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 مفهوم النبوة عند حممد شحرور وأثره يف فهم السنة

 الصادق غمام عمارة
 اجلزائر - الوادي جامعة

Ghamara-sadok@univ-eloued.dz 

 املقدمة:
والصالة  ،علي الدين كلهودين احلق؛ ليظهره احلمد هلل رب العاملني، أرسل رسوله ابهلدى 

والسالم على سيدان حممد بن عبد هللا خامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحابته والتابعني، ومن 
 تبعهم إِبحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

وإنزال القرآن  -عليه الصالة والسالم-قد منَّ على عباده إبرسال حممد  -تعاىل-فإن هللا 
السّنة، اليت هي صنو القرآن الكرمي: من حيث حجيتها ومنزلتها يف التشريع،  الكرمي عليه، وإيتائه

ُلو َعَلْيِهْم آََيتِ  ِه قال تعاىل: ﴿َلَقْد َمنَّ اَّللَُّ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوًلا ِمْن أَنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ
[. 164َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي﴾]آل عمران: َويُ زَكِّيِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة 

 .فالكتاب هو القرآن العظيم، واحلكمة هي السنَّة النبوية الثابتة عن رسول هللا 
بني الفينة  أملسلمات والقطعيات؛ فأصبحنا نفاجويف هذا الزمن كثر اخلوض واجلدل يف ا

م أهنا تتخذ القرآن الكرمي نرباسا هلا دون ما سواه، وكل واألخرى أبفكار وأطروحات جديدة؛ تزع
هذا حتت ما يسمى ابلقراءة املعاصرة للقرآن الكرمي، وأتوا يف ذلك ابلعجب العجاب، فضلوا 

 وأضلوا.
وميكن القول أبن من أبرز ما يثار حوله اجلدل هو موضوع السنة النبوية، الذي أصبح 

قالنية املعاصرة؛ فربزت على الساحة الفكرية كثري من يتعرض للتشويه والتحريف من دعاة الع
األطروحات اخلطرية؛ اليت تسعى جاهدة إىل طمس معامل اهلدي النبوي وجعله جمرد تراث اترخيي، 
ًل يصلح البتة لواقعنا اليوم، والغريب يف أمر هؤًلء الدجاجلة أهنم يبنون مواقفهم وزعمهم على أدلة 

 وروح القرآن. أهنا تتماشى -زعموا -وقواعد
ويف حقيقة األمر ليس هلم من األدلة شيء سوى أهنم تلقفوا مقوًلهتم عن املستشرقني 

 الطاعنني يف سرية سيد املرسلني وسنته.
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َبِه اليت تثار حول ظنية السنة النبوية، وقلة املتواتر، وكثرة اآلحاد،  وقد استندوا على الشُّ
ب الذي قد يطرأ على الرواة واًلختالط أثناء روايتهم واحتمالية اخلطأ والرواية ابملعىن، والكذ

 للحديث الشريف، إضافة إىل الوضَّاعني واملتزندقني، الذين أكثروا من الكذب على لسان النيب 
متناسني اجلهود الكبرية، اليت وضعها أئمة السنة حلماية السنة من التحريف، والعلوم اليت ابتكروها 

 ح والرجال والعلل وغريها.لضبط الرواية، كعلم املصطل
 هذا، وًل خيفى أن بعضا من هؤًلء املنكرين للسنة يتدثرون بداثر الدفاع عن النيب 

والدفاع عن دين اإلسالم، الذي شوهه أهل الرواية واألسانيد، فراحوا يؤصلون ويقعدون ملنهج 
لى رأسها أزمة يدغدغ عواطف ضعاف املسلمني، خاصة مع ما تعيشه األمة من أزمات كبرية، وع

 .-كما زعموا-اخلطاب الديين وحماولة البحث عن عقالنيته ااملفقودة 
ويعترب الدكتور املهندس حممد شحرور أحد أبرز تلك الشخصيات املعاصرة املثرية للجدل 
يف الفكر الديين، خاصة فيما يتعلق ابملفاهيم، حتت ما يسمى ابلقراءة املعاصرة للقرآن الكرمي، اليت 

ها ابلعجب العجاب، ومن أهم املفاهيم اليت تناوهلا: مفهوم النبوة والرسالة، الذي خالف فيه أتى في
ما استقر عليه عمل املسلمني، وانطالقا من هذا املفهوم وضع رؤيته وفهمه وبني موقفه من السنة 

 النبوية.
 مشكلة البحث: 

معاجلة لون من ألوان اًلحنراف الفكري احلداثي املعاصر يف فهم السنة النبوية. "مفهوم 
 النبوة عند حممد شحرور وأثره يف فهم السنة أمنوذجا".

 تساؤل البحث الرئيس: 
 ما األصول اليت بىن عليها حممد شحرور فهمه للسنة النبوية؟

 اهلدف الرئيس للبحث:
الل بيان فساد األصل املفاهيمي الذي بىن عليه حممد اجلواب على هذا اإلشكال من خ

 شحرور موقفه من السنة النبوية وفهمه هلا.
 منهج البحث:

املنهج التكاملي: اًلستقرائي، والوصفي، والنقدي التحليلي، والبنائي...إخل. أما منهجييت 
 مزهرين يف البحث فمن أهم مالحمها: قيامي بتشكيل اآلَيت القرآنية، ووضعها بني قوسني

وخترجيها يف املنت مباشرة، وختريج األحاديث النبوية من مصادرها احلديثية وذكر بياانت املصادر 
 واملرجع كاملة يف آخر البحث، واًلكتفاء بذكرها خمتصرة يف أثناء البحث.
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 هيكلية البحث:
 يتكون البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة.

 ور ومبشروعه الفكري، وفيه مطلبان مها:التعريف مبحمد شحر  -املبحث األول
 ترمجة حممد شحرور:  -املطلب األول
 مشروع حممد شحرور الفكري:  -املطلب الثاين

 مفهوم النبوة عند حممد شحرور، وفيه مطلبان مها: -املبحث الثاين
 تعريف النبوة لغة واصطالحا: -املطلب األوب
 تعريف النبوة عند حممد شحرور:  -املطلب الثاين

 املبحث الثالث: أثر مفهوم النبوة عنده يف السنة النبوية، وفيه ثالثة مطالب هي:
 مفهوم السنة عند حممد شحرور:  -املطلب األول
 فصل النبوة عن الرسالة: -املطلب الثاين

 التشريع ابلسنة:  -املطلب الثالث
 تضمن نتائج البحث وبعض التوصيات. تاخلامتة: و 

 أما أهم املصادر واملرجع اليت اعتمدت عليها يف هذا البحث فهي:
 أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، حملمد األمني الشنقيطي. -1
 التحريف املعاصر يف الدين، لعبد الرمحن حبنكة امليداين.  -2
ثاين من القرن العشرين، حملمد فاروق التيارات الفكرية والَعقدية يف النصف ال -3

 اخلالدي. 
 فتح الباري شرح صحيح البخاري، ًلبن حجر العسقالين. -4
 ، للدكتور املهندس املدين حممد شحرور.-قراءة معاصرة-الكتاب والقرآن -5
 النزعة املادية يف العامل اإلسالمي، لعادل التل.  -6
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 املبحث األول
 ومبشروعه الفكريالتعريف مبحمد شحرور 

قبل الشروع يف عرض رؤية حممد شحرور للسنة النبوية، لزاما علينا أن نُعرِّف به ومبشروعه 
 الفكرّي تعريفا موجزا على النحو اآليت:

 ترمجة حممد شحرور: -املطلب األول
م، من عائلة 1938هو حممد بن ديب شحرور، سوري اجلنسية، ولد يف دمشق عام 

لده صبَّاغا، َأمت تعليمه الثانوّي يف دمشق، وحاز على الثانوية العامة سنة متوسطة؛ حيث كان وا
م، سافر بعد ذلك إىل اًلحتاد السوفيييت؛ ليتابع دراسته يف اهلندسة املدنية، وخترج بدرجة 1958

م من جامعة موسكو آنذاك، مث عاد لدمشق ليُ َعنيَّ فيها ُمعيداا يف كلية اهلندسة 1964دبلوم سنة 
م  وحتصل 1968م، أُوِفد إىل جامعة َدبِْلْن إبيرلندا سنة 1968ية يف جامعة دمشق حىت عام املدن

م يف اهلندسة املدنية، ُعنيِّ ُمدّرِساا 1972م، والدكتوراه سنة 1969على شهاَديَت املاجستري سنة 
 اعداا.م ملادة ميكانيك الرتبة، مث أستاذا مس1972يف كلية اهلندسة املدنية جبامعة دمشق سنة 

م، ومازال 1973افتتح مكتباا هندسياا استشارَيا؛ ملمارسة املهنة استشارَي منذ عام  
ميارس الدراسات واًلستشارات اهلندسية يف مكتبه اخلاص يف حقل ميكانيك الرتبة واألساسات 

ما استشارات فنية لكثري من املنشآت املهمة يف سورَي، له عدة كتب   واهلندسة إىل يومنا هذا. ُمقدَّ
 يف جمال ختصصه، تؤخذ مراجع مهمة مليكانيك الرتبة واألساسات.

م، مستعينا يف ذلك ابملنطق الرَيضي 1970بدأ يف دراسة القرآن الكرمي يف إيرلندا سنة  
م؛ حيث أصدر سلسلة من الكتب 1990واستمر يف الدراسة حىت سنة  -الذي كان ابرعا فيه-

ضح فيها مشروعه الفكري، الذي يُعىن أساسا ابلقراءة يف الدراسات اإلسالمية املعاصرة، أو 
 املعاصرة للقرآن الكرمي، وأهم هذه الكتب: هي:   

 الكتاب والقرآن، قراءة معاصرة.  -
 اإلسالم واإلميان، منظومة القيم. -
حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي، فقه املرأة، الوصية، اإلرث، القوامة، التعددية،  -

 اللباس. 
 جتفيف منابع اإلرهاب.  -
 القصص القرآين.  -
 السنة الرسولية والسنة النبوية، رؤية جديدة.  -



  2021/  6/  10-8: املوافق                         جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                       sunnaconf.elmergib.edu.ly 

 اإلسالم واإلميان، منظومة القيم.  -
قراءة معاصرة يف احلاكمية اإلنسانية، هتافت الفقهاء -أمُّ الكتاب وتفصيلها  -
 . -واملعصومني

ة وأجنبية يومية وشهرية أُجريت معه مقابالت صحفية من عدة صحف وجمالت عربي
ودورية، تدور حول أحباثه واألحداث الراهنة بوقتها، منها جملة اإليكونيميست الربيطانية   

وصحيفة نيويورك اتميز األمريكية، وصحيفة النهار اللبنانية، وصحيفة النور السورية، وصحيفة 
 اًلحتاد اإلماراتية وغريها.

قنوات عربية وأجنبية؛ كونه يتمتع إبتقان كبري كما سجلت له عدة برامج تلفزيونية يف 
للغتني اإلجنليزية والروسية، إضافة إىل لغته األم العربية؛ فقد َسجلت له قناة أُوْرِبت الفضائية 

حلقات تلفزيونية بُ ثَّت على اهلواء مباشرة يف اثنتني وعشرين حلقة تلفزيونية، وقد أاثرت ردود فعل  
 كثرية عربياا وعاملياا.

نشرت له عدة أحباث يف الدورَيت والنشرات الصادرة عن هيئات علمية حكومية  كما
رمسية عربية وأجنبية، منها: جملس العالقات اخلارجية األمريكية يف نيويورك واجمللس اإلمساعيلي يف 
لندن، ومركز اإلمارات للدراسات والبحوث اًلسرتاتيجية  ومؤسسة عبد الرحيم بو عبيد يف 

 . 1س العالقات اخلارجية يف أملانيا  وغريهااملغرب، وجمل
 مشروع حممد شحرور الفكري:  -املطلب الثاين

من خالل قراءة كتب حممد شحرور ومقاًلته، ومتابعة براجمه التلفزيونية يتجلى لنا بوضوح 
عقيدة -معامل مشروعه الفكري، الذي ينطلق أساسا من فكرة التجديد يف فهم الدين عموما 

دف يف نظره إىل إصالح الفكر اإلسالمي واخلطاب الديين عموما؛ حيث بدأ ويه -وشريعة
 م، ضد إسرائيل.1967اهتمامه يف البحث بعد هزمية العرب يف حرب األَيم الستة، سنة 

ويرّكز حممد شحرور يف مشروعه على مشكلة جوهرية تواجه الفكر أو الطرح اإلسالمي  
لعامل على أساس تصاحلي وتعددي وُيالَحُظ ذلك يف: يف رأيه، أًل وهي: القصوُر عن خماطبة ا

م، وَقَصد به أن يكون ورقة عمل 1999الذي قدمه سنة « مشروع ميثاق العمل اإلسالمي»
                                                           

 املوقع الرمسي للمهندس حممد شحرور، على الرابط: ينظر: حممد شحرور، السرية الذاتية،  -1
https://shahrour.org/?page_id=2. 
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للحركات اإلسالمية للدخول إىل القرن الواحد والعشرين، ووضع فيه ما يراه املبادئ الرئيسة العامة 
مع العصر؛ ألن القرآن رسالة عاملية، ويقصد  لإلسالم؛ ألجل تقدمي اإلسالم بصورة تتناسب

بذلك أنّه جيب أن ُيالئم كل الشعوب كالياابين واألمريكي وغريمها؛ فيجب أن يكون النّص مواكبا 
لكل التطّورات، وهذا ما يصطلح عليه حممد شحرور ابلقراءة املعاصرة للقرآن الكرمي؛ فقام بنشر 

م، أتى فيه مبفاهيم جديدة 1990سنة  -قراءة معاصرة-أّول كتاب له بعنوان: الكتاب والقرآن  
م الكتاب جعفر َدّك الباب بقوله: "لقد  2مل تعهد من قبل عند املسلمني وهو ما أشار إليه ُمقدِّ

تَ َوصَّل الدكتور شحرور يف قراءته املعاصرة إىل نتائج جديدة مغايرة ملا هو سائد اآلن يف الرتاث 
 . 3العريب اإلسالمي"

ويف احلقيقة فإن مشروع حممد شحرور يعد امتدادا للمشروع الفكري التجديدي احلداثي 
املعاصر، الذي بدأه حممد أركون، ونصر حامد أبو زيد، وغريمها، ويقوم أساسا على الفصل الكلي 
بني القرآن والسنة النبوية؛ فهو يلغي دور السنة النبوية يف التشريع عموما، ويعتربها اجتهادات 

 رية صاحلة لظرف معني فقط، وليست تشريعا إهليا. بش
ومشروع حممد شحرور تناوله الباحثون يف عشرات الكتب واملقاًلت ابلرد والنقد وكان 

الذي يعترب ابكورة أعماله  -قراءة معاصرة–غالب الرتكيز يف نقده على كتابه: الكتاب والقرآن 
 .4وقد طرح فيه جل أفكاره املتعلقة مبشروعه احلداثي

 
 
 

                                                           

م، ابحث وأستاذ جامعي، وله مقاًلت 1937جعفر دك الباب كاتب وأديب سوري، ولد يف دمشق عام  -2
ال نفسه، حصل على الدكتوراه يف اجملومؤلفات يف علم اللسانيات، كما ترجم عدد من املؤلفات يف 

اللسان العريب، تويف اللسانيات التارخيية واملقارنة، ولديه إجازة يف احلقوق. من أشهر مؤلفاته كتاب: أسرار 
 .https://ar.wikipedia.org/wikiم، ينظر يف ترمجته: 1999أوت  09بدمشق يوم 

 .19، األهايل للطباعة والنشر، ص-قراءة معاصرة-حممد شحرور، الكتاب والقرآن -3
عاصر عبدالرمحن حبنكة امليداين، التحريف اململزيد من التفصيل حول مشروع حممد شحرور ونقده ينظر:   -4

يف الدين، وحممد فاروق اخلالدي، التيارات الفكرية والَعقدية يف النصف الثاين من القرن العشرين، وعادل 
 التل، النزعة املادية يف العامل اإلسالمي.
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 املبحث الثاين
 مفهوم النبوة عند حممد شحرور

 تعريف النبوة لغة واصطالحا: -املطلب األول
 تعريف النبوة لغة: -أ
﴿نَ بِّْئ ِعَباِدي َأيّنِ َأاَن اْلَغُفوُر   النبوة يف اللغة مشتقة من النبأ، مبعىن اخلرب، قال هللا تعاىل: 

ا نَ بََّأَها ِبِه قَاَلْت َمْن أَنْ َبَأَك َهَذا قَاَل نَ بََّأينَ اْلَعِليُم [، وقال أيضا: ﴿فَ َلمَّ 49الرَِّحيُم﴾]احلجر: 
واألصل يف اشتقاقه ابًلستقراء عند  -عز وجل-[، والنيبء املخرُب عن هللا 3اخْلَِبرُي﴾]التحرمي: 

 علماء اللغة يرجع إىل ثالثة ألفاظ، هي:
 العظيم.: أن النيب مشتق من النبأ الذي هو اخلرب األول
َوة أو النَّباَوة، على معىن الُعُلّو واًلرتفاع والَعَلم الظاهر.والثاين  : أنه من النَ ب ْ

 .5: أنه من النيبء، الذي هو الطريق الواضحوالثالث
 تعريف النبوة اصطالحا:  -ب

ا من عباده فَ ُيَميِّزه  -عّز َوَجلَّ -النبوة يف اًلصطالح هي: "خرٌب خاصٌّ يُْكرم هللا  به أحدا
 .6عن غريه إبحيائِه إليه، ويُوِقُفه به على َشريَعِته، مبا فيها من أمٍر وهَنٍي وَوْعٍظ وإرشاٍد َوَوْعٍد َوَوعيٍد"

 .7ه ابلوحي إليه"يف تعريفها: "هي اصطفاء هللِا عبدا من عباد -أيضا-وقيل 
  : ومن أحسن التعاريف للنبوة ما نقله صاحب فيض القدير، حيث قال: "وقال الراغب

النبوة، قيل سفارة العبد بني هللا وبني خلقه، وقيل إزاحة ِعلل ذوي العقول فيما تقصر عنه عقوهلم 
 وبني ذوي األلباب سفارة بني هللا  : ، ومجع بعض احملققني بينهما فقال من مصاحل املعاش واملعاد

إلزاحة ِعَللهم فيما حيتاجون من مصاحل الدارين، وهذا حدٌّ كامٌل جامٌع بني املبدأ يف املقصود 
هو ما  -يف حقيقة النبوة-. فهذا املعىن 8وهي إزاحة عللهم" نبوة وهي اخلصوصية، وبني منتهاهاابل

ا-استقر عليه املسلمون، وًل ُيَشوِّش على هذا املعىن  اخلالُف الذي جرى بني العلماء يف  -أبدا
                                                           

 .163، 1/162ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  -5
 .1/145ه ، 1410البيهقي، شعب اإلميان، ت: حممد السعيد بسيوين زغلول،  -6
 .297عبد الرمحان حبنكة امليداين، العقيدة اإلسالمية وأسسها، ص -7
 .1/21املناوي، فيض القدير، ت: أمحد عبد السالم،  -8
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تبارك -الفرق بني النيب والرسول؛ فكلهم جممعون على أن النيب والرسول كالمها خُمْرب من عند هللا 
 بعد اًلصطفاء، وسيأيت تفصيل مسألة الفرق بني النيب والرسول يف املطلب املوايل. -وتعاىل

 تعريف النبوة عند حممد شحرور:  -املطلب الثاين
 طلق حممد شحرور يف حتديد معىن النبوة من منطلقني اثنني:ين

: حصر النبوة يف الغيبيات فقط، ويستدل أبصل اشتقاق الكلمة فيقول: املنطلق األول
  .9"علينا أن حندد الفرق بني النبوة والرسالة؛ فالنبوة من )نبأ( وهي غيبيات"

الرسول األعظم نيب وليس خمربا. فالنبأ فريق بني النبإ واخلرب، فيقول: ": التاملنطلق الثاين
َغْييبٌّ مقتضب، واخلرب حضوري ُمَفصٌَّل؛ فموسى ملا رأى النار قال تعاىل: ﴿ِإيّنِ آَنْسُت اَنراا َلَعلِّي 

﴾]القصص:  َها ِِبَرَبٍ [، ملاذا قال: ِبرب؟ ألنه ذهب عندها وقال تعاىل: ﴿يَ ْوَمِئٍذ 29آتِيُكْم ِمن ْ
ُث َأْخَبارَ  [، فيوم القيامة ابلنسبة إلينا نبأ، ولكن هم حضروه وشاهدوه فهو 04َها﴾]الزلزلة: حُتَدِّ

خرب ابلنسبة إليهم. فالتأويل النهائي لآلية هو عندما يتحول النبأ إىل خرب. وهللا ًل يوحي أخبارا 
 .10للناس، وإمنا يوحي أنباءا"

"النبوة هي عبارة عن  ومن خالل هذين املنطلقني حيدد حممد شحرور معىن النبوة فيقول:
غيبيات يف األحداث اإلنسانية، واألحداث الكونية؛ فاألحداث اإلنسانية هي القصص القرآين 
واألحداث الكونية هي الغيبيات، وكالمها من الغيبيات؛ فمن القصص القرآين أنخذ العربة، ومن 

نبوته  -عليه الصالة والسالم-الكونيات يتم التأويل؛ والتأويل هو حتول النبوات إىل أخبار. فالنيب 
مل يؤول أي آية من آَيت الكونيات، بل  -عليه الصالة والسالم-هي القرآن والسبع املثاين. والنيب 

ترك أتويلها، وترك اًلستنتاجات اخلربية للناس، ومعظم األخبار اليت جاءت يف التنزيل احلكيم عن 
جد فيها أحكام؛ فمثال األحداث اليت أحداث النبوة يف زمان الرسول هي قصص قرآين، وًل يو 

 .11جاءت يف سوريت األنفال والتوبة، هي عبارة عن قصص، وًل يوجد فيها أي تشريع إطالقا"
                                                           

 21الصفحة الرمسية، نشر بتاريخ: -مأخوذ من صفحته الرمسية على الفيس بوك: الدكتور حممد شحرور -9
 ، من موقع: 11:45م، على الساعة: 2014فيفري 

https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/54473403
2310068/.  

 ينظر: مقطع فيديو على اليوتيوب، بعنوان: الرسول نيب وليس خمربا، حممد شحرور، من موقع:  -10
https://www.youtube.com/watch?v=uXQM6IB4S7c. 

 :  املرجع السابق -11

https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/544734032310068/
https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/544734032310068/
https://www.youtube.com/watch?v=uXQM6IB4S7c
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فهذا هو مفهوم النبوة عند حممد شحرور، وقد أتى فيه ببعض املغالطات، اليت حتتاج إىل 
 تعقيب فنقول: 

الكونية واألحداث التارخيية هي  أوًل: إن حصر النبوة يف الغيبيات فقط، من األحداث
فقد مّر معنا  وًل املعىن اًلصطالحي يُ َؤيُّده دعوى تفتقر إىل الدليل؛ فال املعىن اللغوي ُيسِعفه،

فمن أين جاء حممد شحرور هبذا  -وهو ما استقر عليه فهم علماء اللغة هلا-املعىن اللغوي للنبوة 
ءته املعاصرة إًل على اللسان العريب وحده يف فهم التخصيص، وهو الذي يزعم أنه ًل يعتمد يف قرا

 القرآن الكرمي.
إن من املعلوم عقال وشرعا لدى أصحاب األدَين الرابنية مجيعا، أن النيب من يوحي هللا 
إليه فينبئه بعلٍم ما، سواء تعلق ابلَكْونيات، أو التارخييات، والغيبيات املوجودة اآلن، أو اليت 

مطلوِب هللا من عباده؛ فالنبوة تشمل   حكام، والشرائع، والوصاَي، وكلِّ ألستوجد مستقبال، أو اب
ا خلق هللا،  كلَّ ما يوحي به هللا إىل عبده، الذي يصطفيه؛ ليجعله نبياا  مرسال فهي كلُّها أخبار عمَّ

ا َرَسَم يف ُخطة امتحانه هلم يف ظروف احلياة  ا َشرََع لعباده، وعمَّ ر، وعمَّ ا قضى وَقدَّ الدنيا، وعمَّ
ا أنزل هلم من أحكام وتكاليف  .12وعمَّ

ز حممد شحرور يف حتديد معىن النبوة على الفرق بني النبإ واخلرب، وقد يبدو األمر  اثنيا: ركَّ
ُمْسَتَسااغا للَوْهَلة األوىل؛ ألن الفرق بني النبأ واخلرب مبثوث يف املعاجم والقواميس اللغوية، إًل أن 

أمرا كان، أو -يصل إليه، وهو إفراغ حمتوى النبوة من أي حكم شرعي  هناك معىنا دقيقا يريد أن
ألن النبأ عنده هو َغْيب حمض، سواء وقع يف املاضي وانتهى، أو ما سيقع مستقبال، وإذا  -هنيا

نظران يف معاجم اللغة يف أَْوُجه الَفْرق بني النبإ واخلرب ًل جند هذا الذي تَ َوصَّل إليه حممد شحرور 
أن النبأ ًل يكون إًل : الفروق اللغوية يف الفرق بني النبإ واخلرب: "الفرق بني النبأ واخلرب قال صاحب

خرَب 
ُ

خرَب مبا يعلمه ومبا ًل يعلمه، وهلذا يقال خُتْربين عن لإلخبار مبا ًل يَ ْعَلُمه امل
ُ

، وجيوز أن يكون امل
وًل تقول تنبئين عما عندي نفسي وًل يقال تُ ْنِبئين عن نفسي، وكذلك تقول ختربين عما عندي، 

[، وإمنا استهزءوا به ألهنم مل 06ويف القرآن: ﴿َفَسَيْأتِيِهْم أَنْ َباُء َما َكانُوا بِِه َيْستَ ْهزِئُوَن﴾]األنعام: 
يَ ْعَلموا حقيَقَته، ولو َعِلموا ذلك لتَ َوق َّْوُه يعين العذاب، وقال تعاىل: ﴿َذِلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلُقَرى نَ ُقصُُّه 
                                                                                                                                                            

                          .https://www.youtube.com/watch?v=uXQM6IB4S7 
 .103،104ابق، ص عبد الرمحان حبنكة امليداين، التحريف املعاصر يف الدين، مرجع س -12
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َها قَائٌِم َوَحِصيدٌ عَ  رف شيئا منها وقال علي بن مل يكن يع ، وكأن النيب [100﴾]هود: َلْيَك ِمن ْ
وهلذا يقال: سيكون لفالن  يف النبأ معىن عظيم الشأن، وكذلك أخذ منه صفة النيب عيسى: 

اج يف قوله تعاىل: ﴿َفَسَيْأتِيِهْم أَ  نْ َباُء َما َكانُوا بِِه نبأ، وًل يقال: خرب هبذا املعىن، وقال الزَّجَّ
[، أنباؤه: أتويله، واملعىن سيعلمون ما يؤول إليه استهزاؤهم ... واإلنباء 06َيْستَ ْهزِئُوَن﴾]األنعام: 

بئ بكذا، وًل تقول: خيرب عن الشيء أيضا قد يكون بغري محل النبأ عنه، تقول: هذا األمر ين
 ن اإلخبار ًل يكون إًل حبمل اخلرب.بكذا، أل

أ: اخلرب، الذي له شأن عظيم، ومنه اشتقاق النبوة؛ ألن النيب خمرب عن هللا تعاىل ويَُدل والنب
ُلو َعَلْيَك ِمْن نَ َبإِ  عليه قوله تعاىل: [، 03ُموَسى َوِفْرَعْوَن اِبحلَْقِّ لَِقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن﴾]القصص: ﴿نَ ت ْ

َعمَّ يَ َتَساَءُلوَن َعِن ﴿[، وقوله تعاىل: 21وقوله: ﴿َوَهْل أاََتَك نَ َبأُ اخلَْْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحرَاَب﴾]ص:
َبِإ اْلَعِظيِم﴾]النبأ:  ، وقال الراغب: النبأ خرٌب [. فَ َوْصُفه ابلعظمة َوْصف كاشف عن حقيقته2-1الن َّ

ذو فائدة عظيمة، حَيُْصل به ِعْلم، أو َغَلَبُة ظن، وًل يقال للخرب نبأ حىت يتضمن هذه األشياء، 
وخرب النيب  -عز وجل-وحق اخلرب، الذي قال فيه نبأ أن يَ تَ َعرَّى عن الكذب  كاملتواتر وخرب هللا 

"13. 
حممد شحرور يف وجه الفرق بني النبإ  فمن خالل هذا التفصيل يتبني لنا قصور فَ ْهم

 واخلرب أًل وهو حصر النبإ وقصره على الغيبيات من األحداث الكونية واألحداث اًلجتماعية.
ى إليه من هللا، وخيالف يف نقطتني جوهريتني  اثلثا: يوافق حممد شحرور يف أن النيب موحا

 مها: 
ور على األنباء الغيبية فقط، وعليه طبيعة ما يوحى إىل النيب: فقد َقَصرَُه حممد شحر  -1

 عنده هي القرآن فقط. فنبوة سيدان حممد 
أتى مبينا للقرآن وشارحا له قال  وهذا خيالف ما جاء به القرآن الكرمي من أن النيب 

َ لِلنَّاِس َما نُ ّزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َ  ُروَن﴾]النحل: تعاىل: ﴿َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُ بَ نيِّ [. وقال 44َفكَّ
ُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْومِ  ٌر  تعاىل: ﴿فَِإْن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ اآْلِخِر َذِلَك َخي ْ

 [.59(﴾]النساء: 59َوَأْحَسُن أَتِْويالا )

                                                           

 .529-528أبو هالل العسكري، معجم الفروق اللغوية، ت: بيت هللا بيات، ص -13
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من أيِّ تصرف يف  محمد شحرور جُيَّرِد النيبَّ أمام هذا الوحي: ف َمْوقف النيّب  -2
حسب رأي حممد –بيان هذا الوحي، وأتويل اآلَيت وتفسريها إمنا هو مرتوك للناس فقط 

 الذي يرى أنه مىت حتققت النبوءة وَظَهرت حتولت إىل َخرب، وذاك هو تفسري اآلَيت.  -شحرور
 

 املبحث الثالث
 يف السنة النبوية أثر مفهوم النبوة عنده

مفهوم النبوة عند حممد شحرور ًل يقتصر فقط على كونه اصطالحا ًل ُمَشاحة فيه، بل 
له من اآلاثر على قضاَي الدين ما له؛ فقد خالف يف َقْطِعيات املسائل، وخاصة منها املتعلقة 

 ير.من قول أو فعل أو تقر  ابلتشريع، وبيان احلكم اإلهلي، وخاصة ما صدر عن النيب 
فمحمد شحرور يبين رؤيته لفهم السنة النبوية أساسا على مفهوم النبوة، وإذا كان األصل 

 فاسدا فال تنتظر أن يثمر فرعا صحيحا.
 ولتجلية هذه القضية سأعرضها يف املطالب اآلتية: 

 مفهوم السنة عند حممد شحرور:  -املطلب األول
السنة أبهنا "منهج يف تطبيق أحكام أم  انطالقا من هذا املفهوم للنبوة يعرف حممد شحرور

الكتاب بسهولة ويسر، دون اخلروج عن حدود هللا يف أمور احلدود، أو وضع حدود عرفية مرحلية 
يف بقية األمور، مع األخذ بعني اًلعتبار عامل احلقيقة، الزمان واملكان، والشروط املوضوعية اليت 

ىل: ﴿يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوًَل يُرِيُد ِبُكُم تطبق هبا هذه األحكام، معتمدين على قوله تعا
 . 14[78[. وقوله: ﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّيِن ِمْن َحرٍَج﴾]احلج: 165اْلُعْسر﴾]البقرة: 

فالسنة عند حممد شحرور هي عمل إنساين حمض، وًل عالقة هلا ابلوحي، وإن زعم أنه ًل 
فهو يراوغ، وميهد ألطروحته حول السنة النبوية أبنه ًل يرفض السنة  ينكر السنة مجلة وتفصيال؛

 واحلديث، وأنه ًل يردها مجلة وتفصيال، وإمنا يدعو إىل إعادة دراستها وفهمها فهما صحيحا. 
 -سبحانه وتعاىل-فحقيقة السنة عنده أهنا فعل إنساين حمض، وأهنا ليست وحياا من هللا 

مل التأويل، وهذا التعريف والفهم خمالف ملا فهمه علماء األمة من أو ليست نصاا مقدساا ًل حيت
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من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة  السنة النبوية، الذين يرون أهنا كل ما صدر عن النيب 
 على وجه التشريع؛ فالسنة عنده جمرد وصف للواقع املعيش ًل أكثر. 

ويزيد شحرور توضيحا لرؤيته هذه للسنة حني يرد على تعريف علماء املسلمني للسنة 
من  بقوله: "ومن هنا أييت التعريف اخلاطئ برأينا للسنة النبوية، أبهنا كل ما صدر عن النيب 

 .15"قول، أو فعل، أو أمر، أو هني، أو إقرار... هذا التعريف كان سبباا يف حتنيط اإلسالم
 فصل النبوة عن الرسالة: -ايناملطلب الث

النبوة من انطالقا من مفهوم النبوة، يفرق حممد شحرور بينها وبني الرسالة حيث يقول: "
نبأ وهي غيبيات، أما الرسالة فهي أحكام، والنبوة جاءت لتفرق بني احلق والباطل يف الوجود، أما 

احلرام(، والنبوة جاءت تصديقاا الرسالة فجاءت لتفرق بني افعل وًل تفعل يف السلوك )احلالل و 
للرسالة، نقول: املوت حق والقتل حرام، وإبليس وجربيل كالمها حق؛ أي: موجود، ولكن اتباع 
جربيل حالل، واتباع إبليس حرام، والغنم واخلنزير كالمها حق )موجود(، ولكن أكل الغنم حالل 

، وجاء تصديقاا للرسالة؛ أي: أن رب وأكل اخلنزير حرام )سلوك(، والقرآن هو النبوة وفيه اإلعجاز
وقال لنا ماذا نفعل وماذا ًل نفعل  -وهلل املثل األعلى-العاملني بعث لنا رسالة فيها أوامر ونواٍه 

ووّقع عليها؛ لكي نتأكد أهنا منه، وتوقيُعه عليها هو القرآن؛ أي: أن الرسالة قابلة للتزوير، ولكن 
 .16صدق ملا بني يديه، وما بني يديه هو الرسالة"القرآن غري قابل للتزوير؛ فالقرآن م

( وأم الكتاب )الرسالة( هي Objectiveويقول أيضا: "القرآن )النبوة( هو املوضوعي )
(، لقد قلنا: إن القرآن فّرق بني احلق والباطل )احلقيقة املوضوعية والوهم(، Subjectiveالذايت )

وأم الكتاب فرقت بني احلالل واحلرام )السلوك اإلنساين(، إن الوجود املوضوعي وقوانينه موجودة 
خارج الوعي اإلنساين؛ فالشمس موجودة؛ عرفنا ذلك أم مل نعرف، قبلنا ذلك أم مل نقبل ومن هنا 

ن وجود الشمس )حق(، ونقول: إن املوت حق، وًل نقول: إن املوت حالل ألن ظاهرة نقول: إ
 املوت موجودة؛ عرفنا أن هناك مواتا أم مل نعرف، قبلنا ابملوت أم مل نقبل. 

                                                           

 .548الكتاب والقران، ص -15
 21الصفحة الرمسية، نشر بتاريخ: -ينظر: الصفحة الرمسية على الفيس بوك: الدكتور حممد شحرور -16

 ، من موقع: 11:45م، على الساعة: 2014فيفري 
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وكذلك قانون اجلاذبية والساعة والبعث، فإذا عرف الناس أن هناك بعثاا بعد املوت فإهنم 
ا مل يعرفوا، وهم سيبعثون إذا قبلوا ابلبعث، وإذا مل يقبلوا؛ ألن سيبعثون، وهم سيبعثون أيضاا إذ

البعث حقيقة موضوعية، توجد خارج الوعي اإلنساين... أما الرسالة فهي ذاتية فما معىن الذايت 
(Subjective.؟) 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه  َنا اإْلِ لنأخذ مثالا إحدى وصاَي رب العاملني يف قوله تعاىل: ﴿َوَوصَّي ْ
[. فإذا أخذان بر الوالدين ًل نرى أن له وجوداا خارج الوعي اإلنساين فإذا 8ُحْسناا﴾]العنكبوت: 

َعلم اإلنسان بوصية هللا برب الوالدين ميكن أن يَ بَ رَّمُها أو ًل يَ بَ ّرمُها، وإذا مل يُرِد اإلنسان أن يَ بَ رَّ والَدْيه 
ان صلى، وإن مل يشأ مل يصّل؛ أي: أن كل فيمكن أن ًل يربمها، وكذلك الصالة، فإذا شاء اإلنس

أحكام أم الكتاب مرتبطة ابإلنسان... وهلذا مل يطلق لفظة احلق على أم الكتاب؛ ألهنا قواعد 
سلوك إنساين، وليست قوانني وجود موضوعي، بل أطلق عليها مصطلح الرسالة، وهبا أصبح حممد 

 زمانه، وهي ليست كلمات هللا، وًل من  رسوًلا وبلغها للناس، واجتهد يف تطبيق أحكامها يف
 .17["73نواميس الوجود؛ ألن كلمات هللا حق: ﴿قَ ْولُُه احلَْق﴾]األنعام: 

فهذا هو فهم حممد شحرور للفرق بني النبوة والرسالة؛ حيث جعل النبوة منحصرة فيما 
عي ونواميَسه أمساه ابحلقيقة املوضوعية، اليت هي فقط كلمات هللا، وهي يف نظره الوجود املوضو 

خارج الوعي اإلنساين، وجعل الرسالة منحصرة فيما أمساه الذايت وهي الشريعة وأحكام العبادات 
 والقوانني واألخالق والسياسة، اليت ًل توجد هلا حقيقة موضوعية.

وهذا التفريق بني النبوة والرسالة هبذا املفهوم غريب عجيب، مل يُؤثر عن أحد من علماء 
من أهل الدَيانت السماوية، وًل ينكر أن علماء املسلمني  حىت عند غري املسلمنيسلمني، بل امل

اختلفوا يف الفرق بني النبوة والرسالة، بناء على اختالفهم يف معىن النيب والرسول، ولكن الذي ورد 
عند علمائنا يف التفريق بني النبوة والرسالة خيتلف كليا عن هذا املفهوم، الذي جاء به حممد 

 رور، وسنعرض إبجياز الفرق بني النبوة والرسالة عند علمائنا فنقول: شح
َنا  النيب والرسول يشرتكان يف كوهنما موحى إليهما؛ ويدل على ذلك قوله تعاىل: ﴿ِإانَّ أَْوَحي ْ

َنا ِإىَل ِإبْ رَاِهيمَ  َنا ِإىَل نُوٍح َوالنَِّبيِّنَي ِمْن بَ ْعِدِه َوأَْوَحي ْ َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب  إِلَْيَك َكَما أَْوَحي ْ
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َنا َداُووَد َزبُوراا﴾]النساء:  [، وهذا 163َواأْلَْسَباِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوآتَ ي ْ
 حمل اتفاق بني األمة، وما بعد إثبات الوحي للنيب والرسول وردت عبارات تشري إىل الفرق بينهما.

هذا حجة ملن مل جيز نقل احلديث  -تبعا لغريه-صاحب فتح الباري: "قال القرطيّب قال 
ابملعىن، وهو الصحيح من مذهب مالك، فإن لفظ النبوة والرسالة خمتلفان يف أصل الوضع؛ فإن 
النبوة من النبأ وهو اخلرب؛ فالنيب يف الُعرف هو املنبئ من جهة هللا أبمر يقتضي تكليفا، وإن أمر 

وعلى هذا: فكل رسول نيب بال عكس    ،غه إىل غريه فهو رسول، وإًل فهو نيب غري رسولبتبلي
فإن النيب والرسول اشرتكا يف أمر عام وهو النبأ وافرتقا يف الرسالة؛ فإذا قلَت: فالن رسول تضمن 

أن جيمع بينهما يف اللفظ  أنه نيب رسول، وإذا قلت: فالن نيب مل يستلزم أنه رسول؛ فأراد 
ًلجتماعهما فيه حىت يفهم من كل واحد منهما من حيث النسق ما وضع له، وليخرج عما يكون 

 .18شبه التكرار يف اللفظ من غري فائدة"
وقيل يف الفرق بني النيب والرسول: "والرسل مجع رسول وهو املأمور بتبليغ الوحي إىل 

الذي أوحَي إليه العمل والتبليغ؛ ِبالف النيب، فإنه أوحي إليه العباد، وهو أخصُّ من النيب؛ فإنه: 
 .19العمل فقط"

هذا ومل يرتض بعض العلماء هذا التفريق بني النيب والرسول؛ من حصره يف الدعوة  
والبالغ، فقال يف فيض القدير ما َنصُّه: "والرسول والنيب طال فيما بينهما من النسبة الكالم 

كالزخمشري، والعضد، والتفتازاين والشريف اجلرجاين على   -بن اهلُمامكما قال ا-واحملققون 
 .20ترادفهما، وأنه ًل فارق إًل الكتاب"

من وقال صاحب أضواء البيان: "وآية احلج هذه تبني أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم 
إليه  وأمر  ومل يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو النيب الذي أوحي أن النيب هو من أوحي إليه وحي

بتبليغ ما أوحي إليه غري صحيح; ألن قوله تعاىل: ﴿َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوًَل َنيبٍّ ِإًلَّ ِإَذا 
ْيطَاُن مُثَّ حُيِْكُم اَّللَُّ آََيتِِه وَ  ْيطَاُن يف أُْمِنيَِّتِه فَ يَ ْنَسُخ اَّللَُّ َما يُ ْلِقي الشَّ اَّللَُّ َعِليٌم ََتىنَّ أَْلَقى الشَّ

[، يدل على أن كالًّ منهما مرسل، وأهنما مع ذلك بينهما تغاير، واستظهر 52َحِكيٌم﴾]احلج: 
 ،اليت ثبتت هبا نُ بُ وَّتُه اب وَشرٌْع مستقلٌّ مع املعجزةبعضهم أن النيب الذي هو رسول أنزل إليه كت
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كتاب، وإمنا أوِحَي إليه أن يَْدُعَو الناَس هو من مل يَ ْنزِل عليه   لنيب املرسل الذي هو غري الرسولوأن ا
كما   ،إىل شريعِة رسوٍل قبَله، كأنبياء بين إسرائيل الذين كانوا يُ ْرسلون ويُ ْؤَمرون ابلعمل مبا يف التوراة

نِيُّوَن  َنه تعاىل بقوله: ﴿حْيُكُم هِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّابَّ َواأْلَْحَباُر مبَا اْسُتْحِفظُوا بي َّ
يالا َوَمْن ملَْ ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوًَل َتْشتَ ُروا ِِبََييت ََثَناا قَلِ 

ُ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرون﴾]املائدة:   .21["44حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ
وعلى كل حال؛ فالقول ابلتفريق أو عدمه فإن املعىن الذي جاء به حممد شحرور يف 
الفرق بني النبوة والرسالة بعيد كل البعد عن املفهوم الذي استقر عليه عمل املسلمني وهو الذي 

 تشهد له النصوص الشرعية والقواعد اللغوية.
 التشريع ابلسنة:  -املطلب الثالث

ليس له عالقة ابلتشريع من  ينطلق حممد شحرور يف أتكيده على أن النيب حممدا 
مفهوم النبوة، وتقسيم السنة عنده؛ فهو يقسمها بناء على َفْصِله بني النبوة والرسالة إىل سنة النبوة، 

 وسنة الرسالة على النحو اآليت.   
مبقام النبوة  النيب  يقول حممد شحرور: "وهي تعليمات جاءت إىل سنة النبوة: -أ

أو  وليست مبقام الرسالة، بقوله: ﴿ََي أَي َُّها النَّيبُّ﴾ وذلك لتبيان أهنا تعليمات خاصة ابلنيب 
تعليمات َمْرَحلية جاءت حِلْقبة ُمَعيَّنة، مثل: توزيع الغنائم، أو تعليمات عامة للمسلمني ولكنها 

 .22ليست تشريعات"
يت تتعلق ابلسلوكيات العامة واًلجتماعية؛ فلها أمهية ويقول أيضا: "وهي األحاديث ال

 .24؛ "أي: ليس هلا عالقة ابحلالل واحلرام إطالقاا"23اترخيية فقط، وهي غري ملزمة ألحد"
: يقول حممد شحرور: "فالنبوة علوم، والرسالة أحكام وتعليمات حيث سنة الرسالة -ب

لكتاب أية آية تقول: "وأطيعوا النيبَّ"، بل إن الطاعة جاءت للرسالة ومل أتت للنبوة، وليس يف ا
 .25هناك آَيت تقول: ﴿َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل﴾"
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إىل قسمني؛ فيميز فيها بني نوعني من الطاعة اليت  -أيضا–ويقسم شحرور سنة الرسالة 
 اصطلح عليها ابلطاعة املتصلة والطاعة املنفصلة على النحو اآليت. 

  الطاعة املتصلة: -1
اآلَيت اليت ورد فيها دمج طاعة هللا مع طاعة الرسول، كقوله تعاىل: ﴿َوَمْن  ويقصد هبا

دِّيِقنَي َوالشُّ  َهَداِء َوالصَّاحلِِنَي يُِطِع اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي َوالصِّ
ا﴾]النس [، ويقول موضحا ذلك: "ومبا أن هللا حيٌّ ابٍق، وقد َدَمَج 69اء: َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقا

طاعة الرسول مع طاعة هللا يف طاعة واحدة؛ ففي هذه احلاًلت ُتْصبح طاعة الرسول مع طاعة هللا 
 26يف حياته وبعد مماته، هذه الطاعة جاءت َحْصراا يف احلدود والعبادات واألخالق"

 الطاعة املنفصلة:  -2
مت فصل طاعة الرسول فيها عن طاعة هللا، كما يف قوله تعاىل: ﴿ََي أَي َُّها الَِّذيَن  "وهي اليت

اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن   آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل 
ُتْم تُ ْؤِمُنوَن ابِ  ٌر َوَأْحَسُن أَتِْويالا ﴾]النساء: ُكن ْ [؛ أي طاعته بصفته ويل 59َّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخي ْ

أمر يف عصره، فالحظوا عندما فصل طاعة الرسول وضع معه أويل األمر، ولو كانت طاعة واحدة 
صوم وغريها جزءاا لكانت طاعة أويل األمر  كطاعة الرسول يف الصالة وال -وهذا ما أراده الفقهاء-

 .27يتجزأ من الدين، وأعتقد أهنم أغفلوا الفرق قاصدين ذلك"ًل 
وحيصر هذه الطاعة يف حياته فقط فيقول: "هذه الطاعة جاءت طاعة للرسول يف حياته  

رئيس كًل بعد مماته؛ أي: يف األمور اليومية واألحكام املرحلية، ويف األمور والقرارات اليت مارسها  
، ويف أمور األحكام املعاشية، والطعام والشراب واللباس؛ حيث قائد عسكريكو  ،قاضكدولة، و 

 .28اتَّبع األعراف العربية، وكان يَ َتَحرَّك ضمن حدود هللا دون أن خَيرج عنها"

                                                                                                                                                            

 .الكتاب والقرآن -25
 .551-550الكتاب والقرآن، مرجع سابق، ص -26
م، على 11/07/2014ر: صفحة الدكتور حممد شحرور الرمسية على الفيس بوك، نشر يوم: ينظ -27

 صباحا، على الرابط:  04:01الساعة: 
https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/62100447

1349690/. 
 .552املرجع السابق، ص -28

https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/621004471349690/
https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/posts/621004471349690/
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 لو أتملنا يف هذه التقسيمات للسنة النبوية، فإهنا تؤول إىل إمهال العمل بسنة النيب 
 األحوال، وهذا من آاثر الفهم السقيم حلقيقة النبوة. والناظر يف حتت عباءة الظروف وتغري هاوترك

نتيجة هذه املفاهيم الفاسدة واملتأمل فيها جيد أهنا هتدف أساسا إىل قطع صلة األمة بنبيها، بل 
َنصُّل من اتِّباع النيب  ب ِفْريَ تَ ُهم ما يلي: ،هو َمْكر فاضٌح للت َّ  ومن أهم األدلة اليت ُتَكذِّ

ريق بني النبوة والرسالة هبذا املفهوم مل يعرفه أحد من الصحابة، وًل التابعني، وًل التف -1
علماء األمة عرب عصورها، إمنا هو من اخرتاع هؤًلء احملرفني، ومن سار على هنجهم، وهي طريقة 

 مكشوفة للتالعب ابلسنة النبوية، وَرْفض ما يشاؤون منها هبذه املسميات اخلادعة.
دعاء خمالف للغة العربية؛ حيث إن لفظ النيب مأخوذ من النبوءة أي: أنه بل هذا اًل -2

 ُمنَ بَّأٌ من هللا، وليس من تلقاء نفسه.
 . 29أن القرآن الكرمي أمران بطاعته رسوًل ونبيا -3

من اإلعراض عن هديه وسنته؛ حبجة أهنا ًل توجد يف القرآن  هذا وقد حذران  النيب 
َأًَل ِإيّنِ أُوتِيُت اْلِكَتاَب »قال:  عن رسول هللا  -رضي هللا عنهُ -ِرَب فعِن املِقداِم بِن معدي ك

َعاُن َعَلى أَرِيَكِتِه يَ ُقوُل:  َعَلْيُكْم هِبََذا اْلُقْرآِن َفَما َوَجْدمُتْ ِفيِه ِمْن »َوِمثْ َلُه َمَعُه، َأًَل يُوِشُك َرُجٌل َشب ْ
، َوًَل ُكلُّ ِذي َحاَلٍل َفَأِحلُّوُه، َوَما َوَجْدمُتْ ِفيِه  لُّ َلُكْم حلَُْم احلَِْماِر اأْلَْهِليِّ ِمْن َحرَاٍم َفَحّرُِموُه، َأًَل ًَل حيَِ

َها َصاِحبُ َها، َوَمْن نَ َزَل بَِقْوٍم فَ َعَلْيهِ  ُبِع، َوًَل لَُقَطُة ُمَعاِهٍد، ِإًلَّ َأْن َيْستَ ْغيِنَ َعن ْ ْم َأْن يَ ْقُروُه، اَنٍب ِمْن السَّ
 . 30«يَ ْقُروُه فَ َلُه َأْن يُ ْعِقبَ ُهْم مبِْثِل ِقرَاهُ  فَِإْن ملَْ 

ًل أُْلِفنَي أحدَُكم ُمتَّكئاا على أريَكِتِه أيتيه األمُر من »قال:  وعن أيب رافع، عن النيب 
. وعن أيب 31«أمري، ممَّا أمْرُت به أو نَ َهيُت عنه، فيقول: ًل ندري، ما وجدان يف كتاب هللا اتَّبعناه

                                                           

 ينظر: خلدون خملوطة، تفريق ابطل بني الرسالة والنبوة يف وجوب الطاعة واًلتباع، من موقع:   -29
https://islamsyria.com/site/show_articles/9008. 

، قال حمققا السنن: 4604نه، كتاب السنة، ابب يف لزوم السنة، رقم احلديث: رواه أبو داوود يف سن - 30
 .7/13م، 2009-"إسناده صحيح". 

، قال حمققا السنن: 4605رواه أبو داود يف سننه، كتاب السنة، ابب يف لزوم السنة، رقم احلديث:  - 31
 .7/15، ينظر: سنن أيب داود، املصدر نفسه، ""إسناده صحيح
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من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد عصى »قال:  أن النيب  -رضي هللا عنه-هريرة 
 . 32«هللا

 
 اخلامتة، وتتضمن نتائج البحث وبعض التوصيات:

 بعد هذه اجلولة يف عرض البحث خنلص إىل النتائج والتوصيات اآلتية:
 أهم نتائج البحث: -أوال

واحلداثة املعاصرة ارتفاعا وانتشارا، وأصبحت أطروحاهتم تزداد أصوات دعاة العقالنية  -1
 رائجة، وِباصة يف وسط الشباب املسلم على وجه اخلصوص.

يعترب حممد شحرور من أبرز دعاة احلداثة املعاصرة اليت أاثرت جدًل كبريا يف الساحة  -2
 فتح القنوات أمامه.الدعوية اليوم، خاصة مع احتضان بعض املؤسسات الرمسية العربية والغربية، و 

ينطلق حممد شحرور يف رؤاه وأفكاره من منطلق القراءة احلداثية املعاصرة اليت تعتمد  -3
 على استحداث مفاهيم جديدة، وطرح كل ما هو سالف قدمي؛ حبجة أنه ًل يواكب عصران.

شغل موضوع السنة حممد شحرور كثريا، كغريه من احلداثيني، الذين يتفقون على  -4
فصل حياة الناس اليوم عن املروَيت احلديثية، واًلكتفاء ابلقرآن الكرمي وإطالق العقل وجوب 

قدميا -. فهؤًلء يسمون -ولو كان ذلك نقال عن الرسول -لفهم القرآن دون أي مؤثر خارجي 
 ابلقرآنيني. -وحديثا

ه يبين حممد شحرور مفهومه للسنة أساسا على مفهومه للنبوة، الذي حدد من خالل -5
تعريفا للسنة، خيالف ما استقر عليه عمل املسلمني؛ ففساد األصل يرجع ابألصالة على فساد 

 مجيع ما بين عليه من فروع؛ انطالقا من القاعدة اليت تقول: ما بين على ابطل فهو ابطل.
حقيقة ما تؤول إليه أطروحة شحرور حول السنة، هو إنكاره للسنة وعدم اعرتافه  -6

ارها وإنكار حجيتها وإن غلف كالمه بكالم انعم معسول؛ فهم يعمل على طريقة هبا، وعدم اعتب
 من يدس السم يف العسل.

 
 

                                                           

البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، ابب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به، رقم احلديث: رواه  -32
2797  ،3/1080. 
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 بعض التوصيات: -اثنيا
ضرورة تكوين مراكز حبثية يف اجلامعات العربية واإلسالمية، تُعىن ابلدراسات  -1

اسات اًلستشراقية، والرد على اًلستشراقية، يتم من خالهلا تبادل املعلومات واخلربات املتعلقة ابلدر 
 شبهات املستشرقني والعلمانيني واحلداثيني...إخل.

ضرورة الرد على كتاابت املستشرقني وشبههم وفق منهج علمي معتدل تسوده  -2
 احلكمة واألسلوب احلسن بعيدا عن الغلو والتشدد.

ب واملسلمني ضرورة متابعة ما يكتبه املستشرقون ومقلدوهم من بين جلدتنا من العر  -3
 وما ينشرونه، ويدرسونه يف اجلامعات الغربية، بل ويف جامعاتنا العربية واإلسالمية.

ضرورة املشاركة يف املؤَترات والندوات الفكرية، ومتابعتها بصورة دورية، وِباصة  -4
 املتعلقة ابًلستشراق والتجديد والتنوير واحلداثة.

بية واإلسالمية، وربط العالقات فيما بينها؛ تكثيف اجلهود العلمية ابجلامعات العر  -5
إلقامة الندوات واملؤَترات ملناقشة أفكار املستشرقني واحلداثيني والتنويريني والعلمانيني؛ للرد على 

 شبههم وللمحافظة على اهلوية اإلسالمية نقية صافية، كما جاء هبا اإلسالم.
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 قائمة املصادر واملراجع:
العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت، ابن حجر  -1

 ه .1379
، مكتبة 1ابن امللقن، املعني على تفهم األربعني، ت: دغش بن شبيب العجمي، ط -2

 م.2012ه /1433أهل األثر للنشر والتوزيع، الكويت، 
 ، دار صادر، بريوت.1ابن منظور، لسان العرب، ط - 3
لقدير، ت: أمحد عبد السالم، دار الكتب العلمية، بريوت، املناوي، فيض ا - 4

 م.2001ه /1422
سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، ت: شعيب األرنؤوط وحممد   - 5

 م.2009-ه 1430، دار الرسالة العاملية، 1كامل قره بللي، ط:
ر القلم، دمشق، ، دا2عبد الرمحان حبنكة امليداين، العقيدة اإلسالمية وأسسها، ط - 6

 م، 1979ه/ 1399
،  3حممد ابن إمساعيل البخاري، اجلامع الصحيح، ت: مصطفى ديب البغا، ط: - 7

 م. 1987-ه 1407دار ابن كثري، بريوت، 
 ، األهايل للطباعة والنشر.-قراءة معاصرة-حممد شحرور، الكتاب والقرآن - 8
، مؤسسة 1هللا بيات، طأبو هالل العسكري، معجم الفروق اللغوية، ت: بيت  -9

 ه.1412النشر اإلسالمي، قم، 
، دار الكتب 1البيهقي، شعب اإلميان، ت: حممد السعيد بسيوين زغلول، ط-10 

 ه .1410العلمية، بريوت، 
، دار القلم، دمشق، 1عبد الرمحن حبنكة امليداين، التحريف املعاصر يف الدين، ط -11

 م. 1997ه /1418
ي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، دار الفكر، بريوت، حممد األمني الشنقيط -1

 م.1995ه /1415لبنان، 
، دار البيئة، 1عادل التل، النزعة املادية يف العامل اإلسالمي، ط-12

 م. 1995ه /1415
حممد فاروق اخلالدي، التيارات الفكرية والَعقدية يف النصف الثاين من القرن -13

 ه ،. 1423م/2002املعايل، األردن، ، دار 1العشرين، ط
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 املواقع االلكرتونية: 
1- https://shahrour.org/?page_id=2.  
2- https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/

posts/5447340322-310068/ . 
3- https://www.youtube.com/watch?v=uXQM6IB4S7c. 
4- https://ar.wikipedia.org/wiki.5-  
5- https://www.facebook.com/Dr.Mohammad.Shahrour/

posts/621004471349690/. 
6- https://islamsyria.com/site/show_articles/9008. 
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