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اجلمعة ٥ أغسطس ٢٠٢٢ صفحة أسبوعية تصدر كل يوم جمعة

Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

قال اهللا عــزّ وجّل (قل 
أطيعوا اهللا والرســول - 
آل عمران: ٣٢).. هناك من 
يسمون أنفسهم «القرآنيني» 
يدعون الى العمل بالقرآن 
الســنة  وجتاهــل  فقــط 
النبوية، فمــا حكم هؤالء 
في الشــرع؟ وهــل منكرو 
السنة خارجون عن دائرة 

اإلسالم؟
في البداية يؤكد د.خالد 
املذكور أن من ينكر السنة 
ويأخــذ بالقرآن فقط، فهو 
منكر للقــرآن كذلــك، ألن 
ســنة النبــي ژ قد ثبتت 
بآيــات كثيرة مــن القرآن 
الكــرمي كقوله تعالى: (قل 
اهللا  حتبــون  كنتــم  إن 
فاتبعونــي يحببكم اهللا) 
وقوله سبحانه (ومن يطع 
الرســول فقد أطاع اهللا)، 
والســنة النبويــة مبينــة 
وموضحة وشارحة ملا أُجمل 
فــي القرآن مــن احكام في 
العبادات واملعامالت لقوله 
تعالى (وأنزلنا إليك الذكر 
لتبني للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون) والسنة 
من الوحي، فقد امرنا اهللا 
في كتابه الكرمي بالصالة في 
آيات كثيــرة كقوله تعالى 
(وأقيموا الصالة) فجاءت 
الســنة موضحــة ومبينة 
لكيفية الصــالة، وأوقاتها 
بقول الرسول وفعله «صلوا 
كمــا رأيتمونــي أصلــي» 
وكقوله سبحانه (وهللا على 
الناس حج البيت...) وبني 
الرسول عمليا كيفية أداء 
مناسك احلج وقال «خذوا 

عني مناسككم».
وأكد د.املذكور ان الذين 
الســنة ويدعون  ينكرون 
أنهــم يأخــذون بالقــرآن 

كافرون باهللا ورسوله.
رّد السنة كفر

يقول الشــيخ د.عثمان 
اخلميس: هؤالء القرآنيون 
ُضالل، والدين هو الكتاب 
والسنة، وال يجوز لإلنسان 
أن يقول آخذ من القرآن فقط 
وال آخذ السنة، والنبي ژ 
حذر منهم وقال: «يوشــك 
ان يقعد الرجل متكئا على 
أريكته يحدث بحديث من 
حديثي فيقول بيننا وبينكم 
كتاب اهللا، فما وجدنا فيه 
مــن حــالل اســتحللناه، 
وما وجدنــا فيه من حرام 
حرمنــاه، اال وإن مــا حرم 

رســول اهللا مثــل ما حرم 
اهللا»، ثم ان السنة النبوية 
تفسر القرآن وتبينه وتؤكد 
ما في القــرآن وتضيف ما 
في القرآن، فالبد من األخذ 
بالقرآن والسنة ال ان يقول 
الرجل آخذ بالقرآن وما آخذ 
مــا في الســنة. يقول اهللا 
تعالى (ومن يشــاقق اهللا 
ورســوله فإن اهللا شــديد 
العقــاب) وقولــه (ومــن 
يشــاقق الرســول من بعد 
مــا تبني له الهــدى ويتبع 
غير سبيل املؤمنني ُنوله ما 
تولى وُنصله جهنم وساءت 

مصيرا).
وأكد د. اخلميس أن رّد 
السنة كفر، قال اهللا تعـــالى 
(وما كان ملؤمن وال مؤمـــنة 
إذا قضى اهللا ورسوله أمراً 
أن يكون لهــم اخليرة من 
أمـــــرهم ومن يعص اهللا 
ورسوله فقد ضـــل ضالًال 
مبينـــــًا)، وزاد مـــــبّينا 
اننــــا لو اكـــتفينا بالقرآن 
فإنــــه ال ميكــن ان نقيــم 
الصالة التي أمر اللـــه بها 
في كتابه، وكذلك الزكاة فقد 
بني اهللا عز وجـــل وجوبها 
وافتراضهــا وهــي بحاجة 
الــى تفصيــل وبيــان من 
حيث مقدار الزكاة ومقدار 

التي ترى أن السنة ال يحتج 
بها جميعهــا طائفة كافرة 
ضالــة، والواجب على من 
يعرفهــم ان يهجرهم، وأن 
يعرفهــم بأنهم على باطل، 
وأن بعملهم هذا يعتبرون 
كفارا ألنهم أنكروا السنة.

فكر منحرف

ويؤكد د. سعد العنزي 
ان حفظ اهللا تعالى للقرآن 
يســتلزم حفظ السنة وأن 
قوله تعالى (إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا لــه حلافظون) 
يدل على حفظ القرآن بداللة 
املطابقة ويــدل على حفظ 
السنة املبينة للقرآن بداللة 
التضمني، فإن حفظ املبني 
يتضمــن ويســتلزم حفظ 
ما بينه، ألن هذا من جملة 
احلفــظ كما بني ذلك اإلمام 
الشــاطبي ے. وبــني د. 
العنزي ان للحفظ مظهران، 
مظهــر مادي، وهــو حفظ 
األلفاظ والعبارات ان تنسى 
او تتبدل، ومظهر معنوي 
املعانــي ان  وهــو حفــظ 
حترف او تشوه، وان الكتب 
السماوية السابقة لم يتكفل 
اهللا بحفظها واســتحفظها 
يحفظوهــا،  فلــم  أهلهــا 
فتعرضت للتحريف اللفظي 

اكتفينــا  النصــاب، ولــو 
بالقــرآن فلــن نســتطيع 
أن نؤدي الــزكاة التي أمر 
اهللا بها في القرآن، وهكذا 

الصيام واحلج.
فالذي يشكك في السنة 
القــرآن، ومن  يشــكك في 
يسمون أنفسهم القرآنيون 
هــذا مــن الباطــل والزور 

والبهتان.
قال النبي ژ في حجة 
الوداع: «فعليكم بســنتي 
وســنة اخللفاء الراشدين 
املهديني متسكوا بها وعضوا 
عليهــا بالنواجــذ، وإياكم 
ومحدثــات االمور، فإن كل 
محدثــة بدعــة وكل بدعة 
ضاللــة)، قــال اهللا تعالى 
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
اهللا وأطيعوا الرسول وأولي 
األمــر منكم فــإن تنازعتم 
في شــيء فردوه إلى اهللا 
والرسول إن كنتم تؤمنون 
باهللا واليوم اآلخر ذلك خير 
وأحســن تأويــال)، وقوله 
تعالى (من يطع الرســول 
فقــد أطاع اهللا)، فقد جعل 
طاعــة رســوله ژ مــن 
طاعته سبحانه وحذر من 
مخالفته، فقــال: (فليحذر 
الذين يخالفون عـــن أمره 
أو  أن تصـــــيبهم فتنــة 

والتحريــف املعنوي، وقد 
حفــظ اهللا القــرآن من كال 
التحريفــني، وكان البيــان 
النبــوي بالســنة من متام 
حفــظ اهللا تعالــى لكتابه 
وتصديقا لوعده بذلك حني 
قال: (ثم إنا علينا بيانه).

 امــا عن حكــم منكري 
السنة، فأكد د. العنزي ان 
من يرفض السنة ككل يكون 
رافضا للرســالة احملمدية، 
ومعتقــده  ذلــك  وقائــل 
كافر عند جميــع العلماء، 
ويستحق التعزير وال يكون 
مؤمنــا ويعطل الشــريعة 

اإلسالمية.
نص القرآن الكرمي

ويؤكد د. جلوي اجلميعة 
ان من يؤمن بالقرآن الكرمي 
فعال، البد أن يؤمن بوجود 
الســنة الصحيحة، فآيات 
القرآن الكــرمي أنزلت على 
النبي ژ ليبينها ويفسرها 
للنــاس. قــال اهللا تعالى: 
(وأنزلنا إليك الذكر لتبني 
للناس ما ُنزل إليهم ولعلهم 
يتفكــرون ـ النحــل: ٤٤). 
وبيانه وتوضيحه بأقواله 
وبأفعاله ژ. فقال تعالى: 
(لقد كان لكم في رسول اهللا 
أسوة حسنة ملن كان يرجو 
اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا 
كثيــرا ـ األحزاب: ٢١). فلو 
أن سنته ژ وأحواله غير 
محفوظة ومنقولة لنا.. كيف 
سنتأســى به؟ فقــد عرفنا 
كيفية العبادات وصفتها من 
صالة وصوم وزكاة وحج 
وأحكام املعامالت الشرعية 
من نــكاح وبيع وغير ذلك  
عن طريق السنة النبوية، 
فقد قال ژ في احلج «خذوا 
عني مناسككم»، وقال ژ: 
«صلــوا كمــا رأيتمونــي 
أصلي»، فالسنة وحي من 
اهللا تعالــى بنــص القرآن 
الكــرمي، قــال اهللا تعالــى: 
(ما ضل صاحبكم وما غوى 
ومــا ينطق عــن الهوى إن 
هو إال وحي يوحىـ  النجم 
٢:٤)، فعلى هؤالء الضالون 
املنكرون للسنة الشريفة ان 
يعودوا لرشدهم ويسألوا 
أهل العلم ويتعلموا الفقه 
والسنة حتى يعرفوا احلق 

فيتبعوه.
وأكد د. اجلميعة ان من 
كفر بالسنة الصحيحة فقد 
كفــر بالوحــي، ومــن كفر 

بالوحي كفر بالقرآن.

يصيبهم عذاب أليم).
دعوى ضالة

يؤكــد الشــيخ د. ناظم 
املســباح أن حكــم منكري 
الســنة النبويــة ورفضها 
ككل، يكون رافضا للرسالة 
ذلــك  وقائــل  احملمديــة، 
ومعتقــده كافر عند جميع 
العلماء، فالسنة هي املفسرة 
واملبينة للقرآن الكرمي ومن 
يطعن في السنة فقط فإنه 
يطعن فــي القرآن، والذين 
ينادون بالعمل بالقرآن فقط 
دعواهــم ضالــة ومضللة 
وباطلــة يريــدون بها هدم 

الشريعة.
كفر باهللا

من جهته، يرى د. بسام 
الشطي ان من يرفض السنة 
يكون رافضا لرسالة الرسول 
ويعتبر كافرا، وأن التشكيك 
في السنة النبوية تشكيك 
في الدين وفي القرآن، ألن 
النبي ژ هــو الذي بلغنا 
القــرآن، فــإذا شــككنا في 
ســنته فإننا نشكك في كل 
مــا نقله إلينــا وفي مقدمة 
ذلك القرآن نفسه، وقد أمرنا 
اهللا تعالى أن نطيع رسول 
اهللا. ويؤكد ان هذه الطائفة 

د.بسام الشطيد.خالد املذكور د.جلوي اجلميعةد.ناظم املسباح د.سعد العنزيد.عثمان اخلميس

املذكور: الُسنة ثبتت بآيات عديدة.. وهي ُمبّينة وموضحة وشارحة للقرآن

اخلميس: لو اكتفينا بالقرآن ال ميكننا إقامة الصالة وإيتاء الزكاة اللتني شرحتهما الُسنة

املسباح: الرافض للُسنة ككل رافض للرسالة احملمدية ويريد هدم الشريعة

الشطي: الرسول ژ بلغنا القرآن فإذا شّككنا في ُسنته شككنا في كل ما جاء به

العنزي: حفظ القرآن يستلزم حفظ الُسنة باأللفاظ والعبارات واملعاني كذلك

اجلميعة: لو أن ُسنة الرسول ژ غير محفوظة فكيف سنتأسى به ونتبع نهجه؟

من هم؟اإلعجاز الغيبي
اإلخبار عن ظهور طائفة ممن يزعم أنهم 
من املسلمني ينكرون السنة النبوية. قال 
النبي ژ عن حجتهم أنهم سوف يقولون 
(بيننا وبينكم كتاب اهللا عز وجل وما وجدنا 
فيه من حالل استحللناه وما وجدنا فيه 
من حرام حرمنــاه) فمن أخبر النبي ژ 

بهذا النبأ املستقبلي؟!

ظهرت بدعة في القرن الثاني الهجري زعم أصحابها أنهم 
قرآنيون، وأنهم يكتفون بالقرآن كمصدر تشريعي عن اهللا 
تعالى، ودعوا إلى ترك سنة النبي، وكان أول من تصدى 
لهم وواجههم وفند حججهم الباطلة اإلمام الشــافعي، 
رحمه اهللا، حيث خصص فصال كبيرا في كتابه «األم» 
للرد عليهم، وذكر فيــه مناظرة بينه وبني من يريدون 

هدم السنة ويدعون إلى ترك احلديث.

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

حكم ببراءة امرأة

وجوب طاعة النبي ژ واتباعه

تزوجت امــرأة، وبعد ٦ أشــهر ولدت طفال، 
واملعروف ان املرأة غالبا ما تلد بعد ٩ أشــهر أو ٧ 
أشهر من احلمل، فظن الناس انها لم تكن مخلصة 

لزوجها، وأنها حملت من غيره قبل زواجها منه.
فأخذوهــا إلى اخلليفة ليعاقبها، وكان اخلليفة 
حينئــذ هو عثمان بن عفان ے فلما ذهبوا إليه، 
وجدوا اإلمام عليا موجودا عنده، فقال لهم: ليس 

لكم أن تعاقبوها لهذا السبب.
فتعجبوا وسألوه: وكيف ذلك؟ فقال لهم: لقد قال 
اهللا تعالى: (وحمله وفصاله ثالثون شهرا) (أي أن 
احلمل وفترة الرضاعة ثالثون شهرا). وقال تعالى: 
(والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني) أي أن 
مدة الرضاعة سنتني. إذن فالرضاعة أربعة وعشرون 

شهرا، واحلمل ميكن أن يكون ستة أشهر فقط.

عن أنس بن مالك ے قال: قال رسول اهللا 
ژ: «ال يؤمــن أحدكم، حتى أكون أحب إليه من 

والده وولده والناس أجمعني».
يبني احلديــث النبوي الشــريف أن إميان 
الشخص ال يكمل إال بتحقيق شرط كون رسول 
اهللا ژ أحب إليه من جميع ما في الدنيا من خير 
ومتاع، ويكمن هذا في تقدمي نصرة رسول اهللا 
على هوى نفسه، وتطبيق السنة النبوية واتّباع 

أمره، وتقدمي طاعة الرســول ژ على طاعة ما 
سواه، وإن كان في ذلك مخالفة لهواه، فهنا يكمن 
كمال االنقياد، فيتحقق كمال اإلميان باهللا تعالى، 
ففسر اخلطابي احلب بأن يكون العبد في كامل 
التفاني في تقدمي حبه لرسول اهللا ژ وإن كان 
يترتب على ذلك هالك املسلم احملب لرسول اهللا 
ژ وإيثار رضا رسول اهللا على ما يحب العبد 

ويرضاه.

أطفالنا هم الرعية التي استرعانا اهللا إياها، 
ومن ثم فإن اهللا سبحانه سوف يسأل الوالد عن 
ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده.

فليكن األب واألم القدوة الصاحلة ألطفالهما 
لتعليمهم حب رســول اهللا ژ وهو أن يحبه 
الوالدان اوال، فالطفل يلتقط كل ما يدور حوله، 
فإن صدق الوالدان في حبهما لرسول اهللا أحبه 
الطفل بالتبعيــة ودون اي جهد من الوالدين، 
ألن الطفل سيرى ذلك احلب في عيونهما وفي 
أحاديثهما وفي الصالة عليه وفي شوقهما لزيارة 
النبي ژ، فالقدوة هي اقصر السبل وأيسرها 
للتأثير على الطفل. علموا أطفالكم ان اساس 
االميان ال يكتمل اال مبحبة النبي ژ واتباعه 

واالقتداء به، وهذا ما حققه الصحابة جميعا في تدريب اوالدهم على محبته ژ.
ذكروهم بقوله ژ «من أحبني فقد أحب اهللا ومن أطاعني فقد أطاع اهللا».

علموهم ان املؤمن ال يصدق وال يذوق حالوة اإلميان حتى يكون اهللا ورسوله 
أحب اليه مما ســواهما. وعلى الوالديــن ان يقصوا ما ورد من قصص اطفال 
الصحابة في عهد النبي ژ وقتالهم ملن يؤذيه وسرعة استجابتهم لندائه وتنفيذ 
أوامره وحبهم ملا يحبه ژ وحفظهم لألحاديث النبوية، كما يجب عليهم حتفيظ 
األطفال بعض األحاديث ومكافأتهم على حفظهم مع الشــرح لهم مبا يناســب 
عقولهم وما يالئم سنهم، فإذا اردنا تربية نشء مسلم يحب اهللا ورسوله فلنبدأ 
معه منذ البداية حتى يكون حريصا على ارضاء والديه مطيعا ســهل االنقياد، 
فنشــأة الصغير على شيء يجعله متطبعا به والعكس صحيح، فمن أغفل في 

الصغر كان تأديبه في الكبر صعبا.

قال اهللا جل 
وعال: (وما كنت 
املضلني  متخذ 

عضدا).
كــل خـيــر 
مقــصـــوص 
جناحاه إن شاركه 

قلب مضل.
الذين يجعلون 
أهــل االهــواء 
الضالني املضلني 
عــن الصــراط 
لهم ظهرا وعونا 

سيتخلون عنهم في وقت الشدة، بل وقد يكونون 
عليهم ضدا.

دعوة قرآنية الختيار االصدقاء واالصحاب 
والزوجات واالزواج بعناية فائقة، والتأكد من أن 
هذا الصاحــب ال يحمل افكارا مضلة او افعاال 
منحرفة عن الصواب او اوهاما مزيفة تفســد 
اعتقاده حتى ال يتحــول هذا العضيد الى اداة 

يفسد فيها عليك حياتك.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا وللمؤمنني 
واملؤمنات واملسلمني واملسلمات االحياء منهم 

واألموات.

د.محمد احلمود النجدي

دعوة قرآنية الختيار األصدقاءاغرسوا في قلوب أطفالكم محبة الرسول ژ

مينع اإلرث
شخص ذهب بابنه الى املستشفى وأثناء 

الطريق حصل حادث وتوفي األب، هل يحرم 
هذا االبن من امليراث ملرافقة أبيه أثناء احلادث 

سواء كان متعمدا او غيره؟
٭ احلمد هللا والصالة والســالم على رســول 
اهللا وبعــد: إذا ثبت ان االبن تســبب في قتل 
والده بحادث السيارة، فإنه ال يرث منه، ولو 
كان ذلــك نتيجة اخلطأ، وهو قــول أكثر أهل 

العلم. واهللا أعلم.

راتب اإلمام من الزكاة
هل يجوز دفع راتب إلمام مسجد من الزكاة من 

قبل املصلني أو غيرهم؟
٭ قد بّني اهللا سبحانه في كتابه العزيز مصارف 
الزكاة، فقال جل شأنه: (إمنا الصدقات للفقراء 
واملســاكني والعاملني عليهــا واملؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمني وفي ســبيل اهللا وابن 
الســبيل فريضة مــن اهللا واهللا عليم حكيمـ  

التوبة: ٦٠).
فإن كان إمام املسجد املذكور فقيرا أو مسكينا، 

جاز صرف الزكاة إليه، وإال لم يجز.

الترتيب في الوضوء
ما حكم الترتيب في الوضوء والغسل؟ وما 

احلكمة من هذا الترتيب؟
٭ يجــب الترتيب بني أعضاء الوضوء لقوله 
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى املرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبني ـ املائدة: ٦)، 
فالفــاء في اآلية تفيد الترتيب، وهذا الوجوب 
والفرضيــة عنــد الشــافعية واحلنابلة، لكن 
احلنفية واملالكية لم يشــترطوا ولم يوجبوا 
الترتيب في الوضــوء، وإن كان الترتيب هو 
السنة اقتداء بفعل الرسول ژ واستدلوا بأن 
الــواو في اآليات تقتضــي اجلمع وال تقتضي 

الترتيب.
ولعل الرأي األول هو الراجح لورود الترتيب 
في اآلية الكرمية، ولبيان الرسول ژ بفعله.

وأما احلكمة من الترتيب بني أعضاء الوضوء، 
فال نعرف نصا في ذلك، فليس ذلك مما للعقل 
دخل في استنباط احلكمة منه، ولكن الترتيب 
في الوضوء يقتضيه البدء بأشرف األعضاء ثم 
ما يليه، فبدأ بالوجه، ثم اليدين الى املرفقني، 

ثم الرأس ثم الرجلني.

خليل الشطيسليمان الرومي

علماء الشرع لـ «اإلميان»: منكرو الُسنة منكرون للقرآن 
ودعاواهم من الباطل والزور والبهتان والضالل املبني
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