

فقه السيرة بيـن الغزالي والبوطي
حممود حسن خملوف
مقدمة:
احلمد هلل وكفى ،وسالم عىل عباده الذين اصطفى ،وآهلم وأصحاهبم وأتباعهم إىل يوم الدين.
وبعد.
فإن غايتي يف هذا البحث هي االجتهاد يف حتديد املنهج السديد لقراءة كتب السرية ،ومت ّثل كافة
أحداثها العظيمة ،وما أثبتته مدوناهتا من أقوال وأفعال وأحوال سيد اخللق صىل اهلل عليه وسلم.
بام يستضاء به يف ظلامت حياة األمة املسلمة اليوم اعتقادا وترشيعا وسلوكا ،عىل مستوى األفراد
واملجتمعات والدول.
تلمس هذا املقصد من خالل قراءة مقارنة بني كتابني عظيمني التقيا عىل مورد
ولقد حاولت ّ
واحد مها فقه السرية للشيخ حممد الغزايل ،وفقه السرية النبوية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي

رمحهام اهلل.
وهذان العلامن من أجلة علامء املسلمني يف القرن األخري ،وقد حتقق فيهام من سمو الغاية
واستقامة املنهج وغزارة العلم وقوة النظر وجهاد الدعوة واالستقامة عليه ،حتقق هلام من هذا كله
القسط األوفر.


الشيخ حممد الغزايل أمحد السقا ،ولد يف حمافظة البحرية بشامل مرص 5331هـ5151/م وتويف 5151هـ5111/م،
له عرشات املؤلفات التي كتب هلا عظيم التأثري والقبول رمحه اهلل وجزاه خريا.



الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي :ولد يف بوطان برتكيا 5191م حصل عىل العاملية الدكتوراه من كلية الرشيعة
بجامعة األزهر 5111م ،كتب أكثر من أربعني مؤلفا يف الرشيعة واآلداب والدعوة .رمحه اهلل تعاىل وأدخله يف زمرة
الشهداء والصاحلني.

وال عجب إذن أن يتواتر األستاذان عىل عنوان واحد ،وأن يرسي بينهام االشرتاك يف عموم
الغاية وعموم املنهج .ال عجب يف هذا ،فبني الكاتبني من وشائج قريب الزمان واملكان والبيئة الدعوية
ما ّ
جيّل رس هذا االلتقاء.
فكثري من عناوين مباحث "البوطي" تقطع بأنه كتب كتابه وبني عينيه كتاب سلفه "الغزايل"،
وكذلك احلال يف ترتيب مباحثه ،بل يظهر هذا يف غري قليل من حتليالته ونتائجه.
فالقسم الثاين عند البوطي" :من امليالد إىل البعثة"  19-11هو ذات العنوان املرتجم به الفصل
الثاين عند الغزايل "من امليالد إىل البعث"  17-11واجلزئيات تكاد تتوحد ،حيث حتدث الفاضالن عن
وفتوة جادة وشبيبة طاهرة إىل الزواج الكريم
احلياة األوىل من املولد والنشأة وما ختللها من أحداث خارقة ّ
واملشاركة يف مهامت قومه من حرب وحتالف وبناء الكعبة إىل التحنث يف غار حراء الذي بدأ فيه الوحي.
وكذلك احلال يف بقية األقسام والفصول ال خيفى فيها مدى التأثر.
ومع هذا فإن لكل من األستاذين خصوصية م ّيزته عن صاحبه يف منهج التفكري واختيار
النصوص وحتليلها وإفادة األحكام واحلكم منها وقد جتىل هذا يف كثري من صفحات الكتابني:
فتحديد األستاذين الغاية ملا كتبا ،ومنهج كل منهام يف اعتامد رواية السرية النبوية وموقفهام من
خوارق العادات وضبط مفهوم حب النبي العظيم والتربك بآثاره والتوسل به إىل قضايا أخرى تباينت
حوهلا وجهتا الكاتبني تبعا الختالف الطبع واملرشب لدى كل منهام.
وعىل الرغم من هذا فقد حقق الفاضالن ما قصداه من إبراز معامل السرية النبوية صافية سامية
مرشقة ،ووفق كل منهام يف فقه ما أورده من أحداث ومرويات واستنباط احلكم واألحكام منها بام يرسم
منهجا متكامال يصلح أن يسلكه مجهرة املسلمني حيث جتلت هلم سنن اهلدى ومنائر االقتداء.
وقد قصدت يف هذا البحث أن أمجع بني هذين الكتابني مربزا ما بينهام من اشرتاك واختصاص،
موضحا عظيم ما أفدته من كل منهام حتى يتسنى يل دعوة إخواين طالب العلم :أال يصدهم عن االنتفاع
بكتب العلامء ما جيدونه من اخالفة ملا ربوا عليه يف مهادهم العلمي ،وأن احلقيقة العلمية قاسم مشرتك بني
العلامء ،ال جيمع أطرافها قارئ إال من املطالعة الواعية ملا كتبه العلامء املجتهدون مجيعهم ،وأنه ليس من
اإلنصاف للعلم والعقل أن يقرص الطالب مطالعته ونظره عىل طائفة من أهل العلم وكتبهم ـ وإن أحسن
هبم الظن ـ األمر الذي حبس كثريا من طالب العلم يف جزر علمية متنافرة ،وهذا ـ لعمري ـ اخالف ملنهج
صاحب السرية الغراء صىل اهلل عليه وسلم.
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أعتقد جازما :أن طالب العلم جيب عليه أن يتحىل بسعة الصدر ونبذ العصبية والصرب اجلميل
والفطنة املالزمة .وأساس هذا كله اإلخالص هلل سبحانه ،وغذاؤه احلب للرسول األعظم صىل اهلل عليه
وسلم.
ولعل أقوى ما يلزم هبذا اإلدراك الواعي املتيقن ،هو أن املوضوعات الكربى ال يستويف جوانبها
كاتب مهام أويت من موهبة ،وامتلك من وسائل ،لذا كان تعدد الكتابة حول املوضوع العظيم أبر وأليق
بكشف جوانب عظمته ،سيام وأن كل جانب من جوانب العظمة جيذب إىل أفيائه طبقة من الناهبني.
وسوف تنتظم نقاط هذا البحث حسب اإلشارات التالية:
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غاية املؤلفني من كتابيهام.
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حتديد املنهج املتبع فيهام.
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أهم معامل فقه السرية يف الكتابني.
ثم خيتم البحث بموازنة موجزة مفيدة إن شاء اهلل.

ً
أول:

غاية الكتابني:
لقد كتب الشيخ حممد الغزايل رمحه اهلل كتابه وهو يف آخر عهد الشباب وكان فائق الذكاء ،متوقد

اإلحساس ،قد اكتوى آنذاك بظلم سجون الطغاة ،وقت صحبته للشيخ حسن البنا رمحه اهلل ،كام فجع مع
الشباب املسلم الغيور بسقوط دولتهم يف فلسطني وعانى رضوخ بالد املسلمني حتت أقدام الصليبيني
اجلدد .فاتقدت نريان هذا كله يف نفس "الغزايل" الشاب ،فلم تطق نفسه وهي يف رحاب "فقه السرية"
ما شاع بني مسلمي زمانه من "شكلية" االنتساب إىل صاحب السرية الغراء صىل اهلل عليه وسلم وسذاجة
ادعاء حمبته عليه الصالة والسالم ،فدفعه هذا وما هو أعمق منه إىل أن يقول" :توفرت عىل إخراج هذا
الكتاب وأمامي غاية أرجو أن أكون بلغتها .إن املسلمني اآلن يعرفون عن السرية قشورا خفيفة ،ال حترك
القلوب وال تثري اهلمم وهم يعظمون النبي صىل اهلل عليه وسلم وصحابته عن تقليد موروث ومعرفة قليلة
ويكتفون من هذا التعظيم بإجالل اللسان ،وبام قلت مؤنته .ومعرفة السرية عىل هذا النحو التافه تساوي
اجلهل هبا ،إنه من الظلم للحقيقة الكبرية أن تتحول إىل أسطورة خارقة ومن الظلم لفرتة نابضة باحلياة
والقوة أن تعرض يف أكفان املوتى .إن حياة حممد صىل اهلل عليه وسلم ليست بالنسبة للمسلم مسالة
شخص فارغ أو دراسة ناقد حمايد ،كال ،كال .إهنا مصدر األسوة احلسنة التي يقتفيها ومنبع الرشيعة
العظيمة التي يدين هبا .فأي حيف يف عرض هذه السرية ،وأي خلط يف رسد أحداثها إساءة بالغة إىل حقيقة
اإليامن نفسه  ...وقد بذلت وسعي يف إعطاء القارئ صورة صادقة عن سرية رسول اهلل صىل اهلل عليه
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وسلم واجتهدت يف إبراز احلكم والتفاسري ملا يقع من حوادث ،ثم تركت للحقائق املجلوة أن تدع آثارها
يف النفوس دون افتعال أو احتيال"(.)1
عىل حني قال البوطي حفظه اهلل" :أردت أن يكون أهم عمّل يف هذا الكتاب هو اإلقدام عىل
إزالة بقية األطالل القائمة لتلك املدرسة املذكورة"(.)()2
فغري قليل اما أورده البوطي وفقه حكمه وأحكامه موجه إىل رواد املستغربني ،ومتنطعي
السلفيني ،ومنحريف املتصوفني ،ومالبسات تأليف الكتاب تلقي ضوءا كاشفا عىل هذا كله.
فالرجل نشأ يف كنف والد عامل فقيه صويف ذي بصرية ،عانى كثريا من املشتغلني بالعلوم حوله،
وقد ترك هذا بصامته واضحة يف كثرة من صفحات الكتاب "الذي تضمن تصحيحا لألخطاء ،بل
لالنحرافات التي وقع فيها كثري من الك ّتاب العرصيني ،السيام أولئك الذين يتعاملون مع الشعار العرصي
املشبوه "قراءة معارصة"(.)3
ويقول الغزايل" :قصدت من وراء ذلك أن تكون السرية شيئا ينمي اإليامن ويزكي اخللق
ويلهب الكفاح ويغري باعتناق احلق والوفاء له ويضم ثروة طائلة من الثروة الرائعة هلذا كله"(.)4
ويقول البوطي حفظه اهلل" :ليس الغرض من دراسة السرية النبوية وفقهها جمرد الوقوف عىل
الوقائع التارخيية ،وال رسد ما طرف ومجل من القصص واألحداث ،ولذا فال ينبغي أن نعترب دراسة فقه
السرية النبوية من مجلة الدراسة التارخيية ،شأهنا كشأن االطالع عىل سرية خليفة من اخللفاء ،أو عهد من
العهود التارخيية الغابرة.
وإنام الغرض منها :أن يتصور املسلم احلقيقة اإلسالمية يف جمموعها متجسدة يف حياته صىل اهلل
عليه وسلم بعد أن فهمها مبادئ وقواعد وأحكاما جمردة يف الذهن ،أي أن دراسة السرية النبوية ليست سوى
عمل تطبيقي يراد منه جتسيد احلقيقة اإلسالمية كاملة يف مثلها األعىل حممد صىل اهلل عليه وسلم"(.)5
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هي "مدرسة اإلصالح الديني" التي تنسب إىل الشيخ حممد عبده ،ومن رجاهلا الذين أوردهم املؤلف يف
الصفحات السابقة أ .حممد حسني هيكل ،و أ .حممد فريد وجدي ،والشيخ حممد املراغي.
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مقدمة الطبعة اجلديدة ،ص .1
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الغزايل ،فقه السرية ،ص .7
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البوطي ،فقه السرية ،ص .51
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ثان ًيا:

منهج الكتابني:

يقول الغزايل:
"قد بذلت وسعي يف إعطاء القارئ صورة صادقة عن سرية رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم واجتهدت يف إبراز احلكم والتفاسري ملا يقع من حوادث ،ثم تركت للحقائق املجلوة أن
تدع آثارها يف النفوس دون افتعال أو احتيال.
وقد استفدت من السري التي كتبها القدامى واملحدثون استفادة حسنة :إن املؤرخني
املحدثني يميلون إىل التحليل واملوازنة وربط احلوادث املختلفة يف سياق متامسك وذاك أحسن
ما يف طريقتهم.
واملؤرخون القدامى يعتمدون عىل حشد اآلثار ومتحيص األسانيد وتسجيل ما دق وجل
من الوقائع والشئون ويف هذه املحفوظات الكثرية نفائس ذات خطر ،لو أحسن االستشهاد
هبا وإيرادها يف مواضعها.
ولعّل هنا مزجت بني الطريقتني عىل نحو جديد ،جيمع بني ما يف كلتيهام من خري،
فجعلت من تفاصيل السرية موضوعا متامسكا يشد أجزاءه روح واحد ،ثم وزعت النصوص
واملرويات األخرى بحيث تتسق مع وحدة املوضوع وتعني عىل إتقان صورته وإكامل حقيقته.
إنني أكتب يف السرية كام يكتب جندي عن قائده أو تابع عن سيده أو تلميذ عن أستاذه
ولست ـ كام قلت ـ مؤرخا حمايدا مبتوت الصلة بمن يكتب عنه.
ثم إنني أكتب وأمام عيني مناظر قائمة من تأخر املسلمني العاطفى والفكري.
فال عجب إذا قصصت وقائع السرية بأسلوب يومئ من قرب أو من بعد إىل حارضنا
املؤسف ،كلام أوردت قصة جعلتها حتمل يف طياهتا شحنة من صدق العاطفة وسالمة الفكر
وجالل العمل"(.)6
وقد حدد النص السابق منهج األستاذ يف كتابه من رسم الصورة الصادقة املعربة عن صاحبها
أعظم تصوير وأدقه ،ثم االجتهاد يف استنباط احلكم وتوجيه احلوادث ،لينتج من هذا وذاك التأثر املرجتى.
وطبعي أن ينضح قلم املؤلف بشعوره نحو صاحب السرية ،فقلبه متيم بحبه ،وعقله مفعم بتعظيمه ومن
قبل ومن بعد فهو للكاتب أسوة االعتقاد والترشيع والسلوك.
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الغزايل ،فقه السرية ،ص .7
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وبدهي أن يوظف املؤلف كل هذا ليكشف الران عن قلوب وعقول كثري من املنتسبني إىل
صاحب السرية الغراء ،مع غفلتهم وبعدهم عن االنتفاع هبذا اخلري العظيم مع دعواهم حبه وتصديقه.
ويا بعد ما بني دعوى اللسان وعمل اجلنان واألركان!
أما "البوطي" فإن منهجه يتضح من خالل عدة نصوص عرض فيها إىل رسد منهج العلامء
الراسخني ،ثم إثبات منهجه الذي ارتضاه وسار عليه موصوال هبم.
فأما منهج العلامء السابقني فقد متثل يف عملني عظيمني" ،أوهلام :العمل التارخيي املعن ّي هبذه
السلسلة من سريته صىل اهلل عليه وسلم وينحرص يف نقلها إلينا حمفوظة مكلوءة ،ضمن تلك الوقاية
العلمية ،التي من شأهنا ضبط الرواية من حيث اإلسناد واتصاله ومن حيث الرجال وترامجهم ومن حيث
املتن أو احلادثة وما قد يطوف هبا من شذوذ ونحوه .ثانيهام :عملية استنباط النتائج واألحكام واملبادئ
واملعاين من هذه األخبار ،وهي عمل علمي آخر ال شأن له بالتاريخ ،وما ينبغي أن يمزج به بحال من
األحوال .إنه عمل علمي متميز ومستقل بذاته ،ينهض بدوره عىل منهج وقواعد أخرى ،من شأهنا أن
تضبط عملية استنباط النتائج واملبادئ من تلك األحداث ،ضمن قالب علمي يقصيها عن سلطان الوهم
وشهوة اإلرادة النفسية ،التي يعرب عنها أمثال "وليم جيمس" بإرادة االعتقاد .من هذه القواعد :القياس
االستقرائي ،وقانون االلتزام بأنواعه املختلفة والدالالت بأنواعها"(.)7
هذا وقد أكد املؤلف يف مواضع كثرية من كتابه عىل رضورة التزام كاتب السرية بأن يقدم حممدا
صىل اهلل عليه وسلم من خالل اهلوية التي قدم نفسه هبا إىل أمته من حيث كونه نبيا ورسوال مبلغا عن اهلل
وحيه ودينه ،ال من حيث حاول بعض الكتاب تصويره بكونه زعيام سياسيا أو قائدا وطنيا أو رجل فكر
ومذهب أو مصلحا اجتامعيا(.)8
هذا هو سمت منهجه الذي سار عليه ،والذي جاء "عىل املنهج املدريس القائم عىل استنباط
القواعد واألحكام ،مبتعدا عن املنهج األديب التحليّل املجرد ،وإن كان لكل مز ّيته وفائدته"(.)9
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ثال ًثا:

أهم معامل فقه السرية يف الكتابني:
إن فقه الغزايل يتجىل يف حتليل النامذج البرشية بام يكشف أسباب ضالهلا ،وسبل هدايتها فتتم

تزكية النفس وإصالح املجتمع وهنضة األمم .عىل حني جاء فقه البوطي يستلهم النصوص بام ّ
جيّل احلكم
ويبسط األحكام ،ويميز اخلبيث من الطيب يف األصول والفروع يف شئون العقيدة والترشيع والسلوك.
كل ما تقدم يبني ويتضح ويرسخ يف ضوء الفقه الصحيح لسريته العظمى:
-1

فقه حتليل النامذج البرشية:
كانت خاصية حتليل النامذج البرشية بشفافية ودقة من أهم ما خص به حممد الغزايل يف "فقه

السرية" سواء ما تعلق من هذا بالعلم األعظم حممد صىل اهلل عليه وسلم ،أو بصحابته الكرام عىل تنوع
طبقاهتم ،أو بخصومه وأعدائه عىل تباعد دركاهتم.
أ-

مع صاحب السرية العظمى:
لقد بدأ بصاحب السرية العظمى صىل اهلل عليه وسلم حيث قرر يف سياق حتليل فرتة شبابه عليه

الصالة والسالم أن حممدا عليه الصالة والسالم عىل ما يملك من وسائل املتاع ما أثرت عنه قط شهوة
عارضة أو نزوة خادشة أو حكيت عنه مغامرة لنيل جاه أو اصطياد ثروة ،بل عىل العكس بدأت سريته
تومض يف أنحاء مكة بام امتاز به عىل أقرانه إن صحت اإلضافة من خالل عذبة وشامئل كريمة وفكر
راجح ومنطق صادق وهنج أمني .وليس رشف النفس أن تنتفي شهوة اإلنسان إىل احلياة أو توجد الشهوة
وتنتفي وسائل بلوغها ،بل الرشف أن تكون قوة العفاف أربى من نوازع اهلوى.
وقد كانت رجولة حممد صىل اهلل عليه وسلم يف القمة ،بيد أن قواه الروحية وصفاءه النفيس
جعال هذه الرجولة تزدان بمحامد األدب واالستقامة والقنوع .ثم إنه معاىف من العقد الكرهية التي تزين
للشباب تعشق العظمة عن طريق التظاهر والرياء أو تطلب الرياسة عن طريق املداهنة واشرتاء العواطف.
فإذا انضم هلذا كرهه الشديد لألصنام التي عكف عليها قومه ،وازدراؤه لألوهام واألهواء التي
تسود اجلزيرة وما وراءها ،وإدراكه أن احلق يشء آخر وراء هذه اخلرافات الغالبة تب ّينا الرس يف استئناسه
للجبال والفضاء واسرتاحته لرعي الغنم يف هذه األنحاء القصية ،مكتفيا بالقليل الذي يعود عليه من
كسبها"(.)10
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ب-

مع السابقني يف الشعب:
يقول الغزايل حملال نفوس السابقني الذين حرصوا يف شعب بني هاشم ثالث سنني حتى بلغ هبم

اجلهد أقصاه" .كان الدخول يف اإلسالم والبقاء عليه أبعد ما يكون عن التهمة .ربام اعتنق فريق من الناس
مبدأ ما عن صدق واقتناع ،وليس يمنعهم ذلك من التامس النفع به والتقدم من ورائه .أما أولئك السابقون
األولون فقد علموا أن فقدان املنافع وهالك املصالح اخلاصة أول ما يلقون من تضحية يف سبيل عقيدهتم.
وال أحسب شيئا يريب النفوس عىل التجرد كهذا التفاين يف احلق ،للحق ذاته ،ثم إن القرآن كان
صارما يف قمع املتاجرة بالعقائد واإلثراء عىل حساهبا والعلو يف األرض باسمها :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ"(.)11
ج-

بني الصادقني واملنافقني يف غزوة األحزاب:
عندما أحاط املرشكون باملدينة ،وحارصوها قريبا من عرشين ليلة ،واشتد البالء نافق ناس كثري

وتكلموا بكالم قبيح ورأى رسول اهلل ما بالناس من البالء والكرب ،فجعل يبرشهم بالنرص ،فكان عىل
أصحاب اإليامن الراسخ والنجدة الرائعة أن يكبتوا مظاهر القلق التي انبعثت وتكاثرت يف النفوس
اخلوارة اهللوعة ،وأن يشيعوا موجة من اإلقدام تقلب أو توقف نزعات اجلبن والرتدد التي بدت هنا
وهناك .وطبائع النفوس تتفاوت كثريا لدى األزمات العضوض .فمنها :اهلش الذي رسعان ما يذوب
وحيمله التيار معه كام حتمل املياه الغثاء واألوحال ،ومنها :الصلب الذي متر به العواصف املجتاحة،
فتنكرس حدهتا عىل متنه وتتحول رغوة خفيفة وزبدا.
أجل  ...من الناس من هيجم عىل الشدائد ليأخذها قبل أن تأخذه ،وعىل لسانه قول الشاعر:
تأخرت أستبقى احلياة فلم أجد لنفيس حياة مثل أن أتقدما
ُ
ومنهم من إذا مسه الفزع طاش لبه فوىل األدبار ،وكلام هاجه طلب احلياة وحب البقاء أوغل يف الفرار(.)12
د-

مع األنصار:
واألنصار يف تاريخ الدعوات مثل فريدة للرجال الذين تقوم هبم الرساالت العظمى ،حتى إذا

استوت عىل سوقها ،وجتاوزت أيام حمنتها ومؤنتها ،وتدلت ثامرها وخال جناها جاءت أيد غري أيدهيم
فقطعت ما تشتهي ،ومل تكتف بذلك بل لطمت أيدي الغارسني حتى ال تلقط من الثامر الساقطة قليال
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وال كثريا .وال ريب يف أن أولئك املتجردين هلل سوف يلقون جزاءهم األوىف ،وأن شأن الدنيا أنزل قدرا
من أن يأسى عليه رجل العقيدة( .)13لذا فلم يكن غريبا أن يأمر النبي صىل اهلل عليه وسلم عمه العباس
أن ينادي بصوته اجلهوري عند انكشاف املسلمني يف غزوة حنني :يا معرش األنصار! يا أصحاب البيعة يوم
احلديبية .لقد هداه احلق أن هيتف بأصحاب العقائد ورجال الفداء عند الصدام فهم وحدهم الذين تنجح
هبم الرساالت وتفرج الكروب .أما هذا الغثاء من العوام ،احلراص عىل الدنيا ،السعاة إىل املغانم فام يقوم
هبم أمر أو تثبت هبم قدم"(.)14
هـ-

حتى األطفال:
قال الغزايل معقبا عىل غزوة مؤتة" :والداللة التي تعلو عىل الريب يف هذه املعركة أن شجاعة

املسلمني وبسالتهم بلغتا حدا مل تعرفه أمة معارصة ،وقد أكسبهم هذا الروح العايل إقداما حقر أمامهم
كربياء األمم التي عاشت مع التاريخ دهرا ،تصول وجتول ال يقفها يشء .إن االستهتار باخلطر والطريان
إىل املوت ليس فروسية احتكرها الرجال املقاتلون وحدهم ،بل هي قوة غامرة قاهرة ،تعدت الرجال إىل
األطفال ،فأصبحت األمة كلها أمة كفاح غال عزيز.
وحسبك أن جيش مؤتة ملا عاد إىل املدينة قابله الصبية بصيحات االستنكار يقولون :يا فرار
فررتم يف سبيل؟ إن أولئك الصغار األغرار يرون انسحاب خالد ومن معه فرارا يقابل بحثو الرتاب.
أي جيل قوي نابه هذا اجليل الذي صنعه اإليامن باحلق؟
أي نجاح بلغته رسالة اإلسالم يف صياغة أولئك األطفال العظام؟
من آباؤهم ،من أمهاهتم؟ كيف كان اآلباء يربون؟ وكيف كان األمهات يدللن؟
إن مسلمة اليوم بحاجة ماسة إىل أن تعرف هذه الدروس"(.)15
و-

عن املؤلفة قلوهبم:
من أعجب ما أورده الغزايل من حتليل :ما قرره عقيب قسم يفء ُحنني حني بدا طمع الطلقاء

واألعراب احلديثي العهد باإلسالم" :والعجيب أن هؤالء الذين فروا عند الفزع ،أي ـ يف مستهل حنني ـ
هم الذين كثروا عند الطمع ،أي ـ عند قسم غنائمها ـ.

-13

املصدر نفسه ،ص .315

-14

املصدر نفسه ،ص .331

-15

املصدر نفسه ،ص .351

111

وشاء النبي أن يلطف معهم وينسى ماضيهم تكرما وتأليفا.
وماذا يصنع؟ إن يف الدنيا أقواما كثريين يقادون إىل احلق من بطوهنم ،ال من عقوهلم ،فكام هتدي
الدواب إىل طريقها بحزمة برسيم تظل متد إليها فمها حتى تدخل حظريهتا آمنة! فكذلك هذه األصناف
من البرش ،حتتاج إىل فنون من اإلغراء حتى تستأنس باإليامن ،وهتش له(.)16
ز-

عن األعراب البدو:
جيرنا حتليل الغزايل لنفسية "املؤلفة قلوهبم" إىل ما أورده عن معدن أكثر هؤالء البدو ،حيث

يقول" :أما البدو الضاربون حول املدينة وعىل طريق القوافل :فهم قوم مهل ،ال هيمهم يشء من قضايا
الكفر واإليامن ،إنام هيمهم اكتساب القوت من أي وجه ،واحلصول عليه ولو من طريق السلب والنهب".
"إن البدو جنس جاف غليظ ...وعلمهم بشئون الدنيا وحقوق اآلخرة يعيي املدرسني،
وقد بذل اإلسالم جهودا جبارة يف رفع مستواهم املادي واألديب(.)17
عىل أن األستاذ قد حلظ أن بعض هؤالء األميني إذا الح نور احلق قبالة بصائرهم كانوا أرسع من
غريهم إقباال عىل احلق واستجابة لندائه.
قرر هذا يف تعقيبه عىل إسالم وفد سعد بن بكر بعد حوار مبسط واع بني كبريهم ضامم بن ثعلبة
مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم عودته إىل قومه وإسالمهم بعد حوار معهم مل يستمر طويال.
ثم قال الغزايل معقبا" :ذاك وفد يمثل بساطة األميني يف منطقهم وسالمة طويتهم يف جدهلم
وتساؤهلم ،وخلو أذهاهنم من العقد التي تعرتض احلق يف مسيله السمح .وال نكران يف أن جهاد الدعوة
القديم له أثره يف الوصول إىل هذه النتائج الرسيعة(.)18
ح-

عن مكر اليهود:
حياول األستاذ رمحه اهلل أن جيد تعليال نفسيا يالئم موقف اليهود من النبي واإلسالم فيقرر" :إن

التغلغل يف فهم العواطف واملشاعر اإلنسانية يفرس كثريا من العواطف الغامضة .فام معنى أن يغضب
اليهود املوحدون كام يزعمون من انتصار اإلسالم عىل الرشك ،وبم يفرس حنوهم عىل القتىل من عبدة
األصنام وسعيهم احلثيث لتغليب كفة الوثنية عىل هذا الدين اجلديد؟!

-16

املصدر نفسه ،ص .331

-17

املصدر نفسه ،ص .901

-18

املصدر نفسه ،ص .311

111

إن التفسري الوحيد هلذا املوقف أن اليهود انقطعت صالهتم بمعنى الدين وأن سلوكهم العام
ٍ
تراث ساموي وأهنم ال يكرتثون بام يقرتب من عقيدة التوحيد أو أحكام التوراة ،ألن
ال يرتبط بام لدهيم من
هذه وتلك مؤخرة أمام شهواهتم الغالبة ،وأثرهتم الالزمة .ومن ثم شكك القرآن يف قيمة اإليامن الذي
يدعيه القوم" .ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ(.)19
كام يسجل صورة عامة لطبائع اليهود وسلوكياهتم يف املواقف املختلفة وهذا تعقيبا عىل موقف
رسول اهلل حني دنا من حصون بني قريظة ثم قال هلم" :يا إخوان القردة :هل أخزاكم اهلل وأنزل بكم
نقمته؟ فقالوا يا أبا القاسم ما كنت جهوال".
مصورا طبائع اليهود" :هذه خالل اليهودَ ...ي ْس َفهون إذا َأ ِمنوا ،ويقتلون
قال األستاذ رمحه اهلل
ّ
إذا قدروا ،ويذكّرون الناس باملثل العليا إذا َو ِجلوا ،ليستفيدوا منها وحدهم ال ليشء آخر .أما العهود:
فهي آخر يشء يف احلياة يقفون عنده"(.)20
-2

الغزايل وبرشية الرسول:
حيرص الغزايل عىل أن يربز الصفة العظمى ملحمد صىل اهلل عليه وسلم وهي كونه رسول اهلل مع

إثبات أسمى وأرقى صفات البرشية الكاملة ،مقررا يف الوقت ذاته "أن العبقرية شأن دون النبوة"(.)21
والغزايل يقر بإرهاصات النبوة يف عموم الربكة النبوية عىل حليمة السعدية ،وشق صدره
الرشيف يف طفولته عندها ،ويف حادثة رساقة بن مالك أثناء اهلجرة ،وصدع صخرة اخلندق التي أعيت
مجوع الصحابة ...وإخبار رسويل وايل اليمن من قبل كرسى بمرصعه  ...وغري هذا كثري يف كتابه.
وليس غريبا بعد هذا أن يستغرب الغزايل تفسري هيكل لإلرساء واملعراج حيث "اعتربه
استجامعا ذهنيا ونفسيا لوحدة الوجود ،من األزل إىل األبد يف فرتة من فرتات التألق النفساين الفذ الذي
اختص به برش نقي جليل مثل حممد صىل اهلل عليه وسلم".
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وبعد مناقشة دقيقة رفض الغزايل هذا الرأي وقرر" :أن اإلرساء واملعراج وقعا للرسول عليه
الصالة والسالم بشخصه يف طور بلغ الروح فيه قمة اإلرشاق ،وخفت فيه كثافة اجلسد حتى تفيص من
أغلب القوانني التي حتكمه"(.)22
فإذا قال الغزايل بعد هذا "ونحن ال نعلق كبري اهتامم ملعرفة الطريقة التي تم هبا اإلرساء
واملعراج"( )23فيجب أال يفهم عىل إنكار املعجزة واخلوارق ،ملا سبق من إثباته معجزة برصيح القول ،ثم
بتعقيبه اجلملة املومهة هذه بقوله" :كال األمرين حق ترك ثامره يف نفس الرسول صىل اهلل عليه وسلم
فاسرتاح إىل محد اخلالق ،وقل اكرتاثه لذم اهلمل من اجلاحدين واجلاهلني ،ثم نشط إىل متابعة الدعوة،
موقنا أن كل يوم يمر هبا هو خطوة إىل النرص القريب"(.)24
هذا وقد ورد له كالم حول أحاديث إخباره صىل اهلل عليه وسلم ببعض الغيوب سيام يف الفتن
واملالحم غري مسلم له .وإن أصاب حاق الصواب عند ما ذكر" :أن مقصد "النبي النذير" هنا هو التحذير
منها ،سيام فتنة ما يصيب تعاليم اإلسالم من ذبول واضمحالل" .وله حتليالت وتعليقات ق ّيمة يف هذا
السياق ال يصدر مثلها إال من مثله(.)25
عىل القارئ الواعي أن يدرك مرمى الغزايل من تقريره الشديد حني يقول" :إن حممدا صىل اهلل
عليه وسلم وصحبه تعلموا وع ّلموا ،وخاصموا وساملوا ،وانترصوا واهنزموا ،ومدوا شعاع دعوهتم إىل
اآلفاق ،وهم عىل كل شرب من األرض يكافحون ،مل ينخرم هلم قانون من قوانني األرض ،ومل تلن هلم سنة
من سنن احلياة ،بل إهنم تعبوا أكثر اما تعب أعداؤهم ،ومحلوا املغارم الباهظة يف سبيل رهبم"(.)26
جيب وضع هذا يف سياق وروده ،حيث حيذر الشيخ من االفتنان باخلوارق ،وانتظارها ،وعدها
غاية يف حد ذاهتا .خاصة ونحن يف زمن نام فيه املسلمون وأدلج أعداؤهم ،وقعدوا وهنض خصومهم
فكانوا جديرين بصيحة حتذير" :يا ويل مسلمي اليوم من انتظارهم خلوارق العادات يف دنيا كرشت عن
أنياهبا الستئصال شأفتهم"(.)27
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الغزايل وبيان منزلة السنة:
يتصل بام سبق موقف الغزايل من السنة املطهرة ،إذ إن له تعليقات متناثرة من مل يستجمعها

حييف عىل الرجل ،وربام يتهمه بام هو منها براء ،خاصة بعد ما أصدر قبل وفاته ببضع سنني كتابه السنة بني
أهل احلديث وأهل الفقه ،وقد بسط الغزايل موقفه هنا يف قوله" :القرآن هو قانون اإلسالم ،والسنة هي
تطبيقه ،واملسلم مكلف باحرتام هذا التطبيق تكلفيه باحرتام القانون نفسه ،وقد أعطى نب ّيه حق االتباع فيام
يأمر به وينهى عنه ،ألنه يف ذلك ال يصدر عن نفسه بل عن توجيه ربه ،فطاعته هي طاعة اهلل ،وليست
خضوعا أعمى لواحد من الناس ،قال اهلل عز وجل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ(.)28
"إال أن السنن املأثورة عرض هلا ما يوجب اليقظة يف تلقيها ،فليس كل ما ينسب إىل الرسول
عليه الصالة والسالم سنة تقبل ،وال كل ما صحت نسبته صح فهمه ،أو وضع موضعه .واملسلمون
مل يؤذوا من األحاديث املوضوعة قدر ما أوذوا من األحاديث التي أيسء فهمها ،واضطربت أوضاعها .إن
االشتغال بالسنة جيب أن ُحيظر عىل من مل يستجمع الرشوط التي جتعل مثل هذا االشتعال مفيدا لإلسالم
واملسلمني.
فال جيوز أن يشتغل بالسنة من مل يدرس علوم القرآن ،ويرضب فيها بسهم وافر ،فإن القرآن هو
الدستور األصيل لإلسالم ،وهو الذي حيدد بدقة تامة واجباته وحقوقه ويرتب التكاليف املنوطة به.
وجيب بعد رسوخ القدم يف فهم القرآن فهم ما يروى من السنن عىل وجهه احلق ،فخري ملن يقرص عن فهم
السنن أن حيبس لسانه يف فمه ،فال يقول :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم يسوق حديثا ال يعرف
املقصود منه؟ وإن كان يفهم عبارته الظاهرة وحدها.
إن قرص الباع يف السنة عىل كثرة االشتغال هبا أرض بتوجيه املسلمني ،وأشاع بينهم طائفة من
األحكام املبترسة والتقاليد الضيقة ،تنبو عنها روح القرآن والسنة وإن اعتمدت عىل حديث مل يفهم أو أثر
مل يفقه"(.)29
ويلخص املؤلف حال املسلمني جتاه الفقه الواعي لإلسالم فيقرر متحرسا" :هجر املسلمون
القرآن إىل األحاديث ،ثم هجروا األحاديث إىل أقوال األئمة ،ثم هجروا أقوال األئمة إىل أسلوب
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املقلدين ،ثم هجروا املقلدين وتزمتهم إىل اجلهال وختبطهم .وكان تقهقر الفكر اإلسالمي عىل هذا النحو
وباال عىل اإلسالم وأهله(.)30
معامل فقه السرية عند البوطي:
تكاثرت تلك األحكام املستنبطة من فقه البوطي لسرية النبي صىل اهلل عليه وسلم حتى جتاوزت
املعني بشأن الدعوة ،واجلهاد ،وشامئله صىل اهلل عليه وسلم.
املائة ،وغريض هنا أن أرصد بعضها
ّ
-1

يف شأن الدعوة:
اجتهد البوطي يف استنباطه أحكاما وحكام إليثار الرسية يف بدء دعوته صىل اهلل عليه وسلم

فذكر " :أن تكتم النبي صىل اهلل عليه وسلم يف دعوته لإلسالم خالل هذه السنوات األوىل مل يكن بسبب
اخلوف عىل نفسه ،ألنه كان يوقن بأن اإلله الذي ابتعثه وكلفه هبذه الدعوة قادر عىل أن حيميه ويعصمه من
الناس .وإنام فعل هذا تعليام للدعاة من بعده ،وإرشادا هلم إىل مرشوعية األخذ باحليطة واألسباب
الظاهرة ،وما يقرره التفكري والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إىل غايات
الدعوة وأهدافها .وبناء عىل ذلك :فإنه جيوز ألصحاب الدعوة اإلسالمية يف كل عرص أن يستعملوا املرونة
يف كيفية الدعوة من حيث التكتم واجلهر ،أو اللني والقوة ،حسبام يقتضيه الظرف وحال العرص الذي
يعيشون فيه ،وهي مرونة حددهتا الرشيعة اإلسالمية.
واخلالصة :أنه جتب املساملة أو اإلرسار بالدعوة إذا كان اجلهر أو القتال يرض هبا ،وال جيوز
اإلرسار يف الدعوة إذا أمكن اجلهر هبا وكان ذلك مفيدا ،وال جتوز املساملة مع الظاملني واملرتبصني هبا إذا
توفرت أسباب القوة والدفاع عنها"(.)31
كام يستنبط حكام ملزما للدعاة من هجرة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل الطائف ،خاصة
ما فعله زيد بن حارثة مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فذكر أن فيام كان يفعله زيد بن حارثة ريض اهلل
عنه من وقاية للرسول صىل اهلل عليه وسلم بنفسه من حجارة السفهاء ،حتى إنه شج يف رأسه عدة شجاج
نموذج ملا ينبغي أن يكون عليه حال املسلم بالنسبة لقائد الدعوة من محايته له بنفسه ودفاعه عنه ،وإن
اقتىض ذلك التضحية بحياته.
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هكذا كانت حال الصحابة ريض اهلل عنهم بالنسبة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ولئن كان
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم غري موجود اليوم بيننا فال يتصور الدفاع عنه عىل النحو الذي كان يفعله
أصحابه ريض اهلل عنهم فإن ذلك يتحقق عىل نحو آخر .هو أال نضن عىل أنفسنا باملحن والعذاب يف سبيل
الدعوة اإلسالمية ،وأن نسهم بيشء من حتمل اجلهود واملشاق التي حتملها النبي عليه الصالة
والسالم(.)32
ثم إن هناك كثريا من األحكام املستنبطة يف سياق الدعوة يف مرحلة اجلهر هبا ص  ،13ومرحلة
اإليذاء  ، 11ومرحلة إغراءات قريش التي ساوموا هبا النبي صىل اهلل عليه وسلم لرتك الدعوة ،79
وحصار الشعب  ،77وهجرة احلبشة  ،19وقاعدة احلاكمية هلل ص  ،913وفرضية الدعوة عىل كل مسلم
راشد ص .571 ،591 ،595
-2

يف أحكام اجلهاد:
أكثر ما ذكره البوطي من أحكام مستنبطة من فقهه ألحداث السرية كان متعلقا باجلهاد،

وقد وقف كثريا عند جزئيات تتعلق بوجوب مواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين  ،515 ،535وتفصيله
أحكام جهاد الدفع وجهاد الطلب  ،350 ،913 ،991 ،511وأحكام دقيقة تتعلق بالشورى يف إدارة
املعارك  ،991 ،511 ،511وقضايا الصلح واملعاهدات  510وسوف نلحظ من عرض بعض هذه
املباحث أن البوطي حفظه اهلل قد شغل هبذا األمر كثريا بام تفرد به عن الغزايل.
تدبر عظمة ما استنبطه البوطي من منارصة األنصار للمهاجرين وإخالص املواالة واملعاداة يف
اهلل ،يقول حفظه اهلل:
ثم إنه ُيستنبط من مرشوعية هذه اهلجرة حكامن رشعيان:
 -5وجوب اهلجرة من دار احلرب إىل دار اإلسالم.
 -9وجوب نرصة املسلمني بعضهم لبعضهم مهام اختلفت ديارهم وبالدهم ما دام ذلك امكنا ،فقد اتفق
العلامء واألئمة عىل أن املسلمني إذا قدروا عىل استنقاذ املستضعفني أو املأسورين أو املظلومني من
إخواهنم املسلمني يف أي جهة من جهات األرض ،ثم مل يفعلوا ذلك فقد باؤوا بإثم كبري.
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وال ريب أن تطبيق مثل هذه التعاليم اإلهلية هو أساس نرصة املسلمني يف كل عرص وزمن،
كام أن إمهاهلم هلا ،وانرصافهم إىل ما خيالفها هو أساس ما نراه اليوم من ضعفهم وتفككهم وتألب أعدائهم
عليهم من كل جهة وصوب(.)33
ويف استشارة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف غزويت بدر وأحد وصلح احلديبية تدبر البوطي
فاستنبط قواعد عامة حتكم هذا املبدأ اخلطري يف تدبري أمور املسلمني يف شئون احلرب والسلم ،وقد قرر:
"التزامه صىل اهلل عليه وسلم بمبدأ التشاور مع أصحابه .وإذا استعرضنا حياته صىل اهلل عليه وسلم وجدنا
أنه كان يلتزم هذا املبدأ يف كل أمر ال نص فيه من كالم اهلل تعاىل اما له عالقة بالتدبري والسياسة الرشعية.
ومن أجل هذا أمجع املسلمون عىل أن الشورى يف كل ما مل يثبت فيه نص ملزم من كتاب أو سنة أساس
ترشيعي دائم ال جيوز إمهاله .أما ما ثبت فيه نص من الكتاب أو حديث من السنة أبرم به الرسول صىل اهلل
عليه وسلم حكمه فال شأن للشورى فيه ،وال ينبغي أن يقيض عليه بأي سلطان"(.)34
وزاد يف فقهه صلح احلديبية ،حيث كان للوحي مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم شأن غري ما أشار
به مجوع أصحابه أن الشورى يف الرشيعة اإلسالمية مرشوعة ولكنها ليست ملزمة ،وإنام احلكمة منها استخراج
وجوه الرأي عند املسلمني ،والبحث عن مصلحة قد خيتص بعلمها بعضهم دون بعض ،أو استطابة نفوسهم.
فإذا وجد احلاكم يف آرائهم ما سكنت نفسه إليه عىل ضوء دالئل الرشيعة اإلسالمية وأحكامها أخذ به ،وإال كان
له أن يأخذ بام شاء برشط أن ال خيالف نصا يف كتاب وال سنة وال إمجاعا للمسلمني(.)35
ويف شأن الصلح واملعاهدات مع غري املسلمني يستنبط األستاذ:
خضوع حاالت الغزو واملعاهدات والصلح بني املسلمني وغريهم ملا يسميه بالسياسة الرشعية،
أو ما يسميه بعضهم بـ "حكم اإلمامة".
وبيان ذلك أن مرشوعية فرض اجلهاد من حيث األصل حكم تبليغي ال خيضع ألي نسخ
أو تبديل ،كام أن أصل مرشوعية الصلح واملعاهدات ثابت ال جيوز إبطاله أو اجتثاثه من أحكام الرشيعة
اإلسالمية ،غري أن جزئيات الصور التطبيقية املختلفة لذلك ختضع لظروف الزمان واملكان وحالة
املسلمني وحالة أعدائهم .وامليزان املحكم يف ذلك إنام هو بصرية اإلمام املتدين العادل ،وسياسة احلاكم
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املتبحر يف أحكام الدين ،وجترد يف القصد ،إىل جانب اعتامد دائم عىل مشاورة املسلمني واالستفادة من
خرباهتم وآرائهم املختلفة(.)36
ومن القضايا التي تتعلق باجلهاد:
جواز االستعانة بالكفار ،وقد تعرض هلذا يف ص  910 ،991 ،517حيث قرر يف املوضع
األخري" :أن االستعانة بالكفار تنقسم إىل نوعني":
النوع األول:

االستعانة بأشخاص منهم للقتال مع املسلمني .إنه جائز إذا دعت احلاجة إليه

واطمأن املسلمون إىل صدق وأمانة أولئك الذين سيقاتلون معهم .وقد نقل األستاذ يف موضع سابق
ص 517قول الشافعي ريض اهلل عنه" :إن رأى اإلمام أن الكافر حسن الرأي واألمانة يف املسلمني وكانت
احلاجة داعية إىل االستعانة به جاز وإال فال".
النوع الثاين:

االستعانة ببعض امتلكاهتم كالسالح وأنواع العدة ،وال خالف أن ذلك جائز برشط

أال يكون فيه خدش لكرامة املسلمني وأال يتسبب عن ذلك دخول املسلمني حتت سلطان غريهم أو تركهم
لبعض واجباهتم وفروضهم الدينية(.)37
راب ًعا:

بني األستاذين اشرتاك واختصاص:
اتضح من العرض السابق أن اتفاق األستاذين يف العنوان ليس من قبيل املتابعة بقدر ما هو تعبري

دقيق مقصود لدى الفاضلني ،وأعتقد أهنام التزما بالداللة الدقيقة للكلمة يف العربية ،حيث إهنا تعني
"الفهم الدقيق املستنبط من دالالت النصوص دون الوقوف عند املعاين الظاهرة لأللفاظ".
فكال األستاذين قد جتاوز رسد حقائق السرية وأخبارها الصادقة إىل استنباط احلكم واألحكام،
وإفادة العرب والدروس النافعة يف اجلوانب التي رأيا فيها خلال من أحوال املسلمني اآلن يف عرص بات
مشحونا بام يطرد النوم عن عيون العقالء.
ولقد كان كل من األستاذين علام يف اجتاهه ،حيث اجتهدا يف أن جيعال من درس السرية مدرسة
لتخريج أجيال من املسلمني ،جتمع بني معرفتها بأحداث السرية املباركة إمجاال وتفصيال وبني فقهها لروح
هذه األحداث وأرسارها الكامنة ودروسها النافعة ومنارها الذي جيب أن يستيضء به كافة املسلمني:
أفرادا وجمتمعات ودوال يف كافة دروب احلياة اخلاصة والعامة.
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كتب الغزايل كتابه وهو يف محية جارفة ،نزاعة إىل إيقاظ سبات املجتمعات الغافلة ،واستنهاض
اهلمم املعطلة ،التي اكتفت بالتعلق بالقشور واملظاهر ،وغفلت عن اللباب واحلقائق ،فاجتهد األستاذ يف
اإليقاظ والتنبيه واإلنذار والزجر بام وفق يف أكثره.
وإن جتاوز أحيانا بام عده غري قليل من أهل العلم غلوا يف هذا االجتاه مثل تفسريه أحاديث
األخبار بالفتن واملالحم عىل أهنا من األملعية والتفرس ص  ،11 ،11وكذا يف شأن انخرام قوانني األرض
للنبي وأصحابه ص  ،13ومنهجه يف التعامل مع السنة  ،51-55ومنزلة السنة من الكتاب الكريم .10-33
وإذا كان البوطي قد شارك سلفه يف كربيات فضائله وسلم اما أخذ عليه إال أنه شغل كثريا
بالدمدمة عىل مدرسة اجتهدت يف درس السرية عىل منهج اقتنعت آنذاك أن فيه خريا ألبناء اإلسالم من
حيث تقرير كامل العظمة املحمدية بني عظامء التاريخ مع إقرارهم مجيعا أن نبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم
منقبة تفرد هبا عمن حازوا بعض الفضائل التي أثبتت أسامءهم يف سجل اخلالدين.
وهؤالء الكتاب وإن أحصيت عليهم سقطات إال أهنم ربام يعذرون حينام كتبوا بأن أعينهم
كانت جتاه قراء ال جيدي معهم سوى هذا املنهج .والذي يكتب هبذه الروح يغلب بام غلب عىل القوم،
اللهم إال إذا كان قد اكتملت لديه مقومات العامل املسلم رواية ودراية واجتمعت لديه حماسن مدارس
الرشقيني والغربيني ،كام هو عند حممد عبد اهلل دراز ومالك بن نبي وعبد احلليم حممود ونظرائهم يف كافة
بالد اإلسالم ،رمحهم اهلل أمجعني.
بقيت اإلشارة إىل أن كتاب البوطي قد أفاد من الغزايل بال ريب( ،)38ثم إنه وإن مل يرصح باسمه
قط إال أن بعض تقريراته جاءت كأهنا رد عليه مثل :ميزان قبول األخبار عنده ص  ،11وتفصيل القول عن
املعجزات ص  ،559-501 ،55 ،59وكذا يف فقه أحاديث مشاركة النساء يف الغزو واجلهاد .915
هذا وقد كثرت استطرادات البوطي الفقهية حتى بسطت عرشات املسائل ،بل املباحث
والقضايا الفقهية املحضة ،حتى اضطر املؤلف حفظه اهلل إىل تذييل كتابه بفهرس للموضوعات الفقهية
استغرق أربع صفحات.
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مثل :احلديث عن حال العرب قبل اإلسالم ،ص  ،39وفقه داللة شق الصدر ،ص  ،11ومجع الرسول بني
الكامالت الرشعية مع النبوة ،ص  ،10وفقه دالالت تعظيم الكعبة ،ص .11

111

فهل يل بعد هذا أن أقرر يف خامتة البحث:
أن فقه السرية للغزايل هو فقه للكليات من القواعد العامة التي تضبط أطر الدعوة واجلهاد،
واحلكم واملعاهدات ومعاملة غري املسلمني.
وأن فقه السرية النبوية للبوطي هو فقه للجزئيات املتمثلة( )39يف أحكام تفصيلية تتعلق بأبواب
الصالة واحلج والنكاح والربا واجلنايات واحلجاب والتصوير ومصافحة األجنبيات والسحر ومرشوعية
الرقي ووجوب هدم األوثان والتامثيل واحلجر واألهلية والنذور.
حتى عندما تكلم األستاذ حفظه اهلل عن اجلهاد والصلح واملعاهدات واإلمامة الكربى وهي
أمور عامة كلية نجده قد اجته يف سياقاهتا إىل إيراد أحكام جزئية شملت أربعني مسألة فرعية(.)40
وختاما فإين ألعتقد جازما أن كال األستاذين قد اجتهد يف توظيف خري ما يف طاقاته الوهبية
والكسبية لتحبري سرية سيد األولني واآلخرين صىل اهلل عليه وسلم ،ثم بعد استفراغ جهده اجلاهد عاد كل
منهام ليسجل عىل نفسه شهادة عجز وتقصري ،حيث يقول الغزايل" :إين أعتذر عن تقصريي يف إيفاء هذا
املوضوع حقه ،فشأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كبري ،واإلبانة عن سريته حتتاج إىل نفس ّ
أرق ،وذكاء
أنفذ"(.)41
وحيث يقول البوطي" :وإن كنت أعلم أنني مل أستوف البحث حقه ،ومل أعالج كل ما ينبغي
معاجلته .ومر ّد هذا أوال إىل عجزي وقصوري"(.)42
ويف هذا داللة جلية قوية عىل أنه مهام عظمت دالء الكاتبني يف سرية إمام املرسلني فإهنا مل تنل إال
غيضا من فيض هنرها العذب السلسبيل ،وملا تزل السرية املباركة تنادي عىل العلامء الربرة بنبيهم العظيم
بأن جيددوا النظر واالستنباط بام يل ّبي حاجات املسلمني ونوازهلم يف كل زمان ومكان ،وبام يمأل قلوهبم
وعقوهلم حبا وتعظيام لسيد الثقلني صىل اهلل عليه وسلم وبام يزين هلم االهتداء واالقتداء بسريته وسنته يف
كافة مناحي احلياة اخلاصة والعامة .وتلك غاية الغايات لكل دراسة نبوية سديدة راشدة.
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استأنست يف هذا التقرير بام سمعته من أن الشيخ الغزايل رمحه اهلل كان إذا سئل عن بعض املسائل الفقهية يف ندوة
حيرضها د .القرضاوي حفظه اهلل أحال إليه السؤال ،وقال :الشيخ يوسف أعلم مني بجزئيات الفقه.
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انظر :البوطي ،فقه السرية ،فهرس املوضوعات الفقهية ،ص .375
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الغزايل ،فقه السرية ،تقديم الطبعة السادسة5111 ،م ،ص .50
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البوطي ،فقه السرية ،تقدمة ،طبع 5377هـ5117/م ،ص .7
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