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ABSTRACT
This study discusses the issue of the independent Sunnah in legislation from a specific
aspect, which is the position of the muhdithin and the position of the modernists towards
it. The first trend which includes the majority of hadith and Usul scholars who approves
the authority of the independent Sunnah in legislation, and approves that the Prophet
possesses the authority of clarification and legislation. The second trend which includes
the majority of the Muslim modernist distinguishes between the description of
prophethood and the Messangerhood. They confine revelation to the Messenger not to
the prophet. They consider prophethood is only a field for the application of revelation.
They claim that the independent Sunnah is part of those prophetic applications. This
claim ends with stating its Historicism and denying its legislative status. The study
discusses these opinions and it concludes that the opinion of Hadith scholars is based on
strong evidences. The study clarifies the flaws of the modernist trend that deprives the
Sunnah from one of its important legislative aspects without sufficient evidence.
Keywords: Sunnah; Independent Sunnah; Legislative; Ḥadīth; Moḥadīthīns;
Modernists.
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ِ
املستقلة بالترشيع بني املحدثني واحلداثيني
السنة
ُّ

جَم ُال ال جبحث:
الدراسة ب ُح ِّج َّية السنة النبوية املستقلة أو الترشيعية ال ُح ِّج َّية السنة مطلقا فهي تتجه ملن يؤمن بالسنة التبليغية والبيانية
لكتاب اهلل أوالا ثم طرأت عليه تساؤالت فيام إذ يمتلك النبي عليه الصالة والسالم سلطة الترشيع املستقل عام جاء يف
القرآن الكريم 1.يالحظ أن هذه املسألة ترتبط ارتباطا وثيقا بثالث مسائل هي اآلتية:
جواز االجتهاد عىل النبي وحدود السنة الترشيعية وغري الترشيعية وشخصيات النبي ووظائفه التي أوكلت إليه وسيأيت
بياهنا .الذي استقر عليه اجتهاد مجهور العلامء يف مسألة جواز االجتهاد عىل النبي هو التفصيل اآليت:
أنه يف قضايا التبليغ ال جيوز من النبي االجتهاد وليس له سلطة تغيري يشء منه أو الزيادة عليه والنقص منه كام ورد يف
آيات كثرية:
يل جْلج جخ ْذنجا ِمنْ ُه بِا ْل جي ِم ِ
’’ جولج ْو جت جق َّو جل جع جل ْينجا جب ْع جض ْاْلج جق ِ
او ِ
ني‘‘
ني ُث َّم جل جق جط ْعنجا ِمنْ ُه ا ْل جوتِ ج
’’ جليس جل ج ِ
ج
َشء‘‘
ْ ج
ك م جن ْاْل ْم ِر ج ْ

2

3

وفيام سوى التبليغ من قضايا ،فقد أجاز اجتهاده عقال ورشعا :احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة و ُحكي عليه
اإلمجاع 4.ومنعه عقال أبو عيل وأبو هاشم اجلبائيني وحكاه املاتريدي عن أصحاب الرأي و ُنسب لكل من نفى القياس
وهو الظاهر من كالم ابن حزم.

5

ِ
1
املستقلة بالترشيع؛ ُحجيتها واجتاهات التعامل معها‘ تم تقديمها يف مؤمتر
السنة
أصل هذه الدراسة ورقة علمية موسعة بعنوان ’ ُّ
مرجعية السنة يف جامعة صقاريا برتكيا2019 ،م ،ومل يتيرس للقائمني عليه نرش أعامله.
 2احلاقة.46-44:
 3آل عمران.128:
 4حممد بن أمحد الرسخيس ،اْلوصول (بريوت :دار املعرفة ،بدون طبعة)91 :2 ،؛ حممد بن هبادر الزركيش ،البحر املحيط (بريوت:
دار الكتبي1414 ،هـ)247 :8 ،؛ حممد بن حممد الغزايل ،املستصفى (بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،هـ)355 :2 ،؛ حممد
بن عمر الرازي ،املحصول (بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،هـ)7 :6 ،؛ حممد بن علی الشوكاين ،إرشاد الفحول (دمشق :دار
الكتاب العريب1419 ،هـ).426 ،
 5عبد العزيز البخاري ،كشف اْلرسار (بريوت :دار الكتاب االسالمی ،بدون طبعة) .386 :3 ،الزركيش ،البحر املحيط:6 ،
214؛ علی بن امحد ابن حزم األندليس ،اإلحكام يف أوصول اْلحكام (بريوت :دار اآلفاق اجلديدة ،بدون طبعة).125 :2 ،
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وأجازه الباقالين وأبو عيل اجلبائي يف قول هلام يف احلرب واآلراء ومنعاه يف غري ذلك 1.وأجازه اجلويني والغزايل يف
الفروع ال يف األصول2.فأما عىل القول بأنه جيوز للنبي االجتهاد يف الدين واحلياة فقد اتفق القائلون به عىل َّ
أن كالم
النبي واجب االتباع عىل املسلمني دائام سواء أكانت وحيا أم اجتهادا ألن اجتهاده معصوم عن اخلطأ ابتدا اء أو انتها اء
عىل مجيع األقوال السابقة وذلك باعتباره مؤيد بالوحي بالتصحيح فيام إذا خالف األوىل كام جرى يف مسألة أرسى بدر
ويف إذنه للمنافقني بالتخلف عن اجلهاد .وأما عىل القول بأن النبي ليس له االجتهاد يف الدين وأن مجيع ما ذهب إليه
وأمر به يف األمور الدينية -إخراجا للقضايا احلياتية واجلبلية من املسألة -فإن النقاش يف مسألتنا ينتهي عند هذا القدر
وذلك ألن النزاع يف السنة الترشيعية املستقلة هو فرع النزاع يف تارخيانية الترشيعات النبوية ال يف وجودها أصال أو يف
تبليغي وأن السنن مجيعها البيانية واملستقلة وحي يرتفع
إلزام الصحابة ومن سمعها هبا .والقول بأن اخلطاب النبوي ك َّله
ٌ
أسباب اخلالف يف سلطة السنة املستقلة ،وبه تعود السنة املستقلة إىل صفة الترشيع اخلالد ال التطبيق التارخياين للقرآن،
إال أن الراجح أنه للنبي االجتهاد يف فهم النصوص ويف تنزيلها عىل الواقع وهو الذي استقر عليه مجهور العلامء وأن
اجتهاده هذا يكون بيانا مبارشا للقرآن الكريم وهو ما أسامه العلامء بالسنة البيانية أو بيانا غري مبارش بمعنى أنه ينطلق
من كليات القرآن الكريم ومقاصده ويزيد عليه يف الترشيع يف تفاصيله وهو ما أسامه العلامء بالسنة املستقلة بالترشيع.
عىل أن هذا االجتهاد يف حالتيه يكتسب صفة الترشيع امللزم لألمة باعتباره مؤيدا بالوحي انتها اء فهو عند مجاهري العلامء
من السنة الترشيعية اخلالدة ال الزمنية املؤقتة إال أنه جرى اخلالف يف األوصاف النبوية التي صدرت عنها هذه
االجتهادات أكانت عن شخص الرسول التي تتعلق بأمور الدين أم عن شخص القائد واإلمام أم شخص القايض
واحلكم؟ فإنه من هذه النقطة ظهرت عدة اجتاهات يف تنزيل هذه السنن عىل الوقائع التالية لعرص الرسالة ويف مدى
اإللزام بترشيعها فظهر لدينا عدة مداخل للتعامل مع املسألة وهي مداخل املحدثني واألصوليني واملقاصديني
واحلداثيني فاجلزء املشرتك بني هذه االجتاهات هو القول بزمنية بعض السنن وعدم اإللزام هبا واجلزء املتباين بينهم هو
يف مدى التوسع بنفي الترشيع عن هذه السنن النبوية .عىل أن اختالف األقوال فيام يتصل حجية السنة املستقلة بالترشيع
ٍ
آت من هذه األسس التي أثمر االختالف فيها اختالفا يف دائرة السنة الترشيعية وغري الترشيعية وكان االختالف

 1الرازي ،املحصول7 :6 ،؛ ابن حزم ،اإلحكام.165 :4 ،
 2عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني ،الربهان يف أوصول الفقه (بريوت:دار الكتب العلمية1997 ،م)887 :2 ،؛حممد بن حممد الغزايل،
املنخول (بريوت :دار الفكر املعارص1998 ،م).577 ،
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ِ
املستقلة بالترشيع بني املحدثني واحلداثيني
السنة
ُّ
األوسع هو يف السنة املستقلة بالترشيع ،وأما السنن املؤكدة والسنن البيانية وخصوصا املتصلة بالشعائر فإنه ال خالف
حجية السنة يف تراثنا إنام كان متجها إىل حجية
حقيقي يف اإللزام هبا .وهلذا يمكن لنا القول بأن االختالف احلاصل يف ِّ
السنة املستقلة بالترشيع ال حجية السنة التبليغية والبيانية ،فجميعهم كانوا يصلون ويزكون وحيجون كام أوضح النبي
عليه الصالة السالم يف السنة ويمكن لنا القول بأن حوار الشافعي يف مجاع العلم والرسالة مع منكري حجية السنة كان
املقصود منه منكري السنة املستقلة بالترشيع عىل وجه األولوية.

1

وسيتم الرتكيز يف هذه الدراسة عىل املدخل األول واألخري مما ُذكر أي املحدثني واحلداثيني ونحيل الكالم يف املتبقيني
إىل غري هذا املوضع:

املبحث اْلول :العرض واْلفكار:
أوال :السنة املستقلة بالترشيع عند املحدثني:
وهو اجتاه مجهور املحدثني واألصوليني من علامء األمة ويرون بأن الرسالة التي اص ُطفي هلا حممد عليه الصالة والسالم
حتمل وظائف ثالث؛ هي التبليغ والبيان والترشيع ،وأن األوامر الربانية باتباع النبي ولزوم أوامره ووجوب طاعته ال
خمصص عقيل أو نقيل ،فإن
تفرق بني األنواع الثالث وأن األصل يف هذه النصوص إبقاؤها عىل عمومها إال عند طروء ِّ
مل يقم هذا الدليل فإن األوصاف الثالث ما تزال يف شخصه عليه الصالة والسالم أي أنه يمتلك سلطة التبليغ والبيان
وسلطة الترشيع أيض اا وأنه قد مارس ذلك يف العديد من الوقائع واألقوال الثابتة يف السنة الصحيحة وأن من يدعي
غري ذلك فيكون عليه عبأ اإلثبات والتدليل.
ومجيع ما صدر عن النبي من غري التبليغ سواء أكان بالوحي أم باالجتهاد فإنه وبإمجاع األمة هو التطبيق األمثل للكتاب
والرشيعة وألنه اجتهاد حتت نظر الشارع وعنايته بحيث يرشد إىل األوىل واألصح فور صدور ما خيالف ذلك عن النبي
اجتهادا وهلذا فإن القرآن أوجب له الطاعة واالتباع ونسب إليه سلطة األمر والنهي والتحليل والتحريم وعليه يكون
التمييز عندئذ بني سنة وسنة من غري برهان حتكام فالسنة املستقلة عندهم هي سنة ترشيعية خالدة ثابتة مدى الدهر ،بال
استثناء.

2

 1حممد بن إدريس الشافعي ،مجاع العلم (بريوت :دار املعرفة1973 ،م).275 :7 ،
 2حممد بن ادريس الشافعي ،الرسالة(مرص :مكتبة حلبی1940 ،م)90 ،82 :1 ،؛ حممد بن أبی بكر ابن القيم اجلوزية ،إعالم
املوقعني (بريوت :دار الكتب العلمية1991 ،م)308 ،307 ،290 :2 ،؛ حممود بن أمحد العيني ،عمدة القاري رشح وصحيح
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أدلة هذا االجتاه من القرآن الكريم:
أوالا :آيات األمر بطاعة اهلل وطاعة الرسول كقوله تعاىل:
ول و ُأ ِ ج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّلل
َش ٍء جف ُر ُّدو ُه إِ جَل ا َِّ
الر ُس ج ج
’’ جيا جأ ُّ جُّيا ا َّلذ ج
ين جآمنُوا جأطي ُعوا اَّللَّج جو جأطي ُعوا َّ
وِل ْاْل ْم ِر منْك ُْم جفإِنْ جتنجازج ْعت ُْم يف ج ْ
ول‘‘1
جوالرس ِ
َّ ُ

ففصل بني اسم اجلاللة ووصف الرسالة باألمر بالطاعة .وكذلك :آيات األمر بطاعة اهلل والرسول كقوله تعاىل:
ول‘‘2
’’ ُق ْل جأطِيعوا اَّللَّج والرس ج

ُ

ج َّ ُ

فعطف بني اسم اجلاللة ووصف الرسالة .وكذلك :آيات األمر بطاعة الرسول يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
الر ُس ج
َحونج ‘‘
ول جل جع َّلك ُْم ت ُْر ج ُ
يموا َّ
الص جال جة جوآتُوا ال َّزكجا جة جو جأطي ُعوا َّ
’’ جو جأق ُ

3

وفيها قرص األمر عىل طاعة الرسول .وكذلك قوله يف أن طاعة الرسول من طاعة اهلل:
’’ جم ْن ُيطِ ِع ال َّر ُس ج
اع اَّللَّج‘‘
ول جف جقدْ جأ جط ج

4

ثاني اا :آيات األمر باتباعه يف قوله تعاىل:
’’ ُق ْل إِنْ ُكنْتُم ُ ِ
حت ُّبونج اَّللَّج جفا َّتبِ ُع ِ
ُيبِ ْبك ُُم اَّللَُّ جو جيغ ِْف ْر جلك ُْم ُذنُو جبك ُْم‘‘
وِن ُ ْ
ْ

5

و التمييز بني قوله عليه الصالة والسالم وأمره وأمر غريه من الصحابة واملجتهدين واملزية بوجوب االتباع:
’’ جال ج ْجتع ُلوا دعاء الرسو ِل بينجكُم كجدُ ع ِ
اء جب ْع ِضك ُْم جب ْع اضا‘‘
ج
ج ُ ج ج َّ ُ ج ْ ْ

6

واألمر باالستجابة ملا يصدر عنه:

البخاری(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،بدون طبعة)180 :6 ،؛ محد بن حممد اخلطايب ،معامل السنن (حلب :املطبعة العلمية،
1932م)8 :7 ،؛ محد بن حممد اخلطايب ،مرقاة املفاتيح (بريوت :دار الفكر1422 ،هـ).247 :1 ،
 1النساء59:؛ وانظر أيض اا :املائدة92:؛ النور54:؛ حممد33:؛ التغابن.12:
 2آل عمران.32:؛ آل عمران132:؛ األنفال20:؛ األنفال46:؛ املجادلة.13:
 3النور.56:
4

النساء.80:

5

آل عمران.31:

6

النور.63:
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السنة
ُّ
ِ
ِ
ججي ُبوا َّللَِّ جولِلرس ِ
ين جآمنُوا ْاست ِ
ُييِيك ُْم‘‘
’’ جيا جأ ُّ جُّيا ا َّلذ ج
ول إِ جذا جد جعاك ُْم جملا ُ ْ
َّ ُ

1

وإجياب حتكيم قوله فيام يشجر بني املؤمنني يف قوله تعاىل:
ِ
ُيك ُِّم ج
جف جال جو جر ِّب ج
ت جو ُي جس ِّل ُموا
وك فِ جيَم جش جج جر جب ْين ُجه ْم ُث َّم جال جَيِدُ وا ِيف جأ ْن ُف ِس ِه ْم جح جر اجا ِِم َّا جق جض ْي ج
ك جال ُيؤْ منُونج جحتَّى ُ ج

ت ْجسلِ ايَم‘‘

2

وإجياب العمل بكل ما يأمر به وينهى عنه:
الر ُس ُ
ول جفخُ ُذو ُه جو جما جَنجاك ُْم جعنْ ُه جفا ْن جت ُهوا‘‘
’’ جو جما آتجاك ُُم َّ

3

ثالث اا :نسبة سلطة احلل والتحريم لشخص الرسول والنبي معا وهو متييز ستأيت أمهيته فيام بعد:
يل ي ْأمرهم بِاملْجعرو ِ
ِ
اإل ْن ِ
ول النَّبِ َّي ْاْلُ ِّم َّي الَّ ِذي جَيِدُ و جن ُه جم ْكتُو ابا ِعنْدج ُه ْم ِيف الت َّْو جر ِاة جو ْ ِ
الر ُس ج
ف
’’ا َّلذ ج
ج ِ ج ُُ ُ ْ ُْ
ين جي َّتبِ ُعونج َّ
ِ
ِ
ُي ِّر ُم جع جل ْي ِه ُم ْج
اْل جبائِ ج
جت
ْص ُه ْم جو ْاْلجْ جْال جل ا َّلتِي كجان ْ
جو جين جْه ُ
اه ْم جع ِن املُْنْك ِجر جو ُُي ُّل جَُل ُم ال َّط ِّي جبات جو ُ ج
ث جو جي جض ُع جعن ُْه ْم إِ ْ ج
جع جل ْي ِه ْم‘‘

4

حل ِّج َّية السنة بأكملها فإهنا تصلح إلثبات
وعموم هذه اآليات يشمل مجيع أقواله وسننه مهام كان وصفها وكام أهنا تصلح ُ
حجية أنواعها الثالثة5.

ُ ِّ َّ

أدلة هذا االجتاه من السنة:
وتأيت أمهية األدلة الواردة يف السنة عىل ُح ِّج َّية السنة من كوهنا حماولة إلدراك كيف السنة تصور نفسها بنفسها سواء
أصدرت عن النبي أم الصحابة الكرام وهي تدور حول أحاديث معروفة ،أمهها:
أوال :حديث منكر السنة املتكئ عىل أريكته وفيه:
1

األنفال.24:

2

النساء.65:

3

احلرش.7:

4

األعراف157 :

 5قال ابن القيم ’’:أمر تعاَل بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعالما بأن طاعة الرسول جتب استقالال من ْري عرض ما أمر به
عىل الكتاب بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به يف الكتاب أو مل يكن فيه فإنه أويت الكتاب ومثله معه ومل يأمر بطاعة
أوِل اْلمر استقالال بل حذف الفعل و جعل طاعتهم يف ضمن طاعة الرسول إيذانا بأَنم إنَم يطاعون تبعا لطاعة الرسول‘‘؛ ابن
القيم اجلوزية ،إعالم املوقعني.48 :1 ،
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يت ا ْلكِتجاب و ِم ْث جله معه جأ جال ي ِ
ول جع جل ْيك ُْم ِ جِب جذا ا ْل ُق ْر ِ
ك جر ُجل جش ْب جعانُ جع جىل جأ ِريكجتِ ِه جي ُق ُ
وش ُ
آن جف جَم جو ججدْ ت ُْم
’’ جأ جال إِ ِِّن ُأوتِ ُ
ج ج ُ ج جُ ُ
فِ ِيه ِمن ح جال ٍل جف جأ ِح ُّلوه وما وجدْ تُم فِ ِيه ِمن حرا ٍم جفحرموه جأ جال جال جُيِ ُّل جلكُم ْ ِ
احل جَم ُر ْاْلج ْه ِ ُِّل جو جال ك ُُّل ِذي ن ٍ
جاب ِم جن
ج ِّ ُ ُ
ْ ج
ُ
ْ جج
ُ جج ج ج ْ
ٍ
ط ُة معاهد‘‘1
الس ُب ِع جو جال ُل جق ج ُ ج ج
َّ

ويف هذا احلديث إشارة إىل أن أطروحة ترك السنة ستنشأ مبكرا يف عرص الصحابة الذين توجه إليهم النبي هبذا اخلطاب.
ثانيا :حديث األمر باحلج ،عن أيب هريرة قال :خطبنا رسول اهلل فقال:
فح ُّجوا فقال رجل :أ ُك َّل عام يا رسول اَّلل؟ فسكت حتى قاَلا ثالثا
’’أُّيا الناس قد فرض اَّلل عليكم احلج ُ
فقال رسول اَّلل:لو قلت :نعم لوجبت وملا استطعتم‘‘2

فهو يمتلك سلطة اإلجياب عىل األمة مطلقا .ومثله حديث السواك :لوال أن أ ُش َّق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل
صالة 3فالوجوب يتحقق بأمره عىل مجيع االمة4.

ثالثا :حديث أيب هريرة:
جني جلن ت ِجض ُّلوا بعدج ُ ِ
’’إِ ِِّن جقدْ تجرك ُ ِ
جاب اَّللَِّ جو ُسنَّتِي جو جل ْن جي جت جف َّر جقا جحتَّى جي ِر جدا جع ج َِّل ْج
احل ْو جض‘‘
ُها :كت ج
ْت فيك ُْم جش ْيئ ْ ِ ْ
جْ ج
ج

5

واخلطاب عام لألمة .ومثله حديث َح َّس َ
ان ْب ِن َعطِ َّي َةَ ،ق َال:
’’كجانج

آن يع ِّلمه إِياها كجَم يع ِّلمه ا ْل ُقرآن‘‘6
يل ين ِْز ُل ع جىل رس ِ
ول اَّللَِّ بِالسن َِّة كجَم ين ِْز ُل ع جلي ِه بِا ْل ُقر ِ
ِج ِرب ُ

ْ

ج

ج

ج ُ

ُّ

ج ج

ج ْ

ْ

ُ ج ُ ُ َّ ج

ج ُج ُُ

ْ ج

وهو ربط للسنة بالوحي رصاحة.

1أبو داود حممد بن سليامن السجستاين ،السنن (الرياض :دارالسالم1999 ،م) ،حديث ،3804:و4604؛ حممد بن عيسى
الرتمذي ،السنن (الرياض :دارالسالم1999 ،م) ،حديث2664:؛ حممد بن يزيد بن ماجه ،السنن (الرياض :دارالسالم،
1999م) ،حديث .12:أمحد بن حنبل ،املسند (بريوت :موسسة الرسالة2001 ،م) ،حديث.17447:
 2مسلم بن احلجاج النيسابوري ،الصحيح (الرياض :دارالسالم2000 ،م) ،حديث133:؛ الرتمذي ،السنن ،رقم.814:
 3حممد بن إسامعيل البخاري ،اجلامع الصحيح (الرياض :دار السالم1999 ،م) ،حديث.887:
 4بدر الدين العيني ،عمدة القاري.180 :6 ،
 5ابو عبداهلل احلاكم ،املستدرك( ،بريوت :دارالكتب العلمية1990 ،م)،حديث319:؛ َأمحد بن عمرو البزّ ار ،املسند (مدينة
املنورة :مكتبة العلوم واحلكم1988 ،م) ،حديث.8993:
 6أبو داود السجستاين ،املراسيل536 ،؛ حممد بن نرصاملروزي ،السنة (بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية 1408 ،هـ)102 ،؛
صحح سنده ابن حجر مرس ا
ال ،انظر :ابن حجر ،فتح الباري (بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ).291 :13 ،
َّ
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رابعا :حديث ع َُم ُر:

ِ
ِ
ِ ِ
ث ُُم َّجمدا ا بِ ْج
’’إِنَّ اَّللج جقدْ جب جع ج
جاها
جاها جو جع جق ْلن ج
جاها جو جو جع ْين ج
الر ْج ِم جق جر ْأن ج
احل ِّق جو جأ ْنز ججل جع جليْه ا ْلكت ج
جاب جف جكانج ِم َّا ُأن ِْز جل جع جل ْيه آ جي ُة َّ
ول جقائِل :جما ن ِ
الر ْج جم ِيف كِت ِ
مجنجا جب ْعدج ُه ،جف جأ ْخ جشى إِنْ جط جال بِالن ِ
َّاس ز ججمان جأنْ جي ُق ج
جف جر جج جم جر ُس ُ
جاب اَّللِ
ول اَّللِ جو جر ج ْ
ججدُ َّ
ِ
جَلا اَّللُ‘‘1
يض ٍة جأ ْنز ج
َت ِك جف ِر ج
جف جيض ُّلوا بِ ج ْ

وهو رصيح يف ُح ِّج َّية السنن الزائدة عىل الكتاب.
خامسا :حديث ابن مسع ٍ
ود أن امرأة قالت له:
َ ْ ُ

ت وا ْلو ِ
ني ال َّل ْو جح ْ ِ
ني جف جل ْم جأ ِج ِد ا َّل ِذي جت ُق ُ
’’إِ َّن ُه جب جلغجنِي جأن ج
ول
ْت جذ ْي ج
َّك جل جعن ج
اش جم جة جواملُْ ْست ْجو ِش جم جة جوإِ ِِّن جق جر ْأ ُت جما جب ْ ج
ت جو جذ ْي ج ج ج
جوإِ ِِّن جْلج ُظ ُّن جع جىل جأ ْهلِ ج
ت
ت جفنج جظ جر ْت جف جل ْم ت ججر جش ْيئاا ُث َّم جخ جر جج ْ
ك ِمن جْها جق جال :جف جق جال جَلا جع ْبدُ اَّللَِّ :جفا ْد ُخ ِِل جفا ْن ُظ ِري جفدج خج جل ْ
ِ
الر ُس ُ
ول جفخُ ُذو ُه جو جما جَنجاك ُْم جعنْ ُه جفا ْنت ُجهوا‘ [احلرش]7:
جف جقا جل ْ
ت :جمل ْ جأ جر جش ْيئاا جف جق جال جَلا جع ْبدُ اَّللَِّ :جأ جما جق جر ْأت ’ جو جما آتجاك ُُم َّ
ت :ب جىل ،جقا جل :جف ُهو جذ ِ
اك‘‘2
ج
جقا جل ْ ج

فهذا دليل الصحابة عىل وجوب العمل بالسنن مجيع اا البيانية واملستقلة كام أنه دليل عىل أن النبي يف اجتهاده وترشيعه
ال خيرج عن القرآن أصال 3 .ويأيت يف مقدمة هذه األدلة التزام الصحابة بكل ما يأمر به النبي من غري انتظار للقرآن يف
ذلك ،فالصحاب ة ظلوا يصلون الصلوات اخلمس بالوضوء املعروف طيلة ثامنية سنوات إىل أن نزلت آية الوضوء يف
السنة السادسة للهجرة 4،فأمر النبي هلم بالوضوء هو من جنس الوحي الذي يأيت النبي يف غري القرآن أي أهنا طيلة
تلك الفرتة من األحكام التي استقلت السنة بترشيعها لدى الصحابة ويلحق بذلك رجوع الصحابة يف أمثلة كثرية
عقب وفاة النبي عن اجتهاداهتم إىل السنة جمرد اطالعهم عليها ويمكن التوسع يف هذا بالرجوع إىل ما ذكره اإلمام

 1البخاري ،اجلامع الصحيح ،حديث1009:؛ مسلم ،الصحيح ،حديث.1691:
 2البخاري ،اجلامع الصحيح ،حديث4887 ،4886:؛ مسلم ،الصحيح ،حديث.2125 :
 3أخذ بعض الباحثني من موقف املرأة يف احلديث أهنا أول من أنكر حجية السنة يف العرص األول ،وهي مل تنكر يف واقع األمر بل
جاءت متسائلة عن مدى صلة هذا احلكم بالكتاب ،أهو من السنن البيانية أم من السنن الترشيعية ،ولو كان إشكاهلا يف حجية
السنة ملا اكتفت بجواب ابن مسعود العمومي.
 4انظر الكالم عن هذه املسألة يف التحرير؛ ابن عاشور ،التحرير والتنوير (تونس :الدار التونسية للنرش1985 ،م).49 -48 :5 ،
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الشافعي وابن قتيبة واخلطيب البغدادي واملقديس والشاطبي والسيوطي وكثريون.

1

السنن اجلبلية واحلياتية:
أخرج مجهور علامء هذا االجتاه بعضا من األفعال واألخبار النبوية عن حيز الرسالة والنبوة إىل حيز البرشية كحاجاته
الفطرية وميوله اجلبلية وما قام الدليل عىل كونه حال خاص بالنبي كزواجه وصيامه وصلواته ومنه عندهم حادثة تأبري
النحل التي تدخل يف األمور احلياتية واخلربة البرشية فهي ليست من الترشيع عند معظمهم وعد بعضهم أهنا من املبا
أو كونه جوابا خاصا أو واقعة خاصة لشخص من املسلمني آنذاك ومل يقبلوا إخراج ما سوى ذلك عن وصف النبوة
ولعله حصل بعض االختالفات يف سنن معينة أهي سنن حياتية أم ترشيعية إال أن األصل لدى أصحاب هذا االجتاه
أن النبي إنام ُأرسل هاديا وبشريا إىل قيام الساعة ،والترشيع هو أشد األحوال اختصاصا برسول اهلل 2ومجيع أقواله
وأفعاله سنن ترشيعية وليس فيها ما هو خاص بأمة دون غريها وزمان دون غريه إال النادر الشخيص اخلاص مما هنض
بح ِّج َّية السنة هنا صالحيتها للعمل وليس وجوب العمل هبا مبارشة فمنها املخصوص
عليه دليل استثنائه .فاملراد ُ
واملنسوخ واملقيد وغريه مما تتكفل مباحث أصول الفقه ببيانه ،كذا يتكفل بتوجيهها إىل الوجوب أو الندب أو إىل
اإلباحة الرشعية فحسب.

 1الشافعي ،الرسالة 105-73 :1 ،وكذلك يف  406: 1وما بعدها ،إذ خصص ملناقشة من يردون األخبار أجزاء متوالية من
هذين الكتابني بإثبات ُح ِّجيَّة اخلرب الواحد .ويف األم أفرد كالما مطوال ملناقشة من ينكر السنة واآلحاد .ابن قتيبة ،تأويل خمتلف
احلديث( ،بريوت :دار اجليل1393 ،هـ) .198-196 ،اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية (املدينة املنورة :املكتبة
العلمية)8 ،؛ وكذلك فی 26 :باب ذكر بعض الدالئل عىل صحة العمل بخرب الواحد ووجوبه العلامء؛
إبراهيم بن موسى الشاطبي ،املوافقات (دار ابن عفان١٩٩٧ ،م)344-340 :4 ،؛ عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،مفتاح
اجلنة يف االحتجاج بالسنة (املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1989 ،م)؛ حممد بن الطاهر املقديس ،خمترص احلجة عىل تارك املحجة
(أضواء السلف1425 ،هـ2005 ،م).
 2يقول ابن عاشور ’:واعلم أن أشد اْلحوال اختصاوصا برسول اَّلل هي حالة الترشيعْ ،لن الترشيع هو املراد اْلول َّلل من بعثته،
حتى حرص أحواله فيه ،يف قوله { جو جما ُُم َّجمد إِ َّال جر ُسول} آل عمران ،144:فلذلك َيب املصري إَل اعتبار ما وصدر عن رسول اَّلل من
اْلقوال واْلفعال فيَم هو عوارض أحوال اْلمة وصادرا مصدر الترشيع ،مامل تقم قرينة عىل خالف ذلك‘؛ حممد احلبيب ابن اخلوجة،
مقاوصد الرشيعة اإلسالمية (قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1425 ،هـ).96 ،
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ثانيا :السنة املستقلة بالترشيع عند احلداثيني:
ال ينكر أصحاب هذا االجتاه ُح ِّجيَّة السنة إنكارا مطلق اا فإهنم حيتجون بالسنن املؤكدة والتبليغية والبيانية إال أهنم
ينكرون استقالهلا بالترشيع أصالا وإذا ما وردتنا سنن ليست من السنن البيانية والتبليغية فإهنم يلزمون هبا من سمعها
فحسب عىل أهنا صادرة عن النبي اإلمام ال عن الرسول املبلغ وينكرون مرجعيتها ملن أتى عقب اجليل األول من
الصحابة كام أهنم يستدلون ببعض األدلة التي يوردها األصوليون واملقاصديون ثم ينطلقون منها إىل القول بتارخيانية
أحكام السنة السياسية والقضائية وأمثاهلا وحيرصون الوظيفة التبليغية والبيانية ببيان الشعائر فحسب .وقد وسمتُه
باالجتاه احلداثي من جهة الزمن كون القائلني به هم من املعارصين يف العصور احلديثة ومن جهة تأثري فلسفة احلداثة
يف مقوالهتم بوجه أو بآخر عىل أ َّن وصفهم باالجتاه احلداثي ال يعني أن مقولتهم ليس هلا أصل يف الرتاث بل هم
مسبوقون كام سلف بيانه يف نص اإلمام الشافعي1ويمكن التمثيل عىل هذا االجتاه بعدد من الباحثني املعارصين الذين
احتدوا يف املقوالت الثالث التي اخرتناها مميزا لالجتاه احلداثي رغم اختالف مشارهبم وتنوع خلفياهتم املعرفية
واملذهبية منهم حممد شحرور وأمحد آك بولوت وآخرون 2،وسيتم الرتكيز عىل مقوالت شحرور كأنموذج عنهم.

 1نسب اإلمام الشافعي هذه املقولة لبعض الطوائف يف مجاع العلم ،األم( ،بريوت :دار املعرفة1973 ،م).275 :7 ،
 2حممد شحرور ،السنة الرسولية والسنة النبوية (بريوت :دار الساقي)؛
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ويمكن إجياز آرائهم بالنقاط الثالث اآلتية:

 -1ختصيص الوحي بالقرآن:
فالوحي والرسالة عندهم هي القرآن الكريم فقط فهو وحده املطلق وأما السنة فليست من الوحي بل هي تطبيق
للوحي وهي نسبية غري مطلقة 1.وعليه فإن النص هو مصطلح جيب أن خيتص بكتاب اهلل تعاىل املصدر الوحيد للترشيع
وأما السنة فال ينبغي أن تشارك القرآن يف محل هذا املصطلح.

2

 -2التمييز بني مقامي الرسالة والنبوة:
فأما الرسول فهو مبلغ للوحي معصوم عن اخلطأ أو التغيري فيام يوحى إليه ،ومؤيد بالوحي وليس من وظائفه الترشيع

3

ومصحح بالوحي وممنوع عليه النقص أو الزيادة يف التبليغ وأوامره فيها خالدة تنقل أوامر اهلل للبرشية وهلذا فإن آيات
َّ
األمر بالطاعة كانت موجهة إىل الرسول املبلغ كام يف قوله:
ول‘‘4
’’و جأطِيعوا الرس ج

ج

ُ

َّ ُ

أو أهنا خمتصة بحياته فحسب5.

Akbulut, A. “Müslüman Zihnin İnşasında Kelam İlminin Önemi ve Yeri” İnönü Üniversitesi
;İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.5 (2014 ): 9-31

مجال البنا ،نحو فقه جديد (القاهرة :دار الفكر اإلسالمي1996 ،م)122: 2 ،؛ عبد املجيد الرشيف ،اإلسالم بني الرسالة والتاريخ
(بريوت :دار الطليعة2001 ،م)؛ جورج طرابييش ،من إسالم القرآن إَل إسالم احلديث (بريوت :دار الساقي2010 ،م)؛ كام أنه
ي ُعزُّ َع َّيل أنني وجدت نفسا مضطرا ألن أصنف يف هذا االجتاه الدكتور حتقيق األصويل طه جابر العلواين ،ومن خالل كتابه األخري
الذي أصدره قبيل وفاته بعنوان :إشكالية التعامل مع السنة النبوية (فرجينيا :املعهد العايل للفكر اإلسالمي2014 ،م)؛
ألنه وبجالء نص عىل مقوالت االجتاه احلداثي الثالث املذكورة أعاله .مع التنبيه عىل اختالفه يف اخللفيات املعرفية واألهداف
العلمية مع احلداثيني ،وهلذا آثرت إيراد نصوص علواين يف احلاشية والسبب يف ذلك هو ِ
العزَّ ة املذكورة.
 1كام ورد :ما جفر ْطنجا ِيف ا ْلكِت ِ ِ
َش ٍء؛ األنعام.38:
ج َّ
جاب م ْن ج ْ
 2حممد شحرور ،السنة الرسولية والسنة النبوية52 ،؛ علواين ،إشكالية التعامل مع السنة.32 ،16 ،
 3كام ورد :جيا جأ ُّ جُّيا النَّبِ ُّي ِمل ج ُحت ِّجر ُم جما جأ جح َّل اَّللَُّ جل ج
ك؛ التحريم.1:
 4علواين ،إشكالية التعامل مع السنة.133 ،
 5حممد شحرور ،السنة الرسولية والسنة النبوية111 ،؛ حممد شحرور ،الدولة واملجتمع (دمشق :دار األهايل).155 ،
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ِ
املستقلة بالترشيع بني املحدثني واحلداثيني
السنة
ُّ
وأما النبي ﷺ فهو جمتهد مطبق لرشيعة اهلل فهو هبذا املقام معني بتطبيق القرآن الكريم ونقله من احلالة اللغوية إىل احلالة
الواقعية واحلياتية وهو يف اجتهاده إذ يطبق القواعد القرآنية ليس مرشعا وال معصوما من اخلطأ وقد ال يصحح بالوحي
وهلذا فإن العتاب القرآين الذي أتى إنام توجه إىل مقام النبوة فحسب1،كام أنه ال يوجد يف القرآن أمر بالطاعة ملقام النبوة
2
املبني هو من قبيل السنة الالزمة والواجبة االتباع فالتبليغ
خالفا ملقام الرسالة .فكل ما جاء به الرسول املبلغ والنبي ِّ

والبيان ترشيع ثابت بحق األمة وأما التطبيق فهو قضايا زمنية تارخيية ال تثبت بحق األمة إال ملن توجه إليهم باخلطاب.

3

 -3ختصيص سلطة اإلَياب والتحريم باَّلل:
فالنبي إذ يطبق كتاب اهلل فإنه ومن باب تنظيم شؤون احلياة واملجتمع قد حيتاج إىل األمر والنهي ضمن مساحة املبا
الرشعي الذي يقبل التضييق والتقليل وأمره وهنيه هذا ملزم للصحابة باعتباره أمر زمني خيرج عن مقام النبوة وهو هنا
مقام دنيوي تارخياين ال رباين وليس حتريام أو إجيابا كام يذكر أصحاب هذا االجتاه فالترشيع باحلالل واحلرام هو من
اختصاص اهلل عز وجل وأنه مل يكل بالترشيع أحدا سواه ،قال تعاىل:
ِ
ِ
جص ُ ج ِ
’’و جال جت ُقولُوا ملج ِا ت ِ
َتوا جع جىل اَّللَِّ ا ْلك ِجذ جب‘‘
ج
ف أ ْلسنج ُتك ُُم ا ْلكجذ جب جه جذا جح جالل جو جه جذا جح جرام ل جت ْف ج ُ

4

وأيضا قال تعاىل:
رسيع ْ ِ
’’واَّللَُّ جُيكُم جال مع ِّق ِ ِ ِ
احل جس ِ
اب‘‘
ب ُحلكْمه جو ُه جو ج ِ ُ
ْ ُ ُ ج ج
ج

5

وكذلك قوله تعاىل:
1
ج
ِ ج
رسى؛ األنفال67:؛ جيا جأ ُّ جُّيا النَّبِ ُّي ِمل ج ُحت ِّجر ُم جما جأ جح َّل اَّللَُّ جل ج
ك  :التحريم1:؛ جما كجانج جع جىل النَّبِ ِّي
كقوله تعاىل :جما كجانج ل جنبِ ٍّي أنْ جي ُكونج جل ُه أ ْ ج
ِم ْن جح جرجٍ فِ جيَم جف جر جض اَّللَُّ جل ُه :األحزاب.38:

 2علواين ،إشكالية التعامل مع السنة.31 ،
 3علواين ،إشكالية التعامل مع السنة.155 ،148-130 ،
 4النحل.116:
5

الرعد41:؛ يقول علواين’ :وهذا التفريق بني مقام النبوة والرسالة ،يوصلنا إىل أن مقام النبوة مرتبط بشخص النبي نفسه ومن

ثم يفقد مقام النبوة فاعليته بموت النبي‘ ،وقال :فنبوة حممد للعرب ورسالته للناس مجيعا ،انظر .32-31 :ويقول شحرور:
’’ كل ما ورد يف السنة وليس له أوصل يف القرآن يعود إليه ،اعترب من اْلحكام املرحلية التارخيانية ْري املتعدية‘؛ حممد شحرور،
الكتاب والقرآن (دمشق :األهايل للطباعة والنرش)552 ،؛ جورج طرابييش ،من إسالم القرآن إَل إسالم احلديث (بريوت:
دارالساقی2010 ،ء).107-89 ،
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الر ُس ُ
ول جفخُ ُذو ُه جو جما جَنجاك ُْم جعنْ ُه جفا ْنت ُجهوا‘‘
’’ جو جما آتجاك ُُم َّ

1

فالرسول له سلطة األمر والنهي وليس اإلجياب والتحريم .إال أن اآلية يف واقع األمر تضعف قوهلم يف التمييز بني
النبوة والرسالة تضعيفا شديدا ألهنا تنسب النهي واألمر بحسب مصطلحهم ملقام الرسالة والذي يناسب كالمهم أن
تنسب ملقام النبوة ووقعوا يف اضطراب بالغ عند تأويل هذه اآلية2.واستدلوا بحديث أيب الدرداء عن النبي أنه قال:
’’ما جأح َّل اَّللُ ِيف كِتجابِ ِه جفهو ح جالل وما حرم جفهو حرام وما سكجت عنه جفهو ع ْفو جفاقب ُلوا ِمن اَّللِ عافِيتجه‘‘3

ُ ج ج

ج

ج

ج ج ج َّ ج

ج جج

جج ج

ج ج ُ ُ ج ج

ج

ج

ج ج

ِ
َيل َش ْيئاا إِال َأ ِّين ال ُأ ِح ُّل إِال َما َأ َح َّل اهللَُّ ِيف كِتَابِ ِه َوال ُأ َح ِّر ُم إِال
وحديث عُبيد بن عُمري الليثي’إ ِّين َواهللَِّ ال ُي ْمس ُك الن ُ
َّاس ع َ َّ
َما َح َّر َم اهللَُّ عَزَّ َو َج َّل ِيف كِتَابِ ِه‘ 4أي أن سلطة احلل واحلرمة خمتصة باهلل تعاىل .وستأيت مناقشة احلديثني .واستدل
َاب اهللَِّ َفإِ ْن وا َف َق كِتَاب اهللَِّ َف َأنَا ُق ْل ُته وإِ ْن َخا َل َ ِ
عَىل كِت ِ
بعضهم 5بحديث’ َما َأتَاك ُْم عَ نِّي َفاع ِْر ُضو ُه َ
َاب اهللَِّ َف َل ْم َأ ُق ْل ُه َأنَا
ف كت َ
ُ َ
َ
َ
ِ
ف ُأ َخال ِ ُ ِ
الر ْمح َِن ْبن َم ْه ِد ٍّي:
َو َك ْي َ
ف كت َ
َاب اهللَِّ َوبِه َهدَ ِاين اهللَُّ‘والذي قال عقبه َع ْبد َّ
يث‘‘6
ك ْج
’’الزنجادِ جق ُة و ْج
احل ِد ج
اْلو ِارج و جضعوا جذلِ ج

َّ

ج

ج

ُ ج

ُ

 1احلرش.7:
 2هلذا اضطر شحرور ألن خيصص اآلية بسياق الفيء ثم يقول بنسخه بعد ذلك السنة الرسولية والسنة النبوية ،انظر :حممد
رص بالرسالة،
شحرور ،الكتاب والقرآن  ،145،وأما علواين فربط األمر باملقام ال باللقب ،فعدَّ املخاطب فيه هو مقام النبوة ولو ُ ِّ
وذلك بدليل ارتباطه باألمر بالطاعة ،انظر :علواين إشكالية التعامل مع السنة.33 ،
3عيل بن عمر الدارقطني ،السنن (بريوت :مؤسسة الرسالة2004 ،م)137 :2 ،؛ احلاكم ،املستدرك406 :2 ،؛ سليامن بن أمحد
الطرباين ،مسند الشاميني (بريوت :مؤسسة الرسالة1984 ،م) 209 :3 ،من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أيب
الدرداء عن النبي به .وهذا إسناد منقطع ،فإن االنقطاع ظاهر بني رجاء بن حيوة وأيب الدرداء إذ وفاة رجاء كانت سنة  112هـ،
ووفاة أيب الدرداء سنة  32هـ .قال ابن حجر يف ترمجة رجاء بن حيوة :روايته عن أيب الدرداء مرسلة ،انظر :ابن حجر :هتذيب
حممد بن أمحد الذهبي،
التهذيب (اهلند :مطبعة دائرة املعارف النظامية1326 ،هـ)229 :3 ،؛ وقال الذهبي :إسناده منقطع؛ ّ
املهذب يف اختصار السنن الكبري (بريوت :دار الوطن للنرش 2001 ،م).3976 :8 ،
 4حممد بن إدريس الشافعي ،املسند (بريوت :دار الكتب العلمية 1400 ،هـ)111 ،؛ وإسناده ثقات.
 5علواين ،إشكالية التعامل مع السنة ،ص.172
 6ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم وفضله (السعودية :دار ابن اجلوزي1994 ،م)1191 :2 ،؛ الدارقطني ،السنن ،حديث.4476 :
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ِ
املستقلة بالترشيع بني املحدثني واحلداثيني
السنة
ُّ
فهو ال يصح عىل منهج املحدثني بحال وقد توسع الشافعي والسيوطي وكثريون يف رده 1وعىل أي حال فإن مسألة
العرض عىل كتاب اهلل يمكن أن تفهم يف سياق عدم التناقض بني القرآن والسنة وليس عدم استقالل السنة بيشء زائد
عىل القرآن.

املبحث الثاِن :النقد والتقويم:
احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره وهلذا فإن النقد يناسب ذكره اآلن بعد أن أتينا عىل بيان أصول الرأينيُ .يشكل عىل
النظر احلداثي عدة أمور منهجية سوى أنه ٌ
ف ملا أمجعت عليه األمة طوال القرون السابقة
قول حمدَ ث ال سلف له وخمال ِ ٌ
وخمالفته لآليات واألحاديث التي تؤكد بمجموعها استقالل السنة بالترشيع وهذا كاف للرد عىل هذا االجتاه من جهة
االنقطاع عن الرتاث متاما عند مجهور العلامء وعىل أي حال فإهنم إذ جتاوزوا منهج مجاعة املسلمني يف املسألة فإهنم
أقحموا أنفسهم يف امتحان التطبيق ويف املقدرة عىل بناء أصول وفروع فقهية شاملة ومستقرة تنطلق من النص روحا
 1الشافعي ،الرسالة 210 :1 ،وما بعدها؛ السيوطي ،مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة (املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
1989م) 30 ،وما بعدها.
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ومقصدا ولفظا ال متأثرة بفلسفة رشقية أو غربية 1.وأذكر فيام يأيت أبرز اإلشكاالت املنهجية الواردة عىل هذا االجتاه:

 -1املجازفة يف التمييز بني النبوة والرسالة:
إن ربط الرسالة بالتبليغ والنبوة باالجتهاد والتطبيق هو تعميم غري مريض وليس له أرض صلبة يقوم عليها وهناك أدلة
كثرية يف نقضه 2فوصف النبوة جاء يف القرآن غالبا لقضايا شخصية .نعم ،ولكن ُقرن يف مواطن كثرية بوصف التبشري
واإلنذار واألمر بالقول وهي من أوصاف التبليغ 3وكذلك اقرتان وصف النبوة والرسالة يف عدة مواطن تأمر فيها
اآليات باالتباع املطلق له فيام يأمر به وما ينهى عنه وما حيرمه وما حيله 4.فالتمييز ال يكون عرب استقراء ناقص آليات
املرسل والرسالة
معينة والذي يرتجح يف التمييز بينهام هو ما ذكره ايزوتسو من كون النبوة عالقة بني اهلل واإلنسان َ
املرسل والبرش فمن الطبيعي أن يغلب عىل النبوة القضايا الشخصية ومن الطبيعي أن يكون التبليغ
عالقة بني اإلنسان َ
هو القضية املركزية يف الرسالة.

5

 -2االختالف يف ذكر حدود السنة البيانية:
فإهنم إذ يرون َّ
بأن كل ما يصدر عن النبي فهو تطبيق تارخياين للقرآن ،فلامذا يأخذون ببيانه يف الشعائر والعبادات ،وكأنه
أرسل إلحياء الشعائر والطقوس الفردية فحسب وترك بعد ذلك الشأن العام هلم ،وهم غري متفقني عىل األخذ بالسنن
البيانية يف الشعائر أيضا ،فشحرور اآلن يتكلم يف أشكال معينة للصوم واحلج والنكا وغريها مما ال يتصل بالسنة
 1ذكرت هذا ألن وائل حالق رص بأن املنهج احلداثي هذا ممثال بشحرور منهج متامسك يمتلك خصائص املنهج البديل عن
املنهج الرتاثي األصيل ،وأكد بأن منهج شحرور منهج ثوري ابتكاري قدم صاحبه أفكارا هي األكثر إثارة للجدل يف الرشق
األوسط اليوم ،وبأنه يتفوق عىل املناهج التلفيقية املعارصة التي نشأت يف األزهر ألهنا جتمع بني اليشء ونقيضه أي الرتاث واحلداثة
معا .وائل حالق ،تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسالم ،ترمجة :أمحد موصيل (بريوت :دار املدار االسالمی2007 ،م).315 ،
 2عبد الرمحن حليل ،النبوة والرسالة (حلب :دار امللتقى2011 ،م).65 ،49 ،
ك ونِس ِ
ِ
 3كقوله تعاىل :جيا جأُّيا النَّبِ ُّي ُق ْل ِْلجز جْو ِ
اج ج
ني جع جل ْي ِه َّن ِم ْن جج جالبِيبِ ِه َّن :األحزاب59 :؛ جيا جأ ُّ جُّيا النَّبِ ُّي ُق ْل
ني ُيدْ ن ِ ج
اء املُْؤْ ِمن ِ ج
ك جو جبنجات ج ج ج
ُّ ج
ِ
ِ
ِ
ج
ِ
ِْلجز جْو ِ
ج
ج
احل جيا جة الدُّ ْن جيا جو ِزينجت ججها جف جت جعا جل ْ ج ُ
ك إِنْ ُكنْت َُّن ت ُِر ْدنج ْج
اج ج
رسى :األنفال:
ني أ جم ِّت ْعك َُّن :األحزاب28 :؛ جيا أ ُّ جُّيا النَّبِ ُّي ُق ْل جمل ْن يف أ ْيديك ُْم م جن ْاْل ْ ج
.70
ِ
ِ 4
ُي ِّر ُم جع جل ْي ِه ُم ْج
اْل جبائِ ج
ث :األعراف157:
ُُي ُّل جَُل ُم ال َّط ِّي جبات جو ُ ج
5

Toshihiko Izutsu, God and Man in The Quran (Tokyo: Keio Institute of Cultural and Linguistic
Studies, 1964), 179-180.
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السنة
ُّ
البيانية وال املوروث الفقهي1.ويف قوهلم هذا إمهال جلوانب يف شخصيته عليه الصالة والسالم ال يمكن أن يقبل بحال
هذا فضال عن أهنم إذ اشتغلوا عىل حتديد معنى السنة التبليغية امللزمة وكذلك السنة التطبيقية االجتهادية التارخيانية
فإهنم أمهلوا السنة البيانية ومل يشتغلوا يف وضع حدودها فأما شحرور فريى أن بيان تفاصيل العبادات هو متام التبليغ.

2

ومنه االنتقائية يف األخذ ببعض السنن املستقلة :فإهنم إذ يقولون بتارخيانية االجتهاد النبوي وأوامره ونواهيه وتطبيقاته
فهذا يلزمهم يف األمور كلها ولكنا نراهم يأخذون هبذه السنن فيام يناسب مقاصدهم من القضايا.

3

-3التح ُّكم يف التمييز بني القرآن والوحي:
وهذا إشكال عجيب إذ إهنم حرصوا التبليغ والوحي والنص بالقرآن ومنعوا إمكان الوحي بني اهلل ورسوله يف غري
القرآن الكريم4،فام الدليل عىل ختصيص التبليغ بالقرآن الكريم؟ أال يمكن أن يوحى للنبي ما ليس يف القرآن وأن يكون

1

ولعل هذا املوقف الذي يشبه الالموقف وقوهلم بالسنة البيانية الالبيانية والترشيعية الالترشيعية يتناسب متاما مع النهج

التفكيكي الذي قام به أصحاب هذا االجتاه حييلنا إىل التساؤل يف مدى إمكان إعادة توصيف هذا االجتاه باجتاه ما بعد احلداثة ال
احلداثة فحسب وهذا ممكن من حيث هذه السامت املشرتكة بني الطرفني خصوصا مع كوهنا فوىض مقصودة للتشكيك باملصادر
والثوابت ككل؛ عبد الوهاب املسريي ،احلداثة وما بعد احلداثة (دمشق :دار الفكر2003 ،م) 123 ،وما بعدها.
2حممد شحرور ،السنة الرسولية والسنة النبوية .25 ،كام أنه يكرر يف الكتاب نفسه بأن الوحي مل ُيفرس من قبل النبي مطلقا بل أداه
كام هو دون رش أو تأويل باستثناء العبادات ويوجه آيات ’لتبني للناس‘ وأمثاهلا إىل اإلظهار والتبليغ ال التفسري؛ .172 ،39
وهو يف كتابه عموما ال يذكر لنا دليل استثنائه العبادات والشعائر من رفض ُح ِّج َّية السنة البيانية بل يكتفي بذكر رأيه مرسال ،انظر
تعليقه عىل قوله تعاىل ’وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول‘ :الطاعة خمتصة ِبذه العبادات.118 ،
ورص علواين بأن السنة بيان تأوييل وتفعييل للقرآن ،ال خترج عن حموره وال تستقل عنه بل هي مالزمة له مالزمة تامة ورد أي
سطلة للسنة خارج سلطة البيان هذه .156 ،كام أنه حيرص البيان النبوي امللزم واألمر القرآين بالطاعة وااللتزام باألوامر النبوية
ببيانه صىل اهلل عليه وسلم الشعائر والعبادات فحسب وينص عىل كونه بيانا عمليا فعليا رصفا أو عمليا مقرونا بالقول وأما ما
سوى ذلك من أنواع البيانات القولية والفعلية يف غري سياق الشعائر فإنه غري ملزم عنده؛ إشكالية التعامل مع السنة .163-162
 3انظر للتوسع يف نقد االنتقائية دراسة؛ عارف عز الدين حسونة ،املآخذ اْلوصولية عىل كتاب إشكالية التعامل مع السنة النبوية
للدكتور طه جابر العلواِن ،جملة الرشيعة والقانون ،املجلد ،43:ملحق2016 ،2:م.
 4اعرتض حممد كنفودي هبذا عىل شحرور يف كتابه؛ حممد كنفودي ،مفهوم السنة من منظور القراءة املعاْصة( ،بريوت :مركز نامء
للبحوث والدراسات2018 ،م).4 ،
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إيقان :املجلد ، 03 :العدد ، 01 :ديسمرب 2020ء
مبلغا أوامر من ربه يف غري الكتاب؟ واألدلة كثرية عىل نقل أخبار وأوامر ربانية عن اهلل مبارشة كام يف األحاديث القدسية
واإلرساء واملعراج ومواقف عديدة .فهذه جرأة مستغربة عىل اهلل ورسوله إذ إن النبي عندهم ليس أكثر من مبلغ للقرآن
كجربيل أو أي ساعي بريد مؤمتن وجمتهد كأي جمتهد من علامء أمته فيام بعد 1،وهذا كله حتكم ال يليق من جهة ،وال
دليل عليه وال سلطة هلم عىل قوله من جهة ثانية.

اْلامتة والنتائج:
أتوقف يف اخلامتة عند أهم نقاط الدراسة وأهم نتائجها:
يذهب املحدثون إىل أن السنة ليست هلا أن تستقل االستقالل املطلق عن الكتاب وأهنا عائدة إليه حتام وال يتصور هلا
أن تعارضه أو تناقضه تناقضا رصحيا ألن املصدر املشرتك هلام هو الوحي واملصدر الواحد ال يمكن أن يتعارض فيام
يصدر عنه .كام أهنم يرصحون بأن النبي هو خري من استوعب الرسالة وطبقها تنزيلها تفصيليا ألحكامها يف الواقع إال
أنه ليس كجربيل مبلغ فحسب بل إن سلطته تستدعي مع التبليغ البيان والبيان يستوجب أحيانا االستقالل يف تأسيس
أحكام مستمدة من معني القرآن 2،وكذلك اجتهاده فإنه ليس كسائر املجتهدين بعده بل إنه مؤيد ومصحح بالوحي
وترشيع ألمته إىل يوم الدين ومن هنا يظهر مفهوم األسوة احلسنة .وبعبارة أخرى ما دامت نصوص السنة حتمل مقام
الوحي البياين التبليغي فإن ذلك يقتيض أن تؤدي دورا من أدوار نصوص القرآن أي التأسيس .ال يمتلك االجتاه
احلداثي املنهجية الرصينة الكافية إلثبات مقوالت وإنام هي بمجملها مبنية عىل مناهج حداثية ال تتفق والعلوم
اإلسالمية كام أن مقوالت احلداثيني تعاين من التناقض الداخيل الذي يفقدها متاسكها وسالمتها عند املحك والنقد
العلمي .فالقول بحجية السنة املستقلة بالترشيع ال يعني إجياب العمل هبا مبارشة فالذي حيكم هذا األمر مها علام أصول

 1علواين ،إشكالية التعامل مع السنة32-31 ،؛ وفيها حيرص اإللزام بمقام الرسالة الذي يقوم بالتبليغ فحسب مع بيان الشعائر
وبإمتام ذلك ينتهي دوره بوصفه رسوال ويبدأ دوره بوصفه نبيا يقوم بالتفاعل مع الرسالة عرب االجتهاد الذي يقبل الصواب
واخلطأ ويشري إىل إلزام الصحابة باجتهاده دون من بعده وال يرص بذلك إذ يقول :ومن ثم يفقد مقام النبوة فاعليته بموت النبي
خلصوصية ارتباطه بالزمان واملكان أي أن املجتمع األول الذي عارص نزول الرسالة عالقته بمقام النبوة والرسالة أما املجتمعات
الالحقة فعالقتها مع الرسالة دون النبوة ملوت صاحبها .ثم رص بعد هذا بأن نبوة حممد للعرب أي لصحابته فحسب.
 2حممد كنفودي ،مفهوم السنة من منظور القراءة املعاْصة .34-33 ،وقد رص طرابييش بأنه واسطة تبليغ فحسب؛ من إسالم
القرآن إَل إسالم احلديث.84 ،
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احلديث وأصول الفقه .ولعل املسائل التي ثبتت بالسنن املستقلة أقل بكثري مما ثبت بالسنن األخرى خصوصا إن
أخرجنا ما ال يصح وما رصف عن ظاهره منها بحيث يكون ما تبقى لدينا من أحكام ثابتة بالسنن املستقلة أقل من
عرشين مسألة بام يفتح باب التساؤل عن غاية النظر احلداثي يف إنكار هذه السنن أهو تلميح بنفي ُح ِّج َّية السنة مطلقا
أم استشكال ملسألة الرجم والردة وبعض األمور املتصلة بالسياسة الرشعية كام هو ذائع يف كتبهم أم ألمور أخرى وعىل
أي حال فاملسائل املذكورة يمكن معاجلتها وإعادة النظر فيها من خالل أدوات الفقهاء واملحدثني الرتاثية نفسها1.
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