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لقد منح امل�ستعرب وع��امل الإ�سالميات توما�س ب��اور ،حامل
جائزة «اليبنيت�س جوتفريد فلهيلم» مفهوم الت�سامح امللتب�س
باعتباره خ�صلة للعامل الإ�سالمي .وباخت�صار �شديد ،يقول
املفهوم ب�أن الغمو�ض والتعار�ض والالمفهوم يف �سلوك التاريخ
الإ���س�لام��ي ال ي��ع�� ّد خ�صلة �سيئة ي��ج��ب ب��ال�����ض��رورة جتنبها.
على العك�س من ذلك ف���إن وج��ود تف�سريات متعددة وخمتلفة
تع ّد قيمة كبرية يف حد ذاتها ،وخ�ير مثال على ذل��ك العبارة
الكال�سيكية «واهلل �أع��ل��م» و»واهلل خ�ير ال��ع��ارف�ين» .ه��ذا يعني
منح جمال �أو�سع ملزيد من التف�سريات بالقول« :لقد قدمنا
�أف�����ض��ل م��ا ع��ن��دن��ا ،لكن يف النهاية نحن ب�شر منتلك ق��درات
حم��دودة ،مما قد ي���ؤدي بنا �إىل ارتكاب �أخطاء و�سوء فهم يف
�أعمالنا».
الق�سم الثاين :م�ساهمة تنويرية يف الأديان املقارنة
ي�ضم الق�سم ال��ث��اين م��ن ه��ذا الكتاب ث�لاث درا���س��ات مطولة
ل��ث�لاث��ة ع��ل��م��اء �أمل���ان متخ�ص�صني يف ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة.
ف��ف��ي درا����س���ة ت��ور���س�تن غ�يرال��د ���ش��ن��اي��در���س Thorsten
« Gerald Schneidersملحة تاريخية عن تف�سري
ال��ق��ر�آن» ت��ن��اول الكاتب فيها ال��ت���أث�يرات الزمكانية على فهم
ال��ق��ر�آن ،و�أه���م كتب التف�سري الكال�سيكي وامل��ع��ا���ص��ر للقر�آن
وعنا�صرها ،وتاريخ �أهم ترجمات معاين القر�آن �إىل الأملانية.
�أمّا امل�ستعربة �أجنليكا نويفرت Angelika Neuwirth
فقد جاءت درا�ستها خمتزلة �إىل حد ما بعنوان «تف�سري القر�آن
بني علم الدين واال�ست�شراق» .وجاءت الدرا�سة الثالثة بعنوان
«ح�ضور الإ�سالم يف الإذاع��ة الأملانية «ل�سب�ستيان �إجنلرب�شت
 .Sebastian Engelbrechtومن املوا�ضيع التي
تناولها الباحث يف درا���س��ت��ه ه��ذه ال�سياق الديني والقانوين
وال�سيا�سي وال�صحفي للتف�سري القر�آين ،و�صورة امل�سلمني يف
الإع�لام الناطق باللغة الأملانية .وقد دعا الباحث �إىل وجوب
ع��م��ل امل�سلمني ع��ل��ى تف�سري و���ش��رح ال���ق���ر�آن ،ك��م��ا حت���دث عن
الت�أثريات الزمنية على فهم القر�آن (مو�ضوع العنف مثال)،
ف�إ�شكالية التطور احلالية تكمن يف الراديكالية ،والراديكاليون
امل��ت�����ش��ددون مي��ي��ل��ون �إىل ف��ه��م ال��ق��ر�آن يف زم��ن ت�شكل الن�ص،
فيحاولون �إحياء املا�ضي يف مثاليته الأخالقية وي�سقطونها
على احلا�ضر ،وهذا ي�ؤدي �إىل مفارقة تاريخية تن�ضوي على
فكرة املجتمعات التي تتطور مع تطور الدين ،فيحيد فهمهم
ال��دي��ن��ي ع��ن ال��ق��وان�ين املعا�صرة الأخ�لاق��ي��ة والفكرية ب�شكل
كبري (الزمن احلجري للإ�سالم).
�إن ال��ه��دف م��ن ال��ك��ت��اب ه��و الإخ���ب���ار ،وال��ت��ن��وي��ر ،وامل�لاح��ظ��ة
امل��ت��ع��ددة ،وم��واج��ه��ة التخوفات م��ن الآراء املرت�سخة م�سبقاً،
فالكثريون يتحدثون ع��ن ال��ق��ر�آن ،ولكن القليلني ق���ر�ؤوه �أو
اهتموا حتى ب�سياق ن�صه الثيولوجي .رغم ذلك يعرتف من�سق
هذا الكتاب فيلي �شتويل  Willi Steulعلى �أنه ال يوجد
مو�ضوع مركب و�صعب يهتم به اجلمهور بقوة م�ستقبال مثل
اهتمامه بالتطورات املرتبطة بالكلمة ال�سحرية «الإ�سالم».
وي�صبو كتاب «تف�سري القر�آن ،م�ساهمة يف التنوير» �إىل ترتيب
و�شرح وتبليغ القر�آن .فقد قام علماء متخ�ص�صون يف العلوم
الإ�سالمية ب�شرح وتف�سري �آيات قر�آنية خمتارة� ،إذ منهجهم يف
ذلك و�ضعها يف �إطارها و�سياقها التاريخي .ومن بني �أهداف
هذا الكتاب منع �سوء ا�ستعمال الكتاب املقد�س ،وامل�ساهمة يف
التنوير الديني� .إننا نتحدث يف القر�آن عن»�صور �إ�شكالية» �إذ

�إن هناك �إ�سالميني ي�ستعملون ن�صو�صاً قر�آنية لكي ي�برروا
بها �سلوكهم .كما يلج�أ معادون للإ�سالم �إىل الن�صو�ص نف�سها
لكي يظهروا ما ي�سمونه التخلف ال�شامل للدين.
�إن �أه���م ���س���ؤال ي��ط��رح يف م��ا يتعلق الأم����ر ب��امل��و���ض��وع و�ضمن
ه��ذا امل�����ش��روع ه��و ال��ت��ايل :ه��ل ب��ه��ذا ال��ك��ت��اب «تف�سري ال��ق��ر�آن،
م�ساهمة يف التنوير» ميكن �أن ت�صبح النقا�شات الأمل��ان��ي��ة يف
جم��ال ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة وت��ل��ق��ى م��ع��اين ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي
مو�ضوعية؟ �إن ه��ذا املطلب هو مطلب رئي�س ،لأن��ه هو غاية
ه��ذا الكتاب .ويعتقد امل�شرفون على ه��ذا الكتاب ب���أن الكثري
من النا�س الذين يريدون �أن ينظروا �إىل القر�آن و�إىل الدين
الإ�سالمي ب�شكل مو�ضوعي ،عليهم �أن يرجعوا �إىل هذا الكتاب
والنظر فيه .وبخ�صو�ص الكثري م��ن النا�س ال��ذي��ن يريدون
النظر �إىل القر�آن و�إىل الإ�سالم ب�شكل غري مو�ضوعي ف�إنهم
لن يجدوا غايتهم يف هذا الكتاب.
�إن ه��ذا الكتاب فيه حداثة وجتديد يف ع��امل الكتب الأملانية،
ف��ق��د مت اخ��ت��ي��ار ن�����ص��و���ص ق�����ص�يرة م��رت��ب��ط��ة ب�����س��ور حم���ددة
وب��امل��و���ض��وع امل��ط��ل��وب يف الآي���ة م��ن ط��رف ع��ل��م��اء م�شهود لهم
يف ه��ذا امل��ج��ال م��ن ك��ل ال��ع��امل .ولي�س مطلوبا �أن ي��ق��ر�أ امل��رء
الكتاب من �أول �صفحة �إىل �آخرها .وميكن للمرء �أن يبحث يف
الكتاب عما يحتاج �إليه وما هو �ضروري الهتماماته باتباعه
للمنهج املو�ضوعاتي ،فقد قام م�ؤلفو الكتاب بت�صنيفه ح�سب
املو�ضوعات :مو�ضوع �سيا�سي ،موا�ضيع دينية �أو ك��ان الأم��ر
يتعلق باملو�ضوع الكبري وهو العنف.
ترتيب �آيات القر�آن يف ال�سياق التاريخي
ميكن تو�ضيح ه��ذه امل�س�ألة م��ن خ�لال مو�ضوع العنف ال��ذي
تطرق له الباحثون امل�ساهمون يف ه��ذا الكتاب� ،إن ما ي�سميه
ال��ك��ت��اب الآي����ات امل��ل��غ��زة  Skandalverseال��ت��ي �سمع
عنها الكل و�شكلت عند البع�ض �إ�شكالية مثل الآي��ة الكرمية
«اقتلوهم حيث ثقفتموهم» (ال��ب��ق��رةTötet ihr, )192 ،
 ،wo sie findetف��م��ن ج��ه��ة ا���س��ت��ع��م��ل الإ���س�لام��ي��ون
هذه الآية لكي ميار�سوا العنف وي�برروا وح�شيتهم و�أعمالهم
الإره���اب���ي���ة ،ل��ك��ن �أع�����داء الإ����س�ل�ام ا���س��ت��ع��م��ل��وه��ا ب���دوره���م لكي
يربهنوا على �أن الإ�سالم دين ي�ستحق اللوم ويجب حماربته.
ومن ناحية �أخرى يتعلق الأمر مب�س�ألة كيفية و�ضع هذه الآية

يف ال�سياق ال�صحيح ،ولهذا فقد �سلك علما�ؤنا منظورا �آخر يف
تف�سريها ،ف��الآي��ات القر�آنية نزلت يف �إط��ار و�ضعية تاريخية
معينة لكي تن�شر الإميان .وهنا ي�شري العلماء �إىل م�س�ألة هي
�أن��ه يف ذل��ك ال��وق��ت ك��ان ج��دال ب�ين حممد النبي ال��ذي �أ�س�س
يف ال��وق��ت ذات��ه جمتمعاً ج��دي��دًا وال��ذي يجب �أي�ضا �أن يثبته
ع�سكريا و�سيا�سيا يف �شبه اجلزيرة العربية وبني قري�ش .ف�إذا
كنا �سنت�صور املجتمع القبلي -باملقابل نتحدث عن الأم��ة يف
ال�����س��ي��اق الأوروب������ي ،-ف��ق��د خ��ل��ق ه���ذا الأم����ر ���ص��راع��ا ب�ين ه��ذه
القبائل على ال�سلطة .ويقول الكثريون �إن هذه الآيات �صاحلة
فقط لذلك الزمن ولي�س لها ت�أثري كوين و�صالحية ممتدة
ب�شكل عام.
�إذاً فقد كان هذا الكتاب «تف�سري القر�آن ،م�ساهمة يف التنوير»
ث��م��رة ل��ل��درو���س ال��ع��ام��ة ال��ت��ي اح��ت��ك ف��ي��ه��ا امل�����س��ت��م��ع وال��ق��ارئ
الأمل����اين اح��ت��ك��اك��ا ي��وم��ي��ا م��ب��ا���ش��را م��ع م��ع��اين ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي
ف��ر���ص��ة ل��ل��ت���أك��ي��د م��ن ج��دي��د ،ع��ل��ى احل��اج��ة امل��ا���س��ة مل��ث��ل ه��ذه
امل�شاريع الفكرية واحل��واري��ة املنفتحة على الثقافات وعلى
الأديان.
وقد ق�سم هذا التف�سري �إىل حلقات كل واحدة منها ت�شمل �آيات
خمتارة من القر�آن ،جُ عل لكل حلقة متهيد يتطرق فيه عامل
الدين مل�ضمون الآي��ة �أو مو�ضوعها العام ،ثم يعر�ض لل�سياق
ال��ذي ورد فيه وارتباطه مبا قبله من ال��ق��ر�آن ،ب�أ�سلوب �شيق
و���س��ه��ل ،م�ب�رزا �أوج���ه التنا�سب ب�ين الآي����ات ،وق���د اح�ت�رز من
امل�صطلحات العلمية والفقهية ال��ت��ي ميكن �أن تعيق عملية
التوا�صل والفهم على املتلقي الأملاين .هكذا ميكننا �أن ن�ستنتج
�أه��م املنهجيات التي اتبعها امل�ساهمون يف ه��ذا ال��ك��ت��اب .فقد
عملوا على �إع��ان��ة ال�سامع على الفهم م��ن خ�لال اال�ستهالل
ب�شرح مو�ضوع الن�ص القر�آين .كما �أنهم افرت�ضوا وجود وحدة
مو�ضوعية ل�ل�آي��ات امل��درو���س��ة .واعتنوا ب���أوج��ه الت�شابه بينها
م�ستعينني يف ذل��ك مبنهج «التف�سري املو�ضوعي» حني �أوردوا
الآيات القر�آنية التي تتحدث يف مو�ضوع الآية املف�سرة نف�سها،
ومقارنة الآيات القر�آنية الواردة يف كل مو�ضوع مو�ضوع ،وكل
ميدان ميدان� ،إعماال ملبد أ� التكامل الذي مييز كتاب اهلل .وقد
احرتز الباحثون من امل�صطلحات العلمية والفقهية ،وجتنبوا
اللغة ال�صعبة ،واتبعوا الأ�سلوب املي�سر يف بيان معاين القر�آن
من خالل االهتمام بالق�ضايا الواقعية ،وبهموم النا�س املعا�شة
واعتماد االخت�صار والإيجاز مبا يتوافق والأ�سلوب ال�صحفي
الإذاعي.
�إن ح�����ض��ور ال��ط��اب��ع ال�ترب��وي وال���ه��� ّم الإ����ص�ل�اح���ي وال��غ��ر���ض
التنويري يف هذا الكتاب ،ي�ؤكد على اهتمام الأو�ساط الثقافية
الأملانية باحلوار مع الإ�سالم من خالل عملهم اجلاد يف فهم
معاين القر�آن الكرمي ودفع �شبهة الإرهاب والعنف عنه.

------------------------------الكتاب :تف�سري القر�آن ،م�ساهمة يف التنوير.
ال���ك���ات���ب :ت��ن�����س��ي��ق ف��ي��ل��ي ���ش��ت��وي��ل ،جم��م��وع��ة من
امل�ؤلفني.
النا�شر :زوركامب ( �297صفحة).2017 ،
اللغة :اللغة الأملانية.
* باحث يف الدرا�سات الأملانية ،الرباط
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تفسير القرآن؛ مساهمة في التنوير.

مجموعة من المؤلفين (تنسيق فيلي شتويل)
رضوان ضاوي *
التنوير واحلوار ينبعث من الإذاعة
�أ�صل هذا الكتاب برنامج �شهري يف راديو �أملانيا ،ا�ستمر ملا يقارب ال�سنتني وكانت �آخر حلقة يف �سبتمرب  .2016وحتول هذا الربنامج �إىل كتاب يف التف�سري املي�سر باللغة
الأملانية.وقد �سبقت هذه التجربة جتارب عديدة يف هذا املجال من بينها كتاب قول على قول امل�ؤلف» لـ ح�سني �سعيد الكرمي الذي كان �أ�صله برناجما يحمل اال�سم
نف�سه وكان يذاع على �أثري �إذاعة بي بي �سي ،وكتاب «التي�سري يف التف�سري» وكتاب «اللغة الفرن�سية �أو الكتاب الفرنكفونيون» على �إذاعة ميدي 1املغربية .اجلدير
بالذكر �أنّ هناك جتربة فريدة يف �صلب مو�ضوع الكتاب هي الربنامج التف�سريي املغربي «التي�سري يف �أحاديث التف�سري» لل�شيخ املكي النا�صري ( ،)1985الذي �صدر
يف �ستة �أجزاء.
يع ّد التف�سري الإذاع���ي م��ن �أح���دث الو�سائل لتقريب ال��ق��ر�آن
ال���ك���رمي �إىل ع��ق��ول وق���ل���وب امل��ه��ت��م�ين وامل��ت��ل��ق�ين ،وق���د �أح���رز
الربنامج التف�سريي «تف�سري القر�آن» Koran erklärt
 ،ال��ذي ك��ان �أول ب��ث ل��ه على �أث�ير �إذاع���ة �أمل��ان��ي��ا يف �سنة 2015
وتعلقت به �أ�سماع النا�س من �أملانيا �أميا تعلق ل�صبغته الرتبوية
وطابعه الإ�صالحي البارز ،على اهتمام الأمل��ان ،فبح�سب �آراء
امل�ستمعني الأملان ال ميكن وجود برنامج �أكرث نفعاً وروعة من
هذا الربنامج يف الدنيا.
وت��ق��وم ف��ك��رة ال�برن��ام��ج ع��ل��ى ق��ي��ام متخ�ص�صني يف الإ���س�لام
بتف�سري �آيات قر�آنية خمتارة من القر�آن ،يتم تقدميها �ضمن
�إط��اره��ا ال��ت��اري��خ��ي .ل��ق��د ب���د�أ ال��ن��ا���س ي��ت��ح��دث��ون ع��ن ال��ق��ر�آن،
لكنهم ي��ري��دون �أي�ضا �أن يفهموه .وال ميكن فهم ال��ق��ر�آن �إال
�ضمن �سياقه التاريخي.
ً
كانت ردود الفعل �أ�سا�سا على هذه ال�سل�سلة الإذاعية �إيجابية
�إىل حد الده�شة ،فقد و�صل الكثري من التهاين املخل�صة �إىل
حمرري الربنامج لطرحهم هذه ال�سل�سلة ،فهو �أمر مطلوب
وجت���رب���ة مي��ك��ن �أن ت��ع��م��م ع��ل��ى الإجن���ي���ل وع��ل��ى ب��اق��ي ال��ك��ت��ب
املقد�سة يف زمن يعاين فيه احلوار بني الثقافات والأديان �أزمة
حقيقية .وق��د رك��ز الكتاب على املوا�ضيع القر�آنية الرئي�سية
التي يجد فيها الباحثون �إ�شكالية مثل «الدعوة �إىل العنف».
لهذا كانت فكرة الربنامج الأ�سا�سية هي التطرق �إىل اجلدال
امل��ت��ن��ام��ي داخ���ل امل��ج��ت��م��ع الأمل����اين م��ن خ�ل�ال ت��خ��وف��ه مم��ا قد
يهيئوه له الإ�سالميون والراديكاليون من دع��وة �إىل العنف.
ومن ناحية �أخ��رى هناك ظاهرة العداء للإ�سالم وامل�سلمني،
وي�ستعمل �أعداء الإ�سالم القر�آن لهذه الغاية ،لأ ّن الكثريين ال
يفهمون وال يعرفون خلفيات و�سياق الآيات القر�آنية.
كتاب «تف�سري القر�آن ،م�ساهمة يف التنوير»
يتكون هذا الكتاب من مقدمة وق�سمني� ،إ�ضافة �إىل فهر�س
�أ���س��م��اء املتخ�ص�صني يف ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة امل�����ش��ارك�ين يف
الكتاب ودليل الآي��ات التي مت تف�سريها يف ه��ذا الكتاب .وقد
�ضم الق�سم الأول من الكتاب املكوّن الأ�سا�س له وجاء بعنوان
«تف�سري القر�آن -ن�صو�ص من الربنامج يف �إذاع��ة �أملانيا» ،ومت
توزيع هذه الن�صو�ص على  17مو�ضوعاً �ص ّنف املحرر �ضمنها



مداخالت الباحثني ،مثل مو�ضوع �إ�شكاليات التف�سري ،و�صفات
اهلل ،والنبي حممد ،وامل���ر�أة ،و�أه��ل الكتاب ،والعنف واحل��رب،
وال��ت��اري��خ واحل���داث���ة ،وال��ع��ل��وم الطبيعية ،وال�سو�سيولوجيا
والتعليم.
و�شارك يف تف�سري الآي��ات القر�آنية جمموعة من الأكادمييني
املتخ�ص�صني يف ال��ع��ل��وم الإ���س�لام��ي��ة املُ��ن��ت��م�ين �إىل جمموعة
م��ن امل�ؤ�س�سات الأك��ادمي��ي��ة العاملية .وم��ن �أمل��ان��ي��ا ���ش��ارك خرية
الباحثني الأمل����ان يف جم��ال ال��درا���س��ات الأمل��ان��ي��ة مثل توما�س
باور ، Thomas Bauerوه�����ارمت�����وت ب��وب��ت�����س�ين
 Hartmut Bobzinوم����ارك����و �شولرMarco
 ، Schöllerوهان�س ت�سيكر. Hans Ziker
ومن �أه ّم ال�صعوبات التي واجهت امل�شاركني يف �إعداد ال�سل�سلة
والكتاب معاً هي احلديث عن القر�آن والعمل على تب�سيطه،
خا�صة �أنه �أعد خ�صي�صاً لكافة النا�س عرب موجات الأثري .قد
انربى لهذه املهمة علماء الإ�سالم يف �أملانيا يف �إطار اهتمامهم
بالقر�آن وبالكتاب املقد�س للم�سلمني وبحياة امل�سلمني اليومية
يف �أملانيا ،ففي هذا الكتاب ،مت اختيار �آيات قر�آنية بعناية ومت
ترتيبها وت��ق��دمي��ه��ا يف �سياقها ال��ع��ل��م��ي وال��دي��ن��ي م��ن ط��رف
خرباء ومتخ�ص�صني.
الق�سم الأول :مناذج من القراءات
كان بوبت�سني قد تناول التف�سري �ضمن حمور الأنبياء قوله
تعاىل�»:إين عبد اهلل �آتاين الكتاب وجعلني نبيا» (�سورة مرمي،
الآية  .)30بد أ� هارمتوت تف�سري الآية الكرمية بتذكره حلدث
تو�صله ببطاقة ب��ري��دي��ة م��ن فل�سطني تخ�ص م��و���ض��وع عيد
ميالد امل�سيح وفيها �صورة م��رمي حتت النخلة يف �إ���ش��ارة �إىل
فكرة الرواية الإ�سالمية عن امل�سيح و�أمه .وانطالقاً من الآية
الكرمية ر ّكز املف�سر على ت�أكيد القر�آن على ب�شرية امل�سيح.
�أمّا ماركو �شوللر فقد تناول بالتف�سري الآية الكرمية (اقرتبت
ال�ساعة وان�شق القمر) (�سورة القمر ،الآية  .)1ينطلق ماركو
�شوللر م��ن ك��ون م�س�ألة غمو�ض بع�ض الكثري م��ن الآي���ات يف
القر�آن وال ميكن فهمها من خالل القراءة الب�سيطة ،خا�صة
تلك الن�صو�ص املُثرية للجدل ،وهي ن�صو�ص ال ميكن للمرء
�أن يحدد بال�ضبط �إىل �أي حدث تاريخي ت�شري هذه الآي��ات؟

فقد �أجمع العلماء على �أن ح��دث ان�شقاق القمر هو معجزة
�إل��ه��ي��ة ت��ث��ب��ت ن��ب��وة حم��م��د .ل��ك��ن ���س��ي��اق الآي����ة ال ُي�����س��اع��د على
ما�ض �أم قادم؟
تو�ضيح م�س�ألة ما �إذا كان الأمر يتعلق بحدث ٍ
وهي الإ�شكالية نف�سها التي ت�شري �إليها الآية الثانية من �سورة
��اب مِ ْن
احل�شر (هُ�� َو ا َّل�� ِذي َ�أ ْخ��� َر َج ا َّل�� ِذي َ��ن َك�� َف�� ُروا مِ ْ��ن �أَهْ ���لِ ا ْل�� ِك�� َت ِ
ِد َي��ارِهِ �� ْم ِ َ ألوَّلِ ْ َ
ال ْ�ش ِر) عن طرد أ�ه��ل الكتاب :هل حدث طرد
�أهل الكتاب يف عهد النبي �أم �أن احلدث له عالقة بامل�ستقبل،
�أي يف احل�شر.
�أمّ��ا توما�س ب��اور فقد تناول الآي��ة التي تقول (حرمت عليكم
امليتة) (املائدة ،الآي��ة  )3بالقول �إنها تبدو �سهلة الفهم .لكن
هذا غري �صحيح من وجهة نظره .ويقول �إنه توجد �آية �أخرى
م�شابهة(:حرمت عليكم �أم��ه��ات��ك��م) (ال��ن�����س��اء .) 23،وي�����س���أل:
ماهي ال�سلوكيات التي حرمت على الإن�سان جتاه الأم وجتاه
احليوان؟ يجمع �أهل العلم �أنه يحرم الزواج من الأم ،ويحرم
�أكل امليتة ما مل يذبح احليوان بطريقة �إ�سالمية .لكي يكون
التف�سري ك��ام�ل ًا ،الب��د م��ن اال�ستفادة م��ن الن�صو�ص النبوية
املوازية للمو�ضوع مثل حديث ميمونة ر�ضي اهلل عنها الذي
يبيح �أك��ل امليتة (م�� َّر ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�شاة
يجرونها فقال« :لو �أخذمت �إهابها؟» قالوا�:إنها ميتة .فقال:
يطهرها امل��اء وال��ق��رظ)  ،يف حني يناق�ضه حديث اب��ن عكيم:
(�إذا �أتاكم كتابي فال تنتفعوا من امليتة ب�إهاب وال ع�صب).
م��ن �أج���ل ح��ل لغز ه��ذا ال��ت��ع��ار���ض ي��ق�ترح ت��وم��ا���س ب���اور ثالث
منهجيات .1 :اال�ستعانة مب�س�ألة النا�سخ واملن�سوخ التي ميكن
تطبيقها �أي�����ض��اً على احل��دي��ث ،فين�سخ احل��دي��ث م��ا قبله- 2.
منهجية التحقق والت�أكد من درجة �صحّ ة احلديث من عدمها
(نقد احلديث) .هكذا يظهر لنا ب�أن حديث عبد اهلل بن عكيم
م��ر���س��ل لأن���ه مل ي�سمع ر���س��ول اهلل -3 .ا���س��ت��ع��م��ال احل��دي��ث�ين
املتعار�ضني كليهما .فبدل �أن يعمل املرء جاهداً على �إنكار ن�ص
ق��ر�آين �أو ح��دي��ث ،يبحث ع��ن التفا�صيل الدقيقة يف �أح��ادي��ث
�أخ��رى وبتدقيق امل�صطلحات امل�ستعملة منها .والنتيجة التي
يتو�صل �إليها الباحث توما�س باور هي �أن الن�صو�ص التي تقبل
مثل هذا اال�ستعمال امل��زدوج هي ن�صو�ص تدل على انفتاحها
على العديد من التف�سريات وت�ساحمها �إزاء هذه التعددية.

