

                               

أال إنّي ُأوِتيتَ القرآن ومثله معه 

           
            

     
ال يوشك رجل شبعان على أريكته  أال إني أوتيت الكتاب ومثله معه

يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حالل فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه أال ال يحل لكم لحم الحمار األهلي وال كل ذي ناب من السبع وال لقطة 

بها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم معاهد إال أن يستغني عنها صاح
يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه  

           ني إال أ
معه القرآن ومثلهني أوتيت إال ، أ الكتاب ومثله معهأوتيت   

   
 أي الوحي الباطن غير المتلو أو : ومثله معه ، لقرآن أي ا: أوتيت الكتاب

تأويل الوحي الظاهر وبيانه بتعميم وتخصيص وزيادة ونقص أو أحكاما 
  . تماثل القرآن في وجوب العمل أو في المقدارومواعظ وأمثاال 

هذا الحديث يحتمل وجهين أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطن : قال البيهقي 
 أوتي من الظاهر المتلو والثاني أن معناه أنه أوتي الكتاب غير المتلو مثل ما
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وحيا يتلى وأوتي مثله من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب  
   
  والسنة أيضا تنزل عليهم ، أال إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة

 ال تتلى كما يتلى القرآنبالوحي كما ينزل القرآن إال أنها 
    

  ولم يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلم من حكم اهللا تعالى إال ما
علمه اهللا عز وجل وال كان اهللا تبارك وتعالى يعرفه ذلك جملة بل ينزله شيئا 

نن كما كان يأتيه بالقرآن ولذلك قال بعد شيء ويأتيه جبريل عليه السالم بالس
أوتيت الكتاب ومثله معه يعني من السنن 

  
 وإذا جاز أن ينسخ الكتاب بالكتاب جاز أن ينسخ الكتاب بالسنة ألن السنة

يأتيه بها جبريل عليه السالم عن اهللا تبارك وتعالى فيكون المنسوخ من كالم اهللا 
ذلك قال تعالى الذ ي هو قرآن بناسخ من وحي اهللا عز وجل الذي ليس بقرآن ول

رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  أوتيت الكتاب ومثله معه يريد أنه أوتي الكتاب 
ومثل الكتاب من السنة ولذلك قال اهللا عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما 

ما بلغنا عنه من كالم اهللا نهاكم عنه فانتهوا وقد علم اهللا عز وجل أنا نقبل منه 
ذا وقع ذلك قدح في  تعالى ولكنه علم أنه سينسخ بعض القرآن بالوحي إليه فإ

وما آتاكم الرسول فخذوه أي ما  : بعض القلوب وأثر في بعض البصائر فقال لنا
آتاكم به الرسول مما ليس في القرآن أو مما ينسخ القرآن فاقبلوه 

        
   

●  ●  ● 
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