو اهلل بعدلو
َفاُلَهاأَ ﴿: (تعاىل)بقولو  -أواًل -وأود أف أذكره   ﴾َفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرَءاَن َأْم َعَلى قُ ُلوٍب َأق ْ

 .(;9)محمد:
إّف اآلية جاءت بأعلى درجات البالغة، وقّمة اجلماؿ يف التعبَت؛ ففيها من اللطف والتلطف 

أرؽ أنواع التعبَت والتصوير فيعطف إنعاـ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-برسوؿ اهلل 
إذ تقول للذي أنعم اهلل »على زيد على إنعاـ اهلل بلفظ موّحد  - عليو وآلو وسّلمصلى اهلل-

لزيد بذات  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-فوصف ربرير رسوؿ اهلل  «عليو وأنعمت عليو
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بو على زيد من  (تبارؾ وتعاىل)لينّبو بو إىل ما أنعم اهلل  (تعاىل)اللفظ الذي استخدمو اهلل 
ٍب ىدايتو إىل  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-جياد وضّمو إىل رسوؿ اهلل نعمة اخللق واإل

 -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-اإلسالـ وكأنو يريد أف ينفي بأبلغ تعبَت استحالة تفكَت النيب 
بسلب زيد زوجتو، وحيازهتا لنفسو؛ لكنو سبحانو عليم خبَت باخللق العظيم الذي كاف 

فهّيأة ذلذا احلكم اإلذلّي واألمر  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-ف يتحّلى بو من كاف خلقو القرآ
نفسيًّا وعقليًّا لو.  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-ادلفعوؿ الذي ال بد من هتيئة رسوؿ اهلل 

حياًء بأنّو سينّزؿ عليو  (تعاىل)قد أوحى إىل نبّيو وىو أشد خلق اهلل  (سبحانو وتعاىل)فكأنّو 
ا شديًدا على نفسو، وتشريعو يستلـز أف يكوف النيب طرفًا يف واقعة ذبعل ىذا قواًل ثقياًل ووحيً 

احلكم قاباًل للتنفيذ فهو لن يكوف فيو مبّلًغا فحسب، أو مبيّػًنا لكيفّية العمل؛ بل سيكوف 
الطرؼ األساسّي يف فعلو. وقد يوجو لك خصومك لوًما ونقًدا يف ذلك، ولكن مهما حدث 

وما يًتتب من مفاسد ومشكالت عليها يستحق منك تلك  «التبّني»فإف اقتالع إشكالّية 
 التضحية. 

وينسب عملية التزويج لذاتو العلّية فكأنّو كاف  ﴾َزوَّْجَناَكَها﴿: (تبارؾ وتعاىل)فحُت يقوؿ 
فعل إذلّي توىل اهلل  ومل يكن فيو أّي دافع شخصّي؛ بل ىيريد إثبات أّف زواجو من زينب 

ه بإرادتو تشريًعا وتنفيًذا؛ ألّف األمور ادلستحكمة مثل التبٍت ليس من تدبَت  (تبارؾ وتعاىل)
ادلمكن أف تزاؿ إال ُّذا ادلنهج. وعلتو منصوص عليها. وكل ما ورد يف اآلية من قولو 

لتوكيد ذلك ادلعٌت الضخم الوارد يف نسبة  «وتخفي في نفسك، وتخشى الناس»: (تعاىل)
و لئل قد ذىب عنو ُّاؤىا النشغاؿ عقأخشى أف يكوف الساالتزويج إىل الذات العلّية اليت 

 بالقضّية اليت جاء يستدؿ ذلا ولو بلّي أعناؽ النصوص!! 
ومن الطريف ما روي من أّف زينب كانت تتيو فخرًا على بقّية أّمهات ادلؤمنُت بأهّنا الوحيدة 

ردبا افتخرت بذلك بُت عليو السالـ. و -اليت زوجها اهلل تعاىل لنبّيو خبطبة أو سفارة جربيل 
إني ألِدّل عليك بثالث ما من نسائك امرأة »لتقوؿ:  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-يديو 

تدّل بهّن: إّن جدي وجدك واحد، وإّني أنكحنيك اهلل من السماء، وإّن السفير 
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طالع كاؼ اال تدؿ على بطريقة  أظّن أّف اإلجابة عن ىذه التساؤالت اليت صاغها السائل
على طرؽ االستدالؿ ومناىج صياغة األسئلة تكفي إلثبات أّف السائل غفر اهلل لنا ولو 
أحوج ما يكوف إىل تعلم كيفية تدبّر القرآف والقياـ بادلراف والدربة الضرورّيُت على فهم لساف 

لك فهم عادات القرآف وعاداتو يف التعبَت، والتتلمذ على من قد حيسنوف توجيهو إىل مسا
وتعّلم كيفية  (تبارؾ وتعاىل)القرآف ولسانو، وكيفية تثويره واستنطاقو والتأدب معو ومع منزلو 

صلى اهلل عليو وآلو -وسّنة نبّيو  (تبارك وتعالى)الجمع بين القرائتين في كتاب اهلل »
اإلجابات أعلم، وأعلى وأجّل. ولعّل ىذه  (تبارؾ وتعاىل)واهلل  «وسّلم، مع قراءة الكون

 بقي إذا أحسن االستفادة ُّا. وفقكم اهلل تعاىل. ثة تغٍت السائل عن اإلجابة عّماالثال
 


