اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺸبﻬﺔ �ون اﻷﻤﺔ ﻤز�ﺞ ﺤضﺎرات
اﻟمذاﻫب واﻟﻔرق
�ﻌض اﻟنﺎس �ﻘول) :إن اﻟﻌﻠم اﻟشرﻋﻲ ﻤز�ﺞ ﻤن ﺤضﺎرات وﺜﻘﺎﻓﺎت ﻤختﻠﻔﺔ( .وﻫذا اﻟكﻼم
اﻟجسﺎﺴﺔ ،وذﻟك أن اﻟنبﻲ –ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-
ﺘضﻠیﻞ ،و�ستدﻟون ﻋﻠﻰ �ﻼﻤﻬم �مثﻞ ﺤدﯿث ّ

اﻟجسﺎﺴﺔ ﻤن ﺘمیم اﻟداري –رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ ،-وﻫذا اﻟحدﯿث ﻟو ﻟم �كتسب اﻹﻗرار ﻤن
أﺨذ ﺤدﯿث ّ
اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻤﺎ اﻟتﻔتنﺎ إﻟیﻪ ،وﻟﻘﻠنﺎ :ﺨراﻓﺔ .ﻟكن ﻟمﺎ أﻗرﻩ اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة
واﻟسﻼم -اﻛتسب اﻟﻘطﻌیﺔ ،وﻗﻠنﺎ :ﻋﻠﻰ اﻟﻌین واﻟرأس.

و�ستدﻟون �ذﻟك �ﻘوﻟﻪ –ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻋن اﻟﻐیﻠﺔ- ،وﻫﻲ :إرﻀﺎع اﻟطﻔﻞ ﻤﻊ ﺤمﻞ أﻤﻪ:-
»ﻟﻘد ﻫممت أن أﻨﻬﻰ ﻋن اﻟﻐیﻠﺔ ،ﺤتﻰ ذ�رت أن اﻟروم وﻓﺎرس �صنﻌون ذﻟك ،ﻓﻼ �ضر
أوﻻدﻫم« ]ﻤسﻠم ،[1442 :و�رون أﻨﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -اﺴتﻔﺎد ﻫذا اﻟحكم ﻤن ﻓﺎرس
واﻟروم ،ﻨﻘول :ﻟیس �صحیﺢ ،ﻓﺎﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم�ُ -ﻌث ﻟجمیﻊ ﻤن ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻷرض،
واﻷﺤكﺎم ﻋﺎﻤﺔ ،ﺘشمﻞ اﻟﻌرب وﺘشمﻞ اﻟﻌجم ،وﺘشمﻞ ﻓﺎرس واﻟروم واﻟمشرق واﻟمﻐرب ،ﻓكون ﻫذا
ﻋﺎﻤﺎ ،ﻓﺎﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ
ﺤكمﺎ ً
اﻷﻤر ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺒیئﺔ ﻤن اﻟنﺎس أو ﻤجتمﻊ دون ﻏیرﻫم ،ﻻ ُ�ﻌطﻰ ً
اﻟصﻼة واﻟسﻼم -أراد أن ﯿنﻬﻰ ﻋن اﻟﻐیﻠﺔ ﻷﻨﻪ �ضر ﻓﻲ اﻟبیئﺔ اﻟتﻲ ﻋﺎش ﻓیﻬﺎ؛ ﻟوﺠود ﻤؤﺜرات
أﺨرى ﻤﻊ ﻫذا ،ﻓﻠمﺎ ﻋرف أﻨﻪ ﻻ ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ �ﻘیﺔ اﻟنﺎس ﻟم َﯿ ْن َﻪ ﻋنﻪ ،و�بﻘﻰ أن ﻤن �ضرﻩ ﺸﻲء
ﻤثﻼ� -ضرﻩ اﻟتمر ،ﻨﻘول :ﻻ ﺘﺄﻛﻞ اﻟتمر .وﻟیس ﻤﻌنﻰ ﻫذا أن اﻟتمر
�متنﻊ ﻤنﻪ ،ﻓبﻌض اﻟنﺎس – ً

ﺤرام ،و�ﻌض اﻟنﺎس �ضرﻩ اﻟﻠبن ،ﻓنﻘول :ﻻ ﺘشرب اﻟﻠبن .وﻟیس ﻤﻌنﻰ ﻫذا أن اﻟﻠبن ﺤرام،
و�ﻌض اﻟنﺎس ﯿتضرر �ﺎﻟﻐیﻠﺔ� ،مﺎ ﻓﻲ اﻟحجﺎز ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟخصوص ،ﻓﻼ �حسن أن ُ�صدر

ﻋﺎﻤﺎ ﻟمن �ﻌث إﻟیﻬم ﻓﻲ اﻟمشرق واﻟمﻐرب وأﻛثر اﻟنﺎس ﻻ
ﺤكمﺎ ً
اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠمً -
ﯿتضررون؛ وذﻟك ﻷن اﻟحكم ﻟﻠﻐﺎﻟب.
ﻓبﻌض اﻟكتّﺎب �كتب ﻓﻲ اﻟصحﻒ ،و�تكﻠم ﻓﻲ �ﻌض اﻟنصوص ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻬمﻪ و�ﻘول) :اﻟد�ﺎﻨﺔ

أﺒدا ،ﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌكس ،اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم-
ﻤز�ﺞ ﻤن ﺤضﺎرات( ،وﻫذا ﻟیس �صحیﺢ ً
ﺤرم اﻟتشبﻪ �ﺎﻵﺨر�ن ﻤن اﻟیﻬود واﻟنصﺎرى واﻟمشر�ین وﻏیرﻫم ،ﻓﺎﻷﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤیﺔ أﻤﺔ ﻤستﻘﻠﺔ،
ّ
وﺠودا ﻤؤِﻫ ًﻼ ﻟﻬﺎ ﻷن ﺘكون ﺨیر أﻤﺔ أﺨرﺠت ﻟﻠنﺎس.
ﻤﻌتزة ﺒدﯿنﻬﺎ ،ﻤوﺠودة
ً

