الجواب عن شبهة استدالل الوضعيين على إبطال أحكام الشريعة بحديث ( أنتم أعلم
بأمر دنياكم)
احلمد هلل وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل وآله ومن اهتدى هبداه.
أما بعد ،فقد انربى العلمانيون قدميا إىل ترويج شبهة ،يقصدون من ورائها جتريد األمور
الدنيوية عن أحكام اهلل تعاىل ،وينيطون احلكم عليها بالقوانني الوضعية ،مث من بعد ذلك
يفرتون على اهلل وعلى رسوله صلى اهلل عليه وسلم؛ إذ زعموا أن ذلك هو داللة الشريعة؛
مستشهدين بقوله صلى اهلل عليه وسلم ( أنتم أعلم بأمر دنياكم) رواه مسلم.
مث وجدنا من حياول ترويج هذه البضاعة الكاسدة ممن ينتمون إىل ما يسمى بالتيارات
اإلسالمية ،وإخراجها يف قالب إسالمي ،يريدون قلب احلقائق ،وإرضاء األطراف العلمانية
وما يسمى مكونات اجملتمع املدين بكافة أطيافه ،وهنا يكمن اخلطر؛ إذ يؤول األمر إىل
تبديل امللة ،وحتري

الشريعة ،ولب

احلق بالباطل؛ فوجب كش

هذه الشبهة ،ورد هذه

الفرية؛ محاية للملة ،وصيانة للشريعة ،وبيانا للحق ،وهو ـ سبحانه ـ ويل التوفيق ،وحسبنا ونعم
الوكيل.
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه :
أحدها  :منع االستدالل باحلديث رأسا؛ فإن احلديث يدل على أن األصل التشريع ؛ ألنه
هو الذي فهمه الصحابة من قوله ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ يف التأبري  ،السيما وأن أدلة
االتباع تعضده ،وعندئذ فاخلروج عنه حيتاج إىل دليل  ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهلل
ـ  ( :واملقصود أن مجيع أقواله يستفاد منها شرع ،وهو ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ملا رآهم
ِّحون النخل قال هلم  ( :ما أرى هذا يغين شيئا ) مث قال هلم  ( :إمنا ظننت ظنًا فال
يلق ُ
تؤاخذوين بالظن ،ولكن إذا حدثتكم عن اللّه فلن أكذب على اللّه )  ،وقال  ( :أنتم أعلم

بأمور دنياكم ،فما كان من أمر دينكم فإيل ) وهو مل ينههم عن التلقيح ،لكن هم غلطوا يف
ظنهم أنه هناهم ،كما غلط من غلط يف ظنه أن اخليط األبيض واخليط األسود هو احلبل
األبيض واألسود ).
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وهذا احلديث قد بني النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ أنه لي بتشريع  ،وإمنا هو ظن ورأي منه ـ
صلى اهلل عليه وسلم ـ  ،كما سيأيت ـ إن شاء اهلل ـ يف ذكر روايات احلديث .
الوجه الثاني  :أن احلديث لي

على عمومه  ،بل هو فيما مل يكن على جهة التشريع ،

مبعىن أن األمر الدنيوي له متعلقان ؛ أحدمها الفعل ذاته  ،واآلخر احلكم  ،فاحلكم الشرعي
على األفعال الدنيوية سواء حبرمة أو إجياب أو كراهية أو استحباب أوإباحة شامل لكل
األفعال الدنيوية  ،الينفك عنها شيء البتة؛ فإن أحكام اهلل حميطة بأفعال املكلفني  ،ويشهد
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين َآمنُوا إِذَا َجاءَ ُك ُم الْ ُم ْؤمنَ ُ
ات ُم َهاجَرات فَ ْامتَحنُ ُ
وه َّن اللَّهُ
هلذا قوله ـ تعاىل ـ  { :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
وه َّن إِ َىل الْ ُكفَّا ِر َال ُه َّن ِحل َهلُ ْم َوَال ُه ْم َِحيلُّو َن
وه َّن ُم ْؤمنَات فَ َال تَـ ْرجعُ ُ
أ َْعلَ ُم بِِإميَاهن َّن فَِإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ
ِ
ُج َورُه َّن َوَال ُتُْ ِس ُكوا
وه َّن إِ َذا آتَـْيتُ ُم ُ
اح َعلَْي ُك ْم أَ ْن تَـْنك ُح ُ
َهلُ َّن َوآتُ ُ
وه َّن أ ُ
وه ْم َما أَنْـ َف ُقوا َوَال ُجنَ َ
ِ
ِ
ِ
ْم اللَّ ِه َْحي ُك ُم بَـْيـنَ ُك ْم َواللَّهُ َعلِيم
ص ِم الْ َك َواف ِر َو ْ
بِع َ
اسأَلُوا َما أَنْـ َف ْقتُ ْم َولْيَ ْسأَلُوا َما أَنْـ َف ُقوا َذل ُك ْم ُحك ُ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اج ُه ْم ِمثْ َل
ين ذَ َهبَ ْ
ت أ َْزَو ُ
َحكيم َوإ ْن فَاتَ ُك ْم َش ْيء م ْن أ َْزَواج ُك ْم إ َىل الْ ُكفَّار فَـ َعاقَـْبتُ ْم فَآتُوا الذ َ
َما أَنْـ َف ُقوا َواتَّـ ُقوا اللَّهَ الَّ ِذي أَنْـتُ ْم بِِه ُم ْؤِمنُو َن } [املمتحنة ]11 ،10 :فالنكاح من األمور
ِ
ْم اللَّ ِه
الدنيوية  ،ومع ذلك حكم اهلل فيه  ،ومساه حكما له فقال سبحانه َ { :ذل ُك ْم ُحك ُ
َّ ِ
ِ ِ
ت لَ ُك ْم
ين َآمنُوا أ َْوفُوا بِالْعُ ُقود أُحلَّ ْ
َْحي ُك ُم بَـْيـنَ ُك ْم} .كما يشهد له قوله ـ تعاىل ـ { :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
يد }
يمةُ ْاألَنْـ َع ِام إَِّال َما يـُْتـلَى َعلَْي ُك ْم َغْيـَر ُِحملِّي َّ
الصْي ِد َوأَنْـتُ ْم ُح ُرم إِ َّن اللَّهَ َْحي ُك ُم َما يُِر ُ
َهب َ
[املائدة]1 :
يد}
والعقود والصيد من أمور الدنيا ومع ذلك حكم اهلل فيها بقوله { :إِ َّن اللَّهَ َْحي ُك ُم َما يُِر ُ
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وقوله ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) متعلق بالفعل الذي يقع يف
اجتهاده اخلطأ ،ولي

متعلقا باحلكم ،ويدل على ذلك سياق احلديث يف صحيح مسلم

ورواياته  ،فقد رواه مسلم من طريق محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
وعن ثابت عن أن أن النىب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ مر بقوم يلقحون فقال  ( :لو مل تفعلوا
لصلح ) ،فخرج شيصا  ،فمر هبم فقال  :ما لنخلكم ؟ ) .قالوا  :قلت  :كذا وكذا  ،قال :
( أنتم أعلم بأمر دنياكم ).
ورواه من حديث موسى بن طلحة عن أبيه قال  :مررت مع رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم
ـ بقوم على رءوس النخل فقال  ( :ما يصنع هؤالء ؟) فقالوا  :يلقحونه  ،جيعلون الذكر ىف
األنثى فيلقح  .فقال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ  ( :ما أظن يغىن ذلك شيئا ) فأخربوا
بذلك فرتكوه  ،فأخرب رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ بذلك فقال  ( :إن كان ينفعهم
ذلك فليصنعوه فإين إمنا ظننت ظنا ؛ فال تؤاخذوىن بالظن  ،ولكن إذا حدثتكم عن اهلل شيئا
فخذوا به ؛ فإىن لن أكذب على اهلل ـ عز وجل ــ) .
ورواه عن رافع بن خديج رضي اهلل عنهقال  :قدم نىب اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ املدينة وهم
يأبرون النخل يقولون يلقحون النخل فقال  ( :ما تصنعون ؟) قالوا  :كنا نصنعه  ،قال :
(لعلكم لو مل تفعلوا كان خريا ) .فرتكوه فنفضت أو فنقصت  ،فذكروا ذلك له  ،فقال ( :
إمنا أنا بشر  ،إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به  ،وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإمنا أنا
بشر ) .
وبهذه الروايات يتبني أن قوله ـ عليه الصالة والسالم ـ هذا متعلق بالفعل الذي يدخله
االجتهاد ،فقد يصيب وقد خيطئ  ،ولي

هو تشريعا  ،أوخربا حيتمل الصدق والكذب ،

قال اإلمام الطحاوي ـ رمحه اهلل ـ ( :ومل يكن ذلك منه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ إخبارا عن
وحي ،وإمنا كان منه على قول غري معقول ظاهر  ،مما يتساوى فيه الناس يف القول  ،مث

خيتلفون فيتبني ذوو العلم به عمن سواهم من غري أهل العلم به  ،ومل يكن رسول اهلل ـ صلى
اهلل عليه وسلم ـ ممن كان يعاين ذلك وال من بلد يعانيه أهله ).
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وقال القاضي عياض ـ رمحه اهلل ـ( :وقول النيب ـ هاهنا ـ لألنصار ىف النخل لي
اخلرب الذي يدخله الصدق والكذب فينزه النيب عن اخلل

على وجه

فيه  ،وإمنا كان على طريق الرأي

منه ؛ ولذلك قال هلم  ( :إمنا ظننت ظنًا  ،وأنتم أعلم بأمر دنياكم)  ،وحكم األنبياء
وإزاؤهم يف حكم أمور الدنيا حكم غريهم من اعتقاد بعض األمور على خالف ما هي
عليه ،وال وصم عليهم يف ذلك ؛ إذ مهمهم متعلقة باآلخرة  ،واملأل األعلى  ،وأوامر الشريعة
ظاهرا من
ونواهيها ،وأمور الدنيا يضادها ؛ خبالف غريهم من أهل الدنيا الذين يعلمون ً
3
احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون).
وقال ابن حزم ـ رمحه اهلل ـ  (:وأما أمور الدنيا ومكايد احلروب  -ما مل يتقدم هني عن شيء
من ذلك  -وأباح اهلل ـ تعاىل ـ له التصرف فيه كي شاء ،فلسنا ننكر أن يدبر ـ عليه السالم
ـ كل ذلك على حسب ما يراه صالحا ،فإن شاء اللهـ تعاىل ـإقراره عليه أقره ،وإن شاء
إحداث منع له من ذلك يف املستأن منع ،إال أن كل ذلك مما تقدم الوحي إليه بإباحته إياه
وال بد.
وأما يف التحرمي واإلجياب فال سبيل إىل ذلك البتة ،وذلك مثل ما أراد النيب ـ صلى اهلل عليه
وسلم ـ أن يصاحل غطفان على ثلث مثار املدينة فهذا مباح ،ألن هلم أن يهبوا من أمواهلم ما
أحبوا ما مل ينهوا على ذلك ،وهلم أن مينعوه ما مل يؤمروا بإعطائه ،وكذلك منازله ـ صلى اهلل
عليه وسلم ـ يف حروبه ،له أن ينزل من األرض حيث شاء ،ما مل ينه عن مكان بعينه ،أو
يؤمر مبكان بعينه ،وكذلك قوله ـ عليه السالم ـ يف تلقيح مثار أهل املدينة ،ال أنه مباح للمرء
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أن يلقح خنله ويذكر تينه ،ومباح أن يرتك فال يفعل شيئا من ذلك...وهذا كله لي من أمور
الدين الواجبة واحملرمة يف شيء ،إمنا هي أشياء مباحة من أمور املعاش ،من شاء فعل ومن
شاء ترك ،وإمنا االجتهاد املمنوع منه ما كان يف التحرمي واإلجياب فقط بغري نص ،وقد نص
النيب ـ عليه السالم ـ يف حديث التلقيح على قولنا).4
وقال ـ أيضا ـ ( :فهذا بيان جلي  -مع صحة سنده  -يف الفرق بني الرأي يف أمر الدنيا
والدين ،وأنه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ال يقول الدين إال من عند اهلل ـ تعاىل ـ ،وأن سائر ما
يقول فيه برأيه ممكن فيه أن يشار عليه بغريه فيأخذ ـ عليه السالم ـ به ،ألن كل ذلك مباح
مطلق له ،وإننا أبصر منه بأمور الدنيا اليت ال خري معها إال يف األقل ،وهو أعلم منا بأمر اهلل ـ
تعاىل ـ ،وبأمر الدين املؤدي إىل اخلري احلقيقي ،وهذا نص قولنا...ومن ذلك ما قال أبو بكر
يوم احلديبية لرسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ إذ قال له بعض من حضر :أرى أن منيل على
عيال هؤالء  -فقال أبو بكر :نرى أن منضي لوجهنا  ،فهذا كله مباح لإلمام أن يغزو ،وله
أن يؤخر الغزو يومه ذلك وشهره ذلك ،ويغزو بعد ذلك ).5
وقال السمعاين ـ رمحه اهلل ـ ( وأما أمور الدنيا  ،كتجهيز اجليوش  ،وتدبري احلروب  ،والعمارة
 ،والزراعة  ،وغريها من مصاحل الدنيا فاإلمجاع لي

حبجة فيها ؛ ألن اإلمجاع فيها لي

بأكثر من قول رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ  ،وقد ثبت أن قوله ـ صلى اهلل عليه
وسلم ـ إمنا هو حجة يف أحكام الشرع دون مصاحل الدنيا  ،وكذلك اإلمجاع  ،وهلذا قال
النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ( :أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم ) وقد كان
النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ إذا رأى رأيا يف احلرب راجع الصحابة يف ذلك  ،ورمبا ترك رأيه
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برأيهم  ،وقد ورد مثل هذا يف حرب بدر  ،وحرب اخلندق  ،وغري ذلك  ،ومل يكن أحد
يراجعه فيما يكون من أمر الدين ).
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وترجم النووي ـ رمحه اهلل ـ على احلديث فقال  ( :باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما
ذكره صلى اهلل عليه و سلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي ) مث قال  ( :قال العلماء :
قوله ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ( :من رأيي ) أي يف أمر الدنيا ومعايشها ال على التشريع  ،فأما
ما قاله باجتهاده ـ صلى اهلل عليه و سلم ـ ورآه شرعا جيب العمل به  ،ولي إبّار النخل من
هذا النوع  ،بل من النوع املذكور قبله ...قالوا ورأيه ـ صلى اهلل عليه و سلم ـ يف أمور املعايش
وظنه كغريه ؛ فال ميتنع وقوع مثل هذا وال نقص يف ذلك  ،وسببه تعلق مهمهم باآلخرة
ومعارفها ).7
وقال الشيخ أمحد شاكر ـ رمحه اهلل ـ( :واحلديث واضح صريح ال يعارض نصا ،وال يدل على
عدم االحتجاج بالسنة يف كل شأن ؛ ألن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ـ ال ينطق عن
اهلوى ،فكل ما جاء عنه فهو شرع وتشريعَ { ،وإِ ْن تُ ِطيعُوهُ تَـ ْهتَ ُدوا } [النور ]54 :وإمنا كان
يف قصة تلقيح النخيل أن قال هلم  ( :ما أظن ذلك يغين شيئا ) فهو مل يأمر ومل ينه ،ومل خيرب
عن اهلل ،ومل يسن يف ذلك سنة ،حىت يتوسع يف هذا املعىن إىل ما يهدم به أصل التشريع ،بل
ظن ،مث اعتذر عن ظنه ،قال  ( :فال تؤاخذوين بالظن ) فأين هذا مما يرمي إليه أولئك؟
هدانا اهلل وإياهم سواء السبيل ).
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وقال الشيخ ابن عثيمني ـ رمحه اهلل ـ يف الرد على من استدل باحلديث ( :ال دليل يف هذا
احلديث ملا ذهبوا إليه؛ ألن احلادثة املذكورة من أمور الصنائع اليت من ميارسها فهو أدرى هبا،
6
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وتدرك بالتجا ِرب؛ وإال لكان علينا أن نقول :ال بد أن يعلمنا اإلسالم كي نصنع السيارات
واملسجالت ،والطوب ،وكل شيء!! أما األحكام  -احلالل ،واحلرام  -فهذا مرجعه إىل
الشرع؛ وقد وىف بكل ما حيتاج اإلنسان إليه).9
الوجه الثالث  :ختصيص العام بالسياق الذي ورد فيه متعني إذا كان محله على العموم
يقتضي معارضة األدلة األخرى  ،كما هو احلال هنا  ،وذلك أن قوله ( أنتم أعلم بأمر
دنياكم ) ال جيوز محله على العموم  ،اعتبارا بقاعدة ( العربة بعموم اللفظ ال خبصوص
السبب) ؛ ألن العمل به يف كل أمر دنيوي حىت الذي ورد فيه نص بعينه  ،يفضي إىل رد
النصوص األخرى  ،وهي متواترة تواترا مقطوعا به يف الكتاب والسنة ؛ فوجب حينئذ فهم
هذا احلديث يف سياقه الذي ورد فيه ـ كما تقدم بيانه يف الوجه الثاين ـ .
الوجه الرابع  :يقال  :كل مسألة جاء فيها نص بعينها من الشارع  ،أو كانت مندرجة حتت
حكم مستفاد من قاعدة أو أصل كلي  ،أو قياس صحيح  ،فهي مسألة دينية  ،فانفصلت
عن هذا احلديث  ،فال يقال فيها إهنا من أمر الدنيا  ،بل من أمر الدين الذي جيب رعايته ،
الزِاين فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
احد ِمْنـ ُه َما
الزانِيَةُ َو َّ
كما يدل على ذلك الشرط يف قوله ـ تعاىل ـ َّ { :
ْ
َ
ِمائَةَ َج ْل َدة َوَال تَأْ ُخ ْذ ُك ْم هبِِ َما َرأْفَة ِيف ِدي ِن اللَّ ِه إِ ْن ُكْنتُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر } [النور:
َّ ِ
ِِ
ني } [البقرة
ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا اللَّهَ َوذَ ُروا َما بَِق َي ِم َن ِّ
الربَا إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
 ]2وقوله  { :يَا أَيـُّ َها الذ َ
]278 :
الوجه الخامس  :أن هذا التأويل ( التحري ) الذي ذكروه مل يعهد عن أحد من أهل العلم
ومن بعدهم من
ممن شرح احلديث وبيّنه  ،كما أنه يتناىف مع ماعهد عن الصحابة والتابعني َ
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وأحكام القرآن  ،ودواوين السنة وشروحها  ،وكتب الفقهاء يف املذاهب كافة  ،وماقرره علماء
األصول  ،تبني له إمجاع أهل العلم إمجاعا قاطعا على رد هذا التأويل للحديث.
الوجه السادس :يقال هلؤالء  :لو تنزلنا أن احلديث فيه احتمال ملاذكرُتوه فهو حمتمل ـ أيضا ـ
لغريه  ،والدليل إذا تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل  ،ووجب الرجوع إىل ما ال يتطرق
إليه االحتمال .
الوجه السابع :أن ُحكم اهلل يف األمور الدينية والدنيوية خمرجه واحد يف الكتاب والسنة ،
فمن فرق بينهما  ،وقصر األخذ من الكتاب والسنة على األحكام الدينية  ،فقد فرق بني
ماسوى اهلل بينهما  ،وآمن ببعض وكفر ببعض ،ويبني هذه املسألة :ورود األمر الديين مقرونا
ّ
َّ ِ
اخلَ ْم ُر
ين َآمنُوا إَِّمنَا ْ
باألمر الدنيوي يف النص الواحد  ،كما يف قوله ـ تعاىل ـ { :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن } [املائدة:
اب َو ْاأل َْزَال ُم ِر ْج م ْن َع َم ِل الشَّْيطَان فَ ْ
َوالْ َمْيس ُر َو ْاألَنْ َ
ص ُ
ك أََّال تَـ ْعبُ ُدوا إَِّال إِيَّاهُ َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا }إىل قوله :
ضى َربُّ َ
 ]90وقوله ـ تعاىل ـ َ { :وقَ َ
ِ
وها }[اإلسراء  23 :ـ ]38
ك َكا َن َسيِّئُهُ ِعْن َد َربِّ َ
{ ُك ُّل َذل َ
ك َمك ُْر ً
الوجه الثامن:أنه يلزم من هذا القول وص

الشريعة بالعبث؛ ذلك أنه ورد يف آيات القرآن

وأحاديث النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ أحكام كثرية جدا ،يف البيع  ،والقرض  ،والرهان ،
والربا  ،والنكاح  ،والطالق  ،واجلهاد  ،والقصاص  ،واحلدود  ،واجلنايات  ،والقضاء ،
واملواريث  ،والعالقات  ...وهذا دليل على أن احلكم للشرع  ،وإال فال معىن لذكرها ؛ فإن
كالم اهلل وكالم رسوله ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ منزهان عن العبث  ،السيما وقد جاءت
مفصلة  ،مصداقا لقوله ـ تعاىل ـ { :ونـََّزلْنَا علَي َ ِ
اب تِْبـيَانًا لِ ُك ِّل َش ْيء } [النحل]89 :
َ َْ
ّ
ك الْكتَ َ
ص ْلنَاه تَـ ْف ِ
ص َل لَ ُك ْم َما َحَّرَم
ص ًيال } [اإلسراء ]12 :وقوله َ { :وقَ ْد فَ َّ
وقوله َ { :وُك َّل َش ْيء فَ َّ ُ
اضطُِرْرُْت } [األنعام ]119 :؛ فال يصح ـ قطعا ـ أن يقال بعد هذا التفصيل
َعلَْي ُك ْم إَِّال َما ْ
 :إن هذه األحكام ال تقضيت االستمرارية ـ كما يزعمه هؤالء ؛ فإن هذا ينايف بيان القرآن

املعجز  ،وينايف البيان الذي أوتيه النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ؛ إذ كي يكون هذا التفصيل
 ،لطائفة خمصوصة  ،وزمان خمصوص  ،ومكان خمصوص  ،مع تغري األحكام يف زعمهم مىت
شاءت األمة ! ولو كان األمر ـ كما زعموا ـ مل يكن هذا التفصيل .
بل جميئ الشريعة هبذا التفصيل املطلق عن أي قيد زماين أو مكاين  ،دليل على وجوب
امتثال حكم الشرع فيها بإطالق  ،فمن خصها أو قيدها بزمان أو مكان فعليه الربهان ،
خالفا ملا صنعه بعض املنحرفني عن سواء السبيل ؛ إذ جعلوا أحكام الشريعة املتعلقة باحلياة
املدنية قابلة للتغيري  ،بل منهم من أوغل يف الضالل واإلحلاد فجعل حكم النيب ـ صلى اهلل
عليه وسلم ـ حكما مدنيا ال شرعيا!! نعوذ باهلل من اخلذالن  ،ونسأله سبحانه الثبات على
اإلسالم والسنة .
الوجه التاسع :أن هذا الفهم اخلاطئ الشنيع يتناىف مع األدلة العامة املطلقة الدالة على
وجوب حتيكم الشريعة والتحاكم إليها دون تقييد ذلك أو ختصيصة بأمور الدين ،كما يتناىف
مع من انعقد عليه إمجاع األمة من أن احلاكم هو الشرع املطهر.
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وخالصة األمر :أن هذا التفسري للحديث بدعة وضاللة ،وقواطع األدلة ُتنعه ،ومن تعذر
عليه فهم الحديث كان في حقه مشتبها؛ فوجب عليه أن يرده إىل النصوص احملكمة ،وهي
يف هذه املسألة قطعية الداللة والثبوت ،واهلل أعلم.
ونسأل اهلل أن يهدينا للحق ،ويثبتنا على السنة ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله،
واحلمد هلل رب العاملني.
كتبه /عبدالعزيز بن محمد السعيد
عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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